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บทนำ

เลม ๓ : พุทธธรรม พุทธทาส

งานเขียน เทศนา บรรยายและบนัทึกของพุทธทาสภิกขุ มีมากเพียงพอที่จะเปนหองสมุด

ดวยตวัเองได ทั้งน้ี ยงัไมนบัเทปบนัทึกเสียงการบรรยายของทาน อีกนับรอยนบัพันมวน ที่ยงัมิได

ถอดคำออกมา เพ่ือนำมาจัดพิมพหรอืเผยแพรในรปูอ่ืน

กระนั้นกต็าม ทานพทุธทาสก็เนนย้ำเสมอวา แมจะมีคติยดึถือกนัสบืมา วาพระไตรปฎก

นั้นมีถงึ ๘๔, ๐๐๐ พระธรรมขนัธก็ตาม แตกส็ามารถยนยอทั้งหมดลงในแกนแท หัวขอธรรม 

หรือพระพุทธพจนเพยีงคำเดียวประโยคเดียวก็ได น้ีฉนัใด งานของทานพุทธทาสก็ฉนันั้น ใน

บรรดางานทัง้หมดของทาน หากจะกล่ันกรองใหเหลือเพียงคำสอนหลักเพียงคำเดียวประโยคเดยีว 

ที่ทานมุงอธบิายอยางแนวแนโดยตลอด ก็อาจทำไดเชนกนั  

กลาวอีกนยัหนึ่ง พุทธธรรม ซ่ึงทานพุทธทาสนำมาสบืสาน ฟนฟู ตคีวาม และนำเสนอ

ใหมน้ัน สามารถจดัแบงหมวดหมูเพื่อการทำความเขาใจไดมากมายหลายวธิี  และสิ่งที่พทุธทาสได

นำเสนอไวนั้น ยอมนำมาประมวลไดในหลายลักษณะเชนกนั

เลม ๓ ของหนังสือชุด พทุธทาสยังอยูไปไมมตีาย น้ี มเีน้ือหาวาดวยคำอธบิายของทาน

พทุธทาสเก่ียวกับพทุธธรรม รวมทั้งแนวความคดิและบญัญตัติางๆ ที่ทานนำเสนอพุทธธรรม เพ่ือ

สื่อสารกบัผูคนรวมสมัย  จงึชื่อวา พทุธธรรม พุทธทาส  และดังที่ไดกลาวมาขางตน หนงัสอืเลมนี้

จงึเปนการนำเอางานของทานพุทธทาส มาคัดสรรและจดัใหมในรปูแบบหน่ึง โดยมุงหมายใหเปน

แหลงรวมงานสวนหนึ่งของทาน ซึ่งคณะผูจัดทำเห็นวา สามารถสะทอนแนวความคิดและคำสอน

ที่สำคญัๆ ของทานไดครอบคลุมในระดบัหน่ึง

คณะผูจดัทำมุงเนนไปที่ “คำไข” (keyword) หรอื “คำสำคัญ” ที่ใชในการบัญญัติสาระหลัก

และรายละเอียดของพทุธธรรม รวมทั้งทีท่านพุทธทาสใชในการส่ือสารสูโลกปจจบุนั การจัด

หมวดหมูจึงใช  “คำไข” จำนวนหนึ่ง เพ่ือเปนชองทางในการประมวลคดัเลือกเนื้อหา และนำเสนอ

เปนรูปเลม  และจากคำเหลาน้ี จงึไดคนควา คัดเลอืกขอเขียนและคำบรรยายของทานพทุธทาสเอง 

มารอยเรียงใหเกิดคำอธิบายชดุหน่ึงขึ้น

เน้ือหาทั้งหมดจึงเปนการ “อาน” พุทธทาสตีความและบรรยายพุทธธรรม โดยมีคำไขชุด

หน่ึงเปนจุดเริ่มตนและเชื่อมโยงซึง่กันและกัน

จากคำเหลานี้ เราจงึนำมาจดัเปนหมวดหมูโดยกวาง เพือ่ใหเกดิโครงสรางแบบหน่ึง ซึ่งอาจ

ใชในการลำดับคำเหลานี้ได  โดยแบงออกเปน ๗ สวนดวยกัน ประกอบดวย พุทธทาส ธรรม กฎ 

ชวีิต โลก มรรค ผล ในแตละสวนจงึรวมคำที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เขาไวดวยกัน มาก

บางนอยบาง ตามแตกรณี

หนังสือเลมน้ี จงึอาจอานไดทั้งในลักษณะเรียงตามลำดับ เร่ิมตนจากความเขาใจใน “พุทธ

ทาส”; การอธิบาย “ธรรม”; การจำแนก “กฎ”; บทวิเคราะห วจิารณ และคำส่ังสอนแนะนำเกีย่วกบั 

“ชวีิต” และ “โลก”; การเขาสูหนทางหรอื “มรรค” ที่ตองปฏบิตัิ; จบลงดวยความเขาใจใน “ผล” 

เปนที่สุด  หรืออาจใชเปนเสมือนหนงัสอือภิธานศพัท เลอืกอานเลอืกศึกษา ตามหมวดหรือ



กตามคำที่สนใจใฝรูเปนพิเศษกไ็ด  หรอืแมจะอานแบบพลิกผานโดยคราว จนพบคำหรือขอความที่ 

“สะดุดใจ หรือ “โดนใจ” ตามอารมณความนึกคิดในแตละชวงเวลา ก็ไดเชนกนั

อยางไรกต็าม ในการจัดทำเชนนี้ คณะผูจัดทำตระหนักดวีา เราไมอาจทำใหสมบูรณแบบ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไดทั้งส้ิน แมคำที่รวบรวมมานำเสนอนี้ คงมีที่ตกหลนขาดหายไปไมนอย 

สวนเนื้อหาที่คัดเลอืกมา คงมทีี่ไมครบถวนหรือชัดเจนพอ อยางแนนอนมิตองสงสัย  แตทั้งนี้ทั้งนั้น 

จดุมุงหมายสำคญัอยูที่การประมวลไวเปนแหลงเบื้องตน เพ่ือประกอบหนังสอืชดุนี้ใหทำหนาที่ได

อยางรอบดาน  กลาวคือ เลม ๑ นำเสนอ ชีวติและการทำงาน ของพทุธทาสภกิข ุ เลม ๒ นำเสนอ

ทศันะวาดวยการ สบืสานปณธิานพุทธทาส  และเลม ๓ นี้ นำเสนอคำสอนอธบิาย พทุธธรรม โดย 

พทุธทาส ในสวนหนึ่ง โดยทั้งหมดก็เพ่ือเปนการจดุประกายและสรางแรงบันดาลใจในโสตหน่ึง 

เน่ืองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ นี้

พทุธทาสยงัอยูไปไมมีตาย เปนจรงิได เพราะผลงานแหงธรรมโฆษณของพุทธทาส ยงัคง

เปนชองทางที่ทำงานตอเนื่องสืบไป ในการนำเราและคนทั้งหลายใหเขาถึงแกนแทแหงพุทธธรรม 

นั่นเอง

วรีะ สมบรูณ

 บรรณาธกิาร
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พทุธทาส

พทุธศาสนา

มรดกที่ ๑๐๐ : หวัใจพุทธศาสนาสำหรับคนทั่วไป ทั้งที่กำลงัปฏบิัติและที่เสร็จการปฏิบัตแิลวนั้นคือ สจัจธรรมที่วา “ส่ิงทั้งปวงไมควรยึดมั่นถอื

มั่น โดยความเปนตัวตน ของตน”: ทุกคนตองปฏิบตัิสิ่งนี้ และไดรับผลของสิ่งนี.้
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๑๑)

โมคคลัลานะ! เรายังจำไดอยู, ที่บุพพารามนี้เอง, ทาวสกักะจอมเทพไดเขามาหาเราถงึที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควร ไดถามคำนี้กะเราวา 

“พระองคผูเจริญ! วาโดยสงัเขป, ดวยขอปฏิบัตเิพียงเทาใด ภิกษุจึงเปนผูพนวิเศษแลวเพราะความส้ินไปแหงตัณหา ออกไปไดถงึที่สดุยิ่ง เกษมจากโยคะ

ถึงที่สุดยิ่ง มีพรหมจรรยถึงที่สุดยิ่ง จบกิจถงึที่สดุยิง่ เปนผูประเสริฐแหงเทพและมนษุยทั้งหลาย?”.
 โมคคลัลานะ! คร้ันทาวสักกะกลาวคำนี้แลว เราไดตอบวา “ทานผูเปนจอมเทพ! หลักคิดที่ภกิษุในศาสนานี้ไดฟงแลว ยอมมีอยูวา ‘ส่ิงทั้งปวง

ไมควรเขาไปยึดถอื’ ดงันี้. เม่ือเธอฟงดงันี้แลว ยอมรูยิ่งซ่ึงธรรม (ธรรมดา) ทั้งปวง, คร้ันรูยิ่งแลว ก็รอบรู, คร้ันรอบรูแลว ไดรูสึกความรูสึกอันใดอันหนึ่ง จะ

เปนสขุ หรือทกุข หรือไมทุกขไมสุขกต็าม เธอยอมมองเห็นความไมเที่ยงแทในความรูสึก (เวทนา) ทั้งหลายเหลานั้นอยู. เมื่อเธอมองเห็นความไมเที่ยงใน
เวทนา ท.* เหลานั้น มองเห็น (คอืรูสกึ) ความคลายกำหนดั มองเหน็ความดบัสนทิ มองเห็นความสลดัคืน (ของตน) อยูเนืองนจิ ก็ไมยดึถือดวยใจซึ่งอะไรๆ 

ในโลก, เม่ือไมยึดถือกไ็มสะดุงใจ, เม่ือไมสะดุงใจ ช่ือวาดับสนิทรอบ ในภายในนั่นเทียว, เธอยอมรูสึกตนชัดวา ชาตสิิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่

ควรทำไดทำเสร็จไปแลว กจิอืน่ทีจ่ะตองทำเพ่ือความเปนอยางนี้ มิไดมีอกี ดงันี้. ทานผูจอมเทพ! วาโดยสังเขป, ดวยขอปฏบิตัิเพียงเทานี้แล ภิกษชุื่อวา 

พนวิเศษแลวเพราะความส้ินตัณหา, ออกไปไดถงึที่สดุยิ่ง มีพรหมจรรยถงึที่สดุยิ่ง จบกจิถึงที่สุดยิ่ง เปนผูประเสริฐแหงเทพและมนษุยทัง้หลาย”.
 โมคคลัลานะ! เรายอมจำภาษิตเร่ืองความพนวิเศษ เพราะความสิ้นตณัหา โดยยอๆ แกทาวสักกะผูจอมเทพได ดั่งนี้แล. 

 (พทุธประวัติจากพระโอษฐ, ๒๕๒๓: ๔๕๙ – ๔๖๐)

อยากจะขอยืนยันวา พทุธศาสนาเหลีย่มซึง่ชาวพทุธจะตองสนใจที่สุดนั้น คือ เหล่ียมที่เปนศาสนา ซึง่หมายถึงวิธีปฏบิัติอนัรวบรัด เพ่ือใหรู

ความจริงวาส่ิงทั้งปวงเปนอะไร จนถอนความยดึถอืหลงใหลตางๆ ออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงได. การกระทำเชนนี้เรียกวาเราเขาถงึตวัพระพุทธศาสนาใน
ฐานะเปนพุทธศาสนา: มผีลดียิ่งไปกวาที่จะถือเปนเพยีงศลีธรรมขัน้พ้ืนฐาน และสัจธรรมอันเปนความรูที่ลึกซึ้งอยางเดียวโดยไมปฏบิัติอะไร, และเปนผลดี
กวาที่จะถอืเปนปรัชญาที่มีไวคิดไวนกึไวเถียงกนัอยางสนกุๆ แลวไมละกิเลสอะไรได หรือดีกวาที่จะถือเปนเพียงวฒันธรรมสำหรับการประพฤตทิี่ดงีาม นา

เลื่อมใสในดานสังคมแตอยางเดียว.
อยางนอยที่สดุ เราทั้งหลายควรถอืพทุธศาสนาในฐานะเปนศลิปะ (Art) ซึง่ในที่นี้หมายถึงศิลปะแหงการครองชีวิต คอืเปนการกระทำที่แยบ

คายสุขมุ ในการที่จะมชีีวติอยูเปนมนุษยใหนาดูนาชม นาเลื่อมใสบูชา เปนที่จับอกจับใจแกคนทั้งหลาย จนคนอ่ืนพอใจทำตามเราดวยความสมัครใจ ไม

ตองแคนเขน็กนั: เราจะมีความงดงามในเบื้องตนดวยศีลบริสุทธิ์: มคีวามงดงามในทามกลางดวยการมจีิตใจสงบเยน็ เหมาะสมที่จะทำงานในดานจิต: มี
ความงดงามในเบื้องปลายดวยความสมบรูณแหงปญญา คือรูแจงสิง่ทั้งปวงวาอะไรเปนอะไร จนไมมคีวามทุกขเกิดข้ึนเพราะสิ่งทั้งปวงนั้น.

(คูมือมนษุย, ๒๕๔๘: ๒๓-๒๔)

พทุธศาสนาแปลวาศาสนาของผูรู เพราะพุทธะแปลวาผูรู คอืรูความจริงของส่ิงทั้งปวงไดถูกตอง เพราะฉะนั้นพทุธศาสนาจงึเปนศาสนาที่อาศัย

สติปญญา; หรืออาศยัวิชาความรูที่ถูกตอง เพ่ือทำลายความทกุขและตนเหตุของความทกุขเหลานั้น.
(คูมือมนษุย, ๒๕๔๘: ๑๔)

*
 ท. คอื ตวัยอของคำวา ทั้งหลาย ทานพุทธทาสมักใชเชนนี้
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ที่ทานตรัสวา “ใบไมกำมือเดยีว” คอืใบไมหมดทั้งปา แตวาทรงนำมาสอนเทากับใบไมกำมือเดียว ก็คือเร่ืองนี้ คอืเรือ่ง ทกุข, เหตุใหเกิดทุกข, 

ความดับทุกข, ทางถงึความดับทกุข. ในที่อ่ืน พระพุทธเจาทานสรุปเหลือเพียงสองวา: “เมื่อกอนกด็ ีเวลานี้ก็ด ีตถาคตพูดแตเร่ืองทุกข กบัความดบัทุกข” 

มสีองเร่ืองเทานั้น. ในเวลาอื่นอีก เมื่อมผีูถามวา เรื่องทั้งหมดนี้สรปุใหเหลอืประโยคเดียวท ีก็ทรงสรุปวา: “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดม่ันถือม่ัน”. เม่ือ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดม่ันถือม่ันแลว ควรจะเหน็อยูวา ไปยึดมั่นถอืมั่นนี้ใชไมได มันไมไหว, มนัจะทำใหเกดิความโง คอื อวชิชา ข้ึนมาได. ตัวการ
ของความทุกขมันอยูที่มีอปุาทานนั้น; ไมมอีวชิชา ก็ไมมอีุปาทาน: ไมมีความยดึมั่นถอืมั่น ก็ไมมทีกุข. เพราะฉะนั้นคำสอนประโยคทีส่ั้นที่สดุกค็ือ “ทุกสิ่ง 

ไมควร ยึดม่ัน ถอืมั่น” เปนคำสอนของพระพุทธเจา. ถาขยายเปน ๒ ก็มเีร่ืองทกุข กบัเรื่องความดบัทุกข. ถาขยายเปน ๔ กค็ือ ทกุข เหตใุหเกดิทุกข ความ

ดับทกุข ทางใหเกดิความดับทุกข.
(บรมธรรม, ๒๕๔๗, ๓๔ -๓๕)

เมื่อพระอัสสชิไดมาพบกับพระสารีบตุรกอนไดบวช; พระสารีบุตรไดถามถึงใจความของพระพุทธศาสนาวามีอยูอยางไรโดยยอที่สดุ. พระ
อสัสชิไดตอบวา “ส่ิงเหลาใดเกิดมาเพราะมเีหตทุำใหเกิด พระตถาคตเจาแสดงเหตุของส่ิงเหลานั้น พรอมทั้งแสดงความดบัสิ้นเชิงของสิ่งเหลานั้นเพราะหมด

เหตุ: พระสมณเจาตรัสอยางนี้”. ...
พระพุทธศาสนาบอกใหเรารูวาส่ิงทั้งหลายไมมีตวัตน มแีตการปรุงแตงกันไปและมีความทกุขรวมอยูในนั้นดวย เพราะความไมมีอสิระจึงตอง

เปนไปตามอำนาจของเหต.ุ จะไมมีความทกุขก็ตอเม่ือหยดุ, จะหมดไดก็เมื่อดบัเหตุเพ่ือไมใหมีการปรุง. ขอนี้เปนการบอกใหรูวาอะไรเปนอะไรอยางลกึซ้ึง
ที่สดุเทาที่ผูมสีตปิญญาจะบอกได นบัวาเปนหัวใจพุทธศาสนาจริงๆ. การบอกนี้คอืบอกใหรูวาสิง่ทั้งปวงเปนแตเร่ืองของมายา อยาไปหลงยดึถือจนชอบ

หรือชังมนัเขา. เมื่อทำจิตใจใหเปนอิสระไดจริงๆ แลวนั่นแหละ คือการออกมาเสียไดจากอำนาจของเหต ุเปนการดับเหตุเสียได เรากจ็ะไมตองเปนทกุข

เพราะความชอบหรือความชังอกีตอไป.
(คูมือมนษุย, ๒๕๔๘: ๓๒-๓๓)

 

มรดกที่ ๖๗ : ก ข ก กา ของพุทธศาสนา มิไดตั้งตนที่พระรัตนตรยั, แตตั้งตนการศึกษาทีก่ารกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วาไดกอให

เกิดวญิญาณ ผสัสะ เวทนาอยางไร จนกระทั่งเกิดตณัหา อปุาทาน แลวเกดิทุกข; ควบคมุการเกิดเหลานี้ได ก็จะดับทกุขได แลวจะมีพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ขึ้นมาเอง.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๗๘)

มรดกที่ ๗๙ : ความวาง จิตวาง ทำงานดวยจติวาง เห็นโลกดวยความเปนของวาง มชีีวติอยูดวยความวาง นี้คอืทั้งหมดของพุทธศาสนาโดยหัว

ใจ, สำหรับการศกึษา ปฏบิัติ เสวยผลของการปฏิบตัอิยางพุทธบริษทัแท แตคงจะเปนการยากที่ใครจะเหน็ดวย.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๙๐)

มรดกที่ ๑๘๑ : สญัลักษณกางเขนของศาสนาคริสต อาจมองเปนสญัลักษณแหงหัวใจของพุทธศาสนา คือการตัดเสียซึ่งตวัตน หรือ The 
“I”; ถามองเชนนีก้จ็ะทำงานรวมกนัได ในการชวยโลกใหพนจากความเหน็แกตน ซ่ึงเปนรากฐานแหงวกิฤตกาลอนัถาวรของโลก.

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๙๒)

รูปโครงของศาสนาทั้งหมดในแผนภูมินีก้ค็ือ. ปริยตัิ [วนิัย สุตตนัตะ อภธิรรม] – เหมือนแผนที่, ปฏิบัต ิ[ศีล สมาธิ ปญญา] – เหมือนกบั
การเดนิทางไปตามแผนที่, ปฏิเวธ [มรรค ผล นพิพาน] – เหมอืนกับการถงึจุดที่เปนวัตถุประสงค. มนักห็ลับตาเห็นขึ้นมาวา สิ่งที่เรียกวา “พทุธศาสนา” 

โดยแทจรงินั้นมีสวนที่เปนแนว เปนแผนที,่ มสีวนที่เปนการเดิน เปนการปฏบิัติ, และมสีวนที่ไดรับผลของการปฏิบตัิคือ “ถึง”. ... ถามีศาสนาเจริญจริง 

จะตองมีถึงข้ันปฏิเวธ ตองมีมรรค ผล นพิพานอยู จงึจะเรียกวาศาสนาเจริญจริง.
(บรมธรรม, ๒๕๔๗, ๑๒ -๑๓)
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พทุธทาส

ขาพเจาเปนพอคา

๏ เกิดในตระกลู “พานชิ” บรรพบุรษุทำการคา, ตวัเองก็เคย บดันีเ้ปลี่ยนมาเปนพอคา

ทางวญิญาณในนามวาพุทธทาส, เปนลกูเขยของพระพุทธเจา แตงงานกบัวาณ ีโดยพธิรีตีองยิ่งกวามโหฬาร แตไมมใีครรูกนักี่คน.
๏ ทำชีวติโวหาร

i
ตามแบบของพระพทุธเจา มิใชตามแบบประเพณเีกา ซ่ึงเปนเรือ่งทางวัตถุ

หรือทางโลก; กำลังมีกำไรเพ่ิมขึ้นตามควร แมยังไมถงึที่สดุ ทำประโยชนตน และประโยชนผูอ่ืนใหเกิดขึ้นไดเปนที่พอใจ ชนิดนอนเปนสขุกวา

คนธรรมดามากอยูเหมอืนกัน.
๏ มรีานคาประจำถิ่น ช่ือสวนโมกขพลาราม, ขายของไมคิดเงนิ, มสีนิคาช่ือ “ธรรมโฆษณ” สำหรับคนทุกช้ัน ทุกวัย ทุกชนิด ทุกเพศ, ยิ่งกวา

หางสรรพสนิคา.
๏ แตกม็ีเหมอืนกัน ที่บางคนไมสนใจ แลวหาวาขายของปลอม, พากนัดา คิดทำลายลางใสรายปายสีตางๆ นาๆ แตรานของเราก็ไมลม กลบัมี

คนสนใจเพ่ิมขึ้นเสยีอีก.
๏ บดันี้ ขาพเจาอาย ุ๘๐ กวาปแลว ก็ยังไมจำเปนที่จะตองหยุดการคา กลบัจะทำไดดี แคลวคลองวองไวไปกวาเดิมไปเสียอกี, ซ้ำอบรมผูสนใจ

ใหเขาใจ สามารถดำเนนิรอยตามไดจำนวนหนึ่ง.
๏ หวงัวา ทานทั้งหลาย คงจะรูจกัขาพเจาตามที่เปนจริงยิ่งขึ้น ใหขาพเจาและรานคาของขาพเจารับใชทานใหดีที่สดุยิ่งๆ ข้ึนไป, ตถาตา!

(ธรรมะคอืเร่ืองของธรรมชาต ิ๒๕๔๖: ใบรองปกหลงั)

๏ พระอรยินนั – ทมุนี
มคีนชอบ ช่ือนี้ กนันกัหนา
พอเลื่อนเปน “ราชชยั กว”ี มา
มคีนวา กลับตำ่ ไปเปนกอง

๏ สวนตวัเรา มวัแตเมา เรื่องความวาง

จนลมืเห็น ความตาง ช่ือทั้งสอง

พดัอนัไหน ไมไดคิด ไมยึดครอง

วาเปนของ เรารอด ตลอดเอย ฯ

๏ พระราช – ชัย – กวี

บางคนวา ช่ือนี้ เพราะนักหนา

เปนกว ีมีประจำ เมอืงไชยา

ของราชา แควนเขต ประเทศไทย

๏ เขาวาเรา เปนอะไร ตามใจเขา

สวนตัวเรา หาอาจเปน อะไรไม

เปนความวาง ตางวาระ เทศะไป

จนเม่ือไร วางจริง หยุดวิ่งเอย ฯ

(พทุธทาสลิขติคำกลอน, ๒๕๔๗: ๓๐ – ๓๑)

มรดกที่ ๑ : ทุกคนสามารถเปนพุทธทาสได ถาเขาตองการโดยบรสิุทธิ์ใจ คือรับใชในการเผยแผพุทธศาสนา ดวยการทำตัวอยางในการปฏบิัติ

ใหดู, มคีวามสขุใหดู, จนผูอืน่พากันทำตาม.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๗)
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มรดกที่ ๒ : ปณิธาน ๓ ประการ ควรแกผูที่เปนพุทธทาสทกุคน ถอืเปนหลักในการทำหนาที่เพ่ือประโยชนแกโลกคอื

1. พยายามทำตนใหเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตนๆ

2. พยายามชวยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม

3. พยายามทำความเขาใจระหวางศาสนา

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๘)

ปณิธาน ๓ ประการ

มรดกที่ ๓ : ปณิธานขอแรก คือการทำใหทุกคนเขาถึงหัวใจของพุทธศาสนา เพ่ือใหเกดิการปฏบิัติด ีตรง เปนธรรม สมควรแกการหลดุพน เพือ่

สนองพทุธประสงคโดยตรงไดอยางแทจริง

 (มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๙)

มรดกที่ ๔ : ปณิธานขอที่สอง คือการทำโลกใหออกมาเสยีจากอำนาจของวัตถุนิยม หรือรสอันเกดิจากวตัถทุางเนื้อหนังนั้น ควรเปนกจิกรรม

แบบสหกรณของคนทุกคนในโลก และทุกศาสนาเพ่ือโลกจะเปนโลก สะอาด สวาง สงบ จากสภาพที่เปนอยูในปจจุบนั

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๐)

มรดกที่ ๕ : ปณิธานขอที่สาม คือการทำความเขาใจระหวางศาสนา นี้เปนสิ่งจำเปนตองทำ เพราะโลกนีต้องมมีากศาสนา เทากับชนดิของคน

ในโลก เพ่ือจะอยูรวมโลกกันไดโดยสนัติ และทุกศาสนาลวนแตสอนความไมเหน็แกตัว จะตางกนับางกแ็ตวธิกีารเทานั้น

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๑)

ธรรมโฆษณ

...
พทุธทาสยังอยูไปไมมีตาย

อยูรับใชเพ่ือนมนุษยไมหยุดเฉย
ดวยธรรมโฆษณตามที่วางไวอยางเคย
โอเพ่ือนเอยมองเห็นไหมอะไรตาย

 (อริยสัจจากพระโอษฐ, ๒๕๔๖, ใบรองปก)
...

การเผยแผ 3
๏ เผยแผดวยใหปริยัติ ทำใหไดความรู ความคดิ สำหรับไปพิจารณาเอาเอง;
๏ เผยแผดวยการทำใหดู [ปฏิบัติ] ทำใหเกดิความเช่ือ ความเล่ือมใส ความสนใจ;
๏ เผยแผดวยการมคีวามสขุใหดู [ปฏเิวธ] ทำใหเกดิความไวใจ และหยากทำตาม.

ฉะนั้น การเผยแผตองทำใหประกอบดวยองคสาม ดังกลาวนี้ จึงจะประสบผล และเปนการเผยแผตามแบบของพระองคแท.
(พทุธทาสลขิิตขอธรรม  :   บนัทึกนึกไดเอง  , ๒๕๔๘: ๓ มนีาคม)
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มรดกที่ ๑๙ : วรรณกรรมชุดธรรมโฆษณจากพระโอษฐ ลอยปทมุ หมนุลอธรรมจกัร ขอฝากไวเปนมรดกอนสุรณของผูประคองจติรอยกรอง 

แลวประคองปลอยลงสูธรรมวารี คือหวงหฤทัยแหงทานสาธชุนทั้งหลาย ทั่วพื้นปฐพี เพือ่งอกงามในหวงแหงธรรมวารีนั้น ตลอดกัลปาวสาน อยารูส้ินสดุ.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๒๕)

ทุกศาสนาลวนแตมธีรรมะเปนเนื้อใน ซ่ึงถาสามารถนำออกมาใชได กจ็ะแกไขวกิฤตกาลของโลกได. การทำใหโลกมศีาสนาเปนสิ่งจำเปน
อยางยิ่งแหงยุคปจจุบนั. ศาสนกิของแตละศาสนา จะตองเขาถึงแกนแทแหงศาสนาของตนๆ จึงจะรวมมือกันชวยโลกได. กิจกรรมของธรรมโฆษณกำลัง

ดำเนนิไปเพื่อวตัถปุระสงคดังกลาวนี้.
...คนในยุคปจจุบนั บูชาความอรอยทางตา-หู-จมกู-ลิ้น-กาย-ใจ แทนการบชูาพระเจา, ทั้งคนแกและเดก็, ทั้งศษิยและอาจารย, มคีวาม

เห็นตรงกันในขอนี้; จึงเปนการยาก ที่ใครๆ จะมาคัดงางใหหันไปบูชาธรรมะ แทนการบูชาอายตนะที่มีไวเพือ่กามารมณ! จิตแหงกามาวจรภมูิ กำลงัครอง
โลก, โลกจึงอัดแออยูดวยเหยื่อแหงกามารมณ และวิธีการบริโภคกามารมณ อยางวปิริตวติถารชนิดที่ไมเคยมมีากอน; กิจกรรมธรรมโฆษณจงึตกอยูใน

ลกัษณะเหมอืนกลิ้งครกขึ้นภเูขา หรือถึงกับจูงชางลอดรูเขม็เอาทีเดียว, แตพวกเราก็ยังทอดทิ้งภารธุระอันนี้ไมไดอยูนั่นเอง.
(โอสาเรตพัพธรรม, ๒๕๓๘: หนาอนุโมทนา)

อนโุมทนา

[แดบรรดาธรรมสหาย ผูชวยระบือธรรม]

ระเบิดทนุ ระบือธรรม ระบายธาร แหงศรัทธา

ระบอืธรรมะโอฬาร ระบอืศุข สถาวร ฯ

ระบายธรรมะล้ำเลศิ ใหกอเกิด คณุากร

เกษมศันต ิสโมสร สงบเยน็ เชนสายธาร ฯ

ธรรมะบรรณ ที่นานป ก็กลบัมี โอกาสตระกาน

บานเบิก ณ สถาน ศึกษาธรรม ประจำเมอืง ฯ

ระบอืธรรมะอำไพ สถาปนใจ มลังเมลอืง

ทุกขเขญ็ ระคายเคอืง ก็พนิาศ ประลาศไกล ฯ

ศีลธรรม ก็กลบัมา ระบอืทั่ว สงัคมไทย

ความรัก ตระหนกัใน ผูเกิด แก และเจ็บตาย ฯ

อนโุม ทนามา ประดาธรรมะสหาย

ระบอืธรรมะกำจาย ประชาศุขะวฒัโน ฯ

โมทนา มาจากพุทธะ ทาสอนิ ทปญโญ

พทุธศาสตร พลิาศโพ ธิประภา สถาพร ฯ

วิบากบญุ กศุลสทิ- ธิอทุศิ ชุลีกร

องคพระ พุทธะบดิร กตเวทติากรรม ฯ

อนึ่งชาต ิประชาไทย ระบอืไกล ดวยคุณธรรม

พทุธศาสน ประสทิธิส์ัม- บรูณเบกิ หทยัชน ฯ

จอมราษฎร พระราชวง- ศะยิ่งยง พิชัยพล

ขอสขุ ณ สากล- ะ โลกหลา สถาพร ฯ

จากพุทธทาส อินทปญโญ
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โมกขพลาราม

ไชยา ๒ พย. ๓๐
(พทุธทาสลิขติคำกลอน, ๒๕๔๗: หนาอนุโมทนา ๑)

สวนโมกข

มรดกที่ ๖ : สวนโมกขคือสถานทีใ่หความสะดวกในการเปนเกลอกับธรรมชาติ ทั้งฝายจิและฝายวัตถุ, ควรจัดใหมกีนัทกุแหงหน เพ่ือการ

ศึกษาธรรมชาติโดยตรง, เพ่ือการรูจักกฎของธรรมชาติ, และเพื่อการชิมรสของธรรมชาต ิจนรูจักธรรมชาติ ซ่ึงลวนแตชวยใหเขาใจธรรมะไดโดยงาย.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๒)

มรดกที่ ๙ : มหรสพทางวญิญาณ เพ่ือความเพลิดเพลนิทางวิญญาณดวยรสแหงธรรมะ เปนสิ่งจำเปนตองมี เพื่อแทนทีม่หรสพทางเนื้อหนัง ที่

ทำมนุษยใหเปนปศาจชนดิใดชนิดหนึ่ง อยูตลอดเวลา. มนษุยตองมีความเพลดิเพลิน (Entertainment) เปนปจจยัที่หาของชีวติ จำเปนที่จะตอง

จัดหาให ใหดีๆ .
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๕)

มรดกที่ ๑๐ : สญัลักษณเสาหาตนบนหลังคา หมายถึงนิวรณหา ปญจุปาทานขนัธหา พละหา ธรรมสาระหา มรรคผลนพิพานหา แมที่สุดแต

นิ้วมือทั้งหาของตนเอง ลวนแตเปนเคร่ืองเตอืนใจในเร่ืองการกำจัดความทุกขของคนเราทั้งสิ้น.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๖)

มรดกที่ ๑๑ : คตพิจน หรือ Slogan ประจำสวนโมกข คอื กินขาวจานแมว อาบน้ำในค ูนอนกุฏิเลาหมู ฟงยุงรองเพลง ฯลฯ ดงันี้ เปนตน

นั้น เปนหลกัปฏิบัตเิพ่ือไมมปีญหาทางดานการเปนอยูฝายวตัถแุละเหมาะสมแกการกาวหนาทางจิตใจ โดยหลักธรรมชาติที่วา กนิอยูอยางตำ่ มุงกระทำ

อยางสูง นั่นเอง.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๗)

มรดกที่ ๑๒ : ปริญญาจากสวนโมกขมีอยูวา “ตายกอนตาย” คือจิตหมดความรูสกึวาตวักขูองกู เสียกอนที่รางกายจะตาย เหลอือยูแตสติ

ปญญาบริสุทธิ์ในชวีิต. นี้เปนสิ่งที่มไีดแตเด๋ียวนี้ ดังนัน้ ตายไดเร็วเทาไร กย็ิ่งมกีำไรชีวิตเทานั้น.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๘)

ภาษาคน-ภาษาธรรมii

...เพราะวามวัจมอยูแตในโลก เหมอืนหนอนจมอยูในคูถ เหมอืนไสเดอืนจมอยูในดนิ เหมือนปลาจมอยูในนำ้ เหมือนนกไมเหน็ฟา ดงันั้น คน

จึงไมรูภาษาธรรม คนรูแตภาษาคน เลยฟงภาษาธรรมไมถกู.
(ภาษาคน  -  ภาษาธรรม  , มมป.: ๔๙)
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จงกำหนดจดจำไวใหดวีาภาษาคนนั้นเปนอยางหนึ่ง ภาษาธรรมะนั้นเปนอยางหนึ่ง ภาษาคนก็คอืภาษาโลกๆ ภาษาของคนที่ไมรูธรรมะพูดกัน

อยู ตามภาษาคนที่ไมรูธรรมะ ภาษาของคนที่ไมรูธรรมะนี้เรียกวาภาษาคน สวนภาษาธรรมนั้นเปนภาษาที่คนเหมือนกันพดู แตวาไดเหน็ธรรมะในสวนลกึ 

หรือเหน็ธรรมะที่แทจริง แลวพดูไปดวยความรูสึกอันนั้น จึงเกดิเปนภาษาธรรมะข้ึนมา ไมเหมือนภาษาคน นี้เรียกวาภาษาธรรมะ.
ภาษาจึงมีอยูเปน ๒ ภาษา คือ ภาษาคนอยางหนึ่ง และภาษาธรรมอยางหนึ่ง ภาษาคนนั้นเอาไปตามทางของวัตถุตามทางที่รูสกึไดตามคน

ธรรมดารูสกึ และอาศยัวตัถุเปนพ้ืนฐาน ไมไดอาศัยธรรมะเปนพื้นฐาน จึงพูดแตเร่ืองวัตถุพูดแตเรื่องโลก พูดแตเรือ่งที่เหน็ไดดวยตาตามธรรมดาสามัญชน.
สวนภาษาธรรมะนั้นเปนไปในทางนามธรรมที่ไมเหน็ตัว ไมเนื่องดวยวตัถุ ตองมปีญญาเหน็นามธรรมเหลานั้นแลว จงึจะพูดเปนและใหความ

หมายเปน จึงพูดกนัอยูแตในหมูผูเหน็ธรรม นี้เปนภาษาธรรมะ ภาษานามธรรมที่เหนือไปจากวตัถุ.
(ภาษาคน  -  ภาษาธรรม  , มมป.: ๓ - ๔)

...คำแรกที่อาตมาจะยกเอามาเปนตัวอยางกค็ือคำวา ‘พทุธะ’ คำวา ‘พุทธะ’ กแ็ปลวา พระพุทธเจา ทานทั้งหลายกร็ูดอียูแลว พุทธะในภาษา

คน หมายถึงองคพระพุทธเจา...
...พทุธะ ภาษาธรรมนั้น หมายถงึ ตวัธรรมะแทที่พระพุทธองคตรัสวา “ผูใดเห็นธรรมะ ผูนัน้เหน็ตถาคต ผูใดเหน็ตถาคต ผูนั้นเห็นธรรมะ ผูที่ไม

เห็นธรรมะนั้น แมจะจับจีวรของตถาคตอยูแทๆ  กไ็มช่ือวาเห็นตถาคตเลย”...
...นี่คอืพระพทุธเจาในภาษาธรรมะ หรืออกีอยางหนึ่งพระพุทธองคตรัสวา

“ธรรมวินัยทีไ่ดแสดงแลว บญัญัติแลวนั้นจักอยูเปนศาสดาแหงพวกเธอทั้งหลายในกาลเปนที่ลวงลับไปแหงเรา”

หมายความวาพระพทุธเจาองคแทนั้น ไมไดดับหายไป ไมไดสญูไป ดบัหายไปแตรางหรือเปลอืก พระศาสดาองคแทคือธรรมวินัยนั้นยังอยู 

อยางนี้เรียกวาเหน็พระพุทธเจาในภาษาธรรมะ

สรุปความวา พระพุทธเจาภาษาคนนั้น หมายถงึตวัคน พระพทุธเจาภาษาธรรมะนั้นหมายถึง ธรรมะที่ทำความเปนพระพุทธเจา

...มาถงึคำที่สอง คอื คำวา ธรรม หรือ ธมฺม พระธรรม คำวาพระธรรม ภาษาเด็กๆ กห็มายถึง พระคัมภีร หนังสือหนังหา ที่เรียกกันวา พระ

ธรรมอยูในตู หรือวาเสยีงที่ใชแสดงธรรม...
...ธรรมะในภาษาธรรมะนั้นก็คือ ธรรมะที่เปนอันเดียวกันกับพระตถาคต ผูใดเห็นธรรมะ ผูนั้นเหน็ตถาคต ผูใดเหน็ตถาคต ผูนั้นเห็นพระธรรม 

ธรรมะจริงในภาษาธรรมะนัน้อยูที่นั่น

หรือถาจะใหจำแนกคำวา ‘ธรรม’ ในภาษาบาลีนั้น หมายถึงส่ิงที่ละเอยีด ลึกซึ้งหลายอยางหลายประการรวมกัน ที่เรียกวา ธรรมชาติ ... 
กลาวแตหัวขอวา [คอื]

- ตัวธรรมชาตแิทๆ นั้น ก็เรยีกวา ธรรมะ

- กฎเกณฑของธรรมชาตินั้น ก็เรียกวา ธรรมะ

- หนาที่ที่มนุษยจะตองประพฤติใหถูกใหตองตามกฎของธรรมชาตนิั้น ก็เรียกวา ธรรมะ

- ผลอนัใดเกดิขึ้นมาจากการประพฤติปฏบิัติ ถูกตองตามธรรมชาตนิั้น ก็เรียกวา ธรรมะเหมือนกัน

ธรรมะมีความหมายกวางขวางอยางนี้ ไมใชเปนเพียงหนังสือคัมภีรใบลาน หรือเสียงเทศน
คำวา ‘ธรรม’ ในภาษาธรรมหมายถึง นามธรรมที่เปนธรรมะที่กวางขวาง ที่ลึกซ้ึง ที่

หมายถึงทกุๆ สิ่งที่เขาใจไดยากก็มี เขาใจไดงายกม็.ี..
พระสงฆภาษาธรรมะ หมายถงึ คณุธรรม หรือพระธรรมอีกเหมอืนกัน พระสงฆภาษาคน หมายถงึ ตวันักบวช พระสงฆภาษาธรรมะ หมายถึง 

คุณธรรมที่มอียูในจติใจของคน อยางที่เราเรียกวา พระสงฆมี ๔ โสดา สกทิาคา อนาคา และอรหนัตนี้ก็หมายถงึคณุธรรม ไมไดหมายถึงตัวคน เพราะเปลือก 
หรือตัวคนนั้น มันเหมอืนๆ กันหมด ไมวาของใคร ผดิกันแตคุณธรรมในใจที่ทำใหเปนพระโสดา สกทิาคา อนาคา และอรหนัตข้ึนมา เราควรรูจักพระสงฆใน

ภาษาธรรมกนัเสียบาง.
(ภาษาคน  -  ภาษาธรรม  , มมป.: ๖ - ๑๐)
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มรดกที่ ๑๔ : ระบบการใชภาษาคน-ภาษาธรรม เปนส่ิงทีจ่ำเปนตองมีอยางแนนอน เพ่ือใชในการศึกษาและสั่งสอนพุทธศาสนา เพราะ

ธรรมะทั้งหมดมทีี่ตรัสไวทั้งโดยภาษาธรรมของคนธรรมดา (ปคุลาธิษฐาน) และภาษาธรรมของคนที่เห็นธรรมะแลว (ธรรมาธิษฐาน) ดงันั้น จึงตองสงัเกต

ใหดีๆ ทั้งในการศกึษา การส่ังสอน การสนทนา มิฉะนั้นจะเกดิการเวียนหัว.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๒๐)

มรดกที่ ๗๒ : ภาษาธรรมช้ันสูงกล็วนแตเปนคำที่ยืมมาจากภาษาชาวบาน จงพยายามถือเอาความหมายในภาษาชาวบานใหมากที่สุด ก็จะ

เขาใจคำนั้นๆ ไดถกูตองและถึงทีสุ่ดไดโดยงาย, เชนนพิพานคือเย็น, มรรคคือหนทาง, ผลคือลูก, กิเลสคือส่ิงสกปรก, สงัโยชนคือผูกมดั, อาสวะคอืสิ่ง
กดดนัออกมาจากการหมักดอง, พทุธะคอืตื่นจากหลับ, ธรรมะคอืหนาที่, สงัฆะคือหมูของส่ิงที่พึงปรารถนา.

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๘๓)

มรดกที่ ๔๖ : พระพุทธองคทานมกีารตรัสทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรม ตองฟงใหดี เชนตรัสโดยภาษาคนวา “ตนเปนที่พ่ึงแหงตน”, แต
ตรัสโดยภาษาธรรมวา “ตัวตนของตนนั้นไมมี” ดงันี้ ถาฟงไมดจีะไมรูเร่ือง และเหน็วาเปนคำพดูที่ขัดกนั. ถารูจักฟงโดยหลกัภาษาคน ภาษาธรรมแลว จะ

ไมมีขดักันเลย, ดังนี้เปนตวัอยาง.
(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๕๗)

...พระพุทธเจาทานประกาศศาสนา ดวยความยากลำบาก คือตองตรัสดวยภาษาถงึสองภาษา ในคราวเดียวกัน, คือตรัสโดย “ภาษาคน” 

สำหรับสอนศลีธรรมแกคนที่ยังหนาไปดวยสัสสตทฏิฐิ คือมคีวามรูสึกเปนตวัเปนตน เปนของๆตนจนยึดม่ันอยูอยางเหนยีวแนนเปนประจำ, และตรัสโดย 

“ภาษาธรรม” สำหรับสอนคนที่มธีลุีในดวงตาอนัเบาบางแลว จะไดเขาใจปรมตัถธรรม เปนการสอนปรมตัถธรรม ใหรอดพนไปจากสัสตทิฏฐ ิอันเปนสมบัติดั้ง

เดิม เพ่ือใหทิ้งสมบตัิด้ังเดมินั้นเสยี, มนัเปน ๒ ภาษากนัอยูดังนี้. 
(ปฏจิจสมุปบาทจากพระโอษฐ, ๒๕๒๑: ๓๐)

พระพุทธเจาทานไดใชภาษาพูดทั้ง ๒ ภาษา คือตรัสไดทัง้ ๒ ภาษา ในคราวที่ตองตรัสภาษาคนทานกต็รัสภาษาคน, ในคราวที่ตองตรัสภาษา
ธรรม ทานกต็รัสภาษาธรรม ซึ่งตามความรูสึกแทจริงในพระทัยของทาน; แตคร้ันคราวที่ทานตองตรัสโดยภาษาคน ทานกต็รัสแตโดยโวหารภาษาคน ในใจ

ไมไดยึดถือความหมายเหลานั้น; ดังที่ไดกลาวใหฟงขางตนแลววา ทานตรัสตามโลกสมัญญา [การรับรูของชาวโลก] โลกโวหาร [โวหารที่ใชพูดจากกนัอยู
ในโลก] โลกบญัญัติ [ตามที่ชาวโลกเขาบัญญตัิไว] โลกนิรุตต ิ[การพูดจาของชาวโลก]; ทานตรัสได. ถาทานตรัสภาษาคนไมไดทานกส็อนคนธรรมดา
สามญัไมได; ดงันั้นทานจงึตองตรัสในบางคราว เหมือนกบัคนธรรมดาพูด คือตรัสดวยภาษาคน

อยางทานจะตรัสวา กมมฺสสฺโกมหฺ ิกมฺมทายาโท กมฺมโยน ิกมฺมพนธฺ ุกมมฺปฏสิรโณ, ย ํกมฺมํ กริสสฺาม ิกลฺยาณ ํวา ปาปกํ วา, ตสฺส ทายาโท 

ภวิสสฺามิ. นี่เปนการพูดในภาษาคน วา เรามีกรรมเปนของตน เราเปนทายาทแหงกรรม เรามีกรรมเปนตนเหตุ มีกรรมเปนเผาพันธุ มกีรรมเปนที่พึง่อาศยั 

เราทำกรรมใดไวดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราตองเปนผูรูผลตกทอดแหงกรรมนัน้.
นี้ม ีพดูภาษาคน ถงึวา มเีรา แลว มกีารกระทำกรรม มีผลกรรมเปนของเรา, แลวมีการแบงแยกวา เปนกรรมดีและกรรมช่ัว; พดูวามดีีมชีั่วนี้

พดูเปนภาษาคน. ถา ภาษาธรรมแทๆ มีแตกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท ซึง่ไมมคีวามเปนของดี หรือของช่ัว ลวนแตเปนกระแสแหง

ปฏจิจสมุปบาทไปตามเรือ่งของปฏิจจสมปุบาท.
เดี๋ยวนี้ทานได ตรัสโดยภาษาคนเต็มที่ วา มคีน มีเรา มีคนที่เปนเรา, มกีารกระทำกรรม ซ่ึงเปนกรรมดแีละกรรมช่ัวแลวเราตองรับผลแหง

กรรมนั้น.
พอทาน ตรัสโดยภาษาธรรม ขึ้นมา ก็ ไมมีคน ไมมกีารกระทำกรรม ไมมดีี ไมมีชั่ว, แลวตรัสถึงการกระทำใหสิ้นกรรม, ไปตรัสกรรม ที่ทำ

ความส้ินสดุแหงกรรมดแีละกรรมช่ัว. นี้มนัเปนภาษาคนละภาษา; บางคราวทานตรัสถงึความไมมีคน มแีตการเคล่ือนไหวไปตามกระแสของเหตุปจจัย ไม

มกีรรม ไมมีการรับผลกรรม ไมมีบุคคลผูรบัผลกรรม และไมอาจเรียกวาดี วาช่ัว. ขอใหคิดดอูยางนี้. 
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ภาษาคน ก็พูดวา มตีัว มีตน ตามความรูสกึมาแตออนแตออก นี้พดูภาษาคน. พดูภาษาธรรม มแีตกระแสแหงอิทัปปจจยตา มนัไมมี

ตัวตน. ... ไมมอีะไรนอกจากปฏจิจสมุปปนนธรรม คอื สิ่งที่เปนไปตามเหตุปจจัยทั้งนั้น; ไมมอีะไรนอกไปจากสิ่งที่เปนไปตามเหตุตามปจจัย; จะมา
บญัญัติเอาวาเปนนรกเปนสวรรค เปนอะไรเปนตน ก็ตามใจ เปนไดในภาษาคน. แตในภาษาธรรมที่เปนความรูสกึแทจริงนั้น ไมมองเหน็อยางนั้น มแีตสิ่งที่

เปนไปตามเหตุตามปจจัย โดยประการทั้งปวง.
เรื่องภาษาคนจึงสอนสมัมาทิฏฐ ิในรูปแบบที่เปนตวัเปนตน วามสีัตวมีบคุคล มีบิดามารดา มดีี มีช่ัว มนีรก มีสวรรค มีอะไรไปตามแบบของ

การมีตัวตน

แตพอถึงสัมมาทฏิฐิที่แทจริง กลบัพูดวา มนัไมมีอะไร มีแตความวางจากตัวตน ไมมีอะไรที่ควรยึดมัน่ถอืมัน่, แลวยงัแถมบัญญัตลิงไปวา อยา

ไปถอืวามีหรือไมมี พูดวามีกบ็า พูดวาไมมีก็บา; เพราะมัน มแีตกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑของ อิทัปปจจยตา, มนัมีแตกระแสแหง
ความเปลี่ยนแปลง ก็ใชคำพูดวา มนัแลวแตเหตุแลวแตปจจยั, มนัมแีตความเปลี่ยนแปลง ไปตามเหตตุามปจจยั อยาพูดวามโีดยสวนเดียว, อยาพดูวาไม
มโีดยสวนเดียว. นี้หามการพูดโดยสวนเดยีวในภาษาธรรม. ... 

...แลวทีม่ันเกี่ยวของกับคนเราโดยมาก ก็คือ การบัญญตัิทีเ่ปนคูๆ นั้น ลวนแตเปนภาษาคน ทั้งนั้น เชน โลกธรรม ๘ ประการ ก็ม ีไดลาภ 

เสื่อมลาภ ไดยศ เส่ือมยศ ไดนนิทา ไดสรรเสริญ ไดสขุ ไดทกุข มนัตางกันถึงกับตรงกันขาม. แตถาพูดในภาษาธรรมแลว มันเปนเร่ืองบาเสมอกัน, ไมควร
ยึดมัน่ถอืมัน่แตประการใด, มนัเปนเร่ืองทำใหเกดิความทุกขไดเสมอกนั.

อยาไปยดึเอาฝายที่วา ไดลาภ ไดยศ ไดสรรเสริญ ไดสุขเลย. บางทีสวนนีจ้ะเปนสิ่งที่ทำใหเกิดความทุกข มากกวาส่ิงที่ตรงกันขามเสียอกี; 
แตคนไมคอยจะคิด; เชนวาความทุกขมนัมาสอนใหรูจักความจริง, ความสุขมันมาหลอกใหหลงใหล. เราก็ชอบแตความสขุ มากกวาที่จะไปชอบความทุกข; 
เพราะเราไมอาจจะรูสกึ วามนัเปนอยางนั้น.

...ฉะนั้นขอใหมองใหเห็นโดยสรปุวา มีภาษาพูดอยู ๒ ภาษา พระพุทธเจาทานกใ็ชตรัสทัง้ ๒ ภาษา แลวแตความจำเปนหรือตองการที่จะพูด

ภาษาไหน. เม่ือทานพูดภาษาคนทานกพ็ดูได; แตใจไมไดยดึถือตามความหมายแหงถอยคำนั้นๆ ในภาษาคน.
สวนเรา คนธรรมดาสามญันี้ ความรูสึกในทางธรรม ในทางสัจธรรม ยังไมแทจรงิ ยังไมสมบูรณ ยงัไมเด็ดขาด ยงัมคีวามรูสกึอยูอยางปถุชุน 

คืออยูภายใตอำนาจของความยึดม่ันถือม่ัน; ดังนั้นจงึพูดไปตามความรูสึก และเปนความยดึมั่นถอืมั่น.
...เรารูภาษาคน รูภาษาธรรมทั้ง ๒ ภาษาแลว ก็เลือกพูดจาใหสำเร็จประโยชนตามความหมายแหงเร่ืองนั้นๆ.

(ชีวติคืออะไร, ๒๕๔๙: ๑๖๗ – ๑๗๓) 
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i
 โวหารในที่นี้หมายถึงการลงทุนเพ่ือผลกำไรตางๆ ชีวิตโวหาร คอืการถือวา “ชีวิตเปนการลงทุนเพ่ือผลอนัสูงสุดเทาที่ชีวตินั้นจะอำนวยใหได”, ซึง่ในทางพุทธศาสนา ผลอันสูงสุดดงั

กลาวยอมไดแกนิพพาน และ “การปฏิบัตธิรรมทั้งปวงคือการลงทุนคา เพ่ือผลกำไรชิน้สุดทายคือนพิพานนั่นเอง”. (อริยสจัจากพระโอษฐ, ๒๕๔๖:๑๖๖๔).
ii

 ตามขอความที่จะยกมาแสดงตอไปนี้ นาสังเกตวาทานพุทธทาสแสดงใหเหน็ถงึการใชภาษาคนหลากหลายรูปแบบแตกตางกัน คือ มีภาษาคนแบบที่ใชทั่วไปและทำใหเขาใจ

ธรรมะไขวเขวไป ไมเขาถงึแกนแทอยางหนึง่, มกีารใชภาษาคนที่ชวยไขความหมายลึกซ้ึงของภาษาธรรมไดอยางหนึ่ง, และมีภาษาคนที่พระพุทธเจาใชตรัสสอนธรรมะใหแกคน
ธรรมดาอกีอยางหนึ่ง.



๒.
ธรรม



ธรรม

ธรรมะทั้งหมดเปนเร่ืองของธรรมชาติ. คำวาธรรมะนี้เราเรียกวาธรรมชาติกไ็ด เรียกวาธรรมดาก็ได เรียกวาธรรมธาตกุไ็ด แลวก็จะเรียกอยาง
อื่นๆ อีกก็ได; แตวามนัเปนส่ิงที่มีอยู เปนไปตามธรรมชาติ. ถาเรารูธรรมชาต ิเรากจ็ะรูสิ่งที่จะทำใหเราเปนทกุขหรือเปนสุขได; เราตองรูในฐานะทีเ่ปนมนษุย 
เราถือพุทธศาสนาซึง่มีหลกัคำสอนอยางนี้ ไมเหมอืนกับศาสนาใดในขอที่วา เรายดึเอาธรรมชาตนิี้เปนหลักเปนเกณฑ เปนความรูเร่ืองธรรมชาติในทุกแงทกุ

มมุ แลวก็ปฏบิัติถูกตองตอธรรมชาติ ทั้งภายในรางกายและภายนอกรางกาย เราก็ไมเปนทุกข;… การตรัสรูของพระพุทธเจา ก็คอืตรัสรูเร่ืองธรรมชาติทั้ง

หมดเหลานี้ แลวทานก็มาสอนใหเรารูตาม แลวก็ปฏบิัติเพื่อไมตองเปนทกุข.
(ธรรมะคอืเร่ืองของธรรมชาต,ิ ๒๕๔๖: ๔๐ – ๔๑)

ธรรมชาติ ๔ ความหมาย : ความหมายที่ ๑ กค็อืตัวธรรมชาตทิั้งหลายที่มปีรากฏการณนั่นเอง, ความหมายที่ ๒ คือกฎของธรรมชาติ, ความ
หมายที่ ๓ คือหนาที่ตามกฎของธรรมชาติ, ความหมายที่ ๔ คือผลอนัเกดิจากหนาที่. ธรรมะ ๔ ความหมาย หรือธรรมชาต ิ๔ ความหมาย มนักส็ิง่เดยีวกนั

(๑) ธรรมะคือปรากฏการณทางธรรมชาติ; นี่ความหมายที่หนึ่ง : เปนรูป รางกาย วัตถ ุทั้งหลายในโลกนี้ ก็เรียกวาปรากฏการณทางธรรมชาติ, 
หรือที่เปนนาม เปนจิตใจ ที่มองไมเหน็ตัวนั้นก็เปนปรากฏการณของธรรมชาติ ปรากฏออกมาเปนพวกจิตใจ พวกนาม, ที่นี้กิริยาอาการ ที่มนั
วิวฒันาการ คอืมนัเปลี่ยนแปลงดีข้ึน ดีขึ้น ดขีึ้น เรียกวาวิวฒันาการ ของนามก็ด ีของรูปก็ด ีนี้ก็เรยีกวาธรรมชาติ. ปรากฏการณนี้เห็นไดชัด

โดยประจกัษ; นี้เรียกวาธรรมในความหมายที่หนึ่งคือธรรมชาต.ิ ทนีี้ยงัมปีรากฏการณ ที่ไมเห็นชัดแกคนธรรมดาสามญัที่ยงัมอีวชิชาในดวง

ตา, ยงัมอียูอกีสวนหนึ่ง; นี้ก็หมายถึงอสังขตธรรมทั้งหลาย ระบุไปยงัพระนิพพานดีกวา. พระนิพพานก็เปนธรรมชาติ แตเปนธรรมชาติฝาย 

อสังขตะ. ...นิพพานเปนปรากฏการณ...ปรากฏแกจติใจที่ปราศจากอวชิชา, นี้พวกเรามีอวิชชาเต็มไปหมดในดวงตา ไมเหน็นพิพานได 

นิพพานไมมีปรากฏการณแกเรา; เรามีปรากฏการณแตเร่ืองตางๆ ในโลกนี้ ในฝายสังขตะคือฝายสงัขารนี้ สังขารทั้งหลายก็ปรากฏแกเรา; 
จนกวาเราจะหมดอวชิชา พระนิพพานจงึปรากฏแกเรา.

...สงัขารก็ด ีพระนิพพานซึ่งเปนวิสังขารกด็ ีกเ็ปนธรรมชาต ิไมมอีะไรมากไปกวาธรรมชาติ; แตมันเปนธรรมชาติคนละแบบ : 
สงัขารเปนธรรมชาตมิีเหตปุจจัยปรุงแตง, พระนิพพานเปนธรรมชาติ ปราศจากเหตปุจจัยปรุงแตง แลวกเ็ปนที่ดับแหงเหตุปจจยัดวย, แตกย็งั
เปนธรรมชาติ.

 

(๒) ...ธรรมะหรือธรรมชาตใินความหมายที่ ๒ ก็คือกฎของธรรมชาติ หรือกฎของธรรมะนั้นเอง. กฎของธรรมชาต ิกห็มายความวา มีทั้ง ๒ ฝาย

เหมอืนกัน; คือกฎสำหรับฝายที่เปนสงัขารหรือเปนฝายสังขตะกม็,ี กฎสำหรับที่เปนฝายวสิังขารหรือฝายอสังขตะกม็ี. สำหรับกฎของฝาย
สงัขาร กค็อืกฎแหงววิฒันาการ ที่ทำอะไรๆ ใหมนัวิวัฒนาการ คอืเปล่ียนไปเปนอนิจจงันี่, แลวกม็ีลกัษณะแหงความยากลำบากหรือทกุขังอยู

ในการเปล่ียนนั้น, แลวก็มลีักษณะอนตัตา – ไมใชตัวตนอยูในลักษณะแหงความเปล่ียนแปลงและความเปนทุกขนั้น, แลวกย็งัมีอำนาจที่วา 

สิ่งทั้งหลายเหลานี้ ตองมีเหตุปจจัย มนัจึงจะเกดิขึ้นมาได และเม่ือมีเหตุปจจัยแลวมนัตองเปลีย่น ... มนัตองเปลีย่นไปตามเหตุตามปจจัย...
นี้เปนกฎของธรรมชาติในฝายที่เปนสังขาร. ทนีี้ฝายที่ตรงกันขาม มนัเปนกฎที่ไมเหมือนกนั เรียกวามันตรงกันขาม, กฎที่วามนัตองมฝีายที่ไม
มเีหตปุจจยัปรุงแตง ไมตองมเีหตปุจจัยปรุงแตง; ที่เราเรยีกกนัวาอสังขตะหรือนิพพาน มนักเ็ปนไปตามกฎนั้น...นี้เรียกวามนัฝายวิสังขาร.

...สงัขารหรือสังขตะนั้นตองมเีหตปุจจยัปรุงแตง และตองเปนไปตามกฎแหงเหตุปจจยัปรุงแตงที่เรียกวาอทิปัปจจยตา; ที่นี้ถา
วามันเปนฝายวิสงัขารหรืออสงัขตะ ไอกฎมันเปล่ียนรูปเปนวาไมตองมปีจจยัปรุงแตง ไมเปนไปตามปจจัยปรงุแตง มันตั้งอยูไดโดยอิสระ 

เปนอนันตกาล เปนนิรันดรอยางนี้. แตแลวมันก็ไมพนไปจากความเปนธรรมชาติ เรียกวาธรรมชาติเปนของมนัเองอยางนั้น เรียกวาธรรมชาติ : 
สงัขารกธ็รรมชาติ, วสิังขารกธ็รรมชาติ; เราจึงรูจักวา ไอกฎของธรรมชาติมันก็มีไดทั้งสำหรับฝายสงัขารและฝายวิสงัขาร เชนเดยีวกบัตัว

ธรรมชาตินั้นเหมอืนกัน.
 

(๓) ทีนี้ก็มาถงึความหมายที่ ๓ ธรรมชาติหรือธรรมะในฐานะที่มันเปนหนาที่. ตวัหนาที่ ก็หมายความวา ไอสิ่งที่ตองปฏบิัติ; กฎมนับังคับใหตอง
ปฏบิตัิ, หรือวาความอยากรอดตวัอยู ความอยากรอดชีวติอยูนี่ มนัทำใหเกิดหนาที่ตามกฎ วามนัจะตองปฏบิัติถูกตองตามกฎอยางนั้นแลว 
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มนัจึงจะรอดชีวิตอยู. ฉะนั้น สิ่งที่มชีีวติทัง้หลาย มนัจึงมหีนาที่; นับตั้งแตคนลงไปหาสัตวเดรัจฉาน ตนไม สิ่งมชีีวติเล็กละเอียดมองเห็นไมได

ดวยตาเปลานี่ ลวนแตมีชีวิตอยางนี้ มันตองมีหนาที่, ไอหนาที่คือตวัธรรมะที่สำคญัทีสุ่ด.
ตัวธรรมชาตทิี่เปนหนาที่นี้สำคัญที่สดุ ไดกลายมาเปนตวัศาสนาในตอนหลังๆ นี้. ... คำวาหนาที่นี้เราจะตัดเปน ๓ ตอน : 

หนาที่รอดชีวิตอยู นี้เปนหนาที่แรก, หนาที่สำหรับอยูอยางเปนผาสกุไมทนทุกข นี้หนาที่ทีส่อง, แลวหนาที่ใหถึงนพิพานปลายทางจบเรือ่งกัน 

นี้หนาที่ที่สาม. 
ทีนี้สิ่งที่ไมมีชีวิตละ...มนัก็มหีนาที่เหมือนกัน เปนหนาที่โดยออม เปนหนาที่ของส่ิงไมมีชีวิต : มนัมีหนาที่ที่จะตองเกดิขึ้น ตั้งอยู 

ดับไป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดบัไป ดวยเหมอืนกัน, แมวามันจะไมมีชีวิต...หรือถาจะพูดใหสั้นที่สดุใหเหลือแตเพียงอยางเดียวคือวาเปลี่ยนไป 

เปลี่ยนไป เปลีย่นไป, มงึเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปหยุดอยูไมได. นี้ก็ตองถือวาเปนหนาที่โดยออมของสิ่งที่ไมมีชวีิต. ฉะนั้น ใครมันจะหลกีเล่ียง

หนาที่อันนี้ไดลองคิดดู มันไมม;ี เพราะฉะนั้น เราตองรูจัก และหนาที่นี้ก็เปนเร่ืองของธรรมชาต ิคือมันเปนไปตามกฎของธรรมชาต ิกฎของ

ธรรมชาติทำใหเกิดหนาที่...
 

(๔) ที่นี้ธรรมหรือธรรมชาติในความหมายที่ ๔ นี้ก็คอื ผล เรียกวาผล : ผลที่เกิดมาจากการทำหนาที่. ดงัที่กลาวมาแลววา คนจะอยูโดยปราศจาก

การทำหนาที่ไมได เพราะวามันเปนธรรมชาติ ธรรมชาติมนับังคับใหมหีนาที่อยางนอยก็เพื่อรอดชวีิตอยู เพ่ืออยูสบาย เพ่ือถึงที่สุดของคน; 
ฉะนั้น คนก็ตองทำหนาที่ แลวก็ไดรับผลตามสมควร. ถาเขาทำหนาที่ถูกตอง ก็ไดรบัผลตรงตามที่เขาตองการ. สวนบคุคลก็ตองทำ, สวนอยู
รวมๆ กันเปนหมูเปนสงัคมก็ยังตองทำ; แตแลวหนาที่สำหรับคนนี้มันเหมอืนๆ กันทั้งนั้นแหละ : สวนบุคคลก็ใหรอด, สวนสังคมก็ใหรอด; 
สวนบุคคลก็ใหอยูกนัเปนสขุ สวนสังคมกใ็หอยูกนัเปนสขุ; สวนบุคคลก็ใหไดรบัผลดีที่สดุ สวนสังคมกใ็หไดรบัผลดทีี่สดุ. ฉะนั้น ผลของมนั 

มนัจึงมคีรบตามที่มันมหีนาที่ : หนาที่ใหรอด, หนาที่ใหอยูสบาย, หนาที่ใหถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งควรจะถอืเอาพระนพิพานเปนจดุหมาย
ปลายทาง.

ตัวธรรมชาติกด็ ีตวักฎของธรรมชาติกด็ ีตวัหนาที่ตามกฎของธรรมชาติก็ดี ผลที่เกดิจากหนาที่นั้นกด็ี;...อยาไปโงวามันอยูทีอ่ื่น มนัอยูใน

ตัวเรา. ... เราอยูกบัธรรมชาติ ๔ ความหมายนี้ตลอดเวลา; ถาหาไมพบ มองไมเหน็ แลวก็คิดดเูถดิวาจะเปนคนโงสักเทาไร จะมอีวชิชาสักเทาไร ในเม่ือ

สิ่งที่อยูกับเนื้อกับตวั เปนเนื้อเปนตัวเปนชีวติจิตใจอยู ยังมองไมเห็นวามันเปนอะไร, เดี๋ยวนี้มันเปนธรรมชาติใน ๔ ความหมาย.
แลวความจริงทั้งหลายที่เกี่ยวกับธรรมชาตนิี้ เราเรียกวาพระธรรม; พระธรรมที่พระพทุธเจาทานตรัสรูนี่ ทานตรัสรูเร่ืองเหลานี้ แลวนำมาสอน

นำมาเปดเผย. แลวเร่ืองเหลานีม้ันเปนของมนัเอง มันมีของมันเองอยูตลอดกาล ตลอดอนันตกาล ...พระพุทธเจากไ็มตรัสวามันตั้งตนขึ้นมาแตเมื่อไร; 
ทานไปตรัสเสียในทำนองวา ตถาคตจะเกิดขึ้นกด็ี ตถาคตจะไมเกดิข้ึนก็ดี ไอธาตนุี้ ธรรมชาตินี้มนัมีอยูแลว มันตั้งอยูแลว ...หมายความวา ธรรมชาติ ๔ 

ความหมายนี้มันมอียูแลว ตถาคตเกิดข้ึนก็รู รูอยางยิ่ง รูอยางแจมแจง แลวกน็ำมาบอก นำมาสอน มาบัญญตัิ ใหเปนรูปโครงของคำสอน ใหคน

ประพฤตปิฏิบัติ.
…เอา, ทีนี้ก็จะไดดกูนัตอไปวา เราจะใชมนัไดอยางไร; เราจะใชธรรมชาติทั้งส่ีความหมายนี้ไดอยางไร. เรามีหลกั หลักสตูรยอๆวา เอา

ธรรมชาติในความหมายที่หนึ่ง...มาใชตามที่เราตองการ : ไอธรรมชาตทิี่เปนวัตถุมีปรากฏการณทั้งทางรูปทางนามอะไร เราเอามาใชตามที่เราตองการ; 
โดยที่เรารูธรรมชาติในความหมายที่สอง คอืกฎของธรรมชาติ. ถาเราไมรูธรรมชาตใินความหมายที่สอง เราไมสามารถจะเอาธรรมชาติในความหมายที่หนึ่ง
มาใชได; ฉะนั้น เราเอาธรรมชาติในความหมายที่หนึ่งมาใชได ตามที่เราตองการ เพราะเรารูธรรมชาติในความหมายที่สอง; แลวกอ็ยางถกูตอง เหมาะสม
แกธรรมชาตใินความหมายที่สามคอืหนาที ่หนาที่ที่ถกูตอง ที่พอด.ี.. จนกระทั่งเกิดผลเปนธรรมชาติในความหมายที่สี่. มนัแยกกนัไมไดเหน็ไหม : เอา
ธรรมชาติในความหมายที่หนึ่งมาใช, โดยรูธรรมชาติในความหมายที่สอง, ตามสมควรแกธรรมชาติในความหมายที่สาม, จนเกิดธรรมชาตใินความหมาย
ที่สี่... 

...ในกรณทีี่เราตองการวตัถุแหงกามารมณ อำนาจวาสนา แมที่สดุแตจะทำมาหากินอยูเยน็เปนสุข กต็องเอาธรรมชาตทิี่หนึ่งมาใชใหถูกตอง

ตามธรรมชาติที่สอง โดยสมควรแกธรรมชาติที่สาม จนเกิดผลตามที่เราตองการ. ถาวาเราตองการประโยชนทีเ่ปนโลกตุตระ ตองการความสิน้กเิลส สิน้ทุกข 

เปนมรรคผลนิพพาน, เราก็ยังตองเอาธรรมชาติในความหมายที่หนึ่งมาใชใหถกูตองตามธรรมชาติในความหมายที่สอง คอืใชกาย วาจา ใจ หรือรูปหรือนาม

นี้ใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติในความหมายที่สอง, ตามทีม่ันตองทำหนาที่อยางไร ตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ใจ มันตองทำหนาที่อยางไร หรอืวารวมกนัเปน
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บคุคลจะตองทำหนาทีอ่ยางไร มนักต็องถูกตามนั้น มนัจึงจะเกิดผลเปนการทำลายกิเลสหรือปองกนักเิลส. เรียกวา ตองถูกตองตามกฎของธรรมชาติทั้งสี่

ความหมายทั้งนั้น.
(ธรรมะคอืเร่ืองของธรรมชาต,ิ ๒๕๔๖: ๕๔ - ๖๖)

ธรรมชาติ ๔ ความหมายที่พูดแลวพูดเลา ... ถาเราจะรูจกัด ีเราจะตองศึกษาจากภายใน ซ่ึงเปนเรือ่งของตัวเราเอง. เราอยาไปนึกสนใจที่จะรู
จากภายนอก...มนัตองดูจากภายในตวัเรา จนรูจักวาธรรมชาติในภายในตวัเราคืออยางนี้, กฎของธรรมชาติในภายในตัวเราคืออยางนี้ๆ, หนาที่ตามกฎ
ของธรรมชาติในภายในตัวเราเปนอยางนี้, และผลเกิดจากการทำหนาที่ในตัวเรา เปนอยางนี้ๆ. เราจะตองรูจักความผดิพลาดหรอืความถูกตองของเรากอน 

เราจึงจะไปรูจักความผดิพลาดหรอืถูกตองของผูอื่น;...รูจักโลกภายในกอน แลวกจ็ะรูจักโลกภายนอก. บางคนจะสงสัยวาโลกภายในคืออะไร? โลกมนัจะ
เขาไปอยูในตัวเราได? นี่คือวาไมไดเรียนธรรมะ ถาเคยเรยีนธรรมะก็รูวาในตัวเราก็มีโลก ถาไมเชือ่อาตมากเ็ช่ือพระพุทธเจาไวทกีอนก็ได เพราะวา พระพุทธ

เจาทานตรัสวา โลกก็ดี เหตุใหเกิดโลกก็ดี ความดับแหงโลกก็ดี ทางใหถึงความดบัแหงโลกก็ดี ตถาคตบญัญัติไวในรางกายที่ยาวสักวาหนึ่งนี้เทานั้น ที่ยัง

เปนๆ ยงัมชีวีติ. ในรางกายที่ยังเปนๆ นั้นมีโลก โลกทางวิญญาณ โลกอนัละเอยีด โลกอนัมีความหมายที่แทจริง.
...ทางธรรมะเขาถอืวา โลกนั้นคอืสิ่งที่เรารูสกึไดทางตา สิ่งที่เรารูสกึไดทางหู สิ่งที่เรารูสึกไดทางจมูก สิ่งเรารูสึกไดทางล้ิน สิ่งที่เรารูสึกไดทาง

ผวิหนัง สิง่ที่เรารูสกึไดทางจิตใจ นัน่แหละคือโลก, มนัเขาไปอยูในรางกายของเราไดอยางสบาย เพราะมันเปนความรูสึกแตเปนความรูสึกทั้งหมดนะ ทกุทาง 

ทุกวิถีทาง. เรารูสึกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจอยางไรนั้นคือโลก, นั้นคือสิ่งที่เขาไปอยูเปนโลกในภายใน ทำใหเกดิอะไรไดมาก มผีัสสะ มีเวทนา มีตณัหา 

มอีุปาทานมีทุกข. ถาจะดบัทุกขรูจกัจะดับตนเหตุของส่ิงเหลานี้ ก็ดับภายใน อีกเหมอืนกัน; ฉะนั้น จะเปนทกุขหรือจะดบัทุกขตองเปนเรือ่งภายใน. จะเปน
โลกคือความทุกขกข็างใน จะดับทุกขคือดบัโลกกต็องดบัขางใน.

(ธรรมะคอืเร่ืองของธรรมชาต,ิ ๒๕๔๖: ๓๔๒ -๓๕๓)
 

ที่วาดใูหดี ดูใหด ีนั้นนะคอืวปิสสนา; ถาใครดูดีแลวคนนั้นมีวปิสสนา. ฉะนั้น ลูกเด็กๆ อยูที่บานก็ได ในโรงเรียนก็ได ที่ไหนกไ็ด, เธอตองดู
ใหดีอยาใหผดิกฎของธรรมชาต.ิ นบัตั้งแตดูใหเหน็วาทุกอยางมันเปนธรรมชาติ; ...แตวาดูธรรมชาติอยางที่วานี้ ไมใชดดูวยตาขางนอกอยางเดยีว; มนัดู
ดวยตาขางในคือใจ; ตองทำใจใหเปนตา. คือตาที่มันโงทีม่ันไมเห็นอะไรนั้นนะ กค็อืใจที่มนักลัดกลุมหุมหออยูดวยกิเลส; ฉะนั้น เราตองกวาดกิเลสออกไป

เสียช่ัวคราว ใหตามันไมมกีเิลส คือใจนะไมมีกิเลส เรียกวาตาคอืใจไมมีกิเลส; แลวไอตาใจนี้จะเหน็อะไรตามที่เปนจริง...อบรมจิตใจใหเปนสมาธิ. เม่ือใจ
เปนสมาธ ิแลวกใ็ชใจนั่นแหละเปนตา; แลวกด็ูๆๆ ดูทุกสิ่งใหเหน็ชัดตามที่เปนจริงวา โอ! มนัสกัวาธรรมชาติ เปนธรรมชาติที่เปนไปตามกฎของธรรมชาติ, 
สกัวาธรรมชาติ ไมมีตัวก ูไมมขีองกู, เอามาเปนตัวก ูของกูไมได ขืนไปปลนเอามาเปนตัวกู ของก ูมันก็กัดเอา กเ็ปนทุกข...ที่พวกเธอตองนั่งรองไหอยูบอยๆ 

นั่นแหละ เพราะธรรมชาติมนักดัเอา,...เพราะวามันไมมีวปิสสนา เพราะวามันไมดูใหเห็นตามที่เปนจริงวา อาว! นี้มันของธรรมชาต ิมันตองเปนไปตามกฎ

ของธรรมชาติ...ถาเราไปโง ไปหลงยึดถอื...มนัจะกลายเปนความทกุขขึ้นมา เพราะวาเรามันทำผิดธรรมชาต ิหรือมันหวงัเกินกวาธรรมชาตจิะมีให ฉะนั้น 

เราเมื่อมนัไมไดอยางที่เราหวงัดวยความโง เราก็ตองเปนทกุขแหละ

...เราเกดิมาทหีนึ่งไมตองเสยีนำ้ตาสักหยดเดยีวนี่จะดีไหม; ลองคิดดเูถอะ, ทั้งที่มันเสยีไปมากแลว. ...ที่เสยีไปแลวเทาไรมันก็คอืความโง
เทานั้นแหละ; ทนีี้ตอไปมนัจะโงอกีหรือไมโงอีกก็แลวแตความสมคัรใจ. แตถาจะเปนพุทธบริษัทกันแลว เปนพุทธมามกะกันแลว มนักไ็มควรจะมีความ

ทุกข; เพราะวาพระพุทธศาสนามไีวสำหรับแสดงความไมทกุข เพราะวาเราทำถกูตองเขากนัไดกับธรรมชาติ เปนเกลอกับธรรมชาต ิไมใชเปนคูอริ เปนคู

อาฆาตกับธรรมชาติ; เราปฏบิัติทุกอยางกลมกลืนกันไปกบัธรรมชาติ กบักฎของธรรมชาต ิจนไมเกิดการกระทบกระทั่งข้ึนในชวีิตนี้ แลวก็ไมเปนทุกข. นี่
ปฏบิตัิถูกตองตามกฎของธรรมชาติมนัเปนอยางนี้.

 (ธรรมะคอืเร่ืองของธรรมชาต,ิ ๒๕๔๖: ๒๘ - ๓๒)

คำวา ธรรม นี้มันเปนคำที่กวางที่สดุ จนไมอาจจะแปลออกมาเปนคำภาษาใดๆ ได, ถาเม่ือถอืเอาตามหลกัของภาษาบาล ีซ่ึงเปนภาษาที่ใช

สำหรับพุทธศาสนาแลว คำวา ธรรม แปลวาสิ่งที่ทรงตัวอยูได, เลยหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไมยกเวนอะไรเลย, จะเปนวตัถกุไ็ด จะเปนนามธรรมกไ็ด จะเปนจติใจ
หรือความรูสึกก็ได เร่ืองผดิก็ได เร่ืองถูกก็ได อะไรที่มันมีอยูแลวกเ็รียกวา ธรรมไดทั้งนั้น.
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... คำวาธรรมนี้มนัมีความหมายเกดิแตกแยกเปนสองอยาง คือ คำวา ธรรมในความหมายทั่วไป หมายถึงทุกสิ่ง และธรรมในความหมายทาง

ศีลธรรม หมายถึงส่ิงที่มนุษยจะใชแกปญหาของตนโดยเฉพาะ มนัจึงแคบเขามา...คำวา ธรรม ในความหมายศีลธรรม moral หรือ morality นี้ 
จำกัดความแตเพียงวา ระบบการปฏิบัตทิี่มันถูกตอง สำหรับมนุษยคนหนึ่งๆ ทุกข้ันทุกตอนแหงววิัฒนาการของเขา.

... คำวา ธรรม ในความหมายทางปรมตัถธรรมหรือทางศาสนา โดยส้ินเชิงนั้นมนัไปไกลกวานั้น มันหมายถึงทกุส่ิงอยางที่กลาวมาแลว ซ่ึงเรา

ควรจะรู เพื่อเราจะรูวามันเนื่องกันอยางไร อยางที่แยกกันไมได. ฉะนั้นเมื่อกลาวทางปรมัตถธรรม ซ่ึงมาใชทางศีลธรรมไดดนีี้ ผมเห็นวา ควรจะศกึษาแลวก็

แบงแยก แลวจัดเปนหมวดหมู อยางที่เรียกวาทำ system ใหแกคำวา ธรรม โดยแบงออกเปน ๔ ความหมาย.
ความหมายที่หนึ่งเรยีกวา สภาวธรรม ตามภาษาบาลี หมายถงึทุกสิ่งที่เปนอยูตามธรรมชาติ, ทุกสิ่งที่เปนอยูตามธรรมชาติ จะเปนวัตถุ หรือ

นามธรรม หรือจติใจ หรือความรูสึกในจติใจก็สุดแท ซึ่งเปนอยูไดตามธรรมชาตกิเ็รียกวา สภาวธรรม, สภาวะ แปลวา เปนอยูเอง ธรรมก็คือธรรม อยาแปล

กันเลย. นี่อยากจะใชคำๆ นี้ใหหมายถึงส่ิงที่เรียกกันวา ธรรมชาต ิหรือ nature.
...ในความหมายที่สอง เรียกวา สจัจธรรม สจัจะแปลวาความจริง มคีวามหมายวาไมหลอก. ภาษาบาลีก็มีคูกนั, วาถาสัจจะกต็องเปนอมุสา, 

อมุสาคือไมเท็จหรือไมหลอก. นี้คอืกฎเกณฑของธรรมชาต ิเรียกวากฎของธรรมชาติหรือกฎเกณฑของธรรม เราเรียกวา สัจจธรรม ซ่ึงตรงกับคำวา

กฎธรรมชาติ. ...กฎที่มนุษยบัญญัตเิปนกฎเฉพาะสิ่ง เฉพาะเร่ือง เฉพาะเวลา จึงเปลี่ยนได, เชนกฎหมายอยางนี้มนัเปลี่ยนได หรือกฎวทิยาศาสตรก็เถอะ 

เทาที่พบแลวมันยังเปลี่ยนได. ...คือมนัยงัไมถงึที่สดุ. แตถากฎของธรรมชาตแิลวจะถงึที่สดุ และมเีหลืออยูมากที่เรายงัไมรู เราจะรูหรือไมรูมนัไมรับผิดชอบ 

มนัมีกฎที่ตายตัว เราทำลงไปก็ตองมีผลตามเกณฑอนันั้น เรียกวาเปนกฎที่ตายตัว แลวก็ไมยกเวน แลวก็ไมจำกัดเวลา ไมจำกดัยุคสมัยนี้ก็เรียกวาธรรม

เหมอืนกัน, หรือธรรมะ ในฐานะที่เปนสัจจธรรม เปนกฎเกณฑของธรรมชาต.ิ
...ความหมายที่สามนี้ หมายถึงการปฏิบตัหิรือหนาที่ เรียกวา กรณยีะ คอื ตองกระทำ ...ปฏิบัตธิรรมคือหนาที่ที่มนษุยจะตองปฏิบัต ิเพือ่มี

ชีวิตอยูรอดกต็าม เพ่ือที่จะไดผลที่ตัวตองการก็ตาม เพื่อจะถึงจุดหมายปลายทางของมนุษยกต็าม เรียกวาปฏิบตัิธรรม. ...นับตั้งแตหาอาหารกนิ บริหาร

รางกายใหรอดอยูได ปฏิบตัเิพ่ือไมใหเกิดความทุกขตางๆ ข้ึนมา เปนหนาที่ที่สิง่มีชวีิตหลกีเล่ียงไมได. ฉะนั้นการปฏบิัตินั่นเองเปนตัวธรรม.
นี้ความหมายที่ส่ี กค็ือปฏิเวธธรรม หรือจะเรียกวา วิปากธรรม ก็ได ไดสองคำที่ใชกันอยูทั่วไป. ปฏเิวธธรรม ก็แปลวา ผลที่เรารูสกึไดโดยจิตใจ

ของเรา, วปิากธรรม ก็แปลวาผลเหมือนกัน, นี้อนัสุดทายที่เราไดรับก็เรียกวาธรรมอยูนั่นเอง.
(ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๓๒ - ๓๕)

คำวา สภาวธรรม ตวัหนังสือมันก็แปลวา ธรรมที่เปนไดเอง หรือเปนอยูเอง...จะขยายออกไปอกีกว็า สิ่งที่มันทรงตัวมันอยูได คอืสิง่ที่มีการทรง

ตัวอยูได.
...นี้ดตูอไป คำวาธรรมชาติที่ทรงตัวอยูไดเอง นี้มนัแบงออกไดเปนสองชนดิ; ชนดิที่หนึ่ง ทรงตัวอยูไดเองดวยอนจิจสภาวะ คือสภาวะที่ไมเที่ยง 

ที่เปลี่ยนแปลงเร่ือย, ชนิดที่สอง ทรงตวัอยูไดเองดวยนจิจภาวะ คอืภาวะที่เที่ยงไมเปลีย่นแปลง.
...ที่มีการเปล่ียนแปลง กเ็พราะมันมอีะไรที่เปนเหตุเปนปจจัยปรุงกันมาเร่ือยไป ที่เรียกวา ปจจัยกค็อืของปรุง, เม่ือปรุงสิ่งนี้ขึ้นมาแลว ส่ิงนั้น

ก็ปรุงสิ่งอื่นตอไป, นี้เรียกวามีปจจัยปรุงแตง มันจงึมีความไมเที่ยงปรากฏขึ้น. สิ่งที่มันเที่ยงมันก็ตองไมมปีจจัยอะไรชนิดนั้น ไมมกีารเปลี่ยนแปลงชนิดนั้น, 
มนัจึงละเอียดและเห็นยากกวากันมากมายทีเดียว...ไมอาจจะรูไดดวยทางตา ห ูจมูก ล้ิน กาย, และไมรูสึกไดดวยจติวิญญาณตามธรรมดา, แตจะรูสึกได
ดวยสตปิญญาที่ลึกซึ้ง ที่อบรมมาดแีลว.

...ทนีี้เราจะดใูหละเอยีดลงไป ของสิ่งที่เรียกวา สงัขตธรรม คือ สิ่งที่มีปจจัยปรุงแตง หรือวา สงัขตธาตุ ธาตทุี่มีปจจัยปรุงแตง [ซ่ึงแยกได] 
เปนสองพวก พวกที่มรีูปรางสัมผัสได ดวยตา, ห,ู จมูก, ลิ้น, กาย กเ็รียกวา รูปธาต ุหรือ รูปธรรม. ทีนี้ พวกที่มันจะตองอาศยัการสมัผสัทางใจ อยางเดียว 

เปนสกัวาช่ือ ก็เรียกวา นามธาตุ หรือ นามธรรม. อนัหนึ่ง เรยีกวา รปู, อนัหนึ่ง เรยีกวา นาม.
ตัวหนงัสือของคำวา รูป นั้น แปลวาสลาย, เกิดแลวสลายอยูเร่ือย, เปนของที่สัมผัสได. คำวา นาม นั้นแปลวาช่ือ เปนส่ิงไมใชรูป, ถาจะ

แยกกนัใหชัดมันก็ตอง แยกเปนวตัถุธาตกุบัเปนมโนธาตุ. วตัถุธาตุ ก็คอืธาตุทีเ่ปนวัตถุ, มโนธาต ุกค็อืธาตุที่เปนมโนคอืใจ. ...บางทเีรามีคำอีกคูหนึ่งวา 

กาย กับ จิต ซึง่อาจจะพดูไดเหมือนกนัวา กาย – กายธาตุ กับ จิตธาตุ กายธาต ุธาตุทางกาย, ธาตฝุายกาย. จิตธาตุ ธาตุฝายจิต.
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...จะเรียกวารูปกต็าม จะเรียกวานามกต็าม มนัเปนสิง่ที่มีเหตุปจจัยปรุงแตง จึงเรียกวา สังขตธรรม หรือสงัขตธาต ุเหมือนกนั; เม่ือมีปจจัย
ปรุงแตงมันก็ไมเที่ยง คอืเปล่ียนแปลง คือไหลเร่ือย นี้ขอใหหลบัตาทำมโนภาพ มองดูส่ิงทีม่ันไหลเรื่อยนี้ที่เปนรูปธรรมก็ไหลเร่ือย, ที่เปนนามธรรมก็
ไหลเร่ือย.

สิ่งที่หนึ่งที่เปนรูปธรรมก็ไหลอยูขางนอก คอืสิ่งที่เราเห็นไดดวยตา ห ูจมูก ล้ิน กายนี้ รูปทั้งหลายทีเ่หน็ดวยตาก็ไหลเร่ือย...เสียงที่ไดยินทางหกู็
ไหลเร่ือย...ไหลเร่ือย ดวยอาการที่วาเกิดข้ึน-ตั้งอยู-ดับไป...ความที่ไหลเร่ือยของส่ิงที่เรียกวารูป เสียง กล่ิน รส สมัผสั นี้เรียกวา รูปธรรมมันไหลเรือ่ย.

สิ่งที่สอง คำที่สองคือ นามธรรม – ความรูสกึคิดนึกไดดวยใจลวนๆ นี้ก็ไหลเร่ือย เชน ตาเหน็รูปแลวจะเกิดการเห็นทางตา ที่เรียกวา

จักษุวญิญาณ. นี้กค็อืการไหลชนิดหนึ่ง เม่ือตะกี้ไมม,ี เดี๋ยวนี้มีจักษุวิญญาณขึ้นมา เกิดความรูสกึขางในเปนผสัสะ เปนเวทนา เปนตน ความรูสึกมันทยอย

กันขึ้นมา เปนความรูสึกอยางหนึ่งๆ ในจิตใจของคนนี้เรียกวานามธรรม มนักไ็หลเร่ือย.
...ทนีี้ เรา จะตองรูเร่ืองเกีย่วกับอายตนะ วามนัมีอะไรมากนอยเทาไรแลวไปถงึไหนกนั...ทุกคนไปพจิารณาใหดวีา มเีร่ืองเกี่ยวกับอายตนะ 

มนัจึงมเีร่ืองตางๆ ในโลก อยางที่มนักำลังเปนกันอยูนี้, มนัเปนตวัปญหา สำคญัที่สุด กอ็ยูตรง ที่เร่ืองอายตนะทั้ง ๖. เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทานจึงตรัส

วามันเปนทั้งหมด คือทุกเร่ือง ทานใชคำวา สพฺพ ํ– สิ่งทั้งปวง, สิ่งทั้งปวงคืออะไร? สิ่งทั้งปวงคือ ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ, รูป รส กลิ่น เสยีง โผฐฐัพพะ 

ธัมมารมณ ซึง่เปนของคูกนั สิ่งทั้งปวงมีเพียงเทานั้น. ...ถาคนเราจะปฏบิัติเพื่อบรรลุนิพพาน มันก็ตองชนะส่ิงที่เรียกวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ใหได, 
จัดการเร่ืองนี้ใหมนัส้ินสดุลงไป กม็ีนิพพานปรากฏขึน้มาได ดวยการจัดการใหถูกตอง.

...ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อเปนอายตนะ หมายความวามนัพรอมแลวที่จะรับสมัผสั ทางใดทางหนึ่ง กลาวคอื เม่ือมีการสัมผัสทางนั้น ยกตวั

อยาง เชนทางตา...ความกระทบกันระหวางตากับรูปกบัวิญญาณทางตา นี้ กเ็รียกวาผัสสะ คือการกระทบ, แมการกระทบนี้ก็เปนสภาวธรรมอนัหนึ่ง,...
สิ่งนั้นเรยีกวาผสัสะ มิไดเล็งถงึกิริยาอาการโดยตรง เล็งถงึความรูสึก...ผสัสะที่เปนความรูสกึ เปนนามธรรม.

นี้ จากผัสสะก็ตองมีเวทนา คอืความรูสึกออกมาอกีทหีนึง่วาเปนอยางไร คือรูสกึถกูใจหรือไมถกูใจ หรือวาพูดไมไดวาถูกใจหรือไมถกูใจ อยางนี้, 
เวทนานี้กเ็ปนความรูสกึเปนนามธรรมก็เปนสภาวธรรมอนัหนึง่ออกมาอีก แลวก็จะใหสิ่งอื่นออกมาตามลำดับ.

...ตรงส่ิงที่เรียกวาเวทนานี้สำคัญมากที่สุด คือมันจะเปนปญหาที่ตรงนี้...ความรูสึกที่เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ รักหรือเกลียด, รูสึก
เปนสขุทางตาหรือเปนทกุขทางตานี้. ทางห ูทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ ก็เหมอืนกัน เรยีกวาเวทนาทั้งนั้น, มนัเปนตวัปญหาที่สุดสำหรับมนุษย. เม่ือ
สิ่งนี้เกดิขึ้นก็เรียกวามีปญหาทันที คือจะทนอยูไมได, สำหรับคนธรรมดาสามญันี้กต็องดิ้นรนไปตามเวทนานัน้. ...จะหากามารมณมันก็อยูที่ตรงนี้, จะหา
เกียรติยศช่ือเสียง มันก็อยูที่ตรงนี้ หมายความวาเอาเกียรตยิศช่ือเสียงมาทำความสบายใจ, ที่เกี่ยวของกันระหวางบคุคล, ระหวางหมูคณะ, จะเปนปญหา

ขึ้นมาระหวางหมูคณะ กระทั่งระหวางประเทศชาต ิเรียกวารบราฆาฟนกนั มนัก็เพราะตรงนี้. ...ในจิตใจของมนุษยนี้ถาเราควบคุม[เวทนา]อนันี้ไมได หรือ
แกปญหาสวนลกึนี้ไมได ไมมทีางจะแกปญหาอะไรไดเลย.

...พระพุทธเจาทานจึงตรัสยำ้ลงไปที่เวทนา นี้มาก เปนจุดที่สำคัญ : เวทนาทางตา, ทางหู, ทางจมูก, ทางลิ้น, ทางกาย, ทางใจ, เพราะ
อะไร? ก็เพราะใหเกดิสิ่งที่เรียกวาตณัหา แมสิ่งที่เรียกวาตัณหานี้ก็เรียกวาสภาวธรรม, ความรูสึกอยากมาจากความไมรูวาอะไรเปนอะไร มันก็อยากไป
ตามความไมรูวาอะไรเปนอะไร เพราะมันโงมาแลวตั้งแตเมือ่มีการสมัผสั ตาสัมผัสรูป หสูัมผัสเสยีง เปนตน มันมคีวามโงหรืออวิชชามาตั้งแตตอนนัน้แลว.

เวทนามาจากอวชิชา, ตณัหากเ็ปนผลของอวิชชา, ...นี้ตณัหาแลวก็ตองมคีวามรูสึกตอไปอีก คือ โงหนกัข้ึนไปอีกจนเปนตวักผููอยาก แลวสิ่ง

ที่กูอยากข้ึนมา กอนนี้มันไมมีความรูสึกอยางนั้น...ตอเมื่อมอีะไรมาทำใหโงใหหลง ทางตา ทางหู เปนตน ก็เกดิความอยากข้ึนมา. หลังจากนั้นก็เกดิความ
รูสึกที่เปนอุปาทาน, มตีัณหาแลวกม็ีอปุาทาน อปุาทานนี้ก็เปนสภาวธรรมอนัหนึ่ง ออกมาจากตณัหา, มนัเปนความรูสกึรุนแรง มีตัวก ูตวัฉันแลว อยาก

แลว, แลวมันก็ตองมีส่ิงทีถ่กูอยากถกูม่ันหมาย.
นี้ดูความเปนของหลอกลวง มายา ที่ตรงนี้ใหมาก ทีม่ันผดิไปจากทีคุ่ณเคยไดยนิมากต็รงที่วา ผูอยากนั้นเกิดทหีลังความอยาก นั่นแหละขอเท็จ

จรงิมันเปนเสยีอยางนั้น เม่ือยงัไมอยาก ไมรูสกึอยากอยางรนุแรง ความรูสกึวากูผูอยากมไิดมอียูในใจ, มนัยงัไมมตีวักู – ของก ูก็ไมมีอะไร ก็ไมเปนทกุข. 
พอตากระทบรูป เปนตน เกิดผสัสะ เกิดเวทนา เวทนาเกดิตัณหาคือความอยาก มนัจึงจะปรุงความรูสกึตวักูผูอยาก. นี่เปนจุดสำคญั เปนเคล็ดที่สำคญัที่สุด

ในการศกึษาพระพุทธศาสนา. ...logic ของเด็กๆ มันจะตองมีผูอยากกอนจงึจะอยากได. แตขอเท็จจริงของสภาวธรรม มนักลับเปนการปรุงแตงมา

ตามลำดบั จน เกิดความอยากเสยีกอน แลวจิตจึงเกิดความรูสกึที่วุนวายอยูดวยตวัก ูผูอยาก แลวส่ิงทีก่อูยาก แลวกจูะได.
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...เม่ือมีอปุาทานความรูสกึม่ันหมายเปนตวัก ู– ของกู มนักเ็กิดส่ิงที่เรียกวาความเปนตัวกู ความเปนแหงตัวกทูี่เรียกวาภพ นี้ก็เปนสภาวธรรม

อนัหนึ่ง เรยีกวาภพ แลวมนัเบกิบานเตม็ที่ก็เรยีกวาชาติ, นี้กเ็ปนสภาวธรรมอันหนึ่งเรียกวา ชาติ คือความเกิด ก็มชีรา – ความแก มรณะ – ความตาย นี้ไป

ตามลำดบัลวนแตเปนสภาวธรรม.
แลวในบางกรณมีันก็มคีวามรูสกึ ที่เรียกวาโสกะ ปริเทวะ ทกุขะ โทมนสั อปุายาส ยุงกันไปมากมาย เปนเร่ืองเบ็ดเตล็ด เปนสภาวธรรม

เบ็ดเตล็ดมีความวามนัไหลไปเองตามเหตปุจจัย จึงมีความไมเที่ยงเปลี่ยนแปลงไปแลวไหลไปเปนความเปลี่ยนแปลง เรียกวา สภาวธรรม. 
…นี้ขอใหสังเกตดูวามัน เปนนามธรรมหลายๆ ชนดิ เกดิสงตอทยอยกนัมาเร่ือย... เพราะเหตุที่มเีหตปุจจยัปรุงแตง ฉะนั้นจึงเรียกสังขตธรรม 

แลวก็เปนอนิจจสภาวธรรม คอืธรรมที่ทรงตวัอยูดวยความไมเทีย่ง ความเปลี่ยนแปลงเร่ือย.
นี้กลาวเฉพาะขางใน ในตัวคน ในความรูสกึแหงจิตใจคน ซึ่งเปนเร่ืองสำคญั เพราะความทุกขที่เปนตวัปญหามนัอยูในที่นั้น ไมไดอยูในที่ของ

ขางนอก. ถาขางในมีการปรงุแตงผิด ไปในทางเปนทกุข มันก็เปนทุกข, ถาปรุงแตงในทางรูสกึเปนสุข มันก็เปนสขุ, แตถาไปยดึถือในความสขุเขาก็กลาย
เปนทุกขอีก. นี้ สำคัญอยูที่การยดึถือในเวทนา นั้นๆ เอามาเปนตณัหาอปุาทานแลวเปนทกุขทั้งนั้น, ... อยางความเกดิ – ความแก – ความเจบ็ – ความ

ตาย ส่ีอยางนี้เขาเรียกวาเปนทกุข นั่นพูดอยางสะเพรา...แลวไมเขาใจ. ความเกดิจะเปนทุกขก็เมื่อถูกยึดถือวาเปนความเกิดของกู, ความแกจะเปนทกุขก็
เมื่อมกีารยดึถือวาเปนความแกของกู, ความเจบ็ไขกเ็หมือนกนั จะเปนทกุขก็ตอเม่ือมีความรูสึกวา กูเจบ็ไขหรือความเจ็บไขของกู, ความตายจะเปนทุกข
คุกคามจิตใจ ก็เมื่อเรายึดถือเอาวาเปนความตายของเรา, อยางนี้เปนตน. 

ฉะนั้น สภาวธรรมที่ไมถกูยดึถือ มนักไ็มเปนอะไร ยังไมเปนทกุข, พอถูกยึดถอืก็เปนทุกขไปหมด. ...ฉะนั้นใหดทูี่ความยึดถือ เปนตัวกู แลว

เปนของกู จะถอืตวักหูิ้วตัวกไูวกห็นัก, จะถอืของกหูิ้วของกไูวมันก็หนกั. นี้กเ็รียกวาสภาวธรรมแตละอยางๆ.
...นี่ ความรูสึกทีเ่ปนตัวก ู– ของกู มันเปนความรูสกึเทานั้น ไมใชตัวจริง, ไมใชมอียูตลอดเวลา. นี้เปนตัวเร่ืองที่สำคัญที่สดุ ที่จะมีความทุกข 

เรยีกวาตวักู - ของกูเปนเพียงความรูสึก เกิดทีหลงัความอยาก, ความอยากเกิดทหีลังเวทนา, เวทนาเกิดทีหลังผัสสะ, ผสัสะเกิดเพราะการกระทบกัน
ระหวางตากับรูปและวิญญาณทางตาเทานั้นเอง, ถาดูมาอยางนี้เห็นมาอยางนี้ กจ็ะเห็นสภาวธรรมที่มีประโยชนที่สุด สำหรับจะศกึษาพระพุทธศาสนาก็

ตาม, สำหรับจะปฏบิัติเพื่อขจัดความทุกขกต็าม, แลวตรงนี้กจ็ะเขาใจส่ิงทีเ่รียกวา ธรรมศาสตรา หรืออาวธุที่มีคม คือธรรมะสำหรับจะตดัปญหาคือความ

ทุกขออกไปได.
...ทนีี้จะพูดกันถึงฝายที่ตรงกนัขาม คือฝายอสังขตะ...มนัตรงกนัขามโดยประการทั้งปวง จากฝายที่เปนสังขตะ. แมวาจะเปนสภาวธรรม

เหมอืนกัน...เม่ือพูดถึงสงัขตธาต ุคณุก็นึกถึงส่ิงที่พูดมาแลว ...มนัเปนรูปธาต ุเปนอรูปธาตุ เปนรูปและเปนนาม. ที่นี้พอมาถึงอสังขตธาตนุี่ มนัไมใชรูป 

มนัไมใชนาม แลวมันจะเปนธาตุอะไร, มนัตองเรียกเปนธาตอุยางอื่นซ่ึงไมใชรูปธาตนุามธาตุ, มนักก็ลายเปนอสังขตธาต ุหรือเปนสญุญธาต ุสญุญตธาต ุ

นิโรธธาตุ นพิพานธาตุ ไปโนน. ...สวนที่เปนอสงัขตะนี้จะเปนรูปหรือนามไมได แลวคำวารูปวานามนี้ หมายถงึวามีเหตปุจจัยปรุงแตง. เดี๋ยวนี้มนัไมมีเหตุ
ปจจัยปรุงแตง, อยูนอกไปจากอำนาจที่จะปรุงแตง, ดังนั้นมนัจึงไมใชรูปและไมใชนาม, ไมใชรูปธาต ุไมใชนามธาตุ.

มคีำอื่นใช คอืคำวา สญุญธาตุ หรือ สญุญตธาตุ, มนัเปนธาตุแหงความวาง วางจากรูปวางจากนาม เพราะวาวางจากเหตวุางจากปจจัย, 
บางทกีเ็รียกวานโิรธธาตุ คอืเปนธาตุที่ดับ, นโิรธธาต ุ– แปลวา ธาตเุปนที่ดับ เปนแดนดับ เปนเคร่ืองดับ, ดับแหงอะไร ดบัแหงนามและรูปนั่นแหละ...
บางทกีเ็รียกวา นพิพานธาตุ ซึ่งก็แปลวาดบัอีกเหมอืนกัน, ดบัแหงนามและรูป ซ่ึงเปนของรอน. นิพพานธาตเุปนที่ดับแหงของรอนเหลานั้น, มนัจึงเย็น...

ทีนี้ก็จะพูดถงึคำวาอสงัขตะตอไปอีก โดยใชความหมายทลีะความหมาย.
ความหมายที่หนึ่งเรียกวา อสังขตะ มันเปนส่ิงที่ควรทำใหแจงแกจติใจของตน, สิ่งที่เรียกวา อสงัขตะ นั้น เปนสิ่งที่ควรทำใหแจงแกจิตใจ

ของตน....พยายามที่จะทำใหแจมแจงแกจติใจของเรา โดยคิด โดยใครครวญ สุดแทแตจะทำไดใหเห็นสิง่ที่มันตรงกนัขามจากสงัขตะนั้น, เพื่อจะไดเห็นที่
เที่ยง ที่จริง ที่ไมหลอก ที่ไมมีการไหลเวียนเปล่ียนแปลง.

ทีนี้ความหมายที่สองในฐานะที่มันเปนสุญญตา คือ วาง เปนสุญญตธาต ุ– ธาตุวาง, หรือเปนสญุญตา – ความวาง นี้ก็เลง็ถึงอสังขตะนะอยา

ลมืเสีย แตมองดูในแงหนึ่ง มันออกมาในความหมายวาวาง วางจากการปรุงแตง, วางจากตัวตน, วางจากความไหลเวียนเปลี่ยนแปลง เรียกวาวาง. ...นี้
เราจะถูกแวดลอม ใหมีความรูสึกคิดนกึรูสกึหรือวายดึถือกันมาอยางมีตวัตน จึงเตม็ไปดวยความรูสึกที่เปนตวัตน; ดังนั้นจึงเขาใจคำวาวางไมได, ไมรูจกั
สญุญตธาตุ คือธาตุแทจริงอนัหนึง่ ซ่ึงมีอยูในส่ิงทั้งปวง คือ ความทีม่ันวางจากตัวตน. ถาเราเหน็แลวเราจะพบไดวา มนัเปนของละเอยีดและลึกมาก.

ในฐานะที่มันเปน ความวางนี้เราตองมีสตใิหเหน็อยูเสมอ. นี้เปนคำสัง่ของพระพุทธเจา วาเธอจงเปนคนมีสติเหน็โลกโดยความเปนของวาง 

อยูทกุเมือ่เถิด, ใหเหน็โลกโดยความเปนของวาง คือ เหน็ความวางจากตัวตน ที่โลก จงมสีติเห็นมนัอยูทุกเมื่อเถิด,...ถารักษาสติไวได เหน็ความวางจากตัว
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ตนอยูเสมอ จิตนี้ก็จะไมถกูปรุงเปนไปตามทางของสังขตะ, คือจติจะไมถกูหลอกใหรกั ใหโกรธใหเกลยีด ใหกลัว ใหวติกกังวล ใหขุนมัว ใหอะไรได. แลวมสีติ
เห็นโลกโดยความเปนของวาง จิตกอ็ยูในสภาพทีว่าง อยางเดยีวกบัสญุญตธาตุนั้น, ไมใชวาไมมีอะไร หรอืไมมคีวามคิดอะไร ไมรูสึกอะไร ไมใชอยางนั้น 

มนัเหน็มันรูอะไรหมด มีสตเิต็มที่ดวย; แตมันวาง มันไมจบัอะไรเอามาเปนตัวตน, เพราะไมเห็นอะไรโดยความเปนตวัตน ที่จะจับเอามาเปนตัวตนได.
ทีนี้ ความหมายที่สาม คือ นโิรธ ...เปนธาตุแหงความดับ ...เปนทีด่ับ เปนแดนดบัแหงสิ่งทั้งปวง ...ธาตุนี้เขาไปที่ไหนกเ็ปนอันวาดับ เงยีบ

ไปที่นั่น, เขาไปที่กเิลสก็ดบักิเลส เขาไปที่ความทุกขก็ดบัความทกุข, เขาไปที่กระแสปฏจิจสมุปบาท คอืการปรุงแตง มันก็หยุดกระแสแหงการปรุงแตง 

หยุดการไหลเวยีน. นี่พูดอยางภาพพจนเหมือนอุปมา เขาไปที่ไหนกด็ับที่นั่น, กิเลสกด็ับ ความทุกขก็ดับ การปรุงแตงใหเปนกิเลส หรือปรงุแตงใหเปนความ

ทุกข มนักด็ับ, ดบัการปรงุแตงนัน้เสียดวย ส่ิงที่เปน เหตปุจจยัแหงการปรุงแตงกถ็กูดบัไปเสียดวย, การปรุงแตงก็ถูกดับไปเสยีดวย ผลที่จะเกิดขึน้มากถ็กู

ดับไปเสียดวย.
ทีนี้ใน ความหมายที่ส่ี สดุทาย วา นิพพานธาต ุหรือนิพพานนี้ เปนส่ิงทีจ่ะตองทำจิตใจใหลุถึงอยูตลอดเวลา จนกวาจะถึงที่สุด, เพราะนิพพาน

แปลวาดับ แปลวา ดบัแหงสิง่รอน ใหกลายเปนหมดรอน คอืเย็นหรือ หมดทุกข เหมอืนกัน ความหมายอันแทจริงมนัก ็ดบัสิ้นเชิง ดบัรอนส้ินเชงิ ก็ตองทำจติ

ใหลถุงึ เปนสิ่งจะตองทำจติใหลถุงึ.
...อยาไปเขาใจวา อสงัขตะนี้เปนสวนที่เปนความสขุ ที่คูกนักบัความทกุข, ความสุขที่คูกนักบัความทกุขนัน้ยงัเปนสังขตะ คอืมนัมีเหตปุจจัย

ปรุงแตง เปนความสขุบาง เปนความทุกขบาง. ถามันเปนอสงัขตะ...มนัตองเพิกออกไปทุกชนดิ ที่มันเปนคูๆๆ นั้น. ...ดับทั้งบญุดับทั้งบาป ดบัทัง้ดดีับทั้ง

ชัว่ ดับทั้งแพดบัทั้งชนะ ดบัทั้งมีดบัทัง้ไมมี...มนัอยูเหนือความที่มาถูกปรุงแตง, มนีี้กป็รุงแตง ไมมนีี้กป็รุงแตง, มนัตองไมปรุงแตง มนัตองดับเสียหมดทั้ง

มแีละไมมี หรือทั้งสุขและทั้งทุกข ทั้งไดทั้งเสีย ทั้งแพทั้งชนะ.
...นี้เรากไ็ดพดูถึงเร่ืองอสังขตะมาโดยใจความ กเ็รียกวามันมเีทานี้แหละ เพราะวามันมเีพียงอยางเดียวเทานั้นและ คือไมปรุงแตง นี้พวกที่

เปนสงัขตะก็รู, แลวพวกที่เปนอสงัขตะก็รู ทั้งสองพวกนี้ก็เรียกวาสภาวธรรม ธรรมที่เปนอยูเอง คือธรรมชาติในความหมายทั้งหมดในพระพุทธศาสนา, ใน
พระพุทธศาสนานี้ ถาพูดวาธรรมชาติเพียงคำเดยีวเทานั้น ก็เทากับพูดวาธรรมเพียงคำเดยีว หมายถงึสภาวธรรมที่เปนอยูเองนี้ ในฐานะที่เปนธรรมชาต ิที่

เปนปรากฏการณ ปรากฏแกตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ นี้กเ็ปนสงัขตะ, ที่ปรากฏแกสติปญญาลกึซ้ึง นี้กเ็รียกวาอสงัขตะ.
(ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๔๒ – ๑๐๒)

คำวา สจัธรรม ก็แปลวา ธรรมที่เปนสัจจะ คำวาสจัจะเราก็พอจะทราบกันไดวา มนัแปลวาจริง; แตในที่นี ้มัน หมายถึงส่ิงที่เรียกวากฎ, 
เพราะสิ่งที่เรียกวากฎนั้นเปนของจริงยิ่งกวาส่ิงใด, แตไมใชกฎที่มนษุยตั้งขึ้นเอง นั้นมนัเปนกฎปลอม วาไปตามความรูสึกของมนษุย หรือคนที่มีอำนาจตั้ง

ขึ้นมา, กฎหมายหรือกฎบานกฎเมอืง กฎอะไรตางๆ ไมใชสจัธรรมในที่นี้. สจัจธรรมในที่นี้หมายถงึ กฎที่เปนอยูเองตามธรรมชาติ.
เชน กฎที่เปนสามัญลกัษณะ สิง่ทั้งปวงเปนอนิจจัง ทุกขงั อนตัตา กด็ี, หรือ กฎที่วาเมื่อมสีิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จะเกดิขึ้น ที่เรียกวากฎ

แหงอทิปัปจจยตา ก็ดี, กระทั่งถึง กฎแหงจตุราริยสัจจ, เกีย่วกับความดับทกุขและความทกุข ก็ดี, นี้เปนอยูโดยธรรมชาติ เปนไปตามธรรมชาติ เรียกวากฎ 

และเปนของจรงิถึงที่สุด เราจึงเรียกวาสจัจธรรม.
…ในศาสนาอื่นกอ็ยูในรูปพระเจาก็ได, ในศาสนาที่เขามีพระเปนเจา เขาตองถือวานั้นคอืสจัจะ...คำพูดของพระเจานี้หมายถงึกฎของ

ธรรมชาติ กฎเกณฑของธรรมชาตนิั่นแหละ เราถอืเสมือนหนึ่งวาธรรมชาติพดู, แลวมันเปนกฎของธรรมชาต ิมันมคีาเทากับพระเจาพูด เปนโองการของพระ

เจา พูดแลวตายตัว. ศาสนาไหนก็จะตองถืออยางนี้วามีอยู มีคำพูดที่เดด็ขาดอยู คอืคำพดูของความจริงที่เราเรียกวากฎของธรรมชาติ. แตในศาสนาที่เขา
ถือพระเจา เขากต็องวาคำพูดของพระเจา อยางที่เคยบอกใหทราบแลววา ในคัมภรีไบเบิลของพวกคริสเตียนนี้ เขาก็วา The Word, คอืคำพดู มอียู

กอนส่ิงใด นัน้ หมายถงึคำพูดของพระเจา ก็คือกฎของธรรมชาต ิแลวมันมอียูกอนส่ิงใดจริง...โดยเฉพาะ ความมอียูของกฎนั้นเอง ยิ่งจริงที่สดุ.
...กฎในธรรมะ ฝายเรา ไมใชพระเจาที่เปนคน มแีตกฎของธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกก็ฎอสงัขตะทั้งหลาย เฉยีบขาด มคีวามหมายอยาง

พระเจา ...ที่มนัเปน กฎสามัญลกัษณะ ก็ดี กฎอทิปัปจจยตา ปฏิจจสมปุบาท ก็ด ีกฎแหงอริยสจัจ ก็ดี นี้คือกฎที่แทจรงิ เฉยีบขาด ตายตวั มลีักษณะเปน

พระเจา ในพุทธศาสนามอียางนี้เปนพระเจา.
...ในทางพระพุทธศาสนา...บรรดาสัจจะทั้งหลาย จตุราริยสจัจเปนสัจจที่ประเสริฐที่สุด มพีระบาลวีาอยางนั้น นี้ก็หมายความวายอมรับวา 

สจัจะ สจัจะ-ของจริง นี้มีมากมาย, แต ในบรรดาสัจจะทั้งหลายนั้น อริยสัจจสี่นัน้เปนสจัจะที่ประเสรฐิที่สุด ก็คือเร่ือง ความทุกข, เหตใุหเกดิทุกข, ความ
ดับสนิทแหงทกุข, ทางใหถงึความดับสนิทแหงทุกข...แมวาจะเล็งถงึกฎสามญัลักษณะ หรือปฏจิจสมุปบาท มันก็ยงัเนื่องอยูดวยจตรุาริยสัจจนั่นเอง.
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กฎสามญัลักษณะ เชน ความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา นั้นมนักร็วมอยูในคำวาทุกข ของอริยสจัจที่หนึ่ง, สวนคำวา อทิัปปจจยตาหรือ

ปฏจิจสมุปบาทนั้น คืออาการที่มันเกี่ยวเนื่องกันๆ เพราะมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกดิขึ้น เกิดขึ้นๆๆ จนเปนไปในฝายทกุขนั้น ประการหนึ่ง, อกีฝายหนึ่ง
ก็มาในฝายดับทกุข เปนอิทัปปจจยตาฝายที่จะมาสูความดับทกุข เพราะปจจัยนี้ไมมีหรือดับลง ส่ิงนี้ยอมดบัลง, สิ่งนี้ยอมดับลง.

อำนาจสงูสดุของ สิ่งที่เรียกวากฎ หรือพระเปนเจานี ้มีการยอมรับบัญญตัไิวในศาสนาทัง้หลายวา มอียู ๓ คอื กฎหรืออำนาจที่จะใหมีการเกิดขึ้น 

และ กฎที่จะมอีำนาจใหมีการตั้งอยูช่ัวขณะ แลวก็มกีารดับไป ๓ คำวา เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดบัไป. อยางนี้ก็เปนไปตามกฎ : กฎที่ทำใหเกดิขึ้น, กฎที่ทำใหตั้ง
อยู, กฎที่ทำใหดับไป. ...เรากพ็ูดกนัไดกับพวกที่ถือพระเจา วามพีระเจาผูสรางข้ึนมา พระเจาผูควบคุมอยู รักษาอยู แลวพระเจาผูทำลาย ใหสิ้นไปเปน

คราวๆ. ...นี้พดูอยางบุคลาธิษฐาน. 
ถาพูดอยางธรรมาธษิฐานหรือตามสจัจะ นี้ก็เรียกวา มนัมีกฎที่ทำใหเกิดข้ึน กฎที่ทำใหตั้งอยู กฎที่ทำใหดบัไป; ทำใหเกดิขึ้นก็เปน กฎสามัญ

ลกัษณะก็ได เพราะไมเที่ยง มนัมีอนัอ่ืนเกิดขึ้นมาแทน หรือวาโดย กฎแหงอิทัปปจจยตา เพราะเม่ือส่ิงนี้มีอยู สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น กไ็ด โดยกฎแหงอริยสัจจ 

หมายถึงกเิลสมีอยูความทุกขจึงเกดิข้ึน อะไรที่ควบคุมไวเรียกวา กฎแหงกรรม ตองเปนไปตามกฎแหงกรรม นี้ก็เปนอิทัปปจจยตาโดยตรง; เม่ือสิง่นี้ๆ มีอยู 

สิ่งนี้ๆ ยอมเกิดขึ้น เม่ือทบุลงไปมันก็ดังปงขึ้นมาอยางนี้เปนตน ตามกฎของกรรมนี้ มนัจะควบคุมส่ิงตางๆ อยู. นี้การดบัไปโดยพระเจาผูทำลายลางนี้ กค็ือ
กฎอทิปัปจจยตา หรือสามัญลักษณะคืออนิจจงั ทุกขงั อนตัตา, หรือกฎอริยสัจจ ก็หมายความวา ถาทำลายกเิลสเสยี ความทุกขกจ็ะดบัลงไปอยางนี้.

...ขอใหระลึกถึงขอที่วา ในพทุธศาสนานี้เรามีคุณบทสำหรับพระธรรมวา สวฺากขาโต ภควตา ธมโฺม – ธรรมะนี้อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว

ดีแลว. คำวาตรัสไวดีแลว นี้คืออาการที่ทนตอการพสิูจน ฉะนั้นจึงกลาทาใหใครพสิูจน ...วา ความทุกขตองเปนอยางนี้ๆ, เหตุใหเกิดทุกขตองเปนอยางนี้ๆ, 
ความดับสนิทแหงทุกขตองเปนอยางนี้ๆ, กระทั่งทางใหถงึความดับสนิทแหงทุกขตองเปนอยางนี้ๆ. ที่เรียกวา ตถตา, ตถาตา แลวคำอื่นๆ อกีนี้เรียกวาจริง 

และทนตอการพิสจูนวาจริง.
...ตถตา แปลวาความเปนอยางนั้น, อวิตถาหรืออวติถตา คอื ความที่ไมผดิไปจากความเปนอยางนั้น, อนญัญถาหรืออนญัญถตา ซ่ึงแปลวา

ความไมเปนไปโดยประการอืน่, หรือวา ธมัมัwฐิตตา – ความต้ังอยูแหงธรรมดา, ธัมมนิยามตา – ความเปนกฎตายตวัแหงธรรมดา, นี้ลวนแตเปนอรรถะ 

หรือความหมายของคำวาสจัจะ คือสิ่งที่จริงแนนอนลงไป, ขอใหถือเอาใจความที่รวมมาจากคำทั้งหมดนีว้า มนัเปนอยางนั้นอยางตายตัว. 
...ทนีี้ส่ิงที่เปนสัจจะอยางนี้ ก็เปนไกวลัย คือไมจำกดัเวลา ไมจำกดัสถานที่ ไมม ีtime or space หรือไมมแีมแต relativity, คอื

ความสัมพันธกันระหวางเวลากบัพื้นที่ ที่จะใหมีอำนาจเหนือไกวัลยธรรม คือกฎเหลานี้เหนือเวลา เหนือพื้นที่ เหนือสัมพัทธของเวลาและพ้ืนที่ เพราะอันนั้น

มนัเปนสังขตะ เดี๋ยวนี้มนัเปนอสงัขตะ ซึง่ถือวาเปนส่ิงสูงสุด เปนอยูไดในตัวเอง ตามความหมายของคำวา สัจจะ. พระพุทธเจาทานตรัสรู กร็ูสิ่งนี้ แลว เอา

มาสอนเฉพาะที่จะดบัทุกขได เหมือนทีท่านวา ความรูที่รูนั้นรูเทากบัใบไมหมดทั้งปา แตเอามาสอนพวกเธอนี้ เทากับใบไมกำมือเดียว คอืกฎที่จะดับความ

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

การปฏบิัติธรรมคือการทำหนาที่เพ่ือความรอด. ...นกึถงึคำวาธรรมชาติ, แลวกฎของธรรมชาติ, แลวหนาที่ที่จะตองปฏิบตัิตามกฎของ
ธรรมชาติ ไวในใจเสมอไป หนาที่นั้นแหละเรียกวาการปฏบิตั.ิ คำวาปฏบิัติมนัหมายถงึการปฏิบัตหินาที่ ...เปนสิ่งที่หลกีเล่ียงไมได มิฉะนั้นแลวจะตองตาย, 
ใชคำวาตายอยางนี้เลย ...จะตองตายในความหมายใดความหมายหนึ่งในสองความหมาย.

...ตายทางรางกายอยางหนึ่ง, ตายทางวญิญาณคือ spiritual นั้นอีกทางหนึ่ง. ใครหลีกเลี่ยงหนาที่ที่จะตองปฏิบตั ิแลวคนนั้นจะตอง

ตาย ทางรางกาย เชน ลองไมหากนิ ไมรักษาโรคไมอะไรตางๆ มันก็ตองตายทางรางกาย. ที่นี้ทาง spiritual ลองไมปฏบิัติใหถูกตองตามหลักธรรมะ 

มนักเ็ปนคนเลว กระทั่งเปนคนมคีวามทุกขทรมาน จนมีจิตใจไมสมประกอบ, นี้ก็เรียกวาตายไดเหมอืนกัน.
ทีนี้คนสมยันี้...มนัเปนหรือมากเกินไปในความหมายที่หนึ่ง แลวมนัจึงตองไปตายอยูในความหมายทีส่อง มันเปนมากเกินไป มันมเีงินใชมาก

เกินไป, มกีารกินอยูดีมากเกนิไปนี้ มนัเปนมากเกนิไปในความหมายที่หนึ่ง คอืไมตายในความหายที่หนึ่ง, แตแลวมนักไ็ปตายในความหมายที่สอง; ยิ่งกนิ
ดีอยูดี มนักย็ิ่งเห็นแกตวัมาก, มนัมกีิเลสมาก ซ่ึงกค็ือตายลงไปในความหมายที่สอง.

...ถาไมเขาใจขอนี้ กไ็มเขาใจธรรมะเปนแนนอน เพราะวา ธรรมะมุงจะแกความตายอยางที่สอง,...ในคัมภรีของพวกคริสเตยีนพูดไวอยาง
นาฟง แลวก็ไมขดักับหลกัของพวกพุทธที่ใหสละชีวิตแลวกจ็ะไดชวีิต, ...สละชีวติแลวไดชวีติอยางไร, กห็มายถงึสละชีวิต...ทางเนื้อหนงั ใหสละความ

หลงใหลในชวีิตอยางเนื้อหนังเสีย, แลวก็จะไดชีวติอยางที่สอง คือชีวติทางฝายวิญญาณนี่. Material – life นี้สละเสีย อยาไปเห็นแกความสุขสนกุ

สนาน เอร็ดอรอยกบัมัน แลวกจ็ะได spiritual – life คือชวีิตที่แทจริง...
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...นี้เรากำลังพดูถึงวา วิธีปฏบิัติมนักม็ีหลกัที่จะสละอันหนึ่งออกไป แลวไดอนัที่สองเขามาแทน ซ่ึงวาถูกตอง หรือวาดีกวาหรือวาหมดปญหา.
คำวา ปฏบิัติ นี้กแ็ปลวาเดิน ที่ไปกลางถนนนั่นแหละ, แตทีนี ้ใจมันเดิน ก็เรียกวาปฏบิัติธรรม. ...ขอใหนึกถึงการเดินทางจิตทางวญิญาณ ที่

เรยีกวาตัวการปฏิบตัิ, ...การปฏบิัติธรรม คอื หนาที่ที่จะตองประพฤติกระทำตามกฎเกณฑของธรรมชาติ. ...เพ่ือจะดบัความทกุขทั้งหลายจนบรรลุมรรค
ผลนิพพาน เรียกวาการเดนิหรือการปฏบิัติในที่นี้.

ถาเดินถูกตองเรียกวา ปฏิบตัถิกูตอง, ตองไมออกริมทางใชไหม. ...นี่เดินทางจิตใจก็เหมอืนกัน ตองไมออกไปริมทาง ทางซายกไ็ปบาเร่ือง

กามารมณ, ทางขวาก็ไปบาเร่ืองขลัง เร่ืองศกัด์ิสิทธิ์ เรื่องทรมานตนใหลำบากอยางนี้. ...นี้ตองใหมันอยูตรงกลาง...บางทีเขาเรียกวาไมตงึ หรือ ไมหยอน 

ถาหยอนไปทางกามารมณ; ถาตึงกเ็ปนการทำตนใหลำบาก โดยไมรูเหตผุล ไมมเีหตผุลแลวงมงาย ...กเ็ดนิอยูตรงกลาง ก็เรียกวา มชัฌมิาปฏิปทา – การ

ปฏบิตัิที่ดำเนนิอยูในทางสายกลาง.
...การปฏิบตัทิี่ถกูตองไปตามทางมชัฌมิาปฏิปทาอันนี้ จะเปนธรรมศาสตรา ที่จะตัดปญหาทกุชนดิได, ตองฟงใหดี เรียกวา มชัฌมิาปฏิปทา 

อยูตรงกลาง. บางทกีเ็รียกวาอริยมรรคมีองค ๘ คือหนทางทีป่ระเสริฐที่สดุประกอบอยูดวยองคประกอบ ๘ ประการ, ฉะนั้นจึงหมายถงึการกระทำถกูตอง 
ในลกัษณะ ๘ อยาง ๘ ประการ รวมกันเขาแลวก็เปนการปฏบิัติที่ถูกตอง หรือเปนหนทางที่เปนมัชฌิมาปฏปิทา.

...ขอที่ ๑ ความถูกตองในทางความคิดเห็น. ...ถาเรียกเปนบาลี เรียกวา สัมมาทิฏฐิ แปลวา ทฏิฐิที่ถูกตอง. 
นี้คุณกท็ายเอาเองไดวา ถาถกูตอง มนั ตองถูกตองตามกฎของธรรมชาติ เพราะเรามหีลักธรรมชาติกฎของธรรมชาตเิปนหลักใหญที่เปล่ียน

แปลงไมไดอยูแลว พอพดูถึงความถูกตอง มันก็ถูกตองตามกฎของธรรมชาติ...
ขอที่ ๒ มคีวามตองการถกูตอง. จะเรียกวาความปรารถนา ความใฝฝน ความตรติรึก แลวแตจะเรียก ...ถาเรียกเปนบาลกีเ็รียกวา

สมัมาสงักัปโป. สงักัปโป นี้คือ การทีจ่ติมันตริไปเรไป เรไป เพื่อจะเอาอะไรของมนัเรียกวาสงักัปปะ, สงักัปปะนี้ ตองถูกตอง...ก็ตองถกูตองตามกฎ หรือวา 

ถูกตองตามเหตุผลที่แวดลอมอยู.
ในหลกัพุทธศาสนาทั่วไป ที่เกี่ยวกบัเร่ืองนี้ เขาวาความตองการที่ถกูตองนั้นคอื ตองไมเปนการเบยีดเบียน, ความตองการของเราที่เปนความ

ตองการทีถ่กูตองนั้น คือตองไมเปนการเบยีดเบียน, เบียดเบยีนตนเองใหลำบากนี้กเ็รียกวาผิดแลว, เบยีดเบียนคนอ่ืนใหลำบาก นี้ก็เรียกวาผิดแลว. เชน
วาไปหลงใหลในกามารมณ นี้เรียกวา เบียดเบยีนตนเองใหลำบาก, ถาเราไปเบยีดเบียนผูอ่ืนดวยความพยาบาทโดยเจตนา หรือวาเบียดเบยีนโดยไมเจตนา 

ก็เรยีกวาวหิงิสา ก็เรียกวาผดิแลว ...ฉะนั้นถานยิามคำๆ นี้ใหดกี็พูดวา ความตองการที่ถูกตอง คอืตอง ไมเปนการเบียดเบยีน ทั้งตนเองและผูอ่ืน, ทั้งโดย
เจตนาและไมเจตนา, เรียกวาองคที่สอง เรียกวาสมัมาสงักัปโป. เขามักจะแปลกนัวา ความดำริชอบ, ผมเหน็วามนัแคบไป ก็เลยใชเสยีใหมวาความตอง

การ, ความตองการคอืความดำริไปในทางกระแสของความคดินึกปรุงแตง.
ขอที่ ๓ การพูดจาที่ถูกตอง. ถาเรียกอยางภาษา บาลีก็วา สัมมาวาจา นี้เรียกวา จำคำจำกัดความไววา จริง นี้อยางหนึ่ง แลวก็ นาฟง นี่อยาง

หนึ่ง แลวก็มปีระโยชน แลวก็ ถูกตองแกกาลเทศะ.
ขอที่ ๔. ความถกูตองตอไปกค็อื ความถกูตองในการทำงาน นี้เรียกวา สมัมากมัมนัโต, ...การงานในที่นี้หมายถงึ การกระทำ คือ 

conduct ทั่วไป นี้เรียกวาการงานในที่นี้. อยางนี้ ถือเอาเปนหลักคือหลกัศลีหาไดเลย, ในโลกนีเ้ร่ืองศีลหาถอืวาสำคัญอยางไร กเ็อามาเปนคำอธบิาย

ของคำวาสมัมากัมมันโต, นี่ความถูกตองในการทำการงาน.
ศีลหา ...ผมอยากจะใหคำจำกัดความเสียใหม ที่มันจะเปนสากลที่สุด มนัจะตอสูไดในที่ทุกหนทุกแหง.
ศีลหาขอที่หนึ่ง ปาณา คอื ไมประทุษรายรางกายชวีิตของผูอืน่โดยวธิใีดๆ ก็ตาม กฎนิยามเปนอยางนี้กพ็อแลว, ไมทำการประทุษรายรางกาย 

หรือชิวติผูอื่นหรือสตัวอื่น โดยวิธีใดกต็าม, ไมตองพูดกนัถงึฆาอะไร มันมหีลายวธินีกัที่ทำใหตาย แตวาไมตายมนักต็องขาดศลีขอนี้อยูดี...
ทีนี้ อทินนาขอสอง ก็คือ ไมประทษุราย ผมชอบคำคำนี้ มนักวางดี ไมประทุษรายทรพัยสมบัติของบุคคลอื่น ดวยวธิใีดกต็าม.
ขอสาม กามส ุ– นี้คอื ไมประทุษรายของรักของบุคคลอ่ืน โดยวธิใีดก็ตาม. ประทษุรายชีวิตนั้นมันทำใหตาย, ประทษุรายทรัพยสมบัตนิั้นมัน

เอาไปในทางสิทธิครอบครอง, สวนประทุษรายของรักนี้มนัไมใชอยางนั้น มันมุงที่จะหาความเพลิดเพลินสวนตวั หรือมุงจะทำใหผูอ่ืนเขาเจ็บชำ้น้ำใจ,
ขอที่สี่ มสุา นี้ ไมใชวาจาเปนเคร่ืองทำลายความเปนธรรมความยุตธิรรมของคนดี.
ขอที่หา สรุา นั้น มันเปนตวัอยาง คำวาสุรามชัชะนั้นเขายกมาเปนตัวอยางสองคำ, ตวันามจริงๆ มันอยูที่คำวา ปมาทัฏฐานะ, สิ่งที่เปนที่ตั้ง

ของความประมาท ฉะนั้นบญัญัติความขอนี้วา ไมประทุษรายสตปิญญาสัมปฤดขีองตนเอง, สติปญญาสัมปฤดี ที่จริง สมัปฤดกีค็ือสต,ิ ...ปญญาความ
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รอบรูที่อยูดวยการศึกษาเลาเรียน พอเสพส่ิงอะไรเขาไป ดวยการดื่มทางปาก, หรือดวยการสูดทางจมูก หรือดวยการรมที่เนื้อที่ตัวลูบไลทาที่ตวัหรอืฉดีเขาไป

วิธีใดกต็าม, สิ่งนั้นมันเขาไปประทษุรายตอสติปญญาหรือสมปฤดี แลวก็เรียกวาผิดศลีขอนี.้
...ทนีี้ ความถกูตองขอที่ ๕ ดวย การดำรงชวีิตอยางถกูตอง นี้ก็เรียกวา สมัมาอาชโีว, สมัมาอาชพี ความมีอาชีพ คือการดำรงชพีอยางถูกตอง. 

...คอืการเปนอยูทรงชวีิตอยู ดำรงชีวิตอยูนี่เรียกวาอาชีพ แลวก็ตองถกูตอง เรียกวา สมัมาอาชพี ใหมนัมีความถกูตองในการหามา ในการไดมา ในการมีไว 

ในการบริโภค ที่มนัถกูตองก็แลวกัน;…อยาใหผิดคืออยาใหเกิน.
ตรงนี้อยากจะขอแทรกวา ปญหาใหญในโลกนี้เวลานี้ มีมูลมาจากขอนี ้คือ คนในโลกไมมสีัมมาอาชีพ, มนัผดิไปหมด ในการแสวงหา ในการ

ไดมา ในการมีไว ในการบริโภคมันผดิไปหมด คอืมนัมีแตเกนิๆๆ มากไปหมด, ไมพอดีไมถกูตอง, ...ถาถอืตามหลักของศาสนา ศาสนาพุทธก็ด ีศาสนา

คริสตก็ดี การกระทำของมนุษยในเวลานี้เปนบาปหมดเลยเปนบาปอยางรายหมด เพราะมนัมีแตสวนเกนิ, อยูดีกินด ีมันมแีตสวนเกนิ : การแสวงหาเกิน, 
มคีวามคดิกวางขวางที่จะกอบโกยเอามาเปนของตวัไมมีขอบเขตจำกัด. ...ฉะนั้นไปคดิดูใหดี วา พอที่จะเจียดออกไปไดเสียได อยาใหมนัเปนสวนเกนิแลว 

ก็เจียดไปใหผูอ่ืนเสยี ก็เปนบุญเปนกุศล คือไมตองเปนทุกข. นี้เรียกวาสมัมาอาชีโว – ดำรงชีวิตอยางถกูตอง ใชภาษาการเมอืงหนอยก็วา ไมมี surplus, 
มนักไ็มตองทำใหใครลำบาก.

นี้ ขอ ๖ ตอไป จะเรยีกวา ความถกูตองในการพากเพียรพยายาม เรียกวา สมัมาวายาโม. ...
ความพากเพียรตองถกูตอง คือตามหลกัธรรมะในพุทธศาสนาวา ตองมีความถกูตองในการการปองกัน มคีวามถูกตองในการละเวน มคีวาม

ถูกตองในการสรางขึ้นมา มคีวามถูกตองในการรกัษาไว, ก็เล็งถึงความชัว่ เพราะวามีความพากเพียรในการที่จะ ปองกนั แลวก็ละเวน ปองกนัอยาใหความ

ชัว่เกิดขึ้น, ความช่ัวที่เกดิอยูแลวกใ็หละเสยี คอืทำความดนีั้น ใหพยายามจะสรางขึ้นมา แลวกร็กัษาไว. มนัจึงเกิดคำขึ้นมาส่ีคำวา ปองกนั, ละเวน, 
สรางขึ้น แลวกร็ักษา, ตองพยายามในส่ีสถานนี้ใหมันถูกตองอยูโดยตลอดเวลา.

นี้ความถกูตอง ขอที่ ๗ กเ็รียกวา มสีติถกูตอง คือ ความระลกึที่ประจำอยูในใจนั้นตองเปนความถกูตอง ก็เรียกวา สมัมาสติ, นี้หมายความวา 

รักษาปญญาความรู ความรอบรู ที่มาอยูในรูปของสติสมัปชัญญะนี้ ไวอยางถกูตอง แนวแนสม่ำเสมอ.
...ทนีี้ ขอที่ ๘ อนัสุดทายเรียกวา สมัมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นอยางถูกตอง มสีมาธินี้คือมีจิตที่มกีำลงั และมปีระสทิธภิาพสูงสุดไวอยางถูกตอง 

คือใชสมาธิถูกตอง, มสีมาธถิกูตอง, แลวก็ใชสมาธอิยางถูกตอง. ความเปนสมาธินั้นจำไวเปนหลกัทั่วไป วามจีิตบรสิุทธิ์, มจีิตม่ันคง, มจีิตวองไว.
จิตบริสุทธ คอืวา ไมมกีเิลสอะไรรบกวน ไมมีความผิดความชั่วรบกวนใจ. แลวจิตม่ันคงคือแนวแนคมุไวได. แลวก็จิตวองไวในหนาที่การงาน

ของจิต....องคประกอบสามองคนี้ คือลักษณะของความเปนสมาธ ิเมือ่เปนสมาธิอยางนี้แลว มันก็มกีำลังสูงสดุ มีประสิทธิภาพสงูสดุ, ประสิทธิภาพคือ
ความสามารถที่จะทำใหสำเร็จ แลวกำลงัก็หมายความวา กำลังงานทีจ่ะใช นี่คอืความเปนสมาธิ.

...นี่เปน ๘ ประการ ๘ องค มคีวามถกูตอง ๘ ประการนี้ เอามาฟนเปนเกลียวกนัเขา เหมอืนเชอืก ๘ เกลยีว นี้กเ็รียกวาหนทาง ทั้ง ๘ มารวม

เปนหนึ่ง ...ทางสายเดียวประกอบอยูดวยองค ๘ แลวกป็ระเสริฐ, เพราะวา แกปญหาไดหมด นี้คอืธรรมศาสตรา.
(ธรรมศาสตรา (เลมที่ ๑), ๒๕๔๗: ๑๓๔ – ๑๔๙)

วิปากธรรม คอื เรื่องของผลที่จะไดรับ ตามกฎเกณฑของธรรมชาต,ิ เกิดจากการปฏิบัตหินาที่ตามกฎเกณฑตามธรรมชาติ...ถาเราทำถกู มนัก็

ไดผลถกูตามกฎเกณฑของธรรมชาติ, ...ถาเราทำผดิ มนัมีความเดอืดรอน ยุงยาก ลำบาก ไมไดสิ่งที่เราตองการนั้นอยางหนึ่งละ. หรือวา เราจะตองตาย...
ตายทางวิญญาณ ทาง spiritual ...คือมนั ตายเพราะมนัไมมอีะไรด ีไมมคีาของมนษุยเหลืออยู อยางนี้กเ็รียกวา มนุษยนั้นตายแลวเหมือนกนั. เปน
คนประมาท ... พระพุทธเจาทานเรียกวา เย เต ปมตตฺา ยถามตา คนเหลาใดเปนคนประมาทแลว คนเหลานั้นตายแลว.

...เร่ืองวบิากในฝายความผิดนี้ ไมตองพูดกไ็ด อยากเรียกวานรกกเ็รียกไป, อยากเรียกวาอะไรก็เรียกได มันเปนความทุกข แลวกท็ำเสียใหม
ใหถูกได ฉะนัน้เราพดูถึงความถูกตอไปดกีวา, แลวมันก็บอกความผิดพรอมกันไปในตัวนั่นแหละ, ฉะนั้นเราจะพูดเร่ือง วิบาก ที่จะไดรับขึ้นไปในทางฝายที่

พงึปรารถนา. 
เมื่อพดูถึงผลที่จะไดรบั โดยหลักใหญๆ ตามที่นยิมพดูกันอยู แมจะไมมใีนพระพุทธภาษิตโดยตรง ก็ใชเปนหลักสำหรับศึกษาเลาเรียนที่ยอมรับ

กันแลว วา ผลในทฏิฐธรรม อยางหนึ่ง ผลในสัมปรายะ นั้นอยางหนึ่ง, แลวผลเปนปรมัตถะ นี้อยางหนึ่ง.
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ชนิดที่หนึ่งเรียกวา ทิฏฐัมมิกัตถะ คือประโยชนที่ไดรบัในทิฏฐธรรม ทิฏฐธรรม แปลวา ธรรมหรือสิ่งหรือสภาพ อันสัตวนั้นเห็นแลว, อนัสตัวนั้นๆ 

เห็นแลว เขากส็มมตวิาในชาตนิี้ ในชาติปจจบุันที่เราเห็นๆ กันอยูนี้ เรียกวาทฏิฐธรรม. อยางนี้กไ็ด แตความหมายมนัยิ่งไปกวานั้น ซึง่ผมไดสังเกตดใูหดแีลว 

มนัคือวา ผลที่ทันควนั, ทนักบัการกระทำนั้น.
…ผลในทฏิฐธรรมนี้ หรืออยางทฏิฐธรรมนี้ ระบุเปนเร่ืองสามเร่ือง คอืเรือ่งทรัพยสมบัต,ิ ลาภสักการะ อะไรนี่เรือ่งหนึ่ง, แลวเปนเกียรติยศช่ือ

เสียง ทีเ่ปนนามธรรมนี้พวกหนึ่ง, แลวความรกั ที่ไดมาจากคนรอบดานหรือสังคม ความเมตตาอารีอะไรกต็าม ทีส่ังคมรักนบัถือบุคคลนั้น นีก่อ็ยางหนึ่ง.
...ทนีี้วบิากสองที่เรียกวา สมัปรายกิตัถะ, สมัปรายะ มนัก็อื่นไปจากนี้ ...ผมอยาก สรปุความเสียใหมวา ในเวลาที่มนัถดั ถดัไปจากที่เรียก

วาทนัควัน ถาเรามีการเกิดตวัก ู– ของกูในคร้ังนี้ ทำอะไรลงไป แลวผลมันไดทันในการเกิดหรือในกรณีแหงตวัก ู– ของกูกรณีนั้น นี้เรียกวาไดทนัควัน

เปนทิฏฐธรรม แตถามันไมได มนัจะไปมปีฏิกิริยาปรากฏออกมาเปนผลไดในการเกดิตัวกูคร้ังที่ ๒ ที่ ๓, คือ กรณหีลังๆ ไปนั่น. ...อยางนี้ตองจดัเปนพวก
สมัปรายะแลว ...การกระทำในกรณนีี้ ไปแสดงผลในการกระทำกรณอีื่น ซึง่เปนเร่ืองหลังออกไป...

ยกตัวอยางงายๆ เชนวา ถาคุณเรยีนศึกษาในมหาวิทยาลัย ไดความรู แลวก็พอใจทันที, ที่ไดความรู อยางนี้เรียกทฏิฐธรรมได, แตได ผลการ
เรยีนการศึกษาการปฏบิัตินั้นจะได ตอเมื่อเรียนจบแลว ออกไปประกอบอาชีพ นั้น มนัคือสัมปรายะ ในโอกาสหรือในกรณ ีถัดไปๆๆๆ.

...กเ็อาเปนเสยีวา ในลกัษณะที่เราเห็นไมได, เรารูสึกทันทีไมได, เราเห็นทันทีไมได ตองรอตอภายหลงั หรือคนอื่นทั้งหลายก็เหน็ของเราไมได 

ถาอยางนีก้เ็รียกวาสัมปรายะดีกวา เปนความหมายที่ครอบงำไดหมด. ถาพูดอยางที่เขาพูดกนันัน้ กต็องนรกบาง สวรรคบาง พรหมโลกบาง ตอตายแลวจึง

ไดรับกนั. แตเดี๋ยวนี้เรายงัมอียูวา นรกที่นี่ พอรอนใจทันทีก็เปนนรก, ถาพอใจไหวตัวเองไดนับถอืตัวเองไดก็เปนสวรรค.
...สมัปรายะ [ยังหมายถงึ] เปนอืน่ไปจากโลกธรรมดา, ในโลกธรรมดานี้หวงัทรัพยสมบตั ิหวังเกียรตยิศช่ือเสียง, หวงัความรักของสงัคม ได

แลว ก็คืออยางโลกนี้ แลวมนัมีอยางอ่ืนที่ดีกวานั้น ไกลกวานัน้ หรือตรงกนัขามจากนั้น คือความสงบในทางจิต ในทางจิตใจ คนที่ร่ำรวยดวยลาภยศ

สรรเสริญหรอืความรกันบัถือของสงัคมนั้น มนัยงัไมมจีิตใจอันสงบ, มนัตองการผลอนัอ่ืนอกีจากนั้น ผิดไปจากนั้น ความสงบแหงจติใจนัน่แหละ คือ

สมัปรายะประโยชน ประโยชนที่เปนสัมปรายะ คอื อื่นไปจากที่ชาวบานเขาปรารถนากันทั่วไป. 
...ทนีี้ วิบากที่สาม เขาเรียกวา ปรมัตถะ ผลเปนปรมัตถะ ประโยชนสูงสุดอยางยิ่ง คอื ประโยชน เปนนิพพาน. นี้มันเห็นวา สองอยางขางตน

เปนเร่ืองเวียนวาย เวยีนวาย เกิดๆ ดบัๆ กันอยู, ตองการปรมัตถะ คอืไมแยแสกบัผลเปนทรัพยสมบัต ิเกียรติยศช่ือเสียงสังคมอะไรนั้น, แลวกไ็มตองการ
เพยีงวาจิตมนัสงบ, วิเวกอยางนี้เปนคร้ังคราว. ตองการอยูเหนอืหมด เหนือเกิด เหนอืแก เหนือเจ็บ เหนอืตาย, เหนอือะไรไปหมด อยางนี้เปนปรมตัถะ 

เหนือเวลา เหนืออะไรไป เปน อสังขตะ, ถาจะเรียกวาวิเวก เขาก ็เรียกวาอุปธวิิเวก.
...เม่ือไปถึงจุดสูงสุดของสิ่งที่เรยีกวา ผลที่พงึจะไดรบันี้กม็ีบาลวีาอยางนี้ วาหลุดพนออกไปแลว ชาตคิวามเกิดสิ้นแลว, หนาที่หรือ

พรหมจรรยที่จะตองประพฤตติองกระทำ ทำเสร็จหมดแลว, ไมมีอะไรเหลือที่จะตองทำเพ่ือความสงูสดุอยางนั้นอีก คือทำเสร็จแลว, กอ็ยูเหนือวติกกังวล 

เหนือปญหาทั้งหลาย. 
(ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๑๕๗ – ๑๖๙)

ทั้งส่ีความหมายของธรรมนั้น แยกออกไปเปนไดทั้งฝายศีลธรรมและปรมัตถธรรม... ถาเปนปถุุชนคนธรรมดาสามัญ ก็มสีิ่งที่เรียกวาศีลธรรม

นี้เปนที่พ่ึง เปนกำลังหรือเปนเบื้องหนา นี่ปุถุชน. ทีนี้ พระอรยิเจาทานก็มปีรมัตถธรรม เปนที่พึง่ เปนเบือ้งหนา ถาเปนพระอรหันต ก็เลิกกัน คือพนปญหา

โดยประการทั้งปวง. นี้ก็ดูซิวามันตางกันอยางไร.
...เร่ืองศลีธรรม บัญญัตไิวในลกัษณะที่เหมาะสำหรับคนที่ยงัมคีวามรูสกึวายังมีตัวตน,.. สวนปรมัตถธรรมนั้น บญัญัตไิวในลกัษณะ สำหรับ

บคุคลที่จะไมมตีัวตน, ไมมตีัวตนคืออยางไร คือมองเห็นอิทัปปจจยตา คอืกฎของธรรมชาติ, หรือความจริงของธรรมชาติที่วา แมบคุคลตัวตนอนัแทจริงก็

ไมมี มแีตอิทัปปจจยตา คือส่ิงที่กำลังเปนไปตามกฎเกณฑแหงเหตุและปจจัยนี้ คือไมมตีัวตน.
ดังนั้น ศีลธรรมก็พดูไวในโวหารชาวบานชาวโลก เรียกวาโลกโวหาร โลกสมญัญา มันเปนสำนวนที่ฟงงาย สำหรับชาวบานธรรมดาที่ยึดถือกนั

อยูแลว. แตถาเปนปรมตัถธรรมพูดไวในโลกุตตรโวหาร ...เชน วาไมมีตวัไมมีตน หรือวาวางอยางนี้เปนตน.
...เอาทีนี้จะเอาวัตถุที่เห็นงายๆ เชน คำวา นรกสวรรค เปนตน พวกศลีธรรมเขามนีรกมีสวรรค ตอตายแลว, ตายเขาโลงแลวจึงจะไปนรกไป

สวรรค; สวนพวกปรมัตถธรรม มีนรกสวรรคที่นี่เด๋ียวนี ้เพราะวาพระพุทธเจาทานไดตรัสวา นรกอยูที่ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ, สวรรคก็อยูที่ ตา ห ูจมกู ล้ิน 
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กาย ใจ. พอทำผิดที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดอปุาทานอะไรข้ึนมา มนัเปนนรก ที่ตากไ็ด ที่หูก็ได ไมใชพรอมคราวเดียวกนัทั้ง ๖ มนัแลวแตวาเร่ืองใด

เรื่องหนึ่ง.
...เม่ือถามวาสิ่งทั้งปวงอยูที่ไหน คอือะไร, อยางนี้ จิตใจของพวกคุณที่เลาเรียนมาอยางนี้ คุณก็คงนึกถึงสิ่งทั้งหมดในสากลจกัรวาลใน

สรุิยจักรวาล แลวยังสุริยจักรวาลอื่นทั่วไปทั้งหมดนัน้วาสิ่งทั้งปวง นั้นแหละภาษาศลีธรรมของชาวบานปถุชุน. แตถาภาษาปรมตัถธรรม พระพุทธเจาทาน

ตรัสวา มนัอยูที่ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ, สิ่งทั้งปวงมันอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, ความหมายมันคนละอยางแบบนี้. สิ่งที่พวกศีลธรรมเอาไปไวที่วัตถนุั้นๆ 

... แตวาปรมัตถธรรมอยูที่นี่ เด๋ียวนี้ และอยูนดิเดียว ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เทานัน้.
...ที่เขาเรยีนอภิธรรมกนั จะไดยินคำวา กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร, กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูม ิอรูปาวจรภมูิ โลกตุตรภูมิ. ... นี้พวกศลี

ธรรมนี่ เขาบัญญตัสิิ่งเหลานี้ไวตอตายแลวทั้งนั้นแหละ, กามาวจรภูมิกไ็ปสวรรคโนน, รูปาวจรภมูิไปรูปพรหม ที่เปนพรหมโลก รปูพรหม, อรูปาวจรภมูิ 
พรหมโลกที่ไมมีรูป. เขาเพงเลง็กันตอตายแลวทั้งนั้น, โลกุตตรภมูิก็เปนพระอริยเจาเปนพระอรหันต...นี้เราอยากจะพูดในแงของปรมัตถธรรม วาจิตใจที่

มนักลับกลอกไปมาเดี๋ยวนี้ มนัไปอยูในกาม หรือมนัอยูในรูป หรือไปอยูอรูป หรือบางทีมันก็พนจากส่ิงเหลานี้. บางคราวจิตของเราสงบอยูเหนือส่ิงเหลานี้ ก็
เรยีกวาเปนโลกุตตรภมูิ แมวาช่ัวขณะ. เราไมเอาวัตถุไมเอาสถานที่ หรือไมเอาอยางที่เขาพดูๆ เขยีนๆ กนัไวสอนกันมา,...นั้นเขาพูดไวในภาษาศีลธรรม 

ภาษาบคุลาธษิฐาน. แตถาภาษาปรมตัถธรรม มนัอยูที่จิตใจที่มนักลับกลอกไปมา อยูในคนๆ หนึ่ง.
หรือวาใหมากกวานั้นหนอยก็คอืวา วยันีท้ำใหเปลีย่น...คนธรรมดาสามัญนี้ เกดิมาเปนเด็ก เปนหนุมเปนสาวนี้ มจีิตใจอยูในชั้นกามาวจรภูมิ, 

สิ่งที่ถูกใจที่สุดบชูาที่สุด ก็คอืเรือ่งเกี่ยวกับกามารมณ.
ตอมา เปนผูใหญขึ้นมา...ความรูสึกทางกามารมณกจ็ะคอยจางไปในเม่ือรางกายมนัเปล่ียนแปลงไป. ทีนี้ก็ ไปตดิอยูที่เรื่องรปูธรรม ทั้งหลาย, 

คือไปรักทรัพยสมบัต,ิ รักตวัรูปธรรมทั้งหลายนี้มากกวากามารมณ. นี้กเ็ปนมากอยูระยะหนึ่ง แมที่สุดไปชอบเลนของเลน เลนลายคราม เลนของเลน แม

แตนกเขา. นี้ก็ สงเคราะหอยูในเร่ืองรูปาวจร, ไปหลงใหลบูชาวัตถแุตไมตองเกี่ยวกับกามารมณพักหนึ่ง หรอืแมที่สดุแตหลงใหลในเร่ืองศลิปะการฝมือเสน

สอีะไรนี้ก็เหมอืนกัน.
นี้ถามนัจะเลือ่นไปอกี ก็เลื่อนไปยงันามธรรม คือเปนอรูป เร่ืองเกียรติยศช่ือเสียง เร่ืองสิ่งที่ไมมรีูป แมแตเร่ืองบญุกศุล เปนเร่ืองสงูสุด ก็บูชา

เรื่องนี้ กม็ีปญหาเรื่องนี้, จนกวาเมื่อไรมนัจะขึน้ไปถึงชั้นที่ ๔ ที่เรียกวา โลกุตตรภมูิ.
โลกตุตรภูม ิ– พนออกไปหมดจากสิ่งเหลานี้โดยมาเห็นวา เร่ืองกามารมณนี้มันก็เร่ืองทรมานโดยลกึซ้ึง, สวนรูปลวนๆ มันก็ยุงยาก, เร่ืองอรูป

มนักย็งัไมดับความทุกขสิน้เชิงได, ตองอยูเหนอืสิ่งเหลานี้. ... เมื่อมนษุยมคีวามกาวหนามากขึ้น คือฉลาดมากขึน้ ไดรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจาพระ

อริยเจาอยางทั่วถึง กส็ามารถที่จะดึงเอาปรมตัถธรรมในช้ันโลกตุตระนั้น มาใชแกปญหาในชีวติประจำวนั; แมแตที่ยังอยูในขั้นหนุมสาว แมไมไดมาก ก็ได

ตามสดัสวน พอถึงข้ันพอบานแมเรือนก็สามารถที่จะดึงเอาเร่ืองปรมัตถธรรม เพ่ือโลกุตตรภูมิขึ้นมาใช มากขึ้นๆๆ, ก็จำเปนจะตองใชมากขึน้ มิฉะนั้นแลวก็

จะมคีวามทุกขมากในการเปนคน อยูดวยกาม กามารมณ หรือทรัพยสมบัต ิดวยเกยีรตยิศชือ่เสยีงก็ตาม. กอ็ยาใหกามารมณ หรือทรัพยสมบตัิ หรือ

เกียรติยศช่ือเสียงนี้มันทำความเจ็บปวดใหมากเกนิไป, กม็ีความรูวชิาปรมตัถธรรมนี้เปนเร่ืองแกไข.
...การเขาใจอยางนี้ มันเปนวธิลีัดที่จะกาวหนาในทางธรรมมาก. ถาไปถือเสียวาตองตายแลวจึงจะได แลวมันจะตายอกีรอยหนพนัหนจงึจะ

ได, นี้กเ็ลยเปนคนหมดหวงั แลวกไ็มสนใจอะไร แลวนั่นแหละจะเวยีนหาความเลวไดไมทนัรูตวั เพราะไมมหีวังจะกาวไปๆ อยางแนนอน. การศึกษาเร่ืองนี้
ใหถูกตอง, มนัจึงเปนเร่ืองที่มีประโยชนมาก.

... เอาละเปนอนัสรุปความไดวา ศีลธรรมนั้น คอื ระเบียบสำหรับคนที่ยังมีตัวตน, ปรมัตถธรรม คือระเบยีบสำหรบัคนที่จะไมมตีัวตน หรือไม

มตีัวตนแลว. นี่ถาความเขาใจอันนี้ยังชัดเจนอยู พวกคุณจะไมทะเลาะกันในเร่ืองการปฏบิตัิ ทำไมจะตองทำอยางนี้, ทำไมจึงทำอยางนั้น. ... ความทกุข
บางอยางมนัเปนเร่ืองของศลีธรรมของคนธรรมดา กแ็กไปดวยเรือ่งของศีลธรรม, แตความทกุขบางอยางมันเปนเร่ืองปรมัตถธรรม...มนัจะตองแกดวย
ระบบของปรมตัถธรรม.

 (ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๑๗๗ – ๒๒๗)
 

...ความแตกตางกันระหวางศีลธรรมกบัปรมัตถธรรม มคีวามมุงหมายคนละอยางและก็อยูกนัคนละระดับ แลวก็มีลักษณะราวกบัวาจะคดั

คานกนั, แตไมจำเปนจะตองคัดคานกัน คือมันชวยกันทำหนาที่คนละระดบั. ดงันั้นทั้งสองอยางก็เปนธรรมศาสตรา คือ จะชวยตดัปญหาสังคมไดดวยกนั

ทั้งนั้น ดงันั้น จึงกลาวไดวา ปญหาของสงัคมมนักม็ีอยูเปนสองระดับ.
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...ผมกเ็คยพูดแลวพดูเลา วาชีวิตนี้ตองเทยีมดวยความสองตวั หรือวัวสองตวั หรอืมาสองตัว แลวแตจะเรียก; ตัวหนึ่งเปนเร่ืองทางรางกาย, 
อกีตัวหนึ่งเปนเรื่องทางจติทางวญิญาณ, แมวารางกายมันจะตองเกี่ยวของกันอยูกับจิต แตปญหามันตางกัน, ปญหาของจิตลวนๆ นั้น มันตางกนักบั

ปญหาของรางกาย แมที่วามนัเกี่ยวของกันอยูกบัจิต.
ที่นี้ ปญหามันยังขยายตวัออกไปได คือวา ทางรางกายนี้ มนัยงัขยายตัวออกไปไดถงึทางสงัคมอกีสวนหนึ่ง... มองออกไปขางนอกจากรางกาย 

มนักไ็ปเจอะสังคม. นี้ถามองเขามาในรางกาย ในสวนลกึของรางกาย นี้มนัไปเจอะ เรื่องจติ หรือ เรื่องวิญญาณ เร่ืองจิตใจ ซ่ึงจะตองเรียกวาเร่ืองทางฝาย

วิญญาณไวทีกอน คอื spiritual นั่นแหละ แลวกม็ีปญหาตรงที่เรื่องรางกายทั้งหลายทาง physical และกน็อกออกไปจากรางกายรอบๆ ตวัออก

ไปมันก็มเีร่ืองของสงัคมของ social. ...มนัสองชั้นหรือสามช้ัน. ผมชอบเรียกวาสองชั้นเสมอ คือวาทางรางกายหรือทางฝายวัตถนุั้นมันอยางหนึ่ง, ทาง
ฝายจิตฝายวิญญาณมนัอยางหนึ่ง, แตแลวมันแยกออกเปนสามฝาย คือ ปญหาทางสังคมอยูขางนอก, แลวปญหาที่รางกายโดยเฉพาะนี้อยูตรงกลาง 

แลวปญหาขางในลึกสุดคือปญหาทางจิตทางวิญญาณ.
นี้ปญหาทั้งสามอยางนี้ จะแกดวยอะไร, จะตัดออกไปดวยอะไร, กพ็อมองเหน็กนัไดทุกคนวา ปญหาทางสังคมหรือทางรางกายนี้ มนัเปน

เรื่องที่อาจจะแกไดดวยศีลธรรม... นี้เราจึงถือวาศีลธรรมตั้งอยูในฐานะเปนศาสตราแหงปญหาสงัคมนี่เปนสวนใหญ. โดยที่นับเอารางกายเราคนหนึ่ง เขา
ไปผนวกกบัสังคมทั้งส้ิน, เปนเร่ืองของสังคมโลกไปเลย ที่เหลอืก็เปนเร่ืองจิตใจลวนๆ.

...การบังคับตนเอง เปนรากฐานของสิ่งที่เรียกวาศลีธรรม; ถาเราไมยอมบังคับ ไมยอมอดกลั้น ไมยอมอดทน เพราะทำไปตามกิเลส มันก็ทำ

ชัว่ไดเทานั้นแหละ... การบงัคบัตนเองนี้ มนักเ็นื่องไปถึงธรรมะบางอยาง ที่สำคัญอยางยิ่งก็คอื ความละอายและความกลัว. หริ ิแปลวาความละอาย...ไม
ใชวาคนเหน็แลวจะละอาย ถึงคนไมเหน็กล็ะอาย, อยางนี้กเ็รียกวาหริ ิความละอายแกใจ, นี้กลัวความชั่ว ไมมีใครเห็นก็กลวั, ไมใชกลวัติดคกุติดตะราง 
หรือไมใชกลวัเขาจะจับไปลงโทษ; แตวากลัวความชั่วกลัวบาป อยางนี้ก็เรยีกวาโอตตปัปะ เทานี้กจ็ะพอกนัแลว. ถาวาคนเรามีหิริและโอตตัปปะ แลวตั้ง

ตนอยูดวยการบังคับตนเอง ศีลธรรมจะดีหมด.
นี้ถาเราจะมองกันในรูปสงัคม...ความเห็นแกตวัเปนจุดตั้งตนของความไมมีศีลธรรม คือเปนจุดตั้งตนของความยุงยาก ที่เรียกวาวกิฤตการณ 

ทีแรกคนปาอยูกันอยางเสมอภาค, ไมมใีครเอาสวนเกิน. พอคนเห็นแกตัวเอาสวนเกนิ วกิฤตการณกต็ั้งตน จนตองมีนั่นมีนี ่มีกฎหมายตองลงโทษตองอะไร

กันขึ้นมา. ฉะนั้นความไมเหน็แกตวันัน่แหละ เปนรากฐานทั้งหมด คือวา ความไมเห็นแกตัวจะทำใหเกดิความถูกตองทัง้หมด ในทุกแงทกุมุมของสงัคมนี่, 
พอเกิดเห็นแกตัวก็ผดิแลว.

ความเหน็แกตัวเปนจุดตั้งตนของปญหา เพราะวามนัเอาสวนเกินกัน; ถาคนเราไมเห็นแกตัว มนักเ็อาเทาที่ควรจะเอาเทานั้น, เชน นกตัวหนึ่ง

ก็กินอาหารพอกระเพาะหนึ่ง ไมมีตวัไหนเอาสวนเกนิ, พอมาถงึคนมันก็เอาสวนเกนิ มากเทาไรยิ่งด ีก็เรียกวามีการกอบโกยสวนเกิน. ถามีศีลธรรมก็ตองไม
มกีารกอบโกยสวนเกนิ. อยาหาวาผมพูดการเมือง หรือวามาสอนการเมืองกันแลว, แตวาโลกมันกำลังยุงยากลำบาก เพราะวามันมกีารกอบโกยสวนเกนิ. 
ปญหาการเมอืงทั้งหมด มันขึ้นอยูที่การกอบโกยสวนเกนิ; ฉะนั้นอยากอบโกยสวนเกนิ.

ทุกคนอยูตามที่พอดพีอสมควรแกฐานะ แลวโลกนี้จะเปนสขุ, ถาใครมีสวนเกนิ คนนั้นตองสละสวนเกินใหแกสังคม, อยามีสวนเกนิ. เชนวา
คุณเปนพระ คณุมไีดแตจีวรสามผนื กับบาตรใบหนึ่ง, พอจวีรผืนที่สี่มา วนิยับัญญตัไิวใหวิกัป, ถาคุณไดบาตรใบที่สองมา ตองเลือกเอาแตใบเดยีว, จะ
ทำกฏุิแคชัว่เจด็คืบสิบสิงคืบนี้, ทุกอยางมันจะมสีวนเกินมไิดสำหรับภิกษสุงฆ. นี้ถาพวกอุบาสกอบุาสกิาถาเช่ือพระพุทธเจาก็จะเอาสวนเกินไมได, คือ
โลภมากไมได เพราะมีหลกัอยูวา อติโลโภ ห ิปาปโก – โลภเกินนั้นลามก. ...ฉะนั้น เศรษฐีคร้ังพุทธกาลไมใชเปนอยางนายทนุสมยันี้, คอืผูที่ใชสวนเกิน
เพื่อทำประโยชนทางสงัคม มบีาวไพรทาสกรรมกรมากมาย ชวยกนัผลติ ชวยกันใหมนัเปนสวนเกนิขึน้มา แลวเอาไปใหสงัคม, การกินอยูการเปนอยูแตพอ
เหมาะสมนี้ มันก็ไมมปีญหา. แลวถามสีวนเกินเกิดขึ้น เทใหสังคม, ถาตามหลกัพุทธบริษัทในพุทธศาสนา ศลีธรรมตองเปนอยางนี้.

...นี้ปญหาอะไรเหลอือยู ก็คอืปญหาทางวญิญาณ [เกิดจาก]จิตใจหวัน่ไหวสะเทือนไปตามอารมณทั้งหลายที่มากระทบ...ทีนี้ เม่ือมีปญหา

ทางวญิญาณ มันก็ตองมีการแกในทางวิญญาณ ... จะตองใชสิ่งที่เรียกวา ปรมตัถธรรม ในฐานะเปนธรรมศาสตรา อนัสูงสุด คมเฉียบ จะตดัปญหารุงรัง

ตางๆ ใหตนหลดุออกไปได. ...ปรมตัถธรรมที่จะมาแกปญหาทางวญิญาณได ตองเปนเร่ืองสุญญตา วางจากตวักู – ของกอูยางที่พระพุทธเจาทานไดตรัส

แกอุบาสกพวกนั้น ที่ไปถามวาอะไรดีที่สดุ สูงสุดสำหรับฆราวาส, ทานก็ตรัสวา ธรรมะทั้งหลายที่เนือ่งดวยเร่ืองสุญญตา; ฉะนั้นถอืเอาตามคำพระพุทธเจา
ก็แลวกัน วาเร่ืองสุญญตาความวางนัน้เปนสงูสดุแมสำหรับฆราวาส.
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...คำสอนของพระพุทธเจาทั้งหมดสรุปรวมลงแลว มนัไปอยูที่ประโยคที่วา “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” นั่นแหละคือยอดของปรมัตถธรรม – 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อนัใครๆ ไมควรยึดม่ันถือม่ัน คอืไมควรไปมั่นหมายเขาวาเปนตัวกหูรือเปนของกู.
อภธิรรมซึง่เปนช่ือของคัมภีรนั้น อยาไดเขาใจวาเปนปรมัตถธรรมที่มคีวามมุงหมายในที่นี้. ปรมัตถธรรมที่มีความมุงหมายในที่นี ้คือการปฏิบัติ

เพื่อความไมยึดม่ันถือม่ันในสิ่งใดโดยความเปนตัวกู – ของกู, หรือจะเรียกอยางที่เราตองการเอาเปนประโยชนวา การปฏิบตัิที่สามารถดบัทุกขในสวนที่ลกึ

ซึง้ทั้งหมดไดโดยตรง สามารถดบัทุกขได ตัวธรรมบางอนัมันไมสามารถนะ หรือมนัไมดบัทุกขก็มี, แตมันตรงกนัขาม, บางอันไมสามารถจะดบัความทกุขที่
เปนสวนลกึ มันดับไดแตสวนต้ืนๆ. ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตรสัเตือน อนาถบิณฑิกะวา นอกจากจะทำบุญเลี้ยงพระบำรุงศาสนาแลว ขอใหสนใจเรื่อง

ปวเิวกดวย, แลวมันอยูในสวนลึก มนัจะดบัทุกขได โดยตรงไปยงัความทุกขสวนที่มนัลึก.
...หมายความวา ทานมไิดหามหรอืตรัสตำหนิวา ทำบญุทำทานอะไรนี้มันเปนเร่ืองผดิ, มนักเ็ปนเร่ืองถกูและควรทำ บำรุงศาสนาใหมีอยูเปน

ประโยชนแดคนตอไป. นี้เปนเร่ืองถูกเรื่องหนึ่ง แตมันยังไมใชปวเิวก. ปวิเวกคอืความสงบสงดัจริงๆ ไปแสวงหาปวิเวกดวย หรือวเิวกเฉยๆ ก็เหมอืนกันคอื

ความสงบสงัด ทางกายก็มเีวลาอยูในที่สงบสงดั ไมถูกรบกวนในทางกายกันบาง แลวมันจะสบายอยางไรก็ไปรูเอาเอง. อยางที่ ๑ นี้เรียกกายวิเวก. อยางที่ 
๒ เรยีกวา จิตตวเิวก คือจิตไมถกูนวิรณกเิลสเปนตนรบกวน กส็บายยิง่ไปกวานั้น, เชนรูจักทำจติใหเปนสมาธ ิจิตนี้กไ็มถูกนิวรณ เปนตน รบกวน, สบายยิ่ง
ขึ้นไปอกี ยิ่งกวากายวิเวก ถาไปไดถึงข้ันสงูสดุ. อยางที่ ๓ เรียกวา อุปธิวเิวก คอื หมดกิเลสส้ินเชงิ เม่ือหมดกเิลสส้ินเชิง คือหมดทัง้รากเหงาของกิเลส อนุสยั

ของกเิลสแลว มันก็เปนอันวาไมมกีเิลสรบกวนโดยประการทั้งปวง, คือถึงขัน้สูงสุด มีความสะอาด สวาง สงบ ถึงทีสุ่ด อยางนีก้ว็ิเวกถึงที่สุด คำวาวเิวก มันมี

อยูอยางนี้ ใหสนใจวเิวก ทำวิเวกนี้ ใหเกดิขึ้นบาง.
...จะขยายความเร่ืองนี้อีกหนอยกไ็ด ปฏิบตัิดับทกุขในสวนลึกทั้งหมดและโดยตรง, ความทกุขที่สวนลึกมอียูที่มเีงินหรือช่ือเสียงอำนาจ

วาสนาดับใหไมได นี่เรียกวาสวนลกึ แลวกม็ีอยูมาก, ตองดับทางทุกขนั้นโดยตรง. นี้คอื การมีชีวิตอยู อยางถูกตอง, หรือมีจิตประกอบอยูดวยความไมยดึ
มั่นถอืมั่น เปนจิตที่ทำใหชีวิตนี้มันถูกตอง, มกีารเปนอยูอยางถูกตอง สามารถที่จะทำอะไรก็ได พดูอะไรกไ็ด คิดอะไรก็ไดถกูตอง, แลวตามหนาที่ที่มนษุย
จะตองกระทำ เราทุกวันนี้ ก็มีหนาที่นี้ คอืตองมีการทำ การพดู การคิด แลวกใ็หมันถูกตอง ไปตามหนาที่ที่เราจะตองกระทำ.

ถูกตองนั้น คอืปราศจากความหมายมั่น หรือรูสึกสิ่งใดดวยความโงความหลงวาเปนตัวกูบาง วาเปนของกูบาง เพราะวาเราโงเร่ืองนี้กันมา

ตั้งแตเกดิ...ที่จะมั่นหมายอะไรเปนตวักูเปนของกนูี้แลวมนัจะตายเปลา. ตอนสดุทายนี่ตองรูจักตามจริง แลวกใ็หมันสลายไป ใหความหมายม่ันเปนตวักู – 

ของกนูี้มันสลายไป จะพบกับความวาง คือพระนพิพาน แลวไมมีความทกุข, ปราศจากกเิลสทั้งหลายที่มาจากอวิชชา เพราะมันปราศจากอวิชชาซ่ึงเปนตน

ตอแหงกิเลสทั้งหลาย. อวิชชาก็คอืความไมรูวาธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ไมควรยึดมั่นถอืมั่นวาตวัก ู– ของกู นั้นแหละคอืตัวอวชิชา.
ทีนี้ เม่ือปราศจากส่ิงที่หมนหมองมดืมวัมหาศาลนี้แลว ก็เปนจิตใจที่สวางไสว, จึงมสีติ มสีัมปชัญญะ มปีญญาอยูเตม็ มสีติระลึกได มี

สมัปชัญญะหรอืความรูที่ระลึกไดนั้นอยูตลอดเวลา แลวมีปญญาถูกตองตามที่เปนจริง คอืไมมีอะไรที่ควรยดึม่ันถือม่ัน. ฉะนั้นในการที่เปนอยูในโลกนี้ แม
เปนฆราวาส ก็จะตองเปนอยูดวยสติ สมัปชัญญะ และ ดวยปญญา.

ไปศึกษาโดยรายละเอยีดเอาเองกเ็ห็นไดวา อยูโดยปราศจากความหิวทะเยอทะยาน ที่เรียกวาเปนเปรต หิว ทะเยอทะยานเมื่อไรก็เปนเปรต

เมื่อนั้น. อยาอยูดวยความหวิทะเยอทะยาน อยางนั้น นี้ปราศจากความทกุขทั้งปวงโดยแนนอน. สิ่งที่ทนไดยากนี้ก็เรียกวาความทุกข มดืมนทในจิตใจก็
เรยีกวาความทุกข หนักอึ้งอยูดวยภาระทางจิตใจกเ็รียกวาความทุกข, วุนวานอยู เรารอนอยู กเ็รียกวาความทุกข, แมจะเจ็บปวดอยูก็เรียกวาความทกุข.

ฉะนั้น ตองมอีุบายอนัหนึ่งทีว่า ขจัดความทุกขเหลานี้ออกไปได ดวยธรรมที่เรยีกวาความไมยดึม่ันถือม่ันหรือปรมตัถธรรม. อยารับเอาความ
เกิด ความแก ความเจ็บ ความตายเปนตนนี้ มาเปนของตน, แมมนัจะมีความเกดิ ความแก ความเจ็บ ความตาย อยูตามธรรมชาต ิจิตมันก็เกงมาก เขม

แข็งมาก ถึงกับสลัดออกไปจากความหมายมั่นเปนตัวกู – ของกู, มนัก็รูสึกเปนทกุขนอย กระทั่งวาไมเปนทุกขเลย, เจบ็ปวดแตที่รางกาย แตไมเจ็บปวดที่

จิตใจหรือที่วญิญาณ เลยเปนสขุตลอดเวลา, เวลาทำงานก็เปนสขุ, เวลาบริโภคผลงานก็เปนสขุ, เวลาพกัผอนกเ็ปนสขุ, นี้เรียกวาปฏิบตัถิกูตอง.
ในทางปฏบิัติช้ันลึกซ้ึงช้ันสูงสุด ก็จะพดูกันใหเปนเรือ่งสรุปความก็เรียกวา รักษาจติที่มนัไมรูจกัเปนทุกขไมมกีเิลสนี้ไวใหได, ตามธรรมดานี้จิต

เปนประภสัสร นี้เปนพระพุทธภาษิตโดยตรงวา ปภสฺสรมิทํ ภกิขเว จิตฺต ํ– จิตนี้ประภสัสรรุงเรืองสวางไสว แตแลวเศราหมองเพราะกเิลสจรมาครอบงำเปน

คราวๆ. นี้การปฏิบตัปิรมตัถสูงสุด ก็คอืปฏบิัติใหฉลาด อยาใหกิเลสเกิดขึ้นครอบจิตประภัสสร มนักค็งประภัสสรไปเร่ือยๆ จนตายตวั จนไมมีการเศราหมอง 

เพราะวาไมมกีเิลสเกิดข้ึนครอบงำจิตประภสัสรได, มนักเ็จริญไปในทางที่รู จนสะอาด สวาง สงบ...มคีวามแจมแจงอยูดวยความรูเร่ืองอนิจจงั ทุกขงั 

อนตัตา เปนตน ซ่ึงมนั จะสกัดกั้นตนเหตแุหงความเศราหมอง หรือกิเลส, ทำลายตนเหตุ คอืความเคยชินที่จะเกิดกเิลสเสยีได. รูเร่ืองความจริงทั้งปวงของ
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สิ่งทั้งปวงเชน ไมเที่ยง เปนทกุข เปนอนตัตา เห็นอยูเปนประจำ มีสตคิวบคุมความเผอเรอที่จะเกิดอวิชชาขึ้นในจิตใจ. นี้เรียกวา รู วธิปีองกันและแกไข ในที่

สดุกไ็ปอยูในรูปเรื่องของอริยสจัจ ทัง้สีป่ระการ รูเร่ืองทุกข, เหตุใหเกิดทุกข, ความดบัทุกข, ทางใหถึงความดบัทุกข...
เปนอันวา เร่ืองปรมัตถธรรมนี้คือ สิ่งที่จะเปนศาสตรา หรือธรรมศาสตราอยางสงูสดุ ซ่ึง จะแกปญหาเร่ืองทางจิตวญิญาณโดยเฉพาะ. 

 (ธรรมศาสตรา (เลม ๑), ๒๕๔๗: ๑๙๘ – ๒๓๗)
 

ธรรมชาติแหงความเปนพทุธะ ดั้งเดิมของเรานั้น โดยความจรงิอันสงูสดุแลว เปนสิ่งที่ไมมีความหมายแหงความเปนตัวตนแมแตสัก

ปรมาณเูดยีว. สิ่ง นี้ เปน ความวาง, เปนส่ิงทีม่ีอยูในที่ทกุแหง สงบเงยีบและไมมีอะไรเจอืปน; มนัเปนศานตสิุขที่รุงเรืองและเรนลบั; และก็หมดกันเพยีง
เทานั้นเอง. จงเขาไปสูสิ่งนี้ใหลึกซ้ึงโดยการลืมตาตอมนัดวยตัวเธอเองเถิด. ๒๘

(คำสอนฮวงโป, มมป., ๑๕)

พระพุทธองคไดตรสัวา : “ธรรมสภาวะ นี้ เปนสิ่งซึ่งไมมทีางที่จะถูกแยกเปนฝกฝายโดยเดด็ขาด เชนไมเปนของสงูหรือของตำ่, และมนัมีช่ือวา 

โพธิ” สิ่งนี้ คือจิตลวนๆ ทีก่ลาวแลวนั่นแหละ. มนัเปนสิ่งที่ใหกำเนิดของทุกๆ สิ่ง. และไมวาจะปรากฏออกมาเปนแมน้ำ และภเูขาในโลก ซ่ึงมรีูปราง หรือ

เปนสิ่งอืน่ทีไ่มมีรปูราง หรอืเปนส่ิงที่ซึมแทรกอยูทั่วสากลโลกก็ตาม มนักย็งัเปนสิ่งซ่ึงไมมีทางที่จะถกูแยกเปนฝกฝายโดยเด็ดขาดอยูนั่นเอง, ไมมีทางที่จะ
เกิดสมญานามตางๆ เชน สมญาวา “ตวัเอง” หรือ “ผูอ่ืน” ขึ้นมาไดเลย. ๓๑

 (คำสอนฮวงโป, มมป., ๑๖)
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๓.
กฎ



กฎ

พดูภาษาธรรมะอนัลกึซ้ึง พูดภาษาวิญญาณอนัลึกซ้ึง วา ทกุส่ิงมันออกมาจากตนเหตุ

อนัเดยีวกัน, หรือถามันเปนสัตวมีชีวิต มันก็เปนลกูที่ออกมาจากแมตัวเดียวกนั, หรือจะพดูรวมกนัทัง้สิง่ที่มีชีวิตและไมมชีีวติ กต็องพดูวา ทกุสิง่มันออกมา

จากสิ่งหนึ่ง ซ่ึงมเีพียงส่ิงเดียว แลวมอียูกอนส่ิงทั้งปวง มีอยูในที่ทกุแหงทกุเวลา สิ่งนั้นคือกฎ.
(ไกวลัยธรรม, ๒๕๔๖: ๕๖)

นี่ สรุป กันไวทีหนึ่งกอนกไ็ดวา ไกวลัยธรรมหรือกฎ เร่ืองสามัญญลักษณะ. กฎแหงสามัญญลักษณะนีเ่ปนพระเจาของการสรางสิ่งใหมๆ  เร่ือย

ไป คอื ความเปลี่ยนแปลง. และกฎแหงอิทัปปจจยตานี ้เปนพระเจาแหงกรรม คอืเปนความแนนอนตายตัวแหงกรรม ที่วาทำลงไปอยางไร จะตองไดผล

อยางไร. ทนีี้ กฎแหงอริยสัจจ เปนพระเจาแหงการชวยใหรอด หลังจากที่ไดทำผิดมาพอสมควรแลว.
อยากจะถามวา ใครรูสกึกระดากปากบาง ที่จะเรยีกส่ิงเหลานี้วาพระเจา? อาตมาไมรูสึกกระดากปากเลย ที่จะเรียก กฎเกณฑเหลานี้ วาพระ

เจา เพราะวามัน เปนพระเจาจริง ...ตายตัวแนนอนเฉียบขาด อยางกฎเกณฑของสามัญญลักษณะ ของอิทัปปจจยตา ของอริยสัจจ นี้ ไมมีขอบกพรอง ที่

ตรงไหนเลย ...มนัมีความหมายตรงตามลักษณะของพระเจาทกุอยางเลย แตจริงกวา, และที่สำคญัที่สุด ก็คอืขอที่วา มีไปเสยีทั่วทุกหนทุกแหง ทุกเวลา 

ทุกอากัปกิริยา ทุกสถานการณของสิ่งทั้งปวง จึงตองเรียกใหเปนพเิศษวาไกวัลย, กเ็รียกวาไกวัลยธรรม เพราะวาเปนธรรมเทานั้น ไมใชเปนบุคคล ก็เลย

เรยีกวาไกวลัยธรรม มีอยูในที่ทกุหนทกุแหง.
(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๗๕)

กฎแหงสามญัญลกัษณะ : ไตรลักษณ

กฎแหงสามญัญลกัษณะ คือกฎแหงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่มนัเปนพระเจาของ

การสรางส่ิงใหมๆ เร่ือยไป. ลองคิดดเูถอะ ถามนัเที่ยง มนัไมเปล่ียนแปลงไดแลว ส่ิงใหมจะเกิดขึ้นมาไดอยางไร? มนัตองอาศัยการยักยายเปล่ียนแปลง
เรื่อยไป ส่ิงใหมๆ จึงจะเกดิขึ้น, ...แลวมันตองเปลี่ยน มันอยูนิ่งไมได, มนัมีอะไรอนัหนึ่งบงัคบัใหตายตวัอยูอยางนั้นไมได ตองเปล่ียน. ...จะเรียกวาพระ
เจาของการสรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเร่ือยกไ็ด. กฎแหงความเปล่ียนแปลงนั่นแหละคอืพระเจา, เปนพระเจาที่จะสรางส่ิงใหมๆ ขึน้มาเร่ือยไมซ้ำเกา.

(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๗๕)

สิ่งที่เรียกวาไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ตั้งอยูในฐานะเปนหัวใจศาสนา : กลาวคือเปนหวัใจของพระพุทธศาสนาดวยเหมอืนกัน 

ซึง่เลง็ไปในทางความรู หรือความจริง; ไมเหมอืนเร่ืองศลี สมาธิ ปญญา. เรื่อง ศลี สมาธ ิปญญา นี้ ระบชุัดลงไปที่ตวัการกระทำ วาตองทำอยางนั้นๆ อยาง

นั้นจึงเปนหวัใจของพุทธศาสนาที่เหน็ไดโดยงาย; สวนเร่ือง ไตรลักษณ คอืไมเที่ยง เปนทกุข เปนอนตัตา นี้เปนหวัใจของพุทธศาสนาในสวนปญญา, หรือ
สวนการรูแจงแทงตลอดเปนสวนใหญ. 

…”สิ่งที่เรียกวาพระไตรลักษณนั้นอยูที่เนื้อที่ตัว ทั่วไปทัง้เนื้อทั้งตวัของเรา”, จะเปนรูปหรือเปนเวทนา หรือเปนสัญญา สังขาร วญิญาณ สวน

ไหนๆ กต็ามของส่ิงที่มีสมมติวาตวัเรานี้ลวนแตมีลกัษณะเปนไตรลกัษณ คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ทั้งนั้น; นี่คือพิจารณาสวนขางในของตัวเรา.
ขางนอกตัวเรา บุตร ภรรยา สามี ของเราก็เปนอยางนั้น; ที่เลวไปกวานั้น ทรัพยสมบัตพิัสถาน วัว ควาย ไร นา เงนิ ทอง ขาวของ อะไรๆ มนัก็

เปนอยางนัน้เชนเดยีวกัน; คือชวนกันรูจักความมลีักษณะไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ทั่วไปใหหมดทั้งโลก, ในบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เปนสังขาร 
เปนอยางนีท้ั้งนั้น. แมจะถูกใครยึดถือวาของตน หรือไมถกูใครยดึถือวาของตน มนักเ็ปนอยางนี้ทั้งนั้น; ไมวาจะเวลาไหน ยุคไหน มันก็ลวนแตเปนอยูอยาง

นั้น ไมมีใครบงัคบัได มนัมีลกัษณะเหมือนกบัเปนพระเจาเสียเอง. ฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงตรัสวา :-
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, เพราะวาตถาคตทั้งหลายเกดิขึ้นก็ตาม หรือเพราะวาตถาคตทั้งหลายไมเกดิขึ้นก็ตาม; ธาตุนั้นยอมตั้งอยู โดยความเปน
ธัมมฐิติเปนธมัมนยิาม วา : สงัขารทั้งหลายทัง้ปวงเปนอนจิจัง เปนของไมเที่ยง สงัขารทั้งหลายทัง้ปวงเปนทุกข ธรรมทั้งหลายเปนอนตัตา. 
ตถาคตไดรูพรอมเฉพาะแลว เขาถึงพรอมเฉพาะแลวซ่ึงธรรมธาตุอนันั้น. คร้ันรูพรอมเฉพาะ ถงึพรอมเฉพาะดงันั้นแลว, ยอมแสดง, ยอม
บญัญัติ, ยอมตั้งไวเฉพาะ, ยอมเปดเผย, ยอมจำแนก, ยอมกระทำใหเปนของงาย วา สงัขารทั้งหลายทัง้ปวงไมเที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวง

เปนทุกข ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา ดังนี้. 

นี้คือพระพุทธภาษิตในพระบาล ีตกินบิาต อังคุตตรนกิาย, และยงัมทีี่อ่ืนอกี. ขอใหทานทั้งหลายกำหนดจดจำขอความนี้ไวดวย; …บรรดา

สิ่งทั้งหลายที่เปนสังขาร คอืมเีหตุปจจยัปรุงแตงแลว ก็ยอมไมเที่ยง และเปนทกุข. บรรดาส่ิงทั้งหลายทั้งที่เปน สังขาร ทั้งที่เปน วิสงัขาร กล็วนแตเปนอนัตตา 

: ไมมีภาวะแหงความเปนตัวเปนตน.
(โอสาเรตพัธรรม, ๒๕๓๘: ๔๔๐ – ๔๔๒)

ขางนอก คือรปู เสียง กล่ิน รส สมัผสั อะไรกต็าม อยูขางนอก ก็พจิารณาเห็นวาไมเที่ยง

ไดงาย, เพราะนี่ไมสูจะลกึซ้ึง, เพราะเราเห็นความเปล่ียนแปลงอยูเสมอ, เพราะเร่ืองรูป เร่ืองเสียง เร่ืองกลิ่น เร่ืองรส นี้เหน็เปล่ียนแปลงอยูเสมอ.
ทีนี้ ขางในนี้ มนัเห็นยาก หรือวามนัลึกซ้ึงกวานั้น คือวาตวัจติใจหรอืนามธรรมทีจ่ะมาเปนวิญญาณ เปนอะไรทำนองนี้ มันไมเที่ยงรายไปกวา

นั้นเสียอีก แลวมนัไวยิ่งกวาสิ่งทั้งหลายไปเสยีอีก. …ความไมเที่ยงของสิง่ที่เปนนามธรรม เชนจิตเปนตนนี้ นากลวัมากถามองเห็น, ถาเปนส่ิงที่มองเห็น 

มนัไมเที่ยงอยางรุนแรง อยางรวดเร็ว อยางกวางขวาง อยางนาอนัตรายที่สดุ.
...เราจะมานั่งดูแตวาขางนอกเปลี่ยนแปลง, ขางนอกเปล่ียนแปลง, แลวไมรูวาขางในมันก็เปล่ียนแปลงยิ่งกวานั้น; อยางนี้แลวมันจะเห็น

อนจิจังนอยมาก. ถาไปเห็นที่ความเปลี่ยนแปลงของจิตแลวกจ็ะเรียกวาเหน็หมด. ขางนอกมันเปลีย่นแปลงเทาไร จติมนักร็ูไดเทานั้น; ถึงจิตอาจจะรูไดหมด 

เทาที่ความเปลี่ยนแปลงขางนอกมันเปลี่ยนแปลง; แตจิตที่เปล่ียนแปลงเองนี้ มนัรูของมนัเองยาก. เพราะฉะนั้น เราจึงโง เราจึงมอีวิชชา; ก็เพราะเหตุที่วา 

จิตมนัรูจักตวัมันเองไดยากที่สดุ. มนัมีความเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากมาย มนักไ็มรูสกึ; ...นี่ตองใหรูจักความเปลี่ยนแปลงขางใน คอืจิตที่จะรูสกึความ

เปลี่ยนแปลงขางนอกขางในนั้นใหมากพอกนั จึงจะเรียกวา รูจักความเปลี่ยนแปลงหรืออนจิจัง.
ทีนี้จะบอกตอไปถึงขอทีว่า ในสามอยางนี้ คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา สามอยางนี้ การเห็นอนิจจัง นั้นนะ เปนส่ิงทีส่ำคัญที่สดุ ถาไมพอแลว จะ

ไมเหน็ทกุขัง อนัตตา; และยิ่งกวานั้น มนัยงัเปนเหมือนปากประตู ซ่ึงตองผานกอน; จะตองเห็นอนิจจังใหพอ ใหถูกตอง, แลวกก็อนดวย, แลวก็จะเห็นทุก
ขงั อนตัตา ไดเต็มที่และงายขึ้น.

ในพระบาลีมากแหง เม่ือจะตองกลาวแตสิ่งเดียว ไมกลาวทั้งสามสิ่ง แลวก็จะแสดงอนจิจังนีก้อน หรือเพียงส่ิงเดียว หรืออยางรุนแรง; …
เพราะวามันสำเร็จประโยชน; เพราะวาถาเหน็อนิจจัง แลวมันเบื่อหนายคลายกำหนัดได, แลวมันผานไปทางทุกขังและอนตัตา โดยไมรูสกึตัวได โดยไมรู

สกึตวัได, ฟงดูเถอะ. ถาเหน็อนิจจังเตม็ที่แลว มนัจะเกิดความเบื่อหนาย นิพพิทาวิราคะไปไดเลย.
(ไกวลัยธรรม, ๒๕๔๖: ๘๒ – ๘๕)

 
กฎแหงอิทัปปจจยตา – ปฏจิจสมุปบาท – กรรม

มรดกที่ ๑๗๔ : พทุธศาสนากม็ีพระเจา แตมใิชพระเปนเจาอยางบุคคลหรือเปนจิตวญิญาณที่มีความรูสกึอยางบคุคล : หากแตเปนกฎของ
ธรรมชาติที่เรียกวาอทิปัปจจยตา ปฏิจจสมปุปาโท ทีส่ามารถสรางพระเจาอยางบุคคลขึ้นในหัวใจของมนุษยผูไมอาจจะรูจักพระเจาที่แทจริง. อยาคิดวา
พทุธศาสนาไมมพีระเจา.

(มรดกที่ขอฝากไว, ๒๕๔๑: ๑๘๕)
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อทิปัปจจยตา คอืคำยอของเร่ืองปฏจิจสมุปบาท โดยมีใจความแตเพียงวา “เม่ือมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ ยอมเกิดขึ้น”, ตลอดถงึปฏปิกขนยัที่
กลบักันอยูดวยในตัว คอืวา “ถาไมมสีิ่งนี้ๆ เปนปจจัย ส่ิงนี้ๆ ไมเกิดข้ึน”. ถาจะกลาวในรปูของปฏิจจสมุปบาท ก็กลาวยืดยาว โดยขยายออกไป ตั้งแตอวิชชา

เปนปจจัยใหเกิดสงัขาร, สงัขารเปนปจจัยใหเกดิวิญญาณ ฯลฯ กระทั่งชาตเิปนปจจัยใหเกดิชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนสัอปุายาส, พรอมทัง้ฝายดบั 

ที่วา เพราะอวิชชาดบั สังขารจึงดับ, เพราะสังขารดบั วิญญาณจึงดบั ฯลฯ กระทั่งชาตดิบั ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนสัอปุายาส จงึดบั, ดังนี.้
อกีอยางหนึ่ง คำวา อทิัปปจจยตา มคีวามหมายกวางทั่วไป จะใชกบัรูปธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง กย็งัได, เปนกฎวิทยา

ศาสตรทั่วไปก็ได, สวนปฏิจจสมปุบาทนัน้ มุงหมายใชเฉพาะเร่ืองเกดิทุกข และดบัทุกข โดยตรง ในพุทธศาสนาเทานั้น. แตถงึอยางนั้น ใจความสำคัญกค็ง

มอียางเดียวกนั คอืแสดงถึง กระแสแหงปจจยั และส่ิงที่เกิดตามปจจยั เปนสายยดืยาวไปเทานั้น. 
(อทิัปปจจยตา, ๒๕๓๗: [๒๕])

 
คำแปลกๆ วาอทิปัปจจยตานั้นขอใหชวยสนใจกันหนอย เพราะไมคอยเอามาพูดกนั เปนกฎของธรรมชาติวา มันตองเปนอยางนี้ๆ อยางนี้; 

เพราะเหตุปจจัยอยางนี้ๆ ส่ิงนี้จะตองเกิดขึ้น, สิ่งนี้มีเพราะเหตุปจจัยนี้มี, สิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มี, สิ่งนี้มเีพราะสิง่นี้มี. นี่มันเปนกฎตลอดจักรวาล 

ตลอดอนนัตกาล เรียกวากฎอิทัปปจจยตา ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว อะไรทั้งหลาย ทั้งสากลจักรวาล มนัเกดิข้ึนมาเองตามกฎของอทิปัปจจยตา : 
เมื่อทำอยางนี ้อยางนี้จะตองเกิดขึน้, ทำอยางนี้ อยางนี้ ตองเกดิขึ้น. ทำอยางนี้อยางนี้มันก็เปนความทุกขเกิดข้ึน, ทำอยางนี้อยางนี้เปนความดบัทุกข
เกิดขึ้น. นี้เปนปรมตัถสูงสุด ไมมสีัตวไมมีบุคคล, ไมมีพระเจาที่เปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคล, มแีตพระเจาที่เปนกฎอนัเฉียบขาดของธรรมชาติ, เขา
ถึงกฎอิทัปปจจยตาแลวกเ็ขาถึงปรมัตถธรรมอยางยิ่ง.

พระพุทธเจาตรสัรู กค็ือตรสัรูเร่ืองนี,้ ทานตรัสรู เร่ืองอทิปัปจจยตา; แตเรามักจะเรียกกนัเสยีวา ปฏจิจสมุปบาท เปนความหมายแคบเฉพาะ

เรื่องความทกุขของส่ิงมีชวีิต. แตถาเราพูดวา อิทัปปจจยตา ความหมายมันกวางหมดเลย จะมีชวีิตหรือไมมีชวีิตอะไรก็ตาม มนัตกอยูใตอำนาจของกฎที่วา 

เพราะสิ่งนี้มสีิง่นี้จึงมี, เพราะสิ่งนี้มสีิง่นี้จึงมี. ปรมัตถธรรมจะนำไปที่นั่น ไมมทีางที่จะผิด คือวามันจะไมเปนฝายบวกหรือฝายลบ ...มนัเปนสายกลางของ
มนัไปอยางนั้น, นี่เรียกวากฎของธรรมชาติแทๆ.

ถาวา บวก มันก็มีคน หรือตายแลวเกดิเปนตน; ถา ลบ มันก็ไมมีคน ตายแลวไมเกดิเปนตน. แตวากฎอทิปัปจจยตา มันมแีตสิ่งนี้ซึง่เปนไป

อยางนี้ เปนไปอยางนี้, แลวคนเขาเอาไปบญัญัติเอาเองวา นี้เปนสุข นี้เปนทกุข นี้เปนได นี้เปนเสยี, นี้เปนแพ นี้เปนชนะ, นี้เปนกำไร นี้เปนขาดทนุ. นั้น
มนัความโงของคนตางหากละ. กฎของอิทัปปจจยตา เขามีตายตัวเฉยีบขาดตามธรรมชาติ.

ความรูปรมัตถตองไปถงึนั่น รูจนไมมีสัตวไมมีบุคคล, ไมใชสตัวบุคคล, แลวกไ็มใชไมใชสัตวไมใชบุคคล; คอืไมไดปฏิเสธจนไมมีอะไรเลย, 
แลวก็ไมไดยืนยันวามอีะไรอยูอยางตายตัว, มแีตกระแสของความเปล่ียนแปลงปรุงแตง. ถามาถงึนี่แลว ก็เรียกวา รูอยางที่พระพุทธเจาทานรู แลวก็ดบั

ทุกขได เปนสิ่งสูงสดุที่ตองเคารพ คอืกฎของอิทัปปจจยตา; เมื่อปฏิบตัิถกูตองแลวกค็วรจะพอใจ มคีวามสขุชอบใจตวัเอง.
(คูมือพุทธบริษัท หลกัการ กฎเกณฑที่ชาวพุทธควรรู, ๒๕๔๘: ๑๗๒ – ๑๗๓)

 ทีนี้ กม็าถงึเร่ืองที่เรียกวาเปนหลักปฏบิตัิ. ...หลักโดยวงกวางนีม้ันนาประหลาดที่สดุ. ผมจะเรยีกมันวา “จักรราศี” ของปฏจิจสมุปบาท; ตั้ง
ตนตดิตอกนัไปตั้งแตสมุทยวาร ไปจนถึงนโิรธวาร แลวนาหวั ก็ตรงที่วา มนัจะแสดงใหเหน็ถงึ “อานสิงสของความทุกข”. ขอใหฟงตอไป.

พระพุทธภาษตินี้ตรัสลำดบัเร่ืองดับทุกขไวอยางนาประหลาด : พระพุทธเจาทานตรัสวา “สำหรับผูรูผูเหน็ เราจึงกลาว; สำหรับผูไมรูไมเหน็ 

เราก็ไมกลาวถงึความสิ้นไปแหงอาสวะ”. ความสิ้นไปแหงอาสวะยอมม ีเม่ือรูเห็นลกัษณะความเกดิ ความดบัแหงขนัธทั้งหลาย; นี่ทรงยกเอาความสิ้นแหง
อาสวะนั่น วามีได เมื่อมกีารรูการเหน็ในความเกิดขึ้นและดับไป และรูเหน็ลักษณะแหงความเกิด และความดบัของเบญจขันธที่เกิดขึ้นดวยอปุาทาน คือรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ๕ อยางนี้. ถารูวาลักษณะมนัเปนอยางไร เกิดอยางไร ดับอยางไร โดยแทจริงแลว จะเปนไปเพ่ือสิ้นอาสวะ; หรือความสิ้น
อาสวะมไีดเพราะรูเร่ืองนี.้ ...

ความส้ินอาสวะนั้น ถามขีึน้แลว จกัทำใหเกิดญาณที่รูวาจิตสิ้นอาสวะแลว; - ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะ นี้จะมีไดตอเม่ือมีวิมตุติ

มาแลว; - วิมุตตคิอืความหลุดพนจะมี กเ็พราะมีวิราคะ, มนัอิงวิราคะ มีวิราคะเปนที่อาศัย; - วิราคะมนัตองอาศัยนิพพทิา; - นิพพิทานี้ตอง
อาศัยยถาภตูญาณทสัสนะ คือเห็นสิง่ทั้งปวงตามที่เปนจริง; - ยถาภูตญาณทสัสนะนี้ตองอาศัยสมาธิ; - สมาธิตองอาศยัความรูสกึที่เปนสุข; - สขุนี้ตอง
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อาศัยปสสทัธคิือความรำงับ; - ปสสัทธนิี้ตองอาศัยปติ; - ปติตองอาศัยปราโมทย; - ปราโมทยตองอาศัยศรัทธา; - และกแ็ปลกตรงที่วา ศรัทธานี้ตอง

อาศัยความทุกข.

ขึ้นหนาใหมลงบท ปฏิจจสมุปบาท ๒๔ ปฏิจจสมปุบาท ซอน ปฏิจจสมุปบาทโดยนำจากตนฉบับที่แนบไวใหใน ไฟล scan picture ช่ือ 

ปฏจิจสมุปบาท ๒๔

ทีนี้ก็วกเขาหาปฏจิจสมุบาทวา - ความทุกขนั้นตองอาศัยชาติ; - ชาติตองอาศยัภพ; - ภพตองอาศัยอปุาทาน; - อปุาทานตองอาศัยตัณหา; 
- ตัณหาตองอาศยัเวทนา; - เวทนาตองอาศยัผัสสะ; - ผสัสะตองอาศัยอายตนะ; - อายตนะอาศัยนามรูป; - นามรูปอาศัยวิญญาณ; - วิญญาณ

อาศัยสงัขาร; - แลวสงัขารอาศัยอวิชชา; แลวก็จบกนั.
นี้แปลวาการสิ้นอาสวะนั้น จะตองไดอาศัยสิ่งที่เปนปจจัยลงมาตามลำดับ ตามลำดบัๆ ตามนัยที่กลาวแลวจนมาถึงศรัทธา. เรามีศรัทธาใน

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ศรทัธาในการปฏิบัตเิพ่ือดบัทุกขนี้ : นี้เรียกวา เรามศีรัทธา. ทีนี้ลองยอนกลบัขึ้นไปอกีทวีา พอมีศรัทธากม็ีปราโมทย; มี
ปราโมทยกม็ีปติ; มปีตกิม็ีปสสัทธิ; มปีสสัทธกิ็มีสุข; มสีขุก็มีสมาธิ; มยีถาภูตญาณทสัสนะ; มนีิพพิทา; วิราคะ; วิมุตต;ิ แลวมีญาณที่รูวามีวิมตุติแลว; 
ก็มคีวามสิ้นไปแหงอาสวะนั้น; นี่แสดงวามันตองตัง้ตนที่ศรัทธา.

ทีนี้ ศรัทธาเปนส่ิงที่ตองอาศัยทุกข นี้เปนของแปลก. เขาใจวาคงไมเคยไดยินกันสกักี่คนนักวา ศรัทธาที่เรามกีนัอยูนั้น มันตั้งอยูไดเพราะอาศัย

ความทกุข : ถาไมมีความทกุขบีบค้ัน เราไมวิ่งมาหาพระพุทธเจา จริงไหม? ...ความเปนอยูในชีวติจึงกลายเปนวา ความทุกขเปนเหตุใหเกดิศรัทธา, 
ความทกุขเลยกลายเปนของดี เหมอืนกับเพชรมอียูในหัวคางคก ที่แสนจะนาเกลียด : ในความทกุขกลบัมเีพชร คือสิง่ที่บงัคบัใหเราวิ่งมาหาพระพทุธเจา 

แลวก็มศีรัทธา.
ในพุทธภาษตินี้ตรัสความทุกขเปนทีต่ั้งแหงศรัทธา แลวความทุกขก็มาจาก อวิชชา สังขาร วญิญาณ นามรูป ฯลฯ คอืปฏจิจสมุปบาท; ก็แปล

วาเปนการแสดงใหเห็นวา อยาเสยีใจเลย อยากลัวเลย อยานอยใจเลย : เร่ืองปฏจิจสมปุบาทนี้ ถาเราทำใหด ีความทุกขนั้นจะกลายเปนที่ตั้งแหงศรัทธา; 
แลวศรัทธาก็จะทำใหเจรญิงอกงามในธรรมเร่ือยๆ ไปจนถึงความส้ินอาสวะ. 

(ปฏิจจสมปุบาทจากพระโอษฐ, ๒๕๔๑: ๑๐๖ – ๑๐๙)

พระพุทธเจาทานตรัสวา : อหมฺป ภิกฺขเว เอตรหิ อรห ํสมมฺาสมพฺุทฺโธ กมมฺวาโท กิรยิวาโท วริยิวาโท มมปฺ ภกิขฺเว มกฺขลิ โมฆปรุิโส ปฏิพาหติ;  
ซึง่มีใจความวา “ดกูอนภิกษทุั้งหลาย! แมเราในบดันี้เปนอรหนัตสมัมาสัมพทุธะ กย็งัเปน กัมมวาโท กิริยวาโท วิริยวาโท. ดกูอนภิกษทุั้งหลาย! แตวามักขลิ 
(โคสาละ) โมฆบรุุษ ยอมกลาวคัดคานซึง่เรา”. นี่พระบาลีองัคุตตรนิกาย ติกบาต ก็มอียูอยางนี้.

พระพุทธเจาตรสัวา : ทานเปนกัมมวาโท หรือจะเรียกทั่วไปวาเปนกมัมวาที; กมัมวาที ก็คือผูที่กลาววา มีการกระทำกรรม; แตมิไดกลาววามี
บคุคลผูกระทำกรรม. การสอนเร่ืองกรรมตามแบบของพระพุทธเจา กม็ีการกระทำที่เปนกรรม; การกระทำนั้นเปนไปตามอำนาจของความตองการหรือของ
กิเลส, ถาจิตมกีิเลสแลว มนักเ็ปนเหตุใหทำกรรม แลวมนักท็ำกรรม; นี้เรียกวากรรมที่มไีดโดยไมตองมีผูกระทำ.

ความจริงอนัลึกซึ้ง อนัใหญหลวง มีอยูอยางนี ้แตชาวบานอาจจะไมเขาใจวา กรรมมกีารกระทำแลว แตไมมีผูกระทำ; และวาพระองคเปน
กัมมวาทีสอนเร่ืองกรรม. นี้ก็หมายความวาสอนหมด ที่เกี่ยวกับเร่ืองกรรม คอืสอนวากรรมนี้เปนอยางไร? แลวสอนวากรรมนี้มาจากไหน? แลวกรรมนี้จะ
ดับหรือสิ้นสุดลงไปไดอยางไร? และทางที่จะดับกรรมไดนั้นคืออะไร? ตองครบหมดอยางนี้ จึงจะเรียกวาเปนกรรมวาท ีตามแบบของพระพุทธองค.

...ขอที่พระพุทธเจาทานตรัสวา ตถาคต เปนกริยิวาที นี้ก็หมายความวา กิริยาหรือการกระทำนั้น ยอมเปนการกระทำ และเปนอนักระทำ มี

การกระทำที่สามารถจะแกไขการกระทำกันเองได. พวกที่เปนตรงกนัขาม กเ็รียกวา อกิริยวาที ถอืวาไมเปนอันกระทำ; ถงึแมใครจะกระทำอยางไร ก็ไมเปน
อนักระทำ เชน พวกที่เช่ือวาอยาไปคดินึกอะไร สุขหรือทุกข หรือความเปนไปของสัตวทั้งหลายนี้ เปนไปตามอำนาจของพระเจา หรือผูยิ่งใหญ เราแกไขไมได; 
ถึงเราจะกระทำอะไรลงไป ก็มีคาเทากบัไมทำ. คนที่กลาวอยางนี้เปนมจิฉาทิฏฐิ เรียกวา อกริิยวาที ทำอะไรๆ ก็ไมเปนการกระทำ.

แตพระพุทธเจาทานตรัสวา : ตถาคตเปนกิริยวาท ีการกระทำที่กระทำไปนั้น มันเปนการกระทำ คอืวามันมผีล; แมวาตนไมจะหักลงมา มนัก็

มผีลที่จะทำใหอะไรเปนไปอยางใดอยางหนึง่ ไมวาเราจะเคล่ือนไหวไปในลักษณะใด จะประกอบดวยเจตนา หรือไมมีเจตนา มันก็เปนการกระทำทีจ่ะตองมี
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ผลอยางใดอยางหนึ่ง; จะพดูวาไมมกีารกระทำ ไมมผีลของการกระทำ อยางนี้ไมได. ฉะนั้น กรรมทั้งหลาย ก็เปนอันวากระทำ และมผีลไดโดยไมตองมีผูกระ

ทำ คอืมนัเปนเพียงกระแสแหง อทิปัปจจยตา.
ถามีกเิลสเปนเหตุบังคับหรือบนัดาลใหกระทำ กระทำแลวมันก็มกีฎที่จะทำใหเกดิผลขึ้นมา ลกัษณะอยางนีเ้รียกวา อิทัปปจจยตา ทั้งนัน้; 

เพราะเม่ือมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจยั ส่ิงนี้ๆ จึงเกิดขึ้น; เม่ือมองเห็นอยางนี้ ก็จะมองเห็นวา ไมมตีัวบคุคลผูกระทำ.
นี้เปนหลกัสำคัญที่จะตองจำไวใหแมนยำวา : การกระทำมไีด เปนไปได หรือวาเปนไปแลว; แตตัวบคุคลผูกระทำไมมี เพราะวามแีต 

อทิปัปจจยตา; มนีาม มรีูป มีกิเลส เชน อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ทำใหจิตใจตองการอยางนั้นอยางนี้ แลวก็บนัดาลใหมีการกระทำทางกาย ทางวาจา อยาง

นั้นๆ เปนไปตามกฎเกณฑแหงอทิปัปจจยตา ของธรรมชาติ มนัจึงทำไปได และทำไปเสร็จ และไดรบัผลของการกระทำ โดยไมตองมีตวับุคคลผูกระทำ.
แตคนทั่วไปจะรูสึกวา มี “กู” เปนผูกระทำ; ม”ีของกู”ไดมา อยางนี้เสมอ มันก็เลยเปนเร่ืองกรรมชนดิที่ประกอบอยูดวยความไมรูหรืออวชิชา. 

มตีัวตนเปนผูกระทำ มีตัวกเูปนผูกระทำ อยางนี้เรียกวากรรมของอวิชชา จะเปนไปไดแตในทางศีลธรรม. ถาเปนกรรมที่ไมตองมผีูกระทำ หมายความวารูสกึ

ลกึซ้ึงสูงถึงกบัวาเปน อิทัปปจจยตา ไปหมดแลว มันก็เปนเร่ืองกรรมในประเภทปรมัตถธรรม; นี้กรรมวาทหีรือกิริยวาทขีองพระพทุธเจา เปนอยางนี้.
พระองคยังตรัสวา ตถาคตเปนวิริยวาที คอืเปนผูกลาววาวริิยะมี. วิริยะคอืความพากเพียร ความบากบั่น ความพยายาม. ลทัธอิื่นบางลัทธิ

สอนวาไมมีสิ่งที่เรียกวาวริิยะ; ใครจะบากบั่นพยายามไปอยางไร มันก็ไมมีผลอนัใดที่จะใหเกดิข้ึนได ตามที่ตนตองการ เพราะวามนัมีสิ่งอื่นเหนอืกวาเสีย
เรื่อยไป; เชนวา พระเจาเหนือกวา ...หรือแมแตบางคนอาจจะพูดวาเพราะกรรมเกาที่เราไดสรางไว มันมาใหผลเด็ดขาดตายตัว เราจะมาทำการตอตานแก

ไขกนัในเวลานี้ กไ็มมปีระโยชนอะไร มันเหนื่อยเปลาๆ. อยางนี้กเ็รียกวาเปนพวกอวิริยวาที คอืไมถอืวาวิริยะม ีหรือมีผล.
แตพระพุทธเจาทานเปนวิริยวาท;ี สอนวาวริยิะคอืความพากเพียร พยายามบากบั่นนั้นมีผล และจะมีผลใชในการแกไขสิ่งที่ตนไมพึงปรารถนา

ก็ได; เชนวามีบาปมีกรรมช่ัวตดิตัวมา ก็ใหใชวิริยะ ความพากเพียรบากบ่ันนี้ พยายามที่จะทำความดี หรอืยิ่งไปกวานั้น กพ็ยายามที่จะทำความส้ินไปแหง

กรรม คอืมคีวามรูแจงถึงกบัวา ไมมตีวัตน ไมมบีคุคลผูกระทำกรรม ดังทีไ่ดกลาวมาแลว. บคุคลจะบรรล ุมรรค ผล นิพพาน ถงึที่สดุได ก็เพราะสิ่งที่เรียก

วาวิรยิะ. หมายความวาถากรรมมี หรือกฎเกณฑของกรรมม ีแตถาคนไมมีวิริยะ มันก็ไมมผีลอะไร. ฉะนั้น ส่ิงที่เรียกวาวริยิะ นี้จึงมคีวามสำคัญเทากนักบั

สิ่งที่เรียกวา กรรม.
...ผูที่เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ควรจะทราบความขอนี้ไว วา พระพุทธองคหรือพระพุทธศาสนานี้ มหีลักเกณฑเปนกรรมวาที เปน

กิริยวาท ีเปนวิริยวาที เรียกวา ๓ วาทีดวยกนั : เปนผูเชื่อกรรม, เปนผูเชื่อการกระทำวาจะมีผลแกไขสิ่งตางๆ ได, และเช่ือวาความเพียรพยายาม เปนสิง่ที่

มผีล. ...
เมื่อบุคคลรูเรือ่งกรรมตรงตามที่พระพุทธองคสอน กจ็ะรูวามีแตอทิปัปจจยตา คอืสิง่ที่เปนเหตเุปนปจจัยปรุงแตงกันสบืเนื่องกันไป, ไมมบีุคคล

ผูทำกรรมหรือผูเสวยผลของกรรม มันลวนแตเปนความรูสึกของรูปนาม คือการที่เปนไปตามความปรุงแตงของสิ่งที่เรียกวากิเลส. อยางนี้แหละเรียกวา เปน

ผูสามารถจะทำความสิ้นไปแหงกรรมได.
...ขอใหเขาใจเถอะวา คนที่เปนคนช้ันสูงในทางสตปิญญา เขาสนใจเร่ืองความสิ้นกรรมกนัอยางนี้ทั้งนัน้ จึงไดสนใจในพระพุทธเจา. ถารูแต

เรื่องกรรมๆๆ แลวเปนไปตามกรรม อยางนี้ไมมีใครนบัถอื; ตองสามารถทำใหสิ้นกรรม คอือยูเหนอือำนาจของกรรม จึงจะดบัทุกขไดสิ้นเชิง ไมเวียนวายไป

ในวฏัฏสงสาร.
ฉะนั้น ขอใหทำความเขาใจในคำวา “ความสิ้นไปแหงกรรม”นี้ ใหถกูตองดวย. และเร่ืองความสิ้นไปแหงกรรมนั่นแหละ คอืเร่ืองกรรมที่เปนข้ัน

ปรมัตถหรือสัจจธรรม.
ถาไมพดูถึงเร่ืองความสิ้นไปแหงกรรมแลว เร่ืองกรรมนั้นก็เปนเรื่องศีลธรรม เปนเร่ืองของเด็กๆ, หรือเปนเร่ืองของชาวบานธรรมดาที่ยงัอยาก

จะกินของหวานอรอย; จึงเรียกวาเปนเร่ืองกรรมในข้ันศลีธรรม. แตถาไปเกิดเขาใจในอานสิงสของความสิน้ไปแหงกรรมแลว มนักม็ุงหมายกรรมชนิดที่จะ

เปนที่สิ้นแหงกรรมทั้งปวง, คือเปนตวัแทตวัจริงของคำสอนของพระพทุธเจา. ความสิ้นไปแหงกรรม กเ็ปนเร่ือง อิทัปปจจยตา ในลักษณะนิโรธ คือความดบั

แหงกรรม.
เพราะฉะนั้น เราจะตองแยกสิง่ที่เรียกวากรรมออกเปน ๒ ประเภท ดังที่กลาวมาแลวขางตน : กรรมในข้ันศีลธรรม นี้อยางหนึ่ง, กรรมในข้ัน

สจัจธรรมหรือปรมัตถธรรม นี้อยางหนึ่ง. กรรมในขั้นศลีธรรมยงัมตีัวตนอยูเรือ่ย ไมรูจักหมดกรรม. สวนกรรมในขั้นปรมัตถธรรมนั้น-หมดตัว, พอหมดตัวก็
หมดกรรม. นี่ถาจะจำไวเปนคำสั้นๆ กจ็ำไดงายๆ วา “ถามีตวัก็มีกรรม ถาหมดตัวก็หมดกรรม”.
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เรื่องความส้ินกรรม ก็คือเร่ืองความไมยึดมั่นถอืมั่น โดยความเปนตัวตนหรือของตน; ฉะนั้นควรจะจำคำส้ันๆ นี้ไวเพ่ือกนัลืมวา : มตีัวก็มกีรรม, 
หมดตัวกห็มดกรรม. ใครไมอยากหมดกรรม ก็มตีัวไปกอนก็แลวกนั, เราจึงพดูเรื่องกรรมเปน ๒ เร่ือง วาเร่ืองมีกรรม และเร่ืองหมดกรรม. เร่ืองมีกรรมก็เปน
เรื่องกรรมในพวกศลีธรรม เปนไปตามกฎเกณฑแหง อทิปัปจจยตา ฝาย สมุทยวาร. พอพูดถึงเร่ืองหมดตัวก็หมดกรรม, กเ็ปนเร่ืองของ อทิปัปจจยตา ที่เปน

ไปในฝายนโิรธวาร.
...เร่ืองกรรมเปนเรื่อง ปฏิจจสมปุบาท ทีเ่รนลับ, เรื่องกรรมซอนอยูในกระแสแหงปฏจิจสมปุบาท หรือ อิทัปปจจยตา. แมเราจะพูดกนัถงึ

ปฏจิจสมุปบาท ซ่ึงเปนเร่ืองเกิดทกุขในภายใน มันก็มีเร่ืองกรรมฝายที่เกิดขึ้น และเปนไปตามกรรมซอนอยูในนั้น. แตถาพดูถึง ปฏิจจสมปุบาทฝายนโิรธวาร 

มนักจ็ะมีการดบัตัวและหมดกรรมซอนอยูในกระแสนั้น. 
...อทิัปปจจยตา ฝายเกดิ เปนกรรมสำหรับจะเวยีนวายไป; สวน อทิปัปจจยตา ฝายดบัเปนกรรมที่จะทำใหสิ้นสุดลง.
เพราะเหตุนี้แหละ จึงมีคนอธิบายปฏิจจสมปุบาทเปน ๒ ชนิดอยู คือพวกหนึ่งอธิบายปฏิจจสมปุบาทเปนเรื่องครอมภพครอมชาติ; หมาย

ความวา เกีย่วกับชาติกอน เกี่ยวกับชาติปจจุบัน เกี่ยวกับชาติหนา; นี้ก็เปนปฏจิจสมุปบาทของพวกที่มตีัวตน, เปนเร่ืองกรรมตามแบบศีลธรรม. ทีนี้พวก
หนึ่งอธิบายปฏจิจสมุปบาทเปนเพียงเร่ืองขณะจิตๆ ไมตองครอมภพครอมชาติ; แตใหความหมายของคำวาชาติ วาจิตเกดิตัวกูคร้ังหนึ่ง เรียกวาชาติหนึ่ง 

วันหนึ่งเกิดไดหลายหนหลายสิบหน. ปฏิจจสมปุบาทอยางนี้ จะแสดงเร่ืองกรรมที่ไมครอมภพครอมชาต ิกส็ามารถทำความสิ้นกรรมใหปรากฏได ในชาตินี้ 

ทันตาเหน็นี้.
ฉะนั้น เร่ืองปฏจิจสมุปบาทกบัเร่ืองกรรม จงึเปนเร่ืองเดยีวกัน หรือไปดวยกัน. สอนอยูเปน ๒ อยาง...จะตองรูจกัไวทั้ง ๒ เร่ือง. กรรมที่ทำให

ติดอยูในโลกยิะหรอืเร่ืองของศีลธรรมนี้ก็ม,ี กรรมที่ทำใหอยูเหนอืโลก เหนอือำนาจกรรม เปนเร่ืองสัจจธรรมนี้ก็มี.
(อทิปัปจจยตา, ๒๕๓๗: ๓๗๖ - ๓๘๔)

เกีย่วแกปฏิจจสมปุบาทสรุปความไดวา :-
(๑) โลกก็ด ีเหตใุหเกิดโลกก็ดี ความดับโลกก็ดี ทางแหงความดับโลกก็ด ีทั้งหมดนี ้มันมขีึ้น เม่ือมีการรับอารมณทางอายตนะ ในปฏจิจสมุ

ปบาทฝายสมุทยวาร และนโิรธวารนั่นเอง;
(๒) และทั้งหมดนั้นอยูในรางกายที่ยาววาหนึ่ง ที่ยงัเปนๆ ตายแลวไมมี. ปฏิจจสมปุบาททัง้สายนั้นไมมีทางจะแยกเปน ๓ ภพ ๓ ชาติ หรือครอม

ภพครอมชาต ิอยางที่พูดกนัในภาษาคน ไมมเีหตผุลแมในทางพยญัชนะ คือตวัหนังสือ คือคำวา “ปฏิจจ” นั้นเอง.
คำวา ปฏจิจ นี้ แปลวาอาศัย แตเปนการอาศัยชนิดตดิเนือ่งกันไปทเีดยีว ไมมี

ขาดตอน ...อปุมาเหมือนอยางวามีดวงอาทิตย : เพราะมีดวงอาทิตย จึงมีโลก; เพราะมโีลกจึงมีน้ำในโลก; เพราะมนีำ้ในโลก จึงมีการ

ระเหยขึ้นไปเปนไอน้ำ; เพราะมกีารระเหยเปนไอนำ้จงึมีเมฆฝน; เพราะมเีมฆฝนจึงมฝีน... ดงันั้นปฏิจจสมปุบาท กแ็ปลวา มันอาศัยเนื่อง

กันอยางนี้เกิดข้ึน; ฉะนั้นมันแบงเปน ๓ ภพ ๓ ชาติ ไขวกนัไมได; …ไมมีเหตผุลที่จะตองแยก เพราะวาเร่ืองปฏจิจสมปุบาทนี้เปนเร่ือง

อริยสัจจสี่แทๆ เปนอริยสจัจในชีวิตประจำวนั. ถาวาเปนปฏิจจสมปุบาทชนดิครอม ๓ ชาติแลว ไมมีประโยชนอะไรเลยแกเรา; และไมอาจจะ
เปนสนัทิฏฐิโก อกาลิโก และปจจัตตงั เวทิตพัโพ วิญหูิ; …

(๓) ใจความของมันก็มวีา ปฏจิจสมุปบาทเกิดทกุคราวที่กระทบอารมณ : ตองมีการกระทบอารมณ, แลวผูนั้นตองเปนผูที่โตพอสมควรแลว ไมใช

เด็กในครรภ ไมใชเดก็ออแอ ไมใชเด็กที่ยังไมรูจกัคิดนึก, ...แลวเขากระทบอารมณโดยปราศจากสติ หรือวชิชา, มแีตอวชิชา, อายตนะขาง
นอกอายตนะขางในของเขา ชวยใหเกดิการสรางวญิญาณข้ึนมา, วิญญาณก็สรางนามรูปในทันใดนั้น สรางอายตนะในทันใดนั้นเพ่ือใหกลาย

เปนนามรูป หรืออายตนะอันใหม ที่จะทำอะไรไปตามอวิชชา; การสรางนั้นเปนแบบสายฟาแลบ, ถาเปนมากจะถึงกบัสะดุง. 
...เชนเมื่อเราเหลอืบตาไปเหน็อะไรเราสะดุง, ไดยนิเสยีงอะไรเราสะดุง, หรือวาเหน็เหตกุารณอะไร ถงึกับขนลกุสะดุง มันเปน

มากถึงอยางนั้น เปนอติมหนัตารมณอยางยิ่ง มันก็ถึงกับสะดุง ...ในแวบของการสะดุงนั้น มันมอีาการของปฏิจจสมปุบาทต้ังหลายตอน : 
อวิชชาสรางสงัขาร, สงัขารสรางวญิญาณ, วญิญาณสรางนามรูป, นามรูปสรางอายตนะข้ึนมา, ผสัสะนั้นจึงรุนแรงถงึกับสะดุง.

(๔) ปฏิจจสมปุบาทเปนเรื่องแสดงขอเทจ็จริงของความทุกข, ทั้งที่เกิดและที่ดบั; ไมใชแสดงเร่ืองคนที่เปนเจาของความทกุข, ที่หอบหิ้วความทุกข
ครอมภพครอมชาติ คนที่เปนเจาของความทกุขไมมี, เกิดความทกุขโดยไมตองมีผูทกุข. ฉะนั้นขอใหทกุคนมองเหน็วา ปฏจิจสมุปบาทมุงแสด
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งความเกิดและดบัแหงความทุกข, ไมไดแสดงตวับุคคลที่เปนเจาของความทกุขที่เกดิและดับ, แลวยงัเปนเร่ืองแสดงกฎเกณฑแหงเหตแุละ

ปจจัยอยางละเอยีด อยางมปีระโยชน, อยางที่ไมมทีี่ไหนในโลกจะแสดงได.
…ในที่สุดนี้ ก็อยากพดูวา เรามาปลงอาบัตกิันเถิด : ผมก็เคยเรียนปฏิจจสมุป

บาทมาอยางผดิพทุธประสงค ...แลวผมก็ยังเปนครูสอนนกัธรรมอกี ๑ ป แลวก็สอน ปฏจิจสมุปบาทผิดตอความจริงทั้งนั้น. ...ฉะนั้น ขอ

ปลงอาบัติ ขอแสดงการขออภยั ขอโทษ กันที่นี่ในเวลานี้ ในความผิดแตหนหลงั; และขอยืนยันวาที่ไดพยายามคนควาตอมาตลอดเวลาหลาย
สบิปนี้ ไดพบปฏิจจสมปุบาทในลักษณะอยางนี้ คอื ปฏจิจสมุปบาทที่อยูในขอบเขตที่เราควบคุมได, ปฏบิตัิได, มสีติถกูตองปองกนัได; ทัน
ควนัในขณะที่อารมณมากระทบ; ...เปนเร่ืองปฏจิจสมุปบาทที่มีประโยชน, ที่เปนหลกัของการปฏิบัติ.

ถาถามวาปฏิบตัอิยางไร? ไมมคีำตอบอยางอื่นนอกจากวา มสีติ เมื่อมอีารมณมากระทบ อยาเผลอสติ อยาใหเกดิอวิชชาปรุง 

สงัขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ ชนิดที่จะไปเปนทุกข : รักษาใหเปนอยางเดมิไวเสมอ; …
(ปฏจิจสมุปบาทจากพระโอษฐ, ๒๕๔๑: [๑๑๐] – [๑๑๓]) 

ปฏจิจสมุปบาทมีกฎเกณฑวา เพราะมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิง่นี้ๆ จึงเกดิขึ้น นี่คอือยูตรงกลาง; ไมพูดวาตายแลวเกดิหรอืตายแลวสญู. ตายแลว

เกิดก็ผดิ, ตายแลวสูญก็ผดิ; แตถาพูดวาเพราะมสีิ่งนี้ๆ เปนปจจัย ส่ิงนี้ๆ จงึเกิดขึ้น นี้คอืถูก. นี้คือมัชฌมิาปฏปิทา มันอยูตรงกลาง; ไมพูดวามี และก็ไม

พดูวาไมมี. ...เอาอยูตรงกลางวา ถามีส่ิงนี้ๆ  เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จะเกิดขึ้น, ถาไมมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้จะไมเกดิข้ึน; เพราะเกดิขึ้นแหงเหตปุจจยั จึงมสีิง่นี้

เกิดขื้น เพราะดบัไปแหงเหตุปจจยั จึงมกีารดับลงแหงส่ิงนี้. นี้เรียกวา ปฏิจจสมปุบาทเปนมชัฌมิาปฏิปทา ไมเอยีงไปทางอตัถติา วามีอยู; ไมเอยีงไปทาง
อตัถิตา วามิไดมีอยู. นี่คอืไมเอียงไปในทางที่วาตายแลวเกิด หรือตายแลวสูญ.

ที่ลกึไปกวานั้น ก็คอืวา ปฏิจจสมปุบาท นี้ ไมเอียงไปในทางที่วา เปนตัวกูหรือเปนผูอ่ืน. บางทมีีปญหาเกดิขึ้นวา นีใ้ครทำ? ตัวกทูำหรือผูอ่ืน
ทำ; แมแตกรรมนี้กย็งัวามีตวักทูำ, หรือมีผูอ่ืนทำ; นี้มนัผิดทั้ง ๒ อยาง. มนั ไมมีตวัก ูมนั มแีตสิ่งนี้ๆ เปนปจจยั ส่ิงนี้ๆ จึงเกิดขึ้น; ฉะนั้นจะพดูวาตัวเองก็
ไมถกู จะพูดวาผูอืน่กไ็มถูก. พดูวาเพราะมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกดิขึ้น; เพราะฉะนั้นปฏิจจสมปุบาทนีจ้งึเปนมัชฌิมาปฏิปทา.

(ไกวัลยธรรม: ๒๕๔๖ : ๑๙๒)

ปฏจิจสมุปบาทของวิกฤตการณ. ปฏจิจสมุปบาท แปลวา อาศัยกันแลวเกิดข้ึน, อาศัยกันแลวเกิดข้ึน เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท, วิกฤตการณ

มนัเตม็ไปทั่วโลกยดืยาวนี้ มันก็มอีาการอาศัยกนัแลวเกิดขึ้น การอาศยักนัแลวเกดิขึ้น.
อนัแรกก็คือ อารมณในโลกนัน่แหละ, อารมณในโลกที่มีอยูในโลก เปนจุดตั้งตน, เปน ก ข ก กา ของอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอยาง มันมี

อารมณอยูในโลก. แลวจิตที่ปราศจากปญญา ปราศจากวิชชา มนัเปนจิตโง มนัไปสัมผัสอารมณในโลกนั้นๆ เขา แลวมนักโ็ง, รับอารมณนั้นๆ ดวยความโง 

มนักเ็กิดยนิดียินราย ก็เกดิกิเลส. นี่เรียกวา จิตมันผดิแลว มนัเปนวิกฤตการณแลว มนัเปนจิตโง, ตกอยูในอำนาจของอารมณ : อารมณนารักก็รัก, 
อารมณนาเกลียดกเ็กลยีด, อารมณนาโกรธก็โกรธ, อารมณนากลวักก็ลัว มนัเปนเสียอยางนี้. นี่จิตมันเปนวกิฤตการณไปตามอารมณที่เขามาสมัผสั แลวก็

หลอกหลอนจิตใหหลงใหลไปตามความโง ของจิตเอง.
วิกฤตการณมนัต้ังตนดวยผัสสะ, มนัไมมีอะไรที่ไมตั้งตนดวยผัสสะ เมื่อจิตมนัโง มันผัสสะดวยความโง มนักเ็อาผลมาเปนความโง มันก็เลย

เปนคนโง. จิตมันเปนวกิฤตการณ แลวคนมันก็เปนวกิฤตการณ; เมื่อคนแตละคนเปนวกิฤตการณ คนทั้งหมดรวมกันเปนสงัคมมนักเ็ปนวิกฤตการณ, 
หลายสงัคมรวมกนัเปนโลก กเ็ปนโลกวกิฤตการณ.

ที่นี้เม่ือ โลกเปนวกิฤตการณกเ็ตม็ไปดวยความโง มนัก็ทำใหจิตโงไปตามเดิม หรือโงยิง่ไปกวาเดมิ...คอืเราหลงในการทีจะสรางสิ่งที่สวยงาม
กวา สรางส่ิงทีไ่พเราะกวา สรางส่ิงที่อรอยกวา สรางสิ่งที่หอมหวนกวา สรางส่ิงที่นุมนวลชวนสมัผสักวา สรางสิ่งที่ประเลาประโลมใจยิ่งกวา ยิ่งกวาไปทั้งนั้น 

กวาเดมิๆๆๆ วกิฤตการณมันก็ไดโอกาสกวา กวาเดิมไปตาม. นี่คอืปฏจิจสมุปบาทของสิ่งที่เรียกวาวกิฤตการณ. ยกัษรายตัวรายมันมีเหตุปจจัยของมันใน
ลกัษณะที่อาศยักันแลวเกดิข้ึน, อาศัยกันแลวเกิดข้ึนอยางนี้. อยางนี้เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาทของวิกฤตการณนี้.
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มนัวนกันอยูอยางนี้ เหมือนกบัวัฏฏะที่วน : อารมณทำใหจิตวกิฤตการณ, จิตทำใหคนวกิฤตการณ, คนทำใหสังคมวกิฤตการณ, สงัคมทำให
โลกวกิฤตการณ; แลวโลกวกิฤตการณ ก็วนกลับมาสงเสริมอารมณใหวิกฤตการณ, ใหจิตวิกฤตการณ ใหคนวิกฤตการณ ยิ่งๆ ขึ้นไป, เปนวงกลม อารมณ

ถูกกระทำขึ้นมาใหมๆ เร่ือย เพ่ือหลอกคนใหหลงใหล ใหเกดิกเิลสมากไปกวาเดมิ, เปนวงกลมกันอยูอยางนี้.
(สนัติภาพของโลก, ๒๕๔๑: ๔๔ -๔๖) 

กฎแหงอริยสจัจ ๔

เรื่องจตุราริยสจัจนี้ มันเปนสัจจะในฐานะที่เปนกฎ ที่มอียูในทุกสิ่ง และโดยเฉพาะที่มคีวามรูสึกได; นี่ก็เปนกฎอันหนึ่งแลว ที่จะตองพูดกนัเสยี

ดวย วาเรื่องจตุราริยสจัจนี้เปนกฎ แตจะใชหรือจะมไีดแกสิ่งที่มคีวามรูสกึเทานั้น. ถาส่ิงใดไมมีความรูสึกก็ไมเกี่ยวกบัจตุราริยสจัจ; เพราะวาสิ่งที่ไมมคีวาม
รูสึกนี้ ไมมีความทกุข ไมมีปญหา. พระพุทธองคจึงไดตรัสไวโดยเฉพาะวา “เราบญัญัติจตุราริยสจัจ สำหรับสตัวที่กำลังมีความรูสึกอยู”. ...

คำวา อริยะ มคีวามหมายคลมุๆ หรือรวมๆ วา ประเสริฐ. ทนีี้ประเสริฐนั้นมนัแยกออกไปไดเชน อริ กบั ยะ, ยะ ก็แปลวา ไป, อริ ก็จากขาศึก,  
ไปเสียจากขาศึก เรียกวา อริยะ ก็ ประเสริฐ; อยางนี้เปนตน, เรามาเรียกกันวา พระอรยิเจา ก็แปลวา คนที่เขาไปเสียไดจากขาศึก คอืกิเลสหรือความทุกข.  
อริยสัจจ นี้ก็เหมือนกันคือ ธรรมะที่เปนของจริง ที่เปนเคร่ืองชวยใหไปเสยีจากขาศกึ คอืกิเลสหรือความทุกข. 

(ไกวัลยธรรม, ๒๕๔๖: ๑๖๐ – ๑๖๑)

ภิกษ ุท.! พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถอืวาเธอเปนผูที่เขาควรเช่ือฟง เขาจะเปนมติรกต็าม อำมาตยกต็าม ญาตหิรือสายโลหติก็ตาม; ชนเหลา
นั้น อนัเธอพงึชักชวนใหเขาไปตั้งมั่น ในความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ดวยปญญาอันรูเฉพาะตามที่เปนจริง. ความจริงอนัประเสริฐสี่ประการอะไรเลา? 
สี่ประการคือ ความจริงอันประเสริฐคอืทุกข, ความจริงอันประเสริฐคอืเหตใุหเกิดข้ึนแหงทุกข, ความจริงอันประเสริฐคอืความดับไมเหลอืแหงทุกข, ความ
จรงิอันประเสริฐคอืทางดำเนินใหถึงความดับไมเหลอืแหงทกุข.

(อริยสัจจากพระโอษฐ, ๒๕๔๖: ๔๘ – ๔๙)

ภิกษ ุท.! ในความจริงอนัประเสริฐสี่อยางเหลานี้, ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรกำหนดรอบรู ก็มี, ความจริงอนัประเสริฐ ที่ควรละเสีย ก็มี, 
ความจริงอนัประเสริฐ ที่ควรทำใหแจง ก็มี, และความจริงอันประเสรฐิ ที่ควรทำใหเจริญ ก็มี.

ภิกษ ุท.! ความจริงอนัประเสริฐ ที่ควรกำหนดรอบรู ไดแก ความจริงอนัประเสริฐ คือทกุข, ความจริงอนัประเสริฐ ที่ควรละเสีย ไดแก ความ

จรงิอันประเสริฐ คือเหตุใหเกิดทุกข, ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรทำใหแจง ไดแก ความจริงอันประเสริฐ คอืความดับไมเหลอืของทกุข, ความจริงอนั
ประเสริฐ ที่ควรทำใหเจริญ ไดแก ความจริงอนัประเสริฐ คือทางดำเนินใหถึงความดับไมเหลือของทกุข.

ภิกษ ุท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพงึทำความเพียรเพือ่ใหรูตามเปนจริง วา “นีเ้ปนทุกข, นี้เปนเหตใุหเกิดทกุข, นี้เปนความดบัไม
เหลอืแหงทุกข, นี้เปนทางดำเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข" ดังนี้เถดิ.

(อริยสัจจากพระโอษฐ, ๒๕๔๖: ๑๑๘- ๑๑๙)

ถามองกันใน “แงของตรรก” จะเหน็ไดวา หลักอริยสัจจแสดงรูปโครงทางตรรกชัน้เลิศ คอืการตั้งคำถามอันสมบรูณข้ึนมาในกรณีหนึ่งๆ อนัเปน

โครงแหงคำถามที่วา ก. คืออะไร, ข. จากอะไร, ค. เพ่ืออะไร, ง. โดยวิธีใด. ขอนี้หมายความวา เร่ืองใดกต็ามที่เราต้ังใจจะรูหรือจะกระทำ ถาหากตอบ

คำถามทั้ง ๔ ขอนี้ไดหมดแลว กจ็ะเปนอันวาหมดปญหาทัง้ในการรูและการกระทำ. ... ถาดูกันใน “แงของวทิยาศาสตร” เร่ืองอริยสัจทั้ง ๔ เร่ือง เปนไป

ตามกฎอิทัปปจจยตา ซ่ึงเปนกฎแหงธรรมชาตอิันสงูสดุของสกลจักรวาล โดยมีหลกัวา สิ่งทั้งปวงมเีหตมุีปจจัย เปนไปตามอำนาจแหงเหตแุละปจจัย ดบัเหตุ
ดับปจจยัได ก็คือดับผลของมนัดวย โดยการกระทำที่ถูกตองตามกฎแหงเหตุและปจจัยเหลานั้น โดยไมตองอาศยัอำนาจส่ิงศักด์ิสทิธิ์ เชนเทพเจาหรือพระ

เปนเจา และเปนสิง่ที่สามารถพสิูจนไดโดยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรแหงยุคปจจุบนั...เปนสจัจธรรมของธรรมชาต ิโดยธรรมชาต ิตามธรรมชาติ, แต
เพื่อประโยชนแกมนษุย คือสามารถแกปญหาของมนุษยไดอยางแทจริง และเพียงพอ.
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 (อริยสจัจากพระโอษฐ, ๒๕๔๖: [๑๗] – [๑๘])

...กฎแหงอริยสจัจ ๔. นี่คือพระเจาแหงความรอด. ถาจะเรียกใหนานบัถือสักหนอย กจ็ะเรียกวา พระเจาแหงความรอด; ที่จริงนัน้ กฎแหง

อริยสัจจนั้น เปนทั้งพระเจาแหงการลงโทษ และ พระเจาแหงการใหรางวัล.
อริยสัจจ ๔ สองขอแรกนั้น เปนเร่ืองทกุข และเร่ืองเหตใุหเกดิทุกข; มกีฎตายตวัอยูอยางนั้นๆ เปน ตถา เปน อวิตถา เปน อนญัญถา คอือยาง

นั้นๆ. นี่ไปเอาเขาเถอะจะเหมือนกบัถูกลงโทษ, พระเจาลงโทษแลว. อริยสัจจสองขอหลงั คือ นโิรธ กบั มรรค นี้ คือ ความไมมีทุกข, เปนเหตุใหไมมีทุกข 
เปนกฎเกณฑที่ทำใหไมมทีกุข กเ็ปนพระเจาเหมือนกนั พระเจาตอนที่ใหรางวัล ใหสิง่ดีๆ  ที่นาปรารถนา.

(ไกวลัยธรรม, ๒๕๔๖: ๗๔ – ๗๕)

เมื่อพระพุทธเจาทานจะแสดงอริยสจัจสอนผูใดนี้ ทานมหีลักเกณฑอยางไร? ...ขออภยัที่ตองใชคำพูดหยาบคายหนอยวา : ถาคนมันบา
มากๆ พระองคจะตรัสอนปุุพพีกถากอน, ถาคนมันบามาก : หมายความวางกเงิน, บากามารมณ หรือวาติดอยูในสุข, หรือมั่งม ีหลงใหลในความมั่งม ี...
พระพุทธเจาทานจะตรัสสอนเร่ืองอนุปพุพีกถากอน, แลวจึงจะตรัสเร่ืองอริยสจัจ. ...อนุปพุพีกถา คือเร่ืองสำหรับรื้อออก หรือชำระชะลางสิ่งที่เกรอะกรังอยู

ในใจที่ติดแนนอยูในโลก. ฉะนั้น เราควรฟงเร่ืองอนุปุพพกีถากันบาง...เพื่อประโยชนแกการปฏบิัติ. อนปุุพพีกถามีอยู ๕ ตอน หรือ ๕ ขอ ขอที่ ๑. ทาน 

ขอที่ ๒. ศีล ขอที่ ๓. สวรรค ขอที่ ๔. โทษของสวรรค ขอที่ ๕. เนกขัมมะ – ออกไปเสยีจากสวรรค. เปน ๕ ขอดวยกัน ...
ระดับที่ ๑. สอนเร่ืองทาน ก็ตรัสเร่ือง ทาน วา การทำทานเพ่ือเผื่อแผเอื้อเฟอ ทำใหเกิดมีบุญมีเกยีรติมีอะไรขึ้นมา.
ระดับที่ ๒. สอนเร่ือง ศลี วา ศลีนี้เมื่อปฏิบตัิแลวก็ทำใหดบักิเลสที่จะเปนเหตุใหตองไปลำบากทุกขยาก จะมเีกยีรติ, จะมีดีถึงทีสุ่ดกแ็คสวรรค.
ระดับที่ ๓. เร่ืองที่ ๓ นี้สอนวาเพราะมทีาน เพราะมีศลี กไ็ดสวรรค, สวรรคก็เต็มไปดวยอิฏฐารมณ คืออารมณที่สตัวพอใจยินดอีิ่มเอิบ เปนสุข 

สนกุสนาน; นี้คอืสวรรค.
ระดับที่ ๔. สอนวาสวรรคที่มอีิฏฐารมณ เอร็ดอรอยสนุกสนานนั้นยังมีโทษ. กามคณุนั้นใหโทษ คือทำใหคนโง ทำใหคนหลง ทำใหคนไมรูทิศ

เหนือทศิใต ทำใหคนฆากนั...
ระดับที่ ๕. เร่ืองสุดทาย เร่ืองเนกขัมมะ คอือานิสงสของการออกมาเสียจากกามารมณ มาเปนอสิระ; เพราะรูสึกวาเร่ืองเหลานั้นมนักเ็ทานั้น

แหละ, มนัแคนั้นแหละ, มนัสกัวาเทานั้นแหละ, มนัไมมีอะไรดีกวานั้น; เพราะฉะนั้น ออกมาเสยีกเ็ปนอสิระ ...
[อนปุุพพีกถา] เปนอุบายอนัลึก ที่พระพุทธเจาทานทรงใชซักฟอกจิตใจคนที่ยงัเกรอะกรังอยูดวยกามารมณเสียกอน; ใหจิตใจมนัปกติเสยีกอน 

จึงจะสอนเร่ืองอริยสัจจ.
(โอสาเรตพัพธรรม, ๒๕๓๘: ๓๐๖ – ๓๐๗)

ทีนี้ก็อยากจะพูดใหเปนแนวจำงาย สังเกตงาย ต้ังตนเปนขอแรกข้ึนมาวา : รูเร่ืองอริยสจัจ ๔ นี้เพ่ือจะละตณัหา. ตณัหาเปนตนเหตุใหเกิด

ทุกขรูกันแลว, ...จะละตัณหากต็องมมีรรคมอีงค ๘ ใหครบ. จะมีมรรคมีองค ๘ ใหครบ ตองมสีติสมบรูณ : สติในทวารทั้งปวง คือทวารตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ ๖ ทวารนี้ตองมีสตสิมบูรณ มนัจึงจะมมีรรคมอีงค ๘ ไดโดยงาย. จะมมีรรคมอีงค ๘ ก็ตองมีสติสมบูรณ. จะมีสตสิมบูรณโดยงาย ตองมีหิริโอตตัปปะ 

ถาคนไมมี หริ ิคอืรูจกั ละอาย ไมมี โอตตปัปะ คือ รูจักกลวั แลว ไมมีทางที่จะมีสติไดเลย.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๓๘: ๓๑๒)

อริยสัจจนี้ ก็แบงไดเปนสองชนิด คือ อริยสจัจเล็กๆ พูดงายๆ ที่พูดกนัอยูทั่วไป จะเรียกวาอริยสจัจเลก็จะดกีวา, แลวเร่ือง อริยสจัจใหญ คอื

เรื่องเดียวกันแตขยายความใหมันใหญไป ใหมันเห็นชัดขึ้นหรือมนันาดู.
เรื่องอริยสัจจเลก็ ก็คอืที่พดูกันอยูทั่วไป, ใครๆ กพ็ูดไดวาทกุข สมทุยั นโิรธ มรรค สี่อยางนี้ : ทกุข ก็คือ ความรูสึกที่เปนทกุข, สมุทยั – เหตใุห

เกิดทุกข ก็คอืตณัหา – ความอยากดวยความโง, ทนีี้ ความดับทุกข คอื ดับตัณหาเสีย, นี้ทางใหถงึความดับทกุข ก็ปฏบิตัิตามมรรคมอีงค ๘ ประการ นั้น

แหละเทานั้น. ...นี้คนทั่วไปก็พูดอยางนี้ ฟงงาย กเ็รียกวาไมตองมีความรูที่มากมายอะไร.
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...
เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นคอื เร่ืองอริยสจัจโดยพิสดาร ที่วาอยางนี้ไมใชวาเอาเอง กม็ี พระพุทธภาษติตรัสไว ที่พระองคตรัสวาเราจะแสดง

อริยสัจจแกพวกเธอ คอยฟงใหดี, แลวกต็รัสออกมาในรูปของปฏิจจสมปุบาท อยางนี้ก็มเีหมือนกนั. ...ฉะนั้นเราจึงเห็นกันวา เปนการสะดวกที่จะจัดเรือ่ง

อริยสัจจใหเปนสองขนาด เรียกวาเร่ืองอริยสจัจเล็กแลวกเ็ร่ืองอริยสัจจใหญ. เนื้อตวัมนัตรงกนัแท แตคำอธิบายหรือคำช้ีแจงนี้มันมากกวากัน, ... 
...
ทีนี้ก็จะดู ความทกุขที่เปนปญหาโดยตรง หรือทางศาสนา หรือเรื่องอริยสจัจโดยตรง ...ที่วา ความทุกข คอื ทนยาก ทนไมได ทนไมไหว ไม

อยากทน.
สิ่งที่เรียกวา ความทกุขนี้ ถาพดูกันโดยกริิยาอาการ หรือโดยอาการ กเ็หมือนที่คณุทองอยูทกุวัน; ความเกดิเปนทุกข ความแกเปนทกุข ความ

เจบ็เปนทุกข ความตายเปนทุกข โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อปุายาสเปนทุกข ความประสบกับสิ่งที่ไมรกัเปนทุกข ความพลัดพรากจากสิง่ที่รักเปนทกุข 

ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นกเ็ปนทกุข กระทั่งวา ปญจุปาทานักขนัธเปนทกุข, นี้ลวนแตตองทนทั้งนัน้ แลวก ็ทนเจ็บยาก,...
ทีนี้จะดูโดยทีต่ั้งหรือที่รองรับมัน อยูที่ตรงไหน ก็อยูที่เบญจขันธ ความทกุขถาเกิดก็เกิดที่เบญจขันธ ทีเ่ปนตัวทำความรูสกึเปนตัวเปนตนขึ้นมา 

ถายังไมเปนตัวตน คือเปนขันธเฉยๆ กท็กุขอยางที่วาดูแลวนาเกลียด. พอเปนอปุาทานขันธขึ้นมา ก็ทุกขอยางทนทรมาน ... เกิดขันธเฉยๆ ยงัไมมี

อปุาทาน, เชน ตาเหน็รูปเขาแลว กเ็กิดรูปขันธ วิญญาณที่เห็นนั้นก็วิญญาณขนัธ, แลวเวทนาสบายตาหรือไมสบายตา สวยไมสวยเฉยๆ อยางนี้เรียกวา

เวทนาขันธ, จำไดวาอะไร วามันเปนอะไร, แตไมไดไปยดึถอืก็เรียกวาสัญญาขันธ สังขารคิดนึกเลนๆ วานี่ถาทำอยางนั้นอยางนี้ก็ดีนะ, ก็ไมไดยึดถืออะไร 
อยางนี้ ขนัธเฉยๆ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ เฉยๆ อยางนี้กเ็รียกวาขันธหาเฉยๆ. ถาจะเกณฑใหเปนทุกข ก็ทุกข เพราะอนจิจัง ไมนาดู นาเกลียด 

นาระอา, นี่ก็ขันธเปนทกุข ตัวขนัธนั้นรองรบัความทกุข.
นี้ ถาวายึดม่ันเปนเร่ืองตวัก ู– ของกู, สวยงามจนเกิดกเิลสอะไรเปนตนอยางนี้ รูปนั้นก็เปนรูปปูาทานกัขันธ – รปูขนัธที่ถกูยึดถอื เวทนา สัญญา 

สงัขาร วิญญาณก็ถูกยดึถือเปน ปญจุปาทานักขนัธ ขนัธที่กำลงัมีความยึดถอือยูนั่นแหละ ถกูยดึถอือยูนั่นแหละ เปนตัวรองรับความทกุข เปนทีต่ั้งแหง

ความทกุข. เราจะเรยีกวา โดยที่ตัง้หรือที่รองรับของความทกุข แลวจะมองที่ปญจุปาทานขนัธ เปนตัวรองรับความทุกขอยู, จะมองในแงของทกุขก็ได, ใน
นั้นมนัเปนตัวความทุกขหนกัอยู, จะมองในฐานะที่เปนสิง่รองรับ เปนที่ต้ังอาศัยแหงความทกุข กเ็รียกวา ขนัธทั้งหาที่มีอุปาทานยึดครองอยูนี้เปนตวัทุกข.

...ถาจะใหจำไดงายลมืยากแลว คุณนึกถึงเร่ืองที่เคยพูดบอยๆ เร่ือง “ลกูศรดอกที่สอง” ... ลกูศรดอกที่หนึ่งคอืเจบ็ปวดโดยอุบตัเิหตุหรือดวย
อะไรตามธรรมชาต ินี้ไมเจบ็ปวดเทาไร, พอไปรับเอาความเจบ็นั้นมาเปนของกู เขาเทานั้นแหละ มนัเกดิเปนลกูศรดอกที่สองมาอกี. นี่ ความเจ็บปวดแท
จรงิก็เกิดขึ้นในเร่ืองอริยสัจจ. ... ฉะนั้น ความทกุขความเจ็บปวดจะมีอยูสองช้ัน อยางนี้ ทีแ่จกรายการละเอยีดเปนความเกดิ ความแก ความเจ็บ ความตาย 

ตามธรรมชาตินั้น ลกูศรดอกที่หนึ่ง. แตแลวมนัแสดงชัดอยูในตวับาลี วา มนัมีอปุาทานมาแลว ถามันมอีุปาทานมาแลว มนัเปนความเกิด ความแก ความ

เจบ็ ความตายเปนตน ที่ถกูยึดเอาดวยอปุาทานโดยเปนความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายของกูนี้ก็เปนลกูศรดอกที่สอง. นี้พระอรหนัตทานยงัเกิด แก 

เจบ็ ตายดวยธรรมชาติดวยอุบตัเิหตุอยูเสมอ แตทานไมเปนทกุข เพราะพระอรหันตไมมทีางที่จะถกูลูกศรดอกที่สอง คงถกูลูกศรดอกที่หนึ่งตามธรรมชาต ินี้ก็

ไมเปนไร ในจติใจก็ไมไดหมายมั่นอะไรเปนของตน, มนัก็เลยเหมือนกบัวามันคนละคน หรือวามันอยูขางนอก. แตถาปถุุชนแลวพอถกูปบเขามนักก็ลาย
เปนลกูศรพรอมกนัสองดอกเสมอ เพราะยงัมทีางทีจ่ะเกดิกเิลส ตณัหา อปุาทาน ทนัททีนัควนัที่มันมอีะไรมาครอบงำหรือกระทบ.

...ความทุกขนี้ถาวาดกูนัในแงของศาสนา กค็ือความเจบ็ปวดในทางจิตทางวญิญาณ เพราะไดรบัเอาความทกุขขางนอกตามธรรมดามาเปน

ตัวก ู– ของกู มนักเ็หมือนกบัไฟเผาในทางจิตทางวิญญาณ แตถาดูทางปรัชญา มนักอ็อกไปถึงขางนอก; แมแตสิ่งที่มนัไมมีความรูสกึอะไรเลยกม็ีอาการ
แหงความทุกข คือมันเปล่ียนแปลง ...

 ...
ทีนี้ก็มาถงึอริยสัจจขอที่สองที่เรียกวา ทกุขสมุทัย แปลวา เหตใุหเกดิทุกข ...ตวัภาษาบาลแีทๆ ก็แปลวา ...การต้ังข้ึนพรอมหรือกอข้ึนพรอม

แหงความทุกข. ...
โดยอริยสจัจเล็ก คือตามธรรมดาสามญัที่พูดกนัทัว่ไป เรียกวาอริยสจัจเลก็ เมื่อถามวา อะไรเปนเหตใุหเกดิทุกข, ก็ตอบวา ตณัหาสามประการ.
ตัณหา แปลวา ความอยาก แตไมใชความอยากปรกติทั่วๆ ไป, มนัเปนความอยากที่เกดิมาจากความไมรู; เมื่อเหน็อะไรเขาแลว พอใจ ก็

อยากดวยความโง จะได จะเอา จะยึดครองนี้, หรือถาไมพอใจ กอ็ยากใหมันพนไปเสยี อยากจะฆาเสีย นี้มันเปนเร่ืองความโง. ...ความอยากนี้ในภาษา
ไทยมันกำกวม อยากอะไรกเ็รียกวาอยากไปหมด, แตถาพดูวา ตณัหาในภาษาบาลี แลว มนัจำกัดความ เฉพาะความอยากที่เปนไปดวยอำนาจของความ

โงคืออวชิชา ...ความอยากมชีื่ออยางอืน่ อยางเชนวา ความโลภ ที่เปนกิเลส, ความโลภนี้คอืความอยากที่มาจากอวชิชาดวยเหมอืนกัน, ...แตถา ความรู
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อยางถกูตอง เปนเหตุใหเราตองการนั่นตองการนี่ข้ึนมา อยางนี้ไมใชตัณหา, อยางนี้ไมใชความโลภ, เวนไวแตมนัจะเผลอไป ก็อยากดวยความโงขึ้นมาอกี 

มนักจ็ะกลายเปนตัณหา หรือเปนความโลภขึ้นมาอีกทีหนึ่ง.
...อยางหนึ่งอยากในกาม กามตณัหา ...กามมีความหมายหลายอยาง, กามเกี่ยวกับเพศ เพศหญิงเพศชายนี้ก็กาม, นี้สวนที่มนัไมเนื่องกนั

ถึงขนาดนัน้ กย็งัเรียกวากาม; เชน ชอบอาหารเอร็ดอรอย ชอบเสียงไพเราะ, แมยังไมเกี่ยวกับเพศ ก็ยังเรียกวากามเหมอืนกันเพราะมนัเนื่องกนัโดยสวนลกึ.
ถาเราไปเกี่ยวของดวย คือไปอยากดวยความโง ความหลงอะไร มนักเ็กิดส่ิงเรารอนหรือเปนทุกขขึ้นมา. แตถาตองไปเกี่ยวของดวยสติ

สมัปชัญญะ ก็มคีวามเปนกามนอยลง; แมเร่ืองเพศที่จะประกอบกจิกรรมทางเพศ ดวยความรูสึกที่เปนหนาที่ของฆราวาส แลวก็ทำไปดวยสติสมัปชัญญะ

อยางนี้ ความที่เรียกวาเปนกามมนักน็อยลง. มนัก็มคีวามเปนกามตณัหานอยลง. ถาสมมุติวาบริสทุธิ์ใจจริงๆ ในการที่จะทำหนาทีเ่พ่ือการสบืพันธุลวนๆ 

ถามันเปนสิ่งที่ปฏบิตัิได มนักไ็มถึงกับจัดวาเปนกาม, มนักลายเปนหนาที่ไปกไ็ด แตตามปรกตไิมมใีครทำได เพราะวาธรรมชาติมนัลึกกวามันลกึซ้ึงกวา มัน

ใสกามไวกบัการสืบพันธุซึ่งเปนส่ิงที่ไมคอยมใีครชอบทำกันนัก, แตโดยเหตมุันเอากามมาจาง, เอาความรูสึกทางกามนี้มาจางใหสัตวทัง้หลายทำหนาที่สบื
พนัธุ มนัยุงยากลำบากเทาไรมันก็ยอมทน

นี้ถาเราไปโง ไปหลงกินเหยื่อของธรรมชาติอันนี้เขา มนักเ็กดิความทุกข จากส่ิงที่เรียกวา กามตัณหา; …
อยางที่สอง ก็คือวา อยากเปนความเปนอยางไรที่นาเปน เรียกวา ...ภวตัณหา แปลวา อยากเปน. นี่กอ็ยากดวยอวชิชาอีกเหมอืนกัน อยาก

เปนนั่นเปนนี่ ที่มนัยั่วกิเลสยั่วความอยาก บางทมีันปนเปกับกามตณัหา,...อยากเปนนั่นเปนนี่ที่มนัไปเกี่ยวกับทางเพศกม็ี, อยากเปนใหญเปนโต อยากมี

หนามีตา อยากเปนผูมชีื่อเสียง อยากเปนผูมอีำนาจวาสนา. ...ถาทำไปดวยความโลภ ดวยความโง ดวยความหลง ดวยความยดึม่ันแลว มนักเ็ปนตัณหา 

ทั้งนั้น, แลวกเ็ปนความทุกข.
นี้มาถึงอนัที่สาม ก็เปนวภิวตณัหา อยากไมเปน อยากไมเปนอยางนั้น อยากไมเปนอยางนี้ กระทั่งอยากไมเปนเสียเลยไมเปนอยูเลย. เชน

อยากตายเปนตน พวกอยากเปนนั่นเปนนี่มันอาศัยสสัสตทิฏฐิ, ยดึม่ันถือม่ันในความเปนอยูอยางเที่ยงแทถาวร พอมาถงึตอนนี้ มนัเกดิ อจุเฉททิฏฐิ เชื่อวา

ตองขาดสูญ, หรือไมไดเปนอยูอยางถาวร อจุเฉททิฏฐนิี้มันชักจงูตณัหาใหเกิดวภิวตัณหา ไมอยากเปน ไมอยากเปนนั่น ไมอยากเปนนี่ กด็วยความโง, ไม
ใชไมอยากเปนดวยความรูที่ถกูตอง มนัไมอยากเปนดวยความโง ความเออืมความระอาความอะไรที่เปนความโง จนกระทั่งอยากตาย แลวก็ฆาตัว

ตายเปนตน. นี้ผูที่จะปราศจากตณัหาแลวกจ็ะไมมคีวามอยากอยางนี้, ความอยากไมเปนนั่นไมเปนนี่กเ็รารอนเหมอืนกันแหละ.
...
ทีนี้ที่วา ในอริยสัจจใหญ เม่ือถามวา อะไรเปนเหตใุหเกดิทุกขก็แสดงดวยปฏิจจสมปุบาทฝายสมทุยวาร, ปฏจิจสมุปบาทฝายที่กอขึน้ๆๆๆ ก็

เรยีกวาฝาย สมุทยวาร ...
ปฏจิจสมุปบาทนี้ก็เปนไปทางทวารหก หรืออายตนะหก คอื ตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ใจ นี้, หกนี้เรียกวา อายตนะหก หรือทวารหก หรืออินทรียหก. 

ทีนี้มนักม็ี อารมณที่คูกัน คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธมัมารมณ นี้กห็กอยางอกี ขางนอก, นี้เรียกวาอารมณหกหรือวาอายตนะภายนอกหก. 
คนเรามีชีวิตอยู รางกายเปนๆ ธาตดุิน ธาตนุำ้ ธาตไุฟ ธาตุลม ธาตอุากาศ ธาตวุญิญาณ ยงัสมบรูณอยู; ถามันจะมีเร่ือง มนักป็รุงกนัขึน้มา

เปนอายตนะอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือทำหนาที่นี,้ เผอิญมนัจะเกิดการเหน็รูปขึ้นมา มนักป็รุงอายตนะสำหรับเห็นรูปขึ้นมา ก็เรียกวา ตาเกดิข้ึน ...คอืพรอมที่
จะทำหนาที ่นี้เรียกวามีตาแลว, เมื่อไมทำหนาที่ เรายังไมเรียกวามีตา, นี้รูปขางนอกมมีา...ไดอาศยัพบกนักบัตานี ้แลวกเ็กิดส่ิงที่สาม คอื การเหน็ทางตา 

เรยีกวาวญิญาณหรือจักษุวญิญาณ, นี่เง่ือนตนของปฏิจจสมปุบาทเปนอยางนี้. ทางห ูทางจมูก กต็องเหมอืนกัน, ตองมีขางใน และ ขางนอก แลวก็เกิด

การทำหนาที่ของอายตนะนั้นๆ. ...
ตา+รูป+จักษวุิญญาณ สามอยางนี ้พบกนักเ็รียกวาผัสสะ คือ การกระทบกนั; การเหน็ทางตา กระทบเขาที่รูป โดยอาศยัตาเปนรากฐาน, นี้

เรยีกวาผสัสะ คอืการกระทบกัน. ถาในขณะนั้น มนัเผลอสต ิหรือมนัโงไปดวยอวิชชาอยางใดอยางหนึ่ง, การกระทบนัน้เรียกวา กระทบหรือสัมผัสกต็าม

ดวยอวชิชา เรยีกวาอวิชชาสัมผัส โดยมากเปนไปอยางนี.้ ถาวาในขณะนั้น มีความรูสึกดี สัมปชัญญะดี อะไรด ีความรอบรูกด็ี ...สมัผสันั้นก็เรียกวาวชิชา
สมัผสั ...ถาอยางนีไ้มมีปญหา ไมเปนไปในทางที่ใหเกิดทุกข...

...สมัผัสนี้ใหเกิดเวทนา ถามาจากอวิชชาสมัผสั เวทนานี้กเ็ปน...เวทนาที่จะหลอกลวง, มคีวามหลอกลวงอยูในนั้น. ...เวทนาที่มาจาก
อวิชชาสัมผัสชนดินี้ กท็ำใหเกิดตณัหา คือความอยากดวยอำนาจของอวชิชา, ...ตัณหาเกดิเปนความอยาก แลวตองรุนแรงเสมอ เพราะมันมาจากความโง

หรือ มาจากอวิชชา, นี้เพราะตณัหาเปนเหตปุจจยั ก็เกิด อุปาทาน ความหมายม่ัน ความยดึม่ันถือม่ัน ก็ดวยอำนาจอวชิชาอีกนั่นแหละ, ...พอถึงอปุาทาน
เปนตวักูแลว ก็เร่ิมแสดงบทบาทที่จะทุกข, เพราะมันยึดมัน่ พอยึดมั่น มันก็จะตองมีเร่ืองทีจ่ะเกี่ยวกบัทุกข. ...เร่ิมสรางเรื่องของความทุกขกนัที่ตรงนี้.
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อปุาทานนีเ้ปนปจจัยใหเกดิสิ่งที่เรียกวา ภพ คือ ความเปนตัวก ูเปนตัวกูแรงขึ้นมาอีก. ภพกใ็หเกดิชาติ, ความเตม็ที่แหงตวักู – ของก ูมคีวาม

หมายเปนชาต ิความเกิดแหงตวักู. สิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกบัชาตินี้ก็พลอยเปนทุกขไปหมด, เพราะมนัเปนของกไูปหมด : ความแกของกู ความตายของกู. ...
เมื่อเกิดชาตแิลว กต็องมคีวามหมายเปนความทุกข เพราะชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุขะ โทมนสั อปุายาส, เพราะพรากจากของรักของพอใจ, เพราะพบ
กับสิง่ที่ไมรักไมพอใจ, เพราะปรารถนาส่ิงใดแลวไมเปนไปตามปรารถนา. ในที่สุดสรุปวา อปุาทานเขาไปยึดในขันธใดขันธหนึ่งแลว ขันธนั้นก็เปนทุกข. 

...นี่จำไวสำหรับไปศึกษาพจิารณาใหมองเห็นชดั ที่มันเกิดขึน้อยูในใจจริงๆ พอเกดิตัณหา กเ็กดิอุปาทาน เกิดภพ เกดิชาต ิแลวเกิดทุกข มนั

แบงเปนส่ีตอน. ...เอาไปคิดด ูแลวกไ็ปปฏบิัติใหได จึงจะสามารถควบคุมจิตใจได. การแจกแจงรายละเอียดอยางนี้ ก็เพ่ือวาใหบคุคลนั้นฉลาดในการที่
จะบังคับจิตใจ ดวยสตสิัมปชัญญะที่ละเอียดลออ ที่ประณตี ที่รวดเร็ว ...ถาสตสิัมปชญัญะมาไมทันทวงที มันก็ตองเกดิการสมัผสักับอวิชชา จะโงไปตลอด

สาย, ...ทนีี้...ถา...สติสมัปชัญญะมนัแทรกเขามาไดทันทวงที ในขณะเกดิความอยาก ...มนัก็ยังอาจจะหยุดยั้งตัณหาเสียได.
...อริยสจัจที่สามเรยีกวา ทุกขนโิรธ ...พดูกันสั้นๆ วา นิโรธๆ คือ ดบัไมเหลือ ก็ดบัไมเหลือแหงความทุกข. ...ถาพูดอยางแบบอริยสัจจเล็กๆ 

อริยสัจจธรรมดาสามัญ วาอะไรเปนความดบัแหงทุกข ก็ตอบวาดับตัณหาเสยีนั่นแหละ คือ ความดับแหงทุกข คำพูดมีเทานี้.
แต ตอบอยางอริยสัจจใหญ พสิดารของผูรูนี้ กต็องตอบดวยปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร ที่ขึ้นเปนสายวา เพราะอวิชชาดับ-สงัขารดบั, 

เพราะสงัขารดับ-วญิญาณดับ, เพราะวญิญาณดับ-นามรูปดับ, เพราะนามรูปดับ-อายตนะดับ, เพราะอายตนะดับ-ผสัสะดับ, เพราะผัสสะดับ-เวทนาก็
ดับ, เพราะเวทนาดบั-ตณัหากด็บั, เพราะตัณหาดับ-อปุาทานก็ดบั, เพราะอปุาทานดับ-ภพก็ดบั, เพราะภพดับ-ชาติก็ดับ เพราะชาตดิับ ทุกขทั้งปวงก็

ดับนี่กไ็ด.
แตถาจะพดูอยางปฏิจจสมปุบาท อยางเม่ือตะกี้นี้ ที่จะเปนไปในฝายดบัทุกขนี้ กพ็ูดอยางคลายๆ กับทแีรก คือวา ตาอาศัยรูปก็เกิดจักษุ

วิญญาณ คอืการเห็นขึ้นมา ...สามอยางนี้เรียกวาผัสสะ, นี้ในขณะแหงผสัสะนั้น เกิดสติสมัปชัญญะรูสึกทันทวงที, ไมมีอวิชชาเขามาได นั่นแหละคือ
อวิชชาดับ ไมเปนอวิชชาสมัผสั เพราะอวชิชาดับ ก็อวิชชาไมมี, นี้สมัผสันั้นก็ไมใหเกิดเวทนา, เพราะไมมีเวทนา กไ็มมตีัณหา, เพราะไมมตีัณหากไ็มมี

อปุาทาน, เพราะไมมอีุปาทาน ก็ไมมีภพ เพราะไมมีภพกไ็มมีชาติ, เพราะไมมีชาตกิไ็มมคีวามทุกขทั้งปวง ฝายดบัเปนอยางนี้.
 ...ฉะนั้นตองมีสติ ที่ถอืวา เปนส่ิงทีส่ำคัญที่สดุ ที่มนุษยเราจะตองม ีเพื่อไมใหเกดิความทกุขใดๆ ขึ้น, ไปศกึษาเร่ืองสติเปนพเิศษ. ความ

ระลกึไดไมใชเพียงแตวานึกไดดวยความจำ, มนัเปนการระลึกไดชนิดที่วาความถกูตองมนัว่ิงมา, รูจักสิ่งเหลานี้ตามที่เปนจรงิ เชน ...พอตาสมัผสัรูปหู
สมัผสัเสียงนี้ สติมาใหทันทวงที ก็ควบคมุสมัผสันั้นไวได, ไมไปฝายอวชิชา.

ทีนี้ถาวามันพลาดไป ในขณะแหงสัมผัส กค็อืขณะถัดมา คือขณะแหงเวทนา นี้ก็ตองใหมีสติมาอีกทีหนึ่ง มีสติมาเม่ือเวทนาก็ยังนับวาคอนขาง

ดี, ถาสติมาในขณะแหงสมัผสั กว็าดเีลศิ, ถาพวกที่มาในระยะถัดมาคือมาในขณะเวทนา กย็งัดอียู พอใชไดอยางนอย. อนัสุดทาย นั่นกค็อื ในขณะที่เกดิ

ตัณหา เกิดความอยากแลวนั่นแหละ มีสตอิีกทีหนึ่ง เพ่ือทำลายตัณหานัน้เสีย นี่เปนดานสุดทาย ถาไมชนะกแ็พเลย ที่นี้จะตองเปนทุกขแน. ...พอเปนทุกข
แลวก็ตองเปนทุกขดวยสต ิเพื่อมนัจะไดหายไปเสียโดยเร็ว, หรือมนัจะไดมคีวามทุกขนอยเขา.

นี่ควรจะถอืเปนหลกัไดเลยวา สตนิี้ตองการใชทุกเมื่อ, เมื่อผิดกส็ติ, เมื่อถูกกส็ติ, เม่ือไดกส็ติ, เม่ือเสยีกส็ต;ิ โดยเฉพาะปฏจิจสมุปบาทนี้ 
ตองมีสติ, ตองใชสตเิปนเครือ่งแกไขไปทกุๆ ข้ัน ทุกๆ ตอน.

มพีระบาลทีี่พูดไววา สติเปนเคร่ืองกั้นกระแส, กระแสแหงอะไร กก็ระแสแหงปฏิจจสมุปบาท คือกระแสที่กเิลสมันจะปรุงแตงใหไหลเชี่ยวเปน

เกลียวไปนั่นแหละ, เรียกวา กระแส ไปจบลงที่ความทุกข. ...นี่ สติเปนเคร่ืองกั้นกระแส ใหหยุดกระแสแหงความทุกขเสยี คอืให sublimate เปลี่ยน
กระแสทดไปในทางใหเกิดวชิชาความรูเสีย มนักย็ิ่งดี ยิ่งดีมาก แทนที่จะใหเกิดความทกุข เอาไปใหเกิดวชิชาความรูเสีย, นั่นแหละคณุของสติ และจำเปน

อยางยิ่ง ตองใชในการยบัยั้งการเกิดแหงความทกุข หรือวาเปลี่ยนเร่ืองใหเปนเร่ืองไดประโยชน, เปนความดับทกุขเสียนี้เรยีกวา ความดับทกุข.
...คำวาดับๆ นี้ จะเปนดบัชั่วคราวหรอืดบัเด็ดขาด; เราดับความทุกขไดชั่วคราว ก็หมายความวามันยังจะเกิดอีก, แตวา ดับเด็ดขาด ไมเกดิอีก 

ชนิดนั้นไมเกดิอกี อยางนีเ้รียกวาเด็ดขาด, ...ทีนีด้ับเด็ดขาด มนักย็งัมแีบงไดวา เด็ดขาดทั้งหมด หรือวาเด็ดขาดแตบางสวน เชนกิเลสมนัหลายช้ัน

หลายระดับ. ...ฉะนั้น การดับความทุกขในบางระดับ จึงเปนเพยีงพระโสดาบนักม็ี, แตวากิเลสอะไรที่พระโสดาบันละได แลวก็ละเด็ดขาดเหมือนกนั, บาง
ระดับกข็ึ้นถึงพระสกทิาคามี, อนาคามีก็มี, ถาดบัเด็ดขาดหมดเลยทุกอยางกเ็ปนพระอรหันต. สวนปถุุชนนั้น เรียกวา ดับช่ัวคราว ดบัทุกขดับกิเลสกันชั่ว

คราวอยูเร่ือยไป.
...
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วันนี้ก็จะไดพูดกนัถงึขอสดุทาย ซึ่งเรียกวา ขอปฏิบัตทิำสัตวใหถงึความดับไมเหลอืแหงทกุข กเ็รียกกันสั้นๆ วา มรรค, คำวา มรรค นี้ แปลวา 

หนทาง. ...สำหรับอริยสจัจนี้ ก็ใชคำในบาลีวา ปฏิปทา คอื ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา การเดินไปหรือเคร่ืองเดินไป หรอืหนทางเปนเครือ่งเดินไป สำหรับทำ

สตัวใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงทุกข ถาใชกับคำวาปฏิปทาก็ใชคำนี้ คือ ทกุขนิโรธคามินีปฏปิทา หรือวา มชัฌมิาปฏิปทา เปนตน. แตใชคำวามรรค ก็ไป

ใชคำวา อฏัฐังคิกมคัค – หนทางประกอบไปดวยองค ๘ ...มรรคประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐ, นี้จะแสดงไปในรูปของการปฏิบตั ิเปนการประพฤตถิกู

ตอง ๘ ประการ รวมกันเปนมรรค หรือหนทางสายหนึ่ง. ถาเรียกวามัชฌิมาปฏปิทา นี้ ก็ขอปฏิบัตทิี่เปนทางสายกลาง, นี้แสดงความหมายไปในรูปปรชัญา

มากกวา วาความถกูตองนั้นตองเปนกลาง คือไมไปขางโนนไมไปขางนี้ ไมไปซายสุดไมไปขวาสุด. ...นั้นแหละจะเปนทุกขนิโรธคามนิ ีหรือเปนเคร่ืองยัง

สตัวใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงทุกข.
ทีนี้เราจะเร่ิมกันดวยคำวา มรรค แปลวา หนทาง อริย แปลวา ประเสริฐ คือไปจากขาศกึ, อริยมรรค กค็อื ทางประเสรฐิคือไปจากขาศึก, แลว

ก็ประกอบอยูดวยองคประกอบ ๘ องค นี่มรรค, ...มรรคจะตองมีเพยีงหนึ่ง แตประกอบดวยองคประกอบ หรือ factor นี้ ๘ องค ...นี้เคยพูดแลว 

เพราะฉะนั้นกจ็ะพูดแตช่ือเทานั้น :
ความถกูตองในความคิด ความเหน็ ความเชื่อ เหลานี้เรียกวา สมัมาทฏิฐิ ตามตวัหนังสือแปลวา ความเห็นหรือถอืทิฏฐทิี่ถกูตอง. 
นี้ถามนัมี ความถกูตองในทางความใฝฝน ความคดิ ความตองการ ความประสงค ความหวงัอะไรนี้ อยางนี้เรียกวา สมัมาสังกปัปะ แปลวา

ความใฝฝนที่ถกูตอง แตโดยทั่วไปใชคำวา ดำริ ความดำริที่ถูกตอง

นี้พวกหนึ่ง เรียกวาพวกสตปิญญา.
นี้ถัดไปเปน ความถกูตองของการพดูจา นี่เรียกวา สัมมาวาจา เปนวาจาที่ถกูตอง ทีม่ีประโยชนจริง ทีน่าฟง.
ความถกูตองเกีย่วกับการกระทำทางกาย เรียกวา สมัมากมัมนัโต ตัวหนงัสือแปลวา การกระทำการงานที่ถูกตอง ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบยีนใคร

อยางนี้, ...ไมกระทำผดิในทางกายทกุๆ ชนดิ ...เชนเบียดเบยีนชีวติรางกาย ทรพัยสมบัติ ของรักใครของบคุคลอ่ืน.
ถาเปน ความถูกตองในการดำรงชีวิต เชนเล้ียงชีวติ หรือระบบแหงการเลี้ยงชีวิตการเปนอยู อยางนี้มีความถูกตองแลวกเ็รียกวา สมัมาอาชีโว 

อาชพีนั่นเอง อาชีพถกูตอง ...
สามพวกนี้เปนกลุมของศลี, เรยีกวาศลี มนัเนื่องดวยกายดวยวาจา.
นี้ตอไปอีก ความถูกตองทางความพากเพียร พยายามถกูตอง ไมใหเกิดความช่ัว ปองกนัความช่ัว ละความช่ัว สรางความดี รักษาความดอียาง

นี้พยายามอยางนี้เรียกวา, ความถูกตองของความพยายาม เรียกช่ือบาลวีา สมัมาวายาโม, ...
นี้ถัดไปกเ็ปนความถกูตองของการดำรงสติ คือ ความรูสึกสมัปฤดี รูเนื้อรูตัว สมัปฤดอียูอยางถกูตอง, เรยีกวาสมัมาสติ ใหเปนความผิดชอบ

ชัว่ดี ตั้งแตต่ำที่สดุถึงสูงที่สุดกระทั่งรูเร่ืองสติปฏฐานอะไรนี้ ดำรงความรูสึกอันนี้ไวได กเ็รียกวา มสีติถกูตอง เรยีกเปนบาลีวา สัมมาสติ...
นี้ตอไปอันสดุทายก็คือ ความถูกตองของการดำรงจิตมั่น ดำรงจิตไวอยางม่ันคง, แลวก็ตองถกูตอง นี้เรียกวา สมัมาสมาธ ิคือ มสีมาธถิกูตอง. 

...กำลังจติที่ใชผิด เรียกวา มจิฉาสมาธิ คือใชไปในทางเอาประโยชน เห็นแกตัว. ฉะนั้นก็ตองมกีำลังจติ หรือมี สมรรถภาพทางจิต ที่เขมแขง็พอ แลวกเ็ปน

ไปในทางทีถ่กูตอง.
สามขอหลังนี้มันเรื่องของสมาธิ เปนกลุมสมาธิ, กลุมแรกเร่ิมดวยปญญา, กลุมที่สอง – ศีล, กลุมที่สาม – สมาธิ

ทีนี้คนที่เคยไดยินไดฟงแตคำวา ศลี สมาธ ิปญญา มันกลับกนัอยู ...นี้พดูไปตามลำดบัความตำ่สงู, แลวพูดเปนรูปทฤษฎี ...แตถาพดูถงึ
ทางปฏบิัติจรงิๆ ที่เปนอยูในคนทั้งหลายนี่ มนักลายเปนเรียงลำดับใหมวา ปญญา ศีล สมาธ ิ...ตองมีปญญากอน มันจึงจะทำใหศีลนี้เดนิไปถูกทาง ให

สมาธเิดนิไปถูกทาง. ...อะไรก็ถูกตองหมด ถาปญญามนันำมาขางหนา.
...เอา, ทีนี้ตองพูดกนัถงึคำวา มชัฌมิาปฏิปทาบาง กเ็ปนเคร่ืองอธบิายความถูกตองหรือโดยชอบ, ถูกตองเปนมัชฌิมาปฏปิทา คอืเปนไปใน

ระหวางกลางไมเหวี่ยงไปสุดขางไหน จึงจะเปนพุทธศาสนา, ...เหวี่ยงสดุคูแรกพระพุทธเจาทานไดตรัสไวเองวา กามสุขัลลิกานโุยค นีม้ันเหวี่ยงสุดไปทาง

กามารมณ อกีทางหนึ่งมันเหวี่ยงสดุไปในทางทำตนเองใหลำบาก เรยีกวา อตัตะกิลมถานโุยค ทำตนใหลำบาก ทรมานรางกายเสยี ...พทุธศาสนาจะอยูที่
ตรงกลาง ...ถาจะตองเกี่ยวของกับกามารมณในบางอยาง บางสวน บางระดับ ก็ทำไปอยางถกูตอง จนกวาจะละไดขาด, แลวไมจำเปนจะตองไปทำใหราง
กายทพุพลภาพเสยี. เราถอืวารางกายนี้มันเหมือนกบัสัตวพาหนะ ตองเลี้ยงใหพอดี, ...ถาพอด ีมนัจะสำเร็จประโยชน.

...ทนีี้ที่ละเอียดข้ึนไปอีก เปนรูปปรัชญามากขึ้นไปอกี แตใชปฏิบตัไิด ...คอื อยูระหวางกลางระหวางความมีกับความไมมี คอืเราไมยืนยัน

โดยสวนเดยีววามีหรือตองม ีเราก็ไมยนืยนัโดยสวนเดียววาไมมี, ...แตพดูอยูตรงกลางวาแลวแตเร่ืองของมนั ที่เรียกวา อิทัปปจจยตา เม่ือมีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย 

สิ่งนี้ๆ ก็ม ีเมือ่ไมมสีิ่งนี้ๆ เปนปจจัย ส่ิงนี้ๆ กไ็มมีหรือไมเกิด ฉะนั้นเราจะไมพูดเผงลงไปวามีแนหรือไมมีแน, เราพูดเปนรปูของอิทัปปจจยตา. ...นี้มนัก็รวม

14



ไปถงึคำวา ตายแลวเกิดอีกหรอืไมเกดิอกี, จะพูดวาเกิดอกีกไ็มถูก, จะพดูวาไมเกิดอีกก็ไมถกู, มนัตองแลวแตอิทัปปจจยตา คือเหตุปจจัย. ...กระทั่งไม
พดูวา เองหรืออื่น, เชน ไมพดูวา ทำเอง หรือ ใหคนอ่ืนทำ เพราะมนัไมมีคน, มนัเปนอทิปัปจจยตา ...

นี่ อยูตรงกลางอยางนี้แลวมนักเ็ปนเครือ่งทำใหเกิดปญญา ...ทำใหเกิดดวงตาเหน็แจงเห็นจริงถกูตองแลว มนักเ็ปนไปเพ่ือถกูตอง เพ่ือเบ่ือ

หนาย เพือ่คลายกำหนัด เพื่อไมหลง เพ่ือดับทกุขทัง้ปวง เพ่ือนพิพานในที่สุด นี่คือ ลกัษณะเฉพาะของสิ่งที่เรียกวา มชัฌมิาปฏิปทา.
(ธรรมศาสตรา   (  เลม ๑  )  , ๒๕๔๗: ๒๖๙ – ๓๑๘)

ทีนี้จะยกบทอ่ืนๆ ที่ไมคอยจะชินการไดยินไดฟงมา ก ็ในสฬายตนวภิังคสตูร...พระพุทธเจาทานตรัสวา ธรรมที่ควรจะเจริญทำใหมาก 

ภาเวตัพพธรรม นั้นคือ สมโถ จ วิปสฺสนา จ, กห็มายความวา ในสูตรนี้ การที่จะตรัสถงึอรยิมรรคมีองคแปด ทานไประบุสมถะและวปิสสนา วาเปนขอปฏิบตัิ

ทำสัตวใหลุถึงความดับไมเหลอืแหงทกุข

สมถะ คือ ทำความสงบทางจิตใจ; วิปสสนา – ทำความเห็นแจงในทางสตปิญญา, เห็นแจงโดยสติปญญา : เห็นอนจิจัง ทกุขัง อนัตตา, 
เห็นปฏิจจสมุปบาท, เห็นทุกอยาง ก็ตองเหน็อริยสจัจนี้; นี่วิปสสนาเปนอยางนี้. พอเหน็แจงแลวก็หมดอวชิชา; ถาเหน็แจงจริงๆ ไมใชวาเพยีงคดิๆ นึกๆ 

เอา. ตองเห็นแจงจริงๆ กห็มดอวิชชา; หมดอวิชชาแลวก็ไมมีทางที่จะมตีัณหา หรือ อปุาทาน; ฉะนั้นจึง เปนเหตุปจจยัใหถงึความดับไมเหลอืแหงทุกข.
ทีนี้เอาสมถะเขามาใสไวขางหนา กเ็พราะวา เพ่ือให วปิสสนานี้มันเปนไปเต็มที่ ก็ตองมีสมถะ; แลวคำวาสมถะนี้ จะตองรวมศีลเขาไวดวย. 

การพยายามสำรวมระวังทำใหเกิดความสงบนี้เปนทั้งศลีเปนทั้งสมาธิ.
...วปิสสนาคือปญญา; สวนสมถะนั้นคอืศลีสมาธิ. สงบทางกายวาจาก็เปนศีล, สงบทางจิตกเ็ปนสมาธิ. แตที่ถูกตองยิ่งกวานั้นอีก ก็คือวา 

การตั้งอกต้ังใจสำรวมระวังลงไป เพ่ือใหเกิดอะไรขึ้นมาสักอยางหนึ่งนี้เปนศลี; คือมนัทำใหสงบรำงับลงไป ดวยการสำรวมระวัง ความสำรวมนัน้เองเปนศลี. 
...ศลีจะถูกลากมาเม่ือต้ังอกตั้งใจ ทำอะไรอยางจริงจัง ที่เปนไปในทางทีถ่กูที่ควร. จะตั้งใจทำสมถะก็ได ทำวิปสสนากไ็ด ศีลจะผนวกอยูในความต้ังใจ ที่

จะกระทำอยางสุดกำลงั; เรยีกวา ความสังวรความสำรวมใหมนัอยูที่นั่น เปนศีล; หรือจะเล็งถึงเจตนา ที่ต้ังใจจะทำอยางนั้น ก็เรียกวาเปนศลีได. ฉะนั้นใน
สตูรสูตรนี้พระองคจึงตรัสแตเพียงวา สมโถ จ วิปสฺสนา จ; สองอยางนี ้เปนภาเวตพัพธรรม คอื ขอปฏิบตัิที่ทำสตัวใหลถุงึความดับไมเหลอืแหงทุกข.

(ไกวลัยธรรม, ๒๕๔๖: ๑๘๙ – ๑๙๐)

คน ติดอยูในอสัสาทะ คือความเอร็ดอรอยของส่ิงที่มีความเอร็ดอรอย; อสัสาทะ คำนี้กจ็ำไวดวย แปลวาเหยื่อหรือความเอร็ดอรอยที่มีอยูในส่ิง

ตางๆ, ถาส่ิงตางๆ ไมมคีวามเอร็ดอรอยเปนเหยื่อลอแลวกไ็มมใีครติด. ...อสัสาทะหรือเหยื่อนี้ มนัหุมความยากลำบากไวมิด ไมใหเหน็เลย. ฉะนั้นเราจึง
ไปกนิเหยื่อแลวตดิเบ็ด แลวผูกพันตัวเองใหตดิอยูในสิ่งนั้น. พดูเปนอุปมาหนอย กว็า ชักใยพันตัวเองมากขึ้นๆๆ ใหมนัจมอยูในกองทุกข มากขึ้นๆๆ จนลมื

ตาไมได มองไมเห็นจมอยูในความทกุข

นี่คือภาวะของสตัวโลกในปจจบุัน จะตกลกึลงไป ลกึลงไป ลกึลงไปในเหวแหงอัสสาทะ ทางตา ทางหู ทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ. คำ
บาลีพระพทุธเจาทานใชคำวาเหว สตัวกำลังทำเหวสรางเหวใหแกตวัเอง แลวก็ตกลงไป...ฉะนั้นโลกเราในปจจุบันนี้ กำลังทำผิดอยางมากในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
จตุราริยสจัจ, อริยสัจจสี่ประการ จึงไมพบกบัสันตภิาพ หรือ สนัติสุข พบกนัแตความทุกข. เรื่องของความทุกข นี้ถาเขาจะสะสางปญหาอนัสำคญันี้ กต็อง

ใชหลักเกณฑของอรยิสัจจในพระพุทธศาสนา ก็คือหยดุ หยดุสรางเหยื่อของตณัหาเสยี, ตณัหามันก็จะจางไป จนหมดสิ้นนี้ในที่สดุ ก็ไมมีความทกุขอกี

ตอไป. กเ็รียกวานโิรธ หรือนพิพาน, แลวแตวาจะเด็ดขาดหรือไมเด็ดขาด แลวแตบางสวนหรือทัง้หมด.
เรื่องอริยสัจจมีความสำคญัอยางนี้, ...กฎเกณฑเรือ่งอริยสัจจ...ตั้งอยูในฐานะเปนเหมอืนกับพระเจา ที่จะบันดาลใหสตัวโลกนี้ประสบความ

ทุกขหรือประสบความสุข คอืดบัทุกขได. มนัอยูที่สัตวโลกทั้งหลายจะตองทำใหถกูตองเอง พระเจาจะมาชวยทำใหนัน้ มันไมใชหนาที่ของพระเจา, พระเจา
มหีนาที่แตใหสิ่งตางๆ เปนไปอยางถกูตอง ตามกฎเกณฑ, นี่ สตัวทั้งหลายตองทำเอง ตองเดนิเอง. ตถาคตเปนแตผูบอกทาง, พระพุทธเจาทานตรัสอยาง
นี้, ทานไมสามารถจะมาชวยอุมชวยยกไปได, ทานทั้งหลายตองเดินเอง ตถาคตเปนแตผูชี้ทาง การช้ีทางนั้นก็คอืการช้ีเร่ืองอริยสจัจสี่นี้ ...

(ธรรมศาสตรา, ๒๕๔๗: ๓๒๓ – ๓๒๕)
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มอีตัมมยตาอยูกับตวักลวัอะไร.
ม ี๙ “ตา” อยูกะตัว กลวัอะไร

ม ี๙ “ตา” อยูกะตัว กลวัอะไร

ลองจารนัย ทีละอยาง ทางภาษา

ตั้งแตตน จนตาย ทั้ง ๙ “ตา”

จะนำพา ซึง่ผูรู สูนพิพาน ฯ

 อนจิจตา รูเม่ือเหน็ ความเปลี่ยนแปร 

 ความไมแน ไมจรีัง แหงสงัขาร

 ทั้งดชีั่ว หรือกลางๆ ตางอาการ

 ลวนไหลผาน ไมคงที่ มอิาจรอ ฯ

 ทุกขตา รูเม่ือเหน็ ความนาชงั

 ของทกุขสุข กักขัง ดังเกี่ยวของ

 หนักแกจิต พษิแกใจ ไมรูพอ

 แลวยังลอ ใหหลงรัก หนักขึ้นไป ฯ

 อนตัตตา มใิชตวั หลงวาตัว

 ก็เมามัว มจีิต พศิมยั

 เปนตวักู ของกู คูกับใจ

 เปนอนสุัย ประจำจิต คิดวาตน ฯ

 ธัมมัฏฐิ – ตตา ตั้งอยู ตามธรรมชาติ

 ไมเหน็เปน ของอาตม ทุกแหหน

 ธรรมชาติ ตามธรรมชาติ ใชของคน

 เปนตวัตน ของธรรมชาติ ใชอาตมา ฯ

 ธัมม นิยามตา อาศัยกฎ

 ของธรรมชาติ กำหนด เชนนั้นหนา

 บังคับทั้ง อวกาศ และเวลา

 เหมือนพระเจา บงัคับมา ทั้งรูปนาม ฯ

 อทิปัปจ จยตา  มอีาการ

สองสถาน ฟงใหดี อยาผลีผลาม

 มปีจจัย ตามปจจัย ทุกโมงยาม

ไมมีปจจัย  ไมมีความ ตองบิดเบอืน ฯ

 สญุญตา วางจากคา แหงตวัตน

 จากความหมาย แหงสตัวคน ผลเสมือน

 อวกาศ วางขาด จากเหยาเรือน

 ไมมีเงื่อน งำใด ไวรีรอ ฯ
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 ตถตา สาระพนั  ที่กลาวมา

 ทั้ง ๗ “ตา” ตองเปน เชนนั้นหนอ

 เหน็ ๗ “ตา” นั้นมา อยางเพียงพอ

 คงที่ตอ รักชงั ไมหวังอะไร ฯ

 อตัมมยตา มาเปนอนั ดับสุดทาย

 ไมวุนวาย ไปตามเหตุ ปจจัยไหน

 คงที่อยาง สะอาด สวางสงบไป

 เปนอสิสระ ปจจัยอะไรๆ ไมเกาะกุม ฯ

 ผูเชนนี้ มนีามวา อตัมมโย 

 คืออรหันต วิสทุโธ ไมเสริมสุม

 อยูเหนือภพ เพราะวิมตุิ เปนอุทลุม

 หมดประชุม แหงสงัขาร การแตงปรุง ฯ

11 ม ี๙ “ตา” เปนวปิสนา ฉะนี้แลว

 พบดวงแกว ประเสริฐ ใส ไวในถงุ

 ไดดวงแกว เจด็ประการ การผดุง

 มดีวงแกว จรญูรุง มุงนิพพาน ฯ

(พทุธทาสภิกขุ, ๒๕๔๑: ๔๖๒ - ๔๖๔)
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๔.

ชวีิต



 ชีวิต

  ชีวิตน้ีเปน็สิ่งที่พัฒนาได้ และจะเกิดอาการฟ้าสางได้ ในเมื่อไดช้ิม
รสชาติแห่งชีวิตมาตั้งคร่ึงต้ังค่อน; นี้กลา่วตามปรกตธิรรมดาสามัญ.

   เพ่ือให้เข้าใจย่ิงๆ ขึน้ไป จะดูกันใหล้ะเอียดลงไปอกีสกัหนอ่ย ในแงท่ี่
วา่ชีวิตนี้คืออะไร  ทั้งท่ีบอกมาแลว้ข้างต้นวา่ เราไมรู่้ว่าอะไร; แตเ่ท่าท่ีเรารู้

 วา่เป็นอะไรหรือเป็นความรู้เทา่ที่จำเปน็ เทา่ที่จำเปน็.  ขอให้ฟงัดวูา่ เท่าที่จำ
   เป็น สำหรบัจะพฒันามันไดท้ั้งนั้น มนักม็ีอยู่บา้ง และพอจะรู้ได้.

  ถา้พดูอย่างภาษาหนงัสือ หรอืพดูอย่างนักเลง หรืออย่างเอาเปรยีบ 
 ก็จะพูดว่า  ชีวิตคอืการเปน็อยู่ของการที่รา่งกายกับจิตใจ มันยังทำงาน

สมัพันธ์กนัอยู่ได้,  ความทีร่่างกายกบัจิตใจมนัยังทำงานสมัพันธ์กนัอยู่ได้ นี่
  เรียกว่า ชวีติ ในความหมายรวมๆ. รา่งกายก็ยงัเปน็รา่งกายทีท่ำหน้าท่ีของ

มนัได้,   แลว้มันก็ทำหนา้ที่สัมพนัธก์ันอยู่ได้ อันน้ียงัเรยีกได้วา่ชวีติ คือ
มชีีวิต.

 แง่ที่ ๑ ถ้าเราจะดูกนัแตก่าย  ในแงข่องร่างกายลว้นๆ เรากจ็ะพอ
 กลา่วได้ว่า     ความที่เซลลท์กุๆ เซลล์ ในร่างกายมนัยงัสดอยู่ คอื มันยังไม่

ตาย;  นี่พูดถงึด้านรา่งกายล้วนๆ ไม่เกี่ยวกบัจิต; แม้พวกนักวิทยาศาสตร์
เขากพ็ูดทำนองนี้เหมือนกนั, ถ้าเย่ือโปรโตปลาสซึมในเซลล์นัน้มนัยงัสดอยู่ 
กย็งัมชีวีติอยู่, แล้วมนักร็วมกันทำหน้าทีเ่ป็นร่างกาย. นี้ดกูันในทางรา่งกาย. 

 น้ีดกูันในทางรา่งกาย หรือทางชวีวทิยา.
ทนีี้    ดกูันในแง่ที่ ๒ แงข่องจิต ชวีติกค็อืจติที่ยังทำหน้าที่ของมันได้; ถ้า

  จิตมนัทำหน้าที่ของมนัไมไ่ด้ มันกค็อืไมม่ีจติ มันก็คอืตาย. เรา  ใชค้ำว่า จิต 
ในลกัษณะที่เป็นศูนยก์ลาง  คำว่า มโนๆ  นี้  เปน็เหมอืนกับประตู เปน็

 เหมือนกบัสะพาน ท่ีใหเ้ข้าถึงจิต; แต่บางทกี็เอาใชแ้ทนกนั   คำว่า มโน กับ 
 จิต เอามาใช้แทนกันก็ม,ี  แต่ที่จรงิ  มโน ยังไม่ใชต่ัวจิต แต่เป็นเหมือนเสือ่ 

หรือเหมือนประตูหรอืเหมอืนเครื่องสัมพันธ์ของจติ ท่ีมันจะสัมพันธ์กบัสิง่
ภายนอก.   เดีย๋วน้ีเราเล็งไปยงัที่ตวัการของมันดีกวา่ คือส่ิงท่ีเรียกวา่ จติ, 

 เม่ือจิตยงัทำหน้าที่ของมนัได้ กย็ังมีชีวิตในแงข่องจิต.
ทนีี้กจ็ะดูกนัใน  แงท่ี่ ๓ คือแง่ของชีวิตเอง พดูอยา่งกำปั้นทุบดินในแง่

  ของชวีติ ก็ต้องพูดว่า   คือความที่สิ่งทั้ง ๒ นัน้ยังสัมพนัธก์ันอยู่ได้, ความที่
กายกับจิตนั้นยังสัมพันธ์กนัอยู่ได้,   ความที่ธาตุทั้ง ๒ น้ันยังสัมพันธ์กนัอยู่ได้. 
กายก็คอืรปูธาตุ, จติก็คอืนามธาตุ    มธีาตุอยู่ ๒ ธาตุ คือรูปธาตกุับนามธาตุ; 

   เม่ือธาตทุัง้ ๒ นี้ยังสัมพันธ์กันอยู่ได้ ความหมายในแงข่องชวีติมันกม็ี, หรอื
  ชีวิตมันก็มีอยู่นีเ่รียกวา่ พดูถึงตัววตัถุที่ตั้งของสิ่งเหลา่นั้น ยังไม่เกี่ยวกบั

ธรรมะเท่าไร.
 ทนีี้กจ็ะดูในความหมาย   แง่ที่ ๔ ชีวิตในแงข่องธรรมะ   แงท่ี่ ๑ ชีวิตใน

แง่ของร่างกาย,   แงท่ี่ ๒ ชวีติในแง่ของจติ,   แง่ที่ ๓ ชีวิตในแงข่องชีวิต,  แง่ที่ ๔ 
ชวีิตในแง่ของธรรมะ,  นี่ก็คงจะประหลาดใจกันบ้าง ถ้าอาตมาจะกล่าวไป
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ตามที่มีอยู่ในพระบาลนีั้นจรงิๆ  เร่ืองนี้หรอืสูตรนี้ ก็เคยเอาแสดงกันคราว
  หน่ึงแล้วโดยละเอียด แตบ่างคนอาจจะไม่เคยได้ฟงั หรอืฟงัแลว้ก็ลมืแลว้.

 สรปุพดูส้ันๆในที่นี้อีกทหีน่ึงวา่    ในแง่ของธรรมะ ชีวิตน้ัน คือ เดิม
 พันหรอืต้นทนุ ที่ธรรมชาติให้มาสำหรับทำการค้ากำไร; ฟงัดูคล้ายๆกบัว่า

   พูดพาโล หรอืพูดไมเ่ป็นภาษา ส่ิงที่เรียกว่าชีวิตนั้น คอืสิง่ที่ธรรมชาติมนั
    ให้มา สำหรบัจะเปน็เงนิเดิมพนั หรอืเป็นเงินลงทนุ เพื่อการคา้กำไร ทำ

การค้าขายใหเ้กิดกำไรในชวีติ.  ถ้าใครเข้าใจได้ และสนใจข้ึนมาถึงในแง่นี้ 
 ก็เรยีกวา่ รู้จกัชวีติในแง่ของธรรมะอย่างพอตัว...

  ธรรมชาติให้ชวีติมา ไม่ใช่ฐานะเป็นกำไร  เป็นการได้อะไรๆ สำเร็จ
มาแล้ว,  แต่   ธรรมชาติได้ให้มา สำหรับเปน็เงนิทุน สำหรับเราจะลงทนุคา้
เอาเอง,  จะขาดทนุหรอืจะไดก้ำไร เราจะตอ้งเป็นผู้รบัผิดชอบ.

(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๔๕๖-๔๕๙)

ชีวิตโวหาร

  ในภาษาบาลเีรียกว่า ชวีติโวหาร  คำวา่  โวหาร ในภาษาน้ันแปลวา่ 
การลงทนุคา้; แต่ในภาษาไทยนี้ไม่เข้าใจกนัอย่างน้ัน. คำวา่โวหารๆใน

 ภาษาไทยหมายถึงแต่เรื่องพดูจา แลว้ก็มโีวหาร, โวหารน้ันใชส้ำหรบัจะเอา
 เปรยีบผู้อ่ืน หรือสำหรับจะไดเ้ปรียบผู้อ่ืน, การที่ใครมาโวหารในการพูดจาดี 

คนน้ันก็ได้เปรียบผูอ้ื่นก็ได้กำไรในการพูดจานั้นเหมอืนกัน; แต่อย่างน้ีมัน
แคบไป. คำว่าโวหาร,  คำว่า   โวหารในสตูรนั้น ที่เรยีกว่าชีวิตโวหาร นั้น 

 หมายถึงการลงทนุค้า เหมือนกบัการคา้ขาย.   ทา่นมรี่างกาย มจีิตใจ มี
       อายตนะ ๖ มขีันธ์ ๕ มี มอีะไรก็ตามใจ มคีรบทกุอย่างแล้ว กจ็งใช้สิ่งเหล่า

   นั้นลงทนุค้า ใหไ้ด้รบักำไร คือส่ิงที่ดีที่สุด ที่ชีวิตนั้นมันจะได้รับ....
 การค้าของชีวิตทีไ่ด้กำไรถึงที่สุดจริงๆนั้น  ไมใ่ชม่ีแตเ่ร่ืองกนิ เรือ่ง

 กาม เร่ืองเกยีรติอันสมบูรณ์; มนัตอ้งหมายถึงความไมม่ีทุกข์ โดยประการ
ทั้งปวง    ที่เราเรียกกันเด๋ียวน้ีว่า การบรรลุมรรค ผล นพิพานนัน่แหละ. ถ้า
ยงัไม่ดบัทกุข์สิ้นเชิง  ก็เรยีกว่า ยงัไมไ่ด้ถึงที่สุดจบแหง่การค้าขายของชวีติ, 

  จะต้องดำเนินต่อไป จนถึงกับวา่สิน้กเิลส ส้ินอาสวะแล้ว. นี่เขาได้ใช้ชีวิต
  ของเขาถึงที่สุด อย่างเป็นประโยชน์ถงึที่สุด คือการบรรลุถึงความส้ินไป

 แหง่อาสวะ
(    ฟ้าสางระหวา่ง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๔๕๙)

 มรดกท่ี ๑๐๓ :  ชีวิตเป็นส่ิงทีเ่ติมธรรมะลงไปได้ จนกว่าจะเต็ม คือ
  เติมลงไปด้วยการทำหน้าที่ ที่ถูกต้องแกค่วามเปน็มนุษย์ของตน ทกุข้ัน

   ตอนแห่งววิฒันาการ จนกระทั่งบรรลุมรรคผล นิพพาน ในท่ีสดุ.
(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๗)
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การดำรงชวีติ

      คำว่าดำรงชวีตินี่ ต้องแบ่งออกเป็น ๒ ตอน หรอื ๒ ความหมาย: - 
 ความหมายที่ ๑. กค็ือดำรงชีวิตใหม้ีอยู่  อยา่งทีว่า่ อย่าให้ตาย. 

ถ้ามชีีวิตก็แปลว่าเปน็อยู่คือไม่ตาย,  ดำรงชวีติให้เป็นอยู่ น่ีความหมายหน่ึง.
 ความหมายที่ ๒. ดำรงชวีติในลักษณะที่จะเดินไป จะเรียกวา่

พฒันาไปหรือจะเรียกวา่เติบโตไปตามทางของวิญญาณ;  “ใชค้ำว่า เตบิโต
” ทางวิญญาณ ดีกวา่.  “ ” นี้เปน็ความหมายหนึ่งซ่ึงซ้อนอยู่ในคำวา่ ชวีติ คำ

เดียวกนั.
  ความหมายทแีรก ใหท้รงอยู่ อย่าใหต้าย, แล้วในการทรงอยู่น้ันไม่

 ใชอ่ยูน่ิ่งๆ ไมม่ีการเปล่ียนแปลงอะไร; การทรงอยู่น้ันมีการเปล่ียนแปลงอยู่
  ในตวั คอืการเตบิโตทางวิญญาณ มีความสว่างไสวแจม่แจง้ทางวญิญาณ

  ยิ่งข้ึนๆๆ อยู่ในตัวการดำรงอยู่แห่งชีวิต
(โมกขธรรมประยุกต์, ๒๕๑๙: ๕๔๐-๕๔๑)

ชาติ-ความเกดิ

  ชาติ คืออะไร?   ชาติคือการเกิดข้ึน หรอืการก้าวลง หรอืการเปน็
พร้อมข้ึนมาในหมู่สัตว์นิกาย, การปรากฏแหง่ขันธ์ทั้งหลาย, การได้
อายตนะเฉพาะ; นี้เรยีกวา่ชาติ. 

(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๓๗๐)

...  คำวา่     ชาติ มี ๒ ความหมาย :     ชาติ ความเกดิ น่ีมี ๒ ความหมาย: 
ชาติในภาษาคน  ก็คือ เกิดจากท้องแม่, ชาติในภาษาธรรม  คอื เกดิทางจิตใจ 

   ด้วยอำนาจของอวิชชา เกิดจากอวิชชา ตณัหา อุปาทาน, นั่นชาติในภาษา
 ธรรม  คอืความรูส้ึกว่าตัวกู ว่าของกู  เกิดข้ึนมาในใจนี้ เกิดมาจากอวชิชา 
  ตัณหา อปุาทาน ซ่ึงมันส่งกันมาตามลำดับ.

  อวิชชาในขณะแหง่ผสัสะ ทำให้เกดิตัณหาอย่างน้ันอยา่งน้ี อยาก
อย่างนั้นอย่างนี้, ตณัหาให้เกิดอุปาทานอย่างนั้นอย่างน้ี, พอเกิดอุปาทานก็

 มีความรู้สึกวา่ตัวกู วา่ของกู,  นี่ ชาติในภาษาธรรม  ภาษาจติ เกิดเปน็ตวัตน
ข้ึนมา, อนันี้เป็นตัวการที่จะมคีวามทกุข์, มคีวามทกุข์อย่างละเอียดตลอด
เวลา, ชาติชนดินี้มันจะเป็นปัญหา. 

ชาติที่เกิดมาจากท้องแมน่ั้นทกุข์นิดเดยีว  บางทีจะไม่ทกุขก์็ได้ แลว้ก็
  เสรจ็กันไปแลว้ มนัเสร็จกันไปแล้ว ไม่มเีกิดอีกแล้ว, ในตลอดชาตินี้ไมม่ี

เกิดอีกแล้ว. 
(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๒๐๖-๒๐๗) 
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ความเกดิทางจิตวิญญาณ

  โอปปาติกะ คือ เกิดทางจิตวญิญาณ  เชน่ว่าพอเราคิดอยา่งพระ เรา
กเ็กดิเป็นพระ,  คิดอย่างฆราวาส ก็เกดิเป็นฆราวาส, พระเณรนีอ้ย่าอวดดไีป, 

  พอคุณคดิอยา่งฆราวาส คุณก็เกดิเป็นฆราวาสในผา้เหลืองแหละ ท่ีวัดน่ัน
 แหละ คุณกเ็กิดเป็นฆราวาสในทางจิตใจ.

 คำกล่าวในพระคัมภีร์ที่วา่ พระองค์ทรงอุบตัิข้ึนมาในโลกน้ี หมาย
ถึงพระพุทธเจา้นะ,  พระองคท์รงอบุัตมิาในโลกนี้ เพือ่ประโยชนแ์ก่โลก. 

 คำว่า อบุัติ น่ัน  แหละ คือคำว่าโอปปาติกะ  พระสทิธตัถะไม่ต้องตาย แต่
เกิดมาเปน็พระพทุธเจ้าขึ้นมา.  ใชค้ำว่า ทรงอบุัติขึน้มาในโลกน้ี;  คำว่า อบุัติ 

 ก็ เปน็กริิยานาม  คำว่า   โอปปาติกะ เป็นนามสมมติ ผู้มอีุปปัตตนิั้นแหละคือ
โอปปาติกะ,  ฉะน้ันพระพุทธเจ้าตรสัรู้เป็นพระพุทธเจ้า คือการเกิดเป็น

  พระพุทธเจ้า โดยวธิีโอปปาติกะ :  จิตเปน็อย่างไร เกิดเป็นอย่างนั้น, จติเป็น
 อยา่งไรเกิดเป็นอย่างนั้น นั้นคือโอปปาติกะ. 

(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๒๑๓-๒๑๔) 

ความตาย

  ความตายภาษาคน ก็คือ ตายชนดิที่จะต้องเอาใส่โลงไปเผาไปฝัง 
แต่ความตายในภาษาธรรมะน้ันหมายถึงความสลายแห่งความรู้สกึที่ว่า 

    เม่ือตะก้ีน้ันเอง คอื ความรู้สกึที่เกดิข้ึนวา่เป็นตัวฉนั ตัวกู น่ันแหละมัน
  ‘ ’ สลายไป นี้เรียกว่า ความตาย ในภาษาธรรมะ

(  – ภาษาคน ภาษาธรรม, ๒๕๓๗:  – ๒๐ ๒๑)

ธาตุ

 คำว่า “ ”ธาตุ   นั้น ขอให้จำไวเ้ป็นประโยคสั้นๆวา่: คอืปัจจัยในข้ันราก
ฐานของสิง่ทุกส่ิง   มันเป็นมูล หรอืเป็นเหตุ หรอืเป็นปัจจัย, เรยีกวา่เป็นปัจจยั
กแ็ลว้กัน;  ในชั้นที่เป็นรากฐานลึกสุดของส่ิงทกุสิง่ หมายความว่าสิ่งทุกส่ิง
มนัต้ังรากฐานอยู่บนสิง่ที่เรยีกว่าธาตุ....

สิ่งที่  ไม่มชีวีติ ก็เป็นธาตุ,  มีชีวิต กเ็ป็นธาตุ,   เปน็วัตถุ มแีต่รปู ก็เปน็
ธาตุ,  เป็นจิตเป็นใจก็เรียกว่า ธาตุ, แมท้ี่สุดแตพ่ระนพิพานก็เรียกว่าธาตุ 
คอืนิพพานธาตุ.   สิ่งเหลา่นี้มีอยู่ในส่วนลึกตามธรรมชาติ จงึเรยีกวา่ สภา
วธรรม;   แต่เมื่อมเีหตุปัจจัย โอกาสเหมาะสม กจ็ะแสดงตัวออกมา. ที่พดู
อย่างนี้กเ็รียกว่าพูดตามภาษาธรรม

(ปรมตัถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๖)
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ธาตุ  ก็ดี ธรรมะ  นี้ก็ดี มคีำแปล  ว่า ทรง, ทรงตัวเองดว้ย, ทรงส่ิงอ่ืนด้วย 
ถูกสิ่งอ่ืนทรงไว้ดว้ย น้ีเป็นภาษาบาลี.  มองดูสิง่ที่เรยีกว่าธาตุ ตามหลกั
เกณฑ์แหง่ภาษาบาลจีะได้ความอยา่งน้ี: ว่ามันเป็นสิ่งท่ีมีอยู่, หรือทรงอยู่

 โดยตัวมนัเอง แล้วมนักท็รงส่ิงอ่ืนด้วยก็ได้, หรอืว่ามันถูกสิ่งอื่นทรงดว้ยก็
ได้,   เปน็ ๓ ความหมายอยู่ดังนี้...

  สำหรับภาษาอังกฤษ แปลคำวา่ธาตุ  – ธา ตุ  นี้ เป็นภาษาอังกฤษว่า 
element แปลวา่สว่นที่เป็นรากฐาน. ถ้าจะให้คำนิยามใหม้ันชัดๆต้องพูดว่า 
“    ส่วนประกอบ สว่นสดุทา้ยที่เปน็ข้ันรากฐาน ที่ถูกต้องและจำเป็น เพื่อ

”ประกอบเป็นส่ิงสมบรูณข์ึ้นมาสิ่งหนึ่งๆ .  ความหมายของคำวา่ element ใน
 ภาษาองักฤษ คือส่วนประกอบส่วนสดุทา้ย,  หมายความว่าเราแยก ส่วน

  ประกอบ แยกออกไป จนแยกออกไปไม่ได้อีก....
  –    คำว่า ธา ตุ น้ี มนัตรงกับภาษาละตินว่า conditor,  คำ conditor  นี้ ตรง

 “  ” กับคำว่า ธร ธาตุ ในภาษาบาลี. คำนี้  แปลว่า เนื่องกนัอยู ่ และทรงกันไว้; 
 แสดงความหมายเด่นข้ึนไปอีก ว่ามันแยกกันไม่ได้,  มันต้องเนื่องกันอยู่ มัน

เน่ืองกนัอยู่ผกูพันกันอยู่, มนัจึงทรงตัวกันไวไ้ด้...
ถ้าเป็นภาษาวัตถุ มันก็หมายถงึตัววัตถุ อย่างภาษาเคมีหรือแม้แต่

ภาษาฟสิิกส.์  คำวา่ element  หรอืธาตุ มนัหมายถึงวัตถุ, หมายถงึตัววัตถุ....
ใน    ทางพทุธศาสนา ต้องการจะพูดถึงธาตุ ในภาษานามธรรม ไมใ่ช่

ภาษาวัตถุ, เป็นภาษาจิตใจ;  แมจ้ะเรียกว่ารูปธาตุกห็มายถึงนามธรรม คือ
คณุสมบตัทิี่มีอยู่ในวัตถุ:...

 การพดูถึงคุณสมบตัอิยา่งน้ีเรยีกวา่พดูถูกกว่าหรอืพูดสงูกวา่ คือไม่
 ได้หมายถึงตัววัตถุ แตห่มายถึงคุณสมบัตใินวัตถุ;  เช่นวา่ ดนิกอ้นหนึ่ง 

 ส่วนท่ีมันเป็นของแข็งกนิเนื้อที่นั้น เป็นคุณสมบตัิของธาตุดิน; ที่ในดินไม่
  วา่ดินชนิดไหน มันมีนำ้ มันมีความช้ืน รวมอยู่ในน้ันด้วย, และดนิไมว่า่ดิน

ชนิดไหนมันมีธาตุไฟ มีอณุหภูมิระดบัใดระดับหน่ึงรวมอยู่ด้วย, แลว้ดินไม่
วา่ดินชนิดไหนมันมแีกส๊ ซ่ึงกำลังระเหยอยู่ตลอดเวลา...  

  ธาตทุีม่ีความเป็นตัวเองโดยเด็ดขาด เรียกว่า อสังขตธาตุ
 ถ้าว่ามันเปน็ตวัมันเองโดยเด็ดขาด ไม่มอีะไรมากระทำแก่มันได้; นี้

  ก็เลยเรียกเปน็พวกที่ตรงกันข้ามอกีพวกหน่ึง ก็เรยีกว่า อสังขตธาตุ. ในเม่ือ
เรียกสิง่นอกน้ันวา่สงัขตธาตุ  เรากเ็รียกสิง่ที่ตรงกันข้ามนี้ว่า อสังขตธาตุ, 

 หรือ สญุญธาตุ – ความว่าง,  หรือ  นิพพานธาตุ นโิรธธาตุ ก็แล้วแต่; มี
ความหมายในทางนามธรรมทั้งน้ัน. สิ่งที่เรียกว่าธาตุในพทุธศาสนา มไิด้

 หมายเอาก้อนเนือ้ หรือวตัถุนั้นเปน็ธาตุ; แต่หมายเอาคุณสมบัติ, และยัง
  –  หมายเอาคุณสมบัตทิีถ่กูยดึถือว่า เปน็ตวักู ของกู น้ันเป็นส่วนสำคัญ; มนั

ยิ่งเป็นนามธาตุมากข้ึน
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓:  – ๑๕ ๒๑)
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 ธาตุ ๓

 ความหมายของคำว่า “ ”ธาตุ  ถ้าจะจำแนกใหม้ันเป็นเค้าๆ, กจ็ำแนก
อย่างพระท่านสวดเมื่อตะก้ีนี้วา่:    ธาตุมอียู่ ๓ ธาตุ ๑. รปูธาตุ ธาตุที่ทำให้
ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมา. ๒. อรูปธาตุ ธาตุที่ทำใหป้รากฏ
เป็นอรปูธรรมข้ึนมา. ๓. นโิรธธาตุ ธาตุที่ทำใหป้รากฏความดับแห่งธาตุทั้ง
หลายทั้งปวงข้ึนมา.   มีอยู่ ๓ ธาตุเทา่นั้น.

  ธาตทุี่ ๑ รูปธาตุ   นี้เราคุ้นเคยกันมาก ทั้งในแงข่องวตัถุ และทั้งในแง่
ของคุณสมบตัิที่มีอยู่ในวัตถุน้ัน; นี้เรยีกวา่รปูธาตุหรือสังขตธาตุ, หรอืเรยีก
อกีอยา่งหน่ึงก็เรยีกวา่รูปธรรมก็ได้.  เม่ือตะก้ีน้ีได้บอกแล้วว่า คำว่าธาตุ, ธา 
–     ตุ กบัคำว่า ธรรม นี้ มาจากรากศพัท์อนัเดียวกันแทเ้ลย:  คอืคำว่า ธร พูด

 วา่  รูปธาตุ  กค็ือ รปูธรรม,  พูดว่า รปูธรรม  กค็อื รปูธาตุ....
 ธาตทุี่ ๒  เรียกวา่  อรปูธาตุ ที่ทำให้เกิดอรปูธรรมทั้งหลาย. ธาตุ

 นนี้เรียกว่า สงัขตธาตุ.
 ธาตทุี่ ๓  เรียกวา่ นโิรธธาตุ  หรืออสังขตธาตุ คือธาตทุีจ่ะเป็นท่ีดบั

เสียทั้งแก่รูปธรรม และอรูปธรรม.  ธาตุมเีท่าน้ี ไมม่ีมากไปกว่าน้ี; ตั้งแตข่ี้
    ฝุ่นเม็ดหน่ึง สูงข้ึนไปจนถงึเทวดา พระเจ้า จนกระทั่งถึงนพิพาน รวมไดเ้ป็น 

  สามอยา่งเท่าน้ันเอง คอื  รูป อรูป และนโิรธ. 
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๒๘)

 ธาตุ ๖

   คนเราประกอบอยู่ด้วยธาตุ ๖ ธาตุ    นี้ หมายความวา่ ส่ิงที่มีชีวิต ละก็ 
  จะต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุ ๖ ธาตุ.    สว่นที่เป็นโครงร่างนี้ ก็เรยีกว่า ธาตุ ดิน 

        น้ำ ลม ไฟ ๔ ธาตุ แต่ละอย่าง เป็นธาตุหนึง่ๆ คอื   ธาตดุิน ธาตุนำ้ ธาตไุฟ 
ธาตลุม.  อีกธาตหุน่ึงกค็อื อากาศ  หรือท่ีว่างสำหรบัเป็นที่ต้ัง ที่อาศัยแหง่
ธาตเุหล่านั้น;   แล้วอกีอย่างหน่ึง ก็คอื วญิญาณธาตุ.  นี่คือธาตใุจ ที่จะปรงุ

  กันข้ึนเป็นจติ เป็นใจ เป็นความรู้สกึนกึคิดได้. 
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๗๑)

                              
ทุกส่ิงเป็นสักว่าธาตุ

ขอใหถ้อืว่านี่เป็นหวัใจของพุทธศาสนา  ที่แสดงใหเ้ห็นว่า ทกุสิง่เป็น
สกัวา่ธาตุ;  ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ไปหลงสำคญัผดิวา่ เป็นสัตว์เปน็บคุคล...

ถ้ายงัเห็นวา่เปน็ธาตุอยู่ ไม่ยดึมัน่  ว่าเปน็ตวัตน กไ็ม่เห็นแก่ตน และ
ไม่มขีองตน;  แล้วกจ็ะไม่เกดิกเิลส และไมเ่กิดทุกข์. พอเหน็ว่าเป็นบุคคล: 

  สำคญัไปว่าร่างกายนี้ จิตใจน้ีเปน็บุคคล เป็นตัวเป็นตน; ฝา่ยน้ีเปน็เราข้ึนมา 
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ฝา่ยโนน้ก็เป็นเขาข้ึนมา; เป็นของเราของเขาข้ึนมา. ความเห็นแก่ตนของ
แต่ละฝา่ยทำใหเ้กิดเบยีดเบยีนกันก็ได้;  แมฝ้่ายเดียวก็ยังเป็นทกุข์ เป็นร้อน 

 เพราะกิเลสที่เกิดข้ึน เพราะความเห็นแต่ตนนั้นกไ็ด้. 
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓:  ๔๒ - ๔๓)

 ขันธ์ ๕

รปูน้ันนับเป็นส่วนหน่ึง.   ส่วนนามหรือใจนั้นนับเปน็ ๔ สว่น; ทั้งน้ีก็เพื่อ
  ให้รู้วา่ ในสว่นที่เป็นนามหรอืเปน็ใจน้ัน มันก็พร้อมเสมอท่ีจะทำหน้าที่ของ

 มัน เช่น:
   เวทนา น้ีก็พร้อมที่จะรู้สึกในสัมผสันั้น เป็นความพอใจ หรอืไม่

พอใจข้ึนมา; 
 สัญญา กท็ำหน้าทีด่ำรงสติสัมปชญัญะสมปฤดีอยู่เรื่อย;
 สังขาร กพ็ร้อมที่จะคิดนึกไปตามเหตุการณ์ที่แวดล้อมเรื่อย; 

      วญิญาณ กพ็รอ้มที่จะรู้แจง้ ที่ตา ที่หู ที่จมกู เป็นต้น ว่าอะไร
เป็นอะไรอยู่เรื่อย.

  ส่วนท่ีเรียกวา่รปูนั้น ก็หมายถึงเนื้อหนังร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่ แต่
  ยังหมายถึงรูปท่ีแฝงอยู่ในรา่งกายน้ันด้วย กล่าวคือ ภาวะที่แฝงอยู่ในน้ัน; 

  เช่นร่างกายนี้เรายังมีภาวะที่แฝงอยู่ในนั้นว่า เปน็ความสงูหรอืตำ่ ดำหรอื
 ขาว ความเป็นหญิงหรือชายเหล่าน้ีเปน็ตน้รวมอยู่ด้วย. ภาวะที่เป็นหญงิ

   หรือเป็นชาย เป็นคนสงูหรอืคนต่ำน้ี กร็วมเรียกวา่รปูได้เหมอืนกัน ดังน้ัน
จงึมีรปูโดยตรงคือเนื้อหนังร่างกาย,  และก็มรีูปแฝง คอืความเป็นอยา่งนั้น

 อยา่งนี้ ดูได้ที่รปูนั้น; นี้รวมเรียกกนัว่ารูป. และเมื่อรวมเวทนา, สญัญา, 
สงัขาร,  วญิญาณเข้าอีกก็เป็น ๕;  ๕ ส่วนซึง่เรยีกว่ากลุ่มหนึ่งของร่างกาย

 และจิตใจ ซ่ึงรวมกันเปน็คนหนึ่งนั่นเอง.
(พทุธกิจริยธรรม, ๒๕๑๖: ๔๖-๔๗)

  เม่ืออาตมาแรกบวช แล้วก็เรียนธรรมะตามที่มีสอนกันอยู่ สังเกต
เหน็ว่าทกุคนมีความรู้เรื่องธรรมะเกี่ยวกบั  เรื่องขันธ์ทั้งหา้น้ี แปลกไปจาก

 ความจริง ที่เราจะหาพบได้จากพระบาลีโดยตรง.  ทกุคนรู้เรื่องขันธ์ห้า จำ
     ชือ่ได้ว่า รปู เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ, แล้วกท็ำตัวเป็นผู้รู้อวดเบ่ง 

      วา่ดีกวา่คนที่ไม่รู้คำว่า รูป เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ แตพ่ิจารณาดู
 แล้วเห็นวา่มันชอบกล คือ  มีการสอนให้รู้วา่ขันธ์ทั้งหา้ขันธ์นั้น เป็นส่ิงที่มี

 อยู่พรอ้มกันได้ในขณะเดียวกัน ในบุคคลคนหนึ่ง, คล้ายๆกบัวา่เอาคนคน
     หน่ึง มาผ่าแลง่ใหอ้อกเป็นส่วนๆได้ ๕ สว่น อยา่งน้ันแหละ เคยสอนกันวา่ 

  แม้เวลาหลับ เรากม็ีขันธ์ห้าอยูค่รบ เขาเดาเอาเอง.
  เด๋ียวนี้ จากความรู้ที่อาตมาได้ทนศกึษามาเป็นสิบๆปี มันไปได้

ความรู้เปน็อย่างอ่ืน,  ไม่เหมอืนน้ัน วา่  ขนัธแ์ต่ละขันธ์นี้ มันจะมพีรอ้มกันทั้ง 
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 ๕ ขันธ์ไมไ่ด้, แล้วมนัจะมอียู่ในขณะท่ีหลับนั้นก็ไมไ่ด้; แม้แตรู่ปขันธก์็ไม่
  เรียกว่ามอียู่ในขณะหลับ แมว้า่รา่งกายมันนอนอดึทดึอยู่ในเวลาหลับ อัน

นั้นมันยังมใิช่รูปขนัธ์. 
 มันจะเป็นส่ิงที่เรียกว่ารปูขันธ์ กต็่อเมื่อมันทำหน้าที่; ถ้าเม่ือร่างกาย

   ที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ น้ัน ทำหน้าที่ของรูปอยู่ เมื่อนั้นจงึจะเรยีกวา่มรีูป
ขันธ์,   ถา้มนัหลบั มันไม่ไดท้ำหน้าท่ีของรูปขันธ์ คอืทำหนา้ที่สำหรับจะเป็น

  ที่ต้ังแหง่จติสำหรับจะรู้อารมณ์ หรอืว่าจะเปน็อารมณ์ สำหรับให้จิตรู้กต็าม. 
      ร่างกาย ดิน น้ำ ลม ไฟ ประกอบกนัอยู่นี้ บางส่วนมันเปน็ลกูตา, บาง

สว่นมันเป็นหู, บางส่วนมันเป็นจมูก, บางสว่นมนัเปน็ลิ้น, บางสว่นมนัเปน็ผวิ
หนัง, บางสว่นมนักเ็ป็นของที่เน่ืองกนัอยู่กบัสิ่งเหลา่นั้น, ถ้ามันทำหน้าที่ 
เช่นรูปที่เป็น   ลูกตา ทำหนา้ที่แหง่การเหน็รปู เพราะเนื่องกันกับอายตนะ

 หรือรูปภายนอก แล้วเกดิจักษุวิญญาณ;   อยา่งนี้แล้ว ลกูตาซ่ึงเปน็รปูนั้น จะ
กลายเป็นรปูขันธ์ข้ึนมา  หรือวา่ส่วนใดของรา่งกายทัง้หมดนั้น ทำหนา้ที่ให้

 จิตไดรู้้จกัสิง่ทั้งปวงท่ีมากระทบข้ึนมา รา่งกายน้ันจึงจะเป็นรูปขันธ์.
  รูปล้วนๆ ยังไม่ทำหนา้ที่ของรปู ยังไม่เรยีกวา่รูปขันธ์, รปูขันธจ์ะเกิด

 ข้ึน กต็่อเม่ือรูปกายน้ันทำหน้าที่   ของรูป คือเปน็ที่ต้ังแห่งนามหรอืจิต ไดท้ำ
หน้าทีข่องมันได้ด้วย.  เม่ือใดรปูกายรบัใช้จิต ใหจ้ิตทำหนา้ที่ของมนัได้ 
เม่ือน้ันเรียกว่าเรามรีูปขันธ์.   ดังน้ันมันต้องเปน็เวลาท่ีตื่นอยู่ มใิช่หลับ และ
เป็นเวลาทอีาจจะรับอารมณข์า้งนอกได้,   คอืตาเหน็รปู หฟูงัเสยีง จมูกได้

  กลิ่น ล้ินได้รส กายได้สมัผสัผิวหนัง,  ดังน้ี จึงเรียกว่ามีรปูขันธ์.
เม่ือมันมี  รปูขันธ์ข้างนอกข้างในถึงกนัเข้าแล้ว ก็เกดิจักษุวิญญาณ 
 เป็นต้น นี้ก็เรียกวา่วิญญาณขันธ์. เม่ือจกัษุวิญญาณทำหน้าท่ีอย่างนัน้อยู่
  ครบทั่ง ๓ สิ่งคอื  จกัษุ และรปู และวิญญาณขันธ์  แล้ว กเ็กดิผสัสะ มนัตาม

กฎของธรรมชาติ,  เกิดผัสสะ แลว้ก็เกดิความรู้สึกที่เปน็เวทนา, จงึจะเรียกว่า
เกิดเวทนาขันธ์.

เวทนารู้สึกอย่างไร  ไปตามกฎของธรรมชาติแลว้ มนัเกดิจิตอีกส่วน
  หน่ึง สำคญัมั่นหมายลงไปในเวทนาน้ันวา่เป็นอะไร  ว่าเปน็สขุ เป็นทุกข์ 

  เป็นช้ันดี ชั้นเลศิ ช้ันกลาง, วา่เป็นอะไรก็ตาม, ที่แลว้แต่วา่มนัจะสำคัญลงไป 
ดว้ยจติที่ยังโง่อยู่นีจ้งึจะ  เรียกว่า สัญญาขันธ ์  ไดเ้กิดข้ึน เพราะสำคัญม่ัน
หมายลงไปที่เวทนานั้น.

คร้ันสญัญาขันธ์สำคัญมั่นหมายวา่อยา่งไรแล้ว มนัก็จะเกิดความ
คดินกึ     เนื่องด้วยความมั่นหมายน้ัน วา่จะเอา ว่าจะมี วา่จะได้ ว่าจะทำลาย 

  วา่จะทะนุถนอม เปน็ตน้ มันกเ็กิดสังขารขนัธ์, สงัขารขันธจ์ึงเพ่ิงมี.
  นี่ท่านลองคดิดูเถอะว่าขันธท์ั้ง ๕ นี้มนัจะมพีร้อมกันอยู่ได้อย่างไร 

เพราะวา่มนัตอ้งอาศยัซ่ึงกันและกนั, แลว้   จิตนี้มนักด็วงเดยีว ทำหน้าท่ี ๕ 
อย่างพรอ้มกันไม่ได้ มนัจึงทำหนา้ที่ไปตามลำดับ.

   เร่ืองขันธ์ ๕ เปน็เรื่องสำคญั ในฐานะเป็นเร่ืองพื้นฐานสำหรับการ
ศกึษา,  โดยเหตทุีว่า่   ขนัธ์ ๕ เป็นทีต่ั้งแหง่ความยดึถือว่าตัวตน; ถ้าเราไม่รู้

9



   เร่ืองขันธ์ ๕ อย่างถูกต้อง ก็ตอ้งมีความยดึถือว่าตัวตนอยู่ตลอดไป. ดงันั้น
   เราจะต้องรู้เรื่องขันธ์ ๕ ให้ถูกต้องและให้สมบูรณ์ จึงจะสามารถถอนความ
    ยึดถอืว่าตวัตนเสยีได้ ในส่ิงทัง้ปวง น่ีความรู้เรือ่งขันธท์ัง้ ๕ จึงเป็นเร่ือง

สำคญั;   ถ้ามันยังหลับอยู่ ยงัมดือยู่ มันก็ไมส่ำเร็จประโยชน์อะไร
(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๔๓๙- ๔๔๑)

จติ

  นักปราชญ์บณัฑติทั้งหลาย ตั้งแตก่าลก่อนพระพุทธเจ้าก็ดี หรอื
  พระพุทธเจ้าเองกด็ี ได้ยืนยันเป็นอันเดียวกนัว่า    สิ่งที่เรยีกวา่ จิต นี้ เปน็สิ่ง

ที่รู้อะไรได้ในตัวมนัเอง.  ที่เขาเรยีกวา่  – ม น  หรือ มโน   นี้ คำน้ีแปลว่า รู้ ; 
 หมายความวา่ ธรรมชาตินี้เปน็ธรรมชาติที่รู้ได้ในตัวมนัเอง; เพราะมันมี

   คุณสมบตัริู้ เช่นเดยีวกบัวา่ ไฟมีคุณสมบัติรอ้น หรือมีคุณสมบัติเผาส่ิงที่
  เข้าไปเกี่ยวข้อง เข้าไปสัมพันธ์ ไฟมีคุณสมบัติอย่างตายตัวอย่างน้ี.

  ทนีี้สิ่งที่เรยีกวา่ จิต หรอืธาตุจิต หรือมโนธาตุ   นี้ ก็เหมอืนกัน มี
 คุณสมบตัติายตัวอยู่อยา่งหน่ึง คือว่ารู้; เพราะว่ามันมีแสงสวา่งอยู่ในตัว

มนัเอง.   แต่ทนีีถ้า้หากวา่ เอาโคลนไปหุ้มให้หนาๆเข้าไว้ มันก็สอ่งแสงออก
มาไม่ได้.

 เหมือนกบัเราเอาเพชรสกัเมด็หนึง่มาหมกโคลนไว้ รศัมขีองเพชร
สอ่งออกมาได้อย่างไร?  ที่แท้มนักส็่องอยู่ แต่ว่ามนัถกูปิดบังไวด้้วยโคลน 
เราจงึมองไม่เห็นรัศมีของเพชร. จติน้ี  ก็เหมอืนกัน ถ้าอย่ามสีิ่งที่เรียกว่า

   ความโง่ เข้าไปปกปิดหุ้มหอ่แล้ว จิตน้ีกร็ูอ้ะไรได้ ตามคณุสมบัติในตัว
มนัเอง.  เพราะฉะนั้น หนา้ที่ของเราจึ  งมีอยู่แตเ่พียงว่า ช่วยแกะโคลน
นั่นออก.

(วสิาขบชูาเทศนา, ๒๕๒๕: ๒๑๘-๙)

   จิต เป็นเหมือนความว่าง ซ่ึงภายในน้ัน ยอ่มไม่มคีวามสับสนและ
 ความไม่ดีต่างๆ ดังจะเห็นไดใ้นเมื่อดวงอาทติย์ผา่นไปในท่ีว่างนั้นยอ่ม

สอ่งแสงไปไดท้ั้งสีมุ่มโลก.  เพราะว่าเม่ือพระอาทิตยข์ึ้น และใหค้วามสว่าง
  ทั่วท้ังพื้นโลก ความว่างที่แท้จรงินั้น กไ็ม่ไดส้ว่างข้ึน; และเม่ือพระอาทิตย์

 ตก ความว่างกไ็ม่ได้มดืลง. ปรากฏการณ์ของความสว่างและความมดื 
 ย่อมสับเปลีย่นซึ่งกนัและกัน แตธ่รรมชาตขิองความวา่งยังคงไมเ่ปลี่ยน

แปลงอยู่นัน่เอง.
   จิต ของพทุธะ และของสัตว์ท้ังหลาย ก็เปน็เชน่นั้น. ถ้าเธอมองดู 

 พุทธะ ว่าเปน็ผู้แสดงออกซึง่ความปรากฏของสิ่งที่บริสทุธิ์ผ่องใสและรู้แจ้ง 
กด็ี,  หรือมองดโูลกทั้งหลาย ว่าเปน็ผู้แสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่โง่

  เง่า มดืมน และมอีาการสลบไสลกด็ี,  ความรู้สึกนึกคิดเหลา่นั้น อันเป็นผล
  เกิดมาจากความยดึม่ันต่อรูปธรรมน้ัน จะกันเธอไว้เสีย จากความรู้อนัสงูสดุ 
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 ถงึแม้ว่าเธอจะได้ปฏิบตัิมาตลอดกี่กัปป์นบัไม่ถว้น ประดจุเม็ดทรายในแม่
นำ้คงคาแล้วกต็าม.

    มีแต่ จติหนึ่ง นี้เท่าน้ัน และไม่มสีิ่งอืน่ใด แมแ้ต่อนุภาคเดียวทีจ่ะอิง
     อาศยัได้ เพราะว่า จติ น่ันเอง คอื พทุธะ. ถ้าพวกเธอซ่ึงเป็นนักศึกษาเรื่อง

     ทาง ทาง ทางโน้น ยงัไมล่ืมตาตอ่ส่ิงซ่ึงเป็นสาระ กล่าวคือ จิตน้ี, พวกเธอ
   จะต้องปดิบัง จิต นัน้เสีย ด้วยความคิดปรุงแต่งของเธอเอง. พวกเธอจะ

 เทีย่วแสวงหาพทุธะนอกตัวเธอเอง และพวกเธอจะยังคงยึดมั่นตอ่รปูธรรม
ทั้งหลาย,   ตอ่การปฏิบตัเิมาบุญต่างๆ และสิง่อื่นๆ ทำนองนั้น. ทั้งหมดน้ีเปน็

  อันตราย และไม่ใช่หนทางอันนำไปสู่ความรู้อันสูงสุดที่กล่าวนั้น แตอ่ย่าง
ใดเลย. 

(คำสอนฮวงโป: ๗)

อายตนะ

อายตนะ หมายถึงที่มา,  ทางมา หรือบอ่เกดิ, บอ่ที่ให้เกดิอะไรข้ึนมา, 
 ทางที่จะใหอ้ะไรมาสู่ แลว้มีอนันั้นขึ้นมา, หรือที่ๆมอีะไรมาสู่แล้วมอีะไร

 อันน้ันข้ึนมา นั่นแหละเรียกวา่อายตนะ...
  พิจารณาดูสกันดิหนึ่ง จะเห็นลึกลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งวา่ อายตนะ 

 หมายถึงที่ หรือสิ่ง  หรืออะไรกต็าม ที่จะทำความรู้สกึได้, ทำให้เกดิความรู้
สกึข้ึนมาได้,   เปน็บ่อเกิดของความรู้สกึทางตา ทางหู เป็นตน้; จงึเอามาใช้
เป็นภาษาธรรม.   คำว่าอายตนะ ถูกเอามาใชเ้ป็นภาษาธรรม จำกดัความ

       ชัดลงไปวา่ ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ นีก้ลุม่หนึ่ง,    แลว้รูป เสยีง กล่ิน รส 
  โผฏฐพัพะ ธัมมารมณ์ นี้อกีกลุ่มหน่ึง. อย่างแรกเปน็อายตนะภายใน, 

อย่างหลังเปน็อายตนะภายนอก;  นี่เป็นทางมา เป็นทีม่า, เปน็บ่อเกิด, ของ 
“ ”เร่ือง . “ ”เร่ือง  น้ีคืออะไร? คอืการปรุงแต่งทางจิต ที่จะเกิดกิเลสและ
ความทุกข์...

  อายตนะทั้ง ๒ กลุ่มนั่นแหละคือส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าทา่นแสดงวา่สิง่ทั้ง
ปวง;  ทา่นตรัสว่า ดกูอ่นภิกษุทั้งหลาย,  เราจะแสดงส่ิงทั้งปวงแกเ่ธออย่างนี้ :  

   สพพฺํ โว ภิกขฺเว เทสิสสฺามิ    แล้วกท็รงแสดง ตากบัรปู หกูับเสียง จมกูกบักล่ิน 
   ลิ้นกับรส กายกบัสมัผสัทางผิวกาย ใจกบัความรู้สึกทีรู่้สกึแกใ่จ อยา่งน้ี;  ๖ คู่ 

  ๑๒ อย่าง นีค้อืสิ่งทั้งปวง.  เราตั้งหลักกันเสยีใหม่ว่า อายตนะน่ีคือสิ่งทั้งปวง 
ไม่มอีะไรท่ีไมใ่ชอ่ายตนะ;  ถ้าไม่เกี่ยวกบัอายตนะ สิ่งนั้นมีกจ็ะเหมือนกบั
ไม่มี.

 ตรงนี้ต้องคิด ตอ้งสังเกตใหด้ี เดี๋ยวจะไมเ่ข้าใจ. ถ้าไม่เป็นส่ิงที่เข้า
       มาสู่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจได้แล้ว ก็เหมอืนกับไม่มี จริงไหม?  อะไรละ่ ที่

     วา่มนัจะมอียู่ได้โดยที่ไม่ตอ้งเข้ามาสู่ทางตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ? หรือวา่
ถ้าเรา        ไม่มี ตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ เสียอย่างเดียว  เทา่นั้น สิ่งทั้งหลายก็
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เหมือนกบัไมม่ี, มคี่าเท่ากับไมม่ี.   นี่ อย่างเรไรรอ้งอยู่เด๋ียวนี้ ถ้าเราไม่มหีู 
จะมีเสยีงได้อยา่งไร?  น่ีก็เหมอืนกับว่า เรไรมไิด้มแีละมิไดร้้อง. นี้จึงเรียกว่า 

         สิ่งทั้งปวงนั้นมนัอยู่ที่ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กบัรปู เสียง กลิ่น รส 
 โผฏฐพัพะ ธัมมารมณ์;    เราเรยีกส้ันๆว่า อายตนะ ส่ิงทัง้ปวงคืออายตนะ มี

เท่าน้ันเอง.
(ปรมัตถสภาวธรรม: ๒๕๔๓:  – ๒๓๙ ๒๔๐)

สงัขาร

    สังขาร มนัมีถึง ๓ ความหมายอยา่งน้ี ผู้ปรุงแต่งกเ็รยีกวา่สังขาร, ผู้
ถูกปรุงแต่งกเ็รยีกวา่สังขาร, กริยิาปรุงแต่งกเ็รยีกวา่สังขาร. 

(ธรรมบรรยายตอ่หางสุนัข  (  ระดับมหาวิทยาลยั๑๐ชั่วโมง  )  , ๒๕๒๕: ๒๗๑)

 คำว่า  สงัขาร ในภาษาธรรมะแท้ๆ ไม่ได้เพ่งเล็งถึงร่างกาย มันเพ่ง
เล็งถึงความหมายไกลไปกว่านั้น.  ตอ้งฟังให้ดีๆ ว่าสงัขารนั้นคอือะไร คำว่า
สงัขารนี้แปลว่าการปรุงแต่ง;  สังขาร โดยคำบาลี ก็แปลวา่กระทำพร้อม, สํ 

 แปลว่า พร้อม, ขาร  คอื การนั่นเอง, สงัขารกแ็ปลว่า  กระทำพรอ้ม กระทำ
 ครบ ก็คือปรงุ, เราเรียกสั้นๆวา่ปรงุ. ถ้ามกีารกระทำครบถ้วนจนใหเ้กิดสิ่ง

 ใดสิ่งหนึ่งข้ึนมา เราเรียกวา่มนัปรุง. 
(  ฟ้าสางระหวา่ง๕๐ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน๑  ,   ๒๕๒๙: ๔๔๔-๔๔๕)

 ปฎกิิรยิาที่เกดิมาจากการปรุงแต่ง เรยีกวา่รส  ในที่นี้ เปน็ที่ตั้งแห่ง
ความยินดีของสัตวท์ีย่ังมีอวชิชาหรอืโง่เขลา.  สิ่งนี้เป็นสังขาร ที่กำลังเป็น

 ปัญหา ย่ิงกว่าสังขารในความหมายใดๆ;  เพราะว่าเราจะไปทำผิดอะไร ไป
  หลงในอะไร น่ันกค็อืไปหลงในสงัขารส่วนนี้ คอืส่วนที่เป็นรสของการปรงุ

แต่งน้ัน: ระบุไปตรงๆก็ว่าสขุเวทนา ทั้งหลาย.
(โมกขธรรมประยกุต,์ ๒๕๑๙: ๑๘๔)

 การปรงุแต่งนั่นแหละเป็นความทุกข์ เพราะเหตุใด? เพราะเหตวุา่
   การปรงุแต่งนั้นต้องเน่ืองด้วย อวิชชา ตัณหา อปุาทาน; เพราะฉะนั้นจงึ

เป็นทุกข์. หรอืพูดกนัง่ายๆว่าเพราะการปรงุแต่งนั้นทำใหห้ยุดไมไ่ด้. การ
ปรุงแตง่ตอ้งเปล่ียนแปลงเรื่อย มันหยุดไมไ่ด้; เพราะฉะน้ันจึงเป็นทุกข์. 

(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕:๓๒๒)

อารมณ์
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คำว่าอารมณใ์นภาษาไทย  น้ัน หมายถึงความรู้สกึในใจมากกว่า; 
เช่นพื้นเพของจิตใจในขณะน้ันเป็นอยา่งไร, เรียกว่าอารมณ์ของเขาเป็น
อย่างไร,  อารมณก์ำลังดี อารมณก์ำลงัไมด่ี. นี้คำว่าอารมณใ์นภาษาไทย
ใชก้ันไปเสียอย่างนี้; มนัคนละเรื่องกับในภาษาบาลี  “ ”ซึ่งคำวา่ อารมณ์  
หมายถึงส่ิงที่จะเข้ามากระทบ      ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ.

  ถา้กระทบแล้วเกดิความรู้สึกอย่างไร งุ่นง่านอยู่ในใจ อันนัน้ไมไ่ด้
เรียกว่าอารมณ์;    อนันั้นก็เรียกว่า กเิลสอย่างอื่น เชน่เรยีกว่า ตณัหาบา้ง 
อปุาทานบา้ง;   ถา้จัดเป็นพวกขันธ์ ก็เรยีกว่า เวทนาขันธ์  บ้าง สญัญาขนัธ์บา้ง 
สงัขารขันธ์บา้ง; ถ้าเป็น  ความคิดที่งุ่นง่านก็เรยีกวา่ สังขารขันธ์ ท้ังนั้น; ดงั
นั้นเรา  จะต้องถือเอาคำวา่ อารมณ์ในบาลีมาเปน็หลกั.

อารมณ์   ถา้ถือตามหลักในทางพุทธศษสนา กแ็ปลว่า สิ่งที่อาศัยกัน
  กับจิต จะเรยีกว่า เปน็ที่หนว่งของจติ มันก็ยงัได้; ถ้าเข้าใจผดิมนักผ็ิดได้; 

  เรียกว่าสิ่งที่อาศัยอายตนะ แล้วกเ็กิดเป็นความรู้สึกเป็นจิตขึ้นมา จติกำลัง
หน่วงส่ิงนั้นเป็นอารมณ์กไ็ด้; แต่จะให้เปน็ตวัตนนั้นไม่ได้.

  โดยพยัญชนะก็มอียู่อย่างนี้ ตัวพยัญชนะก็ยังกำกวม อารมฺมณํ 
 หรือที่มาจาก อาลมพฺนํ  กแ็ปลว่า ที่หนว่งของจติ.  ถ้าจะถือว่ามาจาก รม ที่

 แปลว่า ยนิดี  ก็แปลวา่ มันเป็นท่ีหลงใหลยินดีของจติ อยา่งน้ีกย็ังได้อกี.
แต่ขอให้รู้จักจากภายในดกีว่า  ที่จะมารู้จกัจากตวัหนังสือ เมื่อตาก

  ระทบรปูเมื่อหูกระทบเสียง เป็นต้น มันเกิดอะไรข้ึนในใจ, แล้วสังเกตเอาที่
นั่นก็แล้วกันวา่รปูที่มากระทบตานั้นมนัคอือะไร? เสยีงท่ีมากระทบหูนั้นมัน
คอือะไร?   จะค่อยเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นทีละนอ้ยๆ วา่ อารมณน์ั้นคืออะไร. แต่

   ให้เข้าใจไวท้หีน่ึงก่อนว่า สิ่งท่ีเรยีกวา่อารมณ์ๆ ที่มากระทบน้ี มนัยงัไมด่ี
 ไม่ชั่ว ยังไม่จดัเป็นส่ิงดีสิง่ชั่ว;   อารมณล์้วนๆ ยังไม่ดไีม่ชั่ว จะได้รู้จัก

ปอ้งกนัอย่าใหเ้ป็นไปในทางชั่ว,  ให้เป็นไปแต่ในทางดี ได้ตามปรารถนา. 
(    ก ข กา ของการศึกษาพุทธศาสนา, ๒๕๒๘: ๑๖๖-๑๖๘) 

  ถา้จะพูดโดยข้อเทจ็จรงิ หรอื ตามสถานการณ์ท่ีเปน็อยู่จริง ในชวีติ
 ของคนเรา  “ ”อารมณ์มนักค็ือ โลก  นั่นเอง.   เดีย๋วน้ีเราไมรู่้จกั โลก ใน

ฐานะอยา่งน้ี,    เราไปเข้าใจความหมายของคำวา่ โลก แคบไปบ้าง หรือวา่
เขวไปบ้าง.

 ถ้าจะรู้ตามหลักพทุธศาสนาแลว้ โลกท้ังหมดก็คือสิ่งที่จะมาปรากฏแก่ 
     ตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ ของเรา,   เรามีเพยีง ๖ อย่าง, แลว้มันก็ปรากฏได้

  เพียง ๖ ทาง, มากกว่าน้ันมันปรากฏไมไ่ด้.   ดังน้ัน โลก ก็คอืส่ิงที่จะมา
        ปรากฏแก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ๖ อย่างของเรา.    โลกกค็ือ รปู เสียง กลิ่น 

    รส โผฏฐัพพะ ธมัมารมณ์ ๖ ประการเทา่นั้น, ไมม่ีอะไรมากไปกว่านั้น.
 ฉะนั้น      รปู เสียง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ธัมมารมณ์  แต่ละอยา่งๆ กค็อื

โลกในแต่ละแงมุ่ม นั่นเอง.       ที่เป็น รูป เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ก็อยู่ข้าง
นอก จะเรยีกว่าอยูข่า้งนอกกไ็ด้.  ที่เป็นอารมณ์เกิดข้ึนในใจ ปรุงข้ึนในใจก็
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 เรียกว่า โลกขา้งใน กไ็ด้; แต่มนักเ็ป็นโลกอยู่น่ันแหละ; เพราะมนัเป็นส่ิงที่
        จิตจะตอ้งรู้สกึ จิตรู้สกึกเ็รียกว่าโลกสำหรับจติ ตา หู จมกู ล้ิน กาย รู้สกึ ก็

    เรียกว่าโลกสำหรบัตา หู จมูก ล้ิน กาย.  นี้ขอใหม้องใหช้ัด ตามพระพุทธ
 ประสงคว์า่ โลกคืออารมณ์, อารมณก์็คอืโลก. 

(    ก ข กา ของการศึกษาพุทธศาสนา, ๒๕๒๘: ๑๗๐-๑๗๑) 

กเิลส

 “ ”คำว่า กิเลส    ตามตัวหนังสือ แปลว่า เศร้าหมอง เพราะฉะนั้นคำวา่
  กิเลส ก็ไมม่ีอะไรมาก นอกจากสิ่งท่ีทำใหเ้ราเศร้าหมอง...  “คำว่า เศร้า
”     หมอง ในที่น้ี ตอ้งหมายให้กวา้งทั่วไป เชน่ว่า ราคะหรอืโลภะ ทำใหเ้ศร้า

หมอง,    โทสะ ความโกรธ ประทุษร้าย ทำให้เศรา้หมอง,  โมหะ ทำใหเ้ศร้า
 หมอง

(หลักปฏบิัติที่สำคัญในพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๒: ๑๕๒)

กเิลส  ไม่มตีัวไมม่ีมตีนอะไร เป็นความรู้สกึที่ปรุงแต่งข้ึนมาในจิตใจ 
แต่มนัก็มฤีทธิ์มีเดชมาก  เหลอืประมาณ แล้วก็ทำใหเ้กิดกรรม  ข้ึนมา แล้ว
มนัชว่ยไม่ไดท้ี่จะไม่ให้เปน็ไปตามกรรม, หรือตามผลกรรม, เพราะมันมา
จากอวิชชา;   ต่อเมื่อทำลายอวชิชาไดจ้ึงจะไม่เป็นกเิลส ไม่ทำกรรม ไมร่ับ
ผลกรรม.  ถา้ยงัโง่อยู่แลว้ก็ต้องมีกรรม มีรับผลกรรม.

(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๒๘๒)

กเิลสมันทำหนา้ที่ของมันได้ทุกอย่าง; ที่รา้ยกาจที่สดุอีกอยา่งหน่ึงก็
 คือว่า “ ”มันตอก   หรอื “ ”มันตรงึ   หรือ “ ”มันลงหมุด  ยึดแนน่ไว้กบัความทกุข์ 

หรืออารมณ์ที่มาทำใหเ้กิดความทุกข์
  กิเลสนีม้ันมีอาการเหมอืนกับตอกตะปู หรอืว่าตรึงไวด้้วยหมดุ ปัก

 เสียบไวใ้ห้มนัติดอยูท่ี่น่ัน เหมอืนเอาหลาวเสียบปลาให้มนัตดิอยู่กับดินน้ัน. 
จติหรือวิญญาณของคนมันจึงติดแนน่อยู่กบัโลกหรือความทุกข์. 

 นี่เรยีกวา่ เรามันถอนตัวออกมาจากความทกุข์ได้ยากเพราะเหตุนี้ 
คอืติดอยู่ในวฏัฏสงสารเหมือนที่กล่าวแลว้ข้างต้นนั้น, หลุดออกมาได้ยาก. 

 ไม่สามารถที่จะทำลายวัฏฏสงสารให้หยุด ให้แตกกระจายออกไป, มนักต็ิด
  แน่นไปกบัวัฏฏสงสาร เป็นวงกลม ด้วยแรงเหวี่ยงของวฏัฏสงสารที่มีความ

ดงึดูดมาก.
(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๗๖)

สิ่งที่เรียกว่ากเิลส  นั้น โดยเนื้อแท้มนัเป็น  ตวัพลงังาน ที่รนุแรงอย่าง
 ใดอย่างหนึง่ เหมือนกบัภาวะทีเ่ป็นสติปัญญาเหมือนกนั. พลังงานที่มี
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สมัมาทิฏฐิครอบงำ  เราเรยีกว่า  กำลังของสติปญัญาหรอืกำลังของโพธิ ที่
จะทำให้ตรัสรู้;  แตพ่ลงังานท่ีถูกครอบงำโดยมิจฉาทิฏฐินั้น เราเรียกว่ากเิลส.

 (  ชุมนมุล้ออายุ เล่ม๑, ๒๕๒๕: ๑๐๕-๑๐๖)

  ราคะ โทสะ โมหะ

   กิเลสนัน้ มันมีมาก โดยเค้าใหญ่ๆ หรอืที่เป็นประธานทา่นทั้งหลายก็
     ได้ยินกันอยู่แล้วว่ามีอยู่ ๓ คือ ราคะ หรอืโลภะ นี้อยา่งหน่ึง, อย่างที่สอง 

 คือโทสะ หรือโกธะ,  อยา่งที่สาม คือโมหะ; หรือพดูติดปากอย่างที่ชาวบ้าน
         วา่ ก็คอื โลภ โกรธ หลง หรอืว่า ราคะ โทสะ โมหะ ก็สดุแท้. ชื่อนี้มันเป็น

    ประธานของกิเลส เปน็หัวหน้าอยู่ ๓ อย่าง แต่อยา่ลืมว่าทั้งสามมันก็เปน็
   ของมาจากต้นตอเดียวกัน คอืมาจากอวิชชาทั้งนั้น ไมว่า่  โลภะ โทสะ 

    โมหะ ลว้นมาจากต้นตอเดยีวกนั คือ อวชิชา ทั้งน้ัน; แต่โดยหนา้ที่หรอื
    อาการทีม่ันแสดงออกมา น้ันต่างกนั เราจึงบญัญตัิชื่อใหเ้ป็นช่ือ ๓ ชื่อได้. 

   ทา่นนยิมบัญญัตกิันมาตั้งแตค่รั้งพุทธกาล หรอืกอ่นพุทธกาลก็ตาม เป็น ๓ 
 นี้ทั้งนัน้ ทา่นเอาอะไรเป็นเกณฑ์แบง่? อาตมาอยากจะแนะตามความเข้า

  ใจของตนเอง โดยอาศยัการสงัเกตจากเรือ่งต่างๆที่มอียู่ในพระคมัภรี์ ว่า
   ทา่นแบง่กเิลสออกเป็น ๓ อย่างนั้น มหีลักดังน้ี: 

กเิลสประเภทแรก   คอืราคะ หรือโลภะนั้น หมายถึงกิเลสที่เป็นเหตุให้
     เข้าไปหาอารมณ์ เข้าไปรกัไปยดึถือ ไปกอดรัด ในอารมณ์คือ รูป เสียง 

  กลิ่น รส สัมผัส;  นี่เป็นกิเลสอยา่งแรก มอีาการอยา่งน้ี.
กเิลสประเภทสอง   คือโทสะ หรอืโกธะนั้น มนัมอีาการทีจ่ะผลักดัน

   ออกไปเสยีให้พ้นจากตัว คือผลักให้ออก แทนที่จะเข้าหาอารมณ์ มันตรง
กนัข้ามกับอย่างแรกเช่นน้ี.

กเิลสประเภทสาม  คอืโมหะนั้น ไมม่ีอาการทั้งสองอยา่งน้ันเลย
   เพราะมันปราศจากความรู้ มันจึงอยูใ่นลกัษณะทีง่ง ไม่รู้วา่อยา่งไรแน่ แลว้

  เป็นเหตุให้วนเวยีนๆอยู่รอบอารมณ์นั้น ไม่รู้ว่าจะเอาดี หรอืไมเ่อาดี.
(หลักพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๒:  – ๑๕๖ ๑๕๗)

ตณัหา

  เหตุให้เกดิทุกข์ เรยีกวา่ ทกุขสมุทยสจัจ์: สมุทยะ  แปลวา่ ตั้งข้ึนอย่าง
ครบถ้วน,  เรยีกส้ันๆว่า สมุทัย  แปลวา่ ตั้งข้ึนอย่างครบถ้วน; ทกุขะ  ก็ แห่ง

 ทกุข์ ทกุขสมุทัย  ก็  การต้ังข้ึนอยา่งครบถ้วนแห่งทกุข์ คอืเหตใุหเ้กิดทุกข์.
นั่นคืออะไร? ที่พระพุทธเจา้ทา่นตรัสมากที่สุด; เราก็ได้ยนิมากที่สดุ 

  แล้วเป็นเร่ืองแรกเปน็ปริยายอนัแรก ก็คือตรัสว่า ตณัหาเป็นเหตุใหเ้กิดทุกข์. 
มพีระบาลี  อยา่งทีส่วดกนัอยู่     ยายํ ตณฺหา โปโนพฺ ภวิกา นนทฺิราคสหคตา 

 ตตฺรตตฺราภนินทฺนิี -  ตณัหาใดมันเป็นไปเพ่ือภพใหมเ่กิดใหม่ ประกอบอยู่
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  ด้วยนนัทิราคะ คือความกำหนดัด้วยอำนาจแหง่ความเพลิน เปน็เหตุให้
เพลนิอย่างย่ิงในอารมณน์ั้นๆ. นี่เรียกว่าตัณหา; อย่างที่มีบาลีธมัมจักก์ 

  เป็นหลักฐานอยู่เป็นสูตรแรก ความอยากเกิดข้ึนแลว้ ความทุกข์ก็จะตามมา 
  แต่ว่าความอยากในที่นี้ต้องเรยีกวา่ ตัณหา จงึจะเปน็สิ่งที่มาจากอวิชชา.

 ขอ้นี้ภาษาไทยพูดกำกวมว่า ความอยาก;  ความอยาก เป็นตัณหาก็
ได้, ไมเ่ป็นตัณหาก็ได้. ตอ่เมือ่มนัมาจากอวิชชา ความอยากจงึจะ
เป็นตัณหา. ถ้า  มาจากสตปิัญญาที่ถูกต้อง ความอยากนี้มไิด้เป็นตัณหา; แต่
เป็นเหตุอันหนึ่งซ่ึงจะทำให้เกิดการกระทำ, เกดิการกระทำที่มปีระโยชน์
กไ็ด้.  ฉะนั้นถ้าวา่จะเป็น  ตัณหา ใหเ้กิดทุกข์  แลว้ ตอ้งเป็นความอยากที่มา
จากอวิชชา  คอืความไมรู่้ แล้วมันจะได้ไปเกดิความยึดมั่นถือมั่น.

ความอยากเกดิ  ข้ึนแล้ว จะเกิดความรู้สกึกผูู้อยาก. พอเกิดกูผู้อยาก 
นั้นคือความยึดมั่น;   มนักต็้องเปน็ทกุขเ์พราะยึดมั่น เพราะว่ากูกไ็ด้หิ้ว ได้

   หอบ ไดถ้อื เอาส่ิงใดเข้าแลว้ คอืสิ่งที่ตัวอยากนัน้เอง.  นี้ ตณัหาคือความ
 อยาก ทำให้เกดิเป็นความรู้สึกขึ้นมาเป็นตัวกอูยาก. 

(ไกวลัยธรรม, ๒๕๒๓:  – ๑๗๕ ๑๗๖)

 ตัณหา ๓

ตณัหาในกาม คือความอยากในสิ่งที่ตนใคร่. ตณัหาในภพ คือใน
ความมีความเป็น. ตณัหาในวภิพ คือในความไมม่ีไมเ่ป็น.

ตณัหาอย่างแรก  ได้แก่ มตีณัหาในกามคุณ  หรือในกามารมณ์ คือรูป 
    เสียง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ท่ีเปน็ไปในทางกามตามวิสัยโลก.

 ตัณหาประเภทท่ี ๒  ว่าตัณหาในภพน้ันได้แก่ ตณัหาในความเป็น
อย่างใดอยา่งหน่ึง  ตามท่ีตน อยากจะเปน็;  เชน่อยากเป็นใหญเ่ป็นโต อยาก

  เป็นเทวดา อยากเป็นพรหม หรอือยากเป็นอย่างใดอยา่งหนนึ่งในภพใด
   ภพหนึ่ง ซ่ึงโดยเฉพาะจำกัดอยู่เพียงแค่รปูภพ หรอื คือบรรดาส่ิงท้ังหลาย

ที่มีรปูมรี่าง.   ถ้าสูงไปกว่าน้ี เรยีกว่า วิภวตัณหา.
  ตัณหาประเภทท่ี ๓ วิภวตัณหา คือความอยากในอนัที่จะไมม่ีไมเ่ป็น

  ในเรื่องต่างๆ เช่นไม่อยากเป็นคนยากจน ไม่อยากเป็นคนตำ่ต้อยนอ้ยหน้า; 
 อยา่งนี้กเ็รียกว่า วิภวตณัหาดว้ยเหมือนกัน. แต่ส่วนใหญห่มายถึงความ

    อยากในทางท่ีไมม่ีรูป ไมม่ีรา่ง ไดแ้ก่อรูปพรหม หรอือรูปภพ โดยคิดว่า 
 มีรปูมรี่างกายนี้ มันเป็นทีต่ั้งของความทุกข์,  มแีต่ใจอย่างเดียว จะได้ไม่

    เป็นท่ีเกิด ที่แก่ ที่เจ็บ ท่ีตาย แล้วจะไดม้ีความทุกข์น้อยลง, จงึได้มีตัณหา
   ในวิภพคือความไมม่ีรปูมรี่างเชน่นั้น จงึได้เกิดตณัหาเป็น ๓ ประเภท

ดว้ยกนั. 
(อาสาฬหบชูาเทศนา, ๒๕๒๔: ๖๖)
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 –  – กนิ กาม เกยีรติ

 มรดกท่ี ๑๕๖ :    สิ่งที่ต้องรู้จักเป็นพิเศษ คือ ๓ ก.   และ ๓ ส.  ๓ ก.  คอื กิน 
–  –   กาม เกยีรติ ย่อมกัดเอาผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างโง่เขลา แล้วก่อให้
เกิดกิเลส.   กำจัดโทษของ ๓ ก.   แลว้มี ๓ ส.   –  – คือ สะอาด สวา่ง สงบ. ที่

 ต้องรู้จักเป็นพิเศษ ก็เพราะยากที่จะรู้จักตามที่มันเป็นจริง, มกัจะรู้จักกันอยู่ 
   ตามที่มันแสดงตัว อยา่งท่ีมันไม่เป็นจรงิ เพราะความเขลา ของผู้ที่เข้าไป

เก่ียวข้องน่ันเอง.
   (   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ป,ี ๒๕๓๑: 

๑๓๕)

กามารมณ์

 กามารมณเ์ป็นเรื่องของเนื้อหนงั ความสุขทางเนื้อหนงั;  รวมตา หู 
    จมกู ล้ิน กาย แลว้ก็ใจที่มาตกเป็นทาสของอารมณ์ นี้ก็เปน็เรื่องของเน้ือ

หนังไปหมด. ใช้คำวา่เน้ือหนงัคำเดียวกก็ินความหมด,  แล้วทกุอย่างคือทั้ง ๕ 
          หรือ ๖ อยา่งน้ี คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธัมมารมณ์นี้ ตอ้งเป็น

เร่ืองระหวา่งเพศ;  ถ้าเป็นเรื่องเพศเดียวกันก็ต้องเปน็ความลวง หรือ 
imagination ของเพศตรงข้าม; เพราะฉะน้ันเร่ืองทุกอยา่งจึงตอ้งเป็นความรู้

 สึกเก่ียวกับทางเพศตรงข้าม จึงจะเป็นความรู้สกึทางกามวัตถุ
หรือกามารมณ์.

(  บรมธรรม ภาคต้น, ๒๕๒๕: ๓๔๐)

 เร่ืองกาม นั้นเปน็เรื่องเพศโดยตรง. เรื่องเกียรติมันยังเป็นเรื่องบรวิาร 
หรือข้ีข้าของเร่ืองเพศ.  “เพราะฉะน้ันอยา่คุยโตไปวา่ ผมต้องการเกยีรติ, 

”  ผมต้องการเกยีรติ น่ีระวงัใหด้ี วา่เรื่องเกียรติมนัก็ยังไม่พ้นไปจากเรือ่ง
 เพศ แตม่ันซ่อนอยู่ลึกมาก; จนกระทั่งออกไปบวชกย็ังไม่พ้นไปจากอำนาจ

  ของเพศผลักดัน ในมมุกลับ ในแงต่รงกนัข้าม. ในเร่ืองบวชสมัยโบราณ 
คร้ังพุทธกาลดูจะเป็นเรื่องเพศโดยตรงดว้ยซ้ำไป. พระพุทธเจ้าตรสัถาม

 พวกชฎิลพันคนว่า บวชทำไม? บชูายัญทำไม? ทำไมบวชเป็นชฎลิ? กเ็พื่อ
 สตรี เขาบอกอย่างน้ัน,  เขาหมายถึงเพศรสที่สูงข้ึนไปในโลกหนา้ ในชาติ
 หน้า ในภพหนา้;  เพราะไมม่ีความรู้สึกอะไรสูงไปกว่าน้ัน แม้ว่าจะมาชอบ

  เพศชนดิที่เป็นมนษุย์ๆ ด้วยกัน ก็ยังชอบเรื่องเพศที่สูงไปกว่ามนษุยท์ีเ่ป็น
เทวดาหรือเป็นสวรรค์. 

(ฆราวาสธรรม, ๒๕๑๘: ๑๙๐-๑๙๑)
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   คำพูดเกี่ยวกบัคำว่า กาม กามน้ีมีหลายคำ แตแ่ล้วมันสำคัญอยู่ที่สิ่ง
 “ ”ที่เรียกในทีน่ี้ว่า กามวตัถุ . กามวัตถุ  คอื  สิ่งอนัเปน็ที่ต้ังของกาม คือ 

ความใคร่, ตวัวัตถุกามเป็นท่ีตั้งของกิเลสกาม เปน็อารมณ์ของกิเลสกาม; 
 ถ้าทั้งสองฝ่ายยังไมพ่บกัน ยงัไมม่ีเรื่อง. เพราะฉะน้ันจึงเป็นการกระทำ

   ของระหว่างสองฝา่ยร่วมกัน คอืวัตถุกามกับ กิเลสกาม ส่ิงทีเ่รียกวา่
กามารมณ์จงึจะเกิดข้ึน.

(  บรมธรรม ภาคต้น, ๒๕๒๕: ๓๓๖)

บา้วูบเดียว

กามารมณน์ี้มนัเปน็เหยื่อหรอืเป็นค่าจ้างที่ธรรมชาติ หรืออะไรกต็าม 
จา้งให้สตัวส์ืบพันธ์ุ.  อำนาจลึกลับส่ิงลึกลับที่เรยีกวา่ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ 

 ก็ตาม มนัมกีามารมณน์ี้เปน็ค่าจ้างหรือเป็นเหย่ือล่อใหส้ิ่งที่มีชีวิตทำการ
สบืพันธ์ุ;    ถ้าไม่อย่างน้ัน ชีวิตน้ีมันก็เป็นไปไมไ่ด้ คือ มนัไมส่ืบพันธ์ุ, แลว้
มนัก็สญูไปแล้ว, ไม่เหลอือยู่จนกระท่ังบัดน้ีดอก.

   ฉะนั้นไปเรียนเร่ืองชีววิทยาบา้ง กระทั่งต้นไม้ มาถึงสตัว์ และคนน้ีที่
มนัมีตอ่มแกลนด์สำหรบัความรู้สึกในการสบืพนัธุ์, มนัด้ินรนที่จะสืบพันธ์ุ

  และขณะที่สืบพันธ์ุน้ันแหละ เป็นเวลาที่รู้สึกสงูสดุในทางความรู้สึก ท่ีพูด
 กันวา่เป็นสุขที่สดุ เอรด็อรอ่ยทีสุ่ด,  อย่างเป็นสัตว์ที่มชีวีตินี่ โดยเฉพาะ

 เวลาหลั่งนำ้เชื้อของเพศตวัผู้ เป็นเวลาสูงสุดของความรู้สกึ; นั่นใครทำมา
ให้? ธรรมชาติมันทำมา; ถ้าไมอ่ย่างนั้นมันไม่สืบพนัธุ์  ดอก มันตายหมดแลว้, 

  มันสูญพันธ์ุไปหมดแล้ว ฉะนั้นต้องเอาของที่มนัอร่อยที่สุดใส่ไว้ที่นัน่ เพือ่
 วา่สัตวจ์ะทำอยา่งนั้น แลว้มันจะเกิดการสืบพันธ์ุออกมา.

ฉะนั้นเราจึงถือว่าเป็นเหย่ือหรือเปน็  คา่จ้าง ที่จัดไว้โดยธรรมชาติ มี
  ต่อมแกลนดอ์ะไรตา่งๆ สำหรับรู้สึกอยู่ในตัว เป็นค่าจ้างใหส้ืบพันธ์ุ ด้วย

การกระทำที่ไม่นา่กระทำ, กริยิาอาการที่สบืพนัธุ์น้ันไม่น่ากระทำ. นั้นมัน
 เป็นกิรยิาที่นา่เกลียดน่าชังทีสุ่ด จนต้องทำในที่ปกปิด, อาการที่นา่เกลยีด 

เป็นอาการท่ีสกปรก,  เป็นการกระทำทีเ่หน็ดเหนื่อย เพ่ือความบ้าวูบเดียว 
 มันก็เสร็จตามคสวามต้องการของธรรมชาติแล้ว คือมนัใหม้ีพันธ์ุได้แลว้, 

 มันก็ไดพ้ืชพนัธุ์มา สำหรบัเป็นภาระเล้ียงดูต่อไป. 
(ราชภโฏวาท, ๒๕๑๗: ๘๑-๘๒)

โสเภณีทางวิญญาณ

 โสเภณีทางวญิญาณนั้น   มนั หมายถึงคนที่ชอบแต่งเนือ้แต่งตัว อวด
เพศตรงกันข้าม:  ใส่เคร่ืองแต่งตัวรดัรปูรดัทรง ต้องการจะแสดงสิ่งที่เปน็

   ปัจจยัแกค่วามรู้สกึทางเพศ ดว้ยกิริยาท่าทางกไ็ด้ ด้วยส่ิงของก็ได้ ดว้ย
  เครือ่งแต่งตัวก็ได้ แลว้ก็ฉยุฉายไปมาอยู่ในสังคม อย่างนี้เราเรยีกเขาวา่ 
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โสเภณีทางวญิญาณ. มคีนเอาไปวิพากษ์วิจารณใ์นหน้าหนงัสือพิมพ์บา้ง 
 ครั้งสองคร้ัง แล้วกห็ายเงียบไป;  แต่ขอใหรู้ไ้ว้เถอะวา่ เร่ืองโสเภณีทาง

วญิญาณ  นั่นแหละ เปน็ปัญหามาก. ดหูนา้โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์
 ต่างๆในยุคปัจจบุันน้ีดว้ยแล้ว ลักษณะเปน็โสเภณีทางวิญญาณทั้งนั้น; 

    โฆษณาสินค้า โฆษณาส่ิงของอืน่ๆ โฆษณาหนงั โฆษณาละคร โฆษณา
  อะไรก็ตาม โฆษณาโดยภาพชนิดโสเภณีทางวญิญาณ เด็กๆดแูล้วจิต

ทรามตกวูบไปทเีดียว.
  ฉะนั้น ชว่ยจำคำนี้ไวใ้หด้ีว่า โสเภณีทางวิญญาณ  นี้ กำลังระบาด 

 เป็นโรคระบาดอยู่ในโลก จะเป็นเคร่ืองวินาศแก่โลก ถ้ามันหยุดเสยีไม่ได้. 
พทุธบริษัทอยา่เอาเลย,  พุทธบริษัททั้งหญิงทั้งชาย อย่าได้แต่งเน้ือแต่งตัว 
หรือมีกิรยิาท่าทางชนิดที่เปน็โสเภณทีางวิญญาณเลย, ขอให้เกลียดชังคำ
วา่โสเภณทีางวิญญาณน้ีใหม้ากที่สุดท่ีจะมากได้.   นี้เรียกว่า คำที่ผูกข้ึน ที่
มนัไม่มพีดูกันมาแต่กอ่น.

(    ฟ้าสางระหวา่ง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๑๑๗)

 นิวรณ์ ๕

    นิวรณ์ ๕ อย่าง ไดแ้ก่ กามฉันทะ ความกลดักลุ้มอยู่ในทางกาม, 
พยาบาท  ความโกรธแค้นอาฆาต กลัดกลุ้มอยูใ่นใจ, ถีนมิทธะ ความซมึ
เซาทอ้แท,้ อทุธัจจกุกกุจจะ  ความรำคาญใจ สงบใจไม่ลง, วจิิกจิฉา ความ

 ลังเลไปเสยีทกุอย่าง แม้ในส่ิงที่ตนจะต้องกระทำ;  เหล่านี้เรยีกว่า กิเลสช้ัน
  กลาง ซ่ึงเกิดข้ึนเปน็ประจำ แกค่นทุกคนและทกุๆวนั. 

(หลักปฏบิัติที่สำคัญในพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๒: ๑๕๔)

(   โลภะ โทสะ โมหะ) ถ้าไมถ่งึข้ันรนุแรง มนักเ็ป็นเหมือนกบัไอท่ีกรุน่ๆ
อยู่, ไอไฟทีก่รุ่นๆอยู่  ไม่ได้ลกุข้ึนมา อนันี้ยิง่รบกวนมากกวา่; เขาเรยีกกัน
วา่นวิรณ์. วันหน่ึงคืนหนึ่งจติใจถูกรบกวนด้วยไอกรุ่นนี้แหละมากกว่าที่จะ

  ถกูรบกวนด้วยตัวโลภะ โทสะ โมหะ โดยตรง.  ไอกรุ่นของโลภะ โทสะ 
  โมหะ เราจะเรยีกมันวา่  นิวรณ์ ชว่ยจำไว้งา่ยๆ:-

 นิวรณ์ที่ ๑  คือ  กามฉนัทะ กรุน่อยู่แต่เรื่องกาม แมม้ันจะไม่รนุแรง 
แต่มนักไ็ม่ดบัไปได้.  มนักรุ่นอยู่ มันทรมานหัวใจอยู่,  มันรบกวนจิตใจอยู่ จะ

  รู้สกึคดินึกอยา่งไร มันก็รู้สกึคิดนึกไปด้วยเร่ืองกาม เรื่องกามารมณ์; โดย
เฉพาะคนทีอ่ยู่ในวัยรุ่นมันจะถูกรบกวนมาก.

 นิวรณ์ที่ ๒.  เรยีกวา่  พยาบาท คือความรู้สกึที่เปน็ไปในทางไม่ชอบ: 
   นั่นก็ไม่ชอบ นี่ก็ไมช่อบ อดึอัดขัดแค้นอยู่ตลอดเวลา มจีิตใจ

กระฟัดกระเฟียดกระทบกระทั่งส่ิงนั่นสิ่งนี่อยู่ตลอดเวลา, หรือวา่ยิง่ได้ไป
  ก่อเร่ืองกอ่เวร กับใครมากอ่น แลว้มันก็มาเป็นไอกรุ่นรบกวนอยู่
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ตลอดเวลา.   นี้เรียกว่าพยาบาท คือความท่ีจติใจมันไม่ชอบ ตรงกันข้ามกับ
กามฉนัทะ.  นั้นเป็นไปเรือ่งฝ่ายชอบฝา่ยรกั พยาบาทน้ีมันเป็นไปในฝา่ย

 เกลยีด ฝ่ายชงั  ฝ่ายไมเ่อา แล้วมนักร็บกวนจิตใจเท่ากัน.
 นิวรณ์ที่ ๓.  เรยีกวา่ ถีนมิทธะ น้ีคือ   จิตใจแฟบ จิตใจเหี่ยวห่อ จติใจ

 ละเหี่ยละหอ้ย จติใจตกลงไปสู่ความเศร้า  จติใจไม่กระปรี้กระเปร่า ไม่สด
   ชืน่รา่เริงแจ่มใส งวัเงีย ง่วงเหงา ทอ้แท้, อยากหยุดไม่ทำอะไรมีความข้ี

เกียจอยู่เป็นลักษณะประจำ.   นี้ก็เรียกวา่ นิวรณ์ ซ่ึงรบกวนคนได้มาก. เม่ือ
    เราจะทำอะไร จิตใจมันไม่เอาด้วย จติใจมันแฟบ มนัละเหี่ยละห้อย เช่นทำ

เลข  ถ้าจิตใจตกไปในทางละเหี่ยละหอ้ยเสียแลว้ มันก็ทำไมไ่ด้. อย่าวา่แต่
จะทำงานอะไรที่มากไปกวา่นั้น.

 นิวรณ์ที่ ๔.  เขาเรียกวา่ อทุธัจจกุกกจุจะ  นี้ตรงกันข้าม คอืมนัฟุ้ง 
เม่ืออันโนน้มนัแฟบอนันี้มนัฟู,  เม่ืออันโนน้มนัละเหี่ยละห้อย อันนีม้ันบ้าบิ่น 

 มันลิงโลด มันทะลึ่งตงึตงั. นี่บางครั้งจิตใจมันฟุ้งซ่าน, บางคร้ังมันซบเซา 
 เรียกว่า ถีนมิทธะ. บางคร้ังมันฟุ้งซ่าน  เรียกวา่  อุทธัจจกุกกจุจะ น่ีมนัเปน็

ไอกรุ่นที่มาจากโมหะ.
 นิวรณ์ที่ ๕. วิจกิิจฉา  นวิรณ์สดุทา้ยนี้ ความลังเล, ความเปล่ียนแปลง

 ความต้ังใจเสียเร่ือยไป  ไมม่ีความแนน่อนในการเป็นอยู่ ในการกระทำ 
หรือในชีวิต, กระท่ังไมแ่น่ว่าเกิดมานี้จะเอาอะไร.

กามฉนัทะ  ทีแรก มนัก็เป็นไอกรุ่นของราคะหรือโลภะ.   พยาบาท ที่ ๒ 
เป็นไอกรุ่นของโทสะหรอืโกธะ. สว่น   ถีนมิทธะ อทุธจัจกกุกุจจะ วิจิกิจฉา
เป็นไอกรุ่นของโมหะ.

(ใครคือใคร  ?  , ๒๕๒๖:  – ๒๔๒ ๒๔๓)

โรค

 “ ”  คำว่า โรค น้ันเป็นภาษาบาลี root  หรือรากศัพทน์ัน้มนัแปลวา่ ทิ่ม 
แทง,   “ ” เอาของแหลมๆมาทิ่มมาแทง กเ็รียกว่า รุช ออกมาเป็นรูปภาษาวา่ 

 – โรค โรโค,     แปลว่าส่ิงที่ทิม่แทง ทีนี้คุณกไ็ปคิดดูซิว่า โลภะ โทสะ โมหะ 
  มันทิ่มแทงจิตใจ ทิ่มแทงดวงวญิญาณ เชน่เดียวกับโรคทางกายทางจิตหรือ

เปล่า?  ความเจ็บความไข้ทางรา่งกาย มันก็ทิ่มแทงรา่งกาย...
   แม้แต่ โลภะ โทสะ โมหะ:    ความโลภ ความโกรธ ความหลงน้ี ใน

  ทางศาสนาเขากเ็รียกว่าโรค เพราะว่ามันทิ่มแทงวญิญาณ หาความสงบ
 สุขทางวญิญาณไมไ่ด้ มันก็เปน็โรค.

   ความเป็นแพทย์ของพระพุทธเจ้า ท่ีว่า รักษาโรคไดทุ้กโรคนี้ มันเล็ง
ไปยังโรคทางวญิญาณนี้กอ่น,    หมดโลภะ โทสะ โมหะแล้ว มันก็ไมม่ีโรค
ทางวิญญาณ,   มันก็ปอ้งกันไม่ใหม้ีโรคทางกาย ทางจิตได้มาก อย่างที่ว่า
มาแล้ว.
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  ดังน้ันเราจึงควรถือวา่ พระพุทธเจา้ทรงเป็นแพทย์ ผู้รักษาโรคทั้งปวง, 
 คำว่า “ ”โรค    ทั้งปวงน้ัน เม่ือเราใช้คำวา่ โรคทางกาย, โรคทางจิต, โรค

  ทางวิญญาณ รับรองว่าหมดไมม่ีอะไรเหลือ มันจะรวมอยู่ในคำสามคำนี้.
(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๒๓)

โรคทางวิญญาณ

 คำว่า “ ”โรคทางวิญญาณ   นั้น ก็คือโรคที่มีเชื้ออยูท่ี่ความรู้สึกว่าตวั
     เรา ว่าของเรา หรอืว่าตวักู หรือวา่ของกนูั่นเอง ทีม่ีอยู่ในใจ ประจำอยู่ที่ใจ 

 เป็นเช้ือโรคอยู่ แล้วกเ็บิกบานออกมาเป็นความรู้สึกวา่ตัวกู-  ของกู แล้วกท็ำ
   ไปตามอำนาจความเหน็แกต่ัว มันจึงเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง

ทำให้เดือดรอ้นกันท้ังตัวเองและผู้อืน่นี่คืออาการของโรคทางวิญญาณมัน
   อยู่ภายใน ฉะน้ันให้เรียกกนัเพื่อจำงา่ยๆ วา่โรค “ตัวกู- ”ของกู  กันอยู่ทุกคน 

  แล้วกร็ับเช้ือน้ีเพิ่มเติมเข้ามาทุกคราวที่เหน็รปู ฟงัเสยีง ดมกล่ินล้ิมรส 
    สัมผัสทางผวิหนัง และคิดนกึในใจตามประสาคนที่ไมรู่้ เขาเรียกวา่ รูป เสยีง 

    กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ 6         อย่าง คู่กนักบั ตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ 6 
 อยา่งดว้ยเหมอืนกัน คอืว่ามกีารรบัเชื้อหรอืสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เปน็โรคนี้ 

   ที่ปรงุแต่งให้เปน็โรคน้ีอยู่ทกุคราวที่มกีารเห็นรูป ฟังเสียง ดมกล่ิน ล้ิมรส 
ฯลฯ

 เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จัก เช้ือโรค  คือ ความยึดมั่นถือมั่น ซ่ึงเรียก
 โดยภาษาบาลีว่า “ ”อปุาทาน   อุปาทานแปลว่าความยดึมั่นถือม่ัน ความยึด

 มั่นถือม่ันมี 2    อยา่ง คือยึดม่ันวา่เรา และยึดมั่นว่าของเรา
(แก่นพทุธศาสน์, ๒๕๓๙:๒๔-๒๕) 

อาการของโรคทางวญิญาณที่ปรากฏในปัจจบุัน

 โรคที่ ๑.  อาการอนัแรก  ก็อยากเรียกว่า อาการของโรคเปน็ทาส
   ของวตัถุ ถ้าเรยีกตามภาษาศาสนา ก็เรยีกว่าเป็นทาสของอารมณ์ หรือ

  อยา่งที่พูดกนัใหช้ัดลงไปอีกก็ว่า เปน็ทาสของเน้ือหนัง สวามภิักด์ิบชูาวตัถุ 
 บูชาเนื้อหนงั หมายถึงวัตถุของกามารมณ์.

  ภาษาศาสนาน้ี เมื่อเราพดูวา่ เน้ือหนัง เราไม่ได้หมายถึงตวัเน้ือหนัง 
แต่เราหมายถึงกามารมณ์ เพราะวา่กามารมณท์กุชนิดมันก็ตอ้งอาศยั

   เน้ือหนังเป็นที่ต้ัง เปน็ที่ทำงาน แลว้ก็เพราะความสขุ หรือความเอร็ดอรอ่ย
 น้ันมันเป็นเร่ืองฝา่ยเนื้อหนัง ไม่ใชค่วามสงบสุขฝ่ายวญิญาณ. นี้เลยเรียก

   มันวา่ เน้ือหนังสัน้ๆ กไ็ด้ เน้ือหนังกเ็ป็นวัตถุ  เพราะฉะนั้นจึงเรยีกว่า บชูา
  วตัถุกไ็ด้ ที่เรียกกนัเด๋ียวน้ีว่า วัตถุนิยม กเ็ล็งถึงสว่นนี้...

 โรคที่ ๒. อยากจะระบชุื่อวา่ “  โรคเกลียดพระเจ้า หรอืเกลียดพระ
”ธรรม ...
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เด๋ียวนี้ มนุษย์เป็นโรคเกลยีดพระเจา้  หรือเกลียดพระธรรม ไม่
เคารพพระเจา้หรือพระธรรมย่ิงข้ึนทุกที; เพราะไปเป็นทาสของวัตถุเสียแล้ว 

   ไปบูชาวัตถุเสียแลว้ ไม่มพีระเจ้า หรือพระธรรมที่ถูกตอ้ง ก็ต้ังพระเจ้าเอา
  เองใหม่ ตั้งศาสนาเอาเองใหม่ บัญญัตพิระธรรมเอาเองใหมต่ามอำนาจ

ของกิเลส.   ทีนี้ ก็เลย ตั้งศาสนา  ที่เหน็แกป่ระโยชนข์ึ้นมา ศาสนาประโยชน์ 
  เรียกอย่างน้ีก็ได้ คือวา่ ได้-   นั่นแหละ ถกู ได้-   นั่นแหละ ดี ได้-มาเปน็ของกู 

นั่นแหละยตุธิรรม...
 โรคที่ ๓.  อยากจะระบุ เปน็โรคปลีกย่อยออกไปจากสองโรคข้างต้น 

 คือ    โรคขยายการกินการอยู่ การกนิดีอยู่ดี ออกอยา่งไมม่ีขอบเขต จน
กลายเป็นอบายมขุ.   การอยู่ดกีินดีกลายเป็นอบายมุข ฟงัดูก็น่าหวัว หรอืนา่

 ขนั หรอืไมน่่าจะเป็นไปได้.
 ตรงนี้คุณตอ้งเข้าใจคำที่มันอาจจะสับสนกันอยู่สองคำ คือคำว่า 

“ ”กินดีอยู่ดี   กับคำวา่ “ ”กินอยู่พอดี ,  กินอยู่พอดีนั้นเปน็อย่างไร ไม่
 อันตรายอะไร แล้วไม่ขยายออกไปได้;   สว่นคำวา่ กินดีอยู่ดี นั้นมนัไมจ่ำกดั 

มนัขยายออกไปไดจ้นถงึจุดอันตราย...
 โรคที่ ๔.  อยากจะระบุ ความไมส่ันโดษ. โรคความไม่สนัโดษไม่ว่า

  ในอะไรๆ หรือไมว่า่ในเวลาไหน เม่ือไม่สนัโดษ, ไมรู่้สกึอิ่มอย่างที่เรียก
 วา่สันโดษ มันก็ต้องรู้สึกหวิ.

 คำว่าสันโดษแปลว่ายินดดี้วยสิ่งที่กำลังมอียู่ ตามตวัหนังสือแปลว่า
    อยา่งนั้น นั่นแหละคือ ความรู้สึกอ่ิม ถ้าเราไม่ยนิดีดว้ยส่ิงที่กำลังมีอยู่ เรา

  ก็หิวเท่านั้น ไมม่ีปญัหา เพราะฉะนัน้สันโดษทำให้อ่ิม; แต่มไิด้หมายความ
  วา่ ทำให้หยดุทำอะไร หรอืหยดุแสวงหาตอ่ไป,  เรามีอะไร เราทำอะไรได้

  เท่าไร เราก็ควรจะพอใจในสิง่นั้น มนัจะเปน็การอิ่มอยู่ตลอดเวลา...
 โรคที่ ๕.  อยากจะระบชุื่อวา่เป็น โรคของการพัฒนาส่ิงที่ไม่จำเป็น

 ต้องพฒันา หรอืทำสิ่งที่ไมจ่ำเปน็จะตอ้งทำมากข้ึนทุกท.ี..
 คำว่าไม่มขีอบเขตหมายความวา่ มันเกินความจำเปน็; เมื่อมนัตอ้ง

การเกินความจำเปน็มนักค็้นคว้าประดิษฐ์ประดอยเกินความจำเปน็. ของ
 เกินจำเปน็กอ็อกมา แล้วมันก็ย่ิงมากข้ึนๆเกนิจำเป็นมากข้ึน. นี้เป็นมูลเหตุ

ของความไม่สงบในหมู่มนุษย์.
  การกา้วหน้าทางวิชาแพทย์ มันก็ก้าวหนา้มาก มากอย่างนา่อัศจรรย์ 

 ขนาดที่จะเปลีย่นเคร่ืองอะไหล่ของคน เหมือนกบัเปลี่ยนเคร่ืองอะไหล่รถ
ยนต์; อย่างนี้มนักจ็ะทำได้.  แตแ่ล้วอยา่ลืมวา่ มันไมไ่ด้ทำให้มนุษย์มคีวาม

 สงบสุข  แตท่ำใหยุ้่งมากข้ึนเกินความจำเปน็ ไม่ยอมตายในกรณหีรือใน
   สถานะที่ควรจะยอมตาย อย่างนีก้็เป็นเรือ่ง ยุ่งมากข้ึน บา้มากข้ึน...

 โรคที่ ๖.  อยากจะระบวุา่ โรคความเห็นแก่ตัวข้างเดยีว ย่ิงก้าวหน้า
 ตามแบบของชาวโลกน้ีเท่าไร ก็ยิง่เพิ่มความเห็นแก่ตัวเท่าน้ัน.

 การศึกษาก็เพิ่มความเห็นแก่ตวั การกีฬากเ็พ่ิมความเหน็แก่ตัว; นี่
 รากฐานมนัเปน็อย่างน้ี ทีนี้การประกอบการงานอะไรต่อไปข้างหนา้กเ็ป็น
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การเห็นแก่ตัว เพราะเปน็โรคเหน็แกต่ัวชนิดขึ้นสมอง; หมายความว่ามัน
   เกินขอบเขต หรือวา่ถึงขีดสูงสุด ตามองไม่เห็นผู้อื่นแลว้ เห็นแก่ตัวเท่าน้ัน 

มนัก็เลยเห็นแก่ตัวมากข้ึนๆ...
 โรคที่ ๗.  อยากจะระบุ  โรคท่ีไมรู่จ้กับญุคณุของพอ่แม่ หรือผู้มี

บญุคุณ.
  เพราะมีแต่ความก้าวหน้าทางวัตถุ ทางวทิยาศาสตร์ เหน็การที่ลกู

  เกิดมาจากพ่อแม่นี้เป็นของธรรมดา เหมือนกบัผลไม้ ต้นผลไม้สบืพนัธุ์ 
 อยา่งนั้นก็เลยไม่มชีอ่งวา่งที่จะเห็นว่า พอ่แมน่ี้เปน็ผู้มีบญุคณุเหลือล้นแก่

ชวีิตของเรา.   มนษุยค์ล้ายเครื่องจักรมากขึน้ ไม่มคีวามรู้สึกทางจิต ทาง
 วญิญาณ พอ่แมก่็เลยไม่มี;  เหมอืนกับลูกผลไมท้ี่ออกมาจากต้นไม้ มันก็

 ไม่ถือวา่ต้นไม้เปน็เหมอืนพ่อแม่ คล้ายๆกนัอย่างน้ัน; มนัเหมือน
เครือ่งจักร...

 โรคที่ ๘.  อยากจะระบวุา่  โรคที่ถือว่า ครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้างไม่ใช่
ผู้มบีุญคุณ.

  โรคนี้ระบาดมาจากเมืองนอก เข้ามาเมอืงไทย : ครูบาอาจารย์กเ็ป็น
   ลูกจ้างมากข้ึน ทำความเคารพอย่างครบูาอาจารย์ ไม่มีสถาบัน ครูบา

  อาจารยไ์ม่มี มีแตส่ถาบนั ลูกจ้างสอนหนงัสือ; แลว้สัตว์ทั้งหลายจะเป็น
  อยา่งไร มันไม่มคีรบูาอาจารย์ที่ชกันำในทางวิญญาณ หรือจูงใน

ทางวิญญาณ...
 โรคที่ ๙.  อยากจะระบวุา่  ความไม่เคารพคนเฒ่าคนแก่ พระเจ้า 

พระสงฆ์.
   วฒันธรรมโบราณ คนเฒ่าคนแก่ ได้รับการเคารพยกยอ่ง แม้จะ

    เป็นคนยากจนเข็ญใจ หรอืคนบ้าๆ บอๆ อะไรกต็ามใจ ความเป็นคนเฒ่า
  คนแก่ของเขานั้น เขายกใหเ้ป็นสถาบนัที่ว่า  คนหนุ่มสาวจะต้องเคารพ นี้คอื 

แก่ทางร่างกาย.  ทีนี้ ถ้า  แก่ทางวญิญาณ  คือเปน็สมณพราหมณ์ เปน็พระ
 เจ้าพระสงฆก์็ ยิ่งตอ้งเคารพ.  เดีย๋วน้ีคนแกถู่กมองในแง่ที่นา่รงัเกยีจ นา่จะ

  หลีกไปเสียให้พน้ เห็นพระเจ้า พระสงฆ์เปน็คนครคึระลา้สมยั...
 โรคที่ ๑๐.    อยากจะระบุอาการเล็กๆนอ้ยๆ ต่อไปอีก คือเปน็ โรค

 ชอบเพื่อนอันธพาล มากกวา่ชอบเพ่ือนที่เป็นสัตบุรษุ.
 โรคที่ ๑๑.  อยากระบุว่า “ ”โรคไม่รู้จักศิลปพระเจ้า  เป็นคำบญัญตัิ

 “ ” เฉพาะ ไม่ชอบศิลปพระเจ้า พระเจ้าคือธรรมชาติ...
 ไม่ชอบศิลปตามแบบธรรมชาติ  ตามมาตรฐานธรรมชาติ ซ่ึงมี

  ลักษณะแห่งความสงบ ไปคิดประดษิฐแ์บบตา่งๆ แบบใหม่ๆ. นี่คณุรู้ดีกว่า
ผมก็ได้;    ศิลปแบบหลังๆ น้ี เป็นศิลป (art)  อะไรที่คนอ่ืนดูไม่ออก นอกจาก
คนท่ีไปบ้าหลงมนัเท่านั้น. มนัมีกฏเกณฑ์ศึกษากันอย่างนั้นอย่างนี้อยา่งโนน้ 

  ตั้งพักต้ังนานกวา่จะไปเข้าใจศิลปอนันั้น แล้วชอบศิลปอันน้ันได้ : 
   ศิลปเสียเวลา ศิลปท่ีไม่มปีระโยชน์ ศิลปที่ทำให้บา้มากข้ึน เพ้อฝันมากข้ึน 
  ไม่มคีวามสงบ ไม่เปน็ไปเพื่อความสงบ เปน็ศลิปเสพติดเหมือนกบัสบู

23



กญัชายาฝิ่น; ไปหลงในศิลปประดิษฐ์ใหม่นั้น. สว่นศิลปความงามตาม
      ธรรมชาติ ของดินฟ้าอากาศ ของดาวดวง ดวงจันทร์ ดวงอาทติย์ ทะเล ภู

  เขา น้ีไมม่ีใครชอบ ซ่ึงมีลักษณะของความสงบน้ัน...
 โรคที่ ๑๒.  อยากจะระบุถึง โรคที่ไม่มีศีลข้อกาเมสมุิจฉาจาร

 กาเมสุมจิฉาจาร  น้ันคือ ศลีที่ห้ามไม่ใหล้่วงเกินของรักของผู้อื่น; 
    โดยเฉพาะวัตถุแหง่กามารมณ์ของผู้อ่ืนน่ันแหละ เชน่ บุตร ภรรยา เรากร็ู้

กนัดี. เดีย๋วน้ีเขาจะยกเลิกศีลข้อน้ีมากข้ึนทุกทใีนโลกในนี้. เพราะคนไทย
    ไปตามกน้พวกฝร่ัง เร่ืองศีลข้อกาเมสุมจิฉาจารก็ค่อยๆ จางๆ ไป ตาม

แบบพวกท่ีหลงวัตถุนิยม. การประพฤติประทษุรา้ยภรรยาของผู้อื่นนี่จะไม่
  ถอืกนัว่าเป็นความผดิแลว้ กำลังจะไมถ่อืว่าเปน็ความผดิแล้ว เพราะความ

 ลุ่มหลงในกามารมณ์หนกัขึ้น ก็จะแลกเปล่ียนภรรยากนัเฉพาะวันเฉพาะคืน 
เพ่ือกามารมณท์ี่มีรสแปลกออกไป;  น้ีก็เป็นลักษณะที่เรยีกว่า จะไม่มศีีล
ข้อกาเมสุมิจฉาจารกันแล้ว. เด๋ียวนี้เจรญิดว้ยเครื่องคุมกำเนดิทางวตัถุ 

 ทางการปฏิบัติอะไรก็ตามเถดิ คนหนุ่มสาวกไ็ม่ต้องกลัวโทษที่จะเกิดมา
 จากข้อกาเมสุมิจฉาจารย่ิงๆ ข้ึน.    โรคไม่มีศีลข้อที่ ๓ นี้ก็จะหนักข้ึนๆ ใน

 โลกนี้ ท้ังคนโสดและทั้งคนที่มคีรอบครัว.
 โรคที่ ๑๓.   โรคสุดท้าย อยากจะระบุ โรคประชาธิปไตยชนิดที่เชอืด

คอตวัเอง.
 โลกเรากำลังบูชาลัทธิประชาธิปไตย แต่เปน็ประชาธิปไตยของคนที่

 เป็นทาสวตัถุ เป็นทาสของกามารมณ์
 (เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙; ๘๖-๑๐๔)

 กลางคืนอัดควนั กลางวนัเป็นไฟ

   เม่ือเราทำงานที่บ้านก็ดี ท่ีออฟฟศิก็ดี ท่ีไหนกด็ี ซ่ึงเราจะตอ้งติดต่อ
  กับคนมาก และคนแตล่ะคนน้ันไม่ใช่เขาจะเปน็มติรกับเราเสมอไป มันจึง

  มีอะไรที่ทำให้เรากลุ้มอกกลุ้มใจ เกิดความเป็นตัวเป็นตนขึน้มา โดยไม่จะ
 เป็นท่ีต้องเกิด อย่างนี้ก็ยงัมี;   และตลอดวันเหล่านั้น เราวา้วุ่นไปหมด เต็ม

 ไปด้วยวติกกงัวลอยา่งที่เรยีกส้ันๆว่า “กลางคืนอัดควนั; กลางวนัเปน็ไฟ.” 
  กลางคนือดัควันกลางวันเป็นไฟ วลีนี้ ไม่ใช่อาตมาวา่เอาเองแต่เป็นพทุธ

 ภาษิตในสูตรๆหน่ึง ซ่ึงพระพุทธเจา้ทา่นตรัสเป็นปริศนาที่ตอ้งคิดนกึว่า 
“   ”จอมปลวกจอมหนึ่ง กลางคืนอัดควนั กลางวนัเปน็ไฟ   ดงันี้ แล้วกว็า่เรือ่ย
ไปตลอดเรื่องของทา่น;  แต่อาตมาเอามาเฉพาะวลทีี่ว่า “กลางคืนอดัควัน 

”กลางวันเป็นไฟ .
 จอมปลวกนี้ ก็คือร่างกายนี้;  กลางคนือดัควัน หมายความวา่มีการ

  งานมาก มธีุระผกูพันทีจ่ะต้องรบัผิดชอบกม็าก หรือสมคัรใจที่จะไปกงัวล
  เองด้วยนสิัยเคยชนินั้นก็มาก ฉะนั้นกลางคนืจึงอัดควัน คอืคิดครุ่นไปหมด;...
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  พอถึงกลางวันเป็นไฟ ก็หมายความวา่ออกจากบา้นเปน็ฟนืเปน็ไฟ ไปที
    เดียว ทำการทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ ท่ีนั่นท่ีน่ี เป็นไฟไปกว่าจะคำ่อีก

(พุทธิกจริยธรรม, ๒๕๑๖: ๑๐๒)

ทกุข์

 แม้คำวา่ความทกุข์หรือทุกข์เฉยๆนี่กก็ำกวม ทุกข์  แปลว่า  เจ็บ ปวด, 

รวดร้าว, ทนทรมาน, เหลอืทน, อย่างนีก้็ได้,  นี่เรียกว่าเปน็ทุกข์อยา่งหน่ึง ; 
 ทนีี้ ไมเ่จ็บปวด   รวดร้าว ไม่ทนทรมานอะไร แต่ก็เรียกว่าเปน็ทุกข์เหมือนกนั; 

  มันมีอยู่สองทุกข์ เพราะเหตุว่า คำนีม้ันกำกวม.
 คำว่า “ ”ความทุกข์    ตามธรรมดาในกรณีทั่วไป จะตอ้งแปลว่า นา่

เกลยีด  คือ ทุ  แปลว่า  นา่เกลียด อกิขะ   อักขะ น่ีแปลว่า ดหูรือเหน็, ทุกข์ดู
แล้วนา่เกลยีด.    ทีนี้ ความหมายของคำๆน้ี มอีีกอย่างหนึ่งวา่ ทุ  แปลว่า ยาก,  
ขะ  แปลว่า ทน, ทกุข์  แปลวา่ ทนยาก คือเจ็บปวดทนได้แสนยาก. นี้ไม่ใช่

  ความหมายเดียวกนั แต่ถึงอย่างนัน้กจ็ะพอเหน็ไดว้า่ มันร่วมกันอยู่อยา่ง
 หน่ึง คือความน่าเกลียด.  ตัวเราทีก่ำลงัเปน็ทุกข์ทนทรมานนี่ มันก็ทุกข์

 ทรมานดว้ย และความทรมานนั้นกน็่าเกลยีดด้วย.
 ทนีี้ ตัวเราบางเวลาไมไ่ด้ทนทุกข์ทรมาน กำลังสนกุสนาน; แต่แล้ว 

มนัก็มอีาการแหง่ความเปล่ียนแปลง:   ความโง่ ความหลง รวมอยูท่ี่ความ
เปล่ียนแปลง; ตวัเองก็ไม่รู้สึก;  อาการทีเ่ปล่ียนแปลงนั่นแหละ คือความ
นา่เกลียด. คนกห็วัเราะอยู่ในเม่ือสนกุสนาน; แต่สรรพสังขารเหล่าน้ันก็ยงั

 คงมีความไมเ่ท่ียง คือเปลีย่นแปลง.  ไปดูที่อาการเปลี่ยนแปลง หรือไม่เที่ยง 
 แม้ของคนที่กำลังหัวเราะอยู่กน็่าเกลยีด  นี่ ความหมายของความทุกข์ที่

กว้างขวางที่สุดก็คือน่าเกลียด: ทุกขเวทนากน็่าเกลียด, สขุเวทนาก็นา่เกลยีด; 
 จึงพูดได้วา่ทั้งสุขเวทนาก็เป็นทกุข์ ทุกขเวทนาก็เปน็ทุกข์.

  “ ”  ทนีี้ เราดูที่ส่ิงที่เรียกว่า ตวัเรา เอง หรอืตวัเอง; บางเวลามันเป็นทุกข์
    เหลือทนอยา่งน้ี ทั้งทางกาย ทางจติ เป็นทุกข์อย่างน้ี ตัวเองที่เปน็ทกุข์ 

  ทกุข์หนกั ทุกข์ทรมาน แล้วอาการนั้นก็นา่เกลียด; บางเวลาไม่ได้เปน็ทุกข์ 
   ไม่หนกั ไมท่รมานอะไร แต่มันกเ็ป็นของท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่างกับเป็น

 มายาชนิดหน่ึง น่ีก็นา่เกลียด. ความหมายว่านา่เกลียด จึงเป็นความหมาย
ทั่วไป  ทั้งหมดทั้งสิ้น ของคำวา่เป็นทกุข์;  สว่นความหมายว่า ทนทรมาน 

  เจ็บปวดน้ัน มันมีเฉพาะในกรณทีี่เปน็ความทุกข์ชนิดนั้น เทา่นั้น.
  ทนีี้ สำหรับคำว่า “ ”อปุาทานขันธ์เป็นทกุข์   นั้น ยอ่มหมายถึงตอ้งทน

ทรมาน   อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ คือมันละเอยีดไปกวา่นั้นว่า แมห้ัวเราะ
 อยู่ก็เปน็การทนทรมาน ไม่ตอ้งน่ังร้องไหอ้ยู่.  แม้ว่าเขาจะหัวเราะอยู่ มนัก็

มอีาการที่เรยีกว่าทนทรมาน; เพราะวา่เขายดึมั่นขันธ์นั้นๆว่าเปน็ตัวเราว่า
เป็นของเรา.  ดใีจรา่เริงอยู่ก็คอืทรมานให้เขาตอ้งน่ังหัวเราะอยู่ กม็ีความนา่
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 เกลยีดมคีวามไม่จริง มกีารที่เปลี่ยนแปลง; ลว้กต็้องถูกรับโทษใหท้นทรมาน 
คอืต้องหัวเราะอยู่. นี่ใครรู้จักตวัเองกันอย่างนี้บ้าง;  ถ้ารู้จกัตัวเองอย่างนี้ ก็

  นับวา่ไม่ใช่คนโง่แลว้ คอืรู้จักความทุกข์นั้นพอสมควรแล้ว ก็จะง่ายเข้าที่จะ
  รู้ว่า ทุกข์นีม้าจากอะไรกนัแน่ ไดย้ิ่งๆข้ึนไป. 

(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓: ๓๓๒-๓๓๔)

เด๋ียวนี้ไปยดึความเปลีย่นแปลงของสังขารน้ันวา่เป็นของเรา: เช่นวา่
   ความเกิดของเรา ความแก่ของเรา ความเจ็บของเรา ความตายของเรา 

  ความอะไรของเรา ล้วนแต่ไม่รู้สกึตัว ไมท่ันรูส้ึกตัว; อปุาทานไปยึดสิ่งนั้น
โดยไม่รู้สึกตัวผลจึงเป็นความทุกข์     คือ กลัวเกดิ กลวัแก่ กลัวเจ็บ กลัวตาย. 

  มีปญัหาเร่ืองนี้พอนึกถึงความตายก็เป็นทกุข์แลว้ ไม่ทนัตายสกัที แล้วยัง
ไม่ตอ้งตายดว้ย;  เพราะไปยึดว่าความตายของเรา ความตายกำลงัจะมาหา

  เรา ความตายจะต้องมแีก่เราแน่  “ ”  มันมี เรา ก่อน แลว้อะไรกจ็ะเป็นของเรา 
มนัก็ตอ้งมีความทุกข์.

 พระพุทธเจ้าทา่นตรัสไวช้ัดตอนสุดท้ายว่า  สงฺขิตเฺตน ปญฺจุปาทา
 นกขฺนฺธา ทกฺุขา –   โดยสรปุแล้ว เบญจขันธ์ที่ประกอบไปดว้ยอุปาทาน หรอื

วา่    ขันธ์ที่ประกอบไปดว้ยอุปาทาน ๕ อย่างนั้น นั่นแหละคือตวัทุกข์. มคีำว่า
อปุาทานรวมอยู่ด้วยเรียกว่าอปุาทานขันธ์เป็นทกุข์; ถ้าขันธเ์ฉยๆไม่
เป็นทุกข์.  ตอ้งอุปาทานขันธ์จงึจะเปน็ทกุข์ คอืขันธ์ที่มอีุปาทานเข้าไปยึด
มั่นวา่มตีัวกหูรือของกู.     รปูกต็าม เวทนาก็ตาม สญัญา สังขาร วิญญาณก็

   ตาม เมื่อใดมีอุปาทานมาจากอวิชชา เข้าไปยดึถือในขันธ์นั้น ว่าตวัตน 
 หรือวา่ของตน ;  เม่ือน้ันขันธ์นั้นเป็นอุปาทานขันธข์ึ้นมาทันที แล้วเปน็ทุกข์

ทนัท;ี ขันธก์ลายเปน็ของหนกัขึน้มาทบัอยู่บนจิตใจของคนน้ันทนัที. ถ้าไม่
  อยา่งนั้นมันอยูต่ามปกตขิองมัน ไม่มาทบัอยู่บนจิตใจของคนน้ี คนน้ีก็ไม่

เป็นทุกข์. 
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๓๒๐)

สขุ

  ผู้มปีัญญาควรจะพิจารณา ใหท้ะลลุงไปถึงตัวสุขเวทนา ซึ่งเปน็ที่ต้ัง
 ของกิเลสตัณหานี้  ใหเ้หน็อย่างชดัเจนเสยีกอ่น จงึจะสามารถจัดการกบั

ตณัหา ใหป้ลอดภยัได้;  มวัสนใจแต่ตรงทีต่ณัหา กไ็ม่รู้ว่าจะดบัมนัได้อย่าง
ไร;  ถ้าไปสนใจถึงที่ต้ังของตัณหา ก็มหีวงัท่ีจะดับตัณหาได้โดยไมย่ากนกั.

 เพราะฉะนั้นในพระบาลี จึงมพีระพุทธภาษิตมากมายหลายสูตรที
 เดียว  ที่พระพทุธองค์ไดต้รัสแสดงถึงสุขเวทนา ว่าเปน็ที่ตั้งแห่งความทกุข์ 

ให้เห็นชัดเจนแลว้.     บุคคลผูฟ้ังสามารถบรรลุ มรรค ผล นพิพานได้ เพราะ
ความเข้าใจอนันี้กม็ีอยู่เปน็อนัมาก,  และเปน็เรื่องที่คนท่ัวไป พอจะมองเห็น
ได้ด้วยกันทุกคนเพราะทกุคนกก็ำลงัเปน็ทาสของสุขเวทนาอยู่. บางคนเป็น
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มากจนถึงกับไมรู่ส้ึกตัวเอาเสยีทเีดียว,  บางคนไมสู่้มาก กร็ู้สกึบา้งเป็นบาง
คร้ังบางคราว.  แตก่็ควรจะมีบุคคลอีกสักประเภทหน่ึง ท่ีมามองเหน็ชัดอยู่ 

 ตามที่เป็นจริงวา่ สุขเวทนาน้ีคอือะไรกันแน่? เปน็พระเจ้าท่ีควรบชูา 
เหมือนที่เขากำลงับชูากันอยู่หรือไม่?

 ผู้ที่มปีัญญาพิจารณาเหน็สขุเวทนา ในฐานะเป็นพระเจา้กไ็ด้; แต่
เป็นพระเจ้าชนิดท่ีสร้างความทุกข์ให้แกค่นเรา, เปน็พระเจ้าท่ีน่าหวาดเสียว 
นา่สะดุ้งกลวั, เพราะสรา้งความทุกข์ให้แก่คนเรา.

 เพราะฉะนั้น  ผู้ที่จะทำความดับทุกข์ให้แกต่น จะตอ้งมีความรู้ใน
เร่ืองของสขุเวทนา  ทางเน้ือทางหนงันี้ ให้มากพอสมควร; เพราะว่าปัญหา

   ของเรามาตดิตันอยูท่ี่น่ีเอง จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย จะเปน็เด็กผู้ใหญ่ ก็
ลว้นแต่มีปัญหาข้อนี้ด้วยกันทัง้นั้น; เพราะว่าความพอใจในสุขเวทนาทาง

 เน้ือทางหนังน้ัน เปน็กเิลสประจำสันดานของส่ิงที่มีชีวิตทุกชีวิตทเีดียว, มนั
สลับซับซ้อน   จนถึงกับกลา่วได้ว่า ธรรมชาตินี้ฉลาดเหลือเกิน ได้สรา้ง
เหย่ือมาสำหรบั  ลอ่คน ใหส้มคัรใจตกเข้าไปเปน็ทาสของความทุกข์หรอื

 กิเลส อย่างไมม่ีสร่าง.  เหยื่ออนันี้ก็ไมใ่ชอ่ะไรอ่ืน คอืสุขเวทนาดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว.

  ถา้ในโลกนี้ไม่มสีิ่งที่เรียกว่า สขุเวทนาทางเน้ือทางหนงัแล้ว พญา
มารทั้งหลายก็จะตายไปหมดแล้ว; โลกน้ีกจ็ะไม่มีความทกุข์เหลอือยู่ให้เปน็
ปญัหาสำหรับพวกเราอกีตอ่ไป.  แตบ่ัดนี้ โดยเหตุที่สขุเวทนาเป็นส่ิงที่มีอยู่
ในโลก   ธรรมชาติได้ใช้เป็นเหย่ือ สำหรบัล่อลวงสัตว์ ให้ตกเปน็ทาสของ
ความทุกข์    คือ สมัครเป็นทกุข์ สมัครที่จะทนทุกข์ มองเห็นความทุกข์เป็น
ของน่าทนหรอืควรทนเพื่อจะได้สขุเวทนานี้เอง.

คนท่ีตกเป็นทาสของกามคุณ  ย่อมยอมทนทกุข์หน้าชื่นตาบาน ยอม
ทนทกุข์ทุกอยา่งทุกชนิด  แมแ้ต่ชวีติก็อาจจะสละได้ นี้ก็เพื่อประโยชน์แก่สุข
เวทนาทางเน้ือทางหนงั นิดเดยีวเทา่น้ัน; ไมม่ีสาระอะไรก็กลับเหน็เปน็สิ่งที่

 มีสาระอนัใหญ่หลวง ถึงกลับกลา้เสียสละชวีติแลกเอามาซ่ึงสุขเวทนานัน้. 
  ดังทีเ่ราจะไดเ้หน็กนัอยู่บอ่ยๆวา่ สัตว์ไดเ้สียชีวิตไป เพราะเหน็แกสุ่ข

  เวทนาทางเน้ือทางหนงั ยิ่งในสัตวเ์ดรัจฉานก็ย่ิงเหน็ได้มาก เห็นได้งา่ยย่ิง
 ข้ึน แตใ่นหมู่มนุษย์นีก้็ไมใ่ชน่้อย...
อะไรๆก็ไปรวมอยูท่ี่สขุเวทนา  ซึ่งมอีำนาจอันเด็ดขาด บงัคบัให้สตัว์

 ทั้งหลาย ต้องวิ่งว่อนไปแสวงหา; ไมไ่ด้กเ็ป็นทุกข์, ได้แล้วกเ็ป็นทกุข์, เกดิ
 แย่งชิงกนัที่ไหน กถ็ึงกับฆ่ากันตาย;  จงึเป็นอันว่า ความระสำ่ระสายเดือด

 ร้อนทุกชนดิของสตัวโ์ลกนั้น มมีูลมาจากสขุเวทนาทางเน้ือทางหนัง
อย่างเดยีว.     แต่ข้อทีจ่ะอาศยัตา อาศัยหู อาศัยจมกู อาศัยลิ้น หรอือาศัย

   กายสัมผัส เปน็เครื่องล่อ เป็นเคร่ืองตดิต่อน้ัน ไม่สำคัญ; สำคัญอยูต่รงที่สุข
เวทนาที่จะได้มาจากสิง่นั้นๆเท่าน้ันเอง.

 พระพุทธเจ้าทา่นจึงได้ตรสัระบลุงไปที่สุขเวทนาน้ัน วา่เป็นทีต่ั้งแหง่
ความทุกข์;   แตป่วงสตัว์ไปหลงใหล เหน็เปน็ที่ต้ังของความสุข อย่างที่เรียก
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วา่สุขเวทนา.   คำที่ใช้เรยีกนี้ มันก็หลอกลวงให้หลงอยู่อยา่งเต็มที่แลว้ คอื
 “ ”เรียกว่า สขุเวทนา ;  แตต่วัสุขเวทนาอันแท้จริงนัน้ คือตัวให้เกดิความทกุข์ 

หรือเป็นความทุกข์อยู่ในตัว.
  ทกุขเวทนาน้ัน มันไม่ล่อใครให้เข้าไปหลงผิดได้ มันจึงเปน็ทุกข์อยู่

อย่างเปดิเผย, ทกุข์ซ่ึงหนา้; แตแ่ล้วก็ไม่ค่อยจะมใีครเข้าไปยุ่งดว้ย. สว่นสุข
เวทนานี้ให้เกดิความทกุข์อย่างเร้นลับ ปิดซ่อนความทุกข์ไวม้ิดชิดทีเดียว; 

 เอาความที่ยั่วยวนนา่หลงใหลน้ันออกมาล่อ สัตว์ทั้งหลายจึงตกเปน็ทาส
    ของสุขเวทนา ตอ้งทนทกุข์ไป อย่างสมัครใจ จมอยู่ในกองทกุข์ คือสุข

เวทนานั้นเอง;   ชาติหน่ึงยังไม่พอ กต็้องการชาตหิน้าและชาติต่อๆไป ไม่
รู้จกักี่ร้อยกี่พนัชาติ.

(มาฆบูชาเทศนา, ๒๕๒๔:  – ๘๔ ๘๗)

นรก

 นรก คือร้อนใจเหมือนกบัไฟเผา เหมอืนกับไฟเข้าไปเผาอยู่ในจิตใจ, 

 นี้ใหเ้ข้าใจว่าเคยมกีันทกุคน ไม่ว่าเดก็ไมว่า่ผูใ้หญ่,  บางคราวบางเรื่อง เรา
รอ้นใจเหมือนกบัไฟเข้าไปเผาอยู่ในจติใจ; ถ้ารู้สกึตอ่ความร้อนนั้นจริงๆ 

 อยา่งนี้เรยีกว่า สนัทิฏฐิโก.  นรก น้ันได้เป็นสันทิฏฐโิกแก่เราแล้ว; สว่นนรก
  ที่จะถึงต่อตายแล้ว อยู่ใตด้นิที่ไหนก็ไมรู่้ นั้นยังไม่สันทฏิฐโิก มันยังช่วย

อะไรไมไ่ด้.   แตถ่า้เราสัมผัสนรกในใจ เป็นสันทิฏฐิโกแลว้ มันช่วยใหเ้รา
เปล่ียนแปลง,  มันทำให้เราทำการเปลี่ยนแปลง อย่าให้ต้องตกนรกเช่นน้ีอีก

(   ฟ้าสางระหวา่ง๕๐ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน ๒, ๒๕๒๙: ๔๒)

 มาพิจารณาดูซิว่า      นรกสวรรค์ภาษาธรรม เมื่อใด จมูก ตา หู ล้ิน 
  กาย ใจ เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน;    เมื่อนั้นถอืว่าเปน็นรก อยู่ที่ตา หู จมูก 

   ลิ้น กาย ใจ มีชื่อเรยีก  – รวมกันวา่ผัสสยตนิกนรก นรกที่อายตนะเปน็
      เครือ่งสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.

(ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข  (    ระดับมหาวทิยาลัย ๑๐ ชั่วโมง  ), ๒๕๒๕: ๑๑๒)

 คำว่า นรก  เปน็สตัว์นรก กค็ือเม่ือร้อนใจ เป็นไฟเผาอยู่ในจติใจ: นี้
 เข้าหลกันรกทางอายตนะ  ที่พระพุทธเจา้ได้ตรัสไว้ว่า เปน็นรกทีฉ่ันเหน็แลว้ 

 เลวร้ายกวา่นรกใต้ดิน ที่จะถงึกนัตอ่ตายแล้ว.  เดีย๋วน้ีไม่ต้องตาย มันกถ็งึ
 กันที่น่ี แลว้ก็เผาจิตใจให้เร่าร้อนในความรู้สึกโดยตรง, เรียกว่านรก. 

(   ฟ้าสางระหว่าง๕๐ปทีี่มีสวนโมกข์ ตอน ๒, ๒๕๒๙: ๓๐๙)

สวรรค์
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เม่ือพูดถึงสวรรค์ในภาษาคนก็หมายถึงเทวโลกอนังดงามอยู่เบื้อง
  บนท่ีใฝ่ฝนักนันกั ทำบุญสักบาทหนึ่งก็จะเอาวมิานหลงัหนึ่ง มนีางฟา้เป็น

 ร้อยๆสิบๆ น้ีเปน็สวรรคใ์นภาษาคน
  สวรรค์ในภาษาธรรมะหมายถึง กามคุณ หรือยอดสดุของกามคณุ

   เป็นต้นที่ทำใหค้นลุ่มหลง นี้เรียกว่า สวรรคช์ัน้กามาวจร ถ้าเปน็สวรรค์ชั้น
    พรหมโลก ก็หมายถึง ความวา่งจากกามารมณ์ มคีวามสบายใจ เพราะไม่

  ถกูกามารมณ์รบกวนเหมอืนอย่างว่า คนๆหน่ึง เมื่อมีความหิวใน
 กามารมณ์ บริโภค  กามารมณเ์สร็จแล้ว ไม่อยากแตะต้องกามารมณ์อีก

     ต่อไป ในเวลาน้ันต้องการอยู่ว่างๆ เงยีบๆ จืดๆ น้ีกค็ือ ความรู้สึกที่วา่งจาก
  กามารมณ์ ที่พอจะเทียบกันได้กบัคุณสมบัติของพวกพรหม หรอืพรหมโลก 

   เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่า สวรรคช์ั้นธรรมดา กค็ือ สมบูรณ์ไปด้วย
     กามารมณ์ สวรรค์ชั้นสงูสดุ เช่น ปรนิมมิตวสวตัตี ก็คือ สมบูรณ์ไปดว้ย

  ยอดสุดของกามารมณ์ สวรรคช์ั้นพรหมโลกกค็ือ ว่างจากการเบยีดเบียน
 ของกามารมณ์ แตย่ังมีตวัมีตนมีตัวกูของกูอยู่

(  – ภาษาคน ภาษาธรรม, ๒๕๓๗:  – ๒๘ ๒๙)

  พอพดูถึงสวรรค์ ในพุทธศาสนาเราน้ีถือเป็นวตัถุ เพราะคำวา่
สวรรค์       นั้น คือภาวะที่สมบรูณ์ไปด้วยกามารมณ์ รูป เสยีง กล่ิน รส สมัผสั 

      ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย จนกระทั่งทางใจด้วย ที่มีรส
ประณตีสูงสุดเป็นของทิพย์

(บรมธรรมภาคตน้, ๒๕๒๕: ๔๘)

เราจะมีนรกสวรรค์ในภาษาธรรม  ตามแบบของเรา ที่ตรงกับพระ
 พุทธภาษติเผงเลยวา่ มัน      มีอยู่ตามอายตนะที่ตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ; อย่าง

     ที่บรรพบุรษุ ปู่ยา่ ตายาย ของเราก็ได้พูดแล้ววา่ สวรรค์ในอก นรกในใจ. 
 น้ีปู่ย่าตายายพวกไหน ที่ไปพูดไดต้รงเหมอืนระดับเดียวกบัพระพทุธเจ้า; 

แล้วนอกน้ันยังโง่  อยู่ นรกใตด้ินสวรรค์บนฟา้อยู่นัน่เอง แมก้ระทั่งเด๋ียวน้ี
 (ธรรมบรรยายตอ่หางสุนัข  (  ระดับมหาวิทยาลยั  )  , ๒๕๒๕: ๑๑๐-๑๑๑)

บาป

บาป  ก็คือ สิ่งที่น่ารังเกียจ   เลวทราม ลามก สกปรก, กค็อืสิ่งที่ทำให้
มนุษยเ์ป็นทุกข์...  เม่ือใดสิ่งตา่งๆมันแผดเผา ไม่มีอะไรที่น่ารักน่าพอใจ 
เดือดร้อนรำคาญอยู่  นี้กเ็รียกว่า บาป. เด๋ียวนี้มนุษย์อยู่
ในสมัยทีน่ิยมเอาวตัถุมาเป็นหลัก;  ไม่เอาเร่ืองทางจิตใจเป็นหลัก ก็เลยเอา
การได้วัตถุตามความพอใจนั่นแหละว่าดีว่าบญุ; นี่มันยากอยู่ที่ตรงน้ี. เขา

 เลยเอาหลักเกณฑเ์ร่ืองวัตถมุาใช้กบัคำวา่บุญวา่บาป มันก็เข้ารูปกันไม่
คอ่ยจะได้.  เพราะ  บญุ บาป มันเป็นเร่ืองทางจิตใจ:    คิด พดู ทำ ไม่ดีลงไป
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 แล้ว มันก็เปน็บาปทันทีไมต่้องรอ,...แต่คนเด๋ียวนี้เขาว่า...ตอ่เมือ่ถูกลงโทษ
ถูกอะไรมากๆน้ันจึงจะเป็นบาป. นั่นเขาเอาวตัถุเป็นหลัก; มนัไมถู่กตามบท

  บัญญัตขิองคำว่าบญุ ว่าบาป ซ่ึงเล็งถึงเรื่องทางจิตใจ. ถ้าจิตใจรู้สึกร้อน รู้
  สึกเกลียดตัวเอง กเ็รียกวา่ บาป 

(   ใคร คือ ใคร, ๒๕๒๖:  – ๔๐๒ ๔๐๓)

บญุ

บญุ  ใช้เรยีก สิ่งที่ทำให้สบายใจ   ชื่นอกชืน่ใจ อิ่มอกอิ่มใจ สำหรบั
  มนษุย์ นี้คือคำว่า บญุ....   เม่ือใดจิตใจพอใจ เปน็สขุ เยอืกเย็น อะไรๆก็นา่

  พอใจไปหมด กเ็รียกว่า บญุ, คอือยู่ด้วยความพอใจ. 
(   ใคร คอื ใคร, ๒๕๒๖: ๔๐๒)

  ทำบุญ ๓ แบบ

  ทำบุญ ๓ แบบ: ทำบญุเหมอืนกับน้ำโคลน, ทำบญุเหมอืนกับน้ำหอม, 
ทำบุญเหมือนกบันำ้ที่สะอาดบรสิุทธ์ิ.

ทำบุญแบบนำ้โคลน  มัน คอืทำบาปด้วย:  ไปทอดผา้ปา่ ไปกินเหล้า
  กันทั้งนั้นแหละ แล้วเรือล่มจมน้ำตายไมรู่้กี่หนก่ีครั้ง ที่ว่าไปทอดผา้ป่า. 

 บางทไีปหาความเพลิดเพลิน เอาผา้ป่าบังหน้า, นี่ทำบญุอย่างนี้มันเอาบาป
มาปนดว้ย.    ดูจะมอีะไรสกัหน่อยก็ฆา่สตัวต์ัดชีวิต ฆา่หมู ฆ่าควาย ซ้ือเหลา้

   มาเปน็ลงัๆเลย ทำบญุ ทำบุญอยา่งนี้เรยีกว่า ทำบญุเหมอืนอาบน้ำโคลน.
 ทนีี้ ทำบญุเหมอืนกับอาบน้ำหอม   คือมันดีเกนิไป แพงเกนิไป ดเีกิน

ไปของคนที่บ้าบญุอย่างมากๆหวงัจะเอาสวรรค์, ทำบุญเพ่ือแลกเอาสวรรค์, 
  เป็นผู้ค้ากำไรเกินควร ทำบญุอย่างดีสกับาทหน่ึง จะเอาวิมานหลังหน่ึง, ทำ

 บุญบาทเดียว เอาวมิานหลงัหนึ่ง.  บางคนเขาวา่ ตักบาตรชอ้นเดียวเอา
  วมิานหลังหนึ่งเลย น่ีมันดีเกินไป เหมือนกบัอาบนำ้หอม.

  สู้ทำบญุชนิดทีเ่หมือนกบัอาบนำ้สะอาดไม่ได้ ไมอ่าบน้ำโคลน ไม่
   อาบน้ำหอม ไมอ่าบน้ำแป้งหอมอะไร อาบนำ้ที่สะอาด หรือจะวา่สบู่ด้วยก็

ได้;  เพราะมันช่วยใหส้ะอาด มันก็สะอาด.  ทำบญุอย่างน้ี จะเปน็บญุที่จะส่ง
   เสรมิให้เกดิ มรรค ผล นิพพาน,  บุญทีเ่ป็นบนัไดแหง่นพิพาน  คือ บญุที่ทำ
 เหมือนกบัว่า อาบนำ้สะอาด....

 คำว่า บญุ   โดยแทจ้รงิของเขาน้ัน เขาแปลว่า ลา้งบาป,  ศัพทน์ี้ ราก
  ศัพท์ แปลว่า ล้างบาป; 

      แต่จะแปลวา่ สบายใจ พอใจ อ่ิมใจ พองขึ้นแห่งใจ นี้ก็ไดเ้หมือนกนั คือ
ความสุข.  บญุในฐานะที่เป็นเหตุ ย่อมล้างบาป,  บญุในฐานะที่เป็นผล ยอ่ม
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 ทำให้เกดิความสุขใจ  เอามาต่อกนัเข้าสิ   ล้างบาป แล้วสุขใจ น่ันแหละ
คอืบุญ....

  ทำบุญให้ทาน สว่นใหญก่็มักจะเป็นเรื่องของการใหท้าน สำหรับชาว
บา้น, เราจงให้ทานชนิดที่เปน็การลา้งบาป  คอืความตระหน่ี ความเห็นแก่ตวั 

   – ความยึดถือไว้ วา่เป็น ตวักู ของกู; ถ้าจะทำบญุลา้งบาปใหส้ะอาดจรงิๆ
 แล้ว ใหเ้ปน็การทำบญุที่ลา้งตวักูออกไป. 

(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙:  – ๑๖๗ ๑๖๘)

ภเูขาหิมาลัยแหง่วิถีพุทธธรรม

ถาม:- ...    พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชนดิไหนกันขอรบัที่เป็นภู
เขาหิมาลัย.

ตอบ:-    พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทุกชนดิตามทศันะแหง่บคุคลน้ัน 
อนัเป็นท่ีต้ังแหง่ความรกัดว้ยอำนาจของความยึดถือวา่มตีวัตนหรือเป็นตัว

  ตน เปน็ของตน เอามาไวก้ับตน....
ถาม:-   แล้วทำไมใต้เทา้ไปเรยีกของเขาวา่ ภูเขาหมิาลัย เล่าขอรบั. 

 เขากโ็กรธแย่ หรืออย่างนอ้ยก็เสยีใจ.
ตอบ:-    พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ชนดิตามทัศนะของบุคคลนัน้ 

มนัก้ันเขาไว้เหมอืนภูเขาหมิาลยันะซี. อาตมาก็ไม่ไดต้ิเตียนอะไรเขา. การ
  “อยู่ในวงล้อมของภเูขาหิมาลัยก็เปน็การถกูแล้วดแีล้ว สำหรับพวก ลกูเปน็

”ไก่ออ่น เหล่าน้ันดีกว่าไม่ได้อยู่ในวงล้อมของอะไรทัง้หมด. เมื่อเขายัง
   อยากอยู่ที่นั่น หรอืยังไมไ่ป ก็อยู่กนัไปไดไ้ม่มทีี่ส้ินสุด และปลอดภัยตาม

ฐานะของสัตวเ์หล่านั้น.  แตส่ำหรบัสตัวผ์ู้จะไปน่ันแหละจะตอ้งคิดดูว่า เขา
  จะไปได้อย่างไร ถ้าเขามัวหลงสร้างอะไรข้ึนกอดรัดไว้อย่างนั้น ใน

ลกัษณะเชน่นั้น.
  ที่ถูก เขา  “ควรจะทำตามที่พระองค์สอนว่า ส่ิงทั้งปวงไมค่วรถือม่ัน

”โดยความเป็นตัวตน    “ ”  นั้นเสียกอ่น แล้วเขาจะเห็น พระองค์ จริง ซึ่งไม่
 ควรแก่นามว่าอะไรทั้งส้ิน เพราะอยู่เหนือการบัญญัตทิั้งสิน้, เปน็เขตแดนที่

 สลายของความยึดถือ ที่พงัทลายของภเูขาหิมาลัย.
    พระองค์ทรงตีคา่ของ ศีล สมาธิ ปญัญา เพียงเรอืเพยีงแพเท่าน้ัน 

 คืออาศัยกันเดินทางข้ามทะเลชั่วคราว แลว้ต้องทิ้งข้ึนบกไป. ความยดึถือ 
    ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็คอืสิ่งนั้นเอง เป็นการเลือ่นไปตามลำดบั 

จนถึงข้ันที่หมดความยึดถือ.
 เม่ือเขาเหล่าน้ัน มองไปทางไหนก็มแีต่ความยึดถือว่าตวัตนเที่ยวไป

มอียู่ในนัน่นี่รอบข้างไปหมด. แลว้จะให้เรียกว่าอย่างไรทีด่กีว่าทีจ่ะเรียกว่า 
ภเูขา.   เม่ือเป็นแมลงมมุแล้วก็ควรจะพอใจ ในเม่ือเขาบอกให้ว่า ใยของ
ทา่นชักได้สวยงามมากมใิช่หรือ.
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(ชุมนุมปาฐกถาชุดพุทธธรรม, ๒๕๓๐:  ๔๐๖ - ๔๐๙) 

พระพุทธรูปบังพระพุทธเจา้

พระพุทธรูปบังพระพุทธเจา้  เขาหมายความถึง คนที่รูจ้กัแตพ่ระพุทธ
รปู  แล้วเข้าใจ พระพุทธรปูนั้นเป็นพระพทุธเจ้า เหมอืนความเข้าใจของ
เด็กๆ.   ผู้ที่มีความรู้จรงิ ยังรู้มากไปจนถึงกับวา่ องค์พระพทุธเจ้าที่เปน็มนุษย์ 

   หรือ เป็นคนที่เดินๆ ไปมาอยู่ในอินเดียสมัยโนน้ ก็ยงัไมใ่ชพ่ระพทุธเจ้าที่
แทจ้ริง;  ธรรมะในจิตของพระพุทธเจ้าต่างหาก ที่เปน็พระพทุธเจ้าที่แท้จริง.

  นี่แหละลองคิดดูเถอะว่า แมแ้ต่องค์พระพุทธเจ้าจรงิๆ ก็ยังไม่ใช่
พระพุทธเจ้าจรงิ; แล้วเหตุไฉนพระพุทธรปูนี้จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เล่า? 

 ถา้คนไปติดที่พระพุทธรูป กย็ิ่งบังพระพทุธเจ้า, คอืไม่มองเห็นพระพุทธเจา้
จริงๆ;   ด้วยเหตนุี้แหละ เขาจึงเรียกวา่ พระพทุธรูปน้ันบังพระพุทธเจ้า...

พระคัมภีรบ์ังพระธรรม

สว่นพระ  คัมภีรน์ั้นบังพระธรรม :  คนส่วนมากเรียกพระคัมภีร์ หนังสือ 
 ใบลานนี้กว็า่ พระธรรม,  ว่าหบีพระธรรม ก็คือหีบสำหรบัใสใ่บลาน, บางคน

  ก็เรยีกคัมภีรใ์บลาน ว่าธรรมเฉยๆ กม็ี. นี่มีความเข้าใจว่านั้นคือพระธรรม. 
 ถ้าเข้าใจเพยีงเท่าน้ันหรืออยา่งนั้น เรื่องมันกห็มดหรือจบกนัเพยีงเท่าน้ัน. นี้

 เรียกว่าพระคมัภรี์บงัพระธรรม เหมือนที่เปน็กนัอยู่โดยมาก.
คนบางคน  คดิวา่เขาท่องคัมภรี์ได้มาก ก็คือรู้พระธรรมมาก; ถ้าเข้า

  ใจอย่างน้ี กเ็รียกว่า คมัภรี์ที่เขาท่องนั้นแหละบังพระธรรม. ตวัพระธรรมที่
 แทจ้ริงนั้น ไม่ใช่คมัภรี,์ และก็ไม่ใช่เสยีงทีแ่สดงธรรม. ตวัธรรมที่แทจ้ริงนั้น 

  คือความจริง ท่ีปรากฏออกมา ตอ่เมื่อปฏิบัติสำเรจ็แลว้ ผู้ใดปฏิบตัิธรรม
  สำเรจ็แล้ว มคีวามจริงอะไรปรากฏออกมา น้ันคือพระธรรมที่แท้จริง.

 ทนีี้จะตอ้งคิดดใูหด้ีว่า พระคมัภรี์กบัพระธรรมนั้นไมใ่ชส่ิ่งเดียวกนั; 
ถ้ายดึม่ันที่พระคัมภีรก์็ไม่อาจมองเห็นพระธรรม. ตาโดยปกติธรรมดา

 สามญั คนทั้งหลายกต็ดิที่พระคัมภีร์, ไปยึดม่ันถือมั่นท่ีพระคัมภรี์; คนท้ัง
หลายจงึไม่มองเหน็พระธรรม;  ดงันั้นคำที่เขากล่าวว่า พระคัมภีร์บังพระ

 ธรรม กเ็ป็นการถูกต้อง...

ลกูชาวบ้านบงัพระสงฆ์

  ทนีี้ กม็าถึงคำท่ีว่า ลกูชาวบ้านบังพระสงฆ์  นี้หมายความวา่ ลกูชาว
 บ้านที่บวชข้ึนมาเปน็พระเป็นเณรน่ันแหละ บังพระสงฆ์.  พูดตรงๆ ก็คอืว่า 

 พระเณรเดี๋ยวนี้แหละบังพระสงฆ์ ที่ทำให้ไมเ่ห็นพระสงฆ์ที่แทจ้รงิ. พระ
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สงฆ์ที่แท้จรงิ  ในกรณีนี้หมายถึง  พระอรยิสงฆ์ คอืคุณสมบัติ ที่มีอยู่ในใจ 
 ของผู้ปฏิบตัิธรรม สำเรจ็แล้ว  เปน็โสตาปฏิมรรค โสตาปฏิผล, สกิทาคามิ

 มรรค สกิทาคามิผล,  อนาคามิมรรค อนาคามิผล,  อรหัตตมรรค และ
อรหตัตผล.   มอียู่ ๔ คู่,    นบัเรยีงตัวได้ ๘ องค์ นี่แหละคือพระสงฆ์, ไมใ่ชต่ัว

  คน แตไ่ด้แก่ ตัวคณุธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของคน.
ทนีี้คนทั้งหลายกเ็อาพระเอาเณร  ลูกหลานของชาวบ้าน ที่บวชมา

  เป็นพระเป็นเณร น้ีว่า เป็นพระสงฆ์; แลว้ความคิดจะหยดุลงเพียงเท่านั้น. 
ตดิตนัอยู่เพยีงเท่าน้ัน, ไม่อาจจะเข้าใจไปถึงพระสงฆ์ท่ีแท้จริง; คอื
คณุธรรมที่ทำความเป็นพระสงฆ์.  เมื่อเปน็ดังนี้เขาจึงกลา่ววา่ ลกูหลาน

  ชาวบ้าน ท่ีบวชเปน็พระเป็นเณร นั่นแหละที่บังพระสงฆ์.
 (  ชุมนมุล้ออายุ เล่ม๑, ๒๕๒๕: ๒๕๕-๒๕๗) 

ความมดืสีขาว

  หลายปีมาแล้วเราพดูถึงความมืดสขีาว แต่มนักเ็งียบหายไป ไม่คอ่ย
มใีครเอามาพูดต่อ. แตว่า่  อุปสรรคที่แทจ้รงินั้น มนัอยู่ที่ความมดืสีขาว; ถ้า

 ความมืดสีดำเรากร็ู้จกั เราก็ทำให้มันสวา่งข้ึนมาได้. แต่ถ้าว่าความมืดมัน
 เป็นความขาวเสียเอง มนักไ็ม่รู้วา่เป็นความมืด;  เช่นวา่แสงแดดเข้าตานี้ ก็

ยิ่งไม่เห็นอะไร.   มองไปทางดวงอาทิตย์ แสงอาทิตยเ์ข้าตา มันก็มองไม่
เหน็อะไร,    คดิดูสวิา่ แสงสวา่งน้ันมันก็ขาว แต่พอเข้ามาที่ตา กลับทำให้
มองไมเ่หน็อะไร,   คดิดูสวิา่ แสงสวา่งน้ันมันก็ขาวแต่พอเข้ามาที่ตา กลับทำ
ให้มองไม่เห็นอะไร, สู้ไม่มคีวามมืดสีขาวไมไ่ด้.  มคีวามมืดธรรมดา ยัง
มองเห็นอะไรไดง้่ายได้บา้ง;  แม้ความมดืกลางคืนน้ี กย็ังเหน็อะไรได้. แต่

 ถ้ามองทีด่วงอาทติย์ แสงอาทติย์เข้าตาแลว้มองไม่เหน็อะไรเลย, บางทีตา
 จะบอดเสียด้วยซ้ำไป เพราะความมืดสขีาว.

นี่  เรามันมคีวามมืดสขีาว ทำให้ไมม่องเห็นอะไรตามที่เปน็จรงิ, มนัก็
คอืความโงท่ี่สะสมมาตั้งแตอ่้อนแต่ออก,  พอออกมาจากทอ้งแม่ มนัก็

   สะสมความคิดนกึ ความเข้าใจ ความรู้สึก ของตัวเองมากข้ึนๆ, ลว้นแต่ผิด 
 ล้วนแต่โง่ ทั้งนั้น.

  เราจะไดร้ับ คอืได้ยนิไดฟ้ังคำพูดอะไรใหม่ๆ เสมอ ที่มนัถูกกนัหรอื
มนัเข้ากนัได้กับความคดิของเรา, เราก็ย่ิงยึดถือความคดิน้ันมากข้ึน. ใคร
พดูอะไรมามนัตรงกับความรู้ความคิดของเรา, เราได้เล่าเรียนอะไรใหม่ๆ

 มันตรงกบัความคิดความนึกของเรา  ที่บาลีเรยีกว่า ทนต่อทิฏฐิของเรา, ทน
ได้ต่อทฏิฐขิองเรา, มนัเข้ารูปกับความคดิความเห็นของเรา. อนันี้แม้จะเปน็
ของผิด แต่มันก็จะคิดว่าเป็นของถูก, เปน็ความถูก, แล้วมนัก็ยดึมั่นถือมั่น
หนักเข้าๆ, เป็นความมืดสขีาวชนิดสูงสุด. 

(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙:  ๓๕๘ - ๓๖๑)
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   เราอาจจะถกูหาว่าบ้าเดี๋ยวนี้ ที่ตรงน้ีกไ็ด้ ที่พูดวา่ “แสงแห่งความมืด
”  สีขาว ในแสงสว่างสีขาว ก็มคีวามมืดและความบ้า, แลว้ก็ยิ่งกวา่ความมดื

ความบ้าในแสงสว่างสีดำ.    ข้อน้ีหมายความวา่ ความโง่ ความหลง ความ
  ยึดมั่น ของพวกนักศึกษานั่นแหละ มนัรา้ยกาจไปย่ิงกว่าของพวกที่ไม่มี

การศึกษา.    พวกที่มีการศึกษา มีปริญญา ดกีรยีาวเปน็หาง ของการศึกษา
 สมยันี้น่ันแหละ มันเป็นบ่าวเปน็ทาสของอารมณท์างเนื้อทางหนังย่ิงกวา่

 บรรพบุรษุ ที่ไม่เคยมีการศึกษาชนิดน้ี, ที่ไมเ่คยมปีรญิญายาวเปน็หาง
อย่างนี้.

 เพราะฉะนั้น  แสงสว่างสขีาว แต่มคีวามมืด  อย่างร้ายกาจอยู่ในน้ัน เป็น
ความมืดสีขาวของพวกนกัศกึษาในโลก   ในสมัยปจัจุบนันี้นั้นแหละ คือ ส่ิง
ที่น่ากลัวที่สดุ,  น่ันแหละคือ สิ่งที่เป็นอันตรายที่สุด. ขอใหจ้ำไว้ว่าความมดื

 สีขาวนี้อนัตรายที่สดุ ย่ิงกว่าความมืดสดีำ;  เพราะว่าความมืดสดีำ มองเหน็
    ได้งา่ย เข้าใจได้งา่ย หลีกเล่ียงๆ ได้ง่าย ไม่ถลำลึกลงไปได้ง่าย. สว่นความ

 มืดสีขาวนี้ มันหลอก       ลวง ๒ ชั้น ๓ ชั้น มันทำใหถ้ลำลึกโดยไม่รู้สึกตัว แล้ว
   ถลำลกึไดม้าก ได้ไกล ไดง้่าย ฉะนัน้จึงอันตรายกวา่.

  ผลท่ีพิสจูน์ไดง้่ายๆ กค็ือว่า  โลกในสมยัปัจจุบันนี้ เปน็โลกนรกมาก
ข้ึน;  มีความเดือดรอ้น ระส่ำระสายในลกัษณะของความเป็นนรกนี้มากข้ึน

   ทั่วท้ังโลก ไมม่ีใครนอนหลับสนิท จึงต้องเป็นโรคจิต โรคเส้นประสาทกัน
   มากมาย กว่าเม่ือย่ีสิบปี หรอืสามสบิปี หรอืห้าสิบปมีาน้ี. เมื่อห้าสิบปมีาน้ี 

โรคเส้นประสาทน้ีหาทำยายาก; สามสิบส่ีสิบปีมานี้ก็มมีากข้ึน. เด๋ียวนี้กม็ี
 มากข้ึน จนมอียู่ในวัดในวา, ในเขตของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า 

ที่ไม่ควรจะมีโรคเส้นประสาท, มนัก็ยงัมี.
  พระเณรบางองค์เป็นโรคเส้นประสาท ตาแดงเหมือนเลอืด เพราะ

วา่     มคีวามมืดสีขาวครอบงำ อยากเด่น อยากดัง อย่างดี ทะเยอทะยานไมม่ี
 ที่สุด จมอยู่ในแนวอันน้ี.   นี้เรยีกวา่ โรคนี้ระบาดเข้ามาถึงในวัดในวา แทบ

จะไม่มทีี่ต้านทานอยู่แลว้;  ไม่มคี่ายปราการ หรืออะไรท่ีไหนจะต้านทาน
 มันไหวอยู่แล้ว เพราะความเจรญิกา้วหน้าของนักศึกษาในโลกปจัจุบนันี้ 

ซ่ึงสร้างขึน้มาแต่ความมดืสีขาว, ความมืดสีขาว.
(  ชุมนมุล้ออายุ เล่ม๑, ๒๕๒๕: ๒๔๐-๒๔๑) 

 ตวักู ของกู/  อหังการ มมังการ

 มรดกท่ี ๑๕๓:  – ทฤษฎแีละคำพูดที่เกี่ยวกบัตัวกู ของกู นั้นมีทั้งภาษา
คนและภาษาธรรม:   ภาษาคนสำหรับเดก็ๆ และคนโง่ พูดตามที่พูดกนัอยู่ 
ดว้ยความรู้สึกยึดม่ันในตวัตน; สว่นภาษาธรรมนั้นสำหรบัพระอริยเจา้พดู 

 ด้วยจติที่ปราศจากความยึดถือ จึงฟงัยากสำหรบัปุถชุน. 
(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๓๔)
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  โลกทกุวันนี้ กต็กอยูใ่ต้อำนาจของพญามาร ที่ชื่อว่าตัวกู  หรือ ของกู. 
  พญามารตวัน้ี ได้ทำใหโ้ลกนี้ป่ันป่วนระส่ำระสาย และจมอยู่ในความทกุข์; 

 หลีกออกไปจากอำนาจของมนัไมไ่ด้ จึงต้องทนทุกข์. ถ้าเมื่อใดเอาชนะ
 กิเลสตัณหา หรือพญามารตวัน้ีได้, เม่ือน้ันมนุษยก์็เปน็อสิระจากความทุกข์. 

 ความทีถ่กูครอบงำอยู่ด้วยตัวกหูรอืของกนูี้เอง เป็นการตกอยู่ใต้อำนาจ
ของพญามารจนไมม่ีอสิระ...

กเิลสตัณหา  ที่เรยีกวา่  – ตัวกู ของกู  หรอื ความเหน็แกต่ัว ในทีน่ี้ 
ทำอันตรายคนเรา ย่ิงกว่าที่โจรหรือศัตรขูองเราจะทำใหไ้ด้. โจรหรือศัตรู

 ของเราจะทำแก่เราได้ ก็เพียงแต่ทำรา้ยทางรา่งกาย; หาสามารถทำลาย
ความเป็นมนษุย์ของเราได้ไม่, คอืไม่สามารถจะทำลายคุณความดขีองเรา. 

    แต่ถ้าส่ิงท่ีเรียกวา่ ตัวกู หรือของกูนี้เข้ามาแล้ว มนัย่อมทำลายสิ้นเชิง คอื
จะทำลายความเป็นมนษุย์,  หรอืคณุสมบัติของความเปน็มนุษย์กอ่น แล้ว
รา่งกายหรอืชีวิตนี้กไ็ร้ความหมายไปเอง;  เพราะฉะน้ัน มันจึงเป็นการ
ทำลายส้ินเชิง.

(อาสาฬหาบชูาเทศนา, ๒๕๒๔:  – ๒๑๖ ๒๑๙)

 ใครๆกถ็อืว่าคำว่า  –  ตวักู ของกู   นี้เป็นคำหยาบ แต่ในที่นี้ ไมไ่ด้มุ่ง
หมายจะให้เปน็คำหยาบ; แต่มุ่งหมายจะเป็นการชี้ใหเ้ห็นถึงภาวะในขณะท่ี

    จิตมคีวามกลดักลุ้มจัด ไปในทางราคะกด็ี โลภะกด็ี โทสะกด็ี โมหะก็ดี 
 มันย่อมเป็นความกลดักลุ้มไปในรูปของตัวกู และของกนูีท้ั้งนั้น. ตามปกติ 

  ก็พูดว่า ฉนั ว่าเธอ   ว่าข้าพเจ้า แต่พอกลัดกลุ้มข้ึนมา กร็ะเบิดออกเป็นตัวกู 
 และเป็นของกู นี้เพราะเหตุอะไรเล่า?  นี้ก็เพราะเหตุที่วา่กเิลสตณัหา ที่เป็น

  หน้าตาแท้จรงิของมันน้ันคือตัวกู และของกู เป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกู
และของกู.  ถา้เรยีกใหเ้พราะกอ็าจจะเรียกได้เพราะอย่างย่ิง โดยภาษาดั้ง

  เดิม คอืภาษาบาลีนั้นวา่ อหังการ  และ มมังการ.
อหังการ  แปลวา่  การกระทำวาทะวา่ เรา, มมังการ  แปลวา่ การกระ

 ทำวาทะว่า ของเรา;  แตใ่จความส้ันๆของมันก็คือ ตัวกูและของกูนั่นเอง. 
อหังการกค็ือความยึดถือวา่ตัวกู.   มมงัการ ก็คือ ความยดึถือวา่ของกู; 

  เพราะฉะนั้นในคนทกุคนจึงเต็มไปด้วยอหังการ และมมงัการ อยู่ตลอด
เวลา;...

 เพราะฉะนั้น  หลกัธรรมะในพระพุทธศาสนา จึงมีหลกัไปในทางที่จะ
 ดับเสยีซ่ึงตัวกแูละของกู อนัเปน็ต้นเหตุแห่งความทกุข์ท้ังปวง, ที่กลา่วอยา่ง

   สำนวนไพเราะ กก็ลา่ววา่ ดับเสยีซ่ึง อหังการ  และ มมังการ; เม่ือหมด
 อหังการมมังการแล้ว กห็มายความวา่หมดกิเลสตัณหาโดยสิน้เชงินั่นเอง. 

  เพราะฉะนั้น การที่เอามากลา่วส้ันๆเพื่อท่านทั้งหลายจำงา่ยเข้าใจงา่ย ว่า
 ตัวกหูรือของกูนี้ ไม่ควรจะถือเป็นคำหยาบเลย, ถือว่าเป็นการกลา่วตรงไป

  ตรงมา เพ่ือให้ต้ืนข้ึน อย่าใหล้ึกซ้ึงจนเข้าใจไมไ่ด้อยู่ตามเดิม.
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(อาสาฬหาบชูาเทศนา, ๒๕๒๔:  – ๒๕๐ ๒๕๒)

ความเห็นแก่ตวั

   ความเหน็แกต่ัว เราหมายถึง ความรู้สึกทีเ่ป็นกิเลส ไมใ่ชห่มายถึง 
    ความรักตัว สงวนตัว อยากใหต้ัวได้ดี แล้วก็ทำความดี อย่างนี้ไม่เรยีกวา่

เหน็แกต่ัวในที่น้ี.   เห็นแก่ตวัคือ เห็นด้วยกเิลส กอบโกยประโยชนข์องผู้อื่น
 มาเปน็ของตวั อย่างไมม่ีความยุติธรรม.

  ความเหน็แกต่ัวอย่างเดียวเท่านั้น เป็นปัญหาทั้งหมดของมนษุย์ คอื 
    ทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม แล้วก็เกิดโลภะ โทสะ โมหะ หนา

แน่นย่ิงข้ึนทุกท.ี
 เหน็แกต่ัวนี้ต้องขยายออกไปถึงว่า เหน็แกพ่วกของตัว; เมื่อมนัหลายๆ

  ตัวเข้า มนักเ็ป็นพวก แลว้ก็เห็นแก่พวกของตัว. ตกเปน็ทาสของวตัถุนยิม
   มากเทา่ไร กย็ิ่งเหน็แก่ตัวหรอืพวกของตัว จนหลบัหูหลบัตา จนไมรู่้ว่า

อะไรเปน็อะไร;  ในที่สดุมนักแ็ยกตัวออกไปจากจติตนยิมทุกวถิีทาง แลว้ก็
  ยิ่งเกลยีด ย่ิงเกลียดจิตตนยิมมากข้ึน ในที่สุดก็ไมต่้องรู้เร่ืองจติกนัเสียเลย.

(ธรรมสัจจสงเคราะห,์ ๒๕๒๑:  – ๓๒๘ ๓๒๙)

สตัว์

  สิ่งไรที่มนุษย์ทำได้เหมอืนๆกบัสตัว์ หรือ สัตว์ทำได้เหมือนๆกับมนุษย์ 
    นั้น ไม่เป็นของแปลกเลย ดังท่ีท่านได้จดัไว้ เปน็หลกัแตบ่รมโบราณ ก่อน

พทุธกาลมาเสยีอกีว่า:-
  –  อาหารนทิทฺา ภยเมถุนญจฺ การแสวงหาอาหารกนิ การแสวงหา

  ความสุขจากการนอน ความรู้จักข้ีขลาดวิ่งหนีอันตราย และการประกอบ
เมถุนธรรม,   –    สามาญญฺเมตปฺปสุภิ นรานํ ทั้ง ๔ อย่างนี้มีไดเ้สมอกัน ใน
ระหว่ามนุษย์กบัสตัว์...

 คนจะผิดจากสตัว์ หรือ สัตว์จะผดิจากคน มันก็อยู่ตรงท่ีจะมีธรรมะ
หรือไม่เท่านั้น.   จะเอาเรื่องอาหารการกิน การแต่งเน้ือแต่งตัว การเป็นอยู่

     เพ่ือแสวงหาความสุขความเพลิดเพลนิ ทางรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส 
  เป็นต้นนั้น ไมม่ีความแปลกแตกตา่งอะไรกนั ระหว่างคนกับสัตว์. หมาย

  ความวา่ แม้คนทำได้ดี วิจติรประณีตกว่าสตัว์; แตค่วามหมายมันก็ยงัเท่ากนั 
ไม่ผดิแปลกแตกต่างกนั.  ท่านจึงลงมติกันไว้อย่างนั้นว่า เอาธรรมะ อย่างดี

 ยวเทา่นั้น  มาเปน็เคร่ืองวัด ความผดิแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์. 
(มาฆบูชาเทศนา, ๒๕๒๔:  ๒๘๘ - ๒๘๙)

คน
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 “ ”  ตามตัวหนงัสอื คน ก็แปลวา่ สตัว์ที่มใิชส่ัตว์เดรัจฉาน อย่างนี้ก็
 ค่อยยังชั่ว ถ้าจะมองกนัในแงน่ี้,  หรอืจะมองกันในแง่ของชีววิทยาว่า คนคือ

 สัตว์ที่วิวัฒนข์ึ้นมามากแล้ว กว่าจดุเริม่ต้นของส่ิงที่มชีีวิต; นี่ในทางชีววิทยา 
  จนถึงกบัครึ่งคนคร่ึงสัตว์ แลว้ก็เปน็คนตามสมบูรณ์ ตามแง่ของชีววิทยาที่

 บัญญัตขิึ้น โดยคนที่เขารู้เพียงเท่านั้น.  แต่ ทางธรรมะ หรอืทางศาสนานี้ 
ไม่ตอ้งการเพียงเท่านั้น;  ต้องการจะรู้เรื่องอีกระบบหน่ึง ซ่ึงเป็นระบบทาง

  จิตใจ ว่า ความเป็นคนนั้นหมายถึงภาวะของจิตใจ ตลอดถึงคุณค่าทีม่าก
 เป็นพิเศษของจิตใจ ไม่ใช่ของรา่งกาย;  ฉะนั้น เราจึงมีความหมายของคำวา่ 

 คน นี้ต่างๆกัน...
 “ ”  คำว่า คน ถ้าในทางธรรมะ อาจจะเล็งไปในทางภาวะอนัแทจ้รงิ 

 “ ”ของส่ิงที่เราเรียกกันวา่ คน ; ดงันั้นอาจจะหมายถึงการจมปลักอ้อแออ้ยู่
  “ ” ในกองทกุข์ ที่สัตวช์นิด คน น้ันจะจมอยู่ได้อยา่งไร. ความเป็นคน ใน

 ความหมายน้ี  กค็ือ จมอยู่ในกองทุกข์   ที่เขาไม่รู้จัก มองไม่เข้าใจ แล้วกไ็ม่
อยากจะออกจากกองทุกข์;  นี่คอื คน  ธรรมดาสามัญที่สุด ที่เราเรียกกนัว่า 
ปถุุชน.

(โมกขธรรมประยุกต์: ๒๕๑๙,  – ๑๘ ๑๙)
“ ”คน   ใน ภาษาธรรมดา  เรากห็มายถึงคนๆหนึ่ง มกีายกับใจ เป็นคน

หน่ึง; แตใ่นภาษาธรรมะ   อนัลกึซ้ึง คำว่า “ ” คน หมายถึงความโง่. ความยดึ
  มั่นสำคัญผดิว่าฉนั ว่าคน คนคือผลิตผลของมจิฉาทฏิฐิ, หรือวา่ความเห็น

  ที่ยังไม่ตรง เข้าใจว่าเราเป็นคน นี่อยา่เอาไปปนกัน. คนในทางฝ่ายฟสิิกส์ 
หมายถึงร่างกาย  ที่ยาววาหนึง่นี้ มีความคิดนึกได้นี้; แต่  คนทางฝ่าย spiritualism 

 หมายถึง ความเข้าใจผิด  ที่เรยีกวา่   อุปาทาน ว่ามตีัวฉนั มคีน นั้นเป็น
มายาอย่างย่ิงเลย. 

(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๓๒๕)

มนุษย์

 คำว่า  มนุษย์ นี้ตอ้งมคีวามหมายว่ามีจติใจสงู; อย่างน้อยที่สดุก็ตอ้งมี
  จิตใจสูงกว่าธรรมดา กว่าสตัว์เดรจัฉาน หรอืว่าคนป่าที่เป็นสักว่าคน. มนะ 

 แปลว่า ใจ, อษุยะ  แปลว่า  สงู ใจสงูกไ็ด้. หรอืว่าเหล่ากอของผู้มใีจสูงกไ็ด้. 
ให้ถือเอาความหมายของคำวา่มนุษย์อย่างน้ี;  ถ้าใจยังต่ำ ก็ยังไม่เปน็มนุษย์ 

  ยังเป็นคน ในระดับเดียวกบัสตัว์ ในความหมายอย่างเดียวกับสัตว์เดรัจฉาน, 
ถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องมีใจสูง. 

(เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๓๙๙)
เป็นมนษุย์ใหเ้ป็น   นี้ หมายความว่า เปน็มนุษย์ชนิดท่ีไมเ่ป็นทกุข์, เปน็

 – มนษุยช์นดิที่ไมม่ีตัวกู ของกใูหเ้ป็นทกุข์. 
(วิสาขบูชาเทศนา, ๒๕๒๕: ๑๙๖)
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ถ้าเปน็มนุษย์ หมายความว่าใจสูง และสูงไปในทางที่จะดับทุกข์ จะ
    หมดทุกข์ จะส้ินทกุข์ จะทำความดับทกุข์ใหไ้ด้ คือนิพพาน นี่เปน็จดุหมาย

ปลายทางของมนษุย์.
 ทนีี้  คนในโลกเวลานี้ ฉลาดแต่ในทางที่จะทำให้ตรงกันข้าม ให้ไป

 เสียอกีทางหนึ่ง ไมต่รงไปยงัจุดหมายปลายทางของมนษุย์. การศึกษาเลา่
    เรียน การค้นคว้า การประดิษฐ์ การผลิตท่ีเปน็ความเจรญิของมนษุย์ ใน

  ยุคปจัจุบนันี้ ในโลกน้ี เป็นไปแตใ่นทางที่ตรงกนัข้าม, คอืไม่ไปตามความ
มุ่งหมายของมนุษย์ที่แทจ้รงิ.  ฉะน้ัน เราจึงไมเ่รียกคนในโลกเวลานี้วา่มนุษย์ 

 “ ”  เราเรยีกวา่ คน ดีกว่า
(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๔๓:  – ๔๑๑ ๔๑๒)

เวลา

 เด๋ียวนี้ทกุคนรู้จักเวลากนัในฐานะที่น่ากลัว หรอืเขาส่ังสอนกันวา่มนั
มคีา่,   คำว่าเวลานี้ มนัมีความหมาย ภาษาคนงา่ยๆกับภาษาธรรมอันลึกๆที่

 โงท่ี่สุด ก็   คือ ภาษาคนที่พูดว่า กลางคืนกับกลางวันต่างกนั. แตถ่า้เราดูให้ดี 
 กลางคนืกเ็วลา กลางวนักเ็วลา; ฉะน้ันกลางคนืกลางวนัก็เหมอืนกันแหละ 

 อยา่มาหลอกเราวา่ต่างกนั น้ีเรียกวา่รู้จักคำว่าเวลาลึกกว่าธรรมดาหน่อย.
   ทนีี้ เวลา ในภาษาธรรมดาภาษาโลก กเ็ช่นแบ่งเอาสิ่งท่ีพอจะรู้จกัได้. 

    เร่ืองการหมุนของดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ ดวงดาว ของโลกเอง แบง่เป็น
เวลาๆเวลา,  เอานาฬิกาเป็นเครื่องวดั น้ีเปน็ต้น. เวลาอย่างนี้กย็ังเป็นเรื่อง

 เด็กๆ เวลาในภาษาคน     เป็นปี เป็นเดือน เป็นวนั เป็นช่ัวโมงนี่ เวลาตาม
บญัญัติ,  แล้วกเ็หน็ว่ามันก็เลือ่นไปๆอย่างดีกว็า่ทำให้คนมนัแก่ คือมนัใกล้
ความแตกดบัเข้าไป.

แต่เวลาในความหมายลกึซึง้       มนัหมายถึงจุด ๒ จุด ระหว่าง ๒ จุด คอื
  จุดที่เกดิความอยาก กวา่จะถึงจุดที่สมความอยาก นั่นแหละคือเวลา. เรา

เกิดความอยากเม่ือไรถือเป็นจุดตัง้ต้น,  แลว้ก็ต้องกระวนกระวายอยู่ ด้วย
 ความไม่ได้หรือยังไม่ได้ตามที่ตัวอยาก จดุที่ได้ตามท่ีตวัอยาก  นั้น เป็นจุด

หน่ึง;    ระหวา่ง ๒ จุดนี้ คือเวลาทีแ่ท้จริงในความหมายทางธรรมะชั้นสงู, 
   เวลานี้มันกัด ขบกัดมนษุย์ กัดกนิมนุษย์ รวมทั้งตวัมันเอง. ในบาลีคมัภรี์มีว่า 

เวลานี้กินมนุษย์    และตัวมันเอง ระหว่างความอยาก เกดิความอยาก กว่า
   จะถึงความสมอยากน้ัน มันกัด มันกัดเอาเจ็บปวดตลอดเวลา แลว้ตัวมนั

เองก็กร่อนไปๆกร่อนไป. เวลากินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมนัเอง ธรรมะช่วย
   กำจัดความอยากเสยี พอเราไม่อยากเท่าน้ันแหละ เวลากก็ัดเราไมไ่ด้ คุณ

 ไปคิดดูซิ เราเปน็ทุกข์อยู่  เพราะเราตอ้งการอะไรอย่างหนึ่ง และยงัไมไ่ด้
 ตามที่ต้องการกเ็กิดเป็นเวลาที่กัดเรา และกดัตัวมนัเอง. ฉะน้ันปัญหาจะ

 หมดไป เม่ือเราไมต่้องการอะไร,  เมื่อเราไม่ตอ้งการอะไร เวลาน้ันเวลา
 ไม่มี เวลาไม่มีสำหรับเรา; ฉะน้ันเราจงึสบายท่ีสุดเมื่อเราไม่ตอ้งการอะไร 
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เพราะวา่เวลาไม่กดัเรา. นี่ความหมายของเวลาในภาษาธรรมลึกละเอยีดนะ, 
 เป็นปัญหาที่ทำให้ต้องเกดิธรรมะหรือเกิดศาสนา ธรรมะหรือพระเจ้ากต็าม 

จะชว่ยเราไม่ให้ถูกเวลากัดกนิ,  กเ็พราะชว่ยทำให้เราหมดความอยาก ไม่
 มีความอยาก ไม่ต้องการอะไร. นี่เรียกว่าเวลาในภาษาธรรม.

(ใจความแหง่คริสตธรรมเท่าท่ีพุทธบริษทัควรทราบ, ๒๕๒๘:  ๓๘๑ - ๓๘๒)

‘ ’  เวลา อยา่งภาษาคนอยา่งนี้ เขาเอาวตัถุภายนอกเป็นหลักเปน็เกณฑ์ 
   เช่น พูดวา่เวลากลางวัน เวลากลางคนื ก็คือเอาดวงอาทิตยเ์ป็นเกณฑ์ 

 เหน็ดวงอาทติย์กเ็ป็นกลางวัน ไม่เห็นดวงอาทติยก์็เป็นกลางคืน...
  เม่ือเข้าใจถูกต้องในภาษาธรรม กจ็ะเหน็ไดว้า่ ตัวเวลามนัเปน็สิ่งที่

   ไหลไปเรื่อยไม่เป็นขยักๆ ไมเ่ป็นข้ันๆ ตอนๆ เหมอืนความรู้สึกของคน 
เป็นแต่กระแสแห่งนามธรรมอันหนึ่งที่ไหลไปเร่ือย

(ภาษาคน  -  ภาษาธรรม  : ๒๕๓๗: ๒๓๑)

— — —  เกดิ แก่ เจ็บ ตาย

  เร่ืองนี้กส็อนกันผิดๆ คลา้ยๆกับวา่  ไปตู่พระพุทธเจ้า วา่พระพทุธเจ้า 
     สอนว่าเรามีความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา เราไม่ลว่งพน้ความเกดิ 

   แก่ เจ็บ ตายไปได้ น้ีเป็นคำสอนที่ผิด,  เปน็ความโง่เขลา ไม่เข้าถึงความจรงิ 
      ที่พระพุทธองค์ทรงสอน คือความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย จะไมม่ี ถ้าเราไมย่ึดถือ

เอามาเป็นของเรา. ตอ่เมื่อเราไปยดึถือ,  ไปรบัเอามาเปน็ของเรา มันจึงจะ
 เกิดความทุกข์ และมีปญัหาข้ึน.  ถ้าเรามความเฉลยีวฉลาด ไม่ยดึมั่นถือ

มั่นตัวตน,      ไม่รบัเอาความเกิด แก่ จ็บ ตาย มาเปน็ของตน มันกไ็มม่ีความ
   เกิด แก่ เจ็บ ตาย.

(ใครคือใคร, ๒๕๒๖: ๓๙๕)

สงัสารวฏัฏ์

 คำว่า “ ”สงัสารวัฏฏ์   แปลว่า วงกลมแห่งการทอ่งเที่ยว.  วฏัฏะ แปลว่า 
วงกลม;   สังสาระ แปลว่า การท่องเที่ยว.  วงกลมแห่งการทอ่งเที่ยว ก็คอืวง
กลมแห่งการเวียนวา่ยของสัตว์.     ในภาษาไทย

  เราชอบเรียกคำๆนี้กลบักนั เป็น วัฏฏสงสาร. ...
  เม่ือพูดถึงสังสารวฏัฏ์ หรือวัฏฏสงสารก็ตาม ต้องหมายความว่าเรา

 กำลังพูดถึงสภาพ หรืออาการที่สัตว์หมุนเวียนไปในวงกลมของสิง่ที่เรยีก
วา่วัฏฏะ...      สรุปความว่า กิเลส กรรม และผลกรรม ๓ อยา่งน้ีเปน็วงกลม: 

-  เม่ือมีกเิลส กเ็ป็นเหตุให้อยากทำกรรมชนิดใดชนิดหนึ่ง,
-  เม่ือกระทำกรรมชนดิใดชนดิหนึ่งลงไปแล้ว ก็มผีลของกรรม, 
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-    ผลของกรรมน้ัน ไม่อาจจะหยุดกิเลส แต่จะส่งเสรมิกิเลส หรือ
 ก่อให้เกดิกิเลสอยา่งใดอย่างหน่ึงข้ึนใหม่ กิเลสน้ันจึงยังคงมี

  อยู่ต่อไป เพราะฉะนัน้จึงยังมกีารกระทำกรรมอีก และมีการ
   “ ”รับผลของกรรมอีก วนเป็นวงกลมอย่างนี้ นี้เรยีกว่า วฏัฏะ . 

(หลกัปฏิบตัทิี่สำคญัในพระพทุธศาสนา, ๒๕๔๒:  ๑๓๔ - ๑๓๕)

ชายหญงิ

 คำว่า  ชาย หญงิ  นี้ถ้าภาษาคน ก็คือเร่ืองเพศที่ต่างกนั. ในภาษา
ธรรมก็หมายถึงหนา้ที่  ที่มันแบ่งกันคนละอย่างคนละครึ่ง เพื่อความ
สมบูรณ์; ฉะนั้นชายกับหญิงจะทำหน้าทีเ่หมือนกนัไมไ่ด้. เด๋ียวนี้โลกกำลัง

   เป็นบ้าเปน็หลงั ที่จะให้ผู้หญิงทำอย่างเดียวกบัผู้ชาย ช่วยค่าใช้จา่ย ชว่ยหา
 รายได้ มันก็ไม่เป็นหญิงเป็นชาย,   เปน็กะเทยหมดทั้ง ๒ ฝ่าย. ฉะนั้นผู้หญิง

กต็อ้งทำหน้าท่ีถูกต้องตามความหมายของเพศสตรี, ผู้ชายก็ถูกต้องตาม
 ความหมายของเพศบุรษุ ซ่ึงมันไม่เหมอืนกัน. ตอ่เมื่อมันมารวมกนัเข้า

แล้วมนัจึงจะสมบูรณ์.
                   (ใจความแหง่คริสตธรรมเท่าท่ีพุทธบริษทัควรทราบ, ๒๕๒๘: 

๓๗๙)

การสมรส

 คำว่า สมรส,  สมรส ภาษาธรรมดาหมายถึงการที่แต่งงานกนัระหวา่ง
ชายหญงิ.  แตค่ำว่า สมรสในภาษาธรรมน้ัน  เขาถือวา่ พอใจตรงกัน ระสะ 

 แปลว่า พอใจ  หรือ ยนิดี, สะมะ  แปลวา่   เสมอกัน เท่ากัน ตรงกัน, สมรส จึง
 แปลว่า มคีวามพอใจตรงกัน, ตรงเป็นอันเดียวกัน; นั่นแหละคือการสมรส

ในภาษาธรรม.  เพียงแตจ่ับตวัมาแตง่งานกันตามพิธรีีตองน้ัน ถ้าเกิดความ
  พอใจไมต่รงกนั มันไม่เปน็สมรสดอก เด๋ียวมันก็กดักนั,  คดิดูเถอะ กระทั่ง

  วา่แต่งงานแลว้สมรสกนัแลว้ เดี๋ยวมนักก็ัดกันดอก เพราะวา่ความพอใจ
ความต้องการมนัไมต่รงกนั.  คำวา่ สมรส  ที่แทจ้รงิ  มีความรู้ตรงกนั มี 

 ความต้องการตรงกัน ปฏิบตัิตรงกัน   อะไรๆก็ตรงกัน เรยีกวา่สมรส ใน
ภาษาธรรม แล้วเรากส็มรสชั้นสูง,  สมรสกับพระเปน็เจ้า สมรสกบัพระพทุธ 

 พระธรรม พระสงฆอ์ะไรก็ได้, ในเม่ือเราทำใหจ้ิตใจของเราตรงกนัเป็น
   อยา่งนั้นเหมือนกนั นัน่แหละ คือสมรสในภาษาธรรม สมรสกับพระ

นพิพานก็ได้,  สมรสกับพระเจ้ากไ็ด้ นีค่วามหมายในภาษาธรรม.
(ใจความแห่งครสิตธรรมเทา่ที่พทุธบรษิัทควรทราบ, ๒๕๒๘: ๓๗๙)

คู่ชีวิตทีแ่ท้จริง
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 มรดกท่ี ๑๕๗:   คู่ชวีติที่แทจ้รงิ คือธรรมะท่ีปฏิบตัิอย่างถูกตอ้ง อยู่กะ
เน้ือกะตัว  ชว่ยให้รอดชีวิต และปราศจากปัญหาทั้งปวง; มใิชคู่่กนิคู่นอน 

  ซึ่งมีการกระทำอนัสง่เสริมกิเลส และสรา้งปญัหาผูกพันข้ึน นานปัการ 
  โดยมีการกระทบ ฮื่อแฮก่ันอยู่เป็นประจำ ซ่ึงจะต้องใชธ้รรมะเปน็เครื่อง

ระงบัอกีนั่นเอง.  ขอให้รู้จักส่ิงทีอ่าจจะเป็นคู่ชวีติได้จรงิ อย่างที่ผีจะไม่
หวัเราะเยาะ. 

(   ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๓๕)     

พอ่แม่

พอ่แม่ในภาษาธรรม  มนัก็ สิ่งที่ใหเ้กิดทางสตปิัญญา, สติปัญญาท่ีให้
 เกิดอะไรเป็นผลข้ึนมา นี้เป็นพ่อแม่.  หรอืถ้าจะให้ ตำ่กวา่นั้นเขามีความ

  หมายอีกชั้นหนึ่งวา่ ท่ีทำใหเ้กิดเร่ืองนั้นคอื พอ่แม่ คอืความโง่ ก็ได้. คน
บางคนเกิดมาจากพอ่แมค่ือความโง่ คืออวชิชา, คนบางคนมันเกิดมาจาก

  พ่อแม่ คอืสตปิัญญา หรอืความเฉลียวฉลาด. แต่เราหมายถึงวา่พอ่กค็ือพ่อ 
  แม่กค็ือแม่ เป็นเพศหญิงเพศชายให้เกดิ มันเกิดแต่รา่งกายเท่าน้ัน. ทนีี้เกดิ

   ทางจติใจ เป็นคนอย่างไร ดีหรือชั่ว โงห่รือฉลาด, นั้นมันเปน็อกีเรื่องหนึ่ง 
มนัให้เกดิอีกทหีน่ึง.   ถ้าวา่ความโง่ให้เกดิ อวิชชาให้เกดิ ก็เกดิเป็นคนโง่, 

 สติปญัญาธรรมะให้เกดิ ก็เกดิเป็นคนฉลาด. การที่จะเกิดใหมจ่ากธรรมะ 
   จากศาสนา จากพระเป็นเจ้า จากอะไรก็ตาม มนัเกดิใหมด่้วยความฉลาด, 

 ด้วย  พ่อแม่ คือธรรมะ นั่นเอง, ความฉลาดน่ันเอง, มี
 พ่อแม่อย่างนี้ซิ จึงจะเรียกว่ามพีอ่แมใ่นภาษาธรรม. ถ้าพอ่แมอ่ยา่งสัตว์ทั่ว

    ไป แม้แตส่ัตว์เดรัจฉาน กม็ีพ่อแม่อย่างนัน้ มันไม่มีความหมายอะไร มัน
เพียงแตเ่กิดทางรา่งกาย.

(ใจความแหง่คริสตธรรมเท่าท่ีพุทธบริษทัควรทราบ, ๒๕๒๘:  ๓๘๐ - ๓๘๑)

เพื่อน

” ”    คำว่า เพ่ือน ภาษาชาวบ้าน ภาษาโลกๆ นี้เรยีกว่า เพื่อนว่าเกลอว่า
 น่ันนีก่ันตามทีใ่ช้กันอยู่เรียกวา่เพื่อน คนที่ทำอะไรถูกใจตนก็เรยีกวา่เพือ่น

แต่เพื่อนหรือสหายหรือมิตรในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงธรรมะโดย
  เฉพาะอยา่งย่ิงคือธรรมะที่ทำความพน้ทุกข์ให้ ระบุช่ือลงไปวา่ อัษฎางคิก

   มรรค หรอือฏัฐงัคิกมรรค น้ี พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวา่เป็นกัลยาณมิตร
   อยา่งยิ่งของคนทุกคน คำวา่ เพ่ือนในภาษาธรรมะ หมายถึง 

     อรยิอฏัฐงัคกิมรรค มีองค์แปดประการ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ฯลฯ ดังน้ี
  เป็นต้น นี่คือเพ่ือนในภาษาธรรมะ

(ภาษาคน  -  ภาษาธรรม  : ๒๕๓๗: ๔๔)

41



ศตัรู

 “ ”    คำว่า ศตัรู ศัตรใูนภาษาโลก ภาษาคนกค็อื คนที่เราเกลียด และ
 คนท่ีกำลงัต้องการทำอันตรายเราเรียกว่า ศัตรู

แต่คำวา่ศัตรูในภาษาธรรมะน้ันหมายถึงจิตใจของตัวเองที่ตนต้ังไว้
   ผิดๆ จิตใจของตัวเอง และตนเองน่ันแหละต้ังมนัไว้ผิดๆ นั่นแหละคอืศัตรู 

  จิตที่เราต้ังไวผ้ิดๆ น่ันแหละคอืศัตรู ไม่ใช่คนนอกตัวเราไมใ่ชค่นท่ีอยู่นอก
   ตัวเรา เหมือนที่ชาวบ้านเขาเรยีกกันว่าศัตรนูัน้ มันศัตรูภาษาคน ศัตรู

     ภาษาธรรมะ คือ จิตทีต่ั้งไว้ผิด เมือ่ใดจติต้ังไวผ้ิด เมื่อนั้นมีศัตรู และเกดิ
    อยู่ในใจ เกิดข้ึนในใจ เกิดจากจิตใจ มศีัตรูอยู่ในอกในใจ เมื่อใดจิตนั้นต้ัง

   ไวถ้กู ประกอบไปดว้ยธรรม เมื่อนั้นไม่มศีัตรู มีมติร
(ภาษาคน  -  ภาษาธรรม  , ๒๕๓๗: ๔๔)
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๕.

โลก



โลก

   ถ้าพูดโดยตัวหนงัสอื คำวา่  โลกๆ   นี้ มันแปลว่า ของท่ี  แตกได้ และ 
แตกแน่; นี้เรียนภาษาเท่าน้ัน. ภาษาบาลี  คำวา่ “ ”โลก    นี่ แปลว่า สิ่งที่
แตกไดแ้ละแตกแน่. เราเคยนึกอย่างนั้นกนัหรือเปล่า? พอคิดว่าโลกจะ

  แตกน้ี กก็ลวัด้วยความโง่ จนทำอะไรไม่ถูก.
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๒๕)

ในพระบาลีมีกล่าว  อยา่งนี้ ว่าโลก  วา่เหตุใหเ้กิดโลก วา่ความดับ
 สนิทของโลก ว่าทางให้ถึงความดับสนทิของโลกนัน้,   ทั้ง ๔ อย่างมีอยู่ใน

   รา่งกาย ที่ยาวประมาณสักวาหนึ่งเท่านั้น มีสัญญาและใจดว้ย คอืยงัเป็นๆ 
ยงัไมใ่ชต่ายไม่ใชต่ายแล้ว.  ถ้าตายแล้วไม่มโีลก หรอืไมม่ีทุกอยา่งนี้ใน
รา่งกายที่ตายแล้ว; แต่ในร่างกายที่เปน็ๆ  นี้ มัน  มีโลก มีเหตใุหเ้กิดโลก 
คอืกเิลสตัณหา,  มคีวามดับแหง่โลก คือความดับแห่งกิเลสตัณหา, มทีาง

  ใหถ้งึความดบัแห่งโลก คือการประพฤตพิรหมจรรย์ เพื่อดบักเิลสตัณหา. 
(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์  (   ตอน ๒  )  , ๒๕๒๙: ๗๓)

 ภาษาธรรมดา โลกกค็ือแผ่นดินน้ี, เปน็ภาษาพูดของคนธรรมดา
สามัญทั่วไป.   คำวา่ โลก กค็ือแผ่นดินน้ี; แตถ่า้ภาษาธรรมะ  นั้น พระพุทธ

 เจ้าทา่นตรัสว่า อารมณห์รืออายตนะภายนอกนัน่แหละคอืโลก, ตามที่
      มนัมาปรากฎแกต่า หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเราอยา่งไร;  มนัจงึตอ้งมีตา หู 

          จมูก ล้ิน กาย ใจ ด้วย แล้วมอีารมณม์ากระทบ คอื รปู เสียง กล่ิน รส 
  โผฏฐัพพะ ธมัมารมณ์ดว้ย มากระทบกันเข้าแล้วจงึจะเปน็โลก. ถ้าไมม่ี
  การกระทบ ไมม่ีความรู้สึกแห่งการกระทบแล้ว โลกน้ีมนัไมม่ี. 

(     ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์ ตอน ๒, ๒๕๒๙:  ๗๑ - ๗๒)

  โลกมีอยู่ ๓ โลก.   โลก ๓ โลกนี้; (๑) โลกภายนอกที่สุดเขาเรียกว่า 
 โอกาสโลก กค็อื

แผน่ดนินี้,     เน้ือแผ่นดิน ตัวแผ่นดิน อะไรๆ ที่มีอยู่ในตัวแผน่ดิน นี้เขา
เรยีกวา่โอกาสโลก; ไมค่่อยมีเรื่องลึกซ้ึงอะไร. (๒) ทนีี้โลกถัดเข้าไปก็คือ 

 สตัวโลก –  โลกของส่ิงมีชีวิต ที่มนัอาศัยอยูบ่นแผน่ดนิ; อย่าเอาไปปน
 กนัเข้า :   ตัวแผ่นดิน เรียกว่า โอกาสโลก,, ตวัส่ิงมีชวีติที่อาสัยอยู่ในแผน่

  ดนิ เรยีกว่า สตัวโลก. (๓)    ทีนี้อันที่ ๓ เรยีกว่า  สังขารโลก คอืโลกแห่ง
การปรุงแต่ง;  อันน้ีละเอียดมาก ลึกซ้ึงมาก, ละเอียดยากที่จะเห็น; คอืว่า 

   การปรุงแต่ง สภาพการปรงุแตง่ อาการแห่งการปรุงแต่ง ที่มันมีอยู่ใน
 โลกแผ่นดินและสัตวโลกท่ีมีชวีตินั่นเอง :  ตวัแผ่นดินลว้นๆ นี้ก็มกีาร

 ปรุงแต่งซ่ึงกันและกันอยู่ จนเปน็โลกเป็นแผ่นดินอยู่, และกำลงัปรุงแต่งอยู่ 
 เพื่อเปน็โลกแผ่นดินอยู่ หรือเปน็ตอ่ไป;  สภาพของการปรุงแต่งน้ี มีอยู่



ในโลกแผน่ดนิ. ทีนี้  โลกหมู่สัตว์ท่ีมีชวีติ มนักม็ีการปรงุแตง่อนัละเอยีดยิ่ง
  ข้ึนไปอกี ในหมู่สัตว์ที่มชีวีติ เป็นคน,  มนุษย์นี่ก็ได้ เป็นสัตว์เดรจัฉานก็ได้, 

ลงไปถงึต้นไม้ก็ได้เพราะมันมีชวีติเหมอืนกัน; การปรงุแต่งในสิง่ที่มี
 ชีวิตอย่างนี้ ก็จะเรยีกวา่  – มีสงัขารโลก โลกแห่งการปรงุแตง่, เชน่เดยีว

กบัมใีนแผน่ดนิโลก.
   ได้เปน็ ๓ โลก : ...  โอกาสโลก – โลกแผ่นดิน;  สตัวโลก – โลกส่ิงที่

มชีวีติ; สงัขารโลก –  โลกแห่งการปรุงแต่งท่ีมีอยู่ตลอดเวลา ในโลกท้ัง
สองน้ัน,   จะเหน็ไดว้า่เป็นโลกซ่อนเรน้ เป็นโลกลกึลบั เป็นโลกซ่อนเรน้
อยู่ในโลกที่หนึ่งกับโลกทีส่อง. นี้เรยีกวา่โลก, มนักจ็ะหมดกันเทา่นี้; 
แลว้ก็   ดทูี่สำคัญที่สุดก็ว่า ทั้งหมดน้ีเปน็ธรรมชาติ โลกแผ่นดินกเ็ป็น
ธรรมชาติ, โลกหมู่สตัว์กเ็ป็นธรรมชาต,ิ  โลกแห่งการปรุงแต่งๆ เปน็

 สงัขาร เรยีกว่าสังขารน้ีกเ็ป็นธรรมชาติ;  ดูให้เห็นว่ามนัเปน็อย่างไร มนั
อยู่กนัอย่างไร,   ในธรรมชาติที่หยาบก็มี ที่ละเอยีดกม็ี ละเอยีดท่ีสดุกม็ี, ดู
ใหรู้้จกั.

  ใหเ้หน็ธรรมชาติที่โลกทุกโลกกไ็ด้ ทั้งท่ีเปน็ภายใน ทั้งท่ีเปน็
ภายนอก.         ไอ้ดิน นำ้ ลม ไฟ เนื้อ หนงั ร่างกายแท้ๆ นี้มนักเ็ป็น โอกาส
โลก;   ไอ้ชวีติจิตใจในร่างกายนี้ มนักเ็ป็น สตัวโลก, ไอ้การปรุงแต่งที่มัน

  ปรุงแต่งอยูใ่นรา่งกายน้ี เช่นปฏิจจสมปุบาท น้ีกเ็รียกว่าสงัขารโลก; ฉะน้ัน 
  ในเราคนเดยีวน้ีก็มทีัง้โอกาสโลก สัตวโลก และสังขารโลก. เหน็ใหช้ัด

 ว่ามันเป็นโลกอยู่อย่างนี้ มลีักษณะอาการตามปกติของมนัอย่างนี้, แล้ว
  จะตอ้งมีการจัดการอย่างไร ควบคุมอยา่งไร จึงจะไม่เปน็ทุกข์ขึ้นมา; จงึ

บอกว่าให้เห็นมันตามที่เป็นจริง.  ให้เห็นธรรมชาติ ก็คอืเห็นความเป็น
เชน่นั้นเองของธรรมชาติ.

(ธรรมะคือเร่ืองของธรรมชาติ, ๒๕๔๖:  – ๒๔๑ ๒๔๓)
  

วกิฤตการณ์
 วิกฤตการณก์็คอืความยุ่งยากลำบากระส่ำระสายเดือดร้อน หา

ความสขุไม่ได้, เกดิจาก
การวิปริตของคนในโลก, ...ความวิปริตของคนในโลกนี้พอที่จะแบ่งได้

         ออกเป็น ๒ ชนิด หรือ ๒ ระยะ หรือ ๒ ระดบั คือระดับคนในโลกท่ีคุมกนั
เข้าเป็นสงัคม,  เปน็การกระทำของสงัคม   คอืคนมากๆ น้ี อย่างหนึง่. แลว้

 เปน็วิกฤตการณ์เพราะ  วปิรติของคนแต่ละคนๆ  หรือบุคคลแต่ละคน นี้ก็
อย่างหนึ่ง,  เรยีกวา่ วกิฤตการณ์นี้มาจากสังคมโลกก็ได้, มาจากบุคคล

 แตล่ะคนๆ กไ็ด้;  แต่แล้วทั้งหมดน้ัน มันมาจากความวปิรติในทางจิตใจ
ของคนอกีทหีนึ่ง.

...จดุตั้งตน้มนัอยู่ที่ความผิดพลาดเกดิข้ึนในจติใจของคน, จดุต้ัง
ตน้อยู่ที่  จิตใจที่ผิดพลาด มนัเป็นกิเลส, แล้วก็สร้างคนที่วิปริตขึน้มา, 



แลว้คนวิปริตทั้งหลายกส็รา้งโลกที่วปิรติข้ึนมา; นี่คอืปฏิจจสมุ
ปบาทแห่งวกิฤตการณ์ทั้งหมดทั้งส้ิน.

...    ความวปิรติเป็นเร่ืองของอวชิชา มจิฉาทฏิฐิ เป็นพญามาร เปน็
 ซาตานมารร้าย มนัอยู่ฝา่ยนั้น,  เด๋ียวนี้กำลังครองโลก กำลังจัดโลก, 

เปน็ต้นเหตุแห่งวิกฤตการณ์ในโลก.
...    ก็สรุปความส้ันๆ ว่า วิปริตของคน วิปริตของคนแตล่ะคนน้ี 

 เพราะไดร้ับการอบรมผิดมาแต่ออ้นแต่ออก ใหบู้ชาความเอร็ดอร่อยจน
เกดิเห็นแก่ตัว, มคีวามเหน็แกต่ัวเป็นชวีติจิตใจ.

...   วกิฤตการณ์ของสงัคม สรปุอยู่ที่ความกา้วหน้าทางวัตถุ ทาง
   วิชาการ ทางประดิษฐ์ คิดค้นอะไรต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์, เปน็เรื่องทาง

 วัตถุทัง้นั้น แลว้ทำไปเพื่อสนองกเิลสทั้งน้ัน.  คำว่า สนัติภาพเลยกลาย
เปน็ปัญหา; สนัติภาพของใครมันกห็มายถึงผู้นั้นได้ตามใจตัว. ประเทศ

  ไหนมีอำนาจมาก กว็า่สันติภาพคือการที่เราไดต้ามท่ีเราต้องการ จึงจะ
เปน็สันติภาพ, ไม่อย่างนัน้ไมย่อม.  วตัถุกา้วหนา้มากเกนิไป จนมนุษย์

 เปน็ทาสของวัตถุ เรียกว่าวัตถุนิยม,  นยิมแต่เรือ่งทางวัตถุ ความถูก
  ความจริงอะไรกเ็อาวัตถุเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ใครมวีตัถุอะไรมาก ก็

เรยีกวา่คนดีคนอะไรไปเสียอย่างนัน้.
 นี่มันก็  จะนำโลกไปสู่มิคสัญญี ...เหน็แกป่ระโยชนข์องตนจนฆา่ผู้

 อื่นไดง้่ายๆ เหมอืนฆ่าสัตว์ตวัเล็กๆ. ..  มแีต่การตอ่สู้แย่งชิง นี่คือ
วิกฤตการณห์รือเหตุให้เกดิวิกฤตการณใ์นโลก.

(สนัติภาพของโลก, ๒๕๔๑:  – ๕๔ ๗๗)

วฒันธรรมนำ้จ้ิม
 ยงัมีวฒันธรรมประหลาดๆ ที่อาตมาจะเรียกว่าวัฒนธรรมน้ำจ้ิม. คนป่า

 คนดอยทแีรกโนน้ไมรู่จ้กัน้ำจิ้ม เอาเน้ือย่างแล้วกก็ินได้, ตอ่มามัน
เผอิญไปเกิดรู้จกันำ้จ้ิมเข้า; เดีย๋วน้ีมันก็มนี้ำจ้ิม. ดซิูมนัเหมอืนกับคนบ้า 
จนจ้ิมกับเขาไมถ่กู;  นำ้จ้ิมนี้มันมากเหลือเกิน จนไม่รู้วา่อันไหนจะจ้ิม
อนัไหนน้ี;   อย่างนีจ้ะเรียกว่าวัฒนธรรมน้ำจิ้ม ซ่ึงกำลังนิยม กำลังกระทำ 
มนัสง่เสริมโมหะ.  ทีนี้ การแต่งรสแต่งสีที่ไม่จำเป็นในอาหาร ของ

 หวานกด็ขีองคาวก็ดี ไมรู่้จะไปใส่สลีงไปทำไม; แลว้มันไม่ปลอดภัยดว้ย. 
  สบีางอยา่งก็เป็นอันตราย แลว้มันเป็นเรื่องของคนโง่ มนัจึงเติมสีลงไป

  ในน้ำที่ด่ืม หรือวา่ในของหวานในของคาวก็สดุแท้ น้ีเรยีกวา่แต่งสี, 
  กระทั่งแต่งรสใหม้ันหลอกมากขึน้ กเ็ป็นไปเพ่ือโมหะ น้ีเปน็เรื่องต้ังต้น 

แรกเริ่มเดมิท.ี
  นี้ต่อไปมันกย็ิ่งส่งเสริมมากข้ึนไป โดยสว่นใหญ่นี้ เราทำลาย

ความสมดุลของทกุอย่าง, ของร่างกายของอะไรต่างๆ. แต่ที่ว่าทำมาก 
ทำลายมากก็คือความสมดุลของธรรมชาติ พื้นแผ่นดินนี้จะต้องมีต้นไม้

   เท่าไร มีนำ้เทา่ไร มีทุ่งนาเท่าไร มีอะไรเทา่นี้; เราทำลายความสมดุล



 ของสิ่งเหลา่นี้หมดด้วยโมหะและกำลังเดือดร้อนเหลอืประมาณ ทกุคน
หรอืว่าทุกประเทศ.

(เม่ือธรรมครองโลก  ,   ๒๕๒๓: ๑๒๖)

เฟอ้
แลว้ก็มีสำนกัคน้คว้าที่เฟ้อ เด๋ียวนี้สำนักวจิัยอะไรกนันี้มากและ

เฟอ้; แลว้ก็ไมเ่หน็มอีะไรท่ีแก้ไขได้, มแีต่เสียเวลาเสยีค่าใช้จา่ยนี้มนั
มากข้ึน.  มกีารศึกษาเฟ้อ คือไมศ่ึกษาสิ่งที่ควรจะศึกษา  ให้เด็กๆ ไป

 ศกึษาส่ิงที่ไม่ตอ้งศึกษากไ็ด้ ก็ย่ิงเป็นโมหะมากข้ึนทุกที; คอืว่าทำส่ิงที่
 ควรจะทำนั้นทำไมถ่กู แตไ่ปเก่งในส่ิงที่ไม่ต้องทำก็ได้.

(เม่ือธรรมครองโลก  ,   ๒๕๒๓: ๑๒๖)

ตำราก็เฟอ้  เดีย๋วน้ีไม่มทีี่กองแล้วตำราเล่มที่จำเป็นจริงๆ มี
 ประโยชน์จรงิๆ นัน้กย็ิ่งหายาก, มนัมสี่วนที่เฟ้อที่เกินเข้าไปปนเสียเร่ือย. 

  หนงัสือกเ็ฟอ้ หนงัสอืพมิพ์กเ็ฟ้อ ที่พูดวา่ไม่มีกระดาษจะพมิพ์. หนังสือ
   พิมพ์อา่นกันน้ี อาตมาวา่ยิ่งดี เพราะวา่ทำออกมาเฟอ้เปลา่ๆ ท่ีเหน็ๆ 

 อยู่นี่  หยิบหนังสือพิมพม์าสกัฉบับแล้วมาดูเถอะ ตรงไหนมนัจำเป็นบ้าง?
(เม่ือธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๑๒๗)

วัฒนธรรมเฟ้อ  ไปในทางที่จะตามใจเน้ือหนัง ตามใจกเิลส. สว่น
วัฒนธรรมท่ีควบคุมกิเลสอยา่งเคร่งครดัเหมอืนสมัยก่อนนั้นไมเ่อา. นี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมสำหรบัคนวยัรุ่น, คนหนุ่มคนสาววัยรุ่นนี้ 

 ทิ้งวฒันธรรมที่แทจ้รงิ ไปมีวัฒนธรรมเฟอ้. คนแกก่็มวีฒันธรรมเฟอ้; 
 ยิ่งไปตามก้นฝรั่งเท่าไร ย่ิงมีวัฒนธรรมเฟ้อมากข้ึนเท่าน้ัน.

(เม่ือธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๑๒๗)

 ทีนี้ ศลิปก็เฟ้อ  ไปดูแผนกศลิปะที่เขายกย่องกันนักหนาแหละ มแีต่
เรื่องเฟ้อหมายความว่าเอาไปทิ้งเสียใหห้มดนั้นก็ได้; มนุษย์ไมเ่ดือด

 รอ้นอะไร แลว้ยังผาสกุหรือสงบย่ิงกว่าน้ันอีก.
ศลิปที่มปีระโยชน์แท้จริงมีนอ้ยมาก  มีแตท่ีเ่สียเวลาทัง้นั้น แลว้มิ

หนำซ้ำยังประดิษฐ์ใหม้ันมากข้ึน. ศลิปย่ิงใหมเ่ท่าไร  ยิ่งเปน็ modern art, 
 เปน็ abstract  เท่าไร  มันย่ิงเสียเวลาเปลา่ๆ มากข้ึนเท่านั้น. นี่เรยีก

ว่าศิลปมันเฟ้อ;  แล้วกย็ิ่งบัญญัตใิหม้ันลึกเข้าไป คือใหม้ันบ้าลกึเข้าไป 
จนคนธรรมดาดูไมอ่อกว่าเปน็ศลิป. ตอ้งไปศึกษาตามแบบของเขาให้



 มนับา้ลึกเข้าไป จึงจะดูภาพนั้นออกวา่เป็นภาพศลิปะ.  นี้มันเสียเวลา มิ
หนำซ้ำมันเป็นการส่งเสริมโมหะ.

(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๑๒๗-๑๒๘)

ววิฒันาการ
วิวัฒนาการ;   หมายความว่า เม่ือก่อนนี้มันไม่มี เด๋ียวน้ีมนัมขีึ้น. 

   อย่างนีก้็เรยีกว่าววิฒันาการข้ึนมา จนกระทั่งมากเกินไป ก็แปลว่า รก
รงุรังเต็มไปหมด.

   คนที่เคยเรยีนรู้ภาษาบาลี ย่อมรู้มาดีแล้วว่า คำว่า วฑฒ  ตวัน้ี คำ
  นี้ในความหมายน้ี มนัแปลว่า รก;  ไมไ่ด้แปลวา่ดีหรอืชั่วโดยเฉพาะ แปล

 ว่ารกก็แล้วกัน รกดีก็ได้, รกชัว่ก็ได้.  นี้คือ “ ”วฒันะ   แปลวา่ หนาแนน่ข้ึน
 มา  คำวา่  วิ  นี้แปลวา่  แปลกๆ ตา่งๆ   กไ็ด้ แปลวา่ วิเศษ   ก็ได้ แปลว่า ฉบิ

หาย   หมดก็ได้ คำวา่ วิ ที่เปน็อปุสรรค  ตัวนี้ แปลไดห้ลายอย่าง. เมื่อเอา
 มาต่อกันเข้าเป็น วิวัฒนาการ; ปญัหามันกเ็กดิข้ึนวา่ มนัจะรกไปในทางดี 

มแีต่ความสุขความเจริญ, หรือวา่มนั  จะรกไปในทางแปลกๆ หรือมันจะ
รกไปในทางที่จะนำมาซ่ึงความวินาศในทีสุ่ด. ขอให้เข้าใจไวด้้วย.

(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๔๘)

 วิวัฒนาการนี้  ถ้าปราศจากธรรมะควบคุมแล้ว ววิฒันาการน้ันจะ
เปน็ไปเพื่อวินาศนาการ.  “ ”  คำมนักค็ลา้ยๆกัน ววิฒัน์ น้ีแปลวา่ งอกงาม

  ข้ึน เจรญิข้ึน หนาแน่นข้ึน.  แต่ถ้าไม่มธีรรมะควบคุมแล้ว มันกเ็ป็นไป
 เพื่อความวินาศของมนุษย์ หรือของโลกก็สดุแท้; เราจงึเอามาเป็นคำคู่

 “ ”กนัว่า ววิฒันาการเพ่ือวนิาศนาการ . และใหห้วัข้อสำหรบัจะพจิารณา
   กนัว่า ถ้าธรรมะไม่ครองโลก หรอืครองแต่น้อย หรือครองแต่ระยะใด

ระยะหน่ึง, อย่างนีแ้ล้วววิฒันาการทั้งหมดจะเปน็ไปเพื่อวินาศ; ไม่ว่า
   วิวัฒนาการของอะไร ผลทีเ่กิดขึน้มา ก็คอืว่า มันก็จะไหลไปสู่ความ

วินาศ,   คอืจะรกหนาข้ึนด้วยความทุกข์ ความร้อน ระสำ่ระสายในโลกนี้.
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๕๐)

ปลาใหญ่กนิปลาเล็ก
 “ ”   เขาเอาข้อทีว่า่ ปลาใหญก่ินปลาเล็ก น้ี เปน็เรื่องถูกต้อง ก็ยอ่ม

     หมายความว่า ใครมีอำนาจ มีวาสนา มีมอืยาว ก็กอบโกยได้ ไมม่ี
ความผดิพลาดอะไร;  เพราะมันเปน็ธรรมชาติ ที่ปลาใหญ่จะต้องกินปลา

   เลก็ เป็นการถูกต้อง เป็นการยตุิธรรม ตามธรรมชาติ. ฉะนั้นการท่ีนาย
  ทุนเอาเปรียบกรรมกรน้ีถูกแล้ว ไมเ่สียศีลธรรม ไม่เสื่อมศีลธรรม.



   อาตมาเห็นว่า อยา่งนี้มนัไมจ่ริง พดูเข้าขา้งตวั พวกนายทนุพดู; 
ถ้าเป็นนายทุนกับกรรมกร.  มันเป็นเร่ืองของปลาอนัธพาลโหดร้าย เท่า

  นั้นแหละ ทีจ่ะกินปลาอ่ืน แล้วไมต่อ้งกินปลาเล็ก. มนักินปลาที่โตกว่า
   มนักม็ี ปลาแรดที่เล้ียงไว้ที่นั่น ตวัโตยาวต้ังแขน ไม่กนิปลาหางนกยูงตัว

เลก็ๆ, ไม่กนิปลาอะไรเลยสักอย่างเดียว;  ปลาแรด ที่บา้นน้ีเรยีกปลาเมน่. 
  ฉะน้ัน ไม่จริงแล้ว ที่วา่ปลาใหญจ่ะต้องกนิปลาเลก็.  ไปดูก็ได้ มันอยู่กับ

   ปลาทุกปลา กระทั่งปลาหางนกยูงตัวเล็กๆ ที่ว่ายน้ำไม่ค่อยจะได้ ไมเ่ห็น
ปลาแรดกิน.

แตถ่า้ปลาอนัธพาล  อยา่งปลาออสการน์ี้ มันกินตะพึด, กนิปลา
  ทองตัวโตเทา่ๆ ตัวมัน มันก็กิน. ปลาออสการ์มนัเปน็สันดานอันธพาล. 

 “ ” อย่าพูดว่า ปลาใหญ่กินปลาเลก็ ไม่ถูก; มนัปลาอันธพาลกนิปลาที่
ออ่นแอต่างหาก, ปลาปรีันฮา(Piranha)  ที่แมน่้ำอเมซอนนั้น มันกินววักิน
ควายทั้งตัวโนน่,  ปลาปรีันฮาตวัเท่าฝ่ามอืนี้ มนักนิวัวกนิควายทั้งตวั 
หรอืปลาฉลาดบางชนิดกนิปลาวาฬกม็ี.  “ฉะน้ันที่วา่ ปลาใหญก่ินปลา

  เลก็นี้ ไม่ใช่เรื่องถูกตอ้งสำหรับอา้งเป็นความยตุิธรรม แต่เปน็เรื่องของ
 นายทุนอันธพาล ที่จะกอบโกย.

 ฉะน้ันเราเห็นว่า  คา่ทางศลีธรรมมันเปลี่ยนไปทนัที ถ้าใครจะมา
ถือวา่ปลาใหญก่ินปลาเล็กน้ันเป็นความยุติธรรม. นี่โลกไมม่ีความสงบ 

 มนัยงัไกลต่อความสงบ ไม่ใช่โลกของพระศรอีารยิ์อย่างที่วา่เมื่อตะกี้วา่ 
ทุกคนเปน็มติร,   ทกุคนเป็นมิตร ศรอีาริยเมตไตรย คือเป็นมิตรอัน

  ประเสรฐิสดุ ในระหว่างกันและกนั เรยีกว่าศาสนาพระศรีอาริย.์
(เมื่อธรรมครองโลก, ๒๕๒๓: ๕๐๔-๕๐๕)

วตัถุนยิม
 สำหรับส่ิงที่เรียกว่าวัตถุนิยมนี้ เป็นคำบญัญตัิซ่ึงมีความหมายมาก 

แตก่็กวา้งพอท่ีจะเข้าใจผดิได้.  บางคนอาจจะคิดไปว่า เราจะต้องเนื่อง
อยู่ด้วยวตัถุ, จะเว้นเสียจากวัตถุไม่ได้, ความคิดอย่างนีก้็มสี่วนถูก
อย่างมาก.  แต่    คำว่า วัตถุนิยมนั้น หมายถึงลุ่มหลงในรสอรอ่ย อันเกิด
จากวัตถุ.  เม่ือพูดถึงรสอร่อย กเ็ป็นส่ิงท่ีเกิดได้จากวัตถุ, และจากอวัตถุ. 
คอืไม่ใช่วัตถุ,  คือเรื่องทางจิต หรอืทางนามธรรม, หรอืเรื่องทางธรรม
โดยเฉพาะ,  หรือแม้แตเ่ร่ืองของการทำลายวตัถุเสีย ก็เรยีกวา่ 
อวตัถุด้วยเหมือนกนั.

เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องวตัถุนยิมได้ดี, เราก็ควรจะระลึกถึงคำบางคำ
ในพระพทุธศาสนานี้เอง, คอืคำคู่ที่มอียู่วา่,  กามสุขัลลกิานุโยค กบั 
อตัตกลิมถานโุยค,  กามสุขลัลิกานโุยค คือการยอมตนให้จมลงไปใน

 กาม ซ่ึงมรีสอรอ่ยตามแบบของกาม,  ส่วนอัตตกิลมถานโุยคนั้น เป็นไป
ในทำนองที่จะประชดกาม, จงึทำลายวัตถุอันเปน็ที่ตั้งแห่งกามเสยี, 
ทำลายอวยัวะอันเป็นท่ีตั้งแหง่ความลุม่หลงในกามเสีย, มนัจึงตรง



กนัข้าม. สว่นพุทธศาสนาน้ัน  พระพุทธองค์ทรงระบุ มัชฌิมาปฏิปทา, คอื
ไมเ่ข้าไปข้องแวะกบัของทั้งสองอย่างน้ัน, อยู่ตรงกลาง, อาศยัวัตถุบ้าง
ในทางท่ีควร, อาศัยการบีบค้ันร่างกายอันเป็นที่ต้ังของความลุ่มหลงใน
วัตถุบ้างตามที่ควร, อย่างนี้เรยีกว่าอยูต่รงกลาง. และข้อน้ีเองเป็นเหตุให้
เราจับหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างหนึ่งว่า, ตรงตามที่พระพทุธองค์
ตรัสว่า,  ไม่มอีะไรท่ีควรบัญญตัลิงไปได้โดยสว่นเดียว คือจะไม่ถือวา่ 

  อะไรดี อะไรถูก โดยการบัญญัตลิงไปโดยส่วนเดียว, จกัต้องมีข้อแม้ 
     หรอืเหตผุลประกอบ เปน็รายๆ เร่ืองๆ เป็นกรณีๆ ไป อยา่งนี้เรยีกว่าอยู่

ตรงกลาง, วัตถุนิยมจึงเป็นเร่ืองสดุโต่งฝ่ายข้างหน่ึง, จะเรียกว่าฝา่ยซ้าย
กไ็ด้,   สว่นอวัตถุนิยม หรืออตัตกิลมถานโุยค ก็เปน็ไปสุดโต่งข้างหน่ึง, 
ซ่ึงจะเรยีกว่าฝ่ายขวากไ็ด้,   มีชื่อบางชือ่เรียกลทัธินี้ หรือคำคู่ๆ นี้วา่ 

  อาคารหปฏปิทา และ นิชชามปฏิปทา
  อาคารหปฏปิทา กห็มายถึง กามสุขลัลิกานโุยค, แต่ในที่น้ีเรยีก 

อาคารหปฏปิทา, การกระทำหรือการปฏบิัติที่เปยีกชุ่มเกินไป, 
นชิชามปฏปิทา, คอืการปฏิบตัทิี่เผาไหม้แห้งแล้งมากเกินไป. ชุ่มเกินไป

   กไ็ม่ไหว แห้งเกินไป หรอืเผาไหม้ไปเลยกไ็ม่ไหว จะตอ้งอยู่ใน
ระดับกลาง. อาคารหปฏิปทา, ในที่นี้คือวตัถุนยิม, หลงใหลในรสอรอ่ย
ของวัตถุ. สว่นนิชชามปฏิปทา, กอ็ยากจะเผาใหห้มดไปเสียทีเดยีว, กเ็ลย

  ไมไ่ด้อะไรอีกเหมือนกนั ถ้าได้ ก็จะเป็นความที่ถูกเผาแหง้ไปเท่าน้ัน. 
 ดงันั้น พุทธศาสนาจึงไม่ใช่ของเปียกชุ่มเกินไป, และไม่ใช่ของแหง้จน

ไหมไ้ปทเีดียว, ยอ่มจะอยูใ่นระดับกลางอยา่งน้ี.
    อกีอย่างหนึ่ง วัตถุนิยมนี้เรียกกนัทั่วๆ ไปวา่ โลกกายตะ ของ

จารกวาก,   เจ้าลัทธิชื่อ จารกวากะ บัญญัติลทัธิทำนองโลกายตะน้ีข้ึน. 
เปน็ไปสดุโต่งในทางวตัถุนยิม,  เป็นต้นตอของความคิดทีว่า่ ความ

  สมบูรณ์ดว้ยวตัถุ หรือ กามารมณ์นั้นเปน็นพิพาน, จงึได้มีความคดิที่จะ
สร้างสรรค์,    หรืออยา่งท่ีเรยีกสมยันี้วา่ ค้นคว้า พัฒนา กันให้เต็มที่ใน
ทางกามารมณ์,   ถงึจุดสุดเม่ือไรแลว้ จิตกห็ยุดเมื่อนั้น แล้วก็เปน็นพิพาน 

 ถือเอากามารมณ์เปน็นพิพาน น้ีก็มอียู่, ทั้งหมดนี้เรียกว่าวัตถุนิยม, เปน็
 ตวัอย่างของวัตถุนิยม ที่เอารสอร่อยของวัตถุมาเปน็สิ่งประเสรฐิสดุ.

  ทีนี้คำว่า วัตถุนิยม ยงัหมายกว้างไปได้กวา่นั้น, คอืว่าเปน็ผู้สนใจ
 แตเ่ร่ืองทางวตัถุเทา่นั้น ไมถ่ือว่าเป็นเรื่องอื่นอกีแลว้, เลยเอาวตัถุนั่น

 แหละเปน็เคร่ืองมอืสำหรับบัญญัตกิฎเกณฑ์ตา่งๆ . พวกน้ีแม้แต่จะเขยีน
  ประวตัิศาสตร์ ก็เขยีนไปในแง่ทางวตัถุ เทา่นั้น, ไมไ่ด้มคีวามรู้สกึหรอื

บนัทึกเรื่องเกี่ยวกับจิตใจไวด้้วยเลย. แม้จะไมเ่ก่ียวกับความลุ่มหลงใน
รสอร่อยของกามารมณ์,  พวกน้ีก็ยังถูกเรียกว่า เปน็วัตถนุิยมอยู่นัน่เอง. 
คำวา่วัตถุนิยมจึงมีความหมายดิ่งตรงไปยังกลุ่มของวตัถุ, ถึงตัววัตถุเอง
กไ็ด้,  กฎเกณฑต์่างๆ เก่ียวกับวัตถุก็ได้, ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากวัตถุก็ได้, 

 เรยีกวา่ วตัถุนยิมทัง้หมด. 



(อบรมพระธรรมฑตู, ๒๕๔๔: ๑๔๗-๑๔๘) 

 “ ”   คำวา่ วัตถนุิยม นี้ มีหลายความหมาย เราไมม่ีเวลาพอที่จะแจก
แจงโดยละเอยีดทุกความหมาย; ฉะนั้นจงึสรุปความเอาแต่ใจความกันดี

  กวา่ อยา่งน้อยกส็องความหมาย วัตถุนิยมหมายถึงหลงในรสของวัตถุ, 
 และอกีอย่างหนึ่งวัตถุนิยมกค็ือ ยึดวัตถุเป็นหลัก.

     ความหมายที่ ๑ ที่เรียกว่า หลงใหลในรสของวัตถุ น้ัน กห็มายถึง 
  ทางเน้ือหนังทางร่างกายได้รับความสบายสะดวก เพลิดเพลนิ ตรงตาม

ความต้องการของกิเลส;  นี่ก็หลงในรสอร่อยของวตัถุ ซ่ึงภาษาศาสนา
  เรยีกกันวา่เน้ือหนงั หมายถึง เนื้อหนงัสำหรบัรูร้สทางเนือ้หนงั.

รสทางเน้ือหนังก็เลยเรยีกสั้นๆวา่เนื้อหนงั:      ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ, 
สว่นใหญก่็เลง็ถงึความรู้สึกระหว่างเพศตรงกนัข้าง; ความหลงในรส

 อร่อยของเนื้อหนงั กเ็รียกว่าวัตถุนิยม. อนันี้ที่แทม้ันก็เปน็เรื่องที่ต้ังต้น
มาจากสัญชาตญาณ; แตถ่า้สัญชาตญาณแท้ๆ จะไม่ถึงกับหลงใน
รสอร่อย.

  ดไูด้ที่ สัตว์เดรัจฉาน ก็กนิอาหารหรืออยู่ด้วยวัตถุ; มนัก็ไมไ่ด้
หลงดว้ยวตัถุ;  เพราะความคดิมันไม่ก้าวหนา้ มนัสมองมนัไมไ่ด้เจรญิ

  มากเหมือนมนุษย์ ไม่ไดม้ีการศึกษาอยา่งมนษุย์ ไม่เป็นทาสของกเิลส
เหมอืนกับมนษุย์.  ความรู้สกึทางกามารมณม์ีนอ้ย ช่ัวขณะท่ีเปน็ฤดสูืบ

 พันธ์ุตามกฎของธรรมชาติ ชั่วเวลาเลก็นอ้ย.
  สว่นมนุษย์นี้ มันตกอยู่ใต้อำนาจทางกามารมณ์ หรอืทางเพศ

  ตลอดวัน ตลอดเดือน ตลอดปี;  นี่ก็เพราะวา่ มันพฒันาโดยธรรมชาติ
บา้ง, พฒันาโดยฝมีือของมนษุยบ์้าง, ที่ทำให้มนษุย์จมลงไปในรสของ

   วัตถุ อย่างท่วมหวัท่วมหู หรอืยิ่งกวา่เป็นนิจไปเสียอีก อย่างที่กล่าวแลว้. 
 นี่เป็นความหมายหนึง่ของคำวา่ วัตถุนิยมในโลกปัจจุบัน.

    ทีนี้ ความหมายที่ ๒ ยดึวตัถุเปน็หลกั นี้ไม่ตอ้งเก่ียวกับเรื่อง
กามารมณ์หรอืเรื่องเพศอะไรกไ็ด้; มนุษย์ไมม่ีปญัญาที่จะรูเ้ร่ืองทางจิต

  ใจ จนถงึกบัเอามาเปน็หลกัเกณฑอ์ะไรได้ ก็เลยถือวตัถุเป็นหลัก. ใน
 การท่ีจะแก้ปัญหาตา่งๆของมนุษย์ มนุษย์ก็ถือวัตถุเปน็หลกัสำหรบัแก้

ปญัหาน้ันๆ.  อย่างน้อยกเ็ข้าใจผิดคร่ึงหนึง่ว่าทุกอยา่งนั้นมีแต่วัตถุ ก็จะ
แกแ้ต่ทางวตัถุ;  “  เชน่พูดว่า ถ้ามนุษย์อิ่มปากอิ่มท้องแลว้ โลกนีก้็ไมม่ี

” ปญัหาทางอาชญากรรม หรือทางอะไรเป็นต้น.
นี่ก็เพราะไม่รู้เร่ืองทางจิต;  รู้แตเ่ร่ืองทางวตัถุ กย็ึดหลักสำหรบัจะ

ตดัสินหรือแก้ปญัหาน้ันโดยวตัถุเปน็หลกั. หรอืว่าในการบันทึกส่ิงต่างๆ
 ไว้เป็นแบบฉบบัสำหรับการศึกษาตอ่ไปภายหน้า มนักบ็ันทกึได้แตเ่ร่ือง

 ทางวตัถุ หรอืตามปรากฏการณ์ทางวตัถุ.  เรื่องทางจติใจมองไม่เห็น ก็
ไมไ่ด้บันทกึ;  แมจ้ะมีอยู่แตก่่อน กเ็หน็ว่าเป็นเรื่องครคึระงมงายไปเสีย. นี้



  เรยีกวา่ ยึดถือวัตถุเปน็หลกัสำคัญในการศึกษาในการตัดสินปัญหา หรือ
ว่าในการบนัทึกส่ิงต่างๆ.

(ธรรมสัจจสงเคราะห,์ ๒๕๒๑:  – ๓๒๖ ๓๒๘) 

การศึกษาหมาหางดว้น
  ทีนี้มาดูการศึกษาของโลก การศกึษาของโลกทั่วโลก ยงัอยู่ใน

ลกัษณะหมาหางดว้น, หยาบคายนกักพ็ูดวา่สุนัขหางด้วนก็ได้, หยาบ
คายนกักพ็ูดวา่พระเจดีย์ยอดด้วนก็ได้,  มันไม่นา่ดูท้ังนั้น มนัยงัดว้น. 

  การศึกษาในโลกมลีักษณะเหมอืนกับสนุัขหางดว้น ไมน่่าดู ไม่ครบถว้น, 
 แมจ้ะเดินมันก็แกวง่ไปแกว่งมา ท่ีจริงมันไม่ครบ, คำพูดอปุมาน้ีมันยัง

นอ้ยไป.
 ที่ว่าการศึกษาทั่วโลกยงัเปน็เหมอืนกับหมาหางดว้น กเ็พราะวา่ให้

เรยีนกันแต่หนงัสอืกบัวิชาชพี,  เรยีนหนังสืออักษรศาสตร์ ศลิปศาสตร ์
อะไรก็ตามมันเป็นหนังสือท้ังนั้น, ฉลาดเหลือประมาณ, แลว้เร่ืองที่สอน

  กค็ืออาชีพ ประกอบอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเทคโนโลยสีูงข้ึนไป, 
เปน็อาชีพจะวิเศษอยา่งไรก็ยังเปน็เพียงอาชีพ,  มอียู่สองเรื่องเท่าน้ัน คือ
เรยีนหนังสือกับอาชีพ; สว่นเร่ืองที่สามไมม่ี.

  เรื่องที่สามคือธรรมะ ความรู้ด้านจิตใจ วา่เราจะเป็นมนษุยก์ัน
อย่างไร;  เราจะเป็นมนษุยก์ันอยา่งไรนีไ้ม่ได้เรยีน ไม่ได้สอนในโลก, 
แลว้มันก็เปน็เรื่องทางธรรมะทางศาสนา. พวกเหลา่นั้นเขาเห็นว่าเรื่อง

 เหลา่นีม้ันขัดความเจรญิ อย่าเอาเข้ามา, เรื่องศาสนาเรื่องธรรมะเอา
  เข้ามาแลว้ทำให้ล้าหลัง ทำให้เฉื่อยชา มนัไมก่้าวหน้า. ในบางรัฐของ

 บางประเทศมกีฎหมายหา้มไวช้ัดเจนว่า ไม่เอาศาสนาเข้ามาสอนใน
โรงเรียน, มนักเ็ลยไดเ้รียนกนัแต่หนังสือกับวิชาชีพ, เร่ืองที่ว่าจะเป็น
มนุษย์กนัอย่างไรใหถ้กูตอ้งไม่ได้เรยีน; นี่เรยีกวา่การศกึษาหมา
หางด้วน.  ประเทศไทยกเ็ป็นหมาตัวน้อยๆ ตามหลังหมาหางด้วน 

 จดัการศึกษาชนดิหางด้วนกับเขาด้วยเหมือนกนั ไมต่อ้งสงสัยก็เรยีกว่า
 มกีารศึกษาเป็นหมาหางด้วนกันทั่วโลก : รู้จักเรียนหนงัสอืให้ฉลาด, รู้จกั

เรยีนทางอาชพีใหไ้ด้ดีที่สุด, แต่ทางจิตใจไม่มเีลย, ไมม่ีจติใจที่จะเปน็
  มนุษย์ให้ถูกต้อง มันก็ต้องเหน็แกต่ัว เหน็แกต่ัวคำเดียวเท่านั้น. ช่วยจำ

  ไว้ด้วยทกุคนชว่ยจำไว้ดว้ยวา่ เห็นแก่ตวั คำนี้คำเดียวเท่าน้ันแหละ 
เปน็ต้นเหตุของความเลวร้ายทุกอยา่งทุกประการ…

  ความเห็นแก่ตวัน้ี มาจากการศกึษาหมาหางด้วน มนัเรยีนแต่
  หนงัสือฉลาดปราดเปรื่อง แล้วรู้จักอาชีพอยา่งวิจิตรพิสดาร แต่ไม่รู้ว่า

เกดิมาทำไม.  คดิดูให้ดีๆ ซิมันฉลาดทางวัตถุทางเนื้อทางหนงัทางร่าง
 กายเหลอืประมาณ ไปโลกพระจนัทรก์็ได้; แตพ่อมาถงึข้างใจทางจิต

 ทางใจ มนักไ็ม่รู้แมแ้ต่ว่าเกดิมาทำไม, แลว้ก็ไมไ่ด้นึกอะไรในเรื่องทาง
จติทางใจกันเสียเลย, ไมรู่้ว่าอะไรเปน็สิ่งที่ดีท่ีสดุที่มนุษย์ควรจะได้รับ, 
และก็ไม่รู้อะไรจะเป็นเหตุให้เกดิสนัติสขุสันติภาพสงบเย็นข้ึนมาในโลก. 



 มนัรู้จักแต่เรื่องกอบโกยเอามาเป็นตัวกูเปน็ของกู เพราะมนัฉลาดแตใ่น
ทางหนังสือและวิชาชพี, มนักส็นใจแต่เรื่องเพยีงเท่าน้ี, ความเป็นมนุษย์
มนักเ็ปลี่ยน,  ไม่มคีวามหมายของมนุษย์ คือจิตใจมันต่ำ. ถ้าเป็นมนษุย์
จริงจิตใจมันจะต้องสงู; ถ้าสูงมันก็ตอ้งรู้เรื่องที่ทำให้มนุษย์ไมต่อ้ง
เปน็ทกุข.์  เด๋ียวนี้มนัมแีต่จะทรุดต่ำลงไป ทำใหม้นษุยม์ีความทุกข์มากข้ึน 

  มปีัญหายุง่ยากลำบากมากข้ึน ทะเยอทะยาน ในความก้าวหนา้ทางวตัถุ
 ทางเน้ือทางหนังทางรา่งกาย ไม่มทีี่ส้ินสุด.

(ปณิธาน  :  เพ่ือสืบสานปณิธานพุทธทาส  (  เล่ม๑  )  , ๒๕๔๑: ๖๓-๖๕)

การเมือง
ความหมายของคำวา่การเมอืง:  ตามตัวหนงัสอื เขาตั้งขึน้มาเพือ่

 จะใช้เปน็คำแปลของคำวา่ politic ของฝร่ัง, แตด่ตูามตัวหนงัสอืแลว้มันก็
ไมค่่อยจะกินกนั;  แตถ่า้จะให้กินกันคำว่าการเมืองนี้ ก็คอืการจดัการ

  เปน็อยู่ของคนมากๆ ใหม้ันหมดปัญหา : นี่ขอฝากไว้ทีกอ่น, ถ้าไมม่ีคำ
  อื่นที่ดกีว่านี้ กใ็ช้คำนี้ก็แลว้กัน :  ถ้าเพง่เอาผล ก็เรยีกวา่จัดใหม้ันเกิด

ประโยชน์สุขโดยสมบรูณแ์ก่ผู้ที่อยู่ร่วมกัน, ตามตัวหนงัสอืเป็นอยา่งน้ี. 
   ตามความหมาย มนัก็คลา้ยๆ กับตัวหนงัสอื : คอืจัดการคุ้มครองโลก 

 จดัโลกให้มีระเบยีบ จดัให้เกดิความผาสุก.
(ธรรมะกับการเมือง, ๒๕๔๖: ๓๕)

 การเมืองมนักค็ือเรื่องธรรมะ เพราะวา่การเมอืงมันก็คือเรื่อง
 สำหรับจะมาจัดโลก จัดมนุษย์ให้อยู่กนัเปน็ผาสุก, โดยไม่ตอ้งใช้

ศาสตราอาวธุ.   อย่าใช้ศาสตราอาวธุ แล้วก็จัดโลกให้อยู่ ให้ทุกคนอยู่
  เปน็ผาสุก น้ันแหละคือการเมอืง มันก็คอืธรรมะน่ันเอง. แต่เรามาเรียก

ว่าการเมือง. ความหมายของคำวา่  การเมือง เราเคยใช้กนัมาใน
 ลกัษณะทีน่่ากลัว นา่รงัเกยีจ  คอืวิธีตลบตะแลงหลอกลวง สำหรบัจะเอา

ประโยชน์จากผูอ้ื่นมาเปน็ของตวั. เช่นวา่เขาใช้นโยบายทางการเมอืง 
 กลืนประเทศนั้นกลืนประเทศนี้ หรอืว่ามายดึครองโดยอุบายทางการ

เมอืง; การเมืองเลยกลายเปน็เรื่องสกปรก. ถ้าวา่การเมืองตามอุดมคติ 
กต็้องเป็นเรือ่งท่ีช่วยโลก,  เป็นเร่ืองที่ชว่ยให้อยู่อย่างเป็นสุข โดยไมต่้อง
ใช้อาวธุ อย่างที่กลา่วแล้ว, ธรรมะก็มองในแง่นี้กเ็ป็นการเมือง; เพราะ
ว่า  ธรรมะนั่นแหละเป็นเร่ืองจะช่วยใหโ้ลกอยู่กันเป็นผาสุก โดยไม่ต้อง
ใช้อาวธุ…

 อกีทางหนึง่กจ็ะมองดกู็ได้ว่า  เรายงัเข้าใจไมต่รงกนั ในเร่ืองคำ
พูดซ่ึงใช้อยู่ในเร่ืองของการเมือง. เชน่เรารู้จักกันแต่ว่ามปีระชาธปิไตย

 กบัเผด็จการ นี้มนัไมถ่กูดอก. ประชาธิปไตยไมใ่ช่เรื่องที่เป็นคู่ตรงกัน
ข้ามกบัเผดจ็การ,  เผด็จการไมใ่ชล่ัทธิการเมือง มนัเปน็เครื่องมือที่จะ

 เอาไปใช้ในทางการเมือง  ใช้ผดิก็ได้ ใชถ้กูกไ็ด้. 



(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์  (  ตอน๒  )  , ๒๕๒๙: ๑๑๖-๑๒๐)

 การเมืองนั้น :  คอื  ระบบแห่งการจดัหรือการทำ เพื่อทุกคนอยู่เปน็
ผาสุกโดยไม่ตอ้งใชอ้าชญา.

(ธรรมะกับการเมือง, ๒๕๔๖: ๘๑)

คำวา่การเมือง    นั้น มันมีความหมายอยู่ที่ว่า เปน็การจดั การทำ 
   ใหส้ังคมหรือใหโ้ลกนี้ อยู่กันเป็นผาสกุ โดยไมต่้องใช้อาชญา : คอืไม่

ตอ้งฆ่าฟันกัน.    การจัดบ้านเมืองกด็ี ประเทศก็ดี โลกทั้งโลกก็ดี ให้อยู่กนั
  เปน็ผาสุก ไม่มปีัญหาและโดยไมต่้องใช้อาชญา นั้นคอื การเมือง : เพยีง

  เท่านี้ ก็จะเหน็ได้แลว้วา่ มนัเปน็ธรรม,  เปน็ระบบหนึ่ง ในระบบการ
ปฏิบตัธิรรมชนิดหนึ่งขนองมนุษย์ทเีดียว

(ธรรมะกับการเมือง, ๒๕๔๖: ๑๗๔-๑๗๕)

ประชาธิปไตยเสรนีิยม
 ประชาธิปไตยนั้นพอจะเรยีกวา่ เป็นอุดมคตขิองการเมือง; แต่ฟงั

   ดแูล้ว มันเป็นส่ิงที่หลับตาพดู จะใหป้ระชาชนเปน็ใหญ่นี้ มันไม่มใีครจัด
  ได้ ท่ีจดักนัอยู่ทกุวันน้ี มันก็ไมใ่ชป่ระชาชนเปน็ใหญ.่ มนัมอีำนาจเพ่ือ

 ประโยชน์ของพรรค มากกวา่ที่จะเพื่อประโยชนข์องประเทศชาติ. ฉะนั้น
 เราเลิกคำว่า ประชาชนเปน็ใหญเ่สียดีกว่า; แต่มคีำเข้ามาแทนว่า 

  ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ จัดระบบการเมอืงแบบไหน รปูแบบ
ไหนก็ตามใจคุณเถอะ, ขอแตใ่หป้ระโยชนข์องประชาชนเปน็ใหญ่. 

 ถ้าประโยชน์ของประชาชนเปน็ใหญแ่ล้ว นั่นแหละ
คอืประชาธิปไตย.  ความหมายในหมู่สงฆใ์นคณะสงฆ์ ที่เรยีกว่ามี

 ประชาธิปไตยนี้ ก็มุ่งหมายถึงประโยชน์ของสงฆเ์ป็นใหญ่, ไม่ใช่ว่าเอา
  บคุคลทุกคนมารวมกนัเปน็ใหญ่ ซ่ึงมันทำไม่ได้ แม้จะมผีู้แทนมันก็ยงั

ทำไมไ่ด้. เพราะว่าผู้แทนก็โกงได้, ผู้เลอืกผู้แทนมันก็โกงได้, ฉะนั้นเรา
 จงึไมไ่ด้ผู้ท่ีประกอบไปด้วยธรรมะ ที่ทำหน้าทีน่ี้. แตท่ีนี้มาตั้งความมุ่ง

หมายกันเสยีใหม่ว่า    ใครกไ็ด้ ใครจัดก็ได้ คนเดียวก็ได้ หลายคนกไ็ด้ 
จดัไปในทางที่ใหป้ระโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ ่  ดังน้ัน เราจึงพบ

   ประชาธิปไตยแปลกๆ แต่โบราณกาล โบราณกาลโน้น ว่าเขามกีารจัด
ชนิดประโยชน์ของประชาชนเปน็ใหญ่;  โดยเฉพาะพระราชา ที่เรยีกว่า

   ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ไปอา่นดู ย่ิงอ่านดูจะย่ิงมองเห็นวา่ พระราชาผู้
 ประกอบไปดว้ยทศพธิราชธรรมนั้น เขาจะจัดทุกอยา่งใหเ้ป็นไปในทางที่

 เรยีกวา่ ประโยชนข์องทุกคนเป็นใหญ่.
 ถ้าอย่างนี้แล้ว ประชาธิปไตยมมีาตั้งแตก่่อนพุทธกาล ในยุคพุทธ

    –กาลเปน็พนัๆ ปีมาแล้ว ไมใ่ชเ่พิง่มเีม่ือฝรั่งพูดขึ้นเมื่อไมก่ี่รอ้ยปีมาน้ี ๒  
 ๓ ร้อยปีมานี้ประชาธิปไตยเด็กอมมือ, แลว้ก็พดูอย่างที่ปฏบิัติไมไ่ด้, จะ
ใหป้ระชาชนเปน็ใหญ่นั้นมนัทำไมไ่ด้. ประโยชน์ของประชาชนเป็น



ใหญ่กไ็ด้;  แมจ้ะมีเคา้เงื่อนวา่ประชาชนเคยเป็นใหญ่ บังคับพระราชาได้ 
 กจ็ัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนเปน็ใหญ่ ไม่ใช่เพื่อตนเพื่อ

  บคุคลเปน็ใหญ่ แต่ว่าเพ่ือประโยชนข์องทกุคนเป็นใหญ่ ฉะน้ันเรามีพระ
   ราชาจัดก็ได้ มคีณะบคุคลจัดกไ็ด้ ซ่ึงเคยเปน็ผลดีมาแล้ว ปรากฏเปน็

 หลกัฐานอยู่แลว้ หรือวา่  ชาติไทยเรามนักร็อดมาได้โดยระบบนี้ คือมีผู้
 นำที่จัดการปกครองการเมือง ในรูปวา่ประโยชนข์องประชาชนเปน็ใหญ่.

(ทศพิธราชธรรม, ๒๕๓๘:  – ๑๐๐ ๑๐๒) 

  โลกเรากำลังบูชาลทัธิประชาธิปไตย แต่ เปน็ประชาธิปไตยของ
คนที่เป็นทาสวัตถุ  เป็นทาสของกามารมณ์ มันก็ชวนกันเฮไปยกวัตถุ 
หรอืกามารมณ์ข้ึนเป็นพระเจ้า; มนักเ็ป็นประชาธปิไตยในทางเป็นทาส
ของกามารมณ์ของวัตถุ. ประชาธปิไตยน้ันมันดีต่อเม่ือมันเป็น

 ธรรมาธปิไตย เด๋ียวนี้เราไดป้ระชาธปิไตยมาสำหรบัทำอะไรตามชอบ
  ใจไปในทางเป็นทาสของกิเลส น้ีเรยีกวา่ ประชาธปิไตยชนดิเชอืดคอตัว

  เอง ให้มนษุย์สญูเสยีความเป็นมนษุยท์ีม่ีมนุษยธรรม แล้วกเ็ฮกนัไปใน
ทางที่เหน็แกต่ัวอย่างที่วา่มาแล้ว; เพราะว่าทุกคนเป็นโรคเหน็แก่ตัวอยู่

  แลว้ พอได้ประชาธิปไตยมา ก็เฮไปในทางเห็นแก่ตัว. ทุกคนเปน็โรค
  เห็นแก่ตวั การประชุมในท่ีประชมุนั้น มันก็โหวตไปในทางทำตามความ

เห็นแก่ตวั;  น้ีก็คือ เชือดคอตัวเอง.
 โลกกำลงัมคีวามทกุข์ยากลำบากเพราะเศรษฐกิจ เพราะสงคราม 

 เพราะอะไรมากขึน้ กเ็พราะประชาธปิไตยทำไปเพื่อประโยชนแ์ก่เนื้อ
 หนงั ทำไปเพ่ือส่วนเกินที่ไม่ควรจะเกินเหมือนที่ว่ามาแลว้ในข้อต้นๆ; 

   ผลสุดท้ายยอดของประชาธิปไตย กค็อื ลทัธิแบบ ฮิปปี้อิสมฺ, ไมไ่ด้หมาย
  ถึงตัวฮปิปี้ แต่หมายถึงความหมายของลัทธฮิิปปี้อิสมฺ คอืการบชูา

  ประชาธิปไตยในทางเนื้อหนังของตนเอง มปีรชัญาของตวัเอง เพื่อให้
  เปน็อสิระในการที่จะบชูากิเลส ไปตามอำนาจของกิเลส ที่ผมเรียกเอา

เองว่าฮปิปี้อิสมฺตามความหมายของพวกฮปิปี้.
 (เตกิจฉกธรรม, ๒๕๑๙: ๑๐๔-๑๐๕)

  ประชาธิปไตยเสรนีิยม กเ็ปิดเสรีเตม็ที่ แล้วกไ็ม่ไดจ้ำกดัความไว้
ชัดว่าเสรีอย่างไรแลว้กิเลสของคนมันก็ฉวยโอกาสที่จะเสรีไปตาม

  อำนาจของกเิลส พอมอีำนาจอยู่ในมอืแล้ว กิเลสมันก็เข้าสวมรอยท่ีจะ
 ใช้เสรีภาพตามอำนาจของกเิลส แมอุ้ดมคตจิะวาดไว้สวยงามทาง

  ปรัชญา แต่การปฏิบัตินั้นกเ็ป็นไปไม่ได้ ปรัชญาไม่มกีำลังพอทีจ่ะต้าน
ทานกิเลสได้

 เดีย๋วน้ีเมื่อดูถึงคำพดูคำน้ีแลว้ มันก็แสดงความกำกวมอยา่งย่ิง
    อยู่แลว้ว่า ทำอะไรก็ได้ ฉะน้ัน เสรปีระชาธปิไตยนี้จะต้องระวงั มันเปน็

   อนัตรายอย่างรา้ยแรงได้ เพราะวา่คนๆ ไหนก็อ้างเสรภีาพได้ คนพาล
    กอ็้างได้ บณัฑิตกอ็้างได้ ถ้าไม่ใหเ้ขากต็อ้งเรียกว่า ไม่มเีสรีภาพ ตัว
  อย่างเชน่ มปีัญหาวา่ จะสมัครเป็นผู้แทนจะต้องมพีรรคไหม? ถ้าว่าตอ้ง

 สงักดัพรรคมนักไ็ม่ใช่เสรภีาพที่สมบูรณ์ ยงัถูกกกักนัไว้อย่างใดอย่าง



    หนึ่ง อย่างนี้เป็นต้น น่ีเปน็เรื่องเบ็ดเตลด็เล็กๆ น้อยๆ พูดพอใหเ้ป็นตัว
  อย่างวา่ เสรีภาพนี้ทำยาก เพราะมนัยงัอยู่ใต้อำนาจของกิเลสของแต่ละ

คนอยู่นัน้เอง
  อน่ึง ถ้าจะถามว่าคนในโลกนี้เขาหมดกเิลสกนัหรอืยงั กย็อมรบั

   ว่ายังมีกเิลส ถึงแมจ้ะรวมกลุม่กนัทั้งโลก กเ็ป็นกลุ่มของคนมีกเิลส ก็ใช้
  กนัอย่างมกีิเลส ฉะนั้นประชาธิปไตยชนิดน้ียงัไมป่ลอดภยั เพราะ

 สำหรับคนท่ีมีกเิลสกย็่อมรวมหัวกนั เพื่อใหก้ิเลสได้โอกาสบญัญตัิอุดม
 คติของมันนั่นเอง

(ธมัมกิสงัคมนยิม, ๒๕๔๒: ๕๑-๕๒)

เผด็จการ
ทีนี้ก็มาถึงคำที่กำกวม  ที่สุด เข้าใจผิดๆ  ที่สดุ  คือคำว่า เผด็จการ

  พอพูดว่า เผด็จการๆ มนักห็มายถึงเผด็จการทรุราชไปเสียหมด; นั่นมัน
คนโง่. คำวา่เผด็จการไมจ่ำเปน็จะตอ้งเป็นของทุรราช เปน็ของพระ

   ราชาที่ดี ที่จัดประโยชน์ของประชาชนเปน็ใหญ่ แต่ใช้วิธเีผด็จการ คือ
  ใหม้ันรวดเรว็ ให้มนัเฉยีบขาด ให้มนัถูกต้อง. ถึงแมร้ะบบประชาธปิไตย

   กเ็ถิด ถ้าวา่เม่ือมันตกลงกันอย่างไร จะเอากันอย่างไรแล้ว ก็ต้องใชว้ธิี
  เผด็จการ คอืทำให้เปน็อย่างๆ น้ันได้โดยเฉียบขาดและโดยรวดเร็ว; 

  ฉะน้ันลัทธิประชาธิปไตยกเ็อาวิธเีผด็จการไปใช้ได้ ใหม้ันรวดเรว็ ให้
 มนัทันใจ ตามหลกัของประชาธิปไตย.  แตถ่า้เราจะเอา ประโยชน์ของ

 ประชาชนเป็นใหญแ่ล้ว ไม่ต้องใชค้ำว่าประชาธิปไตยกย็ังได้ คอืให้มนั
 เปน็ถูกต้องตามธรรม ตามกฎของธรรมชาติของความจรงิ

ของธรรมชาติ. ใหจ้ดัไปในลักษณะท่ีประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ ่
โดยพระราชาคนใดคนหนึ่งกไ็ด้.

เดีย๋วน้ีเผด็จการแล้ว  กห็มายถึงทรุราช เป็นอัตตาธิปไตยของคน
บางคนไปเสยีหมด;  น่ันไม่ใหค้วามยุติธรรมแกค่ำว่าเผด็จการ ซ่ึงเป็น

 ของกลางๆ จะเอาไปใช้อะไรกไ็ด้.  เหมือนมดีที่คมน่ี จะเอาไปฆา่ใครก็
ได้, จะเอาไปใชท้ำเคร่ืองไมเ้ครื่องมือทำมาหากินอะไรก็ได้. ฉะน้ัน
เผด็จการอย่าถูกมองวา่เป็นส่ิงเลวรา้ย, ถ้ามันเป็นเผด็จการของผู้มี

 ปญัญากรุณาแล้ว มันย่ิงประเสริฐ. เผด็จการนั่นแหละมันคุ้มกะลาหวั
 ของคนเป็นอันมากอยู่ คือเผด็จการของพอ่แม่, เผด็จการของครบูา

อาจารย์, กระทั่งวา่เผด็จการของพระราชาผู้ทรงทศพธิราชธรรม.
  ถ้าไม่ได้รับการกระทำอย่างเผดจ็การของพ่อแม่ เด็กๆ กไ็ม่เปน็ผู้

เปน็คนดอก,   หรอืของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกนั หมายถึงที่ดีที่ถูกนะ ไม่
 ใช่ว่าพ่อแม่เป็นบ้า หรือครเูป็นบา้, ไมใ่ช่. บดิามารดาที่ถูกต้อง, ครูบา

อาจารย์ที่ถูกต้อง,  แลว้ก็เผด็จการแกลู่กหรือแก่เดก็ใหม้ันถูกตอ้ง แล้ว
 มนักด็ี มนักร็อดกนัมาจนทุกวันน้ี.  เราเรียกว่า เผด็จการของความถูก

ตอ้ง, เผด็จการของพระธรรม;  น่ันเป็นของที่จำเปน็อย่างย่ิงที่จะต้องมี มิ
  ฉะน้ันแล้วจะวินาศกนัหมดแหละ เพราะว่าเด็กๆ มนัจะรู้อะไรด้วยตน



เองไมไ่ด้,   มันต้องชกันำ เมื่อชกันำไมไ่ด้ มันกต็อ้งใชว้ธิีที่ทำให้ชักนำได้ 
มนักม็ีลักษณะเป็นเผด็จการ.

 นี่เรารอดตัวกนัมาได้ โดยคุณค่าของเผด็จการ ในยคุสมัยที่ยงั
   เด็กยังเล็ก โดยบิดามารดาครูบาอาจารย์ กระทั่งถา้มีพระราชา ที่

ประกอบไปดว้ยทศพธิราชธรรม, แลว้  ขอใหใ้ช้เผด็จการเถิด จะเป็นฟา้
สางทางการเมอืง.   เผด็จการไม่ใช่ลทัธิ ไม่ใช่ตวัลัทธิ เผด็จการไมใ่ชต่ัว
อดุมคติ;   แตเ่ป็นเคร่ืองมอื ที่จะเอาไปใช้กบัลัทธิอะไรกไ็ด้ ไปใช้กบัอดุม

 คติอะไรก็ได้ มนัจะไดเ้ร็วดี,  เป็นเคร่ืองมือวิเศษ ที่จะใชใ้ห้อดุมคติ
สำเร็จไปโดยเร็ว.

 พูดสรุปความว่า  ถ้าจะตอ้งจัดการกับกเิลสแล้ว ก็ขอให้ใช้เผด็จ
การเตม็ที่ ยิ่งกวา่เผดจ็การใดๆ. ถ้าเราจะตอ้งเข้าไปปราบปรามกเิลส 

  ควบคุมกิเลส ต้องใช้เผดจ็การเต็มที่ สุดเหวีย่งเลย; นี่เรียกว่าการเมือง
   ภายใน ในใจของบคุคล ที่มนัจะออกมาเป็นการเมืองภายนอก ของ

สงัคมหรอืของโลก, ขอใหม้ีความเฉยีบขาดต่อส่ิงทีไ่ม่พึ่งปรารถนา.
 (    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์  (  ตอน๒  )  , ๒๕๒๙: ๑๑๖-๑๒๐)

  อย่ากลัวคำวา่ เผดจ็การๆ จนไมล่ืมหลูืมตาไปเสียเลย
 ธรรมะเผดจ็การไมเ่ป็นไร พระพทุธเจ้ากเ็ป็นผู้เผด็จการในการ

ปกครอง   เพราะทา่นมีธรรมะ มีธรรมะมหีน้าท่ีของพระพุทธเจา้ ดำเนนิ
  งานเป็นผู้เผดจ็การโดยธรรมะ เผดจ็การอย่างน้ีมันเร็ว มันดีกวา่

 ประชาธิปไตยโอ้เอ้ของคนโง่ท่ีดงึกนัไปดึงกันมา
 พระพุทธองค์ทรงเผด็จการทั้งภายในและภายนอก ในภายใน

  เผด็จการกิเลสส้ินเชิงแล้ว กป็กครองคณะสงฆ์อย่างเผด็จการ มี
 พระองคอ์ยู่เหนือวินัยเรยีกวา่อยา่งน้ีกไ็ด้ เป็นเผดจ็การอาศัยส่ิงท่ีเปน็

 ไฟเผากิเลสหรือตบะ มนัจึงเป็นเหตุใหท้ำได้อยา่งน้ัน
 แมจ้ะเรียกกนัมาในชัน้หลงัว่าสงฆเ์ป็นใหญ่ๆ กค็ือสงฆน์ัน้อาศัย

   ธรรมะเป็นผู้เผด็จการ สงฆ์จึงเป็นใหญ่ สงฆ์ประกอบด้วยธรรมะ มี
  ธรรมะเป็นผู้เผด็จการ ประกอบดว้ยธรรมะ แล้วให้ธรรมะเป็นผู้เผด็จการ 

  อย่างอ่ืนไม่เอา อย่างอ่ืนปัดท้ิงไปหมด ให้ธรรมะเป็นผู้เผด็จการ
(ทศพิธราชธรรม, ๒๕๓๘:  – ๑๐๐ ๑๐๒) 

อธิปไตยในทางธรรม
  พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสธรรมะไว้หมวดหนึ่ง เรยีกวา่ การปฏิบัตทิี่

   เพง่เลง็ความเปน็ใหญ่ ๓ ประการ : ปฏิบตัเิพง่เล็งตัวเองเปน็ใหญ;่ ปฏิบัติ
เพง่เลง็โลกเป็นใหญ่; ปฏิบตัเิพง่เล็งธรรมะเป็นใหญ่;   รวมเป็น ๓ ข้อ.

 ข้อแรก ปฏิบัติเพ่งเล็งความเหน็แกต่ัวเอง เอาตวัเองเปน็ใหญ่นี้
เรยีกวา่เป็นอตัตาธิปไตย  การปฏิบตัิเอาตัวเองเป็นใหญน่ี้ ถ้าเป็นไปใน

  ทางถูก อย่างดีก็เป็นเพยีงศีลธรรมที่พอดูได้ แต่ส่วนมากกต็อ้งเป็นไป
  ในทางกิเลส เพราะความเหน็แกต่ัวนั้นเปน็กเิลสอยู่แลว้ แล้วการปฏิบัติ

  ไปด้วยความเห็นแก่ตัว ก็คือการไปสู่การตามใจตวั หรือเหน็แกก่ิเลส
  เปน็ส่วนใหญ่ ฉะนั้นอตัตาธิปไตย จึงเป็นไปในวิสยัของกเิลสมากกว่าที่



    จะเปน็ไปในทางทีถ่กู จงึเป็นข้ันต้น หรือข้ันตำ่ หรอืข้ันหยาบ เรียกว่า 
ปรารภตนแล้วจงึปฏิบตัิ.   เมื่อหนกัเข้าๆ กค็่อยๆ เลื่อนไปในทางที่จะตาม

  ใจตัวเอง คือตามใจกเิลส เราควรจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง. ที่อาตมาได้
  เคยกลา่วในตอนต้นๆ ที่วา่พทุธศาสนาเพ่งเล็งตัวเองเป็นหลักน้ัน ไม่ใช่

 ตวัเองชนดินี้ :  ที่วา่พทุธศาสนาเพ่งเล็งตัวเองเป็นหลัก ศีลธรรมเพง่เลง็
 คนทั้งหมดเปน็หลกันั้น คำวา่ตัวเองเปน็หลกัในการปฏบิัตศิาสนานั้น 

หมายถงึการที่จะตอ้งปฏบิัติตวัเองใหเ้ป็นไปตามทางธรรม. สว่นคำวา่
 เอาตัวเองเป็นใหญ่ ในที่นี้หมายถึงตัวเองที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา 

  คอืตัวเองที่มกีิเลส แล้วทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลส อยา่งน้ีเรยีกวา่
 ปรารภตวัเองเปน็หลกั ปรารภกิเลสเป็นหลัก; ถ้าพูดให้ชดักค็อืปรารภ

 ประโยชน์ส่วนได้ของตนเป็นหลัก เรียกว่าอตัตาธิปไตย.  ต่ำมาก หยาบ
 มาก หรือเลวมาก.

   ข้อสอง ที่สูงข้ึนมา เรียกวา่  โลกาธิปไตย ปรารภความต้องการ
ของโลกเป็นหลัก    นี้เพ่งเล็งถึงการทำใหถู้ก ใหด้ี ใหง้าม ตามที่โลก

   สรรเสริญมุง่ผลเป็นเสียงสรรเสริญ เกียรติยศ เกียรตคิณุ มากกวา่ที่จะ
   มุ่งผลเปน็วัตถุ แต่แล้ววัตถกุ็ต้องมาเอง ไมต่้องสงสัย เพราเมือ่มี

 เกยีรติยศเกียรติคุณแล้ว มนักย็่อมดึงวัตถุมาเอง. แตว่า่ความมุ่งหมาย
 อนัแท้จรงิน้ันปรารภเสียงสรรเสริญเกียรติยศจากโลกเปน็หลกั เรยีกว่า

  โลกาธิปไตย ค่อยยงัชั่วข้ึนมากกว่าข้อแรก เพราะการทีค่นเราทำอะไร
  ใหโ้ลกเขานบัถือได้นัน้ จะต้องควบคุมตัวเอง จะต้องเสยีสละการเหน็

  แกต่ัวอยู่มาก แมไ้ม่หมดกม็ากทเีดียว มนัจงึจะไดก้ารปฏบิัตทิี่เปน็
 โลกาธิปไตย จนได้อยู่เหนอืการเคารพนับถือของคนทั้งโลก. ระดับนี้

   เปน็สิง่ที่ทำได้เตม็ที่ ในเร่ืองของศลีธรรม ในข้ันศลีธรรม แต่ในเร่ือง
    ของศาสนาก็ยังไม่นยิม แม้นยิมบา้ง ก็ถือเป็นข้ันตน้ๆ ต่ำๆ แต่ไมถ่อืว่า

   เปน็ความผิด ไม่ถือวา่เป็นบาป เพราะว่าไมม่ีการหลอกลวง ไม่มกีาร
   เบยีดเบียนตน และผู้อ่ืน เราผู้อยู่ในวสิัยโลก อาจจะยึดถือเป็นหลักได้

 โดยมาก หรือโดยส่วนใหญ่.
  ข้อสุดท้าย คือข้อสาม เรยีกวา่การปฏบิัตทิีป่รารภธรรมะเปน็ใหญ่. 

   คำวา่ธรรมะ ได้อธบิายไวแ้ล้วในท่ีต่างๆ ว่ามีความหมายกวา้ง แตถ่า้
   สรุปแล้วก็คอืความจรงิ หรือความสัตยจ์ริง หรอืความถูกต้อง หรอืความ

 ยตุิธรรม หรือความงดงามตามทางธรรม. ถ้าพูดให้ตรงความหมายที่สดุ 
   กค็ือเพ่ือความดับทุกข์โดยตรง นี้ เรียกว่าธรรม ในที่นี้. ธรรมาธิปไตย

   แปลวา่ถือธรรมะเปน็ใหญ่ คือปรารภความจรงิ ความถูกต้อง ความดี 
  ความยตุธิรรม ความดับทุกข์ที่ถูกตอ้งแทจ้ริงส้ินเชงิเปน็ใหญ่ นีไ้ด้แก่ไม่

  ปรารภความเห็นแก่ตน ไมป่รารภความต้องการของโลก ไม่ปรารภ
   เสยีงสรรเสรญิของโลก แต่วา่ปรารภความดี ความจริง ความงาม 

 ความถูกต้อง ความยุติธรรมทีส่ามารถจะดับทุกข์ได้ส้ินเชงิ. 
(หลกัปฏิบตัทิี่สำคญัในพทุธศาสนา, ๒๕๔๒: ๖๕-๖๗)

สงัคม



 คำวา่ “ ” สงัคม นี้เป็นภาษาบาลี;  ตามตวัหนังสือก็แปลวา่ ไปด้วยกนั 
 ถ้าถือว่ามาจากคำวา่ สมาคโม ก็แปลว่า มารว่มกนั, มารวมหัวกนั, นี้

 ตามตวัหนังสือ ถ้าถือเอาความหมายของตัวหนังสือ  นั้นๆ ก็หมายความ
ถึง  การท่ีเข้าเก่ียวข้องกัน หรือมีความสมัพันธ์กันนั่นเอง. บางทีเราก็

 เรยีกวา่ สหาย ซ่ึงแปลว่า ไปด้วยกัน,  หรือเรียกว่า มติรภาพ-ภาวะแหง่
ความเป็นมติร.   นี้คือความหมายอันแทจ้ริงของคำวา่สังคม หรือ สมาคม
…

  ถ้าพูดกันในฐานะท่ีเปน็สจัธรรม ก็จะพูดไดว้า่ การสังคมกันน้ัน 
เปน็สิง่ที่มนุษย์จะหลกีเล่ียงไมไ่ด้,  เปน็สิง่ที่ต้องทำ เพื่อความอยู่เปน็ผาสุก 

 มคีวามเจริญย่ิงๆ ข้ึนไปของหมู่มนุษย์นั่นเอง. แตถ่า้พดูในฐานะเป็น
  ธรรมสัจจะ ก็พูดถงึกริิยาอาการที่จะต้องทำ คือทำอยา่งไรจึงจะสำเรจ็

 ประโยชน์ตามความหมายของคำน้ันๆ  ถ้ามันเป็นส่ิงทีต่อ้งทำ แล้วกจ็ะ
 ทำอย่างไร จงึจะไดร้ับผลตามความมุ่งหมายอันน้ัน?

(อะไรคอือะไร  ?  , ๒๕๒๖:  – ๗๔ ๗๕)

 ที่นี้ก็ดตู่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งว่า  ขอบเขตสังคมในหลายๆ ระดับ 
นั้นมันมีอยู่อยา่งไร?  ข้อนี้ขอใหเ้ข้าใจอย่างที่กล่าวมาแล้วว่า แม้พวก
พืชพันธ์ุพฤกษาทั้งหลายก็ยงัมีการสงัคม, สตัวเ์ดรจัฉานกม็ีระบบสงัคม, 
คนหรอืมนุษย์นี้ต้องมรีะบบการสังคมท่ีดีหรือสูงข้ึนไปกว่าน้ันมาก, และ
แม้ ธรรมชาติทั้งหลายกย็ังต้องมกีารสังคม.

 อย่างที่กลา่วถึงเป็นส่ิงแรกวา่ในระบบสุริยจักรวาลหน่ึงๆ ดวง
 อาทติย์ และดาวเคราะหท์ั้งหลายก็อยู่กันอยา่งระบบสังคม, ไมเ่คยแยก

จากกนั,  ไมเ่คยเว้นการเก่ียวข้องกัน ยังมกีารสัมพันธ์กัน. และใน
  ระหวา่งดาวพระเคราะหห์นึง่ๆ ก็ยงัมรีะบบสังคม อย่างว่าดวงอาทติย์ที่

มตี่อโลกอยา่งไร, หรอืดวงจันทร์ที่มตี่อโลกน้ีอย่างไร; ดวงอาทิตยเ์ป็น
   ตวัแม่ยกเวน้เสยีกไ็ด้ ตัวลูกๆ อย่าง  ดวงจันทร์กบัโลกนี้ กย็ังมีความ

สมัพนัธก์ันอยา่งไร.
 ท่านทั้งหลายกค็งจะมีความประหลาดใจ ที่ความสมัพนัธน์ั้นเป็น

   อย่างสมำ่เสมอ จนเราสามารถวางระบบปฏิบตัิได้ เปน็การถาวร เป็น
 การล่วงหน้า และยังมีอทิธพิลที่สัมพันธ์ตอ่กนัและกนั;  เชน่ว่า ถ้าปราศ

  จากเสยีซ่ึงดวงจันทรแ์ล้ว ในโลกนี้ก็จะไมม่ีน้ำข้ึนหรอืนำ้ลง ดงัน้ีเปน็ต้น, 
 หรอืว่าถ้าปราศจากอะไรบางอย่างแล้ว กจ็ะไม่มฤีดูกาลอย่างนี้เป็นต้น; 

มคีวามสัมพันธ์กนัถงึขนาดนี้.   แต่ความเป็นอยู่ หรือ ความรอดอยู่ได้
 ของสิ่งเหลา่นี้ ก็เพราะการสัมพันธ์กนัอย่างถูกต้องของธรรมชาติ 

นั่นเอง.
  สรุปความว่า แม้แตธ่รรมชาตแิท้ๆ กย็ังต้องสัมพนัธ์กัน, คนก็ยัง

ตอ้งสัมพันธ์กนั, สตัวก์็ยังต้องสัมพันธ์กัน. พชืพนัธุ์พฤกษาชาติทั้งหลาย
 กย็ังต้องสมัพนัธก์ัน   การที่มันต้องสมัพันธ์กันนี้ เราจะเรยีกวา่ สังคม, 

 หรอืการคบหาสมาคมกนั เพราะมีการเกี่ยวเนื่องกัน. รายละเอียดทั้ง



  หมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นสัจธรรม คอืความจรงิ หรือกฎเกณฑ์อนัเปน็
หลกัที่มอียู่ในระหวา่งส่ิงเหล่านี้.

(อะไรคอือะไร  ?  , ๒๕๒๖:  – ๘๑ ๘๓)

 การท่ีจะประพฤติใหส้ำเรจ็ประโยชนใ์นการสังคมกนั ขอ้แรกที่สุด
 จะขอร้องใหร้ะลึกนกึถึง  อุดมคตขิองพุทธบริษทั ข้อแรกหรือขอ้ใหญท่ี่

  สดุ กว้างขวางที่สุดคือหลักเกณฑ์ที่ว่า ใหถ้อืว่าสิ่งท่ีมีชวีติทั้งหลายท้ังปวง 
ลว้นแต่เปน็เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดทั้งส้ิน.

  เดีย๋วน้ีเรามองเหน็ว่าโลกใบนี้ เขาไมถ่อืกนัอย่างนั้น คอืไปถือ
  ตามที่ศาสนาต่างๆ ไดเ้คยสั่งสอนไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นเพ่ือนทุกข์เกิด

แกเ่จ็บตายดว้ยกันทั้งหมดทั้งส้ิน.  บางศาสนาก็ใช้คำว่า เป็นพ่ีน้องกนั 
เหมอืนกับวา่เกิดมาจากบดิามารดาเดียวกัน. ในพุทธศาสนา เราให้

 ความหมายว่า เป็นเพ่ือนในฐานะที่เป็นเพ่ือนเกดิแกเ่จ็บตายด้วยกัน, มี
การปรุงแต่งตามกฎเกณฑแ์หง่อทิปัปัจจยตาด้วยกนั, เปน็เพื่อนเกิด
เพื่อนแก่เพื่อนตายด้วยกัน; เพราะวา่ต้องเปน็อย่างเดียวกัน, เพราะวา่มี

   ปญัหาเหมือนกนั จึงไม่มีจิตใจที่จะเบียดเบียนกนั หรอืทำลายกนั มแีต่
 จะช่วยกนั ดงันี้. ทุกศาสนากส็อนมคีวามหมายอย่างนี้, โลกในสมัยหน่ึง

เคยยึดถอืหลักเกณฑอ์ย่างนี้, ในสมยันั้นคนในโลกมคีวามเหน็แกต่ัวนอ้ย 
เพราะสิ่งท่ีมายั่วใหเ้ห็นแก่ตัวยงัมนี้อย.

(อะไรคอือะไร  ?  , ๒๕๒๖:  – ๘๔ ๘๕)
 

สงัคมนยิมกับสว่นเกนิในพทุธศาสนา
 ทีนี้เราก็มาดูระบบสังคมนิยมในพทุธศาสนากนัเสยีที พระพทุธ

 เจ้าเองท่านมหีลักหรืออุดมคตเิป็นสังคมนยิม แต่วิธีปฏิบตัิงานของท่าน
 เปน็เผดจ็การ กจิกรรมในคณะสงฆก์็เลยมีหลกัการเป็นอย่างนั้นหมด 

  ขอให้ดูสงัคมนยิมอย่างนี้บ้าง สำหรับวนิัยพระสงฆ์นั้นบญัญตัิไว้ชดั ขืน
 แสวงหามาขืนกินขืนใช้ ขืนเอาไวเ้กินความจำเป็นสักกระเบียดน้ิวเดียวก็

   เปน็ความผิด หรือเป็นอาบตัิ ดังเชน่ :- 
      เครื่องนุ่งห่ม มไีด้เพียง ๓ ผืน พอมผีืนท่ี ๔ มาแล้วถือกรรมสิทธ์ิก็

  จะเปน็อาบัตเิป็นโทษจะแสดงโทษนั้นได้ดว้ยการสละผืนที่ ๔ นั้นไปให้
    แกส่ังคม คือ ใหแ้ก่สงฆเ์ป็นส่วนรวมกอ่น แล้วจึงแสดงอาบัตไิด้ นีเ่รียก

  ว่าเคร่ืองนุ่งหม่กแ็ล้วกนั จะหาหรือมีเกนิจำเป็นไม่ได้ เพื่อวา่จะได้มหีล่น
 เหลอืไปยงัผู้อ่ืน นี้จัดเปน็เจตนารมณข์องสังคมนิยม

   ข้าวปลาอาหาร กส็ะสมไม่ได้ กกัตนุไมไ่ด้ เก็บอาหารไว้คา้งคนื
  เปน็อาบัติ เพราะเป็นการสะสม ฉะนั้นจะแสวงหาหรือรับหรือสะสมข้าว

 ปลาอาหารอะไรไมไ่ด้ทั้งน้ัน ต้องมพีอกินไปเฉพาะวันเท่าที่ท้องมี 
อาหารก็ตอ้งเหลือไปยังผู้อื่น

  ที่อยู่อาศัย นี้ถ้าถือตามวินยั พระจะสร้างกุฏิที่อยู่อาศัยได้เอง
  เพยีงขนาดประมาณ ๗ X   ๑๒ ฟุตเท่านั้น เท่ากับห้องน้ำที่เห็นอยู่ตรง

  โน้นน่ันแหละ ถ้าขืนสร้างเกนิกวา่น้ันกต็อ้งเป็นอาบตัิเป็นโทษ เพราะวา่
 เกนิไปกว่าที่ภกิษคุวรจะได้ หรือควรจะเอาจะใช้



  ขอพูดเลยไปถึงยารักษาโรค มีวินัยบญัญตัิไว้ว่า ภิกษุที่สบายอยู่
 ฉนัยานีเ้ป็นอาบัติขอใหดู้ที่พระพทุธเจ้าท่านวางหลักเอาไว้ พระสบายดี

  ไปกินยาเล่นนี้เป็นอาบตัิ ไม่จำเป็นก็ไมใ่ห้กนิยาเลย แลว้ยาที่กนิกก็ินยา
      ที่งา่ยที่สดุคือ มูตร คูถ เถา้ ดิน หรืออุจจาระ ปสัสาวะที่มอียู่ตาม

  ธรรมชาตินั้นมุ่งหมายให้ใช้เป็นยาก่อน รวมความแล้วเปน็ว่า เอาเกิน
  ฐานะไมไ่ด้ เอาดีไม่ได้ เอาเกนิความจำเป็นไม่ได้

  รวมความแล้วเปน็อนัว่า ทุกอยา่งเอาเกนิไมไ่ด้ เอาดเีกินความจำ
  เปน็ไมไ่ด้ พวกเหลือเฟือฟุ่มเฟอืยท้ังหลายจึงไม่มี มนักเ็ลยรว่งหล่นไป

  ยงัผู้อ่ืน ก็เปน็สงัคมที่ไม่ขาดแคลน นี้ดูหลกัเกณฑท์างพระสงฆว์า่เป็น
   อย่างนีก้่อน คือ ไม่มทีางท่ีจะเอาส่วนเกินได้ แลว้อย่าลืมว่าในทุก

 ศาสนาก็มุ่งหมายอยา่งน้ี แมท้างศาสนาครสิเตียนหรอือะไรอ่ืนกม็ุ่ง
    หมายว่า ถ้าเอาส่วนเกินแสวงหาเกิน เก็บไว้เกนิ มีเกิน กนิเกนิละกบ็าป

  แลว้ ผิดความประสงค์ของพระเจ้าแล้ว เพราะมนัสร้างความเห็นแก่ตัว 
 ศาสนาเหล่าน้ีถือหลักเหมือนกนัหมด เชน่เดยีวกับที่พุทธศาสนาถือ

     หลกัอยู่ว่า สตัว์ทั้งหลายท้ังปวงเป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกนั
 ทั้งหมดท้ังสิน้

(ธมัมกิสงัคมนยิม, ๒๕๔๒: ๖๖-๖๘)

 ทีนี้ก็จะพูดถงึ เหตปุัจจยั  อีกอันหน่ึง ซ่ึง จะทำให้เกดิสังคมธรรมท่ีด ี
  กค็ือวา่ทกุคนเม่ือยอมรบัหลกัเกณฑอ์ันน้ีแลว้ ก็จะอธิษฐานจิต สมา

ทาน  ศีลขึ้นมาสักข้อหน่ึงวา่เราจะไม่แตะตอ้ง บรโิภคใชส้อยส่วนเกิน 
 คอืจะถือศีล ไมแ่ตะต้องสว่นเกิน. อะไรที่มันเกินความจะเป็นสำหรับ

 ความเป็นมนุษย์แล้ว กถ็ือว่าเป็นส่วนเกนิ; เราก็จะไม่แตะต้องส่วนนั้น: 
 การกินดี แพงเกนิ,  การแต่งตวัดี แพงเกนิ, การเปน็อยู่ในบ้านเรอืนดีเกิน 

แพงเกิน,    หรืออะไรก็ตาม ที่มนัเป็นการไมจ่ำเป็นด้วย หรือดีเกินไป แพง
 เกนิไป ใหถ้ือว่าเป็น  ส่วนเกิน ซ่ึงล้วนแต่  ทำให้เกดิกิเลส และเห็นแก่ตวั.

  สว่นเกนิเหล่าน้ี จะเว้นเสียเท่าไรกจ็ะมีอะไรเหลือ เหลือสำหรบัจะ
…สงเคราะห์ผู้อ่ืน

 อาตมาได้เคยอธิบายใหฟ้ังมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่า อุโบสถ
   ศลีหรอืศีล ๘ นั้น คอืศีลที่หา้มการบรโิภคอาหารส่วนเกนิ, ห้ามการใช้ที่

นั่งท่ีนอนเครื่องใชไ้ม้สอยในบ้านเรือนที่เปน็สว่นเกิน.  อยู่อย่างถือศลี ๘ 
 หรอืถือศีลอุโบสถแลว้ ไม่มทีางที่จะทำอะไรให้เกนิ; ฉะน้ันจึงมีสว่นที่จะ

เหลอืสำหรับจะช่วยผู้อื่น, หรอืจะช่วยบำรงุพระศาสนา, หรือแม้แตว่า่จะ
 เปน็เครื่องชว่ยตัวเอง ชว่ยครอบครัวของตวัเอง.

อย่าใหอ้ยูใ่นสภาพที่เหมือนกับว่าตกนรกทั้งเปน็; เพยีงแต่ว่าหยุด
  กนิเหลา้เสีย หยุดสบูบหุร่ีเสยี คนที่เงินเดือนไม่พอใช้ก็จะพอใช้ข้ึนมา 

อย่างนีเ้ป็นตน้.  ถ้าหยุดใหม้ากไปกวา่นั้น เงนิกจ็ะเหลือใชส้ำหรบัเปน็
หลกัทรพัย์, เวลาเรี่ยวแรงกจ็ะเหลือพอสำหรบัไปช่วยผู้อื่น. 

 (อะไรคอือะไร  ?  , ๒๕๒๖:  – ๙๑ ๙๓)

ธมัมกิสงัคมนยิม



  อาตมาก็พูดกับเขาบ้างเหมือนกัน ว่า เราตอ้งการระบบการเมอืง
ที่เหมาะสมกับเรา.  อาตมาเคยเขียนและเคยเสนอออกไปเล่นๆ มคีนเอา

  ไปพิมพ์ขายกม็ี ว่าการเมืองที่เราชอบคอื ระบบ
ธมัมกิสงัคมนยิมแบบเผดจ็การ.

สงัคมนยิม  คอืว่าอย่าไปนิยมประโยชนข์องคนเป็นคนๆ ขอให้
นยิมประโยชน์ของทุกคน;  ระบบน้ีเรยีกวา่ สังคมนิยม. ธมัมกิ แปลวา่ 

 ประกอบด้วยธรรม สังคมนยิมของเราต้องประกอบด้วยธรรม, ดว้ยธรรมะ 
 ไมใ่ชส่ังคมนิยมที่ประกอบอยูด่ว้ยความเห็นแก่ตวั คือสงัคมนยิมทั้ง

หลายที่มอียู่ในโลกปัจจบุันน้ี.  ปจัจุบนัเขาก็มสีังคมนยิม ระบบสังคมนิยม 
 แตว่า่เหน็แก่ประโยชนข์องตัว หรอืว่าอย่างนอ้ยของประเทศใดก็เห็นแก่

ประเทศน้ัน, ไมเ่หน็แกป่ระเทศอ่ืน, ไม่เห็นแก่พวกอ่ืนท้ังโลกอย่างนี้ไม่
ใช่สงัคมนิยม.

 ถ้า สงัคมนิยม  ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของคนทกุคน กระทั่งถึงของ
สตัวเ์ดรจัฉาน;   จะไมเ่อาเปรียบ ไม่เบยีดเบยีน แม้กระทั่งสตัว์เดรจัฉาน 

 เพราะมันก็เป็นสัตวส์ังคม อยู่รว่มโลกด้วยเหมอืนกัน.  ฉะนั้น สงัคมนยิม
ของชาวพทุธจึงกว้าง อย่างนี้.   แล้วใช้คำว่า ธัมมิก ประกอบเข้าไปข้าง

  หนา้ เป็น   ธมัมกิสงัคมนยิม คอื ต้องประกอบอยู่ดว้ยธรรม, ความถูกตอ้งที่ 
   มรีากฐานอยู่บนความรกัความเมตตา ว่าทุกคนเปน็เพื่อนเกิด แก่ เจบ็ 

 ตาย ด้วนกัน;  น่ีอย่างนี้เป็น ธัมมิกสังคมนยิม.  แต่เขาไมถ่ืออย่างนี้ เขา
 เอาประโยชนข์องฉันเป็นใหญ่ ทั้งสังคมมันก็เปน็สงัคมเฉพาะกลุ่ม 

 เฉพาะพวก มันไม่ใช่ทั้งหมด. แลว้คนคนเดียวมันก็ถอืระบบสังคมนิยม
ไมไ่ด้,  มนัรวมกนัเข้าต่างหาก มันจึงเป็นสังคมนยิมได้. แต่แล้วทุกคนก็

 เห็นแก่ตวั เป็นระบบสังคมนยิมทีไ่ม่ประกอบไปดว้ยธรรมะเลย. 
  แลว้มีแถมทา้ยว่า แบบเผดจ็การ ธมัมกิสงัคมนยิมแบบเผดจ็การ 

  อาตมาเติมคำว่า แบบเผดจ็การ เข้าไป.  พวกนักศึกษาหนุ่มๆ ทั้งหลาย
   เขาเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ บางคนเหน็ด้วย บางคนไม่เห็นด้วย คนที่ไม่

   เห็นด้วยเขาก็ว่า บ้า เผด็จการกลับมาแลว้ วา่อาตมาดึงเอาเผดจ็การ
กลับมาแลว้;  เพราะเขารู้จักแต่เผดจ็การของพวกทุรราชเลวรา้ย และถือ
เปน็อดุมคติทางการเมืองระบบหนึ่ง.

   เราวา่ ไมใ่ช่ คำว่า   เผด็จการ ไมใ่ชร่ะบบการเมอืง ระบบหน่ึง; มนั
 เปน็เครื่องมือ เอาไปใชอ้ะไรกไ็ด้; แมแ้ต่บดิามารดาจะต้องใช้กบับุตรก็

ได้, หรือครบูาอาจารย์จะตอ้งใชก้ับนักเรียนกไ็ด้,  น่ันเรียกว่า เผด็จการ 
  เพื่อใหม้ันรวดเร็วให้มนัถูกต้อง ใหม้ันซ่ือตรง อยา่ให้มนัเอาเปรยีบ

เทียบกันได้. นี้ ระบบสังคมนิยมของเรา นอกจากจะประกอบไปดว้ย
ธรรมะแล้ว  ตอ้งเผด็จการ โดยธรรมะ  นั่นเอง ก็เลยไม่ผิดพลาดเสียหาย

 อะไร ให้ธรรมะเป็นผู้เผด็จการ.
 อย่าลมืว่า  เรารอดตัวกันมาได้ เพราะเครื่องมือเผดจ็การของ

 บดิามารคา ของ  ครบูาอาจารย์ ที่เคยเฆ่ียนตีเรามา, เคยบงัคบัเราอย่าง
เฉยีบขาด  ว่าอย่างนี้ทำได้ อย่างน้ีทำไมไ่ด้. นี่ควรจะขอบคุณระบบเผดจ็



  การ ท่ีเปน็เพยีงเครื่องมือเท่าน้ันแหละ ที่มนัคุ้มครองเรามาให้เปน็เดก็ดี
  มา เป็นคนดีมา อยูไ่ด้จนบัดนี้; เพราะบิดามารดาของเราไดใ้ช้เคร่ืองมอื

เผด็จการอย่างถูกต้องแกเ่รา.  พออธิบายอย่างน้ี ดเูงียบกนัไปหลายคน 
 พวกนกัศกึษาที่เคยดา่อาตมาวา่ เป็นนักเผด็จการ.

(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์  (  ตอน๑  )  , ๒๕๒๙: ๕๐-๕๒)

 ทีนี้เราจะดูต่อไปโดยจำกัดใหแ้คบเข้ามา อย่าใหม้ันใชก้ิเลสชนิด
  “ ” นั้นได้ เรากจ็ะนกึถึงคำว่า สังคมนิยม ซ่ึงเป็นเร่ืองตรงกันข้ามกับเสรี

   นยิมทีเ่ล็งถึงบคุคล ปัจเจกชน ต่างคนต่างมเีสรี แต่พอมาถึงคำวา่ 
“ ”  สงัคมนยิม จะทำอยา่งน้ันไม่ได้ เพราะต้องดูประโยชน์ของสังคม 

 ตอ้งดูปัญหาของสงัคมนี้จึงเป็นสงัคมนยิมท่ีปลอดภัยเข้ามาชั้นหนึ่ง คือ 
  ปลอดภัยย่ิงข้ึน หรือปลอดภัยกว่าเสรีนยิม โดยจะมุ่งทำประโยชนแ์ก่

  สงัคม เสรนีิยมนั้นทำไมไ่ด้เนื่องด้วยความเห็นแก่ตวั เพราะเสรนีิยม
  เปน็โอกาสของความเห็นแก่ตวั เพราะมีเปา้หมายอยู่ที่ตัว มไิด้อยู่ที่

สงัคมเหมอืนสังคมนยิม
  เอาละ ทนีี้เราจะยอมรับหรือยอมให้อกีชั้นหน่ึงวา่ แมแ้ต่สังคม

 นยิมน้ีกย็ังจะต้องถูกจำกัดใหช้ัดเจนลงไปว่า เป็นสังคมนยิมที่ประกอบ
  ดว้ยธรรมหรือไม่ประกอบด้วยธรรม ถ้าเป็นภาษาบาลีกม็ีคำวา่ ธมฺมกิ 

   ธมฺม น้ันก็แปลว่า ธรรม อ-ิ   “ก ท้ายศัพท์น่ีมคีวามหมายวา่ ประกอบอยู่
”  “ ”   ดว้ย หรอื เปน็ไปกบั และอ่ืนๆ ได้หลายๆ อยา่ง

     ถ้า ธมมฺิก แปลว่า ประกอบอยู่ดว้ยธรรม เป็นต้นแล้ว สังคมนิยมที่
 ประกอบอยู่ด้วยธรรมเท่าน้ันแหละจะชว่ยโลกได้ ถ้ามไิด้ประกอบอยู่

   ดว้ยธรรมเพราะความโง่ ความเขลา หรือความอะไรต่างๆ มันก็ช่วยไม่
 ได้ แต่มันก็ยังดีกว่าเสรีนิยมในแง่ที่ว่าเสรีนยิมน้ันแม้จะประกอบอยู่ดว้ย

 ธรรมด้วยกันมันก็ยงัเปดิชอ่งโหว่ไว้มาก เพราะวา่เห็นแก่ประโยชนข์อง
 บคุคลได้ เสรนีิยมจะใช้ได้จริงก็แตเ่ร่ืองไปนิพพานเทา่นั้น

ถ้าเราจะมีเสรกีันให้สดุเหวี่ยงถ้าเปน็เสรีเพื่อไปนิพพานละกไ็ด้
  ไมม่ีทางที่จะผิด แต่ถ้าว่าเสรีเพื่อจะอยู่กันในโลกแล้วระวังให้ดี มันมี

 ช่องโหวส่ำหรบัอนัตราย ฉะน้ันถ้าเราจะเอาสังคมนิยมกันแล้วกจ็ะต้อง
 “ ”   ใช้คำวา่ ธัมมกิสังคมนิยม มีความหมายเต็มรูป คือ ประกอบอยู่ดว้ย

ธรรมเสมอ
(ธมัมกิสงัคมนยิม, ๒๕๔๒: ๕๒-๕๓)

เศรษฐี-นายทนุ
 เศรษฐี ถ้าเป็นเศรษฐใีนพุทธศาสนาก็จะมีความหมายห่างไกลลิบ

  จากคำวา่นายทนุ เศรษฐีที่นอกไปจากพุทธศาสนา จะมคีวามหมายตาม
   ความหมายของคำวา่นายทุน คือ กอบโกยส่วนเกินเข้ามาเร่ือยๆๆ จน

  ไมรู่้ว่าจะเอาไปไหน แต่ถา้วา่เป็นเศรษฐใีนทางพทุธศาสนา กห็มาย
  ความว่าวัดกันได้ด้วยโรงทาน โรงมไีวส้ำหรับใหท้านแกค่นอนาถา ถ้า

 ยิ่งมโีรงทานมากโรงก็เปน็เศรษฐใีหญ่ มหาเศรษฐีวัดกันด้วยการที่เขามี
   โรงทานมาก เพราะฉะนั้น เศรษฐจีะผลติส่วนเกินก็ได้ มีบา่วไพร่ข้า

 ทาสช่วยกันผลิตส่วนเกินมากมายมหาศาลก็ได้ แตแ่ล้วเอามาตั้งโรงทาน 



  มนัเปน็สงัคมสงเคราะหอ์ยา่งนี้ ถ้าเปน็เศรษฐีประเภทนายทนุ กส็ะสมทนุ
  ไว้ แลว้ใช้ทุนต่อกำไรเร่ือยไปไมม่ีที่สิ้นสดุ เศรษฐชีนดินั้นถ้ามีทาสก็มี

  ทาสไว้สำหรบัใช้แรงงานอย่างกดข่ี แต่ถา้เป็นเศรษฐีในพทุธศาสนา ก็มี
 ทาสไว้ช่วยร่วมมือกันผลิตส่วนเกินเพื่อการสังคมสงเคราะห์

(ธมัมกิสงัคมนยิม, ๒๕๔๒: ๑๖-๑๗)

เศรษฐกจิ
“   เดี๋ยวนี้คำว่าเศรษฐกจิ มันมีความหมายท่ีคดโกง แล้วก็เปน็

  อนัตราย คำว่า  เสรษฐะ เสฏฐ ในภาษาอนิเดยีนัน้; เชน่ภาษาบาลเีป็นต้น 
 คำวา่  เสฏฐ   นั้น แปลวา่ดีที่สุด ถ้าเสฏโฐ  นี้มันก็ ดทีี่สุด มันเป็นส่ิงที่ดีที่สุด; 

 ถ้าเป็นวิชาก็เรียกว่า เศรษฐศาสตร ์มนัก็เป็นวชิาท่ีว่าด้วยสิ่งที่มนัดทีีสุ่ด. 
  ถ้ามันดีที่สุด ทำไมมนัจึงสร้างปัญหาข้ึนมาท้ังบ้านทั้งเมือง ดงัที่คนทั้ง

หลายเหลา่นัน้ยอมรบักนัไปหมดแลว้วา่มนัเป็นปัญหาทางเศรษฐกจิ?...
  พูดกนัเสยีอีกทกี็ไดว้า่ ที่เรียกกนัว่าเศรษฐกจิ ตามความหมายที่

เรารู้สกึกนัอยู่  ทั่วไป มนัเปน็เรื่องการค้าหากำไร เสยีมากกวา่. ขอใหดู้
    ใหด้เีถอะว่า คำวา่ เศรษฐกิจ กับคำว่า การค้า  หรอื พานชิกรรมนี้ มนั 

ไมใ่ชเ่ร่ืองเดียวกัน.  พานิชกรรมมันกเ็ป็นเรื่องหากำไรตรงๆ ตามแบบ
ของคนที่ต้องการกำไรเป็นสรณะ;  ส่วนเศรษฐกจินั้น มนัไมค่วรจะต้อง
การอย่างนั้น; ตอ้งการอะไรท่ีมากไปกว่าเพียงแตก่ารได้กำไร:  มนั ควร

   จะไดค้วามสงบสุขดว้ย จึงจะสมกับคำว่า เสฏฐ ท่ีแปลว่าดทีี่สุด.
 การค้าอาจจะเป็นเพยีงอุปกรณอ์ันหน่ึง ที่ส่งเสรมิเรื่องทาง

เศรษฐกิจหรือเก่ียวข้องกันอยู่กับเร่ืองทางเศรษฐกิจ. บางคนมองแคบๆวา่ 
เศรษฐกิจคือการผลิตมาก; การผลิตก็ไมใ่ชเ่ศรษฐกจิ. แมจ้ะผลติกนั

  อย่างเป็นอุตสาหกรรม มนักไ็ม่ใช่ตวัเรื่องเศรษฐกิจ กระทั่งบางคนอาจ
  จะคดิวา่ ข้ีเหนียวใหม้ากๆ แลว้เป็นเรื่องเศรษฐกิจ; นี้มันก็ยังไมถ่กูอยู่

นั่นเอง. เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีที่สุด...
 แตถ่า้จะกล่าวกนั โดยภาษาธรรม  ในเรื่องตามทางธรรมแลว้ ก็จะ

 ระบุไปว่า ทำส่ิงที่เลวร้ายให้กลายเป็นส่ิงที่ดี  หรอื ทำสิ่งที่เขาถือกนัว่า
 ไมม่ีคา่อะไรเลย ให้เปน็สิ่งที่ดทีีสุ่ด; ใช้คำวา่ทสีุดอยู่เรื่อยไป, ชวีิตน้ีจะ

  ทำใหด้ถีึงทีสุ่ดได้อย่างไรก็ทำเถอะ นั้นน่ะคือ  เศรษฐกจิ คือการกระทำ
  ที่ดีท่ีสดุ กไ็ด้แก่ การทำชีวิตน้ีใหบ้รรลุนิพพาน.

(อะไรคอือะไร  ?  , ๒๕๒๖:  – ๒๒๔ ๒๒๗)

  วัฒนธรรม ๓ ชนิด
วัฒนธรรมหมายถึง  ความก้าวหน้า ความเจริญทุกแขนง คอืทั้ง

  ทางวตัถุ และทั้งทางจิต และทั้งทางวิญญาณ;   การแบ่งเป็น ๓ ชนดิอยา่งน้ี 
  ผมแบง่เอาเอง ซ่ึงมันก็ตรงๆ กนักบัหลักที่เขาใช้กนัอยู่, แตช่ื่อมันเรียก

ไมต่รงกนั.   เรามองเห็นว่าสิ่งตา่งๆ หรอื  เรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบัความ
 เจริญของมนษุย์น้ี มนัมอียู่อยา่งนี้จรงิๆ;  ฉะน้ัน ขอใหค้ณุสงัเกตดูให้ดีวา่ 



 เรื่องของร่างกายลว้นๆ น้ันมันกเ็ร่ืองหนึ่ง,  เร่ืองของจติใจลว้นๆ น้ีมันก็อกี
เรื่องหนึง่.  หรอืเรื่องของความคิดเหน็สตปิัญญาที่ไมไ่ด้เล็งถึงตัวจิต น้ีก็
อกีเรื่องหนึง่. เรื่องหลังนีผ้มเรียกวา่ทางวญิญาณ. ที่จริงคำว่าวิญญาณ

 มนัก็ บางทกี็เปน็เรื่องเดียวกับจติ, เด๋ียวนี้เรามันแยกออกมาเพ่ือจะใชใ้ห้
มคีวามหมายอีกทางหน่ึง.

(มนุสสธรรม, ๒๕๔๖: ๗๒๔) 

วัฒนธรรมน้ีกพ็อที่จะแบ่งไปได้ตามนี้: ความกา้วหนา้ในทางฝา่ย
วัตถุหรือร่างกายนี้อยา่งหน่ึง,  ก้าวหน้าในทางเร่ืองเกี่ยวกบัจิตล้วนๆ นัน้
อกีอย่างหนึ่ง,  แลว้เก่ียวกับวิญญาณคือสติปญัญาความคิดเห็น ไม่ใช่ตวั

 จติโดยตรง นี้มันอีกอยา่งหน่ึง.  ดงันั้น เราทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ให้
 ดีๆ ใหรู้้จกัคำวา่วฒันธรรมให้พอ,  แล้วกจ็ะมองเห็นได้เองว่า ศลีธรรม

 หรอืมนุษยธรรมนั้น มนัเปน็อะไรของวฒันธรรม.
   วัฒนธรรมทางรา่งกาย ทางวัตถุ ก็คือส่ิงที่เรียกกนัว่า civilization 

ทางวตัถุ;  เรารูจ้กัประดิษฐ์สิ่งของใหส้ะดวกสบาย เป็นเครื่องใชไ้ม้สอย 
 กระทั่งเป็นเคร่ืองมอืไปโลกพระจันทร์กไ็ด้อยา่งน้ี มนักเ็ป็นเร่ืองทาง

วัตถุ;  หรือวา่เราปรบัปรงุเกี่ยวกบัรา่งกาย ให้มนัเป็นรา่งกายท่ีน่าดกูว่า 
 สะดวกสบาย มสีุขภาพอนามยัดีกวา่,  อะไรอยา่งน้ี มนักเ็ป็นเร่ืองทาง

รา่งกาย; เรียกว่าเปน็วัฒนธรรมฝา่ยวัตถุหรอืรา่งกาย.
ทีนี้ถ้าเป็นวัฒนธรรมทางฝา่ยจิต  ระบบจิต พวก mental โดยตรงน้ี 

มนักเ็ป็นจิตเฉพาะส่วนที่มนัเนื่องกันอยู่กับร่างกาย, จติใจที่ต้องแฝดกนั
  อยู่กบัรา่งกาย เรียกวา่ระบบ mentality. เรารูจ้กัฝกึจติให้เปน็จิตที่มีสมรรถ

  ภาพสูง ในทางความสามารถของจิตลว้นๆ ไม่เกี่ยวกบัสตปิัญญา; เชน่
 ว่าฝึกอย่างไรจิตนี้จะมีอำนาจแรง ถึงกบัวา่ใช้บังคับผู้อื่นได้, ฝกึไปแต่ใน

  เรื่องที่เก่ียวกับจิต หรอืธรรมชาติของจติล้วนๆ อย่างที่เราไดเ้คยได้ยิน
ได้ฟังกันในเร่ืองนยิาย:  พวกยักษ์มนักฝ็ึกจิตไดสู้ง เก่งจนเหาะเหนิเดิน

 อากาศได้ มฤีทธ์ิมเีดชรบราฆา่ฟนัอะไรได้.  นี่เป็นเร่ืองจติล้วนๆ อย่างนี;้ 
  ไมเ่ก่ียวกับศาสนา ไมเ่ก่ียวกับธรรมะ ไม่เกี่ยวกบัอะไร; นี้เปน็เรื่องจิต

ลว้นๆ.  คนเขาก็เคยรู้จักฝกึกนัมาตัง้แต่ก่อนพทุธกาล ให้จติมีสมรรถ
 ภาพแรง แล้วกใ็ชไ้ปในเรื่องของจิต.

  ทีนี้พอมาถึงเรื่องที่ ๓ คอืเรื่องสติปญัญา(:วัฒนธรรมทางฝา่ย
วิญญาณ)  น้ัน มันไม่ใช่ตวัจิต;    มนัตวัสติปญัญา ความรู้ ความคดิ ความ
เห็นของจิต.   นี่มากลายเป็นธรรมะ เป็นศาสนา เปน็ความรู้ที่ทำให้กเิลส
หมดสิน้ไปเหลา่นี้.  อยา่งนี้เราเรียกว่าทางฝ่าย spiritual หรือฝ่ายวญิญาณ. 

 เรื่องจิตแท้ๆ มันเน่ืองกันอยู่กับรา่งกาย;  ฉะนั้น กนิยาทางวัตถุเข้าไปน้ี 
   มนักย็ังระงบัจติได้ เชน่ ทำใหน้อนหลับได้ อย่างน้ีเปน็ตน้, เพราะว่าจิต

ชนิดน้ีมันเนื่องกนัอยู่กบัรา่งกาย. แต่ว่าถ้าเป็นเร่ืองทางวญิญาณแลว้ก็ 



ไมม่ียาชนิดไหนที่กินเข้าไปแล้วจะทำให้เกดิผลแก่ทางวญิญาณได้; เช่น
   ว่ามีความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว จะก็กนิยาเข้าไปใหม้ันหาย

  โลภ หายโกรธ หายหลงน้ีมันทำไม่ได้,  เพราะมันไม่เกีย่วกับวตัถุ มนัไม่
 เกี่ยวกบัเนือ้หนงั ไมเ่ก่ียวกับร่างกาย;  ฉะน้ัน เราจงึแยกออกไปเสียอกี

  สว่นหนึ่ง เรยีกวา่ทางฝ่าย spiritual.   เพราะฉะน้ัน มันจึงมีทาง physical,  
mental,  แลว้ spiritual.

(มนุสสธรรม, ๒๕๔๖: ๗๒๕-๗๒๖) 

ตะวันออก-ตะวนัตก
 เกอืบจะพูดแบ่งแยกกันไดเ้ลยว่า ตะวนัตกนั้นตรงกันข้ามจาก

   ตะวันออก โดยเฉพาะยคุปัจจุบัน ตะวันตกเปน็เรื่องวตัถุ ตะวันออกเป็น
เรื่องจิตหรือวิญญาณ; เพราะฉะน้ัน  วฒันธรรมฝ่ายตะวันตก จงึมรีาก
ฐานอยู่บนเรื่องของวตัถุ.  แมท้ี่เก่ียวกับจิต กเ็ป็นเรื่องจิตทีอ่ยู่ใต้อำนาจ
ของวัตถุ,  จิตที่อยู่ใตอ้ัสสาทะหรือรสอรอ่ยของวัตถุ มันจึงแล้วแต่วัตถุ; 
เพราะฉะน้ันจึงถูกเรียกวา่เป็นวตัถุนยิม.

(เม่ือธรรมครองโลก,๒๕๒๓: ๑๔๓)

ทีนี้  ทางฝา่ยตะวันออกนี้ เป็นฝ่ายที่นิยมจติหรือวญิญาณ เพราะว่า
เราจน, ยากจนก็ได้, หรอืเพราะเราไมส่ามารถจะทำวตัถุให้มันน่ารกั 

 นา่หลงใหล เพลนิเพลินไปก็ได,้  หรือวา่ เราไม่อยากจะทำอยา่งน้ันก็ได้, 
 มนัจงึตกค้างอยู่ในเร่ืองฝา่ยจติ หรอืฝา่ยวิญญาณ.

นี่เป็นรากฐานของความแตกต่างกนัระหวา่งตะวนัตกกับตะวนัออก 
 เรยีกวา่ พวกตะวนัตก  หรอืพวกฝร่ังนั้น  กา้วหนา้ในทางวัตถุ อย่างไมม่ี

หยดุย้ัง  ไมม่ีขอบเขต ในที่สุด  ก็ถูกวัตถุอนัแสนจะงดงามเอร็ดอรอ่ยนี้ ยึด
เอาตัวไว้หมดส้ิน;  ก็หมายความว่า ยึดเอาจิตใจไวด้้วย. จะมอีะไรก็แลว้

  แตว่ตัถุ ฝากไว้กบัวัตถุ จะแก้ปัญหาอะไรกแ็ก้ปญัหาแตเ่ร่ืองทางวตัถุ, 
และแก้ได้ดว้ยวตัถุ;  เอาวตัถุสิ่งของเอาอำนาจทางวัตถุนี้ มาแกป้ัญหา 
ไมค่ิดแกด้้วยเรื่องทางจิตทางวญิญาณ. ในที่สุดพระเจา้กต็าย ฝร่ังที่เคย

 มพีระเจ้า กเ็ลยไม่มพีระเจ้า;  เพราะพระเจา้ตายเสียแลว้ โดยเหตุที่ว่า
 พระเจ้าน้ีเปน็เรื่องทางจติ เป็นเร่ืองทางวิญญาณ.

(เม่ือธรรมครองโลก,๒๕๒๓: ๑๔๔)

 นี่คือยุคปจัจุบนั  วัฒนธรรมตะวนัตก ข้ึนอยู่กับอทิธิพลหรอืค่าของ
 วัตถุ อยูใ่ต้อำนาจของวตัถุ.  ขอยืนยันซ้ำอยู่เสมอว่า หมายถึงตะวันตก

ยคุปัจจุบัน;  เพราะวา่ในยุคหน่ึงที่ล่วงมาแลว้น้ัน ตะวันตกไมเ่คยเปน็
    อย่างนี้ ก็คือวา่ตะวันตกมีศาสนา มีพระเจ้า เคร่งครดัในพระเจ้า ผู้หญงิ

 ยงันุ่งผ้าปกปิดร่างกายมดิชดิยาวรุ่มร่าม ลากดิน.  เขามีหิรโิอตัปปะ มี
ความละอายไมห่น้าด้าน; แล้วกย็ุคปจัจุบนัมนัเปล่ียนอยา่งน้ี.



   ไปดูรูปภาพเกา่ๆ ก่อนยุคน้ีซิ มันมีอะไรแสดงวา่ เขาไมไ่ด้นุ่งผา้ 
 ชนิดที่ไม่อยากนุ่งกัน เหมอืนอย่างเด๋ียวน้ี, แลว้  มีอะไรต่างๆ ทีเ่ป็น

 เครื่องหมายของศาสนา ของวัฒนธรรมทางจิตใจ. คร้ันตกมาถึงยคุ
 ปจัจุบนั รสอร่อยทางวัตถุคือทางเนื้อหนงัครอบงำ  มันก็เลยแกไ้ขๆๆ ให้

 ทุกอย่างมนัเปน็ไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ความสนุกสนานทางวตัถุ 
มนัจงึเปล่ียนไป.  นี้เรียกว่ายุคปจัจุบนั วัฒนธรรมตะวันตกยุคปจัจุบนัจงึ
เปล่ียนไป, เปล่ียนไปมากกม็ี;  แม้ที่ไมเ่ปล่ียนไป ยังเหลืออยู่กม็ีเหมือนกนั, 

 “ ”  แตก่็ต้องคงเรยีกวา่ วัฒนธรรมตะวันตก ถ้าหากว่า มนัไมเ่หมือนกัน
 กบัตะวันออก กต็้องเรียกว่าตะวนัตก.

(เมื่อธรรมครองโลก,๒๕๒๓: ๑๔๔-๑๔๕)

วัฒนธรรมของชาวพุทธ
“  วัฒนธรรมของชาวพุทธ และเป็นหลักแหล่งความรอดพ้ืนฐาน

ของฆราวาส:    มคีวามขยันขันแขง็ กล้าหาญ ยอมตายดว้ย พระธรรมน้ี
 เปน็ข้อที่ ๑

  ข้อที่ ๒ สภุาพออ่นโยนขยายความไปถึงเช่ือฟงัคนเฒา่คนแก่.
  ข้อที่ ๓ กตัญญู
  ข้อที่ ๔ มศีีลมีสัตย์.
   ข้อที่ ๕ ประหยัด สันโดษ.
     ข้อที่ ๖ มเีมตตา กรุณา ใจกว้าง ใจบุญ.
    ข้อที่ ๗ อดกลั้น อดทน มคีวามแจ่มใสประกอบอยู่ด้วย.
   ข้อที่ ๘ ยอมได้ ให้อภัยได,้ เป็นฝ่ายยอมเพื่อให้เรื่องต่างๆระงบัไป.
   ข้อที่ ๙ ไมต่ามใจกเิลส แตต่ามใจพระธรรมหรอืพระเจ้า.
   ข้อที่ ๑๐ มีแบบฉบับเฉพาะของชาวพุทธเองในทกุๆ กรณี, ในการ

    กนิอยู่หลบันอน เกิด แก่ เจ็บ ตาย.
(ฆราวาสธรรม, ๒๕๑๘:  – ๒๙๙ ๓๐๐)

เอกลักษณไ์ทย
บรรพบรุุษของเราท่านมเีอกลกัษณ์ไทยของท่านอยา่งไร?. ท่านมี

 เอกลักษณไ์ทยในขอ้ที่วา่ มกีารเป็นอยู่ในสงัคมนี้ด้วยความรู้สึกวา่ 
“    ”สตัว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทกุข์ เกิดแกเ่จ็บ ตาย ดว้ยกันทั้งหมดทั้งส้ิน  

  “ระบบสงัคมของทา่น ก็ตั้งอยู่บนรากฐานท่ีว่า สัตว์ท้ังหลายเป็นเพือ่น
    ” ทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกนัหมดทั้งส้ิน ระบบการเมืองของท่านกต็ั้ง

”      อยู่บนรากฐานท่ีว่า สัตว์ท้ังหลายเป็นเพือ่นทุกข์ เกิด แก่ เจบ็ ตาย ด้วย
”  กนัทั้งหมดทัง้สิ้น จนเป็นเหตุใหย้ิ้มเสมอ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของคนไทย

 “ ”ว่า ย้ิมเสมอ ; เหมอืนกับในศาสนาของพระศรอีารีย์. คนมีหนา้ย้ิมกนั
จนจำไม่ได้ว่าใครเปน็ใคร; เพราะว่ามันย้ิมเหมือนกนัหมด. ความเป็น

      เพื่อนทกุข์ เกดิ แก่ เจ็บ ตาย นั่นแหละ ทำใหเ้ป็นรากฐานของความมศีีล
ธรรม,  ความมรีะบบสังคมท่ีน่าชื่นใจ ความมีระบบการเมืองที่ปลอดภัย.



บรรพบรุุษของเรามีความ  เช่ือตัวเอง เคารพตัวเองบังคับตัวเอง 
โดยหลกัของศลีธรรม. การเป็นอยา่งน้ีมนัครึคระนักหรืออยา่งไร? ซ่ึง

   คนสมยันี้จะเหมาไปเสียวา่มันครคึระเปน็เลา่ล้านปี ทั้งที่ น่ีแหละคือ ตวั
ศลีธรรมที่เราจะตอ้งช่วนกันพยายามใหก้ลบัมาเพ่ือเป็นรากฐานของ

 ประชาธิปไตยอนัแทจ้รงิ และยดืยาว บรรพบุรษุไทยของเราไม่มีอบายมขุ 
  และไมห่ลงใหลในสว่นเกิน ไม่มีปัญหาคอรปัชั่น ไมม่ีปญัหายาเสพติด 

ไมต่้องมนีายทนุที่ดูดทรพัย์หรอืขูดรีด…
 ประเทศไทยเราเปน็ประเทศพทุธบรษิัท  “   ซึ่งแปลว่า ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้

”เบกิบาน .   เอกลักษณไ์ทยจะต้องตัง้รากฐานอยูบ่นความเปน็ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้
 เบกิบาน ที่ตรงตามพระพุทธประสงค์.  ความเป็นสัตวเ์ศรษฐกจิ สัตวส์ังคม 

 สตัวก์ารเมอืง ทีเ่ต็มปร่ีไปด้วยความเห็นแก่ตวัไม่มลีักษณะแห่งความ
  เปน็ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบกิบานเหลอือยู่เลย.  และคำว่า “  ”ไทย ไทย   นี้ แปลวา่ 

“ ”  อสิระ คือ อสิระจากกิเลส, และความชั่วที่เป็นผลของกิเลส. ถ้าเป็น
 ทาสของกิเลสและความชั่วทีเ่ป็นผลของกเิลส แลว้ก็ไมม่ีเอกลกัษณ์ไทย 

เหลอือยู่แต่ประการใด;  เพราะฉะนั้น การท่ีลุ่มหลงไปในทางที่เป็นสัตว์
   เศรษฐกิจ สัตว์สงัคม สัตวก์ารเมือง อย่างในยุคน้ีไมม่ีเอกลักษณไ์ทย

เหลอือยู่แต่อย่างใด, แลว้จะเป็นไทยไดอ้ยา่งไ? นี้กล่าวเฉพาะคนไทย.
(เทคนคิของการมธีรรมะ  (  ศลีธรรมกลับมา  )  , ๒๕๒๖: ๙๗-๙๙)

 นี่เราพูดกันให้กว้างออกไปถึงความหมายของคำว่าเป็นไทย จะ
 ตอ้งมีอะไรบ้าง มคีุณสมบัติอะไรบ้าง;  มีหลายๆ อยา่ง, แต่ในที่สุดมนัก็

รวมอยู่ที่ความไม่เปน็ทาส. คณุสมบตัทิั้งหมดนั้นมันมุ่งหมายไปสู่ความ
ไมเ่ป็นทาส. คอืไม่เป็นทาส    นั้น ไมเ่ป็นทาสกนัจริงๆ ทั้งทางกาย ทั้งทาง

 วาจา ทั้งทางใจ;   มอีิสรภาพทางกาย ทางวาจา ทางใจ,  พูดภาษา ที่พดู
    กนัที่นี่ ก็คือ ทั้งทางกาย ทั้งทางจิต ทั้งทางวิญญาณ,  ทางภายนอก คือ

รา่งกายก็เปน็อสิรภาพ,   ทางวัตถุ ทางเรื่องทางกายน้ัน ทางการเมือง 
   ทางทหาร การเศรษฐกจิ อสิรภาพ เสรภีาพทางกายน้ีกม็ีครบ; ทางจติก็

 ไมถ่กูโรคจิตรบกวน คือมีจติที่ปรกติ.  ทางวิญญาณที่สูงสุดขึ้นไปอกี ก็
 มคีวามคิดเห็นที่เป็นอิสระที่ถูกตอ้ง ที่เป็นไปเพ่ือชนะกิเลส, ไมม่ีกเิลส 

 หรอืเปน็นพิพาน ในท่ีสดุ.
(  บรมธรรม ภาคปลาย, ๒๕๒๕: ๔๔๙-๔๕๓)

ศาสนา
 “ ” ในภาษาไทยมคีำว่า ศาสนา ซ่ึงเอามาจากภาษาบาลี. แตค่ำว่า 

” ”   ศาสนา ตัวนี้ มนัแปลวา่คำส่ังสอน กลายเปน็คำพูดทีเ่ป็นคำส่ังสอน. 
   “ ” คำๆ นี้ยังมิไดเ้ล็งถึงตวัการปฏบิัติ ฉะนัน้คำวา่ ศาสนา ในภาษาไทยน้ี 

มนัหมายถึงคำส่ังสอน. แตพ่ระพุทธเจา้ไม่เรยีกศาสนาของท่านว่าคำส่ัง
  สอน คือท่านไม่อยากให้มแีต่คำส่ังสอน ต้องการใหม้ีการปฏบิัติ. พระ

 “ ” พุทธเจ้าท่านไมเ่คยทรงใชค้ำว่า ศาสนา แต่ทา่นใช้คำวา่ 



“ ”พรหมจรรย์  –    จรรย์นั่น แปลว่า จริยา คือประพฤติหรือปฏิบตัิ, - พรหมนี้ 
 แปลวา่ ประเสรฐิ.  “ ”  สิ่งที่เราเรียกกนัในเมืองไทยว่า ศาสนา น้ัน พระ

  “ ” พุทธเจ้าท่านไมเ่คยเรยีก ท่านเรยีกว่า พรหมจรรย์ จงมาประพฤติ
 พรหมจรรย์ น้ีคอืมาบวชในศาสนานี้,  แล้วจงไปเผยแผ่พรหมจรรย์ น่ัน

แหละคือไปเผยแผศ่าสนา; ฉะน้ันตัวศาสนาของพระพุทธเจา้ทา่นหมาย
 “ ”ถึงตัวการประพฤติปฏิบตัทิี่ประเสริฐที่เรียกว่า พรหมจรรย์

  “ ” บางที กเ็รียกว่า สิกขา =    ศีลสกิขา สมาธิสกิขา ปญัญาสิกขา นี้ก็
ไมใ่ชต่ัวคำสั่งสอน;   คือตัวการปฏบิัตลิงไปตรงๆ ให้เป็นศีล ใหเ้ป็นสมาธิ 

  ใหเ้ป็นปญัญาข้ึนมา อย่างนี้เรียกว่าสิกขา และนัน่แลหะคอืตัวศาสนา. 
 “ ”  “ ”ในภาษาไทยเรยีกวา่ ศาสนา แต่ในภาษาบาลีเรยีกวา่ สิกขา .

   บางที พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรยีกรวมๆ ว่า “ ”ธรรมวินยั  ธรรม
  วินยันี้ ก็มิได้หมายถงึตัวคำส่ังสอน หมายถงึได้รับคำส่ังสอนแลว้ปฏิบตัิ

 ตามธรรม ตามวินยั.   มธีรรมวนิัย น้ันหมายความวา่มนัปฏิบัติจึงจะมี ไม่
  ใช่เพยีงแต่เล่าๆ เรยีนๆ แล้วมนัจะมีธรรมมีวินัยขึ้นมาได้; ตอ้งปฏิบัติ

เสร็จแลว้มันจึงจะมีธรรมะและมวีนิัย.  “ ” ฉะนั้นสิ่งที่เรยีกวา่ ศาสนา โดย
  เนื้อแท้นั้นหมายถงึการปฏิบตัิ ตัวการปฏิบัติ ไมใ่ชส่ักแต่วา่คำส่ังสอน; นี้

 จำไวด้ีๆ ประเด๋ียวมันมีเรื่องคาบเก่ียวกันอีกมาก. แตใ่นภาษาไทยเรามี
 คำวา่ “ ”ศาสนา   คำน้ีแปลว่าคำส่ังสอน แตต่วัแทข้องศาสนา ไมใ่ชค่ำสั่ง

 สอน มันเป็นตวัการปฏบิัติ.  ถา้เราจะให้คำๆ นี้ยังคงใชไ้ด้อยา่งถูกตอ้ง 
 เราต้องแกค้ำแปล หรอืความหมายของคำวา่ศาสนาในภาษาไทยเล่มน้ี

  เสยีใหม่ คือใหม้ันหมายถึงตัวการปฏิบตัิตามคำส่ังสอนน้ันเสรจ็แล้ว จงึ
จะเปน็ตัวศาสนาข้ึนมา.  “ ” ขอใหท้่านจำคำว่า ศาสนา ไว้ในฐานะเป็น
ภาษาไทยเสียคำหนึง่กอ่น.

  ทีนี้ เราก็จะดูไปถึงคำวา่ศาสนาที่เป็นภาษาสากล คอืใช้รวมกัน
  ทั้งโลก โดยเฉพาะกค็ือคำภาษาอังกฤษวา่ religion ซ่ึงเอามาจาก

ภาษาละติน.  คำว่า religion นี้เป็นภาษาองักฤษที่ถอดเอามาจากภาษา
ละตนิ;  กเ็ลยตอ้งเอาความหมายในภาษาละตินมาเปน็หลกั :  คำวา่ religion 

 เดีย๋วน้ีก็แปลกันวา่ศาสนา เพราว่ามนัไมรู่้ว่าจะแปลว่าอะไร. แตแ่ล้วมัน
  กม็ีปญัหาเกิดขึ้น ซ่ึงจะได้พิจารณากันต่อไป คาบเกี่ยวไปถึงพระเจา้

 และอะไรๆ อีกมาก.   ทนีี้ว่ากันตามตัวหนังสือก่อน คำวา่ religion ถ้าลกู
  เด็กๆ ท่ีเพิ่งสอนเรียนภาษาอังกฤษก็จะอ่านวา่ re-lig-ion.  ตวั lig  มันสำคญั : 

  ในสมยัโบราณ คือสมยัที่ฝรั่งเจ้าของภาษาท่ีใช้ภาษาละตินน่ี เขาค้นพบ
 กนัว่าในสมัยท่ีคนชื่อ Cicero   เปน็เจ้าตำรบัตำราอยู่นั้น คนๆ น้ีเขาใหค้น

  อื่นถือหลักวา่ คำ religion  นั้นมาจากคำวา่ lig.  คำว่า lig นี้แปลว่าปฏิบตัิ 
 ปฏิบตันิี้ คือปฏิบตัิตามคำส่ังท่ีมาจากสวรรค์.

 ตอ่มาอีกถึงสมัยคนท่ีชื่อ Servius  คนน้ีมาให้ความเห็นใหมว่า่ คำว่า 
religion  นั้นที่ถูกมาจากคำวา่ leg.  คำวา่ leg   นี้ แปลวา่ผูกพนั เหมอืนเอา

 เชอืกมาผูกอะไรอย่างนี้ เรียกวา่ผกูพนั.  ฉะน้ัน religion คอืส่ิงที่ทำการ



ผกูพันมนษุย์ใหต้ิดกบัพระเจ้า.  สองคนเกิดใหค้วามหมายเป็น ๒ 
อย่างแล้ว.

 ตอ่มาถึงสมัย St. Augustin The Great  คล้ายๆ จะประนีประนอมว่าอย่า
   ไปมัวเถียงกนัเลย เอามนัทั้งสองคำมาผกูรวมเข้าด้วยกนั ทั้ง leg และทั้ง 

lig  กเ็ลยไดค้วามหมายวา่  การปฏิบตัิตามคำส่ังจากสวรรค์ เพื่อใหเ้กิด
การผูกพันกันระหว่างมนุษย์กบัพระเป็นเจ้า. นี้ความหมายสมบูรณ์เต็มที่ 

  คอืเราต้องปฏบิัติ ไม่ใช่เพยีงแต่พดูหรอืเพยีงแต่สอน ปฏิบตัติามคำสั่งท่ี
 มาจากสวรรคแ์ล้วเกิดความผูกพันมนษุยก์ับพระเจ้าให้ติดกนั นี้คือตัว 

religion  “ ” หรือ ศาสนา ในภาษาไทย.   ฟังดูแลว้ของเขาดี เข้าทดีี ดีกวา่คำ
 “ ” ว่า ศาสนา ในภาษาไทยมากทเีดียว. คำวา่ศาสนาในภาษาไทยแปลได้

แตว่า่เป็นคำสั่งสอน,  ส่วนคำว่าศาสนาในภาษาอังกฤษคือ religion  นั้น มัน
แปลวา่ปฏิบัติตามคำสั่งจากสวรรค์จนเกิดความผู้พนัระหวา่งมนษุย์กับ

 พระเจ้า น้ีมันดีกว่ากันมาก.  “แต่แล้วคำวา่ religion”  นั่นแหละ เม่ือจะต้อง
  แปลเป็นภาษาไทย มนักไ็ม่แปลเป็นอ่ืนได้ นอกจากจะแปลว่าศาสนา.

 เรามันอยู่ในโลกรวมกันทั้งโลก มันต้องมคีำพูดที่พดูใช้ได้รวม
 กนัทั้งโลก :   สำหรับคำว่าศาสนานั้นมนัไมม่ีคำอืน่นอกจาก คำว่า religion; 

  จะเปน็ศาสนาไหนในโลกนี้ก็ตาม มันต้องมีคำว่า religion เป็นคำกลาง
สำหรับพดูกันให้เข้าใจกนัทั้งโลก.  อยา่งเจอะหน้ากัน จะถามวา่นบัถือ

   ศาสนาอะไร อย่างนี้มันก็ต้องใชค้ำๆ เดียวกนัมนัจงึจะรู้กนัคือ religion 
อะไร.  หรือจะไปขอหนังสือเดินทางไปตา่งประเทศ เขากต็้องถามว่านบั

    ถือศาสนาอะไร มนักต็้องใช้คำๆ หนึ่ง ซึง่มนัตรงกันหมด แล้วแต่ว่าจะ
นบัถือศาสนาไหน. ฉะนั้นคำวา่ศาสนาในภาษาไทยน้ันไม่ตอ้งพูดถึงก็ได้ 

   ยกเลิกเสียก็ได้ ตอ้งเอาคำกลางคำสากลที่ใช้ ได้แก่ ทกุชาตทิุกศาสนา
   ทุกภาษา ที่เขาจะใช้เขียนในหนังสือเดินทางเป็นต้น ก็คอื religion หมาย

ถึงระบบปฏบิัตติามคำสั่งจากสวรรค์ที่ให้มนุษย์เป็นอันหนึง่อนัเดียวกันกับ
…พระเจ้า
ศาสนาที่แทจ้ริงมนัมคีวามหมายอยา่งไร? มนักม็ีความหมายตรง

 ที่ว่าช่วยใหม้นษุยพ์้นจากความทกุข์ ระบบปฏิบตัอิันใดมนัช่วยใหม้นษุย์
 พ้นจากความทุกข์ได้ ระบบนี้ชื่อว่าศาสนา ฉะนั้นเมื่อเราพดูวา่ 

“ ”ศาสนาที่แทจ้รงิเพยีงศาสนาเดยีวในหม่ืนโลกธาตุ   นี้ เราต้องเล็งถึง
 ระบบปฏิบตัทิี่มันชว่ยคน หรือช่วยสัตว์ทั้งหมื่นโลกธาตุใหพ้้นจากทกุข์

ทางจิตทางวิญญาณได้. 
 (สนัทัสเสตัพพธรรม, ๒๕๑๖: ๑๑๕-๑๑๙)

พุทธธรรม
 คำวา่ “ ”พุทธธรรม  อาจจะแปลและมคีวามหมายได้เป็นหลายอยา่ง 

 เชน่แปลว่า ธรรมของพระพทุธเจ้า,  ในกรณเีช่นนี้ หมายถึงคำส่ังสอน
 ของพระผู้มีพระภาคเจา้ เพราะเหตุน้ันจึงได้แก่พระปริยตัิธรรมโดยตรง. 

 ถ้าหากจะแปลคำพุทธธรรมว่า ธรรมท่ีจะทำคนเราให้กลายเป็นพระพุทธ
เจ้า   “ ” แล้ว คำวา่ พทุธธรรม ย่อมจะหมายถงึการประพฤติปฏิบัติประเภท



  หนึ่ง ซ่ึงจะทำบุคคลธรรมดาผู้ปฏบิัติธรรมนั้นๆ ให้กลายเป็นพระอริยเจ้า
ได้,   เพราะฉะนั้น ในข้อน้ีพุทธธรรม ย่อมหมายถึงพระปฏิปตัติธรรมอัน
เปน็ข้อทีส่อง.  และคำว่าพุทธธรรมอาจแปลได้สบืไปว่า ปกติภาพของ
พระพุทธเจ้า   หรือ แปลอีกอย่างหนึ่งว่า “ ”สิ่ง  สิ่งหนึ่งซ่ึงพระพุทธเจา้ทรง
คน้พบ.

 เมื่อกล่าวโดยนัยหลงัทั้งสองประการนี้ ปกติภาพของพระพุทธ
     เจ้าน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงก็คือ ญาณกบัศานติ น่ันแหละ คือ ปกติภาพ

ของพระพุทธเจ้า.  ญาณได้แกค่วามรู้ชนิดที่ เม่ือรู้แลว้ย่อมทำให้ไมต่้อง
การรู้อะไรอีกต่อไป.  ศานติ คือความบรสิุทธ์ิและสงบเย็นแหง่จติ. สว่น

  นยัสดุทา้ย ที่แปลคำพุทธธรรมว่า “ ”สิ่ง  ส่ิงหนึง่ซ่ึงพระพทุธเจ้าทรงค้น
 พบนั้น เปน็ข้อที่ต้องการคำอธบิายเป็นอย่างมากจงึจะพอใจได้. แตเ่ม่ือ

 กล่าวโดยสรุปก็ได้แก่สภาพที่เป็นความหลุดรอดของชีวิต หรือท่ีเรียกวา่ 
สขุนิรนัดร.   และโดยเหตุนี้ คำว่าพุทธธรรมตามนัยหลังนี้ จึงไดแ้ก่พระ
ปฏิเวธธรรมโดยตรง.  และพทุธธรรมตามนัยท่ีบง่ถงึ “ ”สิ่ง   สิ่งหนึง่ ซ่ึง

 พระพุทธเจ้าทรงคน้พบนี่แหละ คือนัยที่ข้าพเจ้าจะไดแ้สดงโดยละเอียด 
 ณ ท่ีนี้,   “จงึขอให้เข้าใจวา่ ชื่อที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวท่ีช่ือวา่ วิถีแห่งการ

”     เข้าถึงพุทธธรรม นั้น คำวา่ พทุธธรรม โดยส่วนใหญ่ย่อมหมายถึง “ ”สิ่ง  
สิ่งนี้เอง.

  “ ” ทำไมคำว่าพุทธธรรมในที่น้ี โดยสว่นใหญ่จึงหมายถึง สิง่ สิ่งนี้
โดยเฉพาะ?  ในเม่ือคำว่าพุทธธรรมอาจหมายถงึปริยัติธรรม และ

  ปฏิปตัติธรรมได้ดว้ย ทำไมจงึได้เพ่งเอาเฉพาะปฏิเวธธรรม อนัเปน็ผล
ข้ันสุดท้าย? ทั้งนี้ก็เพราะวา่พระปรยิัตธิรรมตามที่เรารู้และเข้าใจกันอยู่

  บดันีน้ั้น ย่อมหมายถึงการเรยีนพระคัมภีรท์ั้งมวล อันเรียกว่าพระ
ไตรปิฎก.   ในที่น้ีท่านทั้งหลายซ่ึงเปน็พุทธบริษัท จะมสีักก่ีคน ที่สามารถ
ท่องเที่ยวไปในพระไตรปิฎกให้ท่ังถึง. และในส่วนพระปฏิปตัติธรรมนั้น

 เลา่จะมีสักกี่คนที่จะสามารถปลีกตนออกประพฤติพรหมจรรย์ บำเพ็ญ
ตบะกรรมฐานของบรรพชติโดยเครง่ครัด.  ถา้หากว่า พุทธธรรมเป็นส่ิง

 ที่จะเข้าถึงไดเ้ฉพาะแต่โดยการผา่นทางพระไตรปิฎกอย่างทั่วถึง และ
 โดยการบำเพญ็กรรมฐานในสถานที่อนัวิเวกอย่างเคร่งครัดแล้ว การก็

  อาจกลายเป็นว่าพุทธธรรมนี้ เป็นของเหมาะสำหรบับุคคลเพียง ๒-  ๓ คน 
 หรอืไมก่ี่คนเท่านั้น แตเ่พราะเหตุที่พทุธธรรมเป็นส่ิงที่มีอานุภาพอัน

 กวา้งขวางสามารถเปน็ประโยชนแ์ก่คนทั่วไปไมเ่ลือกหนา้ ข้าพเจ้าจึง
  ได้กล่าววา่ ความมุ่งหมายสว่นใหญข่องพทุธธรรม หมายถึงญาณกับ

   ศานติ หรือส่ิงๆ หนึ่ง ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ. ทั้งน้ีเพราะวา่คนเรา
 อาจลถุงึ ” ”สิ่ง    สิ่งน้ีได้ โดยไม่ตอ้งผ่านทางพระไตรปฎิก หรือทางการ

 บำเพ็ญตบะ อนัเคร่งครดัอยา่งเดยีว, ดงัจะได้ยกอปุมาด้วยเรื่องการ
แสวงหาผลอย่างโลกๆ.

   คนเราตามธรรมดาทั่วไป ปรารถนาทรพัย์ ยศ และการสมาคม 
หรอืมติรภาพอนักวา้งขวาง. ถ้าหากว่าเราไดท้รัพย์หรอืสิ่งที่จำ

   ปรารถนาน้ันๆ มาแล้ว บคุคลน้ันจะเป็นผู้ผา่นการศึกษา ไดร้ับปริญญา



 เปน็บัณฑติหรอืไมก่็ตาม จะมลีักษณะและการกระทำอันเขม้แข็งเป็น
 มหาบุรุษหรือไม่กต็าม ข้อนั้นไมเ่ป็นส่ิงสำคญัอนัใดแล้ว; เพราะว่าวตัถุ

   ที่ประสงค์นั้นๆ เขาได้ลถุงึแลว้ และส่ิงทั้งสามน้ัน มิใช่เปน็สิง่ที่จะจำกัด
 ว่ามีได้เฉพาะท่านผู้ถือปริญญารอบรู้ในศาสตร์ หรือเข้มแข็งเป็นมหา

 บรุุษเท่าน้ัน ก็หาไม่.   โดยทำนองเดียวกนันี้ พทุธธรรมก็เปน็ “ ”สิ่ง  ที่
สาธารณะทั่วไปแกทุ่กคน. ญาณคือความรู้ชนิดหน่ึงที่ทำผู้รู้ให้หมด

 ความทะเยอทะยานในโลก อาจเกิดได้แมแ้ก่ผู้ที่ชิมโลกมาจนเบ่ือ
 เหนื่อยหน่ายที่จะเสพคบกับอารมณ์นานาชนิดอกีตอ่ไป โดยที่ผู้นัน้ไม่

 ตอ้งผ่านพระไตรปิฎก และการฝกึบทเรยีนในทางจิตอันเคร่งเครยีดกไ็ด้. 
  ดงัที่เราเรียกพระอรหันต์ประเภทน้ีว่า พระอรหนัตผ์ู้สกุขวิปสัสก คือเหน็

แจง้อย่างแห้งแล้งไม่รอบรู้แตกฉานเหมอืนพระอรหนัต์ประเภทอื่นกจ็รงิ 
 แตท่่านกห็มดกิเลส บรสิุทธ์ิและเปน็สขุโดยส้ินเชงิเชน่เดยีวกัน. ความ

 สงบหรือความปลอดจากทกุข์ทั้งมวลได้แก่ท่านแล้ว ซึง่เราเรียกว่า 
ศานติ.  เม่ือมีทั้งญาณและศานติเช่นน้ีกช็ือ่ว่า ท่านได้เข้าถงึพทุธธรรม

  แลว้ กิจของชีวิตท่ีจะต้องขวนขวายให้สงูข้ึนไปอกี ยอ่มไม่มอีีกต่อไป. 
 ท่านเข้าถึงพทุธธรรมได้โดยไม่ตอ้งผ่านทางพระไตรปฎิก และการ

 บำเพ็ญตบะกรรมฐานอันเคร่งครดัได้ดว้ยอาการอยา่งน้ี เราควรจะ
 ระลึกไว้สบืไปว่า การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคน้หาพุทธธรรมนั้นมใิช่

เพื่อพระองคเ์องโดยส่วนเดียว,  แตไ่ด้เป็นด้วยอำนาจพระกรุณา ค้น
เพื่อประโยชน์แกป่วงสัตว์ในสากลเหลา่นั้นด้วย. พทุธธรรมหรือส่ิงท่ี

  พระองคท์รงคน้พบเปน็สิง่ที่สาธารณะแก่ทุกคน และมีอยู่ทั่วไป พร้อมที่
จะสมัผสักบัคนทกุคนอยู่ทกุเมื่อ.  แตเ่ม่ือคนเรามองไม่เห็น การก็เปน็
ราวกะว่าเปน็ของที่เรน้ลบัจนสุดวิสัย.  ตามธรรมดาเราท่านทกุคนมีตา หู 

   จมูก ล้ิน กาย เป็นเคร่ืองรู้สึกต่อส่ิงภายนอกอนัแวดลอ้ม. เรารู้สึกหรอื
  รู้จักเพียงใดก็เหมาเอาวา่ ส่ิงทั้งหลายมีเพยีงเท่าน้ัน หรือแม้จะมีมาก

ออกไปก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกัน,  เพราะเหตุนี้เอง “ ”สิ่ง  ชนิดที่เป็น
  ภายในหรอืด้านในจึงยากที่จะปรากฏ เพราะความเข้าใจผิดน้ันๆ เป็น

มา่นเข้ามาบังเสียเสมอไป.
 ดว้ยเหตุผลดังกลา่วมา การเข้าถึงพทุธธรรมจึงจำเป็นต้องขอร้อง

   ใหพุ้ทธบริษทั ท้ังหลายเตรยีมตัว เพื่อจะมองส่ิงทกุสิง่ ในด้านใน. เท่าที่รู้
       สกึกนัอยู่ตามธรรมดา เรามี ตา หู จมูก ล้ิน กาย สำหรับสมัผสัและรู้สึก

    ในรูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐพัพะ. แต่เรารู้สกึและสัมผสัสิ่งเหลา่นี้ 
 ดว้ยอาการชนิดที่เรยีกว่า มองในด้านนอกหรือด้วยเครื่องมือสำหรับ

มองในดา้นนอก.  “ ”  เราจงึไมพ่บ ส่ิง สิ่งหนึ่ง ซ่ึงจะพบได้ กต็อ่เมื่อเรา
 มองในดา้นใน หรอืมองด้วยเคร่ืองมอืสำหรับมองในด้านใน เช่นเดียว

     กบัที่พระพทุธองค์ได้ทรงมอง และมองจาก รูป กล่ิน รส โผฎฐพัพะ 
นั่นเอง. การมองในด้านใน  มลีักษณะเปน็อย่างไรนั้น เพื่อจะใหเ้ข้าใจ

 อย่างแจ่มแจ้ง เราอาจพิจารณาเปรียบเทยีบขึ้นไปจาการมองด้านนอก 
  แตเ่ป็นชั้นที่ประณตีสักหน่อย และประณีตมากจนถึงกับอาจมบีางคน จัด

ใหเ้ป็นการมองโดยดา้นในไปกไ็ด้.



(   ชุมนุมปาฐกถาธรรม ชุด พุทธธรรม, ๒๕๓๐: ๒-๗)

ศลีธรรม
 คำวา่  ศลีธรรม  น่ีเดี๋ยวนี้เราแปลกนัว่าอะไรกไ็ม่รู้ ไม่มคีวาม

 หมายที่ชัดเจนเลยไม่แปลกัน   เรียกว่า ศลีธรรม แปลเปน็ภาษาฝรั่งกไ็ม่ได้ 
เปน็ภาษาไทยก็ความหมายแคยนิดเดียว,  แปลวา่ ธรรมที่ทำความปรกติ

 นั่นแหละ ดีที่สุด,   ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ นอ้ยๆ  ที่ชาวเมืองจะต้องมี ให้มศีีล
 ธรรมกนับา้งโวย้ มนัไมใ่ชเ่ล็กน้อยอยา่งน้ัน.

 ศลีธรรม แปลว่า ส่ิงที่ทำความปรกติ;  ศลีะ  แปลว่า ปรกติ, ธรรมะ 
 แปลวา่ สิ่งที่มตีัวมนัเอง,  ศลีธรรม แปลว่า ส่ิงที่ทำความปกติ, ความ

หมายกวา้งครอบจกัรวาล.  เมื่อใดมีความปรกติ เม่ือน้ันมศีลีธรรม, เมื่อ
 ใดไม่มคีวามปรกติ เมื่อนั้นไม่มศีลีธรรม. ความปรกติคือสะดวกสบาย

อยู่ได้อย่างสงบเยน็,   ความไมป่รกติ คอื ความกระวนกระวายเดือนร้อน 
ไมอ่าจจะทนอยู่ได้.

 ทีนี้อาตมานึกว่า คำชนิดน้ีแปลเป็นภาษาตา่งประเทศยาก, พอคยุ
 กบัฝร่ังแล้วกจ็นปัญญาทุกที ไมรู่้จะแปลคำวา่ศีลธรรมน้ีว่าอย่างไร. ที่

 เขาแปลกนัว่า morality  นั้นมันเหมือนกบัเด็กเล่น ไม่สำเร็จประโยชน์; 
 เดีย๋วน้ีคิดว่าจะใหค้ำแปลวา่ ปจัจัยแหง่สนัติภาพ,  ศีลธรรม แปลวา่ ปจัจัย

แห่งสันติภาพ. 
       คำวา่ ธรรมะๆ นี้ มันเป็นเหตุกไ็ด้ เป็นผลก็ได้ เปน็อะไรก็ได้ ใน ๔ 

ความหมายนั้น;   แต่มนัแปลวา่ เป็นเหตุปจัจัยก็ได้ ธรรมะในฐานะที่เป็น
เหตุ;  ฉะนั้นคำวา่   ธรรม คำน้ีตอ้งแปลว่า ปัจจัย. นี้ ศลีะคือความปรกติ 

 นั้นหมายถึงสนัตภิาพ สงบสขุของโลก,   ศลีะ แปลว่า สันติภาพของโลก,  
ศลีธรรมเลยแปลว่าปจัจัยแหง่สนัตภิาพ.  หาคำฝร่ังมาแปลได้ง่ายๆ ทันที
เลย,   แปลแลว้เข้าใจทันทเีลย เรยีกวา่ ศีลธรรม.

ศลีธรรมเป็นส่ิงจำเป็นที่จะต้องมใีนโลก, ถ้าโลกไม่มศีลีธรรม 
 มนักค็ือวนิาศ คอือยู่เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลา; ถ้าไม่มศีีล

 ธรรม มนักต็กนรกทั้งเปน็อยู่ตลอดเวลา; ถ้ามศีีลธรรมมนักม็ีความสงบ
เยน็อยู่ตลอดเวลา;  เพราะวา่คำวา่  ศีลธรรมโดยเนื้อแท้นั้น คอืปัจจัยแหง่
สนัติภาพ, พอมีศลีธรรมมันกม็ีสนัติภาพ. ฉะนั้นเราเพง่เล็งสันติภาพ
เปน็หลกัยึดเป็นจุดมุ่งหมาย,  อะไรเปน็เหตุ เป็นปจัจัยให้ลุถึงสนัติภาพ 

 นั่นแหละคือศลีธรรม เพราะฉะนั้นมันจึงไมย่าก.
(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์  (  ตอน๑  )  , ๒๕๒๙: ๒๓๔-๒๓๕)

 ศลีธรรม แปลว่า ภาวะแห่งความสงบสขุ;  ศีละ  แปลวา่ ปรกติ ภาวะ
 แห่งปกติ กค็ือภาวะแห่งความสงบสุข. นี่ ในฐานะท่ีเปน็ปรากฏการณ์

 ธรรมชาติ มศีีลธรรมก็คือมีภาวะสงบสุข, ถ้ามอง  ในแง่ของเหตุ กเ็ปน็ 
เหตทุี่ทำใหเ้กิดความสงบสุข,  การประพฤติใดๆ ที่เป็นเหตุใหเ้กิดความ



 สงบสุข อันนั้นเรยีกว่าศีลธรรม.  ถ้ามองใน ฐานะที่เป็นผล ผลที่เกิดมา
 จากเหตุ อยู่ในลกัษณะเป็นภาวะสงบสขุ, นั้นก็เรียกวา่ศีลธรรม; ไม่ใช่

    เปน็เพยีงการประพฤตธิรรมะเลก็ๆ น้อยๆ ของสังคม เพราะว่า คำว่า 
สงบสุขหมายสงูสดุถึงพระนิพพานกไ็ด้, ถ้ามีความสงบสขุแล้วกเ็รียกว่า

 ปรกติ หรอืศีละไดท้ั้งนั้น,  นบัตัง้แต่ต่ำที่สุดจนถงึสงูสดุ ของสังคมคือคน
ทั้งหมดก็ได้.

 ขอให้รู้จัก สิ่งที่เรียกว่า   ศลีธรรมน้ี ในความหมายที่ครบถ้วน และ
 อยู่ในลักษณะที่เป็นเรือ่งของการฏิบัติ และในลักษณะท่ีตอ้ง เป็นสัน

 ทิฏฐิโก  คอื ประจักษ์อยู่แก่ความรู้สึกจรงิๆ, ไม่ตอ้งคำนวณตามเหตุผล 
เปน็ต้น. 

(    ฟ้าสางระหวา่ง ๕๐ ปีที่มสีวนโมกข์  (  ตอน๑  )  , ๒๕๒๙: ๓๔๗)

จติตนิยม
  จะดคูำว่า จติตนยิม กันบ้าง, บางทีกเ็รียกว่ามโนนิยม; จติก็ได้ 

 มโนก็ได้ วญิญาณกไ็ด้. คำว่าจิตตนยิมก็มหีลายแขนงเชน่เดียวกันอีก 
  แตจ่ะสรปุมันยังเหลือเพียง ๒ หัวข้อ:- 

    ความหมายที่ ๑ ของจิตตนิยม กค็ือ การถืออดุมคติมากกวา่จะ
ถือค่าทางวัตถุ.

 ถ้าถือคา่ทางวัตถุ พระพทุธรูปองค์หนึ่งองคเ์ล็กๆก็ว่ามีคา่เทา่กับ
  ปลาทูเข่งหน่ึง นี่เรียกว่า คา่ทางวัตถุนิยม; แตว่า่พระพทุธรูปองค์หนึ่งมี

 คา่ทางจติตนยิมสูงจนตรีาคาไม่ไหว เพราะวา่เป็นวตัถุที่ระลกึแทนองค์
 พระพุทธเจ้า เป็นสญัลกัษณ์แห่งความดีความงามอะไรต่างๆ.

  ถ้ามองกนัในแงข่องจิตตนิยม หรอือุดมคติแล้ว พระพทุธรปูองค์
 หนึ่ง ตีค่าไม่ไหว;  ถา้มองกันในคา่ของวัตถุแล้วก็ เท่ากับข้าวสารถังหน่ึง
 บา้ง ปลาเข่งหนึ่งบา้งเท่าน้ันเอง.  ฉะนั้นเราไม่มองในทางวัตถุ แต่จะมอง

ในแงข่องจิตหรอืของอดุมคตินี้อยา่งหน่ึง.
     ความหมายอย่างที่ ๒ ก็ถือเร่ือง หรอื คา่ ทางจติทางวญิญาณนั้น

 เปน็หลกั หรอืเป็นรสนิยม;  คอืไม่ถือเอารสทางวัตถุ แต่ถือเอารสทางจติ; 
   ฉะน้ัน เม่ือจะแก้ปญัหาใดๆ ก็มุ่งแก้ปัญหาดว้ยเร่ืองทางจิตไปตะพดึ จน

  ถึงกบัลืมเร่ืองทางวัตถุไปเสียเลย นีก้็เรยีกว่า จิตตนิยมสุดเหวี่ยง.
 จติตนยิมสุดเหวี่ยง มนักใ็ชไ้ม่ได้, วตัถุนยิมสุดเหวี่ยวงมนักใ็ชไ้ม่

ได้;   ต่อเมื่อใดมันอยู่ตรงกลาง คือความถูกตอ้งระหว่างส่ิงทั้งสอง สมดุล
  ยก์ันดี นี้ก็เรยีก ธรรมนิยม ไป;  ไม่ใช่วัตถนุิยม ไม่ใช่จติตนยิม.

(ธรรมสัจจสงเคราะห์, ๒๕๒๑:  – ๓๓๐ ๓๓๑)

การทำความเข้าใจระหวา่งศาสนา
 การทำความเข้าใจระหวา่งศาสนา   ซ่ึงเป็นปณธิานข้อที่ ๒ ของ

 ข้าพเจา้ โดยแทจ้รงิไมไ่ด้เป็นเร่ืองธรรมะโดยตรง; การทำความเข้าใจ



ระหวา่งศาสนานี้เป็นธรรมะการเมือง;  แตถ่งึอย่างไรมันก็เป็นหนา้ที่ เป็น
หนา้ที่ที่จะต้องทำ, เมื่อเปน็หนา้ที่มันกต็อ้งจัดเปน็ธรรมะไปทั้งน้ัน 
เพราะว่ามันจะต้องแกป้ัญหาอยา่งใดอย่างหน่ึงเสมอไป...

...  ถา้ว่ามีการเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนา [ของตน]  แลว้ ก็เป็นการงา่ย
ที่จะทำความเข้าใจระหว่างศาสนา,  มันเก่ียวข้องกัน ขอใหแ้ต่ละศาสนา

  มศีาสนิกที่เข้าใจถงึหัวใจแหง่ศาสนาของตนๆ เถิด มันจะแก้ปญัหา
กระทบกระทั่งระหวา่งศาสนาไดเ้ป็นแน่นอน, และจดัว่าเปน็สิง่ที่จำเป็นที่

 สดุสำหรับสมัยน้ี ...  แม้ว่าจะเรียกว่าเปน็สมัยที่เจริญแล้ว ในโลกที่เจริญ
  แลว้ มันก็ยงัเปน็ปัญหาอยู่นั่นเอง ดงันั้นมันก็ยังมหีน้าท่ีท่ีจะขจัดปญัหานี.้

...โลกต้องมีหลายศาสนาน้ีเปน็สภาพความจรงิอนัแรกที่ต้องยอม
รบั  ว่าโลกน้ีต้องมีหลายศาสนา มนัจำเป็นที่สดุ; เพราะว่าคนในโลกไม่

  เหมอืนกัน มันจัดเปน็พวกๆ เป็นยุคเปน็สมัย, แล้วกม็ีภมูิหลังทาง
 วัฒนธรรมต่างๆ กนัฝงัแนน่อยู่ในจิตใจเปลี่ยนไม่ได้, 

  เมื่อตอ้งมีได้หลายศาสนา หรอือยู่รว่มกนัโดยมศีาสนาตา่งกัน ก็
 ตอ้งมีวิถีทางที่จะแก้ไข ปัญหาหรือเหตุการณร์้ายที่อาจจะเกิดข้ึน. ดว้ย

 เหตนุี้แหละ จงึต้องมเีร่ืองการทำความเข้าใจระหว่างศาสนา...
 คำสอนของทกุศาสนา มุ่งหมายตรงกันไปที่การทำลายความเห็น

แกต่น, มนัเป็นอันตรายรา้ยกาจที่สุดของมนษุย์, ทำให้เกดิปัญหาแก่
สงัคมและบคุคลอย่างยิง่. ทุกศาสนาจึงมุ่งหมายท่ีจะประสานสงัคมจน
กล่าวไดว้า่ทกุศาสนามีหัวใจเป็นสังคมนิยม. ...สงัคมนยิมของ

  คอมมิวนิสต์ มนัไมใ่ชส่ังคมนิยมที่ถูกตอ้ง หรือสังคมนิยมของทั้งหมด
 ของทุกคน มันเปน็สงัคมนยิมของชนพวกกรรมาชพี...เท่านั้น, มนัไม่

อาจจะรวมเอาพวกที่แปลกแตกต่างออกไปจากนั้น. ศาสนามุ่งหมายจะ
 ใหร้ักกัน  จะให้สมัพนัธก์ันได้ ในหมู่ชนทีต่า่งกัน; เราจะต้องเพิม่เติม

 ลกัษณะเฉพาะเข้าไปอกีอย่างหนึ่งว่า เป็นสังคมนยิมที่ประกอบไป
ดว้ยธรรม. ...  ตอ้งเป็นธรรมิกสังคมนิยม คือสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วย

 ธรรมะ คอืความถกูต้อง.
 ความถูกต้องคือไม่เกดิโทษอันตรายแกฝ่่ายใด แตเ่กิดประโยชน์

สขุแก่ทุกฝ่าย;  ถ้าเรารักกันได้หรอืไมเ่หน็แก่ตน มันก็เกดิประโยชนแ์ก่
 ทุกฝ่าย คอืว่าพวกคนจนกร็ักคนม่ังมไีด้, คนม่ังมีกร็ักคนจนได้...ถ้าอยู่

 อย่างมีศัตรกูัน กเ็ปน็ความพนิาศของโลกนั่นเอง. ศาสนาทกุศาสนา
ตอ้งร่วมมือกันในลกัษณะสหกรณ์,  ร่วมทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง คือสนัติ
ภาพของโลก.  ทุกศาสนารว่มมอืกนัอย่างที่เรียกว่าสหกรณ์ เพื่อสนัติ

    ภาพของโลก โดยมองเหน็ได้ว่า มีวิถีทางคือ คุ้มครองสังคม ทำลายสิ่งที่
เปน็ข้าศึกของสงัคม. ศาสนามีหน้าที่  อย่างนี้ มีคุณประโยชน์ท่ีจะใช้ได้

 ในลักษณะอย่างนี้ คอืคุ้มครองสงัคม.
 ศาสนาจะคุ้มครองสังคมได้ กต็อ่เมือ่สังคมมีศาสนา; ...จงึขอยืน

 ยนัว่า  ขอให้เข้าถงึหัวใจแหง่ศาสนาของตนๆ แลว้ก็จะไปพบว่ามันมี



 ความเหมอืนกัน ...แมว้า่รปูแบบภายนอกมนัจะดตู่างกันมากถึงขนาดว่า
มนัจะตรงกันข้าม;  แต่ถ้าเจาะลึกเข้าไปถึงภายใน แล้วจะพบว่า พระ

 ศาสดาน้ันๆ มุ่งหมายเพ่ือให้เกดิสันติสขุส่วนบุคคล, หรือสนัติภาพสว่น
 สงัคม ดว้ยกันทั้งนั้น,  เจาะเข้าไปลึกถึงข้ันนั้นเถิด มันก็จะพบความที่จะ

เข้ากันได้, อย่าเอาเปลือกนอกที่ระเกะระกะไปด้วยหนามหรือเปลือก
 แข็งนี้ ขอให้เขา้ถึงเน้ือในแลว้มันจะกลมกลืนเปน็อนัเดยีวกันได้.
...  เด๋ียวนี้คนถือศาสนาต่างกนัมาก จนไมค่่อยจะมองหน้ากนั; แต่

 ไปดูเถอะว่า   ในหัวใจของคนเหลา่นัน้ ซ่ึงต่างศาสนากัน  นั่นแหละ มนัก็
มกีิเลสเหมอืนกัน.  ความโลภ  ของคนที่ถือศาสนาพทุธ กไ็ม่ต่างจาก

   ความโลภของคนที่ถือศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮนิดู ซิกข์อะไร, 
ความโกรธกเ็หมือนกนั, ความหลงกเ็หมือนกนั.  ฉะน้ัน ความทุกข์ที่มนั

 เกดิข้ึน มันก็เปน็ความทกุข์เหมือนกนั, ถ้าไปดูที่ตัวกเิลสและตวัความ
ทุกข์  แล้ว มนัก็เหมือนกนัดกิเลยของทกุคนที่ถือศาสนาต่างกนั. เมื่อเปน็
อย่างนีม้ันก็   ควรจะมสีิ่งซ่ึงแก้ทกุข์ หรือดับทุกข์ได้รว่มกนั ไมว่า่เขาจะ
นบัถือศาสนาอะไร; ...  เหมือนกบัว่า ยาแกโ้รคทางฝา่ยกายใช้ร่วมกันได้

  อย่างนี้ ยาแกโ้รคทางฝ่ายจิตฝา่ยวิญญาณ มันก็ใช้ร่วมกันไดอ้ยา่งนี้
…แหละ

 ตอ้งมองความจรงิกันสักขอ้หนึ่งว่า พระศาสดาแห่งศาสนานั้นๆ 
ก็   ไม่ใช่คนใจรา้ยอำมหติ บัญญตัศิาสนาข้ึนกด็้วยความรกั ความเมตตา

 กรุณาเอ็นดูต่อมหาชน  ที่อยูใ่นแวดวงของการชักนำของตนๆ รัก
มหาชน, บญัญตัิคำสอนข้ึนมาเพื่อจะแก้ไขปญัหาของมหาชนเหล่านั้น 

  มนักต็้องมสี่วนดี เป็นประโยชนแ์ก่มหาชนที่นั้น สว่น  นั้นยคุนั้น ในถ่ินน้ัน 
เปน็แนน่อน, ไมม่ีศาสนาใดที่จะผดิโดยสว่นเดียว.

 ปญัหามันค่อยๆ เกดิข้ึน, ...หลงัจากการดับขันธ์แห่งศาสดานั้นๆ 
แลว้.  สาวก ของพระศาสดานั้นๆค่อย  เพ่ิมเติม  อะไรเข้าไปบ้าง บดิผัน 
อะไรเสียบ้าง, ...โดยมองไม่เห็นวา่นี้จะเป็นการทำให้ศาสนาเลอะเลอืน
ไป; ศาสนาทั้งหลายจึงถูกพอกหุ้มด้วยของใหม่, ไมย่กเว้นแมแ้ต่พระ
พุทธศาสนาอันเป็นท่ีรักย่ิงของเรา.

...    ศาสนาจะเปล่ียนแปลงได้มากข้ึน ก็เพราะว่า มันมีอำนาจ วง
การท่ีมีอำนาจเข้ามาครอบงำ;  เชน่เรื่องทางการเมือง วงการที่มีอำนาจ

 เข้ามาครอบงำศาสนา ตอ้งการจะใชศ้าสนาหรอืกจิกรรมทางศาสนา 
เปน็เครื่องมือของการเมอืง เช่นในการหาเมอืงข้ึน, ในยุคสมัยที่มีการล่า

 เมอืงข้ึนน่ันแหละ ศาสนาไดถ้กูใช้ใหเ้ป็นเคร่ืองมอืในการลา่เมืองขึ้น 
อย่างสำเร็จประโยชน์ด้วย. มนักเ็ปล่ียนไปมาก, เปน็ศาสนาเน้ืองอก,  
ศาสนาที่อยู่ใต้อทิธพิลของการเมอืง. เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าน่ันเป็น
ศาสนาอันถูกต้องของเขา;  จะตอ้งเหน็อกเห็นใจว่า เขาก็ถูกกระทำ

 อย่างนัน้ มคีวามจำเป็นอยา่งน้ัน. เราก็ควรจะชว่ยเหลือเขาอยู่รำ่ไป. ให้
  อภัยแก่เขา มาพดูจากันใหม่  ตกลงกันใหม่ ว่าจะเอากนัอย่างนีอ้ย่างนี้ 

คอืชว่ยกนัทำลายความเห็นแก่ตัวของคนในโลก.



 ทุกศาสนามาจับมือกันเป็นสหกรณ์ ช่วยกนัคนละไมค้นละมือ 
เพื่อทำลายลา้งความเหน็แกต่ัวของมนุษย์ในโลกนีใ้หห้มดไป; งาน

  สหกรณ์อันย่ิงใหญ่ ทำข้ึนเพ่ือชว่ยโลกอย่างน้ี น่ันจะตรงกบัความหมาย
ของพระเจา้ที่แทจ้ริง, เพราะถา้พระเจ้าเปน็พระเจ้าทีแ่ท้จริงต้องมคีวาม
หวังดีตอ่สัตวโ์ลก, ฉะน้ันส่ิงที่จะเป็นความสุขสวัสดีแกส่ัตว์โลกน่ันแหละ

 จะเปน็ที่พอใจแก่พระเจ้าทีแ่ท้จริง ...พระเจ้าที่แท้จริงต้องมเีจตนารมณ์ 
 ในการชว่ยโลกใหอ้ยู่เป็นสุข ทั้งส่วนตวับุคคลและส่วนสังคม.

...ถ้า  องคก์ารสหประชาชาติ  ที่ถือวา่มอีำนาจสงูสดุในเวลานี้ เป็น
 องคก์ารที่สนใจหัวใจของศาสนา เกบ็เอาหวัใจของศาสนาทกุศาสนาไป

 ศกึษา แล้วไปเผยแพร่, เปน็ผู้เผยแพรห่วัใจของศาสนาทกุศาสนาเสียเอง 
 นั้น  จะมชีื่อ สมชื่อ, มชีื่อสมชื่อว่าเปน็สหะ, สหประชาชาติในทางจติใจ. 

เดีย๋วน้ีสหประชาชาตกิ็กระทำอย่างน้ันไม่ได,้ ยงัอยู่ใต้อทิธพิลของฝ่าย
 นั้นฝา่ยน้ีเปะปะเปะปะ ...  นี่โชคของโลกน้ีมันยังไม่ดีถึงขนาดที่ว่า จะได้

 องคก์ารไหนที่จะขุดค้นเอาหัวใจของทกุศาสนา ออกมาทำสหกรณ์กัน
ใหเ้ป็นที่เข้าใจระหว่างศาสนา,  แล้วทำสหกรณ์กัน ชว่ยสรา้งสันติภาพให้
เกดิข้ึนมาในโลก. เราหวังว่ามนัจะเกิดข้ึน อย่างนีส้ักวันหนึ่ง; เราก็
เตรียมตัวเป็นผู้ท่ีมีหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่เน้ือที่ตัวไปเผชิญหน้า
กบัเขา.

 เชื่อว่าเราจะประสบความสำเรจ็ในการชว่ยโลก เพราะเรามียา
 ประเสรฐิสำหรับจะแก้โรคของสัตว์โลกทั้งปวง คือการทำลายกเิลส 

 ตณัหา และ  ดบัทกุข์ : เราก็เตรียมทำลายกเิลสตัณหาและดบัทกุข์ของเรา 
ใหเ้ป็นผู้ที่หมดโรค, มจีิตใจเกลี้ยงเกลา, ไม่มโีรคของจิตใจ, เปน็พทุธ

 บริษทัทั้งเน้ือทั้งตวั ตามหลักคำแปลของคำว่าพุทธ,  พุทธะ แปลวา่  ผู้รู้ ผู้
 ตื่น ผู้เบิกบาน,  รู้ตามที่เปน็จริงทุกอยา่งในทางที่ควรรู้ แล้วก็ต่ืนจากหลับ 

คอืกเิลส,  แลว้ เบิกบานเหมือนดอกไมท้ี่บานแล้วไมรู่้จกัโรย, คอืไม่มี
ความทุกข์อีกต่อไป. นี่คอืความเป็นพทุธบรษิัทอยา่งเต็มเนื้อเตม็ตัว.

 (พทุธทาสวจนาแก่คณะครคูริสต์,  ๒๕๔๗ :  – ๑๖๗ ๒๐๒)

สนัติภาพ
 คำวา่ สันติภาพ,  สันติภาพในโลกนี้ เด๋ียวน้ีมแีต่ชื่อ, มแีตช่ื่อเสียง

เรยีกร้อง    เรยีกหา หรอืว่าโฆษณา มแีต่ชื่อไมม่ีตวัจริง มแีต่การเรยีก
 รอ้งคำคำน้ี ไม่มตีวัจรงิของคำคำนี้.  นี่สภาพยุคปจัจุบนัในโลกนี้ ที่เก่ียว

กบัสนัติภาพ,  ย่ิงเรียกดูเหมือนจะยิง่ไกล ย่ิงเรียกดเูหมือนจะยิ่งไกล 
   –  เรยีกหาสันติภาพด้วยจิตที่คดโกง เหน็แกต่ัว เห็นแก่ตวักู ของกู แล้วก็

  …เรยีกหาสันติภาพ มันก็ยิ่งไกล ยิง่ไกล
  จะตอ้งขอโอกาสพดูว่า คนไมรู่้จกัสนัติภาพอันแทจ้ริง ซ่ึงมันต้ัง

 ตน้มาจากภายใน สนัติภาพอนัแท้จริงมนัไม่ไดต้ั้งต้นที่โลกภายนอก 
มนัตั้งตน้ออกมาจากความรู้สึกในใจอันแทจ้ริง ที่เป็นภายใน, คร้ันทำ



  สนัติภาพในจิตใจท่ีเปน็ภายในได้ สนัตภิาพข้างนอกที่โลกน้ี มนัก็เป็น
ของง่าย.

  ดใูหด้ีเถอะว่า  วกิฤตการณ์เลวรา้ยท้ังหลาย มนัไมไ่ด้ตั้งต้นที่
ข้างนอก,  มันต้ังต้นมาจากจติใจภายในของคน แล้วจงึออกมาเปน็

  วิกฤตการณภ์ายนอก นี่ขอท้าทายวา่  ความเลวรา้ยใดๆ ที่มนัประพฤติ
  กระทำกนัอยู่กลางถนน มันต้ังต้นมาจากจิตใจ หรือภายในใจของคนผู้

กระทำ,  คอืจิตใจที่โง่ จนมารู้ว่าอะไรเป็นอะไร, อะไรควรทำอะไรไม่
ควรทำ, มนัโง่ขนาดนั้น,  แลว้มันก็ตั้งตน้ที่นั้น เป็นวิกฤตการณ์เลวร้าย

   ในจิตใจของคนคนน้ัน แล้วมนัจึงแสดงออกมาทางกาย ทางวาจา มา
 เปน็วิกฤตการณ์ภายนอก ให้ลำบากเดือดร้อนกันท้ังบ้านทั้งเมือง, 

วิกฤตการณข์องโลกมนักเ็ป็นอย่างนั้น.
 ดงันั้นสนัตภิาพของโลก หรือของภายนอกนี้มันต้ังต้นมาจากภาย

ในจิตใจของคน.  คนต้องรู้จักสนัตภิาพของจิตใจเสียก่อน ว่าเมื่อจิตใจ
  เปน็อสิระ ไมถ่กูกิเลสบีบคั้นแลว้ น่ันแหละคือสันติภาพในจิตใจ, จติใจ

  ชนิดน้ีก็เคลื่อนไหว คือสั่งการส่ังงานให้อะไรออกมาทางภายนอก ทาง
 กายทางวาจา เก่ียวขอ้งกับสังคม,  มนักเ็ป็นเร่ืองสนัตภิาพที่เป็นไปได้ ที่

สำเร็จประโยชน์;   จะขวนขวายกันสักเท่าไร เพือ่สันติภาพน้ีไมส่ำเรจ็ ถ้า
ไมไ่ด้ต้ังต้นมาจากภายใน.

เดีย๋วน้ีเราจะขอโอกาสพูดถึงองค์การสันติภาพของโลกกนับา้ง 
เพื่อการศึกษา, ไมใ่ชว่า่จะดูถูกดูหมิ่นใคร. องค์การสนัตภิาพของโลกนั้น 
จดัโดยคนทีไ่ม่รู้จักสันติภาพ. องคก์ารสันติภาพของคนหรือของสังคม

  ไหนก็ตาม มนัจดัโดยบุคคลที่ไมรู่้จกัสนัติภาพ วา่สนัติภาพมันต้องตั้ง
ตน้มาจากภายใน.   ฉะนั้นสมาคมสันติภาพเล็กๆ นอ้ยๆ นีก้็เหมอืนกัน 
จดัโดยคนทีไ่ม่รู้จักสันติภาพ.  องคก์ารใหญข่องโลก องค์การโลกกต็าม 

  มนักจ็ัดไปโดยบุคคลที่ไม่รู้จักว่า สนัติภาพอันแทจ้รงินั้น มนัจะต้องต้ัง
ตน้ที่ตรงไหน,   ก็ไดแ้ต่ระงบัเหตกุารณ์ยุ่งๆ ยากๆ ภายนอก ผิวนอกภาย

  นอก มันไม่รู้จักจบจกัสิ้น แลว้มันก็ยงัตกอยู่ใต้อำนาจอะไรบางอยา่ง 
มนักย็ังรวมพวกเป็นฝักเป็นฝ่าย.

 เจ้าหน้าทีจ่ดัสนัติภาพ ก็ยงัตกอยู่ใตอ้ำนาจของคนบางพรรคบาง
 ฝา่ย มนัก็เลยไม่มคีวามยุติธรรม,  มนักลายเป็นการแย่งสันติภาพ ตาม

 ความคิดของตนๆ ไปเสยี. 
 พวกนี้ไม่รู้ว่าศลีธรรมเป็นต้นตอแห่งสันติภาพ และไม่รู้จักแม้

กระทั่งวา่ความมีศลีธรรมเป็นอย่างไร, ความไม่มศีีลธรรมเปน็อย่างไร 
 กย็ังไม่รู้ว่าอะไรเป็นความมีหรอืเปน็ความไมม่ีของศลีธรรม เลยหลบั

ตาจัดสนัตภิาพ.
  เขาจะต้องรูจ้กัคา่ของศีลธรรม วา่เป็นรากฐาน เป็นต้นตอของ

 สนัติภาพ ซ่ึงก็หลกีศาสนาไม่พ้น; เพราะวา่ศีลธรรมมันถ่ายทอดออก
มาจากส่ิงที่เรียกว่าศาสนา.  พอเห็นไปเห็นวา่ศาสนาเป็นของครึ เปน็ยา

  เสพติด เป็นอะไรไปเสยีแลว้ มันก็ไมม่ีทางที่จะถอดเอาของดปีระเสริฐ
 สดุออกมาจาศาสนา มาเป็นเคร่ืองจัดโลก.  ฟ้าจะสางทางสันติภาพ ก็ตอ่



 เมื่อทุกคนรู้ว่า มนัขึน้อยู่กบัศีลธรรมโดยตรง,  ใชค้ำว่าโดยตรง ไม่โดย
 ออ้มเลย สนัติภาพมันข้ึนอยู่กับศีลธรรมโดยตรง.

ขอให้เราสนใจรู้ส่ิงที่เรียกว่าศลีธรรม ศ-ีละ  แปลวา่ ปรกติ คอืไม่
วุ่นวาย, ศลีธรรมคือส่ิงท่ีจะทำใหเ้กิดความปรกติ หรอืการกระทำที่จำทำ
ใหเ้กิดความปรกติ, หรือวา่ผลที่เกิดข้ึนมาแล้วเปน็ความปรกติ, ทั้งหมดนี้
เรยีกวา่ศีลธรรมไดท้ั้งนั้น.   เพราะว่า คำว่า ธรรม, ธรรม ในภาษาบาลีคำ

 เดียวน้ี มคีวามหมายเล็งไปได้หลายอย่าง.  ใหเ้ป็นเหตกุ็ได้ ใหเ้ป็นผลก็ได้, 
 ใหเ้ป็นภาวะปรากฏการณข์องธรรมชาติ มีอยู่เองกไ็ด้. ฉะน้ันความสงบ

  นี้เราต้องจัดมันท่ีเหตุของมัน แล้วเกดิเป็นผลข้ึนมา แลว้ปรากฏอยู่ใน
โลกวา่มีสนัตภิาพ.

 (    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์  (  ตอน๒  )  , ๒๕๒๙: ๑๒๕-๑๒๗)

 คำวา่ สนัติภาพ  นี่ก็พอจะฟงักันออก วา่มนั เปน็ภาวะของความ
   สงบ ปกติ ไม่มปีัญหา ไม่มีความทกุข์;  แต่กย็ังมีแงท่ี่จะต้องดวูา่ มันเน่ือง

กนัทุกระดับ, มนัเน่ืองแก่กนัและกนัทุกระดับ. คำว่าสนัติภาพ โดย
 สมบูรณ์ ของโลกจะต้องหมายความหมดทกุระดับ, ถ้าสันติภาพของ
 มนุษย์มี มนักจ็ะมีสนัติภาพไปถึงสัตว์เดรัจฉานดว้ย, แลว้จะมีสนัติภาพ

 ไปถึงพฤกษชาติ  ตน้ไมต้น้ไรท่ั้งหลายดว้ย คือมันก็ไมถู่กเบียดเบยีน 
แลว้มันก็จะสนัตภิาพปกติลง  ไปจนถึงวัตถุธาตุทั้งหลาย ที่ประกอบกันข้ึน
เปน็แผน่ดินเป็นพืน้โลกดว้ย,  มนัเปน็ชั้นๆ ไปทีเดียว. ถ้าไมม่ีสนัติภาพ

 ในระดบัมนุษยแ์ล้ว มนักก็ระวนกระวายลงไปจนถึงสัตวเ์ดรัจฉาน 
เพราะมนุษย์มนัเบยีดเบยีนสัตว์เดรจัฉาน, แลว้มันเบียดเบียนตน้ไม้ตน้ไร,่ 
เบยีดเบียน  ทรพัยากรต่างๆ ในแผน่ดนิ; นี่เราดูเถอะว่ามันเนื่องกนัอย่างน้ี. 

 ถ้าสามารถทำใหเ้กิดสันติภาพในหมู่มนษุยไ์ด้ มันกส็ามารถมีสันติภาพ
 ลกึลงไปเปน็ชั้นๆ  ถึงขนาดนั้น : สตัวเ์ดรจัฉานกพ็ลอยมีสันติภาพ, ตน้

ไม้  ต้นไร่กพ็ลอยมีสันติภาพ แผ่นดินก็พลอยมีสนัตภิาพ.
แลว้ดูวา่มนัตั้งตน้ที่ไหน?   ถ้าพิจารณาดูใหด้ี มัน ตั้งตน้ในหวัใจ

 ของมนุษย์ เมื่อหัวใจจิตใจก็ตามเถิดของมนษุยม์ันมีสนัตภิาพ, มนักท็ำ
ใหม้นษุย์มีสันติภาพและลงไปตามลำดับอย่างที่กลา่วแล้ว, ...ดงัน้ัน การ

 พูดเรื่องสันติภาพ มันก็หมายถึงการพูดกนัถงึเรื่องจิตใจของมนษุย์ น่ัน
 แหละ เปน็สว่นใหญ่. 

(สนัติภาพของโลก,  ๒๕๔๑ :  – ๑๑๒ ๑๑๓)

 สนัติภาพจะเกิดได้ด้วยการทำทกุอย่างถูกต้อง ด้วยอำนาจของ
 สมัมาทฏิฐิ   ถา้มสีัมมาทิฏฐิ ทุกอย่างมนัถกูต้อง แลว้มันก็เปน็ไปเพื่อ

 สนัติภาพ :     ถกูตอ้งทางวัตถุ ทางรา่งกาย ทางจติใจ ทางวิญญาณ ...รา่ง
กายกม็ีอาการถกูต้อง, จติก็มีลักษณะถกูต้อง, สติปัญญาก็ถูกต้อง, มี

   ความถูกต้อง เหลา่น้ีมาจากสมัมาทฏิฐิ มันไม่ยาก เพราะวา่มันเป็นการ
กลับไปสู่ธรรมชาติเดมิของธรรมชาติ.  ธรรมชาติเดมิของธรรมชาติ มนั



จะหยดุหรอืสงบไมป่รงุแตง่, ไมป่รงุแตง่กไ็ปสู่ธรรมชาตเิดิม. คำวา่ ไม่
 ปรุงแต่ง  นั่นแหละ มคีวามหมายของนพิพาน; นพิพานไมม่ีการปรงุแตง่, 

 ไมม่ีการปรุงแต่งของตัวการปรุงแต่ง คืออวิชชา, ทำมนษุยใ์ห้มคีวาม
 เปน็มนุษย์ หรอืเป็นมนุษยท์ี่ถูกตอ้ง.  ถ้ายงัไมม่ีสนัติภาพ มนุษยย์ังมิใช่

มนุษย์,  ยงัมใิชม่นษุยท์ีถ่กูตอ้ง มนษุยชาตยิังไม่ถูกต้องตามความหมาย
 ของมนุษยชาติ คอืชาติแหง่มนุษย์. ตอ้งมีจิตใจสงูอยู่เหนอืวิกฤตการณ์ 

กค็ือมีสนัติภาพ, ไม่มสีันติภาพแล้วมนษุยก์็นา่ละอายในความเป็น
มนุษย์, ...

(สนัติภาพของโลก,  ๒๕๔๑ : ๑๐๙)

โลกแหง่สนัตภิาพ
 ข้อแรก  แรกเร่ิมก็จะ ตอ้งมรีะบบเศรษฐกจิที่ถูกต้องในสังคมนั้น. 

 ในสังคมมนษุยน์ั้นมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกตอ้งเป็นข้อแรก เพราะ
มนัมอีิทธพิลมาก. 
เขามี  ระบบที่อาตมาเรียกชื่อเอาเองวา่ธมัมกิสงัคมนิยม คนมั่งมกีับคน
ยากจนบวกกันเข้าแลว้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม, เปน็ระบบเศรษฐกิจท่ี

 ไมท่ำลายทรัพยากรธรรมชาติ แตก่ลบัส่งเสรมิทรพัยากรของธรรมชาติ 
 จะออกผลออกประโยชน์มาได้อย่างไร เขาก็ไมท่ำลาย, นอกจากจะเกบ็

  เอาผลประโยชน์นั้นแล้ว ยังส่งเสรมิให้มีผลประโยชนย์ิ่งๆ ข้ึนไป. ...ตอ้ง
 เปน็ระบบที่ทำให้สิ่งมีค่าน้อยให้มคี่ามาก หรือถึงกับว่าระบบทีท่ำใหส้ิ่งที่

ไมม่ีคา่กลายเปน็ของมคี่า. นี่เป็นเศรษฐกจิทางวญิญาณไปแล้ว, 
 เศรษฐกิจทางวิญญาณทางธรรมะ ทำรา่งกายหรือชีวิตท่ีไม่มคีา่นี้ให้

กลายเป็นของมีค่า,  ร่างกายอนัเนา่เหมน็กไ็ม่มคี่า ตายแลว้ใหใ้ครก็ไมม่ี
  ใครเอาน้ี แตก่ลบัทำให้มปีระโยชนถ์งึสงูสดุ  บรรลุมรรคผลนิพพานได้ นี่

เปน็ยอดเศรษฐกิจ.  เราจะต้องถือว่า พระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นยอดนัก
เศรษฐกิจ, ...คอืทำส่ิงที่ไม่มีค่าให้เป็นของมีค่าสูงสุดข้ึนมาได้. แต่เอาละ 
เดีย๋วน้ีไม่ต้องถึงนั้นดอก,  คนธรรมดาสามัญทั่วไปนี้ มีระบบเศรษฐกิจ

  ชนิดไม่ทำลายที่มาแห่งประโยชน์ ทรพัยากรธรรมชาติทั้งหลาย แต่
กลับทะนบุำรงุสง่เสริม.

 ทีนี้  ขอ้ที่สองมีระบบการอยู่รว่มกนั ระหวา่งคนดอ้ยกับคนเด่น.
 คนยากจนคนพิการคนอะไรกต็าม เป็นฝา่ยหน่ึง, แล้วคนม่ังมคีน

 มอีำนาจวาสนา น้ันอีก
ฝา่ยหนึ่ง,  บวกกันเข้าแล้วรว่มทำประโยชน์แกส่ังคมมนุษย์ เพราะมีหลัก 

    เกดิ แก่ เจ็บ ตาย รว่มกนั.
...ถ้าเราจะ  มีระบบเศรษฐกิจที่ดี ไม่ใหสู้ญเสียไปเลยทั้งฝ่ายคนม่ัง
มแีละคนยากจน

  แลว้ มันก็ตอ้งบวกกนัเข้า เกิดประโยชน์แลว้ก็ปนักนัเต็มที่, แล้วใหม้ีสว่น
เหลอืเพื่อทำประโยชน์แกส่ังคม. อาตมาเรียกเอาเองวา่ธัมมิกสังคมนิยม 

 คอืมนั  ตอ้งเป็นระบบสงัคมนยิม ตอ้งเอาสังคมเปน็ใหญ่, เอาบุคคลเป็น



 ใหญ่ไมไ่ด้ แล้วมนัตอ้งประกอบไปด้วยความถูกต้องที่ทำให้มันอยู่กันได้ 
 จงึต้องเรียกวา่ธัมมกิะ ธัมมิกะ.

ในโลกนี้มันต้องมทีั้งคนมั่งมีและคนยากจน; ถ้าเห็นแก่คนมั่งมี 
แลว้จะเอาคนยากจน

ไปท้ิงเสียทีไ่หนเล่า?  ถ้าจะเหน็แกค่นยากจน แล้วจะเอาคนมั่งมีไปทิ้ง
เสยีที่ไหนเลา่? ...  มันก็ตอ้งมีทางจะประสานให้รว่มมอืกนัได้ : ผลิต

 ประโยชน์ออกมากนิใช้เพยีงพอด้วยกนัแลว้ ที่เหลือก็เอาไปทำ
ประโยชน์ส่วนรวม. นี่เรยีกวา่เศรษฐกิจชั้นเลิศ. ระบบธมัมกิสงัคมนยิม 

 อยากจะเรียกว่า สงัคมนยิมตามแบบของพระพทุธเจ้า  ด้วยซ้ำไป มนั
 ตอ้งมีอย่างน้ี สำหรบัระบบการปกครองในโลก.

แลว้ทีนี้อนัถัดมา  ข้อที่สาม มีระบบการเมืองที่ถูกต้อง.
   คำวา่ การเมอืง การเมือง เขาจะพดูกันอยา่งไรกไ็ม่รู้ตาม

 ปรัชญาการเมืองของเขา อาตมา
 ไมรู่้ดอก แล้วไม่อยากจะรู้ด้วย,  จะรู้แต่เพียงวา่ การเมืองคือระบบที่ทำ

  ใหอ้ยู่กันเป็นผาสุก โดยไมต่อ้งใชศ้าสตรา โดยไม่ตอ้งใช้อาญา, ไม่
 ตอ้งใช้ศาสตรา ไมต่้องใช้อำนาจอะไร,   เราอยู่กันได้ ตกลงกันได้ เข้า

    ใจกันได้ อยู่กันด้วยความเปน็สขุ สงบสุข เป็นผาสุก โดยไมต่อ้งใช้
ศาสตรา, นั่นแหละคือระบบการเมืองที่เราต้องการในที่นี้;  แต่มนัก็ ตอ้ง

  ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายๆ อยา่ง เช่นวา่มนัจะตอ้งเป็นอย่างที่มี
      อยู่นี้ จะต้องมรีัฐบาล มีการบรหิาร มีตุลาการ มนีิตบิัญญัติ มีสภา มี

 ตลุาการ เอาละ,   เรายอมรบัสิง่เหลา่น้ีว่าต้องมใีนระบบการเมือง แต่ ขอ
ใหม้ันถูกตอ้ง.

 ใหม้ีรฐัสภา  หรอืสภาประชาชน ที่ออกกฎหมายมาโดยถูกต้อง
สมควรแก่

สถานการณ์จรงิๆ;  แต่ถ้าเอาคนโง่มาเป็นสมาชิก มันกท็ะเลาะกันไม่มี
ที่สิ้นสดุแหละ,   มนัตอ้งมีคนที่มีธรรมะ มศีีลธรรม หรอืเปน็มนุษย์อย่างที่

  กล่าวมาแล้วขา้งตน้ถูกต้องนั้น มาเป็นสมาชกิของรัฐสภา หรือ
สภาประชาชน.    อย่าละเมอเพ้อฝนัว่า เพ่ือประชาชน โดยประชาชน ของ
ประชาชน; ถ้ามันประชาชนคนบา้แล้วทนไหวหรือ, ใครจะทนไหว, ตอ้ง

   เปน็ประชาชนที่เป็นคนดมีีศลีธรรม จึงจะพูดได้ว่า เพื่อประชาชน โดย
 ประชาชน ของประชาชน;  ถา้เป็นประชาชนคนโงค่นบา้ คนเห็นแก่ตัว 

 คนอันธพาล แล้วทนไหวที่ไหนล่ะ, ...  มนัตอ้งเติมเข้าไปว่า ประชาชนที่มี
ศลีธรรม,...

 แลว้จะต้องมกีารควบคมุรฐับาลอย่างถูกต้อง  ควบคมุรฐับาล สภา
ตอ้งควบคุมรัฐบาลด้วยจิตใจท่ีเปน็ธรรม, ไมใ่ชเ่พ่ือล้มรัฐบาลอยู่โดย
ตลอดเวลา. เด๋ียวนี้เรามีพรรคการเมอืงที่พร้อมที่จะล้มรัฐบาลอยู่ตลอด

 เวลา จนไมม่ีเวลาทำงานทำหนา้ที่, พรรคการเมอืงนีท้ี่จริงส่วนใหญแ่ล้ว 
 มนัเปน็ของไมน่่าเสน่หา เพราะวา่พรรคการเมอืงมันเห็นแก่พรรคย่ิง

กวา่เห็นแก่ชาติ,   พรรคการเมอืงไหนๆ ก็ตาม มักเหน็แกพ่รรคย่ิงกว่า



เห็นแก่ชาตทิัง้นั้นแหละ. อาตมาคดิว่าทั้งโลกเลย จะเอาพรรคอยู่รอดและ
เอาพรรคเจริญกอ่นชาตเิจริญ, เพราะมันมีพรรคอยา่งน้ีแหละมันจึงยุ่ง; ...

 แลว้จะต้องมรีัฐสภาหรือผู้แทนราษฎร ที่ส่ือความประสงค์ของ
 ประชาชนอยา่งถูกตอ้ง อย่างครบถ้วน; ถ้ามันเป็นหน้าท่ีของสมาชิกสภา 

 มนักต็้องเปน็ผู้แทนราษฎรชนิดท่ีส่ือความประสงค์ของราษฎร ใหแ้ก่
สภาหรือแก่รฐับาลอยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน.

เดีย๋วน้ีเขาไม่มเีวลาที่จะทำอย่างนัน้, มเีวลาสำหรับจะป้องกนัตวั
  เอง รกัษาตัวเอง เล่ือนชั้นตัวเองอะไรจนหมดเวลา, มนัก็ไมม่ีเวลาที่จะ

ทำหนา้ที่ชว่ยเหลือส่งเสรมิใหค้วามประสงค์ของประชาชน
สำเร็จประโยชน์. ...ไม่มเีวลาที่จะพิทกัษส์ิทธิและความถูกต้องของ
ประชาชนผูย้ากจนหรือผู้ลำบากยากแค้น, เพราะวา่ประโยชนข์องตน
มนัไมรู่้จักพอ...การเมืองอย่างนี้มันก็ไม่ไหว.

 ในที่สุดเราจะพูดว่า เขาจะต้องถอืหลักศีลธรรมเปน็หลกัในการ
ปฏิบตัหินา้ที่ทกุแขนง;     รฐับาลกด็ี รฐัสภากด็ี ตลุาการก็ดี อะไรกด็ี ที่รวม

 กนัเปน็ระบบการปกครองนี้  จะต้องมศีีลธรรมเปน็หลกั ใหเ้รามคีวาม
  เปน็ชาติที่มศีีลธรรม ซึง่  จะตอ้งรวมถึง ว่า   มีวัฒนธรรม มีศาสนา มีขนบ
 ธรรมเนยีมประเพณี อะไรที่ถูกต้อง. แต่เราใชค้ำว่าศลีธรรมคำเดยีวก็พอ 
 ถ้ามีศลีธรรมได้จรงิ มันไม่เสียในทางวฒันธรรมหรอืทางศาสนาใดๆ. นี่

  ระบบการปกครองทกุแขนง ไม่ว่าจะไปในทิศทางไหน จะต้องมีความ
  เปน็ธรรม คือมีศลีธรรม ในการปฏบิัติหน้าที่การงาน. …

 ข้อที่ส่ี ตอ้งการระบบการปกครองทีม่ีธรรมะเป็นหลัก.
  แยกออกมาเฉพาะระบบการปกครอง ที่เป็นธรรมกิประชาธิปไตย 
คอืเป็นประชาธปิไตยทีป่ระกอบไปด้วยธรรม,  ประชาธิปไตย ถ้าว่า
ประชาชนหรอืคนแต่ละคนมนัไมม่ีศลีธรรมแล้วมนักว็นิาศแหละ, วินาศ
ในเวลาอนัสั้น;  ถ้าประชาชนทุกคนไม่มศีลีธรรม แล้วเอามาเป็นใหญ่

 สำหรับปกครองบา้นเมือง พกัเดยีวมันก็ทำวินาศหมด. เราต้องมี
 ประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรม เรียกว่าธมัมกิประชาธิปไตย, นี้

เกี่ยวกบัการปกครอง. ธมัมิกสังคมนิยมนัน้มนัเกี่ยวกบัเศรษฐกิจ, ถ้า
 ธมัมกิประชาธิปไตยนี้มันเก่ียวกับการปกครอง  เอาธรรมะเปน็ใหญ่ เอา

 ความถูกต้องเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาธิปไตยของคนเห็นแก่ตัว. เอาคนท่ี
 เห็นแก่ตวั  เต็มอัดทุกๆ คนมาเปน็ระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตย 

มนักฆ็่ากันตายหมด   แหละ ด้วยความท่ีตา่งคนตา่งเหน็แกต่ัว ต่างคนต่าง
เห็นแก่ตวั.  ฉะนั้นประชาธิปไตยต้องจำกัดความให้ดีๆ วา่ต้องของ

   ประชาชนที่มีศีลธรรม เลยต้องใชค้ำว่า ธัมมิกประชาธปิไตย มีธรรมะ
   เปน็หลกั มคีวามถูกตอ้งเป็นหลัก อย่าเหน็แกต่ัว แต่เห็นแก่ธรรมะ, เห็น

 แกธ่รรมะ แล้วก้อย่าเหน็แกต่ัว.
 นี่เรียกว่า  มีธรรมะเป็นหลัก  มีระบบการปกครองชนิดน้ี แลว้ก็จะมี

 การปกครองสังคม  หรือ โลกให้มีสันติภาพได้โดยงา่ย.



 ข้อที่หา้  ตอ่ไปคอื ระบบศลีธรรมและศาสนา. ระบบศีลธรรมและ
    ศาสนา วฒันธรรม ศิลปะ ประเพณี อะไรเหลา่น้ีมันรวมอยู่ในสิง่เหลา่น้ี

 ดว้ย มันรวมอยู่ในคำวา่วัฒนธรรมนั้นแหละ, แล้ววัฒนธรรมมนัก็รวม
  อยู่ในคำว่าศีลธรรม วัฒนธรรมเคร่ืองทำความเจรญิ มนัก็ถูกต้องนะ.

คำวา่วัฒนธรรม,  วัฒนธรรมน้ีเป็นคำกำกวม แลว้ก็นา่อันตราย; 
 เพราะคำวา่ วัฒน,  วฒันะที่เป็นภาษาบาลีที่ยืมมาใช้ คำนี้มันคำกำกวม, 
 คำวา่วัฒนะ วัฒนะน้ีไมไ่ด้เล็งไปถึงวา่ดีหรือช่ัว, มนั  เลง็แต่ว่า มากข้ึน 
 เท่านั้นแหละ มากข้ึนๆ,  เต็มมากข้ึน เรียกว่าวฒันะ. ...ฉะน้ันเราตอ้งมี

 ความหมายที่ถูกต้อง  วัฒนานัน้ต้องใหเ้ป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้อง หรอื
 เจริญถูกต้อง ... เปน็ไปเพื่อสันตภิาพ, ...มนัจะต้องเปน็ระบบศีลธรรมท่ี

 ถูกต้อง แลว้ก็ศาสนาที่ถูกตอ้ง.
...  คำว่า ถูกตอ้ง  นี้ มันถูกต้องในทางทฤษฎกี็มี, ถูกตอ้งในการให้

สำเร็จประโยชน์เปน็ผลก็มี,   ถูกต้องในทางเหตุผล สบหลกัเหตผุล สบ
 หลกัวิทยาศาสตร์ อย่างนีก้็เรยีกว่าถูกตอ้งเหมือนกนั.  แตเ่รา มุ่งหมาย

ความถูกต้อง  ที่มากกวา่นั้น คอืถูกต้องชนิดท่ีทำใหเ้กิดสันตภิาพ; 
  เพราะว่าถูกตอ้งตามเหตุผล ตามตรรกตาม logic อะไรนัน้มนัไปทาง

ไหนก็ได,้ เราเอาให้มนัถกูต้องมาในทางที่ว่าใหเ้กิดผลที่ควรปรารถนา 
ที่เหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์, นี่เราจะต้องมศีาสนาท่ีถกูต้อง. 

เดีย๋วน้ีเรามศีาสนามาก,  มีศาสนาหลายศาสนา เราจะตอ้งทำให้
 เปน็ที่แนใ่จว่า มนัถูกต้องสำหรบัที่จะให้เกดิสันติภาพแก่มนุษย์, และยิ่ง

 กวา่นั้นอกีกค็ือว่า  มนษุยส์ามารถจะรับได้ หรือสามารถปฏบิัติไหว; …
 ทีนี้ข้อตอ่ไป  ข้อที่หก  กอ็ยากพูดว่า มกีารศึกษาถูกต้อง. ...ให้เป็น

 ไปตามหลักการศึกษาที่ถูกต้อง  ถูกต้องแกค่วามเป็นมนษุย์ คอืใหเ้ป็น
  มนุษย์กนัใหไ้ด้ มิฉะน้ันมันจะไมม่ีความเป็นมนุษย์ มันถูกต้องสำหรับ

 อะไรก็ไม่รู้ มันถูกตอ้งสำหรับกเิลสหรือสำหรบัอะไรไปเสีย. อย่างที่
 เรยีกวา่การศึกษาสุนขัหางด้วน  รู้แต่หนงัสือกบัรู้แต่ทำอาชพี มนัไมม่ี

ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง; ถ้ามคีวามเป็นมนษุย์ที่ถูกต้องมนัพอ.
 ยดึความหมายของ  มนุษย์  ไว้ให้ดีๆ นะ, มนัผดิกันมากกับคำว่าคน. 

 คำวา่  คน  นี้มัน   มาจากคำว่า ชน  ชน ชะ-  นะ ช-   น แปลว่า เกิดมา, สว่นคำ
 ว่า มนุษย์ น่ี  มาจาก มน-  อษุย  แปลว่า ใจสงู;  เปน็คน เป็นแต่เพยีงเกิดมาก็

เปน็คน, แต่ถ้า  เป็นมนษุย์ มันต้องมีการกระทำจนใจสูงด้วย. ...การศึกษา
 นี้ต้องทำใหม้นษุย์เปน็มนุษย์ และเตม็แห่งความเป็นมนษุย์. ...

เอา้,  ทนีี้ข้อสุดท้าย  ข้อที่เจ็ด ระบบการปกครองของโลกที่จะต้องมี 
อกีสกัข้อหน่ึงข้อ

 สดุทา้ยว่า จะต้องมรีะบบนิเวศวิทยาที่ดี.  คำวา่  นเิวศวทิยา ในความ
  หมายของอาตมาไมใ่ชห่มายแต่เพยีงวา่ ชำระ pollution  ดอก มันเดก็เกนิ

   ไป มันเล็กเกนิไป คำว่า  นเิวศวทิยาตอ้งหมายกว้าง  จนถึงวา่ วิทยาการ
สำหรับความเป็นอยู่.     ความหมายของคำว่า นิเวศ นเิวศ นั้น มนักม็ีความ



  ถูกต้องไปหมดแหละ ไม่ใช่เพยีงแต่ระบบกำจัดมลภาวะอย่างเดียว แล้วก็
จะว่ามีนเิวศวทิยาถูกต้องกห็าไม่, มนัก็ตอ้งมีระบบการเปน็อยู่ทุกแขนง 

   ทุกทิศทาง ทุกระดับ ท่ีถูกต้อง ซ่ึงไม่เกดิปัญหาข้ึนมา. ...
 เมื่อเรว็ๆ นี้มี   นกัคดิอะไรคนหนึ่ง เขาพดูข้ึนมาว่า ย่ิงเล็กย่ิงดี, ยิ่ง

 เลก็ยิง่ดี เพราะวา่
ควบคุมง่าย,   ถา้มนัใหญ่จนควบคมุไมไ่หว มันก็จะเปน็อนัตราย หรือเป็น
บา้ไปเลย.   มันอยู่ในขนาดท่ีควบคุมกันได้ ดูแลกันได้ รกัษากันได้นั่น
แหละมันพอดี, ...

 นี่   ต้องมใีนลกัษณะที่ควบคุมกนัได้ หรือพอดี  อยา่งนี้อาตมา จะ
เรยีกวา่นิเวศวิทยา

ที่ถูกต้อง; มนัไมใ่ชจ่ะควบคมุแต่มลภาวะ, มนัต้องควบคุมไปทกุอย่างที่
 มนัถูกต้อง :    สงบเรียบร้อย ราบรื่น มคีวามสงบสุข สันตสิุข, หรอือาชญา

 กรรมอะไรต่างๆ เหล่านี้มันกไ็ม่ต้องมี. เราจะมนีิเวศวิทยาท่ีถูกต้องแก่
 เหตผุล เหมาะสมแก่ความมสีันติภาพ.

(สนัติภาพของโลก,  ๒๕๔๑ :  ๔๐๔ - ๔๑๗)
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มรรค
 

ความดับไมเ่หลือแหง่ทุกข์

 มรดกที่ ๔๗ :    ตรสัวา่ แต่กอ่นก็ดี บดันี้ก็ดี เราบัญญตัแิต่เรื่อง
 ความทุกข์กับความดับไมเ่หลือแหง่ทุกข์เท่าน้ัน ดังน้ัน พวกเราอย่าตอ้ง

    เสยีเวลา ในการศึกษา การถาม การเถียง กนัด้วยเร่ืองอื่นที่มใิชส่อง
 เรื่องน้ี กนัอกีเลย.

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ป,ี  ๒๕๓๑ : ๑๑๘)

 เรยีนชีวิตจากชีวิต

  มรดกที่ ๑๒๒ :  เรียนชวีติจากชวีติ ดีกวา่เรียนจากพระไตรปิฎก 
  ซ่ึงบอกเพียงวธิีเรยีนชีวิตได้อยา่งไร แล้วนำไปเรยีนที่ตวัชีวิตเอง เมื่อยงั
 ไมต่ายและมีเรื่องดับทุกข์โดยเฉพาะ ให้เรยีนอยา่งเพียงพอ; นี้คือการ

 เรยีนความทุกข์จากความทกุข์ และพบความดบัทกุข์ที่ตวัความทุกข์
นั่นเอง. 

 มรดกที่ ๑๑๙ :  ตอ้งศึกษาเรื่องดับทุกข์จากร่างกายที่ยงัเปน็ๆ มใิช่
จากสมุดพระไตรปิฎกในตู,้   นี้ถอืเอาตามคำตรสัที่ตรัสว่า โลก เหตใุห้

 เกดิโลก ความดับสนทิของโลกและทางใหถ้ึงความดับสนิทน้ัน 
  ตถาคตกล่าว่า มีอยู่พร้อมในกายอันยาววาหน่ึง ซ่ึงมีทั้งสัญญาและใจ 

(  คอืยังเป็นๆ )

 มรดกที่ ๑๒๐ :  ยิ่งเรยีนพระไตรปฎิก แล้วย่ิงวนเวียนไมบ่รรลุ
ธรรมะ   – ก็ต้องเปล่ียนไปเรยีนท่ีขันธห์า้โดยตรง จนรูจ้กัการเกิด ดบั

   –   แห่งอุปาทาน ว่า ตวักู ของกู อันมีอยู่ในขันธห์า้นั้น จนเป็น
 ภาวนามยปัญญา ตัดอุปาทานนั้นได้.

 มรดกที่ ๑๐๘ :  ศกึษาหรือสิกขา ตามความเหน็ของขา้พเจา้ คือ
 –  –  –  – การรู้จักตัวเอง เห็นตัวเอง ด้วยตวัเอง ในตัวเอง เพื่อตวัเอง 

   อย่างแจ่มชัด ถูกต้องและสมบูรณ์ จนทำใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด แก่
ทุกฝ่าย.

 มรดกที่ ๑๔๑ : ขอให้ต้ังต้นการศึกษาธรรมะดว้ยการรู้จักนิวรณ์ 
และภาวะที่ไม่มนีิวรณ์  อันเป็นส่ิงที่มีอยู่ในชวีติประจำวัน ดว้ยกนัทกุวัน
และทุกคน.   นี้จะเปน็การง่ายเข้า ในการที่จะรู้จักกเิลส อย่างชดัเจนและ

  ปรารถนาชีวิตทีไ่ม่มกีิเลส หรือคุณคา่ของพระนิพพาน ไดง้่ายเข้า. 
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(   ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑:  ๑๒๗ - ๑๓๒)

ธรรมะทั้งหมดในทางปฏบิัติ

  มรดกที่ ๕๕ :  ธรรมะทั้งหมดในทางปฏิบตัิอาจแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ 
ประเภท คือธรรมะเคร่ืองมอืและธรรมะผลที่ประสงค:์  –  –ศีล สมาธิ  

 ปญัญา เป็นธรรมะเครื่องมอื,  –  –  มรรค ผล นิพพาน เป็นธรรมะผล
ที่ประสงค์.     แมธ้รรมะท่ีเปน็เครื่องมอื ก็ยงัแบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ

    ธรรมะหลัก เช่นสติปัฏฐานส่ี และ ธรรมะอุปกรณ์ เช่นอิทธิบาทส่ี 
หรอืสมัมปัปธานส่ี.  จงรู้จักธรรมะที่จะใช้ปฏิบัติ ใหถู้กต้องตามกรณี. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๙)

ทาง

“ ”  ทาง มันอยู่ที่ตรงนั้นแหละ ตรงระหวา่งทกุข์ไปสู่ความไม่มีทกุข์
ตรงน้ันแหละคือทาง  กก็ลายเป็นเร่ืองของชาวบา้น หรอืเรื่องของคนที่มี
ทุกข์อีกน่ันเอง.  “ ”   มันต้องให้ ประยุกต์ ลงไปอย่างนี้ จึงจะมีประโยชน์ ไม่
เชน่นั้นก็เป็นเรือ่งตัวหนังสือไปหมด.  ใครมคีวามทุกข์ เอาความทุกข์

 ออกมาดู ชิมรสของความทุกข์อยู่ด้วยสติสมัปชัญญะ กม็ีความประสงค์
ที่จะเดนิออกไปเสียจากความทุกข์นั้น ก็เรยีกว่าเดินทาง; ถ้าเป็นเรื่อง

  ของชีวิต กเ็ป็นเรื่องที่ต้องขยายยาวออกไป จนเป็นการเดินทางที่กวา้ง
   ขวาง หรือมีความหมายพิเศษ เพราะวา่เป็นการเดินทางของจิตใจ ไมใ่ช่

เดินด้วยเท้า.
 ทางของใจ คือระบบปฏิบตัิ

  ตรงน้ีอยากจะขอบอกหน่อยว่า คำท่ีใช้อยู่กำกวมอีกตามเคย ที่
 ใช้อยู่ในภาษาไทย กับที่ใชอ้ยูใ่นภาษาบาลหีรือภาษาธรรมะก็ตา่งกัน; 

   “ ”  “ ”  เพราะฉะน้ันเราก็รู้ได้ด้วย เช่น คำวา่ ทาง หรือ มรรค นี้ ก็ยมืมา
 จากชาวบ้าน ใชอ้ยู่: เรียกถนนหนทางกเ็รียกว่าทาง; แตพ่อมาใช้ใน
  ภาษาธรรมะ มนักลายเป็นทางของใจ นั่นคอืระบบของการปฏิบตัิหรอื

 แนวหรือสายของการปฏบิัตทิีม่ีอยู่อย่างไร นัน้เรยีกว่าทางสำหรับจิต
ใจเดิน.  ถ้าทางอย่างถนนอยา่งทางรถไฟอย่างนั้น กเ็ป็นทางสำหรับเท้า

   มนัเดนิ วตัถุมนัเดนิ ล้อมันเดิน อะไรมันเดิน; แต่อย่างน้อยกย็ังเหมือน
กนัตรงทีม่ันมแีนวเป็นสายไปอยา่งถกูต้องจงึจะไปถึงที่หมายปลาย
ทางได้.

   ยงัมมีากไปกวา่นั้นอกี กค็อืว่า คำวา่ “ ”มรรค   ในภาษาบาลี หรือ
  “ ”  ภาษาพระธรรม นี้ไม่ไดแ้ปลว่า ทาง อยา่งเดียว มันกย็ังแปลกจนถึง

กบัว่า หมายถึงการเดินทางด้วย.  มรรคเฉยๆ ไม่มีประโยชนอ์ะไร 
เพราะมันเปน็เรื่องของจิตอย่างที่กล่าวแลว้;  “ ”แล้วเมื่อเรยีกว่า ทาง แลว้ 

3



  ตอ้งหมายถึงการเดินทางด้วย ไมใ่ชม่ีตวัทางอยู่เฉยๆ . อย่างมรรคมีองค์ 
๘   ความถกูต้องของสัมมาทิฏฐิ ความถูกตอ้งของสังกัปปะ วาจา 

   กมัมนัตะ อะไรต่างๆ นั้น มนัหมายถงึประพฤติอยู่ ไม่ใชเ่ป็นสักวา่ตัว
 หนงัสือ หรอืคำพูดทีพู่ดไว้จึงจะเรียกวา่ทาง; ตอ้งหมายถึงระบอบการ

   ปฏิบตัิ ทีป่ฏิบัติอยู่อย่างน้ัน จึงจะชีว้า่น่ันแหละเปน็ตัวทาง ไม่ใช่คำพูดท่ี
   วางไว้ หรือทฤษฎทีี่วางไว้ หรอืปรชัญาที่ตั้งไว้ กลายเปน็ว่าตวัการกระ

 ทำลงไปจริงๆ ตามกฎเกณฑเ์หล่าน้ันแหละเปน็ตัวทาง.
   ทีนี้ มันยังย่ิงไปกว่าน้ันอีก ซ่ึงคณุอาจจะไม่เชื่อ ว่าตามหลักของ

พระพุทธเจ้า   นี้ ท่านถือว่า  เมื่อเดินเสรจ็แล้ว จึงจะเรยีกว่าทาง; ถ้ายังไม่
  มกีารเดิน ไม่ประสบความสำเร็จในการเดิน ยังไมเ่รียกวา่ทาง. ถ้าเป็น

   เรื่องทางวัตถุ ทางธรรมดาสามญั พอเราสรา้งถนนเสร็จ สร้างทางรถ
 ไฟเสรจ็ เรากเ็รียกว่ามันมีทางแล้ว;  แมไ้ม่มใีครเดิน แมเ้ปิดโล่งอยู่
  อย่างนัน้ ก็เรยีกวา่มนัมทีาง มตีวัทางแลว้.  แต่ทางธรรมะ จะมอียา่งนั้น

ไมไ่ด้;  ตอ้งมีได้ จะเปน็ทางได้ต่อเม่ือมีการปฏิบตัิลงไปแลว้. แต่ทาง
 ธรรมะ จะมีอย่างนั้นไมไ่ด้;  ต้องมไีด้ จะเป็นทางได้ตอ่เมื่อมกีารปฏบิัติ

ลงไปแลว้, แล้วจะต้องปฏิบตัิ  เสร็จแลว้จึงจะเรียกว่า มทีาง  แลว้ ไมใ่ช่
กำลังปฏบิัตอิยูด่ว้ยซ้ำไป.   เอาเถอะ อย่างนอ้ยเขาถือว่า เมื่อกำลังปฏบิัติ

   อยู่ ก็เรียกวา่มทีาง แต่ยงัไมส่มบูรณ์ ต่อเมื่อปฏิบตัิแล้วจงึเรยีกวา่มีทาง; 
  ตวัทางมนักลายเป็นว่า ทางที่ได้มคีนเดนิไปแล้ว   ปฏบิัติแลว้ มีผลแล้ว นี้

คอืทางท่ีสมบรูณ์.
(โมกขธรรมประยุกต์, ๒๕๑๙: ๒๙๘-๒๙๙)

 เมื่อกล่าวถึง ธรรมะอย่างเซ็น   ของพวกเรา ขอใหจ้ำไว้ว่า จำเดิม
  ตั้งแตไ่ด้ถ่ายทอดกนัมาเป็นครัง้แรกนั้น ไมเ่คยสอนกนัเลยว่า คนเรา

  ตอ้งแสวงหาด้วยการศึกษา หรือต้องสร้างความคิดข้ึนในรูปต่างๆ คำที่
 “  พูดว่า การศึกษาเรื่อง หนทาง ”  ทางโน้น น้ัน เปน็แตเ่พียงโวหารกล่าว

 ทางบุคคลในข้ันเริ่มแรก ของการดำเนนิตามทางธรรมดาของเขา
เท่านั้น.
  ตามความจริงแล้ว  ทาง ทางน้ันไม่รวมอยู่ในส่ิงที่ต้องศกึษาเลย. 

  การศึกษา ย่อมนำไปสูก่ารหน่วงเอาความคิดในรูปต่างๆ ไว้โดยทา่เดียว, 
  เมื่อเปน็ดังนั้น ทาง ทางโนน้ก็มแีต่จะถูกเข้าใจผดิโดยสิ้นเชงิ.

ยิ่งไปกว่านั้นอีก,   ทาง ทางโนน้ไมใ่ชส่ิ่งหน่ึงสิง่ใด ที่ตั้งอยู่เป็น
พิเศษ,  มันถูกขนานนามว่า มหายาน-จติ  คอื  จติ ซ่ึงไม่อาจหาพบไดข้า้ง

 ในหรอืข้างนอก หรอืตรงกลาง. โดยแท้จริงแล้วมันไม่ไดม้ีตำแหน่ง
  แหลง่ที่อยู่ ณ ที่ใดเลย.

  ข้อปฏบิัติข้ันแรกที่สดุ คือการเว้นเสียจากความคิดในรูปต่างๆ ซ่ึง
ตั้งรากฐานอยู่บนความรู้ที่เคยเลา่เรยีนมา,  ข้อน้ีหมายความวา่ แม้พวก
เธอจะได้ดำเนินการปฏบิัตไิปโดยวิธีที่เกี่ยวข้องกบัความรู้ชนิดนั้นตามท่ี
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 เธอเคยเชี่ยวชาญมา จนหมดความรู้,  ถึงข้ันนั้นแลว้ เธอกจ็ะยังไม่
  สามารถพบตำแหน่งแหล่งที่ของ จิต นั้นอยู่นั่นเอง.

     ทาง ทางนี้ เป็น สจัจธรรม ฝ่ายนามธรรม และเป็นส่ิงทีไ่ม่มชีื่อ 
ไมม่ีสมญามาแต่เดิม.

 มนัเปน็เพราะสตัว์โลก ได้พากนัแสวงหาสัจจะนี้อยา่งโงเ่ขลา 
  และควา้ไปคว้ามา ในข้ันทดลองอยู่ร่ำไปเทา่นัน้เอง พระพุทธเจ้าทั้ง

  หลายจงึได้มาปรากฏในโลกนี้ และสอนสัตวเ์หล่านั้น ใหเ้พิกถอนวธิี
 การปฏิบตัิ เพื่อการเข้าถึงสจัจะวิธนีั้นเสียใหห้มดส้ิน. โดยทรงเกรงไปว่า 

 จะไมม่ีผู้ใดเข้าใจในวธิีการของพระองค์ พระองค์จึงได้ทรงเลือกเอา 
 “ ” คำวา่ ทาง มาใช้. 

 “ ”  พวกเธอต้องไมป่ลอ่ยใหค้ำว่า ทาง คำนี้ จูงเธอไปสู่การกอ่รปู
  แห่งความคิดข้ึนในจิต ว่าเปน็ทางสำหรับเท้าเดนิ (ถนน) ดว้ยเหตุนี้แหละ 

 “   จงึมคีำกล่าวไว้ว่า เมื่อปลาตวัน้ันถูกจบัได้แลว้ เรากไ็ม่สนใจกับ ลอบ 
” อกีตอ่ไป ดังนี้.

  เมื่อใดกายและจิต มกีารโพลง่ออกไปเอง ถึงธรรมชาติเดมิของ
     มนัได้ ทาง ทางนั้นก็เป็นอันวา่เดินเสรจ็แล้ว และ จิต กเ็ป็นอันวา่ได้ถูก

เข้าใจอยา่งซึมซาบแล้ว.
   สมณะ ได้นามว่า สมณะ กเ็พราะรู้แจ้งแทงตลอดแหล่งกำเนิด

เดิมของสิง่ทั้งปวง.    ผล คอื ความเป็นสมณะเช่นน้ัน ลุถึงได้ด้วยการทำ
ความสิ้นสดุให้แกค่วามกระหายใคร่จะลถุงึทุกอยา่ง
เสยี, มนัไม่ไดม้าจากการศึกษาจากตำราเลย.

(  คำสอน ฮวงโป:  – ๕๐ ๕๑)

มรรคมีองค์แปด

ข้อปฏบิัติท้ังหลายที่เป็นไปเพื่อความดับทกุข์นั้น ทา่นเรียกอกี
 อย่างหนึ่งว่า ทาง  หรือ หนทาง.

หนทาง   ในที่น้ี กห็มายถึง    ทางแห่งการปฏิบตัิด้วย กาย วาจา ใจ, 
   ปฏิบตัใิห้เกดิความชอบ ความถูกต้อง ข้ึนในที่ทกุสถาน กจ็ะเรียกว่

 “ ”   า ทาง ได้ทั้งน้ัน จะประกอบด้วยองค์ก่ีอย่างก็ได้ แตโ่ดยปกติแล้ว 
   ทรงจำแนกไว้เปน็ ๘ องคด์้วยกนั คือ:-

     สมัมาทฏิฐิ เป็นตน้ โดยเป็นภาษาไทย กไ็ด้แก่ ความรู้ ความเขา้ใจ 
   หรอื ความเห็นอันถูกตอ้ง เปน็ข้อแรก แล้วก็มี:-

 ความมุ่งหมายใฝ่ฝนัที่ถูกต้อง เป็นข้อที่สอง.
 มกีารพดูจาท่ีถูกต้อง เปน็ข้อทีส่าม.
 มกีารกระทำที่ถูกต้อง เป็นขอ้ที่ส่ี.
 มกีารเล้ียงชีวิตถกูต้อง เป็นข้อท่ีหา้.
 มกีารพากเพียรถูกต้อง เป็นข้อที่หก.
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  มกีารระลกึประจำใจ ในลกัษณะที่ถูกตอ้ง เปน็ข้อที่เจ็ด, และ
  มกีารต้ังใจม่ันแน่วแน่ อยู่ในภาวะท่ีถูกต้อง เปน็ข้อทีแ่ปด.

แตว่า่ธรรมะทั้งแปดข้อนี้  จะสำเรจ็ประโยชนไ์ด้ ก็ตอ่เมือ่เปน็
ธรรมสมังคี   คอืมสีัดส่วนเสมอกัน แลว้ผสมเป็นอันเดียวกนั ทา่นจึง

  “ ”เรยีกส้ันๆ วา่ ทาง ; และ   เป็นทางที่ประกอบไปดว้ยองค์ ๘ ประการ 
 สำหรับสัตว์จะดำเนนิไปโดยสะดวก นี้เรียกว่าทาง. 

(วสิาขบชูาเทศนา, ๒๕๒๕:  – ๑๐ ๑๑)

มชัฌิมาปฏปิทา

 ลทัธทิั้งสองน้ี (  เชื่อว่ากามสุขเปน็นพิพาน และการบำเพ็ญการ
ทรมานร่างกายใหห้มดสมรรถภาพ)  ได้มผีู้ถือปฏบิัติกันอยู่ทั่วไป ในยุค

 กอ่นหน้าพุทธกาลและกระท่ังถึงพทุธกาล พระพุทธเจ้าทรงอุบตัิข้ึนใน
 โลก ไดต้รัสรู้สิ่งใหม่ที่เรยีกวา่มัชฌมิาปฏิปทา; ไม่แวะเข้าไปหาที่สุด

  โต่งทัง้สองอย่างนั้น แต่อยู่ตรงกลาง พระองค์จงึไดบ้ัญญัตินามของ
  การปฏิบตัินี้วา่มชัฌมิาปฏปิทา คือการปฏบิัติในสายกลาง หรืออยู่ตรง

    กลาง และทรงยืนยันว่าเป็น ปพุเพ อนนุสสฺุเตสุ คอืสิ่งที่ฉนัไมเ่คยได้ยิน
ได้ฟังมาแต่ก่อน.  กแ็ปลว่า   ขอ้ปฏิบตัินี้ เปน็สิ่งที่ทรงรู้เอง คน้พบเอง ได้

 แกข่้อปฏิบตัิที่เราเรียกกนัในบัดนี้ว่า “ ”มรรคมอีงค์แปดประการ  เราจะ
  เห็นได้ทนัทีว่าทางสายกลางน้ัน ก็คือไม่ตามใจตัวเองเกินไป และกไ็ม่

  บบีค้ันตัวเองเกนิไป นี้เป็นหลักใหญ่  แตป่ระคบัประคองตัวเอง ให้อยู่ใน
 สภาพที่เหมาะท่ีสม ที่จะมกีารววิฒัน์ทางสตปิัญญาเรื่อยไปตามลำดบั 

  เพราะการทีไ่ปทำตัวให้ลำบากด้วยการกินการนอน อะไรกต็าม เรยีก
 ว่าเปน็การฝึกชนดิหนึ่ง เทา่กบัการที่ไปบำรงุบำเรอตัวในทางกามสขุให้

 มนึเมาไปเหมอืนกัน จึงจะต้องระมดัระวังในการปฏบิัตทิุกอยา่งใหอ้ยู่
 ในลักษณะที่เหมาะสม ที่จะดำเนินไปตามความมุ่งหมายของหลัก

  ปฏิบตันิัน้ๆ จงึจะเรยีกวา่เป็นผู้ดำเนินไปตามหลกัพระพทุธศาสนา ซ่ึง
เดินสายกลาง. 

(หลกัปฏิบตัทิี่สำคญัในพทุธศาสนา, ๒๕๔๒:  ๕๑ - ๕๒)

อยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติ

 มรดกที่ ๑๒๖ : อยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติ น้ันให้ความ
 สะดวกในการเข้าถึงสัจธรรมของธรรมชาติ อันจะทำใหห้มดปัญหาทกุ

   ประการ ที่เกิดมาจากธรรมชาติ เพราะสามารถแกป้ัญหาเหล่าน้ัน ได้
โดยแท้จริง. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๓๐)
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การอยู่อย่างเป็นเกลอกบัธรรมชาติ  กข็อให้ทดลองให้มาก แล้วก็
   จะรู้อะไรมาก ถ้าหันหลังให้ธรรมชาติ กร็ู้อะไรน้อย ในส่วนท่ีจะต้องรู้. 

  ธรรมชาติทั้งทางฝา่ยวัตถุ ธรรมชาตทิั้งทางฝ่ายที่เป็นนามธรรม คือ
  เปน็จิตใจ กระทัง่ว่าทุกคนก็เป็นเกลอกบัธรรมชาติ สังคมโลกทั้งโลก

  คอืมนุษย์ทั้งหมด กค็อืสตัว์ที่จะเป็นเกลอกบัธรรมชาติ สังคมโลกทั้ง
 โลกคือมนุษย์ทั้งหมดก็คือสัตวท์ี่จะเป็นเกลอกับธรรมชาติ โลกก็ดกีว่านี้; 

โลกน้ีจะดกีว่าที่เปน็อยู่ทกุวันนี้. เด๋ียวนี้มนุษย์โลกไมแ่ยแสกับธรรมชาติ 
ไมรู่้ไมช่ี้กับธรรมชาตจิะเอาแตป่ระโยชน์ของตน; ฉะน้ันเราจะพิจารณา

 เรื่องการเป็นเกลอกบัธรรมชาตินี้ ใหล้ะเอียดต่อไปอีก.
 “ ”  ในชั้นแรกมนัมปีัญหาอยู่ที่คำว่า ธรรมชาติ ในภาษาไทย หรือ

  ภาษาธรรมดาๆ นี้ ก็มคีวามหมายไม่คอ่ยตรงกัน; ยิ่งไปเทยีบกับคำฝรั่ง
 ที่ว่า nature  แล้วยิง่ทำให้เขา้ใจกนัยาก ยิ่งไปเทียบภาษาบาลีแลว้ย่ิงมี

 ความหมายกวา้งแคบกวา่กนั หรือไปคนละทศิทาง.
   ในภาษาไทย เมื่อพดูถึงธรรมชาติ ก็ดจูะเล็งถึงอาการ หรอืวัตถุ

สิ่งของที่เปน็อยู่ตามธรรมชาติ, แลว้ก็นยิมรู้กนัแตเ่พียงเรื่องทางฝา่ยวัตถุ. 
 ภาษาบาลใีชค้ำว่าธรรมชาติกวา้งกว่าน้ันมาก จนไมม่ีอะไรที่มใิช่

ธรรมชาติ; แมพ้ระนิพพานก็เป็นธรรมชาติชนิดหน่ึง. ตอ่เมื่อเรียนบาลี 
  เรยีนธรรมแลว้จึงจะรู้ว่า พระนิพพานกเ็ป็นธรรมชาตชินดิหนึ่ง ถ้าเรียน

  อย่างที่เรียนๆ กันอยู่ตามปกติ นี้จะไมไ่ด้รับฟังอย่างน้ัน, จะไม่เข้าใจ
อย่างนัน้ได้,  เปน็ภาษาธรรมะชั้นปรมตัถ์แลว้ ก็ย่ิงยืนยันข้อน้ีชดัเจนที่สุด 
ไมม่ีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติ.        ดนิ น้ำ ลม ไฟ อากาศ วญิญาณ ๖ ธาตุนี้ 

   กเ็ป็นธรรมชาติ ประกอบกันข้ึน เป็นสัตว์ เปน็คนก็เปน็ธรรมชาติ, เปน็
  ไปตามธรรมชาติ ยงัคงเรยีกว่า ธรรมชาตอิยู่น่ันเอง.

ถ้ามาประกอบกนัขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์  ของมนุษย์ กค็อืธรรมชาติที่
รวมกลุ่มกันเรียกว่าสงัขาร มนักค็ือธรรมชาติ; แต่ภาษาไทยไม่ยอมใช้
อย่างนัน้,  ไมย่อมให้ความหมายอย่างนั้น พอผดิจากภาวะเดมิกไ็ม่เรยีก

 ว่า ธรรมชาติ.   พอจะพูดคำนีก้ับชาวตา่งประเทศ เราก็ไมม่ีคำอ่ืน คือ 
  เราไม่ทราบ ทราบแต่คำวา่ nature.

 ทีนี้คำว่า nature   นั้น ก็มคีวามหมายจำกัดบางสิ่งบางอย่าง มาอาจ
 จะใช้แกส่ิ่งที่เราเรียกวา่นพิพานได้เลย มนัมีความหมายเฉไปทางอื่น 

แคบกว่าคำว่าธรรมชาติในภาษาไทยเสยีอกี.  บางทีใช้คำวา่ nature เปน็
  เพยีงลักษณะปรกติธรรมดาของคน ของสัตว์ ของอะไรไปในทำนองน้ัน; 

 ไมใ่ชห่มายถึงทุกส่ิง ฉะนั้นไปหาคำพูดเอาเอง. ผมเคยปรึกษากบัชาว
  ตา่งประเทศบางคน เขาก็จนปญัญาเหมือนกัน จะเอาคำอะไรมาแทน 

 มาใชคู้่กบัคำวา่ธรรมชาติในภาษาบาลี และเป็นภาษาทางธรรม. 
(ราชภโฏวาท, ๒๕๑๗: ๗๒-๗๔)
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พระพุทธเจ้า   ทา่นอยู่ มชีีวิตอยู่ ดำรงชพีอยู่  อยา่งทีเ่รียกวา่ เป็น
เกลอกับธรรมชาติ;  ผมกจ็ะย้ำคำว่า เปน็เกลอกบัธรรมชาติ  นี้เร่ือยๆ ไป 
ไมก่ลวัใครเบื่อ; เพื่อว่าเราจะไดเ้ป็นอยู่อย่างเดียวกับพระพุทธเจา้. เม่ือ

  เราเป็นอยู่อย่างเดยีวกันกับพระพทุธเจ้า มันกง็่ายข้ึนมา ที่จะเกดิความ
   รู้สึกคิดนึก อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้า หรือว่าอยา่งน้อย เราจะเข้าใจ

  ความคิดนึกพระพทุธเจ้าได้ง่ายข้ึน เพราะว่าเราได้ปรับทกุอย่าง ให้
    เปน็การอนุโลมกันแก่พระพุทธเจ้า เรื่องกนิ เร่ืองอยู่ เรื่องหลับ เรื่อง

  นอน เรื่องแวดลอ้มท้ังหลายนี้ มันคล้ายกันกับที่พระพุทธเจา้ทา่นเป็นอยู่.
  ที่เราจะต้องนกึกนัอยู่เสมอๆ ก็ว่า พระพุทธเจ้าประสตูิกลางดิน, 

ท่านตรสัรู้เป็นพระพุทธเจา้ก็กลางดิน, ทา่นปรินพิพานก็กลางดิน, ท่าน
   สอนสาวกอย่างที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปฎิก เรียกวา่ กลางดิน ที่ตรง

ไหนก็ได;้ แม้โรงธรรม ธรรมสภาน้ันก็กลางดิน, แล้วที่อยู่ของพระพทุธ
เจ้าก็กลางดิน.   ไปดูเดี๋ยวนี้ รอ่งรอยที่ยังเหลืออยู่ กุฏพิระพุทธเจ้าก็
พื้นดิน.  ฉะน้ันทา่นจะประทบับรรทมบนกลางดนิด้วยผ้ารองบ้าง หรอืว่า

   จะบนเตียงเตี้ยๆ อย่างเตียงแขกเต้ียๆ น่ันบ้าง ก็สดุแทเ้รียกว่าประสูติ
    กลางดิน ตรัสรู้กลางดิน นิพพานกลางดิน สอนกลางดนิ เป็นอยู่กลางดนิ 

กฏุิพื้นดิน;    แต่พวกเราสมยันี้ มันอยากอยู่บนกุฏิ บนเคร่ืองปลูาด บนที่
 นั่งท่ีนอนอันสบาย อยา่งท่ีเห็นกนัอยู่นั่นแหละ, แลว้บางคนยังมากไป

    กวา่นั้น ไกลไปกว่าน้ัน คืออยากจะอยู่บนวมิาน ทำบุญกุศลต่างๆ ก็
อทุศิให้ไปเกดิบนวิมานอย่างนีม้ันอยากไปอยู่บนวิมาน. แลว้จะพบกับ
พระพุทธเจ้าได้อยา่งไร. คนหน่ึงมันอยากอยู่บนวิมาน, พระพุทธเจ้า

 ท่านอยู่กลางดนิ นี้มันไม่มทีางจะพบกัน.
 (ราชภโฏวาท, ๒๕๑๗: ๕๒๕-๕๒๖)

เรียนจากมหรสพทางวญิญาณ

เรยีนจากมหรสพทางวิญญาณ.  ไม่คอ่ยมใีครรู้ หรอืว่าเคยคิด 
หรอืไมย่อมคิดด้วยซ้ำไปวา่มหรสพทางวญิญาณนี้มนัมอียู่. รู้จกัแตว่า่

  มมีหรสพทางเนื้อหนังที่ตลาด เปน็หนังเป็นละครที่ตลาด นั่นมนัทาง
เนื้อหนงั;  มหรสพทางวิญญาณนีว้เิศษเหลอืเกินเหลือประมาณ แตไ่ม่มี
ใครสนใจ.

  เอาละจะเริ่มเรื่องต้ังแต่ต้ันไปว่า การท่ีทุกคนมานั่งอยู่ที่นี่ กำลัง
 ได้รับประโยชน์จากมหรสพทางวญิญาณ และทำใหต้ดิใจและมาอีก

 บอ่ยๆ เพราะมันมีมหรสพทางวิญญาณทีต่รงที่เราน่ังอยู่ทีน่ี.่ จะเอาที่
  อะไร มันได้ทั้งน้ัน เพราะมหรสพทางวิญญาณที่ตรงนั้นคือตัวธรรมะที่

แท้จรงิ.   ธรรมะที่แท้จริงปรากฏในใจเม่ือไร แก่ใจเม่ือไร เมื่อนั้นเรยีกวา่ 
ใจมันได้ดูมหรสพทางวิญญาณ.
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   ตวัอย่างที่งา่ยที่สดุก็คือว่า กอ้นหนิ กอ้นดิน ตน้ไมต้น้ไร่ 
   ภมูิประเทศที่เราน่ังอยู่ที่น่ี มนัเป็นอุปกรณ์ หรอืเป็นเครื่องมือ หรือเปน็

โรงมหรสพทางวิญญาณ. อยู่ที่บ้านมนัมแีต่เรื่องตัวกขูองกูกลุ้มไปอยู่
ตลอดเวลา.      ทนีี้พอมานั่งลงตรงน้ี ที่นี่ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิม 

 ทางกาย หรือทางจติมันเปลี่ยนหมด;  เพราะตน้ไม้ เพราะก้อนหิน 
 เพราะกรวดดิน มดแมลงที่นี่มันล้วนแต่หยดุและเยน็, ที่นี้ก็ดงึดดูจิตใจ

  ของคนที่มาน่ังแถวนี้ให้ลืม ให้ลืมตัวกขูองกู ให้ลืมความเห็นแก่ตัวที่
 กลัดกลุ้มอยู่ในใจ ทีเ่อามาจากบ้าน.

 ที่บา้นเตม็ไปดว้ยเร่ืองตัวกูของกู น่ันนีอ้ย่างโน้นอยา่งน้ีเด๋ียวโลภ
   นดิ เด๋ียวโกรธหนอ่ย เดี๋ยวโง่หนอ่ย สลับวนเวยีนกันอยูแ่ต่เร่ืองตัวกู

ของกอูยู่ที่บ้าน.  พอมาท่ีวัดน่ังลงตรงนี้ อำนาจหรืออทิธิพลของพระเจ้า 
  กล่าวคอืของต้นไม้ของใบไม้ ของก้อนหิน นี้มนัดึง  ดูดจติใจ จูงจิตใจไป

  แตใ่นทางให้ลมืเรื่องบ้าที่สดุ โงท่ี่สุด ที่บ้านเสยีให้หมด; จติมันก็เลยว่าง
จากตวักูของกู;    ความสะอาด สวา่ง สงบ เยอืกเย็นตามธรรมชาตโิดย
บงัเอญิมนักเ็กิดข้ึนในใจ.  เราก็รู้สกึสบายใจบอกไม่ถูก เพราะนั่งอยู่ที่นี่; 
แลว้โงจ่นไม่รู้วา่ทำไมจงึเปน็อย่างน้ัน.

 ควรจะนกึสักหนอ่ยว่า เพราะส่ิงเหล่านี้มนัดึงดูดจิตใจไปแต่ใน
ทางให้หยดุ;  ไม่ยใุห้ยุ่ง ไม่ยใุห้วุ่น;  มันดึงดูดไปแต่ในทางให้หยุด เราก็

   เลยแพม้ัน จติมนัหยดุ หยุดตวักูของกู มันก็เลยเย็น. นี่พอหยุด แล้วก็เยน็ 
 เยน็แล้วมันก็สบาย สบายใจบอกไม่ถูก. นี่อำนาจของพระเจ้าคือ

  ธรรมชาตินี้ ให้เกดิความรู้สกึพอใจชนิดหนึ่งในทางวญิญาณ มคีวาม
 เอร็ดอร่อยเหมอืนเร่ืองของกเิลส แตไ่ม่เป็นอยา่งเดียวกนั; มคีวาม

 เอร็ดอร่อยเทา่กนั แต่ไมใ่ชอ่ยา่งเดยีวกัน. มหรสพทางเน้ือหนงัมนั
เอร็ดอร่อยไปตามแบบของกเิลส, มหรสพทางวญิญาณนี้มนัก็
เอร็ดอร่อยไปตามแบบของวิญญาณ. เด๋ียวนี้กป็ระจกัษแ์ก่ใจเราเองแลว้

   ว่ามันสบายจรงิ มนัสบายใจบอกไม่ถูก ลืมความตาย ลมืความเกดิ 
    ความแก่ ความเจบ็ความตาย และลืมตัวกู ลมืทกุสิ่งทุกอยา่ง เหลอือยู่

   แตค่วามว่าง คือความสงบ หรือความสะอาด แล้วแต่จะเรยีก.
  ความรู้สึกชนิดนี้กำลังได้รับอยู่ที่จิตใจน้ัน คือ มหรสพ

ทางวญิญาณ.  ขอให้ทา่นทัง้หลาย เรียนพทุธศาสนาตัวจรงิจากตัว
มหรสพทางวญิญาณ คือความสบายใจที่แท้จรงิท่ีกำลงัได้รับอยู่ว่ามัน
คอือะไร? มนัมาจากอะไร? มนัจะมาได้โดยวิธีใด? อย่างนี้ให้มากข้ึน; ไม่

  เท่าไรก็จะรู้เรือ่งนิพพาน คือความวา่งจากตัวกู ไมม่ีตัวกูไม่มีของกู; 
นั้นแหละคือมหรสพทางวิญญาณ.   เม่ือใดมนัปรากฏแกใ่จ จงรีบเรียนๆ ๆ 
 ๆ ใหรู้้จักสิ่งนี้ให้มากทีสุ่ด.  เดีย๋วน้ีโอกาสมันมีแลว้ มนัปรากฏแก่ใจบา้ง
แลว้ก็รบีเรยีนเสยี.  เรยีนจากหนังสือไม่ได้ ไมม่ีทางที่จะเรียนจากพระ

  ไตรปิฎก ไมม่ีทางที่จะเรียนจากครบูาอาจารย์ อย่างที่พระพทุธเจ้าท่าน
  ว่า บา้เปลา่ๆ .   เรยีนโดยอาการ ๑๐ ประการอยา่งในกาลามสตูรนั้นใช้
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 ไมไ่ด้ ต้องเรยีนจากความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้สึกที่เปน็
     มหรสพทางวญิญาณ คือ มันน่ารัก น่าพอใจ น่าปรารถนา น่าไปตาม

 แบบของธรรมะ ไมเ่ก่ียวกับกิเลส. พดูให้ชดัลงไปอกีทีว่าเมื่อใดมีความ
 สบายใจในลักษณะนี้ ในลักษณะน้ีโดยเฉพาะขอให้รบีเรยีนมัน; เรียนที่

   ตวัลักษณะนี้ เรยีนทีต่วัส่ิงนี้ แลว้ก็จะพบไดเ้องว่า น้ีคือความสบายใจท่ี
แท้จรงิ.

   ความสบายใจที่มีเงนิมาก มีอะไรมาก มีลกูหลานดี ลกูหลาน
   พะเน้าพะนอดี ความสบายใจชนดินั้นมนัคนละแบบ คนละอย่าง แล้ว

หลอกลวง;  สู้ความสบายใจตามแบบของพระพทุธเจ้าไมไ่ด้ คือความ
 สบายใจเม่ือได้ชมมหรสพทางวิญญาณด้วยวิญญาณ แลว้รีบศึกษามนั

   ใหก้้าวหน้าๆ ๆ ๆ จนกระท่ังเป็นมรรคผลนิพพานที่ถาวร. เด๋ียวนี้เป็น
มรรคผลนิพพานชั่วคราวชั่วขณะไปเสยีหมด. อย่างนี้อาตมาเรียกเอาเอง 

  “ ”ใครจะว่าบ้าบอก็ตามใจ วา่ เรียนจากมหรสพทางวญิญาณ .
(สนัทัสเสตัพพธรรม, ๒๕๑๖: ๒๓๘-๒๔๑)

หลักการปฏบิัตทิีแ่ท้จริง

 มรดกที่ ๕๑ :  หลักการปฏบิัตทิีแ่ท้จริง ไม่ต้องขา้มภพข้ามชาติ 
(เข้าโลง)  –   ลว้นแต่เปน็สนัทิฏฐิโก อกาลโิก คอืปรากฎแกใ่จ ในทันททีี่

 กระทำ และรบัผลของการกระทำ.  ส่วนท่ีเนิ่นนานไปจากนั้น เป็นเพียง
ผลพลอยได้ฝ่ายวัตถุธรรมในความรูส้ึกของปุถุชนธรรมดา. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๘)

ปจัจุบนัธรรม

 มรดกที่ ๖๖ :  –  ไม่ตอ้งอาลยัอดตี ไม่ตอ้งพะวงอนาคต ขอแต่ให้
  ทำหนา้ที่ของตน อย่างถูกต้องในปัจจุบัน ก็เพยีงพอแล้วที่จะไมเ่ป็นทุกข์ 

 และไมเ่ป็นปัจจยัแกส่ัสสตทฏิฐิ คือตวัตนที่เวียนว่ายไปในวฏัฏะ. 
(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๑)

 ลกัษณะพิเศษอีกอันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เพ่ือจะได้เข้าใจ
ในพทุธศาสนาของเรายิง่ข้ึน; คอืว่าพุทธศาสนาของเรานัน้มลีักษณะใน
การท่ีพุ่งเข้าไปหาปัญหาเฉพาะหนา้. “ ”ปญัหาเฉพาะหน้า  ในที่นี้ก็คอืว่า 
เราจะเอาความทุกข์ออกไปเสียจากจติใจของเราได้อย่างไร? คอืเราจะ
ปอกส่ิงท่ีหุ้มห่อจิตใจได้อย่างไร? นี่เรยีกวา่ปัญหาเฉพาะหน้า. เราไม่

 เอาปัญหาที่ไม่ใช่เฉพาะหน้า เชน่เราเกดิมาจากไหน? ใครสรา้งโลกน้ี
เปน็ต้น?  หรอืปญัหาอนาคต ที่เราจะไปข้างหนา้อยา่งไร? ตายแล้วจะเกิด
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เปน็อะไร?  อย่างนีย้ังไม่ใช่ลักษณะของพุทธศาสนาอันแทจ้รงิ และไมใ่ช่
เปน็ความมุ่งหมายของพุทธศาสนา; เพราะเหตุว่าถ้าแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ 
คอืเอาความทุกข์ออกไปจากจิตใจหรือปอกลอกเอาส่ิงที่หุ้มหอ่จิตใจไป

  เสยีหมด จนเหลอืแต่ความบริสทุธิ์ได้แลว้ ปญัหาอดีตอนาคตกห็มดไป 
ไมม่ีความจำเป็น.

  เพราะฉะน้ัน พุทธศาสนาของเราจึงมีลกัษณะตายตัวที่วา่ : อย่า
   ไปหว่งข้างหนา้ ข้างหลังเลย รี่เข้าใสป่ัญหาเฉพาะหนา้ ที่วา่จิตใจเด๋ียวน้ี

เปน็อย่างไร; มอีะไรหุ้มห่อเราอยู่หรือไม.่ เมื่อปอกช้ันหนึง่แลว้ยังไม่พอ
 ใจ ยงัมีอะไรหุ้มหอ่อยู่อีก,  ยังมีของหุ้มห่อ ซ่ึงมนี้ำหนักกดอยูใ่นจติใจอกี; 

 ปอกอีกๆ จนถึงสิ่งนั้น.  “ ”กิรยิาอย่างนี้เรียกว่า การแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  
พุทธศาสนามีหลกัเพยีงเทา่น้ี จึงไมเ่ป็นของยากเกินไปที่จะต้องวิตก

   กงัวลวา่จะต้องมคีรู มีอาจารย์ อยา่งน้ันอยา่งนี้ และจะต้องอาศัยพระ
 ไตรปิฏกมากมาย นี่เป็นลักษณะที่คู่กันกับพุทธศาสนาในส่วนลกึ. พระ

 พุทธเจ้าโดยเฉพาะของพระองค์นี้ ท่านตรัสตำหนติเิตียนผูท้ี่สนใจใน
ปญัหาอดีตอนาคตเป็นอยา่งย่ิง.

(ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖: ๑๕)

 โพชฌงค์ ๗

 ธรรมที่มนัจำเป็นสำหรบัชวีตินี้ มันจะช่วยใหง้านในชวีตินัน้งา่ย
 ราบรื่น เปน็ไปสะดวก, และปอ้งกันความทกุข์ที่จะเกดิข้ึนพร้อมกนัไป

ในตัว  มนัตรงจดุของปัญหาที่คณุเสนอถามมา ว่าทำอย่างไรจึงจะ
 ปอ้งกันความทุกข์ได้ แลว้ดับความทกุขท์ี่เกิดข้ึนแล้วได้. นี่ถา้ฆราวาสมี

 หลกัธรรมะอยา่งโพชฌงค์อยู่เป็นประจำในการงานที่กระทำ การงาน
   นั้นก็สำเร็จไปได้ โดยง่าย โดยเร็ว แล้วจะไมม่ีความทุกข์เกิดข้ึนไดเ้ลย.

   ทีนี้ ถ้าสมมุตวิา่ ความทุกข์เกดิข้ึน ธรรมะนี้ก็จะช่วยใหห้มดไป. 
  ถ้าจะเอาธรรมะสูงสุดหมวดนี้ ที่เพ่ือตรสัรู้ เพื่อนิพพานโดยตรงน้ีมาใช้

   ในชวีติฆราวาส เรากถ็อืเอาแต่ความหมาย ถือเอาแต่หลัก หรอืความ
 หมาย แลว้เอามาใชใ้ห้ถูกเร่ืองของมัน;  เช่นเครื่องมือสำหรับตดั ทีเ่ขา

ตดัของที่สูงที่แพงอะไร;  ถ้าเรามาใช้สำหรบัตัดหญ้าท่ีราคาถูกๆ มันก็ได้
เหมอืนกัน; เพราะความหมายมนัถูกใชใ้นลกัษณะที่เป็นการตัด. สำหรับ

   โพชฌงค์ จะเอามาใชไ้ด้อยา่งไร คุณจำให้แมน่ยำ : 
 สติ –    นีเ้ราระลึกในเรื่องน้ันอยา่งท่ัวถงึ วา่ มันมอีะไรบา้ง กี่อยา่ง 
 กี่สิบอย่าง มองดูรอบด้าน. ระลึกข้ึนมาอยา่งทัว่ถึง; สติมันระลกึอย่าง

ทั่วถึง. 
ธมัมวจิยะ –  กเ็ลือกเอาแต่อันที่ตรงจุด นอกนัน้กไ็ม่ต้องเอา. 

   ธมัมวจิยะ น้ีหมายความวา่ เลือกเอาแตท่ี่ตรงจุด ที่ตรงแก่เรื่องของเรา 
  หรอืหน้าที่การงานของเรา โดยเฉพาะในอนันั้น ในเร่ืองนั้น. 
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วิรยิะ –   นั้นบากบั่นลงไปใหเ้ต็มความสามารถ ในจุดน้ัน ในสิง่ที่
ทำนั้น.

ปตีิ –   ให้อ่ิมอกอ่ิมใจ ในการได้กระทำน้ันอยู่เสมอ มันได้หลอ่
เลี้ยงวริิยะ.  วิรยิะนี้ถ้าหนกัเข้ามันเหน่ือย เหน่ือยเข้าเด๋ียวมนักท็อ้แท้ 

  หรอืชักเขวต้องมีอะไรมาหล่อเล้ียงมนั อยา่ให้วิรยิะออ่น กำลังหรอืเขว 
 กค็ือ ปตี,ิ พอใจอยู่ในสิ่งที่กำลังกระทำ.  ยกตัวอยา่งเช่น ชาวนาฟนัดนิอยู่ 

   ทีละกอ้นๆ กลางแดดกลางลม อย่างนี้ น่ันวริิยะ; นี้มันหล่อเล้ียงดว้ยปีติ. 
 ฟันไดก้้อนหนึ่งก็สำเร็จไปก้อนหนึ่ง ฟันอีกก้อนกส็ำเรจ็ไปอกีกอ้น; 

 เพราะหล่อเลี้ยงไวด้ว้ยปตีอิยา่งน้ี วิรยิะมันก็เปน็ไปไดเ้ร่ือย. ถ้าไม่เอาปี
  ตมิาหลอ่เลี้ยงมันเกิดขี้เกียจ คือนกึว่ามันยังมีอกีเยอะนัก มัวฟนัอยู่ทีละ

 กอ้น เมื่อไรจะเสรจ็; มนักท็ิ้งงานเสีย.  เพราะฉะน้ัน ความอ่ิมอกอ่ิมใจ 
  คอืปีตนิี้ มนัจะหลอ่เลี้ยง วิรยิะ.

  ตอ่ไป กจ็ะเป็น ปสัสัทธิ – คือเข้ารูป, ความรำงับลงของปญัหา
  ตา่งๆ เขาแปลวา่ ความรำงบัแห่งจิต;  แต่ผมแปลวา่ ความเข้ารปูแห่งส่ิง

ทุกส่ิงทีม่ันเก่ียวกับจติ.  ในที่น้ีของเรามนักเ็ก่ียวกับการงาน เกีย่วกับ
 ปญัหา เกี่ยวกบัหนา้ที่;   พูดง่ายๆ ตามภาษาปัจจบุันน้ีกว็า่ งานมนัเข้ารูป. 

  ถ้าเราทำมาอย่างน้ีแลว้ งานที่ทำมันเข้ารปูเข้ารอย เรยีกวา่ปัสสิทธิ; 
ระงับความวุน่วายท่ีเกี่ยวกบัปญัหาจุกจกิหยมุหยมิอะไรไปหมด, นั้นมัน
รำงบัไปหมด.

 ทีนี้ก็มาถึง สมาธิ –  แปลวา่ระดมกำลังทั้งสิ้นเท่าที่มอียู่ กำลงัจติ
    ทั้งส้ินเท่าที่มีอยู่ลงไป ในน้ันอยา่งเดียว เพียงอย่างเดียว คอื แน่วแน่.

 ข้อสุดท้าย  อุเบกขา –  ความวางเฉย คือปล่อยให้มนัเปน็ไปอย่าง
 นั้น เราเพียงแตร่อ, เราไมท่ำอะไรเพียงแต่รอ. เมื่อทุกส่ิงมันเข้ารปูแล้ว 

 กำลังกใ็ช้ลงไปหมดแล้ว ทีนี้กร็อจนกวา่มนัจะถึง, ไมไ่ด้ทำอะไร. 
   อเุบกขาจึงถูกเปรียบกับอาการ เหมือนกบัวา่ ถือเชือก ถือบงัเหียนอยู่

 เฉยๆ มนัเปน็ไปไดเ้อง. ถ้าเปรียบด้วยรถสมยัโบราณก็เปน็รถม้า; มนัก็
 ตอ้งจัดเสร็จเรยีบร้อย จนมา้กร็ู้เรื่องดี, ถนนหรืออะไรกเ็ข้ารปูเข้ารอย

กนัดี; คนขับกเ็พียงแต่ถือเชอืกเฉย; มา้กว็ิ่งไปตามถนนได้. นี้แหละชวีิต
   ที่จัดเป็นรูปเปน็รอย เข้ารูปเข้ารอยดีแล้ว คนกเ็พยีงแต่อยู่เฉยๆ ปล่อย

ใหม้ันเป็นไป วิง่ไป;  “ ”  อย่างนีเ้ขาเรียกว่า อเุบกขา อยา่เข้าใจวา่ เฉยไม่
ทำอะไรมาแต่ทแีรก, มนัเฉยเม่ือทุกส่ิงมนัเข้ารูปเข้ารอยแล้ว.

(ฆราวาสธรรม, ๒๕๑๘: ๑๕๖-๑๕๘)

โคตมสีูตร:  – เกณฑว์ดัเรื่องความผิด ความถูก

  สำหรับเก่ียวกับความผิดความถูกน้ี เรามีสูตรช่ือ โคตมีสตูร; 
 เกี่ยวกบัโคตมสีูตรน้ีระบุหลกัที่จะให้ตัดสินได้ดว้ยตนเองว่า อย่างไรผิด 
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  อย่างไรถูก อยา่งไรควร อย่างไรไมค่วร.   ทั้งหมดมอียู่ ๘ ข้อ; ถ้ามันเป็น
    ไปไม่ถูกในลกัษณะ ๘ อยา่งนี้แล้ว ให้ถือว่าไมค่วร ไมถ่กู, พระพุทธเจ้า

ไมไ่ด้สอน.    ตอ่เมือ่มนัตรงกันข้าม จึงจะถือวา่ถูก หรือว่าควร ซ่ึงพระ
พุทธเจ้าท่านสอน.

   ข้อที่ ๑ ถ้าการกระทำนั้นมันเปน็ไปเพ่ือความกำหนัดยอ้มใจ น่ี
แปลตามตัวหนงัสอื.  ถ้ามันเป็นไปด้วยความกำหนดัย้อมใจ ยึดมั่นถือมัน่
เพิ่มข้ึนรอบด้าน;    อยา่งนี้กเ็รียกว่า ไม่ควร ไม่ถกู พระพทุธเจ้าไม่
ได้สอน.

   ข้อที่ ๒ มันเป็นไปเพื่อประกอบทกุข์ คอืทำให้ลำบากโดยไมจ่ำ
เปน็,  ทำใหล้ำบากมากข้ึน กระทั่งเห็นกงจักรเปน็ดอกบวั; อย่างนี้เรยีกว่า

  ไมถ่กู ไมค่วร พระพทุธเจ้าไมไ่ด้สอน.
    ข้อที่ ๓ มันสะสมกิเลส มันไม่ยอมลดกเิลส ไมเ่ป็นไปเพ่ือลดกิเลส. 

  มนัเพิ่มกิเลส เช่นเพ่ิมความอยาก เป็นต้น;   นี้ไมถู่ก ไมค่วร พระพุทธ
เจ้าไม่ได้สอน.

   ข้อที่ ๔ เป็นไปเพือ่ความอยากใหญ่ ทะเยอทะยานไม่มีขอบเขต 
    ไมม่ีความหมาย เชน่ เด๋ียวน้ีจะไปโลกพระจันทร์ หรอืจะไปโลกๆ อ่ืน 

  ตอ่ไปอกี หรอืจะไปยิ่งๆ กว่าโลกพระจันทร;์ นี้เป็นเร่ืองอยากใหญ.่
     ข้อที่ ๕ ไม่สนัโดษ หรอืหิวอยู่เรื่อย เปน็เปรตอยู่เรือ่ย เพราะสิ่งที่
  ได้มาเท่าไร มันไม่ทำให้เกดิความพอใจ หรอืสนองความต้องการ; มนั

 ตอ้งการอยู่เร่ือย เป็นเปรตอยูเ่ร่ือย.
  ข้อที่ ๖ คลุกคลกีันเป็นหมู่.  ตวัหนังสือวา่ สงฆ์นั้นไมอ่ยู่กันเป็นหมู่ 

คอืว่าปลีกตัวไปทำ
  ความเพยีร เพื่อจิตใจมีอสิระ มคีวามเหมาะสมที่จะรู้. สำหรับคนทั่วไป

  คลุกคลีกนัเป็นหมู่น้ี เชน่ชอบไปแออดักนัอยู่ในกรงุเทพฯ แมว้า่จะเพื่อ
 การเลา่เรยีน เพื่ออะไรกต็าม;  แต่ว่าสว่นลกึที่นา่กลวัก็คอืว่า ชอบไปอยู่

   รวมกนัเปน็หมู่ เพ่ือมีอะไรชนิดท่ีเปน็ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน พออก
พอใจทางเนื้อหนังมากกว่า....

  ข้อที่ ๗ เป็นไปเพือ่ความเกียจครา้น. เกียจครา้นคอืข้ีเกยีจทำงาน
 ดว้ยแรง มันไม่อยากเหน่ือย; นี้ก็เหน็ชดัอยู่แล้ว. แตผ่มอยากจะขยาย

  ความออกไปถึงว่า แม้การที่สมัยน้ีมเีครือ่งทุ่นแรงใช้ จนคนไมต่้องทำ
  งานน้ี มนักเ็ป็นเรื่องผดิ เร่ืองให้โทษ. เพราะมีเครื่องทนุแรงข้ึนในโลก 

   ปญัหาทางเศรษฐกิจ ทางการเมอืง ทางการอะไรต่างๆ เกดิข้ึนมากมาย. 
 อย่างในประเทศอนิเดียแล้วนา่สงสารที่สุด คอืเครื่องทุ่นแรงเข้าไปทำให้

  เกดิการปั่นปว่นจนทำให้คนเป็นล้านๆ ไมม่ีงานทำ ไมม่ีทางทำมาหากนิ 
อย่างนีเ้ป็นตน้....

   ข้อที่ ๘ ข้อสดุทา้ยว่า เลี้ยงยาก. อย่างเปน็พระเปน็เณรเล้ียงยากนี้
 มนัไมไ่หวแล้ว มันไม่มีความเป็นพระเป็นเณร. แตถ่งึชาวบา้นฆราวาสก็

    เถอะ ถ้าเล้ียงยาก เด๋ียวนี้กนิจุบกินจิบ พิถีพิถัน มีพธิีรตีองมากใน
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เรื่องกิน.  กินข้าวกลางวนั ต้องขบัรถหน่ึงชั่วโมงไปกินท่ีร้านอาหารที่มชีือ่
 เสยีงต่างจังหวดั น้ีกม็ี;  อยา่งนี้คือพวกเล้ียงยาก ซ่ึงผิดหลักพระพุทธ

 ศาสนา พระพุทธเจา้ไม่สอน. 
(ฆราวาสธรรม, ๒๕๑๘:  – ๔๑๙ ๔๒๑)

 กาลามสูตร ๑๐

 มรดกที่ ๓๕ :   การใชห้ลักกาลามสูตร ๑๐ ประการใหถ้กูตอ้งและ
ครบถ้วน  เปน็หลกัการและวธิีการอนัแน่นอน ในการที่จะรกัษาพทุธ

   ศาสนาเอาไว้ได้ และในลกัษณะท่ีจะเป็นที่พึ่งได้ อยา่งแท้จริง และเป็น
 การสืบอายุพุทธศาสนา ท่ีตรงตามพุทธประสงค์, ได้เคยใช้วิธกีารนี้อยู่

  เปน็ประจำ และสำเร็จประโยชน์เต็มตามความหมาย จึงของนำพิธี
 กรรมอนันี้ มาฝากไว้เปน็มรดก. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี  ,   ๒๕๓๑: ๑๑๔)

  หลกัที่ตรัสแกช่นชาวกาลามะ หลกัปฏิบตัินี้ มีเป็นหลักอยู่วา่:-
1.  เราอยา่ยอมปฏิบตัติามโดยเหตุที่มนัเปน็การบอกต่อๆ กันมา...
2.  เราอยา่ปฏบิัตลิงไป ด้วยเหตุผลแตเ่พียงว่าเปน็สิ่งที่เคยทำตามสืบ
ตอ่กนัมา.

3. อย่าปฏิบตัิไปตามข่าวลือ...
4.   อย่าปฏิบตัิลงไป ด้วยเหตุผลเพียงสกัอา้งได้ ว่ามันมีอยู่ในตำรา 

  คอืในปิฎก หรือในพระไตรปฏิก อย่ามีเหตุผลเพยีงเท่าน้ัน.
5. อย่าปฏิบตัิไปตามการเดา การเดาของตวัเอง
6. อย่าปฏิบตัิไปตามคาดคะเนของตัวเอง
7. อย่าปฏิบตัิไปตามการตรึกตามอาการ. สามข้อนี้คลา้ยกนัมาก 
แตว่า่มีน้ำหนกัตา่งกัน: การเดา   นี้ ช่ือวา่ต่ำมาก หรือง่ายมาก 

 เปน็ของคนประมาทหรอือวดดี มากกวา่อยา่งอ่ืน. สว่นการคาด
คะเน  น้ันค่อยเพลาลงหนอ่ย คอืมกีารหย่ังหนา้หย่ังหลงัเป็นการ

 เดาเหมือนกนั แต่ว่ามีการหย่ังหน้าหย่ังหลังที่ประณตีกว่า. สว่น
การตรึกตามอาการ   นั้น หมายถึงการใชเ้หตุผล ดีไปกวา่การคาด

 คะเน แต่ก็เปน็เหตผุลชนดิที่อาจทำให้ตัวเองตกบ่อของตัวเองได้ 
ท่านเรียกว่าตรึกไปตามอาการ; เป็นเหตุผลชนดิที่เป็นแบบตรรก 

  เสยีมากกวา่ที่จะเป็นเหตุผลอันเป็นสัจจธรรม ฉะน้ัน อาจพิสูจน์
  ในทางหน่ึงก็ถกู พสิูจนก์ลบัอกีทางหน่ึงกย็ังขวางกันอยู่ก็ได้ นี้

เรยีกวา่ตรกึตามอาการ.
8.   อย่าปฏิบตัิไปเพยีงเหตุผลวา่ นีม้ันต้องกนั หรือมันลงกันกบัลัทธิ

 ของเรา ที่เราชอบ.
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9.   อย่าปฏิบตัิลงไป ด้วยเหตุผลแต่เพยีงว่า ผู้พดูนั้นอยู่ในฐานะจะเชื่อ
 ได้ เปน็คนอยู่ในฐานะท่ีเชื่อได้.

10.   อย่าปฏิบตัิลงไป ด้วยเหตุผลแต่เพยีงว่า ท่านผู้กลา่วน้ันเป็นครบูา
อาจารย์ของเรา.

(หลกัปฏิบตัทิี่สำคญัในพทุธศาสนา, ๒๕๔๒:  ๕๒ - ๕๔)

แนวทางการทำใหรู้้แจ้งตามวิธธีรรมชาติ

 ปติิและปราโมทย์ : (ความอิ่มใจในธรรม)
 ปสัสัทธิ : (ความรำงบั)

 สมาธิ : (จติสงบ)
 ยถาภูตญาณทสัสนะ : (รู้ความเป็นจริงต่อโลก)

 นพิพิทา : (ความเบือ่หนา่ย)
 วิราคะ : (ความคลายออก)
 วิมตุติ : (ความหลดุออก)
 วิสทุธิ : (ความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมอง)

 สนัติ : (ความสงบเยน็)
 นพิพาน : (ภาวะที่ปราศจากความทกุข์)

(คู่มือมนษุย์, : ๗๙)

ความลบัของธรรมชาติ  ที่เกี่ยวกบัลำดับแห่งความรู้สึกตา่งๆ 
   ภายในใจ จนกระทั่งเกดิการเห็นแจ่มแจ้ง ตามที่เปน็จรงิต่อโลก หรือตอ่

ขันธ์ห้า.  ลำดบัแรกได้แกป่ิตแิละปราโมทย์ หมายถึงความชุ่มชื่นใจหรือ
ความอิ่มเอมใจในทางธรรม.  การที่เราทำความดีอยา่งใดอยา่งหน่ึง แม้

  การใหท้าน ซ่ึงถือว่าเป็นบุญข้ันตน้ๆ กเ็ป็นการทำให้เกดิความปิติ
ปราโมทย์ได.้   ถา้เป็นถึงข้ันศีล คือมีความประพฤติทางกายวาจา ไม่

 ดา่งพรอ้ยจนถึงกับเคารพนับถือตัวเองได้ ปิติปราโมทย์กม็ากข้ึน. ถ้า
 หากไปถึงข้ันสมาธิจะเห็นได้ว่าในองค์ของสมาธิ อันดับแรกท่ีเรยีกวา่ 

 ปฐมฌานน้ัน ก็มปีิตอิยูอ่งค์หนึ่งดว้ยโดยไม่ตอ้งสงสัย.
ปติิปราโมทย์  นี้มีอำนาจอยู่ในตัวมันเองอยา่งหน่ึง ซ่ึงจะทำให้

 เกดิความรำงับ (ปสัสัทธิ)  ตามปกติจิตของคนเราไม่ค่อยจะรำงับ เพราะ
 ว่าจิตตกเป็นทาสของความคิดความนึกจากส่ิงย่ัวยวนภายนอก หรอื

 จากความรู้สึกในอะไรต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเป็นความฟุ้งอยู่ภายในไม่
 เปน็ความสงบ แต่ถ้าหากมีปติปิราโมทย์ในทางธรรมมาประจำใจอยู่

  และมากพอสมควรแลว้ ความสงบรำงบันั้นจะต้องมีขึ้น จะมมีากหรือ
 นอ้ย ตามอำนาจของปิติปราโมทย์ที่มมีากหรือน้อย.

  เมื่อมคีวามรำงับแล้ว ก็ยอ่มเกิดอาการที่เรยีกว่า “ ”สมาธิ   คือ ใจ
 สงบน่ิง และอยูใ่นสภาพที่คลอ่งสะดวกเบาสบายพร้อมที่จะไหวไปตาม
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 ความต้องการ โดยเฉพาะก็เพื่อตัดกเิลส.  ไมใ่ชท่ำจิตใจให้นิ่งเงยีบ ตวั
แข็งทื่อเปน็กอ้นหนิ  อะไรทำนองนี้กห็าไม่ รา่งกายจะต้องให้มีความรู้

 สกึอยู่อย่างปกติ แต่ว่าจติสงบเป็นพเิศษเหมาะสมทีจ่ะใชน้ึกคิดพิจารณา 
มคีวามผ่องใสที่สุด    เยอืกเยน็ที่สดุ สงบรำงับทีสุ่ด เรียกว่า “ ”กมฺมนโีย  

    คอื พร้อมที่จะรู้ นี่คือ ลักษณะของสมาธิท่ีเราต้องการ ไมใ่ชอ่ยู่ใน
 ฌานสมาบัติตวัแข็งทื่อ เหมือนตุ๊กตาหินไม่รู้สกึตัวเลย...

 ในการทำให้รู้แจ้งตามวิถีธรรมชาตินี้ เราไมต่้องเข้าฌานชนิดที่
   ทำตวัเองใหแ้ข็งท่ือ แต่วา่ต้องการจิตที่สงบ เปน็สมาธิ ที่มคีุณสมบตัิ 

“ ”กมฺมนโีย  ครบถ้วนพร้อมที่จะรู้แจ้งจนเกิดความรู้ตามที่เป็นจรงิต่อ
 โลกท้ังหมด (ยถาภูตญาณทัสสนะ)  โดยอาการตามธรรมชาติ ทำนอง

 เดียวกันกับผู้รู้แจ้งขณะที่นั่งฟังพระผู้มพีระภาคเจ้าแสดงธรรม หรอืนำ
  ไปคิดพจิารณา ในที่เหมาะสมจนรู้แจ้ง ไมม่ีพิธีรีตองหรอืปฏิหาริยอ์ัน

  เปน็เรื่องความเหน็ผดิเป็นชอบ หรอืหลงใหลต่างๆ แต่อย่างใด...
 คำวา่ “ ” ยถาภูตญาณทัสสนะ  ในที่น้ี หมายถงึการรู้การเห็นส่ิงทั้ง

    หลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจรงิ คือ เหน็อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา; 
 เห็นวา่ “ ” ไม่มีอะไรทีน่่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเปน็  ไมว่า่อะไรๆ ไม่ควรเข้า

     ไปยึดถือวา่เป็นตัวเป็นตน ว่าของตัว ของตน ว่าดี วา่ชั่ว น่ารกัหรือน่า
ชังอย่างนี้เป็นต้น.  ถา้มคีวามรู้สกึอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงเป็นไปในทางพอ

   ใจก็ตาม ไม่พอใจกต็าม แมเ้พยีงแต่รู้สึกนึกคิดหรอืระลึกถงึเทา่นั้น ก็
ยงัถือวา่เป็นความยึดถือในที่น้ี.   ที่ว่าไมน่่าเอา ไมน่่าเปน็ กม็าจากหลกัที่

 ว่า ไมม่ีอะไรนา่ยึดถือนั่นเอง.
 ตวัอย่างในเร่ือง “ ”เอา  กค็อืการปักใจในทรพัย์สมบัตเิงินทอง 

   สตัวส์ิ่งของ อันเป็นทีพ่อใจต่างๆ การ “ ” เป็น กค็อืการถือวา่ตนเป็นน่ัน
     เปน็นี่ เปน็สามีภรรยา เปน็คนมัง่มี คนเข็ญใจ เป็นคนแพ้ คนชนะ 

 กระทั่งเป็นมนุษย์ หรอืเป็นตัวเอง.  ถ้าพิจารณาให้ลกึซ้ึง แม้ความเปน็
 คนนี้ก็ไมน่่าสนุกนา่เอือมระอา เพราะเป็นที่ต้ังของความทกุข์. ถ้าไม่

 ยดึถือว่าเป็นคนเสยีได้ กจ็ะไม่เป็นทกุข์. นี้เรยีกวา่เป็นความไม่นา่เป็น 
 ซ่ึงมใีจความสำคัญอยู่ตรงทีว่า่ ไม่ว่าจะเปน็อะไรก็ต้องมีความทุกข์ 

   ตามแบบของความเป็นชนิดนั้นๆ เพราะวา่ความเป็นอะไรๆ น้ี มนัตอ้ง
  ทนเปน็ ทนดำรงอยู่ ต้องมีการต่อสู้เพื่อให้ไดเ้ป็นหรือเป็นอยู่ตอ่ไป 

  อย่างน้อยที่สดุก็คอื การต่อสู้ทางใจ ในการที่จะยึดถือเอาความเป็น
 อะไรๆ ของตนไวใ้ห้ได้...

    เมื่อเห็นจรงิว่า ไมม่ีอะไรที่น่าเอา นา่เป็นอยา่งนี้แล้ว ความเบือ่
หนา่ย (นพิพทิา)  ก็เปน็สิ่งที่จะเกดิติดตามมา ตามส่วนสัดของการ
เห็นแจ้ง.  น่ีหมายความว่ามีการคลอนแคลนสั่นสะเทือนเกิดข้ึนแล้ว ใน
การเขา้ไปหลงยึดถือ. หรอืเปรียบเหมือนเมื่อเราต้องตกเป็นทาสเขามา

 นานจนรู้สึกเกิดข้ึน กม็ีการเคล่ือนไหวไปในทางท่ีตอ้งเปล้ืองตนออก
จากความเป็นทาส.   นี่เป็นลักษณะของนพิพิทา คือเบ่ือหน่าย เกลียด
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 ความเป็นทาสขึน้มาแล้ว หนา่ยต่อความที่ตนหลงเขา้ไปยึดเอาสิ่งตา่งๆ 
  ดว้ยความเข้าใจว่า น่าเอา น่าเปน็นั่นเอง

 พอมคีวามเบ่ือหน่ายแล้ว โดยอตัโนมัตติามธรรมชาตินั่นเอง 
 ยอ่มจะมี  ความจางหรอืคลายออก (วริาคะ) เหมือนกบัเชอืกที่ผูกมัดไว้

  แนน่ ถูกแก้ออกหรือเหมือนสนี้ำย้อมผ้าท่ีติดแนน่ เอาแช่นำ้ยาบาง
อย่างทำให้มมีันหลุดออก,  ความยดึถือที่คลายออก จางออกจากโลก

  “ ” หรอืจากสิ่งทั้งปวงที่เคยยดึถือที่นี้ ทา่นเรยีกวา่ วริาคะ ระยะนี้ถือว่า
  สำคัญทีสุ่ด แมจ้ะไม่ใช่ระยะสุดท้าย แตก่็เปน็ระยะทีส่ำคัญที่สุดของ

  ความหลดุพน้ เพราะว่าเมื่อมกีารคลายออกจางออกดังนี้แล้ว ไม่ตอ้ง
  สงสยัเลย สิ่งที่เรยีกวา่ความหลุดออกจากทกุข์ (วิมตุติ) จะตอ้งมีโดย

แนน่อน.
 เมื่อหลดุออกมาได้จากความเปน็ทาส ไมต่้องเป็นทาสของโลก

  อกีตอ่ไป กจ็ะมี  อาการบริสุทธิ์ (วสิุทธิ). ในที่น้ีหมายความวา่ไม่เศร้า
 หมอง ก่อนนี้เศร้าหมองทุกทางเพราะการเข้าไปจมเป็นทาสของสิ่งทั้ง
  หลาย เป็นความเศร้าหมองทางกายวาจาใจ หรือจะมองดูกันในแง่ไหนๆ 

 กเ็ป็นเร่ืองความเศรา้หมองทั้งนั้น ต่อเม่ือหลุดพ้นออกมาจากความเป็น
    ทาส ในรสอรอ่ยๆ ของโลกแลว้ จงึจะอยู่ในลักษณะที่บริสทุธิ์ คือไม่

เศร้าหมองอีกต่อไป.
 เมื่อมี ความบรสิุทธ์ิแท้จรงิ  อย่างนี้แล้ว ก็จะเกิดความสงบสันตอิัน
  แท้จรงิสืบไป เปน็ความสงบเยน็จากความวุ่นวาย จากการรบกวนหรือ

 จากการต่อสู้ด้ินรนทนทรมานตา่งๆ เม่ือปราศจากการเบยีดเบยีนวุน่วาย
  เหลา่นีแ้ล้ว ท่านสรุปเรียกความเป็นอย่างนี้วา่ “ ” สันติ คอืความสงบรำ

งบัดบัเย็นของส่ิงทั้งปวง. มนัแทบจะเรียกได้ว่าถึงข้ันสูงสุดหรือข้ันเดยีว
กนักบันพิพาน.  แทท้ี่จริงสันติกบันพิพานน้ัน เกือบจะไม่ต้องแยกกัน. ที่

  แยกกนักเ็พ่ือจะให้เห็นวา่ เม่ือสงบแลว้ กน็ิพพาน.
 นพิพาน  แปลว่าไม่มเีครือ่งท่ิมแทง อกีอย่างหน่ึงแปลวา่ความดับ
    สนิทไม่มีเหลือ ฉะนัน้ คำว่านิพพานจงึมคีวามหมายใหม่ๆ เป็น ๒ 

 ประการ คือดับไมม่ีเชื้อเหลือสำหรบัจะเกดิมาเป็นความทุกข์อีกต่อไป 
   นี่อยา่งหน่ึง และอีกอยา่งหน่ึงก็คอื ปราศจากความทิ่มแทง ความเผา

  ลนปราศจากความผกูพัน รอ้ยรัดต่างๆ ทกุอย่างทกุประการรวมความ
 แลว้ กแ็สดงถึงภาวะที่ปราศจากความทุกข์โดยสิน้เชงิ. นพิพานยังมี

   ความที่มุ่งใช้ตา่งๆ กันอีกหลายอยา่ง เชน่หมายถึง การดบัของความ
  ทุกข์ก็มี หมายถึงการดับของกิเลสอยา่งหมดสิ้นกม็ี หมายถึงธรรมหรอื

  เครื่องมอืหรอืเขตแดน หรอืสภาพอันใดอนัหนึ่งท่ีทุกข์ทั้งปวง กเิลสทั้ง
 ปวง ดับไปหมดส้ินก็มี.

(คู่มือมนษุย์, :  ๘๓ - ๙๕)

ไตรสิกขา
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 มรดกที่ ๑๐๕ :  –  –  สลี สมาธิ ปญัญา ของธรรมชาติ มีในกิจการ
 ทุกอย่างของมนุษย์ (แมส้ัตว์)  คือมีความเป็นอยู่ถูกตอ้ง มีกำลังจิตเพียง

  พอ มคีวามรู้เพยีงพอ ในหน้าที่ของตน. ชีวิตทุกชีวิตมีหนา้ที่ที่จะต้อง
พัฒนาส่ิงน้ีทุกรูปทุกนาม. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๗)

ศลีหา้

 มรดกที่ ๑๒๙ :  ศลีห้า ที่มคีวามหมายอันสมบูรณ์ น้ันสรปุลงได้
 “   ”   –ในคำว่า ความไม่ประทุษร้าย ๕ ประการ คือ ไมป่ระทุษร้ายชวีติ  

 –  – ไมป่ระทุษร้ายทรัพย์ ไมป่ระทุษร้ายของรัก ไม่ประทษุรา้ยความ
 – เปน็ธรรมของผูอ้ื่น ไม่ประทษุรา้ยสติสมปฤดีของตนเอง. อย่างนีแ้ล้ว

 ไมม่ีช่องว่างสำหรับจะบิดพริว้หลีกเลี่ยง หรือแก้ตวัแต่ประการใด. 
(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๓๐)

สมาธิ

 สมาธคิือ กศุลจติที่มีอารมณ์แน่วแน่   ดงันี้ น่ีเปน็การแสดงวา่ ทา่น
เพง่เลง็ถงึผลที่เกิดขึ้นโดยตรง. สว่นการทำกพ็ลอยมีความหมายไป

  ตามนั้น กล่าวคอืการทำใหเ้กิดมี กศุลจิตที่มีอารมณ์แนว่แน่นั่นเอง. ข้อ
ควรสังเกตอย่างยิ่งอยู่ตรงคำที่ว่ากศุลจติมไิด้อยู่ตรงคำท่ีว่าแน่วแนแ่ต่

   อย่างเดียว เพราะเปน็ อกศุลจิต แม้มีอารมณ์แนว่แน่กก็ลายเป็นมิจฉา
สมาธไิป.  ดว้ยเหตุนี้แหละสิง่ที่จะใช้เป็นอารมณ์ของสมาธิน้ัน ตอ้งเป็น

 อารมณ์ซ่ึงเป็นที่ต้ังแห่งกุศลจิตเสมอไป ท้ังเจตนาในการที่จะทำสมาธิ 
  กต็้องเป็นส่ิงที่บรสิุทธิม์าแตเ่ดิม หรอืประกอบด้วยปัญญา หรอืสมัมาทฏิฐิ 

ดงัที่กล่าวมาแล้วข้างตน้...
ลกัษณะของสมาธิ คือความไม่ฟุ้งซ่าน. รสของสมาธิ  คือ การ

 กำจัดความฟุ้งซ่าน แล้วมีความรู้สึกสงบ.  เครื่องปรากฏ หรอืเครื่อง
สงัเกตของสมาธิ  คือความไมห่วั่นไหว และปทัฏฐานของสมาธิ คือ 

  ความสขุ เกี่ยวกบัปทัฏฐานนี้มีข้อที่ควรระลึกไวเ้สมอวา่ ต้องมคีวามพอ
    ใจ สบายใจ อาจหาญ รา่เรงิหรอืปตีิปราโมทย์ ซ่ึงเป็นลักษณะอาการ

  ของความสขุอยู่ตลอดเวลา เป็นส่ิงที่สังเกตได้ไม่ยาก และจะตอ้งควบ
  คมุให้คงมอียู่ตลอดเวลา จึงจะได้ชื่อวา่ เป็นปทฏัฐาน.

(อานาปานสติภาวนา, ๒๕๒๓:  – ๔๖ ๔๗)

ปญัญา
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 มรดกที่ ๑๔๘ :  ปญัญาต้องมากอ่นทุกส่ิงที่จะปฏบิัติ นี้คือหลัก
เกณฑท์ี่ถูกต้อง  เหมือนอริยมรรคมอีงค์แปด ที่มสีัมมาทิฏฐิเปน็ตวันำ; 

 มฉิะนั้นการปฏิบัติจะเข้ารกเข้าพง พลาดวัตถุประสงค์ไปเสียหมดส้ิน 
  นบัตัง้แต่สรณาคมน์ และศีล ดังที่กำลังมอียูใ่นที่ทั่วไป. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๓๓)

— — —สติ สมัปชัญญะ สมาธิ ปัญญา

  มรดกที่ ๓๘ :  หลกัการตามรอยพระอรหนัตท์ีใ่ช้ไดร้่วมกัน ท้ัง
  สำหรับฆราวาสและบรรพชิต คือการดำรงชวีติ ชนิดที่เปน็การขูดเกลา

 กเิลส และบรรเทาความเคยชนิที่จะเกดิกเิลส(อนุสยั) อยู่ตลอดเวลาโดย
   มสีติสัมปชัญญะ ในขณะสัมผัสอารมณ์ ไมป่ลอ่ยใหป้รงุเปน็โลภะ โทสะ 

โมหะข้ึนมา, หรือถ้าปรุงแล้วกม็ีสติปิดก้ันการปรงุน้ันเสีย.
(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๕)

 สิ่งที่เรยีกวา่  สติ มปีระโยชน์  จนไมรู่้ว่าจะพูดกันอยา่งไร ให้หมด
สิ้นได้;    แต่แล้วก็ดูคล้ายๆ กับวา่ สตินี้มนัอาภัพอบัโชคอะไรกไ็ม่รู้ คือ

 ไมค่่อยจะมีใครยกข้ึนมาเป็นเร่ืองสงูสดุ ประเสริฐใหญ่หลวง. เขาพูดถึง
  กนัแตป่ัญญา แต่สมาธิ ถึงอะไรอื่นกนัเสยีมาก, แลว้ก็มกัจะอวดกันด้วย

  เรื่องสมาธิวิเศษวโิส อย่างนั้น อย่างน้ี,  แลว้ก็มปีัญญาสงูสดุ ไม่คอ่ยให้
  ความสำคัญแก่สติ ด้วยคำพูดถึงสิ่งท่ีเรยีกวา่สติ ใหส้มกับท่ีว่าสติมี

ความสำคัญ.
  อน่ึง อยากจะบอกใหท้ราบอีกอย่างหนึ่งวา่ ความยุ่งยากลำบากก็

  มอียู่เหมือนกนั เกี่ยวกับคำพูด ที่เป็นชื่อของธรรมะเหล่าน้ี; คำพูดมันเฝือ 
คอืมนัเกี่ยวเน่ืองโยงกัน, ไมม่ีธรรมะอะไรทีจ่ะทำหน้าท่ีไดต้ามลำพัง
แลว้สำเรจ็ประโยชน์, ธรรมะหลายขอ้ล้วนแต่เนื่องกัน แล้วทำหน้าที่ได้
สำเร็จประโยชน์,  จงึเป็นเหตุใหค้วามหมาย หรือค่าของมนัคาบเกี่ยวกนั.

 โดยเฉพาะคำว่า สติ  นี้แลว้ จะมคีวามหมายที่คาบเก่ียวไปรอบ
ดา้น;   เราจะมองความสำคัญของสตใิหม้ากเป็นพเิศษ เพราะว่า โดยข้อ

 เท็จจริงมันเป็นอย่างนั้น คือวา่ถ้าปราศจากสติ  แล้ว ปญัญา  หรอื สมาธิ 
กไ็ม่มปีระโยชนอ์ะไร;  ยิ่งปญัญาแล้วดจูะย่ิงไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน ถ้าไม่มี

  สติที่จะดึงเอาปญัญามา หรือความรู้นั้นมาใช้ ในกรณีที่มีเหตเุกิดขึ้น. 
   สมาธกิ็เหมอืนกัน ถ้าปราศจากสติแล้ว สมาธกิ็กวดัแว่ง จะกระจดั

 กระจาย หรือใชไ้ม่ได้.
  คนธรรมดาทั่วๆ ไป จะต้องอยู่ด้วยสติ  ในความหมายกว้าง ถึงกับ

  เปน็พื้นฐาน ซึ่งเราเรียกกนัมากในภาษาไทยวา่ สมประดี,  สมปฤดี สมฤดี 
 ในภาษาสนัสกฤต ซ่ึงออกมาเป็นภาษาไทย...
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 คำวา่ สติ เป็นภาษาบาลี,  คำวา่ สมฺฤฺติ เป็นภาษาสนัสกฤต แล้ว
  เราก็รู้ว่า นั่นแหละเป็นสิ่งท่ีสำคัญ วา่เราจะต้องมีส่ิงน้ี; มฉิะนั้นแลว้เราก็

 เท่ากบัคนบ้า หรือว่าเท่ากับคนตาย.  สิ่งที่เรยีกวา่สติ เปน็พื้นฐานทัง้หมด
ของความรู้สึก;   ปราศจากสมปฤดแีล้วกส็ลบไป หรือวา่เป็นบ้า หรอืว่า
ตายแล้ว; ความหมายพื้นฐานเป็นอยา่งนี้. 

 คำวา่ สติ   ตามตัวหนงัสือ นี่แปลว่า แลน่ไปแหง่ความคิด ท่ีเรามา
   เรยีกกันส้ันๆ วา่ระลึกได้ แลว้ความคิดมนัแลน่ไปได้ น่ันก็คอืระลกึได้. 

สติคอืความระลึกได้ จะเรยีกว่าแล่นไป หรือแล่นมา กไ็ด้ทั้งน้ันแหละ. 
ภาษาพูดมันด้ินได้อยา่งน้ี;  ฉะน้ันการเข้ามามสีติ กห็มายความวา่เรายัง

   จำอะไรไดอ้ยู่ แลว้ความคิดมนักแ็ล่นไปตามเรือ่ง ที่มนัจะตอ้งคิด หรอื
จะตอ้งรู้สกึ.

     มคีำพูดที่เรยีกเป็นคู่แฝดกันวา่ สติ และปญัญา คล้ายๆ กบัว่า มี
 นำ้หนกัเท่าๆ กัน;   แต่ผมกย็ังเหน็ว่า มนัสู้สติไมไ่ด้ เพราะสิง่ที่เรยีกว่า 

  สตินัน้ ก็มิได้ขาดส่ิงที่เรียกว่าปญัญา มันเป็น  ปัญญาที่พอดี เป็นปัญญา
ที่มาทนัท่วงที  เปน็ปญัญาที่ถูกนำมาใช้รวดเร็ว  น้ันแหละคือ สติ.

   อกีคำหน่ึง เรียกว่าสมัปชัญญะ ซ่ึงคู่กนักบัคำวา่สติ คอื
สติสัมปชญัญะ.  สัมปชญัญะน้ีเขามักจะจัดใหเ้ป็นพวกปัญญา ก็ได้

 เหมอืนกัน แต่สมัปชญัญะ น้ันคือ  สิ่งที่สติเอามาตั้งไว้ เป็นหลักสำหรับ
ตอ่สู้ หรือสำหรบัแกป้ัญหา.    นี้ก็ไดพู้ดแล้วว่า สตนิี้คอื ความระลกึได้ ไป

  ระลึกเอาความรู้มา เฉพาะความรู้ที่จำเปน็แกก่รณีเทา่นั้นแหละ ไมต่้อง
เอามาต้ังแปดหมื่นสี่พนัธรรมขันธ์อะไร, แล้วทำให้ความรู้นั้นคงอยู่

 ตลอดเวลาที่ยังต้องใช้ความรู้น้ัน เขาก็เรยีกวา่สัมปชัญญะ.
ถ้าขาดสติ  เสยีแล้ว สมัปชัญญะกไ็ม่ม ีเพราะไม่มใีครวิ่งไปเอา

ความรู้มา;  และถ้าสติวิ่งไปเอาความรู้มาได้ทนัท่วงที แตแ่ล้วรกัษาไวไ้ม่
   ได้ สมัปชัญญะมนักไ็ม่อยู่ มันหายไป ก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์อกี

เหมอืนกัน. ฉะนั้นเราจึงมองเห็นภาพพจนข์องสตวิา่ไปเอาความรู้มา 
 แลว้ก็ใช้อยู่ตลอดเวลาทีม่ีปญัหา หรอืมเีร่ืองราว.

 พึงรู้ไว้ว่า สติ  คอื เอามา, เอาความรู้ คือปญัญาสำหรับดดูเอามา, 
แลว้ก็มี  สัมปชญัญะ คอืคมุไว้อยู่ตลอดเวลา;  คล้ายกบัสามเรือ่ง จงึจะ

  สำเร็จประโยชน์ในการที่คนจะมสีติ สำหรับจะทำส่ิงที่เป็นประโยชน์ ใน
  การป้องกันอันตราย หรอืว่าในการแสวงหาประโยชน์ หรอืว่าในการ

บริโภคผลของการงาน.
(โมกขธรรมประยุกต์, ๒๕๑๙: ๗๒-๗๖)

สติเป็นส่ิงที่จำเปน็ในทกุกรณี

 พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สติเป็นส่ิงจำเปน็ในทกุกรณี. ทำไมไม่
ตรัสว่าปัญญาจำเป็นในทุกกรณีล่ะ?  ปัญญาดบัทกุขไ์ด้นะ แต่ไปตรัสวา่ 
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 สติจำเปน็ในทกุกรณี เพราะเหตุอะไร? เพราะสติมนัเป็นเครื่องพาปัญญา
มา;  ถ้าปัญญาไมถู่กสติพามา มันก็แกไ้ขอะไรไม่ได้.

 หรอืถ้าจะพดูให้จริงกว่านั้นอีก ในสตนิั้นมีปญัญารวมอยู่ด้วย
เสมอ;   ฝกึสติปัฏฐาน ฝึกอานาปานสติ มันฝึกปัญญารวมอยู่ดว้ยเสมอ. 

    – พระองคจ์งึตรัสวา่ สติ สพฺพตฺถ ปตถฺยิา สติเป็นส่ิงที่จำ
ปรารถนา;  คือต้องมี ในทกุกรณี. สพฺพตฺถ  แปลว่า   ในทกุที่ ทกุเวลา ทุก
กรณี,  ทกุๆ อะไร.   สติต้องใช้ในทกุกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณี
แห่งการตดัต้นเหตุให้ทันแก่เวลา;...

(ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข, ๒๕๒๕: ๒๒๔)

— —กมัมฏัฐาน สมถะ วปิัสสนา

 การงานที่ดีที่สุด ที่จะทำใหม้นษุยไ์ด้รับส่ิงที่ดีที่สุด  น้ัน คืออะไร? 
 เราก็พูดกันอย่างภาษาพุทธบริษทัต่อไปอีกวา่  ส่ิงน้ันเรียกว่า กมัมัฏฐาน 

  หรอืกมัมัฏฐาน แปลว่า ฐานท่ีตั้งของการงาน...เป็นวธิีการที่จะทำพระ
นพิพานให้แจง้...

สำหรับ   คนชาวบา้นท่ัวๆ ไป จะมีกมัมฏัฐานได้อยา่งไร? ข้อนี้กไ็ม่
 ยากคอืถือเอาใหต้รงตามความหมายของคำสองคำนั้นวา่ สม

ถกมัมัฏฐาน ก็ทำจติใจใหม้ันสงบ, ทำจิตใจให้เป็นปกติ, ทำจติใจใหเ้ข้ม
แข็งในการที่จะทำหนา้ที่การงานทางจิตใจ. ใครมวีธิีฝกึฝนอย่างไรกท็ำ

 ได้ ถ้ามันสำเรจ็ประโยชนใ์ห้มจีิตใจที่ปกติเข้มแขง็เป็นอิสระ, มคีวาม
  สามารถในหน้าที่ของจิตใจแล้วกเ็รียกว่า เขากม็ีสมถกมัมัฏฐานได้ เป็น

การงานชั้นเลิศในสว่นจติก่อน.
 ทีนี้ ก็ทำต่อไปในส่วนที่เป็นสติปญัญา ท่ีเรยีกวา่วิปสัสนา คือดใูห้

เห็นวา่อะไรเป็นอะไร เป็นความก้าวหน้าทางสตปิัญญา, ใหเ้ข้าใจและ
 รู้จักส่ิงทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เปน็จรงิ ในการกระทำทกุ

อย่างที่เก่ียวกับมนษุย์เรา.  เขาทำไดอ้ยา่งนี้ ก็เรยีกวา่มวีปิัสสนา
 กมัมฏัฐาน ไมต่้องพูดว่าจะต้องเอาตามแบบที่มอียูใ่นพระคมัภรี์. เราจะ

  ถือวา่ ถ้าได้ผลอย่างนีแ้ล้วก็เปน็การถูกตอ้ง คอืเป็นสมถกัมมัฏฐาน 
 หรอืเปน็วิปสัสนากมัมฏัฐาน ได้ดว้ยกนัทั้งน้ัน...

มนุษย์จะตอ้งมจีติใจที่มสีมรรถภาพสงูสดุ น้ี  เรยีกวา่ เป็นสม
ถกมัมัฏฐาน; และมนุษยจ์ะต้องมสีติปัญญาถูกต้อง ตามธรรมชาติอนั

 ลกึซ้ึงถึงที่สุด นี้ก็เรยีกวา่วปิัสสนากัมมัฏฐาน, เปน็ระดบัสุดทา้ยของสิ่งที่
เรยีกวา่การงานสำหรบัมนุษย์นัน่เอง. 

(อะไรคอือะไร  ?  , ๒๕๒๖:  – ๕๓ ๕๔)

   คำวา่ วปิัสสนา ที่ชาวบ้านชาวเมอืงท้ังหลายรู้ ก็หมายความว่า 
  นั่งหลับตา หรือวา่ที่ทำทา่อะไรแปลกๆ ยกไม้ยกมอืเหมอืนคนละเมอ, 
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 แกวง่แขนแกว่งขาเหมอืนกับคนเมานี้ เรากเ็รียกว่าทำวิปสัสนา. พอพูดว่า
 ทำวิปสัสนาแล้วก็มกัจะเพง่เลง็ไปถึงการกระทำอย่างนี้ แล้วก็ทำอยู่ในที่

  เงยีบๆ แล้วคนเดียว กเ็รียกว่าทำวิปสัสนา; อย่างนีเ้ป็นรูปแบบข้างนอกที่
 เห็นได้ด้วยตา แล้วกเ็รียกว่าทำวิปสัสนา. ดงันั้นจงึมกีารถามกันว่า 

ทำวิปสัสนา.  ดงันั้นจงึมี  การถามกันวา่ ทำวปิัสสนาหรือไม่ อยู่บ่อยๆ 
โดยที่ไมรู่้ว่าทำวปิัสสนาอะไรกนั.

 ขอให้พทุธบรษิัททั้งหลายรู้ความหมายของคำวา่ วปิัสสนา, 
 วิปสัสนา น้ีใหถู้กต้อง.  คำว่า  วิ  แปลวา่ แจ่มแจ้ง, ปสัสนา  แปลว่า การเหน็,  

วิปสัสนา  จึงแปลวา่ การเห็นอย่างแจม่แจ้ง; เห็นอะไร? เห็นส่ิงที่ควรเหน็. 
สิ่งที่ควรเห็นคืออะไร? คอืความทกุข์ และความดับทกุข์เสยีได้; เห็น

 ความทุกข์แล้วดับทุกข์เสียได้ น่ันคือส่ิงที่ควรจะเหน็. เมื่อได้เหน็สิง่
 เหลา่นีแ้ล้ว ก็เรยีกวา่มีวิปสัสนา;   อาจจะนั่งอยู่ก็ได้ เดินอยู่ก็ได้ นอนอยู่

 กไ็ด้ หรือวา่ระหวา่งอริิยาบถ, เช่นมีข้อความกล่าวไว้ในพระคัมภีรว์า่ 
   ในระหว่างอริิยาบถ กม็ีวิปสัสนาได้ เชน่พระอานนท์ ทำความเพยีร
   เหนื่อยนักหนาแล้ว ข้ึนไปบนท่ีพัก ว่าจะนอนเสียสักที พอเอนกายลงจะ

   นอน ยงัไมท่นัถึงหมอน ไมท่นัถึงพื้น อยู่ในระยะในอิรยิาบถเอนลงจะ
 นอน ก็บรรลพุระอรหนัตไ์ด้. นั่นแหละว่าวิปสัสนามนัจะเกดิข้ึนที่

อริิยาบถใดก็ได,้   ขอแตใ่หม้ีความเห็นแจ้งเด็ดขาด เฉียบขาด เหมอืน
 ของมคีม ตดัอะไรลงไปได้เด็ดขาด.  ปญัญาหรอืญาณตัดอวิชชา โมหะ 

ได้เดด็ขาด    ไม่มอีะไรบงัลกูตา ลกูตาปัญญา หรอืตาธรรมะ กเ็หน็
อะไรอยา่งแจ่มแจง้,  การเหน็อย่างแจ่มแจ้งน้ัน เรยีกวา่วปิัสสนา อยู่ที่
ตรงน้ัน.

 เดีย๋วน้ีเราใช้คำคำนี้กันในความหมายท่ีกว้างขวาง หรือพรำ่เพรื่อ 
 คอืว่าพอสกัว่าจะทำอะไรทางจิตใจ ก็เรยีกว่าวปิัสสนาไปเสียหมด. ที่

 จริงมันเป็นเพียงการเตรียม เพ่ือจะทำวิปัสสนาเทา่น้ันแหละ; แมแ้ต่ทำ
สมาธกิ็ยงัมใิชว่ปิัสสนา, สมาธินั้นก็ยังมใิช่วิปัสสนา; แตว่า่จะเป็นอุปกรณ์

  ใหเ้กิดวิปสัสนา เพราะว่าถ้าจิตเปน็สมาธแิล้ว การเห็นอย่างแจม่แจ้งกม็ี
 ข้ึนมาได้โดยงา่ย เพราะอำนาจของสมาธิน้ัน; ดงัน้ันสมาธิจงึเป็นอุปกรณ์ 
 หรอืขัน้ตอนแรก หรอื  การตระเตรยีม เพื่อวปิัสสนา. เด๋ียวนี้พอเตรยีม

   ตวัจะทำสมาธิเทา่นั้นแหละ ไมท่นัเป็นสมาธิสกัที เขากเ็รียกว่า วิปัสสนา 
กนัเสยีแล้ว, มนักเ็ป็นคำพูดที่ไมถ่กูตอ้ง, เพราะมันเป็นคำพูดของคนที่
ไมรู่้.    ขออภยัจะพดูกนัตรงๆ วา่ มันเป็นคำพูดของคนโง่ ของคนที่ยังไม่

 รู้วา่ วปิัสสนาน้ันคืออะไร.
   วิปสัสนานั้นคอืตัวเห็นแจ้ง ด้วยตาธรรมะ ตาปัญญา ตาญาณะ, 

 เห็นแจ้งในความทุกข์และความดับทุกข์ มีไดง้่ายเม่ือจิตเปน็สมาธิ. เราก็
 ขวนขวายเพื่อทำสมาธิ ให้เกดิสมาธิ, แลว้ก็จะงา่ยในการที่จะมีวิปัสสนา... 
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 ขอให้สังเกตให้เห็นวา่  วปิัสสนาน้ีแปลวา่เห็น วปิัสสนามไิดแ้ปลว่า
คดิ, วปิัสสนามไิดแ้ปลว่าพิจารณา,    ความคิด การคดิ การพจิารณา น้ัน
มใิชว่ปิัสสนา;  แต่ว่าอาจจะเปน็อปุกรณ์แห่งวิปัสสนาก็ได้ คือเรามีการคิด 

 การพิจารณา อยู่ก่อน,  แล้วตอนนี้ยังไม่ใช่วิปสัสนา เป็นอุปกรณ์ของมนั. 
 ตอ่ เม่ือใดเห็นแจ้งโดยประจกัษต์อนนีจ้งึจะเป็นวิปสัสนา, การคิดหรอื

 การพิจารณา เปน็เพียงอุปกรณ์แห่งวปิัสสนายังมิใช่ตัววิปสัสนา, นี้เรา
ไมค่่อยอธบิายกัน.    อาตมาก็เคยพูดผิดๆ เคยสอนผดิๆ ว่า การคิดการ
พิจารณาคือตวัวิปัสสนา.  เดีย๋วน้ีขอบอกใหม่ว่า ไมใ่ช่ตัววปิัสสนา, เป็น
เพยีงอุปกรณ์ที่จะให้เกดิวิปัสสนา.

   ขอให้เรามีวันคือล่วงไปๆ ด้วยอุปกรณแ์หง่วิปัสสนา อย่างน้ีได้ คอื 
  มกีารคิด และการพจิารณาอยู่อยา่งดีที่สุดเป็นพื้นฐาน แล้วมนักจ็ะเกิด

วิปสัสนาได้;  แตต่าม  หลกัการท่ีแท้จริง  นั้น ท่านไม่ได้วางไว้อย่างน้ัน 
 ท่านวางไว้   ใหท้ำจิตเป็นสมาธิ แลว้เอาสิ่งที่เป็นตัวปญัหาข้ึนมาดูๆ ดูๆ 

ใหเ้หน็ตามที่เป็นจรงิ, อย่าไปคิด;  ถ้าไปใชเ้หตุผลหรอืไปคดิ มันอาจจะ
   ผดิได้ เพราะเหตุผลมนัผดิได้ การคดิมันใชว้ธิีผดิ มันก็ผิดได้, มนัต้อง

 เปน็การดแูล้วเห็น อย่างนี้มันผิดไม่ได้.
(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๑๙๐-๑๙๕)

เคลด็ลับแบบเซน็

 มรดกที่ ๒๗ :  เคล็ดลับของแบบเซ็น นั้นคือวิธเีดิมแท้ในพทุธศาสนา 
 ที่บวกสมถะเข้ากบัวปิัสสนาให้ทำงานร่วมกัน ในขณะที่มสีมาธิและเพง่

  พิจารณาเพื่อเข้าถึงสภาพเดมิของจติ คือความไรก้ิเลส ได้โดยฉบัพลัน 
 ไมแ่ยกกันทำทีละอย่าง เพราะความยดึม่ันเฉพาะอย่าง. หลักน้ันมีว่า 

 ฌานไม่มแีก่ผู้ไม่มปีัญญา ปญัญาไม่มีแกผู่้ไมม่ีฌาน. 
(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๒)

อานาปานสติ

 มรดกที่ ๓๖ :  การศึกษาสติปฎัฐานสี่จากอานาปานสติสูตร ได้ผล
 ดกีว่าจากมหาสติปัฎฐานสูตร  ซึ่งกล่าวไวอ้ย่างยดืยาว มลีักษณะ

 กำกวมฟั่นเฝอื ไม่มลีำดับติดต่อกันอย่างชัดแจง้, เพยีงแต่อา่นอย่าง
เดียวก็กนิเวลาหลายชั่วโมง.  สว่นข้อความจากอานาปานสตสิูตรนัน้ ติด

   ตอ่กนัเป็นสาย ๑๖ ขัน้ จนตลอดเร่ืองนับแตเ่ร่ิมปฏบิัติไปจนกระทั่งถึง
  การรับรู้ว่าบรรลุผลสำเรจ็แลว้ และเปน็หลกัที่พระองค์ทรงยนืยนัว่า ได้

อาศัยหลักน้ีในการตรัสรู้ของพระองค์เอง.  ขอให้พจิารณากนัใหด้ี และ
 ขอฝากข้อเท็จจริงอันนี้ ไว้เปน็มรดกด้วย. 
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(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๕)

อานาปานสติ  เป็นชื่อของกมัมฏัฐานอย่างหนึ่ง ในบรรดา
  กมัมฏัฐาน ๔๐ อย่าง.      กัมมัฏฐาน ๔๐ น้ัน แบ่งเป็นหมวดๆ คอื ก. การ

เจริญกสิณ  ๑๐ อย่าง...  เปน็กมัมฏัฐานท่ีหนักไปในทางฝา่ยรปู และมุ่ง
หมายที่จะฝกึฝนจติไปในทางอทิธิวิธีมาแตเ่ดิม; ข. การเจริญอสภุ ๑๐ 
อย่าง...ซ่ึงมคีวามมุ่งหมายหนกัไปในทางกำจดักามฉนัทะเป็นส่วนใหญ่; 

 และ ค. การเจรญิอนุสสติ  ๑๐ อยา่ง...  อานาปานสติ ทีเ่รากำลังจะกล่าว
 ถึงอยู่นี้ มชีื่อรวมอยู่ในหมวดนี้; ง. การเจรญิพรหมวิหาร  ๔ อยา่ง...จ. 

การเจริญอรปูฌาน...   เป็นสมาธิ เพือ่สมาบัติชั้นสงู แต่ไมเ่ป็นไป
เพื่อวิปสัสนา.     สว่นอกี ๒ อย่างที่เหลือ คอื ฉ. อาหาเรปฏกิูลสัญญา...ช. 
จตุธาตวุวฏัฐานะ...

   ในบรรดาสมาธิภาวนา ซึ่งมอียู่ทั้งหมดด้วยกันถึง ๔ ประเภทนั้น 
   อานาปานสติกัมมัฏฐาน สามารถเปน็สมาธภิาวนาได้ท้ัง ๓ ประเภท. 

   สมาธภิาวนา ๔ ประเภทเหล่าน้ัน คือ:
1.  สมาธภิาวนาเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวหิาร การอยู่เปน็สขุทัน
ตาเหน็,

2.  สมาธภิาวนาเป็นไปเพื่อญาณทัสสนะ [  อนัเปน็ทพิย์ หมายถึง
ความมหีทูพิย์, ตาทิพย์, ฯลฯ],

3. สมาธภิาวนาเป็นไปเพื่อความสมบรูณ์ของสติสมัปชัญญะ, และ
4. สมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะโดยตรง,

 สำหรับอานาปานสติภาวนา หรอืการเจริญอานาปานสตินัน้ 
ยอ่มเป็นไปในสมาธิ

    ภาวนาประเภทท่ีหน่ึง ประเภทที่สาม ประเภทที่ส่ี โดยสมบูรณ์ เวน้
ประเภทที่สองซึง่ไมเ่ก่ียวกับความดบัทกุข์แต่ประการใด...

ยิ่งกวา่นั้น,  อานาปานสติ  เปน็กมัมฏัฐานประเภท่ีสงบ และ
ประณีตท้ังโดย

 อารมณ์ และทั้งโดยการกำจัดกเิลส. กมัมัฏฐานอื่นโดยเฉพาะกาย
   คตาสติ แม้เป็นของคู่เคยีงกันกับอานาปานสติ ก็หาเปน็เชน่นั้นไม่ คือ

 สงบและประณตีแต่โดยการกำจดักิเลส แต่ไมส่งบและประณีต
ทางอารมณ์.  ส่วยอานาปานสตงิบประณีตโดยทางอารมณ์ คือเป็น

  อารมณ์ของกมัมัฏฐานที่เยือกเย็นสบาย ไม่นา่หวาดเสียว ไม่น่าขยะ
  แขยง ไม่ลำบากแกก่ารทำ แล้วยังกำจัดกิเลสได้ถึงท่ีสุดด้วย...เนื่องจาก

 อานาปานสติมีคุณสมบตัิดังกล่าวนี้ จึงปรากฏวา่ถูกแนะนำโดยพระผู้มี
  พระภาคเจ้าเอง ว่าเหมาะแกท่กุคน และทรงสรรเสรญิว่าเป็น

 กมัมฏัฐานทีพ่ระอรยิเจ้าทั้งหลายรวมทั้งพระองคด์้วย ได้เคยประสบ
  ความสำเร็จมาแลว้ และยังคงใช้เปน็ “ ”วหิารธรรม  อยู่เปน็ประจำอกีดว้ย.
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ยิ่งไปกว่านั้นอีก,  การเจรญิอานาปานสติ เป็นการเจริญท่ีสามารถ
ทำตดิต่อกันไป

 ได้โดยไม่ต้องเปล่ียนเรือ่ง หรือไมต่้องเปล่ียนอารมณ์ตั้งแต่ต้นจนปลาย 
 คอืสามารถเจรญิเพื่อใหเ้กิดสมาธิในระยะแรก และสมาธิท่ีเจอืปัญญา

 ในระยะกลาง และเกิดปัญญาอนัสงูสดุที่ทำให้สิ้นอาสวะได้ในระยะสุด
 ท้ายด้วยการเจริญอานาปานสตินัน้เอง จนตลอดสาย.

(อานาปานสติภาวนา, ๒๕๒๓:  – ๕๕ ๕๘)

วิเวก

   วิเวกมี ๓ อย่าง คอื กายวเิวก, จติตวเิวก, อปุธิวิเวก.
 ภกิษทุี่ทำอานาปานสติ ย่อมหลีกไปสู่ที่สงดั: เช่นป่า, เช่นโคนไม้, 

เชน่เรอืนวา่ง, หรืออะไรก็ตาม; อย่างนีเ้รียกวา่กายวิเวก, ทนีี้ถ้าหา
 สถานที่อย่างนั้นไมไ่ด้ จะเข้าไปในห้องปรับอากาศอย่างสมยัใหมน่ี้ก็ได้ 

 เรยีกวา่ กายวเิวก ทำอานาปานสตินั้นอยู่. แตน่ั่นก็ไมส่ำคญัเท่ากบัว่า 
   จะไปอยู่ท่ีตรงไหนกต็าม เม่ือไม่รู้ ไม่ชี้กับอารมณข์า้งนอกทั้งหมด คอื

 อารมณ์ข้างนอกอย่างที่เห็นอยู่เด๋ียวนี้ คือต้นไมต้้นไร่  อะไรก็ตามน้ี ปิดหู 
  ปดิตา ปดิความรู้สกึ  ไมรู่้สกึตอ่สิง่เหลา่น้ีหมด กเ็รียกว่ากายวิเวกทีแ่ท้

 จริง  ฉะน้ันถ้าสามารถทำได้กอ็าจจะมีกายวเิวกได้ แม้ในกลางโรง
ละครโรงหนัง.

 ถ้าสามารถจะปิดกั้นอารมณ์ แลว้จิตกำหนดอยู่แต่ที่อานาปานสติ, 
กลางโรงหนังน้ันก็ทำกายวเิวกได้.  เพราะฉะน้ัน เม่ือใดระงับนิวรณ์

 กระทั่งเป็นฌานเป็นอะไรกไ็ด้ ก็เปน็จิตตวิเวก.
 –   – เมื่อใดทิง้ตัวกู ของกู ขว้างตวักู ของกอูอกไปได้ช่ัวขณะหน่ึง 

กย็ังเป็นอปุธิวิเวกชั่วขณะหนึ่ง. ถ้าขว้างได้หมดกเ็ป็นอุปธวิเิวกที่สมบูรณ์.
  นี่วิเวกอยา่งนี้เป็นวเิวกตวัจริง ไม่ใช่วิเวกท่องบน่ หรอืเป็นเร่ือง

ปริยตัิ; ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีทำอยู่จริงและมีอยู่จริง: เป็นกายวเิวก, เปน็จิตตวเิวก, 
เป็นอุปธวิเิวก, อยู่ในการเจรญิอานาปานสติน้ัน. (โอสาเรตัพพธรรม, 

๒๕๒๕: ๑๗๙)

สญุญตาสำหรบัฆราวาส

 มรดกที่ ๓๗ :  สุญญตาสำหรบัฆราวาส แม้ที่เปน็ผู้หญิงและเด็ก 
  คอืมสีติสมัปชัญญะ ไม่ใหเ้กิดความรู้สึกยึดม่ันถือมั่นในสิ่งใด จนเกดิ

 –  –  –  –  – ความรกั โกรธ เกลยีด กลัว วิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ อิจฉา
 –  –  รษิยา หวง หึง ด้วยอำนาจความรูส้ึกเปน็ตวักูของกู. ขอยนืยนัว่า 

   ข้อน้ีเปน็สิ่งที่ปฏิบตัิได้ ตามสตกิำลงั และควรปฏบิัติ จงึขอฝากไวเ้ป็น
 มรดก พิเศษสำหรับฆราวาส. 
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(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๕)

แตง่งานกับสญุญตา

 คำวา่ “ ”แต่งงานกบัสุญญตา  กง็่ายนิดเดียว;  คอืไม่เปน็อะไร ชัว่
 ขณะที่เราไม่มีอปุาทาน ว่าตัวเรา-วา่ของเรา; แต่มนัหยา่กันเร็วเกนิไป 

 ไมก่ี่นาทีกห็ย่ากนัอกี แลว้แต่งงานกันอีก. อย่างนี้เป็นธรรมดา; เปน็
ปถุชุนซ่ึงเด๋ียวนี้เกดิอุปาทาน, เดีย๋วน้ีก็ไมเ่กิดอปุาทาน, เด๋ียวนี้กเ็กิด
อปุาทาน, เด๋ียวกไ็ม่เกดิอปุาทาน  วันหนึ่งหลายคร้ังหลายหน มนักเ็ป็น

 เรื่องเดียวคอืปฏิจจสมุปบาท วนัหนึ่งหลายครัง้หลายหน.
ขณะที่อปุาทานดับไป  ก็เข้าถงึความดับ ความไมม่ีอะไร; ได้ด่ืม

รสของสญุญตา รสของธรรมะท่ีเปน็ความดบัสนทิ; เด๋ียวเผลอขึ้นมาอีก 
     มอีวิชชา มีอะไรปรงุแตง่ทางตา ทางหู ทางจมูก กห็ย่ากันอีก กม็ีความ

ทุกข์อีก.  มีแตพ่ระอรหนัตพ์วกเดียว ที่จะไปแต่งงานกับสญุญตาโดยแท้
จริงตลอดกาล.   ถ้ายังเป็นหมาหางไหมไ้ฟ กย็ังมีกเิลส มตีัวกู-ของกูอยู่; 

  พูดอย่างสมมติ กค็ือ สญุญตาไมย่อมเข้าใกล้ผู้ที่มีหางไหมไ้ฟอยู่; แลว้
แตจ่ะแต่งงานกันได้อย่างไร เมือ่ไม่ยอมเข้าใกล้... 

 เรื่องแต่งงานกบัสุญญตานี่ พูดโดยภาษาบุคคลาธษิฐาน ตอนนั้น
  กไ็ม่เปน็หญงิ ไมเ่ป็นชาย ขณะน้ันต้องลมืความเป็นหญิงเป็นชาย; เมื่อ

 ไมม่ีความรู้สึกเป็นตัวกู กไ็ม่มเีร่ืองเปน็หญิงเป็นชายได้. ถ้าพูดอย่างลึก 
กไ็ม่เปน็ลกูเขยลกูสะใภ้ของใครกไ็ด้. แตถ่า้  พูดโดยสมมติ ผู้หญิงก็เป็น

 ลกูสะใภ้ของสญุญตา ผู้ชายก็เปน็ลูกเขยของสญุญตา ซ่ึงต้องยกไปให้
 พระเจ้า หรือพระพุทธเจา้, เป็นลูกเขยพระพทุธเจ้า.  นี่พดูอยา่งสมมติ มี

  คน อยา่งเปน็คน มีหญิงมีชายอะไรข้ึนมา.
(ธรรมปาฏโิมกข์, ๒๕๓๓: ๔๐๒-๔๐๓)

เอาเชือ้โรคมาแกไ้ขโรค

 มรดกที่ ๒๘ :  หลักการที่วา่ เอาเชื้อโรคมาแก้ไขโรค น้ันนำมาใช้
  ได้ในการปฏิบตัิธรรมในพุทธศาสนา โดยเอากำลงัของความโลภ มา

ละโมบในการทำความดีหรอืบุญกุศล; เอากำลังของความโกรธมา
  อาฆาตโกรธแค้น ตอ่กเิลสและความทุกข์ เพ่ือทำลายเสียในฐานะศัตรู; 

 เอากำลังของโมหะมาหลงในการทำความดีข้ันตน้ๆ แทนการหลงชั่ว. 
   ทั้งน้ี เพราะเรามสีิ่งทัง้สามนี้ เป็นเดมิพันอย่างรนุแรงอยู่ในจิตใจ กันอยู่

แลว้อย่างเต็มที่.
(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๒)
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สิ่งที่เรยีกวา่กเิลส  น้ัน โดยเน้ือแทม้ันเป็น  ตัวพลังงาน ที่รุนแรง
 อย่างใดอย่างหนึ่ง เหมอืนกับภาวะที่เป็นสตปิัญญาเหมอืนกัน. พลังงาน

ที่มสีัมมาทิฏฐิครอบงำ  เราเรยีกว่า กำลังของสติปญัญาหรอืกำลัง
 ของโพธิ ทีจ่ะทำให้ตรสัรู้; แต่พลังงานที่ถูกครอบงำโดยมจิฉาทิฏฐนิั้น 

เราเรียกว่ากิเลส.
 เมื่อเราไปทำให้มันเป็นกิเลส มนัก็ต้องเปน็กเิลส; แตถ่า้เรารู้จกั

เปล่ียนให้มนัเปน็โพธิ มันก็ยงัเปน็โพธไิด้ คือโลภใหถู้กทาง. หรอืแมท้ี่
 สดุแต่ถ้าจะโกรธใคร กโ็กรธให้ถูกทาง, มนักย็ังมีประโยชน์แกค่นน้ัน

คนนี้บ้าง. หรือแม้แตถ่า้เราจะมีความหลงใหลมวัเมา, กห็ลงใหลมัวเมา
ใหถ้กูทาง; เพราะวา่  ความสงบ กเ็ป็นท่ีต้ังแหง่ความหลงใหลมัวเมาได้
เหมอืนกัน  แม้แต่สิ่งท่ีเรยีกวา่  นิพพาน นั้นกเ็ป็นที่ต้ังแหง่ความหลง
ใหลมัวเมาได้เหมอืนกัน.

   ฉะน้ัน ในข้ันต้น เรารู้จักทำกิเลสน้ี ใหก้ลายเป็นมิใช่กเิลสไปเสีย 
  กก็ลายเปน็ได้รบัประโยชน์จากส่ิงที่เรียกว่า กเิลส นั้น; เหมอืนเราจบัเสือ

  เอามาเปล่ียนแปลง ทำให้ไม่เป็นเสือท่ีกินคนเสยี มันก็ตอ้งเป็น
ประโยชน์แนน่อน.  ฉะน้ัน เราจะไปมัวเมาฆ่ากิเลส สู้รบกับกิเลสไปใน
ทำนองที่จะทำลายมันให้หมดส้ินทำไมกนั.  เราจงกระทำไป ในทางที่จะ

  เปล่ียนแปลงมนั ให้เปน็ไปในทางท่ีเปน็โพธิ ให้เป็นกำลังงานที่จะใชเ้ป็น
ประโยชน์ได้; อย่างนีไ้ม่ดีกวา่หรอื?

 (  ชุมนมุล้ออายุ เล่ม๑, ๒๕๒๕: ๑๐๕-๑๐๖)

การมีธรรมะตลอดวันตลอดคืน

 มรดกที่ ๒๙ : การมธีรรมะตลอดวันตลอดคนืเป็นส่ิงที่ทำได้โดย
ไมย่าก  คอืเมื่อจะทำหน้าที่ใดๆ ในชีวิตประจำวนักท็ำโดยรู้สึกตอ่ความ

 “ ” จริงข้อหนึ่งอยู่ในใจวา่ หน้าทีน่ั่นแหละคือธรรมะ เพราะหน้าที่เปน็สิ่ง
 ที่สามารถกำจัดปญัหาได้ทกุชนิดและนำมาซึ่งผลดีอนัพึงปรารถนา ข้อ

 “ ” นี้ตรงกบัความหมายของคำวา่ ธรรม คือส่ิงท่ีช่วยผู้ปฏิบัตไิม่ใหต้กลง
สู่ความทุกข์;  ดงันั้นเมื่อทำหน้าที่ตลอดวัน ก็มธีรรมะไดต้ลอดวัน. แม้

  การพักผ่อนกเ็รียกว่าหน้าที่ ที่ต้องทำด้วยเหมือนกนั คือจะได้มกีำลัง
ในการทำหนา้ที่. 

(   ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑:  ๑๑๒ - ๑๑๓)

 การมีธรรมะอยู่ทุกวินาทแีละทกุกระเบียดน้ิวนั้นเป็นสิ่งท่ีมีได้ แม้
     จะมคีวามลับอยู่บ้าง น่ันคือ มสีติ สมัปชัญญะ ให้เกดิธรรมานุสสติ อยู่

 ในหนา้ที่ทกุหนา้ที่ที่ตนกระทำ มคีวามเคารพหนา้ที่ในฐานะเป็นธรรมะ 
หรอืเปน็พระเจ้าผู้ช่วยไปเสยีเลย.  อยา่ลืมวา่ หน้าทีท่ี่จะบริหารชีวิตให้

  รอดก็ดี หนา้ที่ในการกำจัดกเิลสใหห้มดไปก็ดี ลว้นเปน็หนา้ที่เสมอกนั. 
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   การเคล่ือนไหวทกุอริิยาบถ เป็นการทำหนา้ที่ ไม่อย่างใดก็อยา่งหน่ึง แม้
  ที่สดุแต่ว่าจะลุกจากที่ตรงน้ี ไปที่ตรงโนน้ มันกต็อ้งมองเห็นเป็นหน้าที่ 

  และรู้สึกว่ามนัถูกต้องแลว้ เพราะเราจะนั่งอยู่ท่ีตรงน้ี อกีไมไ่ด้แล้ว. 
   อริิยาบถเดนิ คือเราตอ้งเดิน พอใจในการเดนิ ว่ามนัถูกแล้วที่ตอ้งเดิน 

 จะทำหน้าที่นั่งนอนอะไร กม็ีสติสัมปชัญญะถึงขนาดน้ีเถิดก็จะมีธรรมะ 
     หรอืพระเจา้ มาคุ้มครองชว่ยเหลือ เต็มไปหมด ทุกเวลา ทุกนาที ทุก

กระเบียดนิ้ว.
(   ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๙๖)

การงาน/การพกัผอ่น

  ท่านทั้งหลายลองคิดดู ว่าเป็นของน่ารกัหรือเปน็ของน่าชัง แลว้
ทำไมเราจงึคอยแตจ่ะหลบหลีกการงาน? มนัจะมีความเข้าใจอะไรที่
ไขว้กนัอยู่; หมายความว่าเราชอบสนกุสนานเอรด็อรอ่ย. เราไมช่อบ

 เหนด็เหนื่อย หรอืความยากความลำบาก; แม้ว่าจะเป็นการทำการงาน 
นั้นก็ขอใหไ้ปคิดดูเองวา่มนัถูกหรอืผิดอยา่งไร? ถ้าไม่มกีารลงทนุดว้ย
ความเหนด็เหนื่อย  หรอืความยากลำบาก แล้วมันจะเรียกว่าการงานได้
อย่างไร? หรือวา่ค่าของมันจะมีอยู่ที่ตรงไหน? ถ้าพดูอย่างวชิาธรรมดา

 สามัญ ซ่ึงพูดว่ามัน  ต้องมกีารลงทนุ มันจึงจะมคีา่ สำหรับจะมีสทิธเิรียก
รอ้งอะไรท่ีเปน็ผลเกิดข้ึนมา. ฉะน้ันหน้าทีก่ารงานมนักอ็ยู่ในรูปแบบ
อย่างนัน้.

 เราดูตามตวัหนังสือหรือพยญัชนะกนัอกีคร้ังหนึง่กไ็ด้ เช่นคำว่า
กรณยีะหรือกจิจะ ซ่ึงแปลว่า  หนา้ที่การงาน  มนัมคีวามหมายว่า เปน็สิง่
ที่ควรกระทำ  หรือถ้าชัดลงไปกวา่นั้น กค็ือว่ามันตอ้งกระทำ เพื่อวา่จะ
ได้รับผลตอบแทนที่ดทีีสุ่ด. ถ้าสำหรบัมนุษย์กส็ำหรับมนุษย์, ถ้าสำหรบั
สตัวก์็สำหรบัสัตว์, ถ้าสำหรับพฤกษชาตพิืชพนัธุ์ต้นไม้กส็ำหรับตน้ไม้, 
แตม่ันมีสิ่งที่ควรกระทำ.  คำว่า “ ”กร   ก็แปลวา่ กระทำ, คำว่ากรณะ ก็

 แปลวา่ เป็นเคร่ืองกระทำ,  คำวา่ กรณียะ  กแ็ปล่ว ควร หรือตอ้งกระทำ, 
คำวา่  กจิจะ กแ็ปลว่า ต้องกระทำ.

 เรามีกิจ คือหน้าที่ทีต่อ้งกระทำ,  มีกรณยีะ ส่ิงทีค่วรกระทำ, เมื่อ
อยู่ในลักษณะที่เรยีกว่าไม่อาจจะยกเว้นใหไ้ด้ว่าไมต่้องกระทำ, เราก็

 เรยีกวา่ กมัมันโต  หรือ  การงานในความหมายท่ีสมบรูณท์ี่สุด วา่เป็น
สิ่งสดุสูงสุดของการกระทำยกเว้นให้ไมไ่ด้...

การพักผ่อนกเ็ป็นการงาน...คอืว่าคนเราต้องมีการพักผ่อน. ถ้า
 ไมม่ีการพักผ่อนมนักต็าย หรือไม่มแีรง เรี่ยวแรงที่จะทำงาน...

 เราควรจะถือเอาตามหลักของธรรมชาติ วา่การพักผ่อนกค็ือ
 การท่ีไมต่้องใช้แรงงาน ทั้งทางกายและทัง้ทางจิตใจหรือสติปัญญาดว้ย 

...
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การพักผ่อนมนัตอ้งคู่กนัมากับการใชแ้รงงาน...ฉะนั้นการพัก
 ผอ่นมันจึงเป็นการลงทุนชนิดหน่ึงด้วย เพื่อใหม้ีแรงงานหรือกำลัง

สำหรับทำงานต่อไป...
 การงานที่เป็นการพกัผอ่นบางอย่างนี้ เราอาจทำใหเ้ป็นการเล่น

ไปเสยีกไ็ด้  เราจึงมีการเลน่บางอย่างบางชนิด ท่ีเปน็ประโยชน์ด้วยแล้ว
   กส็นกุสนานด้วย เชน่การกีฬา่ การบริหารร่างกาย หรอืการเลน่ชนิดใด

   กต็าม ท่ีทำใหเ้กิดความโปรง่ความสบาย แก่ระบบของรา่งกาย ระบบ
ประสาทและจติใจ;...  ให้เกดิความปกติทางร่างกายและทางจิตใจ เพื่อ
ความถูกต้องสำหรับการงานนั่นเอง. ฉะน้ัน  การเล่นชนิดนี้ การบรหิาร

 กายชนดิน้ี กเ็ป็นการงานชนิดหน่ึง 
(อะไรคอือะไร  ?  , ๒๕๒๖:  ๕๕ - ๕๙)

 “ ”  “ ” คำวา่ ทำการงาน หรือ การงาน ภาษาคนการงานหมายถึง 
   อาชพีที่ทำดว้ยความจำเปน็ ไม่ทำไมไ่ด้ มันบังคับใหท้ำ เพ่ือเอามา

   เลี้ยงปาก เลี้ยงทอ้งบ้าง เพ่ือเสวยกามารมณ์บ้าง อาชีพที่ทำไปดว้ย
 ความจำเป็นน้ีเรยีกว่า การงานในภาษาคน

 สว่นการงานในภาษาธรรมน้ันหมายถึงกัมมัฏฐาน คือการปฏบิัติ
  ธรรม หรือตัวการปฏิบตัิธรรมนัน่เอง เป็นตัวการงาน

(ภาษาคน  -  ภาษาธรรม  : ๑๒-๑๓) 

ทำงานด้วยจิตว่าง

  เมื่อเราทำหนา้ที่เพ่ือหนา้ที่ คือทำงานเพ่ืองาน โลกกห็มดปัญหา 
  ไมม่ีการแย่งชิง ไม่มกีารลุ่มหลงในเร่ืองเนื้อหนงั มนักม็ีผลเกล่ือนไป

   หมด ทกุคนมีความสขุได้ เพราะว่าผลที่แสดงออกมา มนัเหลือส่วนที่
มนุษย์ต้องการ.    เด๋ียวนี้ใครๆ กท็ำหน้าที่ เพื่อทวงสิทธิ เรยีกร้องสิทธิ 

  เอามาเป็นของกู มันก็มารวมอยู่คนใดคนหนึ่งมากเกินไป คนอื่นก็ขาด
  แคลน โลกก็ขาดแคลน เพราะวา่ทกุคนทำหนา้ที่เพ่ือสิทธิเรียกร้องเอา

มาเป็นของกู.   จรยิธรรมสากลจึงไมม่ีหลกัอย่างน้ี จงึปฏิเสธอย่างนี้ ไม่
  ทำงานเพ่ือเงิน แต่วา่ทำงานเพื่องาน เหมือนพระพุทธเจ้าท่ีเปน็ตวัอย่าง

   ที่ดีท่ีสดุของบคุคล ผู้ทำหน้าทีเ่พ่ือหน้าที่ ทำงานเพ่ืองาน ทา่นไม่ได้ทำ
เพื่อเอาผลอะไรจากใคร.   เราคนธรรมดาสามัญ ปถุุชน ทำหนา้ที่เพ่ือ

  หนา้ที่ ทนีี้ผลงานที่กลับมาหลอ่เลี้ยงชีวิตเรานั้น กใ็ห้มนัเป็นเรือ่งของ
   หนา้ที่ หรือของขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มนัเปน็ไปตามน้ัน แตใ่จของ

 เราอยา่ไปบชูา อย่าไปเรียกรอ้ง.  เช่นข้าราชการทำงานเพื่อหน้าที่ ส่วน
 เงนิเดอืนน้ันเป็นเคร่ืองบชูา มันเหมือนดอกไมธู้ปเทียนที่เขาเอามาบูชา

ที่ฝา่เทา้ของเรา.  เราเปน็คนที่ทำหนา้ที่เพ่ือหนา้ที่เร่ือยไปกแ็ล้วกนั เงนิ
เดือนจะกลายมาเป็นฝุ่นละอองที่ฝา่เทา้.  แต่เราทำงานเพื่อเงนิ แล้วมัน
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  กม็ีปญัหา มีความทกุข์ เพราะบชูาเงินน้ัน.  ถา้เงนิมาอยู่เสียท่ีฝ่าเท้า ไม่
ใช่การเปน็กงจกัรอยูบ่นหวั.

 ผู้ที่ทำงานเพื่องานน้ัน เงินเดือนจะมาเป็นฝุ่นละอองอยู่ใต้ฝ่าเท้า.
  ผู้ทำงานเพื่อเงนิ เงนิเดือนจะมาเปน็กงจักรอยู่บนหัว พดัผนัให้

เลอืดไหลอยู่ตลอดเวลา.
(  บรมธรรม ภาคต้น, ๒๕๒๕: ๑๕๑-๑๕๒)

ชวีิตผีเสื้อ

ชีวิตผเีส้ือน้ีเราเอาแต่ความหมายที่วา่เป็นสุขอยู่ในการงาน. 
 การงานของมนุษย์ มีแต่ทรมานกายทรมานใจ, การงานของมนุษย ์

   ทำมาหากนิ ทำไร่ ทำนา ทำสวน,  แม้แตท่ำราชการทำอะไรกเ็ถอะ มัน
 กท็ำด้วยความฝนืใจฝืนความรู้สกึทั้งน้ัน เรียกว่าทำงานหาเล้ียงชีวิต

ดว้ยความทรมาน.   ถ้าเป็นชีวิตผีเส้ือ หาเล้ียงชีวิตไมท่รมาน แต่สนุก
    สนาน เท่ียวไปที่ดอกไม้ดอกน้ันที ดอกน้ีที ดอกไม้น้ัน ดอกไม้นี้ 

 ดอกไมโ้น้น เรื่อยไป,  น่ัน  ทำงานหาอาหาร แล้วมคีวามสุขความ
เพลิดเพลินอยู่ในการงานนั้น,  ตอ้งการความหมายอยา่งน้ีนะ ชีวิตผเีส้ือ, 

 เพลิดเพลินเป็นสุขอยู่ในการทำงานน้ัน ไมท่นทุกข์ทรมาน. คอืเขาเอา
การงานกับความสุข  มาบวกเขา้ด้วยกันเปน็สิ่งเดยีวกัน เป็นชีวิตผีเส้ือ. 

(    ฟ้าสางระหวา่ง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๓๖๘)

สนัโดษ

  มคีนเข้าใจผดิในคำว่าสันโดษ คอืกล่าวกนัว่า สนัโดษนั้นยินดี 
เท่าที่มอียู่แล้ว, เท่าที่ได้อยู่แลว้, เท่าที่เป็นอยู่แลว้, ไม่ตอ้งทำอะไรอกี. 
สนัโดษอย่างนี้ผิด.   สนัโดษอย่างนี้ เปน็ความสนัโดษของภตูผปีีศาจ คือ 

 เปน็ความสันโดษของคนข้ีเกยีจ เป็นความสันโดษของคนทีก่ิเลสครอบงำ 
  จงึทำให้หยุดกระทำสิง่ต่างๆ คอยแต่จะนอนกิน เท่าที่จะมคีว้ามาถึง 

 เรยีกวา่เป็นผู้ที่ เป็นบรวิารหรือเปน็สาวกของกเิลสหรือของภูตผีปีศาจ.
 สว่น สนัโดษของพระพทุธเจ้านั้น  ไม่เปน็อย่างนั้น คือท่านสอน

ใหย้ินดี ตามที่ได้มาอย่างไร,  ให้เกดิความอ่ิมอกอ่ิมใจ ในการที่จะทำ
ตอ่ไปใหม้ากข้ึน....

  เหมอืนอยา่งว่าเราทำนา จะต้องฟันดินขุดดิน ตั้งหลายรอ้ยครัง้
   หลายพันคร้ัง แต่ถ้าฟันลงไปครั้งเดยีว ก็ควรจะอิม่ใจ ว่ามันเสร็จไปครั้ง

เดียว,      ฟัน ๒ ครั้งก็อิ่มใจ ว่าเสร็จไป ๒ ครั้ง; ยิ่งฟันเท่าไรก็   ยิ่ง อ่ิมใจ วา่
มนัเสร็จไปเท่าน้ัน มันมกีำลังใจในการที่จะทำตอ่ไป ให้ลถุงึจุดหมาย

  ปลายทาง ด้วยความรา่เรงิเบกิบาน อ่ิมอกอ่ิมใจนั่นเอง. 
(วสิาขบชูาเทศนา, ๒๕๒๕:  – ๘๕ ๘๖)
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กลัยาณมิตร

 มรดกที่ ๔๔ :  การมพีระพุทธเจา้เป็นกัลยาณมิตร เป็นสิ่งท่ีตอ้ง
สนใจกันใหม้าก  “ให้สมกบัที่ตรสัไว้ว่า ถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตร

  –  –  –   –แลว้ สตัว์ทั้งหลายท่ีมีการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย จักพ้นจากการเกิด  
 –  – ”   –  – แก่ เจ็บ ตาย พวกเรากลบัมาถือกนัเสยีว่า เรามีการเกิด แก่ เจ็บ 

–   –  –  –  ตายเปน็ธรรมดา ไมล่่วงพ้นการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ไปได้อยา่ง
นา่สังเวช. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๗)

 ขอให้นกัศึกษาทัง้หลายทราบไวด้้วยว่า ครูสอนกัมมัฏฐานนั้นเขา
 ไมเ่รียกอาจารย์ หรอืไม่เรียกครู,  ไม่เรยีก กลับเรียกวา่กลัยาณมิตร. ใช้

  กนัมาแต่เดมิ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เปล่ียนแลว้ บางสำนกัเขาเปล่ียนเป็นให้เรยีก
 นั่นเรยีกอะไรที่คล้ายๆ กับวา่มนัดีกวา่กนัมาก, แต่ของเดิมแล้วกใ็ชค้ำ

ว่ากัลยาณมติร. จะเล่าใหฟ้ัง.
    พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สตัว์ทั้งหลายมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

 เปน็ธรรมดานี่ ถ้าได้อาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้ว; เปน็
 กลัยาณมติรแลว้ ที่มคีวามเกิดจะพ้นจากความเกิด, ที่มีความแกจ่ะพน้

จากความแก่, ที่มีความเจ็บจะพน้จากความเจ็บ, ที่มีความตายจะพน้จาก
 ความตาย อยา่งนี้เป็นต้น.  ทา่นใช้คำวา่กลัยาณมิตร ไม่ใช่ใช้คำวา่อาศัย
   เราเป็นครู เปน็อาจารย์ เป็นผู้นำ เป็นอะไร, ไมเ่คยใช้คำน้ัน; ใชค้ำว่า

  กลัยาณมติร คือเป็นเพ่ือนที่ดี แลว้ก็ปรากฏว่าได้ใชก้ันมาอย่างนี้แหละ. 
  แมใ้นหนังสือเก่าๆ ในคมัภรี์วิสทุธมิรรคเองก็ดูจะใช้คำนี้ ใช้คำวา่

   กลัยาณมติร แล้วคงจะไดใ้ช้กันมาเรื่อยๆ ในหมู่กมัมัฏฐาน สอน
กมัมฏัฐาน;  แม้กระทั่งบ้านเราน้ีที่ไชยา นี้แหละเขาจะเรยีกอาจารยผ์ู้

  สอนกัมมัฏฐานวา่กลัยาณมิตร กนัทั้งน้ันแหละ อาจารยก์ัมมัฏฐานคน
  หนึ่งในชั้น อาจารย์รุ่นแรกๆ นู้นที่เหลืออยู่ท่านมาแสดงความยินดีดว้ย

 “  ”กบัอาตมาวา่ ยินดีๆ ต่อไปน้ีเราจะได้กลัยาณมิตรอกีคนหนึ่ง ; หมาย
 ความว่าใหอ้าตมานี้เป็นกัลยาณมิตรของทา่น ทั้งที่ทา่นก็เป็นผู้สอน

 กมัมฏัฐานจนใครเรยีกวา่อาจารย์ น้ีแปลว่าท่านใชถ้้อยคำเหลา่นีก้ันมา
    ถูกต้องแลว้ เรยีกวา่ กัลยาณมิตร ฉะน้ัน เราตอ้งมีกลัยาณมติร

  ในการทำสมาธติ้องมกีัลยาณมติร คอืผู้ทำให้ความรู้ หรือคอย
 ใหค้ำปรึกษาชว่ยเหลอืตามสมควร แตต่อ้งไม่ใช่อาจารย์ผกูขาดเก็บภาษี, 

 เดีย๋วน้ีพวกอาจารยเ์หล่านี้ไวใ้จไมค่่อยได้ เป็นอาจารยเ์ก็บภาษเีสียโดย
 มาก ไมใ่ชก่ัลยาณมิตรด้วย.  มกีัลยาณมิตรที่บรสิุทธ์ิ คอยให้คำปรกึษา

  ที่เหมาะสม แตไ่ม่ใช่มาน่ังคุมอยู่ข้างๆ ทั้งวนัทั้งคืนเหมือนบางแบบ. ใน
 สมัยพุทธกาลก็เหมอืนกันแหละ เข้ารับกัมมัฏฐานจากพระพุทธเจ้าแล้ว
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ไปปฏิบตัิลม้ลุกคลกุคลาน, ลม้ลุกคลุกคลาน, ลม้ลกุคลกุคลาน, อยู่จนถงึที่
 สดุแล้วจงึจะคอ่ยมาทลูถามให้แก้ปัญหาอย่างนัน้อย่างน้ีบา้ง ไมใ่ชถ่าม

 ทุกวนั ไม่ใช่มอีะไรนิดหนึ่งก็ตอ้งถาม.
 เดีย๋วน้ีก็มปีัญหาที่วา่ พอไปทำสมาธเิข้าแล้วมนัก็เกิดอาการ

 ประหลาดๆ นา่กลวัก็มี,   น่าอัศจรรย์กม็ี ซ่ึงมันเป็นธรรมชาตขิองจิต เป็น
   อย่างนัน้เอง แล้วคนน้ันกก็ลัว แลว้ก็ไมรู่้จะถามใคร เลยวุ่นวายกนัใหญ่ 

ถ้าถือตามแบบโบราณก็ไมต่้องกลัว; ไมต่้องกลัว, พอลงมือทำสมาธิแลว้
   เห็นอะไรแปลกๆ รูส้ึกอะไรแปลกๆ เป็นปรากฏการณ์แปลกๆ ก็ไมต่อ้ง

กลัว, ช่างหัวมัน, ไมใ่ช่, เราไมต่้องการ.  เราตอ้งการแต่ความสงบ เรา
เปล่ียนหาความสงบ, ตั้งตน้ทำไปใหม่จนกว่าจะสงบ;  เพราะฉะน้ัน จึงไม่

   จำเป็นจะต้องมกีัลยาณมติรมานั่งคุมแจอยู่ข้างๆ ดอก นานๆ พบกนัที
กไ็ด้.    นี่ขอใหรู้้ไว้ว่า จะตอ้งมีกลัยาณมติร คือที่ปรกึษาก็แล้วกัน คนหน่ึง.

 (   ธรรมทศันข์องพทุธทาส อยู่อย่างพุทธ ๑, ๒๕๔๔:  – ๗๗ ๗๘)

การสมรสทางวญิญาณ

 มรดกที่ ๘๙ :  การสมรสทางวิญญาณ กับบคุคลทุกคนในโลก 
 เปน็สิง่ที่กระทำได้ โดยที่เขาเหลา่น้ันไม่รู้สกึตัว: นั่นคอืการทำตนเป็น

 –  –  –  เพื่อนทกุข์ในการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย และมีเมตตาธรรม
ชนิดอัปปมัญญา. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๕)

การหนนุหมอนไม้

 มรดกที่ ๒๕ : การหนนุหมอนไม้เป็นส่ิงที่พระพทุธองค์ทรงชกั
ชวนไว้โดยตรง เพื่อฝึกฝนการเป็นคนไมม่ักมากในการนอน. มารไม่

  ได้โอกาสครอบงำคนไม่เห็นแก่นอน มีความเข้มแข็งว่องไว ทั้งทาง
กายและทางจิต.   บรรพชิตและนักรบสมยัโน้น จงึหนุนหมอนไม้ โดย
เฉพาะพวกกษัตริยล์ิจฉวี. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๑)

  พระพุทธเจ้าท่ีสอนให้ต่ืนแต่ดกึ ให้หนนุหมอนไม้ ให้รบกบั
กเิลสทันท.ี

 ท่านตรสัเปรยีบใหภ้ิกษุนึกถึงพวกลจิฉวี กษัตรย์พวกหน่ึงใน
   อนิเดียสมยัพทุธกาล รัฐเล็กๆ แต่เกง่กาจมาก ถึงขนาดรบพุ่งกับมหา

   ประเทศ เช่นแคว้นมคธ แควน้โกศลได้ เพราะวา่ตระกูลกษตัริยล์ิจฉวีนี้ 
   พากนัหนนุหมอนไม้ ตืน่แต่ดกึ อยา่งตีส่ีอย่างนี้ ฝึกวชิาอาวุธในกลางดึก 

 มกีารเคารพสตรี ในฐานะไมใ่ชข่องเล่น.   คำว่า เคารพสตรีนี้ คอืยก
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สตรีไว้เหนอืฐานะของความเปน็ของเลน่สนุกของผู้ชาย. โลกสมัยนี้ตรง
  กนัข้าม เอาสตรเีป็นของเล่นของเพศชาย หลอกให้กระโปรงส้ันเข้าไป

 ทุกทีๆ อย่างนี้เป็นของเล่นของผู้ชายมากข้ึนไปทกุที; อย่างนีเ้รียกวา่
เหยยีดสตรี.  กษัตริย์วงศ์ลจิฉวียกยอ่งสตรไีวเ้หนือฐานะของเล่น ฉะนัน้

    จงึเป็นรฐัเล็กๆ ที่เกง่กล้า สามารถรบชนะรัฐใหญ่ เช่น มคธรัฐได้. ทนีี้
   ตอ่มาเลิกหนุนหมอนไม้ นอนบนฟูก หนุนหมอนขา้งแดง นอนจนตะวัน

   สาย สายแล้วกย็ังไม่ตื่น เหยียบย่ำสตรไีปเป็นของเล่น ไม่เทา่ไรรัฐลิ
จฉวีกส็ูญเสยีความเป็นรัฐอิสระ.

  ฉะน้ันทรงขอรอ้งให้ภกิษหุนุนหมอนไม้ ต่ืนแตด่ึก ฝกึวิชาอาวธุ
  คอืต่อสู้กบักเิลส ด้วยสติปฏัฐาน ไมเ่หน็อะไรเป็นของเล่นของควรบูชา 
  แบบกามารมณ์ คือเปน็ภกิษโุดยแทจ้ริง เป็นอนาคารกิโดยแท้จริงอย่าง

 นั้นเถอะ แลว้ก็จะพ้นจากมาร;  จึงทรงขอรอ้งวา่ “  กลงิฺครูปธาโน ภกิฺขเว 
วิหรถ  ฯลฯ  ภกิษทุั้งหลาย เธอจงเป็นผู้อยู่โดยมที่อนไมเ้ป็นหมอนเถิด;  

 ”  เมื่อเธออยู่อยา่งน้ี มารจักไม่ไดโ้อกาส เม่ือหนุนหมอนไมอ้ยู่ มารจัก
”ไมไ่ด้โอกาส   ลองเปน็อยู่ในมหาวทิยาลัยอย่างนั้นดูบ้าง ในหอพกั

    นกัศกึษามในวิทยาลยั ลองหนนุหมอนไม้ ต่ืนแต่ดกึ ฝึกวชิาอาวุธ คือ
  ฝกึเรื่องที่มันเป็นหน้าท่ี แลว้ไม่เห็นเพศตรงข้ามเป็นของเล่น เปน็เหยือ่

  นั่นแหละ ผมว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่แท้จริงข้ึนมา เป็นอุดมศึกษาที่แท้
   จริงข้ึนมา แล้วคดิดูเถิด มแีต่ได้ ไมม่ีใครตาย.  หอพักนกัเรยีนไหน ต่ืน

     แตต่สีี่ ฝกึวิชาอาวธุ หนุนหมอนไม้ ไม่มใีครตาย ไมม่ีใครเสยีอะไร มี
   แตไ่ด้ที่ดี ที่งาม ที่บรสิุทธ์ิผดุผอ่ง ยิ่งขึ้นไปกวา่เดิม. เด๋ียวนี้มแีต่นอนสาย 

   นอนบนเตยีงนอนสบาย นอนไม่อยากต่ืน ไมอ่ยากลกุ ตามใจกเิลส 
ตามใจเน้ือหนัง.

(  บรมธรรม ภาคต้น, ๒๕๒๕: ๑๕๓-๑๕๔)

ทาน

 การใหท้านนี้มนัมมีาเปน็ลำดับๆ   ค่อยๆ สูงข้ึนไปๆ : นบัตัง้แต่
 วัตถุทาน เอ้ือเฟือ้เผ่ือแผ่ดว้ยส่ิงของ;  ใหอ้ภยัทาน ให้ความไมเ่บียดเบียน; 

  แลว้ก็ให้ธรรมทาน ใหค้วามรู้ท่ีจะทำใหเ้ขาเดินไปถูกทาง จนถึงวา่มัน
จะแนต่่อพระนิพพาน.    ทีนี้ เพื่อทีจ่ะให้ได้นพิพาน เรากใ็ห้ตวักู ของกูน้ี
ออกไปเสียทีหนึ่งก่อน.  แลว้เม่ือได้เป็นนิพพานขึน้มา ก็อย่าถือวา่

  นพิพานของกู อย่าถอืว่านพิพานของนพิพาน อย่าใหน้ิพพานโดยความ
เปน็นพิพานน้ีเปน็ของใคร:  ใหเ้ป็นของความว่าง เหลืออยู่แต่ความว่าง. 

   อนัสดุทา้ยนี้เรียกว่า สญุญตาทาน คือการใหท้ี่เน่ืองดว้ยสุญญตา แล้วก็
ไมไ่ด้อะไรมากนอกจากความว่าง. 

(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๖๗)
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การใหท้านที่แท้จรงิน้ันเป็นอย่างไร?  ถ้าเป็นคนมปีัญญา กจ็ะมอง
 เห็นได้ทนัทีว่า  เมื่อไมย่ึดมั่นถือมั่นอะไร โดยความเป็นของตนหรือตัว

ตนแล้ว; นั่นแหละคือการได้ให้ทานออกไปหมดแลว้, ไม่มอีะไรเหลือ
อยู่เลย. ความทีไ่ม่ยึดม่ันถือม่ันอะไรว่าเป็นตวัตน, หรอืเปน็ของของตน

 อยู่ในใจนั่นแหละ คอืการที่ไดใ้หท้านสิ่งท้ังหลายทั้งปวงออกไปหมดแล้ว. 
จงึเป็นทานท่ีแท้จริง. เป็นทานที่ถูกต้อง, ไมใ่ชเ่ป็นการให้ทานชนดิที่มลีับ

 ลมคมใน เหมอืนที่ให้กนัอยู่โดยมาก. 
(มาฆบูชาเทศนา, ๒๕๒๔: ๔๖๓)

ทาน  ตอ้งฝึกฝนเร่ือย ฝึกฝนตัวเองในการที่จะให้ทาน,  เด็กๆ บาง
   คนชอบใหท้าน ขยันให้ทาน ฝึกการให้ทานน้ีแหละ นา่เลือ่มใส, มี

   สตางค์บ้าง กใ็หค้นขอทานเสียบา้ง ใหเ้พ่ือนเสยีบ้าง ซ้ือขนมกินบ้าง; นี้
คอืความหมายของคำวา่  ทาน คือการให้เพื่อประโยชน์แกผู่้อื่น, ไมใ่ช่
เพื่อเรา.   ฉะน้ันทานของโพธิสัตว์ ตอ้งเล็งผลเพื่อประโยชน์ผู้อ่ืน ไม่ใช่

   แลกเอาสวรรค์วิมานเหมือนยายแก่ ตาแก่ ที่เขาสอนใหท้ำทาน เพื่อ
 สวรรค์ วมิาน.

 (ฆราวาสธรรม, ๒๕๑๘: ๒๕๘)

การล้ออายุ

 มรดกที่ ๑๕ : การล้ออายุและการใหข้องขวญัวันล้ออายุ อย่างที่
 กระทำกนัอยู่ที่สวนโมกข์นั้นมีผลทางจิตใจในความไมป่ระมาท และ

รู้จักตัวเองดีข้ึนทกุปี.  ขอฝากไว้สำหรบัรักษากันไวส้ืบตอ่ไป เพื่อความ
กา้วหนา้ทางจิตใจของทุกคน. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๐๙)

 “ ”   เมื่อผมพดูว่า ลอ้อายุ คุณก็ตอ้งเข้าใจใหถ้กูตอ้ง ว่า ลอ้อายุ
 ทางเน้ือหนังโดยมเีครือ่งมือ คอือายุในทางวิญญาณ.   มีทาง มีวิธี มี

  ความจริงท่ีจะล้ออายุได้ โดยท่ีมีความรู้ในทางวญิญาณ กม็าล้อเรื่อง
ทางเน้ือหนังได้;  “  ” ฉะน้ันเม่ือพูดวา่ล้ออายุ ล้ออายุ กันโว้ย นี้มนัก็
หมายถงึอายุทางเน้ือหนัง   ทั้งน้ันที่มันผ่านมาอยา่งไร ด้วยความโง่ บา้ดี 

   บา้เก่ง บ้าอะไรกไ็ม่รู้ ท่ีเปน็เรื่องบ้า ยกหูชูหางทั้งน้ัน. ควรจะล้อกนั
 อย่างขนานใหญ่ ขนาดใหญ่.

ผมกเ็คยมาแล้ว, คณุก็กำลงัมอียู่, กำลังเปน็อยู่; เหลอือยู่แต่ว่าใคร
จะลอ้ได้เมื่อไร, ใครจะสามารถล้อไดเ้ม่ือไร, แลว้ใครจะสามารถล้อได้
มากกว่ากนั.
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วันน้ีมันเปน็เรื่องของผม, เป็นเร่ืองสว่นตัวของผม;  ฉะน้ัน ก็พดู
เรื่องส่วนตัวของผมอยู่มาก.  คณุพลอยได้ หรือพลอยไดฟ้ัง. ถ้าเผ่ือวา่
คณุจะรูเ้ร่ืองนี้ได้เรว็เขา้, หรือวา่กจ็ะล้ออายไุด้เร็วเข้า; แม้ว่าในเวลาน้ี 
ยงัไมรู่้อโิหน่อเิหน่อะไรเลย,   ยงัไมรู่้ว่าเกิดมาทำไม ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์.

 อายุทางเน้ือหนงันี้ เป็นเรื่องที่น่าล้อท่ีสุด; สว่นเรื่องอายทุาง
 วิญญาณน้ัน ไม่มปีัญญาจะไปล้อกัน, มนัเป็นของม่ันคงย่ิงกว่าส่ิงใด 

 แลว้ก็ตลอดกาลนิรนัดร ตัวโตเกินกว่าจกัรวาลนี้เสียอีก.
สิ่งที่เรยีกวา่เป็นอนนัตกาลน้ัน ซ่ึงยงัไมรู่้ว่าอะไร, ซ่ึงมนุษย์ยังไม่

รู้วา่อะไร;   แต่รู้จักช่ือกันอยู่มาก มันเป็นอนนัตกาล คอืไมเ่ก่ียวกับเวลา
    หรอืเหนอืเวลา ฉะน้ัน มันก็มีตัว มี space, แลว้มันก็โตกว่าจักรวาลเสีย

อกี; ไปลอ้มันได้อยา่งไรได้.  สว่นเรื่องอายทุางเนื้อหนังน่ี มนัเป็นเร่ือง
ของเดก็อมมอื; แลว้เรากม็ีอยู่อย่างไม่รู้สกึ, คอืเป็นเด็กอมมือโดยไม่รู้สึก 
แลว้ก็หลงบชูาวัตถุทางเนื้อหนัง.

  นี้ก็เปน็อนัว่า ใครอยากจะล้ออายุ ก็ต้องมีความรูเ้ร่ืองอายุ; ถ้าไม่
    อย่างนัน้กเ็ป็นเรื่องทำอย่างละเมอๆ กเ็รียกวา่ อยา่งบ้าๆ บอๆ อย่าง

บา้หลัง. ถ้ายังทำไม่ได้;   กส็นใจไปเรื่อยๆ คือ สนใจในเรื่องทาง
วิญญาณน้ี.

 อย่าไปเล่นกับเรื่องทางเนื้อหนัง อย่างไมรู่้จกัสิ้นจักสุด; มาเลน่กบั
เรื่องทางวิญญาณกันเสียบ้าง,  แล้วกเ็อาเรื่องทางเนื้อทางหนงั มาล้อกัน

 เสยีททีกุๆ ปี.  ถึงปี ก็เอาเร่ืองทางเนือ้หนงัมาล้อกันเสียที, ถึงปีก็เอาเร่ือง
ทางเน้ือหนังมาล้อกันเสียที; เท่าที่สติปัญญาของเด็กอมมอืหรอืของ
พวกคณุจะเอามาลอ้ได้. เพราะว่าอย่างนอ้ยก็มคีวามอยากเกง่, มคีวาม

  อยากเก่งอยู่บ้าง ก็คงจะนกึคดิได้บา้ง เป็นการสงสารสิ่งที่แลว้มาแต่
หลงักแ็ล้วกนั.

(ชมุนมุล้ออายุ, ๒๕๒๕:  – ๓๓๘ ๓๔๐)

ความไม่ประมาท

 ความไมป่ระมาทในภาษาคนน้ันอยา่งหน่ึง ความไม่ประมาทใน
 ภาษาธรรมน้ันอย่างหนึ่ง ความไมป่ระมาทในภาษาคนก็คอืว่าปล่อยให้

  เวลาล่วงไป จงรีบขยนัขันแข็ง ทำส่ิงท่ีเปน็หน้าที่ของตวัใหเ้สรจ็ทนัเวลา 
  หรอืกอ่นเวลา อยา่งน้ีเรยีกวา่ไม่ประมาท แตเ่ป็นความไมป่ระมาทใน

    ภาษาคน สว่นในภาษาธรรมะที่วา่ไม่ประมาทน้ัน คือ อยา่ไปโง่ ไปหลง 
   ไปงมงาย ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ีเข้าว่าเป็นตัวเป็นตน หรอืว่าเปน็ของๆ ตน 

 นั่นคอืไมป่ระมาทในภาษาธรรมเพราะฉะนั้น ที่เรยีกว่าไม่ประมาทใน
ภาษาคนนั่นแหละกลบักลายเปน็ความประมาทในภาษาธรรมไปก็ได้ 

  เพราะว่าถ้าสอนกนัไมเ่ป็น ก็คือ สอนให้คนขยันขันแข็งดว้ยความโลภ 
    ดว้ยกิเลส มีความทุกข์ มีความเร่าร้อนเปน็อบาย จนตกนรก ตกอบาย
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  อยู่ที่นั่นไปก็ได้ นี้มันกลายเปน็ความประมาทไปเสยีแล้ว ทั้งทีบ่างคนอาจ
   “จะพูดว่า นั่นคือความไมป่ระมาท พระพุทธเจา้ทา่นไดต้รสัวา่ เธอทั้ง

”  หลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม น้ีแสดงวา่ ทรงยืนยนัใน
ความไมป่ระมาทวา่เป็นของสำคัญและจะต้องทำ

  มปีัญหาเหลืออยู่ที่วา่มนัจะต้องทำอย่างไร คนธรรมดา กต็้องรบี
      ทำการทำงาน คือ ไมป่ระมาท แต่ถ้าเรื่องธรรมะแท้ๆ แล้ว ก็คอื อยา่
    เผลอตวัไปโง่ ไปหลงว่าอะไรเป็นตัวกู เปน็ของกู เชิดชูเข้ามา นี้จึงเรียก

 ว่า ความไมป่ระมาท
  คนธรรมดาสามัญ จึงควรจะรู้จักความไม่ประมาทใหถู้กต้อง คือ 

  แมว้า่จะขยนัขันแข็ง กระทำการงานในหน้าที่ของคน ก็อย่าทำด้วยกเิลส
  เลย จงรู้จักทำด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมัน่ หรือที่เรียกว่าจติว่างน้ันเอง 

 ศกึษาให้รู้เร่ืองจติวา่งให้เพยีงพอ รู้จักทำจิตไม่ให้เกดิความยึดถือว่าตัว
   กขูองกู แลว้ก็มปีัญญารู้ว่า สิง่ใดเป็นสิ่งท่ีควรกระทำ ก็กระทำไปกแ็ล้ว

 กนั อย่างน้ีเรยีกวา่คนน้ันประพฤตธิรรมะอย่างถูกต้องเป็นความไม่
 ประมาทแลว้ก็ขยนัขันแข็ง รีบกระทำสิ่งที่เปน็หนา้ที่ของตนให้ลุล่วงไป

    ได้เหมือนกนั ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นภิกษุ สามเณร เปน็บรรพชติ หรือวา่
      เปน็คฤหสัถ์ ฆราวาส ครองเรอืน เปน็พอ่คา้ ชาวนา ชาวสวน ลกูจ้าง

  กรรมกร หรอืเป็นอะไรก็สดุแท้ ลว้นแตจ่ะต้องมคีวามเขา้ใจในเร่ืองน้ี
   ใหถ้กูตอ้งเสมอกันคือ เรื่องความไม่ประมาทน่ีเอง ถ้าเข้าใจผิดแล้ว จะ

  เกดินรก หรอือบายข้ึนมาทันที เชน่จะมคีวามร้อนใจกลวัไม่ทนัเวลา 
  มนักต็กนรกแลว้ ไปโงอ่ย่างนี้เข้ามนัก็รอ้นใจข้ึนมาจริงๆ มนักเ็ป็นสัตว์

  เดรัจฉานแล้ว ไปหิวกระหายไมท่นัแกเ่วลานี้มันกเ็ป็นเปรตแลว้ ถ้ามัว
นอนข้ีขลาดอยู่กลวัจะยากจนกลัวจะลำบากยากแค้นมนักเ็ป็นอสุรกาย

 แลว้เพราะความขลาดน้ันหมายความวา่ ถ้าเราทำผิดเร่ืองเวลาเท่าน้ัน
เองอบายภูมทิัง้สี่ก็ครอบงำเราที่นี่และเด๋ียวน้ี

(ภาษาคน  -  ภาษาธรรม  : ๒๓๔-๒๓๖) 

อย่าตอ้งละอายแมว

เปน็คนอยา่ต้องละอายแมวเกิดมาเปน็คนทั้งทีอย่าใหต้อ้งอายแมว. 

  ที่นั่งอยู่ที่นี่ ถ้าใครยังต้องกนิยานอนหลับ คนน้ันมันนา่ละอายแมว; 
 เพราะว่าแมวไมต่อ้งกินยานอนหลับ มันก็หลบัได้.  เกดิเป็นคนท้ังที อย่า

ใหต้อ้งละอายแมว อะไรนิดหนึ่งก็เป็นทกุข์, อะไรนิดหนึ่งก็รอ้งไห,้
   อะไรนิดหน่ึงกห็วัเราะ กระโดดโลดเต้นอย่างนา่ละอายแมว คือ แมว

มนัไมเ่ป็นอย่างนั้น.  ทกุบ้านดเูหมือนจะมแีมวกนัทั้งน้ันแหละ แล้วดแูมว
         ใหด้ีๆ สิ เอาแมวเปน็ครูกนับ้าง มเีพ่ือน ๔ ขา มีอาจารย์ ๔ ขา อยู่ใน

   บา้นเรอืนทั้งที แล้วไมรู่้จกัใช้ให้เปน็ประโยชน์ ดูให้ดี อย่าให้มอีะไรที่
ตอ้งน่าละอายแมว. 

36



   แมวมันเป็นสัตว์เดรัจฉาน สมองมนันอ้ย มนัคดิอะไรไม่ได้ มนั
  จงึยดึถือไมเ่ป็น มันเกิดความรู้สึกประเภทกิเลสได้ไมม่าก มันน้อยเกิน 

มนัจงึไมเ่ป็นทุกข์;  เราจึงไม่เห็นแมวเปน็โรคประสาท เราจึงไม่เห็นแมว
 เปน็โรคจติ เหมือนกบัที่คนเป็นโรคจิตไปอยู่ตามโรงพยาบาลโรคจิต 

นั้นมันมากเหลือเกิน, แตแ่มวมนัไมต่อ้งเป็นอยา่งนั้น.  เพราฉะนั้น เรา
  ควรจะนกึถึงความเป็นมนษุย์ของเรา ศึกษาธรรมะสำหรับ ความเปน็

  มนุษย์ของเรา ให้ถูกต้อง แล้วเราก็ตอ้งเป็นอะไรที่นา่ละอายแมว.
(    ฟ้าสางระหวา่ง ๕๐ ปทีี่มีสวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๑๕๖)

การตกกระไดพลอยกระโจน

 มรดกที่ ๙๗: ระบบการปฏบิัตดิับทุกข์ไม่เหลอืในข้ันสุดท้ายน้ัน 
เปน็การตกกระไดพลอยกระโจน  คอืเมื่อรู้วา่จะดบัชวีติ หรือตายแน่แลว้ 

  กไ็ม่มจีิตกวัดแกวง่อย่างใด แต่ต้ังจิตสมัครดับไมเ่หลือ จากการเวยีน
ว่ายตายเกิด,  ไมม่ีหวังในการเกิดใหม่ โดยสิ้นเชิง. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๒๖)

สมัครดบัไมเ่หลือ

เรื่องดับไม่เหลือให้จ้องที่จะดบัไมเ่หลือ, ใหเ้หน็ว่าไมม่ีอะไรที่นา่
  เอา น่าเปน็ แล้วนอ้มจิตไปเพ่ือความดับไมเ่หลืออยู่ตลอดเวลามนัก็อาจ

จะถึงได้เรว็ที่สุด, คอืถึงกรรมไม่ดำไม่ขาวน้ีได้เรว็ที่สุด. ทีนี้ถ้ามนัไมไ่ด้
ทันที; วินาทสีุดท้ายที่ร่างกายจะแตกดับน้ัน จะต้องไดใ้ห้จิตน้อมไปเพื่อ
ความดับไม่เหลอือยู่ตลอดเวลา.  พอร่างกายจะแตกดับ หายใจครัง้สดุ

 ท้าย   หรอือะไรกต็าม ใหม้ันเป็นไปด้วยความแนใ่จว่า เราสมคัรดับ
ไมเ่หลือ.

 เราไม่หวังอะไรที่จะเหลืออยู่ เพราะมันไม่นา่เสนห่าเลย, ดำบา้ง 
ขาวบ้าง,    ดำๆ ขาวๆ บ้าง ไม่น่าหลงใหลเลย; สมัครดบัไมเ่หลือ; เพยีง
เท่านี้ก็ยังถึงกรรมที่ว่าไมด่ำไมข่าวนี้ได้ สักชั่วขณะจิตหน่ึงแล้วกต็าย
ไปเลย.  จะเปน็พระอรหันต์หรอืไมเ่ป็น อย่าไปคิดเลย; แต่ให้ทำใหด้ีที่สุด. 

  “แมใ้นวาระสุดท้ายอย่างน้ี กอ็ยา่ไปหวังวา่ กูจะเป็นพระอรหันต์สกันดิ
”หนึ่งแล้วตาย ; อย่างนั้นจะกลบัไม่ได้; เพราะไปสร้างอุปาทานข้ึนไปดัก

ไว้ข้างหนา้.
  วาระสุดท้ายให้นกึแตว่า่ ชวีิตจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยสตปิัญญา

 ความรู้น้ี  มนัรู้สึกส่ิงต่างๆ มาพอสมควรแล้ว. อายุเข้ามาขนาดน้ีแลว้ 
 ลว้นแต่ ไมม่ีอะไรที่น่าเอานา่เป็น;  พอไปเอาไปเปน็เข้า ลว้นแต่เปน็ทุกข์ 

  – ฉะน้ันจะต้องว่างจากการเอาการเป็นอยู่เสมอ ตัวกู ของกูไมเ่กิด, ตวักู
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 – ของกดูับอยู่เสมอ;  แล้วกด็ับคร้ังสุดท้ายที่อยา่ให้เหลอืเชื้อ สำหรับจะ
เกดิได้อกี.

 นี่โอกาสดีมแีม้ในวาระสุดท้ายทีร่่างกายจะแตกดับ ใหร้่างกายดับ 
 ชีวิตดบัไปด้วยความรู้สกึไมเ่อาไมเ่ป็น อนันี้; นี้เปน็เคลด็ลับอยา่งย่ิง 

เปน็ทางลัดอย่างย่ิงที่เข้าถึงความส้ินกรรมกอ่นแต่จะตาย. เขาเรียกว่า
พร้อมกับความตายกต็ามใจ, เราเรียกว่าก่อนแต่ตาย; เพราะว่าเราได้
สลัดออกไปแล้วอยู่ตลอดเวลา. รู้ว่าร่างกายจะแตกดับแล้วกส็มัครดบัไม่

  เหลอืแทจ้รงิเลย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็มที่เลย,    แลว้ก็มผีล ได้รับผลสกั ๒ - ๓ 
ขณะจติ;  แลว้หมดความรู้สึกไป อยา่งน้ีกย็ังดี, ดกีว่าดบัไปดว้ยความ

   – หอบหิ้ว เอาของหนัก คือตวักู ของกนูี้ตดิตามไป. นี่พดูอยา่งสมมติก็
ตอ้งพูดอย่างนี้.

(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๒๙๓-๒๙๔)

  ข้อปฏบิัติอีกอันหน่ึง คือ ความดับไม่เหลอื. ฟงัดูคล้ายกับพูดเล่น 
  ไมร่ับผิดชอบ คำว่า ดับไม่เหลอื, ดบัไม่เหลอืนั้นดบัอะไร? คำว่า  ดบั ใน

  ภาษาไทย หมายถึง ดบัลงแห่งความร้อน,  คำวา่ ดบั  นั้นตอ้ง หมายถึงดับ
เยน็เสมอ,   ไม่ใช่ว่าดบัให้ร้อน มันมีแตด่ับใหเ้ย็น ความรอ้นดับมนัก็เย็น. 

 ทีนี้   ดับไมเ่หลือ ก็คือดับความร้อน และเหตุแห่งความร้อน.
 เหตแุหง่ความรอ้นก็คอืกเิลส ความร้อนก็คือทกุข์, สรุปอยู่ที่ความ

 ยดึมัน่ถือม่ันวา่มตีัวตน ว่ามีของตน. เราก็  ดับเหตแุหง่ความร้อน คือ
กเิลส, และ  ดับทุกข์ คือความทนทรมาน อันเนือ่งมาจากกเิลส.

ดบัไม่เหลอืที่ตรงไหน? ดบัที่ตน้เหตุ  ก็คอืดับที่ความรู้สกึว่า ตัวกู 
ว่าของกู.   อย่ามคีวามหลงเกิดข้ึนว่า ตวักูหรอืของกู ดบัความเข้าใจผดิที่
เปน็อปุาทาน  ข้อนี้เสีย มันก็  ดบัตัวกู ดับของกู, กเิลสไม่มีทางจะเกิดได้ 
มนักพ็ลอยดับไปด้วย,  ความทุกข์ทีจ่ะเกิดจากกิเลสท้ังหลาย ก็พลอยดับ
ไปด้วย.  นี้เรียกว่า ดบัไม่เหลอื  กค็ือ ดบัส้ินเชงิ. ดบัถึงต้นเหตุแห่งเหตุ 

  เหตแุหง่เหตุ ลงไปตามลำดับ ก็ดับได้, ผลในปัจจบุันก็ดับได้, กระท่ัง ผล
 อนัจะมใีนอนาคต กป็้องกนัไว้ได้  นี้เรียกว่า ดับไม่เหลอื.

(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๑๕๒-๑๕๓)

ตายก่อนตายสบายเหลอื

เราชอบ   คำพูดชนิดนี้ สะดวกดีมีประโยชน์ จึงผูกข้ึนมา; คนได้ยนิ
ได้ฟังจำไดท้ันทเีลย,  เมื่อเขาจำได้ทันที มนักเ็ป็นหลักอยูส่ำหรบัที่จะเข้า
ใจความหมายได้งา่ย.  ถ้าลืมคำที่เป็นหลักเสียแล้ว ความหมายมันก็ไมรู่้
จะไปต้ังท่ีไหน, ไปเกาะที่ไหน, ไปอาศัยที่อะไร, มนักไ็ม่มี. ฉะน้ันเราจงึ
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  ตอ้งมีคำบาลเีป็นหลัก หรอืคำสุภาษิตเป็นหลัก หรือคำที่ผูกข้ึนใหม่เปน็
 หลกั สำหรับจะเป็นท่ีกำหนดของจิตใจ,  แลว้คำอธิบาย หรือความหมาย
 ตา่งๆ มันก็เนื่องติดอยู่กับคำคำนั้น.
ตายกอ่นตายสบายเหลือ  นี้ คนที่เขาไมเ่ข้าใจเขาก็ไมเ่ช่ือ, แล้ว

บางทีเขาก็จะหาว่าบ้าเสยีด้วย,   “คนพูดมันบ้าแลว้ ที่พูดว่า ตายกอ่นตาย
”สบายเหลือ ,   ลูกเด็กๆ มันก็จะพูดว่า เอา้, ถ้าอย่างนั้นก็ไปเอามีดมา 

   เชอืดคอตวัเองเลย เด๋ียวนี้เลย ไมต่้องรอให้ถงึเวลาตาย ตายกอ่นตาย
สบายเหลือ. 

ความหมายในภาษาธรรม มนั   มอียู่อยา่งอื่น มนัลกึกวา่นั้น คือวา่ 
   อย่ามตีัวกเูสียสิ ดับตวักู ทำลายตัวกู ทำลายความรู้สึกวา่ตัวกู; ไม่ใช่

รา่งกาย, ไม่ใช่ทำลายรา่งกาย, แต่ทำลายความยึดม่ันถือม่ัน ความรู้สึก
อยู่ในใจว่าตัวเรา, หรอืตวักูนี้เสียก่อนแต่ที่จะถึงเวลาแตกดบัแห่งร่างกาย, 
ไมต่้องรอถึงตายต่ออายุมันครบแล้วมันจะตายเข้าโลงไป; นั้นมันตาย
ของรา่งกาย,  นี้ ตวักูที่มนัเดือดข้ึนมา, เดือดข้ึนมาตัง้แต่คลอดออกมา

 จากท้องแม่ มันเปน็ตวักู,  ตวักูที่โตข้ึนมาๆ ตวันี้ให้มนัตายเสียสิ. ถ้าตัวนี้
 มนัตายเสียก่อนแตร่่างกายตายตามอายุขัย นั่นแหละคือตายสบาย, พอ

   ตวักูตายแล้ว เสรจ็แล้ว ต่อแต่นี้ไปกม็ีแตค่วามสุข ความสงบเย็นอยู่ในใจ, 
จนกว่าร่างกายมนัจะตาย.

   ถ้าใครทำใหต้ัวกตูายเสียได้เมื่ออายุ ๕๐ ปี กจ็ะมีความสขุอยา่ง
   นพิพานไป ได้ตัง้อกี ๓๐ -       ๔๐ ปี กว่าร่างกายตายเม่ืออายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี, 

  คอืตัวกตูายเม่ือไร ก็มีความสุขแบบนพิพาน ความเยอืกเย็นเปน็นพิพาน 
 ที่เรยีกว่า สบายเหลือเกิดข้ึน.   –  เดีย๋วน้ีมันมี ตัวกู ของกู เป็นเหมือนกับ

  ผปีีศาจ เป็นเจา้เรือนสงิสถิตอยู่ คอยรับอารมณด์้วยแลว้คอยอยูใ่ต้
อารมณ์เสมอไป,    ไม่ชนะอารมณ์ กจ็มอยู่ในโลก จมอยู่ในวัฏฏะ จมอยู่
ในกองทุกข์.   นี่ ตัวกู มันเป็นอย่างนี้; ถ้าตัวนีต้าย  มนักไ็ม่มอียา่งนี้ กม็ี
แตค่วามสงบเยือกเย็น  ตามภาษาธรรมะก็เรยีกว่า มนีพิพาน, คอืเย็น 

 เยน็แห่งจิต ไมม่ีความรอ้นของกิเลส. 
   นี้คำใหม่ แมว้า่ เราจะผกูขึน้เอง ก็เปน็คำทีต่อ้งทำความเข้าใจกัน

  ใหเ้พียงพอ จนพอพดูออกมาก็เขา้ใจได้ทันที ตายกอ่นตายสบายน้ัน
สบายเหลือ,  ไมต่้องเข้าใจวา่ถ้าอย่างนั้นไปเอามดีมา เชือดคอตัวเองให้

 ตายเด๋ียวน้ี จะได้สบายเหลือ.  บางที่เราก็พดูด้วยคำพดูว่า นพิพานอยู่ที่
ตายเสียก่อนตาย; นั้นพูดกลับมาอกีทางหนึ่ง เพื่อจะอธิบายใหรู้้ว่า

   นพิพาน คือสบาย เหลอื มนัอยู่ที่ไหน? นพิพานที่สบายเหลือก็อยู่ที่ตาย
เสยีก่อนตาย.     ฉะน้ัน ถ้าพดูเป็น พูดถูก พดูด้วยความรู้สึก มันก็มี

  ประโยชน์ ตายก่อนตายสบายเหลอื หรือวา่นพิพานอยู่ทีต่ายเสยี
กอ่นตาย.

 ถ้าคนนั้น   –   ไมรู่้ว่า ตวักู ของกู คืออะไร มันทำไม่ไดด้อก, มนัทำ
 –  ใหต้วักู ของกู ตายไม่ได้,  ทำมนัไมไ่ด้ เพราะมนัไมรู่้จกัตัวกู. มนัต้อง
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  เห็นความรู้สกึที่เปน็อปุาทานยึดถือวา่ตัวกู วา่ของกู ที่มอียู่จรงิในจิตใจ
  ทุกวั้นๆ แลว้ก็ทรมานจิตใจอยา่งย่ิงอยู่ทุกวนัๆ เป็นความทุกข์อยู่ที่น่ัน; 
  ถ้าเหน็ และรู้จักอย่างนั้น มนักอ็ยากจะฆ่าเสยี,  – อยากจะดับตัวกู ของ

กเูสีย.  แต่ถ้าไม่มองเหน็  – ไม่รู้จักตัวกู ของกู มนักเ็ป็นหมันแหละ, ไม่
ทำอะไรได้,  –  ไมท่ำให้ตัวกู ของกู ตายกอ่นตายได้. 

(    ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มสีวนโมกข์ ตอน๑, ๒๕๒๙: ๓๕๖-๓๕๘)

วธิีเตรยีมตัวตาย

 อยากจะเล่าเรื่องที่เคยพบ เกี่ยวกบัวธิีเตรยีมตัวตายของคนครัง้
พุทธกาล  ให้ฟังวา่ สำหรบัผู้ที่เขาถือศีลสมาทานวตัรกันอยูป่ระจำอยา่งนี้ 

 เปน็ธรรมดาการอดข้าวย่อมไม่มีปัญหาอะไร เพราะวนัอโุบสถกอ็ดขา้ว
เยน็อยู่แล้ว.   ทีนี้ พอโรคภัยไข้เจ็บมาถึง ซ่ึงเขาเช่ือแน่ว่าไม่เกนิสบิวัน 

 จะตอ้งตายอย่างนี้ เขาเตรยีมที่จะไมก่ินอาหาร; ไม่เหมอืนกับพวกเรา 
 ที่ว่าคนใกล้จะตายต้องใหไ้ปหาอาหารดีๆ อย่างนั้นอย่างนี้อย่างแพงท่ีสุด 

  มาให้กนิๆ ๆ กินจนตายไปกับอาหารกม็ี.
 ในการที่เขาพยายามหลีกอาหารนี้ เขาเพือ่จะมจีิตที่เป็นปรกตทิีสุ่ด 

 เพราะเมื่อร่างกายชำรุดอย่างนี้แล้วมนัไมย่่อยอาหาร ขืนใสเ่ข้าไปมนัก็
    เปน็พษิ มนักว็ุ่นวาย ใจมันกระสับกระสา่ย เพราะฉะน้ัน จึงเตรียมตัด
  อาหาร กินแต่น้ำ หรือกินแต่ยา.

 ถ้าใกลเ้ข้าไปอกี   แมแ้ต่นำ้กไ็ม่อยากกิน ยากไ็ม่ยอมกนิ เพื่อจะ
 สำรวมสติสมัปชัญญะ ที่จะตายชนิดที่ดบัไม่เหลอื.

 พวกที่ยดึมัน่ถือม่ันในบุญกุศลก็เตรยีมยึดมั่นในบญุกศุล พวกที่
ฉลาดช้ันสูงก็เตรียมที่จะปลอ่ยวางดบัไม่เหลือดงักล่าวมานั้น. เขาไม่

  ตอ้งการหมอ ไม่ต้องการฉีดยา ประวิงเวลาใหน้านที่สุดเท่าทีจ่ะนานได้
 อย่างนี้ ซึง่เป็นการรบกวนอยา่งย่ิง;   การทำเชน่นี้ เรียกวา่ “ ”ปลงสงัขาร  

  “คอืปลงตวัตนลงไปอกีคร้ังหนึ่งที่เกี่ยวกบัร่างกาย เขาเรยีกวา่ ปลง
”  สงัขาร ยังไม่ทันตายน้ีแหละ เขาเตรียมที่จะแตกทำลายทางกายใหด้ีที่

 สดุ ในทางจิตก็นอ้มไปเพือ่ดับไม่เหลอื.
สว่นพวกเราสมยันี้มัวแตโ่กลาหลตามหมอกันมาจนเต็มห้องกม็ี 

    ใหก้ินยา ให้ฉดีอาหารฉีดยา ต่างๆ นานา ทำใหพ้ะงับพะง่อนหาความ
สงบไม่ได้.  นี่แหละทำให้ไม่รู้วา่จะตายอยา่งไร ทำให้ไม่รู้ว่าจะตายหรือ
จะอยู่;  อย่างนีม้ันพะว้าพะวงักันไปหมด มันเลยไมไ่ด้ประสบชยัชนะ

   เหนอืความตาย หรือเข้าถึงความวา่ง หรือความดบัไมเ่หลือ อย่างที่
กล่าวมาแล้ว.

การเตรียมตัวตายของคนครั้งพุทธกาลกับคนเด๋ียวน้ีมนัตา่งกัน. 
   อย่างวา่คนเด๋ียวน้ี คงจะนึกหาเตียงที่สบายท่ีสุด หาห้องที่สบายท่ีสุด หา

  อาหาร หายาที่แพงท่ีสุด มาไว้;  แล้วกต็ายไปด้วยการกุลกีุจอ อยากจะ
 รกัษาชวีติถ่วงเอาไว้ให้ไดต้่อไปแม้นาทหีนึ่งกย็ังดีอย่างน้ี กเ็ลยระดม
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   ฉดียาเป็นการใหญ่ ทำอะไรเป็นการใหญ่ แล้วมนักต็้องตายอยา่ง “หลับ
”ตาตาย   คอืว่าตายโดยไรส้ตสิัมปชญัญะ เรยีกว่าทำกาลกิริยาด้วย

ความหลง.
 ถ้าทำถูกทางมันกต็อ้งกลา้ด้วยธรรมะ และตายอย่างชัยชนะ

เหนอืความตาย   อย่างที่วา่มาน้ี จงึจะเรยีกวา่ เข้าถึงความวา่งไดใ้น
 วินาทสีุดท้าย มีโอกาสกระทั่งวนิาทีสดุทา้ย.  ขอให้จำคำนี้ไวใ้ห้ดีๆ วา่ 

โอกาสสำหรับพวกเรามีกระทั่งวินาทีสุดทา้ย แต่ถ้าเราเอาชนะเด๋ียวน้ี
   ไมไ่ด้เรือ่ยๆ ไป ในวินาทสีุดท้ายนัน้ต้องไดแ้น่ เพราะว่าอย่างนอ้ยที่สดุ

กย็ังได้ด้วยการตกกระไดพลอยกระโจนใหด้ีอย่างที่กลา่วมาแล้วนัน่เอง.
(  ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม๒, ๒๕๑๙; ๑๓๐-๑๓๑)

การบวช

การบวชคอือะไร?
(1) ว่าโดยตัวหนังสือ   กันก่อน ตัวหนังสือหรือคำพดูคำว่า การ

   บวชนั้น กค็ือ คำบาลวีา่  ปพพฺชฺชา  หรือ  บรรพชา นี้เรียกว่า 
   การบวช คนที่บวชน้ัน เรียกว่า ปพฺพชชฺิโต  หรอื บรรพชิต คำ

 ว่า บรรพชา  คู่กันกับ บรรพชิต  การบวชเรยีกว่า บรรพชา ผู้
 บวชเรยีกว่า บรรพชิต.

 ทีนี้ ปพฺพชฺชา  หรอื ปพฺพชฺชิโต  นั้น มันแปลว่าอะไร? คำนี้แปลวา่ 
 ไปหมด เว้นหมด; ไปหมดเว้นหมดจากอะไร? ถ้าเกี่ยวกบัเร่ืองการบวช 

 กไ็ปหมด  เวน้หมด จากความคับแคบในบ้านเรือน  จากปัญหาตา่งๆ ใน
โลกน้ี, หรอืจะใหแ้คบเข้ามาอกีก็    ว่า ไปหมด เว้นหมด จากสิง่ที่เป็น
อปุสรรคแก่การก้าวหนา้ทางวญิญาณ....

(2)  ทีนี้มาดูที่ความหมายอันกว้างขวางของคำๆ  น้ีกันจะดีกว่า จะ
  ได้รู้จักส่ิงที่เรียกว่า การบวชน้ัน อย่างครบถ้วนย่ิงข้ึน. ใน

     ปจัจุบนันี้ การบวชก็มอียู่เป็น ๒ ชนดิ คือ บวชสมบูรณ์, ตาม
  ความหมายของคำวา่ บวช โดยทัว่ไปน้ันอยา่งหน่ึง, บวชช่ัว

คราว  อย่างย่ิง น้ันอีกชนิดหน่ึง.
การบวชสมบรูณ์แบบ (มจีุดมุ่งหมายดังน้ี)...

   การบวชนั้นคือ การออกไปแสวงหา ค้นหา วา่อะไรทีม่ันเป็นกุศล 
คอืมนัดีกวา่การครองเรอืน...  คอื  เขาเบ่ือ เอือมระอาความซ้ำซากของ
ความเป็นฆราวาส มันก็มเีท่าน้ันแหละ...

 ฉะน้ัน เขาจึง  หลีกออกไป ค้นหาว่าอะไรดีกว่านี้; แล้วกไ็ปพบเร่ืองการ
 บำเพ็ญทางจิตทางใจ พบความสุขอย่างใหม่...

 การบวชคอืการออกไปอยู่อยา่งต่ำต้อย อยา่งไม่มทีรัพย์
สมบัติอะไร...เปน็อยู่ในลักษณะของคนขอทาน...

   การบวชนั้น คอืการฝกึ การทดลองในการบังคับตน บังคับอนิทรยี์.
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 นี่หมายความว่า    ออกไปบวชน้ัน ไปถือศีล ถือสิกขาบท หลายๆ 
 อย่าง ล้วนแต่เป็นการบังคับตน คือ  บงัคับจิต บังคับความรู้สึก ไม่ให้เปน็

     ไปอย่างผดิๆ คือเป็นกิเลส แล้วกบ็ังคับความควบคุมอินทรยี์ ได้แก่ ตา หู 
   จมูก ลิ้น กาย ใจ;   ตอ้งควบคุม ต้องบังคับอินทรีย์ และจะตอ้งมีการเสยี

 สละของรักของชอบใจ ข้ันสดุยอดในโลกนี้.
 สตัวโ์ลกที่อยู่ในโลกของกามาวจรนี้ มันมีกามารมณ์หรอืเรื่อง

 ของเพศเป็นของรกั ของชอบใจสุดยอด...
 การบวชคอืความสะดวก ในการท่ีจะเดินทางออกไปนอกโลก...

 เดินทางออกไปนอกโลกนีห่มายถึงเดนิดว้ยจิตใจ ใหจ้ิตใจ
 วิวัฒนาการข้ึนไป ในการที่จะอยู่เหนือการครอบงำของโลก...เพราะว่า

การบวช  นั้น ทำให้ไม่มอีะไรเปน็ภาระ มนัมภีาระเหลือแต่เพยีงเหมือน
 กบัว่านกมีแต่ปกี เป็นภาระบินไป;   จะเปรียบเทยีบกนัง่ายๆ ก็ว่า คนเดิน

  ตวัเปล่า กบัคนหาบบ้านไปด้วยน่ี มันผิดกันเทา่ไร? 
การบวชคอืโอกาสแห่งการได้สิ่งสูงสุดของมนุษย์...ที่มนษุยจ์ะพึง

 ได้พึงถึง ในระดบัโลกุตตรภูมิ  คอื เปน็อริยบคุคล...มนัเปน็โอกาสแห่ง
การไดภ้าวะที่เป็นอิสระ เป็นเสรี
  เป็นความหลุดพ้น และเป็นอมตะ...

  การบวช คือการอยู่บนหัวคนทกุคน จะยากจนเขญ็ใจอะไรมา 
   พอบวชแลว้ ทุกคนเขาไหว้ เมื่อไมบ่วชไม่มใีครไหวเ้ลย พอบวชแลว้ 

ทุกคนกไ็หว,  เจ้าใหญ่นายโตราชามหากษัตริย์ ก็ยอมไหว้. 
(อะไรคอือะไร  ?  , ๒๕๒๖:  ๓๔๓ - ๓๕๔)

  บรรลุธรรมได้ถึง ๕ เวลา

 มรดกที่ ๓๔:  บาลวีมิุตตายตนสตูร เป็นหลักธรรมที่ควรสนใจเป็น
พิเศษ      คอืบอกใหรู้้ว่า คนเราสามารถบรรลธุรรมไดถ้งึ ๕ เวลา คือ เมื่อ
กำลังฟงัธรรมอยู่, เมื่อกำลังแสดงธรรมให้ผู้อ่ืนฟงัอยู่, เมื่อกำลังสาธยาย
ธรรมอยู่, เมื่อเพง่ธรรมอยู่, และเมื่อพิจารณาใครค่รวญธรรมอยู;่ นบัวา่

   โอกาสมมีาก ในการบรรลุธรรม แต่พวกเราพากนัประมาทเสยี จึงไม่
 ฉวยเอาได้ แม้แต่โอกาสเดยีว. 

(   ฟ้าสางระหวา่ง ๘๐ ปี, ๒๕๓๑: ๑๑๔)
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๗.

ผล



ผล

 –  –สะอาด สว่าง สงบ
 “ ”   คำที่พูดกันวา่ ความสะอาด นี้ เป็นคำสมมติ หมายถึงความที่

 ในขณะนั้นไมม่ีสิ่งใดส่ิงหนึ่ง มาทำให้สกปรกหรือเศร้าหมอง. แตถ่า้ว่า
 โดยที่แท้แล้วก็ไม่ควรเรยีกว่าสะอาดที่แทจ้ริง หรอืเรยีกอย่างใดอย่าง

หนึ่งโดยเด็ดขาด,     เพราะคำว่า สะอาด น้ัน เป็นแต่เพยีงของคู่กบั สกปรก 
โดยนยัตรงกันข้ามเท่าน้ัน.   ตามธรรมดา เมื่อสะอาดแลว้ ก็ยังกลับไป
สกปรกไดอ้ีก,   เพราะฉะนั้นจงึเห็นได้ว่า ตามธรรมดา เราใช้คำพดูกัน
อย่างสมมตเิหมือนกนั.

 “ ”   สว่น ความสะอาด ในกรณีที่จะบรรยายน้ี หมายถึง ภาวะของ 
‘ ’ อสงัขตธรรม ในแง่ที่วา่อสังขตธรรมน้ันเป็นส่ิงที่อะไรไปฉาบไปทาไม่

 ได้ แม้จะเอาของสกปรกไปทากท็าไม่ตดิ. ภาวะของ 
  อสังขตธรรมในลักษณะที่อะไรๆ ไปฉาบไปทาไม่ได้นี้เอง เราเรียกตาม

 “ ”คำสมมติว่า ความสะอาด . โลกยิธรรมโดยเฉพาะคือกิเลสทั้งหลาย 
ยอ่มหาไม่ไดใ้นอสังขตธรรม. เพราะอสงัขตธรรมไม่เป็นฐานที่ต้ังของ
กเิลส;  ฉะน้ันจึงฉาบหรือทาไม่ได้ ไม่ติด.

 “ ”   คำวา่ ความสว่าง นั้น ก็เหมอืนกัน คือเปน็คำสมมติท่ีใช้เปน็ชื่อ
 “ ”     เรยีก ความเป็น อย่างหนึ่ง ของอสงัขตธรรม ไดแ้ก่ ความที่อะไรๆ ไม่

อาจจะกดีกนัหรอืปดิบังได้, มลีักษณะเปน็ความสว่างอยู่ในตัวเอง 
 ทำนองเดียวกบัดวงอาทิตย์ ในเม่ือเรามองดูอสังขตธรรมในแง่ที่เป็น

ลกัษณะรุ่งเรืองแจม่จา้อยู่ได้ในตัวเอง. เพราะไม่มีเหตุปจัจัยอะไรปรุง
  แตง่และปจัจัยไรๆ ก็ไมอ่าจปรุงแต่ง มแีต่ความรุ่งเรอืงอยู่เสมอ, เราจงึ

 “ ”  ยมืเอาคำว่า สว่าง ในฝ่ายโลกนี้ มาใช้เปน็คำสมมติเพื่อเรียกความ
 เปน็อย่างน้ันๆ ของอสังขตธรรม.  “ ” เรยีกวา่ ความสว่าง และหมายถึง 

 ความรุ่งเรอืงอันแทจ้รงิ ยิ่งกวา่แสงอาทิตย์และอื่นๆ.
 “ ”   แมค้ำว่า สงบ นั้น กเ็ป็นคำสมมติอยา่งเดียวกนัอกี คือหมายถึง

 ลกัษณะอีกอย่างหนึ่งของอสงัขตธรรม คอืภาวะท่ีไม่ป่ันป่วนเร่าร้อน 
และไมม่ีอะไรสามารถไปทำใหป้ั่นป่วนเร่ารอ้น, เพราะความที่

  อสังขตธรรมน้ันเป็นส่ิงที่ไม่มปีัจจัยปรุงแต่ง หรือปัจจยัไรๆ เข้าไปปรุง
 ไมไ่ด้ มนัจึงไม่ป่ันป่วนหรือแม้สักวา่กระเพื่อม.  “ ”เรายมืเอาคำว่า สงบ  

  “ ”  อนัเปน็คำพูดทางฝา่ยนี้ ไปใช้เป็นชื่อเรยีก ความเป็น อย่างนั้น ของอ
  “ ”   สงัขตธรรม ว่า ความสงบ ทั้งๆ ที่ลักษณะเช่นน้ันของอสงัขตธรรม อยู่

 “ ”สงูเกนิกวา่ที่เราจะเรียกว่า สงบ .
 “ข้อที่วา่ ความสะอาด-ความสว่าง- ” ความสงบ เป็นสิ่งท่ีมีมาแต่เดิม 

หรอืกอ่นกว่าส่ิงทัง้ปวง,  “ ”กเ็พราะเหตุที่อสังขตธรรมเป็นส่ิงที่มี ความมี  
  เปน็ของตัวมันเอง ชนดิที่เป็น อนนัตกาล: คอืมีมาต้ังแต่เมื่อไรในเบื้องต้น 

  กบ็อกไมไ่ด้ และจะมตี่อไปในเบื้องปลายคืออนาคตสกัเท่าไร ก็บอกไม่



ได้;  เป็นส่ิงทีไ่ม่มเีง่ือนสดุในเบ้ืองต้น และไม่มีเงื่อนสุดในเบ้ืองปลาย, ซ่ึง
 เปรียบเหมือน อวกาศหรือทีว่า่ง, หมายความว่าไม่มทีีสุ่ดในทศิไหนๆ.

(ธรรมบรรยายพเิศษในสวนโมกข์  :   เหนอืวิทยาศาสตร์  ,  อานาปาณสติ  
ภาวนา, ๒๕๔๕: ๗๓-๗๔)

 ความมุ่งหมายสุดยอดชั้นสุดท้ายของศาสนาทุกศาสนา โดยความ
  เปน็ของสากล คืออาจจะเข้ากันได้ในทุกศาสนาก็ตาม หรอืโดยฐานะที่

  เปน็ความจรงิของธรรมชาตกิ็ตาม ศาสนาทกุศาสนา มีจดุหมายปลาย
 “  ทางมุ่งไปยงั สาม ส.”  เป็นท่ีสุด เหมอืนกันหมดแม้โดยไมรู่้สกึตวั, จงึอยู่

    ในฐานะอาจจะทำให้ปรากฏผลเป็นความสะอาด สว่าง สงบ ได้ ตาม
มากตามน้อยด้วยกันทุกศาสนา,  หากแต่ว่ามีเหตผุลภายนอก หรือส่ิง

 แวดลอ้มภายนอก เปน็เครื่องจำกัดไว้บางประการเท่านั้น.
 เราจึงกลา่วสรปุได้สั้นๆ ในช้ันนีว้า่..‘  สาม ส.’ นั้นเปน็จดุรวมของ

 ศาสนาทกุศาสนา โดยไม่มขี้อขัดแย้งกันได้แตป่ระการใด.
  ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อที่วา่ สาม ส.  นี้ มีลักษณะเปน็อสังขตธรรม 

  คอืไม่มีอะไรปรงุแตง่ ไมม่ีอะไรมาทำการเปลี่ยนแปลงให้เกดิข้ึนแก่ สาม 
ส. นี้ได,้   และ สาม ส.    นี้ ไม่มีที่สุดในเบื้องต้น ไม่มทีี่สุดในเบ้ืองปลาย เปน็

 “ ”   สิ่งที่มี ความมี อันไม่มขีอบเขต และเป็นตัวมนัเองโดยเด็ดขาด และ
เปน็ความมทีี่ปรากฏได้ในท่ีทุกแหง่ทุกเวลา,  ในทางวัตถุ ก็กล่าวได้วา่

 เปน็สิง่ที่ปรากฏได้ หรือมีอยู่ทั่วสกลจักรวาล, ในทางฝ่ายจิตก็หมาย
  ความว่าพรอ้มท่ีจะสัมผัสแกจ่ิต ซ่ึงเปน็การทำใหจ้ิตขึน้ถึง หรือเข้าสู่ 

  หรอืบรรลุสภาพที่สูงสุด ไมม่ีขอบเขตย่ิงกว่าสิ่งท้ังหลาย อยา่งเดียวกนั 
 อนัเปน็ความมุ่งหมายของศาสนาทกุศาสนา และโดยเฉพาะพุทธศาสนา 

 กเ็ป็นความมุ่งหมายของพระรตันตรัย ซ่ึงเปน็คำรวมทีก่ว้างที่สุดในพระ
พุทธศาสนา, ดงัน้ีดว้ยแล้ว; 

   เราก็จะได้คำจำกัดความอย่างสั้นที่สดุวา่ ความสะอาด สว่าง สงบ 
 คอืส่ิงซ่ึงเป็นประธานของส่ิงทัง้ปวง อันจะแบ่งหรอืจะขยายตวัออกไป

   เปน็สิง่ใดๆ ได้ทุกส่ิง ที่ปรากฏแก่เรา ทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม 
โดยไมม่ีการยกเว้น.

(ธรรมบรรยายพเิศษในสวนโมกข์  :   เหนอืวิทยาศาสตร์  ,  อานาปาณสติ  
ภาวนา, ๒๕๔๕: ๗๘-๗๙)

  ในตอนแรกนี้ก็จะพูดว่า ทีว่า่   สะอาด สว่าง สงบ   นั้น สะอาด สวา่ง 
 สงบ ของอะไร?  กต็อบวา่ ของจติ น่ันเอง.    สะอาด สว่าง สงบ ในที่น้ีไม่ใช่

 ที่อื่นไมใ่ชพ่ื้นที่ ไม่ใช่บา้นเมือง; แตว่า่  เป็นภาวะของจิต ที่ได้รับการอบ
รมถึงที่สุดแล้ว.

 สะอาด มคีวามหมายอยา่งไร?  ตอบ เพราะไม่สกปรกด้วยกเิลส.
 สวา่ง หมายความว่าอยา่งไร?  เพราะไมม่ืดด้วยโมหะ หรอือวชิชา.



 ที่ว่า  สงบ เพราะอะไร? เพราะไม่มีการปรุงแต่ง  ที่เรียกว่า สงัขาร
 นั้น เพราะไม่มกีารปรงุแตง่.

 กด็ูกนัไปตามลำดับวา่  สะอาด เพราะสกปรกด้วยกเิลส.  คำวา่ กเิลส 
 แปลวา่ สกปรก. ของสกปรกท้ังหลายนี้เขาเรียกว่ากิเลส. เด๋ียวนี้เอามา

เปน็ชื่อของกิเลสในใจ. 
 ทีนี้  สว่าง นีต้รงกันข้ามกับมืด, มดืด้วยโมหะ,  มดืด้วยอวิชา ฉะนั้น

จงึทำให้จิตมดื.
 ทีนี้   สงบ เพราะไมม่ีอะไรมากระตุ้น หรือปรุงแต่ง.

 คำวา่ สงัขาร  นี่ คือการปรงุแต่ง, คอืทำให้อะไรเกิดข้ึนใหม่เรื่อย
 นั่นแหละเรียกว่าสงัขาร มนักค็ือเหตุนั่นเอง, เหตทุี่ปรุงแต่งให้เกดิผล; 

 อาการที่ปรุงแต่งน้ันเขาเรียกว่า สังขาร.
 คำวา่ สงัขาร  แปลวา่ ปรุงแต่ง  นี้ใหช้่วยจำไว้ให้ดีก่อน เดี๋ยวก็จะ

พูดใหม้ันชัดลงไป,  เด๋ียวนี้เราเข้าใจว่า สังขารในความหมายอื่น; แตต่วั
หนงัสือมนัคอืปรุงแต่ง.

(ธรรมบรรยายตอ่หางสุนัข  : (  ระดับมหาวิทยาลยั  )  , ๒๕๒๕: ๒๕๘-๒๕๙)

ความหยดุ
 ความหยดุในภาษาของพระพทุธเจ้านั้น ท่านหมายถึงความว่าง

  จากตวัตน ถ้าวา่งจากตัวตนแล้วจะเอาอะไรไปวิ่ง ลองคดิดูข้อนีก้็แลว้กัน 
  ถ้าเม่ือมันวา่งจากตัวตน แล้วจะเอาตัวฉันที่ไหนไปวิ่ง กต็้องถือวา่ฉนั

  หยดุแล้ว นี้ความหยุดอย่างภาษาของพระพทุธเจ้า ไมม่ีตวัตนจะยดึถือ
 ไว้ว่าเปน็ตวัตน ว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชงิ

 ความว่างนั้นคือความหยุดในที่นี้ คือหยุดอย่างภาษาพระพุทธเจ้า 
  มนัตา่งกับหยุดอย่างภาษาคนธรรมดาอย่างไร ลองเปรยีบดเูถิด

    หยดุอยา่งภาษาพระพทุธเจ้านั้น วิ่งอยู่ กเ็รียกว่า หยดุ เพราะมนั
 ไมม่ีคนวิ่ง มันหยุดความต้องการของกเิลสตณัหาโดยประการทั้งปวง 

 ไมม่ีตวัฉันทีจ่ะต้องการอะไรที่ไหน ไมว่ิ่งไปวิ่งมาที่ไหน
 เหมอืนอยา่งคนที่ว่า ยงัมคีวามอยากแลว้ก็เที่ยววิ่งหาบญุหากุศล 

  หาความดี หาอะไรไปเสียสารพดัอยา่ง ท่ีนั่นท่ีน่ีเที่ยวแห่กันไปเทีย่วแห่
  กนัมา อย่างน้ีก็เรียกว่า วิ่ง

  แตถ่า้หยุดความต้องการเสยีได้ หยดุความมีตวัมีตนเสียได้ แม้จะ
   ข้ึนเรือบิน ก็เรยีกวา่ หยุด ขอใหรู้้จกัเปรยีบเทียบความหยุดตามภาษา

 คนกบัความหยุดในภาษาธรรมใหเ้ข้าใจใหด้ี แลว้ก็ชว่ยให้เขา้ใจเรื่อง
ความว่างได้ดดีว้ย

(ภาษาคน  -  ภาษาธรรม  , ๒๕๔๘:  – ๓๒ ๓๔)

การเหน็ตามที่เป็นจรงิ
 นกัปรัชญาในประเทศกรีกฝ่ายตะวนัตก พอ้งสมยักับพระพทุธเจ้า 

กม็ีเหมือนกัน  ที่คนๆ



 นั้นเขาสอนวา่ทุกอย่างไหล  เป็นระบบคำสอนอนัหนึ่ง ของคน
 ชื่อฮิลัคคลิตสั กม็ีว่าทุกอย่างไหล.  น่ีก็เรียกว่าอยู่คนละมุมโลกก็ได้ : ...

 แตม่าเห็นเหมือนกันว่าทกุอย่างไหล คือทกุอย่างมีกระแสแหง่การ
เปล่ียนแปลง. ทีนี้เราเปน็ลกูศิษย์ของพระพุทธเจ้า, มองเห็นหรือยังวา่ทุก
อย่างมันไหลนะ่,  คือเหน็อนิจจงันั่นแหละ ถ้าเห็นก็จะรู้สึกวา่ทุกอย่างมนั
เปล่ียน,  เปล่ียนคอืไหล ไมค่งที่. นี้เรยีกวา่เห็นตามท่ีเปน็จริง; ถ้าเห็นวา่

 ทุกอย่างไหลละก็ กไ็ด้เห็นตามที่เป็นจริง.
ทีนี้  การไหลนั้นน่ะ มันเป็นเร่ืองเช่นน้ันเองของมัน. ...เปน็เรื่องเช่น

  นั้นเองของสิ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลง ปรุงแต่ง หรือสังขาร, นี่เรียกว่าเช่นนัน้
เอง; …  กม็ีคำวา่  ตถตา ตถตาแปลว่าเช่นนัน้เอง. ถ้าเราเห็นความไหล

 ของทุกส่ิง ก็จะเห็นความเป็นเช่นนัน้เองของทกุสิ่ง. ...สขุก็เปน็กระแส
แห่งการเปล่ียนแปลง, ทุกข์ก็เปน็กระแสแห่งการเปล่ียนแปลง; กเ็ลยไมม่ี

   ตา่งกันระหวา่งทกุข์กบัสขุ ในสว่นลกึ ในส่วนแท้จริง ในส่วนข้างใน. ...
...  ถ้าเห็นลึกจะเหน็สิ่งเดยีว คือความเป็นเช่นน้ันเองในทุกส่ิง
ทุกอย่าง. ในรูปธรรม

 กเ็หน็อย่างนั้น ในนามธรรมกเ็หน็อย่างน้ัน,   ในบุญ กุศล กเ็หน็อย่างน้ัน, 
ในบาปในอกุศลกเ็หน็อย่างนัน้,  ในอัพยากฤตก็เห็นอย่างนั้น : เหน็ความ
เปน็เชน่นั้นอง; …ไมม่ีอะไรนอกจากเช่นน้ันเอง; เลยไมม่ีอะไรที่จะมา

    แบง่แยกให้เรารกัสิ่งนั้น เกลียดส่ิงนี้ ต้องการสิ่งโน้น กลวัส่ิงน้ี ซึ่งมนัเปน็
 เรื่องยุ่งไปหมด เพราะความโง่ของตวัเองไม่เห็นตามท่ีเปน็จริง. คอืเหน็

ของจริงที่สุดที่มอียู่ในทุกส่ิงคือความเปน็เช่นน้ันเอง; เรียกว่าเห็นตามที่
 เปน็จรงิ  เรียกว่า  – ยถาภูตํ ตามที่เป็นจริง, “ ” ยถาภูตํ ได้ยนิบอ่ยๆ. แล้ว

 เปน็เชน่นั้นเองคอื   ตถตา อวิตถตา อนัญญถตา  เหล่านี้ เรยีกว่าเช่นนัน้
  เอง ไมผ่ิดไปจากความเป็นอย่างนั้น ไมเ่ป็นไปโดยประการอ่ืน. ถ้าถาม

ว่าเหน็อย่างไร? เหน็ธรรมชาติอย่างไร? กเ็หน็เช่นน้ันเองกไ็ด้, เหน็ตาม
ที่เป็นจรงิกไ็ด้; มนัเรื่องเดียวกันแหละ. …

...  ทนีี้จะตั้งปญัหาต่อไปวา่ จะมีผลอย่างไร? ถ้าเราเหน็ธรรมชาติ
ทั้งหลายทั้งปวงตามที่

 เปน็จรงิว่ามันมีอย่างนั้นเอง หรอืมไีหลเรื่อย; เหน็อย่างนี้จะมีผลอย่างไร?  
ผลอยา่งน้ีไมใ่ชผ่ลกรรมนะ, มนัเป็นปฏกิิรยิาที่เกดิมาจากการเห็นนะ, 

 การเหน็ด้วยญาณทัสสนะน้ี จะไมจ่ัดว่าเป็นกรรม, เปน็กริิยาอันหนึง่ 
แลว้มีปฏิกริิยาเกิดข้ึนมาจากการเห็นนัน้.  เห็นตามที่เป็นจริงแล้ว จะเกดิ

 –  – ผลข้ึนมาเปน็ความปล่อย วาง เฉย.   กอ่นน้ีไมป่ลอ่ย ไมว่าง ไม่เฉย; 
 จะเอาทั้งหมด เอาเป็นตัวกูของกูอย่างไรอย่างหนึ่ง. ทีนี้พอเหน็

 ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจรงิ แลว้มันก็จะปล่อย  สิ่งที่ยึดอยู่ วาง
 เสยี แล้วก็เฉยในทุกส่ิง, กห็ลดุจากทกุสิ่ง; แล้วเมื่อนั้นแหละจะนิพพาน 

… จะปรินพิพาน



  ฉะน้ัน ที่พูดน้ีกเ็พื่อขอใหดู้ว่า มันมีประโยชนอ์ยา่งไร? การเห็น
 ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจรงิ ว่ามันเป็นสักแตว่า่ธรรมชาติ 

 เชน่นั้นเอง ไหลเร่ือยนี้, ถ้าเห็นอยา่งนี้แล้วมันจะมีประโยชนอ์ะไร? มนั
จะมปีระโยชนถ์งึขนาดสร้างพระนพิพานข้ึนมาที่นี่และเด๋ียวน้ี และเปน็

  – นพิพานจรงิ รู้สึกอยู่กับจิต นี้เป็นสันทฏิฐโิก เป็นของจริง, แลว้ก็ไม่
จำกัดเวลา   มนัที่นี่และเด๋ียวน้ี คอืเมื่อมนัไมม่ีอปุาทาน น่ีก็เป็น  –อกาลิโก  
มนัไมจ่ำกดัเวลา,  แล้วอาการอยา่งน้ีมนัก็เป็น  ปัจจตัตัง เวทติพัโพ 

 –  วิญญูหิ ไอค้นทีรู่้นั้นมันก็รู้ได้เฉพาะตน ประจกัษแ์ก่ใจของตน; อย่างนี้
จะ  เปน็ธรรมะจรงิเป็นของจรงิ    เพราะเป็น สนทฺิฏฺฐโิก อกาลิโก ปจฺจตฺตํ 

 เวทติพโฺพ วิญญฺูหิ.
(ธรรมะคือเร่ืองของธรรมชาติ, ๒๕๔๖:  – ๒๔๖ ๒๖๐)

ตายเสียกอ่นตาย
  “ ” ทีนี้ เราอยากจะพดูกนัเรื่อง ตายเสียกอ่นตาย ซ่ึงเป็นสมบตัิของ

   มนุษย์ภาคใต้ สรา้งขึ้น ประดิษฐ์ข้ึน เป็นที่สรุปรวมของพระพทุธศาสนา
ทั้งหมด   วา่ สอนใหต้ายเสยีกอ่นตาย ใหรู้้จกัตายเสียก่อนตายเทา่นัน้เอง 
ไมต่้องอธิบายอะไรอีก.  ถา้ทำได้มันก็จะให้ผล แลว้ก็รู้จักประโยชน์ของ

 มนัทันที ว่าคนท่ีเปน็อยู่อย่างตายแล้วนี้จะเป็นอย่างไร, จะมีประโยชน์
อย่างไร; …นี่เป็นสำนวนโวหาร

 “ ”  คำวา่ ตายเสียก่อนตาย เป็นโวหาร negative เหมือนโวหารท่ี
 พระพุทธเจ้าทรงใช้อยู่มากท่ีสดุ ที่เกีย่วกับนิพพาน เชน่พุทธภาษิตที่มี

 ชื่อมากเป็น   อตฺถิ ภิกขฺเว ตทายตนํ...เป็นพุทธภาษติยืดยาวแล้วก็ล้วนแต่
 มคีำว่า ไม่-ไม่-ไม่-ไม-่   ไม่ ทั้งน้ัน ไม่หมดเลย. ในบรรดาที่มนุษย์รู้จักกัน

    อยู่แลว้น้ี ทรงปฏเิสธหมดว่า ไม่ ไม่ ไม่; แลว้ก็ทิ้งไวใ้หห้าเอาเองวา่
คอือะไร.  เม่ือไม่ๆๆ ทุกอย่างตามที่มนุษย์รู้จักและทำกันอยู่น้ี; ถ้าปฏเิสธ

 ออกไปได้หมดจรงิๆ มันก็จะเหลืออยู่แต่สิ่งที่พระองค์ต้องการจะพดูแล้ว
ใหพ้บส่ิงน้ันโดยวธิีที่ปดัทกุสิ่งออกไปเสียก่อน; นี่เป็นวธิีเป็นหลักการ
หรอืเปน็วิธกีารที่พูดเร่ืองนพิพาน; เพราะฉะน้ันคำว่านิพพานจงึชี้ไปยงั

 ความหมายที่อยู่ในรูปของ negative เปน็ประจำ.
คำวา่นพิพานเขาพดูวา่คือที่สุดแหง่ความทุกข์ พูดวา่ดับสนทิไมม่ี

อะไรเหลือ,    พูดวา่ไปหมดจากโลก หรือเหนือโลก ไม่เกี่ยวกบัโลก ไม่
 ใช่ตัวตน ว่างเปลา่;  ซึ่งเป็นรูป negative  หมดดังน้ี ผู้ฟังกม็าหาเอาเองว่า

 เมื่อเปน็อย่างน้ีแลว้จะได้อะไร มันก็มีผล; ไม่ใช่ว่างไปเฉยๆ. หลังจาก
การเขา้ถึงส่ิงน้ีแลว้มันจะมีผลตกแก่จิตใจอย่างไร?  ผลนี้เป็น positive 

   เพราะมันเปน็เรื่องได้ เป็นเรือ่งกลับมา เป็นเรื่องเอาได้ เป็นผลได.้ ตาย
 ใหเ้สร็จเสียกอ่นตายน้ี คอืการเปน็อยู่ด้วยจิตว่าง. คณุลองตายเสียก่อน

  ตาย ตายอยู่ตลอดเวลา น่ันคือการเป็นอยู่ดว้ยจิตวา่ง. “ ” ตาย คอืไม่มีตัวกู-
 ของกู  เรียกว่าจติไม่ไดย้ึดถืออะไรอยู่ เรียกว่าจติวา่ง; แล้วขอย้ำขอเตือน

  เสมอว่า อย่าเอาไปปนกับว่างอนัธพาลของพวกอันธพาล ซ่ึงมอียู่



หลายแขนง. ตอ้งวา่งตามแบบของพระพทุธเจ้า หรือตามแบบของพระ
  “พุทธศาสนา ทีม่ีหลกัว่า เธอจงมสีติมองเหน็โลกโดยความเป็นของวา่ง 

”อยู่ทุกเมื่อเถดิ ;  เห็นโลกทั้งหมดโดยความเปน็ของว่างอยู่ทุกเมื่อเถดิ น้ี
 จติไม่ไปม่ันหมายอะไร มันก็ว่างจากความมั่นหมายจากความมคีวามได้ 

  ความเป็น ด้วยความม่ันหมาย อยา่งน้ีเรยีกว่าเป็นอยู่ด้วยจิตวา่ง.
  คำวา่เป็นอยู่น้ีคอืมชีีวิต ฉะนั้นพูดอกีทีกว็า่ มีชีวิตด้วยจิตวา่ง, ให้

ทุกคนมชีวีติด้วยจิตว่าง; นี่เปน็คำพูดที่คนพวกอัธพาลฟังไม่ถกูกเ็ลยมี 
concept  ของตัวเองข้ึนมาใหม่ เปน็เรื่องจิตว่างอย่างอันธพาล. ทีนี้เหน็ว่า

  มนัขัดกันกับที่เขาพดูอยู่ก่อน กเ็ลยถือเอาเป็นเรื่องที่ต้องคดัค้าน ต้อง
  แยง้ หรอืตอ้งล้อเลยีน เพ่ือประโยชนข์องตัว.

 ขอให้สังเกตดูให้ดวีา่ จะ  พูดว่าตายเสยีกอ่นตายกไ็ด้ หรอืพูดว่ามี
 ชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างกไ็ด้ ผลมันเทา่กัน;  น้ีเปน็การทำให้ negative  และ positive 

เปน็อนัเดียวกัน.  พูดวา่ตายเสียก่อนตายเป็น negative, พดูวา่มชีีวิตอยู่ด้วย
 จติวา่งมันก็เปน็ positive ได้:  เพราะว่ายังมีว่างจะแปลเป็น negative  กไ็ด้ จะ

 แปลเป็น positive  กไ็ด้ แต่ว่าเม่ือมีชีวิตอยู่ไมใ่ชค่วามตาย แลว้ก็คน
  บญัญตัิกนั ว่าเปน็ positive  ชีวิตอยู่แบบหนึ่ง น่ีเปน็อยู่ด้วยจิตว่าง. แตแ่ล้วก็

  อย่าลมืว่า พุทธศาสนาหรอืหลักของพระพทุธศาสนา หรือปรัชญาของ
 พุทธศาสนาอะไรกต็าม มีภาวะเป็นอยู่เหนือความเป็น positive  และ negative 

 ดงันั้นในบางคราวจึงพดูอยา่งวธิี negative  แต่บางคราวจึงพดูอย่าง positive 
    แลว้แต่อยากจะพูดกับใคร ที่ไหน เวลาอะไร ด้วยเรื่องอะไร ทีเ่หมาะสม

แกผู่้พูด;  การเปน็อยู่ดว้ยจิตว่างจะแปลเป็น positive   กไ็ด้ จะแปลเป็น negative 
    กไ็ด้ แต่ถา้วา่มชีีวิตอยู่ ไม่ใช่ความตายแล้ว คนก็บญัญตัิว่าเปน็ positive .

(  สญุญตาปริทรรศน์  (  เล่ม๑  )  , ๒๕๑๘: ๓๗๕-๓๗๖)

โลกุตตระ
เรื่องโลกุตตระกค็ือเรื่องความดับสนิทของโลกนั่นเอง; แต่หมาย

ถึงโลกทางจิตใจ,  โลกที่เป็นความทกุข์ หรอืโลกทีเ่ป็นกิเลส; ไม่ใช่โลก
แผน่ดนิ.  ที่พระพทุธเจ้าท่านว่า  เรื่องเก่ียวกับโลกทกุๆ เร่ือง อยู่ในร่าง

 กายที่ยาววาหนึ่งนี้ ทา่นหมายถึงเร่ืองที่เกี่ยวกบัจิตใจ;  “ ” ฉะนั้น โลก จึง
สามารถทีจ่ะอยู่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งที่ยงัเปน็ๆน้ีได้; เราจ  งึมีหวัง หรือ

 ควรจะหวัง วา่เราต้องได้มนัที่นี่และเด๋ียวน้ี.
(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๔๘๙)

  หลกัปฏิบตัเิก่ียวกับโลกุตตระ คือภาวะที่อยู่เหนอืโลกนั้น ต้องที่น่ี
 และเดี๋ยวนี้ มิใช่ต่อตายแล้ว.  “ ”  “ใหถ้อืคำวา่ โลกุตตระ น้ันแปลว่า ภาวะ

”ของจติที่อยู่เหนืออำนาจบบีคัน้ของโลก , ลกัษณะหรอืภาวะของจิตที่อยู่
 เหนอืการบีบคั้นของโลก คือโลกบีบคั้นไมไ่ด้. 

(โอสาเรตัพพธรรม, ๒๕๒๕: ๕๑๐)



วิมตุติ
  ในที่สุดน้ี เราก็ควรรู้จักคำว่า วิมตุติ  หรอื หลดุพ้  น กนัเสยีที; เม่ือ

หลดุพน้แลว้ มันกอ็ยู่เหนอืปญัหาท้ังปวง โดยประการทั้งปวง.
 คำวา่  หลดุ  หรอื ตดิ   นี้ ก็ยืมคำชาวบา้นเดก็ๆ มาใช้อกีนั่นแหละ; 

มนั   เปน็คำของชาวบ้านใช้ เอามาเป็นภาษาธรรม ทางจิตทางวิญญาณ. 
จติไม่ตดิอยู่ในอะไร,  หลดุออกไปได้ เหมือนกบันกหลดุจากบ่วงจาก
เครื่องติดเคร่ืองขัง.

 วิมตุติ  แปลวา่ หลดุพน้; หลดุพน้กเ็พราะว่าไมม่ีความยดึมัน่ถือม่ัน. 
  ความยดึม่ันถือม่ันด้วยอวชิชา อปุาทานนี้ เหมือนกบับ่วง, เหมือนกบัว่า

ยางเหนียว, หรอืทุกอย่างที่มนัทำใหม้ันติดกนัอยู่ที่นั่น; พอสิ่งที่ทำใหต้ิด
ไมม่ีมนัก็หลุด.

กเิลส นั่นแหละเป็นเครือ่งทำใหต้ิด โดยเฉพาะกค็อืสิ่งที่เรยีก
ว่าอปุาทาน. ทบทวนลำดับ  ในปฏิจจสมปุบาทดู ผัสสะ-เวทนา-ตณัหา-
อปุาทาน  นั่นตรงนั้นแหละทีม่ีที่ติด คือเคร่ืองตดิ, แล้วกม็ีการติด.

   ถ้าตรงนั้นไมเ่กิด หรือไม่มี ไม่เกดิอุปาทาน หรือไม่มอีุปาทาน 
    มนักห็ลุด โดยไม่ตอ้งติด คือไม่ตดิ ถ้ามีมนักต็ิด ตดิก็ตอ้งแก้ไขใหห้ลุด 

 อย่างที่พดูกันแล้ว เรื่องอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองทำใหห้ลุด.
(ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข  : (  ระดับมหาวทิยาลัย  )  , ๒๕๒๕: ๓๑๕)

  ท่านจงจำความหมายของคำวา่ วิมตุติ ใหด้ีๆ ; มคีนชอบพดูถึงกัน
 นกั และเอามาล้อเลียนกันอยา่งท่ีไม่เข้าใจความหมาย.  คำว่า วิมุตติ 

  ตอ้งหมายความวา่ หลุดจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวง โดยเฉพาะก็
เปน็ทาสของส่ิงท่ีเรารกั.  แตแ่ม้สิ่งที่เราไม่รกั เรากต็กเปน็ทาสของมัน

 เหมอืนกัน ถ้ากล่าวตามโวหารธรรม: เปน็ทาสตรงที่ต้องไปเกลียดมัน
    นั่นเอง อยู่เฉยๆ ไม่ได้ กอ็ุตส่าห์ไปเกลียดมนั ไปร้อนใจกบัมนั; มนับงัคบั

  เราได้เหมอืนกัน เช่นเดียวกับของที่เรารกั แต่อยู่ในลักษณะคนละอย่าง. 
  ฉะน้ัน คำว่าเปน็ทาสของส่ิงทั้งปวงนั้น ยอ่มหมายถึงท้ังทางทีพ่อใจและ

ไมพ่อใจ.
 ทั้งหมดน้ีแสดงว่า เราหลดุออกจากการเป็นทาสของส่ิงทั้งปวงมา

  เปน็อสิระอยู่ได้ ดว้ยอำนาจของปัญญา พระพุทธเจ้าทา่นจงึได้วางหลกั
   ไว้สั้นๆ ทีสุ่ดว่า ปญฺญาย ปริสชุฌฺติ,  แปลวา่ คนเราบริสุทธ์ิได้ดว้ยปัญญา. 

  พระพุทธเจ้าท่านไมเ่คยตรัสว่าบริสุทธ์ิได้ดว้ยศีล สมาธิ แต่ตรัสวา่
 บริสทุธิ์ได้ด้วยปัญญา เพราะมันทำใหห้ลุดออกมาจากส่ิงทั้งปวง. การ

  ไมห่ลุดออกมาจากส่ิงทัง้ปวง หรอืการเปน็ทาสของส่ิงทัง้ปวงนั้น ไม่
  บริสทุธิ์ คือสกปรก มืดมัวเรา่ร้อน. เมื่อหลดุออกมาจากอำนาจครอบงำ

  ของสิ่งทั้งปวงในโลกน้ีหรือโลกไหนๆ แล้ว กจ็ะมีความบริสทุธิ์สะอาด 



  สวา่งไสวแจ่มแจง้ และสงบเย็นเป็นผลของปญัญา หรอืเป็นลักษณะ
 อาการที่แสดงว่า ปัญญาได้เข้าปฏบิัติหน้าที่ของมนัถงึที่สุดแล้ว. 

(  ตลุาการิกธรรม  (  เล่ม๑  ), ๒๕๑๗: ๙๐)

โลกจิตประภสัสร
ไมม่ีโลกไหนจะดเีท่ากับโลกจิตประภสัสร; ถ้าอยากจะให้ฉนัชวน 
ฉนักช็กัชวนว่าไป

 อยู่ “ ”โลกประภัสสร  คอืโลกท่ีมีจิตวา่งจากการรบกวนของกิเลส เป็น
  ประภัสสร สว่างไสว รุ่งเรอืงอยู่ตามธรรมชาตขิองจิตนั้น, เป็นโลกที่

  – พระพุทธเจ้าท่านแนะไว้ว่า โลก โดยธรรมชาติแลว้จิตนี้ประภัสสร 
 แลว้มันเศร้าหมองตอ่เมือ่กเิลสเข้ามา แลว้มันไม่เศรา้หมองเม่ือกิเลสไม่

เข้ามา,  ผู้ใดรู้เห็นเรื่องนี้ตามที่เป็นจริง ผู้น้ันสามารถจะเจริญจิตของตน 
 ใหเ้ป็นจติที่เจรญิ สำหรับจะอยู่ในโลกที่มีจติประภัสสร; ทีนี้ผู้ใดมันไม่รู้ 

 มนัไมรู่้ว่าจิตตามธรรมชาติประภสัสร แล้วข้ึนอยู่กับวา่กเิลสมาหรอืไม่
  มา ไอ้คนเหลา่น้ันมนักไ็ม่สนใจจะฝึกจิต คอืคนทั่วไปน่ะไมส่นใจที่จะ

   ฝกึจติ ให้เป็นจิตประภสัสร เพราะมนัไมรู่้ว่าจิตนี้มันประภัสสร หรือว่า
มนัจะไมป่ระภัสสรกแ็ล้วแตเ่หตุแล้วแตป่ัจจยั.

แลว้  พระพุทธเจ้าทา่นได้สอนวิธทีี่จะขจัดกเิลสออกไปเสีย ให้
กเิลสออกไปเสีย   จากจิต เขาเรียกวา่อบรมจิต อบรมจติ, อบรมจิตจนจิต

 นั้นไมต่้อนรบักเิลสอกีตอ่ไป จนจิตน้ันไม่เปน็ที่ต้ังแห่งกิเลสอีกต่อไป; ที
นี้กิเลสกเ็กิดขึ้นในจิตนั้นไม่ได้,  จติน้ันกจ็ะมีแตค่วามประภสัสร ความ

   เปน็ประภัสสรน้ันก็ตายตัว ไมเ่ปลีย่น ไมเ่ศรา้หมองได้ คนน้ันหรือจิต
นั้นก็เป็นพระอรหนัตไ์ป.

...    ทนีี้เรายังไม่เปน็พระอรหันต์ ยงัไมก่ลา้อวดดี อวดเกง่ ถงึว่าจะ
เปน็พระอรหันต์;    แตเ่รากพ็ยายามที่จะรู้ ที่จะเข้าถึง ที่จะอยู่ด้วย ที่จะเข้า
ไป,  เรียกว่า เดินตามรอยพระอรหันต์,  พูดใหช้ัดก็ว่า เราพยายามที่จะอยู่
ในโลกแห่งจิตประภสัสร;  คอืเราจะมีชีวิตอยู่ชนิดที่จิตเกล้ียง จิตเกลีย้ง

 จากไอส้ิ่งเศร้าหมอง คอืจิตประภสัสรนั่นเอง.   ฉะน้ัน ถ้าวันหน่ึงๆ เราเข้า
 ไปอยู่ในโลกแหง่จิตประภัสสรได้สกัคร่ึงชั่วโมงกย็ังดี จะวิเศษ; ไปชมิรส

   ของพระนพิพาน เป็นคราวๆ ยงัดี ...   แตถ่า้เราพยายามๆๆ ให้ถึงที่สุด มัน
 กเ็ปลีย่นแปลงจนถงึกบัว่า มนัไมอ่าจจะเกิดกิเลส;  ก็มสีตสิมบรูณท์ีต่า หู 

    จมูก ล้ิน กาย ใจ ทกุคราวที่มนัรบัอารมณ์, สติมันเข้าไปควบคุมเสียทุกที 
  ทุกคราว ทุกเวลา กไ็ม่เกดิกเิลสข้ึนมา,  จิตกเ็ป็นประภัสสรได้มาก ได้มาก 

ได้มาก.
(ธรรมะคือเร่ืองของธรรมชาติ, ๒๕๔๖:  – ๒๘๑ ๒๘๒)

ไกวัลยธรรม



 สิ่งที่เรยีกวา่ “ ”ทั้งหมด   เรยีกวา่ “ ”ไกวัลย์   รวมไปถงึ สิ่งที่มี
 ประโยชน์ ไม่มีประโยชน ์และมใิช่ไมม่ีประโยชน์. แมแ้ต่พระนพิพาน ก็

 มชีื่อเรยีกว่า เกวล  หรอื ไกวลัย์   ซ่ึงตามตัวหนังสือ แปลว่า สิ่งทั้งหมด
ทั้งส้ิน.

    สิ่งที่เรยีกวา่ ไกวัลย์ นั้น อยู่เหนอื สงัขยา  กลา่วคือ การนบั, มใิช่
  สงัขยาที่อยู่เหนือหน้าขนม ชือ่มนัพอ้งกัน แต่ว่าความหมายมันผิดกัน 

สงัขยา  แปลว่า การนบั  คือการนับให้รู้วา่เทา่ไร หรือแม้แต่การคำนวณ
   ใหรู้้ว่าเท่าไร หรอือยา่งไร กร็วมอยู่ในคำวา่ สงัขยา  ดว้ยเหมือนกนั และ

เปน็  สงัขยาแห่งการนับ มิใช่สงัขยาหนา้ขนม.
ไกวลัย์  มคีวามหมายวา่ เหนอื  คณุค่า เหนือการตีราคา คอืเป็น 

 อนัคฆะ  จึงมีความหมายว่า เหนือส่ิงทั้งหมด  หรอื ทุกส่ิง อย่างไมม่ีท่ี
สิ้นสดุ.

ไกวลัย์  หมายถงึ  สิ่งที่มคีวามงามถึงที่สุด อยู่เหนอืความบริสทุธิ์ 
     เหนอืความบริบูรณ์ เหนอืความเปน็ ต้น กลาง ปลาย  คือ อยู่เหนือความ

 มกีารบัญญตัิ นั่นเอง.
ไกวลัย์  หมายถงึ ความสมบูรณ์  ทั้งโดยพยัญชนะ โดยอรรถะ 

และความมปีระโยชน์  ซึ่งหมายถึง ทางหนังสือ  หรอื  ทางภาษา อยู่ใน
ฐานะเปน็สิ่งสงูสดุ.

ไกวลัย์ อยู่เหนอืกาลเวลา  หรือ  นอกกาลเวลา ไม่สมมติ หรือ
บญัญตัิได้   ในเร่ืองอันเกี่ยวกบักาลเวลา ดังน้ัน จึงอยู่นอกเหนอืกจิกรรม 

 “ ”และอำนาจแห่งกิจกรรมของ พระเป็นเจ้า  ที่กล่าวอย่างปุคคลาธษิฐาน 
คอืมใิช่กฏของธรรมชาติ.

ไกวลัย์ อยู่เหนอืความศักด์ิสทิธ์ิ  ของสิ่งที่เรยีกวา่ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
  เพราะเหตวุา่มนัเป็นเสียทุกอยา่ง ไม่ยกเวน้อะไร เลยไม่มคีวามหมาย

 ของคำวา่ สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ.
 ไกวลัย์ อยู่เหนอืบญัญตัิทางมิติ(dimension)  ที่ใชก้ันอยูใ่นโลก เช่น 

      คำวา่ การมา การไป การถึง การจุติ การอุบตับิังเกิด ซ่ึงเรียกโดยภาษา
 บาลีว่า     อาคติ คติ ฐิติ จุติ อปุปตตฺิ  ซ่ึงจะรวมเรยีกไดว้า่  ความวา่ง จากมิติ

ใดใด  โดยสรุปแล้ว   เป็นการไม่ตั้งอยู่ เปน็การไมเ่ป็นไป และมใิช่อารมณ์ 
หรอื ความมอีารมณ์.

  ไกวลัย์ เปน็สิ่งที่มไีวพู้ดกันในทุกๆ ศาสนา  ที่อ้างตัวเองว่า มสีิ่งสูง
สดุเหนือส่ิงทั้งปวง  จนไม่มีอะไรจะเปรยีบเทียบกันได้ เพราะมนัหมายถึง 
ทุกส่ิงไม่ยกเวน้อะไร.

(ไกวลัยธรรม, ๒๕๔๖: (๑) - (๒))

  ท่านทั้งหลายจะตอ้งทบทวนดู ว่าเราได้กล่าวถึงสิ่งๆ นีม้าแลว้
อย่างไรบา้ง?  เชน่ว่า  เป็นส่ิงทีม่ีอยู่กอ่นส่ิงทัง้ปวง แต่กม็ิไดม้ีอยู่อย่างส่ิง

 ทั้งปวง น่ีกเ็ป็นส่ิงที่เข้าใจยาก.  ถ้ามนัมอียู่เหมือนกบัสิ่งทั้งปวง มันก็มอียู่
กอ่นส่ิงทั้งปวงไมไ่ด้;  พูดแล้วเหมอืนกับเลน่ตลก แตว่า่ความจรงิมนัก็
เปน็อย่างน้ัน.   เม่ือส่ิงที่มีอยู่กอ่นส่ิงใดๆ ทั้งหมดนั้น มนัจะมีความเป็นอยู่

 เหมอืนกับส่ิงทั้งปวงในทหีลังน้ัน มันไม่ได.้ ถ้าจะเรยีกส่ิงทีม่ีอยู่กอ่นส่ิง



 “ ”ทั้งปวงวา่ พระเจ้า : พระเจ้ากม็ิไดเ้หมือนสิ่งทั้งปวง. หรือจะเรียกสิ่งที่มี
 “ ”อยู่กอ่นส่ิงทั้งปวงว่า ไกวลัยธรรม :  ไกวัลยธรรมก็มไิด้มคีวามมีอยู่ ที่

เหมอืนกับมีอยู่ของสิ่งทั้งปวง; ดงัน้ีเปน็ต้น.
  ในครั้งตอ่มาได้กล่าวถึง ลักษณะที่ชี้ให้เหน็ไกวัลยธรรม ในฐานะ
    ที่เป็นกฎแห่งสามญัญลักษณะ คอืความเป็นอนจิจัง ทกุขัง อนัตตา ของ

สิ่งทั้งปวงบ้าง, และได้กล่าวถึง  ไกวลัยธรรม ในฐานะที่เป็นกฎ
 แห่งอิทัปปัจจยตา   คอืความที่เม่ือมีสิ่งน้ีๆ เป็นปัจจัย ส่ิงๆนี้ย่อมเกดิข้ึน; 

  คอืว่า เมื่อสิ่งนี้มอียู่ ส่ิงน้ียอ่มเกิดขึน้.  เมื่อสิ่งนี้ไม่ไดม้ีอยู่ สิ่งนี้ย่อมไมไ่ด้
 เกดิข้ึน ซ่ึงหมายถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้มีส่ิงทั้งปวงออกไปเป็นลำดบั.

  ในครั้งที่แลว้มานี้ ได้กล่าวถงึไกวลัยธรรม ในฐานะที่เป็นกฎแหง่
     จตุราริยสัจจ์ คือ ความจริงอันประเสริฐท้ัง ๔ ประการ ซ่ึงเปน็กฎเรื่อง

 ความเกดิข้ึนแหง่ทุกข์ และความดับไม่เหลอืแห่งทกุข์; ดงันั้นสิ่งที่เรยีกวา่ 
“ ” ไกวลัยธรรม ซ่ึงไมเ่หมือนสิ่งทั้งปวง, กม็คีวามเป็นของธรรมน้ีโดย
เฉพาะ;  …แตว่า่ธรรมน้ีในฐานะที่เป็นกฎ ย่อมจะมอียู่ในสิ่งท้ังปวง

  ในร่างกายของคนเรานี้ ท่ีเปน็รปูธรรมกม็ีอยู่หลายอย่าง จะแยก
  ออกไปให้ละเอยีดเปน็สว่นนอ้ยเท่าไร มันก็มีส่ิงที่เรียกว่า ไกวัลยธรรม 

สงิสถิตอยู่ในส่ิงน้ันๆ;    แมส้่วนทีเ่ป็นนามธรรม คือจติ ความคิด ความนกึ 
   ความรู้สึก มันก็มีส่ิงที่เรียกว่า ไกวัลยธรรม ส่ิงอยู่ในนั้นในฐานะที่เป็นกฎ. 

   เมื่อมนัอยู่ที่เนื้อที่ตัวไปในทุกๆ อณู ปรมาณอูยา่งนี้ มนักค็วรจะรู้สกึกนั
 บา้ง ว่ามันคืออะไร?  “ ” เราไดแ้ต่สวดร้องทอ่งบ่นวา่ สงัขารไมเ่ท่ียง เรา

 กว็า่แต่ปาก ไม่ได้มองเหน็ความไมเ่ทีย่ง.
 ถ้าวา่จะมองเหน็ความไม่เที่ยงของทุกๆสิ่ง ที่มอียู่ในรา่งกายน้ีโดย

      เฉพาะ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง หรอือะไรก็สดุแท้; และวา่แมแ้ต่จะแยกให้
      ละเอยีดออกไป เป็นธาตดุิน น้ำ ลม ไฟ หรือเป็นส่วนน้อยๆ เปน็อณู

   นอ้ยท่ีสุด ที่จะแบง่ไมไ่ด้อีกต่อไป มันกม็ีความไมเ่ท่ียง ปรากฏอยู่ที่นั่น 
  ในทกุๆ ส่วนไป แล้วเราก็ไม่รู้สึก.  เราจงึไมม่ีความรู้สึกต่อไป ในทางที่

 จะใหเ้บ่ือหน่ายให้คลายกำหนดั ให้ไมย่ึดมั่นถือมนั; ในที่สุดก็คือไม่ให้
    รู้จักเกิดกิเลส หรือเกิดความทุกข์ คือไม่มคีวามโลภ ความโกรธ ความ

     หลง ความรกั ความเกลียด ความกลัว อะไรต่างๆ เพราะได้เห็นส่ิงน้ัน
     ตามที่เป็นจรงิ ว่ามันอยู่ในทุกๆ สว่น ทกุๆอณู ทุกๆปรมาณู ที่ประกอบ
  กนัขึน้เป็นคน เป็นสัตว์ เป็นส่ิงของต่างๆ.

  แตท่ีนี้ ต้องการจะพูดเร่ือย จนกว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจ 
 “ ”เข้าไปถึงเน้ือถึงตวัของส่ิงที่เรียกว่า ไกวลัยธรรม , มคีวามเข้าใจซึมซา

บอยู่ในสิ่งนี้ทั่วไปทั้งเนื้อท้ังตัว,  เหมอืนกับวา่ เราเอานำ้มารด, เอานำ้ที่
    เยน็มากๆ มาอาบ มารด รดแล้วรดอีก มันเย็นไปทั้งตัว. นั้นมันเป็นเร่ือง
 เอาน้ำรด รู้สึกจากวัตถุ; เดีย๋วน้ีเราต้องการจะให้มคีวามรู้สกึจากธรรมะ 
   ที่เรยีกว่า ไกวัลยธรรมน้ี ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนกบัว่า มนัเอามาอาบ
 รดอยู่ที่ตัว รู้สึกไปทั้งเนื้อทั้งตัว.

  เราลองคดิดูว่า เรากำลังแชอ่ยู่ในนำ้ เราก็รู้สึกความเย็นไปทั้งตวั 
นั้นเราเข้าใจได้, แตข่อ้ที่  “ ”เราแชอ่ยูใ่นสิ่งที่เรยีกวา่ ไกวัลยธรรม , เรา



  แช่อยู่ทั้งเนื้อทั้งตัว ทุกวันทกุคนื นี้เรากลับรู้ไมไ่ด้.  ถ้าเรารู้สึกได้ เราก็จะ
มองเหน็   ความเป็นอนิจจงั ทุกขัง อนัตตา แลว้จะมองเห็นความ

   เปน็อทิัปปัจจยตา คือ จะเห็นความจรงิ ที่เรยีกว่าจตุรารยิสัจจ์ ดงัที่ได้
อธิบายมาโดยละเอียดแล้วในการบรรยายคร้ังกอ่นๆ. นี้เราก็ไมม่ีความ

  รู้สึก หรือไม่รู้สึกมาก ถึงขนาดที่จะทำให้เกดิการเปล่ียนแปลงข้ึนมาใน
จติใจได้.  ดังน้ันจะต้องขอพูดเร่ืองนี้ต่อไป โดยที่ไม่กลัวว่าใครจะรำคาญ.

 เมื่อเรารูส้ึกในข้อเท็จจรงิที่ว่า  ทั้งเน้ือทั้งตวัของเรา เต็มอยู่ด้วยส่ิง
ที่เรยีกว่า “ ”ไกวัลยธรรม   เราก็อาจจะรู้ได้ตอ่ไปว่า แม้ในโลกทั้งโลก 

  ในสากลจกัรวาล ซ่ึงมนัมอียูส่ักก่ีจักรวาล หรอืกี่หม่ืนโลกธาตุกต็ามใจ 
   มนักม็ีส่ิงท่ีเรียกวา่ ไกวัลยธรรม นี้สิงอยูใ่นสิ่งเหลา่นั้นทั่วไปหมด ทกุ

  หนทกุแห่งและทกุเวลา จนเรียกได้ว่า สากลจักรวาลน้ีมนัก็ถูกอาบรด 
 “ ”ชุ่มแช่อยู่ดว้ยส่ิงที่เรียกว่า ไกวัลยธรรม , ใครมีตายังดีอยู่กม็องเห็น, 

ใครมตีาไมด่ีกม็องไมเ่หน็;  นี้คือไม่มตีาในทางปัญญา หรอืปญัญาจักษุ
  ที่เพยีงพอ น่ีเรียกวา่ไมม่ีตา ก็เลยมองไมเ่หน็.

  ถ้ามองเห็น เราจะรู้สกึเหมอืนกับว่า เรา  นี้กำลังอาบ หรือรดอยู่ 
 “ ” ดว้ยส่ิงที่เรียกว่า พระเจ้า นี่จะดีไหม? หรอื  นา่ตกใจ หรอืนา่เกลียดน่า

ชังอะไร;   เพราะว่าเราทุกคนนี้มนัเป็นอยู่ เหมือนกับว่า เราอาบรดอยู่
 “ ” ดว้ยส่ิงที่เรียกว่า พระเจ้า จะดไีหม? 

ถ้าใครไม่เข้าใจ   ก็หมายความว่า ไม่เข้าใจในคำบรรยายใน ๕ 
คร้ังที่แล้วมาน่ันเอง;   ไม่รู้จักไกวัลยธรรม ในฐานะที่เปน็พระเจ้า คอืเปน็
สิ่งที่มอียู่ก่อนสิ่งใด, เป็นท่ีออกมาแหง่สิ่งทั้งปวง, ครอบงำอยู่ในทีท่ั้งปวง 
อย่างนีเ้ป็นตน้. พระเจ้าที่แท้จริงก็มีความหมายอย่างน้ี; ไม่ใช่พระเจ้า

 อย่างที่คนพวกอ่ืนเขากล่าวๆ กัน. แต่ถ้าจะใหค้วามหมายแกค่ำว่าพระเจา้ 
  เหมอืนกับทีเ่ขาให้ๆ กันอยู่แล้ว นั่นแหละกลับจะมีความจริงทีถ่กูตอ้งอยู่

  ที่พระเจ้าชนดิที่กล่าวนี้ คือ พระเจ้าไกวลัยธรรม เปน็ผู้สรา้งสิ่งท้ังปวงข้ึน, 
ควบคุมส่ิงทัง้ปวงอยู่, แล้วกย็ุบสิ่งท้ังปวงเสียเปน็คราวๆ, เหล่านี้มนักเ็ป็น
ไปตามกฎเกณฑ์ของไกวลัยธรรมทั้งน้ัน.

(ไกวลัยธรรม, ๒๕๔๖: ๒๑๕-๒๑๙)

 ไกวลัยธรรม ในฐานะที่เป็นธรรมชาตแิหง่พุทธภาวะ. 
“ ”ธรรมชาติแหง่พุทธภาวะ   คงจะเป็นท่ีแปลกหู สำหรับบางท่าน

กไ็ด้. ที่จริงก็มคีวามหมายชดัเจนอยู่แลว้; หมายความวา่ธรรมชาติอนั
 หนึ่ง ซ่ึงทำสตัว์ให้เข้าถึงพุทธภาวะ,  และมีอยู่ในที่ทกุหนทกุแห่ง ในเวลา

  ทุกยุคทุกกาล ในฐานะที่เรยีกวา่เป็น ไกวัลยธรรม  หรือไกวัลยตา ก็ได้
เหมอืนกัน.

 ถ้าจะกลา่วให้เข้าใจเป็นการล่วงหนา้ไวท้กี่อนกว็า่ ทกุอย่างได้
 วิวัฒนาการข้ึนมา จนกระทั่งเป็นส่ิงที่มีชีวิต,  แลว้ส่ิงทีม่ีชวีตินั้น จะ

วิวัฒนาการต่อไปจนถึงระยะสดุทา้ย คอืถึงความเป็นพุทธะ; หมายความ
 ว่ารู้หรอืตื่น หรอืเบกิบานเต็มที่,  ถ้าจะเปรียบเหมือนอปุมาก็ว่า มันถึงจุด



ที่เบิกบานเต็มที่;    อยา่งกับตน้ไมม้ีดอก เรากเ็หน็ว่า ดอกของมันน้ัน ทแีรก
   กด็ูไมอ่อกว่าดอกไม้ จนกระท่ังมนัเจรญิเตบิโตเร่ือยๆ ไป ดูเป็นดอกไม้ 

 แลว้ก็ตูม แล้วกบ็านถึงที่สุด.
 ข้อน้ีมุ่งหมายไปยงัข้อที่วา่ มันตอ้งเบิกบาน, มนัต้องบาน; ถ้าไม่มี

 อะไรมาขัดขวางทำลายเสีย มันก็บานได้เร็ว;  ถ้าไมอ่ย่างนั้น มันก็ต้องช้า.
 ข้อน้ีเปน็การยืนยันว่า  ทกุอย่างจะววิฒันาการไป จนกระทั่งถึงวา

 ระสุดท้าย คือความเปน็พทุธะ.  “ ”  บางทกี็จะใช้คำวา่ พุทธะ เฉยๆ ไมต่้อง
ใช้คำวา่พระพทุธเจ้ากไ็ด้; แตก่็เป็นการเบกิบานด้วยความรู้เหมอืนกัน 

 คอืรู้ถึงที่สดุว่า ความทุกข์ได้หมดไปแล้ว,  หรอืว่า ชาตินี้มันเป็นชาตสิุด
ท้ายแล้วความเกิดมิได้มี;  อย่างนีเ้รียกวา่ เบิกบานถึงที่สุด,

ธรรมชาติที่จะทำใหส้ิ่งที่มีชีวิตเจริญข้ึนมา จนถึงลักษณะอย่างน้ี
  ในที่สุดน้ัน เราเรยีกวา่ ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะบา้ง, ธรรมชาติ

แห่งพทุธภาวะบา้ง.  ที่เรียกว่าธรรมชาติ กเ็พราะมนัมอียู่แล้ว, มอียู่เอง
โดยธรรมชาติ,  หรอืจะเรยีกวา่ ธรรมชาติที่เป็นเชือ้แห่งความเป็นพุทธะ 

 มอียู่แล้ว ในส่ิงที่มีชีวิตกม็ีเชื้ออันน้ีอยู่แลว้.  ฉะนั้น สิ่งที่มชีวีติจักต้อง
 เจริญไป ในทางที่จะถึงความเป็นพุทธะ. 

 “ ”   สำหรับคำว่า ไกวัลยตา น้ัน มีความหมายแตเ่พียงว่า ความที่มนั
เปน็อย่างน้ัน.  “ ” ถา้พดูว่า ไกวัลยธรรม ก็หมายถงึสิ่งที่เป็นอยา่งน้ัน, ถ้า

 ไกวลัยตา ก็หมายความถึงความที่มนัเป็นอยา่งน้ัน. ความทีม่ันเป็น
อย่างนัน้;  คอืเป็นส่ิงเดียวทั้งหมด มีอยู่ในส่ิงทั้งปวงตลอดเวลานั่นแหละ. 

  เราจะมองดูกันได้หลายแง่ และที่สำคัญที่สดุสำหรับพุทธบริษทัน้ี กแ็ง่ที่ว่า 
 มนัเปน็ธรรมชาติที่อาจจะเจรญิรุ่งเรือง วิวัฒนาการไปถึงความเป็นพทุธะ 

ในระดบัสูงสุดหรือเต็มที่ได.้
  อย่าไดน้อนใจ หรือว่าทอดอาลัยเสียว่า เราไมไ่ด้มีอะไรที่สร้าง

 มาเพยีงพอ ทีจ่ะเป็นพุทธะ.  ใหม้ีความคิดเสียใหม่ว่า สิ่งน้ีเป็น
  ไกวลัยธรรม มอียู่ตลอดเวลา ในที่ทกุสิ่ง;  หากแต่ว่ายังไม่ได้เจริญ คือ

ไมไ่ด้วิวัฒนาการข้ึนมา,  แลว้เรากม็าเป็นถงึขนาด เปน็มนุษย์อยา่งน้ีแลว้ 
เรยีกวา่มันภาคปลาย, หรอืว่าใกลต้่อจดุสูงสุดเต็มีแล้ว; คอืว่าเราไมใ่ชย่ัง

   เปน็เพยีงก้อนหิน ก้อนดนิ หรอืกรวดทราย หรอือะไรทำนองน้ัน. มนั
  เปน็ธาตุที่ประชุมปรงุแตง่กนัขึน้มาแล้วอย่างน้ี ถึงขนาดนี้ แล้วกม็ีเชื้อที่

  จะใหเ้ป็นพระพุทธเจา้ หรือเป็นพุทธะนั่นใส่มาแล้วเสร็จ แตว่า่มองไม่
เห็นเอง.

(ไกวลัยธรรม, ๒๕๔๖: ๒๔๕-๒๕๗)

ปรมตัถสภาวธรรม
สภาวธรรม   กค็ือ ธรรมที่มนัเปน็ไปเอง เปน็อยู่เอง, เปน็ธรรมทั้ง

ปวงที่เป็นเองไปตามธรรมชาติ; ปรมตัถ  แปลวา่ มอีรรถอนัลกึซ้ึง. คำวา่ 
ปรมตัถสภาวธรรม  ก็คอื เรื่องของธรรมชาติที่มีความหมายอันลึกซ้ึง. นี่

  คอื ความหมายของคำ



(ปรมตัถสภาวธรรม, ๒๕๑๘: ๔)

     คำวา่ ปรมัตถะ น่ีกแ็ปลว่า มีอตัถ์อนัลกึซ้ึง อันสูงสุด หรืออยา่งยิ่ง; 
 เมื่อพูดถึงลักษณะอาการ กส็ูงสุดอย่างยิ่ง, พูดถึงประโยชนก์็สงูสดุอยา่ง

 ยิ่ง แลว้แต่ว่าจะมองกันในแง่ไหนก็เปน็เรื่องสูงสุดอย่างยิง่; เรยีกวา่
   ปรมตัถสภาวะ คือเป็นสภาพตามที่เป็นอยู่เอง และเป็นอยู่จริง ตาม

ธรรมชาติในส่วนที่ลึก. เด๋ียวนี้  เราไม่คอ่ยจะทราบถงึสว่นที่ลึก ก็เพราะ
ไปคิดเสียวา่ไม่ค่อยจะจำเป็น. ความจำเป็นมันอยู่ท่ีว่าจะทำอยา่งไรกัน
กอ่นกับส่ิงเหล่านั้น.  จะยกตัวอยา่งใหเ้ห็นง่ายๆ ว่าเรามรี่างกายและจติใจ 

  เราก็ใช้ร่างกาย หรอืจิตใจของเราน้ีใหท้ำน่ันทำนี่ เป็นไปอย่างนั้น 
 อย่างนี้ โดยทีเ่กือบจะไม่รู้เรื่องปรมัตถ์ของร่างกายและจติใจเลย. ตอ้ง

ขออภยัที่จะยกตัวอย่างด้วยสตัว์เดรจัฉานอกีตามเคย:-
   จงมองดูที่สัตว์เดรัจฉานมันเกิดข้ึนมา มนัเจรญิเตบิโต มันกิน มัน

  วิ่ง มันทำทกุอย่างเป็นไปตามธรรมชาติโดยที่มนัไมต่้องรู้ วา่รา่งกายน้ี
ประกอบด้วยอะไร, จติใจนี้ประกอบด้วยอะไร, หรอืโดยละเอียดถ่ียิบข้ึน

   ไป ท่ีเรยีกวา่ปรมัตถธรรม หรือปรมัตถสภาวะ ปรมตัถลักษณะ; สตัว์
เดรัจฉานเปน็อย่างนี้.  คนเรากเ็หมือนกนัอกี  พอเกดิมาแล้ว กท็ำอะไรไป 
ตามที่ความรู้สึกต้องการใหท้ำ   ให้กนิ ให้เลน่ ใหท้ำอะไรอย่างที่มนุษย์

  ธรรมดาเขาทำกัน โดยที่ไม่ตอ้งรู้ว่า ร่างกายหรอืจติใจนี่ประกอบอยู่
ดว้ยอะไรท่ีเปน็สว่นลึกซ้ึง; คนเราจึงไมค่่อยรู้จักสว่นที่เป็นปรมัตถสภาวะ.

 ปญัหาก็มบี้างวา่ เราควรจะรู้จกัหรอืจะไมรู่้จกักนัดี, หรือถ้าจะ
รู้จักก็ควรจะรู้จักสักเท่าไร. สำหรับ  พุทธบริษัทเรา ถือกันวา่ควรจะ
รู้จักปรมัตถสภาวธรรมตามสมควร.

(ปรมัตถสภาวธรรม, ๒๕๑๘: ๑๖๔-๑๖๕)

เราจึงเข้าใจคำว่าปรมตัถสภาวธรรมได้มากขึ้น; เพราะมองลึกข้ึน
   ไปทุกที จนไมใ่ชส่ัตว์บุคคล ตัวตน เป็นสักว่าธาตุ, เป็นสักว่าอายตนะ 

เปน็สักว่าขันธ์, เปน็สักว่าเหตปุัจจยัซ่ึงปรงุแตง่กนัข้ึนมาเป็นความทุกข์. 
   ถ้าผู้ใดเหน็อยู่อย่างน้ีตลอดเวลา กเ็รียกว่าเห็นความจรงิ ของจริง ที่เหน็

 ยาก หรือลกึซึง้อยู่ตลอดเวลา; นี่ก็ทำให้ไมเ่ที่ยวยึดม่ันถือมั่นน่ันน่ีจน
    เกดิความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ประโยชนเ์ป็นอย่างนี้, 

 ลกัษณะของปรมัตถก์็คือ ให้เห็นจรงิยิ่งขึน้ไปทุกที.
   อย่างเราเอาโอ่งมาลูกหน่ึง ก็ดวูา่มันเป็นโอง่ อย่างนี้เรียกว่า เห็น

เท่าที่ตาเหน็.   แตถ่า้เอามาดจูนถงึรู้วา่ โอ่งน้ีประกอบดว้ยดิน ซ่ึงเมื่อก่อน
  เปน็ดินที่ในทุ่งนา เขาเอามาทำอย่างนั้นอย่างน้ี ตบแต่งจนป้ันเป็นรูป

  โอ่งได้ แล้วไปเผาไฟ ก็ทำมาในลักษณะที่เห็นอยู่ทีเ่ราเรยีกวา่โอง่. ถ้า
 เห็นโอง่ ก็เห็นของผิวเผินธรรมดา; ถ้าเหน็ธาตุดินเห็นเหตุปัจจัยที่ทำการ

เปล่ียนแปลง  ดนินั้น จนมาเป็นรูปโอ่งที่อยู่ตรงนี้; นี่คอืเห็นในแง่



ของปรมตัถสภาวธรรม, เหน็ในแงป่รมัตถ์น่ีฉลาดกว่า, ทำอะไรได้เกี่ยว
กบัโอ่งลูกน้ันดีกวา่ก็ได้.   แม้แตจ่ะแก้ไข จะซอ่มแซม จะทำอะไรก็ทำได้
ดกีว่า;  และจะไม่ดีใจ ไม่เสยีใจแมว้า่โอ่งจะต้องแตกออกไปอย่างนี้. 

  การเหน็สภาวธรรมในช้ันปรมัตถ์นั้น ก็คือเห็นความจรงิ ที่จะทำ
ใหเ้ราไมย่ึดมั่นถือมั่น;  ถ้าไม่เห็นปรมัตถสภาวธรรมแลว้ ก็พร้อมจะยึด

  มั่นไปเสียทุกส่ิงทกุอย่าง น่ีว่ากันโดยประโยชน์ เป็นอย่างนี้.
(ปรมตัถสภาวธรรม, ๒๕๑๘: ๒๓๒)

อตัมมยตา
เอา้    ถา้ถูกบังคับใหต้้องแปลเป็นไทย ถ้าบังคับให้แปลเป็นไทย มัน

กต็้องแปลไปตามแนวของตัวบาลนีะ; ไมส่ำเรจ็มาจากส่ิงนัน้ ‘ ’ อะ แปลว่า 
‘ ’ไม่ , ‘ ’  ‘ ’ตงั แปลว่า นัน้ , ‘ ’  ‘ ’ มยตา แปลว่า สำเร็จมา : ความทีส่ำเรจ็มา
จากสิ่งนั้นก็หามิได้...   อยา่งนี้ใครฟงัถูกบ้างละ่ ภาษาอะไรก็ไมรู่้ ภาษา
ไทยอะไรก็ไม่รู้

 ทีนี้ดูว่าความหมายทั้งหมดแล้วมาปรงุขึน้เป็นคำพูดใหม่ๆ ก็จะได้
 คำวา่ ภาวะท่ีอยู่เหนอืการปรุงแต่ง..ภาวะของจิตที่อยู่เหนอืการปรุงแต่ง..

นี่คือ...อตัมมยตา
 ไมว่า่จะเป็นของย่ัวยวนชวนเสน่ห์สกัเทา่ใด หรือภาวะที่ไมย่ึดมั่น

   ถือม่ันอยู่ในส่ิงใด นี่ก็ไดค้วามหมาย ก็อย่างเดียวกัน ถ้าไปยดึม่ันถือม่ัน
  อยู่ กห็มายความวา่ถูกส่ิงน้ันปรงุแต่งไมไ่ด้ มนัจงึยดึม่ันถือม่ันอยู่
หรอืว่า...   ภาวะที่ไม่ติดจมอยู่กับปจัจัยใดๆ ปัจจยัคือ ส่ิงปรงุแตง่ 

    เปน็ตัวเหตุ ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ใหเ้กิดผลใดๆ ข้ึนมา เมื่อไม่อยู่ใต้
  อำนาจปัจจัยนั้นๆ มันกไ็ม่ติดอยูก่ับปัจจัยใดๆ ไม่ตดิจมอยู่กับปจัจัยใดๆ

นี่แหละ..  เปน็ภาษาไทย เปน็ภาษาธรรมะที่สภุาพ
ภาษาเด็กๆ...กโ็สกโดกอย่างที่ว่ามาแล้ว...
ภาษาฝรั่ง..ช่วยกนัคดิอยา่งย่ิงแล้วกพ็อจะสรปุได้ว่า..อนัคอน

 คอ็คทะบิลติี้ (Un-concoctability),  อัน (un) แปลว่า..ไม่, คอนคอ็คทะเบ้ิล 
(concoctable) แปลว่า...ปรุงแต่งไม่ได้, -  อติี้ (-ity) แปลวา่..ภาวะ, อนัคอน

 คอ็คทะบิลติี้ (Un-concoctability) แปลว่า..ภาวะที่ไมม่ีอะไรปรงุแตง่ได้
  หรอือกีคำที่ใชแ้ทนกันได้ อนัคอนดชิัน่นะบลิิตี้ (unconditionability) อนั 

(un) ...ไม่,  คอนดิชั่นนะเบ้ิล (conditionable)..ปรุงแตง่ได้,  อะต้ี (-ity)...ภาวะ, 
อนัคอนดชิัน่นะบลิิตี้(unconditionability)...ภาวะที่ปรุงแต่งไม่ได้

นี่...  มคีวามหมายโดยกว้างขวางในภาษาองักฤษสั้นๆ คำนี้นี่ก็คอื 
‘ ’   อตมัมยตา แต่กต็อ้งปะติดปะต่อ ต้องมาพิจารณากันโดยรอบคอบ จงึ

 จะมองชดัลงไปถึงความหมายส้ันๆ ที่ว่า..ไม่ถูกปรงุแตง่ขึน้มาโดยส่ิงนั้น..
 ไมถ่กู make (made)  ไมเ่มด (made)  ข้ึนมาโดยส่ิงนัน้ ไมโ่พรดิ๊วซ์(produce) 
   ข้ึนมา ไม่ ดเีวลล็อพ (develop) ข้ึนมาโดยส่ิงนัน้ไมท่ำใหเ้ปลี่ยนแปลงไป

  ได้โดยส่ิงน้ันๆ อยู่ในภาษาพูดของชาวโลกท้ังโลก ใช้ในกรณีที่สำคัญๆ 



     ทั่วไป ของทุกคน ทุกชาติ ทกุภาษา สุดท่ีลว้นแตยุ่่งยากลำบาก เพราะถูก
ปรุงแต่งอยูด่ว้ยสิ่งนี้

นี่...ถ้าจะแปลเปน็ภาษาฝรั่งมงัค่ากนับา้ง
 ท่านทั้งหลาย รวมเอาความหมายทั้งหมดนี้เข้าดว้ยกันแล้วกแ็ปล

 เอาเองอีกทหีน่ึงดีกวา่ จะอยากเรียกวา่อะไรก็แลว้แต่จะเรยีก
  ‘ ’  ‘แลว้ก็มขีองขวญัสำหรบัฝากเด็กๆ เปน็ ภาษาเด็กๆ วา่ กูไมเ่อา

’ กะมึงแล้วโวย้ เป็นมนต์..   มนตราสำคัญสำหรบัขับผี ขับปีศาจ ขับเสนียด
  จญัไรวายรา้ยทั้งหลายออกไป นี่ ... ‘ ’  อตัมมยตา ที่จะใช้พดูกบัภาษาเดก็ๆ

(อตัมมยตาคอือะไร  ?  และอตัมมยตากบัสันติภาพของโลก  , ๒๕๔๓: 
๑๘-๒๐)

ปญัญา
 ปญัญาในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่าสิกขา  นี้ ตอ้งหมายถึง 

    ปญัญารูค้วามจริง ในเร่ืองที่เกี่ยวกับความทกุข์ หรอื ดบัทกุข์เท่าน้ัน ไม่
    ได้ลงมาถึงรูห้นังสือ รู้ตรรก รู้ปรชัญา อย่างที่เขารู้ๆ กนัอยู่. ปญัญาจะรู้

ความจริงในดา้นลกึ  ของสิ่งทั้งปวง ที่มันหลอกลวงเราใหห้ลง; เช่นเร่ือง
    ลาภ เรื่องยศ เรื่องเกยีรติ เร่ืองอะไรกต็าม มันหลอกให้คนหลง. คนมี

 ปญัญาธรรมดากห็ลง :    หลงลาภ หลงเกียรติ หลงยศ แล้วเขาก็แสวงหา
 มนัมาได้ดว้ยปัญญา อย่างชาวบ้านเขาใช้กันอยู่. นี่คือปัญญาเฉโก 

 โกวิโท อะไรกต็าม.
 คำวา่ “ ”ปญัญา  ในไตรสิกขา  น้ัน รู้ความจริงสูงข้ึนไป ถึงว่าลาภ 

เกยีรติยศ    นี้ เปน็เรื่องหลอกๆ คือเปน็เรื่องให้เกดิความรู้สึกที่พอใจ ให้
  หลงใหล ให้ยดึถือ ใหวุ้่นวาย,  แล้วกห็ยุด หยุดไปหลงใหลมนัเสีย; ถ้ามกี็

   มอียา่งไม่มคีวามหลงใหล ไมไ่ด้บูชาเรื่องเกียรติ เรื่องกาม เรื่องอะไร
ทำนองน้ี.

ถ้ามีปญัญาตามความหมายในพุทธศาสนา กค็ือรู้ความจริงของ
 สิ่งที่ทำใหเ้กิดความทุกข์ แล้วกร็ู้วิธทีี่จะเอาชนะมนัใหไ้ด้ด้วย, แล้วในที่

  สดุก็รู้จริงๆ กนัตรงท่ีว่า ละมันได้แลว้จริงๆ,  ไมม่ีความทุกข์จรงิๆ รู้รส
 ของความไมท่กุข์ หรอืรู้รสของพระนิพพานโดยจริงๆ: นี่เปน็ปญัญาสูง

สดุ อยู่ทีน่ี่.
(โมกขธรรมประยุกต์, ๒๕๑๙: ๑๐๑-๑๐๒)

 ผู้มีปญัญาอนัแทจ้รงิเขาเรียกวา่ บณัฑติ,   ปณัฑา หรอื ปญัญาน้ี 
 เขาแปลว่า ความรู้ที่ชว่ยให้เอาตัวรอดได้,  คำอติะ เอามาต่อทา้ยเปน็ 

  ปญัฑิตะ นี้แปลวา่ ผู้มีปัญญา;  – ปัณฑิตะ ผู้มปีัญญาที่เปน็เครื่องชว่ยให้
เอาตัวรอดได้.  คุณเรยีนจบมหาวิทยาลยักไ็ด้ปรญิญา แลว้ก็เรยีกว่า

  บณัฑตินั่น บณัฑิตนี่ นีไ้ปยืมเขามา; ความหมายอันแทจ้ริงของคำวา่ 
“ ”     บณัฑิต น้ันหมายไปถึง เอาตวัรอดได้จากกเิลส บรรลุ มรรค ผล 
นพิพาน;  น่ันแหละคือ บัณฑติที่เอาตวัรอดได้จรงิ.



(โมกขธรรมประยกุต,์ ๒๕๑๙: ๑๐๕)

สญุญตา
อนันี้คือส่ิงสูงสุดเพียงส่ิงเดียวท่ี  เป็นตัวพทุธวจนะที่ทรงสอน ทรง

 มุ่งหมาย  จนถึงกบัพระพทุธเจ้าท่านตรสัว่า ตถาคตภาสิต คอืคำท่ี
 ตถาคตกล่าวนั้น  มีแตสุ่ญญตา มีแต่เรื่องสุญญตา. บาลีสงัยตุนิกายมีอยู่

   อย่างนี้ และในบาลีนั้นเองก็ว่า ธรรมะที่ลึกที่สุดก็คือเร่ืองสญุญตา นอก
  นั้นเรื่องต้ืน ธรรมที่ลึกจนตอ้งมีพระตถาคตตรัสรู้ข้ึนมาในโลก แล้ว

  กล่าวนั้นมีแต่สญุญตา เรื่องนอกนั้นเรื่องต้ืน ไม่จำเป็นจะต้องมตีถาคต
ข้ึนมากลา่ว. ทนีี้ในอีกวรรคหนึ่งในสังยุตตนกิายน้ันวา่

ธรรมที่เป็นประโยชนเ์ก้ือกูลตลอดกาลนานแกพ่วกฆราวาสน้ัน 
คอืเรือ่งสุญญตา.

 (แก่นพทุธศาสน์, ๒๕๔๘: ๘๔)

  ในบาลีสังยุตตนิกายน้ัน ได้ตรสัยืนยันไวช้ดัวา่ สุญญตาคือ
 นพิพาน นิพพานคือสญุญตา; ในที่แห่งน้ันมันมีเรื่องที่จะต้องใหต้รัส
    อย่างนัน้ ซ่ึงเป็นความจริงงา่ยๆ วา่ นพิพานคือสุญญตา สญุญตาคอื
    นพิพาน ก็หมายถึงว่างจากกเิลส และวา่งจากความทุกข์ ฉะนั้น นพิพาน

นั่นแหละคือเรื่องสำหรับฆราวาส. ถ้าฆราวาสยงัไมรู่ค้วามหมายของ
  นพิพาน ยังไม่ไดอ้ยูใ่นขอบวงของนิพพาน กแ็ปลวา่อยู่กลางกองไฟ

มากกว่าคนพวกไหนหมด.
 (แก่นพทุธศาสน์, ๒๕๔๘: ๘๖-๘๗)

 ทีนี้  “ ” เรามาพดูกนัเจาะจงถึงความหมายของคำวา่ ความว่าง ต่อ
ไปอีกนิดหนึ่ง.

ว่างนี้คือว่างจากตวัตน, ว่างจากความรู้สึกวา่ตัวตนเทา่น้ันเอง; แต่
 จะโดยวิธใีดกต็าม ถ้าเมื่อนั้นมันว่างจากความรู้สึกความสำนกึเปน็ตวักู-

ของกแูล้วกเ็รียกว่าจติว่าง. ตอ้งทำการขยบัขยายตระเตรียมโดยวิธใีด
   วิธหีน่ึง ให้จติมันมสีภาพอย่างนี้เสียกอ่น แล้วจึงทำงานนั้นๆ เพื่องานน้ัน

 จะเปน็สขุด้วย และเปน็ผลดีดว้ย. มี  ความมุ่งหมายอยู่ ๒   อย่าง คือวา่ งาน
นั้นจะเปน็ผลดีที่สดุด้วย,  และผู้ทำรู้สกึสนุกหรือเป็นสขุ ไม่มีความ
ทุกข์ด้วย.

(  สุญญตาปรทิรรศน์  (  เลม่๑  )  , ๒๕๑๘: ๒๒๐)

สญุญตาโดยอรรถ๓.
ก.อตัถะแหง่สญุญตาทางวตัถุ.

   ทีนี้โดยอัตถะ หรือโดยความหมาย มันเป็นไปได้หลายอย่าง แล้ว
แตว่า่จะถือเอาความหมายกนัในลักษณะใด. ถ้าเอาคำคำน้ีมาใช้กบัวัตถุ 
ถือเอาความหมายไปในทางของวัตถุแล้ว,  คำวา่ ว่างนี้ มนัก็หมายถึงไม่



มอีะไร   คือไม่มอีะไรเลย ไม่มวีตัถุอะไรเลย ไม่มอีะไรที่เปน็วัตถุสำหรบั
      ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ จะรับหรือวา่จะรู้สึก. นี่ถา้เอาเปน็เรื่องของวตัถุ

มนักลายเป็นอย่างนี้;  แล้วมนัเป็นไปไมไ่ด้ มนัไมม่ีทางที่จะเป็นไปได้ 
 เพราะการทีจ่ะไม่ให้มีอะไรเลยนี่มนัไมม่ีทางที่จะเป็นไปได้ เพราะมนั

  ยงัตอ้งมีอะไรๆๆ อยู่แหละ :  ข้างในก็มีรา่งกาย จิตใจ, ข้างนอกมนักม็ีสิ่ง
  ตา่งๆ อยู่เต็มไปทั้งโลกน้ี จะใหไ้ม่มอีะไรมันเปน็ไปไม่ได้. แตค่ำว่า

 ความว่างนี้ มันมีความหมายว่าไม่มอีะไร, ถ้าเป็นเรื่องทางวตัถุกไ็ม่มี
วัตถุอะไร.   ใหแ้ยกออกไปเสียอย่างหนึ่งเลยว่า ความว่าง ในความหมาย

 ทางวตัถุนั้นคอืความไมม่ีอะไร แล้วกเ็ป็นส่ิงทีเ่ป็นไปไม่ได้, มไีม่ได.้
ข.อรรถของสุญญตาทางจติ.

 ทีนี้เร่ืองที่๒ ถ้ามนัเปน็  ความหมายในทางจิตใจ ก็มคีวามหมายไป
 ในทางว่าไม่คดิ ไม่นกึอะไร,  จติไม่คดิไม่นึกอะไร เรยีกวา่จิตว่าง. 

อย่างนีม้ันก็เปน็ไปไมไ่ด้;  มนัเปน็สิ่งที่เป็นไปไมไ่ด้ที่จะให้จตินีไ้ม่คิด ไม่
นกึอะไร.   ความหมายของคำวา่ความว่าง หรอืว่างในเรื่องทางจิตนี้ มัน
คอืไม่คิดไมน่ึกอะไร, แลว้ก็เป็นส่ิงที่เป็นไปไมไ่ด้,  มันมีไมไ่ด้ ถ้ามีมนัก็

  ไมม่ีจติ เพราะว่าสิ่งที่เรยีกวา่จิตน่ันธรรมชาตมิีไว้สำหรับคิด ถา้ไม่คดิก็
ไมใ่ชจ่ิต.  กเ็ป็นอันวา่ความหมายที่๒ นี้ยังไมถ่กูตามเรื่อง.

ค.ความหมายสุญญตาทางวิญญาณ.
ทีนี้มาถึง  ความหมายที่๓ ที่ใชไ้ปในเรื่องของสติปัญญา. ผมชอบ

 เรยีกวา่ความหมายในทางวิญญาณ ซ่ึงมันเป็นเรื่องทางสติปญัญา. 
ความหมายที่หนึ่งเป็นเรื่องทางวตัถุทางกายทางฟิสิกส์; ความหมายที่๒ 

   มนัเปน็เรื่องทางจติ จิตล้วนๆ ทาง mental  หรอืระบบ mentality; ทีนี้ความ
    หมายที่๓ มันเป็นเร่ืองทางสตปิัญญา ทางทฏิฐิ ความคิด ความเห็น 

 ความรู้ เป็นเร่ืองทางวญิญาณ,  นี่เรียกว่าทางวิญญาณ spiritual, ระบบ 
spiritualism  หรือ spirituality แลว้แต่จะเรียก.  ที่๑ ทางกาย,  ที่๒ ทางจติ, ที่๓ 
ทางวญิญาณ.   ความหมายที่๓ ทางวิญญาณน้ีมันฟังยาก เพราะไมม่ีคำ

 จะพูดในภาษาไทยใหช้ัดลงไป เหมือนกับคำสากลที่เรยีกว่าเร่ืองทาง 
spiritual, แต่ให้รู้เอาเองก็แลว้กันวา่มันเป็นเร่ืองทางสตปิัญญา.

 ถ้าพูดทางนี้   ทางเรื่องสตปิัญญานี้ คำว่าวา่ง หรือความว่างนั้นน่ะ 
  มนัมคีวามหมายแปลกออกไปจาก ๒ อย่างข้างต้น; คอืมนัมีความหมาย

 ไปในทางวา่ไม่มีส่วนที่จะยึดเป็นตวัเป็นตน หรอืว่ามีความหมายแห่งตัว
ตนได้. สิ่งทั้งหลายทั้งปวงยงัคงมอียู่ในโลกตามเดมิ, จติก็ยงัคดิยังนกึอยู่
ตามเดิม;  แตไ่ม่มสี่วนไหนที่ควรแก่การยดึถือ หลงใหลอะไรก็ตามว่า

  เปน็ตัวตน หรอืของตน ว่าเปน็ตัวกหูรอืเป็นของกู.
    นี่ความหมายของคำวา่ความวา่ง มันเป็นอย่างนี้ มันมีอยู่ ๓ ชั้น

 อย่างนี้ :    ชัน้ที่ ๑ คือทางกายทางวัตถุนัน่ มนัเป็นไปไมไ่ด้ที่จะไม่ใหม้ี
อะไร;    ชัน้ที่ ๒ ทางจิต มันเป็นไปไม่ไดท้ี่จะไม่ให้คดินกึอะไร; แต่ในชั้นที่ 

   ๓ น้ีเปน็ไปได้ คือไม่มคีวามยึดมั่นดว้ยความม่ันหมายอะไร โดยความ
 เปน็ตัวตน หรอืเป็นของของตน.



(มนุสสธรรม, ๒๕๔๖: ๓๒๘-๓๓๐) 

นพิพาน

 นพิพาน มิไดม้ีความหมายเปน็บา้นเมอืงหรอืโลกของพระเปน็
เจ้าที่เต็มไปด้วยความสขุชนดิที่ใฝฝ่ันกันและเป็นอยู่อยา่งนิรนัดร

  นพิพาน มิใช่มีความหมายเป็นการหลดุรอดของตัวตน จากโลกน้ี
 ไปสู่โลกเช่นน้ัน หรือภาวะแห่งความมีตัวตนเช่นน้ัน

 “ ” แตว่า่ นพิพาน มีความหมายเปน็ความดบัสนทิแหง่ความเรา่
รอ้นเผาลน,  ความเสียบแทงยอกตำ และความผกูพันร้อยรัดอันมีอยู่ใน

 จติใจของมนุษย์ โดยตดัต้นเหตุแห่งความเป็นอย่างนั้นเสยีได้สิ้นเชิง. 
 ความเป็นอยา่งน้ีมอียู่อยา่งเปน็อนันตกาล คือมีอยู่ในที่ทกุแห่งและทุก

  เวลา พรอ้มที่จะปรากฏแก่จิตซ่ึงปราศจากกเิลสอยู่เสมอ เราจึงกล่าวว่า
นพิพานมีสภาพเปน็นริันดร,  มีอยู่ในที่ทกุแห่งทกุเวลาไม่ขาดระยะ ใกล้

 ชิดตดิอยู่กับตัวเราในวัฏสงสารน่ีเอง หากแต่เขา้ไม่ถึงหรอืมองไม่เห็น 
 “ ” เพราะจติมกีิเลสซ่ึงเป็น เปลือก ชนดิหนึง่หุ้มห่ออยู่. 

(นพิพาน, ๒๕๔๒: ๗-๘)

นพิพานนัน้กค็ือสภาพอนัเป็นความดับสนิทแห่งความเร่าร้อน
เผาลน. ความเสียบแทงยอกตำ,  และความผูกพนัรอ้ยรัด ของมนุษย์ใน
ทางจิตดงักล่าวแลว้.   กิรยิาท่ีความเรา่รอ้นเป็นตน้ เหลา่นัน้ดับลง น้ันคือ 

  กริิยาที่จิตลุถึงความส้ินกิเลสหรือลุถึงนพิพาน เรียกว่า การนิพพาน. 
การนิพพานของมนุษย์เราโดยที่แทก้็คอืความที่จิตของคนเราเข้าถึง

 สภาพแห่งความไม่มคีวามเร่าร้อน เผาลน, ความเสียบแทงยอกตำ, และ
ความผกูมดัรอ้ยรดัอย่างเด็ดขาดส้ินเชงิโดยประการทั้งปวงน่ันเอง.

(นพิพาน, ๒๕๔๒: ๘-๙)

  นพิพาน แปลวา่ ดับเยน็สนิทของสิง่ที่รอ้น. 
อะไรเป็นของร้อน?  ชีวิต เป็นของร้อน.       คอื ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ, 

     รปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์,   วิญญาณ ผัสสะ และเวทนา
          ทั้งหมด ท่ีอาศัย ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เหลา่นี้ ซ่ึงเปน็ตวัชีวิต เป็น

ของรอ้น. รอ้นเพราะอะไร?     เพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ. ความเย็น
    สนิทของส่ิงเหล่าน้ีเพราะไม่ถูกไฟคอื ราคะ โทสะ โมหะ เผาให้รอ้น

 นั้นคอื นพิพาน.  ฉะนั้น นพิพานก็คือความเป็นของเย็นสนทิ. ของชวีติซ่ึง
เคยเป็นของร้อนมาก่อนนั่นเอง.  นี้เปน็นพิพานส่วนของบุคคล คนหนึง่ๆ 

  ซ่ึงเขาไดท้ำใหป้รากฏข้ึน จากนิพพานใหญ่หรอืนพิพานรวม ซ่ึงเป็น
นริันดรหรือต้ังอยู่ตลอดอนนัตกาล.

(นพิพาน, ๒๕๔๒: ๙-๑๐)



ดอูีกเหล่ียมหนึ่ง, 
 นพิพาน แปลวา่ปราศจากเสียบแทงยอกตำ

อะไรเป็นของเสียบแทงยอกตำ?  โลกหรือชีวิต ทีก่ล่าวแล้วอีกนั่น
 เองเป็นของเสียบแทงยอกตำ ในเม่ือบุคคลเข้าไปจับฉวยเอาด้วยความ

  “ ”  เขลาเข้าใจผิด หรือที่เรยีกวา่ มจิฉาทิฐิ เคยมีบคุคลหลายกลุม่ ยึดถือ
 โลกในลกัษณะทีอ่ยากเป็นเจ้าโลก และได้รบัความพนิาศเป็นเคร่ือง

ตอบแทนไปแล้วทกุกลุ่ม,  ตนเองก็พนิาศเพ่ือนร่วมโลกต้ังค่อนโลก กไ็ด้
รบัความกระทบกระเทอืน. บางกลุ่มยดึถือโลกในลักษณะที่มนัควรจะ

  เปน็ไปตามความชอบใจของตัว ผลที่ได้รบักค็ือ การแบ่งโลกเป็นซีกๆ 
 สว่นๆ แล้วทำการลา้งผลาญกันอยา่งสุดกำลังสตปิัญญาอนัมีมากพอที่

 จะเผาผลาญโลก ให้กลายเปน็ควนัสูญส้ินไปได้ในพริบตาเดียว. แม้ใน
   สว่นตัวบคุคลคนหนึ่งๆ กม็ีการยึดถือเอาสิ่งท่ีไมเ่ที่ยง เป็นทุกข์ เป็น

   อนัตตามาให้เป็นของเที่ยง เป็นสุข และเปน็อตัตา ผลที่ได้รบักค็ือความ
 เพลิดเพลินในการร้องไห้ หวัเราะสลับกนัไปในการทรมานเผาผลาญ

 ตนเองอยู่ด้วยวิธตี่างๆ อย่างไมเ่คยรู้สึกสมเพชตัวเอง. สิ่งที่เขาคิดว่าเปน็
 เครื่องบำเรอตนเองนั้น ที่แท้กค็ือสิ่งท่ีเขาเองกลับเป็นฝ่ายบำเรอมนัอยู่ 

ทุกอิรยิาบถทัง้หลบัและตืน่. ความเสียบแทงยอกตำมเีต็มอัดอยู่ในทกุๆ 
 ชีวิต จนกว่าเม่ือใดชาวโลกจะมีความเข้าใจอันถูกตอ้งตามแบบที่พระ

พุทธองค์ไดท้รงค้นพบและถอนลูกศรเหลา่น้ันออกไดโ้ดยส้ินเชิง. 
(นพิพาน, ๒๕๔๒: ๑๑-๑๒)

มองดูอกีเหลีย่มหน่ึง,
 นพิพานแปลวา่ ปราศจากเครื่องผูกพนัรอ้ยรัด

 อะไร คือเคร่ืองผูกพันร้อยรดั? ความเข้าใจผิดในชีวิตที่ยงัโง่
   เขลาอยู่ทกุแงท่กุมมุ เป็นเครื่องผูกพนัรอ้ยรัด ความโลภก็ดี ความรกัก็ดี 

     ความโกรธกด็ี ความเกลยีด ความรษิยาอาฆาต ความกลัว ฯลฯ กด็ี 
  ลว้นแต่เปน็เครื่องรงึรดัจิตใจ ความยึดถือว่าตัวตน ย่อมรึงรดัตนไว้กับ

 ของๆ ตนอย่างไมส่ามารถจะตัดใหข้าดได้.  เม่ือความสุข หรอืสิ่งที่ตน
  พอใจก็เปน็ของตนแล้ว ความทุกข์หรือส่ิงที่ตนไม่ชอบ ก็เป็นของตน

 อย่างเดียวกัน โดยไม่มทีางจะหลกีเลี่ยงได้. ภาวะแห่งความปราศจาก
  เครื่องผกูพนัรอ้ยรัด ย่อมเป็นภาวะแห่งความไม่เรา่รอ้นเผาผลาญ และ

 ไมเ่สียบแทงยอกตำอยู่ในตวั เพราะปราศจากสิ่งที่เรยีกว่ากิเลสอยา่ง
 เดียวกัน จัดว่าเป็นนิพพานรว่มกนั.

(นพิพาน, ๒๕๔๒: ๑๓-๑๔)

พระนพิพานคืออะไรเลา่? 
    พระนพิพาน คือ สภาพชนดิหนึ่ง ซ่ึงเป็นตัวความบริสุทธิ์ ความวา่ง 

      ความเบา ความสุข อนัแทจ้รงิ ความชุ่มช่ืน เยือกเย็น ฯลฯ อยา่งสุดยอด, 
เปน็สภาพซ่ึงแม้จะพูดว่ามีอยู่กอ่นส่ิงทัง้ปวงกย็ังน้อยไป, พูดว่าอยู่คู่กับ
สิ่งทั้งปวงก็ยงันอ้ยไป, เพราะเป็นสภาพท่ีเปน็อยู่เชน่นั้นโดยตัวเองจน



ตลอดอนันตกาล.    เราจึงกลา่วได้แต่เพียงว่า พระนพิพาน คือ อมตธรรม-
สิ่งที่ไมม่ีการตาย. จติของเราน้ีพบกนัเข้ากับอมตธรรมน้ีจริง, แต่จิตน่ัน
หาใช่อมตธรรมไม่.  พระนพิพาน จึงคือส่ิงทีม่ีอยู่สำหรับให้เราหรือจิตพบ 
มนัจะไดร้ับความเยอืกเย็นเป็นสขุถึงยอดสุดเพราะเหตุนั้นได้, และทุก
คนควรพยายามทำเพื่อจะได้เสยีกอ่นแต่จะตายลงไป. ถ้าจะปล่อยใหจ้ติ

 ท่องเที่ยวไปดว้ยความมืดบอดของมัน มันกจ็ะเท่ียวไปด้วยอาการอันซ้ำ
  ซาก เชน่กบัที่เคยเท่ียวมาแลว้ ไม่รู้กีแ่สนชาตใินวัฏสงสารอันยืดยาวนี้. 

  การซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดว้ยการเกดิแล้วตายๆ และในระหวา่งเกิดตายกเ็ต็ม
 ไปด้วยความกดทบั นัน่มนัจะดอีะไร, เพราะมันเปน็ไปเองตามประสา

  ความมดืบอด เชน่เดียวกับความล้มลกุคลุกคลานของคนตาบอด ซ่ึง
ปราศจากไม้เทา้และผู้จูง. การลืมตาพบกับแสงสวา่งคอืพระนพิพานน้ัน 
มนัเปน็ยอดที่สุดของความสุข. เปน็ความหยุดจบลงของความอยาก
ความปรารถนา.

(นพิพาน, ๒๕๔๒: ๒๒-๒๓)

 คำพูดที่ใชแ้สดงความหมายของนิพพานได้ดีที่สุด คือคำว่าที่สิ้น
 สดุแห่งความทุกข์ ดงัที่พระพทุธองค์ทรงใช้. แตก่็ไมเ่ป็นท่ีสนใจแก่ผู้ที่

ไมรู่้สกึว่าตนมคีวามทกุข์.  เขาไม่รู้สึกวา่มีความทุกข์ เขาต้องการส่ิงที่
 เขาต้องการ ไมม่ีความทกุขท์ี่ต้องดับ. เขาเลยไม่ต้องการความดับทุกข์ 

หรอืที่สดุแห่งความทุกข์.  แมช้าวต่างประเทศจำนวนมากที่สวนโมกข์ ก็
มคีวามรู้สกึเช่นน้ัน.  ต่อเมื่อบอกวา่เป็นชวีติใหม่ หรือที่ดับลงแห่งความ
กระหาย(Quenching of Thirst) หรอืชีวิตที่อยู่เหนอืความเป็นบวกลบ 
(Positive&Negative) เขาจึงสนใจอย่างย่ิง. นี่แหละคือความยากลำบากเกี่ยว

 กบัภาษา ท่ีจะใช้พูดจาให้คนสนใจนพิพาน.   สำหรับคน คนหนึ่งๆ จะตอ้ง
  มคีำแปลสำหรับคำว่านพิพาน ให้เฉพาะคนนั้นเปน็คนๆ ไป, เป็นความ

ยากลำบากไม่น้อยเลย.  แตโ่ดยส่วนลึกแลว้ ทกุคนต้องการนิพพาน 
 โดยที่ไมรู่้สกึตวั หรือมีเจตนา, โดยอำนาจของสัญชาตญาณ.

(  นพิพาน สำหรับทุกคน, ม.ป.ป.: 
๑๓)
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พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๓. อตัมมยตาคืออะไร  ?   และอตัมมยตากับสันตภิาพของโลก  . พมิพคร้ังท่ี๒. กรุงเทพฯ: สขุ

ภาพใจ.
พุทธทาสภิกข.ุ ๒๕๔๔. ธรรมทัศนของพุทธทาส อยูอยางพุทธ ๑. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๔. อบรมพระธรรมฑูต. (เน่ืองในมงคลกาล ๑๐๐ ป ทานพุทธทาส). สรุาษฎรธานี: ธรรมทาน

มูลนิธิแสงธรรมสภา.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๕. ธรรมบรรยายพิเศษในสวนโมกข  :   เหนือวิทยาศาสตร  ,   อานาปานสตภิาวนา  . กรุงเทพฯ: 

ธรรมสภา.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๕. ธรรมะคอืเรือ่งของธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: ธรรมทานมลูนิธิ. 
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๖.  ไกวลัยธรรม.  พิมพครัง้ที่ ๓. สุราษฎรธานี: ธรรมทานมูลนิธิ.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๖.  ธรรมะคือเร่ืองของธรรมชาต.ิ สรุาษฎรธานี: ธรรมทานมลูนิธิ.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๖.  อรยิสัจจากพระโอษฐ.  พมิพคร้ังท่ี ๔. สรุาษฎรธานี: ธรรมทานมลูนิธิ.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๖. ธรรมะกับการเมอืง. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๖. มนุสสธรรม. พิมพครัง้ที่๓. สรุาษฎรธานี: ธรรมทานมลูนิธิ. 
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๗. ธรรมศาสตรา   (  เลม ๑  )  . พิมพครัง้ที่ ๒. สุราษฎรธานี: ธรรมทานมูลนิธิ.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๗.  บรมธรรม. กรุงเทพฯ : โครงการธรรมโฆษณศึกษา: สำนักพมิพสุขภาพใจ.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๗.  ปรมตัถธรรมสำหรับดำเนินชีวิต. พมิพคร้ังท่ี ๓.  ชมุพร: อตัมมโย, สวนปฏิบตัิธรรมทุงไผ.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๗.  พุทธทาสลขิิตคำกลอน. พมิพคร้ังท่ี ๒.  นครศรธีรรมราช: สุธีรตันามูลนิธิ.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๗. พทุธทาสวจนาแกคณะครคูริสต   :   ระบบเลือ่นช้ันตัวเองดวยหัวขอธรรมคำกลอน  . กรุงเทพฯ

: ดอกโมกข.



พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๘. คูมือพุทธบริษทั หลักการ กฎเกณฑท่ีชาวพทุธควรรู. กรุงเทพฯ: สำนักพมิพสุขภาพใจ.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๘. คูมือมนุษย. กรุงเทพฯ: อัมรินทร.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๘. พนิยักรรมของพุทธทาส ระบบธรรม  (  เทา  )  ท่ีนึกได  . สุราษฎรธานี: สวนโมกขพลารามและ

คณะธรรมทาน.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๘. พทุธทาสลิขติขอธรรม บันทึกนึกไดเอง. พมิพคร้ังท่ี ๒. สรุาษฎรธานี: สวนโมกขพลาราม

และคณะธรรมทาน.
พุทธทาสภิกข.ุ ๒๕๔๘. แกนพทุธศาสน. กรุงเทพฯ: อมรินทร. 
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๘. ภาษาคน  -  ภาษาธรรม  . อนสุรณ ๑๐๐ ปพุทธทาส งานบนัลือธรรม; เลมท่ี๑. กรุงเทพฯ: 

ธรรมสภา.
พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๔๙. ชวีิตคอือะไร. กรุงเทพฯ: เพชรประกาย.
พุทธทาสภิกขุ. ม.ป.ป.  คำสอนฮวงโป. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
พุทธทาสภิกขุ. ม.ป.ป.. นิพพาน สำหรับทุกคน. กรุงเทพฯ: ของกู. 
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