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ธรรมปาฏิโมกข 
เลม  ๒ 
ของ 

พุทธทาสภิกขุ 
คําบรรยาย 

ระหวาง  ๑๒  เมษายน  ๒๕๑๑  ถึง  ๗  มิถุนายน  ๒๕๑๒ 
ที่หนามุข  โรงมหรสพทางวิญญาณ  สวนโมกขพลาราม   

อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนอุศมมูลนิธิ 
จัดพิมพดวยทุนของผูบริจาคของคณะศิษยกลุมหนึ่ง 

เปนอันดับที่  สิบหก  แหงทุนนี้   เปนการพิมพครั้งแรก  ของหนังสือ
เลมนี้ 

ซึ่งจัดอยูในธรรมโฆษณ  หมวดสี่   ชุดชุมนุมธรรมบรรยาย 
อันดับ  ๓๑  ก.  บนพื้นแถบสีน้ําเงิน 

จํานวน  ๑,๕๐๐  เลม  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๒๙ 
 

[ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับแจกเปนธรรมทาน,  สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย] 
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คําปรารภ 
ธรรมโฆษณ  ชื่อธรรมปาฏิโมกข  นี้  เปนงานอบรมทบทวนธรรมของทาน 

อาจารยพุทธทาสภิกขุตอเนื่องกันมา  เริ่มตั้งแตวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๑๐,  มุงหมายอบรม 
สั่งสอนเปนการภายใน  เฉพาะภิกษุผูบําเพ็ญสมณธรรมอยูที่สวนโมกขพลารามเทานั้น  ไม 
ประสงคใหเปนคําสอนทั่วไป  เพราะเปนคําสอนตรงไปตรงมา  รุนแรง  และผิดจาก 
ลักษณะที่เคยเขาใจกันอยู.  สวนอุศมมูลนิธิเห็นวา  แมผูสนใจปฏิบัติธรรมจักไดประโยชน 
ในการศึกษาตามแนวคําสอนของทานดวย  จึงรวบรวมคําบรรยายไว  และไดจัดพิมพ 
เปนเลมท่ี  ๑  รวม   ๒๑ เรื่อง  เมื่อ  พ.ศ  ๒๕๑๘. 

บัดนี้  คณะศิษยผูสนใจศึกษา  ปฏิบัติตามแนวคําสอน  ของทานอาจารย- 
พุทธทาสภิกขุ  พิจารณาเห็นสมควรจัดพิมพคําบรรยายที่รวบรวมไวตอจากเรื่องที่จัดพิมพ 
เลม  ๑ ไวแลวนั้น,  เพื่อเปนคูมืออบรมใหรูจักลักษณะและโทษของกู – ของกู  ซึ่งอาจ 
ทําลายลงไดโดยลําดับ  จึงรวมกันเปนทานบดี  บริจาคทุนทรัพยใหสวนอุศมมูลนิธิจัดพิมพ 
ธรรมปาฏิโมกข  เลม  ๒  นี้ขึ้น  ตามโครงการพิมพธรรมโฆษณ,  สรางไวในพระพุทธศาสนา 
ในวันลออายุของทานอาจารย.  ประจวบกับในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๒๙  มีคณะ 
กรรมการจัดงานธรรมสมโภชฉลองอายุ  ๘๐  ปบริบูรณของทานอาจารย  คณะศิษยจึงถือ 
โอกาสจัดพิมพหนังสือเลมน้ี  รวมถวายสักการะบูชาพระกรุณาคุณของทานอาจารยครั้งนี้ดวย. 

 
หนังสือน้ีไดจัดพิมพเปนสองสวน ;  สวนหนึ่งถวายสักการะทานอาจารย 

สําหรับแจกเปนวิทยาทานตามประสงคของทาน,  อีกสวนหนึ่งสมนาคุณแกผูบริจาคชวย 
คาพิมพหนังสือเลมน้ีตามกําลังศรัทธา. 

 
คณะผูจัดทําธรรมโฆษณ 

๒๗  พ.ค  ๒๙ 
 
สวนอุศมมูลนิธิ 
๗๗ หมู ๖  แขวงหนองบอน  เขตพระโขนง 
ถนนสุขุมวิท  ซอย ๑๐๓,  กท.  ๑๐๒๖๐ 
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สารบัญ 
ธรรมปาฏิโมกข เลม ๒ 

ลําดับเรื่อง หนา 
๑.วิธีการฝกจิต                      …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๑ 
๒.เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตรง จะไมขัดกับศาสนาใด      …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๐ 
๓.วิปสสนากรรมกร          …. …. …. …. …. …. …. ….…. …. …. …. …. …. …. …. ๕๓ 
๔.ธรรมะเขามาตัวกูออกไป ตัวกูเขามาธรรมะออกไป     …. …. …. …. …. …. …. …. ๗๕ 
๕.ธรรมชาติวางจากตัวกู – ของกู                                       …. …. …. …. …. …. …. ๙๙ 
๖.ตัวกู - ของกูเกิด ก็มีวัฏฏสงสาร, ตัวกูดับก็มีนิพพาน  …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๒๘ 
๗.สังสาระมอียูในนิพพาน นิพพานก็มีอยูในสังสาระ     …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๕๑ 
๘.ปริยัติ ปฏิบัติ, สําคัญที่ดับ ตัวกู_ของกู                     …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๗๙ 
๙.สรางนรกในอากาศ   …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๐๑ 
๑๐.เรื่องการใหทาน      …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๒๑ 
๑๑."ธรรม" เพียงคําเดียว     …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๔๗ 
๑๒.ยิ่งฉลาดยิ่งโง          …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๗๒ 
๑๓.ปญหาตั้งตนเมื่อมีความเจริญ   …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๙๘ 
๑๔.ความเปนธรรมของตัวกู      …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๑๖ 
๑๕.จุดตั้งตนของความทุกขอยูที่ตัวกู – ของกู               …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๔๒ 
๑๖.ตัวกู - ของกู เปนเรื่องปรมัตถ  . …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๖๘ 
๑๗.ไมมีใครผิดใครถูก มีแตอะไรผิดอะไรถูก                 …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๘๖ 
๑๘.ความกลัว              …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๐๘ 
๑๙.หลักพื้นฐานของตัวกู – ของกู                               …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๒๙ 
๒๐.ปญญาความรูของตัวกู ยอมหลอนตัวกู                 …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๕๑ 
๒๑.สันทิฏฐิโกเกี่ยวกับตัวกู  …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๖๙ 
๒๒.ทุกเรื่องเนื่องดวยตัวกู – ของกู                              …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๘๙ 

[โปรดดูสารบัญละเอียดในหนาตอไป] 
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สารบัญละเอียด 
ธรรมปาฏิโมกข  เลม ๒ 

 หนา 

๑. วิธีฝกจิต. 

เรื่องเผลอ ถาไมรูจักกลัว ไมละอาย ก็เผลอเรื่อยไป            …. …. …. …. …. …. …. …. ๑ 
การฝกเพื่อมีสติ หัดไดโดยวิธีของกัมมัฏฐาน                     …. …. …. …. …. …. …. …. ๒ 
ลืมทําสิ่งแมเล็กนอย, ตองมีสติกอนทําเสมอจะไมพลาด    …. …. …. …. …. …. …. …. ๓ 
ตองฝกใหมีหิริโอตตัปปะ , ถาขาด จะไมมีศีลไมมีสต ิ        …. …. …. …. …. …. …. …. ๔ 
หิริโอตตัปปะ เปนเทวธรรม เพราะใชแกธรรมะทุกเรื่อง ,ไมประมาท…. …. …. …. …. …. ๕ 
ธรรมหมวดนี้เปนโลกบาล – คุมครองใหมีสติสัมปชัญญะ   …. …. …. …. …. …. …. …. ๖ 
ความหมายของภาพฝกวัว , ในตึกมหรสพทางวิญญาณ    …. …. …. …. …. …. …. …. ๗ 
จิตเดิมแทไมมีอะไร จิตโงไปติดกิเลสจึงไมเห็นวัว, เที่ยวตามหา…. …. …. …. …. …. …. ๘ 
ถามีหิริโอตตัปปะ อบรมจิตตามธรรม จะคอย ๆ เห็นรอยวัว…. …. …. …. …. …. …. …. ๙ 
สภาพเดิม ไมมีวัว, เกิดมีวัว เพราะกระทบกับสิ่งแวดลอม  …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๐ 
ฝายเถรวาทแยกกิเลสจากโพธิ, ฝายมหายานวากิเลสโพธิเปน สิ่งเดียวกัน ๑๑ 
ถาฝกใฝในกิเลส โพธิจิตจะไมปรากฏ, ตองคนหา            …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๒ 
ความมีประสบการณ ทําใหเห็นรอยวัว , มีการจับวัวดึงมาฝายโพธิ          …. …. …. …. ๑๓ 
ฝกจิตเปรียบกวยการฝกวัว , ผูฝกคือสติสัมปชัญญะปญญา , หิริโอตตัปปะ  …. …. …. ๑๔ 
มีสติสัมปชัญญะอยู วัวมันขาวเอง ถาพลาดก็เฆี่ยนดวยหิริโอตตัปปะ     …. …. …. …. ๑๕ 
พวกมหายานเขาวา อยูนิ่ง ๆ คือมีสติสัมปชัญญะเต็มท่ี   …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๖ 
 
 
 
 
 
 

[๒] 
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[ ๓ ] 
การที่เผชิญกับอารมณภายนอกใหถือวาไดทดสอบสติสัมปชัญญะ          …. …. …. …. ๑๗ 
ตองระวังการยกหูชูหาง, ไมใชคําอยางนี้มันจะหนาดาน    …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๘ 
เรื่องการอานหนังสือมาก ๆ ไมจําเปนแกการตรัสรู, เปนปปญจธรรม        …. …. …. …. ๑๙ 
ใชเวลาใหมีคา อยาเสียเวลากับเรื่อง โลเล ลังเล รวนเร     …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๐ 
พยายามละตัวกู - ของกูใหได ก็จะละสักกายทิฏฐิไปตามลําดับ               …. …. …. …. ๒๑ 
มุงละตัวกู - ของกู ชนิดยกหูชูหาง จะตรงแนวทางพุทธศาสนา                …. …. …. …. ๒๒ 
ลงทุนฝกวัว สําเร็จแลว จะหายไปทั้งวัวทั้งคน ก็วางไปสิ้น …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๓ 
ไมตองการอะไรแลว ก็ใชแรงงานที่เหลืออยูทําประโยชนผูอื่น                   …. …. …. …. ๒๔ 
อธิบายตอบคําถาม เรื่องจิตกับนิพพาน    …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๕ 
รูจักละอายกลัว ก็ดํารงสติสัมปชัญญะไวได, จิตอยูในลักษณะชอบ         …. …. …. …. ๒๖ 
คําวานิ่ง เปนคําบัญญัติเฉพาะ คือสมบูรณอยูดวยสติสัมปชัญญะ           …. …. …. …. ๒๗ 
ของเดิมวางอยูแลว อยาไปทําใหมีเรื่องขึ้นมา, วัวหรืออะไรก็ไมม ี            …. …. …. …. ๒๘ 
เราอยาเปนทั้งเถรวาท หรือมหายาน แตเปนพุทธศาสนาเดิมแท              …. …. …. …. ๒๙ 

๒. เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตรงจะไมขัดกับศาสนาใด. 

ทําปาฏิโมกขธรรมะก็เพื่อมิใหธรรมะเลอะเลือน                …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๐ 
เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตองแลว จะไมขัดกันระหวางศาสนา  …. …. …. …. …. …. …. ๓๑ 
ที่รูสึกวาขัดกัน ก็คือขอท่ีวาพุทธศาสนาไมมีพระเจา, ฝายอื่นมีพระเจา     …. …. …. …. ๓๒ 
มนุษยจะตองไมขัดกันในทางศาสนาหรือทางใด ๆ หมด   …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๓ 
เขาวาพุทธศาสนาไมมีพระเจานั้นไมจริง, เพราะเขาไมรูความจริง            …. …. …. …. ๓๔ 
สิ่งที่เปนพระเจาควรจะเปนอํานาจสูงสุด ไมใชคน, นั่นคืออธรรม             …. …. …. …. ๓๕ 
ไมควรพูดเรื่องศาสนาไปในทางใหแตกแยกกัน                …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๖ 
มนุษยรักหรือนับถือศาสนายิ่งกวาสิ่งตางๆ หรือยิ่งกวาชีวิต…. …. …. …. …. …. …. …. ๓๗ 
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[ ๔ ] 
ที่พูดวามีตัวตน หรือไมมีตัวตน มันก็เปนเรื่องเดียวกัน                             …. …. …. …. ๓๘ 
ทําความเขาใจกันใหถูกตองในหลักศาสนา, มนุษยจะมีสันติภาพ             …. …. …. …. ๓๙ 
หลักพุทธศาสนา จะย้ําใหมีความเขาใจกันอยูเสมอ โลกจึงจะสงบสุข       …. …. …. …. ๔๐ 
คําสอนในพุทธศาสนา เนนใหรูวาทุกอยางเปนธรรมชาติ   …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๑ 
ถามัวเบงทับกัน ยึดมั่นถือมั่นเปนดี ชั่ว ฯลฯ ก็ตกนรกทรมานใจ               …. …. …. …. ๔๒ 
ถาเราแกไขที่นี่และเดี๋ยวนี้ตองทําลายกิเลสยกหูชูหาง      …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๓ 
เขาใจสวนลึกของศาสนาจะทําใหรักกันได                      …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๔ 
ทุกศาสนาก็พยายามจะดับทุกขดวยกันทั้งนั้น, ทําลายตัวกู – ของกูเหมือนกัน      …. …. ๔๕ 
การกระทําทุกประการเพื่อกําจัดความเห็นแกตัว              …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๖ 
เดี๋ยวนี้เห็นแกตัวจัด, ไมกําจัด กลับทําความพอกพูน        …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๗ 
รูปภาพทุกรูปท่ีเขียนแสดงไวก็เพื่อทําลายความเห็นแกตัว     …. …. …. …. …. …. …. ๔๘ 
เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น, ไมเห็นแกตัว, ยังไมไดผลสมประสงค            …. …. …. …. ๔๙ 
ทําปาฏิโมกขธรรมะทุกวัน ก็เพื่อใหติดอยูในใจเรื่องตัวกูดับไมเหลือ        …. …. …. …. ๕๐ 
ตองทําใหจริง วันไหนวางจากความเห็นแกตัว พิจารณาเสมอจะดีขึ้น      …. …. …. …. ๕๑ 
ถามีความเห็นแกตัว จะตกนรก               …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๕๒ 

๓. วิปสสนากรรมกร. 
เลาเรื่องภิกษุรูปหนึ่งถามวาละการเห็นแกตัวดวยการใชแรงงานเทานั้นหรือ   …. …. …. ๕๓ 
เขาถามอยางตองการประโยชนตน ไมรูกาลเทศะ, กลับไปโดยไมรอฟงตอบ   …. …. …. ๕๔ 
วิปสสนาที่แทจริง เปนเรื่องเห็นความจริงที่ทําลายความเห็นแกตัว           …. …. …. …. ๕๕ 
หลักวิปสสนาและธรรม ตองเปนหลักที่ทําลายความเห็นแกตัว                …. …. …. …. ๕๖ 
เปรียบเทียบวิธีการวิปสสนากับการทํางานดวยวัตถุ         …. …. …. …. …. …. …. …. ๕๗ 
เราถืออยางวิปสสนาญาณิกะดีกวาเอาสมาธินําหนาวิปสสนา                 …. …. …. …. ๕๘ 
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พอเพงคิดเทาไร สมาธิจะเกิดเทานั้น ตามธรรมชาติ เรียกวาปญญาวิมุตติ     …. …. …. ๕๙ 
ความรูทางปริยัติกําลังขยายไมมีที่สิ้นสุด เชน ตองเรียนอภิธรรม         …. …. …. …. …. ๖๐ 
เราฉวยโอกาสเอาการงานเปนวิปสสนา เรียกวา วิปสสนาแบบกรรมกร…. …. …. …. …. ๖๑ 
วิปสสนาแบบกรรมกรเปนแบบของสวนโมกข,ไมยกหูชูหาง, ไมเห็นแกตัว …. …. …. …. ๖๒ 
งานที่ทําจะเปนงานอะไรก็ได ชนิดเอาเหงื่อลางกิเลสก็แลวกัน            …. …. …. …. …. ๖๓ 
ทํางานดวยจิตวาง, ตายแลวตั้งแตทีแรก, ไมมีหู หัว หาง จะยก          …. …. …. …. …. ๖๔ 
กัมมัฏฐาน แปลวาการงาน, และการงานไมเพิ่มความเห็นแกตัว         …. …. …. …. …. ๖๕ 
การเปนอยูแบบวิปสสนากรรมกร ตองทําจริงดวยกาย จิต ปญญา     …. …. …. …. …. ๖๖ 
ควบคุมทุกอยางใหเปนไปแตในทางทําลายความเห็นแกตัว    …. …. …. …. …. …. …. ๖๗ 
เดี๋ยวนี้คนไมคอยรูวา ความหยุด , ความไมยึดมั่น, นั้นมันดี…. …. …. …. …. …. …. ….๖๘ 
ตนไมมันดูดซึมตามธรรมชาติ ไมมีตัวกู - ของกู อยูปาตองเห็นปา …. …. …. …. …. …. ๖๙ 
การทํางานใหถือเปนเรื่องเสียสละเพื่อประโยชนแกเพื่อนมนุษย   …. …. …. …. …. …. ๗๐ 
เราทําลายตัวกู - ของกูใหได แมดวยความรู, สมาธิเทานี้, ก็นับวาดี    …. …. …. …. …. ๗๑ 
ปญหาตาง ๆ เกิดจากตัวกู - ของกูทั้งนั้น, คนมีปญหามากกวาสัตว    …. …. …. …. …. ๗๒ 
ทุกอยางเปนบทเรียนสําหรับศึกษาความไมเห็นแกตัวไดทั้งนั้น     …. …. …. …. …. …. ๗๓ 
ความเห็นแกตัวมันกัดเอาบอย ๆ ก็ดี มันจะไดสอนใหรูจักเร็ว ๆ    …. …. …. …. …. …. ๗๔ 

๔. ธรรมะเขามา ตัวกูออกไป ตัวกูเขามา ธรรมะออกไป 

ธรรมะที่ยังไมคอยรูเรื่องกันยังมีอีกมาก จึงมีธรรมปาฏิโมกขขึ้น          …. …. …. …. …. ๗๕ 
จะพูดเรื่องใจความของพุทธศาสนา : ยึดมั่นถือมั่นกับไมยึด, ตัวกู –ของกู …. …. …. …. ๗๖ 
ความมุงหมายที่ใชคําวาตัวกู - ของกู ตองการใหกลัวตัวกู –ของกู       …. …. …. …. …. ๗๗ 
คําวาธรรมะในที่นี้เปนฝายดี ตัวกูเปนฝายไมดี, เปนฝายกิเลส            …. …. …. …. …. ๗๘ 
ซาตานกับพระเจาเปนสิ่งเดียวกันเหมือนนิพพานกับสังสารวัฏฏ         …. …. …. …. …. ๗๙ 
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ตัวกูเปนชื่อของอุปาทาน, ขาดสติสัมปชัญญะ ตัวกูจะเขามา             …. …. …. …. …. ๘๐ 
สติทําหนาที่ระลึกควบคุม, สัปชัญญะรักษาไวใหอยูรวมอยูกับสติ       …. …. …. …. …. ๘๑ 
โลภะจะเอา, โทสะไมเอา, โมหะทําใหขาดสติ, มีมูลจากตัวกู – ของกู  …. …. …. …. …. ๘๒ 
เมื่อมีอาการประเภทโมหะนี้แลว อันตรายมีอยูรอบดาน     …. …. …. …. …. …. …. …. ๘๓ 
ตัวกู - ของกูเขามา เพราะขาดสติสัมปชัญญะและหิริโอตตัปปะ         …. …. …. …. …. ๘๔ 
มีสติสัมปชัญญะชวยปองกัน แลวหิริโอตตัปปะชวยใหกลัวก็ใชได       …. …. …. …. …. ๘๕ 
กิเลสที่หยาบที่สุด ไมใชกามารมณ แตกิเลสทางโมหะ , เปนตัวกู – ของกู  …. …. …. …. ๘๖ 
ความเปนอริยบุคคลละกิเลสสามอยางแรก, ลวนตัวกู – ของกู            …. …. …. …. …. ๘๗ 
ฉะนั้นควรสนใจตัวกู - ของกูกอน, ทางปฏิบัติจริง ๆ ตองเลนงานโมหะกอน     …. …. …. ๘๘ 
ศีล สมาธิ ปญญา พูดเรียงกันมา แตปฏิบัติตอง ปญญามากอน         …. …. …. …. …. ๘๙ 
รกรากที่เหนียวแนนที่สุดคือโมหะ ตองจัดการกอน, โลภะ, โทสะทีหลัง…. …. …. …. …. ๙๐ 
ไมลดตัวกู - ของกูแลว จะไปลดราคะ, โลภะไดอยางไร      …. …. ….…. …. …. …. …. 
ธรรมะจะมีมาดวยสติ, หิริโอตัปปะ, โยนิโสมนสิการ    …. …. …. …. …. …. …. …. ….  
งานทุกชนิดเปนโอกาสฝกทําลายความเห็นแกตัว …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๙๒ 
การทําลายความเห็นแกตัว เปนการทําลายตนตอของกิเลส              …. …. …. …. …. ๙๓ 
เดี๋ยวนี้ทุกคน ทําแตเรื่องเพิ่มตัวกู - ของกู ประสมโรงทั้งชาวบานบรรพชิต…. …. …. …. ๙๔ 
มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ลวนแตทําการบังหนาเพื่อเห็นแกตัว     …. …. …. …. …. ๙๕ 
ยอดสุดของวัฒนธรรมอยูที่หัวใจศาสนาที่ทําลายตัวกู – ของกู           …. …. …. …. …. ๙๖ 
ธรรมะเขามา ตัวกูออกไป นี้ชวยไดดวยเรื่องมีสต,ิ บัดนี้ตัวกูยังเรอรา  …. …. …. …. …. ๙๗ 
หัดตายเสียกอนตาย, ไดยินธรรมชาติพูด, แลวชีวิตจะเย็นลง             …. …. …. …. …. ๙๘ 

๕. ธรรมชาติวางจากตัวกู - ของกู. 

ที่พูดเรื่องยกหูชูหาง, ลดหัวหาง, นี้เปนตัวกู – ของกูเทากัน               …. …. …. …. …. ๙๙ 
อภิชฌา - โทมนัส, ยินดี - ยินราย, รัก - เกลียด, เปนกิเลสเทากัน                      …. …. …. …. ….๑๐๐ 
  

 

๙๑ 
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ตัวกู - ของกูในรูปยกหูยกหางพูดมากแลว, จะพูดลดหูหางเพราะมีทุกขมากกวา ๑๐๑ 
ปญหาทุกอยางตองแกดวยความรูเรื่องตัวกู - ของกู, จะหยุดได      …. …. …. …. …. ๑๐๒ 
ตองควบคุมตัวกูทั้งดานยกหู - กาง และทั้งดานลดหู – หาง            …. …. …. …. …. ๑๐๓ 
ทั้งยกหูชูหาง ทั้งซบเซา ตองละอายและกลัวใหมาก                      …. …. …. …. …. ๑๐๔ 
เพราะมันมีตัวกูรับกรรม, ถูกกรรมบีบคั้น, จึงตองปฏบัิติเพื่อสิ้นกรรม    …. …. …. …. ๑๐๕ 
ศึกษาใหเขาใจวา มิไดมีตัวเรา, ตัวใคร, มีแตธรรมชาติลวน ๆ         …. …. …. …. ….  
ธรรมชาติลวน ๆ ไหลไป : สุทฺธธมฺมา ปวตฺตนฺต ิไมใชตัวกู – ของกู   …. …. …. …. ….  
ธรรมชาติเปนไปตามเหตุตามปจจัยไดทั้งฮึกเหิมและซบเซา            …. …. …. …. …. ๑๐๗ 
เราไมเขาใจวาทุกอยางเปนธรรมชาติ, ไมมีตัวตน, ไหลเรื่อย            …. …. …. …. …. ๑๐๘ 
ความปราถนาของสัตวตลอดจนกิจกรรมทางเพศก็เปนธรรมชาติ    …. …. …. …. …. ๑๐๙ 
ธรรมชาติมันมีอาการซอนเรน จนคนโงไมรูความลับของธรรมชาติ   …. …. …. …. …. ๑๑๐ 
ความรักตาง ๆ มันเปนอุปาทาน, และความแนนแฟนของตัวกูมีมาก…. …. …. …. …. ๑๑๑ 
วัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาควรคิดใหถูกตองจะไมถูกทรมานดวยตัวกู ฯ …. …. …. …. ๑๑๒ 
สภาวะของคนในโลกขึ้นอยูกับจิตเริ่มจากตกนรก, เปลี่ยนดีขึ้น ๆ ก็ได   …. …. …. …. ๑๑๓ 
จากมีตัวตนเลื่อนขึ้นไปข้ันพรหม, ขึ้นถึงพุทธะก็ได   …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๑๔ 
คําวา "ชาติ" ในภาษาธรรม เกิดเปนนรก, เทวดา, พระอริยเจา     ก็ได   …. …. …. …. ๑๑๕ 
คําวา "คน" ถือเอาความรูสึกที่เปนตัวกู - ของกู, ตกอบายขึ้นสวรรคก็ได …. …. …. …. ๑๑๖ 
จิตท่ีหายโง ตองมองใหเห็นทุกสิ่งลวนเปนธรรมชาติ                       …. …. …. …. …. ๑๑๗ 
ในการทํางาน ควรเปนโอกาสฝกฝนทดสอบจิตใจวายกหรือลดหู – หาง …. …. …. …. ๑๑๘ 
พวกเซ็นบางพวกเขาพูดเรื่องตัวกู, จิตวาง, จิตเดิมบาง                   …. …. …. …. …. ๑๑๙ 
เขาพูดสั้น ๆ เชนจับปลาดุกดวยลูกน้ําเตา, ใหคิดดวยตนเอง          …. …. …. …. …. ๑๒๐ 
ฝายเราถือเปนธรรมชาติเสียเลย จึงไมมีหูหางสําหรับจะยกหรือลด …. …. …. …. …. ๑๒๑ 
รูปภาพหรือหนังสือตองศึกษาใหเขาใจจนปฏิบัติได                       …. …. …. …. …. ๑๒๒ 
 

๑๐๖ 
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หนังสือบางเลมทําใหเราโงโดยไมรูสึกตัว ไมควรจะมีไว                  …. …. …. …. …. ๑๒๓ 
พวกนักศึกษาชอบเรื่องที่ฟงไมรูเรื่อง, อัศจรรย และขลังลึกลับ        …. …. …. …. …. ๑๒๔ 
ทุกศาสนามีเนื้อแทตรงทําลายความเห็นแกตัว แตไมใครรูกัน          …. …. …. …. …. ๑๒๕ 
สิ่งที่ไมเหมือนกันนั้นเปนเปลือก ไมใชเนื้อศาสนา      …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๒๖ 
ธรรมชาติที่วางจากตัวกู - ของกู ควรถือวาเปนพระ, หรือพระเจา     …. …. …. …. …. ๑๒๗ 

๖. ตัวกู - ของกูเกิดก็มีวัฏฏสงสาร, ตัวกูดับก็มีนิพพาน. 

วันนี้มีหัวขอวา พอรูสึกตัวกู – ของกูเกิดก็เปนวัฏฏสงสาร                …. …. …. …. …. ๑๒๘ 
เขาพูดวาชีวิตเปนวัฏฏสงสารตลอดเวลา, แตเราวาวัฏฏสงสารมมีาเปนครั้งคราว    …. ๑๒๙ 
การปฏิบัติทางพุทธศาสนาก็เพื่ออยาใหกิเลสเกิด …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๓๐ 
เรื่องในไตรปฎกทั้งหมดก็มีวัฏฏสงสารกับนิพพานในจิตใจ              …. …. …. …. …. ๑๓๑ 
วางนั้นคือนิพพานวุนคือวัฏฏสงสาร : กิเลส - กรรม – ผลกรรม       …. …. …. …. …. ๑๓๒ 
ธรรมดาจิตเปนประภัสสร - ใสกระจาง, เศราหมองตอเมื่อกิเลสเขามา  …. …. …. …. ๑๓๓ 
เรามีนิพพานและวัฏฏสงสารสลับกันอยู, นิพพานมีบางขณะ          …. …. …. …. …. ๑๓๔ 
เวลาสบายใจเปนนิพพาน ที่ยังเปลี่ยนแปลงไดเมื่อวัฏฏะแทรก       …. …. …. …. …. ๑๓๕ 
นิพพานมีตลอดเวลา แตไปสอนกันเสียวา ยังอีกอสงไขยจึงจะมี     …. …. …. …. …. ๑๓๖ 
เมื่อไมมีตัวกู - ของกูเปนฝายนิพพาน, ถามีราคะ โทสะ โมหะ ก็ไมใช     …. …. …. …. ๑๓๗ 
ขอปฏิบัติตองไมเผลอสติและเปนอยูชอบคือมรรคมีองค ๘              …. …. …. …. …. ๑๓๘ 
ถาเผลอมีราคะ โทสะ โมหะ ตองละอาย – กลัวใหมาก                    …. …. …. …. …. ๑๓๙ 
รักษาจิตวางใหยืดออกไป จิตวุนก็ไมมีโอกาสเขามา                        …. …. …. …. …. ๑๔๐ 
ดูที่ความรูสึก จะรูจักวางหรือวุนตามธรรมชาติ, ซึ่งสอนดีกวาคน      …. …. …. …. …. ๑๔๑ 
พยายามชิมรสของความวาง , หรือวุน, จะเกลียดรอนรักเย็นไดเอง   …. …. …. …. …. ๑๔๒ 
นิพพานไมวุน, เย็น , ใหเปลา, ไมตองลงทุน, แตคนไมสนใจ            …. …. …. …. …. ๑๔๓ 
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[ ๙ ] 
ราคะ โทสะ โมหะ ตองลงทุนซื้อหามา, ไดความโงมา ยิ่งตองลงทุน       …. …. …. …. ๑๔๔ 
จิตท่ีมีตัวกู - ของกูมาก เปนเหมือนสุนัขโรคเรื้อนไมผาสุกได           …. …. …. …. …. ๑๔๕ 
กิเลสกี่ชื่อ รวมอยูในคําวาวุน, ฝายดับกิเลสรวมในคําวาง, เย็น       …. …. …. …. …. ๑๔๖ 
เมื่อเราไดความเย็น, หยุด , รูสึกเทานี้ก็พอไมตองรูมากเรียนมาก    …. …. …. …. …. ๑๔๗ 
รูจักทําจิตเอาความเย็นไวเรื่อย, ดับจิตไปดวยความเย็น                 …. …. …. …. …. ๑๔๘ 
ยึดนิพพาน, หดวัฏฏสงสาร, ทําดวยสติสัมปชัญญะ, พลาดก็ใชหิริโอตตัปปะ    …. …. ๑๔๙ 
ทดสอบมีหรือไมมีตัวกูฯ  ทุกโอกาสในชีวิตประจําวัน                      …. …. …. …. …. ๑๕๐ 

๗. สังสาระมีอยูในนิพพาน. นิพพานก็มีอยูในสังสาระ. 

พูดเรื่องความวาง ก็หมายความวาพูดเรื่องตัวกู - ของกู ในปริยายหนึ่ง             …. …. ๑๕๑ 
ในจิตใจคน บางเวลาก็เปนสังสารวัฏฏ บางเวลาก็เปนนิพพาน             …. …. …. …. ๑๕๒ 
อาจพูดวา คนหนึ่ง ๆ มีทั้งสวรรค, แผนดิน, มนุษยรวมอยูดวยกัน          …. …. …. …. ๑๕๓ 
เรื่องศาสนาก็คือเรื่องจัดใจเสียใหม ตรงกันหมดทุกศาสนา        …. …. …. …. …. …. ๑๕๔ 
ไมตองสนใจศาสนาแตสนใจเรื่องทุกขดับทุกข, ดวยเหตุไรก็พอ  …. …. …. …. …. …. ๑๕๕ 
มนุษยเปนทุกขตองดับมัน คือดับตัวกู - ของกู ทุกศาสนา          …. …. …. …. …. …. ๑๕๖ 
เพียงพูดวา "อยาดูถูกผูอื่น" , ตั้งหมอนํ้าใหคนเดินทางกิน, ก็ใชได    …. …. …. …. …. ๑๕๗ 
ทั้งสวรรค ทั้งมนุษย ยังเปนสังสารวัฏฏ ยังไมนิพพาน               …. …. …. …. …. …. ๑๕๘ 
ในวันหนึ่งคนอาจเปนอบาย ๔ ก็ได : นรก เปรต เดรัจฉาน อสุรกาย …. …. …. …. …. ๑๕๙ 
ความรูสึกอะไรตาง ๆ เกิดมาจากสวนที่เปนมโนภาพ ไมใชจากของจริง …. …. …. …. ๑๖๐ 
ที่เรารูสึกอยูในใจ นั่นแหละคือจริง , มันเปนมโนภาพ                …. …. …. …. …. …. ๑๖๑ 
ความพอใจเปนหลัก จะเปนรูปลวน ไมเกี่ยวกับกามารมณก็ได  …. …. …. …. …. …. ๑๖๒ 
จะเปนอรูปฌาน ๔ ก็ได สูงขึ้นไปก็ได    …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๖๓ 
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[ ๑๐ ] 
คน ๆ เดียวในชาติหนึ่ง วันหนึ่ง อาจเปนไดครบ ๓๑ ภูมิ            …. …. …. …. …. …. ๑๖๔ 
พระอนาคามี จึงอยูในฌานในสมาบัติรูปฌานชนิดใดก็ได        …. …. …. …. …. …. ๑๖๕ 
ขณะใดที่จิตไมมีกิเลสครอบงํา ขณะนั้นใหถือวาเปนนิพพาน    …. …. …. …. …. …. ๑๖๖ 
การทํางานใด ๆ ไมใชเพื่อรับจางใคร ไมตองทําในรูปตัวกู – ของกู   …. …. …. …. …. ๑๖๗ 
ถาทําเพื่อรับใชความวาง ก็ทําเพียงเนื่องดวยสังคม                  …. …. …. …. …. …. ๑๖๘ 
คนเที่ยวควานหาพุทธศาสนา แลวไมมีวันพบก็มีอยูมาก           …. …. …. …. …. …. ๑๖๙ 
ศึกษาพุทธศาสนาจากพุทธศาสนานั้นไมถูก, ตองศึกษาจากธรรมชาติ …. …. …. …. ๑๗๐ 
ศึกษาใหถูกตอง ลัดทีเดียวตรงจุดวา ทําอยางนั้นเปนอุปาทาน ฯลฯ …. …. …. …. …. ๑๗๑ 
อยาเผลอใหจิตเกิดตัวกู - ของกู, ไมมีใครสอน, ใหกิเลสมันสอน …. …. …. …. …. …. ๑๗๒ 
พระพุทธเจามี ๒ องค, องคจริงกับไมจริง, ธรรมะในใจนั่นแหละจริง …. …. …. …. …. ๑๗๓ 
วันหนึ่ง ๆ ปฏิจจสมุปบาทเกิดไดไมรูกี่วง, สะกัดกั้นไดดวยสติ    …. …. …. …. …. …. ๑๗๔ 
การปฏิบัติ ตองถือเอาการสําเร็จประโยชน หรือการปฏิบัติไดเปนหลัก   …. …. …. …. ๑๗๕ 
สิ่งใดถูก ก็เขากันไดกับขอความในพระไตรปฎกสวนที่ถูก          …. …. …. …. …. …. ๑๗๖ 
เรื่องความวางความวุนในพระไตรปฎกก็มีมาก แตไมไดยกมา   …. …. …. …. …. …. ๑๗๗ 
ทํางานเผยแผศาสนามันยาก ตองพูดซ้ํา ๆ ซาก  …. …. …. ….…. …. …. …. …. …. ๑๗๘ 

๘. ปริยัติ ,ปฏิบัติ, สําคัญที่ดับตัวกู - ของกู. 

ธรรมะ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ลวนแตคําอธิบายเรื่องตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. …. ๑๗๙ 
เรื่องปริยัติเฟอจนกลายเปนวรรณคดี , ใจความมันมีแตดับความยึดมั่นฯ…. …. …. …. ๑๘๐ 
ภาษาปรากฤตไมสมเปนพระพุทธวัจนะ จึงรอยกรองกันใหม     …. …. …. …. …. …. ๑๘๑ 
คนเรียนกันในเรื่องแปลกเรื่องใหมเปนวรรณคดีจนเปน ความมืดสีขาว …. …. …. …. ๑๘๒ 
สมัยปจจุบันเกิดมีวิปสสนาเปนพิธีรีตองมีรูปแบบตาง ๆ           …. …. …. …. …. …. ๑๘๓ 
เมื่อปริยัติปฏิบัติ มีเครื่องปดบัง ปฏิเวธที่จะไดรับก็ไมมี             …. …. …. …. …. …. ๑๘๔ 
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[ ๑๑ ] 
การศึกษาปฏิบัติมักหนักไปในทางสงวนตัวกู – ของกู              …. …. …. …. …. …. ๑๘๕ 
จนกระทั่งเปนสีลัพพัตตปรามาส , มีตัวอยางประกอบ             …. …. …. …. …. …. ๑๘๖ 
สิ่งที่ควรแกไขตองใชหิริโอตตัปปะและปองกันดวยสติสัมปชัญญะ  …. …. …. …. …. ๑๘๗ 
อธิบายภาพเรื่องสัตว ๓ ตวัคาบหางกันในภาพปฏิจจสมุปบาท …. …. …. …. …. …. ๑๘๘ 
จงกําจัดตัวกู - ของกูออกไป แลวโลภะ โทสะ โมหะ จะลดลงดวย   …. …. …. …. …. ๑๘๙ 
ตองมีสติสัมปชัญญะ และปองกันเผลอดวยหิริโอตตัปปะ         …. …. …. …. …. …. ๑๙๐ 
ควรบังคับตนเหมือนนิยายเรื่องการนอนการตื่นของราชสีห       …. …. …. …. …. …. ๑๙๑ 
พุทธภาษิตก็มีอยู : พรหมจรรยมิใชลาภสักการะเปนอานิสงส, 
แตผูปฏิบัติก็ยังทําตามไมได                …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๙๒ 
คนมาหลงติดรสอรอยของสุขเวทนาเพราะสงวนยกหูหางไวสูงเสมอ    …. …. …. …. ๑๙๓ 
คนบิดพลิ้วตอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ ทําอะไรประชด, ก็ตกนรกดวย  …. …. …. ๑๙๔ 
การเปนอยูต่ํา พยายามกระทําอยางสูง ในทางใหวางตัวกู - ของกู จึงจะถูกตอง    …. ๑๙๕ 
ลดหูลดหางเสีย จิตจะไดไปสูง ชวยใหเปนไปในทางดีขึ้น         …. …. …. …. …. …. ๑๙๖ 
เดี๋ยวนี้ติดสุขเวทนาที่เกิดจากยกหูชูหาง, อรอย, จึงตกลงกันไมได  …. …. …. …. …. ๑๙๗ 
บทเรียนที่งายที่สุดคือไมโกรธ ไมนอยใจไมขัดใจไมหงุดหงิด     …. …. …. …. …. …. ๑๙๘ 
ไมเห็นความจริง, ไมละสิ่งที่ควรละ, จนเคยชินนี่เปนสีลัพพัตตปรามาส      …. …. …. ๑๙๙ 
การปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปญญา กลายเปนสีลัพพัตตปรามาสไปก็ได             …. …. …. ๒๐๐ 

๙. สรางนรกในอากาศ. 

ความรูสึกที่เปนตัวกู - ของกู นี้เปนตนตอของ โลภะ โทสะ โมหะ ดวย              …. …. ๒๐๑ 
สรางวิมานในอากาศเปนไปตามความหวัง - ฝน - สนุก, นรกก็สรางไดเชนกัน  …. …. ๒๐๒ 
นรกในอากาศสรางขึ้นเพราะกิเลสประเภทโทสะหรือโลภะ โมหะ ก็ได   …. …. …. …. ๒๐๓ 
ผูมีลักษณะใจนอย, ออนไหว, อึดอัดขัดแคน มักสรางนรกในอากาศ     …. …. …. …. ๒๐๔ 
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[ ๑๒ ] 
สรางวิมานในอากาศ จะเปนอยางบานาเยาะ แตสรางนรก ฯ มีผลรายมาก       …. …. ๒๐๕ 
มักยกตัวเปนฝายถูก คนอื่นผิด อาจคิดทําลายผูอื่นได              …. …. …. …. …. …. ๒๐๖ 
ลักษณะของการคิด "สรางวิมาน" มีผลไดทั้งโพธิและกิเลส        …. …. …. …. …. …. ๒๐๗ 
ปญญาแทจริง เปนโพธิวิวัฒนาไปทางตัดกิเลส, ตัวกู – ของกู    …. …. …. …. …. …. ๒๐๘ 
ผูมีปญญาสรางไดทั้งวิมานและนรกในอากาศ, ตองระวังใหดี    …. …. …. …. …. …. ๒๐๙ 
จะสรางวิมานอยางไหนก็เปนไปในรูปยกหูชูหางทั้งนั้น              …. …. …. …. …. …. ๒๑๐ 
การสรางหรือการคิด, ระวังใชอิริยาบถท่ีเขมแข็ง, สามารถกําจัดนิวรณได    …. …. …. ๒๑๑ 
ตนตอของความยุงยากคือตัวกู - ของกู มันไดไมไดตามตองการ, ก็เกิดกิเลส …. …. …. ๒๑๒ 
ความติดพันในความสุขที่ยกหูชูหางสําเร็จ ก็สรางวิมานไดงาย  …. …. …. …. …. …. ๒๑๓ 
โลกไมสงบสขุ ก็เพราะคนสรางนรกในอากาศมากขึ้น               …. …. …. …. …. …. ๒๑๔ 
โลกไปไมรอด เพราะคนดูหมิ่นศาสนา    …. …. …. …. …. ….…. …. …. …. …. …. ๒๑๕ 
ความสุขความทุกขมีคาตอเมื่อมีตัวกู – ของกู         …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๑๖ 
ทั้งนรกสวรรคเปนของทรมาน, ตองเฉยเพราะเอือมอิ่ม ไมนาสนใจ …. …. …. …. …. ๒๑๗ 
ตัวกู - ของกู สรางวิมานหรือนรกในความเพอฝนกระทั่งวิปสสนา    …. …. …. …. …. ๒๑๘ 
ระวัง อยาใหวิปสสนาเปนเรื่องสรางอะไรในอากาศขึ้นมา         …. …. …. …. …. …. ๒๑๙ 
ระวังอยาสรางนรกในอากาศโดยถือวาถูกตองของตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. …. ๒๒๐ 

๑๐. เรื่องการใหทาน. 

ทานเปนเรื่องเบื้องตน แตสูงไดถึงนิพพาน…. …. …. …. …. ….…. …. …. …. …. …. ๒๒๑ 
ทานก็ทําใหบรรลุนิพพานได                   …. …. …. …. …. ….…. …. …. …. …. …. ๒๒๒ 
ทานที่ตัวกู - ของกูไมอยากทํา, เมื่อทําแลวจะไดนิพพาน           …. …. …. …. …. …. ๒๒๓ 
ขึ้นชื่อวาตัวกู - ของกูแลว มันใหทานดวยความโลภ, จะเอาตาง ๆ    …. …. …. …. …. ๒๒๔ 
ใหทานดวยปญญานั้นจะทําใหหมดความยึดถือตัวกู – ของกู    …. …. …. …. …. …. ๒๒๕ 
ที่ใหทานกัน เปนเรื่องใหเพื่อตัวกู - ของกู กลับเขามาเปนกําไร   …. …. …. …. …. …. ๒๒๖ 
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[ ๑๓ ] 
การทํางานดวยจิตวาง คือการใหทานอยางสูง                        …. …. …. …. …. …. ๒๒๗ 
เขาใจเสียใหถูกตอง จะมีการใหทาน แทจริงบาง มิฉะนั้นมีแตการคา…. …. …. …. …. ๒๒๘ 
การสูญเสียถาทําถูกวิธีจะเปนยอดของทาน, ผสมโรงเสียสละไป…. …. …. …. …. …. ๒๒๙ 
พิจารณาในแงที่ตองเปนไปตามเหตุปจจัย, เปนโอกาสสละไมฝน ไมตองจําใจ  …. …. ๒๓๐ 
ถาไมยอมรับการสูญเสียวาสิ้นไปแหงตัวกู - ของกู ก็ตองเปนบา…. …. …. …. …. …. ๒๓๑ 
ทุกคราวที่มีการสูญเสีย จะตองมีอะไรเพิ่มข้ึนในทางที่ดี            …. …. …. …. …. …. ๒๓๒ 
วัฒนธรรมตามศาสนา มีแตการให, รับใหถูกตองจะไมเปนบา   …. …. …. …. …. …. ๒๓๓ 
ธรรมเนียมคนไทยมีอะไรสูญเสียก็เชนวา "ไมเปนไร , กรรม, ชางเถอะ"        …. …. …. ๒๓๔ 
เกิดเรื่องเศราก็วา พุทโธ พุทธัง อนิจจัง อนัตตา , นี่ของวิเศษ     …. …. …. …. …. …. ๒๓๕ 
มีการสูญเสียหนัก ตองกระโจนใหถูกวิธี. ทานที่ตัวกูยอมทํามีแตจะเอา       …. …. …. ๒๓๖ 
ใหทานดวยปญญา เปนไปเพื่อตัดกิเลส, ถึงที่สุดแหงทุกข         …. …. …. …. …. …. ๒๓๗ 
คนที่คิดสละไวลวงหนาแมจะเสียชีวิตก็ยังวาอยาเอาผิดแกผูทําเลย            …. …. …. ๒๓๘ 
โอกาสที่จะบริจาคคือการใหอภัย, เมตตาปราณี, สละมานะทิฎฐิได           …. …. …. ๒๓๙ 
อยาจมอยูในหนังสือ, อันใดทําลายกิเลสไดก็ฉวยโอกาสทําเสีย …. …. …. …. …. …. ๒๔๐ 
จมอยูในทะเลหนังสือ จะเปนความมืดสีขาวเพิ่มตัวกู – ของกูอีก                …. …. …. ๒๔๑ 
ผูไมเมาปริยัติ, หูตาสวางไมมีความมืดสีขาว ลุอรหันตเร็ว         …. …. …. …. …. …. ๒๔๒ 
วิชาความรูถาทวมหัว ก็เอาตัวไมรอด เหมือนจมหลุมโคลนลึก   …. …. …. …. …. …. ๒๔๓ 
บริจาค เกียรติ กาม กิน ออกไป, ใหหมดตัวกู - ของกู , ตรงจุดศาสนา         …. …. …. ๒๔๔ 
ใหทานตองไมเปนไปเพื่อสะสมกิเลส, อยากใหญ, ไมประกอบทุกข             …. …. …. ๒๔๕ 
เขาใจตัวกู - ของกู ใหดี ชัดเจน ลอมรอบ จึงจะจับมันฆาเสียได …. …. …. …. …. …. ๒๔๖ 

๑๑. "ธรรม" เพียงคําเดียว. 

คําวา ธรรม พูดมามาก ไมรูจักหมด เพราะเขาใจยาก               …. …. …. …. …. …. ๒๔๗ 
ภาษาที่พูดตามวัฒนธรรม ยังใสพระเติมขางหนาเปนพระธรรม  ฯลฯ         …. …. …. ๒๔๘ 
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[ ๑๔ ] 
ใชคํา "พระเติมขางหนา" มิใชสูงไปหมดบางสิ่งสูงเกินกวาจะใชคุณนามประกอบ…. …. ๒๔๙ 
ธรรมกับพระธรรมมีความหมายตางกัน , พระธรรมคือคําสั่งสอน    …. …. …. …. …. ๒๕๐ 
ธรรมภาษาบาลีเดิม หมายหมดทุกอยาง, เปนพระเจาก็ได       …. …. …. …. …. …. ๒๕๑ 
ในบางถิ่นเขาวา พระธรรมสรางเขามา, ฉะนั้นธรรมคืออะไร? ตองคิดกอน  …. …. …. ๒๕๒ 
ธรรมคืออะไรเขาใจยาก เชนเดียวกับ จิตคืออะไร, เรารูแตปฏิกิริยา            …. …. …. ๒๕๓ 
ธรรมลึกกวาจิต เรารูแตปรากฏการณ จนถือเอาประโยชนได    …. …. …. …. …. …. ๒๕๔ 
คําวาธรรมยังกวาง สวนที่มีคุณคาเทานั้นที่เปนพระธรรม         …. …. …. …. …. …. ๒๕๕ 
ธรรมในบาลี มี ๔ ความหมาย : ตัวธรรมชาติ , กฎ ผล หนาที่ , ผลของ 
การปฏิบัติหนาที่                …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….  
ธรรมตรงกับคําวาพระเจาโดยสมบูรณ, ตัวธรรมชาติคือกายของพระเจา    …. …. …. ๒๕๗ 
กฎของทุกอยาง คือธรรมในฐานะพระเจาผูสราง ฯลฯ              …. …. …. …. …. …. ๒๕๘ 
หนาที่ตามกฎมีมาก : ขั้นต่ําถึงขั้นสูง, ยกตัวอยางการสืบพันธุ  …. …. …. …. …. …. ๒๕๙ 
หนาที่ของมนุษยตามกฎ ฯ  คือทําใหถูกในทางไมเปนทุกข       …. …. …. …. …. …. ๒๖๐ 
สิ่งที่พระเจาเรียกรองคือหนาที่             …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๖๑ 
ธรรมที่เปนผลของหนาที่คือ สิ่งที่พระเจาประทานตามเหตุที่ปฏิบัติ            …. …. …. ๒๖๒ 
มนุษยไมรูจักธรรมก็เดินผิดทาง ไปสูความทุกขกระทั่งโกรธกันเรื่องศาสนา …. …. …. ๒๖๓ 
เรามีสวนโมกขเพื่อใหเพื่อนมนุษยไดรูจักสิ่งที่เรียกวา "ธรรม"    …. …. …. …. …. …. ๒๖๔ 
ปญหาระหวางบุคคล, นิกาย, วาทะ , ลัทธิศาสนา, มีแตปญหาวิวาทกัน    …. …. …. ๒๖๕ 
ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที เปนพระธรรมเจาสูงสุด             …. …. …. …. …. …. ๒๖๖ 
อยามีตัวกู - ของกู . ทุกศาสนา ทุกคน, นิกาย. ปฏิบัติธรรมไมสมควรจึงทุกข   …. …. ๒๖๗ 
คุมตัวกูไว เปนนิพพานอยูเรื่อย นี่คือบรมธรรม        …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๖๘ 
ระวังไมเดินตกลองก็จะเปนอยูโดยชอบ, ถึงจุดหนึ่งจะตายตัว   …. …. …. …. …. …. ๒๖๙ 
คนถือศาสนาตัวกู - ของกู จนเปนขาศึกแกกัน, เปนวัฏฏสงสาร …. …. …. …. …. …. ๒๗๐ 
ใหเลือกเรียน : ทําอยางไรจะไมเกิดตัวกู - ของกู นี่คือตัววิปสสนากัมมัฏฐาน    …. …. ๒๗๑ 
 
 
 

๒๕๖ 
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[ ๑๕ ] 
พยายามพูดซ้ํา ๆ เรื่องไมยึดมั่นถือมั่นใหสําเร็จประโยชน, ไมเงียบหายไป   …. …. …. ๒๗๒ 
ควรจะศึกษาชีวิต นับแตเริ่มตั้งตนกระทั่งวิวัฒนาการสูงยิ่งทุกขมาก      …. …. …. …. ๒๗๓ 
เมื่อชีวิตตั้งตนยังรูนอย ยิ่งรูมากยิ่งยากนาน ยิ่งทุกขมาก           …. …. …. …. …. …. ๒๗๔ 
ภาษาพูดมีวิวัฒนาการสูงจนมีเครื่องพิมพ มนุษยก็เหมือนเหาะ …. …. …. …. …. …. ๒๗๕ 
พระศาสดาเกิดขึ้นเหมือนหามลอมนุษย , แตนอยคนจะเขาถึง …. …. …. …. …. …. ๒๗๖ 
ยิ่งฉลาดทางวัตถุ ยิ่งโง, มีตัวกู - ของกูมากกวาเดิม ในโลกจึงทุกขมาก  …. …. …. …. ๒๗๗ 
เพราะหลงวัตถุนิยม ยิ่งยุงยากลําบากมากขึ้น สติปญญาเสริมแตตัวกู …. …. …. …. ๒๗๘ 
สัตวมีปญญานอย, ไมมีความทุกข, คนตองมี  intuition, intuitive wisdom  …. …. …. ๒๗๙ 
เรื่อง กิน กาม เกียรติ ของสัตวเปนธรรมดา แตคนขยายไมสิ้นสุด…. …. …. …. …. …. ๒๘๐ 
จุดตั้งตนของความทุกขอยูที่รูจักยึดมั่นถือมั่นเรื่องดี – ชั่ว          …. …. …. …. …. …. ๒๘๑ 
อุปาทานตั้งตน เมื่อรูจักแยกดี - ชั่ว, และคนหิวดวยกิเลส                   …. …. …. …. ๒๘๒ 
รูจักจุดตั้งตนของความยึดมั่นถือมั่นวาคือจุดตั้งตนของทุกข                 …. …. …. …. ๒๘๓ 
คําสอนของคริสตหรือพุทธพิจารณาดูจะเห็นวามุงหามลอมนุษย …. …. …. …. …. …. ๒๘๔ 
คัมภีรฝายคริสตก็มีสวนที่อธิบายเทียบไดกับวิทยาศาสตร         …. …. …. …. …. …. ๒๘๕ 
มนุษยแตกอนไมมีปญหาหลงกิเลส แตนานเขายึดมั่น, อยากมาก         …. …. …. …. ๒๘๖ 
ลองเปรียบดูความตองการตามสัญชาตญาณกับตองการดวยสติปญญา  …. …. …. ๒๘๗ 
โลกนี้ตองรบกันพลาง แลกธรรมะกันพลาง เพราะยิ่งฉลาดยิ่งโง  …. …. …. …. …. …. ๒๘๘ 
ตองแลกเปลี่ยนธรรมะกันจนทุกคนเขาใจความลับของทุกข       …. …. …. …. …. …. ๒๘๙ 
จุดตั้งตนของความทุกขเริ่มแตเด็กเปนทาสอารมณ, สอนมาไมถูกตอง …. …. …. …. ๒๙๐ 
ความเคยชินเปนทาสอารมณ ทําใหยิ่งฉลาดยิ่งทุกข                  …. …. …. …. …. …. ๒๙๑ 
ตนเหตุที่ยิ่งโง เพราะรกรากใหญอยูที่มนุษยมีกิเลส, เห็นแกตัว   …. …. …. …. …. …. ๒๙๒ 
ควรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศใหรูจุดตนของความทุกข      …. …. …. …. ๒๙๓ 
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จุดตั้งตนของตัวกู - ของกูตรงไหน ความทุกขก็ตั้งตนที่นั้น   …. …. ….  …. …. …. …. ๒๙๔ 
พูดเรื่องซ้ํา ๆ ที่เรียกวาธรรมปาฏิโมกขนี้ เพื่อใหเขาใจประเด็นสําคัญ ๆ  …. …. …. …. ๒๙๕ 
คนมีกิเลสมาก, เห็นแกตัวมาก, ยึดมั่นมาก, ไปบริหารโลกไมได            …. …. …. …. ๒๙๖ 
ไมรูจักการตั้งตนของปญหา มันก็แกปญหาไมได         …. …. …. ….  …. …. …. …. ๒๙๗ 

๑๓. ปญหาตั้งตนเมื่อมีความเจริญ 

ปญหายุงยากมันเกิดขึ้นเปนกิเลสความทุกข เมื่อมนุษยมีความเจริญ    …. …. …. …. ๒๙๘ 
ความเจริญมี ๒ ความหมาย : ภาษาคนอยางที่รู ๆ กัน , ภาษาธรรมเปนความสงบ ๒๙๙ 
ความเจริญเปนตนเหตุของปญหา หมายถึงความเจริญอยางชาวบาน   …. …. …. …. ๓๐๐ 
ทบทวนถึงความเจริญของมนุษย ที่เริ่มมีบาปมีความทุกข    …. …. ….  …. …. …. …. ๓๐๑ 
ความเจริญทําใหเกิดปญหา กิน กาม เกียรติ แขงกันไมสิ้นสุด   …. ….  …. …. …. …. ๓๐๒ 
ขยายเรื่อง กิน กาม เกียรติ จนมีอํานาจเพื่อสําเร็จประโยชน           ….  …. …. …. …. ๓๐๓ 
สติปญญาของสัตวบุถุชน เปนจุดตั้งตนของความยุงยาก …. …. ….  …. …. …. …. ๓๐๔ 
มิใชเพียงปญหาเรื่องกิน, เรื่องกาม ก็ขยายไปเปนมโนภาพมากขึ้น ….  …. …. …. …. ๓๐๕ 
ยุคที่เจริญทางวัตถุนี้ สงเสริมกามารมณไปไกลจนลืมตัว    …. …. ….  …. …. …. …. ๓๐๖ 
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมีเพื่อผลทางวัตถุ, หลงกามารมณมากขึ้นดวย       …. ๓๐๗ 
ที่เปนทาสของวัตถุ ก็คิดแตวาไดนั่นแหละดี จึงรบกันไมสิ้นสุด       ….  …. …. …. …. ๓๐๘ 
อยูเหนือดี - ชั่ว แลวจะหมดปญหา, ที่เปนกันอยูเพราะเขาใจผิดในดีชั่ว …. …. …. …. ๓๐๙ 
คนทิ้งพระพุทธ , ธรรม, สงฆ ก็เพราะหลง กิน กาม เกียรติในบางโอกาส…. …. …. …. ๓๑๐ 
อยาบูชาความเจริญ, อยูเหนือความหลงเจริญทางวัตถุและทางจิต อยางโงเขลา    …. ๓๑๑ 
ปญหาความเจริญตั้งตนนั้นคือเจริญทางวัตถุ ถือเอาแตไดเปนดี    ….  …. …. …. …. ๓๑๒ 
ถาตั้งตนเพื่อทําลายความยึดมั่นในดี - ชั่ว นี้จะไปสูโลกุตตระ         ….  …. …. …. …. ๓๑๓ 
เรื่องความเจริญทางวัตถุเปนอันตราย, ทําใหเสื่อมเสียศีลธรรม       ….  …. …. …. …. ๓๑๔ 
จึงตักเตือนวา อยาทําเพื่อรับคําขอบใจ สรรเสริญเยินยอใหไดดี      ….  …. …. …. …. ๓๑๕ 
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๑๔. ความเปนธรรมของตัวกู 

ธรรมปาฏิโมกข ผูฟงตองเขาใจใหไดวาเปนเรื่องตัวกู – ของกู        ….  …. …. …. …. ๓๑๖ 
เริ่มทุกขเพราะยึดถือ, มาก ๆ เขาก็จะรูวาไมไหวทั้งดี - ชั่ว อยูเหนือดีกวา   …. …. …. ๓๑๗ 
ความเปนธรรมที่เรียกวาดีก็ยังเดินได ยืดหยุนได    …. …. …. …. ….  …. …. …. …. ๓๑๘ 
ความเปนธรรมที่เขาใจไมตรงกันรูสึกถูกเหยียดหยามก็ทําอันตรายกัน        …. …. …. ๓๑๙ 
ยกตัวอยางเรื่องในไบเบิลเกาใหม มีความถูกตองตางกัน               ….  …. …. …. …. ๓๒๐ 
อยาเรียนไตรปฎกหรือเซนอะไร ใหมากไป, ตองเขาใจและปฏิบัติเร่ืองยอมใหไดกอน ๓๒๑ 
อยาแกปญหาดวยความเปนธรรมของตัวกู ซึ่งยกหูชูหาง               ….  …. …. …. …. ๓๒๒ 
ตองทดสอบในความเปนธรรมวา ถูกตองยุติธรรมคืออยางไร         ….  …. …. …. …. ๓๒๓ 
ควรมีหลักในใจกอนจะทําอะไรลงไปวา ถามพระพุทธเจากอน        ….  …. …. …. …. ๓๒๔ 
ทะเลาะกันพลางแลกเปลี่ยนธรรมกันพลาง คือหัวขอท่ีตองการจะพูด    …. …. …. …. ๓๒๕ 
แลกความรูกันถึงจะบริสุทธิ์ใจ ก็เปนทางวัตถุ ไมทําใหโลกสงบได   ….  …. …. …. …. ๓๒๖ 
จะเอาชนะซาตานเร็ว ๆ ตองรีบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวิญญาณ      …. …. …. …. ๓๒๗ 
ตองฟนฟูวัฒธรรมทางวิญญาณแบบไมมีตัวกู - ของกู ทั้งบุคคล – สังคม…. …. …. …. ๓๒๘ 
แพเปนพระ ชนะเปนมาร ตองทองไว, ชนะคือบังคับตัวได โกรธคือแพ   …. …. …. …. ๓๒๙ 
เมื่อโกรธ ก็มีโลภะ โมหะดวย เพราะตองการแลวไมได, ความกลัวใหมาก …. …. …. ๓๓๐ 
ธรรมทั้งปวง สวนที่มาทดสอบคน นั่นแหละคือมารหรือซาตาน      ….  …. …. …. …. ๓๓๑ 
ธรรมมีความหมายกวางทั้งฝายถูกฝายผิด, กุศล – อกุศล             ….  …. …. …. …. ๓๓๒ 
การที่ทําผิดทําชั่วนี้ คือรบกับพระธรรมหรือรบกับพระเจา               ….  …. …. …. …. ๓๓๓ 
อยาใหตัวกู - ของกูขึ้นมาบงการ, ใหจิตวางจากตัวกู – ของกูอยูเรื่อย     …. …. …. …. ๓๓๔ 
เรื่องที่เลวเกินไปคือ อยากดีอยากเดนอยากไดรับความชมเชย        ….  …. …. …. …. ๓๓๕ 
ความไมยอมคือความเปนธรรมของตัวกู, ยอมแพดีกวา, นี่เปนความชนะ…. …. …. ….๓๓๖ 
เพราะการยอมนั้นคือตัดกิเลสความไมยอมเสียได, เรื่องมันสิ้นสุดลง….  …. …. …. ….๓๓๗ 
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[ ๑๘ ] 
ถาโลกมีวัฒนธรรมสูงทางวิญญาณก็จะเปนโลกพระศรีอาริยทันที               …. …. …. ๓๓๘ 
ถามพระพุทธเจากอนทําใด ๆ ทําใหมีสติสัมปชัญญะอยูเสมอ   …. …. …. …. …. …. ๓๓๙ 
เราหลีกมาอยูปา ยังมีปญหา, บทเรียนมาก จึงประมาทไมไดในเรื่องตัวกู – ของกู   …. ๓๔๐ 
เดี๋ยวนี้ไมมีความรูเรื่องพระพุทธเจาพอ จึงไมมีสติที่จะรอถามพระองค         …. …. …. ๓๔๑ 

๑๕. จุดต้ังตนของความทุกขอยูที่ตัวกู - ของกู. 

ความดีตามแบบตัวกู - ของกู นั่นแหละเปนจุดที่ทําใหเกิดทุกข   …. …. …. …. …. …. ๓๔๒ 
มีตัวกูขึ้นมา ก็เปนผิดหมด, ทํางานคือการปฏิบัติธรรมจะปราศจากตัวกู      …. …. …. ๓๔๓ 
เรายังไมเปนอรหันต แตพยายามปฏิบัติตามคือทําอะไรโดยไมตองมีตัวกู    …. …. …. ๓๔๔ 
พระพุทธเจาตรัส : จงประกาศพรหมจรรยเพื่อความสุขแกโลก   …. …. …. …. …. …. ๓๔๕ 
พูดอยางไมมีสติปญญาก็วา ทําเพื่อโลกทั้งปวง, เพื่อศาสนามีอยู     …. …. …. …. …. ๓๔๖ 
จะทําจะเรียนอะไรตองสะอาด และมุงจิตวา เพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย   …. …. …. ๓๔๗ 
ทําอะไรไปตามสัญชาตญาณโดยปราศจากตัวกู - ของกู , มีแตสติสัมปชัญญะ …. …. ๓๔๘ 
เมื่อศาสนายังอยู ประโยชนยอมมีอยูแกเทวดาและมนุษย        …. …. …. …. …. …. ๓๔๙ 
ความดีตามแบบของตัวกู นั้นเปนจุดตั้งตนของความทุกข         …. …. …. …. …. …. ๓๕๐ 
ความดับทุกขมันอยูเหนือจากชั่ว - ดี, เปนการกระทํากรรมที่ ๓ คืออริยมรรค          …. ๓๕๑ 
คิดใหเห็นขอท่ีวา การมีอยูแหงศาสนาคือความสุขของโลก        …. …. …. …. …. …. ๓๕๒ 
การปฏิบัติที่รวบรัดใหถือหลักวา : เปนอยูเหมือนตายแลว, ทํางาน, กินดวยจิตวาง  …. ๓๕๓ 
ทําเพื่อผูอื่นเรื่อย นี่คือการปฏิบัติธรรมสูงสุด เกินกวาวิปสสนา   …. …. …. …. …. …. ๓๕๔ 
ทําดีทําอะไรก็ทําไปไมตองคอยฟงคําวิจารณ ไมคอยใหใครเห็น, ปลอดภัยกวา …. …. ๓๕๕ 
ที่ไปสนใจคําวิจารณก็เพราะสนใจจะดีหรือไมดี, อยากใหเขาชม,กลัวจะไมดี…. …. …. ๓๕๖ 
ตั้งใจทําเพื่อเทวดาและมนุษยเรื่อยไป เปนการปฏิบัติธรรมดวย  …. …. …. …. …. …. ๓๕๗ 
งานที่เปนไปเองนั้นจะเพื่อประโยชนแกโลกทั้งเทวดาและมนุษย …. …. …. …. …. …. ๓๕๘ 
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[ ๑๙ ] 
วัฒนธรรมโบราณของไทยแสดงวามีความรูเรื่องโลกุตตรธรรมอยูแลว         …. …. …. ๓๕๙ 
ระดับศีลธรรมก็มีดี ๆ อยูมาก เชน "นกกินเปนบุญ คนกินเปนทาน"              …. …. …. ๓๖๐ 
โลกของนักศึกษาพูดแตเรื่องเศรษฐกิจการเมือง, รบคนอื่น ฯลฯ …. …. …. …. …. …. ๓๖๑ 
เห็นแกผูอื่นไมเห็นแกตัวไว แลวจะทําอะไรไมผิดศีลธรรม          …. …. …. …. …. …. ๓๖๒ 
พอตัวกูมาก็เปนวัฏฏสงสาร, เปนอบาย ๔ อยางดีเปนเทวดา, มีตัวกูทั้งนั้น  …. …. …. ๓๖๓ 
ใชสติปญญาของเราใหถูกวิธี ใหพอสะดวกสบายแกเราและผูอื่น               …. …. …. ๓๖๔ 
การคิดจะเสียสละ ตองคดิใหถูกตอง, สะดวกสบาย, ใหผลดีแกทุกฝาย      …. …. …. ๓๖๕ 
ทําหนาที่เพื่อหนาที่ ไมใชเพื่อตัวกู จิตใจสูง ก็สําคัญเทากันทุกคน   …. …. …. …. …. ๓๖๖ 
จุดตั้งตนของความทุกข มันอยูที่ตัวกู - ของกู มันอยากดี           …. …. …. …. …. …. ๓๖๗ 

๑๖. ตัวกู - ของกู เปนเรื่องปรมัตถ 

ตัวกู - ของกู หมายถึงอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเปนทุกเรื่อง ในพุทธศาสนา      …. …. …. ๓๖๘ 
มีปญหาที่เขาพูดกันวาชาวบาน , เด็ก, ไมควรเรียนปรมัตถ, เรียนศีลก็พอ   …. …. …. ๓๖๙ 
พระพุทธเจามิไดตรัสอยางนั้น, กลับสอนเรื่องสุญญตา ซึ่งเปนปรมัตถ        …. …. …. ๓๗๐ 
การปฏิบัติทุกประการตรัสเรื่องปญญากอนเพื่อศีลสมาธิ ไมเขารกเขาพง   …. …. …. ๓๗๑ 
มีพระพุทธภาษิตใหปญญามากอนหลายบท, แมในมรรคก็มีปญญากอน    …. …. …. ๓๗๒ 
จะรักษาศีล ทําสมาธิโดยไมมีปญญาไมได, ปญญาตองนําหนาหรือดุนหลัง…. …. …. ๓๗๓ 
อัฏฐังคิกมรรค เมื่อเปนความรูพูดเรียงไปก็เอาปญญาขึ้นหนา   …. …. …. …. …. …. ๓๗๔ 
การดับความทุกขตองทําดวยปญญา แมเด็ก ๆ ตองรูปรมัตถตามเหตุปจจัย…. …. …. ๓๗๕ 
ปรมัตถในเรื่องสําคัญ ๆ ทุกคนตองรูตามระดับภูมิชั้นของบุคคล…. …. …. …. …. …. ๓๗๖ 
การบวชชั่วคราวเปนโอกาสไดศึกษาเรื่องตัวกู – ของกู               …. …. …. …. …. …. ๓๗๗ 
ฆราวาสหรือเด็กไมควรเรียนปรมัตถ นี้สอนกันผิด ๆ , คร้ังพุทธกาลก็มีสอน …. …. …. ๓๗๘ 
ความรูเรื่องปรมัตถจะชวยประคับประคองชีวิต, ชวยดับทุกข     …. …. …. …. …. …. ๓๘๙ 
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[ ๒๐ ] 
ในหนาที่การงานตองมีศีล, สวนจิตวิญญาณตองมีความรูชั้นปรมัตถ          …. …. …. ๓๘๐ 
เรื่องตัวกู – ของกูจําเปนอยางยิ่งสําหรับฆราวาสและเด็กตองรู   …. …. …. …. …. …. ๓๘๑ 
แลกธรรมะกันพลาง ตองเปนธรรมะที่เปนหัวใจของศาสนา,      …. …. …. …. …. ….  
คือทําลายความความเห็นแกตัว            …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๘๒ 
เรื่องตัดตัวกู - ของกู จําเปนแกทุกคน เด็ก ผูใหญ ทุกยุคทุกสมัย …. …. …. …. …. …. ๓๘๓ 
ไมยึดมั่นแตทําไปตามเหตุผล ยุติธรรมไมมีตัวกูยกหูชูหาง         …. …. …. …. …. …. ๓๘๔ 
ที่เปนไปตามสติปญญานั้น คือไมมีตัวกู - ของกู, มีเหตุผลและจะมีระเบียบ  …. …. …. ๓๘๕ 

๑๗. ไมมีใครผิดใครถูก มีแตอะไรผิดอะไรถูก. 

คนธรรมดามีตัวกูถูก คนอื่นผิดเสมอ, เอาตัวกูออกก็ไมมีใครผิดถูก              …. …. …. ๓๘๖ 
พระพุทธเจาทรงสอน ไมมีตัวกู มีแตสิ่งซึ่งไมมีตัวกู- ของกู         …. …. …. …. …. …. ๓๘๗ 
ถาทําเปนที่เดือดรอนใหแกฝายใดก็เปนผิด, ไมเสียหายแกใครก็ถูก             …. …. …. ๓๘๘ 
ควบคุมตัวกูได , มีปญหาอะไรปรึกษากัน, อุปาทานเปนกู – ของกูก็ไมเกิด  …. …. …. ๓๘๙ 
บทเรียนทางพุทธศาสนา ไมตองมีตัว, ทําอะไรไมตองรูสึกวาตัวกู – ของกู   …. …. …. ๓๙๐ 
ขอปฏิบัติที่สําคัญคือมีสติ, สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น         …. …. …. …. …. …. ๓๙๑ 
ถือเอาสติปฏฐานเปนหลัก : มีกลุมคือ กาย เวทนา จิต ธรรม    …. …. …. …. …. …. ๓๙๒ 
ศึกษาใหรูจักกลุมท้ัง ๔ จะรูวา ไมมีอะไรเหลือไวเปนตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. ๓๙๓ 
เมื่อไมมีตัวกู- ของกู เขามาเกี่ยวของแลว ไมมีใครผิดใครถูก       …. …. …. …. …. …. ๓๙๔ 
เอาความควรไมควร ความผิดความถูกเปนหลักควรสะสางกันได…. …. …. …. …. …. ๓๙๕ 
มีอะไรเกิดขึ้นใหรูวา นี้ไมใชเรา มันเปนเรื่องของธรรมชาติ         …. …. …. …. …. …. ๓๙๖ 
เอาตัวกูออกไปเสีย มีแตอะไรผิดอะไรถกู, รูแลวจะหมดปญหา   …. …. …. …. …. …. ๓๙๗ 
เดี๋ยวนี้มีตัวกู - ตัวสู มีตัวใครดีใครได โลกจึงมีสันติภาพไมได      …. …. …. …. …. …. ๓๙๘ 
ทุกศาสนาสอนเรื่องทําลายตัวกู - ของกู, ปฏิบัติตามศาสนาก็เห็นแกความจริง …. …. ๓๙๙ 
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[๒๑] 
ปญหามีวา ทําอยางไรโดยไมเห็นแกตัว? ก็ตองเห็นแกความถูกตอง           …. …. …. ๔๐๐ 
ทํางานทุกชนิดดวยจิตวางไมมีทางผิด, และทําใหชํานาญ          …. …. …. …. …. …. ๔๐๑ 
บทเรียนเพิ่มเขามาก็คือบูชาความจริง, ละอายกลัวในสวนที่ผิด …. …. …. …. …. …. ๔๐๒ 
เปลี่ยนนิสัยดวยใชฆราวาสธรรมะ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ          …. …. …. …. …. …. ๔๐๓ 
อุยาคิดลงโทษผูอื่น ไมถือเปนใครผิดใครถูก, ตางขอโทษกัน      …. …. …. …. …. …. ๔๐๔ 
รูแตวาอะไรผิดอะไรถูก แลวรีบทําเสียใหถูกจะไมตองทะเลาะกัน…. …. …. …. …. …. ๔๐๕ 
อยามีเรามีเขา ตางฝายทําใหถูกเทาที่มีอยู โลกนี้ก็จะสบาย      …. …. …. …. …. …. ๔๐๖ 
เดี๋ยวนี้มีแตเรื่องกู-ของกู จนถูกลิงดา ดุจภาพเรื่องลิงลางหู        …. …. …. …. …. …. ๔๐๗ 

๑๘.  ความกลัว. 
ปาฏิโมกข หมายถึงใจความสําคัญของเรื่อง, สรุปไวเปนขอสั้นๆ …. …. …. …. …. …. ๔๐๘ 
โอวาทปาฏิโมกข คือหัวขอพระโอวาททั้งหมดสรุปเปนขอสั้นๆ   …. …. …. …. …. …. ๔๐๙ 
เราคนไปในทางที่วาผิด-ถูกอยางไร, จะดับตัวกู-ของกูได           …. …. …. …. …. …. ๔๑๐ 
โลกไมถือธรรมะในขอท่ีวาอยางไรผิด-ถูก ก็ไมสิ้นสุดการวิวาท   …. …. …. …. …. …. ๔๑๑ 
สิ่งที่เรียกวาความกลัว เปนความทุกขแขนงหนึ่ง รบกวนมาก    …. …. …. …. …. …. ๔๑๒ 
ความกลัวเปนกิเลสประเภทโมหะ, ขึ้นอยูกับความกลัวตาย      …. …. …. …. …. …. ๔๑๓ 
สัญชาตญาณของสัตวมีชีวิตคือไมอยากตาย, เปนความเห็นแกตัว            …. …. …. ๔๑๔ 
ความรักก็เปนความกลัว ตองระวังอะไรอยูอยางหนึ่งตลอดเวลา                …. …. …. ๔๑๕ 
กลัวลวนๆ มันระแวงวาจะเปนอันตรายแกเรา, กลัวจะสูญ ฯลฯ                 …. …. …. ๔๑๖ 
ถาอยามีตัวกู-ของกู ก็สบายไมมีกลัว, บางคนวาไมกลัวนี้ทําไมได            …. …. …. ๔๑๗ 
เพราะถูกสอนใหโง กลัวอะไรมาตั้งแตเด็กๆ            …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๑๘ 
ตัวอยาง : กลัวผี ตองเอาไปคิด เจริญภาวนา จะทําใหหายกลัวได             …. …. …. ๔๑๙ 
ความกลัวมักกลัวมากกวาเหตุ สรางมโนภาพขึ้นมาใหกลัวก็ได…. …. …. …. …. …. ๔๒๐ 
ไมมีอุปาทาน หรือจิตเต็มดวยสติปญญา ก็ไมกลัว   …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๒๑ 
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[๒๒] 
ถาอุปาทานไมไดทําหนาที่ หรือคนบาบางชนิด ก็ไมกลัว           …. …. …. …. …. …. ๔๒๒ 
ถาเคยศึกษามาแลวเรื่องดับไมเหลือ อันตรายมีมา ก็ไมกลัว   …. …. …. …. …. …. ๔๒๓ 
เรื่องในอรรถกถา เสือกัดจนตายก็พิจารณาเรื่อย เปนพระอรหันตในนาทีสุดทาย…. …. ๔๒๔ 
ตองมีสติปญญาคุมจิตใหเปนไปตามเรื่องธรรมชาติ, ไมตองกลัว…. …. …. …. …. …. ๔๒๕ 
ความกลัวนอยลง กิเลสอื่นก็นอยลงตามสภาพของตัวกู-ของกู  …. …. …. …. …. …. ๔๒๖ 
เราควรขอบใจสิ่งที่มาทําใหกลัว เพราะมันทําใหเราเกงขึ้น        …. …. …. …. …. …. ๔๒๗ 
ความกลัวเปนสิ่งละได เบาบางได, ทดสอบตัวเองอยูเสมอจะแกได            …. …. …. ๔๒๘ 

๑๙. หลักพื้นฐานของตัวกู-ของกู. 

คําวา "ตัวกู-ของกู" นี้มีอยูในพระคัมภีรบาลี แตไมเคยใชอยางนี้ …. …. …. …. …. …. ๔๒๙ 
ตัวกู-ของกู คอื อหังการ-มมังการที่แปลอยางเดือดจัด              …. …. …. …. …. …. ๔๓๐ 
กู-ของกูหมายถึงยึดมั่นถือมั่นเต็มท่ี เปนกิเลสเดือดจัดอยู        …. …. …. …. …. …. ๔๓๑ 
มีอวิชชาเปนตนเงื่อน, ไมมีสติ, ขณะนั้นตัวกู-ของกูเกิด            …. …. …. …. …. …. ๔๓๒ 
จิตมิไดเกิดอวิชชาอยูตลอดเวลา, ตอโงเผลอสติจึงจะมีอวิชชา  …. …. …. …. …. …. ๔๓๓ 
ตัวกู-ของกูก็มิไดเกิดตลอดเวลา แตมีความเคยชินที่จะเกิดไดมาก …. …. …. …. …. ๔๓๔ 
ขณะที่ไมมีกิเลสรบกวน หรือเวลาอยูในฌาน สมาธิก็ไมมีตัวกู-ของกู …. …. …. …. ….๔๓๕ 
คนธรรมดารักที่จะมีตัวกู-ของกู ยิ่งกวารักพระพุทธเจา             …. …. …. …. …. …. ๔๓๖ 
ตัวกูมีทั้งฝายดีฝายชั่ว ถาหมดตัวกูทั้งสองตัว จะเรียกวาวาง      …. …. …. …. …. …. ๔๓๗ 
ภิกษุปฏิบัติอยางเซน บางคนรูสึกมีควายดําความขาวชนกัน [ในจิต]…. …. …. …. …. ๔๓๘ 
ขึ้นชื่อวาตัวกูที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งทางดี-ชั่วใชไมไดทั้งนั้น               …. …. …. …. …. …. ๔๓๙ 
จิตวางจากตัวกูเปนนิพพาน, พอสังสารวัฏฏมาก็ลุกเปนไฟ      …. …. …. …. …. …. ๔๔๐ 
นิพพานมี  ๓ ชนิด : ประจวบเหมาะ, ขมดวยฌาน, ตัดกิเลสสิ้นเชื้อ …. …. …. …. …. ๔๔๑ 
นิพพานที่ ๑ มีชั่วคราว, ชนิดที่ ๒ บังคับดวยสติ มิใหตัวกูเกิด     …. …. …. …. …. …. ๔๔๒ 
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[๒๓] 
ระวังการเปนอยูประจําวันใหถูกตอง ไมใหถูกเชิดดวยสิ่งแวดลอม   …. …. …. …. …. ๔๔๓ 
จิตวางจากตัวกู แมเปนนิพพานชั่วขณะ นี่คือยอดสดุของความฉลาด   …. …. …. …. ๔๔๔ 
สติปญญาเปนไปถูกตอง จะรวมจุดสูความหยุดทุกข, ฉลาดที่สุด…. …. …. …. …. …. ๔๔๕ 
จะเรียนพุทธศาสนาในแงของปรัชญา ไมมีทางดับทุกข สูอยูเงียบไมได …. …. …. …. ๔๔๖ 
สังสารวัฏฏเปนชื่อของความทุกขในรูปของอบาย, มนุษย, เทวดา  …. …. …. …. …. ๔๔๗ 
นิพพานและสังสารวัฏฏสลับกันอยูในชีวิตที่นี่และเดี๋ยวนี้    …. …. …. …. …. …. ๔๔๘ 
ตองตั้งจิตระวังใหวางเปนนิพพานอยูเสมอ, อยาใหโอกาสแกสังสารวัฏฏ ๔๔๙ 
พยายามทําจิตใหไมยึดถือเสียกอน จึงจะทําความดีไดถนัด    …. …. …. …. …. …. ๔๕๐ 

๒๐. ปญญาความรูของตัวกู ยอมหลอนตัวกู. 

ปญญาความรูของตัวกู คืออะไร? ทําไมจึงกลับหลอน?             …. …. …. …. …. …. ๔๕๑ 
ปญญาในภาษาไทยไมปลอดภัย เปนของคนโกง, ของโจรก็ได    …. …. …. …. …. …. ๔๕๒ 
ตัวกูเปนกิเลส ฉะนั้นปญญาของตัวกูก็เปนกิเลส, หลอนตัวกูเสมอ …. …. …. …. …. ๔๕๓ 
ภาษาไทยปญญาหมายถึง ความรูทั่วไป ความเขาใจ, ความรูแจงแทงตลอด…. …. …. ๔๕๔ 
ความเขาใจ-ใชความคิดตามเหตุผล, ความรูแจง-มีปญญาในการเจนจัด     …. …. …. ๔๕๕ 
ปญญาอีกชุดหนึ่ง : instinct,intellet, intuitive wisdom            …. …. …. …. …. …. ๔๕๖ 
intellect จะเปนผูหลอนตัวกูเพราเกงรอบดานกระทั้งทุจริต        …. …. …. …. …. …. ๔๕๗ 
ไปดูภาพคนเอาลูกน้ําเตาไปชอนปลาดุก เปรียบกับท่ีคิดวา จะแกปญหาไดดวย intellect๔๕๘ 
เมื่อไรผานสิ่งตางๆ ไป มี intuitive wisdom จึงจะไมหลอนตัวกู  …. …. …. …. …. …. ๔๕๙ 
คนฉลาดมีความรูนั้น โกรธเกลียด โมโหงายและยกหูชูหาง        …. …. …. …. …. …. ๔๖๐ 
อยาอวดดีวามีความรู, มันไมเทามนุษยชนิดที่มีความเคารพนับถือตัวเองได …. …. …. ๔๖๑ 
ระวังใหดี ไดรับคําสรรเสริญแลว ตัวกูจะหนาแนนขึ้นไปอีก        …. …. …. …. …. …. ๔๖๒ 
  
 
 
 
 

www.buddhadasa.in.th

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



[๒๔] 
ปญญาของตัวกูจะหลอนตัวกู, ปญญาของธรรมะจึงจะใชได     …. …. …. …. …. …. ๔๖๓ 
ความรูแจงแทงตลอดนี้ทําลายตัวกู, หายโงไมยึดมั่นถือมั่น       …. …. …. …. …. …. ๔๖๔ 
สติปญญาขั้นปฏิเวธนี้หนักแนน เปนการบรรลุมรรคผลตายตัว…. …. …. …. …. …. ๔๖๕ 
ตัวกูหมายถึงอุปาทาน, ตองระวังมันเกิดเกงชั่วขณะๆ                …. …. ….…. …. …. ๔๖๖ 
พยายามชวยตัวใหสุดความสามารถ, ประพฤติธรรมใหสุจริต ฯลฯ             …. …. …. ๔๖๗ 
ทุกคนยังเปนปุถุชน ระวังปญญามันจะหลอนและแวงมากัดเอา …. …. …. …. …. …. ๔๖๘ 

๒๑. สันทิฏฐิโกเกี่ยวกับตัวกู. 

สันทิฏฐิโกเปนหลักสําคัญที่สุดในพุทธศาสนา                       …. …. …. …. …. …. ๔๖๙ 
กาลามสูตรทั้งหมดนั่นแหละคือเร่ืองสนัทิฏฐิโก       …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๗๐ 
ธรรมะที่พูดๆ ยังไมเปนสันทิฏฐิโก ตองเห็นอยูในใจ, อยาเอาแตพูด            …. …. …. ๔๗๑ 
สันทิฏฐิโกของตัวกูเปนพฤติของจิต มีในจิตใจตลอดเวลา          …. …. …. …. …. …. ๔๗๒ 
สันทิฏฐิโกของแตละคนลวนแตเปนตัวกูทั้งนั้น         …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๗๓ 
เทคนิคของธรรมชาติอาจเอามาใชเปนอุบายแกปญหาสันทิฏฐิโกของตัวกู  …. …. …. ๔๗๔ 
ความคิดที่เปนกูเกิดจะทุกขทุกที ตองมีสันทิฏฐิโกจริงๆ มาแก  …. …. …. …. …. …. ๔๗๕ 
รูรสของความทุกขจริงๆ วาเปนทุกขทุกทีไดโดยวิธีปฏิบัติอานาปานสติ       …. …. …. ๔๗๖ 
สัมมาทิฏฐิเกิดซึมซาบแลว สันทิฏฐิโกแหงตัวกูจะจางสลายไป   …. …. …. …. …. …. ๔๗๗ 
ธรรมะทุกระบบเปนอุบาย นํามาใชเฉพาะคราว อยายึดถือ       …. …. …. …. …. …. ๔๗๘ 
ดุจพระพุทธภาษิต ธรรมะนี้เปรียบเหมือนกับแพขามฟาก ใชชั่วขณะ          …. …. …. ๔๗๙ 
จะเห็นอนัตตา ตองรูรสของความทุกข, เจ็บปวดอยางไรมันกัดเอา, จะรูไดเอง  …. …. ๔๘๐ 
ความทุกขตองมาจากตัวกูเสมอ ตองใชอธิวาสนะขันตีมาสอน                  …. …. …. ๔๘๑ 
ถาไมรูจักตัวความทุกข จะรูอนัตตาไมได ไมมีทางที่จะมีสันทิฏฐิโก              …. …. …. ๔๘๒ 
ตองเปนอยูดวยความไมประมาท, ไมอวดดวยคําพูดหรือการกระทํา          …. …. …. ๔๘๓ 
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[๒๕] 
เรื่องยกหูชูหางเปนเรื่องของตัวกู-ของกูทั้งนั้น, ตองไมประมาท                   …. …. …. ๔๘๔ 
ความถอมตัว, ไมดื้อกระดาง, ยอมแพ, เยือกเย็น, สนัทิฏฐิโกจะเกิดงาย      …. …. …. ๔๘๕ 
สันทิฏฐิโกจะกาวไปโดยลําดับ ๑. ขยันดูใหเห็น ๒. เห็นทุกขเกิด                 …. …. ….  
ทุกครั้งที่มีตัวกูฯ ๓. ดูความไมมีทุกขจนระอา ๔-๕ จะเห็นนิพพาน              …. …. …. ๔๘๖ 
จงรักพระธรรม, รักพระพุทธเจา, นอมไปทางสันติ ก็จะไดชิมรส …. …. …. …. …. …. ๔๘๗ 
สันทิฏฐิโกแหงตัวกูนี้ตองใชอุบายตรงดูที่ความทุกขเกิด แลวจะดีขึ้น           …. …. …. ๔๘๘ 

๒๒. ทุกเรื่องเนื่องดวยตัวกู-ของกู. 

ลงปาฏิโมกขเรื่องตัวกู-ของกูเสมอ เพื่อย้ําใหเขาใจดีขึ้น                       …. ….  …. …. ๔๘๙ 
ทบทวนความวางมี ๓ พวก : ๑. ไมมีอะไรเลย ๒. ไมมีศีลธรรม                        …. …. 
๓. แบบพระพุทธเจา                                                             …. …. …. …. …. …. ๔๙๐ 
คําเดียวมีความหมายหลายอยาง นี้เปนของธรรมดาหลักพื้นฐาน               …. …. …. ๔๙๑ 
ถาวางโดยปราศจากตัวกู-ของกู รสชาติมีผลเหมือนกัน            …. …. …. …. …. …. ๔๙๒ 
อาศัยสติสัมปชัญญะปญญาทําจิตใจวางจากกู-ของกู นี้เปนแบบพระพุทธเจา …. …. ๔๙๓ 
มีคําตรัสวา จงมีสติเห็นโลกเปนของวางจากตัวอยูเสมอ            …. …. …. …. …. …. ๔๙๔ 
ลองไปคิดเอง ปญหาทุกแบบมาจากตัวกู-ของกูทั้งนั้น              …. …. …. …. …. …. ๔๙๕ 
ปองกันมิใหเกิดตัวกู-ของกูไดดวยสติทั้งตอหนาและลับหลัง      …. …. …. …. …. …. ๔๙๖ 
ถาเกิดปญหาขึ้นแลวตองเสียใจ ละอาย สํานึกบาปใหมาก        …. …. …. …. …. …. ๔๙๗ 
ในกรณีที่เผลอสติ จนเกิดทุกข นี้เปนปฏิจจสมุปบาทตลอดสาย …. …. …. …. …. …. ๔๙๘ 
ถาขูดเกลาปองกันอยูตลอดเวลา ตัวกู-ของกูก็จะรอยหรอไป     …. …. …. …. …. …. ๔๙๙ 
ถาเปนพระคือผูประเสริฐ ตองควบคุมตัวกู-ของกูได                  …. …. …. …. …. …. ๕๐๐ 
ผูควบคุมตัวเองได ตองควบคุมกิเลส, ไมใหยกหูชูหางได           …. …. …. …. …. …. ๕๐๑ 
ครั้งโบราณเขาปองกันตัวกูที่จะยกหู-หาง คือไมทําความดีเพื่ออวด            …. …. …. ๕๐๒ 
ทําไปแตในทางถูก ไมตองทําเพื่อใหใครยกยองสรรเสริญ          …. …. …. …. …. …. ๕๐๓ 
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[๒๖] 
ตัวกู-ของกูเปนเรื่องของคนทุกคนตองทําลาย ไมวาศาสนาไหน                 …. …. …. ๕๐๔ 
ตองรูจักสิ่งที่รายกาจนี้วาเกิดในจิตใจอยางไร, ใหรูทันเสมอ                       …. …. …. ๕๐๕ 
หิริโอตตัปปะ, สติสัมปชัญญะ ขันติโสรัจจะ, จะชวยกันรักษาจิตใจ             …. …. …. ๕๐๖ 
ขอธรรมะดังกลาวนั้นเปนความรูชั้นสูง ตองนํามาใชมิใชเพียงทองจํา          …. …. …. ๕๐๗ 
การศึกษาธรรมะ ตองเรียนจากขางในกายที่ยังมีชีวิตเปนๆ อยู  …. …. …. …. …. …. ๕๐๘ 
ตองทําการงานโดยเปนผูไมประมาทอยู อยางเปนจวักไมรูรสแกง               …. …. …. ๕๐๙ 
อยาไปรับอารมณมาเปน ตัวกู-ของกู, อยางปรุงใหเกิดตัณหาอุปาทาน        …. …. …. ๕๑๐ 
ในชีวิตประจําวันอยาเกิดตัวกู-ของกู, อยูใหเปนสุข, ทําประโยชนไมหวังตอบแทน ๕๑๑ 
เปนอยูดวยความไมประมาท, มีสตินําหนา, ขยัน, มีปญญา, ไมสะเพรา     …. …. …. ๕๑๒ 
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   -   ๑  - 
วันศุกร  ที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๑๑, 
ขึ้น  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๕ 

 
วิธีการฝกจิต. 

 
เรื่องเผลอ  ถาไมรูจักละอายรูจักกลัว,  ถาไมรูจักละอายไมรูจักกลัวก็ 

เผลอเรื่อยไป,  นี้อธิบายตั้งหลายหน  จนไมคอยนึกถึงแลว  เคยเทศนหรือ 
ปาฐกถาหลายคราว.  เรื่องเดินตกรอง  ทําไมจึงจะเดินไมตกรอง ?  เพราะมันกลัว,  
ทําไมไมทําผานุงหลุดกลางถนนเลย ?  ก็เพราะมันละอาย  ก็มีเทานี้.  เดี๋ยวนี้เราไมละอาย 
เผลอสติ  ก็ไมละอาย,  รูอยูวาเผลอสติ  เพราะไมละอาย,  ไมเคยละอาย,  กลายเปนคนไม 
ละอายไป,  แลวอยางนี้มันไมไดเจ็บปวดจนโลหิตไหล  เหมือนเรื่องบาดเจ็บแผล  ก็เลย 
ไมกลัว. 

 
นี่ใหทุกคนนึกดู  ความจริงขอน้ี  คือที่เราไมรูจักละอาย  แลวก็ไมรูจักกลัว,  

มีกิเลสขนาดยกหูชูหางเรอราไปหมด  ก็ไมรูจักละอาย  เรื่องกลัวมันยิ่งไมรูจักใหญ  เพราะ 
มันไมไดเจ็บปวดอะไร.  บางทีมันก็สนุกสนานดีเสียดวยซ้ําไป  ในการที่จะยกหูชูหาง 
ตอหนาบาง,  ลับหลังบาง  แลวมันก็มีเทานั้น. 
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แลวมันเนื่ องกันไปกับขางตนอีกหนอยหนึ่ ง  คือวา  เราตองพิจารณา  มอง 
อยู เสมอ  วามันเปนอันตราย  มันนากลัวหรือเปนอันตราย  หรือวาเลยไปอีกก็คือ  เราตอง 
ศึกษาให รูวา  เราจะทําสติอยางไรจะปฏิบัติอยางไร  เมื่ออารมณมากระทบ  จะตองหยุด 
ชะงักไวกอน;  กอนที่จะคิดนึกตัดสินลงไปวา  จะทําอยางไร  เพื่อจะมีสติทัน  เรื่องนับ 
สิบกอนนี่เคยพูดหลายหน.  หัดใหเปนนิสัยวา  จะไมทําอะไรพรวดพราดออกไป,  
ไมทําอะไรพรวดพราดออกไป  โดยไมทําความรูสึกสติเสียกอน.  นับถึงสิบเสียกอน  จึง 
คอยตัดสินใจ  คอยคิด  คอยนึก  คอยโกรธ  หรือคอยจะดาใครก็ตาม  ใหนึกถึงสิบ  นับถึง 
สิบเสียกอน. 

 
การฝกเพื่อมีสติ. 

 
เราก็หัดได  โดยวิธีของกัมมัฏฐานนั่นเอง;  ที่จริงเรื่องกําหนดลม 

หายใจ  หรือยกยางเทา  หรือวายุบหนอพองหนออะไร  ถาทําถูกวิธีชวยในเรื่องนี้ไดมาก,  
กลัววาจะไมทํากันในแบบนี้กําหนดลมหายใจออก  มันตองรูสติมีสติเสียกอนเราจะหายใจ 
ออก,  มีสติเสียกอนหายใจเขา  มีสติอยูหายใจออก,  มีสติอยูหายใจเขา  บาลีอานาปานสติ.  
ถาหายใจไปตามสบาย  กําหนดไปตามสบาย,  มันจะตองรูวา  เราจะหายใจออก  เราจะ 
หายใจเขา.  นี่มันเปนบทเรียน  ที่วาการจะทําอะไร  จะเคลื่อนไหวอะไรไป  ตอง 
รูตัวกอนวา  จะทําอะไร;  เชนเราจะออกประตู  เราตองรูตัวกอนวาเราจะออกประตู.  
เมื่อเราจะไป  ก็ตองรูกอนวาเราจะไป.  เราจะใสกุญแจประตู  ก็รูวาจะใสกุญแจประตู,  
ตองรูกอนทําเสมอ,  แลวมันจะมีนิสัยนึกไดกอนทําเสมอ  แลวมันก็จะไมลืมใสกุญแจประตู 
เพราะมันหัดเสียจนเคยชินเปนนิสัยวา  จะตองรูสึกตัวกอนทําเสมอ.  นี้เขาหัดกระทั่ง 
ทุกครั้งที่หายใจเขาออก,  ทุกครั้งที่ยางเทาเดิน,  นี้มันก็จะเปนนิสัยอยางยิ่ง  ที่จะ 
รูสึกในสิ่งที่จะทําลงไป. 
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แลวหัดไดไปเสียทุกอยาง  นี่ก็หัดจากเรื่องในชีวิตประจําวัน;  เชน  ฉัน 
อาหารอยางนี้   มันก็มีหลายระยะ  นับตั้ งแตหยิบข้ึนมา  จะใส เขาปาก  จะเคี้ยวใหแหลก 
จะกลืนลงไปนี้,  ถามีสติหัดนึกนําหนากอนเสมอ  จะไมมีทางพลาด,  หรือเราจะอาน 
หนังสือ  ก็ใหตาไปกอนปากที่อานเสมอ.  ตาดูหนังสือนําหนาไปกอนปากวา  ตัวหลัง ๆ  
ที่ถัดไปหลาย ๆ  ตัว  ก็มีผลอยางเดียวกัน. 

 
ทีนี้เห็นเปนของเล็กนอยไปเสีย  ไมคอยจะฝกกันใหเต็มที่  :  ลืมใส 

กุญแจประตู  ก็เห็นเปนเรื่องเล็กนอยไมละอาย,  เอากุญแจเก็บอยูขางใน  งับประตู 
งับกุญแจขางนอกปดแลวกุญแจอยูขางใน  อยางนี้ก็ไมรูสึกละอาย.  คนหนาดานเหลานี้ 
ไมเห็นวา  นี้เปนเรื่องสําคัญ,  ไมรูสึกวานี้เปนการเสียหายอยางยิ่งของสมณะผูฝกฝนสติ;  
เพระเขาถือวาลูกกุญแจไมกี่สตางค,  ลูกกุญแจของกู  กูจะตัดจะทําใครจะทําไมกู. นี่ 
ไปคิดเสียอยางนี้  คนหนาดาน  ถามีความละอาย  มันตองละอาย  จนถึงกับวา  ไมรูวาจะ 
เอาหนาไปไวไหน  ในการที่สมณะลืมกุญแจไวขางใน,  งับประตูขางนอก  ทั้งที่ตัว 
กุญแจนั้นไมกี่สตางค. 

 
นี่มันไมมีในตํารา  ไมมีในบัญชีกัมมัฏฐาน;  แตนี่มันคือตัวสติ,  ตองมี 

สติกอนทําอะไรเสมอ  แลวก็ทําไมพลาด.  แลวการทําแกวแตกใบหนึ่ง  ก็ไมใชวาแกว 
แตกใบหนึ่งไมก็สตางค;  มันเปนความฉิบหายของการเปนสมณะ ที่ไมมีสติ - 
สัมปชัญญะ  มีราคามากมาย  แลวก็ไมละอายและไมกลัว.  มันทุกเรื่องไปที่  ขาดสติ 
แลว  มันก็ตองละอายและกลัว,  แมแตเร่ืองเดินสะดุดนี้  มันก็ตองละอายและกลัว 
เพราะมันขาดสติ  สัมปชัญญะ.  นี่เรื่องขางนอก  ที่ถือกันวาเปนเรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  ก็ไมมี 
ใครละอาย  ไมมีใครกลัว. 
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การฝกใหมีหิริโอตตัปปะ. 
 

ทีนี้เรื่องทางจิตใจ  ที่ปลอยใหจิตใจมันเลวไป  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
แลวก็ไมละอายไมกลัว,  นั้นมันก็ยิ่งรายไปใหญ;  มีความโกรธบาง  มีความอิจฉา 
ริษยาบาง  มีทิฏฐิมานะบาง  คิดไปในทางตอตานดวยพยาบาทบาง  อะไรบาง,  นี้มัน 
ยิ่งใหญโตไปมาก  ยิ่งเปนเรื่องเสียหายมาก  ก็ไมรูสึกทันทวงที.  รูสึกแลว  กลับนึกสนุก 
สนานเอร็ดอรอยดี  ในทางความรูสึกของผูนั้น.  ความที่ไดเยอหยิ่งจองหองยกหูชูหาง 
นี้มัน  เอร็ดอรอยดี  สําหนับคนชนิดนั้น  ชนิดที่วาเฉพาะคนชนิดนั้น,  แลวมันชินตั้งป ๆ  
กี่ป   สิบป   มันก็ไมละกิ เลสอัน   เปนเครื่องยกหูชูหางนั้นได เพราะไมมีความละอาย 
เพราะไมมีความกลัว.  นี้มันยิ่งกวาแกผากลางถนน,  นาละอายยิ่งกวาแกผากลางถนน.  
สําหรับพระ,  การใหกิเลสชนิดหยาบ ๆ  อยางนี้เกิดขึ้นมา  แลวมันนา  กลัวยิ่งกวา 
การตกรองหนาแขงถลอก.  ตกรองหนาแขงถลอก  นี้ไมเทาไรดอก  แตวาการ 
ปลอยใหกิเลสขึ้น  ถึงขนาดยกหูชูหางอยางนี้  มันเสียหมด,  มันยิ่งกวาหนาแขง 
ถลอก,  แลวมันนาละอายอยางที่สุด  ไมมีอะไร  ที่จะนาละอายเทา. 

 
ฉะนั้นไปคิดกันเสียใหม  ใหรูสึกวามันนากลัว  ขนาดนี้  มันนาละอาย 

ขนาดนี้  มันคงจะคอยยังชั่วบาง,  มันสําเร็จอยูที่ความละอายและความกลัวเปน 
พื้นฐาน  คือหิริโอตตัปปะนั้น,  ถาไมมีแลว  มันก็ไมมีความเปนผูมีศีล   มีสติ 
อะไรไดเลย. 

 
ทีนี้ ไปถึงกันเสียวา  ธรรมะ  ๒  ขอน้ี   มันเปน  ก ข  ก กา  สําหรับคนแรก 

เรียนแรกบวช  อยูหนาตนของนวโกวาท,  ไมสนใจ,  แลวในนวโกวาทก็ไมไดเขียนไว 
ถึงขนาดนี้ดวย  พอดีกัน;  เพียงแตวาความละอายความกลัว  ไมรูวาจะใชกัน 
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อยางไร.  ในนวโกวาทเขาพาดหัววาอยางไรธรรมะหมวดนี้ ?  ธรรมะอะไร ?  ตอบไมได;  
  เพราะไมสนใจ  แลวมองขามไปหมด  มันเปนของ  ก  ข  ก  กา  หญาปากคอก. 

 
ที่ไกลออกไป  เขาวาเปนเทวธรรม  ธรรมะที่ทําใหเปนเทวดา.  ความ 

ละอายและความกลัวนี้เรียกวา  เทวธรรม  :  หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา  สุกฺกธมฺมสมาหิตา,  
สนฺโต  สปฺปุริสา  โลเก  เทวธมฺมาติ  วุจฺจเร-ผูที่มีพรอมดวยหิริโอตตัปปะนี้  คือผูมี 
เทวธรรม. 

 
นี้ไปฝกกันในขอน้ี  มันจะชวยได,  รูจักละอาย  รูจักกลัว  โดยไมตอง 

มีใครเห็น.  นี้เปนเรื่องของธรรมะ  ตองละอายแกตัวเอง,  ตองกลัวอยูกับตนเอง 
โดยไมตองใครรูใครเห็น,  แลวไปใชแกธรรมะ  ทุกเรื่องทุกขอไปเลย  ตั้งแตตนจนเปน 
พระอรหันต.  พอเผลอสติ  ขาดสติ  ทําไปดวยขาดสติเมื่อไรก็ตองละอาย  จนไมรูวา 
เอาหนาไปไวที่ไหน,  ตองกลัวจนสะดุงพองขน  แลวมันก็งาย ๆ  ตามธรรมดา  ตามกฎ 
ธรรมชาติ  เหมือนที่เราระวัง  เราเดินไมตกรอง.  เราไมไปทําอะไรนาละอายกลางถนน 
หนทางอยางนี้  เพราะกลัว  เพราะละอาย  มันก็มีศีล  มีสมาธิ  มีสติ  ไดโดยงาย. 

 
เปนเรื่องเดียวกับคําวา  ความประมาท;  ความประมาทก็คือไมละอาย 

และไมกลัว,  ความไมประมาท  มันก็มีสติอยูเสมอ  เพราะมันละอายและกลัว  มีสติ 
อยูเสมอ.  ขอน้ีมันไมใชวา  กลัวจนทําอะไรไมถูก,  หรือละอายจนไมกลาทําอะไร,  
เพราะวาเรื่องนี้เรารูดีอยูแลว  วาตองทําอยางไรกอนทํา  และทําอยางไรมันรูดีอยูแลว 
มันก็ตองกลัวการที่จะทําพลาด  หรือไมทําอะไรที่ควรจะทํา. 

 
นี้เปนธรรมะประเภทที่ตองคิดบัญชีอยูทุกวัน,  ค่ําลง  สิ้นวันลงนี้  ก็ตอง 

คิดบัญชีวา  วันนี้มันไมกลัวหรือไมละอายกี่ครั้งกี่หน,  มีจิตใจนอมไปในทางที่ไม 
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ควรจะนอมไป  ก็เรียกวา  เสียหายแลว.  ไมละอายและไมกลัวแลว.  เมื่อตองถึงกระทํา 
ลงไปปรากฏออกมา  แกผูใดผูหนึ่ง  หรือวากระทําลงไปแกผูใดผูหนึ่ง  อยางนั้นมัน 
มากไป.  เพียงแตคิดในทางอกุศล  ก็พอแลว  ก็ตองละอายอยางยิ่ง  ตองกลัวอยางยิ่ง 
แลัว;  เมื่อเปนอยูอยางนี้  มันก็ไมออกมาขางนอก,  ฉะนั้นการที่จะกระทบกระทั่งกัน 
เบียดเบียนกัน  คอนควักกันมันก็ไมมี. 

 
เรื่องหิริโอตตัปปะ  พาดหัววาอะไรในนวโกวาท ?  ธรรมเปนโลกบาล 

ใชไหม ?  หรือโลกะปาละคุมครองจริง ๆ  โลกนี้คือคน  คือสัตว  คือใจ  คือวัวตัวนั้น.  
วัวตัวที่กําลังเขียนอยูนั้น  มันจะคุมครอง  ทีนี้มันก็อยากเปนวัว. 

 

เปรียบฝกจิตดุจภาพจับวัว∗. 
 
ผมคิดวาจะพูดเรื่องวัวในวันนี้  เพราะวากําลังเขียนวัวอยู  แลวก็ใหดูกัน 

หลายหนแลวเรื่องวัว  :ภาพวัว  จับวัว  อธิบายกันผิด ๆ  ถูก ๆ.  วัวนั้นมันคืออะไร ?  
แลวใครเปนคนจับวัว ?  ถาคุณตอบไมได  ก็ทําใหมีสติสัมปชัญญะไมได.  แลวใครจะ 
เปนคนมีสติสัมปชัญญะ ?  แลวใครจะเปนคนทําใหมีสติสัมปชัญญะ ?ใครจะเปนคนมี ?  
แลวใครจะเปนคนทําใหมันมี ?  หรือวาอะไรเปนวัว ?  แลวใครจะฝกวัว ?  เที่ยวตามหา 
วัว ?  พอนึกไดวาอยางไร  ลองเลามาซิ.  (มีคําสนทนา)  มันจะฝกกันไดอยางไร ?  ตอง 
อธิบายขอน้ีไดดวย,  แลวมันจะฝกกันไดอยางไรไปคิดใหแตก  ใหมันกระจาง  ให 
มันชัดเจน  แลวไปดูเรื่องวัว. 

 
อุปมานี้มันมีวา  คนไปตามวัว,  มันมีวัวที่หายไป  แลวไปตามวัว  จับไดเอา 

มาทรมานฝก  แลวใชประโยชน.  คนฝกมีความสุขอยูบนหลังวัว  แลววัวก็หายไป. 
 
 

                                                
∗ มีภาพในตึกมหรสพทางวิญญาณ 
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เดี๋ยวคนจะหายไป  โผลมาใหมเปนธรรมชาติเดิมแทตามปกติ  ไมมีวัวไมมีคนคูนั้นอีกแลว,  
เหลือแตคนที่สะพายลูกน้ําเตา  ไปเที่ยวแจกความวาง,  ลูกน้ําเตานั้นก็ความวางหรือแสง 
สวาง.  เริ่มขึ้นมาจากวา  วัวหาย  ตามวัว  จับวัว,  ตีกันใหญ  แลวก็จูงจมูกมาขี่ได 
มาถึงบาน,  วัวหาย  พักเดียวคนหายเหลือแตวาง  แลวผลิออกมาใหม  คือวา  ปรากฏ 
ออกมาใหม  ในลักษณะที่เปนธรรมชาติเดิมของสังสารวัฏฏที่ไมมีความหมาย  คือความ 
เปลี่ยนแปลงอยูตามธรรมชาติ  ไมมีความหมายอะไร.  แลวคนนั้นออกมาใหม  ไมใช 
เปนเด็กแลว,  ทีนี้ไมใชเด็กขี่วัวแลว  เปนตาแกทองโยสะพายลูกน้ําเตา  สองตะเกียง,  
บางทีเขียนเปนสองตะเกียง,  บางทีเขียนเปนลูกน้ําเตา  รูปท่ีกําลังจะเขียนนี้มีคนหาปลา 
มีคนตกเบ็ดไดปลา  คือทําใหพวกนายพรานเบ็ด  คนฆาเนื้อ  คนเหลานี้กลายเปนคนที่ 
ไดรับแสงสวาง  มีความวางตามไปดวย. 

 
ทีนี้คุณอยูในระยะไหนละ  เที่ยวหาวัว,  กําลังเที่ยวหาวัว  หรือวาเห็นรอยวัว 

หรือวาเห็นกนวัวหรือวาจับวัว  หรือวาฝกวัว ? 
 
มันเปนเรื ่องจิตบาไปเอง;  ที่แทไมมีคนไมมีวัวอะไรที่ไหน  คือมี 

ความเขาใจผิดความเขาใจถูก,นั่นแหละดูใหดี.  ความเขาใจผิดความเขาใจถูกนี้มันก็ 
อันเดียวกัน  เมื่อมันยังไมเขาใจผิด. 

 
เร่ืองนี้มันดีมาก  และดีเกินไป;  เรื่องจับวัวนี้  มีคนเขาใจนอยมาก,  

แลวอธิบายไดหลาย ๆระดับ  ระดับต่ํา ๆ  ก็ได,  ระดับสูง ๆ  ก็ได.  พอโผลขึ้นมา  เขา 
อธิบายวา  มันไมไดหายไปไหน,  แตมันไมเห็น  จึงรูสึกเหมือนกับหาย.  วัวนี้เขาหมาย 
ถึงจิตธรรมชาติเดิม  คือโพธิจิต  เขาเรียกวาโพธิจิต,  วัวหมายถึงโพธิจิต  มิใชหมายถึง 
กิเลส  จิตดวงนี้ดวงเดียวนี้,  จิตเดียวนี้เขาเรียกวาโพธิจิต  แตยังไมตรัสรู,  คือจิตที่จะ 
ตรัสรู  เรียกวาโพธิจิต  นั่นแหละคือวัว  ตองไปจับเอาจิตดิบน้ี.  จิตโพธิจิตที่ยังดิบมาบม, 
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เอามาบม –บม -บม  ใหมันสุก  มันจึงจะเปนโพธิจิตที่สวางหรือบานออกไป  เบิกบาน 
ออกไป. 

 
ทีนี้เอาจิตไหนมาฝกจิตนี้ละ ?  มันเปนปญหาอยางนี้  เขาจึงวา  ไมไดมี 

วัวที่หายไปไหน,  แตจิตนี้มันไปบา  ยกหูชูหางเปนวัวเสียเอง.  จิตนี้มันเปนบา 
มันยกหูชูหาง  มีทิฏฐิมานะ  เปนกูเปนของกูเสียเอง;  เพราะวาจิตดวงหนึ่งนี้  มันจะ 
เปนอะไรก็ได  ธรรมชาติเดิมแทของมันจึงไมปรากฏ,  เพราะวาเดี๋ยวนี้มันปรากฏแตเรื่อง 
ของกิเลส.  เรื่องที่ทําใหเกิดกิเลส  เปนตัวกู-ของกู  เปนความโลภ  ความโกรธ 
ความหลงนี้  มันเขามาปะทะอยูเรื่อย  มันจึงไมเห็นธรรมชาติเดิมแท;  เมื่อไมเห็น 
ก็คิดวา  หายไปแลว,  หายไปแลว  ไมมีแลว  ตองเที่ยวตามแลว. 

 
นี่ฟงดูใหดี  เขาวาวัวไมไดหายไปไหน;  แตเนื่องจากจิตโงไปติดอยู 

กับกิเลสจึงไมเห็นวัว  คือไมเห็นสภาพที่มันจะบริสุทธิ์หลุดพน  หรือไมเกาะเกี่ยวอยูโดย 
ปกติ  ไมมีกิเลสอยูโดยปกติ  มันไมมองเห็น,คือมันไมปรากฏอยางนี้ได.  เพราะวา 
มันไปอยูฝายกิเลสเสียเรื่อยไป  จึงรูสึกวายังขาดอยู,  เรื่องดีเรื่องที่ควรจะไดยังขาดอยู 
ฉะนั้นตองเที่ยวตาม,  เที่ยวตามหา  เหมือนกับเที่ยวหาวัว  จนพบรอยวัว,  คือวาจิตมัน 
ไปหลงผิดในอะไรเสีย  ไมมีความสงบ  มันจึงไมรูสึกวามีความสงบ.  ฉะนั้นมันจึงรูสึก 
วา  จะตองคนหาความสงบ  เรื่องจึงยืดยาวมากออกไป,  เหมือนที่ฮวงโปพูดวา  มัน 
อยูแลวที่หนาผาก  แตไมมีใครเห็นอยางนี้  คลําก็ไมไดคลํา  เพราะมันไมมองเห็นจึง 
ไมไดคลํา.  เรื่องไมมี  เรื่องไมมาก  มันเลยเปนเรื่องมาก  เปนมีมาก  มีมาก,  มีมาก 
ปฏิบัติกันจนตายก็ไมหมด. 

 
นี้มันเปนวิธีลัดอยูมาก,  แลวเขาเยาะเยยอยูในตัว  คนโง ๆ  ยกหู  ชูหาง 

เปนวัวเสียเอง  มันก็ไมเห็นวัววาอยูที่ไหน,  เพราะมันเปนวัวเสียเอง  กิเลสที่เปนเหตุ 
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ใหยกหู  ชูหาง  นั้นแหละ  มันทําใหตัวเองเปนวัวเสียเอง  โดยไมรูวาวัวอยูที่ไหน,  ไมรู 
จะไปคิดอะไรท่ีไหน,  ไมรูจะไปจับอะไรที่ไหนมาฝก.  เดี๋ยวนี้ก็เปนอยางนี้  เพราะมัน 
เปนวัวเสียเอง  มันก็หาวัวไมพบ,  วัวไปเที่ยวหาวัว  มันก็เลยไมพบ,  วันหนึ่งคืนหนึ่ง 
จึงมีแตการยกหูชูหาง  มันเปนวัวเสียเองจึงหาวัวไมพบ,  ไมรูวาจะเอาจิตไหนมาฝก  ให 
เปนจิตที่ดีขึ้นมา.  แตโดยเนื้อแท  วัวเขาหมายถึงจิตที่จะตรัสรูขางหนา  มันจะ 
ปรากฏอยูแลว  มันมีอยูแลวแตไปทําใหมันเลอะ  จนเปนอะไรเสียเอง,  ไมเห็น,  เปน 
สิ่งที่มีดีอยูแลว,  ไปหลงในกิเลสเสียเรื่อยไป  สภาพเดิมแทนั้นมันไมปรากฏ. 

 
มีหิริโอตตัปปะแลวจึงจะเหน็รองรอย. 

 
เมื่อไดรับการสั่งสอน  ศึกษาอบรมถูกตอง  แลวก็ตัวเปนคนมีหิริโอตตัปปะ 

มีความซื่อสัตยสุจริต  ซื่อตรงตอธรรมะ  ตอตัวเอง  มันจึงจะเริ่มเห็นรอยวัว.  เขาเขียน 
ภาพที่  ๒  เริ่มเห็นรอยวัว  คือมันเริ่มรูสึกวา  จิตนี้จิตดวงนี้แหละมันฝกได,  จะฝก 
ได.  ถาเริ่มเห็นรอยวัว  เห็นกนวัว  มันก็เริ่มละจากกิเลสที่บา ๆบอ ๆ  ที่เปนวัวเสียเอง,  
ละมา  จากนั้น  มันเริ่มเห็นจิตที่วามันจะตองฝก  จึงเห็นรองรอย. 

 
ถาตามหลักของพวกนั้นเขาถือวา  โพธิจิตนี้ไมใชวามันรู  หรือวามัน 

เรียบรอย  มันราบคาบ,สงบมาแลว,  มันก็มีพยศเหมือนกัน;  เพราะมันไมไดรับ 
การฝกที่ถูกตอง.  มันเปนจิตเดียวนี้แหละ  ไมใชจิตไหนดอก  จิตที่บาที่สุดมันก็จิต 
นั้น,  จิตที่ไมบาที่มันจะรูขึ้นมาทีหลังก็จิตนั้น,  มันแลวแตวาอะไรเขาไปผสมมันเขาผสม 
ลงไป  คือเจตสิก  เราเรียกภาษาอภิธรรมวา  เจตสิกพวกไหนมันจะเขาไปผสมลงไปก็คือ 
การกระทําของกลุมน้ัน.  ทําไปในทางที่ใหเจตสิกพวกไหนเกิดขึ้นมาผสม.  ฉะนั้น 
มันจึงเปนวัวในหลายลักษณะ,  เปรียบเหมือนกับวัวที่เปนพาล  ไมยอม.  โพธิจิตนั่น 
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มันยังไมยอม   เหมือนเราไปจับวัวเถื ่อนมาตัวหนึ ่ง   มันก็ว ัวต ัวนั ้นแหละ   ถามัน 
มีอุปนิสัยที่มันจะเปนวัวที่ดีได.  วัวตัวนั้นแหละ  แตแลวเมื่อจับมาใหม ๆ  มันยอมที่ 
ไหนละ,  มันจะขวิดคนจับเสียใหตาย  หรือวามันจะทําทุกอยางที่มันจะทําได  คือวัว 
ตัวนั้น.  เมื่อไดรับการฝกดี  มันกลายเปนวัวที่เชื่องและใชประโยชนไดมันก็วัว 
ตัวนั้น,  นี่ลักษณะอาการของสิ่งที่เรียกวาโพธิจิต,  จิตที่จะเปนพระพุทธเจาใน 
อนาคต  เมื่อไมมีการฝกที่ถูกตอง  มันก็เปนเหมือนกับวัวเถื่อน  ฉะนั้นมันจึงตองฝก. 

 
เขาพูดวาไมมีวัว  ไมมีวัว  หายไปไหน  เขาหมายถึงสภาพเดิมของมัน 

กอนแตที่จะถูกกิเลสครอบงําปรุงแตง.  ตัวหนังสือจีนที่วา  ทีแรกไมมีอะไรนั้น 
ตัวนั้นแหละสําคัญมาก  คือมันก็วางอยูตามธรรมชาติ  แลวพอเกิดมา  มีตา  มีหู  มีจมูก 
ลิ้น  มีกาย  ผิวหนัง  อะไรที่มันจะรับอารมณ  เจริญงอกงามขึ้น  มันก็รับอารมณเขาไป 
อารมณนี้ก็เขาไปทําใหบาตอ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัสเหลานี้,  รักบางไมรักบาง  ยินดีบาง 
ยินรายบาง,  ที่แทมันก็เทากัน  มันบาเทากัน  :  ยินดีก็ตามยินรายก็ตาม  นี่มันจึงรูอะไร 
ขึ้นมา,  ทั้งที่ทีแรกมันไมมีอะไร  ทีแรกมันไมมีอะไร.  ทีแรกมันก็ไมมีวัว,  แตมัน 
เกิดเปนวัวขึ้นมาเพราะวามันมากระทบกันเขากับสิ่งแวดลอม  ทางตา  ทางหู 
ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  ก็เลยเปนวัวแบบที่มันดื้อดึง,  วัวที่มีพยศราย  นี้พอมัน 
มึนเมาในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  มากข้ึน  ในทางที่จะรูสึกวาตัวกู-ของกู  มันก็ 
มากขึ้น ๆ ๆ  ในที่สุดมันก็ยกหูชูหาง  เปนวัวชนิดนี้ไป,  ยกหูชูหาง  ดิ้นเรา ๆ  อยูเหมือน 
กับวัวตัวดําทีแรก  กวามันจะไดรับความเฉลียวฉลาดจากประสบการณ  หรือวาจากคํา 
สั่งสอน  หรือจากอะไรก็ตาม  มันจะคอย ๆ  เปลี่ยนแปลงไป. 

 
ศึกษาเรือ่งโพธิกับกิเลสฝายมหายาน. 

 
นี่ผูจับวัวก็คือสวนหนึ่งที่มันแวดลอมจิต  ใหเปลี่ยนไปในทางที่ตรง 

กันขามคือ  เจตสิกธรรมพวกใฝกุศล  หรือใฝอะไรนี้  ที่มันคอยมีโอกาสเกิดขึ้น.  คอยมี 
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โอกาสเกิดขึ้น  เพราะสิ่งแวดลอมที่ดี.  มีครูบาอาจารย  เรียนหนังสือหนังหา  มีความ 
เข็ดหลาบ  ความจํารูจักเข็ดหลาบก็เกิดจิตแยกออกมาประเภทหนึ่ง,  เหมือนกับเด็กที่จะ 
ฝกวัว  สิ่งที่มีอยูแท ๆ  ก็คือจิต,  จิตนั้นจิตเดิมน้ันซึ่งเปนโพธิจิตที่จะตรัสรูเปนพระ 
พุทธเจาแน ๆ  แตมันกําลังเปรียว  เถื่อน  เพราะวามันเขาไปผสมกันเขากับพวกที่เขามา 
แวดลอมไปในทางอกุศลเจตสิก  คือฝายกิเลส,  ฝายที่เราเรียกวา  กิเลส. 

 
ทีนี้คําวา  โพธิ  เรามันเขาใจกันอีกอยางหนึ่ง  รูไวบาง;  ฝายเถรวาท 

เรานี้  แยกกิเลสออกจากโพธิ  ตรงกันขาม,  ทางฝายมหายานเขาพูดลงไปวา  กิเลส 
กับโพธินั้นคือสิ่งเดียวกัน.  นี่ถาคุณฟงไมถูกคุณก็ดูที่ผมพูดเมื่อตะกี้  โพธิจิตวัว 
ตัวนั้น  โพธิจิต  มันรู  มันตองรู  มันตองรูไปตามสิ่งแวดลอม  ตามเหตุปจจัยที่แวดลอม ;  
ถามันรูอยางนี้ก็เรียกวากิเลส,  ถามันรูอยางนี้ก็เรียกโพธิ  ที่จริงเปนความรูเสมอ 
กันสําหรับวัวไมมีความหมายวาเปนกิเลสหรือเปนโพธิ.  แตสําหรับคนมีความหมายเพราะ 
มันรักฝายโพธิ,มันเกลียดฝายกิเลส.  เพราะฝายกิเลสมันทําใหเดือดรอน  มันขบกัดเอา,  
ฝายโพธิมันทําใหดีใหสบาย. 

 
แตถาสําหรับธรรมชาติแท ๆ  แลว  มันมีความหมายเทากัน,  กิเลส 

ก็ตาม  โพธิก็ตาม  มันเกิดความที่ยังไมไดยึดถือ  ยังไมไดยึดมั่นถือมั่น.  พอเกิดความ 
ยึดมั่นถือมั่นแลว  ก็เลือกเอาฝายดี,  ฝายโพธิฝายบุญ  ฝายกุศล  ฝายนิพพาน,  แลวก็ 
เกลียด  หรือเกียดกันฝายกิเลส  ฝายสังสารวัฏฏออกไป  เปนคนละอยางตรงกันขาม.  
นี้เปนทางที่ใหเกิดความรูสึกมีวัว  มีผูฝกวัว  เปนความโงหลงอีกชั้นหนึ่ง  จึงมีวัว  มีผู 
ฝกวัว  ทําใหมีปญหาในหนาที่  มีอะไรมากขึ้นมาทันที.  ถาอยาไปถูกกันเขากับกิเลส,  
อยาไปตองการอะไร  มันก็อันเดิม  คือท่ีวางอยูตามเดิม,  พูดอยางนี้  พูดวาไมมีวัว 
วัวไมไดหายไปไหน.  ตอเมื่อจิตอันนั้นมันไปหมกอยูกับเจตสิกฝายกิเลส  จึงจะรูสึกวา 
ไมมีวัว  วัวหายเสียแลว  จะตองไปตามตัวจับเอาฝก;  แตถาไมหมกกับกิเลส  ไม 
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ยึดมั่นอะไร  จิตนั้นก็เปนจิตที่ไมมีความทุกข  ไมมีปญหาอะไร,  เผลอไปอยูฝายกิเลส 
นิดเดียวฝายนั้นเกิดหายไป  มีปญหาท่ีตองตามมาฝก  เรื่องก็มาก.  ที่เขาวาเดิมมัน 
วางอยูแลวอยูตามธรรมชาติแลว  ไมตองทําอะไร ;  นี่ฟงกันไมคอยถูก,  เปรียบประ- 
หนึ่งเหมือนกับเพชร  มีอยูที่หนาผากแลว  ไมตองไปหาที่ไหน.   

 
ถาถือแนวอยางนี้  เรื่องสติสัมปชัญญะมันก็มีไดแรง,  มีไดมาก  หรือมีไดงาย 

ตรงที่ระวัง,  ระวังเรื่องอยาไปหมกมุนกับฝายที่เรียกวากิเลส;  วัวมันก็มีอยูดวย 
มันก็เจริญอยูดวย  ไมไดหายไป,  ไมไดตองตามตัวมา  ไมตองฝกใหลําบากยากเย็น.  แต 
แลวมันเปนอยางนั้นไมได  เพราะวาพอเกิดมันก็เริ่มมีความฝกใฝไปในทางฝายกิเลส 
เรื่อย ๆ,  เวียนไปเรื่อย.  โพธิจิตมันก็ไมแสดงอาการในทางโพธิจิต  มากลายเปนกิเลส 
เสีย;  สิ่งที่ปรารถนาที่ตองการคือโพธิจิต  มันก็ไมปรากฏ  ทําใหตองศึกษา  ศึกษา 
คนหา  คนควา  คนหา  อุตสาหไตถาม  ศึกษาเลาเรียน  จนพบจิตอยางไรจึงจะเปน 
ที่พึ่งได. 

 
นี่ไมมีปญหา  ไมมี เรื่องอะไร  ก็มาทําใหมี เรื่องใหมีที่ เปนปญหาขึ้นมาเสีย 

เอง,  หรือวาทําไกลออกไปลิบ  ไกลออกไปลิบลับเลย  จนกวาที่จะกลับมาไดโดยยาก.  
พอเกิดมาก็มีแตกิเลสอันนี้  ตั้งแต  ๓  ขวบ  ๔  ขวบมาจนบัดนี้เร่ือยมา ๆ  มันไปไกล 
ลิบ,  ยกหูชูหางวิ่งโรไปไกลลิบเลย  กวาจะตามตัวพบเหมือนกันกับวัวตัวนั้น  ขามโขดเขา 
ไปไมรูกี่ลูกกี่โขดเขา.  ที่เขาทําคําอธิบายของภาพวัวนี้  ไปไกล  ขามภูเขาไปหลาย ๆ  
ภูเขา,  หลาย ๆ  เทือกเขา. 

 
นี่กวาเราจะโตมีอายุเทานี้  ๓๐-๔๐  ปนี้  มันไปไกลลิบขนาดนี้;  ฉะนั้น 

การที่จะฝกมันก็ยากมากขึ้นเปนธรรมดา,  หมายความวา  การที่จิตจะฝกใฝไปในทาง 
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ของฝายโพธิแทมันก็ยาก,  มันไปฝายกิเลสเสียเรื่อย  คือความรูนั่นแหละ  มันเอียงไป 
ฝายโนนเรื่อย  จะเรียกวาฝายขวาหรือฝายซายก็ตามใจ.  ความรูนั้นถามันเอียงไปทางนี้ 
ก็เปนกิเลส,  เอียงไปทางนี้ก็เปนโพธิ,  แลวแตอะไรมาแวดลอมมัน. 

 
พูดอยางนี้  จะตองถือวา  ความมีประสบการณมาก  ทําใหเกิดเห็นรองรอย 

วัว,  เกิดมีผูฝกขึ้นมาคือวาเราสามารถจับตัวโพธิจิตดึงมาฝายนี้,  อยาปลอยใหมันลอง 
ลอยไปตามชอบใจของมัน  ไปทางฝายโนน.  โพธิจิตที่กําลังเปรียวเถื่อนเหมือนวัวเถื่อน,  
เราก็ดึงมาฝายนี้  มันไมมีโอกาสไปฝายโนน. 

 
ผลสุดทายก็คือ  ความละอายความกลัว  และประสบการณตาง ๆ  ของ 

จิตนั้น  ดึงจิตนั้นเอียงมาทางนี้;  เพราะสิ่งที่เรียกวาความรู,  ความรูหรือโพธินั้น 
เปนเจตสิกไมใชจิต,  คือเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิต  เปนพวกเจตสิก  เปนสมบัติของจิต.  
สวนจิตนั้นมีหนาที่รู,  ถามันมีสมบัติที่ทําใหรูประเภทไหน  มันก็รูประเภทนั้น,  ถาสมบัติ 
ประเภทอกุศล  มันก็รูฝายอกุศล,  ฝายกุศลมันก็รูฝายกุศล,  มันจิตตัวนั้น.  แตจิต 
ตัวนั้นแหละจะเปนจิตที่จะตรัสรู;  ฉะนั้นเขาจึงเรียกมันวาโพธิจิต  อยูตลอดเวลา  แตวา 
เมื่อมันมีอยูในปา  เปนวัวเปลี่ยว  มันก็ตัวนั้น,  ไปคลองคอมาก็ตัวนั้น,  เฆี่ยนตี 
มันก็ตัวนั้น,  ฝกมันก็ตัวนั้น  ฝกแลวมันก็ตัวนั้น. 

 
เพราะฉะนั้นมันมีการจับวัว  และฝกวัว  อยูชั่วระยะหนึ่ง  คือระยะที่มัน 

ยังไมเบิกบาน  เปนการตรัสรู.  ผูฝกก็คือฝายกุศล,  ผูถูกฝกก็คือฝายอกุศลจิตคือตัว 
จิต,  จิตมีตัวเดียว  ถาฝายอกุศลเจตสิกครอบงํา  ก็เปนวัวตัวเปลี่ยววัวเถื่อน,  ถาฝาย 
กุศลเจตสิกครอบงํา  ก็เปนผูฝกขึ้นมา  เปนเด็ก ๆ  คือผูฝกขึ้นมา  เราเรียกวาเด็ก.  
คนนั้นเรียกวาเด็กหมายความวาคนโงเหมือนกัน  ถึงจะรูจักฝกวัว  ฝกอะไร  ก็ยังเปน 
เด็ก  คือยังโงอยู,  ถึงจะฝกวัวสําเร็จมันก็ยังคือเด็กโงอยู  เพราะมันยกหูชูหาง  สําคัญ 
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วากูฝกสําเร็จ  หรือวากูสบาย  หรือวากูมีความสุข,  มันจะเปนผูใหญก็ตอเมื่อมันหายไป 
หลังจากที่วัวหายไปแลว  เด็กก็หายไปอีก  แลวก็วางเปนวงกลม  คือมัน  หมดโงกันที 
จึงจะเหลืออยูแตธรรมชาติ  สุทฺธิ  ธมฺมา  ปวตฺตนฺติ - ธรรมชาตลิวน ๆ  หมนุเวยีนไป 
อะไรก็เปนอยางนั้น,  อะไรก็เปนอยางนั้น,  ไมมีนึกคิดวาเปนสัตว  เปนบุคคล  ตัวตน 
เรา  เขา. 

 
ความหมายของจติที่ฝกแลว. 

 
ทีนี้ออกมาเปนคนแก  พุงโย,  หมายความวาเต็มไปดวยทรัพยสมบัติที่ดี 

มีแสงสวาง  หอบของเบอเรอเพื่อแจกประชาชน.  นี่หลังจากการตรัสรูแลว  ทํา 
ประโยชนผูอื่นได,  ทําพรานเบ็ดใหรูอันนี้ได  ทําคนฆาวัวขายฆาหมูขายใหรูได.  ใน 
ที่สุดก็คงจะเพราะวาชํานาญ;  เพราะตัวเองก็เคยเปนวัวเถื่อนมาแลว  ปราบไดแลว  คง 
จะชวยปราบใหคนอื่นได,  ชวยแนะนําเขาได.  ตัวเองเคยเลวถึงที่สุดมาแลว  ก็เปลี่ยน 
เปนคนดีบาง,  กระทั่งคนเหนือดีขึ้นไปอีก  ยิ่งจะรูจักเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรดี,  สามารถ 
ชวยคนใหอยูเหนือชั่วเหนือดีได.  เดี๋ยวนี้อยางมาก  ก็เปนกันอยางวัวที่บาดี  ยกหู 
ชูหางเรอราอยางนั้นแหละ  มันก็ชวยใครไมได,  ชวยเด็กอมมือก็ไมได  อยาวาแตชวย 
คนโตดวยกัน. 

 
ถาเปรียบจิต  ดวยการฝกวัวแบบนี้  คุณจะเอาสติสัมปชัญญะไปไวที่ 

ตรงไหน ?  ก็ตองไวฝายผูฝกคือ  กุศลเจตสิกที่มีชื่อวาหิริโอตตัปปะ  สติสัมปชัญญะ 
ปญญาอะไรนี้  นี่เจตสิกพวกนี้.  ทีนี้ฝายเถรวาทเราไมพูดอุปมาฝกวัวอยางพวก 
เซ็น,  เราจะพูดกันแตเรื่องมีสติสัมปชัญญะ  ระวังอยาใหเกิดกิเลสเกิดอกุศล  ก็มี 
เทานี้,  ปญหาก็มีเทานี้.  แตนี้เขาเกง  สมมติเปนเรื่องมีพล็อต  เรื่องยืดยาว  โงขนาด 
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คิดวาวัวหาย  ทั้ง ๆ  ที่วัวก็มิไดหาย  ไปเที่ยวตาม,  พบวัว  ฝกมาใชประโยชน  กระทั่ง 
ใหวัวหมดไป  คนหมดไป  หมดความอยากเปนกู  อยากมีของกู,  หมดความเปนตัวกูหมด 
ความเปนของกู,  ไมมีของกูนี่มันจึงวาง  คนที่วางแลวนี้  ก็คือคนที่เหมาะสมที่จะ 
สอนคนอื่น. 

 
พวกคนที่เขาคิดอุปมาเปนเรื่องวัวขึ้นมานี้  เขารูธรรมะลึก,  เขารู 

ธรรมะลึก,  รูธรรมะสุญญตาลึก  :  ที่แทไมมีวัว  ความโงทําใหนึกวามีวัวขึ้นมา  แลว 
หายไปเสียดวย  แลวเที่ยวไดตามตัวมา. 

 
ฝายเถรวาทฝกควบคุมจิตเร่ิมใหมีสติสัมปชัญญะ. 

 
ฝายเราไมนึกถึงเรื่องวัว,เร่ืองฝกวัว,  นึกถึงวาฝกจิตตามธรรมดา,  

ระวังใหมีแตฝายกุศลเจตสิก  คือฝายดี  เอาฝายกุศลไวกอนเชนหิริและโอตตัปปะ  ที่กําลัง 
พูดเมื่อตะกี้,  มีแตความรูสึกมีสติสัมปชัญญะ.  ถาพลาดไปใหมีหิริ  คือความละอาย,  
มีโอตตัปปะคือความกลัว  เพียงเทานี้ก็พอแลว,  ปลอยไปเถอะ  วัวมันขาวเอง.  ใน 
ภาพนั้นเขาก็มีอยางนั้น  วัวนั้นคอยขาวไปเอง  คอยขาวไปเอง, คอยขาวไปเอง,  เราผูก 
ไวใหดี  เฆี่ยนไวใหดี  ควบคุมไวใหดี  มันขาวของมันเอง,  เหมือนกับวา  เรามีสติ- 
สัมปชัญญะอยูเสมอ  แลววัวมันขาวเอง,  ถาพลาดไป  ก็มีหิริโอตตัปปะอยู 
นั่นก็คือเฆี่ยนมัน  เฆี่ยนมัน  ผูกมัน. 

 
หรืออีกทีหนึ่งก็เรียกวา  การเปนอยูชอบ  ที่พระพุทธเจาทานวา  :  ถาภิกษุ 

เหลานี้จะเปนอยูโดยชอบไซร  โลกจะไมวางจากพระอรหันต.  นี่คืออาการที่ปลอยให 
เปนไปตามเรื่อง,  แตวาควบคุมไวอยางถูกตอง  โลกนี้จะไมวางจากพระอรหันต,  หมาย 
ความวา  วัวขาวจะตองมีขึ้นมา  และขาวจนหายไปเลย. 
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เราจึงมีชีวิตอยูประจําวัน  ดวยสติสัมปชัญญะอยางเดียว;  ถา 
พลาดพลั้งไป  ก็มีหิริและโอตตัปปะเปนเครื่องชวยแกไขกลับคืนมา,  หรือวาให 
รักษาอยูได.  ถามีสติสัมปชัญญะอยูได  มันก็หมดตัณหาเทานั้น,  มันเหมือนกับทําไว 
ถูกแลว  ทําไวดีแลว,  ปลอยใหกาลเวลามันทํางานของมัน.  พระพุทธเจาทานตรัส 
อยางนั้น  :  อยูโดยชอบไซรเรื่อยไป  กิเลสไมไดโอกาสที่จะกินอาหาร,  ที่จะเจริญ 
งอกงาม  มันก็นอยลงไปขาวมันก็เกิดขึ้นมา,  ความดําของวัวมันนอยลงไปความขาวมัน 
ก็เกิดขึ้นมา,  ถึงเวลาหนึ่งมันก็ขาวทั้งตัว  นี้อยูใหดี  อยูใหดี.  แตที่จริงไมถูก,  ผม 
ชอบอยางพวกมหายานเขาวา  อยูนิ่ง ๆ,  อยูนิ่ง ๆ  อยูนิ่ง ๆ,  อยาทําอะไรอยูนิ่ง ๆ   
นั้นแหละถูก;  เพราะถาอยูนิ่งได  หมายความวาสติสัมปชัญญะเต็มที่,  อยาไป 
รักดี  อยาไปอยากดี  อยาไปเกลียดชั่ว,  อยาไปอะไรเขา  อยูนิ่ง ๆ  อยูนิ่ง ๆ.  เดี๋ยวนี้ 
เราอยากจะมีสติสัมปชัญญะ  เพราะอยากดีกระมัง,  อยากเปนพระอรหันตกระมัง.  
นั่นมันยิ่งบาใหญ  มันก็ยิ่งดําออกไป,ดําออกไปทางหนึ่ง;  เพราะไมไดอยูอยาง 
ถูกตองโดยชอบ;  เพราะความอยากเปนนั่นเปนนี่  กระทั่งอยากเปนพระอรหันต 
เหมือนชะนีตัวนั้น  ชะนีตัวขางประตู  เหลวทั้งนั้นเลย.  ความเปนพระอรหันตชนิดนั้น 
มันคือเงาพระจันทรในน้ํา  ไมใช  ของจริง. 

 
ฝกมีสติสมัปชัญญะตองสูกับอารมณ. 

 
สติสัมปชัญญะนั่นแหละคือการเปนอยูโดยชอบ,  มีสติสัมปชัญญะ 

ก็เรียกวาเปนอยูโดยชอบ,  เปนอยูโดยชอบเทานั้น  โลกไมวางจากพระอรหันต  มัน 
ตองหัดในสวนนี้,  สติสัมปชัญญะจะเสียไป  ก็ตอเมื่อประสบอารมณ,  กระทบอารมณ.  
ถาไมกระทบอารมณ  มันไมเสียไปดอก  ถาไมกระทบอารมณ,  เราจะเอาโอกาสไหนฝก, 
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มันตองยินดีที่จะกระทบอารมณ,  แลวก็ฝกสติสัมปชัญญะ  คือการตอสู;  เหมือน 
กับเฆี่ยนวัวใหญเลย,  ผูกไวกับตนไมดวย,  แลวก็เฆี่ยนดวย,  อยาใหหนีไปไหนได.  
ทีนี้คอยหลบหนีอารมณไปเสีย  หลีกเลี่ยงไปเสียไปหาทางอื่น ๆ  เสีย  มันก็ไมถูก,  
มันไมมีทางที่จะใชสติสัมปชัญญะดอก,  ไมมีโอกาสที่จะใชสติสัมปชัญญะหรือมีสติ  
สัมปชัญญะ. 

 
นี่การไดรับการกระทบกระเทือน  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย 

ทางใจนั้น  ผมวา  ดี  สําหรับจะไดเปนโอกาส  เปนบทเรียนไปในตัว.  อยาเสียใจ 
ที่มีใครเขาแกลง  หรือวาเขาดาเขาแกลง,  เขาทําใหเกิดอาการขุนมัวขึ้นมา  นั่นเขา 
มาใหบทเรียนที่เกี่ยวกับสติสัมปชัญญะดวย  และยังสอบไลดวย,  เปนการอะไรเสร็จ 
ไปในตัว  เปนอุปกรณของการมีสติสัมปชัญญะ. 

 
กลางวันเราก็เผชิญกับอารมณภายนอก,  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบุคคล 

กับการงาน  กับสิ่งแวดลอม;  สูกันไปเลย  เพื่อสอบดูเรื่องสติสัมปชัญญะ.  พอ  
กลางคืนเราก็คิดบัญชีดู  ทําวิปสสนา  ก็ขอใหทําในสวนนี้,  ดูความเหลวแหลก 
ของวัว  ของคนในวันหนึ่ง ๆ  ประจําวันหนึ่ง.  อยาไปเสียเวลาคุยเรื่องอื่นใหมันยืดเยื้อ 
ใหมันฟุงเฟอบาน้ําลาย. 

 
เมื่อมีโอกาสที่จะสงบสงัด  วางงานกลางคืนนี้  ก็สอดสองดูคิดบัญชีดู 

เกี่ยวกับความไดหรือเสีย,บวกหรือลบของสติสัมปชัญญะ,  ก็คือคิดดูวา  คะแนนมัน 
ไปฝายวัว  หรือคะแนนมันมาฝายคน  ฝายเด็กที่ฝกวัว.  ในวันหนึ่ง ๆ  แพกี่ครั้ง  ชนะ 
กี่ครั้ง;  ถาปกติอยูไดถือวาชนะ,  ถาเผลอไปถือวาแพ.  ระดับยืนพื้นนั้นคือชนะคือ 
เฉยอยูได  สูได;  ฉะนั้นเรื่องแพนี้เปนคราว ๆ  เล็ก ๆ  นอย ๆ  หรือเปนระยะ ๆ 
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ยืนโรงอยูดวยความชนะ  คือ  มีสติสัมปชัญญะ,  อยางนี้เรียกวาผูเปนอยูชอบ,  ผูเปน 
อยูชอบ  ไมมีถอยหลัง.  แตถามันเลวเกินไป  คือกลับไปยืนโรงเปนฝายแพ  คือ 
ยกหูชูหาง  ไมมีเวลาลดลงเลยนี้  ไมไหวดอก,  หรือวายืนโรงอยูดวยการยกหูชูหาง 
ลดเพียงนิดหนอย ๆ  ไมกี่ครั้ง  นี้มันตรงกันขาม. 

 
ฉะนั้น  ตองระวัง  ยกหูชูหาง;  ถาไมใชคํานี้  มันหนาดาน,  มันเปน 

คนหนาดาน  ไมมีหิริโอตตัปปะ.  ฉะนั้น  ใชคําวายกหูชูหาง  เหมือนกับวัวที่มันวิ่ง 
ไหม ?  วัวมันวิ่งนะ  มันยกหัวมันยกหางวิ่ง.วิ่งยกหูชูหาง  ก็หมายความวา  จิต 
เอียงไปฝายซาย  ฝายอกุศล  เปนฝายเลวฝายต่ํา,  ถาไมอยางนี้  มันตองอยูในสภาพเดิม 
เอียงมาในฝายขวา  ฝายสูงฝายดี,  ที่ถูกควรเรียกวา  ฝายเดิมของมัน  คือเปนไปในทางดี 
แลวก็ถือวาเปนโพธิ.  จิตตองเปนโพธิ  ถาไมอยางนั้นก็ไมใชจิต,  จิตตองมี 
ลักษณะเปนโพธิ  เพียงแตวาชาหรือเร็วเทานั้น.  ทุกคนตองเปนพระอรหันต  เพียงแต 
ชาหรือเร็วเทานั้น.  ใครมีกิเลสมากเกินไป  ก็เปนแบบวัวไปกอน  นาน ๆ  เปนมาก ๆ  
นาน ๆ,  แบบวัวเถื่อน  วัวที่ไมไดฝก. 

 
อยาหลงเนิ่นชา,  เรงขวนขวายปฏิบัตธิรรม. 

 
คุณจะแยเพราะอานมาก  เพราะคิดมาก,  เพราะวาไปขยายเรื่องใหเฟอนไป 

ในทางไมจําเปน.ผมรู  ผมรูมาโดยละเอียด,  ผมรูเพราะวาบุรุษไปรษณียสงอะไรผานผม 
นี่ผมรู.  เอาหนังสืออะไรมาอานกัน  อะไรมากนอยเทาใด,  ลวนแตเปนเรื่องทําให 
เนิ่นชาทั้งนั้น  ยังอยากดิบอยากดี,  เครื่องมือยกหูชูหางทั้งนั้นเลย  หนังสือหนังหาสิ่งที่ 
มาอานกัน  ไมจําเปนเลย,  มันทําใหเวลาเสียไปมากกวาที่ควรทั้งนั้น. 
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เขาเรียกวา  เหตุที่ทําใหเนิ่นชา  เปนปปญจธรรม.  บางคนก็ยกหู 
ชูหาง  เพียงแตสักวาไปรษณียของกูมามากกวาของใครโวย  เทานี้ก็มี,  วัดกันดวยพวกกู 
หรูหราอยางโนนอยางนี้ก็มี.  หนังสือหนังหาก็มาก,  แตแลวก็ไมไดอานดอก  แลวถึง 
อานก็มีแตเรื่องยุงออกไปทั้งนั้น,  เรื่องขยายเปนเรื่องเกินกวาที่เปน,  แลวก็เพื่ออวดเบง 
ทับคนอื่น  :  มีหนังสือมาก  มีตํารามาก  รูไดอะไรมากนี้  ยกหูชูหางใหโดงขึ้นไปอีก 
ใหยาวออกไปอีก.  ขอแนะนําวา  ใหตัดทอนลงใหพอดี  ใหจําเปนแกการที่จะเปน 
วัวสีขาว  ขาวเขาไปขาวเขาไป,  หรือมันจะดําออกไป  ดําออกไป  จนไมรูวาจะดําอยางไร 
ดําจนไมมีที่จะดําอีก  ดําเขมขน. 

 
ถึงผมเองก็ตอสูเรื่องนี้  เรื่องหนังสือน้ีมันก็มีเรื่อย  จนไมรูจะอานอยางไร 

จะเผาไปเสียก็ไมสมควร,  มันก็ไมไดอานดอก,  แลวมันก็ไมมีเรื่องอะไรที่ดีกวาเรื่องนี้,  
ถาไปมัวอานหนังสือเหลานั้นอยูมันก็ยิ่งไมไดทําอะไร  ยิ่งไมมีประโยชน  ดูแลว 
อานเลนเหมือนกับเรื่องอดิเรก  เหมือนอยางเราไปเที่ยวดูอะไรเลนเทานั้นเอง.  ผมลอง 
หยิบหนังสือเช็คสเปยรมาอานนี้  มันไมมีประโยชนอะไร  ไมมีความหมายอะไร  นอกจาก 
ชะเงอมองหนาตางทางนี้วามีอะไรบาง  ที่มันแปลก ๆ  ที่เขาทํากันแปลก ๆ  แลวไมมี 
ประโยชนอะไรเลย.  หยิบหนังสือของคนอื่น  นักปราชญคนอื่นอาน  มันก็เหมือนกัน 
ทั้งปลาโต  โสเครติสอะไร  ไมมีความหมายอะไรมากไปกวานี้;  มันกลายเปนเหมือนกับ 
วา  เราไมรูจะทําอะไร  เดินเลน  เดินดูของเลน  จะวาจําเปนแลวก็ไมจําเปนเลย.  แต  
วามันก็เปนเรื่องที่อดไมได  เหมือนกับวาเราไมมีธุระอะไร  ไมตองการอะไร  เราก็ยังไป 
เที่ยวเดินเลน  ริมสระบาง  อะไรบางอยางนี้,  มันดูอะไรเลนเทานั้น  มันมีอะไรละ  ที่สระ 
มีอะไรที่ตองการ  ก็ไปเดินดูเลนเทานั้น  เพื่อความสบายใจ,  เปนเรื่องความเพลิดเพลิน 
ทั้งนั้น;  จะเห็นขี้หมามันก็ไดความรูเรื่องขี้หมา  มันก็มีเทานั้นเอง,  มันไมไดมีอะไร 
เพ่ิมขึ้นมา  คือจําเปนแกการตรัสรู,  เห็นดอกไมก็ดอกไม. 
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ถามันเปนเรื่องที่จะชวยใหเราวินิจฉัย  หรือตัดสิน  ผิดถูก  สอบไลไดก็ดี;  
แตมันไมเปนอยางนั้น;เพราะแตละเรื่องมันเปนฝายที่เรียกวา  ฝายวัวไปเสียหมด.  
ยิ่งหนังสือหนังหาสมัยใหมนี้  ยิ่งเลวที่สุด  จนพูดไดวา  มันยุติเพียงเทาคนที่ตายไป 
แลวทั้งนั้น  พวกฝรั่ง  เรามีหนังสือชุดใหญสุดหนึ่ง  มันสิ้นสุดลงที่คนที่เปนนักปราชญ 
ในเยอรมันในฝรั่งเศส  เมื่อสัก  ๑๐๐  ปมานี้  สิ้นสุดลงเพียงเทานั้น,  หลังจากนั้นไมมีอะไร 
เลย  ไมมีอะไรจะมีสาระขึ้นมา  ที่เกี่ยวกับสติปญญา  ที่จะทําโพธิจิตใหวิวัฒนาการไป 
ในทางโพธินี่  มันไมมี.  แลวเฉพาะปจจุบันนี้เปนเรื่องบาทางวัตถุ  คือกลาวแตเร่ือง 
การเมือง  เรื่องทหารเรื่องอะไร  ที่จะใหเปนความกาวหนาทางวัตถุทั้งนั้น,  ไมมีเรื่อง 
ทางสติปญญาทางนามธรรมเลย;  ฉะนั้นหนังสือ  ๑๐๐  ปมานี้  มันเปนเรื่องโลกใน 
ยุควัตถุทั้งนั้น. 

 
ในประเทศไทยเราเสียอีก  เรายังมีเรื่องอยางนี้  ในหมูวัดวาอาราม  หมู 

พระ  หมูคณะสงฆยังมี,  พุทธศาสนายังเปนพุทธศาสนาอยู,  ฝายพวกฝรั่ง 
นั้นไมมีคริสเตียนก็ไมมีความหมายอะไร  เปนเปลือกเปนพิธี  ไมมีเนื้อแทของการตัดตัวกู  
-ของกู,  เหมือนความหมายของไมกางเขาเลย.  นี่มันเปนลูกนองเปนลูกสมุนของโลก 
ทางวัตถุไปหมด  เลยไมรูจะหวังอะไรจากพวกฝรั่ง  นอกจากพวกเหอฝร่ังเขาเห็นวามัน 
โกดี  มีฝร่ังหรือตามกนฝรั่ง. 

 
ใชเวลาใหมีคาใหมาก,  อยาไปเสียเวลากับเรื่องโลเล  ลังเล  รวนเร,  มี 

ทิฏฐิมานะ  จะรักษาหูรักษาหาง,  ใหสูงโรอยูตามเดิม,  เปนพวกสีลัพพัตตปรามาส  ความ 
เขาใจผิด  กลับกันเสียหมด,  นี่มันจึงละไมไดแมแต  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพัตต- 
ปรามาส.  บางเวลาก็ลังเล  แมกระทั่งลังเล  มันจะอยูหรือจะสึก  นี้ก็ลังเล,  ลังเลจะเอา 
ไมรูวาอะไรอื่นก็ลังเล  อยางนี้มันก็วิจิกิจฉามากเกินไป  สีลัพพัตตปรามาสก็คือหัวดื้อ  กู 
เคยทํามาอยางไร  กูเคยมีทิฏฐิความคิดอยางไร  ก็จะสงวนไวเรื่อยไป  สักกายะก็คลาย ๆ   กัน 
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ผมไมเชื่ออรรถกถา  ที่อธิบายสักกายะ  ละความยึดมั่นในขันธ  ในอะไรนี้ 
นั่นมันสูงเกินไป  เราละอยางนั้นเปนพระอรหันต  ไมใชเปนพระโสดาบัน.  ถาละ 
อยางอรรถกถาเขียน  แลวอรรถกถานั่นมันไมถูก.  ที่วาละที่เปนพระอรหันต  ก็ละ 
อยางนี้,  ละที่จะเปนพระโสดาบัน  ก็ละอยางนี้  แลวใครจะเชื่อลง,  ละความเห็นขันธ 
โดยความเปนขันธ,  ในเรามีขันธ  ในขันธมีเรา  นี่  หาอยางนั้นละเหมือนกันหมด  ไมถูก 
ดอกมันมากเกินไป,  ละอยางนั้นเปนพระอรหันต. 

 
ขอให  ละแตเพียงวามีตัวกู  ละตัวกู  บา ๆ  บอ ๆ  นี้  ละใหได  ก็ละสักกาย- 

ทิฏฐิ,  เราเดินไปตามแนวตามหลัก  ปุถุชน  สัตวประเภทปุถุชน,  ดีไปตามลําดับอยาง 
ปุถุชน  มันไปสูงสุดแคพรหม.  เคยไดยินเคยอานแลวใชใหม  สัตวนรก  เดรัจฉาน 
เลวมาก  อบายต่ํา,  เปรต  เดรัจฉาน  สูงขึ้นมา  ถึงมนุษย  หลังจากมนุษย  ก็ตองเปน 
เทวดา,  หลังจากเทวดา  ก็ตองเปนพรหม.  พระพรหมนั้นคือจุดสูงสุดของสัตวปุถุชน 
ไมใชพระอริยเจา,  สัตวสูงสุดของปุถุชน  หรือพรหม  นั่นแหละคือ  ผูที่มีหูหางยาว 
ที่สุด,  มีตัวกู-ของกูมากที่สุด.  ความรูสึก  อันนั้นเขาเรียกวา  สักกายะ  ในบาลีพุทธ 
ภาษิต  มีอยูชัดวา,  พอไดยินคําวา  ทําลายสักกายะ  พวกพรหมก็เปนลม,  หนามืดเปนลม 
เลย  เพราะจะสูญเสียตัวกู.  พวกพรหมไมยินดีที่จะฟงคําวา  ละเสียซึ่งสักกายะ,  ทําลาย 
เสียซึ่งสักกายะ. 

 
สักกายะ  สะ  สัก  ก็แปลวา  ของตนอยูแลว  สะ  หรือสักกะ  นี้แปลวาของกู 

อยูแลว,  กายะ  ก็แปลวา  กาย  หรือ  หมู  ก็กายของกู,  ทิฏฐิวาทิฏฐิ  ทิฏฐิวากายของกูนี้ 
คือตัวกูนี้,  นี่คือตัวกูชนิดที่ยกหูชูหางกันอยูในหมูผูดี.  กูสูงสุดก็คือพรหม  เกิดความ 
รูสึกวา  กูเปนกู  อยางสูงอยางเดน,  อันนี้ละไปเสียเปนอันแรก  จากความเลวที่สุด,  
ตองละอันนี้เปนอันแรก  จึงจะยางเขามาในขอบเขตของที่ดีที่สูง.  นี่คุณก็ดูเอาเองก็แลว 
กัน  อนุสัย  ๑๐  สังโยชน  ๑๐  นี่ก็เปนสักกายะ  สักกายทิฏฐินะ,  ละเสีย  วิจิกิจฉา 
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สีลัพพัตตปรามาส  กามราคะ  ปฏิฆะ  รูปราคะ  อรูปราคะ  อุทธัจจะ  มานะ  อวิชชา 
นี้มันสูงเปนลําดับมันละยากเปนลําดับ.  เรามุงมั่นไปทางที่จะละตัวกู-ของกู  ชนิด 
ยกหูชูหาง  จะตรงทางของพระพุทธศาสนา  ของธรรมะ  ของอริยมรรค  เพราะมัน 
ถูกและตรงกันหมด  ใชไดเหมือนกันหมด. 

 
กิเลสเริ่มมีเมื่อเรารูจักชั่ว  รูจักอะไรดีอะไรชั่ว,  กอนนั้นมันไมรูจัก 

เกลียดอะไร  ไมรูจักรักอะไร  ไมอาจจะเลือก.  อยางสุนัขนี่  มันอยูในระดับท่ีไมรูจัก 
เลือก  ไมมีดีไมมีชั่ว  มันไมมีตัณหา  และมันไมมีบาป  ไมมีเร่ืองดี  เร่ืองชั่ว  มันก็ไมมี 
ทุกข,  แตมนุษยมันตางขึ้นไป  ตรงที่รูจักดีรูจักชั่ว,ฉะนั้น  ตัณหาก็มี  เกี่ยวกับ 
ความดีความชั่วของมนุษย  แลวมันก็ตองมีความทุกข.  เพราะตัณหานี้คือมันจะเอาดี 
และมันจะหลีกชั่ว,  มีปญหาเรื่องความชั่ว  พรอมกับท่ีมีปญหาเรื่องความดี.  พอไปหลง 
ความดี  มันก็กลายเปนความชั่วที่สูงขึ้นไป,  พอไปหลงใหลในความดี  มันก็กลาย 
เปนความชั่วในรูปใหมที่สูงขึ้นไปอยางนี้เสมอไป.  เพราะไปยกหูชูหางแบบที่ 
ประณีตละเอียด  สุขุม  ลึกซึ้ง  หรูหราสวยงามมากขึ้นไป  จะมีปญหายากมาก  ยาวมาก 
ลึกซึ้งมาก.  ดูกันแลว  เราก็เสียเปรียบสุนัข  ในแงที่เราเต็มไปดวยปญหา,  แลวพวก 
มันไมมีปญหา  นอนหลับสบาย.  แตถาเราแกปญหาของเราไดสําเร็จ  เราก็ดีกวาสุนัข 
หลายรอยเทา  หลายพันเทา. 

 
ฉะนั้นเราตองถือวา  โพธิจิตของสุนัขอยูในระดับดิบ  ไมผลิออกจากเมล็ดเลย 

ยังเปนเมล็ดอยูเมล็ดขาวเปลือกหรือเมล็ดอะไรก็ตาม  ที่ยังไมไดโผลหนอเลย  เปนโพธิ 
จิตในระดับอยางนี้.  ถาโพธิของคนเรา  เปนพวกโผลหนอออกมาแลว,  มีแตวา 
หนอน้ีมันจะไปทางไหน  มันไดรับแสงแดดแลว  มันมีตนลําขึ้นมาแลว  มันจะไปทางไหน 
จึงออกลูกเปนทิพย  จึงจะออกลูเปนอาหารขึ้นมา. 
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เราตองลงทุน  ถึงเราไมยอมมันก็ตองยอม  มันก็เปนการลงทุนที่มากเหลือเกิน.  
สุนัขมันไมตองลงทุนอะไร  มันไมมีเรื่อง,  มันไมมีเรื่องที่จะพัฒนาหรือวาจะสรางอะไรขึ้น 
มามันไมตองลงทุน.  เรานี้ลงทุนรูดีรูชั่ว  เผชิญตอสูปญหาเกี่ยวกับดีกับชั่ว,  
ไดเสียสูงต่ําอะไรนี้  แลวลงทุนมาก ๆ  มาก ๆ  ลําบากตรากตรําในวัฏฏสงสาร  ซ้ําแลว 
ซ้ําเลา,  ซ้ําแลวซ้ําเลาในวัฏฏะวนเวียนนี้  จนกวาจะออกไปได,  ออกไปไดก็คุมทุน  คุมคา 
ที่ลงทุน. 

 
แลวก็อยาลืมเรื่องวัว  คือลงทุนฝกวัว  ไดวัวมา  สําเร็จแลว,  ก็เปาปขี่วัว 

ไดพักหนึ่ง,  เดี๋ยวมันก็หมดอีก,  มันกลับสูธรรมชาติเดิม  หมดไปทั้งวัวหมดไปทั้งคน 
วางตามเดิม,  แตมันวางในลักษณะที่วาไมกลับไปหลงในความดีความชั่วอีก,  คือไม 
กลับไปเปนสุนัขแลว  มันไมเปนอื่น,  คือวางไป  สูงไป  สิ้นความเปนอะไรไปเลยไมตอง 
เปนอะไร. 

 
เพราะฉะนั้นถามันมีปญหาถามวา  มาแตไหนโวย ?  กําลังเปนอะไร  อยูโวย ?  

และจะไปทางไหนกันโวย ?  นี้มันควรจะตอบได.  ผมเคยพูดเรื่องนี้อยูพักหนึ่งเมื่อกอนนี้,  
เทศนหรือแสดงปาฐกถาก็มักจะพูดเรื่องนี้.  ใครตอบปญหาเหลานี้ไมไดจะถูกยักษกิน 
คุณยังนึกออกหรือ ?  พูดหรือปาฐกถามีอยูชุดหนึ่ง  ถาใครตอบปญหาที่มีผูถาม,  ยักษ 
นั่นแหละมันถาม  ยักษตัวใหญที่เขียนไวที่ฝาผนังนี้มันถามวา  มาจากไหน ?  กําลังเปน 
อะไรอยู ?  กําลังทําอะไรอยู ?  แลวแกจะไปไหน ?  ตอบไมถูกยักษจับหักคอกิน  นั่นคือ 
ความทุกขในวัฏฏะ;  เพราะทําไมถูก,  กับเรื่องที่วาเกิดมาจากไหน  ไปไหน  ในที่สุด. 

 
เราอาจจะตั้งตนมาอยางเดียวกับสุนัข  มาจากความไมรูอะไรนัก  หรือจะเปน 

โพธิจิตดวยกันก็ตามใจ,  แตยังไมรูอะไร  ยังไมรูอะไรเลย.  แตของสุนัขมันหยุด,  ของเรา 
ไมหยุด  ก็มาเรื่อยมา  มาเรื่อยมา.  เหมือนกับเรากําลังเดินทางเรื่อยมา,  เดินทางเรื่องมา. 
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มีตัวตนที่ดีมากขึ้น  คือมีประสบการณเกี่ยวกับความดีความชั่ว,  แลวไมไหวโวย,  ไม 
ไมไหวทั้ง  ๒  อยาง.นี่มันจึงไดสิ้นสุดลงเหมือนกับวาง  ภาพวาง  ก็ไปสูความวาง,  ไป 
สูความหยุดหรือความวาง  มันก็หยุดเหลือพิเศษอยูบางทําประโยชนผูอื่น. 

 
ฉะนั้นเมื่อเราไมตองการอะไรแลว  เราก็ใชแรงงานที่เหลืออยู  ทําประ- 

โยชนผูอื่น,  มันยังดีมันยังเขารูปเขารอยกันกับธรรมชาติ  ไปตามธรรมชาติ,  เอาแต 
นอนเสียก็ได  ไมมีใครวา,  มันไมมีผิดมีถูกอีกตอไป.  พระอรหันตองคหนึ่งจะนอน 
เสียไมทําอะไร  ก็ถูก,  พระอรหันตองคหนึ่งจะทําอะไรบางก็ถูก,  พระอรหันตองคหนึ่ง 
จะทําอะไรจนเหงื่อไหลไคลยอย  มันก็ถูกทั้งนั้น,  ไปอยูปาก็ถูก  อยูในเมืองก็ถูก  อยูที่ 
ไหนก็ถูก. 

 
ขอน้ีมันไมใชเกี่ยวกับเจตนา  หรือความตองการหรือกิเลส,  มันเปนผล 

ของความเคยชินเปนนิสัย,  เปนความเมตตากรุณา  ความอยากชวยคนอื่น  มันเคยชิน 
เปนนิสัยมานานแลว  มันเหลืออยูมันก็ทําไป.  อยางคนที่มีนิสัยอยูนิ่งไมได,  มัน 
ก็อยูนิ่งไมได  ไมมีอะไรทํา  มันก็ตองกวาดขยะ,  มันก็ตองปลูกตนไม  หรือทําอะไรไป 
ตามเรื่อง.  ถานิสัยอยูนิ่งได  มันก็อยูนิ่งขรึม ๆ  อยูไดสบาย,  เพราะวานิสัยหรือวาสนา 
มันแลวแตวาใครอบรมบมมามาก ๆ  มานาน ๆ  อยางไร.  ขอน้ีไมใชหลักที่ตายตัว  ไมใช 
เครื่องวัดอะไรไดหรือสังเกตอะไรได. 

 
ผมเขาใจวา  เอาอะไรแนไมได  พระอรหันตก็หนาบ้ึงก็ได  หนายิ้มก็ได,  

กอนนี้ผมเกลียดจังเลยที่เขาเขียนรูปภาพพระพุทธเจา  มีพระอรหันตนั่งแวดลอม  พระ- 
อรหันตบางองคยิ้ม  บางองคหนาบึ้ง.  ผมเกลียด  ผมไมชอบคนเขียน  แลวหาวาเขียน 
ผิดดวย,  เดี๋ยวนี้ผมรูสึกวาได  ถูก  หรือไปตามธรรมชาติ,รูปพระอรหันตบางองคยิ้ม 
บางองคหนาบึ้ง  ก็ไมมีเรื่องโกรธใครดอก  มันเปนเพียงความเคยชินของวาสนาที่มัน 
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ตกคางอยู  ก็ไมมีความหมายอะไร.  ฉะนั้นพวกอินเดียเขาเขียนไวเกา ๆ  ควรจะถือวา 
ถูก;  แมแตพวกจีนเขาเขียน  ก็ควรจะถือวาถูก  ไปดูรูปภาพเขียนซิ  พระอรหันตมี 
รูปรางตางกัน  หนาตาตางกัน  มีเคาหนาตาง ๆ  กัน,  เดินอยางนั้น  มันจะกลายเปนคน 
ยิ้มอยูได  มันก็เฉย ๆ  อยูเทานั้น  ไมมีความตองการหรือยินดียินราย  เพราะไดตามที่ 
ตองการ  หรือไมไดตามที่ตองการ  ก็แลวกัน,  ขอน้ีเปนหลักสําคัญ  นี่ก็จบแลว.   

 
....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ... 

  (มีคําถาม  :  เกี่ยวกับจิตและนิพพาน.) 
 
ตอบ:  นิพพานก็สุญญตา,  สังสารวัฏฏก็สุญญตา,  จิตก็สุญญตา  ถาพูด 

ไมเปนฟงไมรูเรื่อง  แลวมันก็ไมมี,  ไมมีจิต  มีแตดิน  น้ํา  ลม  ไฟ.  การสั่งสอนอบรม 
มาในทางที่ทําใหมันไปถูกปรุงแตง  เปนสงสารวัฏฏ;  เมื่อไมถูกปรุงแตงขณะนั้น 
ก็เปนนิพพาน,  นิพพานที่ไมเด็ดขาด;  เพราะมันกลับถูกปรุงแตงไดอีก,  ความไมปรุง 
แตง  ก็เปนธรรมชาติเรื่อยไป  ซึ่งไมใชตัวตนเรื่อยไป,  อยูแตสิ่งที่ไมปรุงแตงหรือ 
ขณะที่ไมปรุงแตง,  เวลาที่ไมปรุงแตง,  เวลาที่จิตไมปรุงแตงมันเปนพื้นฐาน.  ถาเรื่อง 
ปรุงแตงแลวก็กลายเปนของเล็ก ๆ  นอย ๆ  ชั่วครูชั่วยามไปในที่สุด  กระทั่งไมมีการปรุง 
แตงเลย  จะเงียบหายไปในจิตชนิดที่อบรมดีแลว  ไมมีอะไรถูกปรุงแตงได. 

 
ที่สอนกันหรือวาอบรมกันใหเขาใจวา  มันอยูคนละฝายโลก  นิพพานกับ 

สังสารวัฏฏนี่.  แตสระของเรานี่จะสอนในขอน้ี  สระนาฬิเกร  จะสอนในขอที่วา 
มะพราวนาฬิเกร  ตนเดียวโนเน  กลางทะเลขึ้นผึ้งคือกลางสังสารวัฏฏนั่นเอง,  นิพพาน 
นั้นกลางสังสารวัฏฏนั่นเอง,  กลางสังสารวัฏฏ.  อยาเอาไปไวคนละมุมโลก  หรือวา 
โนนอยูขางบน  นี่อยูขางลางอะไรทํานองนั้น,  เพื่อนของสังสารวัฏฏนั่นแหละเปนนิพพาน 
แลวมันก็อยูที่นั่น.  สังสารวัฏฏหยุดมันก็เปนนิพพาน.  เมื่อน้ําไมเปนคลื่น  มันก็ 
เปนความสงบ;  มีปญญาอะไรมาทําอยาใหมันเปนคลื่นอีกตอไป.  สําหรับจิตเดี๋ยวนี้ 
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มันไมมีโอกาสเปนสังสารวัฏฏอีกตอไป,  เปนนิพพานอยูเรื่อย  ก็บรรลุพระอรหันต 
หรือบรรลุพระนิพพานก็แลวแตจะเรียกกัน.  ถาอยากระเพื่อมก็เปนนิพพาน,  ถากระ  
เพื่อมก็เปนสังสารวัฏฏ,  อะไรจะเขามาทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย 
ทางใจ  ก็อยายกหู  ชูหางซิ,  เอาลงเสียซิ  ก็เปนนิพพานโดขึ้นมาก็เปนสังสารวัฏฏ.  
ถาเด็ดขาดใหตลอดกาลไปเลย  มันก็เปนนิพพานจริง  นิพพานแทขึ้นมา,  ไมใชชั่วคราว 
ไมใชนิพพานชิมลอง,  กลับกันเสีย  เอาสังสารวัฏฏเปนของสนุกสนานไปเสีย,  แลวมัน 
สนุกจริงดวย  เรื่องของสังสารวัฏฏ  แตมันไมใชความสงบ  ไมใชความสุข,  มันเปน 
ความสนุกเพลิดเพลินอยางคนบา.  อันไหนดีกวากัน  สุนัขตัวนี้  อันไหนมันดีกวากัน 
ยกหูชูหางในรางของคน  กับหมาตัวนี้  ไหนดีกวากัน. 

 
นี่จะแกไขไดก็ดวยการมีสติสัมปชัญญะ  อยางที่เราไดเริ่มปรารภกันขึ้น 

มา,  รูจักละอาย  รูจักกลัวก็ดํารงสติสัมปชัญญะไวได.  จิตก็อยูในลักษณะที่ดํารง 
ไวชอบ  โลกนี้ก็ไมวางจากพระอรหันต;  ระยะหนึ่งกิเลสมันก็จะสูญสิ้นไป  เพราะมัน 
ขาดอาหาร  มันขาดความเคลื่อนไหว  ขาดความเคยชิน  ที่จะเปนไปในทางของกิเลส 
โพธิจิตก็มีวิวัฒนาการไปในทางของโพธิ.  ถาจิตก็ตองโพธิ  มีแตชาหรือเร็วเทานั้น  จิต 
ที่ยังเปนเมล็ดดิบอยูเหมือนจิตในสัตวนี้ก็อยางหนึ่ง,  ที่มันเริ่มโผลหนอมา.  เปรียบเหมือน 
กับวัวปานั้นก็อยางหนึ่ง  ฝกจิตจนเปนวัวขาว  ก็หมายความวา  มันก็จะไปสูธรรมชาติ 
สุดทายของโพธิ  จิตอยางนั้นมันเปนจิตที่ถึงที่สุดของมัน  ถึงที่สุดของความมุงหมายของ 
มัน. 

 
พวกหนึ่งเขาถือวาอยูนิ่ง ๆ  มันก็มีพัฒนาการของมันเอง;  ทางเรา 

มันไปปลุกเขาไปฝงเขา  เขาไปใสปุยเขา  ไปปรุงแตง  ตบแตงใหมันเร็ว ๆ  เขา  มันก็ 
หายไปอีก,  ทํายากนะ.  มันอาจจะกลายเปนวามันยุง  ยุงตอไปอีก,  ยิ่งวุนวายมากเขา 
ไปอีก  เพราะความอยาก  ความตองการจะใหเร็ว ๆ  กลับเหลวไหล  กลับถอยหลัง. 
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อยูนิ่ง ๆ  ใหมันไปของมันเอง  มันก็ยังแนนอนกวา.  นั่นสติสัมปชัญญะควบคุมความ 
อยูนิ่ง,  ความถูกตองใหเปนไปอยางนิ่ง ๆ. 

 
ความถูกตองนี้  เขาเปรียบในองคของโพชฌงค;  เหมือนกับวา  รถ 

ก็ดีแลว  มาก็ดีแลว  ถนนก็ตรงแนแลว  ใหอยูนิ่ง ๆ  ใหคนขับอยูนิ่ง ๆ,  มากับรถจะวิ่ง 
ไปตามถนนที่ดีแลว  ตรงแลว  ถึงปลายทางเอง,นี่การอยูนิ่ง ๆ  เขาหมายอยางนี้.  นี่ 
จะแวะนั่น  แวะนี่  กระทั่งลงไปในคู;  เพราะคนขับมันบา  ไมรูวาอยางไหนบา 
อยางไหนดี  เลยเปะปะ ๆ ๆ  สูคนอยูนิ่ง ๆ  ไมได. 

 
คําวานิ่ง  คํานี้มันมีความหมายพิเศษ  เปนคําบัญญัติเฉพาะ  คือ 

สมบูรณอยูดวยสติสัมปชัญญะ  ในขั้นสมบูรณแบบ,  สมบูรณจริง ๆ  ขั้นที่พระ 
อรหันตทานตองการ  เพื่อเปนพระอรหันต.  สติสัมปชัญญะรูปน้ี  มันทําใหอยูนิ่ง  ไม 
เอียงไปในทางรัก,  ไมเอียงไปในทางชัง,  มีสองเอียงเทานั้น  เอียงไปในทางดีใจ 
สบายใจพอใจนี้อยางหนึ่ง,  เอียงไปในทางไมชอบใจ  โกรธ  ขัดแคน  นี้อยางหนึ่ง,  
วันหนึ่ง  วันหนึ่งกี่ครั้ง  กี่หน  ก็ดูเอาเอง. 

 
เรื่องนี้ตั้งแตวันแรงบวชแลว  อยามีอารมณยินดียินราย  ตื่นนอนขึ้นมา 

ไปบินฑบาตกลับมา  แลวก็ฉันแลวก็อาบ  แลวก็ถาย  แลวก็ทําการงาน  แลวพักผอน 
กระทั่งเจ็บไขไดปวย,  กระทั่งอะไรตาง ๆ  ตองรูจักระวัง  ใหนิ่งอยูดวยสติสัมปชัญญะ 
ใหรูจักมีหิริและโอตตัปปะ  ถึงคราวที่ตองทน  ก็ตองมีขันติและโสรัจจะชวย  เพื่อ 
บรรเทาความรุนแรง,  บรรเทาออกเสียบางดวยจาคะ  ดวยปริจาคะ,  เหมือนไขกอก 
ไอท่ีมันแนน  ที่มันดันมากนัก  ใหมันรั่วออกไปเสียบาง. 

 
เราพวกฝายเถรวาทนี้  มันเปนพวกที่  ชอบทําใหเรื่องเปนพิธีรีตอง 

มีมาก  มีมาก  ละเอียดมากออกไป  จนวามีปญหา  มีอะไรมากมาย.  นี่เปนสิ่งที่ตอง 
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สังวรณ   ขยายเรื่องใหมาก   ขยายคําพูดใหมันมาก   ขยายการปฏิ บัติ ใหมาก   ตั้ งแนว 
ใหมันมาก  ใหมันยาว.นี้  ฝายมหายานกลับตรงกันขาม  สรุป  ตัดสั้น  ลดทอนลง 
ไป ;  แมแตอยางต่ํ าอยางโงมันก็ยังมีสุขาวดี เพียงแตออกชื่ออมิตาภะ  มันก็ไปสวรรค 
ได   ไปพุทธเกษตรได ,  มันก็ยังสั้นกวาดีกวา.  เรื่องที่ เปนเรื่องปญญาเปนเรื่องปรมัตถ 
มันก็คือวาง  รูอยู เองแลว  รูอยู ในธรรมชาติของความเปนพุทธะแลว  เกือบจะไมตองทํา 
อะไร  แล วก็ ไมมี เรื่องมาก  ๆ   อยางที่ เรามี .  เรื่องอานาปานสติ   เรื่องจิต   เรื่องกสิณ 
เรื่องอะไรตาง ๆ   มากมายกายกองไมไดพูดถึงเลย,  เพียงแตมีลมหายใจอยูดวยความไมโง 
ไมปรุงแตง  ไมมีกิ เลส,มีความรูที่ถูกตองอยูประจํา  อยู เสมอ  วางอยู เสมอ  ปลอยให 
ธรรมชาติจัดการเองดีกวา.  ของเดิมวางอยูแลว  อยาไปทําใหมีเรื่องขึ้นมา;  ทําเปน 
วัวขึ้นมา  กระทั่ งวากลับเปนวางตามเดิม   ดูจะยืดยาวมากไป .  เขาจึงสอนวา  ที่แท 
วัวก็มิไดมี   วัวก็มิไดหายไปไหนใหดูใหดี   มันวางตั้งแตทีแรก,  เรื่องที่จะตองฝกวัวก็ 
ไมมี ,  มีขึ้นมา  แลวหายไปดวย  แลวเที่ ยวตามดวย  แลวก็ เอาควบคุมไว   ในลักษณะที่ 
รัดกุมและสั้น  ไมยืดยาวยืดยาว. 

 
เราไม เปนทั้ งเถรวาท   หรือทั้ งมหายาน   ชอบจะไม เปนอะไร,  หรือวา 

ถาเปนก็ตองทั้ง  ๒  คือจะมีโอกาลเอามาปนกันเจือกัน  ตัดทอน  เอาแตพอเหมาะพอดี 
ไมสั้นไมยาว.  ฝายมหายาน  ก็ลุนเกินไป  จนนากลัว;  ทํากันดู   มาจัดกันดู   ใหมันอยู ใน 
สภาพที่วาพอเหมาะพอดี .  ความหมายที่วานี้คือ  พุทธศาสนาเดิมของพระพุทธเจาที่แทจริง 
กอนที่มันจะแตกแยกกันเปนเถรวาท   หรือเปนมหายาน .  คุณดู เถรวาทบางองคก็ยกหู 
ชูหางสู งโด   ดาผมเรื่องวาเปนมหายาน ,  คอยดูกันเถอะ .  นี่ เป นเถรวาทมากเกินไป 
ไม รูวา  พุทธศาสนาเดิมแทนั้นไมใชเถรวาทและไมใชมหายาน .  ทุก ๆ  องคอยา 
เปนเถรวาทอยาเปนมหายาน  โดยจิตใจโดยน้ําใจ  ใหมันเปนแตทะเบียน,  เขาจด 
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ทะเบียนขึ้นทะเบียน  นี้มันตองเปนแน  ตามทะเบียน  ตามโลกสมมติ.  เขาขึ้นทะเบียน 
ตามท่ีอยูในโลกตองเปนคนไทย  ตองเปนเถรวาท  ตามเรื่อง,  เปนเรื่อง,  เปนเรื่องของ 
ทะเบียนหรือบัญชี.  จิตใจเราเปนอิสระที่จะไมเปนอะไรเลย.  ที่ฝากเนื้อฝากตัว 
ไวกับคัมภีรวิสุทธิมรรค  นั่นเพราะความเปนเถรวาทจัดเกินไป,  ยึดมั่นในคําวาเถรวาท 
หรือพระพุทธโฆษาจารยหรืออะไรมากเกินไป,  ไมทันจะสิ้นกลิ่นน้ํานม  เพิ่งจะศึกษา 
พุทธศาสนา  เมื่อไมกี่วันนี้เทานั้น  พวกนี้. 

 
 
 
 
 

----------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมปาฏิโมกข 
- ๒ -  
วันเสารที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๑๑ 
แรม  ๘  คํ่า  เดือน  ๕ 

 
เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตรง 

จะไมขัดกับศาสนาใด. 
 
นี่ เราทํ าอย างที่ เรียกวาทํ าปาฏิ โมกข ,  ปาฏิ โมกขทางฝ ายธรรมะ   คือ 

ทบทวนย้ําหลักฝายธรรมะอยู ทุกวันแปดค่ํา  วันพระ.  ที่ทําปาฏิโมกขทางวินัย 
อยูทุก ๆ  กึ่งเดือน,  นั้นปาฏิโมกขทางวินัย  ตองไมเลอะเลือน  ตองไมอะไร  อีกสวน 
หนึ่ง,  สวนธรรมะนี้มันก็เลอะเลือนได   ฉะนั้นเราจึงทําแบบทําปาฏิโมกขธรรมะ  คือทุก ๆ  วัน 
พระเหมือนกัน. 

 
พระพุทธเจาทานตรัสวา  เมื่อใดหลักเรื่องสุญญตาเสียไป,  หลักคําสอน 

เรื่องสุญญตาเสียไปกระทั่งไมมีใครสนใจ  ไมมีใครเขาใจ  ไมเอามาศึกษาเลาเรียน,  
เมื่อนั้นชื่อวาธรรมะเลอะเลือน.เมื่อหลังทางธรรมะเลอะเลือน  วินัยก็พลอยเลอะเลือน,  
พอวินัยเลอะเลือน  ธรรมะก็เลอะเลือน.  เมื่อหลักเรื่องไมมีตัวตนเสียไป  ก็ถือวาหลัก 
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ทางธรรมะเลอะเลือน  ทางวินัยมันก็พลอยเลอะเลือนได  เมื่อปฏิบัติวินัยโดยไมรูวา 
เพ่ือจะกําจัดความมีตัวตน  วินัยก็เปนพิธีรีตองมากขึ้น.  จะตองไมเลอะเลือน  ทั้ง 
ฝายธรรมะและฝายวินัย  โดยอาศัยความเขาใจเรื่องสุญญตาที่ตองอยูเสมอ. 

 
หลักที่ถูกตองนั้นสําคัญมาก  เราจึงพูดกันแลวพูดกันอีกอยูเสมอ  ถึงเรื่อง  ตัวกู  

- ของกู  วาการละเสียซึ่งตัวกู•ของกู  พูดตลอดเดือน  ตลอดป  ตลอดหลาย ๆ  ป.  นี่ 
พูดแตเรื่องละตัวกู - ของกู,  แลวก็เตือนกันอยูเสมอ  ในเรื่องระวังอยาใหมันยกหูชู 
หางขึ้นมา,  อยาใหตัวกูยกหูชูหางขึ้นมา  เพราะฉะนั้นก็ตองพูดกันไปอีกนาน  เรื่องไม 
มีตัวตน  ไมมีตัวกูนี้  เร่ืองสุญญตานี้.  แตแลวอาจจะเขาใจผิดได  เรื่องไมมีตัวตนนี้ 
อาจจะเขาใจผิดได,  แลวเขาใจผิดมากออกไป  จนถึงกับประนามศาสนาอื่นวาผิด.  นี่ 
ระวังขอน้ีเราเขาใจศาสนาของเราที่ถืออยู  คือพุทธศาสนานี้ไมถูกตองโดยสมบูรณ ,  
เขาใจผิดอยูในบางอยางแลวก็จะเห็นเปนขัดกันหรือแยงกันกับศาสนาอื่น,  แลว 
ก็พูดไปในทํานองไมรวมกันได. 
 

เขาใจใหถูกตองแลวไมขัดกันระหวางศาสนา. 
 

วันนี้ผมอยากจะพูดโดยเฉพาะในแงที่วา  ถาเราเขาใจพุทธศาสนาถูกตอง 
แลวเราจะไมมีการขัดกันกับศาสนาอื่น  จะไมรูสึกวาขัดกันกับศาสนาใด ๆ .  นี่หัวขอท่ีตอง 
กําหนดใหแมนยําวา  ถาเราเขาใจพุทธศาสนาถูกตอง  จะตองไมมีสวนใด  หรือแงไหนที่ 
ขัดกับศาสนาอื่น;  ถายังขัดกันอยู  ใหรูวาคนนั้นยังโงศึกษาศาสนาของตัวอยางโงเขลา 
อยางแคบ  อยางเห็นแกตัว  ตามตัวหนังสือเทานั้น,  ไมเขาถึงใจความของศาสนาที่แท 
ซึ่งผมเองก็เคยเปนมาบางแลว  ในเมื่อยังไมรูตัวแทของพุทธศาสนา  อยางนี้เปนตน, 
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เดี๋ยวนี้มองเห็นวา  ถาเขาใจพุทธศาสนาถูกตอง  ถูกจริงจะไมขัดกันโดยแงใดเลย 
กับศาสนาอื่น. 

 
ปญหามันจะมีอยูวาศาสนาอื่นเขาจะยอมรับหรือไม  นั้นมันฝายศาสนาอื่น,  

ไมใชฝายศาสนาเรา.ถาศาสนาอื่นเขาไมยอมแปลความหมาย  หรือตีความหมายอยางเดียว 
กัน  มันก็ไมเขากัน  แตมันเปนทางฝายศาสนาอื่น.ทางฝายพุทธศาสนานี้  ถาวาตีความ 
หมายถูกตองจริงแลว  จะไมขัดกับศาสนาที่มีอยูในโลก  ในแงใหญ ๆ. 

 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเดี๋ยวนี้เวลานี้  ที่รูสึกวาขัดกันอยู  ก็คือขอที่วา  พุทธ 

ศาสนาไมมีพระเจา,  ศาสนาฝายตรงกันขามโนนมีพระเจา  ก็ขัดกันอยางตรงกันขาม 
แลว,  หรือวาพุทธศาสนาไมอัตตาตัวตนศาสนาฝายโนนมีอัตตาตัวตน,  มันก็ 
ขัดกันอยางตรงกันขามแลว.  แตความขัดนี้มันเปนความขัดกัน  เพราะไมรูอยางลึกซึ้ง 
ถึงความหมาย  รูแตตามตัวหนังสือหรือพูด,  ฉะนั้นจึงรูสึกขัดกัน  แลวคนนั้นจะรูสึก 
ยกหูชูหางโรขึ้นมาทันทีวาศาสนาพุทธของกูดีเดนผิดคนอื่นอยางนั้นอยางนี้,  ดีเดนในแง 
นั้นแงนี้,  กลายเปนคนยกหูชูหางขึ้นมาทันที;  เพราะเขาใจวาศาสนาของเราดีวาศาสนา 
อื่น,  แลวก็ตรงที่ไมมีพระเจา  ไมมีตัวตน  อยางนี้เปนตน,  อยางนี้ก็แยเสียแลว  กลาย 
เปนผูยกหูชูหางเสียเอง. 

 
ทีนี้ก็ยกตัวอยางความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจกันในขอนี้  หนังสือพิมพ 

ฉบับหนึ่งลงขาวที่นาสนใจมาก  สําหรับพุทธบริษัท,  ลงขาวบุคคลสําคัญของโลก  ไปพูดจา 
กันกับนิสิตมหาวิทยาลัยทอเรนโต  ที่เมืองทอเรนโต  พวกนิสิตเขาอยากจะรูในแงที่ 
พุทธศาสนาจะชวยทําความสงบสุขใหแกโลกอยางไรบาง,  หรือวาความเปนพุทธบริษัท 
ของผูนั้นเอง  มีสวนที่จะชวยแกไขปญหานี้อยางไร ?  เขาตอบปญหาที่พวกนิสิต 
ถามเขาก็ไปยืนยันตรงที่วา  พุทธศาสนาไมเหมือนศาสนาอื่น  ผิดแปลกจากศาสนา 
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อื่น  ตรงที่ไมมีพระเปนเจา  และไมมี  soul  คืออัตตา.  เขาพูดเนนในขอน้ีมาก  คลาย  ๆ 
กับวาตอสูปองกันตึงเครียดที่สุด  ไมยอมใหใครล้ําเขามาเรื่องนี้. 

 
นี่แลวคิดดู  บาถึงขนาดไหน  คนที่มีหนาที่ที่จะรวมมนุษยใหมีความเขาใจ 

ซึ่งกันและกัน  เปนบุคคลสําคัญ  มีหนาที่ที่จะรวมมนุษยใหเปนกลุมเดียวกัน  ไปทําการ 
ตอสูแบงแยกทางศาสนา  วาไมเหมือนกัน,  แลวแยกกันอยางหันหลังใหกัน  ในขอท่ีวา 
ศาสนาพุทธไมมีพระเจา,  ศาสนานั้นมีพระเจา,ศาสนาพุทธไมมีอัตตา,  ศาสนาโนนมี 
อัตตาแลวยังไมบาบอที่สุดหรือ  เขามีหนาที่ที่จะรวมทุกประเทศ,ทุกคนในโลกใหเปน 
คนเดียวกัน  แลวไปพูดเพื่อแบงแยกกันเลย  จนไมเขากันได.  ผมรูสึกวามันสงสาร 
ที่สุด  จะมีทางอยางไรที่วา  มันจะตองไมขัดกัน.  มนุษยจะตองไมขัดกันในทาง 
ศาสนาหรือทางใด ๆ  หมด,  ถาวาความเห็นของผม  ผมก็เขียนไวอธิบายไวและพูด 
อยูเสมอ  ในเรื่องเกี่ยวกับคําวาพระเจา,  เกี่ยวกับคําวาตัวตน. 

 
พูดถึงเรื่องพระเจากันกอน  ยืนยันวาในพุทธศาสนาก็มีพระเปนเจา,  

God  พระเจา  แตเราไมเรียกชื่อวาพระเจา  รายละเอียดเรื่องนี้ไปอานดูจากหนังสือ 
พุทธธรรมคริสตธรรม  ปาฐกถา  ๓  ครั้ง  ที่ เชียงใหมที่แสดงกับพวกคริสต.  พุทธบริษัท 
ก็มีพระเจาในลักษณะอยางนั้น ๆ.  แลวเหมือนกันดิกเลย  คุณสมบัติ  อํานาจ  หนาที่ 
สมรรถภาพอะไรก็ตาม  เหมือนกันเทากันโดยประการทั้งปวง,  ผิดกันเพียงแตเราไม 
เรียกวา  God  หรือพระเจา.  เราเรียกวา  ธรรมหรือพระธรรม  ในสี่ความหมาย  :  
ธรรมะคือตัวธรรมชาติ,  ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ,  ธรรมะคือหนาที่ของมนุษย 
ที่จะตองปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ,  ธรรมะคือผลของการปฏิบัติหนาที่นั้น ๆ  
สําหรับเปนมรรคผลขึ้นมา.  ธรรมะมีอยู  ๔  ความหมายอยางนี้ เมื่อเปนอยางนี้ 
ธรรมะก็หมายถึงทุกสิ่งไมยกเวนอะไร,  พระเจาก็มีความหมายถึงทุกสิ่งไมยกเวนอะไร.  นี่ 
เปนสิ่งเดียวกัน,  เนื้อตัวอันเดียวกัน  แตเรียกชื่อตางกัน. 
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ผมจึงบอกเด็กทุก ๆ   คนที่มาลาไปเมืองนอก  เด็กหญิงก็ตาม  เด็กชายก็ตาม 
ที่มาลาไปเรียนเมืองนอก.  นักเรียนไทยที่ไปเรียนเมืองนอก  นอกจากไปเรียนแลว  มัน 
ยังมีหนาที่ที่จะตองรักษาเกียรติ  รักษาเครดิตของคนไทยเกี่ยวกับพุทธศาสนา  วาใหระวัง 
ใหดีที่พวกฝรั่งเขาจะถามขอน้ันขอน้ีเกี่ยวกับพุทธศาสนา.  ใหถือหลักใหญ ๆ  ไววา  ถา 
เขาถามอะไรออกมา  อยาตอบลงไปโดยเด็ดขาด  ตามคําถามนั้น ๆใหถามกลับ 
จนใหรูวา  มันหมายถึงอะไรกอน,  แลวจึงบอกเขาวา  อยางนี้เราก็มี. 

 
ยกตัวอยางเชน  ไปเมืองนอกแลวพวกฝรั่งเขาถามวา  พวกพุทธบริษัทนี้มี 

พระเจาไหม  มีพระเจาสําหรับนับถือไหม ?  เขาถามวามีหรือไมมี ?  อยาไปโงถึงขนาดที่ 
ตอบวา  มีหรือไมมี.  ใหยอนถามกลับวา  ที่ทานเรียกวาพระเจานั้นคืออยางไรไหนลองเลา 
มาดูซิ.  เขาก็ตองจาระไนมา  พระเจาคืออยางนั้นคืออยางนี้  :  มีอํานาจเปนผูสราง.  มี 
สมรรถภาพบันดาลทุกอยาง,  มีการควบคุมทุกสิ่ง  มีอยูในที่ทั้งปวง  ไมมีใครหลอกพระ -  
เจาได.  เราก็บอกวา  เราก็มี  มีเต็มที่อยางนั้นแหละ  แตเราเรียกวา  ธรรม,  หรือ 
ธรรมะใน  ๔  ความหมายที่กลาวแลว.  เมื่อทานเรียกวาพระเจา  เราเรียกวาพระธรรม.  เรา 
มีสิ่งเดียวกันนี้เลย  นี่คิดดูเถอะมันตางกันอยางไรบาง,  กับพูดไปวามีหรือไมมีนี้  ใครมัน 
โงกวากัน ?  ถาตอบวาไมมี  มันผิด,  ผิดอยางราย  แสดงความโง  ๑๐๐  เปอรเซ็นตเหมือน 
กัน.  ถาตอบวามีก็ไมกลาตอบเพราะเคยไดรับคําแนะนําสั่งสอนมาวา  ในพุทธศาสนา 
ไมมีพระเจา,  แลวตัวเองก็ยังโงอยูที่วาไมมีพระเจา  คือไมรูวาสิ่งนี้ที่ทําหนาที่หรือวา 
อะไรเหมือนกับพระเจาทุกอยาง.  ฉะนั้นผมจึงวา  ไปอานดูคําวาธรรม  เปรียบเทียบกับ 
คําวา  พระเจาในปาฐกถานั้น. 

 
เขาบอกวา  พุทธศาสนาไมมีพระเจา,  และพรอมกันนั้นก็เหยียบพวก 

ที่มีพระเจาอยูในตัว  วาเปนพวกปาเถื่อน  มันก็ไมมีผลเลย  ที่จะรวมน้ําใจของพวก 
มนุษย,  แลวมันไมจริงดวย.  ขอน้ี  ที่วาพระเจาไมมีในพุทธศาสนานี้  ไมจริง;  เพราะ 

 
 
 
 

www.buddhadasa.in.th

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



เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตอง ๓๕

พวกลังกา  พวกพมา  หรือพวกไทยเราก็ตามเขาใจผิดในคําพูดมากเกินไป,  แลวถือแต 
บุคลาธิษฐานมากเกินไป.  ถาพระเจาก็ตองมีลักษณะเหมือนคน  คนชนิดหนึ่ง  มีความ 
รูสึกคิดนึกเหมือนกับคน  แลวก็มีอํานาจเปนเทวดาสรางโลกอะไร  อยางนี้มันก็สําหรับ 
เด็ก ๆ.  นี่ตองถือวาพวกนี้ยังรูขนาดเด็ก ๆ  รูเรื่องพระเจาขนาดเด็ก ๆ  เปนบุคลาธิษฐาน 
ทั้งนั้น. 
 

สิ่งที่เปนพระเจาควรจะเปนอํานาจสูง,  ไมใชคน. 
 

พระเจาจริงตองไมใชคน,  ตองไมใชสิ่งที่มีชีวิตเหมือนคน,  ตองเปนสิ่งที่ 
เหลือท่ีจะพูดไดวาเปนอะไร  แลวก็มีอํานาจยิ่งเรียกกวาอํานาจ  ที่จะสรางสรรคบันดาล  ให 
สิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวงเก ิดขึ ้นและเปนไป ,  แลวควบคุมมัน  ฉะนั ้นพระเจามีด วยกัน 
ทั้งนั้นเลย  แตพวกหนึ่งไมเรียกวาพระเจา;  ถึงพระพุทธเจาทาน  ก็ยอมรับ  และ 
ตรัสวามีสิ่งที่มีอํานาจสรางสรรคบันดาล  คือกฎแหงเหตุและปจจัย,  กฎแหงธรรมชาติ,  
ธรรมะคือตัวธรรมชาติที่ปรากฏอยู,  และธรรมะคือกฎของธรรมชาติ  ที่สิงอยูใน 
ทุก ๆสิ่ง,  และธรรมะคือหนาที่ที่มนุษยตองปฏิบัติใหถูกตรง  หรือการปฏิบัติคือ 
ธรรมะ,  การปฏิบัติที่ถูกตรงตามหนาที่ของมนุษย  ตามกฎของธรรมชาตินั้น  เมื่อ 
มีผล  เปนความสุขความทุกข,  แลวแตจะปฏิบัติผิดถูกอยางไร.  รวมกันหมดนี้  เปน 
หนาที่ของพระเจา,  เปนการกระทําของพระเจา,  การควบคุมของพระเจา,  การลงโทษ 
หรือใหรางวัลของพระเจา;  มันมีสิ่งนั้นสิ่งเดียวกันเลย.  แตพระพุทธเจาทานเรียกวา 
ธรรมในความหมายที่เปนธรรมชาติ  เปนไปตามธรรมที่เปนเหตุตามปจจัย,  เหตุก็ธรรม 
ผลก็ธรรม,  การเชื่อมกันระหวางเหตุกับผลก็คือธรรม,  ไมมีอะไรที่ไมใชธรรม. 

 
ธรรมคําเดียวหมายถึงพระพุทธเจาเองดวย  หมายถึงพระธรรม  พระสงฆ ,  

หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางเลย  คําวาธรรมเพียงคําเดียว.  แตคนไมเรียนกันในเรื่องนี้  ทั้ง ๆ 
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ที่มีอยูจริงในพระบาลี  ในพระไตรปฎก  ในพระคัมภีร,  แลวก็เรียนอยางเด็ก ๆ  เรียน 
แยกพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ   ออกเปนคนละอยางตางกัน,  ไมสามารถจะเปนอัน 
เดียวกันได .  นี่ความโง  จนกระทั่งแก เฒ า  แลวก็ยังไม รูวา  พระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  นี้อันเดียวกันได,  แยกเปน  ๓  อยางอยูเสมอ  คือยังเปนเด็กอยูเสมอ  เกี่ยว 
กับความรูเรื่องพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ ,  นี่ความหมายที่สําคัญที่สุดของคําวา 
ธรรม  เพียงคําเดียว  คือทุกอยางเลย.  อยางนั้นมันเปนเปลือกขางนอกที่ดูตางกัน  แม 
อยางนั้นก็เรียกวา  ธรรม,  รูปธรรม  นามธรรมอะไรก็ตาม  ที่มันตางกัน  ก็คือธรรมทั้งนั้น.  
แมแตนิพพานที่ เปนที่ดับแหงนามและรูป   ก็คือธรรม ,  สังขตธรรม  อสังขตธรรม 
ลวนแตเปนธรรม  ลวนแตเปนธรรมชาติ,  ธรรมชาติกลาวคือพระนิพพาน  ธรรมชาติ 
กลาวคือสังขาร  ลวนแตธรรมชาติทั้งนั้น 

 
พระพุทธศาสนามีพระเจาโดยแทจริง  หมายถึงผูที่สรางที่ตาง ๆ  ควบคุม 

สิ่งตาง ๆ,  มีลักษณะเหมือนกับผูใหรางวัลหรือผูลงโทษ,  มีลักษณะเหมือนกับดูแลอยู 
ในที่ทั่วไป,  ไมใหใครหลอกลวงได.  กฎแหงกรรมอยางนี้  มีอยูในที่ทั่วไป  ไมมีใคร 
หลอกลวงได ,  มันก็สิ่งเดียวกัน  แตนี่ เขาเรียกภาษาเด็ก ๆ  วา  พระเจาชนิดเปนคน ๆ,  
เราเรียกภาษาผูรูวา  ธรรม  ไมใชคน. 

 
ไมควรพูดเร่ืองศาสนาใหแตกแยกกัน. 

 
ฉะนั้นผมอยากใหพูดวา   มีพระเจาเหมือนกันหมด   แลวองค เดียวกัน 

ดวย.  เดี๋ยวนี้ เราไมมองเห็นเราจึงเขาใจผิด  เปนคนละพวก  คนละชนิด  คนละศาสนา 
มีหลักตางกัน  มีความมุงหมายตางกัน  แลวไม รักกันได   เพราะเหตุนี้ ;  นี่แงหนึ่ง  ขอ 
หนึ่งที่ไปพูดวา  พุทธศาสนาไมมีพระเจา  ศาสนาอื่น ๆ  นั้นมีพระเจาเปนเหตุให 
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เกิดความแตกแยกทางจิตใจ,  แลวก็ในทางศาสนา.  เพราะมันเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่ 
ผูกมัดมนุษยดึงดูดมนุษยมนุษยรักหรือนับถือศาสนายิ่งกวาสิ่งตาง ๆ  บางทีก็ยิ่งกวา 
ชีวิตหรือตัวเอง.  เมื่อเราไปทําใหเกิดการเหลื่อมล้ําต่ําสูง  แลวก็ดูหมิ่นกันอยูในตัว 
ขัดขวางกันอยูในตัวมันคือความผิด  ความเขลา  ไมสมกับหนาที่  ที่วามีหนาที่จะรวมชาติ 
ทุกชาติรวมคนทุกคนในโลก  ใหเขาใจกันได  นี่ไมใชจะดาเขา  แตเราพูดขอเท็จจริง. 

 
เทาที่เขาพูดวา  พุทธศาสนาไมมี  soul  ไมมีอัตตา  ศาสนาฝายตรงกันขาม 

มีตัวตนมีอัตตา  มีsoul  นี้.  ผมก็เคยพูดอยางนี้  เพราะครูสอนอยางนี้  เมื่อแรกเรียน 
นักธรรม  ยังไมรูอะไร  ครูเขาก็สอนอยางนี้,  แลวคนโง ๆ  กอนเราก็พูดไวอยางนี้  เขียน 
ไวอยางนี้  ในหนังสือมากมาย  แลวมันเหลือวิสัยที่ผมจะรูไดเอง  วามันตรงกันขาม. 

 
มันก็อยางเดียวกับเรื่องพระเจา  สิ่งที่เขาเรียกกันวา  อัตตา  อาตมัน 

soul  อะไรนั้น  มันก็มีอยูจริง;  แตเราไมเรียกวา  อัตตา,  ไมเรียกวา  soul  ไมเรียกวา 
soul  ไมเรียกวาอัตตา.  เราไปเรียกอยางอื่น,  เชนเรียกวา  เหตุปจจัย,  หรือเรียกวา 
ธรรมะอีกนั่นเอง.  ธรรมะในสวนที่เปนสวนประกอบขึ้นมาเปนสัตว  เปนคนเปนสัตว 
เราเรียกวาคน  เพราะวาถาพูดใหถูกแลวมันตองพูดวา  แมแตคนก็ไมมี  พุทธศาสนา.  
จะพูดวา  แมแตคนก็ไมมี  มันก็ไมไหวซิ,  ที่จริงคนมันมี  แตเราไมเรียกวาคน. 

 
ชวยจํากันไวใหสั้น ๆ  อยางนี้  ตัวตนมันก็มี  แตเราไมเรียกวาตัวตน 

เราไมเห็นวาควรจะเรียกวาตัวตน  หรือถาเชื่อตามหนังสือ,  ตามคัมภีร  ที่เขาสอนกันอยู 
เดี๋ยวนี้วามีจิตที่เปนผูรับผลกรรม  กระทํากรรม  จิตที่ไปปฏิบัติสนธิ  ไปเกิดเปนคนใหมดวย 
กรรมอยางนั้นอยางนี้  ซึ่งพวกอภิธรรมสอนกันอยู  นี้ก็แสดงชัดอยูวา  ยอมรับวามี  แต 
ไมเรียกวาตัวตน.  ที่เขาเรียกวา  soul  อัตตาฝายโนนฝายฮินดู,ฝายคริสตก็เหมือนกัน 
มันก็มีลักษณะอยางนี้,  แลวเขาเรียกวา  soul  วาตัวตน  แลวจะทําไมเขาเลา.แลวอยาง 

 
 
 
 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฎิโมกข ๓๘

อินเดีย  นี้เกากวาเราเสียดวย,  เกากวาพุทธศาสนา  เขาเรียกวามีอัตตามีอาตมัน  มี 
ตัวตน  ในลักษณะที่ไปตามกรรมเรื่อย  กวาจะหมดกรรม  กวาจะสลัดกรรมได  จึงจะ 
ไปเปนสิ่งที่ถาวร.  นี่เขาพูดอยางนี้,  เราก็พูดอยางนี้  แตเราไมเรียกวาตัวตนเทานั้น. 

 
ฉะนั้นเราจะตองชี้หรือแนะใหเห็นวา  มันเรื่องเดียวกัน  ที่พูดวามีตัวตน 

หรือไมมีตัวตน  นี้มันเรื่องเดียวกัน,  มีแตวา  คนหนึ่งเรียกวาตัวตน,  คนหนึ่งไมเรียก 
เทานั้น,  มันตางกันเทานั้นแหละ.  แลวทําไมพระพุทธเจาตรัสหลาย ๆ  แหง  ใชคําวา 
ตัวตน,  หรือพึ่งตน  ตนเปนที่พึ่งแหงตน  ก็พูดอยูวา  ตนเปนที่พึ่งแกตน.  ถาไมมีตน 
มันจะเอาตนเปนที่พึ่งแกตนไดอยางไร.  นี้ถาเขาใจวา  ที่เรียกวาตนนั่นมันพูดภาษาชาว 
บานพูดภาษาคนทั่วไป.  พูดวาไมมีตนนั่นพูดภาษาจริง  ภาษาความจริง  ภาษาธรรมะ;  
แตวาสิ่งที่เขาเรียกกันวาตนนั้น  มันมีอยูจริง,  จะเอาจิตเปนตนก็ได  บาลีบางแหงจะเปน 
พุทธภาษิตหรือไม  แตเขาเขียนวาเปนพุทธภาษิตวา  จิตฺตํ  อตฺตา  นาม  อยางนี้ก็มี,  
เอาจิตเปนตน,  นี้มันภาษาชาวบาน,  ภาษาจริงมีแตนามหรือรูป,  จิตเปนนามชนิด 
หนึ่ง  แตใครจะไปรูละ  เพราะเขาไมพูดกันอยางนั้น,  ตั้งแตเราเกิดมา  เขาไมพูดกัน 
อยางนั้น.  เขาพูดวา  ตัวฉัน  ตัวทาน  ของฉัน  ของทาน  อะไรนี้. 

 
ฉะนั้นสิ่งที่ รับสมมติอันนี้ก็ตองมีอยู  จะเปนจิต  หรือเปนทั้งรูปท้ังกายทั้งจิต 

อะไรก็ตาม  มันก็ตองมีอยู,  แลวสิ่งที่มันไมสิ้นไปงาย ๆ  เพราะมีเหตุปจจัยปรุงแตงหลอ 
เลี้ยงไวเรื่อย  ที่เรียกวา  เวียนวายตายเกิด  นี้เราก็ยอมรับอยูวา  มันมี,  สิ่งนั้นมันก็มี.  
เมื่อเราไมเรียกวา  ตน  ก็ตามใจซี,  แตพวกอื่นเขาเรียก  จะไปวาเขาทําไม. 

 
ทีนี้พวกประนีประนอมอยูตรงกลาง  ก็วามี  มีสิ่งนี้  สิ่งที่เราเรียกวาตัวตน,  

แลวเรา  เรียกตัวตนเมื่อเราพูดอยางภาษาชาวบาน,  แลวเรา  ไมเรียกวาตัวตน  เมื่อ 
เราพูดภาษาธรรมะ.  นี้ก็ไมมีประเทศไหน  หรือศาสนาไหนมันจะขัดกันเลย,  ก็ 
ชวยกันทําความเขาใจกันได,  ที่ไมเขาใจกันมากอน  ก็จะกลับเขาใจกันได. 
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เดี๋ยวนี้มาแบงแยกผาซากลงไป  เปนพวกหนึ่งบาเลย  มีตัวตนมีพระเจา 
พวกหนึ่งไมมีตนไมมีพระเจา.  คําพูดอยางนี้  แมจะไมพูดตรง ๆ  วาบาเลย  มันก็ตองบา 
เลย  เพราะถือวาตัวกู,  พูดในความรูสึกวาตัวกู,  เมื่อฝายนี้ถูก,  ฝายโนนมันก็ตอง 
ผิด.  นี้มันก็เกิดแตกแยกกัน  หรือวาถูกกันทั้ง  ๒  ฝายแตมันคนละอยาง  อยางนี้มัน 
ก็ไมไหวดอก  ไมมีใครฟงได,  มันก็ผลัดกันถูกผลัดกันผิด,  มันก็แยกกัน,  ไมใชความคิด 
ที่ถูกตอง  ที่พูดอยางนี้  แลวมันก็ไมจริงดวย. 

 
ทําความเขาใจถูกตองในหลักศาสนา,  มนุษยจะมีสันติภาพ. 

 
ในการที่วาจะทํามนุษยใหมีสันติภาพ   มีความรักที่ตองการกันนัก 

universal  love  ความรักสากลนี้  ตองเขาใจสิ่งนี้ถูกตอง,  เขาใจเร่ืองตัวกู - ของกู,  
เรื่องพระเจานี้ใหถูกตอง,  ไมอยางนั้นมีไมได.  และเขาก็ย้ําแลวย้ําเลา;  หนาที่ของ  
สหประชาติ   เนื่องอยูดวย  universal  love  ความรักกันทั้งจักรวาล  เปนคนเดียวกัน 
แลวมาพูดขัดขวางกันเสียเอง.  พวกหนึ่งมีพระเจา  พวกหนึ่งไมมีพระเจา  พวกหนึ่งมี 
ตัวตน  พวกหนึ่งไมมีตัวตน,  แลวใครจะรักกันไดทั้งจักรวาล. 

 
นี่เราจึงไมนับถือความรูทางพุทธศาสนาของพวกเหลานี้  แลวคิดวา  ถาพวก 

เหลานี้ รูพุทธศาสนาจริงเพียงพอ  และถูกตอง  ก็จะทําหนาที่ของตัวไดดีกวานี้,  ดีกวาไป 
เที่ยวพูดแตกแยก  ใหแตกแยกในระหวางศาสนา  เหมือนที่พูดนี้แกนิสิตทั้งหลายแหง 
มหาวิทยาลัยทอเรนโต  หนังสือพิมพ   world  fellowship  ของเมืองไทยนี้คัดมาลง  แต 
ไมใชแยงในขอน้ี.  เขาคัดมาลงตรง ๆ  เขาเห็นเปนเรื่องสําคัญ   ผมก็ไปอานมันเขา.  
แตความคิดของผมมันมาอยางนี้  วาอยางนี้ไมควรพูด,  แลวที่พูดนั้นไมจริง  ผิดดวย. 
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นี่ เห็นไหม  วาความรูความเขาใจเรื่องหลักพระพุทธศาสนานี้ ,  ไมใชงาย 
ไมใชเลน  มันทําใหพูดผิดเลย  แลวมันทําใหเกิดผลรายขึ้นมาดวย.  นี้ถาเขาใจพูด  มัน 
ก็จะพูดถูก  แลวก็ไมเกิดผลราย  จะเกิดผลดี  คือความรักสากลระหวางชาติ  ระหวาง 
มนุษยทั้งโลกได.  นี้ก็เรียกวาเปนหลักพระพุทธศาสนาในฝายธรรมะ  คือจะตองย้ํา 
ใหมีความเขาใจใหถูกตองกันอยูเสมอไป  โลกนี้จึงจะมีความสงบสุขในระหวางประเทศ 
ระหวางครอบครัว  ระหวางบุคคล. 

 
เดี๋ยวนี้คนกัดกัน  ก็เพราะวาเขาใจผิดขอน้ี,  ยกหูชูหางเรอรา  จะกัดกันอยู 

ก็เพราะความเขาใจผิดเรื่องนี้,  ไมยกเวนพระเณร  อุบาสกอุบาสิกา  ชาวไรชาวนา  อะไร 
ทั้งหมดเลยที่กําลังศึกษาเลาเรียนก็เพื่อจะยกหูชูหางในเรื่องนี้.  ที่กําลังเลาเรียน 
พุทธศาสนานี้  เพ่ือจะมีความรูไวเบงทับกัน  :  รูมากกวารูดีกวา  แลวก็มีการทํา 
อยางนี้ในหมูครูบาอาจารยทั่ว ๆ  ไป  แมที่เปนอาจารยวิปสสนา. 

 
นี่ผลของการที่เขาใจความหมายของธรรมะผิด,  ธรรมะที่เปนหัวใจ 

ของพุทธศาสนาผิด  เรื่องมันจึงเดินไปในลักษณะอยางนี้.  และก็นาเสียดายที่วา  มัน 
ไมควรจะเปนอยางนั้น  มันไมยากเกินไป,  ไมเหลือวิสัยอะไรเลย  แตเพราะวาสอนกันมา 
ผิด ๆ.  การสอนผิดนี้ไปเขารูปกันกับกิเลสของคน  ที่ไมอยากใหใครดีเทาตน 
หรือเสมอตน,  ตองการใหคนอื่นเลวกวาตนเสมอ.  นี่โรคยกหูชูหาง,  แลวมัน 
พอใจรับมติที่วา  พุทธศาสนาของเราไมเหมือนใคร,  แลวดีกวาใครดวย,  แลวเอามาภูมิใจ 
อยู  มันเขากับกิเลสของแตละคน ๆ  ที่อยากจะดีกวาคนอื่น  ใหคนอื่นดอยกวาตัว  อยูใน 
อํานาจของตัว,  ตัวจะยกหูชูหางความดีความเดน  แงนั้นแงนี้.  ฉะนั้นจึงรับเอาความ 
คิดอยางนี้ เขามาไดงาย,  แลวก็ยืนยันไวเสมอไป  รักษาไวเสมอไปวา  พุทธศาสนาตองดี 
กวาศาสนาอื่น  หรือไมเหมือนใคร  อยางนี้เปนตน   
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คําสอนในพระพุทธศาสนาเนนใหรูวาทุกอยางเปนธรรมชาติ. 
 
พระพุทธเจาทานไม เคยพูดอยางนี้   ทานพูดเรื่องธรรม  เร่ืองธรรมชาติ   ไป 

ตามเรื่องตามราวของธรรมชาติ.  ใครเขาใจไดดี  มันก็ไมมีอะไรที่จะเปนเราเปนเขา,  
แลวก็ยกตัวขมเขา  มันเปนธรรมชาติดวยกัน.  ทุกอันทุกคนทุกสิ่งเปนธรรมชาติ 
ดวยกัน,  เวียนวายไปในวัฏฏะดวยกัน  จนกวาจะมีสติปญญาเกิดขึ้นในจิตใจนั้น.  แลว 
ไม รูสึกวาเราเปนเรา  กูเปนกู,  มันจึงจะหยุด  จึงจะนิพพาน.  ถาไมอยางนั้นมันบาอยู 
เรื่อย.  มีตัวกู   ยกหูชูหางเรอรา  อยางนั้นอยางนี้อยู เรื่อย ,  แลวก็ตองรองไหรองหม 
เพราะเหตุนั้นอยู เรื่อย  ตองคับอกคับใจ  เพราะเหตุนั้นอยู เรื่อย,  แลวก็ไมยอมสละเลย  ไม 
ยอมสลัดทิ้งเลย,  มันดึงดูดมาก  มันเปนที่จับจิตจับใจมาก.  นั่นคือกิเลสที่ เปนฝาย 
พญามารมันไดเปรียบอยูโดยธรรมชาติ  อยางนั้น. 

 
  พญามารก็ธรรมชาติ ,  มนุษยธรรมชาติ ,  คนดีก็ธรรมชาติ ,  แลวแตวา 

ธรรมชาติฝายไหนมันจะไดโอกาส.  เมื่อมันปรุงอยางนี้   มันก็เปนอยางนี้ ,  เมื่อมันปรุง 
อยางนั้น  มันก็เปนอยางนั้น,  มันก็ในรางกายนี้  ในสวนนี้  ในนามรูปน้ี  เดี๋ยวก็เปน 
พญามาร,  เดี๋ยวก็เปนพระเปนเณร,  เดี๋ยวก็เปนผีปศาจ,  เดี๋ยวก็เปนวัฏฏสงสาร,  
เดี๋ยวก็เปนนิพพาน  สลับกันอยูอยางนี้  มันก็เปนนิพพานชั่วคราว  หลอก  ๆ  เทานั้น 
คือหยุดไปไดพัก ๆ  ไมใชนิพพานจริง  แตก็พอจะเรียกวา  นิพพาน  ไดเหมือนกัน.  ความ 
คิดปรุงไปในทางนี้ก็ เปนวัฏฏสงสาร,  ความคิดปรุงไปทางนั้นก็เปนนิพพาน.  แตเมื่อ 
มันยังปรุงอยู   มันก็ยังไม เด็ดขาด,เราจะทําอยางไรใหมันหยุดปรุง  แลวมันก็จะเปน 
นิพพานโดยแทถาวรขึ้นมา. 

 
ทั้ งวัฏฏสงสารทั้ งนิพพานก็คือธรรม   ที่ยึดมั่ นถือมั่ นไม ได   ผมพูดซ้ํ า  ๆ  

ซาก ๆ   จนคนรําคาญกันหมดแลว  หาวาผมพูดอะไรไมเปน  นอกจากจะพูดวา  สพฺเพ  ธมฺมา 
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นาลํ  อภินิเวสาย  คําเดียวเทานั้น,  แลวก็จริง  ผมก็พูดเปนอยูคําเดียวเทานั้น  นิพพาน 
ก็คือธรรม  สังสารวัฏฏก็คือธรรม .  ฉะนั ้นยึดมั ่นถือมั ่นไมได  แลวเปนธรรม 
เหมือนกัน  แลวจะเอามาเบงมาทับกันอยางไรได.   

 
ถาเอามาเบงมาทับกัน  มันก็โง,  แยกเอาไปสวนหนึ่งไปเชิดชู,  แลวเลย 

ทับเอาสวนหนึ่ง  ที่สมมติวาเลว,  มันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่น  เรื่องดีเรื่องชั่ว  เร่ืองสูง 
เรื่องต่ํา  เรื่องบุญเรื่องบาปอะไรขึ้นมา,  แลวก็หลงในเรื่องฝายที่ถือวาดี  ก็ยกหูชูหาง.  
นี่คือคนที่วา  จมอยูในกนบึ้งของนรกตกอเวจี  คนไหนมีหูมีหางยาวเทาไร  คนนั้นยิ่ง 
ตกนรกลึกเทานั้น  มีหูหางยาวที่สุด  มันก็ตกนรกกนบึ้งชั้นอเวจีโลหะกุมภีอะไรนั้น.  
เพราะคน ๆ  นั้นมันรอนระอุอยูในใจมากกวาคนอื่น  ตลอดเวลามากกวาคนอื่นที่ไมได 
อยางใจ  ที่อึดอัดขัดใจกลัดกลุมอยูเสมอ  เพราะความไมไดยกหูชูหางตามใจบาง,  หรือ 
วายกหูชูหางแลวไมมีความหมาย  มันไมสําเร็จอะไรบาง  มันทรมานใจอยางนี้.  ไมรูจัก 
นรกตรงที่เปนตัวกู - ของกูจัดขนาดเดือด. 

 
ถาปกติ  ก็เปนมนุษยธรรมดา  ยกหูชูหางตามปกติ,  ถามันยกหูชูหางได 

เพราะมันมีอะไรดีอยูบางก็เปนเทวดา.  นั้นไมใชผูพนทุกขหรือผูดับทุกขดอก,  แมจะ 
เปนพระอริยเจาขั้นตน ๆ  มันก็ตองหยุดหรือวาลดลง  ตองลดการยกหูชูหาง  ลด 
ลง ๆ ๆ  จนหมด  จึงจะเปนฝายพระอริยเจา,  ไมอยางนั้นมันไปฝายปุถุชน  อยางสูงสุด 
เปนไดถึงพรหม,  ยกหูชูหางสูงสุดคือพวกพรหม.  พวกพรหมมีอัตตาจัด  ทั้งที่ไม 
หลงใหลในกามารมณในกามคุณ,  แตมันยังมีอัตตาจัด  มันไมเปนทาสกามารมณเหมือน 
คนทั่วไป.  คนชั้นนี้มีอัตตาจัด  แลวแบกอัตตาขนาดใหญไว  ทนทุกขอยูอยางนั้น 
เรียกวาพรหม. 
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ถาเปนเทวดาในชั้นกามาวจร  ก็มีกิเลสตัวกู - ของกู,  แลวเผอิญทําไปใน 
ทางที่ เรียกวาบุญ  ใหไดกามารมณมาบริโภคอยูอยางตามใจชอบ,  อยางนี้ก็เปนเทวดาใน 
ชั้นสวรรค.  ถายังหาความสุขบนหยาดเหงื่ออยู  ก็เปนมนุษย  ก็มีตัวกู - ของกูแบบ 
หนึ่ง  ตามแบบมนุษย,  แลวตัวกู - ของกู  มันกัดเอาบาง  ซัดเอาบาง  มันก็ซาไปบาง.  
เดี๋ยวเผลอไปก็มีตัวกูใหม  คือวามนุษยคนไหนมีความทุกข  ระอุอยูในใจเพราะเหตุนั้น 
นี้ก็วาสัตวนรก,  แลวแตวามันจะรอนมากหรือรอยนอย.  ถาความไมไดอยางใจของมัน 
ในเรื่องยกหูชูหางนี้รอนระอุถึงที่สุด,  กลัดกลุมถึงที่สุด  จนหนาซีดหนาเซียวตาเขียว 
ก็ตกนรกอเวจีโลหะกุมภีอยูตลอดเวลา   

 
ถาเขาใจขอน้ี   และแกไขขอน้ี   แลวเปนหมดเลย  เร่ืองก็หมดเลย  เรื่องนรก 

สวรรค  เรื่องอบายในโลกอื่น  โลกหนานั้น  เปนอันถูกแกไขดวย  สิ้นเชิงเลย;  เพราะ 
เราแกไขที่นี่และเดี๋ยวนี้  เรื่องนรก  เร่ืองมนุษยเร่ืองสวรรค  เร่ืองพรหม  เร่ืองอะไรนี้ 
ดวยการทําลายกิเลส  ที่เปนเหตุใหยกหูชูหาง  เพราะฉะนั้นพระเณรองคไหน  ตองการ 
จะยกหูชูหาง  ดวยความรูทางพระพุทธศาสนา,  ดวยเรื่องทางวิปสสนา,  ทําเครงอวด 
คนอยางนี้เลิกเสียดีกวา  เพราะเทากับจับตัวเองใสนรก.   

 
ผมยังไมหมายความวาไมใหเครงนะ,  แตใหมีเหตุผลเทานั้น,  เครงเกิน 

ไปมันใชไมได  มันสงเสริมหูหาง,  หลวมเกินไปมันก็สงเสริมหรือปลอยตามหู  ตาม 
หางเหมือนกัน,  มันตองอยูตรงกลางหรือพอดี  ที่พระพุทธเจาทานสอน  จึงจะกําจัดหูหาง 
ใหมันสั้นลงหรือต่ําลง  กระทั่งมันเรียบไป.  เปนอลัชชีขนาดไมละอาย  ก็ใชไมได,  
แลวก็เครงอยางหลับหูหลับตา  หรือเครงอวดคน  อยางนี้ก็ใชไมได,  มันตองอยูตรง 
ที่ถูกตองและพอดี  ตัวกูจึงจะไมยกหูชูหาง  หรือมันถูกกําราบไวขมไว  จนมันจะคอย ๆ  
จางไป ๆ  สูญสิ้นไปในที่สุด.   
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เขาใจสวนลึกของศาสนาจะทําใหรักกันได. 
 
นี่คือขอท่ีขอย้ําแลวย้ําเลา  ย้ําแลวย้ําเลา  อยูวาตองเขาใจหลักธรรมะให 

ถูกตอง  และโดยเฉพาะ  อยางยิ่งพุทธศาสนาเรา  ถือเปนศาสนาประจําตัวเรา,  ใหเขาใจ 
ใหถูกตองและสมบูรณ  แลวในที่สุดจะไมรูสึกวา  มีใครที่ขัดแยงกันในโลก.  ใน 
ทางศาสนาหรือทางหลักศาสนา  มีทางที่ทําความเขาใจกันได  คือดีกันได  จากการที่เคย 
เขาใจผิดตอกัน,  แลวโลกนี้ก็มีสันติสุข  เพราะวาสวนลึกหรือสวนหัวใจนั้น  มันเรียบ 
รอยไปแลว  เขากันไดแลว,  รักกันไดแลวเรื่องขางนอกมันก็เปนไปตามเอง.  เดี๋ยวนี้ 
คอยยันเอาไว  ใหเขาเปนเขา,  เราเปนเรา  มึงเปนมึง  กูเปนกูอยูเรื่อยไป,  และตางกัน 
เสียดวย  ตรงกันขามเสียดวย. 

 
ผมไมกลัวนะคุณฟงดู  ผมพูดวาผมไมกลัว,  เมื่อคุณนั่งอยูนี่ไมกี่คน  ผมยิ่ง 

ไมกลัว  วาคําพูดที่พูดในปาฐกถาอื่น ๆ   มันกําลังแพรหลายไปทั่วประเทศหรือในตางประเทศ 
ในลักษณะอยางนี้  แลวเขาก็จะรุนกันดา  รุมกันวา.  พวกลังกาที่เครง ๆ   พวกพมาที่เครง ๆ   
หรือพวกอภิธรรมในเมืองไทยที่เครง ๆ   นี้  จะคอยรุมกันดาผมเรื่องคําพูดนี้  ตอไปอีก  มาก 
ขึ้นทุกที.  เมื่อปาฐกถาที่เชียงใหมมันแพรหลายออกไป  ซึ่งมีเนื้อความวามันเหมือนกัน 
พระเจา,  หรือธรรมะ  โดยเนื้อแทโดยหัวใจ  คริสตธรรม  กับ  พุทธธรรม  คือการทําลาย 
ตัวกู - ของกูเหมือนกัน.  ผมรูไมใชไมรูวาพวกลังกาไมยอม,  พวกพมาเขาไมยอม 
พวกอภิธรรมเมืองไทยนี้ก็ไมยอม,  และเขาก็เตรียมดา  หรือวาดาอะไรตามใจ.  นี่เกี่ยวกับ 
ความที่ผมไมกลัว,  ผมไมกลัวคนสี่  หา  คนที่นั่งอยูนี้. 

 
ตองการจะพูดความจริงใหรูวา  พุทธศาสนาไมใชของชาวพุทธ,  ไปเรียก 

วาพุทธศาสนามันบาเพราะพระพุทธเจาไมเคยเรียก  ทานเรียกวาธรรม.  ธรรมะ,  
ธรรมะที่รูและสอนโดยคนนั้นธรรมะเปนของธรรมชาติ,  เปนสมบัติของธรรมชาติ 
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เปนตัวธรรมชาติ  มันไมใชของเรา,  ไมใชของพวกพุทธเรา.  ความจริงแลวมันเปน 
ของธรรมชาติ,ความจริงทุกอยางเปนของธรรมชาติความเท็จมันก็เปนของธรรมชาติ,  
ไมมีอะไรท่ีไมใชของธรรมชาติ,  มันแลวแตวาใครรูในแงไหนก็เอามาสอน  แลวมันดับ 
ความทุกขที ่ม ีอยู ได   แลวก ็ใช ได ,  แลวม ันด ีม ันวิเศษตรงที ่ม ันด ับท ุกขได ,  เรื ่อง 
จริงเรื่องเท็จอยาไปสนใจก็ได  มันดับทุกขไดก็ใชได. 

 
ศาสนาไหนเขาก็พยายามจะดับทุกขดวยกันทั้งนั้น,  ไมอยางนั้นเขาจะ 

บาลงทุนใหมันเหน็ดเหนื่อยตอสูใหลําบากทําไม.  เขาตองการจะดับทุกข  ความมุงหมาย 
บริสุทธิ์  แตวาคนที่นั่นมันยังโง  ไมเขาใจภาษาลึก  จะพูดภาษาตื้น  มีพระเจามีอะไรไป 
กอน,  ใหเขาหันมาปฏิบัติ  ชนิดที่มันไมเปนความทุกขในขั้นตน ๆ,  แลวก็สูงขึ้นไป.  
เดี๋ยวนี้เรากําลังพยายามจะชี้ใหเห็นขอความในคัมภีรของพวกคริสเตียน  คัมภีร -  
ไบเบ้ิล  วามีความหมายเขากันเหมือนกับพุทธศาสนากี่ขอ ๆ ๆ.  ในเรื่องชีวิต 
นิรันดรในเรื่องไมมีตัวกู  ในเรื่องที่ตองอยู เหนือดีเหนือช่ัว.  คุณไปอานดูมี  เพราะ 
ฉะนั้นโดยเนื้อแทศาสนาคริสเตียน  ก็ตองการจะทําลายตัวกู - ของกูเหมือนกัน,  แต 
เขาทํากับคนที่นั่น,  ไมเหมือนกับคนในอินเดีย  เพราะฉะนั้นตองทํากันคนละแบบ.  
เพราะฉะนั ้นจึงใชวิธีที ่งายกวา;  เชนใหเชื ่อ,  มอบชีวิตใหพระเจาเสีย  แลวแต 
พระเจาจะวาอยางไร.  ทีนี้พระเจาก็บอกวารักคนอื่นยิ่งกวาตัว  มันก็หมดเรื่องกัน,  
พระเยซูก็สอนใหรักคนอื่นยิ่งกวาตัว  พระเจาก็ตองการใหชวยเพื่อนมนุษย.  การชวย 
เพื่อนมนุษยคือการปรนนิบัติพระเจา  เปนคําที่ตายตัวอยูอยางนี้,  การรับใชผูอื่นคือรับ 
ใชพระเจา  ไมอยากจะเปนทาสแหงกิเลสของตน  แลวก็รับใชผูอื่น  คือรับใชพระเจา  มัน 
ก็มีผลเทากัน  คือทําลายความเห็นแกตัว. 

 
นี้เราไมพูดอยางนั้น  เราไมพูดวามีพระเจา,  เราพูดวา  ใหละความเห็น 

แกตัว  ตรง ๆ  อยางนี้;ฉะนั้นคนฟงตองฉลาดจึงจะฟงถูก,  เดี๋ยวนี้คนในเมืองไทย 
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สวนใหญ   ฟงไมถูก  วาอยามีตัว  อยาเห็นแกตัว  เขาฟงไมถูก  วาถาไมเห็นแกตัว  จะทํา 
ไปทําไม,  จะหาเงินทําไม,  จะทําอาชีพทําไม,  จะกินอาหารทําไม.  นี่โงถึงขนาดนั้น 
 

การกระทําทุกประการตองทําเพื่อกําจัดความเห็นแกตัว. 
 
นี้จึงย้ําในเรื่องนี้   ในเมื่อทําปาฏิโมกขในทางหลักธรรม  ควบคูกันไปกับ 

หลักวินัย  ปาฏิโมกขวินัยดูมันจะงาย  เพราะมันจํากัดอยูเทานั้น  มันตายตัวอยู เทานั้น 
จึงทําได  ทั้ง ๆ  ที่บางคนฟงไมรูเรื่อง  นั่งโงกไปพลาง.  แตปาฏิโมกขธรรมะนี้ไมได;  
ตองการความเขาใจ,  ไมอยางนั้นไมมีประโยชน.  ฉะนั้นจึงวาเราพูดกันตรงนี้  แลว 
ก็พิเศษ  อิสระเต็มท่ี  ไมตองเกรงใจใคร.  เพราะเราไมกลัว  เราถือวาถามาอยูที่นี่  อยู 
จริงหรือพักชั่วคราวก็ตามใจ  ก็ตองยอมรับลัทธิที่ทําลายตัวกู - ของกู,  ทําลายความ 
ยกหูชูหาง  ฉะน้ันอยามายกหูชูหางที่นี่  เพราะวาที่นี่ตองการจะเปนอาศรมสําหรับ 
กําจัดการยกหูชูหาง;  การกินการอยู  การอะไรทุกอยาง  ลวนแตจัดลวนแตทําไป 
เพ่ือการกําจัดการยกหูชูหางของตัวกู  ของของกู.  ฉะนั้นตองทําทุกอยางเพื่อสิ่งนี้ 
จะทํางานชนิดไหนก็ตามตองทําเพ่ือกําจัดความเห็นแกตัว.  เดี๋ยวนี้เรามีงานทํากัน 
อยูอยางเหน็ดเหนื่อยหลายแผนกดวยกัน  ไมมีใครขอบใจ,  ไมมีใครขอบใจใคร,  ไมมี 
ใครใหรางวัลใคร,  เพราะวาทุกคนจะตองทําเพื่อกําจัดความเห็นแกตัวจริง ๆ. 

 
พวกทําเครงดีแตปาก  ไดแตพูดวาไมเห็นแกตัว  แตก็เหลือที่จะเห็นแกตัว 

แลวไปแกตัววาฉันเครง ,  แต เหยียบขี้ ไก ไมฝอ   ทําอะไรไม ได .  นี่มันเครง  แลว 
สงวนไวซ่ึงความเห็นแกตัว.  ทําไมไมทําใหมันโผงผางลงไป  ในการที่จะไมเห็นแกตัว 
จริง ๆ   ใหเหงื่อน่ันแหละมันลางความเห็นแกตัว,  มันจึงจะจริงกวาจะพูดแตปาก,  มีความ 
เห็นแกตัว  จนกระทั่งกลัวนั่นกลัวนี่  แมกระทั่งกลัวตาย  แมกระทั่งกลัวผี. 
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คนเดี๋ยวนี้ เห็นแกตัว  จึงเกิดอาการเห็นแกตัวจัด  ขนาดกลัวไปหมด  กลัว 
ไปทุกอยาง  เลยไมมีความสุข,  แลวก็ไมทําในทางที่จะกําจัดความเห็นแกตัว  กลับ 
ทําความพอกพูนความเห็นแกตัว;  มาที่นี่ เที่ยวดูชอบใจ  แตก็ถือเอาอะไรไมได  ใน 
ทางทําลายความเห็นแกตัว,  แมจะชอบใจ  แมจะเห็นดวย,  แมจะได รับประโยชน   ก็ไม 
เคยชวยเหลือแมแตสักสตางคเดียว.  นี่อยาพูดวาผมทวงบุญคุณ  หรือทําเพื่อจะเรียกรอง 
เอา  อยางความเห็นแกตัว.  แตผมจะบอกลักษณะของคนตั้ ง  ๘๐  เปอรเซ็นตที่มาที่นี่  
ที่ไมเคยชวยเหลือแมสักสตางคแดงเดียว. 

 
เราไมตั้ งหีบเร่ียไร  เพราะเราจะวัดในขอน้ี ,  ไมตั้ งหีบสําหรับหยอนสตางค 

เพราะจะวัดในขอไม เห็นแกตัวนี้ .  คนที่อุตสาหขอทําบุญดวย  มีประมาณ   ๒๐  เปอร -  
เซ็นต ,  แลวคน  ๘๐  เปอรเซ็นตที่มาอยูมาพัก  มากินมานอน  ได รับประโยชน   ไม เคย 
ทําบุญแมแตสตางคเดียวก็มี.  แมเคยมาพักมากินมานอนมาเที่ยวได รับความพอใจ,  ได 
รับประโยชน   ก็ไม เคยคิดวาแหมนี่ทําเหน็ดเหนื่อยเกือบตาย  ลําบากเทาไร  ลงทุนเทาไร 
จะชวยสักสตางคหนึ่งก็ไมมี.  นี่คือคนเห็นแกตัว,  แลวก็มาเพิ่มความเห็นแกตัว. 

 
ขออยาใหมี ในหมูพระเณร  ลักษณะอยางนี้   ขอให เอาเหงื่อลางความเห็น 

แกตัว,  แมไมมีสตางคแลวยิ่งดีกวาสตางคเสียอีก,  สตางคมันงาย ๆ  สําหรับคนร่ํารวย 
รอยบาทไมมีความหมายอะไร.  แตวาเหงื่อของเรา  มีความหมายอยางนอยก็ชวยกวาด 
ใบไม   ให เหงื่อมันไหลออกมา,  มันก็ลางความเห็นแกตัว.  สวนใหญก็ทําอะไรกันอยู 
ก็เห็นกันอยู,  ใครมีเหงื่อออกมาคนนั้นก็ลางความเห็นแกตัวเรื่อย ๆ  ไป. 

 
แตถาตั้ ง  ๘๐  เปอรเซ็นตนี้ เต็มไปดวยความเห็นแกตัว,  แลวตองการจะเพิ่ม 

ไมใชลด   ตองการจะเพิ่มความเห็นแกตัว  มาเพื่อเอาความรู  เอาความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน  เปนประโยชนแกตัว,  โดยไมมีการเสียสละหรือชดใชเลย;  ถาอยางนี้มัน 
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เพ่ิมความเห็นแกตัวกลับไป,  มีความเห็นแกตัวมากเทาไร  ปญหาในทางความทุกขมัน 
จะมากขึ้น  มันจะมีความกลัวมากขึ้น,  มีความวิตกกังวลมากขึ้น  แลวมันจะเปนโรคเสน 
ประสาท  หรือเปนอะไรตามเรื่องของคนที่มีความเห็นแกตัวมาก. 

 
รูปภาพที่ทําไวก็เพื่อทําลายความเห็นแกตัว. 

 
นี้เรายอมแพหรือยอมสารภาพที่วา  รูปภาพทุกรูปที่เขียนไวแสดงไวนี้ 

เพ่ือทําลายความเห็นแกตัวทั้งนั้น,  ไมโดยตรงก็โดยออม  ไมลึกก็ตื้น,  แตเขาไมได 
รับประโยชน.  เขาดูไมออก  และเขาไมสนใจที่จะดู  ชั้นครูบาอาจารยนี้  มารยาทเลว 
ถึงขนาดผมกําลังอธิบายอยู  ก็ยังเมินหนาออกไปได ,  ชั้นครูบาอาจารยจากกรุงเทพฯ 
ยังเลวถึงขนาดนี้   แลวมันจะรูอะไรได.  เรื่องความหมายของภาพที่ลึกซึ้ง  แลวก็ดู 
เลิ่กลั่ก ๆ  แลวก็ไป,  แลวก็วาพอแลว,  นี้  มาเพิ่มความโงที่นี่,  มาเพิ่มความเห็นแกตัว 
ที่นี่.  ฉะนั้นเราก็สารภาพหรือยอมแพวาสิ่งที่เราลงทุนนี้  ยังไมเปนประโยชนแก 
คนทุกคนได,  เปนประโยชนแกคนสักสิบกวาคนเทานั้น.แตก็เอาดีแหละ  เพราะเรา 
ตีราคามันแพง  เขาตีราคากันไปในทางอื่นดวยซ้ําไป. 

 
ผมคิดวาถาวา  การสรางวัดนี้ทั้งวัด  เปนเครื่องดลบันดาลใหคนเขาถึง 

ธรรมะเพียง  ๓ - ๔  คน,  ผมวาคุมแลว  วาการที่เรามีอะไรนี้  มันชวยคนสัก  ๓ - ๔  คน 
ถึงธรรมะแทจริงได  มันคุมแลว.  อยาไปเสียดายเสียใจเลย  เพราะการที่คนถึงธรรมะ 
สักคนมันตองมีราคาเปนลานเปนรอยลาน,  มันคุมแลวที่เราเหนื่อยหรือเสียเงินไป,  หรือ 
วาคิดเหมา ๆ   วาเขาไดรับความสบายใจก็แลวกัน  หลาย ๆ   คนเขา  มันก็ตีราคาความสบายใจ 
นั้น  ก็คุมกันแลว  ที่เราเหนื่อยหรือเราเสียสละทําไว.  แตวาควรจะพูดวา  หรือวาควร 
จะถือวา  มันควรจะไดมากกวานั้น,  นี่มันผดพลาด  มันผิดหวัง. 
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คนที่พอใจ  สนใจ  ดูละเอียดลออนี้ไมเกิน ๑๐  เปอรเซ็นต  หรือจะพูดวา ๑ 
เปอรเซ็นตก็ได ,  ที่สนใจละเอียดลออที่สุดสัก   ๑  เปอรเซ็นตจะได   ที่พลอยได รับ 
ประโยชนพอคุม ๆ  กันสัก  ๑๐  เปอรเซ็นต,นอกนั้นตั้ง  ๙๐  เปอรเซ็นต  มันเหลวทั้งนั้น.  
มาเที่ยวอยางทัศนาจรบา ๆ  บอ ๆ  ของเขา  ตามที่ เหอกันแตกตื่นกันนี้.  ผมก็มีความคิด 
ไปวา  ถาจะแยเหมือนกัน,  ถามองกันในแงนี้  เราทําใหเขาเสียเวลา.แตถาคิดวา 
เขาก็ไดรับความพอใจ  เพลิดเพลินเหมือนทัศนาจรก็ได,  หักบัญชีจบกันแลวเลิกกัน,  
อยาเอามาเปนหนี้สินแกเรา  เพราะเขาเสียเวลา. 

 
นี่ความมุงหมายที่จะเปดเผย  เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น  เรื่องไมเห็น 

แกตัว  มันมีอยู ตลอดไป,แลวมันก็ยังไมไดผลสมตามที ่เราประสงค.  แตแลวมัน 
ก็แนนอนเหลือเกิน  ที่วามันเปลี่ยนไมได  ยังตองทําอยางนี้ไป  ใหไดยินไดฟง  ใหไดรู 
อะไรแปลก ๆ  ออกไป  คอย ๆ  ไป,  คอย ๆ  เปน  คอย ๆ  ไป.  แมแตภาพพุทธประวัติก็ 
ตองการแสดงความหมายของคําวาวาง  วาง  จากตัวพระพุทธเจา  ไมมีองคพระพุทธเจา.  
คนสมัยนี้มันยอนกลับถอยหลังเขาคลองโงมาก  ไมเหมือน  คนสมัยพุทธกาล,  เขารูจัก 
พระพุทธเจา  ในฐานะที่เปนความวาง  แสดงโดยภาพไมได  แสดงโดยวัตถุไมได.  
ฉะนั้นจึงหามขาด  ไมใหแสดงพระพุทธเจาโดยรูปรางคน,  นี่ เขาไปไดไกลขนาดนั้น.  
เดี๋ยวนี้เราถอยหลังเขาคลอง  จนไมรูเรื่องนี้แลวยังเอามาใหดูอีก  เพ่ือชักชวนเกลี้ย 
กลอมใหหมุนไปในทางเขาใจเรื่องนี้.  นี่ก็แปลวาเราไดพยายามอยางยิ่งแลว  เกี่ยว 
กับเรื่องนี้. 

 
แมแตภาพเขียนตาง ๆ  มันลอ  มันดาอยางยิ่งเลย  ในเรื่องความมีตัว 

มีเห็นแกตัว.  เรื่องดอกไมจัดคน  ผมถือวาเปนภาพดาที่รายกาจที่สุดเลย  สําหรับ 
ผูมีสติปญญา  หรือมีกิเลสเบาบาง;  แตพวกที่หนังหนาโงมาก  ไมเห็นเปนการดาอะไรเลย 
เอาดอกไมจัดคน  ไมเจ็บปวดอะไร.  เขากลับหาวา  เราบาเสียอีก  ผูที่คิดพูดอยางนี้ 
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หรือแสดงภาพอยางนี้   เปนคนบา  คือเราบา ๆ  บอ ๆ  อุตริวิตถาร,  ตรงกันขามอะไรนี้ 
มันเปนเสียอยางนี้.  การที่อธิบายใหเขาใจวา  สาหรายเขียนพระไตรปฎกอยูตลอด 
เวลานี้  ผมก็ตองใชเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันหลายเดือน  เขาไมยอมนั่งฟงดอก. 

 
โดยความมุงหมายแทจริง  คือ  จะแสดงเรื่องไมเห็นแกตัว,  ทําลาย 

ตัวกู  - ของกู   ซึ่งเปนผีเกิดขึ้นเปนครั้งเปนคราว  เพราะเผลอสติไป,  ระวังอยาเผลอสติ 
ผีมันก็ไมมาเกิด  มันก็ยังวางอยู  มันก็ยังพอเปนมนุษยที่นาดูบาง.  อยาลืมเสียในเรื่อง 
ที่วา  อยายกหูชูหาง  จงทําลายความเห็นแกตัว  ทําลายความรูสึกที่ เปนตัวกู - ของกู  อยู 
ทุกวัน ๆ  ๆ   จนตาย,  ชนะหรือไมชนะก็ตาย  ก็ตายไปดวยความพยายามอยางนี้   ยังดีกวา 
ตายดวยความไมมีความรูสึกหรือพยายามเสียเลย. 

 
ฉะนั้นจึงย้ํากันอยูทุกวัน  สอนกันอยูทุกวัน  ทําปาฏิโมกขธรรมะทุกวัน 

ก็เพ่ือวามันจะไดติดอยูในใจ  พอถึงวินาทีสุดทาย,  เผื่อวามันไมไดอะไร  ก็ขอให 
ไดในวินาทีสุดทาย  พอจะตาย  จะดับจิตก็วา  อาว,พอกันที,  พอกันที  เร่ืองตัวกู  สมัคร 
ดับไมเหลือสักที  กันที   ก็ยังดี  ดีอยางวิเศษที่สุด.  พอถึงเวลาจะตายจริง  พอกันที 
ตัวกู,  กูไมเลนกับมึงอีกตอไป  อยางนี้ก็ยังดี.  ใหมันดับจิตไปดวยความรูสึกอยางนี้ก็ยังดี,  
แตวาใครทําไดเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งวิเศษ,  ทําใหนอยลงเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งวิเศษ  มันจะไดรับประโยชน 
เปนความสุขสูงสุด  สุขอยางยิ่ง  ทันตาเห็นแตกอนจะตายนี้  มันก็ไดรับประโยชนอันนี้. 

 
แลวไปพยายามสังเกตใหมาก  เวลาที่บางคราวบางครั้งบางชั่วโมง  เราไม 

ไดม ีต ัวก ู  มันสบายอยางไร.  นั ่นแหละบทเรียนที ่ด ี  จะตองเรียนที ่นั ่น ,  ไม ใช 
เรียนจากหนังสือ  ชั่วโมงบางชั่วโมงไมมีตัวกูรบกวน  มันก็สบายเทาไร,  และชั่วโมงบาง 
ชั่วโมง  ตัวกู  มันเดือดจัด  มันตกนรกเทาไร,  เรียนจากอยางนี้ เถอะ  มันจะเกิดความ 
แนใจ  ความจริง  ความละอาย  ความกลัว  หิริโอตตัปปะ  ขันติโสรัจจะ  อะไรขึ้นมาได 
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เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตอง ๕๑

เรียนจากหนังสือน้ัน  มันไมได  มันก็เห็น ๆ  กันอยูแลว  มันไมได  เพียงแตทองจํา,  เพียง 
แต รู เรื่อง   ตองมาทําอีกทีหนึ่ ง   ฉะนั้นตองทําจริง   แลวเมื่ อ ทําได   วันไหนวางจาก 
ความเห็นแกตัว,  ไมมีความทนทรมานเพราะเรื่องตัว  ปญหาของตัว  เอามาพิจารณา 
เอามาใสใจอยูเสมอ  ก็จะดีขึ้น ๆ. 

 
มันตองทํางาน  มันจึงจะทําลายความเห็นแกตัว,  เดี๋ยวนี้มัวสวดหลับตา 

ภาวนาอยูในมุง  มันไมทําลายความเห็นแกตัว  เหมือนกับท่ีผมพูดวามันตองเอาเหงื่อลาง 
ความเห็นแกตัว,  ความเห็นแกตัวมันเปนเหตุใหไมทํางาน  เอาเปรียบผูอื่น. 

 
มันมีทางที่ เอาเปรียบผูอื่น  เพราะวาเมืองไทยมีวัดวาอาราม  มีสถาบัน 

อยางนี้  มีคนใหกินใหใช,  ไมตองทําอะไร  ก็ยังมีกินมีใช  มีสตางคสะสมไวได,  มัน 
เปนชองทางที่จะเห็นแกตัว.  ฉะนั้นระวังใหมากอยาฉวยโอกาส,  ถาฉวยโอกาสก็ 
เปนคนแยไปเลย.  วัดไหนนอนกินได  ก็ไปนอนกินที่วัดนั้น  แลวก็ยายไปวัดอื่นอีก,  
ไปนอนกินที่วัดนั้นสักพักหนึ่ง  ยายไปวัดอื่นอีก,  นอนกินสักพัก  ก็ยายไปไดจนตายไมมี 
ที่สิ้นสุดมันอยูได  เพราะวัดเมืองไทย,  เพราะอํานาจของศาสนา  มันทําไวเปนปกแผน 
มาแตเดิม  ตอไปมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได  แตเดี๋ยวนี้ก็ยังไดอยู.  แลวยังมีคนมาขอ 
พระเรื่อยขอพระไปอยูวัดที่ เขาเพิ่งสรางขึ้นไมมีพระ  พระสึกเสียหมด,  ไปอยูนี้นอนกิน 
ทั้งนั้น,  ไปเบงเอากับพวกทายกทายิกาเหลานั้นเทาไรก็ได.แลวยังมีอีกมาก,  วัดอยางนี้ 
ในประเทศไทย  หรือวาวัดที ่เขาทําไวดีแลว  เราไปพักพาสักพรรษาหนึ ่งอยางนี้ 
อยูสบายไปเลยนี้ก็ได  ยังมี ;  เพราะวามันยังลนยังเฟออยู,  ความตองการพระยังเฟอ 
อยูดวยความงมงาย  แตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต. 

 
ระวังใหดีเถอะ  อยาไปเผลอไปพอใจอยางนั้นเขา  มันจะเพิ่มความเห็น 

แกตัว;  ถาวาตรงตอตัวเอง  แลวก็พยายามเลนงานความเห็นแกตัว  ใหมันแรงเขา ๆ ๆ, 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฎิโมกข ๕๒

แลวก็เรียนมันในนั้นเลย,  เรียนมันในขณะที่มันมีหรือไมมี .  ถามีความเห็นแกตัวมัน 
ก็ตกนรก,  หมดความเห็นแกตัวมันก็สบาย,  แลวอยูอยางนี้มันลางความเห็นแกตัวได 
อยางไร.  จะตองเรียนเมื่อมี เหงื่อ.  นี้ผมยกเอาเหงื่อเปนภาพพจนสําหรับพูด  อะไรก็ได 
ในลักษณะที่ เปนความไมเห็นแกตัวก็แลวกัน;  เพราะวางานบางชนิดทําไดโดยไมตอง 
ออกเหงื่อก็มี  แลวมันเปนการเสียสละโดยไมเอาอะไรตอบแทน  มันก็เปนการทําลายความ 
เห็นแกตัวทั้ งนั้น,  แลวมันเปนตัวพุทธศาสนา  เปนตัวแทของพุทธศาสนา.  มีพุทธ -  
ศาสนาที่แทจริงอยูที่นั่น  มันก็สบายไปทุกอยาง,  ความทุกขก็ไมมี,  หนี้สินก็ไมมี,  เอา 
เปรียบผูอื่นก็ไมมี   ชื่อวาพุทธศาสนา  มีชีวิตอยู   เปนพระ  เปนเณร  เปนอุบาสก  เปน 
อุบาสิกา  ทํางานชั้นสูง  ทํางานชั้นต่ําชั้นกลาง  อะไรก็ตาม  ไมมีดีกวากันดอก  ในสวนอื่น,  
จะดีอยูก็ตรงที่ทําลายความเห็นแกตัวนี้เทานั้น. 

 
ถาเขามุ งมั่นในทางทําลายความเห็นแกตัว  แลวตองเคารพเขา  เขาจะอยูใน 

ฐานะอยางไรก็ตามใจ  บางทีอาจจะอยูในฐานะที่บา ๆ   บอ ๆ   ดวยซ้ําไปก็ได ,  ถาเขามุงมั่น 
ในทางทําลายความเห็นแกตัวแลว  ก็ตองเรียกวาทําถูกทั้งนั้น.  คนมีสติปญญา  มีเกียรติ 
มีอภินิหารบารมี  แตถามันมีความเห็นแกตัวแลวไมตองนับถือดอก,  ไมมีอะไรดี. 

 
ที่ย้ํา ๆ   ย้ําอยางปาฏิโมกขสําหรับธรรมะ  เรื่องเดียวกันอีก  เขาใจใหถูกตอง 

ในหัวใจของพุทธศาสนา  เรื่องวาอยาใหเกิดความรูสึกเปนตัวกู - ของกูขึ้นมา  มัน 
เปนความเขาใจผิด.  ให รูสึกวา  มันเปนสมบัติของธรรมชาติ,  เปนตัวธรรมชาติอยู เสมอ 
อยาไปปลนเอาของธรรมชาติมา  อยาไปจี้ของมันมาเปนของตัวหรือเปนตัว.  ยกไวให 
เปนธรรมชาติเสมอไป  คือไมยึดมั่นถือมั่นวากู  วาของกู  สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย 
นี้ตองพูดกันอีกกวารอยครั้ง,  เพราะไมมีเรื่องอื่นที่จะตองย้ํา  มีแตเรื่องนี้เรื่องเดียว. 

 
นี่พอกันทีพูดมากวาชั่วโมงแลว. 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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ธรรมปาฏิโมกข 
 -   ๓   -  
วันศุกรที่  ๒๖  เษายน  ๒๕๑๑ 
แรม  ๑๔  คํ่า  เดือน  ๕ 
 

วิปสสนากรรมกร. 
 
พูดสําหรับพระโดยตรง  นี่ชาวบานดวย  เปนผูพลอยฟง  ก็ถือวาเปน 

เวลาของพระ,  ไมคอยนึกถึงอยางอื่น,  ชาวบานอาจจะไมไดประโยชน. 
 
มีพระองคหนึ่งที่มาอยูวันสองวันแลวก็กลับไป  ในวัน  ๙  ค่ํา  ๑๐  ค่ํา  นี่ 

เขียนคําถามขึ้นถามไมใชปญหาธรรมะอะไร. 
 
ถามวา  "ผมมีขอสงสัยที่จะเรียนถามทานวา  การละความเห็นแกตัว  มีหนทางเดียว  คือ 

การทํางานใหแกบุคคลอื่น  โดยไมไดคิดคาแรงงานนั้นหรือ ?  สวนพระปฏิบัติวิปสสนานั่งหลับตา  ทาน 
กลับวามีความเห็นแกตัว.  ผมไมเขาใจคําถามของทานในประโยคนี้,  การแนะนําในแนวทางของทานนี ้
ผมไมเคยเห็นในชาดก  ซึ่งเปนตัวอยางที่ไหนเลย,  เคยแตพระพุทธองคทรงสอนพระกัมมัฏฐาน,  แลว 
บอกกับภิกษุทั้งหลายวา  เธอจงยินดีเสนาสนะที่สงัดวิเวก  มีถ้ํา  ปา  เขา  เรือนรางวางเปลาเปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓ 
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 ธรรมปาฏิโมกข 

 

๕๔

ใหมีอินทรียสังวรณ ,  ใหเธอมีอินทรียสังวรณ   สํารวมตาหูไมใหพลานไป  เปนตน.  พระพุทธองคทาน 
ไมเคยแนะนําส่ังสอน  ใหภิกษุละความเห็นแกตัว  ดวยการแกะสลัก  หรือการวาดเขียนเลย.  ไมใชหนาที ่
ของพระภิกษุที่ ตองไปทําส่ิงเหลานี้ .  ประทานโทษ   กระผมไดพั กอาศัยหลายวันนั้ นเพราะกระผม 
ปรารถนาฟงการแสดงธรรมของทานตางหาก,  ไมใชเปนเพราะ,  คือทีแรกผมตั้งใจวา  จะพักอยู สัก 
คืนหนึ่ งหรือ  ๒  คืน.  แตมีพระเณรหลายรูปไดบอกกับผมวา  ทุกวันพระ  ทานแสดงธรรมปาฏิโมกข 
กระผมจึงใครจะฟงการแสดงธรรมของทาน.  เม่ือเปนเชนนี้หลังจากนั้นมา  มีพระเณรถามผมวา  จะอยู 
จําพรรษาที่นี่หรือ,  จะอยูกี่วัน  จะไปเมื่อไร,  ผมตอบวา  จะอยูรอฟงธรรมกอน  และจะออกเดินทาง 
ตอไปในวันรุงขึ้น.  การที่ผมจะอยูหรือจะไปนั้น  ผมไมมีความทุกขใจ  รอนใจ  หรือเศราใจเสียใจ  แต 
อยางใดเลยควรมิควรแลวแตทานจะกรุณา.  ธรรมกาโมภิกขุ." 

 
ใครรูจักพระองคนี้  แลวใครคุยกับพระองคนี้วาอยางนี้. 
 
มีอีกองค  ๒  องคในระหวางนี้  คลาย ๆ   นี้ไมเฉพาะองคนี้  ผมกําลังพูดเรื่อง 

งานอยู,  เขาไปขอโอกาสถามปญหา,  ผมยังไมถามวาปญหาอะไร,  บอกวาไมใชโอกาส.  
เมื่อเสร็จพูดที่นี่เวลา๑๑.๐๐  น.พวกฝรั่งมา,  ผมจะกลับไปกุฏินี่  เขาก็ขอถือโอกาสถาม 
ปญหา  นี่ผมกําลังพูดกับเณรเปนธุระกิจจะลักขณะเขาก็แทรกโอกาสขอถามปญหา  ขอถาม 
ปญหา,  ขอโอกาสถามปญหา.  ผมบอกวา  ไมใชโอกาสที่จะถามปญหาทุกที,  แลวเลยลา 
ไป  ๒ - ๓  หน.  เขาตองการประโยชนของเขาอยางยิ่ง,  ตองการประโยชนของเขา 
อยางยิ่ง  จนไมรูวาใครกําลังจะทําอะไรอยู.  ขอปดโอกาสคนอื่นออกไปกอน  แลว 
ถามปญหา,  ไมมีมารยาท  ไมมีสมบัติผูดีแมแตนิดเดียวเลย  กิริยาทาทาง.  เขาจะตองถาม 
ปญหาของเขา  โดยถือวาสําคัญกวาเรื่องอะไรหมด  ใหคนอื่นรอกอน,  แลวเขาจะรีบกลับ 
ไป,  ใหเรารีบตอบปญหา  รีบถามปญหา  ใหตามปญหา  แลวเขาจะรีบกลับไป.  เวลา 
ของเขามีคา  รออยูไมได,  วันรุงขึ้นจะกลับไป.  อยางนี้มีความเห็นแกตัวหรือไมมีความ 
เห็นแกตัว  ก็ดูเอาเองก็แลวกัน. 
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ผมคิดวาจะยังไมกลับไป  อยากจะพูดกันวาหลังสักทีหนึ่ ง  อยากจะถาม 
ปญหาอะไร ๆ   อีกเยอะ.ยังไมไดถามวา  ปญหาวาอยางไร  ผมยังไมไดถามเลย,  เพราะมัน 
ไมใชโอกาสที่จะถามปญหา.  วันนั้นผมกะวาผมคงไมไดอาบน้ํา  ตั้งแตเชาเหงื่อเต็มไปหมด 
แลวมีธุระดวนที่ตองพูดตองทําอยางนี้ เสียกอนคอยถาม.  อยางนี้ก็มีบอย ๆ  เหมือนกัน 
ไมใชเพิ่งจะมีคราวนี้,  กอน ๆ  นี้ก็มี  ผมแกลงปลอยใหไมรูเร่ืองกันจนกระทั่งเขากลับไป. 
 

ถาเขาจะถามปญหา  จะให ไปทําอะไร  ไปขนหิน   หรือไปขนทราย   หรือ 
อะไรเสีย  ใหได เหงื่อสัก  ๒ - ๓  ลิตรกอนจึงจะตอบปญหา,  ถือเปนแปะเจี๊ยะ  เหมือน 
เขาเขาโรงเรียนตองเรียกแปะเจี๊ยะ.  แตวาเราไมใชแปะเจี๊ยะทํานองนั้น,  วัดดูวาเขามี 
ความเห็นแกตัวนอยหรือมากเทาไร.  ถามีความเห็นแกตัวมากเกินไป  ไมมีประโยชน 
ที่จะไปเสียเวลากับคนเหลานี้ ,  เราตองวัดดูกอนวา  เขามีความเห็นแกตัวพอสมควร 
หรือไมมากนักพอที่เราจะพูดดวยได  จึงจะคอยพูดกัน. 

 
ทําวิปสสนาเมื่อทําการงาน. 

 
เรื่องทําการงานนี่   เคยพูดกันมาหลายหนแลว  ถายังไม เขาใจก็ตามใจ  ทํา 

วิปสสนาในการงานนี้ เราตองการอยู เสมอ ,  ยังตองการอยู ,  จะเปนครั้งนี้   หรือครั้ง 
พุทธกาลโนน  ก็ตามใจ  เรื่องมันเรื่องเดียว.  เรื่องวิปสสนา  คือตองเห็นความจริง  เห็น 
ขอเท็จจริง  เห็นความจริง  ที่ทําลายความเห็นแกตัวนี่จะจําจะจด  ก็จดประโยคสั้น ๆ  นี้ 
วาวิปสสนาที่แทจริง  เปนการเห็นความจริงที่ทําลายความเห็นแกตัว,  เทานี้ก็พอ 
แลว. 

 
นี่คือวิธีที่ เราจะเห็นความจริง  ชนิดทําลายความเห็นแกตัว.  มีอีก 

หลายแบบหลายอยาง,  แลวมันก็ไมจําเปนจะตองเหมือนกันไปหมด  มันปรับปรุงไดตาม 
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กาละสมัย.  ขอน้ีอยาวาแตธรรมะเลย,  แมแตวินัยพระพุทธเจาทานก็ตรัสอนุญาตไว  วาถา 
อันไหนไมเหมาะสม  จะเพิกถอนแกไขก็ได.  พระพุทธเจาทานตรัสอนุญาตไวอยางนี้  เมื่อ 
จะปรินิพพาน  เมื่อวันจะนิพพาน  เราไมสมัครที่จะแกไขกันเอง.  ฝายเถรวาทยินดีที่จะ 
เอาตามตัวหนังสือ  ไมแกไขดัดแปลงอะไร,  เหมือนพวกมหายาน.  ถาแกไขก็แกไขได 
แตไมอยากจะแกไข  รักษาไวตามตัวหนังสือ. 

 
นี้หมายความวา  สิ่งตาง ๆ  นั้นปรับปรุงแกไขตามควรแกกาละเทศะได,  

เดี๋ยวนี้แมพระแตละองคก็ไมไดเปนอยูเหมือนครั้งพุทธกาล  เนื่องจากโลกมันเปลี่ยน 
แปลง.  ในระหวาง  ๒,๐๐๐  กวาปนี้  โลกมันเปลี่ยนแปลง,  เปลี่ยนแปลงหลายอยางหลาย 
ประการ.  แตวาสวนใหญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราจะตองทําอะไรใหมันเปนประโยชน 
มากขึ้น,  จะเนิบ ๆ  เนือยอยูเหมือนคร้ังพุทธกาลนั้นไมได.  เราทําผิดหรือทําถูกก็ตามใจ,  
แตวาเราทิ้งอะไรบางอยาง  จากครั้งพุทธกาลกันก็มี.  ในสวนการเปนอยู  หรือการทํา 
ประโยชนผูอื่น  อยางนี้เราท้ิง,  แตหลักธรรมะนั้นทิ้งไมได.  นี่หลักวิปสสนา  หลัก 
ธรรมะทิ ้งไมไดตองเปนหลักที ่ทําลายความเห็นแกตัว,  ถอนความเห็นแกตัว,  
ถอนความรูสึกวาตัว.  ในท่ีสุดอันนั้นอันเดียว  คงไว,  สวนวิธีการตาง ๆ  ที่จะใหสําเร็จ 
ผลตามนั้น  ก็ตองปรับปรุงได  ตองเปนสิ่งที่ปรับปรุงแกไขใหเหมาะแกกาละสมัยได,  
แลวก็ตองเปนคนที่มีความเขาใจถูกตองในวัตถุประสงคไมคุมดีคุมรายเหมือนพระเหลานี้.  
ผมพูดตรง ๆ  เรียกวา  เขาเปนคนคุมดีคุมราย  มีความเห็นแกตัวมาก. 

 
เราถือเอาตามหลักธรรมะ  ที่พระพุทธเจาทานตรัสไวแลว  มันมีทางมากทาง 

ไปอานดูใหม  ในเรื่องนิมิตตายตนสูตร  ทางแหงนิมิต  ๕  ประการนั้น  ไปอานดู  ดวย 
การเรียน  ดวยการฟง  ดวยการสอน  ดวยการคิดนึก  ดวยการทําความเพียร  มันมีได 
หลายทาง;  แตวา  ตลอดเวลานั้นตองใหมีความพอใจในการกระทําของตัว  วาถูก 
ตอง  ที่เรียกวา  ปติ  (ใหเกิดความอิ่มใจ)  คือทําใจคอใหปกติ  ถาใจคอปกติ  ก็เปนสมาธิ 
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เทาที่จําเปนหรือพอเหมาะพอดี  ที่จะรูวาอะไรเปนอะไร  ไมใชสมาธิเหลือเฟอ  ใหมันพอดี 
กับเวลา.  ใชเวลาไมมากดอก  ก็จะไดความรู  ที่เปนการบรรลุธรรม  เปนการตรัสรู 
ในเวลานั้น,  เพราะทุกอยางมันเปนไปเทาที่ธรรมชาติตองการ  พอเหมาะพอดี  ไมมาก 
ไมเกิน. 

 
เปรียบเทียบวิธีการวิปสสนา. 

 
ทีนี้จะยกตัวอยางใหฟงไดงาย ๆ   เหมือนกับเราหาไมมาเยอะแยะไปหมด  หา 

อิฐ  หาปูนซิเมนตหาเหล็กมาเยอะแยะไปหมด,  แลวก็ไมไดใชไมไดทํา  เพราะไมรู 
วาจะทําอยางไร  ก็มี.  ที่จะใหเปนเรือนเปนกุฏิอะไรขึ้นมา  เพราะไมรูวาจะทําอยางไรก็มี,  
หรือวาเพราะหลงใหลแตในการหา  สะสมไม  สะสมอิฐ  สะสมเหล็ก  สะสมปูน  สะสม 
ทัพพสัมภาระอยางเดียว  แลวก็ไมไดทํา,  จนกระทั่งของนี้ผุพังไปในที่สุดจนกระทั่ง 
สมภารนี้ก็ตายไป  ไมไดทํากุฏิ  หรือทําบานทําเรือน  ของคนชาวบาน  นี้อยางนี้. 

 
ทีนี้อีกอยางหนึ่ง  ก็ตรงกันขาม  คือหาไมมา  ๔ - ๕  อัน  ทําเขาไปหมด,  

หาไมมาอีก  ๔ - ๕  อัน  ทําเขาไปหมด  หาอิฐมา  ๑๐๐ - ๒๐๐  กอน  ทําเขาไปหมด,  หา 
กระเบื้องอะไร  ทําเขาไปหมด,  พอหมดก็จบกัน  ของก็หยุดหา  อยางนี้ก็มี.  นี่เรียกวา  
พอดี  ทําพอดี  แลวทําตาม  common  sene  งาย ๆ   คือตามความคิดนึกธรรมชาติงาย ๆ   
เพราะเราไมไดหามาก,  แลวไมมัวหลงแตที่จะหาสิ่งกอสรางแลวก็ไมไดสราง. 

 
ทําวิปสสนาทําอานาปานสติ  แบบที่เขียนอยูในกระดานดําเวลานี้  มีชอง 

ทางที่จะเฟอในการมีสมาธิก็ได  คือมุงกันแตเรื่องมีสมาธิ,  แลวก็พยายามในขอบเขต 
ที่กวางมากเกินไป  แลวมันก็ไมไดงาย ๆ,ไมพองาย ๆ  แลวสมาธินั้นก็ไมมีวันที่จะไดใช 
สําหรับเปนวิปสสนา  เพื่อพิจารณาใหเกิดญาณอยางนี้.   
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ทีนี้พวกคุมดีคุมรายพระคุมดีคุมรายเหลานี้   ไดยินแตเร่ืองสมาธิ,  แลว 
กระทอนกระแทนจับหลักไมถูก  มันก็ไปทําไมได.  แตมันยังมีอยาก  อยากมาก  อยากจะ 
ทําใหได  อยากจะทําสมาธิใหวิเศษวิโสกวาใครเลย  แลวมันก็ทําไมได  ก็พยายามอยูแต 
อยางนี้,  ก็เลยไมไดทําสวนที่เปนปญญาได  คือโงถึงขนาดที่จะฟงคําพูดเหลานี้ที่ 
ตรงนี้ไมเขาใจ  เมื่ออาทิตยกอน,  มีความโงมากขนาดนั้น  จึงฟงคําพูดที่เราพูดตรงนี้ 
อาทิตยกอนนั้นไมเขาใจ. 

 
ทีนี้ยอนไปดูถึงคนบางคน  เปนฆราวาสดวยซ้ําไป  ไปเฝาพระพุทธเจา 

แลวก็บรรลุธรรมะที่ตรงนั้นเอง,  บรรลุมรรคผลที่ตรงหนาพระพุทธเจาที่ตรงนั้นเอง 
ไมไดไปทําสมาธิที่ ไหน,  ไมไดไปทําวิปสสนาที่ไหน  ก็บรรลุมรรคผลที่ตรงนั้นเลย.  
อยางนี้มันเปนอยางไร  ลองคิดดู  ไมมีเวลาที่เกิดอาการที่วา  จะตองไปหาไมหาไลมาสะสม 
มาปลูกเรือน  มาอะไรทํานองนี้. 

 
แลวยังมีวิธีที่จะรูธรรมะที่จะหลุดพนมาก ๆ   วิธี  อยางที่กลาวไว  ในนิมิตตา -  

ยตนสูตรขอใหไปสนใจทําใหเขาใจจนสามารถทําใหมันเปนเรื่อง  ของปญญา  ของวิปสสนานี้ 
อยูเรื่อยไป,  โดยไมตองคํานึงถึงสมาธิหลับตาหรือสมาธิที่มากมายเกินความจําเปน  ก็ยัง 
ทําได,  ถาเราพิจารณาดวยความตั้งใจจริง,  จะใหมันมีแรงมาก  จนถึงขนาดมันเปน 
สมาธิอยูในตัวมันเอง.  เรื่องนี้ เคยพูดหลายแหงหลายหนหลายตัวอยางแลว  พอเราจะตั้งใจ 
จะทําการพิจารณา  คือคิด  สมาธิมันก็เกิดขึ้นเอง  โดยธรรมชาติและอัตโนมัติดวย,  นี่พอดี 
ไมมากไมนอย. 

 
เราเอาพวกที่เขาจัดไววา  เปน  วิปสสนาญาณิกะ  ดีกวา  คือพวกที่  เอาการ 

พิจารณานําหนาสมาธิ.  ถาทําเอา  สมาธินําหนาวิปสสนา  อยางนั้นเขาเรียกวา  สมถญาณิกะ 
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คือทําสมาธิมาก ๆ   มาก ๆ   หลายอยางหลายแบบ  จนเกิดสมาธิ  จึงคอยนอมไปสูวิปสสนา 
ทีหลัง,  มันก็ใชนิดเดียวนอกนั้นก็ เหลือ  เหลือใช   อยางนี้มันก็ได ,  คือวา  ทําสมาธิ 
ใหมากแลวลากวิปสสนาไปตาม  เรียกวาสมถญาณิกะ.  นี่จัดแบงกันทีหลังใหชื่อ 
ทีหลัง. 

 
ถาวาเปนวิปสสนาญาณิกะ  ก็คือ  เอาการคิดการพิจารณานําหนาเรื่อย 

ลงมือคิดพิจารณาเลย,สมาธิถูกลากมาเอง,  การเพงพิจารณามันลากสมาธิตามมาเอง 
แลวมันลากมาไดเทาที่จําเปนเทานั้น.  มันไมอาจที่จะลากมาใหมากเกินกวาที่จําเปน 
ได.  นี่คือแบบวิธีที่ลัดที่สุดของพวกที่ เปนฆราวาส.  หรือพวกสมัยนี้ที่จะทนไหว.  เขาก็ 
ถือกันวา  ทั้ ง  ๒  แบบนี้ ใชได ,  แมแตพวกพระ.  พวกพระจะเลือกเอาแบบไหนก็ได 
ผมแนะวา  อยาหามกันมากเกินไป,  แบกหามกันมากมายเกินไป  แลวก็ไม รูจะใช 
อะไร .  นี ่ค ือ เรา เร ียกว าพวกแบกกระไดก็ได ,  เที ่ยวแบกกระไดอยู เรื ่อย ;  แต 
ไม รูวาจะไปพาดขึ้นบานเรือนใครที่ ไหน,  ไม รูวาปราสาทอยูที่ ไหน  เที่ยวแบกกระไดอยู 
เรื่อย.  นี่พวกทําสมาธิลวน ๆ  เปนอยางนี้  ไมรูวาจะไปจดเขาที่จุดไหน  สําหรับการ 
พิจารณา. 

 
นี้อยากจะใชวิธีวิปสสนานําหนาลากสมาธิไป  คือวาพอเพงคิดเทาไร 

สมาธิจะเกิดขึ้นเทานั้น,เพงคิดใหแรงเขา  สมาธิก็เกิดขึ้นแรงเขา  ตามธรรมชาติ 
ธรรมดา,  เปนเหตุใหเขาเรียกวาปญญาวิมุตติ,  หลุดพนดวยอํานาจปญญา  คือทํา 
อยางนี้.  นี่มันมีผลเหมือนกัน  คือวาทําลายกิเลสเหมือนกัน,  เราก็เอาอยางนี้ดีกวา 
ที่เรียกวาทําอยางร่ํารวย  มีผลงานมาก  เพราะพวกที่บรรลุธรรมะตรงที่หนาที่นั่ง 
ของพระพุทธเจาชั่วไมกี่นาทีนั้น  ก็แบบนี้ทั้งนั้น.  มันเปนแบบความคิดพิจารณา 
หรือวิปสสนานําหนา;  แตวาถาเขาเปนคนมีนิสัย  มีอุปนิสัย  มีจิตลักษณะเหมาะสม 
ที่เขาอาจจะมีสมาธิมากมาย  เต็มท่ีก็ได.  เขาจึงไมตองการ  ถาบรรลุธรรมะเปน 
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ที่พอใจ  ไมมีความทุกขอะไรเสียแลว  ก็ไมมีใครสนใจที่จะไปหัดสมาธิกันทําไมอีก,  ทั้ง ๆ   
ที่คนนั้นถาไปหัดสมาธิ  แลวก็จะไดมากมายทีเดียว.  คนไดบรรลุธรรมะ  ชนิดที่ทําความ 
ดับทุกขได  จะสนใจที่จะไปหัดสมาธิทําไมอีก,  มันก็มีบานเรือนอยูพอสมควรแกอัตภาพ 
แลว  จะไปหาไม  หาอิฐ  หาปูน  อะไรมากองไวทําไมอีก  เปนอยางนี้เปนตน. 

 
แลวก็มีกรณีพิเศษ  คือวา  คนที่ไดบรรลุพระอรหันต  โดยไมไดไปทํา 

วิปสสนาที่ในปา  ที่ไหนบรรลุตรงหนาพระพุทธเจานั้น,  เขาแสดงอิทธิปาฏิหาริยได 
มีปฏิสัมภิทา  มีอะไรตาง ๆ  นี้ก็เปนได.เพราะวาจิตใจคนนั้นพิเศษมาแตเดิม  พอรู 
ธรรมะในสวนดับทุกขสิ ้นเชิง,  แลวก็รู เรื ่องอื ่นที ่เกี ่ยวของกัน ,แลวก็มีจิตใจที่ 
เปนสมาธิ  ขนาดแสดงฤทธิ์ไดโดยในตัวเองได  ไมตองไปฝกโดยเฉพาะ. 

 
เดี๋ยวนี้คนเรามันหมดปญญา  หมดทาเขา  ก็เลยควา  ควาไปตามเรื่อง,  

ควาไปตามเรื่อง  คือวา  ตามที่มีสอน  มีแนะ  มีสอน  อยูกันเปนแบบพิธีรีตอง  เปน 
ธรรมเนียมประเพณี  ฉะนั้นจึงเรียกวา  กระทอนกระแทน,  เหมือนที่ผมเรียกเมื่อตะกี้ 
มันกระทอนกระแทน,  กระทอนกระแทน.  เหมือนอยางวา  ในรายที่หาไม  หาปูน  หา 
เหล็ก  หาสัมภาระมาก ๆ  อยางนี้,  แลวมันกระทอนกระแทน  ก็ตรงที่วาไมมีความรูเลย 
วาจะใชไมอยางไหนสักกี่อัน ,  จะใชปูนสักเทาไร,  ใชอิฐสักเทาไร,  มันกระทอน  
กระแทนตรงที่  หาอันนั้นมากเกินไป,  หาอันนี้นอยเกินไป  บางอยางไมไดหาเลย  อยาง 
นี้เปนตน.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบรรลุธรรมะกันจริง ๆ  เดี๋ยวนี้มันกระทอน  
กระแทนแบบนี้. 

 
ความรูทางปริยัตินั้นก็กําลังขยายกันออกไป  ไมมีที่สิ้นสุด;  แมแตจะ 

ทําวิปสสนานี้  ก็ตองเรียกอภิธรรม,  อภิธรรมนั้นคือปริยัติอยางยิ่ง  ปริยัติแหงปริยัติ 
ทีเดียว;  เพราะอธิบายคํามันมากไป.  นี่ทําวิปสสนาก็ตองเรียนอภิธรรม  อยางนี้ 

 

www.buddhadasa.in.th

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



วิปสสนากรรมกร ๖๑

เปนตน.  แลวหลักสําหรับวิปสสนานั้น  เทาที่มีอยูในพระไตรปฎก  ก็เหลือเฟอ 
แสนจะเหลือเฟอ.  ที่แทตองการเพียงหลักในบางสูตรเทานั้นก็พอแลว,  ไมตองการ 
คําอธิบายทํานองปริยัติใหมากออกไป  เรื่องภพ :เรื่องภูมิ  เรื่องโลก  เรื่องสวนแยกของ 
ขันธ  ของธาตุ  อายตนะ  จนเปนวิทยาศาสตรหลับหูหลับตา  ตัวเองก็ไมเขาใจ  ไดแตทองได 
เทานั้นเอง. 

 
วิปสสนาแบบสวนโมกข. 

 
ทีนี้อยากจะพูดใหเขาเรื่องเสียที  ที่เปนปญหาเฉพาะสําหรับสมัยนี้  ที่จริงก็ 

เคยพูดมาคราวสองคราวแลว  ผมจําได  วาใชวิธีที่มันเหมาะสําหรับคนสมัยนี้,  แลวก็ย้ํา 
ย้ําเปนหลักเปนคําสําคัญวาพระเณรอยาเลวกวาชาวบาน  ยังจําไดหรือเปลา ?  
วาพระเณรอยาเลว  อยาเหลวไหลกวาชาวบาน,อยาอยากไดกวาชาวบาน;  หมายความ 
วา  เมื่อชาวบานตองทํางานเลี้ยงลูก  เลี้ยงเมีย  อยางชาวบานก็บรรลุธรรมะได 
ดังที่ปรากฏอยูในพระคัมภีรนั้น ๆ  มาเฝาพระพุทธเจา  แลวบรรลุธรรมะที่ตรงนั้นได  ทั้งที่ 
เปนฆราวาส.  และฆราวาสบางคนก็เปนพระโสดาบัน  สกิทาคามีอยูในบานเรือน  นับ 
จํานวนไมไหว.  เมื่อชาวบานที่ยังทํามาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย  เปนอยางนี้ได  แลวพระ 
เปนไมได  มันก็เร่ืองเหลวไหลสิ้นดี;ฉะนั้นอยาอวดดิบอวดดีใหมันมากไปนักเลย,  
เอาแตพอเหมือนที่ชาวบานเขาไดกัน  ก็ดีโขอยูแลว. 

 
นี่  จงเกิดความคิดที่ฉวยโอกาสเอาการงานเปนวิปสสนา  หรือวาเอา 

วิปสสนาในการงาน  มีวิปสสนาในการงาน  หรือวาทําการงานใหเปนวิปสสนาเสีย  นี้ตั้ง 
ชื่อเสียใหมเลยวา  วิปสสนากรรมกร,  วิปสสนาของเรา  วิปสสนาแบบกรรมกร.  ถาใคร 
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ถามเมื่อไรท่ีไหน  ก็ตอบวา  วิปสสนาสวนโมกขนี้คือวิปสสนาแบบกรรมกร,  ทําการงาน 
ใหเปนวิปสสนา  มีวิปสสนาในการงานนั้น  แตตองการงานอยางแบบของผม. 

 
แลว  หลักใหญ ๆ  ก็พูดอยูแลววา  ตองเปนความไมเห็นแกตัว,  ไมให 

ยกหูชูหาง  อยามีความเห็นแกตัว  ไมวาอะไรมาชวยกําราบอันนี้ได  อันนั้นใชได 
หมด.  ทีนี้การงานความเหน็ดเหนื่อย  ความเสียสละนี่เปนพื้นฐาน;  ถายังไมยอม 
เสียสละแลวมันยังเลวเกินไป  มันเปนเรือโกลนที่ใชไมได,  แมแตจะเปนเรือโกลน  คือ 
โกลนมาไมดี. 

 
ฉะนั้นอยางนอยตองมีการแสดงความไมเห็นแกตัว  หรือความเสียสละ 

ความเห็นแกตัว  ในระดับท่ีเพียงพอ  ใหดูกอน  เปนขอแรก,  แลวจึงขยับขยายใหมันยิ่ง 
ขึ้นไป  โดยแนวนั้น  โดยไมตองเปลี่ยนเรื่องใหมันหลายเรื่อง.  เมื่อถือเอาการงานเปน 
วิปสสนา  แลวก็ใหมันเปนวิปสสนาเรื่อยไป  จากการงานนั้น. 

 
เราตองการใหทํางานชนิดที่เปนการเสียสละจริง ๆ,  ฉะนั้นจึงบัญญัติ 

ไวชัดวา  ตองไมหวังอะไรตอบแทน,  อยาหวังจะไดอะไรตอบแทน,  อยาหวังจะได 
คําขอบใจ,  แมแตคําวา  ขอบใจ  ก็อยาหวังจะได,  ความเอาอกเอาใจ  พะเนาพนออะไร 
บางอยาง  ก็อยาหวังจะได,  แลวเวลาเจ็บไข,  ถาสําหรับผมนี้เปนเจาของงาน  จะมีการ 
ตอบแทนอะไรบาง  ก็ขอใหคิดวา  มันเปนหนาที่ตามวินัย  ที่เพื่อนสหธรรมมิกดวยกัน 
จะตองชวยเหลือคนเจ็บไข  แตไมใชธรรมะ.  ฉะนั้นใหคงถืออยูไปตามเดิมวา  พวกที่ 
เหน็ดเหนื่อยนั้น  ไมไดรับอะไรตอบแทน  แมแตสิ่งของ,  แมแตขอบใจ  แมแตการ 
เอาอกเอาใจ  การเอาใจใสอยาหวังเลย.  ใหมันเปนการกระทําเพื่อขูดเกลาความ 
เห็นแกตัว  ไปโดยสวนเดียว,  ทํางานเพื่องาน  ทําหนาที่เพ่ือหนาที่  ตามหลักจริย -  
ธรรมสากลไปทาเดียว,  แตผมเรียกวา  ทํางานดวยจิตวาง  ไปทาเดียว. 

 

www.buddhadasa.in.th

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



วิปสสนากรรมกร ๖๓

ทีนี้พู ดถึ งงานที่ ทํ า   ไม ใชต องเปนงานแกะสลัก   หรือวาดเขียน   เหมือน 
กับพระคุมดีคุมรายองคนั้ นพูด .  งานอะไรก็ ได ,  งานอะไรก็ ได   ทั้ งนั้น   นี่มัน เปน 
หลักตายตัว .  งานอะไรก็ ได   ขนทราย   ขนดิน   ขนหิน   ทํ าอะไรก็ ได   ใช ไดทั้ งนั้ น ,  
แลวมีหลักวา  เอาเหงื่อลางกิ เลสก็แลวกัน .  พอผมพูดประโยคนี้   โปรเฟสเซอรฝ ร่ัง 
ชูมือสูง  เตนเรา ๆ  ไม เขาใจ.  ขอใหทําชนิดที่   เอาเหงื่อลางกิ เลสก็แลวกัน ,  หมาย 
ความวาเอาความไมเห็นแกตัวนี่,  ลางความเห็นแกตัวก็แลวกัน,  ไมใชตองเปนงาน 
นั ้นงานนี ้,  แต ท ีนี ้เมื ่อต องทํางานแล ว   ควรจะทํางานที ่ถน ัด ,  ต องทํางานที ่ถน ัด 
ดีกวาทํางานที่ ไมถนัดนี้   เพราะทําไดดีกวา,  มันไม เหนื่อยเปลามันยังไดผลดีกวา.  
แลวงานที่ถนัดนี้   มันขยับขยายได   แตวาเปนไปในทางที่จะเปนประโยชนแกพระศาสนา 
มากที่สุดก็แลวกัน  มันอาจจะทําอยางอื่นก็ได   แต เราจะเนนมันมา  ปรับปรุงมันมา  โยง 
มันมา  ในลักษณะที่จะเปนประโยชนแกศาสนา  ไดมากที่สุดก็แลวกัน. 

 
ทีนี้คนอยางเรายังไมมีปญญาทําอยางอื่น  จึงคิดวา  การแสดงภาพเขียน 

หรือภาพสลักนี้   ดีที่สุดสําหรับเราเวลานี้ ,  ใชคําวา  "เวลานี้ "  ชวยจําไวดวยเวลาอื่น 
ไม รับรอง.  เวลานี้ในสภาพที่ เหมาะสมที่สุดนี้  งานนี้จะชวยเผยแผสิ่งที่ควรเผยแผ,  
ไดผลมากเกินคาของเหงื่อที่เสียไป  เพราะวางานนี้จะมีประโยชน  ทั้งในทางธรรมะ 
ในทางประวัติ   ในทางโบราณคดี   ในทางศิลป   กระทั่ งในทางวัฒนธรรมของคน 
ไทย  เพราะทําให รูอะไรทุกอยางในแงเหลานี้ .  วัฒนธรรมไทยงอกงามออกมาจากวัฒนธรรม 
อินเดียอยางไร  ถาคนมีหูตาฉลาด  จะดูไดจากภาพหินสลักเหลานี้   :  ดูในแงศิลปก็ได ,  
ถาดูในแงของพุทธประวัติ   ก็เห็นไดไมนอยกวา  ที่มีอยูกอนแลวในประเทศไทย.  เพราะ 
อยางนี้ยังไมมีในประเทศไทย  มันเพิ่มสวนที่แปลกเขามา. 
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ดูในแงธรรมะ  ก็ เรื่องความวางนี้ดู ไดดีกวา ,  เพราะเขาไมแสดงรูป 
พระพุทธเจา  คงทิ้งไวเปนความวาง,  โดยหลักวา  พระพุทธเจาที่แทจริง  ไมใชสิ่งที่ 
แสดงไดดวยรูป,  ดวยสิ่งที่มีรูป  นี่อยางนี้เปนไปในฝายธรรมะนะ. 

 
ทีนี ้ประว ัต ิ  นั ่นประว ัต ินี ่  ที ่เป น เรื ่องราว   ไม ม ีในหน ังส ือพ ุทธประว ัติ 

ที่อาน  นี่ดูซิ  มาเพิ่มเขาอีกในสวนที่ เปนพุทธประวัติ  แลวในทางโบราณคดี  ทาง 
อะไรตาง ๆ  ซึ่งเราพิจารณาแลวเห็นวามีประโยชนมาก  จึงปรับปรุงใหเหงื่อน้ันเสียไป 
ในลักษณะอยางนี้ ,  นี่ เรียกวา  ยิงที เดียวไดนกหลายตัว  ทําการงานเอาเหงื่อลางกิ เลส,  
แลวผลของเหงื่อน้ันเปนประโยชนแก เพื่ อนมนุษยดวย,  ไม ใชใหแกตัวเองอยางเดียว.  
ฉะนั ้น เราถ ือเอาทั ้งประโยชน ตนและประโยชน ท าน ;  และเมื ่อใช ว ิธ ีนี ้  ผมวา 
เหมาะที่สุดแกโลก  แกมนุษยในยุคปรมาณู   ยิ่งกวาจะนั่งหลับหูหลับตาตลอด  ๒๔  ชั่วโมง,  
ไปน่ังหลับหูหลับตา  แตกลางคืนก็พอแลว.  นี่กลางวันใชวิธี เอาเหงื่อลางกิเลสนี้   ก็ถมไป 
แลวมันลึกซึ้งกวา  มีประโยชนกวางขวางกวา. 

 
  ฉะนั้นอยาไดคิดวา  จะหัดเขียนหัดแกะ  หัดทํา  นี่เพ่ือจะไปเปนอาชีพ 

ขางหนา,  อยางนั้นมันทําลายตัวเอง  ใหตกต่ําลงไป  แลวเหงื่อน้ันจะไมลางกิ เลส,  เวน 
ไว เสียแตวาทําเพื่ อไม ใหหวังอะไรตอบแทน ,  หวังแตจะใหผูอื่นไดตะพึด .  นี่ เรียกวา 
เหมือนกับตายแลว  เรานี้ตายแลว;  ฉะนั้นคํากลอนบทนั้น  ยังคงใชไดอยู เสมอ   :  
ทํางานดวยจิตวาง  ยกผลงานใหความวาง  กินอาหารดวยความวาง  ตายแลวตั้งแตทีแรก,  
เปนคนตาย  อยามี  หู  หัว  หาง  สําหรับไวยกกันอีก,  นี่เรียกวา  คนตาย. 

 
ทีนี้ปญหามันที่อยูวา  หัวหางนี้มันมีสลอนไป  ยกกันสลอนไป  มีปญหา 

เทานี้,  ไมมีทางอื่นที่จะกําราบมัน  นอกจากวา  มีหลักที่จะทําลายความเห็นแกตัว 
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โดยทําตนใหเปนคนต่ํา,  ทําตนใหเปนคนแพ  แพเปนพระ  ชนะเปนมาร  นี้ดีที่สุด.  
ยกหูชูหางเมื่อไรเปนมารเมื่อนั้น,  แพเมื่อไรเปนพระเมื่อนั้น. 

 
นี่เห็นไดแลววา  มันเกินไป  เกินกวาพระคุมดีคุมรายชนิดนี้จะเขาใจอุดมคติ 

ของเราได,  มันก็ไมมีปญหาอะไรที่จะตองพูดกับแก  ก็เลยไมไดพูดอะไรสักคําเดียว  กับพระ  
๒ - ๓  องคนี้;  เพราะมันไมมีประโยชนอะไรจะพูด.  แตถาคุณยังอยากจะพูด  ก็อยาพูด 
อะไรใหมากนัก.  เวนแตวาเราสมัครเปนกรรมกรมีวิปสสนาในการงาน  ปรับปรุงการ 
งานใหเปนวิปสสนา. 

 
คําวา  กัมมัฏฐาน  ก็แปลวา  การงาน.  กัมมัฏฐาน  แปลวา  การงาน 

เพราะฉะนั้นการงานก็เปนกัมมัฏฐานไดดวย,  ถาวาการงานนั้นไมเพ่ิมความเห็น 
แกตัว.   

 
นี่ระวัง ๆ ๆ  อยาใหการงานอะไร  เพิ่มความเห็นแกตัว,  เพิ่มความหวังที่จะ 

ไดนั่นไดนี่.  ยอมเปนผูสิ้นเนื้อประดาตัวอยูตลอดเวลา  ใหเหมือนกับตายแลว,  
เสร็จแลวอยูตลอดเวลา  ยิ่งดี,  เปนหลักงาย ๆ ที่ถือปฏิบัติไดวา  หูหางมันจะไมชูขึ้นมาได. 

 
นี่รวมความแลว  ผมมองเห็นไปแตในลักษณะอยางนี้วาวิธีนี้เทานั้นที่ 

ประหยัดที่สุด,  ประหยัดอะไรที่สุดแลวก็รวดเร็วที่สุดแลวก็งายดายที่สุด,  แลวก็ 
จะไมใหพระนี้เลวกวาชาวบาน  เหมือนที่พูดแลวโดยวิธีนี้.  ฉะนั้นจึงถือวา  วิธีนี้ 
คงจะเหมาะแลวสําหรับมนุษยในยุคปรมาณูนี้  ภิกษุสามเณรในยุคปรมาณูนี้ใชไฟฉาย 
โก ๆ  แทนที่จะใชโคมผาใสจอกนํ้ามันเนย  มันเปลี่ยนไปเทาไร,  ฉะนั้นการงานมันก็ 
ตองเปลี่ยนบางซิ.  ที่อยูเปนอยางไร  มันก็ผิดไปกับครั้งพุทธกาล,  ในกุฏิมีอะไร  มีตํารา 
ทวมหูทวมหัวสารพัดอยาง,มีเครื่องใชบางอยางซึ่งไมใชของพระ  มันก็เรียกวาผิด 
ไปมากแลว  สําหรับมนุษยในยุคปรมาณู,  แลวไปดูกุฏิ  กุฏิอะไรของพระเถระเจาใหญนายโต 
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มีอะไรผิดไปจากครั้งพุทธกาลมากไปกวาพวกเราที่นี่อีก.  เรื่องมันไปกันใหญแลว  เปน 
ยุคจรวดดาวเทียมไปดวยเหมือนกัน;  เพราะวาผูปฏิบัติที่จะทําลายกิเลสในจิตใจ  นาปรับ 
ปรุงใหมันทันกันกับยุคที่มันพรวดพราดแบบนี้. 

 
ฉะนั้นจึงปรับปรุงในทางเอาการงานเปนวิปสสนา,    มีวิปสสนาใน 

การงาน,  เอาเหงื่อลางกิเลส.  มีหลักสั้น ๆ  ๓  แบบ,  วิปสสนาญาณิกะ  แมแต 
จะหลุดพนตามแบบปญญาวิมุตติลวน ๆ  ก็ยังดี,  อยาไปหวังใหมากกวานั้น  แลวอันนี้ 
มันเหมาะสําหรับยุคดาวเทียม  มีปญญาเพียงพอที่จะตัดกิเลสอยูทุกวันก็พอแลวการไปนั่ง 
หลับตาตามโคนตนไมนั้น  มันก็ทําตามโอกาสเถอะ,  อยาไปมัวเมา  แตอยางนั้นอยางเดียว 
เหมือนกับพระที่วา  แกไมเขาใจคํานี้  เราสนใจมาตั้ง  ๔๐  ป  แลวเรื่องในคํานี้  คําคํานี้ 
กอนแกเกิดฉะนั้นเรื่องนี้จึงไมมีทางที่จะพูดกันรูเรื่อง. 

 
การเปนอยูแบบวิปสสนากรรมกร. 

 
วันนี้เราถือโอกาสตั้งชื่อการเปนอยูแบบนี้  วาวิปสสนากรรมกร  คุณ 

เห็นแลวนี่วาคนที่มาที่นี่ โดยมากเขาถามวา  ที่นี่ทําวิปสสนาไหม ?  ก็บอกเขาเลยวา 
วิปสสนากรรมกร  เขาใจไมเขาใจก็ตามใจเขา,เขาไมมีเวลาที่จะฟงคําอธิบาย. 

 
เอาเหงื่อลางกิเลส  ไมเอาเปรียบขาวสุก  ไมเอาเปรียบขาวสุกของชาวบาน 

ถาทําเน ิบ  ๆ   นาบ  ๆเหย ียบขี ้ไก ไม ฝ อ   ตลอดชาต ิก ็ไม เห ็นได อะไรขึ ้นมา ,  ตอง 
ทําจริงและรุนแรง  ทุกอยางทั้งทางกาย  ทั้งทางจิต  ทางสติปญญา  มันจึงจะทันกัน 
หรือสมกันกับโลกในยุคดาวเทียมนี้.  ขอแตวาเปนไปในทางถูกตองก็แลวกัน,  เปน 
ไปในทางทําลายความเห็นแกตัว  มีเทานั้น  มีขอเดียวเทานั้น.   
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ควบคุมทุกอยาง  ใหเปนไปแตในทางทําลายความเห็นแกตัว   นับตั้ง 
แตจะกินอาหาร  จะอาบน้ําจะไปถาน  ทุกอยางแหละ.  ระมัดระวังตัวใหดี  ใหเปนการ 
ทําลายความเห็นแกตัว,  เขาสวมแท ๆ  มันก็มีคนเห็นแกตัวแลว,  แลวไมตองแกตัว.  
พระเณรทั้งนั้นที่ใชสวม  ไมมีใครมาชวย,  เขาสวมใหเลอะเทอะแลวมันก็มีแตความ 
เห็นแกตัวเขาแลว  นี่เปนตัวอยางนะ.  แลวอยางอื่น ๆ  เชนวา  ไมมีความเปนระเบียบ 
เรียบรอย  หรือมันไมมีประโยชน  หรืออะไร  นี้ทางหนึ่ง. 

 
แลวอีกทางหนึ่ง  ทําลายประโยชนใหหมดเปลืองไป  โดยไมจําเปน  นี้ก็ 

เปนเรื่องความเห็นแกตัว.ทางหนึ่งไมสรางประโยชนอะไรขึ้นมา  ก็เปนความเห็น 
แกตัว,  ทางหนึ่งมันทําลายประโยชนของผูอื่น  ที่เขาสรางสวรรคขึ้นหามาไว  นี้ก็เปน 
ความเห็นแกตัว,  จับจายใชสอยบางสิ่งบางอยาง  ในลักษณะที่จะยกหูชูหางของตัว 
โดยไมประหยัดสิ่งเหลานั้น  นี่ก็เปนเรื่องความเห็นแกตัว. 

 
ขอใหวัดทั ้งวัดนี ้เปนลักษณะ  เปนนิมิต  เปนเครื ่องหมายที ่จะวัดวา 

มีความเห็นแกตัว  หรือไมเห็นแกตัว,  แลวใหรูไววา  เรามีหลักใหญ ๆ  วา  จะสราง 
วัดนี้ใหพูดได,  ใหกอนหินพูดได  ใหตนไมพูดไดใหอะไร ๆ  มันพูดได,  คือวาใหมัน 
แสดงอะไรที่จับใจผูเห็น  และเกิดความรูสึกในขอน้ี  เปนความเงียบความสงบ  ความหยุด 
ความวาง  อะไรก็แลวแต. 

 
ฉะนั้นถามีทุก ๆ  อยาง  ที่สอลักษณะอยางนั้น  อยาใหมีสกปรกรกรุงรัง 

หรือเกิดความคิดไปทางอื่น,ที่เราใหตนไมพูดได  ใหกอนหินพูดได  มีความมุง 
หมายอยางนี้.  ฉะนั้นจะวางกอนหินสักกอน  ก็วางใหมันเกิดความหมาย  ถาโงเกินไป 
มันก็เปนบาปของคนนั้น,  ไมใชบาปของเรา.  เราวางไวในลักษณะที่มันจะมีความ 
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หมาย ,  แลวเขาไมรูความหมาย   นั้นมันไม ใชบาปของเรา .  นั้นมันบาปของคนที่ 
มานั้นเอง. 

 
เดี๋ ยวนี้ คนสวนมากก็ ไม ไดประโยชนถึ งขนาดนี้   เห็น  ๆ  อยู แลวพันคนจะ 

ไดสักคนหนึ่งเทานั้น,  ที่จะรูสึกเกิดประทับใจจากสิ่งตาง ๆ   ที่แสดงอยู   แลวรูสึกวา  ความ 
หยุดความไมยึดมั่นนี้มันดี ,  ไมคอยมีใครรู.ไมใชวากอนหินจะมีจิต  มีวิญญาณ   ที่จะ 
คิดนึกรูสึกอะไรได ,  แตวาลักษณะบางอยางที่ เราอาจจะถือเอาประโยชนได   แลวมัน 
ก็เปนประโยชน. 

 
ในอรรถกถา  มีภิกษุองคหนึ่ งบรรลุพระอรหันต   เพียงแตสักวาเห็นดอกมะลิ 

ปารวงลงมาจากตนเทานั้น.  ดอกมะลิปาไมใชมีชีวิตจิตใจ,  รวงตามธรรมดาธรรมชาติ 
ของมัน  แตพระองคนั้นมองไปแงที่มีความหมายไปในทางไมเที่ยง,  ไมมีความหวังอะไร 
เลยในสิ่งเหลานี้   ในสิ่งที่ เอร็ดอรอยสวยงามอะไรนี้.  ฉะน้ันจึงเปนพระอรหันตได  โดย 
เห็นสิ่งที่มันทําอะไรไปตามธรรมชาติของมัน  ไมมีจิตมีใจอะไร. 

 
นี้ เรามันไม เปนอยางนั้ น ,  พอมีอะไรหลนมีอะไร  มันก็ ไม รูสึก   เพราะวา 

ใจเรามันเตลิดเปดเปงไปทางไหนเสียแลว,  ไมมี โอกาสที่จะเห็นดอกไมปารวง  แลวเปน 
พระอรหันตไดเสียแลว.  เพราะวาใจของเรากระดาง  และเตลิดเปดเปงไปไกลแลว,  จึง 
เหมาะแลวที่จะเอาเหงื่อลางกิเลส  เพราะมันมีแตความกระดางมากเสียแลว  ไมละเอียด 
ละมุนละไมเหมือนตัวอยางนั้น. 

 
แตวาโดยทั่วไปนี้ ใหมองดู   มันเงียบ  มันหยุด  ตนไมนี้มันกินอาหารอยางนี้ ,  

มันกินอยางไมยึดมั่นถือมั่น .  เรามันกินอาหารอยางยึดมั่นถือมั่น ;  วันนี้มีอยางนี้   มี 
แกงมีกับอยางนี้,  ถึงปากไมพูด  ก็นึกอยูในใจ  วานี้อรอย  อยากจะไดอีก  มีแตกินอยางนี้ 
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ทั้งนั้น.  ไม เหมือนตนไม   มันดูดซึมไปตามธรรมชาติตามระเบียบ  สม่ําเสมอ,  ไมมีตัวกู  -  
ของกูเหมือนคน. 

 
ถาใครดูในแงดังกลาวนี้ออก  ก็แปลวา  คนนั้นไดฟงตนไมพูด  ไดยินตน 

ไม พ ูด ,  นี ้เป นต ัวอย างเท านั ้น ,  ย ังม ีอ ีกมากมาย   เกี ่ยวก ับต นไม ก ็ด ี  ก อนห ินก ็ดี 
มีอยูมากมาย,  ฉะนั้นใหดู ๆ  ไว. 

 
เรามีหนาที่มากกวาตนไม   เรามีอะไรมากกวาตนไม ,  เราตองระมัดระวังกวา 

ตองใชเวลาใหมีคากวา.  ใชคําวา  ตอง  นี้ ไมถูก  แตมันก็ตองใชคํานี้ ,  เพราะมันกระดาง 
เกินไปนัก   เรียกวามันควร"ควรกระทํา "  ใหมากกวาตนไม   ดีกวาตนไม .  อยู ในปา 
ก็ไม เห็นปา  ถาไมมีสติปญญา ,  ไปน่ังโคนตนไมก็ไม ไดยินตนไมพูด .  ฉะนั้นสราง 
สติปญญาใหเพียงพอ  อยูตรงนี้ก็จะไดยินตนไมพูด,  หรือวาได เห็นอะไรเห็นตนไมแสดง 
ธรรม. 

 
ถาทําดวยความยึดมั่นในรูปในแบบ  ใหมันฝงตัวเขาไปในตนไม   ขุดโพลง 

เขาไปอยูมันก็ไมรู,  ก็ไมรูจักตนไม  ไมรูจักประโยชนที่จะไดจากตนไม. 
 
โคนไมหรือวาที่สงัดอื่น ๆ  ที่ เขารวมเรียกกันวาที่สงัดนี้   หมายถึงสิ่ งแวด -  

ลอมจิตใจ  ไปในทางหยุดไปในทางวาง  ไปทางสงบสงัด .  แตเดี ๋ยวนี ้เมื ่อเราอยู 
ในปาเสียเองแลว  ก็ควรจะได รับประโยชนอันนี้.  อยาเปนเหมือนกับวามันไม รูสึกเสีย 
อีก  นี่ เรียกวาอยูในปาก็ไมเห็นปา  ฉะนั้นจงอยูในปาเห็นลักษณะเห็นธรรมชาติ  เห็น 
ความจริงอะไรเกี่ยวกับปา  ก็เรียกวาอยูในปาแลวก็เห็นปา,  นี้ก็ทําไปตามโอกาส. 

 
สวนแรงงานยังเหลือ  ก็ใชไปในทาง  ทําบทเรียนที่ไมเห็นแกตัว  นี่ 

แรงงานที่เหลือจะไปทิ้งเสียท่ีไหน ?  คาขาวสุกของชาวบานจะเอาไปทิ้งเสียท่ีไหน ?  ถาเรา 
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มีเวลาเหลือพอที่จะใชมัน  ก็ใชมันไปในทางที่ เปนประโยชนของโลกเปนสวนรวม 
เวลาวันละ  ๒ - ๓  ชั่วโมงก็ตามนี้  ทําสิ่งที่มันเปนประโยชนแกโลกเปนสวนรวม. 

 
การทํางานก็เพื่อประโยชนที่พอเหมาะพอดี. 

 
อยากจะยืนยันวา  การเขียนภาพ  การสลักภาพนั้น  ไมใชการเขียนใหม 

ไม ใชสลักภาพ   ของพระบ า  ๆ   บอ  ๆ   องคที่ วานี้   ที่ ใชชื่ อวาธรรมกาโม .  อยาเห็น 
เปนเพียงเรื่องเขียนภาพ  หรือสลักภาพ  ใหเปนเรื่องที่วาเสียสละเพื่อประโยชนแก 
เพ่ื อนมนุษย   อะไรก็ ได ,  อะไรถนัดก็ทํ าอันนั้ นก็ แล วกัน ,  อะไรมีค าสู งกวา   เรา 
เลือกเอาอันนั้น ,  อะไรที่ เปนประโยชน โดยเร็ว  เราเลือกเอาอันนั้นอีก.  ผมจึงบอกวา 
จะเปนงานทําใหมีสิ่งที่ในประเทศไทยยังไมมี  เพ่ือใหพุทธบริษัทไดเห็นสิ่งเหลานี้ 
ก็มีเทานั้นเอง,  ไมไดหวังอะไรมากไปกวานั้น. 

 
ลําพั งผมคนเดียวจะทําอะไรได ,  หลาย ๆ  คนก็ชวยกันทํา  เปนการใชแรง 

งานสวนเหลือของรางกาย  ใหหมดไป.  แตแลวอยาลืมวา  ในขณะนี้ในเวลาอยางนั้นแหละ 
มีวิปสสนา  ที่ตองระวังใหดี  คือระวังหู  ระวังหาง  ใหดี ,  อยาใหยกขึ้นมาเพราะ 
เหตุนี้ .  มีวิปสสนาอยูที่ เหงื่อไหลนั้นดวย   แลวสําคัญเสียดวยดีกวาที่ ไปนั่ งตากลม 
เย็น ๆ ที่ โคนไม   มักจะเคลิ้มไปในทางอื่น,  ไมแนนอนวา  มันขูดเกลาความเห็นแกตัวดวยซ้ํา 
ไป .  เดี๋ยวไปหลงใหลในทางความสงบเพลิดเพลิน ,  แลวนอนหลับแบบหน่ึงไปเสีย ,  
ก ็ไม ได อะไรหร ือจะทํ าสมาธ ิ  กระทั ่ง เก ิดฌ านเก ิดสมาบ ัต ิ  แล วม ันก ็จะ เหล ือ ใช 
ไมไดเปนประโยชน.  ฉะนั้นเอาสมาธิเทาที่จําเปนแกการงานของเรา. 

 
ยกตัวอยาง  เหมือนวาเรามี เครื่องสีขาวเล็ก ๆ  เทานี้   ซึ่ งมันตองการแรงฉุด 

สัก  ๑๐  แรงมาแลวเราไปซื้อเครื่องทําแรงมามามาก  นี้จะบาหรือจะดี  คิดดูเทานี้  ซื้อ 
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เครื่องทําแรงมามา  ๑๒  แรง,  ที่ตองการเพียง  ๑๐  แรงมา  มันจะบาหรือจะดี,  จึงวาทําให 
มันพอเหมาะพอดี  ใหมันไปของมันโดยธรรมชาติ  แลวมันก็พอเหมาะพอดี,  แลวมีโอกาส 
ที่จะได รับผลสูงสุดเต็มท่ี   แลวก็เร็ว,  กวาจะหาเงินไปซื้อเครื่องทําแรงมามาได   มันก็ 
แยนะ,  พอไดมาแลวก็ไมมีประโยชนอะไร,  ประโยชนจริง ๆ  มันอยูตรงที่มันสีขาวนั้น 
ใหได. 

 
ฉะนั้นเมื่อเราทําลายตัวกู - ของกู  นี้ใหได  แมดวยความรูเทานี้  แม 

แตดวยสมาธิเทานี้แมดวยอะไรเทานี้  ทําไปใหได  นั่นแหละดี. 
 
นี่เพราะเหตุที่ชาวบานเขามีสมาธิพอดี  มีปญญาพอดี  เขาจึงสามารถ 

บรรลุธรรมะได  ในเพศฆราวาส  เปนพระโสดาบัน  พระสกิทาคามีได,  หรือวา  พอ 
ไปเฝาพระพุทธเจาเดี๋ยวใจ  เปนพระอรหันตได   เพราะมันมีแรงงานพอดี   มันไม เหมือน 
กับคนบา  ๆ   บอ  ๆ   มันมีอะไรแงนี้   แงนั้น   ลวนแต เฟอ .เดี๋ยวนี้ ระวังใหดี   กําลังจะ 
เฟอเร่ืองวิชาความรู  ซึ่งไมจําเปนแลว,  แลวเหอตามพวกคนสมัยใหม   รูนั่นรูนี่   รูโนน 
มากไปแลว.  ไปรษณียที่มาผานผมนี้  รูสึกวาเดี๋ยวนี้กําลังจะมีเฟออะไรบางอยาง  ในทาง 
หนังสือหนังหา,  นั่นแหละเปนเรื่องทําลายตัว  โดยที่ตัวคิดวาจะสงเสริมตัว,  แตเปน 
เรื่องทําลายตัว  โดยไมไดรูสึกตัว. 

 
เอาละสรุปความที   วาเราเรียกระบบของเรา  หรืออุดมคติของเราวา 

วิปสสนากรรมกร ;  แต ไม ใชกรรมกรเหมือนคนอื่น   กรรมกรที่ความวางเลี้ยงไว 
กรรมกรของความวาง  เรียกรองเอาอะไรไมได,เรียกรองเอาอะไรมาเปนตัวกู - ของกู 
ไมได  เปนของความวางทั้งหมด  แลวอยางนอยก็จะมีความเบาสบาย  ไมแพลูกสุนัข,  
ลูกสุนัขที่กําลังเลนมันไมมีเปนตัวกู - ของกูมันสบาย. 
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ปญหาตาง ๆ  เกิดจากตัวกู - ของกู. 
 
เรานึกคิดมากไป  มีอะไรเปนตัวกู - ของกู  สะสมไว  ก็เลยทุกขทนหมน 

หมองวิตกกังวล   หนาเศราตัวกู - ของกู  ทรมาน ,  แลวไปโทษวาโชคราย   โทษ 
พระเจา  โทษผี  โทษสาง  ไมเขาใจ.  ตัวกู - ของกูนั่นเอง  มันทําใหเคราะหราย  เกิด 
เอ็กซิ เดนทมือหักแขนหักอะไร,  ไม ใชผีสางเทวดาอะไรที่ ไหน   ไม ใช เคราะหราย 
อะไรท่ีไหน.  ตัวกู - ของกู  มันทําใหใจมืดมนท  สะเพรา  อึดอัด  ขัดใจ,  สิ่งที่งาย ๆ  
แท ๆกลายเปนอันตรายได,  เดินขึ้นบันได  ตกลงมาได.  เครื่องใชไมสอยที่ใชอยู เปน 
ประจําวัน  กลายเปนอันตรายขึ้นมาได;  เพราะวาคนนี้  ในเวลานั้น  กําลังอึดอัดอยูดวย 
ตัวกู - ของกู,  ไมไดมาจากผีสางเทวดาโชครายอะไรที่ไหน. 

 
ฉะนั้นเรากลับมีปญหาเพิ่มมากกวา  สัตวเดรัจฉานเหลานี้  เพราะตัวกู  

- ของกู  มันแสดงหลายแบบนัก;  สัตวเมื่อหิวก็ไมโกรธนะ  บางเวลาไมไดกินอาหาร 
สักมื้อ  ก็ไมเห็นมีเร่ืองอะไรเกิดขึ้น.  ผมแกลงลองดูแลว  บางเวลาไมใหกินเลย  มันก็ 
อยูอยางนั้น,  เปนอยูอยางนั้น,  ใหกิน  ๒  มื้อมาก ๆก็อยางนั้น.  นี้ถาคนเราไมใหกิน 
อาหารสักมื้อ  ดูมันจะอึดอัดมาก  ดูมันจะเดือดพลานมากทีเดียว,  สุนัขมันไมไดนึกอะไร 
นัก,  มันไมหิวถึงกับรอง  เพราะการไมไดกินอาหารมื้อหนึ่ง.  บางทีมันตามผมขึ้น 
ไปอยูบนภูเขา  ไมไดกินขาวมื้อหนึ่งมันก็เปนอยางนั้น.  บางทีลงมาหาอะไรกินได 
ก็ดีไป,  บางทีหาอะไรกินไมไดก็เลิกไป,  มันก็ไมรูไมชี้ได  นี่เรื่องความยึดมั่นถือมั่น 
เปนตัวกู  ตองอยางนี ้ ๆ,  เปนของกูตองอยางนี ้,  นี ้ระวังมันจะมากขึ้น ๆ  มาก 
ขึ้น ๆ  มันจะไมนอยลง. 

 
คน ๆ  หนึ่งถาม  เลี้ยงสุนัขนี้ไวทําไม ?  เขาเพิ่งมาใหม ๆ  บอกวาเลี้ยงไว 

เปนอาจารย,  บอกอยางนี้  เลี้ยงหมาไวเปนอาจารย  ก็เลยทําหนาไมดี.  เขาถามวาเปน 
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อาจารยอยางไร,  อาจารยอยางไร ?  อธิบายใหฟงวา  ความรูที่ไดมาสอนคุณ  ไดมาจาก 
หมาหลายอยาง  คืออยางนั้น ๆ  อยางนั้น ๆ;  เรื่องไมมีตัวกู  ไมมีของกู  ก็เลยเงียบไป.  
เลี้ยงหมาเปนอาจารย;  แตมันอยูที่วิธีเลี้ยง  หรือวาวิธีที่ เกี่ยวของกับหมา  มันจึงเปน 
อาจารยได,  ไมใชเลี้ยงเฉย ๆ  มันจึงเปนอาจารยได,  แลวสวนใหญไมไดสนใจกับมันดวย 
ไมไดมองดูมันในแงลึกดวย.  ฝร่ังเขาไมชอบหมา  เขารําคาญหมา  เขากลัว  เขากลัวโรค 
กลัวอะไร,  ฉะนั้นพวกฝรั่งมีปญหาวา  หากวาหมาเขาใกลก็กลัวแลว  กลัวจะติดโรคจาก 
หมา.  เรามีความตานทานสูงกวา  ในรางกายเรา  ไมติดโรคอะไรที่หมามี.  แตก็ไมใช 
วาเราจะไปนั่นกับมันเกินไป  เราก็ระวังเหมือนกัน,  เพราะมันมีอะไรมากเกินกวาที่ เราจะ 
เปนได  มันก็มี .  แตแลวมันมีจริงอยูอยางหนึ่ง  นี่จริงที่สุด;  ถาเราขี้ เกียจแลว  หมา 
ก็ผอมคือไมเอาใจใสหมา.  ถาเราเอาใจใสหมา  เราตองทําลายความเห็นแกตัวมาก,  
บางคืนแทบจะไมไดนอนตามตองการ  ตองคอยดูมันเปนอยางไร,  มันไมสบาย  กลางค่ํา 
กลางคืน  ตองดูมัน. 

 
ทุกอยางใชเปนเครื่องเรียน  หรือเปนบทเรียน  สําหรับศึกษาความไม 

เห็นแกตัว  ไดทั้งนั้น;  แมแตการเลี้ยงหมา  หรือการปลูกตนไม  หรือการกระทําอะไร.  
ถารูจักทํา  มันก็เปนไปในทางทําลายความเห็นแกตัว,  ถาไมรูจักทํา  มันก็ไปทาง 
เพ่ิมความเห็นแกตัว. 

 
ทุกอยางเปนบทเรียนสําหรับฝกทําลายความเห็นแกตัว. 

 
ฉะนั ้นสิ ่งทุกสิ ่งม ี  ๒  ความหมายเสมอ ;  แมแตเนื ้อต ัวของเราเอง 

ก็มี  ๒  ความหมายเสมอ.  นี้คนมีปญญาก็รูจักเลือกเอาซิ,  คนมีปญญารูจักเลือกเอา,  
รูจักเลือกเอาประโยชนที่สูงกวาไวเสมอ  ก็แลวกัน.  อยาไปโงหลงยึดมั่นถือมั่นตะพึด, 
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ไปในทางยึดมั่นถือมั่น  อาจจะไปถูกเอาสิ่งที่ไมมีราคาก็ได  แลวก็เหน็ดเหนื่อยมากกับเรา.  
บางทีเราจะไมตองลงทุนอะไรเลย  ไมตองลําบากอะไรสิ่งที่มีอยูแลวนี้มันพอแลว  ที่จะ 
ศึกษา  ทําลายความเห็นแกตัวมีพอ.   

 
เมื่อความเห็นแกตัวมันกัดเอาบอย ๆ  ก็ดีเหมือนกัน  อยาถึงกับมาโวย  

วาย,  กิเลสมันกัดเอาบางมันตบหนาเอาบาง  ก็ดีเหมือนกัน,  มันจะไดสอนให รูจักเร็ว ๆ.  
เดี๋ยวนี้ไม รับเสียอีก  ไม รับอันนี้  กลับมุมานะไปทางอื่นเสียอีก,  ไมยอมรับการสอน 
ของกิเลส  ความโง,  ไมยอมละความโงอันนั้น,  แลวจะดันทุรังอยูนั่น  ไมยอมละสวนนั้น 
เพราะวามีมานะทิฏฐิจัด. 

 
ถามีอะไรเกิดขึ้น  ก็ตองมองไปในทางที่จะฉลาดขึ้นกวากอน.  อยากัดฟน 

ตะพึดไปในทางมานะทิฏฐิ  จะฉิบหายหมดเพราะความเห็นแกตัวยกหูชูหาง.  เกิดอะไร 
ขึ้น  ดันไปขางหนาตะพึด,  ไมสมประสงคกินยาตาย.  มันวิ่งไปทางโนน  ไมวิ่งไปในทาง 
ที่จะทําลายกิเลสเสีย,  หรือวาทําลายความเห็นแกตัว.  กิเลสมันมุงแตจะเอาอยางใจตัว 
ตัวดํา ๆ;  ไมไดดังใจ ,  โดดน้ําตาย   กินยาตาย   ทั้งหญิ งทั้ งชาย ,  อยางนี้มีมากขึ้น .  
ผิดกับสมัยกอน  ที่วาเขารูจักผิดชอบชั่วดีถูกตองเหมาะสม  ใชชีวิตนี้ใหเปนประโยชน 
ที่สุด  ไมใหเสียทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษย  มันก็ไมพันจากเรื่องของธรรมะ  ตองมา 
เกี่ยวของกับเรื่องของธรรมะ. 

 
สรุปความทีก็เรียกวา  ระบบวิปสสนากรรมกรนี้  ผมเห็นวาเหมาะอยู  ก็ลอง 

ไปคิดไปนึกดู,  พอแลวค่ําแลว  เดี๋ยวจะไปลําบาก. 
 

______________ 
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 -   ๔   -  
วันเสารที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๑๑ 
ขึ้น  ๘  คํ่า  เดือน  ๖ 

 
ธรรมะเขามา  ตัวกูออกไป, 
ตัวกูเขามา  ธรรมะออกไป. 

 
วันของธรรมปาฏิโมกขมาถึงอีกแลว, 

 
คําคํานี ้ไม เคยมีในประวัติของพุทธบริษัทเรา,คําวาธรรมปาฏิโมกข 

ไมมีใครเคยใช,  แตที่จริงมันก็มี  ตัวจริงมันก็มี  คือการพูดถึงธรรมะ  ที่จําเปนที่สําคัญ 
ซ้ําอยูเปนประจําอยางแนนอน  ลักษณะอยางนี้,เหมือนกับทําวินัยปาฏิโมกข,  เปนเรื่อง 
ธรรมะ  ก็เปนเรื่องธรรมปาฏิโมกข.  นี่เขาทํากันแตวินัย  บัญญัติไวแตวินัยปาฏิโมกข ;  
นี่เราเห็นวา  วินัยก็มีอยูแลว,  สวนธรรมะที่ยังไมคอยจะรูเรื่องกันนี้  ยังมีอีกมากจึงจัด 
รูปน้ีขึ้นมา. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 
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ธรรมปาฏิโมกขเปนเรื่องเกี่ยวกับสติปญญา. 
 
บางคนแรกไดฟ ง  ก็นึกวาเปนเรื่องอวดดิบอวดดี ไปตามเคย,  ชอบทําอะไร 

แปลก ๆ   แผลง ๆ   ไปตามเคย,  ความโงของเขาบวกกับการเรียกชื่อบา ๆ   บอ ๆ   ของเรา  ก็มี 
เรื่องอยางนี้ขึ้น  แลวเขาไมดูใหดีวา  อะไรมันมีอยูอยางไร.  นี่คําวาธรรมปาฏิโมกข ,  
หรือคําวาโรงหนัง  หรือคําวา  โรงมหรสพทางวิญญาณนี้  เปนเรื่องที่ทําใหเกิด 
ความครึกโครม;  แตก็ดีเหมือนกัน  คนเขาจะไดสนใจกันบาง. 

 
สําหรับคําวา  ธรรมปาฏิ โมกขนี้   เหมือนกันกับท่ีบอกแลวทุกทีวา  เราย้ํ า 

ซํ้าเรื่องเดียวกันตลอดกาลไปเลย,  ก็ดูปาฏิโมกขซิ  ๒๒๗  สิกขาบท  เอามาสวดกันอยู 
ทุกวันที่   ๑๕  ของเดือน  ก็ซ้ํา  ซ้ํา  ทุกตัวอักษรไมมีอธิบายอะไรเลย,  ก็ตองทําหรือวาควร 
ทํา.  เดี ๋ยวนี ้ธรรมปาฏิโมกขนี ้  มีเรื ่องที ่จําเปนไมน อยกวานั ้น   มันเปนเรื ่องที ่เข า 
ใจยากกวา  เพราะมันไมใชระเบียบบังคับเปนขอ ๆ  ขอ ๆ,  แลวปฏิบัติกันนั้นมันงายหรือ 
มันตรง,  สวนนี้มันเกี่ยวกับความคิดนึก  สติปญญา  ความเขาใจ.  ฉะนั้นจึงอยูใน 
ประเภทลึกที่ ซึ้ งยั งลึกซึ้ ง   ยังลี้ ลับอยู   จึงตองพูดบอย  ๆ ;  แตก็ไม พูดในลักษณะ 
ตามตัวหนังสือตรง ๆ  ทองตามตัวหนังสือ,  พูดในลักษณะที ่ใหเขาใจกันทีละแง 
ทีละมุม  ในหัวขอขอเดียว  ซ่ึงเปนที่สรุปใจความของพุทธศาสนา  คือเรื่องยึดมั่นถือมั่น   
ก ับ   ไม ย ึดมั ่น ถ ือมั ่น .  เรา เลย ให ชื ่อ เรื ่อ งของ เราแปลกอ ีก เหม ือนก ัน   แปลก 
จนคนนึกโกรธ  นึกหมั่นไส  นึกหรือคิดไปอยางอื่น  วาเรื่องตัวกู - ของกู. 

 
คํานี้ เปนชื่อหนังสือเลมใหญ   พิมพขึ้นจากคําบรรยายประจําวัน  เมื่อหลาย 

ปมาแลว.  เขาอยากจะใหชื่ออยางอื่น  หนังสืออยางนี้   เราบอกวาไมชอบ  เราชอบชื่อวา 
ตัวกู - ของกู  ไปตามความจริง  หรือตามความตั้งใจไวแตเดิม.  ฉะนั้น  คําวา  ตัวกู -  
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ของกูนี้  มันก็มีอายุมาหลายปแลว  ที่ใชชื่ออยางนี้  ก็เพราะวาใหมันจํางาย  สะดุดใจ 
และจํางาย  แลวเปนไปตามความรูสึกไดตามสัญชาตญาณ  ภาษาธรรมดา. 

 
ความมุงหมาย  ที่ใช  “ตัวกู – ของกู”. 

 
นี่ทบทวนคํา ๆ  นี้   กันอีกทีหนึ่ ง  วามันเปนคําธรรมดา  เขาใจไดตาม 

ความรูสึกตามธรรมดา  วาตัวกู - ของกู;  พูดเพียงเทานี้  ก็ประหยัดคําอธิบายไดมาก 
เพราะคนเคยมีความรูสึกเปนตัวกู  - ของกู   กันอยูทุกคน  ไมยกเวนใคร.  ฉะนั้นมันจึง 
เปนคําที่พูดออกไป   ก็เขาใจหรือรู เรื่องทันทีได .  เราจะไปใชอัตตา - อัตตนียา 
อหังการ - มมังการ  นี้คงจะตองถามกันอีกหลายป   กวาจะรูเรื่อง,  รูเรื่องแลวมันก็ลืม.  
เปนภาษาที่แปลกประหลาด  ใชคําวา  ตัวกู - ของกู  ทีเดียวสะดุงโหยง,  แลวก็ไมมีลืม.  
ฉะนั้นเราจึงใชชื่อ น้ี ,ใชคําอยางนี้   เรื่อย  ๆ   มา,  เพื่ อประหยัดเวลา   เพื่ อเขาใจลึกซึ้ ง 
เพื่อทําใหเรื่องมันงาย. 

 
ที่ เราจะพูดกันวันนี้   เรื่องตัวกู  - ของกู   อีกตามเคย   จะเรียกวาพูดใน 

แงหนึ่งมุมหนึ่ง  ก็ไดเหมือนกัน,  ที่จริงมันก็อยางเดียวกัน  เรื่องเดียวกัน  ไมไดหลาย 
แงหลายมุม.  ที่พูดวาแงหนึ่ งมุมหนึ่ งก็อาศัยคําพูดเปนหลัก  หรือวาแกลงพูดให เร่ือง 
เดนไปในแนวหนึ่ง ๆ  โดยความมุงหมายตองการจะใหกลัว,  กลัวตัวกู - ของกู  มาก 
ขึ้น ๆ  ทุก ๆ  คราวที่พูด,  ฉะนั้นจึงเรียกวา  เรื่องเดียวกันแทตลอดเวลา. 

 
สําหรับคนทั่ วไป  สําหรับชาวบาน  มันตองใชคํ าธรรมดาอยางนี้   ซึ่ งบางที 

ก็ผิด   ผิดทาง  Logicของภาษา  แต เราก็ตองพูดอยางนี้ .  เชนวันนี้เราจะมีหัวขอวา 
ธรรมะเขามา  ตัวกูก็ออกไป,  ตัวกูเขามา  ธรรมะก็ออกไป.  ใจเหมือนกับเวที 
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นิดหนึ่ง;  พอธรรมะเขามา  ตัวกูก็ออกไป ,  ตัวกู เขามา  ธรรมก็ออกไป ,  เวที เดียว 
กัน   คือใจ .  อยางนี้ฟ งงายที่ สุด   สําหรับชาวบ าน   คือ เขาเขาใจเองอยู แล ว   วา 
ธรรมะนี้ เปนฝายดี ,  ตัวกู เปนฝายไมดี   เปนฝายกิเลส,  แลวเปนคําพูดที่ ใชได   และมี 
ประโยชน ,  และปฏิ บัติ ได   และใชไดประโยชน ไปเลย.  แตทาง  logic  ของภาษา  นั้น 
มันอาจจะใชไมได ;  เพราะวา  คําวา  ธรรมะนี้มันกวางเกินไปจนใชกับอะไรก็ได   แมแต 
สิ่งที่ เรียกวา  ตัวกูก็เหมือนกัน  ก็เปนธรรมะประเภทหนึ่ง  แตเปนธรรมะประเภทที่ทํา 
อันตราย  ทําอันตรายไมเปนประโยชนเกื้อกูล  เราเกลียดน้ําหนามัน  ไมใหชื่อวา  ธรรมะ 
ใหชื่อเปนอยางอื่น  เปนกิเลส  เปนพญามาร  เปนซาตาน  เปนอะไรพวกนั้น  แตเปน 
ธรรมะประเภทหนึ่ง  ซึ่งตรงกันขามกับธรรมะอีกประเภทหนึ่ง. 

 
ไมมีอะไร  ที่ไมใชธรรมะ. 

 
ไมมีอะไรที่ ไมใชธรรมะ  ที่ ไมอาจจะเรียกไดดวยคําวาธรรมะเปนธรรมะทั้ง -  

นั้น  เพราะธรรมะก็หมายถึงธรรมชาติ   ความเปนไปตามกฎของธรรมชาติ   ขบวนการ 
ของกฎของธรรมชาติ  การประพฤติปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ  มันเปนธรรมะทั้งนั้น 
ขบวนการของธรรมชาติ  สวนที่มันทําอันตรายคนนี่  มันไมไดเจตนาที่จะทําอันตรายใคร 
แตมันเปนอยางนั้นเอง  ไปเอามาใสเขา  มันก็มีความทุกขเดือดรอนขึ้นมาทันทีธรรมะ 
สวนที่ เกื้อกูลคน  มันก็เปนที่ถูกอกถูกใจ  แลวเราก็เรียกวาธรรมะตอไป  สวนที่มันทํา 
อันตรายคน  เราไม เรียกวา  ธรรมะ  ภาษาพูดก็เรียกวา  กิเลส  เรียกวา  พญามาร  เรียกวา 
อะไรก็ได   แตถาทางภาษาบาลี  คงเรียกวา  ธรรม  อยูตามเดิมเรียกวา  อกุศลธรรม  ลามก -  
ธรรม   บาปธรรมอะไร  เรียกวาธรรมะอยูตามเดิม  พวกนั้นแหละคือท่ี เรามาเรียกกัน 
เสียใหมวา  ตัวกู   วาของกู   คือธรรมสวนที่ทําอันตรายคน  คนก็ธรรมะ  ทั้ งใจก็ธรรมะ 
ไมมีอะไรที่ ไมใชธรรมะ  เหมือนที่อธิบายไวในหนังสือบางเลน  ปาฐกถาบางเรื่อง  โดย 
ละเอียดแลว  นี่เปนหลักทางภาษา. 
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เดี๋ยวนี้เรามา  พูดกันเรื่อง  ธรรมะเขามา  ตัวกูออกไป,  ตัวกูเขามา 
ธรรมะออกไปนี่,  มันผิดlogicทางภาษา  แตรูเร่ืองได  โดยไมตองพูดถึงก็ได.  เพราะ 
วาเราไมไดเรียนภาษา,  เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับจิตโดยตรง.  ฉะนั้นคงพูดไดตอไปวา 
ธรรมะเขามา  ตัวกูออกไป,  ตัวกูเขามา  ธรรมะออกไป,  แลวก็ใหรูตามหลักของภาษาวา 
มันอยางนั้น.  เราเอาสวนหนึ่งเรียกเปนตัวกูเสีย,  อีกสวนหนึ่งยังเรียกธรรมะ 
อยูตามเดิม.  ธรรมชาติฝายหนึ่งเขาเรียกวา  พระเจา,  ธรรมชาติอีกฝายหนึ่ง  เขาเรียก 
วาซาตา ,  ที ่แท ก ็อ ันเด ียวกัน   เป นธรรมชาติด วยกัน .  เพราะธรรมชาตินั ้น   ไม 
เปนอะไรกับใคร  ไมเขาใครออกใคร,  ไมไดเจตนาที่จะทําอะไรแกใครโดยเฉพาะ,  มัน 
มีหลักเกณฑของมันอยางนั้น  มันมีคุณสมของมันอยางนั้น,  ไปเอามันเขา  มันก็ได 
เปนอยางนั้น  มันก็แนนอน. 

 
ฉะนั้นพวกที่รูดี  เขารูจนถึงกับวา  ซาตานกับพระเจานั้นสิ่งเดียวกัน ;  

เหมือนนิพพาน  กับสังสารวัฏฏเปนสิ่งเดียวกัน.  เพราะเล็งถึงสวนลึก  คือเปนธรรม 
ชาติทั้ งนั้น ,  เปนธรรมชาติดวยกันทั้งนั้น .  แตเดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันมีหลายแขนง 
หลายสาขาและโดยสรุปแลว  แขนงหนึ่งมันทําอันตรายมนุษย,  แขนงหนึ่งมันเกื้อกูล 
มนุษย  ตามความตองการของมนุษย  ไมใชความตองการของธรรมชาติ.  นี้เราเกิดคํา 
สมมติเรียกเอาเองตามชอบใจ  ตามความพอใจของเรา  วาฝายนี้คือ  ธรรมะ,  ฝาย 
โนนคือพญามารขึ้นมา  เพราะเราตองการประโยชน,  คําพูดที่พูดไปตามการอาศัย 
ประโยชนเปนหลัก,  นี่คือภาษาคน  ไมใชภาษาธรรมะ. 

 
ภาษาพูดภาษาคนนี้ใชอยู เปนประจํา  อยูในขอบเขตการใช  อยูในการใช 

เปนประจําวัน;  แตภาษาธรรมะนั้นตองสอนตองเรียน  เปนพิเศษโดยเฉพาะไปเลย.  
ฉะนั้นเราสูอุตสาหพูดกันนี้ก็เพ่ือใหรูภาษาธรรมะมากขึ้น  พรอมกับรูจักตีความหมาย 
ของภาษาคนเปนภาษาธรรมะ. 
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หัวขอท่ีวา  ธรรมะเขามา  ตัวกูออกไป  ตัวกูเขามาธรรมะออกไปนี้ 
เพ่ือการปฏิบัติโดยตรง,  เพื่อระวังอยาใหธรรมะชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในใจ,  ใหคงมีอยูแต 
ธรรมะชนิดหนึ่งที่ตรงกันขาม. 

 
ตัวกูนี้ เปนชื่อของอุปาทาน ,  ธรรมะประเภทที่ เปนความยึดมั่นถือมั่น,  

แลวบทสวดถึงความทุกขวา  สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา - สรุปอยูที่ถืออยู 
ดวยอุปาทานวาเปนทุกข,  จะเปนความคิดนึกก็ได,  จะเปนวัตถุสิ่งก็ได  จะเปนความ  
รูสึกอยู ในใจอะไรก็ได   พอถือเขาแลวก็ เปนความทุกข.  อยางเมื่อเราถือตัว  ถือตน 
ดวยอัตตวาทุปาทาน  มีตัวกู  มีของกู,  สรางความทุกข  ความชั่ว  ความรูสึก  ลม ๆ   แลง ๆ   
ขึ้นมาใหมสําหรับจะเปนทุกข  ในชั่วขณะนั้น. 

 
เมื่อขาดสติสัมปชัญญะ  ตัวกูจะเขามา. 

 
นี้จะตองระวังใหดี   ดวยขอปฏิ บัติชื่อคําเดียว  คือสติ ,  คํานี้ก็อาภัพเหลือ 

แสน .  ที่คนไมคอยจะใหความสนใจ   หรือการยกยอง  ใหมากพอ .  พอพูดวา  สติ 
คําเดียวนี้  มันพอสําหรับบรรลุนิพพานหรืออะไรทุกอยาง,  แตคนเขาไมไดใหความสําคัญ 
มันมากถึงเทานั้น  ก็เลยไมคอยไดใชกัน,  ก็ขาดสติอยู เร่ือย.  พอขาดสติ  ตัวกูเขามา 
ธรรมะก็กระเด็นไป,  พอขาดสติทุกที  ก็เปนอยางนั้นทุกที;  พอเผลอสติ  ก็หมายความ 
วา  ธรรมะฝายที่จะทําอันตรายมนุษยก็มีโอกาส  เพราะวาฝายนั้นมันเปนไปตามสัญชาต -  
ญาณที่ เคยชิน  และโดยงายกวา,  เหมือนกับลุมไหลไปในทางต่ํา  มันงายกวา.  สวนที่มี 
สติหรือวามีธรรมะนี้มันเปนฝายสูง,มันจึงกลิ้งขึ้นไมคอยจะไหว  มันจึงมีโอกาสนอยกวา.  
ฉะนั้นสิ่งที่จะแกมันได  คือสิ่งที่เรียกวา  สติ  มีความรูถูกตองทันเวลาอยูเสมอ. 
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อยาพูดอยางที่ เขาพูดกันโดยมาก  วา  สติ   ความระลึกไดอยางนี้   ยังไมสมบูรณ .  
คําวาสติ  ตองเปนความไมประมาท,  เปน  อัปประมาท  หมายถึงมีความรูที่ถูกตอง 
อยูอยางสม่ํ าเสมอไมขาดระยะ ,  ถาเราพูดวา   ความระลึกได   มันก็ เปนเรื่องนิด  ๆ  
หนอย ๆ   ประเดี๋ยวประดาวไป.  คําวา  สติ  เปนคําแทนชื่อของคําวา  อัปปมาทะ  คือความไม 
ประมาท ,  ไมประมาท  ไมใช เพียงแตไมอวดดี   นั้นมันภาษาไทยตางหาก.  ประมาท 
คืออวดดี  มทะ  คําเดียวกัน  มันเมา  ลืมตัว  ตองไมมัวเมา  ตองไมลืมตัว  จึงจะเรียกวา 
อ ัปปมาท   ม ัวเมาค ือไม รู ,  ถ ารู ก ็ม ัว เมาไม ได .  ฉะนั ้นความจร ิงเป นอย างไร 
ความถูกตองเปนอยางไรตองรู,    แลวความรูนั้นอยูกับเนื้อกับตัวอยู เสมอ  ไมใชวา 
รูเฉย ๆ  อยูในหนังสือ  อยูในความที่ตองคิดตองนึก.  ตองรูสึกพรอมทันทวงทีอยูเสมอ 
ยิ่งเราไมไดทองขอความเหลานี้ ไว,  แตมันก็ประหลาดที่วามันชัดเจนแจมแจง  พรอม 
เสมอท่ีจะแสดงออกมา .  ฉะนั้น เราจะตองศึกษาใหมันรูวาอะไรเปนอะไร,เชน   วา 
ตัวกูเปนอะไร,  ธรรมะเปนอะไร,  คนที่มีความรูจริง ๆ  มีความรูนี้อยูเสมอ  ก็เรียกวา 
มีสติ. 

 
ถาใหละเอียดออกไป  เขาแยกเปน  ๒  ตอน  คือมีคําวา  สัมปชัญญะพวงทาย,  

สติสัมปชัญญะ   สติ ให เป นหน าที่ ระลึกควบคุม   ใหมั นระลึกขึ้ น ให ได ,  แล ว 
สัมปชัญญะรักษาไวใหอยู ,  แตวาคํา  ๒  คํานี้  ผนวกกันเปนคําเดียว  เรียกวา  สติ  อยู 
ในที่ทั่ว ๆ   ไป.  ในพระบาลี  ในอะไรตาง ๆ   ใชคําวา  สติเพียงคําเดียวก็พอแลว  สัมปชัญญะ 
จะไวพูดเปนบางครั้งบางคราวก็ได  เพราะมันรวมอยูในสติ.  เรามีสติไมขาดสายก็คือ 
มีสัมปชัญญะอยูแลว,  แตพูดกันทางภาษา  logic  ทางภาษาที่สมบูรณ   จึงจะพูดวา  สติ 
และสัมปชัญญะ,  แตถาเราพูดอยางธรรมดาชาวบาน  พูดวา  สติ  คําเดียวก็พอ. 

 
พอเผลอสติแลว  ก็คือมีตัวกูเขามา  ในลักษณะที่ เปนอันตรายเสมอไป,  

มันมาในรูปท่ีทําใหละโมบโลภลาภเปนโลภะก็มี,  ทําใหโกรธก็มี,  ทําใหมัวเมาหลงใหลก็มี. 
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โมหะทําใหขาดสติไดมาก. 
 
คําวามัวเมาหลงใหลนี้   ความหมายมันกวาง,  ไมใช   เมาเหลา  หรือเมา 

อะไรทํานองนั้นโดยตรง  ถาวาจิตใจมันไมสวางไสวอยูแลว  ก็เรียกวา  มัวเมา  ทั้งนั้น,  
เรียกวา  โมหะ  ทั้งนั้น,  ถาจิตใจสวางไสว  สดชื่น  เบิกบาน  กระปรี้กระเปรา  แลวก็ 
เรียกวา  ไมมีโมหะ,  คําวา  โมหะ  มันจึงกวาง. 

 
โลภ  นี้มันจะเอาจะรวบรัดเอา,  โกรธนี้มันไมเอามันจะเตะใหกระเด็น 

ไป ,  สวนโมหะนี้   มันไม เกี่ยวกับ   ๒  อยางนั้น   มันมืดมัว  ไมแนไปหมด ,  มันลังเล 
หรือวามันมีอาการไปในทางที่ เรียกวา  ไมแจมใส,  การที่ปลอยใหใจคอละเหี่ย  ออนเพลีย 
นี้มันก็เรียกวาเปนโมหะเหมือนกัน,  เปนอาการของตัวกู - ของกู  ซึ่งเต็มเปยมอยูใน 
แขนงนั้นของมัน  ในแขนงโมหะ.  เราก็มีความทุกข  เพราะความไมแนใจ  ไมสดชื่นรื่นเริง 
ในจิตใจ  ไมกระปรี้กระเปราพอ  แลว  ก็เรียกวา  เสียไปในสวนนี้ ,  ตัวกู  - ของกูเกิดขึ้น 
ย่ํายี  ทําใหเกิดความไมเปนผาสุก  ทอแทรําคาญอยู. 

 
โมหะเปนอันตรายอันดับที่  ๒  คือวา  ถาคนเรามีความทอแท  ออน 

เพลียซึมเซา,  ไมเบิกบานนอยเนื้อต่ําใจ  รําคาญอะไรอยูนี้  มันมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นได 
ไมเคยตกรอง  มันก็ตกรองได  ไมเคยหกลม  มันก็หกลมได,  แลวก็ไมควรจะเขาใจวามัน 
คนละเรื่อง,  มันเรื่องเดียวกัน  มีมูลมาจากตัวกู - ของกู  ที่แสดงอาการประเภทโมหะ 
มันจึงทําใหตกรอง  ทําใหหกลม  ทําใหมีดบาดมือ  ทําใหอะไรตาง ๆ  ได.  ถาแมครัวมี 
อาการถูกมีดบาดมือน้ีตองถือวา  เปนเวลาที่มีตัวกู - ของกู;  แตถาเด็กเล็ก ๆ  ถูกมีดบาด 
มือ  นี้ไมใช  เปนแอ็คซิเดนทตามธรรมดาได  เพราะเขาไมมีความรูเร่ืองนี้.  แตถาแมครัว 
ผู เชี่ยวชาญถูกมีดบาดมือ  ก็คือความโงประเภทโมหะครอบงําเขาแลว  มีใจคอไมปกติ 
ใจลอย  หรือวาใจอะไรก็ตามใจ  มันก็มีดบาดมือได.   
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เพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการประเภทโมหะนี้แลว  อันตรายมีอยูรอบดาน ;  
เราอาจจะลุกขึ้นหกลมก็ไดไมตองมีอะไร.  นี่จะตองเขาใจกันใหถูกตอง  วาอะไรมัน 
เปนเรื่องของการขาดสติสัมปชัญญะ,  เมื่ อไรมันเปนเรื่องแอ็คซิ เดนท   ไมอยู ในขอบเขต 
ที่ เราจะควบคุมมันได .  คนจึงทะเลาะกันเรื่อย  คนหนึ่ งหาวาเปนเรื่องลวงเกิน   อีกคน 
หนึ่ งหาวาเปนเรื่องปกติธรรมดา  เปนแอ็คซิ เดนท   อะไรทํานองนั้น,  มีหมายความเปน 
นักธรรมะ  ผูมีธรรมะ  ก็ตองยอมรับ  การที่มันสลับซับซอน  กันอยูหลาย ๆ  ชั้น. 

 
เชนวา  ทํ าไมผ านไปขึ้นรถคันนั้ น  ที่ คนขับมันบ า  ๆ   บอ  ๆ   ขี้ เมา  แล วมั นไป 

ตกถนนตายกันหมด .  ถามันเปนเพราะวา  คนนั้นไมสั งเกต   ไมดู ไมแลไมอะไร  มันก็ 
เปนความโงของคนนั้น ,  เปนผลจากการขาดธรรมะเหมือนกัน .  ถาเขาดูแลดี   หรือทํา 
อะไรดีที่สุดแลว  ยังมีมาอีก  จะจัดเปนแอ็คซิ เดนท   หรือวาเปนผลของกรรม  หรือเปนอะไร 
ก็ส ุดแท.  แตถาเป นผลของกรรม  มันก็ไปจบลงที ่ต ัวกู - ของกูเหมือนกัน,เพราะ 
วากรรมมันตองทําขึ้นดวยความรูสึกที่ เปนตัวกู - ของกู  มาแตหนหลัง,  แตชาติ 
กอน   หรือเมื่ อไรก็ตามใจ   มันหนี ไมพนการขาดธรรมะ .  การที่ เกิดแอ็คซิ เดนท โดยไม 
เกี่ยวกับการขาดธรรมะนั้นมีนอยมากเพราะเหตุวาผู บัญญั ติธรรมะเขาเอาเปรียบ   ให 
ความหมายของคําคํานี้ กวางเกินไป  แทบจะหลีกไมพน,แลวยังแถมวา  มีกรรมเกาชาติ 
กอนดวย  ก็ยิ่งมีขอบเขตกวางขวาง. 

 
คนเราไปรถไฟกันขบวนหนึ่ ง  ตกรางตายหมดทั้ งขบวน  ถาสมมุติ วาเปนอยาง 

นั้น  ไมมีทางอธิบายอยางอื่นก็ เปนเรื่องของกรรมเกา,  หรือจะวามันเปนเรื่องไมมีธรรมะ 
ของคนขับรถไฟขบวนนั้น,  เราไปพอดีกันเขา  มีสวน  เพราะมีกรรมเกา  หรือมีอะไรก็สุด 
แท .  แตถามันไมมีอะไรเลยแลว  จึงจะยกให เปนเรื่องของแอ็คซิ เดนท ,  มันกลายเปน 
เรื่องของธรรมะที่ ไม ได เกี่ยวกับเรา.  อยางนี้ เรียกวา  กรรมของวัฏฏะ  กรรมอยางที่ วา 
กรรม,  การกระทําของวัฏฏสงสาร  ไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ, 
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หมายถึงสัตวโดยสวนรวม  ที่มีความโงอยูรวม ๆ  กันในโลกนี้  มันก็เปนเรื่องขาดธรรมะ 
อีกนั่นเอง,  ฉะนั้นอยาพูดถึงดีกวา.  พูดแตเรื่องที่วามีทางปองกันอยางไร  คือมีสติ. 

 
เดี๋ยวนี้คนขาดธรรมะมาก  ถึงขนาดที่ เรียกวา  ไม รูจักสิ่งที่จะชวยเหลือเกื้อกูล 

คือไมรูจักธรรมะนั่นเอง,  ดูถูกดูหมิ่นธรรมะไปเสีย  มันอาจจะมีไดแกพระแกเณร  ที่กําลัง 
เรียนธรรมะ  กําลังปฏิบัติธรรมะอยูนี่  คือขาดสติเมื่อไร  ก็เรียกวาไมมีธรรมะเมื่อนั้น,  
ดูหมิ่นธรรมะเมื่อนั้น. 

 
ตัวกู - ของกูเขามา  เพราะขาดสติสัมปชัญญะและหิริโอตตัปปะ. 

 
แลวนาสงสารก็นาสงสาร  นาหัวก็นาหัว  ตรงที่วา  ธรรมะขอน้ีเผอิญมัน 

อยูบรรทัดแรกของหนังสือตําราเรียนของเรา.  ธรรมมีอุปการะมาก  ๒  อยาง  คือ  สติ  
สัมปชัญญะ,  บรรทัดแรกของธรรมในนวโกวาท,  เลยถูกเหมาวาเปนเรื่องเด็ก ๆ  
เปนเรื่องขั้นตนเกินไป  เปนเรื่องอะไรก็ไม รู  ใหความสนใจนอย.  ไปสนใจเรื่องที่ เขาใจ 
ยาก  หรือลึกลับกันไปเสียหมด,  นี่ความโงเขลาขอแรก  ไมสนใจสิ่งที่สําคัญที่สุด  แลว 
เผอิญมาอยูที่บรรทัดแรก. 

 
ธรรมะหญาปากคอกนั่นแหละระวังใหดี  ที่วาธรรมะหญาปากคอกก็หมาย 

ความวา  มันอยูตรงที่เราเดินขามไปขามมา  แลวไมสนใจ.  หมวดที่วาธรรมมีอุปการะ 
มาก  คือ  สติสัมปชัญญะ,  แลวก็ธรรมเปนโลกบาล  คุมครองโลก  หรือหิริ 
และโอตตัปปะ  นี้ไมสนใจเทาไรดอก,  ทั้งที่ธรรมนี้ก็วิเศษเหลือเกิน  นาสนใจอยางยิ่ง.  
แลวตามขอเท็จจริงในที่สุด  ก็คือเพราะขาด  ๒ - ๓  สิ่งนี้แหละ  ไมไดขาดอยางอื่นเลย,  
ขาด  ๒ - ๓  สิ่งนี้แหละ  จึงมีตัวกู - ของกู  มาเปนฝูง ๆ  ไปเลย  หลายอยางหลายชนิด,  
แลวแกไมไดเพราะขาดหิริและโอตตัปปะ  มันไมรูจักละอาย  ไมรูจักกลัว,  ขาดหิริ 
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โอตตัปปะ  คือไม รูจักละอาย  ไม รูจักกลัวในการที่มีตัวกู  - ของกู เขามา  คือเกิดขึ้น ,  
ก็แปลวา  แมวาจะไดรับผลรายจากตัวกู - ของกู  อยูเสมอ ๆ  ก็ไมรูจักละอาย  ไมรูจักกลัว 
แลวมันก็เผลอเรื่อย  มันขาดสติเรื่อย. 

 
ถารูจักละอายรูจักกลัวเสียบาง  การเผลอสติก็นอยลง  เพราะมันกลัว 

เพราะมันละอาย,แตนี้ เกิดเรื่องอะไรขึ้น  ก็ไมละอาย  กลับโกรธมากขึ้น  กลับคิดแกแคน 
มากขึ ้น ,  กลับค ิดไปในทางที ่จะเพิ ่มกําล ังให แก ฝ ายต ัวก ู - ของก ู.  ฉะนั ้น   ธรรมะ  
๒  -  ๓  ขอ   เพียงในบรรทัดแรก   ๒ - ๓  บรรทัด   ของหนังสือเรียน   คือ   นวโกวาทใน 
ชั้นตรี  พอแลว  เกี่ยวกับเรื่องนี้. 

 
ขอใหมีความเขาใจที่ ถูกตอง  เกี่ยวกับธรรมะ  ๒ - ๓  ขอน้ี   ก็พอ  :  มีสติ  

สัมปชัญญะ  ชวยปองกัน,แลวก็มี  หิริและโอตตัปปะ  ชวยใหกลัว,  ขูไมใหเกิด 
ซ้ําอีก.  นี่เปนหลักที่คนไมสนใจ  ทั้งฆราวาสทั้งบรรพชิต  แลวถือเปนเรื่องหญาปาก  
คอก.  เอามาพูดกันเสียใหม  ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง  วาเดี๋ยวนี้ที่ตั้งตัวเองอยูใน 
ระดับสูง,  เปนผู รูธรรมะ  บวชนานหรืออะไรนาน  ที่แทก็ยังขาดธรรมะ  ก ข  ก กา  พื้น 
ฐาน  คือ  ขาดหิริโอตตัปปะ  ขาดสติสัมปชัญญะ.  ศึกษาเลาเรียนไมถูกตองเกี่ยวกับ 
เร่ืองน้ี  สอนกันไมสมบูรณ   เอามาใชไมได  แมแตในกรณี เดียว,  ไมตองพูดถึงวา  ใน 
ทุก ๆ  กรณี   หรือวาทุก ๆ  ระดับ.  ผมหมายความวา  ธรรมะหญาปากคอก  ที่ เขาเรียก 
วา  หญาปากคอกนี ้  คือใชไดทุกระดับ  ตั้งแตขั ้นตนต่ํา ๆจนกระทั้งขั ้นสูงขึ ้นไป 
จนกระทั่งบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน  โดยสมบูรณ   มีทุกระดับอยางนั้น.  เดี๋ยวนี้ เอามา 
ใชไมได  แมแตในระดับเดียว  ระดับแรก  เพราะวาไมรูจักมัน. 

 
ดู ให เห็นจริง   แลวใหมัน เปนเรื่องจริงมากขึ้น   ก็คือวา   ดู เรื่องนี้   :  พอ 

ธรรมะมี  ก็สติมี  ตัวกูก็หายไป,  พอเผลอสติ  ตัวกูมี  ธรรมะก็หายไป,  นั่นแหละ 
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คือ  การไมมีสติสัมปชัญญะ  และไมมีหิริโอตตัปปะ.  นี้เปนสิ่งที่นาละอายอยางยิ่ง 
สําหรับความเปนมนุษย  ก็ไมละอาย  แลวมันนากลัวยิ่งกวาสิ่งใด ๆ   หมด  ก็ไมกลัว  กลับไป 
ทําในลักษณะที่มันสงเสริมใหหลงใหล  ใหเผลอสติ  ไมมีสติมากขึ้น ๆ. 

 
โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือความเอร็ดอรอย,  นี่มันเปนคําโสกโดกไมนาฟง 

แตมันก็พอ  ๆ  กันกับคําวาตัวกู - ของกู ,  เพราะฉะนั้น   เอามาใชกันได .  มันเอร็ด  
อรอยไปในทางกาม,  นั่นก็ไมตองพูดถึง  มันก็ครอบงําใจมาก,  แตวาความเอร็ดอรอย 
ไปในทางภพ  ที่เรียกวา  ภพ  ภะวะ  นี่ยิ่งรายไปกวา  ยิ่งลึกไปกวา.  ถาใครยังไมเขาใจ 
ก็ฟงดูใหดี ๆ  วาความเอร็ดอรอยในทางกาม  กามารมณหรือกามคุณ  นั่นก็ไมใชเลน 
มันดึงดูดใจหรือครอบงําใจ;  แตความเอร็ดอรอยในทางภพ  ยิ่งไปกวาอีก  รายกาจยิ่งไป 
กวาอีกและถาจะจัดกันแลว  ก็ตองจัดวา  อันตรายกวา  หรือนาติเตียนกวา. 

 
เมื่อไดบริโภคอะไรอรอย ๆ  ทางปาก  ทางทอง  หรือทางเนื้อหนังก็ตาม,  

ก็ถาความโมโหทางตัวกู - ของกูเกิดขึ้นแลวก็  หมดไปเลย,  หมดไปเลย,  จะไมรูสึกรัก 
จะไมรูสึกอรอย .  อํานาจของตัวกู - ของกูที่ ไปหลงความเอร็ดอรอยในทางภพนี่ ,  
ความเปนนั่นเปนนี่  มันยิ่งไปกวาที่จะไปเอร็ดอรอยทางกาม  คือเอานั่นเอานี่. 

 
กิเลสที่หยาบที่ เลวที่สุด   ไมใชเรื่องกามารมณ ,  ไมใชเร่ืองราคะทาง 

กามารมณ,  แตไดแกกิเลสทางโมหะ  เปนตัวกูเปนของกู,  กิเลสที่ตัวรายที่สุด  ที่ตน 
อันดับแรกหรือเบื้องตนที่สุด .  แต เดี๋ยวนี้คนโดยมากเขาใจวา  เรื่องราคะเรื่อง 
กามารมณนี้รายกาจอยูกอน  นัมเบอรหนึ่ง  ตองติเตียนกันกอน,  แตตามหลักธรรมะ 
ไมใชอยางนั้น  กิเลสเกี่ยวกับภพ  นี้  เลวหรือราย  หรืออันตรายกอน  ยิ่งกวากิเลส 
เกี่ยวกับกาม. 
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ตัวกู - ของกูอยางหยาบตองละกอน. 
 
ฉะนั้นการที่ไปวิ่งวุนที่จะละกิเลสเรื่องเกี่ยวกับกามกอน  เปนเรื่องแรก 

นี้  ดูจะเปนความโงที่สุดเพราะมันผิดหลักธรรมชาติ.  ขอน้ีเห็นไดงาย  จากหลัก 
ธรรมะที่ บุคคลละแลว  จะเปนอริยบุคคล,  เปนปุถุชนอยางนี้  จะเริ่มละกิเลสอะไรจึงจะ  
เปนพระอริยเจา  เปนพระอริยบุคคลขึ้นมา  ก็ดูซิ ;  อยางสังโยชน   ๑๐  ประการ  มีอยู  
๑๐  อยางนั้น  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพัตตปรามาส  กามราคะ  ปฏิฆะรูปราคะ 
อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  นี้,  สามอยางแรก  คือ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพัตตปรามาส  นั้น  ลวนตัวกู - ของกูที่โงเงาทั้งนั้น,  ไมเกี่ยวกับราคะเลย. 

 
พระโสดาบันไมละกิเลสเกี่ยวกับราคะสิ้นเชิงไดกอน  กลับไป  ละสักกาย 

ทิฏฐิ  คือ  ตัวกู - ของกู  ที่หยาบที่เลวที่สุด  เปนนัมเบอรหนึ่ง,  แลวจึงละวิจิกิจฉา 
คือตัวกูที่ เอาแนนอนอะไรไมไดเปนนัมเบอรสอง,แลวละสีลัพพัตตปรามาส ,  ตัวกู 
ที่ดันทุ รัง  ติดตังอยูในความงมงาย   เปนอันดับสาม;  ละได   ๓  อยางนี้   ก็เปนพระ 
โสดาบัน  เปนพระอริยบุคคลโดยสมบูรณในขั้นหนึ่งแลว. 

 
ตอไปจากนั้นจึงจะละกามราคะ  ปฏิฆะ  มันเปนราคะในทางกามารมณมา 

เปนอันดับท่ี   ๔.  สําหรับพระอริยบุคคล   ประเภทที่   ๓  คือ  พระอนาคามี   นั้น  พระ 
สกิทาคามีก็ยังเลนงานมันไมได,  จะเลนงานราคะ  ปฏิฆะ  กันในชั้นพระอนาคามี   พระ 
อริยบุคคลอันดับ  ๓.  ฉะน้ัน  ราคะ  คือ  ตัวกู - ของกูที่ละเอียดยิ่งไปกวานั้น  ไมเกี่ยว 
กับกาม  คือรูปราคะ  อรูปราคะ  นั้น,  พระอรหันตพวกเดียวเทานั้นที่จะละตอไป 
ละรูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุธัจจะ  อวิชชา. 

 
ถาวากามราคะเปนเรื่องตนตอเบื้องตน  รายกาจจนตองละเปนนัมเบอรหนึ่ง 

แลว  มันก็ตองมารวมอยูนัมเบอรหนึ่ง,  ไมไปรวมอยูนัมเบอรสี่  สําหรับพระอนาคามี 
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จะพึงละโดยตรง.  เอามาเปนนัมเบอรหนึ่ง  คือ  สักกายทิฏฐิ  คือตัวกู - ของกู  ที่ยกหู 
ชูหางทวมฟาทวมดินไปเลย;  ฉะนั้นจะตองสนใจวาเรื่องตัวกู - ของกูนั้นเปนเรื่อง 
ใหญ,  เปนเรื่องปญหาใหญ  เปนประเด็นใหญ. 

 
สักกายะ  แปลวา  กายของกู  ตัวกู  สะ  แปลวา  ของกู  ของตน,  กายะ  ก็แปล 

วากาย  สะกายะสักกายะ  นี้แปลวา  กายของกู.  กิเลสหยาบชนิดตัวกูหยาบ ๆ  นี้ 
ตองขูดเกลากันกอน,  ตองมีความแนใจในการที่จะละ  จะฆามัน,  แลวเลิกความงมงาย 
ที่เคยดันทุรังเอาไวดวยความงมงายเสียดวย,  มันเปนเรื่องละตัวกูทั้ง  ๓  ขอ  จึงจะเปน 
พระโสดาบันขึ้นมาได.  สวนเรื่องกามราคะนั้นมันยังยาก  ไมใชวาจะมีกันเต็มท่ี  มันก็มี 
อยางพอสมควร.  พระโสดาบันก็มีกามราคะอยางนี้  ก็มีพอสมควร  แตเขาไมถือวา 
ละได,แตสักกายคือ  ตัวกูหยาบ ๆ  เลว ๆ  นี้ตองละกอน. 

 
ทีนี้ถาใครไปหลงคิดอยูวา  เรื่องราคะเปนเรื่องตองจัดการกอน  แลวก็จะ 

ทําไมได  เหมือนกับจับปูใสกระดง,  มันควบคุมไวไมได.  ฉะนั้นควรจะหันไป  สนใจ 
เรื่องตัวกู - ของกูกอน,  แลวก็ทําใหมันถอยกําลัง  ทุพพลภาพลงไป  แลวกามราคะมัน 
ก็ซาไปดวยกัน,  อยางนี้เรียกวาเปนไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ,  มันก็เปนเรื่อง 
ที่ทําได  หรือปฏิบัติได  เปนสิ่งที่มนุษยจะพึงทําได;  ถามันผิดไปจากเรื่องกฎของธรรม -  
ชาติแลว  มันก็ยาก. 

 
เรามักจะพูดไปอยางหนึ่ง  ปฏิบัติไปอีกอยางหนึ่ง  เหมือนกับท่ีเขาแยกเปน 

เรื่องฝายทางหลักวิชาและฝายปฏิบัติ  เชน  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ๓  อยางนี้;  ถาพูด,  
พูดวา  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ๓  อยางนี้อยางนี้มันคลาย ๆ   กับวา  โลภะเปนสิ่งที่ตองเลนงาน 
กอน,  เปนสิ่งที่เราตองเลนงานมันกอน,  แตในทางปฏิบัติจริง ๆ  มันกลายเปนวา 
มันตองเลนงานโมหะกอน.  ที่พูดเรื่องสังโยชน  ตองเลนงานตัวกู - ของกู 
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พวกโมหะ  ในรูปของโมหะกอน ,  คือมันตองฉลาดพอสมควรกอน  จึงจะไป 
เลนงานโลภะหรือโทสะได. 

 
ยกตัวอยางอีกเรื่องหนึ่ ง  เชน  เรื่อง  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ถาเราพูด,  เราพูด 

ศีล  สมาธิ  ปญญาเรื่อย  ไมมีใครพูดอยางอื่น.  แตในทางปฏิบัติมันกลับกันอยูวา 
เปนปญญา  แลวศีล  แลวสมาธิ.  ไปดูที่สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป   ๒  อยางนี้ 
เปนปญญามากอนเพื่อน,  แลวมาถึง  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  นี่  
๓  อยางนี้  เปนศีลแลวก็มา  สัมมาวายาโม  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  ๓  อยางนี้  เปนสมาธิ,  
ในทางปฏิบัติ   ปญญามากอน  มาขางหนา  แลวจึงศีล  จึงสมาธิ.  แตถาพูด  แลวพูด 
ศีล  สมาธิ  ปญญา,เพราะวาการพูดพูดตาม  logic  ของภาษามากวาแงของการปฏิบัติ .  
แตพอการปฏิบัติเขาจริง ๆ  มันเอาตามนั้นไมได  เอาตามกฎเกณฑของธรรมชาติที่ 
แทจริง  ก็ตองมีความฉลาดมากอนสิ่งใดหมด  ศีลจึงจะมีมาได,สมาธิจึงจะมีมาได,  
แลวมันสงเสริมกันทีหลังเรื่อยไป  ๆ  เปนวงกลมก็ได.  การละสังโยชน  ก็ตองเอา 
ปญญามากอน  เพื่อจะละสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพัตตปรามาส. 

 
การปฏิบัติธรรมตองจักการกับโมหะกอน. 

 
ขอใหถือวา  ที่ เอามาพูดนี้  ก็เพ่ือใหชําระสะสาง  สิ่งที่ เขาใจผิดอยู 

หรือว าม ันย ังไขว เขวก ันอยู นี ่ให ถ ูกต องเส ียท ี;  นี ้ต องเล นงาน   ต ัวก ู - ของกู 
ประเภทโมหะกอน,  มันจึงจะสวางไสว  แจมแจง  เบิกบานสดชื่น  เขมแข็ง  วองไว  ขึ้น 
มา  มีกําลังสําหรับจะทํากันตอไป. 

 
แลวควรจะนึกถือหลักที่มีอยูแลววา  รอบ ๆ  ของทุก ๆ  สิ่งนี้คืออวิชชา,  

อวิชชาคือการที่ไมมีความรูที่ถูกตอง,  มันตองเลนงานขอน้ีกอน,  คือมีความรูที่ถูก 
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ตองเริ่มข้ึนมา  มันจึงจะมีอะไร ๆ  ขึ้นมาไดอยางแทจริง;  ถาไมเชนนั้นแลวจะมีอยาง 
งมงาย  :  มีศีลก็มีอยางงมงาย,  มีสมาธิก็มีอยางงมงาย  มันใชอะไรไมได.  แลวมัน 
จะเปนถึงขนาดที่เรียกวา  ลําบากมากเกินไป,  ทํานองเรื่องมันงาย ๆ   กวานั้นแลวไปทําให 
ลําบาก  เปนเรื่องมาก  เปลืองมาก  เหนื่อยมาก  ยุงยากมาก.  นี้เปนความโง,  เราควร 
จะมีวิธีที่ถูกตองที่ไมยากลําบากมาก. 

 
นี่ เรียกวา  ใหระวังใหดี  ที่ เรียนที่ทองกันติดปากนั้น  มันเปนเรื่องพูด  เร่ือง 

วิชาการมากเกินไป,ตองพิจารณาดูใหลึกซ้ึงถึงตัวเรื่องตามความจริง  หรือขอเท็จจริง 
หรือธรรมชาติ  จะตองจัดการกับมันอยางไร. 

 
ฉะนั้นเมื่อผมพูดถึงคําวาตัวกู - ของกู  ผมขอใหเขาใจวา  เล็งไปในแง 

ของโมหะเสมอไป ;  เพราะโมหะนี้มันคลอดออกมาเปน  ราคะ  เปน  โทสะ  ก็ได 
มันเปนคําพูดที่ไมรูจักผิด  ที่จะพูดวาอะไรมาจากโมหะความไมรู.  ภาษาไทยโบราณ 
โทสะนี้  เขาไมเรียก  เขาเรียก  โมหะ;  เชนใครโกรธขึ้นมาคนหนึ่ง  เขาวาคนนั้น 
โมโหแลว,  ไมไดวาคนนั้นมีโทสะ.  นี้ก็หมายความวา  เขาเล็งถึงสวนลึกของมันอีก 
ทีหนึ่ง,  คนที่ไปโกรธเขา  ก็มีโมหะ  เพราะมีโมโห  คือโมหะหรือมืด,  เพราะมืดจึงไป 
โกรธเขา.  นี่รกราก  ที่เหนียวแนนที่สุดคือ  โมหะ  ตองถูกจัดการกอน  ในระดับที่ 
สมควร  ในอัตราที่สมควร  จึงจะมาเลนงาน  โลภะ  โทสะ  กันได  เพราะมันเปนเพียง 
ผลิตผลทีหลังอีกชั้นหนึ่ง. 

 
นี่เรียกวา  ถาไมเขาใจใหถูกตองแลว  ก็คงไมมีหวัง  ไมมีหวังที่จะจัดการกับ 

มันได  ทุกอยางไปหมด .  ที่ เพิ่ งบวช  ๒ - ๓  พรรษา  นี้ก็ไมคอยกระไร,  แตถาบวช 
ตั้งหลายพรรษาแลว  ก็นาจะนึกดูวา  ทําไมมันจึงไมดีขึ้น.  ก็ผานมามากแลว  คือเห็นโลก 
มามากแลว  อะไรมันยังไมดีขึ้น  เพราะเหตุอะไร ?  เพราะเหตุวามองขามอะไรบางอยาง 
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ไปเสีย,  ไมถูกจุดสําคัญ,  หรือเรื่องสําคัญ  ที่เปนตัวปญหาอันแทจริง  ซึ่งเราเรียกกัน 
แลว  เรียกกันอีกวาตัวกู  วางของกู. 

 
ตัวกู  - ของกู   เกิดขึ้นแลว  กินขาวก็ ไมลง  หรือสวยงามเอร็ดอรอย  หอม 

หวนอยางไรมา  มันก็ไม เสนหาแลว,  มันมีฤทธิ์รายอยางนี้  เปนสิ่งที่ควรจะหยิบข้ึนมา 
พิจารณากอน  แลวก็พิจารณากันอยางจริง ๆวา  ที่ เปนอยู ในทุกวันนี้   ในกรณีของเรา 
เองนี่  มันติดขัดอยูที่ตรงนี้.  ไมยอมลดตัวกู - ของกู  แลวจะไปลดราคะ  โลภะ  ได 
อยางไร,  จะมีธรรมะไดอยางไร  ถามีตัวกู - ของกู,  จะเอาธรรมะพรอมกับตัวกู - ของกู 
ไดอยางไร,  เพราะวามันอยูดวยกันไมได.  ธรรมะเขามา  ตัวกูออกไป  ตัวกูเขามา 
ธรรมะออกไป  เพราะวาคนนี้ตองการจะสงวนตัวกูเอาไว,  แลวจะไปจัดการอยางอื่น 
ใหถูกธรรมะ  ใหเปนธรรมะ  นี้ไม รูจะทํากันอยางไรได.  เพราะตัวกูมันไมใชธรรมะ,  
มันเปนขาศึก  ตรงกันขามกับธรรมะ. 

 
ธรรมะจะมีมาดวยสติ,  หิริโอตตัปปะ  โยนิโสมนสิการ. 

 
ฉะน้ันอยาไปนึกถึงธรรมะนึกถึงแตการทําลายตัวกู เทานั้นแหละ  ธรรมะ 

จะมีมาโดยการควบคุม  คือมีสติ ,  และก็ดวยการที่ เรียกวา  จับตัวได   แลวก็ฆา 
อยางแล เนื้ อ เถือหนังมัน   ดวยหิริและโอตตัปปะ .อยาเปนคนหนาดาน   ไม รูจัก 
ละอายเมื่อเกิดตัวกู  เมื่อเกิดตัวกูครั้งหนึ่ง,  ตองเอามาละอายอยูหลาย ๆ  ชั่วโมง,  
หลาย ๆ  วันหลาย ๆ  คืน.  นี่ เรียกวาเอามาฆา  มาแลเนื้อเถือหนัง  ใหมันเบาบางลงไป,  
แลวก็กลัวใหมาก,  วานี้แหละบรรดาสิ่งที่นากลัวที่สุดของมนุษยเรา  คือสิ่งนี้  ไมมีอะไร 
ยิ่งไปกวาสิ่งนี้,  อยางนี้เรียกวา  เหมือนกับจับตัวกูมาทรมาน  มาแลเนื้อเถือหนัง  ขนาดนั้น 
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ทีเดียว.  สติมันก็จะดีขึ้น;  ถาเราทําอยางนี้  เพราะตัวกูมันบางลงไปบาง  มันบางลง 
ไปบาง  เพราะถูกแลเนื้อเถือหนัง,  แลวการระวังสติมันก็จะงายขึ้น  มันจะสงเสริมกันเอง. 

 
มีสติ  ไมเผลมสติ,  ถาเผลอสติก็เอามาละอายใหมาก,  มากลัวใหมาก.  

นี้ตองมีใจละเอียด  มีจิตใจที่ละเอียด,  มีความระมัดระวังที่แยบคาย  ที่ประณีต  ที่เรียก 
วา  โยนิโสมนสิการ,  พระพุทธเจาทานตรัสถึงสิ่งนี้มาก  ในฐานะเปนเครื่องมือขอหนึ่ง.  
โยนิโสมนสิการนี้  นี้ตองทําดวยจิตใจที่ละเอียด  อยาบง ๆ  เบง ๆ  ลง ๆ  เลง ๆ,  สิ่ง 
เหลานี้ทําไมได.  ฉะนั้นจึงเตือนอยูเสมอวา  อยาหัวเราะกันเลย,อยาเอะอะ  โนนนี่ 
กันเลย,  มันทําใหใจหยาบ. 

 
งานทุกชนิดเปนโอกาสฝกทําลายความเห็นแกตัว. 

 
ทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องการงานหนอย  การงานที่บริสุทธิ์  มันเปนการทําลาย 

ความเห็นแกตัว.นี้ก็หมายความวา  มีสติสัมปชัญญะทําการงานนั้น ๆ,  อยาลงเลง ๆ  
บงเบง ๆ ๆ  ในการทํางานนั้น,  มันทําใหใจหยาบ  มันจะเปนการเห็นแกตัว,  มีตัวกูในการ 
ทําการงานนั้นไปเสียอีก.  การงานที่วาจะเปนเครื่องทําลายความเห็นแกตัว  มันเลย 
ไมไดผล  ก็เปนโอกาสของการมีตัวกู - ของกูแบบอื ่น .  เชนการไมยอมกัน  ผม 
ไดยินเสมอ;  หลาย ๆ   คนทํางานดวยกันอยางหนึ่ง  ดังกันลั่น  ตางคนตางจะอวดสติปญญา 
ของตน,  ไมมีใครยอมใคร.  บางอยางลมเหลว  ไมมีหัวหนาที่จะบัญชาลงไป  วาจะเอา 
อยางไร  มัวแตทะเลาะกันอยู;  ถาอยางนี้ เรียกวามีตัวกูเพิ่ม  การงานนั้นมันเพิ่มตัวกู 
ขึ้นมาไดอีกฝายหนึ่ง  อีกแนวหนึ่ง,  แมวาโดยแทจริงมันมุงหมายจะลดความเห็นแกตัว. 

 
นี้แมในการงานนี ้  ก็ตองมีบทเรียนปลีกยอยหลายอยาง;  เชนวา 

อดกลั้น  อดทน  พูดจาใหดีมีเหตุผล  ที่จะใชใหผูอื่นเขาใจ,  แลวก็ตางคนตางคิดระวัง 
ตัวกู - ของกู  ดวยกันทั้งนั้น  ไมใหมันออกมาขัดกัน.  ถาทุกคนตั้งความปรารถนาอยางนี้ 
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แลวไมมีทางที่ จะเถียงกัน ,  หรือวาเอะอะ  ๆ   ตึงตัง   กันได   มันก็จะเปนไปราบรื่น 
การงานก็เปนบทเรียนที่ดี  ในการทําลายตัวกู - ของกู,  เปนโอกาสที่ทําลายกิเลสอยู 
ตลอดเวลา.  ผลงานมันก็ไดแกประเทศชาติและศาสนา  ดีกวาที่จะอยูนิ่ง ๆ  ไมทําอะไร. 
 

ฉะนั้นบทเรียนนี้   มันก็ยากเปนธรรมดา,  เพราะวามันมีผลมากกวา  คือ 
การที ่จะมีวิปสสนาในการงานหรือทําการงานใหมันกลายเปนวิปสสนา,  เปน 
การปฏิบัติธรรมไปดวย .  นี่มันยากกวาที่จะไมทําอะไรจะนั่งนิ่ง ๆ  หลับหูหลับตา 
ภาวนานี้  มันยังงายกวา,  ไมมีอะไรมาย่ัวมายุมาแหย.  แตในการงานที่มันมีอะไรเปนชอง 
โหว  เปนโอกาสใหเกิดตัวกู - ของกู  นี้มันยาก,  เปนงานที่ยาก  เปนงานฝมือท่ียาก 
งานทางจิตใจนี่ยาก  ถาทําไดก็วิเศษ.  ควรจะนึกดูใหดี ๆ  เพ่ือประหยัด  เวลาของเรา ;  
อายุของเรานี่มีเวลาจํากัด  ประหยัดใหมันไดผลเร็ว  กาวหนาเร็วก็ตองทําใหดี  เลือก 
เอาวิธีที่ดี  ที่ไดผลเร็ว,  และพรอมกันนั้นก็ใหมีประโยชนแกผูอื่นอยางกวางขวางดวย. 

 
ทําลายตัวกู - ของกูได  โลกจะมีสันติสุข. 

 
นี่ส รุปแลวมันอยูที่ ขอนี้ ขอ เดียว   เลนงานตัวกูลงไปโดยตรงนั่นแหละ ;  

เหมือนกับวาจะมีผลยิงทีเดียวไดนกหลาย ๆ  ตัว,  การทําลายความเห็นแกตัว  เปนการ 
ตัดตนตอของกิเลส  เปนการฝกฝนท่ีรวบรัดที่ เร็ว  เปนการทําใหเกิดประโยชนอยาง 
ทางวัตถุ  อยางทางอะไรนี้ดวย  เรี่ยวแรงไมเปนหมัน  วันคืนไมเปนหมัน. 

 
ถาไมคิดกันอยางนี้   สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไมได   สิ่งที่มันจะเปนประโยชนแก 

มหาชนนี้   จะเกิดขึ้นไมได ,  ประโยชนสวนตัวแท  ๆ  มันก็ยังอืดอาด ๆ ๆ  คือลาชา,  แลว 
คําวา  แบบสายฟาแลบ  ถาทําใหถูกวิธีมีประโยชนมาก,  เปนที่นิยมฝายโนน  ถาทําผิด 
วิธีก็โจนลงเหวไดเหมือนกัน. 
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เดี๋ยวนี้ เราก็ผานมานพอสมควร  ที่จะรูวาอะไรมันเปนอยางไร  อะไรมัน 
แน   เหล ือจะแน แล ว ;เช นการควบค ุมก ิเลส   อยางนี ้ม ันแน เหล ือจะแน แล ว   กอน 
สิ่งใดหมด  คือวาลงโรง  ตั้งตนลงโรงไปจากการทําอยางนี้,  แลวสิ่งตาง ๆ  ก็จะถูก 
กระทําหมดทุกอยาง  พรอมกันไปในตัว  มันนาพอใจ  นาปลื้มใจนาพอใจ  จะนับถือ 
ตัวเองได. 

 
นี่ก็อยากให รูจักความแตกตางระหวางสิ่ งที่มันตรงกันขาม  อันหนึ่งมันทํา 

อันตรายมนุษย  อันหนึ่งมันเกื้อกูลมนุษย  ไปเลนงานพวกที่ทําอันตรายมนุษย  คือ 
ตัวกูนี้;  ถาทุก ๆ  คนชวยกันทําอยูอยางนี้พรอม ๆกัน  ในโลกนี้จะมีความผาสุก 
เหลือ ท่ีจะกลาวได .  เดี๋ ยวนี้ทุกคนมันไมทําอยางนั้น ,  มันเพิ่ มแตตัวกู  - ของกูกัน 
เรื่อยไป,  ไมตองพูดถึงพวกชาวบานดอก.  ถึงพระเณรก็เปนไปในทางเพิ่มตัวกู -  
ของกู  ประสมโรงไปกับชาวบาน.  พระเณรบางองคยังอานหนังสือพิมพ  มีความรูสึก 
เหมือนกับท่ีเขาเรียกกันวาถือหาง  บางองคถือหางคอมมิวนิสต,  บางองคถือหางเสรีประ -  
ชาธิปไตย.  นี้ฟงดู   นี่มันมีอาการเหมือนกับประสมโรงไปกับชาวบาน   เรื่องมีตัวกู  -  
มีของกู.  ไมเปนผูที่ทําลายตัวกู - ของกูของมนุษย. 

 
หรือวาปญหาตาง ๆ  ในโลกทุกปญหา  มาจากแตตัวกู - ของกู  ทั้งนั้น,  

ที่มันแกไมตก   แกไมลุลวง.ปญหาทางการเมือง  ปญหาทางเศรษฐกิจ  ปญหาทาง 
ทหาร ,  แมแตปญหาเรื่องของกินไมมี   เรื่องหมู ไมมี เรื่องหมาไมมี อยางนี้ ,  มันก็ 
เรื่องตัวกู  - ของกู   ในแงหนึ่ งแงใด   ลักษณะใด   ลักษณะหนึ่ ง   ซอนเรนอยูขางใต .  
นี้ถาเราชวยกันทําเรื่องนี้พรอม ๆ  กัน  แลวจะแกไขปญหาตาง ๆ  ไดมาก.  ถาโลกมีความ 
เขาใจเรื่องนี้พรอม ๆ  กัน  โลกนี้ก็เปลี่ยนกลับหลังไปทันที  ไปในทางมีความสุขสันติสุข. 
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เดี๋ยวนี้ เขาไมชอบอยางนี้ ,  เขาไม รูจักสิ่ งนี้   ไม เขาใจสิ่ งนี้ .  ฉะนั้นการที่ เขา 
ทําอะไรลงไปที่เรียกวาเปนการสรางสันติภาพในโลกนั้น  เปนเรื่องไมจริงไปหมด,  
มันไปเพิ่มตัวกู - ของกู  ของตัวเสียเรื่อยไป. 

 
ยอดสุดของวัฒนธรรมเนื่องอยูกับศาสนา. 

 
ที่ เขาพูดกันเสมอพูดกันมากที่สุด  เรื่องที่จะแกไขในความทุกขยากของโลกนี้ 

คือเรื่องการติดตอแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม   ความคิดนี้ ไพเราะมาก   มีคามาก,  ผม 
ชอบที ่ส ุด   รู ส ึกบ ูชาที ่ส ุดในป แรก  ๆ .เดี ๋ยวนี ้ก ็โกหกทั ้งนั ้น ,  ไม ได ช วยแลกเปลี ่ยน 
สิ ่งที ่ว าเปนเรื ่องวัฒนธรรม ,  แตใชเปนเรื ่องบังหนา.  ถาเปนเรื ่องวัฒนธรรมจริง 
ถูกตองจริง  ตองเปนเรื่องแลกเปลี่ยนวิชาความรู  หรือการกระทําชนิดที่ทําลาย 
ความเห็นแกตัว.  แตนี่ เขาสักวา  แลกเปลี่ยนสิ่งชนิดที่ เปนเรื่องตบตาบังหนา  เพื่อ 
ความเห็นแกตัว ,  แตนี่ ไมควรจะเรียกวาวัฒนธรรมดอก   มันเปนคําพูดที่ ไมตรง  ๆ  
มันเปนแลกเปลี่ยนสิ่งที่จะทําความฉิบหายคือตัวกู - ของกูเพิ่มมากขึ้น. 

 
เมื่อคืนนี้ก็มีขาวที่ฟ งแลวนาสบายหู   มีขาววา  อเมริกาเขาจะขอรองใหจีน 

คอมมิวนิสต   สงนักหนังสือพิมพ ไปดูการเลือกตั้ งในประเทศอเมริกา   ดูวัฒนธรรม 
อเมริกา,  เพื่ อเปนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม   เปนความคิดที่ ไพเราะมาก  แตวา 
วัฒนธรรมของการเมืองนี้   มันเปนในทองซอนเรนอะไรอยู   ไมมีหวังดอกที่ จะมีการ 
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมชนิดที่บริสุทธิ์. 

 
คุณถายังไม รูก็ตองรูเสียดวยวา  คําวา  วัฒนธรรมนี้กวาง  แลวยอดสุดของ 

วัฒธรรมนั้น  เนื่องอยูกับศาสนา,  แงดีสวนดีของศาสนาที่จะไปเปนประโยชนแก 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๙๖

มนุษย  เปนความสงบสุขแกมนุษยได,  นี่ เปนยอดสุดของวัฒนธรรม .  หลักเกณฑ 
อันใดอันหนึ่งในศาสนาถาไปประพฤติเปนเรื่องประจําชาติ  ก็เปนวัฒนธรรมไปได 
ประจําชาติไปได.  ยอดสุดของวัฒนธรรมอยูที่หัวใจของศาสนา  ที่เปนการทําลาย 
ตัวกู - ของกู  ทําลายความเห็นแกตัว,  นั่นแหละยอดสุดของวัฒนธรรม.  เดี๋ยวนี้ 
เขาไมพูดกันถึงเรื่องนี้  การแลกเปลี่ยนอะไรทางวัฒนธรรม  เพื่อหาโอกาสเลนงานกัน 
หลังฉากทั้งนั้น,  ถามันจริงอยางวา  มันก็วิเศษ;  ทั้ง  ๒  ฝายมีความบริสุทธใจแลก 
เปลี่ยนวิชาอันลึกลับทางวัฒนธรรม  คือจะสามารถทําลายความเห็นแกตัว,  หันหนา 
มาหาศาสนาดวยกันทั้ง  ๒  ฝาย,แลวมันก็ตกลงกันได  ทั้งที่อันหนึ่งเปนคอมมิวนิสต ,  
อันหนึ่งเปนประชาธิปไตย. 

 
  อุปมาทางศาสนาที่เขาใชกันอยูทุกศาสนา  อธิบายขอน้ีอยูแลว  :  เมื่อใดมี 

ธรรมะมีศาสนาจริง ๆเกิดขึ้น  เมื่อนั้นมันมีอะไรที่เรียกวา  ปาฏิหาริย.  คนตาบอด 
เห็นได  คนหูหนวกไดยินได  คนงอยเดินได,กระทั่งวา  สิงโตกับลูกแกะเลนหัวกันได.  
การที่พวกจีนคอมมิวนิสตจะไปเปนเกลอกับพวกอเมริกันนั้น.เปรียบไดกับเรื่องสิงโต 
เปนเกลอกับลูกแกะเลนหัวกันได  ;  ที่ทําได เพราะยังไมจริงในการที่จะทําลายความ 
เห็นแกตัว  ซึ่งเปนยอดสุดของวัฒนธรรม. 

 
นี่ ไม ใชผมพูดเรื่องการเมือง   แตพูดให รูวา   โลกเรานี้กําลังมีสภาพ 

หมกไหม  ก็เพราะวามันมีตัวกู - ของกู,  มีความเห็นแกตัว  ชวยไมได.  นี้ก็ตอง 
ทนทุกขทรมานไปตลอดเวลา  เหมือนกับในสวนปจเจกชนบุคคลคนนึ่ง ๆ  กําลังทนทุกข 
ทรมานเหมือนกับตกนรก  ทั้งวันทั้งคืน,  เพราะความบีบคั้นของสิ่ง ๆ  เดียว  คือตัวกู  
- ของกู.  นี่ เรียกวา  กรรมสวนบุคคล  คนหนึ่งก็เปนอยางนี้,  กรรมสวนรวมของโลก 
ทั้งโลก  ก็เปนอยางนี้  ก็พูดไดเหมือนกัน.  โลกนี้  เมื่อไรตัวกูเขามา  ธรรมะออกไป, 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมะเขามา  ตัวกูออกไป,  ตัวกูเขามา  ธรรมะออกไป ๙๗

เมื่อไรธรรมะเขามา  ตัวกูออกไป,  โลกนี้ก็ผลัดกันอยู;  เดี๋ยวก็เปนสังสารวัฏฏ,  เดี๋ยวก็ 
เปนนิพพานสลับกันอยู. 

 
นี่เรียกวา  หัวขอท่ีคุณจะตองชวยกับจําไว  สั้น ๆ  วา  ตัวกูเขามา  ธรรมะ 

ออกไป,  ธรรมะเขามา  ตัวกูออกไป,  อันนี้ชวยได  ดวยเรื่องสติ,  แลวในที่สุด 
ตองชวย  ดวยเรื่องมัน  หิริและโอตตัปปะ  คือละอายจนไมรูวา  จะเอาหนาไปซุกที่ไหน 
เมื่อรูสึกวามันเกิดตัวกู - ของกู  แลวก็กลัวจนไมรูวา  จะกลัวอยางไรกันอีก;  เมื่อมีอันนี้ 
ขึ้นมา  แลวมันจะไมตกรองตอไป. 

 
หัดตายเสียกอนตาย  เพื่อพบความเย็น. 

 
ที่จริงไมไดพูเรื่องอะไร  พูดเรื่องตัวกู - ของกู  นี้ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  อยูอยางนี้ 

ก็ไมมีเร่ืองอะไรที่จะตองพูด,  ไมมีเร่ืองอะไรที่มีประโยชน  หรือวาดีกวานี้,  ก็ตองพูด 
เรื่องนี้  พูดกันไปจนตาย  จนมันหมดตัวกู - ของกู  ไปในที่สุด. 

 
ผมพูดกับคนที่มาเที่ยวสวนโมกขนี้วา  มาที่นี่  ตองมาหัดตาย  เสียกอน 

ตายนะ;  บางคนก็สะดุงตกใจ  คําวา  ตาย.  ที่จริงเราหมายความแตเพียงวา  หมด 
ตัวกู - ของกูเสียกอน  แตที่จะตายนะ,  หรือวาอยางนอยที่สุด  ก็มาหัดเปนผูที่ไมมี 
อะไร  เปนคนไมมีอะไร  สิ้นเนื้อประดาตัว  ยิ่งเสียกวาสิ้นเนื้อประดาตัว  ไมมีอะไรนั่นจะ 
สบายที่สุด,  มาท่ีนี่ลืมหมดทุกสิ่งทุกอยาง  อะไรอยูทางบานก็ลืมหมด  แมแตชีวิตตัวของ 
ตัวก็ลืมหมด  ไมไดนึกถึงชีวิต  ลืมไปทั้งชีวิต,  เรียกวาไมมีอะไร  ยิ่งกวาสิ้นเนื้อประดาตัว 
เพราะวาคนสิ้นเนื้อประดาตัว  มันยังมีตัวกู - ของกูเหลืออยูเรอวา  มีชีวิตที่คํานึกถึงอยู.  
เราอยูที่นี่อยามีตัวกู - ของกู  หมดเลย,  สิ้นเนื้อประดาตัว  แมวาชีวิตก็มิไดมี  ก็สบาย. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๙๘

ฉะนั้ น   ถ าใครจะมาสวนโมกข   มาทัศนาจร  ก็คื อคนโง   คนบ าชนิ ดหนึ่ ง,  
เพราะที่อื่นมันสวยกวานี้   สนุกกวานี้   นาดูวานี้ ;  แลวมาดูอะไรที่แวดลอมใหจิตใจมันหยุด 
ไปหมด  ไม เอาอะไร  ไมถืออะไรนี้ ,เรียกวาหัดเปนคนไมมีอะไร  แมแตชีวิตก็ไมตองมี 
หรือวา  "หัดตายเสียกอนตาย"  ใหมันได  คือหมดตัวกู - ของกู  เสียกอนแตที่จะตาย. 

 
ที่นี่ เราใหมีตนไม  มีกอนหิน   มีอะไร  ที่อยูนิ่ ง ๆ   แสดงความสงบอยู 

นิ่ง ๆ,  ไมมีความยึดมั่นถือมั่นไมทะเยอทะยาน .  ถาเขามองเห็นและเขาใจ  ก็เรียก 
วา  เขาไดยินตนไมพูด  ไดยินกอนหินพูด,  ไดยินหมู ธรรมชาติพูด  วาไมมีอะไร 
นั่นแหละ  เปนเวลาที่มีความสุขที่สุด.  ถาเขาทําอยางนี้   คุยได เต็มปากวาการมาที่นี่มัน 
มีอุปนิสัยปจจัยแกนิพพาน,  มาได รับสิ่งที่จะเปนอุปนิสัยปจจัยแหงพระนิพพาน  ในอนาคต 
กาลโนนเทอญ  เหมือนที่วา ๆ  กัน  จนไมรูวา ๆ  อะไร. 

 
ตองรูข อน้ี   ตองพยายามในขอน้ี   ทั้ งส วนตั วบุ คคล   และส วนรวมของโลก 

และตลอดเวลาในชีวิตนี้ กวามันจะเย็นลง ,  เย็นลง   เปนนิพพาน .  คําวา   นิพพาน 
แปลวา  เย็นถึงที่สุด  ไมกลับรอนอีกตอไป.ธรรมะก็เปนเรื่องเย็น ,  เราตองการเย็น 
แลวก็อยาไปนึกอะไรมากกวานั้น   ที่ จะพิสูจน   จะเลือก  จะอะไรจะไปคานอะไรกันอีก 
ใหปวยการ,  ไมมีความทุกขจริง ๆ  ก็พอแลว.  เร่ืองตัวกู  - ของกู   จะเปนอะไรเรื่องเทวดา 
มี ไหม ?  ผีสางมี ไหม ?  เกิดไหม ?  อะไรไหม ?  อยางนี้มันไมจําเปน  มันเรื่องบา ๆ  บอ  ๆ 
เสียเวลาเปลา ๆ,  แลวก็ยิ่ งไปยุ งเขา  ก็ยิ่ งนอมไปทางมีตัวกู  - ของกู .  เปนกูผู รู  ผูดี   ผู 
วิเศษ  อะไรขึ้นมาอีก.  ฉะนั้นจึงบอกเลิก  เรียกวา  ปญหาเปนอจิตไตย  หรือวาเปนปญหา 
อันตคาหิกทิฏฐิ   เลิกกันเสียใหหมดทําแคที่นี่   และเดี๋ยวนี้   ใหหมดตัวกู  - ของกู   ปดอบาย 
ปดนรกไดหมด  จะกระโดดขามสวรรค  ไปหานิพพานได. 

 
เหนื่อยแลว  พอกันที  วันนี้วันพระวันแปดค่ํา  เขาไมฉันเพลกันดอก,  พรุงนี้ 

ก็ตองเหนื่อยเหมือนกัน. 
_____________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๕ -    
วันอาทิตยที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๑๑ 
แรม  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๖ 

 

ธรรมชาติวางจากตัวกู - ของกู. 
 
นี่คิดวาจะพูดถึงแตเรื่องเดียว  เกี่ยวกับ  ตัวกู•ของกู  เรื่องเดียวเทานั้น 

แต ม ีหลายแง หลายม ุมท ุกแง ท ุกม ุม   ที ่เราตั ้งใจจะเร ียกว า   ธรรมปาฏ ิโมกข ,  
ปาฏิโมกขธรรมะคือเรื่องที่ เปนหลัก  เปนประธานเปนหลักทางธรรมะ.  แลวที่ 
กําหนดหัวขอเปนเรื่องตัวกู•ของกู   นี้   ก็เพราะเปนหัวขอท่ี เหมาะสมที่สุดเหมาะสมตรงที่ 
วา  มันกวางขวางที่สุด  สะดวกที่สุด  กินความหมดทุกขอ,  แลวก็มีแงอยูมากแงมากมุม 
ที่จะตองพูด,  ก็พยายามนึกดู  แงไหนมุมไหน  ที่มันยังไมคอยเขาใจกันอยู  ก็เลือก 
พูดเฉพาะแงนั้น  สําหรับคราวหนึ่ง ๆ. 

 
เร่ืองยกหูชูหาง  กับ  ลดหัวหดหางเปนตัวกู - ของกูเทากัน. 

 
นี้ เราพูดกันมาแลวโดยมาก  เกี่ยวกับแงที่ยกหูชูหาง,  ที่ใชคําวา  ยกหู 

ชูหาง  มากที่สุด  เรียกวาเปนประจําก็ได.  นี้บางคนอาจจะเขาใจผิด  ถามันลดหัว  มัน 
 
 
 
 
 
 
 

๙๙ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๑๐๐

หดหาง  มันจะเปนอะไร,  ถามันหดหาง  มันลดหัวลง  มันซุกหัวลง  มันจะเปนตัวกู - ของกู 
หรือไม ?  บางคนอาจจะเขาใจผิดเอาดื้อ ๆ   ตามหลักธรรมดาสามัญ  หรือวา  logic  ของคนโง,  
ตรรกวิทยาของคนโง  แปลวาถายกหูชูหาง  เปนตัวกู - ของกู  การลดหูลดหาง  มันก็ 
ไมใชตัวกู - ของกู  โดย  logic  โดยตรรก,อยางนี้มันไมถูก. 

 
ตามหลักของธรรมะ  มันเปนตัวกู - ของกูเท ากัน ;  แมจะเป นเรื ่อง 

ลดหูลดหาง  ซบเซาลงไป  มันก็เปนเรื่องตัวกู - ของกู  เทากัน,  จะตรงกันขามก็ตอเมื่อ 
มันไมมีตัวกู  มันหมดตัวกู  หมดของกูไป  จึงจะเรียกวาตรงกันขาม.  ยกหู - ชูหางนี้ 
มันก็ทาทางอันหนึ่ง  เทานั้น,  นี่ถามัน  หดหัวหดหาง  ก็เพราะกลัว  เพราะเศรา 
เพราะโศก ,  เพราะมันละเหี่ย   ออนเพลียไป .  นี้ก็ เรียกวา  ตัวกู - ของกู  อีกแบบ 
หนึ่ง  ซึ่งเปนตัวกู - ของกูที่เทากัน  หากแตวามันเปนคนละรูปคนละแบบ. 

 
เหมือนกับท่ีเราไดยิน  คําพูดซึ่งเปนหลักทั่วไป  ในการเรียนธรรมะขั้น 

ตน ;  ยินดีย ินรายอยางนี ้,  อภิชฌาและโทมนัสนี ้,  อยากกับไมอยาก   ดีใจกับ 
เสียใจ   ยินดี  - ยินราย  รักหรือเกลียด ,  ที่ เปนตรงกันขาม .  แตทั้ ง  ๒  อยางเปน 
กิเลสเทากัน  รักก็เปนกิเลส  เกลียดก็เปนกิเลส  นี้เปนเครื่องเปรียบ.ตองหมดทั้งรัก 
ทั้งเกลียด  จึงจะไมเปนกิเลส. 

 
นี้ถาเปนหลักธรรมชั้นสูง  ที่เขาเรียกชื่อวา  มานะนี้,  มานะเปนสัญโยชน 

ที่  ๘  ในสัญโยชน  ๑๐มานะ  แปลวา  ถือตัว,  ไทยแปลวาถือตัวที่ทําใหเขาใจผิดได  เพราะ 
ภาษาไทยความมันไมคอยจะเหมือนกับภาษาบาลี.  แตถาเราจะแปลวา  ถือตัว,  เราก็ตอง 
ขยายใจความ  คําวา  ถือตัว  ใหมันกวางกวางกวาธรรมดา  คือวามีตัวก็แลวกัน. 

 
ในคําอธิบายของคําวา  มานะ  ในที่นี้   สัญโยชนที่   ๘  นี้   เขาแจกไวตั้ ง ๓   

อยาง  :  สําคัญวาตัวดีกวาเขา  ก็เปนมานะ,  สําคัญวาตัวเสมอเขาก็เปนมานะ,  สําคัญ 
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วาตัวเลวกวาเขาก็เปนมานะ,  เปนมานะเทากัน.  มันเนื่องจากมีตัวกอน  แลวสําคัญ 
วาตัวกูอยูในสถานะเชนไร  แลวสถานะเชนนั้นเมื่อนําไปเปรียบกับบุคคลอื่น  มันก็ 
เกิดความแตกตาง  เปนสูงกวา,  เปนเสมอกัน,  เปนต่ํากวา.  ฉะนั้นจึงเรียกวาถือตัว,  
ถือตัว  คือสําคัญตัววาเปนอยางไร  ในเมื่อไปเปรียบกับผูที่ดีกวา  สูงกวา  เราก็เลวกวา,  
ไปเปรียบกับผูที่เลวกวา  เราก็สูงกวา  ไปเปรียบกับพวกที่เทากันมันก็เทากัน. 

 
จากขอน้ีตองใหเขาใจกันเสียใหถูกตองวา  ตัวกู - ของกู  ที่มันยกหู  ชูหาง 

มันก็เปนตัวกู - ของกู,  ที่มันลดหูลดหางเรียบราบไป  มีอาการยอมแพ  นี้ก็เปนตัวกู  
- ของกู,  คนละแบบ.  ตอเมื่อไมมีทั้ง  ๒อยางจึงจะเรียกวา  ไมมีตัวกู  ไมมีของกู.  
เมื่อกําลังเศรา  สลด  ซบเซาอยู   ออนเพลียละเหี่ยละหอยอยูนี้   ก็เปนตัวกู  - ของกู   เต็มท่ี  
๑๐๐  เปอรเซ็นตทั้งนั้น ,  แตเปนอีกรูปหนึ่งจะเรียกวา  ลบก็ไมคอยถูก  แตวามันก็ 
ไมรูวาจะเรียกวาอะไร. 

 
เมื่อพูดเรื่องตัวกู - ของกู  ในรูปยกหูชูหาง  มามากพอแลว  ก็จะตองพูด 

ถึงตัวกู - ของกู  ในรูปท่ีหดหูหดหางนี้บาง.  ที่จริงถาดูแลว  หดหูหดหางนี้มันก็มีหลาย 
แบบ   แบเลนตลก  เลนลูกไม   เลนอุบายก็มี .  แตในที่นี้ เราหมายถึง  แบบที่ เปนไป 
โดยตรงจริง ๆ  เปนโทมนัส  ที่เรียกวา  โทมนัส.ถาเราไมมีตัวกู - ของกู  มันโทมนัส 
ไม ได ;  ฉะนั้นถามี โทมนัสเทาไร  มันก็มีตัวกู  - ของกูมากเทานั้น   ๑๐๐เปอรเซ็นต 
เหมือนกัน. 

 
เกี่ยวกับผลมันก็เปนความทุกขมากกวา  เกี่ยวกับผลท่ีไดรับโทมนัสมันก็เปน 

ทุกขมากกวา.  ตัวกู - ของกูที่ลดหูลดหาง  หดหูหดหางนี้  มีรสชาติของความทุกข 
มากกวาที่ยกหูชูหาง,  แลวปญหามันก็คงจะมีมากกวา.  เร่ืองที่เราตองเศรา  ตองสลด 
จะมีมากกวา  เปนปญหากวา,  เปนสิ่งที่รบกวน  และทําความทุกขใหมากกวา. 
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นี่จะตองดู เหมือนกัน  ตองสังเกตดูใหดี  ๆ  ใหละเอียดทั้ งนั้น  ตองสังเกต 
ที่มีกันอยูมากที่สุด  ที่ทุกคนมี  ที่มีมากที่สุด  ที่เราเรียกกันวา  ความนอยใจ  เรียกเปน 
ภาษาไทยวา  ความนอยใจ.  วันหนึ่งคือหนึ่งนี้  ใครเคยมีความนอยใจในอะไรหรือไม 
กี่ครั้งกี่หน.  นี้ตองเอาความนอยใจนั้นมาเปนบทเรียน  เปนตัวปญหาสําหรับ 
ศึกษา. 

 
โดยทั่ วไป  มันก็ดู เหมือนวา  จะนอยใจในความอับโชค  อับวาสนา  ไมมี โชค 

ไมมีวาสนานี้ดูจะเปนเรื่องนอยใจกันอยูมาก.  ที่แทมันเลนตลก  มันอยูตรงที่วา  คน 
สวนมากปรารถนามากเกินไป;  เมื ่อหวังหรือปรารถนา  หรือตองการนี ้มากเกิน 
ไปกวาที ่ควร ,  เมื ่อเปนเชนนี ้  ความรู ส ึกนอยเนื ้อต่ําใจวา  อับโชคอับวาสนา 
มันจะมากขึ้น,  จะมากขึ้นเทา ๆ  กันตามสวน.  ยิ่งไปโงมาก  ไปหวังมาก  มันจะประสบ 
ความนอยใจหรืออับโชควาสนานี้มาก;  ฉะนั้นจึงอยูดวยความระทมทุกข  หนาดาน ๆ  
ไปอยางนั้นเอง,หาเรื่องมากลบเกลื่อนกันไปวันหนึ่ง ๆ  นี้ก็เปนหลังฐาน. 

 
ท ีนี ้ก ็ต องส ังเกตด ูให ด ี  ให เห ็นว า   หล ักพื ้นฐาน ,  เรื ่องพื ้นฐานนี ้ม ัน 

ขึ้นอยูที่ตัวกู - ของกูทั้งนั้น,  ไมยกเวนอะไร  แมแตในขณะที่ซบเซาที่สุด.  มันก็เปน 
เรื่องตัวกู - ของกู  แลวดูจะเปนปญหาสําหรับทุกคนที่จะมีความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจในเรื่อง 
ไมมีโชคไมมีวาสนา  ซึ่งไม รูจะไปโทษใครที่ ไหน  นี้มันเปนรากฐานทั่วไป,  ไม รูจะไปโทษ 
ใครที่ไหน,  จะไปโทษพอแมก็ดูไมมี เหตุผล  จะไปโทษรัฐบาลก็ไมมี เหตุผล,  จะไปโทษ 
พระเจาดูเปนลม ๆ  แลง ๆ,  ไม รูวาจะไปโทษใครที่ไหน  เพราะมันรูอยูวา  พระเจาก็ไมได 
ตั้งใจจะแกลงเรา,  มันมีอะไรอีกอยางหนึ่งตางหาก  ที่ทําใหเราไมไดอะไร  หรือรูสึกไมพอใจ. 

 
ปญหาใหญ  ปญหาทั้งหมดนี้  ก็ตองแกกันดวยความรูเรื่องตัวกู - ของกู;  

ฉะนั้นคนเหลานั้นทุกคนควรจะศึกษาเรื่องตัวกู - ของกู  ใหเขาใจจนหยุดได  หยุดความ 
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ซบเซา  หยุดความโทมนัส  หยุดความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจนั้นได ,  ก็อยางเดียวกับท่ีวาตัด 
ตัวกู  - ของกูที่ยกหู  - ชูหางได ,  ก็ เทากับตัดตัวกู  - ของกูชนิดที่หดหูหดหางไดดวย .  
ที่ เป นพระอรหันตนั้ น   ตัดความจองหองลํ าพองได   เมื่ อ เปนพระอรหันต   และ 
พรอมกันนั้น  ก็ตัดความซบเซา  หดหู  หดหัวหดหางได  เมื่อเปนพระอรหันตอีก 
เหมือนกัน   มีความหมดตัวกู  - ของกู   มันเปน เรื่องของความเปนพระอรหันต   คือ 
ถึงขั้นสูงสุด  จุดสูงสุดของความหมดกิเลส.   

 
เดี๋ยวนี้ เราไม เปนพระอรหันต   หรือไมกลาคิด  หรือไมอยากคิด  หรือไมยอม 

คิดเรื่องที่ จะเปนพระอรหันต ;  เพราะไดบอกกลาวไวสวนหนึ่ งแลววา   ถาไปคิดใน 
ทํานองนั้น  มันจะเพิ่ม,  แทนที่มันจะลด  มันจะเพิ่ม,  มันจะทําให เผลอ  มีตัวกู  - ของกู 
ในรูปอื่นที่มีปญหามากขึ้นไปอีก.  ฉะนั้นเราจะมุงหมายเพียงจะตัด  ตัดเสียซึ่งตัวกู - ของกู 
เทานั้น  เรื่อยไป ๆ  ไมตองพูดถึงพระอรหันต ,  หรือวาอยางนอยที่สุด  เราก็จะควบคุมมัน 
ควบคุมมันไวในระเบียบ  ตัดไมไดก็ควบคุมได.  นี่คือการตอสู  การอดกลั้นอดทน 
การสมาทาน  เจตนาวิรัติ  เหมือนที่สมาทานศีลกันทุกวันพระแปดค่ํา  ทุกวัน  มันเปน 
เร่ืองบังคับควบคุม ,  ในเมื่อยังตัดไมไดก็ตองทําไป .  นี้การที่ เราไดควบคุมแตเพียง 
ดวยยกหูชูหางดานเดียวนี้ไมพอ  ตองควบคุมดานที่มันจะหดหัวหดหางดวย,  ใน 
แงนี้  เรียกวา  เทากัน  มีน้ําหนักเทากัน  มีปญหาเรื่องเดียวกัน  คือเร่ืองตัวกู - ของกู. 

 
ถาเราอยูในสภาพปกติ   ถาพูดโดยอุปมา  ก็พูดวา  ใหอยูในสภาพที่ปกติ 

หางนี้ก็ไมชู  หางนี้ก็ไมลด,หัวนี้ก็ไมชู  หัวนี้ก็ไมลด  อยางนี้ใหอยูในสภาพตามปกติ 
คือเราไม รูสึกฟุ งซาน  เหอเหิม  และทั้ งไม รูสึกเศราสลด  ออนเพลีย,  มีสภาพอยูอยางไร 
ก็ใหมันอยูอยางนั้น   ก็คือ   วางจากตัวกู - ของกู .  นี่มันเปนสภาพที่วางจากตัวกู  -  
ของกู   คือไมขึ้นไมลง  ไมฟู ไมแฟบ  ไมยินดีไมยินราย  นี่ เราเรียกวา  ไมยกหูชูหางและ 
ไมหดหัวหดหางอยูในสภาพปกติ. 
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ทั้งยกหูชูหาง  ทั้งซบเซา  ตองละอายและกลัวใหมาก. 
 
ในที่สุด  มันก็เกี่ยวกับเรื่องที่ตองศึกษา  พิจารณาอยางเดียวกัน  เทา ๆ  กัน 

ไดเคยบอกไวมากทีเดียววา  ใหมีความละอายใหมาก  เมื่อมีอาการยกหูชูหางขึ้น 
ใหละอายใหมาก  ละอายใหมาก  กลัวใหมาก.  เดี๋ยวนี้ก็ตองบอกวา  เมื่อมามีอาการ 
ซบเซา  หดหูหดหาง  มันก็ตองละอายใหมาก  และกลัวใหมากเหมือนกัน.  เปนสิ่ง 
ที่นาละอายเทากัน,  นากลัวหรือนาละอายเทากัน.  ทําไมเรามานอนซบเซาเศราสรอย 
นอยใจอยู.  พอมองเห็นเทานั้น  ก็ตองละอายใหมาก  กลัวใหมาก.  ถาเปนเรื่องที่คิด 
ตกแลวเปนธรรมะที่พิจารณาเห็นแลว  ทํานองเดียวกับเรื่องยกหูชูหาง  มันก็ละอายทันที.  
เมื่อมีความเศรา  หรือมีความนอยใจ  หรือมีความหดหู  นี่ก็ละอายทันทีเหมือนกัน,  วา 
นี่มันก็ไมใช  ไมสมกันกับท่ีเปนพุทธบริษัท. 

 
นี้ก็มาถึงเรื่องท่ีจะตองเปรียบเทียบดู  วาปญหาของเรา  เรานี่คนอื่น 

ไมรูเรารู  มันมีสวนที่จะยกหูชูหางมาก  หรือวาจะซบเซามาก  ก็โดยเปรียบเทียบกันดู 
วันหนึ่ง ๆ  มันมีชนิดไหน ?  กี่ครั้งกี่คราว ?  มันอาจจะเปนคน ๆ  ไปก็ได,  ในบางราย 
บางคนอาจจะเปนไปในทางซบเซา  ละเหี่ยละหอยนอยใจมากกวา,  บางคนก็บงเบง ๆ  
ไมมีเหตุผลมากก็ได. 

 
นี้ก็บอกแลววาใหมองมาตั้งแตกวางที่สุด  เร่ืองอับโชคอับวาสนา  ที่ ไม 

รูวาจะโทษใคร,  จะโทษพระเจาก็ไมมี เหตุผล  ก็โทษกรรม  ไปโทษกรรม   กรรมเกา 
เปนผู เชื่อกรรมและกรรมเกา  แลวก็นอยใจ.อยางนี้ก็ไมถูกเหมือนกัน  มันเปนเรื่อง 
ตัวกู - ของกู  ที่ทําผิด,  ทําผิดหลัก  จนตองนอยใจ  จนตองเศราและนอยใจ. 
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เกี่ ยวกับขอน้ี   ตองอย าลืมถึ งจุดมุ งหมายของหลักธรรมะ  ที่ มี อยู คํ าหนึ่ งว า 
หมดกรรม   หรือ   สิ้นกรรม ;  สิ้นกิเลสนั้นคือสิ้นกรรม ,  หมดกิเลสหมดทุกขนั้นคือ 
หมดกรรม  สพฺพ  กมฺมํ  ภยํ  สตฺโต - ถึงแลวซ่ึงความสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง,  ถึงความ 
หมดกรรมทุกชนิด. 

 
นี้ถาตัวกูที่ยังเศราอยู  ดวยความคิดวา  เปนผลของกรรมเกา,  นี่ก็เรียก 

วา  มันธรรมดา  ยังถูกกรรมครอบงํา  ทําให เปนทุกข .  มันตองปฏิบัติจนสิ้นกรรม ,  
จนอยูเหนือกรรม   คือขอท่ีเราไมทุกข,  ที่ เราไมทุกขคือไมมีตัวเรา,  อยูเหนือกรรม ,  
ถามีตั วกู   มีของกู   มันก็ยั งตองถูกบีบคั้นโดยกรรมดีหรือกรรมชั่ ว,  กรรมดีมันก็ บีบไป 
ในทางใหฟุ งซ าน  เหลิ งเจิ้ ง  หรือใหสนุกสนานไปเลย,  กรรมชั่ วมันก็ บีบใหซบเซา  ซูบซีด 
เศราสรอยเลย ,  เพราะมันมีตั วกู  - ของกู   มันก็ รับกรรม   มันก็ถูกกรรมบีบคั้ นกระทํ า ,  
ถาไมมีตัวกู  - ของกู   มันก็ไมมีกรรมไหนจะทําอะไรมันได .  การสิ้นกรรม   สิ้นสุดของ 
กรรมมี  เพราะความสิ้นสุดของกู  ความรูสึกกวาตัวกู. 

 
ทุกอยางเปนธรรมชาติ. 

 
ทีนี้ มี อะไร  มันก็มี ธรรมชาติ   มี ธรรมชาติล วน  ๆ  เรื่องนี้ เคยอธิบายมากแล ว 

คือขอ ท่ี ใหศึ กษาจนเขาใจวา   มันไมมี อะไร  ไมมี ตั วเรา   ไมมีตั วใคร  มีแต ธรรมชาติ ,  
ธรรมชาติล วน  ๆ   เท านั้ น เป นไป   ในลักษณะที่   flux  เรื่อย .  คํ านี้ แม จะเป นคํ าของพวก 
ฝ ร่ังเขาพู ด   ก็ถู กที่ สุ ด   และใช ได กับพุ ทธศาสนา   พวกกรีกพ อง  ๆสมั ยกับพุ ทธกาล 
พวกกรีกสมั ย  ๒,๐๐๐  กว าป มาแล ว  รู จั กพู ดคํ าที่ ว า  flux,  เรื่ อย  คื อไหลเรื่ อย  perpetual  flux 
คื อไหลเรื่อย   ไม มี อะไรนอกจาก   perpetual  flux,  นี่ เป นคํ าฝ ร่ังพู ดในที่ สุ ดตะวันตกโน น 
มันก็ยังถูก  และเปนพุทธศาสนา  เราพูดวาธรรมชาติลวน ๆ  ไหลไปก็ถูกเหมือนกัน 
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สุทฺธ  ธมฺมา  ปวตฺตนฺติ - ธรรมชาติลวน  ๆ   เปนไป  คือไหลไป ,  มันคือกระแสของ 
ธรรมชาติที่เปนไป  ไมใชตัวเรา  ไมใชตัวเรา  ไมใชตัวกู. 

 
การเรียนธรรมะ   การเรียนพุ ทธศาสนา  โดยเฉพาะนี้   มันกลายเป นเหลื อ 

นิดเดียว  เหลือนิดเดียว  ที่ ว าเรียนให รูวา  ไมมีตั วกู   มีแต   perpetual  flux  หรือวา  สุทฺ ธ  
ธมฺมา  ปวตฺตนฺติ ,  หรือวาธรรมชาติลวน ๆ.  เราใชคําวา  ไหลไปแกคําวา  เกิดขึ้น -  
ตั ้งอยู  - ด ับ ไป ,  เก ิดขึ ้น  - ตั ้งอยู  - ด ับ ไป ,  เราใช คํ าว า ไหลไป .  ท ุกสิ ่งท ุกอย าง 
ไมมีอะไรท่ีเปนตัวกู  เปนตัวเรา  มีแตธรรมชาติลวน ๆ  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา  หรือ  
สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย,  ธมฺมา  ตัวนี้มันคือธรรมชาติ  ธรรมชาติลวน ๆ  ไมมี 
ตัวกู .  พอเขาใจผิด   มันก็มีตัวกู เขาที่ ธรรมชาติสวนใดสวนหนึ่ ง  ระยะใดระยะหนึ่ ง,  
ถาเขาใจถูก  เห็นอยู ชัดเจนก็ ไมมีตั วกู   ที่ ธรรมชาติอันไหน   หรือสวนไหน   หรือกระแส 
ไหน   เวลาไหน .  ฉะนั้นการเรียนธรรมะจึง  คือการเรียนใหรูวา  ไมมีตัวกู  มีแต 
ธรรมชาติ ,  มีแตธรรมชาติ ,  แลวธรรมชาตินี้ก็จะไหลเรื่อย.  อีกคําหนึ่ งพูดวา  pantha  rei 
ทุกอยางไหล,  ทุกอยางไหล  Perpetual  flux  อันเดียวกัน. 

 
นี้มันเข าใจยาก   ที่ วา  จะเขาใจวา  อันนี้ ไม ใชตั วกู   เพราะวาในขณะนั้ น 

หรือสิ่ งนั้น   ในขณะนั้นนะมันพูดได   คิดได   ทําได   รูสึกได   เอร็ดอรอยได ,  เศราโศกได 
หรือที่พูดวา  ยกหูชูหางก็ได ,  หดหูหดหางก็ยังได ,  แลวทําไมจะไมใชตัวกูก็ รูสึกเปนตัวกู 
อยู เรื่อย  คือคนนี้ รูสึกแตในแงนี้มุมน้ี .  มันก็ เขาใจไม ได ,  เร่ืองที่จะไมมีตัวกู  - ของกู ,  มัน 
เลยพาลหาเรื่อง  ไม เชื่อและไมยอมศึกษา,  ไม เชื่อและไมยอมศึกษาดวย.  ที่จะใหเห็นวา 
มันไมมีตัวกู  ก็เลิกกัน ,  เลิกกัน  พวกนี้ เลิกกัน,แมจะถูกประณามวาเปนปทปรมะ 
หรือว า เป น   อาภ ัพพส ัตว   หรือว า เป น   อเวไนยส ัตว   ก ็ส ุดแท ,  ม ัน เล ิกก ันคนนี ้,  
ปุถุชนคนนี้จะตองเลิกกัน ;  แตวาไมรูวาจะกินเวลานานสักเทาไร  ที่จะตองเลิกกัน 
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พูดกันไม รูเรื่องน้ี  จะกินเวลานานเทาไรไมรู,  แตโดยเหตุที่วา  ทุกสิ่งไมแนนอน 
เปลี่ยนแปลงเรื่อย;  ฉะนั้น  เขาอาจจะกลับมารูเรื่องก็ได  แตในขณะนี้อยาพูดกันดีกวา. 

 
ทําไมมันจึงโศกเศรานอยใจได,  แลวทําไมมันจึงตองคึกคะนอง  ฮึกเหิมได,  

ถามันไมใชตัวกู.หรือถามันไมใชสิ่งที่ควรจะเรียกวาตัวตน  ทําไมมันจึงนอยใจก็ได,  แลว 
ฮึกเหิมคึกคะนองก็ได,  ทําไดอยางตรงกันขามอยางนี้  แลวก็ใหรูเถอะวา  นั่นแหละ 
คือธรรมชาติ,  นั่นแหละคือธรรมชาติ  คือไปตามเหตุตามปจจัย,  ธรรมชาติอีกสวน 
หนึ ่งมันเปนเหตุเปนปจจัย,  ปรับแตงใหธรรมชาติสวนนี ้  เปนไป  ในลักษณะที่ 
เราเรียกวายกหูชูหาง  ฮึกเหิมคึกคะนอง.  ในบางคราวธรรมชาติอีกสวนหนึ่ง  มัน 
ปรุงแตงไปในทํานองใหเศราสยบซบเซาไปเลย  นอยใจไปเลย. 

 
นี้มันยากอยูตรงที่วา  พวกเราไมไดรับการสั่งสอนมาแตทีแรก  เพื่อ 

ใหรูเสียวา  แมแตสิ่งที่ เรียกวาจิตใจ  รูสึกนึกคิดไดหรือจิตใจนี้  ก็เปนเพียงธรรมชาติ,  
ไมไดรับคําสั่งสอนมาวา  จิตใจก็เปนเพียงธรรมชาติ.  ผมเองก็รูสึกไดวา  ตั้งแตผม 
เกิดมาพอแมสั่งสอนอยางไร,  พูดจาอยางไร,  เขาโรงเรียนแลว  โรงเรียนเขาสอนกัน 
อยางไร,  หนังสือหนังหาที่อานอยูมากมายในตอนหลังนี้  มันวาอยางไร,และทําไมเรียน 
ธรรมะในพระพุทธศาสนา  เทาที่ รูแลวนี้  ไมมีใครบอกวา  แมแตจิตใจที่คิดนึกอะไรไดนี้ 
ก็เปนเพียงธรรมชาติ,  มันเพิ่งมาอานเอาเอง  เพิ่งสังเกตเห็น  หรือเพิ่งเขาใจคํานี้  ที่ เขา 
ไดพูดไวแลวถูกแลว. 

 
ในพุทธภาษิต  พระพุทธเจาไดตรัสไวแลววา  ทุกอยางเปนสักวาธรรมชาติ;  

แตเราไมเขาใจ  เราเขาใจไมได  เพราะเราไมไดรับการสั่งสอนอยางนั้นมาตั้งแตออน 
แตออก,  แลวยิ่งมาเรียนอยางนี้  วิธีสมัยใหมเขาดวยแลว  มันก็ยิ่งไมเขาใจคําวาธรรมชาติ, 
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แลวเราก็ ได รับการแวดลอมแตใหมีตัวฉัน  - ตัวฉัน  - ตัวฉัน  - ของฉัน   เพื่ อยกฐานะ 
ของฉันกันเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด  มันก็ไมมีทางที่จะเขาใจวาเปนเพียงธรรมชาติ. 

 
ตอเมื่อมาศึกษาพุทธศาสนา  เขาใจไดถึงหัวใจของพุทธศาสนา  จึง 

จับหลักอันนี้ได  วาตามหลักพุทธศาสนา  หรือของพระพุทธเจาก็ตาม  ถือวา  ไมมี 
อะไรที่ ไม ใชธรรมชาติ ,  แลวในสิ่ งที่ เรียกวา   จิตใจนี้   ที่แสนจะวิ เศษ   ที่ แสนจะ 
ประหลาด  มหัศจรรย   ลึกลับ  มีความสามารถเหลือประมาณนี้   มันก็เปนเพียงสักวา 
ธรรมชาติ ,  ธรรมชาติตามธรรมชาติ .  นี่มันจึงจะเขาใจไดในขอท่ีวา  ตัวกู - ของกู 
นี้มันก็เปนสังขาร  คือของที่ถูกปรุงขึ้นชั่วขณะ.  อยางภาษาอังกฤษ   เขาเรียกวา 
product  หรือ  by - product  ด วยซ้ํ าไป,ไม ใช ตั ว  product  แท  ๆ ,  เป นผลิ ตผลช่ัวขณะ  หรือ 
บางทีจะเปนเพียงปฏิกิ ริยาชั่วขณะ  ของจิตที่ถูกกระทบกระเทือน  มันแสดงปฏิกิ ริยาเกิด 
ขึ้นชั่ วขณะ ,  หรืออย างดีที่ สุ ดมั นก็ เป นproduct  อันหนึ่ งหรือ   by - product  อันหนึ่ ง 
ชั่วขณะหนึ่ ง,  ที่ทําใหมีความรูสึกราเริง  เปนสุข  อยางนั้นอยางนี้อยางโนนอยู   นี่ เราก็ 
พอใจ  เราไม รูสึกวานี้ถูกกระทํา  หรือน้ีถูกจับเชิด,  ถูกเขาจับเชิด.  เราไม รูสึกอยางนั้น 
รูสึกเปนของดีวิเศษสําหรับเราเสมอ.  ฉะนั้นจึงไมเขาใจไดวา  จิตใจหรือทรัพยสมบัติ 
ทั้งหมดของจิตใจนี้   มันเปนเพียงธรรมชาติแลวก็ไมมีตัวตน  ที่ควรจะเรียกวา  ตัวตน,  
แลวมันก็ไหลเรื่อย  คือเปลี่ยนแปลงเรื่อย. 

 
นี้อยากจะแนะนําตรงนี้พิ เศษหนอยหนึ่ งวา  ถาผู ใดสามารถสรางอะไรขึ้นมา 

วิธีการหรือวาความบังเอิญก็ได   คือวาเจตนาจะทําดวยความคิดความตั้งใจก็ได   หรือวา 
ความบังเอิญก็ได  คือเรารูสึกวา  นี้มันธรรมชาติ,  ยิ่งเห็นเปนธรรมชาติลึกลงไปลึกลงไป 
ลึกลงไป  นั่นถูก  นั่นคือ  กําลังเขาถึงพุทธศาสนาอยางยิ่ง. 
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เราจะดูอะไรก็ ได   นั่ งดูอะไรอยู ก็ ได   จะดูอะไรอยู ก็ ได   ไม ใชอ านหนั งสือ 
ไม ใช เรียนพระธรรม   หรือไม ใชอานหนังสือธรรมะ   ไม ใช เรียนพระธรรม   นั่ งดูสัตว 
ผู เมียสองตัว  มันกําลังทําอะไรกันอยูก็ได ,  หรือวาจะดูปลา  ดูปู   ดูกุง  ดูหอย  มันกําลัง 
ทําอะไรกันอยู,  ในลักษณะที่ทําใหเราคิดวา  มีจิตใจ  มีความรูสึกเปนจิตใจ  เปนตัว 
ตนของมัน  เปนอะไรของมัน  คือเปนตัวมัน  รูสึกเปนตัวตนของมันอยางนั้น;  อยางนี้ 
เรียกวาโง.  แตถามองลึก  ถึงขนาดที่เห็นวาปฏิกิริยาตามลําดับที่สง ๆ  กันมาของ 
ธรรมชาติ   จึงมีปรากฏการณอันนี้ ;  การกระทําระหวางสัตวผู เมีย  หรือวามันจะกระทํา 
อะไรที่นาอัศจรรย  ในลักษณะที่จะใหคิดวาเปนตัวตนเสมอ. 
 
                   เราจะเห็นความปรารถนาของมันกอน ;  สัตวตัวผู   ตัวเมีย  จะเปนนก 
หมู   หมา  กา  ไก   ปู   ปลา  อะไรก็ตาม  แมแตคางคก  อึ่ งอาง  ก็ตาม  ดูมันไป  จะมองเห็น 
ความปรารถนาที่ รุนแรงแสดงออกมา,  แลวก็กระทํากิจกรรมอันนั้น   แลวดวยอะไร 
ดวยอํานาจของอะไร  ถาจะเห็นวา  ดวยอํานาจตัวตน  ตัวมันตัวตนอะไรอยูก็ เรียกวา  มัน 
ตายดานเสียแลว,  ตามความรูมันไปไมรอด  มันตายดานเสียแลว  ถามองเห็นมันเปน 
เพียง  perpetual  flux  ไหลเรื่อยของการกดดัน  ของปฏิกิ ริยาตาง ๆ  ที่มันมาตั้ งแตแรก,  
ทางเนื้อทางหนัง  ทางความรูสึกทางอะไรก็ตาม,  แลวแสดงอาการอันนี้ออกมา  กระทั่ ง 
รู เลยไปถึงวา  ที่มันมาเกิดเปนสัตว  เปนคน  มี รูปรางอยางนี้   ก็ไมใช เรื่องวิเศษ  พิ เศษ 
ประหลาด  เปนเรื่องตามธรรมชาติ. 
 
                    แตวา  มักจะเขาใจวา  เปนเรื่องพิเศษ  ไมใชตามธรรมชาติ  คือเปนคน 
นี ้เป น เรื ่อ งพ ิเศษ   ไม ใช ธรรมชาต ิ  ค ือม ันม ีอะ ไรอ ัศจรรย   น าอ ัศจรรย เหล ือ เก ิน 
แลวมันมี เหตุผลอันหนึ่ งขึ้นมารับรองไวเร่ือย  วาทําไมมันจึงมีแตอยางนี้ ,  ทําไมมันจึง 
ไมมีอยางอื่นที่ตรงกันขาม,  ทําไมจึงมีแตสัตวหรือคน  ที่รูจักทําความรูสึกอันนี้ 
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หรือกระทํากรรมอันนี้ ,  ทําไมจึงไมมีชนิดอื่นที่ ไม รูจักทํากิจกรรมอันนี้   หรือปญหาอยาง 
อื ่นที ่คล ายก ันนี ้.  ถาอย างนี ้แล ว   เราต องรู ท ันท ีว า  เรานี ้ค ือโง ,  คือเราโง   โดยที่ 
ไมรูวา  ถูกธรรมชาติซอนหรือปกปดความลับอะไรเอาไว  ไมใหเรารู. 

 
คือวาถาสิ่ งที่ ไม ได เปนอยางนี้   มันมาอยางนี้ ไม ได ,  มันไม ได เหลืออยู   คือ 

มันจะดับหายไปเสีย  ตั้ งแตแรกตั้ งตนของวิวัฒนาการของธรรมชาติ   ที่มันจะเหลือมา 
เปนเรานี้ ,  มันจะเหลืออยูแตสิ่ งที่ เหมาะสมที่จะเปนอยางนี้ทั้ งนั้น .  สิ่ งอยางอื่นที่ ไม 
เหมาะสมที่จะเปนอยางนี้   มันหลายรอย  หลายหมื่น  หลายพันหลายแสน  หลายลาน  ลาน 
กระแส  หรือหลาย ๆ   สาย  มันหายสาปสูญไปแลว.  นี้ เรามาเอาแต เราเปนหลักอยางเดียว,  
นี ้เราก็คิดวาไมใชธรรมชาติลวน .  นี ่ค ือขอที ่ธรรมชาติม ันซอนเรน   มันมีความ 
ลับ   มันซอนเรน ,  ทําให เราไม รูวา  ความเหมาะสมนี้คือธรรมชาติที่ เหลืออยู   ใน 
รูปรางที่นาอัศจรรย เหลือประมาณจนไมอาจจะคิดไดวาเปนของธรรมชาติ .  นี่ความคิด 
วาเปนตัวฉัน  เปนตัวกู เปนอะไรก็ เกิดขึ้นมา  รับเอาระยะชวงนี้มาเปนตัวฉัน  วาไมใช 
ธรรมชาติ. 

   
เราจะพูดกันในรูปอุปมาวา  ธรรมชาติมันเลนตลกกับเรา   ธรรมชาติมัน 

ซอนเรนความจริง  จนเราไม รูจักตัวธรรมชาติถูกกวา  ถาเราจับไดคาหนังคาเขา  อาว,  
นี่ธรรมชาติ ,  ธรรมชาติแท  ๆ  ไมมีอะไรมากกวานี้   เร่ืองก็หมดกัน.  ที่ เราจะรูไดวา  ของ 
ที่ลึกลับ  นาอัศจรรย  นาประหลาด  เขาใจไมได  นี้ก็เปนเพียงธรรมชาติ. 

 
ฉะนั้นการที่สัตวหรือคนมีจิต  มีความรูสึกคิดนึก  มีความตองการ 

แลวก็ทําอะไรตาง ๆ  ตามความรูสึกตามความตองการ  นี้ก็คือธรรมชาติแท ๆ  เทากับ 
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ธรรมชาติอื่นอีก.  ถาสวนนี้มันวิวัฒนแรง  เทากับความเปนคนที่มันมีมากขึ้น,  ความ 
เปนคนคือสัตวที่มีจิตใจจะรูสูงสุดมากขึ้น.  เพราะฉะนั้นมันจึงรูจักตัวตนมาก  ในลักษณะ 
ที่สูงละเอียด  ลึกลับ  ประณีต  มันจึงรูจักสิ่งที่เรียกวาของตนนี้  สูงลึกลับ  ประณีต. 

 
ดูความที่คนแก ๆ  รักลูก  รักหลาน  รักเหลน  ของคนแก ๆ  :  ลูกของเรา 

หลานของเรา  เหลนของเรานี้  ยิ่งกวาอะไรเสียอีก,  ยิ่งกวาตัวเองไปเสียอีก  มันก็คือ 
ความเลนตลกของธรรมชาติ  กับคนโงบรมโง.  มันถึงขนาดที่วา  เปรียบเทียบไดอยางนี้ 
สมมติวา  พอแมคนหนึ่ง  มีลูกที่โรงพยาบาล  หรืออะไรก็ตามแลวมันถูกสับเปลี่ยน 
โดยที่พอแมคูนี้ไมมีทางจะรูได.  ลูกถูกสับเปลี่ยนโดยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามใจ,  เราไม 
ตองพูด  แตมันถูกสับเปลี่ยนโดยเหตุที่พอแมรูไมได    มันก็รักตายเลย  รักเหมือนกับลูก 
ในไส  รักเหมือนอะไรเหมือนกัน.  ออกเปนหลานมาอีก  มันก็รักอยางหลานอีกแหละ,  
ไมได รูสึกวา  ที่ รักลูกนี้ รักอะไรนี้ ไมใชความจริง,  ไมใชของจริง.  มันเปนผลของ 
อุปาทาน  ของความโง  เรื่องตัวกู  เรื่องของกู. 

 
ถามันเปนความจริงและจริงแทกัน  โดยในจิตใจที่เปนตัวตนจริง  มันก็ตอง 

รู ไดวานี ้ไมใชลูกของฉัน,  แลวก็ไมรัก.  นี ้อ ุปาทานมันสรางขึ ้นมาไดเต็มที ่จาก 
ของที่ไมจริงไมตองจริง  ที่มันสรางขึ้นมาบนของที่เราเรียกวาจริง.  นี่มันก็คือของเท็จ 
คือเปนลูกจริง ๆ   รักลูกจริง ๆ   รักหลานจริง ๆ   นั้นก็คือของเท็จ  ตามแบบของอุปาทาน  ของ 
ตัวกู - ของกู,  แลวก็มีเทากันกับลูกปลอม  ลูกที่ไมใชจริง ๆ  ก็มีไดเทากัน. 

 
ทีนี้มันถูกทําใหกระชับมากขึ้นไปอีก  ก็คือธรรมเนียมประเพณี   ที่เรายกยอง 

สรรเสริญคนเลี้ยงเลี้ยงลูกเกง  เลี้ยงหลานเกง  เลี้ยงเหลนเกง,  มีลูก  ๑๐  คน  ก็ไดเรียนดี 
ทุกคน,  มีหลานอีก  ๓๐  คน  ก็ไดดิบไดดีทุกคน  มันสงเสริมแตอยางนี้ไปหมด  ฉะนั้น 
ความแนนแฟนในเรื่องตัวกู - ของกูก็มีมาก  จนแกะไมออก. 
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เขามีคําพูด  หรือวาคําสอน  หรือวาเรื่องราวอะไรก็ตาม  ที่เขามีไวอยางขนาด 
หนัก ๆ,  เพื่อจะตอตานความรูสึกอันนี้,  เพื่อมุงหมายที่จะทําลายความรูสึกอันนี้.  แตวา 
เราไมรู  เรากลับไมชอบ  บางทีเราก็วาบาเลย.  เชนเรื่องพระเวสสันดรใหทานลูก  ให 
ทานเมียนี้  เราถือเปนเรื่องบาหมด,  บาทั้งที่ เปนพระเวสสันดร  หรือเปนพระโพธิสัตว 
อยางนี้,  หรืออยางดีที่สุดก็บอกวา  มันไมใชเรื่องของเราโวย  มันไมใชเรื่องสําหรับเรา.  
เรื่องที่จะตัดความรูสึกของคุณอยางรุนแรงนี้  มันไมใชเร่ืองสําหรับเรา  :  ฉะนั้นเราจึง 
ไมสนใจกับเรื่องเหลานี้,  แลวมันจะเอาที่ไหนมาทันกันได  การที่เราถูกอบรมถูกมอมให 
มึนเมา  หลงไปในเรื่องของเรา  เรื่องตัวเรา  เรื่องของเรา. 

 
นี้คนแก ๆ  อายุตั้ง  ๘๐ - ๙๐  แลวก็ไมเคยรูสึกเรื่องนี้  วาที่แทมันเปนเรื่อง 

ไมใชของเรา  มันก็ตายไปเลย,  เกิดมาถูกยอมดวยความรูสึกมึนเมาเปนตัวเรา - ของเรา 
จนกระทั่งตายไปเลย.  นี้วัฒนธรรมที่ดีที ่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานี้  ควรจะใหคน 
แก ๆ  อายุ  ๖๐ - ๗๐  ปนี้  เริ่มรูความจริงขอนี้,  แลวเริ่มหันหลังกลับ,เร่ิมมีความคิด 
ที่ถูกตอง  เพื่อจิตใจจะไดเปนอิสระ  ไมทนทรมานดวยเรื่องตัวกู - ของกู  จนเนาเขา 
โลงไปและจะรูสึกปลอยวางไดในระยะหนึ่ง. 

 
สภาวะของโลกทุกชนิดขึ้นอยูกับจิต. 

 
นี่พูดกันเสียตรงนี้เลยก็ไดวา  คําวา  โลก  วาชาติหนึ่ง  เกิดมาในโลกนี้ 

หรือโลกโนน   หรือชาตินี ้  หรือชาติโนน   อยูที ่ภาวะหรือสถานะมันตางกัน .  
เอาอยางนี้ดีกวา  ที่โงเงาหมกจมอยูดวยความทุกข  ก็ถือวาตกนรกก็แลวกัน  อยูใน 
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โลกนรก  ก็แลวกัน.  เมื่อไมมีความทนทรมานอยางนี้  ก็เรียกวา  พนจากนรกก็แลว 
กัน ,  หรือวามันถูกหลอกดวยของหวาน   ก็เรียกวาเปนสวรรค  เปนโลกสวรรค 
มีความทุกขที่เคลือลน้ําตาลอะไรนี้.  ตอเมื่อมันพนอยางนี้หมด  มันจึงจะเปนโลกุต -  
ตระ  คือเปนโลกของพระอริยเจา. 

 
ฉะนั้น  ถาเราได เลื่อนชั้นมาตามลําดับ ๆ  ๆ   จนได เปนโลกสุดทาย  คือโลกพระ 

อริยเจา.  บางทีเกิดมาเปน  เด็ก ๆ  จะเรียกวาเปนโลกของมนุษยหรือสวรรค  ที่นาดู,  
เด็ก ๆ  ยังไมมีความทุกขความรอน.ทีนี้ เด็ก ๆ  ที่ ไมประสีประสาเริ่มมีกิ เลสตัวกู - ของกู 
มากขึ้น,  ตัวกู - ของกู  มากขึ้น  จนเปนหนุมเปนสาว  ก็ไดกินยาพิษเคลือบนํ้าตาลเขาไป.  
ทีนี้พอเปนพอบานแมเรือน  มันก็หนักไปดวยภาระตาง ๆ  ก็เหมือนกับตกนรก,  นี่ 
เปนโลกนรก,  ระหวางที่มันทนทุกขเลือดตาแทบจะกระเด็น,  แลวตอมามันมีลูก  มี 
หลาน  มีเหลน  เขาใจสิ่งเหลานี้ดีขึ้น ๆ ๆ  แลวจิตใจมันก็เปลี่ยนไป  จะรูอยางที่วานี้  คือ  
รูวามันเปนความโงเรื่องตัวกู - ของกูทั้งนั้น,  ก็มีจิตใจเปลี่ยนไปในทํานองตรงกัน 
ขาม,  แลวมันจะขึ้นจากนรก.  ทีนี้ก็จะไมตองของแวะกับสวรรคอีกแลว  เพราะมัน 
เคยมาแลว,  มันเปนเรื่องยาพิษเคลือบนํ้าตาล  อาจจะกระโจนเลยไปในโลกของพระ 
อริยเจา  โลกของความอยูเหนือสิ่งเหลานี้. 

 
ตั้งแตครั้งโบราณกอนพุทธกาล เปนตนมา  เขาก็มีธรรมเนียมอยางนี้ 

เรียกวา  คนที่มีหงอกเสนแรกเกิดขึ้นบนหัว  ก็รองออกมาวาพอที ๆ ๆ  สําหรับโลกนี้,  
ไปโลกอื่นกันที  กระโดดเขาไปอยูที่หิมาลัย  จนสาบสูญไปเลยไมรูไมมีใครตามตัวพบ. 

 
นี่ เดี๋ ยวนี้ ไม เปนอยางนี้   กลับฝงแนนลงไป   ใหลูกเกาะแนน   ใหหลาน 

เกาะแนน  ใหเหลนเกาะแนน,  เกาะคุณตาคุณปูจมลงไปในการยึดมั่นถือมั่น  สลัด 
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ไมออก ,  แลวก็นิยมกันวาดี   ดีก็ดีซิ   ดีก็ตองเปนอยางนั้นซิ .  แตที่พนตัวกู  - ของกู 
มันเหนือดี,  จําไววามันเหนือดี   เหนือชั่วเหนือดี;  สวนอยางนั้นที่วาดี  ก็ถูกแลว  มันดี 
สําหรับปุถุชน.  คําวาดีหรือชั่ว  เขามีไวสําหรับปุถุชน,  ไมไดมีไวสําหรับพระอริยเจา.  
พระอริยเจาเห็นวา  ทั้งชั่วทั้งดีเปนของขี้เหร  เปนของเด็กเลน  ของหลอกเด็กเลน.  
ตองอยูเหนือชั่วเหนือดี   จึงจะเรียกวา  ดีอีกทีหนึ่งก็ได;  แตเขาไมเรียกวา  ดี  เขา 
เรียกวา  พน,  พนไป  หรือหลุดไป. 

 
มีธรรมเนียมหรือประเพณีหรือธรรมเนียมที่ วา  จะออกไปแสวงหาสิ่ งหนึ่ ง 

ที่มันสูงสุดนี้  กอนแกตายนี้  มีมากแลวกอนพระพุทธเจา,  กอนพุทธกาล  แตเขาก็หาไม 
ถูกเหมือนกัน,  เขาหาไมถูก.  เขาไปหาไดเพียงไปอยู เฉย ๆ  อยู เฉย ๆ  ใหมากเขาไวก็แลว 
กัน,  มีตัวตน  ที่เฉย ๆ  มาก ๆเขาไว  ไมถึงกับหมดตัวตนได.  ความรูเรื่องหมดตัวตน 
เปนของชั้นพระพุทธเจา,  พระพุทธเจาเกิดขึ้นจึงมีความรูเร่ืองนี้.  แตวาความรูที่ไป 
มีตัวตนที่สะอาด  หรืออยู เฉย ๆ  มีตัวตน  อยูอยางนั้นแหละ  เขามีกันอยูแลว  กอนพระ 
พุทธเจา,  ที่เขาเรียกกันในตอนหลังวา  พรหม,  เรียกวา  ชั้นพรหม. 

 
พรหมนี้ก็มีหลายแบบ  พรหมมีแตใจ  ไมมีกาย  พรหมมีแตกาย  ไมมีใจ,  

พรหมมีความคิดนึกอยางนั้นพรหมมีความคิดนึกอยางนี้ .  อยางที่ชาวบานก็พูด 
เปนวา  พรหมลูกฟก  คือพรหมที่มีแตรางกาย  ไมมีจิตใจ,มีตัวตนที่ไมรูจักดับ  ก็เลย 
หยุดได   มันก็เปนความทนหรือความหนักอะไรชนิดหนึ่ง,  วิชาชนิดนี้ขนาดนี้ .  เขารู 
กันตั ้งแตก อนพุทธกาล ;  แตนี ้มาสอนโงหนักขึ ้นไปอีก  จนเอาไปไวที ่ชาติอื ่น ,  
เอาไปไวแดนสวรรคอื่น,พรหมโลกอื่น,  ไมมีเอามาไวที่จิตใจของมนุษย  ที่เปลี่ยน 
สถานะ  เปลี่ยนระดับ  เปลี่ยนอะไรได. 
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ฉะนั้นผมจึงพูดเรื่องคําวาชาติเสียใหม   ในภาษาธรรม  ซึ่งการพูดอยางนี้ 
พวกอภิธรรมเขาไมยอม,พวกอภิธรรมศาลาวัดเขาไมยอม.  เขาวามนุษยเกิดเปนนรก 
เกิดเปนเทวดา  ตองอยูกันคนละโลก  โลกอื่นเวลาอื่น  ชาติอื่น  ไมมารวมกันอยูได 
ในชีวิตนี้.  หากแตวาเปลี่ยนสถานะ  หรือความรูสึกเปนคนละอยาง. 

 
เชนผมจะพูดวา  เมื่อจิตนี้สลัดความมีตัวกู - ของกู  เร่ืองลูก  เรื่องหลาน 

เรื่องนอน  เรื่องกินเรื่องกาม  เรื่องเกียรติอะไร  ออกหมดแลว  มีจิตใจเหนือสิ่งเหลานี้แลว 
ก็เรียกวา  คนนี้อยูในโลกของพระอริยเจา.  คืออยูเหนือโลกแลว. 

 
คนที่บากามารมณหนัก  แลวก็ไดอยางใจไป  เพราะมันทําอะไรไวอยางดี  นี้

มันก็อยูในสวรรค,  อยูในสวรรคจริง ๆ  สวรรคที่จริงกวาของพวกนั้นเสียอีก. 
 
แลวขณะที่ เดือดรอน   นอยเนื้อต่ําใจ  อับโชค   อับวาสนา  อะไรก็ตาม 

มันก็นรกอยูแลว,  เปนนรกอยูแลว;  ถาแกได  ก็กลับมาสวรรคอีก,  หรือวากลับ 
มาสูมนุษยอีก.  หรือมันฉลาดกวานั้น  หยุดอะไรได  ก็เปนพรหม,  เกิดเปนพรหม 
ในพรหมโลก   เปนสวรรคชั้นประเสริฐไป.  แตถามันปนขึ้นไปไดเหนือนั้นอีก  ก็ไป 
ในโลกของพระอริยเจา. 

 
ที่มันกลับไปกลับมา  อยางนั้นอยางนี้ ได   มันอยู ในแค   มนุษย   นรก  สวรรค 

พรหมโลก   แคนี้ เทานั้น .ถามันปนขึ้นไปได เหนือพรหมโลก   เขาไปในเขตของพระ 
อริยเจาแลว  มันไมกลับมาอยางนี้อีก  มันไปทางโนนเลย  ไปเรื่อยไปทางโนนเลย. 
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แลวก็ เคยขอรองวาใหสนใจเรื่องนี้   แลวเรื่องอื่นจะหมดปญหา  ถาเอาไปไว 
คนละโลก  คนละชาติ   คนละอยาง  ที่ เขาพูดกัน  แลวมันทําอะไรไม ได ,  มันชวยอะไร 
ไมได,  มันทําไมได  มันยาวเกินไปกวาที่จะทําอะไรใหเปนเรื่องเปนราวได. 

 
คําวาคนนี้ไมเอาที่คน  เอาที่ความรูสึกวาเปนตัวกู - ของกู  เมื่อตัวกู -  

ของกู  รูสึกรอนเหมือนไฟเผามันก็เปนนรก,  เมื ่อมันรูสึกสนุกสนานตามพอใจตัว 
ก็เหมือนสวรรค,  เมื ่อมันไปหยุดอยู ที ่ความมีเกียรติอยางนี ้ม ันก็เปนพรหม .  ถา 
ขึ้นไปเหนือนั้นได  ก็จะเปนพระอริยเจา,  โงมาก ๆ  ก็เปนสัตวเดรัจฉาน,  ขี้ขลาด 
มากเก ิน ไป   ก็เป นผ ีชน ิดหนึ ่ง ,  หิว เก ิน ไปก ็เป น เปรต   นี ้เอ ง .  เดรัจฉาน 
เปรต  อสุรกาย  นี้  เขาแยกออกมาเสียจากนรก;  เพราะนรกหมายถึงความรอนใจ 
โดยเฉพาะ,  แลวจะไปยุงกับมันทําไม.  ถามันเปนเรื่องที่ ไม เกี่ยวของกับเรา  จะไปยุงกับ 
มันทําไม   มายุ งแต เรื่องที่ ไมมีตัวกู  - ของกู   กันดีกวา,เร่ืองจะได เหลือเรื่องเดียว  และ 
นอยเขา. 

 
เรื่องมหากุศลนั้นคือเรื่องบาที่สุด  มหากุศลของพวกอภิธรรมที่ เขาสรรเสริญ 

กันนัก  ผมถือวาเปนเรื่องบาที่สุด  คือหวังจะดี ,  จะเดนไปในเรื่องกิน  เร่ืองกาม   เร่ือง 
เกียรติ   เรื่องสวรรค   เรื่องพรหมโลกที่ ไหน   ไม เปนไปเพื่อความเบื่อหนายคลาย 
กําหนัดเลย .  ตองเปนเรื ่องที ่รู ตามที ่เป นจริงวา  นี ้ไมไหว  ตองการจะอยู เหนือ 
มหากุศล  หรือวาจุลกุศล  หรืออะไรก็ตาม,  ตองการจะอยูเหนือสิ่งเหลานี้  มันจึงจะเปน 
เรื่องของพุทธศาสนา,  ให เปนเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น,  เรื่องไมมีตัวกู  - ของกู .  แตนี้กลับ 
ใหฝงจมเขาไปในเรื่องสวยงาม ,  เร่ืองเอร็ดอรอย  เปนเรื่องสวรรคไปเลย  สวรรคแบบ 
กามารมณ,  หรือวาสวรรคแบบจืดสนิทอยางพรหมโลก  สวรรคกามารมณมันก็สกปรก, 
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สวรรคพรหมโลกมันก็จืดสนิท  แตมันมีตัวกู - ของกู,  มีตัวกู - ของกูที่ติดอยูในความ 
รูสึกวาดี  หรือวาถูก  หรือวาเย็นอะไร.  ถาจะเปนเหนือโลก  มันก็ตองไมมีตัวกู,  
เปนธรรมชาติลวน ๆ  ทุกอยางเปนธรรมชาติลวน ๆ. 

 
ตองมองใหเห็นทุกสิ่งลวนเปนธรรมชาติ. 

 
จิตใจที่หายโง  คือมองเห็นทุกสิ่งเปนเพียงธรรมชาติลวน ๆ  คือคําวา 

ทุกสิ่ง  ไมหมายถึงแตเพียงวัตถุรูปธรรม  หมายถึงนามธรรมดวย;  ฉะนั้นความได 
อยางใจ  หรือความไมไดอยางใจ  นี้ก็เปนธรรมชาติลวน ๆ.  การยกหูชูหางก็ธรรมชาติ 
ชนิดหนึ่ง,  การสยบซบเซา  ก็ธรรมชาติชนิดหนึ่ง,  แตในที่สุดก็คือธรรมชาติ  คือ 
ธรรมชาติอยางเดียว.  ธรรมชาติคือสิ่งที่ไหลเรื่อย  เปลี่ยนแปลงเรื่อย  ไหลเรื่อย 
พวกหนึ่ง.  นี้ธรรมชาติอีกพวกหนึ่ง  ก็คือ  ตรงกันขาม  คือหยุด  ไมเปลี่ยนแปลง 
ไมไหล  เพราะไมมีความคิดเปนตัวกู - ของกู;  แตวาโดยที่แททั้ง  ๒  อยางไมใชตัวตน 
ทั้งนั้น,  ทั้ง  ๒  ธรรมชาติ  ธรรมชาติปรุงแตง  หรือธรรมชาติไมปรุงแตงก็ตาม  ไมใช 
ตัวตนทั้งนั้น,  นี่คือธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง  ไมควรยึดมั่นถือมั่น. 

 
นี ่ให เหลือแตธรรม   หรือธรรมชาติ  ไม ม ีต ัวตน   หรือตัวกูหรือของกู 

ที่ลักษณะหนึ่งจะตองไปดีใจกะมัน,  ลักษณะหนึ่งจะตองไปเศราเสียใจ  กะมัน.  
เดี๋ยวนี้เรามีแต  เดี๋ยวดีใจ  เดี๋ยวเสียใจ  เดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินราย  เดี๋ยวยกหูชูหาง  เดี๋ยวหดหู 
หดหาง;  นี้มันก็เรียกวา  ธรรมดาที่สุด  ธรรมดามากเกินไป  ไมมีอะไรผิดธรรมดา 
ที่ควรแกจะถือวาดีมีคา  หรือวานาสนใจ  ก็คือจมอยูในกองทุกข,  ทุกขที่เคลือบน้ําตาลก็มี,  
ทุกขที่ไมไดเคลือบอะไร  เปนทุกขตรง ๆ  ก็มี,  ก็ไดจมอยูในกองทุกขทั้งนั้น. 
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ทีนี้ก็มาเขารูปกับหลักที่เคยแนะนําอยู  ก็คือในการทําการงาน  ที่คุณทํากัน 
อยู  โดยถือวาเปนโอกาสที่จะทดสอบจิตใจบาง,  หรือเปนโอกาสที่จะฝกฝนโดยตรง 
บาง.  ในการงานที่ทําอยูนี้  คุณจะมีโอกาสที่จะดีใจหรือเสียใจ  ที่จะยกหูชูหาง  หรือจะหดหู 
หดหางก็ตามใจ;  บางทีก็โกรธ  ขัดใจนอยเนื้อต่ําใจ,  ไมไดรับคําสรรเสริญ  ไมไดรับ 
คําเอาอกเอาใจ,ไมไดรับความเอาใจใส  ก็นอยใจ  หรือวาถาไดรับความเอาอกเอาใจ  ก็ 
คึกคะนอง  ก็ฟุงซาน  หรือวาเปนไปในทางเฟอ  ทางขึ้น  ทางฟู,  เดี๋ยวแฟบ  เดี๋ยวฟู 
เดี๋ยวแฟบเดี๋ยวฟู. 

 
ที่แลวมา  เราพูดถึงแตปญหาเรื่องยกหูชูหาง,  วันนี้เราพูด  ปญหาที่คูกัน 

คือวามันหดหูหดหาง  ซ่ึงเปนเรื่องของตัวกู - ของกู  เทากันหมด  เทากันทีเดียว,  
เพ่ือวาจะได  สังเกต  ระวังใหมันเพียงพอดวยกันทั้ง  ๒  อยาง.  เมื่อใดมีความเศรา 
เสียใจ  นอยใจ  ก็ตองละอายใหมาก  วาไมมีความเปนพุทธบริษัทเลย,  เมื่อใดยกหูชูหาง 
คึกคะนองไปดวยดี  ความเดนอะไร  ก็เรียกวา  ควรจะละอายและกลัว  เสียใจวา 
ไมมีความเปนพุทธบริษัทเลย.  แตเมื่อมันมีความปกติอยูไดที่ตรงกลาง  ก็เปนพุทธบริษัท 
คือปกติ  สงบ  หรือวางหรือหยุด  หรือเย็น  ซึ่งก็อยูที่ตรงกลาง;  มาฝายนี้ก็อยางหนึ่ง,  
มาฝายนี้ก็อยางหนึ่งมันรอนคนละแบบ,ความทุกขนั่นมันมีหลายแบบ. 

 
ตรงกลางนี้ไมใชเสมอกันกับใคร  ไมดีกวาใคร  ไมเลวกวาใคร  ไมเสมอ 

กับใคร;  เพราะฉันไมมีตัวฉัน  ที่จะไปเปรียบเทียบกับใคร.  นี่เรียกวาเรื่องหมด 
ตัวกู  เรื่องไมมีตัวกู. 

 
พุทธศาสนานี้ใหถือวา  พุทธศาสนาคือศาสนาแหงความไมมีตัวกู  คําสอน 

หรือปฏิบัติเรื่องความไมมีตัวกู,  สอนใหรูวา  ไมมีตัวกู,  ปฏิบัติเพื่อใหไมมีตัวกู  ใหอยู 
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หรือเปนอยูดวยความไมมีตัวกู.  ถายังตองปฏิบัติอยูนี้  ยังใชไมได,  จะตองเปน 
แลว  จึงจะใชได. 

 
พวกเซ็น   เขาพูดเรื่องเหลานี้ดีกวาเรามาก ;  แตอยาคิดวา  ผมหลง 

พวกเซ็น.  พวกเซ็นที่โง ๆ  ที่สุดอะไรก็มี,  พวกเซ็นที่ฝกไวดี ๆ  ก็มีอยู.  บางพวกที่เขา 
สนใจเรื่องนี้จริง ๆ  ไมเหมือนกับเรา,  มีมากเรื่องและฟุงซาน  คําพูดของพวกเซ็นเปน 
คําพูดที่ ไมกี่คํา,  แลวก็ไมคอยพูด  แลวพูดแลว  ก็เปนเรื่องนาคิดนานึก.  เชนเรื่อง 
มีตัวกู  ไมมีอะไรเหลานี้  เรื่องจิตวาง  จิตเดิม  แลวแตเขาจะพูด  จะเรียก  ไมใชเหมือน 
กับทุกพวก  พวกเซ็นนี่มีหลายพวก. 

 
ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ  เขาพูดวา  เปนธรรมชาติเสียเลย,  เรานี่ เปน 

ธรรมชาติเสียเลย.  ถาพูดตามวิธีของพวกเซ็น  ใหเราทุกคนนี้ เปนธรรมชาติเสียเลย 
เขาไมมีการประพฤติ  ไมมีการปฏิบัติ  ไมมีการเลาเรียน  เขาประณามการเลาเรียน  การ 
ปฏิบัติวาเปนเรื่องบา ๆ  บอ ๆ  ทั้งนั้นเลย.  แตเขาสอนกันใหเปนเสียเลย  เปนธรรมชาติ 
เสียเลย  ไมตองเรียน  ไมตองปฏิบัติอะไรตออะไร;  เหมือนกับท่ีเราเรียนปฏิบัติกันจน 
ไมมีที ่สิ ้นสุด.  ที่จริงก็ตองเรียนตองปฏิบัติ  แตเขาไมไดพูดอยางนั้น,  เพราะ 
กลัวคนจะไปติด  ไปยึด  เรื่องเรียนเรื่องปฏิบัติ. 

 
ที่บอกมาแลวเมื่อตะกี้วา  มันไมมีอะไร  นอกจากธรรมชาติ  ธรรมชาติลวน ๆ   

ไหลไป  ใหเราเปนธรรมชาตินั้นไปเสียเลยก็ได,  ไมตองเรียน  และไมตองปฏิบัติ  คือเปน 
ธรรมชาติเสียเลย  ก็คือหมดตัวฉันนั่นเอง  คือหมดตัวกู  หมดของกู.  เดี๋ยวนี้มาเปน 
คนเรียนเกง  บวชเกง  เรียนเกง  ปฏิบัติ เกง  อะไรเกง,บรรลุนั่นบรรลุนี่กันอยู  เปน 
เรื่องบา ๆ  บอ ๆ.  ถาเปนธรรมชาติเสียทีเดียว  มันก็หมดเรื่อง  เพราะวามันหมดตัว 
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ฉัน  หมดตัวกู  ทั้งกายทั้งใจมันเปลี่ยนเปนของธรรมชาติ,  เปนตัวธรรมชาติไปเสียเลย 
กลายเปนธรรมชาติไปเสียเลย. 

 
ฉะนั้นเขาจึงสรุปคําใหมันสั้น เขาไปอีก .  นี่ถาฟ งไมดี   แลวผิด   จังเลย 

เขาใจผิด  วาไมตองปฏิบัติ เปนไปเลย  นี่ ไมตองทําหรือไมตองปฏิบัติ   เปนเสียก็แลวกัน 
คือเดี๋ยวนี้ก็กลายเปนธรรมชาติเสียก็แลวกัน. 

 
เรื่องจับปลาดุกดวยลูกน้ําเตา  ก็มีขอความเกี่ยวเนื่องดวยเรื่องนี้  คนเอา 

แต เร ียน   เร ียนและค ิดปฏ ิบ ัต ิ  พวกน ิก าย เซ ็น เขาว า   บ า ;  เอ าแต เรื ่อ ง เร ียน 
เรื่องคิด,  เรื่องปฏิบัตินี้  มันเหมือนกับเอาลูกน้ําเตาไปจับปลาดุก.  มันตองเปน 
ธรรมชาติ เสียเลย  นี่มันจึงจะไดผล,  เหมือนกับจับปลาดุกดวยเบ็ด  ดวยแห  ดวยอะไร 
ก็ตาม  ที่มันจับได .  ฉะนั้นเขาก็ประณามคนที่บาเรียน  บาปฏิ บัติ   บาศึกษา  อยางนั้น 
อยางนี้ในพระคัมภีร  คัมภีรอะไรก็ตาม  พวกนี้ลอคนที่ติดพระพุทธรูป. 

 
เราอยาไปคิดวา  พวกเซ็นหรือไมใชเซ็น,  อยาไปคิดเลย  คิดแตวาวิธี 

การอันไหนมันชวยได  และเร็วดี  เอาอยางนั ้น ,  แลวตองไมผิด,  ตองไมผิดนะ 
ถาผิดแลวมันลงเหว,  ถาไปตีความผิดแลวมันก็ลงเหวไดเหมือนกัน. 

 
ทีนี้ที่ เห็นในขอท่ีวา  เขาฉลาดกวาเรา  ในการที่   เขาพูดไดสั้น   กะทัดรัด 

กวาเรา  ตรงจุดกวาเรา,  นี้ก็ เพราะวาเขาสนใจมากกวาเรานั่นเอง.  เราสนใจนอยกวาเขา,  
แลวเขาสนใจกันในแงใหตองคิดดวยตนเองทั้งนั้น,  ไมสอนใหดวยความจํา,  สอนกัน 
ผิด  ๆ  ไป .  เขาเพียงแนะวิธีใหคิดดวยตนของตน ,  แลวก็ รูขึ้นมาดวยตนของตน .  
พวกเรามันดีแตถาม  มานี้มาเพื่อจะถาม  ผมก็ขี้เกียจตอบ. 
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นี้ถาวาเกี่ยวกับวิธีของเรา   คือวาเปนธรรมชาติเสียเรื่อย .  คุณจําไว 
งาย ๆ  ก็แลวกันวา  ทั้งเนื้อท้ังตัวเปนธรรมชาติ  อยาเปนตัวกู - ของกู,  ในขณะที่คุณ 
ทํางาน  ทําการทํางานประจําวันนี้  ก็โกรธไมได  เสียใจไมได.  ถาเปนธรรมชาติอยู 
เรื่อย  ก็โกรธใครไมได  แลวก็ไปนอยใจใคร  เสียใจอะไรไมได,  แลวไปรักไปหลง 
อะไรก็ไมได,  ไปยินดียกหูชูหางไมได,  ลดหูลดหางก็ไมเปน,  ไม รูวาจะลดกันอยางไร 
มันเปนธรรมชาติ .  นี่ เปนธรรมชาติเสียเลย  มันก็จะไมยกหู   ชูหาง  และก็จะไมคุดหู 
คุดหางอะไรที่ไหน  เปนธรรมชาติเพราะมันไมมีหูไมมีหาง. 

 
นี้ตรงที่การงงานประจําวันทุกวัน ๆ  เปนบทเรียนสําหรับเรา  เพื่อจะ 

เปนธรรมชาติเลย  ไมมีหูมีหางสําหรับจะยก  หรือสําหรับจะคุดจะหดอะไรอีก.  ผม 
ก็บอกแลววา  นี้คือเร่ืองที่สําคัญที่สุด  ขอใหคิดนึกพิจารณา  ใหเอาใจใสอยูเสมอ. 

 
เดี๋ยวนี้ เรามันไปบา  บาอาน  บาหนังสือหนังหา  สั่งมาเยอะแยะ ๆ   จนเปนบา 

หอบฟาง  คือไมมีสาระอะไรดอก  บาหอบฟางก็หมายความวา  หอบมาตั้งเบอเรอเบอรา 
ไมมีสาระอะไร,  คือหนังสือเยอะแยะที่คุณสั่งมาอานกัน  ไมมีหนังสือท่ีมันจะชวยในขอท่ีวา 
เปนธรรมชาติได เลย,  ไมมีตัวกู  - ของกู   ซึ่งมันมีคําพูดเพียงไมกี่คํา.  ผมรู,  หนังสือ 
ที่ผานเมลไปรษณียมา  ผานทางผม,  ผมรูวาหนังสือเขามาในวัดนี้อยางไร  เทาไร,  หนังสือ 
ชนิดไหน,  นี่เดี๋ยวนี้ก็เห็นหนังสือบาหอบฟางมากขึ้น. 

 
ถาไปเทียบกับพวกเซ็น  แลวมันผิดกันอยางที่ เทียบกันไมได   ดูภาพเวย- 

หลางฉีกหนังสือ  ฉีกหนังสือหมด  ฉีกพระไตรปฎก  ฉีกพระสูตร,  เพื่อใหไมมีหนังสือ;  
แตตัวเองกลายเปนธรรมะไปเสีย  ตัวเองกลายเปนหนังสือ  ฉีกหนังสือเลม ๆ  แลว 
ตัวเองกลายเปนหนังสือ. 
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รูปภาพที่เราเลือกมาเขียนไว  นับวาวิเศษที่สุดแลว;  แตวาไมมีประ -  
โยชนสําหรับคนเขาไมถือเอาประโยชน,  ดูภาพเขาไมรูอะไร.  ภาพเวยหลางตัดไมไผ,  
ภาพเวยหลางฟงพระสูตร,ภาพเวยหลางฉีกพระสูตร,  ไมเปนที่เขาใจวาอะไรทั้งนั้น  แลว 
เราก็เลือกมาดีที่สุดแลว. 

 
ควรศึกษาภาพหรือหนังสือใหเขาใจเพื่อปฏิบัติได. 

 
ความหมายมันเหลือแตคําวาวาง ๆ ๆ,  แลวคุณก็ไปคิดเอาหนอยหนึ่งซิวา 

วางนี่มันฟูไดหรือ  แลวมันแฟบไดหรือ ?  ความวางนี้มันฟูไดที่ ไหนเลา  แลวมันแฟบได 
ที่ ไหนเลา.  ฉะนั้นความวางนี้ ไมยกหูชูหางได ,  แลวก็ไมหดหูหดหางอะไรได ;  
เพราะความวางนี้มันฟูไมได   แฟบไมได .  เพราะฉะนั้นรูปท่ีแทจริงของพระอรหันต 
หรือของพระพุทธเจา  คือรูปกลวง ๆ  กลม ๆ  ความวาง  รูปความวาง  ที่มันฟูไมไดแฟบ 
ไมได;  แตวาคนมันก็ดูไมออกอีก  เพราะวาคนเขียนก็เขียนไมได  เขียนไมไหว,  เขียน 
รูปความวางนี้   ไมเขียนอะไรเลย  มันจึงจะถูก.  แตถาไม เขียนอะไรเลย  มันก็ไมมีแสดง 
อะไรได,  นี้กลายไปเขียนเปนพื้นขาวมีวงกลมเขา,  คนดูก็โงไปทันที,  เปนวงกลมเล็ก 
เปนวงกลมใหญ  เปนมีพื้นขาว  เปนมีพื้นขาว  เปนมีอะไร  มันก็เลยโงกันไป. 

 
เพราะวาเราไมสามารถจะเขียนรูปความวางได  นี่ชางเขียนเขาเขียนให 

เราไมได,  เราก็เขียนเอาเองซิ,  เราอยาไปโงดักดาน.  เราไปนึกวาดภาพความวางเอง 
ที่ ไมมีสี   ไมมีขนาด  ไมมี รูปราง  ไมมี เปลี่ยนแปลง  ไมมีหด  ไมมียืด  ไมมีอะไร  ภาค 
ความวาง  เขียนอยูแต ในใจ ,  เขียนไดแตในใจเปนภาพความวาง.  นั่นแหละคือ 
ธรรมชาติเดิมแท  ถามันเกิดยืดหดได  หรืออะไรได  มันก็ธรรมชาติปรุงแตง  ของใหม. 
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ฉะนั้นการที่ เขาฉีกพระสูตรนี้   มันถูกที่สุด  เดี๋ยวนี้ เรามีหองสมุด  มีหนังสือ 
แยะ  ที่ เราก็มี   เขาใหอะไรแพง,  แลวก็มากเยอะแยะ.  เราจะถือมันวา  เปนคุก  หรือวา 
เปนตะราง  ที่ขังความโงของคนไวอยาให ไปครอบงําใคร,  ฉะนั้นหองสมุดของผมชั้น 
บนนี้   ผมจึงไมให ใครขึ้นไปเอาหรือใชมัน  เพราะเปนความโงของคนทั้ งโลก  ที่ผมขังไว ,  
อยาให ไปครอบงําคนอื่น.  บางชุดซื้อมาตั้งหมื่น  นั่นความโง  ไมกี่ เลม  เอามาขัง ๆ ๆ  
ไวในนี้  มันไมไปครอบงําใครได,  นี่ยิ่งทํายิ่งโง  ยิ่งอานยิ่งโง  ยิ่งเรียนมากยิ่งโง. 

 
ระวังอยูหนอยวา  เลือกอานเลมที่ มันทํ าให รูวาเราโง   เร็ว ๆ  เขา  เลมไหน 

ที่มันทําให เรารู เร็ววาเราโง  เลือกอานเลมน้ัน   แลวเราก็จะเลิกโง  คือจะไมตองอาน .  
บางเลมมันทําใหเรารูสึกวาแหมนี้เราเกงแลวโวย  เราฉลาดแลวโวย  เปนนักปราชญ 
แลวโวย,  ยกหูชูหางใหญ  โดยไมรูสึกตัว.หนังสือเหลานี้  มันไมควรจะมี  สําหรับ 
ผูที่ จะเปนพุทธบริษัท ,  มันมีประโยชนสําหรับคนที่ จะไปบามีความอยางโลก  ๆ  
แลวรบราฆาฟนกันไมมีที่สิ้นสุด ,  มันมีสําหรับพวกนั้น   ที่ โลกจะมีวิกฤตการณถาวร 
รบราฆาฟนกันไมมีที่สิ้นสุด,  มันดีสําหรับพวกนั้น  แตมันไมดีสําหรับผูที่จะหยุด  จะสงบ 
จะถึงความเยือกเย็นของความเปนมนุษย. 

 
ผมก็ เคยบามากกวาคุณรวมกันทั้ งหมด  ผมกลาพูด.  คุณรวมกันทั้ งหมดนี้ 

ก็ยังไม เคยโงหรือเคยบาหนังสือมากเทาผม  เพราะผมอายุมากกวา  มีหนังสือมากกวา,  อาน 
กอนคุณเกิด  ผมจึงกลาพูดอยางนี้ .แตแลวมันก็มาแสดงให เห็นในลักษณะที่วา  ควาไม 
ถูกจับไมถูก,  ควาไมถูกเรื่อง  จับไมถูกเรื่อง,  มันก็เสียเวลามาก  ทั้งที่ผมพูดเองเขียนเอง 
ที่ เขาพิมพ  ๆ  กัน  ที่ของผมคนเดียวนี้ก็บามากไปแลว,  เกินความจําเปนหรือวาเฟอแลว 
ไมตองเอาของคนอื่นมารวม,  มันไมตองมากถึงเทานั้น  ไมตองมากถึงเทานั้น,  นี่ เรื่อง 
พูดมันเวียนหัว  ยิ่งเทศนใหมากไป  คนฟงยิ่งเวียนหัว. 
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มันควรจะพูดกันมา  ในลักษณะที่มันลดลง ๆ ๆ  เหลือแต เรื่องตัวกู  - ของกู 
นิดเดียว  แลวก็ทําใหมันหยุด  ใหมันเลิกเปนตัวกู - ของกูเสีย,  ใหเปนธรรมชาติเสีย.  
พูดมันงาย  งายมาก  แตปฏิบัติมันก็ยาก,  แลวกวาที่จะมาพูดเปนคําสั้น ๆ   ไดนี้มันก็ยาก,  
แลวคนเขาก็ติดหนังสือ  ติดเรื่อง  ติดคําพูดที่มาก ๆ .  เขาชอบคําพูดที่มาก ๆ   แลวไมเขาใจ,  
นี้คนในเมืองไทยก็ยังเปนอยางนี้. 

 
พวกนักศึกษา  พวกอุบาสก  อุบาสิกา  เขาชอบเรื่องที่ฟ งไม รูเร่ือง  มันได 

อัศจรรย  ขลัง,  หรือวาอยูในความหวังที่ลึกซึ้ง.  ถาพูดเปดเผยชัดเจนนี้  เขาเรียกวาหมด 
หวังเลย  คือมันเขาใจนี้  แลวก็เรื่องนี้หมดกันแคนี้ เอง  เลยเปนเรื่องหมดหวัง.  นี้เอาเรื่อง 
นิทานมาพูด  ก็พูดใหหมดหวัง  แลวก็เลิกกัน,  พูดทิ้งไวเรื่องลึกลับ  เขาใจไมไดนี่ดีกวา. 

 
ฉะนั้นโลกเราจึงมีแตความทุกขยาก  ลําบาก  วุนวาย  ระส่ําระสายมากขึ้น,  

คนกลับไปโง  วนไปวนมา  วนไปวนมา.  เดี๋ยวนี้โงไปในทางศาลพระภูมิ,  โงไปใน 
ทางเครื่องลางของขลังศักดิ์สิทธิ์อีก  อีกรอบหนึ่ง,  มาใหมอีกรอบหนึ่ง.  เคยละวาง 
ไปรอบหนึ่งแลว  กลับมาใหมอีกรอบหนึ่ง  กระทั่งเรียนพุทธศาสนาแตในแงของปริยัติ 
เจริญรุงเรืองไปในแงของปริยัติ,  แลวเอาไปสับกันเขากับการศึกษาสากลนอกพุทธศาสนา 
เลยมากใหญ ,  เลยเปนนักปราชญ   ที่ขนาดเขื่องกันออกไปอีก  เปนไปอีกรอบ  มันตองโง 
ขนาดหนักอยางนี้กันอีกรอบหนึ่ง,  กวาจะเห็นวา  อาว,  มันใชไมได  แลวจึงจะมาคอย ๆ   ลด 
เหลือแตสิ่งที่มันใชได  แลวก็จะนอยเขา. 

 
ทุกศาสนามีหัวใจวาไมเห็นแกตัว. 

 
ฉะนั้น  หัวใจของศาสนาทุกศาสนา  ที่มีคําพูดเพียงคําเดียววา,  ไมมีตัว 

หรือไมเห็นแกตัว  พอเทานั้นแหละมันพอ,  แลวก็ทุกศาสนาดวย  สอนเรื่องไมเห็น 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมชาติวางจากตัวกู - ของกู ๑๒๕

แกตัว  ทําลายความเห็นแกตัวเสีย,  ทําลายไดสิ้นเชิง  เปนพระอรหันต  ทําลายไดไม 
สิ้นเชิง  ก็ยังเปนคนที่พอใชได,  ยังเปนพระอริยเจาขั้นนอย ๆ  ได. 

 
แต เดี๋ ยวนี้ กลับไมมี ใครสนใจ  ทั้ งโลก  ทุกชาติ   ทุกประเทศ  ไมสนใจหัวใจ 

ของศาสนาทุกศาสนาที่ เรื่องไมมีตัว,  เรื่องไม เห็นแกตัว.  เขาดันทุ รังไปในเรื่องมีตัว 
มีความเห็นแกตัวทั้ งนั้น.  ฉะนั้นการทะเลาะวิวาทที่ควรจะยอมกันได   ก็ยอมกันไมได ,  
เขากลัวจะแพอยางไมมี เกียรติ  ซึ่งมีพูดวันหนึ่งไม รูกี่รอยครั้งในวิทยุเดี๋ยวนี้   ใครชนะอยาง 
มี เกียรติ   หรือสันติภาพอยางมี เกียรติ   ถาไมอยางนั้นไม เอาไมตองการ.  ฉะนั้นที่พูด 
มากที่สุด  เร่ืองตองการสันติอยางมี เกียรติ   แลววันหนึ่ งไม รูกี่ รอยครั้ง  นี่ เรียกวาเรื่อง 
ไมยอมเอาหัวใจของทุกศาสนาที่ เรียกวา  ไมมีตัวที่จะเห็นแกตัว,  ไมตองมีสันติภาพ 
ที่มี เกียรติ ,แลวถายังดันทุ รังจะเอาสันติภาพที่มี เกียรติอยู ,  แลวไมมีวันที่จะตกลงกันได 
เพราะมีตัวมาก. 

 
แลวทุกฝาย   ทั้ ง  ๒  ฝาย   ตองการมีตัว  มีตัวกู  มีเกียรติมีตัวกูทั้ งนั้น 

หรือถามากกวาตัวกู,  ก็ตองการกาม  ตองการกิน .  สามคํานี้จําไวใหดี  :  เร่ืองกิน 
เรื่อ งกาม   เรื่อ งเกียรติ ,  ตองการเรื่อ งกิน เรื่อ งกาม   เรื่องเกียรติ   จึ งได เกิดรบกัน 
แลวก็ไมยอมสละเรื่องนี้  ก็ไมมีทางที่จะยุติได  ทั้งสันติภาพอยางมีเกียรติ  แลวสันติภาพ 
อยางชนิดไหนที่ ไมมี เกียรติ .  ฉะนั้นสันติภาพที่มี เกียรติ   คือสันติภาพของคนบา  เพราะ 
สันติภาพนี้มันอยู เหนือเกียรติเสียแลว  มันเลยเหนือเกียรติเสียแลว,  สันติภาพที่มี เกียรติ 
ก็สันติภาพของคนบา,  สันติภาพตองอยูเหนือเกียรติเสมอ. 

 
และขอ ท่ีไม รู วา  ศาสนาทุกศาสนาเหมือนกัน   มี เนื้ อแท เหมือนกัน 

ตรงที่ทําลายความเห็นแกตัว  นี้ก็เปนอุปสรรค  มันทําใหมีตัว  มีตัวเรา  มีตัวเขา  มีฉัน 
มีทาน  มีเขา  มีเรา  บางคนก็พูดวา  พุทธศาสนามีอะไรเหนือวาใคร  มีอะไรที่ศาสนาอื่น 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๑๒๖

ไมมี .  นี้มันบา  ทําใหศาสนาทุกศาสนาเขากันไมได ,  ทุกศาสนามี เนื้อแท เหมือน 
กันหมด  ตรงที่วาทําลายความเห็นแกตัว,  ศาสนาไหนก็ทําลายความเห็นแกตัว  เปน 
หลักเปนหัวใจ  แลวเหมือนกันหมดทุกศาสนา.  ศาสนาพุทธทําลายความเห็นแกตัว,  
ศาสนาคริสตก็ทําลายความเห็นแกตัว,  ศาสนาอิสลามก็ทําลายความเห็นแกตัว,  เนื้อแท 
ของศาสนาทุกศาสนาเหมือนกัน,  แลวคนจะไดรวมหันหนาเขามาหากันไมรังเกียจ 
กันแมตางศาสนา,  เดี๋ยวนี้ศาสนาเอง  เปนเหตุใหคนเขากันไมได. 

 
จงเขาใจเรื่องความไมเห็นแกตัวใหดี ๆ  ที่ ไม เหมือนกันนั้นไมใชศาสนา,  

สวนที่ไมเหมือนกันนั้นไมใชเนื้อของศาสนา  เปนเปลือกของศาสนา.  เปลือกของ 
ศาสนาตางกันได  ตางกันไดมาก  ตางกันได,  แตเนื้อแทของศาสนาทุกศาสนาตอง 
เหมือนกัน  คือทําลายความมีตัวกูมีของกู. 

 
เดี๋ยวนี้ โงมาก  ถึงขนาดศาสนาเดียวกันแท ๆ  ก็ยังมีผิดมีถูก  มีนิกายนี้ผิด 

นิกายนั้นถูก,  นี่ยิ่งบามากขึ้นไปอีก,  ศาสนาเดียวกันก็ยังมีผิดมีถูก  มีเขามีเรา.  แตถา 
โดยที่แทแลว  ธรรมชาตินี้ ไม เปนอะไรดอกมันเปนอันเดียวกัน,  ศาสนาทุกศาสนา 
มีเนื้อแทเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์  ที่ไมมีตัวกู - ของกูเหมือนกัน. 

 
นี้แมภาวนา  ถาใชคําวา  ภาวนาหรือเพงจิต   หรือภาวนา   หรือสงใจ 

หรืออธิษฐานใจ  หรือมอบกายถวายชีวิต  อะไรก็ตาม,  ใหเพงถึงแตธรรมชาติ  ธรรม -  
ชาติที่ แท   ธรรมชาติที่ ไม เปนตัวกู  - ของกู ,แลวถือวานั่นแหละเปนพระเจา   เปน 
พระธรรม  เปนพระพุทธ  เปนพระอะไรหมด  เปนพระ  เปนยอดของพระ  ธรรมชาติ 
ที่บริสุทธิ์  ที่วางจากตัวกู - ของกู  เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เปนสิ่งสูงสุด  เปนสิ่งที่ควร 
เคารพ ,ควรเขาถึง   จะเพงภาวนา   เพ งเล็งถึงสิ่ งนั้น .  นี้ก็คือเปนทั้ งหมด   คือเปน 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆดวย,  แลวเปนพระเจาในศาสนาอื่นดวย,  หรือเปนอะไร 
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ทั้งหมด  ที่มนุษยควรจะเคารพนับถือหรือเขาถึง  คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์  ที่ปราศจาก 
ความรูสึกเปนตัวกูหรือของกู  ที่ปรากฏแกจิตใจได.  ฉะนั้นจิตในขณะนั้นก็พลอยเปน 
พระเจา  พลอยเปนอะไรไปดวย  เปนธรรมชาติอันนั้น  หรือภาวะอันนั้นหรืออะไรก็ตาม 
แลวแตจะเรียก.  ฉะนั้นพวกเซ็น  เขาฉลาดที่สุด  ที่ เขาเรียกวาความวาง,  เขามีปญญา 
กวา  มีอะไรเหนือกวา  ที่เขาเรียกมันวาความวาง. 

 
 
 
 
 

เอาละ  พอกันทีวันนี้. 
 
 

__________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 -   ๖   -  
วันจันทรที่  ๓  มิถนายน  ๒๕๑๑ 
ขึ้น  ๘  คํ่า  เดือน  ๗ 
 

ตัวกู•ของกูเกิดก็มีวัฏฏสงสาร, 
ตัวกูดับก็มีนิพพาน. 

 
 
ธรรมปาฏิโมกข  คือขอที่ควรจะเอามาพูดเสมอ ๆ ๆ  ซ้ํา ๆ ๆ  ทุก ๆ  สัปดาห 

หรือทุก ๆ  ๒  สัปดาหเรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข. 
 
พูดเรื่องตั้งตน  เรื่องที่ เปนหัวใจ  ที่เปนเบื้องตน,  เลยพูดซ้ํา  ซ้ําทุก ๆ  

คราว   เรียกวา  เรื่องตัวกู•ของกู   ในแงตาง ๆ  กัน,  และพูดเรื่องเดียวนี้   เร่ืองเดียวคือ 
เรื่องตัวกู  เรื่องของกู. 

 
วันนี้ก็จะพูดเรื่องตัวกู•ของกู  โดยหัวขอวา  พอความรูสึกวา  ตัวกู- 

ของกู  เกิดขึ้น  ก็หมายความวา  กําลังมีวัฏฏสงสาร,  มีวัฏฏะสังสาระ,  พอตัวกู- 
ของกู  ดับไป  ก็มีนิพพาน. 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒๘ 
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การพูดอยางนี้ มันแปลกที่ สุด  คือแปลกมาก  หรือวาแปลกจนเขาไมยอม 
เชื่อกันโดยมาก.  นี้ เราก็พูดโดยไมคิดวา  เขาจะเชื่อหรือไม เชื่อ;  ที่ เขาพูดกันนั้น  เขา 
พูดกันวา  ชีวิตเปนวัฏฏสงสารอยูตลอดเวลา,  จนกวาเมื่อไรปฏิบัติบรรลุมรรค  ผล 
เปนพระอรหันตแลว  จึงจะมีนิพพาน.  เราบอกวา  นิพานเสียอีกมีอยูเปนประจํา,  
วัฏฏสงสารมาเปนครั้งคราว  กลับกันอยูอยางนี้.  เขาวานิพพานนั้นอีกนานกวาจะถึง,  
แลวมีวัฏฏสงสารอยูตลอดเวลา.  นี้ เราวานิพพานมีอยู เปนประจํา,  วัฏฏสงสารมีมาเปน 
ครั้งคราว. 

 
นี้จะถือวา  คําวา  นิพพาน  หมายความตางกันก็ได .  เขาหมายถึง  นิพพาน 

ที ่แทจริง  นิพพานเด็ดขาด,  แตเราไมเรียกวานิพพานเด็ดขาด,  หรือวานิพพาน 
ชั ่วคราว ,  มันเปนนิพพาน   คือมันเย็นสบาย .นี ่เวลาที ่ไม เกิดกิเลส   เราถือวา 
เปนเวลาที่มีนิพพาน;  แตวาอยางชั่วคราว  คือนิพพานที่ยังไมแนนอน,ยังไมเด็ดขาด 
เพื่อใหคนเขาใจนิพพานไดโดยงาย  และสนใจนิพพานไดโดยงาย,  แลวก็มีกําลังใจที่จะ 
ปฏิบัติมาก. 

 
ถาพูดอยางหลักสมัยใหม   ก็ เรียกวาพูดอยาง  Positive  คือนิพพานมีอยูตลอด 

เวลา  เปนความหวัง  เปนความงายอยูตลอดเวลา.  ระวังใหดี   วัฏฏสงสารไม เกิด,  คือ 
ระวังใหดี  อยาใหกิเลสเกิด  วัฏฏสงสารไมเกิด  พอเผลดกิเลสเกิด  ก็เรียกวามี 
วัฏฏสงสาร.  ฉะนั้นเราพูดวามีนิพพานอยูตลอดเวลาในรูปของ  positive;  เพียงแต 
ระวังหนอยอยาใหกิเลสเกิด  นิพพานก็อยูกะเรา  อยูดวยเรา,  อยูกะเรา  ตลอดเวลา. 

 
วัฏฏสงสารกับนิพพาน  คือวุนกับวาง. 

 
ทีนี้ เราจะพูดดวยคําอื่น  เพื่ อเห็นไดอีก  ก็คือคําวา  ชีวิต,  เราถือวา  เรามี 

ชีวิต  นั่นแหละ  เปนพื้นฐาน  แตมันเปนชีวิตที่ยังตายได.  ชีวิตธรรมดานี้ตายได 
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เชนเดียวกับความสงบหรือนิพพานของเรานี้  มันยังเปลี่ยนได,  คือมีโอกาสใหกิเลสแทรก 
แซงได.  เมื่อไมมีกิเลส  ถือวามีชีวิต,  พอมีกิเลส  ถือวาเปนความตาย,  ประเดี๋ยวกิเลส 
ดับไป  ก็มีชีวิตอีก,  พอกิเลสมาอีก  ก็คือความตายอีก.  ฉะนั้นพยายามอยาใหมีกิเลสมาได 
เราก็ไดชีวิตที่ไมรูจักตาย. 

 
นี่พูดใหงาย  พูดใหมีหวัง  พูดใหมีกําลังใจ.  ตามปกติเรามีชีวิต  ชนิดที่ 

รูจักตาย,  ประเดี๋ยวกิเลสเขามาแทรกแซง  ก็ตายไปพักหนึ่ง,  ไมเปนชีวิต,  เปนความ 
เรารอนเปนความตาย .  พอกิเลสมาก็ตาย ,พอกิเลสไป   ก็มีชีวิตอีก .  นี้ เรากระทํา 
อยาใหมีกิเลสมา,  ปฏิบัติเพื ่ออยาใหมีกิเลสมา  หรือเกิดขึ ้นได,ทีนี ้ก็มีชีวิตที่ 
ไมตาย. 

 
ฉะนั้นการปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งหมด  ก็เพ่ืออยาใหมีกิเลสมา,  อยาให 

กิเลสเกิด.  ใหลองไปคิดดูปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้น  เทาไรก็ตามใจ  ทั้งหมด 
ทั้งสิ้นนั้น   ก็เพื่ออยาใหกิ เลสเกิด;  เมื่อกิเลสไมเกิดเราก็ไมตาย   เราก็ไดความเปน 
ชีวิตนิ รันดร.  ชีวิตนิ รันดร  อนันตะที่ เรียกวาอนันตะ   ไมมีที่สิ้นสุดนี้ก็ ได   eternal 
อนันตะ.  แตนี้เราไดชีวิตชั่วขณะ ๆเดี๋ยวกิเลสมา  ก็ตายไป,  กิเลสหายไป  ก็มีชีวิตอีก. 

 
แมคําวา  ชีวิตนั้นก็ความหมายอยางเดียวกับคําวา  นิพพานชั่วคราว  นิพพาน 

ชั่วคราว  ตทังคนิพพานในพุทธกาลมีพูดถึงตทังคนิพพาน  ก็เรียนวานิพพานทั้งนั้น;  
จะเปนตทังคนิพพาน  หรือวิกขัมภนนิพพาน  หรือสมุจเฉทนิพพาน  มันก็เปนนิพพาน 
ดวยกัน  เพราะเย็นเหมือนกันหมด.  เมื่อเราไมมีกิเลสสมันก็เย็น,เย็นอยางเดียวกัน,  หมด 
กิเลส.  เขาใจขอนี้กันหนอยวา  เมื่อไมใหมีกิเลสเลย  ก็เย็นตลอดกาล,  เมื่อกิเลสไมเกิด 
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แมเปนครั้งคราว  มันก็เย็นอยางเดียวกัน.  การที่กิเลสไมรบกวน  ไมมีกิเลสรบกวน,  
นี้เราเรียกวาเย็น,  เย็นคือนิพพาน. 

 
นิพพาน  เปนภาษาชาวบาน  พูดมากอนพระพุทธเจา  คือ  ความเย็น,  

ตองการความเย็น.  เดี๋ยวนี้มันพูดดวยคํามาก  ดวยความหมายมาก  แลวเรื่องมันก็มาก 
มันมีเร่ืองมากจนถึงกับวา  ๘๔,๐๐๐  เร่ือง  ๘๔,๐๐๐  หัวขอ  พระไตรปฎกมี  ๘๔,๐๐๐  หัวขอ 
หรือเร่ือง,  นี่มากเกินไป. 

 
ฉะนั้น  ๘๔,๐๐๐  เรื่องนั้น  สรุปไดเพียง  ๒  เรื่อง  คือเรื่องวัฏฏสงสาร 

กับเรื่องนิพพาน,  แลวแตเรื่องไหนมันจะพูดถึงกิเลสหรือความทุกข  เร่ืองนั้นก็เปน 
พวกวัฏฏสงสาร,  เรื่องไหนพูดเรื่องดับกิเลสดับทุกข  นี่เปนฝายนิพพาน,  ใหรูไววา 
พระไตรปฎก  ๘๔,๐๐๐  เรื่องนี้  ๒  เรื่องเทานั้น  เรื่องวัฏฏสงสารกับเรื่องนิพพาน.  นี้เรา 
มาเรียนโดยตรงจากจิตใจ  คือเรื่องวัฏฏสงสาร  กับเร่ืองนิพพาน  ๒  เร่ืองนี้ก็คือเราเรียน 
หมด  ๘๔,๐๐๐  เรื่องในพระไตรปฎก. 

 
ทุกคนสนใจเรื่อง  ๒  เรื่องนี้  ผมอยากจะเรียกวาเรื่องวางกับเรื่องวุน,  สอง 

เร่ืองคือเรื่องวางกับเรื่องวุน.  จะเอาคําที่สั้นที่สุด  พยางคเดียวกอน,  คือเร่ืองวาง 
พยางคเดียวคําเดียว,แลวก็เรื่องวุน  คือไมวาง,  จํา  ๒  คําวาวาง  วาวุนกอน. 

 
ทีนี้คําวา  วุน  นี้  หมายถึงปรุง  ที่มีความวุนวายนั่นแหละ  คือมีการ 

ปรุงแตง  ตามแบบของกิเลส;เมื่อไมมีการปรุงตามแบบของกิเลส  มันจะวาง.  นี้ 
เรื่องวุน  ก็คือเรื่อง  สังขารคือปรุงแตง,  เรื่องวางคือ  วิสังขาร,  คือไมปรุงแตง.  
เรื่องวุน  หรือปรุงแตง  ก็คือเรื่องวัฏฏสงสาร  นั่นเอง  เพราะปรุงแตงก็คือ  ปรุงแตง 
ใหลงอยู  ๓  ระยะ  คือเกิดกิเลส  แลวก็กระทํากรรม  แลวก็ไดรับผลกรรมเปน 
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ความทุกข  นี้คือ  วัฏฏะ  ไตรวัฏฏะ,  กิเลส  เชน  ความอยาก  เปนตน  ก็ทําใหเกิด 
การกระทํากรรม,  มโนกรรม  คือเพียงแตคิด  ไมไดทําดวยปาก  หรือมือเทา,  
เพียงแตคิด  นี่เปนมโนกรรม  ก็เปนกรรม,  แลวก็มีผลกรรม  คือทําใหมีความทุกข 
โดยตรง  หรือความทุกขโดยออม.  ถามันวุน,  ก็ตองถือวาทุกข  หัวเราะอยู  หรือ 
เตนรําอยู  ก็เรียกวา  วุน,  มันก็ตองเปนความทุกข  มันอยูนิ่งไมได  มันแสรงทํา,  
แสรงปรุงทั้งหมด  คือไมใหทุกข.  เรื่องไมวุน  คือวาง  คือไมวุนไมปรุง.  วางนั้น 
คือ  นิพพาน,  วุนนั้นคือวัฏฏสงสาร. 

 
เลิกตัวหนังสือมาก  เลิกคําพูดมาก ๆ  เลิกการศึกษาเลาเรียนมาก ๆ  กันไว 

ชั่วคราว  คือวาอยาไปนึกถึงมัน.  จะเรียนนักธรรมตรี  นักธรรมโท.  นักธรรมเอก 
อยาเพอไปนึกถึงมัน  นั่นสอนกันอีกระบบหนึ่งซึ่งมันผิดหลักธรรมชาติ  ไมไดยึด 
ตัวธรรมชาติเปนหลัก,  ยึดหนังสือ  ยึดคําพูด  ยึดการบัญญัติแตงตั้งตาง ๆเปนหลัก 
เรื่องมันจึงมาก. 

 
นี่ใหตั้งตนแบบธรรมดาสามัญ  คือยึดเอาธรรมชาติเปนหลัก  โดยเรานึก 

ถึงครั้งพุทธกาล  ที่มีคนไปหาพระพุทธเจา  ไปสนทนาครูเดียว,  หรือบางทีก็ไมถึงครู 
ก็เปนพระอรหันตก็มี  เปนพระอรหันตไป.  คนที่ไปเฝาพระพุทธเจา  แลวก็เปนพระ 
อรหันตที่ตรงนั้น,  นั้นไมไดเรียนเรื่อง  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธดอกก็เรียนเร่ืองนี้ 
เรื่องที่เราวา,  คือเรื่องวาง  เรื่องวุน,  รูจักเรื่องวุน  แลวก็รูจักทําใหมันวาง  ก็เทานั้น 
เอง  เปนพระอรหันตที่ตรงนั้น  ก็มีมากเหมือนกัน;  แลวการแสดงธรรมเพียงครั้ง 
เดียว  ทําใหคนไดดวงตาเห็นธรรม  จํานวนมากมายนับไมถวน  มันก็เร่ืองเห็นเรื่องนี้ 
แหละ,  คือเริ่มมีความรูความเขาใจถูกตอง  ในเรื่องนี้  อยางถูกตองเด็ดขาดลงไป  คือ 
วุนเปนอยางไร,  วางเปนอยางไร,  แตถามันมากกวานั้น  คือทําใหจิตหายวุน 
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เปนจิตวาง  ไปดวยได  ก็คือเปนพระอรหันต.  ถาเพียงแตเห็นแนว  โดยประจักษ 
โดยแนใจ  โดยไมเปลี่ยนความคิดอีกตอไป,  นี่เรียกวา  ไดดวงตาเห็นธรรม  เปน 
พระโสดาบัน.  นี่ก็เริ่มรูเรื่องวางเรื่องวุนโดยชัดเจน  โดยแนนอน  โดยประจักษ. 

 
ฉะนั้นจึงเห็นวา  เปนเรื่องที่สําคัญ  คือเอาตัวธรรมชาติมาเปนบทเรียน,  

เอาความรูสึกในจิตใจเปนบทเรียน.  เมื่อใดจิตใจมีการปรุงแตง  เปนตัวกู – ของกู 
เปนความวุน,  ในขณะนั้นวัฏฏสงสารปรากฏ;  ขณะใดไมมีอะไรปรุงแตง  ไมมี 
กิเลสเปนตัวกู - ของกู  ขณะนั้น  นิพพานยังคงปรากฏอยู.  เรียกวาชีวิตที่เปนเดิมพัน 
ยังมีอยู  ยังปรากฏอยู,  ความวางประเภทที่เปนเดิมพันปรากฏอยู  จนกวาความวุนมันจะ 
มีมาอีก,จนกวาเราจะทําใหมันวุนไมไดอีกตอไป.  กําจัดความวุน  ตนเหตุของความวุน 
เสียได  มีความวางตลอดกาล,  นี้แหละความวางเด็ดขาด  ความวางอันสุดทาย  ความวาง 
ที่มีอยูอยางเดิมพันไวตอรองกัน  นี่ความวาเดิมพัน. 

 
ขอใหเขาใจ  พระพุทธภาษิตที่วา  ปภสฺสรมิทฺทํ  ภิกฺขเว  จิตฺตํ  - จิตนี้เปน 

ประภัสสร,  อาคนฺตุเกหิ  อุปกิเลเสหิ  อุปกิลิฏ ํ  เศราหมองแลวเพราะอุปกิเลส  ที่เปน 
อาคันตุกะมา.  นี่เปนขอความที่ชัดอยูวากิเลสนี้เปนอาคันตุกะมาเปนคราว ๆ  เทานั้น.  
ธรรมดาจิตเปนประภัสสร  คือ  ใสกระจาง;  นี่เราเรียกวาความวางเดิมพัน  คือชีวิต 
เดิมพัน,  ชีวิตที่ยังเปลี่ยนแปลงได  แลวนั่นคือนิพพานประเภทตทังคนิพพาน.  จิต 
ประภัสสร  เปนนิพพานประเภทตทังคนิพพาน,  เปนนิพพานเดิมพัน,  เปนนิพพาน 
พื้นฐาน. 

 
ศึกษาไปปฏิบัติไป,  ศึกษาไปปฏิบัติไป  ระยะที่วุนนั้นมานอยเขา  มีระยะ 

ที่วางมันก็มากเขา,  คือมันยืดออกไป  ระยะที่วางมันยืดออกไป  ระยะที่วุนใหมันนอยเขา. 
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เพราะการปฏิบัติธรรม  นี่วัฏฏสงสารมันหดเขา  นิพพานมันยืดออก.  ที่ปฏิบัติไป ๆ  
จนถึงที่สุด  คือหยุดวุนได,ดับกิเลส  ดับตนเหตุของกิเลสวัฏฏสงสารได  คือไมเกิด 
กิเลสอีกตอไป,  แลวความวุนไมมี  ความวางก็อยูเปนอนันตกาล,  เปนความวางถาวร 
เปนอนันตกาล  ก็เทานั้นเอง  ก็เปนนิพพานจริงขึ้นมา  นิพพานสมบูรณขึ้นมา. 

 
นิพพานอยูในวิสยัที่เรารับได. 

 
พิจารณาดูใหดีวา   การพูดอยางนี้   พูดไดไหมวา   เรามีนิพพานและ 

วัฏฏสงสารสลับกันอยู  ตลอดวันตลอดคืน,  คือชีวิตปกติธรรมดา  ของคนธรรมดา 
ก็ยังมีนิพพานสลับกันอยูกับวัฏฏสงสาร.  แตนิพพานนั้นมันเปนขณะ  ชั่วขณะ  ที่ 
วัฏฏสงสารไมเกิดขึ้น,  มันจึงยังไมใชนิพพานสมบูรณเทานั้นเอง,  แตมันก็มีรสชาติ 
มีลักษณะเหมือนกัน. 

 
บางทีเราเปรียบกันกับนํ้าที่ไมถูกลมพัด,  น้ําที่ไมถูกลมพัดมันก็เรียบ  เรียบ 

สนิท  คือไมมีคลื่น  ก็คือสงบ  คือไมมีคลื่น.  แตแลวมันมีคลื่นมา  มีลมพัดมา  มันก็ 
เปนคลื่นเสียอีก.  เดี๋ยวก็สงบอีก,  เดี๋ยวก็เปนคลื่นเสียอีก.  เมื่อเราหยุดลมเสียได 
หยุดลมที่มาพัดเสียได  มันก็คือเงียบสงบตลอดกาล.  ถาพูดถึง  ลักษณะอาการมัน 
เงียบเหมือนกัน  :  เงียบชั่วคราว  หรือเงียบตลอดกาล  ลักษณะอาการก็เงียบเหมือนกัน,  
มันสุดแตเวลา.  อันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงได,  อันหนึ่งมันไมเปลี่ยนแปลงอีก.  ฉะนั้น 
เราก็ถือวาเปนนิพพานอยางเดียวกัน,  นิพพานที่สลับกันอยูกับวัฏฏสงสาร  กับ 
นิพพานที่สิ้นสุดแหงวัฏฏสงสารแลว.  นี้ก็นิพพานอยางเดียวกัน  โดยลักษณะ  หรือวา 
โดยความหมายในรสชาติของมัน  คือความสุข.  มีความสุขอยางเดียวกัน. 
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ความสุขมันมากไปกวานั้นไมได  คือเปน  ความสุขเทาที่ไมมีกิเลสรบกวน 
มันก็สุขเทานั้นเอง;แตความรบกวนนี้มันเปนอยางที่กลาวแลว วา  ถายังเปนบุถุชนอยู 
ก็เปลี่ยนแปลงได,  เดี๋ยวก็มารบกวนอีกได.  ถาเปนพระอรหันตแลว  กิเลสก็ไมรบกวน 
อีกตอไป;  แตความสุขที่เราไดจากการที่กิเลสไมรบกวนนี้เหมือนกัน. 

 
ที่เทียบอยางนี้  ก็เพื่อวา  ใหทุกคนสังเกตดูใหดี ๆ  วาเวลาที่สบายใจ 

นั่นแหละ  เปนเวลาที่ควรจะเรียกวานิพพาน;  แตเดี๋ยวนี้เราไมสนใจ  แลวเราไมเชื่อ 
วา  มีนิพพานในลักษณะอยางนี้,  เพราะเรารับคําสอนมาวายังอีกนาน.  ที่สอน ๆ  อยูนี้ 
วายังอีกนาน  อีกหลายรอยชาติ  อีกหลายพันชาติ  อีกหลายแสนชาติ  หลายอสงไขยชาติ 
เราจึงจะไดนิพพาน;  ฉะนั้นคนเหลานี้  จึงไมสนใจ  ที่จะรูจักนิพพานที่มีอยูเปนประจําวัน,  
เพราะเขาไมเคยคิดวา  นิพพานมีอยูแลว  เพียงแตเปนนิพพานที่ยังเปลี่ยนแปลงได 
ตามความแทรกแซงของวัฏฏสงสารเทานั้นเอง. 

 
ถาใครยอมรับหลักอันนี้  ก็ควรสนใจทีเดียว,  สนใจในเวลาที่จิตมันสบาย 

ไมมีอะไรกวน,  แลวก็พยายามที่จะทําใหมันเปนอยางนั้น,  คอยจองที่จะใหมันเปนอยางนี้ 
แลวมันก็ได,  แลวมันก็จะไดขยายมากออกไป  ขยายมากออกไป. 

 
เดี๋ยวนี้ทุกคนนอนใจ  คือตายใจ  หรือวาแนใจ  วาไมมี,  ไมมี  สิ่งที่ 

เรียกวานิพพานไมมี  ไมมีหวังไมมี  มันก็เลยไมมีจริง ๆ  ไดเหมือนกัน,  ถึงจะมีความ 
พักผอนในทางจิตใจบาง  ก็ไมสนใจ,  เพราะมันกระหาย  กระหายนิพพานในความฝนนี้ 
เสียบาง,  ก็เลยแนใจนิพพานไมอยูในวิสัยที่เราจะไดรับแลว,  ก็สมัครที่จะไปหาเรื่อง 
ที่ไมใชนิพพาน  คือเร่ืองกิเลส  อยางนั้นอยางนี้เสียเลย. 

 
แมสุนัขยังมีนิพพานมากกวาคน,  นิพพานตามธรรมชาติชนิดนี้  สุนัข 

มีมากกวาคน  เพราะมันไมไดรับการสั่งสอนผิด  ๆ อยางคน  มันปลอยไปตามธรรมชาติ. 
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นั่นแหละที่มันไมเกิดความอยาก  เกิดความอะไรขึ้นมา  มันก็เปนนิพพานอยูตลอดเวลา,  
เพราะมันไมไดเรียนมา  เพราะมันไมรูมาก  มันจึงไมไดยากนานเหมือนมนุษย.  มนุษย 
ไปสอนกันเสียวา  ยังอีกหลายอสงไขยชาติ  จึงจะนิพพาน,  ก็เลยไมมีนิพพาน,  
แตพวกนี้ปลอยไปตามธรรมชาติ.  เมื่อใดกิเลสไมครอบงําเปนนิพพาน,  ถากิเลสครอบงํา 
จึงจะเปนวัฏฏสงสาร  เปนความทุกข. 

 
การเลี้ยงหมาไวบางนี้  ไมเสียทีนักดอก  ยังเปนอาจารยให เราไดบาง  ใน 

ลักษณะอยางนี้;  แตถาเราไมสนใจไมสังเกต  มันก็ไมมีประโยชนอะไรเหมือนกัน,  
ไมไดเรื่องไมไดราว  เลี้ยงไวเฝาของ  เฝาบาน  เลี้ยงไวเหาขโมย.  ผมบอกพระที่มาถามวา 
เลี้ยงสุนัขไวทําไม ?  ก็บอกวา  เลี้ยงไวเปนอาจารย.เขาก็เขาใจบางไมเขาใจบาง;  อยางนอย 
มันคอยขู  ขูเรา,  มันคอยขูเราวา  อยาใหเลวกวาสุนัข  มันยังมีเวลาพักผอน,  เราเปน 
คนทําไมไมมีเวลาพักผอน,  ทําไมไมมีเวลาที่จิตใจวางบาง.  สุนัขมันมีเวลาที่จิตใจวาง 
ไมมีความทุกขแสดงใหเห็น,  แสดงใหเห็นวาไมมีความทุกข,  เวลาที่ไมมีความทุกข 
คิดซอกแซกอยางนั้นอยางนี้ก็ไมเปน,  มันก็วางซิ.  นี่มนุษยฝนเรื่อย  โดยเฉพาะ 
คนหนุมคนสาวก็ฝนเรื่อย  มันก็ไมวางจริงเหมือนกัน.  มันไมหยุด  ฝนไดไมมีสิ้นสุด,  
อยางไมมีสิ้นสุด.  ฉะนั้น  เวลาพักผอนหรือวางจึงมีนอยมาก,  นอยมากจนไมเปนที่ 
นานอยใจ. 

 
ดูสุนัขแลวก็เห็นวา  ความวางอยางชั่วคราวของมัน,  นิพพานชั่วคราว 

หรือความวางชั่วคราว  มันมีมาก,  มันไมไดคิดกลัวคน  หรือวากลัวขายหนา  หรือวา 
กลัวตาย,  อยางนี้ไมคิด  คิดไมเปน.  เราพวกรูมากยากนาน  คิดไดมาก,  เปนมนุษย 
หัวแหลมคิดไดมาก,  เรื่องหยุดหรือเร่ืองวางมันจึงมีนอย  แลวมีไดยาก.  ฉะนั้นควรจะ 
คิดในมุมกลับวา  สุนัขมันไมมีสติปญญามาก  มันก็ยังมีเวลาวาง  สบาย;  มนุษยนี้ควร 
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จะใชเวลาวางหรือสบายดีกวาสุนัข  เพราะมีปญญามาก.  นี่เอาสุนัขไวขูตัวเองบางอยางนี้,  
จะไดสนใจเรื่องวางใหมากขึ้น  ทําใหมีมากขึ้น ๆ. 

 
ผมจึงพูดในรูปท่ีฟงงาย  หรือจํางาย  หรือสั้นที่สุดแลว  พอกิเลสเรื่อง 

ตัวกู - ของกู  เกิดขึ้นมา  ก็เปนวัฏฏสงสาร,  พอกิเลสเรื่องตัวกู - ของกู – หยุดไป 
ดับไป  ก็เปนนิพพาน.  แลวแตละคนแตละคน  ทําตารางเวลา  ดูเอาเองก็แลวกันวา  
๒๔  ชั่วโมงนี้  มันมีวัฏฏสงสารกี่ชั่วโมง,  มีนิพพานกี่ชั่วโมง,  หรือคิดเปนนาทีก็ได.  
เวลาที่นอนหลับสนิท  ไมทะเยอทะยาน  ไมฝนอะไร  เอาไวขางฝายนิพพาน,  เมื่อตื่นอยู 
ความคิดไมไดเปนไปในทางตัวกู - ของกู,  คิดนึกอยู  รูสึกอยู  สบายใจอยู  โดยปราศจาก 
ตัวกู - ของกู,  นี้ก็เอาไวฝายนิพพาน.  จัดเปนฝายวัฏฏสงสารเฉพาะเมื่อมันฟุงดวย 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  เทานั้น,  แลวก็คํานวณดูวา  อันไหนมันมากกวากัน,  เวลาที่ 
มันวางมาก  หรือเวลาที่มันวุนมาก.  จะเห็นดวยกับพระพุทธเจาที่ตรัสวา  จิตนี้ 
ประภัสสร,  วุนวายหรือเศราหมอง  เฉพาะแตเมื่อกิเลสเปนอาคันตุกะ  เปนแขกมาเยี่ยม 
เยียนเทานั้น,  ไมมีแขกมาเราก็ประภัสสรเรื่อยไป. 

 
ถูกแลวประภัสสรนี้ไมใชนิพพานเด็ดขาด  หรือนิพพานถาวร  แตมัน 

เปนนิพพานเดิมพัน  นิพพานตนทุน,  นิพพานเดิมพัน  คือเราจะขยายออกไป,  
ขยายออกไป,  ขยายเวลาที่ประภัสสรน้ีใหมันออกไป  ออกไป  จนประภัสสรตลอดเวลา.  
มีคําเรียกวา  กุปฺปธรรม - อกุปฺปธรรม,  กุปฺปธมฺโม - อกุปฺธมฺโม,  กุปฺปธมฺโม  นั้น 
คือมันกลับวุนไดอีก  แลวก็กระทําไป ๆ  จนเปนอกุปปธรรม  คือกลับวุนไมไดอีก.  เมื่อ 
ประภัสสร  คงเปนประภัสสรตลอดกาลไปเลย,  สําเร็จเพราะการปฏิบัติ. 
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การปฏิบตัิตองไมขาดสติ. 
 
ทีนี้มาพูดถึงการปฏิบัติบาง  การปฏิบัติก็ไมมีอะไร  นอกจากเฝา  เฝาระวัง 

ไมมีอะไร  นอกจากเฝาระวัง.  พูดเพียงเทานี้  ถาไมเขลาเกินไป,  หรือความรู 
ไมทวมหัวทวมหูเกินไป  ก็ควรจะฟงถูกแลว,  คือการที่พูดวา  การปฏิบัติทั้งหมดใน 
พระพุทธศาสนา  ไมมีอะไร  นอกจากการเฝาระวัง,  การเฝาการระวังก็คือสติ  คือ 
สิ่งที่เราเรียกวา  สติ  ในการปฏิบัติทั้งหมดนี้  ไมมากไปกวาสติ,  ไมมีอะไรมากเกินไป 
กวาสติ.ศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็เปนเรื่องสติทั้งนั้น.  ศีล  สมาธิ  ปญญา  อยูไดดวยสติ,  
การปฏิบัติอานาปานนสติ  ๑๖ขั้นนั้น  ยิ่งเปนสติ  ที่ชัดเจนตลอดสาย,  สติทั้ง  ๑๖  ขั้น. 

 
ที่พูดอยางนี้   มันมีหลักฐานมันมีพยานอยูในตัวของมันเอง  เพราะวา  ไม 

เผลอสติ  ตัวกู - ของกู  มันเกิดไมได,  มันเกิดไดตอเมื่อเผลอสติ.  อยาใหเผลอสติ 
อยางเดียว  กิเลสก็เกิดไมได,  มันก็เกิดไมไดตลอดชีวิต  มันก็เลิกกัน.  เราไมเผลอสติ 
จนตลอดชีวิต  กิเลสมันเกิดไมไดตลอดชีวิต,  แลวมันก็พอแลวไมตองมีอะไรมาก 
กวานั้น.  อยาไปบา  เอาเปนพระอรหันต  เปนพระนั่นพระนี่  นั่นมันบาเรื่องคนบา.  
อยาไปบาอยากเปนพระอรหันต,  บาอยากเปนอยางนั้นอยางนี้.  เอาแตวาสติไมขาด 
ตอน  สติไมขาดสายจนตลอดชีวิต  ก็พอแลว.  เดี๋ยวนี้มีแตหัวเราะ  หรือมีแตทํา 
ใหเผลอสติ  หรือวามีแตทําลายสติเสียเอง,เปนผูทําลายสติเสียเอง. 

 
ศึกษาใหรูวา  ขอปฏิบัติทั้งหมดเปนเพียงการเปนอยูที่ชอบ,  การเปน 

อยูที่ถูกตอง  คือมรรคมีองค  ๘.  อะไรก็ตาม  ก็เรียกวา  การเปนอยูที่ถูกตอง  หรือ 
เปนอยูชอบ.  นี้ก็นึกถึงขอที่วา  พระพุทธเจาทานตรัสไวสั้นที่สุดแลว  ถาภิกษุเหลานี้ 
จักเปนอยูโดยชอบไซร  โลกจะไมวางจากพระอรหันต  มันมีเทานั้น.นี่พระพุทธภาษิต 
เมื่อจะปรินิพพานอยูแลว  ยังสั่งเสียอยางนี้  :  ถาภิกษุอยางนี้จักเปนอยูโดยชอบไซร 
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โลกจะไมวางจากพระอรหันต.  นี้เปนอยูโดยชอบไซร  คือไมปราศจากสติ  พอแลว,  
พอแลว  เรื่องเดียวขอเดียว.  เมื่อไมเผลอสติ  คือเปนอยูโดยชอบ;  ถาเปนอยู 
โดยชอบ  กิเลสก็ไมไดมีโอกาสที่จะเกิด  มันก็ผอมไป  ผอมไป  คืออดอาหาร 
อดอาหาร  อดอาหาร,  กิเลสไมไดอาหาร  ความเผลอสติ  เปนอาหารของกิเลส.  เดี๋ยวนี้ 
เราไมเผลอสติ  กิเลสก็ไมไดอาหาร,  กิเลสไมไดอาหาร  มันก็ตองตาย;  เหมือนกับคน 
ที่ไมไดกินอาหารอยูตลอดเวลา  มันก็ตองตาย.  ฉะนั้นจึงวา  ลอมกิเลสไวไมใหได 
อาหาร  สติลอมกิเลสไวไมใหไดอาหาร  แลวมันก็ตองตาย  คือตองเหือดแหงไปใน 
ที่สุด.  นี้จะเห็นหรือวาพอจะมองเห็นไดวา  เร่ืองมันไมมาก  ที่จริงเรื่องมันไมมาก,  
แลวเราไปทําใหเรื่องมันมาก  จนเรียนกันไมไหว.  จํากันไมไหว  เอาหนังสือมาตั้งหอบ 
ตั้งหาบตั้งเปนตู ๆ  มันก็ไมไหว  มันก็ชวยอะไรไมได. 

 
ฉะนั้น  ระวังแตเรื่องวางกับเรื่องวุนนี้;  ระวังใหวางอยูเรื่อยไป  อยา 

ใหวุนเขามา  ถามันวุนไดสักครั้งหนึ่ง  ก็เสียใจใหมาก  ละอายใหมาก  กลัวใหมาก,  คือ 
ถาเผลอสติ  ตัวกู - ของกูขึ้นมาไดสักครั้งหนึ่งเปนโลภก็ได  เปนโกรธก็ได  เปนหลงก็ได,  
ราคะ  โทสะ  โมหะ  อันใดอันหนึ่งก็ได  ถาเผลอขึ้นมาไดครั้งหนึ่ง  ก็เสียใจใหมาก 
ละอายใหมาก  กลัวใหมาก,  ถือเอาเปนสิ่งที่นาละอายอยางยิ่ง  นากลัวอยางยิ่ง  นาเศรา 
อยางยิ่ง.  ถาอยางนี้อยูมันก็เกิดไมได  เดี๋ยวนี้เราไมละอาย  ไมกลัว  ไมเสียใจ  ในเหตุ 
การณอันนั้น. 

 
การรักษาจิตใหวางไมวุน. 

 
ทีนี้มันก็มีปญหาออกไปหนอยหนึ่งวา  เราจะไมวุน  เราจะไมใหมันวุน,  

ใหมันวางอยูไดตลอดเวลาอยางไร ?  เพราะวาเราตองทําการงาน  หรือตองบริหารรางกาย 
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ตองกินอาหาร  ตองอาบน้ํา  ตองทําอะไร  ที่ตองการบริหารรางกายก็มี,  แลวตองทําการ 
งานโดยตรงในหนาที่ของตัวนั้น ๆ  ก็มี  เราจะรักษาจิตวางไวไดอยางไร ? 

 
เรื่องนี้มันไมเกี่ยวกับวา  ทําการงานหรือไมทําการงาน.  สตินี้เขามีไวทุก ๆ  

เมื่อ,  สติเปนสิ่งที่ตองการทุกเมื่อ  สติ  สพฺพตฺถ  ปตฺถิยา   - สติเปนสิ่งที่ตองปรารถนา 
คือตองมีไว  ทุกเมื่อในทุกเวลา  ไมตองพูดเรื่องทําการงาน,  หรือเรื่องทําอะไรก็ตาม 
ถามีสติแลวก็เผลอไมได  มันเปนเรื่องของจิตใจ.  ที่มีสติได  หรือมันนึกได  อยูตลอด 
เวลา  เมื่อกินขาว  ถาเราไมเผลอเราก็นึกได,  ถาอาบน้ําอยูเราก็นึกได,เรานั่งอยูในสวม  
ก็นึกได.  คือวาทําการงาน  ก็ยังนึกได,  เพราะวาการทําการงานมันก็ตองมีสติ  ที่ทําไมผิด 
มันก็ตองมีสติอยูแลว;  แตสติสวนใหญ  ก็คือสติที่ไมเผลอ  ใหเกิดเปนความรูสึก  
ที่เปนกิเลส  คือเปนตัวกู - ของกู  ในลักษณะที่เปน  ระคะบาง  โทสะบาง  โมหะ 
บาง,  เรียกวา  ราคะ  โทสะ  โมหะ  นี้เปนวัฏฏสงสาร.  ความไมมี  ความไมปรากฏ,  
ความสิ้นสุดแหงราคะ  โทสะ  โมหะ  นี้เปนนิพพาน,  ถาไมมี  ไมปรากฏชั่วคราว 
ก็เปนนิพพานชั่วคราว,  ไมมีเด็ดขาด  ก็เปนนิพพานถาวร  เด็ดขาด.  เอานิพพาน 
ชั่วคราวไวเปนเดิมพัน  แลวก็ขยายใหมันยืดออกไป  ยืดออกไป,  ยืดออกไป. 

 
ทีนี้เมื่อเขาใจดีแลว  ก็ยังเหลือแตวา  จิตวางกับจิตวุน;  รักษาจิตวาง 

ใหยืดออกไป  จิตวุนไมมีโอกาสเขามา.  ถาจะใชคําธรรมดา  ไมอยากจะพูดคํา  ธรรมะ 
ธัมโม  ก็วา  เวลาที่สบายใจ  รักษาไว,เวลาที่ไมสบายใจ  อยาใหมี.  พูดกับชาวบาน 
ชาวบานนอกคอกนา  หรือวาชาวบาน  ชนิดไหนก็ได,ชาวบานที่ต่ําที่สุด  ที่ไม รูอิโหน 
อิเหนเรื่องธรรมะธัมโม  ก็บอกวา  เวลาที่สบายใจรักษาไว,  เวลาที่ไมสบายใจ  ที่ขุนมัว 
นั้นอยาใหมี.  นั้นคือวุน  นั้นคือวัฏฏสงสาร,  เวลาที่สบายใจ  มีนิพพานไมมี 
วัฏฏสงสาร.ที่สบายใจอยางนั้น  คือพระพุทธเจา  คือพระธรรม  คือพระสงฆ;  ฉะนั้น 
รักษาความสบายใจไวใหได  จะมีนิพพาน  หรือมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ. 
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ดูที่ความรูสึก  จะรูจักวาง - วุน  ตามธรรมชาติ. 
 
พูดกันใหเขาใจอีกสักหนอย  เร่ืองคําวา  สบายใจ  มันเปนเรื่องสบายใจจริง ๆ,  

คือเมื่อมันเย็น .อยาสบายใจในเรื่องกิน  เรื่องเลน  เรื่องหัวเราะ  เรื่องกามารมณ 
เรื่องอะไรเหลานี้  มันไมใชความสบายใจ,  ไมใชความหยุดหรือความสงบ,  มันเปนเรื่อง 
ความรอน  เปนเรื่องไฟ  ที่อยูในรูปรางตาง ๆ  กัน  ที่มีอะไรฉาบทาปกปดไว.  จะตองรูจัก 
สังเกตวา  คําวา  สบายใจโดยแทจริงนั้นคืออะไร;  เวลาหัวเราะก็ไมใชสบายใจ,  
เวลารองไหก็ไมใชสบายใจ  หัวเราะมากไปหนอย  มันก็จะชักตาย,เวลาที่สบายใจ 
มันตองอยูตรงกลาง  แลว  เยือกเย็น  แลวก็สงบ. 

 
นี่คือขอท่ีผมพูดวา  ตองเรียนธรรมะจากธรรมชาติ  เรียนธรรมะจาก 

ชีวิตจิตใจโดยตรง,  ไมใชเรียนจากหนังสือ  ไมใชเรียนจากโรงเรียน  ไมใชเรียนจากครู,  
จากโรงเรียน  มันไดมาแตแนว  สําหรับเรียนจากชีวิตจิตใจโดยตรง.  ฉะนั้นเราไปเรียน 
จากตัวธรรมชาติ  ชีวิตจิตใจโดยตรง  ดีกวาครูสอน. 

 
ในจิตใจของเรา  เดี๋ยววุนเดี๋ยววาง  เดี๋ยววุนเดี๋ยววางนั่นแหละมันสอน,  

สอนดีกวาครู,  สอนดีกวาพระพุทธเจา  พูดอยางนี้  จะฟงถูกหรือไมฟงถูก.  ธรรมชาติ 
สอนดีกวาพระพุทธเจาสอน;  พระพุทธเจาก็ตรัสวา  ฉันพูดอยาเพอเชื่อ  ตองไปเรียน 
กับมันจากโลภะ  โทสะ  โมหะ  หรือจากที่ไมมีโลภะ  โทสะโมหะ  แลวจึงเชื่อ  มันเปน 
อยางนี้,  คือตัวธรรมชาติสอน.  นี่พระพุทธเจาทรงสอนถึงกับวา  อยาเชื่อฉัน,  
ฉันพูดอยางไร  ยังไมตองเชื่อฉัน,  ใหรอไปกวาจะเห็นจริงดวยตัวเอง  รูจริงดวยตัวเอง 
คือธรรมชาติสอน  คือความสุขความทุกข  ในใจของเราเองนี่มันสอน.  พระพุทธเจา 
ใหเชื่ออันนั้น  ใหเชื่อท่ีธรรมชาติสอน  เพราะวาพระพุทธเจาสอนก็เหมือนกันกับท่ีวา 
ตามเสียงเหมือนนกแกวนกขุนทองมันเปนเสียงเทานั้น.แตเราเชื่อหรือไมเชื่อ ?  ถาเรา 
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เชื่อแลวไมเขาใจ  มันก็ยังเทาเดิม.  มันตองไปโดนเขาจริง ๆ  ทุกขเปนอยางไร  ไมมี 
ทุกขเปนอยางไร,ราคะเปนอยางไร,  ไมมีราคะเปนอยางไร,  โทสะเปนอยางไร  ไมมีโทสะ 
เปนอยางไร  ใหธรรมชาติสอน  พระพุทธเจาทานอนุญาตใหเชื่อ  เพราะสอนใหคิด. 

 
นี้เราตองพยายามชิมรสของมันดู  รสของความวุนเปนอยางไร,  รสของ 

ความวางเปนอยางไร,อยาใหมันผานไป ๆ  โดยไมสังเกต  ไมสนใจใหละเอียดลออ,  มันจะ 
ไมไดชิม  ไมไดชิมรสของความวุน,มันก็เพอ ๆ  ไปวันหนึ่ง ๆ  ไมรูวาอะไรจริง.  เรียน 
มามากแลว  เปนมหาเปรียญเปนอะไรแลว  ก็ยังไมรูอะไรอยูอีกนั่นแหละ,  มันก็รูอยาง 
ทองจํา  ไมมีความรูสึกอะไร.  พยายามสังเกต  ความที่จิตใจมีรอน  จิตใจมีเย็น  ๒  อยาง 
นี้ใหมาก,  แลวเปรียบเทียบกันดูอยูเสมอ  เดี๋ยวก็จะเกลียดรอน  รักเย็นขึ้นมาเอง,  แลว  
ก็ชินมากขึ้น  ชินมากขึ้น. 

 
เดี๋ยวนี้พูดกันแตปาก  เปนความโกหก  บรมโกหก  โกหกตัวเอง  วาไมชอบ 

รอนชอบเย็น  พูดโกหกทุกคนที่พูดอยูนี้.  พูดวาไมชอบทุกข  ไมชอบความรอน 
ไมชอบความทุกข  แตโกหกทั้งนั้น,  ความโกหกอยูกับคนที่พูดวาไมชอบทุกขทั้งนั้น 
ไมชอบรอน,  โกหกอื่นยังเล็กนอยกวา  โกหกที่สุด  คือโกหกเรื่องนี้.  ศึกษาเลาเรียนอยู 
บวชอยู  เปนพระเปนเณร  เปนอะไรก็ตาม  แลวก็  พูดอยูวาจะดับทุกข,  พยายามจะดับ 
ทุกขจะทํานิพพานใหแจง  อยางนี้  พูดอยู,  ปฏิญญาอยูตั้งแตวันบวช  มาจนกระทั่ง 
วันนี้.  แตไมไดทําอยางนั้น  ไมไดตั้งใจทําอยางนั้น  มันตองปรับเปนบรมโกหกจอมโกหก 
ยอดของคนโกหก,  คือคนที่ไมสนใจจะทําความดับทุกขใหแกตัว  ปากพูดวา 
ไมชอบความทุกขแตแลวไมไดทํา,  มันแตชอบความทุกข  โงไปหาความทุกขแสไปหา 
ความทุกข. 
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นิพพานไมวุน,  เยน็,  ใหเปลา,  ไมตองลงทุน. 
 
มันตองดูกันเสียใหม  วาอะไรเปนความรอน.  อะไรเปนความเย็น,  วัฏฏ- 

สงสารเปนความรอนนิพพานเปนความเย็น.  เมื่อไรมันรอน  เมื่อนั้นเปนวัฏฏสงสาร,  
เมื่อไรมันเย็น  เมื่อนั้นเปนนิพพาน.  ดูใหดี,  ดูใหละเอียด  จนเขาใจ.  รอนเพราะ 
ราคะ  รอนเพราะโทสะ  รอนเพราะโมหะ  นี้เปนวัฏฏสงสาร,  เมื่อมันเย็น  เพราะมันวาง 
จากราคะ  วางจากโทสะ  วางจากโมหะ  แมชั่วขณะหนึ่ง  มันก็เย็น.  มันก็เย็นเทานั้น 
ไมเย็นกวานั้นไดอีก.  นี้เปนนิพพาน  นิพพานชั่วคราว  หรือนิพพานถาวร  ก็มีอยู  ๒  อยาง 
มันก็เย็นเทานั้น  เย็นเทากัน,  เพียงแตวานิพพานชั่วคราวมันกลับรอนไดอีก.  นี่ก็งาย 
ไมยากนัก  ที่วาทุกคนจะพยายามเฝาสังเกตดูวา  เวลาไหนที่เราสบายใจ,  ที่ไมมีกิเลสชนิดใด 
ชนิดหนึ่งรบกวน.  เวลาไหนวาง  คอยดูเอาก็แลวกัน,  เดี๋ยวมันก็เกลียดกิเลส 
เกลียดความทุกข  อะไรมากขึ้น ๆ,  แลวก็เปนไปในทางระวังใหดี  มีสติไดดี. 

 
เดี๋ยวนี้มันตรงกันขาม  คือเปนคนโกหก  แลวก็ชอบอวดกิเลส  แลวบางที 

ก็ไปนับถือคนที่อวดกิเลส,  คนที่มีกิเลสอวดกลับไดรับความนิยมนับถือ.  นี้คนมัน 
ก็อยากใหเขานับถือ  ใหเขานิยม  มันก็ชอบอวดกิเลสโดยไมรูสึกตัว,  อวดความสวย 
อวดความงาม  อวดความดี  อวดความเดน  อวดหู  ยกหูชูหางอวด.  นี่คืออวดกิเลส,  
แลวไปสนใจอวดกิเลสกันเสียเรื่อย,  ไมมีใครจะสนใจอวดความเย็นกันเลย  มีแตสนใจอวด 
ความรอนกัน.  ที่ความเย็นไมมีใครสนใจจะอวด  ไมสนใจจะดู  ใครมีใหดู  ก็ไมอยาก 
จะดู,  นี่เปนอยางนี้.ความที่คดโกงตอตัวเอง  โกหกตอตัวเอง  มันมีมาก  ไมชอบ 
ความเย็น  ทั้งที่พูดวาตองการความเย็น,  แสดงอาการทุกอยางวาชอบความเย็น 
ตองการความเย็น.  แตในใจไมชอบความเย็น,  ไมสนใจในเรื่องของความเย็น. 
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ความรอนนั้นมันวุน  ความเย็นนั้นมันวาง;  แลวความรอนนั้นกลับ 
เปนเรื่องที่ตองลงทุน  ตองซื้อหาตองลงทุน,  ความวางกลายเปนของไมตองซื้อหา 
ไมตองลงทุน,  สังเกตดูใหดีขอน้ี  วาความวางความเย็นไมตองซื้อหา  ไมตองลงทุน.  
พระพุทธเจาตรัสวา  นิพพานเปนของใหเปลา,  ไมตองซ้ือ  ไมตองลงทุนไมตองเสียสตางค 
ไมตองเหน็ดไมตองเหนื่อย. 

 
สวนความรอนนี้ตองลงทุน,  ลงทุนหาเหยื่อใหแกราคะ  หาเหยื่อให 

แกโลภะ,  ตองทําอยางนั้นตองทําอยางนี้  ตองทําอยางโนน  เพื่อบํารุงราคะ  เพื่อบํารุง 
โลภะ,  นี้มันตองลงทุน,  มันจึงจะไดความรอนเหลานี้มา.  โทสะ  ความโกรธก็เหมือน 
กันตองลงทุน  คือตองมีความเสีย  ซึ่งเปนการลงทุน,  เชนตัวเองก็รอน,  ผูอื่น  
ก็เดือดรอน,  แลวยังจะตองถูกปรับ  ถูกเกลียดน้ําหนา  ถูกเขาตอบแทนให  หรือเขา 
ฆาตายเลย,  เหลานี้เปนการลงทุนทั้งนั้น.  การที่เราจะไดโทสะมา  ตองลงทุนซ้ือหา,  
การที่จะไดราคะมาตองลงทุนซ้ึอหามา,  การที่จะไดความโงมา  ยิ่งตองลงทุนใหญ.  
เพราะมันทําอะไรผิด ๆ  มาก. 

 
เรื่องวัฏฏสงสารหรือความทุกขนี้   ตองลงทุนซื้อหาเอามา  อยางลําบาก 

ยากเข็ญที่สุดสวนความวางหรือนิพพานนั้นไมตองลงทุน  อยูนิ่ง ๆ  ก็แลวกัน,  
อยูนิ่ง ๆ  ก็แลวกัน,  เหมือนกับเวยหลางวาอยูนิ่ง ๆ  ก็แลวกัน.  พระพุทธเจาตรัสวา  
ลทฺธา  มุธา  นิพฺพุตึ  ภฺุชมานา  เราถือวา  สูตรนี้เปนพุทธภาษิตไดนิพพานมาบริโภค 
อยูฟรี  เปลา ๆ  ไมตองเสียสตางค.  อยูใหดีอยางที่ทานวา  โลภไมวางจากพระอรหันต 
อยูใหดี ๆ  อยูใหนิ่ง ๆ  ไมตองลงทุนอะไรเลย  จะไดนิพพาน  จะไดความเย็นมา. 

 
ทุกคนควรจะชวยกันจําไววา  ความทุกขตองซ้ือหามา  ความรอนนี้ตอง 

ซ้ือหามา,  ความเย็นนี้ใหเปลา.  แตแลวก็ดูเถอะ  ไมมีใครตองการ  ของใหเปลา, 
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อุตสาหลงทุนลําบากยากเข็ญ  อยางนั้นอยางนี้  เพื่อสนองความประสงคของราคะ  ของ 
โทสะ  ของโมหะ.เหมือนสามเณรองคนั้น  แมเขาบอกวา  แหม  อยูในที่เย็นแลวจะกลับ 
กระโดดลงไปในหลุมถานเพลิงอีกธรรมบทภาคไหน  เรื่องที่เทาไร  ก็ลองไปอานดูเถอะ.  
เรื่องสามเณรสาณุนะ  ที่จะกระโดดลงไปในหลุมถานเพลิงอีก;  นี่เรียกวาความรอน 
มันก็ตองซื้อ  ตองลงทุน.  แตความเย็นนี้ไมตองลงทุน,  แตมันยากที่คนจะชอบ 
คือมันยากที่คนจะรูจัก  ยากที่คนจะชอบ. 

 
ฉะนั้นเราตองพยายามกันสักหนอย,  พยายามกันสักพัก  ใหรูจักความเย็นและ 

ความรอน,  แลวก็จะชอบความเย็นเอง,  แลวก็จะชอบเลือกเอาทางฝายเย็น.  นี่ในตอน 
นี้ก็พยายามอีกสักหนอย  ที่จะใหทราบวาอะไรรอนอะไรเย็น,  ในวันหนึ่ง ๆ  มีทั้งรอนทั้งเย็น.  
พอมีตัวกู - ของกูก็รอน,  พอหมดตัวกู - ของกูก็เย็น.  อยามีกิเลสประเภทตัวกู – ของกู 
นั่นแหละ  มันก็เย็น  หรือสบายไปหมด.  ถามันเหนื่อยแคกาย  ก็สบายหรือสงบ,  ไมมี 
อะไรจะกินก็ยังสบายใจ  สําหรับใจที่มันไมมีตัวกู - ของกู. 

 
จิตที่มีตัวกู - ของกู  มาก  มันก็เหมือนสุนัขโรคเรื้อน  ไมมีที่ผาสุก 

จะกินเขาไปเทาไร  ก็ไมอิ่มใจได,คือวามีปญหาที่ไม รูจักอิ่ม  มันก็ไมอิ่มได  ถึงจะไดกิน 
อยางไร  ไดอยูอยางไร  ไดนอนอยางไร  ไดอะไรอยาง  วิเศษอยางไร  มันก็ไมอิ่มไดไมเย็น 
ได,  นี้พอไมมีกิเลส  ประเภทนี้  มันก็เย็นสงบสบายไป,  อยูโคนไมก็ยังสบาย,  อยูกลาง 
แจงกลางทุงนา  ก็ยังสบาย,  ถามีตัวกู - ของกูแลว  อยูในประสาท  มันก็ไมสบาย.  
นี่ความหมายของคําวา  นิพพาน,  ใหเปลา  ไมตองลงทุน,  เย็นสบายตลอดเวลา. 
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คนที่เขาไปเฝาพระพุทธเจา  ไมถึงชั่วโมง  เปนพระอรหันตแลว.  เขา 
รู เรื่องเหลานี้ เขาไดของจริงมาก  เปนนิพพาน  เปนพระพุทธ  เปนพระธรรม  เปนพระ 
สงฆ;  แตเขาไมรูจักสิ่งเหลานี้  ไมรูชื่อของสิ่งเหลานี้.  คนบางคนไมรูจักพระพุทธเจา 
ไมรูจักวาคนนี้เปนพระพุทธเจา,  แลวก็พูดกันจนเขาใจแลวเปนพระอรหันต.  คนนี้ 
ไดนิพพาน  ไดพระพุทธเจา  ไดพระธรรม  ไดพระสงฆจริง ๆ  มา  ในเวลาอันสั้น,  โดย 
ไมรูจักชื่อสิ่งเหลานี้ 

 
สวนพวกเรานี้ รู จักแตชื่อ   ชื่อพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   มรรค   ผล 

นิพพาน  ศีล  สมาธิ  ปญญาอะไรมาก  ทองกันกอนบวช,  กอนจะบวช  ก็ตองทอง 
พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ  ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ,  พระพุทธพระธรรม  พระสงฆ  อะไรมากมาย 
เปนคําพูดที่เปนลม ๆ. 

 
นี้คนที่ ไปเฝาพระพุทธเจา  เขาไมไดพูดเรื่องศีล  เรื่องสมาธิ   เรื่องปญญา,  

เร่ืองพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ,  ไมไดแจกขันธ  ๕  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ.  แตเขาพูดเรื่องเย็นเรื่องรอน,  เรื่องยึดมั่น  ไมยึดมั่น,  แตรูจักเรื่องวุน 
เรื่องวาง,  เคยรูจักหมด  เพราะทุกอยางมันรวมอยูในคําวาวุนกับคําวาวาง.  เรื่องฝาย 
กิเลสกี่ชื่อ  กี่รอยชื่อพันชื่อ  มันรวมอยูในคําวาวุน,  เรื่องฝายที่ดับกิเลส  กี่รอยชื่อ 
กี่พันชื่อ  มันรวมอยู ในคําวาวางหรือเย็น  ถาไดวางได เย็นมา  ก็ไดหมด  ไดพระพุทธ 
พระธรรมพระสงฆ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ไดมาหมด  โดยไมรูจักชื่อ 

 
นี้เรามันรูจักชื่อมาก  มันลําบาก  จนไดแตชื่อ  ไมไดตัวจริง;  แตความ 

จริงนี้  ชื่อไมตองรูจักก็ได  เชนเรากินขนมนี้  ก็กินเขาไปได  โดยไมตองรูจักชื่อ  ถา 
ขนมนั้นมันแปลกหรือไมรูจักชื่อไมใชกินไมได.  ไปนึกดู  สัตวเดรัจฉาน  มันกินผลไม 
นานาชนิด,  มันไมรูจักชื่อ  ไมมีภาษาพูด  ไมรูจักชื่อ  อยางลิงนี่มันกินกลวยเขาไป. 
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ไมรูวากลวยหรือปลี.  มันกินผลไมก็ตาม  ก็ไมรูวาผลไมอะไร.  แตมันรูวานี่คืออะไร 
กินไดหรือไมได,แลวมันกินเขาไปแลว  มันก็ไดผล. 

 
ฉะนั้น  ชื่อไมสําคัญ  ขอใหไดตัวจริง  สิ่งจริงของจริงเขาไป,  แลว 

สิ่งนั้นคือความวาง,  พอเราไดความวางความเย็นมา  มันก็คือไดหมด  ทุกสิ่งที่มีชื่อ 
ตาง ๆ  กัน  ศีล  สมาธิ  ปญญา  มรรค  ผล  นิพพานพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มันก็ 
ไดหมด. 

 
คนอยางนี้ เปนพระอรหันต  โดยไม รูจักคําวา  พระอรหันตก็ได   แลวก็ดับ,  

นิพพานไป  โดยไมรูจักคําวา  พระอรหันต  เพราะเขาไมอยากจะเปนพระอรหันต 
ไมอยากจะรู.  อยากจะรูแตใหมันเย็นและหยุด  แลวมันหยุดเด็ดขาด  มันวางเด็ดขาด,  
มันเย็นเด็ดขาด  มันสงบเด็ดขาด,  ตองการรูเทานี้  ตองการรูสึก  รูจักแตเทานี้ 
ไมตองรูวา  ขนาดนี้เรียกโสดา,  ขนาดนี้เรียก  สกิทาคา,  ขนาดนี้เรียกวา  อนาคา,  
ไมตองรู  ไมรูแลวก็ไมรูจนตาย.  เพราะเขาเองไมอยากรู,  นี่เรามันอยากมากไป 
เพราะฉะนั้นสิ่งปดบังหรืออวิชชานั้น   มันไมใชแตความโงความไม รู   มันไดแกสิ่งที่ 
เรียนมากนี้ดวย  ที่เรียนมากจนกลายเปนอวิชชา,  สิ่งที่เรียนกลายเปนเครื่องปดบัง 
เสียเอง  ควาอะไรไมถูก  จับอะไรไมถูกเพราะเรียนมาก.คนหนึ่งไมเคยเรียนอะไรเลย 
ไปคุยกับพระพุทธเจาพักเดียว  เปนพระอรหันต  เพราะมันไมมีหมอกเมฆอวิชชา  เพราะ 
เรียนมาก. 

 
เอาละพูดถึงสมัยนี้  ก็ไมมีพระพุทธเจา  ที่ เราจะไปหาใหชวย  ตองชวยตัว 

เอง  มันก็ตองเรียนพอสมควร  แตขอใหเรียนจริงกันเทานั้น  เรียนนักธรรม  เรียนบาลี 
ใหเรียนใหมันจริง ๆ  ใหมันถูกเรื่องถูกราว,  แลวรูอะไรมา  ฟงอะไรมาตองเอามาทําให 
เปนเรื่องจริงใจจิตใจ.  คําวา  นิพพาน  ก็ตองเย็นจริง ๆ,  วัฏฏสงสารก็ตองรอน 
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จริง ๆ.  รูจักวัฏฏสงสาร  นี่มันรอนใจหรือทุกขใจ  หรือหนักใจ  หรือหมนหมองใจหรือ 
วาสงสัยอยูในใจอะไรก็ตาม  เปนวัฏฏสงสาร,  ถาสบายใจ  เย็นใจ  หยุด  สงบ  นี้เปน 
นิพพาน,  แลวก็เย็น ๆ  เย็นตัวจริง. 
 

ทําจิตใหเย็นกระทั่งวาระสุดทาย. 
 
สิ่งนี้ตองอยูในใจ  อยูกับใจเรื่อยไป  กระทั่งวาระสุดทายคือตาย;  เวลาตาย 

เราอาจจะลืมหมดการะทั่งชื่อตัวเรา;  แตอยาลืมของเย็น  หรือของวางนั่นลืมไมได,  
มันก็ไมลืมจริง ๆ  เพราะใจมันคอยจองอยูแตวาจะเย็น,  จะวางจะหยุด  จะสงบ  จะดับ 
จะดับสนิท  ดับไมมีเชื่อเหลือ  ตองการอยางนี้,  มันก็ไมลืม. 

 
ลองคํานวณทุกคนเถอะ  วาพอโรคภัยไขเจามันมามันก็ลืมก็เลือน,  อายุมาก 

เขามันก็ลืมก็เลือน,หรือวาความเจ็บมันใกลหนักเขา ๆ  จนชีวิตจะดับอยางนี้  ไมมีใคร 
จําไดดอก  วาอะไรเปนอะไร,  ตัวเองชื่ออะไร  ก็จําไมได.  อยาวาแตเกิดวันไหน  ปอะไร 
เวลาเชาหรือเวลาเย็น  ก็ไมรูสึกตัวแลวเห็นไหม,  แตมีความรูสึกอยู  วาเย็นหรือรอน 
หรือเปนทุกข  หรือเปนสุข,  มุงเอาเย็นไวเรื่อย  มุงเอาเย็นไวเร่ือย  ใหมันดับจิตไป 
ดวยความเย็น.  นี่ของจริงมันเปนอยางนี้  แตของทองจําดวยปากดวยอะไร  มันไมอยู 
กับเรา,  มันไปตามสัญญาที่เปลี่ยนไปและดับไป.  คนแก ๆ  อายุมากเขา  อาจจะลืมแมวา 
ตัวเองอายุกี่ปแลว  เกิดวันอะไร  ปอะไรลืมหมดแลว,  แลวหนักเขาลืมวาตัวเองชื่ออะไร 
ตัวเองเปนผูหญิงหรือผูชายก็ไมรู  มันลืมไดถึงอยางนี้,  ถาอยูไปถึงชรามาก ๆ. 

 
แตวา  ความรูในเรื่องเย็นเรื่องรอน  คือเรื่องวัฏฏสงสารเรื่องนิพพาน ;  

ถามันกลัดกลุมเปนทุกขก็เปนวัฏฏสงสาร  ถามันเย็น  หยุดเงียบสงบ  มันก็นิพพาน, 
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คอยจองหาแตเรื่องนั้นไว  ใหมันดับจิตไปก็เย็น  ดับไมเหลือ.  เคยอธิบายเรื่องดับไม 
เหลือนี่คือเรื่องนิพพาน. 

 
นี่วันนี้เราซอมความเขาใจสั้น ๆ  วาเมื่อไรมีตัวกู - ของกู  เมื่อนั้นเปน 

วัฏฏสงสาร,  เมื่อไรตัวกู - ของกูไมปรากฏ  เมื่อนั้นเปนนิพพาน.  ปาฏิโมกข 
ของเรามีแตเรื่องตัวกู - ของกู,  ไมมีเรื่องอื่น.  เดี๋ยวนี้เราก็พูดเรื่องตัวกู – ของกู ;  
ขณะใดจิตไมปรากฏเปนความรูสึกตัวกู - ของกู  เมื่อน้ันก็เปนนิพพาน.  เมื่อใดมีตัวกู 
ชูหางยกหูอยู  มันก็เปนวัฏฏสงสาร,  ใหมันยืดเวลาของนิพพานออกไป ๆ ๆ  จนเกิน 
เนื้อท่ีของวัฏฏสงสารหมด  มันก็เลยหมดปญญาหมดเรื่อง. 

 
นี่สีขาวของสุนัขตัวนี้  มันยืดออกไป ๆ  สีดํามันก็หายไป,  ลองดู  สีขาว 

มันขยายตัวออกไป  สีดํามันก็หดเขา ๆ  จนหมดสีดํา  ถาตรงกันขาม  สีดําขยายตัวออกไป 
สีขาวมันก็นอยลง ๆ  มันก็เปนสุนัขดํา. 

 
เราก็จะยืดลักษณะของนิพพาน  คือยืดนิพพาน  แลวก็หดวัฏฏสงสาร 

เพื่อรักษาเวลาที่มันเปนวัฏฏสงสารหรือวุน  นั้นใหมันนอยลง ๆ ๆ,  แลวรักษาเวลาที่ 
มันวางใหมันยาวออก ๆ ๆ ๆ,  ปฏิบัติเพียงเทานี้พอแลว,  แลวทําไดดวยสติ,  
สําเร็จไดดวยสติ,  แกไขความผิดพลาดดวยหิริและโอตตัปปะ  มีความละอาย  ความ 
กลัว  ไมผิดพลาด,  เปนอยูดวยสติสัมปชัญญะ,  ถาพลาดพลั้งไป  แกรักษาดวยหิริและ 
โอตตัปปะเทานั้นเอง.  หรือเราไมเรียกชื่อบาลี  หิริโอตตัปปะ  สติสัมปชัญญะอะไร 
ก็ได  ก็ไดเหมือนกัน. 

 
ถาเปนคนใบ  ไมมีภาษาพูด,  ในใจมันพูดได  มันรูได  มันระวังได,  เย็น 

อยางไร  รอนอยางไร,รูจักเข็ดรูจักหลาบในเรื่องรอน  แลวเรไปหาความเย็น  มันก็เย็น 
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ยาวออกไป ๆ  จนเปนเย็นตลอด;  เปนพระปจเจกโพธิ์ตรงน้ีก็ได,  ไมรูจะเรียกอะไร 
วาอะไรก็ได;  แตก็บรรลุนิพพานได  อยางนอยก็ไปในรูปปจเจกโพธิ์ก็ยังได,  ไมตอง 
รูวาชื่ออะไร  ไมตองบอกใคร  ไมตองพูดกับใคร,  รูแตเรื่องรอนเรื่องเย็น  แลวหด 
เรื่องรอนเสีย  ยืดเรื่องเย็นออกไป. 

 
ชีวิตประจําวัน  การงาน  ก็ดี  การบริหารรางกายก็ดี  เปนเครื่องทด  

สอบ,  เปนบทเรียนเครื่องทดสอบ,  เวลาอื่นไมอาจจะเปนเครื่องทดสอบ.  เวลากินขาว 
อาบน้ํา  ไปสวม  ไปถาน  บริหารรางกายนี้เปนเวลาทดสอบ  วาจะมีตัวกู  หรือของกูหรือ 
ไม.  ที่เราทําการงาน  มันก็ดีมาก  เพราะมันตองสังคม,การสังคมนี้มันทําใหเกิดตัวกู  
ของกูก็ทดสอบ  แลวก็ทดสอบเรื่องเสียสละหรือไม  เห็นแกตัวหรือไม,  จะถนอม 
ตัวกู - ของกูหรือไม,  หรือบริจาคตัวกู - ของกู  อยูเสมอ,  ก็เปนเรื่องทดสอบ.  ฉะนั้น 
ชีวิตซ่ึงเต็มไปดวยการงาน  นั่นแหละเปนบทเรียน  เปนโรงเรียน  เปนการเรียน. 

 
....  ....  ....  .... 

 
เอาละ  สําหรับวันนี้ก็จําไปแตหัวขอสั้น ๆ  วาเมื่อไรมีตัวกู - ของกู  เมื่อ 

นั้นเปนวัฏฏสงสาร  เมื่อไรไมปรากฏตัวกู - ของกู  เมื่อนั้นเปนนิพพาน,  แลว 
ก็อยูที่นี่  และเดี๋ยวนี้  ทั้งวัฏฏสงสารและทั้งนิพพาน  ที่นี่และเดี๋ยวนี้,  ไมใชนิพพาน 
ตอหลายรอยชาติ  หลายพันชาติ,  หรือวัฏฏสงสารเสียเรื่อยไมมีที่สิ้นสุด.  เวลานี้ทั้ง 
วัฏฏสงสารท้ังนิพพาน  กําลังสลับกันอยู;  ฉะนั้น  เอาขางนิพพานไว  วัฏฏสงสาร 
ก็จะหดตัว  นอยเขา  สั้นเขา. 

 
เอาละพอกันที  ค่ําแลว. 

_____________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 -   ๗  - 
วันจันทรที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๑๑ 
ขึ้น  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๗ 

 
 
 

สังสาระมีอยูในนิพพาน, 
นิพพานก็มีอยูในสังสาระ. 

 
 
พูดเรื่องตามเคย  คือเรื่องที่เกี่ยวกันกับตัวกู - ของกู  แงใดแงหนึ่ง  ปริยาย 

ใด  ปริยายหนึ่ง  แตวามันก็มีเรื่องเกี่ยวไปถึง  เรื่องที่ประกอบกันอยู  หรือวาเนื่องกันอยู 
หลาย ๆ  เรื่อง. 

 
ขอใหลองนึกดู  ถึงหลาย ๆ  ครั้งที่แลวมา,  นี้ก็อยาไปเขาใจผิดเปนเรื่องอื่น 

ไปเสีย.  ถามีเรื่องอื่นพูดบาง  แทรกแซงเขามา  ก็เพ่ือประกอบใหรูเรื่องที่เราจะพูด 
เรื่องเกี่ยวกับตัวกู - ของกู  ในแงใดแงหนึ่ง. 

 
แมแตเรื่องความวาง  มันก็เกี่ยวกับตัวกู - ของกู  คือมันตรงกันขาม  ความ 

วางมันตรงกันขามกับตัวกู - ของกู;  ฉะนั้นพูดเรื่องความวาง  ก็หมายความวาพูด 
เรื่องตัวกู - ของกู  ในปริยายหนึ่ง,  หรือตรงกันขาม  จะเขาใจเรื่องความวาง  มันตอง 

 
 
 
 

๑๕๑ 
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เขาใจเรื่องวุน  คือตัวกู - ของกู  กอน,  อยูเฉย ๆ  จะไปเขาใจเรื่องความวางนี้ไมได 
มันเขาใจไมได. 

 
ทีนี้มันยิ่งไปกวานั้น  ก็คือวา  ความวุนในความวาง,  ความวางในความ 

วุน,  หรือวาอยางนอยที่สุด  มันก็รวมกันอยูในรางกายนี้  ในคนคนเดียวกันนี้.  นี่เขา 
ใจยากยิ่งขึ้นไปอีก  สําหรับผูที่เรียนมาตามธรรมดา,  เรียนมาอยางที่เขาเรียน ๆ  กัน. 

 
มองอะไรใหเห็นลกึเขาไปขางใน. 

 
นี่วันนี้อยากจะพูดใหเห็นลึกเขาไปอีก  ลึกเขาไป  เรียกวา  มีสังสาระอยูใน 

นิพพาน  มีนิพพานอยูในสังสาระ.  สังสารวัฏฏ  เปนเรื่องที่ในโรงเรียนไมพูด  คือ 
เขาเห็นแตผูที่มีปญญา  และเห็นลึก;  เชนพูดวาตัวความมีกับความไมมี  อยูในที่เดียว 
กัน,  คนธรรมดาฟงไมรูเรื่อง  ฟงไมเขาใจ,  คือเราสอนกันใหมองทะลุความมีเขาไป 
เห็นความไมมี  นี่ไมเขาใจ  มันอยูในสิ่งเดียวกัน  จนไมรูวาเรียกวาอะไร. 

 
ที่แลวมาเราพูดเรื่อง  สังสารวัฏฏกับนิพพาน  ในรางกาย  ในจิตใจ  ที่สมมติ 

เรียกวาเปนคนคนหนึ่งหรือคนเดียวกัน,  บางเวลาก็สังสารวัฏฏ  คือท่ีตัวกู - ของกู,  บาง 
เวลาวางจากตัวกู - ของกู  คือเปนนิพพาน.  นิพพานตามธรรมชาติ  เราเรียกวานิพพาน 
ชั่วขณะตามธรรมชาติ,  นิพพานจริงมันก็อยางนั่นแหละคือวาใหมันถาวรก็แลวกัน,  
นิพพานที่มันเปลี่ยนแปลงไดนั้นแหละอยางนั้นเอง.  เมื่อใหมันถาวร  อยางนี้มันก็เรียกวา 
พูดอยางสุด  สุดที่จะพูด;  แตพูดถึงความจริง  มันก็จริงถึงที่สุด,พูดถึงความลึก  มันก็ 
ลึกถึงที่สุด. 
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สุภาษิตของชาวจีน  กลางบาน  ใชคําวา  "กลางบาน"  คือที่พูดกันอยูตาม 
บานเรือน  ก็ยังพูดวาคนเราคนหนึ่ง  คือสวรรคกับแผนดินโลกนี้  ยอสวน,  หมายความ 
วา  ทั้งสวรรค  และทั้งแผนดินมนุษยนี้รวมกัน  ๒  อยาง  ยอสวนเล็กลงมาแลว 
คือคนเราคนหนึ่ง ๆ;  นี้หมายความวา  คนคนหนึ่ง ๆ  มีทั้งสวรรคและทั้งแผนดิน 
มนุษย  รวมอยูเสร็จ.  ทําไมมันมีขนาดเล็ก  นี้ก็เรียกวายอสวน,  หมายความวามันมี 
ครบ  ครบทั้งสวรรค  ครบทั้งมนุษย. 

 
แมจะเปนเรื่องสุภาษิตชาวบาน  ชาวบานพูดตลกบาง  มันก็ไมใช เลนอยูแลว 

มันฉลาดมาก,  มันฉลาดมากกวาธรรมดามากใชไหม ?  นี่คนธรรมดาไมไดนึกวา 
สวรรคกับมนุษยนี้  จะอยูในที่เดียวกันได,  คนธรรมดาไมเคยนึก  แลวก็ยังไมเคยนึก 
วา  มันจะมารวมอยูในคนคนหนึ่งได  ไมเคยนึก.  ฉะนั้นสุภาษิตพื้นบานของพวกจีน 
ฉลาดมาก  ที่พูดวา  สวรรคกับมนุษยรวมอยูในคนคนหนึ่ง,  หรือคนคนหนึ่งก็คือ  สวรรค 
กับมนุษยรวมกันยอสวน,  หมายความวา  บางคราวในคนคนหนึ่ง  มันมีความดีเหมือนกับ 
สวรรค,  และบางคราวมันก็ธรรมดาเหมือนกับมนุษย.  หรือเราจะพูดไปเสียอีกคู 
หนึ่งวา  มีทั้งนรกมีทั้งสวรรค  ในคนคนหนึ่ง,  คือสวรรคและนรกยอสวน. 

 
นี่ ไปมองให เห็นเสียสักครั้ งหนึ่งกอน  สักระดับหนึ่ง  สวรรคกับมนุษยยอ 

สวน  คือคนคนหนึ่ง,  คือใหเห็นในขอท่ีวา  บางเวลานี้เราก็เปนมนุษย  คือมีความ 
ลําบากอยางมนุษย,  บางเวลาเราก็สบายใจ,  กําลังสบายใจ  เหนือความเปนมนุษย 
เหมือนกับสวรรค,  บางเวลาเรามีได  ถารูจักทําใหมันมากขึ้น  จะมีสวรรคกับมนุษย 
เทา ๆ  กัน,  ถารูจักทําใหมันมากขึ้นไปอีก  ก็มีสวรรคมากกวามนุษยก็ได. 

 
ถารูจักทําอะไร  ใหเปนที่พอใจแกตัวเองไปทุกอยางเลย  แลวก็จะอยู,  

จะกินขาวก็สบายใจ,  จะนั่งตรงไหนก็สบายใจ  กระทั่งวาไมไดกินขาวก็ยังสบายใจ,  กระทั่ง 
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เจ็บไขก็ยังสบายใจ,  เชน  ดีใจ  เพราะวามันไดรู  ไดเรียน  ไดเขาใจชีวิต,  นี้ก็ไมมีปญหา.  
คนเรากระทั่งตายก็ดีใจ  ถือวาตายไปดวยความพอใจ  ที่ไดรูจักความตาย,  มันเลยสบาย 
เทานั้นเอง  คือไมมีปญหาลําบาก  หรือไมมีความทุกข  ไมมีปญหา. 

 
แตนี้มันคลายกับพูดวา  มีแตสวรรค,  มีแตเร่ืองสวรรค,  ไมมีเร่ืองมนุษย 

หรือไมมีเรื่องนรก.  แตนี้คนที่เขาพูดสุภาษิตขอน้ัน  เขาหมายวามันก้ํากึ่งกัน,  บาง 
เวลาเราก็สบายใจ;  บางเวลาเราก็ไมสบายใจ,  เวลาที่ไมสบายใจเปนมนุษย,  เวลาที่สบาย 
ใจเปนสวรรค.  ถาเราใชธรรมะบางอยาง  เปนบางระดับ  ไมใชสูงสุด,  อาจจะแกไขให 
มันมีความเปนสวรรคมากขึ้น  หรือไมมีความเปนมนุษยเลยได,  เราก็ไดขึ้นสวรรค 
ไปเลย,  คือรูจักทําให  จิตใจพอใจทุกอยางที่มันเกิดขึ้น  สบายใจทุกอยางในสิ่งที่เกิดขึ้น. 

 
อะไร ๆ  สําเร็จทีใ่จ. 

 
ขอน้ีอยาลืมเสียซิ  เดี๋ยวจะหลง  ลืมตัวเสียที  มีหลักวา  อะไร ๆ  มันก็สําเร็จ 

ที่ใจทั้งนั้น,  อะไรมันก็สําเร็จอยูที่ใจ;  เราจะไมสบายก็อยูที่ใจ  จะสบายก็อยูที่ใจ  อะไร 
ตองอยูที่ใจท้ังนั้น,  ก็ตองจัดการที่ใจจะจัดใหมันเปนอยางไรก็ได  เพราะมันอยูที่ใจ,  มัน 
กําหนดอยูที่ใจ.  เราก็จัดใจเสียใหม  แลวเรื่องศาสนาก็คือเรื่องจัดใจเสียใหม  ใหมี 
ความสุข  มีความพอใจ  ตามที่เราตองการ.  อยางนี้  ตรงกันหมดทุกศาสนา;  ยิ่งพุทธ 
ศาสนา  ดวยแลวยิ่งมีคํายืนยัน  มีพุทธภาษิตยืนยัน,  มีคําชั้นหลังอรรถกถาตางก็ยืนยัน,  
ความสุข  ความทุกข  อัตตภาพ  รางกาย  สําเร็จอยูที่ใจ  ขณะเดียว ๆ  ขณะเดียวคือจิต 
ขณะเดียว  ขณะเดียว. 
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แลวเราอาจจะสรางอะไรขึ้นมาได  โดยการจัดที่ใจ  ที่ เขาวา  มันมีสวรรค 
และมีแผนดินมนุษย,  มีมนุษยนี่คนละครึ่ง  ก็เรียกวา  เปนคําพูดที่เปนประมาณการได 
ทั่ว ๆ  ไป.  มันก็ไมแพสุภาษิตไทยที่วาสวรรคอยูในอก  นรกอยูในใจ,  สุภาษิตจีนกับ 
สุภาษิตไทยก็ไมแพกัน.  เชนพวกเราก็กลาพูดวา  สวรรคในอก  นรกอยูในใจ,  ในใจดวยกัน 
นั่นก็วาทั้งสวรรคและทั้งมนุษยอยูในคนคนหนึ่ง  ลักษณะที่ยอสวน  เล็กนิดเดียว.  
นี้เราก็ฟงภาษิตของคนชาติไหนดวยก็ได  ถาความหมายมันตรงกัน  มันก็เปนของนั่นดวย 
กัน,  แลวมันใชไดดวยกัน.  ถาอยางนี้มันหมดจีน  หมดไทย  และหมดศาสนานั่น,  
ไมมีศาสนาไหน  ไมมีศาสนาโนน  ไมมีศาสนานี้. 

 
ฉะนั้นเราสนใจสิ่งเหลานี้  ในลักษณะที่เปนความจริง,  เปนความจริง  ถา 

ใครสนใจความจริง  จะเกลียดทุกขเร็วเขา,  ถึงตัวจริงเร็ว.  ถาไปสนใจศาสนา 
ใจอะไรอยางนั้น  แลวมันโอเอ;  เพราะมันตองไปติดเปลือกศาสนา  ไปติดพิธี 
รีตอง  ไปติดแบบแผนอะไรตาง ๆ  มันมาก  มันโอเอ.  เชนอยางวาเราจะยกเลิกหมด 
เปนพระเปนเณรเปนอะไรไมรู,  จะศึกษาใหรูวา  มันทุกขขึ้นมาเพราะเหตุไร  มันดับทุกข 
เพราะเหตุไร.  นี้ก็เรียกวาเราไมสนใจอะไรหมด  ไมสนใจศาสนา,  ไมสนใจอะไร,  สนใจ 
แตเรื่องทุกข  โดยตรง  มันก็เร็วกวาที่เรื่องมาก  หลายเรื่องหลายสิบเรื่อง. 

 
ความคิดลึกมีอยูในทุกศาสนา. 

 
ฉะนั้น  ผมถึงแนะใหมองกันในแงที่วา  ถาสนใจเรื่องความจริงแลว  ก็ไมมี 

ศาสนาไหน,  ไมมีศาสนาตาง ๆ,  มีศาสนาเดียวกันได  คือความจริง  ที่มนุษยเรา 
เปนทุกข.  เพราะเหตุนั้น  ตองดับมันอยางนั้น,  แลวผลสุดทาย  ก็ดับตัวกู – ของกู 
ดวยกันทั้งนั้น  ไมวาศาสนาไหน.  พอไปคนดูใหถึงหัวใจ  ถึงแกนแท  ทุกศาสนาลวน 
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แตมุงหมายจะดับตัวกู - ของกู  ทั้งนั้น,  คือความเห็นแกตัว  ความเห็นแกตัวกู – ของกู 
ทุกศาสนาเลย.  นั่นมันเปนทุกข  เปนความจริงของทุกศาสนา,  นอกนั้นมันเปนเปลือก 
ทั้งนั้น. 

 
นี่เราควรจะขึ้นมาถึงระดับน้ีแลว  การที่บวชเรียนมาหลายปแลว  หรือฟง 

อะไรมามากแลว  ศึกษาอะไรมามากแลว,  ควรจะขึ้นมาถึงระดับ  ระดับท่ีไมตองมีจีน 
มีไทย  มีสุภาษิตจีน  สุภาษิตไทย,  ไมตองมีศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสเตียน  ศาสนาโมฮัมมัด,  
ไมตองมีศาสนา  มีแตความจริงขอเดียว.  ถาจะดับทุกขกันแลว  ตองดับตัวกู – 
ของกู,  ที่เปนความเห็นแกตัว  มีตัว  เปนของตัว.  นี้ก็คือไมมีตัวกู  ไมมีของกู  ก็คือ 
วาง  ฉะนั้นศาสนาวางคือศาสนาทั้งหมด  ศาสนาทุกศาสนา,  เปนทุกขของทุกสิ่ง  ของ 
ทุกศาสนา,  ดับเสียซึ่งความคิด  ความเขาใจ  ความสําคัญมั่นหมายวาตัวกู - ของกู. 

 
นี้พูดเพียงวา  อยาไดดูถูกผูอื่น,  อยาดูถูกพวกอื่นเขา.  ฉะนั้นสุภาษิต 

ก็ตาม  อะไรก็ตามของคนชาติไหนก็ได  ควรจะเอามาดู  มาฟง  มาเขียนไว  มารักษาไว 
ไมเสียหลาย,  กระทั่งภาษิตของพวกจีน  คนคนหนึ่งคือ  สวรรคและมนุษยยอสวน. 

 
ผมตรวจดูสุภาษิตจีน  จึงพบอยางนี้  และพบระดับท่ีดี  ที่วาที่เราเคยคิดอยู 

เปน  ภาษิตจีน  ที่มีวา  จุดตะเกียงไวในที่มืดสักดวงหนึ่งเทานั้น  ดีกวาไปสรางพระเจดีย 
ใหญโตมโหฬารสูง  ๗  ชั้นเทียมฟา,  เขาวาอยางนั้น  จุดตะเกียงไวในที่มืดสักดวงหนึ่ง 
ดีกวาไปสรางพระเจดียมหึมาสูง  ๗  ชั้น.  พระเจดียจีนทําเปนชั้น  ๆ  แพงมาก  ทํายากมาก 
คือมันเหมือนกับตึก  ขึ้นไปทุกชั้น ๆ,  ขึ้นไปไดขางใน  กลางขางใน  ขึ้นไปได,  บันได 
อยูขางใน  มีชองมีหนาตาง  แพงมาก. 

 
แลวเดี๋ยวนี้ก็มีสักอันหนึ่งวา  ตั้งหมอน้ําไวใหคนกินสักหมอหนึ่ง  ก็ยังดีกวา 

สรางพระเจดียมหึมาสูง๗  ชั้น,  ตั้งหมอเล็ก ๆ  ไว  ใหคนเดินทางไดกินสักหมอหนึ่ง  ยัง 
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ดีกวา.  นี้แสดงวาในเมืองจีนนั้นก็แยมาก  คือคนหลงใหลเรื่องทําบุญแบบนั้นกันมาก 
จนตองมีคําพูดแบบนี้ขึ้นมา. 

 
คือเขาคงคิดไปในแงประโยชน,  แลวพระเจดียนั้นคงจะจริง  ที่มันไมให 

ประโยชนในที่สุด.  ที่จริงก็มีประโยชน  พระเจดียก็มีประโยชน,  แตมันยากที่จะไดรับ 
ประโยชน,  ตั้งน้ําไวสักหมอไวใหกิน  ไดประโยชนกวา,  ไดประโยชนกอน.  
พระเจดียมันมีประโยชน  ถาทางศีลปะมันก็ไปกันใหญ  ยุงยากลําบาก,  เรื่องศิลปชนิด 
นั้นมันยุงยากลําบาก  หมดเปลืองมาก,  แลวความมุงหมายที่เขาจะใหเปนเครื่องระลึก 
ถึงพระพุทธเจาถึงธรรมะ,  แตก็ไมสําเร็จประโยชน  ไมทําใหเกิดประโยชนอยางนั้นได 
จึงเบื่อระอาวาจะตองเล็งถึงประโยชนกันกอน.  จะจริงหรือไมจริง  ก็ลองไปคิดดูเถอะ 
อยางนอยจะเห็นไดวา  คําพูดชนิดนี้คนพูดนั้นไมเลวเลย,  คนพูดเคยคิดมาก  เคยมอง 
มาก.  นี้เขาพูดวา  คนคนเดียว  คือสวรรคกับมนุษยยอสวน  ฉลาดกวานั้นอีก. 

 
เทียบดูความคิดวา  คนหนึ่งมีทั้งวัฏฏและนิพพาน. 

 
ทีนี้มาเปรียบเทียบกันดู  กับท่ีเราพูดวันกอน  วาในคนคนหนึ่งมีทั้งสังสาร 

วัฏฏและนิพพาน  ลองเปรียบเทียบกันดูเถอะ  จะเห็นวา  เรายังพูดไปไกลกวา  เพราะ 
วาทั้งสวรรคและทั้งมนุษยนั้นเปนสังสารวัฏฏ,  เปนวัฏฏสงสาร  ทั้งสวรรคและทั้ง 
มนุษย.  ที่วาทั้ง  ๒  อยางนั้นเปนเพียงวัฏฏสงสาร  ยังไมมีนิพพาน,  ยังไมไดพูดถึง 
นิพพาน.  นี้เราพูดวา  ทั้งสังสารวัฏฏและทั้งนิพพาน  อยูในคน ๆ  หนึ่ง  นี้หมาย 
ความวา  เรามีขอบเขตที่กวางออกไปกวา  ใหมองดูกันไกลวา  กวางกวา  ลึกกวา,  นรก 
หรือมนุษยหรือสวรรคหรืออะไรนี้  มันเปนสังสารวัฏฏทั้งนั้น  อยูในคน ๆ  เดียว  คน ๆ  
หนึ่งเปนไดทุกอยาง.  บางขณะเปนความหยุด  เปนความสงบ  หรือเปนนิพพาน 
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ซอนอยูในนั้น,  เรามองไดลึกกวา,  มองไดละเอียดกวา.  ฉะนั้นจึงมองอยางที่วาเมื่อวัน 
กอน  จะเห็นวาคน ๆ  เดียวบางเวลาเปนสังสารวัฏฏ,  บางเวลาก็เปนนิพพาน. 

 
ความคิดมันพลุงขึ้นไปพักหนึ่ง  เดี๋ยวมันเกิดหยุด  มันก็บา,  แลวหายบา 

มันก็หยุด  เดี๋ยวมันบาอีกพลุงขึ้นไปอีก,  เดี๋ยวมันก็หยุดอีก.  ลักษณะอยางนี้ตรงกับ 
ภาพเขียน  ขลุยกลับมากอไผ  มันไมมีที่ไปไหนดอก  มันตองกลับไปหาสภาพเดิมของมัน.  
เสียงขลุยที่เปาออกมา  จะสลายลงไปในธรรมชาติ  ที่หยุดที่สงบ,  ที่เปรียบเหมือน 
กอไผ.  ฉะนั้น  พวกเสียงเปานี้  เขาเรียกวา  ปรุงแตง,  เปนพวกปรุงแตง,  ของ 
ปรุงแตงมันก็มีระยะเวลา.  เดี๋ยวมันก็สิ้นอํานาจปรุงแตง  ก็หยุดลงไป,  ของที่ไมปรุง- 
แตงอยูถาวรคิดวาเอาความสงบเปนพื้นฐานของจิตใจไวกอน.  ปภสฺสรมิทํ  ภิกฺขเว 
จิตฺตํนี้ไดกําไร,  เปนลักษณะฝาย  positive  พูดอยางตรงหนอยก็เรียกวา  positive  คือพูด 
อยางมี,  พูดอยางใหมี  มันนาชื่นใจกวาพูดอยางไมมี.  พูดในรูปท่ีวาไมมีอะไร  มัน 
ไมนาชื่นใจ  เลยพูดวามี,  คนเรามันชอบมี,  มีความสงบเปนพื้นฐานถาวรอยู,  แลวคลื่น 
เปนความไมสงบเปนพัก ๆ  อยางนี้มันมีหวัง,  หรือวามีที่อุนใจกวา  ที่วาไมมีอะไรเลย. 

 
ไปทําความเขาใจกันบอย ๆ  วา  เดี๋ยวก็เปนสังสารวัฏฏไปพักหนึ่ง,  เดี๋ยวหยุด 

เปนนิพพานตามเดิม.  เดี๋ยวก็มีสังสารวัฏฏไปพักหนึ่ง,  เดี๋ยวก็หยุดเปนนิพพานไปตาม 
เดิม.  เดี๋ยวเผลอหยิบเอาสังสารวัฏฏขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง  สังสารวัฏฏเร่ืองนี้  สังสารวัฏฏ 
เรื่องโนน,  มีหลาย ๆ  เรื่อง,  หลาย ๆ  สิบเร่ืองแลวแตจะจําแนก;  พวกที่เรียนอภิธรรม 
ก็จําแนกไวดี,  สังสารวัฏฏ  จะจําแนกอยางไรไดบาง;  เชนวาภูมิ  ๓๑  คือเปนสังสารวัฏฏ 
อยางนอยได  ๓๑อยาง.  สังสารวัฏฏ  เปนอบายภูมิเสีย  ๔  ชนิด  นรก  เดรัจฉาน  เปรต 
อสุรกาย  เปนอบายเสีย  ๔  ชนิด,  แลวเปนมนุษย  ๑,  แลวเปนสวรรคกามาวจรภูมิ  ๖  
เปน๑๑,  แลวก็เปนพวกรูปาวจรภูมิอีก  ๑๖  ชนิด,  รวมเปน  ๒๗  แลว,  แลวเปนชนิด 
อรูปาวจรภูมิอีก  ๔  ชนิดเลยเปน  ๓๑  ชนิด  สังสารวัฏฏ. 
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นี่ลองใหผมอธิบายชนิดที่  พวกอภิธรรมเขาไมยอมเด็ดขาด.  อบาย  ๔  
ชนิด  แลววันหนึ่งอาจจะเปนอบายครบทั้ง  ๔  ชนิด  :  เมื่อไรรอนใจเปนไฟ  เมื่อนั้น 
เปนสัตวนรก,  เมื่อไรโงไปบางอยางไมนาเชื่อ  เมื่อนั้นเปนเดรัจฉาน,  เมื่อไร 
หิวทะเยอทะยานไปตามแบบของตัวกู  นี้เปนเปรต,  แลวเมื่อไรไมกลา  ขี้ขลาด 
ซบเซาไป  นี้ก็เปนอสุรกาย;  ครบ  ๔  ในวันหนึ่งอาจจะมีไดครบ  ๔. 

 
ที่เปนมนุษย  คือขณะที่ทํางานอยางจริงจัง  ทนลําบากทํางานเพื่อประโยชน 

อยางใดอยางหนึ่งเหงื่อไหลไคลยอยอยู  เมื่อน้ันเปนมนุษย. 
 
ทีนี้เปนกามาวจร  ๖  ชั้น  นับตั้งแตชั้น  จาตุมมหาราช  ยามาดุสิตานั้น 

คือเรื่องเกี่ยวกับกามารมณกามคุณ  กามารมณตามชั้นที่ประณีตหรือหยาบ  งายหรือ 
ลําบาก  เขาแบงเปน  ๖  ชั้น  ไปอานรายละเอียดดูใน  ธรรมวิภาค  ปริเฉท  ๒. 

 
ชั้นสุดทายที่เรียกวา  ปรนิมมิตวสวัตตี  คือกามารมณสูงสุดดวย,  แลวไมตอง 

ทําเอง  ไมตองหยิบเอง  มีคนรับใช  มีคนทําให,  กามารมณชนิดที่มีคนทําให,  ชั้นจาตุม- 
มหาราชนี้  ยังตองหยาบหรือทรามนี้พอจะเขาใจกันได.  ไมตองไปจํารายละเอียด  วาพวก 
ที่เปนพวกกามารมณดวยกัน  มันมีหยาบ ๆ  มีละเอียด  มีหลาย ๆ  ขนาดมาตรฐาน. 

 
ถาวาไมอาจจะบริโภคดวยรางกายจริง ๆ  เปนความคิดฝนก็ได  ฝนไปในทาง 

กามารมณ  เพลินทางกามคุณอยางใดอยางหนึ่ง  แลวสบายใจอยูในเวลานั้น  ก็เรียกวา 
สวรรคกามาวจรได.  เรื่องนี้เปนเรื่องใหญเรื่องหนึ่ง  ซึ่งจะตองพูดกันคราวอื่น  พูด 
แตหลักไวทีกอนวา  ความรูสึกทางกามารมณทุกชนิด  เปนมโนภาพทั้งนั้น  :  ความ  
รูสึกทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  ทั้ง  ๖  นี้  ลวนแตเปนมโนภาพ ; 
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แตคนไมรูสึกวาเปนมโนภาพ  เพราะวามันอัตโนมัติและเร็วที่สุด  .  ความรูสึกที่เรารูสึกนี้ 
คือสวนที่เปนมโนภาพ  ไมใชจริง  ๆ  :  เชนวา  ผูชายไปกอดผูหญิงเขา  ความรูสึกที่วา 
เปนผูหญิงนั้น  เปนสวนของมโนภาพ,  ตัวผูหญิงจริง ๆ  นั้นก็เปนสวนหนึ่ง,  แตมโน- 
ภาพนี้สรางเสร็จรวดเร็ว  ไมอาจจะรูสึก. 

 
ของปลอมที่เหมือนคนนี้  ก็เปนมโนภาพทําใหมีความรูสึกอยางเดียวกัน.  

มโนภาพสรางไดอยางเดียวกัน.  ความรูสึกกําหนัดดวยกิเลส  ราคะอะไรนี้  นี้ลวน 
แตเปนมโนภาพ,  เปนสวนที่เกิดขึ้นจากมโนภาพ  เปนผลของการเกิดมโนภาพ.  หูกระทบ 
เสียงอยางนี้  สัญญาสรางมโนภาพขึ้นมาเปนเสียงนั่นเสียงนี่  ทันทีทันควันโดยไมรูสึก,  
แลวเราคิดวาเสียงจริง ๆ  .  ถาเสียงจริง ๆ  ไมสําเร็จประโยชนอะไร  ตองเปนเสียงของ 
มโนภาพ  มันจึงจะสําเร็จแกจิตใจ,  เมื่อสัมผัสอะไรอยูก็ตาม  ถามโนภาพหรืออุปาทาน 
นั้นมีวา  เปนพวกตรงกันขามแลวก็ใชได,  มันเปนอยางนี้  ทั้ง๖  อารมณ,  ทรวาร 
ทั้ง  ๖  นี้  มีลักษณะเปนมโนภาพเหมือนกันทั้งนั้น. 

 
เรื่องนี้อาจจะพิสูจนได  แมทางจิตวิทยา  ทางวัตถุ  ไปเรียนไปรูไดทั้ง 

นั้น.  พวกหมอ  พวกที่เชี่ยวชาญเรื่องทางระบบประสาท  ทางจิตใจ  แลวก็เรื่องทางเพศ 
ดวย,  ถาเปนหมออยางนี้จะบอกไปจะอธิบายไดวาเปน  imagination  ที่เรียกกันวาเปน 
มโนภาพ.  ความรูสึกกําหนัด  ความรูสึกเสกสรรค,  ความรูสึกอะไรตาง ๆ  ความรูสึก 
อยางนี้  เกิดมาจากสวนที่เปนมโนภาพ,  ไมใชจากของจริง. 

 
มันเลยมีความแนนอนอีกอยางหนึ่งวา  เมื่อมันเปนมโนภาพ  มันจึงแนนอน 

วา  มันเปนสิ่งกําจัดไดเปนสิ่งที่สามารถกําจัด  ฉะนั้นกิเลสน้ีเปนสิ่งที่สามารถกําจัดได. 
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สรุปความเสียที  แตเพียงวา  ที่เรารูสึกอยูในใจ  นั่นแหละคือจริงเทานั้น 
มันจะรูสึกอยางไร  มันก็เปนเชนนั้น,  รูสึกเอร็ดอรอย  รูสึกสนุกสนาน,  มันเปนมโนภาพ 
ที่ใหผลเหมือนกัน. 

 
ฉะนั้นอยางเขาใจวา  เปนพระเปนเณรอยู  ไมสัมพันธกับเพศตรงกันขามแลว  

จะไมมีสวรรคชั้นกามาวจร,  มันมีไดเต็มท่ี  ในลักษณะที่เปนมโนภาพ;  มีความกระสัน 
มีความกําหนัด  มีอะไรเหมือนกับเขาไปแตะตองเพศที่ตรงกันขามเขาจริง ๆ  ก็ได.  พูด 
ถึงฆราวาสแลวไมตองสงสัยเลย  เพราะทําอะไรก็ไดพูดแต  พระนี้ก็ยังมีทางที่จะเปน 
กามาวจรไดแลวทั้ง  ๖  ชั้น  ดวยมโนภาพ  ก็มีผลเทากัน. 

 
ทีนี้เลื่อนมาถึงพวกรูปาวจร  ๑๖  ชั้น  ที่เราเรียกกันวา  รูปพรหม  ๑๖  ชั้น,  

แจกไปตามพวกปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน.  ไปดูบัญชีรายชื่อในพวก 
หนังสือสวดมนตก็ได  นี่คือความที่จิตสบาย,  สบายเพราะมีวัตถุที่ไมเกี่ยวกับกามคุณ.  
แตมีวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง  มาทําใหพอใจ  ไดรสไดชาติได  แมแตวัตถุของเลนที่ไมเกี่ยว 
กับกามคุณ  ถาทําใหไดรับความพอใจได  ก็เปนรสชาติของรูปาวจรได,  เปนความสุขอยาง 
รูปาวจรได  พอใจอะไร  ชอบเลนอะไร. 

 
ผมจะเลาความรูสึกของผมใหฟงบางอยางก็ได:  พอใจเพราะไดถายรูป 

ฟงดูดี ๆ  นะ.  ผมพูดวาพอใจเพราะไดถายรูป  พอไดเล็งแลวก็แนใจวา  สวยแน 
แลวก็ถาย,  จะไดพอใจอยางยิ่ง.  ทําไมจึงเรียกวาอยางนี้  วาพอใจเพราะไดถายรูป 
เพราะวาฟลมตั้งหลายสิบมวน  ลางแลวไมเคยอัดเลย,  ไมเคยอัดรูปเลย  ไมเคยอัด 
ออกมาเปนรูปกระดาษหรือรูปถายเลย,  แลวบางมวนก็ไมไดลาง  ทิ้งไปเลย.แตวาความ 
พอใจสูงสุดที่ไดถายรูป,  หรือวาเล็ง  หรือวาคํานวณ  หรืออะไรตาง ๆ  อยางนี้ก็เรียกวา 
กามาวจรไมได  ความพอใจนั้นเปนกามาวจรไมได  ตองเปนประเภทรูปาวจร  หรือ 
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อรูปาวจร  อยางใดอยางหนึ่ง,  แลวแตจะไปเพงเล็งสวนไหน.  ฉะนั้นไมตองพูดถึง 
พวกที่เลนนกเขาเลนปลากัด  เลนลายครามอะไรนี้  ไมตองพูดถึง  มันพอใจอยางยิ่ง 
เหมือนกับผมพอใจถายรูปโดยไมตองลาง.  ถาเอาเปนไมมีรูป  ไมมีตัวมีตนกัน  ก็เปน 
พวกอรูปาวจร,  เอาวัตถุเปนหลักก็เปนรูปาวจร.คร้ังหนึ่งเปนอยางนั้น. 

 
นั้นเขาไปจําแนกมันอยางหนึ่งตามแบบในคัมภีร  เจริญปฐมฌาน  ทุติยฌาน 

ตติยฌาน  อะไร  ก็ลวนแตเอารูปเปนอารมณทั้งนั้น.  ฌานไหนก็ตาม  ประเภทรูปาวจร 
ตองเอาของที่มีรูปเปนอารมณ  เชนดวงกสิณ  แมแตลมหายใจ,  แมแตซากศพ  แมแต 
อะไรก็ตาม  ถามันเกิดฌานสําเร็จข้ึนมาไดเพราะเหตุนั้นมันเปนรูปาวจร. 

 
แตเดี๋ยวนี้  เราไมตองการจะพูดในขอบเขตที่จํากัด,  เราเปดกวางสําหรับ 

ทุกคนมีได  ก็คือพอใจในวัตถุที่มีรูปลวน ๆ  พอใจอยางหลงใหล.  บางคนเลนนกเขา 
จนมีเมียไมได  หรือไมอยากมีเมีย;  เพราะวาถาเกิดมีเมีย  มันก็เลนนกเขาไมได  มัน 
ตองทะเลาะกัน  หรือวามันอรอยเสียเกินไปกวาที่จะคิดมีเมียจนตายเลย.  นี่คุนเคยกับผม 
เพราะผมยังเคยขอเขา.  ความพอใจเปนหลัก  ถาสิ่งนั้นเกิดกับรูป  ก็เปนรูปลวน ๆ  แม 
แตนักนกเขาบางคน  มันก็สนุกตาง ๆ  กัน,  บางคนสนุกเพียงวา  เมื่อตอ,  เมื่อตอนกเขา 
นั้นสนุกที่สุด  ตอไดแลวใหใครก็ได  ไมไดคิดที่จะเอามาเลี้ยงใหเปนนกวิเศษวิโส  ใหใคร 
ก็ได.  แตเขาจะมีความเอร็ดอรอยสูงสุด  สุดจิตสุดใจ  ก็คือตรงที่ตอนกได,  แลว 
ก็เดินไปตอนก  หรือน่ังเฝานก  หรือตอนกมันสบายไมมีเวลาไหนเสมอเหมือน.  นี้มี 
มากที่มนุษยเรา  เวลาหนึ่งหรือบางโอกาส  หรือวัยหนึ่งสมัยหนึ่งมันก็หลงไหล  ในสิ่งที่ 
เปนรูป  มีรูปลวน  ๆ ไมเกี่ยวกับกามารมณ.  ทีนี้คุณไปแบงชั้นเอาเอง  ใหมันได  ๑๖  ชั้น. 

 
ทีนี้พวกอรูปาวจร  ก็หมายความวา  อยามีรูป,  เปนเรื่องเกียรติ  โดยเฉพาะ 

พวกยกหูชูหางนี่เรื่องอรูปาวจรแท,  พวกพรหมเขามีปญหาเหลือแตอัตตวาทุปาทาน 
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ตัวกู - ของกู  ตัวกู - ของกู.  ฉะนั้นตัวกู - ของกูนี้มันไมมีอํานาจเทาเกียรติ;  เชน 
วาเราอุตสาหพยายามมากในการงาน  หรือศิลปชนิดใดชนิดหนึ่งโดยหนาที่,  เชนเปน 
ศิลปนเขียนหรือวาเปนราชการ,  หรือกระทั้งวาเปนอินยิเนียรอยางนี้เปนตน  คนควา 
แตเรื่องเทคนิคตาง ๆ,  พวกเหลานี้สบายใจเมื่อรูสึกวารู  มันไมสบายใจเมื่อจะไปรับ 
จางเอาเงิน  อะไรมากนัก.  เมื่อคนพบและรู,  หรือวาเพียงรูสึกวากูทํางาน  หรือกูเกงพอ 
ไมตองการเงิน  ไมตองการวัตถุ.  ถาตองการเพียงแตเกียรติเพื่อตัวกู - ของกู  อยางนี้ 
เรียกวาพวกอรูปาวจร  คือเอาสิ่งที่ไมมีรูปรางเปนหลัก  แลวทําความพอใจ  หรือทําความ 
ยึดมั่นถือมั่น  ใหอยางสูงสุดลึกซึ่งที่สุด  เหนียวแนนที่สุด  ก็พอแลว,  ความหมายมัน 
เทากัน. 

 
แลวทุกคนก็กําลังพยายามอยูไมใชหรือ ?  ทุกคน  นี่ผมกลาพูดวา  พยายาม 

ที่จะใหมันเกง  ดูจะไมมี,  มีแตวาบามาก  บานอยเทานั้น,  มันตองการจะเกงกันทั้งนั้น.  
ความไดเปนนี้  คือรสอรอย  ประเภทอรูปาวจร  ไมตองการเงิน  ไมตองการของ 
ไมตองการใหใครชม  ไมตองการใหใครรู  คนพบไดก็สบายใจ.  แตถึงแมตองการ 
ใหคนชม  ก็เถอะ  มันก็ยังไมมีรูปอยูนั่น,  ยังเปนอรูปาวจร. 

 
ทีนี้มันสูงต่ําตางกันระดับ  ๔  ชั้น  มันพอจะแจกออกไปได  แตถาเปนเรื่อง 

ทางศาสนา  ทางลัทธิทางศาสนาแท ๆ   อากาสานัญจายตนะ  เชน  อากาศสําหรับเปนที่ให 
จิตเพง,  เอาวิญญาณใหจิตเพง,  เอาความไมมีอะไรใหจิตเพง  เอาความรูสึกที่ไมไดเปน 
หรือตายใหจิตเพง.  อรูปฌาน  ๔  ก็ลวนแตความสบายใจ  เกิดมาจากสิ่งที่ไมมีรูป,  
ความสบายใจสูงสุดที่เกิดมาจากสิ่งที่ไมมีรูป  ดวยกันทั้งนั้น. 

 
เอาละ,  เรา ๆ   นี้  บางวันเกิดบาขึ้นมา  นั่งปลอยจิตวางเฉย ๆ   สบายใจ  ก็เปน 

อยางนี้ได,  เปนอยางอรูปาวจรได.  อากิญจัญญายตนะ  แลวคําวา  อากิญจัญญายตนะ 
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นี้อยากจะบอกใหรูวา  บางทีเปนชื่อนิพพาน  ที่ถูกตองก็มี,  แตชื่อน้ีมันยืมกันได.  ที่ 
เปนโลกิยะก็เปนพวกอรูปฌานที่  ๓  บางทีชื่อน้ันเอามาใชเปนชื่อนิพพาน  คลายคลึงกัน 
ก็ได.  ถาคุณอานหนังสือบาลีได,  ผมเคยพบอรรถกลา  แลวก็โดยบังเอิญ  คนไมรู,  หลง 
ตายเลย  เขาใจผิด,  หลงไปวาหนังสือผิด  ไปแกของเขาอะไรของเขา.  หรือถาเรานั่งชม 
ทองฟาที่เวิ้งวาง  แลวสบายใจที่สุดอยางนี้จะเปนอะไรก็เปนรวมในพวกนี้,  ไมใชกอน 
เนื้อ  หรือไมใชอะไรนะ  คือความวาง  เวิ้งวาง  ทองฟา  มันแลวแต  อะไรที่ไมมีรูปนะ 
ก็แลวกัน,  ถามันทําใหเกิดความพอใจยึดมั่นถือมั่นในความพอใจนั้นได  ก็เปนพวก 
สังสารวัฏฏนี้ทั้งนั้น. 

 
ฉะนั้นในคน ๆ  เดียว  ในชาติหนึ่ง  หรือในวันหนึ่งก็เถอะ  อาจจะ 

เปนไดครบ  ใน  ๓๑  ภูมินี้;อยางนี้พวกอภิธรรมเขาไมยอมดอก  เขาวา  ผมโกหก 
มาหลอกลวง  พูดเอาเองเขาเขาใจไมได,  เขาตองวาอยางนั้น.  เพราะเขาเอาไวคนละภพ 
คนละชาติ  เขาโลงแลวเขาโลงอีก  ถึงจะไดสักชั้นหนึ่ง,  แลวก็ตายแลวก็ไป 
เกิดในพรหมโลก  ไปเกิดในชั้นนิมิต,  เขาพูดกันอยางนั้น  มันตองหลังจากตามแลว  เขา 
โลงแลวเขาโลงเลา. 

 
ทีนี้เราพูดวาในวันเดียว  มันจะพบได  คําวา  ชาติ  ของเรา  หมายถึงการ 

เปลี่ยนจิตใจ,  ความเกิดของจิตใจครั้งหนึ่ง ๆ  มีตัวกู - ของกู  อยางโนน  อยางนี้,  
เอร็ดอรอยอยางโนน  อยางนี้  ขึ้นมาครั้งหนึ่งเรียกวาชาติหนึ่ง,  วัน ๆ  หนึ่ง  ก็มีไดหลาย 
สิบชาติ,  แลวก็แตกตางกันไดจน  บางคนนะ  ไมใชทุกคนอาจจะเปนทั้ง  ๓๑  ภูมิไดเลย,  
ซึ่งเปนคนที่มีใจคอประณีต  เปนนักศึกษา  มันเปลี่ยนจิตใจใหมไดแปลกออก ๆ  ออกไป 
เกิน  ๓๑  ภูมิก็ยังได,  เกิน  ๓๑  ชนิดนี้ยังได. 
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ถาอะไรไมบีบบังคับ  ผมน่ังดูปลาไดวันละ  ๖  ชั่วโมง  ไมลุกเลยก็ได  นั่งดู 
ปลาที่เลี้ยงไมตองลุกไปไหนเลยก็ได  คือมันถูกกัน  อะไรก็ไมรู.  ฉะนั้นอยาเขาใจไปวา 
จิตนี้มันจะไมเปลี่ยนขนาดหนัก  เปลี่ยนอยางไมเหมือนกันเลย  มันเปลี่ยนได. 

 
แลวมันมีอีกอยางหนึ่งที่วา  ถึงแมเปนพระอริยเจา  เปนพระอริยบุคคล 

มันก็ไมพนไปจากสิ่งเหลานี้;แตวาไมไดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลานี้.  ฉะนั้น  พระอริย- 
บุคคลประเภทอนาคามี  จึงอยูในฌานในสมาบัติอยางพวกฤาษีมุนี  อยางเดียวกัน,  
อรูปฌานชนิดใดชนิดหนึ่งเหมือนกัน  เพราะไมรูวาจะทําอะไร  จึงหันมาสบายใจ  พักผอน 
ฆาเวลาอยูดวยสิ่งเหลานี้,  เพียงแตวาจิตไมไดยึดมั่นถือมั่น  เหมือนกับปุถุชน  ซึ่งพอมัน 
อรอยเขาแลว  มันยึดมั่นถือมั่น  แมแตอรอยในฌาน.  พระอริยบุคคลไมรูจะฆาเวลาดวย 
เรื่องอะไร  ก็มาเขาฌานเลนอยางนี้ก็ทํากัน,  มันเปนเพียงพักผอนและฆาเวลา.  ฉะนั้น 
พระอรหันตจะเดินดูดอกไมเลนอยางนี้ก็ทําได  เวลาก็หมดไป  และมันก็ทําไดโดยความ 
เพลิดเพลินเหมือนกัน,  แตมันเปนการเพลิดเพลินที่ไมยึดมั่นถือมั่น.  ฉะนั้นการฆา 
เวลาลวงไปนั้น  เอาเปนประมาณไมได,  มันตองเอาที่จิตใจ  ที่ตกเปนทาสของสิ่งนั้น 
หรือไม  คือยึดมั่นถือมั่นหรือไม. 

 
นี่มันจะตองอธิบายกันมากกวานี้  แตวาเทานี้ก็พอจะเขาใจไดวาสังสารวัฏฏ 

พวกอภิธรรมเขาขืนแยกออกไปถึง  ๓๑  ชนิดนั้น.  เราก็มีได  ในคนหนึ่ง  วันหนึ่ง 
ฉะน้ันเมื่อใดไมเปนสังสารวัฏฏ  เมื่อนั้นก็เปนนิพพาน;  นี่บอกใหรูนะ,  อยาเอา 
อยางนี้ไปตอบสอบไลนะ  ตกหมดเลย.  เขาไมเอาดอกในสนามหลวงสนามอะไร  เขาไม 
เอาคําพูดอยางนี้  หลักเกณฑอยางนี้.  แตนี่ผมบอกใหรูวา  มันเปนความจริงอยางนี้ 
แลวมันคนละชนิด. 
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นี่คลาย ๆ  กับขยายความครั้งที่แลวมาวา  สังสารวัฏฏและนิพพานมีไดใน 
คน  ในนามรูปของคนวันหนึ่ง ๆ  ได  สลับกันไป,  มีตัวกู - ของกูเมื่อไร  ก็สังสารวัฏฏ 
ชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อนั้นใน  ๓๑  ชนิด,  เมื่อไมมีตัวกู - ของกู  คือวางอยู  มันก็ 
เปนนิพพานชนิดชิมลอง  ชนิดชั่วคราว  ชนิดทันตาเห็น  เมื่อน้ัน. 

 
เอาละ,  สมมติวา  เรานั่งสบายใจ  ครึ้มใจ  เพราะรูอะไรใหม  หรือคิดอะไร 

ใหม  หรือทําอะไรใหม  สําเร็จไดอยางหนึ่ง  อยางนั้นก็เปนสังสารวัฏฏ  จะเปนชนิด 
รูปาวจรอรูปาวจรอะไรก็ตาม;  แตพอหลังจากนั้น  มันเบื่อเขามันขี้เกียจเขา  ก็ตอง 
หยุด  หยุดสบายใจ  หยุดครึ้มใจ  หยุดอรอย;  เหมือนเสียงขลุยกลับมากอไผ,  อยางนั้น 
มันเปนความพักผอน  เปนนิพพาน  เปนความหยุดหรือความดับ  ชั่วขณะแบบที่เรียก 
วาตทังคนิพพาน,  ทิฏฐธัมมนิพพานก็เรียก  นิพพานที่เปนเองอยางนี้  ก็เรียกวานิพพาน 
อยูนั่น;เพราะรสชาติมันเหมือนกับนิพพานจริง  นิพพานถาวร,  คือวามันไมมีอะไร 
ในทางดีใจหรือเสียใจ  อรอยหรือไมอรอย,  เปนความหยุด  แตมันอาจจะมีนอยเต็มที. 

 
นี้เราหมายเอาวา  เมื่อขณะที่กิเลสไมไดครอบงําจิต,  เมื่อจิตไมมีกิเลสเขา 

ครอบงํา  ก็ใหถือวาเปนขณะของนิพพาน  ในปริยายต่ํา ๆ  อยางนี้,  แลวก็เหมือนที่ 
อธิบายใหฟงแลว  มันตางกัน.  แตอันหนึ่งชั่วคราว,  อันหนึ่งถาวร  อันหนึ่งเปลี่ยน 
กลับไปวุนวายได,  อันหนึ่งกลับไปวุนวายไมไดอีกตอไป  คือกลับเปนสังสารวัฏฏ 
ไมไดอีกตอไป,  มันตางกันเทานั้น. 

 
ทํางานใด ๆ  อยารับใชตัวกู - ของกู. 

 
นี่คิดดูใหดี  มันก็มีหนาที่เหลืออยูนิดเดียวเทานั้นเอง  คือระวังอยาให 

เปนสังสารวัฏฏขึ้นมา,  อยางปรุงเปนสังสารวัฏฏขึ้นมา.  เพราะฉะนั้นมันก็เขารูป 
เขาเรื่องที่เคยพูดมาคราวกอนนานมาแลว  กี่เดือนมาแลวก็ไมรู,  ที่วา  อยาไปรับจางตัวกู, 
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อยาเชื่อตัวกู  หรืออยารับจางตัวกู  ใหรับจางความวาง.  จะมีดีอะไร  มีเกงอะไร  ใน 
ทางไหนก็ตามเพราะคนคนหนึ่งนี่มันดีอยางตามที่ตนอยากจะดีอยากจะเกง  เปนชาง 
หรือวาเปนศิลปน  หรือวาเปนอะไรที่วาขนาดไมใชธรรมดา,  แลวก็อยาไปรับจางตัวกู 
หรือของกู.  ถาทําไปเพื่อใหชอบใจใครคนใดคนหนึ่งมันก็คือรับจางคนนั้น,  ถาทําไป 
เพ่ือเกิดความพอใจในตัวเอง  มันก็รับจางตัวกู,  ตัวกู - ของกูเอง,  มันเปนลูกจางของ 
ตัวกู - ของกูเอง  คืออยาปลอยใหมันเปนไปในลักษณะที่เปนลูกจางคนนั้นคนนี้  หรือ 
ตัวกู - ของกู. 

 
พูดตามภาษาของผม  ก็คือรับจางความวาง  พวกนั้นฟงไมถูก,  เขาฟงไม 

ถูก,  คนที่ฉลาด ๆ  ก็ยังฟงไมถูก,  หรือพวกอภิธรรมรวมกันทั้งหมดนั้นก็ฟงไมถูก.  
รับจางความวางนี้คือวาความรู  ความสามารถ  สติปญญาอะไรของเราทั้งหมดนี้  ที่จะ 
ใชงานหรือทํางาน  ก็ไมใชไปเพื่อรับจางใคร,  รับจางความวางหมายความวาไมรับ 
จางใคร.  ถาจะพูดสํานวนธรรมดาก็คือรับจางความวาง.  วางจากตัวกู - ของกู. 

 
คุณก็ฉลาดขึ้นทุกวัน  เกงขึ้นทุกวัน  รูนั่นรูนี่มากขึ้นทุกวัน  แลวคุณจะมุง 

หมายที่จะรับจางใคร  ทํางานใหใคร.  แมวาทํางานใหใคร.  ถาพูดวาทํางานใหวัด  ก็ตอง 
เขาใจใหถูกตอง,  เพราะทํางานใหวัดมันอาจจะยุงได;  เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง,  หรือ 
ใครยกยองชมเชยอะไรก็ได.  ถาทํางานใหวัดในความหมายที่วาไมมีใคร,  เปนของ 
ศาสนา  หรือเปนของธรรมชาติโดยบริสุทธิ์  นี้มันก็จะเปนความวางได.  แตถาวัด 
มีสถานะเปนนิติบุคคลหรือเปนอะไรอยางใดอยางหนึ่ง  มีความหวังอยางใดอยางหนึ่งอยู,  
มันก็เปนรับจางตัวกู - ของกู.  หรือถาวารับจาง  มันกินความไปไมได  ในบางกรณี,  จะใช 
คําวา  รับใชก็ได.  ฉะนั้นถามีสติปญญาความสามารถ  ก็รับใชความวาง  ไมตอง 
รับใชบุคคล  หรืออะไรที่มันอยูในรูปของตัวกู - ของกู. 
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นี่เราพูดถึงความจริง  ความจริงที่เด็ดขาด  ที่ผาซาก  ที่ไมเขาใครออกใคร.  
นี่เรื่องโลกุตตระเรื่องความจริง  เปนอยางนี้,  ทีนี้เรามันยังอยูในโลก  มันก็ปลอยให 
เปนไปตามเรื่องของโลก.  ถาสิ่งที่ทําเพื่อรับใชความวางนั้น  มันมีประโยชนแกครูบา- 
อาจารย  ก็รับใชครูบาอาจารย.  มีประโยชนแกวัดก็เปนรับใชวัด,  หรือมีประโยชนแก 
ชาวบาน  ก็เปนการรับใชชาวบาน,  นั่นใหมันเปนเศษ,  เศษสวนที่มันเหลือไปจากตัวจริง 
ผลพลอยไดหรือเศษ  เพื่อแกปญหาทางศีลธรรมทางสังคม.  ถึงแมจิตใจจะหลุดพนเปน 
โลกุตตระแตวาความเปนอยู  สภาพรางกายนี้  มันยังเนื่องดวยโลก  ดวยสังคม  ดวยโลกิยะ,  
มันก็เปนการชดเชยไปดวยในตัวเสร็จ  มันจะเปนการทดแทนคุณไปดวยเสร็จ. 

 
ทีนี้ถาหากเรายังทําไมไดถึงขนาดนั้น  ยังมีจิตเปนโลกิยะ  อยูในภูมิปุถุชน 

มันก็ตองพลอยผสมโรงไป.  ที่วา  ทําเพ่ือทดแทนบุญคุณใครสักคนหนึ่ง  ก็ตาม  แต 
อยาหวังอะไรใหมันผูกพันอยูอยางนั้น  วามีเรามีเขาอยูอยางนั้น  ใหมันหมด ๆ  ไป. 

 
ปูยาตายายของเราที่นี่  ในถิ่นนี้มีคําพูดที่วิเศษ  ที่ลึกมาก,  ใครจะรูหรือ 

ไมรูก็ไมรู  แตวามันลึกมาก.  ที่วาทําอะไรเสียใหมันหมดไป,  ทําอะไรเพียงเพื่อใหมันหมด 
ไป  ใหมันเลิกแลวไป  ใหมันหมดไป,  เขาอาจจะไมเขาใจก็ได;  เชนเดียวกับเรื่องมะพราว 
นาฬิเกร  รองเพลงกลอมลูกโดยไมเขาใจขอความ  แตวารองกันอยู.  เพราะเขาถูกสอน 
อยางนั้น  มันเปนวัฒนธรรมประจําบานเรือน  ไมเปนไร,  ไมเปนไร  คือวาไมตองเสียใจ 
แลวใหมันหมด ๆ  กันไป  แลวถูกที่สุดเลย,  แลวก็  แกความทุกขของเขาไดดวยจริง  คือ 
เขาไมเสียใจ  ไมนอยใจ.  เขาก็ดีกวาเราอีก,  รูมากยากนาน  เพราะมัวเสียใจนอยใจ 
อะไร.  เขารูจักใหมันแลวแลวไป,  ใหมันหมดหมดไป. 

 
นี้วัฒนธรรมของพระพุทธพระพุทธศาสนานี้วิเศษ  ประเสริฐลึกซึ้งที่สุด  แตมันถูก 

ปลอยปละละเลยใหมันหมดไป  จนกลายเปนตามกนฝรั่ง;  เพราะไปเรียนหนังสือฝร่ัง 
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มาก  วัฒนธรรมฝรั่ง  คือวัฒนธรรมบาเกียรติเปนอยางสูง,  วัฒนธรรมฝรั่งคือบาเกียรติ 
เปนอยางสูง  ไมสูงกวานั้น.  บาเกียรติที่ทําใหกลับกลายเปนเรื่องยุงยากมากขึ้น  จนทํา  
ลายโลก  ทําลายมนุษย  honourable  peace  จึงทําที่พูดกันอยูในวิทยุทุกวันทุกคืน;  สันติ 
ภาพอยางเกียรติ  ที่ทุกฝายตองการ  ทําใหกลุมตาง ๆ  ตกลงกันไมได,  กลุมนั้นตองการ 
กลุมนี้ตองการ  สันติภาพอยางมีเกียรติ  มันตกลงกันไมไดมันก็ตองทําลายกันตอไป. 

 
ฉะนั้นตองเอาความจริง  หรือเอาของจริง  เปนหลัก;  ที่จริงที่สุด 

ก็คืออยางกําลังพูดนี้  มีตัวกู - ของกู  เกิดก็เปนวัฏฏสงสาร,  วางตัวกู - ของกู  ก็ 
นิพพาน,  อันหนึ่งเปนรอน  อันหนึ่งเปนเย็น. 

 
ที่พูดนี้  มันก็อาจจะมากไป  หรือวาเลยเถิดไปก็ได  แตสําหรับผมไมรูสึกวา 

มากไป  หรือเลยเถิดไป,  หรืออุตริวิตถารพิศดารอะไร.  มันเปนธรรมดา  มันเปน 
ความจริงของธรรมชาติอยางนี้,  แลวเราไมไดศึกษาเลาเรียนมุงตรงมายังหลักเกณฑเหลานี้.  
เราไปเรียนรูปโครงของศาสนา  ที่เขาวากันขึ้นใหม  สรางกันขึ้นใหม  สรางกันขึ้นใหม 
เปนรูปโครงยืดเยื้อยืดยาวสลับซับซอน,  แลวไมคอยจะมีเนื้อหา. 

 
คนที่กําลังบา  เที่ยวควานหาพุทธศาสนาแลวไมมีวันพบนี้  มีอยูมาก  รวม 

ทั้งอัญญานันทะคนหนี่งนี้ดวย,  เวลานี้กําลังนี้  ตอไปจะเปนอยางไรก็ไมทราบ.  เขาก็ 
หลงที่จะศึกษาพุทธศาสนา  ทั้งอยางเถรวาท  ทั้งอยางมหายาน,  แลวศึกษาศาสนา 
เปรียบเทียบ  ฮินดู  พราหมณ.  นี่เขากําลังหลงอยางนี้  เพื่อวาจะพบพุทธศาสนา 
ที่กําลังบา  คนเรื่องนี้. 

 
ฝร่ังนี่ถาเขาเปนคนฉลาด  เขาอาจจะรูสึกไดเร็ว,  เขาอาจจะเปลี่ยนได 

เร็ว,  แลวก็พุงตรงไปยังตัวธรรมชาติ  ตัวธรรมชาติที่อานออกเองจากจิตใจ  จากสิ่งที่เกิด 
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ขึ้นในใจ,  รวมทั้งที่ผมพูดวา  เมื่อใดเกิดตัวกู - ของกู  เมื่อนั้นก็เปนสังสารวัฏฏ 
เมื่อใดวาง  ก็เปนนิพพาน.พระองคนี้ทานไมเขาใจ  และไมสนใจ,  เห็นวาเปนเรื่องพูด 
ไปตามความคิดเห็นสวนเอกชน.  เขาเขียน  list  มาขอยืมหนังสือผมราว  ๑๐  เลมกวา 
แลวผมก็ไมหาให  วาก็ตองคนดูกอน.  นี้ไมใชนินทานะ  ยกตัวอยางที่มีประโยชน.  
แตผมยอมรับวาพระองคนี้ฉลาด  ถาวาทานสึกไป  หรือบางทีอาจจะกลับตัว  คือวารู 
จักหนทางได;  แตระหวางนี้ตองการจะศึกษาพุทธศาสนา  จากพุทธศาสนา. 

 
ควรศึกษาพุทธศาสนาใหถกูตามธรรมชาติ. 

 
ศึกษาพุทธศาสนาจากพุทธศาสนา  หมายความวา  จากพุทธศาสนาที่ 

เขาทํากันขึ ้น   แลวก ็ทํากันขึ ้นทําก ันขึ ้น   เป นวรรณคดี  เปนอะไรไปทั ้งหมด ,  
ไมพุงตรงดูไปยังตัวธรรมชาติ  คือจิตใจเลย.  นี่คือ  คําดาเหมือนอยางในภาพนั้นที่วา 
เอาลูกน้ําเตาจับปลาดุก,  ภาพที่ขางประตู  เขาเอาลูกน้ําเตามาลูกหนึ่ง  เปนเครื่องมือ 
สําหรับจับปลาดุก;  เหมือนกับที่เรียนศาสนาเปรียบเทียบ  เรียนคัมภีรวรรณคดีไม 
มีสิ้นสุดนี่  มันยังเหมือนกับเอาน้ําเตาจับปลาดุกอยูนั่น  เรื่อยไป ๆ.  จะทําอะไรตองเรียน 
อยางธรรมชาติ,  เหมือนกับเอาสวิงหรือเอาแหมาจับปลาดุก  ก็ไดตัวปลาดุก.  
นี้ก็อาจจะตองพูดไปวา  เราบาเรียนหนังสือ  บาอานคัมภีรบาศึกษาคัมภีรกันไป  เพื่อ 
จะใหหายบา,  หายบาอานคัมภีร,  แลวจากนั้นก็พอจะจัด  หรือรูวิธีไดวา  จะจับปลาดุก 
อยางไร;  ดวยแห  ดวยสวิง  ดวยอะไร. 

 
นี่ผมพูดตามประสบการณที่ผานมา,  ถึงผมก็เคยบาอยางนี้;  ฉะนั้นผม 

กลายืนยันวา  ที่พูดนี้จริง.บรรดาเรื่องที่นาจะบา  ควรจะบาแลว  ผมก็เคยบาหมดทุก 
อยาง,  มากกวาพวกคุณทั้งหมดนี้รวมกันก็ได,  คุณไมเคยทําอะไรมากแปลกเทาผมดอก. 
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จะพูดนี้จะมากเกินไป  เพราะมันอยูตรงท่ีวา  ที่พูดนี้มันจะเปนประโยชนแก 
ผูที่ฟง  ในลักษณะโดยที่ไมตองไปลองใหเสียเวลา.  นี่มีอยางนี้  แตถาธรรมชาติ  หรือ 
กฎธรรมชาติ  มันมีชัดวา  ตองไปบาเสียกอนจึงจะหาย;  ถาพูดเชนนี้มันก็เกินไป  มัน 
อาจจะยังไมควรพูด  แกคนอยางนี้ในเวลานี้.  ใหเขาไปบากันใหมากพอ  แลวขลุยก็จะ 
กลับมาหากอไผเอง  ก็ถูกเหมือนกัน,  แตเดี๋ยวนี้มันไมไดนึกอยางนั้นดอก  นึกวาถา 
อยางไรก็เอาที่มันเปนประโยชนไวกอน,  อยาใหตองเสียเวลามาก  หรือตายเปลา,  
หรือบางทีมันเหลว  เพราะวาพวกคุณหลาย ๆ  องคนี้  อาจจะไมบาเกงก็ได,  คือบาไมเกง 
เชนบาไมหมดแลวกลับมา  ก็ได  มันก็เหลวหมด. 

 
ฉะนั้นมันตองนึกถึงที่วา  คนแก ๆ  คนหนึ่งไปเฝาพระพุทธเจา  คุยกับช่ัวโมง 

เดียวเปนพระอรหันตดวยเรื่องอะไร;  ไมเคยฟงเรื่องขันขหา  เร่ืองไตรสิกขา  เรื่อง 
เบญจขันธ  เรื่องอะไร  ไมเคยฟง  ไมเคยพูด  กันอยางยืดเยื้อ,  เขาพูดเรื่องอะไร  แลว 
มันตรงจุดอะไร  คนเหลานั้นเปนพระอรหันตไดตรงที่นั้นเอง;  ก็แปลวาคนพวกนี้ 
ไมมีเวลา  ไมมีโอกาสที่จะมาบาวรรณคดี  บาอักษรศาสตร  บาคัมภีรที่ เรียกวาคัมภีร 
เหมือนพวกเรา.  เขาลัดทีเดียวตรงจุดคือเห็นวา  ทําอยางนั้นเปนตัวกู - ของกู,  
ทําอยางนี้เปนอุปาทาน  ทําอยางนั้นไมเปนอะไรนี่  แลวมันเศรา  หรือมันสังเวช  หรือมัน 
อะไร  ตออุปาทานตอกิเลสขึ้นมาทันที  จนจิตใจมันวูบวาบลึกซึ้งหมดไปเลย  ไมมีสวน 
ที่จะไปหลงใหลอยางนั้นไดอีก  มันก็เปนพระอรหันตก็พอแลว  ไมตองเปนพระอรหันต 
ที่แตกฉาน  ในวิชาความรูอักษรศาสตร  ศีลปะหรืออะไรก็ได  เพราะมันพอเกินพอ,  
พอใหรูความที่กิเลสหมดไปจริง ๆ,  แลวพูดไปตามความรูสึกนั้น  ทุกคํา  พูดแทเปนทอง 
คําเลย.  เดี๋ยวนี้เราพูดเปนชั่วโมง ๆ  หาสตางคก็แทบจะไมได,  นี่ราคา  ๕  สตางค 
ก็แทบจะไมได  ในพุทธกาลมันทองคําอยางนี้. 
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ฉะนั้นสรุปความแลว   ถาฟงถูก   ก็เปนการเพียงพอ   พอเกิดตัวกู – ของกู 
ก็เปนสังสารวัฏฏ,  พอวางจากตัวกู - ของกู  ก็เปนนิพพาน,  แลวมีสติกั้นการเกิด 
แหงสังสารวัฏฏ  ปลอยทางเกิดแหงนิพพานไวเร่ือย,  ทางที่จะเปนนิพพานไวเร่ือย,  
ปดกั้นทางที่จะเกิดสังสารวัฏฏไวเรื่อย  มันก็ไดนิพพาน,  ระยะที่เปนนิพพานก็มากขึ้น ๆ  
ระยะที่เปนสังสารวัฏฏก็หดตัวไปเอง  หดตัวไปเองนอยลงไปเอง,  เรียกวาผอมตาย 
ในที่สุด. 

 
การปฏิบัติแทจริงมันจึงเหลือแตสติตัวเดียว  ฉะนั้นผมจึงขี้เกียจอธิบาย 

เปนชั่วโมง  ๆ   ซักเบื่อแลว .ที่จะพูดเรื่องอานาปานสติ   หรือเรื่องอะไรก็ตาม   ตาม 
แผนปริยัติ   ใหมันหมดทุกแงทุกมุม   ทุกกระทงความนี้มันกลายเปนวรรณคดีไป ,  
กลายเปนจิตวิทยาไป  ยิ่งไกลออกไป  เหนื่อยทั้งคนพูดและคนฟง  ก็เปนอานาปานสติ  
วรรณคดีไป.  นี่พูดอยางนี้เปนอานาปานสติของพระพุทธเจา  สั้นนิดเดียว  วา 
อยาเผลอใหจิตมันมาแนวนี้เกิดตัวกู - ของกูขึ้นมา,  ไมตองใครสอนดอก  กิเลส 
ความทุกขในจิตใจมันสอน. 

 
ธรรมชาติสอนดีกวาบุคคลสอน. 

 
ฉะนั้น  ผมจึงบอกวา  ธรรมชาติสอนดีกวาพระพุทธเจาสอน  คนเขาเอาไป 

พิมพบอย ๆ.  ถาเปนอยางคราวกอนผมเสร็จเลย,  อยางรายเหมือนคราวกอนเลย;  
ถูกเรียกตัวไป.  เดี๋ยวนี้ไมมีใครเขาจะมองดูกัน,  แลวก็เขาใจ  คือวาเห็นคา  ก็เลนงาน 
ไมไดก็เงียบ ๆ  กันอยู. 

 
ธรรมชาติสอนดีกวาพระพุทธเจาสอน;  นี่ตองเรียนจากจิตใจใหรูวา 

สังสารวัฏฏเกิดอยางไร,  ถายังวางอยูเปนนิพพานอยางไร;  อยางนี้เรียกวาธรรมชาติ 
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สอน.  พระพุทธเจาเองสอนจริง ๆ  นั้นมันเปนเรื่องคําพูดเรื่องอะไรไปหมด,  อยางนั้น 
พระพุทธเจาอยางบุคคล.  ธรรมชาติสอนอยางนี้คือพระพุทธเจาจริงสอน,  พระพุทธเจา 
พระองคจึงสอน. 

 
พระพุทธเจามี  ๒  องค,  องคจริงกับองคไมจริง  มีรางกาย  มีปากมีอะไรพูด 

ไดนี้  เปนพระพุทธเจาไมใชองคจริง.  ธรรมะที่เกิดขึ้นในใจคน  เปนพระพุทธเจาองค 
จริง.  พระพุทธเจาทานวา  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นตถาคต  ผูใดเห็นตถาคต  ผูนั้นเห็น 
ธรรม,  ผูใดไมเห็นธรรม  ผูนั้นไมเห็นตถาคต.  ตถาคตองคนั้นคนละองคกับท่ีเห็นอยู 
ทุกวัน  นี่  ตถาคตองคที่ไมมีรูปไมมีราง  คือธรรมชาติชนิดหนึ่ง  คือธรรมะที่จะ 
ปรากฏแกใคร ๆ  ก็ได,  แกจิตใจของใครก็ได  อันนี้สอนดีกวาพระพุทธเจาที่เปน 
คนสอน. 

 
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสไวในที่อื่นวา  เมื่อฉันพูดก็อยาเชื่อ,  อยางกาลาม- 

สูตร  ถึงฉันพูดก็อยาเชื่อ  อยูในพระไตรปฎกก็อยาเชื่อ  ขอท่ีวา  อยาเชื่อดวยเหตุวา  สมณะ 
นี้เปนครูของเรา,  มันกินความถึงวา  แมตถาคตก็อยาเชื่อ  อยาเชื่อดวยวานี้เปน 
พระศาสดาของเรา,  แลวก็ไปหาขอเท็จจริงเอาจากความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
เกิดขึ้นแลวมันรอนอยางไร,  ไมเกิดมันไมรอนอยางไร,  แลวทําอยางไรมันจึงไมเกิด,  
แลวไปหาเอาจากประสบการณ  แลวจึงเชื่อ,  ทําอยางนี้เรียกวาธรรมชาติสอน.  แตที่ 
แทจริงเปนพระพุทธเจาองคจริงอยางที่พระพุทธเจาตองการสอน.  พระพุทธเจาทานเปน 
ผูจริงถึงขนาดที่วาอยาเชื่อฉันพูดนี้  ใหเชื่อตัวเอง. 

 
ฉะนั้น  คุณก็อยาใหผมเหนื่อยเปลานัก  ผมก็ไมคอยมีแรงพูดแลว,  มัน 

ทรุดโทรมเขาทุก ๆ  ป  ทุก ๆเดือน  จะตองตาย.  ก็เอาไปคิดดู  เอาไปคิดดู  อยางรวบรัด 
ที่สุดเลย,  อยางรวบรัดและไดประโยชนที่สุด  ในฐานะที่มันเปนเรื่องที่กลั่นกรองมา 
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ใหมันประหยัดเวลา,  และใหเขาใจกันงาย.  สลัดความยากลําบาก,  สลัดความหลงละเมอ 
ไปในทางที่จะเรียนไปในรูปดีรูปเดน  คือเรียนวิชามาก ๆ  คือเรียนมาก ๆ  เรียนจนตาย,  
ตายสิบหนก็ไมจบ.  ถาไปรูปน้ันก็ไมไหว  จะตองเรียนจากธรรมชาติสอน  ฉะนั้น 
คําพูดมันจึงตางกัน. 

 
แลวมันยังมีรายกาจอีกอยาง  พระพุทธเจาทานพูดไวอีกอยาง  แลวถูกตอง 

ที่สุดแลว,  แลวคนที่เขียนคัมภีร  หรือสอนสืบ ๆ  กันมานี้  ไปตีความผิด,  แลวเขียน 
เตลิดเปดเปงไปในทางผิด  ผิดจากที่พระพุทธเจาสอน.  ผมเขาใจอยางนี้  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งเรื่องปฏิจจสมุปบาท  ถาเอาตามคําพูดในบาลี  นั้นถูกแลว;  แตคําอธิบาย 
ในอรรถกถา  หรือในหนังสือช้ันหลังนี้ผิดหมด  ทําใหเขาใจปฏิจจสมุปบาทไปทางอื่น 
แตเรื่องนี้มันตองพูดกันมาก. 

 
อยางที่ผมพูดวา  วันหนึ่งเกิดปฏิจจสมุปบาทไดไมรูกี่วง;  เขาพูดกัน 

วา  วงเดียวมันกิน  ๓  ชาติชาติขางหลัง  ชาติตรงกลาง  แลวชาติที่จะเกิดขางหนา 
วงเดียวกิน  ๓  ชาติ.  คิดดูแลวจะทําอยางไรได,  จะดับมันอยางไรได,  จะสะกัดกั้น 
มันอยางไรได.  แลวในวันหนึ่งเกิดไดหลายวงหรือหลายสิบวง  ก็มีทางที่จะสะกัดกั้น 
เสียดวยสติ,  อยาใหเกิดเปนตัวกู - ของกูขึ้นมา.  และคําอธิบายอันนี้  จะตองปะทะ 
กับความรูที่สอนกันอยูในโรงเรียน. 

 
อยากจะลองพูดกันจริงจังแตกหักสักวัน  แตเราตองเตรียมคําอธิบายใหชัด 

พอ,  แลวยิ่งกวานั้นจะตองรอเวลา  ใหเขาเตรียมตัวบาง.  อยางพูดเรื่องความ 
วางนี้  มีแผนการกะไววา  ๑๕  ป  หรือ  ๒๐  ปจากวันที่พูดครั้งแรก  คนคงจะเขาใจ 
ได.  นี่ระยะเตรียมเนื้อเตรียมตัวของมัน  ๑๕  ป  ๒๐  ป,  แลวมันก็มาอยางนี้จริง ๆ.  
เดี๋ยวนี้คนเริ่มเขาใจไดบาง  เร่ิมสลัดความโงความหลง  ความคิด  ความศึกษาผิด ๆ   กันบาง 
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สลัดความเขาใจผิดนั้นไดเทาไร,  เขาก็จะรูไดเทานั้น.  ผมพูดในวันแรก  ในปแรก  คน 
เขาก็วาเราบาหรืออุตริ,  หรือวาเขาใจผิดเปนมิจฉาทิฏฐิ. 

 
แลวเรื่องปฏิจจสมุปบาท  มันก็เรื่องเดียวกัน  แตอยูในรูปที่ละเอียด 

กวานั้นมาก;  นี่พูดเปรย ๆเปรยไววาคิดกันดูใหม,  คิดกันดูใหม.  นี่ใหเขาคิดกัน 
ไปพลาง;  พอถึงโอกาสหนึ่งที่เหมาะสมแลวก็จะพูดใหชัดเจนลงไปทุกตัวอักษร.  พูด 
เดี๋ยวนี้  ก็เหนื่อยเปลา,  มันก็เหมือนคนเปาปใหแรดฟง  ทํานองนั้น.  ไมมีประโยชน 
อะไร.  ตองรอจังหวะของผูฟง  ใหมีความวิวัฒนาการพอสมควร. 

 
เราไมเอาอื่นเปนหลัก  เอาการสําเร็จประโยชน  หรือการปฏิบัติไดเปน 

หลัก;  อยางนั้นมันปฏิบัติไมได,  ถึงจะรูหมดนั้นมันก็ปฏิบัติอะไรไมได,  เปนของที่ 
ปฏิบัติไมได,  ถึงจะรูไปมากมายก็ไมมีประโยชน.แมปฏิบัติไดแลว  ก็ยังตองวินิจฉัย 
กันอีกทีหนึ่งวา  มันมีประโยชนหรือไมมีประโยชน  คือมันดับทุกขไดจริงหรือไมอาจจะ 
ดับทุกขไดเลย. 

 
มันไมตองเอาผิดเอาถูก  วาพระพุทธเจาวาหรือใครวา;  มันตองเอาถูก 

เพราะวาเห็นเปนประโยชนดับทุกขไดจริง;  นั่นแหละคือพระพุทธเจาวา  คือธรรมะ 
วา,  ธรรมะท่ีเปนพระพุทธเจาวา.  สวนที่วาพระพุทธเจาวา  ที่เขียนออกมาเปนพระ- 
ไตรปฎกนั้น  อยาไปยึดถือเลย,  โกหกก็มี  คือคนชั้นหลังเขียนเติมลงไป  ดวยความรู 
ความเห็นอัตโนมัติก็มี,  อธิบายที่เขาถูก ๆ  อยูแลวใหผิดเสียก็มี,  ที่ยังถูกอยูตามเดิมก็มี 
แตไมรูวาอะไรก็มี,  พระไตรปฎกอยูในสภาพอยางนั้น.  ฉะนั้นจึงไมเชื่อพระไตรปฎก,  
ไมเชื่อพระพุทธเจาวา;  เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ  แสดงอยู  ปรากฏอยู  ธรรมชาติ 
สอนเอง  มาตามลําดับ. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๑๗๖

ฉะนั้น  สิ่งใดถูก  ก็เขากันไดกับขอความในพระไตรปฎกสวนที่ยังถูก,  
แลวมันขัดกันทันทีกับขอความในพระไตรปฎกสวนที่ เปนทิฏฐิ  ที่มันแปลกปลอมเขามา.  
แตเราไมมีหนาที่ที่จะไปคัดออก  เพราะเราไมมีหนาที่ทําอยางนั้น;  ถาไปทําเขามันยุง 
เรื่องใหญ  เพราะวา  พระไตรปฎกนั้น  เติมเกินไดเรื่อย,  หรืออาจมีความหมายเปน 
อยางอื่นก็ได.  โดยเฉพาะคัมภีร  ที่เรียกวา  คัมภีรอิติวุตตกะ  นั้น  นาสงสัยมากที่สุด;  
นาสงสัยทั้ง  ๒  ทาง  คือนาสงสัยที่วาเขียนกันทีหลัง  เมื่อเร็ว ๆ  นี้ก็ได,  อีกทางก็นา 
สงสัยวา  เราไมเขาใจ  เพราะคําบางคําไมรูวาอะไร,  จะเปนการคัดลอกผิด  หรืออะไร 
ผิด  จนคําบางคําไมรูวาจะตีความวาอยางไร,  ประโยคบางประโยคตีความไมถูก.  เชน 
ในเรื่องนิพพาน  ๒  นั้นมีตรงนี้แหงเดียว  ที่มาเถียงกันอยู เดี๋ยวนี้  เรื่องนิพพาน  ๒;  
แตผมเขียนไปตามความรูที่มันลงกันไดกับที่อื่น ๆ. 

 
มีผูเขียนดาโจมตีผมในทางหนังสือพิมพประชาธิปไตย  วาผมนะตกนรกเทา 

จํานวนตัวหนังสือที่เขียน;  เขาไมออกชื่อผมดอก,  เขาวา  คนเขียนเรื่องนิพพาน  ผูที่พูด 
ใหผิดไปจากพระพุทธวัจนะ  จะตองตกนรกเทาจํานวนตัวอักษรที่เขียนเอาไว  ก็หลายหนา 
กระดาษอยู,  แลวไมกี่เดือน  คนคนนี้ก็ถูกเขายิงตาย,  ทะเลาะกันกับสารวัตร.  ผมยัง 
ไมทันตกนรก,  เขาถูกยิงตายขาง ๆ  ประตูวัดนั่นเอง. 

 
เราบอกวาเรื่องนิพพาน  ๒  ในอิติวุตตกะ  อยาเพอยึดถือ;  ใหไปอานดู 

ตรงน้ัน ๆ  ในอังคุตตรนิกาย  ในมัชฌิมนิกาย  คือมันยังเปนคัมภีรที่มีเครดิตดีกวาดวย,  
แลวยังลงกันกับท่ีอื่น ๆ  ดวยอยางนั้น.  ที่ถูกควรเปนอยางนี้,  นี้มันผิด,  ผิดไปจากที่ 
สอน ๆ  กันตามโรงเรียน,  ผิดจากหลักสูตรนักธรรมโท  ธรรมวิภาคปริเฉท  ๒.  นี่แหละ 
อยาวาแตชาวบาน  คนที่เปนเปรียญ  ๙  ประโยค  ก็ฟงไมถูก  ตามที่ผมไดพูดไวเปาปให 
แรดฟง  แตวาผมก็ตองพูด  เพราะผมกําลังจะตองตายเร็ว ๆ  รางกายสังขารมันทรุดโทรม 
เร็ว  ฉะนั้นมีอะไรก็พูด  พูดไวอยางนี้  หรือเขียน ๆ  ไว  แลวพูดเปรย ๆ  ไวกอน. 

www.buddhadasa.in.th

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



สังสาระมีอยูในนิพพาน,  นิพพานก็มีอยูในสังสาระ ๑๗๗

นี้เปนแตเพียงเรื่องที่เขาไมสนใจ  มันมีอยูแลวเขาไมสนใจ.  ฉะนั้น 
เขาจึงไมเขาใจ  แลวอีกทีหนึ่ง  ตองรูวา  มันเปนกฎของธรรมดาที่สุด  คนจะสนใจ 
แตสิ่งที่ตนเห็นวาจะไดประโยชน,  หรือเขาใจไดหรือเขาขางตัว.  ถาเขาใจไมได  แลว 
ไมมองเห็นประโยชนก็ไมสนใจดอก;  เหมือนกับเราไปปานี้  คนก็เก็บสิ่งที่มองเห็นวาจะ 
เปนประโยชน.  สิ่งที่ดีก็มาก  แลวไมรูวาจะใชอะไร  ก็ไมมีใครเอามา;  ฉะนั้น  ขอ 
ความในพระไตรปฎกก็เหมือนกัน  สวนที่ดีจริง  หรือดีที่สุด  อาจจะไมเปนที่สนใจ 
ก็ได;  เพราะมันไมเขาใจ  แลวไมรูวาจะมาใชอะไร,  ก็มีใชกันแตเรื่องทําบุญทําทาน 
เรื่องโฆษณาชวนเชื่อเร่ืองอะไรทํานองนั้น  เรื่องความวางมีเยอะแยะ  ไมเอามา. 

 
เรื่องความวาง,  ที่พูดไวดวยคําวาความวาง  นี้ก็มีเยอะแยะ,  เร่ือง 

ความวาง  แตพูดไวดวยคํา.อยางอื่นที่อื่น  ก็มีเยอะแยะ,  แลวก็ไมรูวานี่เรื่องความวาง.  
เพราะเรื่องความวางจริง ๆ  ที่พูดดวยคําวาความวาง  ก็ไมเขาใจแลว. 

 
นี่ที่เราใชคําธรรมดา  ก็เพ่ือประหยัดเวลา  :  ใชคําวา  ความวางความ 

วุน,  ตัวกู - ของกู  ใชคําธรรมดา  ก็เพื่อประหยัดเวลา.  ที่จริงใชคําไพเราะอยางอื่น 
ก็ได  แตมันไมประหยัดเวลา  แลวมันชวนใหงวงนอน,  ฟงไมเขาใจ  ๕  นาทีก็งวงนอน 
คนเรา.  เหมือนกับพูดกับเด็ก ๆ,  ถาเขาไมสนุก  ๕  นาทีเทานั้น  ตาปรืองวงนอน 
ภาพแถวผนังดานตะวันตกซายมือ  ถาทําใหเขาเขาใจ  หรือพอใจไมไดใน  ๕  นาที  เขาเดิน 
ไปเลย.  เราพูดคนเดียว  พูดบาอยูคนเดียว.  นี้ตองฉลาดพูด  พยายามใหเกิดความ 
สนใจ  ตั้งแตคําแรก,  แลวก็คอยสนใจหนักขึ้น ๆๆ  ก็หมายความวา  เราตองพูดใหเขา 
ฟงถูก,  แลวเห็นความสําคัญ  และมีประโยชน  และมีความหมายหรือวาอยาง 
นอยใหสนุกเขาไวกอนก็ได. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๑๗๘

ฉะนั้น  การทํางานเผยแผศาสนา  หรือวาโฆษณาอะไรก็ตาม  มันยาก,  
ยาก;  ผมเคยทําไมไดผลมามากมาย  มากมายเลย,  มันเพิ่งมารูภายหลัง  วาพูดอยางไร 
อธิบายอยางไร  จะเริ่มกันดวยอะไรจะจูงกันไปทางไหน  ใหมันเกิดความเขาใจดวย,  สนใจ 
ดวย.  นี้มันยากกวา  ทางวัตถุแท ๆ  ก็ยังทํากันไมได,  ปลูกตนไมตนหนึ่งใหงามดี  ก็ยัง 
ยาก,  แลวก็ปลูกอะไรลงไปในจิตใจของคนนี้  มันทําใหยุงยากได,  เลี้ยงสุนัขอยาใหมันตาย 
ใหมันเจริญดีสักตัว  ก็ยังยาก. 

 
เราจําเปนที่จะตองพูดซํ้า ๆ  ซาก ๆ  ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เรื่องตัวกู – ของกู 

นี้กี่ครั้งกี่คราวก็เรื่องตัวกู - ของกูอยูนี่  ไมมีเรื่องอื่น. 
 

....  ....  ....  .... 
 
วันนี้สรุปความไดวา  ถามีตัวกู - ของกู  ก็เปนสังสารวัฏฏ,  ถาวางจาก 

ตัวกู - ของกู  ก็เปนนิพพาน.  ถามีดีมีเกงอะไรบาง  ก็อยารับใชตัวกู - ของกู,  อยา 
รับใชตัวกู - ของกู  ขางใน  หรือตัวกู - ของกู  ขางนอก,  ใหรับใชความวางคือนิพพาน 
แตรับใชความวางคือนิพพานนี้ถาฟงไมเปน  ก็ฟงไมออก  ฟงไมรู  วาจะไปรับใชมันได 
อยางไร. 

____________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๘ - 
วันอาทิตยที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๑๑ 
แรม  ๘  คํ่า  เดือน  ๗ 

 

ปริยัติ,  ปฏิบัติสาํคัญที่ดับตัวกู - ของกู. 
 
วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๑๑  เปนวันธรรมปาฏิโมกขอีกวันหนึ่ง  เปนพิเศษ 

ชนิดของพวกเราที่นี่. 
 
อยางที่เคยพูดกันแลววา  ไมมีเร่ืองอื่น  ซ้ําซากอยูแตเรื่องตัวกู – ของกู 

ในแงใดแงหนึ่ง,  เพราะวามันไมมีเรื่องอื่น  ที่เปนตัวพุทธศาสนา;  เรื่องทําลายความ 
ยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู - ของกู  เรื่องเดียวเทานั้นเรื่องอื่นกี่รอยกี่พันกี่หมื่นเรื่อง  มันเปน 
บริวารของเรื่องนี้  คือวาเปนคําอธิบายของเรื่องนี้.  นี้ก็เปนเรื่องพูดซ้ํา ๆ  อยูนี้  วา  
๘๔,๐๐๐  ธรรมขันธ  ลวนแตเปนเรื่องคําอธิบาย  เรื่องตัวกู - ของกู  กับการทําลาย 
หรือดับเสียของตัวกู - ของกู  หรือดับทุกข. 

 
ทีนี้  คนสวนมาก  ทั้งฝรั่งทั้งไทย  ทั้งเจาของพุทธศาสนาเอง  ก็จับหลัก 

ขอนี้ไมได  เพราะวาไมชอบ  ที่จะมีเรื่องสั้น ๆ  เพียงเรื่องเดียวอยางนี้,  ชอบใหมีเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๙ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๑๘๐

มาก  ใหหรูหรา  ใหเปนที่รูมาก  เรียนมาก  พูดมาก  คิดมาก  มันจึงเลยไมเปนพุทธ- 
ศาสนา  ไมเขาถึงตัวพุทธศาสนา.  จะยกตัวอยางโดยตรงสัก  ๒  เรื่อง  :  เรื่องปริยัติกับ 
เรื่องปฏิบัติวิปสสนา. 

 
เรียนปรยิัติก็เรียนดุจวรรณคดี,  ปดบังพระธรรม. 

 
เรื่องที่  ๑  เรื่องปริยัตินี้  หมายความวา  เปนเรื่องที่เฟอ  จนเปนวรรณคดี 

ที่เขาเรียกวาวรรณคดี,อักษรศาสตรวรรณคดี  มันเฟอจนกลายเปนวรรณคดี.  พระ 
ไตรปฎกนั่นเองคือวรรณคดี;  ถาเปนเรื่องพุทธศาสนาโดยเฉพาะ  มันก็เทากับ 
พระพุทธเจาตรัสกับคนคนหนึ่ง  ใหเหมาะกับเหตุการณ  และนิสัยของคน ๆ  นั้น  แลวก็ 
บรรลุธรรมะท่ีนั่นนั้นเอง  ไมกี่คํา,  แลวใจความมันอยูแตเรื่องดับความยึดถือเรื่อง 
ตัวกู - ของกู  ทั้งนั้น;  ใชคําวา  อัตตา  อนัตตา  โดยมาก.  ถึงจะพูดโดยชื่ออื่น 
อยางอื่น  ใจความมันก็อยูแคนึ้อยูแคอนัตตา  แคไมมีตัวตนนี้  ทุกเรื่อง;  อยางนี้มันยัง 
ไมถึงขนาดที่เรียกวาเปนวรรณคดี.  พอพระพุทธเจานิพพานแลว  เขาเก็บ  รวบรวม 
เรื่องตาง ๆ  นี้มารวมกันเขา  แลวก็เพิ่มมากขึ้น ๆ  ทุก ๆ  ครั้ง  ที่ทําสังคายนา,  
แลวมันเนื่องจากตองจัดใหไพเราะทางภาษา.  ถาคุณไมสะเพราหรือเลินเลอเกินไป  เคย 
เรียนสังคายนามาแลว  ตองปรับปรุงใหเปนภาษาที่สวดสังคายนาได. 

 
ภาษาที่พระพุทธเจาทานพูด  นี้ทานพูดเหมือนกับพูดกับชาวบาน,  ชาว 

บานพูดกับชาวบาน,  ไมเปนภาษาที่ไพเราะอะไรเลย,  แลวเปนภาษาปรากฤต  ภาษาเลว ๆ   
อยางนี้จารึกอโศกที่แผนนั้นไปอานดู,แลวไปเทียบกับภาษาบาลีดู.  ถาเปนภาษาสันสกฤต 
หรือภาษาบาลี  มันไพเราะกวานั้นมาก;  เปรียบเทียบภาษาไทย  เชนวาทําราชการ 
อยางนี้  ภาษาบาลีเปนทําราชการ,  ภาษาปรากฤต  เปนทําราดการ,อยางคนเมืองนี้พูด. 
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ปริยัติ,  ปฏิบัติสําคัญที่ดับตัวกู - ของกู ๑๘๑

โยมของผมก็พูดอยางนื้  ผมไดยินมาแตเด็ก ๆ  คนนี้มันทําราดการ;  ราด - ช – การ 
มันเหลือแต  ราด - การนั้นคือภาษาปรากฤต  ที่พระพุทธเจาทานใชพูดสอนประชาชน,  
ไปท่ีเมืองไหน  ก็พูดปรากฤตเมืองนั้น.ปรากฤตนี้  หลาย ๆ  เมือง  หลาย ๆ  แควน;  
เมื่ออยูที่แควนมคธมากก็พูดปรากฤตอยางแควนมคธมาก,  ปรากฤตอยางอโศกนี้ 
ปรากฤตอยางแควนมคธ  เพราะพระเจาอโศกครองแควนมคธ.  นี้ปรากฤตอยางโกศล 
กาสี  ก็มีไปตาง ๆ  กัน,  มันเพี้ยนกันอยางขนาดวา  พูดไชยา  พูดนคร  ชุมพร  สงขลา 
พัทลุง,  เพี้ยนกันไปอยางนี้.  อยางผมไปปตตานี  ผมก็พูดอยางนี้  แลวเขาฟงถูก  
รูเรื่องได. 

 
ภาษาปรากฤตนี้  ไมเหมาะที่จะเปนพระพุทธวัจนะ  ในฐานะที่เปน 

ตํารา,  ฉะนั้นเขาจึงเปลี่ยนเปนภาษาที่สละสลวย  รอยกรองขึ้นทีหลัง,  มันเลยเปน 
ลักษณะวรรณคดี  แลวมันมากขึ้น ๆ ๆ  เติมเขาไปมากขึ้น ๆ  ใหมันครบใหมันบริบูรณ,  
จัดหมวดจัดอะไรกันอยางดี  คือจัดตามลําดับท่ีพูดก็มี,  จัดตามลําดับตัวเลขอยางอังคุตตร- 
นิกายก็มี.  จะเห็นไดวาเรื่องที่อยูในมัชฌิมนิกายก็มาอยูในอังคุตตรนิกาย,  นี่จัด 
ตามลําดับมากนอย. 

 
มันจึงเปลี่ยนรูปเปนวรรณคดี  พอครบ  ๘๔,๐๐๐  ธรรมขันธ  เปนวรรณ- 

คดีเอกของโลก  ไมมีใครยาวเทา,  เพราะมันยาววาหนึ่งเต็ม ๆ.  พระไตรปฎกเมื่อพิมพ 
แลวมันยาววาหนึ่งพอดี  วาหลวง  ยาวกวาวาผมเสียอีก,  มาเรียงเลมตามสันนะ.  นี้ 
เรียนพระไตรปฎก  ก็ยิ่งไมรูพระพุทธศาสนา  เพราะยิ่งเรียนวรรณคดี;  ฉะนั้นเรา  
ก็เรียนวรรณคดี  แลวความไพเราะของวรรณคดี  ก็ถึงจิตใจไปทางศิลปทางอักษรศาสตร 
ทางอะไรตาง ๆ  ก็เลยเปนโอกาสทํามาหากิน  ดวยศิลปเหลานี้.  ฉะนั้นยิ่งเรียนพระไตร- 
ปฎก  ยิ่งไมรูพระพุทธศาสนา  ก็เพราะเหตุนี้,  แลวยิ่งไปหากินอยางตลบแตลงหลอกลวง 
ก็มี,  เพราะมันยิ่งงาย  มันใชไดงาย. 
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นี่เรื่องปริยัติ  ที่ทําใหคนติดตังไมรูพุทธศาสนา  ยิ่งเรียนยิ่งไมรู  ยิ่งรูมาก 
ก็ยิ่งนาน,  ยิ่งรูทวมหัวยิ่งเอาตัวไมรอด  เพราะเหตุที่มันเปนวรรณคดีที่เฟอ. 

 
ถามีใครสนใจจับเอาใจความใหได  ไมใชในลักษณะวรรณคดี,  จับหลัก 

ธรรมใหได  เรื่องไมมีอะไร  นอกจากระวังเรื่องที่จะเขามาในจิต  ทางตา  ทางหู 
ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  อะไรก็ตาม  และอยาใหเรื่องนั้นมันเขาไปปรุง 
แตงในจิตเปนตัวกู - ของกู  เทานั้นเอง,  มีเทานั้นเอง.  สูตรไหนก็สูตรนั้น  มีความ 
มุงหมายอยางนี้;  แตคนเขาไมไดเรียนสูตรเหลานั้น  ในลักษณะนี้  เรียนแตใน 
ลักษณะที่เปนของแปลก  ของใหม  ไมเหมือน  ไมซ้ํา  ไมอะไรกันไปเรื่อยไปเลย  มากไป 
ทวมหูทวมหัวถึงกับตกหลุม  เปนวรรณคดี  ความมืดสีขาว  อยางที่เคยพูดวันกอน  คือหมอก 
แหงวรรณคดี  หมอกแหงคําพูดที่ถือเอาใจความไมได,  เมฆหมอกแหงคําพูด  ที่คน 
เหลานี้ถือเอาใจความไมได. 

 
นี่พระไตรปฎกก็บังพระธรรม  ใครไมโงเกินไป  ก็คงจะฟงถูก  วา  พระ- 

ไตรปฎกนั่นแหละบังพระธรรม  พระธรรมที่จะดับทุกขได  นิยยานิกธรรม  เญยยธรรม 
อะไรก็ตาม,  พระธรรมแทถูกบังมิดโดยพระไตรปฎก,  แลวคนก็เขาไมถึง  เลยกลาย 
เปนคนบาวรรณคดี  บาภาษาศาสตรอักษรศาสตร,  อยางที่เรียนกันเปนเปรียญ  
๙ ประโยคอะไรก็สุดแท.  นี่เปนเหตุใหไมถึงตัวธรรมะในสวนปริยัติ. 

 
เรียนสมถวิปสสนาก็เปนรปูแบบปดบังการปฏิบัติแทจริง. 

 
ทีนี้  ตัวอยางที่  ๒  เรื่องปฏิบัติสมถวิปสสนา  คนที่อานบาลี  อานอรรถกถา 

หรือแมแตอานธรรมบทก็ตาม  จะเห็นวา  ปฏิบัติวิปสสนาครั้งกระโนน  ไมมีแบบ 
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ไมมีรูป  ไมมีแบบ  ไมมีพิธีรีตอง,  ไมมีความตองการที่จะปฏิบัติวิปสสนา.  นี่คุณฟงดู  
ซิวาเขาไปขอการปฏิบัติกับพระพุทธเจานั้น  ไมไดไปขอวิปสสนา  ขอกัมมัฏฐาน 
อะไร  เหมือนที่พูดกันเดี๋ยวนี้,  คือไปบอกความทุกขรอนทางจิตใจ  เฉพาะตัว  ตอพระ- 
พุทธเจา  หรือครูบาอาจารย  และทานก็บอกวา  จงทําอยางนั้น  จงคิดอยางนั้น,  จงทําใน 
จิตอยูแตอยางนั้น,  ไมไดใชคําวิปสสนา  หรือตั้งพิธีรีตองเหมือนกับเดี๋ยวนี้.  นี่จึงเปน
การปฏิบัติธรรมแท ๆ  ในทางจิตแท ๆ  เลยไดประโยชน. 

 
ทีนี้พอถึงเดี๋ยวนี้  วิปสสนาเกิดเปนฟอรม  เปนแบบเปนฟอรม  เปนรูป 

บัญญัติเฉพาะอะไรขึ้นมาแลวก็มีการทําใหเขาใจวา  วิเศษ  ศักดิ์สิทธิ์  กระทั่งมีฤทธิ์มีเดช 
มีปาฏิหาริย,  ไปทําวิปสสนาเขามาก็บาบาขนาดตองจับลามโซ  ตองไปสงโรงพยาบาล 
ซึ่งมันไมเคยมีในคร้ังพุทธกาล.  ปฏิบัติธรรมะในทางจิตนั้น  ไมเคยมีใครบาในครั้ง 
พุทธกาล,  มีแตไดประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  ขั้นใดขั้นหนึ่ง.เดี๋ยวนี้ทําวิปสสนาบา 
หลายสิบเปอรเซ็นต  ไมมากก็นอย,  บาเลย  บาเสียคนไปเลยนั้นก็มีมาก,  บาไปเลยก็มี 
เพราะทําวิปสสนาบา  แลวก็บาครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  คุมดีคุมราย  เที่ยวอวดดีอยู  อะไรอยู,  
นี้ก็มีมากที่สุด  หลายสิบเปอรเซ็นต.  ที่จะไดรับผลเปนความดับทุกขโดยตรง  หายาก 
เต็มที  เพราะมันเปนวิปสสนายกหูชูหางทั้งนั้น,  วิปสสนาเพื่อจะดีกวาคนอื่น  เพื่อจะ 
สอนคนอื่น  แตเปนอาจารยแลวทํานาบนหลังลูกศิษยทั้งนั้น.  นี่อยางไมบา  อยางที่ 
ไมบาแลวเปนอยางนี้  ที่ทําไปโดยความบริสุทธใจโดยตรง  นั้นมันมีนอยมาก,  ซึ่งจะ 
ไมบาดวย  แลวก็ไดผลตามสมควรดวย  มันมีนอยมาก. 

 
นี่เรียกวา  วิปสสนารูปแบบ  ที่ปรุงกันขึ้นเปนรูปเปนแบบ  มีพิธีรีตอง 

อยางนั้นอยางนี้,  นับตั้งแตตองเอาดอกไมธูปเทียนมามอบเนื้อมอบตัว,  อัญเชิญอยางนั้น 
อัญเชิญอยางนี้,  ประกาศอยางนั้น  ทําอยางนี้,  แลวก็ใหทําไปเหมือนกับเครื่องจักร,  
เห็นดวงอยางนั้น  เห็นสีอยางนี้  มันเปนรูปฟอรมสําเร็จรูปอยางนี้  คือไปสูความบา. 
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นี้ก็เรียกวา  วิปสสนาสมัยนี้นั่นเอง  ปดบังพระธรรม  สวนที่เปนปฏิบัติ;  สวน 
พระไตรปฎกก็ปดบังพระธรรมสวนที่เปนหลักปริยัติ,  วิปสสนารูปแบบนี้  ก็ปดบังการ 
ปฏิบัติธรรมที่แทจริง  ที่โดยตรงของพระพุทธเจา. 

 
ทั้งปริยัติธรรมก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดี   มีเครื่องปดบังเสียอยางนี้ ;ฉะนั้น 

เรื่องปฏิเวธธรรม  คือผลที่จะไดรับก็เลยไมมี;  ถามีมันก็บา  อยางเดียวกันอีก 
ก็คือ  บานั่นเอง,  คือเปนคนบาวิปสสนาตองจับลามโซ.นั่นคือผลของวิปสสนา  หรือ 
ปฏิบัติธรรมในรูปอยางนี้. 

 
ทีนี้อีกดานหนึ่งในเมื่อมันไปมัวเมาในเรื่องความรูเสียแลว  ผลก็คือลาภ 

ยศ  สักการะ  อยางดีที่สุดมีคนนับหนาถือตา  มันก็มีผลอยางนั้นไป  ไมมีผลเปนมรรคสี่ 
ผลสี่นิพพานหนึ่งเลย. 

 
นี่เรียกวาเมฆหรือหมอกเครื่องปดบังพระธรรมทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติ  มันมี 

อยูอยางนี้,  มันกลายเปนวา  เพ่ือสงเสริมตัวกู - ของกู  ใหยกหูชูหางทางปริยัติบาง,  
ใหยกหูชูหางทางปฏิบัติบาง.  ทั้ง  ๒  ทางแลวมันจะหาที่พึ่งได  ที่ไหน;  เพราะวาสิ่งที่ 
ควรจะเปนที่พึ่งนั้น  มันถูกเขาใจผิด  ถูกทําใหเปนอยางนี้. 

 
แลวลักษณะอยางที่วามาทั้งหมดนี้  คือ  สีลัพพัตตปรามาส,  สีลัพพัตต- 

ปรามาสที่พูดถึงกันอยู เสมอ  แลวอยางรายแรงที่สุด  ที่ปดบังกั้นหนทางของการบรรลุ 
มรรค  ผล  นิพพาน;  เพราะเมื่อมัน  ทําไปจนชินจนเคยตัวอยางนี้แลว  ก็ยากที่จะ 
ถอนออกได,  แลวก็เปนสีลัพพัตตปรามาสที่แทจริง  หมายความวามันอยูในเรื่องในราว 
ของเรา  ที่เราไปไมรอด  ไปไมสําเร็จ  ก็เพราะสังโยชนขอน้ี  ที่ไดมีอยูจริง ๆ  แลวมากมาย 
ทวมทนไปหมด. 
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ฉะนั้น  เราอาจจะสรุปเขาเรื่องที่พูดมาแลววา  ปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดี    มีใจ 
ความสําคัญอยูที่ทําลายตัวกู - ของกู,  ปองกันการเกิดแหงตัวกู - ของกู,  แลวก็ทํา  
ลายความเกิดแหงตัวกู - ของกู  อยางเดียวทานั้น.  ถาเรียนก็เรียนเพื่ออันนี้,  ถาปฏิบัติ 
ก็ปฏิบัติเพื่ออันนี้. 

 
การศึกษาปฏิบัติธรรมมักไปในทางสงวนตัวกู - ของกู. 

 
เดี๋ยวนี้เราไมเอากันอยางนั้น  กลับจะสงวนไวซึ่งตัวกู - ของกู;  พวก 

ปริยัติก็สงวนที่จะเปนเดนในทางปริยัติ,  พวกปฏิบัติก็สงวนที่จะเดนทางปฏิบัติ. 
 
ทีนี้ขออภัยจะพูดตรง ๆ  วา  พวกที่ตั้งใจจะเอาจริงนี้  ก็ยังสงวนตัวกู – 

ของกูไว  ดวยความเคยชินทุกองคนี้ถามีอะไรจะเกิดขึ้นเปนตัวกู - ของกู  แลวขอใหเขา 
ใจเถิด  มันมีผลมาจากการที่เคชิน  แลวมยอม,  ไมยอมสละโดยแทจริง  สงวนเอาไว  ทั้ง  ๆ 
ที่รูอยูวา  สิ่งนี้จะตองละ  ก็ไมละ,  เลวถึงอยางนั้น  คิดดูซิทั้ง ๆ  ที่รูอยูวา  สิ่งนี้ตองละนะ,  
ตัวกู - ของกูแบบนี้  หัวดื้อแบบนี้  ตองละนะ,  แลวก็ไมละมันเลวกี่มากนอย.  มัน 
ควรจะเรียกวาอายชาติหมาเลย  เลวชนิดนี้  เหมือน  เรื่องราชสีหนอน  อยางอรรถกถาอธิบาย 
ชาคริยานุโยค,  เรื่องราชสีหนอน  ขอใหเอามาระลึกไวเสมอ;  ถาทําอะไรไมสมกับ 
เพศกับภูมิของตัวเองแลวใหถือวา  อายชาติหมา. 

 
ธรรมนิยายเรื่องอายชาติหมาเปนคติที่ดี. 

 
บางคนอาจจะไมเคยไดยินเรื่องนี้  ก็เลาใหฟงซ้ําอีก  ราชสีหนอนบนกอน 

กรวด  ในถ้ํา  มโนหรดาลศิลา  เปนกอนกรวดชนิดหนึ่งในถ้ําที่มันอยูลมตัวนอน  มันมี 
สติ  อยางที่พูดใน  ชาคริยานุโยคมีสติลมตัวลงนอน  มีสติกําหนดทุกอยาง  กําหนด 
ทิศตะวันตก  ทิศตะวันออก  ทิศเหนือ  ทิศใต  มือเทา  หางหัว  อยูอยางนี้  กรวด  มโนหร –  
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ดาลศิลาเรียบ,  เรียบอยูอยางนี้แลวมันก็นอน.  เมื่อมันตื่นขึ้นมา  มันก็ดู,  กอนที่มันจะ 
ลุกขึ้นมันดูกรวดเหลานี้  วาเปนอยางไร  เมื่อเห็นกรวดขยุกขยิก  ผิดไปจากเดิม,  มันก็รู 
ไดวา  มันนอนดิ้น  มือเทา  หูหางหัวหางมันดิ้น,  กรวดมันผิดไปจากเดิมมันจึงวา  "อาย 
ชาติหมา  ไมใชราชสีห  ไมใชชาติราชสีห  แลวอายชาติหมา"  คือวา  นอนไมสมกับที่ 
เปนราชสีห  นี้ก็เลว,  วาอายชาติหมา,  นอนอยางไอชาติหมา  คือนอนไมสมกับอยาง 
ที่เปนราชสีห.  แลวมันก็เลยนอนใหมไมลุก,  มันก็จัดการใหม  แลวก็นอนใหม  แลวก็ไม 
ลุก,  ยอมอดอาหาร  ไมไปหาอาหารตามเวลา.  แลวตื่นขึ้นมาอีก  ถามันยังเปนอยาง 
นั้นอีก  ก็วาไอชาติหมาอีก;  นี้ถามันตื่นขึ้นมา  มันเห็นเรียบ  บางทีมันหลายครั้งเขา 
มันอาจจะเพลีย  มันไมดิ้น  กรวดมันก็เรียบดี  ก็ตามใจเถอะ.  แตถามันตื่นขึ้นมา  กรวด 
เรียบ  ไมมีรอยดิ้น  นี่ชาติราชสีหละ,  นี่ราชสีห  ก็ลุกขึ้น  เปลงสีหนาทกองไปทั้งปา 
แลวจึงไปหากิน  เปนราชสีห. 

 
ผูปฏิบัติไมสมภาวะเพราะขาดหิริโอตตัปปะ. 
 
ถาทําอะไรไมสมกันกับภาวะแลวก็  ตองเรียกอายชาติหมา  ตองรูอยูวา  สิ่งไร 

เปนสิ่งที่ตองละเพื่อใหสมกับการเปนพระ  เปนเณร  เปนอุบาสก  อุบาสิกา 
แลวไมละ,  อยางนี้  แลวก็เห็นอยู  รูอยูอยางนี้ตองละ  แลวไมละ  แลวก็ไมละอาย,  
แลวก็พยายามสงวนเอาไว  เพราะความเคยชิน  หรือวาเพราะการมีตัวกู - ของกูจัด  ไมยอม 
แพหัวดื้อ,  หรือเพราะวา  มันมากจนเปน  สีลัพพัตตปรามาสแลว  มันควรจะเรียกวา 
อายชาติหมา;  ตัวเองก็เรียกตัวเอง  อายชาติหมา.  แลวคนอื่นควรจะเรียกไดวา  อาย 
ชาติหมา  เพระไมพยายามทําใหสมกับความเปนอยู  ที่เปนอุบาสกอุบาสิกา  ภิกษุ 
สามเณร  อะไรก็ตามไมสมควรที่จะนอนบนกรวดมโนหรดาลศิลา  ในถ้ํานั้น.  เชนเดียว 
กับภิกษุ  สามเณรไมควรจะนอนในกุฎีที่เขาสรางถวาย,  แลวตัวเองก็อยากจะใหสวย, 
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ทาน้ํามัน  ขัดถูอยางนั้นอยางนี้  ปลูกตนไมดอก  ประดับประดาอยางนั้นอยางนี้  เพื่อ 
ใหสวย.  แตคุณสมบัติในตัวมันไมมีพอที่จะนั่งนอนในเสนาสนะอยางนั้น  มันก็ 
ควรดาตัวเอง;  เหมือนกับราชสีห  ที่มันดาตัวเองวา  ไอชาติหมา,  ไมสมกับกรวด 
มโนหรดาลศิลา  แหงถ้ํานี้,  หรือวาไมเหมาะสมความเปนราชสีหของกู.   

 
นี้ถาเราจะคิดวา  มันไมสมกับที่จะบริโภคอาหารบิณฑบาต  จีวร 

คิลานเภสัช  ของผูที่ถวายดวยศรัทธา  มันก็ตองอยางเดียวกัน,  แลวมันตองจริงขนาดนี้ 
มันถึงจะพนจากเครื่องหุมหอปดบังตาง ๆ. 

 
เดี๋ยวนี้ไมมีปญหาแลว  ไมมีขอสงสัยแลว  ไมมีปญหาแลว  รูอยูแลววา 

ไมถูกและไมควร  ก็ยังดื้อ  ดื้อเพราะความเคยชิน,  ดื้อเพราะความมีมานะทิฏฐิ  เพราะ 
หูหางมันสูง  มันลดไมคอยจะลง,  มันดื้อมาเปนนิสัย.  เพราะฉะนั้นทุกคนควรจะเรียก 
ตัวเองในลักษณะอยางนี้  เมื่อไมยอมแกไข  สิ่งที่รูอยูวาควรแกไข  วาไอชาติหมาก็แลว 
กัน,  อยาตองเปนคนเลย.  นี่คือวาหิริและโอตตัปปะที่แทจริง  จะไดเกิดขึ้น. 

 
เราพูดกันมาหลายหนแลววา  ตองปองกันดวยสติสัมปชัญญะ  แลวก็ 

ตองลงโทษมันดวยหิริและโอตตัปปะ  คือรูจักละอาย  รูจักกลัว  มันจึงจะเปลี่ยนแปลง ;  
ฉะนั้นขอใหนึกใหมาก  คือวานึกวา  สิ่งที่ไมทํานี้  ลวนแตมันเปนสิ่งที่รูกันอยูแลวทั้งนั้น 
วาควรละ. 

 
เชนความโกรธ  นี่มันโกรธซึ่งไมสมกับความเปนพระ,  เปนผูศึกษา.  

อานหนังสือเถรวาท  อานหนังสือมหายาน  อานหนังสือเซ็น  อานหนังสืออะไรตาง ๆ  
แลวมันก็ยังโกรธ  นี่มันไมไดเลวถึงชาติหมา;แตเมื่อมันรูแลววาตองละ,  แลวมันไม 
พยายามละ  มันเลวถึงขนาดเปนชาติหมา  มันหลายสิบคร้ังแลวครั้งแลว  สองครั้ง 
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สามครั้ง,  แลวมันก็สงวนเอาอันนี้ไว  ยังสงวนเอาอยางนี้ไวลักษณะอยางนี้ไว  ไมใชครั้ง 
หนึ่ง  ไมใชสองครั้งไมใชสิบครั้ง  มันหลายสิบครั้งแลว.  เชนความโกรธ  ซึ่งพระ- 
พุทธเจาสรุปไวอยางนาฟงที่สุด  สจฺจํ  ภเณ  น  กุชฺเณยฺย - พูดจริงแลวอยาโกรธ.  เดี๋ยว 
นี้มันโกรธ  ทั้งที่ปากมันพูดจริง;  บางทีเรื่องที่จะพูดนั้นคือเรื่องจริง  แตมันเรื่องจริง 
ของความโกรธ  หรือจริงสําหรับจะโกรธ  แลวมันก็โกรธ,  นี่ก็เขากันกับท่ีวา  สจฺจํ  ภเณ 
น  กุชฺเณยฺย,  ตองพูดจริง  และไมโกรธ.  นี่พูดจริง  แตโกรธ  แลวสวนมากมันก็ 
พูดไมจริงดวย.  แลวก็โกรธดวย. 

 
โลภะ  โทสะ  โมหะ  นี้ขึ้นลงเนื่องกัน. 

 
ตรงนี้อยากจะพูดแทรกใหเขาใจ  เรื่องความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 

คือโลภะ  โทสะ  โมหะนี้;  ถาคุณยังไมรู  ควรจะรูเสียทีวา  มันเนื่องอยูดวยกัน 
มันขึ้นดวยกัน,  มันลงดวยกัน  มันเนื่องอยูดวยกัน.อยาไปพูดโง ๆ  ตามที่คนบางคน 
พูดวา  โลภะ  ใหเกิดโทสะ,  โทสะใหเกิดโมหะ,  โมหะใหเกิดโลภะ, โลภะใหเกิดโทสะ,  
เพื่ออธิบายภาพบนชั้นบน  เรื่องงูกัดหางไก  ไกกัดหางงู  อธิบายนั้นวา  โลภะ  โทสะโมหะ 
นั้นคือโง;  ที่จริงมันไมใชอยางนั้น  มันไมอาจจะสงเสริมกันอยางนั้น  เรื่องโลภะ 
โทสะ  โมหะมันขึ้นดวยกัน  มันคนละลักษณะ  คนละอาการ. 

 
ภาพสัตว  ๓  ตัวนั้นมันเรื่อง  กิเลส - กรรม - วิบาก,  กิเลส - กรรม – วิบาก 

ถึงแมพระธิเบตจะเปนผูอธิบายเอง  ก็อยาไดไปเชื่อเลย  เขาฟงมาผิด  แลวบอกตอ ๆ  กัน 
มาผิด.  อาจารยแรกผูเขียน  เขาไมไดโงถึงอยางนั้นดอก,  ไมไดโงถึงวา  โลภะใหเกิด 
โทสะ  โทสะใหเกิดโมหะ  โมหะใหเกิดโลภะอยางรูปสัตว  ๓  ตัวนั้น.  เพราะวา  โลภะ 
โทสะ  โมหะ  ทั้ง  ๓  อยางนี้  มันมาจากตัวกู - ของกู;  ถาตัวกู - ของกู  ลด  ๓  อยาง 
นี้มันก็ลด,  ตัวกู - ของกูแรง  ๓  อยางนี้มันก็แรง.  โลภะ  ก็มาจากตัวกู – ของกู  คือ 
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เปนอาการตัวกู - ของกู  อยางหนึ่ง,  โทสะก็เปนอาการของตัวกู - ของกู  อยางหนึ่ง 
โมหะ  คือความโงนี้ก็เปนอาการตัวกู - ของกู  อยางหนึ่ง.  เห็นแกตัวมันก็โลภ  
เห็นแกตัวมันก็โกรธ  เห็นแกตัวมันก็เขาใจผิด  เพราะวาความเห็นแกตัว  มันเสีย 
หลักเสียแลว  มันจึงเขาใจสิ่งตาง ๆ  ผิด.  นี่เมื่อจิตเห็นแกตัวแลว  มองสิ่งอะไร  
ก็เขาใจผิดหมด  ฉะนั้นจึงเปนโมหะขึ้นมา. 

 
พระพุทธเจาตรัสแตเพียงวา  อยาโกรธพอแลว;  เพราะวาถาไมโกรธจริง ๆ  

มันก็หมายความวากดหัวตัวกู - ของกู  ลงไปได  ใหตัวกู - ของกู  มันลดไปเทาไร  มันยุบ 
ไปเทาไร  มันก็ไมเกิดโลภะ  หรือโทสะ  หรือโมหะ  รุนแรงอะไรได.  ฉะนั้นเราจะ 
เลือกปฏิบัติวา  ไมโกรธก็ได  แตทําใหถูก,  ไมโลภก็ไดแตทําใหถูก,  ไมโงไมหลง 
ก็ได,  ทําใหมันถูก  จงกําจัดตัวกู - ของกูนี้ลงไป,  แลวทั้งโลภะ  โทสะ  โมหะมันก็จะ 
ลดลงไปดวยเหมือนกัน. 

 
ฉะนั้นอาจจะพูดไดวา  สจฺจํ  ภเณ  น  กุชเณยฺย  ๒  คําเทานี้ก็พอ  ที่จะบรรลุ 

มรรค  ผล  และนิพพาน;  พูดจริงและไมโกรธนั่นแหละ  ถาปฏิบัติไดจริง  แสดงวา 
มันหมดตัวกู - ของกู.  แตนี่มันมีพูดไมจริงและโกรธอยูเสมอ  แลวรูอยู  คร้ังที่หนึ่ง 
ก็ยังไมละ,  ครั้งที่สองก็ไมละ,  ครั้งที่สิบก็ไมละ,  ครั้งที่ยี่สิบก็ไมละ,  หลายสิบก็ยังไมละ 
ฉะนั้นตองเรียกไอชาติหมา,  ไมละสิ่งที่แนนอนเหลือเกินแลววาจะตองละ,  ไมสมกับท่ีวา 
เราเรียกตัวเองวา  ภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  บริโภคปจจัยสี่ของผูถวายดวยศรัทธา. 

 
ตองมีสติสัมปชัญญะและหริิโอตตัปปะละสิ่งที่ตองละ. 

 
มันเปนเรื่องที่ เหลืออยูนิดเดียวเทานั้น  คือวาเราหลุดจากโซตรวนของแนว 

ปริยัติมาได,  หลุดจากโซตรวนของวิปสสนารูปแบบที่ทําใหบานั้นมาได  เรียกวา  รอด 
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ปากเหยื่อปากกามาไมนอยแลวนะ,  แลวมันก็มาติดปากเหยี่ยวปากกาชนิดนี้  คือไมยอม  
ละสิ่งที่รูอยูวาจะตองละ  แมครั้งที่หนึ่ง  แมครั้งที่สอง  แมครั้งที่สาม,  ปากก็วาจะละ  
ปากก็รับสารภาพผิด  ปากก็บอกวาจะกลับตัวใหมตรงกันขาม.  บางทีก็ไปยืนยันกับ 
เพื่อนฝูง  แสดงอาบัติก็มี,  มายืนยันกับผมเองก็มี,  แตแลวมันก็ยังไมละ. 

 
ฉะนั้นใหเห็นวา  นี้คืออุปสรรคอันเดียวนี้เทานั้น  ผานขอน้ีขอเดียวไปได 

ก็ตลอดรอดฝงได;  แตตองละสิ่งที่รูอยูวาควรจะตองละ  ซึ่งเราเหลวไหล  ไมละมา 
ตั้งหลายสิบครั้งแลว  ก็คือไมละอายและไมกลัว.  ทําอยางไรจะใหละอาย  ใหกลัว,  
ก็ตองเรียกมันวา  ไอชาติหมา.  ถาวาอยางนี้มันก็ไมไดอีกก็เลิกกัน,  มันไมมีทาง 
จะทําแลว,  ถาหิริโอตตัปปะเกิดขึ้นไมไดเพราะในขอน้ี  แลวมันก็ไมมีทางจะทํา. 

 
นี่อยาลืม  หลักใหญ ๆ  ที่วา  เผลอตกรองของตัวกู - ของกู  นั้น  ปองกัน 

ไดดวยสติสัมปชัญญะ,  แลวเผลอสติสัมปชัญญะไปบางแลว  ทําลงไปแลว  มันตอง 
แก,  ขูหรือวาปองกันตอไป  ดวยหิริโอตตัปปะ  คือละอายใหมาก  กลัวให 
มาก,  หรือถาเอามารวมเขาไดเลยก็ยิ่งดี  กลัวลวงหนา  ละอายลวงหนา.  นี่ทําเสร็จ 
แลวก็ยังไมละอายไมกลัว,  ทําไมจะละอายลวงหนา  หรือวากลัวลวงหนา  ฉะนั้นถา 
เปนชั้นผูดีที่สุด  ตองมีสติสัมปชัญญะ  กับ  หิริและโอตตัปปะ  รวมกันควบคุมตัวเอง 
อยู;เหมือนอยางวา  ไมไปทําผานุงหลุดกลางถนน.  เพราะอะไร ?  เพราะสติ- 
สัมปชัญญะอยางหนึ่ง  และเพราะหิริและโอตตัปปะ  ความละอายความกลัว  ผนวกอยูดวย 
ขูไวดวย  มันจึงไมทําผานุงหลุดกลางถนนสักคนเดียวเลย,  รอยเปอรเซ็นตเลย. 

 
แตทีอยางทําเหลวไหลนี้  ทําไมจึงเหลว  ๑๐๐  เปอรเซ็นต,  หรือวาเหลวไปแค  

๙๙เปอรเซ็นต;  คือทางจิตใจทําผานุงหลุด  ตัวกู - ของกูจึงเกิดขึ้น  เปรียบเหมือน 
ทําผานุงหลุด  แลวทําไมไมละอาย ?  ก็เพราะไมมีสติสัมปชัญญะ  และหิริโอตตัปปะ 
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มากพอ  เหมือนกับเรื่องทางวัตถุ  ที่วาจะไปทําผานุงหลุดกลางถนน  หรือวาทําอะไร ๆ  
ที่คลาย ๆ  นั้น.เพราะถือวาไมมีใครรูของใคร  ไมมีใครเห็นของใคร  ซอนตัวอยูได;  
อยางนี้มันก็ไมมีทางดอก  ไมมีทางที่จะเปลี่ยนนิสัย,  แลวก็อยาใหเลวกวาราชสีห  อยาง 
ที่กลาวไวในอรรถกถา  แมแตสัตวเชนราชสีหมันยังมีธรรมอยางนั้น  มีหลักอยางนั้น.  
นี้เราเปนมนุษย  ควรจะทําได  ทําอะไรไมสมกับภาวะที่เปนอยูอยางนี้  ก็ควรละอาย 
ขนาดนั้นเลยเรียกไอชาติหมาเลย,  แลวไมไปบิณฑบาตดวย  เหมือนราชสีหไมไปหากิน.  
แกไขสิ่งนี้ไดเสียกอน  จึงจะไปบิณฑบาต  จึงจะไปหากิน;  ฉะนั้นถาใครเอาจริง 
มันก็รอดตัวทุกคน. 

 
ควรทําตัว - เหมือนราชสีหบังคับตนเอง. 

 
เขาไมไดเขียนไวชัดวา  ราชสีหมันทํากี่ครั้ง  เขากลับไปเขียนชัดวา  มันยอม 

ตาย  ไมไปหากินแลวมันนอนอีก,  มันนอนอีก,  มันนอนอีก  จนตื่นขึ้นมา  รอยกรวด 
มันเหมือนอยางเดิม  เพราะมันหมดแรงหรืออะไรก็สุดแท  มันจึงไปหากินอยางราชสีห 
บันลือสีหนาท  ๓  ครั้ง  แลวก็ออกไปจับสัตวกินเปนอาหาร.  ภิกษุที่มีปติปราโมทย 
ในการกระทําของตัว  ที่ทําไดตามที่ควรจะทํา  ก็บันลือสีหนาท  ออกไปบิณฑบาต 
อยางราชสีหคือเดินไปอยางภาคภูมิใจตลอดเวลา  วาเราไมมีอะไรที่จะโจทยทวงตัวเองได. 

 
ผมขอย้ําอีกทีวา  เรารอดปากเหยี่ยวปากกา  ไมตกหลุมปริยัติ  ไมตกหลุม 

ปฏิบัติวิปสสนาบา,แลวก็มารูอยูแลววา  อะไรจริง  อะไรเปนอยางไร  อะไรควรทําอยางไร 
อะไรควรละอยางใด,  แลวก็มาติดอยูขอเดียวที่วา  ไมเขมแข็ง  ไมเด็ดขาด  ในการ 
ที่จะละสิ่งที่รูอยูแลววา  จะตองละและควรละ;  เชนความโกรธ  เปนการไมดี,  
เปนการยกหูชูหาง  แงใดแงหนึ่ง  อยางใดอยางหนึ่ง  ที่มีอยูประจําตัวคนหนึ่ง ๆ  ไมคอย 
จะเหมือนกัน. 
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แตนี้  กลัววา  จะไมละอายถึงขนาดวา  จะเอาอยางนี้  ไวเบงทับกัน,  
ไวอวดกันวาไมกลัวใครกูไมกลัวใคร  ดาใครก็ได.  คําพูดที่ไมนาฟงสําหรับพระ  เชน 
วา  เตะสอนมันเสียสักทีอยางนี้ไมใชพระ,  ถาพูดวาเตะสอนเสียสักที  คนนั้นไมใชพระ 
แลว,  เพราะโกรธดวย  แลวเขาใจผิดดวย,โกรธจัดดวย  แลวเขาใจผิดดวย.  เตะสอน 
ไดที่ไหน,  แลวเปนพระจะเตะสอนไดอยางไร,  มันควรจะพูดอยางอื่น.  นี้มันทั้งโกรธ 
และมีทั้งมานะทิฏฐิ  มีทั้งเปลี่ยนแปลงหลักธรรมะ  กลับเอาหัวลงเลย,  เปนผูเปลี่ยน 
หลักธรรมะ  จากหัวขึ้นเปนเทาลงเลย. 

 
นี่ก็เปนปญหาของอุบาสก  อุบาสิกา  ภิกษุ  สามเณร  คือพุทธบริษัททั้ง  ๔  

ที่มาติดตังอยูก็ตรงที่วาไมเขมแข็งพอที่จะละสิ่งที่ตองละ,  แลวไปเห็นแกของเล็ก ๆ  
นอย ๆ  อยางอื่น  ซ่ึงไมใชวัตถุประสงคของพรหมจรรย,  ลาภสักการะ  เสียงสรรเสริญ 
หรืออะไรนั้น  ไมใชความประสงคของพรหมจรรย.  นี่พูดแลวพูดอีก  แลวเขียนไวใน 
ที่หลายแหง  พระพุทธภาษิตขอน้ีเคยยกมาใหฟง เทศนก็หลายครั้ง; พรหมจรรยนี้ 
มิใชมีลาภสักการะเปนอานิสงส,  พระพุทธภาษิตก็มีอยูอยางนั้น  วาพรหมจรรยนี้ 
มิใชลาภสักการะเปนอานิสงส.  แลวทําไมยังบูชาลาภสักการะ  ทุกลมหายใจเขาออก,  
ใฝฝนแตชองทาง  ที่จะไดมาซ่ึงลาภสักการะ,  ทําสิ่งนอกรูปนอกรอยของบรรพชิต 
ก็เพื่อลาภสักการะ. 

 
การสงวนหูหางของตัวกู - ของกูเปนรสอรอยที่สุด. 

 
ผลสุดทาย  มันก็เรื่อง  สุขเวทนา  คือ  ถูกตัญหาทิฏฐิลูบคลํา  รูสึกอรอย 

เมื่อไดโกรธ,  รูสึกอรอยเมื่อไดดื้อ,  รูสึกอรอยเมื่อไดสงวนไวซ่ึงหูและหางของตน.  
เวลานั้นเปนเวลาที่อรอยที่สุด  สงวนไวซึ่งหูและหางของตนที่ยกขึ้นสูง,  เวลานั้นเปน 
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เวลาที่อรอยที่สุด,  เปนสุขเวทนาที่รายกาจที่สุด  ที่ลึกซึ้งที่สุด  ที่ครอบงําหรือยึดจิตใจ 
ของคนไวในวัฏฏสงสาร.  เวทนาทางกามารมณก็ไมแรงเทา  อาจจะไมแยแสกับผูหญิง 
ผูชาย,  ไมติในสุขเวทนาระหวางเพศเกิดจากเพศ  แตมาบาหรือหลงในสุขเวทนา 
ที่เกิดจากอรูปธรรม  คือสิ่งที่ไมมีรูป  เปนการยกหูชูหางในจิตใจ,  เปนตัวกู – ของกู 
ยึดมั่นถือมั่นอยางนั้นอยางนี้.  ถาไดสงวนไวซึ่งสิ่งนั้น  แลวก็อรอยที่สุด  ฉะนั้นจึงไม 
ยอมละ  สิ่งที่รูอยูวาตองละ  แลวบางทีก็ไดปฏิญญาสัญญากับคนใดคนหนึ่งไวดวยวา  จะละ 
แตแลวก็ไมละนี้ เพราะความอรอยของสุขเวทนา  ประเภทอรูป  คือเกียรติ  เรารวม 
เรียกเกียรติ. 

 
โลกธรรม  ๘  มีคําวา  ไดลาภ  เสื่อมลาภ,  ไดยศ  เสื่อมยศ,  นินทา  สรรเสริญ 

สุขนี้.  ความสุขที่เกิดมาแตเกียรติยศ  นี่เหนียวแนนรายกาจลึกซึ้ง;  มันผาน 
ชั้นกามาวจรภูมิ  เร่ืองเพศมาได  แลวก็มาจมปลักอยูที่นี้  เปนรสอรอยที่สุด  ที่เกิด 
มาจากการสงวนไวซ่ึงหูหางของตัวกู - ของกู  ที่ยกไวสูงอยูเสมอ. 

 
ทุกคนตองรูวา  นี้คือตนเหตุของกรรม  อันเดียวเทานั้นที่ เราทั้งหลายมัน 

ติดตังอยูที่นี่,  ความดื้อความไมยอม  ตองหาชองบิดพลิ้วใหจนได  เถียง 
ใหจนได  ดื้อใหจนได.  สารัมภะไมใชแขงดี,  สารัมภะ  คือบิดพลิ้ว,  ผมไปแปล 
อุปกิเลส  ๑๖  ขอน้ันเสียใหม.  ถัมภะกับสารัมภะ  คือหัวดื้อ  แขงดี  นี้อยาใหมัน 
อยางเดียวกัน  มันมีอยูคําวา  บิดพลิ้วอีกคํา  ซึ่งมันไมมีใน  ๑๖  อยางนั้น.  ฉะนั้นไม 
เชื่อวาคําแปลนั้นถูกตอง  อุปกิเลส  ๑๖  อยางนั้น,  ตองรวมคําวา  บิดพลิ้ว  อยูดวย 
แกตัวซึ่งหนา  บิดพลิ้วซึ่งหนามันมารวมอันนั้นดวย,  มันไมมีใน  ๑๖  อยางนั้น,  ตองใสเขา 
ไป  มันไปซ้ําอยู  ๒  อัน  คูหนึ่งเปลา ๆ  ความหมายเหมือนกันเอาอันนั้นออกมาเสียอัน 
หนึ่ง  จะเปนสารัมภะหรือถัมภะก็ได.  นี้มีสารัมภะ  คือบิดพลิ้วมีขอแกตัวเสมอ ;  
นี้คือสิ่งที่วา  อุปสรรคอยางยิ่ง  ที่มันจับกดไว  ไมใหเผยอขึ้นมาได. 
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แลวการที่บิดพลิ้วนั้น  ลองคิดดูเถอะ  บิดพลิ้วกับใคร  บิดพลิ้วกับเพื่อน 
หรือครูบาอาจารย  หรือวา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ.  คนบิดพลิ้ว  มันก็ตอง 
คิดวา  กับคนที่จะพูดดวย  กับคนท่ีมีเรื่องดวย  นี้มันเล็กเกินไป  เรื่องนี้มันเล็กเกินไป.  
บิดพลิ้วกับครูบาอาจารย  หรือวาเพื่อน  หรือวาใครที่เปนคูวิวาทดวยมันเล็กเกินไป ;  
มันบิดพลิ้วตอธรรมะ  หรือตอธรรมชาติ;  ถาที่จริงก็คือตอตัวเอง  ทุกอยางที่ทําผิด 
นั้นมันทําตัวเองทั้งนั้น  ไมใชทําตอคูวิวาท  ตรงกันขาม.  แตวามันรูสึกอรอยเหลือ 
เกินที่ไดทํากับคูวิวาท;  แตที่แมมันเปนการทํากับตัวเอง  มันมองไมเห็น,  ฉะนั้น 
จึงอรอยอยูได.  ถามันรูความจริง  ก็อาว,แหมนี่  ทํากับเราเองทั้งนั้น  มันก็ใจหาย 
วาบเลย  มันจะละไดเพราะเหตุนี้. 

 
มองดูใหดี ๆ  เถอะ  ที่ไมละ  ที่ประชดกิเลส  หรือประชดเพื่อนฝูง  บิดามารดา 

ครูบาอาจารยอะไรก็ตาม,  ที่ประชดนั้น  มันอรอยเพราะเขาใจวา  ไดประชดคูตรงกันขาม.  
แตที่จริงที่ถูกที่แท  มันคือประชดตัวเอง  ทําลายตัวเอง  มันมองไมเห็นขอน้ี  จึงจม 
อยูในนรกขุมน้ี  ขึ้นมาไมได. 

 
ที่ผมเคยบอกวา  อยากใหทํางาน  คือวาการสังคม  เปนบุคคลที่  ๒  ที่ ๓ นี้ 

ก็มีความมุงหมายอยางนี้ดวย,  คือวาเปดชองใหกิเลส  วามันจะมีหรือไมมี,  แลวมัน 
จะโกรธหรือไมโกรธ  แลวมันจะประชดประชันกันหรือไม,  อยากใหสิ่งตาง ๆ  มันเกิดขึ้น 
ในลักษณะที่พอสมควร  ที่จะเปนเครื่องวัด  เครื่องทดสอบวา  เปนพระเปนเณรกันจริง 
หรือไม.  เชนถารถมอเตอรไซดวิ่งเขามา  วาหนวกหู  บนบาอยูคนเดียว  นี้มันไมถูก 
มันเปนเครื่องวัดที่ดีวาคนนี้มันเปนอยางไร  พระเณรองคไหน  ที่โกรธรถมอเตอรไซด 
ที่วิ่งปราดผานไป  โดยไมเบาเครื่อง  หรือวาไมแยแสตอ.  นั่นแหละถือวาเปนเครื่อง 
สอบไลตัวเอง  วาเปนพระเณรกี่มากนอย. 
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แลวมันก็ดีนะ  แตวามีเหตุจําเปนที่ตองปดเสียบาง  เพราะเหตุอยางอื่น,  
ไมใชเพราะวากลัวมันหรือวาเพราะรําคาญเพียงอยางเดียว,  มันมีความเสียหายอยางอื่น.  
แตบางคราวก็จะตองเปด  ใหมันเขามาสอบไลพระเณร  วาใครโกรธบาง ?  วาใครหงุดหงิด 
บา ?  วาใครเดือดขึ้นมาในใจ  มีตัวกู - ของกูที่เดือดที่โกรธขึ้นมาบาง  เปนคราว ๆ.  
เดี๋ยวนี้มันมีทางเสียหายอยางอื่นดวย  ที่ตองปดนี้;  ถาเพียงแตหนวกหูอยางเดียวนี้ 
อยากจะเอาไวเปนเครื่องสอบไล.  เมื่อคุณหนีไปอยูบนภูเขานานพอแลว  ก็ลงมาสอบไล 
ดูวา,  อยูกุฏิที่รถมันวิ่งผานเสมอ  มันเปนอยางไร,  มันปกติหรือยัง. 

 
หดหูลดหางลงเสยี  จิตจะไดไปสูง. 

 
คนที่มีมุงนะ  เก็บมุงเสียบางซิ  บางคืนเก็บมุงเสียบาง  ที่เคยนอนมุง,  

อันนี้ก็ถูกละจะไดนอนสบายหรือกันมาเลเรีย.  แตวาบางคืน  ควรจะเก็บมุงเสียบาง,  
แลวพูดจากันดูกับยุงบาง  มันยังขาดความรูขอน้ีอยู. 

 
เดี๋ยวนี้เราก็มีหลายอยาง  ที่วามันเปนไปในทางชวยใหดีขึ้น,  แตบางอยาง 

ก็ยังไมไดใช  เพราะวาไปปดไปกั้นเสียเอง.  การเปนอยูอยางต่ําที่สุด  และก็มุง 
พยายามอยางสูงที่สุด  นั่นแหละดี  แตไมใชสูงอยางยกหู  ชูหาง,  ขอใหฟงไวบาง,  
ไมใชสูงอยางยกหูชูหางสูง.  เอาหางหูลงต่ํา  มันจึงจะเรียกเปนอยูอยางต่ํา  plain  living 
แลว  high  thinking  มันคิดไปในทางที่มันวาง  วางจากตัวกู - ของกู.  plain  living  
high  thinking  นี้  เขียนไวที่กระดานดําแผนนั้นที่โรงฉัน  ใครลบไปเสียแลว,  นั่นแหละ 
เปนคําเตือนใหทุกคนอยูอยางนั้น  อยูในลักษณะอยางนั้น  plain  living,  คอยหดหูลด 
หางลงเสีย  แลวจิตใจจะไดไปสูง  เมื่อมันไปยกหูชูหางแลว  high  thinking  มันมีไมได 
เพราะมันไมยอมเปนอยูอยางต่ํา. 
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นี่อาจสรุปความไดวา  เทาที่พูดมาแลวทั้งหมดนี้  ก็เพื่อสรุปใหเห็นวา 
อุปสรรคมันติดอยูที่ตรงนี้สิ่งอื่นดูจะดี  ดีตั้งหลาย ๆ  ดาน  หรือรอบดาน  แตวามาติดตัน 
อุปสรรคที่วา  ไมเขมแข็งพอ  ที่จะละสิ่งที่จะตองละ  ที่รูอยูวา  เราผัดเพี้ยนมาหลาย 
สิบครั้งแลว,  รูอยูแกใจหลายสิบครั้งแลว  แลวก็มีเสียใจอยูบอย ๆ ก็ยังนอยไป  ไมถึงกับละ. 

 
ฉะนั้นเพื่อใหมันมีประโยชน  อยาใหมันเสียเปลา  ที่ไดพูดกันมาเสมอ ๆ  

หรือวาไดอุทิศชีวิตจิตใจเพื่อธรรมะ  เพ่ือพระพุทธเจาที่แทจริง  นี้มันมาติดอยูที่นี่  
ก็เรียกวาอะไรดีละ ?  จะเรียกวาขาดทุนก็ยังนอยไป  เรียกวาขาดทุนนี้ก็ยังนอยไป,  มันจะ 
ลมละลาย,  ระวังลมละลาย  ไมเพียงแตขาดทุนเลนสนุก ๆมันจะลมละลาย  จนหมดเลย,  
จึงเห็นวา  อุปสรรคขอเดียวขอน้ีที่สําคัญที่สุด  ที่ยังเหลืออยูนี้  จะตองฟนฝาใหมันหลุดรอด 
ไปใหได. 

 
ใหมองใหกวางออกไปเถอะถึงเรื่องอื่น ๆ  เรื่องของชาวบาน  เร่ืองที่บาน 

เร่ืองศีลธรรมทั่วไปเรื่องรบราฆาฟนกันทั้งโลกทั้งหมดมันรวมอยูที่  ไมละสิ่งที่ควร 
จะละ,  ไมเคยคิดจะละดวยซํ้าไป,  แมเคยคิดวาจะละ  แตถามันออนแอขนาดนี้  มัน 
ละไมได  มันตองจริงขนาดอยางที่วา. 

 
เดี๋ยวนี้กําลังติดสุขเวทนา  ที่เกิดจากการยกหูชูหางทั้งนั้นเลย  ตัวกู – 

ของกูที่ยกหูชูหาง  ใหรสอรอยนี้  มันจึงตกลงอะไรกันไมได,  ปรับความเขาใจอะไรกัน 
ไมได,  นับตั้งแตสวนบุคคลออกไปถึง  สวนหมูคณะเล็ก  หรือกระทั่งที่รบราฆาฟนกันอยู 
ในโลกเวลานี้  มันก็สงวนไวซึ่งสุขเวทนาแหงการยกหูชูหางทั้งนั้น,  ถึงที่เรียกวา  สันติ 
ภาพอันมีเกียรติ,  มันก็เกียรติอยางนี้เหมือนกัน,  ไมใชเกียรติของพระเจาไมใชเกียรติ 
ของธรรมะ  เกียรติอยางยกหูชูหาง;  ตางฝายตางตองการสันติภาพอยางมีเกียรติ 
จึงยอมกันไมได. 
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สงวนตัวกู - ของกูไว  จึงไมละโลภ  โกรธ  หลง. 
 
นั่นแหละดูเถอะ  ปญหาทั้งหมดมันขึ้นอยูกับทิฏฐิสิ่งนี้สิ่งเดียว,  สิ่งนี้สิ่ง 

เดียวเปนตนเหตุของปญหาทั้งหมด.  สวนบุคคลก็ตาม  หมูคณะก็ตาม,  หรือท้ังโลก 
ก็ตาม,  หรือวาถาตอไปมันอาจจะมีโลกอื่นขึ้นมาอีกที่จะไปหามาได  คนพบมาได,  ปญหา 
ระหวางโลกมันก็เกิดมาอีก,  เกี่ยวกับขอน้ีอีก.  ฉะนั้นชนะขอน้ี  ชนะสิ่งนี้  ก็คือ  ชนะ 
ทั้งหมด  ชนะตัวกู - ของกู  ที่ทําใหโลภ  ที่ทําใหโกรธ  ที่ทําใหโง. 

 
มันพอ ๆ  กัน  อาการทั้ง  ๓  ของตัวกู - ของกู,  ความโลภ  ความโกรธ  ความ 

หลง  มันพอ ๆ  กันเพราะมันโลภจัด  โกรธจัด  โงจัด.  คนโกรธนอย  ก็โลภนอย 
โงนอย  มันลงมาดวยกัน  มันขึ้นไปดวยกัน,มันแปลกกันอยูแตวา  อันไหนมันเปนสิ่ง 
ที่เลนงานเอาบอย ๆ  สําหรับคนคนหนึ่ง,  อันไหนมันเลนงานบอย ๆมันก็อาจจะตางกัน 
ได.  บางคนเปนความโลภ,  บางคนเปนความโกรธ,  แตแลวมันก็ไมแปลกตางอะไรกัน 
เพราะวา  รกรากมันขึ้นมาจากความอรอยในการสงวนไวซ่ึงตัวกู - ของกู,  จึงมีความ 
โลภ  ความโกรธ  ความหลง. 

 
เดี๋ยวนี้ก็คิดดู  มันก็ลวงมาแลว  อายุมันก็ตั้งหลายสิบปแลวก็มีมาก  อายุ 

ยังไมถึง  ๖๐  ปก็มีมากแตปญหาอยางเดียวกัน,  บางคนจะตายอยูรอมรอแลว  ก็ยังไม 
เคยสรางซาในขอนี้  ในเรื่องความโลภความโกรธ  ความหลง.  นี้มาอยูวัด 
ก็เพื่อตองการความรวดเร็วในขอน้ี  ในการทําลายสิ่งนี้,  สังเกตใหดี ๆ  เกิดเมื่อไร 
เกิดอยางไร  ก็จัดการกับมันเสีย,  แลงตองเปดโอกาสใหไดมีการทดสอบหรือสอบ 
ไลกันบาง.  ไปนั่งหลับตาอยูคนเดียว  แลววาไมเกิด ๆ  อยางนี้ก็ไมถูก,  ไมจริงดวย.  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เมื่อมีบุคคลที่  ๒  ที่  ๓  เขามา  ติดตอกับเพื่อนฝูงก็ตาม,  ติดตอกับ 
รานกาแฟก็ตาม  ติดตอกับรถ๓  ลอ  ก็ตาม,  ติดตอกับใครก็ตาม,  มันมีอะไรที่เปนตัวกู  
- ของกูเกิดขึ้น  ใหกวางออกไป  กระทั่งคนนอกออกไป  นอกออกไป. 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๑๙๘

คุณอยูกับเพื่อนในวัดนี้  ตัวกู - ของกูก็ไปรูปหนึ่ง,  ออกไปนอกวัด  ราน 
ขายของไปอีกรูป,  ไปบิณฑบาตตามบานประชาชน  ก็ไปอีกรูปหนึ่ง,  ไปที่ตลาด 
ก็ไปอีกรูปหนึ่ง.  ฉะนั้นเวลาเหลานี้แหละ  เปนเวลาที่มีคาที่สุด  ไมใชเวลาที่ไปนั่ง 
หลับตาอยูคนเดียวเงียบ ๆ  เสียเรื่อยไป,  มันอาจจะทําใหรูอะไรเปนอะไรก็ได.  ถาทํา 
ไปตามแบบรูปหนักเขา  เปนบาเลย  ตองไปโรงพยาบาลแน;  เพราะวาไปตามรูปแบบ 
ดวยเจตนาที่ไมบริสุทธิ์  หวังความดีวิเศษ,  หวังฤทธิ์หวังปาฏิหาริย  หวังอะไรไปรูปน้ัน. 

 
ฉะนั้นใหทําอยางคนธรรมดาสามัญ  ที่อยูกันอยางไร  สังคมกันอยางไร 

เปนประจําวัน  แลวมีอะไรเกิดขึ้น;  ตัวกู - ของกู  พนฟองขึ้นมา  รูปโลภะ  หรือ 
รูปโทสะ  หรือรูปโมหะ,  แลวบทเรียนที่งายที่สุด  ที่ดีที่สุด  ก็คือ  ไมโกรธ  ไมนอยใจ 
ไมขัดใจ  ไมหงุดหงิด.  นี่เปนเครื่องทดสอบที่ดีที่งาย  ไมใชมุงหมายวาโกรธเดือด 
พลาน,  กลาวคําหยาบ  หรืออะไรทํานองนั้น  ที่มันกรุนอยูเรื่อยตลอดเวลา  และความ  
แคนใจนอยใจ  หงุดหงิด  มันรวมอยูในขอน้ี. 

 
หู - หางไมยอมลด  นี่เปนสลีัพพัตตปรามาสอยางราย. 

 
นี้ถาสมมติวา  คําพูดวันนี้เปนเรื่อง  หรือเปนสูตร  หรืออะไรก็ตาม,  สูตร 

นี้ตองใหชื่อวา  สูตรไอชาติหมา,  ชื่อสูตรวาอยางนี้.  หัวขอมันวาอยางนี้  ก็ขอใหกลัว 
กันใหมาก,  แลวใหลดลงไป  ลดลงไป,คือใหซึ้งเหมือนกับราชสีหตัวนั้น.  พูดเรื่องหนึ่ง 
วันหนึ่ง ๆ  หัวขออยางหนึ่ง  หัวขอเรื่องอยางหนึ่ง ๆ  ขอวันนี้  คือวา  ไมมองเห็นความ 
จริงไมยอมละ,  ไมยอมละสิ่งที่รูอยูวาจะตองละ,  ขนาดนี้ก็ตองดาตัวเองวาอยางนั้น.  
และที่ไมยอมละนั่นไมใชเพราะวามีเหตุจําเปนอะไร  มีมานะทิฏฐิ  สงวนเอาไว  แตเปน 
ความเคยชิน  จนเปน  สีลัพพัตตปรามาส  ชอบที่จะทําอยางนั้น  ชอบที่จะสงวนไวอยาง 
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นั้น  ชอบที่จะพูดอยางนั้น  ชอบที่จะทําอยางนั้น,  สงวนเอาไว  เพราะความเคยชิน 
จนเปนความเคยชิน.นี่ก็เรียกวา  สีลัพพัตตปรามาสอยางราย  ที่เรายังมีอยู  เคยชิน 
ในทางสงวนไวซ่ีงหูหาง  ที่ยกขึ้นไวสูงไมยอมลด. 

 
คําวาสีลัพพัตตปรามาสนี้  เปนคําที่เปนปญหายุงยากที่สุดในวงการศึกษา ;  

ฉะนั้นจงจําไววา  ความเคยชินในสิ่งที่ทํามาอยางโงเขลางมงาย.  คําวา  สีลัพพัตต- 
ปรามาส  มันแปลวา  ลูบคลําดวยศีลและพรต  หรือลูบคลําซึ่งศีลและพรตก็ได,  ถาลูบ 
คลําซ่ึงศีลและพรต  ก็หมายความวา  มันไปแกตัว  บิดพลิ้วแกตัว  ก็ไดทําสิ่งที่กิเลส 
อยากจะทํา;  หมายความอยางนั้น  อางความเคยชิน  อางการที่เคยทํามาแตปางกอน.  
ถาจะแปลวาลูบคลําดวยศีลวัตร  ก็หมายความอยางเดียวกัน  คลาย ๆ  กัน  คือวาเอาศีล- 
วัตรมาอางอิง  ใหเปนศีลวัตรขึ้นมา,  เพราะทําอยางกิเลสนี่  มาเปลี่ยนชื่อใหเปนศีลวัตร 
ขึ้นมา  เพราะมีเหตุผลท่ีจะอางอยางนั้น. 

 
ในบาลีไมมีคําอธิบายคําคํานี้  ในอรรถกถามีอธิบายวาเปนการปฏิบัติ 

ผิด ๆ  อยางลัทธิอื่น  นอกพุทธศาสนา.  ผมขอใชคําหยาบวา  นี้เปนความบกพรอง 
ของพวกอรรถกถาจารย  ซึ่งมองแตในแงนั้นเชนวาเรานี้ก็มี  สีลัพพัตตปรามาสกัน 
เพราะเราไมประพฤติอยางนั้นเลย.  แตพอมาถามเขาจริง  อาว,ก็ยังมีสีลัพพัตตปรา- 
มาสอยู  บอกมาซิวาอยางไหนละ  เพราะวาอยางลัทธิอื่น ๆ  นอกพุทธศาสนา  ก็ไมไดทํา 
แลว,  ประพฤติอยางวัว  ประพฤติอยางสุนัข  ประพฤติอะไรก็ไมไดทําแลว,  แลวเรายัง 
มีอยูนะ  คืออยางไหนละ.  นี่ก็คืออยางที่เราไมรูจักมัน  วาเปนความโง  ความงมงาย 
ที่ประพฤติมาจนชิน  นี้มันไมใชสิ่งถูกตอง. 

 
  ฉะนั้นการประพฤติ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  นี้  แตประพฤติชนิดที่งมงาย 

เปนสีลัพพัตตปรามาส.ประพฤติศีล  สมาธิ  ปญญา  ตามหลักพุทธศาสนา  แตประพฤติ 
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อยางงมงาย  อยางไมรูจักความมุงหมาย  อยางที่ยิ่งประพฤติก็ยิ่งมืดมนท  ยิ่งกลายเปนเมฆ 
หมอกหนาขึ้นเสียอีก  เพราะความยึดมั่นในคําวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา.  นี่รักษาศีลแลว 
ไมมีศีล  ก็เพราะเหตุนี้,  เพราะมันกลายเปน  สีลัพพัตตปรามาสไปหมด,  รับศีล 
เทาไร  รักษาศีลเทไร  สมาทานศีลมากี่ป ๆ  ก็ไมเคยมีศีลเปนที่พอใจได  ก็เพราะขอนี้. 

 
นี่เราก็ไดเสียสละมากแลว  เหนื่อยมาก็มากแลว  เสียสละมาก็มากแลว 

ยอมทนลําบากมาก็มากแลว  แลวทําไมจึงไมประสบกับความสําเร็จ  ก็เพราะมันไม 
จริง  และไมเขมแข็งพอในสวนที่วานี้แลวก็ไมรูจักดาตัวเอง  วาไอชาติหมาเลย,  มัน 
เปนชาติเทวดา  ชาติอะไรที่สูงกวาคนอยูเรื่อย. 

 
นี้เปนคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัวกู - ของกู  วามันมีรสชาติ,  มันดึงดูดใจ 

เหลือประมาณยิ่งกวาสิ่งใดที่ทําใหคนสงวนไวซึ่งรสชาติอันนี้  แลวไมยอมเปลี่ยนแปลง 
แกไขสิ่งใด  เพื่อตรงกันขาม. 

 
พอกันที  นีอ่ีก  ๑๐  นาทีจะทุม,  กลางวันมันมาก. 

_____________ 
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   -   ๙   -  
วันจันทร  ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๑๑ 
แรม  ๑๔  คํ่า  เดือน  ๗ 

 
 

สรางนรกในอากาศ. 
 
วันนี้  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๑๑  วันธรรมปาฏิโมกขเรื่อง  ตัวกู - ของกู,  สราง 

นรกในอากาศ;  เขาพูดกันแตเรื่องสรางวิมานในอากาศ  เพราะมันเปนเรื่องที่เห็นงาย 
เรื่องสรางนรกในอากาศนี้ไมคอยเห็นกัน  และไมคอยจะพูดถึง  หรือไมพูดเลยก็ได. 

 
ตองนึกไปถึงขอสําคัญที่เปนหลักสําคัญวา  โลภะ  โทสะ  โมหะ  นั้น  มา 

จากความรูสึกที่เปน  ตัวกู - ของกู,  คือวา  เราเอาตัวกู - ของกูนี้เปนตนตอที่สุด  แลว 
คลอดออกมาเปนโลภะบาง  โทสะบาง  โมหะบาง.  แตวาที่อื่นเขาอาจจะไมพูดกัน 
อยางนี้,  หรือจะไมยอมพูดยอมเชื่ออยางนี้  ซึ่งเขามักจะให  ตัวกู - ของกูนี้เปนเพียง 
โมหะชนิดหนึ่งเทานั้น.  สวนเรานี้พูดวา  ตัวกู - ของกู  ความรูสึกที่เปนตัวกู - ของ 
กูนั้นเปนตนตอที่รวม  ที่ทําใหเกิดโลภะดวย  โทสะดวย  โมหะดวย  ทั้ง  ๓  อยาง.  
ขอนี้ไดพูดมาหลายหนแลวตองจําไวและตองเอามาระลึกบอย ๆ ;  เพราะวาความรูสึก 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐๑ 
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ของตัวเองนั้น  อาจจะไปในทํานองวา  ตัวกู - ของกู  เปนโมหะชนิดหนึ่งเทานั้น  ผมอยาก 
ใหยืนยันวา  ตัวกู - ของกู  เปนที่มาของทั้ง  ๓  อยางเลย  ทั้งโลภะ  โทสะ  โมหะ  
ดวย. 

 
วิมานและนรกสรางไดในอากาศ. 

 
เมื่อพูดถึงวา  สรางวิมานในอากาศ  โดยมากนั้นเปนเรื่องโลภะ  เมื่อ 

พูดถึงวา  สรางวิมานในอากาศ  มักจะเปนเรื่องโลภะหรือราคะ;  แตวาที่จริงไมใช 
อยางนั้น  เปนเรื่องชั้นโมหะก็ได.  สรางวิมานในอากาศนี้  เราหมายถึงแตเพียงวา 
มันคิดออกไดเรื่อยไป  ไมมีที่สิ้นสุด,  บางทีก็เปนเรื่อง  ทางความอยากได  โลภะ 
ราคะนี้,  แลวบางทีมันก็เปนเรื่องโทสะก็ได  ความโกรธ  ความเกลียด  ความอิจฉา 
ริษยานี้  มันไหลเรื่อยไปไดโดยไมมีสิ้นสุด,  แลวบางทีก็เปนโมหะก็ได  ฟุงซาน 
นอนไมหลับเลย. 

 
นี่คําวา  สรางวิมานในอากาศนี่   มันกวาง  คือวาคิดไดเรื่อยไป  คิดไดเรื่อย 

ไป  ไมตองมีเหตุผลเมื่อความคิดมันออกไปไดแปลกประหลาด  กวางขวางไป  มันก็ 
พอใจแลว,  คือถามันเปนไปในลักษณะที่สนุกดี,  เอร็ดอรอยดี  สนุกดี,  ไปตาม 
ความหวัง  ความฝน  มันก็เปนเรื่องวิมานในอากาศ. 

 
แตอยาลืมวา  ฝายที่ตรงกันขามหรือกลับกันอยู  มันก็มีเหมือนกัน  ทรมานใจ 

ความคิดหรือเรื่องราวที่เอามาคิด  ลวนแตเปนไปเพื่อทรมานใจ;  อยางนี้ก็ควรจะเรียก 
วา  สรางนรกในอากาศ  ตรงกันขามกับสรางสวรรคในอากาศ.  นี่สรางนรกในอากาศ 
แลวก็มีมากพอ ๆ  กัน  แตวาคนไมมอง  ในลักษณะเดียวกัน,  หรือวาในความรูสึกอยาง 
เดียวกันกับท่ีวา  สรางวิมานในอากาศ  เพราะมันไมสนุก  มันไมสนุกที่จะมอง  ที่จะไป  
รูสึกกับมัน,  มันเปนความทุกข  ไมสนุก  เพราะมันไมสนุก  ไมปลอยไปอยางสนุก. 
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ฉะนั้นเราควรจะรูจักกันดี  ทั้งฝายสรางวิมานในอากาศ  และสรางนรกใน 
อากาศ;  สวรรคก็หมายถึงสนุกสนาน  เพลิดเพลินไปเลย,  สวนนรกคือเผาไหม  รอน 
ระอุเลย.  แลวมันไมนาเชื่อท่ีวา  คนจะไปสรางมันได  อยาคิดสรางวิมานในอากาศ;  
เมื่อสรางวิมานในอากาศดวยโลภะก็ดี  ดวยโมหะก็ดีนั้น  ก็พอจะเขาใจกันอยูแลว. 

 
ตนเหตุแหงการสรางนรกในอากาศ. 

 
ทีนี้อยากจะพูดถึงสรางนรกในอากาศ  เพราะโทสะนั้น,  เพราะกิเลส 

ประเภทโทสะ  หรือโกธะ.แตขอน้ีอยาไดหมายความวาผลยอดเด็ดขาดลงไปวา  นรก 
ในอากาศก็ตองสรางดวยโทสะ,  เพราะวาโทสะนั้นอาจจะมีมูลมาจากโลภะ  หรือโมหะอยาง 
อื่นก็ได.  เดี๋ยวนี้เราเอาที่มันมีลักษณะชัดเจนแลวเปนลักษณะของโทสะ. 

 
ในบาลีมีกลาวถึงมาก  ซึ่งสะดุดตา  สะดุดใจมานานแลว  แตคนเขาไมคอย 

สนใจกัน  เปนกิเลสประเภทที่อรรถกถาเรียกวา  นิพพิเสวนะ,  ในบาลีที่เปนพุทธภาษิต 
โดยตรง,  มีพูดถึงวา  เมื่อเขาพูดหรือเขาวา  แตเล็กนอย  ก็เอาไปคิดไดมาก,  นี่บาลีมี 
สั้น ๆ  แคนี้;  เมื่อเขาวาแตเล็กนอย  เขาพูดเอาแตเล็กนอย  ก็เอาไปคิดไดมาก  และ 
ไมมีที่สิ้นสุด,  เปนกิเลสประเภทนิพพิเสวนะ  หรือวาอุปกิเลสที่ใชเปนเครื่องวัดบุคคล.  
กิเลสท่ีมีลักษณะเฉพาะอยางนี้  เขากลาวไวในฐานะเปนเครื่องวัดลักษณะของบุคคล  หรือ 
วัดตัวเองก็แลวกัน. 

 
แลวยังมีวา  เมื่อเขายังไมไดพูดเลย  ไมไดวาเลย  ก็มาคิดไดเปนการลวง 

หนาวา  เขาจะวาอยางนั้น,  เขาจะวาอยางนั้น.  เขาจะวาอยางนั้นนะ  มันหมายความวา 
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วาราย  เพราะมันเปนเรื่องของโทสะ,  หรือมีโทสะเปนรากฐานแลว  มันจะเลื่อนลอย 
ไปเอง  วาเขาจะวาอยางนั้น  แลวกูจะวาอยางนี้  แลวจะตอตานอยางนี้. 

 
มันสองทีอยูนะ  สองขยักอยู  เมื่อเขาวาเอาแตนอย  ก็นําไปคิดไดมาก  อันนี้ 

ทีกอน,  และเมื่อเขาไมไดวาเลย  ก็คิดวาเขาจะวาได.  เรื่องมันตั้งตนขึ้นมาจากที่  เขา 
วาเอาแตนอยกอน  แลวก็มารูสึกไดมาก,  มาขยายความออกไปมาก,  เพ่ือจะมีความเพง 
โทษของฝายโนนใหมาก  คือเพื่อที่จะโกรธใหมาก.  นี่การสรางนรกในอากาศ 
ไปในระยะแรกกอน. 

 
ทีนี้กระแสนี้ไมหยุด  มันก็เลื่อนเลยไปถึงวา  มันวาอยางนั้น  มันวาอยางนี้ 

มันวาอยางโนน  เหมือนกับความฝน  ฝนตื่น ๆ  นี้  ซึ่งไปในทางที่จะใหฝายโนนเปน 
ฝายผิด  ฝายเลวทั้งนั้น,  ตัวเองเปนฝายดีทั้งนั้น;  แลวตัวเองก็จะมีเหตุผลอยาง 
นั้นเหตุผลอยางนี้  สําหรับตอตาน.  บางทีก็จํานนตอเหตุผล  ก็นอยใจ  ก็ขัดใจ 
จนน้ําตาไหล,  ถามีเหตุผลที่จะวาเขา  ดวยการสรางนรกในอากาศนี้  เรียกเอาไดวาสนุกดี 
อีกแบบหนึ่ง. 

 
นี่ลักษณะยอ ๆ  ของคําวา  สรางนรกในอากาศ;  ผูที่มีนิสัยปฏิฆะ  เปน 

เจาเรือน  อึดอัด  ขัดแคน  นอยอก  นอยใจ  ใจนอย  เปนเจาเรือน  จะสังเกตไดงาย.  
แลวถาความรูสึกออนไหวมากไป;  เชนผูหญิงอยางนี้  ก็จะมีไดมาก  มีไดมากกวา 
ผูชาย,  แตผูชายบางคนก็ไมใชเลน;  แลวมีอีกสวนหนึ่งมันแสดงออกมาเปนอะไร 
แปลก ๆ  เปนมายาสาไถย  เปนความบิดพลิ้ว  เปนอะไรไปตามเรื่องตามราวของมัน.  
ที่จะรักษาเหตุผลในการฝนของตัว.  เหตุผลในการสรางนรกในอากาศใหตัวนี้. 

 
ความรูสึกในขณะนั้น  มันไมไดเปนนรกเต็ม  ๑๐๐  เปอรเซ็นต  คือไม 

ไดเผามาก  ๑๐๐  เปอรเซ็นต,  มันเผาพอสบาย ๆ  อยูมากเหมือนกัน.  เมื่อไดคิดไปใน 
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ทางมุงราย  แลวก็มีเหตุผลเขาขางตัวเองอยู,  ความรูสึกก็จะรูสึกวา  ตัวเองเปนฝายถูก 
เรื่อย  มันก็สบายตอนนี้.  แตทีนี้มันไมควรจะเรียกวา  สรางวิมานหรือสรางสวรรคใน 
อากาศดอก  เพราะมันเผาอยางมากที่สุดมันก็เหมือนกับคัน  แลวเกา,  ไอหมาสมภารนี้ 
บางเวลามันเกา  เกาอยางมุทะลุเลย  แลวมันก็สบายเพราะเกา,  ถาเกาอยางมุทะลุอยางไม 
กลัวหนังถลอก,  อยางนี้เราเรียกวาทั้งเจ็บท้ังคันตามภาษาที่เขาเรียกกัน,  มันมีความ 
สบาย  คือทั้งเจ็บทั้งคัน  ทั้งรอน  ทั้งอรอย  อะไรตามเรื่อง. 

 
บางทีเราชอบกินของเผ็ดของรอน  ของรอน ๆ  น้ําตาไหล  อะไรก็ทําไปได;  

เพราะวาความเผ็ดรอนมันเปนรสชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน;  เพราะฉะนั้นคนจึงสราง 
นรกในอากาศได  โดยไมรูสึกตัวหรือโดยไมกลัว  เพราะมันเพลิน  เชนเดียวกับสราง 
วิมานในอากาศ.  คนหนุมคนสาวก็เปนไปมากในทางสรางวิมานในอากาศ;  แต 
แลวในขณะในโอกาสหนึ่ง  มันก็สรางนรกในอากาศโดยไมรูสึก,  บางทีมันเห็นเปน 
ของดีมาก  สนุกมาก  อรอยไปอีกแบบหนึ่ง  ก็สมัครสรางมันเรื่อยไป  จนกระทั่งไดกิน 
ยาตาย  ไดฆาตัวตาย  ไดอะไรตาย. 

 
เรื่องสรางวิมานในอากาศนี้  มันก็เปนเรื่องแยอยูแลว  คือเปนเรื่องที่ 

นาหัว  หรือวานาตําหนิติเตียน  เปนความบาหลังชนิดหนึ่งแลว;  ไมมีใครถือวา 
เปนของดี  นอกจากจะฝนเรื่องสนุก ๆ  เปนพัก ๆโดยไมมีอะไรจะทํา  แตเร่ืองสรางนรก 
ในอากาศนี้  มันยังรายกวานั้นมาก;  ถาพูดถึงนาติเตียน  มันก็ควรจะนาติเตียนกวา 
แตมันลึกซึ้งลึกลับกวา. 

 
อยากจะขอใหพิสูจน  ศึกษาพิสูจนดู  วาเรามี,  กําลังมี  หรือมีอยูบอย ๆ  

หรือไม  ในเรื่องสรางนรกในอากาศ;  บทเรียนมันมีเทานั้น  มันตองเปนเรื่องที่  
เฉียบขาด  ตรงไปตรงมา  มันจึงจะพบ  มันจึงจะรู,  คือไดปลอยใหความรูสึกประเภทปฏิฆะ 
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ปฏิฆานุสัยอะไรก็ตามนี้  มันไหลเรื่อยเฉื่อยไป  เหมือนกับสายน้ําไหล  ไมมีเหตุผล,  ตัว 
เปนฝายถูกเสมอ;  เพราะวาเรื่องนี้มันจะตองทําลายอีกฝายหนึ่ง  ประทุษรายอีก 
ฝายหนึ่งดวยการคิด  หรือดวยอะไรก็สุดแท.  จะทําไดหรือไมไดหรืออะไรก็ตาม  มัน 
หามใจไมได;  เพราะวาใจมันคิดได  คิดฆาก็ได  ในเมื่อมือมันไปไมได  แตวาใจมัน 
คิดได.  ฉะนั้นมันตองเปนไปไดอยางงายดาย  ไหลเชี่ยวเปนเกลียวไป  คืออยางนั้น. 

 
นี่มีบาลีคือเขาวาเอาแตเพียงเล็กนอย  มันไปรูสึกไดมาก.  นี่เริ่มขึ้น 

มาดวยการที่  เปนคนเจาอารมณ,  เจาความคิด  เปนคนสรางวิมานในอากาศเกงอยูแลว 
ในทางราคะ  โลภะ  หรือโมหะอยางอื่น,นี่สรางวิมานในอากาศเกงอยูแลว,  ตลอดถึง 
การที่จะมีโทสะหรือปฏิฆะ  มันก็เกงอีกเหมือนกัน. 

 
ทั้งโพธิและกิเลส  เปนปญญาดวยกนั. 

 
มองดูในลักษณะหนึ่งมันเปนปญญา  เพราะสามารถคิดไดละเอียดลออ,  

และคิดไดลึกหรือกวางเกินธรรมดาเหมือนกัน.  พวกนักศึกษาบางคน  ที่อินเดียก็มี 
ไมใชเฉพาะที่จีน  หรือญี่ปุนฝายเซ็นฝายเซ็นก็มี  ที่เขาพูดไวอยางที่โดยมากฟงไม 
ถูก  คือวาพูดวา  กิเลสก็คือโพธิ  หรือโพธิก็คือกิเลส.  นี่เปนเรื่องที่จะตองจดจําไวคิดดู.  
เมื่อเขาพูดวากิเลสก็คือโพธิ,  โพธิหมายถึงปญญาที่จะตรัสรู,  ปญญาที่จะใชในการ 
ตรัสรู;  แลวกิเลสก็คือกิเลสนี่แหละ  ก็คือโพธิ,  โพธิก็คือกิเลส  กิเลสก็คือโพธิ. 

 
คราวนี้ก็เขาใจไดงาย  จากตัวอยางที่วา  สรางวิมานในอากาศ  สรางนรกใน 

อากาศ  เหมือนที่พูดแลว,  ตองไปพิจารณาดูใหดี  ลักษณะของการคิดอยางสรางวิมาน 
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ในอากาศ  หรือสรางนรกในอากาศนั้น  เปนปญญาเหมือนกัน,  มันทําไดแตมนุษย 
ที่มีปญญา  มีสติปญญา;สุนัขหรือสัตวเดรัจฉานทําไมเปน  เหมือนกับอยางอื่น ๆ  ที่วา 
สัตวเดรัจฉานทําไมเปน  มันมีอีกมาก.ฉะนั้นสติปญญานี่ยิ ่งมีมากเทาใด  คนเรา 
ก็ยิ่งสรางวิมานในอากาศไดเทานั้น;  ถาสรางวิมานในอากาศไดเกงเทาใด  มัน 
ก็สรางนรกในอากาศไดเกงเทานั้น.  นี้เราจะเรียกสรางนรกในอากาศวากิเลส,  สราง 
วิมานในอากาศวากิเลส  มันก็คือปญญาชนิดเดียวกับโพธิ  ที่จะไปทําการตรัสรู  บรรลุมรรค 
ผล  มันเปนปญญาดวยกัน  แตมันเดินคนละทางกัน. 

 
ตัวอยางทางวัตถุสิ่งของ  เชนวา  มีดนี้  ใชฆาคนก็ได,  ใชตัดไมก็ได ;  

ฉะน้ันมันไมอาจจะกลาวไดวา  มันเปนอาวุธ  หรือวาเปนเครื่องมือ  ทั้งที่มีดตัดไม 
ก็คือมีดเลมน้ัน  มีดเลมเดียวกันที่มันฆาคน  มีดเลมน้ันก็เรียกไดวาเปนอาวุธก็ได,  เปน 
เครื่องมือก็ได.  มีดเลมน้ีก็คือมีดอันเดียวกัน,  ฉะนั้น  ก็มีทางที่จะกลาวอยางตรรก 
logic  วาอาวุธกับเครื่องมือก็คือสิ่งเดียวกัน;  อาวุธสําหรับฆาคนกับเครื่องมือทํา 
ประโยชน  มันก็สิ่งเดียวกัน,  ในทางวัตถุมันก็มีอะไรที่แสดงใหเห็นไดอยางนี้. 

 
ทางจิตใจก็คือปญญา  อยางที่เรียก  intellect  intellect  เชนนี้  ปญญาแบบนี้ 

ซึ่งอาจจะเปนไปในทางโพธิก็ได,  เปนไปในทางกิเลสก็ได;  มี  intellect  มาก 
มันก็สรางโพธิไดมากหรือเร็ว,แลวก็สรางวิมานหรือสรางนรกในอากาศไดมากหรือเร็ว 
เพราะมันคลองแคลวในการคิด;  หมายความวาอวัยวะเพื่อการคิดของบุคคลนั้น  จะเรียก 
วามันสมองหรืออะไรก็สุดแท  มันคลองแคลวในการคิด  ในการทําหนาที่ตามธรรมชาติ 
ของมัน  คือการคิด;  ฉะนั้นเมื่อมันไดอะไรมา  มันก็คิดไปตามเหตุปจจัยอันนั้น. 

 
แตวาเขายังไปลึกกวานั้น  ซึ่งไมมีเวลาที่จะอธิบาย;  มันไปลึกกวานั้นใน 

ขอที่วา  เพราะวาผูที่ไมมีตัวกู - ของกู  โดยแทจริงไมตองทําอะไร.  เพราะฉะนั้นมันจึง 
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ไมตองการแมแตผลของโพธิ  มรรค  ผล  นิพพานอะไร  ก็ไมตองการ,  มาตัดทิ้งหมด 
วาไมมีสิ่งใดที่ควรยึดถือวาเปนเรา  เปนของเรา.  ผลของโพธิก็ไมตองการจะยึดถือ 
วาเปนเรา  เปนของเรา,  ผลของกิเลสก็ไมตองการจะยึดถือวาเปนเรา  เปนของเรา.  ฉะนั้น 
จึงประณามกิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกันไป,ความรูสึกของพระอรหันตก็เปนอยางนี้  แต 
เขาไมพูดอยางนี้.  เมื่อเขาพูด  เขาพูดเรื่องคนธรรมดา  ไปแยกกิเลสกับโพธิตางกันตรง 
กันขามไปคนละทาง. 

 
ฉะนั้นเรามองดูใหดีวา  ปญญานี้  ถาเปนปญญาประเภทที่เรียกกันวา  intellect 

อะไรอยางที่ฝร่ังเขาเรียก,  มันก็คือสิ่งที่คิดนึกไดเกง,  มันจะคิดไปทางไหนก็ได  ยังโง 
ยังเลว  ยังดิบอยู  ผูที่จะบรรลุธรรมะดวยปญญาชนิดนี้  สติปญญาชนิดนี้  มันก็เหมือน 
ที่ภาพลอวา  มันเหมือนกับจับปลาดุกดวยลูกน้ําเตา  เกลี้ยง ๆ  ลื่น ๆ  จะใชปญญาชนิดนี้ 
ไปเอาธรรมะนั้น  มันมีผลเหมือนกับเอาลูกน้ําเตากลม ๆ  ลื่น ๆไปจับปลาดุก  ได 
เทานั้น. 

 
ปญญาที่จริง ๆ  คือโพธิที่วิวัฒนาไปในทางเรื่องของตัดกิเลสตัณหา  ตัด 

ตัวกู - ของกูนี่  มันมีชื่อเรียกอยางอื่น,  แตเราก็มักจะเรียกกันรวม ๆ  กํากวมกันไปหมด 
วาปญญา,  ฉะนั้นถาเราจะเรียกมันวา  ญาณแลวก็ใสคุณบทลงไปใหชัดเจนวา 
อาสวักขยญาณ  หรืออะไรอยางนั้นมันก็ดีไป,  นี่คือโพธิ  ที่มันวิวัฒนาการไกลออกไป 
จากกิเลส,  ไกลจากอาการของกิเลส,  จะมีคาก็ตอเมื่อคนตองการผลของสิ่งนี้เทานั้น.  ถา 
คนใดคนหนึ่งเขาเกิดไมตองการผลขึ้นมา  มันก็เปนขยะมูลฝอยไปเหมือนกับกิเลส. 

 
ฉะนั้นคนที่จะพูดวา  กิเลสกับโพธิคือสิ่งเดียวกันนี่  ตองมีจิตใจสูง 

มาก  สามารถจะประณามผลของทั้งสองฝายนี้  เหมือนกับสิ่งที่ไมตองแยแสสนใจ 
เหมือนกับขยะมูลฝอย,  เขาไมตองการนิพพาน  ไมตองการอะไร  ที่เขาพูด ๆ   เรียก ๆ   กัน. 
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เขาตองการอยูเฉย ๆ  อยูเฉย ๆ  อยางแทจริง;  ฉะนั้นโพธิก็ไมตองการ  กิเลสก็ไม 
ตองการ. 

 
เมื่อควบคุมไมดี  ปญญากไ็ปสรางนรกในอากาศ. 

 
มันนาคิดตรงที่วา  ความโงใหเกิดความฉลาด,  ความฉลาดก็ใหเกิดความโง.  

โพธิมันก็มาจากกิเลส,  ถาไมมีเรื่องของกิเลส  โพธิมันก็มีไมได.  คนเราไมฉลาดขึ้น 
มาได  ถาไมมีเรื่องที่ตรงกันขาม  คือความโงหรือกิเลส;  ฉะนั้นโพธิมาจากการศึกษา 
ความทุกขหรือกิเลส,  ตองมีอันนี้มา  มันจึงจะเกิดความรู  หรือความคิด  หรือระบบอื่น 
ขึ้นมา  คือจําพวกโพธิ. 

 
ฉะนั้นเราอาจจะพูดไดวา  คนมีปญญาก็บรรลุมรรคผลไดงาย  และพรอม 

กันนั้น  ก็สามารถสรางวิมานในอากาศ  หรือนรกในอากาศไดงาย,  มันจึงเหลืออยู 
แตการควบคุมเทานั้นเอง;  เพราะถาปลอยไปตามธรรมชาติแลว  มันจะเพลินไปใน 
ทางสรางวิมานในอากาศ  หรือสรางนรกในอากาศ  มากเสียกวาที่จะไปสรางโพธิแบบตัด 
กิเลส  เพราะมันสนุกกวา,  หรือมันอยูใกลชิดกวา  มันอยูในทางที่งายกวา,  พรอมท่ีจะ 
เกิด  ในทางหนึ่งมันไหลไปทางต่ํา.  อีกทางมันตองเข็นขึ้นไปทางสูง  นี้มันยากกวา,  
เราจะใหน้ําไหลไปในทางต่ํานี่มันงายกวา  ที่จะใหน้ําไหลไปในทางสูง. 

 
ฉะนั้นจึงตองระวังใหดี  วาเราสรางวิมานในอากาศก็เกงดวย,  สรางนรก 

ในอากาศก็เกงดวย,แลวสิ่งที่เรากําลังไดรับอยู  ดูจะเปนเรื่องสรางนรกในอากาศ  มาก 
กวาวิมานในอากาศ  ซึ่งกําลังไดรับอยูจริง ๆ  เปนประจําวัน. 
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มันตองไปนึกถึง  ขอที่มีกลาวไวในบาลี  อยูเสมอไปวา  เขาวาเอาแตนอย 
ก็เอาไปรูสึกไดมาก.  เขาไมไดวาอะไรเลย  ก็สรางความรูสึกไดเอง  เปนเรื่องนรกใน 
อากาศ;  ผมตั้งชื่อเอาใหม  ในบาลีไมไดตั้งชื่ออยางนี้.  เขาวาเอาแตเล็กนอย  ก็ไป 
ทําความรูสึกไดมาก,  ขยายความในทางรูสึกแบบมุงรายไดมาก  หลาย ๆ  แง  หลาย ๆ  
มุม,  แลวคิดฟุงซานไปเลย.  นี้ถาลืมตัวหนอย  ที่เขาไมไดวาเลย  ก็เอามาสรางเปน 
รูปขึ้นมาได;  นี้มันก็มากเหมือนเอา  ๓  คูณเอา  ๑๐  คูณ  เรื่อยออกไป,  เรื่อยออกไป. 

 
แลวใหระวังใหดี  เพราะวามันเปนของธรรมดาที่สุด  สําหรับคนที่มีปญญา 

ดิบ ๆ  ปญญาดิบแบบ  intellecf  นี่มาก,  จะใชคําวาปญญาดิบ  ดูเหมือนจะดี,  แลว 
ปญญาดิบชนิดนี้ก็คือ  ตัวกู - ของกู  ที่ไมรูจะเดินทางไหน  มันเปนตัวกู – ของกู 
ที่รุนแรงที่ยังไมรูจะเดินทางไหน.  มันก็มักจะเดินไปตามแบบตัวกู - ของกูคือ 
ยกหู –ชูหาง,  มันจึงสรางวิมานในการยกหูชูหาง,  สรางวิมานในรูปของการยกหู  
– ชูหางในรูปวิมาน  หรือวาในนรกก็สุดแท,  แมจะสรางวิมาน  ก็ในรูปยกหูชูหาง, 
สรางนรกมันก็ไปในรูปยกหูชูหาง. 

 
ลองคิดดูวา  คนที่นอนกายหนาผาก  มันกําลังทําอะไรอยู  สวนมากกําลัง 

สรางนรกในอากาศทั้งนั้น  แตวาเปนนรกชนิดโมหะ  มากกวานรกชนิดโทสะ;  
แตนรกชนิดโทสะก็ไมใชนอย  คือวามีความรูสึกโกรธ  ไมพอใจ,  มีปฏิฆะ  แลวไปนอน 
กายหนาผากคิด  อยูไมใชนอย,  หรือมันคิดไปในทางโลภทางโมหะอยางอื่น  มันก็มี 
เหมือนกัน.  ถาความรูสึกนั้นมันทรมาน  มันทําใหเปนทุกข  ก็ตองวาสรางนรก 
ในอากาศ.  ถาเคลิ้มไปดวยความสนุกสนาน  ก็เรียกวา  สรางวิมานในอากาศ,  
สรางสวรรคในอากาศ.พวกนอนกายหนาผากนี้  ตองสรางสองอยางนี้  ไมสวรรคก็นรก 
ในอากาศ 
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อิริยาบถที่ดีสําหรับการคิด. 
 
นี้ระวังใหดี  อยานอนคิด,  อยาชอบนอนคิด,  อยาชอบนอนกายหนาผาก 

คิด  มันจะเปนไปในรูปน้ี,  แลวก็พยายามคิด  ดวยอิริยาบถที่พระพุทธเจาแนะนํา 
คือการเดินคิด  ที่เรียกวา  จงกรม.  แตแมกระนั้นก็ระวังใหดี,  ระวังใหดี  แมในการ 
เดินคิดนี่แหละ  ถามันเผลอไป  หรือมันมีอะไรมากเกินไป  มันก็คิดในแบบสรางวิมาน 
หรือนรกในอากาศไดเหมือนกัน  แมแตการเดินคิด.  ไปอานดูเองก็ได  ในอังคุตตรนิกาย 
พวกปญจกะนิบาต  หรืออะไรพวกนั้น  พวกอานิสงส,  ประโยชนอานิสงสของการเดิน 
จงกรม  นี้  เปนอิริยาบถที่ดี  สําหรับการคิด.  สติปญญาที่เกิดขึ้นในการเดินคิดนั้น  ถูก 
ตองกวาในอิริยาบถอื่น  และวาอยูนาน  ทนตอเหตุผลนานกวาอิริยาบถอยางอื่น;  เพราะ 
วามันเปนเวลาที่มีความแจมใสกวา  มีความเขมแข็งกวา  นั่งสมาธิ  นั่งขัดสมาธิ.  ก็พิจารณา 
หรือคิดเหมือนกัน  สวนมากเขาใชอยางนั้น  แตวามีความมึนชา  หรือวาเคลิบเคลิ้มได 
งายกวา  ที่จะเดินคิด;  แตไมไดหมายความวา  เดินคิดนี้จะดีกวานั่งคิดเสมอไป,  มัน 
มีแตเพียงวา  มันแจมใสกวา  มั่นคงกวา,  ความคิดใดมันออกมาในขณะที่เดินคิด  มันก็ 
ดีกวาที่นั่งคิด,  แตเราก็จะเดินคิดตลอดเวลาไมได  มันมีการนั่งที่สะดวกกวา.  ฉะนั้น 
การที่จะนั่งสมาธิแลวมีผลดีนั้น  มันตองทําไปมาก  ทําไปจนชํานาญที่สุด  จนวานั่งแลว 
ไมเคลิ้ม;  ถาไมฝกมากพอ  พอนั่งเขามันก็เคลิ้ม  มันออนเพลีย  เลื่อนลอยได,  อยาง 
การเดินนั้น  มันเปนไปยากกวา  เพราะมันอยูในอิริยาบถที่เขมแข็ง  หรือกระทัดรัดกวา. 

 
แตถาเปนผูสามารถ  มีความสามารถทําได  เชน  สามารถกําจัดนิวรณ  

๕  ประการได  ในอิริยาบถนั่ง  นี้มันก็เหมือนกัน,  ใชไดเหมือนกัน  เมื่อกําจัดกามฉันทะ 
พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจะกุกกุจจะ  วิจิกิจฉา  นี้.  การทําสมาธิในขั้นตน  ก็มุง 
จะกําจัดสิ่ง  ๕  สิ่งนี้  ถากําจัดไปได,  การนั่งคิดหรือนั่งสมาธิเพื่อคิด  ก็จะเรียกวามีความ 
เขมแข็ง  มีอะไรแจมใสเหมือกับเมื่อเดินคิดไดเหมือนกัน. 
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นี้ที่จะคิดใหละเอียดตอไป  นั่งคิดนี้ดูจะไดเปรียบกวา  ถาวาเปนคนที่ไมแพ 
แกนิวรณ;  ถาจะพูดอีกทีหนึ่งวา  คิดโดยหัวขอใหญ ๆ  นี้  สูเดินคิดไมได,  แตคิด 
โดยรายละเอียดสูนั่งคิดไมได.  แตหมายความวาควบคุมจิตได  ไมมีนิวรณรบกวน,  
เพราะนิวรณรบกวนในขณะนั่งคิด  มากกวาในขณะที่ เดินคิด  มันดีคนละอยางนี้ 
อยูเสมอ. 

 
พูดถึงนอนคิดแลวใชไมไดเลย;  ความคิดที่คิดออกมาเมื่อเดิน  จะ 

ดีกวาความคิดเมื่อนั่ง,  ความคิดเมื่อนั่งดีกวาความคิดเมื่อยืน  ความคิดเมื่อยืนดีกวา 
ความคิดเมื่อนอน,  เมื่อนอนถือวาเลวที่สุด  แลวเปนไปในลักษณะสรางวิมานหรือ 
นรกในอากาศไดโดยไมทันรูตัว. 

 
สรางวิมานหรือนรกในอากาศก็อรอยเทากัน. 
 
นี้เรามองดูกันหนอยในสวนลึก  อยางที่วาแลวขางตน  วาปญหายุงยากทั้ง 

หมด  มันสรุปอยูที่ตนตอคือความมีตัวกู - ของกู,  มันตองการอยางนี้  มันตอง  
การอยางนี้.  เมื่อไมไดตามที่ตองการ  ก็เกิดกิเลสประเภทโทสะ  ปฏิฆะ  ขึ้นมา,  เมื่อ 
ไดตามตองการก็เกิดความหลงใหลไปเลย.  มันเนื่องกันอยูดวยสิ่ง ๆเดียวกัน  คือ 
ตัวกู - ของกู;  มันออกมาในรูปโลภะ  ราคะก็ได,  ออกมาในรูปโทสะ  โกธะ  ก็ได,  
ออกมาในรูปโมหะก็ได,  มันเพื่อตัวกู - ของกู  ทั้งนั้น.  แลวทีนี้เมื่อควบคุมไมได  มัน 
เลื่อนลอยไปเอง;  พอเลื่อนลอยไปเองมัน  ก็เปนรูปอยางที่วา  เปนวิมานในอากาศ 
หรือนรกในอากาศ,  หรืออะไรในอากาศแลวแตจะเรียก. 

 
ที่เอามาพูดนี้  ก็หมายความวา  ใหระวังใหดี  แมแตนรกในอากาศก็อรอย 

เทากันกับวิมานในอากาศ.  แลวเมื่อคราวที่แลวมา  เราพูดถึงความสุข  ชนิดที่ตัวกู 
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ไดทําอะไรคือวาไดประสบความสําเร็จในการยกหูชูหางของมัน,  หรือวาสงวนไวซึ่งอาการ 
นี้ของมันเปนความสุขชนิดหนึ่ง  ซึ่งละไดยากที่สุด  ยิ่งไปกวากามารมณ,  ละยากยิ่งกวา 
กามารมณ.  ความติดพันในความสุข  ที่ตัวกูไดทําอะไรตามความตองการของมัน 
ยกหูชูหางในแงทิฏฐิมานะ  ไมเกี่ยวกับกามารมณนี้  เปนความสุขที่ละยาก,  ละไดยาก 
เทียบเหมือนกับช้ันพรหม  มีความอิ่มใจวากูมีตัวกูที่ถูกตอง  บริสุทธิ์  ยิ่งใหญกวาสิ่งใด 
สูงสุดกวาสิ่งใดรูสึกตัวอยูในฐานะที่สูงสุดกวาสิ่งใด.  ฉะนั้นจึงเปนการงาย  ที่วาสราง 
วิมานในอากาศก็อรอย  สรางนรกในอากาศก็อรอย  มันจึงเพอไปไดเปนชั่วโมง ๆ  หรือ 
ทั้งวันทั้งคืน  บางคนก็หลายวันหลายคืน  มันกรุนอยูได. 

 
นี้ถาใครคนพบในตัววามีอยูอยางนี้,  แลวก็รีบรูจักวา  มันเปนสิ่งที่นาขยะ  

แขยงอยางหนึ่งเหมือนกัน  คือเปนนิพพิเสวนะ  คืออาการของกิเลสเลวรายตาม 
ธรรมดา  ที่เปนกันทั่วไปในหมูปุถุชนคนพาล.  ปุถุชนในที่นี้หมายถึงคนพาล  คน 
ที่ไมมีธรรมะ  ไมมีปญญา  แลวก็เปนมาก;  ถาเทียบกับคนมีปญญา  มี  intellect  มาก 
หรือมี  intellect  นอยมีปญญาดิบมากหรือนอย.  ฉะนั้นใหมองในแงที่ไมพึงปรารถนา 
ดีกวาจะมองในแงที่พึงปรารถนา  วามันก็เปนปญญา  มันเปนปญญาอันหนึ่ง.  กิเลส 
คือโพธิ  โพธิคือกิเลส;  แตไมมีใครสอนใหรักกิเลส,  เขาสอนใหตัดทิ้งไปเสียทั้งคู.  
ผูที่มีความรูถูกตอง  ไมตองการทั้งคู,  ทีนี้ผูอยูในระดับต่ํา  มันก็ตองเลือกเอาโพธิกอน;  
เพราะวาบางทีมันก็จะใชปญญาประเภทโพธินี้  ทําลายปญญาประเภทกิเลส. 

 
ถาอาการอยางนี้มันเกิดขึ้น  สรางอะไรในอากาศนี้เกิดขึ้น  ก็ตองรูวา  มัน 

กําลังเดินผิดทาง  มันกําลังเดินไปในทางที่จะเปนกิเลส,  หรือกําลังเดินอยูในทางที่เปน 
กิเลสเหมือนกับเราไดใชมีดเลมน้ีไปในลักษณะที่เปนการทําราย  การประทุษราย  ไมใชใช 
ไปในทางที่เปนประโยชน.  อยาไดไปหลงวาอรอยดี  แลวพรอมกันนั้น  ก็ดูใหเห็น 
วามันมาติดกันอยูที่นี่,  ความไมยอม  ความที่ใคร ๆ  ก็ไมยอมใคร,มันก็ติดอยูที่นี่เพราะ 
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มัน  อรอยดีในความไมยอม,  แลวความไมยอมนี้  ก็เปนการรักษาไว  ซึ่งการสรางนรก 
ในอากาศ. 

 
โลกไมสงบสุขเพราะคนสรางนรกในอากาศมากขึ้น. 

 
มองดูใหดีแลวจะรูสึกวา  คนในสมัยปจจุบันนี่  สรางนรกในอากาศนี้ 

มากขึ้น ๆ  ยิ่งกวาสรางวิมานในอากาศ;  แมวาเขาจะตั้งตนดวยสรางวิมานในอากาศ  แต 
แลวมันก็เปลี่ยนรูปไป  เปนสรางนรกในอากาศ  ไมทันรูสึก  ไมทันรูสึก  เพราะมันไหล 
เรื่อย  โดยไมทันรูสึก.  เดี๋ยวนี้กําลังอยูในสภาพสรางนรกในอากาศ;  ในสวนบุคคล 
ก็ดี,  ในสวนรวม  เชนประเทศชาตินี้ก็ดี,  สังคมสวนใหญซึ่งรวมกันเปนประเทศชาติ 
มหาประเทศ  อะไรนี้  ก็กําลังสรางนรกในอากาศอยูทั้งนั้น,  สนุกสนานอยางยิ่ง  ใน 
การคิดกรุนไปในทํานองนรกในอากาศ  ยังไมมีใครจะทําราย  ก็คิดไวลวงหนาไดวา 
เขาจะทําราย,  เรื่องวิธีที่จะใชทํารายกันอยูก็คิดกันไดแลวจะเปนวิธีที่จะเกิดขึ้น  แลวจะ 
อยางนั้น ๆ ๆ ๆ. 

 
ฉะนั้นโลกเราทั้งโลก  ไมมีความสงบสุข  เพราะวาโลกกําลังสรางนรกใน 

อากาศ  คือคนตั้ง  ๙๙  เปอรเซ็นตนี้  กําลังสรางนรกในอากาศ  ไหลเรื่อยเปนเกลียวไป 
ทีเดียว;  แมวาจะไดตั้งดวยวิมานในอากาศ  มันก็เปลี่ยนเปนอยางนี้ได  หรือจะแยก 
เอาสวนนอยสวนหนึ่งมาพิจารณาดู  ในแงสรางวิมานในอากาศก็ไดเหมือนกัน.  แต 
สวนใหญ  ๙๐  เปอรเซ็นตนั้น  มันเปนเรื่องสรางนรกในอากาศ,  แลวโลกนี้ก็เปนมากขึ้น  ๆ 
ตามความเจริญของวัตถุนิยม,  ความเจริญกาวหนาทางวัตถุของโลกในสมัยปจจุบัน 
ทําใหใหสงเสริมกิเลสทุกประเภท.  แลวที่เอามาคํานึงใฝฝนอยู  ก็เรื่องในอากาศ,  สราง 
วิมานในอากาศ  มองไปในแงดี  ก็ใชความรูวิชาสมัยใหมอยางนั้นอยางนี้  เพื่อความ 
สนุกสบายของมนุษยอยางนั้นอยางนี้,  แตแลวมันไปไมไดกี่มากนอย  มันคิดไปแต 
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เรื่องนรกในอากาศ  คือความหวาดกลัวเกิดขึ้นมา,  ชีวิตมันอยูดวยความหวาดกลัว 
ความระแวงมากกวาสิ่งอื่น.  นี่จะเปนเหตุที่วา  เขาวานอย  ก็รูสึกไดมาก  เขาไมได 
วาอะไรเลย  ก็คิดขึ้นไดเอง  วาเขาวาอยางนั้น  เขาวาอยางนี้,  เขาจะวาอยางนั้น  จะวา 
อยางนี้. 

 
ฉะนั้นเรื่องอันใหญโตมโหฬารนี้  มันก็สรุปอยูในคําพูดโง ๆ  เล็ก ๆ  นอย  ๆ 

๒ - ๓  คํานี้ก็ได.  คําพูดโง ๆ  ๒ - ๓  คํานี้  หมายความวา  คนทั้งโลกที่เขาอางตัววา 
เปนคนฉลาด  เขาเห็นวา  คําพูดของพระพุทธเจานี้เปนคําพูดโง ๆ  ไมใหความเอา 
ใจใส  ไมพินิจพิจารณาดู  ไมหยิบขึ้นพิจารณาดู  ในฐานะที่จะใชประโยชน  แลวมัน 
ยังสรางนรกในอากาศ  สรางวิมานในอากาศ  ดวยวัตถุนิยม  ดวยอะไรก็ตาม. 

 
รวมความแลวโลกไปไมรอด  ในเวลานี้  เพราะวาคนดูหมิ่นศาสนา  ศาสนา 

พุทธ  ศาสนาคริสเตียน  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาอะไรก็ตาม  หรือปรัชญาที่ไมใช 
ศาสนาก็ตาม,  ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งนั้น  วาไมมีประโยชน,  ไมคุมกับเวลาที่จะไป 
แตะตอง  เพราะไมเขาใจ.  ฉะนั้นศาสนาพุทธก็เปนหมันศาสนาคริสเตียนก็เปนหมัน 
ดวยเหตุนี้  เปนหมันสําหรับมนุษยในโลกปจจุบันนี้. 

 
การสรางนรกในอากาศนี้  มันไมใชหยุดอยูเพียงเทานั้น  มันกลายเปน 

นรกขึ้นมาจริง ๆ,  เปนนรกอยางยิ่ง  นรกมากมายขึ้นมาจริง ๆ, ในตอนหลัง ;  เพราะ 
มันไดสรางโครงการไวเสร็จแลว  เหลือเฟอสําหรับเลือก  มันสรางไวมากมายสําหรับเลือก 
แลวมันตองเลือกไดอยางใดอยางหนึ่ง  เกิดขึ้นจริง ๆ  แลวก็ทนไป,  ทนอยูในนรก 
ในอากาศนี่เรื่อยไป,  คืออยูดวยความหวาดกลัว  ไมมีความสงบสุข. 
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ฉะนั้น  พวกที่อยูที่นี่อาจจะโงมากไปก็ได  เพราะไมมีอะไรรบกวนมาก  มัน 
พอจะมีความสงบสุขบาง  จึงหยั่งจิตใจของพวกที่อยูในกลางกองไฟไมได,  พวกที่กําลัง 
สรางนรกในอากาศไมได. 

 
ฉะนั้นพวกคุณ  ดูจากนรกหรือสวรรคในอากาศ  ที่เรามีไดบาง  ไมสูมาก 

ที่เรามีไมมากหรือมันจะมากก็ตามใจ  เมื่อเราไปเทียบกับคนอื่น ๆ  ที่มันมากกวามาก 
แลวเราก็เขาใจผิดไดเหมือนกัน. 

 
ถาวากิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกันได  นรกกับสวรรคก็เปนสิ่งเดียวกันได,  

แลวผมพูดอยางนี้ตอไปอีก  เขาก็วาผมบา  บามากขึ้นไปอีก.  แตที่จริงมันเปนอยางนี้ 
นับประสาอะไรกับนรกกับสวรรค  ที่จะไมเปนสิ่งเดียวกันได;  ถาหากวากิเลสกับโพธิ 
มันก็คือสิ่งเดียวกัน,  ความสุขกับความทุกขก็สิ่งเดียวกันมีคามีความหมายตอเมื่อมี 
ตัวกู - ของกู,  พอหมดตัวกู - ของกู  มันก็เปนสิ่งที่ไมมีสาระอะไรได.  ฉะนั้นจะเปน 
นรกหรือจะเปนสวรรค  ก็ลวนแตเปนเครื่องทรมาน  เครื่องจองจํา  ทรมาน  เผาลน 
หุมหอไปตามนี้;เขาจึงมีการเปรียบวา  ไฟชนิดหนึ่งแหงรอน  หรือไฟชนิดหนึ่ง 
เปยกหรือเย็น  แตหมายความถึงเย็นอยางเผาลน,  ไมใชเย็นอยางความหมายธรรมดา 
ความหมายอีกความหมายหนึ่ง.  ถาใหความเย็นแกเนื้อหนังรางกายนี้  มากเกินกวาศูนย 
ดีกรีหลาย ๆ  มันก็ตายเหมือนกัน  มันก็เจ็บปวดรวดราว  ทนไมไดทั้งนั้น,  เย็นชนิดนี้ก็ 
เทากับความรอนชนิดหนึ่ง,  เปนอุณหภูมิระดับหนึ่ง. 

 
ฉะนั้นที่เรารอดตัวมีชีวิต  กันมาในธรรมชาติในโลกนี้  เพราะวาความ 

เหมาะสมของอุณหภูมิ  ของอะไรมันมาในรูปท่ีถูกตอง  มันจึงงอกงามอยู  มีชีวิตอยู 
เหลืออยูกระท่ังบัดนี้  ไมรูกี่ลาน ๆ  ปมาแลว.ที่มันผิดความเหมาะสม  มันก็สูญสิ้นไป,  
ไมรูกี่พวกกี่รอยพวกกี่พันพวก  เหลืออยูแตมนุษยพวกเดียว  หรือสัตวพวกเดียว.  ที่เห็น  ๆ
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อยูเดี๋ยวนี้  แลวก็หลงกันวารอนเย็น,  สุขทุกขก็ได  หลงไปได  แลวมันก็โงมากขึ้น ๆ ๆ  
จนเอาเรื่องนิด ๆเล็ก ๆ  นิด ๆ  เรื่องรักเรื่องโกรธ  เชน  ชอบ  เชน  ไมชอบ  เปนเรื่อง 
ใหญ,  กระทั่งที่โงมากที่สุด  ก็เอาเรื่องอรอยที่ลิ้นหรือไมอรอยที่ลิ้น  เปนเรื่องใหญ. 

 
ถาอรอยดวยความโง  มันก็เปนสวรรคได,  ถาไมอรอยดวยความโง 

มันก็เปนนรกได.  พอใจดวยความโงก็เปนสวรรคก็ได,  ไมพอใจดวยความโง 
ก็เปนนรกได. 

 
แตแลวไมวาอะไร  ทั้งนรกทั้งสวรรคมันเปนของทรมาน,  ทรมานผูที่มี 

ความยึดถือ;  มันตัดบทไดดวย  การหมดความยึดถือ,  ไมสรางสวรรคในอากาศ 
ไมสรางนรกในอากาศ,  ไมสรางสุข  สรางทุกข,ไมสรางอะไรชนิดที่เปน  คู ๆ  คู ๆ  
ตรงกันขามแบบนี้  ตองการความปกติ  อยูเฉย. 

 
คําวา  ความเฉย  คํานี้มีความหมายพิเศษ,  ไมใชเฉยอยางธรรมดา.  คําวา 

ความเฉย  มีหลายคํานี่  จําไวดวย  ไปศึกษา  คนดู  สังเกตดู  เปรียบเทียบดู;  เฉยทาง 
วัตถุ  นั้นมันก็เฉยอยางหนึ่ง,  เฉยเพราะเอือมอิ่ม  มันก็อยางหนึ่ง  เดี๋ยวมันก็อยากอีก,  
เฉยเพราะมันอิ่ม  รูถูกตองถึงที่สุด  ไมมีอะไรนาสนใจ  ไมมีอะไรที่นาใหความหมาย 
อยางนั้นอยางนี้;  เฉยอยางนี้แหละ  เรียกวาเฉยที่สูงสุด  เฉยอยางที่เปนองคคุณของ 
พระอรหันต. 

 
เฉยอยางที่เปนองคคุณของฌาน  ของสมาธินั้นยังใชไมได;  อุเบกขา 

ตัวนั้น  ยังเปนองคหนึ่งของสมาธิ  ของฌานของอะไรนั้น,  สวนอุเบกขาอันอื่น 
ตัวอื่นที่เปนองคคุณของอรหัตตมรรค  คือ  เฉยไปทุกสิ่งไมวาสุขหรือทุกข,  เฉย  เพราะ 
มันรูวาไมมีคา  ไมมีความหมาย  ที่นาสนใจ  มันจึงเฉย.  เฉย  อยางคนเฉย ๆ  นี้มัน 
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เกลียดน้ําหนา  หรือมันเบื่อเขา  หรือวามันอิ่มแลว  เฉยอยางนี้มันก็ไมใชเฉยที่สุด  แตมัน 
ชั่วขณะ;  เหมือนผัวเมียบางวันก็เฉยเมยตอกัน,  บางวันก็บาถึงที่สุด.  นี่เฉยอยางนี้ 
มันไมใชเฉย  ตามความหมายที่พูดถึง. 

 
ตัวกู - ของกูสรางวิมานหรือนรกในความเพอฝนกระทั่งวิปสสนา. 

 
เรื่องตัวกู - ของกู  มีอะไรหลายแงหลายมุม  ถึงขนาดที่มันไมยกหูชูหาง  ใน 

ลักษณะที่ตางกันมาก.มันยกหูชูหาง  เรอราขึ้นมา  เที่ยวโดดเที่ยวเตนอยู  มันก็ดับ 
เทานั้นเอง  เหมือนที่เราพูดถึงเมื่อคราวที่แลว;  แตคราวนี้มันไปนอนใฝฝนอยู,  การ 
ยกหูชูหางที่อยูในรูปของการใฝฝน  ของความเพอฝน  คือทําอะไรใครไมได,  หรือวา 
ยังไมไดทําอะไรใครออกมาขางนอก,  เปนความเพอฝน  ซึ่งเราเรียกวาสรางอะไรใน 
อากาศ. 

 
นี่เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อวา  ตัวกู - ของกู  แลว  มันไมยอม  ลดหู  ลดหาง 

ลดอะไร,  มันจะสรางไดแมในความเพอฝน  สรางสวรรคในอากาศ  สรางนรกใน 
อากาศ.  ทุกคนควรจะไมประมาท  เพราะมันลึกลับซับซอน  เพราะมันมีเลนตลกมาก 
กวาธรรมดา  ที่จะไมรูเทาทันมัน.  นี่ทานทั้งหลายอยาประมาท  หรือถึงพรอมดวย 
ความไมประมาท,  มันหมายความมากมาถึงอยางนี้ดวย  ถึงชนิดนี้ดวย  ฉะนั้นอยา 
ประมาท, อยาอวดดี  วาหายงาย  เขาใจไดงาย,  เดี๋ยวนี้ไมมีอะไรแลวสิ้นเรื่องแลว,  เสร็จ 
แลวก็เปนอยางวา  คือ  ยกหูชูหางอยูในอากาศ  ในความเพอฝน,  พอจับตัวมันได 
ก็ตองดามันวา  ไอชาติหมาเหมือนกัน  ในความเพอฝน,  นี่มันเปนในความเพอฝน.  
พอไมมีสติสัมปชัญญะ  พอเผลอไป  มันก็สบาย  สบายไปเลย  หลงไปเลย. 
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ระวังใหดี  อยาไปหลงในวิปสสนา  สรางวิมานในอากาศ  สรางนรก 
ในอากาศ,  อยาไปหลงอาการวิปสสนา  ที่กําลังสรางวิมาน  หรือนรกในอากาศ  โดยไมรูสึก 
ตัว.  ดู ๆ  แลววิปสสนาของสมัยนี้เปนเรื่องสรางอะไรในอากาศ  เสียอยางนี้มากกวา.  
ฉะนั้นผมจึงไมอยากเรียกวาวิปสสนา,  พระพุทธเจาก็ไมเคยเรียกวิปสสนา  ไม 
เคยใชคําคํานี้.  อรรถกถาชั้นหลังใชแลวเขียนใหพระพุทธเจาพูด,  ก็มีอยู  ๒ - ๓ คํา  
เรียก  สมถะและวิปสสนา.  ในบาลีในพุทธภาษิตก็มี  ๒ - ๓  คําเทานั้น  สวนมากหรือ  
๙๙เปอรเซ็นตทานใชคําอื่น  คือใชคําธรรมดาที่สุด,  ใหเกิดความรู  ใหเกิดแสงสวาง 
ใหเกิดอะไรก็ตาม  ในคําเหลานั้น  ไมมีคําวาวิปสสนา.  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณํ  อุทปาทิ 
วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ.  ใชคําอยางนี้อยูทั่ว ๆ  ไป. 

 
พอโผลขึ้นในหนังสือธรรมบท  ก็สอนใหโง เสียแลว  เรื่องแรกที่สุด  ใน 

อรรถกถาธรรมบทนั้น  พระภิกษุรูปหนึ่งถามพระพุทธเจาวา  ธุระในพระพุทธศาสนามีกี่ 
อยาง  เขียนไววา  พระพุทธเจาตอบวามี  ๒อยาง  คือ  คันถธุระ  วิปสสนาธุระ.  เราก็ 
โงตั้งแตทีแรกแลว,  ถาวาเปนธุระจริงจัง  ๒  อยาง  มันโดยปริยาย.  ในสมัยที่เขียนอรรถ- 
กถานั้น  พ.ศ.  ลวงมาตั้งพันแลว  มีกิจการฝายคันธุระเปนปกแผนแลว,วิปสสนาถูก 
แยกตัวออกไปเปนพระนั่นนี่ไปแลว.  ในพุทธกาลเขาไมไดแยกกันอยางนี้,  พระ 
ทุกองค  จะตองมองดานใน  ไมยกเวนพระองคไหนจะตองมองดานใน  ใหเกิดญาณ 
เกิดปญญา  เกิดวิชา  เกิดแสงสวาง,  แลวก็ไมเรียกวาวิปสสนา,  ไมไดใชคําพูด 
คํานี้.  มีคําเปนอันมากที่ไมเคยใชในครั้งพุทธกาล  เดี๋ยวนี้เอามาใชแทนคําที่เคยใช 
ในครั้งพุทธกาล,  แลวทําความสับสนใหแกพวกเราสมัยนี้. 

 
ฉะนั้นระวังใหดี  อยาใหวิปสสนาเปนเรื่องสรางอะไรในอากาศขึ้นมา,  

ระวังใหดี ๆ  สิ่งที่เรียกวาวิปสสนากลายเปนเพียงโอกาสหรือเครื่องมือ  สําหรับสรางอะไร  ๆ 
ในอากาศ  มันก็ฉิบหายวายวอด  ไมมีอะไรเหลือ. 
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มีคําถามเรื่อย  แมเมื่อวานซืนนี้ก็มีคําถาม  พวกที่สนใจมาจากที่อื่น  ที่นี่ 
ทําวิปสสนาไหม ?  ก็ตอบวาพูดมาอยางที่คุณวา  ไมไดทําดอก,  ไมไดทําอยางที่เขาวา,  
ไมไดทําวิปสสนาในแบบฟอรมที่ตายตัวแลวมีความเพอฝนที่วาดไวใหตายตัว,  
แมแตการเพอฝน  ก็อยูในรูป  ในกรอบ  ในแบบ  ที่ใครวาดไวใหตายตัว. 

 
....  ....  ....  .... 

 
นี่มันก็หมดเวลา  เราสรุปความเสียทีวา  อยาทําวิปสสนาแบบสรางอะไร 

ในอากาศ,  แลวระวังที่สุดก็คือวา  สรางนรกในอากาศ  ในนามของความถูกตอง 
ความมีเหตุผล  ของตัวกู - ของกู  ที่ยกหัวชูหางอยูในความเพอฝน  ทําใหคุณไดความรู 
แปลกออกไปหนอยวา  การยกหูชูหางนี้มีไดแมในการเพอฝน  อยางสรางอะไรใน 
อากาศ,มันไมเกี่ยวกับมีบุคคลใดโดยตรง  แตมันสรางขึ้นมาได  เขาไมไดวาอะไร 
แตสรางขึ้นมาได  วาเขาวาอะไรอยางนั้นอยางนี้,  ขยายความออกไปแลวเขาวานิด 
เดียว  ก็ไปขยายความโกรธไดมาก,  แลวเขาวาดวยเจตนาดีโดยถูกตองแท ๆ  
ก็เอาไปเปลี่ยนรูปเปนเจตนาราย,  แลวก็ขยายความโกรธ  ความนอยใจ  ความเสียใจ 
อะไร ๆ  ไดทั้งนั้น.   

 
นี่มันก็ เปนเรื่องที่ เปนไปไดในชีวิตประจําวัน   เรื่องที่มีอยูจ ริงในชีวิต 

ประจําวัน  ตองสนใจใหมาก,  ไมใชเรื่องเพอฝน  ไมใชเรื่องในคัมภีร  ไมใชเร่ืองสําหรับ 
ไวพูด,  แตมันเปนเรื่องที่มีอยูจริง  ในชีวิตประจําวัน  คือการสรางนรกในอากาศโดย 
เฉพาะ  ความโกรธ  ความหงุดหงิด  ความเปนปฏิฆะนอยอกนอยใจ,  กระทั่งไมมี 
ผูจะนอยอกนอยใจใคร  ก็นอยอกนอยใจโชคชะตา  วาสนาผีสางเทวดาเคราะหกรรมอะไร 
มันเปนเรื่องของคนโง  แตตนจนปลาย. 

 
เอาละ  พอกันทีแลว 
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 -   ๑๐   -  
วันอังคารที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๑๑ 
ขึ้น  ๘  คํ่า  เดือน  ๘ 

 
 
 

เร่ืองการใหทาน. 
 
ไมมีใครถามอะไรหรือ ? ไมมีอะไรผมจะวาเรื่อยไปนะ  วาเรื่องตัวกู   - ของกู 

เร่ืองเดียวเรื่อยไป  ถาใครไมมีอะไรนอกไปจากนั้น  ก็วา  เร่ืองตัวกู  -  ของกูนี้  เร่ือยไปเลย. 
 
เร่ืองทานเปนเรื่องเบื้องตน,  สูงกระทั่งนิพพาน 
 
นี้จะวาเรื่องที่เขาถือกันวาต่ํา  หรือเบ้ืองตนที่สุดเสียบาง  คือเรื่องใหทาน,  

เรื่องใหทาน  นี้เขาถือกันวา  มันเปนเรื่องเบื้องตน  คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา,  หรือทาน 
ศีล  สมาธิ  ปญญา.  ทานเปนเรื่องเบื้องตน  แตความจริงมันก็ไมใชจะเปนเรื่อง 
เบื้องตนอยางนั้นไปเสียหมด  มันเปนเรื่องเขาจัดกันตามความรูสึกนึกคิดของเขาเอง 
ไมไดมองใหลึก,  แลวเปนเรื่องปริยัติ. 

 
 
 
 
 
 
 

๒๒๑ 
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ถามองกันในเรื่องลึก  คือมองกันที่ตัวธรรมะจริง ๆ  แลว  เรื่องเหลานี้ก็ 
ไมใชเรื่องเล็ก  เรื่องตื้น  เรื่องเบื้องตน,  มันก็เปนเรื่องเกี่ยวกับตัวกู  -  ของกู  โดยตรง,  
แลวก็เพื่อนิพพานดวยเหมือนกันอยางเดียว.  ทานอยางเดียวก็เปนนิพพานได,  
ก็คอยฟงดูวาอยางไร. 

 
พวกนักปริยัตินั้นก็จะเอาแตตามตัวหนังสือ  ที่นักปริยัติดวยกันเขียนกันไว,  

เชน  มีลําดับวา  ทานศีล  สมาธิ  ภาวนา  อะไรอยางนี้  มันก็เลยมีเร่ืองเปนลําดับ  แลวก็ 
เรื่องมากตั้ง  ๓  เรื่อง  ๔  เรื่อง  :  นี้พอเราพูดวา  ทานเรื่องเดียว  ก็พอที่จะถึงที่สุด  สูงสุด 
เปนนิพพานได  เขาก็ไมเชื่อ,  เขาก็ไมยอมฟง,แลวเขาก็เลยเหมาเอาดวยวา  เรานี้ 
บาบอ  พูดไมจริง  หลอกลวง  เลนสํานวน  เขาก็วาอยางนี้. 

 
ที่จริง  จะเรียกวา  เลนสํานวน  มันก็ได,  แตมันเลนสํานวนไปในทางที่ดีที่ถูก  

ที่ชวยใหคนไดประสบความสําเร็จเร็วเขา.  ฉะนั้นเลนสํานวนอยางนี้  ก็ใหถือวาเปน 
เรื่องดี  เรื่องควร  ถูกตองที่จะกระทํา,  คือวา  หาสํานวนใหมพิเศษแปลกอะไรมา,  พูด 
ใหคนเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเร็ว.  มิฉะนั้นแลวเขาตองใชเวลามาก  ฉะนั้นวิธีที่ทําเปน 
ปาฏิหาริย  เปนอาเทสนาปาฏิหาริย  ดักใจคนนี้  นี้ก็เรื่องพูดเลนสํานวน  เหมือนกัน,  แต 
เลนสํานวนอยางพระพุทธเจา  อยางลึกซึ้ง  คนจึงไดรับประโยชน  บรรลุ  มรรค  ผลอะไร 
กันในที่นั่นตรงนั้น.  พูดจี้จุด  แทงใจดํา  หรืออะไรก็ตามมันถึงขนาด,  สิ่งเหลานี้มันเอา 
มาเขียนเปนตัวหนังสือไมได  เรื่องอยางนี้.  ฉะนั้นนักปริยัติจึงไมรู,  นักปริยัติจึงรูแต 
เรื่องที่เปนระเบียบ  เปนแบบฟอรม  เปนอะไรไปหมด. 

 
นี่พูดวา  เรื่องทานก็ทําใหบรรลุนิพพานได  เขาก็ไมเชื่อ.  นี้ถาวาพูด 

โดยอาศัยหลักเรื่องตัวกู  -  ของกูนี้  เราตองมีหัวขอวาอยางนี้. 
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การใหทานมีทั้งที่ตัวกูชอบทําและไมชอบทํา. 
 
การใหทานที่ตัวกู  -  ของกูชอบทํา  อยากทํา  ไมไดอะไรเลย,  การใหทานที่ 

ตัวกู - ของกู  ชอบทําอยากทํา  เต็มใจทํานี้  มันไมไดอะไรเลย.  ทานหรือการใหทาน 
ที่ตัวกู - ของกูไมอยากจะทํา,  ไมอยากจะทํา  ไมยอมทํา  อะไรนี้  คือสิ่งที่จะไดหมด,  
หรือไดนิพพาน.  เขียนใหสั้นก็วา  ทานที่ตัวกู - ของกูอยากทํานี้,ไมไดอะไรเลย,  
ทานที่ตัวกู - ของกู,  ไมอยากทํา  นั่นแหละจะไดนิพพาน,  จะไดหมด. 

 
เดี๋ยวนี้ก็มองเห็นกันไดบางแลววา  ตัวกู  -  ของกูนี้เปนตัวรากเหงา  หรือ 

มูลเหตุ  ใหเกิด  โลภะโทสะ  โมหะ,  ตัวกู  -  ของกูมันก็ทําทานดวยความโลภ.  ตัวกู 
ของกูนี้มันจะทําทานดวยความโลภ,  เชนวาใหทานออกไป  ไดเพื่อนคนหนึ่ง 
ไดเพื่อนสองคน,  หรือใหทานออกไป  ไดหนาไดตา  ไดชื่อไดเสียง  หรือวา  ใหทานออก 
ไปบาทเดียว  ไดวิมานหลังหนึ่ง.  นี่มันเปนทางที่ตัวกู  -  ของกูชอบทํา,  แลวมัน 
ไมไดอะไรเลย,  มันไดความโลภมากขึ้น,  ไดความยึดถือมากขึ้น,  มันก็ไกลวัตถุ 
ประสงคที่เราตองการดับทุกขออกไปอีก.  นี่จึงเรียกวา  ไมไดอะไร  เพราะมันไกล 
ความดับทุกขออกไปอีก,  ยิ่งไกลออกไป  คือวา  มันเอาเขามา  สําหรับโลภ  สําหรับยึด 
ถือมากขึ้น.  ฉะนั้นการใหทานที่ตัวกู  -  ของกู  ชอบทํานี้  มันไมไดอะไร,  คิดดูใหดี. 

 
ทีนี้ทานที่ตัวกู  -  ของกูไมชอบทํานี่  คือทานชนิดที่ใหออกไป  โดย 

ไมเอาอะไรตอบแทน  คือใหออกไปเพื่อขูดเกลาตัวกู  -  ของกู.  การใหทานที่แทจริง 
ไมไดทําดวยความโลภความอยากความอะไร,  มันใหไปเพื่อกําจัดความตระหนี่,  แลว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เพื่อใหหมดตัวกู  -  ของกู.  ดังนั้นตัวกู   - ของกู  จึงไมชอบทํา.  
แตทานชนิดนี้  ถาทําได  มันไดหมด  ไดถึงที่สุด  คือ  ไดนิพพาน,  ฉะนั้นมันจึงเปน 
ทานที่ไมรับเอาอะไรเขามา  เปนตัวกู  -  ของกู,  ตองการใหทานออกไป  ไมรับอะไร 
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เขามาเปนตัวกู  -  ของกู,  มันจึงไดนิพพาน,  สวนทางที่ใหไปเพื่อแลกเปลี่ยน ;  
เหมือนที่เทศนสอนกันอยูบนธรรมาสน  ไดสวรรค  วิมาน  อะไรนี้  มันเพิ่ม,  มันเพิ่ม 
ตัวกูเพ่ิมของกู,  มันทําใหหางไปจากความดับทุกข  ไกลออกไป  ไกลออกไป  คือไม 
ไดอะไร,  สําหรับเราเราเรียกวา  ไมไดอะไร  ยิ่งเลวมาก  ยิ่งเลวลง  ไมไดหรือไมใกล 
ตอสิ่งที่ตองการ  คือนิพพาน,  หรือความดับทุกขสิ้นเชิง.  นี่พอจะเขาใจได  การใหทาน 
ที่ตัวกู  -  ของกู  มันชอบทํา  มันไมไดอะไรเลย,  การใหทานที่ตัวกู – ของกูไมสมัครจะทํา 
นี่มันไดหมด  ไดถึงที่สุด  ไดทั้งหมด. 

 
ขึ้นชื่อวาตัวกู  -  ของกู  แลว  มันใหทานดวยความโลภ  เพื่อไดเพื่อน 

เพื่อไดชื่อเสียง  เพื่อไดหนาไดตา  ไดสวรรควิมาน  นี้ก็เรียกวา  ไมใกลตอนิพพาน  คือ 
ไมไดอะไร.  นี้บางทีมมันก็ให  ดวยความประชดประชัน  เพราะความโกรธ  นี่  นี่ก็ไม 
ไดอะไร,  มันใหเผื่อ ๆ  ไว  ดวยความหลง  นี้มันก็ไมไดอะไร,ตัวกูมันเปนเหตุใหเกิด 
ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง.  ฉะนั้นจะใหทานดวยความโลภ  หรือความโกรธ 
หรือความหลงก็ตาม,  มันก็ไมไดอะไร. 

 
ทีนี้การใหทานที่ตัวกู  -  ของกู  ไมชอบทํา  ก็หมายความวามันตองมีสิ่ง 

อื่นทํา,  คือสิ่งที่ตรงกันขามกับ  ตัวกู  -  ของกู  ก็คือปญญา.  ปญญาที่รูสึกความไมมี 
ตัวกู,  ความไมมีของกู  นี้มันทํา  มันทําทานชนิดนี้  คือทานชนิดที่ตัวกู – ของกูไมยอม 
ทําเด็ดขาด.  สิ่งที่ตรงกันขามมันทํา  คือปญญามันทํา,แลวมันทําเพ่ือฆาตัวกู – 
ของกูเสีย.  ฉะนั้นจึงไดหมด  ถาทําทานชนิดนี้  มันเปนนิพพาน,  มันเปนการบรรลุ 
มรรค  ผล  นิพพาน  ไมใชเปนเบื้องตนของศีลของสมาธิ  อยางที่วา ๆ  กัน  อยางนัก 
ปริยัติเด็กอมมือ.  นี่เราพูดกันในแบบนี้  เราจะเรียกแบบนั้นวา  นักปริยัติเด็กอมมือ 
ที่เอาทานไปไวเปนเรื่องนิดเดียว,  อยูขางหนาศีล  สมาธิ  เปนเบื้องตน  เปนบุพพภาค.  
ใหทานไปสวรรค  ใหอะไรอยางนี้  เราเรียกวาปริยัติของเด็กอมมือ,  แลวมันไมตองมีอะไร 
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มาก.  ที่พูดกัน  ๒ - ๓  คํา  บรรลุนิพพาน  หมายความวา  ปญญามันฆาตัวกู – ของกู 
ดวยการใหทานดวยการบริจาค. 

 
นี้เปนขอแรก  เปนตอนแรก  ที่อยากจะใหเขาใจไวทีหนึ่งกอน,  มันมี 

อยูอีกตอนที่ยากกวานี้  ตองเขาใจตอนนี้กอน.  ที่จะเรียกวา  การใหทานของตัวกู – ของกู 
หรือตัวกู  -  ของกูชอบใหนั้น  ไมไดอะไรเลย,  แลวการใหทานที่ตัวกู – ของกูไมยอมให 
ไมสมัครจะใหนั้น  คือจะไดหมด.  ที่ตัวกู  -  ของกู  มันใหหรือมันชอบให  ก็คือวา 
ใหทานเพิ่มความโลภ  หรือประชดความโกรธ  หรืออะไรก็ตามไมไดอะไร  สําหรับ 
พวกเรา  ที่ตองการจะดับทุกข,  มันเพิ่มความทุกข  ไปหลงใหลในผลของทานชนิดนั้น 
มันเพิ่มความทุกข,  คือมันยืดระยะของความทุกขใหมากออกไป. 

 
ใหทานดวยปญญา  ที่ฆาตัวกู  -  ของกูเสียดวยการใหทานนั้น  นั่นเรา 

จะใหมันหมดความยึดถือวาตัวกูวาของกูจริง ๆ  จะใหชีวิต  หรือจะใหสิ่งของ  หรือจะ 
ใหสัตวสังขารเปนที่รักอะไรก็ตามใจ  มันก็เปนการให.  นี้มันเขาใจไมได  สําหรับคน 
ธรรมดา;  เชนเรื่องการใหทานของพระเวสสันดร  การใหทานที่กลาวถึงในสัจจะชาดก 
ใหทานชีวิต  เชนกระตายกระโดดเขากองไฟ  ใหพรานคนหนึ่งกินเนื้อ,  อยางนี้มันเขาใจ 
ไมได  เพราะไมใชใหทานอยางธรรมดา  ของตัวกู   - ของกู,  มันใหดวยปญญาอีกแบบ 
หนึ่ง  ที่สูงสุดไปทางโนน. 

 
ทั้งโลกไมใครมีใครใหทาน,  มีแตการคา. 

 
ทีนี้เรามาดูเหตุการณที่เปนอยูจริง  ที่มันเปนอยูจริง ๆ  กับเรานี่  เราใหทาน 

ชนิดไหนกัน ?  ที่พูดวาใหทาน ๆ ๆ  พูดกันอยูเสมอ ๆ  นี้  มันใหทานชนิดไหนกัน ?  
มันก็แทบจะหาไมพบ,  ใหทานชนิดหลังนี่  มันจะหาไมพบ.  มันมีแตใหทานของตัวกู  -  ของกู 
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ทั้งนั้นแหละ  ที่ใหกันอยูเวลานี้,  ที่สอนกันอยูในเวลานี้  หรือใหกันอยูในเวลานี้  มันเปน 
เรื่องใหของตัวกู -   ของกู,  กลับเขามาเปนกําไร  เพื่อตัวกู  -  ของกู  อยางนี้ทั้งนั้น.  สวน 
ที่ใหเพ่ือหมดตัวกู  -  ของกู,ใหตัวกู  -  ของกู  ผอมลง ๆ  แลวตายไปนี้  ไมมีใครทํา,  
นี้มันจะรวมทั้งพวกเราดวย  จะตองระวังใหดี. 

 
คราวกอน ๆ  นี้  ก็เคยพูดมามากแลว  อยาลืม,  แลวก็อยาโทษผม  ที่วา  ทํา 

อะไรอยารับการขอบใจ,  ทําอะไรอยาหวังที่จะไดอะไร,  ทํางานเหน็ดเหนื่อยเกือบตาย 
หรือทําอะไรก็ตามอยาหวังที่จะไดรับอะไร  อยาหวังที่จะไดรับการขอบใจ  หรือทําใหใคร 
คนนั้นคนนี้,  ทําใหความวาง  มันคือเรื่องนี้,ทําเพื่อใหไดความวาง  หรือเพื่อความวาง 
ก็ตาม,  มันเปนการตัดลัดทีเดียวดวยการทํา  ดวยการเสียสละ  ดวยการใหทาน,  
โดยไมตองพูดถึง  ศีล  สมาธิ  ปญญา  คือมันมีเสร็จอยูในนั้น,  มันรวมเสร็จอยูในนั้น,  
มันจึงใหทานชนิดนี้ได.  แมวาเราจะไมรูจักหนาตาของมัน  เราก็ทําไดใชประโยชนได,  
ที่เรากินของบางอยาง  โดยไมรูวามันเรียกวาอะไร  มันชื่ออะไร  หรือทําขึ้นมาอยางไร 
ก็ยังกินได  แลวก็มีประโยชน.ฉะนั้นการประพฤติอยางนี้  ไมตองเรียกชื่อวาอะไรดอก 
ก็ได  จะเรียกชื่อวาใหทานก็ได.  แตที่จริงมันรวมอะไรยิ่งกวาทานตามธรรมดา,  มันมี 
ปญญา,  มันมีอะไรเปนยอดรวมอยูในที่การใหทานนั้น  มันจึงตัดสินใจอยางนั้นได,  
หรือวามันจึงสละออกไปในลักษณะอยางนั้นได.  ฉะนั้นใหทานชนิดนี้ก็พอแลว  ที่จะ 
บรรลุนิพพาน  แลวไมมีพูดเลย. 

 
ทีนี้ที่ใหทานดวยความสมัครใจอยูนี่  ที่ทุกคนในโลกนี้ใหทานอยูดวย 

ความสมัครใจ  เปนเรื่องตัวกู  -  ของกู  ทั้งนั้น  ยิ่งบางพวกนี้  โกหกอยางแสนที่จะโกหก 
ที่เขาวาใหชวยเหลือ,  ใหชวยเลือ,  ใหชวยเหลือ.  ชาตินี้ชวยเหลือชาตินั้น  ชาตินั้น 
ชวยเหลือชาตินี้  มันแสนจะโกหก,  คือมันใหเพื่อซ้ือเขา,เพื่อซ้ือเขาเอามาเปนพวกเราเลย, 

www.buddhadasa.in.th

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



เรื่องการใหทาน ๒๒๗

อยางนี้มันก็ไมใชใหทานแลว  มันเปนการซื้อเพื่อนเทานั้นเอง,  หรือวาจะไดหนา 
ไดตา  ไดเกียรติยศไดอะไร ๆ,  มันก็เรื่องไมใชใหทาน  มันคาขายชนิดหนึ่ง,  
เพื่อจะใหผลประโยชนตอบแทนกลับมา  เปนสวรรค  เปนอะไร  มันก็เปนเรื่องวัตถุ,  
มีความหมายเปนวัตถุ  เปนการคาขายชนิดหนึ่ง. 

 
ฉะนั้นดูใหดีวาทั้งโลกนี้  กําลังไมมีใครใหทานนะ,  นี่พิจารณาดูใหดี 

วาทั้งโลกนี้เวลานี้  กําลังไมมีใครใหทานดอก  มีแตการคาทั้งนั้น,  ถึงพวกพุทธ -  
บริษัทนี้  ก็ถูกหลอกใหคาขายแบบนี้  :  ทําบุญบาทหนึ่งไดสวรรควิมาน  ไดอะไร  ก็เรื่อง 
หลอกใหคาขายทั้งนั้น,  มันไมไดขูดกิเลส.  ความประสงคอันแทจริงเขาตองการ 
ใหขูดกิเลส,  นี้ไมยอมขุด  เขาจึงตองหลอก  ตองหลอกใหคาขาย,  มันก็เปนการไดขูด 
กิเลส  ชนิดที่เรียกวา  ไมมีผลโดยไมรูสึกตัว  คือหลอกเขามันก็คือหลอกตัวเองอีกทีหนึ่ง.  
ฉะนั้นอยาไปหลอกเขา  หลอกตัวเองกันอยูเลย  เมื่อใหแลวก็ใหมันเปนให,  ใหเพ่ือ 
บริจาค  ใหเพ่ือใหทานออกไปจริง ๆ.  คําวา  บริจาค  ก็คือบริจาคตัวกู  บริจาค 
ของกู  เรื่อย  ไป ๆ  จนกวามันจะวาง. 

 
   

การทํางานดวยจิตวาง  คือการใหทานอยางสูง. 
 
พูดมามากกวา  ๑๐  ครั้งแลว  ที่วาใหพยายามทํางานดวยจิตวาง  เพื่อความ 

วาง  กินของความวาอะไรนี้.  การทํางานนั้นแหละคือการใหทาน,  ใหทานอยางที่กําลัง 
พูด.  เมื่อใครกําลังทํางานอยูดวยจิตวางเพื่อผลงานแกความวาง  แลวก็กินของ 
ความวาง,  คนนั้นคือคนที่กําลังใหทานอยู  อยางที่กําลังพูดนี้.  ที่กําลังไมมีใครให 
อยูนะ  เราให,  เราจะให,  เราให,  แลวเรื่องนี้เรื่องเดียวพอ  พอสําหรับบรรลุมรรค  ผล 
นิพพาน,  ไมจําเปนที่ตองพูดเรื่องศีล  เร่ืองสมาธิ  เร่ืองปญญาอะไรอีก,  คือมันเปนทั้งศีล 
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ทั้งสมาธิ  ทั้งปญญา,  ทั้งพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อะไรอยูในคํานี้,  คําวาบริจาค 
ใหหมดไปเพื่อความวาง  มันรวมอะไรหมด. 

 
ใหเราเขาใจกันเสียใหถูกตอง  แลวก็จะมีการใหทานที่แทจริงขึ้นใน 

โลกนี้บาง,  ไมอยางนั้นมีแตการคาขาย.  พุทธบริษัทในเมืองไทยก็มีแตการคาขาย,  
เมืองอื่นก็มีแตการคาขาย  ศาสนิกไมศาสนาอื่นก็มีแตการคาขาย,  ไมไดรับความดับทุกข,  
ไมไดรับนิพพาน,  ไมไดรับแผนดินพระเจา,  ไมไดรับอะไรตามที่พูดไว,  หรือชีวิตนิรันดร 
ในที่สุด  ไมไดรับ  เพราะไมมีการใหทาน  มันมีแตการคาขาย.  นั่นคือทานชนิดที่ตัวกู – 
ของกูชอบให  แลวไมไดอะไรเลย,  ทานชนิดที่ตัวกู  -  ของกูชอบให  จะไมไดอะไรเลย.  
สวนทานชนิดที่ตัวกู  -  ของกูไมอยากจะให  ไมประสงคจะให  ไมยอมทํา,  นี้จะไดมาก 
ไดหมด  คือปญญาเปนผูทํา,  แลวทําทานจริง ๆ,  แลวมันก็ทําลาย  ฆาตัวกู – ของ 
กูเสียจริง ๆ.  เรื่องมันก็จบ,เพราะมันไดการสิ้นไปแหงตัวกู  -  ของกู,  ไดความวาง  ได 
นิพพาน  จึงวาไดหมด. 

 
ทีนี้มันจะตองนึกถึงขอเท็จจริงเรื่อยไป  อยาใหเปนแตคําพูด.  ที่เราใหทาน 

กันอยู  ดวยคิดวาจะใหทานนี้  มันก็มีผลดี,  ถาใหใหถูกตอง  ก็มีผลดีอยางวา. 
 

ความสูญเสียเปนยอดทานก็ได. 
 
ทีนี้มันมีสิ่งที่นาคิดอีกสิ่งหนึ่ง  ที่ดีกวานั้นอีก  คือ  ความสูญเสีย,  ฟงให 

ดีนะ,  ความสูญเสียที่สูญเสียไป  เพราะเราไมอยากจะสูญเสีย.  ถาคุณเขียน  คุณก็ตอง 
เขียนใหถูก  ความสูญเสียที่ไดสูญเสียไป  ในเมื่อเราไมอยากใหสูญเสีย  ไมตองการใหสูญเสีย,  
อันนี้วิเศษมาก  ในขอที่วา  ถารูจักทําใหดี  จะเปนยอดทาน  หรือวาเปนทานสูงสุดได, 
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ถาไมรูจักทําใหดี  จะไมเปนอะไรเลย  จะไมไดอะไรเลย,  จะไมเปนทานเปนแทน 
อะไรเลย,  แลวจะเปนเรื่องความทุกข.  เขาใจไหม ?  วาการสูญเสียสิ่งที่เราไมตองการ 
จะสูญเสีย  ถาเราทําถูก  เราฉลาด  ก็กลายเปนยอดทาน  ยอดกุศล  ยอดบุญไปได,  
แตถาเราไมรูจักทํา  มันก็เปนเพียงความทุกขเทานั้นแหละ. 

 
เมื่อเราสูญเสียสิ่งที่เราไมอยากจะสูญเสีย  :  เสียเงิน  เสียของ  เสียลูก  เสียเมีย 

เสียสามีภรรยา,  เสียทุกอยางที่มันไมอยากจะสูญเสีย,  ถาทําใหดีใหถูกวิธี  จะ 
เปนยอดของทาน  ในลักษณะที่เราวากันในที่นี้  ที่แทจริง.  แตถาเปนคนโง  ทําไม 
เปน  มันก็เปนความทุกข  เทานั้น,  มันก็นั่งรองไหอยูเทานั้น  ไมมีอะไร. 

 
ตรงนี้ตองฟงใหดี,  ถาฟงไมดี  จะฟงผิด  วา  เพราะจําใจทํา.  พวกนัก 

logic,  พวกที่มีเหตุผลทาง  logic  ในโรงเรียนศึกษามา  ก็จะคานวา  มันฝนทํา  มันจําใจทํา;  
เชนเราสูญเสียไปแลว  ก็อุทิศเลย,  สละเลย  นี้มันจําใจทํา  ไมใชทาน.  นั่นพวกคนโง 
ยิ่งเรียนยิ่งโง  มันมี  เทคนิคในการคิดทางตรรกวิทยาอะไร  มันก็ยิ่งโง  มันมีปญญาแบบ 
intellect  อยางที่จะไปใชจับปลาดุกดวยน้ําเตานั้น,ปญญาชนิดนั้น  มันมีมากสําหรับ 
จะจับปลาดุกดวยน้ําเตา. 

 
เรื่องนี้ไมใชจําใจทํา,  ถาจําใจทํามันก็ไมเปนทาน.  ยกตัวอยางงาย ๆ  

กอนวา  เราถูกเขาโกงเงินไป  มากทีเดียว,  แลวเราจะทําอยางไร.  เราเสียทาเขา  ถูกเขา 
โกงเงินไปเปนจํานวนมากเราจะทําอยางไร,  จะฟองเขาก็ได  เปนความกันก็ได  หรือ 
เราจะนั่งรองไหก็ได  ไมฟองเขา,  หรือวาเราจะทําพอเปนพิธีชางหัวมันเถอะ  ใหมันเลย 
ฟาดเคราะหไปที  อยางนี้ก็ได.  มันก็ยังดีกวานะ  ดีกวาเปนความหรือน่ังรองไหอยู. 

 
แตถารูจักทํา  ก็คือ  การพิจารณาใหมันเขารูปกันกับการเสียสละ,  มัน 

คลายกับผสมโรงเสียสละ,  แตวามันไมใชผสมโรงเพราะจําใจ.  มันเปนโอกาสที่จะทํา 
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ไดมากถึงขนาดนั้น,  เพราะตามธรรมดาเราจะไมยอมใหเงิน  ใหทานใครตั้งหมื่นบาท.  
สมมติวาธรรมดาเราจะไมยอมหยิบเงินบริจาคทานไปตั้งหมื่นบาท,  หรือจะหายาก  สําหรับ 
คนธรรมดานะคนธรรมดาทั่ว ๆ  ไป.  ถาพวกเศรษฐีก็ตองพูดกันเปนลานบาท  สิบลาน 
บาท,  มันยากที่จะหยิบเงินบริจาคไปสิบลานบาท.  ทีนี้ถาวาถูกโกง  ดวยวิธีใดก็ตาม 
ถูกโกง,  อยางคนธรรมดาถูกโกงหมื่นบาท  หรือพวกเศรษฐีถูกโกงสิบลานบาท  รอย 
ลานบาทก็ตาม  ความรูสึกมันพอ ๆ  กัน  กับชาวบานถูกโกงหมื่นบาทมากมายอยู  มันก็คง 
จะยากเหมือนกัน  ที่จะทําใหกลายเปนยอดทาน  คือบริจาคเงินหมื่นบาทได.ตามธรรมดา 
เราไมยอมบริจาค  เดี๋ยวนี้มันตองบริจาค  มันดีอยางนี้,  เดี๋ยวนี้มันเปนโอกาส  ใหไดทํา 
การบริจาค  เราตองฉวยโอกาสอันนี้.  ใหถือวา  การสูญเสียนั้นมีมา  เพ่ือใหเราได 
บริจาคทานสูงสุด  ที่เราไมอาจบริจาคได  ในการธรรมดา  หรือตามปกติ  ตามปกติเรา 
ไมเคยใหเงินใครหมื่นบาท,  แตบัดนี้ถึงเวลาแลว  ที่เราจะตองคิดใหดีที่สุด  ในแงที่วา 
สิ่งเหลานี้มันจะเปนของเราไมได,  จะถือไวเปนของเราไมได  จะตองไปตามเหตุตาม 
ปจจัย  ตามธรรมชาติ.  ฉะนั้นใหมันไปตามเหตุตามปจจัย  ตามธรรมชาติ,  จนกระทั่ง 
ไมมีความรูสึกเสียดาย,  ไมมีความรูสึกฝนอารมณ  หรือวาจําใจ  :  แตเปนโอกาส 
ใหไดสิ่งที่มากมายที่ดีที่สุด  คือการเสียสละที่ไมอาจจะเสียสละตามปกติ. 

 
นี่ลองนึกดู  หรือวาเขาใจไว  หรือวาเตรียมไว  เผื่อมันจะมีอะไรเกิดขึ้น 

บางทีคนอยางชั้นเรา ๆ  นี้  จะไมตองถึงหมื่นดอก,  นี่วาคนจน ๆ  นี้  ของอะไรที่ชอบใจ 
มาก ๆ  สูญไป  หายไปอยางนี้,  ของใชไมสอยอะไรก็ไดหายไป  ของที่รักมากที่ถูกใจมาก 
หายไป  จะตองถือเปนโอกาส  ที่จะไดใหทําทานแบบที่วานี้;  เพราะธรรมดาไมอยาก 
ให  เดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันบีบบังคับเขามาครึ่งหนึ่งแลว  วาแกจะใหหรือไมให.  ถาแก 
ไมทําใหถูกตองดวยการให  แกก็เอาความทุกขไป,  รับเอาความทุกขไปก็แลวกัน 
เสียดายความทุกข  ความโกรธ  ความพยาบาท  ความหมนหมอง  ไปตาง ๆ  นี้  เกลียด 
น้ําหนามัน  ลักของกูไป  อะไรทํานองนี้  โกงของกูไป. 
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นี้ถาคนหนึ่งทําถูกวิธี  ก็คือเปนโอกาสแลวที่จะศึกษามันตองตั้งตน 
เลย,  เปนโอกาสแลวที่จะศึกษาแลวศึกษาใหเห็นในขอท่ีวา  เออ,  มันจริง  อยางเขาวา,  
ไมมีอะไรจะอยูกับเราได  เปนการถาวร,  เปนตัวกู - ของกู  ที่เปนนิจจังถาวร,  แลว 
พยายามทําจิตใจ  ใหบริจาคมันไปใหได,  สมัครรับเอาความสูญเสียมาเปนการใหทาน 
ใหจนได,  อยาเอามาเปนความทุกข.  นี่เสียเงินเทานี้มันก็อยางหนึ่ง,  ทีนี้ถาเสียของ 
ที่รักมากกวาเทานั้น,  สามีภรรยา  หรือวาอะไรก็ตาม,  ก็ตองทําวิธีเดียวกัน  มันก็ทํา 
ยากขึ้นไปอีก,  แตถาทําไดมันก็ดี  ถาทําไดจริง  มันก็เปนพระอรหันต.   

 
เอาละ  ทีนี้เราจะยอมถือเอาตามอรรถกถาบาง,  บางทีเราก็ไมถือเอาตาม 

อรรถกถา  อยางเรื่องในอรรถกถาธรรมบท.  เรื่องปฏาจารา  หรืออะไรที่สามีตาย  ลูกตาย 
อะไรตาย  ไฟไหมบาน  แลวเปนบา  แกผาไปหาพระพุทธเจา.  นี้เพราะไมยอมรับ,  
ไมยอมรับการสูญเสียนั้น  วาเปนการสิ้นไปแหงตัวกู - ของกู  เหมือนที่เรากําลังพูด.  
ฉะน้ันจึงเปนบา,  เปนบาขนาดที่วา  แกผาเขาไปในโรงธรรม.แตพอพระพุทธเจาพูด 
โดยดี  ที่พวกนี้จะเรียกวาเลนสํานวนทั้งนั้น,  เลนสํานวน  ตามแบบของพระพุทธเจา 
เขาหายบา  และเปนพระอรหันตที่นั่น,  หายบา  แลวเปนพระอรหันตที่นั่น. 

 
นี้มันก็เนื่องมาจากการสูญเสีย  เมื่อยอมรับการสูญเสียถูกวิธี  มันก็เปน 

การบริจาคตัวกู - ของกูออกไป,  และทําใหเปนพระอรหันต;  เมื่อรับไมถูกวิธี  มันก็ 
เปนบา.  เรื่องนี้จะจริงหรือไมจริงก็ตาม  แตมันมีเหตุผลอยูอยางนั้นแหละ,  ถือวาเปน 
เรื่องจริงก็ได  ไมเสียหายอะไร.  แมแตจะเปนเรื่องแตงขึ้น  มันก็เปนเรื่องมีเหตุผลท่ี 
ตรงตามธรรมชาติ  ผมก็ถือวาเปนเรื่องจริงก็แลวกัน.  นี้เราเอามาเปนหลักสําหรับศึกษา 
ขอนี้.  ทานชนิดที่ตัวกู - ของกูยอมใหนั้น  มันไมไดอะไรเลย,  ทานชนิดที่ 
ตัวกู - ของกูไมยอมใหนั้นไดมาก,  ที่ตัวกู - ของกูสมัครจะใหนี้  ไมไดอะไรเลยแลวจะ 
ทําใหเปนบา. 
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ทางศาสนาใชทานเปนวิธแีกใจไดในการสูญเสีย. 
 
  นี้เราควรจะมองดูความสําคัญในขอน้ี  ในขอท่ีวา  เรื่องที่จะตองสูญเสียนี้ 

มันเปนของธรรมดา,  ในโลกนี้เต็มไปดวยการสูญเสีย  เพราะเราไมรูวามีอะไรสูญเสีย 
อยูทุกวัน ๆ  ไมมากก็นอย,  แลวก็มีการสูญเสียมากขึ้น  ตามสวนของการงานที่กระทํา 
อยู.  อยางถาคนเขาทํางานใหญโตกวางขวาง  เขาก็มีสวนที่จะสูญเสีย  เปนหมื่นเปนแสน 
เปนลาน,  ถาเขามีอะไรมาก  เปนที่รักที่พอใจ  เขาก็มีสวนที่จะสูญเสีย  ที่มันจะขยี้หัวใจ 
เขาไดมาก.  นี้เราแทบจะไมมีอะไรสูญเสีย  เราก็สบาย. 

 
แตถึงอยางไรก็ตาม  จะถือวา  มันตองเปนธรรมดา  ที่วา  มันจะตองมีการ 

สูญเสียสําหรับทุกคน;  อยางไมมีสมบัติอะไร  นอกจากตนไมที่ปลูกไว  มันก็ตองมี 
การสูญเสีย,  บางตนมันก็ถูกแมลงกัดตาย  อะไรอยางนี้มันสูญเสียไป.  อยางเราเลี้ยง 
ปลา  บางทีปลาตัวที่เราอยากจะดู,  มันก็ตายไป  มันมีการสูญเสียอยางนี้อยูเปน 
ประจํา,  กระท่ังสูญเสียมากขึ้น,  เดี๋ยวของหาย  เดี๋ยวปลวกกัดหนังสือดีทีเดียวเยอะแยะ,  
เดี๋ยวหนูกัด  เดี๋ยวถูกขโมย,  หรือวาถูกอยางอื่น ๆ  มันมีอยูเปนประจํา  ประจําคน 
ประจําวัน,  จึงตองพูดวา  โอกาสที่จะบรรลุพระอรหันตนั้น  มีอยูเปนประจําวัน 
ประจําคน  ประจําวัน  มีอยูเสมอ  มีอยูพรอม.  แตคนโง ๆ  เหลานี้  ไมยอมรับเอา 
โอกาสนี้  รับเอามาเปนความทุกขทั้งนั้น,  รับเอามาแตสําหรับจะเปนตัวความทุกข,  
ไมรับเอามาแลวก็เปนโอกาสที่จะดับทุกข.  พอสูญเสีย  แลวก็ดากัน  รองไหกัน 
อะไรกัน  ก็ตามเรื่องตามราว,  หรืออยางนอยก็มาอึดอัดกลัดกลุมอยูนอนไมหลับ  มันก็ 
ไมไดอะไร  ก็เลิกกันเทานั้นเอง. 

 
ฉะนั้นถาเราทําใหถูกวิธี  ตามแบบของพระพุทธเจา  หรือพุทธศาสนานี้ 

มันตองใหเปนที่แนนอนวา  ทุกคราวที่มีการสูญเสีย  จะตองมีอะไรเพิ่มขึ้น  ในทาง 
ที่ดี  ที่สูง  ที่ถูกตอง  คือฉลาดขึ้นทั้งนั้น.  ทุกคราวที่มีการสูญเสีย  จะมีความฉลาดขึ้น 
ใหได  ก็หมายความวา  ใหมีกิเลส  เบาบางลงไป  ทุกคราวที่สูญเสีย,  อุปาทานวา 
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ตัวกูวาของกูนี้  จะเบาบางลงได  ทุกคราวที่มีการสูญเสีย.  ฉะนั้นถาไมทําอยางนั้น 
มันก็กลับตรงกันขาม มันจะกลับเพิ่มข้ึนทุกคราวที่สูญเสีย  :เปนคนขี้โมโหโทโส  เปน 
คนโรคจิต  เปนคนโรคประสาท  เปนคนบา  เหมือนกับนางคนนั้นก็ได  ในที่สุด. 

 
แลวดูเถอะ  เด็กหรือคนที่เปนบา  เที่ยวเปนบาอยูนะ,  ถาเรื่องราวดู 

เถอะ  มันมาจากวาการที่ไมยอมรับโอกาสอยางนี้ทั้งนั้น.  มันรับมาเพื่อจะเปนทุกข 
มันจึงไดแตอยางนี้,  ไมมีใครสอนใหถูกวิธี  ที่จะไดรับมาในฐานะ  เปนการศึกษา 
สําหรับฉลาด.  แลวมันเปนบาปกรรมของคนสมัยนี้  ของคนสมัยนี้  ที่มันไปหันหลัง 
ใหของดี ๆ  ของบรรพบุรุษของไทยเรา,  ไปเดินตามกนฝรั่ง,  ไปมีการศึกษา  ความคิด 
ความตองการอยางฝรั่ง,  แลวก็ละทิ้งของดี ๆ  ของไทยโบราณของเรา,  มันจึงไดเปนบา 
มากขึ้น ๆ  เปนโรคจิตมากขึ้น  เปนโรคประสาทมากขึ้น. 

 
เพราะวาวัฒนธรรม  หรือศาสนาของเรา  ที่มาเปนวัฒนธรรมนี้  มีแต 

การให;  ตองรับในลักษณะที่ถูกตอง  จึงไมเปนบา.  เมื่ออะไรสูญเสียไป  ปูยาตายาย 
ของเราคิดไปทํานองวา  ชาติกอนเราเคยเอาของเขา,  หรือวาเราไมไดทําบุญไว  มัน
ไ ม 
อยูกะเรา,  มันก็รูสึก  ก็ไมเปนบาเทานั้น  เดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหมไมคิดอยางนี้,  พอ 
สูญเสีย  ก็นอยใจอยางนั้นอยางนี้,  โมโหโทโสขึ้นมา  จะแกแคน  หรือจะเปนความ 
หรืออะไรก็ตาม  ไมคิดอยางนี้.  อยางดีที่สุด  ก็คิดวาโชคไมดี  เทวดาไมชวย,  ไปออน 
วอน  ไปดูโชคดูอะไรกัน.  นี่มันโง  โงอยางที่สุดของมัน  หรือบางทีก็โกรธ  หรือตอสู 
กระทั่งฆาตัวตายในที่สุด,  เมื่อทําอะไรไมได  ยอมฆาตัวตาย. 

 
นี้ถาเด็ก ๆ  ของเรา  หันไปหาวัตถุนิยม  เหมือนพวกฝรั่ง  ที่เล็งเอาวัตถุ 

เปนหลัก,  ไมเอาเรื่องจิตใจเปนหลัก  คือวาวัตถุนิยม  เอาวัตถุที่ไดกินไดใชเปนหลัก,  
ถาไดวัตถุก็ดี  ถาไมไดก็ไมดี  ฉะนั้นจึงไมยอมใหอภัย  ไมยอมสลัดออกไป. 
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เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น  วาไมเปนไร,  ไมเปนไร  นี่มันดีนะ  ไมเปนไรนี้ 
มันดี  คือ  ไมโกรธ  คือไมตองการตอบแทน.  เมื่อเกิดการสูญเสียอยางหนัก  เชน 
คนที่รักอยางยิ่งตายลงอยางนี้  ลองคิดดู,  พอมีการสูญเสียอยางหนัก  อะไรก็ตาม  ปูยา.  
ตายายของเราเคยพูดหรือเคยสอน  ใหคิดใหนึก  วา  กรรม,  เพราะกรรม,  วามันกรรม,  
มันเปนเรื่องของกรรม  คือผลของกรรม  หรือเปนกรรม.  พวกที่ถือศาสนาอื่น  ก็เอา 
พระเจา  God  รองออกมาวา  God  คือพระเจา  พระเจาชวย,  หรือวาพระเจาตองการ  หรือ 
วาพระเจาบังคับใหเปนอยางนั้น  เขานึกถึง  God  แตพวกเรานี่นึกถึงกรรม  คําพูดคําเดียว 
ที่จะหลุดออกมาก็คือ  กรรม,  หมายความทําอะไรไมได,  แกไขไมได  ตองไปตามกรรม 
มันก็เลิกกัน  ก็ไมเปนบา. 

 
นี่ธรรมเนียมของคนไทย  วิเศษที่สุด  ในการที่วามีอะไรเกิดขึ้น  ก็หลุด 

ออกมาจากปากวา  นี้เปนเรื่องกรรม,  มันเปนกรรมของเรา  หรือวากรรมของเขา 
ก็ได,  เปนเรื่องกรรมก็ไมตองเสียใจ  และก็ไมตองดีใจดวย.  แตเดี๋ยวนี้ไมใชอยาง 
นั้นเสียแลว  เด็ก ๆ  เดี๋ยวนี้ไปตามสมัยใหม,  ไปบาอยางพวกสมัยใหม,  เปนเรื่องตองสู,  
เปนเรื่องจะตองสูจนตาย  หรือวาจะนั่งรองไหยังดีกวา,  ยังดีกวามันมีความพอใจที่จะ 
นั่งรองไห. 

 
ถาคําวา  กรรม  นี่คือคําวา  ไมเปนไร,  หรือวา  ชางมันเถิด,  หรือ 

ไมเปนไร  หรืออะไรก็ตามชางเถิด  ไมเปนไร.  นี่หมายความวา  เมื่อมันมองเห็นวา 
เปนกรรม  แลวมันก็ตองชางเถิด  ไมเปนไร,หยุดกัน.  เรื่องนี้ไมตองเสียใจ  ไมตอง 
มีอะไร.  นี่ทําใหคนดีขึ้น ๆ  ในทางธรรมะ  โดยไมรูสึกตัว,  ใหคนเหลานั้นสูงขึ้น ๆ  
ในทางธรรมะโดยไมรูสึกตัว,  ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยของเราแตโบราณ 
มันดีอยางนั้น. 
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แตเดี๋ยวนี้คนไมเอาอยางนี้,  ไปเอาอยางสมัยใหม  นิยมฝรั่ง  ซึ่งนิยมวัตถุ 
ทั้งนั้น  ไดวัตถุแลวเปนดี,  ไมไดก็ตอสู  ตอสูไมไดฆาตัวตาย.  มันก็ไมมีอะไร 
มันเปนชีวิตเหมือนกับแมลงเมา  เปนของที่เกิดมาเหมือนกับแมลงเมา  ไมมีความหมาย 
อะไร,  ตายไดงาย ๆ  ไมไดใชใหมันเปนประโยชนที่สุดกันเลย. 

  
เมื่อเกิดเรื่องนาเศรา  พวกฝรั่งเขารอง  alas!  alas!  อะไรก็ตามใจ  แลวไม 

รูวาอะไรผมก็ไมรูอะไร.  แตเรารองวา  พุทโธ  คําวา  โธ  นั่นแหละคือคําวาพุทโธ,  
คนบา ๆ  มันไปเปลี่ยนเปน  พิโธ  พิธาอะไรเสีย,  มันเปนพิโธพิถังอะไรไปเสีย  คําเดิม 
เขาวา  พุทโธ  พุทธัง  อนิจจัง  อนัตตา  อยางนี้.เมื่อเกิดอะไรที่นาเศราขึ้นมา  แลวเด็ก ๆ  
บา ๆ  ไดแต  พี่โธ  พี่ถัง  อนิจจัง  อนัตตา  จนไมรูวาอะไร,  เปนพี่โธ  พี่ถัง  แลวมันเสีย 
เวลา  เสียทีที่ปูยาตายายเขาทําไวดี. 

 
เมื่อมีเรื่องเศราเกิดขึ้นก็ตอง  พุทโธ  พุทธัง  อนิจจัง  อนัตตา.  พวกคน 

ชาติอื่นอยางที่เขาถือพระเจา  เขาตองพร่ําถึงพระเจา,  พร่ําถึงโชค  ถึงเทวดา  ถึงกรรม 
ถึงโชคชาตาอะไรก็สุดแท.  เราพร่ําถึงกรรม  พร่ําถึงพุทโธ  ซึ่งมีความหมายถึงผูรู 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  พุทโธ  พุทธัง.  อยาไปเปลี่ยนเปน  พี่โธ  พี่ถัง  เสียซิ. 

 
มันก็โทษใครไมได  เปลี่ยนจนไมรูวาธรรมเนียมเดิม  ของบรรพบุรุษ 

ปูยาตายายเปนอยางไร.  ใครรูบางวา  พี่โธ  พี่ถัง  มันหมายความวาอะไร ?  เพียงแต 
โธ  โธ  เฉย ๆ  มันก็ไมคอยจะรู  มันเพี้ยนมาจากพุทโธ  เหลือแตโธ,  แลวโธเปลี่ยนเปน 
โธ  แลวเปนโถเปนอะไรไปเลย,  แลวจึงเอามาใชเปนเรื่องชวนหัว  เร่ืองตลกคะนอง 
เรื่องอะไรไปเลย.  ความวิเศษก็สูญหายหมด  มันก็สมน้ําหนา,  คนเหลานี้ตองมีแต 
ความทุกข  เพราะไปทําลายสิ่งที่เขาทําไวดี. 
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ที่พูดมานี้  เดี๋ยวจะเลือนจะเฟอนกันหมด  ปูยาตายายบรรพบุรุษทําไวดี 
แลว;  ถามีอะไรเกิดเปนการสูญเสียอยางหนัก  ลูกตายผัวเมีตายจาก  อยางพระ 
เทศนนั้น  ใหตอนรับสิ่งนี้ดวยคํา  :  วากรรม  หรือพุทธัง  พุทโธ  อนิจจัง  อนัตตา 
อะไรก็ตาม  เปนการรับมาเพื่อเปนการใหทาน,  รับมาเพื่อเปนการบริจาคอยาง 
ใหญหลวง  ที่สุดแหงตัวกู -   ของกูได,  ไมรับเอาเขามาเพื่อเปนทุกข  เพื่อรองไห.  เขา 
ทําไวดีแลว  วาใหฉวยโอกาส  เหมือนวาตกกระไดพลอยโจน,  ตกกระไดหรือพลอย 
กระโจนอะไรก็ตาม;  แมเปนคําที่เลว  หรือเปนคําที่แสดงความโง  ก็แสดงความฉลาด 
เมื่อมันตองตกแลวใหมันถึงเสียเลย  โดยวิธีที่ถึงเสียเลย.  แมถาธรรมดามันไมยอมลงมา 
นี่ไมยอมใหทาน  แตนี้มันก็ไมยอมลงมา,  เมื่อมันตกกระไดหมายความวา  มันตองลง 
แนแลวแลวเราก็ตองกระโจนใหถูกวิธี  ใหถึงเสียเลยโดยปลอยภัย.  เมื่อมีการสูญเสีย 
อยางหนักเกิดขึ้นแลว  ก็คือ  กระโจนใหถูกวิธี,  ใหกลายเปนการบริจาคทานที่ 
สูงสุด,  ใหเปนเรื่องการเสียสละที่สูงสุด  มันก็เลยไดผลท่ีแทจริงมากมายไดในขณะนั้น. 

 
ถาจะเอาเรื่องปฏาจาราเปนหลัก  ก็แปลวา  เขาก็ตองลงทุนดวยผัว  ดวยลูก 

ดวยบาน  ดวยเรือน  ดวยญาติพี่นองอะไรตาง ๆ  หมดนั้นเลย  เพื่อซื้อความหลุดพน 
เปนพระอรหันตอยางเดียว.  ตอนสุดทายเขาซื้อมันได  เพราะวาเขากลับไดโดยการชวย 
เหลือของพระพุทธเจา.  เมื่อเขาไมยอมซื้อมัน  เขาก็บา  นี้คือทานของการที่ตัวกู -  
ของกู  ไมยอมทํา,  ทานที่ตัวกู - ของกู  ยอมทํา  ก็มีแตจะเอา  เอาแลวก็เปนบา  มันก็ 
ไดบามาเทานั้นเอง. 

 
นี่ทานของตัวกู - ของกู  ที่ไมไดอะไร  เรียกวาไมไดอะไร  อยางไดมากก็คือ 

ความบา  หรือความตายในที่สุด,  สวนทานของปญญา  คือปญญามันทําเพ่ือเขนฆา 
ตัวกู - ของกูนี้  มันไดหมด  ไดทั้งหมด  แตมันเปนทานที่ตัวกู - ของกู  ไมยอมทํา. 
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ฉะนั้นทานผูใดคนใดคนหนึ่ง  ที่ชอบสงวนไวซึ่งตัวกู - ของกู  ยกหูชูหาง 
เรอราอยูนี้,  จะมีทุกขมาก.ระวังเรื่องนี้ใหมากนะ.  แลวถามีตัวกู - ของกู  เปน 
เจาเรือนอยูอยางนี้แลว  มันไมยอมทําอยางนั้นดอก,  มันจะทําแตสิ่งที่ทําใหบา  ใหตาย 
ในที่สุด,  ไมยอมรับการใหทานอยางถูกตอง  แลวก็เพื่อสิ้นไปแหงตัวตนและก็เพื่อ 
ความวาง. 

 
ใหทานดวยปญญาเปนโอกาสสลัดกเิลส. 

 
นี่พิจารณาดูใหดี  แลวจะไดคอย ๆ  หมดอาลัยในตัวกู - ของกู  จะไดปลอย 

ใหมันตายไปเสียบาง  ใหมันรอยหรอไป  ดวยการใหทาน.  ใหทานอะไร ?  ก็ใหทาน 
ตัวกู - ของกู  นั่นแหละออกไป.  ใครผูใหทาน ?  ก็สิ่งที่ตรงกันขามกับตัวกู – ของกู 
ก็คือปญญา  คือความรู  ความเขาใจที่ถูกตองนี้มันให  พูดกันหลายสิบครั้งแลววา 
เมื่อใดตัวกูเขามา  ปญญาออกไป,  เมื่อใดปญญาเขามา  ตัวกูออกไป  มันอยูอยางนี้.  
ฉะน้ันทานที่ทําในขณะมีตัวกู - ของกู  มันก็เพื่อบา,  แลวทานที่ทําในขณะที่ปญญา 
มีตัวกู - ของกู  ออกไปแลว,  ทานนี้ก็เปนไปเพื่อตัดกิเลส  เพื่อถึงที่สุดแหงการ 
ดับทุกข. 

 
ฉะนั้นขอใหฝกฝนอยูเปนประจําวัน  ทุกเวลานาที  ทุกชั่วโมง  ไมวาใครมี 

หนาที่ทําอะไร  ถาทําลงไปแลว  ก็ขอใหทําเพื่อทําลายตัวกู - ของกู,  คืออยารับเอาอะไร 
มาเปนตัวกู - ของกู,  เพื่อตัวกู - ของกู.แมแตคําวาขอบใจ  จากใครก็ตาม,  ละนิสัย 
นั้นไปเสียเถิด,  ละวัฒนธรรมบา ๆ  ไปเสียที.  ที่ทําอะไรก็ตองเอาตอบแทนนี้  เลิก 
กันเสียที.  ถาเขาขอบใจ  ก็ขอบใจ;  เราจะขอบใจเสียอีก  เพราะวาเขาทําใหเราได 
รับสิ่งที่มีประโยชนสูงขึ้นไปกวา.  เราไมตองรับความขอบใจ  จากคนที่ไดรับอะไรของ 
เรา  หรือใชใหเราทําอะไร;  แตเรากลับจะขอบใจเขา  วาเขาไดทําใหเรา  เกิดโอกาส   
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มีโอกาสที่เราจะทําบทเรียนอันนี้.  ฉะนั้นเราควรจะขอบใจขโมย  หรือวาขอบใจคน 
ที่มาทําใหสูญเสีย  พราะวาเขาไดมาทําใหเกิดโอกาส  ที่เราจะทําบทเรียนบทนี้,  ถามี 
เรื่องสูญเสียเกิดขึ้น  ถูกขโมยก็ตามถูกอะไรก็ตาม  ก็ควรจะขอบใจคนนั้น. 

 
นี่คือวิธีที่จะทําใหเกิด  สิ่งที่เรียกวา  ทาน  หรือการบริจาคตัวตน  เพื่อบรรลุ 

มรรค  ผล  นิพพาน  ในโอากาสอันกะทันหัน,  ในโอกาสพริบตาเดียวก็ได,  กอนแตที่จะ 
ตายเสีย,  หรือกอนแตที่จะเปนบาเสีย.เพราะบางอยางมันจะตองเปนไปถึงตองเสียชีวิต 
คือเรื่องอะไรมันเกิดขึ้น  ที่ทําใหเราจะตองตายนั้น,  เราก็จะตองเตรียมตัวพรอม 
ที่จะสลัดออกไปกอนการหายใจครั้งสุดทาย  กอนการตาย. 

 
สมมติวามีใครมายิงเราโปงปาง  แลวจะตองตายใน  ๒ - ๓  นาทีนี้  ก็ไมมี 

ปญหาอะไร,  มันจะตองสละทุกอยาง  ไมวาจะนึกถึงวาใครยิง  หรือยิงทําไม  หรือวาจะตอง 
แกแคนตอบแทน,  หรือวาจะกลัวตาย  หรือจะเสียใจ  หรือจะเปนทุกข,  นี้มันไมจําเปน 
ดอก  ตองถือวาเปนโอกาสสําหรับสลัดออกไป  ซ่ึงตัวกู - ของกู,  อันดับสุดทาย 
อันดับสูงสุด  อันดับสุดทาย. 

 
และถาเกงกวานั้น  ก็ควรจะทําไปหนอยหนึ่ง;  อยางมหาตมะคานธี 

พูดเมื่อถูกยิงวา  อยาเอาความผิดแกเขาเลย;  เมื่อมหาตมะคานธีถูกยิง  พูดวาอยาเอา 
ความผิดแกเขาเลย  แลวก็ตาย,  แตคนขางหลังจะปฏิบัติตามหรือไม  ไมทราบ;  แตนี่ 
ความประสงคของมหาตะคานธี,  คือบุคคลที่เสียสละไวกอนหนาแลว.  คนชนิดนี้  คน 
ที่มีจิตใจชนิดนี้,  เปนคนที่เสียสละไวลวงหนาแลว"  กอนหนาแลว.  ชีวิตก็ตามอะไรกต็าม 
ไมมีที่จะคิดคาเปนของกู - ตัวกู  อะไรแลว,  มีแตนึกวา  คนอื่นจะถูกเขาจับ 
ไปลงโทษ  แลวอยาไปเอาผิดกับมันเลย.  นี้เขาทําไดถูกตองที่สุดแลว  ทําตามวิธีของเขา. 
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เดี๋ยวนี้  ใครมามองหนาเทานั้น  นี่ไมใชผมแกลงพูดนะ  เดี๋ยวนี้เพียงแต 
ใครมามองหนาเทานั้น  มันแยแลว,  ตัวกู - ของกูยกหูชูหางราขึ้นมา,  แลวจะชกปากนั่น.  
นี่มันไกลกันอยูเทาไร,  คิดดูเถอะ  นี่มันไกลอีกมาก.  ฉะนั้นการที่ไดบวชเขามาเปนพระ 
เปนเณร  ตองระวังใหดีในเรื่องนี้  "เตะสั่งสอนมันเสียสักทีอยางนี้"  ไมใชคําพูดของพระของ 
เณร,  เปนคําพูดที่เลวที่สุด  เกินกวาจะเปนพระเปนเณร;  เพราะวาเรา 
กําลังพูดถึงความเสียสละ,  ความใหอภัยไมมีเหลือ,  ใหถือโอกาสนั้น,  เปลี่ยนเปน 
ทําลายตัวกู - ของกู.   

 
ฉะนั้นถามีใครมามองหนาอยางเหยียด ๆ  หยาม ๆ  นี้  คุณจะทําอยางไร ?  

คุณจะปฏิบัติอยางที่ผมวาหรืออยางไร ?  ถือวาเปนโอกาสสําหรับปฏิบัติเพื่อทําลายตัวกู –  
ของกูไดอยางไร;  ถาทําไดก็วิเศษมากเพราะมีคนมองหนาบอย ๆ,  แลวมายั่วโทสะที่สุด 
สําหรับบางคน.  นี่มันก็จะตองใชวิธีอยางที่พูดกันมาแลวมากมาย,  วาสิ่งเหลานี้ 
มันอยางนี้เอง,  คนนั้นเปนคนที่ควรสงสาร,  คนที่มาทําอะไรเรา  มาลวงเกินเรา  หรือ 
มาทําอะไรเรา  มันนาสงสารตรงที่วา  เขามีความโง  มีกิเลสหรือมีความโง,  ความโงของ  
เขากิเลสของเขาทํา,  ทําอาการอยางนั้น  ไมใชเขาทํา.  นี่เราจะไปกัดกันกับกิเลสหรือ 
ความโงของเขาไดอยางไร  มันยิ่งกวาหมาอีกกระมัง.  คือถือวา  กิเลสหรือความโง 
นี้มันเลวกวาหมา,  หมากัด  เขายังไมกัดตอบหมาเลย.  นี่ถาวากิเลสหรือความโงของ 
ใครจะมากัดเรา  เรากัดกับมันไมได. 

 
นั่นแหละคือโอกาสที่วา  จะผสมโรงผสมรอย  หรือฉวยโอกาสนั้น  ทําใหเปน 

การบริจาค  คือการใหอภัย,  หรือวาการเมตตาปรานีไปเลย  ถาเราทําได.  ถาทําได 
ก็เปนการใหอภัยที่แทจริง,  เมตตาปรานีที่แทจริง.  การเสียสละความยึดถือมานะทิฏฐิ 
อะไรไดจริง.  แลวถาไมถือเอาโอกาสอยางนี้  แลวจะเอาโอกาสอยางไหน ?  มันมีที่ไหน ?  
โอกาส  โอกาสอื่นมันจะมีที่ไหน ?  มันไดแตนั่งโกหกเทานั้น  นั่งทองเมตตาสูตร  นั่ง 
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ทองอะไร  ทอง ๆ  อยูนั้น  มันเปนไปไมได,  มันไดแตพูดแตปาก  หรือวาเพียงแตคิดวา 
จะไมทํา  แตแลวมันทําไมได  มันทําอยู.  สิ่งที่มันจะชวยเราไดจริง  ก็คือสิ่งเหลานี้  สิ่ง 
ที่เขาในลักษณะที่ทําใหเกิดตัวกู - ของกู,ยกหูชูหางเขาใส  แลวเราตอนรับใน 
ลักษณะที่ตรงกันขาม,  มันก็ไดเทานั้นเอง,  มันมีเทานั้นเอง. 

 
นี่ขอใหทุก ๆ  คนนี้  ชวยสนใจไว  เพราะวาคุณจะหาอานจากหนังสือไมได 

เรื่องอยางนี้,  หรือคําพูดชนิดนี้  หาอานจากหนังสือไมได,  ในพระไตรปฎกเขาก็ไม 
พูดรูปน้ี,  ไมเขียนรูปน้ี,  เขาเขียนไปตามระเบียบ  ไปตามธรรมดา  เปนระเบียบ  เปน 
ธรรมดา  เปนอยางที่วา  แลวก็วาผมเลนสํานวน  พูดพลิกแพลงอะไรก็ได.  แตวา 
ถามันมีประโยชนแลวก็ขอใหถือวา  มันไดประโยชนแลว,  เอาตรงที่มันไดประโยชน 
ในการที่จะทําลายกิเลส  ก็ใชไดแลว  พูดจริงไมจริง  ก็อยาไปคิดมันนัก  แตถามันทําลาย 
กิเลสได,ก็เอาเถอะ  นั่นแหละมันถูกตอง. 

 
อยาฝงตัวอยูในความมืดสขีาว. 

 
มันไมมีประโยชนดอก  ที่วาเราจะมาอยูดวยกันที่นี่  ถาหากวาไมรับเอาสิ่งที่ 

ไมมีในหนังสือ,  ถาคุณไมยอมรับเอาสิ่งที่มันไมมีในหนังสือ  แลวไมมีประโยชน 
อะไร  ที่จะมาอยูกันที่นี่;  เพราะวาหนังสือไปอานที่ไหนก็ได,  ไปอานเอาเองจาก 
หนังสือได.  ฉะนั้นถามันจะคุมกับการที่มาลําบากอยูที่นี่  มันก็ตองไดรับสิ่งที่ไมอาจจะ 
เขียนเปนหนังสือ  หรือไมมีในหนังสือ  หรืออะไรทํานองนั้น  หรือมันเปนประสบการณ 
ชนิดท่ีไมอาจจะบรรยายเปนตัวหนังสือ. 

 
นี่มันคือการชวยดึงตัวออกมาเสีย  จากการจมลงไปในหนังสือ.  คนสวน 

มากกําลังบาหนังสือ,  กําลังจมลงไปในหนังสือ,  จมลงไปในทะเลของหนังสือ.  นี้ผม 
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ตองการจะกระชากตัวออกมา,  อยาจมลงไปในทะเลของหนังสือ  ของปริยัติ  หรือ 
ของอะไรทํานองนั้น.  นี่ดูเถอะ  มันจมลงไปแลวถึงคอ  ถึงอะไรแลว  มันก็แยแลว,  
ก็ไมไดอะไร  นอกจากการวนเวียน  อยูในความมืดสีขาว,  ตั้งใจวาจะเรียกอันนี้.  
ความมืดสีขาว  คือความบาหนังสือ  นี่ควรจะคอยออกมา  ที่ความสวางที่แทจริง,  
หนังสือมันทับถมเขาไป  มันจึงเปนความมืด,  กวาจะถอยออกมาไดนี้แย.  ถาผมจะชวย 
คนอื่นในลักษณะที่ดีที่สุด  ก็ไมมีอะไร  นอกจากจะดึงออกมาจากความมืดชนิดนี้;  เพราะ 
เดี๋ยวนี้ในโลกนี้มีหนังสือมากขึ้น ๆ  ทั้งโลก  แลวมันกําลังฝงลงไปในหนังสือ  ใหเสียเวลา 
จนตายเปลาไปทํานองนั้น. 

 
เราเอาตัวรอดกันใหไดกอนตาย,  อยาไปจมหนังสือตาย.  ถาเอาหนังสือ 

มันตองเพื่อถอนตัวออกมาจากหนังสือ,  อยาอานหนังสือเพื่อฝงตัวจมลงไปในหนังสือ,  
คืออานหนังสือ  เพ่ือรูเทาหนังสือ  อยาใหหนังสือมันหลอกได.  ถาอานพระไตร- 
ปฎก  สมมติวาอานพระไตรปฎก  ก็ตองรูจักถอนตัวออกมาจากพระไตรปฎก 
ที่เคยยึดมั่นถือมั่น  ใหมีความหลุดพนดับทุกขได.  นี่หวังจะเปนพระไตรปฎกที่ถูกตอง 
ของพระพุทธเจา.  ถาไมอยางนั้นเปนหนังสือบา ๆ  บอ ๆ  ที่คนชั้นหลังทําเพิ่มมากขึ้น ๆ  ๆ 
นาเวียนหัว. 

 
การจมลงไปในหนังสือ  เปนการเพิ่มตัวกู - ของกู,  เพิ่มตัวกู – ของกู 

กูรูมาก  กูรูกวาใคร  เรียนนานกวาใคร,  อะไรกวาใครนี้.  มันเปนเรื่องตัวกู – ตัวกู 
หนักเขาไปอีก,  แลวมันก็เสียสละยาก.  ฉะนั้นผูเรียนปริยัติมาก ๆ  จึงไมมีโอกาสรู 
ธรรมะที่แทจริง,  ไดรับจางขายลม ๆ  แลง ๆ,  เที่ยวสอนความรูตาง ๆลม ๆ  แลง ๆ,  ได 
ตําแหนงไดเงินเดือนสูง  ไดลูกไดเมีย  ไดอะไรไปตามเรื่องตามราวไป.  นี่พวกที่สอน 
หรือพวกอะไรก็เปนอยางนี้,  ไมชวยทําใหของจริงของพระพุทธเจาปรากฏออกมา,  แตชวย 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๒๔๒

กันจับคนฝงลงในหนังสือ,  ฝงลงไปในความรูของปริยัติ,  จับคนฝงลงไปใตหนังสือ 
ใตปริยัติ  ใตอะไร. 

 
เพราะฉะนั้นคนสมัยนี้พูดกัน  ๑๐๐  ชั่วโมงก็ไมรูเรื่อง  พูดกันหลายปก็ไม 

บรรลุพระอรหันต,  ไมเหมือนคนสมัยโนน  ที่พูดพริบตาเดียว  ก็บรรลุพระอรหันต.  
อยางนางบาคนนี้หายบา,  แลวคนอื่นอีกมากมาย  ที่ไปเฝาพระพุทธเจา  ไมกี่นาทีก็เปน 
พระอรหันต  ก็มีมาก;  เพราะวาคนเหลานั้นไมไดเมาหนังสือ,ไมไดฝงตัวเองอยู  
ภายใตหนังสือ  ภายใตความรูปริยัติ.  เขามีหูตาสวาง  ไมมีความมืดสีขาว,  ไมมี 
ความมืดสีขาว  มันจึงมีแสงสวางที่แทจริง  แลวฟงรูเรื่อง,  แลวไมกี่นาทีบรรลุเปนพระ- 
อรหันต,  ขนาดหนักถึงกับเปนบา  เขาก็ไมเคยเมาหนังสือ.  ฉะนั้นระวังใหดี  เดี๋ยวนี้ 
มันเปนยุคที่เรากําลังมีปญหาหนัก  เร่ืองหนังสือหรือความรู  มันทําใหเราหลงทาง,  
ทําใหเราวนเวียน  จนไมรูจะออกทางไหน. 

 
คํางาย ๆ  อยางที่วานี้  ใหทานใหเปน  ใหทานใหถูกตอง,  ใหทานใหเปน 

อยาเปนใหทานของตัวกู - ของกูใหเปนใหทานของสติปญญาที่ฆาตัวกู - ของกู.  หัวขอ  ๒  
หัวขอท่ีวา  เปนกระทูของเรื่องที่พูดวันนี้  วาทานที่ตัวกู - ของกู  ชอบใหกันนักนั้น.  
ไมไดอะไรเลย,  ไมมีอะไรเลย  ไมไดอะไรเลย  สูญเปลา.  ทานที่ตัวกู - ของกู  ไม 
ประสงคจะใหนี้  จะไดหมด,  จะไดมรรค  ผล  นิพพาน.  หัวขอของเรามีอยางนี้,  
คําอธิบายมีอยางนี้  และการปฏิบัติก็มีอยางนี้  จะปฏิบัติไดหรือไมก็ตามใจ. 

 
เรื่องนี้ผมก็ไมอยากพูดแลว  วาใครจะปฏิบัติไดหรือไม  หรือกําลังปฏิบัติ,  

มันเปนหนาที่ที่ผมจะตองพูด,  ไมตองการรุกล้ําเขาไปในสิทธิของคนอื่น  ในขอบเขตของ 
ผูอื่น.  บอกไดแตวา  ขอเท็จจริงมันมีอยางนี้  จากประสบการณ  สวนตัวของผมก็ได 
หลายสิบปแลว,  เวลามันลวงมาหลายสิบปแลว  ที่เกี่ยวของกันอยูกับหนังสืออยางมากมาย 

www.buddhadasa.in.th

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



เรื่องการใหทาน ๒๔๓

เกี่ยวของกับคน  เกี่ยวของกับความสุขความทุกข  ความไดความสูญเสีย  จนอาจจะคุยโต 
ไดวา  ผมมีการไดมากกวาพวกคุณ,  มีการสูญเสียมากกวาพวกคุณ.  ฉะนั้นผมก็ควร 
จะฉลาดกวาในเรื่องนี้  จึงเอาอะไรมาพูดตามเรื่องจริง  ที่เคยประสบมาแลว.  เคย 
เจ็บปวดรวดราวมาแลว  เคยรองไหมาแลว;  เคยอะไรเหมือน ๆ  กับท่ีเขาเคยทํากันมาแลว 
กระท่ังเคยฉลาดขึ้นมา,  ฉลาดขึ้นมา  จนถึงกับรูจักซอนกลมัน  หรือวากลับมันใหหนามือ 
เปนหลังมือวา,  หรือวาถือโอกาสของความสูญเสีย  ทําใหกลายเปนการไดสิ่งที่ 
สูงสุดได  มันก็ไมมีปญหา.  ฉะนั้นการที่เกิดมาชาติหนึ่ง  มันก็ไมมีปญหาอะไรเหลือ 
ที่จะตองลําบากยุงยากใจ  ใหมันไดแตเพียงเทานี้กอน.  อยาเพอพูดมากกวานี้เดี๋ยวมันจะ 
ยุงอะไรมากกวานี้  ก็เปนการดีแลว. 

 
พึงต้ังใจปฏิบัติ  มิใชรูทวมหัวเอาตัวไมรอด. 
 
ทีนี้มันก็เหลือแตวาเรื่อง  พูดนี้มันงาย  แตเรื่องทํามันยาก  แตวารูไว 

ดีกวาไมรู,  รูหนทาง  รูแนวทาง  รูอะไรไว  ดีกวาที่ไมรูอะไรเสียเลย,  แลวรูนี้ก็เพ่ือ 
ปองกันการจมลงไปในหนังสือดวย  คือการจมลงไปในโคลน  ในหลุมลึกที่เต็มไปดวย 
โคลน,  แลวมันจะดิ้นไมขึ้น  มันจะดิ้นไมขึ้น  มันจะดิ้นมันยิ่งจมลงไป  โคลนมันเขาจมูก 
เขาหูเขาตาก็แยแลว.  วิชชาความรู  ก็อยาไปทําเลนกับมัน,  ถามันทวมหัว  มันก็ 
เอาตัวไมรอด.ความรู  ระวังอยาใหมันทวมหัว  เขาพูดไวดี,  ถาความรูไมทวมหัว 
ไมเปนไร,  ถาความรูทวมหัว  แลวเปนเอาตัวไมรอด  เพราะมันอุดตา  อุดหู  อุดจมูก  อุดปาก 
ทําอะไรได  เหมือนเราก็จมโคลนขนาดนั้น,  คือวาจิตใจตองอยูเหนือความรูไวเสมอ,  
อยาใหความรูทวมจิตใจ.  ความรูปริยัติดวยแลวยิ่งแลวใหญ  เต็มไปดวยสิ่งยั่วยวน 
ความไพเราะก็มี  ความอะไรก็มี  หนทางที่จะไดลาภไดชื่อเสียงก็มี,  ลวนแตเปนอันตราย. 
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ฉะนั้นใหบริจาคมันออกไป,  ใหบริจาค  เกียรติ  กาม  กิน  อะไรนี้  ออกไป 
ออกไป,  มันไมทวมหัว  จึงจะเปนการใหทานที่ถูกตองจริง ๆ.  เหมือนกันที่วามา 
อยาใหเปนการคา  ลงทุนคา  เอากําไรมากเกินควร  ใหออกไป  ไดเพื่อนฝูงมาหลายคน 
ใหออกไป,  ไดหนาไดตามาเบอเรอ  ใหออกไป,  ไดสวรรควิมานมาเปนไมมีสิ้นสุด  เปน 
เรื่องคากําไรเกินควรทั้งนั้น  ใหออกไปใหหมดไป,  ใหออกไปใหหมดไป  ใหออกไป  มัน 
หมดไป.  ใหหมดตัวกู - ของกู,  มันวางเขา ๆ,  วางเขา ๆ  นี่จึงจะไดรับสิ่งที่ 
ประเสริฐสุด  ไมใชการคากําไรเกินควร.  นี้เปนการกระทําตรงไปตามความมุงหมาย,  
ตามวัตถุประสงค  ของพุทธศาสนาคือสิ้นสุดแหงการวายเวียน  สิ้นสุดแหงความ 
ทุกข,  มันตองทําอยางนี้.  ถามาคากําไรเกินควรอยูแลว  มันจะไปไหนละ  มันก็ 
วนเวียนอยูที่กําไร,  มันตองการกําไรไมมีที่สิ้นสุด. 

 
นี้ไมตองกลัวดอก  ที่จะไปเอาคากําไรเกินควรนี้  มันเอาไดงาย ๆ  มันเปน 

อยูแลว  มันเปนมามากมายแลว,  มันเปนมามากมายแลว,  ไมตองกลัววาจะทําไมเปน,  
หรือไมตองกลัววาจะไมใได,  มันมีแตจะเกินเทานั้น;  แมในวินัยก็ยังหามไว  ไมให 
ภิกษุทําการแลกเปลี่ยน  เพ่ือหากําไรในทางวัตถุ,  วินัยก็หามอยูแลว.  นี้ธรรมะก็ 
ยิ่งสูงไปกวาวินัย  แลวเมื่อ  ลงทุนบาทเดียวไดวิมานหลังหนึ่ง  ก็ไมใชเรื่องธรรมวินัยแน ๆ,  
ไปศึกษาเรื่องโคตมีสูตร  ตัดสินธรรมวินัยดู  ก็แลวกัน. 

 
เร่ืองทานนี่ก็เปนเรือ่งทําใหสิ้นตัวกู - ของกู. 
 
นี่วันนี้เรามีหัวขอเรื่องทาน  เรื่องต่ําที่สุดเลย  ที่เขาถือกันวาต่ําที่สุดเลย 

คือเร่ืองการใหทาน,แลวถาเราใหรูวาดูใหดี  เรื่องทานนี้ไมใชเร่ืองต่ําที่สุด  มันคือเร่ือง 
สูงสุดเหมือนกัน,  ถาทําถูกแลว  เปนเรื่องสูงสุด  หมดตัวกูหมดของกู.  เพราะ 
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ฉะนั้นการใหทานชนิดนี้  มันเปนหมด  ทุกเรื่องเปนศีล  สมาธิ  ปญญา  มรรค  ผล  นิพพาน 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ,  รวมอยูที่สิ้นไปแหงตัว - ของกู,  มันรวมอยูในคําพูดคํา 
เดียว  วาความสิ้นไปแหงตัวกู - ของกู.  ถาการใหทานของเรามันทําไปเพื่อสิ้นไป 
แหงตัวกู - ของกู  มันก็หมดเทานั้น,  มันมีเรื่องเดียวเทานั้น.   

 
ฉะนั้นทุกวัน ๆ  ตองใหทานใหถูกตอง  เพ่ือความสิ้นไปแหงตัวกู – ของ 

กู,  อยาไปใหทานชนิดที่ตัวกู - ของกูมันอยากจะให  มันเปนการคากําไรเกินควรทั้งนั้น,  
แลวมันก็ทําเหมือน ๆ  กัน.  เราก็ทํางานประจําวันเหมือนที่ทําอยู  บางคนก็ทํานั่น  บาง 
คนก็ทํานี่,  แลวแตในวัดนี้จะมี  กี่รอยอยางแหละการงาน.  แตในใจระวังใหดี,  ให 
เปนไปในทางที่ไมสะสมกิเลส,  ไมเพื่อความอยากใหญ,  ไมเพื่อประกอบทุกข,  
ไมเพื่อหลักตัดสินธรรมวินัย.  แตผมใชรวบรัด  คําเดียววา  สิ้นไปแหงตัวกู,  ใหทําเพ่ือ 
ความสิ้นไปแหงตัวกู - ของกู  อยางเดียว  คําเดียวก็พอแลว. 

 
มันเปนเรื่องที่หาอานจากหนังสือไมได  สังเกตดูใหดีวา  หนังสือหนังหาที่ 

เราเรียนมาทั้งตรี  ทั้งโท  ทั้งเอก  ประโยค  ๙  ประโยค  ๑๐  มันไมมีเรื่องพูดในลักษณะที่ 
รัดกุมอยางนี้,  หรือวาพูดตรง ๆ  นี้  มันเปนเรื่องราวใหสติปญญาเฟอเสียเรื่อยไป,  จน 
จับตนชนปลายไมถูก  มากเรื่องขึ้น ๆ  จนปฏิ บัติ ไม ไหว.ผลสุดทายยอมแพ   พอไปรู วา  
๘๔,๐๐๐  ธรรมขันธ  ก็ยอมแพแลวคนเรา.  แตถารูจักทํา  ๘๔,๐๐๐  ธรรมขันธ 
ใหเหลือขอเดียว  คําเดียวมันก็ได,  ก็ไมทอถอย,  มัน ก็ สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย.  
นี่แหละ  ถาไมยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดวาเปนตัวตนของตนแลว  มันก็ใหทานจริง  ใหทาน 
ชนิดแทจริง. 

 
ทีนี้ลองสังเกตดูใหดีวา  ที่ผมพูดวาเรื่องตัวกู – ของกูนี้มันมีแงมีมุมมาก 

จะพูดกันแงไหนมุมไหนก็ไดพูดกันจนตายก็ได,  เพราะเรื่องมันมารวมอยูที่นี่  ทุกเรื่อง 
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มันมารวมอยูที่เรื่องเดียว.  ฉะนั้นเราไมตองพูดเรื่องอื่นกันดอก,  พูดแตเรื่อง 
ตัวกู - ของกู  ในปริยายใดปริยายหนึ่ง  ใหเขาใจเรื่องนี้มากขึ้น  ดีขึ้น  ชัดเจนขึ้น 
ลอมรอบขึ้น  จึงจะจับตัวมันได  จึงจะฆามันใหตาย. 

 
ฉะนั้นมหรสพทางวิญญาณนี้ยังไมประสบผลถึงที่สุด  เวนไวแตมันจะได 

ฆาตัวกู - ของกู  ใหมันตายไปแลว  มันจึงจะสนุกสนานเหมือนกับมหรสพในทาง 
วิญญาณได;  แลวชวยกันมีอะไร  มีอะไรทุก ๆ  อยางที่มันควรจะมีนี้  ใหเปนไปใน 
ลักษณะที่แสดงใหเห็นวา  เปนการทําลายเสียซ่ึงตัวกู - ของกู. 

 
นี่ธรรมปาฏิโมกขซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เรื่องตัวกู - ของกู.  สําหรับวันนี้  วันที่  ๒  

กรกฎาคม  ๒๕๑๑  ขึ้น  ๘  เดือน  ๘  ไมมีเรื่องอะไร,  แลวผมก็พูดเรื่องอื่นไมเปนเสีย 
ดวย  จึงดูเทากับไมมีเรื่องอะไร  มีแตเรื่องเกี่ยวกับตัวกู - ของกู  โดยปริยายใดปริยายหนึ่ง,  
ทําไปเพื่อความวาง,  วางจากตัวกู  วางจากของกู  ก็คือความวาง. 

 
ก็พอทีละ. 

 
____________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๑๑ - 
วันศุกรที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๑๒ 
แรม  ๘  คํ่า  เดือนยี่ 

 
 
 

"ธรรม"  เพียงคําเดียว. 
 
วันธรรมปาฏิโมกข  ๘  ค่ํา  นี้อยากจะพูดถึงสิ่งที่ตองพูดเสมอ.  ตองเอยถึง 

ตองพูดถึง  ตองนึกถึงเสมอ  ก็คือสิ่งที่เรียกวา  ธรรม  นี่พูดมามากแลว  แตก็ยังตอง 
พูดอีก  เพราะเหตุที่วามันยังไมหมด,  เพราะเปนสิ่งที่พูดไดไมรูจักหมด  แลวก็เปนสิ่ง 
ที่ยังไมเขาใจ  ยิ่งกวาสิ่งใดหรือคําใด  คือทุกคนยังไมเขาใจคํานี้หรือสิ่งนี้  เพราะมันเขาใจยาก 
เราจึงควรพูดถึง,  หรือวาพิจารณาทบทวนกันอยูเสมอ. 

 
วัฒนธรรมไทยเพิม่คํา  "พระ"  แกสิง่สูงสุด. 

 
ขอน้ีมันอยูในการที่ผมตองสังเกตดู  วาคนผูฟงหรือพระเณรอุบาสกอุบาสิกา 

นี้  เขาไดเขาใจอะไรบางแลว,  หรือเขาใจสิ่งที่เรียกวา  ธรรมะน้ีมาแลวอยางไรบาง,  แลว 
ควรจะพูดอยางไรตอไป.  เพราะวาจู  ๆ มา  จะมาพูดอยางนี้  มันคงฟงไมได  ฟงไมรูเรื่อง 

 
 
 
 
 
 

๒๔๗ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒๔๘

ฉะนั้นจึงรอเวลา  ไดพูดแวดลอมไปพอสมควรแลว  แลวก็พูดตอไปอีก,  พูดตอไปอีก,  
พูดตอไปอีก,  แตถึงอยางนั้น  มันก็ไมเวนที่จะตองวกไปพูดซ้ํา ๆ. 

 
อยางนอยก็ตองนึกถึง  ภาษาที่ใชพูดกันอยู  โดยพวกเรา  ในเมืองไทยนี้  มีคํา 

วา  พระธรรม  อยูดวยคําหนึ่ง,  และมีคําวา  ธรรมเฉย ๆ  อยูอีกคําหนึ่ง,  แตในภาษาบาลี 
ไมเปนอยางนั้น  มันมี  คําวา  ธรรมเฉย ๆ.  การที่เราไปใสใหวา  พระธรรม  นี่เปน 
ภาษาไทย  และเปนธรรมเนียม  เปนวิธี,  เปนวัฒนธรรมของชนชาติไทย  ที่จะตองใสคํา 
อะไรเขาไปอีกคําหนึ่ง  เปนการแสดงความยกยอง;  เพราะฉะนั้นจึงใสวา  พระธรรม 
พระสงฆ  พระพุทธ  หรือพระอะไรอื่น ๆ  อีกมาก.  แตภาษาบาลีไมเปนอยางนั้น  คําวา 
พระ  ไมมี,  หรือคําอื่นที่แทนกันก็ไมมี  ไมตองมี.  เขาถือวาความหมายมันสูงเกินกวา 
ที่จะใสคําอะไรลงไปไดอีก;  แตพอมาถึงภาษาไทยเรามันชอบ  หรือนิยมใสคําพระ 
มิหนําไปใสใหแกศาสนาอื่น  ในความรูสึกอยางเดียวกัน.  เราใสคําวา  พระพุทธ  พระ- 
ธรรม  พระสงฆ  พระอะไร  ในฝายศาสนาพุทธ  เรายังไมพอ  ยังไปใสใหแกศาสนาอื่น,  
เชน  พระเยซู  พระโมฮัมหมัด  พระอัลลาห  อะไรก็ตาม,  เราใสพระใหเรื่อย  จนเปนธรรม- 
เนียมไทยวัฒนธรรมไทย  ที่พวกนั้นจะตองพูดอยางไทย  ก็เลยตองใส  พระ  ไปตาม 
เราดวย. 

 
แตก็ยังสังเกตเห็นวา  พวกมุสลิมในเมืองไทย  ซึ่งยังคงใชธรรมเนียมของ 

เราอยู  ไมยอมใชคําวาพระใสใหขางหนา,  เชนเขาออกชื่อพระอัลลาห  เขาจะเรียกวา 
อัลลาห  เฉย ๆ,  อัลลอฮะ  เฉย ๆ.  ผมเดาเอาวา  ผูพูดคนนี้คงรูดี,  มุสลิมคนนี้คงมีความ 
รูดี  ที่พูดอยูในวิทยุกระจายเสียงบอย ๆ.  เมื่อเขาเอยชื่อพระอัลลาห  เขาจะไมใชคําวา 
พระอัลลาห,  เขาใช  อัลลอฮะ  เฉย ๆ  ตามภาษาเดิม,  ไมใชคําวาพระ.แตที่เราไปพูด 
ให  เราใชคําวา  พระ,  พระอัลลาห  พระโมฮัมหมัด,  พระอะไร.  พวกมุสลิมเขาพูดเอง 
บางคนนะ  เขาไมใช,  หรือเขาพูดกันเปนกิจจะลักษณะเปนทางการ  เขาไมใชคําวาพระ 
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“ธรรม”  เพียงคําเดียว ๒๔๙

ใชเรียกสั้น ๆ  ลุน ๆ  วา  อัลลอฮ  อัลลอฮะ  คืออัลลาห  เฉย ๆ.  เขาจะมีความรูสึกอยางไร  
ก็ไมทราบ  ผมเดาวา  เขาคงมีความรูดี  ที่เขาไมเติมคําวา  พระ  เขาไป. 

 
ทีนี้ตามความรูสึกของผมอีกแหละวา  มันสูงสุดเกินกวาที่จะเติมคําวา  พระ 

หรืออะไรเขาไป,  มันสูงเกินกวาที่จะใหความหมายอะไรอีก,  ฉะนั้นเรียกวา  อัลลอฮะ 
อัลลาห  เฉย ๆ  ถูกกวา  อยางนี้ก็ได.ในเมืองไทยก็มีอะไรที่แตกตางกันอยู  อยางนี้  เกี่ยว 
กับการใชคําวา  พระเติมเขาไปขางหนา.  ถึงแมพวกมุสลิมบานนอก  ที่ไมคอยมีความรู 
มีการศึกษา  ก็ไมคอยจะใชคําวา  พระ,  อยางพระโมฮัมหมัด  นี้เขาเรียก  นะบี  เฉย ๆ,  
ไมมีคําวา  พระ  หรือ  นะบีโมฮัมหมัด,  ไมใชคําวา  พระโมฮัมหมัด  อัลลอฮ  ก็เหมือนกัน 
ใชคําวา  อัลลอฮ  เฉย ๆ  คงจะสอนกันมาดีแตเดิมแลว. 

 
นี่คุณสังเกตดู  คําวา  พระ  นี้จะถือวาสูงสุดไปเสียหมด  มันก็ไมได,  

มันแลวแตวิธีพูด  ภาษาพูดของคนบางพวก  คนบางพวกยังไมยอมใช  แลวมันกลับ 
ไปถูกไปตรงกับเรื่องเสียอีก  วาสิ่งนั้นมันอยูสูงเกินกวาที่จะใชคําวาอะไรไปประกอบ 
ประดับใหเปนคุณนามอะไรอีก.  ลองคิดไวอยางนี้ดวย,  ถือไวอยางนี้กอน  เพราะ 
มันมีประโยชน. 

 
นี้ผมโปรอิสลามอยูเสมอ  :  เรื่องหนึ่งก็คือวา  การที่เขายังคงไมมีรูปเคารพ 

มาไดจนกระทั่งบัดนี้,  ในโบสถของชนชาติอิสลาม  ไมมีรูปเคารพมาไดจนกระทั่ง 
บัดนี้;  พวกพุทธก็มีรูปเคารพไปแลว,พวกคริสตก็มีรูปเคารพไปแลว  ทนไมไหว,  
แตอิสลามยังคงไมมีอยู  ทนมาได  ทนอยูได  ก็นับวาเขาเกงกวาเรา.  แลวการที่เขาไม 
ยอมใสคําวาอะไรเขาไปขางหนาขางหลัง  อะไรอีกนี้  ก็นับวานาดู,  หรืออาจจะเกง 
กวาเรา  ซึ่งขี้ขลาดหรือวาอยากประดับประดาประดิษฐประดอยอะไรก็ได,  ก็เปนได 
เหมือนกัน.  ถาไมเขาใจก็จําไวทีกอนวา,  ผมพูดวา  สิ่งสูงสุดนั้น  ตองสูงสุดกวาที่ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒๕๐

มนุษยจะไปตกเติม  แตมแตงอะไรได  มันสูงสุดถึงขนาดนั้น  นี่มันมากไปแลว  ถึง 
เรื่องคําวา  พระ. 

 
"ธรรม"  กับ  "พระธรรม"  มีความหมายตางกัน. 

 
ทีนี้คุณยอนกลับมา  คิดกันใหมถึงคําวา  ธรรมเฉย ๆ  กับคําวา  พระธรรม 

นี่ตางกันอยางไร  ทั้งที่ในบาลีใชคําวา  ธรรม  เฉย ๆ  ทั้งนั้น,  ไมวาชนิดไหน  พระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  เขาใชคําวา  ธรรมเฉย ๆ,  หรือ  ธรรมชาติ  ธรรมดา  ใชคําวา 
ธรรม  เฉย ๆ,  หรือปกติวิสัยก็เรียกวา  ธรรม  เฉย ๆ  ใชคําเดียว  ไมมีคําอะไรเติมขางหนา 
ไมมีคุณศัพทอะไรเติมขางหนา. 

 
ทีนี้ในภาษาไทย  ถาพูดวาพระธรรม  ก็หมายถึงที่มาในกลุมพระ- 

รัตนตรัย  วาพระพุทธ  พระธรรมพระสงฆ,  พระพุทธเจา  พระธรรมเจา  พระ- 
สังฆเจา  นี้ไดเขาไปอีกเจาหนึ่ง.  พระธรรม  พระสงฆ  นี้ยังไมพอ,  ตองมีคําวา  พระ 
พุทธเจา  พระธรรมเจา  พระสังฆเจา  เติมท้ังหนาทั้งหลัง. 

 
เมื่อพูดวา  พระธรรม  ก็หมายความวา  พระธรรมที่มาในชุดพระรัตนตรัย,  

โดยเฉพาะคือ  คําสั่งสอน  หมายถึงในกลุมท่ีเปนคําสั่งสอน  ใหปฏิบัติ  และผลของการ 
ปฏิบัติ  เรียกวาพระธรรมเจา.  สวนคําวา  ธรรม  เฉย ๆ  นั้น  เราใชความหมายอยาง 
อื่น;  เชนการกระทํานี้ไมเปนธรรม,  ไมเห็นแกธรรม,  ไมถูกธรรม,  อยางนี้มันไป 
อีกอยางหนึ่ง.  หรือพูดวา  รูปธรรม  นามธรรม  ก็หมายถึงธรรมชาติทั่วไป;  อยางนี้ 
ไมใสพระ,  ไมใสคําวาพระเปนพระรูปธรรมพระนามธรรม,  ไมใสแมแตคําวา  ไมถูกตอง 
ตามธรรม  เราไมใสพระ.  เพราะเหตุที่ในภาษาไทยใชคําวาธรรม  ๒  ความหมาย 
เปนอยางนอยอยางนี้  จึงทําใหเราลําบากบาง  ในการที่จะเขาใจ. 
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“ธรรม”  เพียงคําเดียว ๒๕๑

ทีนี้ก็มาถึงปญหาที่วา  อันไหนมันใหญกวา  :  เมื่อพูดวา  พระธรรม,  กับ 
พูดวาธรรม  เฉย ๆ  สองคํานี้อันไหนใหญกวา,  อันไหนสูงกวา,  อันไหนกวางกวา ?  ถา 
เรามีความรูสึกอยางเทาที่เรียกกันมา  คงจะนึกวาพระธรรมนี้ตองสูงกวา.  แตความรูสึก 
ของผมค ือ   คําว า   ธรรม   เฉย  ๆ   ใหญกว า   ส ูงกว า   อะไรกว าค ือว าคล ุมหมด 
ทุกของเลย,  รวมทั้งคลุมสิ่งที่เรียกวา  พระธรรมนั้นดวย.  เมื่อพูดวา  ธรรม  เฉย ๆ  
มันคลุมเอาสิ่งที่เรียกวา  พระธรรม  นั้นดวย;  เพราะพระธรรมหมายถึงในขอบ  
เขตของพุทธศาสนา  ที่เปนความรู  การปฏิบัติ  และผลของการปฏิบัติเทานั้น. 

 
นี้คําวา  ธรรม  มันหมายหมดทุกอยางไมยกเวนอะไร,  ตามภาษาบาลี 

เดิม  ไมมีอะไรยกเวน,  มันจึงกวางกวา  ใหญกวา  เหนือกวา  ในขนาดที่เราเรียกวา  เปน 
ทุกสิ่ง,  หรือถาชอบพระเจา  ชอบพระเปนเจา  ก็ถือวาเปนพระเปนเจาเลย.  ฉะนั้นจึง 
บอกกันใหรูวา  ถาเราจะมีพระเจาในพุทธศาสนา  ก็ตองมีคําวา  ธรรมนั่นแหละ 
เปนพระเจา,  ไมใชพระธรรม.  พระธรรมอยูในความหมายที่จํากัดแคบ  เปนหนวย 
หนึ่งสวนหนึ่งของพระรัตนตรัย;  แตคําวา  ธรรม  เฉย ๆ  ในพระพุทธศาสนา  หรือ 
ในภาษาบาลีก็ตาม  มันกวางกินความหมดทุกอยาง  อยูในฐานะที่พอจะเปนพระเจา 
ตามความหมายที่ใชกันทั่วไปทุกศาสนา. 

 
ฉะนั้นพุทธบริษัทก็มีพระเจากับเขาเหมือนกัน  คือสิ่งที่เรียกวาธรรม,  จะเรียกวา 

ธรรม,  ก็ตามใจ,  จะเรียกวา  พระเจา  ก็ตามใจ,  เรียกวาพระเจา  ก็ตามใจ,  เรียกวาพระเจา 
ก็เพราะวาขี้ขลาด  อยากจะมีที่พ่ึงงาย ๆ  ตรง ๆ  ในทางเห็นกันชัด ๆ  วามีพระเจา;  แต 
ถาเปนคนรูเปนคนไมตองการอยางนั้น  ก็เรียกวา  ธรรม. 

 
แตถึงอยางไรก็ดี  คําวา  ธรรมในความหมายเปนพระเจานี้  บางทีอาจจะ 

ใชคําวา  พระ  เขาขางหนาดวยก็ได,  คําวาธรรมในความหมายทั้งหมดทั่วไปสูงสุดนี่ 
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ซึ่งธรรมดามักจะพูดวา  ธรรม  เฉย ๆ  ในบางถิ่นบางแหงบางคน  อาจจะใสคําวา  พระ 
เขาไปดวยก็ได.เชน  สมัยปูยาตายายมีพูด  พระธรรมสรางกูมา,  ถาคนที่ถือผีถือสาง 
ก็พูดวา  ผีสางสรางกูมา;  แตคนที่เขาเปนพุทธ  เปนสัตบุรุษเครงครัด  เขาพูดวา 
พระธรรมนี่แหละสรางเรามา,  สรางเราทุกคนมา.  แมวาเราจะเกิดจากพอแมในครรภ 
ของพอแม  เขาก็ถือวา  พระธรรมสรางเขามา,  ในกรณีนี้เขา  ใสคําวา  พระเขาไปดวย 
เขาไมกลาพูดวา  ธรรม  เฉย ๆ.  แตใหรูไวเถอะวา  เมื่อเขาพูดวาพระธรรม  ใน 
กรณีอยางนี้หมายถึงธรรม  เฉย ๆ  ที่ผมพูด  พระธรรมที่ชาวบานทั่วไปพูดนั้นเขาหมายถึง 
สวนหนึ่งของพระรัตนตรัย  ซึ่งจะเล็งถึงแตเพียง  ปริยัติธรรม  ปฏิบัติธรรม  ปฏิเวธ- 
ธรรม  เทานั้น,  ไมเล็งถึงอะไรหมดทุกอยางไมยกเวนอะไร  เหมือนกับคําวา  ธรรมเฉย .ๆ 

 
ธรรมคืออะไร ? 

 
ทีนี้ดูกันตอไป  ในความรูสึกของคนทั่วไป  ที่จะถามขึ้นวา  ธรรม  คือ 

อะไร ?  ขอน้ีมันยากลําบากแกการตอบ,  ที่จริงไมควรจะตอบ,  ตอบไมได,  และตอบ 
ไมถูก.  แตตามธรรมดา  คนเรามันทนไมไดมันตองตอบ,  มันตองคิดวารูและตอง 
ตอบ  แลวก็ตอบไปเทาที่จะตอบได.  พระธรรม  คือน่ันคือน่ี,  ก็แปลวาเราไดตอบ 
หรือไดพูดถึงสิ่งที่เรายังไมรู  ไมรูจริงไมรูจัก  ไปตามประสาความรูสึก  ความเชื่อความอะไร 
ของเรา.  สิ่งนั้นถูกนํามากลาว  มาบัญญติ  มานิยาม  ตามความรูสึกของคน;  แม 
พระธรรมก็ถูกกระทําอยางนี้เหมือนกัน.  พอถามพระธรรมคืออะไร ?  ก็ตอบทันที 
อยางนั้น  อยางนี้  มันก็ไมถูกหมด  เพราะวามันตอบไมได. 

 
ยกตัวอยางดวยเรื่องราวทางวัตถุ  ดีกวา  เปนตัวอยาง  เชนคําวา  ไฟฟา 

ถาถามวา  ไฟฟาคืออะไร,  ลูกเด็กอมมือมันพอจะตอบไดสมัยนี้  วาไฟฟาคืออะไร,  มันก็ 
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ตอบไปตามความคิดของมัน.  นักเรียนก็ตอบไปตามความรูที่ครูสอน,  นักวิทยาศาสตร 
ก็ตอบไปตามผลของการคนควา  ไดสูงเทาไร  ในสมัยนี้ในยุคนี้  วาไฟฟาคืออยางนั้น ๆ,  
ใหบทนิยามไปตามความรูสึกของเขา;  อยางนี้ผมถือวา  ผิดทั้งนั้นเลย,  ไมจริง,  เพราะวา 
ที่เอามาพูดนั้น  มันเปนเพียงปรากฏการณ  หรือปฏิกิริยา  ที่สิ่งที่ไฟฟาแสดงออกมา 
ไมใชตัวไฟฟาแท ๆ.  ตัวไฟฟาแท ๆ  คืออะไร  มันยังโง  ยังไมรูกันอยูอยางนั้น  จน 
กระทั่งบัดนี้;  แตวาปฏิกิริยาตาง ๆ  ที่ไฟฟาแสดงออกมา  ในเมื่อเราไปกระทํามัน 
ทํากริยาอะไรตอมันเขา  มันมีมาก  มีละเอียด  มีลึกซึ้ง  แมจะพูดวา  ปฏิกิริยาที่เกิดจาก 
แรงเคลื่อนของพวกปรมาณู  มันก็ไมใชตัวไฟฟา,  มันคือปฏิกิริยาอันหนึ่ง  ซึ่งตัวไฟฟา 
จริง  ก็ยังไมรูวาคืออะไร  และอยูที่ไหน  เพียงแตวาถามีกิริยาอยางนี้ลงไป  ก็มีปฏิกิริยา 
อยางนั้นออกมา,  แลวเราเรียกมันวาไฟฟา.  ฉะนั้นถาไปตอบวาไฟฟาคืออะไร  มัน 
ก็คือคนโม,  คนโออวดคนอะไรไปตามเรื่อง,  มันก็ตอบไดเพียงวา  ปฏิกิริยาเทาที่เรา 
คนความาไดแลว  เดี๋ยวนี้มันมีอยางไรบาง  ก็คืออยางนั้น ๆ  วางกฎเกณฑอยางนั้น ๆ. 

 
ผลสุดทายก็พูดไดวา  แมแตเร่ืองวัตถุ  เร่ืองทางวัตถุ  เร่ืองทางฟสิกสแท ๆ  

ก็ยังไมรูวามันคืออะไร,  แลวนับประสาอะไรจะไปรูจักสิ่งที่เรียกวา  ธรรมะ  นั้นคืออะไร 
นั ้นม ันล ึก เก ินกว า เ รื ่อ งทางฟ ส ิกส แม จะรวมฟ ส ิกส   รวม เมตาฟ ส ิกส อะ ไ ร 
เขาไวหมด  มันก็ยิ่งไมรูวาคืออะไรมากขึ้น.  นี่คําวา  ธรรม  มันก็ยังเขาใจยาก  วาคือ 
อะไร  เชนเดียวกับที่แมแตเรื่องทางวัตถุแท ๆ  ก็ยังเขาใจวา  ไฟฟาคืออะไรก็
ไมได. 

 
ทีนี้เขยิบข้ึนมาถึงเรื่องจิต  เมื่อถามวา  จิตคืออะไรอยางนั้น;  เดี๋ยวนี้มัน 

ก็ยังตอบอยางคลุม ๆ  ไปอยางนั้น  วาจิตคืออยางนั้น  จิตคืออยางนี้  ไมรูจักตัวจิตโดย 
แทจริง,  รูจักแตเพียงปฏิกิริยา  หรือปรากฏการณ  อะไรตาง ๆ  ที่สิ่งเรียกวา  จิตแสดง 
ออกมา  ทํานองเดียวกับไฟฟา  แตมันลึกไปกวา.  ฉะนั้นคุณอยาเพออวดดี  พูดวารู 
จักวาจิตคืออะไร  แลวบัญญัติอยางนั้นอยางนี้,  ที่บัญญัติลงไปนั้น  มันถูกแตทางภาษา 
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ที่ใชกันอยู  บัญญัติเทาที่ปรากฏการณที่แสดงออกมา  หรือปฏิกิริยาที่แสดงออกมาเปน 
ปรากฏการณเทานั้นเอง.  จิตแท ๆ  คืออะไร  ก็ยังไมรู  เชนเดียวกับวาไฟฟาแทคือ 
อะไร  ก็ยังไมรู;  เรื่องจิตนี่มันลึกไปกวาเรื่องไฟฟาอีก  ก็ยังไมรู. 

 
ทีนี้เรื่อง  ธรรม  ลึกไปกวาเรื่องจิตอีก  มันก็เลยยิ่งไมรู,  ยิ่งไมอาจจะรูวา 

ธรรมคืออะไร.  แตเดี๋ยวนี้เรารูปรากฏการณ  หรือผลหรืออะไร  ที่ธรรมจะแสดง 
ออกมา  จนเราถือประโยชนจากพระธรรมได  ตามที่เราตองการ  บรรลุมรรค  ผล 
นิพพานได,  เชนเดียวกับท่ีเราไมรูจักวา  ไฟฟาคืออะไร  แตเราเอามาใชสารพัดอยาง.  
เราไมรูจักจิตคืออะไร  แตเราก็ใชมันได,  ใชใหมันทําอะไรตามที่ตองการไดหรืออบรม 
มันได  นี้ถือวาสิ่งที่แมเรายังไมรูจักวาอะไรนั่นแหละ  เราก็ใชประโยชนได  เขาไป 
เกี่ยวของไดอยางมากมายเหลือเกิน. 

 
นี้ผมจึงจําเปนที่จะตองพูดคางไววา  ธรรมะ  นี้ก็ไมรูวาคืออะไร,  ไมรูวา 

คืออะไร.  โดยเนื้อแทโดยสัจจะของการพูด  เราก็ไมรูวาคืออะไร;  แตเราพูดได 
ตามปรากฏการณ  คืออยางนั้น  คืออยางนี้,กระทั่งพูดไดวา  คือทุกสิ่ง,  หมดทาเขา 
แลวก็พูดอยางกําปนทุบดินวา  ธรรมะนี้คือทุกสิ่ง, ทุกสิ่งเลย.  นี้มันก็ถูกอยางวิธี 
พูดชนิดหนึ่ง  มันก็ยังไมรูวาคืออะไรอยูนั่นแหละ;แมวาพูดถูกวา  คือทุกสิ่งมันก็ไมรู 
วาคืออะไรอยูนั่นแหละ  เพราะมันทุกสิ่ง  จนเราไมรูวามันคืออะไร  ทุกสิ่งเกินไปจนไมรู 
วามันคืออะไร  ก็ยกใหเปนประเภทหรือขั้นหรือชั้นที่ไมตองรู  เปนอจินไตย  ไปเสียอยาง 
หนึ่งก็แลวกัน. 

 
นี้รูเทาที่เราจะตองรู  รูเทาที่จําเปนจะตองรู  ที่มนุษยจะตองรู  แลวดับ 

ความทุกขได  ก็เรียกวาพอแลวยกเอาสวนนี้ที่มีประโยชนนี่  มาใสคําวา  พระให 
เปนพระธรรม  พระธรรมสรางเรามา,หรือวาพระธรรมที่เราจะตองศึกษาเลาเรียนจะ 
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ปฏิบัติ  จะไดรับผลของการปฏิบัติ  เทานี้ก็พอ.  แลวมันคงยิ่งกวาใบไมกํามือเดียว  ใน 
ใบไมหมดท้ังปาเสียอีก;  เพราะวา  ธรรม  หมายถึงทุกสิ่ง  แตเราไมจําเปนจะตองไปรู,  
รูสวนนอยเทาที่เราจําเปนจะตองรูแลวปฏิบัติเพื่อไมตองมีความทุกขกัน.  แลวก็จะเทา 
กับวาทรายเม็ดหนึ่งกับทรายทั้งหมดในโลก  เทาไรก็ไมรู;  ผมก็นับไมได  วาทรายทั้ง 
หมดในโลกนี้,  เราเอาทรายเม็ดเดียว  ที่มันจําเปนแกเรา  คือยอดหรือวาสิ่งที่มันมีคุณคา  
ที่สุด. 

 
สวนที่มีคุณคาที่สุด  ก็กลายเปนพระธรรมไปทันที,  สวนนั้นกลายเปน 

พระธรรม  ออกชื่อทีไรยกมือไหวทวมหัวเลย,  เอยชื่อข้ึนมาทีไรยกมือไหวทวมหัวไดทันที.  
แตถึงอยางไรก็ดี  คําวา  ธรรม  เฉย ๆ  มันยังกวางกวา  สูงกวา  ใหญกวา  อะไรกวา 
จนจะแพรออกไปเปนอะไรก็ได  แลวแตจะไปเรียกวาอะไร,เรียกวาพระเจาก็ได  เรียกวา 
อะไรก็ได.   

 
นี่แหละธรรมะคืออะไร  มันลําบากกับเรื่องภาษาไทย;  พอพูดวา 

ธรรมะมีความหมายไปอยาง,พูดวา  ธรรม  เฉย ๆ   มีความหมายไปอยาง,  พูดวา  พระธรรม 
มีความหมายไปอีกอยาง  ทั้งที่มันสิ่งเดียวกันในภาษาไทย. 

 
ธรรม  คือ  พระเจา. 

 
ทีนี้เราจะมองใหกวางเลยขอบเขตของคําวา  พระธรรม  จะมองใหกวาง 

จนไมมีอะไรเหลือ  ใหหมดไมมีอะไรเหลือ  ก็จะตองมองไปในลักษณะ  ๔  อยาง  อยาง 
ที่เคยพูด  เคยเทศน  เคยบรรยาย  เคยเขียนไวแลวมากมาย  :  ธรรมะใน  ๔  ความหมาย 
หรือ  ธรรมใน  ๔  ความหมาย,  เราจะไมใชคําวาพระธรรมใน  ๔  ความหมาย;  จะ 
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ใชคําวา  ธรรม  ในภาษาไทย,  หรือธรรมะในภาษาบาลี  ใน  ๔  ความหมาย  :  ธรรมะ  คือ 
ตัวธรรมชาติปรากฏการณทั้งหมด  อยางหนึ่ง,  ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ  ที่มีอยู 
ในธรรมชาตินั้น ๆ  อยางหนึ่ง,  ธรรมะคือหนาที่ของมนุษย  จะตองทําตามกฎธรรมชาติ 
นั้นอยางหนึ่ง,  แลวธรรมะคือ  ผลท่ีไดรับจากการทําหนาที่อยางหนึ่ง  เปน  ๔  อยาง 
หมดเลย. 

 
ความหมายที่  ๑  ธรรมะคือ  ตัวธรรมชาติ  นี่ถาเรา  พูดวา  ธรรมะ  คือ 

พระเจา  ก็มองเห็นไดทันทีวา  ธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนี้  นั่นแหละคือเนื้อ- 
ตัวของพระเจาในสวนรูปธรรม,  เนื้อตัวฝายรูปธรรมของพระเจา  คือธรรมชาติทั้งหมด 
รวมทั้งฝายจิตดวยก็ได,  จิตชนิดที่มันเนื่องอยูกับรางกายในแงของ  physical  ในแงของ 
mentel.  ธรรมชาติทั้งหมดคือเนื้อตัวของสิ่งที่เรียกวา  พระเจา  นี่เรียกไดวาสวนหนึ่ง 
ของพระเจาเทานั้นเอง  เนื้อตัวสวนที่เปนวัตถุ  เนื่องดวยวัตถุ. 

 
ทีนี้  ความหมายที่  ๒  วาธรรมะคือกฎของธรรมชาติ  นั่นแหละคือตัว 

ของพระเจาในฝาย  spirit,ฝาย  spiritual  เนื้อตัวของพระเจาในฝาย  spiritual,  พระเจาก็มี 
เนื้อตัวเปนฝายวัตถุ  มีเนื้อตัวเปนฝายนามธรรม  ก็เรียกไดวาพระเจาอีก.  ตัวธรรมชาติ 
แท ๆ  ก็คือ  พระเจา,  สวนที่เปนเนื้อหนังของพระเจา,  กฎของธรรมชาติ  ก็คือ  พระเจา 
ในสวนที่เปนวิญญาณของพระเจา. 

 
ทีนี้สวนธรรมะ  ความหมายที่  ๓  วา  หนาที่ที่มนุษยตองกระทําตามกฎ 

ของธรรมชาติ  นี้คือ  คําสั่งหรือความตองการของพระเจา,  ธรรมะประเภทที่  ๓  คือ 
คําสั่งหรือความตองการของพระเจา  ที่มนุษยจะตองทํา. 

 
ธรรมะในความหมายที่  ๔  คือ  ผลจากการทําหนาที่  คือสิ่งที่พระเจา 

ประทาน  รางวัลหรือลงโทษก็ตาม  คือสิ่งที่พระเจาใหเรา  :  ที่ทําถูก  ทําดี  ก็เปน 
รางวัล,  ที่ทําไมถูก  ไมดี  ก็เปนการลงโทษ. 
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“ธรรม”  เพียงคําเดียว ๒๕๗

ฉะนั้นธรรมะใน  ๔  ความหมาย  มันจึงเปนพระเจาอยูโดยสมบูรณ  :  
เปนเนื้อหนังของพระเจา,เปนจิตวิญญาณของพระเจา,  เปนความตองการของพระเจา,  
เปนสิ่งที่พระเจาอํานวยให.  คําวาธรรม  เฉย ๆ  ก็ตรงกับคําวาพระเจาโดยสมบูรณ 
โดยแยกเปน  ๔  ความหมายอยางนี้. 

 
ทีนี้ดูกันในรายละเอียดอีกนิด  เชนวา  ตัวธรรมชาติ  คือรางกายของพระเจา 

ก็ดู  ดูโลกในสวนรูปธรรม  หรือวาจิตใจความรูสึกของจิตใจท่ีเกี่ยวกันอยูกับรูปธรรม:  
เปนตนไม  เปนภูเขา  เปนดิน  เปนน้ํา  เปนกรวด  เปนหิน  เปนลม  เปนไฟ  เปนอะไร,  
ก็เปนทุกอยางในปรากฏการณทั้งโลก;  แลวก็อยาไดคิดแตเพียงวา  โลกเมืองไทยแคบ  ๆ 
มันตองโลกทั้งโลก,  แลวโลกอื่นอีก  โลกอื่นอีกจนหมดหมดความหมายของคําวาโลก 
เขาวา  ๓  หมื่นโลกธาตุ,  ภาษาทางศาสนาเราใชคําวา  สามหมื่นโลกธาตุอยาเขาใจวา  
๓  หมื่นโลกนะ,  โลกธาตุ  นาจะตรงกับคําวา  system  หนึ่งก็ได. 

 
ที่วา  solar  system  นี้มันมีเทาไร  ก็เรียกวาโลกธาตุหนึ่ง  มันรวมอยูหลาย  ๆ 

โลกแลวโลกพระจันทร  พระอังคาร  พระศุกร  มันหลาย ๆ  ดวงแลว,  หลาย ๆ  system 
แลว  ๓  หมื่น  system  แลวเห็นจะพอใช  คือวา  พอจะตรงกันไดกับท่ีพวกฝรั่งสมัยปจจุบัน 
เขาจะคํานวณ,  system  ในสากลจักวาล.  ฉะนั้นคําวา  ทุกโลกมันตองหมายความอยาง 
นั้น  บรรดาวัตถุตาง ๆ  ที่มันมีในทุกโลก  นั่นคือเนื้อตัวของพระเจาในฝายฟสิกส.  
ทีนี้ถามีอะไรเนื่องอยูกับฟสิกส  เปนเพียง  mental  นั้น  ความรูสึกไปตามธรรมดาอยางนี้ 
ก็เรียกวาเนื้อตัวของพระเจา  ในฝายที่มันเนื่องกันอยูกับวัตถุ  เปนจิตใจที่เนื่องกันอยู 
กับวัตถุ  นี้เราควรจะรูจักพระเจาในฐานะที่วา  มหึมาที่สุด  ในสวนของรางกาย. 

 
ทีนี้พอมาถึงวา  กฎของธรรมชาติ  นี่พระเจาโดย  spirit,  เนื้อตัวของ 

พระเจาในลักษณะที่เปน  spirit  เปน  spiritual  faculty  อะไรก็ตาม  มันลึก  มันละเอียด 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒๕๘

มันยากที่จะเขาใจได.  พระเจาสวนนี้แหละที่จะสรางโลก,  หรือจะบังคับโลก,  หรือ 
วัตถุใหเปนไป  ก็เปนการงาย  เพราะวาตัวโลกทั้งหมด  ทุก ๆ  โลกธาตุก็คือเน้ือตัวของ 
พระเจาอยูแลว  ฉะนั้นพระเจาก็มีวิญญาณ,  คือกฎธรรมชาตินี้  ที่จะบังคับสิ่งเหลานี้ให 
เปนไปเลย  โดยกฎของพระเจา  ซึ่งเขาเรียกกันวา  พระเจา  ในเมื่อเราเรียกวา  ธรรมเฉย  ๆ 
ถาเขาพูดวา  พระเจาสรางโลก,  เราก็วาธรรมสรางโลก,  ในพุทธบริษัทที่ไมมีคําวาพระเจา 
ใช  ก็ใชคําวาธรรม  นี้สรางโลก.   

 
กฎของทุกอยาง  กฎของนามและรูป  คือธรรมในฐานะที่เปนพระเจา 

สรางโลก;  รูปและนามทุกอยาง  มันอยูในฝายที่เปนเนื้อตัวของโลก,  เปนเนื้อตัวของ 
ธรรมในทางฝายวัตถุ.  ทีนี้กฎของธรรมเชนกฎ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  กฎปฏิจจ -  
สมุปบาท  กฎอะไรก็ตามนี้  ที่เปนธรรมชาติ  ก็คือพระเจาที่สรางโลก;  ถามันแคบ 
เขามา  สําหรับมนุษยปฏิบัติเพื่อดับทุกขโดยตรง  เชน  กฎเรื่องอริยสัจจ,  กฎเรื่องไมควร 
ยึดมั่นถือมั่น  อะไรนี้  ก็พระเจาในความหมายจํากัดลงมา  ที่จะจัดการกับมนุษยตรงไป 
ตรงมา  ใหไมมีความทุกข;  ก็แปลวา  กฎทั้งหมดก็แลวกัน  เปนพระเจาในฝาย  spirit. 

 
ทีนี้หนาที่ที่มนุษยจะตองทําตามกฎของพระเจา  อันนี้ยิ่งลึกลับมาก 

มันมีหนาที่ไปหมดเลย  แตเราไมเห็นเปนหนาที่,  รวมทั้งที่วา  มันจะตองเปลี่ยนแปลง 
แลวมันจะตองทําทุกอยาง  :  จะตองเจริญเติบโต  จะตองกิน  จะตองอาบ  จะตองถาย 
จะตองทํางาน  จะตองเคลื่อนไหว  ตอสู  ใหสิ่งตาง ๆ  ที่มาจากพระเจาอีกนั่นเอง  ให 
รอดตายอยูได.  และถามีสติปญญาสูง  หนาที่มันก็สูงขึ้นมา  ถึงขนาดที่วาจะตอง 
รูจักปฏิบัติใหมันสูงขึ้นไป,  ใหดับทุกขอยางละเอียดได  ที่เรียกในภาษาพุทธ  วาตอง 
ใหบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน  ใหได.  ในภาษาคริสเตียนวา  ตองพยายามกินผลไมของ 
ตนไมตนที่สองใหได,  นี่มันเปนหนาที่. 
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ฉะนั้นเมื่ออยูในระดับไหนอยางไร  ก็ตองทําหนาที่ในระดับนั้น  อยาง 
นั้น  อยางสุนัข  ก็ตองหาอาหารกิน  ตองทําอะไรไปตามเรื่อง,  ถาคนก็ทํามากกวานั้น;  
แลวมันยังมีหนาที่ที่ลึกลับ  ที่แฝงไวอยางลึกลับ,  เชน  จะตองสืบพันธุอยางนี้  มนุษยก็ 
ไมสมัคร  เพราะมันลําบากยุงยาก  ตองจางกัน  เอาที่อรอยที่สุดความสัมผัสท่ีจะรูสึก 
ไดมาใหเปนคาจาง.  ฉะนั้นคนหรือสัตวจึงสืบพันธุ  ทั้งที่การสืบพันธุ  นี่ไมใชของสนุก 
ถูกประณามเปนบาปชนิดหนึ่ง  ที่ตองมีลูก  ตองคลอดบุตร,  แตแลวมนุษยก็เวนไมได 
ก็ตองสืบพันธุ  เพราะวาธรรมชาติหรือพระเจา  จางไวแพงมาก,  คือรสอรอยที่เกิด 
ทางการสัมผัสเนื้อหนังนี้  สูงสุดที่การสืบพันธุนี้เห็นวาคนก็ดี  สัตวก็ดี  เสียสละอยาง 
ลุมหลงเพื่อสิ่งนี้. 

 
นี้ต่ําลงไปอีก  แมแตตนไมคุณไปศึกษาดูเถอะ  อยามัวงมโงอยูอยางเดียว.  

ไปศึกษาจนรูวา  แมแตตนไมก็เหมือนกัน  สิ่งสูงสุดของตนไมคือการสืบพันธุ,  ยอด 
ปรารถนาสูงสุดของตนไมคือการสืบพันธุ  เรารูมันไมได  แตสันนิษฐานได  วามันคงมี 
ความรูสึกทํานองเดียวกับท่ีสัตวรูสึกเอร็ดอรอยเมื่อมีการสืบพันธุ.ความรูสึกทางประสาท 
ทางสัมผัส  ถูกประเลาประโลม  ถูก  entertain  นี้สูงสุดกวาเวลาไหนหมด  กวาสิ่งใดหมด;  
ฉะนั้นตนไมจึงพยายามสืบพันธุ  ตอเมื่อศึกษาจึงจะรู  ตอสูดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุ,  พันธุ 
ตัวผูพันธุตัวเมียตองพบกันจนได;  บางชนิดอยูคนละตน  ตัวผูอยูตนหนึ่งตัวเมีย 
อยูตนหนึ่ง,  บางชนิดอยูตนเดียวกัน,  บางชนิดอยูดอกเดียวกัน,  บางชนิดอยูคนละดอก,  
บางชนิดก็อยูคนละตําบล  มันจะตองปลิวมาดวยลม  ลอยมาดวยน้ํา  มาพบกันมาสืบพันธุ 
มันจะตองอารับทันที  ตะครุบเอาเหมือนวาสิ่งวิเศษสูงสุด. 

 
นี้จะเรียกวา  ความเฉลียวฉลาดของพระเจา  เอาการสืบพันธุนี้ฝากไว 

หลังฉากของการลอลวงดวยรสอรอย  ใหสิ่งที่มีชีวิตมีการสืบพันธุใหจงได;  อยางนี้ 
มันเรียกวา  หนาที่ที่ลึกลับ,  จะเรียกวาหนาที่ก็ได  เพราะมันหลีกไมได  สวนที่มนุษย 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒๖๐

จะมาตอตานขอน้ี  เพื่อใหมีความทุกขนอย  หรือไมมีความทุกขเลยนั้นมันเปนอีกเรื่องหนึ่ง 
พอตามธรรมชาติมันตองเปนอยางนี้. 

 
ฉะนั้นคนที่รูเทารูทัน  ถอนตัวออกมาได  ก็ดี  เรียกวารูจักหนาที่ที่สูง 

ไปกวา,  ไมเอาหนาที่ที่หยาบที่เลว  ที่ต่ํา  ที่สกปรก  เพราะมันเปนการทรมาน,  ไปเอา 
หนาที่ที่สูงกวา  เพ่ือจะดับทุกข  มันก็เลยมีเรื่องประเภทสูงกวา  ประเภทโลกุตตระ.  
ฉะนั้นเราจึงมีการปฏิบัติหนาที่  ที่ถูกตรงตามกฎที่จะดับทุกข  นั่นเปนหลัก  ถาไม 
อยางนั้นเรียกวาหนาที่นั้นผิด  มันผิดหนาที่หรือเปนหนาที่ที่ผิด.  ถึงแมวาธรรมชาติ 
จะวางไวในฐานะเปนหนาที่  เปนธรรมเหมือนกัน,  มันก็ยังมีแยกวา  หนาที่ที่ถูกตอง,  
หนาที่ที่ผิดพลาด  ที่ไมถูกตอง. 

 
หนาที่ของมนุษยตามกฎธรรมชาติ  ก็คือทําใหถูกไปแตในทางที่ไม 

เปนทุกข;  แตสําหรับคนโง  หนาที่ของเขาก็คือเปนไปในทางที่เปนทุกข.  คําที่ 
สําคัญอยูคําหนึ่งในหนังสือเลมแรก  คืวนวโกวาท  คือคําวา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ,  ไปดู 
ใหดี  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ - ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.  ทําไมจะตองย้ําวา 
สมควรแกธรรมในเมื่อมันปฏิบัติธรรมอยูแลว ?  ปฏิบัติธรรมใหถูกตองตามธรรม,  
ปฏิบัติธรรมใหสมควรแกธรรม.  นี่คนสะเพราคนมักงาย  มันก็ปฏิบัติสงเดชไป  ไมตอง 
มาดูวา  ใหมันถูกตองหรือสมควรแกธรรม;หมายความวาตองปฏิบัติใหมันถูกหนาที่ 
ที่ถูกตอง  อยาใหเปนหนาที่ที่ไมถูกตอง,  คือไมเหมาะสมกะเรา  มันเปนหนาที่ 
สําหรับคนที่จะเปนทุกข,  ไมใชหนาที่สําหรับคนที่จะอยูเปนสุข.  ฉะนั้นตองเลือกเอา 
หนาที่ของคนที่จะอยูแตเปนสุข  จึงตองปฏิบัติแตธรรมะสวนนี้  จึงเรียกวา  ธมฺมานุ- 
ธมฺมปฏิปตฺติ  เชนปฏิบัติในมรรคมีองค  ๘,  ในสิกขา  ๓  ในนี้นี่เปน  ธมฺมานุธมฺม -  
ปฏิปตฺติ  เปนไปในทางดับทุกขอยางเดียว 
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ฉะนั้นคําวา  หนาที่  มันมีหนาที่  สําหรับคนที่จะไมเปนทุกขก็มี,  หนาที่ 
สําหรับคนที่จะตองเปนทุกข  ที่สมัครจะเปนทุกข  มันก็มี,  ตองเลือกเอาใหดี.  แตที่ 
ธรรมชาติตองการ  ก็นาจะเปนฝายที่ไมใหเปนทุกขนั่นแหละ;แตโดยเหตุที่ธรรมชาติ 
นั้นมันไมใชคน  มันไมมีทุกข  มันไมมีสุข  ฉะนั้นมันจึงเปนกฎกลาง ๆ  ไปวา  หนาที่อยางนี้ 
ตองมีผลอยางนี้,  หนาที่อยางนี้ตองมีผลอยางนี้,  หนาที่อยางนี้ก็ตองมีผลอยางนี้,  เพราะ 
ธรรมชาติในที่นี้มันไมใชคนที่มีจิตใจจะเลือก. 

 
แลวคําวา  สุข  วา  ทุกข  มันก็ไมเหมือนกัน  ในระหวางคน  ระหวางสัตว 

ระหวางอะไรตาง ๆเพราะอะไร ๆ  มันตางกันไปหมด;  ฉะนั้นธรรมชาติมันมีแตเพียง 
วางกฎเกณฑไว  นั่นตองเปนอยางนั้น,  นั่นตองเปนอยางนั้น,  นั้นตองเปนอยางนั้น 
ซึ่งมนุษยก็ไปเลือกเอาเอง  ที่มนุษยจะไมเปนทุกข  แลวก็เรียกวานั้นฝายดี  ฝายถูก  ฝายถูก 
ตอง  หรือเปนธรรมสําหรับมนุษย  มนุษยก็เลือกเอาแตสวนนี้,  แตถามันเปนอื่น 
หรือมันไมสมัครจะเปนมนุษย   จะเปนยักษ  เปนผี  เปนสัตว เดรัจฉาน  เปนอะไร 
มันก็ตองเลือกเอาอยางหนึ่ง. 

 
นี้เรียกวา  สิ่งที่พระเจาเรียกรองเอาจากมนุษย  โองการหรือวาบัญชา 

ของพระเจา  เรียกรองเอาจากมนุษย  คือหนาที่;  สวนเราพูดวา  ที่ธรรมะบังคับไว 
ที่ธรรมะระบุไว;  เพราะเราไมเรียกวาพระเจา.  แตถาเราเขาใจธรรมะดีจนถือเปน 
พระเจา  ก็ใชคําวา  พระเจา  ก็ไดเหมือนกัน,  หรือเรียกวาพระธรรม  ที่พระธรรมเรียกรอง,  
หนาที่นี้คือสิ่งที่พระธรรมเรียกรอง  ในเมื่อฝายโนนเขาเรียกวาสิ่งที่พระเจาเรียกรอง.  
ถาพูดอยางเหลาจื๊อ  ก็พูดวา  สิ่งที่เตาเรียกรอง  อีกเหมือนกัน  เพราะเหลาจื๊อก็ไมมีพระเจา,  
แลวก็ไมไดใชคําวา  ธรรม  โดยตรง,  ใชคําวา  เตา,  เหลาจื๊อก็ตองใชคําวาที่เตาเรียกรอง 
คือหนาที่  แตเดี๋ยวนี้เขาแปลคําวาเตา  วาคําเดียวกับ  ธรรมะเสียแลว,  คําวาเตา 
คือธรรมะ,  ธรรมะ  คือเตา.  พวกที่ถือพระเจา  เชน  พวกฮินดู  พวกอิสลาม  พวก 
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คริสเตียนพวกอื่น ๆ  ที่มีพระเจา  เขาใชคําวาพระเจาไปตามเดิม  เรียกรองหนาที่อันนี้จาก 
มนุษย. 

 
ทีนี้อันสุดทาย  ที่วา  ธรรมะในฐานะที่เปนผลของหนาที่  นี่คือสิ่งที่ 

พระเจาหรือธรรมะ  หรือพระธรรมประทานให  อยูในสภาพอยางนั้น  อยางนี้ ๆ  
แลวแตวาใครปฏิบัติอยางไร  เปนสุข  เปนทุกข  เปนอะไรไปตามการปฏิบัติ  นับตั้งแต 
มรรค  ผล  นิพพาน  ลงมาจนถึง  นรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกายแลวแตจะเรียก,  มัน 
เปนผลที่พระเจาประทานให  ก็เรียกวา  ธรรม  อีกเหมือนกัน  ความสุข  ความทุกขเหลานี้ 
ก็เรียกวา  ธรรม. 

 
คุณไปดู  ไปคํานวณดู  ไปคิดดูเอง  วามีความหมายกวางขวางอยางไร,  หมด 

ทุกสิ่งจริงหรือไม ?  คําวาธรรมเพียงคําเดียว  หมายถึงหมดทุกสิ่งไมยกเวนอะไร  :  
หมายถึง  เนื้อตัวของพระเจาทางวัตถุ.  เนื้อตัวของพระเจาทางวิญญาณ,  แลวก็ 
โองการบัญชาหรือความประสงคของพระเจา,  แลวก็ผลที่พระเจาประทานให,  หมดไมมี 
อะไรเหลือ.  เมื่อเขาเรียกวาพระเจา,  เราก็เรียกวาธรรม;  เพราะฉะนั้นธรรม 
เพียงคําเดียวคือทุก ๆ  อยาง  ทุกอยางขึ้นอยูกับคําวาธรรมเพียงคําเดียว. 

 
รูจักธรรมสมบูรณแลว  จะหมดปญหา. 

 
นี่เคยบอกใหฟงบางแลววา  คนผูใดก็ตามจะตั้งปญหาอยางไรก็ตาม  คําตอบ 

จะมีไดเพียงคําเดียววาธรรม  แลวถูกตองหมด,  ไมวาคําถามนั้นจะตั้งมาในรูปปฏิเสธ  หรือ 
ในรูปยอมรับ  หรือในรูปไหนก็ตามคําตอบไดวา  ธรรมเพียงคําเดียว;  เพราะ 
คําวา  ธรรมมีความหมายทุกอยาง  อยางที่วามาแลว  :เกิดมาเพราะอะไร ?  ก็เพราะธรรม. 
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ตายไปเพราะอะไร ?  เพราะธรรม.  ดีเพราะอะไร ?  เพราะธรรม.  ชั่วเพราะอะไร  
เพราะธรรม.  ไมมีคําถามอะไรที่ไมไดตอบไดโดยคําวา  ธรรม. 

 
นี่คําวาธรรมมันประหลาดถึงอยางนี้  วัตถุก็คือธรรม,  นามธรรมก็คือ 

ธรรม,  อะไร ๆ  ก็คือธรรม,  ธรรมไปหมด,  ดินฟา  อากาศ  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร 
ก็คือธรรม,  ธรรมในฐานะที่เปนธรรมชาติ  สิ่งที่ตรงกันขามนั้น  ก็คือธรรม  ไปคิดดู 
เถอะปญหาชนิดไหนที่ตอบไมไดดวยคําตอบเพียงวา  ธรรม  เพียงคําเดียว.  ฉะนั้นถาเรา 
รูจักมันดี  เราก็พูดไดหรือเขาใจได  ในเมื่อเขาพูดวา  ทุกอยางขึ้นอยูกับสิ่งที่เรียกวา 
ธรรมเพียงคําเดียวหรือสิ่งเดียว. 

 
เดี๋ยวนี้มนุษยไมรูจัก  ธรรม  ในขอน้ี  นี้เปนบาปของมนุษยที่ไมรูจักธรรม,  

แลวก็เดินผิดทางเดินผิดทาง  ที่ไปสูความดับทุกข  แลวก็เดินไปสูความทุกข.  ถา 
มนุษยรูเรื่องนี้สมบูรณ  จะไมมีการแบงแยกเปนศาสนานั้นศาสนานี้เลย,  เดี๋ยวนี้มนุษย 
ไมรูเรื่องนี้โดยสมบูรณ  ความโงของมนุษย  ทําใหแบงแยกเปนพุทธศาสนา  คริสต 
ศาสนา  อะไรศาสนา  หลาย ๆ  อยาง  จนไมชอบกันจนโกรธกัน  จนมีความเห็นแก 
ตัวในระหวางศาสนา  แลวก็รบกันดวยศาสนาก็มีอยู  เรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด. 

 
ถามนุษยทั้งหมดเขาถึง  nucleus  ของทุกสิ่ง  คือธรรม  มนุษยเปนคน 

เดียวกันทันที,  อยาวาแตจะถือศาสนาเดียวกันเลย  จะเปนคนเดียวกันทันที, เปนคน 
คนเดียวกันทั้งหมด  ก็ไมทะเลาะวิวาทกัน  ไมรบรากัน  ไมแบงแยกกัน  ไมเปนเขาเปน 
เรา;  เหมือนที่เปนอยูเดี๋ยวนี้  มันก็รบกันไปซิ  เพราะมันมองกันคนละแงอยูเรื่อยไป  ไม 
มีที่สิ้นสุดดอก,  สงครามนี้ไมมีที่สิ้นสุด  เพราะมนุษยเดินหางความรูที่ถูกตองของ 
ธรรมยิ่งขึ้นไปทุกที  มันก็ฝายธรรมชนิดที่เปนทุกข  ที่เปนอธรรมไปหมด,  ไดรบ 
กันเปนธรรมดา  เปนการถาวรไปเลย  เปนวิกฤตการณถาวร,  ทั้งทางโลกทั้งทางศาสนา 
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พรอมที่จะแยกเขี้ยวฮื้อแฮใสกัน  แมในทางศาสนา.  คุณตองรูไวอยางนั้น  ระหวาง 
ศาสนาเปนอยางนั้นเพราะไมรูจักคําวา  ธรรม  เพียงคําเดียวนี้ใหถูกตอง;  ฉะนั้น 
เราตองพยายามที่จะรู  พยายามที่จะเขาใจ  และพยายามที่จะใหเพ่ือนมนุษยดวย 
กันรู.   

 
นี้เหมือนกับท่ีไดเคยพูดซ้ําซากหลายหนแลว  วาเรามีสวนโมกขนี้ก็เพ่ือ 

ใหเพ่ือนมนุษยไดรูจักสิ่งที่เรียกวาธรรม  ในลักษณะที่ลึกเขาไป  ลึกซึ้ง ๆ ๆ  เขาไป 
จนถึงตัวจริง  หรือถึงความสมบูรณ  แลวมนุษยก็จะหมดปญหา.  ปญหาทั้งหมดเลิก 
ลางไปดวยคําวา  ธรรม  เพียงคําเดียว  เพราะมันทําใหมนุษยเปนคนคนเดียวกันหมด 
โดยนิวเคลียสอันเดียวกัน  คือ  ธรรม,  ไมมีตัวตน  ไมมี  self  ไมมีตัวตนมันก็ไมมีกู 
ไมมีสู  ไมมีเรามีเขา  มันก็จะรบกันอยางไรได,  เมื่อมันไมมีเรามีเขา  มันจะรบกัน 
อยางไรได.  นี่ความวิเศษสูงสุดของสิ่งที่เรียก  ธรรม  หรือวาความที่จําเปน  ความ 
มีคาอยางจําเปนสําหรับมนุษย  ของสิ่งที่เรียกวา  ธรรม. 

 
เดี๋ยวนี้ไมมีใครสนใจกันในแงนี้  แมที่บวชกันใหเหลืองพรืดเปนพระ 

เปนเณรไปหมด  ก็ไมมองกันในแงนี้,  ไมเขาใจสิ่งเหลานี้ในแงนี้  เปนแตเพียงทอง 
ทองจํา ๆ  อะไรมาบาง  พอรูสึกรูวารูมากกวาคนอื่น  ก็ยกตนขมทาน,  ขมขี่คนอื่นดวย 
ความรูของตน  ดวยสํานวนโวหารของตน  มีการกัดกันทางวิญญาณ,  มีการยกตนขม 
ทานดวยวิชาความรูนี้. 

 
ผมเรียกวา  การกัดกันทางวิญญาณ  เหมือนสุนัขและแมวมันกัดกันในทาง 

รางกาย  แตพระเณรกัดกันในทางวิญญาณ  ดวยการยกตนขมทาน.  ฟดเหวี่ยงใสกัน 
ไป ๆ  มา ๆ  ดวยวิชาความรู.  ในเมื่อมัวเปนอยูอยางนี้  แลวจะรูธรรมะไดอยางไร  จะ 
เขาถึงพระธรรมไดอยางไร,  แลวปญหาระหวางบุคคลนี้ก็มี,ปญหาระหวางนิกาย 
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ธรรมยุติมหานิกาย  ก็มี  หรือปญหาระหวางเถรวาทมหายาน  ก็มี,  ปญหาระหวางพุทธกับ 
คริสต  ก็มี  คริสตกับอิสลาม ก็มี  อิสลามกับพุทธ  ก็มี  มัวแตมีปญหาวิวาทกันอยางนี้. 

 
นี้พระธรรมก็ลงโทษ  พระเจาก็ลงโทษ,  โกยใหแตสิ่งที่มันเปนโทษ  ยกให 

มนุษย  คือสาดเทมาใหมนุษย  แตสิ่งที่ เปนโทษ  คือนรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกาย 
ใสใหมนุษย  เปนการถาวรไปเลย;  นี่ทําเลนกับสิ่งที่เรียกวา  ธรรม  หรือพระเจา  มัน 
ไดผลอยางนี้. 

 
เดี๋ยวนี้  พูดกันไมรูเรื่อง,  มันควรจะพูดกันรูเรื่อง  แตไมมีโอกาสจะพูด 

เพราะวาจิตใจของคนกําลังขลาดกลัว  กําลังหวาดระแวง  ไปในทางโนนหมด  ไมมาฟง 
เรื่องอยางนี้  ไมมาคิดเรื่องอยางนี้.ฉะนั้นพวกคริสเตียนก็ไมรูจักคําวา  พระเจา,  
พวกพุทธก็ไมรูจักคําวา  พระธรรม,  พวกจีนก็ไมรูจักคําวาเตา  หรือวาอะไรของ 
เหลาจื๊อ  ขงจื๊อ  ก็เลยหมดที่พึ่ง.  โลกนี้หมดที่พ่ึงเพราะเหตุนี้  ก็มีวิกฤตการณถาวร. 

 
นี้เรามันโชคดีหนอย  ที่วาไมไดพัวพันอยูดวย  มันยังมานั่งสบายอยูอยางนี้;  

แตก็รูไวเถอะวาความจริงมันมีอยูอยางนี้,  แลวถาเมื่อโรคไมมีธรรมะนี้มันระบาดไป 
ทั่วโลก  ถึงขนาดสูงสุดเมื่อไรแลวสิ่งเหลานี้ก็ไมมี,  เราจะมานั่งกันอยูอยางนี้ไมได,  
มันไมยอมใหเรามานั่งกันอยูอยางนี้ได  ถามันถึงยุคที่เปนมิคสัญญี  เปนอะไรขึ้นมา.  
แตเราก็มิไดมีความกลัว  มิไดมีความตองการอะไร  มันก็เหมือนกับไมมีเหมือนกัน  เพราะ 
ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที  นี้มันปองกันได;  บรรทัดนั้นสําคัญมาก  อยามีตัวเรา 
เสียตั้งแตทีแรก. 
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เปนอยูดวยจิตวางเปนธรรมะสูงสุด. 
 
ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที  ปองกันอะไรไดหมด,  ไมมีความ 

หมายที่จะทําใหเปนทุกข.  นี้ก็เปนพระธรรมสูงสุด,  ใชคําวา  พระธรรม,  หรือ 
พระธรรมเจาสูงสุด  คือการเปนอยูดวยจิต  ทํางานดวยจิตวาง  ตายแลวแตหัวที;  
นี่ก็สูงสุดฝายธรรมะ   ที่จะไมใหเกิดความทุกข .ฉะนั้นเราสนใจเทานี้ก็พอ  เทากับวา 
เราสนใจเม็ดทรายเม็ดหนึ่ง  ในบรรดาเม็ดทรายหมดทั้งโลกเพราะจุดที่จําเปนที่มนุษย 
ควรจะถึงจะไดนี้  มันมีอยูเทานี้;  เชนเดียวกับพระพุทธเจาวา  ใบไมกํามือเดียวจาก 
ใบไมหมดทั้งปาก็เหมือนกัน. 

 
ฉะนั้นคําวา  ธรรม  มันเทากับเม็ดทรายจํานวนหมดทั้งโลก,  แลวพระ- 

ธรรมเจาที่จําเปนแกเรามันคือเม็ดทรายเม็ดเดียว  :  เปนอยูโดยไมมีตัวกู.  เร่ือง 
เถรวาทเรื่องมหายานมันเรื่องเพอเจอ  มีปญหาทางปรัชญาอยางนั้นอยางนี้อยางโนน  ไมมี 
ที่สิ้นสุด  มันเปนเรื่องเพอเจอ;  ฉะนั้นเลิกมหายานเลิกเถรวาท  ออกไป,  เหลือแตวา 
คอยระวังความคิดนึก  อยาใหปรุงเปนตัวกูขึ้นมา.  และในที่สุดหลักอันนี้แหละ 
มันใชไดทั้งมหายาน  ใชไดทั้งเถรวาท,  และหลักอันนี้แหละใชไดทั้งคริสเตียน  ทั้งพุทธ 
ทั้งอิสลามทั้งเหลาจื๊อ  ทั้งขงจื๊อ  ใชไดหมด.  ระวังจิตใจอยาใหปรุงเปนความหมาย 
มั่นเปนตัวกู - ของกู  ขึ้นมาเทานี้,  แลวจะไมใหเรียกวา  เทากับเม็ดทรายเม็ดเดียว 
ในบรรดาเม็ดทรายหมดทั้งโลกอยางไร. 

 
เดี๋ยวนี้มันก็บาเองไปเรียนเถรวาทเสียสัก  ๕๐  ป,  ไปเรียนมหายานอีก  ๑๐๐  ป 

ตายกอนเลยไมตองรู.  ผมหมายความวาเรียนเถรวาท  ๕๐  ป  ก็ยังไมจบ,  เรียนมหายาน 
อีก  ๑๐๐  ป  ก็ไมจบ,เพราะแขนงมันมากกวา.  แลวมันก็ไมตองปฏิบัติวา  อยาเกิด 
ตัวกู - ของกู  มันก็ตายเปลา. 
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ฉะนั้นอยามีเถรวาทอยามีมหายาน,  นิวเคลียสมีอยูอันเดียว  ตรงกันหมด 
ทุกศาสนา  ทุก ๆ  นิกายอยูที่วา  อยาเกิดตัวกู - ของกู  ขึ้นมาในจิต  มันไมมีปญหาดอก,  
ที่วาเราจะไมรูธรรมะ  ไมมี,  ไมมีปญหามันงายเหลือจะงาย.  แตเราไมตองการ 
สิ่งนี้  เราไปตองการของเหลือเฟอที่เปน  over  surplus  อะไรนั้นไมมีที่สิ้นสุด,  ที่จําเปน 
แท ๆ  และปฏิบัติไดดวย  นี้ไมสนใจ  :  ทําวิปสสนาทํากัมมัฏฐานกันเปนการใหญ  ก็ไมรู 
วาไปไหน,  ยิ่งทํายิ่งโง  ยิ่งทํายิ่งเห็นแกตัว  เพราะมันทําไปเพื่อสรางความดีความเดนให 
แกตัวจะไปขมผูอื่น.  นี้ก็เรียกวา  ปฏิบัติธรรมไมสมควรแกธรรม  แลวมันตองได 
รับผลเปนความทุกข  หรือความลมเหลวละลายไปในที่สุด. 

 
ฉะนั้น  ถามีอะไรที่มันจะชวยทําลายความเห็นแกตัว  หรือวากันไมให 

เกิดความรูสึกเปนตัวกู - ของกู  ยกหูชูหาง  ขึ้นมานั่นถูก,  ทําไดทุกอยาง  ไมจําเปนจะ 
ตองเหมือนกันทุกคน  แตใจความมันเหมือนกันทุกคน  คือไมเกิดตัวกู - ของกูขึ้นมาได.  
ฉะนั้นคุณจะทําอะไรก็ได  ถาวิธีนั้นมันเหมาะกับคนนั้น,  มันอาจจะไปแกผากลาง 
ถนน  เปนพวกชีเปลือยก็ได  ถามันมีผลทําใหมันหมดตัวกู - ของกูได.  ขอปฏิบัติ 
สวนนี้  ไมตองเหมือนกัน  แตผลตองเหมือนกัน  คือทําลายความเห็นแกตัว  ยกตัว 
อะไรตัวเห็นแกตัวนี้,ทําลายตัวกู - ของกูได  มันก็เขาถึงธรรม  ที่เปนหัวใจของคําวา 
ธรรม  ในทุกความหมาย. 

 
ไมมีตัวกกู็เปนนิพพาน. 

 
นี้มันกลายเปนวา  ไมตองทําอะไร  ตัวกู - ของกู  มันตองคิดตองนึก 

ตองปรุง  ตองเกิด  ตองหมายมั่นปนมือ,  นี้อยาไปทํามันก็เลยไมเกิด  ก็ไมตองทําอะไร, 
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ทีนิพพานอยูแลว  คนก็ไมเอา,  ไปทําที่เปนสังสารวัฏฏขึ้นมาเรื่อย  แทนเรื่อย.  
จิตไมมีตัวกู  ก็เปนนิพพานอยูกับนิพพาน,  เมื่อจิตมีตัวกู  ก็เปนสังสารวัฏฏ.  
นี้เราคุมที่ไมมีตัวกูไวเรื่อย  ก็เปนนิพพานเรื่อย  กวาจะเด็ดขาดลงไป. 

 
ที่พูดวา  ปภสฺสร  มิทํ  ภิกฺขเว  จิตฺตํ   - จิตประภัสสรอยูโดยธรรมชาติ 

แลวก็จะเศราหมองเมื่อกิเลสมา;  ประภัสสรนี้  คือนิพพานชั่วคราวชั่วขณะตาม 
ธรรมชาติ  พรอมที่จะเศราหมองเมื่อกิเลสมา.  แตถารักษาความเปนประภัสสรไวได 
เด็ดขาด  ไมใหมีทางที่จะมีกิเลสมา  มันก็อยางเดียว  คือจะนิพพานแทหรือนิพพานถาวร 
ขึ้นมาได,  เปนประภัสสรถาวรขึ้นมาได.  จิตของคนเรา  ถาไมมีอะไรมายุมาปรุง 
ใหเปนตัวกู - ของกู  มันก็เปนนิพพานอยูแลว,  เย็นสบายอยูแลว. 

 
ฉะนั้น  ไมมีปญหาดอก  ที่วาคนจะไมรูจักนิพพาน  หรือจะไมได 

นิพพาน  ที่จริงมันก็ไดชนิดชั่วคราวอยูแลว,  แตคนไมมองเห็น  เพราะโง  เพราะ 
ไมรูจักรักษาสภาพ  ที่จิตไมมีตัวกู - ของกูนี้ใหคงอยูใหนานออกไป  นานออกไป  จนไมมี 
จิตเกิดตัวกู - ของกู,  จนมันถึงระดับหนึ่ง  ซึ่งมันเด็ดขาดเลย  เด็ดขาดลงไปเลย  จะเกิด 
ตัวกู - ของกู  อีกไมได;  นี่คือการบรรลุอรหันต. 

 
เราประคองไวแตใหมันวางจากตัวกู - ของกูอยูเรื่อย  ทั้งวันทั้งคืน ๆ  

จนตายไปก็แลวกัน,  แปลวาอยูกับนิพพานชนิดชั่วคราว,  นิพพานชนิดที่ยังเปลี่ยนไดนี้ 
นิพพานชั่วคราวไปเรื่อย ๆ  ก็แลวกัน,  จนกวามันจะไมเปลี่ยน  จนกวามันจะไมเปลี่ยนได 
หรือเปนการถาวรไป.  นี้เราไมพูดทางศาสนา  พูดทางจิตวิทยา  ก็วาใหเคยชินเปน 
นิสัยไปในทางแตที่จะไมเกิดตัวกู - ของกู;  นี่คืออบรมธรรม  ธรรมะที่เปนชั้น 
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สูงสุดก็ปรากฏออกมา,  สูงสุดแคนั้น  แคเด็ดขาด  ไมยอนกลับมาเปนตัวกู – ของกู 
ไดอีก,  เปนบรมธรรมนิพฺพานํ  ปรมํ  วทนฺติ  พุทฺธา – พุทธะทั้งหลายกลาวนิพพานวาเปน 
บรมธรรม.  แตมันเปนนิพพานที่แท  ที่จริงที่เด็ดขาด  ที่ถาวร  ไมกลับเปลี่ยนไป 
เปนสังสารวัฏฏไดอีก. 

 
เดี๋ยวนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งของคนเรา  เดี๋ยวเปนสังสารวัฏฏ  เดี๋ยวเปนนิพพาน,  

เดี๋ยวเปนสังสารวัฏฏ  เดี๋ยวเปนนิพพาน.  เพราะฉะนั้น  นิพพานนั้น  ตองถือวา 
ชั่วคราว  ชั่วขณะ,  แลวเปลี่ยนได  หรือวากลับกําเริบ,  เปนกุปปธรรม  คือกลับกําเริบได,  
แลวก็ชั่วขณะ  ที่มันมีอารมณมาชวยกระทบ,  เปนตทังคะ  คือประจวบเหมาะ,  พวก 
coincidence  ตาง ๆ  ที่ทําใหจิตยังอยูในสภาพนี้อยู  ก็เรียกวา  ตทังคนิพพาน.แตวา  อันนี้ 
แหละรสชาติอยางเดียวกัน  เรารักษามันไวใหได,  อยาใหมันเปลี่ยนไปได  จนมัน 
ตายตัวไป. 

 
ลองศึกษาดูก็แลวกันวา  เมื่อไมมีตัวกู - ของกู  มันเปนอยางไร,  สบาย 

อยางไร;  พอมีตัวกู - ของกูขึ้นมา  มันรอนอยางไร  มันมืดอยางไร  มันกลัดกลุมอยางไร 
มันดิ้นรนอยางไร  เสียบแทงอยางไร.  นี้เราดูอยูเสมอ  ก็ระวังอยาไดเดินตกลอง,  ระวัง 
เหมือนกับระวังอยาใหเดินตกลอง  ก็มีเทานั้น.  นี้ก็ทําไปอยางนี้เรื่อย ๆ  ไป,  
เปนอยูโดยชอบ  คืออยูอยางนี้  เรื่อย ๆ  ไปมันก็ถึงจุดหนึ่งวันหนึ่ง  ซ่ึงมันตายตัวลงไป. 

   
นี่เรียกวา  ปฏิบัติธรรมะที่สมควรแกธรรม  ถูกตอง  พอเหมาะพอดี 

ไมมาก  ไมนอย  ไมตึง  ไมหยอน  เรื่อย ๆ  ไป  จนถึงวันหนึ่งคืนหนึ่ง  มันก็เด็ดขาดลงไป.  
บางคนอาจจะชาบาง  บางคนอาจจะเร็วบาง  ไมเทากัน;  แตลักษณะมันเหมือนกัน 
ปดโอกาสของสังสารวัฏฏ  อยาใหเกิดขึ้นมาในใจได,  อยาใหเผลอปรุงเปนตัวกู – 
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ของกู  อยางนั้นอยางนี้ขึ้นมาได,  ปดโอกาสนี้ไวเรื่อย,  ระวังกันอยางทางสามัญสํานึก 
นี้ก็ได  วาเราเกลียดเรากลัวมันเมื่อมันเกิดขึ้นมา  เรื่อยไป ๆ.  เราพยายามเอาใจใส 
ใหมาก  มันฉลาดขึ้นทุกที ๆ  เอง,มันสอนใหในตัวมันเองทุกที,  อยางนี้เปนสําเร็จได 
ทุกคน  ไมตองพูดถึงศาสนา,  เปนศาสนาไหนก็ได  ถาปฏิบัติอยางนี้ไดแลว 
ก็มีนิพพานสําหรับทุกคน  หรือทุกศาสนา.  ธรรมะมีในทุกศาสนา  นิพพานมีใน 
ทุกศาสนา  หรือมันมีแตเพียงศาสนาเดียว. 

 
แตนี้คนไมถือศาสนากันอยางนี้  ถือแตศาสนาตัวกู - ของกู  กันเสีย 

เรื่อย,  มันก็แยกเปนศาสนาชนิดที่วา  เปนขาศึกแกกันและกัน  ไมเปนธรรมขึ้นมาแลว,  
มันเปนธรรมฝายชนิดที่จะตองเปนทุกขขึ้นมาแลว  เปนวัฏฏสงสารขึ้นมาแลว. 

 
อยาลืมวา  นิพพานก็เปนธรรม  สังสารวัฏฏก็เปนธรรม  คือสิ่งที่เรียก 

วาธรรมดวยกันทั้งนั้น,  สามัญนาม  common  noun  ใชเหมือนกันหมด.  นิพพานก็คือ 
ธรรม  สังสารวัฏฏก็คือธรรม,  ความเกิดก็คือธรรมความตายก็คือธรรม,  ความสุขก็คือ 
ธรรม,  ความทุกขก็คือธรรม,  คําวา  ธรรมนี้ใชไดหมด. 

 
นี่เปนเรื่องที่คุณจะเห็นไดวา  ผมพูดจนไมมีเสียงจะพูดไปอีกกี่เดือนกี่ป  มัน 

ก็บอกใหคุณรูไมไดวาสิ่งที่เรียกวา  ธรรม  นั้นคืออะไร;  แตบอกใหรูไดวา  เราจะ 
ตองปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา  ธรรม  นั้นอยางไร,  จะตองปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียก 
วา  ธรรม  นั้นอยางไร  แลวจะหมดปญหา.  ฉะนั้นการที่จะไปศึกษาทางปรัชญา 
ทางจิตวิทยา  ทางอะไรก็ตามที่จะใหรูวา  ธรรม  อยางถูกตองนี้  มันตายเปลา;  เหมือน 
คนโง ๆ  สักคนหนึ่งที่จะไปศึกษาใหรูวา  ไฟฟามันคืออะไรนี้  มันก็คงตายเปลา;  จะตอง 
ศึกษาเฉพาะที่จะเอาปฏิกิริยาของมันมาใช  ตามที่เราตองการกอนดีกวา,  อยาไปรู 
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วามันคืออะไร  เพราะมันไมอาจจะรูได.  สิ่งที่เรียกวา  ธรรมนี้ก็เหมือนกัน  ศึกษาโดย 
ดวนเทาที่วาจะปฏิบัติอยางไร  จะไดรับผลสูงสุดของสิ่งนี้,  ก็คืออยางวา  อยากระทําไป 
โดยวิธีที่มันเกิดตัวกู - ของกูเปนวัฏฏสงสารขึ้นมาในจิต,  ใหเปนอยูโดยไมมีตัวกู 
ของกู,  วางเปนนิพานอยูตลอดเวลา,  เปนนิพพานนอย ๆ  เปนนิพพานชั่วคราว 
ไปเร่ือย ๆ  จนกวาจะถึงโอกาสหนึ่ง  มันจะถึงของมันเองได,  เพราะมันฉลาดขึ้นทุกที 
มันจะเด็ดขาดลงไปไดเปนการถาวร. 

 
นี่เรารูธรรมกันในลักษณะอยางนี้  ก็เรียกวาพอ,  อยางอื่นเฟอ.  ทีนี้วา 

มันมีทางที่จะเรียนจะรูมากก็เลือกเรียนหรือรูมาแตในทางที่จะใหเปนอยางนี้,  คือวา 
ทําอยางไรจึงจะไมเกิดตัวกู – ของกู  นี้  ใหมันละเอียดลออยิ่งขึ้น.  นี่คือตัววิปสสนา 
กัมมัฏฐาน  เชนอานาปานสติ  เปนตน,  ไมตองพูดกันหลายคํา  แตรวมความแลวก็ 
เพื่อไมเกิดตัวกู – ของกู  ถาใครมีวิธีอยางอื่นทําได  ก็ทําได,  จะมีวิธีไหนก็ได 
อยาเกิดตัวกู - ของกูแลวเปนใชได.  นี้เราเห็นวาพระพุทธเจาไดวางระเบียบไวดี 
เกี่ยวกับอานาปานสติ  นี้ก็ใชไป  ศึกษาใหเขาใจ,  ปฏิบัติใหเต็มที่.  รวมความแลวคือ 
ระมัดระวังอยูทุกลมหายใจเขาออก  ที่จะไมปรุงเปนความรูสึกเปนตัวกู – ของกูก็ 
เรียกวา  อานาปานสติที่ถูกตองอยูตลอดเวลา. 

 
นี้เราพูดกันถึงสิ่งที่เรียกวา  ธรรมอยางยืดยาวอยางนี้  แลวก็ไมรูจะเรียกชื่อ 

เรื่องวาอยางไร,ไมรูจะเรียกชื่อเรื่อง  หัวขอเรื่องวาอยางไร.  กินขาวจานแมว  อาบน้ํา 
ในคู  เปนอยูเหมือนตายแลว  หัวขอน้ีผมพูดไดอีกหลายป.  ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับสิ่ง 
ที่เรียกวา  ธรรม  เพียงคําเดียว,  ยอวา  ธรรมเพียงคําเดียว,  พูดไดอีกหลายปถาใคร 
จะฟง. 

 
วันนี้เหนื่อยแลว  ไมคอยสบาย  ออนเพลีย. 

 
____________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๑๒ – 
วันอาทิตยที่  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๑๒ 
ขึ้น  ๑คํ่า  เดือน  ๔ 
 

ยิ่งฉลาด  ยิ่งโง. 
 
เราย้ําเรื่องที่ควรจะพูดอยูเสมอ  เพราะมันไมตองเปนเรื่องอะไรยืดยาวออก 

ไป,  มันเปนเรื่องซ้ํา  ซ้ํากันเรื่องเดียวอยูเรื่อย  แตวามันพูดในแงใดแงหนึ่ง  มุมใดมุมหนึ่ง 
ใหละเอียดยิ่งขึ้นทุกที  นี่เรียกวา  ซ้ําหรือย้ํา;  เหมือนกับปาฏิโมกข,  ปาฏิโมกขสวด 
เมื่อไร  มันก็ปาฏิโมกขนั้นย้ําอยูนั่น.  ธรรมปาฏิโมกขนี้ก็เหมือนกัน  ก็ตองย้ําอยูใน 
เรื่องทุกข  เรื่องดับทุกข  โดยยึดมั่นหรือไมยึดมั่น  เทานั้นเอง  ก็ใหรูไววา  ทุกทีที่พูด 
มันคือย้ําเฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง  สวนใดสวนหนึ่งของทั้งหมด  ของเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น 
ขยายออกเปนสวนละเอียด ๆ   ออกไป,  แลวก็ย้ําอยูเร่ือย  เพราะไดสังเกตเห็นวา  พูดทีเดียวนี้ 
ไมสําเร็จประโยชน  มันเพียงแตฟงแปลก ๆ  แลวผานพนไป,  แลวก็เงียบหายไป  มันเพียง 
แตย้ําก็ยังครั้งสองครั้งก็ยังไมพอ,  นี้มันจึงย้ําเรื่องเดียวกันหนักขึ้นไปอีก  ละเอียดขึ้นไป 
ละเอียดขึ้นไปอีก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗๒ 
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จุดตั้งตนของความรูสึก  ที่เดินมาผิด ๆ  จนยึดมั่นถือมั่น  จนเปนความ 
ทุกข  เราพูดกันแลวไมนอยกวา  ๔ - ๕  ครั้ง,  แตแลวมันก็ยังมีทางที่จะพูดใหชัดลงไปอีก 
ใหละเอียดลงไปอีก  เรื่องจุดตั้งตนของความทุกข  แลวก็ของสิ่งที่มีชีวิต.  เราพูดถึง 
เรื่องคนก็จริง  แตวามันตองหมายถึงสิ่งที่มีชีวิต,  แลวก็ถอยหลังไปจนถึงสัตว  จาก 
คนที่ฉลาดปราดเปรื่องอยางสมัยนี้  ก็ถอยหลังลงไปถึงคนที่ไมปราดเปรื่องอยางคนสมัยนี้,  
กระทั่งคนปา  คนที่ยังคลาย ๆ  สัตว  หรือวายังเปนสัตว  กระทั่งสัตวที่เลวลงไปอีก 
กระทั่งถึงสัตวเลื้อยคลาน  กระทั่งสัตวในน้ําเปนที่สุด;  เพราะวาชีวิตมันตั้งตนในน้ํา 
แลวมันจึงขึ้นบก.  ฉะนั้นเราตองถือวา  บรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดนี้  มีความเนื่อง 
กัน  มีเรื่องราวที่สัมพันธกัน  มีปญหาอยางเดียวกัน  เพียงแตมันสูงต่ํากวากันเทานั้น. 

 
ชีวิตและความทุกขวิวัฒนกนัมาพรอมกัน. 

 
ฉะนั้น  ควรจะดูวา  นับตั้งแตชีวิตเริ่มตั้งตนขึ้นมาในน้ํา  แลวมาเปนสัตว 

แลวมาเปนคน  กระทั่งคนปจจุบันนี้  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ  ความทุกขมันไดเปลี่ยนแปลง 
มาอยางไร. 

 
ไดพยายามพูดใหเห็นวา  ถอยหลังลงไปเทาไร  มันก็ยิ่งมีความทุกขนอย 

ลงเทานั้น,  หรือพูดวามันยิ่งวิวัฒนาการสูงขึ้นมาเทาไร  มันก็ยิ่งมีความทุกขมากขึ้นมา 
เทานั้น,  เพราะวาวิวัฒนาการนี้  มันเปนเรื่องหลอกลวงอยูในตัว  คือยิ่งฉลาดเทาไร 
มันก็ยิ่งโงมากเทานั้น.  วิวัฒนาการที่ปลอยมาเองตามธรรมชาติ  ยิ่งมีมากเทาไร  ที่เขา 
เรียกกันวาความฉลาด  มันก็ยิ่งกลับเปนความโง  คือความยึดมั่นถือมั่น  มากขึ้นเทานั้น.  
ภาษิตเด็ก ๆ  หรือภาษิตที่เราพูดกันติดปากวา  ยิ่งรูมาก  ยิ่งยากนาน,  อันนั้นเอามาใช 
ไดกับเรื่องนี้;  แตวาคนไมเขาใจ,  เขาใจก็สั้น  มันตื้นไปหนอย.  ยิ่งรูมาก  ยิ่งยาก 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒๗๔

นาน  หมายความวา  ยิ่งเปนทุกขมาก  ยิ่งรูมาก  ยิ่งลําบากมาก;  แตมันมีความ 
หมายตื้น  เราตองการความหมายที่ลึก  ก็ตองมองกันไปถึงเง่ือนตน  เมื่อชีวิตเริ่ม 
ตั้งตน  ซึ่งยังรูนอยหรือยังไมรูเลย  กระทั่งมันยิ่งรูมากข้ึน ๆ จนเปนมนุษยปจจุบันนี้,  
นี่เรียกวายิ่งรูมาก  ยิ่งรูมาก  ยิ่งยากนาน  ยิ่งมีความทุกขมาก. 

 
เราดูกันทางวัตถุ  กอนก็ได  คือทางชีววิทยา  เปนเรื่องวัตถุชีวิตตั้งตนในน้ํา 

จนกระทั่งเปนสัตวชนิดปลาขึ้นมา  เรียกวาเปนสัตวสมบูรณแบบ;  เมื่อยังเปนเซลล 
เปนอมีบา  เปนอะไรทํานองนั้น  เรียกวายังไมสมบูรณแบบ  ยังไมมีกระดูกสันหลัง  ยัง 
สืบพันธุโดยไมรูสึก  ยังไมมีความเปนตัวผูตัวเมียดวยซ้ําไปตอนนี้ไมเปน.  พอเริ่มมี 
กระดูสันหลัง  นี้ก็ถือวา  สมบูรณแบบของสัตว  มีปลาเปนจุดตั้งตน  และปลานะ 
มันรูนอยเทาไร  เราก็ดูเอาเอง,  ไปดูปลาในสระก็ได.  แลวจากปลา  เปนสัตวเลื้อย- 
คลาน  ครึ่งน้ําครึ่งบก,  เชน  เตา  เชน  ตะกวด  มันก็ดีกวาปลาขึ้นมาหนอย,  กระทั่ง 
เปนสัตวบกโดยสมบูรณ,  กระทั่งเปนสัตวขึ้นไปอยูบนตนไมสายหนึ่ง.  กลายเปน 
สัตวบินในอากาศอีกสายหนึ่ง. 

 
ทีนี้สายที่มาเปนลิงเปนคน,  แลวก็มาเปนคนเดี๋ยวนี้  สายนี้เปนสาย 

ที่มีวัฒนาการสูงขึ้นมา   สูงขึ้นมาคือรูอะไรไดมากขึ้น   ตั้งตนเมื่อมีภาษาพูด .  
วิวัฒนาการชนิดที่เปนปญหายุงยาก  ตั้งตนเมื่อสัตวมีภาษาพูด;เมื่อยังเปนลิงเปนอะไร 
ทํานองนี้  มันยังไมมีภาษาพูด  นอกจากภาษาใบ  มันก็ถายอะไรกันไมได  นอกจากเปน 
ไปตามสัญชาตญาณ.  จากลิงมาเปนมนุษยครึ่งลิงครึ่งมนุษย  มันก็เกือบจะไมมี 
ภาษาพูด,  พวก  ape  เหลานี้ก็ไมมีปญหาที่จะถายทอดความรูกัน  จนถึงสมัยหนึ่งมันฟลุค 
เปนคนมากขึ้น,  จนกระท่ังมันมีภาษาพูดทีละคําสองคํา  มากข้ึน ๆ  จนเปนภาษาที่ 
สมบูรณ. 
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ทีนี้ภาษานี้เปนตนเหตุ  เปนจุดตั้งตน  ที่ทําใหสัตวเราเริ่มเปลี่ยนสภาพ,  
วิวัฒนาการเหมือนกับวิ่ง  วิ่งไปเลยทีนี้  คือคนทีแรกมันรูอะไร  มันก็ถายใหคนทีหลัง 
ดวยภาษาพูด.  ฉะนั้นคนทีหลังก็รูความรูของคนทีแรกหมด,  แลวมันก็รูอะไรเพิ่มข้ึน 
เพราะมันพูดจากันได,  มันแลกเปลี่ยนถายทอดกันไดมันก็ถายใหคนทีหลังอีก.  คนชั้น 
ที่  ๓  มันก็ยิ่งรูอะไรมาก,  ชั้นที่  ๔  มันก็ยิ่งรูอะไรมาก  เพราะภาษาพูดเปนเหตุ;  ฉะนั้น 
วิวัฒนาการทางสติปญญา  มันก็เริ่มสูงขึ้นกวาสัญชาตญาณกันตรงนี้,  เรียกไดงาย ๆ  
วามันยิ่งรูมากขึ้น  คนรูมากขึ้นก็คิดไดมากขึ้น  ก็ทําไดมากขึ้น,  มันก็สรางวัฒนธรรม 
ทางวัตถุขึ้นมา,  ทําบานทําเรือนทํารังอะไรนี้ดีกวาเกา,  ทําอาหารการกินดีกวาเกา,  เลี้ยง 
สัตวดีกวาเกาเรื่อยมาจนเดี๋ยวนี้โดยอํานาจที่มีการถายดวยภาษาพูด. 

 
ทีนี้ภาษาพูดมีวิวัฒนาการสูง  จนมีตัวอักษรแทน  นี้มันยิ่งชวยกันอีก,  

เพราะมันบันทึกลงเปนตัวอักษรมันสูญยาก,  แลวมันอยูเปนตัวอักษร  สําหรับท่ีชนชั้น 
หลังจะไดรับเอา ๆ ๆ,  จนกระทั่งเรามีเครื่องพิมพหนังสือ  มันก็ยิ่งไปกันใหญ.  มนุษย 
ก็วิ่งหรือเหาะ  มีสภาพยิ่งกวาวิ่ง  คือกลายเปนเหาะไปเลย. 

 
เมื่อสัตวยังเปนปลาอยู  มันก็เหมือนกับหยุดนิ่งอยู  มีแตสัญชาตญาณ  พูด 

ไมได  ถายกันไมได  อะไรกันไมได;  แตพอมันเปนคนที่มันเริ่มพูดกันได  มัน 
ก็เริ่มถายกันได,  เพราะมันพูดกันได  ความรูของคนเกาตกมาเปนของคนใหม  คน 
ใหมทํามากขึ้น  ก็ตกไปเปนคนหลังมาอีกมันก็มากขึ้น.  มนุษยมันเริ่มวิ่งในทางวิญญาณ,  
มีวิวัฒนาการทางวิญญาณมันมีลักษณะเหมือนวิ่ง,  จนกระทั่งเรามีเครื่องมือ  มี  mass  
medium  ตาง ๆ  มีเครื่องพิมพ  มีวิทยุ  มีอะไรตาง ๆ  มนุษยมันก็เหมือนกับเหาะไปเลย 
ในทางวิญญาณ. 
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นี้เรียกวา  ความเจริญของความรูสึกความคิดนึก  และอันนี้แหละ  คือยิ่ง 
รูมากยิ่งยากนาน,  ยิ่งรูมาก  ยิ่งโงมาก,  ยิ่งฉลาดมาก  ยิ่งโงมาก.  ขอน้ี  เพราะวา 
รูไป  แตในทางที่จะไมยึดมั่นถือมั่น.  มันไมรูไปในทางที่จะไมยึดมั่นถือมั่น. 

 
พระศาสดาเกิดขึน้เพื่อหามลอมนุษย. 

 
นี้  พระศาสดาเกิดขึ้นมา  เปนพระศาสดาองคหนึ่ง ๆ  ก็เหมือนกับหาม 

ลอ;  มันไมอยู  มันหามไมอยูเพราะวากระแสหรือเกลียวของมนุษยที่มันจะวิ่งนี่  มัน 
แรงเกินไป,  ฉะนั้นจึงหามไดแตบางคน.  พระพุทธเจาจึงตรัสวา  มีนอยคนที่มีธุลี 
ในดวงตาแตเล็กนอย  มีนอยคน,  ถึงกับจะไมเทศนไมสอนสิ่งที่ตรัสรู  เพราะวาสัตวมัน 
ไมอาจจะเขาใจได;  มันอยูในเกลียวของความวิ่ง  จนรั้งไวไมอยู.  แตทรงคิดวา 
คงจะมีบางบางคน  มีธุลีในดวงตาแตเล็กนอยพอจะสอนได,  พระพุทธเจาจึงทรง 
สอนคนได.  สวนพวกปจเจกพุทธะนั้นยอมแพไปเลย  คือไมสามารถจะสอน,  ไมคิด 
จะสอน  เพราะวาทานไมมีสมรรถภาพ.  พระสัมมาสัมพุทธเจาก็พยายามสอน 
เหมือนกับหามลอในความวิ่งของมนุษย,  มันก็ไดแตบางคน  นอยคนมาก.  พระ 
เยซูก็สอน,  พระโมฮัมหมัดก็สอน,  พระศาสดาองคอื่นก็สอน,  มันก็เหมือนกับ 
หามลอเล็ก ๆ  นอย ๆ,  นอยคนจะเขาถึง,  เหลือแตสมาชิกเปนบัญชีหางวาว  ไมสําเร็จ 
ประโยชน;  เปนคนที่ไมรู  แตวาเขาสมัครจะนับถือ,นับเปนสาวก  นับเปนอะไรไป;  
แตสาวกที่แทจริง  เปนพระอริยบุคคลมีไมกี่คน. 

 
ในมัชฌิมนิกายมีอยูสูตรหนึ่ง  พระพุทธเจาตรัสวา  สาวกของเรามีจํานวน 

รอย  จํานวนรอย ๆ;  แตสาวกของพระสัมพุทธเจาเมตไตรยะนั้นจะมีจํานวนพัน;  
สูตรนั้นมันจะจริงหรือไมจริงก็ตามใจ  แตมันมีในพระไตรปฎกมัชฌิมนิกาย;  เอาแต 
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ใจความวา  ผูที่บรรลุธรรมะเปนพระอรหันตในศาสนาของพระพุทธเจานี้มีเพียงรอย ๆ,  
แลวในศาสนาของพระเมตไตรยะจะมีเปนพัน ๆ  คือมากกวา  คําวารอย.  นี้คิดดูซิมันนอย 
มาก  เมื่อเทียบกับคนเปนลาน ๆ.คนที่จะรูธรรมะนี้  และหยุด  หลุดพันไปได  ก็มีเปน 
รอย ๆ  ในจํานวนลาน ๆ.  ฉะนั้นจึงเหมือนกับวาเปนหามลอที่เล็กนอย  จึงหามลอ 
มนุษยนี้ไมอยู;  เพราะฉะนั้นมนุษยนี้มันจึงวิ่ง  จนเหาะไปในวัตถุนิยม,  ในกระแส 
แหงวัตถุนิยม  คือ  ตกเปนทาส  ของวัตถุ  ของความเอร็ดอรอยจากวัตถุเปนนาย. 

 
ยิ่งฉลาดในเรื่องทางวัตถุกย็ิ่งมีทุกข. 

 
นี้จึงถือไดวา  ความวิ่งไปตามความหลอกลวงของวัตถุที่ตัวสรางขึ้นเองนั้น 

เปนกระแสอันหนึ่ง  ซึ่งมีอยูสําหรับใหความคิดของมนุษยเดินไปตามนั้น  เพราะฉะนั้น 
มันจึงยิ่งฉลาดก็คือยิ่งโง,  มันยิ่งฉลาดในการที่สรางวัตถุ  ประดิษฐวัตถุ  เพ่ือตัว 
เองจะไดยึดมั่นถือมั่น,  มันยิ่งไปกวาเกา  ดีไปกวาเกา  หลงใหลมากไปกวาเกา  เราจึงพูด 
วา  ยิ่งฉลาดก็คือยิ่งโง.  สมมติวา  เดี๋ยวนี้ฉลาดจนถึงไปโลกพระจันทรได  ก็คือยิ่งโง 
ในการที่จะหลงยึดมั่นถือมั่นในความสามารถ  ในความคิดอันนี้,  มีตัวกู – ของกู 
มากไปกวาเดิม;  ฉะนั้นความทุกขในโลกจะตองมากไปกวาที่แลวมาอีก. 

 
ยิ่งรูมาก  ยิ่งลําบากมาก;  นี่คนโบราณไทย ๆ  เขาพูด  ยิ่งรูมาก  ยิ่งยาก 

นาน  ก็คือมนุษย  นี้เราพูดวายิ่งรูมากยิ่งฉลาดมากนี้ก็ยิ่งโงมาก,  ยิ่งฉลาดมากยิ่งโงมาก 
ยิ่งมี  intelligence  มาก  จะยิ่งโงมาก,  ไมอาจจะจับปลาดุกไดโดยน้ําเตา  เหมือนภาพนั้น.  
ใครที่คิดพยายามจะรูธรรมะดวย  intelligence,  คนนั้นจะไมประสบผลสําเร็จ  เหมือนคน 
ใชลูกน้ําเตาจับปลาดุก  เพราะ  intelligence  นี้มันตกเปนทาสของวัตถุนิยม  แบบยิ่งฉลาด 
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ยิ่งมืดมาก,  ยิ่งมีสติปญญามาก  ก็คือยิ่งโงมาก  เพราะวาสติปญญาชนิดนี้มันไมใชความรู 
ที่ถูกตอง,  เปนความรูที่เจริญขึ้น  เพราะหลงในวัตถุนิยม.  มนุษยวิ่ง,  วิ่งจน 
เปนเหาะไปเลย  นี้ก็เพราะอํานาจความหลงในวัตถุนิยม,  พวกที่ยังลาหลัง  ก็เหมือน 
กับเดินอยู  มนุษยที่ลาหลัง  ก็เหมือนเพียงเดินไปเร็ว ๆ,  พวกฝรั่งที่มัน  ฉลาดก็เหมือน 
วิ่ง,  ที่ฉลาดมากก็เหมือนเหาะไปไปอยางเร็ว.  แตเพ่ือไปหาความลําบากมาก  ความ 
ยุงยากมาก  ความทุกขมาก;  ยิ่งรูมาก  ยิ่งยากนาน  ยิ่งฉลาด  ก็คือย่ิงโง.  นี่ใจความ 
มันสั้น ๆ  แตเพียงเทานี้  แตมันสําคัญมากที่สุด  ที่จะเปนจุดตั้งตนของการศึกษาเรื่องความ 
ยึดมั่นถือมั่น,หรือความไมยึดมั่นถือมั่น. 

 
เรื่องตัวกู - ของกูมันตั้งตนที่จุดนี้  ตั้งตนจุดที่มนุษยเริ่มฉลาด,  ตัวกู 

ของกู  ก็เริ่มมี,  ฉลาดมากตัวกู - ของกูยิ่งมีมาก,  ฉลาดจนถึงที่สุดอยางสมัยนี้  มันก็ 
ยิ่งมีเต็มที่.  ฉะนั้นสติปญญา  มันจึงถูกใชไปในทางที่สงเสริมตัวกู - ของกู,  ยึดมั่น 
ตัวกู - ของกู  แลวก็ทําลายผูอื่น  เรียกวาเปนจุดตั้งตนของปญหาของมนุษย.  ปญหา 
ของมนุษยเริ่มตั้งตนเมื่อมนุษยเริ่มฉลาด;  เมื่อยังเปนปลานี้  มันไมมีความฉลาด 
อะไร  ไปตามธรรมชาติ.  ผมก็ดูปลามานานพอสมควรแลว  มองเห็นวา  มันไมมีความฉลาด 
มีแต  instinct,  ไมมี  intelligence,  instinct  มันมีมาก,  มันทําอะไรไดแปลก ๆ  แตไมใช 
สติปญญา  ไมใช  intelligence  สัตวมันไมมี  intelligence  มีแต  instinct. 

 
ทีนี้เพียงแต  intelligence  มันก็เปนทาสของวัตถุนิยม  มันพึ่งไมไดอีก;  

มันตองถึงขนาด  intuition,  intuitive  wisdom,  เปนญาณทัสสนะอยางของพระพุทธ -  
เจา  เราเรียกสั้น ๆ  วา  intuition  ก็ได.  นี่มันจึงจะรูวา  บาแลวเวย  เดินวิ่งกันนี่!  
มันจึงสามารถจับปลาดุกได  คือหาความหยุด  ความดับ  อะไรได. 
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ผมชอบใชคําที่มันจํากันงาย  ๆ instinct  ก็คือสัญชาตญาณของสัตว  intellect 
ก็สติปญญาอยางมนุษยธรรมดา  ปุถุชน,  intuitiue  wisdom  หรือ  intuition  นี้  ญาณของ 
พระอริยเจา.  พูดจํางาย ๆ  วา  สามไอ  มันขึ้นดวยตัวไอ  instinct,  intellect,  intuition 
สามไอจริง  แตมันคนละไอ. 

 
ดูเร่ีองกามกินเกียรติในชีวิต. 

 
อยางสัตวเดรัจฉาน  เราดูที่ปลาดีกวา  เพราะมันเปนจุดตั้งตนของสัตวทั้ง 

หลาย  มันมีอะไรอยางไร  กี่รอยลานป  หรือวากี่พันลานปมาแลวอยางไร  มันก็ยังอยูอยาง 
นั้นแนนอนที่สุด  ใน  fossil  ของปลา  เขาวาอายุ  ๓๐๐๐  ลานป  ในหินก็ยังเหมือนกับ 
ปลาเดี๋ยวนี้อยูหลายชนิด  ยังหาได,  นั่นเรียกวาไมมีสติปญญาเลย,  แตมันนาจะขอบใจ 
มันก็ไมมีความทุกขเลย.  ไปดูซิ  ไปนั่งดูปลา  มันไมมีความทุกขเลย  :  เรื่องกินก็ไม 
มีปญหาอะไรนัก.  คุณอยาไปโงมากจนเห็นวา  เราไมไดกินสัก  ๓  ชั่วโมง  ๔  ชั่วโมง 
แลวก็เดือดรอน;  ปลาน้ีไมไดกินอาทิตยหนึ่งก็ไมตาย,  และไมเดือดรอยเลย  มันอยู 
ของมันได,  ขออยางเดียวแตใหสิ่งแวดลอมน้ีดี  คือนํ้าดี  ถาน้ําไมดี  ๓ - ๔  ชั่วโมงก็ตาย,  
ถาน้ําปกติตามธรรมชาติ  ไมกินอาหารเลย  อาทิตยหนึ่งก็ไมตาย  เดือนหนึ่งก็ไมตาย,  แลว 
ไมไดกิน  ก็ไมมีอารมณราย  ไมมีอารมณหงุดหงิด. 

 
ผมเคยดูนกเขา  ไก,  เรามีไกแยะ  ที่สวนโมกขแหงเกา  ไกปามากินอาหาร 

ที่เราให  จนมันมาเปนไกอยูกับผม  อยูบนกุฏิ.  บางวันใหกินเปนปกติอิ่มสบาย  บางวัน 
เราไมมีอะไรจะให  มันก็นอนเฉย,มาไมไดกิน  ก็ไปเขี่ยนิด ๆ  หนอย ๆ  แลวก็นอนเฉย 
เหมือนกันทุกวัน,  ไมหิวแลวไมกระวนกระวาย  แลวไมแสดงอะไร,  แมจนวันนั้นไมมี 
อะไรจะกิน  ไมอยากจะไปกินตามธรรมชาติของมัน  เพราะมันกินขาวสุกกินกุง  กินหมู 
กินอะไรเสียจนชิน  เพราะเราเลี้ยงมัน.  แลวนกเขาก็เหมือนกัน  บางวันก็ไมไดใหกิน 
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อะไร  มันก็เฉย,  มันก็ไปนอนในกอไผอยูทั้งวัน.  ไกนี้เขาไปนอนในซุมกอไผขางกุฏิ 
เฉย,  ไมดูออกวาเขากระวนกระวาย.  แตเมื่อใหกิน  มันก็แสดงอาการลุกลี้ลุกลนกินดวย 
ความหิวเหมือนกัน  แตไมรอยอุทธรณหรือไมโวยวายอยางมนุษย. 

 
ปลาน้ีวันไหนไมใหกิน  ก็มันอยูอยางนั้นแหละ  มันมีอาการอยางนั้น,  ไมให 

กินสัก  ๓ - ๔  วัน  มันก็มีอาการอยางนั้น.  ฉะนั้นเรื่องกินไมมีปญหา  ตองการแต 
เรื่องสิ่งแวดลอมใหถูกตอง  ใหน้ํามีออกซิเยนพอไมมีตาย;  แตถาขาดออกซิเยน 
น้ําเสียนี้  ๓ - ๔ชั่วโมงก็ตาย,  ตายเพราะหายใจไมไดไมมีออกซิเยนเขาไปในเนื้อตัว 
ไปเลี้ยงตัว.  ฉะนั้นเรื่องกินเลยเปนเรื่องเล็กสําหรับปลา;  แตมันเปนเรื่องใหญ 
สําหรับคนระดับธรรมชาติ.  เอาละ,  สมมติวาเทากัน  แตเร่ืองกินนี่  เปนเรื่องเล็ก 
สําหรับสัตว  สําหรับปลา  แตเปนเรื่องใหญสําหรับคน,  คนมีปญหาเรื่องกินเยอะ. 

 
ทีนี้พอมาถึงเรื่องกาม  ของปลากลับเล็กลงไปอีก  เปนเรื่องเล็กยิ่งไปกวา 

เรื่องกินเรื่องกาม;แตของคนเรื่องกามใหญกวาเรื่องกิน,  ความบามันบานปลาย 
ขยายตัวอยางนี้,  เมื่อทางโนนมันเล็กลงไปทางนี้มันใหญขึ้นมา.  คนมีปญหาเรื่องกิน 
ที่รบราฆาฟนกันนี้  มันมีสวนเรื่องกินอยูมาก,  สตอกอาหารนี้  มันมีปญหาอยูที่นี้มาก.  
พอมาถึงเรื่องกาม  คนมันขยายมาก  :  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้ขยายมาก,  เรื่อง 
ปลามันหดเล็กลงไปอีก  เรื่องกามเล็กกวาเรื่องกินไปเสียอีก. 

 
นี้พอมาถึงเรื่องเกียรติ  ปลาหมดเลย  ของคนนี้ใหญเต็มฟา  เต็มจักรวาล 

เรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  ของคนมันขยายใหญไมมีที่สิ้นสุด  ของสัตวมัน 
เล็กลง  :  เรื่องกินก็เล็กกวาของคน,  เรื่องกามเล็กลงไปอีก,  เรื่องเกียรติหายไปเลย,  หรือ 
มันจะมีบาง  มันก็เพียงสัตวบางชนิด  ที่มีอุปาทานจัดเชน  สัตวบางชนิด  เทียบสวน 
แลว  หมื่นชนิดจะมีสักชนิดหนึ่ง.  สัตวที่จะดุราย  เชน  ปลากัด  เห็นใครไมได  นี้ดูซิ 
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ก็มีปลากัดหรือปลาจําพวกปลากัด,  แลวปลาอีกหลายลานชนิดไมมี,  หวงถิ่นยังมีนอย 
หวงคูยังมีมาก.  แตพอมาเทียบกับคนแลว  มันเปนเรื่องนอยมาก  จนพูดไดวา  ของมัน 
เล็กลงทุกที,  เรื่องกิน  เรื่องกามเรื่องเกียรติ  เล็กลงทุกที,  ของคนเรื่องกิน  เรื่องกาม  
เรื่องเกียรติใหญออก ๆ. 

 
จุดตั้งตนของความทุกขอยูที่รูจักยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีช่ัว. 

 
ทีนี้จุดตั้งตนของมันอยูที่วา  รูจักมีอะไรเปนดีเปนชั่ว,  ดีหมายความวา 

สงเสริมตัวเรา.  ดีคือวาไดอรอย  ไดตามกิเลสนั้น  คือ  ดี.  มนุษยเริ่มเปนทุกขเหมือน 
กับที่เขียนไวในคัมภีรไบเบิล  คือเรื่องกินผลไมตอนทีแรก  ที่รูวาอะไรดีอะไรชั่ว.  
พออาดัมกับอีฟกินผลไมนี้เขาไป  ก็คือรูวาดี - ชั่ว.  ก็รูจักยึดมั่นถือมั่น  เร่ืองดี – ชั่ว 
ความทุกขก็ตั้งตนที่จุดนั้น.  อยางสัตวไมมีวาดี  วาชั่ว  ไมรูแบงแยกอะไรดีอะไรช่ัว;  
เพราะฉะนั้นมันจึงไมมีความทุกขเรื่อยมา ๆ  จนกระทั่งเปนคนปา  เปนคนปาเกินไป,  
จนกระทั่งไมมีความหมายของคําวา  ดี  หรือความหมายของคําวาชั่ว.  แตพอคนปายุคหนึ่ง 
สมัยหนึ่ง  เริ่มตั้งตนแยก  แยกสิ่งที่ เคยมีเพียงสิ่งเดียว  ออกเปน  ๒  สิ่งไดโดยคุณสมบัติ 
ที่เรียกวา  ดี  หรือช่ัว  นั่นคือ  จุดตั้งตนของความทุกข.   

 
คัมภีรไบเบิล  เขาเขียนไวในรูปของนิยาย  ในรูป  mythology;  คนไมเขาใจ 

ก็หาวาเรื่องบา ๆ  บอ ๆ  ของพวกฮิบรู.  ที่จริงเขาก็เขียนไวถูก  และตรงกันกับพวก 
อินเดีย  พวกจีน  พวกอื่น ๆซ่ึงแสดงใจความสําคัญอยูที่วา  มนุษยเริ่มมีความทุกข  ในเมื่อ 
รูจัก  discriminate  ฝายนี้ชั่ว  ฝายนี้ดี,แลวก็หลงรักดีเกลียดชั่ว.  นี่ความยึดมั่น  ถือมั่น 
อยางนี้  ก็คือวาไดกิเลส,  ไดตามความตองการของกิเลสเพียงเทานั้น.  ดีมันมีเพียงเทานี้ 
ในสมัยนั้น;  แตมันมีปญหาทันที่วา  นี้เอา  นี้ไมเอา,  นี้รักนี้เกลียด,  นี้ของเรา  นี้ของ 
ศัตรู,  อะไรทํานองนี้.  คัมภีรไบเบิลเปนคัมภีรที่ดีมาก  ที่เขียนไวอยางรัดกุมดี  ในรูปวา 
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อาดัมกับอีฟกินผลไมตนที่หนึ่งรูดีรูชั่ว  พระเจาเลยสาปใหเร่ิมเปนจุดตั้งตนของทุกข,  
แลวเปนบาปถาวรเสียดวย  คือลูกหลานจะตองไดรับดวย  เพราะลูกหลานจะทําเหมือน 
อยางเดียวกับมนุษยคูแรก  คือยึดมั่นถือมั่นดีชั่ว. 

 
ทีนี้ตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาก็เหมือนกันดิก  อุปาทานตั้งตนเมื่อรู 

จักแยกดีแยกชั่ว,  ไมอยางนั้นมันเกิดอุปาทานไมได.  ตัณหาอยาง  หิวขาว  อยางสัตว 
หิว  นี้ไมจัดเปนตัณหาในความหมายนี้  มันเปนความหิวตามธรรมดา  ไมใชตัณหา.  
ตัณหาตองประกอบดวยอวิชชา,  ความโง  เปนเหตุใหอยาก  แลวความอยากมันจึงจะ 
เปนตัณหา.  สวนปลาอยากกินอาหาร  นี้ไมไดประกอบดวยอวิชชา  หรือวาคนเราที่ 
เปนคนไมบามากนัก  หิวขาวตามธรรมชาติ  ก็ไมถึงกับเปนตัณหา;  เพราะมัน 
ไมไดมาจากอวิชชา. 

 
แตเดี๋ยวนี้คนมันโง  มันเปนนิสัยเปนอนุสัย,  พอหิวก็คือดวยอวิชชา 

โกรธตัวเอง,  โกรธคนใชโกรธคนครัว  อะไรตาง ๆ,  ดวยอํานาจมานะ  ตัณหา 
อวิชชา  อุปาทาน  มันไมใชความหิวอยางเดียวกับปลาหิว.  ผมเปนพยานดวยตนเอง 
ได  เพราะบางทีเราก็ไมไดหิวอยางกับปลาหิว,  เราหิวดวยกิเลส.  แตปลาหรือสัตวทั่วไป 
มันไมไดหิวดวยกิเลส  มันหิวตามแบบของ  instinct;  สวนเรามี  intellect  สติปญญา 
ชนิดที่ยิ่งฉลาดยิ่งโงนี้เปนเครื่องหิว. 

 
ฉะนั้น  พอเริ่มหิว  มันไมมีความรูสึกอยางสัญชาตญาณ  มันมีความรู 

สึกนอยใจที่ไมไดกิน,  ที่อับโชคอับวาสนา,  ถาไมมีที่จะโทษใคร.  ถามีคนใชมีคนครัว 
มันก็คิด  มีความคิดทุจริตตอคนใชคนครัว  ตอคนนั่งอยูขาง ๆ  อะไรนี้.  อยาถือวา 
ขึ้นชื่อวา  ความหิว  แลว  มันจะเหมือนกันหมด;  รูจักแยกความหิวตาม  instinct,  รูจัก 
แยกความหิวดวยอํานาจเหนือกวา  instinct  คือ  intellect  ดวย,  แลวก็บวกความโงเขา 
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ไปดวย;  ความหิวชนิดนี้จะตองเปนตัณหา  ความหิวอยางแรกไมเปนตัณหาเลย;  
มนุษยจึงมีความทุกขเพราะความหิวมากกวาสัตว.  เชนปลา  ซึ่งหิว ๆ  แลวก็หาย  เลิก 
กันไปเลยก็ได  สามวันไมกินก็ได  ยังมีอาการปกติอยู;  แตคน  ๓  วันไมไดกิน  นี้มันจะ 
ไมใชคน,  มันมีความหงุดหงิดงุนงาน  มีความคิดนึกไปในทางอกุศลตาง ๆ  นานา  แตนี้ 
มันตองยกเวนคนบางคนนะ,  ยกเวนพระอริยเจา,  ยกเวนฤาษีมุนีชีไพรอะไรบางคน 
บางชนิด  ซึ่งเขาฝกมาอยางดี.  นี้เราวาปุถุชนทั่วไป  แลวโดยเฉพาะยิ่งปุถุชน 
สมัยนี้สมัยปจจุบันนี้  พอหิวขึ้นมาก็เปนยักษเปนมาร  ทางจิตทางวิญญาณชนิดใดชนิดหนึ่ง. 
 

เริ่มรูจักจุดตั้งตนของความยึดมั่นถือมั่นกันเสียบาง  นั่นแหละคือจุดตั้ง 
ตนของความทุกข,  ของตัณหาของมนุษยในโลก.  เขาประมาณกันวาสัก  ๘,๐๐๐  ปนี้ 
เพราะเขาถือกันวา  คัมภีรไบเบิลตอนเยเนซิสนั้นคงมุงหมายเมื่อ  ๘,๐๐๐  ปมานี้เอง 
ที่มนุษยเริ่มจริงจังกับความดีและความชั่ว,  กอนนี้มนุษยไมมีความรูสึกจริงจังกับความดี 
ความชั่วอะไรนัก.  แมเปนมนุษยแลว  มีบานเรือนอยูแลว  มีอะไรอยูแลวมันไมจริงจัง 
กับความยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรนัก  เมื่อ  ๘,๐๐๐  ปมานี้.  มนุษยเขาใจคําวาดี 
วาชั่ว  ในลักษณะที่ทําใหตัวเองเปนทุกขไดแลว  ยิ่งฉลาดยิ่งโงกันตอนนี้,  ความฉลาด 
วกไปในทางที่ใหยึดมั่นถือมั่นเกง  ยึดมั่นถือมั่นมาก,  ยึดมั่นถือมั่นอยางแนบเนียน 
อยางละเอียดสุขุม  ตั้งตนเมื่อสัก  ๘,๐๐๐  ปนี้. 

 
ถาดูตามรองรอยของซากโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ก็นาจะจริง,  แปลวา 

กอนพระพุทธเจาสัก๕,๐๐๐  ป  มนุษยเริ่มฉลาดไปในทางยิ่งโง  คือเรื่องยึดมั่นถือมั่น 
ดีชั่ว  แลวก็มีความทุกข.  พระคัมภีรไบเบิลตอนนั้นก็ยังเขียนไววา  ตนไมตนที่  ๒  
ยังมีอีก  Tree  of  life  กินแลวไมรูจักตาย,แลวเขาก็เขียนไวชัดวา  มนุษยไมมีโอกาสกิน 
เพราะพระเจาตึงอารักขาขนาดกินไมได,  และมันก็จบเรื่องของคัมภีรเกา.  ที่พูดถึงเรื่องนี้ 
มีพูดไวเพียงเทานี้คัมภีรเกา,  มาโผลคัมภีรใหม  พระเยซูสอนเรื่องไมรูจักตาย  คลาย ๆ 
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กับจะทํามนุษยใหรูจักหมดความยึดมั่นถือมั่น,  แลวก็ไมรูจักตาย  คือไมมีตัวตนที่เปน 
ทุกข.  ฉะนั้นจึงหาคําสอนในคัมภีรใหมนี้พบ  เหมือนกับในพุทธศาสนา;  ที่วามีภรรยา 
ก็จงมีความรูสึกเหมือนกับไมมีภรรยา,  มีทรัพยสมบัติ  ก็จงมีความรูสึกเหมือนกับไมมี 
ทรัพยสมบัติ,  มีความสุข  ก็เหมือนกับไมมีความสุข,  มีความทุกขก็เหมือนกับไมมีความ 
ทุกข,  หรือวาไปซ้ือของที่ตลาดแลว  อยาเอาอะไรมา  ของที่หิ้วมาจากตลาดอยาไดคิดวา 
เปนของเรา. 

 
เมื่อพระเยซูยังมีชีวิตอยู  ก็ไมไดสอนดวยคําพูดชัดอยางนี้;  ฉะนั้น 

สาวกของเซนตพอลหรืออะไรที่เขียนลงไปชัดอยางนี้  ถึงพวกโครินเธียน  ใหปฏิบัติ 
กันอยางนี้เถิด.  แตเราพอจะพูดไดวา  คัมภีรใหม  New  Testament  เริ่มสอนเรื่อง 
Eternal  life  ชีวิตที่ไมรูจักตาย,  แลวก็ไมยึดมั่นถือมั่นเปนเราเปนของเรา  ไมคิดวาเปน 
อะไรเสียเลยก็ดี.  แตถาคิดใหคิดวาเปนของพระเจา;  บรรดาสิ่งทั้งหลายที่เรากิน  เรา 
ใช  เรามี  เราอะไรก็ตาม  เปนของพระเจา  ไมใชของเรา,  แตถาจะไมคิดวาเปนของใคร 
เสียเลยไดก็จะยิ่งดี,  สังเกตเห็นวาอยางนั้น  นี่คือกรณีที่พุทธศาสนาเราถือวา  เปน 
ของธรรมชาติ  อยาเปนโจรปลนธรรมชาติ,  อยาเปนโจรตูเอาของธรรมชาติมา 
เปนของเรา. 

 
นี่ก็แปลวา  คําสอนของพระศาสดาคริสตก็ตาม  พุทธก็ตามนี้  มุงหมายจะ 

หามลอมนุษย  หยุดมนุษยในเรื่องยึดมั่นถือมั่น  เรื่องดี  เรื่องชั่ว  วาตัวกูวาของกู:  
แตแลวก็มองเห็นอยูชัด ๆ  ไมประสบความสําเร็จเต็ม  ๑๐๐  เปอรเซ็นตเลย,  พวกคริส- 
เตียนเขาไมเขาใจเรื่องนี้ในไบเบิลดวยซ้ําไป.  นี่พวกพุทธเราก็เทา ๆ  กัน  ไมเขาใจ 
เรื่อง  สุญญตา  เรื่อง  อนัตตา  เทา ๆ  กับพวกคริสเตียนไมรูคําสอนในโครินเธียน 
ขอน้ี,  และก็ตีความไมถูก  แมแตในคัมภีรเยเนซิส  ในหนาแรก  วาหมายความวาอะไร.  
ผมเคยถามแลว  งงไปหมด  ตอบไมถูก  วาทําไมมันจึงคลาย ๆ   กับเมื่อ  ๘,๐๐๐  ปมานี้  มัน 
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ก็งง  เพราะเดี๋ยวนี้เขารูกันวา  เดี๋ยวนี้มีมนุษยเปนลาน ๆ  ป  แลวทําไมพระเจาเพ่ิง 
สรางมนุษยเมื่อ  ๘,๐๐๐  ป,  นี้มันก็แย.  แลวถามวาทําไมพระเจาสรางแสงสวางตั้งแต 
วันที่หนึ่งวันแรก,  แลวไปสรางดวงอาทิตยดวงจันทรตอวันที่  ๔  นี้  อธิบายวาอยางไร ?  
เขาก็นิ่งอึกอัก ๆ.  เราก็ไมกลารุกนักมันเสียมารยาทก็แปลวาเขาไมมีความรูเรื่องหนาแรก 
ของคัมภีรไบเบิลอยางถูกตอง. 

 
สิ่งที่เรียกวา  The  Word  ซึ่ง  มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  เขาก็ไมรูวาอะไรคืออะไร 

แน.  ถาถือตามหลักของเรา  ก็คือ  กฎธรรมชาติ.  The  Word  คือกฎธรรมชาติ 
The  beginning  is  theWord  ทีแรกทีเดียวมี  The  Word;  The  Word  คือ  The  light ;  
The  lightคือ  God.  เขาไมสนใจและเขาใจคําเหลานี้เลย  พวกคริสเตียน.  ผมเชื่อเพราะ 
ผมถามแลว  เขาอธิบายไมได. 

 
พระเจาสรางแสงสวางตั้งแตวันที่หนึ่ง  ก็คือสรางกฎธรรมชาติตั้งแต 

วันที่หนึ่ง;  The  Word  นั่นแหละ  คือกฎธรรมชาติ  พระเจาสรางแลวตั้งแตวันที่หนึ่ง 
คือธรรมนั่นแหละหรือธรรมชาติ  ที่มีแลวตั้งแตกอนสิ่งใดหมด,  วันที่  ๔  หรือยกที่  ๔  จึง 
สรางพระอาทิตยพระจันทร.  คัมภีรไบเบิลหนาแรกก็เปนหนังสือวิทยาศาสตรที่ดีที่สุด 
เพราะมีกฎธรรมชาติแลว  ตั้งแตวันที่หนึ่งกอนสิ่งใดหมด;  เมื่อน้ันดวงอาทิตยดวง 
จันทรในสากลจักรวาลยังไมมี,  ยังไมมี  system  ไหนหมด,  solar  system  nebula  ไหนก็ 
ยังไมมีจนกวาถึงยุคที่  ๔  จึงเกิดดวงอาทิตยดวงจันทรอยางนี้ก็ถูก.  ไบเบิลหนาแรก 
คือบันทึกทางวิทยาศาสตรที่ดีเลิศที่สุด  ที่มนุษยควรจะรู;  แลวเขาก็ไมรู  แลวเขาก็ 
ตอบไมถูก.  ถามอยางเด็ก ๆ  :  ถามวาทําไมสรางแสงสวางตั้งแตวันที่หนึ่ง,  และมาสราง 
ดวงอาทิตยตั้งวันที่  ๔  อึกอัก ๆ  ไปหมด. 
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ฉะนั้น  กฎธรรมชาติมันมีกอนสิ่งใด  มันจึงบันดาลใหสิ่งตาง ๆ  เกิดขึ้นมา  
ตามลําดับ  จนกระทั่งมีสัตวมีชีวิต  ก็ยังไมมีปญหาเรื่องความทุกข  จนกวาจะถึงสมัย 
หนึ่ง.  เมื่อมนุษยเริ่มโง  คือเริ่มรูจักดีชั่ว  คือเริ่มโง  กินผลไมนั้นเขาไปมันอรอย  ความอรอย 
ทําใหรูความอรอยและความไมอรอย  เลยรูจักแบงแยกอรอยเปนดี  ไมอรอยเปนชั่ว,  
มันก็มีอุปาทานเกิดขึ้น  มันมีความอยากในอรอย  และอยากจะไมมีในความไม 
อรอย  อยากจะมีในความอรอย  ก็เปนความอยากของความโง.  อวิชชามันก็ตั้งตน,  
อุปาทานมันก็ตั้งตน  มนุษยก็เริ่มมีความทุกข. 

 
นี่เขาเขียนไวเมื่อ  ๘,๐๐๐  ป  เขาไมไดเขียนชัด  แตวาถาเราคํานวณดู  มัน 

จะเปนเรื่องเมื่อสัก๘,๐๐๐  ปมา  พอเหมาะ ๆ  กัน.  มนุษยเมื่อ  ๘,๐๐๐  ปมานี้เร่ิมโง 
เริ่มหลงในความดีความชั่ว,  มนุษยกอนนั้นไมเคยหลง  มันไมมีปญหาจะตองหลง  เพราะ 
มันไมมีปญหาใด ๆ  ที่จะทําใหตองคิดอยางกิเลสคิด.อยางในสูตร  เชน  ทีมนิกายนั้น  เมื่อ 
มนุษยยังอยูในระบอบที่ไมมีอะไรเปนของใคร  ไมมีความทุกขเหมือนกัน;  สวางขึ้นก็ 
ไปเก็บพืชผักเมล็ดสารขาวจากในปามากิน  เขาเรียกวา  ขาวสาลี,  แตไมจําเปนจะตองเปน 
ขาวสาลีอยางเดี๋ยวนี้ก็ได  มนุษยคนหนึ่งก็ไปเก็บเอามาสําหรับกินวันนี้,  มนุษยคนหนึ่ง 
ก็ไปเก็บมาสําหรับกินวันนี้,  ถามนุษยจะไมลาสัตวกิน  ก็ไปลาสัตวมาสําหรับกินวันนี้ 
มันก็ไมมีความอยากความยึดมั่นอะไรนัก. 

 
พอคนเริ่มฉลาดกเ็ร่ิมโง. 

 
ทีนี้นานเขา ๆ ๆ  มนุษยบาคนหนึ่ง  มันคิดวาปวยการ  ไปเอามาทีเดียว 

กินหลายวันดีกวา  นี่มันเปนจุดตั้งตนอยางนี้  นี้มนุษยอีกคนหนึ่งมันก็คิดวา  เราก็ไป 
เอามาอีกหลายวันดีกวา;  พอเอามากินหลายวันดีกวาทุกคน  มันก็หมด  มันก็เกิด 
ไมทัน,  แลวมนุษยมันก็มากขึ้น,  กิเลสที่เรียกวา  ความมีอะไรเปนของเรามันก็เร่ิม 
มีขึ้น.  เริ่มมีการสตอค  :  สัตวก็เอามาเลี้ยง  มาเปนของเลี้ยงมาผสมพันธุ,  มันก็ 

www.buddhadasa.in.th

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



ยิ่งฉลาด  ยิ่งโง ๒๘๗

เริ่มมีความคิดในทางตัวกู - ของกู  รุนแรงขึ้น;  เรามีสัตวมากขึ้น,  เรามีขาวมากขึ้น  เรามี 
อะไรมากขึ้นมันก็พอแลวสําหรับท่ีจะนอนไมหลับเหมือนแตกอน. 

 
นี้เราลองเปรียบเทียบดู  ใหเห็น  ความแตกตาง  ระหวางความตองการ 

ตามสัญชาตญาณกับความตองการดวยสติปญญา  มันเริ่มแยกตัวกันตอนนี้;  อันนี้ 
มันใชสติปญญาหวานลอมเอามา  ผสมสัตว  เลี้ยงสัตวมา.  นี้ตอมามันคิดวา  โอย  เลี้ยง 
เองทําไม,  ไปปลนเอาของพวกอื่นมาดีกวา,  จะเปนขาวเปลือกก็ดี,  เปนสัตวก็ดี,  ไปบุก 
รุกปลนเอาของคนอื่นมา,  สรางกําลัง  สรางอาวุธ  สรางกําลัง.  นี่มันก็เร่ิมบากันแลว 
ตอนนี้. 

 
จุดที่มัน  มีความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู - ของกู  มันยอนหลังไปกวานั้น,  

มันเริ่มเปนทุกขแลว  ตั้งแตเริ่มมีความคิดที่จะมีตัวกู  มีของกู,  แลวก็วาอิจฉาคนที่เขา 
อยูกันในสมัยที่ไมมีสติปญญา  มีแตความโง.  แตมันเปนความฉลาดอยูในตัว  และก็ 
นาสงสารคนที่พอเริ่มฉลาดก็คือเริ่มโง.  พอฉลาดมากก็โงมาก  อยางคนเดี๋ยวนี้;  พวก 
ฝร่ังที่วาเกงมากฉลาดมาก  ก็คือยิ่งโงมาก  ยิ่งตีตนไกลออกไปจากความสงบสุข,  เพราะวา 
ยิ่งอยากมาก  ยิ่งหลงมาก  ยิ่งยึดถือมาก  ยิ่งจะเอามาไวเปนของตัวมาก. 

 
พระคัมภีรสอนไววา  ใครแสวงหาหรือมีไวเกินกวาความจําเปน  คนนั้นมี 

บาป;  เดี๋ยวนี้ไมมีใครเชื่อ.  พวกคริสเตียนสมัยกอนโบราณโนน  เขาก็เชื่อ,  แลวก็ 
ปฏิบัติในขอน้ี  ไมแสวงหาและมีไวเกินจําเปนเพราะเปนบาป.  ทีนี้พวกฝรั่งสมัยนี้ 
ปฏิบัติตรงกันขาม  เพราะฉะนั้นจึงตองทิ้งศาสนาคริสเตียน  ก็กลายเปนผูไมมีศาสนา.  
ทีนี้พวกอื่นก็เหมือนกัน,  พวกพุทธเราก็เหมือนกัน,  พวกไหนก็เหมือนกัน  มันเริ่ม 
เห็นแกตัวมากกวาเห็นแกศาสนา  ก็เร่ิมทิ้งศาสนา,  มีศาสนาแตปาก  แตบัญชี  แต 
ทะเบียนกันทั้งนั้น,  มันก็เปนกันหมดทั้งโลก. 
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ฉะนั้นถาคริสเตียนกลับไปเปนคริสเตียนที่ดี,  พุทธกลับไปเปนพุทธที่ดี,  
อิสลามกลับไปเปนอิสลามที่ดี,  ก็หมดปญหา  จะยอนกลับไปหาการควบคุมกิเลส 
ตัณหาโดยสติปญญา  ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีมาก,  ใหสติปญญานี้มันหมุนกระแสวกกลับไปหา 
ความสงบ  มันก็ลดสติปญญาประเภทบา.  สติปญญาประเภทที่จะไปเปนทาสวัตถุนิยม 
ก็จะเริ่มลด,  มันก็มีสติปญญาที่ถูกทาง  จะกลายเปนญาณทัสสนะ  ตามแบบของพระ 
อริยเจาขึ้นมา. 

รบกันไปพลางแลกธรรมกันไปพลาง. 
 
ฉะนั้นผมคิดวา  ถามีโอกาสไปพูดในที่ประชุมระหวางชาติใหญ ๆ  ผมก็จะ 

พูดวา  รบกันไปพลางแลกธรรมะกันไปพลาง.  รบกันไปพลาง  หมายความวามันหยุด 
ไมไดแน  เพราะมันยังโง  ยังโงเกินกวาที่จะหยุดรบหรือทําสันติภาพกันได  มันระแวง 
มันกลัว  มันก็รบกันไปพลาง,  ในโลกนี้ตองรบกันไปพลาง.  แตวาพรอมกันนั้น 
ก็แลกเปลี่ยนทางธรรมะ  คือความรูขอนี้  ขอที่วามนุษยยิ่งฉลาดยิ่งโง;  มนุษย 
เดินมาในทางที่ยิ่งฉลาดยิ่งโง,  ยิ่งบายิ่งมืด  ในเรื่องวัฒนธรรมทางศาสนานั่นเอง. 

 
เดี๋ยวนี้ รัสเซียกับอเมริกา  ก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  แตวัฒนธรรมทางวัตถุ,  

เรื่องทางวัตถุที่ทําใหบามากขึ้น  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  ยิ่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
อยางนี้  โลกนี้มันก็ยิ่งบาไปตามเดิม.มันตองแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวิญญาณ  คือ 
ความรูทิ่อิงอยูกับศาสนา,  หรือสติปญญาของพระศาสดาของเรา ๆ   ของพุทธ  ของคริสต 
ของอิสลาม  ของโซโรสเตอร  ของเหลาจื๊อ,  ของใครก็ตาม.  ตะวันออกแลก 
เปลี่ยนกันตะวันตก  ดวยของที่ดีที่สุด  คือวัฒนธรรมทางวิญญาณ  หรือเรียกวา 
ธรรมะเฉย ๆ.  รบกันไปพลาง  พยายามหาของดี ๆ  มาแลกเปลี่ยนกันไปพลางคือธรรมะ:  
รัสเซียก็มีพุทธศาสนา,  อเมริกาก็มีคริสเตียนนิตี้  มีคริสตธรรมที่ดี,  รัสเซียอยูในตะวันออก 
ก็มีพุทธศาสนา  หรือมีศาสนาไหนก็ตาม  แขนงไหนก็ตาม  ที่มันตรงกันหมด  ที่สอน 
ใหทําลายความเห็นแกตัว,  ใหเห็นอันตรายของการที่มีตัวกู - ของกู. 
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ที่จริงมันก็เริ่มกลัวสงครามกันแลว,  เดี๋ยวนี้ทุกชาติก็เร่ิมกลัวสงคราม 
กันแลว,  เริ่มเบื่อสงครามกันแลว  แตกลัวความพายแพมากกวานั้น  :  กลัวความอด 
อยาก,  กลัวความเห็นแกปากแกทองมากกวานั้น  มันจึงไมอาจจะหยุดสงครามได,  แลว 
พรอมกันนั้น  ก็ไมพยายามจะแลกเปลี่ยนสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่สามารถหยุดสงครามได 
คือธรรมะ,  ไมสนใจไมเขาใจ  ก็เลยไมมีการแลกเปลี่ยน.  ฉะนั้นในระบบของการแลก 
เปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางชาติ  ระหวางโลกนี้  แทรกธรรมะเขาไป,  ใหมีการแลกเปลี่ยน 
ธรรมะ  คือของดี  ทางจิตทางวิญญาณ  ระหวางกันและกัน,  ชาติไหนประเทศไหนมี 
ก็เสนอเขาไปเพื่อแลกเปลี่ยนกัน,  อยางนี้ก็ดีซิ.  นี่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรกัน ;  
เขามาสอนใหเราทําการประมงดีขึ้น,  หรือวาคนไทยจะใหภาพเขียนฝาผนังไปใหพวกฝรั่งดู.  
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางนี้  มันชวยอะไรได,  เบนวัฒนธรรมทางวัตถุ  มันก็ชวย 
โลกไมได  เพราะไมรูจุดตั้งตนของความทุกขของโลก. 

 
นี้เราตองแลกเปลี่ยนธรรมะกันไปใหนานพอ  จนทุกคนเขาใจความ 

ลับของความทุกข,  ความลึกลับของความทุกข  ที่มันทําใหยิ่งฉลาดยิ่งโง.  มนุษยทุก 
คนในโลกเริ่มรูจักจุดตั้งตนของความฉลาด  ชนิดที่ยิ่งฉลาดแลวยิ่งโง,  ยิ่งฉลาดเทาไรยิ่งโง 
นี้,  คนพบจุดตั้งตนอันนี้กันเสียกอน  คือจุดที่อาดัมกับอีฟดื้อตอพระเจา  กินผลไม 
นั้นแหละ  นั่นแหละจุดตั้งตนอันนั้น.  มนุษยเริ่มดื้อตอพระเจาไปกินผลไมนี่เขา,  ไป 
หลงในความดีความชั่ว  กอนนี้ไมรูจัก,  พอรูก็เริ่มหลงเรื่องดีเร่ืองชั่ว  เรื่องยึดมั่น 
ถือมั่น.  จุดตั้งตนนี้  ทุกคนจะตองรู,  ทุกประเทศทุกชาติจะตองรู  ก็หาทางแลกเปลี่ยน 
สิ่งที่จะทําใหมันรูแลวจนกระทั้งมันรู,แลวความรูนั้นมันระบาดไปตามประชาชนพลเมือง 
ตามนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย  กระท่ังพวกนี้โตขึ้นไปเปนนักการเมือง  โลกก็จะเปลี่ยน 
โฉมหนาไปในทางที่ฉลาดจริง;  ไมใชยิ่งฉลาดยิ่งโง. 
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ยิ่งฉลาดก็ยิ่งโง  เพราะอํานาจของอนุสัย. 
 
นี้สําหรับพวกเรา  ก็รูจุดตั้งตนของความทุกข  ในโลก  คือรางกาย  ที่ยาว 

ประมาณวาหนึ่งนี้  ที่ยังมีชีวิตอยูนี้,  มันตั้งตนในวินาที่ที่เราเริ่มหลงความดีความชั่ว  เรา 
เกิดมาจากทองแมรองแง ๆ  นี้  ยังไมรูจักดีจักชั่ว,  รูจักเพียงสัญชาตญาณ  เรื่องเจ็บ  เรื่อง 
ปวด  เรื่องหิว  เร่ืองกระหาย  มันก็ยังไมมีความทุกขอะไรมากไปกวาธรรมชาติ  คือไม 
แปลกกวาปลาเทาไร.  แตพอเด็ก ๆ  นี้มันเริ่มไดยินคําวา  แมของกู  พอของกู  ตุกตาของกู 
บานเรือนของกู  อะไรของกู;  เมื่อไร  เริ่มรูจักแยกเปน  ระหวางไดกับเสีย  หรือ 
ดีกับชั่ว  กําไรหรือขาดทุน,  พอมันเริ่มรูอยางนี้เขา  นั่นแหละคือเรื่องกินผลไมแบบ 
อาดับกับอีฟเขาไปแลวมันเริ่มมีความทุกข. 

 
เด็กเหลานี้ไมไดรับการสั่งสอนที่ถูกตอง  เพราะวาครอบครัวแตละ 

ครอบครัวละทิ้งศาสนากันเสียหมด,  เด็ก  ๆ ก็ไปตามบุญตามกรรม  ไปตามสิ่งที่มันประสบ 
เมื่อวัฒนธรรม  ของพวกฝรั่งทางวัตถุเขามาเด็ก ๆ  เหลานี้ก็เปนทาสอารมณหมด 
พอแมสอนไมเชื่อไมฟงแลว;  ฉะนั้นจุดตั้งตนมันก็มีแนนแฟนที่จะเปนทุกข.   

 
นี้เปนพระเปนเณรแลวอยาบามาก  อยาโงมากถึงขนาดนั้น,  มันจะตองตี 

กลับ  ไปในทางที่ไปมีความรู  ชนิดที่ไมยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีชั่ว  เรื่องไดเร่ืองเสีย  เร่ือง 
ไดกําไรเรื่องขาดทุนอะไรนี้. 

 
ทีเรียกวา  อนุสัย  หรือสังโยชนนั้นสอนกันผิด ๆ  วากิเลสนอนนิ่งในสันดาน 

เปนพื้นฐาน,  เหมือนกับตะกอนนอนกน  นั้นสอนผิด;  สอนอยางนั้นเปนสัสสตทิฏฐิ 
เปนมิจฉาทิฏฐิ.  กิเลสตองเกิดดับ - เกิดดับเรื่อย;  แตวาชนิดหนึ่งมันมีความ 
เคยชินมากจนเหมือนกับไมไดเกิดดับ  พออารมณนี้มา  รักทันที,  พออารมณ 

www.buddhadasa.in.th

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



ยิ่งฉลาด  ยิ่งโง ๒๙๑

นี้มาโกรธทันที,  คลาย ๆ  กับมีอยูตลอดเวลา.  ที่จริงมันก็ปรุงแตงที่นั่นและเดี๋ยวนั้น;  
แตเพราะความเคยชินหลายหมื่นหลายแสนครั้ง  มันทําใหเร็วมากจนเรารูสึกคลาย ๆ  กับวา 
มีอยูในสันดาน,  เตรียมพรอมอยูในสันดาน.  คําวา  อนุสัย  ก็แปลวา  นอนอยูในสันดาน 
ก็ถูก;  แตคือความเคยชินตางหาก,  ความเคยชินที่หมักหมมลงไป  หมักหมม 
ลงไป,  หมักหมมลงไป. 

 
สมมติวาเกิดมา  ๖  เดือน  ก็รูจักยิ้ม  รูจักพอแม  รูจักอะไรเปนทํานองของกู,  

หลังจากนั้นวันหนึ่ง ๆ  มีความเคยชินเทาไร  ชินที่จะรัก  จะโกรธ  จะเกลียด  จะโง  จะหลง 
มันมีความเคยชินเทาไร,แลวเดือนหนึ่งกี่วัน  แลวปหนึ่งกี่วัน.  พออายุได  ๒๕  ป 
สมมติวาอายุ  ๒  รอบ  ความเคยชินที่จะรักจะโกรธจะเกลียดนั่น  นับไดไมรูกี่ลาน ๆ  ครั้ง,  
ความเคยชินนี้เปนอนุสัย  มันก็ยากที่จะถอน  ลําบากที่จะถอน,ถาถอนไดก็ 
เปนพระอรหันต.  แตก็ตองตอสู  มีวิธีปะทะปะทังบาง  บรรเทาบาง  ปองกันบาง 
ทําลายกันจริง ๆ  บาง  หลาย ๆ  อยางตามแบบของวิธีการปฏิบัติในศาสนา,  ใหความ 
เคยชินนั้นมันถอยกําลัง  มันลดอํานาจลดกําลังลงเรื่อย ๆ  จนกวาความเคยชินนั้นจะสูญ 
ไป;  เราก็มีสติปญญาใหมจริง  มีญาณทัสสนะมีอะไรจริง. 

 
ถาความเคยชินนี้ยังอยู  มันก็เปนทาสของอารมณ  :  ยิ่งฉลาดก็ยิ่ง 

โงมาก,  ยิ่งฉลาดก็ยิ่งโกหกเกง  ยิ่งฉลาดก็ยิ่งขโมยเกง  ยิ่งฉลาดก็ยิ่งไปทําเลว ๆ  
อะไรเกง,  ยิ่งฉลาดคือยิ่งโง,  ยิ่งฉลาดก็ยิ่งเปนทุกข  เพราะอํานาจของสิ่งนี้  ที่เรียกวา 
อนุสัย  บาง,  สังโยชนบาง  แลวแตจะเรียก. 

 
นี้เปนความรูอันหนึ่งที่เปนวิทยาศาสตร  หรือเปนจิตวิทยาที่มีรากฐาน 

ในวิทยาศาสตร  ที่เราสามารถใชเปนเดินพัน  เอาไปแลกเปลี่ยนกันกับพวกฝรั่ง  วา 
วัฒนธรรมทางจิตของเรามีอยูอยางนี้,  ธรรมะของเรามีอยางนี้;  ของคริสเตียนมีอยางไร, 
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ของอิสลามมีอยางไร,  เอามาแลกเปลี่ยนกัน,  ผลสุดทายก็เปนเรื่องเดียวกันหมด  ขอ 
ใหตีความใหถูก.อิสลามเขาก็รับคัมภีรของพวกฮิบรู  คัมภีร  Old  Testament  ของ  
คริสเตียน. 

 
เหลาจื๊อยังพูดคมคายกวานี้อีก  พูดเรื่องเดียวกันนี้;  แตเราไมไดศึกษา 

ไมสนใจ  ไมศึกษา  ที่เหลาจื๊อพูดใหมองเห็นความหลอกลวงของทุกสิ่งทุกอยาง  ที่เราเหน็ดวย 
ตา  ดวยหู  ดวยจมูก,  แลวจวงจื๊อ  ลูกศิษย  สอนไดดี  อธิบายไดดีกวาเหลาจื๊อ.  ถาพวกจีน 
นับถืออันนี้เปนเดิมพัน  ไปแลกเปลี่ยนไปตอรองพวกฝรั่ง  พวกฝรั่งก็จะเขาใจได;  เรา 
ก็เขาใจของฝรั่ง  ฝร่ังก็เขาใจของเรา,  ตะวันตกเขาใจตะวันออก,  ตะวันออกเขาใจ 
ตะวันตก  แลวโลกก็มีสันติภาพ. 

 
แตเดี๋ยวนี้มันพูดกันแตปาก  ถึงพวกฝรั่งก็พูดวา  จะพยายามทําความเขา 

ใจระหวางตะวันออกกันตะวันตก;  แตมันเหลว  มันเหลว  เหลว  ๑๐๐  เปอรเซ็นต,  
มันพูดเพอ ๆ  ไปบาง  มันพูดอยางไมรูอะไรเปนอะไรบาง.  อะไรเปนของดีของตะวัน -  
ตก  อะไรเปนของดีของตะวันออก,  มันตองเอาสิ่งนั้นมาทําความเขาใจกัน;  ไม 
ใชมาสอนใหเราทําการประมงเกง,  ทําพลังไฟฟาเกง,  อยางนั้นมันไมชวยได, มันไมชวย 
ใหโลกนี้มีสันติภาพได. 

 
ใหรูหนังสือใหมาก  แลวไปเรียนเมืองฝรั่ง,  หรือใหทํานาใหไดผลมาก  

 - ๓  เทานี้มันก็ชวยไมได  มันเปนคนเห็นแกปากแกทอง,  คอยคิดวาโลกนี้ไมมี 
สันติภาพเพราะอาหารไมพอกิน,  นี้มันเปนเรื่องยิ่งฉลาด  ยิ่งโง.  ถาทําใหคนฉลาด 
จริง  มันก็ตองไมมีปญหาอะไรเหลืออยู  เขาวาคนไมรูหนังสือคนยังเจ็บไขไดปวยและ 
ยังตายมาก  หรือคนยังไมมีอาหารพอกิน,  นี้ปญหาทางวัตถุ,  เปนปญหาเฉพาะหนา 
ทางวัตถุ  จะวาเปนตนเหตุของสงครามบาง  มันก็ถูกบางเหมือนกัน.  แตรกราก 
อันใหญมันมีอยูที่มนุษยมีกิเลส  เห็นแกตัว  มันจึงเปนอยางนั้น. 
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ถาสอนใหมนุษยฉลาดเสียกอน  มนุษยจะแกปญหาเหลานี้ไดเลย ;  
หนังสือไมตองรูก็ได.  นี้ผมกลาพูด  แตไมมีใครเชื่อ  วาคนเราไมตองรูหนังสือก็ได 
สอนกันดวยปาก,  นี่พอ  พูดกันชั่วโมง  ปฏิบัติจนตายก็ไมหมด,  ปฏิบัติไปในทางไม 
เห็นแกตัวก็ได.  เดี๋ยวนี้เรารูหนังสือมากเกินไปแลว,  เครื่องมือสือสารวิทยุก็มีมาก 
กินไปแลว,  ที่จะถายทอดกัน.  แตสิ่งที่จะถายทอดไมมี,  สิ่งที่ดีสําหรับการถายทอดยัง 
ไมมี  นี่ยิ่งถายทอดเทาไร  ยิ่งบามากขึ้นเทานั้น.  ฉะนั้นสิ่งเหลานี้ของพวกฝรั่งมาทําให 
เด็ก ๆ  ของเราบามากขึ้นนั้น;ไมรูหนังสือเสียยังดีกวา,  ไมรูหนังสือฝร่ังเสียยังดีกวา,  
ไมตองมีโทรทัศน  ไมตองมีวิทยุ  ยังจะดีกวา;เพราะเอามาใชถายทอดสิ่งที่ทําใหบา 
มากขึ้น,  ไมเอามาถายทอดสิ่งที่ทําใหมนุษยมากขึ้น  มันก็เลยเปนเครื่องมือ 
ของพญามารหมด. 

 
เรามีสถานีวิทยุกี่สถานี,  มีหนังสือพิมพกี่ฉบับ  เปนเครื่องมือของ 

ซาตานหมด  ที่จะทําใหมนุษยเปนทุกขและเลวลง;  ฉะนั้นเราไมบูชาความเจริญแบบนี้ 
แมที่เปนความมุงหมายเปนวัตถุประสงคขององคการสหประชาชาติ  ขององคการไหน 
ก็ตาม  ผมไมเลื่อมใส,  ผมพูดกับฝร่ังก็พูดอยางนี้  เพราะยังไมชวยใหมนุษยลืมหูลืมตา 
หรือสวางขึ้นมาเลย  กลับทําใหเขาปดตาปดหูมากขึ้น. 

 
ฉะน้ัน  ขอรองใหแลกเปลี่ยน  วัฒนธรรมระหวางประเทศ  ในลักษณะ 

ที่ทําใหมนุษยรูจักจุดตั้งตนของความทุกข  คือไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกู - ของกู  เรื่อง 
ดีเร่ืองชั่ว  เร่ืองดีกวาผูอื่น  เร่ืองชนะผูอื่น,แลวมันก็จะคอยซาลง ๆ ๆ,  ผลท่ีสุดการ 
เบียดเบียนหรือสงครามนี้มันก็จะซาลงเอง  จะหายไปเองได,  ถามนุษยมันเปนมนุษยขึ้น 
มาจริง ๆ.  เดี๋ยวนี้กําลังเปนมนุษยบา  กําลังวิ่ง  กําลังเหาะ  กําลังกระโจนไปหา 
ความมืด. 
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นี้ เราจะพูดวา  จุดตั้งตนของคนคนหนึ่งก็ เหมือนกัน  ที่จะมีความทุกข 
หรือวา  จุดตั้งตนของโลกที่จะมีความทุกข  เมื่อ  ๘,๐๐๐  ปมาแลวเรื่องบูชา  ตัวกู – 
ของกู  ก็เริ่มตนความทุกข.  ทีนี้เด็ก ๆ  เมื่ออายุสัก  ๘  ป  มันจะเริ่มตั้งตนตัวกู – 
ของกู  ที่จะมีความทุกข  จะเรียกวา  ๘,๐๐๐  ปหรือ  ๘  ป  มันก็คลาย ๆ   กัน,  กวาจะมีอายุ  
๔๐  ป  ๓๐  ปนี้ก็ดู  มันเคยชินเทาไร  แลวมันจึงแกะยาก  ละลายออกยาก  ลางยาก. 

 
ผมพูดที่นี่ก็หลายสิบครั้งแลว  เรื่องเดียวกันนี้;  แตคุณถือเอาคําอธิบาย 

ที่มันละเอียดยิ่งขึ้น ๆ  ในความหมายหนึ่ง ๆ  หรือคําหนึ่ง ๆ  ซึ่งในวันนี้เราเรียกวา  จุดตั้ง 
ตนของตัวกู - ของกูมันอยูที่ตรงไหน  ความทุกขมันก็ตั้งตนที่ตรงนั้นและเมื่อนั้น.  
นี้เราก็มีการพูดวา  จะทําลายมันอยางไรอะไรตอไปอีก  ในคราวอื่น ๆ  อีก,  เราไมละโมบ 
พูดคราวเดียววันเดียวทุกเรื่องได  เราพูดไดวันเดียว  ก็แตจุดเดียว  ขอเดียว  แงเดียว 
ก็ยังไมคอยพอ.  นี่ที่คุณเขาใจนี้  ไมไดสักเสี้ยวหนึ่งที่ผมเขาใจ  ผมก็ไมรูจะพูดอยางไร;  
แตพูดไปเทาไร ๆ  คนฟงก็ไมเขาใจหมดตามที่คนพูดพูด.  ฉะนั้นมันจึงตองพูดแลว 
พูดอีก  แลวก็ย้ํา  หรือเนน  หรือย้ําใหมันชัดเจน  มันก็คงจะไมซ้ําซากจนนาเบื่อ;  ถาหาก 
วาคุณเขาใจมากขึ้นทีละนิด ๆ  จะไมรูสึกวาซ้ําซากจนนาเบื่อ. 

 
แลวก็จําคําที่วาอาจจะไมมีใครเชื่อก็ไดวา  ยิ่งฉลาดคือยิ่งโง;  หมายถึง 

ความฉลาดของมนุษยปุถุชน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คือมนุษยสมัยปจจุบันนี้  ยิ่งเรียนมาก 
ยิ่งโงมาก,  เรียนประถม  เรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลัย  ไปเรียนเมืองนอก,  ยิ่งเรียน 
มากยิ่งโงมาก  ยิ่งไกล  ตอแสงสวาง  ยิ่งไกลตอความสงบ,  แลวก็ชวยกันทําโลกนี้ 
ใหมืดมนท,  เราไมเลื่อมใส. 

 
ฉะนั้นพระองคไหนจะสึก  มุดหัวลงไปเรียนวิชาอยางนั้นอีก  ก็เอาซินิมนต.  

ไปลองดูใหเห็น  วาผมพูดจริงหรือไมจริง  แลวรูดวยตนเอง  มันไมมีพยานหลักฐานทาง 
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วัตถุที่จะมาแฉใหดูได  มันเปนเรื่องจิตเรื่องวิญญาณ.  ฉะนั้นไปชิมดูเอง  ไปลองดูเอง 
วาการศึกษาปจจุบันนี้มันเปนอยางไร,  โลกมนุษยในปจจุบันนี้เปนอยางไร,  ไปเรียนเมือง 
นอกเมืองนากลับมาแลวมันเปนอยางไร,  มันทําใหยุงมากขึ้นหรือเปลา ?  หรือทําใหมัน 
เขวไกลออมไปหรือเปลา ?  เรียกวาทิ้งของดี ๆ  ของเดิม ๆ  ของปูยาตายาย  แลวมัน 
เปนอยางไร. 

 
พูดซ้ํา ๆ   เรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข  คือพูดซํ้า ๆ   เรื่องธรรมะ  ที่เราจะตองเขา 

ใจ  ในหัวขอประเด็นที่สําคัญที่สุด,  เทาที่ผมจะมองเห็นวามันสําคัญที่สุด,  เชื่อก็ไดไม 
เชื่อก็ได. 

 
ผลรายมันอยูที่ไปนิยมผิด ๆ  นิยมความเจริญสมัยใหมที่ผิด ๆ  เพราะมัน 

หาที่ถูก ๆ  ดูยาก.  เดี๋ยวนี้ยิ่งเลวลง  เพราะวาโลกมันตกลงอยูใตกํามือของนักการเมือง,  
นักการเมืองมันก็เลวลง ๆ.  ในประเทศไทยเรานี้  เห็นไดงายที่สุด  เมื่อ  ๑๐  ปกอนโนน 
เลือกตั้งผูแทนเฉพาะคน ๆ  ไมพูดคําหยาบคําเลวมากเหมือนคราวนี้  ที่เลือกตั้งประเภท 
พรรค  คุณก็เห็นอยูแลวไดยินอยูแลว,  คราวนี้เขาเลือกตั้งระบบพรรคพูดเลวทราม 
พูดหยาบคาย  พูดโกหกกันทั้ง  ๒  ฝาย,  ทั้ง  ๒  ฝายเลยที่พูดกัน.  ทั้ง  ๒  ฝายนี้ไมควร 
จะเปนผูแทน,  และไมควรจะไปมีอํานาจในรัฐบาล  พูดโกหกเพื่อเอาประโยชนขางตัวทั้ง 
นั้นเลย  ไมเอาธรรมะเปนหลัก  มีแงไหนที่จะเอาประโยชนตัวได  ก็เอามาพูด  แลว 
ก็ดาคนอื่น,  แรงกวาเมื่อ  ๑๐  กวาปมาแลวนี่ผมถือวานักการเมืองในประเทศไทยก็ไม 
ไดดีขึ้น  แตกลับเลวลง  โดยที่พูดคําหยาบมากขึ้นคําโปปดมดเท็จอะไรมากขึ้น.  นี้พระ 
พุทธเจาหาม  ศาสนาไหนก็หาม  พระเยซูก็หาม  ไมใหพูดคําหยาบ  ไมใหพูดโกหก 
ไมใหพูดเพ่ือประโยชนแกตัว,  ตางฝายตางตองหยุดพูดอยางนี้  แลวถือธรรมะเปน 
หลัก  แลวก็พูดจากกันแตที่จะใหธรรมะอยูได.  อยาเขาใจวาโลกมันดีขึ้น  หรือแมแต 
ประเทศชาติมันดีขึ้น;  ในดานจิตดานวิญญาณมันเลวลง,  ถาใครจะทําประโยชน 
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ก็ทําประโยชนในทางที่ใหมันดีขึ้น,  อยาทําในทางที่ใหมันเลวลง  มันไมใชประโยชน 
เพราะคนที่  มีกิเลสมาก  มีความเห็นแกตัวมาก  มีความยึดมั่นถือมั่นนี้  ไปบริหาร 
โลกไมได,  ไมอาจจะบริหารโลกนี้ใหมีความสงบได. 

 
ผมรูสึกแปลกใจ  หรือเรียกวายินดี.  ทีแรกที่อานหนังสือพิมพวา  เขาจะ 

ยอมเสียสละเกียรติภูมิประธานาธิบดีคนใหมนี่จะยอมเสียสละเกียรติภูมิเพื่ออดกลั้นอด 
ทนดึงจูงกันไปสูสันติภาพ,  ถือหลักในไบเบิลวา  จะเปลี่ยนคานใหเปนคันไถ,  ผมก็ 
รูสึกเรียกวาถาอยางธรรมดาก็เรียกวาตื่นเตน;  แตแลวพอตอมา ๆมันก็ไปรูปเดิมอีก 
มันไมมีหวังอยางนี้  มันก็นโยบายเดิม  รูปเดิมอีก.  คําพูดที่พูดเมื่อวันเปนประธานาธิบดี 
ฟงดูแลวนาตื่นเตน,  ผมขอสําเนา  เขามาอานดู.  ทุกบรรทัดเปนเรื่องยอมเสียสละเพื่อ 
สันติภาพ  ก็คอยดูกันไป,  โลกมันจะดีขึ้น  คือวาจะมีสันติภาพ  จะใกลสันติภาพ,  หรือ 
วาจะดีขึ้นอยางไร  คอยดูกันตอไป,เพราะนี่เขาเปนเจามือใหญ  อเมริกากับรัสเซียที่จะ 
หมุนโลกไปอยางไรก็ได. 

 
ถายังหลงอยางกินผลไมดี - ชั่วนั้นอยูละก็  ยังหวังยาก;  รีบแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรมทางศาสนากันดีกวา  รบกันไปพลาง,  แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลางดี 
กวา,  ดีกวาเอาเงินมาจางใหพวกอื่นเปนพรรคพวกของตัว.  เอาเงินนั้นไปลงทุนใหมี 
การแลกเปลี่ยนธรรมะของพระเจากันเสียดีกวา,  แลวใชเงินไมมากคาเครื่องบิน 
ลําเดียวก็พอ,  ที่จะพิมพโฆษณาหรือลงทุนใหคนเขาใจธรรมะนี้  คาเครื่องบินรบลําเดียว 
ก็พอ.เดี๋ยวนี้เขาเอาเครื่องบินรบมาทําลายเสียเดือนหนึ่งไมรูกี่เครื่องตอกี่เครื่อง,  เปน 
เครื่องที่รวม  ๒,๐๐๐  เครื่องแลวกระมัง  เฮลิคอปเตอรอยางเดียวของอเมริกัน  เครื่องบิน 
อื่นไมนับ. 
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นี่ เราใชเงินกันอยางไรในโลกนี้  ใชไปตามความประสงคของพระเปนเจา 
หรือเปลา ?  ไมรูจักตั้งตนของปญหา  มันก็แกปญหาไมได.  เราพูดขึ้นไมมีใคร 
เชื่อ;  ฉะน้ันตองตอรองกันวา  คุยกันไปพลาง  รบกันไปพลาง,  คุยกันไปพลาง  รบ 
กันไปพลาง,  สนทนาเรื่องพระเจากันไปพลาง. 

 
เอาละ,  จําไวทีกอนวา  ยิ่งรูมากยิ่งยากนาน  ยิ่งฉลาดแลวก็ยิ่งโง  ตามแบบนี้.  

หมดเวลา. 
 
 
 
 
 
 

________________ 
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 - ๑๓– 
วันอาทิตยที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๑๒ 
ขึ้น  ๘  คํ่า  เดือน  ๔ 

       
ปญหาตั้งตนเมื่อมีความเจริญ. 

 
อยาประหลาดใจ  วาเราจะพูดย้ําแบบที่วา  ลงปาฏิโมกขทุกกึ่งเดือน  เปน 

เรื่องย้ํา  แตนี่เปนเรื่องธรรมะ  วันนี้มันมีหัวขอท่ีย้ําอยางเดียวกันอีก  วากิเลสหรือ 
ความทุกข,  หรือปญหายุงยากตาง ๆ  มันเกิดขึ้นเมื่อมนุษยมีสิ่งที่เราเรียกกันวา 
ความเจริญ.  นี่คือหัวขอท่ีจะย้ํา  วาปญหามันเกิดขึ้น  เปนกิเลสเปนความทุกข 
เมื่อมนุษยมีความเจริญ.  ฟงดูก็ไมนาเชื่อ  แตแลวมันก็เปนเรื่องที่ไดเปนมาจริง. 

 
เราบวชเพื่อจะแกปญหา  เพ่ือจะดับกิเลส  เพ่ือจะดับความทุกข  ทั้งของตัว 

เราเองและทั้งของเพื่อนมนุษยทั้งหมดดวย;  นี้มันเปนที่แนนอนแลว  ไมมีขอสงสัย 
อะไรแลว.  ทีนี้มันก็จะตองรูในขอท่ีวา  กิเลสหรือความทุกข  รวมเรียกวาปญหาของ 
มนุษยนี้  มันไดคอย ๆ   เกิดขึ้น  คอย ๆ   กอข้ึนอยางไร,  แลวในที่สุดสรุปความวา  สิ่งที่เรียก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๙๘ 
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วา  ความเจริญ  นั่นแหละ  คือตนเหตุที่ใหเกิดกิเลส  หรือเกิดความทุกข  หรือเกิด 
ปญหาตาง ๆ. 

 
ผมคิดวาคุณจะไมคิดอยางนี้  จะไมมองเห็นอยางนี้หรือมองเห็นตรงกันขาม 

จึงเอามาพูดย้ํา  ๆ อยูบอย ,ๆ  อาจจะเปนอยางเรื่องเด็ก  ๆ ที่มีความรูวา  เมื่อมีความเจริญ 
มันก็ดี  เมื่อมีความเจริญก็หมายถึงมีความสุข  มีความดี;  ความเชื่อความคิดอยางนี้มัน 
มีมาตั้งแตเด็ก  แลวกลัววาจะยังอยู,  แลวกลัววาจะอยูสําหรับเขาใจสิ่งเหลานี้ไมได.  
ฉะนั้นจึงเอามาพูด  และพูดย้ํา ๆ  ซ้ํา ๆ  อยู  แลวบางคนหรือโดยมากเพราะคนหนุม ๆ  
เห็นโลกนอย ๆ  มีการศึกษาอยางธรรมดานี้  จะบูชาความเจริญ,  จะมีการบูชา 
ความเจริญ  แลวหวังที่จะไปเจริญตามแบบที่เขานิยมกันวาเจริญ;  อยางพระเณรที่ 
สึก ๆ  ออกไป  ก็เพราะไปหลงความเจริญ,  บูชาความเจริญแบบนั้น;  ฉะนั้นเรามองดู 
กันใหดี  วามันคืออะไร. 

 
ความหมายของคําวาเจริญ. 

 
ทีนี้มันก็ตองนึกถึงคําวา  ความเจริญ  กอน  แลวมันก็แยกเปน  ๒  ความ 

หมายไปตามเดิม  :  ความเจริญในภาษาธรรม  ความเจริญในภาษาคน  :  ความเจริญ 
ภาษาคน  คือความเจริญอยางที่โลก ๆ  หรือชาวโลกเขาเรียกกันวา  ความเจริญ,  แต 
ความเจริญในทางภาษาธรรม  ของผูรูธรรม  หมายถึงความสงบสุขที่แทจริง,  ความ 
สงบสุขที่แทจริง  ทั้งสวนตัวและสวนรวม,  นี่เรียกวา  ความเจริญ  มันเลยเปนคนละอยาง.  
พวกชาวบาน  พวกชาวโลก  ความเจริญหมายถึงเรื่องไดอยางใจ,  ไดอยางอกอยางใจ,  
แลวแปลกประหลาดไมมีที่สิ้นสุด  แลวไดอยางอกอยางไรยิ่งขึ้นไปอีก  เรื่องกิน  เรื่องดื่ม 
เรื่องเลนเรื่องสนุกสนาน  เรื่องเอร็ดอรอย  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  กาวหนา 
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ไปเรื่อยไมมีที่สิ้นสุด,  เขาเรียกวาความเจริญ.  ฉะนั้นคนหนุม  แมที่เปนพระเปน 
เณรก็ยังบูชาสิ่งเหลานี้  เพราะฉะนั้นจึงไมเขาใจธรรมะได. 

 
นี้  ความเจริญของผูมีสติปญญา  ของมุนี  ของพระพุทธเจา  ของพระ 

อริยเจา  มันไปอีกแบบหนึ่ง  มันกลายเปนเรื่องไมตองการอยางนั้น,  แตวาเปนความ 
สงบสุขที่แทจริงก็แลวกัน;  หมายความวา  ไมเห็นวาความเอร็ดอรอยความไดอยาง 
ใจนึกนั้น  เปนความสงบสุข,  กลับจะมองเห็นวาเปนเรื่องเฟอเกินจําเปนนี่อยางหนึ่ง,  
ไมจําเปนเหนื่อยมากเปลา ๆ  นี่อยางหนึ่ง.  แลวเห็นวานี่เองเปนมูลเหตุของความทุกข 
ความยุงยากลําบากทั้งโลก  ทั้งเทวดาทั้งมนุษย,  เทวดาก็กัดกันเพราะเหตุนี้,  มนุษยก็กัด 
กันเพราะเหตุนี้นี่เรียกวาเปน  มูลเหตุของความยุงยากของปญหาตาง ๆ  คือความทุกข. 

 
ทีนี้แมวา  มันจะไมถึงกับกัดกันเพราะเหตุนี้  มันก็เปนเรื่องที่ยุงเปลา ๆ  

เปลืองเปลา ๆ  ในการที่เราจะหามาใหมาก  ในเรื่องกิน  เรื่องเลน,  เรื่อง  ตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มันเหนื่อย  หรือมันยุงยากเปลา ๆ;  ฉะนั้นเอาเทาที่มันจําเปน,  เทา 
ที่สมควร  เทาที่จําเปนดีกวา;  เมื่อเปนอยางนี้  มันก็ไมมีความเจริญทางวัตถุ  ไมกาว 
หนาในทางวัตถุ  เหมือนกับท่ีเขากาวหนากันเดี๋ยวนี้. 

 
นี่คือขอท่ีวาความเจริญมี  ๒  ความหมาย  เมื่อผมพูดวา  ความเจริญเปนตน 

เหตุของปญหาตาง ๆ  ก็หมายถึงความเจริญอยางของชาวบาน  ของชาวโลก  แลวโดย 
เฉพาะปจจุบันนี้. 

 
[ทบทวนคําบรรยายครัง้กอน.] 

 
เมื่อคราวที่แลวมา  ไดพูดใหเห็นวา  มนุษยเริ่มมีปญหาทางจิตใจ  ตั้งแตเริ่ม 

รูจักดีรูจักชั่ว,  มันสมองวิวัฒนาการสูง  จนรูจักดีรูจักชั่ว  รูจักเกียรติรูจักเสียเกียรติ  รูจัก 
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อะไรอยางนี้,  ถากอนหนานั้นไมมีปญหา.  เมื่อมนุษยยังเปนคลาย ๆ  กับสัตว  ยังเปน 
ครึ่งคนครึ่งสัตวไมมีปญหา,  ยิ่งเมื่อเปนสัตว  แลวเปนสัตวที่แรกที่สุดก็ยิ่งไมมีปญหา. 

 
นี้ยอนไปดูกันอีกทีวา  สัตวที่มันเปนเริ่มแรกที่สุด  มันก็มีความยุงหรือมี 

ปญหานอยที่สุด,  สัตวที่ฉลาดขึ้นมา  ก็มีปญหามากขึ้นมา,  กระทั่งเปนคน  นี้พอมันรูจักดี 
รูจักชั่ว  รูจักตามที่บัญญัติ  เปนคู ๆ  มีดี - ชั่ว,บุญ - บาป,  สุข - ทุกข  หญิง - ชาย,  
ได - เสีย  มีลาภ - เสื่อมลาภ,  มียศ - เสื่อมยศ,  เขาเรียกวา  พวกความเปนคู  ของที่ 
เปนคู ๆ,  อันนี้เปนตัวการที่ปรุงความคิด  ที่เปนเหตุใหเกิดความทุกข. 

 
ถาเราไมมีเรื่องดี - เรื่องชั่ว  มันก็ไมมีปญหา  และไมมีความทุกข;  เหมือน 

กับสัตว  สัตวเดรัจฉานไมมีความหมายเปนดี - ชั่ว  สุข - ทุกข  บุญ - บาป  อะไร  มันก็ 
ไมมีปญหา.  มนุษยแรก ๆ  ก็ไมมีปญหา  ยังเหมือนกับสัตว;  ตอเมื่อถึงจุดหนึ่ง  ระยะ 
วันหนึ่งคืนหนึ่ง  มันเริ่มรูดีรูชั่ว  รูสุขรูทุกข  รูหญิงรูชาย,  อยางที่ผมชอบพูดตามคัมภีร 
ไบเบิลท่ีเขาเขียนไวดีแลว  วามันกินผลไมนั่นเขาไป  รูดีรูชั่ว  มันก็เริ่มมีบาปตั้งแตวันนั้น,  
เขาใชคําวามีบาปตั้งแตวันนั้น  และตายดวย  คือตายเริ่มตายตั้งแตวันนั้น;  หมายความ 
วามีความทุกขตั้งแตวันนั้น,  หมดสภาพที่ไมประสีประสา  ไมมีสุขไมมีทุกข,  ตั้งแตวัน 
นั้นจะเริ่มมีบาป  จะเริ่มหนักอกหนักใจ  แลวก็จะเริ่มมีความทุกข,  แลวก็สืบตอมาถึง 
ลูกหลาน  ก็เพราะวามนุษยหลังจากนั้นมา  มีความรูเหมือนกับพอแมของมัน  พอแม 
คูแรกรูจักดีรูจักชั่ว  มีความทุกขก็สอนลูกสอนหลานใหรูจักใหคิดใหนึกอยางเดียวกันหมด 
สืบมาจนกระทั่งบัดนี้;  ฉะนั้นเขาจึงเรียกมันวา  บาปดั้งเดิมของพอแมคูแรกมาจน 
ถึงทุกวันนี้. 
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ความเจรญิทําใหเกิดปญหา  กิน  กาม  เกียรติ. 
 
ทีนี้ที่เรียกวาความเจริญนั้น  มันขยายตัวทางวัตถุ  เพราะมีความคิดยึด 

มั่นถือมั่น  เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาป  เรื่องสุขเรื่องทุกข,  มันสรางความรูสึก 
เปนของฉัน  เปนตัวฉัน  เปนของฉันขึ้นมา.กอนนี้มันไมมี,  เดี๋ยวนี้มันมี.  ทีนี้มัน 
ก็เริ่มความเจริญ  มันรูจักไดรูจักเสีย  รูจักผูไดผูเสีย,  มันก็เริ่มตอสูเพ่ือจะได  เพ่ือจะ 
เอาเปรียบผูอื่น  เพ่ือจะสะสม. 

 
อยางมีขอความกลาวไววา  ทีแรกก็ไปเก็บขาวที่เกิดในปามากินเปนประจํา 

วัน,  เก็บมาวันหนึ่งกินวันหนึ่ง  มันก็ไมมีปญหาอะไร  มนุษยก็ยังนอย.  นี้ตอมา 
มนุษยคนหนึ่งคิดวา  เราไปเก็บเอามาใหมาก ๆสําหรับกินหลายวันดีกวา,  มาสะสม,  
มนุษยอื่น ๆ  ก็เอาอยาง  ไปเก็บขาวในปามากินคราวละหลาย ๆ  วัน,มันก็เกิดมียุงฉาง 
สะสมขาวขึ้น,  แลวทีนี้มันจะพออยางไร;  เพราะแตละคนตางไปเก็บเอาไวเปนของ 
ของตัว  มาเผื่อหลายวันหลายเดือนอยางนี้,  ของนั้นมันก็ไมพอ. 

 
นี้เราเห็นไดวา  เรื่องเก็บมาใสยุงใสฉางนี้  คือความเจริญของมนุษย 

เจริญตามแบบวัตถุแบบโลก ๆ;  พอตอมาเห็นวามันไมไหว  ที่จะไปเก็บท่ีเกิดอยูในปา 
มันตองปลูก,  มันตองเพาะตองปลูก  นี่มันเปนความเจริญเรื่องการเพาะปลูก.  พอมัน 
จะตองเลี้ยงสัตวผสมสัตว  ก็เปนความเจริญเรื่องวัตถุมันก็เริ่มมีปญหา.  ทีนี้มัน 
ไมหยุดเพียงเทานั้น  มันไมหยุดเพียงวาจะทํานาพอกิน  เลี้ยงสัตวพอกิน  มันตองการ 
จะมีมาก  จนไมรูวาจะไปสิ้นสุดแคไหน  ก็ประกวดประขัน  แขงขันกันทํา  ตางคน 
ตางทํา  ตางคนตางทํา,  นี่คือความเจริญ.  ถาใครฉลาดก็ทําแปลกออกไป  แปลกออกไป 
แปลกออกไป  มันก็เกิดอะไรใหม ๆ  ขึ้นมาเรื่อย.  นี่คือความเจริญ  ที่เขาเรียกวา 
culture  นั้น  เปนศัพทสําหรับเรียกไถไถนา  เปน  culture  พอคนรูจักไถนา  มันดีกวา 
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รูจักเก็บขาวที่เกิดอยูตามธรรมชาติ  ฉะนั้นคําวา  culture  มาเปนเรื่องความเจริญยุคหลัง  ๆ 
ยุคหลัง  ๆกระทั่งยุคปจจุบันนี้ไมไดหมายถึงไถนา  หรือการไถนา  หรือตัวที่ใชไถนาแลว. 

 
นี้พอมนุษย รูจักเอามาไวกินไวใช  สําหรับเดือนหนึ่ง   สําหรับปหนึ่งนี้ 

ปญหาเรื่องนั้นมันก็หมดไป,เรื่องกิน  มันก็หมดไป  รูจักทํานาเก็บไวกินปหนึ่งสองป,  
ปญหาเรื่องกินเรื่องขาวมันหมดไป,  มันก็ขยายตัวไปมีปญหาเรื่องที่ประณีตที่ดีไป 
กวานั้นมันก็ไมพนไปจากเรื่องกาม,  มันขยายตัวเรื่องกาม.  ความรูสึกที่เอร็ดอรอย 
กวากินก็คือเรื่องกาม,  ความรูสึกเอร็ดอรอยกวากาม,  ก็คือเรื่องเกียรติ ;  เพราะ 
ฉะนั้น  คําวากิน  วากาม  วาเกียรติ  เอาไวคิดเปนหลักสําหรับเขาใจเรื่องนี้. 

 
พอเรื่องกินหมดปญหา  มันก็เรื่องกาม,  เรื่องกามมันไมรูจักเต็ม  ไม  

รูจักจุดอิ่มจุดพอ.  นี้เบื่อกามก็มีเรื่องเกียรติ,  หรือพรอมกันไปทั้งกามทั้งเกียรติ,  
เพราะวาเกียรติมันเปนเหตุใหไดกาม,  และเปนเหตุใหไดกินดีไปกวาเดิมดวย.  
ถาเรามีเกียรติ  แสวงหากามไดงาย  หากินไดงาย  ฉะนั้นเรื่อง  ๓  อยางนี้  เราจึงไมแยก 
จากกัน  เรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ. 

 
คําวาเกียรติหมายถึงอํานาจอะไรดวย.  เรามีเรื่องกิน  เรามีเรื่องกาม 

แลวเรามีเกียรติ  คือมีอํานาจหรือมีอะไรที่เปนฤทธิ์  เพื่อใหสําเร็จประโยชน  :  อํานาจ 
เงินก็สําเร็จประโยชน,  อํานาจอาวุธก็สําเร็จประโยชน,  อํานาจวิชาอาคมก็สําเร็จประโยชน,  
แตวาเกียรตินี้มันก็หมายถึงพวกอํานาจเหลานี้เพื่อสําเร็จประโยชน  เพราะมัน 
เปนทางที่จะใหไดอํานาจ  อยางใดอยางหนึ่ง. 

 
ฉะนั้นจะตองรูวา  เมื่อมนุษยหมดปญหาเรื่องกิน  มันก็เลยมา  ขยายเรื่อง 

กาม  ซ่ึงไมมีที่สิ้นสุด;  ฉะนั้นความเจริญที่ทําความยุงยากมากที่สุด  ก็คือความเจริญ 
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ในเรื่องกาม.  แตทีนี้เรื่องกินกับเรื่องกามมันไมแยกกันทีเดียว  เพราะวากินอรอย 
มันก็คือกามชนิดหนึ่ง,ถากินแตพอเพียงอยูได  มันไมใชกาม  ไมใชกามารมณทางลิ้น.  
ถาวากินอาหารแตพออยูได  มันเปนเรื่องอาหารการกินธรรมดา;  แตถากินอรอยแลวก็ 
เปนเรื่องกาม  เปนเรื่องทางลิ้น.  ฉะนั้นเราเห็นการโฆษณาขาย  หรือชักชวนใหสนใจ 
แตเรื่องกินนี้มากในหนาหนังสือพิมพ  สวนนี้มันเปนเรื่องกามไป,  ไมใชเรื่องกินตาม 
ธรรมดาปรกติ  มันขยายไดเรื่อย  เรื่องกินใหแปลกออกไปไมมีที่สิ้นสุด.  แลวการกิน 
เปนกามอยูในตัว  มันก็ยิ่งสงเสริมความใครในกาม;  เพราะวาถาคนเรากินอาหาร 
เกินที่ธรรมชาติตองการแลวมันก็สงเสริมความรูสึกทางกามมากขึ้นไปอีก  เห็นไดงาย ๆ  
ที่กินอาหารดี ๆ  นั้น  มันก็สงเสริมในทางกามมากขึ้นไปอีก. 

 
มีสติปญญามาก  ยิ่งขยายเรื่องกิน,  กาม  ออกไป. 

 
เมื่อคราวกอน ๆ  ไดเคยบอกใหเปนหลักแลววา  มนุษยมันแปลกตรงที่มี 

ความคิดสติปญญามากกวาสัตว  ที่มีเพียงสัญชาตญาณไมใชสติปญญา;  นี้เรื่องสติปญญา 
นี้  สติปญญาอยางชาวโลกนี้  หรือสติปญญาตามธรรมดาสัตวบุถุชนนี้  คือตนเหตุ 
หรือจุดตั้งตนของความยุงยาก  ความลําบากหรือปญหาตาง ๆ. 

 
เมื่อเรากินอาหารแตเพียงวาธรรมชาติตองการ,  ทํานากินตามตองการ 

เหมือนกับสมัยโนนหลายพันปมาแลวโนน  มันก็ไมเกี่ยวกับสติปญญา  ปญหามันก็ไมมี.  
ที่นี้พอเรารูจักประดิษฐประดอยเรื่องการกิน  สติปญญามันมีมาก  มันก็ประดิษฐประ- 
ดอยไดไมมีที่สิ้นสุด  นี้มัน  กลายเปนเรื่องกามทางลิ้น;  นี้คือสติปญญา  ที่มันเปน 
จุดตั้งตนของปญหายุงยาก. 
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ทีนี้ความเขลาของมนุษยมันวางมาตรฐานสูงขึ้นไป  สูงขึ้นไป,  ตองกินอยางนั้น 
ตองกินอยางนั้น,แลวตองกินอยางนั้น  จนกระทั่งยุคนี้สมัยน้ี  จะตองกินอยางนั้น  จึง 
จะเรียกวาระดับธรรมดา  อยางนี้เปนตน;  นี้เลยความพอดีไป  ปญหามันก็เกิดขึ้นเรื่อย.  
มีเรื่องกิน  อยางเดียวเทานั้น  มีปญหาเกิดขึ้น  ที่จะตองกักตุน,  ตองมีเงินมากและ 
ตองกักตุน,  กักตุนนี้ไมใชเพื่อตัวคนเดียว  มันเพื่อประเทศชาติ  ฉะนั้นปญหาที่ไปเอา 
เมืองขึ้น,  ไปรบราฆาฟนไปเอาเมืองขึ้นมาเปนของตัว,  ก็เพ่ือเรื่องกินดวย,  จะไปเอา 
วัตถุในดินแดนที่เรารบชนะมาเปนของเรา  เพ่ือสนับสนุนการมีของกิน;  ฉะนั้น 
เรื่องกินก็ไมใชเรื่องเลน  เปนตนเหตุของความยุงยาก. 

 
ทีนี้ที่วาสติปญญาเปนจุดตั้งตนของความยุงยาก  มันไมใชเพียงเรื่อง 

กินนี้  มันเปนเรื่องกามทั้งหมด.เราก็ดูวามนุษยนั้นเปนอยางไร,  และสัตวเปน 
อยางไร,  การสืบพันธุของสัตวเปนสัญชาตญาณลวน ๆ พอตอมแกลนดในรางกายมันสุก 
จัด  มันก็กระตุนความรูสึก  เปนความใคร  สืบพันธุไมกี่นาทีก็เสร็จไป  ก็เลิกไป  หรือ 
ไมกี่วัน  ๒ - ๓  วัน  มันก็เสร็จไป,  ก็เลิกไป  มันเปนสัญชาตญาณลวน ๆ   ไมมีสติปญญา. 

 
ทีนี้มนุษยนั้นมีสติปญญา  สามารถสรางมโนภาพที่เรียกวา  imagination 

หรือมโนภาพ  มนุษยมีสติปญญาสรางขึ้น;  ฉะนั้น  มนุษยสามารถจะสรางมโนภาพใน 
ทางกามารมณไดเรื่อยไป ๆ ๆ  ไมมีที่สิ้นสุด,  มันจึงเปนสวนของมโนภาพ  ไมใชของ 
สัญชาตญาณลวน ๆ  ก็จริงแหละที่วา,  มนุษยนี้ก็มีวันที่วา  มีตอมแกลนดสุกในรางกาย 
พอตอมแกลนดสุกก็ตองการสืบพันธุ  นั้นมันก็ชั่วระยะไมกี่วัน  นั้นมันสวนหนึ่งเปนไป 
ตามสัญชาตญาณเหมือนกับสัตวเดรัจฉาน;  แตเปนสวนนอย,  สวนมากก็คือ  มนุษยมี 
มโนภาพที่สรางขึ้นไดไมมีที่สิ้นสุด. 
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นี่ฟงยาก  วามันเปนแตเพียงมโนภาพ  ทําไมมันมีฤทธิ์มีเดชมาก ?  มนุษย 
สามารถคิด  ลําพังคิดเกิดความกําหนัดได  สรางมโนภาพทางเพศใหเกิดความกําหนัด 
หรือสําเร็จความใครได;  แตสัตวทําไมเปน,ขอใหรูไววาสัตวทําอยางนั้นไมเปน.  นี้ 
มนุษยกาวหนาในทางความคิดดวยมโนภาพนี้ยิ่งขึ้น ๆ  และก็ผลิตวัตถุที่สงเสริม 
ความคิดทางมโนภาพทางกามารมณนี้มากยิ่งขึ้น ๆ  รวมทั้งการกิน  การอะไรดวย.  
ฉะนั้นมนุษยจึงพรอมที่จะบริโภคกามทุกวันทุกคืนตลอดป;  ไมเหมือนสัตวที่เปนไป 
ตามสัญชาตญาณ  มีความใคร  มีความตองการเฉพาะเมื่อตอมแกลนดสุกตามธรรมชาติ 
หรือสัญชาตญาณ;  ฉะนั้นสัตวตัวหนึ่งไมมีความปรารถนากามารมณตลอดปเหมือน 
มนุษย.  นี่คือผลของสติปญญา,  คิดดูซิ  ผลของสิ่งที่เรียกวา  สติปญญา  ที่เปนไปตาม 
ประสาโลก  สามารถทําใหมนุษยมีความใครทางกามารมณ  หรือปฏิบัติกิจทางกามารมณ 
ไดตลอดวันตลอดคืน  ตลอดเดือนตลอดป. 

 
ฉะนั้นเราจึงเห็นไดวา  สวนที่เปนสัญชาตญาณแท ๆ  ในทางเพศนั้น 

สัก  ๑๐  สวน,  แลวอีก  ๙๐  สวน  เปนของความคิดและสติปญญา  ที่รูจักฉลาดใน 
การคิดสรางมโนภาพ;  ๑๐๐สวนนี้  ตั้ง  ๙๐  สวนเปนผลของความมีสติปญญา,  ๑๐  สวน 
นั้นคือตามเดิม  ตามสัญชาตญาณที่สัตวก็มี  สัตวเดรัจฉานก็มี  มนุษยก็มี,  ฉะนั้นถามนุษย 
จะคงสืบพันธุกันแตตามสัญชาตญาณแลว  มันก็มีแตเพียง  ๑๐  สวนใน๑๐๐  สวน.  แต 
เดี๋ยวนี้มันมีความเกงกลาสามารถ  ที่ความเกงในการสรางมโนภาพ  ฉะนั้นจึงมีไดตลอดป 
คืออีก  ๙๐  สวน;  ฉะนั้นจึงไมรูจบ. 

 
ทีนี้มาถึงยุคที่มีความเจริญทางวัตถุ  สงเสริมกามารมณนี้  มนุษยก็ยิ่ง 

ไปไกลจนลืมตัว,  ทีนี้คนรุนหนุมเกิดมายุคนี้  มันก็บามาตั้งแตเกิด  ปญหามันก็มี 
มาก.  ตอไปมนุษยก็จะเผชิญปญหา  ที่เรียกวาเหลือลนทีเดียว  ที่คนหนุมเกิดมาในความ 
เจริญอยางวัตถุ,  ถูกทําใหหลงในเรื่องทางวัตถุ,  แลวมีมโนภาพในทางเพศนี้เกงกวา 
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บรรพบุรุษข้ึนไปอีก,  แลวมองดูใหดีวามันคืออะไร ?  ความกาวหนา  หรือความเจริญ 
หรือสติปญญานี้มันคืออะไร ?  ถาปลอยไปตามเรื่องของมนุษยปุถุชนมันคืออะไร ?  ความ 
เจริญคือคิดเกงในทางที่จะเปนทาสของกามารมณ  ของกิเลสตัณหา  นั่นคือความ 
เจริญทางจิตใจ  แลวก็ความเจริญคือผลิตวัตถุออกมา  ใหตัวเองหลงใหลมากขึ้น.  นี้คือ 
ความเจริญทางวัตถุ,  เจริญทางวัตถุก็เพื่อผลิตวัตถุออกมา  หลอกตัวเองใหหลงใหลมาก 
ขึ้น,  เจริญทางจิตใจก็คือ  ทําใหคิดเกงในการที่จะบริโภค  กามารมณ  ทางตา  ทางหู 
ทางจมูกทางลิ้น  ทางกายเกงขึ้น,  นี่เปนหัวขอท่ีจะตองเอาไปคิด. 

 
ทีนี้หลักฐานหรือสิ่งที่ เปนพยานก็ดูเอาเอง  เขามีความกาวหนาทาง 

วิทยาศาสตรทุกแขนง  ทางเกษตรศาสตร  ทางเศรษฐกิจ  ทางอะไรก็ตามเถอะ  มัน 
เพ่ือผลคือวัตถุทั้งนั้น,  แลวเขามีความคิดไปในทางวัตถุนิยมวา  วัตถุเพียงพอแลวก็ 
หมดปญหา,  ถามีวัตถุใชเพียงพอ  กินอยูใชสําหรับทุกคนแลวก็หมดปญหา.  ฉะนั้นจึง 
จะทุมเททั้งหมดไปในทางสรางวัตถุ  พรอมกันนั้นก็ยิ่งหลงไหลในทางจิตในทางกามา- 
รมณนี้มากขึ้นไปดวย,  มันก็สิ้นสุดลงไปเทานี้  มนุษยในโลกเราปจจุบันนี้มันมีเพียง 
เทานี้. 

 
นี้คําวา  ธรรมะ  หรือคําวา  ความสะอาด  สวาง  สงบ  มันไมประสีประสา 

เขาไมจุ,  ไมมีเนื้อที่จะใหเขามา.  ฉะนั้นอยาลืมวา  เรามีหัวขอวาปญหาตั้งตนเมื่อ 
มีความเจริญเปนหัวขอท่ีจะลืมไมได,  ปญหาคือความทุกขหรือกิเลสนี้  มันตั้งตน 
เมื่อมีความเจริญ  นับตั้งแตเริ่มรูจักดีรูจักชั่วขึ้นมา  ในทางใหยึดมั่นถือมั่นเปนตัวกู – 
ของกู,  นี้คือจุดตั้งตนของปญหา  จะวาโดยทั้งหมด.  มนุษยทั้งสายก็เหมือนกับท่ีพูด 
มาแลววายุคที่มนุษยเริ่มรูจักความดีความชั่วที่สมมติเรียกวารูจักกินผลไมตนนั้นเขาไป. 
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ปญหาตั้งตนเมื่อรูจักดีช่ัว. 
 
ทีนี้วา  เฉพาะคน  คนคนหนึ่งชาติหนึ่งนี้ก็เหมือนกัน  เมื่อเกิดมาในทอง 

มันยังไมรู เรื ่องดีเรื ่องชั ่ว,พอโตขึ ้นหนอย  รู เรื ่องดีเรื ่องชั ่ว  มันก็เริ ่มมีปญหา,  
เริ่มมีความทุกข  เริ่มมีปญหาเมื่อรูจักดีรูจักชั่ว.  เมื่อเด็กทารกยังไมรูจักดีจักชั่ว  ปญหา 
ก็ยังไมมี;  ฉะนั้นปญหามันตั้งตนเมื่อรูจักดีรูจักชั่ว,  พอรูจักดีรูจักชั่ว  มันไมไดตั้งตน 
เพื่อจะศึกษาเพื่อระงับเสียซื่งความยึดมั่นถือมั่นเรื่องดี - ชั่ว,  มันยิ่งไปยึดมั่นถือมั่นเรื่อง 
ดี - ชั่ว. 

 
ไปคิดดูเถอะ  พอเรารูจักดีรูจักชั่วนี้  จะยิ่งยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่ว  ไม 

ใชมีความรูเรื่องดีเรื่องชั่ว  เพื่อจะไมยึดมั่นถือมั่นหรือเพื่อจะเฉยได  มันไมเปนอยางนั้น.  คําวา 
รูจักดีรูจักชั่วนี้  คือไปรูจักเพื่อยึดมั่นถือมั่น;  ที่มนุษยกินผลไมตนนั้นเขาไป  รูจักดีรูจัก 
ชั่ว  มันมีความหมายอยางนั้น,  ถาฟงไมดี  มันเขาใจผิดได.  ถารูจักดีรูจักชั่วแลว  
ก็รูจักกําจัดความชั่ว  มีแตความดี  มันก็หมดปญหาไป;  แตทีนี้มันไมใชอยางนั้น  มัน  
รูจักดีรูจักชั่ว  เพ่ือยึดมั่นถือมั่น  เพื่อความหนักอกหนักใจ,  และเพื่อหลงใหลในความดี, 
คําวาดี. 

 
ทีนี้ความที่มันเปนทาสของอารมณของวัตถุนี้  ก็คิดวา  ไดนั่นแหละดี 

ไดกิน  ไดกาม  ไดเกียรตินั่นแหละดี.  คําวาไดหมายถึงไดสิ่งที่กิเลสมันอยาก  คือเรื่อง 
กิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  ยิ่งไดมันก็ยิ่งดี,ก็ระดมทุมเททั้งหมด  เพื่อไดสิ่งเหลานี้.  
เมื่อไมไดมันก็เปนทุกข,  นี้ไมยอมเปนทุกข  ก็แยงชิง  ก็เบียดเบียน  ก็ประพฤติ 
ทุจริตเหมือนที่กําลังทํากันอยูเดี๋ยวนี้ในโลกนี้  :  รบกันไมมีที่สิ้นสุด  มันถือไดเปนดี 
ก็แปลวาที่รูจักดีรูจักชั่วนั้นมันไมไดรูถูก. 
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อยูเหนือดี - ช่ัวแลวจะหมดปญหา. 
 

ถ า รู จ ักด ีรู จ ักชั ่ว   อย างพระพ ุทธ เจ า รู   ก ็ค ือว า   ด ีชั ่วทั ้งสองอย างนี ้ย ึด 
มั่นถือมั่นไมได.  เราจะกดไวไมใหหือขึ้นมาทั้งดีและทั้งชั่ว,  ใหจิตใจเปนอิสระอยู 
เหนือดีเหนือชั่ว  คือไมตองมีความทุกข  เพราะดีและชั่วนั้นเอง;  อยางนี้จึงจะ 
เรียกวารูจักดีรูจักชั่ว  อยางถูกตอง  และสมบูรณ.  ทีนี้คําวา  รูจักดีรูจักชั่วของชาวบาน 
ชาวเมืองไมใชอยางนั้น,  ดีตามที่กิเลสตองการ  คือได  ชั่วคือไมได. 

 
มนุษยมีปญหาเดี๋ยวนี้,  ปญหาอยางโงเขลาที่สุด   ที่วาทําไมทําดีไมไดดี 

ทําชั่วไมไดชั่ว  ? คนทําชั่วกลัวรวย  คนทําดีกลับจน;  นี่คือปญหาที่โงที่สุด   เพราะไป 
เอาดีที่ได  ไปเอาดีที่ไดเงิน  ไดของ  ไดกิน  ไดกาม  ไดเกียรติ,  เขาไปเอาดีที่นั่น  ซึ่ง 
มันไมใชดีจริง.  ถาเอาดีจริง ๆ  อยางพระพุทธเจาวา  ก็ไมมีปญหา  :  ใครทําดีก็ 
ดีจริง ๆ  ใครทําชั่วก็ชั่วจริงอยูแลวตั้งแตเมื่อทํา.  เมื่อเราถือวานี้ดีนี้ชั่ว  พอไปทํา 
อยางดีเขา  ก็ตองถูกบัญญัติวาทําดีไดดี,  มันก็ไดทําแลว  มันก็ไดดีแท.  ทีนี้เขาไปเอาดี 
ที่เรื่องได  ไดเงิน  ไดของ  ไดเกียรติ  ไดอะไรตาง ๆ,  มันจึงมีปญหาที่โงเขลาขึ้นมา  วาทําดี 
ทําไมจึงไมไดดี,  ทําชั่วทําไมจึงไมถูกลงโทษ  หรือทําใหเปนทุกข;  เพราะตีความหมาย 
ของคําวา  ดีและชั่วผิด,  คือตีความไปตามภาษาของชาวบานบุถุชน. 

 
เราจึงพูดไดวา  ทุกขหรือปญหามันเกิดขึ้นเมื่อมนุษยเริ่มมีความรูจักดี 

รูจักชั่ว  อยางเบื้องตน,อยางโงเขลาที่สุด  คือสูงขึ้นมากวาสัตวเดรัจฉานขั้นหนึ่งเทานั้น.  
สัตวเดรัจฉานไมรูจักดีไมรูจักชั่ว,  ไมมีเรื่องดีเรื่องชั่ว,  มันก็ไมทุกขเพราะเหตุนี้.  
ฉะนั้นมันยังดีกวาคน  มันจึงไมถูกสาปใหมีบาปตลอดกาลเหมือนคน,  พอคนเริ่มแยกตัว 
จากสัตวเดรัจฉาน  ก็คือรูจักดีรู จักชั่วในอันดับโง  คือสําหรับจะยึดมั่นถือมั่นมัน 
ก็มีความทุกข. 
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ฉะนั้นคัมภีรไบเบิลเขาเขียนไวถูกที่สุดแลว  วามันเริ่มมีบาปเดิม  มีบาปตั้ง 
ตน,  เริ่มตาย  เริ่มแหงการตาย  ก็หมายความวา,  เริ่มมีสติปญญาอยางมนุษย  ก็คือเริ่ม 
ตาย  นาขันไหม ?  เร่ิมมีสติปญญาอยางบุถุชนอยางมนุษยบุถุชนนี้คือเริ่มตาย,  เริ่มมีบาป,  
เริ่มจมอยูในบาปตลอดกาล  สืบตอถึงลูกหลานเพราะสอนมาอยางเดียวกันหมด.  พอ 
ลูกหลานออกมาก็สอนอยางเดียวกันหมด,  ลูกหลานออกมาก็สอนอยางเดียวกันหมด 
ฉะนั้นคนจึงมีความทุกขเหมือนกันหมด  กี่รอยชั่วคนมาแลว  ตั้งแตเริ่มรูจักดีรูจักชั่ว 
เดี๋ยวนี้ก็ไมเปลี่ยนแปลงอะไร,  ยังมีความทุกขอยู. 

 
การที่มาบวชมาเรียนมาศึกษาธรรมะนี้  ก็เพื่อจะอยูเหนือสิ่งเหลานี้  ให 

มันรูชั่วรูดีอยางถูกตอง  สําหรับจะอยูเหนือดีเหนือชั่ว  ไมใหมันเกิดเปนปญหาขึ้น 
ตอไป;  เพราะฉะนั้นเราจึงไมถืออยางเขาถือวา  ไดนั่นแหละดี.  ฉะนั้นเรื่องกิน 
เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  เลยกลายเปนเรื่องสกปรก  สําหรับพระอริยเจา ;  เรื่องกิน  เรื่อง 
กาม  เรื่องเกียรติ  เปนที่เทอดทูนบูชาของบุถุชน,  บุถุชนจะเทอดทูนบูชายิ่งกวาอะไร 
เสียอีก,  จะบูชาเรื่องกิน  เรื่องกาม  เร่ืองเกียรตินี้  แมที่อางตัวเปนอุบาสกเปน 
อุบาสิกา  เปนพระเปนเณรบางคนนั้น  มันก็บูชาเรื่องกิน  เรื่องกาม  เร่ืองเกียรติ 
ยิ่งกวาพระพุทธเจา,  จึงทิ้งพระพุทธเจา  ทิ้งพระธรรม  ทิ้งพระสงฆ,  ดื้อดึง  ไปเอา 
เรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  ตอหนาพระพุทธเจา,  พระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ.  นี่ก็เพราะวาไมรูวา  ดีคืออะไร  ชั่วคืออะไร,  จะอยูเหนือไดอยางไร,  
จะชนะไดอยางไร,  มันรุกเขามาถึงขนาดนี้.  มนุษยทั่วไปไมตองพูดถึง;  แมพุทธบริษัท 
บางคนก็ยอมสลัดทิ้งพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เพื่อเรื่องกิน  เรื่องกาม  เร่ืองเกียรติ 
ในบางโอกาส  ในบางอยาง  ในบางคราว. 

 
นี้แปลวา  มันเปนอวิชชา  เปนโมหะ  อะไรถึงที่สุด,  แตแลวเขาก็ไม 

วายที่จะเรียกมันวา  ความเจริญ  คือความเจริญ  เขาเรียกการไดกิน  ไดกาม  ไดเกียรติ 
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ตามที่เขาตองการ,  ตามที่เขานิยมกันนั้นวาความเจริญ  วาความกาวหนา  วาความเจริญ 
ทุกคนกําลังบูชาความเจริญ  ก็ที่แทนั้นคือสิ่งตรงกันขามกับความเจริญ  คือความ 
เสื่อมอยางลึกซึ้งในทางจิตทางวิญญาณ,  ความเสื่อมเสียอยางถึงที่สุดในทางจิตวิญญาณ,  
เขาเรียกมันวาความเจริญ.  ฉะนั้นอยาลืมวา  ปญหามันตั้งตนเมื่อมนุษยเริ่มมีความ 
เจริญ,  ปญหา  บาป  อกุศล  ลามก  กิเลส  ความทุกข.  นี้เรียกวา  ปญหา,  ปญหา 
ตั้งตนเมื่อมนุษยเริ่มมีความเจริญ. 

 
คุณก็เห็นไดวาเรื่องนี้ก็เคยพูดมาหลายครั้งแลว;  แตกลัววาจะเลือน 

จะฟนเฝอ  จึงพูดซ้ํา  พูดซ้ํา,พูดซํ้าอยูเรื่อยเพราะวาถาเขาใจขอน้ีดีแลว  มันรับประกัน 
ได,  รับประกันไดวาจะไมหลงทาง.  แลวก็อยาไปบูชาความเจริญ  อยางที่โลกสมัยนี้ 
เขาเรียกกันวาความเจริญ  มันเรื่องความรับบาปเกา,  และสรางบาปใหมเพิ่มขึ้น ๆ  ให 
มนุษยมีปญหาและมีความทุกขยิ่งขึ้นกวาเกา  นี่ทั้งโลกกําลังเปนอยางนี้.ฉะนั้นคําวา 
โลกุตตระหรืออยูเหนือหรืออะไร  คือมันเหนือความเปนอยางนี้  อยาไปมุดหัวลงไปใตนั้น 
เหมือนกับเขา,  เรียกวา  โลกุตตระได  คืออยูเหนือความหลง  หลงใหลในความ 
เจริญทางวัตถุ  และความเจริญทางจิตใจอยางโงเขลา. 

 
ความเจรญิทางวัตถุทําใหเกดิปญหา. 

 
ความเจริญทางจิตใจอยางของมนุษยสมัยนี้  มันเปนทาสของวัตถุ;  

ฉะนั้นความเจริญทางจิตใจของมนุษยสมัยนี้จึงเปนความโงเขลา  เพราะมันอยูใตอํานาจ 
ของความเจริญทางวัตถุ.  ถาพูดอีกทีหนึ่ง  ก็ไมมีความเจริญทางจิตใจ;  แตเดี๋ยวนี้ 
เขาถือวา  นี่แหละคือความเจริญของมนุษยสมัยนี้  ทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจ  เปน 
วัฒนธรรมอยางสูง,  แลกเปลี่ยนกันระหวางชาตินั้นชาตินี้  แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยน 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๓๑๒

กัน,  ยิ่งแลกเปลี่ยนกันก็ยิ่งมีความเจริญทางวัตถุ,  ทุกคนก็ยิ่งเปนทาสของวัตถุ  ทั้ง 
โลกก็มีแตปญหาคือความทุกข. 

 
ฉะนั้นเราจึงไมของแวะกับความเจริญของมนุษยชนิดนี้  ทั้งทางวัตถุและทั้ง 

ทางจิตใจ,  เราก็เพงหาความเจริญที่ถูกตองของพระพุทธเจา;  ฉะนั้นตองแยกความ 
เจริญของพระพุทธเจาออกไปวา  มันยังไมมา  ถามีแลวไมเกิดปญหา. 

 
ฉะนั้นถาผมพูดวา  ปญหาเกิดเมื่อความเจริญตั้งตน  มันก็ยอมเปนการ 

ยืนยันอยูในตัววา  เจริญทางวัตถุนั่นเอง;  เพราะวาถาเจริญอยางแบบของพระพุทธ- 
เจามันไมมีปญหา,  แลวจะเอาคําพูดไหนมาพูดวา  ปญหาตั้งตน,  มันไมมีปญหา  มันจึง 
ไมมีปญหาที่จะตั้งตน  นี่มัน  ความเจริญทางธรรมะ  มันไมมีปญหาที่จะตั้งตน;  ฉะนั้น 
ปญหาจึงไมอาจจะตั้งตน  เพราะความเจริญทางจิตใจตามแบบของพระพุทธเจา.ปญหา 
มันตั้งตนเมื่อมีความเจริญตามแบบของคนโง  คือคนบุถุชนที่ถือเอาไดเปนดี,  เอา 
เรื่องกิน  เร่ืองกามเรื่องเกียรติ  เปนเรื่องดี.  ฉะนั้นโดย  logic  มันก็กํากับกันอยูใน 
ตัว  เพราะมีคําวาปญหา  มันตองมีปญหาแลวปญหามันตั้งตนเมื่อมีความเจริญอยาง 
วัตถุ  ของคนธรรมดาสามัญ;  สําหรับทางฝายโลกุตตระฝายพระพุทธเจานั้น  ปญหาไมมี,  
ฉะนั้นจึงไมพูดไดวา  ปญหาตั้งตน.  แตทีนี้เราก็มีหลักอยูแลววา  คําแตละคํา ๆ  มี 
ความหมายเปนภาษาคนเปนภาษาธรรม;  เราก็พูดไดชัดเลยวา  ปญหามันตั้งตน 
เมื่อมีความเจริญ  วงเล็บวาในภาษาคน  ตามภาษาคนพูด  ชาวบานพูด  คนพูด,  
ปญหาคือสิ่งไมพึงปรารถนาทุกอยางตั้งตนเมื่อมนุษยมีความเจริญ  ตามความหมายของ 
มนุษย  ที่ไมรูอะไร  ที่ทําใหหลงความดีความชั่ว. 

 
ฉะนั้นวันหนึ่งไมตองเขาใจอะไรมาก  เขาใจเพียงประเด็นเดียววา  ปญหา 

มันตั้งตนเมื่อมนุษยเริ่มมีความเจริญ,  หรือจะพูดใหกินความกวางไปวา  ถามนุษยรูจักดี 
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มากจนถึงอยากจะควบคุมความดีความชั่ว  ก็เรียกวา  ปญหามันตั้งตนเหมือนกัน.  
ปญหานี้มันวิเศษ  ถาตั้งตนเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นในความดีความชั่ว 
อยางนี้มันเปนปญหาที่จะไปสูโลกุตตระ,  มันไมใชปญหาที่จะทําลายโลก.  ปญหา 
ที่จะทําลายโลกใหวินาศไป  คือปญหานี้  ที่ตั้งตนมีความเจริญทางวัตถุ  แลวหลง 
ใหลทางวัตถุ,  โงถึงขนาดที่วา  ปญหาตาง ๆ  จะแกไดดวยวัตถุ  หรือความเจริญทางวัตถุ 
แลวก็เลยระดมกันใหญในเรื่องทางวัตถุ  มันก็ยิ่งลําบาก  ยิ่งมีปญหามาก. 

 
สมมติวา  แกปญหาเรื่องคนตายได  คนไมตาย,  คนมากขึ้น,  ยิ่งมากขึ้น 

เทาไร  มันก็ยิ่งไมพอมันก็ยิ่งจะตองเบียดเบียนกัน  ทุจริตแยงชิงกันมาก  เพราะวา 
เมื่อมีคนมาก  มันปกครองไมทัน  ควบคุมไมทัน  คนเลวมันก็เกิดขึ้น;  เชนเดียวกับ 
พระพุทธเจาตรัสวา  เมื่อกอนนี้อุปทวะไมมี  พอคณะสงฆนี้ตั้งมั่นมาเปนเวลานาน 
เจริญดวยบริษัท  อุปทวะก็มี.  อุปทวะคือสิ่งอุบาทวคําเดียวกับคําวา  อุบาทว,  
อุปทวะก็ไปดูก็แลวกัน.  สิ่งอุบาทวนี้ยังไมมีในธรรมวินัยนี้;  ครั้นคณะสงฆตั้ง 
มานานมีจํานวนภิกษุมาก  มีอะไรมากอุปทวะจึงมี;  นี้หมายความวาเพราะคนมาก 
แท ๆ  เพราะคนมากควบคุมกันไมอยูอยางหนึ่ง  เพราะคนมากคนไมดีก็จับพลัดจับผลู 
เขามา. 

 
ทีนี้เราจะเอาแตเพียงวา  แกไปในการเจ็บไข  ในการหยูกยาพยาบาลใหดี,  

คนไมรูจักตาย  คนมันก็มาก  ก็ตองมีคนชั่วมาก,  แลวการปกครองจึงทําไมได.  
ฉะนั้นเรื่องคนมากนั้นก็ยิ่งเปนภัย  ทําใหโลกนี้  มันยิ่งเปนนรกมากขึ้นไปอีก,  
แลวมันจะมีความขาดแคลนเร็วเขา  อาหารไมพอกินหรืออะไรทํานองนี้  มันจะมีเร็วเขา.  
และเมื่อการควบคุมไมพอ  ศีลธรรมเสื่อม  มันก็ลางผลาญกันเอง,  ความเห็นแกตัว 
มันทวีขึ้นเร็วกวาที่จะมีคนนอย ๆ  เพราะมันไมพอ. 
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ฉะนั้นเรื่องความเจริญทางวัตถุ  มันมีแตเรื่องภัย,  เปนภัยเปนอันตราย 
ทั้งนั้น.  คุมกําเนิดนี้ก็เหมือนกัน  ถาเปนเรื่องทางวัตถุแลวมันก็อันตราย  ทําให 
เสื่อมเสียศีลธรรม,  การรูจักคุมกําเนิดทางวัตถุกันมาก ๆ  ทําใหศีลธรรมเสียหายหมด,  
มีความชั่วซึ่งปกปดไวมากมายที่สุด.  ถาควบคุมกําเนิดกันทางจิตใจ  คือบังคับจิตใจ 
ไมกระทํา,  ไมลวงละเมิด  บังคับ,  มีศีล  มีสมาธิ  มันก็ไมเปนอันตราย,การคุมกําเนิด 
นั้นก็ดี.  ฉะนั้นเราพูดไดวา  ถาเรื่องทางวัตถุแลว  อันตรายทั้งนั้น,  มันพรอมท่ีจะ 
อันตรายอยูเสมอ.  ถาเผลอนิดเดียวมันอันตราย  โครมเขาไปเลย,  เพราะมันพรอมท่ีจะ 
อันตรายอยู เสมอ.ฉะนั้นอยาไปหลงความเจริญทางวัตถุ  ซึ่งเปนตนเหตุของปญหา 
เปนจุดตั้งตนของความทุกขของกิเลสของโลก  ซึ่งเต็มไปดวยความทุกข. 

 
นี่ผมพูดมาตั้งชั่วโมง  มันก็เปนใจความสั้น ๆ  นิดเดียว  วาปญหาตั้งตน 

เมื่อมีความเจริญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือมนุษยรูจักคิดรูจักนึกดวยสติปญญา,  ขยาย 
การสืบพันธุตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณออกไปเปนกามารมณของกิเลสตัณหาได 
ตลอดวัน  ตลอดคืน  ตลอดเดือน  ตลอดป  ผิดกับสัตวเดรัจฉานตรงนี้.  ฉะนั้นอยา 
ไปบูชาสติปญญาชนิดนี้  เปนสติปญญาชนิดที่ไมชวยใหพบธรรมะ,  สติปญญา 
ชนิดนี้ไมชวยใหพบธรรมะ,  สติปญญาที่เปนทาสของวัตถุ  เหมือนกับภาพที่ชี้ใหดูบอย ๆ.  
พยายามจะรูธรรมะดวยสติปญญา  นั้นมันเหมือนกับพยายามจะจับปลาดุกดวยลูกนํ้าเตา;  
เดินผานประตูนั้นทีไร  ก็ใหคิดนึกถึงขอน้ี  วาสติปญญาที่ทําใหคุณทะเยอทะยาน  จะดีจะ 
เดนอยูในทุกวันนี้,  นั่นแหละคือสติปญญาชนิดนั้น  มันจะทําอันตราย;  แมแต 
อยากดีอยากเดน  อยากเปนอาจารยจะเปนผูมีเกียรติเปนอะไรก็ตาม,  มันเปนสติ 
ปญญาชนิดที่วา  ไมมีวันจะพบกันกับธรรมะ  ตองเปนปญญาชนิดชนะวัตถุ  อยู 
เหนือวัตถุไมเปนทาสของวัตถุ  จึงจะพาไปถึงธรรมะ  แลวจะจับปลาดุกไดงาย ๆ  ดวย 
เครื่องมือท่ีมีไวสําหรับจับปลาดุกโดยเฉพาะ. 
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เอาละพอกันที  สําหรับคําอธิบายคําเพียงคําเดียววา  ความทุกขของสัตว 
มันตั้งตนเมื่อเริ่มมีความเจริญ  ทั้งทางวัตถุและทางสติปญญาที่เปนทาสของวัตถุ 
ถาจะพูดเปนคําบัญญัติรัดกุมตายตัว  ก็ตองพูดอยางนี้  ความทุกขของมนุษยในโลกมันเริ่ม 
ขึ้น  เมื่อมนุษยเริ่มมีสติปญญาชนิดที่เปนทาสของวัตถุ  :  เรื่องดีเรื่องชั่ว  ไดแลวเปนดี,  
ไมไดคือไมดี.  หัวขอเพียงขอเดียวสําหรับไปคิด  วาปญหาตั้งตนเมื่อเริ่มมีความเจริญ 
นี้เอาไปคิดเปนอารมณของสติปญญาของวิปสสนา,  คือไปเพงหาความจริงของสิ่งนี้  ไดอีก 
นานไดทุกวัน ๆ  ปะเหมาะเขาวันไหนดินฟาอากาศดี  จิตใจโปรงสบายดี  มันก็เห็นลึกซึ้ง 
ได  เพียงพอจนทําใหหยุดได  ไมลุมหลงได. 

 
ฉะนั้นที่สอนกันอยู  ตักเตือนกันอยูวา  อยาทําเพื่อจะรับคําขอบใจ,  

อยาทําเพ่ือจะใหเขาสรรเสริญเยินยอ,  อยาทําเพ่ือใหไดเรียกวาดี  อะไรทํานองนี้ 
ก็คืออยางนี้.  ฉะนั้นมีชีวิตอยูดวยการงานชนิดที่ไมเพ่ือตัวกู  ไมเพ่ือของกู  มันก็ 
เปนการพอกพูนปญญาที่ถูกตอง;  เพราะฉะนั้นมันเปนตัวปญญาที่ถูกตองอยูแลว 
มันก็มีแตพอกพูนใหแนนแฟน  ใหมากขึ้น  ใหแนนแฟนขึ้น.  เปนอยูเหมือนตายแลว 
นี้เปนคําพูดที่ถูกที่สุด  ถาฟงถูก  เปนคําพูดที่ถูกที่สุด;  เพราะฉะนั้นอุดมคตินี้  ยังคง 
ใชไดอยูตลอดไป  :  กินขาวจานแมวอาบน้ําในคู  อยูเหมือนกับตายแลว,  คือ 
ไมมีอะไรเพื่อตัวกู  และของกูเลย. 

 
เอาละพอกันที, 
____________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๑๔ – 
วันจันทรที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๑๒ 
แรม  ๘  คํ่าเดือน  ๔ 

 
ความเปนธรรมของตัวกู. 

 
เหมือนกันทุกเรื่องคือวา  ทุก ๆ  เรื่องของเราที่พูดตองเปนเรื่องเดียว 

เกี่ยวกับตัวกู - ของกูนั่นเอง.  ฉะนั้นเราเรียกวา  ปาฏิโมกข  คือหัวขอใหญ,  แลวก็ 
ในทางธรรม  ก็เรียกธรรมปาฏิโมกข.ฉะนั้น  คนฟงจะตองจับใหได  หรือเขาใจใหได 
มองใหเห็นไดวา  มันเปนเรื่องเรื่องเดียว  เรื่องตัวกู - ของกู,  นี้มันเปนความรูสึก 
หรือเปนคําพูดตามความรูสึกวา  ตัวกู•ของกู.  ถาเปนกิริยา  ก็คือเปนความยึดมั่น 
ถือมั่น;  ฉะนั้นเรื่องความยึดมั่นถือมั่น  กับเรื่องตัวกู•ของกูนี้เปนเรื่องเดียวกัน. 

 
มนุษยเปนทุกขเพราะรูจักด ี- ช่ัว 

 
ความทุกขนั้นตั้งตน  เมื่อมนุษยเริ่มรูจักยึดถือเปนตัวกู - ของกู  ใน 

ระดับท่ีเรียกวา  มีดีมีชั่วนี่เปนหลัก;  กอนนี้มันเหมือนกับสัตว  ตัวกู•ของกูเพียงแต 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑๖ 
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วาเห็นแกตัวตามธรรมชาติของสัตว,  นี้แทบจะไมเกี่ยวกับดีหรือช่ัว,  มันเกี่ยวกับความหิว 
เกี่ยวกับความตองการตามธรรมชาติ;  อยางนี้ไมถึงขนาดที่เปนคน,  ยังเปนสัตว.  
ถึงแมวามีรูปรางเปนคน  แตจิตใจระดับน้ีก็ยังเปนสัตว.  ตอเมื่อใดมันไปเกิดรูความ 
หมายเรื่องดีชั่ว  และยึดถือเกี่ยวกับดีหรือช่ัว  จะเปนดีชนิดไหนชั่วชนิดไหนก็ตามเถอะ 
มันก็เริ่มเรียกวาเปนคน,  ความเปนคนชนิดที่สมบูรณมันตั้งตน  ก็เริ่มมีความทุกข. 

 
มันก็เปนคําพูดที่นาหัว  ที่วาเราพอรูจักดีรูจักชั่วมันก็เปนทุกข;  ฉะนั้น 

เราก็ทําไมรูจักดีไมรูจักชั่วเสียซิ  นี้ถาแกลงทํามันก็ไมได  ใจมันรูจัก  แลวมันแกลงทํา  จะ 
แกลงทําไมรูจักดีรูจักชั่ว  มันก็ไมได,  นั้นมันเปนจิตวางอันธพาล  ที่เราเรียกวาจิตวาง 
แบบอันธพาลมันใชไมได,  เวนไวแตวาจะเขาใจเรื่องดีเรื่องชั่วถึงที่สุดจริง ๆ,  แลวมัน 
ขึ้นสูงไป  จนถึงกับวา  ดีหรือชั่วนี้มันเทากัน  มันไรความหมายเทากัน;  นี่จึงจะไมมีดี 
ไมมีชั่วอีกครั้งหนึ่ง,  คืออยูเหนือดีเหนือช่ัวไปเสีย. 

 
นี้จุดตั้งตนของมนุษยก็เร่ิมตรงที่วา  พอเริ่มรูจักดีชั่ว  ตั้งตนเปนมนุษย 

ที่มีความทุกข  แลวก็ไปเรื่อยไป ๆ  กระท่ังถึงจุดปลายทางสุด  ก็คือขึ้นเหนือความดีความ 
ชั่ว  คือเปนพระอรหันต;  เพราะฉะนั้นไมเหมือนกันกับเรื่องไมมีดีไมมีชั่วของสัตว 
กอนความเปนมนุษยที่สมบูรณนั้นมันอยางหนึ่ง,  แตไมมีดีไมมีชั่วอยางพระอรหันตนั้น 
มันอีกอยางหนึ่ง.  อยางหนึ่งเพราะมันไมรู  หรือมันหลง  หลงขนาดที่ยังไมรู,  พอรู 
เขาก็เริ่มเปนทุกขเพราะยึดถือ,  ไปยึดถือก็เปนทุกข ๆ ๆ ๆ  มากเขา  ก็รูวา  ไมไหว 
ทั้งดีทั้งชั่ว,  จิตใจเลยเฉยเสียไดทั้งดีและชั่ว,  จึงไมมีดีไมมีชั่วอีกตอไป,  อยูเหนือดี 
เหนือช่ัว. 

 
นี่เรียกวาเราไมไดพูดแตจุดตั้งตนอยางเดียว  เราพูดใหรูตลอดทั้งสาย  เกี่ยว 

กับดีและชั่ว,  ตอนที่  ๑  เมื่อยังไมรูจักดีไมรูจักชั่ว  ก็ไมมีความทุกข.  ตอนที่  ๒ 
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รูจักดีรูจักชั่ว  สําหรับยึดมั่นถือมั่น  ก็มีความทุกข,  และในที่สุด  ตอนที่  ๓  รูจักดี 
และชั่ว  ในฐานะที่ไมยึดมั่นถือมั่น  คือเห็นเปนของเด็กเลนไปหมด  ก็ไมยึดมั่นถือ 
มั่น  ไมมีความทุกขอีก  ไมอาจจะเกิดความทุกข,  มันมีผลตางกัน,  แบงไดเปน  ๓  ตอน. 

 
กอนแตจะรูจักดีรูจักชั่วนั้น  ไมมีความทุกขทางจิตทางวิญญาณ  เกี่ยวกับ 

เรื่องนี้,  มีแตปญหาเรื่องปากเรื่องทอง  เรื่องตามสัญชาตญาณทั้งนั้น  มีทุกขอยาง 
งาย ,ๆ  ทุกขอยางเล็ก  ๆ นอย  ๆ ผิว  ๆ เผิน ๆ  ไมลึกซึ้ง  เพราะยังไมเกิดความยึดมั่นถือมั่น 
ที่จริงจัง. 

 
นี้พอ  เริ่มรูจักแบงแยกดี•ชั่ว,  บุญ•บาป,  สุข•ทุกข,  ได•เสีย  สูง•ต่ํา 

มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นมาก;  ฝายที่สนับสนุนความอยาก  ความตองการ  ก็เรียกวาดี,  
ฝายที่ไมสนับสนุนความอยากความตองการก็เรียกวาไมดี. 

 
สิ่งที่เรียกวาดีก็มีหลายชั้น  มันแลวแตวาความอยากนั้นดีหรือไมดีจริง,  

ความอยากอยางโงหรือความอยากอยางฉลาด.  ความตองการก็มีหลายชั้น  ต่ํา ๆ  วา 
ไดแลวก็ดี  ไดแลวก็ดี;  นี้ไปถึงตอนสูงก็วา  โอย,  เรื่องไดของนี้มันยังไมได  มัน 
ตองไดอะไรกวานั้น  :  ไดกามารมณ  ไดเกียรติยศชื่อเสียงไดไปทางโนน,  แตวานั้น 
ก็ยังไมดี  มันก็ยังหยุดไมได  ยังเปนทุกข;  ตองการความสงบจึงจะดี;  เปนอยู 
อยางนี้.  สิ่งที่เรียกวา  ดี  มันก็เดินได,  ทีนี้แมแตความเปนธรรม  ความรูสึกที่วาดีนี้ 
มันก็ยังเดินไดแปลวายืดหยุนได. 

 
ความเปนธรรมมีไดทั้งจริงและหลอกลวง. 

 
มนุษยเริ่มรูจักความเปนธรรม  หรือความถูกตอง  หรือความดี  ความจริง 

ความงดงาม  มาเปนลําดับ ๆ;  ไมใชมนุษยจะเริ่มรูจักแตความดีทีเดียวถูกตองหมด 

www.buddhadasa.in.th

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



ความเปนธรรมของตัวกู ๓๑๙

หรือรูจักความจริง  ความยุติธรรม  ทีเดียวถูกตองหมด,  มันเคยโงมาทีละชั้น ๆ ๆ  เปน 
ลําดับ. 

 
ยกตัวอยาง  วาความถูกตองหรือความเปนธรรม;  ความเปนธรรมของ 

คนพวกหนึ่ง  มันรับไมไดสูไมไหวสําหรับคนอีกพวกหนึ่ง.  ถึงเดี๋ยวนี้  คนเดี๋ยวนี้ 
ในสมัยนี้ยุคนี้  ความเปนธรรมของคนบางพวก  เรารับไมไหว;  บางคนอํานาจเปนธรรม,  
บางคนอํานาจเงินเปนธรรม  อํานาจอาวุธเปนธรรม  มันก็รับไมไหว,  แมแตวาความเปน 
ธรรมที่เรียกวายุติธรรม  บางทีมันก็ยังใชไมได,  ใชไมไดเอามาก ๆ;  ไมอยางนั้นจะไม 
เกิดคําพูดที่วา  แพเปนพระ  ชนะเปนมาร  อะไรทํานองนี้  ไมมีใครชอบแพ  หรือไมมี 
ใครอยากจะยอมแพ  จนตองพูดวา  แพเปนพระชนะเปนมาร,  มันตองการชนะทั้งนั้น. 

 
ความถูกตองนั้นคือยอมแพ  อยางนี้ไมมีใครเขาใจดอก,  ยิ่งคนหนุม ๆ  

สาว ๆ  รุนปจจุบันนี้  ยิ่งไมยอมวายอมแพนั่นแหละดี,  ยิ่งไมยอมแน  เพราะถูกสอน 
มาอีกอยางหนึ่ง  แลวก็ถูกอบรมมาใหเคยชินแตเรื่องชนะไปเรื่อย,  ไมรูวาแพนั้น 
คือชนะ  แพคือชนะน้ีฟงไมถูก.  ฉะนั้นนักเรียนขนาดมหาวิทยาลัย  ก็ยังเปนอันธพาล 
ยกพวกตีกัน,  แลวนักกีฬาชั้นเอกดีของประเทศนั้นประเทศนี้  ที่เลือกสรรมาแลว 
ก็ยังเปนอันธพาล,  ยังชกตอยในสนามกีฬา,  สุภาพบุรุษท่ีเลือกมาดีแลว  ยังมาชกตอยกัน 
ในสนามกีฬา;  เพราะมีความเขาใจเรื่องความเปนธรรมไมตรงกัน  จึงเกิดรูสึกวา 
ถูกเหยียด  ถูกหยาม  ถูกลูบคม  ถูกอะไร  ก็เลยโมโหขึ้นมา  มันก็ทําอันตรายกัน. 

 
เพราะฉะนั้นเรื่องความเปนธรรมนี้  ก็ยังมียืดหยุนและหลอกลวง ;  

ถามันเปนความเปนธรรมความถูกตองเปนธรรมของจิตที่เปนตัวกู - ของกู  มันตอง 
อีกอยางหนึ่ง.  นี่คุณจําขอน้ีไวใหแมน  :  ความเปนธรรม  ความถูกตองถาเปนธรรม 
ดวยจิตของตัวกู - ของกู  มันอยางหนึ่ง,  นี้ความถูกตองความเปนธรรม  ของจิต 
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ที่ไมมีตัวกู  ไมเกิดตัวกูอยูในขณะนั้น  มันอีกอยางหนึ่ง;  ฉะนั้นความเปนธรรม  ๒  อยาง 
นี้ตางกันลิบ. 

 
นี้เรายกตัวอยางเรื่องที่มันเปนประวัติศาสตร  สายเดียวกัน  เรื่องคัมภีร 

ไบเบิล  ไบเบิลเกาไบเบิลท่ีเรียกวาคัมภีรเกา  old  testament.  ความเปนธรรมนั้นคือ 
ตาตอตา  ฟนตอฟน;  ถาถือตาม  old  testament  คัมภีรเกาของคริสเตียน  ความเปน 
ธรรม  คือตาตอตา  ฟนตอฟน  สอนอยูอยางนั้น;  เขาชกเราฟนหักซี่หนึ่ง  เราก็ชกเขา 
ฟนหักซี่หนึ่ง  นั่นแหละคือความยุติธรรม,  เขาทําตาเราบอดขางหนึ่ง  เราก็ทําเขาบอด 
ขางหนึ่ง;  นั่นคือความเปนธรรม  ในระดับหนึ่ง  คือหลายพันปมาแลว  เจ็ดพันแปดพัน 
ปหรือหมื่นปมาแลว  ความเปนธรรมคือ  ฟนตอฟน  ตาตอตา.  คร้ันมาถึง  new  testament 
ของพระเยซู  ไมเกินสองพันป  พระเยซูไมสอนอยางนั้น  :  ความถูกตองหรือความเปน 
ธรรม  คือวาเขาตบขางซาย  ใหเขาตบขางขวาดวย  นั่นคือความเปนธรรม,  เขาขโมย 
เสี้อไปแลว  เอาผาหมตามไปใหดวยนี่คือความถูกตอง. 

 
คุณเปรียบเทียบความถูกตองดู  ตอนคัมภีรเกา  ฟนตอฟนตาตอตา,  

คัมภีรใหมนี้  ตบแกมซายใหตบแกมขวาอีก.  นี่เรียกวามันมาเครือเดียวสายเดียวกันมา,  
แตมันเปลี่ยนมากถึงขนาดนี้  เพราะมันหางกันหลายพันป  ก็แปลวาสติปญญาของ 
มนุษยดีขึ้น ๆ  ดีขึ้น.  อยางฟนตอฟน  ตาตอตา  นั้นมันความเปนธรรม  หรือความ 
ถูกตองของตัวกู,  ความเปนธรรมและความถูกตองของตัวกู  ตัวกู - ของกูมันถูกตอง.  
ถาไมมีตัวกู - ของกู  มันกลับตรงกันขาม  จึงวาเขาตบแกมซายใหตบแกมขวาดวย,  
หรือวาเขาชกเราฟนหักซึ่งหนึ่ง  เราก็จะขอบใจเขาหลายรอยครั้ง.  นี่รูจักแยกวาความ 
ถูกตองของจิตที่มีตัวกู  กับไมมีตัวกูมันตางกันมาก;  แตชื่อมันเรียกเหมือนกัน 
วาความเปนธรรม,  เราตองการความยุติธรรมหรือความถูกตอง. 
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ฉะนั้นศีลธรรมมันจึงตางกัน  ระบบศีลธรรมที่ขึ้นอยูกับคําสั่งสอนนี้มัน 
จึงตางกัน;  ระบบศีลธรรมอยางมีตัวกู  :  ฟนตอฟน  ตาตอตา  มันก็สอนไปอยางหนึ่ง,  
ระบบที่วา  ตบแกมซายใหตบแกมขวา  อีกนี้มันก็สอนไปอีกอยางหนึ่ง.  คําวา  แพเปน 
พระชนะเปนมาร  ของไทยเรามันก็มีขึ้น  ก็เรียกวาไปลึกเหมือนกัน.  นี่เร่ืองศีลธรรม 
นี้  มันคือดอกผลของหลักเหลานี้,  หลักเหลานี้มันเปนรากเหงา  มันมีหลักอยางไร 
มันก็ออกอยางนั้น. 

 
เดี๋ยวนี้  ทั้งโลกในโลก  มันคือฟนตอฟน  ตาตอตา;  อเมริกันชกรัสเซีย 

ทีหนึ่ง  รัสเซียตองชกอเมริกันทีหนึ่ง,  ตองฟนตอฟน  ตาตอตา,  ไมมีใครยอมที่วา  ตบ 
แกมซายใหตบแกมขวา;  ถึงในวงคนธรรมดาสามัญแตละคน ๆ  ก็เหมือนกัน  ไมมีใคร 
ยอมกัน.  มันก็เปนเรื่องเกามาก  ความเปนธรรมความถูกตองที่เกามาก  ชนิดฟนตอฟน 
ตาตอตา,  ทั้งที่เปนคริสเตียนก็ไมยอมทําตายพระเยซูวา  ตบแกมซายใหตบแกมขวาดวย.  
แมพุทธบริษัท  อุบาสก  อุบาสิกาก็หาทํายายาก  ที่จะถือวาแพเปนพระชนะเปน 
มาร.  ผลกลาทาแมภิกษุสามเณร  ภิกษุสามเณรองคไหนที่ถือวาแพเปนพระ  ชนะ 
เปนมาร. 

 
ฉะนั้นขอใหระวังขอน้ี;  อยาไปเรียนพระไตรปฎก,  อยาไปเรียนเซนอะไร 

ใหมันมากเกินกวาที่จะตองรูเรื่องนี้เสียกอน,  ปฏิบัติเพียงเทานี้  ใหมันไดเสียกอน.  
ไปเรียนพระไตรปฎกก็เวียนหัวแลวเขาใจไมได,  ถาไมรูอยางนี้เสียกอน  :  ความที่ไมมี 
ตัวกู - ของกูเกิดขึ้น  มันคิดไปอยางไรนั้นมันถูกแลวมันก็  ฉลาด  มันก็ระงับได.  
การยอมแพอันธพาลนั้นคือ  ชนะพญามารขางใน,  เราชนะพญามารขางใน  มันเปน 
การชนะที่ดีกวา  รวมทั้งชนะอันธพาลนั้นดวย. 
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อยาแกปญหาดวยความเปนธรรมของตัวกู. 
 
คนมาทําอันธพาลในวัด  คุณจะทําอยางไร ?  คุณจะถือลัทธิฟนตอฟนหรือ 

ตาตอตา ?  คนมาถกเปลือกไมบาง  มาขับรถเร็วจี๋จนหนวกหูควันฟุงมาก,  เอารถจอดกลาง 
ถนนเดินไมใครไดบาง,  จะยกตัวอยางของจริงใหฟง  วาคุณมีความรูสึกอยางไร ?  คนเอา 
รถจอดกลางถนน  ก็เอารถจักรยานยนตของเขาไปคว่ํานอนตะแคงใหน้ํามันหก.  นี่คือ 
ฟนตอฟน  ตาตอตา,  ความถูกตองและความเปนธรรม  ชนิดฟนตอฟน  ตาตอตา.  
ทีนี้  ถาไมมีตัวกู - ของกู  ก็ยกไปวางขาง ๆ  แลวเฝาอยู;  เมื่อเจาของมา  ขอ 
โทษ ๆ ๆ,  ฉันไดยกรถของคุณจากตรงนี้มาไวตรงนี้,  ขอโทษที ๆ ๆ.  ถาคนนั้น 
มันเปนมนุษยอยูบาง  มันก็จะขอโทษ ๆ ๆ  ที่ผมวางตรงนี้,  แลวกมหัวขอโทษ ๆ ๆ  คน  
ละ  ๒๐  ครั้ง  ๓๐  ครั้ง  จนน้ําตาไหลแลวจึงจากกันไป.  ถาทําไมไดอยางนี้เลวกวาพวก 
ญี่ปุน  เพราะพวกญี่ปุนทําอยางนี้;  ถาเลือกเกิดในประเทศญี่ปุน  เขามีธรรมเนียมอยาง 
นี้,  มีวัฒนธรรมอยางนี้  :  ขอโทษ ๆ  จนน้ําตาไหล,  แลวมันก็สิ้นสุดของเวรภัย,  แลว 
มันก็เปนธรรมเปนความถูกตองที่แทจริง.  ถาเขาทําใหเราลําบาก  เราก็ทําเขาให 
ลําบาก  นี้เปนฟนตอฟน  ตาตอตา,  เปนเรื่องของตัวกู - ของกู  ยกหูชูหาง. 

 
ฉะนั้นเราอยาเห็นเปนเรื่องเล็กนอย;  ความเปนธรรมนั้น  ตองระวังใหดี 

วาเปนความเปนธรรมของตัว - ของกู  หรือวาความเปนธรรมของไมมีตัวกู – 
ของกู;  ถาแพเปนพระ  ชนะเปนมาร  หมายความวาอยางนี้. 

 
ถาเขามาถกเปลือกไม  ก็บอกหรือเขียนหนังสือไวใหเขารู;  เพราะวาบางที 

เขาไมเจตนา,  เขาตองการประโยชนเทานั้น,  เขาไมแกลงลบหลูเรา,  จะเสียเวลาถก 
เปลือกไมเพื่อลบหลูเรา  นี้ไมได,  มันเปนไปไมได. 
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ถึงเขาจอดรถกลางถนน  ก็เหมือนกัน  บางทีเขารอนใจ  เขากําลังหัวเสียมา,  
เขารอนใจแลวเขาธุระชั่วแวบเดียว,  เขาจึงทิ้งรถไวกลางถนน;  นี้เราโกรธเขาไมได 
เพราะคนกําลังจะบา  มันหัวเสีย,  มันรอนใจ  หรือมันตองการอะไรก็ตาม.  เราไปทํา 
ของเขาเคลื่อนที่  เราตองขอโทษ;  เพราะวาไปทําใหเขาเสียประโยชน  เขาจะ 
เปนคนดีคนชั่วคนอะไรเราไมรู  แตวาถาทําใหเสียประโยชนเราตองขอโทษ. 

 
ถาเขาขับรถเร็ว  หนวกหูฝุนฟุงไปหมด  เราก็เคยคิดวาจะทําอยางไร ?  

ผมเคยคิดมากวา  ๕  ปแลวที่วา  จะเอาไมวางถนนเปนทอด ๆ  ทอด ๆ  ใหมันวิ่งเร็วไมได,  
คือเอาไมลํา ๆ  วางไวเปนชั้น ๆ  มันก็วิ่งเร็วไมได;  แตคิดแลวคิดอีกก็ยังไมไดทํา 
เพราะปญหาเรื่อง  ความถูกตอง  :  เราจะไดอะไรบาง,  หรือวาเขาจะเสียอะไรบาง,  
มันเลยลังเล.  ทีนี้ใหเราแนใจวาเราไมโกรธ  หรือไมไดไมพอใจเสียกอน;  ถาเรายังโกรธ 
เพราะหนวกหู  ละก็  อยาเพอดีกวา  ทิ้งไวกอน.  เอาละ,  ทนหนวกหูเพ่ือสอบไลตัวเอง 
เพื่อทดสอบตัวเอง.  แตวาครั้งหนึ่งผมก็โมโหมาก  ไปบอกเขาวา  นี่ถาเปนที่บานคุณ 
แลว  คุณดาแลวนะ  เรายังไมไดดานะทําความรําคาญกันมากถึงอยางนี้;  ถาฉันไปทําที่ 
บานคุณแลวคุณคงจะดาแลว,  แตฉันยังไมไดดานะ.  มันก็หายไป  มันก็หนาซีดหาย 
ไป  แลวคนนั้นคงจะไมทําอีก.  ฉะนั้นเราจึงคิดวา  ยังไมจําเปนที่จะตองเอาไมนอน ๆ  
ใหเปนระยะ. 

 
นี้ก็อยากใหพระเณรทุกองครูเรื่องนี้  แลวก็ปฏิบัติเร่ืองนี้แลวก็ทดสอบ 

เรื่องนี้  โดยเฉพาะหัวขอวา  ความเปนธรรม  ความถูกตอง  ความยุติธรรม  คือ 
อยางไร ?  เขามาเก็บดอกไม  หรือเก็บผลไม  หรือบุกรุกขึ้นไปเก็บผลไมบนตน  เรา 
จะคิดอยางไร  มันมีปญหา.  ถาโดยสวนตัว,  ถาเรารูสึกมีตัวกู - ของกู  ก็คิดวามัน 
ดูถูกจังเลย,  คนที่มันมาบุกรุกขึ้นมาอยางนี้  มันดูถูก.  มันหยามน้ําหนาจังเลย.  หรือวา 
มันเหยียดหยามวัด  หรือเครดิตเกียรติยศของศาสนาเลย,  แลวเราจะทําอยางไร ? 
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ทําอะไรตองถามพระพุทธเจากอน. 
 
ผมน้ันมี  หลักอยูในใจวา  ถาจะทําอะไรลงไป  จะนึกแบบนับสิบกอน,  

นับสิบเสียกอน  คือหยุดกึกไวกอน,  แลวก็ตั้งปญหาขึ้นมาวาถาพระพุทธเจาทาน 
อยูที่นี่  ทานจะแนะอยางไร.  บางทีก็นึกเลยไปถึงวา  ถาพระเยซูอยูที่นี่  ทานจะแนะนํา 
อยางไร;  นี่คุณคงจะเขาใจได;  ฉะนั้นขอใหทุกองคเอาไปเถอะ,  วิธีนี้ดีที่สุด. 

 
เมื่อเกิดอะไรขึ้นอยางนี้  คุณจะตองถามตัวเองวา  พระพุทธเจาจะแนะ 

อยางไร;  ถาเราไปถามทาน,  หรือทานเห็นอยูดวย.  เขามาขึ้นตนผลไมบุกรุกอยางนี้,  
เขามาถกเปลือกไม,  เขามาทํานิวแซนซ,  เขาจอดรถขวางทางอะไรก็ตาม,  เปนปญหา 
ที่บันดาลโทสะงาย.  ฉะนั้นจะตองหยุดคิดเสียนิดหนึ่งวาพระพุทธเจาทาน 
จะแนะอยางไร,  พระเยซูจะแนะอยางไร.  ถาเปนยิวกอนพระเยซู  ก็โอยฟนตอฟน 
ตาตอตา;  ถาเปนยิวพระเยซู  คือยิวรุนพระเยซูก็ตบแกมซาย  ใหตบแกมขวา;  แลว 
มันก็พอจะนึกออกไดทันทีวา  ควรจะทําอยางไร. 

 
ทั้งที่พระพุทธเจานิพพานไป  ๒  พันกวาปแลว  เราก็ยังเอาคําตอบจากทาน 

ได;  เพราะเราก็สวดอยูเสมอวา  แมปรินิพพานนานแลว  แตยังทรงอยูโดยพระคุณ,  
ยังมีชีวิตอยู  ธรมาโน - มีชีวิตอยูโดยพระคุณ.  ฉะนั้นเราจะถามพระพุทธเจาที่ไหน 
เมื่อไรก็ได.  ถาอยาโงเกินไป  ก็จะทูลถามพระพุทธเจาที่ไหนเมื่อไรก็ได  วาเรื่อง 
นี้ควรจะทําอยางไร ?แลวคําตอบก็จะออกมาภายในเองวาควรทําอยางนั้น ๆ  
ขอใหสะดุด  ตั้งคําถามอันนี้กอน  จึงจะพบความเปนธรรมชนิดที่ไมใชของตัวกู –  
ของกู  ซึ่งจะนําไปสูฟนตอฟน  ตาตอตา. 
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นี่เดี๋ยวนี้ที่ชกตอยวิวาทกันเปนสวนตัว  แมแตพระแตเณรก็ยังวิวาทกัน,  
ชาวบานก็วิวาทกัน,  พรรคการเมืองก็วิวาทกัน.  ประเทศชาติตาง ๆ  ก็วิวาทกันทั้งโลก,  
มันก็เรื่องตัวนี้ตัวเดียว  คือความเปนธรรมตามแบบของตัวกู - ของกู  คําเดียวเทานั้น,  
เรื่องเดียวเทานั้น,  ตองแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสูงสุดของพระเจา  คือวิธีที่จะไมถือ 
ความเปนธรรมอยางนั้น,  ถือความเปนธรรมตามแบบของพระเจาที่ถึงอันดับสูงสุด 
ทะเลาะกันไปพลาง  แตก็แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลาง,  คือหัวขอท่ีผมกําลังอยาก 
จะพูดยุคนี้สมัยนี้.   

 
รบกันพลางแลกวฒันธรรมกันไปพลาง. 

 
ถาเขาใหไปพูดระหวางชาติ  ก็จะพูดขอนี้  วาโลกสมัยปจจุบันนี้อยูใน 

ฐานะที่ลึก  ไปลึกถึงขนาดที่วา  ตองรบกันไปพลาง  แลกธรรมะกันไปพลาง;  
นี่ระหวางบุคคลที่สอง  ระหวางหลายฝาย.  นี่ถาฝายเดียวฝายคน ๆ  เดียว  ก็วา 
ตกนรกไปพลาง  ควาหานิพพานไปพลาง,  พอบันดาลโทสะ  เกิดขึ้นนี้  ก็คือนรก 
เผารอนอยูเปนนรก,  แลวควาหานิพพานไปพลาง  วาทําอยางไรมันจึงจะเย็นลงไปได.  
ฉะนั้น  ตกนรกไปพลาง  ควาหานิพพานไปพลาง  โดยสวนตัว  คนเดียว,  นี้โดย 
สวนสังคม  ก็วา  รบกันไปพลาง  คือทะเลาะกันไปพลาง  แลวก็แลกธรรมะกันไป 
พลาง  คือทําความเขาใจอันดีใหถูกตอง  ในธรรมะที่ดี. 

 
นี่ถาวา  ที่เขารบกันอยู เดี๋ยวนี้  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวิญญาณกันไป 

พลาง  รบกันไปพลางระบุตรง ๆวารัสเซียกับอเมริกานี้  รบกันไปพลาง  แลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมทางวิญญาณกันไปพลาง  อาจจะหยุดรบกันไปไดในเวลาอันควร;  ถา 
มันฟนตอฟนตาตอตากันเรื่อย  นี้ไมมีโอกาสท่ีจะหยุดได  มันเปนเรื่องไมมีที่สิ้นสุด  ของ 
ฟนตอฟน  ตาตอตา.  นี้เขาจะตองแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวิญญาณ,  ใหรูวาวิธีที่จะ 
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ดับเสียซ่ึงกิเลส,  ตนเหตุของความไมยอมกันนี้คืออยางไร,  แลกเปลี่ยนกันใหมาก 
ซึ่งเดี๋ยวนี้ไมมีเลยไมมีแลกเปลี่ยนกันเลย  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวัตถุจอมปลอม.  
คําวาแลกความรูกัน,  แลกความรูกันนะ  ที่จริงเขาเอาเปรียบกันในทางความรู,  
เขาคอยใกลชิดเพื่อลวงเอาความลับ  ลวงเอาความรู;  แลวถึงจะแลกโดยบริสุทธิ์ใจ 
ก็เปนเรื่องวัฒนธรรมทางวัตถุ  ทําใหมีกิน  มีเลนมีหัว  มีสนุก  มีหลงใหลมากขึ้น;  
นั่นวัฒนธรรมอยางนั้น  ก็ไมทําใหโลกสงบได. 

 
วัฒนธรรมทางวิญญาณนี้  คือใหรูลึกซึ้งถึงเรื่องจิตใจ  วาพระเจาคืออะไร 

กันแน ?  เรากําลังรบกับพระเจา,  เดี๋ยวนี้  เขาคิดวาเขารบกับขาศึก,  แตที่จริงเขา 
กําลังรบกับพระเจา  :  เหยียดหยามพระเจา,  ทํารายพระเจา,  ไมเชื่อฟงพระเจา,  แลว 
พระเจาก็ลงโทษใหสาสมกันทุกฝายเลย  ใหมันเดือดรอนเปนไฟกันไปเลย  เพราะรบกับ 
พระเจา.  ถาเขาศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางวิญญาณมากขึ้น ๆ  เขาจะรูสึกวา  นี่ที่เรา 
กําลังรบกันอยูนี่คือรบกับพระเจา,  หรือถาพูดใหดีกวานั้น  เรากําลังรบกับซาตาน,  
หรือดีกวานั้นก็คือเรากําลังเปนซาตาน  เสียเอง  คือวา  ซาตานมาหลอกใหเรารบกัน.  
เราโง,  ความโงเปนซาตานมาทําใหเราตองรบกัน. 

 
สิ่งที่เรียกวาซาตานนี้ก็นาหัว ๆ  เราจะคิดวา  ซาตานเปนผีมาหลอกลวงให 

ทําความชั่ว  ซาตานนี้มาจากไหน ?  ซาตานนั้นมาจากพระเจา,  ของพระเจาสงมา;  แต 
ไมมีใครพูดอยางนี้.  แลวพูดอยางนี้ก็ไมมีใครเชื่อ  วาซาตานนั้นของพระเจา  และ 
พระเจาสงมา.  พวกคริสเตียนยิ่งไมเชื่อ  ถาพูดวา  ซาตานนี้สวนหนึ่งของพระเจา,  
พระเจาสงมา  มาทดสอบมนุษย  หรือมาลงโทษมนุษย  หรือมาทําใหมนุษยดีขึ้น.  
นี่สงซาตานมาหลอกมนุษยใหโง  ทําผิด  นึกไดทําผิด  คิดไดทําผิด  คิดไดแลว  ไมทําผิด 
อีก;  นี่พระเจาสงซาตานมา  เพื่อใหมนุษยดีขึ้น  เพื่อทดสอบมนุษย  เพื่อสอบไลมนุษย. 
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นี้เรียกวาพระเจาสงซาตานมาหลอกใหโง  ใหรบกัน  รบกัน  รบกัน,  กวาจะนึกถึง 
พระเจาได  เขาใจพระเจาใหม  แลวมันก็เลิกรบกัน. 

 
คุณอาจจะเขาใจวานี้พูดผิด  เพราะซาตานเปนขาศึกของพระเจา  เปนคูปรับ 

ของพระเจา,  มารเปนคูปรับของพระเจา,  นี่มันคนละอยาง.  ถาคําวาพระเจา  ไมใช 
พระพุทธเจา  คําวาพระเจา  มันหมายถึงอะไรก็ไมรู  แตมันหมายหมดทุกสิ่ง  แตก็ยังยืนยัน 
วา  พระเจาคือทุกสิ่ง,  แลวซาตานก็ของพระเจา  คือสวนหนึ่งของพระเจา,  เปน 
สวนที่สงมาสําหรับลงโทษมนุษย  หรือวาหลอกใหมนุษยเลนกับไฟเลนกับไฟจนรูวาไฟ 
แลวไมเลนกับไฟอีกตอไป.  ซาตานมาหลอกใหมนุษยทําสงคราม  ทําสงครามเลนกับไฟ 
จนวินาศ  จนฉิบหาย  จนนึกได,  แลวก็ไมเชื่อซาตานอีกตอไป  ซาตานก็กลับไปหาพระเจา 
บอกวาสําเร็จแลว. 

 
เดี๋ยวนี้เราจะเอาชนะซาตานเร็ว ๆ  ก็ตองรีบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ทางวิญญาณ  คือความรูเรื่องพระเจา  เรื่องพระธรรม  เรื่องกิเลส  เรื่องความทุกข 
เรื่องทุกอยางที่เกี่ยวกับมนุษย  ความรูในทางจิตใจทางวิญญาณสูงสุด  ที่ไมเปนวัตถุเลย,  
ตองรีบแลกเปลี่ยนความรูขอนี้กัน  :  นับตั้งแตความเปนธรรม  ความถูกตอง 
ความยุติธรรม  นี้คืออะไร,  นับตั้งแตวา  แพเปนพระ  ชนะเปนมาร  นี้ถูกหรือไม,  
เรื่อยขึ้นไป  จนรูวา  เรื่องตัวกู - ของกู  นี้ไมไหว. 

 
เดี๋ยวนี้มันก็ยากอยูที่วา  มันไวใจกันไมได;  ถาเรามาถืออยางนี้  ฝายอื่นมัน 

รบรา  มันตีเรา  มันฆาเรา  มันไดเปรียบเรา,  อเมริกันก็ถืออยางนี้ไมได  เพราะคอม -  
มิวนิสตจะไดเปรียบ  จะบุกรุกเอาคอมมิวนิสตก็ไมยอมถืออยางนั้น;  โลกเขาวาตองการ 
อยางใดอยางหนึ่งอยู  จะเอาเปรียบคนอื่นอยู  แปลวาซาตานสิงมากกวาคนอื่น,  อยางนี้ 
มันก็ยอมไมได,  ก็ตองเลยรบกันไป.  แตนี้ทางออกทางอื่นไมมี,  มันไมมีเลยที่จะ 
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ทําใหเขาใจกันได  นอกจากเราตองญาติดีกันในสวนวัฒนธรรม;  สวนรบก็รบกันไป 
แตสวนวัฒนธรรมเราญาติดีกัน,  พยายามใหแลกเปลี่ยนกันเรื่องความรูที่วา  ทําไม 
เราจึงตองมีความเสียหายทั้งสองฝาย.  มีปญหาวา  ทําไมเราจึงเปนทุกขดวยกันทั้ง 
สองฝาย  มีความเสียหายดวยกันทั้งสองฝาย,  แลวมันจะไปสิ้นสุดลงเมื่อไร,  มันจะไปสิ้นสุด 
ลงในสภาพอยางไร,  ฟนตอฟนตาตอตานี้จะชวยไดไหม ?  หรือวาจะยอนกลับไปหา 
พระเยซูวา  ตบแกมซาย  แลวใหตบแกมขวาดวย  แลวเลิกกัน ?   

 
แลวก็อยาลืมวา  พระพุทธเจาก็ทรงสอนถึงเรื่องนี้วา  โกรธไมได  ใน 

กกจูปนสูตร  มัชฌิมนิกาย ;  ภิกษุทั้งหลาย,  ถาโจรจับพวกเธอนี้มัด  แลวเอาเลื่อยเลื่อย,  
พอผิวหนังขาด  เลื่อยเลื่อยผิวหนังขาด  เธอก็เจ็บ,  แลวถามีจิตประทุษรายตอโจรนั้น,  
เธอไมใชสาวกของเรา.  นี้ถูกเลื่อยจนเนื้อขาด  ถามีความคิดโกรธประทุษรายตอ 
โจรนั้น  เธอก็ไมใชสาวกของเรา.  นี้มันเลื่อยถึงกระดูก  ถามีจิตประทุษรายตอโจร 
นั้น  เธอก็ไมใชสาวกของเรา  ถาเลื่อยถึงเยื่อในกระดูกขาด  ถาคิดประทุษรายตอโจรนั้น 
เธอไมใชสาวกของเรา,  มีอยูอยางนี้  ก็แปลวา  ความโกรธตอบอีกฝายหนึ่ง  นั้นมี 
ไมได.  แตนี้  เรามันยิ่งกวาโกรธ  คือคิดฆาเขาเลย  ไมใชเพียงแตวาคิดโกรธเขา 
คิดฆาเขาเลย  คิดทําใหเขาเสียหาย  เสียประโยชนเลย. 

 
นี่เรื่องวา  เดี๋ยวนี้มันอยูในสภาพที่ตองฟนฟูวัฒนธรรมทางวิญญาณ 

ความถูกตอง  ความจริง  ความยุติธรรม  ความเปนธรรม  ตามแบบที่ไมมีตัวกู – ของกู 
นั่นแหละ  คือวัฒนธรรมทางวิญญาณ  โดยสวนบุคคลก็ตองรื้อฟนนี้ขึ้นมา,  โดย 
สวนรวมสังคมทั้งโลก  ก็ตองรื้อฟนสวนนี้ขึ้นมา. 

 
ทีนี้ถาฝายหนึ่งเปนอันธพาลมากเกินไป  ก็ตองหาทางประทัง,  การรบนี่ 

ทําเพ่ือประทังไว  แลวหาทางเจรจาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวิญญาณเรื่อยไป  จึง 
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จะถูกตามหลักของพระเยซู,  ของพระพุทธเจา,  ของพระศาสดาองคไหนก็ตาม,  ที่เปน 
พระศาสดาที่ควรแกการนับถือแลว  ตองสอนอยางนี้ทั้งนั้น.  เรื่องฟนตอฟน  ตาตอตา 
ของพวกยิวโบราณนั้น  ตองตัดทิ้งไป;  เพราะมันไมมีที่สิ้นสุด  :  สรางเวรสรางภัย 
ไมมีที่สิ้นสุด,  แลวไมจริงดวยไมถูกตองดวย,  ไมใชความเปนธรรมดวย,  ทําอยางนั้น 
มันเพิ่มความไมเปนธรรมมากขึ้นแกกันและกัน  ทั้งสองฝาย,  มันเพิ่มความไมเปน 
ธรรมใหมากขึ้นแกกันและกันทั้งสองฝาย.  ระวังใหดี  ที่มันจะรบกันเรื่อย  จะรบกัน 
ใหแหลกไปเลยนี่  มันก็รบกันได,  มันก็ไมมีใครดีดอก  คือรบกับพระเจา.  พระเจา 
สงซาตานมาหลอกใหคนรบกันมันก็รบกันไปซิ  จนกวาเมื่อไรมันจะเห็นคุณพระเจา 
จนไมเชื่อซาตาน,  แลวหันไปหาพระเจา  ก็เลิกรบกันไปทีละนิด ๆ ๆ. 

 
แพชนะที่แทจริง. 

 
ฉะนั้นเรื่องตัวกู - ของกูเรื่องเดียวนี้เปนเรื่องสําคัญ,  ปญหาทุกอยางที่ 

เกิดขึ้น  เปนความยุงยากลําบาก  แลวมันเกิดมาจากสิ่งนี้;  ฉะนั้นเราจะตองรูไว 
วา  อะไรมันจะเกิดขึ้นจากตัวกู - ของกู  กี่แบบกี่อยาง  กี่ชนิด,  แลวสิ่งไรที่เรายึดถือ 
เปนความดีความชั่ว  ความเปนธรรม  ความถูกตอง  ความจริงความอะไรก็ตาม  ที่วา 
ดี ๆ ๆ  ที่เรายึดถือตองการบูชาสรรเสริญนั้น  ก็ระวังใหดี;  มันจะเปนแบบของ 
ตัวกู - ของกู  ถาสงสัยอยาลืมทองสูตรวา  แพเปนพระ  ชนะเปนมาร,  ตองทอง 
สูตรนั้นขึ้นมาทันที  สติอันนี้ตองขึ้นมาทันที  เกี่ยวกับคนภายนอก  บุคคลที่สอง. 

 
แพนั่นแหละคือชนะ  เพราะวาเราบังคับตัวได;  พอเราโกรธ  บังคับ 

ตัวไมได  นั่นแหละคือแพ;  ไมใชเขามาตีหัวแตก  แลวจะเปนเรื่องแพ,  ไมใช.  
มันอยูที่วา  ใจของบุคคลโกรธหรือไมโกรธ;  ถาทําใหโกรธไดก็คือแพ,  แพหมด 
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แลวตั้งแตแรก  ไมทันตีหัวแตก  แพเมื่อเริ่มเห็นวา  เขาทําอะไรได  เพราะมันแพไปหมด 
แลว  ตั้งแตทีแรกยังไมทันมาตีตัวแตกก็แพเสียกอนแลว.  ทีนี้ถาจะชนะ  ชนะก็คือ 
เราไมโกรธ. 

 
ทีนี้การที่จะทําใหเร่ืองสิ้นสุดไปไดดวยการยอมแพ  ก็ยอมแพ  ฉะนั้นพระ 

พุทธเจาทานสรรเสริญวา  คนนี้ดีกวาหลายเทา,  คนที่ทําเรื่องใหระงับไปไดโดยเปนผู 
ยอมแพ  ดีกวาคนชนะ  ชนะอยางโลก ๆ,  หลายรอยหลายพันเทา. 

 
เดี๋ยวนี้ผมก็รูสึกวา  พระเณรชวยกันระมัดระวังตัวกันขึ้นบาง,  ไมเสียที 

ที่พูดใหคอแหงคอแหบนักเรื่องที่พูด ๆ  มาหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งนี้;  แตก็ยังไม 
เปนที่พอใจ  รูสึกวาดีขึ้นบาง  แตไมถึงขนาดที่เปนที่พอใจ  เพราะยังมีอึดอัดขัดใจ 
หรือวามีแสดงอาการกระฟดกระเฟยด  หรือมีการโกรธ  คือยังแพอยูเรื่อย.   

 
ฉะนั้นไมตองนึกถึงเรื่องอื่น  ซึ่งเปนเรื่องละเมอเพอฝน  ใหนึกถึงสิ่งที่มี 

อยูจริง  ที่ไดเปนอยูจริงในวันหนึ่ง ๆ  ที่ทําใหแพกี่ครั้ง,  ใหโกรธกี่ครั้งก็แพเทา 
นั้นครั้ง,  ใหหงุดหงิดกี่ครั้ง  โกรธก็เพราะมันอยากอะไรอยางหนึ่งอยู,  เมื่อ 
ไมไดอยางที่อยาก  มันก็ถือโกรธ.  ฉะนั้นโกรธก็คืออยาก  คือโลภะรวมอยูดวย,  
มันตองเปนคนที่มีโลภะรวมอยูดวย  จึงโกรธได  คือมันอยากอยางใดอยางหนึ่ง  แลวมันไม 
ไดตามที่ที่อยาก  มันก็โกรธ.  เมื่อมีโกรธ  มันก็มีโลภะ  มีโมหะ  คือความโงดวย ;  
ก็ไมตองพูดวา  กิเลสเพียงตัวเดียวดอกมีทั้ง  ๓  กิเลสนั้นแหละ.  การที่หงุดหงิดอึดอัด 
ขึ้นมาได  เพราะวามันมีความตองการอะไรอยางใดอยางหนึ่ง  แลวมันไมได  แลวมัน 
โง.  ที่ไปกระฟดกระเฟยด  ไปหงุดหงิดขึ้นมา  ก็มีทั้งโลภะ  โทสะ  โมหะแลว,  ก็ 
ควรจะกลัวใหมาก. 
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ฉะนั้นการปฏิบัติเพ่ือจะละโลภะ  โทสะ  โมหะ  นั้นไมตองอะไรที่ไหน 
อีกตองละที่มันเกิดขึ้นจริง ๆ;  ถาไมเกิดขึ้นจริง ๆ  จะไปละอะไรมันที่ไหน,  มันก็ 
นอนละแตปาก  นอนฝนอยูอยางนั้น  มันก็เปนความฝนเทานั้นเอง  แลวก็ละไมได.  
มันรูกันไดแนนอน  เมื่อมันเกิดขึ้นจริง  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มันไดเกิดขึ้นจริง  แลว 
ละไดหรือไมได  ก็รูกันตอนนี้. 

 
มารหรือซาตานทีแ่ทจริง. 

 
ฉะนั้นอยาอวดดีวาเรียนหนังสือมาก  อานหนังสือมาก  คิดมาก  อะไรมาก 

พูดก็เกง  อะไรก็มีเครดิตดี  ปวยการ  เหมือนที่เขาเขียนรูปภาพโง ๆ  ไปอยางนั้น.  ซาตาน 
คือสวนหนึ่งของธรรมะ  เอาซาตานไปทิ้งไวที่ไหนถาไมรวมอยูในคําวาธรรม  ธรรมทั้ง 
ปวง  ไมมีดอก  ไมมีอะไรนอกไปจาก  คําวาธรรมทั้งปวง.  ฉะนั้นสวนที่มันจะมา 
ทดสอบคน  สอบไลคน  นั่นแหละคือซาตาน,  มันก็มาจากสิ่งที่เรียกวา  ธรรมะ  แต 
มาในฐานะผูสอบ  หรือผูยั่วใหทําผิด  ทดสอบดูวามันเกงหรือยัง ?  ถามันเกงจริง  มันจะ 
มายั่วอยางไร  มันก็ไมทําผิด  ซาตานก็ดับไป  เปนธรรมตามธรรมดา. 

 
เดี๋ยวนี้สอนกันโง ๆ  ผิด ๆ  วาซาตานเปนคูตอสูกับพระเจา  ผมวาโงที่สุดเลย 

พระเจาสงมาทดสอบคน  สอบไลคน  ถาเมื่อไมโงกวาซาตานก็ใชได  เปนคนของพระเจา.  
ซาตานเปนเครื่องมือของพระเจา,  นี้ไปเขียนเปนรูปผีปศาจ  นาเกลียดนากลัว  นั้นก็โง.  
ซาตานตองมาในรูปรางที่หนาแฉลมแชมชอย  นารัก  นาหลงใหล  และก็มาเพื่อทดสอบคน;  
เพราะฉะนั้นคนจะไปโกรธไดหรือ  จะไปโกรธไปโลภ  ไปหลง  อะไรได,  เร่ืองนั้นมัน 
นารัก  มันยั่วยวนเกินไป;  ถามาในเรื่องนาเกลียด  มันก็ไมเกิดอะไรขึ้น  แตมันมาใน 
ลักษณะที่ยั่วยวนจนเกินไป  มันจึงหลงไปได. 
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เดี๋ยวนี้ไมรูจัก  แมแตสิ่งที่เรียกวา  ซาตานนั้นคืออะไร.  ผมกลาพูดวา 
พวกฝรั่งพวกคริสเตียนก็ไมรูวาซาตานคืออะไร  เขาใจผิดเปนอยางอื่นไป.  เครื่องทด  
สอบของพระเจาคือซาตาน;  นี้ถาเราไมมีพระเจา  เรามีแตธรรม  ซาตานก็ 
คือธรรมสวนที่มาทดสอบ  ใหชื่อวาพญามาร  ที่มารบกวนพระพุทธเจา;  นั่นแหละ 
ก็มาจากพระเจา  มาทดสอบพระสิทธัตถะ  มาทดสอบพระพุทธเจาวาเปนพระพุทธเจา 
จริงไหม ?  จริงมันก็กลับไปหาธรรมเลย.   

 
คําวาธรรมทั้งปวงมันรวมซาตานอยูดวย;  แตเราเรียกวา  มาร,  มาร 

ผูมีบาป  :  มาโร  ปาปมา  เรียกชื่ออยางนี้ทุกที.  มารผูมีบาป  บาปคือธรรม  ธรรมฝาย 
บาป,  บาปธรรม  มาทดสอบมนุษย.  พูดใหเปนวิทยาศาสตร  งาย ๆ  ก็วา  ความคิด 
เลว ๆ  ที่มันแทรกเขามาเปนครั้ง ๆ  คราว ๆ  อยางพระสิทธัตถะกระอักกระอวน  จะกลับ 
ไปบานดีไหม  ก็มี,  มารมากระซิบใหกลับไปบาน  ทางบานยุงใหญแลว  ลูกเมียขณะนั้น 
ก็หวนระลึก,  แลวก็ตอสูไมกลับไป  มารก็หายไปจึงสําเร็จเปนพระพุทธเจา.  นี่ก็คือ 
ความคิดเลว ๆ,  อกุศลธรรมมาแทรกแซงชั่วคราว.  นี่คือซาตาน  มารผูมีบาป  แม 
ในวาระสุดทายวา  นิพพานเสียเถอะอยาไปเที่ยวสอนเลย.  พระพุทธเจาก็วายัง  มนุษย 
ยังไมรูธรรมะ  เรายังไมนิพพาน.  ทีนี้พอถึง  ๓  เดือนจะนิพพาน  มารทูลใหนิพพาน ;  
เอาเขาที,  ก็บอกวา  ๓  เดือนแตนี้จะนิพพาน. 

 
มันไมมีอะไร  นอกจากสิ่งที่เรียกวา  ธรรม  มีความหมายกวาง,  แลวความ 

เปนธรรมนี้  มันเปนธรรมฝายถูก  หรือธรรมฝายผิด,  ธรรมฝายตัวกู  หรือ 
ธรรมฝายที่ไมมีตัวกู.  ถาธรรมฝายตัวกู  คือฝายอกุศลธรรมแลวก็แยเลย  ความจริง 
ความถูกตอง  ความงาม  ความยุติธรรม  ตามแบบนั้น  มันกลืนไมลงมันไมไหว,  มัน 
ตองเปนตามแบบของฝายที่ไมมีตัวกู  ไมมีของกู  จึงจะนารัก  นาบูชา  นานับถือ. 

www.buddhadasa.in.th

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



ความเปนธรรมของตัวกู ๓๓๓

นี่ดูเถอะ  ความทุกขมันตั้งตนเมื่อไร ?  ตั้งตนเมื่อรูจักความดีและ 
ความชั่วอยางผิด ๆ,  มันไปรูจักเรื่องความดีและความชั่วผิด  จึงยึดมั่นถือมั่น  มีตัวกู 
ยกหูชูหาง  ฟนตอฟน  ตาตอตา  คือยุติธรรม.  นี่มันเขาใจความดีความชั่วผิด,  แลว 
ตอมาก็เขาใจความดีความชั่วถูก  ก็โอย  ไมไหว,  ที่ไมเอาอะไรเลยนั่นแหละคือ 
ยุติธรรม  คือมันปกติ  หรือสมดุลย  เมื่อเราไมตองการอะไรเลย. 

 
ฟนตอฟน  ตาตอตา  นี้ไมเอา  มันเปนเรื่องบาปมาทีแรก  ฝายหนึ่ง,  แลว 

อีกฝายหนึ่ง  จะไปบาปเพิ่มขึ้น  แลวฝายโนนก็บาปกลับมาอีก  แลวฝายนี้ก็บาปกลับ 
ไปอีก  เพิ่มขึ้นเปนคู ๆ  คู ๆ;  นี่หรือคือความยุติธรรม.  เขาดาเรา  เขาก็เปนฝายบาป 
หรือฝายสกปรก;  แลวเราไปดาเขา  เราก็เปนฝายบาป.  เขาดามาอีก  แลวเราก็ดาไปอีก 
เปนคู ๆ  มาอยางนี้  ฟนตอฟน  ตาตอตา  ไมมีความสงบ  ไมมีความสุข;  แตเรียกวา 
เปนธรรม  ตามแบบของกิเลส,  ถูกตองหรือยุติธรรมตามแบบของกิเลส. 

 
ทีนี้ไมตองการแพ  ไมตองการชนะ  มันก็เลยหมดปญหา  ถาตองการ 

ชนะ  ชนะภาษาคนนะ  ก็คือจะเพิ่มคู ๆ ๆ ๆ  ความเลวขึ้นมาทีละคู  ทีละคู  แลวก็ผลัดกัน 
แพผลัดกันชนะ,  ผลัดกันแพผลัดกันชนะเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด,  แลวมันก็วินาศไป  แลว 
มันก็ไมมีทางที่จะแพจะชนะกันได  เพราะมันรบกับพระเจา.  การที่เราทําผิดทําชั่วนี้ 
คือรบกับพระธรรม  รบกับพระเจา;  อยาไปเขาใจวา  รบกับเด็กคนหนึ่ง  พระองค 
หนึ่งเณรองคหนึ่ง  อะไรน่ี  ที่เกิด  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ขึ้นมา  เปนเรื่องเปนราวเปน 
ปญหา,  คือวามันรบ  รบกับธรรมะ  รบกับพระเจา  ไมมีทางชนะดอก;  เพียงแตพระเจา 
สงซาตานมานิดเดียว  มันก็ฉิบหายหมดแลว,  ไมมีทางชนะพระเจาได.  นี่เราจะไมรบกับ 
พระธรรม  คือกฎของธรรมชาติ  หรืออะไรที่เรียกวาเปนตัวธรรม,  เราทําใหมันถูก 
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ใหมันชนะเรื่อย  คือไมแพและไมชนะ,  ไมแพและชนะตามแบบภาษาคน  คือชนะ 
ตลอดกาลตามแบบภาษาธรรม,  ไมมีเรื่องเกิดขึ้น  ไมมีปญหาเกิดขึ้น  ไมมีความทุกข 
เกิดขึ้น  ไมมีตัวกู - ของกูเหลืออยู  มันก็สิ้นสุด. 

 
เอาละผมหวังวา  ทุก ๆ  องคนี้จะฟงดวยดี,  แลวไปคิดดวยดี  เพราะนี้คือ 

ที่มัน  condensed  ออกมาจากพระไตรปฎก  จากไบเบิล  จากอะไร  จากทุกคัมภีรทุกแขนง 
มาเปนคําพูดเพียงไมกี่ประโยค  เอามาพูดใหคุณฟง;  ก็เหมือนกับฟงทั้งหมดในโลก,  
ฟงพระธรรมคําสอน  พระคัมภีรทั้งหมด  ที่มีอยูในโลกมันเรื่องตัดตัวกู – ของกู 
เทานั้น,  ไมมีอะไรมากไปกวานั้น,  ประจําวัน  ประจําคืนนี้ตองพยายามตัด  ตัวกู –  
ของกู;  ถาตัดยังไมได  ก็ควบคุมใหได,  อยาใหตัวกู - ของกู  ขึ้นมาบงการ  จริง 
อยางนั้น  ถูกอยางนี้ยุติธรรมอยางนั้น,  อยาใหมันขึ้นมาบงการ.  ใหจิตของเราวาง 
จากตัวกู - ของกูอยูเรื่อย  จิตมันรูเองจิตจะเปนผูรูเอง,  จิตที่วางจากตัวกู  มัน 
จะรูเองวา  อะไรยุติธรรม  อะไรไมยุติธรรม,  และควรทําอยางไร  ในกรณีนี้,  แลว 
จิตชนิดนี้มันจะแสวงหาคําตอบจากพระพุทธเจา  จากพระเยซู,  จิตมีสติสัมปชัญญะ 
จิตชนิดนี้มันจึงสามารถจะถามพระพุทธเจาได  วาควรทําอยางไรในกรณีนี้,  รอเวลา  
๑๐  นาที  ๕  นาที  ก็ถมไป  ก็ไดคําตอบที่ดีเรื่องมันก็สิ้นสุดลงไป. 

 
ฉะนั้นจะตองถือวา  ไมใชเรื่องพูดสนุก ๆ  หรือวาพูดเลนลิ้น  เลนโวหาร 

เลนสํานวน;  แตเปนเรื่องที่กลั่นกรองมาจากทั้งหมดของพระคัมภีร  มาพูดใหฟง 
เพื่อประหยัดเวลา.  โดยสวนตัวคุณก็ทําสิ่งตาง ๆ  ที่เปนประโยชนแกวัด  หรือแกผม  หรือ 
ตามความตองการของผม,  ผมก็ควรจะขอบใจแลวสิ่งที่จะตอบสนอง  ก็คือสิ่งนี้  ที่มัน 
ดีที่สุด. 
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ทํางานเพือ่การปฏิบัติธรรม. 
 
แตทีนี้เราก็ไมคิดกันอยางนี้;  ดังที่ไดพูดมาแลวหลายครั้งหลายหนวา 

ทํางานโดยไมตองเพื่อใครแตเพื่องาน,  ทํางานเพื่องาน  คือเพื่อใหมันมีผลเกิด 
ขึ้นแกทุกคนก็แลวกัน,  แลวในระหวางที่ทํางานนั้นเปนการปฏิบัติธรรม  :  อดทน 
ไดไหม ?  มีสติรอบคอบไหม ? มีสติปญญาไมโงในสิ่งใด  เชนไมสุรุยสุราย  เชนไมทําผิด 
เชนไมอะไรเหลานี้,  แลวก็ไมเกิดตัวกู - ของกู  ที่จะกระทบกระทั่งกัน  ในระหวางผูที่ทํา  
งานดวยกัน;  นั่นแหละทํางานเพ่ือการปฏิบัติธรรม,  แลวในที่สุดก็ไมเรียกรองเอา 
ความเปนธรรม.  ฉะนั้นถาทํางานเพ่ือเรียกรองผลงาน  หรือเรียกรองแมแตความ 
เปนธรรม  แลวก็ใหเขาใจเถิดวา  มันยังจมปลักอยูนั่นแหละ,  มันจะมีอะไรไปไมได.  
ตอเมื่อทํางานเพ่ืองาน  เพ่ือหนาที่  เพื่องาน,  พระพุทธเจาทํางานเพ่ือหนาที่  พระ 
อรหันต ?  ก็ทํางานเพ่ือหนาที่เราทําตามอยางทาน  เดินตามรอยทาน,  มันมีหวัง 
ที่จะกาวหนาในทางจิตใจ. 

 
ทีนี้เรื่องที่มันเลวเกินไป  คืออยากดีอยากเดน  อยากมีเกียรติ  อยาก 

ไดรับคําชมเชย  วาเกงวาสามารถ  วาเปนหัวหนา  เปนผูบันดาลความสําเร็จ  นี่ 
ไมไหวดอก,  ไปคิดดูก็แลวกัน.  นี้เราทํางานเพื่อทําลายสิ่งเหลานั้น,  เราเหน็ด- 
เหนื่อย  เราทํางานทุกวันนี้  เพื่อทําลายสิ่งเหลานั้นเสีย  ซึ่งติดมาจากบานจากเรือน  ตั้ง 
แตเปนเด็ก ๆ  มา,  มันลวนแตเปนอยางนี้ทั้งนั้น.  เมื่อเด็ก ๆ  ไดรับการอบรมสั่งสอนให 
เปนอยางนั้นทั้งนั้น,  ไมวาที่บานหรือท่ีโรงเรียน  หรือท่ีไหน  เด็ก ๆ  ไดรับการอบรมให 
มีตัวกู - ของกูงอกงามทั้งนั้น. 

 
นี้มันถึงเวลาแลวที่วา  เราจะเลนงานมัน,  ถึงเวลาแลวที่วาจะขุดราก 

หรือจะทําลายสิ่งที่เรียกวา  ตัวกู - ของกู  ที่เจริญอยูตลอดเวลา  ก็มีในหลายแง  หลาย 
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ปริยาย.  วันนี้พูดกันแงหนึ่ง  ปริยายหนึ่ง  โดยใหหัวขอวา  ระวังความเปนธรรมตาม 
แบบของตัวกู,  ระวังการเรียกรองความเปนธรรมตามแบบของตัวกู,  ที่พูดวันนี้.  
ความเปนธรรมตามแบบของตัวกูนั้นอยางหนึ่ง,  ความเปนธรรมตามแบบที่ไมมี 
ตัวกู  นั้นอีกอยางหนึ่ง.  นี้พูดใหเห็นวา  ความเปนธรรมตามแบบของตัวกู  คืออยางไร 
เพราะเราใชคํา ๆ  เดียวกันหมด  ตองการความจริง  ตองการความถูกตอง  ตองการความ 
เปนธรรม   ตองการความยุติธรรม  ตองการความสมดุลอะไรตาง  ๆ  นี้.คํานี้ ไมตอง 
เปลี่ยน;  แตขอใหมันเปนของฝายที่ไมมีตัวกู,  อยาเปนของฝายที่มีตัวกู.  ถา 
เปนของฝายที่มีตัวกูแลวจะเพิ่มความทุกข,  จะมีปญหาเพิ่มข้ึน.  เอาเมื่อชอบก็เอา 
ซิ  ก็ตองสมัครใหซาตานตมยําไปได,  ถาตองการอยางนั้น. 

 
ความไมยอม  คือความเปนธรรมของตัวกู. 

 
นี ้ถ าตองการจะดับทุกข  ตองเปนชนิดที ่ไม ม ีความรู ส ึกเปนตัวกู – 

ของกู  :  ไมมีได  ไมมีเสีย  คือไมมีเอา,  หรือไมมีให,  ในที่สุดปญหามันไมมี.  นี่ถา 
เรามันยังไมถึงนั้น  ก็ใหใหเสียดีกวา  คือแพ  ใหมีคําพูดอีกคําวาแพ  ยอมแพ,  ยอม 
แพอันธพาล  นั่นแหละแพเปนพระ;  แตถาเอาชนะอันธพาล  ก็คือเปนอันธพาล 
เสียเอง.  ฉะนั้นอยาไปเอาชนะอันธพาลของตัวกู  นี้ไมใชชั้นเลวนะ  หมายถึงชั้นที่มีดี 
มีชั่ว,  ในระดับท่ีเขาถือกันวา  เปนความถูกตองแลว  ฟนตอฟน  ตาตอตา  นี้,  เขาไมได 
ถือวามันชั้นเลวสุดนะ  แตมันยังไมใชชั้นที่ใชได  อยูนั้นแหละ  เปนวัฒนธรรม 
อันดับหนึ่งแลวเหมือนกัน. 

 
แตวาถาคํานี้  คําวา  ฟนตอฟน  ตาตอตา  ไปตีความหมายอยางอื่น  ผมก็อาจ 

จะตีได  ถาใหตีความหมายไปในทางที่ถูกตอง  หรือดี  เปนอยางอื่นก็ได.  แตเดี๋ยวนี้ 
 

www.buddhadasa.in.th

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



ความเปนธรรมของตัวกู ๓๓๗

ที่เขามีอยูจริง  ไมใชดอก  มันเปนเรื่องวา  ไมยอมเพื่อความถูกตอง,  มันไมยอมเพื่อ 
ความถูกตอง. 

 
ผมก็ตัวเกงเหมือนกัน  เร่ืองไมยอมเพื่อความถูกตองนี้.  เมื่อเด็ก ๆ  ถูก 

เฆี่ยนถูกตี  เพราะไมยอมเพื่อความถูกตองนี้มาเยอะแยะแลว,  แมตีใหยอม,  ไมยอมเพื่อ 
ความถูกตอง  วาเราไมผิด  เราไมยอม.แตวาความถูกตองของแมนั้นมีอยูวา  ถาทะเลาะ 
กันตองตีทั้งสองคน;  ทีนี้เราก็มีขอแยงวา  เราไมไดเปนผูกอเรื่อง  เราไมควร 
จะถูกตี;  อยางนี้เราไมยอมใหถูกตี  เพื่อความถูกตอง  คือวาเราไมยอมเพื่อความ 
ถูกตอง,  นี้ก็เปนกิเลสชนิดหนึ่ง.  เรามีความบกพรอง  หรือเรามีความไมดีอยาง 
อื่น  จนทําใหการทะเลาะมันเกิดขึ้นได;  นี้เราไมมองในแงนี้  เราดันทุรังกระตายขาเดียว 
หลับหูหลับตา  ฉันไมผิด  ตองไมถูกตี  ไมยอมตะพึด.เพราะฉะนั้น  ระวังใหดีคําวา 
ไมยอม  มันเปนเรื่องของซาตาน,  ผูรูที่เขาพูดวา  แพเปนพระ  ชนะเปนมาร ;  
เพราะเหตุนี้ถาลูกเด็ก ๆ  ของเรา  ไดรับคําสั่งสอนเรื่องนี้มาแตเล็กแลวก็วิเศษมาก.  เรื่อง 
เยอะแยะจะไมเกิดเลย  จะไมเสียเวลายุงยากกันตั้งหลายสิบป. 

 
ฉะนั้นการที่ยอม  ผิดหรือถูกก็ตาม,  ในกรณีนั้นเราเปนฝายผิดหรือฝาย 

ถูกก็ตาม,  การที่ยอมนั้นเปนการที่ถูกที่สุดที่ดีที่สุด;  เพราะวาเรายอม  นั้นคือเราตัด 
กิเลสในภายในได  มันจึงยอมได,  ตัดกิเลสคือความไมยอม  ความไมยอมคือกิเลส 
เมื่อเราตัดความไมยอมได  ก็คือ  ตัดกิเลสได.  ฉะนั้นสวนที่เสียเล็ก ๆ  นอย ๆ  ที่วาเรา 
เปนฝายผิด  หรือฝายถูก  ยกเลิกกันไปดีกวา,  เราเอาที่ดีกวามากกวานี้  คือความ 
ตัดกิเลสได,  ใหเรื่องมันสิ้นสุดไปได. 

 
แมก็เปนฝายถูก  วาถาทะเลาะกันตองตีทั้งสองคน  คือมันจะไดชวยกัน 

ระมัดระวังทั้งสองฝาย  ไมใหเกิดการทะเลาะกันได;  สวนที่ฝายหนึ่งจะเผลอบังเอิญ 
บันดาลโทสะ  มารุกรานเอาฝายหนึ่งกอนนั้นเปนธรรมดา,  ใหถือวาเปนธรรมดา  บางที 
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เขาไมไดตั้งใจ,  บางทีเปนความเขาใจผิด,  เขาไมตั้งใจจะดูหมิ่นเรา  หรืออะไรเราเลย,  แต 
มันบังเอิญเขากําลังหัวเสียหรือเขากําลังอารมณรายอะไรอยู  เขาจึงทําอยางนั้น.  ฉะนั้น 
เราจะไปถือวาเขาดูถูกเราไมได  หรือวาเขาทําผิดก็ไมได,  เขาทําถูกตามแบบของเขา,  
นี่เราก็เปนฝายยอม. 

 
นี้เกี่ยวกับความเปนธรรมนั้น  ตองเล็งถึงขอนี้,  ขอที่ไมมีตัวกู – 

ของกู.  เราควรจะถือวา  ถาเราทําใหใครเสียประโยชนไปแมแตนิดเดียว  แลว 
เราตองเปนฝายผิด;  แมจะเปนการทดแทน  ก็ตองถือวาเปนฝายผิด.  เราไมมี 
หนาที่จะทําใหใครเสียประโยชน  เพราะเราสืบไมไดวา  เขาแกลงเราหรือเปลา ?  
เอา  ถาสืบไดวาเขาแกลงเรา  เราก็ไมควรจะทําใหเราเปนฝายรายจายเขาไปอีก.  เราทําให 
เราเปนฝายรายรับไปเสียซิ  คือเราไมโกรธ  และเราไมทําใหเขาเสียประโยชน  เปน 
การทดแทน. 

 
ถาวาโลกมีวัฒนธรรมสูงทางวิญญาณอยางนี้  โลกนี้เปนโลกพระศรี,  

อาริยทันที.  เดี๋ยวนี้มันรบราฆาฟนกันเปนสงครามใหญ  หรือวาในภายในนี้  ก็เปน 
ถอยเปนความกันตามโรงตามศาล  ที่ทะเลาะวิวาทกันเปนสวนตัว  กระทั่งเรื่องเล็ก ๆ  นอย  ๆ 
ทั่วไปหมด;  เพราะความไมยอม,  เพราะความไมเขาใจคําวา  ความเปนธรรม  หรือ 
ความยุติธรรม. 

 
นี่เรื่องกฎหมาย  มันเปนเรื่องวัฒนธรรมฝายวัตถุ;  กฎหมายใหวิเศษ 

อยางไร  ก็ไปในระบอบฟนตอฟน  ตาตอตาทั้งนั้น,  ศาลสถิตยุติธรรมของ 
โลก  ก็ยังตกอยูใตอํานาจฟนตอฟนตาตอตา;  นี่อยาไปคิดวามันเรื่องวิเศษ,  เปน 
เร่ืองฝายจิตฝายวิญญาณ,  เร่ืองฝายจิตฝายวิญญาณนี้เขาไมสนใจ.  ฉะนั้นถาเราไปตกอยู 
ในอํานาจหรือในขอบเขตของเรื่องโลก ๆ  อยางนั้นบาง  ก็อยาไปประหลาดใจ;  เชนเรา 
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ไมผิด  ไปเปนความแพเขา  ก็อยาไปประหลาดใจเลย  เพราะวามันเปนเรื่องของ 
โลก  เรื่องของวัตถุเรื่องของวัตถุ  เรื่องของความเปนธรรมตามแบบวัตถุ. 

 
ตองรูจักควบคุมตัวกู - ของกู. 

 
ฉะนั้นเรารูขางในของเราเองวา  เราผิดหรือถูกน้ีดีกวา  แลวก็อยารู เร็วเกิน 

ไปนัก  คืออยารูในขณะที่มันมีตัวกู - ของกูเกิดอยู,  มันตองดับตัวกู – ของกูเสียกอน 
ไปจุดธูปจุดเทียนถามพระพุทธเจาเสียกอน  วาอะไรเปนอยางไร,  ควรทําอยางไร ;  
ถาอยางนี้ละก็ไมคอยมีทางผิด  มันมีสติสัมปชัญญะชวยอยูเสมอ  แลวนานเขา ๆ  จะ  
ไมมีทางผิดเลย  แลวก็ไปสูจุดหมายปลายทางได. 

 
ปวยการที่ไปอานหนังสือมาก ๆ  ทําใหเวียนหัว  ผมอานแทนก็ได  แลวผม 

มาเลาใหฟงวา  เนื้อแทสาระมันมีอยูอยางนี้;  เพราะผมอานหนังสือมาตั้งแตเกิด  ตั้งแต 
อานหนังสือเปนจนบัดนี้  แลวผมรูวาหนังสือมันคืออะไร.  หนังสือคือดงใหญสําหรับ 
ทําใหหลงใหลวนเวียนอยูนี่;  แตไมหลอกผมได  เพราะผมอานมาหลายสิบป  พอจะ 
รูวาอันไหนเปนอะไร,  อันไหนเปนหัวใจ.  เมื่อจับหลักไดแลวก็จับหัวใจได  จับไดหมด 
ไมวาจะไปอานเลมไหน  เลมน้ีมีสาระ  เลมน้ีไมมีสาระเลย  เลมน้ีมีสาระบาง  รูนะ  แลว 
สาระในเรื่องเดียวกัน  เลมไหนพูดดีกวา,  เลมไหนพูดไมคอยดี  ทิ้งไปหมด.  เดี๋ยวนี้ 
ก็ไมรูวาจะเอาหนังสือไปไหนถึงขนาดที่ตองเผาไฟ  ฉีกทิ้งอยางเวยหลาง;  แปลวา 
เนื้อหาสาระ  น้ําอมฤตของวิชา  ความรูของพระธรรม  ของศาสนา  มันอยูที่คําพูด 
คําเดียว  ที่วา  ไมยึดมั่นถือมั่น,  อยามีตัวกู - ของกู,  เสียเวลาที่จะไปเรียนภาษานั้น 
ภาษานี้  คัมภีรนั้นคัมภีรโนน  รอบไปหมด,  ผลสุดทายก็มาสูที่จุดนี้;  เปนการเที่ยว 
ในปาในดงที่ไมมีที่สิ้นสุด  แลวก็ไมพบจุดที่ตองการ.  ถาทําไดก็ดีเหมือนกัน  มันเปน 
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ความเกงความสามารถ  แตวาสวนมากทําไมได;  ถาใครตองการพบธรรมะเร็ว ๆ  
ก็ตองเลนงานที่ตัวกู - ของกู  ที่ยกหูชูหางอยูเปนประจําวัน,  แลวก็อยาเปนเสียเอง,  
อยาใหซาตานหลอกได  ถึงกับเปนตัวกู - ของกู  ยกหูชูหางเสียเอง. 

 
เราหลีกมาอยูในปาไกลถึงที่นี่  คุณคิดดูเถอะ  มาจากที่ไกลหลายจังหวัด 

แลวก็หลีกมาอยูในปาในสภาพอยางนี้  ก็ยังมีปญหาแยะ,  มีบทเรียนแยะ  ที่เกี่ยวกับกิเลส,  
คุณคิดดูซิ  ถาอยูในบานในเมือง  มันจะสักเทาไร.  นี่เราหลีกมาอยูอยางนี้ไมคอยพบ 
คอยปะกันอยางนี้  มันก็ยังมีมาก  ที่สางไมหมด;  เพราะจับจุดไมได  :  มีปญหาที่จะ 
ตองโกรธ  ตองหงุดหงิด  ตองโง  ตองหลง  วันหนึ่งหลาย ๆ  หน,  จนกระทั่งวาไป 
ทํางานดวยกัน  ๒ - ๓  คน  ก็มีชะนวนที่จะใหเกิดกิเลส,  พอใจบาง  ไมพอใจบาง,  รูสึกวา 
มันไมเขาหูเขาตาบาง  อะไรบาง  มันก็ถมไปที่จะเกิดกิเลส. 

 
มันก็ตองถือวาประมาทไมได,  อยาประมาทเปนอันขาด  วาอยูในที่อยางนี้ 

ก็ดีมากแลว  นี้ไมได;  แมอยูในที่อยางนี้  ก็ยังมีบทเรียนมาก  มีปญหามากอยูนั่นเอง,  
รีบสะสางใหมันสิ้นสุดไปดวยความไมประมาท;  เหมือนพระพุทธเจาทานสอนอยูเปนคํา 
สุดทาย  นี่คือเปนพินัยกรรมของพระพุทธเจา  วาทุกคนจงอยูดวยความไมประมาท.  
ถาคิดเสียวา  ปลอยตามเรื่องก็ได  ก็คือโงที่สุด,  มันไมมองเห็นสิ่งที่ละเอียดที่มีอยู 
เต็มไปหมด  ที่จะเกิดตัวกู - ของกู,  แลวที่เกิดอยูแท ๆ  ก็ยังไมรู  กลับใชตัวกู – ของกู 
นั้นใหทํางานออกไปเปนอยางนั้นอยางนี้,  อยางนั้นอยางนี้,  มันก็เกิดโลภะเกิดหลงไมมีที่ 
สิ้นสุด,  มันก็แกปญหาตาง ๆไมได,  แลวมันไมนอมไปเพื่อยอมแพเลย.  กิเลส 
ชนิดนั้น  ไมนอมไปเพื่อยอมแพ  คือเพื่อยอมใหผูอื่นชนะ  ตัวเองเอาชนะกิเลส,  
ใหผูอื่นชนะเรา  เพื่อเราชนะกิเลส  นี่ไมมีใครชอบ. 
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ฉะนั้นพยายามมีสติสัมปชัญญะ  ถามพระพุทธเจากอนเสมอ  ถาอะไร 
เกิดขึ้น  แลวไมตองพูดกับใครไมตองปากโว  คุยโว  นิ่งอึดอยูก็ได,  เรื่องนี้ควรทํา 
อยางไร.  สมมติวาถาพระพุทธเจาทานมา  ทานจะแนะอยางไร  คือเพ่ือใหเราคิดรอบ 
คอบนั่นเอง,  แลวเราก็อานเร่ืองเกี่ยวกับพระพุทธเจามามากพอจนรูนิสัยใจคอของพระ 
พุทธเจาแลว.  ถายังไมพอ  ผมแนะดวยเกียรติยศเปนประกันเลยวา  อานหนังสือพุทธ- 
ประวัติจากพระโอษฐเลมเดียวพอ  จะรูวาพระพุทธเจาเปนอยางไร,  มีนิสัยใจคอ 
เปนอยางไร,  มีอะไรอยางไร,  คุณไมตองอานหนังสือมาก  ถาจะรูจักพระพุทธเจา  อาน 
พุทธประวัติจากพระโอษฐใหเขาใจทุกตัวอักษร  คุณจะรูวาพระพุทธเจาเปนอยางไร,  มี 
นิสัยอยางไร,  แลวพอมีปญหาเรื่องนี้เกิดขึ้น  ก็ไปถามพระพุทธเจาวาทานจะตรัสวา 
อยางไร,  จะตอบออกมาถูกที่สุดเลย  เพราะพุทธเจาเขาไปสิงอยูในเรา  คาที่เราเขาใจ 
พระพุทธเจาดี  จะมีคําตอบของพระพุทธเจาออกมาอยางแทจริงเลย  วาควรทําอยางไร. 

 
เดี๋ยวนี้ เราไมมีความรู เรื่องพระพุทธเจาพออยางหนึ่ง  และเราไมมีสติ  

สัมปชัญญะที่จะรอไวถามพระพุทธเจา,  เราเอาเลย,  ฟนตอฟนตาตอตาเลย,  มันก็ยัง 
ไกลกันมาก.  ถาเปนชาวบานก็ยังพอเปนไปได  แตถาเปนพระเปนเณรแลวไมไหวแน,  
ถึงชาวบาน  พระพุทธเจาก็ไมสอนอยางนั้น.  ถาชาวบานจะไปถามพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาก็ไมสอนอยางนั้น  เพราะพระพุทธเจาทานตรัสเรื่องสุญญตาแกฆราวาส  ใน 
ระดับเดียวกันกับบรรพชิต,  ไปอานดูก็แลวกัน. 

 
เอาละพอกันทีวันนี้  เรื่องความเปนธรรมของตัวกู  อยาลืมนะ. 

 
____________ 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๑๕– 
วันจันทรที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๑๒ 
แรม  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๔ 

 
จุดต้ังตนของความทุกขอยูที่ตัวกู - ของกู. 

 
เรื่องจุดตั้งตนของความทุกข  เปนหัวขอที่ใชไดเรื่อย,  มันตองฟงให 

ออกวา  เราพูดเรื่องจุดตั้งตนของความทุกขเร่ือยไป;  แตวามันชี้เฉพาะ  ชี้เปนแง ๆ  
ทีละแง  ทีละแง,  รวมความแลวมันก็เรื่องตัวกู;  เพราะอะไร ๆ  มันเกี่ยวกับตัวกู 
ก็หมายวามวา  เปนเรื่องความทุกข  ไมมีปญหาอะไรเลย. 

 
ความดีตามแบบของตัวกูเปนจุดต้ังตนของทุกข. 

 
เรื่องความเปนธรรมตามแบบของตัวกูนั้น  ก็พูดไปแลว  ก็ชี้ใหเห็นวา 

มันเปนแขนงหนึ่งสวนหนึ่งของการที่ทําใหเกิดความทุกข;  แตถาวาความเปน 
ธรรมนี้  มันหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับบุรุษที่สองหรือสังคม  เรียกรองความเปนธรรม,  
แลวพูดวา  ความดีตามแบบของตัวกู  มันไมตองเนื่องกับผูอื่นก็ได  ทําไปคนเดียวก็ได 

 

 

 

 

 

๓๔๒ 
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แลวก็มีความทุกข;  เรื่องความดีตามแบบของตัวกู  นั่นแหละมันคือจุดตั้งตนของ 
ความทุกข.  ฉะนั้นเราเรียกวา  ความดีตามแบบของตัวกู  นี้ตองใหชัดลงไปวา  ความ 
ดีตามแบบของตัวกู;  ถาพูดวาความดีเฉย ๆมันกํากวม  มันอาจจะทุกขหรือไมทุกขก็ 
ยังไมแน;  แตเราพูดวา  ความดีตามแบบของตัวกู  แลวเปนอันวาทุกขแน.  
พระพุทธเจาตามแบบของตัวกูก็เหมือนกัน  เปนอันวาใชไมไดแน,  พระพุทธเจา 
เฉย ๆ  มันก็ตองแลวแตวา  จะยึดถือหรือไมยึดถือ.  ถาพระพุทธเจาของตัวกู  ตาม 
แบบของตัวกู  หมายความวายึดถือเสร็จแลว  วาเปนพระพุทธเจาชนิดภูเขาหิมาลัย 
เปนอะไรไป  เหมือนที่พูดกันยุคหนึ่ง.  นี้อาจจะในแงที่วา  ถามันมีตัวกู  มาเกี่ยวของ 
มันก็แย  :  ความดีของตัวกู  พระพุทธเจาของตัวกู,  ความหลุดพันจากตัวกู  ใน 
ที่สุด  มันก็แยทั้งนั้น,  คือมันมีตัวกูขึ้นมา  แลวก็เปนผิดหมด. 

 
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติชนิดไหนก็ตาม  ที่วาลืมตัวกูเสียได,  อยาใหมีตัวกู 

เขามาเกี่ยวของได  เปนถูกตองหมด.  โดยเฉพาะการทํางานที่เราถือเปนหลักวา  การ 
ทํางานคือการปฏิบัติธรรมนั้น  นั้นมันตองปราศจากตัวกู;  ถามีตัวกูในการทํางาน 
นั้นจะเปนการปฏิบัติธรรมไมได.  ความหมายมันมีจํากัด  ก็ตองมีคําจํากัดความไวเรื่อย 
ไป  ผิดไมได,  อยาใหผิดได.  ที่วาการทํางานที่เปนการปฏิบัติธรรมนี้หมายถึง 
การทํางานที่บริสุทธิ์  ที่ปราศจากตัวกู. 

 
อยามีตัวกูในการกระทําทุกชนิด. 

 
ฉะนั้นถาเราจะปฏิบัติกัน  อยางลัด  ที่สุดอีกทีหนึ่ง  ก็คือวาอยามีตัวกู;  

กอนนี้เราเคยพูดวา  ไมยึดมั่นถือมั่น  หรือวาอะไรก็ตาม;  แตนี้เราพูดวา  อยามีตัวกู 
ตลอดเวลา  ก็ได.  มันเปนเรื่องที่เขามักจะถือเสียวา  สูงสุด  ปฏิบัติไมได,  จะทํา 
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อยางนั้นไดก็ตอเมื่อเปนพระอรหันตแลว,  มีปญหาอยางนี้.  นี้เราบอกวาไมตองเปน 
พระอรหันต  ก็พยายามปฏิบัติ,  มีคําวาเราจักทําตามพระอรหันต  อรหตํ  อนุกโรมิ 
เราจะทําตามพระอรหันต;  ไมใชวาเราเปนพระอรหันตแลว  พยายามทําตามพระ 
อรหันต;  ก็คือวาทําอะไรโดยไมตองมีตัวกู  ใหหายใจเปนผูอื่นไว,  แลวก็เปนถูกตอง 
หมด,  คือใหหายใจเปนประโยชนของผูอื่นไว  ก็หมายความวา  ไมทําลายประโยชนผูอื่น 
แลวก็เพ่ือผูอื่น.  ใหหายใจเปนประโยชนของผูอื่นไว  อยามีตัวเรา  มันก็ไมมีทางจะ 
ผิด,  แลวไปไกลลิบเลย  เปนชั้นสูง.  นี้เราก็มีแตจะเผลอ  เผลอหายใจเปนตัวเรา,  ไม 
หายใจเปนผูอื่น  ก็มีแตจะเผลอเทานั้น,  ระวังอยาเผลอ. 

 
มันไมใชเพียงแตเร่ืองสวนตัวบุคคล  เดี๋ยวนี้  หมูคณะมันก็เปนเรื่องตัวกู 

เสียหมด.  ผมกําลังมีปญหามาก  ที่จะตองตอตาน  แลวก็โกรธเคืองกันไป;  อยางพุทธ- 
สมาคมก็มีหลักเกณฑการทํางานเพื่อพุทธสมาคม,  พุทธศาสนิกสัมพันธโลก  ก็ทําอะไรใน 
ขอบเขตของพุทธบริษัท  มันก็เพื่อพวกพุทธบริษัทลวน ๆ  เสีย,  ใจไมกวางเปนวามนุษย 
ทั้งหมด,  นี้มันผิด  มันยอนนิสัยใหเห็นเปนตัวกูเปนของกู  เปนพวกกูอยูเรื่อย.  แมภาย 
ในพุทธกันเอง  ภายในวงพุทธบริษัทกันเอง  ก็แบงกันเปนสมาคม ๆ,  มันก็เพื่อตัวกู 
สมาคมของกูกันไปหมด,  นี่ปญหาสวนใหญก็มีอยูอยางนี้. 

 
พวกพุทธบริษัทที่เครง  หัวเกา ๆ  ลังกา  พมา  เขาก็วาพวกอื่นผิดทั้งนั้น  :  

พวกคริสต  พวกอิสลามพวกศาสนาอื่นแลว  เปนมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น,  เปนขาศึกเปนศัตรู 
ทั้งนั้น  ถือเปนศัตรูไปเลย.  นี้ไมคิดดูใหดี  มันผิด,  เปนความทําผิดอยางยิ่ง,  เปนตัวกู 
เปนของกูอยูเร่ือย  มันไมมีวันดีขึ้น  กี่สิบปกี่รอยปมันไมมีดีขึ้น,  มันก็เพื่อดีของตัวกู 
เหมือนเขาคิดวา  เพื่อตัวกูเจริญ  เพื่อตัวกูดี  ความดีของตัวกู  มันมีลักษณะอยางนี้. 
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พระพุทธเจาตรัส  ตองทําเพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย. 
 
นี้พระพุทธเจาทานไมพูดถึงตัวเรา  พูดถึงโลกทั้งหมดเลย  ก็เพ่ืออยา 

ใหมีตัวกู;  มัชฌิมนิกาย  ภยเภรวสูตร  ตถาคตเกิดขึ้นในโลก  เพื่อประโยชน  เพื่อ 
ความสุข  เพื่อความเกื้อกูลแกโลก  ทั้งเทวดาและมนุษย  คําวา  "แกโลกทั้งเทวดาและ 
มนุษย  ตถาคตเกิดขึ้นเพื่อประโยชนแกโลก  ทั้งเทวดาและมนุษย"แลวมีหลายแหงใน 
อังคุตตรนิกาย  การที่มีธรรมะ  คือมีระเบียบการปฏิบัติธรรมะของตถาคตอยูในโลกนั้น  คือ 
ความสุขของโลก  ทั้งเทวดาและมนุษย;  หมายความวามีศาสนาของตถาคตอยูในโลกนั้น 
เปนความสุขของโลก  ทั้งเทวดาและมนุษย  ถาพุทธศาสนามีอยูในโลก  ก็เปนความ 
สุขของโลก  ทั้งเทวดาและมนุษย;  คิดดูใหดี  มันจะมีพุทธมีคริสตไดอยางไร  หรือ 
วาจะแยกเปนเทวดาพุทธเทวดาคริสตกันอีก,  เปนไปไมได;  ไมใชความคิดของพระ 
พุทธเจา.  นี่มหาวรรค  วินัยปฎก  พอจะสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนา  ก็วา  เธอ 
จงเที่ยวจาริกไป  ประกาศพรหมจรรยเพ่ือประโยชน  เพ่ือความสขุแกโลก  ทัง้เทวดาและ 
มนุษยอีก,  พอโลกก็หยอดทาย  วาทั้งเทวดาและมนุษยเสมอไป. 

 
เขาใจความหมายขอน้ีใหถูกตองเสียกอน  คําวา  "โลก  ทั้งเทวดาและมนุษย 

ทั้งโลกเทวดา  ทั้งโลกมนุษย"  ไมตองยกเวนใครสักตัวเดียว  แมกระทั้งสัตวเดรัจฉานดวย 
ถาทําได  เพราะมันเกี่ยวของกันมันก็ตองดวย  จึงจะเรียกวาทั้งโลกเทวดาและโลกมนุษย. 

 
นี้  ทําไมเราไมถือเปนหลักสําคัญ  วาพระพุทธเจาทานสั่ง  หรือทานตอง  

การ,  ทานสั่งใหทําเพื่อโลก  ทั้งเทวดาและมนุษย.  เดี๋ยวนี้เรามันมากเกินไป 
เพื่อตัวกู,  เพ่ือตัวกูอยูเรื่อย,  อะไร ๆ  ก็อยางตัวกูเพื่อตัวกู  แบบตัวกู  ของตัวกู  อยู 
เรื่อย,  อยางดี  ที่วาอยางดีก็พวกของตัวกู  เพื่อพวกของกู  เพื่อหมูคณะของกู,  เพื่อ 
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อะไรของกู  เพื่อนิกายของกู,  จะเปนเสียอยางนี้,  ไมเคยนึกถึงวา  ทั้งโลกทั้งเทวดา 
และมนุษยเสียเลย. 

 
ฉะนั้นถาวาจะเอากันงาย ๆ  ที่สุด  ก็มองใหเห็นขอน้ี  แลวตั้งจิตอธิษฐาน 

วาทําอะไรอยูเวลานี้  ทุกวัน ๆนี้  เพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษยอยูเรื่อย;  เชน 
สมมติวา  สรางวัด,  วัดนี้หรือวัดไหนก็ตาม  ตองเพื่อประโยชนแกโลกทั้งเทวดาและ 
มนุษยอยูเรื่อย,  อยาเพื่อคนนั้นคนนี้  หรือเพื่อประเทศไทยก็ยังไมถูก,  ไมใชเพื่อประเทศ 
ไทย  เพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษยอยูเร่ือยไป.  ฉะนั้นถาแมครัวโง ๆ  ที่สุดสักคนหนึ่ง 
กมหนากมตาหลับหูหลับตาทําไป  เลี้ยงพระไป  โดยคิดวานี้ทําเพื่อโลกเปนสวนรวม  อยางนี้ 
ยังดีกวาพระเณรที่มีสติปญญาความรูมากมาย,  แลวมีอะไรก็เพื่อตัวกู  เพื่อของกู. 

 
นี่ผมจะพูดตรง ๆ  อยางนี้  ถามีแมครัวแก ๆ  โง ๆ  ไมรูหนังสือ  ไมมีสติปญญา 

มีแตความตองการนิดเดียววา  ทํานี้เพ่ือสัตวทั้งหลายทั้งปวง  เพ่ือโลกทั้งหลายทั้งปวง,  
โดยคิดวาทําใหศาสนามีอยู  มันก็เปนประโยชนแกโลกทั้งปวงเอง.  นี้เราก็ทําให 
ศาสนามีอยู  ไมใชทําเพื่ออาจารย  ไมใชทําเพื่อวัดนี้  ไมใชทําเพื่ออะไรโดยเฉพาะ,  
นั่นแหละถูกที่สุด  แลววิเศษที่สุด  จะดีกวาพระเณรหรืออะไรก็ตาม  ที่ รูมากพูดมาก 
พูดเกง  อะไรเกง  ก็ไมเคยฝนเลย  วาเพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย. 

 
มันควรจะลืมตัวกู  ลืมของกูเสีย,  แลวมันก็จะเปนไปเอง  เปนไปถูกตองเอง.  

เดี๋ยวนี้จะเรียนก็เรียนเพื่อตัวกู,  จะทําก็ทําเพื่อตัวกู  เพื่ออะไรเปนตัวกูขึ้นมา,  มันก็เลย 
แตกแยกเพื่อหาโอกาสแกตัวกู.ความรวมกันมีไมได,  ความสามัคคีที่แทจริงมีไมได 
มีแตเทาที่จําเปนบังคับ  เพราะตางคนตางแตกแยกออกไป  เพ่ือหาประโยชนแกตัวกู 
มันก็เลยเดินไปไกล  ไปในทางที่มีตัวกู ๆ  ตัวกู ๆ  ออกไปเรื่อย. 
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ฉะนั้นหลับหูหลับตา  ไมรูไมชี้วาอยูที่ไหนไดเปนดี;  อยางพระพุทธ- 
ภาษิต  ที่เคยพูดถึงบอย ๆ   นานมาแลว  วาภิกษุโงพูดวา  กูจะอยูจําพรรษาที่นี่สัก  ๓  เดือน 
คือภิกษุพาลและภิกษุโง  โดยคิดวา  กู - กูจะอยูที่นี่เทานั้นเทานี้;  ถาภิกษุไมโง  ไมเปน 
พาล  ก็ไมมีความคิดวากู  หรือกูอยูที่ไหน.  เรื่องจําพรรษาเปนเรื่องวินัย  ก็ทําไปตาม 
วินัย,  มันเปนระเบียบเรียบรอยทางหมูคณะทางวินัย.  แตถาทางธรรมะโดยจิตใจแลว 
ตองไมมีตัวกูอยูจําพรรษาที่ไหนเลย  จึงจะเรียกวา  ไมเปนพาล  ไมเปนภิกษุโง,  
อิธ  วสฺสํ  วิสสฺสามิ  อิติ  พาโล  วิจินฺเตติ  อนฺตรายํ  น  พุชฺฌติ.  คาถาธรรมบทบาลี  ไปดู 
เอาเอง. 

 
นี้ถาวาทุกองคทําอะไรอยู  หรือเรียนอะไรอยู  ตองชําระใหมันสะอาด  วา 

เพ่ือโลกทั้งเทวดาและมนุษย;  จะเรียนหนังสือจีน  หนังสือฝร่ัง  หนังสือไทย  เรียน 
อะไรก็ตาม  ใหมันชําระใหจิตใจใหสะอาดวานี้มันตองเพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย,  ไมใช 
เพื่อความดีเดนของตัวกู.  ทีนี้จะทําอะไร  จะทํางานฝมือชั้นดี  หรือวางานหยาบ  งาน 
กรรมกร  งานกุลี  งานอะไรก็ตาม  มันก็ตองชําระใจใหสะอาด  วานี้มันเพื่อประโยชน 
แกโลกเทวดาและมนุษย,  กลับมาจากบิณฑบาต  กวาดโรงฉัน  นี้ก็ตองเพื่อโลก 
เทวดาและมนุษย;  อยาวาเพื่อเขาจะนินทา  หรือเพื่ออาจารยจะชอบใจหรืออะไร  นี้ 
ก็ยังไมถูก.  ทุกอยางที่ทําลงไปในวัดในศาสนา  ก็ตองเพ่ือสวนหนึ่ง  ที่วาศาสนา 
จะอยูได,  แลวจิตใจ  ใหมันเปนไป  เพ่ือโลกสวนรวมทั้งเทวดาและมนุษย. 

 
ปฏิบัติอยางตัวกตูายไปแลว. 

 
ฉะนั้น  หัดตั้งความคิดจิตใจ  อธิษฐานจิตกันเสียใหม  ใหมันหายใจเปน 

ผูอื่น  ทั้งเทวดาและมนุษยอยูเรื่อยไป,  ตัวกูตายแลว  ตายแลวตั้งแตแรก.  นี้ก็มี 
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เนื้อความชัดเจนอยูแลว  ในคํากลอนบทหนึ่ง  :  ทํางานดวยจิตวาง  ยกผลงานใหความวาง 
กินอาหารของความวาง  ตายแลวตั้งแตทีแรก.  นี้คุณอยามีความคิดนอมมาเพื่อตัวกู,  
แลวก็ทําเพ่ือผูอื่นทั้งเทวดาและมนุษย,  อันนั้นคือตายแลวตั้งแตทีแรก,  ไมมีฉัน 
เพื่อรับประโยชนอันนี้. 

 
ที่วาไปบิณฑบาต  ไปเอาอาหารมาฉัน  ใหมันเหมือนกับวา  ละเมอ ๆ  ไป 

ก็แลวกัน  คือไมมีตัวฉันใหมันเปนละเมอ ๆ,  นี่หมายความวาไมใชวาปราศจากสติ  
สัมปชัญญะ,  คือมันเปนของรางกายลวน ๆ  ไมมีของกู  ไมมีตัวกู,  ก็ตองกินอาหาร 
ตองถายอุจจาระ  ตองบริหารรางกาย  ตองอะไรตาง ๆ,  ใหมันทําไปตามสัญชาตญาณ 
ที่เคยชิน  หรืออะไรก็ได  โดยปราศจากตัวกู.  สติสัมปชัญญะก็มี  เปนสวนของ 
รางกายไป,  รางกายกับจิตเปนไปได;  แตวาทิฏฐิ  ความคิดเห็น  สติปญญานั้น 
ไมตองมีตัวกู,  รางกายกับจิตใจมันก็ไปของมันไดตามลําพัง  โดยไมตองมีตัวกู,  ไมตอง 
มีของกูเขามาเจือ. 

 
นี้มันมีปญหาอยูเหมือนกับเผลอ,  เผลอมีตัวกูขึ้นมาอีก.  จะเรียน  หรือ 

จะทํา  หรือวาจะแสดงบทบาทอะไร  จะเทศนจะสอนผูอื่น  ชวยเหลือผูอื่นทั้งนั้น.  
ตองลบตัวกูออกคลาย ๆ  เหลือเปนเครื่องจักร  อะไรชนิดหนึ่ง;  เหมือนกับภาพ 
เขียนชุดทางนี้;  พอหมดตัวตน  หมดตัวกูไป,  วงกลมวางแลวก็โผลใหม  ก็เที่ยวแจก 
ของเที่ยวสองตะเกียงใหแกผูอื่น,  อยางนั้นแหละ. 

 
เรื่องตัวกู  มันเปนเรื่องตอสู  เหมือนเรื่องจับวัว  เรื่องขี่วัว  เรื่องมีความสุข 

จากวัว  เสร็จแลวมันก็ไมไหว  วัวก็ทิ้งไป,  เสร็จแลวมันก็ยังไมไหว  ตัวกูก็ทิ้งไป,  เปน 
วงกลม  วาง.  แตวาสิ่งตาง ๆ  ยังไมสิ้นสุด,  เหตุปจจัยยังไมสิ้นสุด,  ยังงอกงามตอไป 
มันก็มาในรูปอื่น  คือวาเปนของผูอื่นไป,  เที่ยวแจกของเที่ยวสองตะเกียง. 
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นี้เรายังไมเปนพระอรหันต,  เรายังไมปฏิญาณตัววา  เปนพระอรหันต 
เราก็ทําได,  ทําแบบนั้นอยูอยางไมมีตัวกูอยูเรื่อย,  แจกของสองตะเกียงผูอื่นไป 
เรื่อย;  แลวก็เผลอเปนคราว ๆ  ที่มีตัวกู  นี้ก็ระวังอยาใหเผลอ.  หนาที่มันก็มีแต 
เพียงวาระวังอยาใหเผลอ  และก็กระทําอยูดวยมือดวยตีน  อะไรก็ตามโดยอุทิศสรรพสัตว 
เทวดาและมนุษย. 

 
อธิบายใหงาย ๆ  วา  เมื่อศาสนายังอยู  ประโยชนยอมมีอยูแกเทวดา 

และมนุษย  เพราะฉะนั้นตนเอง  ทําอะไรก็เพ่ือศาสนายังอยู;  แมแตวาจะกวาดโรงฉัน 
ตอนเชา ๆ  นี้  ก็เพื่อศาสนายังอยู  คือมันแบงงานกันทําเปนสวนนอย ๆ  ออกไป,  ไมตอง 
คุยถึงเรื่องที่มีฝมือ  มีอะไรตาง ๆ;  ถาวาจิตใจมันทําเพื่อเทวดาและมนุษยแลวมันมีผล 
เทากัน  มันมีบุญเทากัน.  อยาอวดดีไป  คนที่มีสติปญญา  มีฝไมลายมือก็อยาอวดดีไป ;  
เมื่อมันไมเพื่อตัวกูแลว  มันมีบุญ  มีผลเทากัน.  และคนที่มีฝไมลายมือ  ระวังใหดี 
เถอะ  มีสติปญญานั้นมันจะมีตัวกูมาก  มีตัวกูจัด  มีตัวกูเกง  แลวระวังยาก  มัก 
เผลองาย  คนพวกนี้.  คนที่มันสมองไมปราดเปรื่องอยางนี้  มันทํางานมันหลับหู 
หลับตาทําไปก็ได  โดยอธิษฐานจิตงาย ๆ  วา  นี้มันเพื่อสัตวทั้งหลายทั้งปวงนะ  มันก็งาย 
กวา,  เผลอยากกวา  หรือไมเผลอ  ในกรณีอยางนี้. 

 
ความดีแบบของตวักูตองมีทุกข. 

 
นี่เรียกวาความดีของตัวกู,  ความดีตามแบบของตัวกู  มันจะตองนํา 

มาซ่ึงความทุกข;  ถาความดีจริง  ความบริสุทธิ์จริง  มันก็จะตองไมผิดศีล,  ไมใช 
ความดีของตัวกูเปนความดีของความดี  อยางนี้ไมนํามาซึ่งความทุกข,  ถาความดี 
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ของตัวกู  ก็ตองนํามาซึ่งความทุกข,  ถาความดีตามธรรมชาติของธรรมะของความดีเอง 
มันก็ไมนํามาซึ่งความทุกข. 

 
ฉะนั้นเราตองจํากัดลงไปใหชัดวา  ของตัวกู,  ความดี  ความจริง  ความงาม 

ความถูกตองความเปนธรรม  อะไรก็ตาม  ของตัวกู  แลวมันใชไมไดทั้งนั้นเลย.  
นั่นแหละคือจุดตั้งตนของความทุกข,  อะไร ๆ  ที่มีความหมายเปนเพื่อตัวกู  คือจุดตั้งตน 
ของความทุกข.  แตแลวสิ่งที่มากอน  ก็ตองคือความดีเพราะความดีมันนารัก,  มันก็ 
ถูกแลวอยางที่คัมภีรไบเบิลของพวกคริสเตียนเขาเขียนไว.  พอเริ่มรูจักดีชั่วก็เริ่มมี 
ความทุกข.  ความทุกขตั้งตนเมื่อเริ่มรูจักดีชั่ว  คือมันรูเพ่ือยึดถือเปนตัวกู  เปน 
ของกู,  ความดีของกูความชั่วของกู,  มีปญหาเปนทุกขขึ้นมา,  จนกวา  เมื่อไรจะรูวา 
ความดีความชั่วไมใชของกู  ไรคาไรความหมายไป  มันจึงจะไมมีทุกข. 

 
เดี๋ยวนี้มันรูจักวา  นี้ดีตามที่เขานิยมกัน  เราก็ตองมี,  เราตองพยายาม 

เอามาใหได  มันก็มีปญหาขึ้นมา  เกี่ยวพันกันยุงไปหมด,  มันพันกันยุงหมด  นับตั้งแต  
วา  ถาไมมีความชั่ว  ความดีมันก็ไมมีความหมาย,  มันตองมีความชั่วเปนคูแขงขัน  คู 
เปรียบเทียบอยูดวย  ความดีมันจึงจะมีความหมาย  หรือมีคาวาเปนความดีเลยแยกกัน 
ไมออก.  ถามีความดีตามแบบนี้  ก็ตองมีความชั่วอยูดวย  เพื่อจะไดวาคนอื่นชั่ว  วาตัวกู 
ดี;  ฉะนั้นมันจึงยึดถือทั้งความชั่วและความดี,  มันก็มีปญหาซิ  จะตองหา  จะตองสราง 
จะตองแขงขันกันสราง.แลวถามันเลวมาก  มันก็ทําลายความดีของผูอื่น,  กีดกัน 
ไมใหผูอื่นไดดี  มันก็มีปญหาขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้นทุกที,  เนื่องดวยความดีนะแหละ 
ก็เลยมีแตความทุกขเพราะความดี,  ฆาตัวตายก็เพราะความดี,  นอนไมหลับก็เพราะความดี ;  
อะไรตออะไรหลายอยาง  หมายถึงความดีตามแบบของตัวกู,  ความดีที่ยึดมั่นถือมั่น  นี้คือ 
จุดตั้งตนของความทุกข. 
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กอนหนานี้ไมมีความทุกขแบบนี้;  เร่ืองตองหาอาหารกินตามธรรมชาติ 
เจ็บไขตามธรรมชาตินั้นเขาไมเรียกวาความทุกขในความหมายอันนี้  มันเปนความเจ็บ 
ปวด  เปนความรูสึกตามธรรมดาตามธรรมชาติ,  ไมเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่น;  เวน 
ไวแตวา  สัตวเหลานั้นมันจะเจริญมาก  ถึงขนาดรูจักยึดมั่นถือมั่น  วาความทุกขของกู 
ความตายของกู  ความเจ็บไขของกู  ความอยูของกู  มันจึงจะเปนทุกขขึ้นมา.  อยาง 
สุนัขอยางนี้  ไมรูดอกวา  ความเจ็บไขของกู  ความตายของกู  อะไรไมรู,  มันรูสึกแตวา 
เจ็บหรือไมเจ็บ  หิวหรืออิ่ม  มันรูสึกเทานั้น.  ฉะนั้นมนุษยชั้นแรก ๆ  ก็ยังคลายสัตว 
เดรัจฉานอยู  ก็ยังไมมีความทุกข,  จนกวามนุษยจะเจริญดวยการศึกษาสติปญญาอะไร 
พอสมควร,  จนรูจักสมมติวา  นี้ดี  นี้ชั่ว,  เกิดนิยมสมมติขึ้นมาเปนดีเปนชั่วนี้  ความ 
ทุกขตั้งตนที่นี่  เพราะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความดี.  ฉะนั้นมนุษยปาเถื่อนสมัยโนน 
สมัยกอน  มันก็ไมมีความทุกขเรื่องชั่วเรื่องดี  มันมีแตเรื่องหิวกับเร่ืองอิ่มเทานั้น ;  
ฉะนั้นจุดตั้งตนของความทุกขก็คือ  จุดตั้งตนของความเจริญ,  ที่เขาเรียกกันวาความ 
เจริญ  ยิ่งเจริญมากก็ยิ่งทุกขมาก. 

 
ความดับทุกขมันอยูนอกเหนือไปจากความชั่วและความดี,  โลกุตตระ 

เหนือโลก  เหนือไปจากความดีควาามชั่ว,  เรียกวา  กรรมที่สาม  คืออริยมรรค  เปนที่ 
สิ้นสุดแหงความดีและความชั่ว  กรรมที่สาม  คืออริยมรรค  ก็หมายความวา  มีสัมมา- 
ทิฏฐิความเขาใจถูกตอง  ไมมีตัวกู - ของกู 

 
สัมมาทิฏฐิขอแรก  คือไมมีตัวกู - ของกู  มันก็เหมือนอยางวา,  ทําไปก็ 

แลวกัน  โดยไมตองเพื่อตัวกู,  มองใหเห็นสักแวบหนึ่ง  วาทํานี้ก็เพื่อศาสนา  แลวมันก็ 
เปนไปเพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย.  เพราะพระพุทธเจาทานตรัสไวอยางนั้นวา  ความมี 
อยูแหงระเบียบการปฏิบัติธรรมของตถาคตมีอยูนั้นเพื่อความสุขของโลก,  ใชคําวา  คือ 
เฉย ๆ  ก็ได;  การมีอยูแหงธรรมะ  หรือศาสนานี้  คือความสุขของโลก  ทั้งเทวดา 
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และมนุษย,  มันสั้นดี;  การมีอยูแหงศาสนา  คือความสุขของโลก,  ความ 
ปลอดภัยของโลก.  คิดใหเห็นขอนี้เสียกอน  แลวก็หลับหูหลับตาทําไป  ตามถนัด 
ตามสะดวก  ตามสบาย  แลวก็ไมตองใครดีกวาใคร;  แมแตคนกวาดโรงฉัน  ก็ตอง 
ตีราคาของเขา  เทากับคนที่มีวิชาความรูเปนมหาเปรียญ  เปนอะไรก็ตามใจ.ที่วามีสติ 
ปญญาเปนบัณฑิตนักปราชญแลวก็ทําเพื่ออยูแหงศาสนา,  ทําเพ่ือความมีอยูแหงศาสนา,  
แลวศาสนานั้นตางหากเปนประโยชนแกโลก. 

 
เหมือนกับชวยกันเลี้ยงแมวไวก็แลวกัน  หนูก็ไมมีเอง;  เราอยาไปจับ 

หนูเอง,  เพราะเราไมสามารถจะทําได,  สติปญญาอยางเรา ๆ  มันชวยโลกไมได;  แตเรา 
มีความสามารถในการที่จะชวยใหศาสนาที่ชวยโลกไดนั้นอยูในโลก.  สมมติวา 
แมวมันจับหนูได  เราจับไมได  ก็ชวยใหมันมีแมวก็แลวกัน,  ฉะนั้นใหมันกินอาหาร 
หรืออยาใหมันเจ็บไขตายเสียหมด,  ใหมันมีอยูก็แลวกัน  มันงายดี  ไมตองเปนโรคเสน 
ประสาท. 

 
พวกฝรั่งบามากกวาพวกเราอีก  เขาอยากจะเรียนไมมีที่สิ้นสุด  เรียนทุกภาษา 

เรียนทุกนิกายเรียนทุกอะไร  มันก็อยางนั้นแหละ.  คอยดูซิ,  มันก็ทําโลกนี้ใหมีสันติ- 
ภาพไมได.  แตวาถาเขาอาจจะเรียนไดตามสะดวก  ไมมีความลําบากยุงยากมากนัก  ก็ 
เรียน ๆ  ไปดวยความคิดที่วามันจะเพื่อประโยชนแกโลก  ก็ดีเหมือนกัน;  แต 
กลัววาไปเกี่ยวของกับสิ่งชนิดนี้  มันจะติดกับ  ติดบวง  ติดแรว  โดยไมทันรูสึกตัว,  มี 
ความเยอหยิ่งจองหองเปนประจําอยู  แลวก็มีเกียรติ  มีชื่อเสียง  มีอะไร  เปนเครื่องดึง 
อยู  ลดไมลง,  พวกยกหูชูหางก็คือพวกนี้.  พวกที่มีอะไรมากกวาคนอื่น  ทางสติปญญา 
เฉลียวฉลาด  มันมีหางมากมันก็ยกมาก,  คนที่ไมมีหางมันก็ไมรูจะยกอะไร  มันมีนอย 
มันก็ยกนอย.  เพราะฉะนั้นลืมเสียเลยจะดีกวา  ลืมตัวกูเสียเลย  ก็ไมตองมีอะไรยก,  
นี้มันเปนจุดตั้งตนของความทุกขอยางนี้. 
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การปฏิบตัิที่รวบรัด. 
 
การปฏิบัติจะทําอยางคอยทําคอยไปนี้  มันจะตายเสียกอน  ฉะนั้นผม 

จึงถูกดา  ถูกหา  ถูกอะไรโดยคนทั่วไป,  จากผูหลักผูใหญวา,  สอนนอกเรื่องนอกแบบ 
เอาเรื่องโลกุตตระ  พนโลก  เหนือโลกมาสอนประชาชน.  อยางที่มีผูคานอยูเสมอ  เขา 
เยาะเขาดาอยูเสมอ  วาเอาเรื่องโลกุตตระมาสอนประชาชน,  นี้ไมใชแตฆราวาสดอก  พระ 
เถระผูใหญก็เคยดุผมอยางมาก  เรื่องเอาธรรมะเรื่องหลุดพนมาสอนประชาชน  หลายป 
มาแลว.  เราก็ไมใชคนดื้อดึง;  ใครพูดวาอะไร  เราฟงอยางดี,  ฟงอยางดีวาเขา 
พูดนั้นถูกหรือไมถูก  จริงหรือไมจริง.  มันก็เห็นวายังถูกอยู,  เห็นวาทําอยางนี้มัน 
ยังถูกอยู;  ฉะนั้นจึงยังทําตอไป  ใครจะวาอยางไร  จะดาอยางไร  ก็ไมสนใจเสีย. 

 
นี้มัน  เปนการรวบรัด  การปฏิบัติใหเร็วเขา.  อยาทําอะไรใหมันมาก 

เรื่องเลย,  ถือหลักวา  เปนอยูดวยจิตวา  ทํางานดวยจิตวาง  กินอาหารของความวาง 
เปนอยูเหมือนตายแลวนี้;  กระโดดมาทีเดียวอยางนี้เลย  แลวขอใหเปนอยูอยางนี้  อยู 
เรื่อยไป,  ผลสุดทายมันจะเหลือเหมือนที่พูดเมื่อตะกี้  ใหเหลือประโยคเดียววา  ทําไป 
เพ่ือโลก  ทั้งเทวดาและมนุษย,  นี่เหลือ  ทําเพื่อผูอื่นก็แลวกัน  ทําทุกอยางเพื่อผูอื่น.  
เรื่องอื่นมันคิดตกหมดแลว  ปญหาอื่นมันตอบไดหมดแลว,  คิดตกหมดแลว.  ในที่สุด 
มันเหลือแตวาทํานี่ทําไป  ทําเพื่อผูอื่น  อยางนี้เปนวิธีที่ดีที่สุด  ที่ลัดที่สุด  ที่งาย 
ที่สุด  ที่สะดวกที่สุด;  แตวาทําเพื่อผูอื่นของเราที่เราพูดกันนี้  มีความหมายมากกวา 
ที่คนอื่นพูด. 

 
ที่คนอื่นเขาพูดก็มีเยอะแยะไป  ทําเพื่อผูอื่นเปนเรื่องศีลธรรมเด็ก ๆ  เด็ก 

อมมือ  ทําเพื่อผูอื่น  ลูกเสือก็มี.  แตเราทําเพื่อผูอื่นนี้  ทําเหมือนอยางที่พระพุทธ -  
เจาทานวา  คือไมมีตัวเรา,  ไมมีตัวเรา.ศีลธรรมเด็กอมมือ  ก็มีตัวกู,  กูทําเพื่อผูอื่น 
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จะไดอยูเปนสุขดวยกัน,  หรือวาเขาจะขอบใจเรา  หรือวาเราจะมีเกียรติ  นั่นทําเพื่อผูอื่น 
ของเด็ก ๆ.แตทําเพื่อผูอื่นของพระพุทธเจา  ของพระอรหันตนั้น  ก็คือวามัน 
ไมมีตัวเราไมมีตัวกู,  แลวจะทําเพื่อตัวกูไดอยางไร  มันทําไมได,  เพราะมันไมมีตัวกู 
มันไมมีตัวเรา  ก็ทําเพื่อผูอื่นเสียเรื่อยไปเลย  กระดิกอะไรไปที่ไหน  ก็เปนประโยชน 
แกผูอื่นเสียเรื่อย. 

 
นี้ก็เรียกวา  นี่คือการปฏิบัติธรรมที่แทจริง  ที่สูงสุด  จนเกินกวาที่จะ 

เรียกวา  วิปสสนา  หรืออะไร ๆเสียอีก;  เพราะวาคําวา  วิปสสนาเดี๋ยวนี้มันแยเต็มที 
แลว,  เหมือนที่ผมเคยเลาวา  ผมก็เคยถูกถาม  ไปท่ีไหนก็มักจะเคยถูกถามวา  ที่สวน 
โมกขทําวิปสสนาไหม ?  นี่คุณคิดดู  ผมจะตอบอยางไร ?  เขาถามวา  ที่สวนโมกขทํา 
วิปสสนากันหรือเปลา ?  มีคนกลาถามถึงอยางนี้,  ถาเปนวิปสสนาตามแบบที่ผูถามวา 
แลวเราไมมี,  เราไมทําดวย  ไมอยากจะทําดวย. 

 
วิปสสนาตามความหมายที่ผูถามเขาถาม  เราไมอยากจะมีไมอยากจะ 

ทํา;  แตถาปฏิบัติอยางนี้อยางที่ผมวา  ที่จะเปนวิปสสนาหรือยิ่งไปกวาวิปสสนานี้  มัน 
เปนการทําในขั้นผลของวิปสสนาเสียอีก  นี่เรามี.  แตเขาไมเรียกวาวิปสสนา,  ผูถามนั้น 
ไมเรียกวาวิปสสนา;  เพราะวาเขาเขาใจวาเปนอยางอื่น  :ตองตั้งตนแตพิธีขึ้นครู  ขึ้นครู 
บาอาจารย  มีระเบียบพิธีตาง ๆ  ทําทาทางตาง ๆ  เดินจงกรม  ยุบหนอพองหนอ 
อะไรก็ตาม  มันมากมายกายกอง  เปนระเบียบ  เปนแบบที่ผูอื่นเห็นได  เขาใจได  เห็นได 
อยางนี้ก็ไดใคร ๆจะทําก็ได  มันก็วิปสสนา  แลวก็ตามแบบนั้น,  วิปสสนาตามแบบนั้น ;  
แลวก็เปนตามแบบของตัวกูเสียดวยซ้ําไป  คือวิปสสนาอวดคน  วิปสสนาทําใหคนเห็น,  
วิปสสนาของตัวกู  มันก็จะแยไปเหมือนกัน.  นี่มันเพิ่มตัวกู - ของกูเขายังไมรู. 
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ทําดีอยาทําใหคนเห็น. 
 
พระเยซูพูดอะไรดี ๆ  หลาย ๆ  อยางวา  ปฏิบัติอะไรอยาใหคนเห็น  อยาให 

เขารูวาปฏิบัติ;  พอถึงวันพระ  วัน  Sabbath  แตงตัวสวย  กินอาหารเย็นอะไรนี้,ไม 
ใหใครรูวา  เราถืออุโลสถ;  แตในใจมันมี  มันมียิ่งกวาวันอื่น  หรือคลาย ๆ  กับวา 
ทําดีอยาใหคนเห็น,  ทําความดีอยาใหใครเห็น  มันปลอดภัยกวา;  เพราะวาเรามัน 
ยังเลวนัก,  ทําความดี  ใหคนอื่นเห็น  ใหเขาชม  เรามันยังเลวนัก,  เรามันยังอยาก 
อยางนั้นอยูนัก.  เพราะฉะนั้นหัดทําอยาใหคนอื่นเห็น  หรือวาทุก ๆ  อยางแหละ  ปองกัน 
เสีย,  ไมสนใจเรื่องคนติหรือคนชม. 

 
ผมไมใชอวดดีนัก  นะเรื่องนี้  ผมไดคติมาจากสวามี  สัตยานันทบุรี,  คนนี้ 

ตายแลว  เมื่อกอนมีชื่อเสียง  มาอยูในกรุงเทพฯ  ที่บางลําภู  เขาเขียนหนังสือเรื่องหนึ่ง 
ออกมา  เรื่องโยคะ.  ผมก็เขียนวิจารณลงในหนังสือรายคาบฉบับหนึ่ง  ไมใชประจบสวามี 
แตมันเหมือนกับประจบสวามี  คือวา  การที่ทําใหหนังสือโยคะมีขึ้นในประเทศไทย  นี้ 
มันมีประโยชนแกประเทศไทยมาก  โดยเฉพาะพวกภิกษุสามเณรที่อยากจะปฏิบัติกัมมัฏ  -  
ฐาน,  แลวเขียนอื่น ๆ  อีกมาก  เปนการเชียรมาก  นี้มีคนไปบอกสวามีตอหนาผม  ผมนั่ง 
อยูดวยวาทานมหานี่  ผมยังเปนมหาอยู  เขียนวิจารณหนังสือโยคะของทานอาจารยดีมาก.  
ทานสวามีวา  ไมเห็นไมเคยอาน;  หมายความวา  คือไมรูไมชี้ที่จะอานคําวิจารณ.  นี้ 
เรานึกไดวา  นี้มันดี  การที่เราไมรูไมชี้เรื่องใครวาเราดีนั้นมันดี. 

 
คนโดยมากพอเขียนอะไรทําอะไรลงไป  คอยฟงทีเดียว  ฟงคําวิจารณของคน 

อื่น  วาเขาจะยอหรือไมยอมันอยากดี,  หรืออีกทีหนึ่งมันก็ขี้ขลาด  มันกลัววาที่เขียน  คน 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๓๕๖

เขาจะคัดคานหรือตําหนิ  นี้มันขี้ขลาด,  สวนหนึ่งมันขึ้นขลาด  มันกลัว  มันก็เลยตอง 
คอยดูวา  ใครจะเขียนวิจารณวาอยางไร,  สวนหนึ่งมันอยากดี  อยากไดหนา  มันก็ 
คอยอานแตคําวิจารณวา  เขาจะยอเราวาอยางไร.  ถาขืนทําอยูอยางนี้ก็แยเลย  ก็จะตอง 
ฟุงซานหมด,  จิตใจฟุงซานหมด.  ทางหนึ่งมันกลัว  กลัวผิด  ทางหนึ่งมันอยากจะดีให 
เขายกยอ  มันก็ฟุงซานหมด  มันก็ทําอะไรไมได. 

 
ฉะนั้นเราไมอยากรู  ในเรื่องที่วา  เขาจะคัดคาน  หรือเขาจะเยินยอ  ไมเปน 

หวงมัน,  เอาจิตใจไวทําเรื่องอื่น  ไวเขียนเรื่องอื่นตอไปดีกวา  แลวมันก็ยังเปนเครื่อง 
ชวยไดมาก  ที่จะไมใหเขาไปยุงกับความดี  ความมีชื่อเสียงหรือความดี.  สวนขอที่ 
วาทําอยางไรจะรูวา  ที่เราเขียนไปนั้นถูกหรือผิด  นั้นไมเปนไร  ทีหลังมันรูได,  ทีหลัง 
เราก็รูเองได  นานหนอยก็รูเองได.  เราฟงทั่ว ๆ  ไปไมตองจริงจังอะไร  ก็รูได,  แลว 
ที่เราจะรูวา  ที่เราเขียนไปนั้นถูกหรือผิด  ไมมีประโยชนอะไรนัก,  ที่จะไปฟงจากคํา 
วิจารณของพวกนั้น  มีแตจะทําใหเราเคลิ้มมากกวา  คอย ๆ  อาน ๆ  ฟงอานทั่วไปตอ 
ไปอีก  ศึกษาตอไปเรียกวาศึกษาตอไปจากที่มาทุก ๆ  แหง  ไมเทาไรเราก็รูวาที่เราเขียนนั้น 
ถูกหรือผิด,  ไมตองอาศัยคําวิจารณของคนนั้นคนนี้.  ผมก็เลยปฏิบัติอยางสวามีวามา 
นานเต็มทีแลว  เรื่องที่วาจะไมสนใจกับคําวิจารณคําวิพากษวิจารณ.  นี้เห็นคนโดยมาก 
พอเขียนอะไรลงไปสักนิด  ก็หูผึ่ง  คอยคนหนังสือพิมพฉบับน้ัน  หนังสือพิมพฉบับโนน 
วามันจะวิจารณกูวาอยางไร  มันมีเสียอยางนี้.  ทางหนึ่งมันกลัว,  ทางหนึ่งมันอยาก 
ใหเขาชม. 

 
ฉะนั้นเราอยาไปสนใจกับเรื่องวาดีแลวหรือไมดี,  อยาไปสนใจทํานอง 

ใหมันเกิดกลัว  หรือใหมันเกิดเหลิงขึ้นมา,  ก็เมื่อไมมีตัวกูแลว  จะเอาดีใหใคร.  
คิดเสียวา  ไมมีตัวกู  ไมมีตัวเรา  แลวจะเอาความดีใหใคร,  มันก็ไมตองยุงเกี่ยวกับเรื่องดี 
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เรื่องอะไรทํานองนี้.  ตั้งใจจะทําใหมันมีประโยชนแกโลก  ทั้งเทวดาและมนุษยเรื่อยไป 
แลวงานมันกมีใหเลือกไมรูกี่รอยอยางกี่พันอยาง  ตามถนัดมือของเรา;  นี่เรียกวา  มีลม 
หายใจ  คือมีชีวิตอยูวันหนึ่ง ๆดวยการเคลื่อนไหวที่เปนประโยชนแกโลก  ทั้ง 
เทวดาและมนุษย  ตามสมควรแกสติปญญาสามารถของตน ๆ  ก็สบายเลย  มันจะเปน 
การทํางานที่เปนการปฏิบัติธรรม.  ไมวาคุณจะทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  มันเปนการ 
ปฏิบัติธรรมที่แทที่จริง  ที่ถูก  แลวยังเหมือนกับนอนหลับอยูในนั้นดวย  พูดอยางนี้เขาใจ 
ไหม ?  คนทํางานแลวเหนื่อย  แลวปวดหัว  แลวปวดประสาท  เพราะมันทําเพื่อตัวกู.  
ทําอะไรทําดวยความหวังดวยความอะไรมาก  การทําอยางนั้น  การงานหรือการเรียนนั้น 
ไมใชการปฏิบัติธรรม. 

 
ทําอะไรก็ได  เรียนอะไรก็ได  ดวยจิตอยางที่วานี้  เปนการปฏิบัติธรรม 

ดวย  และเปนการเหมือนกับหลับ  คือพักผอนอยูในการงานนั้นดวย  คือมันอิ่ม,  
มันจะมีความอิ่มใจอยูในการงานนั้น;  มันจะเหมือนกับพักผอน  หรือหลับ  ทั้ง 
ที่นั่งเขียนภาพ  เขียนหนังสือ  ทําการงานอะไรอยู.  ถาทํางานดวยความสนุกพอใจเพราะ 
ไมมีตัวกู - ของกู  แลวมันก็เหมือนกับหลับอยูในนั้นดวย  หลับอยูในงานนั้นดวย  คือ 
พักผอน,  พักผอนอยางยิ่ง.  เดี๋ยวนี้มันทํางานดวยความเครียดไปหมด  เครียดก็เครียด 
เพื่อตัวกู  เพื่อจะดีจะเดน,  จะไดอยางนั้น  จะไดอยางนี้  ดุคนนั้น  ดาคนนี้  ตะเพิดคน 
นั้นตะเพิดคนนี้ไป  ถาทําหลายคน;  ถาทําคนเดียวมันก็หงุดหงิดงุนงานอยูในใจ  มัน 
ไมมีการพักผอน. 

 
ฉะนั้นจงทํางาน  ชนิดที่มันเหมือนกับหลับไปดวยในตัว  คือพักผอนอยู 

ในตัว  นั่นแหละเปนงานที่เรียกวา  คือการปฏิบัติธรรม,  การทํางานคือการปฏิบัติธรรม 
แลวก็ยิ่งกวาการปฏิบัติธรรม  คือการหลับไปดวย  มันก็สบาย,  คนนั้นจะสบาย  จะไมมี 
โรคประสาทรบกวน  จะไมมีอะไรที่เปนปญหายุงยากทางจิตทางวิญญาณ,  กระทั่งทางสังคม 
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ก็ไมมี,  มันดุใครไมได  มันคาใครไมได  มันตะเพิดใครไมได  มันแกลงใครก็ไมได,  ก็ 
เรียกวา  มันเรียบไปหมด  เปนสันติไปหมด  ทั้งโดยสวนตัวโดยสวนรวม,  แลวงานนี้ 
มันก็เปนงานที่เปนไปเอง  เพ่ือประโยชนแกโลกทั้งเทวดาและมนุษย,  งานนี้มัน 
เปนงานใหญเต็มไปทั้งโลก. 

 
งานที่มันจะเปนประโยชนตอโลก  มันก็ใหญเทาโลกแหละ  มันเต็มไป 

ทั้งโลก.  เราก็ทําสวนของเรา,  สวนที่เราจะตองทํา  ควรจะทํา  นอย ๆ  นอย ๆ;  แต 
แลวมันก็ไปอยูในชุดที่วาเปนประโยชนแกโลก.พระพุทธเจาก็ตรัสวาใหไป ๆ ๆ,  
นี้ก็หมายความวา  ใหทําประโยชนแกโลก  ใหหยุด  ที่จะขี้เกียจ  หรือนอนเสีย  หรือ 
อะไรเสีย,  ใหลุกขึ้นทําประโยชนสุขเกื้อกูลแกโลก  ทั้งเทวดาและมนุษย. 

 
ประโยชนนี้หมายถึงความ  หลุดพน,  เรื่องเหนือโลก,  ถาไมตอง  

การเรื่องเหนือโลกก็ไมตองมีพุทธศาสนา;  ฉะนั้นผมไมเชื่อที่พูดทักทวงวา  อยา 
เอาเรื่องโลกุตตระมาสอนชาวบาน.  เราสอนเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาอยูเรื่อย  กับ 
ชาวบาน  เพราะเปนเรื่องที่จําเปนแกมนุษย  ในฐานะที่มันเปนเรื่องที่มนุษยยังไมมี,  
เรื่องนี้มนุษยยังไมรูยังไมมี  เพราะฉะนั้นเราตองให.  สวนที่เปนเรื่องของชาวบานเรื่อง 
โลก ๆ  เขามีอยูแลว,  เราก็ไมตองไปทํา. 

 
นี้ถาวาเราจะเขาไปเกี่ยวของดวย,  เราก็เอาไปใหในฐานะที่วา  เขาทําอยาง 

โลก ๆ  ก็อยาไดเปนทุกข,  เขาจะไปทําการงานตามประสาชาวโลก  โดยไมตองเปนทุกข.  
นี่เอาธรรมะเหนือโลกไปใหเขา  เพื่อวาเขาจะทํางานอยางโลก ๆ  โดยไมตองเปนทุกข;  
ถาเขาไมมีความรูอันนี้  เขาก็จะเปนทุกขในหนาที่การงาน,  จะเปนโรคเสนประสาท,  
แลวมันจะเปนบาและตาย. 
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โลกุตตรธรรมที่มีอยูในวัฒนธรรม. 
 
เดี๋ยวนี้มันดีอยูที่วา  ในประเทศไทยหรือประเทศอยางประเทศไทยนี้   วัฒน- 

ธรรมมันแนนแฟนแลวมันเนื่องมาแตศาสนากอนแลว;  ฉะนั้นชาวบานเขารูธรรมะ 
โลกุตตระอยูโดยไมรูสึกตัว  แลวมันอยูในวัฒนธรรม,  ชาวบานเขาพูดพลั้งออก 
มาโดยไมรูตัวก็ได  เรื่องเกี่ยวกับโลกุตตระ  เพราะเขาสอนไวดีเขาวางไวดีแตกาลกอน :  
เชนพูดวา  เอาสิ้นเวรกันที  สิ้นกรรมกันที  หมดกรรมกันที,  นี่เปนเปนเรื่องโลกุตตระสูงสุด 
เขาใจไหม ? 

 
เมื่อคนตาย  เพื่อนบานตาย  เพื่อนบานก็มาเยี่ยมเห็นนอนตายอยู   เขาวา 

เอาสิ้นกรรมกันที  นี้มันยอดโลกุตตระ  แตเขาจะรูหรือไมรูผมก็ไมแน;  แตถาจะรูเทาที่ 
จะรู  เขาก็วา  นี้ไมตองเปนทุกข  มันหมดกรรมกันที  หมดการเวียนวาย  ทนทรมานกันที 
นี้มันก็สูงอยูแลว  เทากับโลกุตตระอยูแลว.  นี้ไมไดคิดออกเอง  เปนวัฒนธรรม 
ประจําชาติมาแตโบราณ  ที่ผูรู บัณฑิตนักปราชญเขาตั้งขึ้นสอนขึ้น  ใหพูดอยางนี้ 
ใหพลั้งเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ออกมา  เพ่ือหยุดความเสียใจหยุดความกลัว,  
มีมากในวัฒนธรรม;  แตวัฒนธรรมชนิดนี้  ถายทอดกันมาดวยปาก  โดยไมตอง 
รูความหมายก็ได  แตถึงอยางไรก็มีผล.  ฉะนั้นเรียกวา  ชาวบานของเรารู  หรือมี 
ความรูเรื่องโลกุตตรธรรมอยูแลวเหมือนกัน. 

 
เรื่องมะพราวนาฬิเกร,  เรื่องอะไรตาง ๆ  อยูในเครือเดียวกัน  ที่แสดงวา 

เขามีวัฒนธรรมชนิดที่เปนโลกุตตระเจืออยู  เพื่อชวยดับความทุกข  ชนิดที่ทางอื่นดับไมได,  
ทางอื่นดับไมไหว  จะตองรองไห  จะตองเปนบา ;  แตวาวัฒนธรรมนี้มันชวยได  ไมตอง 
รองไห  ไมตองเปนบา.  ฉะนั้นคนที่ไมสนใจกับเรื่องธรรม  หรือวัฒนธรรม  เรื่อง 
ศาสนานี่  ตองเปนบา  หรือมันตองเปนโรคเสนประสาททนทรมานอยูจนตลอดชีวิต. 
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ฉะนั้นมันควรจะไดรับ  เพราะมันมีเกลื่อนไปหมด,  มีคําพูดชนิดนี้เกลื่อน 
ไปหมด;  แมแตเกิดทุกขอะไรขึ้นมา  ก็เรียกหาพระพุทธเจา  พุทโธ  ,  พุทโธ  นี้ก็ยังดี.  
คําวา  พุทโธ  มีความหมายมาก,  แตมันลบเลือนไปเสียเอง  เหลือแตโธบาง  พุทโธ 
เหลือแตโธ  โธเปนพี่โธพี่ถัง  อะไรไปเลย,  ไมรูวาอะไรเลย.  ผูกลาวก็ไมรูวาอะไรเลย.  
ถาโธเปนพุทโธเรื่อยไปมันก็ดี,  แตนี้เปนพี่โธพี่ถังวาไป  จนไมรูวาอะไร.  มีความทุกข 
ขึ้นมาเรียกหาพระพุทธเจา  นั้นมันถูกแลว  สําหรับคนทั่วไป,  มีความเศรามีความกลัว 
อะไรขึ้นมา  ก็เรียกหาพระพุทธเจา  ก็ถูกแลว  เปนระดับพื้นฐาน.  แตถาอะไร 
เกิดขึ้นรูวามันเปนอนิจจัง  ทุกขังอนัตตา,  นี้ดีมาก;  หรือวาถามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น 
ที่เขากลัวกันนัก  เราไมตองกลัว  เราไมตองเปนทุกขนี้มันก็ดี. 

 
ระดับศีลธรรมมีดี ๆ  อยูหลายขอ  ใครลองรวบรวมดูเถอะ  มันมีอยูทั่วไป  :  

เขาถูกขโมย;  โอยเมื่อชาติกอนเราเคยขโมยของมัน  ดีแลว  ดีแลว  เอาไป  ใชหนี้เลิก 
กันที.  ที่นี้ยังมีมาก  เมื่อผมเด็ก ๆ  ผมไดยินอยางนี้มาก  :  ถูกขโมยผลไมในสวน  ถูก 
ขโมยอะไรก็ตาม  เขาจะพูดวา  โอ,  เราคงจะเคยขโมยของเขามา  ดีแลว  ใชหนี้เสร็จกัน.  
ทีนี้อีกคนวา  เราไมไดขโมย  เอาถาอยางนั้นก็ดีแลว,  เราฝากเขาไวกอน  ชาติหนาเขาตอง 
ใชใหเรา  ตองใชคืนเรา  ไมสูญไปไหนเสีย,  มันก็เลยไมมีความทุกขเพราะวาถูกขโมย.  
เดี๋ยวนี้มันดาโขมง,  เอาปนมาคอยยิงเลย  เดี๋ยวนี้ความเจริญของสมัยใหมพวกนักปราชญ 
หางยาวนี้  เขาจะตองหาปนมายิงเลย  ออกมาคอยเฝาซุมดักยิงเลย  มันไมพูดอยางนี้,ความ
เจริญสติปญญาของมนุษยในปจจุบัน. 

 
นกกินเปนบุญ  คนกินเปนทาน,  พวกมลายูยังวา.  เราอยูสวนโมกขตอกันกับ 

แขกมลายู;  พระองคหนึ่งถามวา  เอา  คุณปลูกตนไมเมื่อไรจะไดกิน  ปลูกมะขามอะไร 
ตนไมนั้นมันนานนัก.  ผูหญิงมลายูตอบอยางนี้  :  นกกินเปนบุญ  คนกินเปนทาน 
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ยางนี้เลย.  พระท่ีไปถามผูหญิงมลายู  พระแก ๆ  หลวงตาชวยถากหญาใหผม,  ผูหญิง 
มลายูเขาตอบวานกกินเปนบุญ  คนกินเปนทาน. 

 
นี้ผมเชื่อวา   ไมใชของอิสลามดอก   มันเปนคนไทยมาแต เดิม   เพิ่ งถือ 

อิสลาม  หรือวาวัฒนธรรมเกาเปนพุทธ  อิสลามมาทีหลัง  พูดอยางนี้ เปน  ตนไมนี้ เรา 
ปลูกไว   เราตายแลว   มันโตขึ ้นมา   มันเปนลูกนกกินเปนบุญ  คนกินเปนทาน ,  
เอาซิ  คนที่มีตัวกูทําไดหรือ,  ที่มีตัวกู - ของกู  มันก็ไมทํา.  เดี๋ยวนี้ก็ดูซิ  จะปลูก 
ตนไมสักตนก็ขี้เกียจ,  ไมไดคิดวา  มันอยูขางหลัง  นกกินเปนบุญ  คนกินเปนทาน,  
แลวมันยังไปทําลายตนไมที่เขาปลูกไวเสียดวย  ไปตัดเอาเสียฉิบหายหมด. 

 
เรื่องนกกินเปนบุญ  คนกินเปนทาน  นี้ก็เรื่องไมมีตัวกู;  ถามีตัวกู 

ไมปลูก,  กูไมไดกินกูก็ไมปลูก.ทีนี้นกกินคนกิน  มันก็ไมเกี่ยวกับตัวกู  ไมใชของกู.  
นี้วัฒนธรรมชนิดนี้  มีมาก  และกําลังสูญไป,  โลกนี้จะลุกเปนไฟ  โลกของนักศึกษา 
ปริญญาหางยาวนี้จะลุกเปนไฟ  เขาไมเคยพูดอยางนี้,  พูดแตเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมือง 
ประเทศชาติเขมแข็ง  รบคนอื่นใหวินาศไปหมด,  ก็พูดไปอยางโนน. 

 
ฉะนั ้นเรายังเปนพุทธอยู   ก็ใหมันเปนพุทธตลอดไป  คงเสนคงวา 

ไมมีตัวกู  มีแตผูอื่น  ที่เราจะตองนึกถึง,  เทานี้มันหมด  มันปลอดภัยหมด,  ขาดศีลก็ 
ไมได  อะไรก็ไมได;  จะขโมยก็ไมได  จะฆาเขาก็ไมได  จะประพฤติกาเมฯ  ก็ไมได,  
นึกถึงแตผูอื่น  มันทําไมลง  มันทําไมได.  พอมันมีตัวกู  มันก็ฆาเขา  ลักเขา 
ประพฤติผิดในกามเขา  โกหกเขา  กินน้ําเมา  อะไรไดสารพัด. 

 
ฉะนั้นถือศีลไมมีตัวกูขอเดียว  มันคุมไดดีกวาเสียอีก;  เขากลับวา 

อยาเอามาสอนสูงไปเปนโลกุตตระ  อยาเอามาสอนชาวบาน;  เราก็ฟงไมถูก ; 
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เพราะนี้มันเปนสิ่งที่เหมาะที่สุดแลว  เปนพื้นฐานที่ดีที่สุด.  ความเห็นแกผูอื่นให 
เห็นแกผูอื่นไวเถอะ  แลวมันก็ทําอะไรผิดศีลธรรมไมได,  ไมตองไปนึกถึงตนให 
ปวยการ.  เมื่อทํากับผูอื่นตามแบบที่ทํากับผูอื่นแลวมันเปนการชวยตนเกินกวา 
จะชวย  เพราะตนไมมีปญหา. 

 
ฉะนั้นผมบอก  ปาสาทิโก  พระฝรั่งวา  พวกฝรั่งไมมีอะไรที่ดี ๆ  ดอก  เหมือน 

ที่คนไทยมีดอก.  ผมกลาพูด  พูดเลน ๆ  พูดประชดดวย  วาเดี๋ยวนี้คุณก็พูดไทยไดมาก 
แลว  ฟงภาษาไทยไดมากแลว  คุณพยายามคุยกับชาวบาน  คนแกคนอะไรชาวบาน,  
แลวก็ฟงในเรื่องมีอะไรที่ประเทศอื่นไมมี  ใหฟงแตเรื่องที่ประเทศอื่นไมมี  ประเทศ 
เยอรมันคงไมมีกระมัง  เชน  นกกินเปนบุญ  คนกินเปนทาน. 

 
เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมา  คนหนึ่งรองวา  God  God,  พระเจา,  คนหนึ่งรอง 

พุทโธ  พุทโธ;  นี้ใครฉลาดกวากัน  คุณคิดวาใครมันฉลาดกวากัน ?  อยางนอยมัน 
ก็เสมอกัน.  ฉะนั้นฝรั่งไมมีอะไรดีกวาไทย,  ยังมีอะไรของไทยที่ยังดี ๆ  อยู.  คุณพยายาม 
รวบรวม  เอาไปบอกกลาวเพื่อนฝรั่ง  วาคนไทยอยูไดอยางไมนาจะอยูได  โดยวัฒนธรรม 
ชนิดไหน,  ประเทศไทยนี้อยูได  อยางไมนาจะอยูไดนา;  หมายความวาจะตองเปน 
ขี้ขาเขาอยางประเทศลาว  เขมร  ญวน  อะไรนี้  มันก็ไมเปน  มันอยูไดดวยอะไร. 

 
ไมมีตัวกสูบายที่สดุ. 

 
นี่พูดไปเปนยืดยาว  หลายคุงหลายแควยาว ๆ  แลวมันสรุปอยูตรงที่วา  ระวัง,  

ระวังความคิดเปนตัวกู - ของกู,  ตองระวัง  พอตัวกูมีมา  แลวมันก็หมด  ก็เปนนรก 
เปนวัฏฏสงสารอะไรขึ้นมาทันที  ถาตัวกูมา.  พอตัวกูหายไป  ก็เปนนิพพานชั่ว 
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ขณะหนึ่ง,  พอตัวกูมา  อาว  ก็เปนวัฏฏสงสารอีก  :  ไมมีมนุษยก็นรก  เดรัจฉาน  เปรต 
อสุรกาย,  อยางดีเปนเทวดาเปนพรหม  ก็มีตัวกูทั้งนั้น.  ฉะนั้นเวลาที่เราไมมี 
ตัวกูสบายที่สุด;  อะไรมันชวยทําใหลืมตัวกู - ของกูได  แลวก็อุตสาหขวนขวายเถอะ,  
เปนเวลาที่อยูกับนิพพาน  พักผอนที่สุด. 

 
ฉะนั้นการทํางานโดยเฉพาะงานที่ละเอียด,  เชนงานเขียนภาพ  มีโอกาส 

มากที่จะฝกใหทําไปโดยปราศจากความเรารอน  หรือตัวกู - ของกู;  ตองตั้งสมาธิจน 
ลืมตัวกู - ของกู  จึงจะเขียนภาพไดสวย.ถายังจัดอยูในตัวกู - ของกู  เพื่อกู  ภาพนั้น 
ก็ไปแบบตัวกู - ของกู.  นี้คนที่จะทํางานฝมืออยางอื่นก็เหมือนกันแหละ  จะทําอะไร 
ก็ตามใจ  แมแตหุงขาวจะทําการงานดวยแรงก็ตามเถอะ,  ทําดวยใจคอที่ปกติมันดีที่สุด 
ไดผลดีที่สุด,  ถาทําดวยใจคอที่มันอึดอัด  เดือดพลานอยูดวยตัวกู  แลวมันก็ไมดีได;  
ที่เคยทําดีก็เสียหมด,  ไมเคยทําพลาดก็พลาด,  ที่ไมเคยมีอันตราย  ก็เกิดอันตรายขึ้นมา 
เพราะในวันนั้นในขณะนั้น  ตัวกู - ของกูมันแทรกแซง  มันทําใหเผลอ  ใหลืม  ให 
เสียสติสัมปชัญญะ  ใหขาดความรอบคอบ.  ถาวาการทํางานเปนทีมอยางนี้  ยังมี 
อึดอัด  ยังมีฮื่อแฮ  ยังมีอะไรกันอยูแลว  เรียกวามันยังใชไมได.  ไดยิน  พูดวา  อะเตะ 
สอนสักที;  อยางนี้คุณฟงดูมันสักเทาไร.  ในใจคิดวาเตะสอนเสียสักที  ก็ไม 
ไหวแลว,  ยิ่งถาพูดออกมาดวยแลว  ก็ยิ่งไมไหวเลย,  แลวถาไปเตะเขาจริง ๆ  แลว 
ยิ่งไมไหวใหญ. 

 
นี่เราถือเสียวา  ความไมไดอยางใจจากผูอื่นนั้นคือลาภอันประเสริฐ 

คือขุมทรัพย  หรือลาภอันประเสริฐ;  เพราะเขามาสอบไลเรา  ใหบทเรียนแกเรา.  
พวกอุปสรรคศัตรู  อะไรตาง ๆ  ก็ควรจะตอนรับ  ในลักษณะที่มาเลื่อนชั้นเราใหดี 
ขึ้น;  ไมใชมาทําลายเรา  หรืออะไรเรา.  เพราะฉะนั้น  เราไปโกรธเขาคือเราบาเอง 
เราเลวเอง.  พอเกิดขึ้นก็ตองนึกปุป  :  นี้มันมาทดสอบเรา,  มันมาเลื่อนชั้นให 
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แกเรา,  เราจะทําอยางไร  จะไดหลาย ๆ  ชั้น  จะไดเลื่อนหลาย ๆ  ชั้น.  ฉะนั้นอยาไป 
ฟนตอฟน  ตาตอตา,  อยาไปโกรธ. 

 
ผมพูดมาก  โดยตั้งใจวา  จะใหเรื่องตาง ๆ  มันเหลือนอยเขา,  ใหทุกคนจับ 

จุด  จุดหมายใจความสําคัญได  โดยคําพูดเพียง  ๒ - ๓  คํา.  เรื่องพูดมากนี้  มันไมใช 
ตัวเรื่อง  หรือไมใชหลัก  มันเปนคําอธิบายใหจับหลักที่เปนคําพูดเพียง  ๒ - ๓  คําได;  
ตัวอยางเชนวาวันนี้  ก็อยากใหจับหลักใหไดวา  นึกถึงแตผูอื่นก็แลวกัน,  วันคืนลวง 
ไป  นึกถึงแตผูอื่น  มันก็ไมมีทางผิด. 

 
นึกถึงแตผู อื ่นนี้  ก็หมายความวา  ทําอะไรที่เปนประโยชนแกผู อื ่น 

ใหคําอธิบายตอไป  ก็คือทําประโยชนแกผูอื่น,  แลวก็ทําใหมันไดผลมากที่สุด;  มันก็ใช 
ฝไมลายมือใหมันถูกกับเรื่อง.  แลวเราก็ไมตองเปนทุกขดวย  มันก็ยิ่งดี.  เพราะวาเรา 
ไมจําเปน  หรือมันไมยุติธรรม  แบบไหนก็ตาม,  มันไมยุติธรรมที่วา  มันจะตองลําบาก 
มากเกินไปสําหรับผูทํา  มันตองพอเหมาะพอสม  แลวประโยชนนั้นยังมีมากเสียอีก;  
ฉะนั้นเราใชสติปญญาความรูของเราใหถูกวิธี  ใหพอสะดวกสบายทั้งแกเรา  และ 
ทั้งแกการงานหรือผูอื่น. 

 
รูจักใชการเสียสละใหมีผลมาก. 

 
ตอนนี้  ขอแถมพกแทรกเลาเรื่องสวนตัว  เผื่อผมตายแลว  บางทีจะไมมีใครรู 

เรื่องเบ็ดเตล็ดฝอย ๆ.  ทําไมผมไมไปกับพระโลกนาถ  หรือไมออกแบกกลดธุดงค 
ใหแดดเผาใหเกรียม  ใหฝาเทาเปนหนองเหมือนที่เขาทํากันโดยมาก ?  นี้มันก็นานแลว 
นะ  ๓๐  กวาป  ๔๐  ป  เพราะอยางนี้  วาอันไหนมันจะไดประโยชนผูอื่นมากกวา.  
เรามีสวนโมกข  บา ๆ  บอ ๆ  ตามแบบของเรา  ก็เขียนหนังสือหนังหาตามแบบของเรา 
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ก็ทํามาเรื่อย ๆ  ออกหนังสือพิมพพุทธศาสนาปละ  ๑  บาท  ทําอยูอยางนี้  อยางหนึ่ง,  
หรือวาจะไปกับพระโลกนาถ.  ตอนนั้นไมรูอะไรหมดเลย  ไมรูเร่ืองอะไรเลย  รูเร่ือง 
พระโลกนาถ  ก็เพียงตามโฉมหนาที่ปรากฏ  มันก็ไมไป  ไมอยากไป  ใคร ๆ  ก็ยุใหไป,  
พระโลกนาถเลยยิ่งตองการผมใหญ  พบกันที่วัดบวรฯ,  ในที่สุดก็ไมไป  โดยที่เราเห็น 
วาที่เราทําอยูนี้  เหนื่อยนอยกวา  ลําบากนอยกวา  เปนประโยชนมากกวา. 

 
และทีนี้เรื่องวา  ทําไมไมเที่ยวแบกกลดธุดงคดูบาง  มันก็มองเห็นวา 

มีประโยชน  คงจะมีอนามัยดีอะไรดีเหมือนกัน;  แตมันก็ยังไมจําเปน  มันยังทํา 
อะไรได  โดยที่เหนื่อยนอยกวา  ทําประโยชนไดมากกวา,  จนเดี๋ยวนี้มันแกแลวมันไป 
ไมได  มันจะแบกกลดไมได  เดินธุดงคไมได  เลยเหลว  เลยไปกับเขาไมได.  นี่เรื่องมัน 
มีอยางนี้  วาทําไมไมใชวิธีรุนแรง  หรือวาโลดโผด  หรือวาเสียสละมาก.  คําวาเสีย 
สละมากตองวัดดูวา  ไดผลมากหรือเปลา  หรือวาเสียสละนั้น  อันไหนมันมากกวา.  
ถาเราจะไปเดินธุดงคทรมานกายเสียบาง  กับท่ีเรานั่งเขียนหนังสือ  หลังขดหลังแข็งทั้ง 
วันทั้งคืน,  นี้อันไหนสละมากกวามันก็ตองคิดได  มันก็ตองเทียบกันได. 

 
นี้ผิดหรือถูกอยาเอาเปนประมาณ.  พูดนี้เพียงแตใหรูจักคิดวา  ในการ 

ที่จะเสียสละจะเหน็ดเหนื่อย  ตองคิดใหถูกตอง  ใหมันเปนที่สะดวกสบาย  และ 
ไดผลดีแกกันทุกฝาย  :  เราก็ตาม  ผูอื่นก็ตามการงานก็ตาม  อะไรก็ตาม,  ไมจําเปน 
จะตองเปนความลําบาก  ยุงยาก  เหน็ดเหนื่อยมาก  ก็ได,  หรือจะลองดูก็ได  ไมมีใครวา.  
แตขอใหรูจักใชการเสียสละใหมันมีผลมาก  แลวมันงายจนถึงกับวา  ความสูงของการ 
กระทํานั้น  เหมือนกับท่ีผมเปรียบวา  คนโง ๆ  คนหนึ่งสมัครทําอะไรไปตลอดชีวิต  โดย 
ไมตองเปลี่ยนแปลงงาย ๆ;  เชนกวาดขยะอยางนี้  ถาเขามีจิตใจเพื่อศาสนาเปนสวน 
รวม  ก็อยาไปดูถูก,  อยาไปดูแคลนดูถูก.  ถาเขาทําไปดวยจิตใจที่วาไมมีตัวกู  ทําเพื่อ 
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โลกทั้งหลาย  ทั้งเทวดาและมนุษยในลักษณะที่เปนสวนหนึ่งของการบํารุงพระศาสนา 
อยาไปดูถูก. 

 
บางทีมันก็มีคนที่รางกายไมสมบูรณไมสมประกอบ  มีโรคภัยไขเจ็บ  มันก็ 

ตองทําไปตามที่มันจะทําได;  แตแลวขอใหทําดวยจิตใจที่สูง  จิตใจที่ประกอบไป 
ดวยธรรม  อยาเปนเรื่องยกหูชูหางมานะทิฏฐิ  ก็พอแลว.  เขาถือวาสูงเหมือนกัน 
หมด  คลาย ๆ  กับท่ีชาวบานเดี๋ยวนี้เขาก็จะรูบางนิด ๆ  หนอย ๆ  แวว ๆวา  ใหถือวาความ 
สําคัญมีเทากัน  ระหวางนายกรัฐมนตรี  กับคนกวาดถนน  หรือบุรุษไปรษณีย,  นี้ก็เปน 
คําพูดท่ีถูกตองและนาฟง. 

 
ถาทําหนาที่เพ่ือหนาที่ดวยกันแลว  ไมใชเพ่ือตัวกู  มันก็ควรมีความ 

สําคัญเทากัน  :  ทํางานเปนบุรุษไปรษณียก็งายหรือต่ํา  หรือทํางานเทถังขยะ  หรือเปน 
นายกรัฐมนตรี  เปนเสนาบดี  เปนประธานาธิบดี  เปนอะไรก็ตาม  มันก็มีความสําคัญ 
เทากัน,  ไมอยางนั้นโลกนี้มันอยูไมได;  ลองไมมีใครเขาสักพวกหนึ่ง  โลกนี้ก็อยูไมได 
ความคิดความเห็นของนายกรัฐมนตรีก็เปนหมันหมดเมื่อไมมีคนปฏิบัติงาน.  และการ 
ปฏิบัติงานมันตองมีทุกชนิด  แมแตคนลางรถยนต;  เพราะฉะนั้นตองมีความสําคัญ 
เทากัน,  ถาทําหนาที่เพื่อหนาที่แลว  ก็มีความสําคัญเทากัน.  นี้วาทําโดยไมมี 
ตัวกู - ของกู  ถาทําได  ก็วิเศษสูงสุดเทากัน;  ฉะนั้นเราควรจะสอนเรื่องนี้กัน 
ตั้งแตเล็ก ๆ  ตั้งแตเด็ก ๆ  ตั้งแตออนแตออด  ใหมันรูจักคิดนึกอยางนี้  ปญหาตาง ๆ  
ไมมีในโลก. 

 
เดี๋ยวนี้มันไมคิดนึกอยางนี้  มันอยากเปนนายกรัฐมนตรีกันทุกคนเลยเด็ก  ๆ 

นี่,  มันไมรูวาความสําคัญเทากัน  หรืออะไรเทากัน.  ที่จริงเขาก็ไมรูดอกวา  เปน 
นายกรัฐมนตรีทําไม,  มันรูแตเพียงวาไดเงินมาก  ก็ใชใหสนุก,  แลวมันก็บูชาเงิน 
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เทานั้นเอง.  มันตางกันตรงที่วา  เดี๋ยวนี้เปนวัตถุนิยมบูชาเงินไปหมด,  แลว 
เปนยุคของตัวกู - ของกูไปหมด,  ก็นากลัว  จะระงับการเบียดเบียนกันไมได,  ลวน 
แตเปนเรื่องนาหัวทั้งวันทั้งคืน,  ฟงวิทยุขาวตางประเทศดู  เปนเรื่องนาหัวเราะทั้งวันทั้ง 
คืนมีขาวอยู  มันไมมีทางจะยุติได,  มันมีแตเรื่องตัวกู - ของกูเขาใสกัน  เขาฟดกัน 
แบบฟนตอฟน  ตาตอตา  อยูเรื่อย,  ก็ไมมีทางสงบสุขได,  ไมถูกตามความประสงคของ 
พระเจา.  ฉะนั้นพระเจาก็ลงโทษมนุษย  ที่ทําไมถูกความประสงคของพระเจา  ให 
มนุษยมีความทุกขยืดเยื้อ. 

 
เอาละรวมความกันทีวา  จุดตั้งตนของความทุกขมันอยูที่ตัวกู – ของกู 

มันอยากดี  คําอธิบายความหมายเหมือนที่แลว ๆ  มาทุกครั้งที่เคยพูด.  เอาตัวกู – ของกู 
ออกไปเสีย  ไมมีใครอยากดี  มันก็มีจิตใจบริสุทธิ์  รางกายบริสุทธิ์  ไมมีความทุกข,  
เปนนิพพานอยูเรื่อย.  ตัวกูโผลมาเปนวัฏฏสงสารมีความทุกขอยูเรื่อย;  ฉะนั้น 
จุดตั้งตนอยูที่ตัวกูมันโผลขึ้นมา  เพราะมันอยากดี,  แลวมันก็ติดกับของความดี,  
ติดกับของตัวเรา  คือติดกับของความดี  ติดบวงติดกับของความดี  อยูในกองทุกข.  
ฉะนั้นกระทําอะไรใหแปลกออกไป  ระวังอยาใหติดกับของตัวเอง,  ความคิดที่กาวหนา 
ก็นับวานาเลื่อมใส  แตความกาวหนานั้นระวังใหดี  มันจะไปติดกับของตัวเอง  และความ 
ทะเยอทะยานในความดี. 

 
เอาละ  พอกันทีวันนี้ค่ําแลว. 

____________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๑๖ - 
วันอังคารที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๑๒ 
ขึ้น  ๘  คํ่า  เดือน  ๕ 

 
ตัวกู - ของกูเปนเรื่องปรมัตถ. 

 
ตองนึกไวเสมอ  วาการบรรยายของเราที่นี่  ที่เรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข  นั้น 

จะพูดเรื่องตัวกู•ของกูเรื่องเดียว  ในแงตาง ๆ  กัน  คือวา  เราอาจจะพูดทุกเรื่อง  กี่รอย 
กี่พันเรื่อง  ใหเปนเรื่องตัวกู•ของกู  ไดทั้งนั้น.  เพราะวาคําวา  ตัวกู – ของกูนี้ 
หมายถึงอุปาทานยึดมั่นถือมั่น,  อุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั้นเปนเรื่องทุกเรื่อง,  เปน 
เรื่องทุกเรื่องของพุทธศาสนา  ถึงกับพระพุทธเจาทานตรัสวา  สรุปคําสอนทั้งหมดทั้งสิ้น 
ไดวา  ธรรมะทั้งปวงอันใคร ๆ  ไมควรยึดมั่น  สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย  นี่เปนบาลี,  
เปนไทยก็วา  ธรรมทั้งปวงอันใคร ๆ  ไมควรยึดมั่น,  นี่เรียกวาหมด  คําสอนทั้งหมด 
สรุปลงในขอนี้. 

 
ทีนี้เรื่องตัวกู - ของกู  คือเรื่องยึดมั่นถือมั่น  เลยพูดไดทุกเรื่องไมวาเรื่อง 

อะไร,  พูดในรูปของตัวกู - ของกู  ไดทุกเรื่อง  แลวมันก็จะงายดี  สําหรับศึกษา  สําหรับ 
กําหนดจดจํา  สําหรับคิดนึกพิจารณา. 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖๘ 
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แตสําหรับวันนี้  อยากจะพูดพิเศษออกไปหนอย  ตามที่จะนึกได;  สวนนี้ 
ขอบอกเสียกอนวา  ก็เห็นกันอยูแลววา  ผมน้ีพูดไปตามความคิดนึกที่นึกได,  ฉะนั้นถา 
วันไหนมันนึกอะไรได  มันก็ตองพูดเสีย  มิเชนนั้นมันก็จะลืมเพราะไมไดพูด.  ฉะนั้น 
นึกอะไรไดเปนพิเศษก็ตองพูด;  นี่เปนเหตุใหบางทีมันจะไมติดตอกันแทกับ 
เรื่องที่แลวมา.  แตทีนี้หากวา  ถาฟงเปนหรือฉลาด  ฉลาดฟง  คือรูเรื่องที่เคยพูดนี้ 
มาดีแลวก็จะสามารถฟงใหมันติดตอกันทุกเรื่องได  เพราะวาพูดเรื่องตัวกู – ของกู 
ทั้งสิ้น. 

   
ฆราวาสก็ตองรูปรมัตถตามสัดสวน. 

 
สําหรับวันนี้จะพูดในแงที่วา  มีปญหาอยูขอหนึ่ง  ซึ่งเขาพูดกันมากที่สุด 

วาคนชาวบานยังไมควรเรียนปรมัตถ,  โดยเฉพาะเด็ก ๆ  ยังไมตองรูปรมัตถ  ไมตอง 
ศึกษาปรมัตถ,  ใหศึกษาแตเรื่องศีล.  นี่เขาแยกกันเปนของคู  วาศีลกับปรมัตถ  :  
เอาศีลเปนเรื่องชาวบาน  ทํามาหากิน  เปนเรื่องของชาวบานของโลก ๆ  เอาปรมัตถ 
เปนเรื่องของนักบวช  อยูปาอยูเขา.  พูดอยางนี้เขาเพิ่งวาเอาเองหยก ๆ  พระพุทธเจา 
ไมไดพูดอยางนี้  ไมไดแยกศีลออกจากปรมัตถ  แลวแยกคน  เปน  ๒  พวก  พวกหนึ่งเหมาะ 
กับเรื่องนี้พวกหนึ่งเหมาะกับเรื่องนั้น,  พระพุทธเจาไมไดพูด,  แลวเขาใจวา  ครู 
บาอาจารยรุนกอน ๆ  แรก ๆ  กอนในเมืองไทย  ก็ไมไดแยกกันขนาดนี้,  ไมไดแยกกัน 
เปนคนละเรื่องขนาดนี้.  นี้เขาเพิ่งมาแยกกันดวยความเขลา  เมื่อไรก็ไมทราบ,  เดี๋ยวนี้ 
พูดกันมาก  ผมตองรูเร่ืองนี้ดี;  เพราะวาผมยืนยันในขอที่วา  จะตองสอนเรื่อง 
สุญญตา - ความวาง  แมแกฆราวาส,  ฆราวาสเรียนเรื่องปรมัตถ.  พวกที่อยูกับลูก 
เมียหรืออะไรไปตามนี้  ยังจะตองศึกษาเรื่องสุญญตา  เรื่องปรมัตถ.  นี้ไมใชผมวาเอง.  
พระพุทธเจาทานตรัส  แกฆราวาสที่ไปถาม  เรื่องอะไรที่มีประโยชนกับฆราวาส ?  ทาน 
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ตอบวา  เรื่องสุญญตา.  พวกนั้นบอกวา  ลึกเกินไป.  ทานวาถาอยางนั้น  เอาเรื่อง 
โสตาปตติยังคะ  เลื่อมใสในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มีศีลดี.  ชาวบานก็วาทําอยู 
แลว  ก็เลิกกัน  ไมไดพูดอะไรกัน. 

 
ขอที่พระพุทธเจาพูดถึงเรื่อง  สุญญตา  สําหรับฆราวาสนั้น  แสดงวา 

ฆราวาสก็ควรเรียนเรื่องสุญญตา.  สุญญตาเรื่องไมมีตัวกู,  ไมมีของกู  มันเปน 
เรื่องปรมัตถ;  นี้คนเดี๋ยวนื้  เขาบอกวาไมได,  จะทํามาหากิน  ไปเรียนเรื่อง 
สุญญตาไมได.  นี่ฟงดูใหดี ๆ  นักศึกษาทั้งครูบาอาจารยที่นี้  เวลานี้ในเมืองไทยเรา 
นี้วา  ชาวโลกตองไปเรียนเรื่องของโลก  :  เรื่องศีล  เร่ืองอะไร,  จะไปเรียนเรื่อง 
สุญญตาทําไมได,  เพราะยังทํามาหากิน  ตองเวนเรื่องสุญญตา  เรื่องวาง. 

 
ยังมีผูเอาไปลอผมวา  ขนมปงทาเนย  ๒  หนาไมมี  ขนมปงทาเนย  ๒  หนา 

ไมมี  ไมมีใครใสบาตรขนมปงทาเนย  ๒  หนาใชไหม ?  ถามอยางนี้.  ฆราวาสก็ตองเอา 
ไปเรื่องหนึ่ง  แลวพวกพระพวกอยากไปนิพพานก็เอาไปเรื่องหนึ่ง  เขาคานอยางนัน้.  
นี่เราบอกวา  ยังยืนยังอยูวา  ฆราวาสแมกระทั่งเด็ก ๆ  ก็จะตองเรียนเรื่องสุญญตา 
คือปรมัตถ  ใชในอัตรา  หรือระดับของเด็ก ๆ. 

 
การปฏิบตัิทุกประการ  ปญญาตองมากอน. 

 
เพื่อจะเขาใจเรื่องนี้  มันตองไปนึกถึงหลักเกณฑอันหนึ่ง  คือเรื่อง  ศีล 

สมาธิ  ปญญา  ๓  อยาง.ถาพูดวา  เด็กสนใจแตเรื่องศีล  ไมตองสนใจเรื่องสมาธิ 
เรื่องปญญา  อยางนี้มัน  จะเปนอยางไร  ลองคิดดู.  คุณลองคิดดู  หรือวาชาวบาน 
ฆราวาสครองเรือนสนใจแตเรื่องศีล  ไมตองสนใจเรื่องสมาธิเรื่องปญญา ;  
ถาพูดออกไปอยางนี้มันจะเปนอยางไรบาง  ลองคิดดู;  ผมวามันผิดหลักอยางยิ่ง 
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ทีแรกก็อยากจะบอกวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  นี้แยกกันไมได;  ใครจะ 
รับเอาไป  ตองรับเอาไปทั้งชุด  ทั้งศีล  ทั้งสมาธิ  ทั้งปญญา.  ถาเปนเด็กรับไปในชุด 
เด็ก,  ผูใหญก็รับไปในชุดผูใหญ,  ชาวบานฆราวาส  ครองเรือน  ก็รับไปในชุดผูครอง 
เรือน,  ภิกษุ  สามเณร  บรรพชิต  ก็รับไปชุดของภิกษุของบรรพชิต,  แตตองรับไปทั้ง 
ชุด  คือทั้งศีล  ทั้งสมาธิ  ทั้งปญญา;  ถาไมอยางนั้น  เปนไปไมได,  ถึงกับจะตอง 
เปนบา  คือถาไมเอาปญญาไปดวย  ศีลและสมาธิมีไมได,  ถาไมมีปญญา  แลวศีล 
สมาธิเปนเรื่องบาบอหมด.  เพราะเหตุเชนนี้  พระพุทธเจาถึงตรัสเรื่องปญญากอน :  
สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  นี้เปนปญญา.  แลวตรัสกอน  สัมมาวาจา  สัมมากัน 
มันโต  สัมมาอาชีโว  นี้เปนเรื่องศีล  มาเปนที่  ๒.  สัมมาวายาโมสัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ  นี้เปนเรื่องสมาธิ  มาเปนที่  ๓.  ปญญามากอน  แลวศีล  สมาธิ  ตามมา 
มันจึงจะเปนไปได  ถาปญญาไมมากอน  ศีล  สมาธิ  ก็เขารกเขาพง,  นี้แปลวา 
แยกกันไมได. 

 
ถาพูดอยางหลักวิชา  ก็พูดอยางหนึ่ง,  ถาพูดอยางหลักปฏิบัติ  ก็พูด 

อีกอยางหนึ่ง.  ในมรรคมีองค  ๘  นี้  พระพุทธเจาทานพูดอยางหลักปฏิบัติ;  เพราะ 
ฉะนั้นจึงวา  ปญญา  แลวศีล  แลวสมาธิ.  ถาพูดแตวิชาลวน ๆ  ยังไมเกี่ยวกับปฏิบัติ 
ก็วา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็ไดเหมือนกัน,  เอาศีลมากอน  เอาปญญาไวร้ังทาย;  นี้เปน 
เรื่องนาหัว  ที่เอาไปปนกันยุง.  เวลาปฏิบัตินี้  ไมเอาปญญามากอน,  ไมเอาแสงสวาง 
มากอน,  ไมเอาแผนที่มากอน  แลวก็ผิดหลักของอริยมรรค  มีองค  ๘  ประการ  ซ่ึงเปน 
หัวใจของพุทธศาสนา.  นี่ภาษิตทั่ว ๆ  ไป  ก็ยังมี  อีกแยะ  เอาปญญามากอนเสมอ  ไม 
วาอะไร. 

 
    ปฺา  หิ  เสฏา  กุสลา  วทนฺติ 

              นกฺขตฺตราชาริว  ตารกานํ 
    สีลํ  สีรี  จาป  สตฺจ  ธมฺโม 
    อนฺวายิกา  ปฺวโต  ภวนฺติ. 
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ใจความวา  ปญญาสําคัญ  ปญญามากอน,  ปฺา  หิ  เสฏา  กุสลา  วทนฺติ 
คนฉลาดกลาว  ปญญาวาประเสริฐที่สุด;  นกฺขตฺตราชาริวตารกานํ – เหมือนพระจันทร 
มันเดนกวาดวงดาวทั้งหมด;  สีลํ  สีรี  จาป  สตฺจ  ธมฺโม - ศีลก็ดี  มิ่งขวัญก็ดี  ความ 
รอบรูก็ดี  ธรรมวัตรปฏิบัติก็ดี  ยอมเปนไปตามอํานาจของปญญา,  อยูในอํานาจของปญญา 
คือถูกปญญา. 

 
ภาษิตอยางนี้มีมาก  ใจความสั้น ๆ  วา  ปญญาเหนือกวาทุกสิ่ง  ลาก 

ธรรมะอื่น ๆ  ทุกอยางไป.  นี่โดยหลักอัฏฐังคิกมรรค  ก็ดี  ปญญาตองมากอน,  
โดยหลักอยางนี้ทั่วไปก็ดี  ปญญาตองมากอน;  แลว  ศีลสมาธิ  ก็ไมเขารกเขาพง.  
นี้ถาวาไมมีปญญามากอน  แลวศีล  สมาธิ  จะเปนเรื่องงมงาย,  แลวจะผิดเปนมิจฉา 
ไปได,  มิจฉาสมาธิ  หรือ  ศีลก็ไมรูจักมีศีล.  จําไวสักอยางวา  รักษาศีลจนตาย 
ก็ไมรูจักมีศีลเพราะมันไมมีปญญาควบคุมศีล.  ฉะนั้นศีลในสมัยครั้งพุทธกาลหรือ 
สมัยที่เขายังไมเลอะเลือนนั้น  มันอยูในอํานาจของปญญา  ศีลมันอยูในอํานาจของปญญา 
มันมีความรูเรื่องไมยึดมั่นถือมั่นอะไร  เปนตน,  แลวศีลมันมีทันที  โดยไมตองพูดถึงศีล 
ก็ได.  เมื่อคนรูจักปองกันความคิดยึดมั่นถือมั่น  ทางตา  ทางหู  ทางจมูกทางลิ้น 
ทางกาย  อยูเสมอแลวศีลไมขาด,  นี้ไมไดพูดวารักษาศีล  แตมีศีลบริบูรณ. 

 
ทีนี้คนเดี๋ยวนี้มาถึงวา  เอา  ศีลอยางนี้ ๆ  แจกลูกอยางนั้นอยางนี้  เอา  เอา 

เขาไป,  มันก็เหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขา  เพราะมันไมมีความรูเรื่องนี้พอ  รักษาศีลจน 
ตาย  มันก็ไมมีศีล  คือมันขาดเรื่อย  และมันนาหัว  เร่ืององคศีล  ปาณาฯ  มีเทาไร,  
อทินนาฯ  มีองคเทาไร.  นี้เปนเรื่องนาหัว,เปนเรื่องทําศีลใหเปนวิชาเปนเทคนิค 
กฎหมายเปนอะไร  มากขึ้นไปอีก,  แลวก็ยิ่งไมมีศีล  ยิ่งรักษาศีลไมได,  มันยิ่งเฝอกัน 
หมด,  แลวบางองคมันขัดกัน  ไปดูเถอะ  และไมสมบูรณดวย. 
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นี้ไมใชพระพุทธเจาตรัส  ผมยืนยัน  อยางนี้เลย  :  องศศีล  ปาณาฯ 
กาเมฯ  อะไรก็ตามนี้  ครูบาอาจารยชั้นหลังเขาจัด  เพื่อจะวินิจฉัยกันวาขาดศีลหรือยัง.  
พระพุทธเจาทานไมมัวเสียเวลาในเรื่องอยางนี้  ตรัสเรื่องตนตอ  :  เรื่องหิริโอต - 
ตัปปะ  มีเขาไว  ก็ไมขาดศีล,  หรือวาใหดีกวานั้น  ก็เรื่องควบคุม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ  ใหดี  มันก็มีศีล  ไมขาดศีล.  ถามีความรูอยางนี้  ศีลกลับมี  ศีลกลับเต็มโดยไม 
ไดรักษาศีล,  โดยไมไดพูดเรื่องศีล,  เรื่องรักษาศีล  แตศีลกลับมีบริบูรณ. 

 
คนตั้งใจที่จะรักษาศีล  ยิ่งไมมีศีล,  รักษาจนตายไมมีศีล  มีแตขาดเรื่อย,  

มีแตรูสึกเหมือนกับวาจะตองคอยถือไวเรื่อย,  พอไมถือเมื่อไรหลนเมื่อน้ัน.  นั้นแหละ 
โทษของการที่วา  ศีลมันไมมีปญญานําหนาหรือดุนหลัง. 

 
คุณหลับตาเห็นภาพไดไหม  ศีลน่ีตองมีปญญานําหนา  ดึงไปขางหนา  แลว 

ตองมีปญญาดุณหลังอีกมันจึงจะเปนศีลไปไดแลวโดยงาย  แลวมีสมบูรณ;  ฉะนั้น 
เด็ก ๆ  จะรักษาศีลโดยไมมีปญญาไมได,  ตองมีความรูทางปรมัตถตามสมควร 
แกการที่เด็ก ๆ  จะรักษาศีล,  คือตองมีปญญาดวย  แยกกันได. 

 
ทีนี้พูดถึงสมาธิ,  สมาธิคือกําลังใจ  ไมมีกําลังใจจะทําอะไรไดเลา  มันก็ 

ตองมีดวย.  ในการรักษาศีล  ศีลเปนตัวการปฏิบัติ,  ปญญาเปนตัวความรู,  สมาธิ 
เปนตัวกําลัง  กําลังแรง  กําลังงาน  ที่จะใหมีอะไรไดหรือทําอะไร.  นี้การกระทํากับ 
ความรูกับกําลัง  นี่ตองไปดวยกัน,  แยกกันไมได.  ใครวาแยกกันได  ผมวาบา;  
นี่พูดตรง ๆ  อยางนี้ดีกวา.  ศีลเปนตัวการกระทํา,  สมาธิเปนตัวกําลังจิต,  ปญญา 
เปนตัวกําลังความรู  สามอยางนี้ตองไปดวยกันเสมอ  แยกกันไมได.  ใครไปพยายาม 
แยกใหคนปฏิบัติทีละอยาง  ผมวาคนบาหรือเปนอาจารยที่บาเสียแลว. 
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พระพุทธเจาจึงตรัสวา  อัฏฐังคิกมรรคมีองค  ๘  นี้  เอาปญญา  ศีล  สมาธิ;  
เมื่อปฏิบัติตรัสอยางนี้;  เมื่อเปนความรูเฉย ๆ  ตามแบบของความรูก็วา  ศีล  สมาธิ 
ปญญา,  นี้มีทั่วไป  ตองดึงกันไปเปนทั้งกลุมเลย.  และถาจะยกขึ้นพูดเพียงอยางเดียว 
ใหเดน  ก็ตองกลาววาปญญาออกมา;  เหมือนกับหัวขอที่วา  ปฺา  หิเสฏา  กุสลา  
วทนฺติ   - ผูรูกลาววาปญญาประเสริฐ  เหมือนดวงจันทรเดนกวาดวงดาวทั้งหมด  ทั้งสิ้น.  
ขอน้ีตองยุติใหไดเสียทีวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ตองไปดวยกัน  แยกกันไมได.  แลวเรื่อง 
ปญญาคือเรื่องปรมัตถ;  ฉะนั้นคนที่จะมีศีลก็ตองมีปรมัตถ,  คนที่มีปรมัตถก็เพื่อ 
มีศีลสมาธิเปนตัวกําลัง  กําลังแรงตองใช. 

 
ฉะนั้นคุณจําไวเปนหลักวา  เรื่องศีล  สมาธิ  ปญญา  นี้มันสัมพันธกัน 

แยกกันไมออก  ที่ตัวศีลเปนตัวการกระทํา  สมาธิเปนกําลังเพื่อการกระทํา  ปญญาเปน 
ความรูเพื่อการกระทํา  ศีล  สมาธิ  ปญญา,  รวมกันเปนหนทางเรียกวา  มรรค;  ถา 
แจกเปน  ๓  ก็ศีล  สมาธิ  ปญญา,  ถาแจกเปน  ๘  ก็เรียกวาอริยมรรคมีองค  ๘  เปนหนทาง. 

 
ปรมัตถระดับตาง ๆ. 

 
เอาละ  ทีนี้เราขามไปพูดถึงเรื่องเด็ก,  จะมีแตศีลโดยไมมีปญญาไดไหม ?  

จะเปนเด็กหรือเปนผูใหญก็ตาม  มันขาดศีล  เพราะมีตัวกู - ของกูทั้งนั้น,  มันมี 
อุปาทานเปนเรื่องตัวกู - ของกู  มันจึงคิดจะฆาคิดจะขโมย  คิดจะอะไรตาง ๆ.  นี่ถาเรา 
จะใหเด็กมีศีลโดยงาย  มีศีลสมบูรณโดยไมยาก  ลําบาก  ตองใหรูปรมัตถ  เรื่อง 
ความเห็นแกตัว,  ปรมัตถของเด็ก ๆ  เพียงแคความเห็นแกตัวก็พอแลว;  เพราะความ 
เห็นแกตัวก็คือตัวกู - ของกูนั่นเอง.  เด็ก ๆ  จักตองรูวา  ความเห็นแกตัวมันใหทํา 
อะไรบาง  มันก็พอ. 
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นี้เด็ก  ๆ มันจะตองรองไห  มันมีความกลัว,  มีความทะเยอทะยานอะไรตาง  ๆ 
ที่ทําใหมีความทุกขก็ตองดับดวยความรูประเภทปรมัตถ  ดวยปญญา  :  อยาเห็น 
แกตัว  มาเปนขอแรก,  เปนปรมัตถสําหรับเด็ก ๆ,  แลวก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ตองเปน 
อยางนั้น,  ตองมีเหตุปจจัยของมันอยางนั้น.  เพราะฉะนั้นสอบไลตกไมตองรองไห 
บอกอยางนี้เปนปรมัตถสําหรับเด็ก ๆ;  ถาเด็กคนไหน  ไมมีความรูปรมัตถเพียง 
ขนาดนี้แลว  มันตองเปนบา,  เปนโรคเสนประสาท  หรือมันตองรองไหเร่ือย,  หรือ 
มันตองฆาตัวตาย. 

 
ทีนี้วัฒนธรรมโบราณของไทยเราสอนไวดีแลว  พูดกันเปน  :  เด็ก ๆ  

ก็ตามผูใหญก็ตาม  วาไปตามบุญตามกรรมแลว  อะไรนี้  นี่มันเปนปรมัตถชั้นสูงสุด,  
ไมตองเสียใจ  หรือวาพอเห็นใครตาย  ลงนี้  แหมสิ้นกรรมที  สิ้นกรรมไปทีวิเศษ;  นี่ 
มันเรื่องยอดปรมัตถ  สิ้นกรรมนั้นมันเรื่องยอดสุดของปรมัตถ.  ชาวบาน  ชาวไร 
ชาวนาพูดเปน  พอคนนี้ตายลง  สิ้นกรรมไปที,  นี่มันเปนคําพูดที่สูงสุดในทางปรมัตถ 
แตวาเขาจะเขาใจหรือไมเขาใจ  นั้นอีกเรื่องหนึ่ง.  ที่เขาพูดนั้น  พูดตามธรรมเนียม  ตาม 
วัฒนธรรมไทยก็ได;  แตวานั่นแหละคือตัวปรมัตถ.  นี้เด็ก ๆ  ก็จะตองเขาใจอยาง 
นั้นแหละ  วาการที่พอตายแมตายนี้  เปนเรื่องไปตามเหตุตามปจจัย  ยอดของปรมัตถ 
แลว  พอแมสิ้นกรรมไปที  ไมตองเวียนวายไป  ที  ก็เปนการดีแลว.  ฉะนั้นเราไมตอง 
รองไห,  เด็ก ๆ  จะมีปรมัตถถึงขนาดที่ไมตองรองไห  ไมตองเปนทุกข. 

 
ทีนี้เรื่องศีล  ก็วาอยาไปตามใจตัวเอง,  อยาเห็นแกตัวเอง  มันเปนเรื่อง 

ที่แตละคนมีกรรมเปนของตน  อะไรนี้ก็วาไป,  เด็ก ๆ  ก็จะมีศีล  พยายามที่จะมีศีล.  
ทีนี้บอกตอไปอีกวา  ศีลนี้มันขาดเพราะความเห็นแกตัว;  ฉะนั้นเราพยายามอยาไป 
หลงมีอะไรเปนตัวกู - ของกู  อยางเห็นแกตัว  มันจะไมเห็นแกผูอื่น  มันจะทําลาย 
ประโยชนของผูอื่น. 
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อยาเห็นแกตัว  อยายึดมั่นเรื่องตัวนี้มันใชไดหมด,  เปนยาหมอใหญ 
สารพัดนึก  ใชไดหมด;  จะใหเด็กมีศีลก็ได,  จะใหเด็กรักเพื่อนบานก็ได,  จะใหเด็ก 
ไมตองรองไหเมื่อสอบไลตก,  ไมตองรองไหเมื่อพอตายแมตาย,  ไมมีปญหาที่ตองหวง 
นอนไมหลับเรื่องอนาคต  เรื่องจะไมเจริญ  เรื่องอะไรอยางนั้น.  แลวเด็ก ๆ  ก็จะมีสติ 
ปญญารูจักลูรูจักทางที่จะตองไป  อยางเปนระเบียบเรียบรอย,  ไมตองเปนฮิปป 
ปญหาในอานาคตของเด็ก ๆ  ทั่วทั้งโลก  ก็คือจะเปนฮิปป.  นี้ถาวาเด็ก ๆ  มีความรูเรื่อง  
ปรมัตถแลว  จะไมเปนฮิปปไดโดยเด็ดขาดเลย.  บานเมืองไหนประเทศไหนกลัว 
เด็กจะเปนฮิปปรีบสอนปรมัตถแกเด็ก ๆ  ใหถูกตอง  เรื่องศีลไมตองสอนก็ได  เพราะ 
มันถูกปรมัตถหรือปญญานี้ลากพาไป. 

 
แตวาขนบธรรมเนียมประเพณีก็สอนเรื่องศีล  เร่ืองระเบียบ  เร่ืองวินัย 

กันอยูแลว,  เปนอันวาสอนกันอยูแลว  แตวาทําไมได,  รักษาศีลจนตายก็ไมมีศีล,  
แกหัวหงอกแลวก็ไมมีศีล  เพราะมันไมรูจักรักษาศีล,  ไมใชปญญาใหลากศีลไป  มันก็มี 
ไมได,  เรียกวาเรียนหนังสือจนตายมันก็ไมรู  อานหนังสือไมออก,  เทากับวารักษาศีลจน 
ตายมันก็ไมมีศีล. 

 
ในเรื่องปรมัตถ  เรื่องตัวกู - ของกู  เรื่องไมมีตัวกู – ของกูพวกนี้ 

เปนเรื่องที่สําคัญที่ทุกคนจะตองรู  ตามระดับ,  ตามอัตรา  ตามภูมิ  ตามชั้นของ 
ตัว.  เด็ก ๆ  ก็ตองรูไปตามประสาเด็ก ๆ,  หนุมสาวก็รูตามประสาหนุมสาว,  คนแกคน 
เฒาก็รูไปตามประสาคนแกคนเฒา,  นี้พวกฆราวาส  แลวพวกพระก็รูใหดี  ไปตามแบบ 
พวกพระ. 
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การบวชชั่วคราวเปนโอกาสไดศึกษาเรื่องตัวกู - ของกู. 
 
นี้ขอแทรกนิดหนึ่งวา  การที่เขาใหคนหนุม ๆ  มาบวชชั่วคราวนี้วิเศษ ;  

ถารูจักฉวยเอาประโยชนเพราะวาการจะศึกษาเรื่องตัวกู - ของกูใหดี  ใหสมบูรณ 
นั้น  สูเปนนักบวชไมได.  ฉะนั้นคนหนุม ๆ  สาว ๆมาบวชพระบวชเสียพักหนึ่ง 
พรรษาสองพรรษาก็ตาม  รีบสนใจเรื่องนี้  เร่ืองยึดมั่นถือมั่น,  เรื่องตัวกู – ของกูนี้เปน 
อยางไร,  ทําอยางไรจะควบคุมมันได,  แลวสึกออกไปดี.  แตบวชแลวมันเหลวไหล  มัน 
ไมรูประสีประสาอะไร  ดีแตเยอหยิ่งจองหองอยูอยางนี้  มันก็ไมไดอะไรเหมือนกัน,  บวช  
๓  พรรษามันก็ไมไดอะไร,  แตศึกษาหัวใจของพุทธศาสนา  เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น 
ใหดี ๆ  กลับไปออกไปเปนฆราวาสอีกจะดี:  จะเปนพลเมืองที่ดี  จะเปนบิดามารดา 
เปนสามีที่ดี,  เปนอะไรที่ดีได  คือควบคุมชีวิตตัว  ครอบครัว  อะไรได. 

 
ฉะนั้นถาจะบวชสักพรรษาหนึ่ง  ขอใหศึกษาเรื่องนี้  เรื่องปรมัตถไม 

ยึดมั่นถือมั่นนี้;  ถาไมมัวศึกษาเรื่องคิหิปฏิบัติ  นั้นอานเอาเมื่อไรก็ได  แลวงายจน 
ใครก็อานรูเรื่อง  สึกไปแลวก็เรียนได  กอนบวชก็เรียนได.  อยามาทําลายเวลาที่บวช  
๓  เดือนเสียดวยเรื่องอยางนั้น,  เวลา  ๓  เดือนที่วาบวช  ๓เดือน  ๔  เดือนมีคาที่สุดนี้ 
ตองเรียนสิ่งที่มีคาที่สุด  คือปรมัตถเรื่องที่จะทําลายตัวกู - ของกู  ไดอยางไร.  
ถามีความรูเรื่องนี้บังคับตัวได  แลวไมตองกลัวดอก  เรื่องคิหิปฏิบัติมันสมบูรณเอง. 

 
คนที่มีความรูทางปรมัตถประเภทนี้แลว  ไปทําอะไรผิดเรื่องคิหิปฏิบัติไมได.  

นี่เปนอานิสงสของปญญา  ที่ทําใหรูจักอะไรหมด,  มีการกระทําถูกหมด.  ฉะนั้น 
เขาจึงวา  ศีลก็ดี  มิ่งขวัญก็ดี  ความรูก็ดีธรรมคือการปฏิบัติก็ดี  เปนไปตามอํานาจของ 
ปญญา;  ฉะนั้นเราจับจุดของปญญาใหได,  จับยอดของปญญาใหไดวา  สรุปแลว 
คือ  สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย.  นี่ศึกษาใหดี,  เขาใจเสียใหไดในเวลาบวช  ๓  เดือน 
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ก็จะไดรับสิ่งที่ดีที่สุด  ประเสริฐท่ีสุด  ในเวลาที่สั้นที่สุด  ที่แพงที่สุด  ที่เราบวชได 
เพียง  ๓  เดือน,ศึกษาปรมัตถนี้ใหเต็มท่ี.  อยาไปเสียเวลาศึกษาเรื่องโลก ๆ  เรื่อง 
คิหิปฏิบัติ  เรื่องอะไรเหลานี้  มันจะพอ,  ๓  เดือนนี้มันจะพอ,  แลวเราออกไปเปน 
ฆราวาสที่บังคับตัวเองได  คือมาบังคับตัวกู - ของกูไดนี้ปลอดภัยจนตลอดชีวิต. 

 
อยาลืมวา  ที่ปฏิบัติทายนวโกวาทนั้น  กอนบวชก็เรียนได  บวชเสร็จแลว 

ก็เรียนได  เรียนเมื่อไรก็ได,  เปนฆราวาสอยูหยก ๆ  ทํางานไปพลางเรียนไปพลางก็ได.  
แตเรื่องปรมัตถเรื่องตัวกู - ของกูนี้มันทําอยางนั้นไมคอยได  หรือไมได,  ตองหา 
โอกาสบวชพิเศษ  ขึ้นภูเขาอยูปาอยูวัด  ๓  เดือน  ๔  เดือน,แลวเรียนใหจริง ๆ  แลว 
สึกออกไป  เปนฆราวาสที่คงกะพันชาติ  คือกิเลสรบกวนไดยาก. 

 
นี้ความเขาใจผิดที่วา  เด็กไมควรเรียนปรมัตถ  ฆราวาสไมควรเรียน 

ปรมัตถ,  เกิดขึ้นไดอยางไรก็ไมทราบ;  พวกพระ ๆ  นี้สอนผิด ๆ,  แลวชาวบานก็เลย 
เขาใจผิด ๆ  ถึงกับบวช  ๓  เดือนใหเรียนแตเรื่องคิหิปฏิบัติ  เสร็จกันเลย,  เลยไมไดรับ 
ประโยชนอันแทจริงของการบวช  หรือความมุงหมายของการบวช. 

 
สมัยกอนโนน  ครั้งพุทธกาลโนน  มันคนละแบบกัน  คือวาคนเบื่อโลกแลว 

ไปบวช  บวชแลวก็ไมมีพูดถึงสึก  เขาก็ไปไดงาย.  เดี๋ยวนี้จะใหคนหนุม ๆ  บวช 
แลวมันก็บวชอยูไมไดนาน  มันตองสึก  ก็ตองใหเรียนเรื่องที่มีประโยชนหลังจากสึก 
ไปแลว  ใหเปนผูที่คงกะพันชาตรีตอกิเลส,  อยาใหกิเลสย่ํายีไดงาย.นี้ถาพวกที่ 
อยากบวช  ไมมีปญหาเรื่องสึก  มันก็ยิ่งดี,  ยิ่งเรียนไปไดเรื่อย  เรื่องไปไดเรื่อย  ไมมีที่ 
สิ้นสุด.  แตพวกที่สามเดือนสึกนี้ก็ตองรีบเรียน  ใหทันแกเวลาสามเดือน,  ใหรูเพียงพอ 
ในเรื่องปรมัตถหัวใจของปรมัตถ  แลวออกไปเปนพลเมืองที่ดี. 
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ความรูเร่ืองปรมัตถจะชวยประคับประคองชีวิต. 
 
ทีนี้เราจะเห็นไดทันทีวาศีลนั้น  ศีลธรรมหรือศีลนั้น  เปนระเบียบที่ 

ฆราวาสคฤหัสถ  จะตองปฏิบัติ,  แลวเรื่องปรมัตถ  นั้น  จะชวยแกไขขอขัดของใน 
การปฏิบัติ,  แลวจะชวยดับทุกขในเมื่อการปฏิบัติมันไมสมหวัง.  เมื่อการปฏิบัติ 
หรือการงานมันไมเปนไปตามที่ตองการ  จะตองรองไห  หรือจะตองฆาตัวตายนี้  เร่ือง 
ปรมัตถมันจะชวยไวได;  ฉะนั้นคนจะไมเปนโรคเสนประสาทเลย  ถาทุกคนมี 
ความรูเรื่องปรมัตถ.  เดี๋ยวนี้มนุษยมันโง  บาแสนจะบา,  ไมสนใจเรื่องปรมัตถ  จึง 
เปนโรคเสนประสาทกันเต็มบานเต็มเมืองเต็มโลก,  เปนโรคจิตครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  กันเต็ม 
บานเต็มเมืองเต็มโลกมากขึ้นทุกที;  โทษที่ไมสนใจเรื่องปรมัตถ,  ฆราวาสไมสนใจ 
ปรมัตถ,  ผลมันเกิดขึ้นอยางนี้.  เด็ก ๆ  มันจะไปเปนฮิปปเพราะขาดความรูเรื่องปรมัตถ,  
เด็กขาดความรูเรื่องปรมัตถ  ผลมันจึงเปนอยางนี้. 

 
ทีนี้เราพูดอีกทีวา  เด็กหรือฆราวาสขาดความรูเรื่องตัวกู - ของกู  หรือ 

ขาดเรื่องดับเสียซึ่งตัวกู - ของกู  คือความรูปรมัตถนั่นเอง.  ฉะนั้นเมื่อผมพูด 
อยางนี้  ก็หมายความวา  ผมพูดเรื่องตัวกู - ของกูที่เกี่ยวกับเด็ก  หรือเกี่ยวกับ 
ฆราวาส;  จะตองมีความรูความเขาใจพอสมควร  แลวจัดการกับมันใหได. 

 
แลวเรื่องนี้มันไมใชทาขนมปงสองหนา;  มันเรื่องทําแซนดวิชมากวา,  

เอาขนมปงประกบกับเนื้ออะไรที่เขาใสไวตรงกลาง  มีคนใสบาตรแซนดวิชถมไป.  ขาง 
นี้เปนศีลประคับประคองเรื่องการงาน,  ขางนี้เปนปรมัตถมีปญญาควบคุมชีวิต 
และการงาน  ไสแซนดวิชอยูตรงกลางนั้นคือชีวิต,  มันเปนแซนดวิช  ก็มีถมไป.  
คนมองผิว ๆ  เผิน ๆ  เขลา ๆ  วา  ขนมปงทาเนยสองหนา  จะจับไดอยางไรละมันก็เลอะมือ 
ตายโหงเลย,  ไมมองถึงแซนดวิช  ที่เปนของสองอยางชวยประกบเอาไว  ไมใหชีวิตหันเห 
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ไปในทางผิด  เดินไปในทางถูก.  ทาเนยสองหนา  มันก็ไมมีประโยชนเหมือนกัน ;  
ขางหนึ่งก็เนย,  ขางหนึ่งก็เนย,  มันก็เหมือนกัน  แซนดวิชขางหนึ่งมันก็ขนมปง,  ขาง 
หนึ่งก็ขนมปง  มันเหมือนกัน;  แตความหมายมันตางกัน  มันชวยกํากับประคับประคอง 
ชีวิตตรงกลางนั้น  อยาใหร่ัวไหลไปไหน  ใหไดประโยชนดี. 

 
ฉะนั้นเด็ก ๆ  ในหนาที่การงานตองมีศีล,  สวนจิตสวนวิญญาณสวน 

ลึกตองมีปรมัตถ  มีความรูชั้นสูงสุด,  แลวประกบเขามาเหมือนกับแซนดวิช,  ชีวิต 
เด็กอยูตรงกลาง  มันก็เลยไมเปนอันตราย,  เพราะมีความรูเรื่องตัวกู  เรื่องการ 
บังคับตัวกู  ตัดเสียซ่ึงตัวกูอยางถูกตอง. 

 
เอาละ,  ยอนหลังไปอีกนิดวา  เด็ก ๆ   สมัย  ปู  ยา  ตา  ยาย  ของเรานี้  รูจักพูด 

จาอะไรเปนปรมัตถมากกวาเด็กเดี๋ยวนี้,  เด็กเดี๋ยวนี้รูจักพูดแตเร่ืองไนทคลับ  เร่ือง 
บาร  เรื่องทาเตนรํา  เรื่องอะไรตาง ๆ,  แตเด็กสมัยโนนพูดเปนเรื่องอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา.  เมื่อเกิดอะไรขึ้น  เด็กสมัยโนนยังพูดเปน  วา  โอ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  
พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ  อะไรอยางนี้  หรือพูดเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรเปน.  เด็กสมัยนี้ 
พูดไมเปน  จนกระทั่งเปนหนุมเปนสาว  ไมมีพูดเปนดอก  เร่ืองอนิจจัง  ทุกขังอนัตตา,  
พลั้งอยางนี้ไมเปน. 

 
สมัยโบราณ  เด็ก ๆ  ที่เราหาวาเปนเด็กไมรูอะไรนะ  พูดเปน  พูดตาม 

พอแม;  อยางนอยมันพอมีความรูสึกไดบาง  วา  พอน้ีตองตาย  แมนี้ตองตาย,  
เรือนนี้ไฟตองไหม,  มันพูดได  มันนึกได.  เด็กสมัยนี้พูดไมได  นึกไมได;  สอบ 
ไลตกก็รองไห,  แลวเอาเงินไปซื้อขอสอบ  ทําใหขอสอบร่ัว  ทําไดอีกหลายอยางมากมาย 
เพราะความที่ไมรูปรมัตถนั่นเอง,  กระทั่งมันทําระเบิดขวด,  กระทั่งมันไปเปนฮิปป.  
เด็ก ๆ  สมัยนี้เอากับมันซิ  เพราะขาดความรูทางปรมัตถ.  ฉะนั้นพอแมพี่นองคน 
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ไหน  สงสารเด็ก ๆ  แลวก็  จงใหความรูเรื่องปรมัตถ  พอสมควรแกอัตภาพของเด็ก,  
ใหเด็กมีลักษณะเหมือนแซนดวิช  มีชีวิตอยูตรงกลาง  มีศีลประกับอยูขางหนึ่ง,  มีปญญา 
ปรมัตถประกบอยูขางหนึ่ง,  ผนึกกันเปนกําลัง  คือสมาธิ  มันก็ไปไดดี. 

 
นี่เรื่องตัวกู - ของกู  สําหรับเด็ก  สําหรับฆราวาส  จําเปนอยางยิ่งที่ 

จะตองมีความรู;  เพราะเหตุเชนนั้นแหละ  พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  เรื่องสุญญตา 
ซ่ึงเปนเรื่องที่ตถาคตกลาวนั้น  เปนประโยชนสุขเกื้อกูลแกเธอทั้งหลายตลอดกาลนาน ;  
ตรัสแกพวกฆราวาส.  แลวเมื่อเขาไมเอาเองก็ตามใจเขาซิ;  การที่ฆราวาสบอกวา 
นี้สูงไป  ไมตองการนี้  ก็ไมใชหมายความวา  พระพุทธเจาจะเพิกถอนระเบียบอัน 
นี้หรือวาหลักเกณฑอันนี้.  ไปถามอีก,  พระพุทธเจา  ก็ยังตรัสวา  สุญญตานี้มี 
ประโยชนเกื้อกูลตลอดกาลนานแกพวกเธอทั้งหลาย  อยูนั่นแหละ.  ฉะนั้นขอให 
ถือวา  แมกระท่ังปจจุบันนี้  เรื่องสุญญตาก็เปนเรื่องที่มีประโยชนเกื้อกูลแกเธอทั้ง 
หลายตอฆราวาสตลอดกาลนานอยูเสมอไป;  ฉะนั้น  จงพยายามใหเด็ก ๆ  มีความ 
รูเรื่องสุญญตา,  เรื่องวางจากตัวกู - ของกู  ตามสมควรแกอัตภาพของเด็ก ๆ. 

 
....  ....  ....  .... 

 
เอาละกอนแตจะหยุดนี้  ผมอยากจะบอกเรื่องสวนตัว  คือวา  ผมนี่กําลังถูก 

ใครเขามอง  มองดูในแงวา  วิปริต  อุตริ  วิตถาน;  เชนวา  ปรมัตถสมควรแกเด็กนี่  เขา 
มองในแงอุตริวิตถาน,  พยายามที่จะใหคนทั่วไปศึกษาเรื่องความวาง  เรื่องจิตวาง,  
เขาวาเปนคนอุตริวิตถานแลว.  ทีนี้ผมกําลังจะพูดวารบกันไปพลาง  แลกธรรมะ 
กันไปพลาง  ก็คงมีคนวาผมบาอีกแลว  คือวารบกันไปพลาง  แลกธรรมะกันไปพลาง, 
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คือปาฐกถานี้เขียนเสร็จแลว  สงไปพิมพไปแปลเปนภาษาอังกฤษ,  จะตองไปพูดที่ 
มาเลเซียกัวลาลัมเปอร  วันที่  ๑๑  เดือนหนานี้  จะไปหรือไมไปยังไมแน.  แตวา 
กําหนดมันมีอยางนั้น  และผมจะพูดเรื่องรบกันไปพลางแลกธรรมะกันไปพลาง  นี้ 
คือความจําเปนของโลกสมัยนี้;  เพราะวาเรื่องที่มันโกรธกัน  ระแวงกัน  รบกัน  ตอง 
มีเรื่อย  เปนไปเรื่อย  หยุดไมได  อินเดียรบกับปากีสถาน  รบกับนาคา,  เกาหลีใตรบ 
กับเกาหลีเหนือ,  เวียดนามรบกับอเมริกา,  อิสราเอลรบกับอาหรับ,  มีทั่วไปทั้งโลกเลย 
มันหยุดไมได. 

 
รบกันไปพลาง  แลกธรรมะกันไปพลาง,  แลว  ธรรมะที่จะแลกนี้  ไม 

มีธรรมะอื่นดอก  ตองเปนธรรมที่เปนหัวใจของศาสนาทุกศาสนา,  ทุก ๆ  ศาสนา 
ตองการจะตัดความเห็นแกตัว.  ศาสนาไหนไมสอนเรื่องการตัดความเห็นแกตัว  นั่น 
ไมใชศาสนา  อยาไปเรียกวาศาสนา  ที่เปนศาสนาละก็  ตองทําลายความเห็นแกตัว,  
ตัดความเห็นแกตัว  กระทั่งตัดความรูสึกวามีตัว. 

 
เราบอกพวกฝรั่งวา  กางเขนตามเสนยืน  ก็คือตัวฉัน  I,  แลวเสนขวางนี้ 

คือ  มันก็ตัดตัวเสีย.หัวใจของคริสต  เปนหัวใจเดียวกับพุทธศาสนา  วาตัดอัตวา - 
ทุปาทาน  ตัวกู - ของกูเสีย;  ฉะนั้นคําวา  ธรรมะที่จะแลกเปลี่ยนกัน  ใน 
ระหวางมนุษยที่กําลังรบกันนี้  คือการทําลายความเห็นแกตัว,  ทําลายตัวเสีย  ซึ่ง 
เปนหัวใจของพุทธศาสนา  แลกเปลี่ยนธรรมะนี้กัน.  นี้เขาหาวาผมบาอีกแหละ,  ผมก็ 
รู  รูกอนเขาวา,  รูกอนแตจะพูดอยางนี้,  แลวเราก็ตองพูดสิ่งที่เปนความจริงและมี 
ประโยชน;  สวนจะนาฟงหรือไมนาฟงนั้น  ตามใจ  แตวาเมื่อสิ่งนี้มันจริงและมีประโยชน 
แลวจะตองพูดทีกอน  สวนจะฟงหรือไมนาฟงตามใจ. 
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เพราะฉะนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวผม  ไมตองนึกอะไรมาก;  แตผม 
บอกใหรูวา  ทุก ๆ  คนจะมองหรือวาผมนี้อุตริวิตถาน  ผิดปกติ  หรือกระทั่งเปนบาในที่สุด,  
นับตั้งแตสอนเรื่องสุญญตาแกฆราวาส  กระทั่งลงไปถึงเด็ก,  กระทั่งใหศึกษาแตเรื่อง 
ความวาง,  แลวใหแลกเปลี่ยนความวางกัน  แมในสนามรบ.  พูดเรื่องศาสนาพุทธ 
กับคริสตมีหัวใจเหมือนกัน  นี้ก็ถูกดาแยะเลย;  พวกพุทธที่เครงครัดก็ดาวา  ผม 
ไปเขากับคริสต,  พวกคริสตบางคนก็วา  ผมน้ีรุกล้ํา  หรือเอาเปรียบ  หรือไปไมมืด 
ไปอะไรไป  มันก็ไปไดตาง ๆ.  แตความจริงไมมีอะไร  เราชี้ในขอที่วา  ทุกศาสนา 
มันเหมือนกันตรงที่จะตองตัดตัวกู - ของกู. 

 
....  ....  ....  .... 

 
สรุปความกันทีก็วา  เรื่องตัดตัวกู - ของกูนี้จําเปนแกทุกคน  เด็กผูใหญ 

บรรพชิต  นักบวช  อะไรก็ตามจําเปนแกทุกคน,  แลวก็จําเปนแกปญหาทุกชนิด  ทุก 
ยุคทุกสมัย  แมในสมัยที่มันกําลังรบราฆาฟนกันนี้  ตองแลกเปลี่ยนความรูขอน้ี.  นี่ 
ใจความที่จะพูดวันนี้ก็วา  เรื่องตัวกู - ของกูนี้เปนเรื่องปรมัตถ,  แลวจําเปนแมแก 
เด็ก ๆ  และฆราวาส.  ตอจากวันกอนที่วา  ความทุกขมันเกิดตั้งตนขึ้นมาเมื่อตัวกูมัน 
อยากดี  นี่เปนยอดปรมัตถ;  ถาฟงไมถูกก็วาบา,  ถาฟงถูกก็วาเปนยอดปรมัตถ. 

 
ความทุกขตั้งตนขึ้นมาเมื่อตัวกู - ของกูมันอยากดี;  ไปดูซิ  เด็ก ๆ ที่มัน

รองไหเพราะสอบไลตกหรืออะไรก็ตาม,  มันเปนความทุกขเกิดตั้งตนขึ้นมาเมื่อตัว 
กูมันอยากดี.  นี้ตองสอนปรมัตถกันใหถูกตอง,  ใหรูจักอยากดีใหเปน  เปนจนไม 
ตองอยากดี  แลวก็จะไมมีความทุกข.  ฉะนั้นถามีเวลาวันหลังเราพูดกันอีกวา  เรื่อง 
ความทุกขมันตั้งตนเมื่อตัวกูมันอยากดีเรื่อยไป;  แตนี้ชี้ใหเห็นวา  เด็ก ๆ  ก็ตาม 
ชาวบานก็ตามมีความทุกขตั้งตนขึ้นมาเมื่อมันอยากดี,  อยากดวยความโง  อยาก 
ดวยอุปาทาน  อยากดวยอะไร  ซ่ึงไมใชสติปญญาเลย. 
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ไมยึดมั่นแลวทุกอยางไมมปีญหา. 
 
นี้อยากใหสังเกตหนอยวา  เร่ืองยึดมั่นถือมั่นนี้มันมีกระทั่งเวลา  วันนี้เวลา 

ของเรามันผิดไปมาก;แตเราก็พูดไดเห็นไหม.  เดี๋ยวนี้เวลามันผิดไปมากจากทุกที,  
แตมันก็พูดได  ยึดมั่นถือมั่นเรื่องระเบียบวาถาไมตามเวลานั้นแลวไมพูด  มันจะบาหรือ 
ดีลองคิดดู;  ถาไมไดอยางนั้นแลวก็ไมเอา,  ถาไมไดอยางนี้เราจะไมทํา,  นี้มัน 
เรื่องบาหรือเรื่องดี.  ถาเราไมมีความยึดมั่นถือมั่น  ไมมีตัวกูยกหูชูหาง  ทําเมื่อไร  
ก็ได  มากก็ไดนอยก็ได  ไมนอนคืนนี้ก็ได  หรือนอนก็ได,  มันตองอยางนั้น  จะไป 
ยืนยันยึดมั่นระเบียบ  ผิดระเบียบ  ผิดเวลา  แลวหาวาไมมี  ระเบียบนี้  คนนั้นมันโงเอง.  
ปลอยไปตามเหตุผลนี่คือระเบียบ  คือยุติธรรม.  แจกไมเทากัน  แจกตามคุณ- 
สมบัติของคนผูไดรับแจก  นั้นคือยุติธรรม,  ไมใชตองแจกคนละ  ๕บาทรวดจึงจะ 
ยุติธรรม.  เรื่องระเบียบหรือหลักเกณฑตาง ๆ  นั้น  มันเปนเรื่องบา ๆ  บอ ๆ  อยูมาก. 

 
อยาไปยึดมั่นเรื่องเวลา  เรื่องระเบียบ  เรื่องรูปราง  เรื่องแบบฟอรม 

เรื่องอะไรตาง ๆ,  คืนนี้ไมนอนก็ได  คือน้ีนอนทั้งคืนก็ได,  หรือวานอนครึ่งคืนก็ได 
มันแลวแตเหตุผล  แลวแตการงาน  แลวแตความตองการของสติปญญา,  วิสาขะ  มาฆะ 
ไมนอนก็ได  เวลาอื่นนอนทั้งวันทั้งคืนก็ได,  มันตองไดตามที่เหตุผลมันตองการ 
สติปญญามันตองการ;  นี้ถาตัวกู - ของกูมันจะมายืนยัน  โอย,  ไมเอา,  เอาตาม 
นั้น;  นั่นมันขอแกตัวของคนที่ขี้เกียจ  ของคนที่ไมจริง  ของคนที่ไมอยากจะทํา. 

 
ฉะนั้นผมก็ชอบเหมือนกัน  ที่ทําอะไรตามเหตุผลตามสติปญญา,  ไม 

ตองทําตามระเบียบ  ที่วางไวสําหรับสภาพปกติ  เชน  พอ  ๕  โมง  เลิกนี้;  ถาฝรั่ง 
ถืออยางนั้นมันก็โง  สูคนไทยไมได.  ปู  ยา  ตา  ยายทําตามเหตุผล  ทําตามสติปญญา,  
หรือบางทีตองทําตลอดคืน  กลางวันไมทําก็ได. 
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นี่วันนี้เราทํางานเลยเวลา  มันผิดเวลา,  แตก็อยาเขาใจวา  มันเปนเรื่อง 
ไมมีระเบียบ,  มันเปนระเบียบที่ลึก  เปนปรมัตถ  ระเบียบที่เปนปรมัตถ,  ไมใช 
ระเบียบเถนตรง  ทื่อ ๆ  อยางคนกระตายขาเดียว  ทื่อ ๆ,  เถนตรงกระตายขาเดียวนั้น 
มันคือตัวกู - ของกู  ที่บาจัด  ที่ยกหูชูหาง.  ที่เปนไปตามเหตุผล  ตามสติปญญา 
นั้นมันคือไมมีตัวกู - ของกู  ฉะนั้นผมสอนบา ๆ  อีกคําวา  จงทําอะไรไมใหเปนระเบียบ 
ทั้ง ๆ  ที่เคยพูดวา  ทําอะไรใหเปนระเบียบ;  แตในความหมายนี้สอนวา  ไมตองทํา 
อะไรใหเปนระเบียบทําไปตามสติปญญา  ตามเหตุผล  ตามความจริง  ที่มัน 
เปลี่ยนแปลงไปตามกาละเทศะ;  นี่กลับมีระเบียบระเบียบ  อยางยอดสุด  เห็น 
ไหม ?  คําพูดไมสําคัญ  ความหมายดิ้นได. 

 
เอาละพอกันทีวันนี้  ผมนอนก็เหนื่อย  เหมอืนคณุทํางานเหนื่อย. 

____________ 
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 - ๑๗– 
วันพธุที่  ๙  เมษายน  ๒๕๑๒ 
แรม  ๘  คํ่า  เดือน  ๕ 
 

ไมมีใครผิดใครถูก  มีแตอะไรผิดอะไรถูก. 
 
ธรรมปาฏิโมกขเกี่ยวกับตัวกู - ของกู  ในวันนี้  อยากจะพูดถึงโดยหัวขอวา 

มีแตความรูสึกวาอะไรควร  อะไรไมควร,  อะไรผิด  อะไรถูก  หมายความวา 
อยามีความรูสึกวา  ใครผิดใครถูก,  ใหมีความรูสึกแตวา  อะไรผิดหรืออะไรถูก. 

 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ตองสังเกตดูคนทั่วไป  คนธรรมดาทั่วไปทุกคน  มันเต็ม 

อยูดวยความรูสึกวา  ตัวกู - ของกู  แลวก็วา  ตัวกูถูก  คนอื่นผิดเสมอไป.  นี้เปน 
ความเคยชินตามธรรมดาที่สุด;  ฉะนั้น  ถาเราเอาความรูสึกเปนตัวกูออกเสียได  มัน 
ก็ไมมีใครผิดใครถูก,  มีแตวา  อะไรผิดอะไรถูก  คือความถูกเปนอยางไร,  ความผิด 
เปนอยางไร,  ใหรูสึกเพียงเทานั้น,  อยาใหไปคนหรือไปรูสึกวา  ใครผิดหรือใครถูก. 

 
ความเคยชินในเรื่องวา  เราถูกเขาผิดเสียเสมอนี่เปนนิสัย,  มันเปน 

นิสัย  เปนสังโยชนลึกซ้ึง.  เคยชิน  ประเภทมานะ,  เรียนวามานะ  ดีกวาเขาเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘๖ 
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ไป;  ฉะนั้นจึงมีแตวา  เราถูกเขาผิดเสมอ.  ทั้ง ๆ  ที่มันรูวาเราผิด  ก็ยังไมยอม 
วาผิด  ตองหาทางแกตัวหรือบิดพลิ้ว,  ถาไมไดก็เอากันซึ่งหนาเลย  คือวายืนกระตาย 
ขาเดียวซึ่งหนา.  นี่ผลของการที่ทําความสําคัญวาใครผิดใครถูก  มันก็มีเรื่องมีผล 
เปนความทุกข  เดือดรอนกันทั้งสองฝาย  หรือท่ัวทั้งบานทั้งเมือง, เร่ืองมันเคยมีมา 
แลว  เพียงแตวาไมยอมกันเพราะเหตุนี้เทานั้น  ทําใหวินาศฉิบหายกันทั้งบานทั้งเมือง 
ทั้งประเทศก็ได. 

 
ฉะนั้น  วิธีที่ดีที่สุดในพุทธศาสนา  หรือตามหลักที่พระพุทธเจาทานสอน 

อยามีตัวกู  มีแตสิ่งเหลานั้นซ่ึงไมเปนตัวกู  ไมเปนของกู,  แลวก็รูวา  อันไหนเปนกุศล 
อันไหนเปนอกุศล  คือผิดหรือถูก,  แลวทั้งที่เปนกุศลเปนอกุศลนั้น  อยาเปนตัวกูอยา 
เปนของกู.  นี่เรียกวาโดยหลักใหญ  สรุปใจความสั้น ๆ  ใหไดกันเสียกอนวา  อยาไป 
สําคัญมั่นหมาย  หรืออยาไปคนควา  วาใครผิดใครถูก,  ทําความเขาใจแตเพียงวา 
อยางไรมันเรียกวาผิด,  อยางไรมันเรียกวาถูก. 

 
หลักตัดสนิเรื่องผิด - ถูก. 

 
ตรงนี้ขอแทรก  ที่วาอยางไรผิดอยางไรถูกน้ีเสียกอน;  หมายความวา 

เอาความรูอะไรมาตัดสินวาอยางไรผิดอยางไรถูก,  ในชั้นแรกที่สุด  เรื่องแทบ 
ทั้งหมดมันรูวาอะไรผิดอะไรถูก  โดยสามัญสํานึก;พอจะสํานึกได  ขอแตใหยั้งคิดสัก 
หนอย,  เรื่องมันเกิดเพราะไมยั้งคิดเลย  ผลุนไปผลันมามันไมมีการยั้งคิด  มันจึงผิดเปนถูก 
ถูกเปนผิดโดยไมรูตัว.  ในชั้นแรก  เรารูไดโดยสามัญสํานึก  รูไดวาอะไรผิด 
อะไรถูก. 
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ทีนี้ในชั้นที่  ๒  ถามันไมเปนอยางนั้น  ก็ตองถือโดยหลักที่พระพุทธเจา 
ทานตรัสวา  ถามันเปนที่เดือดรอนกับฝายใดฝายหนึ่ง  หรือทั้ง  ๒  ฝาย  ก็เรียกวาผิด;  
ไมทําความเสียหายใหแกทุกฝาย  จึงจะเรียกวาถูก.  นี่เราถือเอาหลักวา  ถามันทําให 
มีเรื่องใหเกิดเรื่อง  แลวก็ตองถือวาเปนผิด,  ตองอดกลั้น. 

 
ทีนี้  ถามันยังเปนปญหาที่ก้ํากึ่ง  จะตองตัดสิน  จะตองตัดสิน  ก็ตอง 

เอาตามหลักจริยธรรม  ศีลธรรมศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  หรืออะไรก็ตาม 
ที่เขามีอยูมาเปนเครื่อง  คํานวณดูสัก  ๕๐  เปอรเซ็นต,  อีก๕๐  เปอรเซ็นต  ใหเปน 
อิสระแกตัว  ลองคิดวิพากษวิจารณดู  วาตามนั้นจริงไหม ?  เดี๋ยวจะไมเขาใจ  คือวา 
ครึ่งหนึ่ง  ๕๐  เปอรเซ็นตยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณี  ศีลธรรมศาสนาอะไรก็ตาม 
อีก  ๕๐เปอรเซ็นต  เหตุผลของตัว  ทีนี้ในที่สุดมันตองถูกแน  เพราะเหตุผลของตัวมัน 
มีไดไม เต็ม  ๕๐  เปอร เซ็นตมันมีขอสงสัยขออะไร  ฝายหลักเกณฑขนบธรรมเนียม 
ประเพณีเขามีอยูแลว  นั้นใหไป  ๕๐  เปอรเซ็นต,ผลสุดทายมันก็ปลอดภัย. 

 
สําหรับขอน้ีหมายความวา   การที่จะถือเอาผิดถูกนี้  มันตองเล็งถึง 

ระเบียบแบบแผนกอน,  แลวจึงมาถึงความรูสึกความตองการของตัว.  ตามหลัก  
จริยธรรมเขามีวา  ที่จะเรียกวาผิดหรือถูก  ใหคนอื่นเขาใจดวยได  มันตองเปนหลักที่คน 
อื่นเขาเขาใจได  มีเหตุผลเพียงพอ  สําหรับอธิบายวาผิดถูกอยางไร.  แตเดี๋ยวนี้เรามัน 
พูดกันไมรูเรื่อง  ตางคนตางมีเหตุผล,  มันก็ตองเอาอยางนี้  :  คํานึงถึงศาสนา  ถึง 
ศีลธรรม  ถึงอะไรกอน  แลวก็ใหไปตั้ง  ๕๐  เปอรเซ็นต  อีก  ๕๐  เปอรเซ็นต  นี้คือ 
ความตองการของเราความพอใจของเรา  ความมีเหตุผลของเรา  เอาไปฟดกัน  ผลสุดทาย 
มันก็ทําลาย  ๕๐  เปอรเซ็นตฝายโนนไมได  ฝายของตัวนี้จะพบความบกพรอง  พบจุด 
ออนอะไร  ลดลงไปต่ํากวา  ๕๐  เปอรเซ็นต  มันก็แพ. 
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นี้ถาสมมติวา  มัน  ๕๐  เปอรเซ็นต  ตอ  ๕๐  เปอรเซ็นต  ก็เปนเรื่องที่ตอง 
ระมัดระวังอยูดี  คือจะถือเอาตัวถูกโดยสวนเดียวมันไมได.  ฉะนั้นการที่คอยระมัด  
ระวังเรื่อย ๆ  ไป  มันทําใหรูอีกทีหนึ่งวาถูกผิดอยางไร  ก็เปนที่แนนอน.  นี้เกี่ยว 
กับหลักเกณฑหยาบ ๆ   กวาง ๆ   ทั่ว ๆ   ไป  เกี่ยวกับวา  อะไรผิดอะไรถูก  จะใชกันอยางไร. 

 
ควบคุมตัวกูได  กจ็ะปฏิบัตไิดทุกเรื่อง. 

 
ทีนี้การปฏิบัติ  มันยากตรงที่มันมีตัวกูแทรกเขามา,  ไมใชหลักเกณฑอันนี้  

เอาแตวา  กูถูกคนอื่นผิดเสมอไป,  นี่เปนสัญชาตญาณ  เปนความเคยชิน  ใน 
นิสัยสันดาน,  โลกก็โกลาหลวุนวาย  สังคมโกลาหลวุนวาย,  แมแตในครอบครัวผัว 
เมียก็โกลาหลวุนวาย,  เพื่อนฝูงมิตรสหายเพื่อนนักเรียกดวยกัน  ก็โกลาหลวุนวาย 
เพราะเรื่องใครผิดใครถูก.  นี้ก็ใหตัดทิ้งไปเสีย,  เหลือแตวา  อยางไรเรียกวาผิด 
อยางไรเรียกวาถูก,  มาปรึกษาหารือกันทั้งหมด.  เอาบุคคลที่  ๓  ที่  ๔  ที่  ๕  ที่  ๘  
อะไรมารวมดวยก็ได  วาอยางไรมันเรียกวาผิด,  อยางไรมันเรียกวาถูก,  แลวก็เห็นแกความ 
ผิดและแกความถูก,  อยาเห็นแกตัวกู  ซึ่งทําใหคิดวา  ใครผิดใครถูก.  นี้คือหลักพระ- 
พุทธศาสนา  ที่เปนชั้นหัวใจ  เรื่องที่  อยามีตัวกูอยามีของกู,  อุปาทานวาตัวตนวาของตนนั้น 
ตองทําใหไมเกิด  ตองควบคุมใหได. 

 
ชาวบานเขาปฏิเสธเสียวาไมได  เราทําไมได,  โดยเฉพาะพวกนักศึกษา 

สมัยใหม  ที ่อวดว าเร ียนรู อะไรมาก   จะปฏิเสธหลักเกณฑเหลานี ้ว าทําไมได ,  
วาจะคิดจะพูดจะทําจะมีชีวิตอยู  โดยไมมีความรูสึกวา  มีตัวกูวาของกูนี้ เปนไปไมได.  
นั้นคือความโงของบุถุชน  ความเปนอยางนั้นอยูแลว,  นั่นแหละคือความเปนบุถุชน.  
ฉะนั้น  เดี๋ยวนี้เมื่อเราคอนขางจะดีกวาบุถุชน,  จะเลื่อนชั้นจากบุถุชน  ก็ตองมีอะไร 
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ที่ทําไดสูงขึ้นไป,  ถาจะมีอะไรที่สูงขึ้นไปก็ตรงนี้แหละ  ตรงที่ทําอะไรโดยไมตอง 
เปนความรูสึกวาตัวกูวาของกู. 

 
เราเคยถกกันมากเหมือนกันเรื่องนี้  จากพฤติการณที่มันเกิดขึ้นจริง ;  

เชน  คําพูดที่วา  ทํางานทุกชนิดดวยจิตวางนี้  ก็มีแตคนคัดคานวาทําไมได,  เปนสิ่งที่ปฏิบัติ 
ไมได,  แลวก็คัดคานดวยความบริสุทธิ์ใจ  ไมใชวาเขาตั้งใจจะคานตะพึด,  เขาเห็นวา 
เหลือวิสัยท่ีจะปฏิบัติได.  นี้เราก็บอกวา  เอาถาอยางนั้นก็สมัครเปนคนธรรมดาไป 
ตามเดิมก็แลวกัน  อยามาแตะตองพุทธศาสนาเลย;  ถาจะมาเกี่ยวของกับพุทธศาสนา 
จะถือเอาประโยชนจากพุทธศาสนา  ก็ตองทําบทเรียนบทนี้,  บทเรียนคือมีความ  
รูสึกอยู  อะไรอยู  แตเรื่องที่วา  อะไรผิด  อะไรถูก  อะไรเปนอยางไร  ก็ไมตองมีตัวกู 
หรือตัวเรา,  ผูทําผูกิน  ผูใช  อยามี.  นี่คือบทเรียนที่จะเลื่อนชั้นมาจากความเปน 
คนธรรมดา  มาสูความเปนพุทธบริษัทเปนอริยสาวกสูง ๆ  ขึ้นไป. 

 
หลักปฏิบัติที่พระพุทธเจาตรัสไว. 

 
นี้เราจะพิจารณากันวา  เรื่องนี้ปฏิบัติไดหรือไม ?  แลวเปนเรื่องที่อยูใน 

วิสัยที่มนุษยจะทําไดหรือไม ?  ครั้งแรกจะตองขอพูด  อยางที่เรียกวาเอาเปรียบ  หรือกําปน 
ทุบดิน  คือพูดขึ้นวา  หลักพุทธศาสนา  มีอยูอยางนี้,  นี่อยางนี้เรียกวา  ผูพูดเอาเปรียบ.  
หลักพุทธศาสนามีอยูวา  อยามีความยึดมั่นเรื่องตัวกู - ของกู.  บางคนก็จะพาลสงสัย 
เอาวา  พระพุทธเจาไมไดตรัส  หรือหลักพุทธศาสนาไมเปนอยางนี้ดวยซ้ําไป,  วา 
เอาเอง  วาอยางนี้.  ถาปญหามันมีอยูอยางนี้  ก็ตองอาศัยขอเท็จจริงวา  ไปดูเอาซิใน 
พระไตรปฎกแทบทุกหนา  มีแตพูดเรื่องทําลายความยึดมั่นถือมั่น  เรื่องตัวกู,  หรือ 
วาทุกคําพูดทุกเรื่องพระพุทธเจาตรัส  ทานสรุปความวาอยางนั้น.  มีผูไปถามเรื่อง 
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คําสอนทั้งหมด  สรุปเปนประโยค ๆ  เดียววาอยางไร ?  พระพุทธเจาตรัสวา  ประโยค 
เดียววา  สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น,  อยาไปสําคัญมั่นหมายสิ่งใดวาเปนตัวกู – ของกู 
พระพุทธเจาทานตรัสเองอยางนี้. 

 
ทีนี้เราดูใหละเอียดปลีกยอยลงไปถึง  ขอปฏิบัติที่สําคัญ    ที่ถือวาเปนชั้น 

สําคัญในพุทธศาสนา  คือสิ่งที่เรียกวา  สติ;  เมื่อพูดถึงสติก็หมายถึงสติปฏฐาน.  
ที่ตรัสไวเปนสูตรยาวเฟอย  เรียกวามหาสติปฏฐานสูตร  ก็มี  สติปฏฐานสูตรเฉย ๆ  ไมมี 
มหาก็มี,  แตแลวมัน  เปนเรื่องสติ  ในขอที่ระมัดระวัง  ควบคุม  ปองกัน  อะไรก็ตาม 
ไมใหเกิดความสําคัญมั่นหมายเปนตัวกู - เปนของกู. 

 
สมมติวาสติปฏฐานสี่เปนหลัก  มันก็เรื่องใหมีสติติดตอกันไป  ไม 

เผลอได;  วากายนี้  ก็สักวากาย  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา,  เวทนา 
ก็สักวาเวทนา  ความรูสึกสุข  ทุกข  ตาง ๆ  ก็สักวาเวทนาไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา 
เขา,  จิตนี้ก็สักวาจิต  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขา,  ธรรมทั้งปวงก็สักวา  ธรรม  ไมใช 
สัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา.  ถาพูดตามตัวหนังสืออยางนี้เดี๋ยวก็งวงนอน  คนที่ 
อยากรู  มันก็สูญความอยากรูถึงกับงวงนอนก็ได;  เพราะวาพูดตามตัวหนังสือมันเปน 
อยางนี้  แลวเขาก็ไมเขาใจ,  แลวเขาก็มาดื้อวา  พระพุทธเจาไมไดสอนอยางนี้  พอเรา 
เอาตัวบทจริง ๆ  มารายใหฟง  ก็หลับเสียอีก. 

 
นี่กายก็สักวากาย  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา  เวทนาก็เหมือนกัน 

จิตก็เหมือนกัน  ธรรมก็เหมือนกัน  มันเปนอะไร,  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา 
แลวมันเปนอะไร ?  มันเปนนั่นแหละเปนที่มันเปนนั่นแหละ,  คือเปนสักวา 
ธรรมชาติ  เปนธรรมชาติ  ตามที่มันเปน,  ตามที่เราเรียก  กายคือรางกายนี้. 
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กลุมที่  ๑  รางกายนี้  สักวาประกอบตามธรรมชาติ  มีเหตุมีปจจัยซับซอน 
พิลึกพิลั่น  ปรุงแตงกันอยูเปนรางกายเปน ๆ  มีชีวิต  มันก็สักวา  ธรรมชาติ  ตามธรรมชาติ,  
ตามกฎธรรมชาติ,  จิตอยาไดไปโงวากายนี้เปนตัวกู. 

 
นี้มันถึง  กลุมที่  ๒  เวทนา  ความรูสึกเปนสุขสบายเอร็ดอรอย  หรือความ 

รูสึกเปนทุกขไมชอบใจหรือยังรูสึกงุนงานอยู  ยังไมรูวาอะไรแน  ก็ใหถือวามันเปน 
ธรรมชาติทางจิต,  เปนธรรมชาติฝายจิต,ธรรมชาติอยางนั้นเอง  ไมใชของเรา  หรือ 
ถาจะวาเปนเรา  เราอรอย  เรามีความสุข  หรือเรามีความทุกขอะไรก็ตาม  ก็ผิดใหถือวา 
มันไมใชเรา  มันสักวาเวทนา  คือความรูสึกที่เกิดมาตามกฎเกณฑของธรรมชาติ,  ตรง 
ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ,  รูสึกอยูอยางนั้น.  แลวจิตมันโงไปเองวา  เรา  เราสุข 
เราทุกข  เราชอบ  เราไมชอบ.  ใหมีสติวา  เวทนาก็สักวาเวทนา  คือธรรมชาติ 
อยางที่เรียกวา  เวทนา. 

 
กลุมที่  ๓  เรื่องจิต  ใหรูวาจิตนี้สักวาจิต  จิตนี้สักวาจิต,  ไมใชสัตว 

บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา.  ตามธรรมดาคนเราจะตองเขาใจเอาเองวา  จิตนี่แหละเปน 
ตัวกูละ,  เปนตัวเจตภูต,  เปนตัววิญญาณ,เปนตัวที่เปนแกนกลาง,  เปนจุดกลางของ 
ทั้งหมดนี้เปนตัวเรา.  แตพระพุทธเจาทาน  ตรัสอยางเดียวกันอีกวา  จิตสักวาจิต  ไมใช 
สัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา. 

 
นี้ก็ไดแกทุกคน,  ทุกคน  ทั่วไป  ที่เห็นวาจิตนี้คือตัวกู  เราคิดได  ดังนั้น 

เรามีอยู  อยางที่เดสการดวา  เมื่อไมกี่ปมานี้  มันก็เปนเรื่องนาหัว  เพราะความคิดนึกรูสึก 
ได  นี่เลยถือวา  นั่นแหละคือตัวเรา,  แลวเรามีอยู.  ครั้งพุทธกาลเขาก็เคยโงอยางนี้,  
แลวเขาก็เลิกโงกันนานแลว,  นักปรัชญายุค  ๒ - ๓  ศตวรรษ  มานี้  ยังมาพูดอยางนี้อีก 
มันก็นาหัว  แตคนสมัยนี้เขาชอบเขายึดถือ  เพราะเขาเปนนักปรัชญา  กลุมเดสการด. 
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ทีนี้  กลุมที่  ๔  ก็คือ  ธรรม  ธรรมนี้หมายถึง  ที่เปนนามธรรม  นับตั้งแต 
การกระทํา  ทําผิด  ทําถูก  ความดี  ความชั่ว  ความอะไรก็ตาม  กระทั่งถึงธรรมที่เปนเครื่อง 
ปฏิบัติ  เพื่อผลอยางนั้น  อยางนี้อะไรก็ตาม  กระทั่งเพื่อนิพพานก็ตาม  :  ใหถือวา  ธรรม 
นี้สักวา  ธรรม  คือธรรมชาติ  หรือกฎธรรมชาติ,  หรือการเปนไปตามธรรมชาติ;  
อยาไดคิดนึกวาตัวเรา  ของเรา  หรือสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา. 

 
นี่สําหรับพระบวชใหม  ก็นาจะจําไว  พระพุทธเจายกมากลาวถึง  ๔  อยาง :  

รางกายอยางหนึ่ง,  เวทนา  ความรูสึก  หรือ  feeling  ตาง ๆ  นี้อยางหนึ่ง,  แลวจิตคือ 
ตัวสิ่งที่คิด  เดี๋ยวนี้เราเรียกกัน  consciousness  นี้อยางหนึ่ง  แลวก็ธรรม  phenomina  อะไร 
ทั้งหมดนี้เรียกวา  ธรรมทั้งหมด. 

 
เอามาพูดเพียง  ๔  อยาง  เพราะวามันพอแลว.  รางกาย  นี้มันก็เปนสิ่ง 

ที่มีอยูตลอดเวลา  แลวเกี่ยวของหรืออะไรอยูตลอดเวลา;  เด็ก ๆ  อาจจะคิดเหมา ๆ  วา 
รางกายนี้เปนตัวกู;  เพราะเด็กมีความรูนอย  ผูใหญจะรูจักแยกเปนรางกายเปนจิตใจ 
สําหรับเวทนานั้น  มันเปนตัวที่มีอํานาจมาก  มีกําลังมากครอบงําจิตมาก  จึงยกขึ้น 
มาพูดอีกแขนงหนึ่ง.  สิ่งที่เรียกวา  จิต  นั้น  คนเขาพูดกันมานมนานกอนพุทธกาล  ใน 
ฐานะที่มันจะเปนตัวตน  ก็เอามาปฏิเสธเสียดวย.  ทีนี้พอพูดถึง  ธรรม  ก็คือทุกสิ่ง 
นอกจาก  ๓  สิ่งนี้  ก็แปลวาหมดเลย  ไมมีอะไรเหลือเลย  ที่จะเหลือไวสําหรับเปนตัวกู  
- ของกู  ไมมีเหลือเลย. 

 
ไมมีตัวกู  ก็ไมมีใครผิด - ถกู  มีแตอะไรผิด - ถูก. 

 
นี่พระพุทธเจาทานสอนนักสอนหนา  ย้ําแลวย้ําเลา  ขอรองแลวขอรองอีก 

ใหภิกษุเปนอยูดวยสติในลักษณะอยางนี้;  ทีนี้ถาภิกษุเปนอยูในลักษณะอยางนี้  มัน 
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ไมมีตัวกู - ของกูที่ตรงไหนเกิด.  ฉะนั้นมีการประพฤติกระทํา  หรือเกิดเรื่องราว 
อะไรก็ตาม  ถาไมเกิดความรูสึก  คือถาไมเสียสติ  ไมเผลอสติ  ไมเสียสติ  ก็ไมเกิด 
ตัวกู - ของกู;  ใหมันเปนเรื่องของกายของจิต  ของเวทนา  ของธรรมไปหมด.  
เมื่อมีการกระทบกระทั่งอะไรในระหวางบุคคล  มันก็เลยเปนธรรม  หรือธรรมชาติ 
หรือธรรมดาไปหมด,  ไมมีตัวกู - ของกูเขามาเกี่ยวของแลว  มันก็ไมมีใครผิดใครถูก. 

 
นี้ถามันเปน  ปญหาเกี่ยวกับสังคม  เกี่ยวกับบุคคลหลายฝาย  มันก็เหลือ 

อยูแตวา  เราจะผานไปไดอยางไร  โดยไมเกิดเรื่อง  เปนความเดือดรอน,  ก็มา 
ตกลงกันวา  อยางไรเรียกวาผิด  อยางไรเรียกวาถูก.  ทีนี้เมื่อคนเหลานั้นเขามี 
ความรูสึกผิดชอบชั่วดี  เขาก็มีความยินดีที่จะทําในเรื่องใหมันถูกทําที่ผิดใหถูก  ก็ไม 
เกิดตัวฉัน - ของฉัน,  ตัวกู - ของกูอะไรที่ไหนมา,  ก็รางกายจิตใจตามเดิม.  มันก็ทํา 
ไปโดยเห็นแกความผิดหรือความถูก,  ไมเห็นแกตัวกู  ไมเห็นแกตัวสู  มันไมมีตัวกูผูทํา 
ไมมีตัวสูผูทํา  แลวมาทะเลาะกัน. 

 
เพราะฉะนั้นมันยังแบงออกไปไดวา  เปนเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง  บุรุษท่ี  ๑  

ลวน ๆ  นี้อยางหนึ่งวาอยางไรผิด  อยางไรถูก  เราก็แกไขของเรา.  นี้อยากจะใชคําวา 
อะไรควร  อะไรไมควร,  เราอยูตามลําพังของเรา  มีปญหาเฉพาะของเรา  ไมเกี่ยวกับบุคคล 
ที่สอง  แลวก็มีการระมัดระวังตรวจสอบวา  อะไรควร  อะไรไมควร  มันก็คือผิด 
หรือถูก  ถูกก็ควร  ไมถูกก็ไมควร. 

 
ทีนี้ถามันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  มีบุคคลที่สองข้ึนไป  มันก็มีวาอะไร 

ผิดอะไรถูก,  เพื่อวาอยามีใครผิดใครถูก  แลวจะมาฟาดกัน  มาฟดกัน.  นี้ถาวา  อะไร 
ผิด  อะไรถูก  เปนที่แนนอนแลว  เราก็ยกสวนของเรามา  อะไรควรอะไรไมควร;  เรา 
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ควรทําอยางไรเราก็ทําอยางนั้น,  เราไมควรทําอยางไรเราก็ไมทําอยางนั้น,  หรือ 
เราไมตองทําเลยเราก็ไมตองทําเลย. 

 
นี่เรียกวา  เราเอาความควรหรือไมควรนี้  เปนหลักในสวนตัวเรา,  

ความผิด  หรือความถูกนั้นเอาเปนหลัก  ระหวางที่มันเกิดปญหาขึ้น  ระหวางบุคคล :  
บุคคลที่  ๑  ที่  ๒  ที่  ๔.  นี่มันจะขจัดปญหาตาง ๆ  ไปไดหมด,  นับตั้งแตปญหา 
ของตัวแท ๆ  คนเดียว  นั่งมีความทุกขอยู,  แลวก็มีปญหาที่  ๒สามีกับภรรยาทะเลาะกัน 
อยางนี้  มันก็ควรจะสะสางไปไดดวยหลักเกณฑอันนี้.  เพื่อนบานทะเลาะกัน  หรือ 
ทะเลาะกันเปนหมู  หรือกระทั่งทะเลาะกันระหวางประเทศชาติ  เปนสงคราม  เปน 
มหาสงคราม;ถาถือหลักกันอยางนี้  มันก็เกิดไมได  สงครามเกิดไมได  หรือเกิดขึ้น 
มาก็ระงับไป. 

 
นี่ที่ผมยืนยันแลวยืนยันอีก  วาสมัยนี้  เวลานี้  ปจจุบันนี้  ชั่วโมงนี้  มัน 

จะตองถือหลักที่วา  รบกันไปพลาง  แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลาง;  ในโลกนี้ 
หยุดรบไมได  เพราะมันระแวงกันเกินไป  ตองรบกันไปพลาง,  แตในขณะที่รบกัน 
ไปพลางนี้  แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลาง;  เพราะวายอมฟงแกกันและกันทั้ง  ๒  ฝาย.  
เดี๋ยวมันก็จะไดความรูที่ถูกตอง  วาอะไรผิดอะไรถูก  อยาวาเปนใครผิดใครถูก  ที่มันแบง 
เปนพวก ๆ  รบกันอยูเวลานี้ในโลกนี้  ก็ตองถือหลักเกณฑอยางนี้.  แตนี้มันยืนยัน 
กระตางขาเดียว  เราจะตองถูกไวเสมอ,  แลวบางทีก็พูดออกมาตรง ๆ  วา  ยอมไมได 
เพราะมันเสียหนา.  นี่แสดงวาเขารูแลววาเขาผิด,  แตเขายอมไมได  เพราะมันเสีย 
หนา;  อยางนี้คือกูถูกมึงผิด  มันตองยืนยันอยางนั้นเสมอ. 

 
นี้ถาวาเราเอาหลักเกณฑอยางที่วา  อะไรผิดอะไรถูก  ตามที่กลาวมาแลว 

ขางตน  มันอาจจะพูดกันรูเรื่อง  แมระหวางเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต  ก็พูดกัน 
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รูเรื่อง;  เพราะอะไรมันทําความเดือดรอนขึ้นมา,  อะไรทําความทุกขทรมานไมมีที่สิ้นสุด 
ก็รูวานี้ไมใชเรา  ไมใชตัวเรา  ไมใชของเรา  มันเปนธรรมชาติ,  เปนตัวกฎเกณฑ 
ของธรรมชาติ  เปนตัวการที่เปนตามกฎเกณฑของธรรมชาติ;  เราไปตอสูกับธรรม- 
ชาติ  เรามันบา  บาทําสงครามกับธรรมชาติ.  นี่มนุษยคูสงครามทั้งสองฝาย  มันทํา 
สงครามกับธรรมชาติ,  ไมใชทําสงครามระหวางกัน  หรือพูดใหดีกวานั้น.พูดอยาง 
สมมติ  ก็วา  กําลังทําสงครามกับพระเจา,  พระเจาคือธรรมชาติ  ทําสงครามกับธรรมะ 
แลวมันจะยุติไดอยางไร.  คูสงครามทั้งสองฝาย  มันทําสงครามกับพระเจา,  แลวมัน 
จะหยุดไดหรือ  ในระหวางสองฝายนี้  มันหยุดไมได.  พระเจาหรือธรรมชาติ  จะตอง 
ลงโทษใหมันเดือดรอนตอไป. 

 
ฉะนั้นตองแลกเปลี่ยนความรูกัน  จนทั้งสองฝายรูเรื่องพระเจา,  รูเรื่อง 

ธรรมชาติ,  รูเรื่องธรรมอยางที่กําลังวา  ธรรมคือไมมีตัวกู  ไมมีของกู  มีแตธรรมชาติ,  
แลวมันก็จะเห็นวา  มันปวยการที่จะมารบกัน  เพราะวาใครผิดใครถูก  หรือวาเพราะ 
จะเอานั่นเอานี่  เปนตัวกูเปนของกู  มันไมมีที่สิ้นสุดได.  ถามีตัวกูของกูแลวมันก็ 
รบกันไดเรื่อยไป;  ภายในประเทศกันเอง  ก็รบกันเลย,  ระหวางบุคคลก็รบได  ทะเลาะ 
วิวาทกันได  ผัวกับเมียก็ได.  ฉะนั้นมีธรรมะที่ถูกตองกันเสียทีวา  มันไมมีตัวกูไมมี 
ของกู ;  เพราะฉะนั้น  จึงไมมีใครผิดไมมีใครถูก,  มีแตวาอะไรผิดอะไรถูก,  เพราะ 
ตางคนตางเอามาพิจารณาดู  ในฐานะที่เปนของควรไมควร  แกเราอยางไร  แลวก็ 
เลิกเสีย. 

 
นี่สงครามจะหยุดได  ก็ตอเมื่อมนุษยญาติดี  หรือคืนดีกันกับพระเจา 

หรือธรรมะ  หรือกฎธรรมชาติ;  ถาวามันยังมีตัวกู - ของกู  กูถูก  มึงผิด  กันอยูอยางนี้ 
มันก็เปนสงครามตลอดกาล  เปนวิกฤตการณตลอดกาลนิรันดรไปเลย.  ฉะนั้นถาสมัยไหน 
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ในโลกนี้มีธรรมะเขามามาก  มันก็คอยยังชั่ว,  สมัยไหนหันหลังใหธรรมะไป 
บูชาวัตถุนิยม  แลวมันก็ตองเดือดรอน  ยิ่งขึ้น ๆ ๆ  ไป,  เพราะมันจะเต็มไปดวยคําวา 
กูถูก  มึงผิด  เสมอ,  วากูที่จะเอาของมึงนั่นแหละเปนฝายถูก;  เพราะวาในโลกนี้มันมี 
อํานาจเปนธรรม. 

 
ความรูสึกที่เดือดพลานไปอยางโลก ๆ  นั้น  มันจะมีอํานาจเปนธรรม 

มีความไดของตัวเองเปนความถูก  มีความไดของตัวเอง  ไดอะไรตามที่ตัวเองตองการ 
นั่นแหละเปนความถูก  ฉันอดขึ้นมา  ฉันก็ตองไปปลนแกมากิน  นี้มันถูกของฉัน;  
อยางนี้มันถูกของตัวกู.  นี้ถาเอาตัวกูออกไปเสีย,  เอาตัวกูออกไปเสีย  มีแตวาอะไร 
ผิดอะไรถูก  มันก็รูวา  ไปปลนเขานั้นมันผิดเวย.  ฉะนั้นยอมอดตาย  ถามันไมมี 
ทางหากินจากทางอื่นแลว,  ยอมอดตายไมไปปลนเขา  ไมไปแยงเขา  ไมไปบุกรุกดินแดน 
ของเขา  ไมไปหาเมืองขึ้นโดยวิธีอยางนั้น,  แลวมันก็เลยไมมีปญหา  ที่จะตองรบราฆาฟน 
กัน;  ถือแตวาอะไรผิด  หรืออะไรถูก  อะไรควรหรือไมควร,  ไมทะลุอํานาจแก 
กิเลส  วากูถูก  มึงผิด  กูตองไดอยางใจกู  มันก็ถูก ; ถาตางฝายตางถือ  อยางนี้มัน 
ก็ฆากันไมมีที่สิ้นสุด. 

 
เมื่อไมมีใครผิด - ถูก  ก็จะมีสันติภาพ. 

 
เดี๋ยวนี้เรื่องรบกันอยูนี้  ไมใชเห็นแกธรรมะ  ไมใชเห็นแกพระเจา  มัน 

พูดแตปากทั้งนั้น,  ที่วารบกันเพื่อความเปน  ธรรม  ยุติธรรม  เพื่อพระเจา  เพื่ออะไรนี้ 
มันพูดแตปาก.  ที่แทมันเพื่อประโยชน,  เพ่ือปองกันประโยชน  เพื่อเอาประโยชน 
มาเพิ่มหรืออะไรตาง ๆ,  อยางนอยก็เพื่อรักษาประโยชนที่มีอยู.  อยางนายทุนรบกันกับ 
กรรมกร  นายทุนก็มีหนาที่ปองกันประโยชนที่ไดรวบรวมเอาไวมากมาย,กรรมกรก็ตอง 
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ยื้อแยงประโยชนจากนายทุน  เพราะวาตัวไมมีที่จะกิน  จะใช.  มันก็ถูกกันทั้งสองฝาย 
กูถูกมึงผิด  ทั้งสองฝาย. 

 
ถาเราเอาพระเจาเขามาตัดสิน  พระเจาก็ตัดสินวา  นายทุนมีความผิด 

เพราะกอบโกยเอามาไวมากเกินจําเปน  เกินวาที่ธรรมชาติกําหนดไว;  นายทุนก็ 
เปนฝายผิดหรือมีความผิด.  ถานายทุกนเขาตัดสิน  ก็เห็นวาอยางนี้เปนความผิด  ไมตอง 
พูดวาเราผิด,  เลิกคําวา  เราผิด.  การที่ใครคนใดคนหนึ่งกอบโกยของธรรมชาติมาไว 
เกินกวาธรรมชาติกําหนด  การกระทําอยางนี้ผิด,  ไมพูดวาบุคคลนี้ผิด. กรรมกร 
ก็ไปคิดวา  โอย,  มันก็ตองมีกรรมเปนของตัว,  เราก็ตองทําตามกําลังสติปญญาดวย 
กันทุกคน.ฉะนั้น  การที่ไมไปยื้อแยงของใครนั้นเปนความถูก,  มันก็มีความถูกขึ้น 
มา,  มีความถูกความผิดขึ้นมาใหเห็นชัด  ก็เลือกเอาแตความถูก.  ฝายนายทุนก็เลือก 
เอาแตความถูก  มันก็มีการผอนคลายเขาหากัน.  คนหนึ่งไมเอาไวเกินธรรมชาติกําหนด 
มันก็ร่ัวไหลมาหาคนจน. 

 
แตนี่เขาทําทํานบกั้นไว  ไมใหร่ัวไหลมาถึงคนจน  เขามีอิทธิพลทางเงิน 

มีอิทธิพลทางอํานาจอะไรตาง ๆ,  เขากั้นประโยชนของเขาไวดวยทํานบสูง  ไมใหไหลมา 
ถึงคนจน;  คนจนก็ตองการจะเจาะพังทํานบ;  นี่แหละความที่เรามีใครผิดใครถูก 
มีกู  มีสู.  ถาเห็นวาการกั้นทํานบไวไมถูกเวย,  ปลอยใหมันร่ัว  อีกฝายก็มีโอกาสที่ 
จะเงยหนาอาปาก  ก็ทํามาหากินตามที่ถูกที่ควร  โลกมันก็สงบได. 

 
เดี๋ยวนี้มันมีตัวกู  ตัวสู  คือตัวใครตัวมึง  มือใครยาวสาวไดสาวเอา  ใครดี 

ใครได  มันก็เปนอยางนี้ไปหมด;  มันก็เปนเรื่องสงบไมได  มีสันติภาพได.  
ฉะนั้นจะใหเรียนใหพูด  ใหแกไขกันอยางไร,  จะตั้งองคการโลกขึ้นกี่รอยองคการ  มันก็ 
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แกไขปญหานี้ไมได  เพราะทําผิด  โดยไมยอมรับวาผิด,  กูถูกเสมอ  ยิ่งมีปญญา 
ความรูมาก  ยิ่งบิดพลิ้วเกงยิ่งแกตัวเกง  ยิ่งเอาเปรียบคนอื่นเกง. 

 
นี้เราพูดกันในขอท่ีวา  ความผิดความถูก  กับใครผิดใครถูก  มันไมเหมือน 

กัน.  หลักศาสนาทุกศาสนา  ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสเตียน  ศาสนาอิสลามก็ตาม  ใจ 
ความสําคัญแท  ๆ ไมใชฝอย  ใจความสําคัญแท ๆ  ก็เรื่องไมเห็นแกตัว  ทั้งนั้น,  ตองทํา- 
ลายความเห็นแกตัวทั้งนั้น.  ไปดูเถอะไปคนเถอะคัมภีรทางอิสลามนาเลื่อมใสอยู 
อยางหนึ่ง  ทุก ๆ  บทจะลงทายดวยพระเจา  เพื่อเห็นแกพระเจา  หรือวาตามความประสงค 
ของพระเจา;  แมแตเรื่องผัวเรื่องเมียจะนอนกันก็มีบทบัญญัติ  ซึ่งลงทายวา  เพื่อตาม 
คําสั่งของพระเจา  ผูอยางนั้นอยางนี้เลย,  ก็แปลวา  เขาตองการใหเห็นแกธรรม  แกธรรม 
แกพระเจาแกที่ไมใชตัวกู. 

 
เอาละนี้เราผานไปไดแลวในขอท่ีวา  หลักศาสนาทุกศาสนา  สอนเรื่อง 

ทําลายตัวกู - ของกู,ทําลายความรูสึกวาตัวกู - ของกู  ที่เห็นแกตัว  ใหหมดไป,  ไมมี 
ความรูสึกมั่นหมายเปน  ตัวกู - ของกู,  แลวมันก็เหลือแตวา  อะไรผิดอะไรถูก  ดวยกัน 
ทุกศาสนา,  แลวปฏิบัติตามศาสนา  ก็ปฏิบัติโดยบริสุทธิ์ใจเพื่อเห็นแกพระเจา  เห็นแก 
ธรรมะ  เห็นแกความจริง  เห็นแกความถูกตอง  เห็นแกธรรมชาติ  เห็นแกกฎของ 
ธรรมชาติ  ตามคําสั่งพระเจา;  หมายความวาอยางนั้น,  อยาเอาตามตัวเรา  เอาตาม 
พระเจา;หมายความวา  เอาตามความจริงของธรรมชาติ  ที่เราสมมติเรียกวาพระเจา,  
มันควรจะยุติไดวาปญหาทางศาสนาไมมีเหลืออยู  ที่ขัดแยงกับเรื่องนี้  สอนอยางนี้ 
เหมือนกันหมด. 
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ปญหาทีต่องแกไข. 
 
นี้ก็เหลืออยูแตวาจะปฏิบัติไดหรือไมได ?  ก็คือจะมีสติไดหรือไมได ?  

มีสติเพียงพอหรือไมเพียงพอ ?  เรามันเผลออยูเรื่อย  พรอมท่ีจะเผลออยูเสมอ  จึงเรียกวา 
เผลออยูเรื่อย;  ถาพูดอยางไมระมัดระวัง  ก็เรียกวาเผลออยูเรื่อย  นี้ไมถูกแลวที่พูด 
อยางนี้.  ตองพูดวา  พรอมที่จะเผลออยูเรื่อย,  พรอมที่จะเผลออยูทุกเวลา;  พอมี 
เรื่องอะไรเกิดขึ้น  เราก็เผลอสติทุกทีไป.  อยาพูดวาเผลออยูเสมอ  มันเปนไปไมได 
ดอก  อะไรจะคงที่อยูอยางนั้นไมได;  แตวามันพรอมที่จะเผลอ,  พรอมที่จะโงอยูเรื่อย 
ไป.พอเรื่องเกิดขึ้น  มันก็โงหรือเผลอเทานั้น.  ฉะนั้นเราอยาเผลอ  ตอความรูที่ 
เราเขาใจแลว,  ที่เราคิดนึกทบทวนใครครวญเสร็จแลว  วาอะไรผิดอะไรถูก  อะไรผิด 
อะไรถูก  นี่เราแจมแจงแลว,  แลวก็อยาเผลอสติตอกฎเกณฑอันนี้,  ควบคุมใหมัน 
เปนไปแตในทางถูก. 

 
ทีนี้ปญหามันก็มีอยูวา  ทําไดอยางไรโดยไมตองเห็นแกตัว ?  ทุกคน 

จะตองพูดวา  ตองเห็นแกตัวซิมันจึงทําอะไร.  นี่เราพูดวา  ทําโดยไมเห็นแกตัว;  ก็ 
ตองยอนกลับไปคิดอีกวา  ถาทําดวยความเห็นแกตัวมันกูถูกเสมอ  คนอื่นผิดเสมอ.  
ใหรูจักกลัวกันเสียบางซิ;  ถาทําไปดวยความเห็นแกตัวแลว  กูจะถูก  คนอื่นจะผิด 
เสมอ,  มันตองทําดวยความไมเห็นแกตัว  แตเห็นแกพระเจา  เห็นแกความจริง  เห็น 
แกความงามความยุติธรรม  ความถูกตอง  อะไรก็ตาม  ทําดวยเห็นแกสิ่งนั้น. 

 
ทีนี้ใครเปนผูทํา  จะถามวาใครเปนผูทํา ?  มันก็จิตนั่นแหละ;  จิต 

นี่มันจะมีความรูสึกไดเปนสองแงสิ่งที่ เรียกวา  จิตเปนธรรมชาติเปนกลาง  เปนของ 
ธรรมชาติ;  แตมันจะเกิดความรูสึกสําคัญมั่นหมายขึ้นไดเปนสองแง  คือเพ่ือตัวกู,  
หรือเพื่อความถูกตอง  เพื่อพระเจา  เพื่อศาสนา  เพื่อธรรมะ,  ไมตองมีตัวกูที่ไหนก็ได 
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คือจิตนั่นแหละ  มันโง  ก็มีตัวกู  เพื่อตัวกู  เห็นแกตัวกูขึ้นมา  จิตนั้นแหละ  จิตเดียว 
นั่นแหละ,  พอฉลาดมันรูจริง  มันก็เพ่ือความจริง  เพื่อความถูกตอง  ความยุติธรรม 
เพื่อพระเจา  เพื่อศาสนา.  จิตนี้แหละเปนผูทํา  ทําอะไรทุกอยางที่วาดวยจิตวาง 
ก็คือทําดวยจิตที่ไมมีตัวกู  แลวก็เห็นแกความจริง  ความถูกตอง  ความงาม  ความยุติ- 
ธรรม,  นี่ทํางานดวยจิตวางจากตัวกู. 

 
ทีนี้คนโงมากเกินไป  วา  จิตวาง  นั้น  คือจิตที่ไมมีความรูสึกอะไร 

ตัวแข็ง  นอนเหมือนทอนไมแลวจะทําอะไรได,  อยางนี้วาเอาเอง  เพราะไมเขาใจ  คําวา 
จิตวางในที่นี้  วางจากความกลัดกลุมอยูดวยตัวกู - ของกู,  มันเปน  concept  เทานั้น 
เอง,  ตัวกู - ของกู  นี้มันเปน  concept  ที่มันโง  มันบามันหลง  มันอะไรขึ้นมา  เห็น 
แกตัว;  อยามีอันนั้น  เรียกวาจิตวาง  วางจากตัวกู.  พอวางจากตัวกู  มันก็เปนจิต 
ที่เขาใจความถูกตอง  ความผิด  ความจริง  ความไมจริงอะไร,  กระทั่งเขาใจพระเจา 
เขาใจธรรมะ  มันก็ทําไปตามระเบียบ  ตามฝายที่มันเปนความถูกตอง  ทํางานทุกชนิด 
ดวยจิตวาง  มันไมมีทางผิด,  มีแตถูก  ๑๐๐  เปอรเซ็นต  เสมอไป. 

 
ทีนี้ปญหาถัดมาอีก  มันก็มีวา  เราเคยชินแตทํางาน  หรือทําอะไรทุกอยาง 

เพ่ือตัวกู,  ตั้งแตเกิดมาจนบัดนี้  จนถึงชั่วโมงนี้  มันจริง  ถูกแลว,  จริงแนนอน  ทํา 
อะไรก็ดวยความเห็นแกตัวทั้งนั้นเรื่อยมาทั้งนั้น,  เพื่อตัวกูเพื่อของกูเรื่อยมา.  นี้จะมา 
เปลี่ยนนิสัยความเคยชินหนามือเปนหลังมือ  นี้มันก็ทํายากนี้ก็ยอมรับ,  ฉะนั้น 
ปญหามันก็มีอยูวา  ทําอยางไรจึงจะแกนิสัยอันแสนจะฝงแนนนี้ได;  พระพุทธเจาทานก็ 
ยอมรับ  วาเรื่องนี้มันนานแลว  มันฝงแนนแลว,  มันก็ตองใชสิ่งแกไขที่มันทัดเทียมกัน. 

 
ฉะนั้นจึงพูดถึงการอบรมจิตนี้เสียใหม  ในปริมาณที่เรียกวา  ทําใหมาก 

ทําใหชํานาญ  ทําใหเคยชินใหเกิดน้ําหนัก  เกิดสมรรถภาพหรืออะไรก็ตามเทา ๆ  กัน, 
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โดยที่วา  แมจะใชเวลานอยกวา  เราเคยชินในความเห็นแกตัวมาถึงอายุ  ๓๐  ป  แลวจะ 
มาแกใหหมดนิสัยอันนี้ภายใน  ๒ - ๓  ป  ถาทําเปนทําจริงมันก็ทําได  คือการปฏิบัติใน 
เรื่องสติปฏฐาน  ในเรื่องอะไรใหจริง  มันก็แกไขไดใน  ๒ - ๓  ป  สําหรับความเคยชิน 
มาตั้ง  ๓๐  ป.  ฉะนั้นคนอาจจะเปนพระอรหันตได  ในชั่วระยะไมกี่เดือนไมกี่ป;  นี้ 
ถามันไมจริง  มันก็กวาจะตาย  มันก็แกไมได  แกไขไมได  เปลี่ยนกลับเปนหนามือเปน 
หลังมือไมได. 

 
หลักธรรมที่จะตองถือปฏิบัติเพิ่มเตมิ. 

 
ฉะนั้น  จึงมีบทเรียนเพิ่มเติมเขามา  เปนของผนวกแฝงเขามาวา  ใหมี 

ความรูสึกคิดนึกชวยแวดลอมเขามาอยางนั้นอยางนี้;  เชนความละอาย  เปนตน 
ละอายวา  แหม  ที่เปนมาแลวนี้มันนาละอายมันเลว  มันต่ํามันโง  ก็ละอาย,  นี้มันชวย 
ยนเวลา  ถารูสึกละอายมาก  มันรนเวลาในการเปลี่ยนนิสัยไดมาก  แลวรูสึกวามันนากลัว 
นี้มันเสียหายหมดเลย  มันนากลัว  มันก็รนเวลาเขามาได.  หิริและโอตตัปปะนี้ 
จึงเปนเบื้องตนของทั้งหมด.  เราตองเริ่มลงมือดวยความมีหิริและโอตตัปปะ 
ภาษาสมัยใหม  อาจจะเรียกวา  ความเคารพตัวเอง  หรือความรูสึกผิดชอบชั่วดี 
อะไรทํานองนี้;  แตภาษาพุทธศาสนา  เรียกดวยภาษาบาลีวา  หิริและโอตตัปปะ  คือ 
ละอายในความผิดพลาด  กลัวในความผิดพลาด  หรือความไมควรทุกอยาง. 

 
มันตองตั้งตนดวยอันนี้กอน  :  มีความเปนสุภาพบุรุษ  คือ  บูชา  ความดี 

ความงาม  ความจริงความยุติธรรมกอน,  มีความละอายความกลัวในสวนที่ผิด  มันก็ 
ขูดเกลาอยางแรง  ขูดเกลานิสัยสันดานที่เกรอะกรังอยูดวยความเห็นแกตัวมาแตกอน 
อยางแรง.  ทีนี้มันก็ไมยากนักที่จะทําตอไป  ในการเปลี่ยนนิสัยตอไป  คือเปนผู 
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บังคับตัวเอง;  มีความจริงใจ,  มีความบังคับตัวเอง,  อดกลั้นอดทน  ระบายของ 
กดดันนี้ออกอยูเสมอ,  ที่เราเรียกกันวาฆราวาสธรรม. 

 
เขาเห็นเปนเรื่องเล็กนอย  เห็นฆราวาสธรรมเปนของเล็ก ๆ  นอย ๆ  แลว 

มันก็คือคนที่ไมรูคาของธรรม,  ฆราวาสธรรม  คือ  สัจจะ  ความจริงใจ,  ทมะ – การ 
บังคับตัวเอง,  ขันติ - ความอดกลั้น  อดทน,จาคะ – การสละสิ่งที่ไมควรมีอยูในใจออกไป 
จากใจอยูเสมอ.  สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ  ทองจําก็งาย  :ความจริงใจ  การบังคับตนเอง 
ความอดกลั้นอดทน  สละสิ่งที่ควรสละจากใจอยูเสมอ.  นี้ทําใหเปนปกติ  มัน 
จะเปลี่ยนนิสัยจากนิสัยที่มีความเห็นแกตัว  เกรอะกรังอยูดวยตัวกู - ของกู,  มาเปน 
นิสัยสันดานที่สะอาด  สะอาด  สะอาด  ยิ่งขึ้น  ๆ มีความเห็นแกตัวนอยลง,  มีตัวกู – ของกู 
นอยลง ๆ ๆ,  สักวันหนึ่งก็จะอยูในสภาพที่ไมอาจจะเกิด  แมจะมีอะไรมายั่ว  มากระทบ 
มายั่วใหเกิด  มันก็ไมเกิด. 

 
นี่เรียกวา  ถึงที่สุด  ความเปนพระอริยเจา  เปนพระอรหันต  อะไรก็ตาม ;  

แตเราอยาไปใฝฝนถึงขนาดนั้น  มันจะเปนการเหอไป,  เอาแตเทาที่เราจะปฏิบัติไดเดี๋ยวนี้,  
มันจะไปถึงไหนก็ตามใจ  จะเรียกวาอะไรก็ตามใจ  บังคับมันใหได  ในการที่จะไมเกิด 
ตัวกู - ของกู. 

 
ในทางที่จะสูวา  ใครผิดใครถูก,  กูผิดกูถูกนี้,  นี่ตองบังคับ  ใหเหลือ 

อยูแตวา  อะไรผิดอะไรถูก,  แลวความละอายแกใจเองนี้  จะทําใหถือเอาแตสวน 
ที่ถูก.  ฉะนั้นยอมรับได  ไมเห็นวาเสียหนา  ไมรูสึกวาเสียหนา  เสียเกียรติอะไร ;  
เมื่อเราผิดก็วาผิด,  หรือเราจะไมพูดอะไรเลยก็ได  เราเอาแตวามันถูก  แลวเราก็ตองทํา,  
ไมมีแพไมมีชนะ,  ไมมีใครผิดไมมีใครถูก.  เดี๋ยวนี้มันตองการแพ  ตองการชนะ 
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ตองการจะกดผูอื่น  จะยกตัวเอง  มันตองเลิกไปหมด;  เหลือแตวาอยางไรมันผิด 
อยางไรมันถูก  แลวตางฝายตางทําเสียใหถูกโวย  มันก็หมดเรื่องกัน. 

 
อยางประเพณีของชาวญี่ ปุน  เกิดละเมิดลวงเกินอะไรกัน  รถยนตชนกัน 

หรือทําอะไรกัน  เขามีประเพณีที่ใหวา  ขอโทษ  ขอโทษ,  ขอโทษ  ทุกฝาย.  ทั้งสอง 
ฝาย  ขอโทษ,  ขอโทษ  จนน้ําตาไหล  แลวก็แยกกันไป,  ไมตองมีวา  ใครผิด  ใครถูก 
อยางนาดู.  อยาไปคิดลงโทษผูอื่น,  อยาไปคิดฟนตอฟน  ตาตอตาอะไรอยางนั้น;  
เทามาเทาไป  นั่นแหละมันคือ  การกระทําอยางภูตผีปศาจ.  ที่เขาเรียกวา  ซาตาน 
พญามาร  ไมยอม  ไมยอม  ไมยอม;  กอนนี้ฟนตอฟน  ตาตอตา  มันก็ชกกัน  ฆากัน 
ตีกัน  อะไรกันยืดเยื้อน้ันมันเปนการกระทําอยางมาร  อยางซาตาน  อยางภูตผีปศาจ,  
ไมใชอยางมนุษยดวยซ้ํา. 

 
อยางมนุษยไมตองมีวา  ใครผิดใครถูก  เพราะมันเกิดเรื่องนี้แลว  ยอม 

ผิดดวยกัน,  ขอโทษ ๆ ๆเสียใจ ๆ  จนไมรูจะเสียใจอยางไรจะขอโทษอยางไร  จึงคอยแยก 
จากกันไป,  กมหัวแลวกมหัวอีกจับมือแลวจับมืออีก  เพื่อไมตองมีใครผิดใครถูก.  ทีนี้ 
ตางฝายตางก็ไประวังใหมันถูก  ถือความผิดความถูกกันเปนสําคัญ,  ไมถือวาใครผิดใคร 
ถูกเปนสําคัญ.  ถาเกิดไปถือวา  ใครผิดใครถูกแลว  ตางฝายตางมีเหตุผลทั้ง 
นั้นแหละ  ยอมกันไมได,  ใหเถียงกันสัก  ๒๐  ป  มันก็ยอมกันไมได  ถารถชนกันนี้ 
เพราะตางฝายตางมีเหตุผลวา  ใครผิดใครถูกทั้งนั้น. 

 
....  ....  ....  .... 

 
ฉะนั้นสรุปความแลว   คือประสงคจะใหทุก  ๆ   คนนี้มองเห็นวา   หลัก 

พุทธศาสนาเรื่องไมมีตัวตนสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา  นั้น  ถาจะเอามาปฏิบัติกัน 
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งาย ๆ  ในชีวิตประจําวันตามบานตามเรือน  ใหไดผลเต็มท่ี,  ก็ใหถือหลักอันนี้  :  ถือ 
หลักวาอยามีใครผิดใครถูก,  มีแตวา  อะไรผิดอะไรถูก  แลวรีบทําเสียใหถูก.  ผัวเมีย 
ก็จะไมทะเลาะกัน,  เพื่อนบานก็จะไมทะเลาะกัน,  ไมมีสงคราม  ไมมีมหาสงคราม,  
เปนธรรมะที่คุมโลก  คุมครองโลก  เปนประโยชนทั้งแกเทวดาและมนุษย,  เทวดาก็ 
ไมตองรบกับมนุษย  พูดอยางสมมติ.  เดี๋ยวนี้ก็อยางวานายทุนรบกับกรรมกร  มันก็ 
คลาย ๆ  กับเทวดารบกับมนุษย  อสูรรพกับเทวดายืดเยื้อไมมีที่สิ้นสุด;  บางราวตกลง 
กันไดโดยธรรมถือธรรม;  แตพอลูกหลานมันเผลอขึ้นมาอีก  มันก็รบกันอีก  จน 
หายเงียบไปเมื่อไรก็ไมรู.  ในอินเดีย  เขามีเรื่องปรําปรา  mythology  เรื่องอสูรกับเทวดา 
รบกัน  อยางนี้. 

 
ที่บานนอกเรา  นี้เรื่องฝอยเรื่องเบ็ดเตล็ดนะ  มีหนังตะลุงที่แสดงถูกตอง 

ตามมาตรฐาน  ตามแบบฉบับ.  พอแรกลงโรงแสดงนั้น  มันก็จะมีตัวฤาษีอยูตรงกลาง 
แลวสองขางเปนยักษตัวหนึ่งเปนมนุษยตัวหนึ่ง  สวยมาก  มันตองเริ่มการแสดงดวยฤาษี 
พูดอะไรกับขางนี้ที  แลวพูดอะไรกับขางนี้ที.  แลวก็ไปสองตัวนี้มันก็รบกัน  รบกัน 
ไลกันไปทางนี้ที  ตัวนี้แพ,  เดี๋ยวกลับมาทางนี้ที  ตัวนี้แพ  อยางนี้ตั้งพัก  จนกวาจะ 
หมดเรื่อง,  แลวพรุงนี้ก็เอาอีก.  พรุงนี้แสดงอีกก็ตองอยางนี้อีก  ขาดไมได,  เปน 
ระเบียบตายตัวเปนของศักดิ์สิทธิ์  จะตองแสดงอยางนี้.  แตเดี๋ยวนี้มันไมแสดงแลว 
มันบามันเหอ  มันเปลี่ยนเปนสมัยใหมสองตัว  นี้ไมมีบางทีฤาษีก็ไมมี,  เอารูปบา ๆ  
บอ ๆ  นุงกระโปรงใหม ๆ  มาตั้งแทนก็มี.  นี้อยาไปพูดถึงมันเลย  มันบาถึงขนาดนั้น.  
ตามแบบฉบับโบราณดึกดําบรรพมา  จนถึงมาเมื่อเร็ว ๆ  นี้  ยักษกับมนุษยนี้คือฝาย 
ผิดฝายถูก,  ธรรมะหรืออธรรม  มันตองรบกัน.  ฤาษีเปนเหมือนกับตัวกลาง  ที่ 
ตามหามปรามฝายนี้ที,  หามปรามฝายนี้ที,  มันก็ยัง.  รุงขึ้น  มันก็เอากันอีก,  ฤาษีมา 
พูดกับตัวนี้ที  เอา  ตัวนี้ไปทางนี้  หัวไปทางนี้  อาว  เลิกกันไปวันนี้,  รุงขึ้นมันก็เอาอีก. 
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นี้ความผิดกับความถูก  ธรรมะกับอธรรม  มันจะตองมีฟดเหวี่ยง 
กันอยางนี้เรื่อยไป,  ถายังมีใครผิดใครถูก,  จนกวามันจะไมมีคน  ไมมีตัวกู – ตัวสู 
จึงจะหยุดรบกัน,  เปนคติที่ดีมาก  ที่หนังตะลุงเขาเริ่มการแสดงดวยภาพนี้  ใน 
ลักษณะอยางนี้.  ใหมนุษยนึกถึงเสมอ,  ใหระวัง ๆ  การรบกันระหวางธรรมะกับ 
อธรรม  มันไมสิ้นสุดอยางนี้;  เพราะมันดื้อ  ดื้อ  มันไมเชื่อผูที่บอก  ฤาษีเปนผูที่บอก 
มันไมเชื่อ. 

 
นี้จะมองกันในแงไหนก็ได  มองในแงที่วา  ในโลกนี้ตองรบกันเรื่อยไปก็ 

ได,  หรือจะมองใหดีกวานั้น  ถาเชื่อเลิกรบกันได.  อยามีกูมีสู  อยามีเรามีเขา  อยา 
มีมึงมีกู  มีแตวา  ตางฝายตางทําใหถูกตามความถูกที่มีอยูอยางไร  โลกนี้ก็สบาย,  
ทําใหถูกไปใหหมด  เร่ืองสวนตัว  เรื่องครอบครัว  เรื่องบานเมืองประเทศชาติ  เร่ือง 
โลก  ก็ทําใหมันถูก  ไมตองมีกูมีสู. 

 
เอามาพูดกันคลาย ๆ  กับเร่ืองเลน ๆ  ไมสําคัญ  แตขอยืนยันวา  นี้คือหัวใจ 

ของพุทธศาสนา,  หัวใจของธรรมะ  หัวใจของทั้งหมด  หัวใจของศาสนาทั้งหมด.  
ฉะน้ันฟงใหดี ๆ  ใหเขาใจ  แลวเอาไปคิดไปนึกดู  ใหเขาใจยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  แลวในที่ 
สุดอาจจะปฏิบัติไดในเรื่องวาไมมีใครผิดไมมีใครถูกเสมอไป.  หนาที่ของเรามีแต 
เพียงวา  ทําหนาที่ที่ถูก,  ทําหนาที่เพ่ือหนาที่  ทําเพื่อความถูก,  ไมใชเพื่ออะไร  ไม 
ใชเพื่อแกเกอไมใชเพื่อของใคร,  หรือไมใชเพื่ออะไรหมด. 

 
ทําความถูกก็เพ่ือความถูก;  ผลสนองอยางอื่นมันมาเอง  :  มีกินมีใช 

มีความสบาย  อะไรเปนเรื่องธรรมดาสามัญ  เปนธรรมชาติไปอีกเหมือนกัน,  เปนของ 
ธรรมชาติเหมือนกัน  ไมใชของกู,กระทั่งบุตรภรรยาสามีก็ไมใชของกู  ของธรรมชาติ 
ที่มีอยู  สําหรับรูจักถือเอาประโยชน  เพื่อความเปนไปดวยดียิ่ง ๆ  ขึ้นไป;  ไมใชเพื่อโง 
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ไมมีใครผิดใครถูก  มีแตอะไรผิดอะไรถูก ๔๐๗

เพื่อหลงใหล  เพื่อหมกจม  เพื่อติดตังอะไรนี้,  หรืออยางดีที่สุด  ก็เปนคูหู  เปนคู 
ปรึกษาหารือ  ที่จะเดินไปเร็ว ๆ  ดวยกัน,  ชวยกันทําความถูกใหมากขึ้นดวยกัน.  เดี๋ยวนี้ 
ไมเปนอยางนั้น  :  นี่ลูกของกู  นี่เมียของกูเงินของกูนี่  จนถูกลิงดา  ดวยการลางหู 
ใสหนา,  อยางภาพเขียนที่ตรงนี้.  ดูอะไรก็ดูใหดี  ดูใหเขาใจโดยเฉพาะที่บวชใหม 
ที่เพิ่มมานี้  ใชเวลาใหถูกตอง  ใชเวลาใหมันสมกับคา. 

 
นี้ธรรมปาฏิโมกขย้ําแลว  ย้ําเลาเรื่องเกี่ยวกับตัวกู - ของกู.  วันนี้ 

เพื่อแสดงวิธีที่จะปฏิบัติกันอยางงาย  ๆ ที่สุด  เกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็วา  อยาพยายามทําความรู 
สึกหรือคนหาวา  ใครผิดใครถูก  ฝายไหนผิดฝายไหนถูก  ไมจําเปน,  คนหาแตเพียง 
วา  อยางไรผิดอยางไรถูก  เราทําหนาที่ของเราแตในทางที่ถูกหมดเรื่องกัน. 

 
 

เอาละพอกันที 
 
 

___________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๑๘ – 
วันพุธที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๑๒ 
ขึ้น  ๘  คํ่า  เดือน  ๖ 

 
ความกลัว. 

 
[ทบทวนแนวพูดธรรมปาฏิโมกข.] 

 
การพูดกันที่ตรงนี้  มีหลักเกณฑวาอยางไร  ที่มาใหมหลาย ๆ  องคนี้อาจจะ 

ไมทราบ,  ฉะนั้นอยากจะยอนไปพูดถึง  ความมุงหมายของการพูดที่นี่ตรงนี้  เราเรียก 
วา  ธรรมปาฏิโมกข.  คําวาปาฏิโมกขนี้ตามปกติรูจักกันในฐานะเปนชื่อของวินัย 
เชนไปลงปาฏิโมกข  ก็เปนเรื่องวินัย,  คนก็เลยเขาใจไปวาปาฏิโมกขหมายถึงวินัย.  
ที่แทคําวาปาฏิโมกขไมไดหมายถึงวินัย,  หมายถึงใจความสําคัญของเรื่องนั้น ๆ  ซ่ึง 
สรุปเขาไวในรูปของหัวขอสั้น ๆ  รัดกุมสําหรับจํางาย,  และเปนหลักปฏิบัติงาย  นั้น 
เขาเรียกวาปาฏิโมกข;  ก็อยากจะบอกใหทราบเสียดวยเลยวา  ชาวบานทั่วไปเขาใจคํา 
วาปาฏิโมกขผิดอยูอยางนี้  คือเขาใจวาเปนวินัย,  เพราะไดยินวาพระลงปาฏิโมกข 
ก็คือลงสวดวินัย;  ฉะนั้น  คําวาปาฏิโมกขในภาษาชาวบานเปนอยางนั้น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐๘ 

www.buddhadasa.in.th

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



ความกลัว ๔๐๙

ภาษาบาลีหมายถึง  หัวขอสําคัญที่ตองเอามาพูด  มาทองมาจํา  มา 
ปฏิบัติ;  อยางคําวา  โอวาทปาฏิโมกข  ของพระพุทธเจา  ในวันเพ็ญมาฆะนั้น,  โอวาท 
เหลานั้นเปน  ๓  ขอสั้น ๆ  หรือขยายออกเปน  ๖ขอ  ก็เรียกวาปาฏิโมกขเหมือนกัน.  
โอวาทปาฏิโมกข  คือหัวขอของพระโอวาททั้งหมด  สรุปเปนเรื่อง:ไมทําชั่ว  ทําดี 
ทําจิตใหบริสุทธิ์  ในหลักสําหรับศึกษา  ในการกระทําก็วา  ไมพูดราย  ไมทําราย 
สํารวมในระเบียบวินัยนั้น  กินอยูพอดี  อยูในที่อันสงัด  ทําจิตใหสูงใหยิ่ง  คือทํา 
จิตใหเจริญอยูเสมอ,  นี้ก็เรียกวา  ปาฏิโมกข,  เปนเรื่องธรรมะ.  ปาฏิโมกขแปลวา 
หัวขอสรุปท่ีตองกําหนดจดจํา. 

 
นี้เราก็มีหัวขอหรือปาฏิโมกขฝายธรรมขึ้นมาเปนคูกับวินัย;  พูดที่นี่ 

จะพูดแตเร่ืองหัวขอฝายธรรมย้ําแลวย้ําอีก  ซ้ําแลวซ้ําอีก  คือเรื่องเกี่ยวกับตัวกู – 
ของกู,  ที่สรุปใหเห็นเปนเรื่องตัวกู - ของกูนี้  ก็เพ่ือสะดวกแกการจํา  การศึกษา 
การปฏิบัติสําหรับคนทั่วไป.  ที่แทเรื่องพุทธศาสนาทั้งหมดนั้น  สรุปไวหลายอยาง 
แตวาที่สรุปสั้นที่สุด  พระพุทธเจาทานตรัสสรุปไวในประโยควา  สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่น 
ถือมั่น.  ทีนี้ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือเปนตัวกู - ของกูขึ้นมา;  ถาไมยึดมั่นถือ 
มั่น  ก็ไมเปนตัวกูไมเปนของกูขึ้นมา.ฉะนั้นเราถือวา  เรื่องตัวกู - ของกู  คือ 
ใจความที่สั้นที่สุด  ของพระโอวาทของพระพุทธเจาทั้งหมด.  ถาฝายความทุกข 
มันเรื่องตัวกู - ของกู,  ถาฝายไมมีความทุกข  ก็เปนเรื่องไมมีตัวกู - ของกู. 

 
ทีนี้เรื่องมีความทุกข  มันก็กระจายออกไปไดมากเรื่อง;  เราก็เอา 

เรื่องตัวกู - ของกูฝายความทุกขนี้  เอามาพูดกันที่นี่อยูเสมอ,  พรอมทั้งเอาเรื่องตัวกู – 
ของกูฝายที่ดับตัวกู - ของกู  มาพูดกันอยูเสมอ,จึงเปนอันวา  การพูดที่ตรงนี้ไมมีพูด 
เรื่องอื่นนอกจากเรื่องตัวกู - ของกู  ในแงใดแงหนึ่ง  ใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นทุกที.  
เชนครั้งที่แลวมานี้เราพูดเรื่อง  อยาไปคนหาวา  ใครผิดใครถูก  ใหคนแตวา  อยางไรผิด 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๔๑๐

อยางไรถูก  แลวก็ชวนกันทําเสียใหถูก.  เรื่องที่จะไปคนวา  ใครเปนฝายผิดใครเปนฝาย 
ถูก  อยาไปทําเปนอันขาด  คนกันแตโดยไมตองมีคนเขามาเกี่ยวของ,  มีแตเรื่อง  หรือ 
ธรรมปรากฎอยูวา  อยางไรผิดอยางไรถูก. 

 
อยางไรผิด  ก็หมายความวา  มันขัดกับหลักที่พระพุทธเจาทานสอน.  

สรุปแลวคือวาทําใหเรื่องเกิดขึ้นมาเปนความทุกข  นี่เรียกวาผิด.  ที่มันไมขัดกับหลัก 
ทั่วไปในพุทธศาสนา,  แลวก็ไมทําใหเกิดความทุกขขึ้นมา  อยางนี้เรียกวาถูก.  แมพูดกัน 
อยางนี้  ก็เปนเรื่องตัวกู - ของกู,  คือถาเปนเรื่องตัวกู – ของกูมันก็จะมัวแตคนหาวา 
ใครผิดใครถูกอยูเรื่อยไป  มันจะเอาแพเอาชนะ,  หรือวามันจะเอาอีกฝายหนึ่งใหลงไปให 
จนได,  จะยกตัวเองขึ้นมาจนได.  เพราะฉะนั้นการคนหาวา  ใครผิดใครถูกกันแนนี่เปน 
เรื่องเพิ่มตัวกู - ของกูเปลา ๆ  โดยไมมีประโยชน  และเปนทุกขทั้งนั้น;  นี้เราไมกระทํา 
ไปในรูปน้ัน  แตคนไปในทางที่วา  ผิดคืออยางไร  ถูกคืออยางไร,  แลวก็เวนคําวา 
ใครเสีย.  นี่มันจะดับตัวกู - ของกู  ลงไปไดแลวก็ไมมีการวิวาทกัน. 

 
เหมือนกับเลนกีฬานั้น  มีความผิดอยูมาก  ตรงที่ไปตองการผลวา 

ใครแพใครชนะ,  ฝายไหนแพฝายไหนชนะ;  อยางนั้นไมใชกีฬา.  ถาจะดูกันวา 
ใครเกงอยางไร  ใครเกงในทางไหน  หรือวาใครมีความเห็นแกตัวนอย  ใครมีความเห็นแก 
ตัวมาก;  อยางนี้จึงจะเปนกีฬาที่ไมทําอันตราย,  แลวก็ไดผลตามความมุงหมายของ 
กีฬา.  ถาสมมติวา  กรรมการจะดูใหดี  เก็บคะแนนไว,  เก็บคะแนนไว,  แลวสรุปความ 
วา  ใครฝายไหนแสดงความเห็นแกตัวออกมามาก  ฝายนั้นแพ.  ใครฝายไหน  แสดง 
ความเห็นแกตัวออกมานอย,  หรือไมแสดงเลย  ฝายนั้นชนะ  เรื่องลูกบอลลเขาประตูของ 
ใครไมมีปญหา  ชางมัน;  อยางนี้จะเปนเรื่องของกีฬาแท ๆ  เพื่อทําลายความเห็น 
แกตัว.  เดี๋ยวนี้หมายมั่นปนมือ  เรื่องแพเรื่องชนะ,  มันก็ลืมตัวชกตอยกันในสนาม 
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ความกลัว ๔๑๑

กีฬา,  ทําอันตรายกันในสนามกีฬา  แลวขนเอากองเชียรจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัย 
มานั่งเชียร  มันเพื่อเพิ่มตัวกู - ของกูโดยตรง. 

 
นี่เปนตัวอยางที่ยกมาใหเห็นวา  การกระทําอยางเดียวกัน  เรื่องเดียว  ชื่อ 

อยางเดียวกันนี้  ทําไปทางหนึ่งมันก็เปนการเพิ่มพูน  ตัวกู - ของกู,  ทําไปทางหนึ่ง 
มันก็เปนการลดตัวกู - ของกู.  ฉะนั้นควรจะมีความรูเรื่องนี้  เรื่องที่วาทําอยางไรมัน 
จะเปนการเพิ่มตัวกู - ของกู  ทําอยางไรมันไมเพิ่ม  หรือมันลดไวกันใหดี ๆ. 

 
เดี๋ยวนี้มันก็ทั้งโลกแหละ  เปนการทําผิดกันทั้งโลก  คือเพ่ือเพิ่มตัวกู – 

ของกูทั้งนั้น  มันจึงไดเกิดสงครามไมรูสรางไมรูสิ้นสุด;  ถาไมรูเทาทันเรื่องนี้  ไมเลิก 
ลัทธิอันนี้เสีย  มันก็ไมมีเวลาที่จะยุติสิ่งที่เรียกวา  สงครามหรือการเบียดเบียนกันได  คือ 
จะเอาแพเอาชนะกันโดยตรง,  ผิดหรือถูกก็ไมรู  ไมรูวาอะไรผิดอะไรถูก,  อยางไหนผิด 
อยางไหนถูก,  เอาแตแพชนะกันโดยตรง,  หรือวาอยางดีที่สุด  ที่เขาจะทําได  ก็พิสูจนวา 
ใครผิดใครถูก.  ทีนี้มันก็มีมากกันทุกคน  มันก็แกตัวกันไดทุกคน;  เพราะฉะนั้น 
มันก็ดากันเปนประจํา  เรื่องใครผิดใครถูก  ทางเครื่องมือสําหรับดา,  เชน  วิทยุ 
กระจายเสียง  เปนตน  มันก็ไมมีทางลดตัวกู - ของกู.  โลกไมถือธรรมะในขอที่วา 
อยางไรเรียกวาผิดอยางไรเรียกวาถูก,  อยาไปคนหาใครผิดใครถูก;  ก็ไมมีวันสิ้นสุด 
ของการทะเลาะวิวาท. 

 
ภาพเขียนที่มุมน้ัน  เปนภาพที่ดีอยูภาพหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้,  เปนภาพ 

เด็ก ๆ  ขวนหนากันทะเลาะกัน  รองกันกระจองอแง,  แลวเด็กอีกคนหนึ่งโผลขึ้นมาวา 
ไมตอง  ไมตอง  ไมตองวาใครผิดใครถูก,  มารองเพลงกันดีกวา,  เปนสัญญาหยาศึก 
ดวยการรองเพลง  ไมตองคนหาวาใครผิดใครถูก.ภาพนั้นเขียนดี  เอาไปคิดดู  ให 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๔๑๒

เลิกเสียวาใครผิดใครถูก  ระงับไปเลย  แลวมารองเพลงสันติภาพกันดีกวา;  ความผิด 
เปนอยางนั้นความถูกเปนอยางนั้น  ใครอยากนั่นก็ทําใหมันถูกเสียก็แลวกัน. 

 
นี่เราเรียกวา  เรื่องตัวกู - ของกู  แขนงหนึ่ง  แงหนึ่ง  มุมหนึ่ง  อยางนี้.  

ทุกคราวที่พูดที่นี่  กลายเปนวาที่พูดเรื่องตัวกู - ของกู  แลวการย้ําแตเรื่องนี้อยูเสมอ,  
เรียกวาธรรมปาฏิโมกข  หัวขอเรื่องตัวกู - ของกู  ฝายธรรม  ไมใชฝายวินัย. 

 
เรื่องที่ผิดวินัยตาง ๆ  ทุก ๆ  ขอ  ทุก ๆ  สิกขาบท  มันก็เรื่องเห็นแกตัวเหมือน 

กัน,  ไปตรวจสอบดูทุกขอ;  เพราะเห็นแกตัว  จึงทําผิดวินัยขอใดขอหนึ่ง  ในรูปราง 
ตาง ๆ  กัน  ฆาเขา  ลักของเขา  หลอกเขาหรือวาทําสิ่งที่ไมควรทํา  ที่จารีตหรือวินัย 
หามอะไรนี้  ก็เปนเรื่องเห็นแกตัวทั้งนั้น.  ฉะนั้นวินัยก็เปนแขนงหนึ่งของธรรม  หรือ 
เปนธรรมสวนที่จําเปนตองบังคับใหทุกคนถือหรือกระทํา  เรียกวาวินัย,  ธรรมะสวน 
นี้มันมีอยู  เรียกวา  วินัย.  ทีนี้ธรรมะสวนใหญหรือสวนทั่วไปนั้นไมบังคับ  มีแต 
แสดงไว,  แลวใครอยากจะดีอยากจะเจริญก็ปฏิบัติ,  สวนนี้ไมบังคับ  ก็ยังคง 
เรียกวาธรรมหรือพระธรรม,  สวนใดที่เปนการบังคับเราเรียกวา  พระวินัย.  พระธรรม 
พระวินัยรวมกันเปนพระธรรมวินัย  สองเรื่องแฝด  ก็เปนเรื่องธรรมดาดวยกัน.  นี้ผูมาใหม 
นี้ก็จะเขาใจไดวา  เราพูดเรื่องตัวกู - ของกูกันที่นี่  ในแงใดแงหนึ่งเสมอ. 

 
[เร่ิมบรรยายเรื่องใหม.] 

 
วันนี้จะพูดเรื่องตัวกู - ของกูอีกเหมือนกัน  เรียกวาตามธรรมเนียมของการ 

พูดที่นี่,  แลวก็อยากจะพูดเรื่องความกลัวกันสักที.  สิ่งที่เรียกวา  ความกลัว  ก็เปน 
ความทุกขแขนงหนึ่ง  ซึ่งรบกวนความสุขของมนุษยมาก  แลวก็บางอยางที่เรียกวาไมนา 
จะมาก  เราไดยินกันแตวา  ความรัก  ความเกลียด  หรือความโกรธ  โลภะ  โทสะ  เปนเรื่อง 
ความรักหรือความเกลียด  สวนโมหะนี้มันมีขอบเขตกวาง. 
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ความกลวัเปนกเิลสประเภทโมหะ. 
 
ในที่นี้เรายกเอาความกลัวมาพูด  ในฐานะเปนโมหะ,  เพื่อใหรูวา  ความ 

กลัวนี้มันอยูในกิเลสประเภทโมหะ  ไมใชโลภะ  โทสะ;  หมายความวา  ความกลัวนี้ 
เปนความโง  เปนความมืด  เปนความไมรู.  เราก็ไมเขาใจมัน  มันก็ยังคงกลัวอยู 
เร่ือย,  ความรักหรือความไมรักคือโกรธ  มันก็เปนเรื่องตัวกู - ของกูเห็นชัดอยูแลว;  
รักเพื่อจะเอามา,  โกรธเพื่อจะทําลายออกไป  มีมูลมาจากเรื่องที่จะเปนตัวกู - ของกู,  หรือ 
มันมาขัดขวาง  ขัดคอเรื่องตัวกู - ของกู  จึงมีโลภะโทสะขึ้นมา.  สวนโมหะนี้มันโง 
ไมไดอยากจะเอาอะไร  หรือไมไดอยากจะทําลายอะไร,  แตมันก็โง  จนกลัวจะเสียสิ่งที่ 
มีอยูแลวไป. 

 
คุณรูจักแยกใหมันตางกัน  ราคะ  โทสะ  โมหะ,  โลภะ  โกธะ  โมหะ.  พวก 

ราคะหรือโลภะนั้นมันจะเอาอะไรที่มันรัก  หรือมันกําลังรักอะไรที่มีอยูก็ได,  โทสะ 
หรือโกธะนั้นมัน  โกรธ  คือทําลายสิ่งที่เขามาเกี่ยวของ  มันก็ตางกันกับโลภะหรือ 
ราคะแลว.  ราคะมันจะดึงเอาเขามาหา  มาเอาไว,  สวนโทสะ  นี้มันจะผลักออกไป 
หรือมันจะทําลายเสีย,  สวนโมหะนี้มันยังโง  ยังไมแนวาจะรักหรือจะไมรักแตมัน  
ก็กลัววาจะเสียของรักไป  หรือวาจะไมไดทําลายสิ่งที่เปนศัตรู,  อยางนี้เปนตน. 

 
นี้เมื่อดูใหดีแลวจะเห็นวา  ความกลัวทั้งหมดมันขึ้นอยูที่กลัวตาย,  ขึ้นอยู 

ที่กลัวความตายทั้งนั้น.นี้ตองดูกันเสียชั้นหนึ่งกอนวา  กลัวอะไรก็ตาม  มันจะสรุป 
ไปอยูที่วาเรากลัวจะเสียชีวิต  อะไรบางที่เรากลัว  ที่มันนากลัว;  เชน  เสือ,  เชน 
อันตราย,  เชนแมแต  ฟาผา  ฟารอง,  นี่ก็กลัว;  เพราะกลัววามันจะทําอันตราย 
ชีวิตของเรา,  กระทั่งสิ่งที่มันประหลาด ๆ  เห็นแลวไมรูจักวาเปนอะไรเราก็กลัว  กลัว 
เพราะมันอาจจะทําอันตรายชีวิตของเรา,  แมแตกลัวของเล็ก ๆ  กลัวตุกแก  กลัวกิ้งกือ 
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อะไรนี่  มันก็มีมูลมาจากกลัววา  มันจะเปนอันตรายแกชีวิตของเรา,  แลวมันก็  กระเดียด 
เจือไปในทางที่เรียกวาเกลียด  เกลียดก็คือไมชอบ  แตเนื้อแทมันหมายถึงกลัว  วาจะ 
เปนอันตรายแกเราโดยปริยายใด  ปริยายหนึ่ง.  เราไมกลาจับตองไมกลาเกี่ยวของ,  จน 
กระทั่งถึงกลัวสิ่งที่ไมเห็นตัว  เชนกลัวผี,  หรือกลัวอะไรที่ไมมีตัวมีตนปรากฏ.  นี้ 
ก็มีความหมายตรงที่วา  กลัววามันจะทําอันตรายแกชีวิต,ที่เรากลัวผี  แมจะพูดวากลัวผี  
หลอก  กลัวการที่มันหลอก  แตความหมายอีกชั้นหนึ่งมันอยูที่วา  มันจะทําใหตาย  หรือ 
เสียอะไรไปอยางใดอยางหนึ่ง. 

 
นี้สัญชาตญาณของสัตวที่มีชีวิต  ก็คือไมอยากตาย;  อันนี้ไมตองนึก 

ไมตองคิด  ไมตองใชเหตุผลเพราะเปนสัญชาตญาณเกิดอยูเองวาไมอยากเสียชีวิต  คือ 
ไมอยากตาย  อันนี้มัน  ๑๐๐  เปอรเซ็นต.  นี้ก็พอมีอะไรที่เปนวี่แววของความตาย 
หรือจะทําใหตาย  มันก็กลัว.  ฉะนั้นจึงจัดเปนความเห็นแกตัว  เห็นแกตัวกู  เห็น 
แกของกู,  หรือชีวิตของกู  หรือตัวกู  อยางรุนแรง.  สัญชาตญาณแหงการไมอยาก 
เสียชีวิต,  อยากรอดชีวิต  เปนใจความของตัวกู - ของกูอยู;  ฉะนั้นมันจึง 
หลีกเลี่ยงไปไมพน  ที่วาจะตองเปนทุกข. 

 
ความกลวัเปนทั้งมูลเหตุและตัวทุกข. 

 
ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวาความกลัว  มันจึงเปนมูลเหตุของความทุกข  หรือ 

เปนตัวความทุกขก็ไดเหมือนกัน.  คําวา  ความทุกข  กับคําวาสิ่งนํามาซึ่งความทุกข 
หรือ  มูลเหตุของความทุกขนี้  มันแยกกันไมได;  โดยตัวหนังสือ  โดยคําพูดเราพูดแยก 
กันได  แตโดยที่มันเกิดอยูจริงคือโดยพฤตนัยนั้น  ไมแยกแยกไมทัน  เพราะวาพอมีเหตุ 
ของความทุกข  มันก็ทุกขเสียแลว,  เพราะวาสิ่งนี้มันนํามาซึ่งทุกข  มันก็ทุกขเสียแลว 
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มันไมเพียงแตวามันจะนํามาซึ่งทุกข.  นี้ความกลัวก็เหมือนกัน,  พอกลัวเมื่อไร  ก็ 
เปนทุกขเมื่อนั้น.  ฉะน้ันเราจะพูดวา  ความกลัวนํามาซึ่งความทุกข  มันก็ไดเหมือน 
กัน,  หรือวาเปนตัวทุกขเสียเอง  มันก็ไดเหมือนกัน  มันแยกไมทัน,  มันเปนขณะจิตที่ 
ติดตอกันอยางแยกกันไมออก,  รวมความแลวความกลัวก็คือความทุกข. 

 
ทีนี้คุณลองไปเปรียบกันดู  วาโอกาสที่จะรัก  กับโอกาสที่จะเกลียด  กับโอกาส 

ที่จะกลัวนี้  อันไหนมันมากนอยกวากัน?  ไปสังเกตดูตนเองหรือสังเกตดูคนทั่วไป.  การ 
อยูในสภาพที่คนทั่วไปเขาอยูกันโอกาสที่จะรัก  โอกาสที่จะไมรัก  คือเกลียด,  แลวโอกาส 
ที่จะกลัว  อันไหนมันมากกวากัน?  เรื่องนี้ก็ไมตองการใหพิสูจนใหชัดเจน  แยกเด็ดขาด 
อะไรนักดอก  ตองการใหรูวามันพอ ๆ  กันเปนอยางนอย. 

 
ขอท่ีเราตองระมัดระวังอยูตลอดเวลานี้  มันเปนความกลัว  เปนปญหา 

ที่เราตองระมัดระวังอะไรอยูอยางหนึ่งตลอดเวลา.  นี้สวนความรักหรือความโกรธ 
นั้น  ก็เปนเรื่องของความกลัว  ตองดูใหดีดวย;เพราะวาเรากลัวจะไมไดของรัก,  
และเรากลัวจะสูญเสียของรัก.  ฉะนั้นพอมีความรักเกิดขึ้นที่ไหนมันก็จะตองมี 
ความกลัวเกิดขึ้นที่นั่น;  เพราะวาพอมีสิ่งที่ตัวรัก  มันก็มีความหวาดระแวงวิตกกังวล 
วาจะสูญเสียของรัก  หรือวากอนแตจะไดมา  มันก็กลัววาจะไมได. 

 
ฉะนั้นตลอดเวลาที่มีความหวังที่จะไดของรัก  นี้มันก็เต็มไปดวยความ 

กลัว  หรือเจืออยูดวยความกลัว,  กลัวจะไมได,  มันบีบคั้นหรือเผาลนจิตใจเพราะขอ 
นี้เอง.  ตัวความรักมันจะเผาอะไรไดถาเราไมกลัววาจะไมไดของรัก,  ตลอดเวลานั้นมัน 
กลัววาจะไมไดของรัก.  ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวาของรักมันก็เผา,  หรือไดมาแลว  มัน 
กลัววาจะสูญหายไป  มันก็เผา;  ถาแยกความกลัวออกไปเสียได  ความรักก็ 
แทบจะไมมีพิษสงอะไร. 
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เร่ืองความโกรธก็เหมือนกัน  ที่จะไปโกรธอะไรเขาสักอยางหนึ่ง  มันตอง 
มีความกลัววา  อันนี้มันเปนอันตราย  มันจะเปนอันตรายแกเรา  เปนคูแขงขันของเรา 
เปนศัตรูของเรา;  เราจึงไมชอบ  ไมชอบหนามัน,  ไมชอบแมแตจะเห็นมัน,  เกลียดมัน.  
อยางจะโกรธใครเปนฟนเปนไฟนี้  มันตองมีมูลเหตุมาวา  ผูนั้นหรือสิ่งนั้นมันทําอันตราย 
เรา,  เรากลัวเราจะตาย  หรือจะทําลายของรักของเรา,  เราจะสูญเสียของรัก  ฉะนั้นเรา 
จึงเกลียดมันหรือโกรธมัน  ไวแตเนิ่น  ไวแตลวงหนา;  พอมันแสดงอาการทําลายของ 
รักหรือชีวิตของเราขึ้นมาจริง ๆ  ความโกรธก็ถึงขีดสุดได.  ฉะนั้นมันเนื่องอยูที่ความ 
กลัวจะเสียชีวิตหรือเสียของรัก;  เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักหรือความโกรธ 
มันก็เรื่องของความกลัวอยูเต็มที่,  เปนตัวที่ทําลายความสงบสุข. 

 
นี้เรื่องกลัวลวน ๆ  เชน  กลัวความมืด  กลัวผี  กลัวอะไรเหลานี้  มันก็ 

รวมอยูในขอที่เชื่อ  หรือสงสัย  หรือระแวง  วานี่มันเปนอันตราย  มันจะทําอันตราย,  
หรือจะเปนอันตรายแกเรา  ผีหรือความมืดหรืออะไรก็ตาม.  สวนสิ่งที่มันปรากฏชัดวา 
จะทําอันตรายแกเรา  เชน  เห็นเสือเขาอยางนี้  มันก็กลัวเสือเพราะมีความรูอยูกอนแลววา 
เสือน้ันเปนอันตราย  แมไมเคยเห็นเสือ  ก็ไดมีความเชื่อเสียแลววา  เสือน้ันเปนอันตราย 
แตนี้ก็เคยเห็นรูปเขียนของเสือ  ความกลัวเสือก็สมบูรณแลวตั้งแตยังไมเคยเห็นเสือตัวจริง,  
ความกลัวเสือมันสมบูรณแลว  ตั้งแตยังไมเห็นเสือตัวจริง,  มันก็ฝนเอาก็ไดแลวกลัว.  
นี้ความกลัวมันจึงมีไดทุกเวลา  ในกรณีที่เปนเรื่องรัก  หรือเรื่องโกรธ  หรือเรื่องเกลียด 
หรือเร่ืองกลัวลวน ๆ. 

 
ถาวาในโลกสมัยนี้  ที่เปนโลกวัตถุนิยมนี้  ก็กลัวจะสูญเสียความสุขทาง 

วัตถุทางเนื้อหนัง;  ฉะนั้นเขาจึงปองกันกันมากจนไดรบไดราไดฆาฟนกัน ;  
ฝายที่เปนเจาของวัตถุหรือเอาวัตถุไวมาก  จะตองกลัวฝายที่ไมมีวัตถุ  เชน  ฝายนายทุนนี้ 
ตัวกลัวกรรมกร  เพราะวากรรมกรจะเปนผูยื้อแยงวัตถุ,  กรรมกรก็ไมคอยมีเรื่องที่จะ 
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ตองกลัวอะไรนัก.  ฉะนั้นจึงพูดไดวา  ใครยึดถือยึดมั่นถือมั่นไวมาก  คนนั้นจะ 
ตองมีความกลัวมาก,  ใครมีตัวกูมีของกูมาก  คนนั้นจะตองมีความกลัวมาก.  ฉะนั้น 
พวกฝายนายทุนจึงเปนฝายที่นอนไมหลับ  เพราะวามีตัวกู - ของกู  มาก  แลวก็มี 
ความกลัวมาก,  ฝายชนกรรมาชีพมีนอยหรือไมมี  มันจึงนอนหลับ.  นี่สงครามในโลก 
ปจจุบันนี้  ระหวางนายทุนกับชนกรรมาชีพ  มันก็มีความหมายอยางนี้. 

 
ถาอยามีตัวกู - ของกู  มันก็สบาย  มันไมกลัว  แตแลวเขาก็บอกวาทําไมได 

ทําไมไดที่จะไมใหกลัวนี้ทําไมได  เชนเดียวกับทําจิตใจใหวางนี้ทําไมได.  ทุกคนจะรอง 
ออกมาแตทีแรกเลยวาทําไมได,  ทําไมไดทําจิตใหวาง;  เมื่อทําไมไดก็ตองเอาความ 
ทุกขไป  ไมมีปญหาอะไร.  นี้เรื่องความกลัวนี่ก็เหมือนกัน  จะมีชีวิตอยูโดยไมตองกลัว 
เขาบอกวาทําไมได,  ทําไมไดมันก็ถูกแลว;  เพราะวาตามธรรมดามันทําไมได,  ตาม 
ธรรมดาคนเราจะละตัวกู - ของกูไมได,  แลวจะเปนคนธรรมดาอยางนั้นอยูเรื่อยไปหรือ 
อยางไร. 

 
เราจะเปนคนธรรมดาสามัญอยางนั้นอยูเรื่อยไป,  หมายความวา  จะยอม 

รับเอาความทุกขไวเรื่อยไป,  เปนบุถุชนอยูเรื่อยไป  เปนคนพาล  เปนคนออน  เปน 
คนเขลา  เปนคนโง  อยูเรื่อยไป.  ถาเราไมตองการจะเปนคนธรรมดาอยูเรื่อยไป  ตอง  
การจะเลื่อนชั้น  แลวมันไมมีทางอื่น  มันตองเลื่อนชั้นมาในทางสิ่งที่ตนพูดวาทําไมได 
นั้นแหละ,  อะไรที่พูดวาทําไมไดนั่นแหละ มันตองเลื่อนชั้นมาทางนั้น; เชนทําลาย 
ความยึดมั่นถือมั่น,  ใหมีจิตวางจากความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู,  นี้ก็ตองเปนสิ่งที่ 
ทําได  หรือทําใหไดขึ้นมา. 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๔๑๘

เพราะโงจึงมีความกลัว. 
 
แลวสิ่งที่ไมตองลงทุนอะไรมาก  ก็คือเรื่องความกลัวนี้  นาเอามาคิดมานึก.  

ทําไมเราจะอยูโดยไมตองมีความกลัวจะไดหรือไม?  เราจะมีชีวิตอยูโดยความกลัวไม 
รบกวนเลยนี้  จะไดหรือไม?  มันก็ตองได  เพราะวามีคนทําได,  พระอรหันตโดยเฉพาะ 
เปนผูที่ทําได  โดยไมมีความกลัว,  ความกลัวหายไปขาดสูญไปอยางเด็ดขาดเลย.  นี้เราไม 
เปนพระอรหันต  จะถือวาทําไมได,  หรือเราจะทําไดบางสวนหรือวาทําไดตามที่จะทําได.  
เราก็อาจจะคิดเห็นไดดวยเหตุผล  common  sense  ของเราเองวาความกลัวนี้มันเปนความโง 
เหมือนที่พูดมาแลวขางตน,  วาความกลัวนี่ไมใชอะไรนอกจากความโง,  กลัวผี  กลัว 
อะไรที่มันไมมีตัวมีตนนี้  กลัวผี  กลัวความมืด  กลัวอะไรที่มันไมมีตัวตนจริงนี้  คือความ 
โงมาก.แตถึงจะกลัวสิ่งที่มีอยูจริง  เชน  กลัวเสือที่เดินมาเฉพาะหนา  นี้มันก็ยังเปน 
ความโงอยูนั่นแหละ,  ลองคิดดูเถอะ. 

 
อยางทีแรกที่วากลัวผี  นี้เปนคนโง  เพราะถูกสอนใหโงมาแตเล็ก ;  

สุนัขหรือแมวไมกลัวผีเพราะมันไมมีอะไรมาสอนใหกลัวผี  มันจึงกัดสิ่งที่คนเรียกวาผี 
ดวยซ้ําไป.  สุนัขเขาไปในปาชาขุดผีกินเลยทําไมไมเห็นกลัว,  คนนี้เห็นกระดูกเล็ก ๆ  
สักชิ้นหนึ่งก็กลัว  กลัวจนใจสั่นก็มี;  นั่นคือความโงของคนที่สัตวไมมี.  โครงกระดูก 
ที่แขวนอยูที่ศาลานั้นเปนตัวอยางที่ดี  ที่คนกลัว,  แลวบางคนก็หายโงก็ไมกลัว  ทีแรก 
เอามากลัวกันทั้งนั้น. 

 
นี่ผมจะเลาใหฟงอีกครั้งหนึ่งวา  เมื่อเราเอาโครงกระดูกมาใหม ๆ  มาแขวนไว 

พอรูไปถึงคนนั้นคนนี้ก็มาดูกัน  แลวครูก็พานักเรียนมาศึกษาจํานวนหนึ่ง  ๓๐ - ๔๐  คน.  
ในนักเรียน  ๓๐ - ๔๐  คน  นั้นมีตาง ๆกัน  นักเรียน  ๒ - ๓  คนกอดเสาตรงบันได  ไม 
กลายางขึ้นมาชั้นบน  กอดเสากลัวตัวสั่น,  แลวกลัวจริง ๆดวย  แตตาก็ยังอยากจะดู. 
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นักเรียนสวนมากก็ยืนอยูหาง ๆ  แลวนักเรียนจํานวนนอยเขาไปใกลมาก  แลวมีนักเรียน  
๒  คนหรือไมเกิน๓  คน  กลาจับตอง,  แลวก็มีนักเรียนคนเดียวเทานั้น  ที่กลาเอาหัว 
ดุนเขาไประหวางโครงกระดูก  ใหโครงกระดูกแตะตองเขากอดเขา,  เด็ก ๆ  ก็ยังตางกัน 
อยางนี้  ความกลัว,  แลวโครงกระดูกก็อันเดียวกันชิ้นเดียวกัน.  แลวเด็ก ๆ  ๒ - ๓  คน 
ที่วากลัวตัวสั่นอยูที่เชิงบันไดนั้น  กลับไปถึงบานยังเปนไขอีกตลอดคืน.  เด็กพวกหนึ่ง 
ก็ไมเปนอะไรนัก  เด็กท่ีไมกลัวเลย  ก็ไมเปนอะไรเลย;  โครงกระดูกอันเดียวกัน,  
แตวาเพราะความโงที่มีอยูมากนอยกวากัน  จึงมีปฏิกิริยาแตกตางกันหลายชนิดหลายชั้น. 

 
ผมก็บอกวา  เด็กพวกนี้คิดเลยไมเปน  คิดเลยชั้นแรกที่สุดไมเปน  ถาคิด 

เปนมันก็ตองคิดได,  วาในเรานี้มีโครงกระดูกครบเหมือนกัน  ที่โครงกระดูกน้ันมี 
อยางไร  ในเรานี้ก็มีครบ,  แลวอะไร ๆ  ที่เรามีอีกเยอะแยะโครงกระดูกนั้นไมมี  เชนเลือด 
เนื้อ  หัวใจ  ตับ  ปอด  เรามีเยอะแยะ  โครงกระดูดนั้นไมมี.  แลวถาสมมติวา  โครง 
กระดูกนั้นมีวิญญาณยังสิงอยู เราก็มีวิญญาณยังสิงอยู,  ดีกวาและมากกวา, เปน 
วิญญาณที่ดีกวา  มากกวา.  สมมติวาจะชกกัน  เราก็ตองทําไดดีกวา  เรามีวิญญาณที่ดี 
กวา,  เรามีกลามเนื้อมีเลือดมีอะไรจะชก  จะฆากัน  เราตองชนะวันยังค่ํา.  เด็กคิดเลข 
เปนเสียหนอยมันก็ไมตองกลัว;  นี่วากันโดยตรงไปตรงมาตามเหตุผล  มันก็ไมตอง 
กลัวแลว;  เดี๋ยวนี้มันมีแตความโง  ที่ทําใหกลัว.  นี้ก็หลายคนก็ยอมฟง  ยอมเชื่อ 
ยอมฟงแลวก็ทําใหบรรเทาความกลัวลงไปได,  แตถาไมขยันคิดไมหมั่นคิด  ตามแนวนี้ 
มันก็ไมทําลายความกลัวที่เร้ือรังในจิตใจเสียได.  ฉะนั้นก็ตองเอาไปคิด  ไปเจริญ 
ภาวนาคิดอยูเสมอ  มันจึงจะคอยทําลายความกลัวใหหายไปได. 

 
เรื่องไมมีตัวตนนั้น  มันก็ดูเปนเรื่องงาย  ที่จะทําลายความกลัว,  ทีนี้เรื่อง 

ที่มีตัวตนจริง  เชนกลัวเสือ  กลัวงู  กลัววาฟาผาลงมาถูกตาย,  นี้กลัวในสิ่งที่มีตัวจริง 
มันก็ยิ่งยากขึ้นไปกวา;  เพราะมันมีอารมณกลัวนั้นมากกวา  มันปรากฏอยูเฉพาะ 
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หนา.  แตถึงอยางนั้น  มันก็นาจะมองไปในแงเดียวกันวา  เรายังมีความโง  เราจึงตอง 
ลําบากเพราะความกลัว,  เราไมกลัวเสียไมดีกวาหรือ,  มันจะเปนอยางไรเราก็ไมกลัว 
เสีย  จะไมดีกวาหรือ. 

 
ความกลัวนี้กลัวมากกวาเหตุ,  กลัวมากกวาตนเหตุแหงความกลัว  พอ 

เห็นวัตถุหรือเห็นสิ่งที่กลัวมันก็กลัว,  แลวมันอาจจะคิดไวลวงหนาสําหรับกลัวก็ได  โดย 
ที่สิ่งนั้นไมไดทําอันตรายเราเลย.  สมมติวาเราเห็นเสือปลอม  ที่ไมใชเสือจริง  ที่เขาทํา 
หลอก ๆ  นี้  ในปาในที่ที่เราเชื่อวามีเสือ  เราก็กลัวเทากับกลัวเสือจริง ๆ.  นี้รูปหลอก 
ทําใหคนกลัวจนเปนไข,  เปนอะไรไดเหมือนกัน.  ฉะนั้นความกลัวนั้นมันไมไดเกิด 
จากของจริง  อยางที่เราคิด,  มันเกิดจากความโงตามที่เราสรางอะไรขึ้นมาอีกอัน 
หนึ่ง;  เชนเสือปลอมนี้  เราคิดวาเสือจริง  เราก็สรางเสือจริงขึ้นมาในจิตใจแลวเรา 
ก็กลัว. 

 
สรางมโนภาพขึ้นมาทําใหกลัวได. 

 
การสรางมโนภาพหรือที่เรียกวา  imagination  ขึ้นมานี่  นี้เปนตัวการราย 

ตัวการตัวรายที่สุด  ที่ทําใหเกิดความกลัว;  ถาทําลายอันนี้ได  ความกลัวก็ไมมี  มี 
ไมได.  อยางเราเห็นเสือ  เราก็ตองมี  imagine  วามันจะกัดเรา  หรือมันกัดเรา;  แมวา 
เสือปลอมก็มี  imagination  วามันจะกัดเรา  ทีนี้เห็นเสือจริง  แตเสือตัวนั้นไมกัดใคร.  
ธรรมดาสัตวหรือเสือน้ัน  มันไมไดกัดใครเสมอไปดอก  แตเราก็กลัว  มี  imagine  วามัน 
กัดเราเสมอ.  นี้มันเปนเรื่องขอเท็จจริงของสิ่งที่เรากลัว  มันสรางภาพที่ทําใหเรา 
กลัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  โดยตัวมันเอง  โดยไมตองเจตนา,  แลวมันก็ครอบงําจิตใจ 
ที่เปนสติปญญาหมด,  สติปญญาไมมีเหลืออยูเลยตอนนั้น  มันก็ตองกลัว. 
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นี้ใครมีตัวตนจัด  รักตัวจัด  ก็กลัวตายมาก,  ใครยิ่งรักตัวมาก  ก็กลัว 
ตายมาก,  ใครรักทรัพยสมบัติมาก,  ก็กลัวตายมากรักลูกรักเมียมาก  ก็กลัวตายมาก,  คน 
ที่มีความรักเพียงเล็กนอย  มันก็กลัวตายนอย.  เห็นเสืออยางเดียวกัน  คนหนึ่งมันกลัว 
นอย  คนหนึ่งมันกลัวมาก  ไมแนนอน,  บางคนเกือบจะไมกลัว  คนที่เขากลาเปนพราน 
หรือเปนอะไร  เขาเกือบจะไมกลัว.  แลวถาดีไปกวานั้นอีก  เขาก็ไมกลัว;  เพราะ 
เขาไปมัวคิดแตจะยิงเสือ  ก็เลยลืมกลัวเสือไปเสีย  อยางนี้.  imagination  อันพื้นฐาน 
มันถูกครอบงําไปหมดไมมีปรากฏ,  มันเหลือแตวากูจะยิงมึง  แลวก็ไมมีความกลัว. 

 
ไมมีอุปาทาน  ก็ไมมีความกลัว. 

 
นี่  พระอรหันตก็ไมกลัว  ไมมีอุปาทานก็ไมมีความกลัว  เพราะวาไมมี 

ความรูสึกเปนตัวกู,  ไมมีอะไรเปนตัวกู - ของกูเหลือ;  เพราะฉะนั้นจึงไมกลัว  ไมกลัว 
โดยเด็ดขาดโดยประการทั้งปวง,  เพราะวามันไมมีอุปาทานวาตัวกู  มันก็ไมมีวัตถุที่จะถูก 
ทําลาย  คือไมมีตัวกูที่จะถูกเสือกัดเลยไมกลัวโดยประการทั้งปวง.  ถาความกลัวไม 
ครอบงําจิต  จิตเต็มอยูดวยสติปญญา  ก็พอจะรูไดวา  ควรทําอยางไร  จะยืนเฉยอยู 
หรือวาจะเดินหลีกไป,  หรืออะไรก็ตาม  พอสมควรแกเหตุการณนั้นไมมากมาย.  ฉะนั้น 
ถาวาเสือมันเขามาจริง  ก็ไมตองวิ่งหนี,  มันกินก็ได,  หรือวาถาเราจะหลบหลีกได  ก็หลบ 
หลีกตามสมควร  ซึ่งไมมากเกินไป. 

 
เพราะฉะนั้นมันจึง  มีเรื่องที่เปนปญหาขึ้นมา  ระหวางมนุษยธรรมดา 

กับพระอรหันต;  พระอรหันตไมกลัวตาย  เพราะวาหมดอุปาทานวาตัวกู - ของกู,  
ถาคนธรรมดาจะเกิดไมกลัวตาย  ขึ้นมาบางก็ตองมีอะไรมากกลบเกลื่อนอุปาทานอัน 
นี้;  มีความบาบิ่น  หรือมีความอะไรก็ตาม  ใหมันรุนแรง  เขามากลบเกลื่อนอุปาทาน 
อันนี้  ก็ไมกลัวตายไดเหมือนกัน;  เชนวา  เปนนายพรานจะยิงเสือ  มันก็มัวกลัวตาย 
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อยูไมได  มีอารมณอันหนึ่งมากลบเกลื่อนอุปาทานอันนี้  ไมใหทําหนาที่กลัว,  หรือวาคน 
บาบางชนิดอาจจะไมกลัว  มันเปนบาบิ่น  มันอาจจะไมกลัวมันจะถึงกับวา  อยากจะชก 
เสือ  ตอยเสือ  ใหคนดูก็ได  มันไมกลัวก็ได.   

 
ฉะนั้นความที่ไมกลัวนี้  มันก็มีหลักอยูที่วา  อุปาทานวาตัวกู – ของกู 

นี้  มันไมไดทําหนาที่,  เพราะมันไมมีจะทําหนาที่  หรือเพราะมันไมไดทําหนาที่  ถามี 
อุปาทาน  มันก็อุปาทาน  ไมมีโอกาสทําหนาที่  ก็เลยไมกลัว.  ถาไมมีอุปาทานเชน 
พระอรหันต  ไมกลัว  อุปาทานทําหนาที่ไมไดเพราะวาไมมี;  ฉะนั้นบางทีคนบา  หรือ 
วาโจรรายกาจ  ทําอะไรไดเหมือนพระอรหันตก็มี,  เชน  เรื่องไมกลัวตายอยางนี้เปนตน. 

 
เอาเถอะเรามาพูดกันถึงคนธรรมดาสามัญ  คือพวกเรา  ที่กําลังจะเลื่อน 

ชั้น  นี้ดีกวา  อยาปลอยใหความกลัวมาครอบงําย่ํายีอะไรมากมาย  เหมือนที่แลว ๆ  มา,  
คือเราควรจะบรรเทามันลงไปเรื่อย ๆ  จะเปนการดีกวา.  แลวก็ไมมีทางอื่น  นอกจาก 
เรื่องราวของพระอรหันต  และจะเดินตามรอยของทาน,คือทําลายอุปาทาน  หรือ 
บรรเทาอุปาทาน  หรือวามีสติปญญาขึ้นมา  แทนที่จะมีอุปาทาน. 

 
ฟงถูกไหม?  เมื่อเห็นเสือ  นี้อุปาทานที่เห็นแตตัวกู - ของกูมันทําใหกลัว;  

นี้เราอยาใหเกิด  โดยใหมีสติปญญา,  หรือสติสัมปชัญญะมาแทน  เปนความคิดที่ 
เปนสติปญญาเสีย  มันก็ยังดีกวา  หรือมีความกลัวนอยกวา  มีความทุกขนอยกวา.  นี่ 
เมื่อเห็นเสือ  ไมตองปลอยใหความกลัวครอบงํา  จนทําอะไรไมถูก;  ความกลัวนี้ 
ถามันครอบงําหนัก  คนทําอะไรไมถูก  กลัวตัวสั่น  กลัวจนสลบไปเลย  หรือกลัวจนทํา 
หนาที่อะไรไมได  ทําไมถูก,  เราก็มีการสรางความรูสึกที่เปนสติปญญาขึ้นมาแทน. 

 
เอาละ  วาถามันเจอะเสือ  จะตองกลัวทําไม,  เราก็ตองคิดดวยสติปญญา 

ที่มีอยูแทนความกลัวนั้น  วาเราควรจะทําอยางไร;  ถาควรวิ่งก็วิ่ง,  ถาไมควรวิ่ง 
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จะขึ้นตนไมก็ขึ้นตนไม,  หรือควรจะหลบ  จะแอบ,  จะเตรียมตัวอยางไร  ก็ทําอยางนั้น 
โดยไมตองกลัว.ถาวิ่งดวยความกลัว  มันก็ตองหกลมหกลุก,  ขึ้นตนไมดวยความกลัว 
มันก็จะตองขึ้นไปไมได  หรือพลัดตกลงมา  ขึ้นแลวขึ้นผิด  ก็พลัดตกลงมา,  เหลานี้ลวน 
แตใหเสือกินได  เสือเปนฝายไดเปรียบ. 

 
นี้ถาไมกลัว  จะวิ่งไดดี  วิ่งไดอยางดีที่สุดเลย,  หรือขึ้นตนไมก็ขึ้นได 

อยางดี,  หรือจะเตรียมอะไรเพื่อหลบหลีกอยางไร,  ก็ทําไดอยางดี.  นี้ถาเห็น 
วาหมดทาง  หมดทางที่จะวิ่ง  หมดทางที่จะขึ้นตนไม  วิ่งไมไดไมมีตนไมจะขึ้น  ไมมี 
อะไร  จะเผชิญกับเสือแน  ก็อยากลัว.  ถาเขาไปเผชิญกับเสือดวยความไมกลัว  เพราะ 
มันไมมีอะไรดีกวานั้นแลว  นั้นมันมีทางที่จะตอสูเสือมือเปลา  ก็ไดบาง  ดีกวาคนที่มัว 
แตกลัว,  อาจมีสติปญญาใชยูโด  ใชอะไรไปตามเรื่อง  โดยไมตองกลัว,  ไมเปนทุกข 
หรืออาจจะสนุกไปเลยก็ได. 

 
รูจักใชดบัไมเหลอืจะเปนพระอรหันตได. 

 
ทีนี้ถึงกับเอาเปนวา  สูเสือไมได  เสือกัดเอาแลวนี้  หรือเสือเคี้ยวกินอยู 

อะไรก็ตาม  ก็ไมตองกลัว;  อยางนี้มีหวังที่จะไดเปนพระอรหันต  ประเภท  ชีวิต  
สมสีสี  คือเปนพระอรหันตพรอมกับดับจิต.  เราไมกลัวอยูเรื่อยจนดับจิต  มีอาการอยางนี้ 
เขาเรียกวาเปน  ชีวิตสมสีสี.  ถาเปนคนเคยศึกษามาดีแลวในเรื่องความดับไม 
เหลือ,  สมัครดับไมเหลืออยูกอนแลว,  แลวสมัครดับไมเหลือท่ีนี่อีก  ก็เปนพระอรหันต 
ชีวิตสมสีสีในปากเสือ  ในวินาทีสุดทาย  ที่เสือมันกัดถึงที่ที่ตองตาย  มันยังดีกวากันเปน 
ไหน ๆ.  ยกตัวอยางเรื่องเสือ  ที่เปนตัวอยางที่ดี  ที่คนกลัวกันมาก  วาถาเราอยากจะ 
เปนผูที่อยูในระดับท่ีเลื่อนชั้นขึ้นมาบาง,  ไมใชคนพาลหรือปุถุชนเกินไป  มันก็ควรจะ 
เปนอยางนี้  แลวที่อยูในระหวางกลาง. 
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มีเรื่องเลาเปนอรรถกถาในมหาสติปฏฐาน  อยูเรื่องหนึ่ง  วาภิกษุองคหนึ่ง 
ไมไดเปนพระอรหันต  เปนพระธรรมดา  ไมนั่งอยูในปาทําความเพียร  เพื่อเปนพระ 
อรหันต,  แลวพอดีเสือกัด  ทานเปนผูเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  วาเวทนานี้ 
ไมใชอะไรอื่น  นอกจากเมคานิสมในจิตที่ เกิดขึ้น  ตามเหตุตามปจจัย  ตามกฎของ 
ธรรมชาติ  ไมใชตัวตน  บุคคล  เรา  เขา  อะไร,  ก็เอาเวทนาที่เสือกัดเขาแลวนี้  เปน 
อารมณของสติปฏฐาน  แลวก็พิจารณาไป  เสือกัดไป  กินไป.  พระภิกษุองคนี้ก็เรียกวา 
เพงกําลังจิตคือเพิ่มกําลังจิต  ใหแรงพอที่จะพิจารณาอยางนี้อยูเร่ือยไป,  พิจารณาไปพลาง 
เสือกินไปพลาง,  จนถึงวินาทีสุดทาย  มันไปกินถูกที่ทําใหตองตาย  ก็เปนอรหันตเหมือน 
กัน  ประเภทชีวิตสมสีสี. 

 
ฉะนั้นถาเราจะตองเผชิญกับสิ่งที่กลัว  ที่เคยกลัว  หรือทําอันตรายใหถึง 

ตองเสียชีวิต,  ก็ควรจะไมกลัว  หรือกลัวนอยกวาคนอื่น,  แลวถือเอาโอกาสนั้น 
เปนโอกาสที่จะไดเปนพระอรหันต,  มีกําลังใจมาใหเปนพระอรหันตพรอมกับความ 
ตาย  ยังดีกวาที่ไมเปนพระอรหันตเสียเลย.  ถาวากลัว - กลัว - กลัว  ทําอะไรไมถูก 
มันก็ตายโหง,  มันก็สมนํ้าหนาของคนโง,  ตายโหงดีกวา  ตายโดยไมอยากตาย.  ฉะนั้น 
คนแทบทั้งหมดตายโหงทั้งนั้น  เพราะตายดวยความไมอยากตาย,  แลวมีอะไรมาทํา 
ใหตองตาย  มันก็ตายโหง  ไมมีสติสัมปชัญญะตาย. 

 
ฉะนั้นเราปองกันการตายโหงได  ดวยการที่ไมกลัว  อยาใหตองตายลง 

เพราะความกลัวตายไมอยากตาย  แลวตองตาย.  พอมีอะไรเกิดขึ้น  ก็มีสติสัมปชัญญะ 
ทันทวงที;  แมในกรณีที่เรียกวาอุบัติเหตุลูกระเบิดตกลงมา  หรือรถไฟชนกัน  หรือ 
อะไรก็ตาม,  อุบัติเหตุตาง ๆ  เราก็ควบคุมสติได;  ถาเผื่อมันตองตาย  ก็ตายอยาง 
คนมีสติ,  ไมใหตายโหง  เหมือนกับวาตายกันทั้งกระบวนรถชนกัน  นี่มันตายโหงหมด, 
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ไมอยากตายแลวเอะอะโวยวาย  ตายลงไป  ตัวเราไมพลอยตายโหงกับเขา.  ใหสิ่งตาง ๆ  
ดับไป  แลวถือเอาอันนั้นเปนอารมณ,  สมัครดับไมเหลือ  ไมเกิดอีกตอไป  อะไร 
ทํานองนี้  เรายังจะไดเปนพระอรหันต  โดยไมทันรูตัวก็ได;  ถาฝกฝนไวดีแลว  ไม 
ใชของยากเลย. 

 
นี ่เ รื ่องความกล ัวมันม ีอยู อย างนี ้  จะใชให ม ันเป นประโยชนก ็ได .  

วัตถุสําหรับกลัว  หรือกรณีของความกลัวนี้  จะใชใหเปนประโยชน  ใหไดประโยชนในทาง 
ธรรมะก็ได,  สําหรับจะไดเปนคนขี้ขลาดเปนผีตายโหงไปในที่สุดก็ได.  ฉะนั้นระวัง 
อยาให  เสียอะไรมากไปในเรื่องนี้;  ไปคิดดูใหดี ๆ  ไปเตรียมตัวใหดี ๆ  เพราะวาเรา 
จะตองเผชิญกับความกลัวตลอดเวลา. 

 
คืนนี้คุณเดินกลับไปกุฏิ  คุณก็กลัวงูตลอดเวลา  แลวคุณก็โงตลอดเวลา;  

ฉะนั้นเราตองเดินไปโดยไมตองกลัว,  ความกลัวมันเปนอยางไร,  แยกออกไปไมได 
อยางไร.  คุณก็รูเอาในเวลาที่กลัว  จะมารูในเวลานี้ที่นี่ไมได  ที่นี่ไมมีใครกลัว  ดีไป 
หมด  เกงไปหมด;  แตพอตองเดินไปในที่มืด  แมไมมีงู  คุณก็กลัววา  มันมีงูอยูตลอด 
เวลา,  แลวก็ไปรูเอาเองวา  มันแยกออกไมไดจากจิตใจอยางไร  ถาเราปลอยไปตามธรรมดา 
ของคนที่ไมรูอะไร. 

 
  ถาเราเปนลูกศิษยของพระพุทธเจา  เราควรมีอะไร  ที่แยกออกไปได,  

กันออกไปได  หรือไมกลัวเลย,  แลวก็มีสติปญญาที่จะปองกันไมใหงูกัดดวย.  หรือวาถูก 
งูกัดแลวยังไดประโยชนจากการกัดนั้นมากมาย,  ในวิธีเดียวกัน  คือ  การทราบขอเท็จจริง 
ของธรรมชาติ  ของชีวิต  ของโลก  ของสังขาร;แตเราก็ไมไดหมายความวา  นี่จะสอน 
ใหไปหาเสือ  ใหเสือกัด  หรือไปใหงูกัด.  ตองการแตเพียงปลอยใหไปตามเรื่อง 
ตามราว  ตามธรรมชาติ,  แลวเราก็มีสติปญญา,  มีความรูพอที่จะศึกษา,  แลวก็ถือ 
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เอาสิ่งเหลานั้นเปนบทเรียน  เปนบทศึกษา,  แลวก็วัดตัวเองเรื่อย ๆ  ไป  รูตัวเองเรื่อย ๆ  
ไป  ในการที่จะสูงขึ้น ๆ  ในทางจิตใจ  เกี่ยวกับกิเลส. 

 
ถาสมมติวา  ความกลัวนอยลงได  กิเลสอื่นก็นอยลงตามหมด;  ความ 

รักหรือความโกรธก็นอยลงตามหมด  เพราะมันมาจากตนตออันเดียวกัน  คือยึดมั่น 
ถือมั่นวาตัวกู - วาของกู.  ฉะนั้นเราทําลายกิเลสชื่อไหนก็ได  กิเลสชื่อราคะก็ได 
ชื่อโทสะก็ได  ชื่อโมหะก็ได,  มันกระเทือนถึงรากเหงา  คือตัวกู - ของกูทั้งนั้น,  
แลวมันก็พลอยบรรเทาตามลงไปดวยกัน  มันก็มีปญหาเหลืออยูวา  อะไรมันรบกวนความ 
สงบสุขของเรามากกวา  เราก็เลนงานกับตัวนั้น  หรือเรื่องนั้นแหละกอน.  ถาความ 
กลัวมันรบกวนเราตลอดเวลาเราก็ตองเลนงานกับมันกอน,  อยางนอยก็เรื่องกลัว 
เล็ก ๆ  นอย ๆ  ที่กลัว ๆ  กันอยู:  กลัวความมืดบางกลัวผีบาง  กลัว งูบาง  กลัว 
อะไรบาง. 

 
เอาของจริงนี้  เปนบทเรียนสําหรับปฏิบัติ,  อยาไปนอนคิดฝนเรื่องที่ไมมี 

อยูจริง  คิดฝนอยางนั้นมันดีไปหมด  มันเกงไปหมด.  ตองเปนเรื่องที่มีอยูจริง 
ที่มันมีกําลังที่จะครอบงําจิตใจของเราจริง,  แลวเราก็จะมีกําลังใจตอสูกัน  หรือไมก็ลอง 
ดู.  ฉะนั้นอยาไปกลัวมันเสียหมด  จนถึงกับวาไมกลาทําอะไรเดี๋ยวคุณก็จะไมกลาทํา 
อะไรเสียจริง ๆ  ฟงถูกไหม ?  ถาคุณมีแตความกลัว  ขยายตัวออกไป  ขยายตัวออกไป,  
แลวก็คุณจะไมกลาทําอะไร  แมแตกินขาว  คุณจะไมกลาฉันอาหารของหมูบานนี้  ซึ่ง 
ทําไมสะอาดมีเชื้อไทฟอยด  มีเชื้อบิด  มีเชื้ออะไรอยูในนั้น,  แลวคุณก็ไมกลากินขาว 
ของที่นี่ก็ได,  เปนถึงขนาดนี้.แลวที่ผมวานี้จริงนะ  ไมใชผมหลอก  หมูบานแถวนี้ 
หรือวาชนิดนี้ก็แลวกัน  ที่ไหนก็ตามใจ  เขาจะทําความสะอาดไมไดดอก,  มันก็มีเชี้อ 
ไทฟอยด  เชื้อบิดอะไรอยู.  เมื่อกอนนี้รายกวานี้  ผมมาอยูวันแรกก็เปนบิดพออยูไป 
นาน  ๆ มันก็ชิน  immunity  เกิดขึ้นมาก็ชิน.  เราควรจะขอบใจมัน  เชื้อไทฟอยด  เชื้อบิด 
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ความกลัว ๔๒๗

ที่เรากินเขาไป  ก็ไปสราง  immunity  แลวตอไปเราก็กินได  แลวเราก็กินไดมากขึ้น  คือ 
กินเชื้อโรคไดมากขึ้น,  พูดกันอยางนี้ดีกวา.  นี้ถาเราไปมัวกลัวอยู  ก็ไมตองกินแน,  
หรือถากิน  ก็ดวยความลําบาก  แลวก็ยิ่งเลวลง ๆ  แลวก็จะตองตายดวย. 

 
เรื่องจริงมี  เร่ืองที่บานดอน  ผูพิพากษาคนหนึ่ง  นี่หลายสิบปมาแลว  อะไร ๆ   ก็ 

ตองสะอาดหมด  นึ่งแลวนึ่งอีก  ลวกแลวลวกอีก  ลางแลวลางอีก  จะเปนชอนซอม 
เปนถวยชาม  ผาปูโตะ  แมกระทั่ง  โองไห  บันได  ก็ตองลางลวกกันไปหมดเลย,  
แลวไมเทาไรแกก็ตาย  เพราะวาแกไมมี  immunity  ในตัวเลย  เผลอนิดเดียวแกก็ตาย;  
เพราะโรคที่มีเชื้อน้ัน;  นั่นแหละความกลัว  นี้ตองรูจักขอบเขตมันบางถากลัวถึงอยาง 
นั้นแลวก็  ก็คิดดูเถอะ  จะเรียกวาคนโงหรือคนฉลาด  ที่มันจะโงอยางไมนาใหอภัย. 

 
ฉะนั้นเราควรจะขอบใจ  สิ่งที่ทําใหกลัวนั้น  สิ่งที่มาทําใหเรากลัวนั้น 

เราควรจะขอบใจมันเพราะมันทําใหเราเกงขึ้น ๆ ๆ;  ถาเรามีสติปญญาตอนรับมัน 
โดยลูกไมหรือกลเม็ดของพระพุทธเจา  คือถือเอาเปนบทสําหรับศึกษา  ที่จะรูวา  เวทนา 
นี้ดีสักวาเวทนา  ไมใชสัตวบุคคล  ตัวตน  เรา  เขา,แลวเราก็เปนผูที่ไดรับประโยชน 
มากที่สุด  จากสิ่งที่เขากลัวกัน. 

 
พระอรหันตมีคําเรียกหลาย ๆ  คํา  เชน  อจฺฉมฺภี - ไมสะดุง,  อนฺตตราสี – 

ไมหวาดเสียว,  และมีคําเหลานี้  ไมมีขนลุก  ไมมีอะไรดวยความกลัวนั้น,  มีขนอันปก 
สนิทอยูตลอดเวลา  ก็เพราะวามันหมดความสําคัญที่เปนตัวกู - ของกู,  หมดตัวกู – 
ของกูที่เปนความรูสึก  ที่พรอมท่ีจะเกิด  มันก็หมดความกลัว. 

 
เรื่องตัวกู - ของกู  เปนเรื่องเดียวที่สําคัญที่สุด  ที่ทุกคนจะตองคอย 

ศึกษาไป ๆ  ทําไป  ปฏิบัติไป,  แลวก็ตองปฏิบัติได.  อยามัวโงอยูวาเรื่องนี้ปฏิบัติไม 
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ได,  เรื่องจิตวางปฏิบัติไมได,  มันก็ปฏิบัติไมไดจริง ๆ  เหมือนกัน  เพราะไมยอม 
ปฏิบัติ,  ไมสมัครที่จะปฏิบัติ  เรื่องความกลัวก็เปนสิ่งที่ละได  ทําใหเบาบางไปได.  
ฉะนั้นควรจะทดสอบตัวเองอยูเสมอวาเดือนนี้มันดีกวาเดือนที่แลวหรือไม,  ปนี้ดีกวาป 
ที่แลวหรือไม,  ในเรื่องเกี่ยวกับความกลัว  ความสะดุงกลัว  สิ่งที่เราเคยขนลุก  เราก็ไม 
ลุก,  ความมืดที่เราเคยกลัว  เราก็ไมกลัว,  ไมตองมีอะไรดอกมันมืด ๆ  มีอะไรแว็บข้ึน 
มา  เราก็ขนลุก,  ทั้งที่แทมันเปนเพียงตั๊กแตนตัวหนึ่งเทานั้น  เราก็มีขนลุก.  นี้มันก็ 
เปนเรื่องนาหัวสําหรับมนุษย  ที่เลวกวาสัตวในเรื่องนี้. 

 
นี่คือ  ธรรมปาฏิโมกข  ที่ตรงนี้ไมพูดเรื่องอะไร  พูดแตเรื่องที่เกี่ยวกับ 

ตัวกู - ของกู  เรื่องเดียวเรื่อยไป. 
 
 
 

เอาละ  พอกันที  สําหรบัเวลา. 
____________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๑๙ – 
วันพุธที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๑๒ 
ขึ้น  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๖ 
 

 
หลักพื้นฐานของตัวกู - ของกู. 

   
ธรรมปาฏิโมกขของเราในวันนี้  จะยอนไปกลาวถึงหลักพื้นฐานอีกครั้งหนึ่ง 

เพื่อประโยชนแกพระที่มาใหมนี้ดวย  แลวเพื่อเปนการย้ําสําหรับผูที่เคยฟงมาแลว  ให 
มั่นคงขึ้นดวย. 

 
ที่วาหลักพื้นฐานของเรื่องตัวกูนี้  มันมีความสําคัญมาก  ในหลายแง 

หลายมุม;  ถาหลักพื้นฐานมันผิดมันก็ไมมีทางที่จะเขาใจกันได,  อีกอยางหนึ่ง  มัน 
อาจจะเขาใจไมตรงกัน  แมในประเทศไทยเรานี้แลวยิ่งเราผูกคําขึ้นมาใชใหม.  เชน 
คําวา  ตัวกู - ของกู  นี้  เขาไมเคยใชกันมาแตกาลกอน,  ทั้งที่คํานี้ก็เปนคํามีอยูใน 
พระคัมภีรในพระบาลี  แตเขาไมเคยใชคําแปลอยางนี้  มันก็ยิ่งเปนของที่ขัดแยง,  หรือวา 
ดูคลาย ๆ  กับวาเปนของวาเอาเองอะไรทํานองนั้น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒๙ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๔๓๐

ตัวกูของกูคืออหังการ  มมังการ. 
 
บางคนจะหาวาผมตั้งลัทธิขึ้นใหม  เร่ืองเกี่ยวกับตัวกู - ของกู;  ที่จริง 

มันก็เปนคําเดิม ๆ,  ในพระบาลี  คือคําวา  อหังการ  มมังการ  แตมันคูกับคําวา  อัตตา 
อัตตนียา.  อัตตา  แปลวา  ตัวตน,  อัตตนียา  แปลวาของตน,  แตพอที  อหังการ  มมังการ 
คํานี้มันแสดงความหมายรุนแรง  จะมัวตนหรือของตนอยูไมไหว  มันจึงเปนกู  หรือของกู 
ขึ้นมา.  อหัง  แปลวา  เรา,  แตภาษาบาลีมันไมมีคําใชหลายคํา  มันใชคําเดียวเทานั้น.  
แตถาในกรณีที่โกรธขึ้นมา  มันก็คือ  กู,  อหังก็คือกู;  ถาเวลาปกติ  อหัง  ก็แปลวา  เรา 
พูดกับพระพุทธเจา  อหังก็ขาพระพุทธเจา,  ภาษาบาลีเปนอยางนี้เหมือนกับภาษาอังกฤษ 
เหมือนกัน.  มมังการก็เหมือนกัน  ความรูสึกที่เดือดจัด  มันถึงกับตองแปลวา  ของกู.  
เรื่องอหังการ  มมังการไมใชของใหม  มีอยูแลวในบาลี,  แลวก็ในพวกอื่นก็มีใช  ในอินเดีย 
ใชคํานี้อยางแพรหลาย  เปนเรื่องที่รูกันดี.คําวาอหังการ  มมังการ  หมายความวา 
อยางไร  ใชไดกับกิเลสประเภทละเอียด  คือความเคยชินของกิเลส  ดวย. 

 
ฉะนั้นคําวา  ตัวกู - ของกู  นี้ไมใชของแปลกหรือตั้งเอาใหม,  มีอยูแลว 

ในพระคัมภีร  ในพระบาลี.  ในหลักพุทธศาสนา  เขาเคยพูดกันแตวาเราของเรา,  
ที่เรามาแปลกันเปน  กู - ของกูนี้  เพ่ือใหน้ําหนักมันเต็มที่,  เต็มเปยมของคําวา 
อหังการ  มมังการ  นี้มันเกี่ยวกับวิธีแปลดวย.  ที่จริงคําวา  กู  นี้  ภาษาไทยเดิมไมใช 
คําหยาบ,  กูคือคําธรรมดา  เชนในหลักศิลาจารึก  สมัยสุโขทัย  ใชคําวา  กู  ในความหมาย 
ปกติธรรมดา,  ไมใชหยาบคาย  พอกูชื่อบานเมือง,  แมกูชื่อนางเสือง.  คําพูดของพระเจา 
รามคําแหงเอง,  แลวก็มีคําวากู  ใชอยางอื่นธรรมดาสามัญ.  สมัยนี้ถือเปนคําหยาบ.  
เมื่อผมเด็ก ๆ  ผมยังจําไดวาเด็กเล็ก ๆ  พูดกับพอแม  ก็พูดวากู  นี่ยังนึกสงสัย,  ตอนที่ผม 
เปนเด็ก  เด็ก ๆ   พูดกับพอแม  ก็พูดวา  กู,  เขาใจวาจะเปนคําเดิมติดมาแตโบราณกาล  ซึ่ง 
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ไมไดหมายความถึงคําหยาบก็เปนได  หรือวาการสั่งสอนอบรมไมดี  เด็กก็พูดกูก็ได  ยัง 
สงสัยอยูขอน้ี  แตเปนที่แนนอนวา  แตโบราณมานั้นคําวา  กู  ไมไดเปนคําหยาบ. 

 
แตสําหรับของเราในกรณีของเรา  คําวา  กู  นี้ใหหมายถึงวา  ความยึดมั่น 

ถือมั่นที่มันเต็มที่แลว;  ฉะนั้นจึงใชคําวา  กู  วา  ของกู,  ฉะนั้นคําวา  กู – ของกูใน 
ที่นี้เราหมายถึง  ความคิดที่ปรุงแตงขึ้นมาในรูปของกิเลส,  ไมใชคําพูดธรรมดา,  
ไมใชคําแทนชื่อธรรมดา.  ถาไมเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นของกิเลสก็ไมเรียกวา 
ตัวกู  หรือ  ของกูในที่นี้,  คือในกรณีที่เรากําลังพูดกันอยู. 

 
ที่ผมพูดอยูเปนหลักนี้  ถาเมื่อไรพูดวา  ตัวกู - ของกู  ขอใหเขาใจวา 

มีความยึดมั่นเต็มที่,  จนเปนความโลภ  หรือเปนความโกรธหรือเปนความโง  เดือดพลาน 
อยู;  เชนถาถูกใจ  ตัวกูมันก็รักอยากจะไดก็เปนราคะ  เปนโลภะขึ้นมา,  มันไมชอบใจ 
ตัวกูมันก็โกรธ  มันก็คิดราย  อยากจะฆาเสียใหตาย  นี่ตัวกูที่มันโกรธ,  นี่ถามันหลง  คือ 
มันไมรูวาอะไรแน  แตมันยังสงสัย  มันยังตองการ  มันยังหวัง  มันยังอะไรอยู  มันก็เปน 
ตัวกูที่โง  ที่กําลังเดือดอยูดวยความโง  ความหลง  ความไมรู.  ทั้งหมดนี้เปนความ 
ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น  จึงไดโลภ  จึงไดโกรธ  จึงไดหลง;  ถาพูดวา  ตัวกู - ของกู  เพียง 
เทานี้  ใหรูเถอะวามันมีความยึดมั่นถือมั่นเปนกิเลสเดือดจัด  อยางหนึ่งอยางใดอยู. 

 
ตัวกู - ของกู  เกิดเปนครั้งคราว. 

 
นี้  ความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู - ของกูนี้  ไมไดเกิดอยูตลอดเวลา,  

นี่เปนหลักพื้นฐาน;  พูดอยางนี้คือหลักพื้นฐานที่ตองจําไว.  ความยึดมั่นถือมั่นวา 
ตัวกูของกูก็ตาม  ไมไดเกิดอยูตลอดเวลา,  อุปาทานนี้ไมไดมีอยูตลอดเวลา,  
มันเพิ่งมีตอเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น;  หมายความวา  มีอะไรมากระทบ  ทางหู  ทางตา 
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ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  หรือจิตคิดในใจเองก็ตาม  อยางใดอยางหนึ่งแลว,  มันจึงจะ 
เกิดเพราะเผลอสติ;  ถาไมเผลอสติก็ไมเกิดเหมือนกัน.  แตวาสวนมากนั้นคนมันเผลอ 
สติ  แลวมันก็เกิด;  ฉะนั้นจึงวา  ตัวกู - ของกู  นี้เพ่ิงเกิด,  แลวเกิดเปนครั้งคราว 
เปนคราว ๆ  เปนเรื่อง ๆ  ไป. 

 
ตัวกู - ของกูเกิด  นี้หมายความวา  มันก็เปนกิเลสซึ่งมีอวิชชาเปนตน 

เงื่อน;  ที่มันไมมีสติ  ก็คือมีความหลง  มีความหลงคือมีอวิชชา.  สมมติวาเมื่อ 
ตากระทบรูปอยางใดอยางหนึ่ง  แลวมันไมมีสติวารูปสักวารูป  หรือวาตาสักวาตา;  มัน 
ไมมีความรูอยางนี้,  มันไมมีสติอยางนี้  ก็เรียกวาขาดสติ;  เมื่อขาดสติก็ขาดความรู,  
ขาดความรูก็คือขาดวิชชา  ฉะนั้นจึงเปนอวิชชา.  ฉะนั้นอวิชชาจึงเพิ่งเกิด  อวิชชา 
ก็เพิ่งเกิดเมื่อนั้น  เมื่อขาดสติ,  นี้เปนหลักพระพุทธภาษิตที่วา  แมแตอวิชชาก็เพิ่งเกิด. 

 
จิตมิไดมอีวิชชาหรือกิเลสตลอดเวลา. 

 
ทีนี้คนอีกจํานวนมาก  ครูบาอาจารยจํานวนมาก  เขาถือวา  อวิชชานี้เกิดอยู 

ตลอดเวลาไมเคยดับ,  เกิดอยูเปนพื้นฐาน  เกิดอยูตลอดเวลา,  ก็หมายความวา  อุปาทาน 
หรือกิเลสตัณหาอะไรก็ตามมันจะเกิดอยูตลอดเวลา.  เชน  เขาพูดวานอนเฝาอยูใน 
สันดาน  เกิดอยูแลวตลอดเวลา;  นี้ผมเห็นวาไมถูก  และผิดอยางยิ่ง  ที่จะใหอวิชชา 
หรือกิเลสเกิดอยูตลอดเวลาในใจของคน,  นั้นเปนเรื่องผิดอยางยิ่ง  และผิดตอหลักพระ- 
พุทธภาษิตที่วา  แมแตอวิชชาก็เพิ่งเกิด.  คิดดูใหดี ๆ  แมแตความโงความหลงนี้ก็เพิ่ง 
เกิด,  เกิดเมื่อมีเรื่องแลวเผลอสติ. 

www.buddhadasa.in.th

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



หลักพื้นฐานของตัวกู – ของกู ๔๓๓

มีเร่ืองคือตากระทบรูป  หูกระทบเสียง  จมูกกระทบกลิ่น  เปนตน  อยางใด 
อยางหนึ่ง  เรียกวาเรื่อง  เรียกวาเกิดเรื่อง;  พอเกิดเรื่องนั้นแลวเผลอสติ  โงไป 
เพราะการเผลอสติในการที่กระทบกับอารมณ  นี่เรียกวา  อวิชชา,  อวิชชาก็เพ่ิงเกิด ;  
นี้ก็หมายความวา  จิตไมไดเกิดอวิชชาอยูตลอดเวลา,  แตวามีความเคยชินที่จะเกิด 
อวิชชาอยูตลอดเวลา.  ขอนี้ยอมรับ  มีความเคยชิน,  มีนิสัยหรือความเคยชิน 
ที่จะเกิดอวิชชา  หรือกิเลสอยางใดอยางหนึ่งเหมือนกันแหละ  ไดตลอดเวลา,  แต 
มันเกิดจริงมันเพิ่งเกิด. 

 
ฉะนั้นการจะตัดกิเลสกับตัดความเคยชินของกิเลสมันคนละเรื่อง.  ถา 

ตัดความเคยชินของกิเลสได  ก็เปนพระอรหันต  หรือเปนพระอริยบุคคลชั้นใด 
ชั้นหนึ่ง;  แตวาการตัดกิเลส  ขมกิเลส  หรืออะไรเปนเรื่องคนธรรมดาเขาทําได,  
และอีกอยางหนึ่ง  บางทีมันก็ไมไดมีการตัดการขมอะไรดอก  เมื่อมันหมดเหตุหมดปจจัย 
กิเลสมันก็ดับไปเอง,  คราวหนึ่งเปนคราว ๆ  ไปเหมือนกัน. 

 
ฉะนั้นโดยหลักพื้นฐาน  ตองเรียกวา  จิตนี้ไมมีกิเลส,  จิตพื้นฐานถือวา 

ไมมีกิเลส;  อยางในพระบาลีวา  ปภสฺสร  มิทํ  ภิกฺขเว  จิตฺตํ -   จิตนี้เปนประภัสสร,  
อาคนฺตุเกหิ  อุปกกิเลเสหิ  อุปกฺกิลิฎ ํ     เศราหมองเพราะกิเลสที่เปนอาคันตุกะเขามา.  
กิเลสนี้หมายถึงอวิชชา  หรือกิเลสชื่อใดก็ตาม  ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเผลอสติ;  เมื่อ 
ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  เปนตน,  จึงขอใหถือวา  จิตตามธรรมดามิไดมีกิเลสเกิดอยู.  
ตอเมื่อมันมีเรื่องกระทบทางใดทางหนึ่ง  แลวโงแลวเผลอสติ  มันจึงจะเกิด,  เผลอสติ 
ก็คือเกิดอวิชชา,พอเกิดอวิชชาก็เกิดตัณหา  อุปาทานอะไรไดตามลําดับ;  เพราะ 
ฉะนั้นเราไมไดเกิดตัณหา  ไมไดเกิดอุปาทานวาตัวกูวาของกู  อยูตลอดเวลา. 
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ดูใหดี  คิดดูใหดี  สังเกตดูใหดี  พิจารณาจิตใจของตัวเองดูใหดี  อุปาทาน 
วาตัวกูวาของกูนี้มิไดเกิดอยูตลอดเวลา,  มันเกิดเปนคราว ๆ.  แตเนื่องจากมัน 
เกิดเปนคราว ๆ  บอยนัก  มันจึงมีความเคยชินที่จะเกิด  อยางไมทันรูทีเดียว.  ความ 
เคยชินนี้มีมาก  จนเกิดไดเร็วไมทันรู;  ฉะนั้นเราจึงเผลอหรือเขาใจผิดไปวา  มันเกิด 
อยูแลว,  ที่จริงมันเกิดเร็วมาก  เปนอัตโนมัติที่เร็วมาก  จนเราคิดวามันเกิดอยูแลว. 

 
เรามีความเคยขินที่จะเกิดความคิดเปนตัวกู - ของกู  มาตั้งแตเล็ก ๆ  

ตั้งแตออนแตออก,  เด็กคลอดออกมาพอเริ่มรูอะไรบาง  มันก็ถูกสอนใหเปนตัวกู – ของกู 
ตั้งแตนอนอยูในเบาะ  ยังลุกนั่งไมได  มันก็มีความเคยชินที่จะเกิดตัวกู - ของกู  แลว ;  
เพราะมันถูกอบรมมาอยางนั้น  ใหเปนตัวกูแลวก็เปนของกู;เชนพอแมของกู  แลวตัวกู 
ตัวกูจะกิน  ตัวกูไมไดกินก็โกรธ,  ตัวกูไดกินก็ดีใจอยางนี้,  มันคอย ๆ  สรางรูปของ 
ตัวกู - ของกูนี้ขึ้นมาเรื่อย ๆ  จนมั่นคง  และจนเคยชิน. 

 
นี้เรามีอายุตั้ง  ๓๐  ป  ๔๐  ป  มันก็มีความเคยชินมาก,  วันหนึ่งมัน 

สรางความเคยชินในเรื่องนี้หลายรอยครั้ง,  ไปคิดดูใหดี  เทาจํานวนครั้งที่เกิดตัวกู 
วันหนึ่ง ๆ  จะมีหลายครั้ง,  หรือบางคนจะหลายสิบครั้ง,  หรือบางคนจะหลายรอยครั้งก็ได 
คือความคิดที่มันสําเร็จรูปเปนกิเลสทีหนึ่ง  แลวก็ตองเรียกวาเปนตัวกู - ของกู  ทีหนึ่ง 
ครั้งหนึ่ง  แลวมันจะสรางความเคยชินเทาไร.  สมมติวาในวันหนึ่ง  ๒๔  ชั่วโมง  เกิด 
ไดสัก  ๕๐  ครั้ง,  ชั่วโมงละ  ๒  ครั้ง  ประมาณอยางนั้น  นี้เปนอยางนอยที่สุดแลวนะ,  
แลวเดือนหนึ่งเทาไร  ปหนึ่งเทาไร,  แลว  ๑๐  ปเทาไร,  มันชินมากขนาดนี้  ตัวกู – ของกู 
เลยเปนเรื่องที่ชินเปนเรื่องที่ชินเปนนิสัย  จนเปนคุณสมบัติของมันเองเสียอยางนั้น. 

 
นี่เปนขอเท็จจริงหรือเปนหลักพื้นฐานที่จะตองรูกอน  วากิเลสนี้ไมไดเกิด 

อยูตลอดเวลา;  แตวาเกิดเปนคราว ๆ  และเกิดบอยจนชิน  เหมือนกับวามันมีอยู 
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ตลอดเวลา.  ถาเราพบขอเท็จจริงอันนี้แลว  เราก็จะตองสรุปใหไดวา  เวลาที่กิเลสไม 
เกิด  มันก็มี,เวลาที่จิตวางจากกิเลสอยูเองมันก็มี,  เวลาที่จิตเกิดกิเลสมีกิเลสมันก็มี,  มัน 
มีอยูเปนสองอยาง.  ตองไปศึกษาขอนี้ใหเขาใจเสียกอน,  ไปน่ังพินิจพิจารณาดู 
เวลาไหนจิตมีความรูสึกวาเปนตัวกู - ของกูอยางไร,  เวลาไหนไมมี;  เวลานอนหลับ 
ไมฝนนั้นไมมีแน.  คุณเขาใจไดทันทีใชไหม ?  ถาผมพูดวาเวลานอนหลับไมฝน  หลับ 
สนิทนี้  ตัวกู - ของกู  ไมเกิดแน,  หลับ  ๕  ชั่วโมง  ๘  ชั่วโมงมันก็ไมมี  ถาวาฝน  มันก็ 
มีตัวกู - ของกู  ในจิตใตสํานึก  เปนความฝน,  มันก็มีเหมือนกัน  เวลาหลับมันก็มีได ;  
แตมันไมเต็มรูปท่ีจะเรียกวา  กิเลส  หรือเปนมโนกรรมอยางใดอยางหนึ่ง.  แตบางคน 
อาจจะเต็มรูปก็ได  แมในความฝน,  แตเอาละ  เราไมนับวาเปนกิเลสโดยสมบูรณ. 

 
นี้เอาเวลาตื่น ๆ  อยูนี้  เวลาที่เรามีอารมณดี  มันก็ไมมีกิเลสอันใดอัน 

หนึ่งรบกวนจิตใจ,  หรือเวลาที่เขาสมาธิ  เขาฌาน  เขาสมาบัติ  เขาสมาธิเสีย  มันก็ 
ไมมี,  เวลานั้นมันก็ไมมีตัวกู - ของกู,  เวลาที่เราปลอยใหจิตมันอยูในสภาพที่พัก 
ผอน,  มันเหนื่อยนัก  มันพักผอน  ก็ไมมีตัวกู - ของกู  มันอยากจะหยุดจะอยูนิ่ง ๆ  
มันก็ไมมีกิเลส,  หรือวาประจวบเหมาะ  เราตั้งจิตไวดี  เวลาประจวบเหมาะดี  อารมณ 
แวดลอมดี  เชนอยูกับกอนหินตนไม  ที่จะชวยใหจิตมันหยุด  อยางนี้มันก็ไมมีกิเลส,  
เรียกวาปามันชวยใหหยุดหรือวางไดงาย  เวลานี้มันไมมีกิเลส.  ฉะนั้นจึงมีบทสําหรับจะ 
ใหพิจารณา  ในอานาปานสติอยูบทหนึ่งที่วาเราทําในบทศึกษา  ตามมองจิตอยูวา  จิตมี 
กิเลสหรือไมมีกิเลส,  จิตกําลังมีกิเลส  หรือกําลังไมมีกิเลส.นี่บุถุชนคนธรรมดานี้ก็ 
มีบทเรียนอยางนี้;  จิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะ  จิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะ 
จิตมีกิเลสชื่อใดชื่อหนึ่ง  หรือไมมีกิเลสชื่อใดชื่อหนึ่ง. 
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ควรทดสอบธรรมชาติของจิตวามีหรือไมมีกิเลส. 
 
ฉะนั้นควรจะทดสอบดู  จนรูจักจิตใจหรือธรรมชาติแหงจิตใจของ 

ตัวเองใหดี  วากําลังมีกิเลสหรือกําลังไมมีกิเลส,  แลวใหรูภาวะที่ไมมีกิเลส,  กําลังวาง 
จากกิเลส  มันเปนอยางไร,  พอกิเลสเกิดขึ้นเปนตัวกู - ของกู  มันเปนอยางไร.  กิเลส 
เกิดขึ้นเปนตัวกู - ของกูนี้  มันหลายแบบ  อยางที่พูดแลว,เปนโลภะก็มี,  เปนโทสะ 
ก็มี,  เปนโมหะก็มี.  อยางมากจนรอนฉี่ก็มี,  อยางกลางเปนรอนนอย ๆ,  หรืออยางเบา 
จนไมคอยรูสึกรอนก็มี,  แตวามันก็มีความรูสึกกระวนกระวาย.  ฉะนั้นที่เราไมมีสิ่ง 
เหลานี้  ก็เปนเวลาที่เรียกวาประภัสสร;  เมื่อจิตมีความเปนประภัสสร  อยูตามลําพัง 
ตัวมันเอง  มันก็เปนจิตที่กําลังวางจากกิเลส. 

 
สังเกตดูใหดี ๆ  ตอนไหนมีบางวันหนึ่ง ๆ  จิตที่โปรงดี  แจมใสดี  ไมขุนมัว 

ไมขุนดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  มันก็มีเหมือนกัน;  แตมันอาจจะมีนอยหรือนอยที่สุด 
สําหรับคนปุถุชน  ซึ่งเคยชินกับเรื่องตัวกู - ของกู  แลวรักแลวหลงในเรื่องที่จะมีตัวกู – 
ของกู.  คําพูดนี้คุณเขาใจหรือเปลาวา  คนธรรมดานี้  รักที่จะมีตัวกู - ของกู,  มัน 
รักตัวกู - ของกู  นั่นแหละมากเกินไปกวาที่จะรักพระพุทธเจา;  แมเปนพระเปน 
เณรเปนอุบาสกอุบาสิกา  อะไรก็ตามใจ,  รักกิเลสตัวกู - ของกู  ยิ่งกวารักพระพุทธเจา. 

 
ผมพูดอะไรมักจะมีผูมองไปในแงวาเปนการดาเสมอ;  แตนี้เปนของ 

จําเปนที่จะตองพูดในรูปน้ีเพื่อประหยัดเวลา  เพราะวามันมีกิเลสอีกแขนงหนึ่ง  คือ 
กิเลสประเภททิฏฐิมานะ  ทิฏฐิมานะกระดาง,  กิเลสประเภทนี้มันมีอยูประเภทหนึ่ง 
ซึ่งมันชอบใหยืนยันไปตามสภาพเดิม.  บางทีเห็นวาไมนาทําก็ยังจะทําอยูนั่น 
หรือวาใครหามก็ยิ่งไมฟง  ยิ่งหามก็ยิ่งไมฟง  ทั้งที่รูวาคําหามคําแนะนํานี้มันถูกตองนะ 
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แตก็ยิ่งไมฟง  ยิ่งจะทํา.  เขายิ่งหามเทาไร  มัมก็ยิ่งเบงรับข้ึนมาเทานั้น,  เขายิ่งชี้แจง 
เทาไร  มันก็ยิ่งหาขอแกตัวมากขึ้นเทานั้น.  นี้ขอดูใหดี ๆ  วันหนึ่ง ๆ  มันมีเรื่องอยางนี้ ;  
ถาเชื่อหรือรักพระพุทธเจามันก็พยายามที่จะยอมแพ  คือยอม  ยอมตามที่เขาแนะนํา 
หรือตามที่ตัวเองนึกขึ้นมาได  หรือตามที่ตัวเองอยากจะดี.   

 
ตัวกูด,ี  ตัวกูช่ัว. 

 
ฟงดูก็ไมนาเชื่อวา  เรานี้เปนสองตัวเกิดขึ้นมาทะเลาะกัน,  ในคนคนหนึ่ง 

มีตัวอยูสองตัว  ตัวดีกับตัวชั่ว.  ภาษาจิตวิทยาใหม ๆ  นี้เขาเรียกวา  ธรรมชาติฝายต่ํา 
กับธรรมชาติฝายสูง  ทั้งคูมีอยูในจิตใจของมนุษย;  ตัวนี้แหละมันทะเลาะกัน  มัน 
ฟดเหวี่ยงกันเรื่อย.  ขณะใดธรรมชาติฝายต่ํามันชนะ  ก็มีทิฏฐิมานะเยอหยิ่ง  แม 
แตดื้อตอตัวเอง  คือคนเดียวนี้มันดื้ออยูไดขางใน  โดยธรรมชาติฝายต่ํามันชนะ;  ถา 
ธรรมชาติฝายสูง  คือความรูสึกผิดชอบชั่วดีมันชนะ,  ธรรมชาติฝายต่ํามันก็ยอม 
ไป.  แลวมันก็เปนตัวกูอยูนั่น  เปนตัวกูทั้งสองตัว  :  ตัวกูฝายชั่ว  ตัวกูฝายดี  มันก็ 
เปนตัวกูทั้งสองตัว.  ตัวกูฝายดีบางทีก็ยิ่งรายไปกวาตัวกูฝายชั่วก็มี,  มันไดดี  มันก็จอง  
หองอวดดี,  มันยิ่งเอาความดีมาโออวดมาอะไร  มันก็กลายเปนตัวกูดวยเหมือนกัน  จน 
กวาจะหมดตัวกู,  หมดตัวกูทั้งสองตัว  จึงจะเรียกวา  วาง. 

 
หินสลักที่เราเอามาจากอชันตาแผนหนึ่ง  มีรูปวัว  ๒  ตัวงัดกัน  :  ตัวหนึ่ง 

ดําตัวหนึ่งขาว  ผมเห็นเขาที.  เขาจะมีความหมายทีแรกอยางไรก็ไมรู  เพราะเขาไมได 
เขียนคําอธิบายไว;  แตผมถือเอาตามความรูของผมวา  วัวตัวดําตัวหนึ่ง  วัวตัวขาว 
ตัวหนึ่ง  ฟดกันอยูเรื่อย  ในจิตใจของเรา  จนกวามันจะตายไปทั้งสองตัว,  แลว 
มันก็ไปตรงกับเรื่องของพวกเซน,  นิทานของพวกเซน  เหมือนกันเลย. 
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ในนิทานนั้นเลาวา  ภิกษุรูปหนึ่งพยายามปฏิบัติเซนอยูเรื่อย,  ปฏิบัติอยู 
เร่ือยอยางจริงจัง.อาจารยมาถามสอบสวนบางบางเวลา  วาเปนอยางไร  เปนอยางไร 
แลว  การปฏิบัตินั้น;  บอกวาควายดินสองตัวชนกันเรื่อย,  ตัวหนึ่งดําตัวหนึ่งขาว.  
ควายที่เปนดิน  อาจารยรูทันที  วาหมายความวาอยางไร;  เพราะเขามีความรูเหนือ 
กวา.  ศิษยนั้นก็ไมใชเลว,  ศิษยคนนี้  วาควายดินสองตัวชนกันอยู.  อาจารยก็ไป,  
หลาย ๆ  วันก็ถามอีกวาเปนอยางไร ?  ก็วาควายสองตัวยังชนกันอยู.  นี่พอเวลานานเขา 
พอสมควร  อาจารยมาถามอีกวาเปนอยางไร ?  ตอบวามันตกน้ําละลายไปหมดแลวทั้งสอง 
ตัว,  ควายดินนี้ชนกันพลัดตกลงไปในน้ํา  ละลายเปนน้ําหมดแลวทั้งสองตัว.  อาจารย 
ไมพูดวาอะไร  กลับไปเลย;  หมายความวามันหมดเรื่อง,  หมดเรื่องการทะเลาะกัน 
ระหวางธรรมชาติสองฝาย  คือฝายดีฝายชั่ว.ฉะนั้นภาพวัวภาพนั้นสนใจกันบางนะ 
ควายหรือวัวสองตัวงัดกันนี้  ในหินสลักจากอชันตา.  ที่ถ้ําอชันตามีภาพกวาง  ๔  ตัว 
หัวเดียว,  มีควายชนกัน,  มีปลาหัวมีดอกบัว  นี้ลวนแตมีความหมายแนนอน,  แตเขา 
ไมไดเขียนคําอธิบายไวเลย. 

 
ขึ้นชื่อวา  ตัวกู  ใชไมไดทั้งนั้น. 

 
นี้เปนวา  เราจะตองรูวา  ตัวกูมันมีสองตัว,  ในนี้ในใจนี้มีสองตัว,  ตัว 

หนึ่งดีตัวหนึ่งชั่ว,  ผลัดกันขึ้นมาโผลขึ้นมา  เปนผูบัญชาการผูอํานวยการ  ผูครอบครอง 
จักรวาลนี้,  ครอบครองรางกายนี้แลวมันไมไหวทั้งนั้น.  ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีก็ไม 
ไหว,  ยึดมั่นถือมั่นเรื่องชั่วก็ไมไหว,  ตัวกูดีก็ไมไหว,  ตัวกูชั่วก็ไมไหว,  ดีก็มี 
ความทุกขไปตามแบบดี  ชั่วก็มีความทุกขไปตามแบบชั่ว.  ฉะนั้นคนหนึ่งแบก 
กระบุงกอนหิน  หรือวาของโสโครกอะไร  มันก็หนักเหมือนกัน,  คนหนึ่งแบกกระบุงที่ 
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ใสเพชรใสพลอย  ใสแกวแหวนเงินทอง  มันก็หนักเหมือนกัน,  คนหนึ่งหาบถังอุจจาระ 
มันก็หนัก.  คนหนึ่งหาบถังใสเพชรพลอยมันก็หนัก. 

 
ฉะนั้นเราจะตองรูวา  ตัวกูแลวมันใชไมไดทั้งนั้น  :  ตัวกูที่ยึดมั่นถือมั่น 

ทางดีก็ใชไมได,  ยึดมั่นถือมั่นทางชั่วก็ใชไมได  ที่มันไปดาเขา  เรื่องตัวกูฝาย  
ดีนะ  เขาใจไหม ?  ที่มันไปดาเขา  มันตัวกูฝายดี,มันยึดมั่นฝายดีกูดี  แลวมันไปดาเขา,  
แลวก็ไปทะเลาะกันได  เปนพระแท ๆ  ไปทะเลาะกับฆราวาสไดไปดาฆราวาสได  นี่มัน 
เลวสักเทาไร,  ตัวกูฝายดี.  อยาไประวังแตตัวกูฝายชั่ว  ตัวกูฝายชั่วยิ่งจะมีอันตราย 
นอย,  ตัวกูฝายดีนั่นแหละมันจะไปกัดใครตอใครเขา  ไมคอยหยุดหยอน,  เพราะ 
มันถือวาดีกวา  มันจะชนะเรื่อย. 

 
ฉะนั้นรวมความวา  ตองวางจากตัวกู  ทั้งฝายดีและฝายชั่ว;  ฉะนั้นเมื่อ 

ผมพูดเพียงสั้น  ๆ วาวางจากตัวกู,  ผมไมมัวพูดวา  วางจากตัวกูสองตัว  ฝายดีฝายชั่ว  มัน 
เสียเวลา,  พูดแตวาวางจากตัวกูก็พอแลว  หมายความวาวางจากตัวกูทั้งฝายดีฝายชั่ว.  
จิตบางเวลาวางจากตัวกู  แตจิตโดย  สวนมากมันเต็มอยูดวยตัวกู  มันแลวแตวาสนา 
ดวย;  บางคนมีนิสัยสันดานเปนอันธพาลมากเกินไป  มันก็มีตัวกู - ของกูมาก  เกิด 
มาก,  บางคนมีสันดานอันธพาลนอย  ความคิดชนิดนี้ก็เกิดนอย  เพราะฉะนั้นไดเปรียบ 
คือสบายกวา. 

 
ขอใหคุณพิจารณาดูคน  บางคน  โกรธยาก  มันยินดียินรายยาก;  ไปดู 

ก็เห็น  เขาไมไดเลาเรียนอะไร  ไมไดเคยบวชเคยเรียนเสียดวยซ้ําไป  แตนิสัยสันดานมัน 
โกรธยาก  รักยาก  หวั่นไหวยากยิ้มแฉงอยูเรื่อย  นี่ก็มี,  อยางนี้ดีกวาพระเณรเสียอีก 
ที่เรียนรูอะไรมาก  แตวาโกรธเกง  รักเกงอะไรเกง,  ฉะนั้นเราจะตองไปดูกันใหม  ให 
ลึกถึงจิตใจวาใครมีเวลาที่จากตัวกูมาก,  ใครมีเวลาที่วางจากตัวกูนอย  ใครแทบจะไม 
วางเลย. 
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จิตวางจากตัวกูเปนนิพพาน. 
 
เอาละทีนี้สรุปความกันเสียทีวา  เวลาที่วางจากตัวกูนั้นมีอยู  ขณะท่ี 

วางจากตัวกูนั้นผมถือเปนขณะแหงนิพพาน;  เวลาใดจิตวางจากตัวกู  นิพพานก็มีอยู 
ณ  จิตนั้น,  พูดกันอยางนี้เลย  เปนคํากลอนดวยวาเวลาใด  จิตวาง  จากตัวกู  นิพพาน 
ก็มีอยู  ณ  จิตนั้น,  เวลาใดตัวกูจู  มาพลัน  สังสารวัฏฏ  ก็พลันเกิดขึ้นแทน,  เวลาใด 
ตัวกูจู  มาพลัน  กะทันหันเพราะมันมาเร็ว  สังสารวัฏฏก็พลันเกิดขึ้นแทน. 

 
คําวา  สังสารวัฏฏ  ก็คือตรงกันขามกับนิพพาน  ที่ภาพฝาผนังนี้  สังสาร- 

วัฏฏ  มีสัญญลักษณเปนไฟเปนไฟลุก;  นิพพานจะเปนแกว  ๓  ดวง,  เพราะวา  ใน 
สมัยสถานที่เขียนฝาผนังนี้  เขายึดหลักนิพพาน  ๓:  อนิมิตนิพพาน  อปนิหิตนิพพาน 
สุญญตนิพพาน,  นิพพานจะถึงได  ๓  ทางโดยวิธีนี้.  นี่เขาเขียนนิพพานเปนรูปดวงแกว  
๓  ดวง  เปนสัญญลักษณของนิพพาน  ฝายสังสารวัฏฏเขียนเปนไฟลุก. 

 
เมื่อใด  จิตวาง  จากตัวกู  นิพพาน  ก็มีอยู  ในจิตนั้น,  เมื่อใด  ตัวกูจู  มา 

พลัน  สงสารวัฏฏ  ก็พลันเกิดขึ้นแทน;  หมายความวา  พอสงสารวัฏฏเขามาก็ลุก 
เปนไฟเลย;  ไฟราคะ  ก็มี  ไฟโทสะก็มี  ไฟโมหะก็มี  มันตองรอนอยางใดอยางหนึ่ง 
แหละ.  ไฟราคะก็รอนเปยก ๆ,  ไฟโทสะก็รอนโพลง ๆ,  ไฟโมหะก็รอนมืด ๆ,  
แตรวมความแลวมันรอน.  จิตวางจากตัวกู  เราถือเปนนิพพาน;  นี้คนโดยมาก 
ครูบาอาจารยโดยมาก  ไมยอมเชื่อ  ไมยอมฟง  ไมยอมเห็นดวย  เพราะวาเขาใจคําวา 
นิพพานแคบ. 

 
ในบาลี  อังคุตตรนิกาย  มีแจกนิพพานไว  เปนตทังคนิพพาน  วิกขัมปน -  

นิพพาน  แลวก็นิพพานจริง ๆ  สมบูรณ.  ตทังคนิพพาน  แปลวา  นิพพานที่มาจากการ 
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ประจวบเหมาะเปน  co - incidence  ของสิ่งแวดลอมประจวบเหมาะเกิดความวางจากตัวกูได 
บางขณะ,  เชน  เมื่อเราไปนั่งที่บนภูเขา  นั่งกับกอนหิน  นั่งกับตนไม  มีลมพัด  มี 
อะไรชวยกันประจวบเหมาะ,  จิตวางจากตัวกู  ไมเกิดกิเลส  อยางใดอยางหนึ่งใด;  
อาการอยางนี้เรียกวาประจวบเหมาะแหงองคประกอบ  เรียกวา  ตทังคะ – ประจวบเหมาะ 
จากองคนั้น ๆ  หลาย ๆ  องค  นี่ไดที่ทําใหวางไปเองได.  นี่เปนตทังคนิพพาน  ก็เรียกวา 
นิพพาน  เหมือนกัน.  ถาเราทําวิปสสนา  ทําสมาธิสําเร็จอยูในฌานอยางใดอยาง 
หนึ่ง  ก็วางจากตัวกู  เหมือนกัน  เขาเรียกวา  วิกขัมปนนิพพาน.  ถาวาตัดกิเลสได 
จริง  อยางเปนสมุทเฉทปหาน  อยางนี้  มันก็เปนนิพพานแท. 

 
หมายความวา  นิพพานมีอยู  ๓  ชนิดเปนอยางนอย  ชนิดหนึ่งประจวบ 

เหมาะนี้  เปนการชั่วคราว,ชนิดหนึ่ง  ขมดวยอํานาจฌาน  ก็เปนการชั่วคราว,  ชนิด 
ที่  ๓  นั้นถาวร  เพราะวาตัดกิเลสสิ้นเชื้อรากไปจริง  เรียกวานิพพานเหมือนกัน  เพราะ 
มันเย็นเหมือนกัน.  ถาเรียกวานิพพานแลว  ตองหมายความวาเย็น  เหมือนกัน. 

 
นิพพานประจวบเหมาะเปนวิธีที่หนึ่ง  เกิดความวางจากตัวกู  ขึ้น 

มาเอง  เพราะไปนั่งบนภูเขานี้  มันก็เหมือนกัน,  ก็เย็น  อยางนั้นเหมือนกัน,  นิพพาน 
จริงก็เย็นอยางนั้น.  นี้เปนนิพพานชั่วคราวที่จะชิมไดในชาตินี้  เรียกวาทิฏฐิธัมม - 
นิพพานก็เรียก,  ชนิดนี้เรียกวาทิฏฐิธัมม-นิพพานก็เรียก  คือเรา  ชิมรสพระนิพพาน 
จากการประจวบเหมาะก็ดี,  ชิมรสพระนิพพานจากจิตอยูในฌานในสมาธิก็ดี 
เรียกวาทิฏฐิธัมมนิพพาน  นิพพานในขณะปจจุบันนี้  นิพพานที่ในอันตนเห็นแลว,  
หลายความวา  สด ๆ  รอน ๆ  ที่นี่เดี๋ยวนี้. 

 
ฉะนั้นจึงวา  เมื่อใดจิตวางจากตัวกู  นิพพานก็มีอยู  ณ  จิตนั้น  นี้เปนที่ 

แนนอน,  เพราะวา  นิพพานก็คือวางจากตัวกูนั่นเอง,  เพราะวาเมื่อวางจากตัวกู 
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ก็คือไมมีสังสารวัฏฏ;  ตอนนั้นสังสารวัฏฏระงับไป  นิพพานปรากฏ.  แตมันก็ 
จะกลับไปมีสังสารวัฏฏอีก  เพราะความเคยชินของกิเลสอยางที่วา;  ฉะนั้นเราไปนั่ง 
สบายบนภูเขา  สบายไมอยากลุก  ดวยความวางความเย็นอะไรบอกไมถูกนี้  แตแลวใน 
ที่สุดเราก็นั่งอยูอยางนั้นไมได  เราก็ตองลุกไปตามที่ตาง ๆตามหนาที่การงาน;  นิพพาน 
ก็ติดไปเหมือนกัน  แตแลวมันเลือนไป ๆ  จางลง ๆ  ประเดี๋ยวก็ไปเขารูปอยางอื่นใหเกิด 
ตัวกู - ของกู  ขึ้นมาอีก,  ฉะนั้นก็จะตองระวังกันมาก. 

 
ทีนี้ก็ตองอาศัยวิธีที่สอง  คือการขม  ขมบังคับใหมีสติ  ทางตา  ทางหู 

ทางจมูกอะไรนี้,  คอยระวัง  คอยขมไว  แตจะใหฟลุกเอาอยางนั้นเรื่อยไปมันไมได.  
ประจวบเหมาะนี้คือคลายกับฟลุกเอง  จะใหมันมีเรื่อยไปมันก็ไมได  มันมีไมไหว.  นี้ก็ 
ตองใชวิธีควบคุม  หรือบังคับดวยสติ  จึงวามีสติสังวร  อินทรียสังวร  สํารวม 
ดวยสติเพื่อใหมันไมเกิดตัวกูนั่นแหละ,  อยาเผลอใหตัวกูเกิดขึ้นมา. 

 
อาจารยของผมองคหนึ่ง  อาจารยสวด  กัมมวาจา  ทานใชคําวา  เตา,  ทาน 

วาเตา  ขางกุฏิมีสระใหญอยู  แลวมันก็มีเตา.  แลวพูดสั้น ๆ  วา  เตามาอีกแลว  เตาขึ้น 
มาอีกแลว,  ในใจของทานเกิดขุนอีกแลว,  เดี๋ยวมันก็คลานกุกกักกลับลงไปในสระอีก.  
ผมไปพบบอย  ๆ ทานเดือดขึ้นมาวา  เตาขึ้นมาอีกแลว,  บางทีก็พูดกับเราวา  เตาขึ้นมาอีก 
แลว,  เดี๋ยวมันคลานกุกกัก ๆ  กลับลงไปในสระอีก.  นี้แสดงวา  มีการตอสูอยางเต็มที่,  
วันหนึ่ง ๆ  มีการตอสูอยางเต็มที่.  นี่คนโบราณเขามีความรูแคนี้  ไมไดเรียนนักธรรมไม 
เรียนบาลี  เปนมหาเปรียญอะไร  แตเขารูจักเตา.  พระเณรเดี๋ยวนี้ยิ่งโงยิ่งไมรูจักเตา  จน 
เตามันครองอยูในสันดานเลย  โอกาสที่จะมีจิตวางจากตัวกูนี้มันมีนอย. 

 
ขอใหพยายามเรื่อย ๆ  ไปทั้งสองวิธี  :  ไปหาที่ที่จะทําใหจิตหยุด  วาง 

ไดงาย ๆ,  อยาใหมันแวดลอมดวยสิ่งของ  หรือบุคคล  หรืออะไรก็ตาม  ที่ชวยให 
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เกิดตัวกู - ของกู.  ผมพูดเมื่อวานนี้วา  ฟงวิทยุขาวในประเทศนอกประเทศ  อะไรนี้ 
ก็ยังเปนโลกจัดเต็มที่,  ยังเปนสิ่งที่นารังเกียจ.  แลวคุณไปฟงซิ  มันจะมีความคิด 
นอมเอียงไป  สนับสนุนฝายโนนเกลียดชังฝายนี้,  ไปฟงขาวเขารบกันในสงคราม  ถาจิต 
มันนอมเอียงไปเพื่อสนับสนุนฝานนี้  เกลียดชังฝายโนนนั่นคือตัวกู - ของกู  เกิดฟรี  เกิด 
โดยไมจําเปนขึ้นมา  เพราะการฟงวิทยุ. 

 
แมวาจะฟงขาว  ฟุตบอล  ขาวอะไรตาง ๆ  มันก็อยางเดียวกัน  ฟงขาวมวย 

มันก็ตองมีตัวกู - ของกูเกิด:  สนับสนุนฝายโนน  ขัดแยงฝายนี้;  ฉะนั้นไมฟงเสีย 
ดีกวา.  นี่วาหลีกเลี่ยงวัตถุ  สิ่งของ  บุคคลอะไรก็ตาม  ที่มันชวนใหเกิดตัวกู – ของกู 
ใหมาก,  เวนไวแตจะเปนการทดสอบ  :  จะฟงวิทยุสักทีหนึ่งวันนี้  นี่วันนี้จะเกิดตัวกู – 
ของกูเขาขางฝายไหนไหม,  จะทดสอบสักทีก็ได,  หรือจะฟงเพียงวา  เดี่ยวนี้โลกมันไปถึง 
ไหนกันแลวอยางนี้ก็ได;  แตมันยากเหลือเกิน  ที่จะฟงในลักษณะอยางนั้น,  มันจะตอง 
เกิดความลําเอียงอยางใดอยางหนึ่ง  มันก็เปนตัวกู - ของกู. 

 
ฉะนั้นไมอานหนังสือพิมพ  ไมฟงวิทยุนี้ไดเปรียบ,  ไดเปรียบที่จะเปน 

อยูดวยจิตวางจากตัวกู.  แตเขามักจะพูดกันวา  ไมฟงวิทยุไมอานหนังสือพิมพ  นี้จะทํา 
ใหไมรูจะใหโงไมทันสมัย  นี้ไมจริงดอก  มันเปนเรื่องแกตัว.  ถาอานตองอานดวยสติ  
สัมปชัญญะ,  ถาฟงก็ฟงดวยสติสัมปชัญญะ;  ฉะนั้นอยาอานอยาฟงดีกวา   

 
เราระวังการเปนอยูของเราเปนประจําวันนี้,  ไมถูกเชิด  ไมถูกกระตุน 

ไมถูกเชิดดวยสิ่งแวดลอม  ใหมันเกิดตัวกู - ของกูขึ้นมา,  นี่เรียกวาเปนอยูถูกตอง 
ที่จะทําใหโลกไมวางจากพระอรหันต;  เปนอยูอยางนั้นแหละเปนอยางถูกตอง.  
อะไรเชิดไมขึ้น,  อารมณทางตา  ทางหู  ทางจมูก  เชิดเราไมขึ้นคือเชิดจิตไมขึ้น  ให 
เปนตัวกู - ของกูมันเชิดไมขึ้น,  แลวมันก็เปนอยางถูกตอง  เรียกกันงาย  ๆ อยางสามัญที่ 
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สุดเลย  เปนอยูอยางถูกตอง,  เปนอยูชนิดที่จิตจะถูกเชิดไมได.  เชิดไมขึ้น,  หรือวา 
ไมมีการเชิดเสียเลยมันก็วางจากตัวกูของกู,  สบาย  เทานี้มันก็พอแลว  มันเปนทั้ง 
หมดแลว.  ทีนี้คนที่มันบาเอง  มันวาอยางนี้ไมมีอะไร  อยางนี้มันโง  อยางนี้ไมทันสมัย,  
อยางนี้มันไมเจริญทางวัตถุ;  ก็ลองคิดดู  เจริญทางวัตถุมันเจริญไปทําไมกัน,  ถาเจริญ 
ใหรอนเปนไฟ  เจริญไปทําไมกัน. 

 
จิตวางจากตัวกูนั้นฉลาดที่สุด. 

 
ทีนี้มันมีปญหา  ที่นานึกอยูอยางหนึ่งวา  ที่จิตวางจากตัวกูนี้  มันเพียงแต 

ไมมีความทุกขเทานั้นเองมันเปนจิตที่โงที่ไมรูหรือเปลา ?  นี่เขาใจไดยาก  ฟงก็ยาก 
เขาใจก็ยาก  จิตที่วางไมมีตัวกู  หยุดอยูในนิพพานชั่วขณะก็ตาม  นิพพานชนิดไหนก็ตาม 
มันเปนของความฉลาดหรือเปลา ?  คนทั่วไปเขาถือวาไมฉลาด  เพราะไมไดคิดนึกอะไร  
ไมไดศึกษาอะไร,  คนไมไดศึกษาอะไร  จะทําไดหรือ  ฉลาดหรือเปลา,  เขาวาไมฉลาด.  
ที่จริงนี่คือยอดสุดของความฉลาดโดยอัตโนมัติ;  เพราะวาความรูทั้งหมดหรือความ 
ฉลาดทั้งหมด  มันมุงตรงไปที่ความไมมีทุกข;  ถามันรูความไมมีทุกขเสียแลว  ก็ตอง 
เรียกวา  ยอดของความฉลาดทั้งที่ไมไดคิดนึกอะไร  ไมไดแจกแจงอะไรไมไดพูดอะไร 
สักคําเดียวเลย.  แตตามที่แทจริงตามทางธรรมะตองพูดไดวา  เปนคนฉลาดที่สุด,  
ฉลาดกวานักปราชญทั้งหมดในโลกสมัยนี้รวมกัน. 

 
ยกตัวอยางเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งวา  คนไมรูหนังสือคนหนึ่ง  ไมไดเรียน 

หนังสือ  ไมรูหนังสือคนหนึ่ง  ในประเทศอินเดียหลายพันปมาแลว,  แตมีความคิดนึก 
มีความรูสังเกตรูอะไรในสิ่งที่มาเกี่ยวของกับชีวิต  จนกระทั่งเปนพระปจเจกพุทธเจา.  
คุณตองจําใหดีนา  ปจเจกพุทธเจาไมไดพูดวาสัมมาสัมพุทธเจา,  จนบุคคลนี้เปนปจเจก - 
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พุทธเจาพูดอะไรก็ไมได  พูดอธิบายอะไรก็ไมได  เพราะไมรูจักพูด  ไมรูคําพูด  ไมรูวิธีพูด 
จะพูดสิ่งที่รูอยูในใจตัวใหใครฟงก็ไมได,  เหมือนคนใบ  บรรยายอะไรขางในใจใหคน 
อื่นฟงก็ไมได  แลวก็เปนคนไมรูหนังสือดวย  จะพูดอะไรเปน.  ถาถามวาคนนี้ฉลาด 
หรือโง ?  ก็ตองตอบวา  ฉลาดที่สุดในโลก,  เพราะเขารูสิ่งสูงสุดของความฉลาดทั้งหมด 
รวมกันที่ตองการ. 

 
นี่คุณจะตองตีความหมายของคําวา  ฉลาดใหถูกตองอยางนี้,  วาสติปญญา 

ทั้งหมดในโลกชนิดไหนก็ตามกี่แขนงก็ตาม  ถาเปนไปถูกตอง  แลว  มันจะตองรวมจุด 
ไปสูความหยุดเสียไดซ่ึงความทุกข,  ที่เรียกวาสันติหรือสันติภาพ  หรืออะไรก็ตามใจ 
สันติสุข  สันติภาพอะไร,  ที่เราเรียกวานิพพาน.  ถาเมื่อไดสิ่งนั้นเสียแลว  แลว 
รูแกใจนี้  ก็ตองวา  ฉลาดที่สุด  ทั้งที่เขาพูดไมได.  เดี๋ยวนี้คนฉลาดแตเรื่องพูด 
เรียน  จํา  คิด,  แลวก็ฉลาด  แลวก็พูด  พูดไมมีจบ  พูดจนตายก็ไมจบ,  แลวเราก็ถือวา 
เขาฉลาด  เขาเกง  เขามีปญญา,  มันก็ถูกแลว  มันก็มีปญญาอยางตามประสาชาวบานชาว 
โลก ๆ  นี้  ไมใชมีปญญาที่สุดหรือฉลาดที่สุด. 

 
ฉะนั้นตองถือวา  ในขณะที่เรามีจิตวาง  ไมมีตัวกู – ของกูรบกวน 

ขณะนั้นเราเปนคนฉลาดที่สุด.  คุณฟงดูใหดี ๆ  ที่เราเปนอาจารยทางปรัชญาสอนอยู 
ในมหาวิทยาลัยก็ตาม  มันก็ยังไมใชฉลาด,  มันจะเปนเครื่องจักรอะไรชนิดหนึ่งมากกวา;  
สูขณะที่เรามีจิตวาง  ไมมีตัวกู  ของกู  สัก  ๑๐  นาทีนี้ไมไดเวลานี้เปนเวลาที่ฉลาดที่สุด 
ฉลาดจริง ๆ  ดวย,  แลวฉลาดที่สุด  คือรูความที่ไมเอาอะไร  ไมเปนอะไรไมยึดมั่น 
ถือมั่นอะไร. 

 
รูขอท่ีมีอยูในเราดวย  มันก็ฉลาดที่สุด;  สวนทางอื่น ๆ  หลาย ๆ  ทางเปน 

ฝอย  เปนเปลือกนอกเปนกระพี้  หรือเปลือกนอกออกไป  นอกออกไปของความฉลาด 
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ซึ่งไมมีที่สิ้นสุด;  ระบุไดเลยวา  ความรูทางปรัชญา  philosophy  อะไรทํานองนี้มัน 
เปนกระพี้ออกไปเปลือกออกไป,  พูดจนตายกี่ชาติ ๆ  มันก็ไมจบ.  ที่พวกนั้นถือวา 
เปนความฉลาด  เราถือวาเปนความโงที่สุด  หรือความบาที่สุด  เพราะทําใหเสียเวลา 
มาก,  แลวก็ไมดับทุกขไดดวย.  นี่เหมือนอยางวาจะเรียนพุทธศาสนาในแงของ 
ปรัชญา  แลวไมมีทางดับทุกขได;  แตเขาก็วาฉลาดเหลือเกิน  ผมวาบาที่สุด  สูอยู 
วาง ๆ  เงียบ ๆ  สัก  ๕  นาทีไมได  นี่ฉลาดที่สุด. 

 
ฉะนั้นคุณไปคิดเอาเอง  วานี้มันเกี่ยวกับคําพูดหรือวิธีพูด  หรือภาษาพูด 

หรือคําที่ใชก็ได  แตวาความหมายมันก็อยางนั้น,  มองใหเห็นจริงก็แลวกัน  วาอัน 
ไหนมีคาที่สุดมีราคาที่สุด  อันนั้นก็เรียกวาฉลาดที่สุด.  เดี๋ยวนี้วันหนึ่งคืนหนึ่ง 
เราเสียเวลากับเรื่องที่ไมฉลาด  เรื่องโง ๆ  นั่นแหละ  มากยิ่งขึ้นทุกที  :ฟงวิทยุ 
มากขึ้น  อานหนังสือมากขึ้น  สั่งหนังสือมาอานจนอานไมทัน  มาหลอกตัวเอง;  นี่มัน 
ก็คือโงมากขึ้นเพราะการอานหนังสือมากขึ้น  ฟงวิทยุมากขึ้น  อานหนังสือพิมพมากขึ้น,  
สูความวาง  จากตัวกู - ของกู  ๕นาทีก็ไมได. 

 
วางจากตวักูคือนิพพาน  มีตัวกูคือสังสารวัฏฏ. 
 
นี่ผมพูดเมื่อตะกี้นี้วา  พูดวาเปนหลักพื้นฐาน  สําหรับคุณมาใหม  ๔ - ๕  องค 

นี้  วาหลักพื้นฐานเรื่องตัวกู - ของกู  มีอยูอยางนี้  วา  :  เมื่อใดจิตวางจากตัวกู 
นิพพานก็มีอยู  ณ  จิตนั้น,  เมื่อใดตัวกูจูมาพลันสังสารวัฏฏก็พลันเกิดขึ้นมาแทน.  
คุณทองคาถานี้ไวก็จําได  แลวจะเอาไปคิดหาคําอธิบายออกไปเองออกไปเอง  ออกไปเอง,  
เวลาใด  นาทีเดียวก็ตามใจ  เวลานาทีเดียวก็ตามใจ  วางจากตัวกู  นิพพานก็มีอยูที่นั่น 
ในจิตนั้น  ในสภาพจิตอยางนั้น.  เดี๋ยวเปลี่ยนกลับมามีตัวกู  มันก็เปนสังสารวัฏฏ. 
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สังสารวัฏฏนี้ก็เปนชื่อของความทุกข;  ในรูปของอบาย  :  เปน 
สัตวนรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกาย  รวมอยูในคําวา  สังสารวัฏฏ,  ทั้งคําวามนุษย  และ 
คําวา  เทวดา.  ฝายเลวเราก็วา  อบายนรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกายนี้ก็สวนหนึ่ง 
ของสังสารวัฏฏ,  ถาเปนมนุษยธรรมดา ๆ  เหงื่อไหลไคลยอยนี้  ก็เปนสังสารวัฏฏ,  
ถาเปน  เทวดา  บาอยูดวยเรื่องกามารมณ  มันก็เปนสังสารวัฏฏ,  หรือเปน  พรหมชั้นดี 
ไมมีกามารมณ  มีตัวกู - ของกูจัด,  พออยูในตัวกู  นี้สังสารวัฏฏ,  เรื่องนี้ไวพูดคราวอื่น 
ดีกวามันยาว. 

 
ความหมายของอบาย  :  นรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกาย  คือความรอนใจ 

ความโง  ความกลัวความขี้ขลาด;  ความหมายของคําวา  มนุษย  ก็คือเหง่ือไหล 
ไคลยอยตลอดเวลา,  ความหมายของคําวาเทวดา  นี้  ก็คือสนุกสนาน  เอร็ดอรอย 
เนื้อหนัง;  ความหมายของ  พรหมก็เหนือขึ้นไปอีก  ไมยุงดวยเนื้อหนัง  แตมีตัวกู – 
ของกูตามแบบของความยึดมั่นถือมั่น  :  มีเกียรติสูง  เปนตัวกูสูง  เปนอาตมันใหญ 
นี่เปนเรื่องของสังสารวัฏฏอยางพรหม. 

 
นับตั้งแตพรหมลงมาถึงเทวดากามาวจร;  ฝายพรหมเขาเรียกรูปาวจร 

อรูปาวจร.  พวกพรหมไมมีกามารมณ  แตมีตัวกูเดือด  เหนียวแนนเลย,  แลวก็มี 
เทวดา  พวกกามาวจร  อิ่มอยูดวยกามารมณ,  แลวก็มีพวกมนุษยเอาเหงื่อแลก 
กามารมณ,  แลวก็มีพวกอบายเดือดรอน  :  นรกก็คือรอนใจ  เดรัจฉานก็คือโง  เปรต 
ก็คือหิว  อสุรกายก็คือขลาด,  ๔  กลุมน้ีเรียกวาอบาย  มันทนทุกขมากไป.  นี้รวมเรียกกัน 
วาสังสารวัฏฏ;  พอเมื่อใดตัวกูจูมาพลัน  สังสารวัฏฏก็พลันเกิดขึ้นแทน;  หมายความ 
วา  สังสารวัฏฏในแงใดแงหนึ่ง  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  อยางใดอยางหนึ่ง  จะ 
เกิดขึ้นแทนนิพพานคือความวาง. 
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ฉะนั้นนิพพานและสังสารวัฏฏ  สลับกันอยูในชีวิตของเรา  อยางหนา 
มือหลังมือ  :  เวลาที่จิตวางเปนนิพพาน,  เวลาที่จิตวุนเปนสังสารวัฏฏ.  ฉะนั้น 
สังสารวัฏฏอยาไปดูที่อื่นตอเมื่อตายแลว  เหมือนที่เขาสอนกันตามศาลาวัด,  วาตอตาย 
แลวจึงจะทองเที่ยวไปในสังสารวัฏฏ.  ผมบอกวา  ที่นี่เดี๋ยวนี้  วันหนึ่งก็ทองเที่ยว 
ไปในสังสารวัฏฏ  อยางหนามือหลังมือ,  หนามือหลังมือ  เรื่อยไป,  เดี๋ยวเปนนิพพาน,  
เดี๋ยวเปนสังสารวัฏฏ;  แลวสวนมากเปนสังสารวัฏฏ  จะหาเวลาที่จิตวางจากตัวกู 
สัก  ๑๐  นาทีก็ยาก.แตมันก็ยังมีความจริง  หรือมีขอเท็จจริงอยูอยางนั้น  เมื่อใดจิตวาง 
จากตัวกู  นิพพานก็มีอยู  ณ  จิตนั้น  ที่จิตนั้น,  เมื่อใดตัวกูจูมาพลัน  จูขึ้นมาในจตินัน้ 
เมื่อนั้นสังสารวัฏฏก็พลันเกิดขึ้นแทน;  บางทีก็จะเปนอบาย,บางทีก็เปนมนุษย,  
บางทีก็เปนเทวดา,  บางทีก็จะเปนพรหม. 

 
ขอใหดูบางเวลาจิตเราไมไดอยากกามารมณ  ไมไดเกี่ยวของกับกามารมณ 

แตวามันอัดอยูดวยตัวกู - ของกู  ดวยทิฏฐิมานะ  ดวยเกียรติยศ  ดวยอะไรนี้ 
มันเหมือนกับพรหม,  มีความหมายเหมือนกันกับพรหม  ก็มีอยูโดยมาก.  แตวาถา 
มีตัวกู - ของกู  ตามธรรมดาปุถุชนแลว  เปนนรกทั้งนั้น  คือรอนเปนไฟเผาอยูในใจ 
หรือวา  หิวทะเยอทะยานเปนเปรต;  อยางคุณอยากเรียน  สอบไลไดเร็ว ๆ  หวังเปน 
วิมานในอากาศ  นี้ก็เปนเปรตอยูตลอดเวลาแลว,  นิสิตมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ตามใจ 
หรือวาชาวบานทําไรทํานาก็เหมือนกัน  ถาคิดไมเปน  มันหิวตอผลงานอยูตลอดเวลา  มัน 
ก็คือเปนเปรตอยูตลอดเวลา. 

 
ฉะนั้นเด็กก็ได  ผูใหญก็ได  หญิงก็ได  ชายก็ได  มีโอกาสที่จะเปนเปรต 

วันหนึ่งหลาย ๆ  หน,  เมื่อความหิวความทะเยอทะยานทางจิตทางวิญญาณมันครอบงํา 
เมื่อน้ันตองเปนเปรต.  ถามันรอน  ถึงขนาดรอน  นี้ก็เปนนรก,  ถาโงก็เปนเดรัจฉาน,  
ถาขี้ขลาดก็เปน  อสุรกาย,  วันหนึ่งเปนไดทั้ง  ๔  อยาง.  นี่สังสารวัฏฏเปลี่ยนไป 
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เปลี่ยนมา  ผลุบผลับ ๆ  อยูในจิต  ในลักษณะอยางนี้,  ในลักษณะของสังสารวัฏฏเองก็มี 
เพราะสังสารวัฏฏกมีหลายชนิดตาง ๆ  กัน,  ในลักษณะระหวางสังสารวัฏฏกับนิพพานก็มี.  
เวลาใดจิตวางก็เปนนิพพาน,  เวลาใดจิตวุนก็เปนสังสารวัฏฏ;  เหมือนกับเราพลิกมือได 
ชั่วเวลาอยางนี้. 

 
นี่คือเรื่องที่ผมเรียกวา  หลักพื้นฐานของเรื่องของตัวกู - ของกู  หลักพื้นฐาน 

ของเรื่องตัวกู – ของกู  มีอยางนี้  :  เมื่อใดตัวกูมา  ก็เปนสังสารวัฏฏ  เมื่อใดตัวกู 
เงียบไป  ก็เปนนิพพาน  มีเทานี้เอง.  ตองตั้งจิตใหดี ๆ  ระวังใหดี ๆ  ใหมัน 
เปนวางหรือเปนนิพพานอยูเสมอ,  เปนนิพพานชั่วขณะอยูเสมอ  จนกวาจะเปน 
นิพพานถาวร.  อยาใหโอกาสแกสังสารวัฏฏเขามา  เดี๋ยวนี้เปนพระอยูแท ๆ  ก็มี 
ความคิดอยางฆราวาสนี้มันก็หมด  ลมละลายหมดเลย,  เดี๋ยวก็พังครืนเลย  ไมมีอะไรเหลือ 
มันก็ยากที่จะกูขึ้นมาหาความวางแมแตสักวินาทีเดียว. 

 
แลวก็  อยาลืมวา  ควายดินสองตัว  ดํา  ขาว,  ควายดินขวิดกันอยูเรื่อย 

คือในจิตของเรามีการตอสู  จนกวามันจะตกน้ําละลายไป  ไมมีเหลืออยูทั้งตัวดําและตัวขาว,  
เมื่อน้ันตัวกูไมมีเกิดได  ก็เปนที่สุดของความฉลาด  ที่สุดของความบริสุทธิ์สะอาด  ที่สุด 
ของความสงบเย็น.  ความสะอาด  ความสวางความสงบ  มันไปสิ้นสุดที่ตรงน้ัน  ที่ควาย 
สองตัวละลายน้ําหมดไป.  นี้มันยังมี  conflict  ระหวางดีกับชั่ว  ระหวางต่ํากับสูง  ระหวาง 
อะไรกันอยูเรื่อย,  มันออกมาเขาเกงกางเลย  มันเที่ยวขวิดคนนั้นขวิดคนนี้,  ดีนั้นก็ระวัง 
ใหมาก  มันเปนเหตุใหยกตนขมทานเสมอ. 

 
สรุปความวา  ตัวกูมีอยูสองตัว  คือตัวดีตัวชั่ว;  เมื่อใดตัวไหนมาก็ตาม 

เมื่อนั้นชีวิตจิตใจนี้เปนสังสารวัฏฏ,  ถาดีก็เปนเทวดา  เปนพรหม  เปนมนุษยอะไร,  ถา 
ชั่วก็เปนอบาย  เปนนรก  เดรัจฉานเปรต  อสุรกาย  และควายสองตัวนี้จะผลัดกันครอง 
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เวทีอยูเสมอตองทําใหมัน  วางไป.  แมวาเราจะกําลังศึกษาเลาเรียน  จะทําการงาน  จะทํา 
ใหดี  จะทําความดี  ก็ตองหมายความวา  พยายาม  ทําจิตใหมันไมยึดถือเสียกอน  จึง 
จะทําความดีนั้นไดถนัด;  เชนอยากจะไปนิพพานอยางนี้  มันก็ตองพยายามที่ทําจิต 
ไมใหยึดถืออยูเรื่อยไป. 

 
ทีนี้คุณจะเรียนหนังสือสอบเอาปริญญาอยางนี้  คุณตองลืมตัวกู – ของกู 

เสียกอนในขณะเรียน,  ใหมันเปนสมาธิอยางเดียว.  เรียนหรือสอบไลก็ตาม  ระวังเมื่อ 
เรียนหรือเมื่อสอบไล  อยาใหตัวกู - ของกูเกิด  มือจะสั่นใจจะสั่น,  ความรูที่อยูในหัว  
มันจะไมออกมา  มันอื้อไปหมด  ในขณะสอบไลระวังเถอะ  มันจะอื้อไปหมด  เพราะเรื่อง 
ตัวกู - ของกู,  สลัดทิ้งไป  เหลือแตสมาธิในการทําขอสอบ  ก็ทําไดสบาย  อยางเหมือนกับวา 
ทําเลน  แลวก็ถูกดี.  นี่แหละเปนเคล็ดเกี่ยวกับเรื่องจิตวางจิตวุน  ใหทํางานทุกชนิด 
ดวยจิตวางไวเสมอไป. 

 
 
เอาละพอกันที  สําหรับหลักพื้นฐานเรื่องตัวกู - ของกู  วนันี.้ 

____________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๒๐ – 
วันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๑๒ 
แรม  ๘  คํ่า  เดือน  ๖ 

 
 
ปญญาความรูของตัวกู  ยอมหลอนตัวกู. 
 
  ธรรมะปาฏิโมกขวันนี้ของเรา  ก็พูดกันเรื่อง  ปญญาความรูของตัวกู 

ยอมหลอนตัวกู,  ปญญาความรูของตัวกู  ยอมหลอนตัวกู.  ขอใหทําไวในใจเสมอวา 
เราพูดกันที่นี่  ไมพูดเรื่องอื่น,  พูดเรื่องตัวกู - ของกูซึ่งเปนเรื่องใหญ  เปนเรื่อง 
หลัก  จนเรียกวาเปนชั้นปาฏิโมกข  ซึ่งจะตองทบทวนกันทุกสัปดาห.  พูดเรื่องอะไรก็ 
ตามใจ  ไมพนไปจากเรื่องตัวกู - ของกู. 

 
นี้หัวขอท่ีวา  ปญญาความรูของตัวกู  นี่คืออะไร  กันแน,  แลวทําไมมัน 

จึงกลับหลอน  ยอนไปหลอกหลอน  หรือหลอนตัวกู ?  เราพูดกันโดย  logic  กอน 
วาปญญาความรูทําไมมันจึงกลายเปนของหลอนไปไดซึ่งมันไมควรจะเปน  เพราะเปน 
ปญญาเปนความรู,  แลวทําไมมันจึงหลอกหลอน ?  แตคุณก็ควรจะสังเกตดูใหดี 
มันมีคําตอบอยูในนั้นแลว  อยางซอนเรนทีเดียว;  เพราะไดพูดวาปญญาความรู 

 
 
 
 
 
 
 

๔๕๑ 
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ของ  "ตัวกู,"  ตัวกูนี้อยูในอัญญประกาศ,  ตัวกูคํานี้ตองเปนพิเศษ  อัญญประกาศ 
(inverted  comma)  เพื่อใหรูวา  ตัวกูนี้มันเปนเพียงอะไรอันหนึ่งซ่ึงไมใชของจริง,  
เปนมายา  เปนกิเลส  เปนอุปาทาน  นี้ปญญาความรูของตัวกูนี้  มันยอนกลับไป 
หลอนตัวกูได  ทั้งที่เรียกวาปญญาและความรู. 

 
ศึกษาคําวา  ปญญา  ใหเขาใจ. 

 
เราพูดกันถึงคําวาปญญากอน  ทั้งที่เคยไดพูดมาแลว,  เร่ืองนี้เคยพูดมา 

แลว  แตก็ตองพูดอีกเพื่อเตือนแลวเตือนอีกวา  ใหระวัง.  บางคนอาจจะไมเคยไดยิน 
ไดฟงก็ได  คือวา  ปญญาคํานี้ในภาษาไทยมันทําพิษได  คือมันกํากวมหรือมันดิ้นได,  
ไมเหมือนภาษาบาลี  ภาษาบาลี  ถาพูดวาปญญาแลวเปนปลอดภัยแน,  ในภาษาไทย 
พูดวาปญญานี้ยังไมปลอดภัย.  เพราะภาษามันเปลี่ยนความหมายเดิม  :  ปญญาของผูเอา 
เปรียบ,  ปญญาของคนคดโกง  ปญญาของพวกโจร  ปญญาอะไรก็เรียกวาปญญาหมด.  
แตในภาษาบาลี  ปญญาชนิดนั้นเขาไมเรียกปญญา  ฉะนั้นมันจึงปลอดภัย  หมายถึง 
ปญญาบริสุทธิ์,  แลวปญญาชนิดที่ไมบริสุทธิ์  หรือวาที่มันไมดับกิเลสดับทุกขเขา 
เรียกอีกชื่อหนึ่ง  เขาเรียกวาเฉโก. 

 
ถายังไมรูก็รูเสียเดี๋ยวนี้วา  คําวาเฉโก  นั้นไมใชภาษาไทย  ไมใชคําดาใน 

ภาษาไทย,  เปนภาษาบาลีเต็มที่  แลว  หมายถึงความเฉลียวฉลาดทั่ว ๆ  ไป  ที่ไม 
ประกอบไปดวยธรรม.  นี้ก็ฉลาดพื้นฐาน  ฉลาดที่เปนอันตรายก็ได  เปนประ- 
โยชนก็ได;  อยางนี้ความฉลาด  แววแหงความฉลาด  เรียกวาเฉโก,  หรือความ 
ฉลาดชนิดที่เรียกวา  เอาเปรียบคนอื่นได  อยางวาฉลาดในแงกฎหมาย  แลวก็ทําเรื่องผิด 
ใหเปนถูกได  อยางนี้เรียกวาเฉโกทั้งนั้น  ภาษาบาลีเปนอยางนั้น.  เพราะฉะนั้น 
มันจึงปลอดภัย  ถาพูดวาปญญาแลวมันก็ปลอดภัยแน  ไมทําอันตรายใคร,  เพราะเขาแบง 
เฉโกไวเปนอีกชนิดหนึ่ง. 
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นี้ในภาษาไทยเรา  คําวาเฉโก  ก็ยังมีใชเหมือนกัน,  แตใชไปในทาง 
ต่ํากวา  คือใชไปทางเหลวไหล  หลอกลวงเหลวไหลไปเลย,  ภาษาบาลีไมถึงอยาง 
นั้น.  ฉะนั้นเราจึงไมพูดถึงเรื่องเฉโกที่ใชประโยชนได,  เราไปใชปญญา  ใช 
คําเดียว คําวาปญญา. ฉะนั้นมันจึงมีปญญา  เชนมีปญญาทางหลอกลวง,  มีปญญา 
ในทางเอาตัวรอด  เอาเปรียบผูอื่นอะไรทํานองนั้น  ก็เรียกวาปญญา;  อยางนี้ในทาง 
ภาษาธรรมะก็ไมเรียกวาปญญา. 

 
นี้เราก็พูดขึ้นวา  ปญญาความรูของตัวกู,  นี่คุณดูเจาของปญญาซิ 

เจาของปญญาคือตัวกู.  ตัวกูนั้นเปนอุปาทานเปนกิเลส;  ฉะนั้นปญญาของ 
กิเลสก็คือกิเลส  หรือปญญาที่ยังไมจริง,  นี้ก็มองเห็นไดงาย ๆ.เดิมทีวาคนที่เลาเรียน 
มีสติปญญานี้  บวชพระบวชเณรอยูเดี๋ยวนี้แหละ  แลวก็เลาเรียนปริยัติ  เรียนพระไตรปฎก,  
มีความรูมีปญญานี้,  ปญญาอยางนี้ยังไมใชปญญา,  เปนปญญาที่จะหลอนตัวกูอยู 
เสมอไป. 

 
เพื่อใหเขาใจงาย  เราก็มองดูลวงหนาไปเลยวา  คนที่ เรียนพระไตรปฎกแตก 

ฉาน  ก็ยังมีที่เลวทราม  ที่ทําผิด,  ที่อยูในผาเหลืองไมได  ที่ตองออกไปเปนทาสของกิเลส 
อยางนี้ก็มี,  หรือวาทําผิดในผาเหลืองก็มี.  คนที่เรียนพระไตรปฎกแตกฉานนี้  มันก็ยัง 
มีถึงขนาดนี้.  นี่คือปญญาชนิดนี้  หรือวาเรียนอยางอื่น  ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีมาก  เชนเรียน 
พุทธศาสนาอยางเซน,  พุทธศาสนาอยางมหายานอยางอื่น  แลวก็เรียนไดมาก,  รู  พูดได 
เขาใจถูกตอง;  แตวาปญญานี้ก็ยังเปนปญญาเฉโกอยู  คือปญญาที่จะหลอนตัวกู 
อยูเรื่อยไป.  ในวงที่กวางออกไปกวานั้นอีก  ก็คือพวกที่เรียนปรัชญา  เปนนักปรัชญา 
นี้เรียนปรัชญาหมดทั้งโลก  ก็ยังคงมีปญญาชนิดเฉโก  ที่หลอนตัวเองไดอยูเรื่อยไป. 
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ฉะนั้นคุณมองใหดี ๆ  กวา  รูมาก  รูจริง  รูมากอยางโลก ๆ  รูจริง  มันก็ 
เพ่ือหลอนตัวเองมากกวา;  เชนเดียวกับหมอความทนายความที่แตกฉานใน 
กฎหมาย  ก็เพื่อจะเอาเปรียบในแงกฎหมาย,  เพื่อจะชวยจําเลยที่มีความผิดใหหลุดให 
รอด,  หรือเอาเปรียบอยางใดอยางหนึ่ง.  ความรูกฎหมาย  ความมีสติปญญาในทาง 
กฎหมาย,  ความแตกฉานในทางกฎหมาย  มันก็หลอนตัวเองอยางนี้;  หลอนใหคน 
นั้นใชกฎหมายใชความรูในทางกฎหมาย  ในทางที่ไมเปนธรรม.  ทีนี้ในทาง 
ธรรมทางศาสนานี้ก็เหมือนกัน  เรียนพระไตรปฎกในเถรวาท,  เรียนเซนอยางที่เรียกวา 
เหนือข้ึนไปอีก,  หรือวาเรียนมหายานทั่ว ๆ  ไปก็ตาม  จนแตกฉานไปหมด  ทั้งเถรวาททั้ง 
มหายานทั้งเซนที่เหนือข้ึนไปอีก,  เหนือเถรวาทเหนือมหายานขึ้นไปอีกนี้  แลวก็ 
ชวยตัวเองไมได  ก็มีอยูแทบทั้งหมด  หรือเรียกวาทั่วไปเลย;  เพราะวาปญญาของ 
ตัวกูมันหลอนตัวกู. 

 
ปญญาสามระดับ. 

 
เอา  ทีนี้ เราพูดถึงปญญากันใหชัดลงไปอีก  ปญญาในภาษาไทยนี้,  

คําวาปญญาในภาษาไทยนี้มันกํากวม,  หรือมันกินความกํากวมไดอยางไรบาง.  เรามีทาง 
ที่จะเปรียบเทียบไดหลายชุด  หลายชุด  พูดเปนไทย ๆ;  เชนวาความรู  ความเขาใจ 
ความรูแจงแทงตลอด;  นี่คุณควรจํา  ๓  คํานี้ไว  แลวก็จะเขาใจได  :  ความรูอยาง 
หนึ่ง,  ความเขาใจอยางหนึ่ง,  ความรูแจงแทงตลอดอยางหนึ่ง. 

 
ความรูในที่นี้หมายถึงแตเพียงวา  เราอาน  เราฟง  เราศึกษา  เราก็มี 

ความรู;  เชนเด็ก ๆ  ไปเรียนหนังสือมันก็มีความรู,  ความรูนี้มันก็จะไปในทางความรู 
ธรรมดานี่แหละ  รูทั่ว ๆ  ไป  knowledge  ธรรมดา ๆ  นี่  นี่ก็ชั้นหนึ่ง. 
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ทีนี้สูงขึ้นมาก็พวกที่เรียกวา  ความเขาใจ  อันนี้มันเพียงแตเรียนเฉย ๆ  ไมได,  
ตองใชความคิดตามเหตุผล  reasoning  มีรากฐานอยูบน  reasoning  โดยตรง,  นี่เรียก 
วาความเขาใจ. 

 
ทีนี้ก็มาถึง  ความรูแจงแทงตลอด  ภาษาฝรั่งเขาจะเรียกอะไรก็ตามใจเขา 

เชน  realization  หรือวา  intuition,  intuitive  wisdom  อะไรก็ตาม  นี้มันเหนือไปกวา 
ความเขาใจ.  ความเขาใจน้ันมันมีรากฐานอยูที่เหตุผลและ  reasoning  เปนวิธีการ.  
แตความรูแจงแทงตลอดนี้  มันไมอาศัยเหตุผลอีกตอไป,  มันทิ้งเหตุผลเลย  เพราะ 
วามันไดผาน  ทะลุตลอดไปจริง ๆ  ใน  experience  ตาง ๆ  จนไมตองมีเหตุผล,  
แลวก็เปน  experience  ในทางจิตทางวิญญาณดวย,  ไมใช  experience  ทางเนื้อหนัง  คือ 
เปนเรื่องของสติปญญาจริง ๆ ,  ผานมาแลวจริง ๆ   ซึมซาบมาแลวจริง ๆ   เรียกวา  experience 
ในทางวิญญาณ.  ขึ้นชื่อวา  experience  แลวไมตองมีเหตุผล.  คุณกินน้ําตาลหวานนี้ 
คุณไมตองอางเหตุผลวาน้ําตาลหวาน;  แตถาไมเคยกินน้ําตาล  สังเกตดูน้ําตาล,  ไดยิน 
เขาเลาเรื่องน้ําตาลก็ใชเหตุผลวามันอาจจะหวาน. 

 
ยกตัวอยางเรื่องน้ําตาล  เรามีความรูเรื่องน้ําตาล,  เพื่อนบอกวาน้ําตาล 

หวาน  เราก็มีความรูจําไดวาน้ําตาลหวาน,  นี้เรียกวาความรู.  ทีนี้เราสังเกตเห็น  คน 
ที่เขากิน  ที่เขาใชเขากินเขาอะไร  นกหนูมันกินอะไรนี้  มันคํานวณเอาวา  มันคงจะ 
หวานแน;  นี่มันอาศัยเหตุผล  สิ่งแวดลอมเปนเหตุผล.นี้ตอมาเรากินน้ําตาลเขา 
ไปเอง  เลยไมตองมีเหตุผล  ไมตองเปนไปตามเหตุผล. 

 
ความรูหรือจะเรียกวาปญญานี้  มันมีอยู  ๓  ชั้นอยางนี้  :  เด็ก ๆ  ไปเรียน 

หนังสือ  ก็มีปญญารูหนังสือ,  ตอมาฉลาดคิด  ก็มีปญญาในการคิด,  ตอมาไดผาน 
อะไรไปจริงมาก  ก็มีปญญาในการเจนจัด  ผานสิ่งเหลานั้นไปมากจริง,  นี่ปญญามัน 
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มีตั้ง  ๓  ชั้นเปนอยางนอย  แลวตางกันลิบท้ังนี้  นี้ก็ชุดหนึ่ง.  ที่มีอยู  ๓  คุณตองเขาใจ 
คําวาปญญา,  ปญญานี้  แลวปญญาที่มันจะหลอนตัวกู  มันก็คือปญญาสองพวก 
แรก  นั่นแหละ.  ปญญาเพราะไดยินไดฟงมา,ปญญาเพราะใชเหตุผลไปตาม 
การคํานึงคํานวณ;  ปญญาสองชนิดแรกนี้มันจะหลอนตัวกู;  แตปญญาชนิดรูแจง 
แทงตลอดนั้นไมหลอน. 

 
ทีนี้ผมอยากจะใหเอาไปคิดดูอีกชุดหนึ่ง  ปญญาชุดนี้ผมวาเอาเอง  ไมมีใน 

ตําราจิตวิทยา  วาเอาเอง,  จะมีตําราหรือไมนี้ไมสําคัญดอก.  ถาคุณเขาใจมองเห็นก็ใช 
ได  ใชเปนประโยชนได  ผมเรียกวา  3 I;  I  คือ  instinct,  แลวก็  I  คือ  intellect,  แลวก็  
I  คือ  intuition,3  I. 

 
INSTINCT  ก็คือวาสัญชาตญาณ  ความรูที่เกิดเองตามธรรมชาติ  ก็เรียกวา 

instinct  เขาใจกันดี;  เชนสัตวเดรัจฉานมันก็มีปญญาอยาง  instinct,  ดูแมลงผึ้งทํารัง 
เราทําไดเมื่อไร,  นกกระจาบทํารัง  เราทําใหเหมือนไดเมื่อไร.  นี่ปญญาอยาง  instinct.  
ฉะนั้นคุณอยาดูถูกสิ่งเหลานี้  ไปน่ังดูมันเสียบาง  ดูนก  ดูหนู  ดูแมลง  ดูปลา,  ดูใหมันรู 
วาขอบเขตของ  instinct  นี้แหมนาตกใจเหมือนกัน. 

 
ทีนี้ก็มาถึง  INTELLECT  ก็คือ  สติปญญาที่เกิดจากการอบรมศึกษา.  

มนุษยเราก็มีปญญาอยาง  instinct  มาก  เปนไปไดเอง;  แตแลวมนุษยนี้มันกาวมาไกล 
กวาสัตว  ก็คือวา  มีการศึกษา  มีการอบรมเหมือนหลักวิชาการศึกษานี่แหละ,  อบรม 
หลาย ๆ  อยางหลาย ๆ  ทางนี้  มันเกิดปญญาขึ้นมาใหมเรียกวา  intellect.  นี้มันอยูใน 
อํานาจแหงเหตุผล;  ปญญานี้อยูในอํานาจแหงเหตุผล  พรอมกันมากับการศึกษา, คือ 
บวกความรูจากการศึกษาเขากับความเขาใจในทาง  reasoning.  อันนี้รวมกันเขาดวยกัน 
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มันเปน  intellect  พูดกันตรง ๆ  วา  พวกคุณเรียนในมหาวิทยาลัยอยางมากก็จะไดแต 
intellect. 

 
อันสุดทายที่เรียกวา  intuition,  intuitive  wisdom  ใชคําวา  wisdom  ดีกวา 

รัดกุมกวายังไมมี  จนกวาจะผานสิ่งเหลานั้น;  เปนผูมีเร่ืองมาก  มีปญหามาก  มีการ 
กระทํามาก  มีการเจนจัดในชีวิตในปญหาตาง ๆ  หลังจากนั้นแลว  เปนเวลานานมาก 
จึงจะมี  intuitive  wisdom  อะไรขึ้นมาได.ฉะนั้นมันจึงไปอยูกับพวกแก ๆ  ที่คงแกสติ 
ปญญา  การศึกษาเลาเรียน  ความไมประมาท  อะไรตาง ๆ. 

 
ทีนี้เรามาไลดูวา  3  In  :  instinct,  intellect,  intuitive  wisdom  นี้  3  In  นี้ 

inไหนหลอกตัวกู  มันก็  in  ตัวกลางนั่นแหละ.  คุณระวังใหดี  ที่เราบูชากันนักวา 
intellect  intellect  นี่.  การศึกษาเรามุงผลอันนี้  แลวก็ตองการกันนัก  บูชากันนัก,  แลวก็ 
intellect  นี่จะเปนผูหลอนตัวกู.  พวก  instinct  นั้นมันเรียบมันบริสุทธิ์  มัน  innocent 
มันอะไรก็ตามธรรมชาติ  มันไมหลอนใครดอก,  แลวมันก็ไมมากไมสูง  จนจะยก 
ขึ้นมาเปนเครื่องอวดดิบอวดดีอะไรได  ฉะนั้นมันจึงเอามาใชหลอนอะไรไมได. 

 
สวน  intellect  นี้มันเกงรอบดาน  กระทั่งไปในทางที่จะทุรจริต,  ไมใช 

วามี  intellect  มากแลวก็จะปองกันความทุจริตได  จะปองกันความทุกขได  เปนไปไมได.  
มันไมเห็นจริงถึงขนาดที่เรียกวาผานแลว  หรือชิมรสมาแลว,  มันเปนแตเรื่องสติ 
ปญญาจากการคํานึงคํานวณ  ศึกษาเลาเรียน  แลวมันรับประกันไมได. 

 
intuition,  intuitive  wisdom  มันผานมาแลว  เคยเข็ดฟน  สิ่งที่เจ็บปวด 

รวดราว  มันเคยสะดุง  เคยมาแลวทั้งนั้นแหละ  ในสิ่งที่มันเจ็บปวดรวดราว.  ที่เคย 
สบายใจ  ก็ชื่นอกชื่นใจมาแลว  ในสิ่งที่มันเปนไปถูกทาง  เรียกสั้น  ๆ วา  wisdom  ก็ได, 
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แตใชคําวา  intuitive  กํากับเขาไวหนอย.  อันนี้ก็ไมหลอนตัวกู  เพราะมันไมทํา 
ใหเกิดตัวกู. 

 
ถามีคําพูดอยูวาตัวกู  แลวหมายความวามันตองมีตัวกู   ฉะนั้นสิ่งที่ เรียก 

วาตัวกู  นี่แหละ  มันมีปญญาไดเพียง  intellect  เปนอยางสูง,  มีปญญาไดเพียงความ 
เขาใจ  understanding,  reasoning.จาก  reasoning  แลวก็มีวิชาความรูปญญาอยาง 
intellect  ที่มีเหตุมีปจจัยปรุงแตงมัน;  ฉะนั้นไมเหนือเหตุผลไปได.  นี่คุณอยาไป 
ปนกันเสีย  วาความรู ๆ  แลวก็เหมือนกันหมด,  ปญญา ๆ  แลวก็เหมือนกันหมด,  
มันมีอยูหลายชนิด. 

 
ทีนี้เครื่องชวยความจําอีกชนิดหนึ่ง  ก็คือรูปภาพที่เขียนอยูขางประตูทาง 

เขาทางโนน,  ภาพจับปลาดุกดวยน้ําเตา  จําติดตาไปบาง  มันจะไดคอยเตือนไวกันลืม.  ถา 
ไมเคยดูก็ไปดูเสียใหม  ภาพคน ๆหนึ่งเอาลูกน้ําเตากลม ๆ  มา  นี่เลย  จะมาชอนปลาดุก ;  
ถาไมเขาใจก็ฟงใหดีเสียกอนวา,  ไปเด็ดลูกน้ําเตาเหมือนขวดมาลูกหนึ่ง  จับหัวจับทาย 
แลวเอาไปชอนปลาดุก  เพ่ือจะจับปลาดุก;  มันโงเทาไร  มันบาเทาไร  มันอะไรเทาไร 
ก็พอจะรูกันอยู.  แตแลวระวังใหดี  ตรงที่วาพวกคุณนั่นแหละ  กําลังเปนพวกที่เอา 
ลูกน้ําเตาชอนปลาดุก,  พวกคุณในมหาวิทยาลัยหรือในไหนก็ตาม  กําลังเอาลูกน้ําเตา 
ชอนปลาดุก,คือคุณกําลังคิดวาปญหาตาง ๆ  จะแกไดดวย  intellect.  ใจความสําคัญ 
มันอยูที่ตรงนี้  คุณกําลังเชื่อกําลังหวัง  กําลังไวใจวา  คุณจะแกปญหาตาง ๆ  ไดดวย 
intellect ;  ถาคุณกําลังคิดอยูอยางนั้น  คุณนั่นแหละคือคนที่กําลังเอาลูกน้ําเตาไปจับ 
ปลาดุก. 

 
ภาพนั้นเขาตองการจะแสดงวา  ธรรมะหรือเซนหรือเตา  อะไรก็แลวแต 

จะเรียก  ธรรมะนั่นแหละรูไมไดดวย  intellect,  เขาใจไมได  บรรลุไมไดดวย  intellect 
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เหมือนลูกน้ําเตา.  ธรรมะเปนสิ่งที่รูไดดวยสิ่งที่เรียกวา  wisdom,  intuitive  wisdom 
อะไรทํานองนี้.  ฉะนั้นเราตองเอาเครื่องมือที่ทําไวสําหรับจับปลาดุก  มันเปนอะไร 
ก็ตามใจ  เอามาซอนปลาดุก  มันจึงจะไดปลาดุก.  ฉะนั้น  intuitive  wisdom  มันเปน 
เครื่องมือคูกันกับการที่จะเอามารูธรรมะ,  ลําพัง  intellect  ลําพัง  instinct  นี้ชวยไมได. 

 
ฉะนั้นอยาไปหวังคําวา  intellect  กันใหมากนัก;  เดี๋ยวนี้ผมสังเกตเห็นอะไรก็ 

เอยถึง  intellect  intellectual  อะไร  ไปอยูแตนั้นแหละ  ไมคอยไปถึง  intuitive  
wisdom  ตามหลักของพุทธศาสนาเลย.  ถูกแลวในภาษาอังกฤษภาษาอะไร  เขาอาจจะเอา 
intellect  เปน  wisdom  ปนกันยุงไปก็ได  ในการพูดจานี้  คงเอา  wisdom  ไปปนกันกับ 
intellect  ยุงไปหมด.  แตวาในขอเท็จจริงตามทางของธรรมชาติแลว  มันเปนไป 
ไมได,  ตองพยายามแยกใหมันเปนชั้น ๆ  เสียกอน  วา  instinct  นี้ไมตองใชเหตุผล 
ไมตองอะไร  ทําไดโดยสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นเอง  instinct  มันตองอิงการศึกษา  อิง 
เหตุผล  อิงอะไรตาง ๆ  แลวก็ไมพนไปจากอํานาจแหงเหตุผลแลวก็เหตุผลก็เปลี่ยนได 
ความจําก็ลืมได  ฉะนั้นมันจึงไมแน  จนกวาเมื่อไรมันจะผานสิ่งตาง ๆ  ไปมี  intuitive  
wisdom  เกิดขึ้น  มันจึงจะแนนอน,  มันเหนือเหตุผล.  เพราะฉะนั้นอันนั้นไม 
หลอนตัวกู,อันกลางนี้  intellect  นี่จะเปนผูหลอนตัวกู  นี้วาปญญาความรูของตัว 
กูยอมหลอนตัวกู. 

 
ปญญาความรูของตัวก.ู 

 
ทีนี้ปญญาความรูของตัวกู  พิจารณากันในแงนี้กอน  ตัวกูมันอยากดี 

ตัวกูมันอยากเดน  มันก็ขยันเรียนมุทะลุ  เรียนอยางมุทะลุ  สอบไดชั้นทุกชั้นเรื่อยไป 
แลวมันก็เพิ่มความเปนตัวกู  ตัวกู - ของกูเขมขนเขา,เขมขนเขา  ตามที่ประสบความ 
สําเร็จ.  ฉะนั้นคุณยิ่งมีความรูชนิดนี้มาก  คุณก็ยิ่งมีตัวกูที่ลึกซ้ึง  เหนียวแนน 
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เขมขนมากขึ้น;  เหมือนภิกษุ  ที่เรียนพระไตรปฎกจบนี้  ก็มีตัวกู  ยกหูชูหาง  เดน 
เลย,  หรือวาเรียนรูมหายาน  เรียนเซนอะไรแตกฉาน  พูดคลองไปหมด  มันก็มี 
หูมีหางยาวขึ้นไป  เปนตัวกูเพราะเหตุนั้น.  แลวก็ปญญาชนิดนั้น  มันหลอนตัว 
กูเอง  คือทําใหตัวกูทะนงตัว  ยกหูชูหาง;  แลวในที่สุดก็เอามาแกปญหาอะไรไม 
ได,  มันจึงมีการกระทําผิด  ทั้งที่แตกฉานในพระไตรปฎก,  หรือแตกฉานในวิชาอยาง 
นั้น  มีการทําผิดได.  แลวก็มีการอวดดี  บาบ่ิน  ไมเชื่อใคร  มีมานะทิฏฐิจัด  มีโมโห 
โทโส  มีความโกรธแรงเร็ว;ตัวกูยิ่งมากเทาไร  สิ่งเหลานี้ยิ่งแรงเร็วเทานั้น,  โลภะ 
โทสะ  โมหะ  จะยิ่งแรงและยิ่งเร็ว. 

 
ฉะนั้นคุณสังเกตเอาไดงาย ๆ  วา  คนที่ฉลาดมีวิชาความรูนั้น  โกรธ 

งาย  เกลียดงาย  โมโหงาย  อะไรงาย,  สูคนที่เขาอยูตามธรรมชาติเดิมเขาไมได.  ฉะนั้น 
พวกเทวดาจึงไหวแตภิกษุที่ไมเรียนพระไตรปฎก  พูดอยางนี้ไมนาเชื่อนะ,  พวกที่เรียน 
พระไตรปฎกนี้มันยกหูชูหาง  พวกเทวดาไมไหว,  เทวดาจะไหวผูที่มีความสุจริตบริสุทธิ์ 
แลวก็ไมตองรูพระไตรปฎกก็ได;  ขอความในคัมภีรก็มีเขียนอยางนี้แลวคุณไปคิดดู 
มันก็พอจะเชื่อได. 

 
ผมอายุเทานี้แลว  เห็นพระหลายองค  พระบานนอกที่มีคนไหวมีคนนับถือ 

มากกวาผม  ทั้งที่พระองคนั้นไมรูอะไร,  นักธรรมก็ไมเคยเรียน  นักธรรมสักชั้นก็ไมได,  
เปนพระเถระหรือพระผูเฒาที่อยูอยางนาไวใจ,  ความเปนอยูของทานอยูอยางนา 
ไวใจ  นาเชื่อวาทานไมมีอะไร.  แลวก็ทานมักนอยสันโดษ  สุภาพ  ออนโยน,  แมกระท่ังเดิน 
มาบิณฑบาตก็ไมเดินล็อกแล็ก ๆ  อยางพระหนุม ๆ  ดอก.  ทุกอยางมันนาเลื่อมใสไปหมด.  
คนรัก  คนติดตาม  คนเอาใจใส  ไมมีความขัดของเรื่องปจจัย  เรื่องอะไรตาง ๆ,  แลว 
ทานก็ไมตองการอะไร.  อยางผมเปนมหาเปรียญ  เปนครู  เปนอะไรนี้  มันก็ยังไมมี 
คนนับถือหรือไวใจมากเทาทานที่วานั้นแหละ;  นี้ผมหมายถึงในตอนตน ๆ  เดี๋ยวนี้ผม 
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ก็ไมรูแลว.  แตวาที่มันสะดุดมากก็คือวา  เมื่อเราเปนมหาเปรียญ  นี้แหละ,  เมื่อเขาไม 
เปนอะไรเลยนี้  มีคนไวใจและนับถือมากกวา. 

 
เมื่อเรามีสวนโมกขมีอะไรหลายปแลว  ก็มีอะไรที่คนชักจะไวใจหรือเขาใจ,  

เขาใจผมและไวใจผมและนับถือผมข้ึนมากแลว  ก็มีเพื่อนที่สนิทกันมาก.  เพื่อนคน 
หนึ่งเขาไปบอกแมยายเขา  วาผมนี้เปนพระที่ดี  ที่ดีที่นาทําบุญดวย;  แลววันหนึ่งผม 
ก็เผอิญมีโอกาสไปที่บานนั้น  เพราะวาเพื่อนของผมคนนี้ปวยเขาไปเยี่ยมที่กรุงเทพ ฯ  
ก็เลยเปนเหตุใหไดพบกับแมยายของเพื่อน.  แกวา  โอ,  ยังหนุมนัก,  วายังหนุมนัก  ยัง 
ไมไวใจ  ยังไมเชื่อ  ยังไมไวใจ  ยังหนุมนัก.  นั่นแหละคุณดูเถอะ  มนุษยเขาเล็งถึง 
ความบริสุทธิ์และความไวใจได;  ฉะนั้นอยางไปอวดดีเลย  ที่มีความรูเปนมหาเปรียญ 
มีปริญญายาวเปนหางนี้ไมเทากับมนุษยชนิดที่เขามีความเคารพ  นับถือตัวเองได.  เมื่อ 
เขาหาอะไรมาติเตียนเราไมไดแลวเขาก็อางวายังหนุมนัก,  ก็แสดงวาความหนุมน้ีมัน 
ยังไมแน  มันยังเปลี่ยนได  ฉะนั้นยังไมเชื่อยังไมไวใจ. 

 
ฉะนั้นพระหนุม ๆ  อยาเพอยกหูชูหาง  จะมีความรูความสามารถอยางไร 

ก็อยาเพอยกหูชูหาง;ความหนุมนักนั่นแหละมันจะเลนงานเอา,  แลวมันจะเปนแบบ 
ตัวกู  ความรูของตัวกูมันหลอนตัวกู.เพราะคนที่กําลังหนุม  กําลังคะนอง  กําลังเรียน 
เรียนเร็วเรียนพุงไปอยางเร็ว  มีอะไรรูทันใจทันอก,นั่นอยาเขาใจผิดไปวามันลดตัวกู.  
ที่แทมันเพิ่มแรงงานกําลังงานของตัวกูมากขึ้น ๆ,  ยิ่งไปแสดงอะไรออกไป  เขาพอใจ 
เลื่อมใสระบือลือชา  ตัวกูมันพุงปรูดขึ้นไปไมทันรูสึกเลย. 

 
นี ่สติปญญาของตัวกูชนิดนี ้  มันจะหลอนตัวกูใหพุ งฉ ุดขึ ้นไปเลย,  

แลวมันจะไมเชื่อฟงใคร,  มันจะเปนคนขี้โมโหโทโส  กระทั่งมันมีอะไรเลว ๆ  มันก็ไมรู 
สึกตัว,  กระท่ังเปนโรคเสนประสาท  ก็ไมรูวาเปนโรคเสนประสาท,  จะกระทั่งวาเปนบา 
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มันก็ไมรูวาเปนบา.  นี่แหละเรียกวาปญญาความรูของตัวกูมันหลอนตัวกู  อยางสนิท 
เหลือท่ีจะสนิท  ไมมีทางใหรูสึกได,  เราเรียกเปนภาษาบาลีสั้น ๆ  คําเดียววา  ความ 
ประมาท  ถาคุณไมรูจักความประมาทคุณคิดตามนี้  คิดตามที่ผมกําลังวานี้  ก็จะรูจัก 
ความประมาท. 

 
ตัวกูเจรญิเทาไร  ความประมาทก็มีเทานั้น. 

 
คําวาความประมาท  คํานี้วิเศษที่สุด  มันกินความกวางเหลือประมาณ  พูด 

วาประมาทคําเดียวเทานี้  มันหมายหมดเลย  หมายถึงความโง  ความขี้เกียจ  ความเยอ  
หยิ่ง  จองหอง  ความอวดดี  ความไมสํานึก  ความสะเพรา,  หมดเลยจนจาระไน 
ไมไหว,  หมดนั้นมันรวมอยูในคําวาความประมาท.ฉะนั้นตัวกูยิ่งเจริญเทาไร  ความ 
ประมาทก็ยิ่งเจริญเทานั้น;  ฉะนั้นตัวกูมีความรูตามแบบของตัวกูมากขึ้นเทาไร 
มันก็คือความประมาทมากขึ ้นเทานั ้น  แลวมันก็หลอนตัวกูสนิทสนมมากขึ ้น 
เทานั้น  :  มันเชื่อตัวกูดีตัวกูถูกเสมอไป  เพราะมีความรูมาก,  มีชื่อเสียงมาก  ยิ่งประสบ 
ความสําเร็จในหนาที่การงานอะไรเขาดวยแลว  ยิ่งเอาใหญเลย,  ตัวกูมันอางความสําเร็จใน 
หนาที่การงานขึ้นมาทีเดียว  วาดีวาจริง  วาถูกตอง  วาวิเศษประเสริฐ. 

 
ฉะนั้นเราทําอะไรสําเร็จ  ก็ระวังนะ  มันจะชวยเชิดตัวกูขึ้นไป,  หรือ 

เมื่อเขาเคารพนับถือระวังนะ  ระวังใหดีนะ.  เมื่อเขาเคารพนับถือยกยอง  ยกใหเปน 
ผูรู  ผูดี,  ระวังใหดีเถอะ  ตัวกูมันจะหนาแนนขึ้นไปอีก.  คุณอยาไปพอใจนะ 
คําสรรเสริญ  คํายกยองนี้,  คุณอยาไปพอใจเขา  มันจะเปนโอกาสแหงความหลอน 
ของตัวกู  รายยิ่งกวาสิ่งใดหมด.  ฉะนั้นถาใครเขาพอใจ  เขายกยอง  เขาใหเกียรติ,  
เขาใหความชวยเหลืออะไรก็ตามเถอะ.  ระวังสะดุงไวทันที  จงสะดุงไวกอน;  เพราะนี้ 
มันจะเลนงานเราแน,  วานี่แหละมันจะขุดหลุมฝงเราแหละ  ระวังใหดีเถอะ. 
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นี่  ผมถือคติอันนี้มาตลอดเวลา  จึงรอดตัวมาไดจนบัดนี้  สะดุงกลัว  สะดุง 
กลัว  ในความสําเร็จที่เปนเหตุใหไดชื่อเสียง  ใหไดคนยกยองนับถือ,  นั่นแหละอันตราย 
ที่สุดเลย.  คนโดยมากเขาก็ยินดีในความสําเร็จ  ความดี  ความได  ความอะไร,  ไมรูวานี้ 
จะกัด  จะแวงกัดเอาทีหลัง  อยางไมมีทางแกไขเลย  ระวังใหดี ๆ  วาปญญาความรูหรือ 
ความสําเร็จของตัวกูนี้  มันจะระดมกันหลอนตัวกูเรื่อยไป,  จนตัวกูเวียนหัว  จน 
ตัวกูไมรูทิศเหนือทิศใต  จนตัวกูเปนผีเปนปศาจไปในที่สุด  ก็ในรูปของผูมีสติปญญา 
มีวิชาความรู  รูพระไตรปฎก  รูมหายาน  รูเซน  รูอะไรตาง ๆ. 

 
ทีนี้คุณลองสังเกตดูใหดีเถอะ  คุณจะจับเคล็ดไดวา  ถามีคําวาตัวกูอยูที่ 

ไหนละก็ระวังเถอะ  เปนสิ่งที่ตองระวัง  แมแตปญญาความรูของตัวกู.  เราพูดวา 
ปญญาความรูนี้ก็พอจะยกมือรับได;  แตพอมีคําวาของตัวกูเขามาปดทิ้งเลย  ปญญา 
ความรูนั้นตองปดทิ้ง,  โยนกองขยะฝงดินไปเลย.  มันตองปญญาความรูของปญญา 
ความรู  คือของธรรมะโนน  จึงจะใชได;  ถาปญญาความรูของตัวกูแลว  จงขยะ  
แขยงใหมาก,  มันจะทําใหยกหูชูหางอยูตลอดเวลา,  แลวมันจะเชิดจนไมรูทิศเหนือ 
ทิศใต,  แลวมันจะหลอนใหเปนผูมีกิเลสมาก  และเกง  และแรง  และรุนแรงขึ้นไปเรื่อย ๆ.  
นี่รวมเรียกวา  ระวังปญญาความรูของตัวกูมันยอมจะหลอนตัวกู. 

 
เอา  ทีนี้ดูกันตอไป  ถึงเรื่องวามัน  หลอนตัวกู  มันมีอะไรบาง ?  มัน 

เดือดรอนทั้งโลก  :  ตัวกูนั้นเองมันถูกหลอนใหเปนคนโง  เปนคนพาลในรูปของ 
บัณฑิต  ในรูปรางของบัณฑิต.  คุณฟงออกไหม  วาตัวกูนั่นแหละกิเลส  ปญญา 
ความรูของตัวกู  มันทําใหตัวกูเปนอันธพาลในรูปรางของบัณฑิต  หรือของ 
สัตบุรุษก็ตาม;  เพราะวาใคร ๆ  ดู  มันมีปญญามาก  มีความรูมาก  มีชื่อเสียงมาก 
มีความสําเร็จมาก  ทําอะไรไดมาก,  เขาก็คิดวาเปนบัณฑิตหรือเปนสัตบุรุษ.  แตความ 
เปนอันธพาลมันอยูขางใน,  มันมีความรูมีปญญาตามแบบของตัวกู,  เพราะความรูนั้น 
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ไมใชความรูแจงแทงตลอด  ไมใชปฏิเวธหรือความรูแจงแทงตลอด,  เปนความรูอยาง 
intellct,  เปนความรูอยาง  understanding  คือบวกเขากับสัญชาตญาณดวยเลยก็ได. 

 
ปฏิเวธธรรมจะชวยกําจัดตัวก.ู 

 
ฉะนั้นจงปกใจบากหนาไปหาความรูชนิดที่เรียกในพุทธศาสนาวา 

ปฏิเวธนี้  หรือ  intuitivewisdom  นี้ใหมาก ๆ  เขาไว,  มุงหนาไปหาแตปญญาชนิดนั้น.  
ปญญา  intellect  นั้นระวัง ๆ  ระวังไวที  ควบคุมมันไวที,  ไปหาความเจนจัดในชีวิต 
ในการงานในสุขในทุกข  ในปญหาตาง ๆ  ที่ไดผานไปจริงนั้นแหละ,  แลวเอาความรู 
จริง ๆ  นั้นมา.  ที่ควรกลัวก็กลัวใหมาก  ที่ควรจะรับเอาไวหรือถือเปนหลักก็รับ 
เอาไว,  มันเปนความถูกตอง  มันเปนของจริง  เปนความถูกตอง. 

 
พอมาถึงขั้นนี้แลว  มันไมใชปญญาความรูของตัวกูเสียแลว;  เพราะวา 

ปญญาความรูชนิดนี้  มันทําลานตัวกูแหลกไปนานแลว,  มีปฏิเวธธรรม  คือธรรมะในชั้น 
ปฏิเวธ  รูแจงแทงตลอดสิ่งตาง ๆ  ที่ผานไปแลว  คือรูแจงแทงตลอดกิเลสและความ 
ทุกขที่ผานไปแลว,  นี้มันทําลายตัวกู  หายหัวไปไหนหมด. 

 
ปฏิเวธหรือความรูแทจริงนี้  มันเปนปญญาความรูของตัวกูไมได,  

ไมมีโอกาสที่จะพบกัน,  ไมมีโอกาสที่จะเจอะกัน  เหมือนแมวกับหนูมันอยูดวยกันไมได.  
ความรูจริงมันเกิดขึ้น  คนหายโงเสียแลว  ไมมีความยึดมั่นถือมั่นตัวกู - ของกู  หรือ 
มันไมโงจนถึงกับรูสึกเปนตัวกู - ของกูชนิดนั้นแลว.  ถามันยังไมมีปญญาถึงขนาดนั้น 
ก็ยังไมใชความรูชนิดที่เรียกวารูแจงแทงตลอด,  มันกํากับกันอยูอยางนี้  ผิดไมได  เขาใจ 
ผิดไมได. 
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ในทางพุทธศาสนากลาวไวชัดแลววา  ถาความรูทางปฏิเวธ  สติปญญาใน 
ขั้นปฏิเวธมี  เปนผลการปฏิบัติอยางถูกตองแลว  ตัวกูมันจาง,  จางไปแลว,  หายไปแลว,  
หรือวาในขณะนั้นนะมันมีตัวกูไมได.  ถาหากวาความรูในชั้นนี้ของเรามันยังไมตายตัว 
ยังกลับไปกลับมา,  ตัวกูมันมีไมไดในขณะที่มีความรูชนิดนี้อยู;  ตอเมื่อจิตวางจาก 
ความรูชนิดนี้  ตัวกูมันอาจจะจูมา  แอบขโมยเขามาเปนครั้งเปนคราว.  ถาความรูชนิด 
ปฏิเวธมันหนักแนน  มันตายตัว  ก็เลยเปนการบรรลุ  มรรค  ผล  ที่ตายตัว,  ตัวกูจาง 
ไป ๆ  ไมยอนกลับมาอีก  แลวหมดสิ้นไปในที่สุด.  ฉะนั้นปญญาอันแทจริงชนิด 
ปฏิเวธนี้  ไมมีโอกาสที่จะเปนสมบัติของตัวกู,  ตัวกูก็ไมมีโอกาสที่จะมามีสิ่งนี้เปน 
สมบัติ  มันสกปรก  มันเปนของสกปรก  มันมาอยูกับของที่บริสุทธิ์ไมได. 

 
นี้คุณก็จะเขาใจไดทันที  เมื่อผมพูดวา  ปญญาความรูของตัวกู  มันหมายถึง 

อะไร,  ปญญาความรูนั้นหมายถึงอะไร,  แลวทําไมมันจึงหลอนตัวกู,  หลอนจนกระทั่งตัว 
กูนี้  ยิ่งเปนผีปศาจ  ยิ่งเปนอะไรมากขึ้นไป  มากขึ้นไป  จนกระท่ังลมละลาย.  แลว 
ปญญาของตัวกู  นี้ระวัง  เพราะกําลังมีอยูในคุณทุก ๆ  องคทุก ๆ  คน  คือสติปญญาที่ได 
มาจากการศึกษา  การคิดคน  มันยังเปนปญญาความรูของตัวกูทั้งนั้น;  รีบ – รีบ 
รีบเลื่อนมันไปหาปญญาความรูของพระพุทธเจาที่ถูกตองเสียโดยเร็ว,  เรียกวา  
มีปญญาบริสุทธิ์  ปญญาตามธรรมดา  intellect  ยังไมบริสุทธิ์,ยังไมรับประกันความ 
บริสุทธิ์  มีแตปญญา  มีแตความเฉลียวฉลาดแตไมแนวาจะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์,  
เพราะมันยังอยูใตอํานาจของกิเลส,  เปนปญญาที่ยังอยูใตอํานาจของกิเลส  เปนทาสของ 
กิเลสหรือเปนทาสของความตองการ. 

 
เดี๋ยวนี้มนุษยในโลกมีปญญามาก,  คุณก็รู  มี  intellect  มาก  แตแลว 

เอาไปใชเพ่ือความตองการของกิเลสทั้งนั้น  โลกนี้จึงระส่ําระสายไปหมด;  เพราะ 
วาเขามีปญญาที่เปนทาสของกิเลส.  ฉะนั้น  intellect  ในโลกนี้มันจึงเปนที่พึ่งอะไรแก 
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โลกนี้ไมได  ตองทําใหเปน  intellect  ที่บริสุทธิ์ ๆ ๆ  ขึ้นไปเรื่อย ๆ,  ไมเปนทาสของ 
กิเลส  จนกวามันจะกลายเปนปญญาแท  เปนปฏิเวธธรรมแท. 

 
พอพูดถึง  intellect  แลวคุณก็จะตองแนใจวา  ตองควบคุม,  ตองควบคุม 

ปลอยไมได,  ตองควบคุม  intellect  นั้นจะยอนมาหลอนตัวกู;  ฉะนั้นเราตองควบคุม 
ตองรูเทาทัน  อยาใหมันหลอนได,  อยาใหมันยอนมากัดเอาได,  เรียกวาปญญาของ 
ตัวกูยอนมาหลอนเจาของได  กัดเจาของได  ทําอันตรายใหแหลกลาญไปเลยได  ระวังใหดี. 

 
นี่เรากําลังพูดกันถึงเรื่องตัวกู - ของกู  ในแงหนึ่ง  ในปริยายหนึ่ง  อีก 

ปริยายหนึ่ง  แปลกไปจากที่พูด ๆ  มากแลวเร่ือย ๆ  ไป  จนกวาจะจบเรื่องนี้  ซึ่งยืดยาว 
พิสดารมาก. 

 
ระวังปญญาความรูของตัวกู. 

 
ในวันนี้ก็ขอสรุปความวา  ทุกคนระวังปญญาความรูของตัวกู  มันจะ 

หลอนตัวกู,  มันก็เลยเปนภูติผีปศาจอยูเรื่อย;  เพราะตัวกูมันเปนมายา  ไมใชของจริง,  
ยังไมเปนธรรมที่บริสุทธิ์,  ยังเปนธรรมที่เปนของกิเลส.  "ตัวกู"  นี้อยูในอัญญประกาศ 
ไมใชตัวกูเปนคํานามธรรมดา  เปนคําบัญญัติเฉพาะ,  เปนเทอมที่บัญญัติเฉพาะสําหรับ 
พูดเรื่องนี้,  พูดเรื่องธรรมะหรือปญญาอยางนี้.  ฉะนั้นคําวาตัวกูหมายถึงอุปาทาน 
ยึดมั่นถือมั่นวาตัวกูวาของกู  แลวก็เปนของเกิดชั่วขณะ,  ชั่วขณะ,  เปน  conceptual  
fluxชั่วขณะ ๆ;  แตแลวมันก็เกิดเกง,  แลวมันก็ชิงเกิดหนาสิ่งใด ๆ  หมด  ทั้งที่เปน 
มายา  ทั้งที่ไมจริงและเปนมายามันยังเกิดเกง  เกิดมาก. 

 
ที่เดี๋ยวนี้เรายอมกันไมได  อะไร ๆ  เรายอมกันไมได  มันก็เร่ือง  ตัวกูอยาง 

เดียวเทานั้นแหละ  เดี๋ยวนี้ยอมกันไมได  ก็ตองไดรบราฆาฟนกันเปนการถาวร. 
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วิกฤตการณของโลกเปนไปอยางถาวร  ก็เพราะการยอมกันไมได.  ตัวกูมันยกหูชูหาง 
ดวยกันทุกฝายทุกพวกยอมกันไมได,  ยอมประนีประนอมกันไมได,  ยอมเสียเปรียบบาง 
ก็ไมได  หรือยอมลดราวาศอกมาทําความเขาใจกันในระหวางรบพุงกันนี้  ก็ทําไมได,  
ก็ไมรูจักยอม  ไมรูจักผอนผัน  ไมรูจักยอม.  ประเทศไทยนี้ถาไมรูจักยอมไมรูจัก 
ผอนผัน  ก็สูญเสียเอกราชไปนานแลว;  ที่เขาเขียนไวในประวัติศาสตร  ที่รอดตัว 
มาไดนี้  ไปอานดูเถอะ  คุณจะพบความรูจักยอมนี่,  ไมยกหูชูหางของตัวกูไปเสียตะพึด,  
มันก็ยังรอดมาได.  นี่เปนเรื่องบานเรื่องเมือง  เรื่องโลกแท ๆ  รอดมาไดเพราะวา 
รูจักควบคุมตัวกู. 

 
ทีนี้เรื่องสวนตัวเรา  ก็เหมือนกันอีก,  ในเรื่องสวนตัวบุคคลยิ่งสําคัญมาก 

มันเปนเรื่องเฉพาะคน  เฉพาะคน  มันรูแทนกันไมได  ชวยกันไมได,  อยาหวังใหคน 
อื่นมาชวยเลย  พยายามที่จะรูของตัว  ชวยของตัวใหสุดความสามารถ,  แลวปญหาของ 
โลกจะหมดไป.  ถาทุกคนในโลกมันดี  โลกนี้ก็ไมมีปญหา,  ทีนี้แตละคน ๆ  จัดไป 
ดวยตัวกู - ของกู  โลกนี้ก็มีปญหา  เปนไปในทางที่ยอมกันไมได  ก็ตองทําลายลาง 
กันเรื่อยไป. 

 
ฉะนั ้นการที ่จะเอาชนะกันดวยฤทธิ ์เดชของตัวกูนี ้  ไมมีวันสําเร็จ 

ดอก  :  จะปราบคอมมิวนิสตหรือวาจะทําอะไรก็ตามใจ,  จะหยุดสงครามอะไร  ถาใช 
ฤทธิ์เดชของตัวกูแลวไมมีทางสําเร็จ.  ตองใชอุบายวิธีที่ทําลายตัวกู  ใหหมดไปเสีย 
กอน  แลว  ธรรมะเขามา,  เราใชธรรมะนั้นเปนเครื่องมือแลวมันก็มีทางจะสําเร็จ.  
ตามพระพุทธภาษิตที่วา  ชนะคนไมดีดวยความดี,  ชนะความชั่วดวยความดีชนะคนชั่ว 
ดวยความดี,  แลวก็จงประพฤติธรรมะใหสุจริต.  อยาเอาตัวกูเขาไปสูกับมัน,  มันเปนตัวกู 
แลวเราอยาเปนตัวกู;  ถาเปนตัวกูทั้งสองฝาย  มันก็กัดกันตามแบบของตัวกู  ไมมีอะไร 
ไมมีอะไรนอกจากนี้.  ถาคนอื่นยกหูชูหางสูงมา,  เปนตัวกูจัดมา  เราก็หลีกไปเสียซิ. 
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อยาไปเปนตัวกูออกรับเขา  หาวิธีอยางอื่น,  หาโอกาสอันอื่น,  หาความรูที่ฉลาดกวาที่ 
เหนือกวา  ไปแกไขปญหาเหลานั้น. 

 
นี่สรุปความสั้น ๆ  วา  ระวัง  ระวังคําวาปญญาความ  รูคําวาปญญาความรู 

เปนสิ่งที่ตองระวัง.เดี๋ยวนี้คุณไปบูชามันตลอดเวลา,  แลวผมกําลังบอกวา  ปญญา 
ความรูจงระวัง  มันจะหลอน  แลวมันจะแวงมากัด  ถาหากวามันเปนปญญาความรู 
ของตัวกู.  ทีนี้เรามันยังไมหมดตัวกู  ทุกคนยังเปนปุถุชนยังไมหมดตัวกู;  ฉะนั้น 
ตองระวังปญญาความรูของมัน  คือของตัวเราเอง  มันจะหลอนเราและแวงมากัดเรา. 

 
นี่พอกันทีสาํหรับวันนี.้ 

 
___________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๒๑ – 
วันศุกรที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๑๒ 
ขึ้น  ๘  คํ่า  เดือน  ๗ 
 

สันทิฏฐโิก  เก่ียวกับตัวกู. 
 
พูดที่นี่  ก็เปนเรื่องที่รูกันอยูแลว  วาเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวกู - ของกูทั้งนั้น 

จนเราเรียกมันวา  ธรรมปาฏิโมกข.  วันนี้ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ  ตัวกู - ของกู  อยางใด 
อยางหนึ่ง  แงใดแงหนึ่งตามเคย  สําหรับหัวขอในวันนี้  อยากจะเรียกวา  สันทิฏฐิโก 
เกี่ยวกับตัวกู. 

 
ธรรมะตองเปนสนัทิฏฐิโก. 

 
สําหรับคําวา  สันทิฏฐิโก  ตองถือวาเปนหลักสําคัญที่สุดในพุทธศาสนา ;  

ถาพวกคุณไมสะเพราเกินไป  แลวก็เอาใจใสหลักท่ีมันเกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็จะรูอะไรไดดี.  
เดี๋ยวนี้ก็สวดกันแตปาก  วาสวากขาโต  ภควะตาธัมโม  สันทิฏฐิโก  อกาลิโก  อยางนกแกว 
นกขุนทอง,  แลวตามปกติก็เปนอยูดวยความประมาท  ไมคอยจะหนักแนนในธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖๙ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๔๗๐

ก็เลยมองขาม  หรือมันพน ๆ  ไปเสียหมดในหลักสําคัญที่อยูในรูปของหญาปากคอกหรืออะไร 
ทํานองนี้;เพราะฉะนั้นจึงตองเอามาพูดกันใหม  และโดยเฉพาะผูบวชใหมก็หลายองค.  
เราจะตองถือเปนหลักวา  พุทธศาสนานี้วางหลักลงไปวา  สิ่งที่จะเชื่อไดนั้นตองเปน 
สันทิฏฐิโก  คือเห็นเอง  รูสึกอยูดวยใจเอง  มีเหตุผลของตัวเอง;  อยางเรื่องกาลามสูตร 
ถายังไมเคยอานก็ตองไปหาอาน  แลวขวนขวาย  แลวก็จําไวเปนหลักจนตลอดชีวิต. 

 
กาลาสูตร  ทั้งหมดนั่นแหละ  คือเรื่องสันทิฏฐิโก;  นับตั้งแตอยาเชื่อ 

เพราะวามันไดยินเขาวา,หรือวาบอกเลาตอ ๆ  กันมา,  กระทั่งวามันมีอยูในพระคัมภีร 
มีอยูในปฎก  อยูในพระไตรปฎก,  กระทั่งวามันเปนคําของครูบาอาจารยของเรา  หรือ 
ผูพูดอยูในฐานะที่ควรจะเชื่อได  อะไรทํานองนี้,  ตั้งหลายขอดวยกัน,  แมที่สุดแตวา 
คาดคะเนเอา  มา  ตกฺกเหตุ,  มา  นยเหตุ  คือ  logic.  ก็พูดไดวา  แมวาเรื่องนี้มันไม 
ขัดกับ  logic  ก็ตองเชื่อ  อยางนี้ก็ไมได  ยกเลิกกันหมด  ยอมใหแตเปนสันทิฏฐิโกอยาง 
เดียว. 

 
เชนพูดวา  ราคะ  โทสะ  โมหะ  เปนกิเลส  เปนความทุกข  เปนไปเพื่อความ 

ทุกข  มันตองรูจักโลภะ  โทสะ  โมหะ  ที่เคยมีแลวก็เคยเปนทุกขมาแลวจริง ,ๆ  คืออยางนอย 
ก็มองเห็นชัดวาเปนทุกข.  พอพูดขึ้นวามันเปนความทุกขนี้  ก็ไมตองเชื่อใคร  ไมตอง 
เชื่อเหตุผล  เพราะมันเคยเห็นมาแลว  เคยเห็นจริงมาแลว  เคยประจักษดวยตัวเองมาแลว,  
แลวก็เห็น ๆ  คนอื่นอยูทั่ว ๆ  ไป  ที่กําลังมีโลภะ  โทสะโมหะอยู  มีความทุกขอยางไร.  
อยางนี้ก็เรียกวาสันทิฏฐิโก  แปลวาเห็นเอง  หรือพูดใหชัดลงไปอีก  ก็คือวา  รูสึกอยู 
ในใจเอง  ตัวหนังสือวาเห็น;  แตมันไมไดเห็นดวยตา,  หมายถึงเห็นดวยปญญา 
ดวยทิฏฐิ,  และดวยความรูสึกที่รูสึกอยูในใจ. 
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ฉะนั้นธรรมะ  โดยมากมันไมเปนธรรมะ  คือยังไมเปนธรรมะ  เพราะ 
ไมเปนสันทิฏฐิโก.  ที่คุณเรียน ๆ  กัน  ทองกัน  พูดกัน  อะไรกัน  พูดจอไปหมด,  
เรื่องเซนอยางนั้น   เรื่องเซนอยางนี้   อะไรก็ตามนั้นไมใชธรรมะ   หรือก็ไมใช เซน ,  
เปนเรื่องพูดทั้งนั้น  คือยังไมมีสันทิฏฐิโก.  พูดจอเรื่องเซนแตวาดาคนเกง  โกรธคนเกง 
อะไรหงุดหงิดเกง  หรือวาพูดคําที่ไมควรจะพูด  แมแตคนธรรมดา  นี้ก็พูดธรรมะสูงสุด 
แตไมใชธรรมะ,  สิ่งที่พูดไมใชธรรมะ  เพราะวายังไมใชสันทิฏฐิโก  ไมใชออกมาจาก 
สันทิฏฐิโก. 

 
ถามันเปนเรื่องเห็นจริงแลวพูดออกมา  หรือวาเห็นจริงแลวก็ตาม  ก็เปน 

เรื่องธรรมะ,  แลวพูดออกมาก็เปนพูดธรรมะ  .  ที่พูด ๆ  สอน ๆ  กันอยู  รวมทั้งที่ 
ผมกําลังพูดนี้ก็เหมือนกัน  มันก็ยังไมใชตัวธรรมะ  เวนเสียแตวาคุณจะเห็น  เห็นจริง,  
มันอาจจะเปนธรรมะสําหรับผม  แตไมเปนธรรมะสําหรับคุณเลยก็ได.  เวนไวแตวาคุณจะ 
เห็นมันจริง ๆ  เพราะวาธรรมะนี้ตองเปนสันทิฏฐิโกเสมอ  ถายังไมสันทิฏฐิโกก็ยังไมใช 
ธรรมะ,  ทีนี้แมแตไมตองพูด  ไมเกี่ยวกับพูด  ไมเกี่ยวกับฟง  ถามันเห็นอยูในใจ 
ก็เปนธรรมะ  เหมือนกัน. 

 
ฉะนั้นอยาเอาแตพูด,  อยามัวขวนขวายแตเรื่องอาน ๆ  อาน ๆ  แลวก็พูด  ๆ 

พูด ๆ   แลวก็มีหนังสือมาก  มันจะเขาบทที่เขาวา  พระคัมภีรบังพระธรรม  ใบลานบังพระธรรม 
คือ  พระคัมภีรนั่นแหละบังพระธรรม  หรือวาพระไตรปฎกที่อานที่พูดกันอยูนี่แหละ  บัง 
พระธรรมไมใหมี  ไมใหเปนพระธรรมขึ้นมาได.ฉะนั้นอยาเพอนอนใจวา  แหม,  เราก็มี 
หนังสือมาก  แลวก็อานมาก  แลวก็พูดไดมาก  พูดไดเกงดวย,  นี่ตลอดเวลาที่ยังไมมี 
ความเปนสันทิฏฐิโก  ก็ยังไมใชธรรมะ  ยังเปนกระดาษ  ยังเปนคําพูด  ยังเปนเสียง 
ยังเปนเรื่องที่คิดไปตามเหตุผล  พูดไปตามเหตุผล  จะถือเอาไมได  จะเชื่อตามนั้นไมได. 
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ฉะนั้นตองมองใหเห็นวา  ที่เอามาพูดนี้  ก็เพื่อใหมองเห็นความแตกตาง 
ระหวางสันทิฏฐิโกกับไมสันทิฏฐิโก  หรือสันทิฏฐิโกกับอสันทิฏฐิโก  แลวแตจะเรียก 
สองอยางนี้มันตางกันมาก.  เรียนนักธรรมเรียนบาลีไดแยะ ๆ  นี้  มันก็ยังเปนไม- 
สันทิฏฐิโก,  จนกวาจะไดปฏิบัติ  แลวก็ประจักษผลของการปฏิบัติดวยจิตใจ  จึงจะ 
เปนสันทิฏฐิโก. 

 
เอาละสรุปกันเสียทีหนึ่งกอนวา  พุทธศาสนาตองมีหลักสันทิฏฐิโกเปนหลัก 

สําคัญ. 
 

สันทิฏฐิโกของตัวกู. 
 
ทีนี้ก็มาถึง  ปญหาที่ผมตั้งใจจะพูด  คือเร่ืองสันทิฏฐิโกของตัวกู  ซึ่งมันทําให 

เราเสียเวลากันมาเปนป ๆ  แลว  หลายป  หรือจะถึง  ๑๐  กวาปเต็มทีแลว  สันทิฏฐิโก 
ของตัวกูนี้มันแรงกวา,  สันทิฏฐิโกของธรรมะมันไมมี  มันไมพอกัน. 

 
นี้เราจะพูดถึงเรื่อง  สันทิฏฐิโกของตัวกูกันกอน  ตัวกูคํานี้ก็เหมือนกับ 

ที่เคยพูดมาแลวไมรูกี่ครั้งเปนความสําคัญมั่นหมาย  เปนเรื่องพฤติของจิต,  ไมใชมี 
ตัวจริงอะไร.  แตมันก็จริงที่สุดสําหรับคนที่ไมมีธรรมะ  เพราะมันเปนสันทิฏฐิโก.  
ฉะนั้นคุณตองมองใหลึกใหจริงสักหนอย  วาตัวกู ๆ  ตัวกูนี้มันมีอยูในจิตใจตลอดเวลา 
จริง ๆ,  ทุกคนจะรูสึกวามันมีตัวกูนี้  จะวาไมใหตัวกูอยางไร.  ปญหาที่ถูกถามก็มีแต 
อยางนี้  เพราะมันรูสึกอยูวา  มีตัวฉัน  มีของฉัน  แลวจะไมใหรูสึกวามีตัวฉันไดอยางไร,  
เราก็ไมรูจะตอบอยางไร  เพราะเขามองเห็นแตตัวฉัน  เห็นอยูจริง ๆ  ทุกที,  เห็นมีตัวฉัน 
มีของฉันอยูทุกทีเลย,  เปนสันทิฏฐิโกจริง ๆ  ดวย.  ไมใชเขาแกลงวา,  แตมันจะเปน 
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สันทิฏฐิโกเท็จหรือสันทิฏฐิโกจริง  นี้มันอีกเรื่องหนึ่งตางหาก  แตก็ เรียกวา  เปนสันทิฏ -  
ฐิโกของตัวกู. 

 
ตั้ งแต ไหนแต ไรมาแลว   ตั้ งแตค ร้ั งพุทธกาลหรือกอนพุทธกาล   ก็มีคนถือ 

วามันมีตัวกู - มีของกู,ปรัชญาของพวกฝรั่ง  ก็มีอยูแขนงหนึ่ง  หรือวาพวกหนึ่ง  ที่ถือ 
เรื่องมีตัวกู  ที่วาฉันคิด  แลวก็ฉะนั้นฉันมีอยู,  สูตรของเขาวาอยางนี้  คอกิโต,  เออโก 
ซุม,  เปนภาษาลาติน  ออกเสียงอยางไรก็ไมรู  อานตรง ๆอยางภาษาอังกฤษเปนอยางนี้,  
cogito,  ergo  sum  นั่นแหละ  I  think,  therefore  I  exist.เพราะฉันคิดได  ฉันจึงมีอยู,นี้ 
เขาก็พูดดีที่สุดแลววา,  ก็เราคิดนึกได  เรารูสึกคิดนึกอยูตลอดเวลา  การที่คิดนึกไดนั้น 
มันตองมี,  มีเหตุผลหรือมีอะไรพอที่จะเปนตัวฉัน,  ฉันคิด  ฉันมีอยู  มีเทานี้,  มันมีสั้น ๆ  
เทานี้  เขาเรียกวาปรัชญาของเดสคารด,  แลวมันก็ไมใชของเดสคารด  มันของคนทั้ง 
โลก,  กระทั่งในเมืองไทย  กระทั่งพุทธบริษัทในประเทศไทย  ก็มีหลักอยางนี้  :  ฉันคิดได 
ฉันรูสึกอยูวาอยางนั้น  อยางนี้  มันกตองเปนตัวฉัน  มีตัวฉัน,  มันชวยไมได.  คนที่มี 
ปญญา  มีอํานาจ  มีเสรีภาพ  จะตองคิดอยางนี้ทั้งนั้น,  จะตองถามอยางนี้ทั้งนั้น.  
แลวผมก็เคยประสบมามาก  คนใหญคนโต  เขาไมอาจจะอานบทความของเราเขาใจได 
ที่วาไมมีตัวตน,  เพราะรูสึกแตวา  มีตัวตนอยูทุกทีไปตลอดเวลาดวย. 

 
นี้มันเปนตัวอยางที่ทําให เห็นวา  สันทิฏฐิโกของแตะละคนลวนแตเปน 

ตัวกู  ทั้งนั้นแหละ,  ถึงคนที่กําลังพูด  เร่ืองอนัตตาเรื่องอะไรอยู  ก็มีสันทิฏฐิโกเปน 
ตัวกูทั้งนั้นแหละ,  แลวปากมันก็พูดเรื่องไมใชตัวกูหรือไมมีตัวกู.  ฉะนั้นจึงถือวาเปน 
เรื่องที่ยากลําบากที่สุดกวาเรื่องใดหมด   ในบรรดาเรื่องที่ เกี่ยวกับอนัตตา   ไมใชตน ,  
หรือวา  หลักของพุทธศาสนา  ก็แปลวาคําสอนของพระพุทธเจาเรื่องนี้  ประสบปญหา 
หนัก  เพราะทุกคนรูสึกเปนตัวตนอยูเรื่อย,  เปนสันทิฏฐิโกของตัวตนอยูเรื่อยไป 
ไมวาที่ไหน. 
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ทีนี้จะมาสอนกันอยางไร  ใหเกิดความรูสึกกลับตรงกันขาม  วาไมใชตัวตน 
มันตองเปนเรื่องเฉพาะคนเฉพาะกรณีมากกวา,  จะพูดทีเดียวสําหรับทุกคนนี้  เขาใจวา 
มันเปนไปไมได,  เราจะเทศนทีเดียวฟงกันทั้งหมด  ทั้งหมู  ทั้งประเทศนี้  มันแทบจะ 
ไมมีประโยชนอะไรเลย,  มันเปนเรื่องเฉพาะคน  คนหนึ่ง  ๆ เคยมีประสพการณอะไรมาแลว 
เคยคิดอะไรมาแลว  คนอะไรมามากแลว  ก็มาพูดกันใหเหมาะแกเรื่องของบุคคลนั้น 
ก็พอจะเห็น. 

 
แตทีนี้มันมีเทคนิคหรือมันมีอุบายของธรรมชาติอยูอันหนึ่ง  ซึ่งจะเปน 

หนทางออก  อยาลืมผมเคยบอกคุณที่เพิ่งบวชใหมนี้วา  ธรรมะทุกระบบเปนอุบายทั้ง 
นั้น.  อยาไปพูดวาจริง  หรือไมจริง  ไมอะไรอยาไปพูด,  รูจักมันแตวามันเปนอุบาย 
ก็แลวกัน  ถามันมีประโยชนก็ใชได.  แลวแตละอุบายมันก็เปนเทคนิคของ 
ธรรมชาติ,  ไมใชมนุษยบัญญัติ  คือวาตองเปนอยางนั้นลงไปกอน  ผลมันจึงจะเกิด 
ขึ้นมาอยางนี้,  เรียกวาเทคนิคของธรรมชาติดีกวา.  ทีนี้มนุษยก็ไมรูอะไรมากไปกวาแต 
เพียงวาเออ,  อันนี้มัน  อาจจะเอามาใชเปนอุบายแกปญหานี้ได. 
 

สันทิฏฐิโกตัวกู  แกไดดวยสันทิฏฐิโกจริง. 
 
ทีนี้อุบายหรือธรรมะที่เปนนอุบายนี้  ที่จะมาแกสันทิฏฐิโกของตัวกูนี้ 

มันก็มีอยู,  ไมใชไมมี.  คุณฟงดูใหดี  วาทุกคนมันรูสึก  รูสึกอยูในใจเอง  แจมแจง 
วา  มีตัวกู  มีของกู  จะไปเปลี่ยนของเขาไมได,  จะไปจับเปลี่ยนอยางไรได  จะไปพูด 
อยางอธิบายวา  โอย  บังคับไมได  เหมือนกับความฝนหรืออะไรตาง ๆ  นี้มันก็พูดกันมา 
แลว.  แมในสูตร  ในพระบาลีที่เปนสูตรก็พูดทํานองนี้  วาถาเปนตัวตน  ตัวกู  มันก็ 
ตองบังคับไดตามตองการซิ,  เดี๋ยวนี้มันบังคับไมได,  เชนจะบังคับรูป  วารูปจงเปน 
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อยางนี้,  เวทนาจงเปนอยางนี้,  สัญญาจงเปนอยางนี้,  อยาเปนอยางอื่น  นี้มันก็บังคับ 
ไมได.  เพราะฉะนั้นจึงถือวาไมใชตัวกู  แลวมันก็เคยทําใหมีผูบรรลุมรรค  ผลมาแลว 
เพราะคําพูดเพียงเทานี้,  แตอยาลืมวา  นั้นมันเฉพาะหมูนั้นกรณีนั้นเทานั้น  กรณีอื่น 
มันเปนไปไมได  เห็นไหม ? 

 
ทีนี้มันมีอุบายอะไร  ที่จะใชไดแกทุกคน  ที่จะไปแกสิ่งที่เหนียวแนน 

ที่สุด  คือสันทิฏฐิโกแหงตัวกูนี้  มันจะตองอุบายทํานองวา  เผชิญกันจริง ๆ  ใหมัน 
เปนสันทิฏฐิโกเขาไปอีกอยางหนึ่ง  อีกเรื ่องหนึ่ง  คือวามีความรูสึกเปนตัวกูทีไร 
ก็มีความทุกขทุกที,  เราไมพูดกันแลววา  เหตุไรจึงถือวาเปนอนัตตา  จะไมพูด,แต 
ใหมาตั้งขอสังเกต  หรือวาเผชิญกันเขาไปจริง ๆ  กับความรูสึก  วาถาความรูสึกวาตัวกู 
เกิดขึ้นมาทีไรแลวก็เปนทุกขทุกที.  เอา,  ใครกลาดีลองดู  ลองปลอยใหความคิดที่ 
เปนตัวกู - ของกูเกิด  มันเปนทุกขทุกที.  แลวนี่คืออุบาย,  ลองสรางความคิดที่เปน 
ตัวกู - ของกูขึ้นมา  หรือปลอยใหความคิดที่เปนตัวกู   - ของกูเกิดขึ้นมา  มันเปน 
ความทุกขทุกที,  มันเผาลนทุกที.  เมื่อทําอยูอยางนี้มันเข็ด,  มันรูจักเข็ด,  หรือมัน 
เริ่มเข็ด  เริ่มเอือม  เริ่มระอา,  นั่นแหละจึงจะรูสึกวา  โอะ  ไมเอาแลวโวย  เรื่องตัวกู   -  
ของกูนี้ไมไหว,  เปนเรื่องไมไหวขึ้นมา. 

 
นี้เราเอาสันทิฏฐิโกจริง ๆ  ไปแกสันทิฏฐิโกเท็จ ๆ,  เอาสันทิฏฐิโกจริง ๆ  

ไปแกสันทิฏฐิโกหลอกลวง.  สันทิฏฐิโกแหงตัวกูนั้น  มันจริงสําหรับคนโง  ที่ 
ยังโงอยู  ยังไมมีความเปนพระอริยะสักนิดเดียว  มันสันทิฏฐิโกวาตัวกู,  ตัวกูเรื่อย.  
ทีนี้มันแกไมไดดอก  ถาไมมีอะไรที่มันมีน้ําหนักเทากัน  มีกําลังเทากัน  มันแกไมได 
จะไปบิดกลับเหมือนกับพลิกหนามือเปนหลังมือน่ี  มันก็ทําไมได,  ไมมีใครทําไดโดยวิธี 
พูด  หรือโดยวิธีอะไร. 
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ตองสรางสันทิฏฐิโกเกี่ยวกับความทุกขขึ้นมา,  สันฏฐิโกในความทุกข 
ใหรูรสของความทุกขจริง ๆ  แลวก็ทุกครั้งที่มีตัวกู - ของกูเกิดขึ้นในใจ,  โดยอาศัยหลัก 
ที่วา  การเกิดทุกคราวเปนทุกขทุกที  การเกิดทุกคราวเปนทุกขทุกที  การเกิดนี้หมายถึง 
เกิดขึ้นแหงตัวกู  ถาไมมีตัวกูก็ไมถือวาเปนการเกิด,  จะเปนตัวกูชนิดไหนก็ตาม  ถามี 
ขึ้นมาแลวเรียกวาเปนการเกิด  เกิดแหงตัวเรา,  นี้ก็รูผล  รูสึกในผลของการเกิดนี้  เกิด 
ทุกทีเปนทุกขทุกที  :  ตัวกูใหญก็ทุกขมาก,  ตัวกูเล็กก็ทุกขนอย,  ตัวกูยาวก็ทุกขยาว,  
เปนตน. 

 
ฉะนั้น  วิธีปฏิบัติจึงไดแกการทําความซึมซาบ  realize  อยูกับเรื่องความ 

ทุกข  ที่เกิดจากตัวกูนี้ตลอดเวลา,  ที่เราเรียกวาทําวิปสสนา  หรือทําอะไร.  พอมา 
ถึงตอนนี้  คุณก็ยอมไปดูอานาปานสติ  ๑๖  ขั้น  ที่เราพูดกันมาอยางชัดเจนแลวเมื่อวานนี้ 
เปนวันสุดทาย  วาตลอด  ๑๖  ขั้นนั้นมันเปนอะไร ?  มันก็เปนอุบาย  เปนวิธีการที่ 
เปนเคล็ด  เปนความลับอะไร  ที่จะทําโดยวิธีที่ความทุกขที่เกิดมาจากตัวกูนี้ 
ปรากฏแกจิตใจอยางชัดเจนที่สุด  เมื่อทําอานาปานสติ  จนถึงประสบความสําเร็จใน 
หมวดสุดทาย  เรื่องอนิจจานุปสสี  วิราคานุปสสี  นิโรธานุปสสี  ตอนนี้เปนสันทิฏฐิโก 
เกี่ยวกับตัวกู,  เกี่ยวกับความดับแหงตัวกู.  สันทิฏฐิโกเกี่ยวกับตัวกูกอน,  แลวก็ 
สันทิฏฐิโกเกี่ยวกับความทุกขที่ออกมาจากตัวกู  แลวก็สันทิฏฐิโกเกี่ยวกับความดับไปแหง 
ความทุกขชนิดนั้น. 

 
อานาปานสติที่เปนหัวใจของเรื่องก็คืออยางนี้  คือหมวดสุดทาย  มีความ 

รูรสแหงความทุกข  ที่เกิดมาจากตัวกู - ของกู  ทุกครั้งที่หายใจออกเขา,  นี่มันก็ 
พอแลว  ทุกครั้งที่หายใจออกเขา  เปนวัน ๆ  เดือน ๆ  ซึบซาบอยูในรสของความทุกข  ที่ 
เกิดมาจากตัวกู,  นับตั้งแตเห็นความไมเที่ยง,  ความไมเที่ยง  ความยากลําบากแกการที่ 
จะมีอะไรตามใจ  ตามที่เราตองการ. 
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นี่ความไมเที่ยง  มันเปนความทุกขอยูเรื่อย,  คนก็ยังบาที่จะใหมีอะไร 
ตามตองการอยูเรื่อยแลวธรรมชาติมันก็ไมอํานวยเลย,  แตคนก็ยังขืนบามากไปกวานั้น 
อีก  จะเอาอยางนี้ใหได  จะเอาอยางนั้นใหได,  มันก็ไมไดอยูนั่น  แลวมันก็เปนเรื่อง 
ตายเปลาแหละ  ไมมีทางที่จะไดในวิธีนั้น.  ในที่สุดมันก็ตองวกวนกลับมาหาเรื่องไมเอา,  
ไมเอาเพราะไมมีใครที ่จะเอา  หรือไมมีสิ ่งใดที ่จะเอา  คือเรื ่องที ่ไมมีตัวกู,มันมี 
สันทิฏฐิโกเกิดขึ้นมาวา  อาว,  พอไมมีตัวกูก็ไมมีความทุกขโวย  พอมีตัวกูก็มี 
ความทุกขทันทีและทุกที,  พอไมมีตัวกู  ก็ไมมีความทุกขทุกทีและทันที,  นี่สันทิฏฐิโก 
เกิดขึ้นเปนคูตอสูกันอยางนี้. 

 
สันทิฏฐิโกฝายตัวกู  เปนสันทิฏฐิโกมายา  หรือเปนของเท็จ,  แลว 

สันทิฏฐิโกฝายที่ไมมีตัวกูเปนธรรมะขึ้นมา  เปนฝายจริง  เปนธรรมะจริง ๆ,  เรา 
ตองมามีความรูสึกซึบซาบในธรรมะจริง  :  เปนทุกขทุกทีที่มีตัวกู,  และก็ไมทุกข 
ทุกทีที่ไมมีตัวกู,  สันทิฏฐิโกสวนนี้เกิดขึ้นตอสู,  มันก็เปนการปฏิบัติ  ที่เปนตัวการ 
ปฏิบัติ  หรือวาเปนตัวธรรมะที่เปนธรรมะ  ไมใชธรรมะพูดหรือธรรมะหนังสือ. 

 
นี้เรียกวาทํา  สัมมาทิฏฐิทําใหมันเกิดขึ้นมา  แลวก็มีอยูอยางหนักแนน 

โดยวิธีซึบซาบอยูในความถูกตอง,  มีความเขาใจที่ถูกตอง,  ความเห็นที่ถูกตอง,  
แลวก็เห็นจริงอยางถูกตอง  ในขอที่วา  ตัวกูมีเมื่อไรเปนทุกขทุกที,  จนมีวิราคะ 
คือความเบื่อหนายคลายกําหนัด.  วิราคะ  คลายกําหนัด  มาจากนิพพิทาคือความเบื่อ,  
เบื่อตัวกู,  แลวก็คลายความรักในตัวกู  ก็คือคลายความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู  ก็คือ 
คลายความสําคัญมั่นหมายวาตัวกู. 

 
นี่สันทิฏฐิโกแหงตัวกูมันก็เริ่มสลายลง  เร่ิมจางลงไป  เร่ิมสลายไป  ที่เรียกวา 

วิราคะ.  นี่สันทิฏฐิโกฝายอนัตตาฝายไมมีตัวกู  ก็เริ่มตั้งมั่นขึ้นมา,  มั่นคงขึ้นมา 
มั่นคงขึ้นมา  มั่นคงขึ้นมา  จนถึงระดับท่ีมันเพียงพอ.  ตัวกูก็หายไป  หายหนาไป 
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ไมโผลมาอีก  จะดวยอํานาจของความที่เราไมตองการ  หรือวาจะดวยอํานาจของความรูวา 
อาว  มันไมใชของจริง,  มันเปนมายาก็ตาม  มันมีผลเทากัน.  แตจู ๆ  จะใหเราไปพลิก 
กลับวา  ตัวกูไมใชตัวกูนี้  มันทําไมได.  ฉะนั้น  ตองมีอุบายที่อยูกับตัวกู  นั่น 
แหละ  ดวยความเจ็บปวดรวดราว  เร่ือย ๆ  ไป  จนมันไมไหว,  สูไมไหว  ขี้เกียจ 
หรือเบื่อ  ที่จะอยูดวยความเจ็บปวดรวดราวอยางนี้  ก็เทากับวาใหตัวกูนี้มันคอย ๆ  หาย 
หนาไป  หายหนาไป  เลือนลับไป  มันก็วางจากตัวกูเองโดยอัตโนมัติ. 

 
นี้มาดูกันใหมตอนนี้  ไมมี,  เอา  ไมมี  ไมกลามีดวย,  ทีแรกก็ไมกลามี 

ไมกลามี  จนไมมี  ไมมีความรูสึกที่เปนตัวกู  แลวก็เปนสันทิฏฐิโก  ดวยเหมือนกัน,  
เห็นชัดอยูในใจวา  จิตนี้วางจากอะไร ?  ก็วางจากตัวกูนี้.  ดูตามวิธีอานาปานสติหมวด 
ที่  ๓  นั้น  ก็เจริญอานาปานสติหมวดที่  ๓  ซํ้า ๆ   ซาก ๆ   กันเปนการใหญ,  ดจูติทีป่ราศจาก 
ตัวกู  ดูจิตที่มีตัวกู  ปราศจากตัวกู,  เปรียบเทียบกันอยูเรื่อย,  นั่นแหละมันก็เกิด 
สันทิฏฐิโกฝายไมมีตัวกูขึ้นมา  เต็มท่ีแลวก็แทน.  ของสองอยางนี้อยูพรอมกันไมได 
อยูดวยกันไมได.ตัวกูกับไมมีตัวกูนี้มันจะอยูพรอมกันไมได  มันตองผลัดกัน 
อยูคนละที,  เดี๋ยวนี้การกระทํามันถูกตอง  แลวก็มันมั่นคงเขมแข็งเพียงพอ  ที่จะอยูดวย 
ความรูสึกที่ไมมีตัวกู.  นี้เราเรียกวาอุบาย,  ธรรมะทุก ๆ  ระบบเปนอุบายอันหนึ่ง ๆ. 

 
ธรรมะเปนเพียงอุบายอยายึดถือ. 

 
ที่ใหเรียกวาอุบายนี้  มันก็มีความลับอีกเหมือนกัน,  ถาไมเรียกวาอุบาย 

เดี๋ยวก็จะไปยึดถือเปนของจริงของจัง  สําคัญมั่นหมายในตัวธรรมะนั้นเขา.  ธรรมะเปน 
เพียงอุบาย  แลวมันก็เพียงของอาศัยชั่วคราว  ยืมมาใชชั่วคราวเหมือนกับเครื่องมือ 
เสร็จเรื่องแลวก็ไมสนใจอีกตอไป.  ขอใหดูเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ  ที่เราเอามาใช 
อยางใดอยางหนึ่ง  ในที่สุดจะไปมัวรักเครื่องมืออยูไมได. 
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เหมือนกับพระพุทธภาษิต  อลคัททูปมสูตรมัชฌิมนิกายนี้  เปนคําพูดโดยตรง 
เกี่ยวกับเร่ืองนี้  ใหถือวาธรรมะนี้เปรียบเหมือนกับแพขามฟาก.  บุรุษมาถึงริมแมน้ํา 
ใหญขามไปไมได,  แตเขาเปนคนมีปญญา  ก็รวบรวมของลอยน้ําทุกชนิดที่มีอยูแถวนั้น 
จะเปนไมไผหรืออะไรก็ตาม  มันอาจจะหาไมไมไดก็ได,  แตวาอะไรก็ตามที่มันลอยน้ําได 
นั่นแหละ  ประมวลมาใหหมด  แลวมามัดผูกกันเขาเปนแพ  แลวก็นั่งแพ,  ใชอุบายคุย 
เขี่ยอะไรขามไปฝงโนนได  ขึ้นบกไปได.  ฉะนั้นแพซ่ึงเปนเพียงเครื่องมือชั่วขณะนี้ 
จะถูกยึดถือไมได,ถาถูกยึดถือ  แลวมันก็ตองไมขึ้นบกกัน  ก็จะนอนอยูในแพ 
นั้น  จะไมยอมขึ้นบก  ก็ไมไปไหนได  มันก็ไมมีประโยชนอะไร. 

 
นี่ความหมายของขอที่วา  ใหถือวาธรรมะนั้นเปนเพียงอุบาย  ที่จะใช 

ใหสําเร็จประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง,  เอาประโยชนนั้นเปนหลัก.  อุบายของ 
เราก็คือวา  ดู - ดูความทุกขที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวกูนี้เรื่อย ๆ  ไป  จนกระทั่งมันไม 
อาจจะเกิด;  เพราะมันเข็ด  หรือมันเอือมมันระอา  มันเบื่อหนายคลายกําหนัด,  แลว 
มีความตัดสินใจที่เด็ดขาดลงไป  ที่เรียกวา  สมุจเฉทประหาน:  ความคิด  ความเห็น 
ความรูสึก  คิดอะไรทุกอยาง  มันเด็ดขาดลงไป,  ไมลังเลอีกตอไป  ในการที่จะมีความรูสึก 
วาตัวกูนี้  มันเบื่อหนายมันคลายกําหนัด  มันถึงที่สุด  มันไมอาจจะกลับมาอีกได.  
ฉะนั้น  อุบายมันสําเร็จประโยชนเพียงเทานี้,แลวก็อยายอนไปยึดถือตัวธรรมะที่ 
เปนอุบายนั้นเขาอีก  มันก็จะติดอยูที่นั่น,  แลวมันก็จะเปนตัวกูอันอื่นขึ้นมาอีกเปน 
ของกูอันอื่นขึ้นมาอีก  หรือวามันขึ้นไปไมได  มันไมพนจากตัวกูโดยสิ้นเชิง. 

 
ฉะนั้น  พระพุทธภาษิตจึงไดตัดบทเสียเลยวา  ธรรมทั้งปวง  อันใคร ๆ  ไม 

ควรยึดมั่นถือมั่น  วาเปนเรา  หรือเปนของเรา.  คําวาธรรมทั้งปวงในที่นี้  รวม 
นิพพานอยูดวย,  หมายความวา  แมแตนิพพานก็จะไมถือวานิพพานของเรา 
ก็นิพพานของนิพพานไปก็แลวกัน.  พอมันมีนิพพานเปนของเรา  มีเราเปนของนิพพาน 
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มีนิพพานเปนเรา  อะไรอยางนี้ก็ไมมีทางที่จะหลุดพนได.  ฉะนั้นธรรมะทั้งหมด  ที่ 
เปนความรูก็ดี  เปนการปฏิบัติก็ดี  เปนผลของการปฏิบัติก็ดี,  ลวนแตเปนธรรมทั้งปวง 
อันใคร ๆ  ยึดมั่นถือมั่นไมได  คืออยาไปเกิดความคิดวาเรา  หรือวาของเรา
ขึ้นมา. 

 
ฉะนั้นเดี๋ยวนี้จิตก็มีความรูที่ตรงกันขาม  คือเห็นอนัตตา  มาไดโดยทาง 

อุบาย  ที่พร่ําสอนกันเรื่องอนัตตา,  อธิบายกันเรื่องอนัตตานี้.  มันก็ควรจะถูกดา 
เหมือนกับคนที่วา  ตักน้ํารดสากอะไรนี้  มันก็ไมมีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได,  มัน 
ตองไปชิมเขากับความทุกข  ไปดื่มกินความทุกข  ที่เกิดมาจากตัวกูนั่นแหละ,  ดูวา 
มันมีรสอยางไร  อยูเรื่อยไป,  ตลอดเวลาของวิปสสนาไมตองมีใครมาสอน  ไมตองมี 
ใครมาพูด  มันสอนไดในตัวมันเอง  มันเจ็บปวดอยางไร,  ตัวกู - ของกูมันกัดเอาอยางไร,  
มันก็รูไดดวยตนเอง. 

 
ใชความทุกขเปนบทเรียน. 

 
นั่งทําวิปสสนาอยางดี  อยางถูกตองที่สุด  ก็คือ  อยางนี้  นั่งชิมรสของ 

ความทุกขที่เกิดมาจากตัวกูอยูเสมอ.  ในอดีตที่แลวมาก็ตาม,  เดี๋ยวนี้มีอยูก็ตาม,  
หรือมันจะมาขางหนาก็ตองอยางนี้อีกเหมือนกัน,ขอใหชิมรสของความทุกขที่เกิด 
มาจากตัวกู,  มีสันทิฏฐิโกในความทุกข  ที่เกิดจากตัวกู  จนเบื่อระอา  จนเบื่อหนาย 
คลายกําหนัด  ทีนี้ก็ความวางจากตัวกูมันก็มีขึ้นมา  ก็เลยเปนไมใชตัวกู,  วางจาก 
ตัวกู  คือไมใชตัวกู  คือเปนอนัตตาขึ้นมาใหเห็น,  ก็เลยเห็นแจงแทงตลอดในเรื่อง 
อนัตตา,  ถามีสันทิฏฐิโกฝายอนัตตาขึ้นมา.  เรื่องมันก็หมดเทานั้น  โดยอาศัยอุบาย. 

   
เดี๋ยวนี้ไมชอบความทุกข  คนโงที่สุด  เปนคนโงบรมโงที่สุด  ที่ไมชอบ 

ความทุกข  เพราะวาความทุกขนี่เปนครูบาอาจารยที่ดี,  เปนไขนิดหนอยจะไปโรง 
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พยาบาลแลว  นี่คือโงที่สุด.  ทําไมไมลองเปนไขดูสักวัน  ๒  วัน  ๓  วัน  ๔  วัน  วามัน 
เปนทุกขอยางไร,ความทุกขเปนอยางไร,  ทําไมมันจึงจะตองเปนทุกข ?  มันกลัวตาย.  
มันกลัวตายเพราะเหตุอะไร ?  เพราะมันของกู  มันชีวิตของกู  อะไรของกู. 

 
นี่โอกาสที่ดีที่สุด  ก็คือโอกาสที่กําลังมีความทุกข  มาเปนบทเรียน 

สําหรับศึกษา  :  นับตั้งแตปวดหัวปวดฟนปวดอะไรก็สุดแท,  ก็ชิมรสของความปวดนั้น 
ดูบาง  มันจะไดรูความจริงโดยทั่ว ๆ  ไปเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมดาของสังขารอะไรเสีย 
กอน;  แลวมารูโดยเฉพาะวา  โอยที่มันทุกขนี้เพราะวาเรามันไมอยากตาย  เรามัน 
กลัวตาย,  เรามันไมอยากเจ็บอยากไข,  เรามันไมอยากจะเปนชนิดที่เราไมอยาก 
จะเปน  มันจึงมีความทุกขขึ้นมา. 

 
แลวเราก็พยายามดูตอไปที่วา  ความทุกขนี้มันตองมาจากตัวกูความ 

เห็นวาตัวกูเสมอ;  ถาความเจ็บไขอยาเปนของตัวกู  มันก็ไมมีความทุกขอะไร,  จิตใจ 
มันก็ไมมีความทุกขรอนอะไร,  เจ็บปวดที่เนื้อหนังนี้มันก็เปนเรื่องธรรมดา  มันก็แกไข 
ไปใหหายได;  แตอยาเพิ่งแกไขกันเร็วนัก,  เอาไวชิมดูเลนสักพักหนึ่งกอน  วามันมี 
รสชาติอยางไร,  นี่มันจึงจะฉลาด. 

 
เดี๋ยวนี้มันไมทําอยางนั้น  พอเจ็บปวดขึ้นมาก็โวยวาย ๆ  รองไหไปเลยก็มี,  

ดิ้นรนอยางนั้นอยางนี้  ไมมีสติสตังเอาเสียเลย,  อยางนี้มันก็ไมมีประโยชนจริงเหมือนกัน,  
ความทุกขมันก็ไมสอนอะไรให  ไมไดเปนครูสอนอะไรให.  แตถาทําอยางที่พระ- 
ทธเจาทานสอน  มีอธิวาสนะขันตี - อดกลั้นอดทนพิจารณาทุกขเวทนานี้  โดยเห็นเวทนา 
สักวาเวทนา  ใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขา,  นั่นแหละคือชิมรสของทุกขเวทนา  ดวยสติ  
สัมปชัญญะอยางยิ่ง  ดวยความเขมแข็ง.  ดวยอธิวาสนะขันตีอยางยิ่ง  ดวยสมาธิ 
อยางยิ่ง  อะไรอยางยิ่ง,  ไมเทาไรมันก็รูแหละ  ก็รูธรรมะ  มีสัมทิฏฐิโกในธรรมะ. 
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เดี๋ยวนี้มันเปนขี้ขลาดยิ่งกวาอะไร  แลวโงยิ่งกวาอะไร  คือคอยแตจะเอะอะ 
โวยวาย  หนีเตลิดเปดเปงเรื่อย,  ทั้งที่เปนพระเปนเณรก็ยังรองไห  หรือวามีความเอะอะ 
โวยวายเกี่ยวกับเรื่องอยางนี้ยิ่งกวาชาวบานเสียอีก,  ไมรูจักละอายชาวบานเสียบางเลย 
ทั้งที่เปนพระเปนเณรแลว  ก็ใกลชิดพระพุทธเจากวาอะไรทํานองนี้  ก็ยังสูชาวบานไมได. 

 
นี่ผมไมไดวาทุกองคหรือทุกคน  บางคนหรือสวนมากยังเปนอยางนี้;  

บางทีอาจเปนเพราะวาไดมาอยูเปนพระเปนเณรนี้  มันสบายจนออนแอ  ไมตองทําไร 
ทํานา  ไมตองอะไร  ไดรับความสบายจนออนแอ.  พระสวนมากไมใชที่นี่  มีความสบาย 
จนออนแอ,  ถึงที่นี่ก็เหมือนกัน  ก็ยังเรียกวาสบายกวาคนหลายประเภท  ก็สบายจน 
ออนแอ,  ก็เลยขี้ขลาดตอความเจ็บ  ความตาย  ความอะไรตาง ๆ  ไมรับเอาเปน 
บทเรียน,  ไมเจริญสติปฏฐานดวยของจริง  เจริญสติปฏฐานแตในกระดาษในหนังสือ 
มันก็ไมมีประโยชนอะไร.  นั่นแหละคือการที่วา  ไมมีสันทิฏฐิโกอันแทจริงในตัว 
ธรรมะ,  และโดยเฉพาะอยางยิ่งในตัวอนัตตา  แลวมันยังไกลมาก.  แมแตตัวความทุกข 
ก็ไมรูจัก,  แลวจะไปรูอนัตตาไดอยางไร;  เปนผูไมตอนรับเอาธรรมชาติเหลานี้มา 
เปนบทเรียน  ก็ไมมีทางที่จะมีสันทิฏฐิโกไดเลย. 

 
ฉะนั้นถาคุณเห็นวา  สันทิฏฐิโกมันเปนเรื่องสําคัญที่สุด  เปนหัวใจของทั้ง 

หมดก็ตองยินดีรับสิ่งที่มันจะมาทําใหเรามีสันทิฏฐิโก  โดยเฉพาะก็คือความทุกข.  ความ 
ทุกขทุกคราวตองตอนรับเอามาดูวา  อาว,  มันมาจากตัวกูอีกแลว,  เกิดตัวกูทุก
ที 
ก็เปนทุกขทุกที.  ถาความทุกขมีมาให  ก็มีมาไวสําหรับใหดูวา  มันมาจากตัวกูอยางไร 
ทุกทีอยางไร;  เมื่อความทุกขเกิดขึ้น  ก็หัดรับเอามาดูวา เปนตัวกู  วาเปนของกู, แลว 
ก็พยายามที่จะไมใชตัวกู  ไมใชของกูดูบาง.  อยาเพิ่งยอมแพเสียตั้งแตที่แรก  มันนา 
ละอาย,  มันจะยิ่งกวาที่เขาเปรียบวาเหมือนกับกานี่.  กามันเห็นธนูมันจึงจะบินหนี ;  
นี่มันเลวกวากา  มันไมเห็นธนูมันก็บินหนี. 
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ถาเรา  อยากจะถึงพระพุทธ  ถึงพระธรรม  ถึงพระสงฆจริง ๆ  แลว  ตอง 
ทําอยางที่วา  คือสรางสันทิฏฐิโกในธรรมะ  ในความจริง  ในของจริง  ขึ้นมาใหได 
คือในเรื่องอนัตตา  สนใจเรื่องนี้อยูเสมอตลอดเวลา,  อยาเผลออยาประมาท. 

 
ตองอยูดวยไมประมาทไมยกหูชูหาง. 

 
  ที่แลวมานั้นอยูดวยความประมาท  มีความประมาท;  ถาผมพูดตรง ๆ  

ผมจะพูดอยางไมกลัวใครโกรธวา  ทุกลมหายใจอยูดวยความอยากจะอวดดี,  มีชีวิตอยู 
ตลอดวันตลอดคืน  มีลมหายใจอยูดวยความอยากจะอวดดี,  แลวก็ไมมีอะไรที่จะอวดดี 
ก็เรื่องพูดจา.  ไมมีฝไมลายมืออะไร;  มันอาจจะมีฝไมลายมือสําหรับจะอวด,  แตวา 
สวนใหญอวดดวยคําพูด  มันจึงมีแตเรื่องพูด, แลวก็เปนไปในลักษณะอวด, แลวก็ 
อวดโดยไมรูสึกตัว,  คือวาอวดจนเคยชิน  ชินเปนนิสัย  จนไมตองรูสึกตัวก็อวดได,  
อะไรนิดหนึ่งก็ตองอวด  นับตั้งแตอวดวัตถุ  อวดสิ่งของ  อวดความสามารถ  อวดอะไร 
เรื่อย. 

 
เอาอะไรมาแขวนไวเต็มกุฏิ  ซ่ึงไมควรจะแขวน  มันก็เปนเรื่อยอยาก 

อวดนี่  :  รูปภาพบางอะไรบาง  ไมเกี่ยวกับพระเลยก็เอามาแขวนอยางนี้  มันก็เปน 
เรื่องอยากอวด.  บางกุฏิไมมีอะไรแขวนก็ดีไป  คือไมอยากอวดในเรื่องนี้!  แตก็อยาก 
อวดอยางอื่นอีกแหละ  นี่ก็หมายถึงกุฏิที่เปนที่อยูเฉพาะองค ๆ  นะ;  นั้นมันก็แสดงยี่หอ 
ปดปายยี่หออยูแลววา  เปนคนอยากอวด  แตนี่ไมสําคัญดอก  เพียงเทานี้ไมสําคัญ. 

 
การพูดจาการกระทํา  การอะไรนี้  ที่เคยเรียกวายกหูชูหาง  นั่นแหละ 

เปนการอวดโดยตรง.  เปนเด็ก  เปนเณร  มีทาทางกรองแกรง,  เมืองนี้เรียกวา 
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ทาทางกรองแกรง  คือแสดงแววแหงการอวดอยูตลอดเวลา.  นี้พูดจาก็แสดงความ 
อวดอยูตลอดเวลา  อยางที่เรียกวาเบงหรือวาขมขี่ผูอื่น;  นี้จะใหทํางานอะไรบาง 
มันก็มุงแตจะอวด,  จะอวดหรือจะมาเหนือผูอื่น.  นี้จะใหอธิบายอะไรบาง  มันก็อธิบาย 
ไปในรูปเบง  หรือรูปยกตนขมทาน,  หรือวาแสดงธรรม  ก็แสดงธรรมในลักษณะ 
ยกตนขมทาน.  นี่คือความอวด  หรือดวยความประมาท  มีความประมาท  มันเสีย 
หายหมดทั้งเรื่องโลกและเรื่องธรรม.  เรื่องโลกก็ไมมีใครชอบ  มีคนเกลียดน้ําหนา,  
เรื่องธรรมก็มีกิเลสหนาหนาขึ้น ๆ  แลวมันมีอะไรดีที่ตรงไหน. 

 
เพราะฉะนั้นเรื่องยกหูชูหาง  ไมวาไมระดับไหนหมด  มันก็เปนเรื่อง 

ของตัวกู - ของกูทั้งนั้น.  ยิ่งมีอะไรดี  ยิ่งมีอะไรที่เขาเรียกวาดีมากขึ้น  มันก็ยิ่งยกหู 
ชูหางมาก.  ถาอยางนี้แลวมันก็ยิ่งเรียกวาเสื่อมลงหรือเลวลง,  ไมควรจะเรียกวาดี;  
ถาเรียกวาดี  มันก็ตองไมยกหูชูหาง  คือมันยกหูชูหางนอยลง ๆนอยลง  นั่นจึงจะเรียก 
วาดี. 

 
ฉะนั้นเราจะสมัครดีชนิดไมมียกอะไร.  เรื่องตัวกู - ของกูนี้  มันรูได 

งาย  เปนสันทิฏฐิโกยิ่งกวาสิ่งใด;  เมื่อเรา  พูดอะไรออกไป  ทําอะไรออกไป  คิด 
อะไรอยูนี้  มันรูไดดีทีเดียว  วามันมีการยกหูชูหางอยูในจิตในวิญญาณนั้นอยางไร 
หรือไม,  รูไดดี  ไมตองมีใครบอก,  แตแลวก็ประมาท  ไมอยากรู  ไมอยากมอง,  
หรือวาบางทีก็รู  แลวก็อยากจะมองขามไปเสีย,  ก็คือนิสัยอันธพาลมันมีมาก  มันก็ 
อยากจะเบงอยูตามเดิม,  ทั้งที่รูวาเบงนี้มันไมดี  ก็ไมมีหิริโอตตัปปะ  ไมมีความละอาย 
มันก็เอากันใหญเลย,  แลวก็ไปโทษผี  โทษเทวดาที่ไหนไมรู  ไปโทษโชคชาตาบางวา 
โอยเราไมมีนิสัย  ไมมีบุญบารมี. 
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ปฏิบัติธรรมะไมสําเร็จแลวนี้  ไปโทษของขางนอก,  ไมโทษตัวเอง.  
บางทีก็ไปโทษธรรมะ  วาธรรมะนี้ไมจริง,  ธรรมะนี้ชวยไมไดจริง  ยากเกินไป.  
โทษธรรมะวายากเกินไป,  ธรรมะนี้เหลือวิสัย,  เอาบาปเอาความผิดไปใหแกธรรมะ 
มันก็ยิ่งไปกันใหญ  ยิ่งเปนอันธพาลมากขึ้น.  ฉะนั้นอยาทําอยางนี้, ตองยอมแพ,  
ตองยอมลดความเปนอันธพาลลง,  อยามีนะแหละดี  จึงจะไดชื่อวาเปนผูที่ไมประมาท 
มันจึงจะมีผลกระเทือนลงไปบนศีรษะ  หรือบนสันหลังของตัวกู - ของกูนี้,  มันจะคอย ๆ  
เบาบางไป  คอย ๆซาไป.   

 
ความถอมตัวเปนคุณธรรมที่สําคัญมาก  แตเขาถือวาไมสําคัญ  เปนคุณ-  

ธรรมเล็ก ๆ  นอย ๆ  เปนเพียงศีลธรรมขั้นเด็ก ๆ  ไปเรื่องถอมตัวนี้  ความจริงมันเปนเรื่อง 
ใหญ  ในฐานะเปนชะนวน,  เรื่องชะนวนนี่ไมใชเรื่องเล็ก  ถาจุดตั้งตนมันไมดีแลว 
มันเปนไปไมได,  ฉะนั้นถอมตัวไวกอนแหละดี,  ยอมแพไวกอนแหละดี,  อยาดื้อ 
กระดางเอาไวกอนนั่นแหละดี;  เพราะดื้อกระดางนี้มันคือ  ยกหูชูหางเสียแลว,  
มันเปนเมหหนามาปกคลุมเสียแลว  แลวมันไมจําเปนที่จะตองมี.  มันแกไดงาย ๆ  
ดวยการถอมตัว  ทําใหเกิดโอกาสที่จะรับฟง  หรือจะพิจารณา  หรือจะไมประมาท,  
แลวก็จะไดปฏิบัติตอไป  อยางเยือกเย็นอยางสุขุม  อยางเรียบรอย  อยางหนักแนน 
อยางที่ไมฟุงซาน  ไมเอะอะโวยวาย.  สันทิฏฐิโกมันจะเกิดงายเพราะเหตุนี้;  เพราะ 
สันทิฏฐิโกมันตองการความละเอียดสุขุม,  ความละเอียดสุขุมอยางยิ่งเปนพื้นฐาน. 

 
อยูอยางสงบจะพบสันทิฏฐิโกจริงโดยลําดับ. 
 
ฉะนั้นเราตองอยูดวยความสงบเสงี่ยมเจียมตัวเปนพ้ืนฐาน  ใหโอกาส 

แกสันทิฏฐิโกที่จะมาเกิด  ในฝายที่เปนของตรงกันขาม  คือฝายที่ไมมีตัวกู.  ฝาย 
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เอะอะโวยวาย  พลุงพลาน  ยกหูชูหาง  มันเปนสันทิฏฐิโกฝายตัวกู,  ฝายขาศึก  ฝายมาร 
ฝายกิเลส  ฝายอวิชชา,  ลวนแตเปนมาร  เปนมายาทั้งนั้นแหละ.  นี้ตองไมให 
โอกาส  ตองเปนอยูอยางไมใหโอกาสก็ตองคอยกีดกัน  คอยหลบหลีก  คอยอะไร  ไม 
ใหโอกาส,  แตมาใหโอกาสฝายที่เปนความสงบ  ตองการรากฐากที่เปนความสงบ,  แลว 
ก็มีสันทิฏฐิโกจริง  คือรูสึกอยูจริงวาอะไรเปนอะไร  อะไรเปนอะไร ๆเทานี้,  มันก็ไป 
สูจุดหมายที่ถูกตอง  คือวาเดินไปไดอยางถูกตอง,  ความเปนสันทิฏฐิโกก็เจริญงอกงาม 
กาวหนาไปตามลําดับ. 

 
ที่วาเมื่อตะกี้  คือสันทิฏฐิโกวามีตัวกู - ของกูนี้  ขยันดูเถอะ  มันเต็ม 

ปร่ีอยูเรื่อย,  สันทิฏฐิโกวามีตัวกู - ของกูนี้  ขอที่หนึ่ง. 
 
แลวดูสันทิฏฐิโกในความทุกข  ที่เกิดมาจากตัวกู - ของกู,  ความ 

ทุกขเกิดทุกครั้งที่มีตัวกู - ของกู.  นี้เปนสันทิฏฐิโกขอที่สอง  นี้จะมีประโยชน 
เริ่มตั้งตนที่จะเดินถูกทาง. 

 
สันทิฏฐิโกขอที่สาม  ดูความไมมีทุกข,  ไมมีทุกขเมื่อไมมีตัวกู;  เมื่อ 

ไมมีตัวกูก็ไมมีทุกข,  สรางสันทิฏฐิโกขอที่สาม  นี้ขึ้นมาใหได  แลวก็ควบคุมไวใหดี.  
จนกระทั่งมีสันทิฏฐิโกในความเกลียดเบื่อระอาตัวกู  เกลียดหรือเบื่อระอาตอตัวกู – ของกู 
เปนสันทิฏฐิโกอันที่สี่ไปก็แลวกัน,  ใหมันมีแตความเกลียดความเบื่อ  ความระอา.  
ตัวกู - ของกูนะ  แรงขึ้น ๆ  แรงขึ้น ๆ  ทุกครั้งที่หายใจเขาออกก็จะไดสันทิฏฐิโกอัน 
สุดทาย,  สันทิฏฐิโกในสันติ  ในนิพพาน  ในความดับทุกข  ในนิโรธ  ซึ่งดับทุกข 
สิ้นเชิง  ก็จะเปนสันทิฏฐิโกอันที่  ๕  ระดับท่ี  ๕. 

 
ที่จริงอาจจะพูดเปนอยางอื่น  ใหมีมากกวานี้ก็ไดใหนอยกวานี้ก็ได  แตนี่ 

เห็นวาพอจะศึกษาไดแลว.  ไปนั่งดูสันทิฏฐิโกในตัวกู - ของกู  ที่ไดทําไปแลวใน 
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ตอนกลางวันนั้น.  ทีนี้จะค่ําลงแลว  ก็นั่งพิจารณาดูตัวกู - ของกู  ที่มันฟุงไปใน 
ตอนกลางวันอยางไรบาง,กับใครบาง  ที่ไหนบาง,  ไปพูดรายกับใครที่ไหนเขาบาง,  
ไปทํารายกับใครที่ไหนเขาบาง  ไปยกหูชูหางที่ไหนบาง,  แลวก็ดูไปถึงความทุกข,  ดูไป 
ถึงวางจากทุกขเพราะวางจากตัวกู.  และก็  ดูไปวามันเกลียดหรือยัง  มันเบื่อหรือยัง 
ตอตัวกูนี้ ?  ถามันไมเกลียดไมเบื่อ  ไมระอาตอตัวกูนี้,  มันยังเปนอันธพาลอยู 
ตามเดิม  ถามันมีความยุติธรรมอยูบาง  มันก็คงจะเขกหัวตัวเอง  เขาไปหลาย ๆ  ฉาด,  
แตถามันมีความลําเอียงเขาขางตัวเรื่อย  มันก็ยิ่งจะชอบใจละโวย. 

 
นี่  ดูตอไปวา  มันเบื่อหรือยัง,  มันระอาหรือยัง ?  ถามันระอา  ก็ดูความ 

ระอานี้ใหมันมั่นคง  ใหหนักแนนมั่นคง,  มันก็จะนอมไปในทางดับทุกข  นอมไป 
ทางนิพพาน  นอมไปทางสันติ,  แลวก็มีสันทิฏฐิโกในการชิมรสของสันติ  แลวแตวา 
กําลังปฏิบัติอยูในระดับไหนขอไหน.  ดูตามหลักอานาปานสติหมวดสุดทาย  ๔  ขั้น  ที่ 
ผมพยายามอธิบายใหละเอียดที่สุดแลว  จะตองรักษามันอยางนั้น,  จะตองเขยิบมันไป 
อยางนั้น ๆทุกวัน ๆ  ทุกวัน  เปนเดือน ๆ  ป ๆ  ก็ทนทําอยูได  ก็ทนทําอยูได  ก็สําเร็จ. 

 
นี่  รวมความแลว  จงรักธรรมะ,  รักพระธรรม  รักพระพุทธเจา  รัก 

อะไรโดยวิธีนี้  อยามีอะไร ๆชนิดที่ตรงกันขาม.  วันนี้ไดกลาวมาแลว  ที่เนื้อท่ีตัวมี 
อะไรแสดง  ที่กุฏิ  ประตูกุฏิ  ก็มีอะไรแสดง  อะไรก็ลวนแตมีแสดงไปในทางตรงกันขาม 
ไมไหว,  ใหทุกอยางมันมีลักษณะของความวาง  หรือความสงบมาก ๆ เขาไว  เพื่อจะได 
เปนเครื่องชักจูง  หนวงเหนี่ยวจิตใจ  ใหหันไปทางนั้น.  มาอยูในปาทั้งทีก็เพื่อประโยชน 
อันนี้;  เพราะวาในปานี้มันมีภาพแหงความวาง  แหงความสงบแหงความเยือกเย็น 
อะไร  ที่หาดูไดงาย,  เหลือบตาไปทางไหน  มันก็สอภาพที่มีความหมายอยางนั้น. 

 
นี้เรียกวามาอยูปาทั้งที  เพื่อผลอยางนี้ทั้งที  มันก็ยังไมไดอะไร  มันก็แย 

ปวยการเปลา ๆ,  มีจิตใจอยากจะกลับไปสูสิ่งที่มันวุนวายนี้.  อยูในปาจิตใจอยากจะ 
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กลับไปสูที่วุนวาย  สูความวุนวาย  ก็เปนเรื่องที่บอกไมถูก  คือมันเปนเรื่องที่มาก 
เกินไป  คือวาไมมีความซื่อตรงตอตัวเองเสียเลย  มันมากเกินไป. 

 
เอาละ,  ในที่สุดมันก็สรุปความไดอยางนี้วา  เดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงธรรม - 

ปาฏิโมกข  โดยหัวขอวาสันทิฏฐิโกแหงตัวกู  ปรากฏชัดเจนในจิตใจของคนทุกคน 
อยางเหนียวแนน  อยางเหนียวแนน  จนถอนไมไหวยากที่จะถอน  แลวสูกับมันซึ่งหนา 
ไมได.  อยาอวดดีเลย,  จะไปสูกับมันซึ่งหนานี้สูกับมันไมได;  ตองใชอุบาย  ใช 
เคล็ดลับไมลับอะไรที ่เปนอุบาย  โดยการไปดูความทุกขที ่เกิดขึ ้นทุกทีที ่มีตัวกู,  
แลวไมทันไรก็จะเกลียดน้ําหนามัน,  ไมอยากจะคบคากับมัน  มันก็คอย ๆ  ดีไป  มัน 
ก็เทานั้นเอง  กลายเปนสันทิฏฐิโกฝายพระธรรมขึ้นมา  ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม 
สันทิฏฐิโก  อกาลิโก  เอหิปสสิโก  ก็มีความหมายขึ้นมาทันที. 

 
เดี๋ยวนี้สวดอยางนกแกวนกขุนทอง  หรือนกโง ๆ  กวานั้น  ก็พอจะสอนให 

รองได  บทสวดตาง ๆนี้ยังเปนหมันอยูมาก,  ใหสงสารมันบาง  อยาใหมันเปนหมันนัก 
เลย,  ไมเทาไรก็จะสวดบทเหลานี้กันอีก.วิสาขบูชาก็สวดทุกที,  อิติปโส  ภะคะวา 
เรื่อยไปไมรูกี่จบ,  ขอใหมันกลายเปนสันทิฏฐิโกจริงขึ้นมา  แลวเรื่องก็หมดปญหา. 

 
มีเทานี้สําหรับที่จะพูดวันนี้  สันทิฏฐิโกแหงตัวกู  แลวก็สันทิฏฐิโกแหงไมมี 

ตัวกู. 
_______________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 - ๒๒ – 
วันเสารที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๑๒ 
แรม  ๘  คํ่า  เดือน  ๗ 
 

ทุกเรื่องเนื่องดวยตัวกู - ของกู. 
 
การพูดที่นี่ของเรา  ก็รูกันอยูแลววา  ไมมีเรื่องอะไร,  เปนการลงปาฏิโมกข 

เรื่องตัวกู - ของกูเสมอไป.  ฉะนั้นตองพยายามที่จะจับฉวยเคาเงื่อนใหดี ๆ  แลวก็ให 
ลึกยิ่งขึ้นไปตามลําดับ  อยาถือเสียวามันเปนเรื่องเดียว,  แลวมันก็อยางเดียวเสมอไป 
เรื่องเดียวพูดไดมากแง  พูดทุกแงก็เพ่ือเขาใจเรื่องนั้นดีขึ้น.  ฉะนั้นจะไมพูดเรื่อง 
อื่นเลย  พูดแตเรื่องเดียวนี้  ทบไปทบมา  ทบไปทบมาจนเขาใจดีที่สุดถึงกับวาปฏิบัติได 
เพราะวารูจักดีที่สุด. 

 
เดี๋ยวนี้ยิ่งพบความจริงขอน้ีมากขึ้น  แมตามหนาหนังสือพิมพ  คนไมเขา 

ใจเรื่องความวาง  ก็มีอยูมาก,  มีอยูพวกหนึ่ง  ทั้งที่เอาเรื่องความวางมาโดยตรงจาก 
พระไตรปฎก  จากพระพุทธภาษิตมาอาน  อะไรอยูอยางนี้  ก็ไมเขาใจ  แลวก็พาลหาเรื่อง 
อยางนั้น  อยางนี้  อยางโนน  ไปตามภาษาคนที่ไมเขาใจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘๙ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๔๙๐

ทบทวนความรู  เร่ืองความวาง. 
 
เรื่องสุญญตาในบาลีมีแยะ  แลวก็ชัดเจน  ทั้งนั้น  แลวก็อานไมเขาใจ ;  

เพราะไมรูจักสิ่งที่เรียกวาตัวกู - ของกู  นั่นเอง  ก็เลยไมรูวาวางจากอะไร.  เขาจะ 
ใหเปนวางแบบไมมีอะไรเสียตะพึด,  หรือบางทีก็แบบที่วาเอาตามใจชอบตามกิเลส  นั้น 
เรียกวาความวางหรือจิตวาง  นี่มีอยูสองพวกอยางนี้  ที่ไมเขาใจได. 

 
ความวางมีสามพวก  :  พวกที่หนึ่งวาวางไมมีอะไรเลย  เปนอันวาไมมี 

ความรูสึกคิดนึกอะไรหมด,  พวกนี้ไมคอยมีปญหาอะไร  มีแตวาปฏิบัติไมไดก็เลิกกัน. 
 
ทีนี้พวกที่สอง  เขาวาวางนั้นคือ  ไมมีศีลธรรม,  ไมมีหลักเกณฑทาง 

ศีลธรรม  ปลอยไปตามชอบใจ,  อยากจะทําอะไรก็ทําอยางนั้นตามกิเลสตองการ  แลวบอก 
วาไมยึดถือ  เราไมยึดมั่นถือมั่น  มันก็ไมมีบุญไมมีบาปอะไรเหมือนกัน.  นี่เรียกวาวาง 
อันธพาล  วางของพวกอันธพาล,  นี้ถือวามีอะไร ๆ  คิดอะไรได,  แตวาเอาตามที่วาไม 
ตองรับผิดชอบ. 

 
ทีนี้พวกที่สาม  วางตามแบบของพระพุทธเจานั้น  มันก็มีอะไรไดทุก 

อยาง,  เวนแตวาอยามีความรูสึกเปนตัวกู - ของกู  เพ่ือเห็นแกตัว. 
 
พวกวางอันธพาลนั้น  มันเห็นแกตัวจัด  มันจึงหาทางออก  เพื่อเปนขอแกตัว 

ทําอะไรตามกิเลสตัณหานี่เรียกวาวางอันธพาลเห็นแกตัวจัด.  นี้วางที่ถูกตองนั้น 
ตองบรรเทาความเห็นแกตัว,  ไมมีความเห็นแกตัวปรากฏ  ไมมีความรูสึกเปนตัวใน 
ที่สุด.  ที่วาวางหรือความวางตามแบบของพระพุทธเจานั้น  คือวางจากความเห็น 
แกตัว  ไมยึด  หรือไมรูสึก,  ไมสําคัญมั่นหมายอะไร ๆ  วาเปนตัว  หรือเปนของ ๆ 
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ตัว,  มีเทานี้เอง.  ใจความสําคัญสวนที่เกี่ยวกับความวางคืออะไร  มีเทานี้  แลวก็รู 
ไวเสียเลยวา  คําพูดคําเดียวความหมายมีหลายอยาง  นี้เปนของธรรมดา;  เชนคําวา 
วาง  วางไมมีอะไรก็ได,  วางไมรับผิดชอบเลยก็ได,  แลวก็วางตามแบบที่มีสติปญญา 
แท  ไมเกิดความรูสึกเปนตัวหรือเปนของตัว.  อยางนอยก็มีอยู  ๓  ชนิดหรือ  ๓  อยาง 
ความหมายของความวาง. 

 
พวกขี้คานขี้ดา  พวกเหลานี้เขาก็รูวาคําพูดของมนุษยในโลกนี้,  คําเดียว 

มีความหมายไดหลายอยาง,  ปรากฎในที่ทั่วไป.  ในกรณีทั่วไปนั้นก็ตองยิ่งจํากัด 
ความหมายลงไปวาในทางไหน;  ในทางแงฟสิคส  หรือแงเมตาฟสิคส  คือทางวัตถุ 
หรือทางที่ไมใชวัตถุ.  ที่ไมใชวัตถุยังมีวาในแงของจริยธรรม,  หรือวาในแงของศาสนา,  
หรือในแงของปรัชญา,  มันยังมีอีกหลายอยาง.  แลวในแงผิดหรือแงถูก  ก็คือวาแง 
ของอันธพาล,  หรือวาของบัณฑิตนักปราชญ. 

 
เชนคําวา  บุญ  หรือ  บาป  นี้  ในแงของอันธพาลก็ไปอยางหนึ่ง,  แงของ 

นักปราชญ  ผูบริสุทธิ์  ผูยึดความถูกตองเปนหลักก็ไปอีกอยางหนึ่ง,  ทั้งที่เรียกวาบุญ 
และบาปเหมือนกัน.  หรือแมแตคําวานิพพานก็มีหลายชั้น  :  นิพพานของวัตถุ 
ก็มี  คือของรอน ๆ  เย็นลงไป,  นิพพานของสัตวเดรัจฉานก็มี  คือสัตวเดรัจฉานหมดโทษ 
หมดพิษรายหมดพยศ,  แลวของคนก็ยังมีตั้งหลายระดับ  :  คนพวกหนึ่งเอากามารมณ 
สมบูรณเปนนิพพาน,  พวกหนึ่งเอาสมาธิสมาบัติเปนนิพพาน.  นี้พระพุทธเจาทานเอา 
ความดับตัวกู - ของกูไดเย็นสนิทนี้วาเปนนิพพาน;  มันยังตางกันอยูอยางนี้  แมในหมู 
คนดวยกัน  นี้เอาไปเทียบถึงสัตวถึงวัตถุมันก็ไปคนละเรื่อง ๆ  ไปเลย. 

 
เอาละ  ขอใหเขาใจหลักพื้นฐานอยางนี้ ไว เสมอไป  จะตองพูดทบทวน.  

คําวาจิตวาง  นี้  เมื่อนอนหลับหรือถูกยาสลบหรืออะไร  มันก็วางไปไดเหมือนกัน  แบบ 
วัตถุทั้งนั้น,  วางทางวัตถุ. 
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ทีนี้วาอยูในสมาบัติในฌาน  ไมมีตัวกู - ของกูเหมือนกัน,  นี้มันก็ 
ขมไว  ชั่วขมไวเทานั้น  ก็วางเหมือนกัน,  หรือวาเราอยูตามปกติ  มันก็ไมเกิดวุนอะไร 
ก็วางอยูเหมือนกัน;  เวนแตอะไรมายั่วทางตาทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย 
มันจึงจะเกิด,  อยางนี้ก็เรียกวาวางตามธรรมชาติ,  วางตามสิ่งแวดลอมประจวบเหมาะ 
ใหมันวาง.  เมื่อใดสิ่งแวดลอมมันมาในทางใหไมวาง  คือวุนขึ้นมา  มันก็วุนขึ้นมา  ทาง 
ตาก็ได  ทางหูก็ได  ทางจมูกก็ได  หรือแมแตคิดนึกเอาตามลําพังความคิดนึกก็ยังได 
เหมือนกัน  เปนไมวาง. 

 
ความวางแมวาจะตางกันอยางไร;  ถาเปนไปในทางที่ปราศจากตัวกู – 

ของกูแลว  รสชาติมันเหมือน ๆ  กันเลย,  มีผลเหมือน ๆ  กัน.  ถาเปนความวางวา 
เอาเอง  ดวยความมุทะลุดุดัน,  เต็มไปดวยตัวกู - ของกูนั้น  ก็ไมใชความวาง ;  
แมจะมีคนบางคนเรียกวา  ความวางหรือจิตวางนี้  อยางที่เขามาลอวา  ฮิปปเปนพวกมีจิต 
วางอยางนี้;  นั่นมันวางแบบอันธพาล,  มันคนละแบบ  ก็เรียกวาวางเหมือนกัน 
แตวาไมเหมือนกัน  กับพวกที่วางจากตัวกู - ของกู.  วางจากตัวกู - ของกูนี้  จะ 
เปนวางชนิดไหนก็ตาม  รสชาติมันเหมือนกัน;  เชนนอนหลับก็สบายดี  นั่งอยูในที่ 
สงบสงัด  จิตใจโปรงไมมีตัวกู - ของกูรบกวน  มันก็สบายดีเหมือน ๆ  กัน,  ไปอยูในฌาน 
สมาบัติเสีย  ก็วาสบายดี  ก็เหมือน ๆ  กัน,  แลวหมดกิเลสไมมีกิเลสท่ีเปนเหตุใหเกิดตัวกู – 
ของกู  ก็วางสบายดี  แลวก็เหมือน ๆ  กันทั้งนั้นใน  ๔ - ๕  อยางนี้;  เพราะมันวาง 
จากตัวกูดวยกันทั้งนั้น,  ตางกันบางก็เพียงชั่วขณะชั่วคราว  หรือวาเปนระดับต่ํา  แต 
ความหมายมันสบายเหมือนกันหมด. 

 
ฉะนั้นวางอยางไหน  ที่วางจากตัวกู - ของกู  แลวก็เอาใหไดทีกอน 

เถอะ.  พระพุทธเจาทานยังตรัสวา  ถาพูดกันดวยเรื่องที่ไมใชธรรมะแลว  ไปนอนเสยี 
ดีกวา  ทั้งที่ตามธรรมดาก็ตรัสตําหนิติเตียนการนอน  วาเปนของไมสมควร.  นี่ไปนอน 
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เสียมันก็ยังมีความวางไดชนิดหนึ่ง  ก็สบายดีเหมือนกัน,  คนก็ชอบนอนกันอยู.  ถาจะ 
เอามาเปนความวางหรือสุญญตานี้ไมได,  มันคนละแบบ. 

 
วางสุญญตานี้  หมายความวา  สติปญญามันตัดหรือทําลายตัวกู – ของกู 

ลงไปทีเดียว  จึงจะเปนสุญญตาจริง;  อยูในฌานสมาบัติไมเกิดตัวกู - ของกู  ก็ยังไม 
เรียกวาสุญญตา  ก็เรียกอยางอื่น.  ถาอาศัยสติสัมปชัญญะและปญญาเปนเครื่องมือ 
ทําจิตใหวางจากความรูสึกที่เปนตัวกู - ของกู  อยางนี้เรียกความวางนี้วาสุญญตา 
ได,  แลวจิตชนิดนี้ที่เห็นความวางชนิดนี้  มันก็วางตามแบบของพระพุทธเจา,  ไมใช 
จิตวางอยางอันธพาล.  นี้เปนเรื่องทบทวนคําวาความวางหลาย ๆ  แบบ,  แลววางที่ 
แทจริงนั้นตองที่มีประโยชน,  ที่เปนธรรมะ,  ที่ประกอบดวยธรรมะนั้นก็คือ 
วางจากตัวกู - ของกู. 

 
ควบคุมตัวกู - ของกูไวไดดวยสต.ิ 

 
ทีนี้ก็มีปญหาเกิดขึ้นมาอีกวา  ตัวกู - ของกูนี้มันอยูที่ไหน,  เปน 

อยางไร,  ก็ยังไมรู;  แลวคนที่ไมรูเอามาก ๆ  ก็ตัดบทเสียเลยไมอยากรู,  โดยเขาถือวา 
ถาไมมีตัวกู - ของกูแลวคนเราจะมีชีวิตไดอยางไร.  เขาตัดบทไปเสียวา  ถาไมมีความ 
รูสึกเปนตัวกูเปนของกูแลว  คนเราจะมีชีวิตไดอยางไร. 

 
ทีนี้เราตัดบทบางวา  พระอรหันตไมตองมีตัวกู - ของกู  ทานก็ยังไมตาย 

อยางนี้;  คนที่จะเถียงก็มีทางเถียงได  วาพระอรหันตก็มีตัวกู - ของกู  แบบใดแบบ 
หนึ่งอยู  ก็เลยเลิกพูดกัน,  เมื่อเปนอันธพาลถึงขนาดใหพระอรหันตมีกิเลสวาตัวกู – 
ของกูแลว  มันก็พูดกันไมรูเรื่องแน  ก็เปนอันวาแยกทางกันเดิน.  พวกที่อยากจะเอา 
ประโยชนจากเรื่องสุญญตานี้  เราตองแยกทางกันเดินมาตามทางที่วา  ความสําคัญมั่น 
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หมายวาตัวกู - ของกูนี้  เปนสิ่งที่กําจัดออกไปได,  หรืออยางนอยก็ควบคุมได,  
ควบคุมอยาใหมันเกิดหรือใหเกิดนอยลงที่สุด  ใหนอยลง ๆ  จนยากที่จะเกิด  อยางนี้ทํา 
ได.  ถาวาตัดออกไปเสียได  ก็เปนพระอรหันต;  อยางนี้ก็เรียกวามันหมดหนาที่ 
ถึงหนาที่สูงสุด.  นี้คนธรรมดาสามัญ  ยังขุดรากเหงาของตัวกู - ของกูไมได  ก็ 
คอยควบคุมมัน,  มีสติสัมปชัญญะควบคุม. 

 
พระพุทธภาษิตที่สอนพระโมฆราช  :  สฺุโต  โลกํ  อเวกฺขสฺสุ;  นี้ก็ 

หมายความวา  กําลังกระทําอยู  พยายามอยู  จึงใชคําวา  สทา  สโต – มีสติอยูทุกเมื่อ 
ในการเห็นโลกเปนวาง.  สฺุโต  โลกํ  อเวกฺขสฺสุ - มีสติเห็นโลก  เปนของวางอยู 
ทุกเมื่อ;  คําวามีสติอยูทุกเมื่อ  ก็คือยังกําลังฝกอยูก็ได,  พยายามมีสติอยูทุกเมื่อ,  อยา 
เผลอ  อยาเผลอเห็นโลกเปนตัวตน - ของตนขึ้นมา  ใหเห็นโลกเปนของวางจากตัว 
ตนอยูเสมอ. 

 
แตวาสํานวนพูดจานี้มันดิ้นได  อยางที่ เคยพูดใหฟงหลายหนมาแลววา 

สํานวนพูดนี้มันดิ้นได,  คืออาจจะพลิกไปเสียวา  มีสติอยูทุกเมื่อ  ก็หมายความวา 
ผูที่ตัดกิเลสไดแลวเทานั้น  มีสติอยูทุกเมื่อ  อยางนี้มันก็หมายถึงผูที่เปนพระอรหันต 
ไปแลว.  แตพระพุทธเจาทานตรัส  เปนคํากลาง ๆ  ใหหมายความอยางไรก็ได  :  ผูที่ 
ยังมีกิเลสก็จงมีสติทุกเมื่อ  ในการที่จะเห็นวาไมมีตัวตนนี้,  ทีนี้ผูที่หมดกิเลสแลว 
ก็เห็นอยูตลอดเวลา,  โดยไมตองตั้งใจเห็นมันก็เห็นอยู  รูสึกอยู. 

 
รวมความในที่สุดก็วา  จงพยายามที่จะเปนผูมีสติอยูเสมอ,  อยาใหเผลอ 

เกิดความรูสึกเปนตัวตนของตนขึ้นมาได,  ไมวาในกรณีอะไร  ในอิริยะบถไหน. 
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ปญหาทกุแบบมาจากตัวก.ู 
 
เอาละ,  ทีนี้ก็เคยพูดอยูซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  วา  เรื่องปญหาของเราทั้งหมดนี้  ไมมี 

อะไรแลว  มันเหลืออยูที่เรื่องตัวกู - ของกูอยางเดียว.  เรื่องที่มาบวช  มาเรียน  มาปฏิบัติ 
มาอะไรกันอยูนี้  ปญหาเหลืออยูแตเรื่องตัวกู - ของกูอยางเดียว,  นอกนั้นไมใช 
ปญหา.  ใหพยายามควบคุม  แลวก็ตัดรอน  ตัดทอนลงไป  ใหมันสิ้นสุด;  เมื่อ 
ยังตัดรอนไมได  ก็ตองควบคุม  มันไป  อยาใหมันอาละวาดขึ้นมา. 

 
แลวก็ยังแยกใหเห็นวา  ตัวกูแบบไหนก็ได  :  ตัวกูแบบโลภ  แบบโกรธ 

แบบหลง  มันจะวนเวียนกันอยูที่นี่.  ตัวกู – ของกูมันอยากจะไดนั่นไดนี่ขึ้นมา 
เปนแบบความโลภ,  เมื่อไมได  มันก็เปลี่ยนเปนตัวกูชนิดที่โกรธ  ประทุษรายขึ้น 
มา  หรือเมื่อมัน  ยังไมมีสองอยางนี้  มันก็โง  คลําหา  หรือวาสงสัย  หรือวารําคาญ 
หรือวาอะไรอยู  อยางใดอยางหนึ่ง. 

 
แลวก็ลองไปคิดดูเอาเองวา  วันหนึ่ง ๆ  มีตัวกูชนิดไหนมาก  มันก็พอ 

จะมองเห็นได  เปนราย ๆบุคคลไปเลย.  บางบุคคลก็มีความโลภ  เห็นแกไดมาก 
เปนเจาเรือน,  บางคนก็เปนเรื่องยกหู - ชูหางอยากดิบอยากดี  อยากเดน  มันเปน 
เรื่องโง  ทีนี้ถาวามีบุคคลที่สองเขามาดวย  ก็มักจะเปนตัวกูเรื่องโกรธ;  เมื่อทํา 
การทํางานอะไรรวมกัน  ไมไดอยางใจ  ไมไดพูดกันเลยมันก็ยังโกรธกันได,  เมื่อไมถูกใจ 
ไมสบอารมณ  ก็โกรธกันไดอยูในใจ,  กระทั่งมันทะเลาะกันดวยปาก  กระทั่งวิวาทกัน. 

 
นี่เรียกวาปญหาอื่นไมมี  เหลืออยูปญหาเดียวคือเรื่องตัวกู - ของกู  วาที่จริง 

มันก็เปนคําพูดที่ไมมีทางผิด  เปนกําปนทุบดินไมมีทางผิด,  ไมวาใครที่ไหนมีปญหา 
มาจากอันนี้ทั้งนั้น.  แตวาที่พวกนั้นมันมากเกินไป  เราเห็นวามันมากเกินไป.  นี้เอา 
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กันวาละมาบางแลว  ละมามากแลว  มาบวชเปนพระเปนเณรแลว  ศึกษาเลาเรียนแลว 
เรียนนักธรรมเรียนบาลีแลว  ซึ่งมันควรจะนอยลงมาก  มันก็ยังมีเหลือ  คือเรื่องตัวกู  
- ของกู  นี้อยูเรื่อยไป,  เผลอเมื่อไรก็เปนเมื่อนั้น. 

 
ปองกันมิใหเกิดตัวกูไดดวยสติ. 

 
ทีนี้ก็มาถึงวิธีที่จะจัดการกับมัน  ก็โดยหลักที่วา  ปองกันไมใหเกิด,  

เกิดขึ้นมาก็รีบละอายหรือกลัว  ใหมันหายไป.  ที่ปองกันไมใหเกิดนี้คือมีสติ,  
มีสติรอบดาน  สติหลายชนิด  สติมากชนิด,  เรื่องสตินี้มันมากหลายชนิด  ตองพูดกัน 
เปนพิเศษ  แตรวมความแลวก็ตองมีสติที่จะปองกัน. 

 
แลวก็สตินี้  ตองแยกเปนทั้งตอหนาและลับหลัง,  ลับหลัง  เชนเรา 

เจริญอานาปานสติ  พิจารณาอยูเสมอนี้  มันยังไมเกิด.  พิจารณาลับหลัง  ปองกันไมให 
มันเกิด,  เรานั่งเจริญกรรมฐานอยางอานาปานสตินี้  คือวิธีทําสติชนิดที่ปองกันไมให 
มันเกิด.  ดูโทษของมัน  ดูอะไรของมันอยูเสมอ  จนจิตมันเกลียดกลัวการเกิดของตัวกู 
มันก็เกิดยาก. 

 
ทีนี้เมื่อจะเขาไปสูอารมณอยางใดอยางหนึ่ง  ทางตา  ทางหู  จมูก  ลิ้น  กาย 

ใจอะไรก็ตาม;  เมื่อจะตองเขาไปเกี่ยวของกับอารมณนั้น ๆ  แลวก็มีสติเขาไปเกี่ยว 
ของ,  เชนจะไปบิณฑบาตอยางนี้  รูวาจะตองพบวิสภาคารมณ  เรื่องเพศบาง  เรื่องอาหาร 
อรอยไมอรอยอะไรบาง  มันก็ตองมีสติลวงหนาปองกันไว.  เมื่อไปเผชิญกับ 
อารมณ  นั้นแลวก็อยาไดเสียทาเสียที,  นี่เรียกวาสติตอหนา.  สติลับหลัง  ก็คือเจริญ 
สติอยูลับหลัง  เมื่อไมมีอะไรมาเผชิญ  และเมื่อจะตองเผชิญ  หรือกําลังเผชิญ  ก็ตอง 
มีสติอยูเรื่อยไป.   
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ดูปญหาใหญก็ไมมีอะไรไปกวา  เรื่องเพศตรงกันขาม  พระพุทธเจาทานก็ 
ตรัสไวอยางนั้นวา  ไมมีปญหาอะไรมากสําหรับผูหญิงนอกจากเรื่องผูชาย,  ไมมีปญหา 
อะไรสําหรับผูชายนอกจากเรื่องผูหญิง.  เรื่องรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ 
แยกเปนอยาง ๆ  ไป  มันก็มีสติเผชิญกับสิ่งเหลานี้  แลวแตวามันเปนผูชายหรือผูหญิง,  
อยางนี้เรียกวาสติตอหนา.  สติลับหลังก็อยาใหขาด,  หมั่นพินิจพิจารณาอยูเสมอ 
ใหเห็นโทษอันเลวทรามของสิ่งเหลานั้น,  แลวเกลียดกลัวอยูเสมอ  นี้เรียกวาปองกัน 
ไมใหเกิด.ทีนี้เมื่อเกิดเขาแลว  ก็เอามาเสียใจใหมากละอายใหมาก  ที่จริงเรื่อง 
กิเลสนี้มันงาย,  งายอยางมากอยูอยางหนึ่ง;  พอรูวากิเลสเทานั้นก็หายไปทันที.  แต  
วาเมื่อมันหายไปแลวอยาอวดดี,  อยาเพออวดดี;เอามาเสียใจใหมาก  ละอายใหมาก.  
เดี๋ยวนี้พบหลายองคแลว  พระเณรหลายองคแลวเปนอันธพาล;  พอวามันเกิด  รูวามัน 
เกิดแลวหายไปแลวก็ไมนึกถึงแลว,  ถือเปนตัวดีไปแลว,  แลวก็ยกเลิกความผิดอัน 
นั้นเสียดวย  วาไมนาละอาย  หรือไมนากลัวเสียดวย.  อยางนี้ตองเรียกวาเปนอันธพาล 
เหมือนกันแลวแลวไป,  แลว  แลวไป,  มันจะไปเขาจิตวางแบบอันธพาลเสียเมื่อไร 
ก็ไมรู. 

 
แลวตองไมแลวไป,  ตองเอามาเสียใจใหมาก,  ตองละอายใหมาก 

เปนเวลานาน ๆ,  ก็เรียกวาสํานึกบาป  อยางปลงอาบัติ  สํานึกบาป,  ตองมาเสียใจให 
มากละอายใหมาก  อยูเรื่อยไปมันจึงจะปองกันได.  ถาตัดบทสั้น ๆ  วาเอา,  แลว  แลวไป 
ชวงหัวมันนี้  มันก็ยิ่งสงเสริมใหเปนอยางนั้นมากขึ้น.  อยาลืมวากิเลสนี้มันงายนะ 
พญามารนี้งาย,  พอรูวาพญามารเทานั้น  เปดหายไปทันทีเลย.  แตแลวก็อยาชะลาใจ 
อยาถือวามันเสร็จกันเพียงแคนั้น  มันตองเอามาเสียใจใหมาก  ละอายใหมาก,  อยาให 
มันมาไดอีก. 
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นี่เรื่องของตัวกู - ของกู  ที่เกิดเปนประจําวัน  แลวมากมายเหลือเกิน,  
เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่ง  เปนเรื่อง ๆ  หนึ่งก็เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่ง.  มีคนเกิด 
ขึ้นมา,  แลวมีความทุกข,  เสร็จไปเรื่องหนึ่งรายหนึ่ง  เรียกวาปฏิจจสมุปบาท 
รอบหนึ่งทีเดียว,  วันหนึ่งหลาย ๆ  รอบ;  พอเผลอเมื่อไรก็มีเมื่อน้ัน.ถาสติมีมาก็ 
เกิดไมได  หรือเกิดไดครึ่งทอน  มันก็กลับหันหลังได;  เชนเปนเพียงเวทนาขึ้นมา,  
เปนผัสสะเปนเวทนาขึ้นมา;  สติมาทันทวงที  รูเทาทันเวทนานั้น  ไมปรุงตัณหา 
อุปาทานเลย  ก็เรียกวาปฏิจจสมุปบาทไมมี,  ไมใชครึ่งทอนดอก  เรียกวาไมมีดีกวา ;  
เพราะปฏิจจสมุปบาทนี้ตองถือวารอบวงเสมอ. 

 
ตองถือวาในกรณีที่เผลอสติ  แลวเกิดเปนทุกข  จึงจะเรียกวาปฏิจจ - 

สมุปบาท;  ถาครึ่งทอนเพียงเวทนารูสึกตัวเสียได  อยางนี้ไมเรียกวาปฏิจจสมุปบาท 
ยังเรียกไดวาเปนผูมีสติอยูนั่นเอง,  หยุดเสียไดเพียงแคเวทนา.  แตโดยมากหมายความ 
แยกกันตรงที่วา  เปนปฏิจจสมุปบาทสมบูรณนั้นคือ  โงตลอดสาย;  รูปกระทบตา 
หู  กระทบเสียงดวยความโง  ดวยอวิชชา,  คือมันยั้งไมอยู  มันไปตลอดสาย.  ที่จะยั้งอยู 
จะตองมีสติ  ในเมื่อตากระทบรูป  หูกระทบเสียงเปนตน,  แลวก็มีวิชชา  มีความรู  ร้ัง 
ตัวเอาไวไดเพียงแคเวทนา;  พอถึงเวทนา  รูอะไรเปนเวทนาแลว  หยุดชะงักได 
ไมปรุงตัณหาอุปาทาน. 

 
ทําไดอยางที่เรียกวา  ตาเห็นรูปสักวาเห็น  หูไดฟงเสียงสักวาไดยิน  จมูกได 

ดมกลิ่นสักวาไดดมนี้  มันอยูแคนั้น  ไมเลยไปเปนตัณหาอุปาทาน  มันก็เปนเรื่องที่ 
ลําบากอยู  ตรงท่ีมันเร็วมาก;  ถามันเปนเรื่องชา ๆ  อืดอาด  คงจะปองกันหรือแกไข 
กันไดทุกคน  แตนี้มันไวมาก  ไวเกินไป,  เปนเรื่องของจิตซึ่งมีความไวมาก  ก็ตองอาศัย 
ความประมาท  ทั้งขางหนาทั้งขางหลัง,  ทั้งตอหนาทั้งลับหลัง.  ขางหนาก็ปองกัน 
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โดยวิธีที่ถูกตอง  หลาย ๆ  ชั้น  หลาย ๆ  แบบ,  ขางหลังก็คือสํานึกผิด  และเสียใจให 
มาก  อยางที่กลาวแลว. 

 
นี่  ถาอยูกันอยางไมประมาทนี้มันก็ดี  เรียกวาจะเปนไปเพื่อขูดเกลา 

ตัวกู - ของกู  อยูตลอดเวลา,แลวปองกันอยูตลอดเวลา,  ตลอดเวลามีทั้งการปองกัน 
และการขูดเกลา  คือเราทําความรูสึกตัวไวเรื่อยมันก็ปองกันได.  แลวเมื่อมันไมเกิด 
นาน ๆ  เขา  นาน ๆ  เขา  มันเปนการขูดเกลาดวย  มันทําใหสิ่งนั้นขาดปจจัยขาดอาหาร.  
ทีนี้ถาเราไปทํามันผิดพลาดบอย ๆ  มันเคยชิน  มันเหมือนกับบมมันใหแรงขึ้น;  นี้เรา 
ก็ตองปองกันอยูตลอดเวลา  ก็เหมือนกับวาไปทําลายมัน  ไปตัดหนทางมัน  ไมบม 
มัน,  ก็มีทางที่จะรอยหรอไป. 

 
นี้อยาไปคิดวา  ตัวกู - ของกู  เปนเรื่องอยูที่ไหนก็ไมรู,  มันเปนเรื่องที่อยู 

กับเราตลอดเวลา  นาที  ชั่วโมง  ทุก ๆ  เวลา  ทุก ๆ  นาที  ทุก ๆ  ชั่วโมงนี้  ที่มีการเห็น 
รูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส  สัมผัส  แลวก็คิดนึกอยูได;  เพราะวาวันคืนของเรา 
มันลวงไปดวยอยางนี้  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ทําหนาที่ของมัน,  แลวถาโงมันก็ 
ไปในทางเกิดความทุกข,  ถาฉลาดมันก็ไมมีทางที่จะเกิดความทุกข. 

 
เดี๋ยวนี้มันเปนมาเสียจนชิน  ตั้งแตเด็ก  ตั้งแตออนแตออก,  ไมเคยรูสึก 

ไมเคยคิดนึก  ไมเคยควบคุม,  ไมเคยรูจักตัวกู - ของกูดวยซ้ําไป  มันก็ผิดมากถึงขนาดนี้ 
ขนาดที่แกไขยากอยางนี้,  เรียกวาวัฒนธรรมไมดีก็ได.  ถามีวัฒนธรรมดี  ของชนชาติ 
ที่มีวัฒนธรรมดี  ในสมัยที่มีวัฒนธรรมดี  สิ่งเหลานี้จะไมมากอยางนี้  เพราะถูกหามปราม 
สั่งสอนอบรมอะไรกันมาตั้งแตเล็ก ๆ  มันก็คอยยังชั่ว.  เดี๋ยวนี้ไมมีเรื่องทํานองอยางนั้น,  
มีแตสงเสริม  มีแตปลอยไปตามตองการ  มันก็มีมาก.  เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ  เปนไปในทาง 
ถูกปลอยปละละเลยทางวิญญาณมากขึ้น ๆ  ก็เปนภูตผีปศาจในรางมนุษยมากขึ้น ๆ,  
มันก็มีปญหามากขึ้นเปนธรรมดา,  แตมันอยามาอยูในรางของพระเณรจะดี. 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๕๐๐

พระคือผูประเสริฐ  เพราะควบคุมตัวกู - ของกูได. 
 
คําวาพระนี้เปนภาษาไทย  คําวาพระนี่เปนภาษาไทย  แปลกันวาประเสริฐ 

ประเสริฐ,  พระคือประเสริฐ  มาจากคําวาวะระ  แปลวาประเสริฐ.  นี่มันนาหัวอยางยิ่ง 
ประเสริฐท่ีตรงไหน ?  คุณไปดูเถอะถาเปนพระจริง  ก็ประเสริฐจริงเหมือนกัน,  เปน 
พระอรหันตเสียมากกวา  ที่วาเปนพระ,  เปนพระอรหันต  จึงจะเรียกวาเปนพระ. 

 
ในภาษาบาลีภาษาสันสกฤตที่เราสอบสวนคนควาดู  ไมไดใชคํานี้  ไมไดใช 

คําวาวะระ  วะโรอะไรนี้.  ใชคําวา  ยติ,  แปลกดีไหม  ยติ  ย  ยักษ  ต  เตา  สระอิ,  คําวา 
ยติแปลวาผูสํารวม  ผูควบคุมตัวเอง.  คําวา  ยติแปลวาผูควบคุมตัวเอง,  เขาเรียก 
พระวายติกันทั้งนั้น;  อยางในเมืองไทยเรียกวาพระสมัยนี้,  ในอินเดียสมัยโนนกระทั่ง 
สมัยนี้ยังตองเรียกวายติ  อยู.  แตก็มีคําที่สะเพรามาก  คือวาเรียกนักบวช  ทุกแขนง 
ทุกชนิด  ทุกนิกาย  วาสาธุ  สาธุ,  นี้ก็แปลวาดีเหมือนกัน.  สาธุแปลวาดี;  นี้พูด 
อยางไมรับผิดชอบ,  คือพูดอยางขนบธรรมเนียมประเพณีวา  ถาเปนพระเปนนักบวช 
แลวก็ตองดี  ตองดีกวาธรรมดาเลยเรียกวาสาธุไปหมด. 

 
อยางผมไปนี้  เขาก็เรียกสาธุ  นักบวชไมนุงผานั้นก็เรียกสาธุ,  เปนคํา 

ชาวบานเรียกเปนกลาง ๆวาสาธุ,  สาธุมาแลว.  แลวบางทีเปนคํานี้ที่มาใชในประเทศ 
ไทยเรา  พอเห็นพระมาใหเด็กวา  สาธุคือไหว.  ที่จริงสาธุไมไดแปลวาไหว,  คําวา 
สาธุไมไดแปลวาไหว  หรือวานมัสการ  หรืออะไร,  มันเปนคํานามที่แปลวาพระนัก 
บวช,  คงจะพูดวาสาธุมา  สาธุมา  แลวก็ใหไหว.  นี้ตอมาเกิดเขาใจผิดเปลี่ยนเปน 
คําวาสาธุนี้คือไหว  คําวา  สาธุการก็ไมไดแปลวาไหว,  สาธุการแปลวาแสดงความยินดี 
รับเอา. 
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ฉะนั้นสิ่งที่ควรจะสนใจ  คําวาพระในอินเดียที่เขาใชกันอยู  คําวายติ,  ยติ 
หมายถึงพระภิกษุสงฆ  ผูทําาการควบคุมจิตใจ  ทรมานจิตใจ  ฝกฝนจิตใจอยูโดยเฉพาะ 
จึงจะเรียกวา  ยติ,  ยตินี้ก็ไมพนไปจากควบคุมตัวกู - ของกูดอก,  มันไมมีอะไร 
ที่จะตองควบคุม.  ถาเปนเรื่องทางเพศ  ก็เปนตัวกู - ของกูเรื่องราคะ,  ถาเปน 
เรื่องโกรธ  ก็เปนตัวกู - ของกูเรื่องโทสะ  ขี้โมโห  ก็มีอยูมาก,  แลวนอกนั้นก็เปน 
เรื่องหลงมงาย.  ฉะนั้นก็แข็งขอ  ควบคุมสิ่งเหลานี้  หรือวากําจัดสิ่งเหลานี้  ตัด 
รอนสิ่งเหลานี้  ก็เรียกวา  ผูควบคุมตัวเอง,  เรียกวายติ  ยติ. 

 
บันทึกเกา ๆ  ที่เกี่ยวกับเมืองไทย  คําใหการอะไรของพราหมณคนหนึ่ง 

ที่มาจากอินเดียใต  มาใหการกับพระเจาแผนดินเมืองไทย  นี้ก็ใชคําวายติเหมือนกัน,  
มียติอยางนั้นอยางนี้  ตรงกับในบาลีเดิม ๆ.  ชาวบานเรียกพระวายติ,  ยติ,  แลวก็คงจะ 
มาใชในแหลมมะลายูเรานี้ดวย  สักยุคหนึ่ง.  แลวไมทราบเปนอยางไรมันหายไป,  
มีคําวาพระขึ้นมาแทน.  ฉะนั้นเราใหถือเอาความหมายของคําวาพระนี้อยางเดียว 
กับยติ  คือวาเปนผูประเสริฐ.  แลวมันประเสริฐท่ีตรงไหน ?  ประเสริฐตรงที่ควบ 
คุมตัวเอง;  อยาประเสริฐเฉย ๆ  สักวาบวชแลวเปนพระแลว  ก็ประเสริฐเสียแลว 
ก็ไมตองทําอะไร  มันก็เปนไปไมได.  มันตองตั้งหนาตั้งตาควบคุมตัวเอง  ควบคุม 
กิเลสอยูอยางไมเห็นแกหนาใคร. 

 
เดี๋ยวนี้ไมควบคุมตัวเอง  ไปบูชากิเลส,  เอากิเลสเปนตัวเอง,  เอากิเลส 

เปนพระเจา,  เอากิเลสเปนพระพุทธเจา;  ความดื้อความหัวรั้นที่ไมยอมทําตามคํา 
แนะนํา  มันก็เปนอยางนี้  อยากจะมีกิเลสเปนพระเจาอยูเร่ือย,  ยกหูชูหางมันเปน 
เรื่องตองการดีตองการเดน,  กิเลสมันไมอยากจะลดหูลดหางมันอยากจะยกหูยกหาง 
อยูเรื่อยไป  ยกหูชูหางเรื่อยไป. 
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ถาพูดตามทางธรรมะแลว  มันไมมีดอก  โอกาสที่เราจะอวดดีอวดเดน 
หรือยกหูชูหางมันไมมี;   เพราะวาแมจะดีจริง  เขาก็สอนและกําชับไมใหใครรู,  
ไมใหใครรู;  ถาดีไมจริงไปอวดเขา  ก็ปรับอาบัติเปนคนไมใชคนไปเลย  มันถึง 
ขนาดนี้  ถาเปนพระจริง  ทําความดีโดยไมใหคนอื่นรูวาทําความดี,กลัวเขาจะนับถือ,  
กลัวเขาจะมายกยองกันใหญ  มันเปนอันตรายทันที. 

 
เดี๋ยวนี้อยากใหเขายกยอง  มันก็ยิ่งบาเลย;    เพราะวาทางที่ถูกนั้นมัน 

ไมควร  เพราะเปนอันตราย,  เปนอันตรายไปทุก ๆ  แงทุก ๆ  มุม,  ทําใหลืมตัว  หรือ 
วาทําใหเกิดยึดถือขลังศักดิ์สิทธิ์ ไปเลย,ถือบุคคลกลายเปนบุคคลศักดิ์สิทธิ์ ไปเลย ;  
อยางนี้มันมีแตทางเสีย  แลวมันทําใหลําบาก  มันทําใหยุงยากลําบากไปเสียทั้งนั้น.  หลัก 
แตโบราณกาล  เขาจึงหาหนทางปองกันตัวกู - ของกู  ที่จะยกหูชูหางนี้ไวเสร็จแลว 
คืออยาทําความดีใหใครเห็น,  และมีความดีก็ไมอวดใครเลย.  นี่ถาวาทําความดีในที่ที่คน 
ตองเห็นก็อยาไปแสดงในลักษณะที่มันเปนเรื่องดีเรื่องเดนอะไร,  ทําใหมันเปนเรื่อง 
ธรรมดา ๆ  ไปเสีย. 

 
นี้ผมก็รูวา  ใคร ๆ  ก็ไมชอบอยางนี้  พูดไปก็เกือบจะไมมีประโยชนอะไร ;  

แตวาหลักธรรมะมันมีอยูอยางนี้  แลวจะใหพูดอยางไร.  เดี๋ยวนี้เขาใชคําวาเบง,  เบง,  
ก็คืออยากใหใครเห็นความดีของตัวมาก  เกิดความเปนจริงเสียอีก;  แตถาเปน 
บัณฑิต  เปนนักปราชญแลว  เขาไมอยากใหใครรูวา  ตัวมีความดีอะไร,  เพื่อจะไม 
เกิดเรื่องกันทั้ง  ๒  ฝาย  ไมรบกวนแกผูนั้นดวย  และไมทําใหผูอื่นเขาคิดผิดไปก็ได. 

 
ทีนี้อาจจะมีคนสงสัยวา  ถาอยางนั้นจะสอนทําไม,  จะเอาเปนตัวอยางกันได 

อยางไร  ในทางความดี ?  มันก็ตอบกําปนทุบดินวา  ใหถือเอาเปนตัวอยางในการที่จะ 
ไมอวดดีนั่นแหละ,  ผูที่ทําตัวอยางก็ทําตัวอยางในการไมอวดดี,  แลวคนที่จะทําตาม 
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ตัวอยาง  ก็ทําตามในทางที่จะไมอวดดี,  มันก็แลวไปเทานั้นเอง;  เปนคนสันโดษ  มักนอย 
แลวก็ยอม  ยอมไดเปนคนยอมได,  ยอมนี่เขาเรียกวาแพ. 

 
แตที่จริงยอมไมใชแพ  เปนความชนะ;  ที่ไมยอมคือแพ  แพอยางหมด 

ทา  ไมยอม  เถียง  ไมยอมหรือไมยอมอะไรก็ตามเถอะ,  ที่เรียกวาไมยอม  คือแพอยาง 
หมดทา.  เที่ยวสงเสียงเอ็ดตะโรบงเบง ๆ  เปนสุนัข  เปนหาน  เปนอะไรไปเลย  นี่คนไม 
ยอม  มีมานะทิฏฐิในการที่จะไมยอม.  ถาคนยอมก็เงียบไป,  ใหเรื่องมันเงียบไป,  
แลวก็ทําไปแตในทางที่ถูก  ไมตองใหใครยกยองสรรเสริญอะไร. 

 
คนที่ยอมแพเสียไดนั้น   เปนคนที่ยอมใหเรื่องมันเงียบไปไมเกิดเรื่อง  ;  

นี่เขาเรียกวาเปนพระ,  เปนพระในหลายแง;  เปนพระที่ทําใหเรื่องไมเกิด,  เปน 
พระที่ขมใจตัวเองได  เปนพระที่ละความมานะทิฏฐิ  อะไรได.  คนที่เอาชนะใหได 
นั้น  เขาเรียกวาเปนมาร,  แพเปนพระชนะเปนมาร  เขามีความหมายอยางนี้,  คือให 
ยอมเสียได  ก็จะเปนพระ  แตถาไมรูจักยอม  เปนพญามาร,  ก็เปนเรื่องตัวกู – ของกู 
โดยตรง  ก็เปนมาร  เปนอะไรขึ้นมา.  ถาเปนเรื่องของพระก็คือ  ไมมีตัวกู – ของกู 
เกิดในขณะนั้น,  มันยอมได. 

 
ตัวอยางที่ดี  ก็มี  อันแรกที่สุดก็อยางเรื่องพระอานนท.  พระพุทธเจา 

นิพพานลงใหม ๆ  มีคนมาปรับทานอยางนั้น,  ปรับทานอยางนี้  ทั้งที่ทานไมไดทํา  และ 
ไมไดมีเจตนาจะทํา;  ในที่ประชุมสงฆ  ทานก็ยอม ๆ  ยอม ๆหมดเลย  ลงโทษอยางใด 
ก็ยอม ๆ  ยอม,  แสดงอาบัติอยางไรก็ยอม ๆ  ๆ  หมดเลย.  นั้นเปนตัวอยางที่ดี  ในวัน 
ที่พระพุทธเจานิพพานแลวใหม ๆ.  เดี๋ยวนี้ไมมีใครยอมใครดอก  ผิดมีนยังไมยอม ;  
ถาตัวเปนฝายถูกดวยละก็  ยิ่งไมยอมใหญ,  แลวมันก็เลยผิดใหญเลย;  เพราะการไมยอมนั้น 
กลายเปนคนผิด  คนเลวเพราะการไมยอม,  เร่ืองถูกเลยหายไปเสียเปลา ๆ   ขาดทุนเปลา ๆ . 
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นี่เห็นไหมวา  เรื่องตัวกู - ของกูมันมีอยางไร  มันมีมากทั่วไปทุกหนทุก 
แหงอยางไร  เรื่องยอมเรื่องไมยอม;  เรื่องอยากดีอยากเดน  เปนเหตุใหไมยอม ;  
เพราะเขาใจวา  ถายอมแลวมันไมดีไมเดน.  ที่จริงมันกลับจะดีกวา  หรือวาเดนกวา 
แตไมมีใครเห็น  มันเปนเรื่องทางวิญญาณไปเสีย. 

 
ตัวกู - ของกู  เปนเรื่องของคนทุกคน. 

 
เอาละ,  ที่พูดมาตั้งแตทีแรกคําแรกจนถึงคําบัดนี้นั้น  ใหถือวาเปนเรื่องที่ 

ไมใชของใคร  หรือของพวกใดโดยเฉพาะ,  ใหมองใหลึก  ใหเห็นวามันเปนเรื่องของ 
ธรรมชาติ  รางกายจิตใจ  ความรูสึกคิดนึกที่ประกอบกันขึ้นเปนมนุษยนี้.  มนุษยคน 
ไหนก็ตามในโลกนี้  มันเปนอยางนี้ทั้งนั้น,  ไมใชเปนเฉพาะแตพุทธบริษัท  หรือวา 
พวกศาสนาไหน  ไมใช,  มันเปนแกทุกคน,เรียกวาเปนเรื่องของคน  โดยกฎเกณฑของ 
ธรรมชาติ. 

 
ฉะนั้นมองใหเห็นวา  เรื่องตัวกู - ของกู  นี้ไมใชเรื่องของพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะ,  มันเปนเรื่องของคนทุกคนในโลก  ไมวาศาสนาไหน.  ทีนี้ศาสนา 
ไหนก็ตาม  ใจความของศาสนานั้นมันอยูที่ตรงทําลายอันนี้  ทําลายตัวกู - ของกู  ทํา  
ลายความเห็นแกตัว,  หรือทําลายความเห็นแกตัวกู - ของกู  ทั้งนั้นเลย. 

 
พอเราพูดไปอยางนี้  มีคนเถียงวา  ไมได  ศาสนาพุทธตองดีกวาศาสนาอื่น 

ตองแปลจากศาสนาอื่น,  แลวเขาก็ไปพยายามหยิบเอาแงเลว ๆ  ของศาสนาอื่น  แงต่ํา  ๆ 
แงที่ไมใชหัวใจของศาสนานั้น  มาพูดวาเปนหัวใจของศาสนานั้น  เพื่อใหไกลกันเสียกับ 
พุทธศาสนา,  อยาใหมาเหมือนกันกับพุทธศาสนา. 
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นี่เปนตัวกู - ของกู  จัดถึงขนาดนี้,  ศาสนานั้นเองเปนเหตุใหเกิดตัวกู 
ของกูจัดถึงขนาดนี้;  อยางนี้พูดกันไมรูเร่ือง.  ศาสนาอื่นเขาจะมีวิธีปฏิบัติของเขา 
อยางไรก็ตามเถอะ  แตเขามุงหมายจะกําจัดเหมือนกัน  เรื่องตัวกู - ของกู  นี้.  
สวนเขาจะใชวิธีอยางอื่น  วิธีความเชื่อ  วิธีอะไรก็ตาม  นั้นมันเรื่องของเขา  วิธีของเขา,  
เรื่องปลีกยอยนั้นไมใชเรื่องศาสนา,  ไมใชหัวใจของศาสนา,  มันมีแฝงอยูดวยในทุก ๆ  
ศาสนา  ในศาสนาพุทธนี้ก็มี. 

 
ฉะนั้นใหเขาใจใหมองเห็นวา  มันเปนเรื่องของคนทุกคนในโลก  จะ 

ตองรูจักสิ่งที่รายกาจที่สุดสิ่งนี้  วามันเกิดขึ้นในจิตไดอยางไร,  เปนความรูสึก 
ชนิดไหน,  เกิดขึ้นมาแลวเปนอยางไร,  ใหรูจักตัวนี้,  ตัวกู - ของกู  โผลหัวมาเมื่อไร 
ใหรูจัก  เมื่อนั้นจะอานหนังสือพุทธศาสนารูเรื่อง  อานสูตรเรื่องสุญญตารูเรื่อง ;  
ถาไมอยางนั้นมันก็ไมรูเรื่อง  มันก็เปนเพียงอานหนังสืออยูรํ่าไป. 

 
จิตที่วางจากตัวกู - ของกู  ชนิดนี้  เรียกวาจิตวาง,  หรือ  ความวางจาก 

ตัวกู - ของกูชนิดนี้เรียกวาความวาง  หรือสุญญตาที่ถูกตอง;  ฉะนั้นอยาไปเรียนที่อื่น 
กันเลย  เรียนจากเนื้อตัวจิตใจของตัวเองเปนประจําวัน.  เกิดยกหูชูหางเมื่อไร 
ใหรูเมื่อนั้น,  เกิดเปนตัวกู - ของกู  สําคัญมั่นหมายไปในทางของความโลภก็ดี  ความ 
โกรธก็ดี  ความหลงก็ดี  เมื่อไรใหรูเมื่อนั้น,  ใหรูเมื่อน้ัน.  พอรูมันหายไป,  พอหาย 
ไปแลวเอามาเสียใจใหมาก.  ขาศึกหนีไปแลวเรามาเสียใจใหมาก;  ทําอยางนี้เทานั้น 
แหละ  ตลอดวันตลอดเดือนตลอดป  พอมันเกิดผิดปกติขึ้นในจิต  แลวก็ใหสันนิษฐาน 
เรื่องนี้ไวกอน. 

 
ถาจิตผิดปกติ  ใหสันนิษฐานวาเปนเรื่องตัวกู - ของกูนี้ทันที;  แลว 

ก็มองดูในแงของความโลภหรือความรัก  ราคะ  หรือโลภะ  หรือโทสะ  หรือโกธะ  หรือ 
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โมหะ  หรือมานะอะไรก็ตามที  มันก็พบทันที,  พบแลวก็ละอายใหมาก,  ในฐานะเปน 
พระเปนเณร  ละอายใหมาก,  ในฐานะที่มันเปนความทุกข  ก็กลัวใหมาก,  ในฐานะที่วา 
เปนมนุษย  ก็ไมควรจะมีสิ่งนี้  ก็เสียใจใหมาก.  มีความละอาย  มีความกลัว  มีความ 
เสียใจ  สามอยางนี้ชวยได;  ถาไมรูจักอาย  ไมรูจักกลัวไมรูจักเสียใจ  แลวดูมันไม 
มีทางแลว  มันหมดหิริโอตตัปปะเกินไปแลว  ทําไมได.  ฉะนั้นถาผูใดยังมีหิริ 
มีโอตตัปปะอยูแลว  ก็จะตองรูจักละอาย  รูจักกลัว  รูจักเสียใจ  รูจักสํานึกบาป  รูจัก 
ขอโทษ  รูจักทําคือใชคืน  ทําคืน. 

 
รูจัก  หิริ - โอตตัปปะกันเสยีใหถูกตอง. 

 
เอาละ,  ตรงนี้อยากจะย้ําถึงเรื่องวา  หิริโอตตัปปะไมใชของเล็กนอย 

ใหจําไปดวย.  ดู ๆ  สังเกตเห็น  ประมาท  ดูหมิ่น  หิริโอตตัปปะ  เปนธรรมะเล็กนอย 
ไปเสีย  แลวมันก็ลมละลายไปเพราะเหตุนี้.  คนโดยมาก  หรือครูที่สอนนักธรรม 
ในโรงเรียนนั้นเอง  สอนไปในลักษณะที่วา  หิริ  โอตตัปปะ  สติ  สัมปชัญญะ  ขันติ 
โสรัจจะ  นี้  เปนเรื่องเล็กนอยเบื้องตน  หญาปากคอก.  ที่จริงเปนเรื่องที่ทําคนให 
เปนพระอรหันต  เปนเรื่องสูงสุด  มีหิริโอตตัปปะ  อยางเดียวก็เปนพระอรหันต,  
ละอาย  เสียใจ  กลัวทุกครั้งที่ทําผิด  ทําบาป  ทําผิด  แลวมันก็จะทําผิดนอยลง ๆ  นอยลง 
จนไมมีการทําผิดอีกเลย, 

นี้จะรักษาหิริโอตตัปปะไวได  ก็ตองอาศัยสติสัมปชัญญะเหมือนกัน 
หรือมันชวยกันผลัดกันรักษา  อันนี้รักษาอันนี้  อันนี้ก็รักษาอันนี้;  เหมือนกับสิ่งที่  
มันประกบยึดโยงกันอยูทั่ว ๆ  ไปน้ี  มันตางฝายตางทําหนาที่รักษาซึ่งกันและกัน.  นี้เรา 
ก็มีหิริโอตตัปปะ  มีสติสัมปชัญญะ  กระทั่งมีขันติ  โสรัจจะ  อะไรก็ตาม  เพียง 
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ธรรมะหมวดสองนี้ก็พอแลว  ที่จะเปนพระอรหันต  และเปนหัวใจเสียดวย,  เปน 
ชั้นหัวใจเสียดวย,  ธรรมะหมวดตอ ๆ  ไปเปนขอปลีกยอยไปเลย. 

 
ฉะนั้นจึงพูดวาไปสอนกันเสียใหม  พวกครูสอนนักธรรม  ไปสอนกันเสีย 

ใหม  พวกนักเรียนนักธรรมนี้ก็เหมือนกัน  ไปเรียนกันเสียใหม  ใหมันถูกตองและเพียง 
พอ  กับความหมายของธรรมะหมวดเหลานี้.  ที่เรียนมาแลวนั้น  เรียนมาอยาง 
ประมาท,  เรียนมาอยางผิวเผิน  อยางเตลิดเปดเปงไป,  พอทองไดจําได  ตอบคําถามได 
สอบไลได.  ทําไมจะสอบไลไมได;  เพราะเขาถาม  ๗  ขอเทานั้น  คําถามสอบไลมี 
เพียง  ๗  ขอ  คือความรูธรรมะ  แลวมันตั้งมากมาย  มันก็ตองผานไปได,  เพราะคําถาม 
มันเพียง  ๗  ขอ.  ไมเคยถามเรื่องหิริ  โอตตัปปะ  สติ  สัมปชัญญะกันดวยซ้ําไป,  หรือ 
ถาถาม  ก็ถามเปนเรื่องตัวหนังสือ;  จด  ทอง  บน  เปนความรูเด็ก ๆ  ก็ได  มันก็ตอบ 
ไดเสร็จไป. 

 
นี้ขอใหไปเรียนกันเสียใหม  ไปดูกันเสียใหม  เหมือนอยางที่ผมวา  หิริ  

โอตตัปปะนี้  มันจะขูดเกลาตัวกู - ของกูไดอยางไร,  สติสัมปชัญญะมันปองกัน 
และลดอาหารตัวกู - ของกูไดอยางไร,  ไปดูกันเสียใหมในแงนี้.  นี้จะเปนความรู  
นักธรรมที่สูง  ยิ่งกวาชั้นเอกเสียอีก  ไมใชชั้นตรีเหมือนที่เมื่อเรียน.  ความรูขอน้ีเมื่อ 
เรียน  เรียนในฐานะนักธรรมชั้นตรี  มันก็ผิวเผินอยางนี้;  ที่จริงเปนความรูที่ยิ่งไป 
กวาชั้นเอก  หรือช้ันพิเศษ  หรือช้ันอะไรเสียอีก  เปนชั้นพระอรหันตโนน. 

 
นี่จึงวาไปดูกันเสียใหม  ไปเรียนกันเสียใหม  นวโกวาทนั้น  มีความหมาย 

ที่ลึกซึ้ง  ที่ซอนอยูในที่วางระหวางบรรทัด  ในหนากระดาษ  มากมายเหลือเกิน.  ตัว 
หนังสือ  ๒ - ๓  ตัวนั้นเปนเรื่องของเด็กอมมือ  สําหรับทองจํา,  ใคร ๆ  ก็จําได  แลวก็ 
ตอบได  แคนั้นเอง  ชวยอะไรไมได.  ไปดูเสียใหม  ดูหิริโอตตัปปะที่มีอยูในเนื้อใน 
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ตัวของคน,  ดูสติสัมปชัญญะที่มีอยูในเนื้อในตัวของคน,  อยาไปอยูในกระดาษ 
อยางนั้น,  แลวก็ดูใหลึกใหละเอียด  ใหมันเห็นชนิดที่มันรายกาจ  หรือมันวิเศษจริง ๆ,  
นี่จะแกตัวกู - ของกูได,  ปองกันก็ได  แกไขก็ได;  จะตัดทอนกําลังหรืออาหารของ 
ตัวกู - ของกู  อยูเรื่อยไป,  มันจะผอมลง ๆ  ผอมลง,  ถึงวันหนึ่งมันก็จะขาดสูญความเคย 
ชินที่จะเกิดชนิดนั้น  เกิดไมไดอีก  ก็มีนิสัยสันดานที่สะอาดหมดจด  จากตัวกู - ของกู,  
เปนเบ็ญจขันธที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นไดเพราะเหตุนี้  คือวามันสิ้นเชื่อ,  สิ้นความเคยชินที่จะ 
เกิดอยางนี้  มันไมเกิดอีกตอไป  มันเลยวางอยูตลอดเวลา,  วางแทจริงอยูตลอดเวลา,  
ไมใชวางประจวบเหมาะ,  ไมใชวางเพราะขมไว,  หรือไมใชวางเพราะนอนหลับ.  แต 
เปนการวางที่แทจริง  เพราะมันขาดเชื้อหรือขาดความเคยชินที่มันจะเกิดวุนขึ้นมา  มัน 
ก็ไมเกิดวุนอีก,  พยายามใหไปในแนวนี้. 

 
มันตองมองดูขางใน  ตองเรียนจากขางใน  อยางที่พระพุทธเจาทาน 

กําชับ  ตรัสกําชับไววา  มันอยูในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้  ที่ยังมีชีวิตเปน ๆ  
อยู;  นิพพานก็ตาม  วัฏฏสงสารก็ตาม  เหตุใหเกิดวัฏฏสงสารก็ตาม  ทางใหถึง 
นิพพานก็ตาม,  สี่อยางนี้อยูในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้  ที่ยังเปน ๆยังไมตาย  ไม 
ใชซากศพ. 

 
ก็เปนอันวา  เรียนหนังสือ  อานหนังสือมันเปนเพียงศึกษาวิธี  สําหรับมา 

เรียนจากของจริงคือรางกายนี้.  ทีนี้มันก็ถึงเวลาแลว  ที่วาเพราะมันเรียนกันมาหลายป 
แลวจากหนังสือ  ก็ถึงเวลาที่จะตองเรียนจากรางกายนี้. 

 
เดี๋ยวนี้ชอบหนังสือ  มีหนังสือ  อานหนังสืออยางเดียว  แลวชอบมีมาก ๆ  

ไวอวดคน,  อยากมีหนังสือมาก ๆ  ไวเบงทับคนอื่น.  อันนี้มันยิ่งไปกันใหญเลย  ตัวกู – 
ของกู  มันยิ่งหนาแนนขึ้นมาอีก  มันก็เลยเปนหนอนหนังสือ  ที่เกิดแลวตายอยูใน 
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หนังสือ;  เหมือนพวกฝรั่งเขาเรียกหนอนหนังสือ  เกิดในหนังสือ  ตายในหนังสือกินหนังสือ 
แลวตายอยูในหนังสือ,  ไมมีทางที่จะรูความหมายของหนังสือ,  หรือเหมือน 
ที่พวกไทยเราวา  จวักตักขาวหอนรูรสแกง,หรือชาวอินเดียวา  กบในสระบัวไมรูกลิ่น 
หอมของดอกบัว. 

 
นี้เราอยูดวยหนังสือ  หรืออยูดวยพระไตรปฎก  หรืออยูในธรรมชาติ 

อันสงบนี้ก็ไมรู,  ไมรูความหมายของสิ่งเหลานี้  เหมือนจวักไมรูรสแกง,  เหมือนกบ 
ไมรูกลิ่นหอมของดอกบัว,  หรือสมัยใหมวา  หนอนหนังสือไมรูจักหนังสือ,  มีแตกิน 
หนังสือใหพรุนไปอยางเดียว. 

 
ตองเปนอยูดวยความไมประมาท. 

 
เอาละ,  ในที่สุดก็อยากจะพูดวา  อยาประมาท,  อยาประมาท.  เดี๋ยวนี้พูด 

มาก  พูดมากจนเลือนไปแลว  จนเปนความประมาทไดโอกาสแลว.  ทีนี้ก็จะพูด  ชําระ 
สะสาง  ปองกันความประมาท,  เรียกความไมประมาทใหมาเต็มที่ตามเดิม,  กลัววา 
ความไมประมาทนี่มันจะจืดจางไป  หลาย ๆ  วัน  หลาย ๆเดือน  หลาย ๆ  ป  จืดจางไป,  
เพราะเราไปทํางานอยางอื่นมากเรื่อง  มากเรื่อง  ที่จะทําใหเผลอและเกิดความประมาท.  
แตแลวเราจะไมทําอะไรก็ไมได  มันเปนคนโง  และความประมาทมันเกิดเมื่อทําอะไร 
นั้นเอง,  ถาอยางนั้นเราก็ไมพบกับความประมาทซิ  ความประมาทมันเกิดเมื่อเราทํา 
อะไร  ทําการทํางานทําอะไรนี้มันเกิด.  ทีนี้เราจะตองทําการงาน  เหลานั้น  โดยที่ 
ความประมาทไมอาจจะเกิด,  ความประมาทไมอาจจะเกิด.  เปนผูไมประมาทอยู 
เสมอ,  นั่นจึงจะเรียกวา  เปนผูมีธรรมะขอนี้  คือความไมประมาท. 
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ทีนี้ถาเราไมทําอะไร  ไปนอนเสียซิ  ก็ไปนอนได,  ไปนอนแลวมันจะเกิด 
อะไรลองคิดดู,  จะเกิดความประมาท  หรือเกิดความไมประมาท.  หลีกการงานที่จะทํา 
ใหเกิดความประมาทเสีย,  ไปนอนเสีย  แลวมันจะเกิดอะไร,  จะเกิดความไมประมาท 
ไดหรือไม,  ไมมีทาง.  มันเกิดความประมาทยิ่งกวาเดิม,  เกิดความโง,  เกิดความ 
ขี้เกียจ  เกิดความประมาทยิ่งกวาเดิม. 

 
ฉะนั้น  ตองทําอะไร  ชนิดที่มันจะเปนเหตุใหเกิดกิเลส,  เปนทางเกิด 

ของกิเลส;  เชนตาเห็นรูปหูก็ฟงเสียง  จมูกก็ดมกลิ่นอยางนี้  มันเปนทางเกิดของ 
กิเลส;  แตแลวก็อยาใหมันเกิด,  รูเทาทันที่ไมใหมันเกิด;  นี่จึงจะเกิดความ 
ไมประมาทขึ้นมา.  เพราะฉะนั้นเราชวยไมไดที่จะไปทําตาใหบอดเสีย  ทําใหหูหนวก 
เสีย,  ทําจมูกใหใชไมไดเสีย,  อยางนี้ทําไมได  มันไมมีประโยชนอะไร. 

 
เวนแตจะพูดเปนสํานวนอีกอยางหนึ่งวา  ตาดีก็ทําเหมือนตาบอด  หูดีก็ทํา 

เหมือนหูหนวก  นี้มันยังพูดได;  หมายความวาอยาไปรับอารมณมาปรุงเปนตัวกู – 
ของกู,  แตตองใหมันไดยิน  ไดเห็น  ไดดม  ไดอะไรอยูตามธรรมดาของมัน,  แตอยาให 
มีผลเปนตัณหาอุปาทานขึ้นมา,  อยางนี้พูดได.  มีตาเหมือนตาบอดมีหูเหมือนหู 
หนวก  มีจมูกเหมือนจมูกไมมี;  แตที่จะไปทําลายมันเสีย  เอาไฟไปจี้ใหตาบอดใหหู 
หนวกนี้มันไมมีประโยชนอะไร,  แลวมันบาหรือเปนคนโงรายไปกวาเดิมอีก,  แลวไมมี 
ทางที่จะบรรลุนิพพานไดดวย.  หูหนวกตาบอดทางวัตถุนั้น  ใชอะไรไมไดดอก,  แต 
หูหนวกตาบอดทางวิญญาณนี้ใชได.  เรียกวามีตาเหมือนตาบอด  มีหูเหมือนหูหนวก 
มีจมูกเหมือนไมมีจมูกอยางนี้  คืออยาไปปรุงใหเกิดสังขารเปนตัณหาอุปาทาน. 

 
นี้ผมเรียกเอาเองนะวา  หูหนวกตาบอดทางวิญญาณ  คือทางวัตถุมัน 

ไมไดหนวกไดบอดไดเสียอะไรดอก;  แตทางสติปญญาทางวิญญาณนี้  มันมี 
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คาเหมือนกับวามันไมทํางานตามกิเลสตัณหาได,  มีคาเทากับตามธรรมดาแลวก็ถือวา 
ไมปรุงแตงเปนความทุกข. 

 
นี้ฟงดูแลวมันก็กลับไปกลับมาฟงยาก;  สิ่งเดียวกันนั้น  บางทีมันก็เปน 

ศัตรู,  บางทีก็เปนมิตร,ถาเราใชถูกมันก็เปนมิตร  ใชผิดมันเปนศัตรู.  ฉะนั้นใครจะ 
มี  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยางมิตรหรืออยางศัตรูก็เอา  ตามพอใจ  มันก็จะเห็นดํา 
เห็นแดงกัน.  ถาวาจะเอากันอยางที่พระพุทธเจาทานรักทานเอ็นดูเราแลวก็  ตองระวัง 
อยาใหเปนการเกิดของตัวกู - ของกู. 

 
พระพุทธเจาตรัสวา  ตถาคตเกิดขึ้นในโลก  เพื่อความสุขและประโยชน 

เกื้อกูลแกสัตวทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย.  ทีนี้ธรรมะคือระเบียบปฏิบัติ  ธรรมะ 
ของตถาคตมีอยูในโลกเพียงไร  ก็เปนประโยชนความสุขเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย 
ทั้งเทวดาและมนุษยอยูเพียงนั้น,  แลวพอถึงทีวา  เอา,  ไป  ไปประกาศศาสนา  ตรัส 
วาพวกเธอไปประกาศศาสนา  เพ่ือประโยชนความสุขเกื้อกูลแกสัตวโลกทั้งเทวดาและ 
มนุษย.  นี้หมายถึงความเอ็นดู  ความเมตตาปรานี  แกสัตวทั้งหลายในโลก 
ดวยธรรมะที่ตรัสรูแลวสั่งสอน  มีใจความเพียงวา  อยาเกิดตัวกู – ของกูขึ้นมาในชีวิต 
ประจําวัน  แลวก็มีความเปนอยูผาสุกสะดวกสบาย  ทําประโยชนตนประโยชนทานได 
โดยไมตองหวังอะไรตอบแทน. 

 
ชีวิตอยางนี้  เรียกวาความไมประมาท;  ฉะนั้นจึงเตือนวา  ตองอยู 

ดวยความไมประมาท;  แลวคําวาความไมประมาทคํานี้  ใหถือวาเปนคําพิเศษ,  ใช 
คําอื่นแทนไมได.  จะใชคําอื่นแทนมันก็ไมสมบูรณ;  มีสติ  อยางนี้ก็ไมประมาท  แต 
ก็ไมเต็ม.  คําวา  ไมประมาทนี้มันเต็มไปหมด  ไมมีอะไรขาดเลย,  เมื่อไมประมาท 
แลวก็ตองทําถูกตองไปหมด,  ทําถูกตองไปหมด  เรียกวาไมประมาท,  ไมใชวาไม 
ประมาทอยูเฉย ๆ  เพียงแตนึก ๆ  คิด ๆ  ไมใชอยางนั้น.  ตองไมประมาท,  แลวเปน 
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อยูดวยความไมประมาท  แลวกระทําอยูดวยความไมประมาท  ฉะนั้นเปนไดครบหมด.  
คํานี้แปลเปนภาษาอังกฤษไมได,  เชนเดียวกับคําวาธรรม  ธรรม  พระธรรม  แปล 
เปนภาษาอังกฤษไมได,  ไมมีคําไหนเหมือน.  ฉะนั้นคําไมประมาทนี้ก็เหมือนกัน  แปล 
เปนภาษาอังกฤษไมได  ไมมีคําไหนเหมือน,  ตองใชคําบาลีไปตามเดิม  ไทยเราใชคํา 
บาลีไปตามเดิม  ก็สะดวกดี. 

 
ไมประมาท  ตามตัวหนังสือ  แปลวา  ไมมัวเมา,  ไมมัวเมาเทานั้นเอง,  

ตัวหนังสือมันแปลวาอยางนั้น;  แตความหมายมันแยะไปหมด.  หนังสือบางเลม 
แปลวา  ความเลินเลอ  นี้ยิ่งเหลือนิดเดียวประมาทคือเลินเลอ  ไมประมาทคือไมเลินเลอ 
นี้เหลือนิดเดียว,  ความหมายนิดเดียว  ฉะนั้น  อยาแปลดีกวา. 

 
อัปปมาทะ  ก็ความไมประมาทไปเลย,  ปมาทะก็ความประมาทไปเลย,  

เดี๋ยวนี้มันมาถึงขนาดที่ไมตองแปล  รูความหมายใหเต็มท่ี.  ความไมประมาทนี้มัน 
มหาศาล,  ความหมายมันมหาศาล  นับตั้งแตวามีสติ  แลวก็มีความรูกอน  มีความรู 
ที่ถูกตอง,  แลวมีสติที่จะรักษาความรูความถูกตองนั้นไวได,  แลวมันมีความขยัน 
ขันแข็งไมขี้เกียจ,  แลวก็ไมทําผิดพลาด  ไมสะพรา  ไมเลินเลออะไรหมด,  รวม 
อยูในคําวาไมประมาท  ไมประมาท  เพียงคําเดียว. 

 
ฉะนั้นเปนอยูในลักษณะนั้นมันใชได  เรียกวาไมประมาท  มีสตินําหนา 

อยูเสมอ,  มันระลึกไดไมหลงผิดอยูเสมอ,  แลวขยันขันแข็งอยางยิ่งในหนาที่ 
อันนั้น  แลวก็ไมสะเพรา  ไมเลินเลอ  ไมมัวเมา  ไมอะไรที่เปนของแทรกแซงเขามา,  
เปนอยูดวยสติปญญา  และการกระทําที่ถูกตองตลอดเวลาอยางขยันขันแข็ง,  นี้ 
เรียกวาความไมประมาท  แตในภาษาไทยไมรูจะใชคําไหน,  ภาษาอังกฤษก็ไมรูจะใชคําไหน.  
นี่ความนาอัศจรรยของธรรมะ  ที่มีอยูในรูปของภาษาบาลี  ในประเทศอินเดียสมัยโบราณ. 

 
เอาละ,  สรุปความก็คือวา  ไมประมาท  ยอนตนยอนหลัง  ตามที่เคยพูด 

กันมาแลว  นานมาแลว. 
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