เลม ๓ พุทธธรรม พุทธทาส
คาถาสดุดีจากสมเด็จพระสังฆราชฯ
คำประกาศของยูเนสโก
สารประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ป พุทธทาสภิกขุ
คำปรารภคณะอนุกรรมการฝายหนังสืออนุสรณฯ
บทกวีรอ ยปทา นพุทธทาส
คำนำ
บทนำ
๑. พุทธทาส
พุทธศาสนา
พุทธทาส
ปณิธาน ๓ ประการ
ธรรมโฆษณ
การเผยแผ ๓
อนุโมทนา
สวนโมกข
ภาษาคน - ภาษาธรรม
๒. ธรรม
ธรรม
๓. กฎ
กฎ
กฎแหงสามัญญลักษณะ: ไตรลักษณ
กฎแหงอิทปั ปจจยตา – ปฏิจจสมุปบาท – กรรม
กฎแหงอริยสัจจ ๔
มีอตัมมยตาอยูกบั ตัวกลัวอะไร. มี ๙ “ต” อยูกะตัวกลัวอะไร
๔. ชีวติ
ชีวิต
ชีวิตโวหาร
การดำรงชีวติ
ชาติ – ความเกิด
ความเกิดทางจิตวิญญาณ
ความตาย
ธาตุ
ธาตุ ๓
ธาตุ ๖
ทุกสิ่งเปนสักวาธาตุ
ขันธ ๕
จิต
อายตนะ
สังขาร
อารมณ
กิเลส

ราคะ โทสะ โมหะ
ตัณหา
ตัณหา ๓
กิน – กาม – เกียรติ
กามารมณ
บาวูบเดียว
โสเภณีทางวิญญาณ
นิวรณ ๕
โรค
โรคทางวิญญาณ
อาการของโรคทางวิญญาณ ที่ปรากฏในปจจุบนั
กลางคีนอัดควัน กลางวันเปนไฟ
ทุกข
สุข
นรก
สวรรค
บาป
บุญ
ทำบุญ ๓ แบบ
ภูเขาหิมาลัยแหงวิถีพุทธธรรม
พระพุทธรูปบังพระพุทธเจา
คัมภีรบ ังพระธรรม
ลูกชาวบานบังพระสงฆ
ความมืดสีขาว
ตัวกู ของกู/ อหังการ มมังการ
ความเห็นแกตัว
สัตว
คน
มนุษย
เวลา
เกิด – แก – เจ็บ – ตาย
สงสารวัฏฏ

๕. โลก

ชายหญิง
การสมรส
คูชีวิตที่แทจริง
พอแม
เพื่อน
ศัตรู
โลก
วิกฤตการณ
วัฒนธรรมน้ำจิ้ม
เฟอ
วิวฒ
ั นาการ

ปลาใหญกนิ ปลาเล็ก
วัตถุนยิ ม
การศึกษาหมาหางดวน
การเมือง
ประชาธิปไตยเสรีนยิ ม
เผด็จการ
อธิปไตยในทางธรรม
สังคม
สังคมนิยมกับสวนเกินในพุทธศาสนา
ธัมมิกสังคมนิยม
เศรษฐี – นายทุน
เศรษฐี
วัฒนธรรม ๓ ชนิด
ตะวันออก – ตะวันตก
วัฒนธรรมของชาวพุทธ
เอกลักษณไทย
ศาสนา
พุทธธรรม
ศีลธรรม
จิตตนิยม
การทำความเขาใจระหวางศาสนา
สันติภาพ
โลกแหงสันติภาพ
๖. มรรค
ความดับไมเหลือแหงทุกข
เรียนชีวิตจากชีวิต
ทาง
ทางของใจ คือระบบปฏิบัติ
มรรคมีองคแปด
มัชฌิมาปฏิปทา
อยูอยางเปนเกลอกับธรรมชาติ
เรียนจากมหรสพทางวิญญาณ
หลักการปฏิบตั ทีแ่ ทจริง
ปจจุบันธรรม
โพชฌงค ๗
โคตมีสูตร: เกณฑวดั เรื่องความผิด – ความถูก
กาลามสูตร ๑๐
แนวทางการใหรูแจงตามวิธธี รรมชาติ
ไตรสิกขา
ศีลหา
สมาธิ
ปญญา
สติ – สัมปชัญญะ – สมาธิ – ปญญา
สติเปนสิ่งจำเปนในทุกกรณี

กัมมัฏฐาน – สมถะ – วิปส สนา
เคล็ดลับแบบเซ็น
อานาปานสติ
วิเวก
สุญญตาสำหรับฆราวาส
แตงงานกับสุญญตา
เอาเชื้อโรคมาแกไขโรค
การมีธรรมะตลอดวันตลอดคืน

๗. ผล

การงาน/การพักผอน
ทำงานดวยจิตวาง
ชีวติ ผีเสื้อ
สันโดษ
กัลยาณมิตร
การสมรสทางวิญญาณ
ทาน
การลออายุ
ความไมประมาท
อยาตองละอายแมว
การตกกระไดพลอยโจน
สมัครดับไมเหลือ
ตายกอนตายสบายเหลือ
วิธีเตรียมตัวตาย
การบวช
บรรลุธรรมไดถึง ๕ เวลา

สะอาด – สวาง – สงบ
ความหยุด
การเห็นตามจริง
ตายเสียกอนตาย
โลกุตตระ
วิมุตติ
โลกจิตประภัสสร
ไกวัลยธรรม
ปรมัตถสภาวธรรม
อตัมมยตา
ปญญา
สุญญตา
นิพพาน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ป พุทธทาสภิกขุ
คณะอนุกรรมการฝายหนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ
คณะผูจัดทำ

บทนำ
เลม ๓ : พุทธธรรม พุทธทาส
งานเขียน เทศนา บรรยายและบันทึกของพุทธทาสภิกขุ มีมากเพียงพอที่จะเปนหองสมุด
ดวยตัวเองได ทั้งนี้ ยังไมนบั เทปบันทึกเสียงการบรรยายของทาน อีกนับรอยนับพันมวน ที่ยงั มิได
ถอดคำออกมา เพื่อนำมาจัดพิมพหรือเผยแพรในรูปอื่น
กระนั้นก็ตาม ทานพุทธทาสก็เนนย้ำเสมอวา แมจะมีคติยดึ ถือกันสืบมา วาพระไตรปฎก
นั้นมีถงึ ๘๔, ๐๐๐ พระธรรมขันธก็ตาม แตกส็ ามารถยนยอทั้งหมดลงในแกนแท หัวขอธรรม
หรือพระพุทธพจนเพียงคำเดียวประโยคเดียวก็ได นี้ฉนั ใด งานของทานพุทธทาสก็ฉนั นั้น ใน
บรรดางานทัง้ หมดของทาน หากจะกลั่นกรองใหเหลือเพียงคำสอนหลักเพียงคำเดียวประโยคเดียว
ที่ทานมุงอธิบายอยางแนวแนโดยตลอด ก็อาจทำไดเชนกัน
กลาวอีกนัยหนึ่ง พุทธธรรม ซึ่งทานพุทธทาสนำมาสืบสาน ฟนฟู ตีความ และนำเสนอ
ใหมนั้น สามารถจัดแบงหมวดหมูเพื่อการทำความเขาใจไดมากมายหลายวิธี และสิ่งที่พทุ ธทาสได
นำเสนอไวนั้น ยอมนำมาประมวลไดในหลายลักษณะเชนกัน
เลม ๓ ของหนังสือชุด พุทธทาสยังอยูไปไมมตี าย นี้ มีเนื้อหาวาดวยคำอธิบายของทาน
พุทธทาสเกี่ยวกับพุทธธรรม รวมทั้งแนวความคิดและบัญญัตติ างๆ ที่ทา นนำเสนอพุทธธรรม เพื่อ
สื่อสารกับผูคนรวมสมัย จึงชื่อวา พุทธธรรม พุทธทาส และดังที่ไดกลาวมาขางตน หนังสือเลมนี้
จึงเปนการนำเอางานของทานพุทธทาส มาคัดสรรและจัดใหมในรูปแบบหนึ่ง โดยมุงหมายใหเปน
แหลงรวมงานสวนหนึ่งของทาน ซึ่งคณะผูจัดทำเห็นวา สามารถสะทอนแนวความคิดและคำสอน
ที่สำคัญๆ ของทานไดครอบคลุมในระดับหนึ่ง
คณะผูจดั ทำมุงเนนไปที่ “คำไข” (keyword) หรือ “คำสำคัญ” ที่ใชในการบัญญัติสาระหลัก
และรายละเอียดของพุทธธรรม รวมทั้งทีท่ า นพุทธทาสใชในการสื่อสารสูโ ลกปจจุบนั การจัด
หมวดหมูจึงใช “คำไข” จำนวนหนึ่ง เพื่อเปนชองทางในการประมวลคัดเลือกเนื้อหา และนำเสนอ
เปนรูปเลม และจากคำเหลานี้ จึงไดคน ควา คัดเลือกขอเขียนและคำบรรยายของทานพุทธทาสเอง
มารอยเรียงใหเกิดคำอธิบายชุดหนึ่งขึ้น
เนื้อหาทั้งหมดจึงเปนการ “อาน” พุทธทาสตีความและบรรยายพุทธธรรม โดยมีคำไขชุด
หนึ่งเปนจุดเริ่มตนและเชื่อมโยงซึง่ กันและกัน
จากคำเหลานี้ เราจึงนำมาจัดเปนหมวดหมูโดยกวาง เพือ่ ใหเกิดโครงสรางแบบหนึ่ง ซึ่งอาจ
ใชในการลำดับคำเหลานี้ได โดยแบงออกเปน ๗ สวนดวยกัน ประกอบดวย พุทธทาส ธรรม กฎ
ชีวิต โลก มรรค ผล ในแตละสวนจึงรวมคำที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เขาไวดว ยกัน มาก
บางนอยบาง ตามแตกรณี
หนังสือเลมนี้ จึงอาจอานไดท้งั ในลักษณะเรียงตามลำดับ เริ่มตนจากความเขาใจใน “พุทธ
ทาส”; การอธิบาย “ธรรม”; การจำแนก “กฎ”; บทวิเคราะห วิจารณ และคำสั่งสอนแนะนำเกีย่ วกับ
“ชีวิต” และ “โลก”; การเขาสูหนทางหรือ “มรรค” ที่ตองปฏิบตั ิ; จบลงดวยความเขาใจใน “ผล”
เปนที่สุด หรืออาจใชเปนเสมือนหนังสืออภิธานศัพท เลือกอานเลือกศึกษา ตามหมวดหรือ

กตามคำที่สนใจใฝรูเปนพิเศษก็ได หรือแมจะอานแบบพลิกผานโดยคราว จนพบคำหรือขอความที่
“สะดุดใจ หรือ “โดนใจ” ตามอารมณความนึกคิดในแตละชวงเวลา ก็ไดเชนกัน
อยางไรก็ตาม ในการจัดทำเชนนี้ คณะผูจัดทำตระหนักดีวา เราไมอาจทำใหสมบูรณแบบ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไดทั้งสิ้น แมคำที่รวบรวมมานำเสนอนี้ คงมีท่ตี กหลนขาดหายไปไมนอย
สวนเนื้อหาที่คัดเลือกมา คงมีท่ไี มครบถวนหรือชัดเจนพอ อยางแนนอนมิตองสงสัย แตทั้งนี้ท้งั นั้น
จุดมุงหมายสำคัญอยูที่การประมวลไวเปนแหลงเบื้องตน เพื่อประกอบหนังสือชุดนี้ใหทำหนาที่ได
อยางรอบดาน กลาวคือ เลม ๑ นำเสนอ ชีวติ และการทำงาน ของพุทธทาสภิกขุ เลม ๒ นำเสนอ
ทัศนะวาดวยการ สืบสานปณิธานพุทธทาส และเลม ๓ นี้ นำเสนอคำสอนอธิบาย พุทธธรรม โดย
พุทธทาส ในสวนหนึ่ง โดยทั้งหมดก็เพื่อเปนการจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจในโสตหนึ่ง
เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ นี้
พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย เปนจริงได เพราะผลงานแหงธรรมโฆษณของพุทธทาส ยังคง
เปนชองทางที่ทำงานตอเนื่องสืบไป ในการนำเราและคนทั้งหลายใหเขาถึงแกนแทแหงพุทธธรรม
นั่นเอง
วีระ สมบูรณ
บรรณาธิการ

.

๑

พุทธทาส

2
พุทธทาส

พุทธศาสนา

:

มรดกที่ ๑๐๐ หัวใจพุทธศาสนาสำหรับคนทั่วไป ทั้งที่กำลังปฏิบัติและที่เสร็จการปฏิบัตแิ ลวนั้นคือ สัจจธรรมที่วา “สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือ

:

.

มั่น โดยความเปนตัวตน ของตน” ทุกคนตองปฏิบตั ิสิ่งนี้ และไดรับผลของสิ่งนี้

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๑๑)
!

,

,

โมคคัลลานะ เรายังจำไดอยู ที่บุพพารามนี้เอง ทาวสักกะจอมเทพไดเขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควร ไดถามคำนี้กะเราวา

!

,

“พระองคผูเจริญ วาโดยสังเขป ดวยขอปฏิบัตเิ พียงเทาใด ภิกษุจึงเปนผูพนวิเศษแลวเพราะความสิ้นไปแหงตัณหา ออกไปไดถงึ ที่สดุ ยิ่ง เกษมจากโยคะ

?”.
โมคคัลลานะ! ครั้นทาวสักกะกลาวคำนี้แลว เราไดตอบวา “ทานผูเปนจอมเทพ! หลักคิดที่ภกิ ษุในศาสนานี้ไดฟง แลว ยอมมีอยูวา ‘สิ่งทั้งปวง
ไมควรเขาไปยึดถือ’ ดังนี้. เมื่อเธอฟงดังนี้แลว ยอมรูยิ่งซึ่งธรรม (ธรรมดา) ทั้งปวง, ครั้นรูย่งิ แลว ก็รอบรู, ครั้นรอบรูแลว ไดรสู ึกความรูสึกอันใดอันหนึ่ง จะ
เปนสุข หรือทุกข หรือไมทุกขไมสุขก็ตาม เธอยอมมองเห็นความไมเที่ยงแทในความรูสึก (เวทนา) ทั้งหลายเหลานั้นอยู. เมื่อเธอมองเห็นความไมเที่ยงใน
*
เวทนา ท. เหลานั้น มองเห็น (คือรูสกึ ) ความคลายกำหนัด มองเห็นความดับสนิท มองเห็นความสลัดคืน (ของตน) อยูเนืองนิจ ก็ไมยดึ ถือดวยใจซึ่งอะไรๆ
ในโลก, เมื่อไมยึดถือก็ไมสะดุงใจ, เมื่อไมสะดุงใจ ชื่อวาดับสนิทรอบ ในภายในนั่นเทียว, เธอยอมรูสึกตนชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่
ควรทำไดทำเสร็จไปแลว กิจอืน่ ทีจ่ ะตองทำเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอกี ดังนี้. ทานผูจอมเทพ! วาโดยสังเขป, ดวยขอปฏิบตั ิเพียงเทานี้แล ภิกษุชื่อวา
พนวิเศษแลวเพราะความสิ้นตัณหา, ออกไปไดถงึ ที่สดุ ยิ่ง มีพรหมจรรยถงึ ที่สดุ ยิ่ง จบกิจถึงที่สุดยิ่ง เปนผูประเสริฐแหงเทพและมนุษยทงั้ หลาย”.
โมคคัลลานะ! เรายอมจำภาษิตเรื่องความพนวิเศษ เพราะความสิ้นตัณหา โดยยอๆ แกทา วสักกะผูจอมเทพได ดั่งนี้แล.
(พุทธประวัติจากพระโอษฐ, ๒๕๒๓: ๔๕๙ – ๔๖๐)
ถึงที่สุดยิ่ง มีพรหมจรรยถึงที่สุดยิ่ง จบกิจถึงที่สดุ ยิง่ เปนผูประเสริฐแหงเทพและมนุษยทั้งหลาย

อยากจะขอยืนยันวา พุทธศาสนาเหลีย่ มซึง่ ชาวพุทธจะตองสนใจที่สุดนั้น คือ เหลี่ยมที่เปนศาสนา ซึง่ หมายถึงวิธีปฏิบัติอนั รวบรัด เพื่อใหรู

.

ความจริงวาสิ่งทั้งปวงเปนอะไร จนถอนความยึดถือหลงใหลตางๆ ออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงได การกระทำเชนนี้เรียกวาเราเขาถึงตัวพระพุทธศาสนาใน

:

,

ฐานะเปนพุทธศาสนา มีผลดีย่งิ ไปกวาที่จะถือเปนเพียงศีลธรรมขัน้ พื้นฐาน และสัจธรรมอันเปนความรูท่ลี ึกซึ้งอยางเดียวโดยไมปฏิบัติอะไร และเปนผลดี
กวาที่จะถือเปนปรัชญาที่มีไวคิดไวนกึ ไวเถียงกันอยางสนุกๆ แลวไมละกิเลสอะไรได หรือดีกวาที่จะถือเปนเพียงวัฒนธรรมสำหรับการประพฤติท่ดี งี าม นา
เลื่อมใสในดานสังคมแตอยางเดียว

.
(Art)

อยางนอยที่สดุ เราทั้งหลายควรถือพุทธศาสนาในฐานะเปนศิลปะ
ซึง่ ในที่น้หี มายถึงศิลปะแหงการครองชีวิต คือเปนการกระทำที่แยบ
คายสุขมุ ในการที่จะมีชีวติ อยูเปนมนุษยใหนา ดูนาชม นาเลื่อมใสบูชา เปนที่จับอกจับใจแกคนทั้งหลาย จนคนอื่นพอใจทำตามเราดวยความสมัครใจ ไม

:

:

:

ตองแคนเข็นกัน เราจะมีความงดงามในเบื้องตนดวยศีลบริสุทธิ์ มีความงดงามในทามกลางดวยการมีจิตใจสงบเย็น เหมาะสมที่จะทำงานในดานจิต มี

.

ความงดงามในเบื้องปลายดวยความสมบูรณแหงปญญา คือรูแจงสิง่ ทั้งปวงวาอะไรเปนอะไร จนไมมคี วามทุกขเกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งปวงนั้น

(คูมือมนุษย, ๒๕๔๘: ๒๓-๒๔)
พุทธศาสนาแปลวาศาสนาของผูรู เพราะพุทธะแปลวาผูรู คือรูความจริงของสิ่งทั้งปวงไดถูกตอง เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่อาศัย

;

สติปญญา หรืออาศัยวิชาความรูท่ถี ูกตอง เพื่อทำลายความทุกขและตนเหตุของความทุกขเหลานั้น

.
(คูมือมนุษย, ๒๕๔๘: ๑๔)

*

ท. คือ ตัวยอของคำวา ทั้งหลาย ทานพุทธทาสมักใชเชนนี้
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,

,

ที่ทานตรัสวา “ใบไมกำมือเดียว” คือใบไมหมดทั้งปา แตวาทรงนำมาสอนเทากับใบไมกำมือเดียว ก็คือเรื่องนี้ คือเรือ่ ง ทุกข เหตุใหเกิดทุกข

,

.

:“

ความดับทุกข ทางถึงความดับทุกข ในที่อื่น พระพุทธเจาทานสรุปเหลือเพียงสองวา เมื่อกอนก็ดี เวลานี้ก็ดี ตถาคตพูดแตเรื่องทุกข กับความดับทุกข”

.

:“

.

มีสองเรื่องเทานั้น ในเวลาอื่นอีก เมื่อมีผถู ามวา เรื่องทั้งหมดนี้สรุปใหเหลือประโยคเดียวที ก็ทรงสรุปวา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น” เมื่อ

,

.

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่นแลว ควรจะเห็นอยูวา ไปยึดมั่นถือมั่นนี้ใชไมได มันไมไหว มันจะทำใหเกิดความโง คือ อวิชชา ขึ้นมาได ตัวการ

;

:

.

ของความทุกขมันอยูท่มี ีอปุ าทานนั้น ไมมอี วิชชา ก็ไมมอี ุปาทาน ไมมีความยึดมั่นถือมั่น ก็ไมมที กุ ข เพราะฉะนั้นคำสอนประโยคทีส่ ั้นที่สดุ ก็คือ “ทุกสิ่ง

.

.

ไมควร ยึดมั่น ถือมั่น” เปนคำสอนของพระพุทธเจา ถาขยายเปน ๒ ก็มเี รื่องทุกข กับเรื่องความดับทุกข ถาขยายเปน ๔ ก็คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความ

.

ดับทุกข ทางใหเกิดความดับทุกข

(บรมธรรม, ๒๕๔๗, ๓๔ -๓๕)
;

.

เมื่อพระอัสสชิไดมาพบกับพระสารีบตุ รกอนไดบวช พระสารีบุตรไดถามถึงใจความของพระพุทธศาสนาวามีอยูอ ยางไรโดยยอที่สดุ พระ
อัสสชิไดตอบวา “สิ่งเหลาใดเกิดมาเพราะมีเหตุทำใหเกิด พระตถาคตเจาแสดงเหตุของสิ่งเหลานั้น พรอมทั้งแสดงความดับสิ้นเชิงของสิ่งเหลานั้นเพราะหมด

:

เหตุ พระสมณเจาตรัสอยางนี้”

. ...

พระพุทธศาสนาบอกใหเรารูวาสิ่งทั้งหลายไมมีตวั ตน มีแตการปรุงแตงกันไปและมีความทุกขรวมอยูในนั้นดวย เพราะความไมมีอสิ ระจึงตอง

.

,

.

เปนไปตามอำนาจของเหตุ จะไมมีความทุกขก็ตอเมื่อหยุด จะหมดไดก็เมื่อดับเหตุเพื่อไมใหมีการปรุง ขอนี้เปนการบอกใหรูวา อะไรเปนอะไรอยางลึกซึ้ง

.

ที่สดุ เทาที่ผูมสี ติปญ
 ญาจะบอกได นับวาเปนหัวใจพุทธศาสนาจริงๆ การบอกนี้คอื บอกใหรูวาสิง่ ทั้งปวงเปนแตเรื่องของมายา อยาไปหลงยึดถือจนชอบ

.

หรือชังมันเขา เมื่อทำจิตใจใหเปนอิสระไดจริงๆ แลวนั่นแหละ คือการออกมาเสียไดจากอำนาจของเหตุ เปนการดับเหตุเสียได เราก็จะไมตองเปนทุกข
เพราะความชอบหรือความชังอีกตอไป

.
(คูมือมนุษย, ๒๕๔๘: ๓๒-๓๓)

:

,
เกิดวิญญาณ ผัสสะ เวทนาอยางไร จนกระทั่งเกิดตัณหา อุปาทาน แลวเกิดทุกข; ควบคุมการเกิดเหลานี้ได ก็จะดับทุกขได แลวจะมีพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ขึ้นมาเอง.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๗๘)
มรดกที่ ๖๗ ก ข ก กา ของพุทธศาสนา มิไดต้งั ตนที่พระรัตนตรัย แตต้งั ตนการศึกษาทีก่ ารกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วาไดกอให

:

มรดกที่ ๗๙ ความวาง จิตวาง ทำงานดวยจิตวาง เห็นโลกดวยความเปนของวาง มีชีวติ อยูดว ยความวาง นี้คอื ทั้งหมดของพุทธศาสนาโดยหัว

,

.

ใจ สำหรับการศึกษา ปฏิบัติ เสวยผลของการปฏิบตั อิ ยางพุทธบริษทั แท แตคงจะเปนการยากที่ใครจะเห็นดวย

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๙๐)
:

มรดกที่ ๑๘๑ สัญลักษณกางเขนของศาสนาคริสต อาจมองเปนสัญลักษณแหงหัวใจของพุทธศาสนา คือการตัดเสียซึ่งตัวตน หรือ

The

“I”; ถามองเชนนีก้ จ็ ะทำงานรวมกันได ในการชวยโลกใหพนจากความเห็นแกตน ซึ่งเปนรากฐานแหงวิกฤตกาลอันถาวรของโลก.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๙๒)
. [
] – เหมือนแผนที่, ปฏิบัติ [ศีล สมาธิ ปญญา] – เหมือนกับ
การเดินทางไปตามแผนที่, ปฏิเวธ [มรรค ผล นิพพาน] – เหมือนกับการถึงจุดที่เปนวัตถุประสงค. มันก็หลับตาเห็นขึ้นมาวา สิ่งที่เรียกวา “พุทธศาสนา”
โดยแทจริงนั้นมีสวนที่เปนแนว เปนแผนที,่ มีสวนที่เปนการเดิน เปนการปฏิบัติ, และมีสวนที่ไดรบั ผลของการปฏิบตั ิคือ “ถึง”. ... ถามีศาสนาเจริญจริง
จะตองมีถึงขั้นปฏิเวธ ตองมีมรรค ผล นิพพานอยู จึงจะเรียกวาศาสนาเจริญจริง.
(บรมธรรม, ๒๕๔๗, ๑๒ -๑๓)
รูปโครงของศาสนาทั้งหมดในแผนภูมินกี้ ค็ ือ ปริยตั ิ วินัย สุตตันตะ อภิธรรม
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พุทธทาส
ขาพเจาเปนพอคา

,

๏

เกิดในตระกูล “พานิช” บรรพบุรษุ ทำการคา ตัวเองก็เคย บัดนีเ้ ปลี่ยนมาเปนพอคา

,

ทางวิญญาณในนามวาพุทธทาส เปนลูกเขยของพระพุทธเจา แตงงานกับวาณี โดยพิธรี ตี องยิ่งกวามโหฬาร แตไมมใี ครรูก นั กี่คน
i

๏

.

ทำชีวติ โวหาร ตามแบบของพระพุทธเจา มิใชตามแบบประเพณีเกา ซึ่งเปนเรือ่ งทางวัตถุ

;

หรือทางโลก กำลังมีกำไรเพิ่มขึ้นตามควร แมยังไมถงึ ที่สดุ ทำประโยชนตน และประโยชนผอู ื่นใหเกิดขึ้นไดเปนที่พอใจ ชนิดนอนเปนสุขกวา
คนธรรมดามากอยูเหมือนกัน

.
,

๏

,

,

มีรา นคาประจำถิ่น ชื่อสวนโมกขพลาราม ขายของไมคิดเงิน มีสนิ คาชื่อ “ธรรมโฆษณ” สำหรับคนทุกชั้น ทุกวัย ทุกชนิด ทุกเพศ ยิ่งกวา
หางสรรพสินคา

.
,

๏

แตกม็ ีเหมือนกัน ที่บางคนไมสนใจ แลวหาวาขายของปลอม พากันดา คิดทำลายลางใสรา ยปายสีตางๆ นาๆ แตรา นของเราก็ไมลม กลับมี

.

คนสนใจเพิ่มขึ้นเสียอีก

,

๏

บัดนี้ ขาพเจาอายุ ๘๐ กวาปแลว ก็ยังไมจำเปนที่จะตองหยุดการคา กลับจะทำไดดี แคลวคลองวองไวไปกวาเดิมไปเสียอีก ซ้ำอบรมผูสนใจ

.

ใหเขาใจ สามารถดำเนินรอยตามไดจำนวนหนึ่ง

,

๏

!

หวังวา ทานทั้งหลาย คงจะรูจกั ขาพเจาตามที่เปนจริงยิ่งขึ้น ใหขา พเจาและรานคาของขาพเจารับใชทา นใหดีที่สดุ ยิ่งๆ ขึ้นไป ตถาตา

(ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ ๒๕๔๖: ใบรองปกหลัง)
๏ พระอริยนัน – ทมุนี
มีคนชอบ ชื่อนี้ กันนักหนา
พอเลื่อนเปน “ราชชัย กวี” มา
มีคนวา กลับต่ำ ไปเปนกอง
๏ สวนตัวเรา มัวแตเมา เรื่องความวาง
จนลืมเห็น ความตาง ชื่อทั้งสอง
พัดอันไหน ไมไดคิด ไมยึดครอง
วาเปนของ เรารอด ตลอดเอย ฯ
๏ พระราช – ชัย – กวี
บางคนวา ชื่อนี้ เพราะนักหนา
เปนกวี มีประจำ เมืองไชยา
ของราชา แควนเขต ประเทศไทย
๏ เขาวาเรา เปนอะไร ตามใจเขา
สวนตัวเรา หาอาจเปน อะไรไม
เปนความวาง ตางวาระ เทศะไป
จนเมื่อไร วางจริง หยุดวิ่งเอย ฯ

(พุทธทาสลิขติ คำกลอน, ๒๕๔๗: ๓๐ – ๓๑)
:

มรดกที่ ๑ ทุกคนสามารถเปนพุทธทาสได ถาเขาตองการโดยบริสุทธิ์ใจ คือรับใชในการเผยแผพุทธศาสนา ดวยการทำตัวอยางในการปฏิบัติ

,

,

ใหดู มีความสุขใหดู จนผูอนื่ พากันทำตาม

.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๗)
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:

มรดกที่ ๒ ปณิธาน ๓ ประการ ควรแกผทู ่เี ปนพุทธทาสทุกคน ถือเปนหลักในการทำหนาที่เพื่อประโยชนแกโลกคือ

1.
2.
3.

พยายามทำตนใหเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตนๆ
พยายามชวยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม
พยายามทำความเขาใจระหวางศาสนา

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๘)

ปณิธาน ๓ ประการ

:

มรดกที่ ๓ ปณิธานขอแรก คือการทำใหทุกคนเขาถึงหัวใจของพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดการปฏิบัติดี ตรง เปนธรรม สมควรแกการหลุดพน เพือ่
สนองพุทธประสงคโดยตรงไดอยางแทจริง

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๙)
:

มรดกที่ ๔ ปณิธานขอที่สอง คือการทำโลกใหออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยม หรือรสอันเกิดจากวัตถุทางเนื้อหนังนั้น ควรเปนกิจกรรม
แบบสหกรณของคนทุกคนในโลก และทุกศาสนาเพื่อโลกจะเปนโลก สะอาด สวาง สงบ จากสภาพที่เปนอยูในปจจุบนั

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๐)
:

มรดกที่ ๕ ปณิธานขอที่สาม คือการทำความเขาใจระหวางศาสนา นี้เปนสิ่งจำเปนตองทำ เพราะโลกนีต้ องมีมากศาสนา เทากับชนิดของคน
ในโลก เพื่อจะอยูรวมโลกกันไดโดยสันติ และทุกศาสนาลวนแตสอนความไมเห็นแกตัว จะตางกันบางก็แตวธิ กี ารเทานั้น

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๑)

ธรรมโฆษณ

...

พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย
อยูรับใชเพื่อนมนุษยไมหยุดเฉย
ดวยธรรมโฆษณตามที่วางไวอยางเคย
โอเพื่อนเอยมองเห็นไหมอะไรตาย

(อริยสัจจากพระโอษฐ, ๒๕๔๖, ใบรองปก)
...
การเผยแผ

3
;

๏

เผยแผดว ยใหปริยัติ ทำใหไดความรู ความคิด สำหรับไปพิจารณาเอาเอง

๏

เผยแผดว ยการทำใหดู ปฏิบัติ ทำใหเกิดความเชื่อ ความเลื่อมใส ความสนใจ

๏

[

]
;
เผยแผดว ยการมีความสุขใหดู [ปฏิเวธ] ทำใหเกิดความไวใจ และหยากทำตาม.
.

ฉะนั้น การเผยแผตองทำใหประกอบดวยองคสาม ดังกลาวนี้ จึงจะประสบผล และเปนการเผยแผตามแบบของพระองคแท

(พุทธทาสลิขิตขอธรรม: บันทึกนึกไดเอง, ๒๕๔๘: ๓ มีนาคม)
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:

มรดกที่ ๑๙ วรรณกรรมชุดธรรมโฆษณจากพระโอษฐ ลอยปทุม หมุนลอธรรมจักร ขอฝากไวเปนมรดกอนุสรณของผูประคองจิตรอยกรอง
แลวประคองปลอยลงสูธรรมวารี คือหวงหฤทัยแหงทานสาธุชนทั้งหลาย ทั่วพื้นปฐพี เพือ่ งอกงามในหวงแหงธรรมวารีน้นั ตลอดกัลปาวสาน อยารูสิ้นสุด

.

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๒๕)
.

ทุกศาสนาลวนแตมธี รรมะเปนเนื้อใน ซึ่งถาสามารถนำออกมาใชได ก็จะแกไขวิกฤตกาลของโลกได การทำใหโลกมีศาสนาเปนสิ่งจำเปน

.

.

อยางยิ่งแหงยุคปจจุบนั ศาสนิกของแตละศาสนา จะตองเขาถึงแกนแทแหงศาสนาของตนๆ จึงจะรวมมือกันชวยโลกได กิจกรรมของธรรมโฆษณกำลัง

.

ดำเนินไปเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวนี้

...คนในยุคปจจุบนั บูชาความอรอยทางตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ แทนการบูชาพระเจา, ทั้งคนแกและเด็ก, ทั้งศิษยและอาจารย, มีความ
เห็นตรงกันในขอนี้; จึงเปนการยาก ที่ใครๆ จะมาคัดงางใหหันไปบูชาธรรมะ แทนการบูชาอายตนะที่มีไวเพือ่ กามารมณ! จิตแหงกามาวจรภูมิ กำลังครอง
โลก, โลกจึงอัดแออยูดวยเหยื่อแหงกามารมณ และวิธีการบริโภคกามารมณ อยางวิปริตวิตถารชนิดที่ไมเคยมีมากอน; กิจกรรมธรรมโฆษณจงึ ตกอยูใน
ลักษณะเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขา หรือถึงกับจูงชางลอดรูเข็มเอาทีเดียว, แตพวกเราก็ยังทอดทิ้งภารธุระอันนี้ไมไดอยูนั่นเอง.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๓๘: หนาอนุโมทนา)
อนุโมทนา

[แดบรรดาธรรมสหาย ผูชว ยระบือธรรม]
ระเบิดทุน ระบือธรรม

ระบายธาร แหงศรัทธา

ระบือธรรมะโอฬาร

ระบือศุข สถาวร ฯ

ระบายธรรมะล้ำเลิศ

ใหกอเกิด คุณากร

เกษมศันติ สโมสร

สงบเย็น เชนสายธาร ฯ

ธรรมะบรรณ ที่นานป

ก็กลับมี โอกาสตระกาน

บานเบิก ณ สถาน

ศึกษาธรรม ประจำเมือง ฯ

ระบือธรรมะอำไพ

สถาปนใจ มลังเมลือง

ทุกขเข็ญ ระคายเคือง

ก็พนิ าศ ประลาศไกล ฯ

ศีลธรรม ก็กลับมา

ระบือทั่ว สังคมไทย

ความรัก ตระหนักใน

ผูเกิด แก และเจ็บตาย ฯ

อนุโม ทนามา

ประดาธรรมะสหาย

ระบือธรรมะกำจาย

ประชาศุขะวัฒโน ฯ

โมทนา มาจากพุทธะ

ทาสอิน ทปญโญ

พุทธศาสตร พิลาศโพ

ธิประภา สถาพร ฯ

วิบากบุญ กุศลสิท

-

ธิอทุ ศิ ชุลีกร

องคพระ พุทธะบิดร

กตเวทิตากรรม ฯ

อนึ่งชาติ ประชาไทย
พุทธศาสน ประสิทธิส์ ัม

ระบือไกล ดวยคุณธรรม

-

บูรณเบิก หทัยชน ฯ

-

จอมราษฎร พระราชวง

-

ขอสุข ณ สากล

ศะยิ่งยง พิชัยพล
ะ โลกหลา สถาพร ฯ
จากพุทธทาส อินทปญโญ
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โมกขพลาราม

.

ไชยา ๒ พย ๓๐

(พุทธทาสลิขติ คำกลอน, ๒๕๔๗: หนาอนุโมทนา ๑)

สวนโมกข

:
,
ศึกษาธรรมชาติโดยตรง, เพื่อการรูจักกฎของธรรมชาติ, และเพื่อการชิมรสของธรรมชาติ จนรูจักธรรมชาติ ซึ่งลวนแตชว ยใหเขาใจธรรมะไดโดยงาย.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๒)
มรดกที่ ๖ สวนโมกขคือสถานทีใ่ หความสะดวกในการเปนเกลอกับธรรมชาติ ทั้งฝายจิและฝายวัตถุ ควรจัดใหมกี นั ทุกแหงหน เพื่อการ

:

มรดกที่ ๙ มหรสพทางวิญญาณ เพื่อความเพลิดเพลินทางวิญญาณดวยรสแหงธรรมะ เปนสิ่งจำเปนตองมี เพื่อแทนทีม่ หรสพทางเนื้อหนัง ที่

.

ทำมนุษยใหเปนปศาจชนิดใดชนิดหนึ่ง อยูตลอดเวลา มนุษยตองมีความเพลิดเพลิน
จัดหาให ใหดๆี

(Entertainment) เปนปจจัยที่หา ของชีวติ จำเปนที่จะตอง

.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๕)
:

มรดกที่ ๑๐ สัญลักษณเสาหาตนบนหลังคา หมายถึงนิวรณหา ปญจุปาทานขันธหา พละหา ธรรมสาระหา มรรคผลนิพพานหา แมท่สี ุดแต
นิ้วมือทั้งหาของตนเอง ลวนแตเปนเครื่องเตือนใจในเรื่องการกำจัดความทุกขของคนเราทั้งสิ้น

.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๖)

:

Slogan

มรดกที่ ๑๑ คติพจน หรือ
ประจำสวนโมกข คือ กินขาวจานแมว อาบน้ำในคู นอนกุฏิเลาหมู ฟงยุงรองเพลง ฯลฯ ดังนี้ เปนตน
นั้น เปนหลักปฏิบัตเิ พื่อไมมปี ญหาทางดานการเปนอยูฝายวัตถุและเหมาะสมแกการกาวหนาทางจิตใจ โดยหลักธรรมชาติที่วา กินอยูอยางต่ำ มุงกระทำ
อยางสูง นั่นเอง

.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๗)
:

มรดกที่ ๑๒ ปริญญาจากสวนโมกขมีอยูว า “ตายกอนตาย” คือจิตหมดความรูสกึ วาตัวกูของกู เสียกอนที่รา งกายจะตาย เหลืออยูแ ตสติ

.

ปญญาบริสุทธิ์ในชีวิต นี้เปนสิ่งที่มไี ดแตเดี๋ยวนี้ ดังนัน้ ตายไดเร็วเทาไร ก็ย่งิ มีกำไรชีวิตเทานั้น

.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๘)

-

ภาษาคน ภาษาธรรม

ii

...เพราะวามัวจมอยูแ ตในโลก เหมือนหนอนจมอยูในคูถ เหมือนไสเดือนจมอยูในดิน เหมือนปลาจมอยูในน้ำ เหมือนนกไมเห็นฟา ดังนั้น คน
จึงไมรูภาษาธรรม คนรูแตภาษาคน เลยฟงภาษาธรรมไมถกู .
(ภาษาคน-ภาษาธรรม, มมป.: ๔๙)
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จงกำหนดจดจำไวใหดวี า ภาษาคนนั้นเปนอยางหนึ่ง ภาษาธรรมะนั้นเปนอยางหนึ่ง ภาษาคนก็คอื ภาษาโลกๆ ภาษาของคนที่ไมรูธรรมะพูดกัน
อยู ตามภาษาคนที่ไมรธู รรมะ ภาษาของคนที่ไมรธู รรมะนี้เรียกวาภาษาคน สวนภาษาธรรมนั้นเปนภาษาที่คนเหมือนกันพูด แตวาไดเห็นธรรมะในสวนลึก

.

หรือเห็นธรรมะที่แทจริง แลวพูดไปดวยความรูสึกอันนั้น จึงเกิดเปนภาษาธรรมะขึ้นมา ไมเหมือนภาษาคน นี้เรียกวาภาษาธรรมะ

ภาษาจึงมีอยูเปน ๒ ภาษา คือ ภาษาคนอยางหนึ่ง และภาษาธรรมอยางหนึ่ง ภาษาคนนั้นเอาไปตามทางของวัตถุตามทางที่รูสกึ ไดตามคน
ธรรมดารูสกึ และอาศัยวัตถุเปนพื้นฐาน ไมไดอาศัยธรรมะเปนพื้นฐาน จึงพูดแตเรื่องวัตถุพูดแตเรื่องโลก พูดแตเรือ่ งที่เห็นไดดว ยตาตามธรรมดาสามัญชน

.

สวนภาษาธรรมะนั้นเปนไปในทางนามธรรมที่ไมเห็นตัว ไมเนื่องดวยวัตถุ ตองมีปญญาเห็นนามธรรมเหลานั้นแลว จึงจะพูดเปนและใหความ

.

หมายเปน จึงพูดกันอยูแตในหมูผเู ห็นธรรม นี้เปนภาษาธรรมะ ภาษานามธรรมที่เหนือไปจากวัตถุ

(ภาษาคน-ภาษาธรรม, มมป.: ๓ - ๔)
...คำแรกที่อาตมาจะยกเอามาเปนตัวอยางก็คือคำวา ‘พุทธะ’ คำวา ‘พุทธะ’ ก็แปลวา พระพุทธเจา ทานทั้งหลายก็รดู อี ยูแลว พุทธะในภาษา
คน หมายถึงองคพระพุทธเจา...
...พุทธะ ภาษาธรรมนั้น หมายถึง ตัวธรรมะแทที่พระพุทธองคตรัสวา “ผูใดเห็นธรรมะ ผูนนั้ เห็นตถาคต ผูใดเห็นตถาคต ผูนั้นเห็นธรรมะ ผูท่ไี ม
เห็นธรรมะนั้น แมจะจับจีวรของตถาคตอยูแทๆ ก็ไมชื่อวาเห็นตถาคตเลย”...
...นี่คอื พระพุทธเจาในภาษาธรรมะ หรืออีกอยางหนึ่งพระพุทธองคตรัสวา
“ธรรมวินัยทีไ่ ดแสดงแลว บัญญัติแลวนั้นจักอยูเปนศาสดาแหงพวกเธอทั้งหลายในกาลเปนที่ลว งลับไปแหงเรา”
หมายความวาพระพุทธเจาองคแทน้นั ไมไดดับหายไป ไมไดสญ
ู ไป ดับหายไปแตรา งหรือเปลือก พระศาสดาองคแทคือธรรมวินัยนั้นยังอยู
อยางนี้เรียกวาเห็นพระพุทธเจาในภาษาธรรมะ
สรุปความวา พระพุทธเจาภาษาคนนั้น หมายถึงตัวคน พระพุทธเจาภาษาธรรมะนั้นหมายถึง ธรรมะที่ทำความเปนพระพุทธเจา

...มาถึงคำที่สอง คือ คำวา ธรรม หรือ ธมฺม พระธรรม คำวาพระธรรม ภาษาเด็กๆ ก็หมายถึง พระคัมภีร หนังสือหนังหา ที่เรียกกันวา พระ
ธรรมอยูในตู หรือวาเสียงที่ใชแสดงธรรม...
...ธรรมะในภาษาธรรมะนั้นก็คือ ธรรมะที่เปนอันเดียวกันกับพระตถาคต ผูใดเห็นธรรมะ ผูนั้นเห็นตถาคต ผูใดเห็นตถาคต ผูนั้นเห็นพระธรรม
ธรรมะจริงในภาษาธรรมะนัน้ อยูที่นั่น
หรือถาจะใหจำแนกคำวา ‘ธรรม’ ในภาษาบาลีนั้น หมายถึงสิ่งที่ละเอียด ลึกซึ้งหลายอยางหลายประการรวมกัน ที่เรียกวา ธรรมชาติ

...

[ ]

กลาวแตหัวขอวา คือ

-

ตัวธรรมชาติแทๆ นั้น ก็เรียกวา ธรรมะ
กฎเกณฑของธรรมชาตินั้น ก็เรียกวา ธรรมะ
หนาที่ท่มี นุษยจะตองประพฤติใหถูกใหตองตามกฎของธรรมชาติน้นั ก็เรียกวา ธรรมะ
ผลอันใดเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติ ถูกตองตามธรรมชาติน้นั ก็เรียกวา ธรรมะเหมือนกัน

ธรรมะมีความหมายกวางขวางอยางนี้ ไมใชเปนเพียงหนังสือคัมภีรใบลาน หรือเสียงเทศน
คำวา ‘ธรรม’ ในภาษาธรรมหมายถึง นามธรรมที่เปนธรรมะที่กวางขวาง ที่ลึกซึ้ง ที่

...

หมายถึงทุกๆ สิ่งที่เขาใจไดยากก็มี เขาใจไดงา ยก็มี

พระสงฆภาษาธรรมะ หมายถึง คุณธรรม หรือพระธรรมอีกเหมือนกัน พระสงฆภาษาคน หมายถึง ตัวนักบวช พระสงฆภาษาธรรมะ หมายถึง
คุณธรรมที่มอี ยูในจิตใจของคน อยางที่เราเรียกวา พระสงฆมี ๔ โสดา สกิทาคา อนาคา และอรหันตนี้ก็หมายถึงคุณธรรม ไมไดหมายถึงตัวคน เพราะเปลือก
หรือตัวคนนั้น มันเหมือนๆ กันหมด ไมวาของใคร ผิดกันแตคุณธรรมในใจที่ทำใหเปนพระโสดา สกิทาคา อนาคา และอรหันตขึ้นมา เราควรรูจักพระสงฆใน

.

ภาษาธรรมกันเสียบาง

(ภาษาคน-ภาษาธรรม, มมป.: ๖ - ๑๐)
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:

-

มรดกที่ ๑๔ ระบบการใชภาษาคน ภาษาธรรม เปนสิ่งทีจ่ ำเปนตองมีอยางแนนอน เพื่อใชในการศึกษาและสั่งสอนพุทธศาสนา เพราะ

(

)
ใหดีๆ ทั้งในการศึกษา การสั่งสอน การสนทนา มิฉะนั้นจะเกิดการเวียนหัว.

(

)

ธรรมะทั้งหมดมีท่ตี รัสไวท้งั โดยภาษาธรรมของคนธรรมดา ปุคลาธิษฐาน และภาษาธรรมของคนที่เห็นธรรมะแลว ธรรมาธิษฐาน ดังนั้น จึงตองสังเกต

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๒๐)
:

มรดกที่ ๗๒ ภาษาธรรมชั้นสูงก็ลวนแตเปนคำที่ยืมมาจากภาษาชาวบาน จงพยายามถือเอาความหมายในภาษาชาวบานใหมากที่สุด ก็จะ

,

,

,

,

,

,

เขาใจคำนั้นๆ ไดถกู ตองและถึงทีส่ ุดไดโดยงาย เชนนิพพานคือเย็น มรรคคือหนทาง ผลคือลูก กิเลสคือสิ่งสกปรก สังโยชนคือผูกมัด อาสวะคือสิ่ง

,

,

,

กดดันออกมาจากการหมักดอง พุทธะคือตื่นจากหลับ ธรรมะคือหนาที่ สังฆะคือหมูของสิ่งที่พึงปรารถนา

.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๘๓)

:

,

มรดกที่ ๔๖ พระพุทธองคทา นมีการตรัสทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรม ตองฟงใหดี เชนตรัสโดยภาษาคนวา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” แต

.

ตรัสโดยภาษาธรรมวา “ตัวตนของตนนั้นไมมี” ดังนี้ ถาฟงไมดจี ะไมรูเรื่อง และเห็นวาเปนคำพูดที่ขัดกัน ถารูจักฟงโดยหลักภาษาคน ภาษาธรรมแลว จะ

,

.

ไมมีขดั กันเลย ดังนี้เปนตัวอยาง

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๕๗)
...พระพุทธเจาทานประกาศศาสนา ดวยความยากลำบาก คือตองตรัสดวยภาษาถึงสองภาษา ในคราวเดียวกัน, คือตรัสโดย “ภาษาคน”
สำหรับสอนศีลธรรมแกคนที่ยังหนาไปดวยสัสสตทิฏฐิ คือมีความรูส ึกเปนตัวเปนตน เปนของๆตนจนยึดมั่นอยูอยางเหนียวแนนเปนประจำ, และตรัสโดย
“ภาษาธรรม” สำหรับสอนคนที่มธี ลุ ีในดวงตาอันเบาบางแลว จะไดเขาใจปรมัตถธรรม เปนการสอนปรมัตถธรรม ใหรอดพนไปจากสัสตทิฏฐิ อันเปนสมบัติดั้ง

,

เดิม เพื่อใหท้งิ สมบัติดั้งเดิมนั้นเสีย มันเปน ๒ ภาษากันอยูดังนี้

.
(ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ, ๒๕๒๑: ๓๐)
,

พระพุทธเจาทานไดใชภาษาพูดทั้ง ๒ ภาษา คือตรัสไดทงั้ ๒ ภาษา ในคราวที่ตอ งตรัสภาษาคนทานก็ตรัสภาษาคน ในคราวที่ตอ งตรัสภาษา

;

ธรรม ทานก็ตรัสภาษาธรรม ซึ่งตามความรูสึกแทจริงในพระทัยของทาน แตครั้นคราวที่ทานตองตรัสโดยภาษาคน ทานก็ตรัสแตโดยโวหารภาษาคน ในใจ

;

[

]

[

ไมไดยึดถือความหมายเหลานั้น ดังที่ไดกลาวใหฟงขางตนแลววา ทานตรัสตามโลกสมัญญา การรับรูของชาวโลก โลกโวหาร โวหารที่ใชพูดจากกันอยู

]

[

]

[

];

.

ในโลก โลกบัญญัติ ตามที่ชาวโลกเขาบัญญัติไว โลกนิรุตติ การพูดจาของชาวโลก ทานตรัสได ถาทานตรัสภาษาคนไมไดทานก็สอนคนธรรมดา

;

สามัญไมได ดังนั้นทานจึงตองตรัสในบางคราว เหมือนกับคนธรรมดาพูด คือตรัสดวยภาษาคน

,

,

อยางทานจะตรัสวา กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏิสรโณ ยํ กมฺมํ กริสสฺ ามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺส ทายาโท

.

ภวิสสฺ ามิ นี่เปนการพูดในภาษาคน วา เรามีกรรมเปนของตน เราเปนทายาทแหงกรรม เรามีกรรมเปนตนเหตุ มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พงึ่ อาศัย
เราทำกรรมใดไวดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราตองเปนผูรูผลตกทอดแหงกรรมนัน้

.
,

;

นี้มี พูดภาษาคน ถึงวา มีเรา แลว มีการกระทำกรรม มีผลกรรมเปนของเรา แลวมีการแบงแยกวา เปนกรรมดีและกรรมชั่ว พูดวามีดีมชี ั่วนี้

.

พูดเปนภาษาคน ถา ภาษาธรรมแทๆ มีแตกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท ซึง่ ไมมคี วามเปนของดี หรือของชั่ว ลวนแตเปนกระแสแหง

.

ปฏิจจสมุปบาทไปตามเรือ่ งของปฏิจจสมุปบาท

,

เดี๋ยวนี้ทานได ตรัสโดยภาษาคนเต็มที่ วา มีคน มีเรา มีคนที่เปนเรา มีการกระทำกรรม ซึ่งเปนกรรมดีและกรรมชั่วแลวเราตองรับผลแหง
กรรมนั้น

.
,

,

พอทาน ตรัสโดยภาษาธรรม ขึ้นมา ก็ ไมมีคน ไมมกี ารกระทำกรรม ไมมดี ี ไมมีช่วั แลวตรัสถึงการกระทำใหส้นิ กรรม ไปตรัสกรรม ที่ทำ

.

;

ความสิ้นสุดแหงกรรมดีและกรรมชั่ว นี้มนั เปนภาษาคนละภาษา บางคราวทานตรัสถึงความไมมีคน มีแตการเคลื่อนไหวไปตามกระแสของเหตุปจจัย ไม

.

มีกรรม ไมมีการรับผลกรรม ไมมีบุคคลผูร บั ผลกรรม และไมอาจเรียกวาดี วาชั่ว ขอใหคิดดูอยางนี้

.
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.

ภาษาคน ก็พูดวา มีตัว มีตน ตามความรูสกึ มาแตออ นแตออก นี้พดู ภาษาคน พูดภาษาธรรม มีแตกระแสแหงอิทัปปจจยตา มันไมมี

. ... ไมมอี ะไรนอกจากปฏิจจสมุปปนนธรรม คือ สิ่งที่เปนไปตามเหตุปจ จัยทั้งนั้น; ไมมอี ะไรนอกไปจากสิ่งที่เปนไปตามเหตุตามปจจัย; จะมา
บัญญัติเอาวาเปนนรกเปนสวรรค เปนอะไรเปนตน ก็ตามใจ เปนไดในภาษาคน. แตในภาษาธรรมที่เปนความรูสกึ แทจริงนั้น ไมมองเห็นอยางนั้น มีแตส่งิ ที่
เปนไปตามเหตุตามปจจัย โดยประการทั้งปวง.
ตัวตน

เรื่องภาษาคนจึงสอนสัมมาทิฏฐิ ในรูปแบบที่เปนตัวเปนตน วามีสัตวมีบคุ คล มีบิดามารดา มีดี มีชั่ว มีนรก มีสวรรค มีอะไรไปตามแบบของ
การมีตัวตน

,

แตพอถึงสัมมาทิฏฐิท่แี ทจริง กลับพูดวา มันไมมีอะไร มีแตความวางจากตัวตน ไมมีอะไรที่ควรยึดมัน่ ถือมัน่ แลวยังแถมบัญญัตลิ งไปวา อยา

;

,

ไปถือวามีหรือไมมี พูดวามีกบ็ า พูดวาไมมีก็บา เพราะมัน มีแตกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา มันมีแตกระแสแหง

,
,
มีโดยสวนเดียว. นี้หามการพูดโดยสวนเดียวในภาษาธรรม. ...
...แลวทีม่ ันเกี่ยวของกับคนเราโดยมาก ก็คือ การบัญญัติทเี่ ปนคูๆ นั้น ลวนแตเปนภาษาคน ทั้งนั้น เชน โลกธรรม ๘ ประการ ก็มี ไดลาภ
เสื่อมลาภ ไดยศ เสื่อมยศ ไดนนิ ทา ไดสรรเสริญ ไดสขุ ไดทกุ ข มันตางกันถึงกับตรงกันขาม. แตถาพูดในภาษาธรรมแลว มันเปนเรื่องบาเสมอกัน, ไมควร
ยึดมัน่ ถือมัน่ แตประการใด, มันเปนเรื่องทำใหเกิดความทุกขไดเสมอกัน.
อยาไปยึดเอาฝายที่วา ไดลาภ ไดยศ ไดสรรเสริญ ไดสุขเลย. บางทีสว นนีจ้ ะเปนสิ่งที่ทำใหเกิดความทุกข มากกวาสิ่งที่ตรงกันขามเสียอีก;
แตคนไมคอยจะคิด; เชนวาความทุกขมนั มาสอนใหรจู กั ความจริง, ความสุขมันมาหลอกใหหลงใหล. เราก็ชอบแตความสุข มากกวาที่จะไปชอบความทุกข;
เพราะเราไมอาจจะรูสกึ วามันเปนอยางนั้น.
...ฉะนั้นขอใหมองใหเห็นโดยสรุปวา มีภาษาพูดอยู ๒ ภาษา พระพุทธเจาทานก็ใชตรัสทัง้ ๒ ภาษา แลวแตความจำเปนหรือตองการที่จะพูด
ภาษาไหน. เมื่อทานพูดภาษาคนทานก็พดู ได; แตใจไมไดยดึ ถือตามความหมายแหงถอยคำนั้นๆ ในภาษาคน.
ความเปลี่ยนแปลง ก็ใชคำพูดวา มันแลวแตเหตุแลวแตปจจัย มันมีแตความเปลี่ยนแปลง ไปตามเหตุตามปจจัย อยาพูดวามีโดยสวนเดียว อยาพูดวาไม

สวนเรา คนธรรมดาสามัญนี้ ความรูสึกในทางธรรม ในทางสัจธรรม ยังไมแทจริง ยังไมสมบูรณ ยังไมเด็ดขาด ยังมีความรูสกึ อยูอยางปุถชุ น

;

คืออยูภายใตอำนาจของความยึดมั่นถือมั่น ดังนั้นจึงพูดไปตามความรูสึก และเปนความยึดมั่นถือมั่น

.

...เรารูภาษาคน รูภาษาธรรมทั้ง ๒ ภาษาแลว ก็เลือกพูดจาใหสำเร็จประโยชนตามความหมายแหงเรื่องนั้นๆ.
(ชีวติ คืออะไร, ๒๕๔๙: ๑๖๗ – ๑๗๓)

i

โวหารในที่น้หี มายถึงการลงทุนเพื่อผลกำไรตางๆ ชีวิตโวหาร คือการถือวา “ชีวิตเปนการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุดเทาที่ชีวติ นั้นจะอำนวยใหได”, ซึง่ ในทางพุทธศาสนา ผลอันสูงสุดดัง

กลาวยอมไดแกนิพพาน และ “การปฏิบัตธิ รรมทั้งปวงคือการลงทุนคา เพื่อผลกำไรชิน้ สุดทายคือนิพพานนั่นเอง”. (อริยสัจจากพระโอษฐ, ๒๕๔๖:๑๖๖๔).
ii

ตามขอความที่จะยกมาแสดงตอไปนี้ นาสังเกตวาทานพุทธทาสแสดงใหเห็นถึงการใชภาษาคนหลากหลายรูปแบบแตกตางกัน คือ มีภาษาคนแบบที่ใชท่วั ไปและทำใหเขาใจ

ธรรมะไขวเขวไป ไมเขาถึงแกนแทอยางหนึง่ , มีการใชภาษาคนที่ชวยไขความหมายลึกซึ้งของภาษาธรรมไดอยางหนึ่ง, และมีภาษาคนที่พระพุทธเจาใชตรัสสอนธรรมะใหแกคน
ธรรมดาอีกอยางหนึ่ง.

.

๒

ธรรม

2
ธรรม

.

ธรรมะทั้งหมดเปนเรื่องของธรรมชาติ คำวาธรรมะนี้เราเรียกวาธรรมชาติกไ็ ด เรียกวาธรรมดาก็ได เรียกวาธรรมธาตุกไ็ ด แลวก็จะเรียกอยาง

;

.

;

อื่นๆ อีกก็ได แตวา มันเปนสิ่งที่มีอยู เปนไปตามธรรมชาติ ถาเรารูธรรมชาติ เราก็จะรูส่งิ ที่จะทำใหเราเปนทุกขหรือเปนสุขได เราตองรูในฐานะทีเ่ ปนมนุษย
เราถือพุทธศาสนาซึง่ มีหลักคำสอนอยางนี้ ไมเหมือนกับศาสนาใดในขอที่วา เรายึดเอาธรรมชาติน้เี ปนหลักเปนเกณฑ เปนความรูเรื่องธรรมชาติในทุกแงทกุ

;… การตรัสรูของพระพุทธเจา ก็คอื ตรัสรูเรื่องธรรมชาติทั้ง

มุม แลวก็ปฏิบัติถูกตองตอธรรมชาติ ทั้งภายในรางกายและภายนอกรางกาย เราก็ไมเปนทุกข
หมดเหลานี้ แลวทานก็มาสอนใหเรารูตาม แลวก็ปฏิบัติเพื่อไมตองเปนทุกข

.
(ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ, ๒๕๔๖: ๔๐ – ๔๑)

:

,

,

ธรรมชาติ ๔ ความหมาย ความหมายที่ ๑ ก็คอื ตัวธรรมชาติท้งั หลายที่มปี รากฏการณน่นั เอง ความหมายที่ ๒ คือกฎของธรรมชาติ ความ

,

.

หมายที่ ๓ คือหนาที่ตามกฎของธรรมชาติ ความหมายที่ ๔ คือผลอันเกิดจากหนาที่ ธรรมะ ๔ ความหมาย หรือธรรมชาติ ๔ ความหมาย มันก็สงิ่ เดียวกัน

(๑ )

;

:

,

ธรรมะคือปรากฏการณทางธรรมชาติ นี่ความหมายที่หนึ่ง เปนรูป รางกาย วัตถุ ทั้งหลายในโลกนี้ ก็เรียกวาปรากฏการณทางธรรมชาติ

,

หรือที่เปนนาม เปนจิตใจ ที่มองไมเห็นตัวนั้นก็เปนปรากฏการณของธรรมชาติ ปรากฏออกมาเปนพวกจิตใจ พวกนาม ที่นี้กิริยาอาการ ที่มนั

.

วิวฒ
ั นาการ คือมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ดีข้นึ ดีขึ้น เรียกวาวิวฒ
ั นาการ ของนามก็ดี ของรูปก็ดี นี้ก็เรียกวาธรรมชาติ ปรากฏการณนี้เห็นไดชัด

;

.

โดยประจักษ นี้เรียกวาธรรมในความหมายที่หนึ่งคือธรรมชาติ ทีน้ียงั มีปรากฏการณ ที่ไมเห็นชัดแกคนธรรมดาสามัญที่ยงั มีอวิชชาในดวง

,

;

.

ตา ยังมีอยูอกี สวนหนึ่ง นี้ก็หมายถึงอสังขตธรรมทั้งหลาย ระบุไปยังพระนิพพานดีกวา พระนิพพานก็เปนธรรมชาติ แตเปนธรรมชาติฝา ย

. ...นิพพานเปนปรากฏการณ...ปรากฏแกจติ ใจที่ปราศจากอวิชชา, นี้พวกเรามีอวิชชาเต็มไปหมดในดวงตา ไมเห็นนิพพานได
นิพพานไมมีปรากฏการณแกเรา; เรามีปรากฏการณแตเรื่องตางๆ ในโลกนี้ ในฝายสังขตะคือฝายสังขารนี้ สังขารทั้งหลายก็ปรากฏแกเรา;
จนกวาเราจะหมดอวิชชา พระนิพพานจึงปรากฏแกเรา.
...สังขารก็ดี พระนิพพานซึ่งเปนวิสังขารก็ดี ก็เปนธรรมชาติ ไมมอี ะไรมากไปกวาธรรมชาติ; แตมันเปนธรรมชาติคนละแบบ :
สังขารเปนธรรมชาติมีเหตุปจ จัยปรุงแตง, พระนิพพานเปนธรรมชาติ ปราศจากเหตุปจ จัยปรุงแตง แลวก็เปนที่ดับแหงเหตุปจจัยดวย, แตกย็ งั
เปนธรรมชาติ.
อสังขตะ

(๒ )

...ธรรมะหรือธรรมชาติในความหมายที่ ๒ ก็คือกฎของธรรมชาติ หรือกฎของธรรมะนั้นเอง. กฎของธรรมชาติ ก็หมายความวา มีทั้ง ๒ ฝาย
เหมือนกัน; คือกฎสำหรับฝายที่เปนสังขารหรือเปนฝายสังขตะก็มี, กฎสำหรับที่เปนฝายวิสังขารหรือฝายอสังขตะก็มี. สำหรับกฎของฝาย
สังขาร ก็คอื กฎแหงวิวฒ
ั นาการ ที่ทำอะไรๆ ใหมนั วิวัฒนาการ คือเปลี่ยนไปเปนอนิจจังนี่, แลวก็มีลกั ษณะแหงความยากลำบากหรือทุกขังอยู
ในการเปลี่ยนนั้น, แลวก็มลี ักษณะอนัตตา – ไมใชตัวตนอยูในลักษณะแหงความเปลี่ยนแปลงและความเปนทุกขน้นั , แลวก็ยงั มีอำนาจที่วา
สิ่งทั้งหลายเหลานี้ ตองมีเหตุปจ จัย มันจึงจะเกิดขึ้นมาได และเมื่อมีเหตุปจ จัยแลวมันตองเปลีย่ น ... มันตองเปลีย่ นไปตามเหตุตามปจจัย...
นี้เปนกฎของธรรมชาติในฝายที่เปนสังขาร. ทีน้ฝี า ยที่ตรงกันขาม มันเปนกฎที่ไมเหมือนกัน เรียกวามันตรงกันขาม, กฎที่วา มันตองมีฝายที่ไม
มีเหตุปจจัยปรุงแตง ไมตอ งมีเหตุปจจัยปรุงแตง; ที่เราเรียกกันวาอสังขตะหรือนิพพาน มันก็เปนไปตามกฎนั้น...นี้เรียกวามันฝายวิสังขาร.
...สังขารหรือสังขตะนั้นตองมีเหตุปจจัยปรุงแตง และตองเปนไปตามกฎแหงเหตุปจจัยปรุงแตงที่เรียกวาอิทปั ปจจยตา; ที่น้ถี า
วามันเปนฝายวิสงั ขารหรืออสังขตะ ไอกฎมันเปลี่ยนรูปเปนวาไมตองมีปจจัยปรุงแตง ไมเปนไปตามปจจัยปรุงแตง มันตั้งอยูไดโดยอิสระ

.

เปนอนันตกาล เปนนิรันดรอยางนี้ แตแลวมันก็ไมพน ไปจากความเปนธรรมชาติ เรียกวาธรรมชาติเปนของมันเองอยางนั้น เรียกวาธรรมชาติ

,

;

สังขารก็ธรรมชาติ วิสังขารก็ธรรมชาติ เราจึงรูจกั วา ไอกฎของธรรมชาติมันก็มีไดท้งั สำหรับฝายสังขารและฝายวิสงั ขาร เชนเดียวกับตัว
ธรรมชาตินั้นเหมือนกัน

(๓ )

.
.

;

ทีนี้ก็มาถึงความหมายที่ ๓ ธรรมชาติหรือธรรมะในฐานะที่มันเปนหนาที่ ตัวหนาที่ ก็หมายความวา ไอสิ่งที่ตองปฏิบัติ กฎมันบังคับใหตอ ง

,

ปฏิบตั ิ หรือวาความอยากรอดตัวอยู ความอยากรอดชีวติ อยูน่ี มันทำใหเกิดหนาที่ตามกฎ วามันจะตองปฏิบัติถูกตองตามกฎอยางนั้นแลว

:

3

.

;

มันจึงจะรอดชีวิตอยู ฉะนั้น สิ่งที่มชี ีวติ ทัง้ หลาย มันจึงมีหนาที่ นับตั้งแตคนลงไปหาสัตวเดรัจฉาน ตนไม สิ่งมีชีวติ เล็กละเอียดมองเห็นไมได

,

ดวยตาเปลานี่ ลวนแตมีชีวิตอยางนี้ มันตองมีหนาที่ ไอหนาที่คือตัวธรรมะที่สำคัญทีส่ ุด

.

. ... คำวาหนาที่น้เี ราจะตัดเปน ๓ ตอน :
หนาที่รอดชีวิตอยู นี้เปนหนาที่แรก, หนาที่สำหรับอยูอยางเปนผาสุกไมทนทุกข นี้หนาที่ทสี่ อง, แลวหนาที่ใหถึงนิพพานปลายทางจบเรือ่ งกัน
นี้หนาที่ที่สาม.
ทีนี้ส่งิ ที่ไมมีชีวิตละ...มันก็มหี นาที่เหมือนกัน เปนหนาที่โดยออม เปนหนาที่ของสิ่งไมมีชวี ิต : มันมีหนาที่ท่จี ะตองเกิดขึ้น ตั้งอยู
ดับไป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ดวยเหมือนกัน, แมวามันจะไมมีชีวิต...หรือถาจะพูดใหสั้นที่สดุ ใหเหลือแตเพียงอยางเดียวคือวาเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไป เปลีย่ นไป, มึงเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปหยุดอยูไมได. นี้ก็ตองถือวาเปนหนาที่โดยออมของสิ่งที่ไมมีชวี ิต. ฉะนั้น ใครมันจะหลีกเลี่ยง
หนาที่อันนี้ไดลองคิดดู มันไมม;ี เพราะฉะนั้น เราตองรูจัก และหนาที่นี้ก็เปนเรื่องของธรรมชาติ คือมันเปนไปตามกฎของธรรมชาติ กฎของ
ธรรมชาติทำใหเกิดหนาที่...
ตัวธรรมชาติท่เี ปนหนาที่นี้สำคัญที่สดุ ไดกลายมาเปนตัวศาสนาในตอนหลังๆ นี้

(๔ )

:

.

ที่นี้ธรรมหรือธรรมชาติในความหมายที่ ๔ นี้ก็คอื ผล เรียกวาผล ผลที่เกิดมาจากการทำหนาที่ ดังที่กลาวมาแลววา คนจะอยูโดยปราศจาก
การทำหนาที่ไมได เพราะวามันเปนธรรมชาติ ธรรมชาติมนั บังคับใหมหี นาที่อยางนอยก็เพื่อรอดชีวิตอยู เพื่ออยูสบาย เพื่อถึงที่สุดของคน

.

.

;

,

ฉะนั้น คนก็ตองทำหนาที่ แลวก็ไดรับผลตามสมควร ถาเขาทำหนาที่ถูกตอง ก็ไดรบั ผลตรงตามที่เขาตองการ สวนบุคคลก็ตองทำ สวนอยู

;

:

,

รวมๆ กันเปนหมูเปนสังคมก็ยังตองทำ แตแลวหนาที่สำหรับคนนี้มันเหมือนๆ กันทั้งนั้นแหละ สวนบุคคลก็ใหรอด สวนสังคมก็ใหรอด

;

;

.

สวนบุคคลก็ใหอยูก นั เปนสุข สวนสังคมก็ใหอยูกนั เปนสุข สวนบุคคลก็ใหไดรบั ผลดีที่สดุ สวนสังคมก็ใหไดรบั ผลดีท่สี ดุ ฉะนั้น ผลของมัน

:

,

,

มันจึงมีครบตามที่มันมีหนาที่ หนาที่ใหรอด หนาที่ใหอยูสบาย หนาที่ใหถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งควรจะถือเอาพระนิพพานเปนจุดหมาย

.

ปลายทาง

ตัวธรรมชาติกด็ ี ตัวกฎของธรรมชาติกด็ ี ตัวหนาที่ตามกฎของธรรมชาติก็ดี ผลที่เกิดจากหนาที่น้นั ก็ดี

;...อยาไปโงวา มันอยูทอี่ ื่น มันอยูใน

. ... เราอยูกบั ธรรมชาติ ๔ ความหมายนี้ตลอดเวลา; ถาหาไมพบ มองไมเห็น แลวก็คิดดูเถิดวาจะเปนคนโงสักเทาไร จะมีอวิชชาสักเทาไร ในเมื่อ
สิ่งที่อยูกับเนื้อกับตัว เปนเนื้อเปนตัวเปนชีวติ จิตใจอยู ยังมองไมเห็นวามันเปนอะไร, เดี๋ยวนี้มันเปนธรรมชาติใน ๔ ความหมาย.
แลวความจริงทั้งหลายที่เกี่ยวกับธรรมชาติน้ี เราเรียกวาพระธรรม; พระธรรมที่พระพุทธเจาทานตรัสรูน่ี ทานตรัสรูเรื่องเหลานี้ แลวนำมาสอน
นำมาเปดเผย. แลวเรื่องเหลานีม้ ันเปนของมันเอง มันมีของมันเองอยูตลอดกาล ตลอดอนันตกาล ...พระพุทธเจาก็ไมตรัสวามันตั้งตนขึ้นมาแตเมื่อไร;
ทานไปตรัสเสียในทำนองวา ตถาคตจะเกิดขึ้นก็ดี ตถาคตจะไมเกิดขึ้นก็ดี ไอธาตุน้ี ธรรมชาตินี้มนั มีอยูแลว มันตั้งอยูแลว ...หมายความวา ธรรมชาติ ๔
ตัวเรา

ความหมายนี้มันมีอยูแลว ตถาคตเกิดขึ้นก็รู รูอยางยิ่ง รูอ ยางแจมแจง แลวก็นำมาบอก นำมาสอน มาบัญญัติ ใหเปนรูปโครงของคำสอน ใหคน

.

ประพฤติปฏิบัติ

,

;

.

…เอา ทีนี้ก็จะไดดกู นั ตอไปวา เราจะใชมนั ไดอยางไร เราจะใชธรรมชาติทั้งสี่ความหมายนี้ไดอยางไร เรามีหลัก หลักสูตรยอๆวา เอา

...

:

;

ธรรมชาติในความหมายที่หนึ่ง มาใชตามที่เราตองการ ไอธรรมชาติท่เี ปนวัตถุมีปรากฏการณทั้งทางรูปทางนามอะไร เราเอามาใชตามที่เราตองการ

.

โดยที่เรารูธรรมชาติในความหมายที่สอง คือกฎของธรรมชาติ ถาเราไมรูธรรมชาติในความหมายที่สอง เราไมสามารถจะเอาธรรมชาติในความหมายที่หนึ่ง

;

;

มาใชได ฉะนั้น เราเอาธรรมชาติในความหมายที่หนึ่งมาใชได ตามที่เราตองการ เพราะเรารูธรรมชาติในความหมายที่สอง แลวก็อยางถูกตอง เหมาะสม

... จนกระทั่งเกิดผลเปนธรรมชาติในความหมายที่สี.่ มันแยกกันไมไดเห็นไหม : เอา
ธรรมชาติในความหมายที่หนึ่งมาใช, โดยรูธรรมชาติในความหมายที่สอง, ตามสมควรแกธรรมชาติในความหมายที่สาม, จนเกิดธรรมชาติในความหมาย
ที่ส่ี...
...ในกรณีท่เี ราตองการวัตถุแหงกามารมณ อำนาจวาสนา แมท่สี ดุ แตจะทำมาหากินอยูเ ย็นเปนสุข ก็ตอ งเอาธรรมชาติท่หี นึ่งมาใชใหถูกตอง
ตามธรรมชาติที่สอง โดยสมควรแกธรรมชาติที่สาม จนเกิดผลตามที่เราตองการ. ถาวาเราตองการประโยชนทเี่ ปนโลกุตตระ ตองการความสิน้ กิเลส สิน้ ทุกข
เปนมรรคผลนิพพาน, เราก็ยังตองเอาธรรมชาติในความหมายที่หนึ่งมาใชใหถกู ตองตามธรรมชาติในความหมายที่สอง คือใชกาย วาจา ใจ หรือรูปหรือนาม
นี้ใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติในความหมายที่สอง, ตามทีม่ ันตองทำหนาที่อยางไร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันตองทำหนาที่อยางไร หรือวารวมกันเปน
แกธรรมชาติในความหมายที่สามคือหนาที่ หนาที่ที่ถกู ตอง ที่พอดี
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.

บุคคลจะตองทำหนาทีอ่ ยางไร มันก็ตองถูกตามนั้น มันจึงจะเกิดผลเปนการทำลายกิเลสหรือปองกันกิเลส เรียกวา ตองถูกตองตามกฎของธรรมชาติทั้งสี่
ความหมายทั้งนั้น

.
(ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ, ๒๕๔๖: ๕๔ - ๖๖)

... ถาเราจะรูจ กั ดี เราจะตองศึกษาจากภายใน ซึ่งเปนเรือ่ งของตัวเราเอง. เราอยาไปนึกสนใจที่จะรู
จากภายนอก...มันตองดูจากภายในตัวเรา จนรูจกั วาธรรมชาติในภายในตัวเราคืออยางนี้, กฎของธรรมชาติในภายในตัวเราคืออยางนี้ๆ, หนาที่ตามกฎ
ของธรรมชาติในภายในตัวเราเปนอยางนี้, และผลเกิดจากการทำหนาที่ในตัวเรา เปนอยางนี้ๆ. เราจะตองรูจกั ความผิดพลาดหรือความถูกตองของเรากอน
เราจึงจะไปรูจกั ความผิดพลาดหรือถูกตองของผูอ ื่น;...รูจักโลกภายในกอน แลวก็จะรูจักโลกภายนอก. บางคนจะสงสัยวาโลกภายในคืออะไร? โลกมันจะ
เขาไปอยูในตัวเราได? นี่คือวาไมไดเรียนธรรมะ ถาเคยเรียนธรรมะก็รูวาในตัวเราก็มีโลก ถาไมเชือ่ อาตมาก็เชื่อพระพุทธเจาไวทกี อนก็ได เพราะวา พระพุทธ
ธรรมชาติ ๔ ความหมายที่พูดแลวพูดเลา

เจาทานตรัสวา โลกก็ดี เหตุใหเกิดโลกก็ดี ความดับแหงโลกก็ดี ทางใหถึงความดับแหงโลกก็ดี ตถาคตบัญญัติไวในรางกายที่ยาวสักวาหนึ่งนี้เทานั้น ที่ยัง

.
.
...ทางธรรมะเขาถือวา โลกนั้นคือสิ่งที่เรารูสกึ ไดทางตา สิ่งที่เรารูสกึ ไดทางหู สิ่งที่เรารูสึกไดทางจมูก สิ่งเรารูส ึกไดทางลิ้น สิ่งที่เรารูสึกไดทาง
ผิวหนัง สิง่ ที่เรารูสกึ ไดทางจิตใจ นัน่ แหละคือโลก, มันเขาไปอยูในรางกายของเราไดอยางสบาย เพราะมันเปนความรูส ึกแตเปนความรูสึกทั้งหมดนะ ทุกทาง
ทุกวิถีทาง. เรารูสึกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจอยางไรนั้นคือโลก, นั้นคือสิ่งที่เขาไปอยูเปนโลกในภายใน ทำใหเกิดอะไรไดมาก มีผัสสะ มีเวทนา มีตณ
ั หา
มีอุปาทานมีทุกข. ถาจะดับทุกขรูจกั จะดับตนเหตุของสิ่งเหลานี้ ก็ดับภายใน อีกเหมือนกัน; ฉะนั้น จะเปนทุกขหรือจะดับทุกขตอ งเปนเรือ่ งภายใน. จะเปน
โลกคือความทุกขกข็ า งใน จะดับทุกขคือดับโลกก็ตองดับขางใน.
(ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ, ๒๕๔๖: ๓๔๒ -๓๕๓)
เปนๆ ยังมีชวี ติ ในรางกายที่ยังเปนๆ นั้นมีโลก โลกทางวิญญาณ โลกอันละเอียด โลกอันมีความหมายที่แทจริง

;

.
,
ใหดีอยาใหผดิ กฎของธรรมชาติ. นับตั้งแตดูใหเห็นวาทุกอยางมันเปนธรรมชาติ; ...แตวา ดูธรรมชาติอยางที่วา นี้ ไมใชดดู วยตาขางนอกอยางเดียว; มันดู
ดวยตาขางในคือใจ; ตองทำใจใหเปนตา. คือตาที่มันโงทมี่ ันไมเห็นอะไรนั้นนะ ก็คอื ใจที่มนั กลัดกลุม หุมหออยูดวยกิเลส; ฉะนั้น เราตองกวาดกิเลสออกไป
เสียชั่วคราว ใหตามันไมมกี เิ ลส คือใจนะไมมีกิเลส เรียกวาตาคือใจไมมีกิเลส; แลวไอตาใจนี้จะเห็นอะไรตามที่เปนจริง...อบรมจิตใจใหเปนสมาธิ. เมื่อใจ
เปนสมาธิ แลวก็ใชใจนั่นแหละเปนตา; แลวก็ดูๆๆ ดูทุกสิ่งใหเห็นชัดตามที่เปนจริงวา โอ! มันสักวาธรรมชาติ เปนธรรมชาติที่เปนไปตามกฎของธรรมชาติ,
สักวาธรรมชาติ ไมมีตัวกู ไมมขี องกู, เอามาเปนตัวกู ของกูไมได ขืนไปปลนเอามาเปนตัวกู ของกู มันก็กัดเอา ก็เปนทุกข...ที่พวกเธอตองนั่งรองไหอยูบอยๆ
นั่นแหละ เพราะธรรมชาติมนั กัดเอา,...เพราะวามันไมมีวปิ สสนา เพราะวามันไมดูใหเห็นตามที่เปนจริงวา อาว! นี้มันของธรรมชาติ มันตองเปนไปตามกฎ
ของธรรมชาติ...ถาเราไปโง ไปหลงยึดถือ...มันจะกลายเปนความทุกขข้นึ มา เพราะวาเรามันทำผิดธรรมชาติ หรือมันหวังเกินกวาธรรมชาติจะมีให ฉะนั้น
ที่วาดูใหดี ดูใหดี นั้นนะคือวิปส สนา ถาใครดูดีแลวคนนั้นมีวปิ สสนา ฉะนั้น ลูกเด็กๆ อยูท่บี านก็ได ในโรงเรียนก็ได ที่ไหนก็ได เธอตองดู

เราเมื่อมันไมไดอยางที่เราหวังดวยความโง เราก็ตองเปนทุกขแหละ

...เราเกิดมาทีหนึ่งไมตองเสียน้ำตาสักหยดเดียวนี่จะดีไหม; ลองคิดดูเถอะ, ทั้งที่มันเสียไปมากแลว. ...ที่เสียไปแลวเทาไรมันก็คอื ความโง
เทานั้นแหละ; ทีน้ตี อ ไปมันจะโงอกี หรือไมโงอีกก็แลวแตความสมัครใจ. แตถาจะเปนพุทธบริษัทกันแลว เปนพุทธมามกะกันแลว มันก็ไมควรจะมีความ
ทุกข; เพราะวาพระพุทธศาสนามีไวสำหรับแสดงความไมทกุ ข เพราะวาเราทำถูกตองเขากันไดกับธรรมชาติ เปนเกลอกับธรรมชาติ ไมใชเปนคูอริ เปนคู
อาฆาตกับธรรมชาติ; เราปฏิบัติทุกอยางกลมกลืนกันไปกับธรรมชาติ กับกฎของธรรมชาติ จนไมเกิดการกระทบกระทั่งขึ้นในชีวิตนี้ แลวก็ไมเปนทุกข. นี่
ปฏิบตั ิถูกตองตามกฎของธรรมชาติมนั เปนอยางนี้.
(ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ, ๒๕๔๖: ๒๘ - ๓๒)
,

คำวา ธรรม นี้มันเปนคำที่กวางที่สดุ จนไมอาจจะแปลออกมาเปนคำภาษาใดๆ ได ถาเมื่อถือเอาตามหลักของภาษาบาลี ซึ่งเปนภาษาที่ใช

,

,

สำหรับพุทธศาสนาแลว คำวา ธรรม แปลวาสิ่งที่ทรงตัวอยูได เลยหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไมยกเวนอะไรเลย จะเปนวัตถุกไ็ ด จะเปนนามธรรมก็ได จะเปนจิตใจ
หรือความรูสึกก็ได เรื่องผิดก็ได เรื่องถูกก็ได อะไรที่มันมีอยูแลวก็เรียกวา ธรรมไดท้งั นั้น

.
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... คำวาธรรมนี้มนั มีความหมายเกิดแตกแยกเปนสองอยาง คือ คำวา ธรรมในความหมายทั่วไป หมายถึงทุกสิ่ง และธรรมในความหมายทาง
ศีลธรรม หมายถึงสิ่งที่มนุษยจะใชแกปญหาของตนโดยเฉพาะ มันจึงแคบเขามา...คำวา ธรรม ในความหมายศีลธรรม moral หรือ morality นี้
จำกัดความแตเพียงวา ระบบการปฏิบัตทิ ่มี ันถูกตอง สำหรับมนุษยคนหนึ่งๆ ทุกขั้นทุกตอนแหงวิวัฒนาการของเขา.
... คำวา ธรรม ในความหมายทางปรมัตถธรรมหรือทางศาสนา โดยสิ้นเชิงนั้นมันไปไกลกวานั้น มันหมายถึงทุกสิ่งอยางที่กลาวมาแลว ซึ่งเรา
ควรจะรู เพื่อเราจะรูวามันเนื่องกันอยางไร อยางที่แยกกันไมได. ฉะนั้นเมื่อกลาวทางปรมัตถธรรม ซึ่งมาใชทางศีลธรรมไดดนี ้ี ผมเห็นวา ควรจะศึกษาแลวก็
แบงแยก แลวจัดเปนหมวดหมู อยางที่เรียกวาทำ system ใหแกคำวา ธรรม โดยแบงออกเปน ๔ ความหมาย.
ความหมายที่หนึ่งเรียกวา สภาวธรรม ตามภาษาบาลี หมายถึงทุกสิ่งที่เปนอยูต ามธรรมชาติ, ทุกสิ่งที่เปนอยูตามธรรมชาติ จะเปนวัตถุ หรือ
นามธรรม หรือจิตใจ หรือความรูสึกในจิตใจก็สุดแท ซึ่งเปนอยูไดตามธรรมชาติกเ็ รียกวา สภาวธรรม, สภาวะ แปลวา เปนอยูเอง ธรรมก็คือธรรม อยาแปล
กันเลย. นี่อยากจะใชคำๆ นี้ใหหมายถึงสิ่งที่เรียกกันวา ธรรมชาติ หรือ nature.
...ในความหมายที่สอง เรียกวา สัจจธรรม สัจจะแปลวาความจริง มีความหมายวาไมหลอก. ภาษาบาลีก็มีคกู นั , วาถาสัจจะก็ตอ งเปนอมุสา,
อมุสาคือไมเท็จหรือไมหลอก. นี้คอื กฎเกณฑของธรรมชาติ เรียกวากฎของธรรมชาติหรือกฎเกณฑของธรรม เราเรียกวา สัจจธรรม ซึ่งตรงกับคำวา
กฎธรรมชาติ. ...กฎที่มนุษยบัญญัตเิ ปนกฎเฉพาะสิ่ง เฉพาะเรื่อง เฉพาะเวลา จึงเปลี่ยนได, เชนกฎหมายอยางนี้มนั เปลี่ยนได หรือกฎวิทยาศาสตรก็เถอะ
เทาที่พบแลวมันยังเปลี่ยนได. ...คือมันยังไมถงึ ที่สดุ . แตถา กฎของธรรมชาติแลวจะถึงที่สดุ และมีเหลืออยูมากที่เรายังไมรู เราจะรูหรือไมรูมนั ไมรับผิดชอบ
มันมีกฎที่ตายตัว เราทำลงไปก็ตอ งมีผลตามเกณฑอนั นั้น เรียกวาเปนกฎที่ตายตัว แลวก็ไมยกเวน แลวก็ไมจำกัดเวลา ไมจำกัดยุคสมัยนี้ก็เรียกวาธรรม

,

.

เหมือนกัน หรือธรรมะ ในฐานะที่เปนสัจจธรรม เปนกฎเกณฑของธรรมชาติ

...ความหมายที่สามนี้ หมายถึงการปฏิบตั หิ รือหนาที่ เรียกวา กรณียะ คือ ตองกระทำ ...ปฏิบัตธิ รรมคือหนาที่ที่มนุษยจะตองปฏิบัติ เพือ่ มี
ชีวิตอยูรอดก็ตาม เพื่อที่จะไดผลที่ตัวตองการก็ตาม เพื่อจะถึงจุดหมายปลายทางของมนุษยกต็ าม เรียกวาปฏิบตั ิธรรม. ...นับตั้งแตหาอาหารกิน บริหาร
รางกายใหรอดอยูได ปฏิบตั เิ พื่อไมใหเกิดความทุกขตา งๆ ขึ้นมา เปนหนาที่ท่สี งิ่ มีชวี ิตหลีกเลี่ยงไมได. ฉะนั้นการปฏิบัตินั่นเองเปนตัวธรรม.
นี้ความหมายที่สี่ ก็คือปฏิเวธธรรม หรือจะเรียกวา วิปากธรรม ก็ได ไดสองคำที่ใชกันอยูท่วั ไป. ปฏิเวธธรรม ก็แปลวา ผลที่เรารูสกึ ไดโดยจิตใจ
ของเรา, วิปากธรรม ก็แปลวาผลเหมือนกัน, นี้อนั สุดทายที่เราไดรับก็เรียกวาธรรมอยูน่นั เอง.
(ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๓๒ - ๓๕)
...

คำวา สภาวธรรม ตัวหนังสือมันก็แปลวา ธรรมที่เปนไดเอง หรือเปนอยูเอง จะขยายออกไปอีกก็วา สิ่งที่มันทรงตัวมันอยูได คือสิง่ ที่มีการทรง

.

ตัวอยูได

...นี้ดตู อไป คำวาธรรมชาติที่ทรงตัวอยูไ ดเอง นี้มนั แบงออกไดเปนสองชนิด; ชนิดที่หนึ่ง ทรงตัวอยูไดเองดวยอนิจจสภาวะ คือสภาวะที่ไมเที่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงเรื่อย, ชนิดที่สอง ทรงตัวอยูไดเองดวยนิจจภาวะ คือภาวะที่เที่ยงไมเปลีย่ นแปลง.
...ที่มีการเปลี่ยนแปลง ก็เพราะมันมีอะไรที่เปนเหตุเปนปจจัยปรุงกันมาเรื่อยไป ที่เรียกวา ปจจัยก็คอื ของปรุง, เมื่อปรุงสิ่งนี้ข้นึ มาแลว สิ่งนั้น
ก็ปรุงสิ่งอื่นตอไป, นี้เรียกวามีปจ จัยปรุงแตง มันจึงมีความไมเที่ยงปรากฏขึ้น. สิ่งที่มันเที่ยงมันก็ตองไมมปี จจัยอะไรชนิดนั้น ไมมกี ารเปลี่ยนแปลงชนิดนั้น,
มันจึงละเอียดและเห็นยากกวากันมากมายทีเดียว...ไมอาจจะรูไดดวยทางตา หู จมูก ลิ้น กาย, และไมรสู ึกไดดว ยจิตวิญญาณตามธรรมดา, แตจะรูส ึกได
ดวยสติปญ
 ญาที่ลึกซึ้ง ที่อบรมมาดีแลว.
...ทีน้เี ราจะดูใหละเอียดลงไป ของสิ่งที่เรียกวา สังขตธรรม คือ สิ่งที่มีปจจัยปรุงแตง หรือวา สังขตธาตุ ธาตุท่มี ีปจ จัยปรุงแตง [ซึ่งแยกได]
เปนสองพวก พวกที่มรี ูปรางสัมผัสได ดวยตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย ก็เรียกวา รูปธาตุ หรือ รูปธรรม. ทีนี้ พวกที่มันจะตองอาศัยการสัมผัสทางใจ อยางเดียว
เปนสักวาชื่อ ก็เรียกวา นามธาตุ หรือ นามธรรม. อันหนึ่ง เรียกวา รูป, อันหนึ่ง เรียกวา นาม.
ตัวหนังสือของคำวา รูป นั้น แปลวาสลาย, เกิดแลวสลายอยูเรื่อย, เปนของที่สัมผัสได. คำวา นาม นั้นแปลวาชื่อ เปนสิ่งไมใชรูป, ถาจะ
แยกกันใหชัดมันก็ตอ ง แยกเปนวัตถุธาตุกบั เปนมโนธาตุ. วัตถุธาตุ ก็คอื ธาตุทีเ่ ปนวัตถุ, มโนธาตุ ก็คอื ธาตุทเี่ ปนมโนคือใจ. ...บางทีเรามีคำอีกคูหนึ่งวา
กาย กับ จิต ซึง่ อาจจะพูดไดเหมือนกันวา กาย – กายธาตุ กับ จิตธาตุ กายธาตุ ธาตุทางกาย, ธาตุฝายกาย. จิตธาตุ ธาตุฝายจิต.
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...จะเรียกวารูปก็ตาม จะเรียกวานามก็ตาม มันเปนสิง่ ที่มีเหตุปจจัยปรุงแตง จึงเรียกวา สังขตธรรม หรือสังขตธาตุ เหมือนกัน; เมื่อมีปจจัย
ปรุงแตงมันก็ไมเที่ยง คือเปลี่ยนแปลง คือไหลเรื่อย นี้ขอใหหลับตาทำมโนภาพ มองดูสิ่งทีม่ ันไหลเรื่อยนี้ที่เปนรูปธรรมก็ไหลเรื่อย, ที่เปนนามธรรมก็
ไหลเรื่อย.
สิ่งที่หนึ่งที่เปนรูปธรรมก็ไหลอยูขา งนอก คือสิ่งที่เราเห็นไดดวยตา หู จมูก ลิ้น กายนี้ รูปทั้งหลายทีเ่ ห็นดวยตาก็ไหลเรื่อย...เสียงที่ไดยินทางหูก็
ไหลเรื่อย...ไหลเรื่อย ดวยอาการที่วาเกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป...ความที่ไหลเรื่อยของสิ่งที่เรียกวารูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นี้เรียกวา รูปธรรมมันไหลเรือ่ ย.
สิ่งที่สอง คำที่สองคือ นามธรรม – ความรูสกึ คิดนึกไดดวยใจลวนๆ นี้ก็ไหลเรื่อย เชน ตาเห็นรูปแลวจะเกิดการเห็นทางตา ที่เรียกวา

.

,

จักษุวญ
ิ ญาณ นี้กค็ อื การไหลชนิดหนึ่ง เมื่อตะกี้ไมมี เดี๋ยวนี้มีจกั ษุวิญญาณขึ้นมา เกิดความรูสกึ ขางในเปนผัสสะ เปนเวทนา เปนตน ความรูสึกมันทยอย
กันขึ้นมา เปนความรูสึกอยางหนึ่งๆ ในจิตใจของคนนี้เรียกวานามธรรม มันก็ไหลเรื่อย

.

...ทีน้ี เรา จะตองรูเรื่องเกีย่ วกับอายตนะ วามันมีอะไรมากนอยเทาไรแลวไปถึงไหนกัน...ทุกคนไปพิจารณาใหดวี า มีเรื่องเกี่ยวกับอายตนะ
มันจึงมีเรื่องตางๆ ในโลก อยางที่มนั กำลังเปนกันอยูน้,ี มันเปนตัวปญหา สำคัญที่สุด ก็อยูตรง ที่เรื่องอายตนะทั้ง ๖. เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทานจึงตรัส
วามันเปนทั้งหมด คือทุกเรื่อง ทานใชคำวา สพฺพํ – สิ่งทั้งปวง, สิ่งทั้งปวงคืออะไร? สิ่งทั้งปวงคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, รูป รส กลิ่น เสียง โผฐฐัพพะ
ธัมมารมณ ซึง่ เปนของคูกนั สิ่งทั้งปวงมีเพียงเทานั้น. ...ถาคนเราจะปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน มันก็ตองชนะสิ่งที่เรียกวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ใหได,
จัดการเรื่องนี้ใหมนั สิ้นสุดลงไป ก็มีนิพพานปรากฏขึน้ มาได ดวยการจัดการใหถูกตอง.
...ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อเปนอายตนะ หมายความวามันพรอมแลวที่จะรับสัมผัส ทางใดทางหนึ่ง กลาวคือ เมื่อมีการสัมผัสทางนั้น ยกตัว
อยาง เชนทางตา...ความกระทบกันระหวางตากับรูปกับวิญญาณทางตา นี้ ก็เรียกวาผัสสะ คือการกระทบ, แมการกระทบนี้ก็เปนสภาวธรรมอันหนึ่ง,...
สิ่งนั้นเรียกวาผัสสะ มิไดเล็งถึงกิริยาอาการโดยตรง เล็งถึงความรูสึก...ผัสสะที่เปนความรูสกึ เปนนามธรรม.
นี้ จากผัสสะก็ตอ งมีเวทนา คือความรูส ึกออกมาอีกทีหนึง่ วาเปนอยางไร คือรูสกึ ถูกใจหรือไมถกู ใจ หรือวาพูดไมไดวา ถูกใจหรือไมถกู ใจ อยางนี้

.

เวทนานี้กเ็ ปนความรูสกึ เปนนามธรรมก็เปนสภาวธรรมอันหนึง่ ออกมาอีก แลวก็จะใหสิ่งอื่นออกมาตามลำดับ

...ตรงสิ่งที่เรียกวาเวทนานี้สำคัญมากที่สุด คือมันจะเปนปญหาที่ตรงนี้...ความรูสึกที่เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ รักหรือเกลียด, รูสึก
เปนสุขทางตาหรือเปนทุกขทางตานี้. ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็เหมือนกัน เรียกวาเวทนาทั้งนั้น, มันเปนตัวปญหาที่สุดสำหรับมนุษย. เมื่อ
สิ่งนี้เกิดขึ้นก็เรียกวามีปญ
 หาทันที คือจะทนอยูไมได, สำหรับคนธรรมดาสามัญนี้กต็ องดิ้นรนไปตามเวทนานัน้ . ...จะหากามารมณมันก็อยูที่ตรงนี,้ จะหา
เกียรติยศชื่อเสียง มันก็อยูที่ตรงนี้ หมายความวาเอาเกียรติยศชื่อเสียงมาทำความสบายใจ, ที่เกี่ยวของกันระหวางบุคคล, ระหวางหมูคณะ, จะเปนปญหา
ขึ้นมาระหวางหมูคณะ กระทั่งระหวางประเทศชาติ เรียกวารบราฆาฟนกัน มันก็เพราะตรงนี้. ...ในจิตใจของมนุษยน้ถี า เราควบคุม[เวทนา]อันนี้ไมได หรือ
แกปญหาสวนลึกนี้ไมได ไมมที างจะแกปญ
 หาอะไรไดเลย.
...พระพุทธเจาทานจึงตรัสย้ำลงไปที่เวทนา นี้มาก เปนจุดที่สำคัญ : เวทนาทางตา, ทางหู, ทางจมูก, ทางลิ้น, ทางกาย, ทางใจ, เพราะ
อะไร? ก็เพราะใหเกิดสิ่งที่เรียกวาตัณหา แมส่งิ ที่เรียกวาตัณหานี้ก็เรียกวาสภาวธรรม, ความรูสึกอยากมาจากความไมรวู า อะไรเปนอะไร มันก็อยากไป
ตามความไมรวู า อะไรเปนอะไร เพราะมันโงมาแลวตั้งแตเมือ่ มีการสัมผัส ตาสัมผัสรูป หูสัมผัสเสียง เปนตน มันมีความโงหรืออวิชชามาตั้งแตตอนนัน้ แลว.
เวทนามาจากอวิชชา, ตัณหาก็เปนผลของอวิชชา, ...นี้ตณ
ั หาแลวก็ตอ งมีความรูสึกตอไปอีก คือ โงหนักขึ้นไปอีกจนเปนตัวกูผูอยาก แลวสิ่ง
ที่กูอยากขึ้นมา กอนนี้มันไมมีความรูสึกอยางนั้น...ตอเมื่อมีอะไรมาทำใหโงใหหลง ทางตา ทางหู เปนตน ก็เกิดความอยากขึ้นมา. หลังจากนั้นก็เกิดความ
รูสึกที่เปนอุปาทาน, มีตัณหาแลวก็มีอปุ าทาน อุปาทานนี้ก็เปนสภาวธรรมอันหนึ่ง ออกมาจากตัณหา, มันเปนความรูสกึ รุนแรง มีตัวกู ตัวฉันแลว อยาก
แลว, แลวมันก็ตองมีสิ่งทีถ่ กู อยากถูกมั่นหมาย.

นี้ดูความเปนของหลอกลวง มายา ที่ตรงนี้ใหมาก ทีม่ ันผิดไปจากทีค่ ุณเคยไดยนิ มาก็ตรงที่วา ผูอยากนั้นเกิดทีหลังความอยาก นั่นแหละขอเท็จ

,

จริงมันเปนเสียอยางนั้น เมื่อยังไมอยาก ไมรูสกึ อยากอยางรุนแรง ความรูสกึ วากูผอู ยากมิไดมอี ยูในใจ มันยังไมมตี วั กู – ของกู ก็ไมมีอะไร ก็ไมเปนทุกข

.

.

พอตากระทบรูป เปนตน เกิดผัสสะ เกิดเวทนา เวทนาเกิดตัณหาคือความอยาก มันจึงจะปรุงความรูสกึ ตัวกูผอู ยาก นี่เปนจุดสำคัญ เปนเคล็ดที่สำคัญที่สุด

. ...logic ของเด็กๆ มันจะตองมีผอู ยากกอนจึงจะอยากได. แตขอ เท็จจริงของสภาวธรรม มันกลับเปนการปรุงแตงมา
ตามลำดับ จน เกิดความอยากเสียกอน แลวจิตจึงเกิดความรูสกึ ที่วนุ วายอยูดวยตัวกู ผูอยาก แลวสิ่งทีก่ อู ยาก แลวกูจะได.
ในการศึกษาพระพุทธศาสนา

,
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...เมื่อมีอปุ าทานความรูสกึ มั่นหมายเปนตัวกู – ของกู มันก็เกิดสิ่งที่เรียกวาความเปนตัวกู ความเปนแหงตัวกูท่เี รียกวาภพ นี้ก็เปนสภาวธรรม
อันหนึ่ง เรียกวาภพ แลวมันเบิกบานเต็มที่ก็เรียกวาชาติ, นี้กเ็ ปนสภาวธรรมอันหนึ่งเรียกวา ชาติ คือความเกิด ก็มชี รา – ความแก มรณะ – ความตาย นี้ไป
ตามลำดับลวนแตเปนสภาวธรรม.
แลวในบางกรณีมันก็มคี วามรูสกึ ที่เรียกวาโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ยุง กันไปมากมาย เปนเรื่องเบ็ดเตล็ด เปนสภาวธรรม

.

เบ็ดเตล็ดมีความวามันไหลไปเองตามเหตุปจจัย จึงมีความไมเที่ยงเปลี่ยนแปลงไปแลวไหลไปเปนความเปลี่ยนแปลง เรียกวา สภาวธรรม

... เพราะเหตุที่มเี หตุปจจัยปรุงแตง ฉะนั้นจึงเรียกสังขตธรรม

…นี้ขอใหสังเกตดูวามัน เปนนามธรรมหลายๆ ชนิด เกิดสงตอทยอยกันมาเรื่อย

.

แลวก็เปนอนิจจสภาวธรรม คือธรรมที่ทรงตัวอยูดว ยความไมเทีย่ ง ความเปลี่ยนแปลงเรื่อย
นี้กลาวเฉพาะขางใน ในตัวคน ในความรูสกึ แหงจิตใจคน ซึ่งเปนเรื่องสำคัญ เพราะความทุกขที่เปนตัวปญหามันอยูในที่นั้น ไมไดอยูในที่ของ

.

,

,

ขางนอก ถาขางในมีการปรุงแตงผิด ไปในทางเปนทุกข มันก็เปนทุกข ถาปรุงแตงในทางรูสกึ เปนสุข มันก็เปนสุข แตถา ไปยึดถือในความสุขเขาก็กลาย

.

, ... อยางความเกิด – ความแก – ความเจ็บ – ความ
ตาย สี่อยางนี้เขาเรียกวาเปนทุกข นั่นพูดอยางสะเพรา...แลวไมเขาใจ. ความเกิดจะเปนทุกขก็เมื่อถูกยึดถือวาเปนความเกิดของกู, ความแกจะเปนทุกขก็
เมื่อมีการยึดถือวาเปนความแกของกู, ความเจ็บไขกเ็ หมือนกัน จะเปนทุกขก็ตอเมื่อมีความรูสึกวา กูเจ็บไขหรือความเจ็บไขของกู, ความตายจะเปนทุกข
คุกคามจิตใจ ก็เมื่อเรายึดถือเอาวาเปนความตายของเรา, อยางนี้เปนตน.
ฉะนั้น สภาวธรรมที่ไมถกู ยึดถือ มันก็ไมเปนอะไร ยังไมเปนทุกข, พอถูกยึดถือก็เปนทุกขไปหมด. ...ฉะนั้นใหดทู ่คี วามยึดถือ เปนตัวกู แลว
เปนของกู จะถือตัวกูห้วิ ตัวกูไวกห็ นัก, จะถือของกูห้วิ ของกูไวมันก็หนัก. นี้กเ็ รียกวาสภาวธรรมแตละอยางๆ.
...นี่ ความรูสึกทีเ่ ปนตัวกู – ของกู มันเปนความรูสกึ เทานั้น ไมใชตัวจริง, ไมใชมอี ยูตลอดเวลา. นี้เปนตัวเรื่องที่สำคัญที่สดุ ที่จะมีความทุกข
เรียกวาตัวกู - ของกูเปนเพียงความรูสึก เกิดทีหลังความอยาก, ความอยากเกิดทีหลังเวทนา, เวทนาเกิดทีหลังผัสสะ, ผัสสะเกิดเพราะการกระทบกัน
ระหวางตากับรูปและวิญญาณทางตาเทานั้นเอง, ถาดูมาอยางนี้เห็นมาอยางนี้ ก็จะเห็นสภาวธรรมที่มีประโยชนท่สี ุด สำหรับจะศึกษาพระพุทธศาสนาก็
ตาม, สำหรับจะปฏิบัติเพื่อขจัดความทุกขกต็ าม, แลวตรงนี้กจ็ ะเขาใจสิ่งทีเ่ รียกวา ธรรมศาสตรา หรืออาวุธที่มีคม คือธรรมะสำหรับจะตัดปญหาคือความ
ทุกขออกไปได.
...ทีน้จี ะพูดกันถึงฝายที่ตรงกันขาม คือฝายอสังขตะ...มันตรงกันขามโดยประการทั้งปวง จากฝายที่เปนสังขตะ. แมวาจะเปนสภาวธรรม
เหมือนกัน...เมื่อพูดถึงสังขตธาตุ คุณก็นึกถึงสิ่งที่พูดมาแลว ...มันเปนรูปธาตุ เปนอรูปธาตุ เปนรูปและเปนนาม. ที่นี้พอมาถึงอสังขตธาตุน่ี มันไมใชรูป
มันไมใชนาม แลวมันจะเปนธาตุอะไร, มันตองเรียกเปนธาตุอยางอื่นซึ่งไมใชรูปธาตุนามธาตุ, มันก็กลายเปนอสังขตธาตุ หรือเปนสุญญธาตุ สุญญตธาตุ
นิโรธธาตุ นิพพานธาตุ ไปโนน. ...สวนที่เปนอสังขตะนี้จะเปนรูปหรือนามไมได แลวคำวารูปวานามนี้ หมายถึงวามีเหตุปจจัยปรุงแตง. เดี๋ยวนี้มนั ไมมีเหตุ
ปจจัยปรุงแตง, อยูนอกไปจากอำนาจที่จะปรุงแตง, ดังนั้นมันจึงไมใชรูปและไมใชนาม, ไมใชรูปธาตุ ไมใชนามธาตุ.
มีคำอื่นใช คือคำวา สุญญธาตุ หรือ สุญญตธาตุ, มันเปนธาตุแหงความวาง วางจากรูปวางจากนาม เพราะวาวางจากเหตุวางจากปจจัย,
บางทีกเ็ รียกวานิโรธธาตุ คือเปนธาตุที่ดับ, นิโรธธาตุ – แปลวา ธาตุเปนที่ดับ เปนแดนดับ เปนเครื่องดับ, ดับแหงอะไร ดับแหงนามและรูปนั่นแหละ...
บางทีกเ็ รียกวา นิพพานธาตุ ซึ่งก็แปลวาดับอีกเหมือนกัน, ดับแหงนามและรูป ซึ่งเปนของรอน. นิพพานธาตุเปนที่ดับแหงของรอนเหลานั้น, มันจึงเย็น...
ทีนี้ก็จะพูดถึงคำวาอสังขตะตอไปอีก โดยใชความหมายทีละความหมาย.
ความหมายที่หนึ่งเรียกวา อสังขตะ มันเปนสิ่งที่ควรทำใหแจงแกจติ ใจของตน, สิ่งที่เรียกวา อสังขตะ นั้น เปนสิ่งที่ควรทำใหแจงแกจิตใจ
ของตน....พยายามที่จะทำใหแจมแจงแกจติ ใจของเรา โดยคิด โดยใครครวญ สุดแทแตจะทำไดใหเห็นสิง่ ที่มันตรงกันขามจากสังขตะนั้น, เพื่อจะไดเห็นที่
เที่ยง ที่จริง ที่ไมหลอก ที่ไมมีการไหลเวียนเปลี่ยนแปลง.
ทีนคี้ วามหมายที่สองในฐานะที่มันเปนสุญญตา คือ วาง เปนสุญญตธาตุ – ธาตุวา ง, หรือเปนสุญญตา – ความวาง นี้ก็เล็งถึงอสังขตะนะอยา
ลืมเสีย แตมองดูในแงหนึ่ง มันออกมาในความหมายวาวาง วางจากการปรุงแตง, วางจากตัวตน, วางจากความไหลเวียนเปลี่ยนแปลง เรียกวาวาง. ...นี้
เราจะถูกแวดลอม ใหมีความรูสึกคิดนึกรูสกึ หรือวายึดถือกันมาอยางมีตวั ตน จึงเต็มไปดวยความรูสึกที่เปนตัวตน; ดังนั้นจึงเขาใจคำวาวางไมได, ไมรูจกั
สุญญตธาตุ คือธาตุแทจริงอันหนึง่ ซึ่งมีอยูในสิ่งทั้งปวง คือ ความทีม่ ันวางจากตัวตน. ถาเราเห็นแลวเราจะพบไดวา มันเปนของละเอียดและลึกมาก.
ในฐานะที่มันเปน ความวางนี้เราตองมีสติใหเห็นอยูเสมอ. นี้เปนคำสัง่ ของพระพุทธเจา วาเธอจงเปนคนมีสติเห็นโลกโดยความเปนของวาง
อยูทกุ เมือ่ เถิด, ใหเห็นโลกโดยความเปนของวาง คือ เห็นความวางจากตัวตน ที่โลก จงมีสติเห็นมันอยูทุกเมื่อเถิด,...ถารักษาสติไวได เห็นความวางจากตัว
เปนทุกขอีก นี้ สำคัญอยูท่กี ารยึดถือในเวทนา นั้นๆ เอามาเปนตัณหาอุปาทานแลวเปนทุกขท้งั นั้น

8

,

.

ตนอยูเสมอ จิตนี้ก็จะไมถกู ปรุงเปนไปตามทางของสังขตะ คือจิตจะไมถกู หลอกใหรกั ใหโกรธใหเกลียด ใหกลัว ใหวติ กกังวล ใหขนุ มัว ใหอะไรได แลวมีสติ

,

เห็นโลกโดยความเปนของวาง จิตก็อยูในสภาพทีว่ าง อยางเดียวกับสุญญตธาตุนั้น ไมใชวา ไมมีอะไร หรือไมมคี วามคิดอะไร ไมรสู ึกอะไร ไมใชอยางนั้น

;

,

.

มันเห็นมันรูอะไรหมด มีสติเต็มที่ดว ย แตมันวาง มันไมจบั อะไรเอามาเปนตัวตน เพราะไมเห็นอะไรโดยความเปนตัวตน ที่จะจับเอามาเปนตัวตนได

...เปนธาตุแหงความดับ ...เปนทีด่ ับ เปนแดนดับแหงสิ่งทั้งปวง ...ธาตุนี้เขาไปที่ไหนก็เปนอันวาดับ เงียบ
ไปที่น่นั , เขาไปที่กเิ ลสก็ดบั กิเลส เขาไปที่ความทุกขก็ดบั ความทุกข, เขาไปที่กระแสปฏิจจสมุปบาท คือการปรุงแตง มันก็หยุดกระแสแหงการปรุงแตง
หยุดการไหลเวียน. นี่พูดอยางภาพพจนเหมือนอุปมา เขาไปที่ไหนก็ดับที่นั่น, กิเลสก็ดับ ความทุกขก็ดับ การปรุงแตงใหเปนกิเลส หรือปรุงแตงใหเปนความ
ทุกข มันก็ดับ, ดับการปรุงแตงนัน้ เสียดวย สิ่งที่เปน เหตุปจจัยแหงการปรุงแตงก็ถกู ดับไปเสียดวย, การปรุงแตงก็ถูกดับไปเสียดวย ผลที่จะเกิดขึน้ มาก็ถกู
ดับไปเสียดวย.
ทีนี้ใน ความหมายที่สี่ สุดทาย วา นิพพานธาตุ หรือนิพพานนี้ เปนสิ่งทีจ่ ะตองทำจิตใจใหลุถึงอยูตลอดเวลา จนกวาจะถึงที่สุด, เพราะนิพพาน
ทีนี้ ความหมายที่สาม คือ นิโรธ

แปลวาดับ แปลวา ดับแหงสิง่ รอน ใหกลายเปนหมดรอน คือเย็นหรือ หมดทุกข เหมือนกัน ความหมายอันแทจริงมันก็ ดับสิ้นเชิง ดับรอนสิ้นเชิง ก็ตองทำจิต
ใหลถุ งึ เปนสิ่งจะตองทำจิตใหลถุ งึ

.

...อยาไปเขาใจวา อสังขตะนี้เปนสวนที่เปนความสุข ที่คกู นั กับความทุกข, ความสุขที่คกู นั กับความทุกขนนั้ ยังเปนสังขตะ คือมันมีเหตุปจจัย
ปรุงแตง เปนความสุขบาง เปนความทุกขบา ง. ถามันเปนอสังขตะ...มันตองเพิกออกไปทุกชนิด ที่มันเปนคูๆๆ นั้น. ...ดับทั้งบุญดับทั้งบาป ดับทัง้ ดีดับทั้ง
ชัว่ ดับทั้งแพดบั ทั้งชนะ ดับทั้งมีดบั ทัง้ ไมม.ี ..มันอยูเหนือความที่มาถูกปรุงแตง, มีน้กี ป็ รุงแตง ไมมนี ้กี ป็ รุงแตง, มันตองไมปรุงแตง มันตองดับเสียหมดทั้ง
มีและไมมี หรือทั้งสุขและทั้งทุกข ทั้งไดทั้งเสีย ทั้งแพท้งั ชนะ.
...นี้เราก็ไดพดู ถึงเรื่องอสังขตะมาโดยใจความ ก็เรียกวามันมีเทานี้แหละ เพราะวามันมีเพียงอยางเดียวเทานั้นและ คือไมปรุงแตง นี้พวกที่
เปนสังขตะก็รู, แลวพวกที่เปนอสังขตะก็รู ทั้งสองพวกนี้ก็เรียกวาสภาวธรรม ธรรมที่เปนอยูเอง คือธรรมชาติในความหมายทั้งหมดในพระพุทธศาสนา, ใน
พระพุทธศาสนานี้ ถาพูดวาธรรมชาติเพียงคำเดียวเทานั้น ก็เทากับพูดวาธรรมเพียงคำเดียว หมายถึงสภาวธรรมที่เปนอยูเองนี้ ในฐานะที่เปนธรรมชาติ ที่

,

เปนปรากฏการณ ปรากฏแกตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้กเ็ ปนสังขตะ ที่ปรากฏแกสติปญญาลึกซึ้ง นี้กเ็ รียกวาอสังขตะ

.

(ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๔๒ – ๑๐๒)
;

คำวา สัจธรรม ก็แปลวา ธรรมที่เปนสัจจะ คำวาสัจจะเราก็พอจะทราบกันไดวา มันแปลวาจริง แตในที่นี้ มัน หมายถึงสิ่งที่เรียกวากฎ

,

,

เพราะสิ่งที่เรียกวากฎนั้นเปนของจริงยิ่งกวาสิ่งใด แตไมใชกฎที่มนุษยต้งั ขึ้นเอง นั้นมันเปนกฎปลอม วาไปตามความรูส ึกของมนุษย หรือคนที่มีอำนาจตั้ง

,

.

ขึ้นมา กฎหมายหรือกฎบานกฎเมือง กฎอะไรตางๆ ไมใชสจั ธรรมในที่นี้ สัจจธรรมในที่น้หี มายถึง กฎที่เปนอยูเองตามธรรมชาติ

.

,

เชน กฎที่เปนสามัญลักษณะ สิง่ ทั้งปวงเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ดี หรือ กฎที่วาเมื่อมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จะเกิดขึ้น ที่เรียกวากฎ

,

,

,

แหงอิทปั ปจจยตา ก็ดี กระทั่งถึง กฎแหงจตุราริยสัจจ เกีย่ วกับความดับทุกขและความทุกข ก็ดี นี้เปนอยูโดยธรรมชาติ เปนไปตามธรรมชาติ เรียกวากฎ
และเปนของจริงถึงที่สุด เราจึงเรียกวาสัจจธรรม

.
,

...

…ในศาสนาอื่นก็อยูในรูปพระเจาก็ได ในศาสนาที่เขามีพระเปนเจา เขาตองถือวานั้นคือสัจจะ คำพูดของพระเจานี้หมายถึงกฎของ

,

ธรรมชาติ กฎเกณฑของธรรมชาติน่นั แหละ เราถือเสมือนหนึ่งวาธรรมชาติพดู แลวมันเปนกฎของธรรมชาติ มันมีคาเทากับพระเจาพูด เปนโองการของพระ

.

.
ถือพระเจา เขาก็ตองวาคำพูดของพระเจา อยางที่เคยบอกใหทราบแลววา ในคัมภีรไบเบิลของพวกคริสเตียนนี้ เขาก็วา The Word, คือคำพูด มีอยู
กอนสิ่งใด นัน้ หมายถึงคำพูดของพระเจา ก็คือกฎของธรรมชาติ แลวมันมีอยูกอนสิ่งใดจริง...โดยเฉพาะ ความมีอยูของกฎนั้นเอง ยิ่งจริงที่สดุ .
...กฎในธรรมะ ฝายเรา ไมใชพระเจาที่เปนคน มีแตกฎของธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งก็กฎอสังขตะทั้งหลาย เฉียบขาด มีความหมายอยาง
พระเจา ...ที่มนั เปน กฎสามัญลักษณะ ก็ดี กฎอิทปั ปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท ก็ดี กฎแหงอริยสัจจ ก็ดี นี้คือกฎที่แทจริง เฉียบขาด ตายตัว มีลักษณะเปน
พระเจา ในพุทธศาสนามีอยางนี้เปนพระเจา.
...ในทางพระพุทธศาสนา...บรรดาสัจจะทั้งหลาย จตุราริยสัจจเปนสัจจท่ปี ระเสริฐที่สุด มีพระบาลีวา อยางนั้น นี้ก็หมายความวายอมรับวา
สัจจะ สัจจะ-ของจริง นี้มีมากมาย, แต ในบรรดาสัจจะทั้งหลายนั้น อริยสัจจสี่นนั้ เปนสัจจะที่ประเสริฐที่สุด ก็คือเรื่อง ความทุกข, เหตุใหเกิดทุกข, ความ
ดับสนิทแหงทุกข, ทางใหถงึ ความดับสนิทแหงทุกข...แมวาจะเล็งถึงกฎสามัญลักษณะ หรือปฏิจจสมุปบาท มันก็ยงั เนื่องอยูดวยจตุราริยสัจจน่นั เอง.
เจา พูดแลวตายตัว ศาสนาไหนก็จะตองถืออยางนี้วา มีอยู มีคำพูดที่เด็ดขาดอยู คือคำพูดของความจริงที่เราเรียกวากฎของธรรมชาติ แตในศาสนาที่เขา
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,

กฎสามัญลักษณะ เชน ความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา นั้นมันก็รวมอยูใ นคำวาทุกข ของอริยสัจจที่หนึ่ง สวนคำวา อิทัปปจจยตาหรือ

,

ปฏิจจสมุปบาทนั้น คืออาการที่มันเกี่ยวเนื่องกันๆ เพราะมีส่งิ นี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น เกิดขึ้นๆๆ จนเปนไปในฝายทุกขนั้น ประการหนึ่ง อีกฝายหนึ่ง

,

.

ก็มาในฝายดับทุกข เปนอิทัปปจจยตาฝายที่จะมาสูความดับทุกข เพราะปจจัยนี้ไมมีหรือดับลง สิ่งนี้ยอมดับลง สิ่งนี้ยอมดับลง
อำนาจสูงสุดของ สิ่งที่เรียกวากฎ หรือพระเปนเจานี้ มีการยอมรับบัญญัตไิ วในศาสนาทัง้ หลายวา มีอยู ๓ คือ กฎหรืออำนาจที่จะใหมีการเกิดขึ้น

- - .

:

,

และ กฎที่จะมีอำนาจใหมีการตั้งอยูชั่วขณะ แลวก็มกี ารดับไป ๓ คำวา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป อยางนี้ก็เปนไปตามกฎ กฎที่ทำใหเกิดขึ้น กฎที่ทำใหต้งั

,

. ...เราก็พูดกันไดกับพวกที่ถือพระเจา วามีพระเจาผูสรางขึ้นมา พระเจาผูควบคุมอยู รักษาอยู แลวพระเจาผูทำลาย ใหส้นิ ไปเปน
คราวๆ. ...นี้พดู อยางบุคลาธิษฐาน.
ถาพูดอยางธรรมาธิษฐานหรือตามสัจจะ นี้ก็เรียกวา มันมีกฎที่ทำใหเกิดขึ้น กฎที่ทำใหตั้งอยู กฎที่ทำใหดบั ไป; ทำใหเกิดขึ้นก็เปน กฎสามัญ
อยู กฎที่ทำใหดับไป

ลักษณะก็ได เพราะไมเที่ยง มันมีอนั อื่นเกิดขึ้นมาแทน หรือวาโดย กฎแหงอิทัปปจจยตา เพราะเมื่อสิ่งนี้มีอยู สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น ก็ได โดยกฎแหงอริยสัจจ

;

หมายถึงกิเลสมีอยูความทุกขจึงเกิดขึ้น อะไรที่ควบคุมไวเรียกวา กฎแหงกรรม ตองเปนไปตามกฎแหงกรรม นี้ก็เปนอิทัปปจจยตาโดยตรง เมื่อสิง่ นี้ๆ มีอยู

.

สิ่งนี้ๆ ยอมเกิดขึ้น เมื่อทุบลงไปมันก็ดังปงขึ้นมาอยางนี้เปนตน ตามกฎของกรรมนี้ มันจะควบคุมสิ่งตางๆ อยู นี้การดับไปโดยพระเจาผูทำลายลางนี้ ก็คือ

,

.

กฎอิทปั ปจจยตา หรือสามัญลักษณะคืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือกฎอริยสัจจ ก็หมายความวา ถาทำลายกิเลสเสีย ความทุกขกจ็ ะดับลงไปอยางนี้

...ขอใหระลึกถึงขอที่วา ในพุทธศาสนานี้เรามีคุณบทสำหรับพระธรรมวา สวฺากขาโต ภควตา ธมฺโม – ธรรมะนี้อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ดีแลว. คำวาตรัสไวดีแลว นี้คืออาการที่ทนตอการพิสูจน ฉะนั้นจึงกลาทาใหใครพิสูจน ...วา ความทุกขตอ งเปนอยางนี้ๆ, เหตุใหเกิดทุกขตองเปนอยางนี้ๆ,
ความดับสนิทแหงทุกขตอ งเปนอยางนี้ๆ, กระทั่งทางใหถงึ ความดับสนิทแหงทุกขตองเปนอยางนี้ๆ. ที่เรียกวา ตถตา, ตถาตา แลวคำอื่นๆ อีกนี้เรียกวาจริง
และทนตอการพิสจู นวา จริง.
...ตถตา แปลวาความเปนอยางนั้น, อวิตถาหรืออวิตถตา คือ ความที่ไมผดิ ไปจากความเปนอยางนั้น, อนัญญถาหรืออนัญญถตา ซึ่งแปลวา
ความไมเปนไปโดยประการอืน่ , หรือวา ธัมมัฐw ิตตา – ความตั้งอยูแหงธรรมดา, ธัมมนิยามตา – ความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา, นี้ลว นแตเปนอรรถะ
หรือความหมายของคำวาสัจจะ คือสิ่งที่จริงแนนอนลงไป, ขอใหถือเอาใจความที่รวมมาจากคำทั้งหมดนีว้ า มันเปนอยางนั้นอยางตายตัว.
...ทีน้สี ิ่งที่เปนสัจจะอยางนี้ ก็เปนไกวัลย คือไมจำกัดเวลา ไมจำกัดสถานที่ ไมมี time or space หรือไมมแี มแต relativity, คือ
ความสัมพันธกันระหวางเวลากับพื้นที่ ที่จะใหมีอำนาจเหนือไกวัลยธรรม คือกฎเหลานี้เหนือเวลา เหนือพื้นที่ เหนือสัมพัทธของเวลาและพื้นที่ เพราะอันนั้น

.

มันเปนสังขตะ เดี๋ยวนี้มนั เปนอสังขตะ ซึง่ ถือวาเปนสิ่งสูงสุด เปนอยูไดในตัวเอง ตามความหมายของคำวา สัจจะ พระพุทธเจาทานตรัสรู ก็รูส่งิ นี้ แลว เอา
มาสอนเฉพาะที่จะดับทุกขได เหมือนทีท่ า นวา ความรูที่รนู ้นั รูเทากับใบไมหมดทั้งปา แตเอามาสอนพวกเธอนี้ เทากับใบไมกำมือเดียว คือกฎที่จะดับความ
ทุกขไดเทานั้น

.
(ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๑๐๕ – ๑๒๔)

. ...นึกถึงคำวาธรรมชาติ, แลวกฎของธรรมชาติ, แลวหนาที่ท่จี ะตองปฏิบตั ิตามกฎของ
ธรรมชาติ ไวในใจเสมอไป หนาที่น้นั แหละเรียกวาการปฏิบตั .ิ คำวาปฏิบัติมนั หมายถึงการปฏิบัตหิ นาที่ ...เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได มิฉะนั้นแลวจะตองตาย,
ใชคำวาตายอยางนี้เลย ...จะตองตายในความหมายใดความหมายหนึ่งในสองความหมาย.
...ตายทางรางกายอยางหนึ่ง, ตายทางวิญญาณคือ spiritual นั้นอีกทางหนึ่ง. ใครหลีกเลี่ยงหนาที่ท่จี ะตองปฏิบตั ิ แลวคนนั้นจะตอง
ตาย ทางรางกาย เชน ลองไมหากิน ไมรักษาโรคไมอะไรตางๆ มันก็ตองตายทางรางกาย. ที่นี้ทาง spiritual ลองไมปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมะ
มันก็เปนคนเลว กระทั่งเปนคนมีความทุกขทรมาน จนมีจติ ใจไมสมประกอบ, นี้ก็เรียกวาตายไดเหมือนกัน.
ทีนคี้ นสมัยนี้...มันเปนหรือมากเกินไปในความหมายที่หนึ่ง แลวมันจึงตองไปตายอยูในความหมายทีส่ อง มันเปนมากเกินไป มันมีเงินใชมาก
เกินไป, มีการกินอยูด ีมากเกินไปนี้ มันเปนมากเกินไปในความหมายที่หนึ่ง คือไมตายในความหายที่หนึ่ง, แตแลวมันก็ไปตายในความหมายที่สอง; ยิ่งกิน
ดีอยูด ี มันก็ยิ่งเห็นแกตวั มาก, มันมีกิเลสมาก ซึ่งก็คือตายลงไปในความหมายที่สอง.
...ถาไมเขาใจขอนี้ ก็ไมเขาใจธรรมะเปนแนนอน เพราะวา ธรรมะมุงจะแกความตายอยางที่สอง,...ในคัมภีรของพวกคริสเตียนพูดไวอยาง
นาฟง แลวก็ไมขดั กับหลักของพวกพุทธที่ใหสละชีวิตแลวก็จะไดชวี ิต, ...สละชีวติ แลวไดชวี ติ อยางไร, ก็หมายถึงสละชีวิต...ทางเนื้อหนัง ใหสละความ
หลงใหลในชีวิตอยางเนื้อหนังเสีย, แลวก็จะไดชีวติ อยางที่สอง คือชีวติ ทางฝายวิญญาณนี่. Material – life นี้สละเสีย อยาไปเห็นแกความสุขสนุก
สนาน เอร็ดอรอยกับมัน แลวก็จะได spiritual – life คือชีวิตที่แทจริง...
การปฏิบัติธรรมคือการทำหนาที่เพื่อความรอด
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...นี้เรากำลังพูดถึงวา วิธีปฏิบัติมนั ก็มีหลักที่จะสละอันหนึ่งออกไป แลวไดอนั ที่สองเขามาแทน ซึ่งวาถูกตอง หรือวาดีกวาหรือวาหมดปญหา.
คำวา ปฏิบัติ นี้กแ็ ปลวาเดิน ที่ไปกลางถนนนั่นแหละ, แตทีนี้ ใจมันเดิน ก็เรียกวาปฏิบัติธรรม. ...ขอใหนึกถึงการเดินทางจิตทางวิญญาณ ที่
เรียกวาตัวการปฏิบตั ิ, ...การปฏิบัติธรรม คือ หนาที่ท่จี ะตองประพฤติกระทำตามกฎเกณฑของธรรมชาติ. ...เพื่อจะดับความทุกขทั้งหลายจนบรรลุมรรค
ผลนิพพาน เรียกวาการเดินหรือการปฏิบัตใิ นที่น.ี้
ถาเดินถูกตองเรียกวา ปฏิบตั ถิ กู ตอง, ตองไมออกริมทางใชไหม. ...นี่เดินทางจิตใจก็เหมือนกัน ตองไมออกไปริมทาง ทางซายก็ไปบาเรื่อง
กามารมณ, ทางขวาก็ไปบาเรื่องขลัง เรื่องศักดิ์สิทธิ์ เรื่องทรมานตนใหลำบากอยางนี้. ...นี้ตองใหมันอยูตรงกลาง...บางทีเขาเรียกวาไมตงึ หรือ ไมหยอน
ถาหยอนไปทางกามารมณ; ถาตึงก็เปนการทำตนใหลำบาก โดยไมรเู หตุผล ไมมเี หตุผลแลวงมงาย ...ก็เดินอยูตรงกลาง ก็เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา – การ
ปฏิบตั ิที่ดำเนินอยูในทางสายกลาง.
...การปฏิบตั ทิ ่ถี กู ตองไปตามทางมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้ จะเปนธรรมศาสตรา ที่จะตัดปญหาทุกชนิดได, ตองฟงใหดี เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา
อยูตรงกลาง. บางทีกเ็ รียกวาอริยมรรคมีองค ๘ คือหนทางทีป่ ระเสริฐที่สดุ ประกอบอยูดวยองคประกอบ ๘ ประการ, ฉะนั้นจึงหมายถึงการกระทำถูกตอง
ในลักษณะ ๘ อยาง ๘ ประการ รวมกันเขาแลวก็เปนการปฏิบัติที่ถูกตอง หรือเปนหนทางที่เปนมัชฌิมาปฏิปทา.
...ขอที่ ๑ ความถูกตองในทางความคิดเห็น. ...ถาเรียกเปนบาลี เรียกวา สัมมาทิฏฐิ แปลวา ทิฏฐิท่ถี ูกตอง.
นี้คุณก็ทายเอาเองไดวา ถาถูกตอง มัน ตองถูกตองตามกฎของธรรมชาติ เพราะเรามีหลักธรรมชาติกฎของธรรมชาติเปนหลักใหญท่เี ปลี่ยน

...

แปลงไมไดอยูแลว พอพูดถึงความถูกตอง มันก็ถูกตองตามกฎของธรรมชาติ

.

...ถาเรียกเปนบาลีกเ็ รียกวา
สัมมาสังกัปโป. สังกัปโป นี้คือ การทีจ่ ติ มันตริไปเรไป เรไป เพื่อจะเอาอะไรของมันเรียกวาสังกัปปะ, สังกัปปะนี้ ตองถูกตอง...ก็ตองถูกตองตามกฎ หรือวา
ถูกตองตามเหตุผลที่แวดลอมอยู.
ในหลักพุทธศาสนาทั่วไป ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาวาความตองการที่ถกู ตองนั้นคือ ตองไมเปนการเบียดเบียน, ความตองการของเราที่เปนความ
ตองการทีถ่ กู ตองนั้น คือตองไมเปนการเบียดเบียน, เบียดเบียนตนเองใหลำบากนี้กเ็ รียกวาผิดแลว, เบียดเบียนคนอื่นใหลำบาก นี้ก็เรียกวาผิดแลว. เชน
วาไปหลงใหลในกามารมณ นี้เรียกวา เบียดเบียนตนเองใหลำบาก, ถาเราไปเบียดเบียนผูอื่นดวยความพยาบาทโดยเจตนา หรือวาเบียดเบียนโดยไมเจตนา
ก็เรียกวาวิหงิ สา ก็เรียกวาผิดแลว ...ฉะนั้นถานิยามคำๆ นี้ใหดกี ็พูดวา ความตองการที่ถูกตอง คือตอง ไมเปนการเบียดเบียน ทั้งตนเองและผูอื่น, ทั้งโดย
เจตนาและไมเจตนา, เรียกวาองคที่สอง เรียกวาสัมมาสังกัปโป. เขามักจะแปลกันวา ความดำริชอบ, ผมเห็นวามันแคบไป ก็เลยใชเสียใหมวา ความตอง
การ, ความตองการคือความดำริไปในทางกระแสของความคิดนึกปรุงแตง.
ขอที่ ๓ การพูดจาที่ถูกตอง. ถาเรียกอยางภาษา บาลีก็วา สัมมาวาจา นี้เรียกวา จำคำจำกัดความไววา จริง นี้อยางหนึ่ง แลวก็ นาฟง นี่อยาง
หนึ่ง แลวก็มปี ระโยชน แลวก็ ถูกตองแกกาลเทศะ.
ขอที่ ๔. ความถูกตองตอไปก็คอื ความถูกตองในการทำงาน นี้เรียกวา สัมมากัมมันโต, ...การงานในที่นี้หมายถึง การกระทำ คือ
conduct ทั่วไป นี้เรียกวาการงานในที่น.ี้ อยางนี้ ถือเอาเปนหลักคือหลักศีลหาไดเลย, ในโลกนีเ้ รื่องศีลหาถือวาสำคัญอยางไร ก็เอามาเปนคำอธิบาย
ของคำวาสัมมากัมมันโต, นี่ความถูกตองในการทำการงาน.
ศีลหา ...ผมอยากจะใหคำจำกัดความเสียใหม ที่มันจะเปนสากลที่สุด มันจะตอสูไ ดในที่ทุกหนทุกแหง.
ศีลหาขอที่หนึ่ง ปาณา คือ ไมประทุษรายรางกายชีวิตของผูอนื่ โดยวิธใี ดๆ ก็ตาม กฎนิยามเปนอยางนี้กพ็ อแลว, ไมทำการประทุษรายรางกาย
หรือชิวติ ผูอ่นื หรือสัตวอ่นื โดยวิธีใดก็ตาม, ไมตอ งพูดกันถึงฆาอะไร มันมีหลายวิธนี กั ที่ทำใหตาย แตวา ไมตายมันก็ตองขาดศีลขอนี้อยูดี...
ทีนี้ อทินนาขอสอง ก็คือ ไมประทุษราย ผมชอบคำคำนี้ มันกวางดี ไมประทุษรายทรัพยสมบัติของบุคคลอื่น ดวยวิธใี ดก็ตาม.
ขอสาม กามสุ – นี้คอื ไมประทุษรายของรักของบุคคลอื่น โดยวิธใี ดก็ตาม. ประทุษรายชีวิตนั้นมันทำใหตาย, ประทุษรายทรัพยสมบัตนิ ้นั มัน
เอาไปในทางสิทธิครอบครอง, สวนประทุษรายของรักนี้มนั ไมใชอยางนั้น มันมุงที่จะหาความเพลิดเพลินสวนตัว หรือมุงจะทำใหผูอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจ,
ขอที่สี่ มุสา นี้ ไมใชวาจาเปนเครื่องทำลายความเปนธรรมความยุตธิ รรมของคนดี.
ขอที่หา สุรา นั้น มันเปนตัวอยาง คำวาสุรามัชชะนั้นเขายกมาเปนตัวอยางสองคำ, ตัวนามจริงๆ มันอยูท ่คี ำวา ปมาทัฏฐานะ, สิ่งที่เปนที่ต้งั
ของความประมาท ฉะนั้นบัญญัติความขอนี้วา ไมประทุษรายสติปญญาสัมปฤดีของตนเอง, สติปญ
 ญาสัมปฤดี ที่จริง สัมปฤดีกค็ ือสติ, ...ปญญาความ
ขอที่ ๒ มีความตองการถูกตอง จะเรียกวาความปรารถนา ความใฝฝน ความตริตรึก แลวแตจะเรียก

11

,

รอบรูท ่อี ยูดวยการศึกษาเลาเรียน พอเสพสิ่งอะไรเขาไป ดวยการดื่มทางปาก หรือดวยการสูดทางจมูก หรือดวยการรมที่เนื้อที่ตัวลูบไลทาที่ตวั หรือฉีดเขาไป

,

.

วิธีใดก็ตาม สิ่งนั้นมันเขาไปประทุษรายตอสติปญญาหรือสมปฤดี แลวก็เรียกวาผิดศีลขอนี้

...ทีน้ี ความถูกตองขอที่ ๕ ดวย การดำรงชีวิตอยางถูกตอง นี้ก็เรียกวา สัมมาอาชีโว, สัมมาอาชีพ ความมีอาชีพ คือการดำรงชีพอยางถูกตอง.
...คือการเปนอยูทรงชีวิตอยู ดำรงชีวิตอยูน่เี รียกวาอาชีพ แลวก็ตอ งถูกตอง เรียกวา สัมมาอาชีพ ใหมนั มีความถูกตองในการหามา ในการไดมา ในการมีไว
ในการบริโภค ที่มนั ถูกตองก็แลวกัน;…อยาใหผิดคืออยาใหเกิน.
ตรงนี้อยากจะขอแทรกวา ปญหาใหญในโลกนี้เวลานี้ มีมูลมาจากขอนี้ คือ คนในโลกไมมสี ัมมาอาชีพ, มันผิดไปหมด ในการแสวงหา ในการ
ไดมา ในการมีไว ในการบริโภคมันผิดไปหมด คือมันมีแตเกินๆๆ มากไปหมด, ไมพอดีไมถกู ตอง, ...ถาถือตามหลักของศาสนา ศาสนาพุทธก็ดี ศาสนา
คริสตก็ดี การกระทำของมนุษยในเวลานี้เปนบาปหมดเลยเปนบาปอยางรายหมด เพราะมันมีแตสวนเกิน, อยูดีกินดี มันมีแตสว นเกิน : การแสวงหาเกิน,
มีความคิดกวางขวางที่จะกอบโกยเอามาเปนของตัวไมมีขอบเขตจำกัด. ...ฉะนั้นไปคิดดูใหดี วา พอที่จะเจียดออกไปไดเสียได อยาใหมนั เปนสวนเกินแลว
ก็เจียดไปใหผูอื่นเสีย ก็เปนบุญเปนกุศล คือไมตอ งเปนทุกข. นี้เรียกวาสัมมาอาชีโว – ดำรงชีวิตอยางถูกตอง ใชภาษาการเมืองหนอยก็วา ไมมี surplus,
มันก็ไมตอ งทำใหใครลำบาก.
นี้ ขอ ๖ ตอไป จะเรียกวา ความถูกตองในการพากเพียรพยายาม เรียกวา สัมมาวายาโม. ...
ความพากเพียรตองถูกตอง คือตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาวา ตองมีความถูกตองในการการปองกัน มีความถูกตองในการละเวน มีความ

,

ถูกตองในการสรางขึ้นมา มีความถูกตองในการรักษาไว ก็เล็งถึงความชัว่ เพราะวามีความพากเพียรในการที่จะ ปองกัน แลวก็ละเวน ปองกันอยาใหความ

,

.

,

ชัว่ เกิดขึ้น ความชั่วที่เกิดอยูแลวก็ใหละเสีย คือทำความดีน้นั ใหพยายามจะสรางขึ้นมา แลวก็รกั ษาไว มันจึงเกิดคำขึ้นมาสี่คำวา ปองกัน ละเวน

,

สรางขึ้น แลวก็รักษา ตองพยายามในสี่สถานนี้ใหมันถูกตองอยูโดยตลอดเวลา

,

.
,

นี้ความถูกตอง ขอที่ ๗ ก็เรียกวา มีสติถกู ตอง คือ ความระลึกที่ประจำอยูในใจนั้นตองเปนความถูกตอง ก็เรียกวา สัมมาสติ นี้หมายความวา

.

รักษาปญญาความรู ความรอบรู ที่มาอยูในรูปของสติสมั ปชัญญะนี้ ไวอยางถูกตอง แนวแนสม่ำเสมอ

...ทีน้ี ขอที่ ๘ อันสุดทายเรียกวา สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นอยางถูกตอง มีสมาธินี้คือมีจิตที่มกี ำลัง และมีประสิทธิภาพสูงสุดไวอยางถูกตอง
คือใชสมาธิถูกตอง, มีสมาธิถกู ตอง, แลวก็ใชสมาธิอยางถูกตอง. ความเปนสมาธินั้นจำไวเปนหลักทั่วไป วามีจิตบริสุทธิ์, มีจิตมั่นคง, มีจิตวองไว.
จิตบริสุทธ คือวา ไมมกี เิ ลสอะไรรบกวน ไมมีความผิดความชั่วรบกวนใจ. แลวจิตมั่นคงคือแนวแนคมุ ไวได. แลวก็จิตวองไวในหนาที่การงาน
ของจิต....องคประกอบสามองคนี้ คือลักษณะของความเปนสมาธิ เมือ่ เปนสมาธิอยางนี้แลว มันก็มกี ำลังสูงสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด, ประสิทธิภาพคือ
ความสามารถที่จะทำใหสำเร็จ แลวกำลังก็หมายความวา กำลังงานทีจ่ ะใช นี่คอื ความเปนสมาธิ.
...นี่เปน ๘ ประการ ๘ องค มีความถูกตอง ๘ ประการนี้ เอามาฟน เปนเกลียวกันเขา เหมือนเชือก ๘ เกลียว นี้กเ็ รียกวาหนทาง ทั้ง ๘ มารวม
เปนหนึ่ง ...ทางสายเดียวประกอบอยูดว ยองค ๘ แลวก็ประเสริฐ, เพราะวา แกปญหาไดหมด นี้คอื ธรรมศาสตรา.
(ธรรมศาสตรา (เลมที่ ๑), ๒๕๔๗: ๑๓๔ – ๑๔๙)
,

...

วิปากธรรม คือ เรื่องของผลที่จะไดรบั ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ เกิดจากการปฏิบัตหิ นาที่ตามกฎเกณฑตามธรรมชาติ ถาเราทำถูก มันก็

, ...ถาเราทำผิด มันมีความเดือดรอน ยุง ยาก ลำบาก ไมไดส่งิ ที่เราตองการนั้นอยางหนึ่งละ. หรือวา เราจะตองตาย...
ตายทางวิญญาณ ทาง spiritual ...คือมัน ตายเพราะมันไมมอี ะไรดี ไมมคี าของมนุษยเหลืออยู อยางนี้กเ็ รียกวา มนุษยน้นั ตายแลวเหมือนกัน. เปน
คนประมาท ... พระพุทธเจาทานเรียกวา เย เต ปมตฺตา ยถามตา คนเหลาใดเปนคนประมาทแลว คนเหลานั้นตายแลว.
...เรื่องวิบากในฝายความผิดนี้ ไมตองพูดก็ได อยากเรียกวานรกก็เรียกไป, อยากเรียกวาอะไรก็เรียกได มันเปนความทุกข แลวก็ทำเสียใหม
ใหถูกได ฉะนัน้ เราพูดถึงความถูกตอไปดีกวา, แลวมันก็บอกความผิดพรอมกันไปในตัวนั่นแหละ, ฉะนั้นเราจะพูดเรื่อง วิบาก ที่จะไดรับขึ้นไปในทางฝายที่
พึงปรารถนา.
ไดผลถูกตามกฎเกณฑของธรรมชาติ

เมื่อพูดถึงผลที่จะไดรบั โดยหลักใหญๆ ตามที่นยิ มพูดกันอยู แมจะไมมใี นพระพุทธภาษิตโดยตรง ก็ใชเปนหลักสำหรับศึกษาเลาเรียนที่ยอมรับ

,

.

กันแลว วา ผลในทิฏฐธรรม อยางหนึ่ง ผลในสัมปรายะ นั้นอยางหนึ่ง แลวผลเปนปรมัตถะ นี้อยางหนึ่ง
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,

ชนิดที่หนึ่งเรียกวา ทิฏฐัมมิกัตถะ คือประโยชนที่ไดรบั ในทิฏฐธรรม ทิฏฐธรรม แปลวา ธรรมหรือสิ่งหรือสภาพ อันสัตวน้นั เห็นแลว อันสัตวนั้นๆ

.

เห็นแลว เขาก็สมมติวา ในชาติน้ี ในชาติปจจุบันที่เราเห็นๆ กันอยูน ้ี เรียกวาทิฏฐธรรม อยางนี้กไ็ ด แตความหมายมันยิ่งไปกวานั้น ซึง่ ผมไดสังเกตดูใหดแี ลว

,

มันคือวา ผลที่ทันควัน ทันกับการกระทำนั้น

.
,

,

…ผลในทิฏฐธรรมนี้ หรืออยางทิฏฐธรรมนี้ ระบุเปนเรื่องสามเรื่อง คือเรือ่ งทรัพยสมบัติ ลาภสักการะ อะไรนี่เรือ่ งหนึ่ง แลวเปนเกียรติยศชื่อ

,

เสียง ทีเ่ ปนนามธรรมนี้พวกหนึ่ง แลวความรัก ที่ไดมาจากคนรอบดานหรือสังคม ความเมตตาอารีอะไรก็ตาม ทีส่ ังคมรักนับถือบุคคลนั้น นีก่ อ็ ยางหนึ่ง

.

...ทีน้วี บิ ากสองที่เรียกวา สัมปรายิกตั ถะ, สัมปรายะ มันก็อ่นื ไปจากนี้ ...ผมอยาก สรุปความเสียใหมวา ในเวลาที่มนั ถัด ถัดไปจากที่เรียก
วาทันควัน ถาเรามีการเกิดตัวกู – ของกูในครั้งนี้ ทำอะไรลงไป แลวผลมันไดทันในการเกิดหรือในกรณีแหงตัวกู – ของกูกรณีนั้น นี้เรียกวาไดทนั ควัน

,

เปนทิฏฐธรรม แตถามันไมได มันจะไปมีปฏิกิรยิ าปรากฏออกมาเปนผลไดในการเกิดตัวกูครั้งที่ ๒ ที่ ๓ คือ กรณีหลังๆ ไปนั่น
สัมปรายะแลว

. ...อยางนี้ตอ งจัดเปนพวก

...การกระทำในกรณีน้ี ไปแสดงผลในการกระทำกรณีอื่น ซึง่ เปนเรื่องหลังออกไป...
,

,

ยกตัวอยางงายๆ เชนวา ถาคุณเรียนศึกษาในมหาวิทยาลัย ไดความรู แลวก็พอใจทันที ที่ไดความรู อยางนี้เรียกทิฏฐธรรมได แตได ผลการ

.

เรียนการศึกษาการปฏิบัตินั้นจะได ตอเมื่อเรียนจบแลว ออกไปประกอบอาชีพ นั้น มันคือสัมปรายะ ในโอกาสหรือในกรณี ถัดไปๆๆๆ

...ก็เอาเปนเสียวา ในลักษณะที่เราเห็นไมได, เรารูสึกทันทีไมได, เราเห็นทันทีไมได ตองรอตอภายหลัง หรือคนอื่นทั้งหลายก็เห็นของเราไมได
ถาอยางนีก้ เ็ รียกวาสัมปรายะดีกวา เปนความหมายที่ครอบงำไดหมด. ถาพูดอยางที่เขาพูดกันนัน้ ก็ตองนรกบาง สวรรคบา ง พรหมโลกบาง ตอตายแลวจึง
ไดรับกัน. แตเดี๋ยวนี้เรายังมีอยูวา นรกที่น่ี พอรอนใจทันทีก็เปนนรก, ถาพอใจไหวตัวเองไดนับถือตัวเองไดก็เปนสวรรค.
...สัมปรายะ [ยังหมายถึง] เปนอืน่ ไปจากโลกธรรมดา, ในโลกธรรมดานี้หวังทรัพยสมบัติ หวังเกียรติยศชื่อเสียง, หวังความรักของสังคม ได
แลว ก็คืออยางโลกนี้ แลวมันมีอยางอื่นที่ดีกวานั้น ไกลกวานัน้ หรือตรงกันขามจากนั้น คือความสงบในทางจิต ในทางจิตใจ คนที่ร่ำรวยดวยลาภยศ

,

สรรเสริญหรือความรักนับถือของสังคมนั้น มันยังไมมจี ิตใจอันสงบ มันตองการผลอันอื่นอีกจากนั้น ผิดไปจากนั้น ความสงบแหงจิตใจนัน่ แหละ คือ
สัมปรายะประโยชน ประโยชนท่เี ปนสัมปรายะ คือ อื่นไปจากที่ชาวบานเขาปรารถนากันทั่วไป

.

...ทีน้ี วิบากที่สาม เขาเรียกวา ปรมัตถะ ผลเปนปรมัตถะ ประโยชนสูงสุดอยางยิ่ง คือ ประโยชน เปนนิพพาน. นี้มันเห็นวา สองอยางขางตน
เปนเรื่องเวียนวาย เวียนวาย เกิดๆ ดับๆ กันอยู, ตองการปรมัตถะ คือไมแยแสกับผลเปนทรัพยสมบัติ เกียรติยศชื่อเสียงสังคมอะไรนั้น, แลวก็ไมตอ งการ
เพียงวาจิตมันสงบ, วิเวกอยางนี้เปนครั้งคราว. ตองการอยูเ หนือหมด เหนือเกิด เหนือแก เหนือเจ็บ เหนือตาย, เหนืออะไรไปหมด อยางนี้เปนปรมัตถะ
เหนือเวลา เหนืออะไรไป เปน อสังขตะ, ถาจะเรียกวาวิเวก เขาก็ เรียกวาอุปธิวิเวก.
...เมื่อไปถึงจุดสูงสุดของสิ่งที่เรียกวา ผลที่พงึ จะไดรบั นี้กม็ ีบาลีวา อยางนี้ วาหลุดพนออกไปแลว ชาติความเกิดสิ้นแลว, หนาที่หรือ
พรหมจรรยที่จะตองประพฤติตองกระทำ ทำเสร็จหมดแลว, ไมมีอะไรเหลือที่จะตองทำเพื่อความสูงสุดอยางนั้นอีก คือทำเสร็จแลว, ก็อยูเหนือวิตกกังวล
เหนือปญหาทั้งหลาย.
(ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๑๕๗ – ๑๖๙)
ทั้งสี่ความหมายของธรรมนั้น แยกออกไปเปนไดท้งั ฝายศีลธรรมและปรมัตถธรรม

... ถาเปนปุถุชนคนธรรมดาสามัญ ก็มสี ิ่งที่เรียกวาศีลธรรม

.

นี้เปนที่พึ่ง เปนกำลังหรือเปนเบื้องหนา นี่ปุถุชน ทีนี้ พระอริยเจาทานก็มปี รมัตถธรรม เปนที่พงึ่ เปนเบือ้ งหนา ถาเปนพระอรหันต ก็เลิกกัน คือพนปญหา

.

.

โดยประการทั้งปวง นี้ก็ดูซิวามันตางกันอยางไร

...เรื่องศีลธรรม บัญญัตไิ วในลักษณะที่เหมาะสำหรับคนที่ยงั มีความรูสกึ วายังมีตัวตน,.. สวนปรมัตถธรรมนั้น บัญญัตไิ วในลักษณะ สำหรับ
บุคคลที่จะไมมตี ัวตน, ไมมตี ัวตนคืออยางไร คือมองเห็นอิทัปปจจยตา คือกฎของธรรมชาติ, หรือความจริงของธรรมชาติที่วา แมบคุ คลตัวตนอันแทจริงก็
ไมมี มีแตอิทัปปจจยตา คือสิ่งที่กำลังเปนไปตามกฎเกณฑแหงเหตุและปจจัยนี้ คือไมมตี ัวตน.
ดังนั้น ศีลธรรมก็พดู ไวในโวหารชาวบานชาวโลก เรียกวาโลกโวหาร โลกสมัญญา มันเปนสำนวนที่ฟงงาย สำหรับชาวบานธรรมดาที่ยึดถือกัน

.

อยูแลว แตถาเปนปรมัตถธรรมพูดไวในโลกุตตรโวหาร

...เชน วาไมมีตวั ไมมีตน หรือวาวางอยางนี้เปนตน.

...เอาทีนี้จะเอาวัตถุที่เห็นงายๆ เชน คำวา นรกสวรรค เปนตน พวกศีลธรรมเขามีนรกมีสวรรค ตอตายแลว, ตายเขาโลงแลวจึงจะไปนรกไป
สวรรค; สวนพวกปรมัตถธรรม มีนรกสวรรคที่นี่เดี๋ยวนี้ เพราะวาพระพุทธเจาทานไดตรัสวา นรกอยูท่ตี า หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, สวรรคก็อยูที่ ตา หู จมูก ลิ้น
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.

กาย ใจ พอทำผิดที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดอุปาทานอะไรขึ้นมา มันเปนนรก ที่ตาก็ได ที่หูก็ได ไมใชพรอมคราวเดียวกันทั้ง ๖ มันแลวแตวา เรื่องใด
เรื่องหนึ่ง

.

...เมื่อถามวาสิ่งทั้งปวงอยูที่ไหน คืออะไร, อยางนี้ จิตใจของพวกคุณที่เลาเรียนมาอยางนี้ คุณก็คงนึกถึงสิ่งทั้งหมดในสากลจักรวาลใน
สุริยจักรวาล แลวยังสุริยจักรวาลอื่นทั่วไปทั้งหมดนัน้ วาสิ่งทั้งปวง นั้นแหละภาษาศีลธรรมของชาวบานปุถชุ น. แตถาภาษาปรมัตถธรรม พระพุทธเจาทาน
ตรัสวา มันอยูที่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ, สิ่งทั้งปวงมันอยูท่ตี า หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, ความหมายมันคนละอยางแบบนี้. สิ่งที่พวกศีลธรรมเอาไปไวที่วัตถุน้นั ๆ
... แตวา ปรมัตถธรรมอยูที่นี่ เดี๋ยวนี้ และอยูนดิ เดียว ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เทานัน้ .
...ที่เขาเรียนอภิธรรมกัน จะไดยินคำวา กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร, กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมิ. ... นี้พวกศีล
ธรรมนี่ เขาบัญญัตสิ ิ่งเหลานี้ไวตอตายแลวทั้งนั้นแหละ, กามาวจรภูมิกไ็ ปสวรรคโนน, รูปาวจรภูมิไปรูปพรหม ที่เปนพรหมโลก รูปพรหม, อรูปาวจรภูมิ
พรหมโลกที่ไมมีรูป. เขาเพงเล็งกันตอตายแลวทั้งนั้น, โลกุตตรภูมิก็เปนพระอริยเจาเปนพระอรหันต...นี้เราอยากจะพูดในแงของปรมัตถธรรม วาจิตใจที่
มันกลับกลอกไปมาเดี๋ยวนี้ มันไปอยูในกาม หรือมันอยูในรูป หรือไปอยูอรูป หรือบางทีมันก็พน จากสิ่งเหลานี้. บางคราวจิตของเราสงบอยูเหนือสิ่งเหลานี้ ก็
เรียกวาเปนโลกุตตรภูมิ แมวาชั่วขณะ. เราไมเอาวัตถุไมเอาสถานที่ หรือไมเอาอยางที่เขาพูดๆ เขียนๆ กันไวสอนกันมา,...นั้นเขาพูดไวในภาษาศีลธรรม
ภาษาบุคลาธิษฐาน. แตถาภาษาปรมัตถธรรม มันอยูที่จิตใจที่มนั กลับกลอกไปมา อยูในคนๆ หนึ่ง.
หรือวาใหมากกวานั้นหนอยก็คอื วา วัยนีท้ ำใหเปลีย่ น...คนธรรมดาสามัญนี้ เกิดมาเปนเด็ก เปนหนุมเปนสาวนี้ มีจิตใจอยูในชั้นกามาวจรภูมิ,
สิ่งที่ถูกใจที่สุดบูชาที่สุด ก็คอื เรือ่ งเกี่ยวกับกามารมณ.
ตอมา เปนผูใหญข้นึ มา...ความรูสึกทางกามารมณกจ็ ะคอยจางไปในเมื่อรางกายมันเปลี่ยนแปลงไป. ทีนี้ก็ ไปติดอยูที่เรื่องรูปธรรม ทั้งหลาย,
คือไปรักทรัพยสมบัติ, รักตัวรูปธรรมทั้งหลายนี้มากกวากามารมณ. นี้กเ็ ปนมากอยูระยะหนึ่ง แมท่สี ุดไปชอบเลนของเลน เลนลายคราม เลนของเลน แม
แตนกเขา. นี้ก็ สงเคราะหอยูในเรื่องรูปาวจร, ไปหลงใหลบูชาวัตถุแตไมตองเกี่ยวกับกามารมณพักหนึ่ง หรือแมที่สดุ แตหลงใหลในเรื่องศิลปะการฝมือเสน
สีอะไรนี้ก็เหมือนกัน.
นี้ถามันจะเลือ่ นไปอีก ก็เลื่อนไปยังนามธรรม คือเปนอรูป เรื่องเกียรติยศชื่อเสียง เรื่องสิ่งที่ไมมรี ูป แมแตเรื่องบุญกุศล เปนเรื่องสูงสุด ก็บูชา

,

.

เรื่องนี้ ก็มีปญ
 หาเรื่องนี้ จนกวาเมื่อไรมันจะขึน้ ไปถึงชั้นที่ ๔ ที่เรียกวา โลกุตตรภูมิ

,

,

โลกุตตรภูมิ – พนออกไปหมดจากสิ่งเหลานี้โดยมาเห็นวา เรื่องกามารมณน้มี ันก็เรื่องทรมานโดยลึกซึ้ง สวนรูปลวนๆ มันก็ยุงยาก เรื่องอรูป

,

. ... เมื่อมนุษยมคี วามกาวหนามากขึ้น คือฉลาดมากขึน้ ไดรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจาพระ
อริยเจาอยางทั่วถึง ก็สามารถที่จะดึงเอาปรมัตถธรรมในชั้นโลกุตตระนั้น มาใชแกปญ
 หาในชีวติ ประจำวัน; แมแตที่ยังอยูในขั้นหนุมสาว แมไมไดมาก ก็ได
ตามสัดสวน พอถึงขั้นพอบานแมเรือนก็สามารถที่จะดึงเอาเรื่องปรมัตถธรรม เพื่อโลกุตตรภูมิข้นึ มาใช มากขึ้นๆๆ, ก็จำเปนจะตองใชมากขึน้ มิฉะนั้นแลวก็
จะมีความทุกขมากในการเปนคน อยูดวยกาม กามารมณ หรือทรัพยสมบัติ ดวยเกียรติยศชือ่ เสียงก็ตาม. ก็อยาใหกามารมณ หรือทรัพยสมบัติ หรือ
เกียรติยศชื่อเสียงนี้มันทำความเจ็บปวดใหมากเกินไป, ก็มีความรูวชิ าปรมัตถธรรมนี้เปนเรื่องแกไข.
...การเขาใจอยางนี้ มันเปนวิธลี ัดที่จะกาวหนาในทางธรรมมาก. ถาไปถือเสียวาตองตายแลวจึงจะได แลวมันจะตายอีกรอยหนพันหนจึงจะ
ได, นี้กเ็ ลยเปนคนหมดหวัง แลวก็ไมสนใจอะไร แลวนั่นแหละจะเวียนหาความเลวไดไมทนั รูตวั เพราะไมมหี วังจะกาวไปๆ อยางแนนอน. การศึกษาเรื่องนี้
ใหถูกตอง, มันจึงเปนเรื่องที่มีประโยชนมาก.
... เอาละเปนอันสรุปความไดวา ศีลธรรมนั้น คือ ระเบียบสำหรับคนที่ยังมีตัวตน, ปรมัตถธรรม คือระเบียบสำหรับคนที่จะไมมตี ัวตน หรือไม
มีตัวตนแลว. นี่ถา ความเขาใจอันนี้ยังชัดเจนอยู พวกคุณจะไมทะเลาะกันในเรื่องการปฏิบตั ิ ทำไมจะตองทำอยางนี,้ ทำไมจึงทำอยางนั้น. ... ความทุกข
บางอยางมันเปนเรื่องของศีลธรรมของคนธรรมดา ก็แกไปดวยเรือ่ งของศีลธรรม, แตความทุกขบางอยางมันเปนเรื่องปรมัตถธรรม...มันจะตองแกดวย
ระบบของปรมัตถธรรม.
(ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๑๗๗ – ๒๒๗)
มันก็ยงั ไมดับความทุกขสนิ้ เชิงได ตองอยูเหนือสิ่งเหลานี้

...ความแตกตางกันระหวางศีลธรรมกับปรมัตถธรรม มีความมุงหมายคนละอยางและก็อยูกนั คนละระดับ แลวก็มีลักษณะราวกับวาจะคัด
คานกัน, แตไมจำเปนจะตองคัดคานกัน คือมันชวยกันทำหนาที่คนละระดับ. ดังนั้นทั้งสองอยางก็เปนธรรมศาสตรา คือ จะชวยตัดปญหาสังคมไดดว ยกัน
ทั้งนั้น ดังนั้น จึงกลาวไดวา ปญหาของสังคมมันก็มีอยูเปนสองระดับ.
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...ผมก็เคยพูดแลวพูดเลา วาชีวิตนี้ตอ งเทียมดวยความสองตัว หรือวัวสองตัว หรือมาสองตัว แลวแตจะเรียก; ตัวหนึ่งเปนเรื่องทางรางกาย,
อีกตัวหนึ่งเปนเรื่องทางจิตทางวิญญาณ, แมวารางกายมันจะตองเกี่ยวของกันอยูกับจิต แตปญ
 หามันตางกัน, ปญหาของจิตลวนๆ นั้น มันตางกันกับ
ปญหาของรางกาย แมท่วี ามันเกี่ยวของกันอยูกบั จิต.
ที่นี้ ปญหามันยังขยายตัวออกไปได คือวา ทางรางกายนี้ มันยังขยายตัวออกไปไดถงึ ทางสังคมอีกสวนหนึ่ง... มองออกไปขางนอกจากรางกาย
มันก็ไปเจอะสังคม. นี้ถา มองเขามาในรางกาย ในสวนลึกของรางกาย นี้มนั ไปเจอะ เรื่องจิต หรือ เรื่องวิญญาณ เรื่องจิตใจ ซึ่งจะตองเรียกวาเรื่องทางฝาย
วิญญาณไวทีกอ น คือ spiritual นั่นแหละ แลวก็มีปญ
 หาตรงที่เรื่องรางกายทั้งหลายทาง physical และก็นอกออกไปจากรางกายรอบๆ ตัวออก
ไปมันก็มเี รื่องของสังคมของ social. ...มันสองชั้นหรือสามชั้น. ผมชอบเรียกวาสองชั้นเสมอ คือวาทางรางกายหรือทางฝายวัตถุน้นั มันอยางหนึ่ง, ทาง
ฝายจิตฝายวิญญาณมันอยางหนึ่ง, แตแลวมันแยกออกเปนสามฝาย คือ ปญหาทางสังคมอยูขา งนอก, แลวปญหาที่รางกายโดยเฉพาะนี้อยูตรงกลาง
แลวปญหาขางในลึกสุดคือปญหาทางจิตทางวิญญาณ.
นี้ปญหาทั้งสามอยางนี้ จะแกดวยอะไร, จะตัดออกไปดวยอะไร, ก็พอมองเห็นกันไดทุกคนวา ปญหาทางสังคมหรือทางรางกายนี้ มันเปน
เรื่องที่อาจจะแกไดดวยศีลธรรม... นี้เราจึงถือวาศีลธรรมตั้งอยูในฐานะเปนศาสตราแหงปญหาสังคมนี่เปนสวนใหญ. โดยที่นับเอารางกายเราคนหนึ่ง เขา
ไปผนวกกับสังคมทั้งสิ้น, เปนเรื่องของสังคมโลกไปเลย ที่เหลือก็เปนเรื่องจิตใจลวนๆ.
...การบังคับตนเอง เปนรากฐานของสิ่งที่เรียกวาศีลธรรม; ถาเราไมยอมบังคับ ไมยอมอดกลั้น ไมยอมอดทน เพราะทำไปตามกิเลส มันก็ทำ
ชัว่ ไดเทานั้นแหละ... การบังคับตนเองนี้ มันก็เนื่องไปถึงธรรมะบางอยาง ที่สำคัญอยางยิ่งก็คอื ความละอายและความกลัว. หิริ แปลวาความละอาย...ไม
ใชวาคนเห็นแลวจะละอาย ถึงคนไมเห็นก็ละอาย, อยางนี้กเ็ รียกวาหิริ ความละอายแกใจ, นี้กลัวความชั่ว ไมมีใครเห็นก็กลัว, ไมใชกลัวติดคุกติดตะราง
หรือไมใชกลัวเขาจะจับไปลงโทษ; แตวากลัวความชั่วกลัวบาป อยางนี้กเ็ รียกวาโอตตัปปะ เทานี้กจ็ ะพอกันแลว. ถาวาคนเรามีหิริและโอตตัปปะ แลวตั้ง
ตนอยูดวยการบังคับตนเอง ศีลธรรมจะดีหมด.
นี้ถาเราจะมองกันในรูปสังคม...ความเห็นแกตวั เปนจุดตั้งตนของความไมมีศีลธรรม คือเปนจุดตั้งตนของความยุงยาก ที่เรียกวาวิกฤตการณ
ทีแรกคนปาอยูกันอยางเสมอภาค, ไมมใี ครเอาสวนเกิน. พอคนเห็นแกตัวเอาสวนเกิน วิกฤตการณกต็ ้งั ตน จนตองมีนั่นมีนี่ มีกฎหมายตองลงโทษตองอะไร
กันขึ้นมา. ฉะนั้นความไมเห็นแกตวั นัน่ แหละ เปนรากฐานทั้งหมด คือวา ความไมเห็นแกตัวจะทำใหเกิดความถูกตองทัง้ หมด ในทุกแงทกุ มุมของสังคมนี,่
พอเกิดเห็นแกตัวก็ผดิ แลว.
ความเห็นแกตัวเปนจุดตั้งตนของปญหา เพราะวามันเอาสวนเกินกัน; ถาคนเราไมเห็นแกตัว มันก็เอาเทาที่ควรจะเอาเทานั้น, เชน นกตัวหนึ่ง
ก็กินอาหารพอกระเพาะหนึ่ง ไมมีตวั ไหนเอาสวนเกิน, พอมาถึงคนมันก็เอาสวนเกิน มากเทาไรยิ่งดี ก็เรียกวามีการกอบโกยสวนเกิน. ถามีศีลธรรมก็ตองไม
มีการกอบโกยสวนเกิน. อยาหาวาผมพูดการเมือง หรือวามาสอนการเมืองกันแลว, แตวา โลกมันกำลังยุงยากลำบาก เพราะวามันมีการกอบโกยสวนเกิน.
ปญหาการเมืองทั้งหมด มันขึ้นอยูท่กี ารกอบโกยสวนเกิน; ฉะนั้นอยากอบโกยสวนเกิน.
ทุกคนอยูตามที่พอดีพอสมควรแกฐานะ แลวโลกนี้จะเปนสุข, ถาใครมีสว นเกิน คนนั้นตองสละสวนเกินใหแกสังคม, อยามีสวนเกิน. เชนวา
คุณเปนพระ คุณมีไดแตจีวรสามผืน กับบาตรใบหนึ่ง, พอจีวรผืนที่ส่มี า วินยั บัญญัตไิ วใหวิกัป, ถาคุณไดบาตรใบที่สองมา ตองเลือกเอาแตใบเดียว, จะ
ทำกุฏิแคชวั่ เจ็ดคืบสิบสิงคืบนี้, ทุกอยางมันจะมีสวนเกินมิไดสำหรับภิกษุสงฆ. นี้ถาพวกอุบาสกอุบาสิกาถาเชื่อพระพุทธเจาก็จะเอาสวนเกินไมได, คือ
โลภมากไมได เพราะมีหลักอยูวา อติโลโภ หิ ปาปโก – โลภเกินนั้นลามก. ...ฉะนั้น เศรษฐีครั้งพุทธกาลไมใชเปนอยางนายทุนสมัยนี้, คือผูท ่ใี ชสวนเกิน
เพื่อทำประโยชนทางสังคม มีบา วไพรทาสกรรมกรมากมาย ชวยกันผลิต ชวยกันใหมนั เปนสวนเกินขึน้ มา แลวเอาไปใหสงั คม, การกินอยูก ารเปนอยูแตพอ
เหมาะสมนี้ มันก็ไมมปี ญหา. แลวถามีสวนเกินเกิดขึ้น เทใหสังคม, ถาตามหลักพุทธบริษัทในพุทธศาสนา ศีลธรรมตองเปนอยางนี.้
...นี้ปญหาอะไรเหลืออยู ก็คอื ปญหาทางวิญญาณ [เกิดจาก]จิตใจหวัน่ ไหวสะเทือนไปตามอารมณทั้งหลายที่มากระทบ...ทีนี้ เมื่อมีปญหา
ทางวิญญาณ มันก็ตองมีการแกในทางวิญญาณ ... จะตองใชสิ่งที่เรียกวา ปรมัตถธรรม ในฐานะเปนธรรมศาสตรา อันสูงสุด คมเฉียบ จะตัดปญหารุงรัง
ตางๆ ใหตนหลุดออกไปได. ...ปรมัตถธรรมที่จะมาแกปญ
 หาทางวิญญาณได ตองเปนเรื่องสุญญตา วางจากตัวกู – ของกูอยางที่พระพุทธเจาทานไดตรัส
แกอุบาสกพวกนั้น ที่ไปถามวาอะไรดีที่สดุ สูงสุดสำหรับฆราวาส, ทานก็ตรัสวา ธรรมะทั้งหลายที่เนือ่ งดวยเรื่องสุญญตา; ฉะนั้นถือเอาตามคำพระพุทธเจา
ก็แลวกัน วาเรื่องสุญญตาความวางนัน้ เปนสูงสุดแมสำหรับฆราวาส.
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...คำสอนของพระพุทธเจาทั้งหมดสรุปรวมลงแลว มันไปอยูท่ปี ระโยคที่วา “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” นั่นแหละคือยอดของปรมัตถธรรม –
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น คือไมควรไปมั่นหมายเขาวาเปนตัวกูหรือเปนของกู.
อภิธรรมซึง่ เปนชื่อของคัมภีรนั้น อยาไดเขาใจวาเปนปรมัตถธรรมที่มคี วามมุงหมายในที่น.ี้ ปรมัตถธรรมที่มีความมุงหมายในที่นี้ คือการปฏิบัติ
เพื่อความไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยความเปนตัวกู – ของกู, หรือจะเรียกอยางที่เราตองการเอาเปนประโยชนวา การปฏิบตั ิที่สามารถดับทุกขในสวนที่ลกึ
ซึง้ ทั้งหมดไดโดยตรง สามารถดับทุกขได ตัวธรรมบางอันมันไมสามารถนะ หรือมันไมดบั ทุกขก็มี, แตมันตรงกันขาม, บางอันไมสามารถจะดับความทุกขที่
เปนสวนลึก มันดับไดแตสวนตื้นๆ. ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสเตือน อนาถบิณฑิกะวา นอกจากจะทำบุญเลี้ยงพระบำรุงศาสนาแลว ขอใหสนใจเรื่อง
ปวิเวกดวย, แลวมันอยูในสวนลึก มันจะดับทุกขได โดยตรงไปยังความทุกขสว นที่มนั ลึก.
...หมายความวา ทานมิไดหามหรือตรัสตำหนิวา ทำบุญทำทานอะไรนี้มันเปนเรื่องผิด, มันก็เปนเรื่องถูกและควรทำ บำรุงศาสนาใหมีอยูเปน
ประโยชนแดคนตอไป. นี้เปนเรื่องถูกเรื่องหนึ่ง แตมันยังไมใชปวิเวก. ปวิเวกคือความสงบสงัดจริงๆ ไปแสวงหาปวิเวกดวย หรือวิเวกเฉยๆ ก็เหมือนกันคือ
ความสงบสงัด ทางกายก็มเี วลาอยูในที่สงบสงัด ไมถูกรบกวนในทางกายกันบาง แลวมันจะสบายอยางไรก็ไปรูเอาเอง. อยางที่ ๑ นี้เรียกกายวิเวก. อยางที่
๒ เรียกวา จิตตวิเวก คือจิตไมถกู นิวรณกเิ ลสเปนตนรบกวน ก็สบายยิง่ ไปกวานั้น, เชนรูจกั ทำจิตใหเปนสมาธิ จิตนี้กไ็ มถูกนิวรณ เปนตน รบกวน, สบายยิ่ง
ขึ้นไปอีก ยิ่งกวากายวิเวก ถาไปไดถึงขั้นสูงสุด. อยางที่ ๓ เรียกวา อุปธิวเิ วก คือ หมดกิเลสสิ้นเชิง เมื่อหมดกิเลสสิ้นเชิง คือหมดทัง้ รากเหงาของกิเลส อนุสยั
ของกิเลสแลว มันก็เปนอันวาไมมกี เิ ลสรบกวนโดยประการทั้งปวง, คือถึงขัน้ สูงสุด มีความสะอาด สวาง สงบ ถึงทีส่ ุด อยางนีก้ ว็ ิเวกถึงที่สุด คำวาวิเวก มันมี
อยูอยางนี้ ใหสนใจวิเวก ทำวิเวกนี้ ใหเกิดขึ้นบาง.
...จะขยายความเรื่องนี้อีกหนอยก็ได ปฏิบตั ิดับทุกขในสวนลึกทั้งหมดและโดยตรง, ความทุกขที่สวนลึกมีอยูที่มเี งินหรือชื่อเสียงอำนาจ
วาสนาดับใหไมได นี่เรียกวาสวนลึก แลวก็มีอยูมาก, ตองดับทางทุกขนั้นโดยตรง. นี้คอื การมีชวี ิตอยู อยางถูกตอง, หรือมีจิตประกอบอยูดวยความไมยดึ
มั่นถือมั่น เปนจิตที่ทำใหชีวิตนี้มันถูกตอง, มีการเปนอยูอยางถูกตอง สามารถที่จะทำอะไรก็ได พูดอะไรก็ได คิดอะไรก็ไดถกู ตอง, แลวตามหนาที่ที่มนุษย
จะตองกระทำ เราทุกวันนี้ ก็มีหนาที่น้ี คือตองมีการทำ การพูด การคิด แลวก็ใหมันถูกตอง ไปตามหนาที่ท่เี ราจะตองกระทำ.
ถูกตองนั้น คือปราศจากความหมายมั่น หรือรูสึกสิ่งใดดวยความโงความหลงวาเปนตัวกูบา ง วาเปนของกูบาง เพราะวาเราโงเรื่องนี้กันมา

...

.

ตั้งแตเกิด ที่จะมั่นหมายอะไรเปนตัวกูเปนของกูน้แี ลวมันจะตายเปลา ตอนสุดทายนี่ตองรูจักตามจริง แลวก็ใหมันสลายไป ใหความหมายมั่นเปนตัวกู –

,

ของกูน้มี ันสลายไป จะพบกับความวาง คือพระนิพพาน แลวไมมีความทุกข ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่มาจากอวิชชา เพราะมันปราศจากอวิชชาซึ่งเปนตน

.

ตอแหงกิเลสทั้งหลาย อวิชชาก็คอื ความไมรูวา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ไมควรยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู – ของกู นั้นแหละคือตัวอวิชชา

.

,

ทีนี้ เมื่อปราศจากสิ่งที่หมนหมองมืดมัวมหาศาลนี้แลว ก็เปนจิตใจที่สวางไสว จึงมีสติ มีสัมปชัญญะ มีปญญาอยูเต็ม มีสติระลึกได มี

.

สัมปชัญญะหรือความรูท่รี ะลึกไดน้นั อยูตลอดเวลา แลวมีปญ
 ญาถูกตองตามที่เปนจริง คือไมมีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่น ฉะนั้นในการที่เปนอยูในโลกนี้ แม

.

เปนฆราวาส ก็จะตองเปนอยูดวยสติ สัมปชัญญะ และ ดวยปญญา
ไปศึกษาโดยรายละเอียดเอาเองก็เห็นไดวา อยูโดยปราศจากความหิวทะเยอทะยาน ที่เรียกวาเปนเปรต หิว ทะเยอทะยานเมื่อไรก็เปนเปรต

.

.

เมื่อนั้น อยาอยูดว ยความหิวทะเยอทะยาน อยางนั้น นี้ปราศจากความทุกขทั้งปวงโดยแนนอน สิ่งที่ทนไดยากนี้ก็เรียกวาความทุกข มืดมนทในจิตใจก็

,

,

เรียกวาความทุกข หนักอึ้งอยูดวยภาระทางจิตใจก็เรียกวาความทุกข วุนวานอยู เรารอนอยู ก็เรียกวาความทุกข แมจะเจ็บปวดอยูก็เรียกวาความทุกข

.

.

ฉะนั้น ตองมีอุบายอันหนึ่งทีว่ า ขจัดความทุกขเหลานี้ออกไปได ดวยธรรมที่เรียกวาความไมยดึ มั่นถือมั่นหรือปรมัตถธรรม อยารับเอาความ

,

เกิด ความแก ความเจ็บ ความตายเปนตนนี้ มาเปนของตน แมมนั จะมีความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย อยูตามธรรมชาติ จิตมันก็เกงมาก เขม

,

,

แข็งมาก ถึงกับสลัดออกไปจากความหมายมั่นเปนตัวกู – ของกู มันก็รูสึกเปนทุกขนอย กระทั่งวาไมเปนทุกขเลย เจ็บปวดแตที่รา งกาย แตไมเจ็บปวดที่

,

,

,

,

.

จิตใจหรือที่วญ
ิ ญาณ เลยเปนสุขตลอดเวลา เวลาทำงานก็เปนสุข เวลาบริโภคผลงานก็เปนสุข เวลาพักผอนก็เปนสุข นี้เรียกวาปฏิบตั ถิ กู ตอง

,

ในทางปฏิบัติชั้นลึกซึ้งชั้นสูงสุด ก็จะพูดกันใหเปนเรือ่ งสรุปความก็เรียกวา รักษาจิตที่มนั ไมรูจกั เปนทุกขไมมกี เิ ลสนี้ไวใหได ตามธรรมดานี้จิต
เปนประภัสสร นี้เปนพระพุทธภาษิตโดยตรงวา ปภสฺสรมิทํ ภิกขเว จิตฺตํ – จิตนี้ประภัสสรรุงเรืองสวางไสว แตแลวเศราหมองเพราะกิเลสจรมาครอบงำเปน

.

คราวๆ นี้การปฏิบตั ปิ รมัตถสูงสุด ก็คอื ปฏิบัติใหฉลาด อยาใหกิเลสเกิดขึ้นครอบจิตประภัสสร มันก็คงประภัสสรไปเรื่อยๆ จนตายตัว จนไมมีการเศราหมอง

,

...

เพราะวาไมมกี เิ ลสเกิดขึ้นครอบงำจิตประภัสสรได มันก็เจริญไปในทางที่รู จนสะอาด สวาง สงบ มีความแจมแจงอยูดวยความรูเ รื่องอนิจจัง ทุกขัง

,

.

อนัตตา เปนตน ซึ่งมัน จะสกัดกั้นตนเหตุแหงความเศราหมอง หรือกิเลส ทำลายตนเหตุ คือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเสียได รูเรื่องความจริงทั้งปวงของ
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.
สุดก็ไปอยูใ นรูปเรื่องของอริยสัจจ ทัง้ สีป่ ระการ รูเรื่องทุกข, เหตุใหเกิดทุกข, ความดับทุกข, ทางใหถึงความดับทุกข...

สิ่งทั้งปวงเชน ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เห็นอยูเ ปนประจำ มีสติควบคุมความเผอเรอที่จะเกิดอวิชชาขึ้นในจิตใจ นี้เรียกวา รู วิธปี อ งกันและแกไข ในที่

เปนอันวา เรื่องปรมัตถธรรมนี้คือ สิ่งที่จะเปนศาสตรา หรือธรรมศาสตราอยางสูงสุด ซึ่ง จะแกปญ
 หาเรื่องทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะ

.

(ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๑๙๘ – ๒๓๗)
ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ ดั้งเดิมของเรานั้น โดยความจริงอันสูงสุดแลว เปนสิ่งที่ไมมีความหมายแหงความเปนตัวตนแมแตสัก

.

,

;

;

ปรมาณูเดียว สิ่ง นี้ เปน ความวาง เปนสิ่งทีม่ ีอยูในที่ทกุ แหง สงบเงียบและไมมีอะไรเจือปน มันเปนศานติสุขที่รุงเรืองและเรนลับ และก็หมดกันเพียง

.

.

เทานั้นเอง จงเขาไปสูส่งิ นี้ใหลึกซึ้งโดยการลืมตาตอมันดวยตัวเธอเองเถิด ๒๘

(คำสอนฮวงโป, มมป., ๑๕)
: “ธรรมสภาวะ นี้ เปนสิ่งซึ่งไมมที างที่จะถูกแยกเปนฝกฝายโดยเด็ดขาด เชนไมเปนของสูงหรือของต่ำ, และมันมีชื่อวา
โพธิ” สิ่งนี้ คือจิตลวนๆ ทีก่ ลาวแลวนั่นแหละ. มันเปนสิ่งที่ใหกำเนิดของทุกๆ สิ่ง. และไมวาจะปรากฏออกมาเปนแมน้ำ และภูเขาในโลก ซึ่งมีรูปราง หรือ
เปนสิ่งอืน่ ทีไ่ มมีรปู ราง หรือเปนสิ่งที่ซึมแทรกอยูท ่วั สากลโลกก็ตาม มันก็ยงั เปนสิ่งซึ่งไมมีทางที่จะถูกแยกเปนฝกฝายโดยเด็ดขาดอยูนั่นเอง, ไมมีทางที่จะ
เกิดสมญานามตางๆ เชน สมญาวา “ตัวเอง” หรือ “ผูอื่น” ขึ้นมาไดเลย. ๓๑
(คำสอนฮวงโป, มมป., ๑๖)
พระพุทธองคไดตรัสวา

.

๓

กฎ

2
กฎ

พูดภาษาธรรมะอันลึกซึ้ง พูดภาษาวิญญาณอันลึกซึ้ง วา ทุกสิ่งมันออกมาจากตนเหตุ

,

,

อันเดียวกัน หรือถามันเปนสัตวมีชีวิต มันก็เปนลูกที่ออกมาจากแมตัวเดียวกัน หรือจะพูดรวมกันทัง้ สิง่ ที่มีชวี ิตและไมมชี ีวติ ก็ตอ งพูดวา ทุกสิง่ มันออกมา

.

จากสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีเพียงสิ่งเดียว แลวมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง มีอยูในที่ทกุ แหงทุกเวลา สิ่งนั้นคือกฎ

(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๕๖)
.

นี่ สรุป กันไวทีหนึ่งกอนก็ไดวา ไกวัลยธรรมหรือกฎ เรื่องสามัญญลักษณะ กฎแหงสามัญญลักษณะนีเ่ ปนพระเจาของการสรางสิ่งใหมๆ เรื่อย

.

ไป คือ ความเปลี่ยนแปลง และกฎแหงอิทัปปจจยตานี้ เปนพระเจาแหงกรรม คือเปนความแนนอนตายตัวแหงกรรม ที่วาทำลงไปอยางไร จะตองไดผล

.

อยางไร ทีน้ี กฎแหงอริยสัจจ เปนพระเจาแหงการชวยใหรอด หลังจากที่ไดทำผิดมาพอสมควรแลว

.

?

อยากจะถามวา ใครรูสกึ กระดากปากบาง ที่จะเรียกสิ่งเหลานี้วา พระเจา อาตมาไมรสู ึกกระดากปากเลย ที่จะเรียก กฎเกณฑเหลานี้ วาพระ

...ตายตัวแนนอนเฉียบขาด อยางกฎเกณฑของสามัญญลักษณะ ของอิทัปปจจยตา ของอริยสัจจ นี้ ไมมีขอ บกพรอง ที่
ตรงไหนเลย ...มันมีความหมายตรงตามลักษณะของพระเจาทุกอยางเลย แตจริงกวา, และที่สำคัญที่สุด ก็คอื ขอที่วา มีไปเสียทั่วทุกหนทุกแหง ทุกเวลา
ทุกอากัปกิริยา ทุกสถานการณของสิ่งทั้งปวง จึงตองเรียกใหเปนพิเศษวาไกวัลย, ก็เรียกวาไกวัลยธรรม เพราะวาเปนธรรมเทานั้น ไมใชเปนบุคคล ก็เลย
เรียกวาไกวัลยธรรม มีอยูในที่ทกุ หนทุกแหง.
(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๗๕)
เจา เพราะวามัน เปนพระเจาจริง

:

กฎแหงสามัญญลักษณะ ไตรลักษณ

กฎแหงสามัญญลักษณะ คือกฎแหงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่มนั เปนพระเจาของ

.

?

การสรางสิ่งใหมๆ เรื่อยไป ลองคิดดูเถอะ ถามันเที่ยง มันไมเปลี่ยนแปลงไดแลว สิ่งใหมจะเกิดขึ้นมาไดอยางไร มันตองอาศัยการยักยายเปลี่ยนแปลง

, ...แลวมันตองเปลี่ยน มันอยูน่งิ ไมได, มันมีอะไรอันหนึ่งบังคับใหตายตัวอยูอยางนั้นไมได ตองเปลี่ยน. ...จะเรียกวาพระ
เจาของการสรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเรื่อยก็ได. กฎแหงความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือพระเจา, เปนพระเจาที่จะสรางสิ่งใหมๆ ขึน้ มาเรื่อยไมซ้ำเกา.
(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๗๕)
เรื่อยไป สิ่งใหมๆ จึงจะเกิดขึ้น

:

สิ่งที่เรียกวาไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ตั้งอยูในฐานะเปนหัวใจศาสนา กลาวคือเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาดวยเหมือนกัน

;

.

ซึง่ เล็งไปในทางความรู หรือความจริง ไมเหมือนเรื่องศีล สมาธิ ปญญา เรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา นี้ ระบุชัดลงไปที่ตวั การกระทำ วาตองทำอยางนั้นๆ อยาง

;

,

นั้นจึงเปนหัวใจของพุทธศาสนาที่เห็นไดโดยงาย สวนเรื่อง ไตรลักษณ คือไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา นี้เปนหัวใจของพุทธศาสนาในสวนปญญา หรือ

.

สวนการรูแจงแทงตลอดเปนสวนใหญ

…”สิ่งที่เรียกวาพระไตรลักษณนั้นอยูท่เี นื้อที่ตัว ทั่วไปทัง้ เนื้อทั้งตัวของเรา”, จะเปนรูปหรือเปนเวทนา หรือเปนสัญญา สังขาร วิญญาณ สวน
ไหนๆ ก็ตามของสิ่งที่มีสมมติวาตัวเรานี้ลว นแตมีลกั ษณะเปนไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น; นี่คือพิจารณาสวนขางในของตัวเรา.
ขางนอกตัวเรา บุตร ภรรยา สามี ของเราก็เปนอยางนั้น; ที่เลวไปกวานั้น ทรัพยสมบัตพิ ัสถาน วัว ควาย ไร นา เงิน ทอง ขาวของ อะไรๆ มันก็
เปนอยางนัน้ เชนเดียวกัน; คือชวนกันรูจกั ความมีลักษณะไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ทั่วไปใหหมดทั้งโลก, ในบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เปนสังขาร
เปนอยางนีท้ ้งั นั้น. แมจะถูกใครยึดถือวาของตน หรือไมถกู ใครยึดถือวาของตน มันก็เปนอยางนี้ทั้งนั้น; ไมวา จะเวลาไหน ยุคไหน มันก็ลวนแตเปนอยูอยาง
นั้น ไมมีใครบังคับได มันมีลกั ษณะเหมือนกับเปนพระเจาเสียเอง. ฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงตรัสวา :-
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,

;

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะวาตถาคตทั้งหลายเกิดขึ้นก็ตาม หรือเพราะวาตถาคตทั้งหลายไมเกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นยอมตั้งอยู โดยความเปน

:

ธัมมฐิติเปนธัมมนิยาม วา สังขารทั้งหลายทัง้ ปวงเปนอนิจจัง เปนของไมเที่ยง สังขารทั้งหลายทัง้ ปวงเปนทุกข ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา

.

,

.

,

ตถาคตไดรพู รอมเฉพาะแลว เขาถึงพรอมเฉพาะแลวซึ่งธรรมธาตุอนั นั้น ครั้นรูพรอมเฉพาะ ถึงพรอมเฉพาะดังนั้นแลว ยอมแสดง ยอม

,

,

,

,

บัญญัติ ยอมตั้งไวเฉพาะ ยอมเปดเผย ยอมจำแนก ยอมกระทำใหเปนของงาย วา สังขารทั้งหลายทัง้ ปวงไมเที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวง

.

เปนทุกข ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา ดังนี้

,

.

นี้คือพระพุทธภาษิตในพระบาลี ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย และยังมีท่อี ื่นอีก ขอใหทา นทั้งหลายกำหนดจดจำขอความนี้ไวดว ย

; …บรรดา

.

สิ่งทั้งหลายที่เปนสังขาร คือมีเหตุปจจัยปรุงแตงแลว ก็ยอมไมเที่ยง และเปนทุกข บรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งที่เปน สังขาร ทั้งที่เปน วิสงั ขาร ก็ลวนแตเปนอนัตตา

: ไมมีภาวะแหงความเปนตัวเปนตน.
(โอสาเรตัพธรรม, ๒๕๓๘: ๔๔๐ – ๔๔๒)
ขางนอก คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อะไรก็ตาม อยูขา งนอก ก็พจิ ารณาเห็นวาไมเที่ยง

,

,

,

.

ไดงาย เพราะนี่ไมสจู ะลึกซึ้ง เพราะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอยูเ สมอ เพราะเรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น เรื่องรส นี้เห็นเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

ทีนี้ ขางในนี้ มันเห็นยาก หรือวามันลึกซึ้งกวานั้น คือวาตัวจิตใจหรือนามธรรมทีจ่ ะมาเปนวิญญาณ เปนอะไรทำนองนี้ มันไมเที่ยงรายไปกวา

. …ความไมเที่ยงของสิง่ ที่เปนนามธรรม เชนจิตเปนตนนี้ นากลัวมากถามองเห็น, ถาเปนสิ่งที่มองเห็น
มันไมเที่ยงอยางรุนแรง อยางรวดเร็ว อยางกวางขวาง อยางนาอันตรายที่สดุ .
...เราจะมานั่งดูแตวาขางนอกเปลี่ยนแปลง, ขางนอกเปลี่ยนแปลง, แลวไมรวู าขางในมันก็เปลี่ยนแปลงยิ่งกวานั้น; อยางนี้แลวมันจะเห็น
อนิจจังนอยมาก. ถาไปเห็นที่ความเปลี่ยนแปลงของจิตแลวก็จะเรียกวาเห็นหมด. ขางนอกมันเปลีย่ นแปลงเทาไร จิตมันก็รไู ดเทานั้น; ถึงจิตอาจจะรูไดหมด
เทาที่ความเปลี่ยนแปลงขางนอกมันเปลี่ยนแปลง; แตจิตที่เปลี่ยนแปลงเองนี้ มันรูของมันเองยาก. เพราะฉะนั้น เราจึงโง เราจึงมีอวิชชา; ก็เพราะเหตุที่วา
จิตมันรูจักตัวมันเองไดยากที่สดุ . มันมีความเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากมาย มันก็ไมรูสกึ ; ...นี่ตองใหรจู ักความเปลี่ยนแปลงขางใน คือจิตที่จะรูสกึ ความ
เปลี่ยนแปลงขางนอกขางในนั้นใหมากพอกัน จึงจะเรียกวา รูจักความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจัง.
นั้นเสียอีก แลวมันไวยิ่งกวาสิ่งทั้งหลายไปเสียอีก

ทีนี้จะบอกตอไปถึงขอทีว่ า ในสามอยางนี้ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สามอยางนี้ การเห็นอนิจจัง นั้นนะ เปนสิ่งทีส่ ำคัญที่สดุ ถาไมพอแลว จะ

;

;

,

,

ไมเห็นทุกขัง อนัตตา และยิ่งกวานั้น มันยังเปนเหมือนปากประตู ซึ่งตองผานกอน จะตองเห็นอนิจจังใหพอ ใหถูกตอง แลวก็กอ นดวย แลวก็จะเห็นทุก
ขัง อนัตตา ไดเต็มที่และงายขึ้น

.
;…

ในพระบาลีมากแหง เมื่อจะตองกลาวแตส่งิ เดียว ไมกลาวทั้งสามสิ่ง แลวก็จะแสดงอนิจจังนีก้ อ น หรือเพียงสิ่งเดียว หรืออยางรุนแรง

;

,

เพราะวามันสำเร็จประโยชน เพราะวาถาเห็นอนิจจัง แลวมันเบื่อหนายคลายกำหนัดได แลวมันผานไปทางทุกขังและอนัตตา โดยไมรสู กึ ตัวได โดยไมรู

,

.

.

สึกตัวได ฟงดูเถอะ ถาเห็นอนิจจังเต็มที่แลว มันจะเกิดความเบื่อหนาย นิพพิทาวิราคะไปไดเลย

(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๘๒ – ๘๕)
กฎแหงอิทัปปจจยตา – ปฏิจจสมุปบาท – กรรม

:

:

มรดกที่ ๑๗๔ พุทธศาสนาก็มีพระเจา แตมใิ ชพระเปนเจาอยางบุคคลหรือเปนจิตวิญญาณที่มีความรูสกึ อยางบุคคล หากแตเปนกฎของ

.

ธรรมชาติที่เรียกวาอิทปั ปจจยตา ปฏิจจสมุปปาโท ทีส่ ามารถสรางพระเจาอยางบุคคลขึ้นในหัวใจของมนุษยผูไมอาจจะรูจักพระเจาที่แทจริง อยาคิดวา
พุทธศาสนาไมมพี ระเจา

.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๘๕)
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,

อิทปั ปจจยตา คือคำยอของเรื่องปฏิจจสมุปบาท โดยมีใจความแตเพียงวา “เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ ยอมเกิดขึ้น” ตลอดถึงปฏิปกขนัยที่

.

กลับกันอยูดว ยในตัว คือวา “ถาไมมสี ิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ ไมเกิดขึ้น” ถาจะกลาวในรูปของปฏิจจสมุปบาท ก็กลาวยืดยาว โดยขยายออกไป ตั้งแตอวิชชา

,

,

เปนปจจัยใหเกิดสังขาร สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ ฯลฯ กระทั่งชาติเปนปจจัยใหเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส พรอมทัง้ ฝายดับ

,

, .

ที่วา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ กระทั่งชาติดบั ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส จึงดับ ดังนี้

,

อีกอยางหนึ่ง คำวา อิทัปปจจยตา มีความหมายกวางทั่วไป จะใชกบั รูปธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ยงั ได เปนกฎวิทยา

,

.

ศาสตรท่วั ไปก็ได สวนปฏิจจสมุปบาทนัน้ มุงหมายใชเฉพาะเรื่องเกิดทุกข และดับทุกข โดยตรง ในพุทธศาสนาเทานั้น แตถงึ อยางนั้น ใจความสำคัญก็คง
มีอยางเดียวกัน คือแสดงถึง กระแสแหงปจจัย และสิ่งที่เกิดตามปจจัย เปนสายยืดยาวไปเทานั้น

.
(อิทัปปจจยตา, ๒๕๓๗: [๒๕])

คำแปลกๆ วาอิทปั ปจจยตานั้นขอใหชวยสนใจกันหนอย เพราะไมคอ ยเอามาพูดกัน เปนกฎของธรรมชาติวา มันตองเปนอยางนี้ๆ อยางนี้

,

,

,

;

.

เพราะเหตุปจ จัยอยางนี้ๆ สิ่งนี้จะตองเกิดขึ้น สิ่งนี้มีเพราะเหตุปจ จัยนี้มี สิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้มเี พราะสิง่ นี้มี นี่มันเปนกฎตลอดจักรวาล
ตลอดอนันตกาล เรียกวากฎอิทัปปจจยตา ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว อะไรทั้งหลาย ทั้งสากลจักรวาล มันเกิดขึ้นมาเองตามกฎของอิทปั ปจจยตา

,

.

:

,

เมื่อทำอยางนี้ อยางนี้จะตองเกิดขึน้ ทำอยางนี้ อยางนี้ ตองเกิดขึ้น ทำอยางนี้อยางนี้มันก็เปนความทุกขเกิดขึ้น ทำอยางนี้อยางนี้เปนความดับทุกข

.

,

,

,

เกิดขึ้น นี้เปนปรมัตถสูงสุด ไมมสี ัตวไมมีบุคคล ไมมีพระเจาที่เปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคล มีแตพระเจาที่เปนกฎอันเฉียบขาดของธรรมชาติ เขา

.

ถึงกฎอิทัปปจจยตาแลวก็เขาถึงปรมัตถธรรมอยางยิ่ง

,

;

พระพุทธเจาตรัสรู ก็คือตรัสรูเรื่องนี้ ทานตรัสรู เรื่องอิทปั ปจจยตา แตเรามักจะเรียกกันเสียวา ปฏิจจสมุปบาท เปนความหมายแคบเฉพาะ

.

เรื่องความทุกขของสิ่งมีชวี ิต แตถา เราพูดวา อิทัปปจจยตา ความหมายมันกวางหมดเลย จะมีชวี ิตหรือไมมีชวี ิตอะไรก็ตาม มันตกอยูใตอำนาจของกฎที่วา

,

.

เพราะสิ่งนี้มสี งิ่ นี้จึงมี เพราะสิ่งนี้มสี งิ่ นี้จึงมี ปรมัตถธรรมจะนำไปที่น่นั ไมมที างที่จะผิด คือวามันจะไมเปนฝายบวกหรือฝายลบ

,

...มันเปนสายกลางของ

.

มันไปอยางนั้น นี่เรียกวากฎของธรรมชาติแทๆ

;

.

ถาวา บวก มันก็มีคน หรือตายแลวเกิดเปนตน ถา ลบ มันก็ไมมีคน ตายแลวไมเกิดเปนตน แตวา กฎอิทปั ปจจยตา มันมีแตส่งิ นี้ซงึ่ เปนไป

,

,

,

.

อยางนี้ เปนไปอยางนี้ แลวคนเขาเอาไปบัญญัติเอาเองวา นี้เปนสุข นี้เปนทุกข นี้เปนได นี้เปนเสีย นี้เปนแพ นี้เปนชนะ นี้เปนกำไร นี้เปนขาดทุน นั้น

.

มันความโงของคนตางหากละ กฎของอิทัปปจจยตา เขามีตายตัวเฉียบขาดตามธรรมชาติ

,

,

.
;

,

ความรูปรมัตถตอ งไปถึงนั่น รูจ นไมมีสัตวไมมีบุคคล ไมใชสตั วบุคคล แลวก็ไมใชไมใชสัตวไมใชบุคคล คือไมไดปฏิเสธจนไมมีอะไรเลย

,

.

แลวก็ไมไดยืนยันวามีอะไรอยูอยางตายตัว มีแตกระแสของความเปลี่ยนแปลงปรุงแตง ถามาถึงนี่แลว ก็เรียกวา รูอยางที่พระพุทธเจาทานรู แลวก็ดบั

;

.

ทุกขได เปนสิ่งสูงสุดที่ตองเคารพ คือกฎของอิทัปปจจยตา เมื่อปฏิบตั ิถกู ตองแลวก็ควรจะพอใจ มีความสุขชอบใจตัวเอง

(คูมือพุทธบริษัท หลักการ กฎเกณฑท่ชี าวพุทธควรรู, ๒๕๔๘: ๑๗๒ – ๑๗๓)
. ...หลักโดยวงกวางนีม้ ันนาประหลาดที่สดุ . ผมจะเรียกมันวา “จักรราศี” ของปฏิจจสมุปบาท; ตั้ง
ตนติดตอกันไปตั้งแตสมุทยวาร ไปจนถึงนิโรธวาร แลวนาหัว ก็ตรงที่วา มันจะแสดงใหเห็นถึง “อานิสงสของความทุกข”. ขอใหฟง ตอไป.
พระพุทธภาษิตนี้ตรัสลำดับเรื่องดับทุกขไวอยางนาประหลาด : พระพุทธเจาทานตรัสวา “สำหรับผูรผู เู ห็น เราจึงกลาว; สำหรับผูไมรูไมเห็น
เราก็ไมกลาวถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ”. ความสิ้นไปแหงอาสวะยอมมี เมื่อรูเห็นลักษณะความเกิด ความดับแหงขันธท้งั หลาย; นี่ทรงยกเอาความสิ้นแหง
ทีนี้ ก็มาถึงเรื่องที่เรียกวาเปนหลักปฏิบตั ิ

อาสวะนั่น วามีได เมื่อมีการรูการเห็นในความเกิดขึ้นและดับไป และรูเห็นลักษณะแหงความเกิด และความดับของเบญจขันธที่เกิดขึ้นดวยอุปาทาน คือรูป

.

;

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ๕ อยางนี้ ถารูวาลักษณะมันเปนอยางไร เกิดอยางไร ดับอยางไร โดยแทจริงแลว จะเปนไปเพื่อสิ้นอาสวะ หรือความสิ้น

. ...

อาสวะมีไดเพราะรูเรื่องนี้

; - ญาณในธรรมเปนที่ส้นิ ไปแหงอาสวะ นี้จะมีไดตอเมื่อมีวิมตุ ติ
มาแลว; - วิมุตติคอื ความหลุดพนจะมี ก็เพราะมีวิราคะ, มันอิงวิราคะ มีวิราคะเปนที่อาศัย; - วิราคะมันตองอาศัยนิพพิทา; - นิพพิทานี้ตอง
อาศัยยถาภูตญาณทัสสนะ คือเห็นสิง่ ทั้งปวงตามที่เปนจริง; - ยถาภูตญาณทัสสนะนี้ตองอาศัยสมาธิ; - สมาธิตองอาศัยความรูสกึ ที่เปนสุข; - สุขนี้ตอ ง
ความสิ้นอาสวะนั้น ถามีขนึ้ แลว จักทำใหเกิดญาณที่รวู าจิตสิ้นอาสวะแลว
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; - ปสสัทธิน้ตี อ งอาศัยปติ; - ปติตอ งอาศัยปราโมทย; - ปราโมทยตอ งอาศัยศรัทธา; - และก็แปลกตรงที่วา ศรัทธานี้ตอง

อาศัยปสสัทธิคือความรำงับ

.

อาศัยความทุกข

ขึ้นหนาใหมลงบท ปฏิจจสมุปบาท ๒๔ ปฏิจจสมุปบาท ซอน ปฏิจจสมุปบาทโดยนำจากตนฉบับที่แนบไวใหใน ไฟล
ปฏิจจสมุปบาท ๒๔

scan picture ชื่อ

-

; - ชาติตองอาศัยภพ; - ภพตองอาศัยอุปาทาน; - อุปาทานตองอาศัยตัณหา;
- ตัณหาตองอาศัยเวทนา; - เวทนาตองอาศัยผัสสะ; - ผัสสะตองอาศัยอายตนะ; - อายตนะอาศัยนามรูป; - นามรูปอาศัยวิญญาณ; - วิญญาณ
อาศัยสังขาร; - แลวสังขารอาศัยอวิชชา; แลวก็จบกัน.
นี้แปลวาการสิ้นอาสวะนั้น จะตองไดอาศัยสิ่งที่เปนปจจัยลงมาตามลำดับ ตามลำดับๆ ตามนัยที่กลาวแลวจนมาถึงศรัทธา. เรามีศรัทธาใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ศรัทธาในการปฏิบัตเิ พื่อดับทุกขน้ี : นี้เรียกวา เรามีศรัทธา. ทีนี้ลองยอนกลับขึ้นไปอีกทีวา พอมีศรัทธาก็มีปราโมทย; มี
ปราโมทยกม็ ีปต;ิ มีปต กิ ม็ ีปส สัทธิ; มีปส สัทธิก็มีสุข; มีสขุ ก็มีสมาธิ; มียถาภูตญาณทัสสนะ; มีนิพพิทา; วิราคะ; วิมุตติ; แลวมีญาณที่รูวามีวิมตุ ติแลว;
ก็มคี วามสิ้นไปแหงอาสวะนั้น; นี่แสดงวามันตองตัง้ ตนที่ศรัทธา.
ทีนี้ ศรัทธาเปนสิ่งที่ตอ งอาศัยทุกข นี้เปนของแปลก. เขาใจวาคงไมเคยไดยินกันสักกี่คนนักวา ศรัทธาที่เรามีกนั อยูนั้น มันตั้งอยูไดเพราะอาศัย
ความทุกข : ถาไมมีความทุกขบีบคั้น เราไมว่งิ มาหาพระพุทธเจา จริงไหม? ...ความเปนอยูในชีวติ จึงกลายเปนวา ความทุกขเปนเหตุใหเกิดศรัทธา,
ความทุกขเลยกลายเปนของดี เหมือนกับเพชรมีอยูในหัวคางคก ที่แสนจะนาเกลียด : ในความทุกขกลับมีเพชร คือสิง่ ที่บงั คับใหเราวิ่งมาหาพระพุทธเจา
แลวก็มศี รัทธา.
ในพุทธภาษิตนี้ตรัสความทุกขเปนทีต่ ั้งแหงศรัทธา แลวความทุกขก็มาจาก อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป ฯลฯ คือปฏิจจสมุปบาท; ก็แปล
วาเปนการแสดงใหเห็นวา อยาเสียใจเลย อยากลัวเลย อยานอยใจเลย : เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ ถาเราทำใหดี ความทุกขนั้นจะกลายเปนที่ตั้งแหงศรัทธา;
แลวศรัทธาก็จะทำใหเจริญงอกงามในธรรมเรื่อยๆ ไปจนถึงความสิ้นอาสวะ.
(ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ, ๒๕๔๑: ๑๐๖ – ๑๐๙)
ทีนี้ก็วกเขาหาปฏิจจสมุบาทวา ความทุกขน้นั ตองอาศัยชาติ

:

พระพุทธเจาทานตรัสวา อหมฺป ภิกฺขเว เอตรหิ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ กมฺมวาโท กิรยิ วาโท วิรยิ วาโท มมฺป ภิกขฺเว มกฺขลิ โมฆปุริโส ปฏิพาหติ

!

.

;

!

ซึง่ มีใจความวา “ดูกอ นภิกษุท้งั หลาย แมเราในบัดนี้เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก็ยงั เปน กัมมวาโท กิริยวาโท วิรยิ วาโท ดูกอ นภิกษุท้งั หลาย แตวามักขลิ

(โคสาละ) โมฆบุรุษ ยอมกลาวคัดคานซึง่ เรา”. นี่พระบาลีองั คุตตรนิกาย ติกบาต ก็มอี ยูอยางนี้.
พระพุทธเจาตรัสวา : ทานเปนกัมมวาโท หรือจะเรียกทั่วไปวาเปนกัมมวาที; กัมมวาที ก็คือผูที่กลาววา มีการกระทำกรรม; แตมิไดกลาววามี
บุคคลผูกระทำกรรม. การสอนเรื่องกรรมตามแบบของพระพุทธเจา ก็มีการกระทำที่เปนกรรม; การกระทำนั้นเปนไปตามอำนาจของความตองการหรือของ
กิเลส, ถาจิตมีกิเลสแลว มันก็เปนเหตุใหทำกรรม แลวมันก็ทำกรรม; นี้เรียกวากรรมที่มไี ดโดยไมตอ งมีผกู ระทำ.
ความจริงอันลึกซึ้ง อันใหญหลวง มีอยูอยางนี้ แตชาวบานอาจจะไมเขาใจวา กรรมมีการกระทำแลว แตไมมีผกู ระทำ; และวาพระองคเปน
กัมมวาทีสอนเรื่องกรรม. นี้ก็หมายความวาสอนหมด ที่เกี่ยวกับเรื่องกรรม คือสอนวากรรมนี้เปนอยางไร? แลวสอนวากรรมนี้มาจากไหน? แลวกรรมนี้จะ
ดับหรือสิ้นสุดลงไปไดอยางไร? และทางที่จะดับกรรมไดนั้นคืออะไร? ตองครบหมดอยางนี้ จึงจะเรียกวาเปนกรรมวาที ตามแบบของพระพุทธองค.
...ขอที่พระพุทธเจาทานตรัสวา ตถาคต เปนกิรยิ วาที นี้ก็หมายความวา กิรยิ าหรือการกระทำนั้น ยอมเปนการกระทำ และเปนอันกระทำ มี
การกระทำที่สามารถจะแกไขการกระทำกันเองได. พวกที่เปนตรงกันขาม ก็เรียกวา อกิริยวาที ถือวาไมเปนอันกระทำ; ถึงแมใครจะกระทำอยางไร ก็ไมเปน
;

อันกระทำ เชน พวกที่เชื่อวาอยาไปคิดนึกอะไร สุขหรือทุกข หรือความเปนไปของสัตวท้งั หลายนี้ เปนไปตามอำนาจของพระเจา หรือผูยิ่งใหญ เราแกไขไมได

.

ถึงเราจะกระทำอะไรลงไป ก็มีคาเทากับไมทำ คนที่กลาวอยางนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ เรียกวา อกิริยวาที ทำอะไรๆ ก็ไมเปนการกระทำ

:

;

.

แตพระพุทธเจาทานตรัสวา ตถาคตเปนกิริยวาที การกระทำที่กระทำไปนั้น มันเปนการกระทำ คือวามันมีผล แมวาตนไมจะหักลงมา มันก็
มีผลที่จะทำใหอะไรเปนไปอยางใดอยางหนึง่ ไมวาเราจะเคลื่อนไหวไปในลักษณะใด จะประกอบดวยเจตนา หรือไมมีเจตนา มันก็เปนการกระทำทีจ่ ะตองมี
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;

.

ผลอยางใดอยางหนึ่ง จะพูดวาไมมกี ารกระทำ ไมมผี ลของการกระทำ อยางนี้ไมได ฉะนั้น กรรมทั้งหลาย ก็เปนอันวากระทำ และมีผลไดโดยไมตองมีผกู ระ
ทำ คือมันเปนเพียงกระแสแหง อิทปั ปจจยตา

.

ถามีกเิ ลสเปนเหตุบังคับหรือบันดาลใหกระทำ กระทำแลวมันก็มกี ฎที่จะทำใหเกิดผลขึ้นมา ลักษณะอยางนีเ้ รียกวา อิทัปปจจยตา ทั้งนัน้

;

;

.
นี้เปนหลักสำคัญที่จะตองจำไวใหแมนยำวา : การกระทำมีได เปนไปได หรือวาเปนไปแลว; แตตัวบุคคลผูกระทำไมมี เพราะวามีแต
อิทปั ปจจยตา; มีนาม มีรูป มีกิเลส เชน อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ทำใหจิตใจตองการอยางนั้นอยางนี้ แลวก็บนั ดาลใหมีการกระทำทางกาย ทางวาจา อยาง
นั้นๆ เปนไปตามกฎเกณฑแหงอิทปั ปจจยตา ของธรรมชาติ มันจึงทำไปได และทำไปเสร็จ และไดรบั ผลของการกระทำ โดยไมตอ งมีตวั บุคคลผูกระทำ.
แตคนทั่วไปจะรูส ึกวา มี “กู” เปนผูกระทำ; มี”ของกู”ไดมา อยางนี้เสมอ มันก็เลยเปนเรื่องกรรมชนิดที่ประกอบอยูดวยความไมรหู รืออวิชชา.
มีตัวตนเปนผูกระทำ มีตัวกูเปนผูกระทำ อยางนี้เรียกวากรรมของอวิชชา จะเปนไปไดแตในทางศีลธรรม. ถาเปนกรรมที่ไมตองมีผูกระทำ หมายความวารูสกึ
ลึกซึ้งสูงถึงกับวาเปน อิทัปปจจยตา ไปหมดแลว มันก็เปนเรื่องกรรมในประเภทปรมัตถธรรม; นี้กรรมวาทีหรือกิริยวาทีของพระพุทธเจา เปนอยางนี้.
พระองคยังตรัสวา ตถาคตเปนวิรยิ วาที คือเปนผูกลาววาวิริยะมี. วิริยะคือความพากเพียร ความบากบั่น ความพยายาม. ลัทธิอื่นบางลัทธิ
สอนวาไมมีส่งิ ที่เรียกวาวิริยะ; ใครจะบากบั่นพยายามไปอยางไร มันก็ไมมีผลอันใดที่จะใหเกิดขึ้นได ตามที่ตนตองการ เพราะวามันมีส่งิ อื่นเหนือกวาเสีย
เรื่อยไป; เชนวา พระเจาเหนือกวา ...หรือแมแตบางคนอาจจะพูดวาเพราะกรรมเกาที่เราไดสรางไว มันมาใหผลเด็ดขาดตายตัว เราจะมาทำการตอตานแก
ไขกันในเวลานี้ ก็ไมมปี ระโยชนอะไร มันเหนื่อยเปลาๆ. อยางนี้กเ็ รียกวาเปนพวกอวิรยิ วาที คือไมถอื วาวิริยะมี หรือมีผล.
แตพระพุทธเจาทานเปนวิริยวาที; สอนวาวิรยิ ะคือความพากเพียร พยายามบากบั่นนั้นมีผล และจะมีผลใชในการแกไขสิ่งที่ตนไมพึงปรารถนา
ก็ได; เชนวามีบาปมีกรรมชั่วติดตัวมา ก็ใหใชวิริยะ ความพากเพียรบากบั่นนี้ พยายามที่จะทำความดี หรือยิ่งไปกวานั้น ก็พยายามที่จะทำความสิ้นไปแหง
กรรม คือมีความรูแจงถึงกับวา ไมมตี วั ตน ไมมบี คุ คลผูกระทำกรรม ดังทีไ่ ดกลาวมาแลว. บุคคลจะบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ถึงที่สดุ ได ก็เพราะสิ่งที่เรียก
วาวิรยิ ะ. หมายความวาถากรรมมี หรือกฎเกณฑของกรรมมี แตถาคนไมมีวิริยะ มันก็ไมมผี ลอะไร. ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวาวิรยิ ะ นี้จึงมีความสำคัญเทากันกับ
สิ่งที่เรียกวา กรรม.
...ผูที่เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ควรจะทราบความขอนี้ไว วา พระพุทธองคหรือพระพุทธศาสนานี้ มีหลักเกณฑเปนกรรมวาที เปน
กิริยวาที เปนวิรยิ วาที เรียกวา ๓ วาทีดวยกัน : เปนผูเชื่อกรรม, เปนผูเชื่อการกระทำวาจะมีผลแกไขสิ่งตางๆ ได, และเชื่อวาความเพียรพยายาม เปนสิง่ ที่
มีผล. ...
เมื่อบุคคลรูเรือ่ งกรรมตรงตามที่พระพุทธองคสอน ก็จะรูวา มีแตอทิ ปั ปจจยตา คือสิง่ ที่เปนเหตุเปนปจจัยปรุงแตงกันสืบเนื่องกันไป, ไมมบี ุคคล
ผูทำกรรมหรือผูเสวยผลของกรรม มันลวนแตเปนความรูสึกของรูปนาม คือการที่เปนไปตามความปรุงแตงของสิ่งที่เรียกวากิเลส. อยางนี้แหละเรียกวา เปน
ผูสามารถจะทำความสิ้นไปแหงกรรมได.
...ขอใหเขาใจเถอะวา คนที่เปนคนชั้นสูงในทางสติปญญา เขาสนใจเรื่องความสิ้นกรรมกันอยางนี้ทั้งนัน้ จึงไดสนใจในพระพุทธเจา. ถารูแต
เรื่องกรรมๆๆ แลวเปนไปตามกรรม อยางนี้ไมมีใครนับถือ; ตองสามารถทำใหสิ้นกรรม คืออยูเหนืออำนาจของกรรม จึงจะดับทุกขไดสิ้นเชิง ไมเวียนวายไป
ในวัฏฏสงสาร.
ฉะนั้น ขอใหทำความเขาใจในคำวา “ความสิ้นไปแหงกรรม”นี้ ใหถกู ตองดวย. และเรื่องความสิ้นไปแหงกรรมนั่นแหละ คือเรื่องกรรมที่เปนขั้น
ปรมัตถหรือสัจจธรรม.
ถาไมพดู ถึงเรื่องความสิ้นไปแหงกรรมแลว เรื่องกรรมนั้นก็เปนเรื่องศีลธรรม เปนเรื่องของเด็กๆ, หรือเปนเรื่องของชาวบานธรรมดาที่ยงั อยาก
จะกินของหวานอรอย; จึงเรียกวาเปนเรื่องกรรมในขั้นศีลธรรม. แตถาไปเกิดเขาใจในอานิสงสของความสิน้ ไปแหงกรรมแลว มันก็มุงหมายกรรมชนิดที่จะ
เปนที่ส้นิ แหงกรรมทั้งปวง, คือเปนตัวแทตวั จริงของคำสอนของพระพุทธเจา. ความสิ้นไปแหงกรรม ก็เปนเรื่อง อิทัปปจจยตา ในลักษณะนิโรธ คือความดับ
แหงกรรม.
เพราะฉะนั้น เราจะตองแยกสิง่ ที่เรียกวากรรมออกเปน ๒ ประเภท ดังที่กลาวมาแลวขางตน : กรรมในขั้นศีลธรรม นี้อยางหนึ่ง, กรรมในขั้น
สัจจธรรมหรือปรมัตถธรรม นี้อยางหนึ่ง. กรรมในขั้นศีลธรรมยังมีตัวตนอยูเรือ่ ย ไมรจู ักหมดกรรม. สวนกรรมในขั้นปรมัตถธรรมนั้น-หมดตัว, พอหมดตัวก็
หมดกรรม. นี่ถา จะจำไวเปนคำสั้นๆ ก็จำไดงายๆ วา “ถามีตวั ก็มีกรรม ถาหมดตัวก็หมดกรรม”.
เพราะเมื่อมีส่งิ นี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น เมื่อมองเห็นอยางนี้ ก็จะมองเห็นวา ไมมตี ัวบุคคลผูกระทำ
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;

:

,

เรื่องความสิ้นกรรม ก็คือเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น โดยความเปนตัวตนหรือของตน ฉะนั้นควรจะจำคำสั้นๆ นี้ไวเพื่อกันลืมวา มีตัวก็มกี รรม

.

,

.

หมดตัวก็หมดกรรม ใครไมอยากหมดกรรม ก็มตี ัวไปกอนก็แลวกัน เราจึงพูดเรื่องกรรมเปน ๒ เรื่อง วาเรื่องมีกรรม และเรื่องหมดกรรม เรื่องมีกรรมก็เปน

.

,

เรื่องกรรมในพวกศีลธรรม เปนไปตามกฎเกณฑแหง อิทปั ปจจยตา ฝาย สมุทยวาร พอพูดถึงเรื่องหมดตัวก็หมดกรรม ก็เปนเรื่องของ อิทปั ปจจยตา ที่เปน

.

ไปในฝายนิโรธวาร

...เรื่องกรรมเปนเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ทีเ่ รนลับ, เรื่องกรรมซอนอยูในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา. แมเราจะพูดกันถึง
ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนเรื่องเกิดทุกขในภายใน มันก็มีเรื่องกรรมฝายที่เกิดขึ้น และเปนไปตามกรรมซอนอยูในนั้น. แตถา พูดถึง ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร
มันก็จะมีการดับตัวและหมดกรรมซอนอยูในกระแสนั้น.
...อิทัปปจจยตา ฝายเกิด เปนกรรมสำหรับจะเวียนวายไป; สวน อิทปั ปจจยตา ฝายดับเปนกรรมที่จะทำใหส้นิ สุดลง.
เพราะเหตุนี้แหละ จึงมีคนอธิบายปฏิจจสมุปบาทเปน ๒ ชนิดอยู คือพวกหนึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องครอมภพครอมชาติ; หมาย
ความวา เกีย่ วกับชาติกอ น เกี่ยวกับชาติปจจุบัน เกี่ยวกับชาติหนา; นี้ก็เปนปฏิจจสมุปบาทของพวกที่มตี ัวตน, เปนเรื่องกรรมตามแบบศีลธรรม. ทีนี้พวก
หนึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทเปนเพียงเรื่องขณะจิตๆ ไมตอ งครอมภพครอมชาติ; แตใหความหมายของคำวาชาติ วาจิตเกิดตัวกูครั้งหนึ่ง เรียกวาชาติหนึ่ง
วันหนึ่งเกิดไดหลายหนหลายสิบหน. ปฏิจจสมุปบาทอยางนี้ จะแสดงเรื่องกรรมที่ไมครอมภพครอมชาติ ก็สามารถทำความสิ้นกรรมใหปรากฏได ในชาตินี้
ทันตาเห็นนี้.
ฉะนั้น เรื่องปฏิจจสมุปบาทกับเรื่องกรรม จึงเปนเรื่องเดียวกัน หรือไปดวยกัน. สอนอยูเปน ๒ อยาง...จะตองรูจ กั ไวทั้ง ๒ เรื่อง. กรรมที่ทำให
ติดอยูในโลกิยะหรือเรื่องของศีลธรรมนี้ก็ม,ี กรรมที่ทำใหอยูเ หนือโลก เหนืออำนาจกรรม เปนเรื่องสัจจธรรมนี้ก็มี.
(อิทปั ปจจยตา, ๒๕๓๗: ๓๗๖ - ๓๘๔)
เกีย่ วแกปฏิจจสมุปบาทสรุปความไดวา

:-

(๑) โลกก็ดี เหตุใหเกิดโลกก็ดี ความดับโลกก็ดี ทางแหงความดับโลกก็ดี ทั้งหมดนี้ มันมีขึ้น เมื่อมีการรับอารมณทางอายตนะ ในปฏิจจสมุ
ปบาทฝายสมุทยวาร และนิโรธวารนั่นเอง;
(๒) และทั้งหมดนั้นอยูในรางกายที่ยาววาหนึ่ง ที่ยงั เปนๆ ตายแลวไมม.ี ปฏิจจสมุปบาททัง้ สายนั้นไมมีทางจะแยกเปน ๓ ภพ ๓ ชาติ หรือครอม
ภพครอมชาติ อยางที่พดู กันในภาษาคน ไมมเี หตุผลแมในทางพยัญชนะ คือตัวหนังสือ คือคำวา “ปฏิจจ” นั้นเอง.
คำวา ปฏิจจ นี้ แปลวาอาศัย แตเปนการอาศัยชนิดติดเนือ่ งกันไปทีเดียว ไมมี

...อุปมาเหมือนอยางวามีดวงอาทิตย : เพราะมีดวงอาทิตย จึงมีโลก; เพราะมีโลกจึงมีน้ำในโลก; เพราะมีนำ้ ในโลก จึงมีการ
ระเหยขึ้นไปเปนไอน้ำ; เพราะมีการระเหยเปนไอน้ำจึงมีเมฆฝน; เพราะมีเมฆฝนจึงมีฝน... ดังนั้นปฏิจจสมุปบาท ก็แปลวา มันอาศัยเนื่อง
กันอยางนี้เกิดขึ้น; ฉะนั้นมันแบงเปน ๓ ภพ ๓ ชาติ ไขวกนั ไมได; …ไมมีเหตุผลที่จะตองแยก เพราะวาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เปนเรื่อง
อริยสัจจสี่แทๆ เปนอริยสัจจในชีวิตประจำวัน. ถาวาเปนปฏิจจสมุปบาทชนิดครอม ๓ ชาติแลว ไมมีประโยชนอะไรเลยแกเรา; และไมอาจจะ
เปนสันทิฏฐิโก อกาลิโก และปจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญูห;ิ …
(๓) ใจความของมันก็มวี า ปฏิจจสมุปบาทเกิดทุกคราวที่กระทบอารมณ : ตองมีการกระทบอารมณ, แลวผูนั้นตองเปนผูที่โตพอสมควรแลว ไมใช
เด็กในครรภ ไมใชเด็กออแอ ไมใชเด็กที่ยังไมรูจกั คิดนึก, ...แลวเขากระทบอารมณโดยปราศจากสติ หรือวิชชา, มีแตอวิชชา, อายตนะขาง
นอกอายตนะขางในของเขา ชวยใหเกิดการสรางวิญญาณขึ้นมา, วิญญาณก็สรางนามรูปในทันใดนั้น สรางอายตนะในทันใดนั้นเพื่อใหกลาย
เปนนามรูป หรืออายตนะอันใหม ที่จะทำอะไรไปตามอวิชชา; การสรางนั้นเปนแบบสายฟาแลบ, ถาเปนมากจะถึงกับสะดุง.
...เชนเมื่อเราเหลือบตาไปเห็นอะไรเราสะดุง, ไดยนิ เสียงอะไรเราสะดุง, หรือวาเห็นเหตุการณอะไร ถึงกับขนลุกสะดุง มันเปน
มากถึงอยางนั้น เปนอติมหันตารมณอยางยิ่ง มันก็ถึงกับสะดุง ...ในแวบของการสะดุงนั้น มันมีอาการของปฏิจจสมุปบาทตั้งหลายตอน :
อวิชชาสรางสังขาร, สังขารสรางวิญญาณ, วิญญาณสรางนามรูป, นามรูปสรางอายตนะขึ้นมา, ผัสสะนั้นจึงรุนแรงถึงกับสะดุง.
(๔) ปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องแสดงขอเท็จจริงของความทุกข, ทั้งที่เกิดและที่ดบั ; ไมใชแสดงเรื่องคนที่เปนเจาของความทุกข, ที่หอบหิ้วความทุกข
ครอมภพครอมชาติ คนที่เปนเจาของความทุกขไมมี, เกิดความทุกขโดยไมตอ งมีผทู กุ ข. ฉะนั้นขอใหทกุ คนมองเห็นวา ปฏิจจสมุปบาทมุงแสด
ขาดตอน

8

,

,

งความเกิดและดับแหงความทุกข ไมไดแสดงตัวบุคคลที่เปนเจาของความทุกขที่เกิดและดับ แลวยังเปนเรื่องแสดงกฎเกณฑแหงเหตุและ

,

.

ปจจัยอยางละเอียด อยางมีประโยชน อยางที่ไมมที ่ไี หนในโลกจะแสดงได

:

…ในที่สุดนี้ ก็อยากพูดวา เรามาปลงอาบัตกิ ันเถิด ผมก็เคยเรียนปฏิจจสมุป

...แลวผมก็ยังเปนครูสอนนักธรรมอีก ๑ ป แลวก็สอน ปฏิจจสมุปบาทผิดตอความจริงทั้งนั้น. ...ฉะนั้น ขอ
ปลงอาบัติ ขอแสดงการขออภัย ขอโทษ กันที่นี่ในเวลานี้ ในความผิดแตหนหลัง; และขอยืนยันวาที่ไดพยายามคนควาตอมาตลอดเวลาหลาย
สิบปนี้ ไดพบปฏิจจสมุปบาทในลักษณะอยางนี้ คือ ปฏิจจสมุปบาทที่อยูในขอบเขตที่เราควบคุมได, ปฏิบตั ิได, มีสติถกู ตองปองกันได; ทัน
ควันในขณะที่อารมณมากระทบ; ...เปนเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มีประโยชน, ที่เปนหลักของการปฏิบัติ.
ถาถามวาปฏิบตั อิ ยางไร? ไมมคี ำตอบอยางอื่นนอกจากวา มีสติ เมื่อมีอารมณมากระทบ อยาเผลอสติ อยาใหเกิดอวิชชาปรุง
สังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ ชนิดที่จะไปเปนทุกข : รักษาใหเปนอยางเดิมไวเสมอ; …
(ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ, ๒๕๔๑: [๑๑๐] – [๑๑๓])
บาทมาอยางผิดพุทธประสงค

;

.

ปฏิจจสมุปบาทมีกฎเกณฑวา เพราะมีส่งิ นี้ๆ เปนปจจัย สิง่ นี้ๆ จึงเกิดขึ้น นี่คอื อยูตรงกลาง ไมพูดวาตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ ตายแลว

,

;

.

;

เกิดก็ผดิ ตายแลวสูญก็ผดิ แตถาพูดวาเพราะมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น นี้คอื ถูก นี้คือมัชฌิมาปฏิปทา มันอยูตรงกลาง ไมพูดวามี และก็ไม

. ...เอาอยูตรงกลางวา ถามีสิ่งนีๆ้ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จะเกิดขึ้น, ถาไมมีส่งิ นี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้จะไมเกิดขึ้น; เพราะเกิดขึ้นแหงเหตุปจจัย จึงมีสงิ่ นี้
เกิดขื้น เพราะดับไปแหงเหตุปจจัย จึงมีการดับลงแหงสิ่งนี้. นี้เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทเปนมัชฌิมาปฏิปทา ไมเอียงไปทางอัตถิตา วามีอยู; ไมเอียงไปทาง
อัตถิตา วามิไดมีอยู. นี่คอื ไมเอียงไปในทางที่วาตายแลวเกิด หรือตายแลวสูญ.
ที่ลกึ ไปกวานั้น ก็คอื วา ปฏิจจสมุปบาท นี้ ไมเอียงไปในทางที่วา เปนตัวกูหรือเปนผูอื่น. บางทีมีปญหาเกิดขึ้นวา นีใ้ ครทำ? ตัวกูทำหรือผูอื่น
ทำ; แมแตกรรมนี้กย็ งั วามีตวั กูทำ, หรือมีผอู ื่นทำ; นี้มนั ผิดทั้ง ๒ อยาง. มัน ไมมีตวั กู มัน มีแตส่งิ นี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น; ฉะนั้นจะพูดวาตัวเองก็
ไมถกู จะพูดวาผูอนื่ ก็ไมถูก. พูดวาเพราะมีส่งิ นี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น; เพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนีจ้ งึ เปนมัชฌิมาปฏิปทา.
(ไกวัลยธรรม: ๒๕๔๖ : ๑๙๒)
พูดวาไมมี

.

,

,

ปฏิจจสมุปบาทของวิกฤตการณ ปฏิจจสมุปบาท แปลวา อาศัยกันแลวเกิดขึ้น อาศัยกันแลวเกิดขึ้น เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท วิกฤตการณ
มันเต็มไปทั่วโลกยืดยาวนี้ มันก็มอี าการอาศัยกันแลวเกิดขึ้น การอาศัยกันแลวเกิดขึ้น

,

.
,

อันแรกก็คือ อารมณในโลกนัน่ แหละ อารมณในโลกที่มีอยูในโลก เปนจุดตั้งตน เปน ก ข ก กา ของอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอยาง มันมี

.

,

อารมณอยูในโลก แลวจิตที่ปราศจากปญญา ปราศจากวิชชา มันเปนจิตโง มันไปสัมผัสอารมณในโลกนั้นๆ เขา แลวมันก็โง รับอารมณนั้นๆ ดวยความโง

.

,

:

,

มันก็เกิดยินดียินราย ก็เกิดกิเลส นี่เรียกวา จิตมันผิดแลว มันเปนวิกฤตการณแลว มันเปนจิตโง ตกอยูในอำนาจของอารมณ อารมณนารักก็รัก

,

,

.

อารมณนา เกลียดก็เกลียด อารมณนา โกรธก็โกรธ อารมณนา กลัวก็กลัว มันเปนเสียอยางนี้ นี่จิตมันเปนวิกฤตการณไปตามอารมณที่เขามาสัมผัส แลวก็

.

หลอกหลอนจิตใหหลงใหลไปตามความโง ของจิตเอง

,

วิกฤตการณมนั ตั้งตนดวยผัสสะ มันไมมีอะไรที่ไมต้งั ตนดวยผัสสะ เมื่อจิตมันโง มันผัสสะดวยความโง มันก็เอาผลมาเปนความโง มันก็เลย

.

;

เปนคนโง จิตมันเปนวิกฤตการณ แลวคนมันก็เปนวิกฤตการณ เมื่อคนแตละคนเปนวิกฤตการณ คนทั้งหมดรวมกันเปนสังคมมันก็เปนวิกฤตการณ

,

.

หลายสังคมรวมกันเปนโลก ก็เปนโลกวิกฤตการณ

...

ที่นี้เมื่อ โลกเปนวิกฤตการณกเ็ ต็มไปดวยความโง มันก็ทำใหจิตโงไปตามเดิม หรือโงยงิ่ ไปกวาเดิม คือเราหลงในการทีจะสรางสิ่งที่สวยงาม
กวา สรางสิ่งทีไ่ พเราะกวา สรางสิ่งที่อรอยกวา สรางสิ่งที่หอมหวนกวา สรางสิ่งที่นมุ นวลชวนสัมผัสกวา สรางสิ่งที่ประเลาประโลมใจยิ่งกวา ยิ่งกวาไปทั้งนั้น

.
.
ลักษณะที่อาศัยกันแลวเกิดขึ้น, อาศัยกันแลวเกิดขึ้นอยางนี้. อยางนี้เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาทของวิกฤตการณน้ี.

กวาเดิมๆๆๆ วิกฤตการณมันก็ไดโอกาสกวา กวาเดิมไปตาม นี่คอื ปฏิจจสมุปบาทของสิ่งที่เรียกวาวิกฤตการณ ยักษรา ยตัวรายมันมีเหตุปจ จัยของมันใน
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:

,

,

,

มันวนกันอยูอยางนี้ เหมือนกับวัฏฏะที่วน อารมณทำใหจิตวิกฤตการณ จิตทำใหคนวิกฤตการณ คนทำใหสังคมวิกฤตการณ สังคมทำให

;

,

,

โลกวิกฤตการณ แลวโลกวิกฤตการณ ก็วนกลับมาสงเสริมอารมณใหวิกฤตการณ ใหจิตวิกฤตการณ ใหคนวิกฤตการณ ยิ่งๆ ขึ้นไป เปนวงกลม อารมณ

,

.

ถูกกระทำขึ้นมาใหมๆ เรื่อย เพื่อหลอกคนใหหลงใหล ใหเกิดกิเลสมากไปกวาเดิม เปนวงกลมกันอยูอยางนี้

(สันติภาพของโลก, ๒๕๔๑: ๔๔ -๔๖)

กฎแหงอริยสัจจ ๔

;

เรื่องจตุราริยสัจจนี้ มันเปนสัจจะในฐานะที่เปนกฎ ทีม่ อี ยูในทุกสิ่ง และโดยเฉพาะที่มคี วามรูสึกได นี่กเ็ ปนกฎอันหนึ่งแลว ที่จะตองพูดกันเสีย

.

;

ดวย วาเรื่องจตุราริยสัจจนี้เปนกฎ แตจะใชหรือจะมีไดแกส่งิ ที่มคี วามรูสกึ เทานั้น ถาสิ่งใดไมมีความรูสึกก็ไมเกี่ยวกับจตุราริยสัจจ เพราะวาสิ่งที่ไมมคี วาม

.

. ...
คำวา อริยะ มีความหมายคลุมๆ หรือรวมๆ วา ประเสริฐ. ทีน้ปี ระเสริฐนั้นมันแยกออกไปไดเชน อริ กับ ยะ, ยะ ก็แปลวา ไป, อริ ก็จากขาศึก,
ไปเสียจากขาศึก เรียกวา อริยะ ก็ ประเสริฐ; อยางนี้เปนตน, เรามาเรียกกันวา พระอริยเจา ก็แปลวา คนที่เขาไปเสียไดจากขาศึก คือกิเลสหรือความทุกข.
อริยสัจจ นี้ก็เหมือนกันคือ ธรรมะที่เปนของจริง ที่เปนเครื่องชวยใหไปเสียจากขาศึก คือกิเลสหรือความทุกข.
(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๑๖๐ – ๑๖๑)
รูสึกนี้ ไมมีความทุกข ไมมีปญ
 หา พระพุทธองคจึงไดตรัสไวโดยเฉพาะวา “เราบัญญัติจตุราริยสัจจ สำหรับสัตวที่กำลังมีความรูสึกอยู”

.!

;

ภิกษุ ท พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือวาเธอเปนผูที่เขาควรเชื่อฟง เขาจะเปนมิตรก็ตาม อำมาตยกต็ าม ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม ชนเหลา

.

นั้น อันเธอพึงชักชวนใหเขาไปตั้งมั่น ในความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ดวยปญญาอันรูเฉพาะตามที่เปนจริง ความจริงอันประเสริฐสี่ประการอะไรเลา

,

,

?

,

สี่ประการคือ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข ความจริงอันประเสริฐคือความดับไมเหลือแหงทุกข ความ
จริงอันประเสริฐคือทางดำเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข

.
(อริยสัจจากพระโอษฐ, ๒๕๔๖: ๔๘ – ๔๙)

.!

,

,

,

ภิกษุ ท ในความจริงอันประเสริฐสี่อยางเหลานี้ ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรกำหนดรอบรู ก็มี ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรละเสีย ก็มี

,

.

ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรทำใหแจง ก็มี และความจริงอันประเสริฐ ที่ควรทำใหเจริญ ก็มี

.!

,

ภิกษุ ท ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรกำหนดรอบรู ไดแก ความจริงอันประเสริฐ คือทุกข ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรละเสีย ไดแก ความ

,

,

จริงอันประเสริฐ คือเหตุใหเกิดทุกข ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรทำใหแจง ไดแก ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไมเหลือของทุกข ความจริงอัน
ประเสริฐ ที่ควรทำใหเจริญ ไดแก ความจริงอันประเสริฐ คือทางดำเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข

.!

.
,

,

ภิกษุ ท เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพือ่ ใหรูตามเปนจริง วา “นีเ้ ปนทุกข นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข นี้เปนความดับไม

,

"

เหลือแหงทุกข นี้เปนทางดำเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข ดังนี้เถิด

.
(อริยสัจจากพระโอษฐ, ๒๕๔๖: ๑๑๘- ๑๑๙)

ถามองกันใน “แงของตรรก” จะเห็นไดวา หลักอริยสัจจแสดงรูปโครงทางตรรกชัน้ เลิศ คือการตั้งคำถามอันสมบูรณขึ้นมาในกรณีหนึ่งๆ อันเปน

.

, .

, .

,.

.

โครงแหงคำถามที่วา ก คืออะไร ข จากอะไร ค เพื่ออะไร ง โดยวิธีใด ขอนี้หมายความวา เรื่องใดก็ตามที่เราตั้งใจจะรูหรือจะกระทำ ถาหากตอบ

. ...

คำถามทั้ง ๔ ขอนี้ไดหมดแลว ก็จะเปนอันวาหมดปญหาทัง้ ในการรูและการกระทำ
ถาดูกันใน “แงของวิทยาศาสตร” เรื่องอริยสัจทั้ง ๔ เรื่อง เปนไป
ตามกฎอิทัปปจจยตา ซึ่งเปนกฎแหงธรรมชาติอันสูงสุดของสกลจักรวาล โดยมีหลักวา สิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปจ จัย เปนไปตามอำนาจแหงเหตุและปจจัย ดับเหตุ
ดับปจจัยได ก็คือดับผลของมันดวย โดยการกระทำที่ถูกตองตามกฎแหงเหตุและปจจัยเหลานั้น โดยไมตองอาศัยอำนาจสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ เชนเทพเจาหรือพระ

...

,

เปนเจา และเปนสิง่ ที่สามารถพิสูจนไดโดยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรแหงยุคปจจุบนั เปนสัจจธรรมของธรรมชาติ โดยธรรมชาติ ตามธรรมชาติ แต
เพื่อประโยชนแกมนุษย คือสามารถแกปญหาของมนุษยไดอยางแทจริง และเพียงพอ

.
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(อริยสัจจากพระโอษฐ, ๒๕๔๖: [๑๗] – [๑๘])
...กฎแหงอริยสัจจ ๔. นี่คือพระเจาแหงความรอด. ถาจะเรียกใหนา นับถือสักหนอย ก็จะเรียกวา พระเจาแหงความรอด; ที่จริงนัน้ กฎแหง
อริยสัจจน้นั เปนทั้งพระเจาแหงการลงโทษ และ พระเจาแหงการใหรางวัล.
อริยสัจจ ๔ สองขอแรกนั้น เปนเรื่องทุกข และเรื่องเหตุใหเกิดทุกข; มีกฎตายตัวอยูอยางนั้นๆ เปน ตถา เปน อวิตถา เปน อนัญญถา คืออยาง
นั้นๆ. นี่ไปเอาเขาเถอะจะเหมือนกับถูกลงโทษ, พระเจาลงโทษแลว. อริยสัจจสองขอหลัง คือ นิโรธ กับ มรรค นี้ คือ ความไมมีทุกข, เปนเหตุใหไมมีทุกข
เปนกฎเกณฑที่ทำใหไมมที กุ ข ก็เปนพระเจาเหมือนกัน พระเจาตอนที่ใหรางวัล ใหสงิ่ ดีๆ ที่นาปรารถนา.
(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๗๔ – ๗๕)
? ...ขออภัยที่ตอ งใชคำพูดหยาบคายหนอยวา : ถาคนมันบา
มากๆ พระองคจะตรัสอนุปุพพีกถากอน, ถาคนมันบามาก : หมายความวางกเงิน, บากามารมณ หรือวาติดอยูในสุข, หรือมั่งมี หลงใหลในความมั่งมี ...
พระพุทธเจาทานจะตรัสสอนเรื่องอนุปพุ พีกถากอน, แลวจึงจะตรัสเรื่องอริยสัจจ. ...อนุปพุ พีกถา คือเรื่องสำหรับรื้อออก หรือชำระชะลางสิ่งที่เกรอะกรังอยู
ในใจที่ติดแนนอยูในโลก. ฉะนั้น เราควรฟงเรื่องอนุปุพพีกถากันบาง...เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติ. อนุปุพพีกถามีอยู ๕ ตอน หรือ ๕ ขอ ขอที่ ๑. ทาน
ขอที่ ๒. ศีล ขอที่ ๓. สวรรค ขอที่ ๔. โทษของสวรรค ขอที่ ๕. เนกขัมมะ – ออกไปเสียจากสวรรค. เปน ๕ ขอดวยกัน ...
ระดับที่ ๑. สอนเรื่องทาน ก็ตรัสเรื่อง ทาน วา การทำทานเพื่อเผื่อแผเอื้อเฟอ ทำใหเกิดมีบุญมีเกียรติมีอะไรขึ้นมา.
ระดับที่ ๒. สอนเรื่อง ศีล วา ศีลนี้เมื่อปฏิบตั ิแลวก็ทำใหดบั กิเลสที่จะเปนเหตุใหตอ งไปลำบากทุกขยาก จะมีเกียรติ, จะมีดีถึงทีส่ ุดก็แคสวรรค.
ระดับที่ ๓. เรื่องที่ ๓ นี้สอนวาเพราะมีทาน เพราะมีศลี ก็ไดสวรรค, สวรรคก็เต็มไปดวยอิฏฐารมณ คืออารมณที่สตั วพอใจยินดีอิ่มเอิบ เปนสุข
สนุกสนาน; นี้คอื สวรรค.
ระดับที่ ๔. สอนวาสวรรคที่มอี ิฏฐารมณ เอร็ดอรอยสนุกสนานนั้นยังมีโทษ. กามคุณนั้นใหโทษ คือทำใหคนโง ทำใหคนหลง ทำใหคนไมรูทิศ
เหนือทิศใต ทำใหคนฆากัน...
ระดับที่ ๕. เรื่องสุดทาย เรื่องเนกขัมมะ คืออานิสงสของการออกมาเสียจากกามารมณ มาเปนอิสระ; เพราะรูส ึกวาเรื่องเหลานั้นมันก็เทานั้น
แหละ, มันแคน้นั แหละ, มันสักวาเทานั้นแหละ, มันไมมีอะไรดีกวานั้น; เพราะฉะนั้น ออกมาเสียก็เปนอิสระ ...
[อนุปุพพีกถา] เปนอุบายอันลึก ที่พระพุทธเจาทานทรงใชซักฟอกจิตใจคนที่ยงั เกรอะกรังอยูดว ยกามารมณเสียกอน; ใหจิตใจมันปกติเสียกอน
จึงจะสอนเรื่องอริยสัจจ.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๓๘: ๓๐๖ – ๓๐๗)
เมื่อพระพุทธเจาทานจะแสดงอริยสัจจสอนผูใดนี้ ทานมีหลักเกณฑอยางไร

:

.

ทีนี้ก็อยากจะพูดใหเปนแนวจำงาย สังเกตงาย ตั้งตนเปนขอแรกขึ้นมาวา รูเรื่องอริยสัจจ ๔ นี้เพื่อจะละตัณหา ตัณหาเปนตนเหตุใหเกิด

, ...จะละตัณหาก็ตอ งมีมรรคมีองค ๘ ใหครบ. จะมีมรรคมีองค ๘ ใหครบ ตองมีสติสมบูรณ : สติในทวารทั้งปวง คือทวารตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ๖ ทวารนี้ตองมีสติสมบูรณ มันจึงจะมีมรรคมีองค ๘ ไดโดยงาย. จะมีมรรคมีองค ๘ ก็ตอ งมีสติสมบูรณ. จะมีสติสมบูรณโดยงาย ตองมีหิริโอตตัปปะ
ถาคนไมมี หิริ คือรูจกั ละอาย ไมมี โอตตัปปะ คือ รูจักกลัว แลว ไมมีทางที่จะมีสติไดเลย.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๓๘: ๓๑๒)
ทุกขรูกันแลว

,

อริยสัจจน้ี ก็แบงไดเปนสองชนิด คือ อริยสัจจเล็กๆ พูดงายๆ ที่พูดกันอยูทั่วไป จะเรียกวาอริยสัจจเล็กจะดีกวา แลวเรื่อง อริยสัจจใหญ คือ

.

เรื่องเดียวกันแตขยายความใหมันใหญไป ใหมันเห็นชัดขึ้นหรือมันนาดู

,

:

,

เรื่องอริยสัจจเล็ก ก็คอื ทีพ่ ดู กันอยูท่วั ไป ใครๆ ก็พูดไดวาทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค สี่อยางนี้ ทุกข ก็คือ ความรูสึกที่เปนทุกข สมุทยั – เหตุให

,

,

เกิดทุกข ก็คอื ตัณหา – ความอยากดวยความโง ทีน้ี ความดับทุกข คือ ดับตัณหาเสีย นี้ทางใหถงึ ความดับทุกข ก็ปฏิบตั ิตามมรรคมีองค ๘ ประการ นั้น
แหละเทานั้น

. ...นี้คนทั่วไปก็พูดอยางนี้ ฟงงาย ก็เรียกวาไมตอ งมีความรูท่มี ากมายอะไร.
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...
เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นคือ เรื่องอริยสัจจโดยพิสดาร ที่วาอยางนี้ไมใชวา เอาเอง ก็มี พระพุทธภาษิตตรัสไว ที่พระองคตรัสวาเราจะแสดง

,

. ...ฉะนั้นเราจึงเห็นกันวา เปนการสะดวกที่จะจัดเรือ่ ง
อริยสัจจใหเปนสองขนาด เรียกวาเรื่องอริยสัจจเล็กแลวก็เรื่องอริยสัจจใหญ. เนื้อตัวมันตรงกันแท แตคำอธิบายหรือคำชี้แจงนี้มันมากกวากัน, ...
...
ทีนี้ก็จะดู ความทุกขที่เปนปญหาโดยตรง หรือทางศาสนา หรือเรื่องอริยสัจจโดยตรง ...ที่วา ความทุกข คือ ทนยาก ทนไมได ทนไมไหว ไม
อยากทน.
สิ่งที่เรียกวา ความทุกขนี้ ถาพูดกันโดยกิริยาอาการ หรือโดยอาการ ก็เหมือนที่คณ
ุ ทองอยูทกุ วัน; ความเกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข ความ
อริยสัจจแกพวกเธอ คอยฟงใหดี แลวก็ตรัสออกมาในรูปของปฏิจจสมุปบาท อยางนี้ก็มเี หมือนกัน

เจ็บเปนทุกข ความตายเปนทุกข โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสเปนทุกข ความประสบกับสิ่งที่ไมรกั เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิง่ ที่รักเปนทุกข

,

,...

ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกข กระทั่งวา ปญจุปาทานักขันธเปนทุกข นี้ลว นแตตองทนทั้งนัน้ แลวก็ ทนเจ็บยาก
ทีนี้จะดูโดยทีต่ ั้งหรือที่รองรับมัน อยูที่ตรงไหน ก็อยูท่เี บญจขันธ ความทุกขถาเกิดก็เกิดที่เบญจขันธ ทีเ่ ปนตัวทำความรูสกึ เปนตัวเปนตนขึ้นมา

.

ถายังไมเปนตัวตน คือเปนขันธเฉยๆ ก็ทกุ ขอยางที่วา ดูแลวนาเกลียด พอเปนอุปาทานขันธข้นึ มา ก็ทุกขอยางทนทรมาน

,

... เกิดขันธเฉยๆ ยังไมมี

,

อุปาทาน เชน ตาเห็นรูปเขาแลว ก็เกิดรูปขันธ วิญญาณที่เห็นนั้นก็วิญญาณขันธ แลวเวทนาสบายตาหรือไมสบายตา สวยไมสวยเฉยๆ อยางนี้เรียกวา

,

,

,

เวทนาขันธ จำไดวาอะไร วามันเปนอะไร แตไมไดไปยึดถือก็เรียกวาสัญญาขันธ สังขารคิดนึกเลนๆ วานี่ถาทำอยางนั้นอยางนี้ก็ดีนะ ก็ไมไดยึดถืออะไร

.

อยางนี้ ขันธเฉยๆ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เฉยๆ อยางนี้กเ็ รียกวาขันธหาเฉยๆ ถาจะเกณฑใหเปนทุกข ก็ทุกข เพราะอนิจจัง ไมนาดู นาเกลียด

,

.

นาระอา นี่ก็ขันธเปนทุกข ตัวขันธน้นั รองรับความทุกข

,

นี้ ถาวายึดมั่นเปนเรื่องตัวกู – ของกู สวยงามจนเกิดกิเลสอะไรเปนตนอยางนี้ รูปนั้นก็เปนรูปปู าทานักขันธ – รูปขันธท่ถี กู ยึดถือ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณก็ถูกยึดถือเปน ปญจุปาทานักขันธ ขันธที่กำลังมีความยึดถืออยูน่นั แหละ ถูกยึดถืออยูน่นั แหละ เปนตัวรองรับความทุกข เปนทีต่ ั้งแหง

.

,

,

ความทุกข เราจะเรียกวา โดยที่ตงั้ หรือที่รองรับของความทุกข แลวจะมองที่ปญจุปาทานขันธ เปนตัวรองรับความทุกขอยู จะมองในแงของทุกขก็ได ใน

,

.

นั้นมันเปนตัวความทุกขหนักอยู จะมองในฐานะที่เปนสิง่ รองรับ เปนที่ตั้งอาศัยแหงความทุกข ก็เรียกวา ขันธทั้งหาที่มีอุปาทานยึดครองอยูนี้เปนตัวทุกข

...ถาจะใหจำไดงายลืมยากแลว คุณนึกถึงเรื่องที่เคยพูดบอยๆ เรื่อง “ลูกศรดอกที่สอง” ... ลูกศรดอกที่หนึ่งคือเจ็บปวดโดยอุบตั เิ หตุหรือดวย
อะไรตามธรรมชาติ นี้ไมเจ็บปวดเทาไร, พอไปรับเอาความเจ็บนั้นมาเปนของกู เขาเทานั้นแหละ มันเกิดเปนลูกศรดอกที่สองมาอีก. นี่ ความเจ็บปวดแท
จริงก็เกิดขึ้นในเรื่องอริยสัจจ. ... ฉะนั้น ความทุกขความเจ็บปวดจะมีอยูสองชั้น อยางนี้ ทีแ่ จกรายการละเอียดเปนความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย
ตามธรรมชาตินั้น ลูกศรดอกที่หนึ่ง. แตแลวมันแสดงชัดอยูในตัวบาลี วา มันมีอปุ าทานมาแลว ถามันมีอุปาทานมาแลว มันเปนความเกิด ความแก ความ
เจ็บ ความตายเปนตน ที่ถกู ยึดเอาดวยอุปาทานโดยเปนความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายของกูนี้ก็เปนลูกศรดอกที่สอง. นี้พระอรหันตทานยังเกิด แก
เจ็บ ตายดวยธรรมชาติดวยอุบตั เิ หตุอยูเสมอ แตทา นไมเปนทุกข เพราะพระอรหันตไมมที างที่จะถูกลูกศรดอกที่สอง คงถูกลูกศรดอกที่หนึ่งตามธรรมชาติ นี้ก็

,

.

ไมเปนไร ในจิตใจก็ไมไดหมายมั่นอะไรเปนของตน มันก็เลยเหมือนกับวามันคนละคน หรือวามันอยูขา งนอก แตถา ปุถุชนแลวพอถูกปบเขามันก็กลาย
เปนลูกศรพรอมกันสองดอกเสมอ เพราะยังมีทางทีจ่ ะเกิดกิเลส ตัณหา อุปาทาน ทันทีทนั ควันที่มันมีอะไรมาครอบงำหรือกระทบ

.

...ความทุกขน้ถี าวาดูกนั ในแงของศาสนา ก็คือความเจ็บปวดในทางจิตทางวิญญาณ เพราะไดรบั เอาความทุกขขางนอกตามธรรมดามาเปน
ตัวกู – ของกู มันก็เหมือนกับไฟเผาในทางจิตทางวิญญาณ แตถา ดูทางปรัชญา มันก็ออกไปถึงขางนอก; แมแตส่งิ ที่มนั ไมมีความรูสกึ อะไรเลยก็มีอาการ
แหงความทุกข คือมันเปลี่ยนแปลง ...
...
ทีนี้ก็มาถึงอริยสัจจขอที่สองที่เรียกวา ทุกขสมุทัย แปลวา เหตุใหเกิดทุกข ...ตัวภาษาบาลีแทๆ ก็แปลวา ...การตั้งขึ้นพรอมหรือกอขึ้นพรอม
แหงความทุกข. ...
โดยอริยสัจจเล็ก คือตามธรรมดาสามัญที่พดู กันทัว่ ไป เรียกวาอริยสัจจเล็ก เมื่อถามวา อะไรเปนเหตุใหเกิดทุกข, ก็ตอบวา ตัณหาสามประการ.
ตัณหา แปลวา ความอยาก แตไมใชความอยากปรกติทั่วๆ ไป, มันเปนความอยากที่เกิดมาจากความไมรู; เมื่อเห็นอะไรเขาแลว พอใจ ก็
อยากดวยความโง จะได จะเอา จะยึดครองนี้, หรือถาไมพอใจ ก็อยากใหมันพนไปเสีย อยากจะฆาเสีย นี้มันเปนเรื่องความโง. ...ความอยากนี้ในภาษา
ไทยมันกำกวม อยากอะไรก็เรียกวาอยากไปหมด, แตถา พูดวา ตัณหาในภาษาบาลี แลว มันจำกัดความ เฉพาะความอยากที่เปนไปดวยอำนาจของความ
โงคืออวิชชา ...ความอยากมีชื่ออยางอืน่ อยางเชนวา ความโลภ ที่เปนกิเลส, ความโลภนี้คอื ความอยากที่มาจากอวิชชาดวยเหมือนกัน, ...แตถา ความรู
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,

,

อยางถูกตอง เปนเหตุใหเราตองการนั่นตองการนี่ขึ้นมา อยางนี้ไมใชตัณหา อยางนี้ไมใชความโลภ เวนไวแตมนั จะเผลอไป ก็อยากดวยความโงขึ้นมาอีก

.

มันก็จะกลายเปนตัณหา หรือเปนความโลภขึ้นมาอีกทีหนึ่ง

...อยางหนึ่งอยากในกาม กามตัณหา ...กามมีความหมายหลายอยาง, กามเกี่ยวกับเพศ เพศหญิงเพศชายนี้ก็กาม, นี้สวนที่มนั ไมเนื่องกัน
ถึงขนาดนัน้ ก็ยงั เรียกวากาม; เชน ชอบอาหารเอร็ดอรอย ชอบเสียงไพเราะ, แมยังไมเกี่ยวกับเพศ ก็ยังเรียกวากามเหมือนกันเพราะมันเนื่องกันโดยสวนลึก.
ถาเราไปเกี่ยวของดวย คือไปอยากดวยความโง ความหลงอะไร มันก็เกิดสิ่งเรารอนหรือเปนทุกขข้นึ มา. แตถาตองไปเกี่ยวของดวยสติ
สัมปชัญญะ ก็มคี วามเปนกามนอยลง; แมเรื่องเพศที่จะประกอบกิจกรรมทางเพศ ดวยความรูสึกที่เปนหนาที่ของฆราวาส แลวก็ทำไปดวยสติสมั ปชัญญะ
อยางนี้ ความที่เรียกวาเปนกามมันก็นอ ยลง. มันก็มคี วามเปนกามตัณหานอยลง. ถาสมมุติวา บริสทุ ธิ์ใจจริงๆ ในการที่จะทำหนาทีเ่ พื่อการสืบพันธุลวนๆ
ถามันเปนสิ่งที่ปฏิบตั ิได มันก็ไมถึงกับจัดวาเปนกาม, มันกลายเปนหนาที่ไปก็ได แตตามปรกติไมมใี ครทำได เพราะวาธรรมชาติมนั ลึกกวามันลึกซึ้งกวา มัน
ใสกามไวกบั การสืบพันธุซ่งึ เปนสิ่งที่ไมคอยมีใครชอบทำกันนัก, แตโดยเหตุมันเอากามมาจาง, เอาความรูสึกทางกามนี้มาจางใหสัตวทงั้ หลายทำหนาที่สบื
พันธุ มันยุงยากลำบากเทาไรมันก็ยอมทน
นี้ถาเราไปโง ไปหลงกินเหยื่อของธรรมชาติอันนี้เขา มันก็เกิดความทุกข จากสิ่งที่เรียกวา กามตัณหา

;…

...ภวตัณหา แปลวา อยากเปน. นี่กอ็ ยากดวยอวิชชาอีกเหมือนกัน อยาก
เปนนั่นเปนนี่ ที่มนั ยั่วกิเลสยั่วความอยาก บางทีมันปนเปกับกามตัณหา,...อยากเปนนั่นเปนนี่ที่มนั ไปเกี่ยวกับทางเพศก็มี, อยากเปนใหญเปนโต อยากมี
หนามีตา อยากเปนผูมชี ื่อเสียง อยากเปนผูมอี ำนาจวาสนา. ...ถาทำไปดวยความโลภ ดวยความโง ดวยความหลง ดวยความยึดมั่นแลว มันก็เปนตัณหา
ทั้งนั้น, แลวก็เปนความทุกข.
นี้มาถึงอันที่สาม ก็เปนวิภวตัณหา อยากไมเปน อยากไมเปนอยางนั้น อยากไมเปนอยางนี้ กระทั่งอยากไมเปนเสียเลยไมเปนอยูเลย. เชน
อยากตายเปนตน พวกอยากเปนนั่นเปนนี่มันอาศัยสัสสตทิฏฐิ, ยึดมั่นถือมั่นในความเปนอยูอยางเที่ยงแทถาวร พอมาถึงตอนนี้ มันเกิด อุจเฉททิฏฐิ เชื่อวา
ตองขาดสูญ, หรือไมไดเปนอยูอยางถาวร อุจเฉททิฏฐิน้มี ันชักจูงตัณหาใหเกิดวิภวตัณหา ไมอยากเปน ไมอยากเปนนั่น ไมอยากเปนนี่ ก็ดวยความโง, ไม
อยางที่สอง ก็คือวา อยากเปนความเปนอยางไรที่นา เปน เรียกวา

ใชไมอยากเปนดวยความรูท่ถี กู ตอง มันไมอยากเปนดวยความโง ความเอือมความระอาความอะไรที่เปนความโง จนกระทั่งอยากตาย แลวก็ฆาตัว

.

,

ตายเปนตน นี้ผทู ี่จะปราศจากตัณหาแลวก็จะไมมคี วามอยากอยางนี้ ความอยากไมเปนนั่นไมเปนนี่กเ็ รารอนเหมือนกันแหละ

.

...
,

ทีนี้ที่วา ในอริยสัจจใหญ เมื่อถามวา อะไรเปนเหตุใหเกิดทุกขก็แสดงดวยปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร ปฏิจจสมุปบาทฝายที่กอขึน้ ๆๆๆ ก็
เรียกวาฝาย สมุทยวาร

...
,

.

ปฏิจจสมุปบาทนี้ก็เปนไปทางทวารหก หรืออายตนะหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ หกนี้เรียกวา อายตนะหก หรือทวารหก หรืออินทรียหก

,

ทีนี้มนั ก็มี อารมณที่คูกัน คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ นี้กห็ กอยางอีก ขางนอก นี้เรียกวาอารมณหกหรือวาอายตนะภายนอกหก

.

;

คนเรามีชีวิตอยู รางกายเปนๆ ธาตุดิน ธาตุนำ้ ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ ธาตุวญ
ิ ญาณ ยังสมบูรณอยู ถามันจะมีเรื่อง มันก็ปรุงกันขึน้ มา

,

เปนอายตนะอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทำหนาที่นี้ เผอิญมันจะเกิดการเห็นรูปขึ้นมา มันก็ปรุงอายตนะสำหรับเห็นรูปขึ้นมา ก็เรียกวา ตาเกิดขึ้น

,

,

...คือพรอมที่

...

จะทำหนาที่ นี้เรียกวามีตาแลว เมื่อไมทำหนาที่ เรายังไมเรียกวามีตา นี้รูปขางนอกมีมา ไดอาศัยพบกันกับตานี้ แลวก็เกิดสิ่งที่สาม คือ การเห็นทางตา

,
.
,
การทำหนาที่ของอายตนะนั้นๆ. ...
ตา+รูป+จักษุวิญญาณ สามอยางนี้ พบกันก็เรียกวาผัสสะ คือ การกระทบกัน; การเห็นทางตา กระทบเขาที่รูป โดยอาศัยตาเปนรากฐาน, นี้
เรียกวาผัสสะ คือการกระทบกัน. ถาในขณะนั้น มันเผลอสติ หรือมันโงไปดวยอวิชชาอยางใดอยางหนึ่ง, การกระทบนัน้ เรียกวา กระทบหรือสัมผัสก็ตาม
ดวยอวิชชา เรียกวาอวิชชาสัมผัส โดยมากเปนไปอยางนี.้ ถาวาในขณะนั้น มีความรูสึกดี สัมปชัญญะดี อะไรดี ความรอบรูกด็ ี ...สัมผัสนั้นก็เรียกวาวิชชา
สัมผัส ...ถาอยางนีไ้ มมีปญหา ไมเปนไปในทางที่ใหเกิดทุกข...
...สัมผัสนี้ใหเกิดเวทนา ถามาจากอวิชชาสัมผัส เวทนานี้กเ็ ปน...เวทนาที่จะหลอกลวง, มีความหลอกลวงอยูในนั้น. ...เวทนาที่มาจาก
อวิชชาสัมผัสชนิดนี้ ก็ทำใหเกิดตัณหา คือความอยากดวยอำนาจของอวิชชา, ...ตัณหาเกิดเปนความอยาก แลวตองรุนแรงเสมอ เพราะมันมาจากความโง
หรือ มาจากอวิชชา, นี้เพราะตัณหาเปนเหตุปจจัย ก็เกิด อุปาทาน ความหมายมั่น ความยึดมั่นถือมั่น ก็ดวยอำนาจอวิชชาอีกนั่นแหละ, ...พอถึงอุปาทาน
เปนตัวกูแลว ก็เริ่มแสดงบทบาทที่จะทุกข, เพราะมันยึดมัน่ พอยึดมั่น มันก็จะตองมีเรื่องทีจ่ ะเกี่ยวกับทุกข. ...เริ่มสรางเรื่องของความทุกขกนั ที่ตรงนี้.
เรียกวาวิญญาณหรือจักษุวญ
ิ ญาณ นี่เงื่อนตนของปฏิจจสมุปบาทเปนอยางนี้ ทางหู ทางจมูก ก็ตองเหมือนกัน ตองมีขา งใน และ ขางนอก แลวก็เกิด
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.

,

อุปาทานนีเ้ ปนปจจัยใหเกิดสิ่งที่เรียกวา ภพ คือ ความเปนตัวกู เปนตัวกูแรงขึ้นมาอีก ภพก็ใหเกิดชาติ ความเต็มที่แหงตัวกู – ของกู มีความ

.

,

:

หมายเปนชาติ ความเกิดแหงตัวกู สิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับชาตินี้ก็พลอยเปนทุกขไปหมด เพราะมันเปนของกูไปหมด ความแกของกู ความตายของกู

,

. ...

,

เมื่อเกิดชาติแลว ก็ตองมีความหมายเปนความทุกข เพราะชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส เพราะพรากจากของรักของพอใจ เพราะพบ

,

.

.

กับสิง่ ที่ไมรักไมพอใจ เพราะปรารถนาสิ่งใดแลวไมเปนไปตามปรารถนา ในที่สุดสรุปวา อุปาทานเขาไปยึดในขันธใดขันธหนึ่งแลว ขันธนั้นก็เปนทุกข

...นี่จำไวสำหรับไปศึกษาพิจารณาใหมองเห็นชัด ที่มันเกิดขึน้ อยูในใจจริงๆ พอเกิดตัณหา ก็เกิดอุปาทาน เกิดภพ เกิดชาติ แลวเกิดทุกข มัน
แบงเปนสี่ตอน. ...เอาไปคิดดู แลวก็ไปปฏิบัติใหได จึงจะสามารถควบคุมจิตใจได. การแจกแจงรายละเอียดอยางนี้ ก็เพื่อวาใหบคุ คลนั้นฉลาดในการที่
จะบังคับจิตใจ ดวยสติสัมปชัญญะที่ละเอียดลออ ที่ประณีต ที่รวดเร็ว ...ถาสติสัมปชัญญะมาไมทันทวงที มันก็ตอ งเกิดการสัมผัสกับอวิชชา จะโงไปตลอด
สาย, ...ทีน้ี...ถา...สติสมั ปชัญญะมันแทรกเขามาไดทันทวงที ในขณะเกิดความอยาก ...มันก็ยังอาจจะหยุดยั้งตัณหาเสียได.
...อริยสัจจที่สามเรียกวา ทุกขนิโรธ ...พูดกันสั้นๆ วา นิโรธๆ คือ ดับไมเหลือ ก็ดบั ไมเหลือแหงความทุกข. ...ถาพูดอยางแบบอริยสัจจเล็กๆ
อริยสัจจธรรมดาสามัญ วาอะไรเปนความดับแหงทุกข ก็ตอบวาดับตัณหาเสียนั่นแหละ คือ ความดับแหงทุกข คำพูดมีเทานี้.
แต ตอบอยางอริยสัจจใหญ พิสดารของผูรูนี้ ก็ตอ งตอบดวยปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร ที่ข้นึ เปนสายวา เพราะอวิชชาดับ-สังขารดับ,
เพราะสังขารดับ-วิญญาณดับ, เพราะวิญญาณดับ-นามรูปดับ, เพราะนามรูปดับ-อายตนะดับ, เพราะอายตนะดับ-ผัสสะดับ, เพราะผัสสะดับ-เวทนาก็
ดับ, เพราะเวทนาดับ-ตัณหาก็ดบั , เพราะตัณหาดับ-อุปาทานก็ดบั , เพราะอุปาทานดับ-ภพก็ดบั , เพราะภพดับ-ชาติก็ดับ เพราะชาติดับ ทุกขท้งั ปวงก็
ดับนี่กไ็ ด.
แตถา จะพูดอยางปฏิจจสมุปบาท อยางเมื่อตะกี้นี้ ที่จะเปนไปในฝายดับทุกขนี้ ก็พูดอยางคลายๆ กับทีแรก คือวา ตาอาศัยรูปก็เกิดจักษุ

...สามอยางนี้เรียกวาผัสสะ, นี้ในขณะแหงผัสสะนั้น เกิดสติสมั ปชัญญะรูสึกทันทวงที, ไมมีอวิชชาเขามาได นั่นแหละคือ
อวิชชาดับ ไมเปนอวิชชาสัมผัส เพราะอวิชชาดับ ก็อวิชชาไมม,ี นี้สมั ผัสนั้นก็ไมใหเกิดเวทนา, เพราะไมมีเวทนา ก็ไมมตี ัณหา, เพราะไมมตี ัณหาก็ไมมี
อุปาทาน, เพราะไมมอี ุปาทาน ก็ไมมีภพ เพราะไมมีภพก็ไมมีชาติ, เพราะไมมีชาติกไ็ มมคี วามทุกขท้งั ปวง ฝายดับเปนอยางนี้.
...ฉะนั้นตองมีสติ ที่ถอื วา เปนสิ่งทีส่ ำคัญที่สดุ ที่มนุษยเราจะตองมี เพื่อไมใหเกิดความทุกขใดๆ ขึ้น, ไปศึกษาเรื่องสติเปนพิเศษ. ความ
ระลึกไดไมใชเพียงแตวา นึกไดดว ยความจำ, มันเปนการระลึกไดชนิดที่วา ความถูกตองมันวิ่งมา, รูจักสิ่งเหลานี้ตามที่เปนจริง เชน ...พอตาสัมผัสรูปหู
สัมผัสเสียงนี้ สติมาใหทันทวงที ก็ควบคุมสัมผัสนั้นไวได, ไมไปฝายอวิชชา.
วิญญาณ คือการเห็นขึ้นมา

ทีนี้ถาวามันพลาดไป ในขณะแหงสัมผัส ก็คอื ขณะถัดมา คือขณะแหงเวทนา นี้ก็ตองใหมีสติมาอีกทีหนึ่ง มีสติมาเมื่อเวทนาก็ยังนับวาคอนขาง

,

,

.

ดี ถาสติมาในขณะแหงสัมผัส ก็วาดีเลิศ ถาพวกที่มาในระยะถัดมาคือมาในขณะเวทนา ก็ยงั ดีอยู พอใชไดอยางนอย อันสุดทาย นั่นก็คอื ในขณะที่เกิด
ตัณหา เกิดความอยากแลวนั่นแหละ มีสติอีกทีหนึ่ง เพื่อทำลายตัณหานัน้ เสีย นี่เปนดานสุดทาย ถาไมชนะก็แพเลย ที่น้จี ะตองเปนทุกขแน

,

. ...พอเปนทุกข

.
นี่ควรจะถือเปนหลักไดเลยวา สติน้ตี องการใชทุกเมื่อ, เมื่อผิดก็สติ, เมื่อถูกก็สติ, เมื่อไดกส็ ติ, เมื่อเสียก็สติ; โดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาทนี้
ตองมีสติ, ตองใชสติเปนเครือ่ งแกไขไปทุกๆ ขั้น ทุกๆ ตอน.
มีพระบาลีท่พี ูดไววา สติเปนเครื่องกั้นกระแส, กระแสแหงอะไร ก็กระแสแหงปฏิจจสมุปบาท คือกระแสที่กเิ ลสมันจะปรุงแตงใหไหลเชี่ยวเปน
เกลียวไปนั่นแหละ, เรียกวา กระแส ไปจบลงที่ความทุกข. ...นี่ สติเปนเครื่องกั้นกระแส ใหหยุดกระแสแหงความทุกขเสีย คือให sublimate เปลี่ยน
กระแสทดไปในทางใหเกิดวิชชาความรูเสีย มันก็ย่งิ ดี ยิ่งดีมาก แทนที่จะใหเกิดความทุกข เอาไปใหเกิดวิชชาความรูเสีย, นั่นแหละคุณของสติ และจำเปน
อยางยิ่ง ตองใชในการยับยั้งการเกิดแหงความทุกข หรือวาเปลี่ยนเรื่องใหเปนเรื่องไดประโยชน, เปนความดับทุกขเสียนี้เรียกวา ความดับทุกข.
...คำวาดับๆ นี้ จะเปนดับชั่วคราวหรือดับเด็ดขาด; เราดับความทุกขไดช่วั คราว ก็หมายความวามันยังจะเกิดอีก, แตวา ดับเด็ดขาด ไมเกิดอีก
ชนิดนั้นไมเกิดอีก อยางนีเ้ รียกวาเด็ดขาด, ...ทีนดี้ ับเด็ดขาด มันก็ยงั มีแบงไดวา เด็ดขาดทั้งหมด หรือวาเด็ดขาดแตบางสวน เชนกิเลสมันหลายชั้น
หลายระดับ. ...ฉะนั้น การดับความทุกขในบางระดับ จึงเปนเพียงพระโสดาบันก็มี, แตวากิเลสอะไรที่พระโสดาบันละได แลวก็ละเด็ดขาดเหมือนกัน, บาง
ระดับก็ขึ้นถึงพระสกิทาคามี, อนาคามีก็ม,ี ถาดับเด็ดขาดหมดเลยทุกอยางก็เปนพระอรหันต. สวนปุถุชนนั้น เรียกวา ดับชั่วคราว ดับทุกขดับกิเลสกันชั่ว
คราวอยูเรื่อยไป.
...
แลวก็ตอ งเปนทุกขดวยสติ เพื่อมันจะไดหายไปเสียโดยเร็ว หรือมันจะไดมคี วามทุกขนอ ยเขา
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,

วันนี้ก็จะไดพูดกันถึงขอสุดทาย ซึ่งเรียกวา ขอปฏิบัตทิ ำสัตวใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข ก็เรียกกันสั้นๆ วา มรรค คำวา มรรค นี้ แปลวา

. ...สำหรับอริยสัจจนี้ ก็ใชคำในบาลีวา ปฏิปทา คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา การเดินไปหรือเครื่องเดินไป หรือหนทางเปนเครือ่ งเดินไป สำหรับทำ
สัตวใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข ถาใชกับคำวาปฏิปทาก็ใชคำนี้ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือวา มัชฌิมาปฏิปทา เปนตน. แตใชคำวามรรค ก็ไป
ใชคำวา อัฏฐังคิกมัคค – หนทางประกอบไปดวยองค ๘ ...มรรคประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐ, นี้จะแสดงไปในรูปของการปฏิบตั ิ เปนการประพฤติถกู
ตอง ๘ ประการ รวมกันเปนมรรค หรือหนทางสายหนึ่ง. ถาเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา นี้ ก็ขอ ปฏิบัตทิ ่เี ปนทางสายกลาง, นี้แสดงความหมายไปในรูปปรัชญา
มากกวา วาความถูกตองนั้นตองเปนกลาง คือไมไปขางโนนไมไปขางนี้ ไมไปซายสุดไมไปขวาสุด. ...นั้นแหละจะเปนทุกขนิโรธคามินี หรือเปนเครื่องยัง
สัตวใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข.
ทีนี้เราจะเริ่มกันดวยคำวา มรรค แปลวา หนทาง อริย แปลวา ประเสริฐ คือไปจากขาศึก, อริยมรรค ก็คอื ทางประเสริฐคือไปจากขาศึก, แลว
ก็ประกอบอยูดวยองคประกอบ ๘ องค นี่มรรค, ...มรรคจะตองมีเพียงหนึ่ง แตประกอบดวยองคประกอบ หรือ factor นี้ ๘ องค ...นี้เคยพูดแลว
เพราะฉะนั้นก็จะพูดแตชื่อเทานั้น :
ความถูกตองในความคิด ความเห็น ความเชื่อ เหลานี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ตามตัวหนังสือแปลวา ความเห็นหรือถือทิฏฐิท่ถี กู ตอง.
หนทาง

นี้ถามันมี ความถูกตองในทางความใฝฝน ความคิด ความตองการ ความประสงค ความหวังอะไรนี้ อยางนี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ แปลวา
ความใฝฝน ที่ถกู ตอง แตโดยทั่วไปใชคำวา ดำริ ความดำริที่ถูกตอง
นี้พวกหนึ่ง เรียกวาพวกสติปญญา

.
.

นี้ถัดไปเปน ความถูกตองของการพูดจา นี่เรียกวา สัมมาวาจา เปนวาจาที่ถกู ตอง ทีม่ ีประโยชนจริง ทีน่ า ฟง
ความถูกตองเกีย่ วกับการกระทำทางกาย เรียกวา สัมมากัมมันโต ตัวหนังสือแปลวา การกระทำการงานที่ถูกตอง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนใคร

, ...ไมกระทำผิดในทางกายทุกๆ ชนิด ...เชนเบียดเบียนชีวติ รางกาย ทรัพยสมบัติ ของรักใครของบุคคลอื่น.

อยางนี้

ถาเปน ความถูกตองในการดำรงชีวิต เชนเลี้ยงชีวติ หรือระบบแหงการเลี้ยงชีวิตการเปนอยู อยางนี้มีความถูกตองแลวก็เรียกวา สัมมาอาชีโว

อาชีพนั่นเอง อาชีพถูกตอง

...
,

.

สามพวกนี้เปนกลุมของศีล เรียกวาศีล มันเนื่องดวยกายดวยวาจา
นี้ตอไปอีก ความถูกตองทางความพากเพียร พยายามถูกตอง ไมใหเกิดความชั่ว ปองกันความชั่ว ละความชั่ว สรางความดี รักษาความดีอยาง

,

นี้พยายามอยางนี้เรียกวา ความถูกตองของความพยายาม เรียกชื่อบาลีวา สัมมาวายาโม

, ...
,

นี้ถัดไปก็เปนความถูกตองของการดำรงสติ คือ ความรูสึกสัมปฤดี รูเนื้อรูตัว สัมปฤดีอยูอยางถูกตอง เรียกวาสัมมาสติ ใหเปนความผิดชอบ

...

ชัว่ ดี ตั้งแตต่ำที่สดุ ถึงสูงที่สุดกระทั่งรูเรื่องสติปฏ ฐานอะไรนี้ ดำรงความรูสึกอันนี้ไวได ก็เรียกวา มีสติถกู ตอง เรียกเปนบาลีวา สัมมาสติ

,

.

นี้ตอไปอันสุดทายก็คือ ความถูกตองของการดำรงจิตมั่น ดำรงจิตไวอยางมั่นคง แลวก็ตอ งถูกตอง นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ คือ มีสมาธิถกู ตอง

...กำลังจิตที่ใชผิด เรียกวา มิจฉาสมาธิ คือใชไปในทางเอาประโยชน เห็นแกตัว. ฉะนั้นก็ตอ งมีกำลังจิต หรือมี สมรรถภาพทางจิต ที่เขมแข็งพอ แลวก็เปน
ไปในทางทีถ่ กู ตอง.
สามขอหลังนี้มันเรื่องของสมาธิ เปนกลุมสมาธิ, กลุมแรกเริ่มดวยปญญา, กลุมที่สอง – ศีล, กลุมที่สาม – สมาธิ
ทีนี้คนที่เคยไดยินไดฟงแตคำวา ศีล สมาธิ ปญญา มันกลับกันอยู ...นี้พดู ไปตามลำดับความต่ำสูง, แลวพูดเปนรูปทฤษฎี ...แตถาพูดถึง
ทางปฏิบัติจริงๆ ที่เปนอยูในคนทั้งหลายนี่ มันกลายเปนเรียงลำดับใหมวา ปญญา ศีล สมาธิ ...ตองมีปญ
 ญากอน มันจึงจะทำใหศีลนี้เดินไปถูกทาง ให
สมาธิเดินไปถูกทาง. ...อะไรก็ถูกตองหมด ถาปญญามันนำมาขางหนา.
...เอา, ทีนี้ตองพูดกันถึงคำวา มัชฌิมาปฏิปทาบาง ก็เปนเครื่องอธิบายความถูกตองหรือโดยชอบ, ถูกตองเปนมัชฌิมาปฏิปทา คือเปนไปใน
ระหวางกลางไมเหวี่ยงไปสุดขางไหน จึงจะเปนพุทธศาสนา, ...เหวี่ยงสุดคูแรกพระพุทธเจาทานไดตรัสไวเองวา กามสุขัลลิกานุโยค นีม้ ันเหวี่ยงสุดไปทาง
กามารมณ อีกทางหนึ่งมันเหวี่ยงสุดไปในทางทำตนเองใหลำบาก เรียกวา อัตตะกิลมถานุโยค ทำตนใหลำบาก ทรมานรางกายเสีย ...พุทธศาสนาจะอยูที่
ตรงกลาง ...ถาจะตองเกี่ยวของกับกามารมณในบางอยาง บางสวน บางระดับ ก็ทำไปอยางถูกตอง จนกวาจะละไดขาด, แลวไมจำเปนจะตองไปทำใหราง
กายทุพพลภาพเสีย. เราถือวารางกายนี้มันเหมือนกับสัตวพาหนะ ตองเลี้ยงใหพอดี, ...ถาพอดี มันจะสำเร็จประโยชน.
...ทีน้ที ่ลี ะเอียดขึ้นไปอีก เปนรูปปรัชญามากขึ้นไปอีก แตใชปฏิบตั ไิ ด ...คือ อยูระหวางกลางระหวางความมีกับความไมมี คือเราไมยืนยัน
โดยสวนเดียววามีหรือตองมี เราก็ไมยนื ยันโดยสวนเดียววาไมม,ี ...แตพดู อยูตรงกลางวาแลวแตเรื่องของมัน ที่เรียกวา อิทัปปจจยตา เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย
สิ่งนี้ๆ ก็มี เมือ่ ไมมสี ิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ ก็ไมมีหรือไมเกิด ฉะนั้นเราจะไมพูดเผงลงไปวามีแนหรือไมมีแน, เราพูดเปนรูปของอิทัปปจจยตา. ...นี้มนั ก็รวม
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,

,

,

. ...กระทั่งไม

ไปถึงคำวา ตายแลวเกิดอีกหรือไมเกิดอีก จะพูดวาเกิดอีกก็ไมถูก จะพูดวาไมเกิดอีกก็ไมถกู มันตองแลวแตอิทัปปจจยตา คือเหตุปจ จัย

,

,
...
นี่ อยูตรงกลางอยางนี้แลวมันก็เปนเครือ่ งทำใหเกิดปญญา ...ทำใหเกิดดวงตาเห็นแจงเห็นจริงถูกตองแลว มันก็เปนไปเพื่อถูกตอง เพื่อเบื่อ
หนาย เพือ่ คลายกำหนัด เพื่อไมหลง เพื่อดับทุกขทงั้ ปวง เพื่อนิพพานในที่สุด นี่คือ ลักษณะเฉพาะของสิ่งที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา.
(ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๒๖๙ – ๓๑๘)
พูดวา เองหรืออื่น เชน ไมพดู วา ทำเอง หรือ ใหคนอื่นทำ เพราะมันไมมีคน มันเปนอิทปั ปจจยตา

...

ทีนี้จะยกบทอื่นๆ ที่ไมคอยจะชินการไดยินไดฟงมา ก็ ในสฬายตนวิภังคสูตร พระพุทธเจาทานตรัสวา ธรรมที่ควรจะเจริญทำใหมาก

,

ภาเวตัพพธรรม นั้นคือ สมโถ จ วิปสฺสนา จ ก็หมายความวา ในสูตรนี้ การที่จะตรัสถึงอริยมรรคมีองคแปด ทานไประบุสมถะและวิปส สนา วาเปนขอปฏิบตั ิ
ทำสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงทุกข

;

,

:

,

สมถะ คือ ทำความสงบทางจิตใจ วิปส สนา – ทำความเห็นแจงในทางสติปญญา เห็นแจงโดยสติปญ
 ญา เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

,

;

.

;

เห็นปฏิจจสมุปบาท เห็นทุกอยาง ก็ตอ งเห็นอริยสัจจนี้ นี่วิปส สนาเปนอยางนี้ พอเห็นแจงแลวก็หมดอวิชชา ถาเห็นแจงจริงๆ ไมใชวาเพียงคิดๆ นึกๆ

.

;

;

.
ทีนี้เอาสมถะเขามาใสไวขา งหนา ก็เพราะวา เพื่อให วิปสสนานี้มันเปนไปเต็มที่ ก็ตองมีสมถะ; แลวคำวาสมถะนี้ จะตองรวมศีลเขาไวดว ย.
การพยายามสำรวมระวังทำใหเกิดความสงบนี้เปนทั้งศีลเปนทั้งสมาธิ.
...วิปสสนาคือปญญา; สวนสมถะนั้นคือศีลสมาธิ. สงบทางกายวาจาก็เปนศีล, สงบทางจิตก็เปนสมาธิ. แตที่ถูกตองยิ่งกวานั้นอีก ก็คือวา
การตั้งอกตั้งใจสำรวมระวังลงไป เพื่อใหเกิดอะไรขึ้นมาสักอยางหนึ่งนี้เปนศีล; คือมันทำใหสงบรำงับลงไป ดวยการสำรวมระวัง ความสำรวมนัน้ เองเปนศีล.
...ศีลจะถูกลากมาเมื่อตั้งอกตั้งใจ ทำอะไรอยางจริงจัง ที่เปนไปในทางทีถ่ กู ที่ควร. จะตั้งใจทำสมถะก็ได ทำวิปส สนาก็ได ศีลจะผนวกอยูในความตั้งใจ ที่
จะกระทำอยางสุดกำลัง; เรียกวา ความสังวรความสำรวมใหมนั อยูที่นั่น เปนศีล; หรือจะเล็งถึงเจตนา ที่ตั้งใจจะทำอยางนั้น ก็เรียกวาเปนศีลได. ฉะนั้นใน
สูตรสูตรนี้พระองคจึงตรัสแตเพียงวา สมโถ จ วิปสฺสนา จ; สองอยางนี้ เปนภาเวตัพพธรรม คือ ขอปฏิบตั ิที่ทำสัตวใหลถุ งึ ความดับไมเหลือแหงทุกข.
(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๑๘๙ – ๑๙๐)
เอา ตองเห็นแจงจริงๆ ก็หมดอวิชชา หมดอวิชชาแลวก็ไมมีทางที่จะมีตัณหา หรือ อุปาทาน ฉะนั้นจึง เปนเหตุปจจัยใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข

;

คน ติดอยูในอัสสาทะ คือความเอร็ดอรอยของสิ่งที่มีความเอร็ดอรอย อัสสาทะ คำนี้กจ็ ำไวดว ย แปลวาเหยื่อหรือความเอร็ดอรอยที่มีอยูในสิ่ง

,

ตางๆ ถาสิ่งตางๆ ไมมคี วามเอร็ดอรอยเปนเหยื่อลอแลวก็ไมมใี ครติด

. ...อัสสาทะหรือเหยื่อนี้ มันหุมความยากลำบากไวมิด ไมใหเห็นเลย. ฉะนั้นเราจึง

.

ไปกินเหยื่อแลวติดเบ็ด แลวผูกพันตัวเองใหตดิ อยูในสิ่งนั้น พูดเปนอุปมาหนอย ก็วา ชักใยพันตัวเองมากขึ้นๆๆ ใหมนั จมอยูในกองทุกข มากขึ้นๆๆ จนลืม
ตาไมได มองไมเห็นจมอยูในความทุกข

.

นี่คือภาวะของสัตวโลกในปจจุบัน จะตกลึกลงไป ลึกลงไป ลึกลงไปในเหวแหงอัสสาทะ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ คำ

...
จตุราริยสัจจ, อริยสัจจสี่ประการ จึงไมพบกับสันติภาพ หรือ สันติสุข พบกันแตความทุกข. เรื่องของความทุกข นี้ถาเขาจะสะสางปญหาอันสำคัญนี้ ก็ตอง
ใชหลักเกณฑของอริยสัจจในพระพุทธศาสนา ก็คือหยุด หยุดสรางเหยื่อของตัณหาเสีย, ตัณหามันก็จะจางไป จนหมดสิ้นนี้ในที่สดุ ก็ไมมีความทุกขอกี
ตอไป. ก็เรียกวานิโรธ หรือนิพพาน, แลวแตวาจะเด็ดขาดหรือไมเด็ดขาด แลวแตบางสวนหรือทัง้ หมด.
เรื่องอริยสัจจมีความสำคัญอยางนี้, ...กฎเกณฑเรือ่ งอริยสัจจ...ตั้งอยูในฐานะเปนเหมือนกับพระเจา ที่จะบันดาลใหสตั วโลกนี้ประสบความ
ทุกขหรือประสบความสุข คือดับทุกขได. มันอยูท่สี ัตวโลกทั้งหลายจะตองทำใหถกู ตองเอง พระเจาจะมาชวยทำใหนนั้ มันไมใชหนาที่ของพระเจา, พระเจา
มีหนาที่แตใหสิ่งตางๆ เปนไปอยางถูกตอง ตามกฎเกณฑ, นี่ สัตวท้งั หลายตองทำเอง ตองเดินเอง. ตถาคตเปนแตผูบอกทาง, พระพุทธเจาทานตรัสอยาง
นี้, ทานไมสามารถจะมาชวยอุมชวยยกไปได, ทานทั้งหลายตองเดินเอง ตถาคตเปนแตผชู ้ที าง การชี้ทางนั้นก็คอื การชี้เรื่องอริยสัจจส่นี ้ี ...
(ธรรมศาสตรา, ๒๕๔๗: ๓๒๓ – ๓๒๕)
บาลีพระพุทธเจาทานใชคำวาเหว สัตวกำลังทำเหวสรางเหวใหแกตวั เอง แลวก็ตกลงไป ฉะนั้นโลกเราในปจจุบันนี้ กำลังทำผิดอยางมากในเรื่องที่เกี่ยวกับ
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มีอตัมมยตาอยูกับตัวกลัวอะไร.
มี ๙ “ตา” อยูกะตัว กลัวอะไร
มี ๙ “ตา”

อยูกะตัว

กลัวอะไร

ลองจารนัย ทีละอยาง ทางภาษา
ตั้งแตตน

จนตาย

ทั้ง ๙ “ตา”

จะนำพา

ซึง่ ผูร ู

สูนพิ พาน ฯ

อนิจจตา รูเมื่อเห็น

ความเปลี่ยนแปร

ความไมแน ไมจรี ัง

แหงสังขาร

ทั้งดีช่วั

หรือกลางๆ ตางอาการ

ลวนไหลผาน

ไมคงที่

ทุกขตา

รูเมื่อเห็น

มิอาจรอ ฯ
ความนาชัง

ของทุกขสุข กักขัง

ดังเกี่ยวของ

หนักแกจิต พิษแกใจ

ไมรพู อ

แลวยังลอ ใหหลงรัก

หนักขึ้นไป ฯ

อนัตตตา มิใชตวั

หลงวาตัว

ก็เมามัว

มีจิต

พิศมัย

เปนตัวกู

ของกู

คูกับใจ

เปนอนุสัย ประจำจิต คิดวาตน ฯ
ธัมมัฏฐิ – ตตา

ตั้งอยู

ตามธรรมชาติ

ไมเห็นเปน ของอาตม ทุกแหหน
ธรรมชาติ ตามธรรมชาติ

ใชของคน

เปนตัวตน ของธรรมชาติ

ใชอาตมา ฯ

ธัมม นิยามตา

อาศัยกฎ

ของธรรมชาติ

กำหนด

เชนนั้นหนา

บังคับทั้ง

อวกาศ

และเวลา

เหมือนพระเจา

บังคับมา

ทั้งรูปนาม ฯ



อิทปั ปจ จยตา

มีอาการ

สองสถาน

ฟงใหดี

มีปจ จัย

ตามปจจัย ทุกโมงยาม

ไมมีปจ จัย

ไมมีความ ตองบิดเบือน ฯ

สุญญตา

อยาผลีผลาม

วางจากคา แหงตัวตน

จากความหมาย

แหงสัตวคน ผลเสมือน

อวกาศ

วางขาด

ไมมีเงื่อน

งำใด

จากเหยาเรือน
ไวรีรอ ฯ
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ตถตา

สาระพัน

ที่กลาวมา

ทั้ง ๗ “ตา”

ตองเปน

เชนนั้นหนอ

เห็น ๗ “ตา”

นั้นมา

อยางเพียงพอ

คงที่ตอ

รักชัง

ไมหวังอะไร ฯ

อตัมมยตา มาเปนอัน ดับสุดทาย
ไมวนุ วาย ไปตามเหตุ ปจจัยไหน
คงที่อยาง สะอาด สวางสงบไป
เปนอิสสระ ปจจัยอะไรๆ ไมเกาะกุม ฯ
ผูเชนนี้

มีนามวา

อตัมมโย

คืออรหันต วิสทุ โธ

ไมเสริมสุม

อยูเหนือภพ เพราะวิมตุ ิ เปนอุทลุม
หมดประชุม แหงสังขาร การแตงปรุง ฯ

11 มี ๙ “ตา”

เปนวิปสนา ฉะนี้แลว

พบดวงแกว ประเสริฐ

ใส

ไวในถุง

ไดดวงแกว เจ็ดประการ การผดุง
มีดวงแกว จรูญรุง

มุงนิพพาน ฯ

(พุทธทาสภิกขุ, ๒๕๔๑: ๔๖๒ - ๔๖๔)

.
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ชีวิต
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ชีวิต
ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ และจะเกิดอาการฟ้าสางได้ ในเมื่อได้ชิม
รสชาติแห่งชีวิตมาตั้งครึ่งตั้งค่อน; นี้กล่าวตามปรกติธรรมดาสามัญ.
เพื่อให้เข้าใจยิ่งๆ ขึน
้ ไป จะดูกันให้ละเอียดลงไปอีกสักหน่อย ในแง่ที่
ว่าชีวิตนี้คืออะไร ทั้งที่บอกมาแล้วข้างต้นว่า เราไม่รู้ว่าอะไร; แต่เท่าที่เรารู้
ว่าเป็นอะไรหรือเป็นความรู้เท่าที่จำเป็น เท่าที่จำเป็น. ขอให้ฟงั ดูวา
่ เท่าที่จำ
เป็น สำหรับจะพัฒนามันได้ท้งั นั้น มันก็มีอยู่บา
้ ง และพอจะรู้ได้.
ถ้าพูดอย่างภาษาหนังสือ หรือพูดอย่างนักเลง หรืออย่างเอาเปรียบ
ก็จะพูดว่า ชีวิตคือการเป็นอยู่ของการที่รา
่ งกายกับจิตใจ มันยังทำงาน
สัมพันธ์กน
ั อยู่ได้, ความทีร
่ ่างกายกับจิตใจมันยังทำงานสัมพันธ์กน
ั อยู่ได้ นี่
เรียกว่า ชีวต
ิ ในความหมายรวมๆ. ร่างกายก็ยงั เป็นร่างกายทีท
่ ำหน้าที่ของ
มันได้, แล้วมันก็ทำหน้าที่สัมพันธ์กันอยู่ได้ อันนี้ยงั เรียกได้วา
่ ชีวต
ิ คือ
มีชีวิต.
แง่ที่ ๑ ถ้าเราจะดูกน
ั แต่กาย ในแง่ของร่างกายล้วนๆ เราก็จะพอ
กล่าวได้ว่า ความที่เซลล์ทก
ุ ๆ เซลล์ ในร่างกายมันยังสดอยู่ คือ มันยังไม่
ตาย; นี่พูดถึงด้านร่างกายล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับจิต; แม้พวกนักวิทยาศาสตร์
เขาก็พูดทำนองนี้เหมือนกัน, ถ้าเยื่อโปรโตปลาสซึมในเซลล์นน
ั้ มันยังสดอยู่
ก็ยงั มีชว
ี ต
ิ อยู่, แล้วมันก็รวมกันทำหน้าทีเ่ ป็นร่างกาย. นี้ดก
ู ันในทางร่างกาย.
นี้ดก
ู ันในทางร่างกาย หรือทางชีววิทยา.
ทีนดู
ี้ กันในแง่ท่ี ๒ แง่ของจิต ชีวต
ิ ก็คอ
ื จิตที่ยังทำหน้าที่ของมันได้; ถ้า
จิตมันทำหน้าที่ของมันไม่ได้ มันก็คอ
ื ไม่มีจต
ิ มันก็คอ
ื ตาย. เราใช้คำว่า จิต
ในลักษณะที่เป็นศูนย์กลาง คำว่า มโนๆ นี้ เป็นเหมือนกับประตู เป็น
เหมือนกับสะพาน ที่ให้เข้าถึงจิต; แต่บางทีก็เอาใช้แทนกัน คำว่า มโน กับ
จิต เอามาใช้แทนกันก็ม,ี แต่ท่จ
ี ริง มโน ยังไม่ใช่ตัวจิต แต่เป็นเหมือนเสือ
่
หรือเหมือนประตูหรือเหมือนเครื่องสัมพันธ์ของจิต ที่มันจะสัมพันธ์กบ
ั สิง่
ภายนอก. เดีย
๋ วนี้เราเล็งไปยังที่ตว
ั การของมันดีกว่า คือสิ่งที่เรียกว่า จิต,
เมื่อจิตยังทำหน้าที่ของมันได้ ก็ยังมีชีวิตในแง่ของจิต.
ทีนี้กจ
็ ะดูกน
ั ในแง่ท่ี ๓ คือแง่ของชีวิตเอง พูดอย่างกำปั้นทุบดินในแง่
ของชีวต
ิ ก็ต้องพูดว่า คือความที่ส่งิ ทั้ง ๒ นัน
้ ยังสัมพันธ์กันอยู่ได้, ความที่
กายกับจิตนั้นยังสัมพันธ์กน
ั อยู่ได้, ความที่ธาตุท้งั ๒ นั้นยังสัมพันธ์กน
ั อยู่ได้.
กายก็คอ
ื รูปธาตุ, จิตก็คอ
ื นามธาตุ มีธาตุอยู่ ๒ ธาตุ คือรูปธาตุกับนามธาตุ;
เมื่อธาตุทงั้ ๒ นี้ยังสัมพันธ์กันอยู่ได้ ความหมายในแง่ของชีวต
ิ มันก็มี, หรือ
ชีวิตมันก็มีอยู่นเี่ รียกว่า พูดถึงตัววัตถุที่ต้งั ของสิ่งเหล่านั้น ยังไม่เกี่ยวกับ
ธรรมะเท่าไร.
ทีนี้กจ
็ ะดูในความหมาย แง่ที่ ๔ ชีวิตในแง่ของธรรมะ แง่ที่ ๑ ชีวิตใน
แง่ของร่างกาย, แง่ท่ี ๒ ชีวต
ิ ในแง่ของจิต, แง่ที่ ๓ ชีวิตในแง่ของชีวิต, แง่ที่ ๔
ชีวิตในแง่ของธรรมะ, นี่ก็คงจะประหลาดใจกันบ้าง ถ้าอาตมาจะกล่าวไป
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ตามที่มีอยู่ในพระบาลีนั้นจริงๆ เรื่องนี้หรือสูตรนี้ ก็เคยเอาแสดงกันคราว
หนึ่งแล้วโดยละเอียด แต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ฟงั หรือฟังแล้วก็ลม
ื แล้ว.
สรุปพูดสั้นๆในที่น้อ
ี ีกทีหนึ่งว่า ในแง่ของธรรมะ ชีวิตนั้น คือ เดิม
พันหรือต้นทุน ที่ธรรมชาติให้มาสำหรับทำการค้ากำไร; ฟังดูคล้ายๆกับว่า
พูดพาโล หรือพูดไม่เป็นภาษา สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้น คือสิง่ ที่ธรรมชาติมน
ั
ให้มา สำหรับจะเป็นเงินเดิมพัน หรือเป็นเงินลงทุน เพื่อการค้ากำไร ทำ
การค้าขายให้เกิดกำไรในชีวต
ิ . ถ้าใครเข้าใจได้ และสนใจขึ้นมาถึงในแง่น้ี
ก็เรียกว่า รู้จก
ั ชีวต
ิ ในแง่ของธรรมะอย่างพอตัว...
ธรรมชาติให้ชว
ี ต
ิ มา ไม่ใช่ฐานะเป็นกำไร เป็นการได้อะไรๆ สำเร็จ
มาแล้ว, แต่ ธรรมชาติได้ให้มา สำหรับเป็นเงินทุน สำหรับเราจะลงทุนค้า
เอาเอง, จะขาดทุนหรือจะได้กำไร เราจะต้องเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบ.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๔๕๖-๔๕๙)
ชีวิตโวหาร
ในภาษาบาลีเรียกว่า ชีวต
ิ โวหาร คำว่า โวหาร ในภาษานั้นแปลว่า
การลงทุนค้า; แต่ในภาษาไทยนี้ไม่เข้าใจกันอย่างนั้น. คำว่าโวหารๆใน
ภาษาไทยหมายถึงแต่เรื่องพูดจา แล้วก็มโ
ี วหาร, โวหารนั้นใช้สำหรับจะเอา
เปรียบผู้อื่น หรือสำหรับจะได้เปรียบผู้อื่น, การที่ใครมาโวหารในการพูดจาดี
คนนั้นก็ได้เปรียบผูอ
้ ื่นก็ได้กำไรในการพูดจานั้นเหมือนกัน; แต่อย่างนี้มัน
แคบไป. คำว่าโวหาร, คำว่า โวหารในสูตรนั้น ที่เรียกว่าชีวิตโวหาร นั้น
หมายถึงการลงทุนค้า เหมือนกับการค้าขาย. ท่านมีร่างกาย มีจิตใจ มี
อายตนะ ๖ มีขันธ์ ๕ มี มีอะไรก็ตามใจ มีครบทุกอย่างแล้ว ก็จงใช้ส่งิ เหล่า
นั้นลงทุนค้า ให้ได้รบ
ั กำไร คือสิ่งที่ดีท่ส
ี ุด ที่ชีวิตนั้นมันจะได้รับ....
การค้าของชีวิตทีไ
่ ด้กำไรถึงที่สุดจริงๆนั้น ไม่ใช่มีแต่เรื่องกิน เรือ
่ ง
กาม เรื่องเกียรติอันสมบูรณ์; มันต้องหมายถึงความไม่มีทุกข์ โดยประการ
ทั้งปวง ที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่า การบรรลุมรรค ผล นิพพานนัน
่ แหละ. ถ้า
ยังไม่ดบ
ั ทุกข์ส้น
ิ เชิง ก็เรียกว่า ยังไม่ได้ถึงที่สุดจบแห่งการค้าขายของชีวต
ิ ,
จะต้องดำเนินต่อไป จนถึงกับว่าสิน
้ กิเลส สิ้นอาสวะแล้ว. นี่เขาได้ใช้ชีวิต
ของเขาถึงที่สุด อย่างเป็นประโยชน์ถงึ ที่สุด คือการบรรลุถึงความสิ้นไป
แห่งอาสวะ
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๔๕๙)
มรดกที่ ๑๐๓ : ชีวิตเป็นสิ่งทีเ่ ติมธรรมะลงไปได้ จนกว่าจะเต็ม คือ
เติมลงไปด้วยการทำหน้าที่ ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตน ทุกขั้น
ตอนแห่งวิวฒ
ั นาการ จนกระทั่งบรรลุมรรคผล นิพพาน ในที่สด
ุ .
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๗)
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การดำรงชีวต
ิ
คำว่าดำรงชีวต
ิ นี่ ต้องแบ่งออกเป็น ๒ ตอน หรือ ๒ ความหมาย: ความหมายที่ ๑. ก็คือดำรงชีวิตให้มีอยู่ อย่างทีว
่ า
่ อย่าให้ตาย.
ถ้ามีชีวิตก็แปลว่าเป็นอยู่คือไม่ตาย, ดำรงชีวต
ิ ให้เป็นอยู่ นี่ความหมายหนึ่ง.
ความหมายที่ ๒. ดำรงชีวต
ิ ในลักษณะที่จะเดินไป จะเรียกว่า
พัฒนาไปหรือจะเรียกว่าเติบโตไปตามทางของวิญญาณ; ใช้คำว่า “เติบโต
ทางวิญญาณ” ดีกว่า. นี้เป็นความหมายหนึ่งซึ่งซ้อนอยู่ในคำว่า “ชีวต
ิ ” คำ
เดียวกัน.
ความหมายทีแรก ให้ทรงอยู่ อย่าให้ตาย, แล้วในการทรงอยู่นั้นไม่
ใช่อยูน
่ ิ่งๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร; การทรงอยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ในตัว คือการเติบโตทางวิญญาณ มีความสว่างไสวแจ่มแจ้งทางวิญญาณ
ยิ่งขึ้นๆๆ อยู่ในตัวการดำรงอยู่แห่งชีวิต
(โมกขธรรมประยุกต์, ๒๕๑๙: ๕๔๐-๕๔๑)
ชาติ-ความเกิด
ชาติ คืออะไร? ชาติคือการเกิดขึ้น หรือการก้าวลง หรือการเป็น
พร้อมขึ้นมาในหมู่สัตว์นิกาย, การปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลาย, การได้
อายตนะเฉพาะ; นี้เรียกว่าชาติ.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๓๗๐)

...คำว่า ชาติ มี ๒ ความหมาย : ชาติ ความเกิด นี่มี ๒ ความหมาย:
ชาติในภาษาคน ก็คือ เกิดจากท้องแม่, ชาติในภาษาธรรม คือ เกิดทางจิตใจ
ด้วยอำนาจของอวิชชา เกิดจากอวิชชา ตัณหา อุปาทาน, นั่นชาติในภาษา
ธรรม คือความรูส
้ ึกว่าตัวกู ว่าของกู เกิดขึ้นมาในใจนี้ เกิดมาจากอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน ซึ่งมันส่งกันมาตามลำดับ.
อวิชชาในขณะแห่งผัสสะ ทำให้เกิดตัณหาอย่างนั้นอย่างนี้ อยาก
อย่างนั้นอย่างนี้, ตัณหาให้เกิดอุปาทานอย่างนั้นอย่างนี้, พอเกิดอุปาทานก็
มีความรู้สึกว่าตัวกู ว่าของกู, นี่ ชาติในภาษาธรรม ภาษาจิต เกิดเป็นตัวตน
ขึ้นมา, อันนี้เป็นตัวการที่จะมีความทุกข์, มีความทุกข์อย่างละเอียดตลอด
เวลา, ชาติชนิดนี้มันจะเป็นปัญหา.
ชาติท่เี กิดมาจากท้องแม่นั้นทุกข์นิดเดียว บางทีจะไม่ทก
ุ ข์ก็ได้ แล้วก็
เสร็จกันไปแล้ว มันเสร็จกันไปแล้ว ไม่มเี กิดอีกแล้ว, ในตลอดชาตินี้ไม่มี
เกิดอีกแล้ว.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๒๐๖-๒๐๗)
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ความเกิดทางจิตวิญญาณ
โอปปาติกะ คือ เกิดทางจิตวิญญาณ เช่นว่าพอเราคิดอย่างพระ เรา
ก็เกิดเป็นพระ, คิดอย่างฆราวาส ก็เกิดเป็นฆราวาส, พระเณรนีอ
้ ย่าอวดดีไป,
พอคุณคิดอย่างฆราวาส คุณก็เกิดเป็นฆราวาสในผ้าเหลืองแหละ ที่วัดนั่น
แหละ คุณก็เกิดเป็นฆราวาสในทางจิตใจ.
คำกล่าวในพระคัมภีร์ท่ว
ี า
่ พระองค์ทรงอุบต
ั ิขึ้นมาในโลกนี้ หมาย
ถึงพระพุทธเจ้านะ, พระองค์ทรงอุบัตม
ิ าในโลกนี้ เพือ
่ ประโยชน์แก่โลก.
คำว่า อุบัติ นั่นแหละ คือคำว่าโอปปาติกะ พระสิทธัตถะไม่ตอ
้ งตาย แต่
เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา. ใช้คำว่า ทรงอุบัติขน
ึ้ มาในโลกนี้; คำว่า อุบัติ
ก็ เป็นกิริยานาม คำว่า โอปปาติกะ เป็นนามสมมติ ผู้มอ
ี ุปปัตตินั้นแหละคือ
โอปปาติกะ, ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า คือการเกิดเป็น
พระพุทธเจ้า โดยวิธีโอปปาติกะ : จิตเป็นอย่างไร เกิดเป็นอย่างนั้น, จิตเป็น
อย่างไรเกิดเป็นอย่างนั้น นั้นคือโอปปาติกะ.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๒๑๓-๒๑๔)
ความตาย
ความตายภาษาคน ก็คือ ตายชนิดที่จะต้องเอาใส่โลงไปเผาไปฝัง
แต่ความตายในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงความสลายแห่งความรู้สก
ึ ที่ว่า
เมื่อตะกี้นั้นเอง คือ ความรู้สก
ึ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นตัวฉัน ตัวกู นั่นแหละมัน
สลายไป นี้เรียกว่า ‘ความตาย’ ในภาษาธรรมะ
(ภาษาคน – ภาษาธรรม, ๒๕๓๗: ๒๐ – ๒๑)
ธาตุ
คำว่า “ธาตุ” นั้น ขอให้จำไว้เป็นประโยคสั้นๆว่า: คือปัจจัยในขั้นราก
ฐานของสิง่ ทุกสิ่ง มันเป็นมูล หรือเป็นเหตุ หรือเป็นปัจจัย, เรียกว่าเป็นปัจจัย
ก็แล้วกัน; ในชั้นที่เป็นรากฐานลึกสุดของสิ่งทุกสิง่ หมายความว่าสิ่งทุกสิ่ง
มันตั้งรากฐานอยู่บนสิง่ ที่เรียกว่าธาตุ....
สิ่งที่ไม่มช
ี ว
ี ต
ิ ก็เป็นธาตุ, มีชีวิต ก็เป็นธาตุ, เป็นวัตถุ มีแต่รป
ู ก็เป็น
ธาตุ, เป็นจิตเป็นใจก็เรียกว่า ธาตุ, แม้ท่ส
ี ุดแต่พระนิพพานก็เรียกว่าธาตุ
คือนิพพานธาตุ. สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในส่วนลึกตามธรรมชาติ จึงเรียกว่า สภา
วธรรม; แต่เมื่อมีเหตุปัจจัย โอกาสเหมาะสม ก็จะแสดงตัวออกมา. ที่พด
ู
อย่างนี้กเ็ รียกว่าพูดตามภาษาธรรม
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๖)
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ธาตุก็ดี ธรรมะนี้ก็ดี มีคำแปล ว่า ทรง, ทรงตัวเองด้วย, ทรงสิ่งอื่นด้วย
ถูกสิ่งอื่นทรงไว้ดว
้ ย นี้เป็นภาษาบาลี. มองดูสงิ่ ที่เรียกว่าธาตุ ตามหลัก
เกณฑ์แห่งภาษาบาลีจะได้ความอย่างนี้: ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่, หรือทรงอยู่
โดยตัวมันเอง แล้วมันก็ทรงสิ่งอื่นด้วยก็ได้, หรือว่ามันถูกสิ่งอื่นทรงด้วยก็
ได้, เป็น ๓ ความหมายอยู่ดังนี้...
สำหรับภาษาอังกฤษ แปลคำว่าธาตุ ธา – ตุ นี้ เป็นภาษาอังกฤษว่า
element แปลว่าส่วนที่เป็นรากฐาน. ถ้าจะให้คำนิยามให้มันชัดๆต้องพูดว่า
“ส่วนประกอบ ส่วนสุดท้ายที่เป็นขั้นรากฐาน ที่ถูกต้องและจำเป็น เพื่อ
ประกอบเป็นสิ่งสมบูรณ์ข้น
ึ มาสิ่งหนึ่งๆ”. ความหมายของคำว่า element ใน
ภาษาอังกฤษ คือส่วนประกอบส่วนสุดท้าย, หมายความว่าเราแยก ส่วน
ประกอบ แยกออกไป จนแยกออกไปไม่ได้อีก....
คำว่า ธา – ตุ นี้ มันตรงกับภาษาละตินว่า conditor, คำ conditor นี้ ตรง
กับคำว่า “ธร ธาตุ” ในภาษาบาลี. คำนี้แปลว่า เนื่องกันอยู่ และทรงกันไว้;
แสดงความหมายเด่นขึ้นไปอีก ว่ามันแยกกันไม่ได้, มันต้องเนื่องกันอยู่ มัน
เนื่องกันอยู่ผก
ู พันกันอยู,่ มันจึงทรงตัวกันไว้ได้...
ถ้าเป็นภาษาวัตถุ มันก็หมายถึงตัววัตถุ อย่างภาษาเคมีหรือแม้แต่
ภาษาฟิสก
ิ ส์. คำว่า element หรือธาตุ มันหมายถึงวัตถุ, หมายถึงตัววัตถุ....
ในทางพุทธศาสนา ต้องการจะพูดถึงธาตุ ในภาษานามธรรม ไม่ใช่
ภาษาวัตถุ, เป็นภาษาจิตใจ; แม้จะเรียกว่ารูปธาตุกห
็ มายถึงนามธรรม คือ
คุณสมบัตท
ิ ่ม
ี ีอยู่ในวัตถุ:...
การพูดถึงคุณสมบัตอ
ิ ย่างนี้เรียกว่าพูดถูกกว่าหรือพูดสูงกว่า คือไม่
ได้หมายถึงตัววัตถุ แต่หมายถึงคุณสมบัตใิ นวัตถุ; เช่นว่า ดินก้อนหนึ่ง
ส่วนที่มันเป็นของแข็งกินเนื้อที่น้น
ั เป็นคุณสมบัติของธาตุดิน; ที่ในดินไม่
ว่าดินชนิดไหน มันมีนำ
้ มันมีความชื้น รวมอยู่ในนั้นด้วย, และดินไม่วา
่ ดิน
ชนิดไหนมันมีธาตุไฟ มีอณ
ุ หภูมิระดับใดระดับหนึ่งรวมอยู่ด้วย, แล้วดินไม่
ว่าดินชนิดไหนมันมีแก๊ส ซึ่งกำลังระเหยอยู่ตลอดเวลา...
ธาตุทม
ี่ ีความเป็นตัวเองโดยเด็ดขาด เรียกว่า อสังขตธาตุ
ถ้าว่ามันเป็นตัวมันเองโดยเด็ดขาด ไม่มอ
ี ะไรมากระทำแก่มันได้; นี้
ก็เลยเรียกเป็นพวกที่ตรงกันข้ามอีกพวกหนึ่ง ก็เรียกว่า อสังขตธาตุ. ในเมื่อ
เรียกสิง่ นอกนั้นว่าสังขตธาตุ เราก็เรียกสิง่ ที่ตรงกันข้ามนี้ว่า อสังขตธาตุ,
หรือ สุญญธาตุ – ความว่าง, หรือ นิพพานธาตุ นิโรธธาตุ ก็แล้วแต่; มี
ความหมายในทางนามธรรมทั้งนั้น. สิ่งที่เรียกว่าธาตุในพุทธศาสนา มิได้
หมายเอาก้อนเนือ
้ หรือวัตถุน้น
ั เป็นธาตุ; แต่หมายเอาคุณสมบัติ, และยัง
หมายเอาคุณสมบัตท
ิ ถ
ี่ ก
ู ยึดถือว่า เป็นตัวกู – ของกู นั้นเป็นส่วนสำคัญ; มัน
ยิ่งเป็นนามธาตุมากขึ้น
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๑๕ – ๒๑)
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ธาตุ ๓
ความหมายของคำว่า “ธาตุ” ถ้าจะจำแนกให้มันเป็นเค้าๆ, ก็จำแนก
อย่างพระท่านสวดเมื่อตะกี้น้ว
ี า
่ : ธาตุมอ
ี ยู่ ๓ ธาตุ ๑. รูปธาตุ ธาตุที่ทำให้
ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมา. ๒. อรูปธาตุ ธาตุที่ทำให้ปรากฏ
เป็นอรูปธรรมขึ้นมา. ๓. นิโรธธาตุ ธาตุที่ทำให้ปรากฏความดับแห่งธาตุท้งั
หลายทั้งปวงขึ้นมา. มีอยู่ ๓ ธาตุเท่านั้น.
ธาตุที่ ๑ รูปธาตุ นี้เราคุ้นเคยกันมาก ทั้งในแง่ของวัตถุ และทั้งในแง่
ของคุณสมบัติท่ม
ี ีอยู่ในวัตถุนั้น; นี้เรียกว่ารูปธาตุหรือสังขตธาตุ, หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ารูปธรรมก็ได้. เมื่อตะกี้นี้ได้บอกแล้วว่า คำว่าธาตุ, ธา
– ตุ กับคำว่า ธรรม นี้ มาจากรากศัพท์อน
ั เดียวกันแท้เลย: คือคำว่า ธร พูด
ว่า รูปธาตุ ก็คือ รูปธรรม, พูดว่า รูปธรรม ก็คอ
ื รูปธาตุ....
ธาตุที่ ๒ เรียกว่า อรูปธาตุ ที่ทำให้เกิดอรูปธรรมทั้งหลาย. ธาตุ
นนี้เรียกว่า สังขตธาตุ.
ธาตุที่ ๓ เรียกว่า นิโรธธาตุ หรืออสังขตธาตุ คือธาตุทจ
ี่ ะเป็นที่ดบ
ั
เสียทั้งแก่รูปธรรม และอรูปธรรม. ธาตุมเี ท่านี้ ไม่มีมากไปกว่านี้; ตั้งแต่ข้ี
ฝุ่นเม็ดหนึ่ง สูงขึ้นไปจนถึงเทวดา พระเจ้า จนกระทั่งถึงนิพพาน รวมได้เป็น
สามอย่างเท่านั้นเอง คือ รูป อรูป และนิโรธ.
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๒๘)
ธาตุ ๖
คนเราประกอบอยู่ด้วยธาตุ ๖ ธาตุ นี้ หมายความว่า สิ่งที่มีชีวิต ละก็
จะต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุ ๖ ธาตุ. ส่วนที่เป็นโครงร่างนี้ ก็เรียกว่า ธาตุ ดิน
น้ำ ลม ไฟ ๔ ธาตุ แต่ละอย่าง เป็นธาตุหนึง่ ๆ คือ ธาตุดิน ธาตุนำ
้ ธาตุไฟ
ธาตุลม. อีกธาตุหนึ่งก็คอ
ื อากาศ หรือที่ว่างสำหรับเป็นที่ตั้ง ที่อาศัยแห่ง
ธาตุเหล่านั้น; แล้วอีกอย่างหนึ่ง ก็คอ
ื วิญญาณธาตุ. นี่คือธาตุใจ ที่จะปรุง
กันขึ้นเป็นจิต เป็นใจ เป็นความรู้สก
ึ นึกคิดได้.
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๗๑)
ทุกสิ่งเป็นสักว่าธาตุ
ขอให้ถอ
ื ว่านี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ที่แสดงให้เห็นว่า ทุกสิง่ เป็น
สักว่าธาตุ; ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ไปหลงสำคัญผิดว่า เป็นสัตว์เป็นบุคคล...
ถ้ายังเห็นว่าเป็นธาตุอยู่ ไม่ยด
ึ มัน
่ ว่าเป็นตัวตน ก็ไม่เห็นแก่ตน และ
ไม่มข
ี องตน; แล้วก็จะไม่เกิดกิเลส และไม่เกิดทุกข์. พอเห็นว่าเป็นบุคคล:
สำคัญไปว่าร่างกายนี้ จิตใจนี้เป็นบุคคล เป็นตัวเป็นตน; ฝ่ายนี้เป็นเราขึ้นมา
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ฝ่ายโน้นก็เป็นเขาขึ้นมา; เป็นของเราของเขาขึ้นมา. ความเห็นแก่ตนของ
แต่ละฝ่ายทำให้เกิดเบียดเบียนกันก็ได้; แม้ฝ่ายเดียวก็ยังเป็นทุกข์ เป็นร้อน
เพราะกิเลสที่เกิดขึ้น เพราะความเห็นแต่ตนนั้นก็ได้.
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๔๒ - ๔๓)
ขันธ์ ๕
รูปนั้นนับเป็นส่วนหนึ่ง. ส่วนนามหรือใจนั้นนับเป็น ๔ ส่วน; ทั้งนี้ก็เพื่อ
ให้ร้ว
ู า
่ ในส่วนที่เป็นนามหรือเป็นใจนั้น มันก็พร้อมเสมอที่จะทำหน้าที่ของ
มัน เช่น:
เวทนา นี้ก็พร้อมที่จะรู้สึกในสัมผัสนั้น เป็นความพอใจ หรือไม่
พอใจขึ้นมา;
สัญญา ก็ทำหน้าทีด
่ ำรงสติสัมปชัญญะสมปฤดีอยู่เรื่อย;
สังขาร ก็พร้อมที่จะคิดนึกไปตามเหตุการณ์ท่แ
ี วดล้อมเรื่อย;
วิญญาณ ก็พร้อมที่จะรู้แจ้ง ที่ตา ที่หู ที่จมูก เป็นต้น ว่าอะไร
เป็นอะไรอยู่เรื่อย.
ส่วนที่เรียกว่ารูปนั้น ก็หมายถึงเนื้อหนังร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่ แต่
ยังหมายถึงรูปที่แฝงอยู่ในร่างกายนั้นด้วย กล่าวคือ ภาวะที่แฝงอยู่ในนั้น;
เช่นร่างกายนี้เรายังมีภาวะที่แฝงอยู่ในนั้นว่า เป็นความสูงหรือต่ำ ดำหรือ
ขาว ความเป็นหญิงหรือชายเหล่านี้เป็นต้นรวมอยู่ด้วย. ภาวะที่เป็นหญิง
หรือเป็นชาย เป็นคนสูงหรือคนต่ำนี้ ก็รวมเรียกว่ารูปได้เหมือนกัน ดังนั้น
จึงมีรป
ู โดยตรงคือเนื้อหนังร่างกาย, และก็มร
ี ูปแฝง คือความเป็นอย่างนั้น
อย่างนี้ ดูได้ที่รป
ู นั้น; นี้รวมเรียกกันว่ารูป. และเมื่อรวมเวทนา, สัญญา,
สังขาร, วิญญาณเข้าอีกก็เป็น ๕; ๕ ส่วนซึง่ เรียกว่ากลุ่มหนึ่งของร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งรวมกันเป็นคนหนึ่งนั่นเอง.
(พุทธิกจริยธรรม, ๒๕๑๖: ๔๖-๔๗)
เมื่ออาตมาแรกบวช แล้วก็เรียนธรรมะตามที่มีสอนกันอยู่ สังเกต
เห็นว่าทุกคนมีความรู้เรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ท้งั ห้านี้ แปลกไปจาก
ความจริง ที่เราจะหาพบได้จากพระบาลีโดยตรง. ทุกคนรู้เรื่องขันธ์ห้า จำ
ชือ
่ ได้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, แล้วก็ทำตัวเป็นผู้ร้อ
ู วดเบ่ง
ว่าดีกว่าคนที่ไม่ร้ค
ู ำว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่พิจารณาดู
แล้วเห็นว่ามันชอบกล คือมีการสอนให้ร้ว
ู า
่ ขันธ์ทั้งห้าขันธ์น้น
ั เป็นสิ่งที่มี
อยู่พร้อมกันได้ในขณะเดียวกัน ในบุคคลคนหนึ่ง, คล้ายๆกับว่าเอาคนคน
หนึ่ง มาผ่าแล่งให้ออกเป็นส่วนๆได้ ๕ ส่วน อย่างนั้นแหละ เคยสอนกันว่า
แม้เวลาหลับ เราก็มีขันธ์ห้าอยูค
่ รบ เขาเดาเอาเอง.
เดี๋ยวนี้ จากความรู้ที่อาตมาได้ทนศึกษามาเป็นสิบๆปี มันไปได้
ความรู้เป็นอย่างอื่น, ไม่เหมือนนั้น ว่าขันธ์แต่ละขันธ์นี้ มันจะมีพร้อมกันทั้ง
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๕ ขันธ์ไม่ได้, แล้วมันจะมีอยู่ในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ได้; แม้แต่รูปขันธ์ก็ไม่
เรียกว่ามีอยู่ในขณะหลับ แม้วา
่ ร่างกายมันนอนอึดทึดอยู่ในเวลาหลับ อัน
นั้นมันยังมิใช่รูปขันธ์.
มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ารูปขันธ์ ก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่; ถ้าเมื่อร่างกาย
ที่ประกอบด้วยธาตุท้งั ๔ นั้น ทำหน้าที่ของรูปอยู่ เมื่อนั้นจึงจะเรียกว่ามีรูป
ขันธ์, ถ้ามันหลับ มันไม่ได้ทำหน้าที่ของรูปขันธ์ คือทำหน้าที่สำหรับจะเป็น
ที่ตั้งแห่งจิตสำหรับจะรู้อารมณ์ หรือว่าจะเป็นอารมณ์ สำหรับให้จิตรู้กต
็ าม.
ร่างกาย ดิน น้ำ ลม ไฟ ประกอบกันอยู่น้ี บางส่วนมันเป็นลูกตา, บาง
ส่วนมันเป็นหู, บางส่วนมันเป็นจมูก, บางส่วนมันเป็นลิ้น, บางส่วนมันเป็นผิว
หนัง, บางส่วนมันก็เป็นของที่เนื่องกันอยู่กบ
ั สิ่งเหล่านั้น, ถ้ามันทำหน้าที่
เช่นรูปที่เป็นลูกตา ทำหน้าที่แห่งการเห็นรูป เพราะเนื่องกันกับอายตนะ
หรือรูปภายนอก แล้วเกิดจักษุวิญญาณ; อย่างนี้แล้ว ลูกตาซึ่งเป็นรูปนั้น จะ
กลายเป็นรูปขันธ์ขึ้นมา หรือว่าส่วนใดของร่างกายทัง้ หมดนั้น ทำหน้าที่ให้
จิตได้รู้จก
ั สิง่ ทั้งปวงที่มากระทบขึ้นมา ร่างกายนั้นจึงจะเป็นรูปขันธ์.
รูปล้วนๆ ยังไม่ทำหน้าที่ของรูป ยังไม่เรียกว่ารูปขันธ์, รูปขันธ์จะเกิด
ขึ้น ก็ต่อเมื่อรูปกายนั้นทำหน้าที่ของรูป คือเป็นที่ตั้งแห่งนามหรือจิต ได้ทำ
หน้าทีข
่ องมันได้ด้วย. เมื่อใดรูปกายรับใช้จิต ให้จิตทำหน้าที่ของมันได้
เมื่อนั้นเรียกว่าเรามีรูปขันธ์. ดังนั้นมันต้องเป็นเวลาที่ต่น
ื อยู่ มิใช่หลับ และ
เป็นเวลาทีอาจจะรับอารมณ์ขา
้ งนอกได้, คือตาเห็นรูป หูฟงั เสียง จมูกได้
กลิ่น ลิ้นได้รส กายได้สม
ั ผัสผิวหนัง, ดังนี้ จึงเรียกว่ามีรป
ู ขันธ์.
เมื่อมันมีรูปขันธ์ข้างนอกข้างในถึงกันเข้าแล้ว ก็เกิดจักษุวิญญาณ
เป็นต้น นี้ก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์. เมื่อจักษุวิญญาณทำหน้าที่อย่างนัน
้ อยู่
ครบทั่ง ๓ สิ่งคือจักษุ และรูป และวิญญาณขันธ์แล้ว ก็เกิดผัสสะ มันตาม
กฎของธรรมชาติ, เกิดผัสสะ แล้วก็เกิดความรู้สก
ึ ที่เป็นเวทนา, จึงจะเรียกว่า
เกิดเวทนาขันธ์.
เวทนารู้สึกอย่างไรไปตามกฎของธรรมชาติแล้ว มันเกิดจิตอีกส่วน
หนึ่ง สำคัญมั่นหมายลงไปในเวทนานั้นว่าเป็นอะไร ว่าเป็นสุข เป็นทุกข์
เป็นชั้นดี ชั้นเลิศ ชั้นกลาง, ว่าเป็นอะไรก็ตาม, ที่แล้วแต่วา
่ มันจะสำคัญลงไป
ด้วยจิตที่ยังโง่อยู่นจ
ี้ งึ จะเรียกว่า สัญญาขันธ์ ได้เกิดขึ้น เพราะสำคัญมั่น
หมายลงไปที่เวทนานั้น.
ครั้นสัญญาขันธ์สำคัญมั่นหมายว่าอย่างไรแล้ว มันก็จะเกิดความ
คิดนึกเนื่องด้วยความมั่นหมายนั้น ว่าจะเอา ว่าจะมี ว่าจะได้ ว่าจะทำลาย
ว่าจะทะนุถนอม เป็นต้น มันก็เกิดสังขารขันธ์, สังขารขันธ์จึงเพิ่งมี.
นี่ท่านลองคิดดูเถอะว่าขันธ์ท้งั ๕ นี้มน
ั จะมีพร้อมกันอยู่ได้อย่างไร
เพราะว่ามันต้องอาศัยซึ่งกันและกัน, แล้วจิตนี้มน
ั ก็ดวงเดียว ทำหน้าที่ ๕
อย่างพร้อมกันไม่ได้ มันจึงทำหน้าที่ไปตามลำดับ.
เรื่องขันธ์ ๕ เป็นเรื่องสำคัญ ในฐานะเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับการ
ศึกษา, โดยเหตุทว
ี่ า
่ ขันธ์ ๕ เป็นทีต
่ ้งั แห่งความยึดถือว่าตัวตน; ถ้าเราไม่รู้
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เรื่องขันธ์ ๕ อย่างถูกต้อง ก็ตอ
้ งมีความยึดถือว่าตัวตนอยู่ตลอดไป. ดังนั้น
เราจะต้องรู้เรื่องขันธ์ ๕ ให้ถก
ู ต้องและให้สมบูรณ์ จึงจะสามารถถอนความ
ยึดถือว่าตัวตนเสียได้ ในสิ่งทัง้ ปวง นี่ความรู้เรือ
่ งขันธ์ทงั้ ๕ จึงเป็นเรื่อง
สำคัญ; ถ้ามันยังหลับอยู่ ยังมืดอยู่ มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไร
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๔๓๙- ๔๔๑)
จิต
นักปราชญ์บณ
ั ฑิตทั้งหลาย ตั้งแต่กาลก่อนพระพุทธเจ้าก็ดี หรือ
พระพุทธเจ้าเองก็ดี ได้ยืนยันเป็นอันเดียวกันว่า สิ่งที่เรียกว่า จิต นี้ เป็นสิ่ง
ที่รู้อะไรได้ในตัวมันเอง. ที่เขาเรียกว่า ม – น หรือ มโนนี้ คำนี้แปลว่า รู้ ;
หมายความว่า ธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ร้ไ
ู ด้ในตัวมันเอง; เพราะมันมี
คุณสมบัตร
ิ ู้ เช่นเดียวกับว่า ไฟมีคุณสมบัติรอ
้ น หรือมีคุณสมบัติเผาสิ่งที่
เข้าไปเกี่ยวข้อง เข้าไปสัมพันธ์ ไฟมีคุณสมบัติอย่างตายตัวอย่างนี้.
ทีนี้ส่งิ ที่เรียกว่า จิต หรือธาตุจิต หรือมโนธาตุนี้ ก็เหมือนกัน มี
คุณสมบัตต
ิ ายตัวอยู่อย่างหนึ่ง คือว่ารู้; เพราะว่ามันมีแสงสว่างอยู่ในตัว
มันเอง. แต่ทน
ี ถ
ี้ า
้ หากว่า เอาโคลนไปหุ้มให้หนาๆเข้าไว้ มันก็สอ
่ งแสงออก
มาไม่ได้.
เหมือนกับเราเอาเพชรสักเม็ดหนึง่ มาหมกโคลนไว้ รัศมีของเพชร
ส่องออกมาได้อย่างไร? ที่แท้มน
ั ก็ส่องอยู่ แต่ว่ามันถูกปิดบังไว้ด้วยโคลน
เราจึงมองไม่เห็นรัศมีของเพชร. จิตนี้ก็เหมือนกัน ถ้าอย่ามีสิ่งที่เรียกว่า
ความโง่ เข้าไปปกปิดหุ้มห่อแล้ว จิตนี้กร
็ อ
ู้ ะไรได้ ตามคุณสมบัติในตัว
มันเอง. เพราะฉะนั้น หน้าที่ของเราจึงมีอยู่แต่เพียงว่า ช่วยแกะโคลน
นั่นออก.
(วิสาขบูชาเทศนา, ๒๕๒๕: ๒๑๘-๙)
จิต เป็นเหมือนความว่าง ซึ่งภายในนั้น ย่อมไม่มค
ี วามสับสนและ
ความไม่ดีตา
่ งๆ ดังจะเห็นได้ในเมื่อดวงอาทิตย์ผา
่ นไปในที่ว่างนั้นย่อม
ส่องแสงไปได้ทั้งสีม
่ ุมโลก. เพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น และให้ความสว่าง
ทั่วทั้งพื้นโลก ความว่างที่แท้จริงนั้น ก็ไม่ได้สว่างขึ้น; และเมื่อพระอาทิตย์
ตก ความว่างก็ไม่ได้มด
ื ลง. ปรากฏการณ์ของความสว่างและความมืด
ย่อมสับเปลีย
่ นซึ่งกันและกัน แต่ธรรมชาติของความว่างยังคงไม่เปลี่ยน
แปลงอยู่นน
ั่ เอง.
จิต ของพุทธะ และของสัตว์ทั้งหลาย ก็เป็นเช่นนั้น. ถ้าเธอมองดู
พุทธะ ว่าเป็นผู้แสดงออกซึง่ ความปรากฏของสิ่งที่บริสท
ุ ธิ์ผ่องใสและรู้แจ้ง
ก็ด,ี หรือมองดูโลกทั้งหลาย ว่าเป็นผู้แสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่โง่
เง่า มืดมน และมีอาการสลบไสลก็ด,ี ความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้น อันเป็นผล
เกิดมาจากความยึดมั่นต่อรูปธรรมนั้น จะกันเธอไว้เสีย จากความรู้อน
ั สูงสุด
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ถึงแม้ว่าเธอจะได้ปฏิบต
ั ิมาตลอดกี่กัปป์นบ
ั ไม่ถว
้ น ประดุจเม็ดทรายในแม่
น้ำคงคาแล้วก็ตาม.
มีแต่ จิตหนึ่ง นี้เท่านั้น และไม่มส
ี ิ่งอืน
่ ใด แม้แต่อนุภาคเดียวทีจ
่ ะอิง
อาศัยได้ เพราะว่า จิต นั่นเอง คือ พุทธะ. ถ้าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่อง
ทาง ทาง ทางโน้น ยังไม่ลืมตาต่อสิ่งซึ่งเป็นสาระ กล่าวคือ จิตนี้, พวกเธอ
จะต้องปิดบัง จิต นัน
้ เสีย ด้วยความคิดปรุงแต่งของเธอเอง. พวกเธอจะ
เทีย
่ วแสวงหาพุทธะนอกตัวเธอเอง และพวกเธอจะยังคงยึดมั่นต่อรูปธรรม
ทั้งหลาย, ต่อการปฏิบต
ั เิ มาบุญต่างๆ และสิง่ อื่นๆ ทำนองนั้น. ทั้งหมดนี้เป็น
อันตราย และไม่ใช่หนทางอันนำไปสู่ความรู้อันสูงสุดที่กล่าวนั้น แต่อย่าง
ใดเลย.
(คำสอนฮวงโป: ๗)
อายตนะ
อายตนะ หมายถึงที่มา, ทางมา หรือบ่อเกิด, บ่อที่ให้เกิดอะไรขึ้นมา,
ทางที่จะให้อะไรมาสู่ แล้วมีอน
ั นั้นขึ้นมา, หรือที่ๆมีอะไรมาสู่แล้วมีอะไร
อันนั้นขึ้นมา นั่นแหละเรียกว่าอายตนะ...
พิจารณาดูสก
ั นิดหนึ่ง จะเห็นลึกลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งว่า อายตนะ
หมายถึงที่ หรือสิ่ง หรืออะไรก็ตาม ที่จะทำความรู้สก
ึ ได้, ทำให้เกิดความรู้
สึกขึ้นมาได้, เป็นบ่อเกิดของความรู้สก
ึ ทางตา ทางหู เป็นต้น; จึงเอามาใช้
เป็นภาษาธรรม. คำว่าอายตนะ ถูกเอามาใช้เป็นภาษาธรรม จำกัดความ
ชัดลงไปว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นีก
้ ลุม
่ หนึ่ง, แล้วรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ นี้อก
ี กลุ่มหนึ่ง. อย่างแรกเป็นอายตนะภายใน,
อย่างหลังเป็นอายตนะภายนอก; นี่เป็นทางมา เป็นทีม
่ า, เป็นบ่อเกิด, ของ
“เรื่อง”. “เรื่อง” นี้คืออะไร? คือการปรุงแต่งทางจิต ที่จะเกิดกิเลสและ
ความทุกข์...
อายตนะทั้ง ๒ กลุ่มนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าสิง่ ทั้ง
ปวง; ท่านตรัสว่า ดูกอ
่ นภิกษุทั้งหลาย, เราจะแสดงสิ่งทั้งปวงแก่เธออย่างนี้ :
สพฺพํ โว ภิกข
ฺ เว เทสิสส
ฺ ามิ แล้วก็ทรงแสดง ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น
ลิ้นกับรส กายกับสัมผัสทางผิวกาย ใจกับความรู้สึกทีร
่ ู้สก
ึ แก่ใจ อย่างนี้; ๖ คู่
๑๒ อย่าง นีค
้ อ
ื สิ่งทั้งปวง. เราตั้งหลักกันเสียใหม่ว่า อายตนะนี่คอ
ื สิ่งทั้งปวง
ไม่มอ
ี ะไรที่ไม่ใช่อายตนะ; ถ้าไม่เกี่ยวกับอายตนะ สิ่งนั้นมีกจ
็ ะเหมือนกับ
ไม่มี.
ตรงนี้ต้องคิด ต้องสังเกตให้ดี เดี๋ยวจะไม่เข้าใจ. ถ้าไม่เป็นสิ่งที่เข้า
มาสู่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจได้แล้ว ก็เหมือนกับไม่มี จริงไหม? อะไรล่ะ ที่
ว่ามันจะมีอยู่ได้โดยที่ไม่ตอ
้ งเข้ามาสู่ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ? หรือว่า
ถ้าเราไม่มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เสียอย่างเดียว เท่านั้น สิ่งทั้งหลายก็
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เหมือนกับไม่ม,ี มีค่าเท่ากับไม่มี. นี่ อย่างเรไรร้องอยู่เดี๋ยวนี้ ถ้าเราไม่มห
ี ู
จะมีเสียงได้อย่างไร? นี่ก็เหมือนกับว่า เรไรมิได้มแ
ี ละมิได้ร้อง. นี้จึงเรียกว่า
สิ่งทั้งปวงนั้นมันอยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กับรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์; เราเรียกสั้นๆว่า อายตนะ สิ่งทัง้ ปวงคืออายตนะ มี
เท่านั้นเอง.
(ปรมัตถสภาวธรรม: ๒๕๔๓: ๒๓๙ – ๒๔๐)
สังขาร
สังขาร มันมีถึง ๓ ความหมายอย่างนี้ ผู้ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขาร, ผู้
ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขาร, กิรย
ิ าปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขาร.
(ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข(ระดับมหาวิทยาลัย๑๐ชั่วโมง), ๒๕๒๕: ๒๗๑)
คำว่า สังขาร ในภาษาธรรมะแท้ๆ ไม่ได้เพ่งเล็งถึงร่างกาย มันเพ่ง
เล็งถึงความหมายไกลไปกว่านั้น. ต้องฟังให้ดๆ
ี ว่าสังขารนั้นคืออะไร คำว่า
สังขารนี้แปลว่าการปรุงแต่ง; สังขาร โดยคำบาลี ก็แปลว่ากระทำพร้อม, สํ
แปลว่า พร้อม, ขาร คือ การนั่นเอง, สังขารก็แปลว่ากระทำพร้อม กระทำ
ครบ ก็คือปรุง, เราเรียกสั้นๆว่าปรุง. ถ้ามีการกระทำครบถ้วนจนให้เกิดสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา เราเรียกว่ามันปรุง.
(ฟ้าสางระหว่าง๕๐ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๔๔๔-๔๔๕)
ปฎิกิรย
ิ าที่เกิดมาจากการปรุงแต่ง เรียกว่ารส ในที่น้ี เป็นที่ต้งั แห่ง
ความยินดีของสัตว์ทย
ี่ ังมีอวิชชาหรือโง่เขลา. สิ่งนี้เป็นสังขาร ที่กำลังเป็น
ปัญหา ยิ่งกว่าสังขารในความหมายใดๆ; เพราะว่าเราจะไปทำผิดอะไร ไป
หลงในอะไร นั่นก็คอ
ื ไปหลงในสังขารส่วนนี้ คือส่วนที่เป็นรสของการปรุง
แต่งนั้น: ระบุไปตรงๆก็ว่าสุขเวทนา ทั้งหลาย.
(โมกขธรรมประยุกต์, ๒๕๑๙: ๑๘๔)
การปรุงแต่งนั่นแหละเป็นความทุกข์ เพราะเหตุใด? เพราะเหตุวา
่
การปรุงแต่งนั้นต้องเนื่องด้วย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน; เพราะฉะนั้นจึง
เป็นทุกข์. หรือพูดกันง่ายๆว่าเพราะการปรุงแต่งนั้นทำให้หยุดไม่ได้. การ
ปรุงแต่งต้องเปลี่ยนแปลงเรื่อย มันหยุดไม่ได้; เพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕:๓๒๒)
อารมณ์
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คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยนั้น หมายถึงความรู้สก
ึ ในใจมากกว่า;
เช่นพื้นเพของจิตใจในขณะนั้นเป็นอย่างไร, เรียกว่าอารมณ์ของเขาเป็น
อย่างไร, อารมณ์กำลังดี อารมณ์กำลังไม่ดี. นี้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทย
ใช้กันไปเสียอย่างนี้; มันคนละเรื่องกับในภาษาบาลี ซึ่งคำว่า “อารมณ์”
หมายถึงสิ่งที่จะเข้ามากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.
ถ้ากระทบแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไร งุ่นง่านอยู่ในใจ อันนัน
้ ไม่ได้
เรียกว่าอารมณ์; อันนั้นก็เรียกว่า กิเลสอย่างอื่น เช่นเรียกว่า ตัณหาบ้าง
อุปาทานบ้าง; ถ้าจัดเป็นพวกขันธ์ ก็เรียกว่า เวทนาขันธ์บ้าง สัญญาขันธ์บา
้ ง
สังขารขันธ์บา
้ ง; ถ้าเป็นความคิดที่ง่น
ุ ง่านก็เรียกว่า สังขารขันธ์ ทั้งนั้น; ดัง
นั้นเราจะต้องถือเอาคำว่า อารมณ์ในบาลีมาเป็นหลัก.
อารมณ์ ถ้าถือตามหลักในทางพุทธศษสนา ก็แปลว่า สิ่งที่อาศัยกัน
กับจิต จะเรียกว่า เป็นที่หน่วงของจิต มันก็ยงั ได้; ถ้าเข้าใจผิดมันก็ผิดได้;
เรียกว่าสิ่งที่อาศัยอายตนะ แล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกเป็นจิตขึ้นมา จิตกำลัง
หน่วงสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กไ
็ ด้; แต่จะให้เป็นตัวตนนั้นไม่ได้.
โดยพยัญชนะก็มอ
ี ยู่อย่างนี้ ตัวพยัญชนะก็ยังกำกวม อารมฺมณํ
หรือที่มาจาก อาลมฺพนํ ก็แปลว่า ที่หน่วงของจิต. ถ้าจะถือว่ามาจาก รม ที่
แปลว่า ยินดี ก็แปลว่า มันเป็นที่หลงใหลยินดีของจิต อย่างนี้กย
็ ังได้อก
ี .
แต่ขอให้ร้จ
ู ักจากภายในดีกว่า ที่จะมารู้จก
ั จากตัวหนังสือ เมื่อตาก
ระทบรูปเมื่อหูกระทบเสียง เป็นต้น มันเกิดอะไรขึ้นในใจ, แล้วสังเกตเอาที่
นั่นก็แล้วกันว่ารูปที่มากระทบตานั้นมันคืออะไร? เสียงที่มากระทบหูน้น
ั มัน
คืออะไร? จะค่อยเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นทีละน้อยๆ ว่า อารมณ์นั้นคืออะไร. แต่
ให้เข้าใจไว้ทห
ี นึ่งก่อนว่า สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ๆ ที่มากระทบนี้ มันยังไม่ดี
ไม่ชั่ว ยังไม่จด
ั เป็นสิ่งดีสงิ่ ชั่ว; อารมณ์ล้วนๆ ยังไม่ดไ
ี ม่ช่ว
ั จะได้ร้จ
ู ัก
ป้องกันอย่าให้เป็นไปในทางชั่ว, ให้เป็นไปแต่ในทางดี ได้ตามปรารถนา.
(ก ข กา ของการศึกษาพุทธศาสนา, ๒๕๒๘: ๑๖๖-๑๖๘)
ถ้าจะพูดโดยข้อเท็จจริง หรือ ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง ในชีวต
ิ
ของคนเรา อารมณ์มน
ั ก็คือ “โลก” นั่นเอง. เดีย
๋ วนี้เราไม่รู้จก
ั โลก ใน
ฐานะอย่างนี,้ เราไปเข้าใจความหมายของคำว่า โลก แคบไปบ้าง หรือว่า
เขวไปบ้าง.
ถ้าจะรู้ตามหลักพุทธศาสนาแล้ว โลกทั้งหมดก็คอ
ื สิ่งที่จะมาปรากฏแก่
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรา, เรามีเพียง ๖ อย่าง, แล้วมันก็ปรากฏได้
เพียง ๖ ทาง, มากกว่านั้นมันปรากฏไม่ได้. ดังนั้น โลก ก็คอ
ื สิ่งที่จะมา
ปรากฏแก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ๖ อย่างของเรา. โลกก็คือ รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ ๖ ประการเท่านั้น, ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น.
ฉะนั้น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ แต่ละอย่างๆ ก็คอ
ื
โลกในแต่ละแง่มุม นั่นเอง. ที่เป็น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็อยู่ขา
้ ง
นอก จะเรียกว่าอยูข
่ า
้ งนอกก็ได้. ที่เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในใจ ปรุงขึ้นในใจก็
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เรียกว่า โลกข้างใน ก็ได้; แต่มน
ั ก็เป็นโลกอยู่นั่นแหละ; เพราะมันเป็นสิ่งที่
จิตจะต้องรู้สก
ึ จิตรู้สก
ึ ก็เรียกว่าโลกสำหรับจิต ตา หู จมูก ลิ้น กาย รู้สก
ึ ก็
เรียกว่าโลกสำหรับตา หู จมูก ลิ้น กาย. นี้ขอให้มองให้ชัด ตามพระพุทธ
ประสงค์วา
่ โลกคืออารมณ์, อารมณ์ก็คอ
ื โลก.
(ก ข กา ของการศึกษาพุทธศาสนา, ๒๕๒๘: ๑๗๐-๑๗๑)
กิเลส
คำว่า “กิเลส” ตามตัวหนังสือ แปลว่า เศร้าหมอง เพราะฉะนั้นคำว่า
กิเลส ก็ไม่มีอะไรมาก นอกจากสิ่งที่ทำให้เราเศร้าหมอง...คำว่า “เศร้า
หมอง” ในที่นี้ ต้องหมายให้กว้างทั่วไป เช่นว่า ราคะหรือโลภะ ทำให้เศร้า
หมอง, โทสะ ความโกรธ ประทุษร้าย ทำให้เศร้าหมอง, โมหะ ทำให้เศร้า
หมอง
(หลักปฏิบัติที่สำคัญในพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๒: ๑๕๒)
กิเลสไม่มต
ี ัวไม่มีมต
ี นอะไร เป็นความรู้สก
ึ ที่ปรุงแต่งขึ้นมาในจิตใจ
แต่มน
ั ก็มฤ
ี ทธิ์มีเดชมากเหลือประมาณ แล้วก็ทำให้เกิดกรรมขึ้นมา แล้ว
มันช่วยไม่ได้ที่จะไม่ให้เป็นไปตามกรรม, หรือตามผลกรรม, เพราะมันมา
จากอวิชชา; ต่อเมื่อทำลายอวิชชาได้จึงจะไม่เป็นกิเลส ไม่ทำกรรม ไม่รับ
ผลกรรม. ถ้ายังโง่อยู่แล้วก็ต้องมีกรรม มีรับผลกรรม.
(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๒๘๒)
กิเลสมันทำหน้าที่ของมันได้ทุกอย่าง; ที่รา
้ ยกาจที่สด
ุ อีกอย่างหนึ่งก็
คือว่า “มันตอก” หรือ “มันตรึง” หรือ “มันลงหมุด” ยึดแน่นไว้กบ
ั ความทุกข์
หรืออารมณ์ท่ม
ี าทำให้เกิดความทุกข์
กิเลสนีม
้ ันมีอาการเหมือนกับตอกตะปู หรือว่าตรึงไว้ด้วยหมุด ปัก
เสียบไว้ให้มน
ั ติดอยูท
่ ี่นั่น เหมือนเอาหลาวเสียบปลาให้มน
ั ติดอยู่กับดินนั้น.
จิตหรือวิญญาณของคนมันจึงติดแน่นอยู่กบ
ั โลกหรือความทุกข์.
นี่เรียกว่า เรามันถอนตัวออกมาจากความทุกข์ได้ยากเพราะเหตุน้ี
คือติดอยู่ในวัฏฏสงสารเหมือนที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้น, หลุดออกมาได้ยาก.
ไม่สามารถที่จะทำลายวัฏฏสงสารให้หยุด ให้แตกกระจายออกไป, มันก็ติด
แน่นไปกับวัฏฏสงสาร เป็นวงกลม ด้วยแรงเหวี่ยงของวัฏฏสงสารที่มีความ
ดึงดูดมาก.
(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๗๖)
สิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้น โดยเนื้อแท้มน
ั เป็นตัวพลังงาน ที่รน
ุ แรงอย่าง
ใดอย่างหนึง่ เหมือนกับภาวะทีเ่ ป็นสติปัญญาเหมือนกัน. พลังงานที่มี
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สัมมาทิฏฐิครอบงำ เราเรียกว่า กำลังของสติปญ
ั ญาหรือกำลังของโพธิ ที่
จะทำให้ตรัสรู้; แต่พลังงานที่ถก
ู ครอบงำโดยมิจฉาทิฏฐิน้น
ั เราเรียกว่ากิเลส.
(ชุมนุมล้ออายุ เล่ม๑, ๒๕๒๕: ๑๐๕-๑๐๖)
ราคะ โทสะ โมหะ
กิเลสนัน
้ มันมีมาก โดยเค้าใหญ่ๆ หรือที่เป็นประธานท่านทั้งหลายก็
ได้ยินกันอยู่แล้วว่ามีอยู่ ๓ คือ ราคะ หรือโลภะ นี้อย่างหนึ่ง, อย่างที่สอง
คือโทสะ หรือโกธะ, อย่างที่สาม คือโมหะ; หรือพูดติดปากอย่างที่ชาวบ้าน
ว่า ก็คอ
ื โลภ โกรธ หลง หรือว่า ราคะ โทสะ โมหะ ก็สด
ุ แท้. ชื่อนี้มันเป็น
ประธานของกิเลส เป็นหัวหน้าอยู่ ๓ อย่าง แต่อย่าลืมว่าทั้งสามมันก็เป็น
ของมาจากต้นตอเดียวกัน คือมาจากอวิชชาทั้งนั้น ไม่วา
่ โลภะ โทสะ
โมหะ ล้วนมาจากต้นตอเดียวกัน คือ อวิชชา ทั้งนั้น; แต่โดยหน้าที่หรือ
อาการทีม
่ ันแสดงออกมา นั้นต่างกัน เราจึงบัญญัติชื่อให้เป็นชื่อ ๓ ชื่อได้.
ท่านนิยมบัญญัตก
ิ ันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล หรือก่อนพุทธกาลก็ตาม เป็น ๓
นี้ทั้งนัน
้ ท่านเอาอะไรเป็นเกณฑ์แบ่ง? อาตมาอยากจะแนะตามความเข้า
ใจของตนเอง โดยอาศัยการสังเกตจากเรือ
่ งต่างๆที่มอ
ี ยู่ในพระคัมภีร์ ว่า
ท่านแบ่งกิเลสออกเป็น ๓ อย่างนั้น มีหลักดังนี้:
กิเลสประเภทแรก คือราคะ หรือโลภะนั้น หมายถึงกิเลสที่เป็นเหตุให้
เข้าไปหาอารมณ์ เข้าไปรักไปยึดถือ ไปกอดรัด ในอารมณ์คือ รูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัส; นี่เป็นกิเลสอย่างแรก มีอาการอย่างนี้.
กิเลสประเภทสอง คือโทสะ หรือโกธะนั้น มันมีอาการทีจ
่ ะผลักดัน
ออกไปเสียให้พ้นจากตัว คือผลักให้ออก แทนที่จะเข้าหาอารมณ์ มันตรง
กันข้ามกับอย่างแรกเช่นนี.้
กิเลสประเภทสาม คือโมหะนั้น ไม่มีอาการทั้งสองอย่างนั้นเลย
เพราะมันปราศจากความรู้ มันจึงอยูใ่ นลักษณะทีง่ ง ไม่ร้ว
ู า
่ อย่างไรแน่ แล้ว
เป็นเหตุให้วนเวียนๆอยู่รอบอารมณ์น้น
ั ไม่รู้ว่าจะเอาดี หรือไม่เอาดี.
(หลักพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๒: ๑๕๖ – ๑๕๗)
ตัณหา
เหตุให้เกิดทุกข์ เรียกว่า ทุกขสมุทยสัจจ์: สมุทยะ แปลว่า ตั้งขึ้นอย่าง
ครบถ้วน, เรียกสั้นๆว่า สมุทัย แปลว่า ตั้งขึ้นอย่างครบถ้วน; ทุกขะ ก็ แห่ง
ทุกข์ ทุกขสมุทัย ก็ การตั้งขึ้นอย่างครบถ้วนแห่งทุกข์ คือเหตุให้เกิดทุกข์.
นั่นคืออะไร? ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมากที่สุด; เราก็ได้ยน
ิ มากที่สด
ุ
แล้วเป็นเรื่องแรกเป็นปริยายอันแรก ก็คอ
ื ตรัสว่า ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์.
มีพระบาลี อย่างทีส
่ วดกันอยู่ ยายํ ตณฺหา โปโนพฺ ภวิกา นนฺทิราคสหคตา
ตตฺรตตฺราภินนฺทน
ิ ี - ตัณหาใดมันเป็นไปเพื่อภพใหม่เกิดใหม่ ประกอบอยู่
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ด้วยนันทิราคะ คือความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลิน เป็นเหตุให้
เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ. นี่เรียกว่าตัณหา; อย่างที่มีบาลีธม
ั มจักก์
เป็นหลักฐานอยู่เป็นสูตรแรก ความอยากเกิดขึ้นแล้ว ความทุกข์ก็จะตามมา
แต่ว่าความอยากในที่น้ต
ี ้องเรียกว่า ตัณหา จึงจะเป็นสิ่งที่มาจากอวิชชา.
ข้อนี้ภาษาไทยพูดกำกวมว่า ความอยาก; ความอยาก เป็นตัณหาก็
ได้, ไม่เป็นตัณหาก็ได้. ต่อเมือ
่ มันมาจากอวิชชา ความอยากจึงจะ
เป็นตัณหา. ถ้ามาจากสติปัญญาที่ถูกต้อง ความอยากนี้มไ
ิ ด้เป็นตัณหา; แต่
เป็นเหตุอันหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดการกระทำ, เกิดการกระทำที่มป
ี ระโยชน์
ก็ได้. ฉะนั้นถ้าว่าจะเป็น ตัณหา ให้เกิดทุกข์แล้ว ต้องเป็นความอยากที่มา
จากอวิชชา คือความไม่รู้ แล้วมันจะได้ไปเกิดความยึดมั่นถือมั่น.
ความอยากเกิดขึ้นแล้ว จะเกิดความรู้สก
ึ กูผู้อยาก. พอเกิดกูผ้อ
ู ยาก
นั้นคือความยึดมั่น; มันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะยึดมั่น เพราะว่ากูกไ
็ ด้หิ้ว ได้
หอบ ได้ถอ
ื เอาสิ่งใดเข้าแล้ว คือสิ่งที่ตัวอยากนัน
้ เอง. นี้ ตัณหาคือความ
อยาก ทำให้เกิดเป็นความรู้สก
ึ ขึ้นมาเป็นตัวกูอยาก.
(ไกวัลยธรรม, ๒๕๒๓: ๑๗๕ – ๑๗๖)
ตัณหา ๓
ตัณหาในกาม คือความอยากในสิ่งที่ตนใคร่. ตัณหาในภพ คือใน
ความมีความเป็น. ตัณหาในวิภพ คือในความไม่มีไม่เป็น.
ตัณหาอย่างแรกได้แก่ มีตณ
ั หาในกามคุณ หรือในกามารมณ์ คือรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เป็นไปในทางกามตามวิสัยโลก.
ตัณหาประเภทที่ ๒ ว่าตัณหาในภพนั้นได้แก่ ตัณหาในความเป็น
อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ตน อยากจะเป็น; เช่นอยากเป็นใหญ่เป็นโต อยาก
เป็นเทวดา อยากเป็นพรหม หรืออยากเป็นอย่างใดอย่างหนนึ่งในภพใด
ภพหนึ่ง ซึ่งโดยเฉพาะจำกัดอยู่เพียงแค่รป
ู ภพ หรือ คือบรรดาสิ่งทั้งหลาย
ที่มีรป
ู มีร่าง. ถ้าสูงไปกว่านี้ เรียกว่า วิภวตัณหา.
ตัณหาประเภทที่ ๓ วิภวตัณหา คือความอยากในอันที่จะไม่มีไม่เป็น
ในเรื่องต่างๆ เช่นไม่อยากเป็นคนยากจน ไม่อยากเป็นคนต่ำต้อยน้อยหน้า;
อย่างนี้กเ็ รียกว่า วิภวตัณหาด้วยเหมือนกัน. แต่ส่วนใหญ่หมายถึงความ
อยากในทางที่ไม่มีรูป ไม่มีรา
่ ง ได้แก่อรูปพรหม หรืออรูปภพ โดยคิดว่า
มีรป
ู มีร่างกายนี้ มันเป็นทีต
่ ้งั ของความทุกข์, มีแต่ใจอย่างเดียว จะได้ไม่
เป็นที่เกิด ที่แก่ ที่เจ็บ ที่ตาย แล้วจะได้มีความทุกข์น้อยลง, จึงได้มีตณ
ั หา
ในวิภพคือความไม่มีรป
ู มีร่างเช่นนั้น จึงได้เกิดตัณหาเป็น ๓ ประเภท
ด้วยกัน.
(อาสาฬหบูชาเทศนา, ๒๕๒๔: ๖๖)
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กิน – กาม – เกียรติ
มรดกที่ ๑๕๖ : สิ่งที่ต้องรู้จักเป็นพิเศษ คือ ๓ ก. และ ๓ ส. ๓ ก. คือ กิน
– กาม – เกียรติ ย่อมกัดเอาผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างโง่เขลา แล้วก่อให้
เกิดกิเลส. กำจัดโทษของ ๓ ก. แล้วมี ๓ ส. คือ สะอาด – สว่าง – สงบ. ที่
ต้องรู้จักเป็นพิเศษ ก็เพราะยากที่จะรู้จักตามที่มันเป็นจริง, มักจะรู้จักกันอยู่
ตามที่มันแสดงตัว อย่างที่มันไม่เป็นจริง เพราะความเขลา ของผู้ที่เข้าไป
เกี่ยวข้องนั่นเอง.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑:
๑๓๕)
กามารมณ์
กามารมณ์เป็นเรื่องของเนื้อหนัง ความสุขทางเนื้อหนัง; รวมตา หู
จมูก ลิ้น กาย แล้วก็ใจที่มาตกเป็นทาสของอารมณ์ นี้ก็เป็นเรื่องของเนื้อ
หนังไปหมด. ใช้คำว่าเนื้อหนังคำเดียวก็กินความหมด, แล้วทุกอย่างคือทั้ง ๕
หรือ ๖ อย่างนี้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์นี้ ต้องเป็น
เรื่องระหว่างเพศ; ถ้าเป็นเรื่องเพศเดียวกันก็ต้องเป็นความลวง หรือ
imagination ของเพศตรงข้าม; เพราะฉะนั้นเรื่องทุกอย่างจึงต้องเป็นความรู้
สึกเกี่ยวกับทางเพศตรงข้าม จึงจะเป็นความรู้สก
ึ ทางกามวัตถุ
หรือกามารมณ์.
(บรมธรรม ภาคต้น, ๒๕๒๕: ๓๔๐)
เรื่องกาม นั้นเป็นเรื่องเพศโดยตรง. เรื่องเกียรติมันยังเป็นเรื่องบริวาร
หรือขี้ข้าของเรื่องเพศ. เพราะฉะนั้นอย่าคุยโตไปว่า “ผมต้องการเกียรติ,
ผมต้องการเกียรติ” นี่ระวังให้ดี ว่าเรื่องเกียรติมน
ั ก็ยังไม่พ้นไปจากเรือ
่ ง
เพศ แต่มันซ่อนอยู่ลึกมาก; จนกระทั่งออกไปบวชก็ยังไม่พ้นไปจากอำนาจ
ของเพศผลักดัน ในมุมกลับ ในแง่ตรงกันข้าม. ในเรื่องบวชสมัยโบราณ
ครั้งพุทธกาลดูจะเป็นเรื่องเพศโดยตรงด้วยซ้ำไป. พระพุทธเจ้าตรัสถาม
พวกชฎิลพันคนว่า บวชทำไม? บูชายัญทำไม? ทำไมบวชเป็นชฎิล? ก็เพื่อ
สตรี เขาบอกอย่างนั้น, เขาหมายถึงเพศรสที่สูงขึ้นไปในโลกหน้า ในชาติ
หน้า ในภพหน้า; เพราะไม่มีความรู้สึกอะไรสูงไปกว่านั้น แม้ว่าจะมาชอบ
เพศชนิดที่เป็นมนุษย์ๆ ด้วยกัน ก็ยังชอบเรื่องเพศที่สูงไปกว่ามนุษย์ทเี่ ป็น
เทวดาหรือเป็นสวรรค์.
(ฆราวาสธรรม, ๒๕๑๘: ๑๙๐-๑๙๑)
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คำพูดเกี่ยวกับคำว่า กาม กามนี้มีหลายคำ แต่แล้วมันสำคัญอยู่ที่ส่งิ
ที่เรียกในทีน
่ ี้ว่า “กามวัตถุ”. กามวัตถุ คือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งของกาม คือ
ความใคร่, ตัววัตถุกามเป็นที่ต้งั ของกิเลสกาม เป็นอารมณ์ของกิเลสกาม;
ถ้าทั้งสองฝ่ายยังไม่พบกัน ยังไม่มีเรื่อง. เพราะฉะนั้นจึงเป็นการกระทำ
ของระหว่างสองฝ่ายร่วมกัน คือวัตถุกามกับ กิเลสกาม สิ่งทีเ่ รียกว่า
กามารมณ์จงึ จะเกิดขึ้น.
(บรมธรรม ภาคต้น, ๒๕๒๕: ๓๓๖)
บ้าวูบเดียว
กามารมณ์นี้มน
ั เป็นเหยื่อหรือเป็นค่าจ้างที่ธรรมชาติ หรืออะไรก็ตาม
จ้างให้สต
ั ว์สืบพันธุ.์ อำนาจลึกลับสิ่งลึกลับที่เรียกว่าธรรมชาติ กฎธรรมชาติ
ก็ตาม มันมีกามารมณ์นี้เป็นค่าจ้างหรือเป็นเหยื่อล่อให้สิ่งที่มีชีวิตทำการ
สืบพันธุ;์ ถ้าไม่อย่างนั้น ชีวิตนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ คือ มันไม่สืบพันธุ์, แล้ว
มันก็สญ
ู ไปแล้ว, ไม่เหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้ดอก.
ฉะนั้นไปเรียนเรื่องชีววิทยาบ้าง กระทั่งต้นไม้ มาถึงสัตว์ และคนนี้ที่
มันมีตอ
่ มแกลนด์สำหรับความรู้สก
ึ ในการสืบพันธุ์, มันดิ้นรนที่จะสืบพันธุ์
และขณะที่สืบพันธุ์นั้นแหละ เป็นเวลาที่รู้สก
ึ สูงสุดในทางความรู้สึก ที่พูด
กันว่าเป็นสุขที่สด
ุ เอร็ดอร่อยทีส
่ ุด, อย่างเป็นสัตว์ที่มช
ี ว
ี ต
ิ นี่ โดยเฉพาะ
เวลาหลั่งน้ำเชื้อของเพศตัวผู้ เป็นเวลาสูงสุดของความรู้สก
ึ ; นั่นใครทำมา
ให้? ธรรมชาติมันทำมา; ถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่สืบพันธุ์ดอก มันตายหมดแล้ว,
มันสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว ฉะนั้นต้องเอาของที่มน
ั อร่อยที่สุดใส่ไว้ท่น
ี น
ั่ เพือ
่
ว่าสัตว์จะทำอย่างนั้น แล้วมันจะเกิดการสืบพันธุ์ออกมา.
ฉะนั้นเราจึงถือว่าเป็นเหยื่อหรือเป็นค่าจ้าง ที่จัดไว้โดยธรรมชาติ มี
ต่อมแกลนด์อะไรต่างๆ สำหรับรู้สึกอยู่ในตัว เป็นค่าจ้างให้สืบพันธุ์ ด้วย
การกระทำที่ไม่นา
่ กระทำ, กิรย
ิ าอาการที่สบ
ื พันธุ์นั้นไม่น่ากระทำ. นั้นมัน
เป็นกิรย
ิ าที่นา
่ เกลียดน่าชังทีส
่ ุด จนต้องทำในที่ปกปิด, อาการที่นา
่ เกลียด
เป็นอาการที่สกปรก, เป็นการกระทำทีเ่ หน็ดเหนื่อย เพื่อความบ้าวูบเดียว
มันก็เสร็จตามคสวามต้องการของธรรมชาติแล้ว คือมันให้มีพันธุ์ได้แล้ว,
มันก็ได้พืชพันธุ์มา สำหรับเป็นภาระเลี้ยงดูตอ
่ ไป.
(ราชภโฏวาท, ๒๕๑๗: ๘๑-๘๒)
โสเภณีทางวิญญาณ
โสเภณีทางวิญญาณนั้น มัน หมายถึงคนที่ชอบแต่งเนือ
้ แต่งตัว อวด
เพศตรงกันข้าม: ใส่เครื่องแต่งตัวรัดรูปรัดทรง ต้องการจะแสดงสิ่งที่เป็น
ปัจจัยแก่ความรู้สก
ึ ทางเพศ ด้วยกิริยาท่าทางก็ได้ ด้วยสิ่งของก็ได้ ด้วย
เครือ
่ งแต่งตัวก็ได้ แล้วก็ฉย
ุ ฉายไปมาอยู่ในสังคม อย่างนี้เราเรียกเขาว่า
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โสเภณีทางวิญญาณ. มีคนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในหน้าหนังสือพิมพ์บา
้ ง
ครั้งสองครั้ง แล้วก็หายเงียบไป; แต่ขอให้รไ
ู้ ว้เถอะว่า เรื่องโสเภณีทาง
วิญญาณ นั่นแหละ เป็นปัญหามาก. ดูหน้าโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์
ต่างๆในยุคปัจจุบันนี้ดว
้ ยแล้ว ลักษณะเป็นโสเภณีทางวิญญาณทั้งนั้น;
โฆษณาสินค้า โฆษณาสิ่งของอืน
่ ๆ โฆษณาหนัง โฆษณาละคร โฆษณา
อะไรก็ตาม โฆษณาโดยภาพชนิดโสเภณีทางวิญญาณ เด็กๆดูแล้วจิต
ทรามตกวูบไปทีเดียว.
ฉะนั้น ช่วยจำคำนี้ไว้ให้ดีว่า โสเภณีทางวิญญาณ นี้ กำลังระบาด
เป็นโรคระบาดอยู่ในโลก จะเป็นเครื่องวินาศแก่โลก ถ้ามันหยุดเสียไม่ได้.
พุทธบริษัทอย่าเอาเลย, พุทธบริษัททั้งหญิงทั้งชาย อย่าได้แต่งเนื้อแต่งตัว
หรือมีกิรย
ิ าท่าทางชนิดที่เป็นโสเภณีทางวิญญาณเลย, ขอให้เกลียดชังคำ
ว่าโสเภณีทางวิญญาณนี้ให้มากที่สุดที่จะมากได้. นี้เรียกว่า คำที่ผูกขึ้น ที่
มันไม่มพ
ี ด
ู กันมาแต่กอ
่ น.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๑๑๗)
นิวรณ์ ๕
นิวรณ์ ๕ อย่าง ได้แก่ กามฉันทะ ความกลัดกลุ้มอยู่ในทางกาม,
พยาบาท ความโกรธแค้นอาฆาต กลัดกลุ้มอยูใ่ นใจ, ถีนมิทธะ ความซึม
เซาท้อแท้, อุทธัจจกุกกุจจะ ความรำคาญใจ สงบใจไม่ลง, วิจิกจ
ิ ฉา ความ
ลังเลไปเสียทุกอย่าง แม้ในสิ่งที่ตนจะต้องกระทำ; เหล่านี้เรียกว่า กิเลสชั้น
กลาง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ แก่คนทุกคนและทุกๆวัน.
(หลักปฏิบัติที่สำคัญในพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๒: ๑๕๔)

(โลภะ โทสะ โมหะ) ถ้าไม่ถงึ ขั้นรุนแรง มันก็เป็นเหมือนกับไอที่กรุน
่ ๆ
อยู่, ไอไฟทีก
่ รุ่นๆอยู่ ไม่ได้ลก
ุ ขึ้นมา อันนี้ยงิ่ รบกวนมากกว่า; เขาเรียกกัน
ว่านิวรณ์. วันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจถูกรบกวนด้วยไอกรุ่นนี้แหละมากกว่าที่จะ
ถูกรบกวนด้วยตัวโลภะ โทสะ โมหะ โดยตรง. ไอกรุ่นของโลภะ โทสะ
โมหะ เราจะเรียกมันว่า นิวรณ์ ช่วยจำไว้งา
่ ยๆ:นิวรณ์ท่ี ๑ คือ กามฉันทะ กรุน
่ อยู่แต่เรื่องกาม แม้มันจะไม่รน
ุ แรง
แต่มน
ั ก็ไม่ดบ
ั ไปได้. มันกรุ่นอยู่ มันทรมานหัวใจอยู่, มันรบกวนจิตใจอยู่ จะ
รู้สก
ึ คิดนึกอย่างไร มันก็รู้สก
ึ คิดนึกไปด้วยเรื่องกาม เรื่องกามารมณ์; โดย
เฉพาะคนทีอ
่ ยู่ในวัยรุ่นมันจะถูกรบกวนมาก.
นิวรณ์ท่ี ๒. เรียกว่า พยาบาท คือความรู้สก
ึ ที่เป็นไปในทางไม่ชอบ:
นั่นก็ไม่ชอบ นี่ก็ไม่ชอบ อึดอัดขัดแค้นอยู่ตลอดเวลา มีจิตใจ
กระฟัดกระเฟียดกระทบกระทั่งสิ่งนั่นสิ่งนี่อยู่ตลอดเวลา, หรือว่ายิง่ ได้ไป
ก่อเรื่องก่อเวร กับใครมาก่อน แล้วมันก็มาเป็นไอกรุ่นรบกวนอยู่
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ตลอดเวลา. นี้เรียกว่าพยาบาท คือความที่จต
ิ ใจมันไม่ชอบ ตรงกันข้ามกับ
กามฉันทะ. นั้นเป็นไปเรือ
่ งฝ่ายชอบฝ่ายรัก พยาบาทนี้มันเป็นไปในฝ่าย
เกลียด ฝ่ายชัง ฝ่ายไม่เอา แล้วมันก็รบกวนจิตใจเท่ากัน.
นิวรณ์ท่ี ๓. เรียกว่า ถีนมิทธะ นี้คือจิตใจแฟบ จิตใจเหี่ยวห่อ จิตใจ
ละเหี่ยละห้อย จิตใจตกลงไปสู่ความเศร้า จิตใจไม่กระปรี้กระเปร่า ไม่สด
ชืน
่ ร่าเริงแจ่มใส งัวเงีย ง่วงเหงา ท้อแท้, อยากหยุดไม่ทำอะไรมีความขี้
เกียจอยู่เป็นลักษณะประจำ. นี้ก็เรียกว่า นิวรณ์ ซึ่งรบกวนคนได้มาก. เมื่อ
เราจะทำอะไร จิตใจมันไม่เอาด้วย จิตใจมันแฟบ มันละเหี่ยละห้อย เช่นทำ
เลข ถ้าจิตใจตกไปในทางละเหี่ยละห้อยเสียแล้ว มันก็ทำไม่ได้. อย่าว่าแต่
จะทำงานอะไรที่มากไปกว่านั้น.
นิวรณ์ท่ี ๔. เขาเรียกว่า อุทธัจจกุกกุจจะ นี้ตรงกันข้าม คือมันฟุ้ง
เมื่ออันโน้นมันแฟบอันนี้มน
ั ฟู, เมื่ออันโน้นมันละเหี่ยละห้อย อันนีม
้ ันบ้าบิ่น
มันลิงโลด มันทะลึ่งตึงตัง. นี่บางครั้งจิตใจมันฟุ้งซ่าน, บางครั้งมันซบเซา
เรียกว่า ถีนมิทธะ. บางครั้งมันฟุ้งซ่าน เรียกว่า อุทธัจจกุกกุจจะ นี่มน
ั เป็น
ไอกรุ่นที่มาจากโมหะ.
นิวรณ์ท่ี ๕. วิจก
ิ ิจฉา นิวรณ์สด
ุ ท้ายนี้ ความลังเล, ความเปลี่ยนแปลง
ความตั้งใจเสียเรื่อยไป ไม่มีความแน่นอนในการเป็นอยู่ ในการกระทำ
หรือในชีวิต, กระทั่งไม่แน่ว่าเกิดมานี้จะเอาอะไร.
กามฉันทะ ทีแรก มันก็เป็นไอกรุ่นของราคะหรือโลภะ. พยาบาท ที่ ๒
เป็นไอกรุ่นของโทสะหรือโกธะ. ส่วนถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา
เป็นไอกรุ่นของโมหะ.
(ใครคือใคร?, ๒๕๒๖: ๒๔๒ – ๒๔๓)
โรค
คำว่า “โรค” นั้นเป็นภาษาบาลี root หรือรากศัพท์นน
ั้ มันแปลว่า ทิ่ม
แทง, เอาของแหลมๆมาทิ่มมาแทง ก็เรียกว่า “รุช” ออกมาเป็นรูปภาษาว่า
โรค – โรโค, แปลว่าสิ่งที่ทม
ิ่ แทง ทีน้ค
ี ุณก็ไปคิดดูซิว่า โลภะ โทสะ โมหะ
มันทิ่มแทงจิตใจ ทิ่มแทงดวงวิญญาณ เช่นเดียวกับโรคทางกายทางจิตหรือ
เปล่า? ความเจ็บความไข้ทางร่างกาย มันก็ทิ่มแทงร่างกาย...
แม้แต่ โลภะ โทสะ โมหะ: ความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้ ใน
ทางศาสนาเขาก็เรียกว่าโรค เพราะว่ามันทิ่มแทงวิญญาณ หาความสงบ
สุขทางวิญญาณไม่ได้ มันก็เป็นโรค.
ความเป็นแพทย์ของพระพุทธเจ้า ที่ว่า รักษาโรคได้ทุกโรคนี้ มันเล็ง
ไปยังโรคทางวิญญาณนี้กอ
่ น, หมดโลภะ โทสะ โมหะแล้ว มันก็ไม่มีโรค
ทางวิญญาณ, มันก็ปอ
้ งกันไม่ให้มีโรคทางกาย ทางจิตได้มาก อย่างที่ว่า
มาแล้ว.
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ดังนั้นเราจึงควรถือว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นแพทย์ ผู้รักษาโรคทั้งปวง,
คำว่า “โรค” ทั้งปวงนั้น เมื่อเราใช้คำว่า โรคทางกาย, โรคทางจิต, โรค
ทางวิญญาณ รับรองว่าหมดไม่มีอะไรเหลือ มันจะรวมอยู่ในคำสามคำนี้.
(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๒๓)
โรคทางวิญญาณ
คำว่า “โรคทางวิญญาณ” นั้น ก็คือโรคที่มีเชื้ออยูท
่ ี่ความรู้สึกว่าตัว
เรา ว่าของเรา หรือว่าตัวกู หรือว่าของกูนั่นเอง ทีม
่ ีอยู่ในใจ ประจำอยู่ท่ใี จ
เป็นเชื้อโรคอยู่ แล้วก็เบิกบานออกมาเป็นความรู้สึกว่าตัวกู-ของกู แล้วก็ทำ
ไปตามอำนาจความเห็นแก่ตัว มันจึงเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง
ทำให้เดือดร้อนกันทั้งตัวเองและผู้อน
ื่ นี่คืออาการของโรคทางวิญญาณมัน
อยู่ภายใน ฉะนั้นให้เรียกกันเพื่อจำง่ายๆ ว่าโรค “ตัวกู-ของกู” กันอยู่ทุกคน
แล้วก็รับเชื้อนี้เพิ่มเติมเข้ามาทุกคราวที่เห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่นลิ้มรส
สัมผัสทางผิวหนัง และคิดนึกในใจตามประสาคนที่ไม่รู้ เขาเรียกว่า รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 6 อย่าง คู่กน
ั กับ ตา หู จมูก ลิน
้ กาย ใจ 6
อย่างด้วยเหมือนกัน คือว่ามีการรับเชื้อหรือสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เป็นโรคนี้
ที่ปรุงแต่งให้เป็นโรคนี้อยู่ทก
ุ คราวที่มก
ี ารเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส
ฯลฯ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จัก เชื้อโรค คือ ความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเรียก
โดยภาษาบาลีว่า “อุปาทาน” อุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่น ความยึด
มั่นถือมั่นมี 2 อย่าง คือยึดมั่นว่าเรา และยึดมั่นว่าของเรา
(แก่นพุทธศาสน์, ๒๕๓๙:๒๔-๒๕)
อาการของโรคทางวิญญาณที่ปรากฏในปัจจุบัน
โรคที่ ๑. อาการอันแรก ก็อยากเรียกว่า อาการของโรคเป็นทาส
ของวัตถุ ถ้าเรียกตามภาษาศาสนา ก็เรียกว่าเป็นทาสของอารมณ์ หรือ
อย่างที่พูดกันให้ชัดลงไปอีกก็ว่า เป็นทาสของเนื้อหนัง สวามิภักดิ์บช
ู าวัตถุ
บูชาเนื้อหนัง หมายถึงวัตถุของกามารมณ์.
ภาษาศาสนานี้ เมื่อเราพูดว่า เนื้อหนัง เราไม่ได้หมายถึงตัวเนื้อหนัง
แต่เราหมายถึงกามารมณ์ เพราะว่ากามารมณ์ทก
ุ ชนิดมันก็ตอ
้ งอาศัย
เนื้อหนังเป็นที่ตั้ง เป็นที่ทำงาน แล้วก็เพราะความสุข หรือความเอร็ดอร่อย
นั้นมันเป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนัง ไม่ใช่ความสงบสุขฝ่ายวิญญาณ. นี้เลยเรียก
มันว่า เนื้อหนังสัน
้ ๆ ก็ได้ เนื้อหนังก็เป็นวัตถุ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า บูชา
วัตถุกไ
็ ด้ ที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่า วัตถุนิยม ก็เล็งถึงส่วนนี้...
โรคที่ ๒. อยากจะระบุชื่อว่า “โรคเกลียดพระเจ้า หรือเกลียดพระ
ธรรม”...
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เดี๋ยวนี้ มนุษย์เป็นโรคเกลียดพระเจ้า หรือเกลียดพระธรรม ไม่
เคารพพระเจ้าหรือพระธรรมยิ่งขึ้นทุกที; เพราะไปเป็นทาสของวัตถุเสียแล้ว
ไปบูชาวัตถุเสียแล้ว ไม่มพ
ี ระเจ้า หรือพระธรรมที่ถก
ู ต้อง ก็ตั้งพระเจ้าเอา
เองใหม่ ตั้งศาสนาเอาเองใหม่ บัญญัตพ
ิ ระธรรมเอาเองใหม่ตามอำนาจ
ของกิเลส. ทีน้ี ก็เลย ตั้งศาสนาที่เห็นแก่ประโยชน์ข้น
ึ มา ศาสนาประโยชน์
เรียกอย่างนี้ก็ได้ คือว่า ได้-นั่นแหละ ถูก ได้-นั่นแหละ ดี ได้-มาเป็นของกู
นั่นแหละยุตธ
ิ รรม...
โรคที่ ๓. อยากจะระบุ เป็นโรคปลีกย่อยออกไปจากสองโรคข้างต้น
คือ โรคขยายการกินการอยู่ การกินดีอยู่ดี ออกอย่างไม่มีขอบเขต จน
กลายเป็นอบายมุข. การอยู่ดก
ี ินดีกลายเป็นอบายมุข ฟังดูก็น่าหวัว หรือน่า
ขัน หรือไม่น่าจะเป็นไปได้.
ตรงนี้คุณต้องเข้าใจคำที่มันอาจจะสับสนกันอยู่สองคำ คือคำว่า
“กินดีอยู่ดี” กับคำว่า “กินอยู่พอดี”, กินอยู่พอดีน้น
ั เป็นอย่างไร ไม่
อันตรายอะไร แล้วไม่ขยายออกไปได้; ส่วนคำว่า กินดีอยู่ดี นั้นมันไม่จำกัด
มันขยายออกไปได้จนถึงจุดอันตราย...
โรคที่ ๔. อยากจะระบุ ความไม่สันโดษ. โรคความไม่สน
ั โดษไม่ว่า
ในอะไรๆ หรือไม่วา
่ ในเวลาไหน เมื่อไม่สน
ั โดษ, ไม่รู้สก
ึ อิ่มอย่างที่เรียก
ว่าสันโดษ มันก็ตอ
้ งรู้สก
ึ หิว.
คำว่าสันโดษแปลว่ายินดีด้วยสิ่งที่กำลังมีอยู่ ตามตัวหนังสือแปลว่า
อย่างนั้น นั่นแหละคือ ความรู้สึกอิ่ม ถ้าเราไม่ยน
ิ ดีดว
้ ยสิ่งที่กำลังมีอยู่ เรา
ก็หิวเท่านั้น ไม่มีปญ
ั หา เพราะฉะนัน
้ สันโดษทำให้อิ่ม; แต่มไ
ิ ด้หมายความ
ว่า ทำให้หยุดทำอะไร หรือหยุดแสวงหาต่อไป, เรามีอะไร เราทำอะไรได้
เท่าไร เราก็ควรจะพอใจในสิง่ นั้น มันจะเป็นการอิ่มอยู่ตลอดเวลา...
โรคที่ ๕. อยากจะระบุชื่อว่าเป็น โรคของการพัฒนาสิ่งที่ไม่จำเป็น
ต้องพัฒนา หรือทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมากขึ้นทุกที...
คำว่าไม่มข
ี อบเขตหมายความว่า มันเกินความจำเป็น; เมื่อมันต้อง
การเกินความจำเป็นมันก็ค้นคว้าประดิษฐ์ประดอยเกินความจำเป็น. ของ
เกินจำเป็นก็ออกมา แล้วมันก็ย่งิ มากขึ้นๆเกินจำเป็นมากขึ้น. นี้เป็นมูลเหตุ
ของความไม่สงบในหมู่มนุษย์.
การก้าวหน้าทางวิชาแพทย์ มันก็ก้าวหน้ามาก มากอย่างน่าอัศจรรย์
ขนาดที่จะเปลีย
่ นเครื่องอะไหล่ของคน เหมือนกับเปลี่ยนเครื่องอะไหล่รถ
ยนต์; อย่างนี้มน
ั ก็จะทำได้. แต่แล้วอย่าลืมว่า มันไม่ได้ทำให้มนุษย์มค
ี วาม
สงบสุข แต่ทำให้ยุ่งมากขึ้นเกินความจำเป็น ไม่ยอมตายในกรณีหรือใน
สถานะที่ควรจะยอมตาย อย่างนีก
้ ็เป็นเรือ
่ ง ยุ่งมากขึ้น บ้ามากขึ้น...
โรคที่ ๖. อยากจะระบุวา
่ โรคความเห็นแก่ตัวข้างเดียว ยิ่งก้าวหน้า
ตามแบบของชาวโลกนี้เท่าไร ก็ยงิ่ เพิ่มความเห็นแก่ตว
ั เท่านั้น.
การศึกษาก็เพิ่มความเห็นแก่ตว
ั การกีฬาก็เพิ่มความเห็นแก่ตัว; นี่
รากฐานมันเป็นอย่างนี้ ทีน้ก
ี ารประกอบการงานอะไรต่อไปข้างหน้าก็เป็น
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การเห็นแก่ตัว เพราะเป็นโรคเห็นแก่ตัวชนิดขึ้นสมอง; หมายความว่ามัน
เกินขอบเขต หรือว่าถึงขีดสูงสุด ตามองไม่เห็นผู้อ่น
ื แล้ว เห็นแก่ตว
ั เท่านั้น
มันก็เลยเห็นแก่ตัวมากขึ้นๆ...
โรคที่ ๗. อยากจะระบุ โรคที่ไม่รจ
ู้ ก
ั บุญคุณของพ่อแม่ หรือผู้มี
บุญคุณ.
เพราะมีแต่ความก้าวหน้าทางวัตถุ ทางวิทยาศาสตร์ เห็นการที่ลก
ู
เกิดมาจากพ่อแม่น้เี ป็นของธรรมดา เหมือนกับผลไม้ ต้นผลไม้สบ
ื พันธุ์
อย่างนั้นก็เลยไม่มช
ี อ
่ งว่างที่จะเห็นว่า พ่อแม่นี้เป็นผู้มีบญ
ุ คุณเหลือล้นแก่
ชีวิตของเรา. มนุษย์คล้ายเครื่องจักรมากขึน
้ ไม่มค
ี วามรู้สก
ึ ทางจิต ทาง
วิญญาณ พ่อแม่ก็เลยไม่ม;ี เหมือนกับลูกผลไม้ท่อ
ี อกมาจากต้นไม้ มันก็
ไม่ถือว่าต้นไม้เป็นเหมือนพ่อแม่ คล้ายๆกันอย่างนั้น; มันเหมือน
เครือ
่ งจักร...
โรคที่ ๘. อยากจะระบุวา
่ โรคที่ถือว่า ครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้างไม่ใช่
ผู้มบ
ี ุญคุณ.
โรคนี้ระบาดมาจากเมืองนอก เข้ามาเมืองไทย : ครูบาอาจารย์กเ็ ป็น
ลูกจ้างมากขึ้น ทำความเคารพอย่างครูบาอาจารย์ ไม่มีสถาบัน ครูบา
อาจารย์ไม่มี มีแต่สถาบัน ลูกจ้างสอนหนังสือ; แล้วสัตว์ทั้งหลายจะเป็น
อย่างไร มันไม่มค
ี รูบาอาจารย์ที่ชก
ั นำในทางวิญญาณ หรือจูงใน
ทางวิญญาณ...
โรคที่ ๙. อยากจะระบุวา
่ ความไม่เคารพคนเฒ่าคนแก่ พระเจ้า
พระสงฆ์.
วัฒนธรรมโบราณ คนเฒ่าคนแก่ ได้รับการเคารพยกย่อง แม้จะ
เป็นคนยากจนเข็ญใจ หรือคนบ้าๆ บอๆ อะไรก็ตามใจ ความเป็นคนเฒ่า
คนแก่ของเขานั้น เขายกให้เป็นสถาบันที่ว่า คนหนุ่มสาวจะต้องเคารพ นี้คอ
ื
แก่ทางร่างกาย. ทีน้ี ถ้า แก่ทางวิญญาณ คือเป็นสมณพราหมณ์ เป็นพระ
เจ้าพระสงฆ์ก็ ยิ่งต้องเคารพ. เดีย
๋ วนี้คนแก่ถูกมองในแง่ที่นา
่ รังเกียจ น่าจะ
หลีกไปเสียให้พน
้ เห็นพระเจ้า พระสงฆ์เป็นคนครึคระล้าสมัย...
โรคที่ ๑๐. อยากจะระบุอาการเล็กๆน้อยๆ ต่อไปอีก คือเป็น โรค
ชอบเพื่อนอันธพาล มากกว่าชอบเพื่อนที่เป็นสัตบุรษ
ุ .
โรคที่ ๑๑. อยากระบุว่า “โรคไม่ร้จ
ู ักศิลปพระเจ้า” เป็นคำบัญญัติ
เฉพาะ “ไม่ชอบศิลปพระเจ้า” พระเจ้าคือธรรมชาติ...
ไม่ชอบศิลปตามแบบธรรมชาติ ตามมาตรฐานธรรมชาติ ซึ่งมี
ลักษณะแห่งความสงบ ไปคิดประดิษฐ์แบบต่างๆ แบบใหม่ๆ. นี่คณ
ุ รู้ดีกว่า
ผมก็ได้; ศิลปแบบหลังๆ นี้ เป็นศิลป (art) อะไรที่คนอื่นดูไม่ออก นอกจาก
คนที่ไปบ้าหลงมันเท่านั้น. มันมีกฏเกณฑ์ศึกษากันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น
ตั้งพักตั้งนานกว่าจะไปเข้าใจศิลปอันนั้น แล้วชอบศิลปอันนั้นได้ :
ศิลปเสียเวลา ศิลปที่ไม่มป
ี ระโยชน์ ศิลปที่ทำให้บา
้ มากขึ้น เพ้อฝันมากขึ้น
ไม่มค
ี วามสงบ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบ เป็นศิลปเสพติดเหมือนกับสูบ
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กัญชายาฝิ่น; ไปหลงในศิลปประดิษฐ์ใหม่น้น
ั . ส่วนศิลปความงามตาม
ธรรมชาติ ของดินฟ้าอากาศ ของดาวดวง ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ทะเล ภู
เขา นี้ไม่มีใครชอบ ซึ่งมีลักษณะของความสงบนั้น...
โรคที่ ๑๒. อยากจะระบุถึง โรคที่ไม่มีศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร
กาเมสุมจ
ิ ฉาจาร นั้นคือ ศีลที่ห้ามไม่ให้ล่วงเกินของรักของผู้อ่น
ื ;
โดยเฉพาะวัตถุแห่งกามารมณ์ของผู้อื่นนั่นแหละ เช่น บุตร ภรรยา เราก็รู้
กันดี. เดีย
๋ วนี้เขาจะยกเลิกศีลข้อนี้มากขึ้นทุกทีในโลกในนี้. เพราะคนไทย
ไปตามก้นพวกฝรั่ง เรื่องศีลข้อกาเมสุมจ
ิ ฉาจารก็ค่อยๆ จางๆ ไป ตาม
แบบพวกที่หลงวัตถุนิยม. การประพฤติประทุษร้ายภรรยาของผู้อ่น
ื นี่จะไม่
ถือกันว่าเป็นความผิดแล้ว กำลังจะไม่ถอ
ื ว่าเป็นความผิดแล้ว เพราะความ
ลุ่มหลงในกามารมณ์หนักขึ้น ก็จะแลกเปลี่ยนภรรยากันเฉพาะวันเฉพาะคืน
เพื่อกามารมณ์ท่ม
ี ีรสแปลกออกไป; นี้ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่า จะไม่มศ
ี ีล
ข้อกาเมสุมิจฉาจารกันแล้ว. เดี๋ยวนี้เจริญด้วยเครื่องคุมกำเนิดทางวัตถุ
ทางการปฏิบต
ั ิอะไรก็ตามเถิด คนหนุ่มสาวก็ไม่ต้องกลัวโทษที่จะเกิดมา
จากข้อกาเมสุมิจฉาจารยิ่งๆ ขึ้น. โรคไม่มีศีลข้อที่ ๓ นี้ก็จะหนักขึ้นๆ ใน
โลกนี้ ทั้งคนโสดและทั้งคนที่มค
ี รอบครัว.
โรคที่ ๑๓. โรคสุดท้าย อยากจะระบุ โรคประชาธิปไตยชนิดที่เชือด
คอตัวเอง.
โลกเรากำลังบูชาลัทธิประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยของคนที่
เป็นทาสวัตถุ เป็นทาสของกามารมณ์
(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙; ๘๖-๑๐๔)
กลางคืนอัดควัน กลางวันเป็นไฟ
เมื่อเราทำงานที่บ้านก็ดี ที่ออฟฟิศก็ดี ที่ไหนก็ดี ซึ่งเราจะต้องติดต่อ
กับคนมาก และคนแต่ละคนนั้นไม่ใช่เขาจะเป็นมิตรกับเราเสมอไป มันจึง
มีอะไรที่ทำให้เรากลุ้มอกกลุ้มใจ เกิดความเป็นตัวเป็นตนขึน
้ มา โดยไม่จะ
เป็นที่ตอ
้ งเกิด อย่างนี้ก็ยงั มี; และตลอดวันเหล่านั้น เราว้าวุ่นไปหมด เต็ม
ไปด้วยวิตกกังวลอย่างที่เรียกสั้นๆว่า “กลางคืนอัดควัน; กลางวันเป็นไฟ.”
กลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟ วลีนี้ ไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองแต่เป็นพุทธ
ภาษิตในสูตรๆหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นปริศนาที่ตอ
้ งคิดนึกว่า
“จอมปลวกจอมหนึ่ง กลางคืนอัดควัน กลางวันเป็นไฟ” ดังนี้ แล้วก็วา
่ เรือ
่ ย
ไปตลอดเรื่องของท่าน; แต่อาตมาเอามาเฉพาะวลีที่ว่า “กลางคืนอัดควัน
กลางวันเป็นไฟ”.
จอมปลวกนี้ ก็คือร่างกายนี้; กลางคืนอัดควัน หมายความว่ามีการ
งานมาก มีธุระผูกพันทีจ
่ ะต้องรับผิดชอบก็มาก หรือสมัครใจที่จะไปกังวล
เองด้วยนิสัยเคยชินนั้นก็มาก ฉะนั้นกลางคืนจึงอัดควัน คือคิดครุ่นไปหมด;...
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พอถึงกลางวันเป็นไฟ ก็หมายความว่าออกจากบ้านเป็นฟืนเป็นไฟ ไปที
เดียว ทำการทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ ที่นั่นที่นี่ เป็นไฟไปกว่าจะค่ำอีก
(พุทธิกจริยธรรม, ๒๕๑๖: ๑๐๒)
ทุกข์
แม้คำว่าความทุกข์หรือทุกข์เฉยๆนี่กก
็ ำกวม ทุกข์ แปลว่า เจ็บ ปวด,
รวดร้าว, ทนทรมาน, เหลือทน, อย่างนีก
้ ็ได้, นี่เรียกว่าเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง ;
ทีนี้ ไม่เจ็บปวดรวดร้าว ไม่ทนทรมานอะไร แต่ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เหมือนกัน;
มันมีอยู่สองทุกข์ เพราะเหตุว่า คำนีม
้ ันกำกวม.
คำว่า “ความทุกข์” ตามธรรมดาในกรณีทั่วไป จะต้องแปลว่า น่า
เกลียด คือ ทุ แปลว่า น่าเกลียด อิกขะ อักขะ นี่แปลว่า ดูหรือเห็น, ทุกข์ดู
แล้วน่าเกลียด. ทีน้ี ความหมายของคำๆนี้ มีอีกอย่างหนึ่งว่า ทุ แปลว่า ยาก,
ขะ แปลว่า ทน, ทุกข์ แปลว่า ทนยาก คือเจ็บปวดทนได้แสนยาก. นี้ไม่ใช่
ความหมายเดียวกัน แต่ถงึ อย่างนัน
้ ก็จะพอเห็นได้วา
่ มันร่วมกันอยู่อย่าง
หนึ่ง คือความน่าเกลียด. ตัวเราทีก
่ ำลังเป็นทุกข์ทนทรมานนี่ มันก็ทุกข์
ทรมานด้วย และความทรมานนั้นก็น่าเกลียดด้วย.
ทีนี้ ตัวเราบางเวลาไม่ได้ทนทุกข์ทรมาน กำลังสนุกสนาน; แต่แล้ว
มันก็มอ
ี าการแห่งความเปลี่ยนแปลง: ความโง่ ความหลง รวมอยูท
่ ี่ความ
เปลี่ยนแปลง; ตัวเองก็ไม่ร้ส
ู ึก; อาการทีเ่ ปลี่ยนแปลงนั่นแหละ คือความ
น่าเกลียด. คนก็หว
ั เราะอยู่ในเมื่อสนุกสนาน; แต่สรรพสังขารเหล่านั้นก็ยงั
คงมีความไม่เที่ยง คือเปลีย
่ นแปลง. ไปดูที่อาการเปลี่ยนแปลง หรือไม่เที่ยง
แม้ของคนที่กำลังหัวเราะอยู่กน
็ ่าเกลียด นี่ ความหมายของความทุกข์ท่ี
กว้างขวางที่สุดก็คือน่าเกลียด: ทุกขเวทนาก็น่าเกลียด, สุขเวทนาก็นา
่ เกลียด;
จึงพูดได้วา
่ ทั้งสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ ทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์.
ทีนี้ เราดูท่ส
ี ิ่งที่เรียกว่า “ตัวเรา”เอง หรือตัวเอง; บางเวลามันเป็นทุกข์
เหลือทนอย่างนี้ ทั้งทางกาย ทางจิต เป็นทุกข์อย่างนี้ ตัวเองที่เป็นทุกข์
ทุกข์หนัก ทุกข์ทรมาน แล้วอาการนั้นก็นา
่ เกลียด; บางเวลาไม่ได้เป็นทุกข์
ไม่หนัก ไม่ทรมานอะไร แต่มันก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างกับเป็น
มายาชนิดหนึ่ง นี่กน
็ า
่ เกลียด. ความหมายว่าน่าเกลียด จึงเป็นความหมาย
ทั่วไป ทั้งหมดทั้งสิ้น ของคำว่าเป็นทุกข์; ส่วนความหมายว่า ทนทรมาน
เจ็บปวดนั้น มันมีเฉพาะในกรณีที่เป็นความทุกข์ชนิดนั้น เท่านั้น.
ทีนี้ สำหรับคำว่า “อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์” นั้น ย่อมหมายถึงต้องทน
ทรมานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ คือมันละเอียดไปกว่านั้นว่า แม้หัวเราะ
อยู่ก็เป็นการทนทรมาน ไม่ตอ
้ งนั่งร้องไห้อยู่. แม้ว่าเขาจะหัวเราะอยู่ มันก็
มีอาการที่เรียกว่าทนทรมาน; เพราะว่าเขายึดมั่นขันธ์น้น
ั ๆว่าเป็นตัวเราว่า
เป็นของเรา. ดีใจร่าเริงอยู่ก็คอ
ื ทรมานให้เขาต้องนั่งหัวเราะอยู่ ก็มีความน่า
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เกลียดมีความไม่จริง มีการที่เปลี่ยนแปลง; ล้วก็ต้องถูกรับโทษให้ทนทรมาน
คือต้องหัวเราะอยู่. นี่ใครรู้จก
ั ตัวเองกันอย่างนี้บ้าง; ถ้ารู้จก
ั ตัวเองอย่างนี้ ก็
นับว่าไม่ใช่คนโง่แล้ว คือรู้จักความทุกข์น้น
ั พอสมควรแล้ว ก็จะง่ายเข้าที่จะ
รู้ว่า ทุกข์นม
ี้ าจากอะไรกันแน่ ได้ยิ่งๆขึ้นไป.
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๓๓๒-๓๓๔)
เดี๋ยวนี้ไปยึดความเปลีย
่ นแปลงของสังขารนั้นว่าเป็นของเรา: เช่นว่า
ความเกิดของเรา ความแก่ของเรา ความเจ็บของเรา ความตายของเรา
ความอะไรของเรา ล้วนแต่ไม่รู้สก
ึ ตัว ไม่ทันรูส
้ ึกตัว; อุปาทานไปยึดสิ่งนั้น
โดยไม่ร้ส
ู ึกตัวผลจึงเป็นความทุกข์ คือ กลัวเกิด กลัวแก่ กลัวเจ็บ กลัวตาย.
มีปญ
ั หาเรื่องนี้พอนึกถึงความตายก็เป็นทุกข์แล้ว ไม่ทน
ั ตายสักที แล้วยัง
ไม่ตอ
้ งตายด้วย; เพราะไปยึดว่าความตายของเรา ความตายกำลังจะมาหา
เรา ความตายจะต้องมีแก่เราแน่ มันมี “เรา” ก่อน แล้วอะไรก็จะเป็นของเรา
มันก็ตอ
้ งมีความทุกข์.
พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดตอนสุดท้ายว่า สงฺขิตเฺ ตน ปญฺจุปาทา
นกฺขนฺธา ทุกฺขา – โดยสรุปแล้ว เบญจขันธ์ที่ประกอบไปด้วยอุปาทาน หรือ
ว่าขันธ์ที่ประกอบไปด้วยอุปาทาน ๕ อย่างนั้น นั่นแหละคือตัวทุกข์. มีคำว่า
อุปาทานรวมอยู่ด้วยเรียกว่าอุปาทานขันธ์เป็นทุกข์; ถ้าขันธ์เฉยๆไม่
เป็นทุกข์. ต้องอุปาทานขันธ์จงึ จะเป็นทุกข์ คือขันธ์ที่มอ
ี ุปาทานเข้าไปยึด
มั่นว่ามีตัวกูหรือของกู. รูปก็ตาม เวทนาก็ตาม สัญญา สังขาร วิญญาณก็
ตาม เมื่อใดมีอุปาทานมาจากอวิชชา เข้าไปยึดถือในขันธ์น้น
ั ว่าตัวตน
หรือว่าของตน ; เมื่อนั้นขันธ์น้น
ั เป็นอุปาทานขันธ์ข้น
ึ มาทันที แล้วเป็นทุกข์
ทันที; ขันธ์กลายเป็นของหนักขึน
้ มาทับอยู่บนจิตใจของคนนั้นทันที. ถ้าไม่
อย่างนั้นมันอยูต
่ ามปกติของมัน ไม่มาทับอยู่บนจิตใจของคนนี้ คนนี้ก็ไม่
เป็นทุกข์.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๓๒๐)
สุข
ผู้มป
ี ัญญาควรจะพิจารณา ให้ทะลุลงไปถึงตัวสุขเวทนา ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของกิเลสตัณหานี้ ให้เห็นอย่างชัดเจนเสียก่อน จึงจะสามารถจัดการกับ
ตัณหา ให้ปลอดภัยได้; มัวสนใจแต่ตรงทีต
่ ณ
ั หา ก็ไม่ร้ว
ู ่าจะดับมันได้อย่าง
ไร; ถ้าไปสนใจถึงที่ตั้งของตัณหา ก็มห
ี วังที่จะดับตัณหาได้โดยไม่ยากนัก.
เพราะฉะนั้นในพระบาลี จึงมีพระพุทธภาษิตมากมายหลายสูตรที
เดียว ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงถึงสุขเวทนา ว่าเป็นที่ต้งั แห่งความทุกข์
ให้เห็นชัดเจนแล้ว. บุคคลผูฟ
้ ังสามารถบรรลุ มรรค ผล นิพพานได้ เพราะ
ความเข้าใจอันนีก
้ ม
็ ีอยู่เป็นอันมาก, และเป็นเรื่องที่คนทั่วไป พอจะมองเห็น
ได้ด้วยกันทุกคนเพราะทุกคนก็กำลังเป็นทาสของสุขเวทนาอยู่. บางคนเป็น
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มากจนถึงกับไม่รส
ู้ ึกตัวเอาเสียทีเดียว, บางคนไม่สู้มาก ก็รู้สก
ึ บ้างเป็นบาง
ครั้งบางคราว. แต่ก็ควรจะมีบค
ุ คลอีกสักประเภทหนึ่ง ที่มามองเห็นชัดอยู่
ตามที่เป็นจริงว่า สุขเวทนานี้คอ
ื อะไรกันแน่? เป็นพระเจ้าที่ควรบูชา
เหมือนที่เขากำลังบูชากันอยู่หรือไม่?
ผู้ที่มป
ี ัญญาพิจารณาเห็นสุขเวทนา ในฐานะเป็นพระเจ้าก็ได้; แต่
เป็นพระเจ้าชนิดที่สร้างความทุกข์ให้แก่คนเรา, เป็นพระเจ้าที่น่าหวาดเสียว
น่าสะดุ้งกลัว, เพราะสร้างความทุกข์ให้แก่คนเรา.
เพราะฉะนั้น ผู้ท่จ
ี ะทำความดับทุกข์ให้แก่ตน จะต้องมีความรู้ใน
เรื่องของสุขเวทนา ทางเนื้อทางหนังนี้ ให้มากพอสมควร; เพราะว่าปัญหา
ของเรามาติดตันอยูท
่ ี่นี่เอง จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย จะเป็นเด็กผู้ใหญ่ ก็
ล้วนแต่มีปญ
ั หาข้อนี้ด้วยกันทัง้ นั้น; เพราะว่าความพอใจในสุขเวทนาทาง
เนื้อทางหนังนั้น เป็นกิเลสประจำสันดานของสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิตทีเดียว, มัน
สลับซับซ้อนจนถึงกับกล่าวได้ว่า ธรรมชาติน้ฉ
ี ลาดเหลือเกิน ได้สร้าง
เหยื่อมาสำหรับล่อคน ให้สมัครใจตกเข้าไปเป็นทาสของความทุกข์หรือ
กิเลส อย่างไม่มีสร่าง. เหยื่ออันนี้ก็ไม่ใช่อะไรอื่น คือสุขเวทนาดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว.
ถ้าในโลกนี้ไม่มส
ี ิ่งที่เรียกว่า สุขเวทนาทางเนื้อทางหนังแล้ว พญา
มารทั้งหลายก็จะตายไปหมดแล้ว; โลกนี้กจ
็ ะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ให้เป็น
ปัญหาสำหรับพวกเราอีกต่อไป. แต่บัดนี้ โดยเหตุท่ส
ี ข
ุ เวทนาเป็นสิ่งที่มีอยู่
ในโลก ธรรมชาติได้ใช้เป็นเหยื่อ สำหรับล่อลวงสัตว์ ให้ตกเป็นทาสของ
ความทุกข์ คือ สมัครเป็นทุกข์ สมัครที่จะทนทุกข์ มองเห็นความทุกข์เป็น
ของน่าทนหรือควรทนเพื่อจะได้สข
ุ เวทนานี้เอง.
คนที่ตกเป็นทาสของกามคุณ ย่อมยอมทนทุกข์หน้าชื่นตาบาน ยอม
ทนทุกข์ทุกอย่างทุกชนิด แม้แต่ชว
ี ต
ิ ก็อาจจะสละได้ นี้ก็เพื่อประโยชน์แก่สุข
เวทนาทางเนื้อทางหนัง นิดเดียวเท่านั้น; ไม่มีสาระอะไรก็กลับเห็นเป็นสิ่งที่
มีสาระอันใหญ่หลวง ถึงกลับกล้าเสียสละชีวต
ิ แลกเอามาซึ่งสุขเวทนานัน
้ .
ดังทีเ่ ราจะได้เห็นกันอยู่บอ
่ ยๆว่า สัตว์ได้เสียชีวิตไป เพราะเห็นแก่สุข
เวทนาทางเนื้อทางหนัง ยิ่งในสัตว์เดรัจฉานก็ย่งิ เห็นได้มาก เห็นได้งา
่ ยยิ่ง
ขึ้น แต่ในหมู่มนุษย์นก
ี้ ็ไม่ใช่น้อย...
อะไรๆก็ไปรวมอยูท
่ ี่สข
ุ เวทนา ซึ่งมีอำนาจอันเด็ดขาด บังคับให้สต
ั ว์
ทั้งหลาย ต้องวิ่งว่อนไปแสวงหา; ไม่ได้กเ็ ป็นทุกข์, ได้แล้วก็เป็นทุกข์, เกิด
แย่งชิงกันที่ไหน ก็ถึงกับฆ่ากันตาย; จึงเป็นอันว่า ความระส่ำระสายเดือด
ร้อนทุกชนิดของสัตว์โลกนั้น มีมูลมาจากสุขเวทนาทางเนื้อทางหนัง
อย่างเดียว. แต่ข้อทีจ
่ ะอาศัยตา อาศัยหู อาศัยจมูก อาศัยลิ้น หรืออาศัย
กายสัมผัส เป็นเครื่องล่อ เป็นเครื่องติดต่อนั้น ไม่สำคัญ; สำคัญอยูต
่ รงที่สุข
เวทนาที่จะได้มาจากสิง่ นั้นๆเท่านั้นเอง.
พระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสระบุลงไปที่สุขเวทนานั้น ว่าเป็นทีต
่ ้งั แห่ง
ความทุกข์; แต่ปวงสัตว์ไปหลงใหล เห็นเป็นที่ตั้งของความสุข อย่างที่เรียก
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ว่าสุขเวทนา. คำที่ใช้เรียกนี้ มันก็หลอกลวงให้หลงอยู่อย่างเต็มที่แล้ว คือ
เรียกว่า “สุขเวทนา”; แต่ตว
ั สุขเวทนาอันแท้จริงนัน
้ คือตัวให้เกิดความทุกข์
หรือเป็นความทุกข์อยู่ในตัว.
ทุกขเวทนานั้น มันไม่ล่อใครให้เข้าไปหลงผิดได้ มันจึงเป็นทุกข์อยู่
อย่างเปิดเผย, ทุกข์ซึ่งหน้า; แต่แล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครเข้าไปยุ่งด้วย. ส่วนสุข
เวทนานี้ให้เกิดความทุกข์อย่างเร้นลับ ปิดซ่อนความทุกข์ไว้มิดชิดทีเดียว;
เอาความที่ย่ว
ั ยวนน่าหลงใหลนั้นออกมาล่อ สัตว์ทั้งหลายจึงตกเป็นทาส
ของสุขเวทนา ต้องทนทุกข์ไป อย่างสมัครใจ จมอยู่ในกองทุกข์ คือสุข
เวทนานั้นเอง; ชาติหนึ่งยังไม่พอ ก็ต้องการชาติหน้าและชาติต่อๆไป ไม่
รู้จก
ั กี่ร้อยกี่พน
ั ชาติ.
(มาฆบูชาเทศนา, ๒๕๒๔: ๘๔ – ๘๗)
นรก
นรก คือร้อนใจเหมือนกับไฟเผา เหมือนกับไฟเข้าไปเผาอยู่ในจิตใจ,
นี้ให้เข้าใจว่าเคยมีกันทุกคน ไม่ว่าเด็กไม่วา
่ ผูใ้ หญ่, บางคราวบางเรื่อง เรา
ร้อนใจเหมือนกับไฟเข้าไปเผาอยู่ในจิตใจ; ถ้ารู้สก
ึ ต่อความร้อนนั้นจริงๆ
อย่างนี้เรียกว่า สันทิฏฐิโก. นรก นั้นได้เป็นสันทิฏฐิโกแก่เราแล้ว; ส่วนนรก
ที่จะถึงต่อตายแล้ว อยู่ใต้ดน
ิ ที่ไหนก็ไม่รู้ นั้นยังไม่สันทิฏฐิโก มันยังช่วย
อะไรไม่ได้. แต่ถา
้ เราสัมผัสนรกในใจ เป็นสันทิฏฐิโกแล้ว มันช่วยให้เรา
เปลี่ยนแปลง, มันทำให้เราทำการเปลี่ยนแปลง อย่าให้ต้องตกนรกเช่นนี้อีก
(ฟ้าสางระหว่าง๕๐ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน ๒, ๒๕๒๙: ๔๒)
มาพิจารณาดูซิว่า นรกสวรรค์ภาษาธรรม เมื่อใด จมูก ตา หู ลิ้น
กาย ใจ เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน; เมื่อนั้นถือว่าเป็นนรก อยู่ที่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ มีช่อ
ื เรียกรวมกันว่าผัสสยตนิกนรก – นรกที่อายตนะเป็น
เครือ
่ งสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.
(ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข(ระดับมหาวิทยาลัย ๑๐ ชั่วโมง), ๒๕๒๕: ๑๑๒)
คำว่า นรก เป็นสัตว์นรก ก็คือเมื่อร้อนใจ เป็นไฟเผาอยู่ในจิตใจ: นี้
เข้าหลักนรกทางอายตนะ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า เป็นนรกทีฉ
่ ันเห็นแล้ว
เลวร้ายกว่านรกใต้ดิน ที่จะถึงกันต่อตายแล้ว. เดีย
๋ วนี้ไม่ต้องตาย มันก็ถงึ
กันที่นี่ แล้วก็เผาจิตใจให้เร่าร้อนในความรู้สก
ึ โดยตรง, เรียกว่านรก.
(ฟ้าสางระหว่าง๕๐ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน ๒, ๒๕๒๙: ๓๐๙)
สวรรค์
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เมื่อพูดถึงสวรรค์ในภาษาคนก็หมายถึงเทวโลกอันงดงามอยู่เบื้อง
บนที่ใฝ่ฝน
ั กันนัก ทำบุญสักบาทหนึ่งก็จะเอาวิมานหลังหนึ่ง มีนางฟ้าเป็น
ร้อยๆสิบๆ นี้เป็นสวรรค์ในภาษาคน
สวรรค์ในภาษาธรรมะหมายถึง กามคุณ หรือยอดสุดของกามคุณ
เป็นต้นที่ทำให้คนลุ่มหลง นี้เรียกว่า สวรรค์ชน
ั้ กามาวจร ถ้าเป็นสวรรค์ช้น
ั
พรหมโลก ก็หมายถึง ความว่างจากกามารมณ์ มีความสบายใจ เพราะไม่
ถูกกามารมณ์รบกวนเหมือนอย่างว่า คนๆหนึ่ง เมื่อมีความหิวใน
กามารมณ์ บริโภคกามารมณ์เสร็จแล้ว ไม่อยากแตะต้องกามารมณ์อีก
ต่อไป ในเวลานั้นต้องการอยู่ว่างๆ เงียบๆ จืดๆ นี้กค
็ ือ ความรู้สึกที่วา
่ งจาก
กามารมณ์ ที่พอจะเทียบกันได้กบ
ั คุณสมบัติของพวกพรหม หรือพรหมโลก
เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่า สวรรค์ชั้นธรรมดา ก็คือ สมบูรณ์ไปด้วย
กามารมณ์ สวรรค์ช้น
ั สูงสุด เช่น ปรนิมมิตวสวัตตี ก็คอ
ื สมบูรณ์ไปด้วย
ยอดสุดของกามารมณ์ สวรรค์ชั้นพรหมโลกก็คือ ว่างจากการเบียดเบียน
ของกามารมณ์ แต่ยังมีตว
ั มีตนมีตว
ั กูของกูอยู่
(ภาษาคน – ภาษาธรรม, ๒๕๓๗: ๒๘ – ๒๙)
พอพูดถึงสวรรค์ ในพุทธศาสนาเรานี้ถือเป็นวัตถุ เพราะคำว่า
สวรรค์นั้น คือภาวะที่สมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย จนกระทั่งทางใจด้วย ที่มีรส
ประณีตสูงสุดเป็นของทิพย์
(บรมธรรมภาคต้น, ๒๕๒๕: ๔๘)
เราจะมีนรกสวรรค์ในภาษาธรรม ตามแบบของเรา ที่ตรงกับพระ
พุทธภาษิตเผงเลยว่า มันมีอยู่ตามอายตนะที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; อย่าง
ที่บรรพบุรษ
ุ ปู่ยา
่ ตายาย ของเราก็ได้พูดแล้วว่า สวรรค์ในอก นรกในใจ.
นี้ป่ย
ู ่าตายายพวกไหน ที่ไปพูดได้ตรงเหมือนระดับเดียวกับพระพุทธเจ้า;
แล้วนอกนั้นยังโง่อยู่ นรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าอยู่นน
ั่ เอง แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้
(ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข(ระดับมหาวิทยาลัย), ๒๕๒๕: ๑๑๐-๑๑๑)
บาป
บาป ก็คือ สิ่งที่น่ารังเกียจ เลวทราม ลามก สกปรก, ก็คอ
ื สิ่งที่ทำให้
มนุษย์เป็นทุกข์...เมื่อใดสิ่งต่างๆมันแผดเผา ไม่มีอะไรที่น่ารักน่าพอใจ
เดือดร้อนรำคาญอยู่ นี้กเ็ รียกว่า บาป.
เดี๋ยวนี้มนุษย์อยู่
ในสมัยทีน
่ ิยมเอาวัตถุมาเป็นหลัก; ไม่เอาเรื่องทางจิตใจเป็นหลัก ก็เลยเอา
การได้วัตถุตามความพอใจนั่นแหละว่าดีว่าบุญ; นี่มันยากอยู่ที่ตรงนี.้ เขา
เลยเอาหลักเกณฑ์เรื่องวัตถุมาใช้กบ
ั คำว่าบุญว่าบาป มันก็เข้ารูปกันไม่
ค่อยจะได้. เพราะ บุญ บาป มันเป็นเรื่องทางจิตใจ: คิด พูด ทำ ไม่ดีลงไป
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แล้ว มันก็เป็นบาปทันทีไม่ต้องรอ,...แต่คนเดี๋ยวนี้เขาว่า...ต่อเมือ
่ ถูกลงโทษ
ถูกอะไรมากๆนั้นจึงจะเป็นบาป. นั่นเขาเอาวัตถุเป็นหลัก; มันไม่ถูกตามบท
บัญญัตข
ิ องคำว่าบุญ ว่าบาป ซึ่งเล็งถึงเรื่องทางจิตใจ. ถ้าจิตใจรู้สึกร้อน รู้
สึกเกลียดตัวเอง ก็เรียกว่า บาป
(ใคร คือ ใคร, ๒๕๒๖: ๔๐๒ – ๔๐๓)
บุญ
บุญ ใช้เรียก สิ่งที่ทำให้สบายใจ ชื่นอกชืน
่ ใจ อิ่มอกอิ่มใจ สำหรับ
มนุษย์ นี้คือคำว่า บุญ....เมื่อใดจิตใจพอใจ เป็นสุข เยือกเย็น อะไรๆก็นา
่
พอใจไปหมด ก็เรียกว่า บุญ, คืออยู่ด้วยความพอใจ.
(ใคร คือ ใคร, ๒๕๒๖: ๔๐๒)
ทำบุญ ๓ แบบ
ทำบุญ ๓ แบบ: ทำบุญเหมือนกับน้ำโคลน, ทำบุญเหมือนกับน้ำหอม,
ทำบุญเหมือนกับน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์.
ทำบุญแบบน้ำโคลน มัน คือทำบาปด้วย: ไปทอดผ้าป่า ไปกินเหล้า
กันทั้งนั้นแหละ แล้วเรือล่มจมน้ำตายไม่รู้ก่ห
ี นกี่ครั้ง ที่ว่าไปทอดผ้าป่า.
บางทีไปหาความเพลิดเพลิน เอาผ้าป่าบังหน้า, นี่ทำบุญอย่างนี้มันเอาบาป
มาปนด้วย. ดูจะมีอะไรสักหน่อยก็ฆา
่ สัตว์ตัดชีวิต ฆ่าหมู ฆ่าควาย ซื้อเหล้า
มาเป็นลังๆเลย ทำบุญ ทำบุญอย่างนี้เรียกว่า ทำบุญเหมือนอาบน้ำโคลน.
ทีนี้ ทำบุญเหมือนกับอาบน้ำหอม คือมันดีเกินไป แพงเกินไป ดีเกิน
ไปของคนที่บ้าบุญอย่างมากๆหวังจะเอาสวรรค์, ทำบุญเพื่อแลกเอาสวรรค์,
เป็นผู้ค้ากำไรเกินควร ทำบุญอย่างดีสก
ั บาทหนึ่ง จะเอาวิมานหลังหนึ่ง, ทำ
บุญบาทเดียว เอาวิมานหลังหนึ่ง. บางคนเขาว่า ตักบาตรช้อนเดียวเอา
วิมานหลังหนึ่งเลย นี่มันดีเกินไป เหมือนกับอาบน้ำหอม.
สู้ทำบุญชนิดทีเ่ หมือนกับอาบน้ำสะอาดไม่ได้ ไม่อาบน้ำโคลน ไม่
อาบน้ำหอม ไม่อาบน้ำแป้งหอมอะไร อาบน้ำที่สะอาด หรือจะว่าสบู่ด้วยก็
ได้; เพราะมันช่วยให้สะอาด มันก็สะอาด. ทำบุญอย่างนี้ จะเป็นบุญที่จะส่ง
เสริมให้เกิด มรรค ผล นิพพาน, บุญทีเ่ ป็นบันไดแห่งนิพพาน คือ บุญที่ทำ
เหมือนกับว่า อาบน้ำสะอาด....
คำว่า บุญ โดยแท้จริงของเขานั้น เขาแปลว่า ล้างบาป, ศัพท์นี้ ราก
ศัพท์ แปลว่า ล้างบาป;
แต่จะแปลว่า สบายใจ พอใจ อิ่มใจ พองขึ้นแห่งใจ นี้ก็ได้เหมือนกัน คือ
ความสุข. บุญในฐานะที่เป็นเหตุ ย่อมล้างบาป, บุญในฐานะที่เป็นผล ย่อม
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ทำให้เกิดความสุขใจ เอามาต่อกันเข้าสิ ล้างบาป แล้วสุขใจ นั่นแหละ
คือบุญ....
ทำบุญให้ทาน ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องของการให้ทาน สำหรับชาว
บ้าน, เราจงให้ทานชนิดที่เป็นการล้างบาป คือความตระหนี่ ความเห็นแก่ตว
ั
ความยึดถือไว้ ว่าเป็น ตัวกู – ของกู; ถ้าจะทำบุญล้างบาปให้สะอาดจริงๆ
แล้ว ให้เป็นการทำบุญที่ลา
้ งตัวกูออกไป.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๑๖๗ – ๑๖๘)
ภูเขาหิมาลัยแห่งวิถพ
ี ุทธธรรม
ถาม:- ...พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชนิดไหนกันขอรับที่เป็นภู
เขาหิมาลัย.
ตอบ:- พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทุกชนิดตามทัศนะแห่งบุคคลนั้น
อันเป็นที่ต้งั แห่งความรักด้วยอำนาจของความยึดถือว่ามีตว
ั ตนหรือเป็นตัว
ตน เป็นของตน เอามาไว้กับตน....
ถาม:- แล้วทำไมใต้เท้าไปเรียกของเขาว่า ภูเขาหิมาลัย เล่าขอรับ.
เขาก็โกรธแย่ หรืออย่างน้อยก็เสียใจ.
ตอบ:- พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ชนิดตามทัศนะของบุคคลนัน
้
มันกั้นเขาไว้เหมือนภูเขาหิมาลัยนะซี. อาตมาก็ไม่ได้ติเตียนอะไรเขา. การ
อยู่ในวงล้อมของภูเขาหิมาลัยก็เป็นการถูกแล้วดีแล้ว สำหรับพวก “ลูกเป็น
ไก่ออ
่ น”เหล่านั้นดีกว่าไม่ได้อยู่ในวงล้อมของอะไรทัง้ หมด. เมื่อเขายัง
อยากอยู่ที่น่น
ั หรือยังไม่ไป ก็อยู่กน
ั ไปได้ไม่มท
ี ่ส
ี ิ้นสุด และปลอดภัยตาม
ฐานะของสัตว์เหล่านั้น. แต่สำหรับสัตว์ผู้จะไปนั่นแหละจะต้องคิดดูว่า เขา
จะไปได้อย่างไร ถ้าเขามัวหลงสร้างอะไรขึ้นกอดรัดไว้อย่างนั้น ใน
ลักษณะเช่นนั้น.
ที่ถก
ู เขา ควรจะทำตามที่พระองค์สอนว่า “สิ่งทั้งปวงไม่ควรถือมั่น
โดยความเป็นตัวตน” นั้นเสียก่อน แล้วเขาจะเห็น “พระองค์”จริง ซึ่งไม่
ควรแก่นามว่าอะไรทั้งสิ้น เพราะอยู่เหนือการบัญญัตท
ิ ั้งสิน
้ , เป็นเขตแดนที่
สลายของความยึดถือ ที่พงั ทลายของภูเขาหิมาลัย.
พระองค์ทรงตีคา
่ ของ ศีล สมาธิ ปัญญา เพียงเรือเพียงแพเท่านั้น
คืออาศัยกันเดินทางข้ามทะเลชั่วคราว แล้วต้องทิ้งขึ้นบกไป. ความยึดถือ
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็คอ
ื สิ่งนั้นเอง เป็นการเลือ
่ นไปตามลำดับ
จนถึงขั้นที่หมดความยึดถือ.
เมื่อเขาเหล่านั้น มองไปทางไหนก็มแ
ี ต่ความยึดถือว่าตัวตนเที่ยวไป
มีอยู่ในนัน
่ นี่รอบข้างไปหมด. แล้วจะให้เรียกว่าอย่างไรทีด
่ ก
ี ว่าทีจ
่ ะเรียกว่า
ภูเขา. เมื่อเป็นแมลงมุมแล้วก็ควรจะพอใจ ในเมื่อเขาบอกให้ว่า ใยของ
ท่านชักได้สวยงามมากมิใช่หรือ.
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(ชุมนุมปาฐกถาชุดพุทธธรรม, ๒๕๓๐: ๔๐๖ - ๔๐๙)
พระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้า
พระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้า เขาหมายความถึง คนที่รจ
ู้ ก
ั แต่พระพุทธ
รูป แล้วเข้าใจ พระพุทธรูปนั้นเป็นพระพุทธเจ้า เหมือนความเข้าใจของ
เด็กๆ. ผู้ท่ม
ี ีความรู้จริง ยังรู้มากไปจนถึงกับว่า องค์พระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์
หรือ เป็นคนที่เดินๆ ไปมาอยู่ในอินเดียสมัยโน้น ก็ยงั ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่
แท้จริง; ธรรมะในจิตของพระพุทธเจ้าต่างหาก ที่เป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริง.
นี่แหละลองคิดดูเถอะว่า แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าจริงๆ ก็ยังไม่ใช่
พระพุทธเจ้าจริง; แล้วเหตุไฉนพระพุทธรูปนี้จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เล่า?
ถ้าคนไปติดที่พระพุทธรูป ก็ยิ่งบังพระพุทธเจ้า, คือไม่มองเห็นพระพุทธเจ้า
จริงๆ; ด้วยเหตุนี้แหละ เขาจึงเรียกว่า พระพุทธรูปนั้นบังพระพุทธเจ้า...
พระคัมภีรบ
์ ังพระธรรม
ส่วนพระคัมภีรน
์ ั้นบังพระธรรม : คนส่วนมากเรียกพระคัมภีร์ หนังสือ
ใบลานนี้กว
็ า
่ พระธรรม, ว่าหีบพระธรรม ก็คือหีบสำหรับใส่ใบลาน, บางคน
ก็เรียกคัมภีรใ์ บลาน ว่าธรรมเฉยๆ ก็ม.ี นี่มีความเข้าใจว่านั้นคือพระธรรม.
ถ้าเข้าใจเพียงเท่านั้นหรืออย่างนั้น เรื่องมันก็หมดหรือจบกันเพียงเท่านั้น. นี้
เรียกว่าพระคัมภีร์บงั พระธรรม เหมือนที่เป็นกันอยู่โดยมาก.
คนบางคนคิดว่าเขาท่องคัมภีร์ได้มาก ก็คือรู้พระธรรมมาก; ถ้าเข้า
ใจอย่างนี้ ก็เรียกว่า คัมภีร์ที่เขาท่องนั้นแหละบังพระธรรม. ตัวพระธรรมที่
แท้จริงนั้น ไม่ใช่คม
ั ภีร,์ และก็ไม่ใช่เสียงทีแ
่ สดงธรรม. ตัวธรรมที่แท้จริงนั้น
คือความจริง ที่ปรากฏออกมา ต่อเมื่อปฏิบัตส
ิ ำเร็จแล้ว ผู้ใดปฏิบต
ั ิธรรม
สำเร็จแล้ว มีความจริงอะไรปรากฏออกมา นั้นคือพระธรรมที่แท้จริง.
ทีนี้จะต้องคิดดูให้ดีว่า พระคัมภีร์กบ
ั พระธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน;
ถ้ายึดมั่นที่พระคัมภีรก
์ ็ไม่อาจมองเห็นพระธรรม. ตาโดยปกติธรรมดา
สามัญ คนทั้งหลายก็ตด
ิ ที่พระคัมภีร,์ ไปยึดมั่นถือมั่นที่พระคัมภีร์; คนทั้ง
หลายจึงไม่มองเห็นพระธรรม; ดังนั้นคำที่เขากล่าวว่า พระคัมภีร์บังพระ
ธรรม ก็เป็นการถูกต้อง...
ลูกชาวบ้านบังพระสงฆ์
ทีนี้ ก็มาถึงคำที่ว่า ลูกชาวบ้านบังพระสงฆ์ นี้หมายความว่า ลูกชาว
บ้านที่บวชขึ้นมาเป็นพระเป็นเณรนั่นแหละ บังพระสงฆ์. พูดตรงๆ ก็คอ
ื ว่า
พระเณรเดี๋ยวนี้แหละบังพระสงฆ์ ที่ทำให้ไม่เห็นพระสงฆ์ท่แ
ี ท้จริง. พระ
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สงฆ์ที่แท้จริงในกรณีน้ห
ี มายถึง พระอริยสงฆ์ คือคุณสมบัติ ที่มีอยู่ในใจ
ของผู้ปฏิบต
ั ิธรรม สำเร็จแล้ว เป็นโสตาปฏิมรรค โสตาปฏิผล, สกิทาคามิ
มรรค สกิทาคามิผล, อนาคามิมรรค อนาคามิผล, อรหัตตมรรค และ
อรหัตตผล. มีอยู่ ๔ คู,่ นับเรียงตัวได้ ๘ องค์ นี่แหละคือพระสงฆ์, ไม่ใช่ตัว
คน แต่ได้แก่ ตัวคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของคน.
ทีนค
ี้ นทั้งหลายก็เอาพระเอาเณร ลูกหลานของชาวบ้าน ที่บวชมา
เป็นพระเป็นเณร นี้ว่า เป็นพระสงฆ์; แล้วความคิดจะหยุดลงเพียงเท่านั้น.
ติดตันอยู่เพียงเท่านั้น, ไม่อาจจะเข้าใจไปถึงพระสงฆ์ที่แท้จริง; คือ
คุณธรรมที่ทำความเป็นพระสงฆ์. เมื่อเป็นดังนี้เขาจึงกล่าวว่า ลูกหลาน
ชาวบ้าน ที่บวชเป็นพระเป็นเณร นั่นแหละที่บังพระสงฆ์.
(ชุมนุมล้ออายุ เล่ม๑, ๒๕๒๕: ๒๕๕-๒๕๗)
ความมืดสีขาว
หลายปีมาแล้วเราพูดถึงความมืดสีขาว แต่มน
ั ก็เงียบหายไป ไม่คอ
่ ย
มีใครเอามาพูดต่อ. แต่วา
่ อุปสรรคที่แท้จริงนั้น มันอยู่ที่ความมืดสีขาว; ถ้า
ความมืดสีดำเราก็รู้จก
ั เราก็ทำให้มันสว่างขึ้นมาได้. แต่ถ้าว่าความมืดมัน
เป็นความขาวเสียเอง มันก็ไม่ร้ว
ู า
่ เป็นความมืด; เช่นว่าแสงแดดเข้าตานี้ ก็
ยิ่งไม่เห็นอะไร. มองไปทางดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์เข้าตา มันก็มองไม่
เห็นอะไร, คิดดูสว
ิ า
่ แสงสว่างนั้นมันก็ขาว แต่พอเข้ามาที่ตา กลับทำให้
มองไม่เห็นอะไร, คิดดูสว
ิ า
่ แสงสว่างนั้นมันก็ขาวแต่พอเข้ามาที่ตา กลับทำ
ให้มองไม่เห็นอะไร, สู้ไม่มค
ี วามมืดสีขาวไม่ได้. มีความมืดธรรมดา ยัง
มองเห็นอะไรได้ง่ายได้บา
้ ง; แม้ความมืดกลางคืนนี้ ก็ยังเห็นอะไรได้. แต่
ถ้ามองทีด
่ วงอาทิตย์ แสงอาทิตย์เข้าตาแล้วมองไม่เห็นอะไรเลย, บางทีตา
จะบอดเสียด้วยซ้ำไป เพราะความมืดสีขาว.
นีเรามั
่
นมีความมืดสีขาว ทำให้ไม่มองเห็นอะไรตามที่เป็นจริง, มันก็
คือความโง่ที่สะสมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก, พอออกมาจากท้องแม่ มันก็
สะสมความคิดนึก ความเข้าใจ ความรู้สึก ของตัวเองมากขึ้นๆ, ล้วนแต่ผิด
ล้วนแต่โง่ ทั้งนั้น.
เราจะได้รับ คือได้ยน
ิ ได้ฟังคำพูดอะไรใหม่ๆเสมอ ที่มน
ั ถูกกันหรือ
มันเข้ากันได้กับความคิดของเรา, เราก็ยิ่งยึดถือความคิดนั้นมากขึ้น. ใคร
พูดอะไรมามันตรงกับความรู้ความคิดของเรา, เราได้เล่าเรียนอะไรใหม่ๆ
มันตรงกับความคิดความนึกของเรา ที่บาลีเรียกว่า ทนต่อทิฏฐิของเรา, ทน
ได้ต่อทิฏฐิของเรา, มันเข้ารูปกับความคิดความเห็นของเรา. อันนี้แม้จะเป็น
ของผิด แต่มันก็จะคิดว่าเป็นของถูก, เป็นความถูก, แล้วมันก็ยด
ึ มั่นถือมั่น
หนักเข้าๆ, เป็นความมืดสีขาวชนิดสูงสุด.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๓๕๘ - ๓๖๑)
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เราอาจจะถูกหาว่าบ้าเดี๋ยวนี้ ที่ตรงนี้กไ
็ ด้ ที่พูดว่า “แสงแห่งความมืด
สีขาว” ในแสงสว่างสีขาว ก็มค
ี วามมืดและความบ้า, แล้วก็ย่งิ กว่าความมืด
ความบ้าในแสงสว่างสีดำ. ข้อนี้หมายความว่า ความโง่ ความหลง ความ
ยึดมั่น ของพวกนักศึกษานั่นแหละ มันร้ายกาจไปยิ่งกว่าของพวกที่ไม่มี
การศึกษา. พวกที่มีการศึกษา มีปริญญา ดีกรียาวเป็นหาง ของการศึกษา
สมัยนี้นั่นแหละ มันเป็นบ่าวเป็นทาสของอารมณ์ทางเนื้อทางหนังยิ่งกว่า
บรรพบุรษ
ุ ที่ไม่เคยมีการศึกษาชนิดนี้, ที่ไม่เคยมีปริญญายาวเป็นหาง
อย่างนี้.
เพราะฉะนั้น แสงสว่างสีขาว แต่มค
ี วามมืดอย่างร้ายกาจอยู่ในนั้น เป็น
ความมืดสีขาวของพวกนักศึกษาในโลก ในสมัยปัจจุบน
ั นี้น้น
ั แหละ คือ สิ่ง
ที่น่ากลัวที่สด
ุ , นั่นแหละคือ สิ่งที่เป็นอันตรายที่สุด. ขอให้จำไว้ว่าความมืด
สีขาวนี้อน
ั ตรายที่สด
ุ ยิ่งกว่าความมืดสีดำ; เพราะว่าความมืดสีดำ มองเห็น
ได้งา
่ ย เข้าใจได้งา
่ ย หลีกเลี่ยงๆ ได้ง่าย ไม่ถลำลึกลงไปได้ง่าย. ส่วนความ
มืดสีขาวนี้ มันหลอกลวง ๒ ชั้น ๓ ชั้น มันทำให้ถลำลึกโดยไม่ร้ส
ู ึกตัว แล้ว
ถลำลึกได้มาก ได้ไกล ได้ง่าย ฉะนัน
้ จึงอันตรายกว่า.
ผลที่พิสจ
ู น์ได้ง่ายๆ ก็คือว่า โลกในสมัยปัจจุบันนี้ เป็นโลกนรกมาก
ขึ้น; มีความเดือดร้อน ระส่ำระสายในลักษณะของความเป็นนรกนี้มากขึ้น
ทั่วทั้งโลก ไม่มีใครนอนหลับสนิท จึงต้องเป็นโรคจิต โรคเส้นประสาทกัน
มากมาย กว่าเมื่อยี่สิบปี หรือสามสิบปี หรือห้าสิบปีมานี้. เมื่อห้าสิบปีมานี้
โรคเส้นประสาทนี้หาทำยายาก; สามสิบสี่สิบปีมานี้ก็มม
ี ากขึ้น. เดี๋ยวนี้กม
็ ี
มากขึ้น จนมีอยู่ในวัดในวา, ในเขตของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
ที่ไม่ควรจะมีโรคเส้นประสาท, มันก็ยงั มี.
พระเณรบางองค์เป็นโรคเส้นประสาท ตาแดงเหมือนเลือด เพราะ
ว่ามีความมืดสีขาวครอบงำ อยากเด่น อยากดัง อย่างดี ทะเยอทะยานไม่มี
ที่สุด จมอยู่ในแนวอันนี้. นี้เรียกว่า โรคนี้ระบาดเข้ามาถึงในวัดในวา แทบ
จะไม่มท
ี ่ต
ี ้านทานอยู่แล้ว; ไม่มค
ี ่ายปราการ หรืออะไรที่ไหนจะต้านทาน
มันไหวอยู่แล้ว เพราะความเจริญก้าวหน้าของนักศึกษาในโลกปัจจุบน
ั นี้
ซึ่งสร้างขึน
้ มาแต่ความมืดสีขาว, ความมืดสีขาว.
(ชุมนุมล้ออายุ เล่ม๑, ๒๕๒๕: ๒๔๐-๒๔๑)
ตัวกู ของกู/ อหังการ มมังการ
มรดกที่ ๑๕๓: ทฤษฎีและคำพูดที่เกี่ยวกับตัวกู – ของกู นั้นมีท้งั ภาษา
คนและภาษาธรรม: ภาษาคนสำหรับเด็กๆ และคนโง่ พูดตามที่พูดกันอยู่
ด้วยความรู้สึกยึดมั่นในตัวตน; ส่วนภาษาธรรมนั้นสำหรับพระอริยเจ้าพูด
ด้วยจิตที่ปราศจากความยึดถือ จึงฟังยากสำหรับปุถช
ุ น.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๓๔)
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โลกทุกวันนี้ ก็ตกอยูใ่ ต้อำนาจของพญามาร ที่ช่อ
ื ว่าตัวกูหรือ ของกู.
พญามารตัวนี้ ได้ทำให้โลกนี้ปั่นป่วนระส่ำระสาย และจมอยู่ในความทุกข์;
หลีกออกไปจากอำนาจของมันไม่ได้ จึงต้องทนทุกข์. ถ้าเมื่อใดเอาชนะ
กิเลสตัณหา หรือพญามารตัวนี้ได้, เมื่อนั้นมนุษย์ก็เป็นอิสระจากความทุกข์.
ความทีถ
่ ก
ู ครอบงำอยู่ดว
้ ยตัวกูหรือของกูนี้เอง เป็นการตกอยู่ใต้อำนาจ
ของพญามารจนไม่มีอส
ิ ระ...
กิเลสตัณหา ที่เรียกว่า ตัวกู – ของกู หรือ ความเห็นแก่ตัว ในทีน
่ ี้
ทำอันตรายคนเรา ยิ่งกว่าที่โจรหรือศัตรูของเราจะทำให้ได้. โจรหรือศัตรู
ของเราจะทำแก่เราได้ ก็เพียงแต่ทำร้ายทางร่างกาย; หาสามารถทำลาย
ความเป็นมนุษย์ของเราได้ไม่, คือไม่สามารถจะทำลายคุณความดีของเรา.
แต่ถ้าสิ่งที่เรียกว่า ตัวกู หรือของกูน้เี ข้ามาแล้ว มันย่อมทำลายสิ้นเชิง คือ
จะทำลายความเป็นมนุษย์, หรือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์กอ
่ น แล้ว
ร่างกายหรือชีวิตนี้กไ
็ ร้ความหมายไปเอง; เพราะฉะนั้น มันจึงเป็นการ
ทำลายสิ้นเชิง.
(อาสาฬหาบูชาเทศนา, ๒๕๒๔: ๒๑๖ – ๒๑๙)
ใครๆก็ถอ
ื ว่าคำว่า ตัวกู – ของกู นี้เป็นคำหยาบ แต่ในที่นี้ ไม่ได้ม่งุ
หมายจะให้เป็นคำหยาบ; แต่ม่งุ หมายจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงภาวะในขณะที่
จิตมีความกลัดกลุ้มจัด ไปในทางราคะก็ดี โลภะก็ดี โทสะก็ดี โมหะก็ดี
มันย่อมเป็นความกลัดกลุ้มไปในรูปของตัวกู และของกูนท
ี้ ั้งนั้น. ตามปกติ
ก็พูดว่า ฉัน ว่าเธอ ว่าข้าพเจ้า แต่พอกลัดกลุ้มขึ้นมา ก็ระเบิดออกเป็นตัวกู
และเป็นของกู นี้เพราะเหตุอะไรเล่า? นี้ก็เพราะเหตุท่ว
ี า
่ กิเลสตัณหา ที่เป็น
หน้าตาแท้จริงของมันนั้นคือตัวกู และของกู เป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกู
และของกู. ถ้าเรียกให้เพราะก็อาจจะเรียกได้เพราะอย่างยิ่ง โดยภาษาดั้ง
เดิม คือภาษาบาลีนั้นว่า อหังการ และ มมังการ.
อหังการ แปลว่า การกระทำวาทะว่า เรา, มมังการ แปลว่า การกระ
ทำวาทะว่า ของเรา; แต่ใจความสั้นๆของมันก็คือ ตัวกูและของกูน่น
ั เอง.
อหังการก็คือความยึดถือว่าตัวกู. มมังการ ก็คือ ความยึดถือว่าของกู;
เพราะฉะนั้นในคนทุกคนจึงเต็มไปด้วยอหังการ และมมังการ อยู่ตลอด
เวลา;...
เพราะฉะนั้น หลักธรรมะในพระพุทธศาสนา จึงมีหลักไปในทางที่จะ
ดับเสียซึ่งตัวกูและของกู อันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง, ที่กล่าวอย่าง
สำนวนไพเราะ ก็กล่าวว่า ดับเสียซึ่ง อหังการ และ มมังการ; เมื่อหมด
อหังการมมังการแล้ว ก็หมายความว่าหมดกิเลสตัณหาโดยสิน
้ เชิงนั่นเอง.
เพราะฉะนั้น การที่เอามากล่าวสั้นๆเพื่อท่านทั้งหลายจำง่ายเข้าใจง่าย ว่า
ตัวกูหรือของกูน้ี ไม่ควรจะถือเป็นคำหยาบเลย, ถือว่าเป็นการกล่าวตรงไป
ตรงมา เพื่อให้ตื้นขึ้น อย่าให้ลึกซึ้งจนเข้าใจไม่ได้อยู่ตามเดิม.

36

(อาสาฬหาบูชาเทศนา, ๒๕๒๔: ๒๕๐ – ๒๕๒)
ความเห็นแก่ตว
ั
ความเห็นแก่ตัว เราหมายถึง ความรู้สึกทีเ่ ป็นกิเลส ไม่ใช่หมายถึง
ความรักตัว สงวนตัว อยากให้ตัวได้ดี แล้วก็ทำความดี อย่างนี้ไม่เรียกว่า
เห็นแก่ตัวในที่น.ี้ เห็นแก่ตว
ั คือ เห็นด้วยกิเลส กอบโกยประโยชน์ของผู้อ่น
ื
มาเป็นของตัว อย่างไม่มีความยุตธ
ิ รรม.
ความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเท่านั้น เป็นปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ คือ
ทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม แล้วก็เกิดโลภะ โทสะ โมหะ หนา
แน่นยิ่งขึ้นทุกที.
เห็นแก่ตัวนี้ต้องขยายออกไปถึงว่า เห็นแก่พวกของตัว; เมื่อมันหลายๆ
ตัวเข้า มันก็เป็นพวก แล้วก็เห็นแก่พวกของตัว. ตกเป็นทาสของวัตถุนย
ิ ม
มากเท่าไร ก็ยิ่งเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัว จนหลับหูหลับตา จนไม่รู้ว่า
อะไรเป็นอะไร; ในที่สด
ุ มันก็แยกตัวออกไปจากจิตตนิยมทุกวิถีทาง แล้วก็
ยิ่งเกลียด ยิ่งเกลียดจิตตนิยมมากขึ้น ในที่สุดก็ไม่ต้องรู้เรื่องจิตกันเสียเลย.
(ธรรมสัจจสงเคราะห์, ๒๕๒๑: ๓๒๘ – ๓๒๙)
สัตว์
สิ่งไรที่มนุษย์ทำได้เหมือนๆกับสัตว์ หรือ สัตว์ทำได้เหมือนๆกับมนุษย์
นั้น ไม่เป็นของแปลกเลย ดังที่ท่านได้จด
ั ไว้ เป็นหลักแต่บรมโบราณ ก่อน
พุทธกาลมาเสียอีกว่า:อาหารนิทท
ฺ า ภยเมถุนญฺจ – การแสวงหาอาหารกิน การแสวงหา
ความสุขจากการนอน ความรู้จักขี้ขลาดวิ่งหนีอันตราย และการประกอบ
เมถุนธรรม, สามาญฺญเมตปฺปสุภิ นรานํ – ทั้ง ๔ อย่างนี้มีได้เสมอกัน ใน
ระหว่ามนุษย์กบ
ั สัตว์...
คนจะผิดจากสัตว์ หรือ สัตว์จะผิดจากคน มันก็อยู่ตรงที่จะมีธรรมะ
หรือไม่เท่านั้น. จะเอาเรื่องอาหารการกิน การแต่งเนื้อแต่งตัว การเป็นอยู่
เพื่อแสวงหาความสุขความเพลิดเพลิน ทางรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
เป็นต้นนั้น ไม่มีความแปลกแตกต่างอะไรกัน ระหว่างคนกับสัตว์. หมาย
ความว่า แม้คนทำได้ดี วิจต
ิ รประณีตกว่าสัตว์; แต่ความหมายมันก็ยงั เท่ากัน
ไม่ผด
ิ แปลกแตกต่างกัน. ท่านจึงลงมติกันไว้อย่างนั้นว่า เอาธรรมะ อย่างดี
ยวเท่านั้น มาเป็นเครื่องวัด ความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์.
(มาฆบูชาเทศนา, ๒๕๒๔: ๒๘๘ - ๒๘๙)
คน
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ตามตัวหนังสือ “คน” ก็แปลว่า สัตว์ที่มใิ ช่สัตว์เดรัจฉาน อย่างนี้ก็
ค่อยยังชั่ว ถ้าจะมองกันในแง่น,ี้ หรือจะมองกันในแง่ของชีววิทยาว่า คนคือ
สัตว์ที่วิวัฒน์ขึ้นมามากแล้ว กว่าจุดเริม
่ ต้นของสิ่งที่มช
ี ีวิต; นี่ในทางชีววิทยา
จนถึงกับครึ่งคนครึ่งสัตว์ แล้วก็เป็นคนตามสมบูรณ์ ตามแง่ของชีววิทยาที่
บัญญัตข
ิ ้น
ึ โดยคนที่เขารู้เพียงเท่านั้น. แต่ ทางธรรมะ หรือทางศาสนานี้
ไม่ตอ
้ งการเพียงเท่านั้น; ต้องการจะรู้เรื่องอีกระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบทาง
จิตใจ ว่า ความเป็นคนนั้นหมายถึงภาวะของจิตใจ ตลอดถึงคุณค่าทีม
่ าก
เป็นพิเศษของจิตใจ ไม่ใช่ของร่างกาย; ฉะนั้น เราจึงมีความหมายของคำว่า
คน นี้ต่างๆกัน...
คำว่า “คน” ถ้าในทางธรรมะ อาจจะเล็งไปในทางภาวะอันแท้จริง
ของสิ่งที่เราเรียกกันว่า “คน”; ดังนั้นอาจจะหมายถึงการจมปลักอ้อแอ้อยู่
ในกองทุกข์ ที่สัตว์ชนิด “คน” นั้นจะจมอยู่ได้อย่างไร. ความเป็นคน ใน
ความหมายนี้ ก็คือ จมอยู่ในกองทุกข์ ที่เขาไม่ร้จ
ู ัก มองไม่เข้าใจ แล้วก็ไม่
อยากจะออกจากกองทุกข์; นี่คอ
ื คน ธรรมดาสามัญที่สุด ที่เราเรียกกันว่า
ปุถุชน.
(โมกขธรรมประยุกต์: ๒๕๑๙, ๑๘ – ๑๙)
“คน” ใน ภาษาธรรมดา เราก็หมายถึงคนๆหนึ่ง มีกายกับใจ เป็นคน
หนึ่ง; แต่ในภาษาธรรมะอันลึกซึ้ง คำว่า “คน” หมายถึงความโง่. ความยึด
มั่นสำคัญผิดว่าฉัน ว่าคน คนคือผลิตผลของมิจฉาทิฏฐิ, หรือว่าความเห็น
ที่ยังไม่ตรง เข้าใจว่าเราเป็นคน นี่อย่าเอาไปปนกัน. คนในทางฝ่ายฟิสิกส์
หมายถึงร่างกายที่ยาววาหนึง่ นี้ มีความคิดนึกได้น้;ี แต่คนทางฝ่าย spiritualism
หมายถึง ความเข้าใจผิด ที่เรียกว่า อุปาทาน ว่ามีตัวฉัน มีคน นั้นเป็น
มายาอย่างยิ่งเลย.
(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๓๒๕)
มนุษย์
คำว่า มนุษย์ นี้ตอ
้ งมีความหมายว่ามีจต
ิ ใจสูง; อย่างน้อยที่สด
ุ ก็ตอ
้ งมี
จิตใจสูงกว่าธรรมดา กว่าสัตว์เดรัจฉาน หรือว่าคนป่าที่เป็นสักว่าคน. มนะ
แปลว่า ใจ, อุษยะ แปลว่า สูง ใจสูงก็ได้. หรือว่าเหล่ากอของผู้มใี จสูงก็ได้.
ให้ถือเอาความหมายของคำว่ามนุษย์อย่างนี้; ถ้าใจยังต่ำ ก็ยังไม่เป็นมนุษย์
ยังเป็นคน ในระดับเดียวกับสัตว์ ในความหมายอย่างเดียวกับสัตว์เดรัจฉาน,
ถ้าเป็นมนุษย์ก็ตอ
้ งมีใจสูง.
(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๓๙๙)
เป็นมนุษย์ให้เป็นนี้ หมายความว่า เป็นมนุษย์ชนิดที่ไม่เป็นทุกข์, เป็น
มนุษย์ชนิดที่ไม่มีตัวกู – ของกูให้เป็นทุกข์.
(วิสาขบูชาเทศนา, ๒๕๒๕: ๑๙๖)
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ถ้าเป็นมนุษย์ หมายความว่าใจสูง และสูงไปในทางที่จะดับทุกข์ จะ
หมดทุกข์ จะสิ้นทุกข์ จะทำความดับทุกข์ให้ได้ คือนิพพาน นี่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของมนุษย์.
ทีนี้ คนในโลกเวลานี้ ฉลาดแต่ในทางที่จะทำให้ตรงกันข้าม ให้ไป
เสียอีกทางหนึ่ง ไม่ตรงไปยังจุดหมายปลายทางของมนุษย์. การศึกษาเล่า
เรียน การค้นคว้า การประดิษฐ์ การผลิตที่เป็นความเจริญของมนุษย์ ใน
ยุคปัจจุบน
ั นี้ ในโลกนี้ เป็นไปแต่ในทางที่ตรงกันข้าม, คือไม่ไปตามความ
มุ่งหมายของมนุษย์ที่แท้จริง. ฉะนั้น เราจึงไม่เรียกคนในโลกเวลานี้วา
่ มนุษย์
เราเรียกว่า “คน” ดีกว่า
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๔๑๑ – ๔๑๒)
เวลา
เดี๋ยวนี้ทก
ุ คนรู้จักเวลากันในฐานะที่น่ากลัว หรือเขาสั่งสอนกันว่ามัน
มีคา
่ , คำว่าเวลานี้ มันมีความหมาย ภาษาคนง่ายๆกับภาษาธรรมอันลึกๆที่
โง่ท่ีสุด ก็คือ ภาษาคนที่พูดว่า กลางคืนกับกลางวันต่างกัน. แต่ถา
้ เราดูให้ดี
กลางคืนก็เวลา กลางวันก็เวลา; ฉะนั้นกลางคืนกลางวันก็เหมือนกันแหละ
อย่ามาหลอกเราว่าต่างกัน นี้เรียกว่ารู้จักคำว่าเวลาลึกกว่าธรรมดาหน่อย.
ทีนี้ เวลา ในภาษาธรรมดาภาษาโลก ก็เช่นแบ่งเอาสิ่งที่พอจะรู้จก
ั ได้.
เรื่องการหมุนของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ของโลกเอง แบ่งเป็น
เวลาๆเวลา, เอานาฬิกาเป็นเครื่องวัด นี้เป็นต้น. เวลาอย่างนี้กย
็ ังเป็นเรื่อง
เด็กๆ เวลาในภาษาคน เป็นปี เป็นเดือน เป็นวัน เป็นชั่วโมงนี่ เวลาตาม
บัญญัต,ิ แล้วก็เห็นว่ามันก็เลือ
่ นไปๆอย่างดีกว
็ า
่ ทำให้คนมันแก่ คือมันใกล้
ความแตกดับเข้าไป.
แต่เวลาในความหมายลึกซึง้ มันหมายถึงจุด ๒ จุด ระหว่าง ๒ จุด คือ
จุดที่เกิดความอยาก กว่าจะถึงจุดที่สมความอยาก นั่นแหละคือเวลา. เรา
เกิดความอยากเมื่อไรถือเป็นจุดตัง้ ต้น, แล้วก็ต้องกระวนกระวายอยู่ ด้วย
ความไม่ได้หรือยังไม่ได้ตามที่ตัวอยาก จุดที่ได้ตามที่ตว
ั อยาก นั้น เป็นจุด
หนึ่ง; ระหว่าง ๒ จุดนี้ คือเวลาทีแ
่ ท้จริงในความหมายทางธรรมะชั้นสูง,
เวลานี้มันกัด ขบกัดมนุษย์ กัดกินมนุษย์ รวมทั้งตัวมันเอง. ในบาลีคม
ั ภีร์มีว่า
เวลานี้กินมนุษย์ และตัวมันเอง ระหว่างความอยาก เกิดความอยาก กว่า
จะถึงความสมอยากนั้น มันกัด มันกัดเอาเจ็บปวดตลอดเวลา แล้วตัวมัน
เองก็กร่อนไปๆกร่อนไป. เวลากินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง ธรรมะช่วย
กำจัดความอยากเสีย พอเราไม่อยากเท่านั้นแหละ เวลาก็กัดเราไม่ได้ คุณ
ไปคิดดูซิ เราเป็นทุกข์อยู่ เพราะเราต้องการอะไรอย่างหนึ่ง และยังไม่ได้
ตามที่ต้องการก็เกิดเป็นเวลาที่กัดเรา และกัดตัวมันเอง. ฉะนั้นปัญหาจะ
หมดไป เมื่อเราไม่ต้องการอะไร, เมื่อเราไม่ตอ
้ งการอะไร เวลานั้นเวลา
ไม่มี เวลาไม่มีสำหรับเรา; ฉะนั้นเราจึงสบายที่สด
ุ เมื่อเราไม่ตอ
้ งการอะไร
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เพราะว่าเวลาไม่กด
ั เรา. นี่ความหมายของเวลาในภาษาธรรมลึกละเอียดนะ,
เป็นปัญหาที่ทำให้ต้องเกิดธรรมะหรือเกิดศาสนา ธรรมะหรือพระเจ้าก็ตาม
จะช่วยเราไม่ให้ถูกเวลากัดกิน, ก็เพราะช่วยทำให้เราหมดความอยาก ไม่
มีความอยาก ไม่ต้องการอะไร. นี่เรียกว่าเวลาในภาษาธรรม.
(ใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษท
ั ควรทราบ, ๒๕๒๘: ๓๘๑ - ๓๘๒)
‘เวลา’ อย่างภาษาคนอย่างนี้ เขาเอาวัตถุภายนอกเป็นหลักเป็นเกณฑ์
เช่น พูดว่าเวลากลางวัน เวลากลางคืน ก็คอ
ื เอาดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์
เห็นดวงอาทิตย์กเ็ ป็นกลางวัน ไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็เป็นกลางคืน...
เมื่อเข้าใจถูกต้องในภาษาธรรม ก็จะเห็นได้วา
่ ตัวเวลามันเป็นสิ่งที่
ไหลไปเรื่อยไม่เป็นขยักๆ ไม่เป็นขั้นๆ ตอนๆ เหมือนความรู้สึกของคน
เป็นแต่กระแสแห่งนามธรรมอันหนึ่งที่ไหลไปเรื่อย
(ภาษาคน-ภาษาธรรม: ๒๕๓๗: ๒๓๑)
เกิด—แก่—เจ็บ—ตาย
เรื่องนี้กส
็ อนกันผิดๆ คล้ายๆกับว่า ไปตู่พระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้า
สอนว่าเรามีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา เราไม่ลว
่ งพ้นความเกิด
แก่ เจ็บ ตายไปได้ นี้เป็นคำสอนที่ผิด, เป็นความโง่เขลา ไม่เข้าถึงความจริง
ที่พระพุทธองค์ทรงสอน คือความเกิด แก่ เจ็บ ตาย จะไม่มี ถ้าเราไม่ยึดถือ
เอามาเป็นของเรา. ต่อเมื่อเราไปยึดถือ, ไปรับเอามาเป็นของเรา มันจึงจะ
เกิดความทุกข์ และมีปญ
ั หาขึ้น. ถ้าเรามความเฉลียวฉลาด ไม่ยด
ึ มั่นถือ
มั่นตัวตน, ไม่รบ
ั เอาความเกิด แก่ จ็บ ตาย มาเป็นของตน มันก็ไม่มีความ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย.
(ใครคือใคร, ๒๕๒๖: ๓๙๕)
สังสารวัฏฏ์
คำว่า “สังสารวัฏฏ์” แปลว่า วงกลมแห่งการท่องเที่ยว. วัฏฏะ แปลว่า
วงกลม; สังสาระ แปลว่า การท่องเที่ยว. วงกลมแห่งการท่องเที่ยว ก็คอ
ื วง
กลมแห่งการเวียนว่ายของสัตว์. ในภาษาไทย
เราชอบเรียกคำๆนี้กลับกัน เป็น วัฏฏสงสาร. ...
เมื่อพูดถึงสังสารวัฏฏ์ หรือวัฏฏสงสารก็ตาม ต้องหมายความว่าเรา
กำลังพูดถึงสภาพ หรืออาการที่สัตว์หมุนเวียนไปในวงกลมของสิง่ ที่เรียก
ว่าวัฏฏะ...สรุปความว่า กิเลส กรรม และผลกรรม ๓ อย่างนี้เป็นวงกลม:
- เมื่อมีกเิ ลส ก็เป็นเหตุให้อยากทำกรรมชนิดใดชนิดหนึ่ง,
- เมื่อกระทำกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปแล้ว ก็มผ
ี ลของกรรม,
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- ผลของกรรมนั้น ไม่อาจจะหยุดกิเลส แต่จะส่งเสริมกิเลส หรือ
ก่อให้เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ กิเลสนั้นจึงยังคงมี
อยู่ต่อไป เพราะฉะนัน
้ จึงยังมีการกระทำกรรมอีก และมีการ
รับผลของกรรมอีก วนเป็นวงกลมอย่างนี้ นี้เรียกว่า “วัฏฏะ”.
(หลักปฏิบต
ั ท
ิ ่ส
ี ำคัญในพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๒: ๑๓๔ - ๑๓๕)
ชายหญิง
คำว่า ชาย หญิง นี้ถ้าภาษาคน ก็คือเรื่องเพศที่ต่างกัน. ในภาษา
ธรรมก็หมายถึงหน้าที่ ที่มันแบ่งกันคนละอย่างคนละครึ่ง เพื่อความ
สมบูรณ์; ฉะนั้นชายกับหญิงจะทำหน้าทีเ่ หมือนกันไม่ได้. เดี๋ยวนี้โลกกำลัง
เป็นบ้าเป็นหลัง ที่จะให้ผ้ห
ู ญิงทำอย่างเดียวกับผู้ชาย ช่วยค่าใช้จา
่ ย ช่วยหา
รายได้ มันก็ไม่เป็นหญิงเป็นชาย, เป็นกะเทยหมดทั้ง ๒ ฝ่าย. ฉะนั้นผู้หญิง
ก็ตอ
้ งทำหน้าที่ถก
ู ต้องตามความหมายของเพศสตรี, ผู้ชายก็ถูกต้องตาม
ความหมายของเพศบุรษ
ุ ซึ่งมันไม่เหมือนกัน. ต่อเมื่อมันมารวมกันเข้า
แล้วมันจึงจะสมบูรณ์.
(ใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษท
ั ควรทราบ, ๒๕๒๘:
๓๗๙)
การสมรส
คำว่า สมรส, สมรส ภาษาธรรมดาหมายถึงการที่แต่งงานกันระหว่าง
ชายหญิง. แต่คำว่า สมรสในภาษาธรรมนั้น เขาถือว่า พอใจตรงกัน ระสะ
แปลว่า พอใจ หรือ ยินดี, สะมะ แปลว่า เสมอกัน เท่ากัน ตรงกัน, สมรส จึง
แปลว่า มีความพอใจตรงกัน, ตรงเป็นอันเดียวกัน; นั่นแหละคือการสมรส
ในภาษาธรรม. เพียงแต่จับตัวมาแต่งงานกันตามพิธร
ี ีตองนั้น ถ้าเกิดความ
พอใจไม่ตรงกัน มันไม่เป็นสมรสดอก เดี๋ยวมันก็กด
ั กัน, คิดดูเถอะ กระทั่ง
ว่าแต่งงานแล้วสมรสกันแล้ว เดี๋ยวมันก็กัดกันดอก เพราะว่าความพอใจ
ความต้องการมันไม่ตรงกัน. คำว่า สมรส ที่แท้จริง มีความรู้ตรงกัน มี
ความต้องการตรงกัน ปฏิบต
ั ิตรงกัน อะไรๆก็ตรงกัน เรียกว่าสมรส ใน
ภาษาธรรม แล้วเราก็สมรสชั้นสูง, สมรสกับพระเป็นเจ้า สมรสกับพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์อะไรก็ได้, ในเมื่อเราทำให้จิตใจของเราตรงกันเป็น
อย่างนั้นเหมือนกัน นัน
่ แหละ คือสมรสในภาษาธรรม สมรสกับพระ
นิพพานก็ได้, สมรสกับพระเจ้าก็ได้ นีค
่ วามหมายในภาษาธรรม.
(ใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พท
ุ ธบริษัทควรทราบ, ๒๕๒๘: ๓๗๙)
คู่ชีวิตทีแ
่ ท้จริง
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มรดกที่ ๑๕๗: คู่ชว
ี ต
ิ ที่แท้จริง คือธรรมะที่ปฏิบต
ั ิอย่างถูกต้อง อยู่กะ
เนื้อกะตัว ช่วยให้รอดชีวิต และปราศจากปัญหาทั้งปวง; มิใช่คู่กน
ิ คู่นอน
ซึ่งมีการกระทำอันส่งเสริมกิเลส และสร้างปัญหาผูกพันขึ้น นานัปการ
โดยมีการกระทบ ฮื่อแฮ่กันอยู่เป็นประจำ ซึ่งจะต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่อง
ระงับอีกนั่นเอง. ขอให้ร้จ
ู ักสิ่งทีอ
่ าจจะเป็นคู่ชว
ี ต
ิ ได้จริง อย่างที่ผีจะไม่
หัวเราะเยาะ.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๓๕)
พ่อแม่
พ่อแม่ในภาษาธรรม มันก็ สิ่งที่ให้เกิดทางสติปัญญา, สติปัญญาที่ให้
เกิดอะไรเป็นผลขึ้นมา นี้เป็นพ่อแม่. หรือถ้าจะให้ ต่ำกว่านั้นเขามีความ
หมายอีกชั้นหนึ่งว่า ที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นคือ พ่อแม่ คือความโง่ ก็ได้. คน
บางคนเกิดมาจากพ่อแม่คือความโง่ คืออวิชชา, คนบางคนมันเกิดมาจาก
พ่อแม่ คือสติปัญญา หรือความเฉลียวฉลาด. แต่เราหมายถึงว่าพ่อก็คือพ่อ
แม่กค
็ ือแม่ เป็นเพศหญิงเพศชายให้เกิด มันเกิดแต่รา
่ งกายเท่านั้น. ทีนี้เกิด
ทางจิตใจ เป็นคนอย่างไร ดีหรือชั่ว โง่หรือฉลาด, นั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
มันให้เกิดอีกทีหนึ่ง. ถ้าว่าความโง่ให้เกิด อวิชชาให้เกิด ก็เกิดเป็นคนโง่,
สติปญ
ั ญาธรรมะให้เกิด ก็เกิดเป็นคนฉลาด. การที่จะเกิดใหม่จากธรรมะ
จากศาสนา จากพระเป็นเจ้า จากอะไรก็ตาม มันเกิดใหม่ด้วยความฉลาด,
ด้วย พ่อแม่ คือธรรมะ นั่นเอง, ความฉลาดนั่นเอง, มี
พ่อแม่อย่างนี้ซิ จึงจะเรียกว่ามีพอ
่ แม่ในภาษาธรรม. ถ้าพ่อแม่อย่างสัตว์ทั่ว
ไป แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ก็มีพ่อแม่อย่างนัน
้ มันไม่มีความหมายอะไร มัน
เพียงแต่เกิดทางร่างกาย.
(ใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษท
ั ควรทราบ, ๒๕๒๘: ๓๘๐ - ๓๘๑)
เพื่อน
คำว่า”เพื่อน” ภาษาชาวบ้าน ภาษาโลกๆ นี้เรียกว่า เพื่อนว่าเกลอว่า
นั่นนีก
่ ันตามทีใ่ ช้กันอยู่เรียกว่าเพื่อน คนที่ทำอะไรถูกใจตนก็เรียกว่าเพือ
่ น
แต่เพื่อนหรือสหายหรือมิตรในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงธรรมะโดย
เฉพาะอย่างยิ่งคือธรรมะที่ทำความพ้นทุกข์ให้ ระบุชื่อลงไปว่า อัษฎางคิก
มรรค หรืออัฏฐังคิกมรรค นี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าว่าเป็นกัลยาณมิตร
อย่างยิ่งของคนทุกคน คำว่า เพื่อนในภาษาธรรมะ หมายถึง
อริยอัฏฐังคิกมรรค มีองค์แปดประการ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ฯลฯ ดังนี้
เป็นต้น นี่คือเพื่อนในภาษาธรรมะ
(ภาษาคน-ภาษาธรรม: ๒๕๓๗: ๔๔)
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ศัตรู
คำว่า “ศัตรู” ศัตรูในภาษาโลก ภาษาคนก็คอ
ื คนที่เราเกลียด และ
คนที่กำลังต้องการทำอันตรายเราเรียกว่า ศัตรู
แต่คำว่าศัตรูในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงจิตใจของตัวเองที่ตนตั้งไว้
ผิดๆ จิตใจของตัวเอง และตนเองนั่นแหละตั้งมันไว้ผิดๆ นั่นแหละคือศัตรู
จิตที่เราตั้งไว้ผิดๆ นั่นแหละคือศัตรู ไม่ใช่คนนอกตัวเราไม่ใช่คนที่อยู่นอก
ตัวเรา เหมือนที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าศัตรูนน
ั้ มันศัตรูภาษาคน ศัตรู
ภาษาธรรมะ คือ จิตทีต
่ ้งั ไว้ผิด เมือ
่ ใดจิตตั้งไว้ผิด เมื่อนั้นมีศัตรู และเกิด
อยู่ในใจ เกิดขึ้นในใจ เกิดจากจิตใจ มีศัตรูอยู่ในอกในใจ เมื่อใดจิตนั้นตั้ง
ไว้ถก
ู ประกอบไปด้วยธรรม เมื่อนั้นไม่มศ
ี ัตรู มีมต
ิ ร
(ภาษาคน-ภาษาธรรม, ๒๕๓๗: ๔๔)

.

๕

โลก

โลก
ถ้าพูดโดยตัวหนังสือ คำว่า โลกๆ นี้ มันแปลว่า ของที่แตกได้ และ
แตกแน่; นี้เรียนภาษาเท่านั้น. ภาษาบาลี คำว่า “โลก” นี่ แปลว่า สิ่งที่
แตกได้และแตกแน่. เราเคยนึกอย่างนั้นกันหรือเปล่า? พอคิดว่าโลกจะ
แตกนี้ ก็กลัวด้วยความโง่ จนทำอะไรไม่ถูก.
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๒๕)
ในพระบาลีมีกล่าวอย่างนี้ ว่าโลก ว่าเหตุให้เกิดโลก ว่าความดับ
สนิทของโลก ว่าทางให้ถงึ ความดับสนิทของโลกนัน
้ , ทั้ง ๔ อย่างมีอยู่ใน
ร่างกาย ที่ยาวประมาณสักวาหนึ่งเท่านั้น มีสัญญาและใจด้วย คือยังเป็นๆ
ยังไม่ใช่ตายไม่ใช่ตายแล้ว. ถ้าตายแล้วไม่มโ
ี ลก หรือไม่มีทุกอย่างนี้ใน
ร่างกายที่ตายแล้ว; แต่ในร่างกายที่เป็นๆ นี้ มันมีโลก มีเหตุให้เกิดโลก
คือกิเลสตัณหา, มีความดับแห่งโลก คือความดับแห่งกิเลสตัณหา, มีทาง
ให้ถงึ ความดับแห่งโลก คือการประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อดับกิเลสตัณหา.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ (ตอน ๒), ๒๕๒๙: ๗๓)
ภาษาธรรมดา โลกก็คือแผ่นดินนี,้ เป็นภาษาพูดของคนธรรมดา
สามัญทั่วไป. คำว่า โลก ก็คือแผ่นดินนี้; แต่ถา
้ ภาษาธรรมะนั้น พระพุทธ
เจ้าท่านตรัสว่า อารมณ์หรืออายตนะภายนอกนัน
่ แหละคือโลก, ตามที่
มันมาปรากฎแก่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเราอย่างไร; มันจึงต้องมีตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ด้วย แล้วมีอารมณ์มากระทบ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ดว
้ ย มากระทบกันเข้าแล้วจึงจะเป็นโลก. ถ้าไม่มี
การกระทบ ไม่มีความรู้สึกแห่งการกระทบแล้ว โลกนี้มน
ั ไม่มี.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน ๒, ๒๕๒๙: ๗๑ - ๗๒)
โลกมีอยู่ ๓ โลก. โลก ๓ โลกนี้; (๑) โลกภายนอกที่สุดเขาเรียกว่า
โอกาสโลก ก็คอ
ื
แผ่นดินนี้, เนื้อแผ่นดิน ตัวแผ่นดิน อะไรๆ ที่มีอยู่ในตัวแผ่นดิน นี้เขา
เรียกว่าโอกาสโลก; ไม่ค่อยมีเรื่องลึกซึ้งอะไร. (๒) ทีนี้โลกถัดเข้าไปก็คือ
สัตวโลก – โลกของสิ่งมีชีวิต ที่มน
ั อาศัยอยูบ
่ นแผ่นดิน; อย่าเอาไปปน
กันเข้า : ตัวแผ่นดิน เรียกว่า โอกาสโลก,, ตัวสิ่งมีชว
ี ต
ิ ที่อาสัยอยู่ในแผ่น
ดิน เรียกว่า สัตวโลก. (๓) ทีน้อ
ี ันที่ ๓ เรียกว่า สังขารโลก คือโลกแห่ง
การปรุงแต่ง; อันนี้ละเอียดมาก ลึกซึ้งมาก, ละเอียดยากที่จะเห็น; คือว่า
การปรุงแต่ง สภาพการปรุงแต่ง อาการแห่งการปรุงแต่ง ที่มันมีอยู่ใน
โลกแผ่นดินและสัตวโลกที่มีชว
ี ต
ิ นั่นเอง : ตัวแผ่นดินล้วนๆ นี้ก็มก
ี าร
ปรุงแต่งซึ่งกันและกันอยู่ จนเป็นโลกเป็นแผ่นดินอยู่, และกำลังปรุงแต่งอยู่
เพื่อเป็นโลกแผ่นดินอยู่ หรือเป็นต่อไป; สภาพของการปรุงแต่งนี้ มีอยู่

ในโลกแผ่นดิน. ทีน้โลกหมู
ี
่สัตว์ที่มีชว
ี ต
ิ มันก็มีการปรุงแต่งอันละเอียดยิ่ง
ขึ้นไปอีก ในหมู่สัตว์ที่มช
ี ว
ี ต
ิ เป็นคน, มนุษย์น่ก
ี ็ได้ เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้,
ลงไปถึงต้นไม้ก็ได้เพราะมันมีชว
ี ต
ิ เหมือนกัน; การปรุงแต่งในสิง่ ที่มี
ชีวิตอย่างนี้ ก็จะเรียกว่ามีสงั ขารโลก – โลกแห่งการปรุงแต่ง, เช่นเดียว
กับมีในแผ่นดินโลก.
ได้เป็น ๓ โลก : ...โอกาสโลก – โลกแผ่นดิน; สัตวโลก – โลกสิ่งที่
มีชว
ี ต
ิ ; สังขารโลก – โลกแห่งการปรุงแต่งที่มีอยู่ตลอดเวลา ในโลกทั้ง
สองนั้น, จะเห็นได้วา
่ เป็นโลกซ่อนเร้น เป็นโลกลึกลับ เป็นโลกซ่อนเร้น
อยู่ในโลกที่หนึ่งกับโลกทีส
่ อง. นี้เรียกว่าโลก, มันก็จะหมดกันเท่านี;้
แล้วก็ดูที่สำคัญที่สุดก็ว่า ทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติ โลกแผ่นดินก็เป็น
ธรรมชาติ, โลกหมู่สต
ั ว์กเ็ ป็นธรรมชาติ, โลกแห่งการปรุงแต่งๆ เป็น
สังขาร เรียกว่าสังขารนี้กเ็ ป็นธรรมชาติ; ดูให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไร มัน
อยู่กน
ั อย่างไร, ในธรรมชาติท่ห
ี ยาบก็มี ที่ละเอียดก็มี ละเอียดที่สด
ุ ก็มี, ดู
ให้รู้จก
ั .
ให้เห็นธรรมชาติที่โลกทุกโลกก็ได้ ทั้งที่เป็นภายใน ทั้งที่เป็น
ภายนอก. ไอ้ดิน น้ำ ลม ไฟ เนื้อ หนัง ร่างกายแท้ๆ นี้มน
ั ก็เป็น โอกาส
โลก; ไอ้ชว
ี ต
ิ จิตใจในร่างกายนี้ มันก็เป็น สัตวโลก, ไอ้การปรุงแต่งที่มัน
ปรุงแต่งอยูใ่ นร่างกายนี้ เช่นปฏิจจสมุปบาท นี้กเ็ รียกว่าสังขารโลก; ฉะนั้น
ในเราคนเดียวนี้ก็มท
ี งั้ โอกาสโลก สัตวโลก และสังขารโลก. เห็นให้ชัด
ว่ามันเป็นโลกอยู่อย่างนี้ มีลักษณะอาการตามปกติของมันอย่างนี้, แล้ว
จะต้องมีการจัดการอย่างไร ควบคุมอย่างไร จึงจะไม่เป็นทุกข์ข้น
ึ มา; จึง
บอกว่าให้เห็นมันตามที่เป็นจริง. ให้เห็นธรรมชาติ ก็คอ
ื เห็นความเป็น
เช่นนั้นเองของธรรมชาติ.
(ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ, ๒๕๔๖: ๒๔๑ – ๒๔๓)
วิกฤตการณ์
วิกฤตการณ์ก็คอ
ื ความยุ่งยากลำบากระส่ำระสายเดือดร้อน หา
ความสุขไม่ได้, เกิดจาก
การวิปริตของคนในโลก, ...ความวิปริตของคนในโลกนี้พอที่จะแบ่งได้
ออกเป็น ๒ ชนิด หรือ ๒ ระยะ หรือ ๒ ระดับ คือระดับคนในโลกที่คม
ุ กัน
เข้าเป็นสังคม, เป็นการกระทำของสังคม คือคนมากๆ นี้ อย่างหนึง่ . แล้ว
เป็นวิกฤตการณ์เพราะ วิปริตของคนแต่ละคนๆ หรือบุคคลแต่ละคน นี้ก็
อย่างหนึ่ง, เรียกว่า วิกฤตการณ์น้ม
ี าจากสังคมโลกก็ได้, มาจากบุคคล
แต่ละคนๆ ก็ได้; แต่แล้วทั้งหมดนั้น มันมาจากความวิปริตในทางจิตใจ
ของคนอีกทีหนึ่ง.
...จุดตั้งต้นมันอยู่ที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นในจิตใจของคน, จุดตั้ง
ต้นอยู่ท่จิ
ี ตใจที่ผิดพลาด มันเป็นกิเลส, แล้วก็สร้างคนที่วิปริตขึน
้ มา,

แล้วคนวิปริตทั้งหลายก็สร้างโลกที่วป
ิ ริตขึ้นมา; นี่คอ
ื ปฏิจจสมุ
ปบาทแห่งวิกฤตการณ์ท้งั หมดทั้งสิ้น.
...ความวิปริตเป็นเรื่องของอวิชชา มิจฉาทิฏฐิ เป็นพญามาร เป็น
ซาตานมารร้าย มันอยู่ฝา
่ ยนั้น, เดี๋ยวนี้กำลังครองโลก กำลังจัดโลก,
เป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการณ์ในโลก.
...ก็สรุปความสั้นๆ ว่า วิปริตของคน วิปริตของคนแต่ละคนนี้
เพราะได้รับการอบรมผิดมาแต่ออ
้ นแต่ออก ให้บูชาความเอร็ดอร่อยจน
เกิดเห็นแก่ตัว, มีความเห็นแก่ตัวเป็นชีวต
ิ จิตใจ.
...วิกฤตการณ์ของสังคม สรุปอยู่ที่ความก้าวหน้าทางวัตถุ ทาง
วิชาการ ทางประดิษฐ์ คิดค้นอะไรต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์, เป็นเรื่องทาง
วัตถุทงั้ นั้น แล้วทำไปเพื่อสนองกิเลสทั้งนั้น. คำว่า สันติภาพเลยกลาย
เป็นปัญหา; สันติภาพของใครมันก็หมายถึงผู้น้น
ั ได้ตามใจตัว. ประเทศ
ไหนมีอำนาจมาก ก็วา
่ สันติภาพคือการที่เราได้ตามที่เราต้องการ จึงจะ
เป็นสันติภาพ, ไม่อย่างนัน
้ ไม่ยอม. วัตถุกา
้ วหน้ามากเกินไป จนมนุษย์
เป็นทาสของวัตถุ เรียกว่าวัตถุนิยม, นิยมแต่เรือ
่ งทางวัตถุ ความถูก
ความจริงอะไรก็เอาวัตถุเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ใครมีวต
ั ถุอะไรมาก ก็
เรียกว่าคนดีคนอะไรไปเสียอย่างนัน
้ .
นี่มันก็ จะนำโลกไปสู่มิคสัญญี ...เห็นแก่ประโยชน์ของตนจนฆ่าผู้
อื่นได้ง่ายๆ เหมือนฆ่าสัตว์ตว
ั เล็กๆ. ..มีแต่การต่อสู้แย่งชิง นี่คือ
วิกฤตการณ์หรือเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ในโลก.
(สันติภาพของโลก, ๒๕๔๑: ๕๔ – ๗๗)
วัฒนธรรมน้ำจิ้ม
ยังมีวฒ
ั นธรรมประหลาดๆ ที่อาตมาจะเรียกว่าวัฒนธรรมน้ำจิ้ม. คนป่า
คนดอยทีแรกโน้นไม่รจ
ู้ ก
ั น้ำจิ้ม เอาเนื้อย่างแล้วก็กินได้, ต่อมามัน
เผอิญไปเกิดรู้จก
ั น้ำจิ้มเข้า; เดีย
๋ วนี้มันก็มน
ี ้ำจิ้ม. ดูซิมน
ั เหมือนกับคนบ้า
จนจิ้มกับเขาไม่ถก
ู ; น้ำจิ้มนี้มันมากเหลือเกิน จนไม่ร้ว
ู า
่ อันไหนจะจิ้ม
อันไหนนี;้ อย่างนีจ
้ ะเรียกว่าวัฒนธรรมน้ำจิ้ม ซึ่งกำลังนิยม กำลังกระทำ
มันส่งเสริมโมหะ. ทีน้ี การแต่งรสแต่งสีท่ไ
ี ม่จำเป็นในอาหาร ของ
หวานก็ดข
ี องคาวก็ดี ไม่รู้จะไปใส่สล
ี งไปทำไม; แล้วมันไม่ปลอดภัยด้วย.
สีบางอย่างก็เป็นอันตราย แล้วมันเป็นเรื่องของคนโง่ มันจึงเติมสีลงไป
ในน้ำที่ดื่ม หรือว่าในของหวานในของคาวก็สด
ุ แท้ นี้เรียกว่าแต่งสี,
กระทั่งแต่งรสให้มันหลอกมากขึน
้ ก็เป็นไปเพื่อโมหะ นี้เป็นเรื่องตั้งต้น
แรกเริ่มเดิมที.
นี้ต่อไปมันก็ยิ่งส่งเสริมมากขึ้นไป โดยส่วนใหญ่น้ี เราทำลาย
ความสมดุลของทุกอย่าง, ของร่างกายของอะไรต่างๆ. แต่ท่ว
ี ่าทำมาก
ทำลายมากก็คือความสมดุลของธรรมชาติ พื้นแผ่นดินนี้จะต้องมีต้นไม้
เท่าไร มีนำ
้ เท่าไร มีท่งุ นาเท่าไร มีอะไรเท่านี้; เราทำลายความสมดุล

ของสิ่งเหล่านี้หมดด้วยโมหะและกำลังเดือดร้อนเหลือประมาณ ทุกคน
หรือว่าทุกประเทศ.
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๑๒๖)

เฟ้อ
แล้วก็มส
ี ำนักค้นคว้าที่เฟ้อ เดี๋ยวนี้สำนักวิจัยอะไรกันนี้มากและ
เฟ้อ; แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่แก้ไขได้, มีแต่เสียเวลาเสียค่าใช้จา
่ ยนี้มน
ั
มากขึ้น.มีการศึกษาเฟ้อ คือไม่ศึกษาสิ่งที่ควรจะศึกษา ให้เด็กๆ ไป
ศึกษาสิ่งที่ไม่ตอ
้ งศึกษาก็ได้ ก็ย่งิ เป็นโมหะมากขึ้นทุกที; คือว่าทำสิ่งที่
ควรจะทำนั้นทำไม่ถก
ู แต่ไปเก่งในสิ่งที่ไม่ต้องทำก็ได้.
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๑๒๖)
ตำราก็เฟ้อ เดีย
๋ วนี้ไม่มท
ี ี่กองแล้วตำราเล่มที่จำเป็นจริงๆ มี
ประโยชน์จริงๆ นัน
้ ก็ยิ่งหายาก, มันมีส่วนที่เฟ้อที่เกินเข้าไปปนเสียเรื่อย.
หนังสือก็เฟ้อ หนังสือพิมพ์กเ็ ฟ้อ ที่พูดว่าไม่มีกระดาษจะพิมพ์. หนังสือ
พิมพ์อา
่ นกันนี้ อาตมาว่ายิ่งดี เพราะว่าทำออกมาเฟ้อเปล่าๆ ที่เห็นๆ
อยู่น่ี หยิบหนังสือพิมพ์มาสักฉบับแล้วมาดูเถอะ ตรงไหนมันจำเป็นบ้าง?
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๑๒๗)
วัฒนธรรมเฟ้อ ไปในทางที่จะตามใจเนื้อหนัง ตามใจกิเลส. ส่วน
วัฒนธรรมที่ควบคุมกิเลสอย่างเคร่งครัดเหมือนสมัยก่อนนั้นไม่เอา. นี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมสำหรับคนวัยรุ่น, คนหนุ่มคนสาววัยรุ่นนี้
ทิ้งวัฒนธรรมที่แท้จริง ไปมีวัฒนธรรมเฟ้อ. คนแก่ก็มว
ี ฒ
ั นธรรมเฟ้อ;
ยิ่งไปตามก้นฝรั่งเท่าไร ยิ่งมีวัฒนธรรมเฟ้อมากขึ้นเท่านั้น.
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๑๒๗)
ทีน้ี ศิลปก็เฟ้อ ไปดูแผนกศิลปะที่เขายกย่องกันนักหนาแหละ มีแต่
เรื่องเฟ้อหมายความว่าเอาไปทิ้งเสียให้หมดนั้นก็ได้; มนุษย์ไม่เดือด
ร้อนอะไร แล้วยังผาสุกหรือสงบยิ่งกว่านั้นอีก.
ศิลปที่มป
ี ระโยชน์แท้จริงมีนอ
้ ยมาก มีแต่ทเี่ สียเวลาทัง้ นั้น แล้วมิ
หนำซ้ำยังประดิษฐ์ให้มันมากขึ้น. ศิลปยิ่งใหม่เท่าไร ยิ่งเป็น modern art,
เป็น abstract เท่าไร มันยิ่งเสียเวลาเปล่าๆ มากขึ้นเท่านั้น. นี่เรียก
ว่าศิลปมันเฟ้อ; แล้วก็ยิ่งบัญญัตใิ ห้มันลึกเข้าไป คือให้มันบ้าลึกเข้าไป
จนคนธรรมดาดูไม่ออกว่าเป็นศิลป. ต้องไปศึกษาตามแบบของเขาให้

มันบ้าลึกเข้าไป จึงจะดูภาพนั้นออกว่าเป็นภาพศิลปะ. นี้มันเสียเวลา มิ
หนำซ้ำมันเป็นการส่งเสริมโมหะ.
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๑๒๗-๑๒๘)

วิวฒ
ั นาการ
วิวัฒนาการ; หมายความว่า เมื่อก่อนนี้มันไม่มี เดี๋ยวนี้มน
ั มีขึ้น.
อย่างนีก
้ ็เรียกว่าวิวฒ
ั นาการขึ้นมา จนกระทั่งมากเกินไป ก็แปลว่า รก
รุงรังเต็มไปหมด.
คนที่เคยเรียนรู้ภาษาบาลี ย่อมรู้มาดีแล้วว่า คำว่า วฑฒ ตัวนี้ คำ
นี้ในความหมายนี้ มันแปลว่า รก; ไม่ได้แปลว่าดีหรือชั่วโดยเฉพาะ แปล
ว่ารกก็แล้วกัน รกดีก็ได้, รกชัว
่ ก็ได้. นี้คือ “วัฒนะ” แปลว่า หนาแน่นขึ้น
มา คำว่า วิ นี้แปลว่า แปลกๆ ต่างๆ ก็ได้ แปลว่า วิเศษ ก็ได้ แปลว่า ฉิบ
หายหมดก็ได้ คำว่า วิ ที่เป็นอุปสรรค ตัวนี้ แปลได้หลายอย่าง. เมื่อเอา
มาต่อกันเข้าเป็น วิวัฒนาการ; ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่า มันจะรกไปในทางดี
มีแต่ความสุขความเจริญ, หรือว่ามันจะรกไปในทางแปลกๆ หรือมันจะ
รกไปในทางที่จะนำมาซึ่งความวินาศในทีส
่ ุด. ขอให้เข้าใจไว้ด้วย.
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๔๘)
วิวัฒนาการนี้ ถ้าปราศจากธรรมะควบคุมแล้ว วิวฒ
ั นาการนั้นจะ
เป็นไปเพื่อวินาศนาการ. คำมันก็คล้ายๆกัน “วิวฒ
ั น์”นี้แปลว่า งอกงาม
ขึ้น เจริญขึ้น หนาแน่นขึ้น. แต่ถ้าไม่มธ
ี รรมะควบคุมแล้ว มันก็เป็นไป
เพื่อความวินาศของมนุษย์ หรือของโลกก็สด
ุ แท้; เราจึงเอามาเป็นคำคู่
กันว่า “วิวฒ
ั นาการเพื่อวินาศนาการ”. และให้หว
ั ข้อสำหรับจะพิจารณา
กันว่า ถ้าธรรมะไม่ครองโลก หรือครองแต่น้อย หรือครองแต่ระยะใด
ระยะหนึ่ง, อย่างนีแ
้ ล้ววิวฒ
ั นาการทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อวินาศ; ไม่ว่า
วิวัฒนาการของอะไร ผลทีเ่ กิดขึน
้ มา ก็คอ
ื ว่า มันก็จะไหลไปสู่ความ
วินาศ, คือจะรกหนาขึ้นด้วยความทุกข์ ความร้อน ระส่ำระสายในโลกนี้.
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๕๐)
ปลาใหญ่กน
ิ ปลาเล็ก
เขาเอาข้อทีว
่ า
่ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” นี้ เป็นเรื่องถูกต้อง ก็ยอ
่ ม
หมายความว่า ใครมีอำนาจ มีวาสนา มีมอ
ื ยาว ก็กอบโกยได้ ไม่มี
ความผิดพลาดอะไร; เพราะมันเป็นธรรมชาติ ที่ปลาใหญ่จะต้องกินปลา
เล็ก เป็นการถูกต้อง เป็นการยุติธรรม ตามธรรมชาติ. ฉะนั้นการที่นาย
ทุนเอาเปรียบกรรมกรนี้ถูกแล้ว ไม่เสียศีลธรรม ไม่เสื่อมศีลธรรม.

อาตมาเห็นว่า อย่างนี้มน
ั ไม่จริง พูดเข้าข้างตัว พวกนายทุนพูด;
ถ้าเป็นนายทุนกับกรรมกร. มันเป็นเรื่องของปลาอันธพาลโหดร้าย เท่า
นั้นแหละ ทีจ
่ ะกินปลาอื่น แล้วไม่ตอ
้ งกินปลาเล็ก. มันกินปลาที่โตกว่า
มันก็มี ปลาแรดที่เลี้ยงไว้ที่น่น
ั ตัวโตยาวตั้งแขน ไม่กน
ิ ปลาหางนกยูงตัว
เล็กๆ, ไม่กน
ิ ปลาอะไรเลยสักอย่างเดียว; ปลาแรด ที่บา
้ นนี้เรียกปลาเม่น.
ฉะนั้น ไม่จริงแล้ว ที่วา
่ ปลาใหญ่จะต้องกินปลาเล็ก. ไปดูก็ได้ มันอยู่กับ
ปลาทุกปลา กระทั่งปลาหางนกยูงตัวเล็กๆ ที่ว่ายน้ำไม่ค่อยจะได้ ไม่เห็น
ปลาแรดกิน.
แต่ถา
้ ปลาอันธพาล อย่างปลาออสการ์นี้ มันกินตะพึด, กินปลา
ทองตัวโตเท่าๆ ตัวมัน มันก็กิน. ปลาออสการ์มน
ั เป็นสันดานอันธพาล.
อย่าพูดว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ไม่ถูก; มันปลาอันธพาลกินปลาที่
อ่อนแอต่างหาก, ปลาปีรันฮา(Piranha) ที่แม่น้ำอเมซอนนั้น มันกินวัวกิน
ควายทั้งตัวโน่น, ปลาปีรันฮาตัวเท่าฝ่ามือนี้ มันกินวัวกินควายทั้งตัว
หรือปลาฉลาดบางชนิดกินปลาวาฬก็มี. ฉะนั้นที่วา
่ “ปลาใหญ่กินปลา
เล็กนี้ ไม่ใช่เรื่องถูกต้องสำหรับอ้างเป็นความยุติธรรม แต่เป็นเรื่องของ
นายทุนอันธพาล ที่จะกอบโกย.
ฉะนั้นเราเห็นว่า ค่าทางศีลธรรมมันเปลี่ยนไปทันที ถ้าใครจะมา
ถือว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนั้นเป็นความยุติธรรม. นี่โลกไม่มีความสงบ
มันยังไกลต่อความสงบ ไม่ใช่โลกของพระศรีอาริย์อย่างที่วา
่ เมื่อตะกี้วา
่
ทุกคนเป็นมิตร, ทุกคนเป็นมิตร ศรีอาริยเมตไตรย คือเป็นมิตรอัน
ประเสริฐสุด ในระหว่างกันและกัน เรียกว่าศาสนาพระศรีอาริย์.
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๕๐๔-๕๐๕)
วัตถุนย
ิ ม
สำหรับสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมนี้ เป็นคำบัญญัติซึ่งมีความหมายมาก
แต่ก็กว้างพอที่จะเข้าใจผิดได้. บางคนอาจจะคิดไปว่า เราจะต้องเนื่อง
อยู่ด้วยวัตถุ, จะเว้นเสียจากวัตถุไม่ได้, ความคิดอย่างนีก
้ ็มส
ี ่วนถูก
อย่างมาก. แต่ คำว่า วัตถุนิยมนั้น หมายถึงลุ่มหลงในรสอร่อย อันเกิด
จากวัตถุ. เมื่อพูดถึงรสอร่อย ก็เป็นสิ่งที่เกิดได้จากวัตถุ, และจากอวัตถุ.
คือไม่ใช่วัตถุ, คือเรื่องทางจิต หรือทางนามธรรม, หรือเรื่องทางธรรม
โดยเฉพาะ, หรือแม้แต่เรื่องของการทำลายวัตถุเสีย ก็เรียกว่า
อวัตถุด้วยเหมือนกัน.
เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องวัตถุนย
ิ มได้ด,ี เราก็ควรจะระลึกถึงคำบางคำ
ในพระพุทธศาสนานี้เอง, คือคำคู่ที่มอ
ี ยู่วา
่ , กามสุขัลลิกานุโยค กับ
อัตตกิลมถานุโยค, กามสุขล
ั ลิกานุโยค คือการยอมตนให้จมลงไปใน
กาม ซึ่งมีรสอร่อยตามแบบของกาม, ส่วนอัตตกิลมถานุโยคนั้น เป็นไป
ในทำนองที่จะประชดกาม, จึงทำลายวัตถุอันเป็นที่ต้งั แห่งกามเสีย,
ทำลายอวัยวะอันเป็นที่ต้งั แห่งความลุม
่ หลงในกามเสีย, มันจึงตรง

กันข้าม. ส่วนพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ทรงระบุ มัชฌิมาปฏิปทา, คือ
ไม่เข้าไปข้องแวะกับของทั้งสองอย่างนั้น, อยู่ตรงกลาง, อาศัยวัตถุบา
้ ง
ในทางที่ควร, อาศัยการบีบคั้นร่างกายอันเป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงใน
วัตถุบ้างตามที่ควร, อย่างนี้เรียกว่าอยูต
่ รงกลาง. และข้อนี้เองเป็นเหตุให้
เราจับหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างหนึ่งว่า, ตรงตามที่พระพุทธองค์
ตรัสว่า, ไม่มอ
ี ะไรที่ควรบัญญัตล
ิ งไปได้โดยส่วนเดียว คือจะไม่ถือว่า
อะไรดี อะไรถูก โดยการบัญญัตล
ิ งไปโดยส่วนเดียว, จักต้องมีข้อแม้
หรือเหตุผลประกอบ เป็นรายๆ เรื่องๆ เป็นกรณีๆ ไป อย่างนี้เรียกว่าอยู่
ตรงกลาง, วัตถุนิยมจึงเป็นเรื่องสุดโต่งฝ่ายข้างหนึ่ง, จะเรียกว่าฝ่ายซ้าย
ก็ได้, ส่วนอวัตถุนิยม หรืออัตตกิลมถานุโยค ก็เป็นไปสุดโต่งข้างหนึ่ง,
ซึ่งจะเรียกว่าฝ่ายขวาก็ได้, มีชื่อบางชือ
่ เรียกลัทธินี้ หรือคำคูๆ
่ นี้วา
่
อาคารหปฏิปทา และ นิชชามปฏิปทา
อาคารหปฏิปทา ก็หมายถึง กามสุขล
ั ลิกานุโยค, แต่ในที่นี้เรียก
อาคารหปฏิปทา, การกระทำหรือการปฏิบัติที่เปียกชุ่มเกินไป,
นิชชามปฏิปทา, คือการปฏิบต
ั ท
ิ ่เี ผาไหม้แห้งแล้งมากเกินไป. ชุ่มเกินไป
ก็ไม่ไหว แห้งเกินไป หรือเผาไหม้ไปเลยก็ไม่ไหว จะต้องอยู่ใน
ระดับกลาง. อาคารหปฏิปทา, ในที่น้ค
ี ือวัตถุนย
ิ ม, หลงใหลในรสอร่อย
ของวัตถุ. ส่วนนิชชามปฏิปทา, ก็อยากจะเผาให้หมดไปเสียทีเดียว, ก็เลย
ไม่ได้อะไรอีกเหมือนกัน ถ้าได้ ก็จะเป็นความที่ถูกเผาแห้งไปเท่านั้น.
ดังนั้น พุทธศาสนาจึงไม่ใช่ของเปียกชุ่มเกินไป, และไม่ใช่ของแห้งจน
ไหม้ไปทีเดียว, ย่อมจะอยูใ่ นระดับกลางอย่างนี้.
อีกอย่างหนึ่ง วัตถุนิยมนี้เรียกกันทั่วๆ ไปว่า โลกกายตะ ของ
จารกวาก, เจ้าลัทธิชื่อ จารกวากะ บัญญัติลท
ั ธิทำนองโลกายตะนี้ขึ้น.
เป็นไปสุดโต่งในทางวัตถุนย
ิ ม, เป็นต้นตอของความคิดทีว
่ า
่ ความ
สมบูรณ์ดว
้ ยวัตถุ หรือ กามารมณ์น้น
ั เป็นนิพพาน, จึงได้มีความคิดที่จะ
สร้างสรรค์, หรืออย่างที่เรียกสมัยนี้วา
่ ค้นคว้า พัฒนา กันให้เต็มที่ใน
ทางกามารมณ์, ถึงจุดสุดเมื่อไรแล้ว จิตก็หยุดเมื่อนั้น แล้วก็เป็นนิพพาน
ถือเอากามารมณ์เป็นนิพพาน นี้ก็มอ
ี ยู่, ทั้งหมดนี้เรียกว่าวัตถุนิยม, เป็น
ตัวอย่างของวัตถุนิยม ที่เอารสอร่อยของวัตถุมาเป็นสิ่งประเสริฐสุด.
ทีน้ค
ี ำว่า วัตถุนิยม ยังหมายกว้างไปได้กว่านั้น, คือว่าเป็นผู้สนใจ
แต่เรื่องทางวัตถุเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นเรื่องอื่นอีกแล้ว, เลยเอาวัตถุน่น
ั
แหละเป็นเครื่องมือสำหรับบัญญัตก
ิ ฎเกณฑ์ตา
่ งๆ . พวกนี้แม้แต่จะเขียน
ประวัติศาสตร์ ก็เขียนไปในแง่ทางวัตถุ เท่านั้น, ไม่ได้มค
ี วามรู้สก
ึ หรือ
บันทึกเรื่องเกี่ยวกับจิตใจไว้ด้วยเลย. แม้จะไม่เกี่ยวกับความลุ่มหลงใน
รสอร่อยของกามารมณ์, พวกนี้ก็ยังถูกเรียกว่า เป็นวัตถุนิยมอยู่นน
ั่ เอง.
คำว่าวัตถุนิยมจึงมีความหมายดิ่งตรงไปยังกลุ่มของวัตถุ, ถึงตัววัตถุเอง
ก็ได้, กฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุก็ได้, ผลที่จะเกิดขึ้นจากวัตถุก็ได้,
เรียกว่า วัตถุนย
ิ มทัง้ หมด.

(อบรมพระธรรมฑูต, ๒๕๔๔: ๑๔๗-๑๔๘)
คำว่า “วัตถุนิยม” นี้ มีหลายความหมาย เราไม่มีเวลาพอที่จะแจก
แจงโดยละเอียดทุกความหมาย; ฉะนั้นจึงสรุปความเอาแต่ใจความกันดี
กว่า อย่างน้อยก็สองความหมาย วัตถุนิยมหมายถึงหลงในรสของวัตถุ,
และอีกอย่างหนึ่งวัตถุนิยมก็คือ ยึดวัตถุเป็นหลัก.
ความหมายที่ ๑ ที่เรียกว่า หลงใหลในรสของวัตถุ นั้น ก็หมายถึง
ทางเนื้อหนังทางร่างกายได้รับความสบายสะดวก เพลิดเพลิน ตรงตาม
ความต้องการของกิเลส; นี่ก็หลงในรสอร่อยของวัตถุ ซึ่งภาษาศาสนา
เรียกกันว่าเนื้อหนัง หมายถึง เนื้อหนังสำหรับรูร
้ สทางเนือ
้ หนัง.
รสทางเนื้อหนังก็เลยเรียกสั้นๆว่าเนื้อหนัง: ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ,
ส่วนใหญ่ก็เล็งถึงความรู้สึกระหว่างเพศตรงกันข้าง; ความหลงในรส
อร่อยของเนื้อหนัง ก็เรียกว่าวัตถุนิยม. อันนี้ท่แ
ี ท้มันก็เป็นเรื่องที่ตั้งต้น
มาจากสัญชาตญาณ; แต่ถา
้ สัญชาตญาณแท้ๆจะไม่ถึงกับหลงใน
รสอร่อย.
ดูได้ท่ี สัตว์เดรัจฉาน ก็กน
ิ อาหารหรืออยู่ด้วยวัตถุ; มันก็ไม่ได้
หลงด้วยวัตถุ; เพราะความคิดมันไม่ก้าวหน้า มันสมองมันไม่ได้เจริญ
มากเหมือนมนุษย์ ไม่ได้มีการศึกษาอย่างมนุษย์ ไม่เป็นทาสของกิเลส
เหมือนกับมนุษย์. ความรู้สก
ึ ทางกามารมณ์มีนอ
้ ย ชั่วขณะที่เป็นฤดูสืบ
พันธุ์ตามกฎของธรรมชาติ ชั่วเวลาเล็กน้อย.
ส่วนมนุษย์น้ี มันตกอยู่ใต้อำนาจทางกามารมณ์ หรือทางเพศ
ตลอดวัน ตลอดเดือน ตลอดปี; นี่ก็เพราะว่า มันพัฒนาโดยธรรมชาติ
บ้าง, พัฒนาโดยฝีมือของมนุษย์บ้าง, ที่ทำให้มนุษย์จมลงไปในรสของ
วัตถุ อย่างท่วมหัวท่วมหู หรือยิ่งกว่าเป็นนิจไปเสียอีก อย่างที่กล่าวแล้ว.
นี่เป็นความหมายหนึง่ ของคำว่า วัตถุนิยมในโลกปัจจุบัน.
ทีน้ี ความหมายที่ ๒ ยึดวัตถุเป็นหลัก นี้ไม่ตอ
้ งเกี่ยวกับเรื่อง
กามารมณ์หรือเรื่องเพศอะไรก็ได้; มนุษย์ไม่มีปญ
ั ญาที่จะรูเ้ รื่องทางจิต
ใจ จนถึงกับเอามาเป็นหลักเกณฑ์อะไรได้ ก็เลยถือวัตถุเป็นหลัก. ใน
การที่จะแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์ มนุษย์ก็ถอ
ื วัตถุเป็นหลักสำหรับแก้
ปัญหานั้นๆ. อย่างน้อยก็เข้าใจผิดครึ่งหนึง่ ว่าทุกอย่างนั้นมีแต่วัตถุ ก็จะ
แก้แต่ทางวัตถุ; เช่นพูดว่า “ถ้ามนุษย์อ่ม
ิ ปากอิ่มท้องแล้ว โลกนีก
้ ็ไม่มี
ปัญหาทางอาชญากรรม” หรือทางอะไรเป็นต้น.
นี่ก็เพราะไม่ร้เู รื่องทางจิต; รู้แต่เรื่องทางวัตถุ ก็ยึดหลักสำหรับจะ
ตัดสินหรือแก้ปญ
ั หานั้นโดยวัตถุเป็นหลัก. หรือว่าในการบันทึกสิ่งต่างๆ
ไว้เป็นแบบฉบับสำหรับการศึกษาต่อไปภายหน้า มันก็บันทึกได้แต่เรื่อง
ทางวัตถุ หรือตามปรากฏการณ์ทางวัตถุ. เรื่องทางจิตใจมองไม่เห็น ก็
ไม่ได้บันทึก; แม้จะมีอยู่แต่ก่อน ก็เห็นว่าเป็นเรื่องครึคระงมงายไปเสีย. นี้

เรียกว่า ยึดถือวัตถุเป็นหลักสำคัญในการศึกษาในการตัดสินปัญหา หรือ
ว่าในการบันทึกสิ่งต่างๆ.
(ธรรมสัจจสงเคราะห์, ๒๕๒๑: ๓๒๖ – ๓๒๘)
การศึกษาหมาหางด้วน
ทีน้ม
ี าดูการศึกษาของโลก การศึกษาของโลกทั่วโลก ยังอยู่ใน
ลักษณะหมาหางด้วน, หยาบคายนักก็พูดว่าสุนัขหางด้วนก็ได้, หยาบ
คายนักก็พูดว่าพระเจดียย
์ อดด้วนก็ได้, มันไม่นา
่ ดูทั้งนั้น มันยังด้วน.
การศึกษาในโลกมีลักษณะเหมือนกับสุนัขหางด้วน ไม่น่าดู ไม่ครบถ้วน,
แม้จะเดินมันก็แกว่งไปแกว่งมา ที่จริงมันไม่ครบ, คำพูดอุปมานี้มันยัง
น้อยไป.
ที่ว่าการศึกษาทั่วโลกยังเป็นเหมือนกับหมาหางด้วน ก็เพราะว่าให้
เรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพ, เรียนหนังสืออักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
อะไรก็ตามมันเป็นหนังสือทั้งนั้น, ฉลาดเหลือประมาณ, แล้วเรื่องที่สอน
ก็คืออาชีพ ประกอบอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเทคโนโลยีสูงขึ้นไป,
เป็นอาชีพจะวิเศษอย่างไรก็ยงั เป็นเพียงอาชีพ, มีอยู่สองเรื่องเท่านั้น คือ
เรียนหนังสือกับอาชีพ; ส่วนเรื่องที่สามไม่ม.ี
เรื่องที่สามคือธรรมะ ความรู้ด้านจิตใจ ว่าเราจะเป็นมนุษย์กัน
อย่างไร; เราจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรนีไ
้ ม่ได้เรียน ไม่ได้สอนในโลก,
แล้วมันก็เป็นเรื่องทางธรรมะทางศาสนา. พวกเหล่านั้นเขาเห็นว่าเรื่อง
เหล่านีม
้ ันขัดความเจริญ อย่าเอาเข้ามา, เรื่องศาสนาเรื่องธรรมะเอา
เข้ามาแล้วทำให้ล้าหลัง ทำให้เฉื่อยชา มันไม่ก้าวหน้า. ในบางรัฐของ
บางประเทศมีกฎหมายห้ามไว้ชัดเจนว่า ไม่เอาศาสนาเข้ามาสอนใน
โรงเรียน, มันก็เลยได้เรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพ, เรื่องที่ว่าจะเป็น
มนุษย์กน
ั อย่างไรให้ถก
ู ต้องไม่ได้เรียน; นี่เรียกว่าการศึกษาหมา
หางด้วน. ประเทศไทยก็เป็นหมาตัวน้อยๆ ตามหลังหมาหางด้วน
จัดการศึกษาชนิดหางด้วนกับเขาด้วยเหมือนกัน ไม่ตอ
้ งสงสัยก็เรียกว่า
มีการศึกษาเป็นหมาหางด้วนกันทั่วโลก : รู้จักเรียนหนังสือให้ฉลาด, รู้จก
ั
เรียนทางอาชีพให้ได้ดีที่สุด, แต่ทางจิตใจไม่มเี ลย, ไม่มีจต
ิ ใจที่จะเป็น
มนุษย์ให้ถก
ู ต้อง มันก็ต้องเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวคำเดียวเท่านั้น. ช่วยจำ
ไว้ด้วยทุกคนช่วยจำไว้ดว
้ ยว่า เห็นแก่ตว
ั คำนี้คำเดียวเท่านั้นแหละ
เป็นต้นเหตุของความเลวร้ายทุกอย่างทุกประการ…
ความเห็นแก่ตว
ั นี้ มาจากการศึกษาหมาหางด้วน มันเรียนแต่
หนังสือฉลาดปราดเปรื่อง แล้วรู้จักอาชีพอย่างวิจต
ิ รพิสดาร แต่ไม่รู้ว่า
เกิดมาทำไม. คิดดูให้ดๆ
ี ซิมันฉลาดทางวัตถุทางเนื้อทางหนังทางร่าง
กายเหลือประมาณ ไปโลกพระจันทร์ก็ได้; แต่พอมาถึงข้างใจทางจิต
ทางใจ มันก็ไม่รู้แม้แต่ว่าเกิดมาทำไม, แล้วก็ไม่ได้นึกอะไรในเรื่องทาง
จิตทางใจกันเสียเลย, ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สด
ุ ที่มนุษย์ควรจะได้รับ,
และก็ไม่รู้อะไรจะเป็นเหตุให้เกิดสันติสข
ุ สันติภาพสงบเย็นขึ้นมาในโลก.

มันรู้จักแต่เรื่องกอบโกยเอามาเป็นตัวกูเป็นของกู เพราะมันฉลาดแต่ใน
ทางหนังสือและวิชาชีพ, มันก็สนใจแต่เรื่องเพียงเท่านี้, ความเป็นมนุษย์
มันก็เปลี่ยน, ไม่มค
ี วามหมายของมนุษย์ คือจิตใจมันต่ำ. ถ้าเป็นมนุษย์
จริงจิตใจมันจะต้องสูง; ถ้าสูงมันก็ตอ
้ งรู้เรื่องที่ทำให้มนุษย์ไม่ตอ
้ ง
เป็นทุกข์. เดี๋ยวนี้มน
ั มีแต่จะทรุดต่ำลงไป ทำให้มนุษย์มีความทุกข์มากขึ้น
มีปัญหายุง่ ยากลำบากมากขึ้น ทะเยอทะยาน ในความก้าวหน้าทางวัตถุ
ทางเนื้อทางหนังทางร่างกาย ไม่มท
ี ่ส
ี ิ้นสุด.
(ปณิธาน:เพื่อสืบสานปณิธานพุทธทาส(เล่ม๑), ๒๕๔๑: ๖๓-๖๕)
การเมือง
ความหมายของคำว่าการเมือง: ตามตัวหนังสือ เขาตั้งขึน
้ มาเพือ
่
จะใช้เป็นคำแปลของคำว่า politic ของฝรั่ง, แต่ดต
ู ามตัวหนังสือแล้วมันก็
ไม่ค่อยจะกินกัน; แต่ถา
้ จะให้กินกันคำว่าการเมืองนี้ ก็คอ
ื การจัดการ
เป็นอยู่ของคนมากๆ ให้มันหมดปัญหา : นี่ขอฝากไว้ทีกอ
่ น, ถ้าไม่มีคำ
อื่นที่ดก
ี ว่านี้ ก็ใช้คำนี้ก็แล้วกัน : ถ้าเพ่งเอาผล ก็เรียกว่าจัดให้มันเกิด
ประโยชน์สุขโดยสมบูรณ์แก่ผ้ท
ู ่อ
ี ยู่ร่วมกัน, ตามตัวหนังสือเป็นอย่างนี้.
ตามความหมาย มันก็คล้ายๆ กับตัวหนังสือ : คือจัดการคุ้มครองโลก
จัดโลกให้มีระเบียบ จัดให้เกิดความผาสุก.
(ธรรมะกับการเมือง, ๒๕๔๖: ๓๕)
การเมืองมันก็คือเรื่องธรรมะ เพราะว่าการเมืองมันก็คอ
ื เรื่อง
สำหรับจะมาจัดโลก จัดมนุษย์ให้อยู่กน
ั เป็นผาสุก, โดยไม่ตอ
้ งใช้
ศาสตราอาวุธ. อย่าใช้ศาสตราอาวุธ แล้วก็จัดโลกให้อยู่ ให้ทุกคนอยู่
เป็นผาสุก นั้นแหละคือการเมือง มันก็คอ
ื ธรรมะนั่นเอง. แต่เรามาเรียก
ว่าการเมือง. ความหมายของคำว่าการเมือง เราเคยใช้กน
ั มาใน
ลักษณะทีน
่ ่ากลัว น่ารังเกียจ คือวิธีตลบตะแลงหลอกลวง สำหรับจะเอา
ประโยชน์จากผูอ
้ ื่นมาเป็นของตัว. เช่นว่าเขาใช้นโยบายทางการเมือง
กลืนประเทศนั้นกลืนประเทศนี้ หรือว่ามายึดครองโดยอุบายทางการ
เมือง; การเมืองเลยกลายเป็นเรื่องสกปรก. ถ้าว่าการเมืองตามอุดมคติ
ก็ต้องเป็นเรือ
่ งที่ช่วยโลก, เป็นเรื่องที่ชว
่ ยให้อยู่อย่างเป็นสุข โดยไม่ต้อง
ใช้อาวุธ อย่างที่กล่าวแล้ว, ธรรมะก็มองในแง่น้ก
ี เ็ ป็นการเมือง; เพราะ
ว่าธรรมะนั่นแหละเป็นเรื่องจะช่วยให้โลกอยู่กันเป็นผาสุก โดยไม่ต้อง
ใช้อาวุธ…
อีกทางหนึง่ ก็จะมองดูก็ได้ว่า เรายังเข้าใจไม่ตรงกัน ในเรื่องคำ
พูดซึ่งใช้อยู่ในเรื่องของการเมือง. เช่นเรารู้จักกันแต่ว่ามีประชาธิปไตย
กับเผด็จการ นี้มน
ั ไม่ถก
ู ดอก. ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่เป็นคู่ตรงกัน
ข้ามกับเผด็จการ, เผด็จการไม่ใช่ลัทธิการเมือง มันเป็นเครื่องมือที่จะ
เอาไปใช้ในทางการเมือง ใช้ผด
ิ ก็ได้ ใช้ถก
ู ก็ได้.

(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ (ตอน๒), ๒๕๒๙: ๑๑๖-๑๒๐)
การเมืองนั้น : คือ ระบบแห่งการจัดหรือการทำ เพื่อทุกคนอยู่เป็น
ผาสุกโดยไม่ตอ
้ งใช้อาชญา.
(ธรรมะกับการเมือง, ๒๕๔๖: ๘๑)
คำว่าการเมืองนั้น มันมีความหมายอยู่ท่ว
ี ่า เป็นการจัด การทำ
ให้สังคมหรือให้โลกนี้ อยู่กันเป็นผาสุก โดยไม่ต้องใช้อาชญา : คือไม่
ต้องฆ่าฟันกัน. การจัดบ้านเมืองก็ดี ประเทศก็ดี โลกทั้งโลกก็ดี ให้อยู่กน
ั
เป็นผาสุก ไม่มป
ี ัญหาและโดยไม่ต้องใช้อาชญา นั้นคือ การเมือง : เพียง
เท่านี้ ก็จะเห็นได้แล้วว่า มันเป็นธรรม, เป็นระบบหนึ่ง ในระบบการ
ปฏิบต
ั ธ
ิ รรมชนิดหนึ่งขนองมนุษย์ทเี ดียว
(ธรรมะกับการเมือง, ๒๕๔๖: ๑๗๔-๑๗๕)
ประชาธิปไตยเสรีนิยม
ประชาธิปไตยนั้นพอจะเรียกว่า เป็นอุดมคติของการเมือง; แต่ฟงั
ดูแล้ว มันเป็นสิ่งที่หลับตาพูด จะให้ประชาชนเป็นใหญ่น้ี มันไม่มใี ครจัด
ได้ ที่จด
ั กันอยู่ทก
ุ วันนี้ มันก็ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่. มันมีอำนาจเพื่อ
ประโยชน์ของพรรค มากกว่าที่จะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ. ฉะนั้น
เราเลิกคำว่า ประชาชนเป็นใหญ่เสียดีกว่า; แต่มค
ี ำเข้ามาแทนว่า
ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ จัดระบบการเมืองแบบไหน รูปแบบ
ไหนก็ตามใจคุณเถอะ, ขอแต่ให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่.
ถ้าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แล้ว นั่นแหละ
คือประชาธิปไตย. ความหมายในหมู่สงฆ์ในคณะสงฆ์ ที่เรียกว่ามี
ประชาธิปไตยนี้ ก็ม่งุ หมายถึงประโยชน์ของสงฆ์เป็นใหญ่, ไม่ใช่ว่าเอา
บุคคลทุกคนมารวมกันเป็นใหญ่ ซึ่งมันทำไม่ได้ แม้จะมีผู้แทนมันก็ยงั
ทำไม่ได้. เพราะว่าผู้แทนก็โกงได้, ผู้เลือกผู้แทนมันก็โกงได้, ฉะนั้นเรา
จึงไม่ได้ผู้ที่ประกอบไปด้วยธรรมะ ที่ทำหน้าทีน
่ .ี้ แต่ทีนี้มาตั้งความมุ่ง
หมายกันเสียใหม่ว่า ใครก็ได้ ใครจัดก็ได้ คนเดียวก็ได้ หลายคนก็ได้
จัดไปในทางที่ให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้น เราจึงพบ
ประชาธิปไตยแปลกๆ แต่โบราณกาล โบราณกาลโน้น ว่าเขามีการจัด
ชนิดประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่; โดยเฉพาะพระราชา ที่เรียกว่า
ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ไปอ่านดู ยิ่งอ่านดูจะยิ่งมองเห็นว่า พระราชาผู้
ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมนั้น เขาจะจัดทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่
เรียกว่า ประโยชน์ของทุกคนเป็นใหญ่.
ถ้าอย่างนี้แล้ว ประชาธิปไตยมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ในยุคพุทธ
กาลเป็นพันๆ ปีมาแล้ว ไม่ใช่เพิง่ มีเมื่อฝรั่งพูดขึ้นเมื่อไม่กี่รอ
้ ยปีมานี้ ๒ –
๓ ร้อยปีมานี้ประชาธิปไตยเด็กอมมือ, แล้วก็พด
ู อย่างที่ปฏิบัติไม่ได้, จะ
ให้ประชาชนเป็นใหญ่น้น
ั มันทำไม่ได้. ประโยชน์ของประชาชนเป็น

ใหญ่กไ
็ ด้; แม้จะมีเค้าเงื่อนว่าประชาชนเคยเป็นใหญ่ บังคับพระราชาได้
ก็จัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนเป็นใหญ่ ไม่ใช่เพื่อตนเพื่อ
บุคคลเป็นใหญ่ แต่ว่าเพื่อประโยชน์ของทุกคนเป็นใหญ่ ฉะนั้นเรามีพระ
ราชาจัดก็ได้ มีคณะบุคคลจัดก็ได้ ซึ่งเคยเป็นผลดีมาแล้ว ปรากฏเป็น
หลักฐานอยู่แล้ว หรือว่าชาติไทยเรามันก็รอดมาได้โดยระบบนี้ คือมีผู้
นำที่จัดการปกครองการเมือง ในรูปว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่.
(ทศพิธราชธรรม, ๒๕๓๘: ๑๐๐ – ๑๐๒)
โลกเรากำลังบูชาลัทธิประชาธิปไตย แต่ เป็นประชาธิปไตยของ
คนที่เป็นทาสวัตถุ เป็นทาสของกามารมณ์ มันก็ชวนกันเฮไปยกวัตถุ
หรือกามารมณ์ขึ้นเป็นพระเจ้า; มันก็เป็นประชาธิปไตยในทางเป็นทาส
ของกามารมณ์ของวัตถุ. ประชาธิปไตยนั้นมันดีต่อเมื่อมันเป็น
ธรรมาธิปไตย เดี๋ยวนี้เราได้ประชาธิปไตยมาสำหรับทำอะไรตามชอบ
ใจไปในทางเป็นทาสของกิเลส นี้เรียกว่า ประชาธิปไตยชนิดเชือดคอตัว
เอง ให้มนุษย์สญ
ู เสียความเป็นมนุษย์ทม
ี่ ีมนุษยธรรม แล้วก็เฮกันไปใน
ทางที่เห็นแก่ตัวอย่างที่วา
่ มาแล้ว; เพราะว่าทุกคนเป็นโรคเห็นแก่ตัวอยู่
แล้ว พอได้ประชาธิปไตยมา ก็เฮไปในทางเห็นแก่ตัว. ทุกคนเป็นโรค
เห็นแก่ตว
ั การประชุมในที่ประชุมนั้น มันก็โหวตไปในทางทำตามความ
เห็นแก่ตว
ั ; นี้ก็คือ เชือดคอตัวเอง.
โลกกำลังมีความทุกข์ยากลำบากเพราะเศรษฐกิจ เพราะสงคราม
เพราะอะไรมากขึน
้ ก็เพราะประชาธิปไตยทำไปเพื่อประโยชน์แก่เนื้อ
หนัง ทำไปเพื่อส่วนเกินที่ไม่ควรจะเกินเหมือนที่ว่ามาแล้วในข้อต้นๆ;
ผลสุดท้ายยอดของประชาธิปไตย ก็คอ
ื ลัทธิแบบ ฮิปปี้อิสมฺ, ไม่ได้หมาย
ถึงตัวฮิปปี้ แต่หมายถึงความหมายของลัทธิฮิปปี้อิสมฺ คือการบูชา
ประชาธิปไตยในทางเนื้อหนังของตนเอง มีปรัชญาของตัวเอง เพื่อให้
เป็นอิสระในการที่จะบูชากิเลส ไปตามอำนาจของกิเลส ที่ผมเรียกเอา
เองว่าฮิปปี้อิสมฺตามความหมายของพวกฮิปปี้.
(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๑๐๔-๑๐๕)
ประชาธิปไตยเสรีนิยม ก็เปิดเสรีเต็มที่ แล้วก็ไม่ได้จำกัดความไว้
ชัดว่าเสรีอย่างไรแล้วกิเลสของคนมันก็ฉวยโอกาสที่จะเสรีไปตาม
อำนาจของกิเลส พอมีอำนาจอยู่ในมือแล้ว กิเลสมันก็เข้าสวมรอยที่จะ
ใช้เสรีภาพตามอำนาจของกิเลส แม้อุดมคติจะวาดไว้สวยงามทาง
ปรัชญา แต่การปฏิบัตน
ิ ั้นก็เป็นไปไม่ได้ ปรัชญาไม่มก
ี ำลังพอทีจ
่ ะต้าน
ทานกิเลสได้
เดีย
๋ วนี้เมื่อดูถึงคำพูดคำนี้แล้ว มันก็แสดงความกำกวมอย่างยิ่ง
อยู่แล้วว่า ทำอะไรก็ได้ ฉะนั้น เสรีประชาธิปไตยนี้จะต้องระวัง มันเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรงได้ เพราะว่าคนๆ ไหนก็อ้างเสรีภาพได้ คนพาล
ก็อ้างได้ บัณฑิตก็อ้างได้ ถ้าไม่ให้เขาก็ตอ
้ งเรียกว่า ไม่มเี สรีภาพ ตัว
อย่างเช่น มีปัญหาว่า จะสมัครเป็นผู้แทนจะต้องมีพรรคไหม? ถ้าว่าต้อง
สังกัดพรรคมันก็ไม่ใช่เสรีภาพที่สมบูรณ์ ยังถูกกักกันไว้อย่างใดอย่าง

หนึ่ง อย่างนี้เป็นต้น นี่เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดเล็กๆ น้อยๆ พูดพอให้เป็นตัว
อย่างว่า เสรีภาพนี้ทำยาก เพราะมันยังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสของแต่ละ
คนอยู่นน
ั้ เอง
อนึ่ง ถ้าจะถามว่าคนในโลกนี้เขาหมดกิเลสกันหรือยัง ก็ยอมรับ
ว่ายังมีกเิ ลส ถึงแม้จะรวมกลุม
่ กันทั้งโลก ก็เป็นกลุ่มของคนมีกเิ ลส ก็ใช้
กันอย่างมีกิเลส ฉะนั้นประชาธิปไตยชนิดนี้ยงั ไม่ปลอดภัย เพราะ
สำหรับคนที่มีกเิ ลสก็ย่อมรวมหัวกัน เพื่อให้กิเลสได้โอกาสบัญญัติอุดม
คติของมันนั่นเอง
(ธัมมิกสังคมนิยม, ๒๕๔๒: ๕๑-๕๒)
เผด็จการ
ทีน้ก
ี ็มาถึงคำที่กำกวมที่สุด เข้าใจผิดๆ ที่สด
ุ คือคำว่า เผด็จการ
พอพูดว่า เผด็จการๆ มันก็หมายถึงเผด็จการทุรราชไปเสียหมด; นั่นมัน
คนโง่. คำว่าเผด็จการไม่จำเป็นจะต้องเป็นของทุรราช เป็นของพระ
ราชาที่ดี ที่จัดประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ แต่ใช้วิธเี ผด็จการ คือ
ให้มันรวดเร็ว ให้มน
ั เฉียบขาด ให้มน
ั ถูกต้อง. ถึงแม้ระบบประชาธิปไตย
ก็เถิด ถ้าว่าเมื่อมันตกลงกันอย่างไร จะเอากันอย่างไรแล้ว ก็ตอ
้ งใช้วธ
ิ ี
เผด็จการ คือทำให้เป็นอย่างๆ นั้นได้โดยเฉียบขาดและโดยรวดเร็ว;
ฉะนั้นลัทธิประชาธิปไตยก็เอาวิธเี ผด็จการไปใช้ได้ ให้มันรวดเร็ว ให้
มันทันใจ ตามหลักของประชาธิปไตย. แต่ถา
้ เราจะเอา ประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นใหญ่แล้ว ไม่ตอ
้ งใช้คำว่าประชาธิปไตยก็ยังได้ คือให้มน
ั
เป็นถูกต้องตามธรรม ตามกฎของธรรมชาติของความจริง
ของธรรมชาติ. ให้จด
ั ไปในลักษณะที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่
โดยพระราชาคนใดคนหนึ่งก็ได้.
เดีย
๋ วนี้เผด็จการแล้วก็หมายถึงทุรราช เป็นอัตตาธิปไตยของคน
บางคนไปเสียหมด; นั่นไม่ให้ความยุติธรรมแก่คำว่าเผด็จการ ซึ่งเป็น
ของกลางๆ จะเอาไปใช้อะไรก็ได้. เหมือนมีดที่คมนี่ จะเอาไปฆ่าใครก็
ได้, จะเอาไปใช้ทำเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินอะไรก็ได้. ฉะนั้น
เผด็จการอย่าถูกมองว่าเป็นสิ่งเลวร้าย, ถ้ามันเป็นเผด็จการของผู้มี
ปัญญากรุณาแล้ว มันยิ่งประเสริฐ. เผด็จการนั่นแหละมันคุ้มกะลาหัว
ของคนเป็นอันมากอยู่ คือเผด็จการของพ่อแม่, เผด็จการของครูบา
อาจารย์, กระทั่งว่าเผด็จการของพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรม.
ถ้าไม่ได้รับการกระทำอย่างเผด็จการของพ่อแม่ เด็กๆ ก็ไม่เป็นผู้
เป็นคนดอก, หรือของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน หมายถึงที่ดีที่ถูกนะ ไม่
ใช่ว่าพ่อแม่เป็นบ้า หรือครูเป็นบ้า, ไม่ใช่. บิดามารดาที่ถูกต้อง, ครูบา
อาจารย์ที่ถูกต้อง, แล้วก็เผด็จการแก่ลูกหรือแก่เด็กให้มันถูกต้อง แล้ว
มันก็ดี มันก็รอดกันมาจนทุกวันนี.้ เราเรียกว่า เผด็จการของความถูก
ต้อง, เผด็จการของพระธรรม; นั่นเป็นของที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี มิ
ฉะนั้นแล้วจะวินาศกันหมดแหละ เพราะว่าเด็กๆ มันจะรู้อะไรด้วยตน

เองไม่ได้, มันต้องชักนำ เมื่อชักนำไม่ได้ มันก็ตอ
้ งใช้วธ
ิ ีที่ทำให้ชักนำได้
มันก็มีลก
ั ษณะเป็นเผด็จการ.
นี่เรารอดตัวกันมาได้ โดยคุณค่าของเผด็จการ ในยุคสมัยที่ยงั
เด็กยังเล็ก โดยบิดามารดาครูบาอาจารย์ กระทั่งถ้ามีพระราชา ที่
ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม, แล้วขอให้ใช้เผด็จการเถิด จะเป็นฟ้า
สางทางการเมือง. เผด็จการไม่ใช่ลท
ั ธิ ไม่ใช่ตว
ั ลัทธิ เผด็จการไม่ใช่ตัว
อุดมคติ; แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะเอาไปใช้กบ
ั ลัทธิอะไรก็ได้ ไปใช้กบ
ั อุดม
คติอะไรก็ได้ มันจะได้เร็วดี, เป็นเครื่องมือวิเศษ ที่จะใช้ให้อด
ุ มคติ
สำเร็จไปโดยเร็ว.
พูดสรุปความว่า ถ้าจะต้องจัดการกับกิเลสแล้ว ก็ขอให้ใช้เผด็จ
การเต็มที่ ยิ่งกว่าเผด็จการใดๆ. ถ้าเราจะต้องเข้าไปปราบปรามกิเลส
ควบคุมกิเลส ต้องใช้เผด็จการเต็มที่ สุดเหวีย
่ งเลย; นี่เรียกว่าการเมือง
ภายใน ในใจของบุคคล ที่มน
ั จะออกมาเป็นการเมืองภายนอก ของ
สังคมหรือของโลก, ขอให้มีความเฉียบขาดต่อสิ่งทีไ
่ ม่พ่งึ ปรารถนา.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ (ตอน๒), ๒๕๒๙: ๑๑๖-๑๒๐)
อย่ากลัวคำว่า เผด็จการๆ จนไม่ลืมหูลืมตาไปเสียเลย
ธรรมะเผด็จการไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เผด็จการในการ
ปกครอง เพราะท่านมีธรรมะ มีธรรมะมีหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ดำเนิน
งานเป็นผู้เผด็จการโดยธรรมะ เผด็จการอย่างนี้มันเร็ว มันดีกว่า
ประชาธิปไตยโอ้เอ้ของคนโง่ที่ดงึ กันไปดึงกันมา
พระพุทธองค์ทรงเผด็จการทั้งภายในและภายนอก ในภายใน
เผด็จการกิเลสสิ้นเชิงแล้ว ก็ปกครองคณะสงฆ์อย่างเผด็จการ มี
พระองค์อยู่เหนือวินัยเรียกว่าอย่างนี้กไ
็ ด้ เป็นเผด็จการอาศัยสิ่งที่เป็น
ไฟเผากิเลสหรือตบะ มันจึงเป็นเหตุให้ทำได้อย่างนั้น
แม้จะเรียกกันมาในชัน
้ หลังว่าสงฆ์เป็นใหญ่ๆ ก็คือสงฆ์นน
ั้ อาศัย
ธรรมะเป็นผู้เผด็จการ สงฆ์จึงเป็นใหญ่ สงฆ์ประกอบด้วยธรรมะ มี
ธรรมะเป็นผู้เผด็จการ ประกอบด้วยธรรมะ แล้วให้ธรรมะเป็นผู้เผด็จการ
อย่างอื่นไม่เอา อย่างอื่นปัดทิ้งไปหมด ให้ธรรมะเป็นผู้เผด็จการ
(ทศพิธราชธรรม, ๒๕๓๘: ๑๐๐ – ๑๐๒)
อธิปไตยในทางธรรม
พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสธรรมะไว้หมวดหนึ่ง เรียกว่า การปฏิบัตท
ิ ่ี
เพ่งเล็งความเป็นใหญ่ ๓ ประการ : ปฏิบต
ั เิ พ่งเล็งตัวเองเป็นใหญ่; ปฏิบัติ
เพ่งเล็งโลกเป็นใหญ่; ปฏิบต
ั เิ พ่งเล็งธรรมะเป็นใหญ่; รวมเป็น ๓ ข้อ.
ข้อแรก ปฏิบัติเพ่งเล็งความเห็นแก่ตัวเอง เอาตัวเองเป็นใหญ่น้ี
เรียกว่าเป็นอัตตาธิปไตย การปฏิบต
ั ิเอาตัวเองเป็นใหญ่นี้ ถ้าเป็นไปใน
ทางถูก อย่างดีก็เป็นเพียงศีลธรรมที่พอดูได้ แต่ส่วนมากก็ตอ
้ งเป็นไป
ในทางกิเลส เพราะความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นกิเลสอยู่แล้ว แล้วการปฏิบัติ
ไปด้วยความเห็นแก่ตัว ก็คือการไปสู่การตามใจตัว หรือเห็นแก่กิเลส
เป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นอัตตาธิปไตย จึงเป็นไปในวิสย
ั ของกิเลสมากกว่าที่

จะเป็นไปในทางทีถ
่ ก
ู จึงเป็นขั้นต้น หรือขั้นต่ำ หรือขั้นหยาบ เรียกว่า
ปรารภตนแล้วจึงปฏิบต
ั ิ. เมื่อหนักเข้าๆ ก็ค่อยๆ เลื่อนไปในทางที่จะตาม
ใจตัวเอง คือตามใจกิเลส เราควรจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง. ที่อาตมาได้
เคยกล่าวในตอนต้นๆ ที่วา
่ พุทธศาสนาเพ่งเล็งตัวเองเป็นหลักนั้น ไม่ใช่
ตัวเองชนิดนี้ : ที่วา
่ พุทธศาสนาเพ่งเล็งตัวเองเป็นหลัก ศีลธรรมเพ่งเล็ง
คนทั้งหมดเป็นหลักนั้น คำว่าตัวเองเป็นหลักในการปฏิบัตศ
ิ าสนานั้น
หมายถึงการที่จะต้องปฏิบัติตว
ั เองให้เป็นไปตามทางธรรม. ส่วนคำว่า
เอาตัวเองเป็นใหญ่ ในที่น้ห
ี มายถึงตัวเองที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา
คือตัวเองที่มก
ี ิเลส แล้วทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลส อย่างนี้เรียกว่า
ปรารภตัวเองเป็นหลัก ปรารภกิเลสเป็นหลัก; ถ้าพูดให้ชด
ั ก็คอ
ื ปรารภ
ประโยชน์ส่วนได้ของตนเป็นหลัก เรียกว่าอัตตาธิปไตย. ต่ำมาก หยาบ
มาก หรือเลวมาก.
ข้อสอง ที่สูงขึ้นมา เรียกว่า โลกาธิปไตย ปรารภความต้องการ
ของโลกเป็นหลัก นี้เพ่งเล็งถึงการทำให้ถูก ให้ดี ให้งาม ตามที่โลก
สรรเสริญมุง่ ผลเป็นเสียงสรรเสริญ เกียรติยศ เกียรติคณ
ุ มากกว่าที่จะ
มุ่งผลเป็นวัตถุ แต่แล้ววัตถุก็ต้องมาเอง ไม่ต้องสงสัย เพราเมือ
่ มี
เกียรติยศเกียรติคุณแล้ว มันก็ย่อมดึงวัตถุมาเอง. แต่วา
่ ความมุ่งหมาย
อันแท้จริงนั้นปรารภเสียงสรรเสริญเกียรติยศจากโลกเป็นหลัก เรียกว่า
โลกาธิปไตย ค่อยยังชั่วขึ้นมากกว่าข้อแรก เพราะการทีค
่ นเราทำอะไร
ให้โลกเขานับถือได้นน
ั้ จะต้องควบคุมตัวเอง จะต้องเสียสละการเห็น
แก่ตัวอยู่มาก แม้ไม่หมดก็มากทีเดียว มันจึงจะได้การปฏิบัตท
ิ ี่เป็น
โลกาธิปไตย จนได้อยู่เหนือการเคารพนับถือของคนทั้งโลก. ระดับนี้
เป็นสิง่ ที่ทำได้เต็มที่ ในเรื่องของศีลธรรม ในขั้นศีลธรรม แต่ในเรื่อง
ของศาสนาก็ยงั ไม่นย
ิ ม แม้นย
ิ มบ้าง ก็ถือเป็นขั้นต้นๆ ต่ำๆ แต่ไม่ถอ
ื ว่า
เป็นความผิด ไม่ถือว่าเป็นบาป เพราะว่าไม่มีการหลอกลวง ไม่มก
ี าร
เบียดเบียนตน และผู้อื่น เราผู้อยู่ในวิสัยโลก อาจจะยึดถือเป็นหลักได้
โดยมาก หรือโดยส่วนใหญ่.
ข้อสุดท้าย คือข้อสาม เรียกว่าการปฏิบัตท
ิ ป
ี่ รารภธรรมะเป็นใหญ่.
คำว่าธรรมะ ได้อธิบายไว้แล้วในที่ตา
่ งๆ ว่ามีความหมายกว้าง แต่ถา
้
สรุปแล้วก็คอ
ื ความจริง หรือความสัตย์จริง หรือความถูกต้อง หรือความ
ยุติธรรม หรือความงดงามตามทางธรรม. ถ้าพูดให้ตรงความหมายที่สด
ุ
ก็คือเพื่อความดับทุกข์โดยตรง นี้ เรียกว่าธรรม ในที่นี.้ ธรรมาธิปไตย
แปลว่าถือธรรมะเป็นใหญ่ คือปรารภความจริง ความถูกต้อง ความดี
ความยุตธ
ิ รรม ความดับทุกข์ท่ถ
ี ก
ู ต้องแท้จริงสิ้นเชิงเป็นใหญ่ นีไ
้ ด้แก่ไม่
ปรารภความเห็นแก่ตน ไม่ปรารภความต้องการของโลก ไม่ปรารภ
เสียงสรรเสริญของโลก แต่วา
่ ปรารภความดี ความจริง ความงาม
ความถูกต้อง ความยุตธ
ิ รรมทีส
่ ามารถจะดับทุกข์ได้สิ้นเชิง.
(หลักปฏิบต
ั ท
ิ ่ส
ี ำคัญในพุทธศาสนา, ๒๕๔๒: ๖๕-๖๗)
สังคม

คำว่า “สังคม” นี้เป็นภาษาบาลี; ตามตัวหนังสือก็แปลว่า ไปด้วยกัน
ถ้าถือว่ามาจากคำว่า สมาคโม ก็แปลว่า มาร่วมกัน, มารวมหัวกัน, นี้
ตามตัวหนังสือ ถ้าถือเอาความหมายของตัวหนังสือนั้นๆ ก็หมายความ
ถึงการที่เข้าเกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์กันนั่นเอง. บางทีเราก็
เรียกว่า สหาย ซึ่งแปลว่า ไปด้วยกัน, หรือเรียกว่า มิตรภาพ-ภาวะแห่ง
ความเป็นมิตร. นี้คือความหมายอันแท้จริงของคำว่าสังคม หรือ สมาคม
…
ถ้าพูดกันในฐานะที่เป็นสัจธรรม ก็จะพูดได้วา
่ การสังคมกันนั้น
เป็นสิง่ ที่มนุษย์จะหลีกเลี่ยงไม่ได้, เป็นสิง่ ที่ต้องทำ เพื่อความอยู่เป็นผาสุก
มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปของหมู่มนุษย์น่น
ั เอง. แต่ถา
้ พูดในฐานะเป็น
ธรรมสัจจะ ก็พูดถึงกิริยาอาการที่จะต้องทำ คือทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ
ประโยชน์ตามความหมายของคำนั้นๆ ถ้ามันเป็นสิ่งทีต
่ อ
้ งทำ แล้วก็จะ
ทำอย่างไร จึงจะได้รับผลตามความมุ่งหมายอันนั้น?
(อะไรคืออะไร?, ๒๕๒๖: ๗๔ – ๗๕)
ที่น้ก
ี ็ดต
ู ่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งว่า ขอบเขตสังคมในหลายๆ ระดับ
นั้นมันมีอยู่อย่างไร? ข้อนี้ขอให้เข้าใจอย่างที่กล่าวมาแล้วว่า แม้พวก
พืชพันธุ์พฤกษาทั้งหลายก็ยงั มีการสังคม, สัตว์เดรัจฉานก็มีระบบสังคม,
คนหรือมนุษย์น้ต
ี ้องมีระบบการสังคมที่ดห
ี รือสูงขึ้นไปกว่านั้นมาก, และ
แม้ ธรรมชาติท้งั หลายก็ยังต้องมีการสังคม.
อย่างที่กล่าวถึงเป็นสิ่งแรกว่าในระบบสุริยจักรวาลหนึ่งๆ ดวง
อาทิตย์ และดาวเคราะห์ท้งั หลายก็อยู่กันอย่างระบบสังคม, ไม่เคยแยก
จากกัน, ไม่เคยเว้นการเกี่ยวข้องกัน ยังมีการสัมพันธ์กัน. และใน
ระหว่างดาวพระเคราะห์หนึง่ ๆ ก็ยงั มีระบบสังคม อย่างว่าดวงอาทิตย์ที่
มีต่อโลกอย่างไร, หรือดวงจันทร์ที่มต
ี ่อโลกนี้อย่างไร; ดวงอาทิตย์เป็น
ตัวแม่ยกเว้นเสียก็ได้ ตัวลูกๆ อย่าง ดวงจันทร์กบ
ั โลกนี้ ก็ยังมีความ
สัมพันธ์กันอย่างไร.
ท่านทั้งหลายก็คงจะมีความประหลาดใจ ที่ความสัมพันธ์นั้นเป็น
อย่างสม่ำเสมอ จนเราสามารถวางระบบปฏิบต
ั ิได้ เป็นการถาวร เป็น
การล่วงหน้า และยังมีอท
ิ ธิพลที่สัมพันธ์ตอ
่ กันและกัน; เช่นว่า ถ้าปราศ
จากเสียซึ่งดวงจันทร์แล้ว ในโลกนี้ก็จะไม่มีน้ำขึ้นหรือน้ำลง ดังนี้เป็นต้น,
หรือว่าถ้าปราศจากอะไรบางอย่างแล้ว ก็จะไม่มฤ
ี ดูกาลอย่างนี้เป็นต้น;
มีความสัมพันธ์กน
ั ถึงขนาดนี้. แต่ความเป็นอยู่ หรือ ความรอดอยู่ได้
ของสิ่งเหล่านี้ ก็เพราะการสัมพันธ์กน
ั อย่างถูกต้องของธรรมชาติ
นั่นเอง.
สรุปความว่า แม้แต่ธรรมชาติแท้ๆ ก็ยังต้องสัมพันธ์กัน, คนก็ยัง
ต้องสัมพันธ์กน
ั , สัตว์ก็ยงั ต้องสัมพันธ์กัน. พืชพันธุ์พฤกษาชาติท้งั หลาย
ก็ยังต้องสัมพันธ์กัน การที่มันต้องสัมพันธ์กันนี้ เราจะเรียกว่า สังคม,
หรือการคบหาสมาคมกัน เพราะมีการเกี่ยวเนื่องกัน. รายละเอียดทั้ง

หมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นสัจธรรม คือความจริง หรือกฎเกณฑ์อน
ั เป็น
หลักที่มอ
ี ยู่ในระหว่างสิ่งเหล่านี้.
(อะไรคืออะไร?, ๒๕๒๖: ๘๑ – ๘๓)
การที่จะประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ในการสังคมกัน ข้อแรกที่สุด
จะขอร้องให้ระลึกนึกถึง อุดมคติของพุทธบริษท
ั ข้อแรกหรือข้อใหญ่ท่ี
สุด กว้างขวางที่สุดคือหลักเกณฑ์ท่ว
ี ่า ให้ถอ
ื ว่าสิ่งที่มีชว
ี ต
ิ ทั้งหลายทั้งปวง
ล้วนแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดทั้งสิ้น.
เดีย
๋ วนี้เรามองเห็นว่าโลกใบนี้ เขาไม่ถอ
ื กันอย่างนั้น คือไปถือ
ตามที่ศาสนาต่างๆ ได้เคยสั่งสอนไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิด
แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น. บางศาสนาก็ใช้คำว่า เป็นพี่น้องกัน
เหมือนกับว่าเกิดมาจากบิดามารดาเดียวกัน. ในพุทธศาสนา เราให้
ความหมายว่า เป็นเพื่อนในฐานะที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน, มี
การปรุงแต่งตามกฎเกณฑ์แห่งอิทป
ั ปัจจยตาด้วยกัน, เป็นเพื่อนเกิด
เพื่อนแก่เพื่อนตายด้วยกัน; เพราะว่าต้องเป็นอย่างเดียวกัน, เพราะว่ามี
ปัญหาเหมือนกัน จึงไม่มีจิตใจที่จะเบียดเบียนกัน หรือทำลายกัน มีแต่
จะช่วยกัน ดังนี้. ทุกศาสนาก็สอนมีความหมายอย่างนี้, โลกในสมัยหนึ่ง
เคยยึดถือหลักเกณฑ์อย่างนี้, ในสมัยนั้นคนในโลกมีความเห็นแก่ตัวน้อย
เพราะสิ่งที่มายั่วให้เห็นแก่ตัวยังมีน้อย.
(อะไรคืออะไร?, ๒๕๒๖: ๘๔ – ๘๕)
สังคมนิยมกับส่วนเกินในพุทธศาสนา
ทีน้เี ราก็มาดูระบบสังคมนิยมในพุทธศาสนากันเสียที พระพุทธ
เจ้าเองท่านมีหลักหรืออุดมคติเป็นสังคมนิยม แต่วิธีปฏิบต
ั ิงานของท่าน
เป็นเผด็จการ กิจกรรมในคณะสงฆ์ก็เลยมีหลักการเป็นอย่างนั้นหมด
ขอให้ดูสงั คมนิยมอย่างนี้บ้าง สำหรับวินัยพระสงฆ์น้น
ั บัญญัติไว้ชด
ั ขืน
แสวงหามาขืนกินขืนใช้ ขืนเอาไว้เกินความจำเป็นสักกระเบียดนิ้วเดียวก็
เป็นความผิด หรือเป็นอาบัติ ดังเช่น :เครื่องนุ่งห่ม มีได้เพียง ๓ ผืน พอมีผืนที่ ๔ มาแล้วถือกรรมสิทธิ์ก็
จะเป็นอาบัตเิ ป็นโทษจะแสดงโทษนั้นได้ดว
้ ยการสละผืนที่ ๔ นั้นไปให้
แก่สังคม คือ ให้แก่สงฆ์เป็นส่วนรวมก่อน แล้วจึงแสดงอาบัตไ
ิ ด้ นีเ่ รียก
ว่าเครื่องนุ่งห่มก็แล้วกัน จะหาหรือมีเกินจำเป็นไม่ได้ เพื่อว่าจะได้มห
ี ล่น
เหลือไปยังผู้อื่น นี้จัดเป็นเจตนารมณ์ของสังคมนิยม
ข้าวปลาอาหาร ก็สะสมไม่ได้ กักตุนไม่ได้ เก็บอาหารไว้คา
้ งคืน
เป็นอาบัติ เพราะเป็นการสะสม ฉะนั้นจะแสวงหาหรือรับหรือสะสมข้าว
ปลาอาหารอะไรไม่ได้ท้งั นั้น ต้องมีพอกินไปเฉพาะวันเท่าที่ท้องมี
อาหารก็ตอ
้ งเหลือไปยังผู้อ่น
ื
ที่อยู่อาศัย นี้ถ้าถือตามวินย
ั พระจะสร้างกุฏิท่อ
ี ยู่อาศัยได้เอง
เพียงขนาดประมาณ ๗ X ๑๒ ฟุตเท่านั้น เท่ากับห้องน้ำที่เห็นอยู่ตรง
โน้นนั่นแหละ ถ้าขืนสร้างเกินกว่านั้นก็ตอ
้ งเป็นอาบัติเป็นโทษ เพราะว่า
เกินไปกว่าที่ภก
ิ ษุควรจะได้ หรือควรจะเอาจะใช้

ขอพูดเลยไปถึงยารักษาโรค มีวินัยบัญญัติไว้ว่า ภิกษุท่ส
ี บายอยู่
ฉันยานีเ้ ป็นอาบัตข
ิ อให้ดูท่พ
ี ระพุทธเจ้าท่านวางหลักเอาไว้ พระสบายดี
ไปกินยาเล่นนี้เป็นอาบัติ ไม่จำเป็นก็ไม่ให้กน
ิ ยาเลย แล้วยาที่กน
ิ ก็กินยา
ที่งา
่ ยที่สด
ุ คือ มูตร คูถ เถ้า ดิน หรืออุจจาระ ปัสสาวะที่มอ
ี ยู่ตาม
ธรรมชาติน้น
ั มุ่งหมายให้ใช้เป็นยาก่อน รวมความแล้วเป็นว่า เอาเกิน
ฐานะไม่ได้ เอาดีไม่ได้ เอาเกินความจำเป็นไม่ได้
รวมความแล้วเป็นอันว่า ทุกอย่างเอาเกินไม่ได้ เอาดีเกินความจำ
เป็นไม่ได้ พวกเหลือเฟือฟุ่มเฟือยทั้งหลายจึงไม่มี มันก็เลยร่วงหล่นไป
ยังผู้อื่น ก็เป็นสังคมที่ไม่ขาดแคลน นี้ดูหลักเกณฑ์ทางพระสงฆ์วา
่ เป็น
อย่างนีก
้ ่อน คือ ไม่มท
ี างที่จะเอาส่วนเกินได้ แล้วอย่าลืมว่าในทุก
ศาสนาก็มุ่งหมายอย่างนี้ แม้ทางศาสนาคริสเตียนหรืออะไรอื่นก็มุ่ง
หมายว่า ถ้าเอาส่วนเกินแสวงหาเกิน เก็บไว้เกิน มีเกิน กินเกินละก็บาป
แล้ว ผิดความประสงค์ของพระเจ้าแล้ว เพราะมันสร้างความเห็นแก่ตัว
ศาสนาเหล่านี้ถือหลักเหมือนกันหมด เช่นเดียวกับที่พุทธศาสนาถือ
หลักอยู่ว่า สัตว์ท้งั หลายทั้งปวงเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิน
้
(ธัมมิกสังคมนิยม, ๒๕๔๒: ๖๖-๖๘)
ทีน้ก
ี ็จะพูดถึง เหตุปัจจัย อีกอันหนึ่ง ซึ่ง จะทำให้เกิดสังคมธรรมที่ดี
ก็คือว่าทุกคนเมื่อยอมรับหลักเกณฑ์อันนี้แล้ว ก็จะอธิษฐานจิต สมา
ทานศีลขึ้นมาสักข้อหนึ่งว่าเราจะไม่แตะต้อง บริโภคใช้สอยส่วนเกิน
คือจะถือศีล ไม่แตะต้องส่วนเกิน. อะไรที่มันเกินความจะเป็นสำหรับ
ความเป็นมนุษย์แล้ว ก็ถือว่าเป็นส่วนเกิน; เราก็จะไม่แตะต้องส่วนนั้น:
การกินดี แพงเกิน, การแต่งตัวดี แพงเกิน, การเป็นอยู่ในบ้านเรือนดีเกิน
แพงเกิน, หรืออะไรก็ตาม ที่มน
ั เป็นการไม่จำเป็นด้วย หรือดีเกินไป แพง
เกินไป ให้ถือว่าเป็นส่วนเกิน ซึ่งล้วนแต่ ทำให้เกิดกิเลส และเห็นแก่ตว
ั .
ส่วนเกินเหล่านี้ จะเว้นเสียเท่าไรก็จะมีอะไรเหลือ เหลือสำหรับจะ
สงเคราะห์ผ้อ
ู ื่น…
อาตมาได้เคยอธิบายให้ฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่า อุโบสถ
ศีลหรือศีล ๘ นั้น คือศีลที่หา
้ มการบริโภคอาหารส่วนเกิน, ห้ามการใช้ที่
นั่งที่นอนเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านเรือนที่เป็นส่วนเกิน. อยู่อย่างถือศีล ๘
หรือถือศีลอุโบสถแล้ว ไม่มท
ี างที่จะทำอะไรให้เกิน; ฉะนั้นจึงมีสว
่ นที่จะ
เหลือสำหรับจะช่วยผู้อ่น
ื , หรือจะช่วยบำรุงพระศาสนา, หรือแม้แต่วา
่ จะ
เป็นเครื่องช่วยตัวเอง ช่วยครอบครัวของตัวเอง.
อย่าให้อยูใ่ นสภาพที่เหมือนกับว่าตกนรกทั้งเป็น; เพียงแต่ว่าหยุด
กินเหล้าเสีย หยุดสูบบุหรี่เสีย คนที่เงินเดือนไม่พอใช้ก็จะพอใช้ขึ้นมา
อย่างนีเ้ ป็นต้น. ถ้าหยุดให้มากไปกว่านั้น เงินก็จะเหลือใช้สำหรับเป็น
หลักทรัพย์, เวลาเรี่ยวแรงก็จะเหลือพอสำหรับไปช่วยผู้อ่น
ื .
(อะไรคืออะไร?, ๒๕๒๖: ๙๑ – ๙๓)
ธัมมิกสังคมนิยม

อาตมาก็พูดกับเขาบ้างเหมือนกัน ว่า เราต้องการระบบการเมือง
ที่เหมาะสมกับเรา. อาตมาเคยเขียนและเคยเสนอออกไปเล่นๆ มีคนเอา
ไปพิมพ์ขายก็มี ว่าการเมืองที่เราชอบคือ ระบบ
ธัมมิกสังคมนิยมแบบเผด็จการ.
สังคมนิยม คือว่าอย่าไปนิยมประโยชน์ของคนเป็นคนๆ ขอให้
นิยมประโยชน์ของทุกคน; ระบบนี้เรียกว่า สังคมนิยม. ธัมมิก แปลว่า
ประกอบด้วยธรรม สังคมนิยมของเราต้องประกอบด้วยธรรม, ด้วยธรรมะ
ไม่ใช่สังคมนิยมที่ประกอบอยูด
่ ว
้ ยความเห็นแก่ตว
ั คือสังคมนิยมทั้ง
หลายที่มอ
ี ยู่ในโลกปัจจุบันนี.้ ปัจจุบน
ั เขาก็มส
ี ังคมนิยม ระบบสังคมนิยม
แต่วา
่ เห็นแก่ประโยชน์ของตัว หรือว่าอย่างน้อยของประเทศใดก็เห็นแก่
ประเทศนั้น, ไม่เห็นแก่ประเทศอื่น, ไม่เห็นแก่พวกอื่นทั้งโลกอย่างนี้ไม่
ใช่สงั คมนิยม.
ถ้า สังคมนิยม ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของคนทุกคน กระทั่งถึงของ
สัตว์เดรัจฉาน; จะไม่เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียน แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉาน
เพราะมันก็เป็นสัตว์สังคม อยู่รว
่ มโลกด้วยเหมือนกัน. ฉะนั้น สังคมนิยม
ของชาวพุทธจึงกว้าง อย่างนี.้ แล้วใช้คำว่า ธัมมิก ประกอบเข้าไปข้าง
หน้า เป็น ธัมมิกสังคมนิยม คือ ต้องประกอบอยู่ดว
้ ยธรรม, ความถูกต้องที่
มีรากฐานอยู่บนความรักความเมตตา ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ
ตาย ด้วนกัน; นี่อย่างนี้เป็น ธัมมิกสังคมนิยม. แต่เขาไม่ถืออย่างนี้ เขา
เอาประโยชน์ของฉันเป็นใหญ่ ทั้งสังคมมันก็เป็นสังคมเฉพาะกลุ่ม
เฉพาะพวก มันไม่ใช่ท้งั หมด. แล้วคนคนเดียวมันก็ถอ
ื ระบบสังคมนิยม
ไม่ได้, มันรวมกันเข้าต่างหาก มันจึงเป็นสังคมนิยมได้. แต่แล้วทุกคนก็
เห็นแก่ตว
ั เป็นระบบสังคมนิยมทีไ
่ ม่ประกอบไปด้วยธรรมะเลย.
แล้วมีแถมท้ายว่า แบบเผด็จการ ธัมมิกสังคมนิยมแบบเผด็จการ
อาตมาเติมคำว่า แบบเผด็จการ เข้าไป. พวกนักศึกษาหนุ่มๆ ทั้งหลาย
เขาเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ บางคนเห็นด้วย บางคนไม่เห็นด้วย คนที่ไม่
เห็นด้วยเขาก็ว่า บ้า เผด็จการกลับมาแล้ว ว่าอาตมาดึงเอาเผด็จการ
กลับมาแล้ว; เพราะเขารู้จักแต่เผด็จการของพวกทุรราชเลวร้าย และถือ
เป็นอุดมคติทางการเมืองระบบหนึ่ง.
เราว่า ไม่ใช่ คำว่า เผด็จการ ไม่ใช่ระบบการเมือง ระบบหนึ่ง; มัน
เป็นเครื่องมือ เอาไปใช้อะไรก็ได้; แม้แต่บด
ิ ามารดาจะต้องใช้กบ
ั บุตรก็
ได้, หรือครูบาอาจารย์จะต้องใช้กับนักเรียนก็ได้, นั่นเรียกว่า เผด็จการ
เพื่อให้มันรวดเร็วให้มน
ั ถูกต้อง ให้มันซื่อตรง อย่าให้มน
ั เอาเปรียบ
เทียบกันได้. นี้ ระบบสังคมนิยมของเรา นอกจากจะประกอบไปด้วย
ธรรมะแล้ว ต้องเผด็จการ โดยธรรมะ นั่นเอง ก็เลยไม่ผิดพลาดเสียหาย
อะไร ให้ธรรมะเป็นผู้เผด็จการ.
อย่าลืมว่า เรารอดตัวกันมาได้ เพราะเครื่องมือเผด็จการของ
บิดามารคา ของ ครูบาอาจารย์ ที่เคยเฆี่ยนตีเรามา, เคยบังคับเราอย่าง
เฉียบขาด ว่าอย่างนี้ทำได้ อย่างนี้ทำไม่ได้. นี่ควรจะขอบคุณระบบเผด็จ

การ ที่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นแหละ ที่มน
ั คุ้มครองเรามาให้เป็นเด็กดี
มา เป็นคนดีมา อยูไ
่ ด้จนบัดนี้; เพราะบิดามารดาของเราได้ใช้เครื่องมือ
เผด็จการอย่างถูกต้องแก่เรา. พออธิบายอย่างนี้ ดูเงียบกันไปหลายคน
พวกนักศึกษาที่เคยด่าอาตมาว่า เป็นนักเผด็จการ.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ (ตอน๑), ๒๕๒๙: ๕๐-๕๒)
ทีน้เี ราจะดูต่อไปโดยจำกัดให้แคบเข้ามา อย่าให้มันใช้กิเลสชนิด
นั้นได้ เราก็จะนึกถึงคำว่า “สังคมนิยม” ซึ่งเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับเสรี
นิยมทีเ่ ล็งถึงบุคคล ปัจเจกชน ต่างคนต่างมีเสรี แต่พอมาถึงคำว่า
“สังคมนิยม” จะทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะต้องดูประโยชน์ของสังคม
ต้องดูปัญหาของสังคมนี้จึงเป็นสังคมนิยมที่ปลอดภัยเข้ามาชั้นหนึ่ง คือ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือปลอดภัยกว่าเสรีนย
ิ ม โดยจะมุ่งทำประโยชน์แก่
สังคม เสรีนิยมนั้นทำไม่ได้เนื่องด้วยความเห็นแก่ตว
ั เพราะเสรีนิยม
เป็นโอกาสของความเห็นแก่ตว
ั เพราะมีเป้าหมายอยู่ท่ต
ี ัว มิได้อยู่ท่ี
สังคมเหมือนสังคมนิยม
เอาละ ทีนี้เราจะยอมรับหรือยอมให้อก
ี ชั้นหนึ่งว่า แม้แต่สังคม
นิยมนี้กย
็ ังจะต้องถูกจำกัดให้ชัดเจนลงไปว่า เป็นสังคมนิยมที่ประกอบ
ด้วยธรรมหรือไม่ประกอบด้วยธรรม ถ้าเป็นภาษาบาลีกม
็ ีคำว่า ธมฺมก
ิ
ธมฺม นั้นก็แปลว่า ธรรม อิ-ก ท้ายศัพท์นี่มค
ี วามหมายว่า “ประกอบอยู่
ด้วย” หรือ “เป็นไปกับ” และอื่นๆ ได้หลายๆ อย่าง
ถ้า ธมฺมิก แปลว่า ประกอบอยู่ดว
้ ยธรรม เป็นต้นแล้ว สังคมนิยมที่
ประกอบอยู่ด้วยธรรมเท่านั้นแหละจะช่วยโลกได้ ถ้ามิได้ประกอบอยู่
ด้วยธรรมเพราะความโง่ ความเขลา หรือความอะไรต่างๆ มันก็ช่วยไม่
ได้ แต่มันก็ยงั ดีกว่าเสรีนิยมในแง่ที่ว่าเสรีนย
ิ มนั้นแม้จะประกอบอยู่ดว
้ ย
ธรรมด้วยกันมันก็ยงั เปิดช่องโหว่ไว้มาก เพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ของ
บุคคลได้ เสรีนิยมจะใช้ได้จริงก็แต่เรื่องไปนิพพานเท่านั้น
ถ้าเราจะมีเสรีกันให้สด
ุ เหวี่ยงถ้าเป็นเสรีเพื่อไปนิพพานละก็ได้
ไม่มีทางที่จะผิด แต่ถ้าว่าเสรีเพื่อจะอยู่กันในโลกแล้วระวังให้ดี มันมี
ช่องโหว่สำหรับอันตราย ฉะนั้นถ้าเราจะเอาสังคมนิยมกันแล้วก็จะต้อง
ใช้คำว่า “ธัมมิกสังคมนิยม” มีความหมายเต็มรูป คือ ประกอบอยู่ดว
้ ย
ธรรมเสมอ
(ธัมมิกสังคมนิยม, ๒๕๔๒: ๕๒-๕๓)
เศรษฐี-นายทุน
เศรษฐี ถ้าเป็นเศรษฐีในพุทธศาสนาก็จะมีความหมายห่างไกลลิบ
จากคำว่านายทุน เศรษฐีท่น
ี อกไปจากพุทธศาสนา จะมีความหมายตาม
ความหมายของคำว่านายทุน คือ กอบโกยส่วนเกินเข้ามาเรื่อยๆๆ จน
ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหน แต่ถา
้ ว่าเป็นเศรษฐีในทางพุทธศาสนา ก็หมาย
ความว่าวัดกันได้ด้วยโรงทาน โรงมีไว้สำหรับให้ทานแก่คนอนาถา ถ้า
ยิ่งมีโรงทานมากโรงก็เป็นเศรษฐีใหญ่ มหาเศรษฐีวัดกันด้วยการที่เขามี
โรงทานมาก เพราะฉะนั้น เศรษฐีจะผลิตส่วนเกินก็ได้ มีบา
่ วไพร่ข้า
ทาสช่วยกันผลิตส่วนเกินมากมายมหาศาลก็ได้ แต่แล้วเอามาตั้งโรงทาน

มันเป็นสังคมสงเคราะห์อย่างนี้ ถ้าเป็นเศรษฐีประเภทนายทุน ก็สะสมทุน
ไว้ แล้วใช้ทุนต่อกำไรเรื่อยไปไม่มีที่ส้น
ิ สุด เศรษฐีชนิดนั้นถ้ามีทาสก็มี
ทาสไว้สำหรับใช้แรงงานอย่างกดขี่ แต่ถา
้ เป็นเศรษฐีในพุทธศาสนา ก็มี
ทาสไว้ช่วยร่วมมือกันผลิตส่วนเกินเพื่อการสังคมสงเคราะห์
(ธัมมิกสังคมนิยม, ๒๕๔๒: ๑๖-๑๗)
เศรษฐกิจ
“เดี๋ยวนี้คำว่าเศรษฐกิจ มันมีความหมายที่คดโกง แล้วก็เป็น
อันตราย คำว่า เสรษฐะ เสฏฐ ในภาษาอินเดียนัน
้ ; เช่นภาษาบาลีเป็นต้น
คำว่า เสฏฐ นั้น แปลว่าดีที่สุด ถ้าเสฏโฐ นี้มันก็ ดีท่ส
ี ุด มันเป็นสิ่งที่ดีท่ส
ี ุด;
ถ้าเป็นวิชาก็เรียกว่า เศรษฐศาสตร์ มันก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยสิ่งที่มน
ั ดีทส
ี่ ุด.
ถ้ามันดีท่ส
ี ุด ทำไมมันจึงสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งบ้านทั้งเมือง ดังที่คนทั้ง
หลายเหล่านัน
้ ยอมรับกันไปหมดแล้วว่ามันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ?...
พูดกันเสียอีกทีก็ได้วา
่ ที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจ ตามความหมายที่
เรารู้สก
ึ กันอยู่ ทั่วไป มันเป็นเรื่องการค้าหากำไร เสียมากกว่า. ขอให้ดู
ให้ดเี ถอะว่า คำว่า เศรษฐกิจ กับคำว่า การค้า หรือ พานิชกรรมนี้ มัน
ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน. พานิชกรรมมันก็เป็นเรื่องหากำไรตรงๆ ตามแบบ
ของคนที่ต้องการกำไรเป็นสรณะ; ส่วนเศรษฐกิจนั้น มันไม่ควรจะต้อง
การอย่างนั้น; ต้องการอะไรที่มากไปกว่าเพียงแต่การได้กำไร: มัน ควร
จะได้ความสงบสุขด้วย จึงจะสมกับคำว่า เสฏฐ ที่แปลว่าดีท่ส
ี ุด.
การค้าอาจจะเป็นเพียงอุปกรณ์อันหนึ่ง ที่ส่งเสริมเรื่องทาง
เศรษฐกิจหรือเกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องทางเศรษฐกิจ. บางคนมองแคบๆว่า
เศรษฐกิจคือการผลิตมาก; การผลิตก็ไม่ใช่เศรษฐกิจ. แม้จะผลิตกัน
อย่างเป็นอุตสาหกรรม มันก็ไม่ใช่ตว
ั เรื่องเศรษฐกิจ กระทั่งบางคนอาจ
จะคิดว่า ขี้เหนียวให้มากๆ แล้วเป็นเรื่องเศรษฐกิจ; นี้มันก็ยังไม่ถก
ู อยู่
นั่นเอง. เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีท่ส
ี ุด...
แต่ถา
้ จะกล่าวกัน โดยภาษาธรรม ในเรื่องตามทางธรรมแล้ว ก็จะ
ระบุไปว่า ทำสิ่งที่เลวร้ายให้กลายเป็นสิ่งที่ดี หรือ ทำสิ่งที่เขาถือกันว่า
ไม่มีคา
่ อะไรเลย ให้เป็นสิ่งที่ดท
ี ส
ี่ ุด; ใช้คำว่าทีสุดอยู่เรื่อยไป, ชีวิตนี้จะ
ทำให้ดถ
ี ึงทีส
่ ุดได้อย่างไรก็ทำเถอะ นั้นน่ะคือ เศรษฐกิจ คือการกระทำ
ที่ดีที่สด
ุ ก็ได้แก่ การทำชีวิตนี้ให้บรรลุนิพพาน.
(อะไรคืออะไร?, ๒๕๒๖: ๒๒๔ – ๒๒๗)
วัฒนธรรม ๓ ชนิด
วัฒนธรรมหมายถึงความก้าวหน้า ความเจริญทุกแขนง คือทั้ง
ทางวัตถุ และทั้งทางจิต และทั้งทางวิญญาณ; การแบ่งเป็น ๓ ชนิดอย่างนี้
ผมแบ่งเอาเอง ซึ่งมันก็ตรงๆ กันกับหลักที่เขาใช้กน
ั อยู่, แต่ชื่อมันเรียก
ไม่ตรงกัน. เรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆ หรือ เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับความ
เจริญของมนุษย์นี้ มันมีอยู่อย่างนี้จริงๆ; ฉะนั้น ขอให้คณ
ุ สังเกตดูให้ดว
ี า
่

เรื่องของร่างกายล้วนๆ นั้นมันก็เรื่องหนึ่ง, เรื่องของจิตใจล้วนๆ นี้มันก็อก
ี
เรื่องหนึง่ . หรือเรื่องของความคิดเห็นสติปัญญาที่ไม่ได้เล็งถึงตัวจิต นี้ก็
อีกเรื่องหนึง่ . เรื่องหลังนีผ
้ มเรียกว่าทางวิญญาณ. ที่จริงคำว่าวิญญาณ
มันก็ บางทีก็เป็นเรื่องเดียวกับจิต, เดี๋ยวนี้เรามันแยกออกมาเพื่อจะใช้ให้
มีความหมายอีกทางหนึ่ง.
(มนุสสธรรม, ๒๕๔๖: ๗๒๔)
วัฒนธรรมนี้กพ
็ อที่จะแบ่งไปได้ตามนี้: ความก้าวหน้าในทางฝ่าย
วัตถุหรือร่างกายนี้อย่างหนึ่ง, ก้าวหน้าในทางเรื่องเกี่ยวกับจิตล้วนๆ นัน
้
อีกอย่างหนึ่ง, แล้วเกี่ยวกับวิญญาณคือสติปญ
ั ญาความคิดเห็น ไม่ใช่ตว
ั
จิตโดยตรง นี้มันอีกอย่างหนึ่ง. ดังนั้น เราทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ให้
ดีๆ ให้รู้จก
ั คำว่าวัฒนธรรมให้พอ, แล้วก็จะมองเห็นได้เองว่า ศีลธรรม
หรือมนุษยธรรมนั้น มันเป็นอะไรของวัฒนธรรม.
วัฒนธรรมทางร่างกาย ทางวัตถุ ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่า civilization
ทางวัตถุ; เรารูจ
้ ก
ั ประดิษฐ์ส่งิ ของให้สะดวกสบาย เป็นเครื่องใช้ไม้สอย
กระทั่งเป็นเครื่องมือไปโลกพระจันทร์กไ
็ ด้อย่างนี้ มันก็เป็นเรื่องทาง
วัตถุ; หรือว่าเราปรับปรุงเกี่ยวกับร่างกาย ให้มน
ั เป็นร่างกายที่น่าดูกว่า
สะดวกสบาย มีสุขภาพอนามัยดีกว่า, อะไรอย่างนี้ มันก็เป็นเรื่องทาง
ร่างกาย; เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมฝ่ายวัตถุหรือร่างกาย.
ทีน้ถ
ี า
้ เป็นวัฒนธรรมทางฝ่ายจิต ระบบจิต พวก mental โดยตรงนี้
มันก็เป็นจิตเฉพาะส่วนที่มน
ั เนื่องกันอยู่กับร่างกาย, จิตใจที่ต้องแฝดกัน
อยู่กบ
ั ร่างกาย เรียกว่าระบบ mentality. เรารูจ
้ ก
ั ฝึกจิตให้เป็นจิตที่มีสมรรถ
ภาพสูง ในทางความสามารถของจิตล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับสติปัญญา; เช่น
ว่าฝึกอย่างไรจิตนี้จะมีอำนาจแรง ถึงกับว่าใช้บังคับผู้อ่น
ื ได้, ฝึกไปแต่ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับจิต หรือธรรมชาติของจิตล้วนๆ อย่างที่เราได้เคยได้ยน
ิ
ได้ฟังกันในเรื่องนิยาย: พวกยักษ์มน
ั ก็ฝึกจิตได้สูง เก่งจนเหาะเหินเดิน
อากาศได้ มีฤทธิ์มเี ดชรบราฆ่าฟันอะไรได้. นี่เป็นเรื่องจิตล้วนๆ อย่างนี;้
ไม่เกี่ยวกับศาสนา ไม่เกี่ยวกับธรรมะ ไม่เกี่ยวกับอะไร; นี้เป็นเรื่องจิต
ล้วนๆ. คนเขาก็เคยรู้จก
ั ฝึกกันมาตัง้ แต่ก่อนพุทธกาล ให้จต
ิ มีสมรรถ
ภาพแรง แล้วก็ใช้ไปในเรื่องของจิต.
ทีน้พ
ี อมาถึงเรื่องที่ ๓ คือเรื่องสติปญ
ั ญา(:วัฒนธรรมทางฝ่าย
วิญญาณ)นั้น มันไม่ใช่ตว
ั จิต; มันตัวสติปญ
ั ญา ความรู้ ความคิด ความ
เห็นของจิต. นี่มากลายเป็นธรรมะ เป็นศาสนา เป็นความรู้ท่ท
ี ำให้กเิ ลส
หมดสิน
้ ไปเหล่านี้. อย่างนี้เราเรียกว่าทางฝ่าย spiritual หรือฝ่ายวิญญาณ.
เรื่องจิตแท้ๆ มันเนื่องกันอยู่กับร่างกาย; ฉะนั้น กินยาทางวัตถุเข้าไปนี้
มันก็ยังระงับจิตได้ เช่น ทำให้นอนหลับได้ อย่างนี้เป็นต้น, เพราะว่าจิต
ชนิดนี้มันเนื่องกันอยู่กบ
ั ร่างกาย. แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องทางวิญญาณแล้วก็

ไม่มียาชนิดไหนที่กินเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดผลแก่ทางวิญญาณได้; เช่น
ว่ามีความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว จะก็กน
ิ ยาเข้าไปให้มันหาย
โลภ หายโกรธ หายหลงนี้มันทำไม่ได้, เพราะมันไม่เกีย
่ วกับวัตถุ มันไม่
เกี่ยวกับเนือ
้ หนัง ไม่เกี่ยวกับร่างกาย; ฉะนั้น เราจึงแยกออกไปเสียอีก
ส่วนหนึ่ง เรียกว่าทางฝ่าย spiritual. เพราะฉะนั้น มันจึงมีทาง physical,
mental, แล้ว spiritual.
(มนุสสธรรม, ๒๕๔๖: ๗๒๕-๗๒๖)
ตะวันออก-ตะวันตก
เกือบจะพูดแบ่งแยกกันได้เลยว่า ตะวันตกนั้นตรงกันข้ามจาก
ตะวันออก โดยเฉพาะยุคปัจจุบัน ตะวันตกเป็นเรื่องวัตถุ ตะวันออกเป็น
เรื่องจิตหรือวิญญาณ; เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมฝ่ายตะวันตก จึงมีราก
ฐานอยู่บนเรื่องของวัตถุ. แม้ท่เี กี่ยวกับจิต ก็เป็นเรื่องจิตทีอ
่ ยู่ใต้อำนาจ
ของวัตถุ, จิตที่อยู่ใต้อัสสาทะหรือรสอร่อยของวัตถุ มันจึงแล้วแต่วัตถุ;
เพราะฉะนั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นวัตถุนย
ิ ม.
(เมื่อธรรมครองโลก,๒๕๒๓: ๑๔๓)
ทีนทางฝ่
้ี
ายตะวันออกนี้ เป็นฝ่ายที่นิยมจิตหรือวิญญาณ เพราะว่า
เราจน, ยากจนก็ได้, หรือเพราะเราไม่สามารถจะทำวัตถุให้มันน่ารัก
น่าหลงใหล เพลินเพลินไปก็ได้, หรือว่า เราไม่อยากจะทำอย่างนั้นก็ได้,
มันจึงตกค้างอยู่ในเรื่องฝ่ายจิต หรือฝ่ายวิญญาณ.
นี่เป็นรากฐานของความแตกต่างกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออก
เรียกว่า พวกตะวันตก หรือพวกฝรั่งนั้น ก้าวหน้าในทางวัตถุ อย่างไม่มี
หยุดยั้ง ไม่มีขอบเขต ในที่สุดก็ถูกวัตถุอน
ั แสนจะงดงามเอร็ดอร่อยนี้ ยึด
เอาตัวไว้หมดสิ้น; ก็หมายความว่า ยึดเอาจิตใจไว้ด้วย. จะมีอะไรก็แล้ว
แต่วต
ั ถุ ฝากไว้กบ
ั วัตถุ จะแก้ปัญหาอะไรก็แก้ปญ
ั หาแต่เรื่องทางวัตถุ,
และแก้ได้ดว
้ ยวัตถุ; เอาวัตถุส่งิ ของเอาอำนาจทางวัตถุนี้ มาแก้ปัญหา
ไม่คิดแก้ด้วยเรื่องทางจิตทางวิญญาณ. ในที่สุดพระเจ้าก็ตาย ฝรั่งที่เคย
มีพระเจ้า ก็เลยไม่มพ
ี ระเจ้า; เพราะพระเจ้าตายเสียแล้ว โดยเหตุที่ว่า
พระเจ้านี้เป็นเรื่องทางจิต เป็นเรื่องทางวิญญาณ.
(เมื่อธรรมครองโลก,๒๕๒๓: ๑๔๔)
นี่คือยุคปัจจุบน
ั วัฒนธรรมตะวันตก ขึ้นอยู่กับอิทธิพลหรือค่าของ
วัตถุ อยูใ่ ต้อำนาจของวัตถุ. ขอยืนยันซ้ำอยู่เสมอว่า หมายถึงตะวันตก
ยุคปัจจุบัน; เพราะว่าในยุคหนึ่งที่ล่วงมาแล้วนั้น ตะวันตกไม่เคยเป็น
อย่างนี้ ก็คือว่าตะวันตกมีศาสนา มีพระเจ้า เคร่งครัดในพระเจ้า ผู้หญิง
ยังนุ่งผ้าปกปิดร่างกายมิดชิดยาวรุ่มร่าม ลากดิน. เขามีหิรโ
ิ อตัปปะ มี
ความละอายไม่หน้าด้าน; แล้วก็ยุคปัจจุบน
ั มันเปลี่ยนอย่างนี้.

ไปดูรูปภาพเก่าๆ ก่อนยุคนี้ซิ มันมีอะไรแสดงว่า เขาไม่ได้น่งุ ผ้า
ชนิดที่ไม่อยากนุ่งกัน เหมือนอย่างเดี๋ยวนี,้ แล้วมีอะไรต่างๆ ทีเ่ ป็น
เครื่องหมายของศาสนา ของวัฒนธรรมทางจิตใจ. ครั้นตกมาถึงยุค
ปัจจุบน
ั รสอร่อยทางวัตถุคือทางเนื้อหนังครอบงำ มันก็เลยแก้ไขๆๆ ให้
ทุกอย่างมันเป็นไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ความสนุกสนานทางวัตถุ
มันจึงเปลี่ยนไป. นี้เรียกว่ายุคปัจจุบน
ั วัฒนธรรมตะวันตกยุคปัจจุบน
ั จึง
เปลี่ยนไป, เปลี่ยนไปมากก็มี; แม้ที่ไม่เปลี่ยนไป ยังเหลืออยู่กม
็ ีเหมือนกัน,
แต่ก็ต้องคงเรียกว่า “วัฒนธรรมตะวันตก” ถ้าหากว่า มันไม่เหมือนกัน
กับตะวันออก ก็ต้องเรียกว่าตะวันตก.
(เมื่อธรรมครองโลก,๒๕๒๓: ๑๔๔-๑๔๕)
วัฒนธรรมของชาวพุทธ
“วัฒนธรรมของชาวพุทธ และเป็นหลักแหล่งความรอดพื้นฐาน
ของฆราวาส: มีความขยันขันแข็ง กล้าหาญ ยอมตายด้วย พระธรรมนี้
เป็นข้อที่ ๑
ข้อที่ ๒ สุภาพอ่อนโยนขยายความไปถึงเชื่อฟังคนเฒ่าคนแก่.
ข้อที่ ๓ กตัญญู
ข้อที่ ๔ มีศีลมีสัตย์.
ข้อที่ ๕ ประหยัด สันโดษ.
ข้อที่ ๖ มีเมตตา กรุณา ใจกว้าง ใจบุญ.
ข้อที่ ๗ อดกลั้น อดทน มีความแจ่มใสประกอบอยู่ด้วย.
ข้อที่ ๘ ยอมได้ ให้อภัยได้, เป็นฝ่ายยอมเพื่อให้เรื่องต่างๆระงับไป.
ข้อที่ ๙ ไม่ตามใจกิเลส แต่ตามใจพระธรรมหรือพระเจ้า.
ข้อที่ ๑๐ มีแบบฉบับเฉพาะของชาวพุทธเองในทุกๆ กรณี, ในการ
กินอยู่หลับนอน เกิด แก่ เจ็บ ตาย.
(ฆราวาสธรรม, ๒๕๑๘: ๒๙๙ – ๓๐๐)
เอกลักษณ์ไทย
บรรพบุรุษของเราท่านมีเอกลักษณ์ไทยของท่านอย่างไร?. ท่านมี
เอกลักษณ์ไทยในข้อที่วา
่ มีการเป็นอยู่ในสังคมนี้ด้วยความรู้สึกว่า
“สัตว์ท้งั หลายเป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”
ระบบสังคมของท่าน ก็ต้งั อยู่บนรากฐานที่ว่า “สัตว์ทั้งหลายเป็นเพือ
่ น
ทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น” ระบบการเมืองของท่านก็ตั้ง
อยู่บนรากฐานที่ว่า”สัตว์ทั้งหลายเป็นเพือ
่ นทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วย
กันทั้งหมดทัง้ สิ้น” จนเป็นเหตุให้ยิ้มเสมอ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนไทย
ว่า “ยิ้มเสมอ”; เหมือนกับในศาสนาของพระศรีอารีย์. คนมีหน้ายิ้มกัน
จนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใคร; เพราะว่ามันยิ้มเหมือนกันหมด. ความเป็น
เพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย นั่นแหละ ทำให้เป็นรากฐานของความมีศีล
ธรรม, ความมีระบบสังคมที่น่าชื่นใจ ความมีระบบการเมืองที่ปลอดภัย.

บรรพบุรุษของเรามีความเชื่อตัวเอง เคารพตัวเองบังคับตัวเอง
โดยหลักของศีลธรรม. การเป็นอย่างนี้มน
ั ครึคระนักหรืออย่างไร? ซึ่ง
คนสมัยนี้จะเหมาไปเสียว่ามันครึคระเป็นเล่าล้านปี ทั้งที่ นี่แหละคือ ตัว
ศีลธรรมที่เราจะต้องช่วนกันพยายามให้กลับมาเพื่อเป็นรากฐานของ
ประชาธิปไตยอันแท้จริง และยืดยาว บรรพบุรษ
ุ ไทยของเราไม่มีอบายมุข
และไม่หลงใหลในส่วนเกิน ไม่มีปัญหาคอรัปชั่น ไม่มีปญ
ั หายาเสพติด
ไม่ต้องมีนายทุนที่ดูดทรัพย์หรือขูดรีด…
ประเทศไทยเราเป็นประเทศพุทธบริษัท ซึ่งแปลว่า “ผู้รู้ ผู้ต่น
ื ผู้
เบิกบาน”. เอกลักษณ์ไทยจะต้องตัง้ รากฐานอยูบ
่ นความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้
เบิกบาน ที่ตรงตามพระพุทธประสงค์. ความเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์สังคม
สัตว์การเมือง ทีเ่ ต็มปรี่ไปด้วยความเห็นแก่ตว
ั ไม่มล
ี ักษณะแห่งความ
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานเหลืออยู่เลย. และคำว่า “ไทย ไทย” นี้ แปลว่า
“อิสระ” คือ อิสระจากกิเลส, และความชั่วที่เป็นผลของกิเลส. ถ้าเป็น
ทาสของกิเลสและความชั่วทีเ่ ป็นผลของกิเลส แล้วก็ไม่มีเอกลักษณ์ไทย
เหลืออยู่แต่ประการใด; เพราะฉะนั้น การที่ล่ม
ุ หลงไปในทางที่เป็นสัตว์
เศรษฐกิจ สัตว์สงั คม สัตว์การเมือง อย่างในยุคนี้ไม่มีเอกลักษณ์ไทย
เหลืออยู่แต่อย่างใด, แล้วจะเป็นไทยได้อย่างไ? นี้กล่าวเฉพาะคนไทย.
(เทคนิคของการมีธรรมะ(ศีลธรรมกลับมา), ๒๕๒๖: ๙๗-๙๙)
นี่เราพูดกันให้กว้างออกไปถึงความหมายของคำว่าเป็นไทย จะ
ต้องมีอะไรบ้าง มีคุณสมบัตอ
ิ ะไรบ้าง; มีหลายๆ อย่าง, แต่ในที่สุดมันก็
รวมอยู่ท่ค
ี วามไม่เป็นทาส. คุณสมบัตท
ิ ้งั หมดนั้นมันมุ่งหมายไปสู่ความ
ไม่เป็นทาส. คือไม่เป็นทาสนั้น ไม่เป็นทาสกันจริงๆ ทั้งทางกาย ทั้งทาง
วาจา ทั้งทางใจ; มีอิสรภาพทางกาย ทางวาจา ทางใจ, พูดภาษา ที่พด
ู
กันที่น่ี ก็คอ
ื ทั้งทางกาย ทั้งทางจิต ทั้งทางวิญญาณ, ทางภายนอก คือ
ร่างกายก็เป็นอิสรภาพ, ทางวัตถุ ทางเรื่องทางกายนั้น ทางการเมือง
ทางทหาร การเศรษฐกิจ อิสรภาพ เสรีภาพทางกายนี้กม
็ ีครบ; ทางจิตก็
ไม่ถก
ู โรคจิตรบกวน คือมีจต
ิ ที่ปรกติ. ทางวิญญาณที่สูงสุดขึ้นไปอีก ก็
มีความคิดเห็นที่เป็นอิสระที่ถก
ู ต้อง ที่เป็นไปเพื่อชนะกิเลส, ไม่มีกเิ ลส
หรือเป็นนิพพาน ในที่สด
ุ .
(บรมธรรม ภาคปลาย, ๒๕๒๕: ๔๔๙-๔๕๓)
ศาสนา
ในภาษาไทยมีคำว่า “ศาสนา” ซึ่งเอามาจากภาษาบาลี. แต่คำว่า
”ศาสนา” ตัวนี้ มันแปลว่าคำสั่งสอน กลายเป็นคำพูดทีเ่ ป็นคำสั่งสอน.
คำๆ นี้ยังมิได้เล็งถึงตัวการปฏิบัติ ฉะนัน
้ คำว่า “ศาสนา” ในภาษาไทยนี้
มันหมายถึงคำสั่งสอน. แต่พระพุทธเจ้าไม่เรียกศาสนาของท่านว่าคำสั่ง
สอน คือท่านไม่อยากให้มแ
ี ต่คำสั่งสอน ต้องการให้มีการปฏิบัติ. พระ
พุทธเจ้าท่านไม่เคยทรงใช้คำว่า “ศาสนา” แต่ทา
่ นใช้คำว่า

“พรหมจรรย์” – จรรย์นั่น แปลว่า จริยา คือประพฤติหรือปฏิบต
ั ิ, - พรหมนี้
แปลว่า ประเสริฐ. สิ่งที่เราเรียกกันในเมืองไทยว่า “ศาสนา” นั้น พระ
พุทธเจ้าท่านไม่เคยเรียก ท่านเรียกว่า “พรหมจรรย์” จงมาประพฤติ
พรหมจรรย์ นี้คอ
ื มาบวชในศาสนานี้, แล้วจงไปเผยแผ่พรหมจรรย์ นั่น
แหละคือไปเผยแผ่ศาสนา; ฉะนั้นตัวศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านหมาย
ถึงตัวการประพฤติปฏิบต
ั ท
ิ ่ป
ี ระเสริฐที่เรียกว่า “พรหมจรรย์”
บางที ก็เรียกว่า “สิกขา” = ศีลสิกขา สมาธิสก
ิ ขา ปัญญาสิกขา นี้ก็
ไม่ใช่ตัวคำสั่งสอน; คือตัวการปฏิบัตล
ิ งไปตรงๆ ให้เป็นศีล ให้เป็นสมาธิ
ให้เป็นปัญญาขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่าสิกขา และนัน
่ แลหะคือตัวศาสนา.
ในภาษาไทยเรียกว่า “ศาสนา” แต่ในภาษาบาลีเรียกว่า “สิกขา”.
บางที พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกรวมๆ ว่า “ธรรมวินย
ั ” ธรรม
วินย
ั นี้ ก็มิได้หมายถึงตัวคำสั่งสอน หมายถึงได้รับคำสั่งสอนแล้วปฏิบต
ั ิ
ตามธรรม ตามวินย
ั . มีธรรมวินัย นั้นหมายความว่ามันปฏิบัตจ
ิ ึงจะมี ไม่
ใช่เพียงแต่เล่าๆ เรียนๆ แล้วมันจะมีธรรมมีวินัยขึ้นมาได้; ต้องปฏิบต
ั ิ
เสร็จแล้วมันจึงจะมีธรรมะและมีวน
ิ ัย. ฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่า “ศาสนา” โดย
เนื้อแท้น้น
ั หมายถึงการปฏิบต
ั ิ ตัวการปฏิบต
ั ิ ไม่ใช่สักแต่วา
่ คำสั่งสอน; นี้
จำไว้ดีๆ ประเดี๋ยวมันมีเรื่องคาบเกี่ยวกันอีกมาก. แต่ในภาษาไทยเรามี
คำว่า “ศาสนา” คำนี้แปลว่าคำสั่งสอน แต่ตว
ั แท้ของศาสนา ไม่ใช่คำสั่ง
สอน มันเป็นตัวการปฏิบัต.ิ ถ้าเราจะให้คำๆ นี้ยังคงใช้ได้อย่างถูกต้อง
เราต้องแก้คำแปล หรือความหมายของคำว่าศาสนาในภาษาไทยเล่มนี้
เสียใหม่ คือให้มันหมายถึงตัวการปฏิบต
ั ิตามคำสั่งสอนนั้นเสร็จแล้ว จึง
จะเป็นตัวศาสนาขึ้นมา. ขอให้ท่านจำคำว่า “ศาสนา” ไว้ในฐานะเป็น
ภาษาไทยเสียคำหนึง่ ก่อน.
ทีน้ี เราก็จะดูไปถึงคำว่าศาสนาที่เป็นภาษาสากล คือใช้รวมกัน
ทั้งโลก โดยเฉพาะก็คือคำภาษาอังกฤษว่า religion ซึ่งเอามาจาก
ภาษาละติน. คำว่า religion นี้เป็นภาษาอังกฤษที่ถอดเอามาจากภาษา
ละติน; ก็เลยต้องเอาความหมายในภาษาละตินมาเป็นหลัก : คำว่า religion
เดีย
๋ วนี้ก็แปลกันว่าศาสนา เพราว่ามันไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไร. แต่แล้วมัน
ก็มีปญ
ั หาเกิดขึ้น ซึ่งจะได้พิจารณากันต่อไป คาบเกี่ยวไปถึงพระเจ้า
และอะไรๆ อีกมาก.ทีนี้ว่ากันตามตัวหนังสือก่อน คำว่า religion ถ้าลูก
เด็กๆ ที่เพิ่งสอนเรียนภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่า re-lig-ion. ตัว lig มันสำคัญ :
ในสมัยโบราณ คือสมัยที่ฝรั่งเจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาละตินนี่ เขาค้นพบ
กันว่าในสมัยที่คนชื่อ Cicero เป็นเจ้าตำรับตำราอยู่น้น
ั คนๆ นี้เขาให้คน
อื่นถือหลักว่า คำ religion นั้นมาจากคำว่า lig. คำว่า lig นี้แปลว่าปฏิบต
ั ิ
ปฏิบต
ั น
ิ ี้ คือปฏิบต
ั ิตามคำสั่งที่มาจากสวรรค์.
ต่อมาอีกถึงสมัยคนที่ชื่อ Servius คนนี้มาให้ความเห็นใหม่วา
่ คำว่า
religion นั้นที่ถูกมาจากคำว่า leg. คำว่า leg นี้ แปลว่าผูกพัน เหมือนเอา
เชือกมาผูกอะไรอย่างนี้ เรียกว่าผูกพัน. ฉะนั้น religion คือสิ่งที่ทำการ

ผูกพันมนุษย์ให้ติดกับพระเจ้า. สองคนเกิดให้ความหมายเป็น ๒
อย่างแล้ว.
ต่อมาถึงสมัย St. Augustin The Great คล้ายๆ จะประนีประนอมว่าอย่า
ไปมัวเถียงกันเลย เอามันทั้งสองคำมาผูกรวมเข้าด้วยกัน ทั้ง leg และทั้ง
lig ก็เลยได้ความหมายว่า การปฏิบต
ั ิตามคำสั่งจากสวรรค์ เพื่อให้เกิด
การผูกพันกันระหว่างมนุษย์กบ
ั พระเป็นเจ้า. นี้ความหมายสมบูรณ์เต็มที่
คือเราต้องปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงแต่พด
ู หรือเพียงแต่สอน ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำสั่งที่
มาจากสวรรค์แล้วเกิดความผูกพันมนุษย์กับพระเจ้าให้ตด
ิ กัน นี้คือตัว
religion หรือ “ศาสนา” ในภาษาไทย. ฟังดูแล้วของเขาดี เข้าทีดี ดีกว่าคำ
ว่า “ศาสนา” ในภาษาไทยมากทีเดียว. คำว่าศาสนาในภาษาไทยแปลได้
แต่วา
่ เป็นคำสั่งสอน, ส่วนคำว่าศาสนาในภาษาอังกฤษคือ religion นั้น มัน
แปลว่าปฏิบัตต
ิ ามคำสั่งจากสวรรค์จนเกิดความผู้พน
ั ระหว่างมนุษย์กับ
พระเจ้า นี้มันดีกว่ากันมาก. แต่แล้วคำว่า “religion” นั่นแหละ เมื่อจะต้อง
แปลเป็นภาษาไทย มันก็ไม่แปลเป็นอื่นได้ นอกจากจะแปลว่าศาสนา.
เรามันอยู่ในโลกรวมกันทั้งโลก มันต้องมีคำพูดที่พด
ู ใช้ได้รวม
กันทั้งโลก : สำหรับคำว่าศาสนานั้นมันไม่มีคำอืน
่ นอกจาก คำว่า religion;
จะเป็นศาสนาไหนในโลกนี้ก็ตาม มันต้องมีคำว่า religion เป็นคำกลาง
สำหรับพูดกันให้เข้าใจกันทั้งโลก. อย่างเจอะหน้ากัน จะถามว่านับถือ
ศาสนาอะไร อย่างนี้มันก็ตอ
้ งใช้คำๆ เดียวกันมันจึงจะรู้กน
ั คือ religion
อะไร. หรือจะไปขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ เขาก็ต้องถามว่านับ
ถือศาสนาอะไร มันก็ต้องใช้คำๆ หนึ่ง ซึง่ มันตรงกันหมด แล้วแต่ว่าจะ
นับถือศาสนาไหน. ฉะนั้นคำว่าศาสนาในภาษาไทยนั้นไม่ตอ
้ งพูดถึงก็ได้
ยกเลิกเสียก็ได้ ต้องเอาคำกลางคำสากลที่ใช้ ได้แก่ ทุกชาติทุกศาสนา
ทุกภาษา ที่เขาจะใช้เขียนในหนังสือเดินทางเป็นต้น ก็คอ
ื religion หมาย
ถึงระบบปฏิบัตต
ิ ามคำสั่งจากสวรรค์ท่ใี ห้มนุษย์เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันกับ
พระเจ้า…
ศาสนาที่แท้จริงมันมีความหมายอย่างไร? มันก็มีความหมายตรง
ที่ว่าช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ ระบบปฏิบต
ั อ
ิ ันใดมันช่วยให้มนุษย์
พ้นจากความทุกข์ได้ ระบบนี้ช่อ
ื ว่าศาสนา ฉะนั้นเมื่อเราพูดว่า
“ศาสนาที่แท้จริงเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุ” นี้ เราต้องเล็งถึง
ระบบปฏิบต
ั ท
ิ ่ม
ี ันช่วยคน หรือช่วยสัตว์ทั้งหมื่นโลกธาตุให้พ้นจากทุกข์
ทางจิตทางวิญญาณได้.
(สันทัสเสตัพพธรรม, ๒๕๑๖: ๑๑๕-๑๑๙)
พุทธธรรม
คำว่า “พุทธธรรม” อาจจะแปลและมีความหมายได้เป็นหลายอย่าง
เช่นแปลว่า ธรรมของพระพุทธเจ้า, ในกรณีเช่นนี้ หมายถึงคำสั่งสอน
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะเหตุนั้นจึงได้แก่พระปริยต
ั ิธรรมโดยตรง.
ถ้าหากจะแปลคำพุทธธรรมว่า ธรรมที่จะทำคนเราให้กลายเป็นพระพุทธ
เจ้าแล้ว คำว่า “พุทธธรรม” ย่อมจะหมายถึงการประพฤติปฏิบัตป
ิ ระเภท

หนึ่ง ซึ่งจะทำบุคคลธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมนั้นๆ ให้กลายเป็นพระอริยเจ้า
ได้, เพราะฉะนั้น ในข้อนี้พุทธธรรม ย่อมหมายถึงพระปฏิปต
ั ติธรรมอัน
เป็นข้อทีส
่ อง. และคำว่าพุทธธรรมอาจแปลได้สบ
ื ไปว่า ปกติภาพของ
พระพุทธเจ้า หรือ แปลอีกอย่างหนึ่งว่า “สิ่ง” สิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรง
ค้นพบ.
เมื่อกล่าวโดยนัยหลังทั้งสองประการนี้ ปกติภาพของพระพุทธ
เจ้านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คอ
ื ญาณกับศานติ นั่นแหละ คือ ปกติภาพ
ของพระพุทธเจ้า. ญาณได้แก่ความรู้ชนิดที่ เมื่อรู้แล้วย่อมทำให้ไม่ต้อง
การรู้อะไรอีกต่อไป. ศานติ คือความบริสุทธิ์และสงบเย็นแห่งจิต. ส่วน
นัยสุดท้าย ที่แปลคำพุทธธรรมว่า “สิ่ง” สิ่งหนึง่ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้น
พบนั้น เป็นข้อที่ต้องการคำอธิบายเป็นอย่างมากจึงจะพอใจได้. แต่เมื่อ
กล่าวโดยสรุปก็ได้แก่สภาพที่เป็นความหลุดรอดของชีวิต หรือที่เรียกว่า
สุขนิรน
ั ดร. และโดยเหตุนี้ คำว่าพุทธธรรมตามนัยหลังนี้ จึงได้แก่พระ
ปฏิเวธธรรมโดยตรง. และพุทธธรรมตามนัยที่บง่ ถึง “สิ่ง” สิ่งหนึง่ ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี่แหละ คือนัยที่ขา
้ พเจ้าจะได้แสดงโดยละเอียด
ณ ที่น,ี้ จึงขอให้เข้าใจว่า ชื่อที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวที่ชื่อว่า “วิถีแห่งการ
เข้าถึงพุทธธรรม” นั้น คำว่า พุทธธรรม โดยส่วนใหญ่ยอ
่ มหมายถึง “สิ่ง”
สิ่งนี้เอง.
ทำไมคำว่าพุทธธรรมในที่นี้ โดยส่วนใหญ่จึงหมายถึง “สิง่ ” สิ่งนี้
โดยเฉพาะ? ในเมื่อคำว่าพุทธธรรมอาจหมายถึงปริยัตธ
ิ รรม และ
ปฏิปต
ั ติธรรมได้ดว
้ ย ทำไมจึงได้เพ่งเอาเฉพาะปฏิเวธธรรม อันเป็นผล
ขั้นสุดท้าย? ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระปริยัตธ
ิ รรมตามที่เรารู้และเข้าใจกันอยู่
บัดนีน
้ ั้น ย่อมหมายถึงการเรียนพระคัมภีรท
์ ั้งมวล อันเรียกว่าพระ
ไตรปิฎก. ในที่นี้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัท จะมีสักกี่คน ที่สามารถ
ท่องเที่ยวไปในพระไตรปิฎกให้ทั่งถึง. และในส่วนพระปฏิปต
ั ติธรรมนั้น
เล่าจะมีสก
ั กี่คนที่จะสามารถปลีกตนออกประพฤติพรหมจรรย์ บำเพ็ญ
ตบะกรรมฐานของบรรพชิตโดยเคร่งครัด. ถ้าหากว่า พุทธธรรมเป็นสิ่ง
ที่จะเข้าถึงได้เฉพาะแต่โดยการผ่านทางพระไตรปิฎกอย่างทั่วถึง และ
โดยการบำเพ็ญกรรมฐานในสถานที่อน
ั วิเวกอย่างเคร่งครัดแล้ว การก็
อาจกลายเป็นว่าพุทธธรรมนี้ เป็นของเหมาะสำหรับบุคคลเพียง ๒-๓ คน
หรือไม่กี่คนเท่านั้น แต่เพราะเหตุที่พท
ุ ธธรรมเป็นสิ่งที่มีอานุภาพอัน
กว้างขวางสามารถเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปไม่เลือกหน้า ข้าพเจ้าจึง
ได้กล่าวว่า ความมุ่งหมายส่วนใหญ่ของพุทธธรรม หมายถึงญาณกับ
ศานติ หรือสิ่งๆ หนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ. ทั้งนี้เพราะว่าคนเรา
อาจลุถงึ ”สิ่ง” สิ่งนี้ได้ โดยไม่ตอ
้ งผ่านทางพระไตรปิฎก หรือทางการ
บำเพ็ญตบะ อันเคร่งครัดอย่างเดียว, ดังจะได้ยกอุปมาด้วยเรื่องการ
แสวงหาผลอย่างโลกๆ.
คนเราตามธรรมดาทั่วไป ปรารถนาทรัพย์ ยศ และการสมาคม
หรือมิตรภาพอันกว้างขวาง. ถ้าหากว่าเราได้ทรัพย์หรือสิ่งที่จำ
ปรารถนานั้นๆ มาแล้ว บุคคลนั้นจะเป็นผู้ผา
่ นการศึกษา ได้รับปริญญา

เป็นบัณฑิตหรือไม่ก็ตาม จะมีลักษณะและการกระทำอันเข้มแข็งเป็น
มหาบุรุษหรือไม่กต
็ าม ข้อนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอันใดแล้ว; เพราะว่าวัตถุ
ที่ประสงค์น้น
ั ๆ เขาได้ลถ
ุ งึ แล้ว และสิ่งทั้งสามนั้น มิใช่เป็นสิง่ ที่จะจำกัด
ว่ามีได้เฉพาะท่านผู้ถอ
ื ปริญญารอบรู้ในศาสตร์ หรือเข้มแข็งเป็นมหา
บุรุษเท่านั้น ก็หาไม่. โดยทำนองเดียวกันนี้ พุทธธรรมก็เป็น “สิ่ง” ที่
สาธารณะทั่วไปแก่ทุกคน. ญาณคือความรู้ชนิดหนึ่งที่ทำผู้รู้ให้หมด
ความทะเยอทะยานในโลก อาจเกิดได้แม้แก่ผ้ท
ู ่ช
ี ิมโลกมาจนเบื่อ
เหนื่อยหน่ายที่จะเสพคบกับอารมณ์นานาชนิดอีกต่อไป โดยที่ผ้น
ู น
ั้ ไม่
ต้องผ่านพระไตรปิฎก และการฝึกบทเรียนในทางจิตอันเคร่งเครียดก็ได้.
ดังที่เราเรียกพระอรหันต์ประเภทนี้ว่า พระอรหันต์ผู้สก
ุ ขวิปส
ั สก คือเห็น
แจ้งอย่างแห้งแล้งไม่รอบรู้แตกฉานเหมือนพระอรหันต์ประเภทอื่นก็จริง
แต่ท่านก็หมดกิเลส บริสุทธิ์และเป็นสุขโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกัน. ความ
สงบหรือความปลอดจากทุกข์ทั้งมวลได้แก่ท่านแล้ว ซึง่ เราเรียกว่า
ศานติ. เมื่อมีทั้งญาณและศานติเช่นนี้กช
็ อ
ื่ ว่า ท่านได้เข้าถึงพุทธธรรม
แล้ว กิจของชีวิตที่จะต้องขวนขวายให้สงู ขึ้นไปอีก ย่อมไม่มอ
ี ีกต่อไป.
ท่านเข้าถึงพุทธธรรมได้โดยไม่ตอ
้ งผ่านทางพระไตรปิฎก และการ
บำเพ็ญตบะกรรมฐานอันเคร่งครัดได้ดว
้ ยอาการอย่างนี้ เราควรจะ
ระลึกไว้สบ
ื ไปว่า การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงค้นหาพุทธธรรมนั้นมิใช่
เพื่อพระองค์เองโดยส่วนเดียว, แต่ได้เป็นด้วยอำนาจพระกรุณา ค้น
เพื่อประโยชน์แก่ปวงสัตว์ในสากลเหล่านั้นด้วย. พุทธธรรมหรือสิ่งที่
พระองค์ทรงค้นพบเป็นสิง่ ที่สาธารณะแก่ทุกคน และมีอยู่ทั่วไป พร้อมที่
จะสัมผัสกับคนทุกคนอยู่ทก
ุ เมื่อ. แต่เมื่อคนเรามองไม่เห็น การก็เป็น
ราวกะว่าเป็นของที่เร้นลับจนสุดวิสย
ั . ตามธรรมดาเราท่านทุกคนมีตา หู
จมูก ลิ้น กาย เป็นเครื่องรู้สึกต่อสิ่งภายนอกอันแวดล้อม. เรารู้สึกหรือ
รู้จักเพียงใดก็เหมาเอาว่า สิ่งทั้งหลายมีเพียงเท่านั้น หรือแม้จะมีมาก
ออกไปก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกัน, เพราะเหตุน้เี อง “สิ่ง” ชนิดที่เป็น
ภายในหรือด้านในจึงยากที่จะปรากฏ เพราะความเข้าใจผิดนั้นๆ เป็น
ม่านเข้ามาบังเสียเสมอไป.
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา การเข้าถึงพุทธธรรมจึงจำเป็นต้องขอร้อง
ให้พุทธบริษท
ั ทั้งหลายเตรียมตัว เพื่อจะมองสิ่งทุกสิง่ ในด้านใน. เท่าที่รู้
สึกกันอยู่ตามธรรมดา เรามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย สำหรับสัมผัสและรู้สึก
ในรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ. แต่เรารู้สก
ึ และสัมผัสสิ่งเหล่านี้
ด้วยอาการชนิดที่เรียกว่า มองในด้านนอกหรือด้วยเครื่องมือสำหรับ
มองในด้านนอก. เราจึงไม่พบ “สิ่ง” สิ่งหนึ่ง ซึ่งจะพบได้ ก็ตอ
่ เมื่อเรา
มองในด้านใน หรือมองด้วยเครื่องมือสำหรับมองในด้านใน เช่นเดียว
กับที่พระพุทธองค์ได้ทรงมอง และมองจาก รูป กลิ่น รส โผฎฐัพพะ
นั่นเอง. การมองในด้านใน มีลักษณะเป็นอย่างไรนั้น เพื่อจะให้เข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้ง เราอาจพิจารณาเปรียบเทียบขึ้นไปจาการมองด้านนอก
แต่เป็นชั้นที่ประณีตสักหน่อย และประณีตมากจนถึงกับอาจมีบางคน จัด
ให้เป็นการมองโดยด้านในไปก็ได้.

(ชุมนุมปาฐกถาธรรม ชุด พุทธธรรม, ๒๕๓๐: ๒-๗)
ศีลธรรม
คำว่า ศีลธรรม นี่เดี๋ยวนี้เราแปลกันว่าอะไรก็ไม่รู้ ไม่มค
ี วาม
หมายที่ชัดเจนเลยไม่แปลกัน เรียกว่า ศีลธรรม แปลเป็นภาษาฝรั่งก็ไม่ได้
เป็นภาษาไทยก็ความหมายแคยนิดเดียว, แปลว่า ธรรมที่ทำความปรกติ
นั่นแหละ ดีท่ส
ี ุด, ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ชาวเมืองจะต้องมี ให้มศ
ี ีล
ธรรมกันบ้างโว้ย มันไม่ใช่เล็กน้อยอย่างนั้น.
ศีลธรรม แปลว่า สิ่งที่ทำความปรกติ; ศีละ แปลว่า ปรกติ, ธรรมะ
แปลว่า สิ่งที่มต
ี ัวมันเอง, ศีลธรรม แปลว่า สิ่งที่ทำความปกติ, ความ
หมายกว้างครอบจักรวาล. เมื่อใดมีความปรกติ เมื่อนั้นมีศล
ี ธรรม, เมื่อ
ใดไม่มค
ี วามปรกติ เมื่อนั้นไม่มศ
ี ล
ี ธรรม. ความปรกติคือสะดวกสบาย
อยู่ได้อย่างสงบเย็น, ความไม่ปรกติ คือ ความกระวนกระวายเดือนร้อน
ไม่อาจจะทนอยู่ได้.
ทีน้อ
ี าตมานึกว่า คำชนิดนี้แปลเป็นภาษาต่างประเทศยาก, พอคุย
กับฝรั่งแล้วก็จนปัญญาทุกที ไม่รู้จะแปลคำว่าศีลธรรมนี้ว่าอย่างไร. ที่
เขาแปลกันว่า morality นั้นมันเหมือนกับเด็กเล่น ไม่สำเร็จประโยชน์;
เดีย
๋ วนี้คด
ิ ว่าจะให้คำแปลว่า ปัจจัยแห่งสันติภาพ, ศีลธรรม แปลว่า ปัจจัย
แห่งสันติภาพ.
คำว่า ธรรมะๆ นี้ มันเป็นเหตุกไ
็ ด้ เป็นผลก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ ใน ๔
ความหมายนั้น; แต่มน
ั แปลว่า เป็นเหตุปจ
ั จัยก็ได้ ธรรมะในฐานะที่เป็น
เหตุ; ฉะนั้นคำว่า ธรรม คำนี้ตอ
้ งแปลว่า ปัจจัย. นี้ ศีละคือความปรกติ
นั้นหมายถึงสันติภาพ สงบสุขของโลก, ศีละ แปลว่า สันติภาพของโลก,
ศีลธรรมเลยแปลว่าปัจจัยแห่งสันติภาพ. หาคำฝรั่งมาแปลได้ง่ายๆ ทันที
เลย, แปลแล้วเข้าใจทันทีเลย เรียกว่า ศีลธรรม.
ศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในโลก, ถ้าโลกไม่มศ
ี ล
ี ธรรม
มันก็คือวินาศ คืออยู่เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลา; ถ้าไม่มศ
ี ีล
ธรรม มันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลา; ถ้ามีศีลธรรมมันก็มีความสงบ
เย็นอยู่ตลอดเวลา; เพราะว่าคำว่า ศีลธรรมโดยเนื้อแท้น้น
ั คือปัจจัยแห่ง
สันติภาพ, พอมีศล
ี ธรรมมันก็มีสน
ั ติภาพ. ฉะนั้นเราเพ่งเล็งสันติภาพ
เป็นหลักยึดเป็นจุดมุ่งหมาย, อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ลุถงึ สันติภาพ
นั่นแหละคือศีลธรรม เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ยาก.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ (ตอน๑), ๒๕๒๙: ๒๓๔-๒๓๕)
ศีลธรรม แปลว่า ภาวะแห่งความสงบสุข; ศีละ แปลว่า ปรกติ ภาวะ
แห่งปกติ ก็คือภาวะแห่งความสงบสุข. นี่ ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ มีศีลธรรมก็คือมีภาวะสงบสุข, ถ้ามอง ในแง่ของเหตุ ก็เป็น
เหตุที่ทำให้เกิดความสงบสุข, การประพฤติใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดความ

สงบสุข อันนั้นเรียกว่าศีลธรรม. ถ้ามองใน ฐานะที่เป็นผล ผลที่เกิดมา
จากเหตุ อยู่ในลักษณะเป็นภาวะสงบสุข, นั้นก็เรียกว่าศีลธรรม; ไม่ใช่
เป็นเพียงการประพฤติธรรมะเล็กๆ น้อยๆ ของสังคม เพราะว่า คำว่า
สงบสุขหมายสูงสุดถึงพระนิพพานก็ได้, ถ้ามีความสงบสุขแล้วก็เรียกว่า
ปรกติ หรือศีละได้ท้งั นั้น, นับตัง้ แต่ตำ
่ ที่สุดจนถึงสูงสุด ของสังคมคือคน
ทั้งหมดก็ได้.
ขอให้ร้จ
ู ัก สิ่งที่เรียกว่า ศีลธรรมนี้ ในความหมายที่ครบถ้วน และ
อยู่ในลักษณะที่เป็นเรือ
่ งของการฏิบต
ั ิ และในลักษณะที่ตอ
้ ง เป็นสัน
ทิฏฐิโก คือ ประจักษ์อยู่แก่ความรู้สึกจริงๆ, ไม่ตอ
้ งคำนวณตามเหตุผล
เป็นต้น.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ (ตอน๑), ๒๕๒๙: ๓๔๗)
จิตตนิยม
จะดูคำว่า จิตตนิยม กันบ้าง, บางทีกเ็ รียกว่ามโนนิยม; จิตก็ได้
มโนก็ได้ วิญญาณก็ได้. คำว่าจิตตนิยมก็มห
ี ลายแขนงเช่นเดียวกันอีก
แต่จะสรุปมันยังเหลือเพียง ๒ หัวข้อ:ความหมายที่ ๑ ของจิตตนิยม ก็คือ การถืออุดมคติมากกว่าจะ
ถือค่าทางวัตถุ.
ถ้าถือค่าทางวัตถุ พระพุทธรูปองค์หนึ่งองค์เล็กๆก็ว่ามีคา
่ เท่ากับ
ปลาทูเข่งหนึ่ง นี่เรียกว่า ค่าทางวัตถุนิยม; แต่วา
่ พระพุทธรูปองค์หนึ่งมี
ค่าทางจิตตนิยมสูงจนตีราคาไม่ไหว เพราะว่าเป็นวัตถุท่ร
ี ะลึกแทนองค์
พระพุทธเจ้า เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีความงามอะไรต่างๆ.
ถ้ามองกันในแง่ของจิตตนิยม หรืออุดมคติแล้ว พระพุทธรูปองค์
หนึ่ง ตีค่าไม่ไหว; ถ้ามองกันในค่าของวัตถุแล้วก็ เท่ากับข้าวสารถังหนึ่ง
บ้าง ปลาเข่งหนึ่งบ้างเท่านั้นเอง. ฉะนั้นเราไม่มองในทางวัตถุ แต่จะมอง
ในแง่ของจิตหรือของอุดมคติน้อ
ี ย่างหนึ่ง.
ความหมายอย่างที่ ๒ ก็ถือเรื่อง หรือ ค่า ทางจิตทางวิญญาณนั้น
เป็นหลัก หรือเป็นรสนิยม; คือไม่ถอ
ื เอารสทางวัตถุ แต่ถือเอารสทางจิต;
ฉะนั้น เมื่อจะแก้ปญ
ั หาใดๆ ก็ม่งุ แก้ปัญหาด้วยเรื่องทางจิตไปตะพึด จน
ถึงกับลืมเรื่องทางวัตถุไปเสียเลย นีก
้ ็เรียกว่า จิตตนิยมสุดเหวี่ยง.
จิตตนิยมสุดเหวี่ยง มันก็ใช้ไม่ได้, วัตถุนย
ิ มสุดเหวี่ยวงมันก็ใช้ไม่
ได้; ต่อเมื่อใดมันอยู่ตรงกลาง คือความถูกต้องระหว่างสิ่งทั้งสอง สมดุล
ย์กันดี นี้ก็เรียก ธรรมนิยม ไป; ไม่ใช่วัตถุนิยม ไม่ใช่จต
ิ ตนิยม.
(ธรรมสัจจสงเคราะห์, ๒๕๒๑: ๓๓๐ – ๓๓๑)
การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา ซึ่งเป็นปณิธานข้อที่ ๒ ของ
ข้าพเจ้า โดยแท้จริงไม่ได้เป็นเรื่องธรรมะโดยตรง; การทำความเข้าใจ

ระหว่างศาสนานี้เป็นธรรมะการเมือง; แต่ถงึ อย่างไรมันก็เป็นหน้าที่ เป็น
หน้าที่ท่จ
ี ะต้องทำ, เมื่อเป็นหน้าที่มันก็ตอ
้ งจัดเป็นธรรมะไปทั้งนั้น
เพราะว่ามันจะต้องแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไป...
...ถ้าว่ามีการเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนา [ของตน] แล้ว ก็เป็นการง่าย
ที่จะทำความเข้าใจระหว่างศาสนา, มันเกี่ยวข้องกัน ขอให้แต่ละศาสนา
มีศาสนิกที่เข้าใจถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนๆ เถิด มันจะแก้ปญ
ั หา
กระทบกระทั่งระหว่างศาสนาได้เป็นแน่นอน, และจัดว่าเป็นสิง่ ที่จำเป็นที่
สุดสำหรับสมัยนี้ ...แม้ว่าจะเรียกว่าเป็นสมัยที่เจริญแล้ว ในโลกที่เจริญ
แล้ว มันก็ยงั เป็นปัญหาอยู่น่น
ั เอง ดังนั้นมันก็ยังมีหน้าที่ที่จะขจัดปัญหานี้.
...โลกต้องมีหลายศาสนานี้เป็นสภาพความจริงอันแรกที่ต้องยอม
รับว่าโลกนี้ตอ
้ งมีหลายศาสนา มันจำเป็นที่สด
ุ ; เพราะว่าคนในโลกไม่
เหมือนกัน มันจัดเป็นพวกๆ เป็นยุคเป็นสมัย, แล้วก็มีภม
ู ิหลังทาง
วัฒนธรรมต่างๆ กันฝังแน่นอยู่ในจิตใจเปลี่ยนไม่ได้,
เมื่อต้องมีได้หลายศาสนา หรืออยู่รว
่ มกันโดยมีศาสนาต่างกัน ก็
ต้องมีวิถีทางที่จะแก้ไข ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น. ด้วย
เหตุนี้แหละ จึงต้องมีเรื่องการทำความเข้าใจระหว่างศาสนา...
คำสอนของทุกศาสนา มุ่งหมายตรงกันไปที่การทำลายความเห็น
แก่ตน, มันเป็นอันตรายร้ายกาจที่สุดของมนุษย์, ทำให้เกิดปัญหาแก่
สังคมและบุคคลอย่างยิง่ . ทุกศาสนาจึงมุ่งหมายที่จะประสานสังคมจน
กล่าวได้วา
่ ทุกศาสนามีหัวใจเป็นสังคมนิยม. ...สังคมนิยมของ
คอมมิวนิสต์ มันไม่ใช่สังคมนิยมที่ถก
ู ต้อง หรือสังคมนิยมของทั้งหมด
ของทุกคน มันเป็นสังคมนิยมของชนพวกกรรมาชีพ...เท่านั้น, มันไม่
อาจจะรวมเอาพวกที่แปลกแตกต่างออกไปจากนั้น. ศาสนามุ่งหมายจะ
ให้รักกัน จะให้สม
ั พันธ์กันได้ ในหมู่ชนทีต
่ า
่ งกัน; เราจะต้องเพิม
่ เติม
ลักษณะเฉพาะเข้าไปอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นสังคมนิยมที่ประกอบไป
ด้วยธรรม. ...ต้องเป็นธรรมิกสังคมนิยม คือสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วย
ธรรมะ คือความถูกต้อง.
ความถูกต้องคือไม่เกิดโทษอันตรายแก่ฝ่ายใด แต่เกิดประโยชน์
สุขแก่ทุกฝ่าย; ถ้าเรารักกันได้หรือไม่เห็นแก่ตน มันก็เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่าย คือว่าพวกคนจนก็รักคนมั่งมีได้, คนมั่งมีกร
็ ักคนจนได้...ถ้าอยู่
อย่างมีศต
ั รูกัน ก็เป็นความพินาศของโลกนั่นเอง. ศาสนาทุกศาสนา
ต้องร่วมมือกันในลักษณะสหกรณ์, ร่วมทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง คือสันติ
ภาพของโลก. ทุกศาสนาร่วมมือกันอย่างที่เรียกว่าสหกรณ์ เพื่อสันติ
ภาพของโลก โดยมองเห็นได้ว่า มีวิถีทางคือ คุ้มครองสังคม ทำลายสิ่งที่
เป็นข้าศึกของสังคม. ศาสนามีหน้าที่อย่างนี้ มีคุณประโยชน์ที่จะใช้ได้
ในลักษณะอย่างนี้ คือคุ้มครองสังคม.
ศาสนาจะคุ้มครองสังคมได้ ก็ตอ
่ เมือ
่ สังคมมีศาสนา; ...จึงขอยืน
ยันว่า ขอให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนๆ แล้วก็จะไปพบว่ามันมี

ความเหมือนกัน ...แม้วา
่ รูปแบบภายนอกมันจะดูต่างกันมากถึงขนาดว่า
มันจะตรงกันข้าม; แต่ถ้าเจาะลึกเข้าไปถึงภายใน แล้วจะพบว่า พระ
ศาสดานั้นๆ มุ่งหมายเพื่อให้เกิดสันติสข
ุ ส่วนบุคคล, หรือสันติภาพส่วน
สังคม ด้วยกันทั้งนั้น, เจาะเข้าไปลึกถึงขั้นนั้นเถิด มันก็จะพบความที่จะ
เข้ากันได้, อย่าเอาเปลือกนอกที่ระเกะระกะไปด้วยหนามหรือเปลือก
แข็งนี้ ขอให้เข้าถึงเนื้อในแล้วมันจะกลมกลืนเป็นอันเดียวกันได้.
...เดี๋ยวนี้คนถือศาสนาต่างกันมาก จนไม่ค่อยจะมองหน้ากัน; แต่
ไปดูเถอะว่า ในหัวใจของคนเหล่านัน
้ ซึ่งต่างศาสนากัน นั่นแหละ มันก็
มีกิเลสเหมือนกัน. ความโลภ ของคนที่ถือศาสนาพุทธ ก็ไม่ต่างจาก
ความโลภของคนที่ถือศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮน
ิ ดู ซิกข์อะไร,
ความโกรธก็เหมือนกัน, ความหลงก็เหมือนกัน. ฉะนั้น ความทุกข์ที่มน
ั
เกิดขึ้น มันก็เป็นความทุกข์เหมือนกัน, ถ้าไปดูที่ตัวกิเลสและตัวความ
ทุกข์แล้ว มันก็เหมือนกันดิกเลยของทุกคนที่ถือศาสนาต่างกัน. เมื่อเป็น
อย่างนีม
้ ันก็ควรจะมีสิ่งซึ่งแก้ทก
ุ ข์ หรือดับทุกข์ได้รว
่ มกัน ไม่วา
่ เขาจะ
นับถือศาสนาอะไร; ...เหมือนกับว่า ยาแก้โรคทางฝ่ายกายใช้ร่วมกันได้
อย่างนี้ ยาแก้โรคทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณ มันก็ใช้ร่วมกันได้อย่างนี้
แหละ…
ต้องมองความจริงกันสักข้อหนึ่งว่า พระศาสดาแห่งศาสนานั้นๆ
ก็ไม่ใช่คนใจร้ายอำมหิต บัญญัตศ
ิ าสนาขึ้นก็ด้วยความรัก ความเมตตา
กรุณาเอ็นดูต่อมหาชน ที่อยูใ่ นแวดวงของการชักนำของตนๆ รัก
มหาชน, บัญญัติคำสอนขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาของมหาชนเหล่านั้น
มันก็ต้องมีส่วนดี เป็นประโยชน์แก่มหาชนที่น้น
ั ส่วนนั้นยุคนั้น ในถิ่นนั้น
เป็นแน่นอน, ไม่มีศาสนาใดที่จะผิดโดยส่วนเดียว.
ปัญหามันค่อยๆ เกิดขึ้น, ...หลังจากการดับขันธ์แห่งศาสดานั้นๆ
แล้ว. สาวก ของพระศาสดานั้นๆค่อยเพิ่มเติม อะไรเข้าไปบ้าง บิดผัน
อะไรเสียบ้าง, ...โดยมองไม่เห็นว่านี้จะเป็นการทำให้ศาสนาเลอะเลือน
ไป; ศาสนาทั้งหลายจึงถูกพอกหุ้มด้วยของใหม่, ไม่ยกเว้นแม้แต่พระ
พุทธศาสนาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา.
...ศาสนาจะเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ก็เพราะว่า มันมีอำนาจ วง
การที่มีอำนาจเข้ามาครอบงำ; เช่นเรื่องทางการเมือง วงการที่มีอำนาจ
เข้ามาครอบงำศาสนา ต้องการจะใช้ศาสนาหรือกิจกรรมทางศาสนา
เป็นเครื่องมือของการเมือง เช่นในการหาเมืองขึ้น, ในยุคสมัยที่มีการล่า
เมืองขึ้นนั่นแหละ ศาสนาได้ถก
ู ใช้ให้เป็นเครื่องมือในการล่าเมืองขึ้น
อย่างสำเร็จประโยชน์ด้วย. มันก็เปลี่ยนไปมาก, เป็นศาสนาเนื้องอก,
ศาสนาที่อยู่ใต้อท
ิ ธิพลของการเมือง. เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็น
ศาสนาอันถูกต้องของเขา; จะต้องเห็นอกเห็นใจว่า เขาก็ถูกกระทำ
อย่างนัน
้ มีความจำเป็นอย่างนั้น. เราก็ควรจะช่วยเหลือเขาอยู่รำ
่ ไป. ให้
อภัยแก่เขา มาพูดจากันใหม่ ตกลงกันใหม่ ว่าจะเอากันอย่างนีอ
้ ย่างนี้
คือช่วยกันทำลายความเห็นแก่ตัวของคนในโลก.

ทุกศาสนามาจับมือกันเป็นสหกรณ์ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เพื่อทำลายล้างความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในโลกนีใ้ ห้หมดไป; งาน
สหกรณ์อันยิ่งใหญ่ ทำขึ้นเพื่อช่วยโลกอย่างนี้ นั่นจะตรงกับความหมาย
ของพระเจ้าที่แท้จริง, เพราะถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าทีแ
่ ท้จริงต้องมีความ
หวังดีตอ
่ สัตว์โลก, ฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นความสุขสวัสดีแก่สัตว์โลกนั่นแหละ
จะเป็นที่พอใจแก่พระเจ้าทีแ
่ ท้จริง ...พระเจ้าที่แท้จริงต้องมีเจตนารมณ์
ในการช่วยโลกให้อยู่เป็นสุข ทั้งส่วนตัวบุคคลและส่วนสังคม.
...ถ้าองค์การสหประชาชาติ ที่ถือว่ามีอำนาจสูงสุดในเวลานี้ เป็น
องค์การที่สนใจหัวใจของศาสนา เก็บเอาหัวใจของศาสนาทุกศาสนาไป
ศึกษา แล้วไปเผยแพร่, เป็นผู้เผยแพร่หว
ั ใจของศาสนาทุกศาสนาเสียเอง
นั้น จะมีช่อ
ื สมชื่อ, มีช่อ
ื สมชื่อว่าเป็นสหะ, สหประชาชาติในทางจิตใจ.
เดีย
๋ วนี้สหประชาชาติก็กระทำอย่างนั้นไม่ได้, ยังอยู่ใต้อท
ิ ธิพลของฝ่าย
นั้นฝ่ายนี้เปะปะเปะปะ ...นี่โชคของโลกนี้มันยังไม่ดีถึงขนาดที่ว่า จะได้
องค์การไหนที่จะขุดค้นเอาหัวใจของทุกศาสนา ออกมาทำสหกรณ์กัน
ให้เป็นที่เข้าใจระหว่างศาสนา, แล้วทำสหกรณ์กัน ช่วยสร้างสันติภาพให้
เกิดขึ้นมาในโลก. เราหวังว่ามันจะเกิดขึ้น อย่างนีส
้ ักวันหนึ่ง; เราก็
เตรียมตัวเป็นผู้ที่มีหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ท่เี นื้อที่ตัวไปเผชิญหน้า
กับเขา.
เชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จในการช่วยโลก เพราะเรามียา
ประเสริฐสำหรับจะแก้โรคของสัตว์โลกทั้งปวง คือการทำลายกิเลส
ตัณหา และดับทุกข์ : เราก็เตรียมทำลายกิเลสตัณหาและดับทุกข์ของเรา
ให้เป็นผู้ท่ห
ี มดโรค, มีจิตใจเกลี้ยงเกลา, ไม่มโ
ี รคของจิตใจ, เป็นพุทธ
บริษท
ั ทั้งเนื้อทั้งตัว ตามหลักคำแปลของคำว่าพุทธ, พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ ผู้
ตื่น ผู้เบิกบาน, รู้ตามที่เป็นจริงทุกอย่างในทางที่ควรรู้ แล้วก็ตื่นจากหลับ
คือกิเลส, แล้ว เบิกบานเหมือนดอกไม้ท่บ
ี านแล้วไม่รู้จก
ั โรย, คือไม่มี
ความทุกข์อีกต่อไป. นี่คอ
ื ความเป็นพุทธบริษัทอย่างเต็มเนื้อเต็มตัว.
(พุทธทาสวจนาแก่คณะครูคริสต์, ๒๕๔๗ : ๑๖๗ – ๒๐๒)
สันติภาพ
คำว่า สันติภาพ, สันติภาพในโลกนี้ เดี๋ยวนี้มแ
ี ต่ชื่อ, มีแต่ชื่อเสียง
เรียกร้อง เรียกหา หรือว่าโฆษณา มีแต่ช่อ
ื ไม่มีตว
ั จริง มีแต่การเรียก
ร้องคำคำนี้ ไม่มต
ี ว
ั จริงของคำคำนี้. นี่สภาพยุคปัจจุบน
ั ในโลกนี้ ที่เกี่ยว
กับสันติภาพ, ยิ่งเรียกดูเหมือนจะยิง่ ไกล ยิ่งเรียกดูเหมือนจะยิ่งไกล
เรียกหาสันติภาพด้วยจิตที่คดโกง เห็นแก่ตัว เห็นแก่ตว
ั กู – ของกู แล้วก็
เรียกหาสันติภาพ มันก็ย่งิ ไกล ยิง่ ไกล…
จะต้องขอโอกาสพูดว่า คนไม่รู้จก
ั สันติภาพอันแท้จริง ซึ่งมันตั้ง
ต้นมาจากภายใน สันติภาพอันแท้จริงมันไม่ได้ต้งั ต้นที่โลกภายนอก
มันตั้งต้นออกมาจากความรู้สึกในใจอันแท้จริง ที่เป็นภายใน, ครั้นทำ

สันติภาพในจิตใจที่เป็นภายในได้ สันติภาพข้างนอกที่โลกนี้ มันก็เป็น
ของง่าย.
ดูให้ดีเถอะว่า วิกฤตการณ์เลวร้ายทั้งหลาย มันไม่ได้ตั้งต้นที่
ข้างนอก, มันตั้งต้นมาจากจิตใจภายในของคน แล้วจึงออกมาเป็น
วิกฤตการณ์ภายนอก นี่ขอท้าทายว่า ความเลวร้ายใดๆ ที่มน
ั ประพฤติ
กระทำกันอยู่กลางถนน มันตั้งต้นมาจากจิตใจ หรือภายในใจของคนผู้
กระทำ, คือจิตใจที่โง่ จนมารู้ว่าอะไรเป็นอะไร, อะไรควรทำอะไรไม่
ควรทำ, มันโง่ขนาดนั้น, แล้วมันก็ต้งั ต้นที่น้น
ั เป็นวิกฤตการณ์เลวร้าย
ในจิตใจของคนคนนั้น แล้วมันจึงแสดงออกมาทางกาย ทางวาจา มา
เป็นวิกฤตการณ์ภายนอก ให้ลำบากเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมือง,
วิกฤตการณ์ของโลกมันก็เป็นอย่างนั้น.
ดังนั้นสันติภาพของโลก หรือของภายนอกนี้มันตั้งต้นมาจากภาย
ในจิตใจของคน. คนต้องรู้จก
ั สันติภาพของจิตใจเสียก่อน ว่าเมื่อจิตใจ
เป็นอิสระ ไม่ถก
ู กิเลสบีบคั้นแล้ว นั่นแหละคือสันติภาพในจิตใจ, จิตใจ
ชนิดนี้ก็เคลื่อนไหว คือสั่งการสั่งงานให้อะไรออกมาทางภายนอก ทาง
กายทางวาจา เกี่ยวข้องกับสังคม, มันก็เป็นเรื่องสันติภาพที่เป็นไปได้ ที่
สำเร็จประโยชน์; จะขวนขวายกันสักเท่าไร เพือ
่ สันติภาพนี้ไม่สำเร็จ ถ้า
ไม่ได้ตั้งต้นมาจากภายใน.
เดีย
๋ วนี้เราจะขอโอกาสพูดถึงองค์การสันติภาพของโลกกันบ้าง
เพื่อการศึกษา, ไม่ใช่วา
่ จะดูถูกดูหมิ่นใคร. องค์การสันติภาพของโลกนั้น
จัดโดยคนทีไ
่ ม่ร้จ
ู ักสันติภาพ. องค์การสันติภาพของคนหรือของสังคม
ไหนก็ตาม มันจัดโดยบุคคลที่ไม่รู้จก
ั สันติภาพ ว่าสันติภาพมันต้องตั้ง
ต้นมาจากภายใน. ฉะนั้นสมาคมสันติภาพเล็กๆ น้อยๆ นีก
้ ็เหมือนกัน
จัดโดยคนทีไ
่ ม่ร้จ
ู ักสันติภาพ. องค์การใหญ่ของโลก องค์การโลกก็ตาม
มันก็จัดไปโดยบุคคลที่ไม่รู้จักว่า สันติภาพอันแท้จริงนั้น มันจะต้องตั้ง
ต้นที่ตรงไหน, ก็ได้แต่ระงับเหตุการณ์ย่งุ ๆ ยากๆ ภายนอก ผิวนอกภาย
นอก มันไม่ร้จ
ู ักจบจักสิ้น แล้วมันก็ยงั ตกอยู่ใต้อำนาจอะไรบางอย่าง
มันก็ยังรวมพวกเป็นฝักเป็นฝ่าย.
เจ้าหน้าทีจ
่ ด
ั สันติภาพ ก็ยงั ตกอยู่ใต้อำนาจของคนบางพรรคบาง
ฝ่าย มันก็เลยไม่มค
ี วามยุติธรรม, มันกลายเป็นการแย่งสันติภาพ ตาม
ความคิดของตนๆ ไปเสีย.
พวกนี้ไม่รู้ว่าศีลธรรมเป็นต้นตอแห่งสันติภาพ และไม่ร้จ
ู ักแม้
กระทั่งว่าความมีศล
ี ธรรมเป็นอย่างไร, ความไม่มศ
ี ีลธรรมเป็นอย่างไร
ก็ยังไม่ร้ว
ู ่าอะไรเป็นความมีหรือเป็นความไม่มีของศีลธรรม เลยหลับ
ตาจัดสันติภาพ.
เขาจะต้องรูจ
้ ก
ั ค่าของศีลธรรม ว่าเป็นรากฐาน เป็นต้นตอของ
สันติภาพ ซึ่งก็หลีกศาสนาไม่พ้น; เพราะว่าศีลธรรมมันถ่ายทอดออก
มาจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนา. พอเห็นไปเห็นว่าศาสนาเป็นของครึ เป็นยา
เสพติด เป็นอะไรไปเสียแล้ว มันก็ไม่มีทางที่จะถอดเอาของดีประเสริฐ
สุดออกมาจาศาสนา มาเป็นเครื่องจัดโลก. ฟ้าจะสางทางสันติภาพ ก็ตอ
่

เมื่อทุกคนรู้ว่า มันขึน
้ อยู่กบ
ั ศีลธรรมโดยตรง, ใช้คำว่าโดยตรง ไม่โดย
อ้อมเลย สันติภาพมันขึ้นอยู่กับศีลธรรมโดยตรง.
ขอให้เราสนใจรู้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม ศี-ละ แปลว่า ปรกติ คือไม่
วุ่นวาย, ศีลธรรมคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความปรกติ หรือการกระทำที่จำทำ
ให้เกิดความปรกติ, หรือว่าผลที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นความปรกติ, ทั้งหมดนี้
เรียกว่าศีลธรรมได้ทั้งนั้น. เพราะว่า คำว่า ธรรม, ธรรม ในภาษาบาลีคำ
เดียวนี้ มีความหมายเล็งไปได้หลายอย่าง. ให้เป็นเหตุก็ได้ ให้เป็นผลก็ได้,
ให้เป็นภาวะปรากฏการณ์ของธรรมชาติ มีอยู่เองก็ได้. ฉะนั้นความสงบ
นี้เราต้องจัดมันที่เหตุของมัน แล้วเกิดเป็นผลขึ้นมา แล้วปรากฏอยู่ใน
โลกว่ามีสน
ั ติภาพ.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ (ตอน๒), ๒๕๒๙: ๑๒๕-๑๒๗)
คำว่า สันติภาพ นี่ก็พอจะฟังกันออก ว่ามัน เป็นภาวะของความ
สงบ ปกติ ไม่มป
ี ัญหา ไม่มีความทุกข์; แต่กย
็ ังมีแง่ท่จ
ี ะต้องดูวา
่ มันเนื่อง
กันทุกระดับ, มันเนื่องแก่กน
ั และกันทุกระดับ. คำว่าสันติภาพ โดย
สมบูรณ์ ของโลกจะต้องหมายความหมดทุกระดับ, ถ้าสันติภาพของ
มนุษย์มี มันก็จะมีสน
ั ติภาพไปถึงสัตว์เดรัจฉานด้วย, แล้วจะมีสน
ั ติภาพ
ไปถึงพฤกษชาติ ต้นไม้ตน
้ ไร่ท้งั หลายด้วย คือมันก็ไม่ถูกเบียดเบียน
แล้วมันก็จะสันติภาพปกติลงไปจนถึงวัตถุธาตุทั้งหลาย ที่ประกอบกันขึ้น
เป็นแผ่นดินเป็นพืน
้ โลกด้วย, มันเป็นชั้นๆ ไปทีเดียว. ถ้าไม่มีสน
ั ติภาพ
ในระดับมนุษย์แล้ว มันก็กระวนกระวายลงไปจนถึงสัตว์เดรัจฉาน
เพราะมนุษย์มน
ั เบียดเบียนสัตว์เดรัจฉาน, แล้วมันเบียดเบียนต้นไม้ตน
้ ไร่,
เบียดเบียนทรัพยากรต่างๆ ในแผ่นดิน; นี่เราดูเถอะว่ามันเนื่องกันอย่างนี้.
ถ้าสามารถทำให้เกิดสันติภาพในหมู่มนุษย์ได้ มันก็สามารถมีสันติภาพ
ลึกลงไปเป็นชั้นๆ ถึงขนาดนั้น : สัตว์เดรัจฉานก็พลอยมีสันติภาพ, ต้น
ไม้ต้นไร่กพ
็ ลอยมีสันติภาพ แผ่นดินก็พลอยมีสน
ั ติภาพ.
แล้วดูวา
่ มันตั้งต้นที่ไหน? ถ้าพิจารณาดูให้ดี มัน ตั้งต้นในหัวใจ
ของมนุษย์ เมื่อหัวใจจิตใจก็ตามเถิดของมนุษย์มันมีสน
ั ติภาพ, มันก็ทำ
ให้มนุษย์มีสันติภาพและลงไปตามลำดับอย่างที่กล่าวแล้ว, ...ดังนั้น การ
พูดเรื่องสันติภาพ มันก็หมายถึงการพูดกันถึงเรื่องจิตใจของมนุษย์ นั่น
แหละ เป็นส่วนใหญ่.
(สันติภาพของโลก, ๒๕๔๑ : ๑๑๒ – ๑๑๓)
สันติภาพจะเกิดได้ด้วยการทำทุกอย่างถูกต้อง ด้วยอำนาจของ
สัมมาทิฏฐิ ถ้ามีสัมมาทิฏฐิ ทุกอย่างมันถูกต้อง แล้วมันก็เป็นไปเพื่อ
สันติภาพ : ถูกต้องทางวัตถุ ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวิญญาณ ...ร่าง
กายก็มีอาการถูกต้อง, จิตก็มีลักษณะถูกต้อง, สติปัญญาก็ถูกต้อง, มี
ความถูกต้อง เหล่านี้มาจากสัมมาทิฏฐิ มันไม่ยาก เพราะว่ามันเป็นการ
กลับไปสู่ธรรมชาติเดิมของธรรมชาติ. ธรรมชาติเดิมของธรรมชาติ มัน

จะหยุดหรือสงบไม่ปรุงแต่ง, ไม่ปรุงแต่งก็ไปสู่ธรรมชาติเดิม. คำว่า ไม่
ปรุงแต่ง นั่นแหละ มีความหมายของนิพพาน; นิพพานไม่มีการปรุงแต่ง,
ไม่มีการปรุงแต่งของตัวการปรุงแต่ง คืออวิชชา, ทำมนุษย์ให้มค
ี วาม
เป็นมนุษย์ หรือเป็นมนุษย์ท่ถ
ี ก
ู ต้อง. ถ้ายังไม่มีสน
ั ติภาพ มนุษย์ยังมิใช่
มนุษย์, ยังมิใช่มนุษย์ทถ
ี่ ก
ู ต้อง มนุษยชาติยังไม่ถูกต้องตามความหมาย
ของมนุษยชาติ คือชาติแห่งมนุษย์. ต้องมีจิตใจสูงอยู่เหนือวิกฤตการณ์
ก็คือมีสน
ั ติภาพ, ไม่มส
ี ันติภาพแล้วมนุษย์ก็นา
่ ละอายในความเป็น
มนุษย์, ...
(สันติภาพของโลก, ๒๕๔๑ : ๑๐๙)
โลกแห่งสันติภาพ
ข้อแรก แรกเริ่มก็จะ ต้องมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องในสังคมนั้น.
ในสังคมมนุษย์นั้นมีระบบเศรษฐกิจที่ถก
ู ต้องเป็นข้อแรก เพราะ
มันมีอิทธิพลมาก.
เขามีระบบที่อาตมาเรียกชื่อเอาเองว่าธัมมิกสังคมนิยม คนมั่งมีกับคน
ยากจนบวกกันเข้าแล้วทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม, เป็นระบบเศรษฐกิจที่
ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่กลับส่งเสริมทรัพยากรของธรรมชาติ
จะออกผลออกประโยชน์มาได้อย่างไร เขาก็ไม่ทำลาย, นอกจากจะเก็บ
เอาผลประโยชน์น้น
ั แล้ว ยังส่งเสริมให้มีผลประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไป. ...ต้อง
เป็นระบบที่ทำให้ส่งิ มีค่าน้อยให้มค
ี ่ามาก หรือถึงกับว่าระบบทีท
่ ำให้สิ่งที่
ไม่มีคา
่ กลายเป็นของมีค่า. นี่เป็นเศรษฐกิจทางวิญญาณไปแล้ว,
เศรษฐกิจทางวิญญาณทางธรรมะ ทำร่างกายหรือชีวิตที่ไม่มค
ี า
่ นี้ให้
กลายเป็นของมีค่า, ร่างกายอันเน่าเหม็นก็ไม่มค
ี ่า ตายแล้วให้ใครก็ไม่มี
ใครเอานี้ แต่กลับทำให้มป
ี ระโยชน์ถงึ สูงสุด บรรลุมรรคผลนิพพานได้ นี่
เป็นยอดเศรษฐกิจ. เราจะต้องถือว่า พระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นยอดนัก
เศรษฐกิจ, ...คือทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้เป็นของมีคา
่ สูงสุดขึ้นมาได้. แต่เอาละ
เดีย
๋ วนี้ไม่ต้องถึงนั้นดอก, คนธรรมดาสามัญทั่วไปนี้ มีระบบเศรษฐกิจ
ชนิดไม่ทำลายที่มาแห่งประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติท้งั หลาย แต่
กลับทะนุบำรุงส่งเสริม.
ทีน้ี ข้อที่สองมีระบบการอยู่รว
่ มกัน ระหว่างคนด้อยกับคนเด่น.
คนยากจนคนพิการคนอะไรก็ตาม เป็นฝ่ายหนึ่ง, แล้วคนมั่งมีคน
มีอำนาจวาสนา นั้นอีก
ฝ่ายหนึ่ง, บวกกันเข้าแล้วร่วมทำประโยชน์แก่สังคมมนุษย์ เพราะมีหลัก
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ร่วมกัน.
...ถ้าเราจะมีระบบเศรษฐกิจที่ดี ไม่ให้สูญเสียไปเลยทั้งฝ่ายคนมั่ง
มีและคนยากจน
แล้ว มันก็ตอ
้ งบวกกันเข้า เกิดประโยชน์แล้วก็ปน
ั กันเต็มที่, แล้วให้มีสว
่ น
เหลือเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม. อาตมาเรียกเอาเองว่าธัมมิกสังคมนิยม
คือมัน ต้องเป็นระบบสังคมนิยม ต้องเอาสังคมเป็นใหญ่, เอาบุคคลเป็น

ใหญ่ไม่ได้ แล้วมันต้องประกอบไปด้วยความถูกต้องที่ทำให้มันอยู่กันได้
จึงต้องเรียกว่าธัมมิกะ ธัมมิกะ.
ในโลกนี้มันต้องมีท้งั คนมั่งมีและคนยากจน; ถ้าเห็นแก่คนมั่งมี
แล้วจะเอาคนยากจน
ไปทิ้งเสียทีไ
่ หนเล่า? ถ้าจะเห็นแก่คนยากจน แล้วจะเอาคนมั่งมีไปทิ้ง
เสียที่ไหนเล่า? ...มันก็ตอ
้ งมีทางจะประสานให้รว
่ มมือกันได้ : ผลิต
ประโยชน์ออกมากินใช้เพียงพอด้วยกันแล้ว ที่เหลือก็เอาไปทำ
ประโยชน์ส่วนรวม. นี่เรียกว่าเศรษฐกิจชั้นเลิศ. ระบบธัมมิกสังคมนิยม
อยากจะเรียกว่า สังคมนิยมตามแบบของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไป มัน
ต้องมีอย่างนี้ สำหรับระบบการปกครองในโลก.
แล้วทีนี้อน
ั ถัดมา ข้อที่สาม มีระบบการเมืองที่ถูกต้อง.
คำว่า การเมือง การเมือง เขาจะพูดกันอย่างไรก็ไม่ร้ต
ู าม
ปรัชญาการเมืองของเขา อาตมา
ไม่รู้ดอก แล้วไม่อยากจะรู้ด้วย, จะรู้แต่เพียงว่า การเมืองคือระบบที่ทำ
ให้อยู่กันเป็นผาสุก โดยไม่ตอ
้ งใช้ศาสตรา โดยไม่ตอ
้ งใช้อาญา, ไม่
ต้องใช้ศาสตรา ไม่ต้องใช้อำนาจอะไร, เราอยู่กันได้ ตกลงกันได้ เข้า
ใจกันได้ อยู่กันด้วยความเป็นสุข สงบสุข เป็นผาสุก โดยไม่ตอ
้ งใช้
ศาสตรา, นั่นแหละคือระบบการเมืองที่เราต้องการในที่นี;้ แต่มน
ั ก็ ต้อง
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายๆ อย่าง เช่นว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่มี
อยู่น้ี จะต้องมีรัฐบาล มีการบริหาร มีตุลาการ มีนิตบ
ิ ัญญัติ มีสภา มี
ตุลาการ เอาละ, เรายอมรับสิง่ เหล่านี้ว่าต้องมีในระบบการเมือง แต่ ขอ
ให้มันถูกต้อง.
ให้มีรฐ
ั สภา หรือสภาประชาชน ที่ออกกฎหมายมาโดยถูกต้อง
สมควรแก่
สถานการณ์จริงๆ; แต่ถ้าเอาคนโง่มาเป็นสมาชิก มันก็ทะเลาะกันไม่มี
ที่ส้น
ิ สุดแหละ, มันต้องมีคนที่มีธรรมะ มีศีลธรรม หรือเป็นมนุษย์อย่างที่
กล่าวมาแล้วข้างต้นถูกต้องนั้น มาเป็นสมาชิกของรัฐสภา หรือ
สภาประชาชน. อย่าละเมอเพ้อฝันว่า เพื่อประชาชน โดยประชาชน ของ
ประชาชน; ถ้ามันประชาชนคนบ้าแล้วทนไหวหรือ, ใครจะทนไหว, ต้อง
เป็นประชาชนที่เป็นคนดีมีศล
ี ธรรม จึงจะพูดได้ว่า เพื่อประชาชน โดย
ประชาชน ของประชาชน; ถ้าเป็นประชาชนคนโง่คนบ้า คนเห็นแก่ตัว
คนอันธพาล แล้วทนไหวที่ไหนล่ะ, ...มันต้องเติมเข้าไปว่า ประชาชนที่มี
ศีลธรรม,...
แล้วจะต้องมีการควบคุมรัฐบาลอย่างถูกต้อง ควบคุมรัฐบาล สภา
ต้องควบคุมรัฐบาลด้วยจิตใจที่เป็นธรรม, ไม่ใช่เพื่อล้มรัฐบาลอยู่โดย
ตลอดเวลา. เดี๋ยวนี้เรามีพรรคการเมืองที่พร้อมที่จะล้มรัฐบาลอยู่ตลอด
เวลา จนไม่มีเวลาทำงานทำหน้าที,่ พรรคการเมืองนีท
้ ี่จริงส่วนใหญ่แล้ว
มันเป็นของไม่น่าเสน่หา เพราะว่าพรรคการเมืองมันเห็นแก่พรรคยิ่ง
กว่าเห็นแก่ชาติ, พรรคการเมืองไหนๆ ก็ตาม มักเห็นแก่พรรคยิ่งกว่า

เห็นแก่ชาติทงั้ นั้นแหละ. อาตมาคิดว่าทั้งโลกเลย จะเอาพรรคอยู่รอดและ
เอาพรรคเจริญก่อนชาติเจริญ, เพราะมันมีพรรคอย่างนี้แหละมันจึงยุ่ง; ...
แล้วจะต้องมีรัฐสภาหรือผู้แทนราษฎร ที่สื่อความประสงค์ของ
ประชาชนอย่างถูกต้อง อย่างครบถ้วน; ถ้ามันเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภา
มันก็ต้องเป็นผู้แทนราษฎรชนิดที่ส่อ
ื ความประสงค์ของราษฎร ให้แก่
สภาหรือแก่รฐ
ั บาลอย่างถูกต้องและครบถ้วน.
เดีย
๋ วนี้เขาไม่มเี วลาที่จะทำอย่างนัน
้ , มีเวลาสำหรับจะป้องกันตัว
เอง รักษาตัวเอง เลื่อนชั้นตัวเองอะไรจนหมดเวลา, มันก็ไม่มีเวลาที่จะ
ทำหน้าที่ชว
่ ยเหลือส่งเสริมให้ความประสงค์ของประชาชน
สำเร็จประโยชน์. ...ไม่มเี วลาที่จะพิทก
ั ษ์สิทธิและความถูกต้องของ
ประชาชนผูย
้ ากจนหรือผู้ลำบากยากแค้น, เพราะว่าประโยชน์ของตน
มันไม่รู้จก
ั พอ...การเมืองอย่างนี้มันก็ไม่ไหว.
ในที่สุดเราจะพูดว่า เขาจะต้องถือหลักศีลธรรมเป็นหลักในการ
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่ทก
ุ แขนง; รัฐบาลก็ดี รัฐสภาก็ดี ตุลาการก็ดี อะไรก็ดี ที่รวม
กันเป็นระบบการปกครองนี้ จะต้องมีศีลธรรมเป็นหลัก ให้เรามีความ
เป็นชาติที่มศ
ี ีลธรรม ซึง่ จะต้องรวมถึง ว่า มีวัฒนธรรม มีศาสนา มีขนบ
ธรรมเนียมประเพณี อะไรที่ถูกต้อง. แต่เราใช้คำว่าศีลธรรมคำเดียวก็พอ
ถ้ามีศล
ี ธรรมได้จริง มันไม่เสียในทางวัฒนธรรมหรือทางศาสนาใดๆ. นี่
ระบบการปกครองทุกแขนง ไม่ว่าจะไปในทิศทางไหน จะต้องมีความ
เป็นธรรม คือมีศล
ี ธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน. …
ข้อที่สี่ ต้องการระบบการปกครองทีม
่ ีธรรมะเป็นหลัก.
แยกออกมาเฉพาะระบบการปกครอง ที่เป็นธรรมิกประชาธิปไตย
คือเป็นประชาธิปไตยทีป
่ ระกอบไปด้วยธรรม, ประชาธิปไตย ถ้าว่า
ประชาชนหรือคนแต่ละคนมันไม่มีศล
ี ธรรมแล้วมันก็วน
ิ าศแหละ, วินาศ
ในเวลาอันสั้น; ถ้าประชาชนทุกคนไม่มศ
ี ล
ี ธรรม แล้วเอามาเป็นใหญ่
สำหรับปกครองบ้านเมือง พักเดียวมันก็ทำวินาศหมด. เราต้องมี
ประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรม เรียกว่าธัมมิกประชาธิปไตย, นี้
เกี่ยวกับการปกครอง. ธัมมิกสังคมนิยมนัน
้ มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ, ถ้า
ธัมมิกประชาธิปไตยนี้มันเกี่ยวกับการปกครอง เอาธรรมะเป็นใหญ่ เอา
ความถูกต้องเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาธิปไตยของคนเห็นแก่ตัว. เอาคนที่
เห็นแก่ตว
ั เต็มอัดทุกๆ คนมาเป็นระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตย
มันก็ฆ่ากันตายหมดแหละ ด้วยความที่ตา
่ งคนต่างเห็นแก่ตัว ต่างคนต่าง
เห็นแก่ตว
ั . ฉะนั้นประชาธิปไตยต้องจำกัดความให้ดีๆ ว่าต้องของ
ประชาชนที่มีศล
ี ธรรม เลยต้องใช้คำว่า ธัมมิกประชาธิปไตย มีธรรมะ
เป็นหลัก มีความถูกต้องเป็นหลัก อย่าเห็นแก่ตัว แต่เห็นแก่ธรรมะ, เห็น
แก่ธรรมะ แล้วก้อย่าเห็นแก่ตัว.
นี่เรียกว่า มีธรรมะเป็นหลัก มีระบบการปกครองชนิดนี้ แล้วก็จะมี
การปกครองสังคม หรือ โลกให้มีสันติภาพได้โดยง่าย.

ข้อที่หา
้ ต่อไปคือ ระบบศีลธรรมและศาสนา. ระบบศีลธรรมและ
ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี อะไรเหล่านี้มันรวมอยู่ในสิง่ เหล่านี้
ด้วย มันรวมอยู่ในคำว่าวัฒนธรรมนั้นแหละ, แล้ววัฒนธรรมมันก็รวม
อยู่ในคำว่าศีลธรรม วัฒนธรรมเครื่องทำความเจริญ มันก็ถูกต้องนะ.
คำว่าวัฒนธรรม, วัฒนธรรมนี้เป็นคำกำกวม แล้วก็นา
่ อันตราย;
เพราะคำว่า วัฒน, วัฒนะที่เป็นภาษาบาลีที่ยืมมาใช้ คำนี้มันคำกำกวม,
คำว่าวัฒนะ วัฒนะนี้ไม่ได้เล็งไปถึงว่าดีหรือชั่ว, มันเล็งแต่ว่า มากขึ้น
เท่านั้นแหละ มากขึ้นๆ, เต็มมากขึ้น เรียกว่าวัฒนะ. ...ฉะนั้นเราต้องมี
ความหมายที่ถูกต้อง วัฒนานัน
้ ต้องให้เป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้อง หรือ
เจริญถูกต้อง ... เป็นไปเพื่อสันติภาพ, ...มันจะต้องเป็นระบบศีลธรรมที่
ถูกต้อง แล้วก็ศาสนาที่ถก
ู ต้อง.
...คำว่า ถูกต้อง นี้ มันถูกต้องในทางทฤษฎีก็มี, ถูกต้องในการให้
สำเร็จประโยชน์เป็นผลก็ม,ี ถูกต้องในทางเหตุผล สบหลักเหตุผล สบ
หลักวิทยาศาสตร์ อย่างนีก
้ ็เรียกว่าถูกต้องเหมือนกัน. แต่เรา มุ่งหมาย
ความถูกต้อง ที่มากกว่านั้น คือถูกต้องชนิดที่ทำให้เกิดสันติภาพ;
เพราะว่าถูกต้องตามเหตุผล ตามตรรกตาม logic อะไรนัน
้ มันไปทาง
ไหนก็ได้, เราเอาให้มน
ั ถูกต้องมาในทางที่ว่าให้เกิดผลที่ควรปรารถนา
ที่เหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์, นี่เราจะต้องมีศาสนาที่ถก
ู ต้อง.
เดีย
๋ วนี้เรามีศาสนามาก, มีศาสนาหลายศาสนา เราจะต้องทำให้
เป็นที่แน่ใจว่า มันถูกต้องสำหรับที่จะให้เกิดสันติภาพแก่มนุษย์, และยิ่ง
กว่านั้นอีกก็คือว่า มนุษย์สามารถจะรับได้ หรือสามารถปฏิบัติไหว; …
ทีน้ข
ี อ
้ ต่อไป ข้อที่หก ก็อยากพูดว่า มีการศึกษาถูกต้อง. ...ให้เป็น
ไปตามหลักการศึกษาที่ถูกต้อง ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ คือให้เป็น
มนุษย์กน
ั ให้ได้ มิฉะนั้นมันจะไม่มีความเป็นมนุษย์ มันถูกต้องสำหรับ
อะไรก็ไม่รู้ มันถูกต้องสำหรับกิเลสหรือสำหรับอะไรไปเสีย. อย่างที่
เรียกว่าการศึกษาสุนข
ั หางด้วน รู้แต่หนังสือกับรู้แต่ทำอาชีพ มันไม่มี
ความเป็นมนุษย์ท่ถ
ี ูกต้อง; ถ้ามีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันพอ.
ยึดความหมายของ มนุษย์ ไว้ให้ดๆ
ี นะ, มันผิดกันมากกับคำว่าคน.
คำว่า คน นี้มัน มาจากคำว่า ชน ชน ชะ-นะ ช-น แปลว่า เกิดมา, ส่วนคำ
ว่า มนุษย์ นี่ มาจาก มน-อุษย แปลว่า ใจสูง; เป็นคน เป็นแต่เพียงเกิดมาก็
เป็นคน, แต่ถ้าเป็นมนุษย์ มันต้องมีการกระทำจนใจสูงด้วย. ...การศึกษา
นี้ต้องทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ และเต็มแห่งความเป็นมนุษย์. ...
เอ้า, ทีนี้ข้อสุดท้าย ข้อที่เจ็ด ระบบการปกครองของโลกที่จะต้องมี
อีกสักข้อหนึ่งข้อ
สุดท้ายว่า จะต้องมีระบบนิเวศวิทยาที่ด.ี คำว่า นิเวศวิทยา ในความ
หมายของอาตมาไม่ใช่หมายแต่เพียงว่า ชำระ pollution ดอก มันเด็กเกิน
ไป มันเล็กเกินไป คำว่า นิเวศวิทยาต้องหมายกว้าง จนถึงว่า วิทยาการ
สำหรับความเป็นอยู่. ความหมายของคำว่า นิเวศ นิเวศ นั้น มันก็มีความ

ถูกต้องไปหมดแหละ ไม่ใช่เพียงแต่ระบบกำจัดมลภาวะอย่างเดียว แล้วก็
จะว่ามีนเิ วศวิทยาถูกต้องก็หาไม่, มันก็ตอ
้ งมีระบบการเป็นอยู่ทุกแขนง
ทุกทิศทาง ทุกระดับ ที่ถก
ู ต้อง ซึ่งไม่เกิดปัญหาขึ้นมา. ...
เมื่อเร็วๆ นี้มนั
ี กคิดอะไรคนหนึ่ง เขาพูดขึ้นมาว่า ยิ่งเล็กยิ่งดี, ยิ่ง
เล็กยิง่ ดี เพราะว่า
ควบคุมง่าย, ถ้ามันใหญ่จนควบคุมไม่ไหว มันก็จะเป็นอันตราย หรือเป็น
บ้าไปเลย. มันอยู่ในขนาดที่ควบคุมกันได้ ดูแลกันได้ รักษากันได้น่น
ั
แหละมันพอดี, ...
นี่ ต้องมีในลักษณะที่ควบคุมกันได้ หรือพอดี อย่างนี้อาตมา จะ
เรียกว่านิเวศวิทยา
ที่ถูกต้อง; มันไม่ใช่จะควบคุมแต่มลภาวะ, มันต้องควบคุมไปทุกอย่างที่
มันถูกต้อง : สงบเรียบร้อย ราบรื่น มีความสงบสุข สันติสุข, หรืออาชญา
กรรมอะไรต่างๆ เหล่านี้มันก็ไม่ต้องมี. เราจะมีนิเวศวิทยาที่ถก
ู ต้องแก่
เหตุผล เหมาะสมแก่ความมีสันติภาพ.
(สันติภาพของโลก, ๒๕๔๑ : ๔๐๔ - ๔๑๗)
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ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
มรดกที่ ๔๗ : ตรัสว่า แต่กอ
่ นก็ดี บัดนี้ก็ดี เราบัญญัตแ
ิ ต่เรื่อง
ความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้น ดังนั้น พวกเราอย่าต้อง
เสียเวลา ในการศึกษา การถาม การเถียง กันด้วยเรื่องอื่นที่มใิ ช่สอง
เรื่องนี้ กันอีกเลย.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑ : ๑๑๘)
เรียนชีวิตจากชีวิต
มรดกที่ ๑๒๒ : เรียนชีวต
ิ จากชีวต
ิ ดีกว่าเรียนจากพระไตรปิฎก
ซึ่งบอกเพียงวิธีเรียนชีวิตได้อย่างไร แล้วนำไปเรียนที่ตว
ั ชีวิตเอง เมื่อยัง
ไม่ตายและมีเรื่องดับทุกข์โดยเฉพาะ ให้เรียนอย่างเพียงพอ; นี้คือการ
เรียนความทุกข์จากความทุกข์ และพบความดับทุกข์ที่ตว
ั ความทุกข์
นั่นเอง.
มรดกที่ ๑๑๙ : ต้องศึกษาเรื่องดับทุกข์จากร่างกายที่ยงั เป็นๆ มิใช่
จากสมุดพระไตรปิฎกในตู้, นี้ถอ
ื เอาตามคำตรัสที่ตรัสว่า โลก เหตุให้
เกิดโลก ความดับสนิทของโลกและทางให้ถึงความดับสนิทนั้น
ตถาคตกล่าว่า มีอยู่พร้อมในกายอันยาววาหนึ่ง ซึ่งมีท้งั สัญญาและใจ
(คือยังเป็นๆ )
มรดกที่ ๑๒๐ : ยิ่งเรียนพระไตรปิฎก แล้วยิ่งวนเวียนไม่บรรลุ
ธรรมะ ก็ต้องเปลี่ยนไปเรียนที่ขน
ั ธ์หา
้ โดยตรง จนรูจ
้ ก
ั การเกิด – ดับ
แห่งอุปาทาน ว่า ตัวกู – ของกู อันมีอยู่ในขันธ์หา
้ นั้น จนเป็น
ภาวนามยปัญญา ตัดอุปาทานนั้นได้.
มรดกที่ ๑๐๘ : ศึกษาหรือสิกขา ตามความเห็นของข้าพเจ้า คือ
การรู้จักตัวเอง – เห็นตัวเอง – ด้วยตัวเอง – ในตัวเอง – เพื่อตัวเอง
อย่างแจ่มชัด ถูกต้องและสมบูรณ์ จนทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่
ทุกฝ่าย.
มรดกที่ ๑๔๑ : ขอให้ตั้งต้นการศึกษาธรรมะด้วยการรู้จักนิวรณ์
และภาวะที่ไม่มน
ี ิวรณ์ อันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวต
ิ ประจำวัน ด้วยกันทุกวัน
และทุกคน. นี้จะเป็นการง่ายเข้า ในการที่จะรู้จก
ั กิเลส อย่างชัดเจนและ
ปรารถนาชีวิตทีไ
่ ม่มก
ี ิเลส หรือคุณค่าของพระนิพพาน ได้ง่ายเข้า.
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(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๗ - ๑๓๒)
ธรรมะทั้งหมดในทางปฏิบัติ
มรดกที่ ๕๕ : ธรรมะทั้งหมดในทางปฏิบต
ั ิอาจแบ่งออกได้เป็น ๒
ประเภท คือธรรมะเครื่องมือและธรรมะผลที่ประสงค์: ศีล – สมาธิ –
ปัญญา เป็นธรรมะเครื่องมือ, มรรค – ผล – นิพพาน เป็นธรรมะผล
ที่ประสงค์. แม้ธรรมะที่เป็นเครื่องมือ ก็ยงั แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
ธรรมะหลัก เช่นสติปฏ
ั ฐานสี่ และ ธรรมะอุปกรณ์ เช่นอิทธิบาทสี่
หรือสัมมัปปธานสี.่ จงรู้จักธรรมะที่จะใช้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกรณี.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๙)
ทาง

“ทาง” มันอยู่ท่ต
ี รงนั้นแหละ ตรงระหว่างทุกข์ไปสู่ความไม่มีทก
ุ ข์
ตรงนั้นแหละคือทาง ก็กลายเป็นเรื่องของชาวบ้าน หรือเรื่องของคนที่มี
ทุกข์อีกนั่นเอง. มันต้องให้ “ประยุกต์” ลงไปอย่างนี้ จึงจะมีประโยชน์ ไม่
เช่นนั้นก็เป็นเรือ
่ งตัวหนังสือไปหมด. ใครมีความทุกข์ เอาความทุกข์
ออกมาดู ชิมรสของความทุกข์อยู่ด้วยสติสม
ั ปชัญญะ ก็มีความประสงค์
ที่จะเดินออกไปเสียจากความทุกข์นั้น ก็เรียกว่าเดินทาง; ถ้าเป็นเรื่อง
ของชีวิต ก็เป็นเรื่องที่ต้องขยายยาวออกไป จนเป็นการเดินทางที่กว้าง
ขวาง หรือมีความหมายพิเศษ เพราะว่าเป็นการเดินทางของจิตใจ ไม่ใช่
เดินด้วยเท้า.
ทางของใจ คือระบบปฏิบต
ั ิ
ตรงนี้อยากจะขอบอกหน่อยว่า คำที่ใช้อยู่กำกวมอีกตามเคย ที่
ใช้อยู่ในภาษาไทย กับที่ใช้อยูใ่ นภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะก็ตา
่ งกัน;
เพราะฉะนั้นเราก็ร้ไ
ู ด้ด้วย เช่น คำว่า “ทาง” หรือ “มรรค”นี้ ก็ยม
ื มา
จากชาวบ้าน ใช้อยู่: เรียกถนนหนทางก็เรียกว่าทาง; แต่พอมาใช้ใน
ภาษาธรรมะ มันกลายเป็นทางของใจ นั่นคือระบบของการปฏิบต
ั ิหรือ
แนวหรือสายของการปฏิบัตท
ิ ม
ี่ ีอยู่อย่างไร นัน
้ เรียกว่าทางสำหรับจิต
ใจเดิน. ถ้าทางอย่างถนนอย่างทางรถไฟอย่างนั้น ก็เป็นทางสำหรับเท้า
มันเดิน วัตถุมน
ั เดิน ล้อมันเดิน อะไรมันเดิน; แต่อย่างน้อยก็ยังเหมือน
กันตรงทีม
่ ันมีแนวเป็นสายไปอย่างถูกต้องจึงจะไปถึงที่หมายปลาย
ทางได้.
ยังมีมากไปกว่านั้นอีก ก็คอ
ื ว่า คำว่า “มรรค” ในภาษาบาลี หรือ
ภาษาพระธรรม นี้ไม่ได้แปลว่า “ทาง” อย่างเดียว มันก็ยังแปลกจนถึง
กับว่า หมายถึงการเดินทางด้วย. มรรคเฉยๆ ไม่มีประโยชน์อะไร
เพราะมันเป็นเรื่องของจิตอย่างที่กล่าวแล้ว; แล้วเมื่อเรียกว่า “ทาง”แล้ว
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ต้องหมายถึงการเดินทางด้วย ไม่ใช่มีตว
ั ทางอยู่เฉยๆ . อย่างมรรคมีองค์
๘ ความถูกต้องของสัมมาทิฏฐิ ความถูกต้องของสังกัปปะ วาจา
กัมมันตะ อะไรต่างๆ นั้น มันหมายถึงประพฤติอยู่ ไม่ใช่เป็นสักว่าตัว
หนังสือ หรือคำพูดทีพ
่ ูดไว้จงึ จะเรียกว่าทาง; ต้องหมายถึงระบอบการ
ปฏิบต
ั ิ ทีป
่ ฏิบต
ั ิอยู่อย่างนั้น จึงจะชีว
้ า
่ นั่นแหละเป็นตัวทาง ไม่ใช่คำพูดที่
วางไว้ หรือทฤษฎีที่วางไว้ หรือปรัชญาที่ต้งั ไว้ กลายเป็นว่าตัวการกระ
ทำลงไปจริงๆ ตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นแหละเป็นตัวทาง.
ทีน้ี มันยังยิ่งไปกว่านั้นอีก ซึ่งคุณอาจจะไม่เชื่อ ว่าตามหลักของ
พระพุทธเจ้านี้ ท่านถือว่า เมื่อเดินเสร็จแล้ว จึงจะเรียกว่าทาง; ถ้ายังไม่
มีการเดิน ไม่ประสบความสำเร็จในการเดิน ยังไม่เรียกว่าทาง. ถ้าเป็น
เรื่องทางวัตถุ ทางธรรมดาสามัญ พอเราสร้างถนนเสร็จ สร้างทางรถ
ไฟเสร็จ เราก็เรียกว่ามันมีทางแล้ว; แม้ไม่มใี ครเดิน แม้เปิดโล่งอยู่
อย่างนัน
้ ก็เรียกว่ามันมีทาง มีตว
ั ทางแล้ว. แต่ทางธรรมะ จะมีอย่างนั้น
ไม่ได้; ต้องมีได้ จะเป็นทางได้ต่อเมื่อมีการปฏิบต
ั ิลงไปแล้ว. แต่ทาง
ธรรมะ จะมีอย่างนั้นไม่ได้; ต้องมีได้ จะเป็นทางได้ตอ
่ เมื่อมีการปฏิบัติ
ลงไปแล้ว, แล้วจะต้องปฏิบต
ั เสร็
ิ จแล้วจึงจะเรียกว่า มีทางแล้ว ไม่ใช่
กำลังปฏิบัตอ
ิ ยูด
่ ว
้ ยซ้ำไป. เอาเถอะ อย่างน้อยเขาถือว่า เมื่อกำลังปฏิบัติ
อยู่ ก็เรียกว่ามีทาง แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ ต่อเมื่อปฏิบต
ั ิแล้วจึงเรียกว่ามีทาง;
ตัวทางมันกลายเป็นว่า ทางที่ได้มค
ี นเดินไปแล้ว ปฏิบัติแล้ว มีผลแล้ว นี้
คือทางที่สมบูรณ์.
(โมกขธรรมประยุกต์, ๒๕๑๙: ๒๙๘-๒๙๙)
เมื่อกล่าวถึง ธรรมะอย่างเซ็น ของพวกเรา ขอให้จำไว้ว่า จำเดิม
ตั้งแต่ได้ถ่ายทอดกันมาเป็นครัง้ แรกนั้น ไม่เคยสอนกันเลยว่า คนเรา
ต้องแสวงหาด้วยการศึกษา หรือต้องสร้างความคิดขึ้นในรูปต่างๆ คำที่
พูดว่า “การศึกษาเรื่อง หนทาง ทางโน้น” นั้น เป็นแต่เพียงโวหารกล่าว
ทางบุคคลในขั้นเริ่มแรก ของการดำเนินตามทางธรรมดาของเขา
เท่านั้น.
ตามความจริงแล้ว ทาง ทางนั้นไม่รวมอยู่ในสิ่งที่ต้องศึกษาเลย.
การศึกษา ย่อมนำไปสูก
่ ารหน่วงเอาความคิดในรูปต่างๆ ไว้โดยท่าเดียว,
เมื่อเป็นดังนั้น ทาง ทางโน้นก็มแ
ี ต่จะถูกเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง.
ยิ่งไปกว่านั้นอีก, ทาง ทางโน้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิง่ ใด ที่ต้งั อยู่เป็น
พิเศษ, มันถูกขนานนามว่า มหายาน-จิต คือ จิต ซึ่งไม่อาจหาพบได้ขา
้ ง
ในหรือข้างนอก หรือตรงกลาง. โดยแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีตำแหน่ง
แหล่งที่อยู่ ณ ที่ใดเลย.
ข้อปฏิบัติข้น
ั แรกที่สด
ุ คือการเว้นเสียจากความคิดในรูปต่างๆ ซึ่ง
ตั้งรากฐานอยู่บนความรู้ท่เี คยเล่าเรียนมา, ข้อนี้หมายความว่า แม้พวก
เธอจะได้ดำเนินการปฏิบัตไ
ิ ปโดยวิธีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ชนิดนั้นตามที่
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เธอเคยเชี่ยวชาญมา จนหมดความรู้, ถึงขั้นนั้นแล้ว เธอก็จะยังไม่
สามารถพบตำแหน่งแหล่งที่ของ จิต นั้นอยู่น่น
ั เอง.
ทาง ทางนี้ เป็น สัจจธรรม ฝ่ายนามธรรม และเป็นสิ่งทีไ
่ ม่มช
ี ื่อ
ไม่มีสมญามาแต่เดิม.
มันเป็นเพราะสัตว์โลก ได้พากันแสวงหาสัจจะนี้อย่างโง่เขลา
และคว้าไปคว้ามา ในขั้นทดลองอยู่ร่ำไปเท่านัน
้ เอง พระพุทธเจ้าทั้ง
หลายจึงได้มาปรากฏในโลกนี้ และสอนสัตว์เหล่านั้น ให้เพิกถอนวิธี
การปฏิบต
ั ิ เพื่อการเข้าถึงสัจจะวิธน
ี ั้นเสียให้หมดสิ้น. โดยทรงเกรงไปว่า
จะไม่มีผ้ใู ดเข้าใจในวิธีการของพระองค์ พระองค์จึงได้ทรงเลือกเอา
คำว่า “ทาง” มาใช้.
พวกเธอต้องไม่ปล่อยให้คำว่า “ทาง” คำนี้ จูงเธอไปสู่การก่อรูป
แห่งความคิดขึ้นในจิต ว่าเป็นทางสำหรับเท้าเดิน (ถนน) ด้วยเหตุน้แ
ี หละ
จึงมีคำกล่าวไว้ว่า “เมื่อปลาตัวนั้นถูกจับได้แล้ว เราก็ไม่สนใจกับ ลอบ
อีกต่อไป” ดังนี้.
เมื่อใดกายและจิต มีการโพล่งออกไปเอง ถึงธรรมชาติเดิมของ
มันได้ ทาง ทางนั้นก็เป็นอันว่าเดินเสร็จแล้ว และ จิต ก็เป็นอันว่าได้ถูก
เข้าใจอย่างซึมซาบแล้ว.
สมณะ ได้นามว่า สมณะ ก็เพราะรู้แจ้งแทงตลอดแหล่งกำเนิด
เดิมของสิง่ ทั้งปวง. ผล คือ ความเป็นสมณะเช่นนั้น ลุถึงได้ด้วยการทำ
ความสิ้นสุดให้แก่ความกระหายใคร่จะลุถงึ ทุกอย่าง
เสีย, มันไม่ได้มาจากการศึกษาจากตำราเลย.
(คำสอน ฮวงโป: ๕๐ – ๕๑)
มรรคมีองค์แปด
ข้อปฏิบัติทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์น้น
ั ท่านเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า ทาง หรือ หนทาง.
หนทางในที่นี้ ก็หมายถึง ทางแห่งการปฏิบต
ั ิด้วย กาย วาจา ใจ,
ปฏิบต
ั ใิ ห้เกิดความชอบ ความถูกต้อง ขึ้นในที่ทก
ุ สถาน ก็จะเรียกว่
า “ทาง” ได้ทั้งนั้น จะประกอบด้วยองค์กี่อย่างก็ได้ แต่โดยปกติแล้ว
ทรงจำแนกไว้เป็น ๘ องค์ด้วยกัน คือ:สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น โดยเป็นภาษาไทย ก็ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ
หรือ ความเห็นอันถูกต้อง เป็นข้อแรก แล้วก็ม:ี ความมุ่งหมายใฝ่ฝน
ั ที่ถูกต้อง เป็นข้อที่สอง.
มีการพูดจาที่ถก
ู ต้อง เป็นข้อทีส
่ าม.
มีการกระทำที่ถูกต้อง เป็นข้อที่สี่.
มีการเลี้ยงชีวิตถูกต้อง เป็นข้อที่หา
้ .
มีการพากเพียรถูกต้อง เป็นข้อที่หก.
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มีการระลึกประจำใจ ในลักษณะที่ถก
ู ต้อง เป็นข้อที่เจ็ด, และ
มีการตั้งใจมั่นแน่วแน่ อยู่ในภาวะที่ถก
ู ต้อง เป็นข้อทีแ
่ ปด.
แต่วา
่ ธรรมะทั้งแปดข้อนี้ จะสำเร็จประโยชน์ได้ ก็ตอ
่ เมือ
่ เป็น
ธรรมสมังคี คือมีสัดส่วนเสมอกัน แล้วผสมเป็นอันเดียวกัน ท่านจึง
เรียกสั้นๆ ว่า “ทาง”; และเป็นทางที่ประกอบไปด้วยองค์ ๘ ประการ
สำหรับสัตว์จะดำเนินไปโดยสะดวก นี้เรียกว่าทาง.
(วิสาขบูชาเทศนา, ๒๕๒๕: ๑๐ – ๑๑)
มัชฌิมาปฏิปทา
ลัทธิท้งั สองนี้ (เชื่อว่ากามสุขเป็นนิพพาน และการบำเพ็ญการ
ทรมานร่างกายให้หมดสมรรถภาพ) ได้มผ
ี ู้ถือปฏิบัติกันอยู่ทั่วไป ในยุค
ก่อนหน้าพุทธกาลและกระทั่งถึงพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงอุบต
ั ิขึ้นใน
โลก ได้ตรัสรู้ส่งิ ใหม่ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา; ไม่แวะเข้าไปหาที่สุด
โต่งทัง้ สองอย่างนั้น แต่อยู่ตรงกลาง พระองค์จงึ ได้บัญญัตินามของ
การปฏิบต
ั ิน้ว
ี า
่ มัชฌิมาปฏิปทา คือการปฏิบัติในสายกลาง หรืออยู่ตรง
กลาง และทรงยืนยันว่าเป็น ปุพเพ อนนุสส
ฺ ุเตสุ คือสิ่งที่ฉน
ั ไม่เคยได้ยน
ิ
ได้ฟังมาแต่ก่อน. ก็แปลว่า ข้อปฏิบต
ั ิน้ี เป็นสิ่งที่ทรงรู้เอง ค้นพบเอง ได้
แก่ข้อปฏิบต
ั ิท่เี ราเรียกกันในบัดนี้ว่า “มรรคมีองค์แปดประการ” เราจะ
เห็นได้ทน
ั ทีว่าทางสายกลางนั้น ก็คือไม่ตามใจตัวเองเกินไป และก็ไม่
บีบคั้นตัวเองเกินไป นี้เป็นหลักใหญ่ แต่ประคับประคองตัวเอง ให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะที่สม ที่จะมีการวิวฒ
ั น์ทางสติปัญญาเรื่อยไปตามลำดับ
เพราะการทีไ
่ ปทำตัวให้ลำบากด้วยการกินการนอน อะไรก็ตาม เรียก
ว่าเป็นการฝึกชนิดหนึ่ง เท่ากับการที่ไปบำรุงบำเรอตัวในทางกามสุขให้
มึนเมาไปเหมือนกัน จึงจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัตท
ิ ุกอย่างให้อยู่
ในลักษณะที่เหมาะสม ที่จะดำเนินไปตามความมุ่งหมายของหลัก
ปฏิบต
ั น
ิ น
ั้ ๆ จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินไปตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่ง
เดินสายกลาง.
(หลักปฏิบต
ั ท
ิ ่ส
ี ำคัญในพุทธศาสนา, ๒๕๔๒: ๕๑ - ๕๒)
อยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติ
มรดกที่ ๑๒๖ : อยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติ นั้นให้ความ
สะดวกในการเข้าถึงสัจธรรมของธรรมชาติ อันจะทำให้หมดปัญหาทุก
ประการ ที่เกิดมาจากธรรมชาติ เพราะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้น ได้
โดยแท้จริง.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๓๐)
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การอยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติ ก็ขอให้ทดลองให้มาก แล้วก็
จะรู้อะไรมาก ถ้าหันหลังให้ธรรมชาติ ก็รู้อะไรน้อย ในส่วนที่จะต้องรู้.
ธรรมชาติทั้งทางฝ่ายวัตถุ ธรรมชาติท้งั ทางฝ่ายที่เป็นนามธรรม คือ
เป็นจิตใจ กระทัง่ ว่าทุกคนก็เป็นเกลอกับธรรมชาติ สังคมโลกทั้งโลก
คือมนุษย์ท้งั หมด ก็คอ
ื สัตว์ท่จ
ี ะเป็นเกลอกับธรรมชาติ สังคมโลกทั้ง
โลกคือมนุษย์ทั้งหมดก็คือสัตว์ที่จะเป็นเกลอกับธรรมชาติ โลกก็ดก
ี ว่านี้;
โลกนี้จะดีกว่าที่เป็นอยู่ทก
ุ วันนี.้ เดี๋ยวนี้มนุษย์โลกไม่แยแสกับธรรมชาติ
ไม่รู้ไม่ช้ก
ี ับธรรมชาติจะเอาแต่ประโยชน์ของตน; ฉะนั้นเราจะพิจารณา
เรื่องการเป็นเกลอกับธรรมชาติน้ี ให้ละเอียดต่อไปอีก.
ในชั้นแรกมันมีปัญหาอยู่ท่ค
ี ำว่า “ธรรมชาติ” ในภาษาไทย หรือ
ภาษาธรรมดาๆ นี้ ก็มค
ี วามหมายไม่คอ
่ ยตรงกัน; ยิ่งไปเทียบกับคำฝรั่ง
ที่ว่า nature แล้วยิง่ ทำให้เข้าใจกันยาก ยิ่งไปเทียบภาษาบาลีแล้วยิ่งมี
ความหมายกว้างแคบกว่ากัน หรือไปคนละทิศทาง.
ในภาษาไทย เมื่อพูดถึงธรรมชาติ ก็ดจ
ู ะเล็งถึงอาการ หรือวัตถุ
สิ่งของที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ, แล้วก็นย
ิ มรู้กน
ั แต่เพียงเรื่องทางฝ่ายวัตถุ.
ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมชาติกว้างกว่านั้นมาก จนไม่มีอะไรที่มใิ ช่
ธรรมชาติ; แม้พระนิพพานก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง. ต่อเมื่อเรียนบาลี
เรียนธรรมแล้วจึงจะรู้ว่า พระนิพพานก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง ถ้าเรียน
อย่างที่เรียนๆ กันอยู่ตามปกติ นี้จะไม่ได้รับฟังอย่างนั้น, จะไม่เข้าใจ
อย่างนัน
้ ได้, เป็นภาษาธรรมะชั้นปรมัตถ์แล้ว ก็ยิ่งยืนยันข้อนี้ชด
ั เจนที่สุด
ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติ. ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ ๖ ธาตุน้ี
ก็เป็นธรรมชาติ ประกอบกันขึ้น เป็นสัตว์ เป็นคนก็เป็นธรรมชาติ, เป็น
ไปตามธรรมชาติ ยังคงเรียกว่า ธรรมชาติอยู่นั่นเอง.
ถ้ามาประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ ของมนุษย์ ก็คอ
ื ธรรมชาติที่
รวมกลุ่มกันเรียกว่าสังขาร มันก็คือธรรมชาติ; แต่ภาษาไทยไม่ยอมใช้
อย่างนัน
้ , ไม่ยอมให้ความหมายอย่างนั้น พอผิดจากภาวะเดิมก็ไม่เรียก
ว่า ธรรมชาติ. พอจะพูดคำนีก
้ ับชาวต่างประเทศ เราก็ไม่มีคำอื่น คือ
เราไม่ทราบ ทราบแต่คำว่า nature.
ทีน้ค
ี ำว่า nature นั้น ก็มค
ี วามหมายจำกัดบางสิ่งบางอย่าง มาอาจ
จะใช้แก่สิ่งที่เราเรียกว่านิพพานได้เลย มันมีความหมายเฉไปทางอื่น
แคบกว่าคำว่าธรรมชาติในภาษาไทยเสียอีก. บางทีใช้คำว่า nature เป็น
เพียงลักษณะปรกติธรรมดาของคน ของสัตว์ ของอะไรไปในทำนองนั้น;
ไม่ใช่หมายถึงทุกสิ่ง ฉะนั้นไปหาคำพูดเอาเอง. ผมเคยปรึกษากับชาว
ต่างประเทศบางคน เขาก็จนปัญญาเหมือนกัน จะเอาคำอะไรมาแทน
มาใช้คู่กบ
ั คำว่าธรรมชาติในภาษาบาลี และเป็นภาษาทางธรรม.
(ราชภโฏวาท, ๒๕๑๗: ๗๒-๗๔)
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พระพุทธเจ้าท่านอยู่ มีชีวิตอยู่ ดำรงชีพอยู่ อย่างทีเ่ รียกว่า เป็น
เกลอกับธรรมชาติ; ผมก็จะย้ำคำว่า เป็นเกลอกับธรรมชาติ นี้เรื่อยๆ ไป
ไม่กลัวใครเบื่อ; เพื่อว่าเราจะได้เป็นอยู่อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้า. เมื่อ
เราเป็นอยู่อย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้า มันก็ง่ายขึ้นมา ที่จะเกิดความ
รู้สึกคิดนึก อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้า หรือว่าอย่างน้อย เราจะเข้าใจ
ความคิดนึกพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น เพราะว่าเราได้ปรับทุกอย่าง ให้
เป็นการอนุโลมกันแก่พระพุทธเจ้า เรื่องกิน เรื่องอยู่ เรื่องหลับ เรื่อง
นอน เรื่องแวดล้อมทั้งหลายนี้ มันคล้ายกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่.
ที่เราจะต้องนึกกันอยู่เสมอๆ ก็ว่า พระพุทธเจ้าประสูติกลางดิน,
ท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็กลางดิน, ท่านปรินพ
ิ พานก็กลางดิน, ท่าน
สอนสาวกอย่างที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เรียกว่า กลางดิน ที่ตรง
ไหนก็ได้; แม้โรงธรรม ธรรมสภานั้นก็กลางดิน, แล้วที่อยู่ของพระพุทธ
เจ้าก็กลางดิน. ไปดูเดี๋ยวนี้ ร่องรอยที่ยังเหลืออยู่ กุฏพ
ิ ระพุทธเจ้าก็
พื้นดิน. ฉะนั้นท่านจะประทับบรรทมบนกลางดินด้วยผ้ารองบ้าง หรือว่า
จะบนเตียงเตี้ยๆ อย่างเตียงแขกเตี้ยๆ นั่นบ้าง ก็สด
ุ แท้เรียกว่าประสูติ
กลางดิน ตรัสรู้กลางดิน นิพพานกลางดิน สอนกลางดิน เป็นอยู่กลางดิน
กุฏิพื้นดิน; แต่พวกเราสมัยนี้ มันอยากอยู่บนกุฏิ บนเครื่องปูลาด บนที่
นั่งที่นอนอันสบาย อย่างที่เห็นกันอยู่น่น
ั แหละ, แล้วบางคนยังมากไป
กว่านั้น ไกลไปกว่านั้น คืออยากจะอยู่บนวิมาน ทำบุญกุศลต่างๆ ก็
อุทศ
ิ ให้ไปเกิดบนวิมานอย่างนีม
้ ันอยากไปอยู่บนวิมาน. แล้วจะพบกับ
พระพุทธเจ้าได้อย่างไร. คนหนึ่งมันอยากอยู่บนวิมาน, พระพุทธเจ้า
ท่านอยู่กลางดิน นี้มันไม่มท
ี างจะพบกัน.
(ราชภโฏวาท, ๒๕๑๗: ๕๒๕-๕๒๖)
เรียนจากมหรสพทางวิญญาณ
เรียนจากมหรสพทางวิญญาณ. ไม่คอ
่ ยมีใครรู้ หรือว่าเคยคิด
หรือไม่ยอมคิดด้วยซ้ำไปว่ามหรสพทางวิญญาณนี้มน
ั มีอยู่. รู้จก
ั แต่วา
่
มีมหรสพทางเนื้อหนังที่ตลาด เป็นหนังเป็นละครที่ตลาด นั่นมันทาง
เนื้อหนัง; มหรสพทางวิญญาณนีว
้ เิ ศษเหลือเกินเหลือประมาณ แต่ไม่มี
ใครสนใจ.
เอาละจะเริ่มเรื่องตั้งแต่ตั้นไปว่า การที่ทุกคนมานั่งอยู่ที่น่ี กำลัง
ได้รับประโยชน์จากมหรสพทางวิญญาณ และทำให้ตด
ิ ใจและมาอีก
บ่อยๆ เพราะมันมีมหรสพทางวิญญาณทีต
่ รงที่เรานั่งอยู่ทน
ี่ .ี่ จะเอาที่
อะไร มันได้ท้งั นั้น เพราะมหรสพทางวิญญาณที่ตรงนั้นคือตัวธรรมะที่
แท้จริง. ธรรมะที่แท้จริงปรากฏในใจเมื่อไร แก่ใจเมื่อไร เมื่อนั้นเรียกว่า
ใจมันได้ดูมหรสพทางวิญญาณ.
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ตัวอย่างที่งา
่ ยที่สด
ุ ก็คอ
ื ว่า ก้อนหิน ก้อนดิน ต้นไม้ตน
้ ไร่
ภูมิประเทศที่เรานั่งอยู่ท่น
ี ี่ มันเป็นอุปกรณ์ หรือเป็นเครื่องมือ หรือเป็น
โรงมหรสพทางวิญญาณ. อยู่ที่บ้านมันมีแต่เรื่องตัวกูของกูกลุ้มไปอยู่
ตลอดเวลา. ทีนี้พอมานั่งลงตรงนี้ ที่นี่ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้ม
ทางกาย หรือทางจิตมันเปลี่ยนหมด; เพราะต้นไม้ เพราะก้อนหิน
เพราะกรวดดิน มดแมลงที่น่ม
ี ันล้วนแต่หยุดและเย็น, ที่น้ก
ี ็ดงึ ดูดจิตใจ
ของคนที่มานั่งแถวนี้ให้ลืม ให้ลืมตัวกูของกู ให้ลม
ื ความเห็นแก่ตว
ั ที่
กลัดกลุ้มอยู่ในใจ ทีเ่ อามาจากบ้าน.
ที่บา
้ นเต็มไปด้วยเรื่องตัวกูของกู นั่นนีอ
้ ย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวโลภ
นิด เดี๋ยวโกรธหน่อย เดี๋ยวโง่หน่อย สลับวนเวียนกันอยูแ
่ ต่เรื่องตัวกู
ของกูอยู่ท่บ
ี ้าน. พอมาที่วัดนั่งลงตรงนี้ อำนาจหรืออิทธิพลของพระเจ้า
กล่าวคือของต้นไม้ของใบไม้ ของก้อนหิน นี้มน
ั ดึงดูดจิตใจ จูงจิตใจไป
แต่ในทางให้ลม
ื เรื่องบ้าที่สด
ุ โง่ท่ส
ี ุด ที่บ้านเสียให้หมด; จิตมันก็เลยว่าง
จากตัวกูของกู; ความสะอาด สว่าง สงบ เยือกเย็นตามธรรมชาติโดย
บังเอิญมันก็เกิดขึ้นในใจ. เราก็รู้สก
ึ สบายใจบอกไม่ถก
ู เพราะนั่งอยู่ที่น่ี;
แล้วโง่จนไม่ร้ว
ู า
่ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น.
ควรจะนึกสักหน่อยว่า เพราะสิ่งเหล่านี้มน
ั ดึงดูดจิตใจไปแต่ใน
ทางให้หยุด; ไม่ยใุ ห้ยุ่ง ไม่ยใุ ห้วุ่น; มันดึงดูดไปแต่ในทางให้หยุด เราก็
เลยแพ้มัน จิตมันหยุด หยุดตัวกูของกู มันก็เลยเย็น. นี่พอหยุด แล้วก็เย็น
เย็นแล้วมันก็สบาย สบายใจบอกไม่ถก
ู . นี่อำนาจของพระเจ้าคือ
ธรรมชาติน้ี ให้เกิดความรู้สก
ึ พอใจชนิดหนึ่งในทางวิญญาณ มีความ
เอร็ดอร่อยเหมือนเรื่องของกิเลส แต่ไม่เป็นอย่างเดียวกัน; มีความ
เอร็ดอร่อยเท่ากัน แต่ไม่ใช่อย่างเดียวกัน. มหรสพทางเนื้อหนังมัน
เอร็ดอร่อยไปตามแบบของกิเลส, มหรสพทางวิญญาณนี้มน
ั ก็
เอร็ดอร่อยไปตามแบบของวิญญาณ. เดี๋ยวนี้กป
็ ระจักษ์แก่ใจเราเองแล้ว
ว่ามันสบายจริง มันสบายใจบอกไม่ถก
ู ลืมความตาย ลืมความเกิด
ความแก่ ความเจ็บความตาย และลืมตัวกู ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง เหลืออยู่
แต่ความว่าง คือความสงบ หรือความสะอาด แล้วแต่จะเรียก.
ความรู้สึกชนิดนี้กำลังได้รับอยู่ท่จ
ี ิตใจนั้น คือ มหรสพ
ทางวิญญาณ. ขอให้ทา
่ นทัง้ หลาย เรียนพุทธศาสนาตัวจริงจากตัว
มหรสพทางวิญญาณ คือความสบายใจที่แท้จริงที่กำลังได้รับอยู่ว่ามัน
คืออะไร? มันมาจากอะไร? มันจะมาได้โดยวิธใี ด? อย่างนี้ให้มากขึ้น; ไม่
เท่าไรก็จะรู้เรือ
่ งนิพพาน คือความว่างจากตัวกู ไม่มีตัวกูไม่มีของกู;
นั้นแหละคือมหรสพทางวิญญาณ. เมื่อใดมันปรากฏแก่ใจ จงรีบเรียนๆ ๆ
ๆ ให้รู้จก
ั สิ่งนี้ให้มากทีส
่ ุด. เดีย
๋ วนี้โอกาสมันมีแล้ว มันปรากฏแก่ใจบ้าง
แล้วก็รบ
ี เรียนเสีย. เรียนจากหนังสือไม่ได้ ไม่มีทางที่จะเรียนจากพระ
ไตรปิฎก ไม่มีทางที่จะเรียนจากครูบาอาจารย์ อย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน
ว่า บ้าเปล่าๆ . เรียนโดยอาการ ๑๐ ประการอย่างในกาลามสูตรนั้นใช้
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ไม่ได้ ต้องเรียนจากความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สก
ึ ที่เป็น
มหรสพทางวิญญาณ คือ มันน่ารัก น่าพอใจ น่าปรารถนา น่าไปตาม
แบบของธรรมะ ไม่เกี่ยวกับกิเลส. พูดให้ชด
ั ลงไปอีกทีว่าเมื่อใดมีความ
สบายใจในลักษณะนี้ ในลักษณะนี้โดยเฉพาะขอให้รบ
ี เรียนมัน; เรียนที่
ตัวลักษณะนี้ เรียนทีต
่ ว
ั สิ่งนี้ แล้วก็จะพบได้เองว่า นี้คือความสบายใจที่
แท้จริง.
ความสบายใจที่มีเงินมาก มีอะไรมาก มีลก
ู หลานดี ลูกหลาน
พะเน้าพะนอดี ความสบายใจชนิดนั้นมันคนละแบบ คนละอย่าง แล้ว
หลอกลวง; สู้ความสบายใจตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ได้ คือความ
สบายใจเมื่อได้ชมมหรสพทางวิญญาณด้วยวิญญาณ แล้วรีบศึกษามัน
ให้ก้าวหน้าๆ ๆ ๆ จนกระทั่งเป็นมรรคผลนิพพานที่ถาวร. เดี๋ยวนี้เป็น
มรรคผลนิพพานชั่วคราวชั่วขณะไปเสียหมด. อย่างนี้อาตมาเรียกเอาเอง
ใครจะว่าบ้าบอก็ตามใจ ว่า “เรียนจากมหรสพทางวิญญาณ”.
(สันทัสเสตัพพธรรม, ๒๕๑๖: ๒๓๘-๒๔๑)
หลักการปฏิบัตท
ิ แ
ี่ ท้จริง
มรดกที่ ๕๑ : หลักการปฏิบัตท
ิ แ
ี่ ท้จริง ไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติ
(เข้าโลง) ล้วนแต่เป็นสันทิฏฐิโก – อกาลิโก คือปรากฎแก่ใจ ในทันทีท่ี
กระทำ และรับผลของการกระทำ. ส่วนที่เนิ่นนานไปจากนั้น เป็นเพียง
ผลพลอยได้ฝ่ายวัตถุธรรมในความรูส
้ ึกของปุถุชนธรรมดา.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๘)
ปัจจุบน
ั ธรรม
มรดกที่ ๖๖ : ไม่ตอ
้ งอาลัยอดีต – ไม่ตอ
้ งพะวงอนาคต ขอแต่ให้
ทำหน้าที่ของตน อย่างถูกต้องในปัจจุบัน ก็เพียงพอแล้วที่จะไม่เป็นทุกข์
และไม่เป็นปัจจัยแก่สัสสตทิฏฐิ คือตัวตนที่เวียนว่ายไปในวัฏฏะ.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๑)
ลักษณะพิเศษอีกอันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้เข้าใจ
ในพุทธศาสนาของเรายิง่ ขึ้น; คือว่าพุทธศาสนาของเรานัน
้ มีลักษณะใน
การที่พุ่งเข้าไปหาปัญหาเฉพาะหน้า. “ปัญหาเฉพาะหน้า” ในที่น้ก
ี ็คอ
ื ว่า
เราจะเอาความทุกข์ออกไปเสียจากจิตใจของเราได้อย่างไร? คือเราจะ
ปอกสิ่งที่ห้ม
ุ ห่อจิตใจได้อย่างไร? นี่เรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้า. เราไม่
เอาปัญหาที่ไม่ใช่เฉพาะหน้า เช่นเราเกิดมาจากไหน? ใครสร้างโลกนี้
เป็นต้น? หรือปัญหาอนาคต ที่เราจะไปข้างหน้าอย่างไร? ตายแล้วจะเกิด
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เป็นอะไร? อย่างนีย
้ ังไม่ใช่ลักษณะของพุทธศาสนาอันแท้จริง และไม่ใช่
เป็นความมุ่งหมายของพุทธศาสนา; เพราะเหตุว่าถ้าแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
คือเอาความทุกข์ออกไปจากจิตใจหรือปอกลอกเอาสิ่งที่ห้ม
ุ ห่อจิตใจไป
เสียหมด จนเหลือแต่ความบริสท
ุ ธิ์ได้แล้ว ปัญหาอดีตอนาคตก็หมดไป
ไม่มีความจำเป็น.
เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาของเราจึงมีลก
ั ษณะตายตัวที่วา
่ : อย่า
ไปห่วงข้างหน้า ข้างหลังเลย รี่เข้าใส่ปัญหาเฉพาะหน้า ที่วา
่ จิตใจเดี๋ยวนี้
เป็นอย่างไร; มีอะไรหุ้มห่อเราอยู่หรือไม่. เมื่อปอกชั้นหนึง่ แล้วยังไม่พอ
ใจ ยังมีอะไรหุ้มห่ออยู่อีก, ยังมีของหุ้มห่อ ซึ่งมีน้ำหนักกดอยูใ่ นจิตใจอีก;
ปอกอีกๆ จนถึงสิ่งนั้น. กิรย
ิ าอย่างนี้เรียกว่า “การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า”
พุทธศาสนามีหลักเพียงเท่านี้ จึงไม่เป็นของยากเกินไปที่จะต้องวิตก
กังวลว่าจะต้องมีครู มีอาจารย์ อย่างนั้นอย่างนี้ และจะต้องอาศัยพระ
ไตรปิฏกมากมาย นี่เป็นลักษณะที่คู่กันกับพุทธศาสนาในส่วนลึก. พระ
พุทธเจ้าโดยเฉพาะของพระองค์น้ี ท่านตรัสตำหนิตเิ ตียนผูท
้ ี่สนใจใน
ปัญหาอดีตอนาคตเป็นอย่างยิ่ง.
(ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖: ๑๕)
โพชฌงค์ ๗
ธรรมที่มน
ั จำเป็นสำหรับชีวต
ิ นี้ มันจะช่วยให้งานในชีวต
ิ นัน
้ ง่าย
ราบรื่น เป็นไปสะดวก, และป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันไป
ในตัว มันตรงจุดของปัญหาที่คณ
ุ เสนอถามมา ว่าทำอย่างไรจึงจะ
ป้องกันความทุกข์ได้ แล้วดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วได้. นี่ถา
้ ฆราวาสมี
หลักธรรมะอย่างโพชฌงค์อยู่เป็นประจำในการงานที่กระทำ การงาน
นั้นก็สำเร็จไปได้ โดยง่าย โดยเร็ว แล้วจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นได้เลย.
ทีน้ี ถ้าสมมุตว
ิ า
่ ความทุกข์เกิดขึ้น ธรรมะนี้ก็จะช่วยให้หมดไป.
ถ้าจะเอาธรรมะสูงสุดหมวดนี้ ที่เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพานโดยตรงนี้มาใช้
ในชีวต
ิ ฆราวาส เราก็ถอ
ื เอาแต่ความหมาย ถือเอาแต่หลัก หรือความ
หมาย แล้วเอามาใช้ให้ถูกเรื่องของมัน; เช่นเครื่องมือสำหรับตัด ทีเ่ ขา
ตัดของที่สูงที่แพงอะไร; ถ้าเรามาใช้สำหรับตัดหญ้าที่ราคาถูกๆ มันก็ได้
เหมือนกัน; เพราะความหมายมันถูกใช้ในลักษณะที่เป็นการตัด. สำหรับ
โพชฌงค์ จะเอามาใช้ได้อย่างไร คุณจำให้แม่นยำ :
สติ – นีเ้ ราระลึกในเรื่องนั้นอย่างทั่วถึง ว่า มันมีอะไรบ้าง กี่อย่าง
กี่สิบอย่าง มองดูรอบด้าน. ระลึกขึ้นมาอย่างทัว
่ ถึง; สติมันระลึกอย่าง
ทั่วถึง.
ธัมมวิจยะ – ก็เลือกเอาแต่อันที่ตรงจุด นอกนัน
้ ก็ไม่ต้องเอา.
ธัมมวิจยะ นี้หมายความว่า เลือกเอาแต่ท่ต
ี รงจุด ที่ตรงแก่เรื่องของเรา
หรือหน้าที่การงานของเรา โดยเฉพาะในอันนั้น ในเรื่องนั้น.
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วิรย
ิ ะ – นั้นบากบั่นลงไปให้เต็มความสามารถ ในจุดนั้น ในสิง่ ที่
ทำนั้น.
ปีติ – ให้อิ่มอกอิ่มใจ ในการได้กระทำนั้นอยู่เสมอ มันได้หล่อ
เลี้ยงวิริยะ. วิรย
ิ ะนี้ถา
้ หนักเข้ามันเหนื่อย เหนื่อยเข้าเดี๋ยวมันก็ทอ
้ แท้
หรือชักเขวต้องมีอะไรมาหล่อเลี้ยงมัน อย่าให้วิรย
ิ ะอ่อน กำลังหรือเขว
ก็คือ ปีต,ิ พอใจอยู่ในสิ่งที่กำลังกระทำ. ยกตัวอย่างเช่น ชาวนาฟันดินอยู่
ทีละก้อนๆ กลางแดดกลางลม อย่างนี้ นั่นวิริยะ; นี้มันหล่อเลี้ยงด้วยปีติ.
ฟันได้ก้อนหนึ่งก็สำเร็จไปก้อนหนึ่ง ฟันอีกก้อนก็สำเร็จไปอีกก้อน;
เพราะหล่อเลี้ยงไว้ดว
้ ยปีตอ
ิ ย่างนี้ วิรย
ิ ะมันก็เป็นไปได้เรื่อย. ถ้าไม่เอาปี
ติมาหล่อเลี้ยงมันเกิดขี้เกียจ คือนึกว่ามันยังมีอก
ี เยอะนัก มัวฟันอยู่ทีละ
ก้อน เมื่อไรจะเสร็จ; มันก็ท้งิ งานเสีย. เพราะฉะนั้น ความอิ่มอกอิ่มใจ
คือปีตน
ิ ี้ มันจะหล่อเลี้ยง วิรย
ิ ะ.
ต่อไป ก็จะเป็น ปัสสัทธิ – คือเข้ารูป, ความรำงับลงของปัญหา
ต่างๆ เขาแปลว่า ความรำงับแห่งจิต; แต่ผมแปลว่า ความเข้ารูปแห่งสิ่ง
ทุกสิ่งทีม
่ ันเกี่ยวกับจิต. ในที่นี้ของเรามันก็เกี่ยวกับการงาน เกีย
่ วกับ
ปัญหา เกี่ยวกับหน้าที่; พูดง่ายๆ ตามภาษาปัจจุบันนี้กว
็ า
่ งานมันเข้ารูป.
ถ้าเราทำมาอย่างนี้แล้ว งานที่ทำมันเข้ารูปเข้ารอย เรียกว่าปัสสิทธิ;
ระงับความวุน
่ วายที่เกี่ยวกับปัญหาจุกจิกหยุมหยิมอะไรไปหมด, นั้นมัน
รำงับไปหมด.
ทีน้ก
ี ็มาถึง สมาธิ – แปลว่าระดมกำลังทั้งสิ้นเท่าที่มอ
ี ยู่ กำลังจิต
ทั้งสิ้นเท่าที่มีอยู่ลงไป ในนั้นอย่างเดียว เพียงอย่างเดียว คือ แน่วแน่.
ข้อสุดท้าย อุเบกขา – ความวางเฉย คือปล่อยให้มน
ั เป็นไปอย่าง
นั้น เราเพียงแต่รอ, เราไม่ทำอะไรเพียงแต่รอ. เมื่อทุกสิ่งมันเข้ารูปแล้ว
กำลังก็ใช้ลงไปหมดแล้ว ทีนี้กร
็ อจนกว่ามันจะถึง, ไม่ได้ทำอะไร.
อุเบกขาจึงถูกเปรียบกับอาการ เหมือนกับว่า ถือเชือก ถือบังเหียนอยู่
เฉยๆ มันเป็นไปได้เอง. ถ้าเปรียบด้วยรถสมัยโบราณก็เป็นรถม้า; มันก็
ต้องจัดเสร็จเรียบร้อย จนม้าก็รู้เรื่องดี, ถนนหรืออะไรก็เข้ารูปเข้ารอย
กันดี; คนขับก็เพียงแต่ถอ
ื เชือกเฉย; ม้าก็ว่งิ ไปตามถนนได้. นี้แหละชีวิต
ที่จัดเป็นรูปเป็นรอย เข้ารูปเข้ารอยดีแล้ว คนก็เพียงแต่อยู่เฉยๆ ปล่อย
ให้มันเป็นไป วิง่ ไป; อย่างนีเ้ ขาเรียกว่า “อุเบกขา” อย่าเข้าใจว่า เฉยไม่
ทำอะไรมาแต่ทแ
ี รก, มันเฉยเมื่อทุกสิ่งมันเข้ารูปเข้ารอยแล้ว.
(ฆราวาสธรรม, ๒๕๑๘: ๑๕๖-๑๕๘)
โคตมีสูตร: เกณฑ์วด
ั เรื่องความผิด – ความถูก
สำหรับเกี่ยวกับความผิดความถูกนี้ เรามีสต
ู รชื่อ โคตมีสต
ู ร;
เกี่ยวกับโคตมีสูตรนี้ระบุหลักที่จะให้ตด
ั สินได้ดว
้ ยตนเองว่า อย่างไรผิด
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อย่างไรถูก อย่างไรควร อย่างไรไม่ควร. ทั้งหมดมีอยู่ ๘ ข้อ; ถ้ามันเป็น
ไปไม่ถูกในลักษณะ ๘ อย่างนี้แล้ว ให้ถอ
ื ว่าไม่ควร ไม่ถก
ู , พระพุทธเจ้า
ไม่ได้สอน. ต่อเมือ
่ มันตรงกันข้าม จึงจะถือว่าถูก หรือว่าควร ซึ่งพระ
พุทธเจ้าท่านสอน.
ข้อที่ ๑ ถ้าการกระทำนั้นมันเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจ นี่
แปลตามตัวหนังสือ. ถ้ามันเป็นไปด้วยความกำหนัดย้อมใจ ยึดมั่นถือมัน
่
เพิ่มขึ้นรอบด้าน; อย่างนี้กเ็ รียกว่า ไม่ควร ไม่ถก
ู พระพุทธเจ้าไม่
ได้สอน.
ข้อที่ ๒ มันเป็นไปเพื่อประกอบทุกข์ คือทำให้ลำบากโดยไม่จำ
เป็น, ทำให้ลำบากมากขึ้น กระทั่งเห็นกงจักรเป็นดอกบัว; อย่างนี้เรียกว่า
ไม่ถก
ู ไม่ควร พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน.
ข้อที่ ๓ มันสะสมกิเลส มันไม่ยอมลดกิเลส ไม่เป็นไปเพื่อลดกิเลส.
มันเพิ่มกิเลส เช่นเพิ่มความอยาก เป็นต้น; นี้ไม่ถูก ไม่ควร พระพุทธ
เจ้าไม่ได้สอน.
ข้อที่ ๔ เป็นไปเพือ
่ ความอยากใหญ่ ทะเยอทะยานไม่มีขอบเขต
ไม่มีความหมาย เช่น เดี๋ยวนี้จะไปโลกพระจันทร์ หรือจะไปโลกๆ อื่น
ต่อไปอีก หรือจะไปยิ่งๆ กว่าโลกพระจันทร์; นี้เป็นเรื่องอยากใหญ่.
ข้อที่ ๕ ไม่สน
ั โดษ หรือหิวอยู่เรื่อย เป็นเปรตอยู่เรือ
่ ย เพราะสิ่งที่
ได้มาเท่าไร มันไม่ทำให้เกิดความพอใจ หรือสนองความต้องการ; มัน
ต้องการอยู่เรื่อย เป็นเปรตอยูเ่ รื่อย.
ข้อที่ ๖ คลุกคลีกันเป็นหมู.่ ตัวหนังสือว่า สงฆ์น้น
ั ไม่อยู่กันเป็นหมู่
คือว่าปลีกตัวไปทำ
ความเพียร เพื่อจิตใจมีอส
ิ ระ มีความเหมาะสมที่จะรู้. สำหรับคนทั่วไป
คลุกคลีกน
ั เป็นหมู่นี้ เช่นชอบไปแออัดกันอยู่ในกรุงเทพฯ แม้วา
่ จะเพื่อ
การเล่าเรียน เพื่ออะไรก็ตาม; แต่ว่าส่วนลึกที่นา
่ กลัวก็คอ
ื ว่า ชอบไปอยู่
รวมกันเป็นหมู่ เพื่อมีอะไรชนิดที่เป็นที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน พออก
พอใจทางเนื้อหนังมากกว่า....
ข้อที่ ๗ เป็นไปเพือ
่ ความเกียจคร้าน. เกียจคร้านคือขี้เกียจทำงาน
ด้วยแรง มันไม่อยากเหนื่อย; นี้ก็เห็นชัดอยู่แล้ว. แต่ผมอยากจะขยาย
ความออกไปถึงว่า แม้การที่สมัยนี้มเี ครือ
่ งทุ่นแรงใช้ จนคนไม่ต้องทำ
งานนี้ มันก็เป็นเรื่องผิด เรื่องให้โทษ. เพราะมีเครื่องทุนแรงขึ้นในโลก
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง ทางการอะไรต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย.
อย่างในประเทศอินเดียแล้วน่าสงสารที่สุด คือเครื่องทุ่นแรงเข้าไปทำให้
เกิดการปั่นป่วนจนทำให้คนเป็นล้านๆ ไม่มีงานทำ ไม่มีทางทำมาหากิน
อย่างนีเ้ ป็นต้น....
ข้อที่ ๘ ข้อสุดท้ายว่า เลี้ยงยาก. อย่างเป็นพระเป็นเณรเลี้ยงยากนี้
มันไม่ไหวแล้ว มันไม่มีความเป็นพระเป็นเณร. แต่ถงึ ชาวบ้านฆราวาสก็
เถอะ ถ้าเลี้ยงยาก เดี๋ยวนี้กน
ิ จุบกินจิบ พิถีพิถัน มีพธ
ิ ีรต
ี องมากใน
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เรื่องกิน. กินข้าวกลางวัน ต้องขับรถหนึ่งชั่วโมงไปกินที่ร้านอาหารที่มช
ี อ
ื่
เสียงต่างจังหวัด นี้กม
็ ี; อย่างนี้คือพวกเลี้ยงยาก ซึ่งผิดหลักพระพุทธ
ศาสนา พระพุทธเจ้าไม่สอน.
(ฆราวาสธรรม, ๒๕๑๘: ๔๑๙ – ๔๒๑)
กาลามสูตร ๑๐
มรดกที่ ๓๕ : การใช้หลักกาลามสูตร ๑๐ ประการให้ถก
ู ต้องและ
ครบถ้วน เป็นหลักการและวิธีการอันแน่นอน ในการที่จะรักษาพุทธ
ศาสนาเอาไว้ได้ และในลักษณะที่จะเป็นที่พึ่งได้ อย่างแท้จริง และเป็น
การสืบอายุพุทธศาสนา ที่ตรงตามพุทธประสงค์, ได้เคยใช้วิธก
ี ารนี้อยู่
เป็นประจำ และสำเร็จประโยชน์เต็มตามความหมาย จึงของนำพิธี
กรรมอันนี้ มาฝากไว้เป็นมรดก.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๔)

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

หลักที่ตรัสแก่ชนชาวกาลามะ หลักปฏิบต
ั ิน้ี มีเป็นหลักอยู่วา
่ :เราอย่ายอมปฏิบต
ั ต
ิ ามโดยเหตุที่มน
ั เป็นการบอกต่อๆ กันมา...
เราอย่าปฏิบัตล
ิ งไป ด้วยเหตุผลแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่เคยทำตามสืบ
ต่อกันมา.
อย่าปฏิบต
ั ิไปตามข่าวลือ...
อย่าปฏิบต
ั ิลงไป ด้วยเหตุผลเพียงสักอ้างได้ ว่ามันมีอยู่ในตำรา
คือในปิฎก หรือในพระไตรปิฏก อย่ามีเหตุผลเพียงเท่านั้น.
อย่าปฏิบต
ั ิไปตามการเดา การเดาของตัวเอง
อย่าปฏิบต
ั ิไปตามคาดคะเนของตัวเอง
อย่าปฏิบต
ั ิไปตามการตรึกตามอาการ. สามข้อนี้คล้ายกันมาก
แต่วา
่ มีน้ำหนักต่างกัน: การเดานี้ ชื่อว่าต่ำมาก หรือง่ายมาก
เป็นของคนประมาทหรืออวดดี มากกว่าอย่างอื่น. ส่วนการคาด
คะเนนั้นค่อยเพลาลงหน่อย คือมีการหยั่งหน้าหยั่งหลังเป็นการ
เดาเหมือนกัน แต่ว่ามีการหยั่งหน้าหยั่งหลังที่ประณีตกว่า. ส่วน
การตรึกตามอาการนั้น หมายถึงการใช้เหตุผล ดีไปกว่าการคาด
คะเน แต่ก็เป็นเหตุผลชนิดที่อาจทำให้ตัวเองตกบ่อของตัวเองได้
ท่านเรียกว่าตรึกไปตามอาการ; เป็นเหตุผลชนิดที่เป็นแบบตรรก
เสียมากกว่าที่จะเป็นเหตุผลอันเป็นสัจจธรรม ฉะนั้น อาจพิสูจน์
ในทางหนึ่งก็ถก
ู พิสูจน์กลับอีกทางหนึ่งก็ยังขวางกันอยู่ก็ได้ นี้
เรียกว่าตรึกตามอาการ.
อย่าปฏิบต
ั ิไปเพียงเหตุผลว่า นีม
้ ันต้องกัน หรือมันลงกันกับลัทธิ
ของเรา ที่เราชอบ.
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9. อย่าปฏิบต
ั ิลงไป ด้วยเหตุผลแต่เพียงว่า ผู้พด
ู นั้นอยู่ในฐานะจะเชื่อ

ได้ เป็นคนอยู่ในฐานะที่เชื่อได้.
10. อย่าปฏิบต
ั ิลงไป ด้วยเหตุผลแต่เพียงว่า ท่านผู้กล่าวนั้นเป็นครูบา
อาจารย์ของเรา.
(หลักปฏิบต
ั ท
ิ ่ส
ี ำคัญในพุทธศาสนา, ๒๕๔๒: ๕๒ - ๕๔)
แนวทางการทำให้รู้แจ้งตามวิธธ
ี รรมชาติ
ปิติและปราโมทย์ :
ปัสสัทธิ :
สมาธิ :
ยถาภูตญาณทัสสนะ :
นิพพิทา :
วิราคะ :
วิมต
ุ ติ :
วิสท
ุ ธิ :
สันติ :
นิพพาน :

(ความอิ่มใจในธรรม)
(ความรำงับ)
(จิตสงบ)
(รู้ความเป็นจริงต่อโลก)
(ความเบือ
่ หน่าย)
(ความคลายออก)
(ความหลุดออก)
(ความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมอง)
(ความสงบเย็น)
(ภาวะที่ปราศจากความทุกข์)
(คู่มือมนุษย์, : ๗๙)

ความลับของธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับลำดับแห่งความรู้สก
ึ ต่างๆ
ภายในใจ จนกระทั่งเกิดการเห็นแจ่มแจ้ง ตามที่เป็นจริงต่อโลก หรือต่อ
ขันธ์ห้า. ลำดับแรกได้แก่ปิตแ
ิ ละปราโมทย์ หมายถึงความชุ่มชื่นใจหรือ
ความอิ่มเอมใจในทางธรรม. การที่เราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้
การให้ทาน ซึ่งถือว่าเป็นบุญขั้นต้นๆ ก็เป็นการทำให้เกิดความปิติ
ปราโมทย์ได้. ถ้าเป็นถึงขั้นศีล คือมีความประพฤติทางกายวาจา ไม่
ด่างพร้อยจนถึงกับเคารพนับถือตัวเองได้ ปิตป
ิ ราโมทย์กม
็ ากขึ้น. ถ้า
หากไปถึงขั้นสมาธิจะเห็นได้ว่าในองค์ของสมาธิ อันดับแรกที่เรียกว่า
ปฐมฌานนั้น ก็มป
ี ิตอ
ิ ยูอ
่ งค์หนึ่งด้วยโดยไม่ตอ
้ งสงสัย.
ปิติปราโมทย์ นี้มีอำนาจอยู่ในตัวมันเองอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้
เกิดความรำงับ (ปัสสัทธิ) ตามปกติจิตของคนเราไม่คอ
่ ยจะรำงับ เพราะ
ว่าจิตตกเป็นทาสของความคิดความนึกจากสิ่งยั่วยวนภายนอก หรือ
จากความรู้สึกในอะไรต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเป็นความฟุ้งอยู่ภายในไม่
เป็นความสงบ แต่ถ้าหากมีปต
ิ ป
ิ ราโมทย์ในทางธรรมมาประจำใจอยู่
และมากพอสมควรแล้ว ความสงบรำงับนั้นจะต้องมีข้น
ึ จะมีมากหรือ
น้อย ตามอำนาจของปิตป
ิ ราโมทย์ท่ม
ี ม
ี ากหรือน้อย.
เมื่อมีความรำงับแล้ว ก็ยอ
่ มเกิดอาการที่เรียกว่า “สมาธิ” คือ ใจ
สงบนิ่ง และอยูใ่ นสภาพที่คล่องสะดวกเบาสบายพร้อมที่จะไหวไปตาม
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ความต้องการ โดยเฉพาะก็เพื่อตัดกิเลส. ไม่ใช่ทำจิตใจให้น่งิ เงียบ ตัว
แข็งทื่อเป็นก้อนหินอะไรทำนองนี้กห
็ าไม่ ร่างกายจะต้องให้มีความรู้
สึกอยู่อย่างปกติ แต่ว่าจิตสงบเป็นพิเศษเหมาะสมทีจ
่ ะใช้นึกคิดพิจารณา
มีความผ่องใสที่สุด เยือกเย็นที่สด
ุ สงบรำงับทีส
่ ุด เรียกว่า “กมฺมนีโย”
คือ พร้อมที่จะรู้ นี่คือ ลักษณะของสมาธิที่เราต้องการ ไม่ใช่อยู่ใน
ฌานสมาบัติตว
ั แข็งทื่อ เหมือนตุ๊กตาหินไม่รู้สก
ึ ตัวเลย...
ในการทำให้รู้แจ้งตามวิถีธรรมชาติน้ี เราไม่ต้องเข้าฌานชนิดที่
ทำตัวเองให้แข็งทื่อ แต่วา
่ ต้องการจิตที่สงบ เป็นสมาธิ ที่มค
ี ุณสมบัติ
“กมฺมนีโย” ครบถ้วนพร้อมที่จะรู้แจ้งจนเกิดความรู้ตามที่เป็นจริงต่อ
โลกทั้งหมด (ยถาภูตญาณทัสสนะ) โดยอาการตามธรรมชาติ ทำนอง
เดียวกันกับผู้ร้แ
ู จ้งขณะที่น่งั ฟังพระผู้มพ
ี ระภาคเจ้าแสดงธรรม หรือนำ
ไปคิดพิจารณา ในที่เหมาะสมจนรู้แจ้ง ไม่มีพิธีรีตองหรือปฏิหาริยอ
์ ัน
เป็นเรื่องความเห็นผิดเป็นชอบ หรือหลงใหลต่างๆ แต่อย่างใด...
คำว่า “ยถาภูตญาณทัสสนะ” ในที่นี้ หมายถึงการรู้การเห็นสิ่งทั้ง
หลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริง คือ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา;
เห็นว่า “ไม่มีอะไรทีน
่ ่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็น” ไม่วา
่ อะไรๆ ไม่ควรเข้า
ไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน ว่าของตัว ของตน ว่าดี ว่าชั่ว น่ารักหรือน่า
ชังอย่างนี้เป็นต้น. ถ้ามีความรู้สก
ึ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นไปในทางพอ
ใจก็ตาม ไม่พอใจก็ตาม แม้เพียงแต่รู้สก
ึ นึกคิดหรือระลึกถึงเท่านั้น ก็
ยังถือว่าเป็นความยึดถือในที่น.ี้ ที่ว่าไม่น่าเอา ไม่น่าเป็น ก็มาจากหลักที่
ว่า ไม่มีอะไรน่ายึดถือนั่นเอง.
ตัวอย่างในเรื่อง “เอา” ก็คอ
ื การปักใจในทรัพย์สมบัตเิ งินทอง
สัตว์สิ่งของ อันเป็นทีพ
่ อใจต่างๆ การ “เป็น” ก็คอ
ื การถือว่าตนเป็นนั่น
เป็นนี่ เป็นสามีภรรยา เป็นคนมัง่ มี คนเข็ญใจ เป็นคนแพ้ คนชนะ
กระทั่งเป็นมนุษย์ หรือเป็นตัวเอง. ถ้าพิจารณาให้ลก
ึ ซึ้ง แม้ความเป็น
คนนี้ก็ไม่น่าสนุกน่าเอือมระอา เพราะเป็นที่ตั้งของความทุกข์. ถ้าไม่
ยึดถือว่าเป็นคนเสียได้ ก็จะไม่เป็นทุกข์. นี้เรียกว่าเป็นความไม่นา
่ เป็น
ซึ่งมีใจความสำคัญอยู่ตรงทีว
่ า
่ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตอ
้ งมีความทุกข์
ตามแบบของความเป็นชนิดนั้นๆ เพราะว่าความเป็นอะไรๆ นี้ มันต้อง
ทนเป็น ทนดำรงอยู่ ต้องมีการต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นหรือเป็นอยู่ตอ
่ ไป
อย่างน้อยที่สด
ุ ก็คอ
ื การต่อสู้ทางใจ ในการที่จะยึดถือเอาความเป็น
อะไรๆ ของตนไว้ให้ได้...
เมื่อเห็นจริงว่า ไม่มีอะไรที่น่าเอา น่าเป็นอย่างนี้แล้ว ความเบือ
่
หน่าย (นิพพิทา) ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดติดตามมา ตามส่วนสัดของการ
เห็นแจ้ง. นี่หมายความว่ามีการคลอนแคลนสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้ว ใน
การเข้าไปหลงยึดถือ. หรือเปรียบเหมือนเมื่อเราต้องตกเป็นทาสเขามา
นานจนรู้สึกเกิดขึ้น ก็มีการเคลื่อนไหวไปในทางที่ตอ
้ งเปลื้องตนออก
จากความเป็นทาส. นี่เป็นลักษณะของนิพพิทา คือเบื่อหน่าย เกลียด
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ความเป็นทาสขึน
้ มาแล้ว หน่ายต่อความที่ตนหลงเข้าไปยึดเอาสิ่งต่างๆ
ด้วยความเข้าใจว่า น่าเอา น่าเป็นนั่นเอง
พอมีความเบื่อหน่ายแล้ว โดยอัตโนมัตต
ิ ามธรรมชาตินั่นเอง
ย่อมจะมี ความจางหรือคลายออก (วิราคะ) เหมือนกับเชือกที่ผูกมัดไว้
แน่น ถูกแก้ออกหรือเหมือนสีน้ำย้อมผ้าที่ตด
ิ แน่น เอาแช่นำ
้ ยาบาง
อย่างทำให้มม
ี ันหลุดออก, ความยึดถือที่คลายออก จางออกจากโลก
หรือจากสิ่งทั้งปวงที่เคยยึดถือที่น้ี ท่านเรียกว่า “วิราคะ” ระยะนี้ถอ
ื ว่า
สำคัญทีส
่ ุด แม้จะไม่ใช่ระยะสุดท้าย แต่ก็เป็นระยะทีส
่ ำคัญที่สุดของ
ความหลุดพ้น เพราะว่าเมื่อมีการคลายออกจางออกดังนี้แล้ว ไม่ตอ
้ ง
สงสัยเลย สิ่งที่เรียกว่าความหลุดออกจากทุกข์ (วิมต
ุ ติ) จะต้องมีโดย
แน่นอน.
เมื่อหลุดออกมาได้จากความเป็นทาส ไม่ต้องเป็นทาสของโลก
อีกต่อไป ก็จะมี อาการบริสุทธิ์ (วิสุทธิ). ในที่นี้หมายความว่าไม่เศร้า
หมอง ก่อนนี้เศร้าหมองทุกทางเพราะการเข้าไปจมเป็นทาสของสิ่งทั้ง
หลาย เป็นความเศร้าหมองทางกายวาจาใจ หรือจะมองดูกันในแง่ไหนๆ
ก็เป็นเรื่องความเศร้าหมองทั้งนั้น ต่อเมื่อหลุดพ้นออกมาจากความเป็น
ทาส ในรสอร่อยๆ ของโลกแล้ว จึงจะอยู่ในลักษณะที่บริสท
ุ ธิ์ คือไม่
เศร้าหมองอีกต่อไป.
เมื่อมี ความบริสุทธิ์แท้จริง อย่างนี้แล้ว ก็จะเกิดความสงบสันติอัน
แท้จริงสืบไป เป็นความสงบเย็นจากความวุ่นวาย จากการรบกวนหรือ
จากการต่อสู้ดิ้นรนทนทรมานต่างๆ เมื่อปราศจากการเบียดเบียนวุน
่ วาย
เหล่านีแ
้ ล้ว ท่านสรุปเรียกความเป็นอย่างนี้วา
่ “สันติ” คือความสงบรำ
งับดับเย็นของสิ่งทั้งปวง. มันแทบจะเรียกได้ว่าถึงขั้นสูงสุดหรือขั้นเดียว
กันกับนิพพาน. แท้ที่จริงสันติกบ
ั นิพพานนั้น เกือบจะไม่ตอ
้ งแยกกัน. ที่
แยกกันก็เพื่อจะให้เห็นว่า เมื่อสงบแล้ว ก็นิพพาน.
นิพพาน แปลว่าไม่มเี ครือ
่ งทิ่มแทง อีกอย่างหนึ่งแปลว่าความดับ
สนิทไม่มีเหลือ ฉะนัน
้ คำว่านิพพานจึงมีความหมายใหม่ๆ เป็น ๒
ประการ คือดับไม่มีเชื้อเหลือสำหรับจะเกิดมาเป็นความทุกข์อีกต่อไป
นี่อย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งก็คอ
ื ปราศจากความทิ่มแทง ความเผา
ลนปราศจากความผูกพัน ร้อยรัดต่างๆ ทุกอย่างทุกประการรวมความ
แล้ว ก็แสดงถึงภาวะที่ปราศจากความทุกข์โดยสิน
้ เชิง. นิพพานยังมี
ความที่ม่งุ ใช้ตา
่ งๆ กันอีกหลายอย่าง เช่นหมายถึง การดับของความ
ทุกข์ก็มี หมายถึงการดับของกิเลสอย่างหมดสิ้นก็มี หมายถึงธรรมหรือ
เครื่องมือหรือเขตแดน หรือสภาพอันใดอันหนึ่งที่ทุกข์ท้งั ปวง กิเลสทั้ง
ปวง ดับไปหมดสิ้นก็ม.ี
(คู่มือมนุษย์, : ๘๓ - ๙๕)
ไตรสิกขา
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มรดกที่ ๑๐๕ : สีล – สมาธิ – ปัญญา ของธรรมชาติ มีในกิจการ
ทุกอย่างของมนุษย์ (แม้สัตว์) คือมีความเป็นอยู่ถก
ู ต้อง มีกำลังจิตเพียง
พอ มีความรู้เพียงพอ ในหน้าที่ของตน. ชีวิตทุกชีวิตมีหน้าที่ท่จ
ี ะต้อง
พัฒนาสิ่งนี้ทุกรูปทุกนาม.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๗)
ศีลห้า
มรดกที่ ๑๒๙ : ศีลห้า ที่มค
ี วามหมายอันสมบูรณ์ นั้นสรุปลงได้
ในคำว่า “ความไม่ประทุษร้าย ๕ ประการ” คือ ไม่ประทุษร้ายชีวต
ิ –
ไม่ประทุษร้ายทรัพย์ – ไม่ประทุษร้ายของรัก – ไม่ประทุษร้ายความ
เป็นธรรมของผูอ
้ ื่น – ไม่ประทุษร้ายสติสมปฤดีของตนเอง. อย่างนีแ
้ ล้ว
ไม่มีช่องว่างสำหรับจะบิดพริว
้ หลีกเลี่ยง หรือแก้ตว
ั แต่ประการใด.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๓๐)
สมาธิ
สมาธิคือ กุศลจิตที่มีอารมณ์แน่วแน่ ดังนี้ นี่เป็นการแสดงว่า ท่าน
เพ่งเล็งถึงผลที่เกิดขึ้นโดยตรง. ส่วนการทำก็พลอยมีความหมายไป
ตามนั้น กล่าวคือการทำให้เกิดมี กุศลจิตที่มีอารมณ์แน่วแน่น่น
ั เอง. ข้อ
ควรสังเกตอย่างยิ่งอยู่ตรงคำที่ว่ากุศลจิตมิได้อยู่ตรงคำที่ว่าแน่วแน่แต่
อย่างเดียว เพราะเป็น อกุศลจิต แม้มีอารมณ์แน่วแน่กก
็ ลายเป็นมิจฉา
สมาธิไป. ด้วยเหตุน้แ
ี หละสิง่ ที่จะใช้เป็นอารมณ์ของสมาธินั้น ต้องเป็น
อารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกุศลจิตเสมอไป ทั้งเจตนาในการที่จะทำสมาธิ
ก็ต้องเป็นสิ่งที่บริสุทธิม
์ าแต่เดิม หรือประกอบด้วยปัญญา หรือสัมมาทิฏฐิ
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น...
ลักษณะของสมาธิ คือความไม่ฟ้งุ ซ่าน. รสของสมาธิ คือ การ
กำจัดความฟุ้งซ่าน แล้วมีความรู้สึกสงบ. เครื่องปรากฏ หรือเครื่อง
สังเกตของสมาธิคือความไม่หวั่นไหว และปทัฏฐานของสมาธิ คือ
ความสุข เกี่ยวกับปทัฏฐานนี้มีข้อที่ควรระลึกไว้เสมอว่า ต้องมีความพอ
ใจ สบายใจ อาจหาญ ร่าเริงหรือปีติปราโมทย์ ซึ่งเป็นลักษณะอาการ
ของความสุขอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่สังเกตได้ไม่ยาก และจะต้องควบ
คุมให้คงมีอยู่ตลอดเวลา จึงจะได้ชื่อว่า เป็นปทัฏฐาน.
(อานาปานสติภาวนา, ๒๕๒๓: ๔๖ – ๔๗)
ปัญญา
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มรดกที่ ๑๔๘ : ปัญญาต้องมาก่อนทุกสิ่งที่จะปฏิบัติ นี้คือหลัก
เกณฑ์ท่ถ
ี ูกต้อง เหมือนอริยมรรคมีองค์แปด ที่มส
ี ัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำ;
มิฉะนั้นการปฏิบต
ั ิจะเข้ารกเข้าพง พลาดวัตถุประสงค์ไปเสียหมดสิ้น
นับตัง้ แต่สรณาคมน์ และศีล ดังที่กำลังมีอยูใ่ นที่ทั่วไป.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๓๓)
สติ—สัมปชัญญะ—สมาธิ—ปัญญา
มรดกที่ ๓๘ : หลักการตามรอยพระอรหันต์ทใี่ ช้ได้ร่วมกัน ทั้ง
สำหรับฆราวาสและบรรพชิต คือการดำรงชีวต
ิ ชนิดที่เป็นการขูดเกลา
กิเลส และบรรเทาความเคยชินที่จะเกิดกิเลส(อนุสย
ั ) อยู่ตลอดเวลาโดย
มีสติสม
ั ปชัญญะ ในขณะสัมผัสอารมณ์ ไม่ปล่อยให้ปรุงเป็นโลภะ โทสะ
โมหะขึ้นมา, หรือถ้าปรุงแล้วก็มีสติปิดกั้นการปรุงนั้นเสีย.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๕)
สิ่งที่เรียกว่า สติ มีประโยชน์ จนไม่รู้ว่าจะพูดกันอย่างไร ให้หมด
สิ้นได้; แต่แล้วก็ดูคล้ายๆ กับว่า สตินี้มน
ั อาภัพอับโชคอะไรก็ไม่รู้ คือ
ไม่ค่อยจะมีใครยกขึ้นมาเป็นเรื่องสูงสุด ประเสริฐใหญ่หลวง. เขาพูดถึง
กันแต่ปัญญา แต่สมาธิ ถึงอะไรอื่นกันเสียมาก, แล้วก็มก
ั จะอวดกันด้วย
เรื่องสมาธิวิเศษวิโส อย่างนั้น อย่างนี้, แล้วก็มป
ี ัญญาสูงสุด ไม่คอ
่ ยให้
ความสำคัญแก่สติ ด้วยคำพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสติ ให้สมกับที่ว่าสติมี
ความสำคัญ.
อนึ่ง อยากจะบอกให้ทราบอีกอย่างหนึ่งว่า ความยุ่งยากลำบากก็
มีอยู่เหมือนกัน เกี่ยวกับคำพูด ที่เป็นชื่อของธรรมะเหล่านี;้ คำพูดมันเฝือ
คือมันเกี่ยวเนื่องโยงกัน, ไม่มีธรรมะอะไรทีจ
่ ะทำหน้าที่ได้ตามลำพัง
แล้วสำเร็จประโยชน์, ธรรมะหลายข้อล้วนแต่เนื่องกัน แล้วทำหน้าที่ได้
สำเร็จประโยชน์, จึงเป็นเหตุให้ความหมาย หรือค่าของมันคาบเกี่ยวกัน.
โดยเฉพาะคำว่า สติ นี้แล้ว จะมีความหมายที่คาบเกี่ยวไปรอบ
ด้าน; เราจะมองความสำคัญของสติให้มากเป็นพิเศษ เพราะว่า โดยข้อ
เท็จจริงมันเป็นอย่างนั้น คือว่าถ้าปราศจากสติแล้ว ปัญญา หรือ สมาธิ
ก็ไม่มป
ี ระโยชน์อะไร; ยิ่งปัญญาแล้วดูจะยิ่งไม่ร้ว
ู ่าไปอยู่ที่ไหน ถ้าไม่มี
สติท่จ
ี ะดึงเอาปัญญามา หรือความรู้น้น
ั มาใช้ ในกรณีท่ม
ี ีเหตุเกิดขึ้น.
สมาธิก็เหมือนกัน ถ้าปราศจากสติแล้ว สมาธิก็กวัดแว่ง จะกระจัด
กระจาย หรือใช้ไม่ได้.
คนธรรมดาทั่วๆ ไป จะต้องอยู่ด้วยสติ ในความหมายกว้าง ถึงกับ
เป็นพื้นฐาน ซึ่งเราเรียกกันมากในภาษาไทยว่า สมประดี, สมปฤดี สมฤดี
ในภาษาสันสกฤต ซึ่งออกมาเป็นภาษาไทย...
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คำว่า สติ เป็นภาษาบาลี, คำว่า สฺมฤ
ฺ ติ เป็นภาษาสันสกฤต แล้ว
เราก็รู้ว่า นั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญ ว่าเราจะต้องมีส่งิ นี้; มิฉะนั้นแล้วเราก็
เท่ากับคนบ้า หรือว่าเท่ากับคนตาย. สิ่งที่เรียกว่าสติ เป็นพื้นฐานทัง้ หมด
ของความรู้สึก; ปราศจากสมปฤดีแล้วก็สลบไป หรือว่าเป็นบ้า หรือว่า
ตายแล้ว; ความหมายพื้นฐานเป็นอย่างนี้.
คำว่า สติ ตามตัวหนังสือ นี่แปลว่า แล่นไปแห่งความคิด ที่เรามา
เรียกกันสั้นๆ ว่าระลึกได้ แล้วความคิดมันแล่นไปได้ นั่นก็คอ
ื ระลึกได้.
สติคอ
ื ความระลึกได้ จะเรียกว่าแล่นไป หรือแล่นมา ก็ได้ทั้งนั้นแหละ.
ภาษาพูดมันดิ้นได้อย่างนี;้ ฉะนั้นการเข้ามามีสติ ก็หมายความว่าเรายัง
จำอะไรได้อยู่ แล้วความคิดมันก็แล่นไปตามเรือ
่ ง ที่มน
ั จะต้องคิด หรือ
จะต้องรู้สก
ึ .
มีคำพูดที่เรียกเป็นคู่แฝดกันว่า สติ และปัญญา คล้ายๆ กับว่า มี
น้ำหนักเท่าๆ กัน; แต่ผมก็ยังเห็นว่า มันสู้สติไม่ได้ เพราะสิง่ ที่เรียกว่า
สตินน
ั้ ก็มิได้ขาดสิ่งที่เรียกว่าปัญญา มันเป็นปัญญาที่พอดี เป็นปัญญา
ที่มาทันท่วงที เป็นปัญญาที่ถูกนำมาใช้รวดเร็ว นั้นแหละคือ สติ.
อีกคำหนึ่ง เรียกว่าสัมปชัญญะ ซึ่งคู่กน
ั กับคำว่าสติ คือ
สติสัมปชัญญะ. สัมปชัญญะนี้เขามักจะจัดให้เป็นพวกปัญญา ก็ได้
เหมือนกัน แต่สม
ั ปชัญญะ นั้นคือสิ่งที่สติเอามาตั้งไว้ เป็นหลักสำหรับ
ต่อสู้ หรือสำหรับแก้ปัญหา. นี้ก็ได้พูดแล้วว่า สตินี้คอ
ื ความระลึกได้ ไป
ระลึกเอาความรู้มา เฉพาะความรู้ท่จ
ี ำเป็นแก่กรณีเท่านั้นแหละ ไม่ต้อง
เอามาตั้งแปดหมื่นสี่พน
ั ธรรมขันธ์อะไร, แล้วทำให้ความรู้น้น
ั คงอยู่
ตลอดเวลาที่ยังต้องใช้ความรู้นั้น เขาก็เรียกว่าสัมปชัญญะ.
ถ้าขาดสติเสียแล้ว สัมปชัญญะก็ไม่มี เพราะไม่มใี ครวิ่งไปเอา
ความรู้มา; และถ้าสติวิ่งไปเอาความรู้มาได้ทน
ั ท่วงที แต่แล้วรักษาไว้ไม่
ได้ สัมปชัญญะมันก็ไม่อยู่ มันหายไป ก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์อก
ี
เหมือนกัน. ฉะนั้นเราจึงมองเห็นภาพพจน์ของสติวา
่ ไปเอาความรู้มา
แล้วก็ใช้อยู่ตลอดเวลาทีม
่ ีปญ
ั หา หรือมีเรื่องราว.
พึงรู้ไว้ว่า สติ คือ เอามา, เอาความรู้ คือปัญญาสำหรับดูดเอามา,
แล้วก็มีสัมปชัญญะ คือคุมไว้อยู่ตลอดเวลา; คล้ายกับสามเรือ
่ ง จึงจะ
สำเร็จประโยชน์ในการที่คนจะมีสติ สำหรับจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ใน
การป้องกันอันตราย หรือว่าในการแสวงหาประโยชน์ หรือว่าในการ
บริโภคผลของการงาน.
(โมกขธรรมประยุกต์, ๒๕๑๙: ๗๒-๗๖)
สติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณี
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกกรณี. ทำไมไม่
ตรัสว่าปัญญาจำเป็นในทุกกรณีล่ะ? ปัญญาดับทุกข์ได้นะ แต่ไปตรัสว่า
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สติจำเป็นในทุกกรณี เพราะเหตุอะไร? เพราะสติมน
ั เป็นเครื่องพาปัญญา
มา; ถ้าปัญญาไม่ถูกสติพามา มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้.
หรือถ้าจะพูดให้จริงกว่านั้นอีก ในสตินั้นมีปญ
ั ญารวมอยู่ด้วย
เสมอ; ฝึกสติปัฏฐาน ฝึกอานาปานสติ มันฝึกปัญญารวมอยู่ดว
้ ยเสมอ.
พระองค์จงึ ตรัสว่า สติ สพฺพตฺถ ปตฺถย
ิ า – สติเป็นสิ่งที่จำ
ปรารถนา; คือต้องมี ในทุกกรณี. สพฺพตฺถ แปลว่า ในทุกที่ ทุกเวลา ทุก
กรณี, ทุกๆ อะไร. สติต้องใช้ในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณี
แห่งการตัดต้นเหตุให้ทันแก่เวลา;...
(ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข, ๒๕๒๕: ๒๒๔)
กัมมัฏฐาน—สมถะ—วิปัสสนา
การงานที่ดีท่ส
ี ุด ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั้น คืออะไร?
เราก็พูดกันอย่างภาษาพุทธบริษท
ั ต่อไปอีกว่า สิ่งนั้นเรียกว่า กัมมัฏฐาน
หรือกัมมัฏฐาน แปลว่า ฐานที่ต้งั ของการงาน...เป็นวิธีการที่จะทำพระ
นิพพานให้แจ้ง...
สำหรับคนชาวบ้านทั่วๆ ไป จะมีกม
ั มัฏฐานได้อย่างไร? ข้อนี้กไ
็ ม่
ยากคือถือเอาให้ตรงตามความหมายของคำสองคำนั้นว่า สม
ถกัมมัฏฐาน ก็ทำจิตใจให้มันสงบ, ทำจิตใจให้เป็นปกติ, ทำจิตใจให้เข้ม
แข็งในการที่จะทำหน้าที่การงานทางจิตใจ. ใครมีวธ
ิ ีฝก
ึ ฝนอย่างไรก็ทำ
ได้ ถ้ามันสำเร็จประโยชน์ให้มจ
ี ิตใจที่ปกติเข้มแข็งเป็นอิสระ, มีความ
สามารถในหน้าที่ของจิตใจแล้วก็เรียกว่า เขาก็มีสมถกัมมัฏฐานได้ เป็น
การงานชั้นเลิศในส่วนจิตก่อน.
ทีน้ี ก็ทำต่อไปในส่วนที่เป็นสติปญ
ั ญา ที่เรียกว่าวิปส
ั สนา คือดูให้
เห็นว่าอะไรเป็นอะไร เป็นความก้าวหน้าทางสติปัญญา, ให้เข้าใจและ
รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริง ในการกระทำทุก
อย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์เรา. เขาทำได้อย่างนี้ ก็เรียกว่ามีวป
ิ ัสสนา
กัมมัฏฐาน ไม่ต้องพูดว่าจะต้องเอาตามแบบที่มอ
ี ยูใ่ นพระคัมภีร์. เราจะ
ถือว่า ถ้าได้ผลอย่างนีแ
้ ล้วก็เป็นการถูกต้อง คือเป็นสมถกัมมัฏฐาน
หรือเป็นวิปส
ั สนากัมมัฏฐาน ได้ดว
้ ยกันทั้งนั้น...
มนุษย์จะต้องมีจต
ิ ใจที่มส
ี มรรถภาพสูงสุด นี้เรียกว่า เป็นสม
ถกัมมัฏฐาน; และมนุษย์จะต้องมีสติปญ
ั ญาถูกต้อง ตามธรรมชาติอน
ั
ลึกซึ้งถึงที่สุด นี้ก็เรียกว่าวิปัสสนากัมมัฏฐาน, เป็นระดับสุดท้ายของสิ่งที่
เรียกว่าการงานสำหรับมนุษย์นน
ั่ เอง.
(อะไรคืออะไร?, ๒๕๒๖: ๕๓ – ๕๔)
คำว่า วิปัสสนา ที่ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายรู้ ก็หมายความว่า
นั่งหลับตา หรือว่าที่ทำท่าอะไรแปลกๆ ยกไม้ยกมือเหมือนคนละเมอ,
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แกว่งแขนแกว่งขาเหมือนกับคนเมานี้ เราก็เรียกว่าทำวิปส
ั สนา. พอพูดว่า
ทำวิปส
ั สนาแล้วก็มก
ั จะเพ่งเล็งไปถึงการกระทำอย่างนี้ แล้วก็ทำอยู่ในที่
เงียบๆ แล้วคนเดียว ก็เรียกว่าทำวิปส
ั สนา; อย่างนีเ้ ป็นรูปแบบข้างนอกที่
เห็นได้ด้วยตา แล้วก็เรียกว่าทำวิปส
ั สนา. ดังนั้นจึงมีการถามกันว่า
ทำวิปส
ั สนา. ดังนั้นจึงมี การถามกันว่า ทำวิปัสสนาหรือไม่ อยู่บ่อยๆ
โดยที่ไม่รู้ว่าทำวิปัสสนาอะไรกัน.
ขอให้พท
ุ ธบริษัททั้งหลายรู้ความหมายของคำว่า วิปัสสนา,
วิปส
ั สนา นี้ให้ถูกต้อง. คำว่า วิ แปลว่า แจ่มแจ้ง, ปัสสนา แปลว่า การเห็น,
วิปส
ั สนา จึงแปลว่า การเห็นอย่างแจ่มแจ้ง; เห็นอะไร? เห็นสิ่งที่ควรเห็น.
สิ่งที่ควรเห็นคืออะไร? คือความทุกข์ และความดับทุกข์เสียได้; เห็น
ความทุกข์แล้วดับทุกข์เสียได้ นั่นคือสิ่งที่ควรจะเห็น. เมื่อได้เห็นสิง่
เหล่านีแ
้ ล้ว ก็เรียกว่ามีวิปส
ั สนา; อาจจะนั่งอยู่ก็ได้ เดินอยู่ก็ได้ นอนอยู่
ก็ได้ หรือว่าระหว่างอิริยาบถ, เช่นมีขอ
้ ความกล่าวไว้ในพระคัมภีรว
์ า
่
ในระหว่างอิริยาบถ ก็มีวิปส
ั สนาได้ เช่นพระอานนท์ ทำความเพียร
เหนื่อยนักหนาแล้ว ขึ้นไปบนที่พัก ว่าจะนอนเสียสักที พอเอนกายลงจะ
นอน ยังไม่ทน
ั ถึงหมอน ไม่ทน
ั ถึงพื้น อยู่ในระยะในอิรย
ิ าบถเอนลงจะ
นอน ก็บรรลุพระอรหันต์ได้. นั่นแหละว่าวิปส
ั สนามันจะเกิดขึ้นที่
อิริยาบถใดก็ได้, ขอแต่ให้มีความเห็นแจ้งเด็ดขาด เฉียบขาด เหมือน
ของมีคม ตัดอะไรลงไปได้เด็ดขาด. ปัญญาหรือญาณตัดอวิชชา โมหะ
ได้เด็ดขาด ไม่มอ
ี ะไรบังลูกตา ลูกตาปัญญา หรือตาธรรมะ ก็เห็น
อะไรอย่างแจ่มแจ้ง, การเห็นอย่างแจ่มแจ้งนั้น เรียกว่าวิปัสสนา อยู่ที่
ตรงนั้น.
เดีย
๋ วนี้เราใช้คำคำนี้กันในความหมายที่กว้างขวาง หรือพร่ำเพรื่อ
คือว่าพอสักว่าจะทำอะไรทางจิตใจ ก็เรียกว่าวิปัสสนาไปเสียหมด. ที่
จริงมันเป็นเพียงการเตรียม เพื่อจะทำวิปัสสนาเท่านั้นแหละ; แม้แต่ทำ
สมาธิก็ยงั มิใช่วป
ิ ัสสนา, สมาธิน้น
ั ก็ยังมิใช่วิปส
ั สนา; แต่วา
่ จะเป็นอุปกรณ์
ให้เกิดวิปส
ั สนา เพราะว่าถ้าจิตเป็นสมาธิแล้ว การเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็มี
ขึ้นมาได้โดยง่าย เพราะอำนาจของสมาธินั้น; ดังนั้นสมาธิจงึ เป็นอุปกรณ์
หรือขัน
้ ตอนแรก หรือการตระเตรียม เพื่อวิปัสสนา. เดี๋ยวนี้พอเตรียม
ตัวจะทำสมาธิเท่านั้นแหละ ไม่ทน
ั เป็นสมาธิสก
ั ที เขาก็เรียกว่า วิปัสสนา
กันเสียแล้ว, มันก็เป็นคำพูดที่ไม่ถก
ู ต้อง, เพราะมันเป็นคำพูดของคนที่
ไม่ร.ู้ ขออภัยจะพูดกันตรงๆ ว่า มันเป็นคำพูดของคนโง่ ของคนที่ยังไม่
รู้วา
่ วิปัสสนานั้นคืออะไร.
วิปส
ั สนานั้นคือตัวเห็นแจ้ง ด้วยตาธรรมะ ตาปัญญา ตาญาณะ,
เห็นแจ้งในความทุกข์และความดับทุกข์ มีได้ง่ายเมื่อจิตเป็นสมาธิ. เราก็
ขวนขวายเพื่อทำสมาธิ ให้เกิดสมาธิ, แล้วก็จะง่ายในการที่จะมีวิปัสสนา...

23

ขอให้สังเกตให้เห็นว่า วิปัสสนานี้แปลว่าเห็น วิปัสสนามิได้แปลว่า
คิด, วิปัสสนามิได้แปลว่าพิจารณา, ความคิด การคิด การพิจารณา นั้น
มิใช่วป
ิ ัสสนา; แต่ว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์แห่งวิปัสสนาก็ได้ คือเรามีการคิด
การพิจารณา อยู่ก่อน, แล้วตอนนี้ยังไม่ใช่วิปส
ั สนา เป็นอุปกรณ์ของมัน.
ต่อ เมื่อใดเห็นแจ้งโดยประจักษ์ตอนนีจ
้ งึ จะเป็นวิปส
ั สนา, การคิดหรือ
การพิจารณา เป็นเพียงอุปกรณ์แห่งวิปัสสนายังมิใช่ตัววิปส
ั สนา, นี้เรา
ไม่ค่อยอธิบายกัน. อาตมาก็เคยพูดผิดๆ เคยสอนผิดๆ ว่า การคิดการ
พิจารณาคือตัววิปส
ั สนา. เดีย
๋ วนี้ขอบอกใหม่ว่า ไม่ใช่ตว
ั วิปัสสนา, เป็น
เพียงอุปกรณ์ท่จ
ี ะให้เกิดวิปัสสนา.
ขอให้เรามีวันคือล่วงไปๆ ด้วยอุปกรณ์แห่งวิปส
ั สนา อย่างนี้ได้ คือ
มีการคิด และการพิจารณาอยู่อย่างดีท่ส
ี ุดเป็นพื้นฐาน แล้วมันก็จะเกิด
วิปส
ั สนาได้; แต่ตาม หลักการที่แท้จริง นั้น ท่านไม่ได้วางไว้อย่างนั้น
ท่านวางไว้ ให้ทำจิตเป็นสมาธิ แล้วเอาสิ่งที่เป็นตัวปัญหาขึ้นมาดูๆ ดูๆ
ให้เห็นตามที่เป็นจริง, อย่าไปคิด; ถ้าไปใช้เหตุผลหรือไปคิด มันอาจจะ
ผิดได้ เพราะเหตุผลมันผิดได้ การคิดมันใช้วธ
ิ ีผด
ิ มันก็ผิดได้, มันต้อง
เป็นการดูแล้วเห็น อย่างนี้มันผิดไม่ได้.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๑๙๐-๑๙๕)
เคล็ดลับแบบเซ็น
มรดกที่ ๒๗ : เคล็ดลับของแบบเซ็น นั้นคือวิธเี ดิมแท้ในพุทธศาสนา
ที่บวกสมถะเข้ากับวิปัสสนาให้ทำงานร่วมกัน ในขณะที่มส
ี มาธิและเพ่ง
พิจารณาเพื่อเข้าถึงสภาพเดิมของจิต คือความไร้กิเลส ได้โดยฉับพลัน
ไม่แยกกันทำทีละอย่าง เพราะความยึดมั่นเฉพาะอย่าง. หลักนั้นมีว่า
ฌานไม่มแ
ี ก่ผ้ไ
ู ม่มป
ี ัญญา ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๒)
อานาปานสติ
มรดกที่ ๓๖ : การศึกษาสติปฎ
ั ฐานสี่จากอานาปานสติสูตร ได้ผล
ดีกว่าจากมหาสติปัฎฐานสูตร ซึ่งกล่าวไว้อย่างยืดยาว มีลักษณะ
กำกวมฟั่นเฝือ ไม่มล
ี ำดับติดต่อกันอย่างชัดแจ้ง, เพียงแต่อา
่ นอย่าง
เดียวก็กน
ิ เวลาหลายชั่วโมง. ส่วนข้อความจากอานาปานสติสูตรนัน
้ ติด
ต่อกันเป็นสาย ๑๖ ขัน
้ จนตลอดเรื่องนับแต่เริ่มปฏิบัติไปจนกระทั่งถึง
การรับรู้ว่าบรรลุผลสำเร็จแล้ว และเป็นหลักที่พระองค์ทรงยืนยันว่า ได้
อาศัยหลักนี้ในการตรัสรู้ของพระองค์เอง. ขอให้พจ
ิ ารณากันให้ดี และ
ขอฝากข้อเท็จจริงอันนี้ ไว้เป็นมรดกด้วย.
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(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๕)
อานาปานสติ เป็นชื่อของกัมมัฏฐานอย่างหนึ่ง ในบรรดา
กัมมัฏฐาน ๔๐ อย่าง. กัมมัฏฐาน ๔๐ นั้น แบ่งเป็นหมวดๆ คือ ก. การ
เจริญกสิณ ๑๐ อย่าง...เป็นกัมมัฏฐานที่หนักไปในทางฝ่ายรูป และมุ่ง
หมายที่จะฝึกฝนจิตไปในทางอิทธิวิธีมาแต่เดิม; ข. การเจริญอสุภ ๑๐
อย่าง...ซึ่งมีความมุ่งหมายหนักไปในทางกำจัดกามฉันทะเป็นส่วนใหญ่;
และ ค. การเจริญอนุสสติ ๑๐ อย่าง...อานาปานสติ ทีเ่ รากำลังจะกล่าว
ถึงอยู่นี้ มีช่อ
ื รวมอยู่ในหมวดนี;้ ง. การเจริญพรหมวิหาร ๔ อย่าง...จ.
การเจริญอรูปฌาน...เป็นสมาธิ เพือ
่ สมาบัตช
ิ ้น
ั สูง แต่ไม่เป็นไป
เพื่อวิปส
ั สนา. ส่วนอีก ๒ อย่างที่เหลือ คือ ฉ. อาหาเรปฏิกูลสัญญา...ช.
จตุธาตุววัฏฐานะ...
ในบรรดาสมาธิภาวนา ซึ่งมีอยู่ท้งั หมดด้วยกันถึง ๔ ประเภทนั้น
อานาปานสติกัมมัฏฐาน สามารถเป็นสมาธิภาวนาได้ทั้ง ๓ ประเภท.
สมาธิภาวนา ๔ ประเภทเหล่านั้น คือ:
1. สมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร การอยู่เป็นสุขทัน
ตาเห็น,
2. สมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อญาณทัสสนะ [อันเป็นทิพย์ หมายถึง
ความมีหท
ู พ
ิ ย์, ตาทิพย์, ฯลฯ],
3. สมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ของสติสม
ั ปชัญญะ, และ
4. สมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะโดยตรง,
สำหรับอานาปานสติภาวนา หรือการเจริญอานาปานสตินน
ั้
ย่อมเป็นไปในสมาธิ
ภาวนาประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สาม ประเภทที่สี่ โดยสมบูรณ์ เว้น
ประเภทที่สองซึง่ ไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์แต่ประการใด...
ยิ่งกว่านั้น, อานาปานสติ เป็นกัมมัฏฐานประเภที่สงบ และ
ประณีตทั้งโดย
อารมณ์ และทั้งโดยการกำจัดกิเลส. กัมมัฏฐานอื่นโดยเฉพาะกาย
คตาสติ แม้เป็นของคู่เคียงกันกับอานาปานสติ ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ คือ
สงบและประณีตแต่โดยการกำจัดกิเลส แต่ไม่สงบและประณีต
ทางอารมณ์. ส่วยอานาปานสติงบประณีตโดยทางอารมณ์ คือเป็น
อารมณ์ของกัมมัฏฐานที่เยือกเย็นสบาย ไม่นา
่ หวาดเสียว ไม่น่าขยะ
แขยง ไม่ลำบากแก่การทำ แล้วยังกำจัดกิเลสได้ถึงที่สด
ุ ด้วย...เนื่องจาก
อานาปานสติมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ จึงปรากฏว่าถูกแนะนำโดยพระผู้มี
พระภาคเจ้าเอง ว่าเหมาะแก่ทก
ุ คน และทรงสรรเสริญว่าเป็น
กัมมัฏฐานทีพ
่ ระอริยเจ้าทั้งหลายรวมทั้งพระองค์ด้วย ได้เคยประสบ
ความสำเร็จมาแล้ว และยังคงใช้เป็น “วิหารธรรม” อยู่เป็นประจำอีกด้วย.
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ยิ่งไปกว่านั้นอีก, การเจริญอานาปานสติ เป็นการเจริญที่สามารถ
ทำติดต่อกันไป
ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเรือ
่ ง หรือไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์ตั้งแต่ต้นจนปลาย
คือสามารถเจริญเพื่อให้เกิดสมาธิในระยะแรก และสมาธิที่เจือปัญญา
ในระยะกลาง และเกิดปัญญาอันสูงสุดที่ทำให้ส้น
ิ อาสวะได้ในระยะสุด
ท้ายด้วยการเจริญอานาปานสตินน
ั้ เอง จนตลอดสาย.
(อานาปานสติภาวนา, ๒๕๒๓: ๕๕ – ๕๘)
วิเวก
วิเวกมี ๓ อย่าง คือ กายวิเวก, จิตตวิเวก, อุปธิวิเวก.
ภิกษุท่ท
ี ำอานาปานสติ ย่อมหลีกไปสู่ท่ส
ี งัด: เช่นป่า, เช่นโคนไม้,
เช่นเรือนว่าง, หรืออะไรก็ตาม; อย่างนีเ้ รียกว่ากายวิเวก, ทีนี้ถ้าหา
สถานที่อย่างนั้นไม่ได้ จะเข้าไปในห้องปรับอากาศอย่างสมัยใหม่นี้ก็ได้
เรียกว่า กายวิเวก ทำอานาปานสติน้น
ั อยู่. แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่า
จะไปอยู่ที่ตรงไหนก็ตาม เมื่อไม่รู้ ไม่ช้ก
ี ับอารมณ์ขา
้ งนอกทั้งหมด คือ
อารมณ์ข้างนอกอย่างที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ คือต้นไม้ต้นไร่อะไรก็ตามนี้ ปิดหู
ปิดตา ปิดความรู้สก
ึ ไม่รู้สก
ึ ต่อสิง่ เหล่านี้หมด ก็เรียกว่ากายวิเวกทีแ
่ ท้
จริง ฉะนั้นถ้าสามารถทำได้กอ
็ าจจะมีกายวิเวกได้ แม้ในกลางโรง
ละครโรงหนัง.
ถ้าสามารถจะปิดกั้นอารมณ์ แล้วจิตกำหนดอยู่แต่ท่อ
ี านาปานสติ,
กลางโรงหนังนั้นก็ทำกายวิเวกได้. เพราะฉะนั้น เมื่อใดระงับนิวรณ์
กระทั่งเป็นฌานเป็นอะไรก็ได้ ก็เป็นจิตตวิเวก.
เมื่อใดทิง้ ตัวกู – ของกู ขว้างตัวกู – ของกูออกไปได้ชั่วขณะหนึ่ง
ก็ยังเป็นอุปธิวิเวกชั่วขณะหนึ่ง. ถ้าขว้างได้หมดก็เป็นอุปธิวเิ วกที่สมบูรณ์.
นี่วิเวกอย่างนี้เป็นวิเวกตัวจริง ไม่ใช่วิเวกท่องบ่น หรือเป็นเรื่อง
ปริยต
ั ;ิ ต้องเป็นเรื่องที่ทำอยู่จริงและมีอยู่จริง: เป็นกายวิเวก, เป็นจิตตวิเวก,
เป็นอุปธิวเิ วก, อยู่ในการเจริญอานาปานสตินั้น. (โอสาเรตัพพธรรม,
๒๕๒๕: ๑๗๙)
สุญญตาสำหรับฆราวาส
มรดกที่ ๓๗ : สุญญตาสำหรับฆราวาส แม้ที่เป็นผู้หญิงและเด็ก
คือมีสติสม
ั ปชัญญะ ไม่ให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด จนเกิด
ความรัก – โกรธ – เกลียด – กลัว – วิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ – อิจฉา
ริษยา – หวง – หึง ด้วยอำนาจความรูส
้ ึกเป็นตัวกูของกู. ขอยืนยันว่า
ข้อนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบต
ั ิได้ ตามสติกำลัง และควรปฏิบัติ จึงขอฝากไว้เป็น
มรดก พิเศษสำหรับฆราวาส.
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(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๕)
แต่งงานกับสุญญตา
คำว่า “แต่งงานกับสุญญตา” ก็ง่ายนิดเดียว; คือไม่เป็นอะไร ชัว
่
ขณะที่เราไม่มีอป
ุ าทาน ว่าตัวเรา-ว่าของเรา; แต่มน
ั หย่ากันเร็วเกินไป
ไม่กี่นาทีกห
็ ย่ากันอีก แล้วแต่งงานกันอีก. อย่างนี้เป็นธรรมดา; เป็น
ปุถช
ุ นซึ่งเดี๋ยวนี้เกิดอุปาทาน, เดีย
๋ วนี้ก็ไม่เกิดอุปาทาน, เดี๋ยวนี้กเ็ กิด
อุปาทาน, เดี๋ยวก็ไม่เกิดอุปาทาน วันหนึ่งหลายครั้งหลายหน มันก็เป็น
เรื่องเดียวคือปฏิจจสมุปบาท วันหนึ่งหลายครัง้ หลายหน.
ขณะที่อป
ุ าทานดับไป ก็เข้าถึงความดับ ความไม่มีอะไร; ได้ด่ม
ื
รสของสุญญตา รสของธรรมะที่เป็นความดับสนิท; เดี๋ยวเผลอขึ้นมาอีก
มีอวิชชา มีอะไรปรุงแต่งทางตา ทางหู ทางจมูก ก็หย่ากันอีก ก็มีความ
ทุกข์อีก. มีแต่พระอรหันต์พวกเดียว ที่จะไปแต่งงานกับสุญญตาโดยแท้
จริงตลอดกาล. ถ้ายังเป็นหมาหางไหม้ไฟ ก็ยังมีกเิ ลส มีตัวกู-ของกูอยู่;
พูดอย่างสมมติ ก็คือ สุญญตาไม่ยอมเข้าใกล้ผ้ท
ู ่ม
ี ีหางไหม้ไฟอยู่; แล้ว
แต่จะแต่งงานกันได้อย่างไร เมือ
่ ไม่ยอมเข้าใกล้...
เรื่องแต่งงานกับสุญญตานี่ พูดโดยภาษาบุคคลาธิษฐาน ตอนนั้น
ก็ไม่เป็นหญิง ไม่เป็นชาย ขณะนั้นต้องลืมความเป็นหญิงเป็นชาย; เมื่อ
ไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกู ก็ไม่มเี รื่องเป็นหญิงเป็นชายได้. ถ้าพูดอย่างลึก
ก็ไม่เป็นลูกเขยลูกสะใภ้ของใครก็ได้. แต่ถา
้ พูดโดยสมมติ ผู้หญิงก็เป็น
ลูกสะใภ้ของสุญญตา ผู้ชายก็เป็นลูกเขยของสุญญตา ซึ่งต้องยกไปให้
พระเจ้า หรือพระพุทธเจ้า, เป็นลูกเขยพระพุทธเจ้า. นี่พด
ู อย่างสมมติ มี
คน อย่างเป็นคน มีหญิงมีชายอะไรขึ้นมา.
(ธรรมปาฏิโมกข์, ๒๕๓๓: ๔๐๒-๔๐๓)
เอาเชือ
้ โรคมาแก้ไขโรค
มรดกที่ ๒๘ : หลักการที่วา
่ เอาเชื้อโรคมาแก้ไขโรค นั้นนำมาใช้
ได้ในการปฏิบต
ั ิธรรมในพุทธศาสนา โดยเอากำลังของความโลภ มา
ละโมบในการทำความดีหรือบุญกุศล; เอากำลังของความโกรธมา
อาฆาตโกรธแค้น ต่อกิเลสและความทุกข์ เพื่อทำลายเสียในฐานะศัตรู;
เอากำลังของโมหะมาหลงในการทำความดีข้น
ั ต้นๆ แทนการหลงชั่ว.
ทั้งนี้ เพราะเรามีสิ่งทัง้ สามนี้ เป็นเดิมพันอย่างรุนแรงอยู่ในจิตใจ กันอยู่
แล้วอย่างเต็มที่.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๒)
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สิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้น โดยเนื้อแท้มันเป็นตัวพลังงาน ที่รุนแรง
อย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนกับภาวะที่เป็นสติปัญญาเหมือนกัน. พลังงาน
ที่มส
ี ัมมาทิฏฐิครอบงำ เราเรียกว่า กำลังของสติปญ
ั ญาหรือกำลัง
ของโพธิ ทีจ
่ ะทำให้ตรัสรู้; แต่พลังงานที่ถูกครอบงำโดยมิจฉาทิฏฐินั้น
เราเรียกว่ากิเลส.
เมื่อเราไปทำให้มันเป็นกิเลส มันก็ต้องเป็นกิเลส; แต่ถา
้ เรารู้จก
ั
เปลี่ยนให้มน
ั เป็นโพธิ มันก็ยงั เป็นโพธิได้ คือโลภให้ถูกทาง. หรือแม้ท่ี
สุดแต่ถ้าจะโกรธใคร ก็โกรธให้ถูกทาง, มันก็ยังมีประโยชน์แก่คนนั้น
คนนี้บ้าง. หรือแม้แต่ถา
้ เราจะมีความหลงใหลมัวเมา, ก็หลงใหลมัวเมา
ให้ถก
ู ทาง; เพราะว่าความสงบ ก็เป็นที่ต้งั แห่งความหลงใหลมัวเมาได้
เหมือนกัน แม้แต่ส่งิ ที่เรียกว่า นิพพาน นั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความหลง
ใหลมัวเมาได้เหมือนกัน.
ฉะนั้น ในขั้นต้น เรารู้จักทำกิเลสนี้ ให้กลายเป็นมิใช่กเิ ลสไปเสีย
ก็กลายเป็นได้รบ
ั ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่า กิเลส นั้น; เหมือนเราจับเสือ
เอามาเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่เป็นเสือที่กินคนเสีย มันก็ตอ
้ งเป็น
ประโยชน์แน่นอน. ฉะนั้น เราจะไปมัวเมาฆ่ากิเลส สู้รบกับกิเลสไปใน
ทำนองที่จะทำลายมันให้หมดสิ้นทำไมกัน. เราจงกระทำไป ในทางที่จะ
เปลี่ยนแปลงมัน ให้เป็นไปในทางที่เป็นโพธิ ให้เป็นกำลังงานที่จะใช้เป็น
ประโยชน์ได้; อย่างนีไ
้ ม่ดีกว่าหรือ?
(ชุมนุมล้ออายุ เล่ม๑, ๒๕๒๕: ๑๐๕-๑๐๖)
การมีธรรมะตลอดวันตลอดคืน
มรดกที่ ๒๙ : การมีธรรมะตลอดวันตลอดคืนเป็นสิ่งที่ทำได้โดย
ไม่ยาก คือเมื่อจะทำหน้าที่ใดๆ ในชีวิตประจำวันก็ทำโดยรู้สก
ึ ต่อความ
จริงข้อหนึ่งอยู่ในใจว่า “หน้าทีน
่ ั่นแหละคือธรรมะ” เพราะหน้าที่เป็นสิ่ง
ที่สามารถกำจัดปัญหาได้ทก
ุ ชนิดและนำมาซึ่งผลดีอน
ั พึงปรารถนา ข้อ
นี้ตรงกับความหมายของคำว่า “ธรรม” คือสิ่งที่ช่วยผู้ปฏิบัตไ
ิ ม่ให้ตกลง
สู่ความทุกข์; ดังนั้นเมื่อทำหน้าที่ตลอดวัน ก็มธ
ี รรมะได้ตลอดวัน. แม้
การพักผ่อนก็เรียกว่าหน้าที่ ที่ต้องทำด้วยเหมือนกัน คือจะได้มก
ี ำลัง
ในการทำหน้าที่.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๒ - ๑๑๓)
การมีธรรมะอยู่ทุกวินาทีและทุกกระเบียดนิ้วนั้นเป็นสิ่งที่มีได้ แม้
จะมีความลับอยู่บา
้ ง นั่นคือ มีสติ สัมปชัญญะ ให้เกิดธรรมานุสสติ อยู่
ในหน้าที่ทก
ุ หน้าที่ท่ต
ี นกระทำ มีความเคารพหน้าที่ในฐานะเป็นธรรมะ
หรือเป็นพระเจ้าผู้ช่วยไปเสียเลย. อย่าลืมว่า หน้าทีท
่ ี่จะบริหารชีวิตให้
รอดก็ดี หน้าที่ในการกำจัดกิเลสให้หมดไปก็ดี ล้วนเป็นหน้าที่เสมอกัน.
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การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ เป็นการทำหน้าที่ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง แม้
ที่สด
ุ แต่ว่าจะลุกจากที่ตรงนี้ ไปที่ตรงโน้น มันก็ตอ
้ งมองเห็นเป็นหน้าที่
และรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้ว เพราะเราจะนั่งอยู่ที่ตรงนี้ อีกไม่ได้แล้ว.
อิริยาบถเดิน คือเราต้องเดิน พอใจในการเดิน ว่ามันถูกแล้วที่ตอ
้ งเดิน
จะทำหน้าที่น่งั นอนอะไร ก็มีสติสัมปชัญญะถึงขนาดนี้เถิดก็จะมีธรรมะ
หรือพระเจ้า มาคุ้มครองช่วยเหลือ เต็มไปหมด ทุกเวลา ทุกนาที ทุก
กระเบียดนิ้ว.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๙๖)
การงาน/การพักผ่อน
ท่านทั้งหลายลองคิดดู ว่าเป็นของน่ารักหรือเป็นของน่าชัง แล้ว
ทำไมเราจึงคอยแต่จะหลบหลีกการงาน? มันจะมีความเข้าใจอะไรที่
ไขว้กน
ั อยู;่ หมายความว่าเราชอบสนุกสนานเอร็ดอร่อย. เราไม่ชอบ
เหน็ดเหนื่อย หรือความยากความลำบาก; แม้ว่าจะเป็นการทำการงาน
นั้นก็ขอให้ไปคิดดูเองว่ามันถูกหรือผิดอย่างไร? ถ้าไม่มก
ี ารลงทุนด้วย
ความเหน็ดเหนื่อย หรือความยากลำบาก แล้วมันจะเรียกว่าการงานได้
อย่างไร? หรือว่าค่าของมันจะมีอยู่ที่ตรงไหน? ถ้าพูดอย่างวิชาธรรมดา
สามัญ ซึ่งพูดว่ามันต้องมีการลงทุน มันจึงจะมีคา
่ สำหรับจะมีสท
ิ ธิเรียก
ร้องอะไรที่เป็นผลเกิดขึ้นมา. ฉะนั้นหน้าทีก
่ ารงานมันก็อยู่ในรูปแบบ
อย่างนัน
้ .
เราดูตามตัวหนังสือหรือพยัญชนะกันอีกครั้งหนึง่ ก็ได้ เช่นคำว่า
กรณียะหรือกิจจะ ซึ่งแปลว่าหน้าที่การงาน มันมีความหมายว่า เป็นสิง่
ที่ควรกระทำหรือถ้าชัดลงไปกว่านั้น ก็คือว่ามันต้องกระทำ เพื่อว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนที่ดท
ี ส
ี่ ุด. ถ้าสำหรับมนุษย์กส
็ ำหรับมนุษย์, ถ้าสำหรับ
สัตว์ก็สำหรับสัตว์, ถ้าสำหรับพฤกษชาติพืชพันธุ์ต้นไม้กส
็ ำหรับต้นไม้,
แต่มันมีส่งิ ที่ควรกระทำ. คำว่า “กร” ก็แปลว่า กระทำ, คำว่ากรณะ ก็
แปลว่า เป็นเครื่องกระทำ, คำว่า กรณียะ ก็แปล่ว ควร หรือต้องกระทำ,
คำว่ากิจจะ ก็แปลว่า ต้องกระทำ.
เรามีกิจ คือหน้าที่ทต
ี่ อ
้ งกระทำ, มีกรณียะ สิ่งทีค
่ วรกระทำ, เมื่อ
อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าไม่อาจจะยกเว้นให้ได้ว่าไม่ต้องกระทำ, เราก็
เรียกว่า กัมมันโต หรือ การงานในความหมายที่สมบูรณ์ที่สด
ุ ว่าเป็น
สิ่งสุดสูงสุดของการกระทำยกเว้นให้ไม่ได้...
การพักผ่อนก็เป็นการงาน...คือว่าคนเราต้องมีการพักผ่อน. ถ้า
ไม่มีการพักผ่อนมันก็ตาย หรือไม่มแ
ี รง เรี่ยวแรงที่จะทำงาน...
เราควรจะถือเอาตามหลักของธรรมชาติ ว่าการพักผ่อนก็คือ
การที่ไม่ต้องใช้แรงงาน ทั้งทางกายและทัง้ ทางจิตใจหรือสติปญ
ั ญาด้วย

...
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การพักผ่อนมันต้องคู่กน
ั มากับการใช้แรงงาน...ฉะนั้นการพัก
ผ่อนมันจึงเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งด้วย เพื่อให้มีแรงงานหรือกำลัง
สำหรับทำงานต่อไป...
การงานที่เป็นการพักผ่อนบางอย่างนี้ เราอาจทำให้เป็นการเล่น
ไปเสียก็ได้ เราจึงมีการเล่นบางอย่างบางชนิด ที่เป็นประโยชน์ด้วยแล้ว
ก็สนุกสนานด้วย เช่นการกีฬา
่ การบริหารร่างกาย หรือการเล่นชนิดใด
ก็ตาม ที่ทำให้เกิดความโปร่งความสบาย แก่ระบบของร่างกาย ระบบ
ประสาทและจิตใจ;...ให้เกิดความปกติทางร่างกายและทางจิตใจ เพื่อ
ความถูกต้องสำหรับการงานนั่นเอง. ฉะนั้นการเล่นชนิดนี้ การบริหาร
กายชนิดนี้ ก็เป็นการงานชนิดหนึ่ง
(อะไรคืออะไร?, ๒๕๒๖: ๕๕ - ๕๙)
คำว่า “ทำการงาน” หรือ “การงาน” ภาษาคนการงานหมายถึง
อาชีพที่ทำด้วยความจำเป็น ไม่ทำไม่ได้ มันบังคับให้ทำ เพื่อเอามา
เลี้ยงปาก เลี้ยงท้องบ้าง เพื่อเสวยกามารมณ์บ้าง อาชีพที่ทำไปด้วย
ความจำเป็นนี้เรียกว่า การงานในภาษาคน
ส่วนการงานในภาษาธรรมนั้นหมายถึงกัมมัฏฐาน คือการปฏิบัติ
ธรรม หรือตัวการปฏิบต
ั ิธรรมนัน
่ เอง เป็นตัวการงาน
(ภาษาคน-ภาษาธรรม: ๑๒-๑๓)
ทำงานด้วยจิตว่าง
เมื่อเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ คือทำงานเพื่องาน โลกก็หมดปัญหา
ไม่มีการแย่งชิง ไม่มก
ี ารลุ่มหลงในเรื่องเนื้อหนัง มันก็มีผลเกลื่อนไป
หมด ทุกคนมีความสุขได้ เพราะว่าผลที่แสดงออกมา มันเหลือส่วนที่
มนุษย์ต้องการ. เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็ทำหน้าที่ เพื่อทวงสิทธิ เรียกร้องสิทธิ
เอามาเป็นของกู มันก็มารวมอยู่คนใดคนหนึ่งมากเกินไป คนอื่นก็ขาด
แคลน โลกก็ขาดแคลน เพราะว่าทุกคนทำหน้าที่เพื่อสิทธิเรียกร้องเอา
มาเป็นของกู. จริยธรรมสากลจึงไม่มีหลักอย่างนี้ จึงปฏิเสธอย่างนี้ ไม่
ทำงานเพื่อเงิน แต่วา
่ ทำงานเพื่องาน เหมือนพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวอย่าง
ที่ดีที่สด
ุ ของบุคคล ผู้ทำหน้าทีเ่ พื่อหน้าที่ ทำงานเพื่องาน ท่านไม่ได้ทำ
เพื่อเอาผลอะไรจากใคร. เราคนธรรมดาสามัญ ปุถุชน ทำหน้าที่เพื่อ
หน้าที่ ทีนี้ผลงานที่กลับมาหล่อเลี้ยงชีวิตเรานั้น ก็ให้มน
ั เป็นเรือ
่ งของ
หน้าที่ หรือของขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มน
ั เป็นไปตามนั้น แต่ใจของ
เราอย่าไปบูชา อย่าไปเรียกร้อง. เช่นข้าราชการทำงานเพื่อหน้าที่ ส่วน
เงินเดือนนั้นเป็นเครื่องบูชา มันเหมือนดอกไม้ธูปเทียนที่เขาเอามาบูชา
ที่ฝา
่ เท้าของเรา. เราเป็นคนที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เรื่อยไปก็แล้วกัน เงิน
เดือนจะกลายมาเป็นฝุ่นละอองที่ฝา
่ เท้า. แต่เราทำงานเพื่อเงิน แล้วมัน
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ก็มีปญ
ั หา มีความทุกข์ เพราะบูชาเงินนั้น. ถ้าเงินมาอยู่เสียที่ฝ่าเท้า ไม่
ใช่การเป็นกงจักรอยูบ
่ นหัว.
ผู้ท่ท
ี ำงานเพื่องานนั้น เงินเดือนจะมาเป็นฝุ่นละอองอยู่ใต้ฝ่าเท้า.
ผู้ทำงานเพื่อเงิน เงินเดือนจะมาเป็นกงจักรอยู่บนหัว พัดผันให้
เลือดไหลอยู่ตลอดเวลา.
(บรมธรรม ภาคต้น, ๒๕๒๕: ๑๕๑-๑๕๒)
ชีวิตผีเสื้อ
ชีวิตผีเสื้อนี้เราเอาแต่ความหมายที่วา
่ เป็นสุขอยู่ในการงาน.
การงานของมนุษย์ มีแต่ทรมานกายทรมานใจ, การงานของมนุษย์
ทำมาหากิน ทำไร่ ทำนา ทำสวน, แม้แต่ทำราชการทำอะไรก็เถอะ มัน
ก็ทำด้วยความฝืนใจฝืนความรู้สก
ึ ทั้งนั้น เรียกว่าทำงานหาเลี้ยงชีวิต
ด้วยความทรมาน. ถ้าเป็นชีวิตผีเสื้อ หาเลี้ยงชีวิตไม่ทรมาน แต่สนุก
สนาน เที่ยวไปที่ดอกไม้ดอกนั้นที ดอกนี้ที ดอกไม้นั้น ดอกไม้น้ี
ดอกไม้โน้น เรื่อยไป, นั่น ทำงานหาอาหาร แล้วมีความสุขความ
เพลิดเพลินอยู่ในการงานนั้น, ต้องการความหมายอย่างนี้นะ ชีวิตผีเสื้อ,
เพลิดเพลินเป็นสุขอยู่ในการทำงานนั้น ไม่ทนทุกข์ทรมาน. คือเขาเอา
การงานกับความสุข มาบวกเข้าด้วยกันเป็นสิ่งเดียวกัน เป็นชีวิตผีเสื้อ.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๓๖๘)
สันโดษ
มีคนเข้าใจผิดในคำว่าสันโดษ คือกล่าวกันว่า สันโดษนั้นยินดี
เท่าที่มอ
ี ยู่แล้ว, เท่าที่ได้อยู่แล้ว, เท่าที่เป็นอยู่แล้ว, ไม่ตอ
้ งทำอะไรอีก.
สันโดษอย่างนี้ผิด. สันโดษอย่างนี้ เป็นความสันโดษของภูตผีปีศาจ คือ
เป็นความสันโดษของคนขี้เกียจ เป็นความสันโดษของคนทีก
่ ิเลสครอบงำ
จึงทำให้หยุดกระทำสิง่ ต่างๆ คอยแต่จะนอนกิน เท่าที่จะมีคว้ามาถึง
เรียกว่าเป็นผู้ที่ เป็นบริวารหรือเป็นสาวกของกิเลสหรือของภูตผีปีศาจ.
ส่วน สันโดษของพระพุทธเจ้านั้น ไม่เป็นอย่างนั้น คือท่านสอน
ให้ยินดี ตามที่ได้มาอย่างไร, ให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจ ในการที่จะทำ
ต่อไปให้มากขึ้น....
เหมือนอย่างว่าเราทำนา จะต้องฟันดินขุดดิน ตั้งหลายร้อยครัง้
หลายพันครั้ง แต่ถ้าฟันลงไปครั้งเดียว ก็ควรจะอิม
่ ใจ ว่ามันเสร็จไปครั้ง
เดียว, ฟัน ๒ ครั้งก็อ่ม
ิ ใจ ว่าเสร็จไป ๒ ครั้ง; ยิ่งฟันเท่าไรก็ยิ่ง อิ่มใจ ว่า
มันเสร็จไปเท่านั้น มันมีกำลังใจในการที่จะทำต่อไป ให้ลถ
ุ งึ จุดหมาย
ปลายทาง ด้วยความร่าเริงเบิกบาน อิ่มอกอิ่มใจนั่นเอง.
(วิสาขบูชาเทศนา, ๒๕๒๕: ๘๕ – ๘๖)
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กัลยาณมิตร
มรดกที่ ๔๔ : การมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร เป็นสิ่งที่ตอ
้ ง
สนใจกันให้มาก ให้สมกับที่ตรัสไว้ว่า “ถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตร
แล้ว สัตว์ท้งั หลายที่มีการเกิด – แก่ – เจ็บ – ตาย จักพ้นจากการเกิด –
แก่ – เจ็บ – ตาย” พวกเรากลับมาถือกันเสียว่า เรามีการเกิด – แก่ – เจ็บ
– ตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นการเกิด – แก่ – เจ็บ – ตาย ไปได้อย่าง
น่าสังเวช.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๗)
ขอให้นก
ั ศึกษาทัง้ หลายทราบไว้ด้วยว่า ครูสอนกัมมัฏฐานนั้นเขา
ไม่เรียกอาจารย์ หรือไม่เรียกครู, ไม่เรียก กลับเรียกว่ากัลยาณมิตร. ใช้
กันมาแต่เดิม แต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้ว บางสำนักเขาเปลี่ยนเป็นให้เรียก
นั่นเรียกอะไรที่คล้ายๆ กับว่ามันดีกว่ากันมาก, แต่ของเดิมแล้วก็ใช้คำ
ว่ากัลยาณมิตร. จะเล่าให้ฟัง.
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สัตว์ท้งั หลายมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็นธรรมดานี่ ถ้าได้อาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้ว; เป็น
กัลยาณมิตรแล้ว ที่มค
ี วามเกิดจะพ้นจากความเกิด, ที่มีความแก่จะพ้น
จากความแก่, ที่มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บ, ที่มีความตายจะพ้นจาก
ความตาย อย่างนี้เป็นต้น. ท่านใช้คำว่ากัลยาณมิตร ไม่ใช่ใช้คำว่าอาศัย
เราเป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้นำ เป็นอะไร, ไม่เคยใช้คำนั้น; ใช้คำว่า
กัลยาณมิตร คือเป็นเพื่อนที่ดี แล้วก็ปรากฏว่าได้ใช้กันมาอย่างนี้แหละ.
แม้ในหนังสือเก่าๆ ในคัมภีร์วิสท
ุ ธิมรรคเองก็ดูจะใช้คำนี้ ใช้คำว่า
กัลยาณมิตร แล้วคงจะได้ใช้กันมาเรื่อยๆ ในหมู่กม
ั มัฏฐาน สอน
กัมมัฏฐาน; แม้กระทั่งบ้านเรานี้ที่ไชยา นี้แหละเขาจะเรียกอาจารย์ผู้
สอนกัมมัฏฐานว่ากัลยาณมิตร กันทั้งนั้นแหละ อาจารย์กัมมัฏฐานคน
หนึ่งในชั้น อาจารย์รุ่นแรกๆ นู้นที่เหลืออยู่ท่านมาแสดงความยินดีดว
้ ย
กับอาตมาว่า “ยินดีๆ ต่อไปนี้เราจะได้กล
ั ยาณมิตรอีกคนหนึ่ง”; หมาย
ความว่าให้อาตมานี้เป็นกัลยาณมิตรของท่าน ทั้งที่ทา
่ นก็เป็นผู้สอน
กัมมัฏฐานจนใครเรียกว่าอาจารย์ นี้แปลว่าท่านใช้ถ้อยคำเหล่านีก
้ ันมา
ถูกต้องแล้ว เรียกว่า กัลยาณมิตร ฉะนั้น เราต้องมีกล
ั ยาณมิตร
ในการทำสมาธิต้องมีกัลยาณมิตร คือผู้ทำให้ความรู้ หรือคอย
ให้คำปรึกษาช่วยเหลือตามสมควร แต่ตอ
้ งไม่ใช่อาจารย์ผก
ู ขาดเก็บภาษี,
เดีย
๋ วนี้พวกอาจารย์เหล่านี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ เป็นอาจารย์เก็บภาษีเสียโดย
มาก ไม่ใช่กัลยาณมิตรด้วย. มีกัลยาณมิตรที่บริสุทธิ์ คอยให้คำปรึกษา
ที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่มานั่งคุมอยู่ข้างๆ ทั้งวันทั้งคืนเหมือนบางแบบ. ใน
สมัยพุทธกาลก็เหมือนกันแหละ เข้ารับกัมมัฏฐานจากพระพุทธเจ้าแล้ว
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ไปปฏิบต
ั ิลม
้ ลุกคลุกคลาน, ล้มลุกคลุกคลาน, ล้มลุกคลุกคลาน, อยู่จนถึงที่
สุดแล้วจึงจะค่อยมาทูลถามให้แก้ปัญหาอย่างนัน
้ อย่างนี้บา
้ ง ไม่ใช่ถาม
ทุกวัน ไม่ใช่มอ
ี ะไรนิดหนึ่งก็ตอ
้ งถาม.
เดีย
๋ วนี้ก็มป
ี ัญหาที่วา
่ พอไปทำสมาธิเข้าแล้วมันก็เกิดอาการ
ประหลาดๆ น่ากลัวก็ม,ี น่าอัศจรรย์กม
็ ี ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของจิต เป็น
อย่างนัน
้ เอง แล้วคนนั้นก็กลัว แล้วก็ไม่รู้จะถามใคร เลยวุ่นวายกันใหญ่
ถ้าถือตามแบบโบราณก็ไม่ต้องกลัว; ไม่ต้องกลัว, พอลงมือทำสมาธิแล้ว
เห็นอะไรแปลกๆ รูส
้ ึกอะไรแปลกๆ เป็นปรากฏการณ์แปลกๆ ก็ไม่ตอ
้ ง
กลัว, ช่างหัวมัน, ไม่ใช่, เราไม่ต้องการ. เราต้องการแต่ความสงบ เรา
เปลี่ยนหาความสงบ, ตั้งต้นทำไปใหม่จนกว่าจะสงบ; เพราะฉะนั้น จึงไม่
จำเป็นจะต้องมีกัลยาณมิตรมานั่งคุมแจอยู่ขา
้ งๆ ดอก นานๆ พบกันที
ก็ได้. นี่ขอให้รู้ไว้ว่า จะต้องมีกล
ั ยาณมิตร คือที่ปรึกษาก็แล้วกัน คนหนึ่ง.
(ธรรมทัศน์ของพุทธทาส อยู่อย่างพุทธ ๑, ๒๕๔๔: ๗๗ – ๗๘)
การสมรสทางวิญญาณ
มรดกที่ ๘๙ : การสมรสทางวิญญาณ กับบุคคลทุกคนในโลก
เป็นสิง่ ที่กระทำได้ โดยที่เขาเหล่านั้นไม่รู้สก
ึ ตัว: นั่นคือการทำตนเป็น
เพื่อนทุกข์ในการเกิด – แก่ – เจ็บ – ตาย และมีเมตตาธรรม
ชนิดอัปปมัญญา.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๕)
การหนุนหมอนไม้
มรดกที่ ๒๕ : การหนุนหมอนไม้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงชัก
ชวนไว้โดยตรง เพื่อฝึกฝนการเป็นคนไม่มักมากในการนอน. มารไม่
ได้โอกาสครอบงำคนไม่เห็นแก่นอน มีความเข้มแข็งว่องไว ทั้งทาง
กายและทางจิต. บรรพชิตและนักรบสมัยโน้น จึงหนุนหมอนไม้ โดย
เฉพาะพวกกษัตริยล
์ ิจฉวี.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๑)
พระพุทธเจ้าที่สอนให้ตื่นแต่ดก
ึ ให้หนุนหมอนไม้ ให้รบกับ
กิเลสทันที.
ท่านตรัสเปรียบให้ภิกษุนึกถึงพวกลิจฉวี กษัตรย์พวกหนึ่งใน
อินเดียสมัยพุทธกาล รัฐเล็กๆ แต่เก่งกาจมาก ถึงขนาดรบพุ่งกับมหา
ประเทศ เช่นแคว้นมคธ แคว้นโกศลได้ เพราะว่าตระกูลกษัตริยล
์ ิจฉวีน้ี
พากันหนุนหมอนไม้ ตืน
่ แต่ดก
ึ อย่างตีสี่อย่างนี้ ฝึกวิชาอาวุธในกลางดึก
มีการเคารพสตรี ในฐานะไม่ใช่ของเล่น. คำว่า เคารพสตรีน้ี คือยก
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สตรีไว้เหนือฐานะของความเป็นของเล่นสนุกของผู้ชาย. โลกสมัยนี้ตรง
กันข้าม เอาสตรีเป็นของเล่นของเพศชาย หลอกให้กระโปรงสั้นเข้าไป
ทุกทีๆ อย่างนี้เป็นของเล่นของผู้ชายมากขึ้นไปทุกที; อย่างนีเ้ รียกว่า
เหยียดสตรี. กษัตริย์วงศ์ลจ
ิ ฉวียกย่องสตรีไว้เหนือฐานะของเล่น ฉะนัน
้
จึงเป็นรัฐเล็กๆ ที่เก่งกล้า สามารถรบชนะรัฐใหญ่ เช่น มคธรัฐได้. ทีนี้
ต่อมาเลิกหนุนหมอนไม้ นอนบนฟูก หนุนหมอนข้างแดง นอนจนตะวัน
สาย สายแล้วก็ยังไม่ต่น
ื เหยียบย่ำสตรีไปเป็นของเล่น ไม่เท่าไรรัฐลิ
จฉวีกส
็ ูญเสียความเป็นรัฐอิสระ.
ฉะนั้นทรงขอร้องให้ภก
ิ ษุหนุนหมอนไม้ ตื่นแต่ดึก ฝึกวิชาอาวุธ
คือต่อสู้กบ
ั กิเลส ด้วยสติปฏ
ั ฐาน ไม่เห็นอะไรเป็นของเล่นของควรบูชา
แบบกามารมณ์ คือเป็นภิกษุโดยแท้จริง เป็นอนาคาริกโดยแท้จริงอย่าง
นั้นเถอะ แล้วก็จะพ้นจากมาร; จึงทรงขอร้องว่า “กลิงฺครูปธาโน ภิกฺขเว
วิหรถ ฯลฯ ภิกษุท้งั หลาย เธอจงเป็นผู้อยู่โดยมีท่อนไม้เป็นหมอนเถิด;
เมื่อเธออยู่อย่างนี้ มารจักไม่ได้โอกาส” เมื่อหนุนหมอนไม้อยู่ มารจัก
ไม่ได้โอกาส” ลองเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนั้นดูบ้าง ในหอพัก
นักศึกษามในวิทยาลัย ลองหนุนหมอนไม้ ตื่นแต่ดก
ึ ฝึกวิชาอาวุธ คือ
ฝึกเรื่องที่มันเป็นหน้าที่ แล้วไม่เห็นเพศตรงข้ามเป็นของเล่น เป็นเหยือ
่
นั่นแหละ ผมว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่แท้จริงขึ้นมา เป็นอุดมศึกษาที่แท้
จริงขึ้นมา แล้วคิดดูเถิด มีแต่ได้ ไม่มีใครตาย. หอพักนักเรียนไหน ตื่น
แต่ตส
ี ี่ ฝึกวิชาอาวุธ หนุนหมอนไม้ ไม่มใี ครตาย ไม่มีใครเสียอะไร มี
แต่ได้ท่ด
ี ี ที่งาม ที่บริสุทธิ์ผด
ุ ผ่อง ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม. เดี๋ยวนี้มแ
ี ต่นอนสาย
นอนบนเตียงนอนสบาย นอนไม่อยากตื่น ไม่อยากลุก ตามใจกิเลส
ตามใจเนื้อหนัง.
(บรมธรรม ภาคต้น, ๒๕๒๕: ๑๕๓-๑๕๔)
ทาน
การให้ทานนี้มน
ั มีมาเป็นลำดับๆ ค่อยๆ สูงขึ้นไปๆ : นับตัง้ แต่
วัตถุทาน เอื้อเฟือ
้ เผื่อแผ่ดว
้ ยสิ่งของ; ให้อภัยทาน ให้ความไม่เบียดเบียน;
แล้วก็ให้ธรรมทาน ให้ความรู้ที่จะทำให้เขาเดินไปถูกทาง จนถึงว่ามัน
จะแน่ต่อพระนิพพาน. ทีน้ี เพื่อทีจ
่ ะให้ได้นพ
ิ พาน เราก็ให้ตว
ั กู ของกูนี้
ออกไปเสียทีหนึ่งก่อน. แล้วเมื่อได้เป็นนิพพานขึน
้ มา ก็อย่าถือว่า
นิพพานของกู อย่าถือว่านิพพานของนิพพาน อย่าให้นิพพานโดยความ
เป็นนิพพานนี้เป็นของใคร: ให้เป็นของความว่าง เหลืออยู่แต่ความว่าง.
อันสุดท้ายนี้เรียกว่า สุญญตาทาน คือการให้ท่เี นื่องด้วยสุญญตา แล้วก็
ไม่ได้อะไรมากนอกจากความว่าง.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๖๗)
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การให้ทานที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร? ถ้าเป็นคนมีปัญญา ก็จะมอง
เห็นได้ทน
ั ทีว่า เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร โดยความเป็นของตนหรือตัว
ตนแล้ว; นั่นแหละคือการได้ให้ทานออกไปหมดแล้ว, ไม่มอ
ี ะไรเหลือ
อยู่เลย. ความทีไ
่ ม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวตน, หรือเป็นของของตน
อยู่ในใจนั่นแหละ คือการที่ได้ให้ทานสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปหมดแล้ว.
จึงเป็นทานที่แท้จริง. เป็นทานที่ถูกต้อง, ไม่ใช่เป็นการให้ทานชนิดที่มล
ี ับ
ลมคมใน เหมือนที่ให้กน
ั อยู่โดยมาก.
(มาฆบูชาเทศนา, ๒๕๒๔: ๔๖๓)
ทาน ต้องฝึกฝนเรื่อย ฝึกฝนตัวเองในการที่จะให้ทาน, เด็กๆ บาง
คนชอบให้ทาน ขยันให้ทาน ฝึกการให้ทานนี้แหละ น่าเลือ
่ มใส, มี
สตางค์บ้าง ก็ให้คนขอทานเสียบ้าง ให้เพื่อนเสียบ้าง ซื้อขนมกินบ้าง; นี้
คือความหมายของคำว่าทาน คือการให้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่น
ื , ไม่ใช่
เพื่อเรา. ฉะนั้นทานของโพธิสัตว์ ต้องเล็งผลเพื่อประโยชน์ผ้อ
ู ื่น ไม่ใช่
แลกเอาสวรรค์วิมานเหมือนยายแก่ ตาแก่ ที่เขาสอนให้ทำทาน เพื่อ
สวรรค์ วิมาน.
(ฆราวาสธรรม, ๒๕๑๘: ๒๕๘)
การล้ออายุ
มรดกที่ ๑๕ : การล้ออายุและการให้ของขวัญวันล้ออายุ อย่างที่
กระทำกันอยู่ท่ส
ี วนโมกข์นั้นมีผลทางจิตใจในความไม่ประมาท และ
รู้จักตัวเองดีขึ้นทุกปี. ขอฝากไว้สำหรับรักษากันไว้สืบต่อไป เพื่อความ
ก้าวหน้าทางจิตใจของทุกคน.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๐๙)
เมื่อผมพูดว่า “ล้ออายุ” คุณก็ตอ
้ งเข้าใจให้ถก
ู ต้อง ว่า ล้ออายุ
ทางเนื้อหนังโดยมีเครือ
่ งมือ คืออายุในทางวิญญาณ. มีทาง มีวิธี มี
ความจริงที่จะล้ออายุได้ โดยที่มีความรู้ในทางวิญญาณ ก็มาล้อเรื่อง
ทางเนื้อหนังได้; ฉะนั้นเมื่อพูดว่าล้ออายุ “ล้ออายุ กันโว้ย” นี้มน
ั ก็
หมายถึงอายุทางเนื้อหนังทั้งนั้นที่มันผ่านมาอย่างไร ด้วยความโง่ บ้าดี
บ้าเก่ง บ้าอะไรก็ไม่รู้ ที่เป็นเรื่องบ้า ยกหูชูหางทั้งนั้น. ควรจะล้อกัน
อย่างขนานใหญ่ ขนาดใหญ่.
ผมก็เคยมาแล้ว, คุณก็กำลังมีอยู่, กำลังเป็นอยู่; เหลืออยู่แต่ว่าใคร
จะล้อได้เมื่อไร, ใครจะสามารถล้อได้เมื่อไร, แล้วใครจะสามารถล้อได้
มากกว่ากัน.
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วันนี้มันเป็นเรื่องของผม, เป็นเรื่องส่วนตัวของผม; ฉะนั้น ก็พด
ู
เรื่องส่วนตัวของผมอยู่มาก. คุณพลอยได้ หรือพลอยได้ฟัง. ถ้าเผื่อว่า
คุณจะรูเ้ รื่องนี้ได้เร็วเข้า, หรือว่าก็จะล้ออายุได้เร็วเข้า; แม้ว่าในเวลานี้
ยังไม่รู้อโ
ิ หน่อเิ หน่อะไรเลย, ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์.
อายุทางเนื้อหนังนี้ เป็นเรื่องที่น่าล้อที่สด
ุ ; ส่วนเรื่องอายุทาง
วิญญาณนั้น ไม่มป
ี ัญญาจะไปล้อกัน, มันเป็นของมั่นคงยิ่งกว่าสิ่งใด
แล้วก็ตลอดกาลนิรน
ั ดร ตัวโตเกินกว่าจักรวาลนี้เสียอีก.
สิ่งที่เรียกว่าเป็นอนันตกาลนั้น ซึ่งยังไม่รู้ว่าอะไร, ซึ่งมนุษย์ยังไม่
รู้วา
่ อะไร; แต่ร้จ
ู ักชื่อกันอยู่มาก มันเป็นอนันตกาล คือไม่เกี่ยวกับเวลา
หรือเหนือเวลา ฉะนั้น มันก็มีตัว มี space, แล้วมันก็โตกว่าจักรวาลเสีย
อีก; ไปล้อมันได้อย่างไรได้. ส่วนเรื่องอายุทางเนื้อหนังนี่ มันเป็นเรื่อง
ของเด็กอมมือ; แล้วเราก็มีอยู่อย่างไม่รู้สก
ึ , คือเป็นเด็กอมมือโดยไม่ร้ส
ู ึก
แล้วก็หลงบูชาวัตถุทางเนื้อหนัง.
นี้ก็เป็นอันว่า ใครอยากจะล้ออายุ ก็ต้องมีความรูเ้ รื่องอายุ; ถ้าไม่
อย่างนัน
้ ก็เป็นเรื่องทำอย่างละเมอๆ ก็เรียกว่า อย่างบ้าๆ บอๆ อย่าง
บ้าหลัง. ถ้ายังทำไม่ได้; ก็สนใจไปเรื่อยๆ คือ สนใจในเรื่องทาง
วิญญาณนี้.
อย่าไปเล่นกับเรื่องทางเนื้อหนัง อย่างไม่รู้จก
ั สิ้นจักสุด; มาเล่นกับ
เรื่องทางวิญญาณกันเสียบ้าง, แล้วก็เอาเรื่องทางเนื้อทางหนัง มาล้อกัน
เสียทีทก
ุ ๆ ปี. ถึงปี ก็เอาเรื่องทางเนือ
้ หนังมาล้อกันเสียที, ถึงปีก็เอาเรื่อง
ทางเนื้อหนังมาล้อกันเสียที; เท่าที่สติปัญญาของเด็กอมมือหรือของ
พวกคุณจะเอามาล้อได้. เพราะว่าอย่างน้อยก็มค
ี วามอยากเก่ง, มีความ
อยากเก่งอยู่บ้าง ก็คงจะนึกคิดได้บา
้ ง เป็นการสงสารสิ่งที่แล้วมาแต่
หลังก็แล้วกัน.
(ชุมนุมล้ออายุ, ๒๕๒๕: ๓๓๘ – ๓๔๐)
ความไม่ประมาท
ความไม่ประมาทในภาษาคนนั้นอย่างหนึ่ง ความไม่ประมาทใน
ภาษาธรรมนั้นอย่างหนึ่ง ความไม่ประมาทในภาษาคนก็คอ
ื ว่าปล่อยให้
เวลาล่วงไป จงรีบขยันขันแข็ง ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตัวให้เสร็จทันเวลา
หรือก่อนเวลา อย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาท แต่เป็นความไม่ประมาทใน
ภาษาคน ส่วนในภาษาธรรมะที่วา
่ ไม่ประมาทนั้น คือ อย่าไปโง่ ไปหลง
ไปงมงาย ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่เข้าว่าเป็นตัวเป็นตน หรือว่าเป็นของๆ ตน
นั่นคือไม่ประมาทในภาษาธรรมเพราะฉะนั้น ที่เรียกว่าไม่ประมาทใน
ภาษาคนนั่นแหละกลับกลายเป็นความประมาทในภาษาธรรมไปก็ได้
เพราะว่าถ้าสอนกันไม่เป็น ก็คือ สอนให้คนขยันขันแข็งด้วยความโลภ
ด้วยกิเลส มีความทุกข์ มีความเร่าร้อนเป็นอบาย จนตกนรก ตกอบาย
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อยู่ที่น่น
ั ไปก็ได้ นี้มันกลายเป็นความประมาทไปเสียแล้ว ทั้งทีบ
่ างคนอาจ
จะพูดว่า นั่นคือความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่า “เธอทั้ง
หลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม” นี้แสดงว่า ทรงยืนยันใน
ความไม่ประมาทว่าเป็นของสำคัญและจะต้องทำ
มีปัญหาเหลืออยู่ท่ว
ี า
่ มันจะต้องทำอย่างไร คนธรรมดา ก็ต้องรีบ
ทำการทำงาน คือ ไม่ประมาท แต่ถ้าเรื่องธรรมะแท้ๆ แล้ว ก็คอ
ื อย่า
เผลอตัวไปโง่ ไปหลงว่าอะไรเป็นตัวกู เป็นของกู เชิดชูเข้ามา นี้จึงเรียก
ว่า ความไม่ประมาท
คนธรรมดาสามัญ จึงควรจะรู้จักความไม่ประมาทให้ถูกต้อง คือ
แม้วา
่ จะขยันขันแข็ง กระทำการงานในหน้าที่ของคน ก็อย่าทำด้วยกิเลส
เลย จงรู้จักทำด้วยจิตที่ไม่ยด
ึ มั่นถือมัน
่ หรือที่เรียกว่าจิตว่างนั้นเอง
ศึกษาให้ร้เู รื่องจิตว่างให้เพียงพอ รู้จักทำจิตไม่ให้เกิดความยึดถือว่าตัว
กูของกู แล้วก็มป
ี ัญญารู้ว่า สิง่ ใดเป็นสิ่งที่ควรกระทำ ก็กระทำไปก็แล้ว
กัน อย่างนี้เรียกว่าคนนั้นประพฤติธรรมะอย่างถูกต้องเป็นความไม่
ประมาทแล้วก็ขยันขันแข็ง รีบกระทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนให้ลุลว
่ งไป
ได้เหมือนกัน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นภิกษุ สามเณร เป็นบรรพชิต หรือว่า
เป็นคฤหัสถ์ ฆราวาส ครองเรือน เป็นพ่อค้า ชาวนา ชาวสวน ลูกจ้าง
กรรมกร หรือเป็นอะไรก็สด
ุ แท้ ล้วนแต่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้
ให้ถก
ู ต้องเสมอกันคือ เรื่องความไม่ประมาทนี่เอง ถ้าเข้าใจผิดแล้ว จะ
เกิดนรก หรืออบายขึ้นมาทันที เช่นจะมีความร้อนใจกลัวไม่ทน
ั เวลา
มันก็ตกนรกแล้ว ไปโง่อย่างนี้เข้ามันก็รอ
้ นใจขึ้นมาจริงๆ มันก็เป็นสัตว์
เดรัจฉานแล้ว ไปหิวกระหายไม่ทน
ั แก่เวลานี้มันก็เป็นเปรตแล้ว ถ้ามัว
นอนขี้ขลาดอยู่กลัวจะยากจนกลัวจะลำบากยากแค้นมันก็เป็นอสุรกาย
แล้วเพราะความขลาดนั้นหมายความว่า ถ้าเราทำผิดเรื่องเวลาเท่านั้น
เองอบายภูมท
ิ งั้ สี่ก็ครอบงำเราที่น่แ
ี ละเดี๋ยวนี้
(ภาษาคน-ภาษาธรรม: ๒๓๔-๒๓๖)
อย่าต้องละอายแมว
เป็นคนอย่าต้องละอายแมวเกิดมาเป็นคนทั้งทีอย่าให้ตอ
้ งอายแมว.
ที่น่งั อยู่ที่น่ี ถ้าใครยังต้องกินยานอนหลับ คนนั้นมันน่าละอายแมว;
เพราะว่าแมวไม่ตอ
้ งกินยานอนหลับ มันก็หลับได้. เกิดเป็นคนทั้งที อย่า
ให้ตอ
้ งละอายแมว อะไรนิดหนึ่งก็เป็นทุกข์, อะไรนิดหนึ่งก็รอ
้ งไห้,
อะไรนิดหนึ่งก็หว
ั เราะ กระโดดโลดเต้นอย่างน่าละอายแมว คือ แมว
มันไม่เป็นอย่างนั้น. ทุกบ้านดูเหมือนจะมีแมวกันทั้งนั้นแหละ แล้วดูแมว
ให้ดๆ
ี สิ เอาแมวเป็นครูกน
ั บ้าง มีเพื่อน ๔ ขา มีอาจารย์ ๔ ขา อยู่ใน
บ้านเรือนทั้งที แล้วไม่รู้จก
ั ใช้ให้เป็นประโยชน์ ดูให้ดี อย่าให้มอ
ี ะไรที่
ต้องน่าละอายแมว.
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แมวมันเป็นสัตว์เดรัจฉาน สมองมันน้อย มันคิดอะไรไม่ได้ มัน
จึงยึดถือไม่เป็น มันเกิดความรู้สึกประเภทกิเลสได้ไม่มาก มันน้อยเกิน
มันจึงไม่เป็นทุกข์; เราจึงไม่เห็นแมวเป็นโรคประสาท เราจึงไม่เห็นแมว
เป็นโรคจิต เหมือนกับที่คนเป็นโรคจิตไปอยู่ตามโรงพยาบาลโรคจิต
นั้นมันมากเหลือเกิน, แต่แมวมันไม่ตอ
้ งเป็นอย่างนั้น. เพราฉะนั้น เรา
ควรจะนึกถึงความเป็นมนุษย์ของเรา ศึกษาธรรมะสำหรับ ความเป็น
มนุษย์ของเรา ให้ถูกต้อง แล้วเราก็ตอ
้ งเป็นอะไรที่นา
่ ละอายแมว.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๑๕๖)
การตกกระไดพลอยกระโจน
มรดกที่ ๙๗: ระบบการปฏิบัตด
ิ ับทุกข์ไม่เหลือในขั้นสุดท้ายนั้น
เป็นการตกกระไดพลอยกระโจน คือเมื่อรู้วา
่ จะดับชีวต
ิ หรือตายแน่แล้ว
ก็ไม่มจ
ี ิตกวัดแกว่งอย่างใด แต่ต้งั จิตสมัครดับไม่เหลือ จากการเวียน
ว่ายตายเกิด, ไม่มีหวังในการเกิดใหม่ โดยสิ้นเชิง.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๖)
สมัครดับไม่เหลือ
เรื่องดับไม่เหลือให้จ้องที่จะดับไม่เหลือ, ให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่นา
่
เอา น่าเป็น แล้วน้อมจิตไปเพื่อความดับไม่เหลืออยู่ตลอดเวลามันก็อาจ
จะถึงได้เร็วที่สุด, คือถึงกรรมไม่ดำไม่ขาวนี้ได้เร็วที่สุด. ทีน้ถ
ี า
้ มันไม่ได้
ทันที; วินาทีสุดท้ายที่ร่างกายจะแตกดับนั้น จะต้องได้ให้จิตน้อมไปเพื่อ
ความดับไม่เหลืออยู่ตลอดเวลา. พอร่างกายจะแตกดับ หายใจครัง้ สุด
ท้าย หรืออะไรก็ตาม ให้มันเป็นไปด้วยความแน่ใจว่า เราสมัครดับ
ไม่เหลือ.
เราไม่หวังอะไรที่จะเหลืออยู่ เพราะมันไม่นา
่ เสน่หาเลย, ดำบ้าง
ขาวบ้าง, ดำๆ ขาวๆ บ้าง ไม่น่าหลงใหลเลย; สมัครดับไม่เหลือ; เพียง
เท่านี้ก็ยงั ถึงกรรมที่ว่าไม่ดำไม่ขาวนี้ได้ สักชั่วขณะจิตหนึ่งแล้วก็ตาย
ไปเลย. จะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็น อย่าไปคิดเลย; แต่ให้ทำให้ดีท่ส
ี ุด.
แม้ในวาระสุดท้ายอย่างนี้ ก็อย่าไปหวังว่า “กูจะเป็นพระอรหันต์สก
ั นิด
หนึ่งแล้วตาย”; อย่างนั้นจะกลับไม่ได้; เพราะไปสร้างอุปาทานขึ้นไปดัก
ไว้ข้างหน้า.
วาระสุดท้ายให้นก
ึ แต่วา
่ ชีวิตจิตใจที่ประกอบอยู่ดว
้ ยสติปัญญา
ความรู้นี้ มันรู้สึกสิ่งต่างๆ มาพอสมควรแล้ว. อายุเข้ามาขนาดนี้แล้ว
ล้วนแต่ ไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็น; พอไปเอาไปเป็นเข้า ล้วนแต่เป็นทุกข์
ฉะนั้นจะต้องว่างจากการเอาการเป็นอยู่เสมอ ตัวกู – ของกูไม่เกิด, ตัวกู
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– ของกูดับอยู่เสมอ; แล้วก็ดับครั้งสุดท้ายที่อย่าให้เหลือเชื้อ สำหรับจะ
เกิดได้อก
ี .
นี่โอกาสดีมแ
ี ม้ในวาระสุดท้ายทีร
่ ่างกายจะแตกดับ ให้ร่างกายดับ
ชีวิตดับไปด้วยความรู้สก
ึ ไม่เอาไม่เป็น อันนี้; นี้เป็นเคล็ดลับอย่างยิ่ง
เป็นทางลัดอย่างยิ่งที่เข้าถึงความสิ้นกรรมก่อนแต่จะตาย. เขาเรียกว่า
พร้อมกับความตายก็ตามใจ, เราเรียกว่าก่อนแต่ตาย; เพราะว่าเราได้
สลัดออกไปแล้วอยู่ตลอดเวลา. รู้ว่าร่างกายจะแตกดับแล้วก็สมัครดับไม่
เหลือแท้จริงเลย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็มที่เลย, แล้วก็มผ
ี ล ได้รับผลสัก ๒ - ๓
ขณะจิต; แล้วหมดความรู้สึกไป อย่างนี้กย
็ ังดี, ดีกว่าดับไปด้วยความ
หอบหิ้ว เอาของหนัก คือตัวกู – ของกูนี้ตด
ิ ตามไป. นี่พด
ู อย่างสมมติก็
ต้องพูดอย่างนี้.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๒๙๓-๒๙๔)
ข้อปฏิบัติอีกอันหนึ่ง คือ ความดับไม่เหลือ. ฟังดูคล้ายกับพูดเล่น
ไม่รับผิดชอบ คำว่า ดับไม่เหลือ, ดับไม่เหลือนั้นดับอะไร? คำว่า ดับ ใน
ภาษาไทย หมายถึง ดับลงแห่งความร้อน, คำว่า ดับ นั้นต้อง หมายถึงดับ
เย็นเสมอ, ไม่ใช่ว่าดับให้ร้อน มันมีแต่ดับให้เย็น ความร้อนดับมันก็เย็น.
ทีน้ี ดับไม่เหลือ ก็คือดับความร้อน และเหตุแห่งความร้อน.
เหตุแห่งความร้อนก็คอ
ื กิเลส ความร้อนก็คือทุกข์, สรุปอยู่ที่ความ
ยึดมัน
่ ถือมั่นว่ามีตัวตน ว่ามีของตน. เราก็ดับเหตุแห่งความร้อน คือ
กิเลส, และ ดับทุกข์ คือความทนทรมาน อันเนือ
่ งมาจากกิเลส.
ดับไม่เหลือที่ตรงไหน? ดับที่ตน
้ เหตุ ก็คอ
ื ดับที่ความรู้สก
ึ ว่า ตัวกู
ว่าของกู. อย่ามีความหลงเกิดขึ้นว่า ตัวกูหรือของกู ดับความเข้าใจผิดที่
เป็นอุปาทาน ข้อนี้เสีย มันก็ ดับตัวกู ดับของกู, กิเลสไม่มีทางจะเกิดได้
มันก็พลอยดับไปด้วย, ความทุกข์ทจ
ี่ ะเกิดจากกิเลสทั้งหลาย ก็พลอยดับ
ไปด้วย. นี้เรียกว่า ดับไม่เหลือ ก็คือ ดับสิ้นเชิง. ดับถึงต้นเหตุแห่งเหตุ
เหตุแห่งเหตุ ลงไปตามลำดับ ก็ดับได้, ผลในปัจจุบันก็ดับได้, กระทั่ง ผล
อันจะมีในอนาคต ก็ป้องกันไว้ได้ นี้เรียกว่า ดับไม่เหลือ.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๑๕๒-๑๕๓)
ตายก่อนตายสบายเหลือ
เราชอบคำพูดชนิดนี้ สะดวกดีมีประโยชน์ จึงผูกขึ้นมา; คนได้ยน
ิ
ได้ฟังจำได้ทันทีเลย, เมื่อเขาจำได้ทันที มันก็เป็นหลักอยูส
่ ำหรับที่จะเข้า
ใจความหมายได้งา
่ ย. ถ้าลืมคำที่เป็นหลักเสียแล้ว ความหมายมันก็ไม่รู้
จะไปตั้งที่ไหน, ไปเกาะที่ไหน, ไปอาศัยที่อะไร, มันก็ไม่มี. ฉะนั้นเราจึง
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ต้องมีคำบาลีเป็นหลัก หรือคำสุภาษิตเป็นหลัก หรือคำที่ผูกขึ้นใหม่เป็น
หลัก สำหรับจะเป็นที่กำหนดของจิตใจ, แล้วคำอธิบาย หรือความหมาย
ต่างๆ มันก็เนื่องติดอยู่กับคำคำนั้น.
ตายก่อนตายสบายเหลือนี้ คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เชื่อ, แล้ว
บางทีเขาก็จะหาว่าบ้าเสียด้วย, คนพูดมันบ้าแล้ว ที่พูดว่า “ตายก่อนตาย
สบายเหลือ”, ลูกเด็กๆ มันก็จะพูดว่า เอ้า, ถ้าอย่างนั้นก็ไปเอามีดมา
เชือดคอตัวเองเลย เดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องรอให้ถงึ เวลาตาย ตายก่อนตาย
สบายเหลือ.
ความหมายในภาษาธรรม มันมีอยู่อย่างอื่น มันลึกกว่านั้น คือว่า
อย่ามีตัวกูเสียสิ ดับตัวกู ทำลายตัวกู ทำลายความรู้สึกว่าตัวกู; ไม่ใช่
ร่างกาย, ไม่ใช่ทำลายร่างกาย, แต่ทำลายความยึดมั่นถือมั่น ความรู้สึก
อยู่ในใจว่าตัวเรา, หรือตัวกูน้เี สียก่อนแต่ที่จะถึงเวลาแตกดับแห่งร่างกาย,
ไม่ต้องรอถึงตายต่ออายุมันครบแล้วมันจะตายเข้าโลงไป; นั้นมันตาย
ของร่างกาย, นี้ ตัวกูท่ม
ี น
ั เดือดขึ้นมา, เดือดขึ้นมาตัง้ แต่คลอดออกมา
จากท้องแม่ มันเป็นตัวกู, ตัวกูท่โ
ี ตขึ้นมาๆ ตัวนี้ให้มน
ั ตายเสียสิ. ถ้าตัวนี้
มันตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายตามอายุขัย นั่นแหละคือตายสบาย, พอ
ตัวกูตายแล้ว เสร็จแล้ว ต่อแต่น้ไ
ี ปก็มีแต่ความสุข ความสงบเย็นอยู่ในใจ,
จนกว่าร่างกายมันจะตาย.
ถ้าใครทำให้ตัวกูตายเสียได้เมื่ออายุ ๕๐ ปี ก็จะมีความสุขอย่าง
นิพพานไป ได้ตงั้ อีก ๓๐ - ๔๐ ปี กว่าร่างกายตายเมื่ออายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี,
คือตัวกูตายเมื่อไร ก็มีความสุขแบบนิพพาน ความเยือกเย็นเป็นนิพพาน
ที่เรียกว่า สบายเหลือเกิดขึ้น. เดีย
๋ วนี้มันมี ตัวกู – ของกู เป็นเหมือนกับ
ผีปีศาจ เป็นเจ้าเรือนสิงสถิตอยู่ คอยรับอารมณ์ด้วยแล้วคอยอยูใ่ ต้
อารมณ์เสมอไป, ไม่ชนะอารมณ์ ก็จมอยู่ในโลก จมอยู่ในวัฏฏะ จมอยู่
ในกองทุกข์. นี่ ตัวกู มันเป็นอย่างนี้; ถ้าตัวนีต
้ าย มันก็ไม่มอ
ี ย่างนี้ ก็มี
แต่ความสงบเยือกเย็น ตามภาษาธรรมะก็เรียกว่า มีนพ
ิ พาน, คือเย็น
เย็นแห่งจิต ไม่มีความร้อนของกิเลส.
นี้คำใหม่ แม้วา
่ เราจะผูกขึน
้ เอง ก็เป็นคำทีต
่ อ
้ งทำความเข้าใจกัน
ให้เพียงพอ จนพอพูดออกมาก็เข้าใจได้ทันที ตายก่อนตายสบายนั้น
สบายเหลือ, ไม่ต้องเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นไปเอามีดมา เชือดคอตัวเองให้
ตายเดี๋ยวนี้ จะได้สบายเหลือ. บางที่เราก็พด
ู ด้วยคำพูดว่า นิพพานอยู่ท่ี
ตายเสียก่อนตาย; นั้นพูดกลับมาอีกทางหนึ่ง เพื่อจะอธิบายให้รู้ว่า
นิพพาน คือสบาย เหลือ มันอยู่ท่ไ
ี หน? นิพพานที่สบายเหลือก็อยู่ท่ต
ี าย
เสียก่อนตาย. ฉะนั้น ถ้าพูดเป็น พูดถูก พูดด้วยความรู้สึก มันก็มี
ประโยชน์ ตายก่อนตายสบายเหลือ หรือว่านิพพานอยู่ทต
ี่ ายเสีย
ก่อนตาย.
ถ้าคนนั้น ไม่รู้ว่า ตัวกู – ของกู คืออะไร มันทำไม่ได้ดอก, มันทำ
ให้ตว
ั กู – ของกู ตายไม่ได้, ทำมันไม่ได้ เพราะมันไม่รู้จก
ั ตัวกู. มันต้อง
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เห็นความรู้สก
ึ ที่เป็นอุปาทานยึดถือว่าตัวกู ว่าของกู ที่มอ
ี ยู่จริงในจิตใจ
ทุกวั้นๆ แล้วก็ทรมานจิตใจอย่างยิ่งอยู่ทุกวันๆ เป็นความทุกข์อยู่ท่น
ี ั่น;
ถ้าเห็น และรู้จักอย่างนั้น มันก็อยากจะฆ่าเสีย, อยากจะดับตัวกู – ของ
กูเสีย. แต่ถ้าไม่มองเห็น ไม่ร้จ
ู ักตัวกู – ของกู มันก็เป็นหมันแหละ, ไม่
ทำอะไรได้, ไม่ทำให้ตัวกู – ของกู ตายก่อนตายได้.
(ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีท่ม
ี ส
ี วนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๓๕๖-๓๕๘)
วิธีเตรียมตัวตาย
อยากจะเล่าเรื่องที่เคยพบ เกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวตายของคนครัง้
พุทธกาล ให้ฟังว่า สำหรับผู้ท่เี ขาถือศีลสมาทานวัตรกันอยูป
่ ระจำอย่างนี้
เป็นธรรมดาการอดข้าวย่อมไม่มีปัญหาอะไร เพราะวันอุโบสถก็อดข้าว
เย็นอยู่แล้ว. ทีน้ี พอโรคภัยไข้เจ็บมาถึง ซึ่งเขาเชื่อแน่ว่าไม่เกินสิบวัน
จะต้องตายอย่างนี้ เขาเตรียมที่จะไม่กินอาหาร; ไม่เหมือนกับพวกเรา
ที่ว่าคนใกล้จะตายต้องให้ไปหาอาหารดีๆ อย่างนั้นอย่างนี้อย่างแพงที่สด
ุ
มาให้กน
ิ ๆ ๆ กินจนตายไปกับอาหารก็มี.
ในการที่เขาพยายามหลีกอาหารนี้ เขาเพือ
่ จะมีจิตที่เป็นปรกติทส
ี่ ุด
เพราะเมื่อร่างกายชำรุดอย่างนี้แล้วมันไม่ย่อยอาหาร ขืนใส่เข้าไปมันก็
เป็นพิษ มันก็ว่น
ุ วาย ใจมันกระสับกระส่าย เพราะฉะนั้น จึงเตรียมตัด
อาหาร กินแต่น้ำ หรือกินแต่ยา.
ถ้าใกล้เข้าไปอีก แม้แต่นำ
้ ก็ไม่อยากกิน ยาก็ไม่ยอมกิน เพื่อจะ
สำรวมสติสม
ั ปชัญญะ ที่จะตายชนิดที่ดบ
ั ไม่เหลือ.
พวกที่ยด
ึ มัน
่ ถือมั่นในบุญกุศลก็เตรียมยึดมั่นในบุญกุศล พวกที่
ฉลาดชั้นสูงก็เตรียมที่จะปล่อยวางดับไม่เหลือดังกล่าวมานั้น. เขาไม่
ต้องการหมอ ไม่ต้องการฉีดยา ประวิงเวลาให้นานที่สุดเท่าทีจ
่ ะนานได้
อย่างนี้ ซึง่ เป็นการรบกวนอย่างยิ่ง; การทำเช่นนี้ เรียกว่า “ปลงสังขาร”
คือปลงตัวตนลงไปอีกครั้งหนึ่งที่เกี่ยวกับร่างกาย เขาเรียกว่า “ปลง
สังขาร” ยังไม่ทันตายนี้แหละ เขาเตรียมที่จะแตกทำลายทางกายให้ดีที่
สุด ในทางจิตก็นอ
้ มไปเพือ
่ ดับไม่เหลือ.
ส่วนพวกเราสมัยนี้มัวแต่โกลาหลตามหมอกันมาจนเต็มห้องก็มี
ให้กินยา ให้ฉด
ี อาหารฉีดยา ต่างๆ นานา ทำให้พะงับพะง่อนหาความ
สงบไม่ได้. นี่แหละทำให้ไม่ร้ว
ู า
่ จะตายอย่างไร ทำให้ไม่รู้ว่าจะตายหรือ
จะอยู;่ อย่างนีม
้ ันพะว้าพะวังกันไปหมด มันเลยไม่ได้ประสบชัยชนะ
เหนือความตาย หรือเข้าถึงความว่าง หรือความดับไม่เหลือ อย่างที่
กล่าวมาแล้ว.
การเตรียมตัวตายของคนครั้งพุทธกาลกับคนเดี๋ยวนี้มน
ั ต่างกัน.
อย่างว่าคนเดี๋ยวนี้ คงจะนึกหาเตียงที่สบายที่สด
ุ หาห้องที่สบายที่สด
ุ หา
อาหาร หายาที่แพงที่สด
ุ มาไว้; แล้วก็ตายไปด้วยการกุลก
ี ุจอ อยากจะ
รักษาชีวต
ิ ถ่วงเอาไว้ให้ได้ต่อไปแม้นาทีหนึ่งก็ยังดีอย่างนี้ ก็เลยระดม
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ฉีดยาเป็นการใหญ่ ทำอะไรเป็นการใหญ่ แล้วมันก็ต้องตายอย่าง “หลับ
ตาตาย” คือว่าตายโดยไร้สติสัมปชัญญะ เรียกว่าทำกาลกิริยาด้วย
ความหลง.
ถ้าทำถูกทางมันก็ตอ
้ งกล้าด้วยธรรมะ และตายอย่างชัยชนะ
เหนือความตายอย่างที่วา
่ มานี้ จึงจะเรียกว่า เข้าถึงความว่างได้ใน
วินาทีสุดท้าย มีโอกาสกระทั่งวินาทีสด
ุ ท้าย. ขอให้จำคำนี้ไว้ให้ดีๆ ว่า
โอกาสสำหรับพวกเรามีกระทั่งวินาทีสุดท้าย แต่ถ้าเราเอาชนะเดี๋ยวนี้
ไม่ได้เรือ
่ ยๆ ไป ในวินาทีสุดท้ายนัน
้ ต้องได้แน่ เพราะว่าอย่างน้อยที่สด
ุ
ก็ยังได้ด้วยการตกกระไดพลอยกระโจนให้ดีอย่างที่กล่าวมาแล้วนัน
่ เอง.
(ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม๒, ๒๕๑๙; ๑๓๐-๑๓๑)
การบวช
การบวชคืออะไร?
(1) ว่าโดยตัวหนังสือกันก่อน ตัวหนังสือหรือคำพูดคำว่า การ
บวชนั้น ก็คือ คำบาลีวา
่ ปพฺพชฺชา หรือ บรรพชา นี้เรียกว่า
การบวช คนที่บวชนั้น เรียกว่า ปพฺพชฺชิโต หรือ บรรพชิต คำ
ว่า บรรพชา คู่กันกับ บรรพชิต การบวชเรียกว่า บรรพชา ผู้
บวชเรียกว่า บรรพชิต.
ทีน้ี ปพฺพชฺชา หรือ ปพฺพชฺชิโต นั้น มันแปลว่าอะไร? คำนี้แปลว่า
ไปหมด เว้นหมด; ไปหมดเว้นหมดจากอะไร? ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการบวช
ก็ไปหมด เว้นหมด จากความคับแคบในบ้านเรือน จากปัญหาต่างๆ ใน
โลกนี,้ หรือจะให้แคบเข้ามาอีกก็ว่า ไปหมด เว้นหมด จากสิง่ ที่เป็น
อุปสรรคแก่การก้าวหน้าทางวิญญาณ....
(2) ทีน้ม
ี าดูท่ค
ี วามหมายอันกว้างขวางของคำๆ นี้กันจะดีกว่า จะ
ได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า การบวชนั้น อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น. ใน
ปัจจุบน
ั นี้ การบวชก็มอ
ี ยู่เป็น ๒ ชนิด คือ บวชสมบูรณ์, ตาม
ความหมายของคำว่า บวช โดยทัว
่ ไปนั้นอย่างหนึ่ง, บวชชั่ว
คราวอย่างยิ่ง นั้นอีกชนิดหนึ่ง.
การบวชสมบูรณ์แบบ (มีจุดมุ่งหมายดังนี้)...
การบวชนั้นคือ การออกไปแสวงหา ค้นหา ว่าอะไรทีม
่ ันเป็นกุศล
คือมันดีกว่าการครองเรือน...คือ เขาเบื่อ เอือมระอาความซ้ำซากของ
ความเป็นฆราวาส มันก็มเี ท่านั้นแหละ...
ฉะนั้น เขาจึงหลีกออกไป ค้นหาว่าอะไรดีกว่านี้; แล้วก็ไปพบเรื่องการ
บำเพ็ญทางจิตทางใจ พบความสุขอย่างใหม่...
การบวชคือการออกไปอยู่อย่างต่ำต้อย อย่างไม่มท
ี รัพย์
สมบัตอ
ิ ะไร...เป็นอยู่ในลักษณะของคนขอทาน...
การบวชนั้น คือการฝึก การทดลองในการบังคับตน บังคับอินทรีย์.
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นี่หมายความว่า ออกไปบวชนั้น ไปถือศีล ถือสิกขาบท หลายๆ
อย่าง ล้วนแต่เป็นการบังคับตน คือ บังคับจิต บังคับความรู้สึก ไม่ให้เป็น
ไปอย่างผิดๆ คือเป็นกิเลส แล้วก็บังคับความควบคุมอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ; ต้องควบคุม ต้องบังคับอินทรีย์ และจะต้องมีการเสีย
สละของรักของชอบใจ ขั้นสุดยอดในโลกนี้.
สัตว์โลกที่อยู่ในโลกของกามาวจรนี้ มันมีกามารมณ์หรือเรื่อง
ของเพศเป็นของรัก ของชอบใจสุดยอด...
การบวชคือความสะดวก ในการที่จะเดินทางออกไปนอกโลก...
เดินทางออกไปนอกโลกนีห
่ มายถึงเดินด้วยจิตใจ ให้จิตใจ
วิวัฒนาการขึ้นไป ในการที่จะอยู่เหนือการครอบงำของโลก...เพราะว่า
การบวชนั้น ทำให้ไม่มอ
ี ะไรเป็นภาระ มันมีภาระเหลือแต่เพียงเหมือน
กับว่านกมีแต่ปก
ี เป็นภาระบินไป; จะเปรียบเทียบกันง่ายๆ ก็ว่า คนเดิน
ตัวเปล่า กับคนหาบบ้านไปด้วยนี่ มันผิดกันเท่าไร?
การบวชคือโอกาสแห่งการได้ส่งิ สูงสุดของมนุษย์...ที่มนุษย์จะพึง
ได้พึงถึง ในระดับโลกุตตรภูมิ คือ เป็นอริยบุคคล...มันเป็นโอกาสแห่ง
การได้ภาวะที่เป็นอิสระ เป็นเสรี
เป็นความหลุดพ้น และเป็นอมตะ...
การบวช คือการอยู่บนหัวคนทุกคน จะยากจนเข็ญใจอะไรมา
พอบวชแล้ว ทุกคนเขาไหว้ เมื่อไม่บวชไม่มใี ครไหว้เลย พอบวชแล้ว
ทุกคนก็ไหว, เจ้าใหญ่นายโตราชามหากษัตริย์ ก็ยอมไหว้.
(อะไรคืออะไร?, ๒๕๒๖: ๓๔๓ - ๓๕๔)
บรรลุธรรมได้ถึง ๕ เวลา
มรดกที่ ๓๔: บาลีวม
ิ ุตตายตนสูตร เป็นหลักธรรมที่ควรสนใจเป็น
พิเศษ คือบอกให้รู้ว่า คนเราสามารถบรรลุธรรมได้ถงึ ๕ เวลา คือ เมื่อ
กำลังฟังธรรมอยู,่ เมื่อกำลังแสดงธรรมให้ผ้อ
ู ื่นฟังอยู่, เมื่อกำลังสาธยาย
ธรรมอยู่, เมื่อเพ่งธรรมอยู,่ และเมื่อพิจารณาใคร่ครวญธรรมอยู;่ นับว่า
โอกาสมีมาก ในการบรรลุธรรม แต่พวกเราพากันประมาทเสีย จึงไม่
ฉวยเอาได้ แม้แต่โอกาสเดียว.
(ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๔)
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สะอาด – สว่าง –สงบ
คำที่พูดกันว่า “ความสะอาด” นี้ เป็นคำสมมติ หมายถึงความที่
ในขณะนั้นไม่มีส่งิ ใดสิ่งหนึ่ง มาทำให้สกปรกหรือเศร้าหมอง. แต่ถา
้ ว่า
โดยที่แท้แล้วก็ไม่ควรเรียกว่าสะอาดที่แท้จริง หรือเรียกอย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยเด็ดขาด, เพราะคำว่า สะอาด นั้น เป็นแต่เพียงของคู่กบ
ั สกปรก
โดยนัยตรงกันข้ามเท่านั้น. ตามธรรมดา เมื่อสะอาดแล้ว ก็ยังกลับไป
สกปรกได้อีก, เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า ตามธรรมดา เราใช้คำพูดกัน
อย่างสมมติเหมือนกัน.
ส่วน “ความสะอาด” ในกรณีที่จะบรรยายนี้ หมายถึง ภาวะของ
‘อสังขตธรรม’ ในแง่ท่ว
ี า
่ อสังขตธรรมนั้นเป็นสิ่งที่อะไรไปฉาบไปทาไม่
ได้ แม้จะเอาของสกปรกไปทาก็ทาไม่ตด
ิ . ภาวะของ
อสังขตธรรมในลักษณะที่อะไรๆ ไปฉาบไปทาไม่ได้น้เี อง เราเรียกตาม
คำสมมติว่า “ความสะอาด”. โลกิยธรรมโดยเฉพาะคือกิเลสทั้งหลาย
ย่อมหาไม่ได้ในอสังขตธรรม. เพราะอสังขตธรรมไม่เป็นฐานที่ตั้งของ
กิเลส; ฉะนั้นจึงฉาบหรือทาไม่ได้ ไม่ติด.
คำว่า “ความสว่าง” นั้น ก็เหมือนกัน คือเป็นคำสมมติที่ใช้เป็นชื่อ
เรียก “ความเป็น” อย่างหนึ่ง ของอสังขตธรรม ได้แก่ ความที่อะไรๆ ไม่
อาจจะกีดกันหรือปิดบังได้, มีลักษณะเป็นความสว่างอยู่ในตัวเอง
ทำนองเดียวกับดวงอาทิตย์ ในเมื่อเรามองดูอสังขตธรรมในแง่ที่เป็น
ลักษณะรุ่งเรืองแจ่มจ้าอยู่ได้ในตัวเอง. เพราะไม่มีเหตุปจ
ั จัยอะไรปรุง
แต่งและปัจจัยไรๆ ก็ไม่อาจปรุงแต่ง มีแต่ความรุ่งเรืองอยู่เสมอ, เราจึง
ยืมเอาคำว่า “สว่าง” ในฝ่ายโลกนี้ มาใช้เป็นคำสมมติเพื่อเรียกความ
เป็นอย่างนั้นๆ ของอสังขตธรรม. เรียกว่า “ความสว่าง” และหมายถึง
ความรุ่งเรืองอันแท้จริง ยิ่งกว่าแสงอาทิตย์และอื่นๆ.
แม้คำว่า “สงบ” นั้น ก็เป็นคำสมมติอย่างเดียวกันอีก คือหมายถึง
ลักษณะอีกอย่างหนึ่งของอสังขตธรรม คือภาวะที่ไม่ปั่นป่วนเร่าร้อน
และไม่มีอะไรสามารถไปทำให้ปั่นป่วนเร่าร้อน, เพราะความที่
อสังขตธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มป
ี ัจจัยปรุงแต่ง หรือปัจจัยไรๆ เข้าไปปรุง
ไม่ได้ มันจึงไม่ป่น
ั ป่วนหรือแม้สักว่ากระเพื่อม. เรายืมเอาคำว่า “สงบ”
อันเป็นคำพูดทางฝ่ายนี้ ไปใช้เป็นชื่อเรียก “ความเป็น” อย่างนั้น ของอ
สังขตธรรม ว่า “ความสงบ” ทั้งๆ ที่ลักษณะเช่นนั้นของอสังขตธรรม อยู่
สูงเกินกว่าที่เราจะเรียกว่า “สงบ”.
ข้อที่วา
่ “ความสะอาด-ความสว่าง-ความสงบ” เป็นสิ่งที่มีมาแต่เดิม
หรือก่อนกว่าสิ่งทัง้ ปวง, ก็เพราะเหตุที่อสังขตธรรมเป็นสิ่งที่มี “ความมี”
เป็นของตัวมันเอง ชนิดที่เป็น อนันตกาล: คือมีมาตั้งแต่เมื่อไรในเบื้องต้น
ก็บอกไม่ได้ และจะมีต่อไปในเบื้องปลายคืออนาคตสักเท่าไร ก็บอกไม่

ได้; เป็นสิ่งทีไ
่ ม่มเี งื่อนสุดในเบื้องต้น และไม่มีเงื่อนสุดในเบื้องปลาย, ซึ่ง
เปรียบเหมือน อวกาศหรือทีว
่ า
่ ง, หมายความว่าไม่มท
ี ส
ี่ ุดในทิศไหนๆ.
(ธรรมบรรยายพิเศษในสวนโมกข์: เหนือวิทยาศาสตร์,อานาปาณสติ
ภาวนา, ๒๕๔๕: ๗๓-๗๔)
ความมุ่งหมายสุดยอดชั้นสุดท้ายของศาสนาทุกศาสนา โดยความ
เป็นของสากล คืออาจจะเข้ากันได้ในทุกศาสนาก็ตาม หรือโดยฐานะที่
เป็นความจริงของธรรมชาติก็ตาม ศาสนาทุกศาสนา มีจด
ุ หมายปลาย
ทางมุ่งไปยัง “สาม ส.” เป็นที่สด
ุ เหมือนกันหมดแม้โดยไม่รู้สก
ึ ตัว, จึงอยู่
ในฐานะอาจจะทำให้ปรากฏผลเป็นความสะอาด สว่าง สงบ ได้ ตาม
มากตามน้อยด้วยกันทุกศาสนา, หากแต่ว่ามีเหตุผลภายนอก หรือสิ่ง
แวดล้อมภายนอก เป็นเครื่องจำกัดไว้บางประการเท่านั้น.
เราจึงกล่าวสรุปได้ส้น
ั ๆ ในชั้นนีว
้ า
่ ..‘สาม ส.’ นั้นเป็นจุดรวมของ
ศาสนาทุกศาสนา โดยไม่มข
ี ้อขัดแย้งกันได้แต่ประการใด.
ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อที่วา
่ สาม ส. นี้ มีลักษณะเป็นอสังขตธรรม
คือไม่มีอะไรปรุงแต่ง ไม่มีอะไรมาทำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่ สาม
ส. นี้ได้, และ สาม ส. นี้ ไม่มีท่ส
ี ุดในเบื้องต้น ไม่มท
ี ี่สด
ุ ในเบื้องปลาย เป็น
สิ่งที่มี “ความมี” อันไม่มข
ี อบเขต และเป็นตัวมันเองโดยเด็ดขาด และ
เป็นความมีที่ปรากฏได้ในที่ทุกแห่งทุกเวลา, ในทางวัตถุ ก็กล่าวได้วา
่
เป็นสิง่ ที่ปรากฏได้ หรือมีอยู่ท่ว
ั สกลจักรวาล, ในทางฝ่ายจิตก็หมาย
ความว่าพร้อมที่จะสัมผัสแก่จิต ซึ่งเป็นการทำให้จิตขึน
้ ถึง หรือเข้าสู่
หรือบรรลุสภาพที่สูงสุด ไม่มีขอบเขตยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลาย อย่างเดียวกัน
อันเป็นความมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนา และโดยเฉพาะพุทธศาสนา
ก็เป็นความมุ่งหมายของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นคำรวมทีก
่ ว้างที่สุดในพระ
พุทธศาสนา, ดังนี้ดว
้ ยแล้ว;
เราก็จะได้คำจำกัดความอย่างสั้นที่สด
ุ ว่า ความสะอาด สว่าง สงบ
คือสิ่งซึ่งเป็นประธานของสิ่งทัง้ ปวง อันจะแบ่งหรือจะขยายตัวออกไป
เป็นสิง่ ใดๆ ได้ทุกสิ่ง ที่ปรากฏแก่เรา ทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม
โดยไม่มีการยกเว้น.
(ธรรมบรรยายพิเศษในสวนโมกข์: เหนือวิทยาศาสตร์,อานาปาณสติ
ภาวนา, ๒๕๔๕: ๗๘-๗๙)
ในตอนแรกนี้ก็จะพูดว่า ทีว
่ า
่ สะอาด สว่าง สงบ นั้น สะอาด สว่าง
สงบ ของอะไร? ก็ตอบว่า ของจิต นั่นเอง. สะอาด สว่าง สงบ ในที่นี้ไม่ใช่
ที่อ่น
ื ไม่ใช่พื้นที่ ไม่ใช่บา
้ นเมือง; แต่วา
่ เป็นภาวะของจิต ที่ได้รับการอบ
รมถึงที่สุดแล้ว.
สะอาด มีความหมายอย่างไร? ตอบ เพราะไม่สกปรกด้วยกิเลส.
สว่าง หมายความว่าอย่างไร? เพราะไม่มืดด้วยโมหะ หรืออวิชชา.

ที่ว่า สงบ เพราะอะไร? เพราะไม่มีการปรุงแต่ง ที่เรียกว่า สังขาร
นั้น เพราะไม่มก
ี ารปรุงแต่ง.
ก็ดูกน
ั ไปตามลำดับว่า สะอาด เพราะสกปรกด้วยกิเลส. คำว่า กิเลส
แปลว่า สกปรก. ของสกปรกทั้งหลายนี้เขาเรียกว่ากิเลส. เดี๋ยวนี้เอามา
เป็นชื่อของกิเลสในใจ.
ทีน้ี สว่าง นีต
้ รงกันข้ามกับมืด, มืดด้วยโมหะ, มืดด้วยอวิชา ฉะนั้น
จึงทำให้จต
ิ มืด.
ทีน้ี สงบ เพราะไม่มีอะไรมากระตุ้น หรือปรุงแต่ง.
คำว่า สังขาร นี่ คือการปรุงแต่ง, คือทำให้อะไรเกิดขึ้นใหม่เรื่อย
นั่นแหละเรียกว่าสังขาร มันก็คือเหตุน่น
ั เอง, เหตุที่ปรุงแต่งให้เกิดผล;
อาการที่ปรุงแต่งนั้นเขาเรียกว่า สังขาร.
คำว่า สังขาร แปลว่า ปรุงแต่ง นี้ให้ช่วยจำไว้ให้ดก
ี ่อน เดี๋ยวก็จะ
พูดให้มันชัดลงไป, เดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่า สังขารในความหมายอื่น; แต่ตว
ั
หนังสือมันคือปรุงแต่ง.
(ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข: (ระดับมหาวิทยาลัย), ๒๕๒๕: ๒๕๘-๒๕๙)
ความหยุด
ความหยุดในภาษาของพระพุทธเจ้านั้น ท่านหมายถึงความว่าง
จากตัวตน ถ้าว่างจากตัวตนแล้วจะเอาอะไรไปวิ่ง ลองคิดดูข้อนีก
้ ็แล้วกัน
ถ้าเมื่อมันว่างจากตัวตน แล้วจะเอาตัวฉันที่ไหนไปวิ่ง ก็ต้องถือว่าฉัน
หยุดแล้ว นี้ความหยุดอย่างภาษาของพระพุทธเจ้า ไม่มีตว
ั ตนจะยึดถือ
ไว้ว่าเป็นตัวตน ว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิง
ความว่างนั้นคือความหยุดในที่น้ี คือหยุดอย่างภาษาพระพุทธเจ้า
มันต่างกับหยุดอย่างภาษาคนธรรมดาอย่างไร ลองเปรียบดูเถิด
หยุดอย่างภาษาพระพุทธเจ้านั้น วิ่งอยู่ ก็เรียกว่า หยุด เพราะมัน
ไม่มีคนวิ่ง มันหยุดความต้องการของกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวง
ไม่มีตว
ั ฉันทีจ
่ ะต้องการอะไรที่ไหน ไม่ว่งิ ไปวิ่งมาที่ไหน
เหมือนอย่างคนที่ว่า ยังมีความอยากแล้วก็เที่ยววิ่งหาบุญหากุศล
หาความดี หาอะไรไปเสียสารพัดอย่าง ที่นั่นที่นี่เที่ยวแห่กันไปเทีย
่ วแห่
กันมา อย่างนี้ก็เรียกว่า วิ่ง
แต่ถา
้ หยุดความต้องการเสียได้ หยุดความมีตว
ั มีตนเสียได้ แม้จะ
ขึ้นเรือบิน ก็เรียกว่า หยุด ขอให้รู้จก
ั เปรียบเทียบความหยุดตามภาษา
คนกับความหยุดในภาษาธรรมให้เข้าใจให้ดี แล้วก็ชว
่ ยให้เข้าใจเรื่อง
ความว่างได้ดด
ี ว
้ ย
(ภาษาคน-ภาษาธรรม, ๒๕๔๘: ๓๒ – ๓๔)
การเห็นตามที่เป็นจริง
นักปรัชญาในประเทศกรีกฝ่ายตะวันตก พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้า
ก็มีเหมือนกันที่คนๆ

นั้นเขาสอนว่าทุกอย่างไหล เป็นระบบคำสอนอันหนึ่ง ของคน
ชื่อฮิลัคคลิตส
ั ก็มีว่าทุกอย่างไหล. นี่ก็เรียกว่าอยู่คนละมุมโลกก็ได้ : ...
แต่มาเห็นเหมือนกันว่าทุกอย่างไหล คือทุกอย่างมีกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลง. ทีน้เี ราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า, มองเห็นหรือยังว่าทุก
อย่างมันไหลน่ะ, คือเห็นอนิจจังนั่นแหละ ถ้าเห็นก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมัน
เปลี่ยน, เปลี่ยนคือไหล ไม่คงที่. นี้เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริง; ถ้าเห็นว่า
ทุกอย่างไหลละก็ ก็ได้เห็นตามที่เป็นจริง.
ทีน้การไหลนั
ี
้นน่ะ มันเป็นเรื่องเช่นนั้นเองของมัน. ...เป็นเรื่องเช่น
นั้นเองของสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรุงแต่ง หรือสังขาร, นี่เรียกว่าเช่นนัน
้
เอง; …ก็มีคำว่า ตถตา ตถตาแปลว่าเช่นนัน
้ เอง. ถ้าเราเห็นความไหล
ของทุกสิ่ง ก็จะเห็นความเป็นเช่นนัน
้ เองของทุกสิ่ง. ...สุขก็เป็นกระแส
แห่งการเปลี่ยนแปลง, ทุกข์ก็เป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง; ก็เลยไม่มี
ต่างกันระหว่างทุกข์กบ
ั สุข ในส่วนลึก ในส่วนแท้จริง ในส่วนข้างใน. ...
...ถ้าเห็นลึกจะเห็นสิ่งเดียว คือความเป็นเช่นนั้นเองในทุกสิ่ง
ทุกอย่าง. ในรูปธรรม
ก็เห็นอย่างนั้น ในนามธรรมก็เห็นอย่างนั้น, ในบุญ กุศล ก็เห็นอย่างนั้น,
ในบาปในอกุศลก็เห็นอย่างนัน
้ , ในอัพยากฤตก็เห็นอย่างนั้น : เห็นความ
เป็นเช่นนั้นอง; …ไม่มีอะไรนอกจากเช่นนั้นเอง; เลยไม่มีอะไรที่จะมา
แบ่งแยกให้เรารักสิ่งนั้น เกลียดสิ่งนี้ ต้องการสิ่งโน้น กลัวสิ่งนี้ ซึ่งมันเป็น
เรื่องยุ่งไปหมด เพราะความโง่ของตัวเองไม่เห็นตามที่เป็นจริง. คือเห็น
ของจริงที่สุดที่มอ
ี ยู่ในทุกสิ่งคือความเป็นเช่นนั้นเอง; เรียกว่าเห็นตามที่
เป็นจริง เรียกว่า ยถาภูตํ – ตามที่เป็นจริง, “ยถาภูต”ํ ได้ยน
ิ บ่อยๆ. แล้ว
เป็นเช่นนั้นเองคือ ตถตา อวิตถตา อนัญญถตา เหล่านี้ เรียกว่าเช่นนัน
้
เอง ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น ไม่เป็นไปโดยประการอื่น. ถ้าถาม
ว่าเห็นอย่างไร? เห็นธรรมชาติอย่างไร? ก็เห็นเช่นนั้นเองก็ได้, เห็นตาม
ที่เป็นจริงก็ได้; มันเรื่องเดียวกันแหละ. …
...ทีนี้จะตั้งปัญหาต่อไปว่า จะมีผลอย่างไร? ถ้าเราเห็นธรรมชาติ
ทั้งหลายทั้งปวงตามที่
เป็นจริงว่ามันมีอย่างนั้นเอง หรือมีไหลเรื่อย; เห็นอย่างนี้จะมีผลอย่างไร?
ผลอย่างนี้ไม่ใช่ผลกรรมนะ, มันเป็นปฏิกิรย
ิ าที่เกิดมาจากการเห็นนะ,
การเห็นด้วยญาณทัสสนะนี้ จะไม่จัดว่าเป็นกรรม, เป็นกิริยาอันหนึง่
แล้วมีปฏิกร
ิ ิยาเกิดขึ้นมาจากการเห็นนัน
้ . เห็นตามที่เป็นจริงแล้ว จะเกิด
ผลขึ้นมาเป็นความปล่อย – วาง – เฉย. ก่อนนี้ไม่ปล่อย ไม่วาง ไม่เฉย;
จะเอาทั้งหมด เอาเป็นตัวกูของกูอย่างไรอย่างหนึ่ง. ทีน้พ
ี อเห็น
ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง แล้วมันก็จะปล่อยสิ่งที่ยึดอยู่ วาง
เสีย แล้วก็เฉยในทุกสิ่ง, ก็หลุดจากทุกสิ่ง; แล้วเมื่อนั้นแหละจะนิพพาน
จะปรินพ
ิ พาน…

ฉะนั้น ที่พูดนี้กเ็ พื่อขอให้ดูว่า มันมีประโยชน์อย่างไร? การเห็น
ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง ว่ามันเป็นสักแต่วา
่ ธรรมชาติ
เช่นนั้นเอง ไหลเรื่อยนี้, ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร? มัน
จะมีประโยชน์ถงึ ขนาดสร้างพระนิพพานขึ้นมาที่น่แ
ี ละเดี๋ยวนี้ และเป็น
นิพพานจริง รู้สึกอยู่กับจิต – นี้เป็นสันทิฏฐิโก เป็นของจริง, แล้วก็ไม่
จำกัดเวลา มันที่น่แ
ี ละเดี๋ยวนี้ คือเมื่อมันไม่มีอป
ุ าทาน นี่ก็เป็นอกาลิโก –
มันไม่จำกัดเวลา, แล้วอาการอย่างนี้มน
ั ก็เป็น ปัจจัตตัง เวทิตพ
ั โพ
วิญญูหิ – ไอ้คนทีร
่ ู้น้น
ั มันก็ร้ไ
ู ด้เฉพาะตน ประจักษ์แก่ใจของตน; อย่างนี้
จะเป็นธรรมะจริงเป็นของจริง เพราะเป็น สนฺทิฏฺฐโ
ิ ก อกาลิโก ปจฺจตฺตํ
เวทิตพฺโพ วิญญ
ฺ ูหิ.
(ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ, ๒๕๔๖: ๒๔๖ – ๒๖๐)
ตายเสียก่อนตาย
ทีน้ี เราอยากจะพูดกันเรื่อง “ตายเสียก่อนตาย” ซึ่งเป็นสมบัติของ
มนุษย์ภาคใต้ สร้างขึ้น ประดิษฐ์ขึ้น เป็นที่สรุปรวมของพระพุทธศาสนา
ทั้งหมด ว่า สอนให้ตายเสียก่อนตาย ให้รู้จก
ั ตายเสียก่อนตายเท่านัน
้ เอง
ไม่ต้องอธิบายอะไรอีก. ถ้าทำได้มันก็จะให้ผล แล้วก็ร้จ
ู ักประโยชน์ของ
มันทันที ว่าคนที่เป็นอยู่อย่างตายแล้วนี้จะเป็นอย่างไร, จะมีประโยชน์
อย่างไร; นี่เป็นสำนวนโวหาร…
คำว่า “ตายเสียก่อนตาย” เป็นโวหาร negative เหมือนโวหารที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้อยู่มากที่สด
ุ ที่เกีย
่ วกับนิพพาน เช่นพุทธภาษิตที่มี
ชื่อมากเป็น อตฺถิ ภิกข
ฺ เว ตทายตนํ...เป็นพุทธภาษิตยืดยาวแล้วก็ล้วนแต่
มีคำว่า ไม่-ไม่-ไม่-ไม่-ไม่ ทั้งนั้น ไม่หมดเลย. ในบรรดาที่มนุษย์ร้จ
ู ักกัน
อยู่แล้วนี้ ทรงปฏิเสธหมดว่า ไม่ ไม่ ไม่; แล้วก็ทิ้งไว้ให้หาเอาเองว่า
คืออะไร. เมื่อไม่ๆๆ ทุกอย่างตามที่มนุษย์ร้จ
ู ักและทำกันอยู่นี้; ถ้าปฏิเสธ
ออกไปได้หมดจริงๆ มันก็จะเหลืออยู่แต่สิ่งที่พระองค์ต้องการจะพูดแล้ว
ให้พบสิ่งนั้นโดยวิธีที่ปด
ั ทุกสิ่งออกไปเสียก่อน; นี่เป็นวิธีเป็นหลักการ
หรือเป็นวิธก
ี ารที่พูดเรื่องนิพพาน; เพราะฉะนั้นคำว่านิพพานจึงชี้ไปยัง
ความหมายที่อยู่ในรูปของ negative เป็นประจำ.
คำว่านิพพานเขาพูดว่าคือที่สุดแห่งความทุกข์ พูดว่าดับสนิทไม่มี
อะไรเหลือ, พูดว่าไปหมดจากโลก หรือเหนือโลก ไม่เกี่ยวกับโลก ไม่
ใช่ตัวตน ว่างเปล่า; ซึ่งเป็นรูป negative หมดดังนี้ ผู้ฟังก็มาหาเอาเองว่า
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะได้อะไร มันก็มีผล; ไม่ใช่ว่างไปเฉยๆ. หลังจาก
การเข้าถึงสิ่งนี้แล้วมันจะมีผลตกแก่จต
ิ ใจอย่างไร? ผลนี้เป็น positive
เพราะมันเป็นเรื่องได้ เป็นเรือ
่ งกลับมา เป็นเรื่องเอาได้ เป็นผลได้. ตาย
ให้เสร็จเสียก่อนตายนี้ คือการเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง. คุณลองตายเสียก่อน
ตาย ตายอยู่ตลอดเวลา นั่นคือการเป็นอยู่ดว
้ ยจิตว่าง. “ตาย” คือไม่มีตัวกูของกู เรียกว่าจิตไม่ได้ยึดถืออะไรอยู่ เรียกว่าจิตว่าง; แล้วขอย้ำขอเตือน
เสมอว่า อย่าเอาไปปนกับว่างอันธพาลของพวกอันธพาล ซึ่งมีอยู่

หลายแขนง. ต้องว่างตามแบบของพระพุทธเจ้า หรือตามแบบของพระ
พุทธศาสนา ทีม
่ ีหลักว่า “เธอจงมีสติมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่าง
อยู่ทุกเมื่อเถิด”; เห็นโลกทั้งหมดโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิด นี้
จิตไม่ไปมั่นหมายอะไร มันก็ว่างจากความมั่นหมายจากความมีความได้
ความเป็น ด้วยความมั่นหมาย อย่างนี้เรียกว่าเป็นอยู่ดว
้ ยจิตว่าง.
คำว่าเป็นอยู่นี้คอ
ื มีชีวิต ฉะนั้นพูดอีกทีกว
็ า
่ มีชีวิตด้วยจิตว่าง, ให้
ทุกคนมีชว
ี ต
ิ ด้วยจิตว่าง; นี่เป็นคำพูดที่คนพวกอัธพาลฟังไม่ถก
ู ก็เลยมี
concept ของตัวเองขึ้นมาใหม่ เป็นเรื่องจิตว่างอย่างอันธพาล. ทีน้เี ห็นว่า
มันขัดกันกับที่เขาพูดอยู่ก่อน ก็เลยถือเอาเป็นเรื่องที่ต้องคัดค้าน ต้อง
แย้ง หรือต้องล้อเลียน เพื่อประโยชน์ของตัว.
ขอให้สังเกตดูให้ดว
ี า
่ จะพูดว่าตายเสียก่อนตายก็ได้ หรือพูดว่ามี
ชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างก็ได้ ผลมันเท่ากัน; นี้เป็นการทำให้ negative และ positive
เป็นอันเดียวกัน. พูดว่าตายเสียก่อนตายเป็น negative, พูดว่ามีชีวิตอยู่ดว
้ ย
จิตว่างมันก็เป็น positive ได้: เพราะว่ายังมีว่างจะแปลเป็น negative ก็ได้ จะ
แปลเป็น positive ก็ได้ แต่ว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ความตาย แล้วก็คน
บัญญัติกน
ั ว่าเป็น positive ชีวิตอยู่แบบหนึ่ง นี่เป็นอยู่ด้วยจิตว่าง. แต่แล้วก็
อย่าลืมว่า พุทธศาสนาหรือหลักของพระพุทธศาสนา หรือปรัชญาของ
พุทธศาสนาอะไรก็ตาม มีภาวะเป็นอยู่เหนือความเป็น positive และ negative
ดังนั้นในบางคราวจึงพูดอย่างวิธี negative แต่บางคราวจึงพูดอย่าง positive
แล้วแต่อยากจะพูดกับใคร ที่ไหน เวลาอะไร ด้วยเรื่องอะไร ทีเ่ หมาะสม
แก่ผู้พูด; การเป็นอยู่ดว
้ ยจิตว่างจะแปลเป็น positive ก็ได้ จะแปลเป็น negative
ก็ได้ แต่ถา
้ ว่ามีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ความตายแล้ว คนก็บญ
ั ญัติว่าเป็น positive .
(สุญญตาปริทรรศน์ (เล่ม๑), ๒๕๑๘: ๓๗๕-๓๗๖)
โลกุตตระ
เรื่องโลกุตตระก็คือเรื่องความดับสนิทของโลกนั่นเอง; แต่หมาย
ถึงโลกทางจิตใจ, โลกที่เป็นความทุกข์ หรือโลกทีเ่ ป็นกิเลส; ไม่ใช่โลก
แผ่นดิน. ที่พระพุทธเจ้าท่านว่า เรื่องเกี่ยวกับโลกทุกๆ เรื่อง อยู่ในร่าง
กายที่ยาววาหนึ่งนี้ ท่านหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ; ฉะนั้น “โลก” จึง
สามารถทีจ
่ ะอยู่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งที่ยงั เป็นๆนี้ได้; เราจงึ มีหวัง หรือ
ควรจะหวัง ว่าเราต้องได้มน
ั ที่น่แ
ี ละเดี๋ยวนี้.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๔๘๙)
หลักปฏิบต
ั เิ กี่ยวกับโลกุตตระ คือภาวะที่อยู่เหนือโลกนั้น ต้องที่นี่
และเดี๋ยวนี้ มิใช่ต่อตายแล้ว. ให้ถอ
ื คำว่า “โลกุตตระ” นั้นแปลว่า “ภาวะ
ของจิตที่อยู่เหนืออำนาจบีบคัน
้ ของโลก”, ลักษณะหรือภาวะของจิตที่อยู่
เหนือการบีบคั้นของโลก คือโลกบีบคั้นไม่ได้.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๕๑๐)

วิมต
ุ ติ
ในที่สุดนี้ เราก็ควรรู้จักคำว่า วิมต
ุ ติ หรือ หลุดพ้น กันเสียที; เมื่อ
หลุดพ้นแล้ว มันก็อยู่เหนือปัญหาทั้งปวง โดยประการทั้งปวง.
คำว่า หลุด หรือ ติด นี้ ก็ยืมคำชาวบ้านเด็กๆ มาใช้อก
ี นั่นแหละ;
มันเป็นคำของชาวบ้านใช้ เอามาเป็นภาษาธรรม ทางจิตทางวิญญาณ.
จิตไม่ตด
ิ อยู่ในอะไร, หลุดออกไปได้ เหมือนกับนกหลุดจากบ่วงจาก
เครื่องติดเครื่องขัง.
วิมต
ุ ติ แปลว่า หลุดพ้น; หลุดพ้นก็เพราะว่าไม่มีความยึดมัน
่ ถือมั่น.
ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชา อุปาทานนี้ เหมือนกับบ่วง, เหมือนกับว่า
ยางเหนียว, หรือทุกอย่างที่มน
ั ทำให้มันติดกันอยู่ที่น่น
ั ; พอสิ่งที่ทำให้ติด
ไม่มีมน
ั ก็หลุด.
กิเลส นั่นแหละเป็นเครือ
่ งทำให้ติด โดยเฉพาะก็คอ
ื สิ่งที่เรียก
ว่าอุปาทาน. ทบทวนลำดับในปฏิจจสมุปบาทดู ผัสสะ-เวทนา-ตัณหาอุปาทาน นั่นตรงนั้นแหละทีม
่ ีที่ติด คือเครื่องติด, แล้วก็มีการติด.
ถ้าตรงนั้นไม่เกิด หรือไม่มี ไม่เกิดอุปาทาน หรือไม่มอ
ี ุปาทาน
มันก็หลุด โดยไม่ตอ
้ งติด คือไม่ตด
ิ ถ้ามีมน
ั ก็ติด ติดก็ตอ
้ งแก้ไขให้หลุด
อย่างที่พด
ู กันแล้ว เรื่องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องทำให้หลุด.
(ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข: (ระดับมหาวิทยาลัย), ๒๕๒๕: ๓๑๕)
ท่านจงจำความหมายของคำว่า วิมต
ุ ติ ให้ดๆ
ี ; มีคนชอบพูดถึงกัน
นัก และเอามาล้อเลียนกันอย่างที่ไม่เข้าใจความหมาย. คำว่า วิมุตติ
ต้องหมายความว่า หลุดจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวง โดยเฉพาะก็
เป็นทาสของสิ่งที่เรารัก. แต่แม้ส่งิ ที่เราไม่รก
ั เราก็ตกเป็นทาสของมัน
เหมือนกัน ถ้ากล่าวตามโวหารธรรม: เป็นทาสตรงที่ต้องไปเกลียดมัน
นั่นเอง อยู่เฉยๆ ไม่ได้ ก็อุตส่าห์ไปเกลียดมัน ไปร้อนใจกับมัน; มันบังคับ
เราได้เหมือนกัน เช่นเดียวกับของที่เรารัก แต่อยู่ในลักษณะคนละอย่าง.
ฉะนั้น คำว่าเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงนั้น ย่อมหมายถึงทั้งทางทีพ
่ อใจและ
ไม่พอใจ.
ทั้งหมดนี้แสดงว่า เราหลุดออกจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมา
เป็นอิสระอยู่ได้ ด้วยอำนาจของปัญญา พระพุทธเจ้าท่านจึงได้วางหลัก
ไว้ส้น
ั ๆ ทีส
่ ุดว่า ปญฺญาย ปริสช
ุ ฌ
ฺ ติ, แปลว่า คนเราบริสท
ุ ธิ์ได้ดว
้ ยปัญญา.
พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยตรัสว่าบริสท
ุ ธิ์ได้ดว
้ ยศีล สมาธิ แต่ตรัสว่า
บริสท
ุ ธิ์ได้ด้วยปัญญา เพราะมันทำให้หลุดออกมาจากสิ่งทั้งปวง. การ
ไม่หลุดออกมาจากสิ่งทัง้ ปวง หรือการเป็นทาสของสิ่งทัง้ ปวงนั้น ไม่
บริสท
ุ ธิ์ คือสกปรก มืดมัวเร่าร้อน. เมื่อหลุดออกมาจากอำนาจครอบงำ
ของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้หรือโลกไหนๆ แล้ว ก็จะมีความบริสท
ุ ธิ์สะอาด

สว่างไสวแจ่มแจ้ง และสงบเย็นเป็นผลของปัญญา หรือเป็นลักษณะ
อาการที่แสดงว่า ปัญญาได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ของมันถึงที่สุดแล้ว.
(ตุลาการิกธรรม (เล่ม๑), ๒๕๑๗: ๙๐)
โลกจิตประภัสสร
ไม่มีโลกไหนจะดีเท่ากับโลกจิตประภัสสร; ถ้าอยากจะให้ฉน
ั ชวน
ฉันก็ชก
ั ชวนว่าไป
อยู่ “โลกประภัสสร” คือโลกที่มีจิตว่างจากการรบกวนของกิเลส เป็น
ประภัสสร สว่างไสว รุ่งเรืองอยู่ตามธรรมชาติของจิตนั้น, เป็นโลกที่
พระพุทธเจ้าท่านแนะไว้ว่า โลก – โดยธรรมชาติแล้วจิตนี้ประภัสสร
แล้วมันเศร้าหมองต่อเมือ
่ กิเลสเข้ามา แล้วมันไม่เศร้าหมองเมื่อกิเลสไม่
เข้ามา, ผู้ใดรู้เห็นเรื่องนี้ตามที่เป็นจริง ผู้นั้นสามารถจะเจริญจิตของตน
ให้เป็นจิตที่เจริญ สำหรับจะอยู่ในโลกที่มีจต
ิ ประภัสสร; ทีน้ผ
ี ู้ใดมันไม่รู้
มันไม่รู้ว่าจิตตามธรรมชาติประภัสสร แล้วขึ้นอยู่กับว่ากิเลสมาหรือไม่
มา ไอ้คนเหล่านั้นมันก็ไม่สนใจจะฝึกจิต คือคนทั่วไปน่ะไม่สนใจที่จะ
ฝึกจิต ให้เป็นจิตประภัสสร เพราะมันไม่รู้ว่าจิตนี้มันประภัสสร หรือว่า
มันจะไม่ประภัสสรก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย.
แล้วพระพุทธเจ้าท่านได้สอนวิธท
ี ี่จะขจัดกิเลสออกไปเสีย ให้
กิเลสออกไปเสียจากจิต เขาเรียกว่าอบรมจิต อบรมจิต, อบรมจิตจนจิต
นั้นไม่ต้อนรับกิเลสอีกต่อไป จนจิตนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไป; ที
นี้กิเลสก็เกิดขึ้นในจิตนั้นไม่ได้, จิตนั้นก็จะมีแต่ความประภัสสร ความ
เป็นประภัสสรนั้นก็ตายตัว ไม่เปลีย
่ น ไม่เศร้าหมองได้ คนนั้นหรือจิต
นั้นก็เป็นพระอรหันต์ไป.
...ทีนี้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์ ยังไม่กล้าอวดดี อวดเก่ง ถึงว่าจะ
เป็นพระอรหันต์; แต่เราก็พยายามที่จะรู้ ที่จะเข้าถึง ที่จะอยู่ด้วย ที่จะเข้า
ไป, เรียกว่า เดินตามรอยพระอรหันต์, พูดให้ชัดก็ว่า เราพยายามที่จะอยู่
ในโลกแห่งจิตประภัสสร; คือเราจะมีชีวิตอยู่ชนิดที่จิตเกลี้ยง จิตเกลีย
้ ง
จากไอ้สิ่งเศร้าหมอง คือจิตประภัสสรนั่นเอง. ฉะนั้น ถ้าวันหนึ่งๆ เราเข้า
ไปอยู่ในโลกแห่งจิตประภัสสรได้สก
ั ครึ่งชั่วโมงก็ยังดี จะวิเศษ; ไปชิมรส
ของพระนิพพาน เป็นคราวๆ ยังดี ...แต่ถา
้ เราพยายามๆๆ ให้ถึงที่สุด มัน
ก็เปลีย
่ นแปลงจนถึงกับว่า มันไม่อาจจะเกิดกิเลส; ก็มส
ี ติสมบูรณ์ทต
ี่ า หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ทุกคราวที่มน
ั รับอารมณ์, สติมันเข้าไปควบคุมเสียทุกที
ทุกคราว ทุกเวลา ก็ไม่เกิดกิเลสขึ้นมา, จิตก็เป็นประภัสสรได้มาก ได้มาก
ได้มาก.
(ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ, ๒๕๔๖: ๒๘๑ – ๒๘๒)

ไกวัลยธรรม

สิ่งที่เรียกว่า “ทั้งหมด” เรียกว่า “ไกวัลย์” รวมไปถึง สิ่งที่มี
ประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ และมิใช่ไม่มีประโยชน์. แม้แต่พระนิพพาน ก็
มีช่อ
ื เรียกว่า เกวล หรือ ไกวัลย์ ซึ่งตามตัวหนังสือ แปลว่า สิ่งทั้งหมด
ทั้งสิ้น.
สิ่งที่เรียกว่า ไกวัลย์ นั้น อยู่เหนือ สังขยา กล่าวคือ การนับ, มิใช่
สังขยาที่อยู่เหนือหน้าขนม ชือ
่ มันพ้องกัน แต่ว่าความหมายมันผิดกัน
สังขยา แปลว่า การนับ คือการนับให้ร้ว
ู า
่ เท่าไร หรือแม้แต่การคำนวณ
ให้รู้ว่าเท่าไร หรืออย่างไร ก็รวมอยู่ในคำว่า สังขยา ด้วยเหมือนกัน และ
เป็นสังขยาแห่งการนับ มิใช่สงั ขยาหน้าขนม.
ไกวัลย์ มีความหมายว่า เหนือคุณค่า เหนือการตีราคา คือเป็น
อนัคฆะ จึงมีความหมายว่า เหนือสิ่งทั้งหมด หรือ ทุกสิ่ง อย่างไม่มีที่
สิ้นสุด.
ไกวัลย์ หมายถึง สิ่งที่มค
ี วามงามถึงที่สุด อยู่เหนือความบริสท
ุ ธิ์
เหนือความบริบูรณ์ เหนือความเป็น ต้น กลาง ปลาย คือ อยู่เหนือความ
มีการบัญญัติ นั่นเอง.
ไกวัลย์ หมายถึง ความสมบูรณ์ ทั้งโดยพยัญชนะ โดยอรรถะ
และความมีประโยชน์ ซึ่งหมายถึง ทางหนังสือ หรือ ทางภาษา อยู่ใน
ฐานะเป็นสิ่งสูงสุด.
ไกวัลย์ อยู่เหนือกาลเวลา หรือ นอกกาลเวลา ไม่สมมติ หรือ
บัญญัติได้ ในเรื่องอันเกี่ยวกับกาลเวลา ดังนั้น จึงอยู่นอกเหนือกิจกรรม
และอำนาจแห่งกิจกรรมของ “พระเป็นเจ้า” ที่กล่าวอย่างปุคคลาธิษฐาน
คือมิใช่กฏของธรรมชาติ.
ไกวัลย์ อยู่เหนือความศักดิ์สท
ิ ธิ์ ของสิ่งที่เรียกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะเหตุวา
่ มันเป็นเสียทุกอย่าง ไม่ยกเว้นอะไร เลยไม่มค
ี วามหมาย
ของคำว่า สิ่งศักดิส
์ ิทธิ.์
ไกวัลย์ อยู่เหนือบัญญัติทางมิต(ิ dimension) ที่ใช้กันอยูใ่ นโลก เช่น
คำว่า การมา การไป การถึง การจุติ การอุบต
ั บ
ิ ังเกิด ซึ่งเรียกโดยภาษา
บาลีว่า อาคติ คติ ฐิติ จุติ อุปปตฺติ ซึ่งจะรวมเรียกได้วา
่ ความว่าง จากมิติ
ใดใด โดยสรุปแล้ว เป็นการไม่ต้งั อยู่ เป็นการไม่เป็นไป และมิใช่อารมณ์
หรือ ความมีอารมณ์.
ไกวัลย์ เป็นสิ่งที่มไ
ี ว้พูดกันในทุกๆ ศาสนา ที่อ้างตัวเองว่า มีสิ่งสูง
สุดเหนือสิ่งทั้งปวง จนไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบกันได้ เพราะมันหมายถึง
ทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร.
(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: (๑) - (๒))
ท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนดู ว่าเราได้กล่าวถึงสิ่งๆ นีม
้ าแล้ว
อย่างไรบ้าง? เช่นว่า เป็นสิ่งทีม
่ ีอยู่กอ
่ นสิ่งทัง้ ปวง แต่กม
็ ิได้มีอยู่อย่างสิ่ง
ทั้งปวง นี่กเ็ ป็นสิ่งที่เข้าใจยาก. ถ้ามันมีอยู่เหมือนกับสิ่งทั้งปวง มันก็มอ
ี ยู่
ก่อนสิ่งทั้งปวงไม่ได้; พูดแล้วเหมือนกับเล่นตลก แต่วา
่ ความจริงมันก็
เป็นอย่างนั้น. เมื่อสิ่งที่มีอยู่กอ
่ นสิ่งใดๆ ทั้งหมดนั้น มันจะมีความเป็นอยู่
เหมือนกับสิ่งทั้งปวงในทีหลังนั้น มันไม่ได้. ถ้าจะเรียกสิ่งทีม
่ ีอยู่กอ
่ นสิ่ง

ทั้งปวงว่า “พระเจ้า”: พระเจ้าก็มิได้เหมือนสิ่งทั้งปวง. หรือจะเรียกสิ่งที่มี
อยู่กอ
่ นสิ่งทั้งปวงว่า “ไกวัลยธรรม”: ไกวัลยธรรมก็มไ
ิ ด้มค
ี วามมีอยู่ ที่
เหมือนกับมีอยู่ของสิ่งทั้งปวง; ดังนี้เป็นต้น.
ในครั้งต่อมาได้กล่าวถึง ลักษณะที่ชี้ให้เห็นไกวัลยธรรม ในฐานะ
ที่เป็นกฎแห่งสามัญญลักษณะ คือความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของ
สิ่งทั้งปวงบ้าง, และได้กล่าวถึงไกวัลยธรรม ในฐานะที่เป็นกฎ
แห่งอิทัปปัจจยตา คือความที่เมื่อมีส่งิ นี้ๆ เป็นปัจจัย สิ่งๆนี้ย่อมเกิดขึ้น;
คือว่า เมื่อสิ่งนี้มอ
ี ยู่ สิ่งนี้ยอ
่ มเกิดขึน
้ . เมื่อสิ่งนี้ไม่ได้มีอยู่ สิ่งนี้ย่อมไม่ได้
เกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้มีสิ่งทั้งปวงออกไปเป็นลำดับ.
ในครั้งที่แล้วมานี้ ได้กล่าวถึงไกวัลยธรรม ในฐานะที่เป็นกฎแห่ง
จตุราริยสัจจ์ คือ ความจริงอันประเสริฐทั้ง ๔ ประการ ซึ่งเป็นกฎเรื่อง
ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์; ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่า
“ไกวัลยธรรม” ซึ่งไม่เหมือนสิ่งทั้งปวง, ก็มค
ี วามเป็นของธรรมนี้โดย
เฉพาะ; แต่วา
่ ธรรมนี้ในฐานะที่เป็นกฎ ย่อมจะมีอยู่ในสิ่งทั้งปวง…
ในร่างกายของคนเรานี้ ที่เป็นรูปธรรมก็มีอยู่หลายอย่าง จะแยก
ออกไปให้ละเอียดเป็นส่วนน้อยเท่าไร มันก็มีสิ่งที่เรียกว่า ไกวัลยธรรม
สิงสถิตอยู่ในสิ่งนั้นๆ; แม้ส่วนทีเ่ ป็นนามธรรม คือจิต ความคิด ความนึก
ความรู้สึก มันก็มีสิ่งที่เรียกว่า ไกวัลยธรรม สิ่งอยู่ในนั้นในฐานะที่เป็นกฎ.
เมื่อมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวไปในทุกๆ อณู ปรมาณูอย่างนี้ มันก็ควรจะรู้สก
ึ กัน
บ้าง ว่ามันคืออะไร? เราได้แต่สวดร้องท่องบ่นว่า “สังขารไม่เที่ยง” เรา
ก็วา
่ แต่ปาก ไม่ได้มองเห็นความไม่เทีย
่ ง.
ถ้าว่าจะมองเห็นความไม่เที่ยงของทุกๆสิ่ง ที่มอ
ี ยู่ในร่างกายนี้โดย
เฉพาะ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง หรืออะไรก็สด
ุ แท้; และว่าแม้แต่จะแยกให้
ละเอียดออกไป เป็นธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ หรือเป็นส่วนน้อยๆ เป็นอณู
น้อยที่สด
ุ ที่จะแบ่งไม่ได้อีกต่อไป มันก็มีความไม่เที่ยง ปรากฏอยู่ที่น่น
ั
ในทุกๆ ส่วนไป แล้วเราก็ไม่ร้ส
ู ึก. เราจึงไม่มีความรู้สึกต่อไป ในทางที่
จะให้เบื่อหน่ายให้คลายกำหนัด ให้ไม่ยึดมั่นถือมัน; ในที่สุดก็คือไม่ให้
รู้จักเกิดกิเลส หรือเกิดความทุกข์ คือไม่มค
ี วามโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความรัก ความเกลียด ความกลัว อะไรต่างๆ เพราะได้เห็นสิ่งนั้น
ตามที่เป็นจริง ว่ามันอยู่ในทุกๆ ส่วน ทุกๆอณู ทุกๆปรมาณู ที่ประกอบ
กันขึน
้ เป็นคน เป็นสัตว์ เป็นสิ่งของต่างๆ.
แต่ทีนี้ ต้องการจะพูดเรื่อย จนกว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจ
เข้าไปถึงเนื้อถึงตัวของสิ่งที่เรียกว่า “ไกวัลยธรรม”, มีความเข้าใจซึมซา
บอยู่ในสิ่งนี้ท่ว
ั ไปทั้งเนื้อทั้งตัว, เหมือนกับว่า เราเอาน้ำมารด, เอาน้ำที่
เย็นมากๆ มาอาบ มารด รดแล้วรดอีก มันเย็นไปทั้งตัว. นั้นมันเป็นเรื่อง
เอาน้ำรด รู้สึกจากวัตถุ; เดีย
๋ วนี้เราต้องการจะให้มค
ี วามรู้สก
ึ จากธรรมะ
ที่เรียกว่า ไกวัลยธรรมนี้ ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนกับว่า มันเอามาอาบ
รดอยู่ท่ต
ี ัว รู้สึกไปทั้งเนื้อทั้งตัว.
เราลองคิดดูว่า เรากำลังแช่อยู่ในน้ำ เราก็ร้ส
ู ึกความเย็นไปทั้งตัว
นั้นเราเข้าใจได้, แต่ขอ
้ ทีเราแช่
่
อยูใ่ นสิ่งที่เรียกว่า “ไกวัลยธรรม”, เรา

แช่อยู่ท้งั เนื้อทั้งตัว ทุกวันทุกคืน นี้เรากลับรู้ไม่ได้. ถ้าเรารู้สึกได้ เราก็จะ
มองเห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วจะมองเห็นความ
เป็นอิทัปปัจจยตา คือ จะเห็นความจริง ที่เรียกว่าจตุราริยสัจจ์ ดังที่ได้
อธิบายมาโดยละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆ. นี้เราก็ไม่มีความ
รู้สึก หรือไม่รู้สึกมาก ถึงขนาดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใน
จิตใจได้. ดังนั้นจะต้องขอพูดเรื่องนี้ต่อไป โดยที่ไม่กลัวว่าใครจะรำคาญ.
เมื่อเรารูส
้ ึกในข้อเท็จจริงที่ว่า ทั้งเนื้อทั้งตัวของเรา เต็มอยู่ด้วยสิ่ง
ที่เรียกว่า “ไกวัลยธรรม” เราก็อาจจะรู้ได้ตอ
่ ไปว่า แม้ในโลกทั้งโลก
ในสากลจักรวาล ซึ่งมันมีอยูส
่ ักกี่จักรวาล หรือกี่หมื่นโลกธาตุกต
็ ามใจ
มันก็มีส่งิ ที่เรียกว่า ไกวัลยธรรม นี้สิงอยูใ่ นสิ่งเหล่านั้นทั่วไปหมด ทุก
หนทุกแห่งและทุกเวลา จนเรียกได้ว่า สากลจักรวาลนี้มน
ั ก็ถูกอาบรด
ชุ่มแช่อยู่ดว
้ ยสิ่งที่เรียกว่า “ไกวัลยธรรม”, ใครมีตายังดีอยู่กม
็ องเห็น,
ใครมีตาไม่ดีกม
็ องไม่เห็น; นี้คือไม่มต
ี าในทางปัญญา หรือปัญญาจักษุ
ที่เพียงพอ นี่เรียกว่าไม่มีตา ก็เลยมองไม่เห็น.
ถ้ามองเห็น เราจะรู้สก
ึ เหมือนกับว่า เรานี้กำลังอาบ หรือรดอยู่
ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “พระเจ้า” นี่จะดีไหม? หรือน่าตกใจ หรือน่าเกลียดน่า
ชังอะไร; เพราะว่าเราทุกคนนี้มน
ั เป็นอยู่ เหมือนกับว่า เราอาบรดอยู่
ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “พระเจ้า” จะดีไหม?
ถ้าใครไม่เข้าใจ ก็หมายความว่า ไม่เข้าใจในคำบรรยายใน ๕
ครั้งที่แล้วมานั่นเอง; ไม่ร้จ
ู ักไกวัลยธรรม ในฐานะที่เป็นพระเจ้า คือเป็น
สิ่งที่มอ
ี ยู่ก่อนสิ่งใด, เป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวง, ครอบงำอยู่ในทีท
่ ั้งปวง
อย่างนีเ้ ป็นต้น. พระเจ้าที่แท้จริงก็มีความหมายอย่างนี้; ไม่ใช่พระเจ้า
อย่างที่คนพวกอื่นเขากล่าวๆ กัน. แต่ถ้าจะให้ความหมายแก่คำว่าพระเจ้า
เหมือนกับทีเ่ ขาให้ๆ กันอยู่แล้ว นั่นแหละกลับจะมีความจริงทีถ
่ ก
ู ต้องอยู่
ที่พระเจ้าชนิดที่กล่าวนี้ คือ พระเจ้าไกวัลยธรรม เป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงขึ้น,
ควบคุมสิ่งทัง้ ปวงอยู่, แล้วก็ยุบสิ่งทั้งปวงเสียเป็นคราวๆ, เหล่านี้มน
ั ก็เป็น
ไปตามกฎเกณฑ์ของไกวัลยธรรมทั้งนั้น.
(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๒๑๕-๒๑๙)
ไกวัลยธรรม ในฐานะที่เป็นธรรมชาติแห่งพุทธภาวะ.
“ธรรมชาติแห่งพุทธภาวะ” คงจะเป็นที่แปลกหู สำหรับบางท่าน
ก็ได้. ที่จริงก็มค
ี วามหมายชัดเจนอยู่แล้ว; หมายความว่าธรรมชาติอน
ั
หนึ่ง ซึ่งทำสัตว์ให้เข้าถึงพุทธภาวะ, และมีอยู่ในที่ทก
ุ หนทุกแห่ง ในเวลา
ทุกยุคทุกกาล ในฐานะที่เรียกว่าเป็น ไกวัลยธรรม หรือไกวัลยตา ก็ได้
เหมือนกัน.
ถ้าจะกล่าวให้เข้าใจเป็นการล่วงหน้าไว้ทก
ี ่อนก็วา
่ ทุกอย่างได้
วิวัฒนาการขึ้นมา จนกระทั่งเป็นสิ่งที่มีชีวิต, แล้วสิ่งทีม
่ ีชว
ี ต
ิ นั้น จะ
วิวัฒนาการต่อไปจนถึงระยะสุดท้าย คือถึงความเป็นพุทธะ; หมายความ
ว่ารู้หรือตื่น หรือเบิกบานเต็มที่, ถ้าจะเปรียบเหมือนอุปมาก็ว่า มันถึงจุด

ที่เบิกบานเต็มที่; อย่างกับต้นไม้มีดอก เราก็เห็นว่า ดอกของมันนั้น ทีแรก
ก็ดูไม่ออกว่าดอกไม้ จนกระทั่งมันเจริญเติบโตเรื่อยๆ ไป ดูเป็นดอกไม้
แล้วก็ตูม แล้วก็บานถึงที่สุด.
ข้อนี้มุ่งหมายไปยังข้อที่วา
่ มันต้องเบิกบาน, มันต้องบาน; ถ้าไม่มี
อะไรมาขัดขวางทำลายเสีย มันก็บานได้เร็ว; ถ้าไม่อย่างนั้น มันก็ต้องช้า.
ข้อนี้เป็นการยืนยันว่า ทุกอย่างจะวิวฒ
ั นาการไป จนกระทั่งถึงวา
ระสุดท้าย คือความเป็นพุทธะ. บางทีก็จะใช้คำว่า “พุทธะ” เฉยๆ ไม่ต้อง
ใช้คำว่าพระพุทธเจ้าก็ได้; แต่ก็เป็นการเบิกบานด้วยความรู้เหมือนกัน
คือรู้ถงึ ที่สด
ุ ว่า ความทุกข์ได้หมดไปแล้ว, หรือว่า ชาตินี้มันเป็นชาติสุด
ท้ายแล้วความเกิดมิได้ม;ี อย่างนีเ้ รียกว่า เบิกบานถึงที่สุด,
ธรรมชาติที่จะทำให้สิ่งที่มีชีวิตเจริญขึ้นมา จนถึงลักษณะอย่างนี้
ในที่สุดนั้น เราเรียกว่า ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะบ้าง, ธรรมชาติ
แห่งพุทธภาวะบ้าง. ที่เรียกว่าธรรมชาติ ก็เพราะมันมีอยู่แล้ว, มีอยู่เอง
โดยธรรมชาติ, หรือจะเรียกว่า ธรรมชาติท่เี ป็นเชือ
้ แห่งความเป็นพุทธะ
มีอยู่แล้ว ในสิ่งที่มีชีวิตก็มีเชื้ออันนี้อยู่แล้ว. ฉะนั้น สิ่งที่มช
ี ว
ี ต
ิ จักต้อง
เจริญไป ในทางที่จะถึงความเป็นพุทธะ.
สำหรับคำว่า “ไกวัลยตา” นั้น มีความหมายแต่เพียงว่า ความที่มน
ั
เป็นอย่างนั้น. ถ้าพูดว่า “ไกวัลยธรรม” ก็หมายถึงสิ่งที่เป็นอย่างนั้น, ถ้า
ไกวัลยตา ก็หมายความถึงความที่มน
ั เป็นอย่างนั้น. ความทีม
่ ันเป็น
อย่างนัน
้ ; คือเป็นสิ่งเดียวทั้งหมด มีอยู่ในสิ่งทั้งปวงตลอดเวลานั่นแหละ.
เราจะมองดูกันได้หลายแง่ และที่สำคัญที่สด
ุ สำหรับพุทธบริษท
ั นี้ ก็แง่ที่ว่า
มันเป็นธรรมชาติที่อาจจะเจริญรุ่งเรือง วิวัฒนาการไปถึงความเป็นพุทธะ
ในระดับสูงสุดหรือเต็มที่ได้.
อย่าได้นอนใจ หรือว่าทอดอาลัยเสียว่า เราไม่ได้มีอะไรที่สร้าง
มาเพียงพอ ทีจ
่ ะเป็นพุทธะ. ให้มีความคิดเสียใหม่ว่า สิ่งนี้เป็น
ไกวัลยธรรม มีอยู่ตลอดเวลา ในที่ทก
ุ สิ่ง; หากแต่ว่ายังไม่ได้เจริญ คือ
ไม่ได้วิวัฒนาการขึ้นมา, แล้วเราก็มาเป็นถึงขนาด เป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว
เรียกว่ามันภาคปลาย, หรือว่าใกล้ต่อจุดสูงสุดเต็มีแล้ว; คือว่าเราไม่ใช่ยัง
เป็นเพียงก้อนหิน ก้อนดิน หรือกรวดทราย หรืออะไรทำนองนั้น. มัน
เป็นธาตุท่ป
ี ระชุมปรุงแต่งกันขึน
้ มาแล้วอย่างนี้ ถึงขนาดนี้ แล้วก็มีเชื้อที่
จะให้เป็นพระพุทธเจ้า หรือเป็นพุทธะนั่นใส่มาแล้วเสร็จ แต่วา
่ มองไม่
เห็นเอง.
(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๒๔๕-๒๕๗)
ปรมัตถสภาวธรรม
สภาวธรรม ก็คือ ธรรมที่มน
ั เป็นไปเอง เป็นอยู่เอง, เป็นธรรมทั้ง
ปวงที่เป็นเองไปตามธรรมชาติ; ปรมัตถ แปลว่า มีอรรถอันลึกซึ้ง. คำว่า
ปรมัตถสภาวธรรม ก็คอ
ื เรื่องของธรรมชาติท่ม
ี ีความหมายอันลึกซึ้ง. นี่
คือ ความหมายของคำ

(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๑๘: ๔)
คำว่า ปรมัตถะ นี่กแ
็ ปลว่า มีอต
ั ถ์อน
ั ลึกซึ้ง อันสูงสุด หรืออย่างยิ่ง;
เมื่อพูดถึงลักษณะอาการ ก็สูงสุดอย่างยิ่ง, พูดถึงประโยชน์ก็สงู สุดอย่าง
ยิ่ง แล้วแต่ว่าจะมองกันในแง่ไหนก็เป็นเรื่องสูงสุดอย่างยิง่ ; เรียกว่า
ปรมัตถสภาวะ คือเป็นสภาพตามที่เป็นอยู่เอง และเป็นอยู่จริง ตาม
ธรรมชาติในส่วนที่ลึก. เดี๋ยวนี้เราไม่คอ
่ ยจะทราบถึงส่วนที่ลึก ก็เพราะ
ไปคิดเสียว่าไม่คอ
่ ยจะจำเป็น. ความจำเป็นมันอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรกัน
ก่อนกับสิ่งเหล่านั้น. จะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ ว่าเรามีร่างกายและจิตใจ
เราก็ใช้ร่างกาย หรือจิตใจของเรานี้ให้ทำนั่นทำนี่ เป็นไปอย่างนั้น
อย่างนี้ โดยทีเ่ กือบจะไม่รู้เรื่องปรมัตถ์ของร่างกายและจิตใจเลย. ต้อง
ขออภัยที่จะยกตัวอย่างด้วยสัตว์เดรัจฉานอีกตามเคย:จงมองดูท่ส
ี ัตว์เดรัจฉานมันเกิดขึ้นมา มันเจริญเติบโต มันกิน มัน
วิ่ง มันทำทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติโดยที่มน
ั ไม่ต้องรู้ ว่าร่างกายนี้
ประกอบด้วยอะไร, จิตใจนี้ประกอบด้วยอะไร, หรือโดยละเอียดถี่ยิบขึ้น
ไป ที่เรียกว่าปรมัตถธรรม หรือปรมัตถสภาวะ ปรมัตถลักษณะ; สัตว์
เดรัจฉานเป็นอย่างนี้. คนเราก็เหมือนกันอีก พอเกิดมาแล้ว ก็ทำอะไรไป
ตามที่ความรู้สึกต้องการให้ทำ ให้กน
ิ ให้เล่น ให้ทำอะไรอย่างที่มนุษย์
ธรรมดาเขาทำกัน โดยที่ไม่ตอ
้ งรู้ว่า ร่างกายหรือจิตใจนี่ประกอบอยู่
ด้วยอะไรที่เป็นส่วนลึกซึ้ง; คนเราจึงไม่ค่อยรู้จก
ั ส่วนที่เป็นปรมัตถสภาวะ.
ปัญหาก็มบ
ี ้างว่า เราควรจะรู้จก
ั หรือจะไม่รู้จก
ั กันดี, หรือถ้าจะ
รู้จักก็ควรจะรู้จักสักเท่าไร. สำหรับพุทธบริษัทเรา ถือกันว่าควรจะ
รู้จักปรมัตถสภาวธรรมตามสมควร.
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๑๘: ๑๖๔-๑๖๕)
เราจึงเข้าใจคำว่าปรมัตถสภาวธรรมได้มากขึ้น; เพราะมองลึกขึ้น
ไปทุกที จนไม่ใช่สัตว์บค
ุ คล ตัวตน เป็นสักว่าธาตุ, เป็นสักว่าอายตนะ
เป็นสักว่าขันธ์, เป็นสักว่าเหตุปัจจัยซึ่งปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นความทุกข์.
ถ้าผู้ใดเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ก็เรียกว่าเห็นความจริง ของจริง ที่เห็น
ยาก หรือลึกซึง้ อยู่ตลอดเวลา; นี่ก็ทำให้ไม่เที่ยวยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่จน
เกิดความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ประโยชน์เป็นอย่างนี้,
ลักษณะของปรมัตถ์ก็คือ ให้เห็นจริงยิ่งขึน
้ ไปทุกที.
อย่างเราเอาโอ่งมาลูกหนึ่ง ก็ดว
ู า
่ มันเป็นโอ่ง อย่างนี้เรียกว่า เห็น
เท่าที่ตาเห็น. แต่ถา
้ เอามาดูจนถึงรู้วา
่ โอ่งนี้ประกอบด้วยดิน ซึ่งเมื่อก่อน
เป็นดินที่ในทุ่งนา เขาเอามาทำอย่างนั้นอย่างนี้ ตบแต่งจนปั้นเป็นรูป
โอ่งได้ แล้วไปเผาไฟ ก็ทำมาในลักษณะที่เห็นอยู่ทเี่ ราเรียกว่าโอ่ง. ถ้า
เห็นโอ่ง ก็เห็นของผิวเผินธรรมดา; ถ้าเห็นธาตุดินเห็นเหตุปัจจัยที่ทำการ
เปลี่ยนแปลงดินนั้น จนมาเป็นรูปโอ่งที่อยู่ตรงนี้; นี่คอ
ื เห็นในแง่

ของปรมัตถสภาวธรรม, เห็นในแง่ปรมัตถ์นี่ฉลาดกว่า, ทำอะไรได้เกี่ยว
กับโอ่งลูกนั้นดีกว่าก็ได้. แม้แต่จะแก้ไข จะซ่อมแซม จะทำอะไรก็ทำได้
ดีกว่า; และจะไม่ดีใจ ไม่เสียใจแม้วา
่ โอ่งจะต้องแตกออกไปอย่างนี้.
การเห็นสภาวธรรมในชั้นปรมัตถ์นั้น ก็คอ
ื เห็นความจริง ที่จะทำ
ให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่น; ถ้าไม่เห็นปรมัตถสภาวธรรมแล้ว ก็พร้อมจะยึด
มั่นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง นี่ว่ากันโดยประโยชน์ เป็นอย่างนี้.
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๑๘: ๒๓๒)

อตัมมยตา
เอ้า ถ้าถูกบังคับให้ต้องแปลเป็นไทย ถ้าบังคับให้แปลเป็นไทย มัน
ก็ต้องแปลไปตามแนวของตัวบาลีนะ; ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนัน
้ ‘อะ’ แปลว่า
‘ไม่’, ‘ตัง’ แปลว่า ‘นัน
้ ’, ‘มยตา’ แปลว่า ‘สำเร็จมา’ : ความทีส
่ ำเร็จมา
จากสิ่งนั้นก็หามิได้...อย่างนี้ใครฟังถูกบ้างล่ะ ภาษาอะไรก็ไม่รู้ ภาษา
ไทยอะไรก็ไม่รู้
ทีน้ด
ี ูว่าความหมายทั้งหมดแล้วมาปรุงขึน
้ เป็นคำพูดใหม่ๆ ก็จะได้
คำว่า ภาวะที่อยู่เหนือการปรุงแต่ง..ภาวะของจิตที่อยู่เหนือการปรุงแต่ง..
นี่คือ...อตัมมยตา
ไม่วา
่ จะเป็นของยั่วยวนชวนเสน่ห์สก
ั เท่าใด หรือภาวะที่ไม่ยึดมั่น
ถือมั่นอยู่ในสิ่งใด นี่ก็ได้ความหมาย ก็อย่างเดียวกัน ถ้าไปยึดมั่นถือมั่น
อยู่ ก็หมายความว่าถูกสิ่งนั้นปรุงแต่งไม่ได้ มันจึงยึดมั่นถือมั่นอยู่
หรือว่า...ภาวะที่ไม่ติดจมอยู่กับปัจจัยใดๆ ปัจจัยคือ สิ่งปรุงแต่ง
เป็นตัวเหตุ ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม ให้เกิดผลใดๆ ขึ้นมา เมื่อไม่อยู่ใต้
อำนาจปัจจัยนั้นๆ มันก็ไม่ติดอยูก
่ ับปัจจัยใดๆ ไม่ตด
ิ จมอยู่กับปัจจัยใดๆ
นี่แหละ..เป็นภาษาไทย เป็นภาษาธรรมะที่สภ
ุ าพ
ภาษาเด็กๆ...ก็โสกโดกอย่างที่ว่ามาแล้ว...
ภาษาฝรั่ง..ช่วยกันคิดอย่างยิ่งแล้วก็พอจะสรุปได้ว่า..อันคอน
ค็อคทะบิลต
ิ ี้ (Un-concoctability), อัน (un) แปลว่า..ไม่, คอนค็อคทะเบิ้ล
(concoctable) แปลว่า...ปรุงแต่งไม่ได้, -อิตี้ (-ity) แปลว่า..ภาวะ, อันคอน
ค็อคทะบิลต
ิ ี้ (Un-concoctability) แปลว่า..ภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้
หรืออีกคำที่ใช้แทนกันได้ อันคอนดิชน
ั่ นะบิลิต้ี (unconditionability) อัน
(un) ...ไม่, คอนดิชั่นนะเบิ้ล (conditionable)..ปรุงแต่งได้, อะตี้ (-ity)...ภาวะ,
อันคอนดิชน
ั่ นะบิลิต้(ี unconditionability)...ภาวะที่ปรุงแต่งไม่ได้
นี่...มีความหมายโดยกว้างขวางในภาษาอังกฤษสั้นๆ คำนี้น่ก
ี ็คอ
ื
‘อตัมมยตา’ แต่กต
็ อ
้ งปะติดปะต่อ ต้องมาพิจารณากันโดยรอบคอบ จึง
จะมองชัดลงไปถึงความหมายสั้นๆ ที่ว่า..ไม่ถูกปรุงแต่งขึน
้ มาโดยสิ่งนั้น..
ไม่ถก
ู make (made) ไม่เมด (made) ขึ้นมาโดยสิ่งนัน
้ ไม่โพรดิ๊วซ์(produce)
ขึ้นมา ไม่ ดีเวลล็อพ (develop) ขึ้นมาโดยสิ่งนัน
้ ไม่ทำให้เปลี่ยนแปลงไป
ได้โดยสิ่งนั้นๆ อยู่ในภาษาพูดของชาวโลกทั้งโลก ใช้ในกรณีที่สำคัญๆ

ทั่วไป ของทุกคน ทุกชาติ ทุกภาษา สุดที่ลว
้ นแต่ยุ่งยากลำบาก เพราะถูก
ปรุงแต่งอยูด
่ ว
้ ยสิ่งนี้
นี่...ถ้าจะแปลเป็นภาษาฝรั่งมังค่ากันบ้าง
ท่านทั้งหลาย รวมเอาความหมายทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันแล้วก็แปล
เอาเองอีกทีหนึ่งดีกว่า จะอยากเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียก
แล้วก็มข
ี องขวัญสำหรับฝากเด็กๆ เป็น ‘ภาษาเด็กๆ’ ว่า ‘กูไม่เอา
กะมึงแล้วโว้ย’ เป็นมนต์..มนตราสำคัญสำหรับขับผี ขับปีศาจ ขับเสนียด
จัญไรวายร้ายทั้งหลายออกไป นี่ ... ‘อตัมมยตา’ ที่จะใช้พด
ู กับภาษาเด็กๆ
(อตัมมยตาคืออะไร?และอตัมมยตากับสันติภาพของโลก, ๒๕๔๓:
๑๘-๒๐)
ปัญญา
ปัญญาในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่าสิกขานี้ ต้องหมายถึง
ปัญญารูค
้ วามจริง ในเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์ หรือ ดับทุกข์เท่านั้น ไม่
ได้ลงมาถึงรูห
้ นังสือ รู้ตรรก รู้ปรัชญา อย่างที่เขารูๆ
้ กันอยู่. ปัญญาจะรู้
ความจริงในด้านลึกของสิ่งทั้งปวง ที่มันหลอกลวงเราให้หลง; เช่นเรื่อง
ลาภ เรื่องยศ เรื่องเกียรติ เรื่องอะไรก็ตาม มันหลอกให้คนหลง. คนมี
ปัญญาธรรมดาก็หลง : หลงลาภ หลงเกียรติ หลงยศ แล้วเขาก็แสวงหา
มันมาได้ดว
้ ยปัญญา อย่างชาวบ้านเขาใช้กันอยู่. นี่คือปัญญาเฉโก
โกวิโท อะไรก็ตาม.
คำว่า “ปัญญา” ในไตรสิกขานั้น รู้ความจริงสูงขึ้นไป ถึงว่าลาภ
เกียรติยศนี้ เป็นเรื่องหลอกๆ คือเป็นเรื่องให้เกิดความรู้สก
ึ ที่พอใจ ให้
หลงใหล ให้ยด
ึ ถือ ให้ว่น
ุ วาย, แล้วก็หยุด หยุดไปหลงใหลมันเสีย; ถ้ามีก็
มีอย่างไม่มค
ี วามหลงใหล ไม่ได้บูชาเรื่องเกียรติ เรื่องกาม เรื่องอะไร
ทำนองนี.้
ถ้ามีปญ
ั ญาตามความหมายในพุทธศาสนา ก็คือรู้ความจริงของ
สิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ แล้วก็รู้วิธท
ี ่จ
ี ะเอาชนะมันให้ได้ด้วย, แล้วในที่
สุดก็รู้จริงๆ กันตรงที่ว่า ละมันได้แล้วจริงๆ, ไม่มีความทุกข์จริงๆ รู้รส
ของความไม่ทก
ุ ข์ หรือรู้รสของพระนิพพานโดยจริงๆ: นี่เป็นปัญญาสูง
สุด อยู่ทน
ี่ ี่.
(โมกขธรรมประยุกต์, ๒๕๑๙: ๑๐๑-๑๐๒)
ผู้มีปญ
ั ญาอันแท้จริงเขาเรียกว่า บัณฑิต, ปัณฑา หรือ ปัญญานี้
เขาแปลว่า ความรู้ท่ช
ี ว
่ ยให้เอาตัวรอดได้, คำอิตะ เอามาต่อท้ายเป็น
ปัญฑิตะ นี้แปลว่า ผู้มีปัญญา; ปัณฑิตะ – ผู้มป
ี ัญญาที่เป็นเครื่องช่วยให้
เอาตัวรอดได้. คุณเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ได้ปริญญา แล้วก็เรียกว่า
บัณฑิตนั่น บัณฑิตนี่ นีไ
้ ปยืมเขามา; ความหมายอันแท้จริงของคำว่า
“บัณฑิต” นั้นหมายไปถึง เอาตัวรอดได้จากกิเลส บรรลุ มรรค ผล
นิพพาน; นั่นแหละคือ บัณฑิตที่เอาตัวรอดได้จริง.

(โมกขธรรมประยุกต์, ๒๕๑๙: ๑๐๕)
สุญญตา
อันนี้คือสิ่งสูงสุดเพียงสิ่งเดียวทีเป็
่ นตัวพุทธวจนะที่ทรงสอน ทรง
มุ่งหมาย จนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ตถาคตภาสิต คือคำที่
ตถาคตกล่าวนั้น มีแต่สุญญตา มีแต่เรื่องสุญญตา. บาลีสงั ยุตนิกายมีอยู่
อย่างนี้ และในบาลีนั้นเองก็ว่า ธรรมะที่ลึกที่สุดก็คือเรื่องสุญญตา นอก
นั้นเรื่องตื้น ธรรมที่ลึกจนต้องมีพระตถาคตตรัสรู้ขึ้นมาในโลก แล้ว
กล่าวนั้นมีแต่สญ
ุ ญตา เรื่องนอกนั้นเรื่องตื้น ไม่จำเป็นจะต้องมีตถาคต
ขึ้นมากล่าว. ทีนี้ในอีกวรรคหนึ่งในสังยุตตนิกายนั้นว่า
ธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานแก่พวกฆราวาสนั้น
คือเรือ
่ งสุญญตา.
(แก่นพุทธศาสน์, ๒๕๔๘: ๘๔)
ในบาลีสังยุตตนิกายนั้น ได้ตรัสยืนยันไว้ชด
ั ว่า สุญญตาคือ
นิพพาน นิพพานคือสุญญตา; ในที่แห่งนั้นมันมีเรื่องที่จะต้องให้ตรัส
อย่างนัน
้ ซึ่งเป็นความจริงง่ายๆ ว่า นิพพานคือสุญญตา สุญญตาคือ
นิพพาน ก็หมายถึงว่างจากกิเลส และว่างจากความทุกข์ ฉะนั้น นิพพาน
นั่นแหละคือเรื่องสำหรับฆราวาส. ถ้าฆราวาสยังไม่รค
ู้ วามหมายของ
นิพพาน ยังไม่ได้อยูใ่ นขอบวงของนิพพาน ก็แปลว่าอยู่กลางกองไฟ
มากกว่าคนพวกไหนหมด.
(แก่นพุทธศาสน์, ๒๕๔๘: ๘๖-๘๗)
ทีน้ี เรามาพูดกันเจาะจงถึงความหมายของคำว่า “ความว่าง” ต่อ
ไปอีกนิดหนึ่ง.
ว่างนี้คือว่างจากตัวตน, ว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนเท่านั้นเอง; แต่
จะโดยวิธใี ดก็ตาม ถ้าเมื่อนั้นมันว่างจากความรู้สึกความสำนึกเป็นตัวกูของกูแล้วก็เรียกว่าจิตว่าง. ต้องทำการขยับขยายตระเตรียมโดยวิธใี ด
วิธห
ี นึ่ง ให้จต
ิ มันมีสภาพอย่างนี้เสียก่อน แล้วจึงทำงานนั้นๆ เพื่องานนั้น
จะเป็นสุขด้วย และเป็นผลดีดว
้ ย. มีความมุ่งหมายอยู่ ๒ อย่าง คือว่า งาน
นั้นจะเป็นผลดีที่สด
ุ ด้วย, และผู้ทำรู้สก
ึ สนุกหรือเป็นสุข ไม่มีความ
ทุกข์ด้วย.
(สุญญตาปริทรรศน์ (เล่ม๑), ๒๕๑๘: ๒๒๐)
สุญญตาโดยอรรถ๓.
ก.อัตถะแห่งสุญญตาทางวัตถุ.
ทีน้โ
ี ดยอัตถะ หรือโดยความหมาย มันเป็นไปได้หลายอย่าง แล้ว
แต่วา
่ จะถือเอาความหมายกันในลักษณะใด. ถ้าเอาคำคำนี้มาใช้กบ
ั วัตถุ
ถือเอาความหมายไปในทางของวัตถุแล้ว, คำว่า ว่างนี้ มันก็หมายถึงไม่

มีอะไร คือไม่มอ
ี ะไรเลย ไม่มว
ี ต
ั ถุอะไรเลย ไม่มอ
ี ะไรที่เป็นวัตถุสำหรับ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะรับหรือว่าจะรู้สึก. นี่ถา
้ เอาเป็นเรื่องของวัตถุ
มันกลายเป็นอย่างนี้; แล้วมันเป็นไปไม่ได้ มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้
เพราะการทีจ
่ ะไม่ให้มีอะไรเลยนี่มน
ั ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ เพราะมัน
ยังต้องมีอะไรๆๆ อยู่แหละ : ข้างในก็มีรา
่ งกาย จิตใจ, ข้างนอกมันก็มีส่งิ
ต่างๆ อยู่เต็มไปทั้งโลกนี้ จะให้ไม่มอ
ี ะไรมันเป็นไปไม่ได้. แต่คำว่า
ความว่างนี้ มันมีความหมายว่าไม่มอ
ี ะไร, ถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุกไ
็ ม่มี
วัตถุอะไร. ให้แยกออกไปเสียอย่างหนึ่งเลยว่า ความว่าง ในความหมาย
ทางวัตถุน้น
ั คือความไม่มีอะไร แล้วก็เป็นสิ่งทีเ่ ป็นไปไม่ได้, มีไม่ได้.
ข.อรรถของสุญญตาทางจิต.
ทีน้เี รื่องที่๒ ถ้ามันเป็นความหมายในทางจิตใจ ก็มค
ี วามหมายไป
ในทางว่าไม่คด
ิ ไม่นก
ึ อะไร, จิตไม่คด
ิ ไม่นึกอะไร เรียกว่าจิตว่าง.
อย่างนีม
้ ันก็เป็นไปไม่ได้; มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ท่จ
ี ะให้จต
ิ นีไ
้ ม่คิด ไม่
นึกอะไร. ความหมายของคำว่าความว่าง หรือว่างในเรื่องทางจิตนี้ มัน
คือไม่คด
ิ ไม่นึกอะไร, แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้, มันมีไม่ได้ ถ้ามีมน
ั ก็
ไม่มีจต
ิ เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นธรรมชาติมีไว้สำหรับคิด ถ้าไม่คด
ิ ก็
ไม่ใช่จิต. ก็เป็นอันว่าความหมายที่๒ นี้ยังไม่ถก
ู ตามเรื่อง.
ค.ความหมายสุญญตาทางวิญญาณ.
ทีน้ม
ี าถึงความหมายที่๓ ที่ใช้ไปในเรื่องของสติปัญญา. ผมชอบ
เรียกว่าความหมายในทางวิญญาณ ซึ่งมันเป็นเรื่องทางสติปญ
ั ญา.
ความหมายที่หนึ่งเป็นเรื่องทางวัตถุทางกายทางฟิสิกส์; ความหมายที่๒
มันเป็นเรื่องทางจิต จิตล้วนๆ ทาง mental หรือระบบ mentality; ทีน้ค
ี วาม
หมายที่๓ มันเป็นเรื่องทางสติปัญญา ทางทิฏฐิ ความคิด ความเห็น
ความรู้ เป็นเรื่องทางวิญญาณ, นี่เรียกว่าทางวิญญาณ spiritual, ระบบ
spiritualism หรือ spirituality แล้วแต่จะเรียก. ที่๑ ทางกาย, ที่๒ ทางจิต, ที่๓
ทางวิญญาณ. ความหมายที่๓ ทางวิญญาณนี้มันฟังยาก เพราะไม่มีคำ
จะพูดในภาษาไทยให้ชัดลงไป เหมือนกับคำสากลที่เรียกว่าเรื่องทาง
spiritual, แต่ให้รู้เอาเองก็แล้วกันว่ามันเป็นเรื่องทางสติปัญญา.
ถ้าพูดทางนี้ ทางเรื่องสติปัญญานี้ คำว่าว่าง หรือความว่างนั้นน่ะ
มันมีความหมายแปลกออกไปจาก ๒ อย่างข้างต้น; คือมันมีความหมาย
ไปในทางว่าไม่มีส่วนที่จะยึดเป็นตัวเป็นตน หรือว่ามีความหมายแห่งตัว
ตนได้. สิ่งทั้งหลายทั้งปวงยังคงมีอยู่ในโลกตามเดิม, จิตก็ยงั คิดยังนึกอยู่
ตามเดิม; แต่ไม่มส
ี ่วนไหนที่ควรแก่การยึดถือ หลงใหลอะไรก็ตามว่า
เป็นตัวตน หรือของตน ว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกู.
นี่ความหมายของคำว่าความว่าง มันเป็นอย่างนี้ มันมีอยู่ ๓ ชั้น
อย่างนี้ : ชัน
้ ที่ ๑ คือทางกายทางวัตถุนน
ั่ มันเป็นไปไม่ได้ท่จ
ี ะไม่ให้มี
อะไร; ชัน
้ ที่ ๒ ทางจิต มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้คด
ิ นึกอะไร; แต่ในชั้นที่
๓ นี้เป็นไปได้ คือไม่มค
ี วามยึดมั่นด้วยความมั่นหมายอะไร โดยความ
เป็นตัวตน หรือเป็นของของตน.

(มนุสสธรรม, ๒๕๔๖: ๓๒๘-๓๓๐)
นิพพาน
นิพพาน มิได้มีความหมายเป็นบ้านเมืองหรือโลกของพระเป็น
เจ้าที่เต็มไปด้วยความสุขชนิดที่ใฝ่ฝันกันและเป็นอยู่อย่างนิรน
ั ดร
นิพพาน มิใช่มีความหมายเป็นการหลุดรอดของตัวตน จากโลกนี้
ไปสู่โลกเช่นนั้น หรือภาวะแห่งความมีตว
ั ตนเช่นนั้น
แต่วา
่ “นิพพาน” มีความหมายเป็นความดับสนิทแห่งความเร่า
ร้อนเผาลน, ความเสียบแทงยอกตำ และความผูกพันร้อยรัดอันมีอยู่ใน
จิตใจของมนุษย์ โดยตัดต้นเหตุแห่งความเป็นอย่างนั้นเสียได้ส้น
ิ เชิง.
ความเป็นอย่างนี้มอ
ี ยู่อย่างเป็นอนันตกาล คือมีอยู่ในที่ทก
ุ แห่งและทุก
เวลา พร้อมที่จะปรากฏแก่จต
ิ ซึ่งปราศจากกิเลสอยู่เสมอ เราจึงกล่าวว่า
นิพพานมีสภาพเป็นนิรันดร, มีอยู่ในที่ทก
ุ แห่งทุกเวลาไม่ขาดระยะ ใกล้
ชิดติดอยู่กับตัวเราในวัฏสงสารนี่เอง หากแต่เข้าไม่ถึงหรือมองไม่เห็น
เพราะจิตมีกิเลสซึ่งเป็น “เปลือก” ชนิดหนึง่ หุ้มห่ออยู่.
(นิพพาน, ๒๕๔๒: ๗-๘)
นิพพานนัน
้ ก็คือสภาพอันเป็นความดับสนิทแห่งความเร่าร้อน
เผาลน. ความเสียบแทงยอกตำ, และความผูกพันร้อยรัด ของมนุษย์ใน
ทางจิตดังกล่าวแล้ว. กิรย
ิ าที่ความเร่าร้อนเป็นต้น เหล่านัน
้ ดับลง นั้นคือ
กิริยาที่จิตลุถึงความสิ้นกิเลสหรือลุถึงนิพพาน เรียกว่า การนิพพาน.
การนิพพานของมนุษย์เราโดยที่แท้ก็คอ
ื ความที่จิตของคนเราเข้าถึง
สภาพแห่งความไม่มค
ี วามเร่าร้อน เผาลน, ความเสียบแทงยอกตำ, และ
ความผูกมัดร้อยรัดอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงนั่นเอง.
(นิพพาน, ๒๕๔๒: ๘-๙)
นิพพาน แปลว่า ดับเย็นสนิทของสิง่ ที่รอ
้ น.
อะไรเป็นของร้อน? ชีวิต เป็นของร้อน. คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ,
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์, วิญญาณ ผัสสะ และเวทนา
ทั้งหมด ที่อาศัย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เหล่านี้ ซึ่งเป็นตัวชีวิต เป็น
ของร้อน. ร้อนเพราะอะไร? เพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ. ความเย็น
สนิทของสิ่งเหล่านี้เพราะไม่ถูกไฟคือ ราคะ โทสะ โมหะ เผาให้รอ
้ น
นั้นคือ นิพพาน. ฉะนั้น นิพพานก็คอ
ื ความเป็นของเย็นสนิท. ของชีวต
ิ ซึ่ง
เคยเป็นของร้อนมาก่อนนั่นเอง. นี้เป็นนิพพานส่วนของบุคคล คนหนึง่ ๆ
ซึ่งเขาได้ทำให้ปรากฏขึ้น จากนิพพานใหญ่หรือนิพพานรวม ซึ่งเป็น
นิรันดรหรือตั้งอยู่ตลอดอนันตกาล.
(นิพพาน, ๒๕๔๒: ๙-๑๐)

ดูอีกเหลี่ยมหนึ่ง,
นิพพาน แปลว่าปราศจากเสียบแทงยอกตำ
อะไรเป็นของเสียบแทงยอกตำ? โลกหรือชีวิต ทีก
่ ล่าวแล้วอีกนั่น
เองเป็นของเสียบแทงยอกตำ ในเมื่อบุคคลเข้าไปจับฉวยเอาด้วยความ
เขลาเข้าใจผิด หรือที่เรียกว่า “มิจฉาทิฐิ” เคยมีบค
ุ คลหลายกลุม
่ ยึดถือ
โลกในลักษณะทีอ
่ ยากเป็นเจ้าโลก และได้รบ
ั ความพินาศเป็นเครื่อง
ตอบแทนไปแล้วทุกกลุ่ม, ตนเองก็พน
ิ าศเพื่อนร่วมโลกตั้งค่อนโลก ก็ได้
รับความกระทบกระเทือน. บางกลุ่มยึดถือโลกในลักษณะที่มน
ั ควรจะ
เป็นไปตามความชอบใจของตัว ผลที่ได้รบ
ั ก็คือ การแบ่งโลกเป็นซีกๆ
ส่วนๆ แล้วทำการล้างผลาญกันอย่างสุดกำลังสติปัญญาอันมีมากพอที่
จะเผาผลาญโลก ให้กลายเป็นควันสูญสิ้นไปได้ในพริบตาเดียว. แม้ใน
ส่วนตัวบุคคลคนหนึ่งๆ ก็มีการยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตามาให้เป็นของเที่ยง เป็นสุข และเป็นอัตตา ผลที่ได้รบ
ั ก็คือความ
เพลิดเพลินในการร้องไห้ หัวเราะสลับกันไปในการทรมานเผาผลาญ
ตนเองอยู่ด้วยวิธต
ี ่างๆ อย่างไม่เคยรู้สึกสมเพชตัวเอง. สิ่งที่เขาคิดว่าเป็น
เครื่องบำเรอตนเองนั้น ที่แท้กค
็ ือสิ่งที่เขาเองกลับเป็นฝ่ายบำเรอมันอยู่
ทุกอิรย
ิ าบถทัง้ หลับและตืน
่ . ความเสียบแทงยอกตำมีเต็มอัดอยู่ในทุกๆ
ชีวิต จนกว่าเมื่อใดชาวโลกจะมีความเข้าใจอันถูกต้องตามแบบที่พระ
พุทธองค์ได้ทรงค้นพบและถอนลูกศรเหล่านั้นออกได้โดยสิ้นเชิง.
(นิพพาน, ๒๕๔๒: ๑๑-๑๒)
มองดูอก
ี เหลีย
่ มหนึ่ง,
นิพพานแปลว่า ปราศจากเครื่องผูกพันร้อยรัด
อะไร คือเครื่องผูกพันร้อยรัด? ความเข้าใจผิดในชีวิตที่ยงั โง่
เขลาอยู่ทก
ุ แง่ทก
ุ มุม เป็นเครื่องผูกพันร้อยรัด ความโลภก็ดี ความรักก็ดี
ความโกรธก็ดี ความเกลียด ความริษยาอาฆาต ความกลัว ฯลฯ ก็ดี
ล้วนแต่เป็นเครื่องรึงรัดจิตใจ ความยึดถือว่าตัวตน ย่อมรึงรัดตนไว้กับ
ของๆ ตนอย่างไม่สามารถจะตัดให้ขาดได้. เมื่อความสุข หรือสิ่งที่ตน
พอใจก็เป็นของตนแล้ว ความทุกข์หรือสิ่งที่ตนไม่ชอบ ก็เป็นของตน
อย่างเดียวกัน โดยไม่มท
ี างจะหลีกเลี่ยงได้. ภาวะแห่งความปราศจาก
เครื่องผูกพันร้อยรัด ย่อมเป็นภาวะแห่งความไม่เร่าร้อนเผาผลาญ และ
ไม่เสียบแทงยอกตำอยู่ในตัว เพราะปราศจากสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอย่าง
เดียวกัน จัดว่าเป็นนิพพานร่วมกัน.
(นิพพาน, ๒๕๔๒: ๑๓-๑๔)
พระนิพพานคืออะไรเล่า?
พระนิพพาน คือ สภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวความบริสุทธิ์ ความว่าง
ความเบา ความสุข อันแท้จริง ความชุ่มชื่น เยือกเย็น ฯลฯ อย่างสุดยอด,
เป็นสภาพซึ่งแม้จะพูดว่ามีอยู่กอ
่ นสิ่งทัง้ ปวงก็ยังน้อยไป, พูดว่าอยู่ค่ก
ู ับ
สิ่งทั้งปวงก็ยงั น้อยไป, เพราะเป็นสภาพที่เป็นอยู่เช่นนั้นโดยตัวเองจน

ตลอดอนันตกาล. เราจึงกล่าวได้แต่เพียงว่า พระนิพพาน คือ อมตธรรมสิ่งที่ไม่มีการตาย. จิตของเรานี้พบกันเข้ากับอมตธรรมนี้จริง, แต่จิตนั่น
หาใช่อมตธรรมไม่. พระนิพพาน จึงคือสิ่งทีม
่ ีอยู่สำหรับให้เราหรือจิตพบ
มันจะได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขถึงยอดสุดเพราะเหตุนั้นได้, และทุก
คนควรพยายามทำเพื่อจะได้เสียก่อนแต่จะตายลงไป. ถ้าจะปล่อยให้จต
ิ
ท่องเที่ยวไปด้วยความมืดบอดของมัน มันก็จะเที่ยวไปด้วยอาการอันซ้ำ
ซาก เช่นกับที่เคยเที่ยวมาแล้ว ไม่ร้ก
ู แ
ี่ สนชาติในวัฏสงสารอันยืดยาวนี้.
การซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยการเกิดแล้วตายๆ และในระหว่างเกิดตายก็เต็ม
ไปด้วยความกดทับ นัน
่ มันจะดีอะไร, เพราะมันเป็นไปเองตามประสา
ความมืดบอด เช่นเดียวกับความล้มลุกคลุกคลานของคนตาบอด ซึ่ง
ปราศจากไม้เท้าและผู้จูง. การลืมตาพบกับแสงสว่างคือพระนิพพานนั้น
มันเป็นยอดที่สุดของความสุข. เป็นความหยุดจบลงของความอยาก
ความปรารถนา.
(นิพพาน, ๒๕๔๒: ๒๒-๒๓)
คำพูดที่ใช้แสดงความหมายของนิพพานได้ดีที่สุด คือคำว่าที่ส้น
ิ
สุดแห่งความทุกข์ ดังที่พระพุทธองค์ทรงใช้. แต่ก็ไม่เป็นที่สนใจแก่ผ้ท
ู ่ี
ไม่รู้สก
ึ ว่าตนมีความทุกข์. เขาไม่ร้ส
ู ึกว่ามีความทุกข์ เขาต้องการสิ่งที่
เขาต้องการ ไม่มีความทุกข์ที่ตอ
้ งดับ. เขาเลยไม่ต้องการความดับทุกข์
หรือที่สด
ุ แห่งความทุกข์. แม้ชาวต่างประเทศจำนวนมากที่สวนโมกข์ ก็
มีความรู้สก
ึ เช่นนั้น. ต่อเมื่อบอกว่าเป็นชีวต
ิ ใหม่ หรือที่ดับลงแห่งความ
กระหาย(Quenching of Thirst) หรือชีวิตที่อยู่เหนือความเป็นบวกลบ
(Positive&Negative) เขาจึงสนใจอย่างยิ่ง. นี่แหละคือความยากลำบากเกี่ยว
กับภาษา ที่จะใช้พูดจาให้คนสนใจนิพพาน. สำหรับคน คนหนึ่งๆ จะต้อง
มีคำแปลสำหรับคำว่านิพพาน ให้เฉพาะคนนั้นเป็นคนๆ ไป, เป็นความ
ยากลำบากไม่น้อยเลย. แต่โดยส่วนลึกแล้ว ทุกคนต้องการนิพพาน
โดยที่ไม่รู้สก
ึ ตัว หรือมีเจตนา, โดยอำนาจของสัญชาตญาณ.
(นิพพาน สำหรับทุกคน, ม.ป.ป.:
๑๓)
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