
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอวทตุ  โน  ภนฺเต  ภควา,  อนุสาสตุ  โน  ภนฺเต  ภควา,  ยํ 
อมฺหากํ  อสฺส  ทีฆรตฺตํ  หิตาย  สุขายาติ ฯ  ตสฺมา  ติห  โว ธมฺม
ทินฺน  เอวํ  สิกฺขิตพฺพํ  เย  เต  สุตฺตนฺตา  ตถาคตภาสิตา  คมฺภีรา คมฺ
ภีรตุถา  โลกุตฺตรา  สุ ฺตปฏิสํยุตฺตา  เต  กาเลน  กาลํ  อุปสมฺปชฺช วิ
หริสฺสามาติ ฯ … น  โข  เนตํ  ภนฺเต  สุกรํ  อมฺเหหิ  ปุตฺตสมฺพาธสยนํ 
อชฺฌาวสนฺเตหิ  กาสิกจนฺทนํ  ปจฺจนุโภนฺเตหิ  มาลาคนธวิเลปนํ  
ธารยนฺเตหิ  ชาตรูปรชตํ  สาทิยนฺเตหิ,  …  เต  สนฺโน  ภนฺเต  ภควา  
อมฺหากํ  ป ฺจสุ  สิกฺขาปเทสุ  ตานํ  อุตฺตรึ  ธมฺมํ  เทเสตูติ. 

“ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอพระผูมีพระภาคเจา  จงประทานโอวาท  ;
ขาแตพระองคผูเจริญ  !  ขอพระผูมีพระภาคเจา  จงประทานอนุศาสน ; 
ที่จะเปนไปเพื่อประโยชนและความสุข  แกพวกขาพระองคทั้งหลาย
ตลอดกาลนาน”  ดังนี้. 

“ดูกอน  ธรรมทินนะ !  ถาเชนนั้น  ทานทั้งหลายพึง
สําเหนียก อยางนี้วา  สุตตันตะทั้งหลายเหลาใด  อันพระ
ตถาคตภาษิตแลว  มีความลึกซ้ึง  มีอรรถอันลึกซ้ึง  ยิ่งกวาวิสัย
โลก  ประกอบพรอมเฉพาะดวยสุญญตา  เราทั้งหลาย  จักเขา
ถึงสุตตันตะเหลานั้น  แลวแลอยูตลอดกาลอันสมควร”  ดังนี้. 

…ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอน้ันมิใชสิ่งที่จะทําไดโดยงาย  
สําหรับขาพระองคทั้งหลาย  ผูนอนแออัดดวยบุตร  ผูลูบไลกระแจะ
จันทร  จากแควนกาสี  ผูทัดทรงมาลาเครื่องหอมและเครื่องลูบทา  ผู
ยังยินดี  อยูดวยทองและเงิน,  …  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  !  ขอพระ
ผูมีพระภาคเจา  จงทรงแสดงซึ่งธรรมอันยิ่ง  สําหรับพวกขาพระองคทั้ง
หลาย ผูตั้งอยูแลวในสิกขาบท  ๕  ประการเถิด  … ฯ 

                                           (ธัมมทินนสูตร  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๑๒/๑๖๒๕) 
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ตสฺมาติห  เต  คหปติ  เอวํ  สิกฺขิตพฺพํ  ;  น  จกฺขุ  อุปาทิยิสฺสามิ,  น  จ  เม  จกฺขุนิสฺสิตํ  วิฺาณํ,
…น  รูป…,  น  จกฺขุวิ ฺาณํ…,  น  จกฺขุสมฺผสฺสํ…,  น  จกฺขุสมฺผสฺสชํ  เวทนํ…,  น  ปฐวี
ธาตุ…,  น  รูป…,  น  อากาสานจายต ฺนํ…,  น  อิธ  โลกํ…,  น  ปรโลกํ…,  ยมฺป  เม  ทิฎํ
สุตํ  มุตํ  วิ ฺาตํ  ปริเยสิตํ  อนุวิจริตํ  มนสา,  ตมฺป  น  อุปาทิยิสฺสามิ,  น  จ  เม  ตนฺนิสฺสิตํ  วิ
 ฺาณํ  ภวิสฺสตีติ,  …  เอวํ  วุตเต  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  ปโรทิ  อสฺสูนิ  ปวตฺเตสิ,  …  เตนหิ
ภนฺเต  สารีปุตฺต  คิหีนํป  โอทาตวสนานํ  เอวรูป  ธมฺมิกถา  ปฏิภาตุ:  สนฺติ  หิ  ภนฺเต  กุลปุตฺตา
อปฺปรชกฺขชาติกา.  อสฺสวนตา  ธมฺมทสฺส  ปริหายนฺติ,  ธมฺมสฺส  อ ฺาตาโรติฯ 

(อนาถปณฑโกวาทสูตร  อุปริ.ม.  ๑๔/๔๖๗–๔๗๑/๗๒๗–๗๓๗.) 
 

ดูกอนคหบดี!  ในเร่ือง  (อาพาธ)  นี้  ทานพึงทําความสําเหนียกอยางนี้วา  “ เราจักไม
ยึดมั่นถือมั่นซ่ึงจักษุ,  วิญญาณอันอาศัยจักษุ  ก็จักไมมีแกเรา…,  จักไมยึดมั่นถือมั่นซึ่ง
รูป …,  จักไมยึดมั่นถือมั่นซึ่งจักขุวิญญาณ…,  ซึ่งจักขุสัมผัส…,  ซึ่งจักขุสัมผัสสชา
เวทนา….,   ซ่ึ งปฐวีธา ตุ…,  ซ่ึ งรูปขันธ….,   ซ่ึ งอากาสานัญจายตนะ….,  
(ในที่นี้ยกมาเฉพาะหัวขอแรกของหมวด  พึงทราบวา  ในบาลี  กลาวเรียงอยางครบทุก
อยางของทุกหมวด)…ซึ่งโลกนี้…,  ซึ่งโลกอื่น…,  ดูกอนคหบดี!  อารมณใดๆ  อัน
เราเห็นแลว  ฟงแลว รูสึกแลว  รูแจงแลว  แสวงหาแลว  เที ่ยวไปแลวดวยใจ
เราจักไมยึดมั่นถือมั่นซ่ึงอารมณแมนั้นๆ ;  อนึ่ง  วิญญาณอันอาศัยอารมณนั้นๆ  ก็
จักไมมีแกเรา”  ดังนี้. 

คร้ันพระสารีบุตรไดกลาวอยางนี้แลว  อนาถปณฑิกคหบดี  ไดรองไหแลว,…  มีน้ําตานอง
หนาแลว,…  ไดกลาวแกพระอานนทวา  “ ขาแตทานพระอานนท  ขาพเจามิไดอาลัยในชีวิต
มิไดมีใจจดจอในชีวิต  แตวา  พระศาสดาเปนผูที ่ขาพเจาเขาไปนั่งใกลแลวตลอด
เวลานาน,  ภิกษุทั้งหลายก็เปนที่ชอบพอกันเปนอันมาก;  แตวาธรรมกถาอยางชนิดนี้
ขาพเจาไมเคยฟงเลย”,  …  และไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา   “ถาอยางนั้นขอธรรมกถา
อยางชนิดนี้  จงเปนที่แจมแจงแมแกคฤหัสถผูนุงขาวทั้งหลายเถิด.  ขาแตทานผูเจริญ!
กุลบุตรผูมีชาติแหงธุลีในดวงตาแตเล็กนอย  ก็มีอยู,  เมื่อไมไดฟงธรรมะนี้แลว  จัก
เสื่อมจากประโยชน;  กุลบุตรผูรูทั่วถึงธรรม  จักมีเปนแท”  ดังนี้. 
(เมื่อพระสารีบุตรและพระอานนทกลับไปแลวไมนาน  อนาถปณฑิกคหบดี  ไดกระทํากาละแลว.) 
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 น  โข  คหปติ  ตาวตเกเนว  ตุฎ ิ  กรณียา  มยํ  ภิกขุสงฆํ
ปจฺจุปฎ ิตา …  …  ตสฺมา  ติห  คหปติ  เอวั  สิกฺขิตพฺพํ  กินฺติ  มยํ
กาเลน  กาลํ  ปวิเวกํ  ปตึ  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยามาติ  …  …  ยสฺมึ
สารีปุตฺต  สมเย  อริยสาวโก  ปวิเวกํ  ปตึ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ป ฺจสฺส
านานิ  ตสฺมึ  สมเย  น  โหนฺติ……… 
 ดูกอนคหบดี!   ทานทั้งหลาย  ไมพึงกระทําความพอใจแตเพียงวา
“ เราทั้งหลายไดบํารุงภิกษุสงฆ   ดวยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลาน
ปจจย-  เภสัชชบริขาร”  ดูกอนคหบดี!  เมื ่อเปนดังนั ้น   เกี ่ยวกับ
เร่ืองนี้ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา  ถากระไร  เราท้ังหลาย  จัก
เขาถึงซึ ่งปวิเวกปติ  แลวแลอยู   โดยกาลอันสมควร.  ดูกอน
คหบดี !  ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล…ฯลฯ..ดูกอนสารีบุตร!
สมัยใด  อริยสาวกเขาถึงซึ่งปริเวกปติ  แลวแลอยู;   สมัยนั้น  ฐานะทั้ง
๕  ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น  คือ  ไมมีทุกขโทมนัสอันอาศัยกามดวย
ไมมีสุขโทมนัสอันอาศัยอกุศลดวย  ไมมีท ุกขโสมนัสอันอาศัย
อกุศลดวย  ไมมีสุขโทมนัสอันอาศัยกุศลดวย  ไมมีทุกขโสมนัส
อันอาศัยอกุศลดวย  ดังนี้แล. 
(ตรัสแกอนาถปณฑิกะ  กับบริษัทหารอย  ที่เชตวัน,  ปติสูตร  ป ฺจก.อํ.๒๒/๒๓๐/๑๗๖)
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ฆราวาสธรรม 
พุทธทาสภิกขุ 

อบรม  พระนิสิต  ฯ  บวชภาคฤดูรอน  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
 
 
 
 
 

ธรรมทานมูลนิธิ 
จัดพิมพดวยทุน  “สุภีคลองการยิง”  เปนอันดับที่สองแหงทุนนี้ 
เปนการพิมพครั้งแรก  อันดับที่  ๑๗ ก.  บนพื้นแถบสีแดง 

ของหนังสือชุด  ธรรมโฆษณ  จํานวน  ๑,๕๐๐  ฉบับ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
 (ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน , สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย) 
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คําปรารภ 
-------------- 

 ธรรมทานมูลนิธิ  ขอถือโอกาสนี้  ปรารภตอทานทั้งหลาย  ผูไดรับประโยชน 
จากการพิมพหนังสือชุดธรรมโฆษณนี้ขึ้น  โดยทั่วกัน. 

หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้นมาได  ดวยดอกผลจากเงินทุน  “สุภีคลองการยิง 
อนุสรณ ”   ผู เห็นประโยชนเกื้อกูลในทางธรรม .  คณะกรรมการธรรมทานมูลนิธิ 
ปรึกษาตกลงกันวา  จะใชเงินดอกผลรายนี้  ในการเผยแพรธรรม  ตามวัตถุประสงคขอ  ๑  
ของมูลนิธิ  โดยจัดพิมพเรื่องตางๆ  ที่ทานพุทธทาสไดแสดงไว  เปนลําดับไป  ใหครบถวน 
อยูเสมอ;   โดยดําเนินการทํานองเดียวกันกับหนังสือชุดธรรมโฆษณ  เลมอื่นๆ  ที่ไดทํา 
อยูแลว. 

หนังสือท่ีพิมพดวยทุน   “สุภีคลองการยิงอนุสรณ ”  นี้   จะมี เรื่องประเภท 
ธรรมบรรยาย   เชนแนะแนวจริยธรรม   ซึ่ งบรรยายในการอบรมครู,  ปาฐกถา , 
เทศนา  ฯลฯ  เพื่อนํามารวบรวมไวเปนชุด  เปนหมวดหมู  สะดวกแกการศึกษาคนควา. 

หนังสือชุดนี้  จัดพิมพขึ้นดวยกระดาษปอนด  เย็บปกแข็งประเภทเดียวเทานั้น 
หนังสือสวนหนึ่ง  จะมอบไวตามหองสมุด  สถานศึกษา  ฯลฯ  ตามมติคณะกรรมการ 
ที่ตั้งขึ้นไวเพื่อการนี้,  อีกสวนหนึ่งจําหนายในราคาชนิดที่  “ เอากุศลเปนกําไร”   เพื่อ 
พุทธบริษัท  ผูมีรายไดนอยโดยเฉพาะ  จะไดหาซื้อไปไว  เปนสวนตัวบาง;  ทําใหแพร 
หลายไปในบรรดาผูศึกษาธรรมะโดยตรง.  เงินที่ไดจากการจําหนายประเภทนี้  จะได 
นํามาสมทบทุนไว  เพื่อจัดพิมพหนังสือชุดนี้  ในอันดับตอไป. 
 

ธรรมทานมูลนิธิ  ไชยา 
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                   ๒.  อุดมคติที่ควรมีตอทิศทั้งหก           ….           …. ๔๘๗ 
                   ๓.  หลักปฏิบัติ  ตอ  ทิศเบื้องหนา         ….           …. ๕๐๗ 
                   ๔.  ทิศเบื้องหลัง  และเบื้องขวา – ซาย                 …. ๕๒๗ 
                   ๕.  ทิศเบื้องบนและเบื้องต่ํา                ….           …. ๕๕๐ 
                   ๖.  จุดหมายปลายทางที่มนุษยตองเดินไป          …. ๕๖๙ 

โปรดดูสารบาญละเอียดหนาตอไป 
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สารบาญละเอียด 
 

๑.  ชีวิตตองเทียมดวยควายสองตัว 
บทแรกนี้กลาวดวยเรื่องสําหรับจะเขาใจหัวขอเรื่องในวันตอ ๆ  ไป….         …. ๑ 
ที่จริงกิเลสก็ดี  ทุกขก็ดี  มันเรื่องของใจคน  ไมเลอืกวาเปนพระหรือฆราวาส ๒ 
มีหลักกวาง ๆ  ในเรื่องนี้  คือไมวาใคร  ชีวิตตองเทียมดวยควายสองตัว    …. ๒ 
ตัวหนึ่งคือความรู  ฝากแรงไวกับอีกตัวหนึ่ง  เพื่อทําอะไรสําเร็จ                  …. ๓ 
ถาขาดตัวรู  ชีวิตก็อันตราย  อยางพวกเมาเทคโนโลยีในโลกเวลานี้             …. ๔ 
ชาวตะวันออกเคยสวางไสวทางวิญญาณนานชา  เพิ่งไปเอาอยางฝรั่งมากขึ้น ๕ 
ไปเปนทาสเทคโนโลยี  เกิดโลภไมมีขอบเขต  จึงทุกขยากระส่ําระสาย    ….      ๖ 
ทุกศาสนามีหลักเดียวกันคือรูความพอด ี ไมโลภลามก  ทําใหเดือดรอนกันหมด ๗ 
นี้คือตนตอของปญหายุงยากสมัยน้ี  ครั้งปูยาตายายทานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กั้นไวได ๘ 
การแก  มันจึงอยูที่เราจะใหชีวิตเทียมควายสองตัว  ไดหรือไมเทานั้น   ….         ๙ 
วิชาความรูสมัยใหมมันไมรูสิ่งควรรู  ไมเกี่ยวมาทางศาสนาในแงชนะตน ๙ 
สมัยกอนรูเทาที่ตองรู  เรี่ยวแรงเทาที่มีก็ผาสุกได  เพราะรูจุดหมายชีวิต ๑๑ 
“วิปสสนา”  ก็คือมองจนเห็นตัวปญหา  แลวแกถูกสภาพ  ไมใชเรื่องหลับตา ๑๓ 
ฉะนั้นใหตั้งตนรูพุทธศาสนาที่ตัวทุกขสัจจตามลําดับ  ไมใชทําอยางสมัครเลน ๑๔ 
ถาไปจับเรียนวิธีอื่น  ยิ่งเรียนก็ยิ่งไมรูพุทธศาสนา  เพราะไมเรียนตัวเอง ๑๕ 
“ชีวิต”  ฝายวิญญาณ  เปนเรื่องทางศาสนาซึ่งตรง ๆ  กันหมด  ตองรูจึงจะชวยได๑๖ 
“รู”  นั้นมีหลายระดับ :  รูดวยเรียน  รูดวยหยั่งคิด  รูโดยผานดวยชีวิตจิตใจ  ๑๗ 
แมรูโดยวิธีผานชีวิตมาจริง  ก็ตองเปนแขนงที่เกี่ยวกับความดับทุกขโดยตรง  ๑๘ 
ฉะนั้น  “อุดมศึกษา”  แท  ตองเปนเรื่องนี้  อยาแนใจวา  แคจบการเลาเรียน  ๑๙ 
วิธีปองกันและแกทุกขที่ถามนั่นแหละ  เปนอุดมศึกษา  ขอใหติดตาม         ….   ๒๐ 

 
 
 

[๒] 
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 [๓] 
๒.  ปญหาเพียงขอเดียวของมนุษยชาต ิ

ปญหาการปองกัน - แกทุกขมันอยูที่รู  เกิดมาทําไม  เพียงขอเดียว               …. ๒๓ 
คนทุกวัย  ถาไมรูกอนวา  เกดิมาทําไม ไปทําอะไรมันจะผิดวัตถุประสงคหมด    ๒๔ 
ปญหา  เกิดมาทําไม  จงึตองรูกอน  ตองตัง้ตนดวยความไมประมาท  รีบรูเสีย ๒๕ 
ทุกคนเกิดมาแลว  จําตองยอมที่จะรู  เกิดมาทําไม  แลวประพฤติใหถูกตามนั้น   ๒๖ 
การที่จะรูวา  เกิดมาทําไม  ตองไตไปถงึวา  อะไรทําใหเกิดมา ๒๗ 
สิ่งทําใหเกิดมาก็คือธรรม  ซึง่หมายกวางคลุมทุกสิ่งหมด  รวมทั้งกฎธรรมชาติ  ๒๘ 
ฉะนั้นไปรูจักสิ่งนั้นเสียใหเพียงพอ  ก็จะรูวาธรรมชาตินั้นตองการใหเราทําอะไร  ๒๙ 
คน  เปนผลท่ีธรรมชาตผิลิตและปรุงแตง  เปนไปตาม  “เจตนา”  ของธรรมชาต ิ ๓๐ 
เจตนารมณของธรรม  กเ็พือ่ใหมนุษยไปถึงจุดสูงสดุของความเปนมนุษย  ๓๑ 
ฉะนั้นจึงควรมุงศึกษาทําความเขาใจจนรูจักพระธรรม  ปญหาตาง  ๆ จะหมด ๓๒ 
ธรรมะสรางคนมาใหผิดจากสัตว  คือใหคนมีธรรมะอยางคน          ….         ….  ๓๓ 
หากเรามีธรรมะแลว  เราอาจอยูลําพังได  เขาสังคมเพือ่ธรรมก็ได                 …. ๓๔ 
ทั้งฆราวาสทั้งพระตองไปสูยอดสุดบรมธรรม  จะชาเร็ว  อยูที่ทําผิดหรือถูก ๓๕ 
คนเรานอกจากเกิดมาเพื่อมธีรรมแลว  เกิดมานี้ก็ยังเพื่อไมเปนทุกขอีกดวย ๓๗ 
แมยังชอบหวังอยู  ก็ใหรูจักตั้งความหวัง  ใหคลอยธรรมชาติ  ไมมีทางผิดหวัง ๓๗ 
ทุกขเกิดคราวใด  ดวยอะไร  ใหมีหลักไวทีกอน  วาฉันไมไดเกิดมาเพือ่ทุกข  ๓๙ 
พุทธบริษัทสวางไสว  รูวา  เกิดมาทําไม รูจักมีวัตถุไวใช  ทําใหไมทุกขทุกกรณี  ๔๐ 
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องตองมองใหเห็นทั่วกอน  วาชีวิตเพื่ออะไร  จะไมทําผิด  ๆ ๔๑ 
 

๓.  ความเปนฆราวาส 
เพศฆราวาส  ใคร  ๆ มักเขาใจไปวายังไมควรเผยอไปเกี่ยวของธรรมะ  ๔๒ 
ใหเขาใจเสียใหม  วาไมมีใครบวชมาแตในทอง  ชีวิตนี้เปนเรื่องเรียนเรื่อยมา ๔๓ 
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[๔] 
การเปนฆราวาสนั่นแหละ  คือการเขาโรงเรียนจริงเพื่อรูจักชีวิตจากธรรมชาติ  ๔๓ 
ธรรมะเปนหนาที่  ไมทาํไมได  คนเราชีวิตจะสมบูรณตองผานอาศรมครบ ๔. ๔๔ 
อาศรมสี่มีการทําหนาที่ที่ถูกตามลําดับ :  พรหมจารี  คฤหัสถ  วนปรัสถ  สันยาส ี๔๕ 
การครองฆราวาสเปนขั้นตอนที่ตองเขาโรงเรียนชีวิต  ยิ่งกวาลําดับอื่น ๆ   ๕๐ 
พรหมจารีชั้นประถม  คฤหัสถชั้นมัธยม  วนปรัสถคือข้ันอุดม  ไปสุดที่สันยาสี  ๕๑ 
ทุก  ๆ ขั้นตอน  ก็อาจตอบ  เกิดมาทําไม  ไดไปคนละระดบั  จากโง  ๆ จนสูงสุด ๕๒ 
ฉะนั้นอยาเพอวารูจักชีวิตดี  จะพลาด  ชีวิตจะไมสมบูรณถึงปลายทาง     ….  ๕๒ 
สิ่งที่ทุกคนควรคิดและตองผาน  เชนครอบครัว  ความรัก  ทรัพยยศไมตรี ฯลฯ ๕๓ 
ใหไปรูจักสิ่งเหลานี้ถูกตองเสียกอน  จะรูความเปนฆราวาสดีที่สุด         …. ๖๑ 
บวชทั้งทีตองเห็นความสําคัญของธรรมะ  ของศาสนา  จะไมเปนไกไดพลอย ๖๑ 
สรุปอยูที่รูอะไรเปนอะไร  เปนฆราวาสนี้  กเ็พื่อผานไปใหดี  เพือ่สูจุดสูงสุด ๖๓ 
 

๔.  ธรรมะสําหรับฆราวาส 
ทราบเคาโครงรูปการณชีวิตคนเราแลว  ก็ถึงธรรมะสําหรับฆราวาสโดยเจาะจง ๖๔ 
ธรรมปฏิบัติยอมมีทั้งหัวขอธรรม ๑ ทั้งธรรมเครื่องชวยใหปฏิบัติไดตามนั้น ๑.  ๖๕ 
ฆราวาสธรรม  ในฐานะหัวขอธรรม ชี้การครองเรือนใหกาวสูงไป  ๆ จนสุดได  ๖๖ 
ทั้งนี้เพราะถาเปนฆราวาสใหดีไมได  ก็จะสงูไปไมได มันเปนขั้นตอนใหกัน  ๖๖ 
พุทธศาสนาชี้ขอปฏิบัติ  ทั้งขั้นตน  ขั้นกลาง  ขั้นสูง  สําหรับชีวิตฆราวาส : 
ขั้นตน     - ใหลุลวงไปด ีเกี่ยวกับสวนตัว  ในเรื่องทรัพย  ยศ  สมาคม            ….  ๖๗ 
               - ใหลุลวงไปดีเกี่ยวกับสังคม  คอืทําถูกกับคนรอบทิศ                     ….  ๖๘ 
ขั้นกลาง   : มีศรัทธามั่นในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มอีริยกันตศีล  ๗๒ 
ขั้นสูง      : ปฏิบัติปองกัน  บรรเทา  และขจัดทุกขในชีวิต  ดวยหลกัสุญญตา ๗๔ 
สุญญตาสําหรับลุนิพพานนี่แหละ  ใชบรรเทาและดับทุกขสําหรับชนทุกชั้นได  ๗๕ 
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 [๕] 
 

๕.   ฆราวาสธรรมที่เปนธรรมะประเภทเครื่องมือ 
กลาวขอธรรมช้ีทางปฏิบัติแลว   ยังมีธรรมะเครื่องมือชวยใหทําไดตามนั้นอีก ๗๗ 
หมวด  ฆราวาสธรรมสี่  ในฐานะเปนเครื่องมือ :  สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ ๗๙ 
         ๑.  สัจจะ  ความจริงใจ  จริงที่จะลงมือในขอปฏิบัติที่จําตองทํา  ๘๐ 
         ๒.  ทมะ  บังคับใจตัวเอง  ฉลาดเรื่องจิต  ทํากับจิตถูกวิธี                 ….     ๘๑ 
         ๓.  ขันติ  อดทนตอกิเลสบีบคั้น  เพื่อรองรับไมใหลมเหลวกอนไดผล ๘๓ 
         ๔.  จาคะ  รูจักระบายสิ่งที่ตองทนหรือสิ่งไมตองการ  ที่มีอยูในจิต ๘๕ 
กิจท่ีตองละตองบําเพ็ญลวนสําเร็จดวยอุบาย  คือธรรมะประเภทเครื่องมือ ๘๖ 
ธรรมะ ๔ ชื่อนี้  จะแจงใหเปนเพียงชื่อหัวขอปฏิบัติ  ก็ยอมได                    …. ๘๘ 
หมวด  อิทธิบาทสี่  ในฐานะเปนเครื่องมือ :  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ วิมังสา ๙๐ 
การปฏิบัติสมควรแกธรรม  ตองถูกเทคนิค  แยกรูขอปฏบัิติกับธรรมะเครื่องมอื ๙๑ 
รูเรื่องนี้จะทําใหปรับปรุงดีไดสําเร็จทุกดาน  ใชไดแมในมหาวิทยาลัย ๙๒ 
 

๖.  ความสุขของฆราวาส 
“ฆราวาส”  คํานี้หมายถึงคนหลายระดับ  ยากที่จะพูดวาแคไหนใช  แคไหนไมใช  ๙๓ 
สุขของฆราวาสจึงกวางไกลไมเพียงแคมีทรัพย  จับจายได  ไมมีหนี้  มีงานดี  ๙๕ 
ฆราวาสยังสามารถแสวงหาความสุขที่ดีที่สูงไปกวานั้นไดมาก ….      …                     ๙๖ 
ฆราวาสมีภูมิจิตใจตาง ๆ   กัน  สุขที่ฆราวาสหาไดจึงตาง ๆ   ไป  ….         ….            ๙๗ 
จะเปนสัตวอะไรชี้ไดที่ภูมิของจิต  จิตอยูไหนเวลาไร  โลกของเขาก็อยูระดับน้ัน ๑๐๒ 
ฆราวาสคนหนึ่งจิตอาจเปลี่ยนไดครบทั้ง ๔ ภูมิ  ทั้งที่กายยังอยูในโลกนี้  ๑๐๔ 
ความสุขของฆราวาสจึงมีตามชั้น : - ชั้นสามัญที่ปฏิบัติอยูในทิศหก 

- ชั้นกลางที่ปฏิบัติตัวในปุญญาภิสันทะ 
- ชั้นสูงที่ปฏิบัติขั้นสุญญตา ๑๐๕ 
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ฉะนั้นฆราวาสไมจําตองสกปรกลามก  อาจสงูขึ้นถึงชั้นอนาคามีได       …. ๑๐๗ 
เราจะเอาเกณฑกันที่คําพูด  หรือท่ีโลกวัตถุไมได  ตองเอาภูมิจิตใจเปนหลัก  ๑๐๗ 
สรุปวาฆราวาส  คอืดงความยุง  ควรถือเอาจิตใจเปนสาํคัญ  ก็จะไปไดไกล  ๑๐๘ 
 

๗.  ความทุกขในความเปนฆราวาส 
วากันวาฆราวาสทุกข  แตที่จริงอยูที่คน ๆ  นั้นเปนฆราวาสไดถูกตองแคไหน ๑๑๐ 
ถาเปนสัตบุรุษ  ก็ทุกขนอย  ถาเปนอสัตบุรุษก็มีเรื่องใหทุกขตามประสาพาล๑๑๒ 
ฉะนั้นการเปนชาววัดชาวบาน  จะถือเปนเกณฑชี้เรื่องทุกขทางจติใจไมได  ๑๑๓ 
แตอยางไร  ฆราวาสไมโลงโถงเทา  เรื่องที่จําตองม ี- ตองหามันมาก       ….  ๑๑๔ 
วิธีทํากับทุกขของฆราวาส  ก็คือเอาทุกขนั่นแหละเปนบท  ที่ตองรู – ตองผาน๑๑๖ 
ฆราวาสจึงมีเปน ๒ อยาง  เปนอยางหลบัหูหลับตา  กบัเปนอยางนักศึกษา  ๑๑๗ 
จัดทําใหถูกกับข้ันตอนแหงชีวิตนี้ไปทุกระยะ  ก็จะเปนคนมีสติ  ไมทุกขมาก ๑๑๘ 
ฆราวาสชั้นดีมีวิธีตอนรับทุกข  วัตถุประสงคพุทธศาสนาก็เพื่อใหเปนผูชนะ ๑๒๑ 
สัตบุรุษน้ันอยูที่แกปญหาชีวิตได  มีสุขตามสภาพ  ทําชีวิตเปนเรื่องศึกษา ๑๒๓ 
ฉะนั้นเปนสัตบุรุษได  จะเปนฆราวาส  เปนพระ  เปนอรยิเจาไปพรอมกันได  ๑๒๔ 
ฆราวาสแบบพระพุทธเจา  ตองมีหลักสุญญตา  ชีวิตไมติดตันลุถึงปลายทางได ๑๒๕ 
ความทุกข  ทาํใหคนฉลาด  ทําใหคนเปนพระพุทธเจา  หากรูจักตอนรับมัน  ๑๒๖ 
สรุปก็วาอยูที่เปนฆราวาสโงหรือฉลาด  ถาฉลาดก็ฝาไปได  เหนือทุกขได  ๑๒๗ 
 

๘ - ๙  ธรรมรวม  สําหรับคฤหัสถและบรรพชิต 
ที่จริงทุกคนมีกิเลสมีทุกขเหมือน ๆ  กัน  หลักธรรมะก็เลยใชไดรวมกัน….          ๑๒๘ 
คือมีเหมือนกันทั้งขอปฏิบัติ  ทั้งเครื่องมอืชวยใหปฏิบัติ  และที่อนุโลมใชกันได๑๒๙ 
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ธรรมะประเภทระบุใหปฏิบัติ  : 
หลักปฏิบัติ  ที่รวมกันมีสรณาคมน  ซึ่งทุกคนเขาถึงดวยใจสะอาด  สวาง  สงบ  ๑๓๐ 
หลักทฤษฎี  ที่รวมกัน  มีอริยสัจจสี่  ก็เปนหลักเดียวกัน  ที่ตองรู  ตองปฏิบัติ  ๑๓๑ 
ขอปฏิบัติองคมรรค  ฆราวาสบรรพชิต  ก็ตองปฏิบัติใหอยูกับเนื้อกับตัวทั้งแปด ๑๓๑ 
หลักไตรสิกขา ทั้งฆราวาสทั้งบรรพชิตก็ตองมีศีล  สมาธิ  ปญญาเดียวกัน  ๑๓๔ 
หลักสุญญตา  ที่วาสูงนั้น  พุทธองคกลับระบุวามันเกื้อกูลฆราวาสตลอดกาล ๑๔๔ 
 
ธรรมะประเภทเครื่องมือ   ที่ชวยใหปฏิบัติไดตามนั้น : 
ทั้งฆราวาสและบรรพชิตก็เปนคน  จึงมีวิธีขจัดกิเลสดับทุกขเหมือน ๆ   กัน ๑๔๗ 
ทุกชีวิตกําลังเดินทาง แมถือเพศไร ๆ   ก็ตองจัดทําใหสนับสนุนการเดินทาง ๑๔๙ 
ฆราวาสธรรมสี่  เปนเครื่องมือในการปฏิบัติ  แมถือเพศไหนก็จําตองใช  ๑๕๔ 
อิทธิบาทสี่  ก็ใชไดแมขั้นทํากิน  ขั้นศึกษาเลาเรียน  ขั้นปฏิบัติธรรมชั้นสูง  ๑๕๕ 
โพชฌงคเจ็ด  ใชเปนเครื่องชวยใหลุธรรมสูงดวย  ใชใหการงานสําเร็จดวย ๑๕๖ 
 
ธรรมะประเภทอนุโลมใชของกันและกันได  : 
บทปจจเวกขณ  ปจจัยสี่ของภิกษุ  ฆราวาสก็นําเอามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนได  ๑๖๐ 
อภิณหปจจเวกขณของบรรพชิต  ฆราวาสก็เอามาเปนเครื่องกั้นและแกทุกขได  ๑๖๒ 
รวมความวาธรรมะใดถาเอามาใชประโยชนสูงสุดได  นั่นแหละคืออภิธรรมแท  ๑๖๒ 
ฉะนั้นคนเราอยาไปหามลอตัวเอง  จํากัดใหตกจมวัฏฏะตอไปอีกเลย         …. ๑๖๕ 
 

๑๐.  ความมีสติของฆราวาส 
“สติ”  ที่ฆราวาสจะพึงมีนั้น  ตองเปนสติสําหรับรักษาอุดมคติแหงตน ๆ   ๑๖๖ 
ใครจะมีอุดมคติในระดับไหน  ก็จะไปสุดอยูที่เปนมนุษย  รูวาเกิดมาทําไม  ๑๖๗ 
อุดมคติของฆราวาส  ก็คือเปนมนุษยที่ไดสิ่งดีที่สุด  เทาที่มนุษยสามารถได ๑๖๙ 
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ชีวิตนี้เปนการศึกษา  เพื่อเลื่อนถึงชั้นที่ดีไปกวา  กิน  กาม  เกียรติ ๑๗๑ 
อุดมคติที่ดีกวา  กิน  กาม  เกียรติ  ก็คือใจสูง  มีจิตสะอาด  สวาง  สงบ ๑๗๒ 
สติชวยรักษาอุดมคติ  อุดมคติมีอยูไดเพราะสติชวยรักษาไว ๑๗๓ 
๑. ฆราวาสตอง  มีสติรักษา  อุดมคติของมนุษย  ตลอดเวลา ๑๗๔ 
๒. ฆราวาสตอง  มีสติรักษา  อุดมคติของการงาน  ที่กําลังทําอยู           ….          ๑๗๔ 
๓. ฆราวาสตอง  มีสตใินขณะทํางาน  ไมใหผิดพลาด   ….         ….          ….    ๑๗๕ 
๔. ฆราวาสตอง  มีสตใินการจํา :  จําเกง - จํามาก  จํากวาง -  จําไกล ๑๗๖ 
๕. ฆราวาสตอง  มีสตไิดในทันควัน  (สติทันควันเปนพื้นฐานของสติทั้งหมด) ๑๗๘ 
๖. ฆราวาสตอง  มีสติในการที่จะไมเสียสติ  ในขณะวิกฤต  ….         ….        ๑๗๙ 
๗. ฆราวาสตอง  มีสติเมือ่จะตาย  คือตายอยางมนุษยที่ดี  มีสัมปชัญญะ ๑๘๑ 
วัฒนธรรมการตายตามแบบของพุทธบริษัท  สมัยปู  ยา  ตา  ยาย ๑๘๓ 
 ครอบครัวชาวพุทธที่อบรมใหมีสติมาแตเด็ก  จะคุมได  ชวยใหไดสิ่งดทีี่สุด ๑๘๔ 
 

๑๑.  ปญหาเพศรสของฆราวาส 
“เพศ”  เปนใจความของฆราวาส  หรือคฤหัสถ -  ผูมีเคหะไวกําบังอะไร ๆ ๑๘๖ 
เคหะมีมาตัง้สมัยคนปาเริ่มละอาย  ตองบังเรื่องเพศ  จงึไมใชเร่ืองเล็กนอย ๑๘๗ 
คนสัตวถึงวัยผูใหญ  จับทําอะไร  ลวนผลกัดันจากความรูสึกทางเพศ      ….        ๑๘๘ 
สัตวมีชีวิตที่ตองการอยู  มันก็อยูเพื่อเอร็ดอรอยแหงความรูสึกทางเพศ ๑๘๙ 
แมเกียรติก็ไมพนไปจากเรื่องเพศที่ซอนเงือ่นอยู ๑๙๑ 
ฉะนั้นเปนเรื่องที่นากลัว  เพราะมันสามารถครอบงํา  หรือลมเลิกอุดมคติได  ๑๙๒ 
คน มักไมรูสึก  ไมเห็น  มีแตสมัครเปนทาสเที่ยวหาทุกอยางเพื่อเพศรส   ๑๙๓ 
ที่จริง  เพศรส  เปนเพียงเรื่องหลอกลวงในทางอายตนะ  ถึง ๒ ซอน              ….         ๑๙๔ 
ธรรมชาตินั้นเองหลอก  แลวยังลวงสัตวไมใหสูญพันธุ  โดยจางดวยเพศรส ๑๙๖ 
ฉะนั้นผูรูจึงวางระเบียบ  เพื่อลดทุกขโทษจากการเปนทาสของกาม             ….  ๒๐๐ 
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ถารูเร่ืองนี้ถูกตอง  และจัดทาํกับมันเหมาะสม  ไมเทาไรก็จะเหนือไปได       ….     ๒๐๐ 
ฆราวาสหลีกไมไดก็ตองเกี่ยวของใหถูก  เพื่อจะไมตองเปนทาสอยูนาน     ๒๐๑ 
หลักท่ีจะชนะไดคือตองไดผานจนรูรสอรอย,  รูโทษ  และรูอุบายที่จะเหนือมัน       ๒๐๑ 
โดย  “ลูกไม”  ออกจากอํานาจกามนี้  ผัวเมียเลยเปนคูที่ตองเดินไปดวยกัน   ๒๐๒ 
ควรรูไว  วาการคุมเพศรสได  จนอสิระน้ัน  ไมใชเปนงานของคนโง  ๆ        ….       ๒๐๓ 
ฉะนั้นการพยายามจึงไมใชบา  แตเปนการเอาชนะได  ไมใหบามากเกินไป ๒๐๔ 
 

๑๒.  การควบคุมความรูสึกทางเพศ 
ฆราวาสกับบรรพชิต  มีขั้นความถูกตองเรื่องคุมความกําหนัดไมเทากัน   ….         ๒๐๕ 
ราคะตามตัวหนังสือ หมายความรูสึกเขาผูกพันติดแนนทางจิตทุกชนิด  ….         ๒๐๖ 
ราคะ วาถึงตัวจริง  เปนเพียงเรื่องกลไกทางกายจิต  ที่มันทําหนาที่ของมัน ๒๐๗ 
สัตวในภูมิกามาวจร  ไดหลงในการทํางานของกายจิต  ที่เปนดั่งเครื่องจักร  ๒๐๙ 
ฉะนั้นแตโบราณมา  ไดมีการคนความาก  ในการควบคุมความกําหนัด     ….        ๒๑๐ 
เลยพบวาราคะ  เปนสิ่งควบคุมได  ใหไมรูสึกก็ได  ซึ่งไมใชเร่ืองบาบอ           ….     ๒๑๒ 
หากควบคุมได  กลับเปนผลดีทางกาย  ทางสติปญญา  ทางสมอง               ….    ๒๑๓ 
ฆราวาสจึงควรทอนลงใหพอเหมาะ  โดยรูสึก  รูจัก  และปองกันแกไข         ….        ๒๑๓ 
ความกําหนัดทําอันตรายความผาสุกของจติใจ  มีวิธีคมุท้ังทางกายทางจิต   ๒๑๓ 
การควบคุมทางกาย  เชนผาตัด  ใชยา  บีบคั้นกาย  ซึง่ไมถูกไมตรงนัก ๒๑๔ 
การควบคุมทางจิต  โดยใชกําลังความคิดความรู  บมจนเปนญาณตามลําดับ : 
- ความรูพื้นฐานคือมองใหเห็นสภาพตามธรรมชาติ  เชนปฏิกูล  อสภุ ฯลฯ  ๒๑๕ 
- ความรูที่สูงขึน้  ไดแกพิจารณาความเปนธาตุ  ในแงถูกลวง  ในแงพายแพ  ๒๑๖ 
- ความรูสูงสุด  คือสติสัมปชัญญาทันควันกอนหรือหลังวามันก็สักวาความรูสึก ๒๑๘ 
มัชฌิมาในเรื่องเพศ  ก็คือเกีย่วของใหถูกตอง  เพือ่ความเจริญทางจิตใจ ๒๑๙ 
ทางพุทธไมใชขอรองใหตัดในเมื่อมันทําไมได  แตใหบริโภคทุกทางใหถูกวิธี   ๒๒๑ 
จงผานเรื่องเพศไปในลักษณะถูก  ใหมันเปนทาสเราและเปนบทเรียนแกเรา  ๒๒๒ 
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๑๓.  สุญญตา  กับฆราวาส 
ความรูเรื่องสญุญตา  เปนความรูที่สําคัญที่สุด  แมฆราวาสก็ใชแกปญหาได  ๒๒๓ 
พระพุทธองคยนืยันวาสุญญตาเปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนาน ๒๒๔ 
สุญญตาที่ตรงกับ  วาง นี ้ อาจวางฝายวัตถุ,  วางทางจิต,  วางจากตัวกู -  ของก ู ๒๒๖ 
ที่ถูกตอง  ตองวางจากความสําคัญมั่นหมายวา ตัวกู -  ของก ู ที่ตองการระบุ ๒๒๗ 
ขณะใดความรูสึกนึกคิดไมเจือโลภโกรธหลงนั่นแหละวาง  จิตไมรูสึกตัวกู  ๒๒๘ 
จิตไมกูกรบกวน  และยงัประกอบอยูดวยสติปญญา  จงึจะเปน  จิตวาง  ในที่นี้ ๒๒๘ 
จิตวาง คอืเวลาที่วางจากตัวกู -  ของก ู ขณะนั้นมันมีสติปญญาอยูเอง ๒๒๙ 
วางจากตัวกูชนิดที่  ๑  เปนเองตามธรรมชาติ  เชนนอนหลับ  (นี่ไมใชทําเอา) ๒๒๙ 
                     ชนิดที่  ๒  เปนโดยประจวบเหมาะ  บางที  (นี่อาจทําเอาไดบาง) ๒๒๙ 
                     ชนิดที่  ๓  เปนโดยจงใจจัดทํา  เชนทํากัมมัฏฐาน  ปฏิบัติทางจิต ๒๓๐ 
                     ชนิดที่  ๔  จิตวางไดเพราะกิเลสดับ  ไมมีตัวกู –  ของกูมารบกวน ๒๓๑ 
พุทธศาสนาม ี๔ วางนี้เทานั้น  นอกนั้นวางอนัธพาล  คือแกลงบาง  หลงบาง  ๒๓๑ 
จิตวางที่ถูก  มสีติปญญาเต็ม  ทําหนาที่ทุกอยางดวยสติปญญา  ไมมีตัวกูของกู  ๒๓๒ 
การงานแมของฆราวาสระดับใด  ก็ควรมีจิตวาง  เพราะมันปองกันบาปได  ๒๓๓ 
จิตวางแลว  การงานเปนสุข,  จิตวุนแลว  การงานเปนทุกข              ….         ….             ๒๓๔ 
ฆราวาสมารูเรือ่งนี ้ ก็ประกันได  ผลงานจะดีจะเสีย  กส็ามารถหัวเราะได  ๒๓๔ 
เพื่อใหสนใจ  ไมกลัว  ขวนขวายในเรื่องนี้  จึงมีวิธีกลาวถึงนางสาวสุญญตา  ๒๓๕ 
“นางสาวสญุญตา”  จะนําความคิดเราไปรูจักสิ่งที่มีคาแทจริงและประเสริฐสุด  ๒๓๖ 
ฆราวาสเปนพวกใกลไฟ  จําตองมสีุญญตาเปนเครื่องทําใหไฟทําอะไรไมได   ๒๓๗ 
รูสุญญตาถูกตองอยู  โลภโกรธหลงจะไมเกดิ  นั่นเปนการปฏิบัติธรรมอยูแลว  ๒๓๘ 
วางจากตัวของกูได  นั่นคือสติปญญา  ชือ่วามีมิ่งขวัญ  เกิดมัชฌิมาปฏิปทา    ๒๓๘ 
เพียงแตรูเรื่องนี้ดี  ก็เปนมัชฌิมะ  พอดใีนการจัด –  การทําอะไรทุกอยาง ๒๓๙ 
ฆราวาสเกี่ยวของกับกิน  กาม  เกียรติ  อยางลืมตาแลว จะสอบไลผานไปได  ๒๔๐ 
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การที่ไมมีตัวกูของกู  นั่นคือกูตายแลว  นิพพานอยูตลอดเวลากอนที่กายจะตาย   ๒๔๑ 
นิพพานนี้  เย็นได ๓ ระดับ :  ประจวบเหมาะ,  ขมบังคับจิต,  และกิเลสดับ ๒๔๑ 
ฉะนั้นฆราวาสขอใหไดประโยชนทันตา  โดยมีนิพพานทุกระดับและตามลําดับ  ๒๔๒ 
จะใหดีตองไมเปนฆราวาสหรือบรรพชิต  มแีตทําหนาที่ถูกตองก็จะดีขึ้น  ๆ ๒๔๓ 
ทําใหชินเปนนิสัย  ที่จะไมเกิดตัวกูของกู  มันก็สบาย  ไมมีทุกข  ก็พอแลว ๒๔๓ 
ระวังใหเห็น  กิน  กาม  เกียรติ  เปนเพียงอุปกรณ  สําหรับเราจะเหนือมัน ๒๔๔ 
เดี๋ยวนี้  มีแตวาเราควรทําใหสุดความสามารถ  ก็เปนการถูกตองแลว ๒๔๔ 
 

๑๔.  ฆราวาส  กับอุดมคติโพธิสัตว 
โพธิสัตว  เปนไดทั้งบรรพชิตและฆราวาส  สวนใหญเปนฆราวาส        ….              ๒๔๕ 
“โพธิสัตว”  ตามรูปศัพทหมายได ๓ :  เพื่อโพธิ  มีโพธ ิ ใชโพธิ               ….            ๒๔๖ 
“โพธิสัตว”  ตามเปนจริง  มีเปน ๓  : 
     - ผูพยายามเปนพระพุทธเจา  (คติเถรวาท)      ….           ….           ….  ๒๔๗ 
     - ผูสนองพระพุทธโองการ  รับใชพระพุทธเจา  (คติมหายาน)        ….           ๒๔๗ 
     - ผูสมาทานศีลของโพธิสัตว  (คติมหายาน)          ….         ….       ….                   ๒๕๐ 
แตอยางไรฆราวาสผูครองเรือน  ก็สามารถเปนโพธิสัตวไดทั้ง ๓ ความหมาย          ๒๕๑ 
การถือหลักเกณฑอยางนี้  ไมใหโทษ  มีแตประโยชนโดยสวนเดียว       ….            ๒๕๒ 
ถาสรุปเอาเพียงความหมายใหญอันเดียว  ก็คือชวยผูอื่น - เห็นแกผูอื่น   ๒๕๒ 
ยุคปจจุบัน  ภัยอันตรายรายแรงที่สุดของมนุษยคือความเห็นแกตัว         ….         ๒๕๓ 
อุดมคติโพธิสตัว  เปนของจําเปนอยางยิ่งสําหรับโลกปจจุบันโลกตองการมาก   ๒๕๓ 
ฉะนั้นถาชอบอุดมคตินี้  จงเชื่อวาทําได  เปนไดแมในเพศฆราวาส        ….            ๒๕๔ 
อุดมคติโพธิสัตว  จําเปนทุกกรณีแกคนในโลก  แมจะเปนนักกีฬาที่แท  ๒๕๕ 
คนเราถามีอุดมคติโพธสิัตวมาคุมไว  ครอบครัว  เพื่อนบาน  ประเทศชาติจะดี  ๒๕๕ 
มหาบุรุษจริง ๆ   นั้น  ตองแบบโพธิสัตวในพุทธศาสนา  ไมเห็นแกตัว  ชวยโลก  ๒๕๖ 
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นี้เปนเรื่องที่ทุกคนตองพยายาม ธรรมชาติตองการ  สถานการณตองการ             ๒๕๖ 
บารมี  ที่จะทําใหเปนโพธิสัตว  มี ๑๐ :  ทาน  ศีล  เนกขัมมะ  ปญญา  เปนตน ๒๕๗ 
ทั้ง ๑๐ นี้  อยางไหนที่ฆราวาสไมควรปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมได?                …. ๒๕๗ 
ปฏิบัติอยูใน ๑๐ ขอน้ี  ก็ชื่อวามัชฌิมาปฏิปทา  มีฆราวาสธรรมครบถวน ๒๖๐ 
ฉะนั้นขอใหเอาไปคิดดวยจิตใจที่อิสระ  วาถามีอุดมคตินี้กันแลว  โลกก็นาอยู  ๒๖๑ 
 

๑๕.  กําลังของฆราวาส 
ฆราวาสผูมีอุดมคติกวางไกล  ตองมีกําลังซึ่งเปนเคร่ืองมือใหความสําเร็จ   ๒๖๒ 
พื้นฐานที่จะทําใหมีกําลัง  ไดแกอุดมคติ,  อุดมคติเปนจุดตั้งตนของกําลัง  ๒๖๓ 
กําลังสําหรับกอนทํา  ขณะทํา  และทํากรณียกิจเสร็จมี ๔ ประการ  : 
       ๑. กําลังกาย  และนับเนื่องทางกาย  เชนกําลังทรัพย  เพื่อนฝูง ฯลฯ  ๒๖๕ 
       ๒. กําลังจิตคือสิ่งอบรมใหเกิดแกตัวจิต :  ศรัทธา  วิริยะ  สต ิ สมาธ ิ ๒๖๕ 
       ๓. กําลังปญญา  รวมทั้งความฉลาดสามารถ  ความมีศิลป  ฝไมลายมือ  ๒๗๑ 
       ๔. กําลังธรรม  คือกําลังความถูกตอง  สําหรับควบคุม ๓ กําลังขางตน ๒๗๒ 
กําลังของธรรมะนี้  ขยายถึงความดีความถูกที่เคยทํา ๆ   ไว   ….    ….     ….               ๒๗๓ 
กําลังกาย  จิต  ปญญา  นี้เปนของเราทําเอา  สวนความถูกตองเปนของธรรมชาติ ๒๗๕ 
การปฏิบัติในหลักสุญญตานั้นเปนกําลังฝายธรรมะ  เพื่อความไมทุกข      ….        ๒๗๕ 
ตรงกันขาม  ไปทําตัวนิยมวัตถุ  มันเปนกําลังฝายผิดธรรมะ  ฆราวาสจึงรอน ๒๗๖ 
ฆราวาสที่ไมทุพพลภาพตองมีกําลังธรรม  ตานกิเลสที่แผดเผาผูกพัน  ทิ่มแทง ๒๗๖ 
สรุปแลวกําลังทั้งสี่  อยูที่  “ธรรม”  คําเดียว : 
        ๑. ฆราวาสตองทําทุกทางใหมีกําลังกาย  รวมทั้งหาเครื่องมือแวดลอม ๒๗๗ 
        ๒. ฆราวาสตองอบรมใหจิตมีพลัง  ดวยศรัทธา  วิริยะ  สต ิ สมาธ ิ              ….๒๗๗ 
        ๓. ฆราวาสตองคุมปญญาความรูอยูในขอบเขต  ไมพราจนไมรูจบ         …. ๒๗๗ 
        ๔. ฆราวาสตองประพฤติธรรมะใหสุจริต  ตอจากมีอุดมคติและภักดี  ๒๗๘ 
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ไมมีทางใด  ที่จะทําใหไมเพลียระอาทองาน  นอกจากสรางกําลังขึ้นใหครบ  ๒๗๘ 
ในพละทั้งหานั้น  หัวเหงามีอันเดียว  คือปญญาที่ถูกตอง มันจะดึงมาครบ ๒๗๙ 
ปญญาที่เปนความถูกตองนี้  จะเปนกําลังของฆราวาสผูเดินทางสูที่สุดทุกข ๒๘๐ 
 

๑๖.  ความรอดพื้นฐานของฆราวาส 
เปนฆราวาสไดดี  ปูพื้นอยูแลว  จะไปเปนอะไร ๆ   ก็เปนไดดี       ….         ….             ๒๘๑ 
ฆราวาสรอดตัวได  ดวยเกณฑพื้นฐาน  คือวัฒนธรรมที่เนื่องมาจากศาสนา ๒๘๑ 
ชาวพุทธมีวัฒนธรรมของตนเอง  โดยมีรกรากจากหลักธรรมพุทธศาสนา   ๒๘๓ 
ธรรมะเปนเรื่องถูกตอง  และไมจํากัด  ยอมสากลแกฆราวาสไดทุกพวก ๒๘๔ 
วัฒนธรรมที่มีรากฐานอยูบนพุทธศาสนา  อาจประมวลเปนขอ ๆ   : 
 ๑. มีความขยันขันแข็ง  กลา  อยูดวยการตอสูตลอดเวลา ;  นี่ทําใหอยูรอด   ๒๘๕ 
 ๒. สุภาพ  ออนโยน  เชื่อฟงผูเฒาผูแก ;  นี่ทําใหไทยอยูรอด                    ….   ๒๘๖ 
 ๓. กตัญู  รับรูความมีบุญคุณแมสิ่งไมมีชีวิต  แมอุปสรรคศัตรู          ….      ๒๘๘ 
 ๔. ความมีศีลมีสัตว  ถือไมเบียดเบียน  ไวใจได ;  นี่ทําใหไทยอยูรอด  ๒๙๑ 
 ๕. ประหยัด – สันโดษ  รูจักสรางกําลังใจขึ้นหลอเลี้ยง ;  นี่ทําใหไทยอยูรอด ๒๙๒ 
 ๖. เมตตากรุณา  ใจกวาง - ใจบุญ  ชนิดชวยปองกันทุกขได ;  นี่ทําใหอยูรอด ๒๙๕ 
 ๗. ความอดกลั้น  อดทนดวยใจแจมใส  รอได -  คอยได ;  นี่ทําใหอยูได ๒๙๖ 
 ๘. เปนฝายยอมได  ใหอภัยได  เพื่อใหอะไร ๆ  มันลงกันดวยดี  ไมกอปญหา ๒๙๗ 
 ๙. ความไมตามใจกิเลส  เลือกขางถูกธรรม  ไมเปนทาส;  นี่ทําใหไทยอยูรอด ๒๙๘ 
๑๐. มีแบบฉบับในการเปนอยู  ชนิดเปนของตนเอง  ไมตามกนใคร           …. ๒๙๙ 
ทั้งหมดนี้  ขอเรียกวา  “วัฒนธรรมของชาวพุทธ”  เปนพื้นฐานแหงความรอด   ๓๐๐ 
 

๑๗.  หายนะ  ของโลกฆราวาส 
หายนะคือความเสื่อม  ที่เปนอุปสรรคและทําลายวัฒนะ  ใหดิ่งสูความวิบัติ  ๓๐๑ 
หายนะของฆราวาส  มีทั้งทําชีวิตใหไมกาวไป  และใหตกจม  ทนทรมาน   ๓๐๒ 
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มูลเหตุสําคัญคือโลกปจจุบันเขลาชนิดแสงสวางบังตา  พราถอยสูปาเถื่อน ๓๐๕ 
หายนะของสถาบันฆราวาสในโลกเวลานี้  ใหดูตัวอยางที่ : 
๑. มีเบียดเบียนกันพิศดาร  ถือเอาไดเขาวา  ทําในสิ่งไมควรทําอยางมุทะลุ   ๓๐๖ 
๒. จัดการศึกษาชนิดเปนเครื่องมือหาประโยชนทางวัตถุเฟอดวยหลักปรัชญา  ๓๐๗ 
๓. เรงชวยกันผลาญทรัพยากรธรรมชาติ  มีน้ํามัน  แร  ไม  ชีวิตสัตว  ชีวิตคน  ๓๐๙ 
๔. เอาศาสนามาใชเปนเครื่องมือของการเมือง  ลดราคาศาสนามาเพื่อวัตถุ   ๓๑๒ 
๕. กําลังขบถตอธรรม  เห็นแกตัว  ประกาศสงครามกับพระเจาตลอดเวลา  ๓๑๔ 
แมใคร ๆ   พูดไมรูเร่ือง  เราก็อยากลัว  ยังมีทางรอดสําหรับคนที่สามารถ   ๓๑๗ 
ตองเขมแข็ง  ไมหลงตามระบบศึกษาที่เขามีอยูนี้  จะดีมีความสุขไดสวนตัว   ๓๑๘ 
ตองไมเปนไปตามโลกเวลานี้  ที่กําลังหลงทางและแขงขันกันอยูในดงสกปรก  ๓๑๙ 
จงหลีกหายนะทางวิญญาณ  จงกาวตามเกณฑอาศรมสี ่ มีจิตสะอาด  สวาง  สงบ  ๓๒๐ 
 

๑๘ - ๑๙.  ภาวะจิตทรามในอารยธรรมแผนปจจุบัน 
ประเด็นนี้เปนเรื่องควรและจําเปนตองพิจารณา  ในการแกปญหาของฆราวาส       ๓๒๑ 
ภาวะจิตทราม  คือจิตตกต่ําจนไมสมเปนมนุษย  มีแตสกปรกมืดมัวเรารอน  ๓๒๒ 
อารยธรรมปจจุบัน  คือความกาวหนาทางวัตถุ  เพื่อประโยชนแกเนื้อหนัง  ๓๒๓ 
อารยธรรมแผนใหมทําใหจิตทราม  ตามแง  โลภะ  โทสะ  โมหะ : 
จิตทรามในแงโลภะ  เปนเรื่องเนื้อหนังเฟอลน  ทางลามกอนาจารฝายกาม     ๓๒๕ 
ดูใหดี  จะพบความเฟอ  เกินจําเปน  ที่การอยาก – แสวงหา – มีไว - และใชสอย   ๓๒๖ 
จิตทรามเพราะทุกแหงเฟอไปดวยการยั่ว  หลอก  ลวงเอาประโยชนกัน  ๓๒๗ 
กอนหนานี้  คนเรามีอารยธรรมทางศาสนาศีลธรรม  เพิ่งมาบูชากันเรื่องเพศ   ๓๒๘ 
อารยธรรมดื่มด่ําสตรีรสและเมรัย  ดูไดที่กระโปรง,  ที่เปลือย,  ที่แกศีล   ๓๒๙ 
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จิตทรามมีทั้งทางฝายบุรุษสตรี : 
ฝายบุรุษมีจิตทรามลุมหลงสตรีในฐานะเปนของเลน  ไมใหเกียรติเพศมารดา  ๓๓๒ 
ฝายสตรีจิตทรามดวยลดตัวมาเปนของเลน  เลือกขางงามอยางภูตผีปศาจ  ๓๓๔ 
ระเบิดขวด  รับจางรบ  นายทุนงก  กรรมกรบา  เหลานี้ลวนแตจิตทราม          …    ๓๓๗ 
อารยธรรมโบราณเขามีแตหุมหอประดับสตรีไวในที่มีเกียรติ  เก็บไวบูชา             ๓๓๙ 
จิตทรามในแงโทสะ  เปนปศาจรายกาจที่สุดของมนุษย  คือเห็นแกตัว              ๓๔๒ 
ยุคที่หาเกินจําเปนไมเปนธรรม  ความคิดก็ไปทางบาปมาก  แยงชิงอิจฉาริษยา      ๓๔๓ 
ศาสนา  ศิลป  ปรัชญา  ถูกนํามาใชลาเมืองขึ้นทางวัฒนธรรม  ชีวิตคนไมมีคา       ๓๔๔ 
เดี๋ยวนี้การฆา  และเครื่องมือฆา  ทําใหคนใจเปนยักษโดยไมรูสึก             ….           ๓๔๕ 
ตั้งแตจดประวัติโลกมา  นั่นเปนผลของอารยธรรมแผนใหมยั่วหลอกใหฆากัน         ๓๔๖ 
จิตทรามแงทํารายกันนี้เกิดจากการเห็นแกตัวเปนรากฐานเพราะเจริญทางวัตถุ   ๓๔๗ 
เดี๋ยวนี้ไมเพียงรบปองกันตัวหรือแยงประโยชน  รบกลัวเขาเปนเจาโลกก็มี           ๓๔๗ 
การทะยานเปนเจาโลกคือจิตทรามทั้งแงโลภะโทสะโมหะเบียดเบียนอยางยิ่ง        ๓๔๘ 
โลกจึงกลุมดวยมุงรายจองเวร  กลายเปนอาณาจักรแหงความกลัวแกทุกฝาย       ๓๕๐ 
จิตทรามในแงโมหะ เปนเรื่องมืดทางวิญญาณ  กระทําแตที่เปนความมืด           ๓๕๑ 
เมื่อมืดแลว  มันก็พาลไปทุกอยาง  คือออนทางความรูความเจริญ  ทําผิดหมด       ๓๕๒ 
ทําใหโลกไมมีพอแม  ครูอาจารยไมมีคนเฒาคนแก  ไมมีศาสนา  ไมมีบุญบาป    ๓๕๓ 
เร่ืองบุญบาปไมรับรู  จองแตประโยชนเปนวัตถุ  ถือศาสนาเงิน  บูชาเนื้อหนัง       ๓๕๖ 
จิตพาลนั้น  ออนทั้งปญญา  ทั้งกําลัง  ทั้งความคิด  เรงทําในสิ่งไมจําเปน : 
     - เชนการเปลี่ยนหัวใจ  นั่นฝนธรรมชาติ  ไปพยายามในสิ่งที่ไมคุม           ๓๕๗ 
     - โครงการอวกาศนั้นเพราะหวังเกียรติ  ทําในสิ่งไมตองทํา  ไขวกันเสีย       ๓๕๘ 
     - การคุมกําเนิดทางฟสิคสนั้นไมทําโลกใหดี  สูแกทางวิญญาณไมได           ๓๕๙ 
     - การศึกษามีแตใหรูในสิ่งที่ไมจําตองรู  ไปรูในสิ่งที่ทําใหเปนอันธพาล        ๓๖๐ 
อารยธรรมแผนใหม  นําไปสูความมี  โลภะ  โทสะ  โมหะ  และเพิ่มมากขึ้น ๆ           ๓๖๑ 
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๒๐.  ภาวะจิตทรามในอารยธรรมแผนปจจุบัน (เห็นแกตัว) 
จิตทรามในรูปโลภะ  โทสะ  โมหะ  มันสรุปรวมอยูที่เพราะเห็นแกตัว                         ๓๖๑ 
คนมีการถือตัวจัดกวาสัตว  เกินระดับธรรมดาที่เพียงรูจกัรักตัว  สงวนตัว               ๓๖๔ 
พุทธศาสนาก็สอนในชั้นตนใหรักตัว  สงวนตัว  โดยทําความดีตามระเบียบ             ๓๖๕ 
คริสตศาสนาก็กลาวถึงบาปดั้งเดิมเริ่มจุดแรกที่รูสึกวามีตัว  รูจักเปนดี  เปนชั่ว     ๓๖๖ 
แตแลวหากจะพนทุกขก็ตองถายถอนความมีตัวเสีย  โดยรูจักดีชั่วจนไมยึดมั่น  ๓๖๗ 
โลกปจจุบันทําตรงขาม  ไมทําลายความยึดมั่นแลว  ยังศึกษากาวไปทางเพิ่ม        ๓๖๘ 
การศึกษาทําเทคโนโลยี่ใหเปนเครื่องมือโหมไปทางมีตัวตน  หาประโยชนตน          ๓๖๙ 
ผลก็คือโลกขาดแคลนอยางราย  คือขาดเครื่องชวยคนเราไมทุกขจากสิ่งที่มี           ๓๗๑ 
สิ่งขาดแคลนที่วานี้พุทธศาสนาถือเปนธรรมะหัวใจ  คือความไมเห็นแกตัว             ๓๗๑ 
เดี๋ยวนี้คนพากันเปน  “ผูดี”  ชนิดจิตทราม  คือมีของทิพยหมด  แตตกนรก!          ๓๗๒ 
อยูดีกินดีที่ใฝฝนกันนักนั้นไมใชอันเดียวกับ  “กินอยูแตพอดี”  ของพุทธเจา        ๓๗๔ 
ดูจิตทรามได - ที่ตางก็อยากอยูกันในเมืองใหญ  เต็มอัดอยูดวยเห็นแกตัว            ๓๗๕ 
  - ที่การกีฬาไมมีสะปริต  กลับเพิ่มความถือเขาถือเราทั้งผูเลนผูเชียร            ….     ๓๗๖ 
  - ที่การเก็บหอมรอมริบ  สะสมที่ผิดทาง  ทําใหตามใจตัวเอง  เพื่อเนื้อหนัง         ๓๗๗ 
  - ที่การทําบุญใหทานของคนวัด  ที่เห็นแกตัว  ตายดาน  ฝงจมอยูกับท่ี              ๓๗๙ 
  - ทีเ่กลื่อนไปดวยปากทางที่จะตกไปสูอบาย  จึงไดจมกันหมด                ….           ๓๗๙ 
นรก  เปรต  เดรัจฉาน  อสุรกายกําลังทวมโลก  เพราะสิ่งเดียว  คือเห็นแกตัว         ๓๘๑ 
คนเดี๋ยวนี้ไมตองการแก  เพราะไมรูจักวาเหตุมันอยูที่ความเห็นแกตัว      ….     ๓๘๑ 
เขาไพลไปกลัวความไมยึดมั่นถือมั่น  เห็นวิธีแกถูกทางนั้นเปนเรื่องบาบอไป          ๓๘๒ 
โลกสมัยนี้  ไมชอบทางรอดอันเดียวนี้ไมกลาสอนเรื่องทําลายความเห็นแกตัว         ๓๘๓ 
ฉะนั้นจะแกปญหาชีวิต  จะตองรูจักชีวิตที่เห็นแกตัว  ซึ่งกําลังบูชานี่เสียกอน        ๓๘๔ 
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๒๑.  ฆราวาส  กับไสยศาสตร 

ยุคที่ยังพึ่งไสยศาสตร  คนไมตะกละเนื้อหนัง  หากแตมีขลาดเขลาโดยไมรู             ๓๘๖ 
ฉะนั้นจิตทรามอยางปจจุบัน  กับจิตต่ํายังถือไสยศาสตร  ไมใชอันเดียวกัน            ๓๘๖ 
เมื่อปลอยรูสึกคิดนึกไป ๆ   ไมใชเหตุผล  มนัก็เกิดไสยศาสตร  แตก็ยังดี                  ๓๘๖ 
คือดีที่มันหายกลัวได  และยังมีประโยชนในการปกครองผูคนในยุคนั้น                    ๓๘๗ 
กลัวนั้นมาจากความอยาก  แมวิทยาศาสตรทวมเพื่อตะกละเนื้อหนัง  ก็ยิ่งกลัว        ๓๘๘ 
ไสยศาสตรจึงมีอยูได  ถูกอปุโลกนใหวาไมตองพิสูจน  มันนอกเหนืออํานาจ          ๓๘๙ 
ไสยศาสตรตั้งตนที่สิ่งมองไมเห็นตัว  รูจักไมได  มนุษยกลัว  จึงตองมไีวอุนใจ        ๓๘๙ 
เดี๋ยวนี้คนขลาดมากขึ้น  จนเอาไสยศาสตรมาครอบศาสนาซึ่งเปนของถูกตอง         ๓๙๐ 
ถาเกี่ยวของกับพุทธศาสนาโดยใหปญญานําสัทธา  ก็เปนพุทธ  ไมเปนไสย            ๓๙๒ 
ไสยศาสตรอยูในรูปใหออนวอนก็มี  ใหปฏิบัติตัวตามนั้นโดยไมใหเหตุผลก็มี         ๓๙๔ 
พุทธซึ่งมีเหตุผล  อาจฝากไวกับไสย  เพื่อบางคนจะไดผลดี  แมทําอยางงมงาย         ๓๙๕ 
ไสยยุคตาบู  พอมีประโยชน ;  มาสมัยน้ีหายไป  เพราะคนมีไสยแบบใหม                 ๓๙๗ 
ชีวิตฆราวาสมันอยากมาก  ทําใหคิดพึ่งเพราะกลัว  จึงงมงายไสยศาสตรไดงาย       ๓๙๘ 
ฉะนั้นสําหรับฆราวาสที่ยังโง  ก็ใชใสยศาสตรเปนเครื่องมือ  พอใหผสมผสาน         ๓๙๙ 
สวนฆราวาสผูจะกาวไปตองเร่ิมละความออนแอ :  สักกายะวิจิกิจฉาสีลัพพตะ       ๔๐๑ 
ทุกสิ่งมันไมใชดีหรือไมดีโดยสวนเดียวแมเคยพึ่งไสย  มาในขั้นสูงก็ตองละ             ๔๐๓ 
ฆราวาสที่ดีตองทําใหถูกตอง  ไมใหมันครอบงํา  มีสรณะอันเกษมยิ่งขึ้น ๆ              ๔๐๔ 
 

๒๒ - ๒๓.  ฆราวาส  กับ   พุทธศาสตร 
ไสยศาสตรและพุทธศาสตรเขาเกี่ยวของกับคน  นับแตใชดับทุกขชั่วขณะไป           ๔๐๕ 
ไสย ฯเปนศาสตราตัดสิ่งไมตองการไดชั่วขณะ  สวนพุทธ ฯ  ตัดตนเหตุสิ่งนั้น         ๔๐๖ 
ฆราวาสพึงเปนพุทธบริษัทแทไดมากขึ้น ๆ   โดยฝนไมขลาด  ใฝรูที่จะแกขลาด       ๔๐๗ 
พระพุทธเจาใหรู  เห็น  เขาใจอะไรโดยเหตุผล  มีความเชื่อเปนของตนเอง                 ๔๐๘ 
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พุทธบริษัท  มีหลักเกณฑตัดสิน  สิ่งที่เปนปญหา : 
      - หลักมหาปเทส ๔ ทางวินัย :  เกี่ยวกับอะไรถูกอะไรควร              ….           ๔๑๐ 
      - หลักมหาปเทส ๔ ทางสูตร :  เกี่ยวกับธรรมที่จะรับมาปฏิบัติตาม          ๔๑๒ 
      - หลักกาลามสูตร ๑๐ :  ไมใหเชื่อกอน  จนกวาจะทนพิสูจน          ….          ๔๑๔ 
      - หลักโคตมีสูตร ๘ :  หลักเกณฑตัดสินวาอะไรผิดทาง  อะไรถูกทาง         ๔๑๙ 
พุทธบริษัท   มีหลักธรรมโดยตรง  คือ – หลักอนัตตา  หรือสุญญตา    ….            ๔๒๔ 
      - หลักกรรม  ที่เปนอยางพุทธศาสนา         ….      ….       ….       ….               ๔๓๑ 
      - หลักเกี่ยวกับคําวา  “เกิด”  อยางพุทธศาสนา     ….       ….       ….   ๔๓๓ 
      - หลักเหตุปจจัย  หรือตัวเหตุและผลของธรรมชาติ         ….        ….   ๔๓๘ 
พุทธบริษัท   มีผลสุดทาย  คือนิพพานในความหมายอยางพุทธ  คือเย็น             ๔๔๒ 
      - เย็นของวัตถุ,  เย็นของสัตว,  เย็น  ไมมโีลภโกรธหลง      ….         ….  ๔๔๓ 
      - เย็นชั่วคราว,  เย็นโดยขมไว,  เย็นสิ้นกิเลสสมบูรณ       ….         …. ๔๔๔ 
เพราะฉะนั้นควรขอบใจความที่เย็นไดแมชั่วคราว  เพื่อขยายไป  จนถึงที่สุด          ๔๔๔ 
 

๒๔.  เคล็ดสําหรับฆราวาสในทางธรรม 
ครั้งนี้บรรยายสรุปและชี้เคล็ดที่จะไดเอาไปใชใหสําเร็จประโยชน      ….          ๔๔๕ 
คํา  “เคล็ด”  “เทคนิค”  “อุบาย”  ลวนเปนวิธีใหทําไดงาย  สะดวก  มีผลดี              ๔๔๖ 
เคล็ดนี้ทําใหฆราวาสทั้ง ๆ   ไมบวชก็ยังไดรับประโยชนทางธรรมมากได                ๔๔๘ 
เมื่อยังบวชไมได  ก็ทําเหมือนบวชอยูแลวในตัว  ถือปฏิบัติมีหลัก  ก็แลวกัน         ๔๔๙ 
มีเคล็ดวาธรรมะนี้  เพื่อฆราวาสอยูในโลกโดยไมทุกข  ทําทีเดียวไดถึงสอง             ๔๕๐ 
พุทธองคระบุสุญญตาใหฆราวาสใช  พรอมกันไปกับเรื่องทํามาหากิน                    ๔๕๒ 
ปฏิบัติตอกิน  กาม  เกียรติ  พอใหรู  และยังชีพเพื่อทําใหไดสิ่งดีที่สุดของมนุษย  ๔๕๓ 
โลกพากันจมวัตถุ  เคล็ดมันอยูที่ไมหลงไปกับเขา  ถือความเย็นทางใจเปนใหญ      ๔๕๓ 
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นิพพาน  ที่แทก็คือภาวะที่อายตนะเปนของเย็น  เย็นที่ตา  ที่หู ฯลฯ                          ๔๕๔ 
การทําใหเย็นไดในกรณีใด  นั่นเปนนิพพานสวนหนึ่ง ๆ   ไปเรื่อยจนกวาสูงสุด        ๔๕๕ 
นิพพานเปนของจําเปนแกฆราวาสซึ่งชีวิตอยูในวัฏฏะ  อยาแยกออกไปจากกัน       ๔๕๖ 
เร่ืองดับทุกขใจ  ไมแยกเปนของพระของฆราวาส  ลวนเปนเรื่องไมยึดมั่น                ๔๕๘ 
อุดมคติโพธิสัตว  สําหรับฆราวาสมากกวา  บําเพ็ญจากในบานใหกวางออก  ๆ       ๔๖๒ 
หลักปฏิบัติทุกขอ ฆราวาสถือปฏิบัติโดยใจความ :  ใหถูก  พอดี  และครบถวน      ๔๖๒ 
ตัวอยางซึ่งเปนเคล็ดที่สุดพึงถือเปนหัวใจใหได :  “ตายเสียกอนตาย”               ๔๖๒ 
                                                                            “ปากอยาง  ใจอยาง”          ๔๖๖ 
เหลานี้คือมีชีวิตอยูดวยสติปญญา  มองเห็นทุกอยางเปนธรรมชาติธรรมดา         ๔๖๗ 
เกิดมานี้ก็เพื่อใหไดสิ่งดีที่สุด  เปนฆราวาสที่ดีได  ตองแบบพุทธบริษัท                ๔๖๙ 
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คํานํา 
----------- 

หนังสือเร่ืองนี้  คือคําบรรยายที่บรรยายขึ้นไว  เพื่อแกไขความเขาใจผิด 
อ ันสําค ัญข อหนึ ่ง   ค ือข อ ที ่ว า   ฆราวาสไม ต องสนใจธรรมะเรื ่องความด ับทุกข   
ในขั ้น เหน ือโลก ,  ให ขวนขวายแต เรื ่องทํามาหาก ินให มากๆ   และส ุจริต เข าไว 
ก ็พอแล ว .  คต ิที ่ว า ให ฆ ราวาสสนใจแต เรื ่อ ง   “โลก ีย ”  อย าง เด ียวนั ้น   ค ือคติ 
ที่ทําใหฆราวาสกลายเปนคนตกนรกทั้งเปนตลอดกาล. 

 
เมื่อมีผู ไปทูลถามพระพุทธองควา  อะไรเปนธรรมที่ เปนไปเพื่อประโยชน 

เกื ้อก ูลแกฆราวาสทั ้งหลายตลอดกาลนาน .  พระองคได ตรัสตอบวา   “เย   เต 
สุต ฺตน ฺตา  ตถาคตภาส ิตา  คมฺภ ีรา  คมฺภ ีรต ฺถา  โลกุต ฺตรา  สุ ฺตปฺปฏิส ํย ุต ฺตา  
=  บรรดาส ุตต ันตะทั ้งหลายที ่ตถาคตได กล าวไว   เป นของล ึก   ม ีอรรถอ ันล ึก 
เหน ือ โลก   เนื ่อ ง เฉพาะด วยส ุญญ าตา ”  ด ังนี ้.  นี ้เป นหล ักที ่แสดงว า   เรื ่อ ง 
ส ุญญตาหร ือความว าง   ซึ ่ง เป นทั ้งรากฐาน   เป นทั ้งห ัวใจ   และเป นทั ้งยอดส ุด 
ของพุทธศาสนา   แลวแตกรณี ,  นั้น เปนธรรมที่ เปน   “ประโยชน เกื้ อกูล ”  แก 
ฆราวาส  ตลอดกาล.  ขอน้ี  มีอธิบายใหเห็นไดงายๆ  ดังตอไปนี้: 

 
คนเราจะอยูในโลกซึ่งมีแตความบาหลังมากขึ้นทุกทีๆนั้น  จะอยูใตฝา 

เทามันดีหรืออยูบนศรีษะมันดี?  โลกเต็มไปดวยความสกปรกเศราหมองเรารอน 
และเป นท ุกข ,  จะอยู ใต ฝ า เท าม ันด ี  หรือ ยู บนหล ัง   บนบ า   บนศรีษะม ันด ี? 
คิดดูใหดี ในขอน้ี   ก็จะเขาใจไดทันทีวา  ทําไมพระพุทธองคจึงตรัสเชนที่ยกมาไว 
ขางบนนั ้น ,  โดยเฉพาะอยางยิ ่ง   คําวา   “โลกุตตรา ”  ซึ ่งแปลวา   เหน ือโลก 
คนที่ หลงใหลในเรื่อง   กิน -กาม -เกียรติ   อยางเปนบ าเปนหลั งจนมีความวิป ริต 
 
 

[๒๑] 
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ในเรื ่องนี ้นั ้น   ถึงอยางเสียก็คงจะฟงเรื ่องนี ้ไม เขาใจ  ;   แตคนธรรมดาสามัญ 
คงจะพอฟงออกไปในทางที่วา  เราจะตองพยายามอยูเหนือความครอบงําของโลก 
ใหมากที่สุดที่จะมากไดไวเสมอไป,  มิฉะนั้น  เราจะมีชีวิตอยูอยางตกนรกทั้งเปน 
ตลอดกาล. 
 

พระพุทธองคทรงหมายความวา  สุตตันตะที่ตื้นๆ  สนุกสนานเขากับ 
ความเห็นแกตัวของคนเรานั้น  ไมสามารถจะแกปญหาตกนรกทั้งเปนได.  ตอง 
สุตตันตะ   หรือธรรมะที ่ล ึกพอ   ที ่จะชวยใหไม อยู ใต ฝ าเทาของโลกไดเท านั ้น  
ที ่จะเปนที ่พึ ่งได.  คําวา   “ฆราวาส”  แปลวาครองเรือน   หมายความวาตอง 
ตอสู ก ับโลก   เพื ่อเอาชนะโลกนี ้ให ได ในวัยหนุ มหรือ   “หัวค่ํา”  แลวจะตองเอา 
ชนะโลกหนาใหไดใน  “วัยดึก”  แลวชนะโลกทั้งปวงใหไดในเวลา  “สวางรุงขึ้น”   
ซึ ่งหมายถึงการอยู เหนือโลกนั ่นเอง.  ทําไดเช นนี ้  จึงจะเรียกวา  ไมเส ียทีที ่เก ิด 
มาเปนมนุษย   และยังแถมไดพบพระพุทธศาสนา   เพราะได รับสิ่ งที่ดีที่สุด   ที่ 
มนุษยจะพึงไดรับ  อยางครบถวนจริงๆ.  ขอใหทุกคนเปนฆราวาส  ที ่ถ ูกตอง 
ตามอุดมคติของฆราวาสเชนนี้  ดวยกันทุกคนเถิด. 

 
คําบรรยายชุดนี้   มี เจตนาพิ เศษอยูอีกยางหนึ่ง  แฝงอยูในตัว,  คือ   

การที่คนเราสามารถสรางความกาวหนาทางโลกกุตตรธรรม  พรอมกันไปกับ 
การที ่เรามีความกาวหนา  ทางโลกิยธรรม,  คือใหโลกิยธรรมสอนความจริง 
เกี่ยวกับโลกุตตรธรรมทุกคราวที่มีความผิดพลาด  ในหนาที่การงาน  หรือท่ีเรียก 
กันวา ในชีว ิต .  เราไม โกรธ   ไม เส ีย ใจ   ไม กลัว   ไม เศรา   ไม อะ ไรๆที ่เลวๆ 
เชนนั้น  ทุกคราวที่มีความผิดพลาด,  นี้ทําใหเราไมตองรับทุกขจากโลกิยธรรม , 
แลวยังแถมชวยใหมีแสงสวางในเรื่องของอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาไปเรื่อยๆ  จนกวา 
จะเพียงพอในการที่จะไมตองมีความทุกขอีกตอไป.  ในโลกนี้เต็มไปดวยสิ่งที่จะ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 [๒๓] 

ทําใหเกิดความผิดพลาด,  แตความรูเรื่องโลกุตตรธรรมจะชวยใหเราทําอะไร 
ไม ผ ิดพลาด   หรือผิดพลาดนอยที ่ส ุด .  ความรู ในเรื ่องโลกุตตรธรรมทําให รู 
ความพอเหมาะพอดี  ไมมากไมนอย  เพราะมันเปนเรื่องปองกันไมใหเราทําอะไร 
ไปตามอํานาจของกิเลสอยาผลีผลาม  เหมือนที่ทํากันอยูทั่วไปตามประสาโลก. 
ถาทําอะไรผิดพลาดลงไปอยางมาก  มันจะชวยใหไมตองเสียนํ้าตา,  หรืออยางนอย 
ที ่ส ุดก็จะชวยเช็ดน้ําตาให  ในลักษณะที ่ใครๆจะชวยทําเชนนั ้นไมได,  โดย 
ไมตองใช  “จิตวางอันธพาล”  เขามาชวยเหลือ  เหมือนที่ชอบใชหรือชอบพูด 
ถึงกันอยางพร่ําเพรื่อ  ในยุคที่โลกเต็มไปดวยคนอันธพาลเชนนั้นยิ่งขึ้น. 
 

ขอใหทุกคนสังเกตดู ใหดีๆ   วา   เราตองทํางานหนัก   สลับกันไปกับการ 
พักผอนที่ เพี ยงพอ .  แตนั่ นมัน เปน เรื่องทางรางกาย   หรือส วนของรางกาย . 
สวนเรื่องทางจิตหรือทางวิญญาณนั้น   โลกิยธรรมเทากับการทํางานหนัก . 
โลกุตตรธรรมเทากับการพักผอนของวิญญาณ.  ถามีไมสมดุลกันแลว  จะเกิด 
ความฉิบหายทางวิญญาณ ,  แมทางรางกายจะดูยังดีอยู  เขาก็เปนอันธพาลทาง 
ทางวิญญาณโดยสิ้นเชิง ;  ที่เรียกวามีอะไรดีอยูนั้น  เปนดีอยางปลอมเทียมทั้งนั้น. 
ทุกอยางมีแตความทุกขทรมานใจ  ไมม ีส วนไหนที ่จะยกมือไหวต ัวเองได.  เขา 
ตองเปนโรคภัยไขเจ็บประจําตัว  เนื่องจากความพักผอนทางวิญญาณมีไมเพียงพอ 
เชนเปนโรคเสนประสาท,  วิกลจริต,  อันพาต  หรือตายไปอยางไมมีสติสมปฤดี. 
แมย ังไม เจ ็บไข   หรือยังไม ตาย ,  เข าก ็เหม ือนกับตายแลว   อยางที ่ตรัสไวว า 
“เย   ปมตฺตา  ยถา   มตา   -พวกที่ประมาทแลว  คือคนตายแลว”  นั่ นแหละ 
คือคนนรกโลก!  ถึงแมจะเปนฆราวาสอยางไร  เราก็ไมควรจะเปนคนนรกโลก. 

 
ชีวิตคือการเดินทาง  !  มันเปนการเดินทางจาการอยูภายใตความทุกข 

ไปอยู เหนือความทุกข.  ไมวาจะเปนความทุกขชนิดไหน   คนเราจะตองไต เตา 
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จนขึ้นไปอยู เหนือความทุกขทั้งนั้น,  แมที่สุดแตความทุกขอันเกิดมาจากความ 
ยากจน.  ฆราวาส  ก็เปนสัตวมีชีวิต,  ดังนั้นก็ตองเดินทางกับเขาดวยเหมือนกัน, 
เดินอยางไรเร็วและดี  ตองเดินกันอยางนั ้น.  ทุกคนนาจะเห็นวาการทํางานคือ 
โลกิยธรรม  การพักผอนคือโลกุตตรธรรม  :  นั่นแหละคือการเดินทางที่ดีที่สุด 
สําหรับฆราวาสผู ไม ถอยหลั ง   แต เดิ นก าวไป โดยรวดเร็ว   ประกอบไปด วย 
“ประโยชนเกื้อกูลแกความเปนฆราวาสตลอดกาลนาน”  ดั่งที่พระองคตรัส 
ซึ่งไดนํามากลาวไวแลวขางตน.  คําบรรยายชุดนี้  มีความประสงคดังนี้,  พยายาม 
จะให ฆราวาสพ ุทธบริษ ัท   เป นฆราวาสกันในแบบนี ้  หรือแบบที ่พระองค ทรง 
แนะนํา. 
 

คนจะเปนฆราวาส  หรือเปนบรรพชิต  ก็ตองเปนชีวิตที่เปนการเดินทาง 
ไปขางหนา  ดวยกันทั้งนั้น,  ไมวาจะชาหรือเร็วก็ตาม,  มิฉะนั้นแลวก็หมดความ 
เปนมนุษยที่แปลวาสัตวมีใจสูง,  หรือเหลากอของผูที่มีจิตใจสูง.  ไมวาจะเปน 
บรรพชิตหรือฆราวาสก ็ตาม   ล วนแต ต องม ีจ ิตใจส ูง   ไปตามแบบ   หรือตาม 
มาตรฐานของตนๆ .  ถาใหฆราวาสเด ินทวนกลับจากที ่บรรพชิต เด ิน   ก็จะ 
ถอยหลังกลับไปเปนสัตว  เชน  สุนัขเปนตน  เทานั้นเอง ;  ขอใหลองคิดดู 
ใหด ีๆ:  แตถ าเก ิดตองการจะใหช ีว ิตตามแบบฆราวาสเป นการเด ินไปขางหนา 
ดวยกันกับบรรพชิตแลว  คําบรรยายชุดนี ้  จะชวยทําใหการเดินนั ้นงายขึ ้นบาง 
ไมมากก็นอย. 
 
 
โมกขพลาราม,  ไชยา 
๒๓  ตุลาคม  ๒๕๑๔ 
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- ๑ - 
๒๑  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
วันนี้ เปนวันบรรยายวันแรกของพวกเรา .  ในวันนี้ 

จะพ ูดแต เรื ่องที ่เป นอารัมภบท   ค ือเริ ่ม เรื ่องทั ่ว  ๆ   ไปสําหรับ 
จะได เข า ใจ เรื ่อ ง เฉพาะ เรื ่อ ง   ที ่พ วกค ุณ ต อ งการจะทราบ .  
จากบันทึกที ่พวกคุณ เขียนให  ผมก็รวบรวมใจความออกมา 
ดู  วามีเรื่องอะไรบางที่จะตองพูดกันอยางไร. 

 
ในเรื่องอารัมภบทนี้  ก็คือหัวขอท่ีคุณอยากจะทราบวา  จะปฏิบัติ 

อยางไรจึงจะปองกันมิใหความทุกขเกิด  หรือแกไขความทุกขที่เกิดอยู 
แลวสําหรับพวกฆราวาส.  การที่ตองการจะทราบเรื่องสําหรับฆราวาส  ก็ถูก 
เหมือนกัน  คือวาเราไมไดอยูเปนพระตลอดไป  จะตองออกไปเปนฆราวาสจึงอยาก 
จะทราบในฐานะที่จะแกปญหาของพวกฆราวาส.  แตผมอยากจะพูดไปอีกทาง 
หนึ่งวา  ไมตองพูดถึงพระถึงฆราวาสกันก็ได  แตควรพูดในฐานะเปนเรื่องท่ัวไป 
สําหรับมนุษย. 
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  ฆราวาสธรรม 

 

๒

คุณตองเขาใจวา  จะเปนฆราวาส  หรือจะเปนบรรพชิตก็ตาม  เรื่องของ 
กิเลสและความทุกขนั้น มันเปนเรื่องเดียวกัน  อยางเดียวกัน ;  เพียงแตวา  เรื่อง 
ของฆราวาสนั้ น   มันออกจะหยาบ  ๆ  ต่ํ า  ๆ ;  แตก็ เป น เรื่อ งเดี ยวกัน   คื อว า  
ฆราวาสก็ตาม  บรรพชิตก็ตาม  ถาจะมีความทุกขแลว  ก็มีเพราะความ 
ยึดมั ่นถือมั ่น  ดวยกันทั ้งนั ้น,  คือมาจากตัณหาอุปาทานดวยกันทั ้งนั ้น  ไมวา 
พระไมวาฆราวาส  และบางทีมันก็เหมือนกันเสียดวย  จนไมรูวาสําหรับพระหรือ 
ฆราวาสกันแน  เพราะวา   กิเลสก็ดี  ความทุกขก็ด ี  มันไมมีพระ   ไมมี 
ฆราวาส;  มันเปนเรื่องของจิตใจคน. 

 
คนนั้น  แมวาเปนพระ  ไปนึกคิดอยางฆราวาสก็ได   ฆราวาสนึกคิด 

อยางพระก็ได  บางทีก็ตรงกัน.  ยิ่งพระสมัยนี้ดวยแลว  ก็มีอะไรที่คิดนึกเหมือน 
ฆราวาสมาก.  แตขอใหดูเปนพิเศษตรงที ่วา  กิเลสนั ้นมันเหมือนกัน .  ความ 
โลภ   ความโกรธ   ความหลง   ก ็ตาม ,  ต ัณหา   อ ุปาทานก ็ตาม ,  ทั ้งของพระ 
ของฆราวาส   นี้มัน เหมือนกัน ;  มัน เกิดความทุกขขึ้นมาจากกิ เลสนั้น   มันก็ 
เหม ือนก ันอ ีก .  นี ่ขอให ด ูในวงกว าง  ๆ   อย างนี ้ก ันก อน   แล วที ่จะไปแบ งแยก 
เป นพ ระ   เป นฆราวาสนั ้น   เป น เรื ่อ ง เล ็กน อย .  เมื ่อพ ูดถ ึงความท ุกข แล ว 
ก็แทบจะเหมือนกันเลย  เพราะฉะนั้นเราพูดกันถึงเรื่องของมนุษย  หรือของคน 
รวม ๆ  กันไปดีกวา. 

 
สําหรับปญหาที่ถามวา  จะปองกันความทุกข  และแกไขความทุกขกัน 

อยางไร ?  เราจะไมพูดกันโดยรายละเอียด   จะพูดกันโดยหลักกวาง ๆ  อยางที่ 
เรียกวา  อารัมภกถา  ดังที่กลาวแลว.  แตวาก็เปนการตอบปญหาที่ตรงเหมือนกัน. 

 
เกี่ยวกับขอน้ีก็อยากจะพูดเปนหลักไวกอนวา  ชีวิตของคนเรานี้ตอง 

เทียมดวยควายสองตัว,  เปรียบเหมือนการไถนาดวยควาย  คนไทยเราใชควาย 
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ไถนา  ก็เลยเอาเรื่องควายไถนานี้มาพูด  เหมือนกับเปน  symbollc   ชวยความจํา 
ใหแมนยํา  วา  ชีวิตของคนเราตองเทียมดวยควายสองตัว  นั่นแหละจึงจะดับ 
ทุกขที่เกิดอยูได  และปองกันความทุกขที่ยังไมเกิดได. 

 
ผมอยากจะเลาเรื่องควายที่ไถนา  เพราะวาพวกคุณเปนเด็ก ๆ  ไม รู 

เร่ืองน้ี  และยิ่งนับวันจะไมรู.  ผมเกิดกอนคุณ   ในสมัยที่เห็นเขาไถนาดวยควาย 
สองตัว  เดี๋ยวนี้เขาไถตัวเดียว  หรือบางทีก็ใชเครื่องจักรไปเสียเลย.  ปูยาตายาย 
ของเราไถนาดวยควายสองตัว  และอยาไปเขาใจวา  ควายสองตัวนี้  มันเปนควาย 
เหมือนกัน .  ควายตัวหนึ่งฉลาด   ตัวเล็กก็ไดผอมก็ได   ไมคอยมีแรง  แตตัวนี้ 
ฉลาด   เขาเรียกมันวา  “ควายตัวตน”  แลวควายอีกตัวหนึ ่ง  แข็งแรงตัวใหญ 
เขาเรียกวา  “ควายตัวปลาย .”  ที ่เจาของเคาะไมเรียว  หรือวาพูดอะไรดังลั ่น 
อยูในทุงนานั้น  เขาพูดกับควายตัวที่หนึ่งทั้งนั้น,  ภาษาพูดนั้นเขาใชกับควายตัว 
ที ่หนึ ่งทั ้งนั ้น .  ควายต ัวที ่สองห ูหนวกก็ได   คือ   ไม ต องรับฟ งคําพ ูดนั ้น ,  เมื ่อ 
เขาพูดวา  ซาย  หรือ  ขวานั้น  เขาบอกใหควายตัวที่หนึ่งเบียดไปทางซาย  หรือ 
เบ ียดไปทางขวา .  สวนต ัวที ่สองม ันโง   ให ควายต ัวที ่หนึ ่งหย ุด   บอกให หย ุด 
ควายตัวที่สองก็ยังเดินเรื่อย  เพราะฉะนั้น  มันก็เลี้ยวได. 

 
นี่แหละใหรูไววา  ควายนั้นไมไดทําหนาที่เหมือนกันทั้งสองตัว  ไมได 

ฟงคําสั่งทีเดียวพรอมกันทั้งสองตัว.  ตัวตนเปนควายที่ฉลาด  เรียกวา  “ตัวรู”  
(ความรู ),  ตัวที ่สองแข็งแรง   เร ียกวา   “ตัวแรง ”  (หรือต ัวม ีแรง ).  ฉะนั ้น 
จะเห็นวา  ตัวหนึ่งมันฝากแรงไวกับอีกตัวหนึ่ง  การไถนาก็เปนไปไดจนสําเร็จ. 
เราก็แยกออกไปไดวา   ตัวหนึ่ งเปนตัว รู   อีกตัวหนึ่ ง เปนตั วแรง .  การไถนา 
ประกอบอยูดวยลักษณะอยางนี้  แลวก็ดีมาก. 

 
ชีวิตของคนเรา  ก็ตองเทียมดวยควายสองตัวเหมือนกัน.  คือตัว 

หนึ่งรู  และตัวหนึ่งแรง.  ตัวหนึ่งคือความรู  ตัวหนึ่งคือกําลัง    ถาชีวิตไหน 
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เทียมดวยควายแตตัวเดียว  มันก็มีปญหา.  ถาเผอิญวา  มันไมเทียมดวยควาย 
เพียงตัวเดียว  คือตัวมีแรง  มีกําลัง  และขาดตัวที่รูแลว   ชีวิตนั้นอันตรายมาก.  
กลายเปนอันตรายมาก.  แตถาเผอิญวามีแตตัวเดียวคือตัวที่เปนตัวรู  ไมมีตัวที่ 
เปนแรง  นี้ยังไมอันตราย  แตวามันทําอะไรไดนอยหนอย;  แตถึงอยางนั้นมันก็  
ปลอดภัย  ถาชีวิตนี้มันเทียมดวยควายตัวตนตัวเดียว  คือมีความรู  มันก็ยัง 
ปลอดภัย  ไปไดชา ๆ  หรือพอเหมาะพอดีก็ได.  แตถามันเผอิญไปเทียมดวย 
ควายตัวที ่สอง  คือตัวมีแรงเพ ียงตัวเดียว  มันก็อ ันตราย   ระวังใหดี;  และก็ 
ไดแกพวกคุณทั้งหมดนี่เอง  ที่กําลังมีควายเพียงตัวเดียว  แลวก็มีควายตัวแรงนั้น ;  
และก็ไดแกคนในโลกทั้งหมดสวนมากในเวลานี้ดวย. 

 
ในที่นี้จะชี้ใหเห็นชัดลงไปอีกวา  ชาวตะวันออกเรา  รุมรวยไปดวยความ 

สวางไสวทางวิญญาณ  คุณแปลเองก็ไดวา  Spiritual-Enlightenment  นี้คือสมบัติ 
ของทางฝายตะวันออก  เปนความรุงเรืองสวางไสวแจมแจงในทางฝายวิญญาณ. 
คุณจะเห็นไดวา  ศาสนาทุกศาสนานั้นเกิดในทางตะวันออก:  ศาสนาคริสเตียนเกิด 
ในปาเลสไตน  ก็เปนแดนตะวันออก ;  ศาสนาพุทธ  ศาสนาพราหมณ  ศาสนา 
เลาจื๊อ  ขงจื๊อ  โซโรอัสเตอร  อะไรก็ตาม  มันตะวันออกทั้งนั้น.  ดังนั้นตะวัน- 
ออกจึงรุงเรืองไปดวยความสวางไสวทางวิญญาณ.  พวกตะวันตกมีแตความรูเรื่อง 
ปากเรื่องทอง  เดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการมากจนเรียกวา  เทคโนโลยี  ที่พวกคุณกําลังบูชา 
กันอยู.  พวกฝรั่งเขาบูชาเทคโนโลยี่  หายใจเปนเทคโนโลยี่  ก็คือเรื่องปากเรื่อง 
ทอง,  ความสวางไสวทางวิญญาณหายไปหมด.  ที่เคยนับถือศาสนากันบาง 
ก็ละทิ้งหมด  เขาวา  พระเจาตายแลวเดี ๋ยวนี้,  เดี๋ยวนี้ไมตองถืออะไร  พวกฝรั่ง 
ก็เหลือแต  เทคโนโลยี่.  พวกฝรั่งมีแตเทคโนโลยี่  นี่ฟงดูใหดี  คือมันมีแตควาย 
ตัวที่สอง  ซึ่งมีแตเรี่ยวแรง  จะบันดาลอะไรก็ได  ไปโลกพระจันทรก็ได  หรือจะ 
เอาเรื่องปากเรื่องทองกันเทาไรก็ได  เกี่ยวกับเทคโนโลยี่  ซึ่งมันเจริญมาก  แตแลว 
มันไมมีความสวางไสวทางวิญญาณคือ  Spiritual - Enlightenment. 
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นี่แหละ  ดูขอน้ีใหเขาใจกันกอน  มิฉะนั้นเราจะไมรูอะไรอีกมากมาย 
และขอสําคัญก็คือไมรูวา  โลกนี้กําลังเปนอยางไร.  โลกนี้กําลังนาร่ืนรมยหรือไม 
นาบูชาหรือไม  คุณลองไปคิดดูเอาเอง  มันเลวลงทุกที  มันสกปรกลงทุกที.  อยาง 
เรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  เชนวา  แตกอนนี้ประชาชนแถวนี้  รอน ๆ  อยางนี้ก็นอนบน 
แครใตถุนเรือนได  สบายจนสวางเลย;  เดี๋ยวนี้ไมกลานอน  เพราะมีคนมายิงตาย 
นอนอยูบนเรือนซึ่งปดประตูหนาตางแลว  ก็ยังไมปลอดภัย.  เมื่อกอนนี้เขานอน 
ใตถุนบนแครตากลมจนสวางได.  ทีนี้คุณดูที่กรุงเทพ ฯ  ปลนจี้  อนาจารกลางวัน 
แสก ๆทั้งนั้น  เดี๋ยวนี้กําลังลักพาหญิงไปหาประโยชน.  ยิ่งดูเมืองนอกมันก็ยิ่งกวา 
กรุงเทพ ฯคดีลามกอนาจารในบางประเทศมีอยูทุกหนึ่งวินาที  ผมเคยพบหนังสือ 
ขาวแบบนั้น.  อยางนี้ไมเคยมีในสมัยโบราณ  นั่นแหละคือผลของเทคโนโลยี่ 
ซึ่งมีแตใหเอร็ดอรอยทางปาก  ทางทอง  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  หรือ 
วาจะเอาอะไรก็ไดในทางฝายวัตถุ ;  ไปโลกพระจันทรก็ได  จะทําอะไรก็ได, 
แตความสวางไสวทางวิญญาณมันไมมี  จนไมรูวา  เกิดมาทําไม. 

 
ฝายตะวันออกเรา  พวกเรานี้  มันมี  Spiritual - Enlightenment  ความ 

สวางไสวทางวิญญาณ  เปนมรดกตกทอดกันมานมนานแลวก็คอยๆจางไปเลือน 
ไปในเวลานี้  เพราะไปตามกนฝร่ัง  ซึ่งมีใหแตเทคโนโลยี่อยางเดียว.  คุณไปดู 
พวกฝรั่ง  เขามีใหเราแตเพียงเทคโนโลยี่อยางเดียว;  สวนเรามีสมบัติเดิมคือ 
spiritual - enlightenment  เหลือเฟอ  คือเคยผาสุกสบายเยือกเย็นทางจิตทางใจ 
แมไมมีรถยนตขี่  ไมมีเรือบินขี่  ไมมีอะไร  ก็ยังมีความสงบสุขตามแบบของมนุษย. 
ทีนี้  พอไปเกี่ยวของกับฝร่ังไปตามกนฝรั่ง  ก็คอย ๆ  ไปเมาในผลของเทคโนโลยี่ 
ก็สลัดละทิ้ง  spiritual - enlightenment  มรดกดั้งเดิม  กําลังตามกนฝรั่ง.  พวกคุณ 
ก็คือพวกที่กําลังจะไปตามกนฝร่ัง  : คุณเรียนตามความนิยมของพวกฝรั่ง  ครูบา 
อาจารยก็เปนฝรั่ง,  จะไปเมืองนอกเมืองนา  ไปหาวิชาความรู  ผลสุดทายก็ไป 
หอบเอาเทคโนโลยี่แขนงใดแขนงหนึ่งมา. 
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คุณตองดูใหดีวา  เดี๋ยวนี้ศาสตร  (science)  ทั้งหลายที่เปนพื้นฐานนั้น 
มันถูกกวาดไปเป นทาส   เป นขี ้ข าของเทคโนโลยี ่หมด ,  จะเปนคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร  อะไรศาสตร  ก็ตาม.  มันเอาไปเปนทาสของเทคโนโลยี่หมด  คือ 
มันมุ งหมายที ่จะใชเพื ่อเทคโนโลยี ่แตอยางเด ียว.  ถาเปนสมัยกอนศาสตรๆ 
เหลานี้เขาจะเอาไปใชในทางความรูทางวิญญาณ  หรือความสวางไสวทางวิญญาณ 
ก็ได   ใชกันทั้งสองฝายก็ได .  เดี๋ยวนี้คุณจะเรียนหนังสือ   เรียนอักษรศาสตร 
วิทยาศาสตร  หรืออะไรศาสตรก็ตาม   มันไปเปนทาสของเทคโนโลยี ่หมด . 
ผมพูดจริง  หรือไมจริง  ก็เอาไปคิดดูเองก็แลวกัน  วา  ศาสตรทั้งหลายที่มนุษย 
กําลังเรียนกันอยูในโลกนี้  เรียนเพื่อจะไปเปนเครื่องมือ  หรือเปนอุปกรณของ 
เทคโนโลยี่,  ไมเคยนําไปใชเปน  อุปกรณของความสวางไสวทางวิญญาณ  ซึ่งเปน 
มรดกของตะวันออก.  ปูยา  ตายาย  ของเราไมเคยประสบความทุกข  หรือปญหา 
ยุงยากทางศีลธรรม  หรือทางอะไรเหลานั้น  ก็เพราะวาเขายึดหลักในทางความสวาง 
ไสวทางวิญญาณ  คือ  พระธรรม  หรือศาสนา.  แตแลวก็มิใชวา  เขาจะไมมีแรง. 
เขาก็มีวิชาความรู  เรื่องการทํามาหากิน  เรื่องประดิษฐเรื่องอะไรเหมือนกัน 
แตวาพอสมควรเทานั้น;  เพราะวาเขาไมตองการที่จะไปโลกพระจันทร  หรือวา 
ไมต องการที ่จะทําอะไรมากกวาที ่จําเป น;  โดยที ่เขาถือพระพุทธภาษิตที ่ว า 
“อติโลโภ  หิ  ปาปโก”  คือโลภเกินนั้นลามก.  อติโลโภ  แปลวา  โลภเกิน, 
หิ-ก็,  ปาปโก-ลามก,  - โลภเกินก็ลามก. 

 
พวกที่เปนทาสของเทคโนโลยี่นั้น  โลภ  ไมมีขอบเขต  ตองการจะมีวัตถุ 

อุปกรณใชสอยฟุมเฟอยไมมีขอบเขต,  ตองการจะไปโลกพระจันทร  โลกพระอังคาร 
โลกอะไรอีกกี่ โลก  ก็ตามใจ  ไมมีขอบเขต.  นี่มันเขาบทพระพุทธภาษิตที่วา 
“โลภ เกิน   นั ้น   ลามก ”.  ลามกก็ค ือ เป นทุกข  ระล่ําสะสายไปทั ้ง โลก 
คุณไปคนเถอะจะพบวา  ที่ทําสงครามกันอยูที่นั่นที่นี่  ทุกหัวระแหงในโลกนี้ 
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มันมาจากโลภเกินทั้งนั้น.  จะเปนคนชาติไหนก็ตามใจ  ที่ เปนคูสงคราม  และทํา 
สงครามกันอยู  ก็เพราะความโลภเกินทั้งนั้น. 

 
ขอใหรูวา  ศาสนาทุกศาสนาเขาถือหลักเดียวกันหมด :  โลภเกินนั้น 

ลามก  ;  เพียงแตเขาไมไดพ ูดไวชัดเหมือนของเรานี ้ ;  ของเรามีชัดอยู ว า  : 
อติโลโภ  -  โลภเกิน ,  หิ - ก็,  ปาปโก  - ลามก .  ในศาสนาคริสเตียนก็มีวา : 
ถาแสวงหาหรือมีไวเกินจําเปนนั้น  เปนบาป  เปน  sinful   คือมีบาป ;เพราะคนที่ 
แสวงหาหรือโลภเกินนั้น  มันตองทําใหคนอื่นเดือดรอนมาก   แลว 
ตัวเองก็มีความทุกขเกินกวาที่ควรจะเปน ;  ฉะนั้นจึงใหแสวงหา  หรือมีไว 
แตเพียงพอเหมาะพอดี,  เทาไรก็ตามใจเถิด  พูดไมถูก  พอเหมาะ  พอดี,  ใหมัน 
พอดี  อยาใหมันเกิน.  ในศาสนาไหน ๆ  ก็เหมือนกัน  จะสอนในลักษณะที่วา 
ใหแสวงหา  หรือมีไว  เทาที่มันพอเหมาะพอดี  นอกนั้นมันไมจําเปน  เพราะมัน 
เปนเรื่องกอใหเกิดความทุกข  จึงวาลามก. 

 
ทีนี้  เราก็มีความรูหรือแสงสวาง  ในเรื่องฝายวิญญาณ  ก็รูวา  โลภเกิน 

นี้ลามก.  ฉะนั้นปู ยา  ตายายของเราไมเคยโลภเกิน.  โลภพอดี.  ฝายพวกฝรั่ง 
มาเห็นเขา  ก็วา  อยางนี้ขี้เกียจ  อยางนี้ถอยหลัง.  เราก็เกิดไปเขาใจผิดตามเขา 
เลยลูกหลานของตายาย  ก็พลอยไปโลภเกินเหมือนพวกฝรั่ง ;  จะเอร็ดอรอยทางตา 
ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  กันอยางไมมีที่สิ้นสุด.  นั่นแหละดูใหดีวา  ปูยา 
ตายายของเรานั้น  มีควาย  ๒  ตัวเทียมชีวิต.  Spiritual - Enlightenment  นี้ รับ 
มรดกตกทอดกันมาเรื่อย,  แลวก็มีการทํามาหากิน  กสิกรรม  เกษตรกรรมอะไร 
เขาก็ทําได,  แลวก็พอเหมาะพอดีที่มนุษยคนหนึ่งจะมีความสุข,  คนทั้งโลกก็มี 
ความสุข ;  ตางคนตางพอใจถึงขนาดวานอนตากลมบนแครใตถุนเรือนไดจนสวาง 
ไมมีใครมาลอบยิง.  นี่คือวัฒนธรรมประจําชาติที่แสนประเสริฐของพวกเราชาวไทย 
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คือวัฒนธรรมแหงการที่ชีวิตนี้เทียมอยูดวยควายสองตัว.Spiritual – Enlightenment 
คือ  ควายตัวรู ,  แลวก็  วิชาทํามาหากิน  เทคโนโลยี ่ขนาดนอย ๆ  ตามที ่เขา 
จะทําไดนี้  เปนควายตัวที่สอง  ตัวแรง ;  ชีวิตนี้เทียมดวยควายสองตัว  พอเหมาะ 
พอดี ;  อยางนี้ก็เลยสบาย. 

 
พวกฝรั่งนั้นเผลอตัว  ตกไปเปนทาสของวัตถุ  มันจึงกาวหนาพรวด 

พราด ๆ  ไปทางเทคโนโลยี่  มีแตควายตัวที่สอง  ดําทะมึนสูงกวาภูเขา,  มันเปน 
ควายขนาดยักษ  ใหญกวาภูเขา  และมีควายตัวเดียวเทานี้ ;  สวนตัวที่จะเปน 
Spiritual – Enlightenment  นั้นไมมี ;  นี่มันผิดกันกับปูยาตายายของเราอยางนี้. 
ลูกหลานจะเอาขางไหนก็ตามใจใครวาใครไมได ;  เพราะวา  เราเชิดชูประชาธิปไตย 
จะเอาอยางไหนก็ได :  จะเลือกเอาควายตัวเดียวอยางฝรั่งก็ได  หรือควายสองตัว 
อยางปูยา  ตายายก็ได:  แตผมกําลังบอกพวกคุณวา  ปูยา  ตายาย  ทานไมมี 
ปญหาอยางที่คุณถาม  ที่วาจะปองกันความทุกขอยางไร ?  จะแกความทุกขที่เกิดแลว 
อยางไร ?  เชนนี้  เขาไมมีปญหาอยางนื้ ;  เพราะวาเขามีเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ 
ปองกันอยูแลวในตัว  คือ  ชีวิตที่มีควายสองตัวนั่นแหละมันเปนเครื่องราง 
ปองกันอยูแลว  ไมใหเกิดความทุกข  ไมยุงยากลําบาก  ลามกอนาจาร  เหมือน 
ลูกหลานสมัยนี้. 

 
นี่แหละคืออารัมภกถา  คุณฟงดูใหดี  บอกใหทราบถึงตนเหตุ  มูลเหตุ 

ของปญหายุงยากสมัยนี้,  ปูยา  ตายาย  ไมเคยมีปญหานี้  เพราะมีวัฒนธรรมไทยที่ 
ถูกตอง  เปนเครื่องรางปองกันไว.  มันมีมากมายเหลือเกิน  เกี่ยวกับรองรอยตาง ๆ  
ของวัฒนธรรมอันสูงสุดทางฝายวิญญาณ  ที่อยูในผืนแผนดินไทยนี้ ;  แมที่สุดแต 
บทกลอมลูกใหนอน  เรื ่องมะพราวนาฬิเกร  ที ่ไดสรางสระเปนอนุสาวรียไวที่ 
ตรงนั้น ;  นั้นก็เปนซากหรือรองรอยของการที่มนุษยมีวัฒนธรรมสูง  ในทางฝาย 
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ชีวิตตองเทียมดวยควายสองตัว ๙

Spiritual - Enlightenment.  พวกคุณเองเสียอีกจะยังไม รูวา  “มะพราวนาฬิเกร  
กลางทะเลขี้ผึ้ง”  นั้นเปนอยางไร ?  เร่ืองนี้เขาเคยรูกันมาตั้งพันกวาปแลว  สมัยท่ี 
พระพุทธศาสนายังรุงเรืองอยูในถิ่นนี้.  นี้แหละมาทิ้งของดี ๆ  ไปอยางนาใจหาย 
หรือวามันหมุนกลับไปสูทางมืดมัว  ทางมืดมน. 

 
พวกเราจะสามารถมีชีวิตชนิดที่  เทียมดวยควายทั้งสองตัว  หรือไม 

นั่นแหละคือตัวปญหา.  สําหรับเร่ืองทฤษฎีนั้นมันก็หมดกันไปแลว  วา  มันตอง 
เทียมดวยควายสองตัวแน ;  แตทีนี้ปญหามันเหลืออยูในทางปฏิบัติ  วา  เราจะ 
สามารถทําไดหรือไม  ในการที่จะใหชีวิตนี้  มันเทียมดวยควายสองตัว 
โลกปจจุบันมันหมุนไปแตในทางที่จะมีควายตัวเดียวคือเทคโนโลยี่. 

 
ทีนี้  พวกคุณก็จะถามข้ึนวา  วิชาความรูนี้มันไมใชความรูดอกหรือ ?  

ผมก็ยอมรับวา  มันเปนความรู  แตมันไมรูเรื ่องที่ควรจะรู,  และมันรูผิดในเรื่อง 
ที่ควรจะรู  คือรูผิด  เชนเห็นไปวา  Spiritual - Enlightenment  นี้เปนของครึคระ 
ลาสมัย.  นักเรียนมหาวิทยาลัยจะเห็นวา  ธรรมะ  หรือศาสนานี้ลาสมัย,  พวก 
ฝร่ังเทานั้นที่ทันสมัย  แลวก็เฮไปตามกนเขา. 

 
แต  อยาลืมวาเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งบางคน  หรือสวนนอย  เขาลืมตาขึ้นมา 

เขากลับมองเห็นวาตะวันออกนี้มีของประเสริฐวิเศษ  จึงมาตะวันออก  มาแสวงหา 
สิ่งวิเศษนี้  คือมาเรียนศาสนาของตะวันออก  ที่เปนตัวศาสนาจริง ๆ  ที่ไมใชเปน 
แตเพียงปรัชญาเพอเจอ.  ที่พวกฝรั่งเอาไปสอนกันในมหาวิทยาลัยอังกฤษ  หรือ  
อเมริกา  อะไรก็ตาม  เขาสอนพุทธศาสนาในลักษณะที่เปนปรัชญา  แลวก็เปน 
ปรัชญาเพอเจอ ;  ไมไดสอนวิธีปฏิบัติที่เปนตัวพระศาสนา.  ถาสอนวิธีปฏิบัติที่ 
เปนตัวศาสนา  ก็ควรสอนเรื่องที่วาทําอยางไรจึงจะควบคุม   ตา   หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
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ใจ   หกอย างนี ้ไว ได   ให อยู ในอํานาจของเรา  ;  เมื ่อม ันได ร ับอารมณ ค ือ   ร ูป  
เส ียง   กลิ ่น   รส   สัมผัส   แลว   มันจะไม ปรุงแตงใหเก ิดตัณหาอุปาทานนั ้น ; 
ตองฝกฝนอยางนั้ นจึงจะเปนตัวศาสนา .  แต เขากลับ เอาไปพูดกัน   ในเรื่อง 
ทฤษฎีนั ่น   ทฤษฎีนี ่  แมแต เรื ่องน ิพพาน   เรื ่องอนัตตา   สุญญตา   อะไรก ็ตาม 
เอาไปพูดอยางทฤษฎีเปนปรัชญาไปหมด.  สอนอยางนี ้  ใหสอนกันจนตายอีก 
กี่ชาติ  ก็ไมอาจเขาถึงตัวพุทธศาสนา  มันเปนปรัชญาเพอเจออยูอยางนั้นแหละ. 
พวกฝรั่งที่ฉลาดบางคนเขาจึงอุตสาหมาทางบานเรา  ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ เรียกวา 
“กัมมัฏฐาน  วิปสสนา”  คือใหรูวาทําอยางไร  เราจึงจะชนะ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
ใจ  ของเราได ;  นี่แหละคือตัวศาสนา. 

 
ทางโน นเขามัวสอนกันแตเรื ่องในรูปของปรัชญา  เปรียบเท ียบกับ 

ปรัชญานั้น  เปรียบเทียบกับปรัชญานี้  ตั้งเหตุผลทาง  logic  วา  ทําไมเปนอยางนั้น 
ทําไมเปนอยางนี้ .  ตอบไดชั้นหนึ่ งแลว  ก็ยังถามวา  ทําไมจึงเปนอยางนั้นอีก, 
ตอบไดแลว  ก็ยังถามอีกวา  ทําไมจึงเปนอยางนั้นอีก  ;นี้ เปนปรัชญาเพอเจอ . 
พระพุทธเจาทานไมตองการใหรูเกินกวาจําเปนที่จะตองรู  เชนวาเราจะดับทุกข  
ก็ตองรูเทาที่จะดับทุกข ;  ไมตองถามวา  ทําไมตองเปนอยางนั้น ?  ทําไมตองเปน 
อยางนั้นอีก  ?  เปนชาวนาก็ รูแต เพียงวา  เอาดินอยางนี้มาทําปุย   ตนไมก็งาม 
เมื่อปลูกตนไมไดงาม  ไดกินผล ;  ไมตองรูวา  ทําไมจึงเปนอยางนั้น,  ทําไมดิน 
นั ้นจ ึงเป นอยางนั ้น ,  ทําไมธาตุนั ้นจึงประกอบเปนด ินอยางนี ้ ;  ไม ต องรู   ขืนรู  
ก็เปนเรื่องเพอเจอ. 

 
เดี๋ยวนี้  เรามันไปรูสวนเพอเจอ  จึงอยูในสภาพที่วาความรูทวมหัวเอา 

ตัวไมรอด  ;  เรื่องเล็ก  เรื่องใหญ   เรื่องสูงสุด  เรื่องอะไรก็ตาม   มันเปนไปในรูป 
“ความรูท วมหัว   เอาตัวไม รอด”,  อยางนี้ผมเรียกวา   ปรัชญาเพอเจอ .  พวก 
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ฝร่ังกําลังเรียน  กําลังสอนพุทธศาสนากันอยูตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ในตางประเทศ 
มันไม ใช ต ัวพ ุทธศาสนา ,  ค ือม ันไม ใช ต ัวศาสนา   ไม ใช ต ัว   religion :  แต ม ัน 
เปนตัว   Philosophy  หรือเปน   logic  เปนอะไรไปตามเรื่อง.  ฉะนั้นแมจะรูจน 
ทวมหัว  รูจนหาบกันไม ไหวหรืออะไรก็ตาม   มันไมมีประโยชนอะไร ;  สูปู ยา 
ตายายของเราที่มีควายสองตัวเล็กๆ  เทียมอยูในชีวิตไมได : ความรู 
ก็รูเทาที่จะตองรู,  เรี่ยวแรงก็มีเทาที่จะตองมี,  แลวชีวิตนี้ก็เปนผาสุก. 

 
นี่คุณระวังใหดี  คุณอยาเขาไปหลงแตควายตัวใหญ   ไม รูที่สิ้นสุดแต 

เพียงตัวเดียว.  คุณจะมีเรี่ยวมีแรงในการแสวงหาอะไรมาบํารุงบําเรอ  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น   กาย   ใจ   ดวยเรื่องกิน   เรื่องกาม   เรื่องเกียรติ   เรื่องประสบความสําเร็จใน 
หนาที่การงาน  แตเรื่องทางวิญญาณไมมี.  อยางนั้นมันก็กอหวอดขึ้นแลวในมหา- 
วิทยาลัยของพวกคุณ  :  มีตี  มีฆา  มีอะไรกัน  ในมหาวิทยาลัย,  มีทะเลาะวิวาท 
กันในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเมื่อกอนนี้ ไม เคยมีในสถาบันอยางนี้   เดี๋ยวนี้มันมีแลว. 
มันก็มีเชื้อโรคมาจากการที่นิยมแตเพียงควายดําเมื่อมตัวใหญนั้นตัวเดียว ;  ไมมี 
ควายตัวที่สําคัญตัวตน  คือความรูวา  ชีวิตนี้คืออะไร ?  ชีวิตของคนเรานี้มีวัตถุ 
ประสงคอยางไร ?  ความรูอยางนี้ไมมี ;  ซึ่งคุณก็เห็นอยู  ก็ประจักษอยูในจิตใจ 
ของคุณเองแลววา  ในมหาวิทยาลัยไมมีการสอนวา  ชีวิตนี้คืออะไรในแงของฝาย 
Spiritual - Enlightenment.  เขาสอนทาง  Biology  ทางอะไรไปก็ได   แตมันก็ ไมมี 
ประโยชนอะไรเลย  มันก็เทากับไมรูหรือรูผิดอยูเร่ือยไป ;  ไมมีการสอนวาเกิดมา 
ทําไม ?  ผมไมเห็นมีมหาวิทยาลัยไหน  โรงเรียนไหน  ที่สอนเรื่องคนเรานี้ เกิดมา 
ทําไม  ?  เขาสอนวิชาสารพัดอยาง  สอนเทคนิคตาง ๆ  นั่นแหละคือไมมีควาย 
ตัวที่หนึ่ง  ซึ่งเปนตัวรู,  มีแตตัวแรง  มันเปนเสียอยางนี้. 

 
วิชาความรูที่คุณมีกันเกือบจะทวมหัวอยูแลวนี้   มันเปนเรื่องของการ 

คลําไปหมด,  เที่ยวควา  เที่ยวคลําไปหมด  ;  เพราะคุณไม รูในขอท่ีวา  เกิดมา 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม 

 

๑๒

ทําไม  เห็นไหม ?  เดี๋ยวนี้คุณไมรูอยางกระจางแจงในขอท่ีวา  เกิดมาทําไม ? 
ฉะนั้นวิชาความรูที่คุณมีอยูทั้งหมด  มันก็เปนเรื่องคลํา ๆ - คลํา ๆ - คลํา ๆ  ไมมี 
ที ่สิ ้นส ุด   ไม รู ว าจะเอาอะไรมาใชอะไร  ที ่ไหน  ?  อยางด ีที ่ส ุดก ็เอามาใชก ับ 
เรื่องปาก  เรื่องทอง  ก็มีความรูเพียงไปทําอาชีพ  หนาที่การงานอยางใดอยางหนึ่ง 
ไดเงินมาหลอเลี้ยงความตองการของเรา  ซึ่งลวนแตเปนกิเลส  ตัณหา  เพราะเรา 
ไมรูวาเกิดมาทําไม ?  ถาเรารูวาเกิดมาทําไมอยางถูกตอง  เราก็จะใชสิ่งเหลานี้ 
ทั้งหมด  เพื ่อวัตถุประสงคอันนั ้น  ใหรูวาเกิดมาทําไมอยางถูกตอง.  อยางผม 
มักจะพูดอยางกําปนทุบดินวา  เกิดมาเพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษยควร 
จะได ;คุณก็ไมทราบวามันคืออะไร.  ฉะนั ้น   ที ่อ ุตสาหปลุกปล้ําอยู ทั ้งวัน  ๆ  
ในการเลาเรียน  การอะไรก็ตาม  นี้ก็ไมรูวา  ทําทําไม ?  ทําเพื่ออะไร ?  นอกจาก 
เพื่อเอร็ดอรอยทางปาก  ทางทอง.นั้นแหละเปนเรื่องของควายตัวที่สองเสียเรื่อย. 
ไมมีเรื่องของควาย  ตัวที่หนี่ง  ที่รูวา  เกิดทําไม ?  ชีวิตมีวัตถุประสงคอยางไร ? 
อะไรเปน  goal  ของชีวิต ?  อยางนี้เปนตน. 

 
ในเรื่องคลํานี้  มันก็มากออกไปทุกที ๆ คือ  มนุษยจะเลาเรียนในเรื่อง 

เทคโนโลยี่  นี้มากออกไปทุกที ๆ ;  อยางที่ฝร่ังบางคนเขาพูดวา  ไปโลกพระ- 
จันทรนี้ก็เพื่อท่ีจะรูถึงความรูที่สูงสุดของมนุษย.  ผมไมเชื่อ  แตยังมีความสุภาพ 
ที่จะไมพูดวา  เขาโกหก.  ความจริง  เขาอาจจะรูวาเรื่องนี้มันแกปญหาอะไรไมได 
เลย,  ไปโลกพระจันทรนี้.  มันจะแกปญหาสันติภาพของมนุษยอะไรไมไดเลย ; 
แตเขาก็ตองพูดวา  มันจะชวยแกปญหาวิกฤตกาลของโลก  จะทําใหมีสันติภาพอะไร 
อยางนี ้ ;  เราไมเชื ่อ.  ทีนี ้มันก็จะคลําตอไปอีก  ไปโลกอื่น  โลกไหนก็ตามใจ, 
ก็คลํา ๆ  คลํา ๆอยู นั ่นแหละ  คลําตอไปอีก ;  สุดก็ไมรู ว าจะแกปญหาตาง ๆ  
ไดอยางไรกัน. 
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คุณจะตอง  “ทําวิปสสนา”  ในขอน้ีกันเสียกอน   คือไปสูที่สงัดเงียบ 
ตามสมควร  แลวหลับตาใครครวญ   พิจารณาวา  โลกนี้มันอยูในสภาพอยางไร ? 
เราเองดวย  อยูในสภาพอยางไร ?  มันถูกจุดประสงคของธรรมชาติแลวหรือยัง 
ที่วามีมนุษยขึ้นมาทําไม ? 

 
นิยายปรัมปรา  ที่เราเอามาทําเปนสะไลดเรื่องลอคน  ฉายดูเลนกันอยูนี้ 

เขาก็ยังมีบอกวา  พระเจาสรางมนุษยขึ้นมาในโลก  เพื่อใหโลกนี้มันดีขึ้น  ใหโลกนี้ 
มันนาอยู   ใหม ันงดงาม   ใหม ันประเสริฐ .  พระเจาสรางมนุษยขึ ้นมาในโลกนี้ 
ก็เพื่อใหโลกนี้มันงดงามนาอยูดีขึ้น   และประเสริฐ.  แลวเดี๋ยวนี้มนุษยก็กําลัง 
มากขึ้น  ในโลก,  มากขึ้น ๆ  แลวมันทําโลกนี้ใหนาอยู  ใหงดงาม  ใหประเสริฐจริง 
ได ห รือ ไม   ก ็ลองค ิดด ู.  ลองไป นั ่งทําว ิป สสนา   คือ ใครค รวญอยางล ึกซึ ้ง 
ในขอนี ้ก ัน เส ียกอน  ;ใหเห ็นความนาสลดใจ   นาเศรา   นาสงสาร   นาเกลียด 
นาชัง  ของความบาหลังของมนุษยสมัยนี้กันเสียกอน   ที่ รูจักแตควายตัวเดียว 
ควายตัวที่สองตัวเดียวอยู เรื่อย  ;  แลวเรากําลังจะเปนอยางไร ?  ตัวเราเองนี้ 
กําลังจะเปนอยางไร ?  อยูในฐานะอยางไร ?  หรือไดเปนเขาไปแลวอยางไรบาง ? 
นั่นแหละจะเรียกวาคุณกําลังเขารองเขารอยของการที่จะศึกษาธรรมะในพระพุทธ- 
ศาสนา  คือตองมองเห็นตัวปญหา  หรือตัวความทุกขที่มันเปนปญหา  ตัวความ 
ทุกขนั ่นแหละคือปญหา ;  ตองมองใหเห็นปญหานั้น  ใหถูกตองเสียกอน 
ในฐานะมันเปนปญหา  แลวมันจึงจะแกปญหาไดถูกตอง.  อยางนอยเราตอง 
รู เร่ือง  ความเจ็บ  ความไข  ความปวย  อะไรของเรานี้เสียกอน  วามันเปนอยางไร 
เราจึงจะหาวิธีแกไขมันได. 

 
ถาคุณมองไมเห็นตัวปญหาหรือตัวความทุกข  แลวมาขอคําตอบจากผม 

ขอวิธีแกไขปองกันความทุกขอะไรนี ้  มันก็เปนเรื ่องนาหวัว ;  บางทีจะเปนเรื ่อง 
หลับตากันทั้งคุณและผม  ทั้งสองฝายตางก็หลับตาวากันไป  โดยที่ไมรูวาอะไรเปน 
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 ฆราวาสธรรม ๑๔

ตัวปญหา  หรือตัวความทุกข ;  แลวก็พูดกันถึงเรื่องวิธีแกปญหา  แกความทุกข 
กันเสียจนนํ้าลายฟุงไปเทานั้นเอง.  เดี๋ยวนี้มันอยูในสภาพอยางนี้ทั้งนั้น  ที่กรุงเทพ ฯ  
ก็ตาม   ที ่ไหนก็ตาม   มันอยู แต ในสภาพอยางนี ้ ;  มันมีแตเรื ่องพ ูด  ซึ ่งต ัวผู พ ูด 
ก็ไม รูวาอะไร,  แลวฟงดูก็แปลกดี  สนุกดี  ดูประเสริฐสูงสุดอะไรดี,  เรื่องธรรมะ 
อยางนั้นอยางนี้,  ธรรมะสูงสุดอยางนั้นอยางนี้. 

 
ขอใหตั้งตนดวยการรูจักตัวความทุกขกันเสียกอน  แลวก็มาตาม 

ลําดับวา  เหตุใหเกิดทุกขคืออะไร ?  จึงจะรูสภาพตรงกันขาม  คือความดับทุกข 
นั ้น เป นอยางไร  ?  แลวก ็จะพบวิธ ีที ่ถ ูกต องได   นั ้นก ็ค ือ เรื ่องอริยส ัจจในพระ 
พุทธศาสนา   มีอยู  ๔ หัวขอวา ; -  ความทุกขคืออะไร ? -  เหตุใหเกิดทุกข 
คืออะไร ?  -  ความไมมีทุกขเลยนั้นคืออยางไร ?  -  แลวจะทําโดยวิธีใด 
จึงจะไดมา ?  นี่คืออริยสัจจ  ที่เรียกกันวา  เปนตัวพระพุทธศาสนา  มีอยูอยางนี้. 

 
เดี่ยวนี้มันอยูในลักษณะอื่น  คือสมัครเลน  สมัครรูสมัครเรียนโดยที่ไมมี 

ปญหา  คือตัวความทุกข  แตมาสมัครจะปฏิบัติ เพื่อดับทุกข.  พวกไปวัดไปวา 
เขาวัดเขาวาก็เป นอยางนี ้เส ียโดยมาก .  ทีนี ้คนหนุ ม   นักศึกษาหรือนักเรียนนี้ 
ก ็สนใจพ ุทธศาสนา   ก ็ม ักจะอยู ในร ูปนี ้เส ียโดยมาก ,  ค ือไม ได พบต ัวป ญหา 
แล วติดตามมาจากปญหานั้นๆ.  ถาเอาไปสอนในมหาวิทยาลัย  ในฐานะเปน 
วิชาพุทธศาสนา   ก็ เปนเรื่องทฤษฎี   ปรัชญา   ทั้ งนั้นเลย  ;  ไมทําให เกิดความ 
สวางไสวทางวิญญาณอะไรได.  มันกลายเปนเรื่องยุง  หรือวาปนกันยุง  ในทาง 
วิญญาณมากขึ้น.  และถาหากวา  ขอท่ีเอาไปเรียนนั้นมันผิด ๆ  ถูก ๆ  ดวยแลว 
มันก็จะปนกันยุงใหญ   จนผูเรียนจับอะไรไมได ;  ฉะนั้นเรียนพุทธศาสนา  ยิ่งไมรู 
พุทธศาสนา. 
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ผมไปพูดที่คุรุสภาวา  ยิ่งเรียนพระไตรปฎกยิ่งไมรูพุทธศาสนา 
เขาไมเชื ่อรอยเปอรเซ็นเลย   วาจะเปนอยางที ่ผมพูดนั ้น   มันไมมีเหตุผล . 
ยิ่งไปเรียนพระไตรปฎก  ยิ่งไมรูพระพุทธศาสนา  เพราะพระไตรปฎกนั้นมันอยูใน 
รูปของวรรณคดี  อักษรศาสตร  พอไปเรียนเขามันเพลินไปในแงวรรณคดี 
และอักษรศาสตร ;  แมไปเรียนอภิธรรม  มันก็เปนเรื่อง  logic   เปนเรื่องปรัชญา, 
มันก็มัวเพลินแตเรื่อง  logic  เรื่องปรัชญา.  เมื่อจิตใจไมพบปญหาความทุกข 
แลวไมสนใจจะดับทุกขโดยตรง  ยิ่งไปเรียนพระไตรปฎก  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา ; 
มันคืออยางนี้  คุณเอาไปคิดดูบาง. 

 
ที่จริงแทนั้น  มันตองเรียนชีวิต  เรียนธรรมชาติ  เรียนตัวเอง  จึงจะรู 

พุทธศาสนา.  พระไตรปฎกก็เปนการบอกวิธีเรียนเหมือนกัน  แตมันมากนักจนคน 
จับไมได ;  เวนไวแตจะศึกษาอยางถูกตอง  และเก็บเอามาอยางถูกตอง  ใชเปนวิธี 
สําหรับดับความทุกขในใจโดยตรงนั ้นได.แตถาไปมัวเรียนอยางอักษรศาสตร  
วรรณคดีแลวละก็ไมมีทาง ;  เชนไปเรียนจนไดเปรียญ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค 
เปนมหาเปรียญแลว  ก็ยังไมรูอะไรเลยที่จะดับทุกข.  เพราะเรียนในแงอักษร- 
ศาสตร  วาไปไดอยางนกแกว  นกขุนทองเลย.  ฉะนั้นเรียนพระไตรปฎกจะไมรู 
พุทธศาสนา  ตองเรียนเขาไปที ่ตัวกิเลส   ตัวความทุกขจากในใจของคนเรา 
ในใจของตัวเองนั่นแหละ ;  พระพุทธเจาทานสอนอยางนั้น :  วาโลกก็ดี  เหตุให 
เกิดโลกก็ดี  ความดับแหงโลกก็ดี  ทางใหถึงความดับแหงโลกก็ดี  เราตถาคต 
บัญญัติอยูในรางกายที่ยาววาหนึ่งนี้  ที่ยังเปน ๆ  ที่ยังมีสัญญาและใจ ;  นี่เหมือน 
กับพวกคุณนี ้  ที ่ยังมีชีวิตอยู ที ่ย ังเปน ๆ  อยู .  ในรางกายนี ้มันมีโลก  มีเหตุให 
เก ิดโลก   มีความดับสนิทแหงโลก   และทางใหถ ึงความดับสนิทแห งโลก . 
หมายความวาพระพุทธเจาทานไมไดตรัสวา  ใหไปดูในพระไตรปฎกในเรื่องเหลานี้ 
แตใหดูในชีวิตในรางกายที่ยาววาหนึ่งนี้. 
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นี่คือขอที่ผมพูดวา   ตองเรียนจากชีวิตโดยตรง  เรียนจากจิตใจนี้ 
โดยตรง  คือเรียนตัวกิเลส  ตัวความทุกข  โดยตรง  จึงจะรูพุทธศาสนา 
ชนิดที ่ว า เป นพ ุทธศาสนาจริง  ๆ .  ถา ไม เช นนั ้น แล ว   มัน เป น เปล ือ ก 
เป นกระพี ้  เป นอะไรของพ ุทธศาสนา   ในแง ของวรรณคด ี  อ ักษ รศาสตร 
อะไรตาง ๆ  นานา.  

 
นี่เรียกวา เราจะมองกันอยางกวางๆ  ใหรูจักสิ่งที่เรียกวาชีวิตนี้เสียกอน. 

ชีวิต  ทาง  Biology  ทางอะไรนั้น  ผมไมเอานะ  ไมพูดดวย  เมื่อ  protoplasm  ในเซลล 
หนึ่ง ๆ  ยังสดอยู  เรียกวา  มีชีวิตอยู,  อยางนี้ไมเกี่ยวของกันเลย.  คําวา  “ชีวิต”  
ทางฝายวัตถุอยางนั้น  มันไมเกี่ยวของกันเลยกับพุทธศาสนา :  มันตองหมายถึง 
ชีวิตในทางฝายธรรมะ  ฝายspiritual - sense มันจึงจะเปนเรื่องของพุทธศาสนา. 
ศาสนาไหนก็เหมือนกันแหละ  คําวา  “ชีวิต”  เขาไมไดหมายถึงชีวิตทาง  Biology 
หรือภาษาพูดธรรมดาวา  ยังเปน  ๆ  อยู   ยังไมตาย   ก็เรียกวามีชีวิต   อยางนั้น 
ม ัน เป นช ีว ิตในภาษาอ ักษรศาสตร ;  อย างนี ้ม ันไม พอ   เพราะคําว า   “ช ีว ิต ” 
มันม ีอะไรมากกวานั ้น   เพราะเขาอาจจะพ ูดได ว า   แกนี ่ไม ม ีช ีว ิตแล ว   บางที 
ยังเปน ๆ  อยูนี่แหละ  แตก็ชี้หนาไดวา  ไมมีชีวิตแลว ;  คือไมมีชีวิต   ตามความ 
หมายของคําวา    “ชีวิต”. 

 
ในคัมภีรของพวกคริสเตียน  พระเยซูพูดวา : - สละชีวิตเสีย  แลวจะได 

“ชีว ิต”.  “สละชีว ิต เส ียแล ว   จะไดช ีว ิต”  พูดสั ้น  ๆ   เท านี ้  พวกคริส เต ียนเอง 
ก็คงฟงไมถูก  แลวพวกคุณก็ยิ่งฟงไมถูก  ในสํานวนประหลาด ๆ  อยางนี้.ใหสละ 
ชีวิตบา ๆ  บอ ๆ  นี้ เสีย  แลวก็จะไดชีวิตนิรันดรของพระเจา  นี้คือชีวิตที่ เปนแบบ 
แหงการครองชีวิต  ก็เรียกวาชีวิตไดเหมือนกัน.  คําวา  life นั้นมันมีความหมาย 
มากมาย  : - จงสละ   life  แล วจะได   life.  เดี ๋ยวนี ้ม ันม ี  life,  ม ีช ีว ิตอย างโง  ๆ  
ไปหลงควายตัวที่สองเรื่อยไปเสียกอน  แลวจึงเลื่อนขึ้นมาไดชีวิตใหมที่ฉลาด  รูจัก 
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คุณคาของควายสองตัว  แลวก็ดําเนินชีวิตไปถูกทาง,  แลวก็ไปถึงพระเจาได 
เรียกวาชีวิตนิรันดร.  พุทธบริษัทก็เรียกวา  อมตธรรม  อมตภาพ  ชีวิตที ่ไม  
รูจักตาย.  ชีวิตที่แทจริงนั ้นตองไมรู จักตาย ;  ถายังรูจักตาย  ยังไมใชชีวิต 
อยางนี้เปนตน. 

 
นี่เรารู จักชีวิตกันแตในแงของวัตถุ  หรือในแงของภาษาชาวบาน 

ไมรูจักชีวิตในภาษาศาสนา.  เดี่ยวนี้เราเรียกวา  ชีวิตทางฝายวิญญาณ  ชีวิตทาง 
ฝายที่ไมใชวัตถุนี้  ลองคิดดูใหดี ๆ  วาอะไรที่เรายังไมรู ? 

 
คําวา  Spiritual - Enligjhtenment.  Enlightenment  คือ  ความตรัสรู 

คือความรูอยางสวางไสว.  มีความรูอยางสวางไสวนั้นแลว  ยังตองมีคําวา 
Spirtual  กํากับอยูอีก ;  คือมันทางฝายธรรมะ  ทางฝายจิตฝายธรรม ;  ดังนั้น 
ความรูทางฝายวัตถุนี้มันชวยไมได.  แลวสิ่งที่เรียก  วา  Enlightenment   นั้น 
อยาไปทําเลนกับมัน  พวกคุณอาจจะไมรูวาคืออะไรก็ได  เพราะคําวา  รู  รู  นี้ 
มันมีหลายคํานัก  แลวมันหลายระดับดวย. 

 
คุณอานหนังสือ  เรียนหนังสืออยางในมหาวิทยาลัยนี้  คุณก็ไดความรู 

เราเรียกวา  knowledge  หรืออะไรก็ตามใจ,  มันก็คือความรูเทานั้น.  แลวคุณ 
ก็ใชความรูนี้ในการศึกษาคนควา  ในการใชเหตุผล  ใช  reasoning,  โดยใชอันนี้ 
เปนเครื่องมือ  คุณก็จะได  understanding   หรืออะไรที่เปนทํานองเดียวกันนั้นมา ; 
เรียกวามัน  convince เขาไปอีกขั้นหนึ่งจาก  knowledge ;   นี้ก็ยังไมใช  enlighten- 
ment   เพราะมันอาศัยเหตุผล  (reasoning).สําหรับความรู  knowledge   นั้น 
อาศัยตํารับตําราศึกษาเลาเรียน  (studying)  อะไรก็ตาม  นั้นมันยังต่ําเกินไป. 
ที่นี้ความเขาใจ(understanding)  พวกนี้มันก็อาศัยเหตุผล  (reasoning),  มัน 
เปนทาสเปนขี้ขาของเหตุผล  ไมใชความรูแจง  (enlightenment). 
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ทีนี้คุณเอาความรู  understanding  อันนี้ไปใชตอไป  ในการรูจักสิ่งที่ รู 
จากจิตใจโดยตรง,  คือเอาประสพการณ  (experience)  ตาง ๆ  ในชีวิตเปนบทเรียน 
แลวก็ยังจํากัดชัดลงไปดวยวา  spiritual  experience  ตองเปน  experirnce  ทาง 
spiritual   คือทางฝายที่เกี่ยวกับจิต  วิญญาณซึ่งเปนธรรมะชั้นสูงนั้นมา.  เชน  คุณ 
เคยเปนเด็กมา  เปนอยางไร ?  แลวมันผานอะไรมาในชีวิต ?  ตั้งแตเด็กมาจนบัดนี้ 
เจ็บปวดอยางไร ?  สุขทุกขอยางไร ?  กิเลสเปนอยางไร ?  เหลานั้นแหละเขา 
เรียกวาเปน  spirtual   experience  เอาเรื่องเหลานี้มาศึกษาใหม  โดยใชวิชาความรู 
ที่เรียนทางหนังสือ  ทาง  reasoning   อะไรตาง ๆ  มาชวยกันจนกวาจะรูแจงมันวา 
กิเลสคืออะไร ?  ความทุกขคืออะไร ?  อยางที่ เรียกวา  realization   มันจึงจะ 
เปนประเภท  enlightenment. 

 
ฉะนั้นพวก  Knowledge  ยังพึ่งไมได,  พวก  understanding  ทั่ว ๆ  ไปน้ี 

ก็ยังไวใจไมได  เพราะมันยังขึ้นอยูกับเหตุผล.  ฉะนั้นตองเหนือจากเหตุผล  ก็คือ 
เรื่องจริงที่มีมาแลวแตหนหลัง  แลวมาเห็นอยูกระทั่งเดี๋ยวนี้,  เชนวา  พอเกิด 
ความกําหนัด  เกิดราคะขึ ้นมา  แลวมันรอนอยางไร?  คุณไมตองใชเหตุผล 
ไมตองอาศัยความรูในหนังสือ.ถึงแมความรูในหนังสือจะบอกวา  ราคะเปน 
ของรอน  มันก็คลายนกแกวพูด.  หรือจะใชเหตุผลวา  ราคะคงจะเปนของรอน 
มันก็เปนการคาดคะเนเทานั้นเอง  มันตองเคยมีราคะมาแลว  แลวมันรอนอยางไร 
รู อ ย า งนั้ น แหล ะ   เรี ย ก ว า   spirtuat  experience  มั น เป น   material  ขอ ง 
enlightenment.  เราไม เอา   Enlightenment  แขนงอื่น   เราจะเอาแตแขนงที่ 
เกี่ยวกับเรื่องทางจิต  ทางวิญญาณ  คือความทุกข  และความดับทุกขทาเดียว 
Spiritual- Enlightenment  อยางนี้เคยมีเต็มไปหมด  ในผืนแผนดินตะวันออกของเรา 
คือมีศาสนาพุทธ  มีศาสนาโซโรอัสเตอร  แลวก็มีศาสนาเวทานตะ   คือฮินดู 
กระท่ังมีเลาจื๊อ  ขงจื๊อ  กระทั่งมีคริสเตียน  ศาสนาซิกซ  ศาสนาอิสลาม  เปนตน, 
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ซึ่งเปนเรื่องแสงสวางทางวิญญาณทั้งนั้น.  แตแลวเราก็ไมเขาใจศาสนาเหลานั้น 
หรือวาคนในศาสนานั ้น ๆ  ก็ไมเขาใจศาสนานั ้น ๆ  ยิ ่งขึ ้นทุกที ๆ ;ไมเหมือน 
สมัยกอน.  ยิ ่งไมเชื ่อ  แลวก็ตัดความเชื ่อไปเสียเลย  ดวย ;  ความเขาใจไมมี 
แลวก็ไมยอมเชื่อ  ไมยอมรับดวย,  เราจึงเลยสูญเสีย  ของประเสริฐวิเศษของ 
ตะวันออกนี้ไปทุกที ๆ  ไปเปนทาสทางปรัชญาของฝรั่งทางตะวันตกมากขึ้นทุกที. 

 
ผมพูดอยางนี้ไมกลัวพวกฝรั่งโกรธ  พูดที่ไหนก็พูดอยางนี้.  พูดกับพวก 

ฝรั่งก็พูดอยางนี้  เขียนก็เขียนอยางนี้  ไมกลัวโกรธ ;  เพราะถือวาพูดความจริง 
นี้อยางหนึ่ง  แลวก็ถือวาพูดเพื่อจะดึงพวกเรานี้  กลับมาสูของดี  วิเศษประเสริฐ 
ของเรา  ที่เคยมีมาแตกาลกอน ;  ดึงกลับมาสูของดี  ที่เราเคยมีมาแตกาลกอน 
ซึ่งเวลานี้กําลังจะแหกคอก  แตกคอกออกไปนิยมสิ่งที่เปนมาร  สิ่งที่จะเปนผูทําลาย 
ลาง  ใหมนุษยสูญเสียความเปนมนุษย  ใหโลกนี้ไมมีสันติภาพ.  ดึงมาสูสภาพเดิม 
ของเรา.  มันเปนสิ่งที่ทําได  เพราะวาเรื่องนี้มันเปนเรื่องเฉพาะคนเปนคน ๆ  ไป 
เราไมอาจจะดึงมาทั้งหมด  หรือท้ังโลกแตวาเราอาจจะดึงมาไดเปนคน ๆ  ไป 
ดวยการขอรองใหคน ๆ  นั ้นดูเสียใหม  วาอะไรเปนอยางไร ?  ชีวิตคืออะไร? 
เกิดมาทําไม ?  มนุษยจะไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยจะไดรับน้ี  ไดโดยวิธีใด ? 

 
เดี๋ยวนี้ผมกําลังพูดกับพวกคุณ  ซึ่งเปนนิสิตมหาวิทยาลัย  หรือวาใน 

ระดับท่ีเทียบเทาอยางนั้น  ก็อยากจะขอเตือนสักหนอยวา  พวกคุณอยาเพอทะนงตัว 
วามีความรูในชั้นอุดมศึกษา  เพราะวาคุณยังไมรู  แมแตคําถามท่ีวาเกิดมาทําไม ?, 
คุณยังไมรูแมแตวาตัวเองนี้  เกิดมาทําไม ?  คุณขาดความรูอันนี้,  ฉะนั้นไมใช 
อุดมศึกษาดอก,สิ่งที่เรียน ๆ  อยูนั้น  ถาวาเปนอุดมศึกษา  มันก็เปนอุดมศึกษา 
ของเด็กอมมือ  ที่เห็นแตลูกกวาด,  คือเปนอุดมศึกษาของมนุษยที่รูจักแตเร่ืองกิน 
เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ.  พอคุณจบมหาวิทยาลัย  คุณก็มีอุดมศึกษาของมนุษย 
ธรรมดา  ที่มีแตเร่ืองกิน  เร่ืองกาม  เร่ืองเกียรติ,ถือวาเปนอยางดีที่สุดของมนุษย 
ที่เปนทาสของเทคโนโลยี่. 
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การที่ยืมเอาคําวา  “อุดมศึกษา”  ไปใชนั้น  พวกพุทธบริษัทเขาหัวเราะ 
เพราะวาอุดมศึกษาของพุทธบริษัทนั้น  มันหมายถึงปฏิบัติไปจนถึงขนาดบรรลุ 
มรรค   ผล   นิพพาน .  ขอที ่พ ุทธบริษ ัทเรียกว า  อุดมศึกษา   อุดมวิชา  อุดม 
อะไรก็ตาม  มันหมายถึงบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน.  ถาเอาอุดมศึกษาไปใช 
แกการจบหลักสูตรมหาวิทยาลัยเสียแลว,  แลวเรื่องบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน 
จะเอาคําไหนมาใช.  ที่พูดกันนี้  เพื่อปองกันการลืมตัว  วาอุดมศึกษานั้นมันยัง 
เปนอุดมศึกษาของเด็กอมมือ  คือเด็กที่ยังไมรู  วาเกิดมาทําไม ?  ถาพวกคุณยัง 
ไม รู ว า   เก ิดมาทําไม  ?  ผมอยากจะเรียกวา   เด ็กอมมือ ,ไม ใช เร ียกวาน ิส ิต 
หรือนักศึกษา  ในอุดมศึกษา  แตจะเรียกวา  เด็กอมมือท่ียังไมรูวา  เกิดมาทําไม ? 

 
ในสังคมทั่วไปนั้น  คุณก็เปนนิสิต  คุณก็เปนนักศึกษา  ในขั้นอุดม 

ศึกษา,  แตในสังคมสวนโมกขนี้  คุณเปนเด็กอมมือ,  เพราะวา  คุณยังไมรูวา 
เกิดมาทําไม ?  นี่แหละขอใหนําเรื ่องนี้ไปคิดดู  เพราะวาคุณตั้งปญหาถามมา 
ในลักษณะที่เปนอุดมศึกษาจริง ๆ  วา  ทําอยางไรจึงจะปองกันไมใหความทุกข 
เกิดขึ้นมา ?  แลวทําอยางไรจึงจะทําลายความทุกขที่เกิดอยูแลวใหหมดไปได ? 
นี่แหละเปนอุดมศึกษาจริง ๆ,  เปนปญหาทางอุดมศึกษา;  ถารูแลวก็เปนผูสําเร็จ 
อุดมศึกษา  ไมใชเด็กอมมือ.  ผมก็เลยตอบอยางคราว ๆ  กวาง ๆ  รวม ๆ  กันไปวา 
คุณตองมีควายสองตัวสําหรับเทียมชีวิต,  ใหชีวิตเปนไปไดดวยควายสองตัว  คือ 
ทั้งเทคโนโลยี่  และทั้ง  Spiritual- Enlightenment  สองอยางนี้คูกันไป  คุณก็จะ 
พนจากภาวะที่เปนเด็กอมมือ  ในพุทธศาสนา ;จะมาสูความเปนมนุษย  ที่วา 
เติบโตแลว  เจริญแลว  ถึงขนาดที่เรียกวาจะเปนพุทธบริษัทได. 
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ในวันนี้ เราพูดกันถึงเรื่องอารัมภกถา  ก็หมายความวาเรื่องกวาง ๆ  
ที่จะใหเขาใจเร่ืองเฉพาะ ๆ  อยางชัดเจน  แลววันหลังเราก็จะพูดถึงโดยรายละเอียด 
อยางใดอยางหนึ่ง  ในขอที่วาความทุกขเปนอยางไร ?  เกิดมาจากอะไร ?  จะดับ 
มันไดโดยวิธีใด  เปนตน.  เพราะการที่พูดแตเพียงวา  ใหชีวิตนี้ เทียมดวยควาย 
สองตัว  นี ้ม ันก ็เห ็นคราว  ๆ   เท านั ้น   วาเราจะต องเจริญทั ้งว ิชาฝ ายเนื ้อหน ัง 
และวิชาฝายวิญญาณ;  จะตองรูจักคําพูดทั้ง ๒ ภาษา  คือคําพูดภาษาคนธรรมดา 
และคําพูดภาษาพระอริยเจาพูด.  ไปหารายละเอียดอานเอาเอง  จากหนังสือ 
เลมเล็ก ๆ  ที่เรียกวา  “ภาษาคน – ภาษาธรรม”  ซึ่งคุณจะไดรูภาษาสองภาษา 
เพิ่มข้ึน. 

 
เชนคําวา  “ชาติ” - ความเกิด นี้  ภาษาคนก็วา  เกิดมาจากทองแม, 

แตภาษาธรรมเขาหมายวา  ความเกิดแหง  conceptual  thought  วากู  วาของกู 
ครั ้งหนึ ่ง ,  เร ียกว า   “ความเก ิด”.  คําว า   ความเก ิดม ีความหมายต างก ันอยู 
อยางนี้  นี่เปนตัวอยางเทานั้น;ตอเมื่อคุณรูจักทุก ๆ  สิ่งในความหมายทางภาษา 
ธรรมดวย  เมื่อน้ันแหละ  จึงรูจักควายสองตัวอยางถูกตอง,  จะมีความรูเร่ือง 
ควายสองตัวถูกตองและครบถวน. 

 
เรื่องอารัมภกถาของเราก็พอกันทีสําหรับวันนี้. 

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

www.buddhadassa.in.th



ในวันนี ้ถาเกิดฉุกนึกแปลกใจวา  ทําไมเรามา 
นั ่งกลางดินกันอยา งนี ้  ก็ขอ ใหนึกถึงพ ระพุทธ เจาวา  
นี ่ เ ร า ทํา   เ พื ่ อ จ ะ เ ปน เ ค รื ่ อ ง ร ะ ลึก ถึ ง พ ร ะ พุท ธ เ จ า , 
ปอ ง กั น ค ว า ม ป ร ะ ม าท .   คุณ เ รี ย น กัน บ น ตึ ก ร า ค า  
แสน  ๆ   ลา น  ๆ   ทั ้ ง นั ้น   ที ่ก รุง เทพ  ฯ   คุณ นั ่ ง เ รีย น 
นั ่ ง ส อ น กัน บ นตึก ร า ค า แสน  ๆ   ลา น  ๆ   เ ดี ๋ย ว นี ้ผ ม  
ขอใหคุณ นั่ ง ก ล า งดิน ,   เพ ร า ะ ว าพ ร ะพุท ธ เ จ า ท า น  
เ กิด ก ล า ง ดิน   ต รั ส รู สั ม ม า สัม โ พ ธิญ าณ ก ล า ง ดิน  
โ ค น ตน ไ ม   แ ลว ก็ส อ น ส า ว ก สว น ม า ก ก็ก ล า ง เ ดิน    
ใ น ที ่ส ุด พ ร ะ พุท ธ เ จา ก ็น ิพ พ า น ที ่ก ล า ง ด ิน .   ฉ ะ นั ้น  
เ ร า ไ ม  ต  อ ง ก า ร ต ึ ก ร า ค า ล  า น ๆ .   ก า ร ทํา อ ย  า ง นี้   
จ ะ เ ป น ท า ง ใ ห เ ร า ป ลี ก ตั ว อ อ ก ม า จ า ก ค ว า ม  
เ ป  น ท า ส ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ่   อ ย า ง นี ้ เ ป  น ก า ร ใ ช  
ชี ว ิ ต อ ย า ง ส า ว ก ข อ ง พ ร ะ พ ุ ท ธ เ จ า   นั ่ ง ก ล า ง ดิ น  
ใต ต น ไ ม   แ ล ว ก็ เ ป น เ ว ล า ที่ ส ง บ ส งั ด .  
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ปญหาเพียงขอเดียวของมนุษยชาติ 
 
- ๒ - 
๒๒  เมษายน  ๒๕๑๓ 
 

เวลาของพวกเราลวงมาถึง๔  นาฬิกาค รึ่งแลว  
จะไดพูดกันตอไปถึงเรื ่องที ่ค างอยู .  ในขอแรก   อยากจะไห  
ระลึกไปถึงเรื ่องที ่พ ูดมาแลว   วา   ทําอยางไร   จึงจะปองกัน  
ความทุกขและแกไขความทุกขได  โดยเฉพาะสําหรับฆราวาส  
ตามหัวขอปญหาที ่ถามมา   .ปญหาทั ้งหมดขึ ้นอยู ก ับปญหา 
ที ่ว า เก ิดมาทํา ไม  ?  นี ่ใค ร   จะ เห ็นด วย   หรือ ไม เห ็นด วย 
ก็ตาม   แตความรูส ึกของ   ผม   ตลอดเวลาที ่ไดสังเกตศึกษา 
สิ ่งต าง  ๆ   มา   จนกระทั ่งบ ัดนี ้  รู ส ึกวา   ปญหาทั ้งหมดขึ ้น 
อยูกับปญหา ๆ  เดียว  วาเกิดมาทําไม ?  เพราะฉะนั้น 
ในชั ้นนี ้  ขอใหสนใจปญหานี ้  เพื ่อจะเขาใจตามที ่ผมจะพูด 
ซึ ่ง จ ะพ ูด ใน ล ัก ษณ ะที ่ว า   มัน ขึ ้น อ ยู ก ับ ป ญ ห า เด ีย ว ว า 
เกิดมาทําไม ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 
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 ฆราวาสธรรม ๒๔

เด็ก ๆ  เขาถามวา  ทําอยางไรจึงจะเลาเรียนดี ?  ผมก็ตอบไปวา  ตองรู 
วาเกิดมาทําไมเสียกอน  จึงจะเลาเรียนดี.  คนโต ๆ  มักจะถามวา  ทําอยางไรจึงจะ 
ประสบความสําเร็จในการงาน ?  ผมก็ตอบวา  จะตองรูเสียกอนวา  เกิดมาทําไม ? 
คนแก ๆ  สวนมากจะถามวา  จะปฏิบัติธรรมอยางไรจึงจะดับทุกขได ?  ผมก็ตอบวา 
มันตองรูเสียกอนวา  เกิดมาทําไม ?  เพราะเดี๋ยวนี้คุณก็ไมรูวา  เกิดมาทําไม ? 
แลวจะปฏิบัติธรรมะอยางไร ?  แลวจะปฏิบัติธรรมะขอไหน  มันก็จะผิดไปหมด 
เพราะไมรูวาเกิดมาทําไม ? 

 
เพราะฉะนั้นปญหาที่ถามวา  ทําอยางไรจึงจะปองกันความทุกขในชีวิต 

ฆราวาสได ?  มันก็รวมอยูที่วา  ตองรูเสียกอนวา  เกิดมาทําไม ?  ถาไมอยางนั้นแลว 
มันพราไปหมด.  เราเลาเรียน  เราประกอบการงานในอาชีพ  เราก็ไดผลงาน 
มาบริโภคใชสอย  กระทั่งมีเกียรติยศ  ชื่อเสียง  มีอะไรตาง ๆ  ที่เราตองการจะมี. 
แตถาเราไมรูวาเกิดมาทําไมแลว  มันจะผิดวัตถุประสงคไปหมด.  แมแตจะ 
เลาเรียน   หรือประกอบการงาน   หรือแมแตจะรับประทานเขาไป  ;  นี่พูด 
คําหยาบๆ.  ถาไมรูวา  เกิดมาทําไมแลว  มันก็จะกินเขาไป  หรือรับประทาน 
เขาไปในลักษณะที่ผิด ๆ  ทั้งนั ้น.  ฉะนั้นขอใหไปคิดดูใหดีวา  ปญหาทั้งหมด 
มันขึ้นอยูกับปญหาเพียงปญหาเดียว. 

 
เมื ่อคืนตอนหัวค่ําเราก็พูดกันถึงวา  ชีวิตนี้มันตองเทียมดวยควาย 

สองตัว จึงจะดับทุกขหรือปองกันความทุกขได; นั่นก็เปนเรื่องของการรูวาเกิดมา 
ทําไมดวยเหมือนกัน.  หากรูวาเกิดมาเพื่อประโยชนอะไรแลว  จึงรูตอไปวา  จะตอง 
ทําอยางไร ?  จนกระทั่งวาจะตองจัดใหชีวิตนี้  มันเทียมดวยควายสองตัว.ควาย 
ตัวที่หนึ่งก็เรียกวา  ความรู  ในเมื่อตัวที่สองเรียกวา  กําลังแรง. ดังนั้นควาย 
ตัวที่หนึ่งตองรูวา  เกิดมาทําไม ?  และพวกคุณก็เปนเด็กอมมือในมหาวิทยาลัย 
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ปญหาเพียงขอเดียวของมนุษยชาติ ๒๕

เพราะไมรูวา  เกิดมาทําไม,  เพราะฉะนั้นเราจะตองรูขอน้ี  เพื่อไมเปนเด็กอมมือ 
อีกตอไป.  เพราะไมรูขอน้ีจึงไดซึ่งวาเปนเด็กอมมือ  ฉะนั้นตองรูขอน้ี  เพื่อพน 
จากความเปนเด็กอมมือ.นี่คือปญหาเฉพาะหนา  คือปญหาที่จะตองทําใหนิสิต 
มหาวิทยาลัยพนจากความเปนเด็กอมมือ.  แลวก็ตองไมหลับตา  หลงไปตาม 
ที่พูดกัน  หรือนิยมกันวา  การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นเปนอุดมศึกษา  เพราะ 
ที่แทยังเปนเรื ่องของเด็กอมมืออยู   เพราะไมรูวา  เกิดมาทําไมนั่นเอง.  อันนี้ 
ก็เปนเรื่องสําคัญ   คือเร่ืองของความไมประมาท.  ตอนนี้อยากจะพูดถึงเรื่อง 
ความประมาทสักนิดหนึ่ง. 

 
คําวา  “ความประมาท”  ในภาษาธรรมะของพระพุทธเจานั้นมันกวาง 

ไมแคบๆ   เหมือนในภาษาไทย   ซึ ่งหมายแตเพ ียงอวดดี.  สําหรับคําวา 
ความประมาท  ในภาษาธรรมะนั้นแปลเปนภาษาไทย  หรือภาษาอะไร ๆ  ไมได. 
ขอใหใชคําวา  “ประมาท”  หรือ   “ไมประมาท”  ไปตามเดิม .  เพราะคําวา 
ประมาท  มันรวมไวทั้งหมดของสิ่งที่ไมพึงปรารถนา :ความไมรูก็รวมอยูในคําวา 
ประมาท,  ความอวดดีก็รวมอยูในคําวาประมาท,  ความสะเพราไมรอบคอบ 
ก็รวมอยูในความประมาท,  ความขี้เกียจก็รวมอยูในความประมาท,  แมแตความ 
ไมตั้งอกตั้งใจฟนฝาอุปสรรคใหสําเร็จ  ก็เรียกวาความประมาททั้งนั้น ;  มันรวม 
อยูในคําวา  “ประมาท”  ทั้งนั้น.  หรือถาเดี๋ยวนี้เรายังหลับตาอยู  ยังไมรูวาเรา 
เปนอะไร  เราเปนเด็กอมมือ  หรือวาเราเปนนิสิตมหาวิทยาลัย  ขั้นอุดมศึกษา ; 
อยางนี้ก็เรียกวา  ความประมาทเหมือนกัน  แมโดยไมรูสึกตัว. 

 
สําหรับความประมาทในภาษาไทยนี้มันแคบ  ประกอบไปดวยเจตนา 

แลวก็มีการรูสึกตัว  แลวอวดดี  หรือประมาท.  สวนในภาษาบาลี  หรือภาษา 
ธรรมะนั้น  มันไปไกลกวานั้น  แมไมรูสึกตัว  ก็เรียกวา  ความประมาทเหมือนกัน. 
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 ฆราวาสธรรม ๒๖

ฉะนั้นเราจะตองตั้งตนดวยความไมประมาท  คือตองตั้งตนดวยการรูจักความ 
ประมาท  แมที่ไมรูสึกตัวนี้  ใหกลายเปนความไมประมาทเสียกอน. 

 
เราสวดมนตทําวัตรทุกเชาทุกเย็น  ดวยบทปจฉิมโอวาทของพระ 

พุทธเจา  คือคําสั่งสุดทายเมื่อกอนจะปรินิพพานนั้นวา  “จงถึงพรอมดวยความไม 
ประมาท”  พระเณรก็สวดกันอยูทุกเชาทุกเย็น.  แตถาไม รูวา  เกิดมาทําไม  มัน 
ก็ยังประมาท  ก็ยังโงอยูนั่นเอง. ก็สวดแตปากพลอย ๆ ไปทั้งเชาทั้งเย็น,- มันก็ยัง 
ประมาทอยูนั่นเอง.  ฉะนั้นขอใหนึกไว  เพื่อกันความประมาท   แลวก็จะได 
พยายามรูเสียเร็ว ๆ  วา  เกิดมาทําไม ?  ทีนี้ก็จะไดพูดกันในหัวขอที่วา  เกิดมา 
ทําไมตอไป : 

ขอแรก  บางทีจะมีคนเถียงวา  เราไมไดอยากเกิดมา  ดังนั้นเราไมรับ 
ผิดชอบในปญหาขอน้ี ;  ถามันมีอยางนี้ก็พึงรูเกิดวา  นั่นแหละคือคนประมาท 
อยางยิ่ง  ประมาทถึงที่สุด  เปนความโงบวกความประมาท  และอะไรอื่น ๆ  อีก 
มากมาย  จนถึงกับพูดวาเราไมรับผิดชอบในการที่วา  เราเกิดมาทําไม ?  เพราะวา 
เราไมไดอยากเกิดมา  พอแมทําใหเราเกิดมา  หรืออะไรทํานองนั ้น  เราไมไดรู 
ไมไดชี ้ทั ้งนั ้น.  ถามีปญหาอยางนี้  ก็อยากจะขอตัดบทลงไปเสียวา  อยาไปคิด 
ในสวนนั ้น   ขอใหค ิดในสวนที ่ว า   มันเก ิดมาแลว ,  เดี ๋ยวนี ้ม ัน เก ิดมาแลว 
เกิดมาเสร็จแลว ;  เพราะเกิดมาแลว  มันก็เปนภาระจํายอม  ที่เราจะตองจํายอม 
วาเราเกิดมาแลว  เราจะตองทําใหถูกกับความประสงคของการที่ไดเกิดมา  เราจะรู 
หรือไมรู  มันไมมีทางจะแกตัว. 

 
สิ่งที่มันทําใหเราเกิดมานั้น  มันไมยอมรับฟงขอแกตัวของเรา  เราจึง 

ตองรับภาระจํายอมนี้วา  เราเกิดมาแลว ;  แลวเราตองรูวา  เกิดมาทําไม ?  แลว 
ยังจะตองประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามนั้นดวย.  นี่ขอใหหมดปญหาตอนนี้ไป 
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เสียทีวา  เราจะรูหรือไมรูวาเราเกิดมาเพราะอะไร ?  เพื่ออะไร ?  นี้มันก็มีหนาที่ 
ที่จะตองรูวาเกิดมาทําไม  อยูนั ่นแหละ;  เพราะวา  การเกิดมานี้  มันอยูใต 
อํานาจของสิ่ง ๆ  หนึ่ง  แลวแตวา  มนุษยผูมีปญญาคนแรก ๆ  เขาจะเรียกมันวา 
อะไร  ไปตามที่เห็นวา  ดีที ่สุด  ที่จะมีประโยชนที่สุด.  ขอนี้มันเปนปญหาของ 
ทางฝายจิต  ฝายวิญญาณ. 

 
พวกที่เปนวัตถุนิยมจะไมยอมรับเอาปญหาอันนี้  แลวจะไมยอมรับวา 

มีอะไรที่ทําใหเกิดมา  เพราะมันยุง ;  เขาวาอยางนั้น.  เขาเกิดมาตองการวัตถุ 
ก็ผลิตวัตถุ  มันก็ตองการ  เทคโนโลยี่  เปนพระเจา  สําหรับชวยใหการผลิตวัตถุ 
ที่เขาตองการ  สําเร็จตามความปรารถนา.  อยางนี้เราเรียกวาพวกวัตถุนิยม 
เขาจะไมยอมคิดปญหาอยางที่เรากําลังคิด  แลวเขาก็จะหาวาพวกเรานี้บา  มาคิด 
ปญหาที่ไมจําเปนจะตองคิด  วา  เกิดมาทําไม.  หรืออะไรทําใหเกิดมา ?  แตทีนี้ 
ฝายเรา  กลาวคือชาวตะวันออก  ซึ่งรุงเรืองอยูดวยความสวางไสวในทาง  วิญญาณนั้น 
มันคิด,  มันตองคิด  และมันเคยคิดมามากแลว;  และรูแลวดวย  วาเกิดมา 
ทําไม?  หรืออะไรทําใหเกิดมา?  แลวก็ไมไดรูเกิดขอบเขต,  รูแตพอดี  เทาที่จะ 
ดับความทุกขในการเกิดนี้ได.  นี้คือตัวพุทธศาสนา  ไดแกวิชาความรูเทาที่จําเปน 
ที่มนุษยจะตองรู  เพื่อจะดับความทุกขได  โดยเฉพาะก็ของทุกคนทั่วๆไป  คือ 
ฆราวาส  เหมือนที่คุณกําลังตั้งปญหามานี้.  ฉะนั้นขอใหคิดวาเกิดมาทําไม?  โดย 
ไตไปถึงวา  อะไรทําใหเกิดมา?  ถาเรารูจักสิ่งที่ทําใหเกิดมา  เราก็จะรูไดงายวา 
เกิดมาทําไม?  คือมันเกิดมาตามความตองการของสิ่งที่ทําใหเราเกิดมา. 

 
อะไรทําใหเกิดมา?  พูดอยางภาษาของคนตะวันออก  ที่รุงเรืองดวย 

ความสวางไสวทางวิญญาณ  เขาก็พูดกันตามที่เห็นวา  เหมาะแกบุคคลในยุคนั้น 
ในถิ่นนั้น.  บางพวกก็พูดวา  พระเจาทําใหเราเกิดมา  สรางเรามา.  แตพุทธ- 
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บริษั ทนี้ ใช คํ าว า  “พระธรรม”.  พระธรรมทํ าให เกิ ดมา.  ทีนี้ เดี๋ ยวนี้ ก็ เกิ ดมี 
ความคิด  ที่จะเปนอิสระ คือไมใชคําวา  “พระเจา”  หรือ  “พระธรรม”  จะใช 
คําวา   “ธรรมชาติ”  ก็ได  ธรรมชาติทําใหเราเกิดมา .  แตอยาลืมวา   ใน 
พุทธศาสนานั้น  สิ่งที่เรียกวา  ธรรมชาติ นั้น  เขารวมไวในคําวา  “พระธรรม”. 

 
นี่แหละคุณจะตองเขาใจคําวา  ธรรมชาติ  ที่ชอบพูดกันนักนี้  ใน 

พุทธศาสนารวมไวในคําที่เรียกวา  “พระธรรม” ;  เพราะคําวา  “ธรรม”  หรือ 
พระธรรม  นี้มันกวาง  มันครอบคลุมไปทุกสิ่งทุกอยางหมด.  ตัวธรรมชาติก็ดี 
ตัวกฎของธรรมชาติก็ดี  ตัวหนาที่ของมนุษยตามกฎของธรรมชาติก็ดี  ตัวผลที่ได 
รับจากการปฏิบัติหนาที ่นั ้นก็ดี  เรียกวา  “ธรรม”  เพียงคําเดียว.  สิ่งตาง ๆ  
๔  ประเภท  จําแนกเปนอยางๆแลว  ไมรูกี่ลานอยางนั้น  รวมอยูในคําวา “ธรรม”  
เพียงคําเดียว.  ธรรม   ก็คือพระธรรมในที ่นี ้.  พระธรรมในที่นี ้ไมใชหมาย 
แตเพียง  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา  เหมือนอยางที่เราทองกันในแบบเรียน 
แตหมายถึงทุกสิ่ง  รวมทั้งสิ่งที่มีอํานาจ  บันดาลใหสิ่งตาง ๆ  เปนไป  คือพระธรรม 
ในฐานะที่เปนกฎของธรรมชาติ  ฉะนั้นจึงเห็นไดทันทีวาพุทธบริษัทถือวา 
พระธรรมเปนผูสรางเรามา,  แลวก็มีความมุงหมายจํากัดตายตัว  ไมพรา  ไมเลือน 
วาที่สรางใหเกิดมานี้  เพื่อใหมาทําอะไร ? 

 
พวกอื่นเขาไมเรียกวา  พระธรรม  เขาเรียกวาพระเจา  ก็ไดเหมือนกัน 

คุณควรจะเขาใจคําวา  “พระเจา”  เพราะวา  พระเจานี้  เปนภาษาไทย  ไมใช 
ภาษบาลี  ไมใชภาษาฝรั่ง.  พวกฝรั่งเขามีคําวา  “พระเจา”  ของเขา  เชนคําวา 
God  เปนตน ;  แลวมีคําที่ใชแทนคําวา  God  นี้อีกมากมายหลายสิบคํา,  แตแลว 
เขาก็ไมรูจักพระเจา  หรือ  God  เชนเดียวกับท่ีพวกพุทธบริษัทไมรูจักพระธรรม 
ในลักษณะที่ถูกตอง  และสมบูรณ. 
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คําวา  “พระเจา”  ที่แทในภาษาไทยนั้น  มันก็คือพระธรรม  คือทํา 
หนาที่สรางโลก  ควบคุมโลก  ใหโลกเปนไปตามกฎเกณฑ,  นั่นแหละคือพระธรรม 
หรือจะเรียกวาพระเจาก็ได ;แตแลวเด็ก ๆ  นี้ถูกสอนใหเขาใจผิด  จนพระเจานี้ 
กลายเปนบุคคล  หรือเปนผี  หรือเปนอะไรก็ตาม  ที่มีความรูสึกอยางคน, 
ใหพระเจารูสึกเหมือน ๆ  คน  เชนพระเจาบางชนิดมักมากในกามารมณก็มี,  หรือ 
อยางนอยที่สุดก็รูจักโกรธ  รูจักเกลียด  รูจักรัก  รูจักพอใจ  เหมือนกะคน, 
มันก็เลยผิดไปจากความหมายที่ถูกตองของคําวา  พระเจา  แลวพระเจาก็มี 
คุณลักษณะ  หรือ  qualification   นั้น  มากจนพูดไมไหว  คือสามารถทําทุกอยาง 
มีหนาที่ทุกอยาง  แลวเราก็ไปเอาแตเพียงหนาที่อยางคน ๆ.  มันก็ไมถูกตอง 
ไมยุติธรรมแกพระเจา  นั่นแหละคือ  การไมรูจักพระเจา. 

 
เมื่อไมรูจักทั้งพระเจา  ไมรูจักทั้งพระธรรม  มันก็ไมรูวา  พระเจาหรือ 

พระธรรมนั้น  ตองการใหเราทําอะไร ?  ฉะนั้นคุณควรจะไปรูจักพระเจา  รูจัก 
พระธรรม  ใหเพียงพอเสียกอน ;  แลวก็จะรูจักวา  พระเจา  หรือพระธรรมนี้ 
ตองการใหเราทําอะไร ?.  แลวมันก็จะเปนสิ่ง ๆ  เดียวกัน  เปนเรื่อง ๆ  เดียวกัน 
กับที่วา  ธรรมชาติตองการใหเราทําอะไร ?  ทีนี้พอพูดถึงคําวา  “ธรรมชาติ” 
คุณก็รูนิดเดียวอีกนั่นแหละ  รูนิดเดียวอีกตามเคย  วาธรรมชาติก็คือ  สิ่งที่มนุษย 
ไมไดทํา  ที่มันเกลื่อนๆอยูตามธรรมชาติ  ที่มนุษยไมไดสราง  ไมไดทํา ;  ถารู 
เทานี้ก็เรียกวารูนิดเดียวของความหมายทั้งหมด  ของคําวา  “ธรรมชาติ”. 

 
คําวา  “ธรรมชาติ”  ในภาษาธรรมะ  ในภาษาศาสนา  ละก็กวางหมด; 

อยางเดียวกันกับคําวาพระเจา,  อะไร ๆ  เปนธรรมชาติหมด  ไมมีอะไรที่ไมใช 
ธรรมชาติ ;  แลวยังแบงไวเปน  ๒  ประเภท  ไดแกสิ่งที่มันมีสิ่งอื่นปรุงแตง 
ก็เรียกวา  “ธรรมชาติ”  สิ่งที่อยูเหนือการปรุงแตงของสิ่งใด ๆ  ก็ยังเรียกวา 
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“ธรรมชาติ”  อยูนั ่นเอง.  เชนเรื ่องสูงสุดคือ  นิพพานอยางนี ้  นิพพานก็เปน 
ธรรมชาติ ;  แตผูที่ไมเคยบวช  ไมเคยเรียนภาษาบาลีจะไมรูอยางนี้  จะไมไดยิน 
อยางนี้  แลวจะไมเขาใจอยางนี้.  ในภาษาบาลีจะใชคําวา  “ธรรมชาติ”  แกทุกสิ่ง ; 
เรื่องโลก ๆ  นี้ก็เปนธรรมชาติ,  เรื่องธรรมะก็เปนธรรมชาติ,  กระทั่งเรื่องสูงสุด 
เหนือ โลก   เหนืออะไรหมด   ก็เรียกวาธรรมชาติ ;  ฉะนั้นนิพพานเปน  
ธรรมชาติแหงความไมตาย ,  เปนธรรมชาติที ่อะไรปรุงแตงไมได,  เปน 
ธรรมชาติซึ ่งเปนที ่สิ ้นสุดของสิ ่งที ่ปรุงแตง  อยางนี ้เปนตน.  นี่มันไกลออกไป 
จนคุณฟงไมเขาใจ  ใชไหม ?  เพราะวาในมหาวิทยาลัยของคุณไมเรียนธรรมชาติ 
อยางนี้  ไปเรียนธรรมชาติ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ของเด็ก ๆ  อมมืออยูตามเดิม. 
เรียนเรื่องกอนกรวดกอนหิน  ความรอน  แสง  เสียง  อะไรก็ตาม  ก็เปนเรื่อง 
ธรรมชาติทางวัตถุไปหมด.  สวนธรรมชาติที่ไมใชวัตถุนั้นไมรูจัก  แลวก็ไมยอม 
รับวาเปนธรรมชาติก็ได.  ฉะนั้นถาเขาใจคําวา  “ธรรมชาติ”  ในบาลี  หรือใน 
พุทธศาสนา  มันก็จะหมดปญหาไปมากทีเดียว ;  คือทําใหรูวาธรรมชาติตองการ 
ให  “คน”  นี้ทําอะไร ? 

 
“คน”  นี้  ถาพูดตามภาษาธรรมะอยางนี้  ก็คือผลิตผลของธรรมชาติ 

แมแตที่คุณเรียนวิทยาศาสตรอยางใหม ๆ  จากพวกฝรั่งมา  คุณก็พอเขาใจไดวา 
มนุษย  สัตว  เหลานี้มันเปนผลิตผลของธรรมชาติ ;มันไมเคยมีอยูในโลกมากอน 
แลวมันก็เพิ่งมีขึ้นมา  ไปเรียนชีววิทยาดู  มันก็รู.  แมตัวโลกเองกอนนี้มันก็ไมมี 
มันก็เพิ่งมีขึ้นมา  ฉะนั้นโลกนี้มันก็เปนผลิตผลของธรรมชาติ  คือดวยการบันดาล 
ของธรรมชาติ,  ในภาษาธรรมเขาเรียกวาปรุงแตง  เปนการปรุงแตงของธรรมชาติ 
ซึ่งมันไมมีจิต  ไมมีเจตนาเหมือน  “คน”  มันก็ยังปรุงแตงได บันดาลสิ่งตาง ๆ ได. 
คุณเอาไปคิดดูซิวา  ถาคุณเชี่อวา  โลกนี้มันแตกเปนสะเก็ดออกมาจากดวงอาทิตย 
หรือวาการรวมกลุมเขมขนของเนบิวลา  (nebula)  จนเกิดเปนโลกขึ้นมาก็ตาม, 
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คุณจะเรียกวา  มันเปนเจตนาของธรรมชาติหรือไม?  ถาถือเสียวาธรรมชาติ 
ไมใชคน  ก็อาจจะถือวาไมใชเจตนาก็ได.  แตเดี๋ยวนี้เรามีภาษาใชที่กวางออกไป 
แมไมมีชีวิตจิตใจ  รู ส ึกนึกคิด   มันก็มีความหมายอยู ในนั ้น .  ที ่ม ันไมอยู นิ ่ง 
ที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยูเสมอนี้  เราเพงดูใหดีเถิด  มันก็มีความหมายใน 
ลักษณะที่เหมือนกับเจตนา.  เพราะเราตองยอมรับวา  ธรรมชาตินี้มีวิวัฒนาการ 
คือเปลี ่ยนไปเรื ่อย   ไปในทางที ่แปลกออกไป  ๆ   แปลกออกไป  ๆ   นั ้นคือ 
วิวัฒนาการ  จะดวยความประสงคอยางไร  ก็เพื่อที่จะถึงที่สุด  หรือถึงจุดจบของมัน. 

 
ดังนั้น  การที่ธรรมชาติใหมีอะไรขึ้นมาไมสิ้นสุดหยุดหยอนนี้  ก็ควร 

จะถือวา  เพื่อถึงจุดจบของมัน.  ทีนี้ถาเปนจุดจบทางวัตถุธาตุ  มันก็อาจจะเปน 
เพียงความสลายตัวไปอีกก็ได,  สลายตัวไมมีเหลืออยูอีกครั้งหนึ่งก็ได ;  คือโลกนี้ 
มีจุดจบสักวันหนึ่งขางหนา  เมื่อมันมีการสลายตัว  ไมมีเหลืออยูอีกก็ได.  แตนี้มัน 
เปนเรื่องทางวัตถุ  มันไมใชเรื่องของคนที่มีชีวิตจิตใจ ;  ดังนั้นเรื่องของคนที่มี 
ชีวิตจิตใจ  มันก็เลยมีจุดจบมากกวานั้น  หรือดีกวานั้น  วิเศษกวานั้น ;  มันก็คือ 
เรื่องจุดจบทางฝายวิญญาณ  เปนเรื่องของความสวางไสวทางวิญญาณ  หรือ 
Spiritual - Enlightenment  ดังที่เราไดพูดกันมานานแลว.  นี่แหละทางวัตถุก็ไปใหถึง 
จุดสูงสุดของฝายวัตถุ  ทางฝายวิญญาณก็ไปใหถึงจุดสูงสุดของทางฝายวิญญาณ. 
นี่แหละจะไปเปนอันเดียวกันกับความประสงคของพระเจา  หรือความประสงค 
ของพระธรรม.  พระธรรมเปนเรื่องทางฝายวิญญาณ  เปนสวนสําคัญ  มันก็ตอง 
มีจุดจบตามทางฝายวิญญาณ  คือมีจิตใจสูงสุด  เทาที่สิ่งที่เรียกวาจิตใจนี้มันจะสูงได. 

 
ทีนี้เมื่อถามวา  พระธรรมมีความมุงหมาย  มีเจตนารมณอยางไร  ใน 

การที่สรางมนุษยขึ้นมานี้?  ก็เพื่อใหมนุษยไปถึงจุดสูงสุดของความเปนมนุษย. 
พระจาก็เหมือนกัน  เมื่อถือตามหลักของพวกคริสเตียน  ซึ่งเขียนเรื่องพระเจา 
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เอาไวชัดเจนพอนี้  ตั้งแตที่ยังเปนศาสนายิว  เขาก็พูดไวชัดวา  เพื่อมนุษยจะไป 
รวมกับพระเจาในที่สุด,  เพื่อมนุษยจะไปเกิดในโลกของพระเจา  คือไปเปนอันเดียว 
กันกับพระเจาในที่สุด ;  แลวก็จบกันแคนั้น.  เดี๋ยวนี้มนุษยยังอยูในโลกของ 
มนุษยที่เปนความสกปรกมืดมัว  เรารอน  เปนทุกขนี้  ก็ใหปฏิบัติศาสนาไปจน 
พระเจาโปรด  รับเขาไวในอาณาจักรของพระเจา  ไมตองเปนอะไรอีกตอไป. 
จุดจบของพวกที่ถือศาสนาพระเจา  เขาวาดไวอยางนี้  แตแลวเราก็ไมเขาใจเขา ; 
แลวไปดูถูกเขาวา  บา ๆ  บอ ๆ.  นี ่ผมอยากจะทายลวงหนาวา  พวกคุณไมรู 
ใจความของศาสนาคริสเตียนจนไปดูถูกเขาวา  เปนเรื ่องบา ๆ  บอ  ๆ  ก็ได. 
ทั้งนี้ก็เพราะวา  แมแตพวกคริสเตียนเองที่ไมรูเร่ืองนี้ก็มี.  นับถือศาสนาคริสเตียน 
แตปาก  เหมือนที่คนไทยเรานับถือพุทธศาสนาแตปาก ;  เมื่อพวกโนนไมรูจัก 
พระเจา  พวกนี้ก็ไมรูจักพระธรรม. 

 
ถาคุณรูจักพระธรรมแลวก็จะหมดปญหา  แลวจะไมถามปญหาอยางนี้, 

แลวก็ไมจําเปนที่จะตองมาสวนโมกข.ที่ถามปญหาอยางนี้มันแสดงอยูในตัวแลว 
วาไมรู จักสิ ่งที ่เรียกวา  “พระธรรม”  ฉะนั ้นก็เปนการสมควรแลว  ที ่วา  เราจะ 
มาพบกันที่ไหนแหงหนึ่ง  เพื่อศึกษา  หรือเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับพระธรรม 
จนรูจักพระธรรม ;  แลวปญหาตาง ๆ  จะหมด.  คือรูจักพระธรรมแลว  ก็จะรูวา 
เกิดมาทําไม ?  ใครบันดาลใหเกิดมา ?  ดวยวัตถุประสงคอะไร ?  แลวเราจะตอง 
ทําอยางไรตอไปใหลุลวงไปจนถึงที่สุด ?  ถารูจักพระธรรมมันก็ตองรูอยางนั้น. 
เดี๋ยวนี้ยังไมรูถึงขนาดนั้น  คือไมรูถึงขนาดที่จะเรียกวารูพระธรรม  มันก็เปนเหตุ 
ใหไมประสบความสําเร็จในการเรียน.  ตั้งตนแตการเปนเด็กนี้  ก็ไมประสบความ 
สําเร็จ  ในการเรียน  ในการงาน  ในการบริโภคผลงาน  ชนิดที่มันจะไมเปนความ 
ทุกข ;มันมีแตความยุงโกลาหล  วุนวาย  หรือเปนความทุกขไปหมด.  วัฒนธรรม 
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หรือศาสนาอื ่นถือคําวา  “พระเจา”  พุทธบริษัทถือคําวา  “พระธรรม”  เราจะ 
ตองทําตามความประสงคของสิ่งที่เรียกวา  “ธรรม”,  มันมีเจตนารมณของมัน 
อยางไรเราตองทําตามนั้น.  พูดอยางกําปนทุบดินกอน  ไมมีทางผิด  วาพระธรรม 
สรางเรามา   เพื ่อใหเรามีธรรม .  คุณจะฟงออก   ชอบหรือไมชอบก็ตาม  ; 
พระธรรมนี้สรางเรามาเพื่อใหเรามีธรรม,  สรางมนุษยมาเพื่อใหมีธรรม ;  เมื่อมี 
ธรรมแลวก็จะไดแตกตางจากสัตว.  ฉะนั้นเขาจึงมีคําพูดมาแตโบราณดึกดําบรรพวา 
“ธรรมะนี้เพื่อความผิดแปลกแตกตางจากสัตว” ;  ถาทองคาถานี้ไวบางก็จะดีวา 
“อาหารนิทฺทาภยเมถุนญจ “  - การหาอาหารกิน  การแสวงความสุขในการนอน 
การรู จ ักขี ้ขลาด  วิ ่งหนีอันตราย  และการประกอบเมถุนธรรม,  “สามาญญ -  
เมตปฺปสุภิ  นรานํ”  - สี่อยางนี ้มีเสมอกันระหวางคนกับสัตว,  “ธมโม  หิ  เตสํ 
อธิโก  วเสโส”  - ธรรมะเทานั้นที่จะทําความผิดแปลกแตกตางระหวางคนกับสัตว,  
“ธมฺเมน  หีนา  ปสุภิ  สมานา”  - เมื่อเอาธรรมะออกไปเสียแลว  คนก็เทากันกับ 
สัตว.  มันมีใจความวา  ธรรมะนี้ทําใหคนตางจากสัตว,  ธรรมะสรางคนขึ้นมา 
ผิดจากสัตวก็เพราะวา  ตองการใหคนมีธรรมะอยางคน  อยางมนุษย. 

 
เดี๋ยวนี้  เราก็เรียกตัวเองวาเปนคน  หรือเปนมนุษย  มันก็ตองมีธรรมะ 

ถาใครไมมีธรรมะก็ไมตางอะไรจากสัตว.  คําวา  “ธรรมะ”  ในที่นี้ก็หมายถึง 
ธรรมะสําหรับคน   ธรรมะ เพื ่อมน ุษย   เพื ่อคน   ก็ค ือ รู ว า เก ิดมาทํา ไม  ? 
แลวก็ทําไปใหถึงที่สุด.  พอพูดถึงพระเจาก็อยางเดียวกันอีก  พระเจาตองการ 
ใหคนดีกวาสัตว  แลวไปอยูกับพระเจา.  ถาพูดถึงธรรมชาติ  ธรรมชาติตองการ 
ใหมีวิวัฒนาการ  ไมหยุด  วิวัฒนาการมาจนเปนมนุษย  แลวก็ใหไปถึงที่สุดของ 
ความเปนมนุษย ;  ในที่สุดเราก็ไปจบอยูที่การมีธรรมะอยางถูกตองและสมบูรณ. 

 
นี่เรารูจักวา  พระธรรมตองการใหเรามีธรรม  พูดอยางกําปนทุบดินก็วา 

ธรรมะสรางมนุษยขึ ้นมาสําหรับใหมีธรรมะ .  ทีนี ้  เดี ๋ยวนี ้เรามีธรรมะแลว 
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หรือยัง ?  คุณก็ตอบไดดวยตนเอง.  ผมพูดทีไรมันก็กระทบกระเทือนทุกที 
วามนุษยในโลกนี้มีธรรมะหรือยัง ?พวกเราชาวไทยนี้มีธรรมะหรือยัง ?  และโดย 
เฉพาะคน  คนเดียว  เปนคนหนึ่ง ๆ  เชนคุณเอง  มีธรรมะหรือยัง ?  ผมก็ตอบ 
ไดแตเพียงวา  ถามีธรรมะจริงแลว  มันไมยุ งยาก  โกลาหล  วุนวาย  อยางที่ 
เปนอยูเดี๋ยวนี้.  ทั้งโลกก็ดี  ทั้งประเทศก็ดี  หรือแมแตคน ๆ  เดียวก็ดี ,  ถามี 
ธรรมะแลว  ก็จะไมมีอะไรที่เปนปญหานาเกลียดนาชังอยางนี้.  อันนี้เราก็รูกันเอง 
เฉพาะคน ๆ  เปนภายในไปก็แลวกัน.  แตถามองดูที่สังคม  คุณก็ตองไดมาก 
กวานั้น  วาสังคมกําลังเปนอยางไร.  

 
เมื่อรูวาสังคมเปนอยางไร  เราก็อาจสามารถที่จะปลีกตัวออกมาจาก 

สังคมโดยทางจิตใจ ;ทางรางกายมันเนื่องอยูดวยสังคม  หลีกไมคอยพน  แตทาง 
จิตใจนี้  เราสามารถที่จะปลีกออกมาเสียจากสังคมที่สกปรก ;  คือมามีธรรมะ 
อาศัยธรรมะเปนเครื่องมือ,  แลวเราก็ยังคงไดรับประโยชนจากธรรมะ  ยังสามารถ 
ทําใหตรงตามความประสงคของพระธรรม  ที่สรางเรามาทําไม  นี้.  ในสวนนี้ผม 
ขอรองวา  คุณอยาเปนคนปดมดเท็จ  แกตัว  วาไมอาจจะแยกจากสังคม  ไมอาจจะ 
ปลีกจากสังคม.  เมื่อเพื่อนสูบบุหรี่  เราก็ตองสูบ,  เมื่อเพื่อนกินเหลา  เราก็ตอง 
กินเหลา,  เมื่อเพื่อนสํามะเลเทเมาเรื่องเพศ  เราก็ตองสํามะเลเทเมา,  เราไมอาจ 
จะแยกจากสังคม.  อยางนี้ผมวาเปนคนมุสา  เปนคนขี้ปดมดเท็จ  สําหรับจะแกตัว 
สําหรับจะไปทําความชั่ว. 

 
ธรรมชาติสรางเรามาโดยทางจิตใจ  สามารถที่จะแยกออกจากสังคม 

ไปนิพพานตามลําพังเราคนเดียวก็ได.  ถึงทางรางกายก็เหมือนกัน  ถาเรามีความ 
กลาหาญพอ  เราก็สามารถจะแยกออกจากสังคม ;หรือวาถาเราจะเขาไปรวมอยู 
ในสังคมเราก็จะตองเปนฝายที่ตอตาน  ไมใหขบถตอพระธรรม. 
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ผมไดยินขาวหนังสือพิมพลงวา  พวกนิสิต  นักศึกษามหาวิทยาลัยเขาไป 
ตอสูทางการเมือง  เกี่ยวกับพรรคนั้นพรรคนี้ ;  แตแลวก็ยังสงสัยอยูวา  ทําไป 
ดวยความบริสุทธิ ์ใจ  เพื ่อพระธรรมหรือเปลา ?  ถาพวกนิสิตเหลานี ้ไปตอสู 
ทางการเมือง  ทางสังคมแลว  มันก็ตองเพื่อความเปนธรรม  เพื่อความถูกตอง 
ตามความตองการของพระธรรม;  มันก็ไดเหมือนกัน  แมจะอยูในสังคม  ถา 
อยูในลักษณะอยางนี้มันก็มีประโยชนเหมือนกัน  แตถาพลอยผสมโรงไปในทาง 
ที่ไมใชพระธรรม,  ไมใชของพระธรรม,  หรือวาเปนอธรรม,  หรือวาเปนธรรม 
ที ่ผิด ๆ  แลว  มันก็ใชไมได;  มันผิดวัตถุประสงคของพระธรรม   พระธรรม 
ไมตองการอยางนั ้น  พระธรรมตองการใหเรามีธรรม  พระธรรมสรางเรามา 
เพื ่อตองการใหเรามีธรรมเรื่อย ๆ  ไป,  คือดีขึ ้นไป  สูงขึ ้นไป  จนถึงบรมธรรม 
สุดยอด. 

 
สิ่งที่เรียกวา  “บรมธรรม”  นั้น  เขาเรียกหลายชื่อ  มีหลายชื่อเชน 

นิพพาน  เปนตน  อมตธรรม  เปนตน  นั่นแหละคือบรมธรรมสูงสุดของมนุษย. 
ฉะนั้นขอใหถือวา  พระธรรมสรางเรามา  เพื่อใหเรามีธรรมเรื่อย ๆ  ไปจนกระทั่ง  
ถึงบรมธรรม  นี้เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  ปฏิเสธไมได.  ถาปฏิเสธแลวจะยุง 
เพราะผิดและสับสนกัน.  แมวา  เดี๋ยวนี้คุณก็มุงหมายที่จะเปนฆราวาส  ที่จะสึก 
ออกไปเปนฆราวาส,  หรือเอาพวกฆราวาสเปนหลัก  เราก็ยังพูดยืนยันอยูนั่นเอง 
วาเปนมนุษยนี้เพื่อมีธรรมะ  เพื่อถึงยอดสุดของบรมธรรม. 

 
ฆราวาสก็ตองเดินทางไปหาบรมธรรม  บรรพชิตก็ตองเดินทางไปหา 

บรมธรรม ;  ใครจะไปเร็วชากวากัน  มันอยูที่ใครทําผิดหรือทําถูก.  ที่ออกมาเปน 
บรรพชิตนี้ก็เพื่อจะไปไดเร็ว ๆ  คือตัดความผูกพันสวนใหญออกไปเสีย  เพื่อจะไป 
เร็ว ๆ ;  แตแลวมันก็เห็นอยูวา  ไมไปเร็ว ๆ  ก็มี  ยังขบถตออุดมการอันนี้ก็มี ; 
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เพราะบรรพชิตก็มีหลายชนิด  หลายประเภท ;บางทีฆราวาสไปเร็วกวาก็มี . 
ถาฆราวาสเปนผูประพฤติธรรมดวยความบริสุทธิ์ใจอยูเสมอ  มันก็เลื่อนชั้นไป 
โดยเร็ว  ไมมีอะไรที่คงที่ตายตัว  ตายดานอยูที่นั่น ;  แลวจิตใจมันก็วิวัฒนาการ 
ไปดวยเหมือนกัน.  สิ่งที่เคยรัก  เคยบูชา  มันก็อาจจะกลายเปนสิ่งที่ไมรักไมบูชา 
แลวก็เลื่อนไหลไปหาสิ่งอื่น  ที่ไปรักไปบูชา,  ไมเทาไรก็เห็นเปนเรื่องไมนารัก 
ไมนาบูชา ;  มันก็เลื่อนตอไปอีก  คือเลื่อนไปจนถึงยอดสุด  ที่จะเลื่อนไปอีกไมได 
คือบรมธรรม.  ฉะนั้นพวกฆราวาสนั่นแหละ  บางชั่วโมงก็หลงใหลทางกามารมณ 
บางชั่วโมงก็ตองการพักผอน  บางชั่วโมงก็ตองการความวาง  ความหยุดนิ่ง 
ความสงบ  ไมมีอะไรรบกวน  มีรสชาติทํานองเดียวกันกับนิพพาน ;  แตแลว 
ไมสนใจ  ไมสังเกต.  และสวนที่บูชากันเปนสวนใหญ  ก็เปนเรื่องเอร็ดอรอย 
ทางเนื้อหนัง ;  ฉะนั้นชีวิตฆราวาสสวนมากมันจึงเปนเสียอยางนั้น  เพราะวา 
วัฒนธรรมกําลังเสื่อม. 

 
ถาวัฒนธรรมของพุทธบริษัทยังเขมขน  เขาก็มีชั่วโมงที่เปนตัวเอง 

อยางนั้น  อยางนี้  อยางโนนไปครบถวนเหมือนกัน ;  ชั่วโมงแหงความสงบ 
ประกอบไปดวยธรรม  อยางนี้ก็มี.เดี๋ยวนี้เราถูกสอนใหบาหลังในเรื่องทางฝาย 
วัตถุ ทางฝายเนื้อหนัง  จนไมมีชั่วโมงแหงความสงบ.  นักศึกษาหนุมสาวเหลานี้ 
ก็พรอมที่จะเปนบา,  พรอมท่ีจะฆาตัวตาย,  พรอมท่ีจะทําอะไรผิด ๆ  แปลก ๆ  
ดวยมานะทิฏฐิ  หรืออวิชชา.ที่จริงการที่ตั้งกลุมพุทธศาสตรและประเพณีขึ้นใน 
มหาวิทยาลัยนี้  ก็นับวาถูกตองตามความประสงคของพระธรรมอยางยิ่ง.  ทีนี้ 
กลัววามันจะตั้งแตปาก  ตั้งแตชื่อ  มันก็มีผลเทากับไมไดตั้ง. 

 
นี่  เราจะตองรับรูพระธรรมในลักษณะอยางไร ?  พระธรรมสรางเรามา 

เพื่อใหเรามีธรรม  เราก็หนีไมพน  หลีกไมได  และปฏิเสธไมได,  ก็ตองพยายาม 
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ใหมีพระธรรม.  ปญหาขอแรกมันจึ งตอบได วา  เพื่ อมีพระธรรม.  เกิดมาทํ าไม ? 
ตอบวา  เกิดมาเพื่อมีบรมธรรม,  คือมีธรรมะเรื่อย ๆ  ไปจะถึงบรมธรรม. 

 
ทีนี้เราจะเอาผล  เอาผลอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งมันนาชื่นใจหนอย.  ถา 

ถามวา  เกิดมาทําไม ?ก็ขอใหภาวนาไวเปนเครื่องรางเลยวา  “เกิดมาเพื่อไมเปน 
ทุกข - เกิดมาเพื ่อไมเปนทุกข “  คํานี ้ฟงยาก  แตวามันก็พอจะใชปฏิบัติได 
คือใหถือเปนหลักไวกอนวา  เราเกิดมาเพื่อไมเปนทุกข.  ฉะนั้นคุณอยารองให 
คุณอยาเสียใจ  ในเมื่อมีความผิดหวังใด ๆ  ซึ่งไมใชความผิดของคุณ.  แมไมใช 
ความผิดของคุณ  แตแลวมันก็มีขึ้นมา,  แลวก็มาเสียใจ  มารองให,  อยางนี้ 
เปนคนโง  ไมรูจักความหมายของคําวา  “เกิดมาทําไม”.  อยางนอยเราจะตอง 
ถือวา  เกิดมาเพื่อไมมีความทุกขไวกอน.  ดังนั้นเมื่อความทุกขมันเกิดขึ้นใน 
ลักษณะใด  หรือในระดับใดท่ีตาม  จะตองปดทิ้งออกไปกอนวา  นี้ไมใชเพื่อเรา 
ไมใชสําหรับเรา ;  ฉะนั้นเราจะไมมีการรองให  จะไมตองมีการเสียใจ. 

 
เพราะฉะนั้นจึงไมตองพูดถึงการฆาตัวตาย  นั่นมันบาเกินไป.  เราจะ 

สลัดปญหาเหลานั้นออกไป  โดยที่ไมตองรูวาเพราะอะไรมากนัก ;  รูแตเพียงวา 
มันไมใชสําหรับเรา.  ความทุกขนี้ไมใชสําหรับเรา  เราจะตองไมทุกขเขาไวกอน ; 
แลวก็แกปญหาไปดวยความรู  หรือสติปญญา.  ความผิดหวังนั่นแหละเรียกวา 
ความทุกขก็ได  คือไมไดตามที่เราตองการ.  ทีนี้คนหนุมสาวนี้มักจะบูชาความหวงั, 
บูชาความหวังในลักษณะที่ผิด ๆ  คือโงไปปกใจ  วามันจะตองสมหวัง  ถาไม 
สมหวังแลวตายเสียดีกวา  นี้คือคนโงที่สุด.  เพราะวาธรรมชาติมันไมไดสราง 
มาสําหรับใหสมหวังเสมอไป ;  แลวมันก็ไมตองการใหสมหวังสําหรับคนโง 
มันตองการใหสมหวังสําหรับคนฉลาด.คือคนที่รูจักธรรมชาติดี  ฉะนั้นเราตองฉลาด 
รูจักธรรมชาติดีพอที่จะตอสูกับธรรมชาติได ;  แลวเราก็จะสมหวัง,  คือเราไมไป 
หวังอยางโง ๆ  เหมือนที่หนุมสาวหวังกัน 
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เรามามีความหวังอยางถูกตอง  อยางลึกซึ่ง  คลอยตามกฎของธรรมชาติ 
แลวเราก็จะไมตองผิดหวัง ;  หรือถาพูดอยางธรรมะที ่ลึก  ก็คือไมหวังอะไร , 
เราจะไมหวังอะไรจากธรรมชาติ  เพราะเรารูวาธรรมชาติมันเปนของศักดิ์สิทธิ์ 
หรือเด็ดขาดอยูในตัวมันเอง ;  มันไมแพใคร  แลวมันก็เปนไปอยางตายตัวตามกฎ 
ของธรรมชาติ.  ถาเราไปหวังใหผิดไปจากกฎของธรรมชาติ  มันก็เปนไปไมได. 
ที่นี้เราจะเปนผูผสมโรงกับธรรมชาติ,  คือทําใหเปนไปอยางถูกตอง 
ตามกฎของธรรมชาติ  หรือพระธรรมนั่นแหละ  แลวเราก็จะไมผิด
หวัง. 

 
คุณศึกษาเลาเรียนใหมันคลอยตามกฎของพระธรรม,คุณทําการงาน 

ใหมันคลอยตามกฎของพระธรรม,  คุณมีลูกมีเมียมีอะไรใหคลอยตามกฎของ 
พระธรรม  แลวก็จะไมมีผิดหวัง.  คําวา  “ผิดหวัง”  จะไมมีในชีวิตนี ้  เพราะ 
มันประกอบอยูดวยธรรม,  ทีนี ้หนุมสาวโง ๆ  มันไปหวังตามอํานาจของกิเกส 
ซี่งมันก็ตองฝนธรรมชาติ  แลวมันก็ตองผิดหวังทุกเวลานาทีอยูนั่นแหละ.  มัน 
กระหายดวยความผิดหวังอยูเสมอไป.  มันหวังมากเกินไป  หรือมันหวังผิดทาง 
นอกทาง ;  เพราะฉะนั้นมันจึงมืดมนกลัดกลุมอยูตลอดเวลา  นี้คือไมมีพระธรรม 
ไมมีธรรมอยูในบุคคลนั้น  มันจึงเปนนรก  หรือวาเปนความเรารอนอยูตลอดเวลา 
ดวยความผิดหวัง.  ฉะนั้นถาหากจะบูชาความหวัง  ก็บูชาใหถูกตอง ;  เพราะ 
ความหวังมันตองเขารอยกันกับกฎของธรรมชาติ  แลวเราก็จะไมมีความผิดหวัง. 

 
ดังนั ้นจึงเป นอันวา  เก ิดมาเพื ่อ รู ธรรมชาติ  แลวไปดวยกันก ับ 

ธรรมชาติ  คือพระธรรม   หรือพระเจา  อยางที ่ไมมีผิดหวัง,  นี ่ผมใชคําวา 
เกิดมาเพื่อไมทุกข.  ฉะนั้นคุณไมตองรองไห  ไมตองเปนหวง  ไมตองวิตกกังกล 
ไมตองทําอะไรใหมันเปนทุกข.  ถาความทุกขเกิดขึ้นดวยความเผลอของเรา 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ปญหาเพียงขอเดียวของมนุษยชาติ ๓๙

ก็ รีบป ดออกไปทั นที ว า  นี้ ไม ใช เร่ืองของเรา,  เราจะต องตั้ งต นทํ าใหม   โดย 
ไมตองรูสึกเปนทุกข.  มีความรู  มีสติปญญาทําตอไป  มันก็เปนความกาวหนา 
วิวัฒนาการ  ไปตามทางของพระธรรมอยู เรื ่อยไป ;ไมมีความทุกขเรื่อย ๆ  ไป 
จนถึงยอดสุดคือบรมธรรม. 

 
ขอใหถือวา  ถาความทุกขเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ดี  เทาไรก็ดี  ก็หมาย 

ความวามันทําผิด   เรามันขบถตอพระธรรมดวยความรูตัวบาง  ไม รูตัวบาง 
เจตนาบาง  ไมเจตนาบาง ;  ฉะนั้นอยาไปเสียใจมัน.  แมที่สุดแตความเจ็บไข 
เกิดขึ้น  ซึ่งเปนธรรมชาติที่สุด  ก็อยาไปทุกขกับมัน  อยาไปเสียใจกับมัน.  จะ 
รักษาเยียวยาโรคภัยไขเจ็บ  ก็ไมตองเปนทุกข,  กระทั ่งวาตายก็ไมตองกลัว, 
ตายก็ไมตองเปนทุกข  จะตายก็ไมตองกลัว . ถาวาความวิตกกังวล   ความ 
ระแวง   หรือความกลัว  เป นทุกข  ก็บอกวาไมใช เรื ่องของเรา   ไม ต องกลัว . 
เอาอยางนี ้ไวทีหนึ ่งกอน,  เอาดื ้อ ๆ  อยางนี ้ไวท ีหนึ ่งกอน  แมวาเดี ๋ยวนี ้ย ังไม 
เปนพระอรหันต  แตขอใหยึดหลักของพระอรหันตไวทีหนึ่งกอน :  ความทุกข 
ไมใชของเรา  เราไมยอมรับเอาสิ่งใด.  ขอใหฝกอยางนี้  จะเปนการฝกตาม
พ ร ะ 
ธรรม  เปนการปฏิบัติพระธรรมอยางสูงสุด. 

 
ขอยกตัวอยางที่วาฟงแลวนาขบขันสักหนอยวา  ถาไปเจอะเสือกลางปา 

ก็ไมตองกลัว  และเปนทุกข,  จะขึ ้นตนไม  ก็ขึ ้นโดยไมตองกลัวและเปนทุกข, 
จะวิ ่งหนี  ก็วิ ่งหนีโดยไมตองกลัวและเปนทุกข.  ถาจวนตัว  ที ่จะตองสู เสือ 
ชกกับเสือ   ก็ชกกับเสือโดยไมตองกลัวและเปนทุกข.  ใหจําหลักนี ้ไวใหได 
ทีหนึ่งกอน  วา  “เราไมไดเกิดมาสําหรับเปนทุกข”  แลวก็จะทําอะไรไดดีดวย. 
ถาเราทั ้งกลัวและทั ้งเปนทุกข  วิ ่งขึ ้นตนไมก็จะวิ ่งขึ ้นไมไหว,  หรือจะขึ ้นผิด ๆ  
ถูก ๆ  พลาดตกลงมาใหเสือกัดเสียอีก.ตองไมกลัวและเปนทุกข  มีสติสัมปชัญญะ 
อยู เรื ่อย  จะขึ ้นตนไมก็ขึ ้นไดดี  จะวิ ่งก็วิ ่งไดดี,  หรือจะสู กับเสือ  ก็อาจจะชก 
ทีเดียวเสือตายก็ได.  นี้ตองไมกลัว  ตองไมเปนทุกข. 
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 “ฉันไมไดเกิดมาเพื ่อเปนทุกข”  ขอใหทองคาถานี ้ไว  แลวก็ใชให 
ถูกตามทางของพระธรรม,  อยาใหเปนมิจฉทิฏฐิขึ้นมา.  จิตวางแบบอันธพาลนั้น 
เพื่อแกตัวที่จะทําความชั่ว ;  “ฉันไมตองเปนทุกข”  แลวก็เลยติดคุกติดตะราง 
อะไรก็ได  ไมตองเปนทุกข ;  ทําความชั่วอยางไรก็ได  แลวไมตองเปนทุกข ; 
อยางนี้มันเปนจิตวางแบบอันธพาล.  อุดมคติแบบอันธพาลวา  ฉันไมไดเกิดมา 
เพื่อเปนทุกข  แตมันไมรูจักความทุกข  มันไปเห็นความทุกขเปนความสุข  หรือ 
เปนอะไรไปเสีย. 

 
ถาเรารูผิดชอบชั่วดีวา  อะไรเปนความทุกข  เราก็รูจักหลีกเลี่ยงเสีย ; 

หรือวาอะไรเปนเครื่องทรมานใจ  เราก็ไมเอาสักอยางเดียว.  นั่นแหละ  ใหถือกัน 
ในแงที่วา  เราเกิดมาสําหรับไมเปนทุกขในทุก ๆ  กรณี ;  แลวเรามีความรู 
มีสติปญญา  มีสติสัมปชัญญะ  ปฏิบัติไป  แกไขไป ;  เพื่อไมใหสิ่งที่จะเปนทุกขนั้น 
มันเกิดขึ ้น  หรือมาอีก.  แตเมื ่อมันมาถึงเขา  เราไมยอมรับเอา  เราพยายาม 
หาหนทางที ่จะไมใหม ันมาถึง ;  เรียกวา  เผชิญหนากับเสือ   คือความทุกข. 
เมื่อความทุกขเกิดขึ้น  หรือมีเขามา  เราจะไมทุกข.  เราจะยิ้มแยมแจมใส  เพื่อฆา 
เส ือ นั ้น เส ีย   หรือวาจะหลบหลีก   จะหนีเส ือ   ก็ต องด วยความไม ม ีท ุกข 
ดวยความไมเปนทุกข. 

 
นี่แหละคือความมุงหมายของพระธรรม  เพียงอยางเดียวเทานั้น.  คือ 

เพื ่อจะไมใหคนเปนทุกข.  เพื่อใหคนมีธรรมะแลวไมเปนทุกข.  ฉะนั้น 
เราเกิดมาเพราะพระธรรมสรางเรามา  เราก็ตองทําใหถูกตามวัตถุประสงคของ 
พระธรรม  ที่สรางเรามา ;  ปญหาก็จะหมดไป.  ปญหาที ่วา  “เกิดมาทําไม ?” 
เราก็ตอบอยางดีที่สุดเลยวา  เพื่อทําตามความประสงคของพระธรรม  ที่สราง   
เรามาหรือท่ีทําใหเราเกิดมา  จะเรียกพระธรรมนั้นวา  พระเจา  หรือธรรมชาติ 
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ก็ไดทั้งนั้น,  ลวนแตที่ความประสงคที่จะทําใหมนุษยนี้ไมมีความทุกข.  ใหเปน 
อยูในสภาพที่ไมมีความทุกข.  คือเปนอันเดียวกันกับพระธรรมหรือพระเจา. 

 
ทีนี้  พอสรางขึ้นมาในความไมรู,  เด็ก ๆ  เกิดมาไมรูอะไรมีการอบรม 

สั่งสอน  หรือ  วัฒนธรรมไมดี  กําลังหลงผิดไปมาก  เหมือนพวกฝรั่งที่กําลังนิยม 
เทคโนโลยี่  มันก็หลีกหางจากพระธรรม,  เดินหางออกไปจากพระธรรม  ก็สราง 
โลกที่เดือดรอนเปนไฟขึ้นมา.  ฝายพวกเราเปนพุทธบริษัทชาวตะวันออก 
ขอใหคงรักษาไว  ซึ่งความสวางไสวในทางวิญญาณ ;  รูวาเกิดมาทําไม  อยาไป 
ตามกันพวกฝรั่ง.  ถาจะมี  เทคโนโลยี่  ก็ตองมีมาสําหรับเปนควายตัวที ่สอง 
คือควายตัวที่มีแรง,  แลวเราก็ยึดหลักควายตัวที่หนึ่ง,  ตัวที่มีความรู  ตัวที่รู , 
รูวาเกิดมาทําไม.  ใหควายตัวที่สองมันตามหลังไป  มันก็จะไปถึงไดดวยความ 
สะดวกสบาย .  สวนทคโนโลยี ่  นี ่ก ็เพื ่อใหช ีว ิตทางรางกายเปนอยู เท านั ้น . 
ปูยา  ตายาย  ของพวกเราเอาแตพอสมควร  ไมเอามากเหมือนพวกฝรั่งเดี่ยวนี้, 
เอาเทาที่จะเปนอยูไดโดยสะดวก  ดวยเรื่องเครื่องนุงหม  หรือ  อาหารการกิน 
ที่อยู อาศัย  การแกบําบัดโรค ,  แตแลวเราก็มีของวิเศษคุ มครองปองกันไว 
แมวามันจะขาดแคลนเราก็ไมเปนทุกข.  แมมันจะขาดแคลน  จนกระทั่ง  ทําให 
ชีวิตนี ้ดับไป  เราก็ไมเปนทุกข  นี่คือความสวางไสวทางวิญญาณ.  ฉะนั้นเรา 
จึงไมบาสรางสิ่งซึ่งทําใหเราเปนทาส,  แลวไดรบราฆาฟนกัน  เพราะไปแยงชิง 
หวงแหนสิ่งที่เราตองการทางวัตถุ  ทางเนื้อหนัง. 

 
นี้มันเปนเหมือนกับวา  birds  eye  view  ซึ่งคุณจะตองมองดูใหเห็น 

เสียกอน  คือคุณตองบินขึ้นไปสูงเหมือนนก  แลวดูขางลาง  วาอะไรเปนอยางไร 
ใหทั่วถึงเสียกอน ;  แลวจึงจะรูจักทําสิ่งเฉพาะจนใหมันสําเร็จลุลวงไปดวยดี. 
ที่ผมชักชวนใหมามองในปญหาที่วา  เกิดมาทําไม  นี้มันเหมือนกับข้ึนไปใหสูง ๆ  
แลวมองดูขางลาง ;  ใหรูวาชีวิตทั้งหมดนี้  มันเพื ่ออะไร ;  เปนผูอยู บนยอด 
ภูเขา  แลวมองดูคนขางลาง  มองดูโลกขาลาง  อยางนี้ก็ไมมีทางที่จะทําผิด. 

บัดนี้ก็พอสวางพอดี  ยุติกันทีสําหรับวันนี้. 
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- ๓ - 
๒๒  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเราไดลวงมาถึงเวลา ๒๐.๓๐ น.  แลว 

เปนเวลาที่จะไดพูดกันตอไปถึงขอความที่คางอยู  ในครั้ง 
ที่แลวไดพูดในลักษณะที่เปนเพียงอารัมภกถา  คือเร่ืองทํา 
ความเขาใจในเบื้องตนทั่ว ๆไป.ถึงแมในครั้งนี้ก็จะขอ 
โอกาส  กลาวในลักษณะที่เปนอารัมภกถาอีกสักครั้งหนึ่ง 
เพื่อใหเขาใจเรื่องทั่วไปโดยสมบูรณยิ่งขึ้น  โดยจะไดกลาว 
ถึงดวยหัวขอวา   “ความเปนฆราวาส”. 

 
ปญหาที่พวกคุณเขียนสงมา  ลวนแตเปนเรื่องสําหรับฆราวาส  หรือ 

คฤหัสถ ;  เพราะฉะนั้น  เราจะตองรูจักความหมายของคําวา  “คฤหัสถ”  หรือ 
“ฆราวาส”  นี ้.  สําหรับคําวา  “ฆราวาส”  หรือ  “คฤหัสถ”  นี ้  ก็ดูเหมือนจะ 
เขาใจผิดกันอยูบางบางอยาง :  โดยทั่วไปมักจะเขาใจไปวา  เปนเรื่องที่ตรงกันขาม 
จากเรื่องธรรมะ  หรือศาสนา,  หรือเหมาเอาวาเปนเพศที่ยังต่ําทรามเกินไป  จาก 
ธรรมะหรือศาสนา ;  ถาเคยเขาใจอยางนี้  ก็ควรเขาใจกันเสียใหม. 

 
 
 
 
 
 

๔๒ 
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ในครั้งที่แลวมา  เราไดพูดกันจนเปนที่เขาใจวา  เกิดมานี้  เกิดมาเพื่อ 
มีธรรมะ  ;เพราะวาเราเกิดมาจากพระธรรม   พระธรรมสรางเรามา .  ความ 
มุ งหมายของพระธรรมก็คือเพื่อใหเรามีธรรมะ ;  เพราะฉะนั้นเราตองยอมรับ 
ลักษณะนี้  วาการเกิดมานี้  ไมมีอะไรอื่นดีไปกวา  ที่ เกิดมาเพื่อมีธรรมะ.  ทีนี้ 
เมื ่อ เก ิดมา   ไม ม ีใครเป นพระ   เป นน ักบวช   มาแตในทอง ,  มันต องเป นเด ็ก 
เปนผูใหญเร่ือย ๆ  มาในลักษณะที่เปนคฤหัสถ  หรือเปนฆราวาส ;  บางคนก็เปน 
อยางนั้นไปจนตาย  ไมเคยบวชเปนพระ  แลวจะเอาเวลาไหนมาเปนเวลาสําหรับ 
ที่จะมีธรรมะ  ถาไมเอาเวลาที่เปนฆราวาส  หรือเปนคฤหัสถนั่นเอง. 

 
เราจะเห ็นไดว า  พอเกิดมา  แลวก็เต ิบโตเรื ่อยไป   จนกระทั ่งตาย 

ทั้งหมดนั้นเปนเวลาที่จะตองมีธรรมะ  ดวยการศึกษา  ดวยการปฏิบัติ ;  ฉะนั้นเรา 
จึงเกิดมาในลักษณะสําหรับจะเขาโรงเรียนศึกษาธรรมะ จะเรียกวา  เขาโรงเรียน 
ของพระธรรมก็ได,  เขาโรงเรียนของพระเจาก็ได.  คุณตองเขาใจความขอน้ีใหดี ๆ  
วาแมเราจะไมมีโรงเรียน  หรือมหาวิทยาลัย  อยางที่เขามี ๆ  กันอยูเดี๋ยวนี้  ชีวิตนี้ 
ก็เป นการเขาโรงเรียนอยู ในตัวมันเอง.  ถาไมเช นนั ้นแลวคนปาสมัยหินก็ไม มี 
ทางที่จะเปนบรรพบุรุษของพวกเราได.  คนปาสมัยหินคุณก็รูดีอยูวา  เปนอยางไร, 
ทําไมจึงคลอดลูกออกมาเปนพวกเราได ;  เพราะวาชีวิตมันเปนโรงเรียน,  เปน 
บทเรียน ,  เป นการสอบไลอยู ในตัวเสร็จ.  มนุษยเพิ ่งรู จ ักตั ้งโรงเรียนแบบที ่มี 
กันอยู   ก็เมื ่อไม นานมานี ้เอง ;  แตแล วก ็ไม รู อะไรมาก   หรือไม รู สิ ่งที ่ควรจะรู 
เชนไมรูวา  เกิดมาทําไม ?  เปนตน. 

 
ผมอยากจะใหทุกคนถือวา  แมความเปนฆราวาสนี้  ก็เปนการเขา 

โรงเรียนของพระเจ า  ซึ ่งไม ต องมีต ึกเรียน   มีอาจารย  มีชั ่วโรงเรียน   เหมือน 
ก ับ ที ่คุณ เรียนกันอยู ในมหาวิทยาลัย .  มัน เปนการเรียนอยู ในตัวชีวิต   คือ 
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 ฆราวาสธรรม ๔๔

ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้น  ในชีวิตประจําวัน  มันเปนการสอนอยางดีที่สุด  
คือรูจริง  แจมแจงจริง  ไมเหมือนกับเรียนหนังสือ .  เรียนหนังสือนั้น 
มันเปนการเรียนชนิดที่ทองจํา  หรือฝากความเขาใจไวกับเหตุผล,เปนทาสของ 
ความจํา  เปนทาสของเหตุผล  อยางที่เราเปน ๆ  กันอยู 

 
ถาเรียนจากชีวิตจริง ๆ  แลว  มันไมเกี่ยวกันเลย  เชนคุณทํามีดบาดมือ 

มันสอนอะไรให บ าง ;  ไม เกี ่ยวก ับความจํา   ไม เกี ่ยวก ับ เหตุผล  ;  มันเจ ็บ 
อยางไรก็รูดี  ตองระมัดระวังอยางไรก็รูดี.  หรือเราทําผิดในเรื่องที่ใหญโตกวานั้น 
กี่อยาง ๆ  ดีชั่วอยางไร  เราก็รูดี.  ขอใหมองเห็นวา  นี่เปนการศึกษาที่แทจริง. 
ตอนนี้มันเปนการเรียนธรรมะจากพระธรรม  หรือจากธรรมชาติอยูตลอดเวลา 
จนกวาจะถึงเวลาแตกดับของสังขาร.  ความเปนฆราวาสก็มีความหมายเปนการ 
ศึกษาธรรมะอยูในตัว ;  เมื่อเราเกิดมา  จึงเกิดมาเพื่อเรียนธรรมะไปจนตลอดชีวิต. 

 
คําวา  “ธรรม”  ก็เกิดเปนคําที่มีความหมาย  หรือมีความสําคัญขึ้นมา 

สําหรับเราจะตองรู.  ผมอยากจะบอกวา  คุณจะตองจําคําวา  “ธรรม”  นี ้ไว 
ใหดี ๆ.  “ธรรม”  คํานี ้ถ าเปนภาษาทั ่วไปหมายถึง  ”หนาที ่” ;  ถาคุณไมเคย 
ได ยินมากอน   ก็จงไดยินเสียเดี๋ยวนี้วา  คําวาธรรม   แปลวา  หนาที่   ที่ตอง 
ปฏิบัติ.  คุณลองนึกดูซิวา  คําวา  “ธรรม”  จะเกิดขึ ้นมาในโลก  ในภาษาพูด 
ของมนุษยไดอยางไร ?  มนุษยในสมัยหินมันก็ไมมีคํา ๆ  นี ้ใช ;  แลวมนุษย 
ตอมาเจริญ  เจริญจนรูจักมีคําพูดคํานี้ใชขึ้นมา  เขาเล็งถึงอะไร ?  คําพูดคํานี้เกิดขึ้น 
ที่ริมฝปากมนุษย  พูดกันเปนครั้งแรก  มันเล็งถึง  หนาที่  ที่ตองทํา  ไมทําไมได 
ม ันเลยกลายเป นของด ีที ่ส ุดไป เลย   เพราะไม ทํา   ไม ได ,  ต องทํา .  คําว า 
“ธรรม”  จึงแปลวา  “หนาที ่”.  สวนที ่เรามาแปลกันวา  คําสั ่งสอน  หรืออะไร 
ออกไปนี้   มันเปน เรื่องทีหลั ง  ;  สั่ งสอนเรื่องอะไร ?  ก็สั่ งสอนเรื่องหนาที่ . 
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ถาวาธรรมในฐานะที่เปน  มรรค  ผล  นิพพาน  มันก็คือผลของหนาที่ ;  เพราะ 
ฉะนั ้นมันเกี ่ยวกับหนาที ่ของมนุษย.  มนุษยท ุกคนมีหนาที ่.  ทุกคนตองทํา 
หนาที ่ให ด ี  นับตั ้งแต หน าที ่ชั ้นต่ํา  ๆ   ธรรมดาสาม ัญที ่ส ุด ,  เช นจะก ินข าว 
อาบนํ้า  ถายอุจจาระ  ปสสาวะ  อะไรก็ตาม  เปนหนาที่ที่จะตองทํา,  และตอง 
ทําใหดี. 

 
ทีนี้  เราก็มีหนาที่ตามธรรมชาติ  คือหาเลี้ยงชีวิต  ซึ่งตองทําใหถูกตอง. 

ถาจะตองมีคูครอง  ซึ่งก็เปนหนาที่ของมนุษยตามปกติ  หรือสัตวตามปกติ  มัน 
ก็ตองทําใหถูกตอง.  มีครอบครัวขึ้นมา  ก็ตองทําใหถูกตอง  ลวนแตเปนหนาที่ 
ที ่จะตองทําใหถูกตอง  สูงขึ้นไป - สูงขึ้นไป,  จนกระทั่งทางจิตใจ  ก็ตองทําจิต 
ทําใจใหถูกตอง,  กระทั่งวาจะตายไป  ก็ใหมันตายอยางถูกตอง.  ทั้งหมดนี้มันอยู 
ในคํา ๆ  เดียววา  “หนาที่”  เรียกเปนภาษบาลีวา  “ธมฺม”  ในภาษาสันสกฤตวา 
“ธรฺม ”,  ภาษาไทยวา   “ธรรม ”.  มื ่อ รู ว า   “ธรรม ”  คือหนาที ่อย างนี ้แล ว 
มันงายเขาที่จะรูวา  ฆราวาสนั้นมีหนาที่อยางไร ? 

 
เรามองกันทีเดียวใหครอบคลุมหมดไปเสียเลยดีกวา  โดยถือตามหลักที่ 

เขากลาวไวมาแตบรมโบราณ .  ในประเทศอินเดีย เปนตนตอของวัฒนธรรม 
สายนี้  ซึ่งไทยเราก็รับเอามานี้  เขาถือกันวา  มนุษยที่ฉลาดที่สุดคนแรกของโลกคือ 
พระมน ู  ได กล าวหล ัก   อาศรม  ๔ ไว .  อาศรม  ๔ ค ือ   ความเป นพรหมจารี 
ความเปนคฤหัสถ,  ความเปนวนปรัสถ,  ความเปนสันยาสี. 

 
อาศรมที่  ๑  ความเปนพรหมจารี  คือเด็ก ๆ  รุนหนุมรุนสาว  ที่ยัง 

ไมครองเรือน  ที่ยังไมมีสามีภรรยา  เขาเรียก  “พรหมจารี”,  ตั้งแตเกิดมา  จนถึง 
วาระสุดทายของการที่เปนโสดเรียกวา  พรหมจารี. 
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อาศรมที่ ๒ ถัดจากพรหมจารีก็มีสามีภรรยา  ครองเรือน ; ก็เรียกวา 
คฤหัสถ  หรือ  ฆราวาส.   

อาศรมที่  ๓  คฤหัสถผูมีสติปญญา  ตอมารูสึกเบื่อ  รูสึกเอือมระอาตอ 
ความซ้ําซากของความเปนคฤหัสถ  จึงหลีกออกไปสูที่สงัด  บําเพ็ญตนเปนนักบวช 
คือไมยุ งเรื ่องเหยาเรือนอีกตอไป  เรียกวา  วนปรัสถ  แปลวา  อยู ป า,  คืออยู 
ในที่สงบสงัด. 

 
อาศรมที่  ๔  เมื่อพอใจใจความเปนอยางนั้นแลว  ในที่สุดก็ออกเที่ยว 

สั่งสอน  ทองเที่ยวไปในหมูมนุษยอีก,  แตไมใชไปอยางผูครองเรือน  ไมใชลึกไป 
ครองเรือนเหมือนพวกเราสมัยนี้,  เขาเที่ยวสั่งสอนประชาชน  เรียกวา  สันยาสี 
หรือสันยาสี  คือผูทองเที่ยวปะปนไปในหมูประชาชน. 

 
ลองพิจารณาดูเถิดวา  ชีวิตนี้ถาสมบูรณแบบจริง ๆ  แลว  ก็แบงเปน  

๔  ระยะ :  ระยะพรหมจารี,  ระยะคฤหัสถ,  ระยะวนปรัสถ,  ระยะสันยาสี, 
เดี๋ยวนี้คุณทุกองคนี้  ก็เปนผูที่อยูในอาศรมพรหมจารี  หมายความจะตองศึกษา 
และจะตองประพฤติปฏิบัติระเบียบวินัยตาง ๆ  อยางเครงครัดที่สุด  เขาเรียกวา 
พรหมจารี ;เปนสังคม ๆ  หนึ่ง  หรือวาเปนขั้นตอนชนิดหนึ่ง  ลักษณะหนึ่งของ 
ชีวิตในชั้นนี้.ระหวางที่เปนคนโสดอยางนี้  ถาเรียกใหถูกเขาไมเรียกวาคฤหัสถ 
หรือฆราวาส ,  เขาเรียกวา   พรหมจารีฟ งด ูก ็น าฟ ง  ;  แตแล วเราก็ม ักจะ 
เรียกพวกเราวา  ฆราวาส  หรือคฤหัสถไปเสีย.  อยางพวกคุณอยูในมหาวิทยาลัย 
นี้ก็จัดตัวเองเปนฆราวาส  หรือเปนคฤหัสถ ;  ที่แทยังไมใช. 

 
ฆราวาสหรือคฤหัสถ   หมายถึงผู ที ่ครองเรือน   คือม ีครอบครัว  ; 

สวนเรายังเปนพรหมาจารี  ยังไมถึงขั้นนั้น.  ถาเราเขาใจผิด  เราก็คงไปทําอะไร 
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ผิด ๆ  เขาแลว ;  ฉะนั้นรูเสียใหมจะไดไมประมาท  จะไดสํารวมระวังใหมีลักษณะ 
ของความเปนพรหมจารี.  และขอใหรูเสียดวยวา  คําวา  “พรหมจารี”  ในที ่นี้ 
มีความหมายไมเหมือนกับท่ีคนทั่วไปเขาพูดกัน  คนที่มีการศึกษาแคบ ๆ  นอย ๆ  
ก็เขาใจวา  พรหมจารีนี้หมายถึงผูหญิงในระดับท่ียังไมมีครอบครัว  ยังประพฤติ 
อะไรเครงครัดอยางใดอยางหนึ ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณี.  แตที ่จริงคํานี้ 
ไมไดหมายความอยางนั้น ;  หมายทั้งหญิง  ทั้งชาย  ตั้งแตแรกเกิดมาเปนเด็ก 
จนกระทั่งเปนหนุมสาว. 

 
“พรหมจารี”  แปลวาประพฤติอยางพรหมคือไมเกี่ยวกับเพศตรงกันขาม 

หรือคูครอง  ตองทําตัวเปนผูสํารวมระวังอยางดีในการที่จะไมไปของแวะกับเพศ 
ตรงกันขาม  เพื่อจะไดมีการศึกษาที่แทจริงที่บริสุทธิ์สะอาด  หรือเต็มท่ีนั่นเอง ; 
เขาจึงมีระเบียบใหประพฤติอยางพรหม  อยางไปเกี่ยวของเรื่องเพศตรงกันขาม. 
เดี ๋ยวนี ้เด็ก ๆ  ไมรูจักตัวเอง  ทําตัวเปนเจาชู ตั ้งแตเล็ก  ไปเกี ่ยวของเรื ่องเพศ 
ตั้งแตเล็ก ;  นี่คือคนที่ไมรูจักตัวเองวาอยูในอาศรมชื่ออะไร  ไมรูวาอยูในอาศรม 
พรหมจารี. 

 
ครั้นเมื่อเลื่อนชั้นขึ้นไปช้ันหนึ่ง  ก็ถึงอาศรม  “คฤหัสถ”  คือมีครอบครัว 

ครองเรือน  หนาที่การงานมันก็เปลี่ยนไป ;  เชนการศึกษาก็สิ้นสุดลง  อยางที่คน 
หนุมคนสาวจะตองเรียน,  มันเปลี่ยนไปมีการงาน  ทําหนาที่ของพอบานแมเรือน 
ไมใชหนาที่ศึกษาอยางนักเรียนแลว ;  กลายเปนมีหนาที่  คือการงานอยางพอบาน 
แม เรือน   มันตางกันลับ .  ฉะนั้นเขาจึงแยกเปนอาศรมอีกอันหนึ่ ง  เรียกวา 
คฤหัสถ  ทําหนาที่ของพอบานแมเรือนไป  กระทั่งมีบุตรมีหลานออกมา.  เปนเรื่อง 
ที่หนักที่สุดในชีวิตของคนเรา. 
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ทีนี้เมื่อไดทําไป ๆ  มันก็สอนใหเอง  จนรูสึกเบื่อข้ึนมาเองได  คือมอง 
เห็นวาอยางนี้มันเปนการทรมาน  เราไมควรจะเปนอยางนี้จนกระทั่งวันตาย,  ควร 
จะไดรับการพักผอน  หรือไดอะไรที ่ด ีกวานี ้.  ฉะนั ้นจึงเปลี ่ยนระบบของชีวิต 
ไปเปนผูอยูในที่วิเวกทางกาย  วิเวกทางจิต ;  ถึงแมวาเขาจะอยูที่บาน  เขาก็เปลี่ยน 
ลักษณะการเปนอยู   ชนิดที ่ไมสูสีกับชาวบาน  หรือไมสูสีกับใคร,  หลีกไปหา 
มุมสงบตามริมร้ัวบาน  กอไผกอกลวยอะไรก็ได.  หรือจะไปอยูปาหิมพานตเลย 
ก็ได   ตามใจ   ไม ม ีใครวาแตการงานมันเปลี ่ยนไปหมด  ;  สวนใหญ ไปอยู 
เพื่อทบทวนรําพึง  ถึงเรื่องชีวิตจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาป  เรื่องดีเร่ืองชั่ว  เร่ืองกิเลส 
เรื่องความทุกข.  เขามานั่งดูชีวิตนั่งคนหาความจริงของชีวิตในสวนลึก  เรื่อย ๆ  ไป 
จนไดรูสิ่งที่ไมเคยรู  หรือไดนึกสิ่งที่ไมเคยนึก. 

 
คุณลองคิดดูเกิดวา  data  หรือ  material  สําหรับเอามาคิดมานึกนี้ 

จะเอามาจากไหน ?  มันก็ตองเอามาจากสิ่งที่ผานมาแลวตั้งแตแรกเกิดมา  จนเปน 
หนุมเปนสาว  เปนพอบานแมเรือน  จนมีลูกมีหลาน.  รายละเอียดตาง ๆ  มันก็ 
อยูในเรื่องที่ไดผานมาแลวในชีวิต  มันจึงเอามาคิดไดอยางถูกตอง ;รูความจริง 
ของชีวิต  รูความลับของชีวิต  รูเรื่องที่มนุษยควรจะทําอยางไร ?  ควรจะไดอะไร ? 
ควรจะไปสูจุดหมายปลายทางที่ไหน ?  คนสูงอายุปูนนี้บางคนจึงมีความสวางไสว 
ในเรื ่องของชีวิต  ยิ ่งกวาพวกพรหมจารี  หรือพวกคฤหัสถ.  เพื ่อความสะดวก 
จึงมีการออกบวช  ไปเสียจากบานจากเรือน  ไปอยูอยางนักบวช  ไปครองชีวิตแบบ 
นักบวช  มันสะดวกที ่จะคิดพิจารณาสิ ่งเหลานี ้  ซึ ่งเรียกกันวา  ทําสมณธรรม, 
ทํากัมมัฏฐาน,  ทําวิปสสนา  อะไรก็ตาม .  เรื ่องของนักบวช  หรือ  “วปรัสถ” 
มันเปนอยางนี้. 

 
เดี๋ยวนี้  เราโดยเฉพาะพวกคุณหนุม ๆ  กระโดดขามมาเปน  วนปรัสถ 

มันก็ยากที่จะใหมีความรูสึก  ความเขาใจ  อยางที่เขาเปนกันมาตามลําดับ  คือเปน 
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พรหมจารี  เป นคฤห ัสถ   แล วจ ึงมาเป นวนปร ัสถ .  ม ันก ็ม ีทางจะเป นไปได 
เหมือนกัน  ถาสติปญญามีมากพอ  ออกบวชตั้งแตยังหนุม  ยังเล็กนี้  ก็ทําได ; 
แตไมสะดวก  ไมดี เทา  ไมจริงเทาคนที่ไดผานชีวิตมาตามลําดับ .  ฉะนี้แหละ 
พระหนุม  ๆบวชเขาแลว  มันจึงกระสับกระสาย  เพราะมีอะไรที่ยังอยากลอง 
อยากรู  รบกวนความสงสัยอยู มาก  ;  จึงมักจะตองสึก  ออกไปมีบุตรภรรยา 
มีอะไรกันไปตามเรื่อง ;  จึงสูพวกที่ผานมาอยางถูกตอง  ตามลําดับ  ตามหนาที่ 
ของธรรมะนี้ไมได. 

 
ครั้นเปนวนปรัสถจนเปนที่พอใจแลว  หรือวาถึงที่สุดของการคนควา 

เรื่องนี้แลว  แตชีวิตยังมีอยู  ยังไมตาย  ก็คิดถึงผูอื่น ;  เพราะตัวเองมันหมดเรื่อง 
ก็เลยนึกถึงผูอื่น  ทําประโยชนเพื่อผูอื่น.  เราใชสํานวนพูดวา  “แจกของสอง 
ตะเกียง”.  “แจกของ” -   ก็คือเที่ยวทําประโยชนใหเขา ;  “สองตะเกียง” 
คือทําความรู  ความสวางใหเขา  จนกวาจะแตกดับลงไป. 

 
คุณลองคิดดูวา  มันสมบูรณ   หรือไมสมบูรณ   และมันตางกันอยาง 

เปรียบกันไมได.  พรหมจารีไปอยางหนึ ่ง ,  คฤหัสถไปอยางหนึ ่ง ,  วนปรัสถ 
ก็ไปอยางหนึ ่ง ,  สันยาส ีก ็ไปอีกอยางหนึ ่ง;  นั ่นค ือชีว ิตที ่สมบูรณ   แบงออก 
เปน ๔ ตอน.  ทุกคนอาจจะทําได  เวนไวแตจะโงเกินไป  หรือมีอะไรมาทําใหโง 
มากเกินไป  จึงไมผานไปไดถึงตอนที่ ๔.  โงเกินไปก็ไปติดจมอยูในเรื่องยั่วยวน 
ไมสามารถจะผานอาศรมเหลานี้ไปตามลําดับ ๆได ;  นาสงสารในขอท่ีวา  เกิดมา 
ทีหนึ่ง  ก็ไมไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได  หรือไมไปจนถึงจุดมุงหมายปลายทาง 
ของชีวิต  ที่พระธรรมไดกําหนดไว. 

 
อยาลืมวา   เราเคยพูดมาแลว  ในขอที่วา   เกิดมาเพื่อมีธรรมะ 

เพ่ือประพฤติธรรม ;เพราะวาพระธรรมบันดาลใหเราเกิดมา.  มีธรรมะ 
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ในที่นี้หมายความวา  มีถึงจุดปลายทางขั้นสุดทาย ; -  มีธรรมะอยางพรหมจารี, 
มีธรรมะอยางคฤหัสถ,  มีธรรมะอยางวนปรัสถ,  มีธรรมะอยางสันยาสี,  ก็สูงสุด  
;มนุษยไปไดเพียงเทานั้น.  ทีนี้พวกคุณเรียนจนสําเร็จไปทําราชการ  หรือทํางาน 
อะไรก็ตาม  มีทรัพยสมบัติ  มีเกียรติยศชื่อเสียง มีครอบครัว  อะไร ๆ  ที่ตองการ 
ก็พอจะมีได ;  แตแลวจะไปถึงวนปรัสถไดหรือไมนั้น  ก็ลองคาดคะเนดูเอาเอง. 
แลวจะมีใจกวางพอ  มีเมตตากรุณามากพอ  ที่จะเปนสันยาสี  เที่ยวแจกของ 
สองตะเกียงไดหรือไม  ก็ลองคิดดู. 

 
ที ่จริง  เปนสิ ่งที ่คนเราทําได  เชนเราทําการงานมา  จนอายุพอ 

สมควรแลว  อยางที่เขาเรียกวาเกษียณอายุแลว  เงินบํานาญบําเหน็จก็มีพอเลี้ยง 
ชีวิต ;  ถาตองการชีวิตวนปรัสถ  ก็หลบไปอยูตามมุมบาน  ที่กอไผ  กอกลวย 
รําพึงถึงชีวิตในดานในได.  แตเดี ๋ยวนี้พวกเกษียณ  พวกกินบํานาญ  เหลานั้น 
ยังไปเท่ียวไนทคลับ  ยังไปเที่ยวอะไรอยูเหมือนเด็ก ๆ,  ไมถือเอาโอกาสนี้สําหรับ 
บําเพ ็ญชีวิตวนปรัสถ;  มันก็เลยไมต องพูดถึงสันยาสี.  เพราะไมม ีความรู 
ความสวางอยางแทจริง  อยางแจมแจงในเรื่องของชีวิต  แลวจะเอาอะไรไปสอนใคร 
จะเอาแสงตะเกียงที่ไหนมาสองใหคนอื่น.  แลวคุณก็ดูซิ  ในประเทศไทยเรา 
มีใครบําเพ็ญชีวิตครบบริบูรณทั้ง ๔ อาศรมนี้บาง ;  เราเองกําลังเปนอยางไร 
ก็ลองวาด ๆ  ไวดู  ทํานายลวงหนาไวดูก็ได. 

 
ที่ผมพูดมาเสียยึดยาวเกี่ยวกับอาศรมทั้ง ๔ คือลําดับแหงชีวิต ๔ ลําดับ 

ก็เพื่อจะใหรูวาฆราวาสก็คือ  ผูที่เขาโรงเรียนของพระเจา  ยิ่งกวาตอนไหนหมดเลย. 
เด็กตัวเล็ก ๆ  รุนหนุมสาวขึ้นมา  เปนพรหมจารี  เขาโรงเรียนของมนุษย, 
ที่มนุษยสรางขึ้น ;  ตอเมื่อเปนคฤหัสถครองเรือนนี้จึงจะเขาโรงเรียนของพระเจา 
คือตัวชีวิตที่หนักที่สุด ,  ที่ เครียดที่สุด   ที่ตองตอสูห รือผจญภัยมากที่สุด  ; 
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นั่นแหละคือโรงเรียนของพระเจา.  คุณก็สนใจปญหาตอนนี้กันมาก  ถามแต 
ปญหาของฆราวาส ;  เพราะฉะนั ้นก็ขอใหเขาใจไปเสียเลยวา  เปนฆราวาส 
คือผู ที ่เข าโรงเรียนของพระเจ า.  ถาคุณเขาใจขอนี ้แลว  ปญหาจะหมด   ผม 
กลาทา. 

 
ปญหาที่ถาม ๆ  มานี้ถาคุณเขาใจท่ีผมพูดวา  ฆราวาสคือผูที่กําลัง 

เขาโรงเรียนของพระเจา  หรือของพระธรรม  ซึ่งสูงขึ้นไปกวาโรงเรียนของเด็ก ๆ  
หรือมหาวิทยาลัยของพวกคุณ  ที่กําลังเรียนอยูเดี๋ยวนี้  ซึ่งเรียนจนจบอุดมศึกษา 
แลวก็ไมรู ว า  เกิดมาทําไม  ?  ไปคิดดูเส ียใหมวา  อันไหนจะเปนอุดมศึกษา 
กันแน ;  ชั้นพรหมจารีก็เปนการศึกษาระดับหนึ่ง,  ชั้นคฤหัสถก็เปนการศึกษา 
ระดับหนึ่ง,  ชั้นวนปรัสถก็เปนการศึกษาอีกระดับหนึ่ง,  มีอยู ๓ ระดับอยางนี้ 
ควรจะถือเอาอันไหนเปนอุดมศึกษา.  สวนสันยาสีไมใชการศึกษาแลว ;  มัน 
เที่ยวแจกการศึกษา  เที่ยวแจกของสองตะเกียง. 

 
ฉะนั้นเรานาจะสมมติกันลงไปเลยวา  ยุคพรหมจารีเปนประถมศึกษา, 

ยุคคฤหัสถเปนมัธยมศึกษา  วนปรัสถก็เปนอุดมศึกษา  นั่งหลับตาคนเดียวอยูตาม 
กอกลวยมุมบานนั้นจะเปนอุดมศึกษา.  คุณจะตั้งตัวเองเปนนักอุดมศึกษากันแต 
เดี๋ยวนี้  ก็จงถือวาเปน  อุดมศึกษาของมนุษย   ที่หลับหูหลับตา  ไมใชอุดมศึกษา 
ของพระเจา  หรือของพระธรรม.  คุณอยาลืมวา  ผมกําลังพูดเรื ่องนี ้ในฐานะ 
เปนอารัมภกถา,  พูดตีวงกวาง  สําหรับใหรูในวงกวาง,  เขาใจชีวิตในวงกวาง 
จนกระทั่งเปรียบเทียบใหดูวา  อุดมศึกษานั้นมันมีอยางไรบาง.  อุดมศึกษาอยาง 
ภาษาคน  อยางความรูสึกของคน  แคนี้ก็เปนอุดมศึกษาแลว ;  แตพระเจาไม 
เลนดวย  พระเจาไมยอมรับ  พระธรรมไมยอมรับวา  นี่เปนอุดมศึกษา.  เพราะ 
มันยังเขาถึงธรรมะนอยเกินไป   จนไม รูวาอะไรเปนอะไร.  ขอรองใหชวยคิด 
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ในขอน้ีใหมากกอน ;  เปนเพียงอารัมภกถาก็จริง  แตมันสําคัญที่จะรูเรื่องตอไป 
ขางหนาโดยเฉพาะเรื่องนั้นอยางถูกตอง  อยางลึกซึ้ง.  ตอเมื่อเปนวนปรัสถ  นั่งอยู 
ที่มุมสงบ  ดูโลกดูชีวิต  ทีเดียวไดตลอด  นั่นจึงจะเปนนักศึกษาที่สมบูรณ. 

 
เดี๋ ยวนี้ ไม รูวา   อะไรเปนอะไร ;  มันคลาย  ๆ   กับกบที่มีความรูแต 

เรื่องบอนํ้านอย  ๆ   ที่จะรูโลกอันกวางขวางไม ได  ;  ฉะนั้นถาไปถามเด็ก  ๆ   วา 
ชีว ิตค ืออะไร  ?  เก ิดมาทําไม  ?  มันก ็เป น เรื ่องน าหว ัว   ที ่เด ็ก  ๆ   ก ็จะตอบวา 
เกิดมากิน  มาเลน  ใหสนุก.  คนรุนหนุมรุนสาวก็จะพูดไปในทํานองวา  เกิดมา 
เพื่อแสวงหาความรูสึกที่สูงสุด  ที่ เกี่ยวกับเพศตรงกันขาม   หรืออะไรทํานองนี้ . 
แมเขาละอาย   ไม กล าพ ูดตรง ๆ   แตในใจก็รู ส ึกอยางนั ้น   วาเก ิดมาเพื ่อสิ ่งนั ้น 
ถาไปถามพอบานแมเรือนที่เครงเครียดในหนาที่  ก็จะตองรูสึกวา  เกิดมาทนทุกข 
ทรมาน   เหม ือนวัว   เหม ือนควาย   ที ่ลากแอกลากไถ .  พอไปถามคนที ่ส ูงไป 
กว านั ้น   ค ือพวกวนปร ัสถ เขาจะตอบได   อ าว  !  เก ิดมาเพื ่อ รู ท ุกสิ ่ง   ตามที่ 
เปนจริง ;  เพราะเขานั ่งดูท ุกสิ ่งตามที ่เป นจริง   อยู ในที ่สงบสงัด   มันก็รู ส ึก  
ไดเองวา  เราเกิดมานี้เพื่อรูธรรมะ  เพื่อมีธรรม  เพื่อปฏิบัติธรรม  เพื่อได 
รับผลของธรรม.  ถาไปถามพวกสุดทาย  พวกสันยาสีวา  เกิดมาทําไม ?  ก็ตอบวา 
เกิดมาเพื ่อทําประโยชนผู อื ่น  ;  เรื ่องของเราไมมี,  เรื ่องสวนตัวเราไม 
สําคัญหรือไมมี,  เกิดมาเพื ่อทําประโยชนผู อื ่น .  นี ่แหละ   เกิดมาทําไม  ? 
มันอาจจะตอบแตกตางกันไดถึงอยางนี้ ;  ฉะนั้นคน ๆ  หนึ่งก็เคยโง  แลวก็ฉลาด, 
โงแลวก็ฉลาด  เรื่อยไปตามลําดับกวาจะถึงที่สุด. 

 
ฉะนั้น  ถาเราอยูในอาศรมพรหมจารี  ในอันดับแรกนี้  ก็อยาเพออวดดี 

วารู จ ักชีว ิตดี  รู จ ักสิ ่งทั ้งปวงดี :  ใหค อยดูต อไปดีกวา.  ที ่พ ูดนี ้ก ็เพื ่อใหระวังไว 
วาอยาเพอคิดวา  ตัวรูอะไรถูกตองและสมบูรณ   เพราะผานชีวิตมาเพียงวัยเดียว 
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เพียงขั้นเดียว  ดําลับเดียว  ในพวกพรหมจารี ;  แลวยังจะทําผิดพลาด  ชิงสุก 
กอนหาม  อยางนั้น  อยางนี้  อยางโนน  ไปเสียอีก ;ก็ไมไดความรูอันสมบูรณ 
ในวัยของพรหมจารี.  บางคนก็เลนไมซื ่อ  หมายความวา  เปนคนเลนไมซื ่อ 
ตอหนาที ่  ตอธรรมะ  ที่เปนหนาที ่ในระดับของตน ๆ  มันก็ยิ ่งเละเทะมากไป. 
เราคอย ๆ  ดูไป - คอย ๆ  ดูไป  แลวคอย ๆ  รูความจริงที่ถูกตอง  หรือเด็ดขาด ; 
อยางนอยก็ในชีวิตขั้นที่สาม  คือผานความเปนคฤหัสถ  หรือเปนฆราวาสไปอยาง 
ถูกตองแลว  ก็จะรูวาอะไรเปนอะไรทุกอยางไปเลย. 

 
ทีนี้  ผมจะยกตัวอยาง  เรื่องที่เราจะตองรู  ที่เราจะตองเขาใจวา  มัน 

คืออะไร ?  คือเปนปญหาที่คุณทุกองคควรจะรับเอาไปคิดไปพลางก็ได  ในฐานะ 
ที่มันเปนปญหา ;  เชนจะถามวา โดยที่แทจริงแลว  ความรักคืออะไร ?  ครอบครัว 
คืออะไร ?  หรือวาอาชีพคืออะไร ?  ทรัพยสมบัติคืออะไร ?  เกียรติยศชื่อเสียง 
มันคืออะไร ?  การสังคมคืออะไร ?  บุญกุศลคืออะไร ?  ศาสนา  หรือธรรมะนี้ 
มันคืออะไร ? 

 
อยางปญหาที่วา  ครอบครัวคืออะไร ?  คุณลองไปตอบดูซิ  มันจะ 

ถูกสักกี่เปอรเซ็นต.  สิ่งที่เรียกวาครอบครัวคืออะไร ?  คุณอาจจะทะนงวาตอง 
ตอบถูกรอยเปอรเซ็นตแน  เพราะเห็นอยู.  เห็นครอบครัวตาง ๆ  อยูแมครอบครัว 
ของเราเอง  เรามีบิดามารดา  เราเปนลูก  เราก็รูวา  ครอบครัวนั ้นคืออะไร ? 
ผมรูสึกวานี้ยังเปนคําตอบที่ยังทะนงมาก  หรืออาจจะกลายเปนอวดดีมากก็ได. 
ถาไมไดผานความมีครอบครัวไปแลว  ไมมีทางที่จะรูโดยสมบูรณอยางถูกตองที่จะรู 
วาครอบครัวคืออะไร. 

 
เขยิบมาถึงคําวา  ความรักคืออะไร ?  ผมจะพูดดวยการยกตัวอยางมา 

หลาย ๆ  อยาง  ใหคุณเลือกเอาเอง  วามันควรจะเปนอยางไร :  มีคนพูดกัน 
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ทั่ว ๆ  ไปวา  ตัวเองรูจักสิ่งที่ เรียกวาความรัก ;  อยางนี้ผมก็ยอมรับวา  เขารูจัก 
และเขาก็ควรจะพูดอยางนั้น  ;  แตแลวมันถูกนอยเกินไป .  เรามายกตัวอยาง 
ด วยเรื ่องของคนที ่ผ านโลกมานานแล ว   ค ือเป นคนรุ นแก  ๆ   ก ันแล ว ,  และ 
บันทึกที่มีอยูในเรื่องบรมโบราณ  ในสมัยพวกกรีกรุงเรืองดวยสติปญญา  มีเร่ืองวา 
ที่บานคน ๆ  หนึ่ง  เขาเชิญนักปราชญ  เพื่อนฝูงไปเลี้ยง  รวมทั้งโสเครติสคนหนึ่ง 
รวมอยูดวย.  เมื่อกินเลี้ยงอิ่มหนําสําราญแลว  ก็คุยกันตามประสานักปราชญ 
โดยตั้งคําถามวา  ความรักคืออะไร ?  บุคคลที่นั่งพูดกันอยูนั้น  ไมมีคนหนุม ๆ  มีแต 
คนแก ๆ  หนวดขาวทั้งนั้น.  คนหนึ่งบอกวา  ความรักคือ   ความตองการที่จะ 
รวมตัวกันใหมของคน ,ของสัตว  ที ่เรียกวา   คน .  ตามที ่เขาเชื ่อกันมาแต 
เดิมวา  “คน”  นี้ทีแรกเปนสัตวกลม ๆ  มีปุมอยูแปดปุม  เหมือนพวงมาลัยที่ถือ 
ทายเรือ.  เทวดาเห็นวา  มนุษยในสภาพอยางนี้มันมีแรงมากนัก  มีกําลังมากนัก 
มีฤทธิ์มากนัก  มันจะเลนงานเอาพระเจา  หรือเทพเจา;  ก็เลยผามนุษยออกให 
เปนสองสวนเสีย  คือเปนชายสวนหนึ่ง  เปนหญิงสวนหนึ่ง.  แปดปุมก็เลยเหลือ 
สี ่ปุ มค ือม ือสอง   เท าสอง .  มันก ็เลยเป นส ัตว ชน ิดที ่ม ีเพ ียงสี ่ปุ ม ,  กําล ังม ัน 
นอยลงไปครึ่งหนึ่ง  ทําอะไรเทพเจาไมได.  แตแลวมนุษยหญิงและชาย  นี้มัน 
อยากจะรวมกันอยางเดิม  เพื ่อมีกําลังอยางเดิม.  ฉะนั ้นความรักก็คือ  ความ 
รูสึกที่ตองการจะรวมกันอยางเดิม  เพื่อมีฤทธิ์มี เดชอะไร  ชนิดที่พระเจาจะได 
เกรงขาม. 

 
เขามีความเขาใจอยางนี้  มันลึกมาก :  ความรักนี้  อยางนอยก็มีความ 

หมายวา  จะรวมกําลังฝายหญิง  และรวมกําลังฝายชาย  เขาดวยกัน  เปนกําลัง 
พิเศษสูงสุด  เข็มแข็งอันหนึ่ง  เพื่อแกปญหาตาง ๆ  ใหลุลวงไป ;  สิ่งที่ เรียกวา 
ความรักนั ้นก ็น าบ ูชา .  ไม เหม ือนก ับคนที ่พ ูดว า   ความรัก   คือ   “กําล ัง ”, 
นั้นหมายถึงความบา.  เมื่อมีความรักเขาหูเขาตาแลว  ก็มีกําลังชนิดที่มหาศาล 
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ไมกลัวตาย  บาบ่ิน  มันมีกําลังมากกวาธรรมดา.เมื่อมีการออกความเห็นกัน 
คนละอยางสองอยาง  กระท่ังมาถึงอาจารย  โสเครติส  เขาบอกวา  ความรักนี้ 
คืออํานาจที่จะนําไปสูพระเจา.  เขาใหคําอธิบายวา  ถายังไมมีความรักก็ไมมี 
กําลังมากพอที่จะเขาถึงพระเจา  ซึ่งเลยไปถึงวา  มนุษยนี้จะมีการสืบพันธุ  เพื่อ 
การลุถึงพระเจาในที่สุด. 

 
เขาไมไดใหความหมายไปในทางอยางลามกอนาจาร  หรือหลงใหล 

หลับหูหลับตา.  ความรักคือความตองการที่จะผูกพันเพศทั้งสองไว  สําหรับมี 
พืชพันธุเหลืออยู  จนกวาจะเขาถึงพระเจาในที่สุด.  หรือวา  ถาไมสมบูรณทั้ง 
สองเพศ  ไมรวมกันเปนอันเดียวกันแลว  มันเขาถึงพระเจาหรือสิ่งสูงสุดไมได. 
แลวในที่ประชุมครั้งนั้น  ก็ไมมีใครพูดใหดีไปกวานี้อีก  ก็ยุติกัน. 

 
คุณลองคํานวณดู  ถาเขาถามคุณวา  ความรักคืออะไร ?  คุณกําลังจะ 

ตอบวาอยางไร ?  ก็ลวนแตเปนเรื่องที่ฝนไปได  ตามประสาของคนที่รูจักโลก 
รูจักชีวิตเพียงเทานี้.  คนหนุมคนสาวรูจักสิ่งที่เรียกวาความรัก  ในลักษณะที่เปน 
อันตรายแกตัวเองทั้งนั้น.  มันเปนความโงมาก  ถึงขนาดที่ตองฆาตัวตายเพราะ 
ความรัก  ก็มีอยูมาก ;  ฉะนั้นจึงมองเห็นไดวา  ความรักของคนชนิดนี้ คือความ 
บาบิ่น  ความโง,  โงเหมือนคนตาบอด ;  หรือวาเลวลงไปถึงวา  ความรักคือ 
ความตองการที่จะแสวงหาความสุขทางเนื้อหนัง  อยางนี้เปนเรื่องของราคะ  เร่ือง 
ของดําฤษณา  คือตัณหาชนิดที่เลวที่สุดไปเสียเลย 

 
ทีนี้  มนุษยเราจะรูจักสิ่งที่เรียกวา   ความรักโดยถูกตองสมบูรณ   

นั้นจะรูกันไดเมื่อไร ? และเมื่อไรจะรู หรือจะมองไปในแงที่มันลึก ชนิดที่ 
โสเครติสวา ;  วาความรักคือสื่อท่ีจะนํามนุษยไปสูพระเจา.  เวลานี้เราอาจจะไม 
เห็นดวย  หรือหาวาบาที่สุดก็ได  เสร็จแลวใครเปนคนบา  ลองคิดดู.  เดี่ยวนี้ 
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คนในโลกสมัยนี้ รูจักความรักกันในแงไหน.  ถาอยูในพวกที่ตามกนฝรั่ง  ก็ไปดู 
พวกฝรั่งบาง  วาเขารูจักความรักกันในแงไหน.  เดี๋ยวนี้มีเรื่องอนาจารเกี่ยวกับความ 
รักมากมาย  เกิดขึ้นใหม ๆ  ในประเทศแกนดิเนเวีย,  คุณก็คงเคยอานหนังสือพิมพ 
นี ่มนุษยบาหลังไปไกลเทาไร  ในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับความรัก,ยักยายกันอยางนั ้น 
ยักยายกันอยางนี้  แลวสิ่งนี้มันไมใชสิ่งเล็กนอย  มันเปนสิ่งที่กําลังกําชีวิตจิตใจของ 
คนในโลกไวทีเดียว.  โดยเฉพาะอยางยิ ่งในสมัยวัตถุนิยมอยางนี ้,  หรือในหมู 
คนที่เปนวัตถุนิยมอยางนี้  เรื่องเพศ  เร่ืองความรัก  ก็เปนเรื่องใหญกวาทั้งหมด. 
ถาปลอยใหเลือกเอาตามชอบใจแลว  ก็เลือกกันไปในเรื่องอยางนี้ทั้งนั้น.  นี่เปน 
ตัวอยางเรื่องหนึ่งที่คุณไปคํานวณไดเองวา  เรารูจักมันในลักษณะไหน ?เพียง 
เทาไร ?  จะไปเปนฆราวาสที่ดีไดอยางไร ?  จะอาศัยเรื่องนี้เปนเครื่องตัดสินได. 

 
ถาถามวา  ครอบครัวคืออะไร ?  คนที่ไมเคยมีครอบครัวก็คงจะฝน 

เอาเองอีก,  ฝนอยางเปนสุขสนุกสนาน  คืออยางนั้นอยางนี้ ;  ไมมองเห็นใน 
ลักษณะที่วา  มันเปนความหนักอึ้งของชีวิต  คือบุคคลที่อยูในอาศรมคฤหัสถนั้น 
เต็มไปดวยความหนักอึ้ง  ในการตอสู  ในการอดทน  ในการอะไรตาง ๆ  วามัน 
เปนภาระหนักอยางไร ;  นี่เปนหลักทั่ว ๆ  ไป.  คนหนุมสาวที่ยังโง  ก็จะรูสึกวา 
สิ่งที่เรียกวาครอบครัวนั้น  เปนที่นาสนุกอยางหนึ่ง.  คนที่เปนพอบานแมเรือน 
ผานมาแลว  ก็รูสึกวามันเปนความทุกขทรมานอยางหนึ่ง.  แตถาโสเครติสวา 
หรืออธิบาย  มันก็ไปในรูปวา  นี่คือกําลังไปสูพระเจา.  การที่มีครอบครัว  มีลูก 
มีหลาน  คือการที่เรากําลังใกลพระเจาเขาไปทุกที ๆ ;  ถาเราตายเสียกอน  ลูก 
ของเราก็จะเดินตอไป  จนใหถึงพระเจา  ในนามของมนุษยใหจนได,  ใหมนุษย 
ถึงพระเจ าให จนได .  ฉะนั ้น   ครอบครัวค ือทายาทที ่จะรักษาไว เป นอยางดี 
สําหรับใหมนุษยถึงพระเจาใหจนได.  เขาจึงอบรมลูกหลานเหลน  ในลักษณะที่จะ 
ตองให เขาถึงพระเจาจนได .  ไมอบรม   ลูก   หลาน   เหลน   ให เห็นแกตัว  ให 
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เห็นแตวงคสกุลของตัว  เห็นแกอะไร ๆ  ลวนแตเปนของตัว  เหมือนคนสมัยนี้ 
ตัวเองก็ไม รูจักที่จะไปหาพระเจา  แลวจะเอาปญญาไหนมาอบรมลูกหลาน   
ใหไปหาพระเจา. ฉะนั้น ก็อบรมลูกหลานของตัวใหบามากยิ่งไปกวาตัว  แลวก็ 
ไมมีอะไรอีก. 

 
คุณลองไปหลับตานึกดู  พอแมกําลังหวังจะใหลูกเปนอยาง ?  ตอง  

การใหดี  ใหสวย  ใหขายไดแพง ๆ.  พูดอยางภาษาของผมก็วาใหลูกชายมันดี 
ใหลูกหญิงมันสวย  แลวก็ขายกันไดแพง ๆ;  ไมมีอะไรที่จะพูดถึงพระเจา  ที่วา 
เพื ่อ ใหมนุษยถ ึงพระเจ า   ดวยการที ่  เราม ีล ูก   มีหลาน   มีเหลนนี ่แหละ 
แมแตวาครอบครัวคืออะไร ?  มันก็ยังมีตอบกันได  แตกตางมากมายอยางนี้. 

 
ถามวา  ทรัพยสมบัติคืออะไร ?  ก็คงจะมองในแงที่วา  เปนปจจัย 

สําหรับใหแสวงหาความสนุกสนาน  เอร็ดอรอย  ทุกเวลานาทีของชีวิต  จึงตองการ 
มีทรัพยสมบัติอยางนั ้น  ;  แลวก็เลยละโมบโลภลาภ   จนกลายเปนลามก , 
อติโลโภ  หิ  ปาปโก  - โลภมาก  นั้นลามก.  เดี๋ยวนี้ก็ยังโลภมากกันอยูอยางนั้น ; 
เพราะไปเขาใจคําวา  ทรัพยสมบัติ  ผิด.  ถาเขาใจถูกก็จะถือวา  มันเปนเพียง 
ปจจัยสําหรับใหเรามีชีวิตอยูได  สําหรับเดินทางไปหาพระเจา,  ถาถือตามภาษา 
พูดของพวกคริสต  ก็ไปหาพระเจา,  ถือตามภาษาพูดของพวกเรา  พุทธบริษัท 
ก็คือไปหาพระธรรม,  จุดสูงสุดของพระธรรมคือพระเจาเหมือนกัน. 

 
ทรัพยสมบัตินี้มีไวใหอํานวยความสะดวกในการที่จะมีชีวิตอยู,  เพื่อ 

ใหมนุษยมีจิตใจ   เจริญ  -เจริญ  - เจริญ   ไปจนถึงพระเจา ;  ไมใชมามัวเมา 
ละโมบโลภลาภกัน  ไดลานหนึ่งแลวยังไมพอ  จะเอาสิบลาน,  ไดสิบลานก็ไมพอ 
จะเอารอยลาน  พันลาน  หมื่นลาน  แสนลาน.เขาใจทรัพยสมบัติกันในลักษณะนี้ 
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มันก็เกิดมาเปนเปรตเทานั้นเอง,  คือหัวเรื่อยไมมีที่สิ้นสุด ;  ฉะนั้นมันจึงมีหลักวา 
อติโลโภ  หิ  ปาปโภ  - โลภเกินนั้นลามก.  คนที่มีความรูสึกวา  ทรัพยสมบัตินี้ 
เปนเพียงเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเปนอยู  และใหเรามีชีวิตอยูได 
สําหรับเดินทางไปหาพระเจา  อยางนี้ไมมีทางที่จะโลภเกิน ;  เพราะเขารูจักสิ่ง 
ที่เรียกวาทรัพยสมบัตินั้นถูกตอง. 

 
ทีนี้ก็จะถามตอไปวา  อาชีพนั้นคืออะไร ?  ก็ตอบไดงาย ๆ  เพราะ 

เรารูวา  ทรัพยสมบัติคืออะไรเสียแลว.  ที่นี้ตอบไดงายวา  อาชีพนั้นคืออะไร 
เพราะวาอาชีพน้ันเปนเครื่องมือสําหรับท่ีจะไดทรัพยสมบัติ,  ฉะนั้นมันก็ขึ้นอยูกับ 
ความมุงหมายของทรัพยสมบัติ.  อาชีพเปนเพียงเครื่องมืออันหนึ่งที่จะใหอยูได 
อยางสะดวกสบายดวยการมีทรัพยสมบัติ.  ฉะนั้นอยาหวังใหมันมากเกินขอบเขตไป 
มันจะลามกอีก ;จะตองรูจักแสวงหาอาชีพที่เหมาะสม  และพอสมควรที่จะเปน 
มนุษยที่ดีได  ก็พอแลว.  อาชีพนี้มันก็อยูในขอบเขต  ที่เพียงวาทําเพื่อใหเรามี 
ชีวิตอยู ได  สําหรับไดสิ ่งที ่ดีที ่สุด  ที่มนุษยควรจะไดรับ.  อาชีพนั ้น  ไมใชสิ ่ง 
ที ่ด ีที ่ส ุด   ที ่มนุษยควรจะไดรับ ,  เป นเพ ียงอุปกรณ  สําหรับใหเราอยู ได 
เพื่อไดสิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษยควรจะไดรับ. 

 
ดูตอไปวา  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  นั้นมันคืออะไร ?  ผมกลาพูดวา 

คุณทุก ๆ  องคนี้  ตองการเกียรติยศ  ชื่อเสียง  เปนอยางยิ่ง,  และก็จะบูชา 
เก ียรต ิยศ   ชื ่อเส ียง  ;  นี ้ม ันขึ ้นอยู ก ับคําวา   “ดี”  เพ ียงคําเด ียว.  ใคร ๆ   ก็ 
ชอบดี  รักดี  อยากจะมีอะไรดี  ในความหมายของคําวาดี,  และเราก็เรียกมันวา 
เกียรติ.  มันเปนเครื่องยั่วใหเรามุมานะ ;  ผมก็ไมตองอธิบายอะไรนัก  คุณก็รูสึก 
แกใจได.  แตแลวเอาไปใชอะไร ?  มันก็เอาเกียรตินี้ไปใชเพื่อหาความสะดวก 
สบาย  หาอํานาจวาสนา  หาทรัพยสมบัตินั่นอีก.  เกียรติกลายเปนเครื่องมือ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ความเปนฆราวาส ๕๙

สําหรับใชแสวงหาทรัพยสมบัติ ;  มันก็กลับไปเปนของต่ํา  หรือของสกปรกไป 
เทานั้นเอง. 

 
ถาจะพูดวาเกียรติมีไวสําหรับสบายใจ  มีไวอิ่มใจวาเรามีดี  อะไรเชนนี้ 

ก็ยังไมพนไปจากความบาหลัง,  บางทีก็ฆาตัวตาย  เพราะปญหาเรื่องเกียรติเปน 
สวนมาก.  มีเงินมีอะไรแลวก็ยังไมมีเกียรติ  หรือกลัวจะเสียเกียรติก็ยอมฆา 
ตัวตาย  ซึ ่งยังไมรู เลยวา  เกียรตินั ้นคืออะไร ;  เขาใจผิด ๆ  ใชมันผิด ๆ  และ 
หามันผิด ๆ  จนหาเกียรติมาในลักษณะที่เปนของปลอม,เกียรติยศที ่ปลอม , 
มีคนเปนอันมาก  สรางตัวเองใหมีเกียรติ  ดวยวิธีที่ไมซื่อตรง  ไมสุจริต. 

 
คําวา  “เกียรติ”  นี้  มันก็มีหลายชนิดนัก :  เกียรติ  เพราะดีจริง ๆ  ก็มี 

เกียรติ  เพราะอํานาจวาสนามาบังคับเอาก็มี,  ปดปากคนอื่นไดมันก็มีเกียรติ. 
ระวังใหดีวา  เกียรตินั่นมันมีหลายชนิด  ชนิดที่ดีที่สุด  มันคืออะไร ?  แมที่สุดจะ 
พบวา  มันยังไมใชสิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษยควรจะไดรับ ;  มันยังจะทําความยากลําบาก 
ใหแกผู ที ่  ยึดมั ่นถือมั ่น  ;  ฉะนั ้นเราอยาไปหลงมันเกินขอบเขต .  ถาไมหลง 
เสียไดก็เปนการดี.  ฉะน้ันถาจะถามวา  เกียรติ  คืออะไร  ก็รูกันอยูแลว  ไปคิด 
กันเอาเองตอไป. 

 
เพ่ือนฝูง  มิตรสหาย  สังคม  คืออะไร ?  ผมก็ยังรูสึกวา  ยังไมเขา 

ใจกันอยูนั่น  วามิตร  สหาย  นี้มันคืออะไร ;  แมวาจะเขาใจกันไดถูกตองอยูมาก 
ก็ยังไมใชทั้งหมด.ผมอยากจะพูดวา  “มิตรสหาย”  คือเครื่องมือท่ีจะพาไปหา 
พระเจา  หรือพระธรรม.  คําวา  “มิตร – มิตร”  นี้มันจะเปนเพื่อนเลนเพื่อนหัว 
เพื ่อนกิน   สํามะเลเทเมาเส ียมากกวา.  คุณมักจะพูดวา  ถาไมยอมสูบบุหรี่ 
กินเหลาไปกับเขา  จะเสียมิตร  จะเสียสหาย ;  นั่นนะมันหลับตากี่มากนอย. 
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คําวา  “มิตร”  นี้  มันตองการเปนเครื่องมือ  ที่จะพาเราไปสูจุดสูงสุดของมนุษย, 
ชวยกันไปสูจุดสูงสุดของมนุษย  คือพระเจาอีกนั่นแหละ.  พระพุทธเจาทานตรัส 
วา  “กัลยาณมิตร”  คือทั้งหมดของความสําเร็จ .  พระอานนทเขาใจวา 
กับยาณมิตร  คือครึ่งหนึ่งของความสําเร็จในชีวิต ;  แตพระพุทธเจาทานตรัสวา 
มันเปนทั้งหมดของความสําเร็จในชีวิต. 

 
ถาเรามีเพื่อนที่ดี,  เพื่อนจริงคือเพื่อนที่ดี  จะไมลากเราไปลงนรก 

หรือไปอบายมุข  หรือไปเสียเวลาอยูที่ไหน.  ทานก็ระบุไปยังบุคคลที่ประกอบ 
ดวยองคแหงมรรค  บุคคลที่ประกอบอยูดวยองคแหงมรรคมีองคแปดนั้นแหละ  
:มีความเห็นถูกตอง  มีความปรารถนาถูกตอง  มีการพูดจาถูกตอง,มีการกระทํา 
ถูกตอง  เลี ้ยงชีวิตถูกตอง  พากเพียรถูกตอง  มีสติถูกตอง  มีสมาธิถูกตอง, 
ที ่เรียกวามรรคมีองคแปดนี ้  เปนกัลยาณมิตรจะพาไปสู นิพพาน .  ฉะนั ้น 
ผูเปนกัลยาณมิตรก็คือ   ผูที่จะพาเราไปสูพระเจา  หรือไปสูนิพพาน. 

 
แตเดี๋ยวนี้เรามาคิดแตเพียงวา  ถาเราไมกินเหลากับเขา  เขาก็จะไมเปน 

มิตรกับเรา ;ไปเปรียบเทียบกันดูซิ.  หรือเราไมไปเที ่ยวสํามะเลเทเมากับเขา 
ตามท่ีนั่นที่นี่  เขาก็จะไมเปนมิตรกับเรา.  ผมอยูที่นี่ไดยินมากที่สุด  ในขอแกตัว 
อันนี ้ ;  คือสึกออกไปแลว  ก็มาสารภาพวา  เดี ๋ยวนี ้ก ินเหลาแลว  เพราะวา 
ทนเพื ่อนไมได  กลัวจะเสียเพื ่อน  นี่เขาบอกอยางนี ้ ;  ทั้ง ๆ  ที่มีอายุมากแลว 
มีฐานะสูงพอสมควรแลว  ก็ยังตองทําอยางนี้อยู.  ฉะนั้นคุณไปรูจักสิ่งเหลานี้เสีย 
ใหถูกตองวาอะไรคืออะไร. 

 
ในที่สุดก็มาถึงปญหาสุดทาย  ก็นาจะเปนคําวา  บุญกุศล  หรือคําวา 

ศาสนาคืออะไร ?  อยาไดไปเห็นวาเปนของครึคระลาสมัย.  นักเรียนเมื่อข้ึนถึง 
ขั้นมหาวิทยาลัยแลว  มักดูถูกวาศาสนาเปนของครึคระลาสมัย.  เมื่อยังเปนเด็ก ๆ 
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เขาชวนไหวพระ  สวดมนต  ก็ทํา ;  แตพอเปนนิสิตมหาวิทยาลัยแลว  ไมยอมทํา 
หาวาเปนเรื่องครึคระลาสมัย  เปนเรื่องของเด็กอมมือ ;  เห็นศาสนาไมมีความหมาย 
อะไรมากไปกวาของครึคระ.  เลยสูเมื่อยังเปนเด็กเล็ก ๆ  ไมได  ยังเชื่อฟงพอแม 
กลัวบาป  กลัวความชั่ว,  ตองการจะมีความดี  ตองการจะมีบุญกุศล  หวังพึ่งศาสนา ; 
พอเปนนิสิตกันแลว  ก็เห็นศาสนาเปนของครึ  ตามพวกฝรั่งไปเลย. 

 
ไปคิดดูใหมวา  บุญกุศลนั้นมันคืออะไร ?  ศาสนานั้นคืออะไร ?  สิ่งที่ 

เรียกวา  “บุญ กุศล”  หรือศาสนา  หรือพระธรรม  ไมมีวันจะครึ  หรือลาสมัย ; 
ยังใหมเอี่ยมทันสมัย  ไมมีทางท่ีจะลาสมัย,  ยังจําเปนแกคนทุกยุคทุกสมัยอยูนั่นเอง. 
ฉะนั้นพวกเราที่มีปญหาวา  จะเปนฆราวาสอยางไรใหดีที่สุดนั้น  ผมวาไปรูจักสิ่ง  
เหลานี้ใหถูกตองเสียกอน  แลวก็จะรูจักวา  ทําอยางไรจึงจะเปนฆราวาสไดดีที่สุด 
ในลักษณะที่พึงปรารถนา,  ไมเสียทีที่เกิดมา.  เดี๋ยวนี้มาคิดวา  สิ่งเหลานี้เปน 
ของครึ,  พระธรรมเปนของครึ  มีอยูแตที ่วัด,  เปนของครึสําหรับผูที ่เจริญอยู 
ที ่บ าน ;  ฉะนั ้นศาสนาจึงเป นหมันสําหรับคนเหลานี ้  แตพรอมกันนั ้น   คน 
เหลานี้มันก็เปนไกโง ๆ  ที่ไดเพชรพลอย. 

 
คุณทุกองค  ผมเขาใจวา  ก็พิสูจนอยูชัดแลววา  เพราะมาบวชก็เปน 

พุทธบริษัท  เกิดในตระกูลของพุทธบริษัท,  แลวระวังใหดี  กําลังจะเปนไกโง 
ที่ไดพลอย  ก็ไดนะ  ระวังใหดี.  พวกคุณที่บวชแลวก็ระวังใหดี  จะเปนไกโงที่ 
ไดเพชรพลอย,  สูแตขาวสุกขาวสารเม็ดหนึ่งก็ไมได.  คุณจะรูสึกวาศาสนานี้ 
เป น เรื่อ งบ า  ๆ   บอ  ๆ ,  เป น เรื่อ งครึค ระ ,  สู เรื่อ ง เขี ยว  ๆ   แดง  ๆ   ตามที่ 
สํามะเลเทเมาสักนิดหนึ่งก็ไมได  ;  เชนเดียวกับไก   ที่พูดวา  เพชรพลอยนี้ 
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สูขาวสารเม็ดเดียวก็ไมได .  คนที่ประมาท   หรือโงเขลาไดฟงธรรมในพระพุทธ 
ศาสนานี้แลว  มันก็ไมมีความรูสึกอะไรมากไปกวาไกที่ไดเพชรพลอย,  ยังรูสึกวา 
มันเปนเรื ่องครึคระอยู นั ่นเอง ;  ไม เข าใจไมอาจจะทําความเขาใจ.  เดี ๋ยวนี ้เรา 
มาบวช  อุตสาหสละอะไร ๆ  หลายอยาง  มาบวชชั่วปดภาคนี้ก็ยังดี.  ขอใหเปน 
เวลาที่จะแกปญหาเหลานี้ใหเบาบางไป,  เพื่อวาคุณจะไปเปนฆราวาสที่ดีได  คือ 
ไมมีความทุกขตามที่ตองการ  ดังปญหาที่ยื่นมาใหผมตอบ. 

 
ในที่สุดก็ไปสรุปรวมอยูที่วาเรารูอะไรเปนอะไร :  ความเปนฆราวาส 

คือเปนอะไร ?  อยาไปจัดใหมันเปนเรื่องลามก  สกปรก  ต่ําทราม  เหมือนคนที่ 
เขาเขาใจอยางนั้น.  ขอใหถือวา  ความเปนฆราวาสคือขั้นหนึ่งของการเดินทางไป 
หาจุดสูงสุด ;  พรหมจารีนี้เปนประถมศึกษา  คฤหัสถเปนมัธยมศึกษา  วนปรัสถ 
เปนอุดมศึกษา   อยางที่ วามาแลวเมื่อกี้   อยาลืมเสีย .ถามองเห็นอยางนี้ แลว 
ฆราวาสก็คือ   ผูที่กําลังเรียนอยูในโรงเรียนของพระเจา,  จนกระทั่งพบ 
วาอะไรเปนความทุกข  หรือ เปนตัวปญหาสําหรับฆราวาส .  อะไรเปน 
ชองทาง  เปนทางออกของฆราวาส .  หมายความวา  ชองทางที่ เราจะเปน 
ฆราวาสใหด ีที ่ส ุด   แลวผ านออกไปได ถ ึงขั ้นที ่ส ูงขึ ้น   เช นไปเป น   วนปรัสถ  ; 
มันก็มีอยู ๒ อยางนี้เทานั้น. 

 
อะไรเปนตัวปญหา  เปนอุปสรรค  เปนตัวความทุกข ?  นี้อยางหนึ่ง ; 

แล ว อ ะ ไ ร เป น อ ุบ าย ว ิธ ีที ่จ ะ อ อ ก ไป ได จ าก ค วาม ท ุก ข  ?  นี ้ก ็ส ว น ห นึ ่ง . 
เพราะฉะนั้น  คฤหัสถก็คือนักเรียนที่กาวหนาขึ้นมาไดจนถึงมัธยมศึกษา.  อยาไป 
ดูถ ูกด ูหมิ ่นตนเองในเรื ่อ งนี ้ ;  ขอให ถ ือวานี ่  เป นการก าวหนาขั ้นหนึ ่งแล ว 
ที่จะตองทําใหดี  ใหถูกตองตอไป. 
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การที่ถามปญหาอยางที ่ถามมานี้  ผมก็เห็นดวย   และอนุโมทนา   ในการ 
ที่รูจักถาม  รูจักเปนหวงในความเปนฆราวาสของตน  เกรงวาจะเปนไดไมดีเทาที่ 
ควรจะเปน.  ฉะนั้น  วันนี้ผมจึงพูดถึงคําวา  “ความเปนฆราวาส”  ความเปน 
คฤหัสถ  หรือความเปนฆราวาสนี้มันคืออะไร  ในฐานะเปนอารัมภกถาอีกครั้งหนึ่ง. 
ในครั้งตอ ๆ  ไป  ผมก็จะตอบปญหาที่เปนตัวเรื่องกันเสียที. 
 

สําหรับอารัมภกถาก็พอแลว  หรือหมดเพียงเทานี้.  ครั้งตอไปก็จะพูดถึง
ธรรมสําหรับฆราวาสโดยตรง.  เอาละ   พอกันที่สําหรับวันนี้. 
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- ๔ - 
๒๓  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเรา  ลวงมาถึงเวลา  ๒๐-๓๐  น.  แลว 

เปนเวลาที่จะไดบรรยายตอจากที่บรรยายไวกอน.  ในทุกครั้ง 
ที่แลวมาเราพูดในลักษณะอารัมภกถา  คือเคาโครงกวางๆ 
ที่มันเชื่อมโยงกัน  เกี่ยวกับปญหาของเราโดยรอบ .  มาถึง 
วันนี้ก็จะไดพูดกันถึงเรื่อง  ตัวธรรมะโดยตรงกันเสียที.  ที่จริง 
อารัมภกถาก็เปนเรื ่องธรรมะ  แตวาเปนเรื ่องที ่พูดกันอยาง 
คราว ๆ  และเทาที่มันสัมพันธกัน  ระหวางธรรมะนั้นธรรมะนี้ 
เพื่อชวยใหเขาใจเคาโครงของสิ่งที่เรียกวา  “ธรรมะ”  กันเสียที 
หนึ ่งกอน .ในเมื ่อเราอยากจะทราบสวนไหนโดยเฉพาะ   ก็ 
คอยพูดถึงสวนนั้น.เชนเราอยากจะทราบเรื่องฆราวาสธรรม 
ธรรมะสําหรับฆราวาส  ก็จะไดพูดถึงเรื่อธรรมะสําหรับฆราวาส 
โดยเฉพาะ  ใหชัดเจนลงไป  อยางนี้เปนตน. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖๔ 

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

www.buddhadassa.in.th



ธรรมะสําหรับฆราวาส 

 

๖๕

ตอไปน้ี  ก็มีขอท่ีจะตองทําความเขาใจ  เกี่ยวกับคําวา  “ธมฺม”  หรือ 
“ธรรมะ”  นี ้ต อไปอีกวา  สิ ่งที ่เรียกวา  ธรรม  นี ้มี ๒ ประเภท :  ประเภทหนึ ่ง 
เปนตัวหลัก  ที่เราจะตองปฏิบัติโดยตรง ;  เปนวัตถุประสงค  เปนความมุงหมาย 
อยางนั้น ๆ  โดยเฉพาะ.  ประเภทที่สอง  เปนธรรมะในลักษณะที่เปนเหมือน 
เครื่องมือ  ที่ชวยใหเราปฏิบัติ  ตามที่เราตองการนั้นไดสําเร็จ.  ธรรมะทําหนาที่ 
ตางกันอยูอยางนี้,  ทั้งนี้ก็เพราะวา  ที่เรารูวา  จะตองปฏิบัติอยางไรแลว  ก็จริง ; 
เพราะฉะนั้นเราจึงตองมีธรรมะ  ที่จะใชบังคับตัวเองใหได,  เพื่อปฏิบัติตามท่ีเรา 
ตองการใหได  อีกทีหนึ ่ง.  กลาวโดยตรงก็คือวา  เราบังคับจิตของเราไมได ; 
คือมันมีหลักเชนวา  จะเลิกสูบบุหรี่  เลิกกินเหลา ;  นี่เปนหลักที่จะตองปฏิบัติ. 
แตทีนี้เราบังคับตัวเองไมได  ทั้งที่รูอยูก็บังคับไมได ;  ฉะนั้นจะตองมีธรรมะอะไร 
อีกประเภทหนึ่ง  ที่ชวยใหบังคับตัวเองได. 

 
นี่โดยสวนใหญก็แบงธรรมะออกเปน ๒ ประเภทอยางนี้  แลวก็มีสวน 

ประกอบอยางที่เปนสวนยอย ๆ  ลงไปอีก  ตามท่ีมันจําเปน.  เพราะฉะนั้นเรื่องที่ 
เราจะตองรูก็คือ  ธรรมะที่เราจะตองปฏิบัตินั้นอยางไร ?  ธรรมะที่เปนเครื่องมือท่ี 
จะชวยใหเราปฏิบัติไดตามน้ันอยางไร ?  ถาในเรื่องชั้นสูงก็มีธรรมะที่ชวยใหจิตสงบ 
เสียกอน  เชนเปน  สมาธิ  เปนตน  แลวจึงเอาไปใชปฏิบัติ  เพื่อใหรูสวนที่จะตองรู 
จนบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน. 

 
คุณพอจะสังเกตเห็นไดเองวา  การที่ไมประสบความสําเร็จของเราใน 

เวลานี้โดยทั่ว ๆ  ไปก็ดูจะอยูที่  เราไมสามารถบังคับตัวเอง  ใหทําตามที่เรารูอยู 
วาจะตองทํา.  เชนรูวา  ขี้เกียจ  ไมดี,  เราก็ยังบังคับไมได  มันก็ยังขี้เกียจอยู;  
ก็แปลวา  มันขาดธรรมะประเภทหลัง,  ประเภทที่เปนเครื่องมือ.  โดยเฉพาะ 
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สําหรับฆราวาส  ซึ่งมีเรื่องยั่วยวนมาก  มันก็ยิ่งลําบากที่จะบังคับตัวเอง 
ใหทําในสิ่งที ่เราตั ้งใจวาจะทํา;  เพราะฉะนั้นขอใหสนใจใหมาก  ใน 
ธรรมะประเภทที่เปนเครื่องมือดวย  อีกอยางหนึ่ง. 

 
ในที่นี้  เราจะพูดถึง  ตัวธรรมะที่จะตองปฏิบัติ  กอน  แลวจะพูด 

ธรรมะที ่เป น เครื ่องม ือ   ทีหล ัง .  สําหรับฆราวาสก ็แปลวาผู ครองเร ือน , 
คฤหัสถก็แปลวาผูที่อยูที่บานเรือน ;  ก็มีเร่ืองท่ีเขาบัญญัติไวเฉพาะ  เรียกวา 
“ฆราวาสธรรม”.  แตขอเตือนวา  อยาลืมวาแมเปนเรื่องฆราวาสธรรม  มันก็มี 
ความมุงหมายที่จะไปใหถึงที่สุด  ของธรรมทั้งหมดอยูนั่นเอง ;  ดังที่เราไดพูดกัน 
เมื่อวานนี้  ฆราวาสก็เปนเพียงขั้นหนึ่งในทุกขั้น  ที่เราจะตองปฏิบัติใหถึง  คือ 
เปนพรหมจารี  แลวเปนคฤหัสถ  แลวเปนวนปรัสถแลวก็เปนสันยาสี.  ถาเปน 
ฆราวาส หรือเปนคฤหัสถ  ที่ดีไมได  ก็หมายความวา  สอบไลในชั้นมัธยมศึกษาตก ; 
แมวาจะผานชั้นพรหมจารี  ที่เปนขั้นประถมศึกษามาได  ก็มาตกที่ขั้นนี้ ;  ดังนั้น 
จะตองทําใหดีที่สุดดวยเหมือนกัน  จึงจะผานไปถึงขั้นสุดทาย.  พอเรามองใน 
ลักษณะอยางนี้ก็จะพบวา  ฆราวาสธรรม  ก็เปนเรื่องจําเปนสําหรับผูที่จะไป
นิพพาน. 

 
ฟงดูแลวก็นาขัน  หรือมันขัดแยงกันกับท่ีเขาพูด ๆ  กันอยู  วาฆราวาส 

ไปทางหนึ ่ง,จะไปมรรค   ผล  นิพพาน   ก็ตองไปอีกทางหนึ ่ง ;  แลวผมก็มา 
บอกวาเปนสายเดียวกัน  เปนเพียงลําดับข้ันของกัน.  ฟงแลวก็ขอใหเอาไปคิดดู ; 
และอยากจะพูดวาถาเปนฆราวาสใหดีไมไดก็ไปนิพพานไมได.  และในการ 
ศึกษาในขั้นคฤหัสถนั่นเอง  เปนเครื่องมือท่ีจะสงเสริมใหเรามีเรื่อง  มีความรูที่จะ 
ไปนิพพานได.  เพราะวาในชีวิตของคฤหัสถนี้  มันมีอะไรมาก  ลวนแตเปนอยาง 
ชนิดที ่เรียกวารุนแรง  หรือโชกโชน  หรืออะไรทํานองนั ้น  มากพอที ่จะใหรูวา 
ชีวิตนี้นาเสนหา  หรือนาเบื่อหนาย  ถาปลอยไปตามธรรมดามันจะเปนอยางไร ? 
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เราตองจัดการกับมันอยางไร ?  มันตองทําใหถูกตองไปตั้งแตในขั้นเริ่มตนที่สุดเลย ; 
เหมือนเราจะตองเรียนใหดีตั้งแตขั้น  ก ข, ก กา  จึงจะเรียนในชั้นตอ ๆ  ไปไดดี. 

 
ในที่นี้ เราจะพูดถึงตัว  ฆราวาสธรรม   โดยตรง,แมอยางนั้นก็ยัง 

อยากจะแบงออกเปนขั ้น ๆ  อีกเหมือนกัน :  ขั ้นต่ํา ๆ  อยางหนึ ่ง  ขั ้นกลาง ๆ  
ขั้นสูง ๆ  สูงสุดอีกอยางหนึ่ง. 

 
คําสั่งสอนเกี่ยวกับฆราวาสที่เปนขั้นตนขั้นต่ํา  นี้  มันเปนเรื่อง 

ทํามาหากิน  เรื่องสังคม ;  นี่ก็แปลวาในหลักพุทธศาสนาก็ยอมรับเรื่องทํามาหากิน 
และเรื่องสังคมจะตองทําใหดีใหถูก.  เรื่องทํามาหากินเชนทิฏฐธัมมิกประโยชน : - 
มีความพากเพียร  แสวงหาทรัพย, -มีความสามารถในการรักษาทรัพย,-สามารถ 
ในการใชจายทรัพยใหถูกตอง  และในการครองชีวิตที่พอดี,  แลวก็มีมิตรสหาย 
ที่ดี.  รายละเอียดของเรื่องเหลานี้คุณจะหาอานไดจากหนังสือประเภทนั้น,  เราไม 
จําเปนที่จะตองเอามาพูดกันใหเสียเวลาซึ่งมันมีอยูนอย. 

 
ขอตนเปนผูที่ไมเหลวไหลในการแสวงหาทรัพย ;  พูดรวม ๆ  กันเปน 

เรื่องเดียวกันวา  ความสําเร็จในการแสวงหาทรัพยนี้  ก็คือ  ทําใหมีทรัพย,  ทําใหมี 
เกียรติ,  ทําใหม ีเพื ่อน,เขาใหหัวขอไว ๓ หัวขอวา  ทรัพย  เกียรติ  เพื ่อนที ่ด ี ; 
ถาใครทําไดครบทั้งสามนี้ก็เรียกวา  คนนั้นกาวหนา  สอบไลไดในขั้นนี้.  คุณอยา 
ทําเลนกับ ๓ คํานี ้ - คือทรัพยสมบัติ  เกียรติยศชื่อเสียง  แลวก็เพื ่อนหรือสังคม 
ที ่ด ี  มีพรอมหรือยัง ;  ลองไปสังเกตดูเอง.  อยากจะพูดอีกอยางหนึ ่งก็คือวา 
คําสอนประเภทนี้มันมีมาแลวกอนพุทธกาลดวยซ้ําไป,  หรือกอนพระพุทธเจา 
ก็มีการสอนที่คลายกัน  หรือลงรอยกันไปได ;  หรือแมแตในศาสนาอื่นที่ไมใช 
พุทธศาสนาก็มีสอน  แลวมันก็ลงรอยกันได.  คุณไปศึกษา  แลวเปรียบเทียบดู 
ตอนน้ี.  อยาไดทะนงตัวไปดวยความเขาใจผิด ๆ  วา  พุทธศาสนาของเราไมเหมือน 
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ใคร.  อีกวาใครไปเสียหมด.  สวนที่มันเหมือนกันทุก ๆ  ศาสนานั้นก็มี  สวนที่ผิด 
กันนั้นก็มี.  แตมันก็ไมไดผิดกันมากมายนักจนถึงกับวา  หันหลังใหกัน,  มันก็ไป 
ในสายเดียวกัน  มุงหมายอยางเดียวกันอยูทั้งนั้น.  โดยหลักใหญแลว  ทุกศาสนา 
ตองการจะกําจัดความทุกขดวยกันทั้งนั้น  ดวยการทําลายความเห็นแกตัว  อยางนี้ 
ทุกศาสนาขอใหไปสังเกตดวย. 

 
ความเห็นแกตัวนั่นแหละเปนตนเหตุแหงความทุกข  ทั้งโดยสวนตัว 

บุคคลและโดยสวนสังคม  เพราะฉะนั้นคําสอนในขั้นตน ๆ  เกี่ยวกับความเปน 
ฆราวาสนี้ก็ไมตางกันเลย  จะเหมือนกันทุกศาสนาดวยซ้ําไป,  เพียงแตคําพูด 
หรือตัวหนังสือมันตางกันบาง  ซึ่งไมใชของสําคัญ. 

 
ทีนี้  อยากจะพูดถึงสิ่งที่เรียกวา  “สังคม"  คือตองขจัดปญหาสวนตัว 

ของเรา,  เรื่องทรัพยสมบัติอะไรเหลานี้ เสียทีหนึ่ง  แลวก็ยังตองขจัดปญหาตาง ๆ  
เกี่ยวกับสังคม.  ปญหาเกี่ยวกับสังคม  พระพุทธเจาทานก็ไดตรัสวางเปนหลักไว 
เรียกวา  ทิศหก. 

 
“ทิศหก”  นั้นไมไดหมายถึงทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  ทิศใต, 

ไมไดหมายถึงตัวทิศทํานองนั้น  แตหมายถึงบุคคลประเภทหนึ่ง ๆ  ที่ควรจะเอามา 
เปรียบกันกับทิศตาง ๆ  ที่อยูรอบตัวเรา.  แลวทานก็ตรัสไปตามความเหมาะสมวา 
ทิศเบื ้องหนา - ทิศเบื ้องหลัง  คู หนึ ่ง,  ทิศเบื ้องขวา - ทิศเบื ้องซายอีกคู หนึ ่ง, 
แลวก็ทิศเบื้องบน - ทิศเบื้องลาง  อีกคูหนึ่ง ;  เปน ๖ ทิศ  พูดอยางวัตถุ  อยาง 
วิทยาศาสตรก็พูดไดวา  มันเปน  radiation  รอบตัว  เหมือนกับรัศมีของดวงไฟนั้น 
มันม ีรอบต ัว .  ขางหน าครึ ่งหนึ ่ง   ขางหล ังค รึ ่งหนึ ่ง ,  ขางซ ายครึ ่งหนึ ่ง 
ขางขวาครึ ่งหนึ ่ง   ก็รอบแล ว ,ขางบนครึ ่งหนึ ่ง   ขางล างครึ ่งหนึ ่ง   ก็รอบ 
หมดเลย ;  ถาเปนการทําถูกในทิศทั้งหา  ก็แปลวาเราทําถูกหมดรอบดานนั่นเอง. 
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ทิศเบื้องหนาคูกับทิศเบื้องหลัง  ก็จําไวงาย ๆ  วาไดแก  บิดามารดา 
อยูขางหนา  บุตรภรรยาอยูขางหลัง ;  ก็ตองประพฤติถูกตอบิดามารดา,  ประพฤติ 
ถูกตอบุตรภรรยา  เปนตน.อยาไดจํากัดแตเพียงวาบิดามารดา,  ควรตองเอา 
ญาติผูใหญทั้งหมด  พี่  ปา  นา  อา  ลุง  ตา  อะไรก็ตาม  จะตองอยูขางหนา 
ตองนึกถึงกอน.  บุตรภรรยาอยูขางหลัง  ก็จะตองปฏิบัติตอ  ใหถูกตองดวย 
เหมือนกัน. 

 
ทิศเบื้องขวา  เบื้องซาย.  เบื้องขาวเขาถือวาเปนสําคัญกวา  หรือ 

มีเกียรติกวาเบื้องซาย  ก็เลยเอาพวกครูบาอาจารยไวขวามือ,  เอาเพื่อนฝูง  มิตร 
สหายไวทางซายมือ.  ทําไมเอาครูกับเพื่อนมาไวคูกัน ?  ก็เพราะวามันคลายกัน 
มาก :ครูบาอาจารยชวยเราในทางฝายวิญญาณ,เพื่อนชวยเราในทางฝายวัตถุ. 
คุณตองมองดูใหเห็นในขอน้ี :  เพื่อนนั้นคือผูชวยทางวัตถุ  แตครูบาอาจารยเปน 
ผูชวยในทางฝายวิญญาณ  ฝายลึก  ฝายจิตใจ  มันก็เปนเพื่อนในฝายวิญญาณ. 
มิตรสหายธรรมดาก็เปนเพื่อนชวยทางเรื่องฝายวัตถุ  จะชวยดวยแรง  ดวยเงิน 
ดวยของตาง ๆ  ก็เลยเปนฝายวัตถุ  หรือฝายรางกาย ;  เอาความหมายนี้เปนสําคัญ. 
ถาเพื่อนของเราคนใดคนหนึ่งเกิดชวยเราในทางฝายวิญญาณขึ้นมา  เราตองจัดเขา 
ไวในฝายครูบาอาจารย ;  พรอมกันนั้นเขาก็เปนเพื่อนในฝายวัตถุรางกายดวย, 
อีกสวนหนึ่งก็เปนเพื่อนทางฝายวิญญาณดวย.  เพื่อนคนหนึ่ง  เพื่อนธรรมดา 
ของเรานี้  ถาเขาสามารถที่จะตักเตือนเรา,  คุมครองเราในเรื่องความดีความชั่ว 
บุญ  บาป,  อยางนี ้ตองจัดใหเขาเปนอาจารยดวย  อีกสวนหนึ ่ง  คือเปนเพื ่อน 
ผูที่ชวยในฝายวิญญาณ.  แตถามันแยกทําหนาที่กันเด็ดขาด  ครูบาอาจารยก็อยู 
ขางขวา,  เพื่อนธรรมดาลวน ๆ  ก็อยูขางซาย. 

 
ถัดไป  คือ  เบื ้องบน  เบื ้องลาง.  เบื้องบนนั้นคือ  สมณะ  หรือ 

ผู ม ีคุณธรรมสูงกวาระดับธรรมดาสามัญ.  สวนขางลางนั้นคือบาวไพร  กรรมกร 
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หรือพวกที่ดอยกวาเรา.  เบ้ืองบนที่พูดวาสมณะ  หรือ  สมพราหมณ   พระเจา 
พระสงฆ  เปนตน  นี้เขาไมไดเพงเล็งไปในทางเปนครูบาอาจารย ;  ครูบาอาจารย 
อยู ข างขวาแล ว .  สมพราหมณ   อะไรพวกนี ้  ยิ ่งกวาครูบาอาจารย   คือเป น 
ปูชนียบุคคลของสวนรวมหรือของโลก .  แมเขาจะไมสอนอะไรแกเราโดยตรง 
เหม ือนครูบาอาจารย ,  เพ ียงแต เขาม ีช ีว ิตอยู ในโลกเฉย  ๆ   เราก ็ย ังต องบ ูชา 
ตองเอาใจใส  ตองรับรู .  อยางเชน   พระพุทธเจ า  พระอรหันต  นี ้  แมว าทาน 
จะไมเคยเกี่ยวของกับเราเลย  อยูกันคนละยุคคนละสมัย  อยางนี้เราก็ยังตองรับรู 
ตองบูชา. 

 
ใจความสําคัญเรื่องนี้มันมีอยูอยางหนึ่งคือวา  การสอนชนิดที่ไมตองพูด 

ไมตองสอนมันก็มีอยู ;  เพียงแตเขามีอยูเปนหลักในโลกนี้  มีอยูเปนหลักสําหรับ 
การที ่จะประพฤติปฏิบัติตาม.  คือเขาถือวา  เพียงแตไดเห็นพระอรหันตเทานั ้น 
ก็เป นการด ีอย างยิ ่งเส ียแล ว ,  แมไม ได พ ูดจาอะไรก ันเลย .นี ่เขาเร ียกวาเป น 
ปูชนียบุคคลประเภทหนึ ่ง  จัดไวขางบน  เบื ้องสูง.  ตรงกันขามกับเบื้องต่ํา  คือ 
คนที่ดอยกวาเราในทางคุณสมบัติตาง ๆ  เชนพวกลูกจาง  พวกบาวไพร  กรรมกร ; 
พวกคนที่จนกวา  ดวยกวาอะไรอยางนี้  เอาไวขางลาง . 

 
คุณควรทําความเขาใจเกี่ยวกับคําวา  “ทิศทั้งหก”  นี้ใหถูกตอง  เปน 

บทเรียนบทใหญของฆราวาส;  เพราะวาถาทําผิดในหกทิศนี้แลว  อื่น ๆ  ก็จะพลอย 
ลมละลายดวย  คือเรื่องการหาทรัพยสมบัติ  การหาเกียรติยศชื่อเสียง  การมีเพื่อน 
ฝูงที่ดี  ก็พลอยลมละลายไปดวย.  เพราะฉะนั้นเรารูเรื ่องทิศหกแลวปฏิบัติ 
ใหถูกตอง  ใหพอก็พอแลว ;  จะรวบเอาธรรมะหมวดอื่นเขาไวไดหมด. 
ผมจึงขอแนะธรรมะหมวดนี้  คือเรื่องทิศหก ;  ก็ไปหารายละเอียดอานเอาเองจาก 
หนังสือประเภทนั้น   เชนหนังสือ   นวโกวาท   เปนตน .  ในที่นี้ก็บอกแตความ 
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หมายที่เปนใจความสําคัญของคํานั้น ๆ  รวมเรียกตัวคําเพียงสั้น ๆ  วา  “ปญหา 
ทางสังคม”. 

 
คุณไปเทียบกันดูวา  ปญหาทางสังคม  ตามที่คุณเขาใจ  มันเขากันกับ 

ปญหาทางสังคม  ที่มีอยูในพุทธศาสนาหรือไม ?  การเลนเรียน  การสั่งสอนกันอยู 
ในมหาวิทยาลัยนั้น  เมื่อพูดกันถึงปญหาสังคม  เขาหมายถึงอะไร  คุณก็รู ;  แตเมื่อ 
พูดทางหลักพุทธศาสนาแลว  ปญหาสังคมเขาหมายถึงอยางนี้.  สังคมเบื้องหนา - 
สังคม เบื ้อ งหล ัง ,  สังคม เบื ้องขวา  -  สังคม เบื ้องซ าย ,  สังคม เบื ้อ งบน  - 
สังคมเบื้องลาง.  อะไรดีกวาเราแลว  ก็สงเคราะหเขาไวเปนเบื้องบน,  มีคุณธรรม 
หรืออะไรที่ดีกวา สูงกวาเรา  สงเคราะหไวเปนเบื้องบน,  ตองสงเคราะหเจานาย 
ไวเบื ้องบนดวย.  สงเคราะหที ่ต่ํากวาเราไวเบื ้องลาง.  เอาผู ที ่ใหกําเนิดเรามา 
มีหนาที ่ผ ูกพ ันที ่เราจะตองทดแทน   สนองคุณ   บุญคุณ   นี ้ไวข างหนา ;  คือ 
บิดามารดาตองนึกถึงกอน  ก็เพราะวามีบุญคุณ,  มีพระเดชพระคุณที่ผูกพันกอน 
บุคคลใด  เราตองนึกถึงกอน. 

 
เพราะฉะนั ้นการที ่วางหล ักเรื ่องท ิศหกนี ้  มันก ็ม ีเหต ุผล   หรือมี 

ความหมาย  หรือมีเทคนิคอยูในตัว ;  ก็ขอใหสนใจใหดี ๆ  จะไดแกปญหาทาง 
สังคมไดหมดสิ้น ;  และความเปนฆราวาสตามเรื่องราวของฆราวาสนั้น  ก็จะเปน 
ไปอยางถูกตอง.  นี่ผมเรียกมันวาฆราวาสธรรมขั้นต่ํา ๆ,  ยังมีธรรมะอีกหลายหมวด 
หรือหลายสิบหมวดก็ได  แจกเปนฝอยละเอียดออกไป,  หรือวาจัดกันอยางนั้นที 
อยางนี ้ที  แตแลวในที ่สุด   มันก็มาสําคัญอยูตรงที ่ปฏิบัติเรื ่องทิศทั ้งหกนี้ 
ใหถูกตอง,  แลวธรรมะหมวดอื่น ๆ  จะงายดาย  หรือพลอยถูกตองไป 
โดยอัตโนมัติ.  ขอใหสนใจเรื่องทิศหกเปนพิเศษ, 
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 ฆราวาสธรรม ๗๒ 

ทีนี้ก็มาถึง  ฆราวาสธรรม  ที่เปนขั้นสูงไปกวานั้น  ซึ่งจะเรียกวาขั้น 
กลาง  ๆ   หรือขั ้นส ูงส ุด .  ในสองขั ้นนี ้จะขอพ ูดในคราวเด ียวก ันเส ียด ีกว า   วา 
ขั ้นส ูงส ุดนั ้นม ันก ็ส ูงถ ึงเรื ่อง  มรรค   ผล   นิพพาน  ดวยเหม ือนกัน  ;  ลดต่ํากวา 
นั้นลงมาก็เปนขั้นกลาง ๆ ;  คือมีฆราวาสกลุมหนึ่ง  ไปเฝาทูลถามพระพุทธเจา 
ขอใหชวยบอกธรรมะที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกพวกฆราวาสที่ครองเรือน  ที่แออัด 
อยูดวยบุตรภรรยา.  พระพุทธเจาทานไดตรัสวา  ธรรมะที ่เนื ่องดวยสุญญตา 
เปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนาน.  เร่ืองสุญญตาคือเร่ืองไมมีตัวตน 
เรื ่องว างจากตัวตน  ;  ฆราวาสพวกนั ้นเขาก ็ว า  มันส ูงเก ินไปสําหรับพวกเขา . 
พระพุทธเจาก็ตรัสวา  ถาอยางนั้นก็ลดลงมา  เหลือธรรมะ ๔ ขอ  คือ : - มีศรัทธา 
มั่นคงในพระพุทธ ,  - ศรัทธามั่นคงในพระธรรม ,  - ศรัทธามั่นคงในพระสงฆ , 
แลวก ็ม ีศ ีลชนิดที ่ด ี  จนเป นที ่พอใจของพระอริยเจ า.  สี ่ข อนี ้ฆราวาสเหล านั ้น 
เขาก็ท ูลขึ ้นว า  นี ่ค ือสิ ่งที ่ปฏ ิบ ัต ิอยู แล ว.  พระพ ุทธเจ าก ็ตรัสอนุโมทนาวา  ก็ดี 
อยูแลว.  คุณลองพิจารณาเรื่องนี้ดู  วาเปนเรื่องที่มีอยูในพระไตรปฎก   ชัดเจน 
อยูอยางนี้  วามันเปนอยางไร. 

 
พระพุทธเจาทานตรัสวา  เรื่องสุญญตา  เปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาส 

ตลอดกาลนาน  ;  ถ า เขาว าม ันส ูง เก ิน ไป   ก ็ลดลงเหล ือ  ๔ เรื ่อ ง   ที ่เร ียกว า 
“ปุญญาภิส ันทะ”.  ปุญญาภิส ันทะ   แปลวา  ทอธารเป นที ่ไหลออกแหงบ ุญ , 
บางทีก ็เร ียกวา  โสตาปตติย ังคะ   - คือองคปฏิบ ัต ิที ่จะชวยใหเป น  โสดาบัน . 
ขอปฏิบัติ ๔ อยางนี้  มีชื่อ ๒ อยางคืออยางหนึ่งเปนทอธารที่ ไหลออกแหงบุญ , 
อยางหนึ่งเปนองคประกอบแหงความเปนโสดาบัน.  ระดับขอปฏิบัติขั้นนี้ผมเอา 
มาไวตรงกลาง ๆ  ระดับกลาง ๆ ;  แลวจัดระดับสูงสุดไดแกเรื่องสุญญตา. 

 
ขอปฏิบัติที่เปนระดับกลาง ๆ  สําหรับผูเปนฆราวาสก็คือ  ธรรมะ ๔ ขอ 

นี้เรียกวา  “พุทธอเวจจัปปสัทธา” ความเชื่อท่ีแนนแฟน  ไมหวั่นไหวคลอนแคลน 
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ธรรมะสําหรับฆราวาส       ๗๓

ในพระพุทธเจา.  ธัมมอเวจจัปปสัทธา  ความเชื่อท่ีไมงอนแงนคลอนแคลนใน 
พระธรรม .  สังฆอเวจจัปปสัทธา  คือความเชื ่อที ่ไมง อนแงนคลอนแคลนใน 
พระสงฆ.  แลวก็ม ีอริยกันตศีล   คือศีลชนิดที ่ร ักษาไดด ี  จนเปนที ่พอใจของ 
พระอริยเจา ;  นี่ เปนที่ ไหลออกแหงบุญ   เร่ือยไป  จนกระทั่งสูงขึ้นไป  กระทั่ง 
พรอมที ่จะเปน   พระโสดาบัน ,  คือผู ที ่แรกถึงกระแสแหงนิพพาน .  ถาสูงไป 
กวานั้นก็เปนเรื่องบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน.  เราอยูตรงกลางก็หมายความวา 
รู จักพระพุทธเจาดี  พระธรรมดี  พระสงฆดี  จนแนนแฟม,  มีศรัทธา  มีความ 
เชื่อ  มีความเลื่อมใสแนนแฟน,  ไมอาจจะทําชั่วทําผิดอะไรได  เพราะมีความเชื่อ 
ไมง อนแงน   คลอนแคลนในพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ ;  แลวก็พ ิส ูจน 
อยูดวยการปฏิบัติ  ที่ปฏิบัติอยู  เปนอริยกันตศีล  ศีลบริสุทธิ์ไมมีที่ติ,  ตัวเองก็ติ 
ตัวเองไมได,  คนอื่นมาดูแลก็ติไมได  นี่เรียกวาอริยกันตศีล. 

 
ถาคุณเปนฆราวาสก็ดูใหดี  ทําอยางไรจึงจะเรียกวา  มีศรัทธาไมคลอน- 

แคลน  ในพระพุทธ  ในพระธรรม  ในพระสงฆ.  เดี ๋ยวนี ้รู สึกวา  นาระแวงหรือ 
นาอันตราย,  ศรัทธาในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มันยังคลอนแคลน  ; 
แมเขาจะประกาศตัวเปนพุทธมามกะ  เปนอะไรอยูทุกเมื่อเชื่อวัน  รับศีลรับสรณา – 
คมนอยูทุกวัน  มันก็รับแตปาก ;  พอจะไดอะไรที่ถูกอกถูกใจหนอย  ก็ทิ้งสรณา – 
คมน  ไปเอาสิ ่งนั ้นก็ได   หมายความวาไปทําชั ่วต อหนาพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆก็ได.  นี้เรียกวายังไมแนนแฟน  ยังงอนแงนคลอนแคลน.  มันตองเปน 
ถึงขนาดที่วา  ยอมตายได  ไมยอมเสียขอปฏิบัติ  หรือธรรมะไป  จึงจะเรียกวา 
ไมงอนแงนคลอนแคลน.  เดี ๋ยวนี ้มีอะไรมาจาง  มายั ่ว  มาลอสักหนอย  ก็ทิ ้ง 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ไปเอาสิ่งนั้นแลว,  ไมวาคนหนุมสาว  คนเฒา 
คนแก  ก็ยังเปนอยูอยางนี้,  ไปดูใหดี  มันก็มีอริยกันตศีลไมได  ศีลก็ดางพรอย 
ลุม ๆ  ดอน ๆ. 
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 ฆราวาสธรรม ๗๔ 

ฆราวาสธรรมที่ เปนระดับกลางก็คือแนนแฟน  มั่นคง  ในพระ 
รัตนตรัย,  แลวก็มีการปฏิบัติตัวอยูในลักษณะที่วา  ตัวเองก็ติเตียนตัวเองไมได 
ไหวตัวเองได  เคารพตังเองได.  เขาเปนผูที่บําเพ็ญบุญอยูอยางสูงสุด  แลวก็มี 
ความกาวหนาเรื่อยไป  พรอมท่ีจะเปนพระโสดาบัน.  นี้ผมเรียกวาฆราวาสธรรม 
ระดับกลาง. 

 
ฆราวาสธรรมที่เปนระดับสูง คือ สุญญะตัปปะฏิสัยุตตา – ธรรมะที่ 

เนื่องเฉพาะดวย  สุญญตา.  สุญญตา  แปลวาความวาง ;  มันมีเรื่องมาก  ไวพูดกัน 
โดยละเอียดอีกที.  คราวนี้จะบอกใหรูวา  สุญญตาคือความวางในจิตใจ  ที่วาง  
จากความรูสึกวาตัวเรา หรือของเรา.  ความรูสึกประเภท  egoism  นี้คือความ 
รูสึกที่ เปนตัวเปนตน  ;  ที่มันเนื่องอยูกับตัวตนนี้   ก็เรียกวาของตน .  จะเปน 
ฆราวาสหรือ  เปนบรรพชิตก็ตาม  มีความทุกขอยางลึกซึ้งอยู  ก็ดวยอํานาจตัวตน 
หรือของตนนี้ทั้งนั้น.  เพราะฉะนั้นฆราวาสก็ทุกขมากอยูดวยเรื่องตัวตนของตน 
จึงเปนการสมควรที่จะตองบรรเทาเสียบาง. 

 
พระพุทธเจาจึงตรัสวา  เรื่องสุญญตานี้เปนประโยชนอยางยิ่ง  เกื้อกูล 

แกฆราวาสตลอดกาลนาน.  ทานเสนออยางนี้ชาวบานกลุมน้ันไมเอา  วาสูงเกินไป ; 
แตพอบอกใหลดลงไปกวานั ้น  ก็ปฏิบัติอยู แลว ;  อยางนั ้นก็ไมมีทางไปไหน 
นอกจากจะตองปฏิบัติเรื่องสุญญตาตอไปเทานั้น ;ถาไปทางอื่นมันก็ไมมี. 

 
เดี๋ยวนี้มาเขาใจกันเสียวา  เรื่องนี้สูงเกินไปไมตองเอามาสอนฆราวาส ; 

ผมก็เคยถูกหาม.  ผูหลักผูใหญเคยหามวา  อยาเอาเรื่อง  อนัตตา  สุญญตามาสอน 
ชาวบาน  มันสูงเกินไป ;  บางคนก็เยาะเยยถากถางวา  ผมเอาเรื่องที่สูงเกินไป 
มาสอนชาวบาน - เชนเรื่องจิตวาง  ก็ถูกลอบางถูกดาบาง.  แตผมก็พยายามทํา 
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ใหดีที่สุด  ใหตรงตามที่พระพุทธเจาทานแนะไว  วาฆราวาสก็ควรจะมีความรูเร่ือง 
สุญญตา  หรือเรื่องจิตวางนี้ตามสมควรที่ฆราวาสควรจะรู,  มันจะไดบรรเทา 
ความทุกขยากลําบาก  ทางจิตทางใจ.เพราะวามีความจริง  หรือขอเท็จจริง 
อยูอยางหนึ่งวา  คนเรามีความทุกขอยางรายแรงเนื่องมาจากความดี.  ยึดมั่น 
ถือมั่น  ในความดี.  อยางคุณสอบไลตก  มีความรูสึกเปนทุกขมาก  นี่ก็เพราะ 
เรายึดมั ่นในเรื่องจะสอบไลได  หรือความดี.  หรือวาไมไดอะไรตามที ่หวังไว 
ในทางฝายดี  ฝายสูงแลว  ก็ตองเสียใจเปนทุกข.  บางคนไปทําลายตัวเองดวย 
การฆาตัวตายก็มี.  เมื่อเปนอยางนี้แลว  เร่ืองอื่นมันชวยไมได  นอกจากความรู 
เรื่องสุญญตาจึงจะชวยได. 

 
สุญญตา  จะชวยเด็ก  ไมใหเด็ก ๆ  ตองรองไห  เมื่อสอบไลตก,  ชวย 

ผูใหญไมใหรองไหเมื่อผิดหวังในเรื่องที่หวังไวมาก ๆ.  พระพุทธเจาทานทรงเห็น 
อยางนี้จึงไดยกเรื่องสุญญตาขึ้นมา  วาเปนเรื่องเกื้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนาน. 
เราคอยไปศึกษาเรื ่อง  อนัตตา  เรื ่องสุญญตา  กันอีกทีหนึ ่ง  โดยละเอียด . 
เดี๋ยวนี้เพียงยกมาใหเห็นวามันเปนลําดับกันอยูอยางไร  จะไดครบชุด. ฆราวาส - 
ธรรมอยางต่ํา  สรุปไวถึงเรื่องทิศหก,  ปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกับสังคม. 
สูงขึ้นไปก็เรื่องปุญญาภิสันทะ  โสตาปตติยังคะ .  สูงสุดก็คือเรื่อง 
สุญญตา.  นี้เปนฆราวาสธรรม. 

 
เรื่องสุญญตา  เปนเรื่องบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพานโดยตรง.  คนพวก 

หนึ่งก็จะคัดคานวา  ไมใชเรื ่องของฆราวาส ;  ผมก็มีที ่อางในพุทธภาษิต  ใน 
พระไตรปฎกมีชัดอยูอยางนั้น.  คุณจะถือเอาหรือไมถือเอาก็ไปคิดดู.  ถาอาง 
หลักพระพุทธภาษิตมันก็มีอยูในพระไตรปฎก  อยางนั้นแหละ.  ทีนี้ถาเอาเหตุผล 
สวนตัวกัน  ก็ไปคิดดูซิ  เมื่อฆราวาสรอนเปนไฟอยูก็ตองมีน้ํามาดับไฟ  ซึ่งไมมี 
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อะไรที่ด ีไปกวา  เรื ่องไมยึดมั ่นถือมั ่น ;  เพราะฉะนั ้น  ฆราวาสก็จะตองมี 
ความรูเรื่องไมยึดมั่นถือมัน  หรือวางจากความยึดมั่นถือมั่น  ที่เรียกวา 
สุญญตา ;  แลวก็มีจิตวางชนิดนี้อยูพอสมีควรกับความเปนฆราวาส  ก็จะเปน 
ฆราวาสที่ไมมีความทุกข  และนาบูชา,  เปนฆราวาสที่ดีที่สุด    นาบูชา. 

 
ขอใหเอาไปนึกดวยเหตุผลของตนเองอีกทีหนึ่ง  คือในพระบาลีที่อางไว 

ก็มี  เหตุผลก็เห็นอยู ว าจริงอยางนั ้น  ก็ถือปฏิบัติได.  แตถาวาโดยที ่แทแลว 
พระพุทธเจาทานสอนใหเอาเหตุผลของตัวอยาไปเชื่อมีอยูในบาลี  เพราะใคร 
เข ียนเต ิม เขาไปเมื ่อไรก ็ได  ;  ขอใหใช ความเห ็นแจมแจงของต ัวเองเป น 
เครื่องตัดสิน. 

 
วันนี้เราพูดกันถึงตัวฆราวาสธรรมโดยหัวขอใหญ ๆ  ฆราวาส 

ธรรมชั้นต่ํา ๆ  - กลาง ๆ-  สูง ๆ,  มีอยูเปน ๓ ชั้น  สามระดับอยางนี้  ก็หมดเวลาที่ 
เราจะพูดกันไดในวันนี้.  ขอใหถือเอาไว  เปนหัวขอที่จะพูดในรายละเอียดเฉพาะ 
เรื่อง ๆ  ตอไปในวันหลัง  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือเรื่องสุญญตา.  ทีนี้เหลืออยูเร่ือง 
ธรรมะประเภทที่เปนเครื่องมือ  ที่จะทําใหปฏิบัติลุถึงจุดมุงหมายนี้มันอีกพวกหนึ่ง 
เขาเรียกวา  “ฆราวาสธรรม”  โดยตรงเหมือนกัน ;  มีธรรมอยู ๔ ขอเรียกวา 
สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ ๔ อยางนี้ก็เอาไวพูดในวันตอไป. 
 

สําหรับวันนี้  พอกันที  เพราะวาหมดเวลาเพียงเทานี้. 
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- ๕ - 
๒๓  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเราล วงมาถ ึงเวลา   ๒๐.๓๐  น .แล ว . 

ใน ว ัน นี ้จ ะ ได พ ูด ก ัน ถ ึง เรื ่อ ง   ฆ ราวาส ธ รรม ซึ ่งห ม ายถ ึง 
ฆราวาสธรรม  ที่เปน  ธรรมประเภทเครื่องมือ.  ในครั้ง  
ที่แลวมาไดชี้ใหเห็น  ตัวฆราวาสธรรมโดยตรงไวถึง  ๓  ระดับ 
คือ   ต่ํา  – กลาง  - สูง .  ฆราวาสจะตอ งมีฆ ราวาสธรรม  
ทั ้ง ๓ ระดับ   จึงจะเปนฆราวาสที ่ม ีความสุข.  ฆราวาสธรรม 
ต่ํ า  ๆ   ก็คื อ   เรื่อ งทํ ามาหากิน   เรื่อ งการสั งคม   เรื่อ งทิศหก 
เป นต น  ;  นี ้ต อ งปฏ ิบ ัต ิให ด ี  จะ ได ม ีท รัพ ย   มีเก ีย รต ิยศ 
มีสังคมที่ดี   ก็ เปนอันเสร็จเร่ืองไปตอนหนึ่ งสําหรับฆราวาส , 
สําห รับหน าที ่ข อ งฆ ราวาส   ซึ ่งม ีฆ ราวาสธรรม ในขั ้น ต่ํา 
เปนคูกัน. 

 
ทีนี ้ฆราวาสควรจะตองมี  ฆราวาสธรรม   ในขั ้นกลางก็ค ือ   รู จ ัก 

พระพุทธ  รูจักพระธรรม   รูจักพระสงฆ ,  แลวก็มีศีลท่ีดี ;  นี้ก็หมายความวา 
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 ฆราวาสธรรม ๗๘

เปนเรื่องสูงขึ้นไป  สําหรับจะไดมีจิตใจสูงขึ้นไปในทางธรรม,  นี้เรียกวาฆราวาส - 
ธรรมในระดับกลาง  ซึ่งจะตองรูจักหลักของพระศาสนาอยางถูกตอง,  และมี 
ความศรัทธา  ความเชื ่อ   ความเลื ่อมใส  แนนแฟน   ในพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  และมีศีลดี ;  ก็ไดความสุขใจในขั ้นที ่ส ูงขึ ้นไปดวยเหมือนกัน.  แต 
เทานี้ยังไมพอ  ฆราวาสจะตองมีฆราวาสธรรมขั้นสูงอีกขั้นหนึ่ง  คือธรรมะในขั้นสูง 
ที่เรียกวา  สุญญตา  หรืออนัตตา  สําหรับฆราวาสจะไดปลงตก  ในเมื่อสิ่งตาง ๆ  
มันไมเปนไปตามปรารถนา  เชน  ความวิบัติเกิดขึ้น  หรือความทุกขอยางอื่นเกิดขึ้น. 
แมที่สุดแตความเจ็บไขเปนตนก็ดี  เขาจะไดมีความรูเรื่องสุญญตา  อนัตตา  มาเปน 
เครื่องปลง  แลวก็สลัดความทุกขที่เกิดมาจากการวิบัติ  หรือการที่จะตองเปนไป 
ตามธรรมชาตินั้น  ออกไปเสียได,  เลยไมมีความทุกข ;  มิฉะนั้นจะเปนฆราวาส 
ที่โงเขลา  มีความทุกข  ในเมื่อสิ่งตาง ๆ  มันไมเปนไปตามที่ตนปรารถนา. 

 
ฆราวาสควรจะรูเสียดวยวา  มันไมมีอะไรที่จะเปนไปตามปรารถนา  

ของเราไปทุกสิ่งทุกอยาง ;  มันเปนไปตามปรารถนาไดนอยมาก  แลวมันก็ยาก 
ที ่จะเปนดวย.  เพราะฉะนั ้น  เราตองมีธรรมะในขั ้นสูงสําหรับแกปญหาขอน้ี 
ซึ ่งอยาใหฆราวาสตกนรกทั ้งเป น ,  อยาตองนั ่งรองไหบ อย  ๆ   เมื ่อลูกตาย 
เมื่อผัวตาย  เมื่อเมียตาย,  หรือเมื่อวิบัติดวยโจรภัย  อัคคีภัย  หรือจะตองเจ็บ 
ตองไขในลักษณะที่รักษาไมได,  ฆราวาสนั้นก็จะไมตองเปนทุกขมาก.  นี่ฆราวาส 
ตองมีฆราวาสธรรม  ถึง ๓ ระดับอยางนี้. 

 
แตบางคนเขาไมยอมใหมีหลักอยางนี้  ไมยอมใหถือวาเรื่องธรรมะชั้นสูง 

เชนสุญญตาเปนตนนั ้น   วาเปนเรื ่องของฆราวาส  ;  แตในพระบาลีมีอยู ช ัด 
ในพระไตรปฎกนี้  พระพุทธเจาตรัสวาเรื่องสุญญตา  เปนเรื่องท่ีเปนประโยชน 
เกื้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนาน .  คุณเอาไปคิดดูเอง คุณจะประสบวาใน 
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ประเทศไทย   ในกรุงเทพ  ฯ  นี ้แหละ  ไมใชที ่อื ่น,  เขาจะคัดคานเรื ่องฆราวาส 
จะตองรู  จะตองเรียนเรื่องสุญญตาเปนตน ;  หาวาสูงไป  เอามาสอนนั้นไมควร ; 
แลววาจะเปนอุปสรรคแกความเจริญของฆราวาสดวย ;  มันผิดกันอยูอยางนี้. 
สวนผมก็ยังขอยืนยันอยูตามเดิมวา  ฆราวาสจะตองมีฆราวาสธรรมใน ๓ ระดับน้ี ; 
ระดับต่ําเพื่อทํามาหากิน ;  ระดับกลาง  เพื่อประกอบการบุญการกุศลทางจิต 
ทางวิญญาณ  ทางศาสนา ;  ระดับสูง  เพื่อประกอบการบุญการกุศล  ทางวิญญาณ 
ที ่จะเกิดขึ ้นแกฆราวาสเป นประจํา  เช นลูกตาย   เม ียตาย   เป นตน . เมื ่อครบ 
ทั้ง ๓ อยาง  ก็จะเปนฆราวาสที่ไมตกนรกทั้งเปน.  นี้เปนเรื่องท่ีเราไดพุดกันแลว 
และเปนหลักตายตัวที ่จะตองปฏิบัติใหได.  ขอย้ําวา  เปนเรื ่องที ่จะตองปฏิบัติ 
ใหได. 

 
ทีนี้เราก็มักจะปฏิบัติไมได  จึงตองมีธรรมะสําหรับฆราวาสอีกหมวดหนึ่ง 

มาเป นเครื ่องม ือที ่จะช วยให ปฏ ิบ ัต ิให ได .  ดังที ่ผมได กล าวแล วว า   ธรรมะ 
แบงออกเปน  ๒ ประเภท   คือธรรมะประเภทที่ เราจะตองปฏิ บัติ   และธรรมะ 
ประเภทที่ จะชวยให เราปฏิ บัติ ได   ในสิ่ งที่ เราจะตองปฏิ บัติ .  วันนี้ จะพูดใน 
ฆราวาสธรรม  ประเภทที่เปนเครื่องมือ  สําหรับใหปฏิบัติฆราวาสธรรม  อยางที่ 
กลาวมาแลว ๓ ระดับน้ันได. 

 
ฆราวาสธรรม  ที่เปนเครื่องมือน้ีมีระบุไวชัดในพระบาลีอีกเหมือนกัน 

ว า   ม ีอยู  ๔ ข อ  :-  ส ัจจะ  - ความจร ิงใจ ,  ทมะ  - การบ ังค ับตนเอง  ,  ข ันต ิ - 
ความอดกลั้นทดทน,  จาคะ – การสละสิ่งที่ไมควรจะมีอยูในใจ  ออกไปเสียจากใจ ; 
รวมเปน ๔ อยางดวยกัน  เรียกวา  “ฆราวาสธรรม  ในฐานะที ่เป นเครื ่องมือ”. 
เราจะอธิบายกันทีละขอ  วาธรรมะ ๔ ขอน้ีเปนเครื่องมืออยางไร ? 
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 ฆราวาสธรรม ๘๐

ขอแรก  สัจจะ  คือความจริงใจ  นี้คือความตั้งใจจริง ๆ  ที่จะปฏิบัติ 
ในสิ่ งนั้ น   เรีย กว า   สั จจะ ,  ตั้ ง ใจ ให มั่ น อย า งถึ งขี ดที่ สุ ด   เขาก็ เรียกว า 
“อธิฏฐานะ”  ในภาษาบาลี,  หรืออธิษฐาน   รวมกันเขาทั ้งสองคําก็เรียกวา 
สัจจาธิษฐาน,  ดังที่เราไดยินอยูบอย ๆ  วา  มีสัจจาธิษฐานะ – คืออธิษฐานใน 
สัจจะความจริงอยางใดอยางหนึ่งที่เราจะทํา,  ตั้งใจจะทํา.  ขอนี้มีความสําคัญ 
อยางไร  คุณก็พอจะเขาใจได.  เราตองมีความตั้งใจจริงนี ้เปนขอแรก :  แมเรา 
จะรูอยูวาอะไรเปนอะไร  หรือจะตองทําอะไร ;  เพียงเทานั้นมันไมพอ  มันตองมี 
สัจจธิษฐานในเรื่องนั้น  ในขอน้ัน.  ฉะนั้นพิธีรีตองตางๆบางอยางบางชนิดก็มี 
ประโยชน  คือตั้งสัจจาธิษฐานจะทํานั่นทํานี่ ;  ถาไมสําเร็จไมยอมเลิกละ,  เชน 
อธิษฐานวา  ตองสําเร็จ  ไมสําเร็จก็ตองตาย,  มีสองอยางเทานั้น. 

 
เมื่อพระพุทธเจาทําความเพียรเพื่อตรัสรู  ก็มีสัจจาธิษฐานทํานองนี้ 

เมื่อประทับน่ังลงไปที่โคนตนโพธิ์  แลวทรงอธิษฐานวา  แมอะไร ๆ  จะหมดไปจน 
เหลือแตกระดูกก็ตาม  ถาไมบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแลวจะไมลุกขึ้นจากที่นั่งอันนี้ 
ลองฟงดู.เลือดเนื้อ  เสนเอ็นอะไรก็ตาม  จะแหงไปจนเหลือแตกระดูกก็ชางมัน 
ถายังไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  จะไมลุกจากที่นั่งอันนี้.  ในที่สุดก็ไดบรรลุ 
สัมมาสัมโพธิญาณที่นั่น  ในวันนั้น.  เรื่องของคนอื่น ๆ  ก็เหมือนกัน  ถาเปนเรื่อง 
ทางจิตใจ   ก็เป นเรื ่องเหมาะสมที ่ส ุด   ที ่จะมีส ัจจาธิษฐาน  ;  เพราะวาเรื ่อง 
ทางจิตใจน้ีมันจัดทําเอาไดงายกวาเรื่องเปนวัตถุขางนอกตามธรรมชาติ ;  หรือเรื่อง 
ที ่ม ันเนื ่องกับคนอื ่น  นี ้ม ันบังคับไมได  หรือบังคับไดนอย  แตถาเรื ่องสวนตัว 
ของเรา  แลวยิ่งเปนเรื่องทางจิตใจดวยแลว  ยอมอยูในวิสัยที่จะมีสัจจาธิษฐาน. 

 
ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ต่ําตอยที่สุด  อยางการศึกษาเลาเรียนของพวกคุณ 

ในโรงเรียน  ในวิทยาลัยก็ตาม  ถามีสัจจสธิษฐานกันเสียบาง,  และทําใหมันจริง ๆ  
ผลคงจะดีกวานี้.  เดี๋ยวนี้มันมีสักแตความตั้งใจ  เราก็ตั้งใจ ;  แตแลวก็มีการ 
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โลเลเหลาะแหละ  แทรกแซงอยูตลอดเวลาทุก ๆ  วัน.  ถาตั้งใจจริงมันตองดีกวานี้ 
คุณไปดูเถิด  ในการศึกษาเลาเรียนของคุณนั้น  ถาตั้งใจจริงจะตองดีกวานี้  อยาง 
นอยอีกแลว  ๒๐ - ๓๐เปอรเซ็นต ;  มันมีเวลาที่เหลวไหล  เหลาะแหละ  ผลัดวัน 
ประกันพรุ ง   หรือวาขี ้เก ียจ .  ฉะนั ้นเรามองเห ็นกันแลว   ก็จะตองถือเป น 
หลักธรรมะที่สําคัญขอหนึ่งที่จะตองเคารพธรรมะขอน้ี.  นี้เปนขอแรก  คือตั้งใจ 
จริงขนาดอธิษฐาน. 

 
ขอที่ ๒ คือ  ทม   (อานวา  ทะมะ) – แปลวาบังคับตัวเอง  ขมข่ี 

บังคับตัวเอง  บังคับใจของตนเอง.  สิ่งที่เรียกวา  จิตใจนี้  มันบังคับยากใคร ๆ  ก็รู 
พอจะเขาใจกันได  วามันบังคับยาก ;แตทานก็ยังสอนใหบังคับ  ไมใหยอมแพ. 
พระพุทธภาษิตเกี่ยวกับ  “ทมะ”  นี้มีนาฟงมาก  คือวา  “จงทรมารตน,  จงบังคับตน 
ใหเหมือนควาญชางที่ฉลาด  สามารถบังคับชางที่ตกน้ํามัน”  .  ลองนึกถึงภาพ 
พจนอันนี้ก็จะเขาใจไดงายขึ้น.  ชางที่ตกน้ํามัน  ไมใชชางธรรมดา,  ควาญชาง 
มีคําวาฉลาดประกอบอยูดวย  จึงจะบังคับชางที่ตกน้ํามันได ;  เราจงบังคับจิต 
ของเราใหไดเหมือนอยางนั้น.  เราก็ตองเปนควาญชางที่ฉลาด  ถาเปนควาญ 
ชางโง  มันก็ตายเพราะชางนั้น ;  เพราะวาจิตนี้มันจะยิ่งกวาชางที่ตกน้ํามัน. 

 
คุณจะตองสังเกตดูใหดีวา  จิตนี้มันยิ่งกวาชางที่ตกน้ํามัน  ถาเราไม 

ไปแตะตองมันเขา  มันก็ดูคลายๆกับไมมีพิษสงอะไร ;  อยางเรานั่งอยูอยางนี้  
รูสึกอยูอยางนี้  ดูคลายๆกับวา  จิตนี้มันเปนของอยูในอํานาจ  หรือควบคุมงาย 
บังคับงาย.  แตพอลองไปเริ่มบังคับมัน  มันจะตอสู,  แลวมันจะดิ้นรนยิ่งกวา 
ชางตกน้ํามัน ;  และเมื่อทําไมถูกวิธี  เปนหมอชางที่โง  ก็จะตองตาย  เชนเปนบา. 

 
การบังคับจิตอยางไมถูกวิธีนี้  มันทําใหคนนั้นกายเปนบา.  เหมือน 

หมอชางที่ไมฉลาดพอ  ไปบังคับชางที่ตกน้ํามัน  มันก็ตองตาย. 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๘๒

เราจะตองเปนผูฉลาดในเรื่องของจิต  แลวก็บังคับใหถูกวิธี  มันก็จะ 
บังคับได.  วิธ ีบ ังคับจิตนั ้น   มันเปนเทคนิคเฉพาะ   เป นเรื ่อง ๆ   เรื ่อง ๆ  ไป ; 
จะบังคับในลักษณะไหน  ก็ตองไปศึกษาเอาในลักษณะนั้น,  เชนบังคับใหเปน 
สมาธิ  หรือจะบังคับใหเปนวิปสสนา  คือเห็นแจง,  หรือจะบังคับใหมีฤทธิ์มีเดช 
มีปาฏิหาริย,  ก็ลวนแตตองเปนการฝกที ่ถ ูกวิธี  เฉพาะเรื ่องดวยกันทั ้งนั ้น . 
แตถาพอทําผิดวิธ ี  มันก็กลายเปนความทุกข;  บางทีก ็ทําใหกลายเปนบา 
เสียสติไป. 

 
ฉะนั ้น   ในเรื ่องบ ังค ับจ ิตเขาจึงม ีอ ุบายที ่แยกเอาไว เป น  ๒ ชนิด 

เรียกวา  ปคคาหะ  กับ  นิคคะ:  ปคคาหะ - คือวา  เอาดีเขาวา  เอาดีเขาตอ, 
ประคับประครองประเลาประโลมจิต ;  วิธีนิคคหะ – คือวิธีที่ขมข่ีลงไปโดยตรง 
บีบบังคับโดยตรง.  ฉะน้ันจะตองดูโอกาสวา  จะตองใชอยางไร ?  ใชวิธีไหน ? 
หรือใชทั้งสองอยางใหทันทวงที  ใหทันเหตุการณอยางไร  เราจึงจะบังคับจิตนี้ได. 
เหมือนกับเราจะบังคับเด็กสักคนหนึ่ง  ดวยไมเรียวตลอดเวลา  มันคงจะโกลาหล 
วุนวาย ;  บังคับดวยสตางค  ดวยขนม  ดวยถูกกวาด  หรืออะไรดูบาง  มันก็จะ 
เรียบรอยกวา .  เรื ่องของจิตก็ม ีอยางนี ้,  มี  นิคคหะ   ปคคาหะ .  นิคคหะ  - 
คือขมข่ีลงไป  เหมือนใชไมเรียว ;  ปคคาหะ-  คือประคับประคองประเลาประโลม 
เหมือนใชขนมบังคับ. 

 
เปรียบจิตกับเด็ก  นี้ก็มีสวนจริงอยูมาก ;  คือมันยังไม รูอะไร.  ถา 

เปรียบกับชางมันก็มีสวนจริงอยูมาก  คือมันมีแรงมาก  ถึงบทมันดื้อข้ึนมาแลว 
มันก็อันตราย .  เราไปใชการสังเกตการพิจารณาใหดี ๆ   ใหรู เรื ่องของจิต 
รูธรรมชาติของจิต  รูเลหเหลี่ยมมายาของจิต,  ก็จะตองบังคับไดในที่สุด.แตถา 
เร่ืองในทางศาสนาแลวเขียนไวครบถวน  เปนตํารา  เปนคําสอน.  ในเรื่องของ 
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ชาวบานนั ้น  ก็ตองไปหาวิธีเอาเองที ่จะบังคับจิต.  เชนคุณอยากจะไปดูหนัง 
ในกรณีที่ไมสมควรจะไป  ก็ลองตอสูกันกับจิตดู  มันก็จะมีโอกาสที่จะพบกับ 
ธรรมชาติของจิต  หรือการบังคับจิต. 

 
การบังคับจิตนี ้เรียกวา  ทมะ  เปนธรรมะสืบตอมา เปนขอที ่สอง. 

ขอท่ี ๑ สัจจะ  ความตั้งใจจริง  เรากลัววา  หรือมันมักจะเปนทีเดียววา  การตั้งใจ 
จริงนี้มันอยูไมคอยจะได  มันไมจริงไปตลอด  ฉะนั้นเพื่อจะใหจริงตลอดก็ตองมี 
ขอท่ีสอง  คือบังคับเขาไวใหอยูในรองในรอยของความตั้งใจจริง. 

 
มาถึงขอที่ ๓  ขันติ  แปลวา  ความอดทน  นี้จําเปนจะตองมีเขามา 

รับชวงอีกที;  เพราะวาในการบังคับจิตนั ้นมันโกลาหลวุ นวาย   มันเจ็บปวด 
มันตองทน ,  เพราะความเจ็บปวด  เพราะความโกลาหลนั ้น  มันตองทน.  ถา 
ไมมีการทน  มันลมละลายที่ตรงนั้นเอง  ฉะนั้นตองเอาความอดทนเขามารองรับ 
ไวอีกทีหนึ่ง ;  จะตองมีความหนักแนนและอดทน  มันจะไดไมโกลาหลมากมาย 
มันจะไดไมเปนบา  เพราะเราทําความหนักแนนใหแกจิต.  แปลวาสงบรํางับจิต 
ใหมันทนได  รอได  คอยได ;  เพราะในบรรดาความสําเร็จทั ้งหลายนั ้นมัน 
ไมไดมาทันอกทันใจ  มันตองการเวลา  บางทีก็ตองการเวลามากเสียดวย  ถาไม 
ทนมันก็ลมเหลว  มันยังไมถึงเวลาที่จะไดผล   แลวเราก็ไมทน   มันก็เลิกกัน . 
ฉะนั ้นเราก็ตองทนไดดวย  รอคอยไดดวย.  สําหรับภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ 
เขามีคําที่ไพเราะนาฟงมากอยูคําหนึ่งวา  “ประพฤติพรหมจรรยดวยน้ําตา”  - 
หมายความวา  เปนภิกษุ  เปนบรรพชิตนี้  มีสิกขาวินัยที่เราตองประพฤติปฏิบัติ ; 
ทีนี้มันฝนความรูสึกของเรา,  เราตองทน  ทนจนน้ําตาไหล  ก็ไมยอมใหมันเสียไป 
ในขอปฏิบัติ.  ฉะนั้นความอดทนนี้  ถาพูดใหถูกแลว  มันอดทนตอการบีบคั้น 
ของกิเลส. 
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ในโรงเรียนเขามักจะสอนกันแตวา  อดทนตอคนดาวา,  อดทนตอ 
ความรอนหนาวตามธรรมชาติ,  อดทนตอทุกขเวทนาเมื ่อเจ็บไข.  ผมวา 
อยางนี้ไมยาก  นี้เปนของเด็กเลน ;  ที่มันยากที่สุดก็คืออดทนตอการบีบคั้นของ 
กิเลส,จะเปน  ราคะ  โทสะ  โมหะ  อะไรก็ตาม  ที่มันบีบคั ้นเผาผลาญจิตใจ. 
ถาคุณเคยมีราคะก็ลองสังเกตดูบาง  วามันมีพิษสงเทาไร ?  จะตองอดทนเทาไร ? 
แมแตอยากไปดูหนัง  อยากจะทําสํามะเลเทเมาอะไรบางอยางนี้  เมื่อไมไดไป 
ทําตามที่มันอยากแลว  มันมีพิษสงอยางไร ?  นั่นก็คือความบีบคั้นของกิเลสนั่นเอง. 
ทีนี้กิเลสบางชนิดมันยังรายกวานั้น  มันคอยแตจะใหเราลมละลาย  หรือฉิบหาย. 

 
ความบีบคั้นของกิเลสเปนเรื่องของความรักก็ได  เปนเรื่องของความ 

เกลียดก็ได  เปนเรื่องของอยางอื่น  เชนอิจฉาริษยา  ความกลัว  ความอะไร 
ก็ตามใจ,  ลวนแตบ ีบคั ้นทั ้งนั ้น  ;โดยเฉพาะอยางยิ ่งความวิบ ัต ิพลัดพราก 
ความไมไดอยางใจ,  ไมไดอยางที่กิเลสตองการนี้  มันบีบคั้นที่สุด ;  จึงตองใช 
ความอดทน  ซึ่งเรียกวา  อธิวาสนขันติ -  เปนขันติอันเปนความอดทนชั้นสูงสุด. 
อดทนต่ํา ๆนั่นคืออดทนรอน  อดทนหนาวตามธรรมชาติ,  อดทนเมื่อเจ็บเมื่อไข 
เมื่อเกิดทุกขเวทนา,  อดทนเมื่อเขาดา  เขาสบประมาท  ก็ยังไมเทาการบีบคั้น 
ของกิเลสในภายในของตัวเอง.  แตถึงอยางไร  เราก็ตองอดทนทุกอยาง  อดทน 
อยางงาย ๆ  อยางธรรมดานั้นดวย  อดทนอยางสูงสุด  คือการตามบีบคั้นของ 
กิเลสดวย. 

 
ลองคิดดูวา  เราเคยมีความอดทนถึงขนาดนี้หรือเปลา  ในชีวิตของเรา 

ที่ผานมาแลวแตหนหลัง.  ในการศึกษาเลาเรียนนี้  ไมตองไปเอาที่อื ่น  เราเคย 
มีความอดทนถึงขนาดที่นานับถือ  นาเลื่อมใสอยางนี้บางหรือเปลา.  เดี๋ยวนี้ไมมี 
ใครบังคับเรา  เราฟรี  เราตามใจตัวเองก็ได  ก็เลยไมคอยจะมีการอดทน ;  แมที่ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ฆราวาสธรรมที่เปนธรรมะประเภทเครื่องมือ ๘๕

สุดแตวา  ตั้งใจวาคืนนี้จะศึกษาเรื่องนี้ใหเสร็จไป,  ตั้งใจเปนสัจจะ  แลวบังคับ 
ตัวเองใหทํา .แลวก็ทนงวงนอน   ทนอะไรตาง  ๆ   นา  ๆ ,  ทนไดหรือไม ? 
ทนจนเรื่องนี้มันเสร็จไปได ;  ถางวงนอนขึ้นมาก็ไปแกไขดวยวิธีนั้นวิธีนี้ใหมัน 
หายงวงนอน  ใหเรียนตอไป  ใหมันไดเสียกอนจึงจะนอน ;อยางนี้เคยทํากันบาง 
หรือไม ?  ทั้งหมดนี้เรียกวา  “ความอดทน”  จะตองเขามารองรับการขมข่ี  บังคับ 
ตัวเอง,  อยาใหมันลมละลายไปเสียงาย ๆ ;  คือเราทนอยูเร่ือย  การบังคับตัวเอง 
ก็เปนไปไดเรื่อย. 

 
ตอไปก็มาถึงขอสุดทาย  ขอที่ ๔  จาคะ  นี้เปนการระบายออกของสิ่งที่ 

ตองทน.จาคะ  แปลวาให  หรือ   บริจาคออกไป  ;  ในที ่นี ้มันไมไดหมายถึง 
ใหสิ ่งของ.  คําวา  จาคะ  หมายถึงใหสิ ่งของก็มี  ใหอื ่น ๆ  อีกก็มี ;  แตในที ่นี้ 
เราหมายถึง  บริจาคสิ่งที่เราไมตองการใหมีอยูในจิตใจของเรา;  สละสิ่งซึ่งเปน 
ขาศึกแกความดี  หรือความสําเร็จ  ออกไปจากจิตใจของเรา  ก็เรียกวา  “จาคะ” 
ในที่นี้.  นี่หมายความวา  เราจะไมตองทน  จนทนไมไหว  หรือวาจนตายเพราะทน 
ที่ชาวบานเขาเรียกวา  “ขันแตก”.  ขันติ  คืออดทน  แตทนไปทนมา  อยางไร 
ก็ไมทราบ   เกิดขันแตก   คือลมละลาย .  ทีนี ้เพื ่อไมใหขันแตก   เราก็ตอง 
มีการระบาย  มีลิ้นวาลฺว  (valve)  สําหรับระบายออกอยูเสมอ,  คือเราจะตองชวยทํา 
อยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ,  ใหมันระบายออกไปเสียเรื่อย ๆอยาใหตองทนจน 
ทนไมไหว. 

 
เพราะฉะนั้น  ถามีอะไรที่จะชวยบรรเทาได  ก็ชวยบรรเทามันออกไป; 

เราตองปลอบจิตใจ  จะตองสวดมนตภาวนา  หรือวา  จะตองทําอะไรตามที่วาควร 
จะทํา  ใหเปนรูร่ัว  สําหรับระบายความกดดันออกไปเรื่อย ๆ  พอทนไหวเรื่อย ๆ, 
รวมทั้งการพักผอน   การเปลี่ยนแปลงนั่นนี่   ใหเปนไปโดยถูกวิธี  ที่ เรียกวา 
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ภาษาลีก็มีคําจํางาย ๆ  คําแรกก็คือ  อปาย  (อปายะ).  อบาย  คือช่ัว 
หรือเลว  เสื่อม  ที่ตองละ.  คําที ่สอง  เรียกวา - สปาย  (สปายะ)  คือสบายดี 
นี่ทําใหมีขึ้นมา.  และเราก็ตองมี  อุปาย  (อุปายะ)  คือวิธีการที่จะทําใหอบาย 
หมดไป   ให สบาย เก ิดขึ ้น .  สามคําลงท ายวา   บาย  ๆ   ดวยก ันทั ้งนั ้น . 
อบาย - สบาย - แลวก็อุบาย ;  ถาเปนภาษาบาลีก็วา  อปาย  สปาย  อุปาย ; 
เหลานี้เปนเรื่องชีวิตธรรมดาสามัญนี่เอง  แตเราไมเคยรู ไมเคยเรียกมัน.  สวน 
ที่เราตองละก็ละ  ระบุอยูที่อบายมุขทั้งหลาย  ไปหารายชื่ออานเอาในหนังสือตํารา 
หรือเปนเรื่องที่เคยเรียนกันมาแลว  ไมตองพูดถึงใหเสียเวลา.  สปายยะ  คือถูก 
กระทําถูก  หรือเจริญ  เราก็ตองสรางสรรคสิ่งตาง ๆ  ทําหนาที่จนมีทรัพยสมบัติ 
จนมีเกียรติยศชื่อเสียง  จนมีสมาคม  มิตรสหายที่ดี  นี่ฝายที่ตองสรางขึ้นมา ; 
มีกี่เรื่อง  คุณก็ไปดูเอง  อาจจะรูไดวา  ฆราวาสจะตองละอะไรบาง  จะตองทํา 
อะไรบาง. 

 
ในเรื่องการละบุหรี่  ละเหลา ฯลฯ  ก็ยังตองใชธรรมมะอยางนี้  คือ 

สวนที่ละ.  ทีนี ้สวนที่ตองทําใหมีขึ ้น  เชนวา  คุณจะเรียนหนังสือ  จะสอบไล 
ใหได  ก็จะตองใชธรรมะทั้ง ๔ อยางนี้อีกเหมือนกัน :  จัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ 
ไมตองพูดถึงอยางอื่น.  ถามี ๔ อยางนี้แลว  ไมตองพูดอันอื่นอีกก็ได :  แตวามัน 
อาจจะมีอยูอีกที่เรียกชื่ออยางอื่น  แตเนื้อแทมันก็เหมือนกัน  เรายังไมตองไปพูด 
ถึง  ดีกวาหรือถาจะพูดก็เอาไวทีหลัง.  ขอใหสนใจบูชา  “ฆราวาสธรรมที่เปนเครื่อง  
มือ”  นี้  สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ  สี่ชื่อน้ีใหกองอยูในหู  อยูในจิตในใจเสมอ.  สัจจะ  
ทมะ  ขันติ  จาคะ  เปนเครื่องมือกําจัดมาร,  เปนเครื่องมือท่ีจะสรางสิ่งที่ เรา 
ปรารถนาในทุกกรณี  โดยเฉพาะของฆราวาส.  แมบรรพชิตที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุ 
มรรคผลนิพพาน  ก็ตองใชอยางนี้ ;  ธรรมหมวดนี้มันจะมีชื่อเรียกวา  “ฆราวาส- 
ธรรม”  - ธรรมสําหรับฆราวาสก็ตาม  ก็ยังใชไดแมจนกระทั่งไปนิพพานเลย 
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เรามี  สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ  ในขอปฏิบัติทุกขั้นทุกตอน  เรื่อย ๆ  ขึ้นไป  ก็จะ 
สําเร็จตามลําดับ  จนถึงบรรลุนิพพาน. 

 
นี่  ผมพูดอธิบายธรรมะหมวดนี้ในฐานะที่เปนธรรมะประเภทเครื่องมือ. 

เพื่อทําใหฆราวาสธรรมที่เปนตัวธรรม  ที่เราจะตองประพฤตินั้นสําเร็จ  แมยอน 
ไปนึกถึงที่พูดแลวในคราวกอนวา  ฆราวาสธรรมต่ํา ๆ  ที่จะตองปฏิบัติในเรื่อง 
ทิศทั้งหกใหดี,  ทํามาหากินใหดี  นี้ก็ตองใช ๔ อยางนี้.  ทีนี้ฆราวาสธรรมที่สูง 
ขึ้นมา  ที่วาจะตองมีศรัทธา  ปญญา  ในทางธรรม,  มีศีลท่ีพระอริยเจาชอบใจ 
เหลานี้  เราจะมีสิ่งเหลานี้ได  จะตองมีธรรมะเครื่องมือ ๔ อยางนี้ชวยอีกเหมือนกัน. 
ทีนี ้ขั ้นสูงสุดที ่เราจะตองมีความรู เรื ่อง  สุญญตา  หรือวา  อบรมจิตใจของเรา 
ใหม ันแจมแจงอยู ด วยสุญญตา  ไมไปเที ่ยวยึดนั ่นยึดนี ่ใหเปนทุกข  เราก็ต อง 
ใชเครื่องมือ ๔  ขอ ๔  อยางนี้อีกเหมือนกัน.  ฆราวาสธรรมพวกโนนไดฆราวาส- 
ธรรมพวกนี้เปนเครื่องมือแลวก็จะอยูในวิสัยที่จะทําสําเร็จได ;  นี้เสร็จไปตอนหนึ่ง. 

 
ทีนี้   ก็อยากจะบอกอีกเหลี่ ยมหนึ่ ง  หรือแงหนึ่ งวา  ฆราวาสธรรม ๔  

ประการนี้  ที่เราเรียกวา  “เครื่องมือ ๆ”  อยูหยก ๆ  นี้  เราอาจจะพลิกใหไปเปน 
ฆราวาสธรรม  ที่จําตองปฏิบัติ  ก็ไดเหมือนกัน.  ในโรงเรียนนักธรรมชั้นตน ๆ  
เขาก ็สอนฆราวาสธรรม  ๔  ขอนี ้  ในฐานะ   เป นธรรมะที ่ต องปฏ ิบ ัต ิ;  ไม ได 
สอนช้ีใหเห็นวาเปนเครื่องมือ  อยางที่ผมพูดมาแลว ;  เขาสอนใหกลายเปนหัวขอ 
ธรรมะที่ตองปฏิบัติไปอยางไรก็ลองฟงดู : 

- ให มี สั จจะ  ซื่ อตรงต อเพื่ อนฝู ง  ต อลู กเมี ย  ต อเวลา  ต อการงาน ;  (มี สั จจะอย างนี้ ) 
- แลวมีทมะเปนเครื่องขม  ใหมีทมะเปนเครื่องขมใจตนเอง  อยาใหพลุงพลาน 
บันดาลโทสะ   หรือวาบันดาลความรัก -  ความเกลียดอะไรขึ้นมา.  กลายเปน 
อยางนี้ไป 
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-  ขันติ   ก็ใหอดทน   อยางวา   อดทนรอน   อดทนหนาว   อดทน 
เหนื่อย  อดทนเจ็บไข  อดทนเขาดา.  นี่มีขันติอยางนี้. 

 
 -  จาคะ  ก็ใหรูจัก  เอื้อเฟอ  เผื่อแผเพื่อนบาน  มิตรสหาย  ใหปน. 

จาคะก็กลายเปนอยางนี้ไป. 
 
ถาอธิบายอยางนี้  ในธรรมะ ๔ ขอน้ี  เลยกลายเปนธรรมะธรรมดาที่จะ 

ตองประพฤติปฏิบัติ ;  ถาอธิบายอยางที่ไดอธิบายมาแลว  ก็กลายเปนธรรมะ 
เครื่องมือสําหรับใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติธรรมใด ๆ  ที่เราตองการปฏิบัติ. 
ถาเห็นอยางนี้เราก็ไมหลง  วาธรรมะชื่อเดียวกันนั้น  ในบางกรณีมันก็เปนธรรมะ 
ที่ตองปฏิบัติ,  ในบางกรณีมันเปนธรรมะประเภทเครื่องมือชวยใหปฏิบัติสําเร็จ. 

 
ตัวอยางธรรมะ ๔ ขอน้ี  ถาจะเอาเปนธรรมะต่ําๆสําหรับปฏิบัติมันก็ได : 

สัจจะเปนคนจริง,  ทมะ  ก็เป นผู บ ังคับตนเอง,  ขันติก็เป นคนอดทน ,  จาคะ 
เปนคนเอื้อเฟอเผื่อแผ.  แตถาวาเราจะใหเปนธรรมะเครื่องมือ  มันมีความหมาย 
ที ่เปลี ่ยนไป  :  สัจจะ   คือการอธิษฐานจิต ,  ทมะ   คือการบังคับจิต ,  ขันติ 
คืออดทน  ใหบังคับอยูได,  จาคะ  บริจาคสิ่งที ่ไมควรจะเอาไวในใจใหออกไป ; 
นี่ใหเขาใจไวเสียดวยวา  ภาษาบาลีเปนอยางนี้.  คํา ๆ  เดียวกันมีความหมายได 
หลายระดับ  หรือถึงกับตางกันเลยเปนคนละเรื่องก็มี,  เปนเรื่องเดียวกันแตคน  
ละระดับก็มี ;  ฉะนั้นอยาไปประหลาดใจเลย  เมื่อไปพบเขาอยางนี้,  ไมตองงง 
ไมตองสงสัยใหมันเสียเวลา. 

 
เราไดพูดถึงธรรมะเครื่องมือมาหมวดหนึ่งแลว  คือสัจจะ  ทมะ  ขันติ 

จาคะ  ตอไปก็จะยกตัวอยางธรรมที่เปนเครื่องมือ  มาใหพิจารณากันอีกสักหมวด 
หนึ่ง,  และเปนหมวดที่บางทีคุณจะเคยชินมาแลวในการฟง  การใช  นั่นก็คือหมวด 
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ที่ชื่อวา  อิทธิบาท ๔,  อยางที่ เห็นอยูวา  มีอยูในหลักสูตรที่สอนเด็กนักเรียน 
เรียกวาอิทธิบาท  ๔ อยาง  :  บาท   แปลวา   ฐาน   เชิงรอง   เชน   เทา   ตีน 
ก็เรียกวาบาท   เพราะเปนเชิงรองรับรางกาย  ;  อิทธิ  แปลวาความสําเร็จ , 
คําวา  ฤทธิ  ก็แปลวาความสําเร็จ.  อิทธิบาทแปลวารากฐานแหงความสําเร็จ 
เขาระบุของ ๔ อยางคือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา. 

 
ฉันทะ  คือ   ความพอใจในสิ่งที่ เราจะตองทํา.  วิริยะ  คือ   ความ 

พากเพียร  เพียรไปในสิ ่งที ่เราพอใจ.  จิตตะ  ก็คือ  เอาใจใส  ฝกใฝ  อยู แตสิ ่ง 
นั ้น   ไม เปลี ่ยน เรื ่อ ง .  ว ิม ังส า   ค ือค นคว า   สอดส อ ง   เพื ่อ จะแก ป ญ หา 
อุปสรรคอยูเสมอไป  เรียกวา  วิมังสา.  เมื่อทําอยางนี้ก็ตองสําเร็จเหมือนกันได 
ในทุกกรณี.  ฉันทะ  แปลวาความพอใจ  รักในเรื ่องที ่เราอยากจะทํา  หรือท่ี 
เราอยากจะไดผล.  เชนเราเปนฆราวาส  อยากจะไดเงิน  อยากมีเกียรติ  อยาก 
จะมีเพื่อนที่ดี  เราก็พอใจอยูแลว  ดูจะพอใจไดงาย,  เวนไวจะเปนเรื่องสูงขึ้นไป 
ถึง  มรรค  ผล  นิพาน  ดูจะพอใจยาก.  เรามีวัตถุประสงคที่พอใจอยู  ก็เรียกวา 
มีฉันทะ. 

 
วิ ริ ย ะ   คื อ   ค ว าม พ าก เพี ย ร   ก ล า ห าญ ที่ จ ะ บ า ก บั่ น .  คํ า ว า ค ว า ม 
เพียรนี้มีชื่อมาก  ควรรูกันไว :  วิริยะ  แปลวา  ความพากเพียร  มีความหมาย 
เป นความกลาหาญ   ความเขมแข็ง ;  วายามะ   คือ   ความพยายาม  ;  อฐิติ 
แปลวา   ความไมยอมหยุด  ;  อัปปฎิวาณี  แปลวา   ความไมถอยหลัง  ; 
ปรักฺกม  แปลวา  กาวไปขางหนา ;  มีอีกเยอะแยะ  ลวนแตเปนชื่อของความ 
เพ ีย รทั ้งนั ้น  ;  แต ในที ่นี ้เร ียกว า   ว ิร ิยะ   ได ในประโยคว า  :  เก ิดมาเป น  
บุรุษก็ตองพากเพียรไปจนกวาวัตถุประสงคที่มุงหมายไวจะสําเร็จ  คือตาย  หรือ 
สําเร็จ  มีสองอยาง. 
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จิตตะในที ่นี ้ เปนคําเดียวกับคําวา จิตใจ แตไมไดหมายถึงจิตใจ 
หมายถึงการที่ฝกใฝ  เอาใจใสอยูแตสิ่งนั้น,  ไมเปลี่ยนความมุงหมาย  ไมเปลี่ยน 
เร่ืองอะไร,  ฝกใฝอยูแตในสิ่งนั้น .  คนเรามักจะเปลี่ยนอยู เรื่อย  เดี่ยวอยาก 
ทํานา   เดี ๋ยวอยากค าขาย   เดี ๋ยวอยากเป นขุนนาง   นี ่ก ็เร ียกวาไม ม ี  จิตตะ 
อยางนี้.  เดี๋ยวอยากเอาดีทางเลาเรียน,  เดี๋ยวอยากเอาดีทางกีฬา,  เดี๋ยวอยาก 
จะเอาด ีอย างอื ่น ,  ทางส ังคม   ทางอะไรไป  ฯลฯ  ;  มันไม จริง .  แม เราจะ 
ฝกใฝถึงขนาดนี้แลว  มันก็ยังมีอุปสรรค  ตองแกอุปสรรคดวย  วิมังสา. 

 
วิมังสา  คือสอดสองอยู  อยางละเอียดลออ  อยางเยือกเย็นอยูเสมอ 

ก็จะแกอุปสรรคได. 
 
สรุปแลวธรรมะที่ เรียกวา  “อิทธิบาท  ๔“  นี้ก็คือ   ธรรมะประเภท 

เครื่องมือ  ไมใชเปนตัวธรรมปฏิบัติโดยตรง,  มันเปนเครื่องมือใหการปฏิบัติ 
สําเร็จเชนเดียวกับ  ฆราวาสธรรม  ๔ อยาง  ดังที ่ไดกลาวมาแลว.  หมวดนี ้ก็ 
ใชไดทั ้งฆราวาสและทั ้งบรรพชิตเหมือนกัน  สําหรับอิทธิบาท ๔ นี ้  ไปมรรค 
ผล นิพพานก็ได,  เปนเครื่องมือสาระพัดนึกเชนเดียวกันอีก. 

 
วันนี้  เรื่องที่เราตั้งใจจะพูดกันนี้  คือ  เรื่องธรรมะประเภทเครื่องมือ. 

แลวเอาไปใชปฏิบัติธรรมะที่ เราจะตองปฏิบัติ  ก็จะประสบความสําเร็จ.เทาที่ 
สังเกตเห็น  ดูเขาปนกันยุงไปหมด,ธรรมะปฏิบัติ  กับธรรมะประเภทเครื่องมือ 
ปนกันยุงไปหมด.  นี้คือไมมีเทคนิคในการปฏิบัติ,  ไมปฏิบัติใหถูกตอง  สมควร 
แกการปฏิบัติ.  นี่เปนคําที่จะตองสนใจไวคือ  “ธัมมานุธัมมปฏิบัตติ”  - ปฏิบัติ 
ธรรมใหสมควรแกธรรม,  คือใหถูกตองตามเทคนิคของธรรม.  ถาปนกันยุงก็นา 
สงสาร  เปนการหลับตาทํา.  ฉะนั ้นตองรูวา  อะไรเปนอะไร  ทําไปใหถูกเรื ่อง 
ถูกหนาที่  ก็เปนลืมตาทํา  ก็มีความกาวหนา  และสําเร็จ. 
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ดังนั้นคุณไปแยกดู  วาอะไรเปนเรื่องที่ตองทํา  หรือวาเรื่องที่ตองเรียน; 
แลวอะไรเปนเครื่องที่จะชวยใหทําสําเร็จ  หรือเรียนสําเร็จ  ก็ใชมันใหถูกวิธี. 
อยางนี ้เรียกวาเปนผู รู ธรรมจริง ,  ปฏิบัติธรรมจริง ,.  และไดผลจริง ,  เกิด 
เปนของจริงขึ้นมาอยางนี้.  ถามันเปนสิ่งมีอยูแลว  คุณปฏิบัติกันอยูแลว  ก็ขอให 
ปรับปรุงใหด ียิ ่งขึ ้น  ;  ถายังไมม ี  ไมรู อ ิโหนอ ิเหน  ก็ไปทําใหม ันเขารูป   วา 
ตองทําอะไร  ตองใชอุบายอยางไรจึงจะสําเร็จตามนั้น.  ในระหวางที่มาบวชนี้ 
ใชก็ใชเครื่องมือของพระพุทธเจา,  ศึกษาก็ศึกษาเครื่องมือของพระพุทธเจา,  เชน 
ฆราวาสธรรม ๔ หรืออิทธิบาท ๔. ในมหาวิทยาลัยของคุณเขาสอนกันอยางไร 
ผมไมทราบ  ไมเคยเขามหาวิทยาลัย  ไมทราบวา  เขาสอนอุบายแหงความสําเร็จ 
หรือ  เครื่องมือท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จกันอยางไร  นี้ไมทราบ. 

 
แตอยากจะขอยืนยันวา  อันนี้ที่พระพุทธเจาตรัสไวนี้  เอาไปใชได 

แมในมหาวิทยาลัย  เพื่อประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน,  จะเปนการเรียน 
การกีฬา  หรือการสังคม  หรืออะไรก็ไดทั้งนั้น.  ฉะนั้นอยาใหเสียทีที่บวชระหวาง 
ปดภาคนี้ ;  ไมกี่วันก็จริง  แตถาทําใหดี  จัดใหดี  ศึกษาใหดี  มันก็พอจะได 
อะไรๆ  กลับไปคุมคา.  นี่คือธรรมะในฐานะที่ เปนเครื่องมือ,  เพื่อจะชวยให 
ธรรมะที่ เปนตัวการปฏิบัติ  ที่กลาวครั้งที่แลวมา  ใหเปนไปได  ถึงจุดหมาย 
ปลายทางประสบความสําเร็จ ;  เปนธรรมะแฝด  เปนคูฝาแฝดกันไปในทุกกรณี. 
 

วันนี้ก็พอกันที. 
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ความสุขของฆราวาส 
 

  - ๖ - 
๒๔  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
 

สําหรับพวกเราลวงมาถึงเวลา  ๔.๔๕  น.  แลว 
ในวันนี ้จะไดกลาวถึง  ความสุขของฆราวาส   เปนหัวขอ 
สําหรับบรรยาย.  ลองนึกทบทวนมาตั้งแตตน  ถึงเรื่องตาง ๆ  
ที่เกี ่ยวกับฆราวาสที่ไดพูดมาแลว :  นับตั้งแตอารัมภกถา 
คือเรื ่อที่เกี ่ยวกับมนุษยทั ่ว ๆ  ไป  เราถือวามนุษยโดยทั ่วไป 
เปนฆราวาส   มีชิวิตอยู ในโลกนี ้  ซึ ่งจะตองมีทั ้งความรู 
และกําลัง  สําหรับปฏิบัติตามความรู  จนเรียกวาชีวิตนี้ตอง 
เทียมดวยควายสองตัว  เพื ่อใหเจริญไปตามลําดับ  จนถึง 
วัตถุประสงค  ที่มีอยูวามนุษยนี ้เกิดมาทําไม ?  เกิดมาเพื ่อ 
ได อะไร  ?  และก็ได รู เรื ่องประพฤติธรรมะ   ทั ้งที ่เป นต ัว 
ธรรมปฏิบัติ  และที ่เปนเครื่องมือใหสําเร็จประโยชน  ใน 
การปฏิบัติ  อยางที ่ไดกลาวมาแลว  เมื ่อครั ้งสุดทาย.  ทีนี้ 
ผลที ่จะไดรับก็ค ือ   ความสุขของฆราวาส   หรือจะเรียกวา 
ความสุขของคฤหัสถก็ตาม .  แตแลวก็มีปญหาเกิดขึ ้น 
ตรงที่ภาษาพูดเปนสิ่งที่ทําความยุงยาก. 

 
 
 
 

๙๓ 
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 ฆราวาสธรรม ๙๔

เมื่อเราพูดวาความสุขของคฤหัสถ อยางนี้มันมีปญหาตรงที่วาคฤหัสถ 
นี้ไดแกบุคคลจําพวกไหน?  ถาถือเอาตามตัวหนังสือมันก็ไปอยางหนึ่ง.  ถาถือ 
เอาตามความหมายของตัวหนังสือ  มันก็กวางออก  ไปมากกวานั้นอีกมาก,  และถา 
ถือเอาตามขอเท็จจริง  ที่เปนอยูจริง ๆ  แลว  มันพูดยากที่สุด  ที่เกี่ยวกับภาษาไทย 
วาพวกไหนเปนฆราวาส ?  คุณอาจจะยังไมเคยคิด  แตอยางผมนี้  ตองคิดจนชิน ; 
เพราะวามันเปนปญหาที่เกิดขึ ้น  ในการที่จะปฏิบัติธรรม  หรือสั่งสอนธรรม. 
คุณลองคิดดูอยางนี้ก็แลวกันวา  คนที่เปนคฤหัสถ  ไมใชบรรพชิต  มันมีอยูหลาย 
ชนิด :  คนอันธพาลก็เปนคฤหัสถ,  ชาวบานที่ดีก็เปนคฤหัสถ,  ชาวบานที่เปน 
บัณฑิต  นักปราชญ  ฉลาดสามารถก็เปนคฤหัสถ,  พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี 
พระอนาคามี  ที่เปนคฤหัสถก็ยังมี.  คุณอาจจะไมทราบ  เพราะไมเคยอานเรื่อง 
ราวเหลานี้  ถาเคยไดยินชื่อ  มหาอุบาสิกา  วิสาขา  หรืออนาถปณฑิกเศรษฐีก็ขอให 
รูเถอะวา  นั่นเปนพระโสดาบัน  เปนพระอริยบุคคล ;  แตทานเหลานั้นเปนฆราวาส 
อยูบานอยูเรือน  มีบุตร  ภรรยา  สามี,  อยูกับลูกกับหลานกับเหลน,  แลวยังมี 
อีกจํานวนรอย  จํานวนพัน  ที่เปนพระโสดาบัน  หรือเปนพระสกิทาคามีในครั้งนั้น. 
ทีนี ้  ยังมีสูงขึ ้นไปถึงอนาคามี  ที่มีชื ่อเสียง  ในพระบาลีก็มี  คน ๆ  หนึ่งชื ่อ  
ฆฏิการบุตร  เขาชื่ออยางนั้นเปนอนาคามี  เลี้ยงพอแม  ที่ตาบอด  โดยการปนหมอ 
ขาย.  บาลีมีพูดถึงวาเขาไปเอาดินที่ไมตองขุด  เปนดินที่สัตวมันขุดขึ้นมา  เปนขุย 
เปนกองอยูนั้นขึ้นมาปนหมอ  ปนภาชนะดินตาง ๆ  ขายเลี้ยงชีวิตพอแมที่ตาบอด.นี่ 
เป นพระอนาคามี,  ยังมีพระอนาคามีอื ่น ๆ  อีกมากหลายเหมือนกัน  เชน 
พระพุทธบิดาเปนตน. 

 
คุณลองหาความหมายของฆราวาสดูซิวา  เปนอยางไร ?  อนาถปณฑิก 

เศรษฐี,  มหาอุบาสิกา  วิสาขา  นี่เปนฆราวาสหรือเปลา ;  นี่ไมเปนปญหา 
เพราะยังครองเรือน  อยูกับบุตร  ภรรยา  สามี ;  แตวา  พวกที่ เปนอนาคามี 
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ความสุขของฆราวาส ๙๕

ไมไดครองเรือน  ชนิดที ่วา  ไมมีบุตร  ภรรยา  สามี.  แตวาอยู ที ่บ าน  ที ่เรือน 
ไมไดอยูที่วัด,  แตงเนื้อแตงตัวเปนอยูอยางคฤหัสถทั่วไป  จะผิดกันแตเรื่องไมมี 
กิจกรรมระหวางเพศ ;  จิตใจของเขาสูงขนาดโกรธไมเปน  เปนตน ;  แลวใคร 
จะไปรูในเรื่องจิตใจ  การแตงตัว  กินอยู  นุงหม  อยูที่บานที่ เรือน.  ความรูสึก 
ธรรมดาสามัญของเรา  หรือวา  เมื่อกลาวโดยภาษาไทยธรรมดาของเรา  ก็ตองวา 
เขาเปนฆราวาส  เปนคฤหัสถ.  ทีนี้คุณไลมาดูได  ตั้งแตคนอันธพาล  ที่เลวราย 
ที่สุด  มาถึงคนธรรมดา  มาถึงคนเฉลียวฉลาด,  เปนคนดี  กระท่ังเปนโสดาบัน 
เปนสกิทาคามี  เปนอนาคามี ;  มันมีถึงอยางนี้  คนไหนเปนฆราวาส  หรือคน 
ไหนไมเปน. 

 
ถาเอาตามธรรมดาก็ตองถือวาเปนฆราวาส  เปนคฤหัสถ  อยูบาน 

เรือนหมด.  พอปญหามันมีเขามาวา  อยางไหนเรียกวา  ความสุขของฆราวาส 
มันก็ตอบขาก ;  เพราะมันไมเหมือนกัน,  มันตางกันลิบ.  คนอันดับสุดทายที่วา 
ปนหมอขาย  เลี้ยงบิดามารดาตาบอด  เขามีความสุขของเขาอยางไร ?  ภรรยาก็ไมมี 
ทรัพยสมบัติอะไรก็ไมมีมากไปกวาปนหมอขาย  เลี้ยงพอแมไปวันหนึ่ง ๆ . 

 
คุณไปเปดดูหนังสือตํารับ  ตํารา  เชน  นวโวาท  ก็จะมีธรรมะประเภท 

คิห ิปฏ ิบ ัต ิ  ระบุถ ึงความสุขของฆราวาส   วาม ีอยู  ๔ อยางค ือ  ๑. สุขเก ิด 
จากความมีทรัพย. ๒ สุขเกิดจากการจายทรัพยบริโภค.  ๓.สุขเกิดจากการไม 
ตองเปนหนี ้. ๔. สุขเกิดจากการทํางานที ่ปราศจากโทษ .  ผมวาหลายองค 
คงเคยเรียนมาแลว  หรือเรียนมาแลวตั้งแตอยูในมหาวิทยาลัย  เพราะเขาใหเรียน 
หัวขอธรรมะกัน.  สุขเกิดจากการมีทรัพย  เกิดจากการจายทรัพย  เกิดจากการ 
ไมเปนหนี้  เกิดจากการงานอันไมมีโทษ.  ฆราวาสทั่วไปที่เปนฆราวาสที่ดี  ก็เปน 
ไดอยางนี้  กลาวคือแสวงหาทรัพยมา,  ใชทรัพยบริโภค,  แลวอยูดวยจิตใจที่ไม 
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 ฆราวาสธรรม ๙๖

หนักอกหนักใจเพราะไมม ีหนี ้ส ิน ,  การงานที ่ทําอยู นั ้นไมม ีโทษ   เชนตองไป 
ติดคุก   ติดตะรางเปนตน .  นี่  เราก็จะเห็นไดวา  เปนหลักพื ้นฐานขั ้นตน  ๆ  
ทั่วไปเทานั้น.  ฆราวาสยังอาจจะแสวงหาความสุขที่ดีกวานี้  ที่สูงกวานี้. 

 
ดังที่เราไดพูดมาแลว  วาฆราวาสชั้นต่ํา ๆ  ก็ปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับทํามา 

หากิน,  ฆราวาสที ่ม ีธรรมะชั ้นปานกลาง  ก็ปฏิบ ัต ิเกี ่ยวกับ  ปุญญาภิสันทะ 
หรือองคแหงความเปนพระโสดาบัน ;  นี้มันก็ไดความสุขที่สูงขึ้นไปมาก.  แลว 
ฆราวาสขั้นสูง  ก็ปฏิบัติ  สุญญตา  ตามคําแนะนําของพระพุทธองค,  นี้ก็ได 
ความสุขที่สูงขึ้นไปอีกมาก  จนเปนลักษณะของนิพพานชนิดชั่วคราว  เปนครั้งเปน 
คราว,  หรือบรรเทาความรอนอกรอนใจนานาชนิดได  ที่มันมักจะเกิดแกฆราวาส. 
แลวเขาจะไมถือวา  นี่เปนความสุขของฆราวาส  หรืออยางไร ? 

 
ฆราวาสที่เปนพระโสดาบัน  ก็ประกอบอยูดวยองค ๔ ประการ : - มี 

ศรัทธามั ่นคงในพระพุทธ,  มีศรัทธามั ่นคงในพระธรรม ,  มีศรัทธามั ่นคงใน 
พระสงฆ,  แลวก็มีอริยกันตศีล  คือมีศีลดี  จนเปนที่พอใจของพระอริยเจา,  นี้ก็ 
เปนฆราวาส.  แลวความสุขที่เกิดมาจากคุณธรรม ๔ อยางนี้มันสูงไปกวาที่เพียง 
แตจะมีทรัพยจายบริโภค  ไมเปนหนี้  หรือไมตองติดคุกติดตะราง.  ทีนี้พูดถึง 
พระอนาคามีองคที่ยกมาเปนตัวอยางนั้น  ก็ไมมีทรัพยสมบัติอะไร  นอกจากปนหมอ 
เลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่ง ๆ  เพราะความจําเปนที่จะตองเลี้ยงพอแมที่ตาบอด ;  เรื่อง 
มันมีอยูวาจําเปนที่ตองเลี้ยงพอแมที่ตาบอด  ไมเชนนั้นเขาจะไปเปนอยูอยางอื่น ; 
ไปเปนนักบวช  ไปเปนอะไรอยางอื่น ;  นี้เรียกวาแทบไมมีทรัพยสมบัติอะไรที่ 
เปนหลักทรัพย.  ทํางานไปวันหนึ่ง ๆ  พอเลี้ยงบิดามารดากวาทานจะตาย  แลวก็ 
ไมตองมีทรัพยสมบัติอะไรอีกตอไป. 
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เหลานี้คือปญหายุงยากที่เกิดขึ้นจากภาษา.  ผมเรียกวา  ภาษาทําพิษ 
หรือภาษาทําใหเกิดปญหา  วาอยางไรเรียกวา  ฆราวาส  ,เพื ่อเราจะพบวา 
อยางไรเรียกวา   ความสุขของฆราวาส .  เขากลาวกันเป นพื ้นฐาน   และมี 
พุทธภาษิตที่จะตอบคําถามของคนบางคน  เชนวา  ความสุขของฆราวาสนี้บัญญัติ 
ไวเป นเพ ียงความมีทรัพย.  ไดใชทรัพยจ ับจาย ,  ไมม ีภาระหนี ้สิ ้น ,  และ 
การงานไมมีโทษ.  นี ้มันคลายจะถือเอาเปนเพียงมาตรฐาน  สําหรับฆราวาส 
โดยทั่วไปเทานั้น.  แตฆราวาสอาจจะสามารถหาความสุขไดมากกวานี้  เหมือนที่ 
ไดกลาวมาแลวนั้น  มันอยูที่หัวใจ  เปนความรูสึกในจิตใจจริง ๆ. 

 
ทีนี้คุณก็ไปคิดดูเอาเองวา  ควรจะพูดอยางไร ?  ควรตอบคําถามนี้ 

อยางไร ?  วาอะไรเปนความสุขของฆราวาส ?  หรืออะไรที่ฆราวาสอาจจะไดรับ. 
ถามีการแบงชั้นของฆราวาสเปน ๓ ชั้น  อยางที่พูดวันกอนวาฆราวาสชั้นต่ํา ๆ  
ฆราวาสชั้นปานกลาง  ฆราวาสชั้นสูง ;  ความสุขก็ตางกันโดยนัยที่กลาวมานี้ 
จนพูดไดวาฆราวาสก็มีความสุขไดครบทุกชั้น  ในบรรดาความสุขที่มนุษยจะมีได. 

 
ทีนี้  ถาจะรูเรื่องนี้ใหชัดลงไป  คุณจะตองรูเรื่องของจิตใจ  คือเรื่องภูมิ 

เรื ่องชั ้นหรือระดับของจิตใจใหครบถวน  ;  และอาจเป นเรื ่องที ่ไม เคยได ฟ ง 
เกี ่ยวกับภูม ิของจิตใจในพระพุทธศาสนา  หรือวาจะกอนพุทธศาสนา  นอก 
พุทธศาสนาก็เปนได  ที่เขาวางหลักแหงภูมิของจิตใจไว ๔ ภูมิดวยกัน  คือพวก 
กามาวจร - รูปาวจร - อรูปาวจร - และโลกุตตรภูมิ. 

 
กามาจรภูมิ  นี้แปลวาจิตที่ยังทองเที่ยวไปในกาม. 
 
รูปาวจรภูมิ  คือจิตที่ทองเที่ยวไปในรูปสิ่งที่มีรูปเปนรูปเฉย ๆ   ไมเกี่ยวกับกาม. 
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อรูปาวจรภูมิ  คือภูมิของจิตทองเที ่ยวไปในสิ่งที ่ไมมีรูป  นี้ก็ยิ ่งไมเกี ่ยวกับกาม 
โลกุตตรภูมิ  จิตที่อยูเหนือโลก. 

 
ก็แปลวา ๓ ภูมิแรกอยูใตโลก  กามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ 

นี ้อยู ใตโลก  ;  คือโลกที ่เปนกาม   โลกที ่เปนรูป   โลกที ่เปนอรูป .  อันสุดทาย 
อยูเหนือโลก  มีภูมิเดียว  อยู เหนือโลก  ไมแจก,  ถาแจกก็แจกได  แตไมนิยม 
แจก.  สวนที ่อยู ใตโลกนั ้นแจกเปนสาม  คือ  กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร. 
ขอน้ีผมขอบอกไวกอน  วาผมไมเชื่อวาเปน  พระพุทธภาษิต ;  ทางพวกอภิธรรม 
เขาวาเปนพุทธภาษิต  แตผมไมเชื่อ ;  อาจเปนเรื่องท่ีจัดกันขึ้นทีหลัง  บัญญัติ 
อยางนี้  อาจจะมีกอนพระพุทธเจาก็ได  เพราะเขารูเรื่องกาม  เรื่องรูป เรื่องอรูป 
กันมากอนพระพุทธเจาแลว  และในเรื่องโลกุตตรภูมิเขาคงจะเคยฝนถึง ;  แมวา 
อยางนอยเขาจะไมไดบรรลุ ;  เขาอาจจะไดเคยฝนถึงสิ่งที่เหนือไปจากโลก. 

 
ทีนี้ปญหาก็จะมีขึ้นอีกในเมื่อพวกที่จัดอยางนี้  หรือหลักที่จัดไวอยางนี้ 

ในคัมภีรนั้นก็มักจะอธิบายโลกุตตรภูมิกันเฉพาะวาเปน  พระโสดาบัน  สกิทาคามี 
อนาคามี  แลวก็พระอรหันต.  พระโสดาบันก็มีสองพวก  คือ  โสดาปฏิมรรค - 
โสดาปฏิผล.  สกิทาคามี  ก็มีสองพวก  คือสกิทาคามิมรราค  -สกิทาคามิผล. 
อนาคามี  ก็มีสองพวก  คืออนาคามีมรรค - อนาคามิผล.  อรหันตก็มีสองพวกคือ 
อรหัตตมรรค  - อรหัตตผล .  นี ้ได เป น  ๘ แลว  เพิ ่มนิพพานขึ ้นอีกหนึ ่งเป น  ๙  
เขาเรียกวา   “โลกุตตรธรรม ”  คือธรรมที่อยู เหนือโลก .  ฉะนั้น   โสดาบัน 
สกิทาคามี  อนาคามี  เหลานี ้ก็ถูกจัดไวเหนือโลก  เปนโลกุตตระ ;  แลวคุณ 
ก็จะไมเขาใจที่วาพระโสดาบัน  สกิทาคามีนี้  เปนชาวบานก็ยังมี,  อยูกับลูกเมีย 
บุตรภรรยาสามี  อยางนี้ก็มีอยู  เชนตัวอยางที่ไดยกมาแลว ;  ถือตามหลักนี้ก็เปน 
พวกโลกุตตรภูมิไปแลว  ก็ยังเปนฆราวาสอยูพวกหนึ่ง  ไมไดบวช.  ทีนี้ความสุข 
ของเขาเปนอยางไร ? 
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เราจะพูดเรื่องภูมิของจิตใหเปนหลักเสียกอน  แลวจะไดเขาใจอื่น ๆได 
งาย.  พวกกามาวจรภูมิ  หรือความหมายของกามาวจรภูมิ  นี้หมายถึงจิตมันยัง 
พอใจอยู เปนปรกติวิสัย  ในสิ่งที่ เรียกวา  กาม  หรือกามารมณ ,  มันยังมีความ 
พอใจเปนปรกติวิสัยอยู ในสวนนี้ .พวกรูปาวจรภูมิ   จิตก็ เห็นเรื่องกาม   เรื่อง 
กามารมณนั้นเปนของรบกวน.  เขาอยากจะอยูโดยไมมีความรบกวนของกามารมณ 
ก็หันไปหาสิ่งที่เปนรูปธรรมบริสุทธิ์จนไดความสุข  ที่เกิดมาจากรูปธรรมบริสุทธิ์, 
นับตั ้งแตจะไปสนใจอยู ก ับสิ ่งที ่ไมใชกามารมณ  เชนศิลปวัตถุ  เชนธรรมชาติ 
อันสวยงาม.  ผมอยากจะพูดวา  แมแตคนที่หลงเลนสัตวเลี้ยง  เลนตนไม  ที่ไม 
เกี่ยวกับกามารมณก็ยังมี,  แลวพอใจจนไมไปยุงกับเร่ืองกามารมณ  ;  นี่จิตใจมัน 
เลื่อนไปอีกภูมิหนึ่ง. 

 
พวกถัดไปก็เห็นวา  เร่ืองรูปน้ี  มันก็ยังลําบากยุงยาก ;  หันไปนึกถึง 

เรื ่องที ่ไมมีรูป  สิ ่งที ่ไมมีรูป  เรื ่องอากาศ  เรื ่องวิญญาณ   เรื ่องความไมมีอะไร, 
นี่มุงหมายอยางนี้.  ในหลักเขาระบุอากาศ  วิญญาณ   ความไมมีอะไร,  กระทั่ง 
ความที่มีจิตใจเหมือนกับวา  ตายแลวก็ได  คือไมมีความรูสึกอะไร.แตความรูสึก 
ว า   ต ัวก ู  ต ัวฉ ัน   ที ่ต องการความส ุขนี ้  ย ังม ีอยู  ;  นี ้ก ็ไป ไกลโขอยู .  สนใจ 
เรื่องอากาศในฐานะเปนความวาง,  สนใจเรื่องจิต เร่ืองวิญญาณ  เรื่องนามธรรม 
ในฐานะเปนสิ่งที่ละเอียด  ประณีต,  สนใจในความไมมีอะไร  ไมสนใจในอะไร 
แลวก ็ไปสนใจในความไม ม ีอะไรนั ้น   เอามาเป นอารมณ ของจ ิต ,  ให จ ิตนั ้น 
หมกมุนหรือทําความรูสึกอยูแตในความไมมีอะไร  จนไดความสุขเกิดขึ้นมา  จากสิ่ง 
ที ่ไม ใช ร ูป   เหล านี ้  เขาก ็เร ียกว าเป นภ ูม ิอร ูปาวจร  = อรูป  + อวจร .  อวจร- 
แปลวา  เที ่ยว  หรือเที ่ยวลงไป ,  ลงไปเที ่ยวอยู ในนั ้น ,  ลงไปเที ่ยวอยู ในสิ ่งที่ 
เปนอรูป  หรือไมมีรูป. 
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ทั้ งสามอยางนี้ เปน โลก   เปนวัตถุสํ าหรับ รูสึก   และมัน เปนสิ่ งที่ 
เปลี่ยนแปลง.  คําวา  “โลก”  นี้แปลวาสิ่งที่มีการแตกดับ ;  หรือบางทีก็เรียกวา 
โลก ิยะ   เพราะม ันเนื ่องก ันอยู ก ับโลก .  โลก   ก็แปลวาโลก ,  โลก ิยะก ็แปลวา 
เนื่องกันอยูกับโลก.  สวนโลกุตตรภูมินั้น  ก็เปนจิตใจที่เปนไปในทาง  ไมมีตัวตน 
ไมม ีต ัวกู  ไมม ีของกกู  ยิ ่งขึ ้นไป  ๆ  จนไมม ีต ัวตนเลย   ไมม ีความรู ส ึกวามีฉ ัน 
มีต ัวตนเหล ือ .  สวน  ๓ ภูม ิข างต นนั ้น   มันเข มข นอยู ด วยต ัวตน   มีต ัวตนที่ 
เขมขน,  ฉันจะหาความสุขอยางนั ้น   ฉันจะหาความสุขอยางนี ้  นี ่ม ันลวนแต 
มีตัวตนเขมขน ;  สวนโลกุตตรภูมินั้น  ตัวตนมันเริ่มจางไป  ในลักษณะที่แนนอน 
วา  จะตองสิ้นไป  หมดไปโดยแนนอน ;  นี้ก็เปนเรื่องโลกุตตรภูมิ. 

 
ที่เขาพูดอยูสอนกันอยู  เขาก็เลยแบงที่อยูกันเสียอีก  วา  กามาวจรภูมินี้ 

คือสัตวมนุษย   สัตวเดรัจฉาน   หรือเทวดาประเภทที่บาในกามเหมือนมนุษย 
เหมือนสัตวเดรัจฉาน  เขาเอาไวที ่โลกนี ้ ;  โลกนี ้ก ็ม ีมนุษย  หรือสัตวเดรัจฉาน 
จนกระทั่งสัตวนรก ;  เพราะสัตวนรกนั้น  แมกระทั่งเขาทรมานลําบากอยูอยางไร 
เขาก็ยังตองการกามารมณอยูนั้น.  พอถึงเทวดา  เขาก็เอาไปไวที่โลกอื่น  อยางที่ 
คุณก็เคยไดยินวาแยกเทวดาออกไปเปนโลกอื่น  เทวดาอยูที่ไหนก็บอกไมได ; 
แลวยังมีเทวดาชนิดที่คาบเกี่ยวกันอยูกับมนุษยโลกกับเทวดาโลก  เทวดาครึ่ง ๆ  
กลาง ๆ  เชน  จาตุมหาราชิกาเทวดา  รุกขเทวดา ฯลฯ  อะไรก็ตาม ;  และยังมี 
เทวดาในสวรรคชั้นดุสิต  กระทั่งชั้นปรนิมมิตวสวัตตี  ถึงขีดสูงสุดของกามารมณ 
อยูที่ไหนเขาก็บอกไมได  แตเราไดยินไดฟงเขาบอกวา  มันอยูอีกโลกหนึ่งขางบน 
ขึ้นไปนี้.  ระวังใหดีๆ  ที่เขาพูดไวมันเปนอยางนี้. 

 
ท ีนี ้พอมาถ ึงพวกร ูปาวจรภ ูม ิ  หร ือ ร ูปพรหม   เขาก ็เร ียกม ันว า 

พรหมโลก .อยูที่ ไหน  ?  เขาก็บอกไม ได วาอยูที่ ไหน   แตชี้ ไปที่ อื่ นจากโลกนี้ 
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จากเทวโลกชั ้นกามาวจรเสียดวย .  พรหมโลกมีอยู อ ีกโลกหนึ ่ง ,  อยู ไหน 
เขาก็บอกไมได  เขายืนยันแตวามันมี.  พอถึงชั้น  อรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภพ 
นี้ก็แยกไปอีกโลกหนึ่งอีก ;  พอถึงเรื่องโลกุตตระ  และนิพพาน  เขาก็วาตอตาย 
แลว  สักกี่สิบชาติก็ไมรู,  ตายแลวตายเลา  ตายแลวตาย  อีกกี่หมื่นชาติวาจะ 
ถึงนิพพาน  ก็เลยยิ่งไมรูวาอยูที่ไหนใหญ ;  แลวมีสํานวนพูดกันเปนวัตถุขึ้นมาวา 
“นิพพานเปนเมืองแกว”,  เปนนครศิวโมกขศวาลัยก็พูดไป,  เอาความหมาย 
ของตัวหนังสือของฝายอื่นมาดวยซ้ําไป.เด็ก ๆ  ก็เลยงงใหญ  วาเมืองนิพพาน 
อยูที่ไหน ?  คนแก ๆ  ก็เลยบอกวา  โอย !  อยาเพอไปรูเลย  เพียงใหไวแตลักษณะ 
อยางนั้นอยางนี้ ;  ไมตายบาง  อะไรบาง,  ผัดเพี้ยนพวกเด็ก ๆ  ไวกอน  วาอยา 
มาถาม  อยามารู.  นี่เขาเอาเรื่องเหลานี้มาอธิบายอยางนี้  มันก็มีอยูพวกหนึ่ง. 
 

มนุษยโลกอยูที่นี่  บรรจุไวซึ่งสัตวเดรัจฉาน  และมนุษยธรรมดาสามัญ ; 
แลวก็เอานรก   หรืออบาย   เอาไปไวขางใตลงไปอีก ,  ชี ้ลงไปขางใตดิน . 
เทวโลกก ็ชี ้ไปข างบน   พอถึงพรหมโลกก ็ขี ้พ นขึ ้นไปอีก  -  และชี ้ขึ ้นไปอ ีก 
สําหรับพรหมโลกชั้นสูงสุด.  สวนพระนิพพานนั้นชี ้ไมถูกวาอยูที ่ไหน  ก็เลย 
ไดแตพูด ๆ  ไว  เผื ่อ ๆ  ไวอีกหลายหมื่นชาติ  แลวคงจะถึงสักวันหนึ่ง.  นี่เขา 
พูดไวอยางนี้ก็มี ;  แบงภูมิของจิตออกเปน ๔ ระดับ.  พอถามวาคนเหลานั ้น 
อยูที่ไหน ?  เขาก็เลยชี้ไวอยางนี้.  ทีนี้เด็ก ๆ  ที่ฉลาดก็จะถามขึ้นวา  พระโสดาบัน 
พระสกิทาคามี  พระอนาคามี  อยู ที ่ไหน  ?  ในโลกนี ้ก ็ม ีอยางที ่เคยเลาวา 
มหาอุบาสิกา  วิสาขา  อนาถบิณฑิกเศรษฐี  พระอนาคามีก็อยูในโลกนี้ใชไหม ? 
มันก็เลยตีกันยุ ง,  คนตอบก็ตอบไมได ;  นี ่เพราะเขาไปบัญญัติอะไรตาม 
หลักเกณฑทางวัตถุมากเกินไป.  วาพระอริยเจาอยูในโลกุตตรภูมิ  ทําไมจึงมาอยู 
รวมกับพวกเราที่นี่  ในโลกมนุษยนี้.  ปญหาก็เลยคางเติ่งอยูที่นั่น.  ยังมีเรื่องยุง 
อีกมาก  ที่เขาจะพูดกันในลักษณะที่เอาวัตถุ  เอาเนื้อหนังเปนหลักเชนนี้. 
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ผมเห็นวา   เรื ่องภูมิของจิตนี ้มันอยู ที ่จ ิต  ; จิตอยู ที ่ไหน  โลก 
ก็อยูที่นั่น.  จิตกําลังเปนอยางไร  โลกก็กําลังเปนอยางนั้น.  เพราะฉะนั้นเรา 
จึงเห็นไดวา  ในโลกนี้  โลกของมนุษยนี้  มันมีอะไรครบทุกภูมิทุกภพ ;  มันแลว 
แตวา  จิตกําลังเปนอยางไร.  ถาจิตหมกมุนในกามารมณบูชากามารมณ  โลกนี้ 
ก็เปนกามาวจรภพสําหรับคนเหลานั้น.  บางคนจิตเปนรูปาวจรภูมิ  หรืออรูปาวจร 
ภูมิ  โลกนี้มันก็เปนภพ  เปนภูมินั้น  สําหรับคนนั้น.  เพราะวาเมื่อเราไปสนใจ 
หรือวายึดมั่น  ถือมั่นในสิ่งใด  สิ่งอื่นมันก็เหมือนกับไมมี.  เอาที่จิตใจเปนหลัก. 

 
ปญหาก็เหลืออยูแตวา  เขาเปนอยางนั้นตลอดไป  หรือวาเปนชั่วคราว ? 

ถาเปนอยางนั้นตลอดไปมันก็ไมมีปญหา  เชน  คน ๆ  นี้มีจิตใจไมชอบกามารมณ 
ชอบสิ่งที่ไมใชกามารมณตลอดชีวิตไป มันก็ไมมีปญหา ;  โลกนี้ทั้งโลกมันก็เปน 
รูปโลก  อรูปโลก  สําหรับคนนั ้นไปโดยแนนอนตายตัว.  แตทีนี ้จ ิตใจที ่ม ันยัง 
กลับไปกลับมาได  ชั่วโมงนี้ชอบกามารมณ  ชั่วโมงหลังชอบพักผอน  ไมยุงกับ 
กามารมณ,  หันไปสนใจเรื ่องรูปธรรมลวน  ๆ   หรืออรูปธรรมลวน  ;  เมื ่อ 
นั้นแหละคือท่ีวามันสับเปลี่ยนกันยุง  เปนการเปลี่ยนแปลงระหวางภพ  ระหวางภูมิ 
ยุงไปทีเดียว ;  และอาจจะมีไดครบทั้ง ๔ ภูมิโดยอนุโลม  (อยาลืมคําวา  “โดย 
อนุโลม”) 

 
นาย ก.  เปนคนธรรมดาสามัญ  มีการศึกษาดี  มีฐานะการเปนอยูดี 

อายุก็มากแลว ;  ชั่วโมงหนึ่งอาจจะสนใจเรื่องกามารมณ  เรื่องเพศ  เร่ืองอะไร 
ตามท่ีเคยกระทํามา ;  อีกชั่วโมงหนึ่งก็เบ่ือเอือม  จะไปขลุกอยูกับวัตถุ  ศิลปะ 
หรือสัตวเลี ้ยง  หรืออะไรก็ตาม  ที ่มันไมเกี ่ยวกับกามารมณ  บางทีเปนหลาย 
ชั่วโมงหลายวันก็ได.  บางทีก็เบื่อสิ่งบา ๆ  บอ ๆ  เหลานี้  สํารวมจิตใจ  พอใจ 
แนวแนมั่นคงอยูกับเรื่องบุญกุศล   เรื่องโลกหนา,  หรือแมที่สุดแตวา  เรื่อง 
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เกียรติยศ  ความงาม   ความดี ;  เขาก็กลายเปนคนละคนไป.  บางเวลาที่ชอบ 
วาง   ไมม ีอะไรเลย ,  อยามีอะไรมารบกวนในจิตใจ   ชอบความวาง .  หรือ 
ยิ่งเปนผูที่เคยศึกษาปฏิบัติวิปสสนามาบางแลว  ก็สามารถทําใหจิตวางจากสิ่ง 
รบกวนไดเปนคราว ๆ. 

 
นี่แหละคุณเขาใจเถอะวา  นาย  ก.  คนนี้ เขามีครบทั้ง ๔ ภูมิ  แตมัน 

ไมถาวรเด็ดขาดลงไป  ;  เปนเรื่องชั่วคราว  กลับไปกลับมา.  เดี๋ยวอยูในภูมินี้ 
เดี๋ยวไปอยูในภูมินั้น ;  หรือถาเขาเกิดเผลอนิดเดียว  ก็อาจเปนกามาวจรชั้นเลว 
ก็ได ,  หรือทําผิดจนรอนใจ   เหมือนกับตกนรกก็ได ,  หรือไปติดตะรางก็ได  ; 
เพราะปุถุชนมันเปลี่ยนไดอยางนี้.  เมื่อเขาทําชั่วทําผิดแลวรอนใจ  เขาก็ลงอบาย 
แลว  ทั้งที่อยูในโลกนี้,  มีชีวิตอยูในโลกมนุษยนี้  แตวาจิตลงไปในอบายภูมิแลว 
เรียกวากามารจรภูมิชั้นที่เปนอกุศล. 

 
ฉะนั้นคน ๆ  หนึ่ง  เปนสัตวนรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกาย  เมื่อไร 

ก็ได ,  เป นมน ุษย ธรรมดาสาม ัญอยางปกต ิก ็ได .  แล วก ็เป นรูปาวจรภ ูม ิ, 
เปนเทวดาในสวรรค  มีความสุขความพอใจ  อยางเดียวกับเทวดาในสวรรคชั่วครู 
ก็ได ,  แลวก็เป นพรหม   อยางในพรหมโลกที ่ว าไว  เหมือนที ่พ ูดให ฟ ง เป น 
ตัวอยางมาแลว ;  เดี ๋ยวอาจจะเปนพระอริยเจาชิมลอง  ผมใชคําวาชิมลอง, 
มีจิตใจเหมือนพระอริยเจาสักชั่วขณะหนึ่งก็ได  คือ  มีจิตใจวางจากทุกสิ่งไมมีอะไร 
รบกวน  ไมมีอะไรยึดถือ  เปนพระอริยเจาชิมลองก็ได.  แตถาเปนพระอริยเจา 
จริง ๆ  ก็หมายความวามันไมกลับมาอีก  สวนพระอริยเจาชิมลองนั้นกลับมาอีก  คือ 
อาจจะมีสักขณะหนึ่ง  ที่พอจะมีความรูสึกพอใจในความวาง – ในความไมมี  ตัวกูนี้. 
คนธรรมดาสามัญไมอาจจะเปนไดครบอยางนี้ ;  แตวาฆราวาสชั้นดีเขาอาจจะ 
เปนไดถึงขนาดนี้  เพราะวาคําวา  นิพพาน  นี้  มันมีหลายคํา  ซึ่งแสดงน้ําหนัก 
หรือความหมายหลายระดับ ; 
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อยางเชนพูดวา  ตทังคนิพพาน - เรียกวานิพพานก็ได  แตไมถาวร 
ไมเด ็ดขาด  ;  มันประจวบเหมาะ   ให เราม ีจ ิตใจวางโปรง  ไมย ึดมั ่นถือมั ่น . 
เชนเราไปอยูในสถานที่  ที่ธรรมชาติแวดลอม  ใหจิตใจมันวางโปรง  แลวก็วางได 
มีจิตใจเปนตทังคนิพพานได.  หรือเราไปนั่งคุยกับผูที่เปนสัตบุรุษ  เปนพระอริย- 
เจา,  เราก็มีจิตวางโปรงไปชั่วขณะได ;  อยางนี้ เขาเรียกวา  นิพพานประจวบ 
เหมาะ  แลวก็มีจิตใจเย็นเปนสุขสบายเหมือนกับนิพพานจริงเหมือนกัน  แตมัน 
เปนเรื่องชั่วคราว. 

 
ถาเราสามารถบังคับดวยการกระทํากัมมัฏฐานภาวนาอะไร  บังคับจิต 

ใหมันวาง  ใหมันเย็น  ไดยาวออกไป ;  นี้ก็เปนนิพพานชนิด  วิกขัมภนะ – คือ 
เราจัดมัน  ทํามัน  ปรับปรุงมัน. 

 
ถัดจากนี ้ก็เปนนิพพานจริง  ๆ   พระอรหันตจริง  ๆ .  ถึงอยางนั ้น 

ก็ยังอาจจะแบงไดเปนระดับ ๆ  อีกหลายระดับ ;  แลวยังแบงเปนสวนใหญ ๆ  กันวา 
นิพพานที ่จะรู ได ด วยตนเอง   ทันตาเห็น   คือทันทีทันใด  ;  หรือนิพพานที ่จะ 
ตองคอยเปนคอยไปในโอกาสหลัง. 

 
ฉะนั้นจึงถือวา  ฆราวาส  หรือคฤหัสถอยูในโลกอยางนี้  บางคราวก็มี 

จิตใจประจวบเหมาะพอที่จะไดชิมรสของพระนิพพานตัวอยาง ;  แลวก็พอใจอยูได 
ระยะหนึ ่ง  จะกี่ชั ่วโมง  กี่วัน  กี่เดือนอะไรก็ตามใจมันก็เปนได.  ตอนนี้เราควร 
จะจัดเขาไววาอยูในแบบของโลกุตตรภูมิ  หรือเปนโลกุตตรภูมิแบบประจวบเหมาะ. 

 
ขอใหเขาใจไวทีวา  คน ๆ  หนึ่งเปนฆราวาส  เปนคฤหัสถ  อยูบานเรือน 

มีบุตร  ภรรยา  สามี  แตเขาอาจจะมีจิตใจที่เปลี่ยนไปไดครบทั้ง ๔ ภูมิ ;  ยังไม 
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ทันตายจากโลกนี้ไปไหน  เดี๋ยวอยูในกามาวจรภูมิ  เดี๋ยวอยูในรูปาวจรภูมิ  เดี๋ยว 
อยูในอรูปาวจรภูมิ  เดี่ยวอยูในโลกุตตรภูมิ  ซึ่งเปนแบบหนึ่ง  และชั่วคราว  ไมใช 
เด็ดขาดถาวร. 

 
นี่ผมพูดวามันลําบาก  เพราะภาษา  คือจะถามขึ้นมาวา  ฆราวาส  หรือ 

คฤหัสถนี้จะมีความสุขไดอยางไรบาง ?  ชนิดไหนบาง  ที่เรียกวาความสุขที่ฆราวาส 
อาจจะรับได ?  นี้มันก็มีทั้ง ๔ ระดับ  ทั้งกามาวจรภูมิ  รปูาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ 
โลกุตตรภูมิ.  มันเอาเนื้อ เอาตัว  เอาอะไรเปนหลักไมได  สําหรับคําวา  ฆราวาส ; 
เพราะวา  ฆราวาสสวนมาก  ฆราวาสสวนใหญนั้น  ก็คือผูที่มีจิตใจทองเที่ยวไป 
แตในกามาวจรภูมิ ;  ก็เลยยกเอากามาวจรภูมิไวใหฆราวาส  ไวใหคฤหัสถเปน 
มาตรฐานไป .  แลวก็อยาลืมวา  คนในแบบฟอรมของฆราวาสนั ้น   บางคน 
บางเวลา  อาจจะไปถึง  รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  โลกุตตรภูมิได. 

 
ดังนั้นโดยความสมัครใจของผมเอง  ผมก็อยากจะแบงฆราวาสออกเปน  

๓  ประเภท  อยางที่ไดพูดกันวันกอน :  ฆราวาสต่ํา ๆ  ธรรมดาสามัญ  หรือเมื่อ 
แยกเอาเฉพาะสวนที่เปนธรรมดาสามัญ;  ฆราวาสก็ปฏิบัติฆราวาสธรรมชั้นต่ํา ๆ  
เชนทิศ  ๖ ก็ไดรับประโยชนสุขอยางที ่ว านี ้ :  มีเงินใช  ก็มีความสุข ,  แลวก็ 
ไดใชเงินก็มีความสุข,  มีความสบายเพราะไมมีหนี ้สิน,  แลวก็ไมมีโทษอะไร 
ที่จะมาพองพาน  เกี่ยวกับความเปนฆราวาสในโลกนี้  ก็สบายแลว.  ทีนี้ฆราวาส 
ชั้นกลาง ๆ  ขึ้นมา :  -  มั่นคงในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มีศีลดี  เขาก็มี 
ความสุขไปดวยความสุขที่สูงขึ้นมา  คือความสุขจากบุญกุศล  หรือความดี  มีคาสูง 
ไปกวาพวกแรก .  ทีนี ้ฆราวาสชั ้นส ูง ๆ   ที ่สามารถรับเอาเรื ่องส ุญญตาของ 
พระพุทธเจาไปปฏิบัติได  ฆราวาสพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะมีจิตใจวางโปรงสบายแบบ 
พระอริยเจา,  สงเคราะหเปนพวกพระอริยเจาไปก็ได ;  แลวถาเขาเปนพระโสดาบัน 
สกิทาคามี  อนาคามี  อยูในรูปคฤหัสถไมไดบวช  ก็อยูในพวกนี้เต็มตัว. 
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นี่ถามวา  ฆราวาสจะหาความสุขไดอยางไรบาง ?  มันก็ไปไดสูงถึง 
โลกุตตระอยางนี้ ;  จะเปนโลกุตตระถาวร  หรือโลกุตตระชั่วคราว  มันก็เปน 
โลกุตตระทั้งนั้น.  เมื่อใดจิตใจอยูเหนือโลก  เหนือกาม  เหนือรูป  เหนืออรูป 
มันก็เปนโลกุตตระ  ไมมีทางเปนอื ่น ;  เปนไดสัก ๕  นาทีก็ยังดี.  ความสุข 
ของฆราวาส  ถาเอามาตรฐานที่เขาจัดไว  ก็เร่ืองกิน  เร่ืองเลน  อะไรตามแบบ 
ของฆราวาส  คือเรื่องกามารมณ.  เขาพูดกันอยางนั้น  ก็เพราะเอาสวนใหญ ๆ  
ทั่ ว  ๆ   ไปเปนหลัก  ;  แตขอเท็จจริงนั้นผูที่ โลกเรียกวา   “ฆราวาส”  หรือ 
“คฤหัสถ”  นั้นก็ยังเปนเทวดาก็ได  เปนพรหมก็ได  เปนอริยเจาชนิดชิมลอง 
ก็ได  แลวก็เปนพระอริยเจาจริง ๆ  เชน  เปนพระโสดาบันจริง  สกิทาคามีจริง 
หรืออนาคามีจริง  เหมือนที่ยกตัวอยางมาใหฟงแลวก็ได ;  อยางที่เปนคนไมมี 
ทรัพยสมบัติอะไร  เอาดินที่สัตวขุดทิ้ง ๆ  ไวมาปนหมอขาย  เลี้ยงบิดามารดาที่ 
ตาบอด ;  นั้นเปนพระอริยเจา  แตก็อยูในรูปของฆราวาส  หรือคฤหัสถ. 

 
ทีนี้ลองมาดูเรื่องของ มหาอุบาสิกาวิสาขา วามีลูก ๓๒ คน มีหลาน 

คนละ  ๓๒ มี เหลนอีกคนละ  ๓๒, ไมทันจะตายมีลูก   หลาน   เหลน   เปน 
รอย  ๆ  ;  แลวบางทีก็รองใหเพราะหลานคนนั้นตาย   หลานคนนี้เจ็บ  ; 
มหาอุบาสิกานี ้เปนพระโสดาบัน  ในเรื ่องราวพระคัมภีรมีเขียนไวอยางนี ้, 
อรรถกถาธรรมบทมีเขียนอยางนี้.  พระโสดาบัน  ก็ยังครองเรือน  มีสามี  มีการ 
งานอยางฆราวาส  เลี้ยงลูก  เลี้ยงหลานเปนรอย ๆ  บางคราวก็รองไหไปหา 
พระพุทธเจา .  อยางนี ้ก ็เรียกวา   ฆราวาส   หรือคฤหัสถ  ได  และก็มี 
ความสุขอยางพระโสดาบันได.  เพราะฉะนั้นเราจึงแยกพูดวา  ถาถูดตามภาษาพดู 
ก็ ไปอย างหนึ่ ง ,  ถ าถู ดตามข อ เท็ จจ ริงว า เป นอยู อ ย างไรมั นก็ ไปอี ก  
 อยางหนึ่ง. 
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ความสุขของฆราวาส ๑๐๗

ฆราวาสไมจําเปนจะตองสกปรก  ลามก  ไปตามที่เขาบัญญัติ ;  อาจจะ 
เปนถึงพระอนาคามีก็ได.  แตแลวฆราวาสสวนใหญเปนอยางไร  มันก็อีกเรื่องหนึ่ง. 
เราจะเอาจุดไหนเปนฆราวาส ?  ก็ควรจะเอาฆราวาสที่เปนปรกติธรรมดาสามัญ 
สวนใหญ ;  แลวก็อยาลืมวา   คน  - คน   นี ้  เป นไดท ุกอยาง  ;  ฆราวาสนี้ 
เปนไดทุกอยาง  เปนสัตวนรก  เดรัจฉาน  อะไรก็ได  ถาเขามีจิตใจอยางนั้น ; 
แลวก ็เป นมนุษยธรรมดาสามัญนี ้ก ็ได  ;  เป น เทวดาก็ได   เป นพรหมก็ได 
เป นพระอริยเจาก็ได.  เพื ่อใหค ุณเห็นวาในโลกนี ้.  ในโลกมนุษยนี ้ม ันมีครบ 
หมดอยางนี ้ ;  แลวมันก็มิไดมีอยู ในตัวโลก  มันมีอยู ในจิตใจของคน.  สวรรค 
อยู ในอก   นรกอยู ในใจ   นิพพานก็อยู ในใจของคน  ;  ฉะนั ้น   คําวา   “โลก” 
นี ้ม ันอยู ในใจของคน,  โลกชนิดตาง ๆ  นานสาระพัด  อบายโลก  มนุษยโลก 
หรือเทวโลก  พรหมโลก  มันอยูในใจ  ใจของคนนั่นแหละคือโลก.  ความเปน 
คฤหัสถอยูที่ตรงไหน ?  มันก็มีอยู  เมื่อมีจิตใจอยางคฤหัสถ  ตามที่เขาบัญญัติกัน 
ตามภาษาพูด. 

 
ทีนี ้  ไปถึงภาษาพูด   มันก็ข ัดนั ่นขัดนี ่  แยงนั ่นแยงนี ่ก ันอยู ในตัว 

ผมจึงวา  ภาษานี่มันเปนอุปสรรคในการเขาใจอะไรตาง ๆ.  คุณอยาเอาภาษาเปน 
หลักนัก.  เอาตัวจริงตามที่เปนจริง ๆ  ขอเท็จจริง  นี่เปนหลัก.  มนุษยโง ๆ  ก็พูด 
ไปอยางหนึ่ง,  มนุษยฉลาดก็ใชคําพูดไปอีกอยางหนึ่ง.  ใชคําพูดคําเดียวกัน 
อยางนี้มันยุงตาย.  แมแตคําวา  “ความสุข”  นี้ ;  พวกคนอันธพาลก็มีความสุข 
ไปอยางหนึ่ง  พวกคนดีก็มีความสุขไปอยางหนึ่ง.  ใชคําวาความสุขเหมือนกัน; 
แลวความพอใจในความสุขนั้นอาจจะเทากันเสียดวย. 

 
คฤหัสถ  แปลวาผูที่อยูในคฤหะ  คือเรีอน,  ฆราวาส  แปลวา  ผูครอง 

อยูครอง  ฆร  คือเรือน .  คําวา  “บานเรือน”  นี้   มันไมไดหมายถึงบานเรือน 
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 ฆราวาสธรรม ๑๐๘

ที่เปนหลัง ๆ  ถาไปหมายอยางนั้นพระเราก็อยูบานเรือน  อยูกุฏิเชนเดียวกับ 
บานเรือน.  คําวา  “บานเรือน”  เขาหมายถึง  ความหมายของกามารมณ 
มากกวา ;  หรืออยางนอยก็เรียกสั้น ๆ  วา  กาม.  ที่บานเรือนนั้นตองมีสิ ่งที่ 
เรียกวา  กาม  เรี่องเพศ  เรื่องบุตร  ภรรยา  สามี  ทรัพยสมบัติอะไรใหยุงไปหมด ; 
นั่นแหละ  ภาษาธรรมะเขาเรียกวา  “บานเรือน”  ภาษาตัวหนังสือ  เรือนเปน 
หลัง ๆ  ก็เรียกวาบานเรือนได,  เรือนราง ๆ  ไมมีใครอยูก็เรียกวาบานเรือนได. 
ในภาษาธรรมที่สูง ๆ  ขึ้นไป  “บานเรือน”  เขาหมายถึงสิ่งที่ผูกพันยุงยากสับสน 
อลเวงอลวน  ในจิตในใจ  ที่เกิดมาจากเงิน  ทรัพยสมบัติ  บุตร  ภรรยา  สามี 
เกียรติยศ  ชื่อเสียง  สังคม  อะไรก็ตาม  ที่มันเปนเรื่องยุงไปหมดนั่นแหละคือ 
บานเรือน  ไมไดหมายถึง  ตัวเรือนเปนหลัง ๆ. 

 
ผูอยูครองเรือน  หรือฆราวาสก็คืออยูดวยความยุงยากแบบนี้  ความสุข 

มันก็หายากเต็มที ;  มันเต็มไปดวยความผูกพัน  ความเรารอน ;  ตองแกปญหา 
ทางการเงิน  การสังคม  อะไรใหเรียบรอยไปเสียหนอย  มันก็พอจะมีเวลาหายใจ 
สบายบาง ;  ก็ตองอยู ที ่มีทรัพย  มีลูก  มีเมีย  มีเกียรติอะไรอยางถูกตอง. 
ถาทําไมถูกตอง  ก็จะตองไปติดคุกติดตะราง  มันก็เปนการงานที่มีโทษไป. 

 
เราพูดกันแลวก็ไดความวาฆราวาส   เปนเรื ่องยุ ง   เปนที ่อยู 

ในความยุง,  ถือเอาความผูกพันอยางนี้เปนความหมายของคําวา  ฆราวาส.  ทีนี้ 
ถาถือเอาจิตใจเปนหลัก  มันยังไปไดไกล.  อยูในบานเรือนอยางนี้  แตวาจิตใจ 
สูงไปอีก - สูงไปอีก  จนไปอยูในกระทอมนอย ๆ  ปนหมอขายเลี้ยงชีวิตบิดามารดา ; 
เอาจิตใจเปนหลักมันก็ออกไปไดไกลอยางนี้.  ในที่สุดเราสรุปความไดวา  ถาเปน 
ฆราวาสชั้นธรรมดา  หรือช้ันเลว  ก็เอาเรื่องทรัพยสมบัติ  เกียรติยศชื่อเสียง  ที่ไดมา 
โดยถูกตองนี้  เปนความสุข ;  ถาเปนฆราวาสชั้นกลาง  ก็เอาความดี  ความงาม 
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ความสุขของฆราวาส ๑๐๙

มีบุญกุศล  ที่บริสุทธิ์  เปนความสุข.  ถาเปนฆราวาสชั้นสูงก็เอาความสุขที่เกิดมา 
แตความไมยึดมั่นถือมั่น  นั่นแหละเปนความสุข. 

 
ผมพูดแลวก็ขัดกันหมดกับท่ีเขาพูด ๆ  กันอยู  คือเขาพูดกันนั้น  ไมให 

ไปเกี่ยวของกับความไมยึดมั่นถือมั่น ;  เขาไมใหฆราวาสศึกษาเรื่องจิตวาง  เรื่อง 
ความไมยึดมั่นถือมั่น ;  ผมบอกวา  นี่พระพุทธเจาทานแนะให  คือเรื่องสุญญตา 
ถาไมเชนนั้น  ฆราวาสจะมีอาการเหมือนกับอยูในนรกหมกไหม ;  เดี๋ยวลูกตาย 
เดี๋ยวเมียตาย  เดี๋ยวผัวตาย  เดี๋ยวทรัพยสมบัติถูกไฟไหม ;  มันมีสารพัดอยาง 
ที่จะตกนรกเมื่อไรก็ไมรู.  ก็ตองเอาเรื่องสุญญตา  อนัตตา  มาเปนเครื่องปองกัน 
ใหฆราวาสเปนฆราวาสที่นาดู ;  เปนกัลยาณปุถุชน  ก็ยังดีถมไปแลว  ยังมีภาวะ 
ที่นาดู  ไมเปนทุกขทรมานจนเปนสัตวนรก. 

 
สรุปอีกทีหนึ่งวา  ความสุขของฆราวาสนั้น  ขอใหมีอยู ๓ ชั้น ;  ชั้นต่ํา 

ชั้นกลาง  ชั้นสูง.  ชั้นต่ําก็เอาเรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติที ่พอเหมาะสม 
ที่ถูกตอง ;  ชั้นกลางขึ้นไปก็เอาความสงบในทางบุญกุศล  ในทางจิตใจที่มันสูง 
ยกมือไหวตัวเองได ;  ถาชั้นสูงขึ้นไปอีกก็เปนอนุโลมตามพระอริยเจาหรือเปน 
พระอริยเจาไปเลย  มีความไมยึดมั่นถือมั่นเปนหลัก  แลวมีความสุขที่เกิดมาจาก 
ความไมยึดมั่นถือมั่นเทาที่เราจะทําได  ในวิสัยของฆราวาส ;  เรื่องก็จบกัน. 

 
คุณเรียนศึกษาในหมาวิทยาลัย  ไมเคยเรียนกันในเรื่องเชนนี้ ;  ผมวา 

ยังไมใชอุดมศึกษา  เพราะวายังไมรูวาเกิดมาทําไม ?  จะเปนอยางไรไดกี่แบบ 
กี่อยาง ?  ฉะนั้นอุตสาหฟงเรื่องชนิดนี้  เปนของเพิ่มเติม  ใหความรูของเราเปน 
อุดมศึกษาขึ้นมาจริง ๆ. 

 
พอกันที  นกกางเขนรองบอกวาพอกันกันที. 
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- ๗ - 
๒๔  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
 

สําหรับพวกเรา  ลวงมาถึงเวลา  ๒๐.๓๐  น .  แลว 
เปนเวลาที่จะไดไดบรรยายตอจากตอนที่แลวมา.  วันที่แลวมา 
เราพูดกัน โดยหัวขอวา   “ความสุขของฆราวาส ”  สวนใน 
ว ัน นี ้จ ะ พ ูด โ ด ย ห ัว ข อ ว า   “ค ว า ม ท ุก ข ใ น ค ว า ม เป น 
ฆราวาส”  เพื่อจะไดตอบปญหาตามที่ไดยื่นถามไวตอไป. 

 
วันกอนเราพูดถึงความสุขของฆราวาส  วันนี้จะไดพูดถึงความทุกข 

ของฆราวาส  ดูมันคลาย ๆกับวาจะเปนการคานกนอยูในตัว ;  และโดยทั ่วไป 
คนเขารูกันอยูและเขาพูดกันอยูวาเรื่องของฆราวาสแลวตองเปนเรื่องทุกข  มี 
ความทุกข,  เรื ่องบรรพชิตเป นเรื ่องไม ท ุกข.  นี ้ขอให น ึกถ ึงที ่ผมเคยบอกวา 
ความยุงยากนี้มันเกิดจากคําพูด  เกิดจากภาษาพูด  ทําใหเขาใจไดแปลก ๆ  ตาง ๆ  กัน 
เพราะฉะนั้นเราตองระวังคําพูดหรือภาษาพูดโดยเฉพาะที่มันเปนภาษาคนหรือ 
เปนภาษาธรรม  ;  และแมที ่เปนภาษาคนตามธรรมดา   มันก็ยังมีขอยกเวน 
ในการที่บางอยางมันจะมีความหมายไปอยางหนึ่ง  บางอยางมีความหมายไปอีกอยาง 
หนึ่งในคํา ๆ  เดียวกัน. 

 
 

 
 
 

๑๑๐ 
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ความทุกขในความเปนฆราวาส ๑๑๑

ทีนี้  เราจะพูดกันถึงคําวา  “ฆราวาสวิสัย”  หรือ  “ชีวิตฆราวาส” 
คือ  ความเปนฆราวาส นั่นเอง :  และเมื่อพูดกันอยางสําหรับพูด  หรือเรียกวาโดย 
นิตินัย  คือบัญญัติกันขึ้นพูด  ก็ตองพูดวาชีวิตฆราวาสน้ีเต็มไปดวยความทุกข 
ซึ่งคุณก็ไดยิน  และบางทีก็จะเชื่ออยางนั้นอยูดวย  จึงไดเสนอ  ถามปญหาวา  ทํา 
อยางไรฆราวาสจึงจะแกไขความทุกขหรือปองกันความทุกขได.  ฉะนั้น  โดยสมมติ 
โดยบัญญัติ  คือโดยนิตินัยแลว  ถือกันวาชีวิตของฆราวาสนั้นเปนความทุกข.  แต 
ทีนี้ถาดูกันโดยพฤตินัย  คือตามที่มันมีอยูจริง ๆ  นั้น  มันก็ไมไดตายตัวลงไป 
อยางนั้น  คือเปนทุกขก็ได  ไมเปนทุกขก็ได  แลวแตวามันจะเปนฆราวาสไดดี 
เพียงไร.  นี้เรียกวาโดยพฤตินัยนั้นไมแนที่จะพูดวา  ฆราวาสแลวเปนทุกขเสมอไป. 
มันอาจจะมีความยุงยากมากกวาบรรพชิต  แตแลวมิไดหมายความวามันจะเปนทุกข 
ทรมานเหมือนกับตกนรกทั้งเปนอยูเสมอไป.  ถาเปนฆราวาสใหดี  ใหถูกตอง 
อาจจะไมมีความทุกขก็ได.  ภาษาผมพูดก็พูดวา  เปนคนใหถูกตอง  หรือ 
พูดใหกวางออกไปวา 

 
“ยามจะได           ไดใหเปน                ไมเปนทุกข 
ยามจะเปน          เปนใหถูก                 ตามวิถี 
ยามจะตาย          ตายใหเปน             เห็นสุดดี ฯ” 
 
ถาทําเปน  มันก็ไมทีทุกข  คือมันอยูที่ทําไมเปน  คิดไดไมเปน  เปน 

ไมเปน  ตายไมเปน  ก็เปนทุกขไปท้ังนั้น.  แลวบรรพชิตสมัยนี้เปนทุกขยิ่งกวา 
ฆราวาสก็มี  เปนบาไปก็มี,  บรรพชิตสมัยนี ้ก็เปนโรคประสาทกันมากขึ้น ; 
ฉะนั้นมันไมไดอยูที่คําพูดหรือบัญญัติยางน้ัน มันอยูที่วาขอเท็จจริงมันเปนอยางไร 
มันเปนเปน หรือไมเปน มันไดเปนหรือไมเปนนั ้นตางหาก.เพราะฉะนั้นโดย 
พฤตินัยเราก็ไมพูดวาฆราวาสจะตองเปนทุกขเสมอไป ;  ยิ่งเปนฆราวาสที่เปน 
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 ฆราวาสธรรม ๑๑๒

พระอริยเจา  เปนโสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามีอะไรดวยแลว  มันก็ยิ่งมีขอยกเวน 
มากขึ้นที่จะไมตองเปนทุกข.  ฉะนั้นเมื่อคุณถามผมวาฆราวาสจะดับทุกขได 
อยางไร  นี้มันก็ตองดูกันเสียกอนวา  ฆราวาสชนิดไหน ;  เพราะมันแยกออกจาก 
กันได  พูดงาย ๆ  ก็คือวาฆราวาสโงหรือฆราวาสฉลาดนั่นเอง.นี้ก็เปนคูแรกที่จะ 
ตองพิจารณาดู  

ฆราวาสโง  ฆราวาสฉลาด  ตองตางกันมากทีเดียว  หรือจะเรียกวา 
เปนกัลยาณปุถุชน  หรือเปนพาลปุถุชน.  เปนคนพาลหรือเปนบัณฑิต.  ถาเปน 
พาลปุถุชน  มันก็มีเรื่องที่ตองเปนทุกข  มากมายรุมกันเขามาหลายเรื่อง,  ถาเปน 
กัลยาณปุถุชนจวนจะเปนพระอริยเจาอยูแลว  มันก็ไมคอยจะมีเร่ืองที่จะตอง 
เปนทุกข. 

 
ทีนี ้  ยังมีคําอีกคู หนึ ่ง  ขอใหจําไวด วยวา  สัตบุรุษกับอสัตบุรุษ . 

อสัตบุรุษน้ันคือคนพาล  สัตบุรุษคือบัณฑิต  แตเขาเล็งเอาความสงบรํางับเปนหลัก. 
สัตบุรุษแปลวาบุรุษสงบรํางับ,  อสัตบุรุษ  ก็แปลวาบุรุษท่ีไมสงบรําลัง.  ชาวบาน 
ทั่วไปมักจะเรียกไปวา  “สัปบุรุษ”  สัปบุรุษท่ีพูดกันตามวัดตามวานั่นแหละคือสัตบุรุษ 
แปลวาผูมีความสงบ,  แลวอสัตบุรุษก็แปลวาเปนพาลคือไมมีความสงบ,  นี่มัน 
เปนฆราวาสไดดวยกันทั้งนั้น  ฆราวาสโงก็เปนพาลปุถุชน,เปนอสัตบุรุษไป ; 
ฆราวาสฉลาด  ประพฤติตัวดีสมกับความฉลาดก็เปนกัลยาณปุถุชน  เปนสัตบุรุษไป ; 
ทั ้งหมดนี ้ล วนแตเปนฆราวาสทั ้งนั ้น .  เพราะฉะนั ้นถาพูดขึ ้นมาคลุม ๆ  วา 
ความทุกขของฆราวาส  หรือฆราวาสจะตองเปนทุกขเสมอไปอยางนี้  มันไมคอย 
ถูกนัก;  จะตองดูใหดีเสียกอนวาฆราวาสชนิดไหน. 

 
ทีนี้  ทําไมเขาจึงพูดวา  ฆราวาสตองเปนทุกข  ถาเรายอมรับขอน้ี 

แลวมันก็แสดงอยูในตัววามันหมายถึงฆราวาสโง  ฆราวาสเปนพาล  ฆราวาสเปน 
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ความทุกขในความเปนฆราวาส ๑๑๓

อสัตบุ รุษ.  ทีนี้อาจจะคิดใหละเอียดลงไปวา  แมฆราวาสที่ดี  เปนฆราวาสที่ดีนั้น 
มันก็มีเรื่องมะรุมมะตุมน่ันนี่โนนมากกวาบรรพชิต  เลยตองถือวาฆราวาสนั้นเต็มไป 
ดวยความทุกข ;  อยางนี้มันก็ถูกเหมือนกัน.  แตอยาลืมวาฆราวาสกับบรรพชิตนี้ 
มั นอาจจะปนกั นยุ งก็ ได .  เดี๋ ย วนี้ เรายอม เอา เสี ย ว า เป นฆ ราวาสที่ ดี   เป น 
บรรพชิตที่ดีดวยกัน  ก็ตองถือวาฆราวาสมีเรื่องรบกวนมาก  คือตองมีทุกขมากกวา 
บรรพชิต.  นี่ยุติกันไดอยางนี้ .  แตแลวก็อยาถือวาเปนฆราวาสแลวจะตองมีทุกข 
เหมือนตกนรกทั้ งเปนเสมอไป .  ฆราวาสที่ดี   ที่ เปนสาตบุ รุษก็ไมจําเปนจะตอง 
เปนอยางนั้น ;  หรือยิ่งเปนพระอริยเจาดวยก็ยิ่งไมตองเปนอยางนั้น. 

 
เดี๋ยวนี้ เราอาจจะเขาใจผิดตามสมมตินั้นมากเกินไปก็ได  มันก็จะมีผลเสีย 

ในขอที่วา ถาเกิดโงขึ้นมาก็จะยอมรับเอาความทุกขเขามาดื้อ ๆ อะไร ๆ ก็ยอมทุกข  
ยอมรับ ทุกข เข ามาดื้ อ  ๆ   เพ ราะถื อ เสี ยวามั นต องเป นทุ กข  ;  ผมวาทํ าอย าง 
นั้นไมถูก .  โดยปกติแลวเราจะตองมีจิตใจชนิดที่ ไม เปนฆราวาส   ไมเปน 
บรรพชิตดีกวา  ถาไปยึดถือวาเปนฆราวาส   เป นบรรพชิตมากไปมันก็เข ารอย 
ที่ เขาพูด ๆ  กันไวโดยไมทันรูตัว  หรือวาโดยสมัครใจไปเสียเลย  ไมมีการตอตาน. 
เพราะฉะนั้ น   ลืม เสียก็ ได ว าเปนฆราวาสหรือเป นบรรพชิต   ถือเสียวามันเป น 
มนุษยเกิดมา  แลวก็มีปญหาอยางไรก็ตองแกใหมันหลุดลุลวงไปใหได  อยางนั้น 
ยังจะดีกวา ;ไม เปนการทอแทลวงหนา  หรือวาเปนการเศราโศกลวงหนา ;  แลว 
เราก็เห็นอยูแลววา  คนเกิดมาก็เปนฆราวาส  ไมใชมีใครเกิดมาแลวมาก็เปนบรรพชิต 
มาแต ในท อง   มันก ็เป นสิ ่งที ่เล ือกได .  เมื ่อต องการจะทําอย างบรรพชิต   มัน 
ก็เลือกได  แลวก็ทําทีหลัง;  แลวการเปนฆราวาสหรือเปนบรรพชิตนี ้  ก็อยา 
เอาอยูบานอยูวัดเปนหลักเกณฑกันนัก   ตองเอาที่จิตใจวาเปนอยางไร  นี่เรา  
ก็ไดพูดกันโดยละเอียดแลว. 
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 ฆราวาสธรรม ๑๑๔

อยูวัดสมัยนี้มีจิตใจเหมือนคนอยูบาน  หรือยิ่งกวาคนอยูบานก็ยังได ; 
คนอยูบานสมัยนี้เขาอาจจะมีจิตใจเหมือนพระ  หรือเปนอยูอยางบรรพชิตก็ได. 
ถาเขามีปญญา  มีความเฉลียวฉลาด  มีบุญ   มีทรัพยสมบัติ  มีอํานาจที ่จะจัด 
จะทําอะไรภายในบานเรือนใหเปนไปอยางสงบเรียบรอย  มันก็ทําไดเหมือนกัน ; 
มันก็เลยเปนบรรพชิตโดยไมรูสึกตัว  ดีกวาเปนบรรพชิตชนิดที่มันรุงรังมากไปกวา 
ฆราวาส  แลวไพลไปทําอะไรอยางฆราวาส. 

 
นี ่เราพูดกันโดยหลักทั ่ว  ๆ   ไปวาฆราวาสครองเรือน  ฆราวาสมี 

ครอบครัว  มีบุตรภรรยาสามี  มีทรัพยสมบัติ  มีการสังคมที่ผูกพันกันยุงไปหมด 
เพราะฉะนั้นปญหาจะตองมีขึ้นมากกวาบรรพชิต; ก็เรียกวาฆราวาสนี้เปนรังของ 
ความยุ งยาก   ลําบาก   สับสนวุ นวาย   โกลาหล .  แตม ันมีทางออกหรือทางที่ 
จะตองคิดอยางที่ไดพูดมาแลวแตวันกอนอีกเหมือนกันวา  สิ่งเหลานั้นมันก็ไมได   
มีมาสําหรับใหเปนทุกข  หรือเปนความทุกขโดยตรงโดยเฉพาะเจาะจงมันมีมา 
ใหสําหรับเปนบทเรียนก็ได  หรือมาสอบไล  มาเลื ่อนชั ้นมนุษยก็ได.คนที ่ออก 
ไปบวชเปนบรรพชิต หรือเปนฤาษีมุนีอยูในปาเพราะเบื ่อฆราวาสนั ้นก็เพราะวา 
ความเป นฆราวาสมันสอนใหเขาจึงรู จ ักเบื ่อ   เพราะฉะนั ้นต องถือวามันเป น 
บท เร ียน   หร ือม ัน เป น โรง เร ียน .  ถ าคน โง เก ิน ไป   ไม รู จ ัก เบื ่อ   ก ็ต อ งทน 
อยู ที ่นั ่น ,  ถ าคน รู จ ัก เบื ่อม ันก ็ออก ไป ได ;  แต แล วอย าล ืม ว าสิ ่ง เหลานั้น 
มันสอนให .  คือทรัพยสมบัติ   บุตรภรรยาสามี   อาชีพการงาน ปญหาสารพัดอยาง 
นี้มันสอน,  มันสอนให.  ถาเรามองมันไปในแงของความทุกขมันก็เปนทุกข,  
แตถามองในแงดีกันบาง  มันก็จะยุติธรรม  คือวามันเปนสิ่งที่มาสอนให  มา 
ผลักไสใหเรากาวไปโดยเร็ว,  เพราะฉะนั้นถาไมมีชีวิตแบบฆราวาสเปนมาตรฐาน 
อยูอยางนี้  คนเราก็คงจะไมฉลาดกี่มากนอย  เพราะอุปสรรคหรือความทุกขนั้น 
มันเปนเครื่องชวยใหเกิดความฉลาดในภายหลังทั้งนั้น. 
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ทีนี้ดูกันในพระบาลีบาง  ก็พูอยางเดียวกัน  มีคําตรัสของผูเปนบัณฑิต 
หรือแมแตของพระพุทธเจาเอง  ก็พูดอยางที่ เขาพูดกันทั่ว ๆ  ไปวา :  ฆราวาสนี้ 
อึดอัด  เปนทางมาแหงธุลี.  ถาแปลเปนไทยวาอยางนั้น  ฆราวาสนี้คับแคบอึดอัด 
เป นทางมาแหงธุล ี ;  ความเปนบรรพชิตเปนนักบวชนั ้นโล งโถงอยางอากาศ 
แลวก ็ไม เป นทางมาแหงธ ุล ี.  สมฺพาโธ   แปลวาอ ึดอ ัด   คือถูกกระทบกระทั ่ง 
รอบดาน.  ชีวิตฆราวาสนั้นเปน  สมฺพาโธ  คืออึดอัด  แลวก็ เปนทางมาแหงธุลี  
 ธุลีในที่นี้คือกิเลส.  อึดอัดคับแคบก็หมายความวามันถูกกระทบกระทั่งรอบดาน 
เดี๋ยวเรื ่องนั ้น เดี ๋ยวเรื ่องนี ้ เดี ๋ยวเรื ่องโนน คลาย ๆกับวามันมาสอบไล แลวมัน 
ก็เปนทางมาแหงธุลีคือกิเลส  ก็จริงเหมือนกัน  แตวามันจะเกิดธุลี  หรือไมเกิดธุลี 
นั้น  มันก็ขึ้นอยูกับบุคคลนั้นอีก.  เขาวางเปนหลักไวทั่วไปอยางนี้. 

 
ทีนี้บรรพชิตมันก็ออกไปเสียจากบาน  จากเรือน  จากครอบครัว  จาก 

ทรัพยสมบัติ  จากญาติพี่นอง  จากสังคมอะไรตาง ๆ  มันก็ไปในทางตรงกันขาม  คือ 
โลงโถงเหมือนอากาศ  แลวก็ไมคอยมีทางมาแหงธุลี.  ฝร่ังคนหนึ่งเขาเอาบาลีนี้ 
ไปแปลเปนคํากลอน  เขาทีมาก : 

 
                               A den of strife, is household life, 
                        And filled with toil and need ; 
                        But free and high as the open sky, 
                        ls the life the homeless leads. 
 
นี่คุณฟงดู เขาก็ถูกและไพเราะ : ความเปน household life ก็คือชีวิต 

ฆราวาส  เปน  den  of  strife  เปนดงหรือเปนถ้ําของความสับสนวุนวาย  เต็มไป 
ดวยความทะเยอทะยานและความตองการ  filled  with  toil  and  need.  เพราะวา 
ฆราวาสนี้มันเต็มไปดวยความทะเยอทะยานและความตองการ  มันจังเปนดง  เปน 
ถ้ําที่สะสมหมักหมม  เรื่องของความกระทบกระทั่ง.  คุณไปหลับตามองดูก็แลวกัน 
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มันเปนภาพพจนที่พอจะมองเห็นได.  ฆราวาสมี  toil  and  need  มาก  ก็เห็นอยู 
ชัด ๆ  วามันตองการมาก  ตองการเพื่อตัวเองก็ตองการมาก  ตองการเพื่อบุตรภรรยา 
สามีก็ตองการมาก  ตองการอยางนั้นอยางนี้ก็มาก.  สวนพระนี้จะมีแตบาตรกับ 
จีวรก็พอ   แลวก็เดินเรรอนไปอยู ไหนก็ได ;  มันตางกันอยางนี ้.  เพราะฉะนั ้น 
จึงเปรียบพระเหมือนกับวานก  มีแตปกก็พอ  นกมีสมบัติเพียงแตปกอยางเดียว 
ก็พอ  เพราะปกชวยใหนกบินไปได .  เมื่อมันบินไปไดมันก็พบอาหาร  พบอะไร 
ตามที ่ม ันจําเป นแกชีว ิตไปหากินไดเทานั ้นเอง.  ชีวิตของพระก็เหมือนกับนก 
มีสมบัติเพียงปกเทานั้น. 

 
สวนฆราวาสนั้นมีอะไรๆเปนสมบัติ  จะเรียกวานับไมไหวก็ได  เหมือน 

สัตวอะไรก็เปรียบยาก.เมื่อเปรียบบรรพชิตกับนกแลว  จะเปรียบฆราวาสกับอะไร 
คุณไปคิดดูเอง  ผมไมมีปญญาจะเปรียบเทียบ  คือมันจะยิ่งกวาวัวควายหรืออะไรไป 
เสียอีก   เพราะวามนมีอะไร ๆ  มากเกินไป .  เพราะฉะนั้นถาจะใหยึดหลักวา 
ฆราวาสแลวตองเปนทุกข  บรรพชิตตองไมเปนทุกข  มันก็ตองอยางนี้  ก็ตองมองกัน 
ในแงนี้.  เปนบรรพชิตใหถูกตอง,  เปนฆราวาสใหถูกตอง,  มันก็ยังมีขอเสียเปรียบ 
กันอยูอยางนี้.  เพราะฉะนั้นความทุกขในฆราวาสก็มีมากกวา  เพราะทุกอยาง 
มันเปนทางมาแหงธุลี  แลวมันก็ไดเกิดขึ้นจริง ๆ  ดวย  คือกิเลสนานาชนิด. 

 
นี้คุณก็ไมไดถามปญหาที่จะเปนพระอยางไร ?  คุณถามปญหาวาจะเปน 

ฆราวาสอยางไรผมก็ตองตอบอยางนี้  คือแมวามันจะมีความทุกขอยูมาก  แตถาเรา 
รับเอามาในฐานะเปนบทเรียนหรือเปนขอสอบไล  มันก็กลายเปนของดีไปในที่สุด. 
เพราะฉะนั้น  ที่คุณถามวาจะปองกันความทุกขอยางไร ?  จะแกไขความทุกขอยางไร? 
ผมก็ตอบดวยคําตอบสั้น ๆ  นี้วา  รับเอามาในฐานะเปนบทเรียน.  ถามันเกิด  
เปนความทุกขขึ้นมาเพราะเรื่องของฆราวาสนั้น  ก็อยารับเอามาในฐานะเปน 
ความทุกขทรมาน,  ใหรับเอามาสําหรับเปนปญหาที่จะตองแก  เปนบทเรียน 
ที่จะตองเรียน   แลวก็สอบไลให ไดคือผานไป .วิธีนี้แหละที่จะสูความทุกขของ 
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ความเปนฆราวาสได.  ถาไปโงไปกันหัวลงรับเอามาในฐานะเปนความทุกขแลว 
ก็คงจะทนไมได ;แตแลวคนทั่วไปเขาก็รับมันในลักษณะอยางนั้น  เพราะฉะนั้น 
จึงนาสงสาร. 

 
เราก็ไดขอสังเกตสักอยางหนึ่งวา  เปนฆราวาสนี้เปนได ๒ อยาง  คือ 

เปนในฐานะเปนคนหลับหูหลับตาโงเงาไป  เหมือนกับลากเกวียน  ลากแอก  ลากไถ 
อยางวัวควายไปก็ได  นี้อยางหนึ่งก็มีทุกขมาก.  ทีนี้เปนอยางนักศึกษา  เปน 
อยางผูที่มีปญญาสําหรับศึกษา  แลวก็สอบไลใหแกตัวเอง ;มันก็เปนอีกอยางหนึ่ง 
ไมเหมือนกันเลย.  เขาเปนฆราวาสที่เรียกวาพอดูได  หรือวานาดูก็ได  เพราะ 
คนนั้นเขาเกง  ที่ทําอะไรใหลุลวงไปได  นี้มันก็นาดู ;  ถึงจะมีความทุกขเขามา 
ก็เขามาสําหรับใหชนะ  ไมใชใหพายแพ  มันก็นาดูที่ตรงนี้. 

 
การที่จะหลีกทิ้งออกไปบวชเปนอิสระเหมือนนกนี้มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง 

แตแลวก็ปรากฏวามีไมกี่คนที่ออกไปแลวเปนอิสระ  ฟรีเหมือนนกได  มันก็ไปเขา 
บวงอยางอื ่น   ถึงกับสึกกลับออกมา   นี ้ก็มี.  ก็แปลวาไมไดเปนบรรพชิต 
โดยแทจริง  เปนแตรูป  แตแบบ  แตธรรมเนียม.  เพราะฉะนั้นคุณก็ใชสติปญญา 
ของตัวเองพิจารณาดูเอง  วาความทุกขของฆราวาสนี้มันคืออะไร,  มันเปนอยางไร ; 
แลวเราก็กําลังเปนอะไร ;  แลวเราจะตองรับมันใหดีที่สุดในฐานะเปนการศึกษา 
นั้นอยางไร.  แลวคุณก็อยาลืมท่ีพูดกันไววันกอนวา  เร่ืองเปนอะไร  หรืออยูที่ 
ไหนนั้น  มันอยูที่จิต  เอาจิตเปนประมาณ.เพราะฉะนั้นฆราวาสสามารถจะจัด 
หลีกในชีวิตประจําวันใหมันเปนนั่นเปนนี่เปนโนนก็ได.  ชั่วโมงนี้เปนฆราวาส 
เต็มหนัก.  ชั่วโมงหนาเปนพระดูเลนสักสองสามชั่วโมงก็ได ;  นี่บอกเผื่อเอาไว. 

 
ทีนี้เปนฆราวาสท่ีเปนโสดมันก็ยิ่งทําไดงายขึ้น  แตอยาลืมวาผมไมได 

เรียกคนโสดวาฆราวาสคือถือตามหลักมนูธรรมศาสตรบรมโบราณวาคนโสดนั้น 
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เปนพรหมจารีไมใชเปนฆราวาส.  เรื่องนี้ก็พูดแลว  คุณก็จดจําไปแลว.  คนโสด 
ที่แทจริงคือตั้งแตยังเปนเด็กขึ้นมาจนถึง  เปนหนุมเปนสาวนั้นยังไมใชเปนฆราวาส 
ยังเปนพรหมจารี  มันยังนาดู  ยังงดงาม  หรือวายังมีความทุกขนอย.พอยางเขา 
มาเปนฆราวาส  มีบานมีเรือน  มีครอบครัวนี้  มันก็เปนฆราวาสเต็มท่ี  ตองเผชิญ 
กับปญหารอบดาน.  นี่ก็ทําใหนึกถึงนิทานสมมุติที่เลากันเลนสนุก ๆ  วา  ตอนเปน 
ชีวิตฆราวาสแท ๆ  มันไปเอาของวัวมา  ไปเอาชีวิต ๒๐ ป  ที่พระจาลดใหวัวมา 
เพราะความโง  เพราะความโลภ  เลยก็ไดเปนวัวราว ๒๐ ป  คือพอบานแมเรือน 
ที่หนักอึ้งเหมือนวัวลากเกวียน ๒๐ ป  จึงคอยถอนตนออกไปเปนอยางอื่น  คือเปน  
วนปรัสถ  คือเปนสันยาสี  ก็รอดตัวไปที.  แตถาไปเกิดเปนสุนัข  ไปเกิดเปนลิง 
เขาอีกก็แย  คือเปนฆราวาสตลอด ๒๐ ป  หนักอึ้งแลว  พอแกไปกวานั้นอีก  ก็ไป 
มีเรื่องวิตกกังวล  หวงลูก  หวงหลาน  หวงเหลนอะไรมากตอไปอีก  ก็เปนสุนัข 
ที่เฝาทรัพย  นอนหลับไมได.  นี้ดวยเหตุที่วาไมไดทําไวใหดี  ชีวิตนี้ไมไดรับการ 
ศึกษาฝกฝนให เปนอยางดี  ;พออายุมากเขามันปา เปอ มันเลือนฟนเฟอน  มีสติ  
สัมปชัญญะไมสมบูรณ  ก็กลายเปนลิงไป  คือเปนตัวตลกใหเด็ก ๆ  หัวเราะ. 

 
เพราะฉะนั้นคุณจะตองรูไวดวยวา  จะตองเปนพรหมจารี  ใหถูกตอง, 

เปนฆราวาส  คฤหัสถใหถูกตอง,แลวพอสิ้นยุคของฆราวาสนี้   ก็จะพยายาม 
เปนวนปรัสถใหมาก  คือพยายามเปนผูสลัดเรื่องยุง ๆ  ของฆราวาสนั้น  ใหมากที่สุด 
ที่จะมากได,  แลวอยูดวยความสงบ.  แมที่บานที่เรือน  ที่เรียกวาเปนฆราวาส 
นั้นแหละแตเราไมเปนฆราวาสอยางอายุ ๒๐ ปนั้นแลว.  เราเปนคนระลึกนึกคิด 
ฝกฝนจิตใจกันเสียใหมใหดีที่สุด  และอายุตอไปในบั้นปลายของชีวิต  จะไมปาเปอ 
เลอะเลือนเหมือนคนทั่ว ๆ ไป ;  จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณจนวินาทีสุดทาย ; 
แลวเราก็มีโอกาสที่จะใชชีวิตบั้นปลายสุดทายถึงที่สุด  แมวาจะแกชราลุกไปไหน 
ไมไดแลวก็นั่งเปนสันยาสีอยูที่ตรงนั้นก็ได ;  คือวาสอนลูก  สอนหลาน  สอนเหลน 
ใหรูในสิ่งที่ควรจะรู  เพราะวาเราผานโลกมาอยางถูกตองเปนเวลาเกือบรอยป. 
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คนแกชนิดนี้มีประโยชนมาก  ที่จะตอบปญหาของเด็ก ๆ   ไดหมดทุกอยาง 
ทุกประการ ;  มีไวในบานในเรือนก็เหมือนมีพระเจาอยู องคหนึ ่ง  สําหรับให 
แสงสวาง.  คนแกอายุตั้ง ๙๐ ปนั้นยอมรอบรูอะไรมาก,  กําลังไมฟนเฟอนเลอะ 
เลือนเลย  ไมเสียสติสัมปชัญญะเลย  เพราะอบรมมาดี.  ถาผูใดกลัววาอายุมาก ๙๐ ป  
๑๐๐ ป  แลวจะฟนเฟอนเลอะเลือน  เหมือนที่เห็น ๆ  กันอยูโดยมากนั้น  ผมขอบอก 
วามีทางปองกัน  อยาใหมีความทุกขในชีวิตฆราวาสตอนนี้  นั่นคือพยายามฝกจิต 
ตามหลักพระพุทธศาสนาใหมาก  ที่เขาเรียกวา  “ฝกสติ”  นั่นแหละ. 

 
เราฝกสติใหเปนระเบียบอยูทุกวัน ๆ  ตอนแกอายุ ๙๐ ป ๑๐๐ ป  มัน 

ไมหลง.  ถาเราปลอยใหกิเลสตัณหาครอบงําเราทุกวัน ๆ  ไมตองสงสัยอายุ ๙๐ ป  
๑๐๐ ป  มันจะหลงจะฟ น เฟ อน .  เพราะฉะนั ้น เราจะตองเส ียสละ  :  เมื ่อ 
อายุมันมากพอแลว  งานก็ทํามามากพอแลว  ก็ยอมเสียสละเอาเวลามาฝกจิตให 
ถูกวิธีที่จะฝก  โดยเฉพาะเชนอานาปานสตินี้อยูเปนประจํา ;  ผมเชื่อวา,จะจริง 
หรือไมจริงไมทราบใหมีอายุส ัก ๑๕๐ ป  หรือ ๒๐๐ ป  ก็จะไมหลง ;  มีแตวา 
รางกายมันจะทนไมไหว  มันจะเนาไปเสียกอนเทานั้น.  ถาสมมุติวามันจะอยูได 
อายุ ๒๐๐ ป  มันก็ไมหลงดอก  ;  ถาอยู ด วยจิตใจที ่เป นระเบียบในเรื ่องของ 
จิตใจอยูทุกวัน ๆ  แลวไมมีหลงได. 

 
นี่คุณเห็นไหมวา  มันนากลัวหรือไมนากลัว ?  อายุสัก ๘๐ ปแลวมัน 

เกิดหลงเหมือนคนที่หลงบางคน,  กินก็วาไมไดกิน  อะไรก็วาไมรูทั้งนั้น,  นุงผา 
หรือไมนุ งผาก็ไมรู,  กลางวันหรือกลางคืนก็ไมรู,  อะไรก็ไมรู,  ตัวเองชื ่ออะไร 
ก็ไมรู,  นี่มันหลงขนาดนี้ ;  นากลัวหรือไมนากลัว ?  นี่ก็เปนฆราวาสที่เปนทุกข 
อยางยิ่งได.  จะปองกันไดโดยวิธีฝกสติสัมปชัญญะ  ตามหลักของพระพุทธศาสนา 
อยูเปนประจํา  แลวก็ฝกมากขึ้นในตอนที่อายุมันมากขึ้น ;  คือยอมสละสิ่งอื่น 
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ออกไป  ใหมีเวลามาทําจิตใจใหดี  ใหมากขึ้น ;  นี่ก็จะรับประกันได.  ถายิ่งทํา 
ไปไดตั ้งแตยังหนุ ม ๆก็จะยิ ่งดี ;  ดีที ่ตรงไหน ?  ก็ดีตรงที ่ไปเปนฆราวาส  เปน 
พอบานแมเรือนที่เขมแข็ง  ที่เฉลียวฉลาด  ที่บึกบึน  ที่ทําหนาที่ฆราวาสใหลุลวงไป 
ดวยดีได ;  แลวพอตอจากนั้นก็ไปเปนคนแกที ่สมองใส  ที่จิตใจสวางไสว  เปน 
ที่พึ่งแกคนอื่นได  ดีอยางนี้. 

 
เมื่อคุณตองการจะแกปญหาของฆราวาสทุกชนิดละก็ ก็ใหทําเปนขั้นๆ 

ไป :  เปนพรหมจารีตองทําอยางไร ?  ถาทําผิด  ความทุกขก็จะเกิดขึ้นตั้งแตเปน 
พรหมจารี ;  คือเด็ก ๆ  ของเราเปนบาบาง  กระโดดน้ําตายบาง  หรือวาทําอะไร 
ที่ไมนาดูอีกหลาย ๆ  อยาง ;  เพราะมันทําผิดไปตั้งแตขั้นที่ ๑.  นี่ขอใหกลัวกัน 
ใหมาก  ละอายกันใหมากในเรื่องอยางนี้  จะไดปองกันได. 

 
ทีนี้เลื่อนไปขั้นที่ ๒ เปนคฤหัสถ.  ถาในขั้นพรหมจารีทํามาดี  ในขั้น 

คฤหัสถก็เชื่อวาจะตองดี  จะตองเปนคนฉลาด  จะตองเปนคนอยูในธรรม,  อยูในพระ 
ธรรม ,  อยู ในระเบ ียบวิน ัย   อยู ในอะไรด ี  มีความเขมแข็งอดทน   มีกําล ังใจ 
ที่สูง  ไมมีอะไรมาทําใหมันหวั่นไหวโลเล  ทอแทอะไรได ;  ปฏิบัติงานที่หนักท่ีสุด 
ของชีวิตไดตลอดสมัยของเขา  คือเปนพอบานแมเรือนที่ดี. 

 
หลังจากนั้นก็เปน  วนปรัสถ อยูในบานนั้นแหละ  สนใจแตเรื่องในทาง 

ความสงบของจิตใจใหมากขึ้น.  แลวก็เปนสันยาสี  อยูในบานเรือนนั้น  สอนลูก 
สอนหลาน   สอนเหลน   สอนอะไรก็ได   แลวแต จะม ีหรือ นั ่งตอบคําถาม 
ของเด็ก ๆ  เหลานี้ใหถูกตอง. 

 
ถาทําไดอยางนี้  ฆราวาสก็เกือบจะไมเปนทุกขเลย ;  หรือถามันเปน 

ความทุกขเกิดขึ้นในบางอยาง  ก็กลายเปนของนาหัวเราะ  คือมันมาทําใหเราฉลาด 
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มันมาใหเราแกใหลุลวงไป.  จะเปนทุกขทําไม ?  จะตองไปเปนทุกขมันทําไม, 
ก็ตัดอะไร ๆ  ออกไปไดมาก.  แตถาไมไดฝกจิตใจใหเขมแข็งใหสูงอยางนี ้แลว 
มันรับเอาไวไมได.  ดังนั้นการที่คุณเรียนกันในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้  หนุม ๆ  สาว  ๆ 
เรียนกันอยูอยางนี้  ผมวาไมมีทางเลย  ไมมีทางที่จะตองรับความทุกขในชีวิต  ใน 
ฐานะเปนบทเรียนเลย ;  จะนั่งรองไหบาง  จะกระโดดนตายบาง  จะยิงตัวตาย 
บาง  ไปเสียทางนั้นมากกวา. 

 
เพราะฉะนั้นการศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัย  มันยังไมเปนอุดมศึกษา 

เพราะเหตุนี้ ;  มันยังไมชวยใหรูวา  เกิดมาทําไม ?  แลวจะแกไขความทุกขที่มัน 
จะเกิดขึ้นในจิตใจดวยความยิ้มแยมได.  มันจะกลัว  มันจะเสียสติสัมปชัญญะ 
สูญเสียความเขมแข็งอะไรไป ;  แลวก็ปวดหัว  เรียกกันวาปวดหัว ;  พอไดเปน 
นาย  เปนผูบังคับบัญชาสูงขึ้นไป  มันก็ยิ่งปวดหัว  ก็เลยทําอะไรหวัด ๆ. 

 
สรุปความกันสักทีหนึ่งก็ไดวา  เปนฆราวาสนี้เปนใหถูกตองมาตั้งแต 

พรหมจารี,  แลวก็มาถึงคฤหัสถ  กระทั ่งไปจนถึง   วนปรัสถ  และสันยาสี. 
สี่คํานี้ถาไมมีคําอื่นที่ดีกวาแลว  ก็ขอใหเอาไปใช.ถาคุณมีคําอื่นที่ดีกวาก็ตามใจ 
แตผมวานี ้ถือเปนหลักได :  ชีวิตมนุษยเกิดมา  กวาจะแตกดับใหแบงออกเปน  
๔ สวนอยางนี้ : - เปนพรหมจารีเสียสวนหนึ่ง,  เปนคฤหัสถเสียสวนหนึ่ง,  เปน  
วนปรัสถ เสียสวนหนึ่ ง  เปนสันยาสีสวนสุดทาย  ;  แลวจัดชีวิตในความเปน 
ฆราวาสนั้นใหถูกตองทั้ง ๔ สวน  ก็จะเปนผูที่พอจะกลาวไดวา  มีชัยชนะ  เปนผูชนะ 
เกิดมามีแตความชนะ,  เปนชินะคือเปนผูชนะ  นี้ตลอดชีวิตเลย.และนี่คือวัตถุ 
ประสงคของพุทธศาสนา. 

 
วัตถุประสงคของพุทธศาสนา  คือจะชวยใหคนมีแตชัยชนะจนตลอด 

ชีวิต,  ใหอยูในโลกดวยชนะจนตลอดชีวิต  ไมมีวันพายแพ .  อาจจะไมมีใคร 
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สนใจที ่ผมพูดนี ้น ักก็ได   แตผมวานี ้ค ือทั ้งหมด .  พระธรรม   ในพุทธศาสนานี้ 
ไมใชมีไวสําหรับชวนใหคนหนีโลก  ไปอยูปาอยูดง ;  นั้นมันแพ  ตามความรูสึก 
ของผมคือนั ่นม ันแพ  ที ่ไม กล าเผชิญกับโลก ,  แลวหนีไปบวชเป นฤาษีดาบส 
เปนมุนี  เปนภิกษุอะไรก็ตาม  นั่นมันแพ. 

 
พระพุทธศาสนามีไวสําหรับใหทุกคนนี้อยูในโลกดวยชัยชนะ  ไม 

ตองหนีโลก.  ใหอยูในโลกโดยชนะไปทุกแขนงตั้งแตเกิดมาทีเดียว.  ฉะนั้น 
ใหมองธรรมะในลักษณะอยางนี้  แลวใหรับเอาไปในลักษณะอยางนี้ ;  ในการที่คุณ 
จะไปศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยก็ขอใหประสบแตชัยชนะ.  ถาออกจาก 
มหาวิทยาลัยไปประกอบงานอาชีพ   ก็ขอใหประสบแตช ัยชนะ ;  แลวไปเป น 
พอบานแมเรือนตอไปก็ขอใหประสบแตชัยชนะ  ทั้งภายนอกและภายใน.  ภายใน 
คือจิตใจก็ใหประสบชัยชนะเสียกอน  แลวภายนอกก็จะชนะแน  คือจะชนะสิ่งตางๆ  
รอบดาน ;  จะเปนสังคมก็ตาม  จะเปนโรคภัยไขเจ็บก็ตาม  จะเปนอะไรก็ตาม 
ที่มันจะประดังเขามารบกวนเรานี้  เราจะชนะ  คือจะตะเพิดใหมันกลับไป  แลวก็ 
หัวเราะเลนได  แมแตความตายจะมาถึง. 

 
พระพ ุทธเจ าเร ียกพระองค ว า   “ผู ชนะ”  ม ีในบาล ีบางแห งเร ียก 

พระองค เองว าผู ชนะ ,  ค ือ เป นช ิโน   เป น   ช ินะ .  ทีนี ้เรา เป นล ูกศ ิษย ของ 
พระพุทธเจาก ็จะตองเป นอยางนั ้น  ;  ถาไมอยางนั ้นมันก็ไม ใช ล ูกศ ิษยของ 
พระพุทธเจา.  จะตองเตรียมพรอมสําหรับจะไปเปนผูชนะทุกชั่วโมง  ทุกวัน  ทุก 
เดือน  ทุกป ;แลวก็เปนฆราวาสที่ดีในลักษณะที่กลาวมาแลว  ตั้งแตเกิดจนตาย. 

 
พูดภาษาวัด ๆ  วา ๆ  กันก็ได :  คือเปนฆราวาสอยางสัตบุรุษอยาเปน 

ฆ ราวาสอย างอสั ตบุ รุษ .  คํ าว า   สั ตบุ รุษ   นี้ เป นบ รรพ ชิ ตก็ ได   คื อ ใช ได 
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หมดเลย  เปนพระอรหันตก็เรียกวาเปนสัตบุรุษไดเหมือนกัน  คําวาสัตบุรุษ 
ความหมายของมันกวางอยางนี้  เปนบรรพชิตก็ได,  เปนพระอรหันตไปเลยก็ได 
เรียกวา  สัตบุรุษผูสงบรํางับ ;  แตเดี๋ยวนี้เราเอาเพียงวา  เปนฆราวาส  อยูบาน 
เรือน  นี่ก็เปนสัตบุรุษได. 

 
นี่คุณจะเอาอะไรมาวัด  หรือมาสอบดู ?  ผมก็คิดวา  มีเครื่องวัดสัก  

๓ หัวขอ  ขอใหจําใหดี ๆ: 
 

- สามารถจะแกไขปญหาในชีวิตได  หมายความวาปลดเปลื้องความทุกขไปได. 
 

- แลวก็มีความสุขตามที่ควรจะมี,  ตามที่ฆราวาสควรจะมีได. 
 

- ทําชีวิตของเรานี ้เปนการศึกษา  หรือเปนการเดินทางที ่ดีอยูเสมอ.  ใหชีวิต 
ของฆราวาสนั้นเปนการศึกษาที่ถูกตอง  หรือเปนการเดินทางที่ถูกตองอยูเสมอ. 

 
เวลานี้เราไมมีความทุกข  เวลานี้เรามีความสุข  เทาที่ฆราวาสจะมีได 

อยางสูงสุด  อยางที ่กลาวมาแลวก็ได ;  แลวชีวิตนี ้มันเปนการศึกษาเพิ ่มขึ้น, 
แลวก็เปนการเดินทางที ่ถูกตองอยูเสมอ ;  คือ  จากพรหมจารีไปสู คฤหัสถ, 
จากคฤหัสถไปสู วนปรัสถ,  จากวนปรัสถไปสู สันยาสี.หรือจะพูดใหมันชัดลง 
ไปเลยวา  เปนกัลยาณบุถุชน  แลวเปนพระโสดาบัน  เปนพระสกิทาคามี  เปน 
พระอนาคามี  แลวก็ไปเปนพระอรหันต ;  ตอวาระสุดทายดับจิตก็ได  มีหวังที่จะ 
เปนพระอรหันตในนาทีสุดทายของชีวิตก็ยังได.  มีวิธีงาย ๆ  คือวา  เราตัดบท 
ออกไปวา  ไมอยากจะมีตัวกู  ของกูอีกตอไป  แลวก็ดับไปดวยตามที่รางกายมันดับ ; 
มันก็ถึงจุดสูงสุดไดเหมือนกัน.  นี่เปนฆราวาสอยางสัตบุรุษ,  ซึ่งคํา ๆ  นี้หมายถึง 
คนดีแตตนขึ้นไป  จนเปนพระอริยเจา  และเปนพระอรหันตในที่สุด. 
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ที่ผมพูดนี้คุณตองรูไวดวยวา  คนอื่นเขาไมยอมรับ  วาพระอรหันตเปน 
สัตบุรุษ ;  นี่เขาไมเคยไดยิน  ไมเคยเห็น.  ที่ตามโรงเรียนที่เขาสอน ๆ  กันอยู 
โรงเรียนนักธรรม   อภิธรรมอะไรนั ่น  เขาจะไมเรียกพระอรหันตวา  สัตบุรุษ 
เพราะเขาไมเคยเห็น  ไมเคยไดยิน.  ผมเคยเห็น  จากจารึกผะอบศิลา  ใสกระดูก 
พระโมคคัลลีบุตร  จารึกนั้นวา : -  “สปฺปุริสสฺส  โมคฺคลฺลีปุตฺตสฺส”  ซึ่งเขาถือกัน 
วาเปนพระอรหันต.  พระอรหันตหลายองคก็มีคํานําหนาวา  “สัปปุริส”  ทั้งนั้น 
คือสัตบุรุษ.  ถาไมเรียนโบราณคดีกันอยางนี ้บางก็ไมมีโอกาสจะรู  วาคําวา 
สัตบุรุษน้ันใชแกพระอรหันตก็ได,  และใชแกอุบาสก  อุบาสิกาตามวัด  ตามบาน 
ก็ได ;  ไมเชื่อคุณไปถามพวกที่กรุงเทพ ฯ  ดู  ที่เขาสอนกันอยูตามโรงเรียนบาลี 
หรือพวกอภิธรรมก็ตาม. 

 
เดี๋ยวนี้ผมกําลังพูดวา  เปนฆราวาสชนิดสัตบุรุษก็แลวกัน  พอแลว ; 

ซึ่งมันเปนไดตั้งแตคนดีไปจนถึงเปนพระอริยเจา  แลวเปนพระอรหันตไปเลย ; 
ในวินาทีสุดทายของฆราวาสคนนั้นเปนพระอรหันตก็ได.และเมื่อปฏิบัติอยูอยางนี้ 
มันคลายกับเปนบรรพชิต  เปนการบวชอยูแลวในตัว ;  ชั่วโมงที่เปนคฤหัสถมีนอย 
ที่สุด  ที่จะกลุมอกกลุมใจดวยเรื่องลูก  เร่ืองเมีย  ดวยทรัพยสินเงินทอง  มันมีนอย 
ที่สุด  หรือมันไมมีเสียเลยก็ได  มันอาจจะปดออกไปได ;  มันเลยมีลักษณะเหมือน 
เปนบรรพชิตอยูในบานนั้นเอง.  นี่เราเรียกวาเปน  “ฆราวาสชนิด  สัตบุรุษ” 
ยืดหยุนไดมาก  ขยายความไดไกล  จากัลยาณบุถุชนไปถึงพระอรหันตเลย. 

 
ทีนี้  ถาไมเปนอยางนั้น  มันก็ตรงขาม  คือ  เปนฆราวาสอสัตบุรุษ 

ขอนี้ไมตองสงสัยมัน   ตกนรกทั ้งเปน ,  สมนํ้าหนาที ่เปนฆราวาสชนิดนั ้น 
คือเปนฆราวาสที่โงเขลา ;  ทุกอยางมีแตจะประดังเขามามีอาการเหมือนกับตก 
นรกทั้งเปน.  แตยังมีขอแมวา  ถาความโงเขลาของเขานั้นรูจักเปลี่ยนแปลงบาง 
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มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไดเหมือนกัน.เมื่อไดตกนรกทั้งเปนสักพักหนึ่งมันก็เกิด 
ฉลาดรูจักอะไรขึ้นมาก็เปลี่ยนไดทันเหมือนกัน.  กอนที่จะตายก็เปลี่ยนไดทัน. 
อยางนี ้ก็เรียกวายังดี  ตั ้งตนดวยความมืด   แลวไปสวางไดในตอนปลาย 
ก็กลายเปนสัตบุรุษไป.  ฆราวาสคนนั ้นที ่เปนอสัตบุรุษ  แลวเปนอาชาไนย 
อยูบาง  ก็รูเร็ว  รูงาย  มันเปลี่ยนไดเร็ว  ไมทันตายก็เปนสัตบุรุษได. 

 
คุณมองดูปริทัศน,  outl - ine  ปริทัศนของมันในลักษณะอยางนี้ :  วา 

ชีวิตนี้มันเปนอะไรไดบาง  ก็คงจะสามารถถือหางเสือของชีวิตนี ้ไปไดดีที ่สุด ; 
ลัดเลาะ  เลี้ยวหลีก  เกาะแกงที่เปนอันตรายตาง ๆ  ไปไดอยางหวุดหวิด ๆ  แลวก็ออก 
ไปพนอันตรายได.  ขอใหศึกษาธรรมะกันในลักษณะอยางนี้  แมจะศึกษาธรรมะ 
ที่เรียกวา  ฆราวาสธรรม  ก็ขอใหศึกษาอยางที่เราพูดกันมา ๒ - ๓ คืนแลว.  อยา 
ไปศึกษาอยางที่เขาพูด ๆ  กัน ;  นั่นมันยอมแพตึงแตตอนมือ.  การยอมแพตั้งแต 
ตนมือน้ันมันนาละอาย :  เขาไปหมายเอาวา  ถาเปนฆราวาส  มันก็ตองเปนทุกข, 
ถาเปนฆราวาสมันก็ไมมีเรื ่องอะไร  มีแตทํามาหากิน  เทานั ้น  หาเลี ้ยงปาก 
เลี้ยงทองเทานั้น,  เขากําหนดตัวเองอยูเพียงเทานั้น ;  มันก็เปนการยอมแพตั้งแต 
ตนมือ.  เพราะวา  ลงหลักลงรากตัวเอง  ใหมันหยุดอยูที่นี่  เพียงเทานี้.  เพราะ 
ฉะนั้น  อยาไปถือตามพวกนั้น. 

 
เราจะเปนฆราวาสในแบบที่พระพุทธเจาทานสั่งสอน.  ดังที่มีผูไปถาม 

ทาน  ทานก็บอกวา  สุญญตา  เปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนาน ; 
ก็หมายความมาจนถึงนี่  มาจนถึงจุดหมายปลายทางของสัตบุรุษ  เปนลําดับไป ๆ, 
เปนลําดับไปจนถึงขั้นสุดทายของสัตบุรุษก็คือเปนพระอรหันต.  ถามีบาปหนา 
มีธุลีในดวงตามาก   ก็ปกหลักอยูที ่นั ่น ;  เปนตกนรกทั้งเปนจนกระทั ่งตาย. 
แตผมคิดวาเปนยาก  มีไดยากในลักษณะอยางนั้น ;  เพราะคนเรารูจักเจ็บ  รูจักจํา 
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รูจักเข็ดหลาบ  มันก็ตองเปลี่ยนแปลงไป - เปลี่ยนแปลงไป,  ผลสุดทายมันก็ทะลุ 
กลางปลอง  ทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชก็ได. 

 
เพราะฉะนั้น  เราดูใหดีวา  ฆราวาสที่มันตันนั้นมันเปนอยางไร ?  ชีวิต 

ฆราวาสที่ไปติดตันอยูนั้นเปนอยางไร ?  แลวชีวิตของฆราวาสที่มีการจัดดี  ทําดี 
มันไมตัน  มันออกไปไดจนถึงปลายทาง;  แมวาไปอยางหนัก  เหมือนกับเรือหนักๆ  
เกวียนหนัก ๆ  ถาทําดีมันก็ลุลวงไปได ;ไปชาหนอย  แตมันก็ฉลาดโขทีเดียว. 
ฉะนั้น  สําหรับคนที่จะบินไปไดนี้  มันคงจะเคยโงกวา  โงกวาคนที่เคยเดินเทา ; 
เพราะฉะนั้นอยาดูหมิ่นความทุกข  วาเปนของเลวเสมอไป. 

 
ความทุกขทําใหเราฉลาดขึ้น  ความทุกขทําใหบุคคลเปนพระสัมมา- 

สัมพุทธเจา;  ฉะนั้นถาฆราวาสเต็มไปดวยความทุกข  ก็ตอนรับมันในลักษณะนี้, 
ในลักษณะที่ทําใหฉลาด  หรือในลักษณะที่ทําใหบุคคลเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
ถาไมมีความทุกขในชีวิตของคนแลวละก็  พระพุทธเจาก็ไมตองเกิด  ไมจําเปนตอง 
เกิดหรือวาไมอาจจะเกิด.  ความทุกขมันบีบคั้น  ทานหาทางออกพบ  ทานก็เปน 
พระสัมมาสัมพุทธเจา.  ทีนี้เราก็ไดเปรียบ  หรือมีบุญ  ที่เราไมตองคนเอาเอง ; 
รับคําชี้แจงแนะนําของทานมา  ก็งายกวา  ในการที่จะดับทุกข ;  เรียกวามีโชดดี 
อยูมาก. 

 
เพราะฉะนั ้นอยาใหมันเสียไปเปลา ๆ  ตอนรับเอาใหถูกตอง  ให 

พระพุทธเจามีประโยชนแกเรา  พูดภาษาธรรมดาหนอย ,  ใหพระพุทธเจา 
หรือการตรัสรูของพระพุทธเจามีประโยชนแกเรา.  เดี ๋ยวนี ้เราก็บวชโกนหัว 
นุงเหลืองกันทุกองค ;  ถาการตรัสรูของทานไมมีประโยชนแกเราแลว  เราก็เปน 
คนบา ๆ  บอ ๆ  ทั้ง ๆ  ที่บวชอยูอยางนี้.  นี้ผมขอรองวา  ใหฟงใหดี  เอาไปคิดให 
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ความทุกขในความเปนฆราวาส ๑๒๗

เขาใจ  มันจะไดถูกตอง ;  แลวนําไปใชเปนประโยชนได  แมวาจะบวชเพียงไมกี่วัน 
มันก็ยังไดรับประโยชนเพียงพอเหมือนกัน.  ขอใหสนใจกันใหดี. 

 
สรุปเรื่องวันนี้ก็มีวา  ความทุกขของฆราวาสนั้น  มันอยูที่วา  เปน 

ฆราวาสโงหรือวาเปนฆราวาสที่ฉลาดเปนสัตบุรุษ  หรือเปนอสัตบุรุษ.  ถา 
เปนฆราวาสโงมันก็เรียกวา  มันสุมทับเปนภูเขาเลากา  สารพัดอยางจนเปนบา 
ไปเลย.  ถาเปนฆราวาสที่ฉลาด  มันก็ฟนฝาออกไปได ;  แลวก็เลยกลายเปน 
คนฉลาด  อยู เหนือความทุกขไดเหมือนกัน.  เพราะฉะนั้น  ความทุกขของ 
ฆราวาสนั้น  เรียกวาดีก็ได  เรียกวาชั่วก็ได ;  แลวแตคน ๆ  นั้นจะเปนฆราวาส 
ชนิดไหน.  ขอใหรูจักความทุกขในชีวิตฆราวาสอยางนี้  เพื่อเปนผูมีชัยชนะในการ 
ที่ไดเกิดมาในโลก  แลวก็ชนะโลก  ชนะทุกสิ่ง ;  แลวก็ไมเสียทีที ่เปนมนุษย 
และพบพระพุทธศาสนา  อยางวานี้.  เทานี้ก็พอแลว. 
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ธรรมรวม  สําหรับคฤหัสถ  และบรรพชิต 
 

- ๘ - 
๒๕  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเราลวงมาถึงเวลา  ๔.๔๕  น. แลวใน 

วันนี้จะไดพูดกันถึง  ธรรมะรวมกันทั้งฆราวาสและบรรพชิต. 
ขอใหส ังเกตดูมาตั ้งแตต นวาที ่แล ว  ๆ   มานั ้นเราพูดกันแต 
เรื่อง ฆราวาส ;  แมจะพูดถึงธรรมะชั้นสูง  ก็พูดในลักษณะ 
ที่มันเกี่ยวกันกับฆราวาส  คลาย ๆ  กับวาแยกธรรมะสําหรับ 
บรรพชิตออกไป  เปนอีกเรื่องหนึ่ง  และอยูในลักษณะที่เหมือน 
กับตรงกันขาม   เป นคนละพวกไปที  เด ียว;ที ่จริงม ันไมเป น 
อยางนั้น. 

 
สิ่งที่เรียกวา  ธรรมะ   ที่เปนตัวศาสนาจริง  ๆ  นั้น  ใชไดรวมกันทั้ง 

ฆราวาสและบรรพชิด ;  เพราะวา  กิเลส  และความทุกขโดยตรงนั้น  มันเหมือนกัน 
สําหรับคนทุกคน ;  ทีนี ้หลักธรรมะก็เลยใชไดสําหรับคนทุกคน.  ที่แยกออก 
เปนเรื่องของฆราวาสโดยเฉพาะนั้นมันจึงมีนอย,  ที่จริงมันมีนอย .  ถาวา 
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ธรรมรวม สําหรับคฤหัสถ  และบรรพชิต ๑๒๙

พุทธศาสนาทั้งหมดมีกํามือหนึ่ง  มันก็เปนเรื่องทั่วไป  ทั้งฆราวาสและบรรพชิต 
เกือบทั้งหมด ;  จะเปนสําหรับฆราวาสโดยเฉพาะก็สักหยิบนิ้วมือหนึ ่งเทานั ้น 
ถาทั้งหมดมันกํามือหนึ่ง. 

 
คุณลองคิดดูใหดี แมวาเรื่องขอปฏิบัติของฆราวาสโดยตรง เชนเรื่อง 

ท ิศ  ๖ เป น ต น  ;  เราท อ งก ัน ย ืด ย าวคล าย ก ับ ว า   ม ัน ม ากม าย .เมื ่อ ไป 
เปรียบเทียบดูกับตัวพุทธศาสนาสวนใหญแลว  มันก็เปนเรื่องนิดเดียว  ชั่วจะติด 
ปลายนิ้วมือหยิบเดียว  ถาทั้งหมดมันสมมุติวากํามือหนึ่งเต็ม ๆ.  เพราะฉะนั้น 
วันนี้ผมจึงอยากจะพูดใหเห็นชัด  ในการที่ธรรมะเปนของใชรวมกันไดทั้งบรรพชิต 
และฆราวาสนั้น  มันมีอยางไร ?  และมีมากนอยเทาไร ?  และก็อยาลืมวา  เมื่อ 
พูดถึงธรรมะแลวละก็  จะตองนึกถึงเปนประเภทใหญ ๆ  วา  ธรรมะในฐานะที่เปน 
เครื ่องมือสําหรับใหปฏิบัติธรรมะอื ่นสําเร็จ  นี ้ก ็พวกหนึ ่ง,แลวก็ธรรมะที ่เป น 
ตัวการปฏิบัติโดยตรงที่เราจะตองปฏิบัติลงไป  โดยใชธรรมะเครื่องมือเปนตนนั้น 
นี้มันก็อีกพวกหนึ ่งตางหาก;  แลวทีนี ้ยังจะมีแถมพิเศษเขามาอีกพวกหนึ่งก็ได 
คือธรรมะพวกที ่จะเอามาใชอยางเครื ่องมือก็ได  หรือเปนธรรมะในตัวมันเอง 
โดยตรงก็ได  ก็ยังมีเหมือนกัน. 

 
สําหรับวันนี้  เราจะพูดกันถึง  ธรรมะที่ใชรวมกันได  ในฐานะเปนตัว 

ธรรมะกันกอน ;  แลวจะพูดเรื่องธรรมะเครื่องมือ  หรือที่อาจจะใชเปนเครื่องมือ 
ในวันหลัง. 

 
ธรรมะที่ใชรวมกันไดทั้งฆราวาสและบรรพชิตนี้  หรือวาขอเท็จจริง 

สวนนี้  ไดถูกมองขามโดยคนทั่ว ๆ  ไป  แมที่เปนครูบาอาจารยสอนอยูทุกวันอยางนี้ 
เขาก็ไปแยกวา  ฆราวาสตองปฏิบัติอยางหนึ่ง,บรรพชิดตองปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง 
คลาย ๆ  กับวา  เปนมนุษยคนละประเภท  อยางที่มันไมมีอะไรเหมือนกันเสียทีเดียว. 
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 ฆราวาสธรรม ๑๓๐

ผมก็เลยรับบาป  หรือวาถูกดาอยูเปนประจํา  ถูกดา  ที่วา  เอาธรรมะชั้นสูงมาสอน 
ฆราวาส  หาวาเปนความโงเขลาอยางยิ่ง  แลวก็ทําผิดหลักพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง. 
สวนผมเห็นวา   นี่คือฉลาดอยางยิ่ง  แลวก็ทําถูกตองตามพระพุทธประสงคอยางยิ่ง 
ที่เอาธรรมะชั้นหัวใจของพุทธศาสนามาสอนชาวบาน  ทําไรทํานาอยางนี้  ซึ่งจะได 
พูดใหเห็นตอไปในขางหนา.  พูดสรุปสั้น ๆ  ก็วา  เอาเรื่องที่ปฏิบัติเพื่อไปนิพพาน 
มาใชแกคนที่กําลังไถนาอยูในนา  อยางนี้ก็ได.  แลวคุณก็ตองไดยินคํากลาวหา 
อันนี้  ที่เขากลาวหาผม ;  และถาคุณไปพูดกันเอง  เขาก็ตองกลาวหาคุณ  ; 
ก็ขอบอกเอาไวใหรูลวงหนาอยางนี้. 

 
สําหรับตัวธรรมะที่เปนหลักปฏิบัติ  ที่วาใชไดรวมกัน  ทั้งแกบรรพชิต 

และแกคฤหัสถนั้น  ขอใหตั้งตนไปตั้งแตหมวดแรกที่สุดเลย,  มันมีมากหมวด 
เปนหมวด ๆ  ไป,  แตวาหมวดแรกที่สุดที่จะยกมาใหเห็น  เชนสรณาคมน. 

 
สรณาคมน  แปลวา  การถึงพระรัตนตรัย  เปนสรณะ  คือถึงพระ 

พุทธ  พระธรรม   พระสงฆ   เปนสรณะ,  มีแบบ   (formula)  เหมือนที่พูดกัน 
ทุก  ๆ   วัน   วา  พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ,  ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ.  สงฺฆํ  สรณํ  
คจฺฉามิ.  นี้คุณก็รูกันอยูดีแลววาอยางไร  หมายความวาอยางไร.  นี่ เราใช 
รวมกันทั้งคฤหัสถและบรรพชิต ;  ไมตองแยกสําหรับฆราวาสอยางหนึ่ง  ของ 
บรรพชิตอยางหนึ่ง ;เพราะเราไมอาจมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆแยกกัน ; 
เพราะเหมือนกัน  และก็ตองถึงโดยวิธีเดียวกัน.  เพราะฉะนั้นจะทําในใจใหถึง 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อยางไร  ก็ทําเหมือนกันหมดทั้งฆราวาสและ 
บรรพชิต.  สวนที่ใครจะทําไดไกลกวา  ดีวา  มากกวา  นั้นมันเปนอีกเรื่องหนึ่ง. 
แตโดยหลักแลว  ก็ตองทําสุดความสามารถ  ในวิธีเดียวกัน  จะเปนการรับแตปาก 
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มันก็รับเหมือนกัน ;  จะเปนการทําในใจถึงพระคุณของ  พระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  ดวยบท  อิติป  โส  ภควา  เปนตน  ก็เหมือนกัน. 

 
ถาทําไดจริง  มีใจ  สะอาด  สวาง  สงบ  ในลักษณะที่มีจิตใจเหมือน 

พระพุทธ  เหมือนพระธรรม  เหมือนพระสงฆ  มันก็เหมือนกันอีก.  เพราะฉะนั้น 
การถึงสรณาคมนนี้  เปนหลักที่ใชเหมือนกัน  อยางเดียวกันทั้งฆราวาสและบรรพชิต. 
นี้เราเรียกวาธรรมะรวมกัน  เหมือนกันระหวางบรรพชิตและฆราวาส  ซึ่งคุณจะตอง 
หารายละเอียดมาอาน  มาศึกษาตอไป. 

 
ทีนี้  ก็จะมองดูกันที่  ตัวของพุทธศาสนา.  เมื่อผมพูดวา  ตัวของ 

พุทธศาสนานี้คุณก็พอจะเขาใจได : ถาเปนตัวพุทธศาสนาในสวนทฤษฎี 
เราเรียกวา  อริยสัจจ ๔ คือ - เรื่องทุกข, - เรื่องเหตุใหเกิดทุกข  ไดแกกิเลส, 
- เรื่องความดับทุกขสนิทไมมีเหลือ  นี้คือทําลายกิเลสไมเหลือ, - เร่ืองการปฏิบัติ 
เพื่อความดับทุกข  ก็คือปฏิบัติใหมันถูกตอง ๘ ประการ,  ที่เรียกกันวา  มรรคมี 
องค ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา.  ถาเราพูดถึงในลักษณะที่เปนทฤษฎีหรือหลักการนั้น 
เราเรียกวา  อริยสัจจ ;  แยกออกเปน ๔ ขออยางนี้  ก็ใชรวมกันทั้งฆราวาสและ 
บรรพชิตอีก  โดยหลักการอันเดียวกัน  ไมมีอะไรแตกตางกัน.  ถาใหมากเทาไร 
ยิ่งดี  ทั้งฆราวาสและบรรพชิต ;  คือ  เขาใจไดมากเทาไรก็ยิ่งดี  แลวจะไดเอา 
ไปปฏิบัติ.  นี่คือตัวพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนหลักทฤษฎี. 

 
ตัวพุทธศาสนาในสวนที่เปนการปฏิบัติโดยตรง  มันก็ไดแกปฏิบัติ 

ตามหลักอริยสัจจขอสุดทายที่เรียกวา  มรรคมีองค ๘ นั่นแหละ.  เมื่อพระพุทธเจา 
ทรงแสดงปฐมเทศนา  คือ  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้เปนการแสดงถึงตัวพุทธศาสนา 
ที่พระองคไดคนพบใหม  ไมเคยไดยินไดฟงกันมาแตกอน ;  ก็ตรัสเรื่องมัชฌิมา 
ปฏิปทา  คือมรรคมีองค ๘ ประการนี้.  พระองคทรงยกใหเปนตัวสิ่งที่ไดตรัสรู 
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ไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอนจากผูใด  ก็ระบุเปนการปฏิบัติที่ถูกตอง ๘ ประการ 
เมื่อรวมกันเปนอันเดียวเรียกวา  “มัชฌิมาปฏิปมา”  ไดแก - ความเขาใจถูกตอง, 
- ความหวัง  หรือปรารถนาที ่ถ ูกต อง- การพ ูดจาที ่ถ ูกต อง , - การกระทําทาง 
กายที่ถูกตอง, - การเลี้ยงชีวิตอยูอยางถูกตอง,- ความพากเพียรพยายามอยูเสมอ 
อยางถูกตอง, - ความมีสติ  มีความสํานึกรูสึกประจําใจอยูอยางถูกตอง,- มีสมาธิ 
คือ   ความตั้งมั่นของจิตอยางถูกตอง.  ครบทั้ง ๘ คือมีพรอมกันอยูครบทั้ง ๘  
แลวก็เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา. 

 
 
ที่เขาพูดกันโดยทั่ว ๆ  ไปเขาไมคอยเอยถึงสิ่งนี้  ในฐานะเปนตัวศาสนา 

ดวยซ้ําไป .  แตแล วไปด ูให ด ี  พระพ ุทธเจ าได ตรัสถ ึงสิ ่งนี ้  ในการประกาศ 
พระศาสนาครั้งแรก ;  แลวในคราวเดียวกันจึงไดตรัสถึงเรื่องอริยสัจจตอไป  ติด 
ตามมา  วา  เรื่องทุกข  เร่ืองเหตุใหเกิดทุกข ฯลฯ  นี้ตองรู  ตองปฏิบัติ  และตอง 
ปฏิบ ัต ิเสร็จแลว .  สําหรับเรื ่องอริยส ัจจนั ้น   แจกไวช ัดเลยวา : - ตองรู ม ันว า 
จะตองทําอยางไร,  แลวก็ทําม ันลงไป ,  แลวก็รู ว าไดทําเสร็จแลว  ทําถูกตอง 
แลว :  คือรูวา  เร่ืองน้ีมันเปนอยางนี้ ๆ,  แลวเรื่องนี้ เรามีหนาที่ตองทําอยางไร, 
แลวเราไดทําเสร็จแลวในหนาที่นั้น  ๆ ;  นั้นคือหลักที่พระพุทธเจาทานใชกับ 
อริยสัจจ  แลวสอนใหทุกคนทําอยางนั้น. 

 
เราตองรู อริยสัจจแต ละขอ  ๆ  นั ้นวาม ันเป นอยางไร ๆ,  แลวเรามี 

หนาที ่เกี ่ยวกับเรื ่องนี ้อยางไร  คือตองทํา,  แลวเราทําเสร็จแลว – คือเมื ่อเราได 
ทําเสร็จแลว  ถูกตองแลว  บริบูรณแลว.  นี่แหละหลักเกณฑในเรื่องมัชฌิมา  
ปฏิปทา  รวมทั้งเรื่องอริยสัจจนี้  ใชเหมือนกันทั้งพระทั้งฆราวาส  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งมรรคมีองค ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทานี้จะตองมีอยูที่เนื้อที่ตัวของฆราวาส 
เชนเดียวกับ  ที่ตองมีอยูที่ เนื้อท่ีตัวของบรรพชิต.  เพราะฉะนั้นคุณทองไวใหมัน 
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ขึ้นใจ : -  เขาใจถูกตอง, - มีความหวังถูกตอง, - มีการพูดจาถูกตอง, - มีการ 
กระทําถูกตอง- เลี ้ยงชีว ิตถูกตอง, - พากเพ ียรถูกตอง, - มีสติถ ูกตอง, - มี 
สมาธิถูกตอง.  เปน ๘ ถูกตอง.  นี้ก็ไมใชทองไดแตปาก  ตองมองเห็นตัวจริง 
ของมันดวย ;  แลวยิ่งกวานั้น  ยังตองรูที่สําคัญที่สุด  คือวา  มันตองมีพรอมกัน, 
คือมันเนื่องกันอยู ;  ถาขาดไปเสียอยางเดียว  ไมครบ ๘ นี้ก็ไมเรียกวา  “มัชฌิมา- 
ปฏิปทา”  หรือไม เรียกวา  “อัฏฐังคิกมรรค” ;  ถามันพรอมกันอยู   ทํางาน 
คราวเดียวกัน  พรอมกันอยู แลว  ก็เรียกวา  “อริยมรรค”  หรืออัฏฐังคิกมรรค 
หรือมัชฌิมาปฏิปทา. 

 
อริยมรรคนี้  ขอแรกพระพุทธเจาทานเอาความเขาใจถูกตอง,  ความ 

เห็นถูกตอง  หรือความรูถูกตองนี้มากอน  เรียกวา  “สัมมาทิฏฐิ”  .เราตองมี 
ความเขาใจ  หรือความรู  หรือความเห็นก็ตามถูกตอง.  แลวเราจะมีขอถัดไป 
คือ  มีความหวัง  มีความปรารถนา  มีความใฝฝน  มีความดําริก็ตาม  แลวแต 
จะเรียกวา  นั้นมันก็ถูกตอง  .เพราะเรารูถูกตองแลว  เราจะไปปรารถนาผิดได 
อยางไร;  มันก็ปรารถนาถูกตอง,  เรียกวาเขาใจถูกตอง  แลวก็ปรารถนาถูกตอง 
ดวย.  หลังจากปรารถนาก็มีการกระทํา,  การกระทํานั ้นมันก็ถูกตองไปหมด. 
การกระทําทางวาจาก็ถูกตอง,  การกระทําทางกายก็ถูกตอง,  เลี้ยงชีวิตก็ถูกตอง, 
พากเพียรอยูก็ถูกตอง.  แลวก็มีสติถูกตอง  เพราะมันรูถูกตอง,  ควบคุมความ  
รูสึกใหถูกตองอยูเสมอ  นี้เรียกวามีสติถูกตอง  แลวใจที่มั่นคงเขมแข็งเปนสมาธินั้น 
มันก็ตองถูกตอง  เพราะมันถูกจูงไปโดยความรู  หรือความเขาใจท่ีถูกตองของ 
ขอแรกนั้น  มันก็เลยถูกตองกันเปนหาง  ตามไปหมด. นี้เปนหลักที่คุณจะตองใช 
ในชีวิตประจําวัน.  พอถึงตอนเย็น  หรือตอนชั่วโมงสุดทายแหงวัน,  คือจะเขา 
นอนแลวก็จะตองทบทวนดูวา  วันนี้มันมีอะไรที่ไมถูกตอง  แลวก็จะไดเสียใจใหมาก 
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ละอายใหมาก  เพื่อความถูกตองโดยงายในวันตอไป.  ที่ปฏิบัติไดเหมือน ๆ  กันทั้ง 
ฆราวาสและบรรพชิต. 

 
หลักหมวดถัดไป  ซึ่งที่แทก็หมวดเดียวกันกับอันนี้  แตวาเขาไปเรียกให 

แปลกออกไปวา  ไตรสิกขา.  ไตร = สาม,  สิกขา = การศึกษา.  แตวาการศึกษา 
ในลักษณะนี้เขาหมายถึงการประพฤติปฏิบัติ.การศึกษานั้นคือ  การทําลงไปจริง ๆ  
ใหเกิดผลขึ ้นมา  นั ้นเขาเรียกวาการศึกษา.  แบงเปน  ศีล  สมาธิ  ปญญา; 
องคมรรคทั้ง ๘ องคนั้นแหละ  เขามาจัดเปนศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็ได.  สองขอตน 
เปนปญญา,  สามขอตรงกลางเปน   ศีล,  สามขอสุดทายเปน   สมาธิ.  แต 
เดี๋ยวนี้เราจะมองกันในแงอื่น ;  เปนแงทฤษฎีอยูมากคือ  เอาศีลมาไวเบื้องตน. 

 
ชื ่อ ศีล - สมาธิ - ปญญา  นี ่ระวัง โดยทฤษฎีมันกลาวจากตั ้งแต 

ต่ําสุดไปหาสูงสุดจึงเปน  ศีล  สมาธิ  ปญญา.  แตพอลงมือปฏิบัติเขาจริง 
ไมเปนอยางนั้น  ตองเอาปญญามากอน  แลวใหมันดึงจูง  ศีล  และ  สมาธิ ; 
เพราะกลัววา  ศีล  สมาธิ  มันจะเขารกเขาพงไปก็ได  ฉะนั้นจึงเอาปญญามากอน 
กลายเปน  ปญญา - ศีล - สมาธิ.  เมื่อมันมาเปนตัวการปฏิบัติเขา  มันกลาย 
เปนปญญา - ศีล - สมาธิ.  ถาเอาไวพูดกันเปนหลัก ๆ  มันก็เปน  ศีล - สมาธิ - 
ปญญา.  ทําไมจึงเปนอยางนั้น ?  ตอบไดงายนิดเดียว ;  เพราะวา  ถาไมมี 
ปญญาแลว  มันจะไมรูเรื่อง  ศีล,  แลวจะไมชอบศีลดวยซ้ําไป. 

 
ถาไมมีปญญาก็ไมชอบศีล  ไมชอบสมาธิ.  เพราะฉะนั้นเราตองมีปญญา 

พอที่จะมองเห็นวาชีวิตเปนทุกขอยูอยางไร ?  แลวจะตองแกไขมันอยางไร ?  มีหลัก 
การอยางไร ?  นี่ปญญามากอนอยางนี้แลว  ก็พบวาลงมือปฏิบัติใหถูกตองทางกาย 
ทางวาจา.  เพราะฉะนั้นดูลําดับ  หรือความสัมพันธกัน  ขององคมรรคทั้ง ๘ 
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อยางที ่ว ามาแลวก็คือ  - เขาใจถูกตอง,- หวังอยางถูกตอง ,  แลวก็ทําอยาง 
ถูกตอง.  ครั้นเมื่อมาพูดเปน  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็ใหความหมายที่กวางออก 
ไปได  คือความประพฤติ  การกระทําที่ถูกตองทางกายและวาจา  ทั้งแกตัวเอง 
และแกสังคม  นี่แหละคือศีล.  ทีนี้ก็กําลังจิตที่เพียงพอที่เหมาะสม  นี้คือ  สมาธิ, 
การที่มีกําลังจิตที่ถูกตอง  เหมาะสม  แลวก็มากพอ  พอเหมาะ นี้คือสมาธิ.แลว 
มีความรูในเรื่องที่ควรรูตั้งแตตนจนปลายไปเลย ;  ยังไมรู  ก็รู,  รูอะไรบางแลวก็รู, 
จะตองรูอะไรตอไปอีกก็รูเรียกวา  ปญญา. 

 
พูดใหเปนสมัยใหม  หรือวาเปนสากล  กวาง ๆ  หนอย  ไมตองพูดวา 

เปนพุทธะหรืออะไรกันแลว  ก็พูดไดงาย ๆ  วา ; - ศีล  นั้นคือบังคับตัวเองได , 
สมาธิ  นั้นคือการบังคับจิตได ;  มันตางกันอยูอยางนี้.  ศีล  นี้บังคับตัวเองขาง 
นอก ;  สมาธิ  บังคับตัวเองขางในคือจิต.  ปญญา  ก็เปนการรู เรื ่องที ่มนุษย  
จะตองรู  เพื่อแกปญหาทุกชนิดของมนุษยนั้น.  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็อาจจะมี 
ไดแกคนทั้งโลก,  แลวก็ควรจะมีแกคนทั้งโลก  ไมวาเขาจะนับถือศาสนาอะไร 
หรือลิทธิอะไร  เปนคํากลางที่สุดได.คุณก็ไปคิดดูเอาเองวา  มันมีความหมาย 
ที่กวาง ๆ  อยางนี้อยางไร. 

 
ฆราวาส หรือบรรพชิตก็ยอมตองมีศีล  สมาธิ  ปญญาเดียวกันนั่นแหละ 

ไมตองแบงกันเปนคนละชั้น,  มีศีล  สมาธิ  ปญญา  ดวยกันเหมือนกัน.  ทีนี้เด็ก ๆ  
อาจจะถามวา  แลวทําไมเณรถือศีล ๑๐ พระถือศีล ๒๒๗ แลวชาวบานถือศีล ๕  
ศีล ๘,  มันก็ตางกัน.  นี้เพราะเขาไมรู  เพราะเขาไม  รูหลักที่ เปนหัวใจ  หรือวา 
เปนใจความ  จึงดูตางกัน.  อันที่จริงแลวมันเหมือนกันโดยหัวใจ ;  แตวาขยาย 
ใหมากใหละเอียดออกไป  สําหรับบรรพชิต  ที่จะทําใหดีกวา  ทําใหเร็วกวา ; 
แลวมันก็ไมพนไปจากเรื่องศีล ๕ ที่เปนหลักประธาน  แลวก็ขยายออกไป. 
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จะยกตัวอยาง  การไมใหฆา  ก็คือไมใหเบียดเบียนผูอื่น.  ทีนี้มันตาง 
กันไปตามภูมิตามชั้น  นั้นมันก็เปนเหตุผลรอบนอก.  เชนวา  ฆราวาสไมฆา  ไม 
เบียดเบียน  อยางนี้  มันก็มีขอบเขตจํากัด ;  ในการทํามาหากินที่ทําสัตวใหตาย 
อยางนี ้  มันยกเวนได ;  เมื ่อไถนา   ฆราวาสไถนา   คุณไปดูที ่รอยไถ   มัน 
มีสัตวตายเยอะ  เชนปูนาอะไรอยางนี้  ขาดกระจายไปเลย.  เขาไมถือวาฆราวาส 
ขาดศีล  คือขาดศีลหาของฆราวาส.  แตถาเปนพระ  จะทําอยางนั ้นไมได ; 
โดยความมุ งหมายเดียวกันจะวาไมฆา  ไมเบียดเบียนไมได ;  แตฆราวาส 
ทําอยางนั้นได.  พระทําอยางนั้นไมได  เพราะพระจะเอาดี  เอาเร็วกันกอน  ก็เลย 
ทําอยางที่วา.  นอกจากทําอยางนั้นไมไดแลว  ยังฆาตนไมก็ไมได.  เปนฆราวาส 
ฆาตนไมก็ไดไมเปนไร,  แตพระฆาตนไมพืชพันธุชีวิตของเขียวนี้ไมได.  แลวยังมี 
สิกขาบทปลีกยอยวา  พระแมแตเงื้อมือจะตีใครก็ไมได  ถือเปนอาบัติ.  แลวยังมี 
อยางอื่นอีกมาก  ทีขยายออกไปจาก  การที่จะไมฆา  หรือไมเบียดเบียน ;  แตใจ 
ความก็ยังเปน  ไมฆาไมเบียดเบียน  ในศีลขอหนึ่ง.  เพราะฉะนั้นมันเหมือนกัน. 

 
ขึ้นชื่อวาศีลแลวมันก็จะตองเหมือนกัน  นอกจากขยายการปฏิบัติใหมัน 

ปลีกยอยออกไป  ใหถี่ยิบออกไป ;  นี้มันเปนความประสงคสําหรับผูที่จะไปชา 
ไปเร็ว,  เร็วมากเร็วนอย.  เพราะฉะนั้นชาวบานทั่วไปก็ถือศีล ๕ อุบาสก  อุบาสิกา 
ก็ถือศีล ๘ เณรก็ถือศีล ๑๐ พระก็ถือศีล ๒๒๗ ,  แลวมันอาจจะแยกขยายออก 
ไปไดจากศีล ๕.  แลวยังมีศีลนอกปาฏิโมกขอีกตั้งหลายพันสําหรับพระจะตองถือ  
;  ถานับขอดูจะเปนหลายรอย  หรือหลายพัน,  คือมันใหถือไปไดหมดเลย - ถามัน 
เปนเรื่องของการเบียดเบียนอยางใดอยางหนึ่งแลว  มันมือไปไดหมดเลย.  เพราะ 
ฉะนั้นคุณจับหัวใจของสิ่งนี้ใหมันได  แลวก็จะขยายออกไปไดเอง  กี่รอยกี่พันอยาง. 
ทีนี้  จะพูดยกเอาศีล ๕ นั้นเปนหลักตามที่ไดพูดมาแลว : 
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ศีลขอท่ี ๑ ปาณาติบาต:  ไมประทุษรายชีวิตรางกายของผูอื่นดวย  
เจตนาราย.  “ไมประทุษรายชีวิตรางกายผูอื่นดวยเจตนาราย”  นี้ผมอยากจะใชเปน 
บทนิยาม  เปน  deffinition  ที่รัดกุม  และตายตัวอยางนี้ ;  แลวมันขยายไปไดถึงคําพูด 
กี่รอยกี ่พันขอ.  ไมประทุษรายชีวิตรางกาย  นี้มันก็กวางที ่สุดเลย  โดยวิธีใด 
วิธีหนึ่งก็ตาม  “ดวยเจตนาราย” ;  เชนชาวนาไถนา  ปูนาถูกไถขาดกระจายอยางนี้ 
ไมไดทําดวยเจตนาราย  ไมไดทําดวยเจตนาฆา,  ทําดวยเจตนาที่จะปองกันชีวิต 
ตัวเองคือหากิน  อยางนี้เขาไมเรียกวา  เจตนาราย.  เพราะฉะนั้นเราตองมีคําวา 
“เจตนาราย”,  ดวยเจตนาราย  เจตนาชั่ว. 

 
ศีลขอท่ี ๒ อทินนาทาน :  ก็คือไมประทุษรายทรัพยสมบัติของผูอื่น  

โดยวิธีใดก็ตาม .  ขอน้ีไมตองพูดวาดวยเจตนาชั่วก็ได  แตถาจะพูดอีกก็ได 
เหมือนกัน  เพราะคําวาประทุษราย  มันก็ตองเจตนาชั่วอยูแลว  นี้มันหมายถึง 
เฉพาะทรัพยสมบัติทั่ว ๆ  ไป  จะเปนทรัพยสมบัติชนิดไหนก็ได  เงิน  ทอง  ขาวของ 
วัวควาย  ไรนา  กระทั่งบุตรภรรยา  ก็คือวาเปนทรัพยสมบัติ.  แตมันจะแยก 
ความหมายกัน  ตรงที่วาอะไรเปนของรักดุจดวงใจ,  วาอยางนี้ดีกวา  ใชภาษา 
ชาวบาน ๆ  อยางนี้  มันจึงมาอยูในศีลขอ ๓. 

 
ศีลขอที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร :  ศีลขอนี้คือ  ไมประทุษรายของรัก 

ดังดวงใจของผูอื่นทุกชนิด.  นี้แหละตรงตามบาลีที่เรารับศีลวา  “กาเมสุมิจฉาจาร”. 
กาเมสุ - แปลวา  ของรักของใครทั้งหลาย,  สํานวนพหูพจนวา  ทั้งหลาย,  อะไร 
ก็ตามใจ  ถามันเปนของรักใครขนาดเปน  กาม  คือรักใครดังดวงใจ  อยางนี้มันก็รวม 
อยูในศีลขอน้ี.  เมื่อศีลขอท่ี ๒ หามประทุษรายทรัพยสมบัติทั่วไป,  ศีลขอน้ีไมเล็ง 
ถึงทรัพยสมบัติ,  แตเล็งถึงของที่รักใครดังดวงใจ  เพราะฉะนั้นมันจะเปนอะไรก็ได. 
ทีนี้บุตรภรรยา  สามี  ถาหากวาในกรณีที่มันรักใครดังดวงใน  มันก็มาอยูในขอน้ี. 
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แตแลวมันขยายออกไปไดถึงอะไรก็ตามใจ  ที่เขารักเปนพิเศษ  เด็กตัวเล็ก ๆ  เขารัก 
ของเลน  เชนตุกตา  หรือของเลน  เปนพิเศษ  เพราะยังไมรูเร่ืองเพศ  เร่ืองอะไร ; 
แตแลวของรักดังดวงใจนั่นแหละเปนวัตถุแหงศีลขอท่ี ๓ นี้.  เพราะฉะนั้นเด็ก ๆ  
ตองไมไปลวงเกินตุกตาตัวรักที่สุดของผูอื่น.  ในเมื่อเด็กคนหนึ่งเขารักขนาดไม 
อยากใหใครเอานิ้วมาแตะเลย ;  ถาใครไปแกลง  เอานิ้วไปแตะใหเขาเจ็บใจเลน 
มันก็เปนเรื่องขาดศีลขอน้ี  ทั้ง ๆ  ที่เปนเด็กตัวเล็ก ๆ. 

 
ในเรื่องนี้  พวกอนุศาสนาจารย  เขาไมอธิบายอยางนี้มาแตกอน  สวน 

ผมอธิบายอยางนี ้  ทีแรกเขาก็คาน  วาผมพูดผิด ๆ  พูดเอาเอง  วาเอาเอง ; 
แตตอมาดูเหมือนหลายคนชักจะเห็นดวยเสียแลว  ถาอยางนั้น  ไมรูวาจะไปสอน 
เด็กเล็ก ๆ  ในชั้นอนุบาลวาอยางไร  จะใหถือศีลขอกาเมสุมิจฉาจารไดอยางไร. 
เขาก็เลยไปอธิบายเด็ก  สอนเด็กวา  อยาทําชู.  ใหเด็กตัวเล็ก ๆ  อยาทําชู  มัน 
ก็เปนเรื่องตลกสิ้นดี. 

 
พระพุทธเจาทานทรงวางหลักเกณฑกวาง ๆ  ไว  กาเมสุ = ในของรัก 

ขนาดเปนกามทั้งหลาย ;  กาม  แปลวาของรักของใครทั้งหลายไดทุกอยาง  มันไม 
เฉพาะกับเรื่องหญิง  กับ  ชาย  หรือเรื ่องเพศ.  กาม - แปลวา.  ความใคร ; 
ถาเปนที่ตั ้งแหงความใคร  หรือความรักใคร  แลวละก็  ทุกอยางเลย.  ถาเรารู 
อยูวา  คนหนึ่งเขารักอะไร  เปนของรักดังดวงใจ  จะเปนอะไรก็ตาม  ก็อยาไป 
แตะตองใหเขาเจ็บชํ้าน้ําใจ,  แมมันเปนเพียงวัตถุสิ่งของก็ตาม.  สวนเรื่องของรัก 
ดังดวงใจ  อยาง  ภรรยา  สามี  หรือวา  ลูกสาว  หลานสาว  อะไรก็ตาม  นี้มันก็ 
รวมอยูในนี้อยางยิ่งอยูแลว  เปนวัตถุประสงคมุงหมายโดยตรงอยูอยูแลว.  ที่เขาสอน 
กันวา  อยาทําชูนั้น  บัญญัติคําขึ้นใหม ,  แตตัวหนังสือแท ๆ  วา  “อยาประพฤติ 
ผิดในของรักทั้งหลาย”  มิจฉาจาร - แปลวาประพฤติผิด,  กาเมสุ  – ในกาม 
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ทั้งหลาย  คือในของรักทั้งหลาย.  นี้ก็ขยายออกไปไดมากสําหรับฆราวาส  อุบาสก 
อุบาสิกา  สําหรับเณร  สําหรับพระ  ไมไปแตะตองของรักของผูอื่น. 

 
ศีลขอที่ ๔ มุสาวาท :  นี้ก็คือไมประทุษรายความเปนธรรม  ความ 

ชอบธรรมอะไรของผูอื่น  โดยใชวาจาเปนเครื่องมือ.  ศีลขอน้ีมันระบุเฉพาะวาจา 
เพราะวาจาที่จะไปประทุษรายกระทบกระทั่งความถูกตอง  ความเปนธรรม  หรือ 
สิทธิอันชอบธรรมอะไรของผูอื่น  มันหามไวดวยศีลขอน้ี.  มีขอบเขตกวางขวาง 
เหลือประมาณ  จะใชวาจาพลิกแพลงชนิดไหนก็ตาม  ถามันไปทําลายความเปน 
ธรรมความชอบธรรม   หรือสิทธิโดยชอบธรรมของผูอื่น  มันลวนแตเปนเรื่อง 
ประทุษรายทั้งสิ้น. 

 
ศีลขอที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาท :  นี้คือไมประทุษรายสติสมปฤดี. 

ประทุษรายสมปฤดี  และปญญาของตัวเอง.  เมื่อเราเสพน้ําเมา,  เขาใชคําวา 
ของเมา ,  ของเมาจะเปนน้ํา   หรือไมใชน้ําก็ตาม .  เสพ  -  หมายความวา 
เอาเขาไป  ดวยวิธีใดก็ตาม ;  เสพของเมาทุกชนิดนั้นเปนการประทุษรายสมปฤดี 
และสติป ญญาของตนเอง .  สมปฤดี  ก็ค ือ   สตินั ่นแหละ   ภาษาสันสกฤต 
เป นสมฺปฤติ  เป นบาลี  ก็ค ือสติ ;  แตพอมาเป นภาษาไทย   มัน ใชต า ง 
กัน.พอเรามีของเมาเขาไปในรางกาย  สมปฤดีมันเสียไป ;  คือคนเมาก็ชักจะเลือน 
ชักจะฟนเฟอน  นี่เรียกวา  เสียสมปฤดี  กระทั่งลมนอนเมาเหมือนคนตาย. 

 
“เสียสติปญญา”  ก็หมายความวา  เสียความรูที่ถูกตอง  ที่แจมกระจาง 

ที่จะชวยใหรอดได  หรือท่ีมันกําลังวิวัฒนาการอยูก็ตาม ;  สติปญญาโดยตรงอยางนี้ 
มันก็เสียไป  คือมันถูกประทุษรายโดยของเมา.  เมื่อเสพไป - เสพไป  มันก็ทําให 
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง   ตกต่ํ าทรุดโทรม .เพราะฉะนั้ นจึ งพู ดให ชัดลงไปวา 
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 “ประทุษรายสมปฤดี และสติปญญา  ของตนเอง”.  ขอน้ีมันครอบคลุมไปไดทุกอยาง 
แมจะเปนของที่ดื่มกินเขาไป  ของสูดดม  หรือของเพียงแตกระทํา  หรือเขาไป 
เกี่ยวของ  หรือเขาใกลมันก็เปนเรื่องมีผลอยางเดียวกัน. 

 
คุณฟงใหดี  ใหไดใจความของศีล ๕ ขอน้ี  แลวมันจะขยายออกไปได. 

ที่เสียสติสมปฤดีนั้น  เชนคุณเปนภิกษุเลินเลอ  คุณไมเอาใจใสกับ  บาตร  จีวร, 
ทิ้งขวาง  ปราศจากบาตร  จีวร  นี้มันก็คือเสียสติสมปฤดี  เลินเลอ ;  ทั้ง ๆ  ไมได 
ดื่มเหลาสักนิดหนึ่ง  แตถามันมีอาการอยางนี้  ก็เรียกวา  เสียสติสมปฤดี  เสียสติ 
ปญญา.  นี้ก็สงเคราะหอยูในศีลขอกินเหลานี้ก็ได.  เพราะฉะนั้นวินัยสําหรับพระ 
โดยตรงมากมายหลายอยาง  ถามันมีไวเพื่อปองกันความเลินเลอความเสียสติ 
สมปฤดีแลว  มันก็มาจากศีลขอ ๕ นี้ทั้งนั้น.  เพราะฉะนั้นอยาไปดูถูกศีล ๕ เขา 
วาเปนศีลต่ํา ๆ  ศีล  ก  ข,ก  กา  ของฆราวาส ;  นั้นเพราะไมรูความมุงหมาย 
หรือวิญญาณอันแทจริงของศีลเหลานั้น. 

 
เพราะฉะนั ้น   ชวยจําไวในลักษณะอยางที ่ผมพูดเมื ่อตะกี ้นี ้ : 
ศีลขอ ๑ ประทุษรายชีวิตรางกาย. 
ศีลขอ ๒ ประทุษรายทรัพยสมบัติของเขา. 
ศีลขอ ๓ ประทุษรายของรักดังดวงใจของเขา. 
ศีลขอ ๔ ประทุษรายความเปนธรรมโดยทางวาจา. 

       ศีลขอ ๕ ประทุษรายสมปฤดี  หรือสติปญญาของตัวเอง  ซึ่งมัน 
ทําให  ทําผ ิดอื ่น  ๆ   ได ัทั ้งหมด .  ถาไปประทุษรายสมปฤดี  และปญญา 
ของตัวเองดวยศีลขอท่ี ๕ แลว  มันก็ทําที่ไมดีในศีลขออื่น ๆ  ไดทั้งหมด .  แลว 
คนประทุษรายผู อื ่น  หรือคนประทุษรายตัวเองนั ้น  มันใชไมไดเทาไรไปคิดดู. 
สี่ขอขางตน  หมายถึงประทุษรายผูอื่นโดยตรง,  ขอสุดทาย  สุราเมรัยนี้  มัน 
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ประทุษรายตัวเองโดยตรง.  นี้ใครขืนไปลวงละเมิดเขา  มันก็คนบาแสนที่จะบา 
แสนที่จะโง. 

 
หัวขอศีล ๕ ขอน้ี   มันออกไปเปนศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ หรือศีล 

นอกปาฏิโมกขอีกหลายรอยหลายพัน.  นี่พูดเสียยึดยาวเรื่องศีล  จนหมดเวลา 
ไปมากก็เพื่อท่ีจะใหรูวาฆราวาสก็ตาม  บรรพชิตก็ตาม  มีศีลอยางเดียวกัน 
รักษาศ ีลรวมก ัน .  ที ่ไปแยกเป นศ ีลฆราวาส   เป นศ ีลพระนั ้น   มันเป นผ ิว 
เปลือกนอก  หัวใจมันเหมือนกัน. 

 
ทีนี้มาถึง  สมาธิ.  ถาคุณเคยอานคําบรรยายเรื่องสมาธิ  มาแลว 

ที่ผมเคยพูดมามากมายแลว  ก็จะจับได  วาสมาธิ  หรือ  จิตที่เปนสมาธินั้นคืออะไร ? 
ถาจะเอานิยามสั้น ๆ  อยางเรื่องศีลเมื่อตะกี้นี้ ;  จิตที่เปนสมาธินั้น  เขาใชคําวา  
- ปริสุทโธ   สมาหิโต   กัมมนีโย .  ปริสุทโธ  – คือมันสะอาด   จิตสะอาด . 
สมาหิโต  - คือจิตตั ้งมั ่น ,  กัมมนีโย  - คือจิตไวตอหนาที ่  พรอมที ่จะปฏิบ ัติ 
หนาที่.  จิตบริสุทธิ์  จิตตั้งมั่น  แลวจิตพรอมที่จะไปปฏิบัติตอหนาที่ ;  รวมกัน 
ทั้ง ๓ อยางนี้  ก็เรียกวาเปนสมาธิ. 

 
คุณอยาไปหลับตา  นึกถึงแตเร่ือง  นั่งแข็งทื่อ  เปนทอนไม  จึงจะเปน 

สมาธิ.  แทจริงมันจะอยู ในอิริยาบถไหนก็ได ;  เดิน   ยืน   นั ่ง   นอน   ก็ได 
ถาจิตมันบริสุทธิ์  แลวจิตมันมั่นคง  และมันไวตอการงาน.  ไวตอการงาน  นี้คุณ 
ก็จะพูดถึงมันอยูทุกวัน  แตคุณไมรูวา  มันคําเดียวกันกับคําวา  active  ที่พูดกัน 
ทั่วโลก  ใคร ๆ  ก็ตองการ  activeness  ความที่เปน  active  คือมันพรอมและไว 
ตอหนาที่ ;  มันมีอะไรพรอมท่ีจะทําหนาที่  แลวมันไวตอการทําหนาที่  ก็เรียกวา 
active.  ภาษาบาลีเขาเรียกวา  กัมมนีโย  กัมมนีย.  กัมม - แปลวาการกระทํา ; 
นีย - หมายถึงวา  มันควร  เหมาะแลว  ควรแลว  สมแลว  ที่จะทําการงาน . 
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ปริสุทโธ - บริสุทธิ์,  สมาหิโต - ตั้งมั่นที่ เรียกวา  steadiness  หรือ  firm  หรือ 
อะไร  อยางนี้มันก็ตรงกับคําวา  สมาหิโต  ตั้งมั่น ;  แลวปริสุทโธ  มันก็สะอาด 
ไมมีมลทิน  คือกิเลส  หรือ  ความมืดมัว  หรืออะไร  เขาไปรบกวนอยูในขณะนั้น. 
หลักนี้มันจะตองใชเทากันทั้งแก  ฆราวาส  และบรรพชิต  ในการมีสมาธิ. 

 
พอถึงปญญาขอสุดทาย  มันก็เปนปญญาเอาตัวรอดอยางถูกตอง  ไมใช 

ปญญาเอาเปรียบ.ปญญาในภาษาบาลีแยกออกเปน ๒ คือ  ปญญาเพียงแตเรื่อง 
ชั้นต่ํา ๆ  เรื่องบานเรือน  เรื่องอะไรอยางนี้  จะเปนปญญาพลิกแพลง  ปญญาที่จะ 
ไปใชอยางโกง ๆ  ก็ได  ก็เรียกวา  เฉโก ;  เฉลียวฉลาดปราดเปรื่องในการที่จะ 
พลิกแพลงอะไรตาง ๆ  กระทั่งใชคดโกงก็ได ;  นี้อยางหนึ่ง.  อีกอยางหนึ่ง 
ปญญาจริง ๆ  มันก็บริสุทธิ์  คือ  รูสิ่งที่ควรรู  เทาที่จําเปนจะตองรู  แลวก็ดับ 
ความทุกขได  นี ้ค ือปญญาจริง ,  มันจะเปนไปเพื ่อดับทุกข.  สวนเฉโกนี้ 
ถามากเขามันก็จะบาไมมีที่สิ ้นสุด ;  บาหา  บากิน  บาเลน  บาทะเยอทะยาน 
บาอะไร  แลวในที่สุดก็ตองไปเปน  cunning  เหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวโกงก็ได. 
ปญญาอยางนี้ไมรวมอยูในนี้  ไมรวมอยูในศีล  สมาธิ  ปญญา.  เมื่อมันเปน  ศีล 
สมาธิ  ปญญาโดยตรงแลว  ใชไดทั้งแกฆราวาสและบรรพชิตโดยไมตองอั้น. 

 
นี่คือความเหมือนกันของ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ที่จะใชรวมกันระหวาง 

ฆราวาสและบรรพชิต ;  เพราะฉะนั้นฆราวาสก็ทําสมาธิได  ในลักษณะที่ครบ 
องค ๓ อยาง  นี้คือ - จิตสะอาดดี, - จิตมั่นคงดี, - จิตวองไวตอหนาที่การงานดี. 
ฆราวาสตองมีใหมากที่สุดเทาที่จะมีได ;  โดยเฉพาะพรหมจารีที่ เปนนักเรียน 
อยางพวกคุณ  นี้ดวยแลว  จะตองมีใหมากที่สุด.  พระมีเทาไรเราก็มีเทานั้น ; 
แตเรากําลังเอาไปใชตางกัน.  เรากําลังเลาเรียน  ก็ใชมันไปในการเลาเรียน ; 
พระไปทําวิปสสนา  ก็ใชไปในเรื่องของวิปสสนา. 
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พอถึงเรื่องปญญา  มันตองรูสิ่งที่มันจะชวยดับไฟในจิตใจได ;  แม 
พวกคุณ   หรือพวกเด ็ก  ๆ   ก็ต องรู เรื ่องของอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา .  เพราะ 
ฉะนั้นเด็กเล็ก ๆ  ก็ตองรูเร่ือง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ตามสัดสวนของเขา ; 
แตวาหลักเกณฑ  หรือใจความมันเหมือนกัน   เช นเด็ก ๆ  รู ว า  “อนิจจังนะ” 
เมื ่อตุ กตาตกแตก   นี ้ก ็อยารองไหเลย ;  ไมตองรองไหนะ  ;  นี ่ม ันก็เป นเรื ่อง 
เห็นอนิจจัง.  เพราะฉะนั ้นเด็ก ๆ  อาจจะมองเห็นวา  ทุกอยางนี ้พอไปรักเขา 
ไปอะไรเขา  มันก็เปนทุกข ;  นี ่เรียกวาเขารู จักความทุกข  รู จักทุกขขัง.เด็ก ๆ  
ก็รู วา  อะไร ๆ  มันไมอยูในอํานาจเราเสมอไป   มันอยู ในอํานาจของพระเจา 
มันอยูในอํานาจของธรรมชาติ ;  ดังนั้นไมตองเสียใจ  ไมตองรองไห  เมื่อมันไม 
ไดตามตองการ,  หรือมันไมเปนไปตามที่เราตองการ.  ถาพอแมสอนลูกเล็ก ๆ  
กันมาอยางนี้ตั้งแตเล็ก ๆ  แลว  ผมวาวิเศษที่สุดเลย. 

 
แตเดี ๋ยวนี ้  มักจะสอนไปในทางตรงก ันขาม   คือใหย ึดมั ่นถือมั ่น 

โดยหลับหูหลับตาเสียโดยมาก.  วัฒนธรรมเดิมแท ๆ  ของชาวพุทธดีมากกวา 
เดี ๋ยวนี ้มาก  คือสอนลูก  สอนหลาน  ภายในบานในเรือน  เขาสอนชนิดที ่ไป 
ดวยกันกับหลักของพุทธศาสนา,  ประกอบอยูดวยหลักของพุทธศาสนา ;  ฉะนั้น 
เขาจึงมีความสุขสงบในบานเรือนมากกวาเดี๋ยวนี้มาก.  เด็ก ๆ  นารัก  หรือวา 
กตัญูตอพอแม  หรือวา  นับถือพอแมเปนพระเจา,  อยางนี้ก็มีมาก.  สวนเด็ก 
เดี๋ยวนี้  มันเหมือนกับวาเปลี่ยนไปสูวัฒนธรรมฝรั่ง  ที่เรียกวา  วัฒนธรรมเนื้อหนัง 
ซึ ่งเป นขาศึกแกความสงบ .  เอาเรื ่องสวย   เรื ่องรวยอะไร   เป นเบื ้องหนา  ; 
แทนที่จะเอาเรื่องดี  เรื่องถูกเรื่องจริง  เรื่องบริสุทธิ์สะอาด  เปนเบื้องหนา. 

 
ดังนั้น   เด็ก  ๆ  ก็ควรจะมีปญญาชนิดที่มองเห็น   อนิจจัง  ทุกขัง 

อนัตตา  แนวเดียวกับบรรพชิตดวยเหมือนกัน.  ทีนี้คนหนุม  คนสาว  พอบาน 
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แมเรือน  ก็จะตองมีอันนี้  เปนเครื่องคอยดับไฟในหัวใจ ;  เพราะไฟมันจะเกิด 
มากขึ้นในหัวใจของคนหนุมสาว  กระทั่งพอบานแมเรือน ;  เขาตองมีปญญา 
อยางเดียวกันแบบเดียวกัน  ในหลักเกณฑเดียวกันกับบรรพชิต.  สวนที่เรามี 
ไดไมเทากัน  หรือไมสูงเทากันนั้น  มันอีกเรื่องหนึ่งตางหาก ;  แตมันตองใหแน 
ลงไปวา  ตองมีสิ่งเดียวกันนั่นแหละ.  เหมือนเชนเดี๋ยวนี้  ฆราวาสทุกคนตอง 
มีเงิน  มันตายตัวไดอยางนี้,  จะมี ๑๐ บาทก็ได ๑๐๐ บาทก็ได  กี่ลานบาทก็ได 
แลวแตวาเขาจะสามารถทําไดอยางไร,  แตมันตองมีแน. 

 
นี้ขอใหถือวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ซึ่งเปนตัวพุทธศาสนา  หรือวา 

เปนหัวใจของพุทธศาสนานี้  เปนหลักธรรมะรวมกัน  ทั้งแกฆราวาสและบรรพชิต  
;  ขอใหทําใหเขาถึงหัวใจดวยกันทั้งนั้น.  นี่เราไดพูดมาถึงเรื่องที่วา  หลักธรรมะ 
ที่เปนตัวการปฏิบัติ  ที่ตองปฏิบัติ  เหมือนกันทั้งฆราวาส  และบรรพชิต.  ทีนี้ 
อาจสรุปสุดยอดเลยก็วา  เรื่องสุญญตานั้น  ทั้งฆราวาสทั้งบรรพชิต  จะตอง 
มีความรูความเขาใจ. 

 
เรื่อง  สุญญตา  คือ  วางจากกิเลส – วางจากความยึดมั่นถือมั่น 

วาตัวกู - ของกูนี้คือ  สุญญตา.  มีพระบาลีชัดเจนอยูเลยวา  มีฆราวาสกลุมหนึ่ง 
มีธัมทินนะเปนหัวหนา  ไปเฝาพระพุทธเจาขอใหแสดงธรรมที่ เปนประโยชน 
เกื้อกูลแกฆราวาส.  พระพุทธเจาทานแสดงในเรื่องเกี่ยวกับสุญญตานี้วา : 
สฺุญตปฺปฏิสํยุตฺตา  สุตฺตนฺตา - คือระเบียบปฏิบัติทั้งหลายเหลาใด  ที่ประกอบ 
เนื ่องเฉพาะอยู ดวย  สุญญตา ;  ตถาคตภาสิตา - ที ่ตถาคตไดประกาศไว ; 
คมฺภีรา - ลึกซึ ้ง ;  คมฺภีรตฺถา - มีอรรถอันลึกซึ ้ง ;  โลกุตฺตรา – เปนไปเพื ่อ 
อยูเหนือโลก  นี้เปนประโยชนเกื้อกูลอยางยิ่งแกฆราวาส  มันมีคําวา  ตถาคต- 
ภาส ิตา   ประกอบอยู ด วย   ที ่ระบ ุช ัด ว า   “ที ่ตถาคตประกาศ ” ;  ฉะนั ้น 
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หมายความวา  เรื ่องอื ่นตถาคตไมประกาศ  ไมสอน  สอนแตเรื ่องสุญญตา. 
ดังนั้นสุญญตา  มันจึงมาอยูหมดในขอปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวง.  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
นี้มันก็เปนไปเพื่อสุญญตา. 

 
ถามีความยึดมั่นถือมั่นแลว  มันทําใหปฏิบัติศีลไมได,  มีสมาธิไมได, 

มีปญญาไมได.  ฉะนั้นดูใหดีในเรื่องสุญญตานี้  ใหวางจากความยึดมั่นถือมั่นวากู 
วาของกู  นี้  มันจะแทรกซึมเปนหัวใจ  อยูในธรรมะทั้งหลายทั้งปวง ;  เพราะวา 
การปฏิบัติทั้งหมด  เปนไปเพื่อความไมยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น :  ศีลก็เปนไปเพื่อไม 
ยึดมั่นถือมั่นเลว ๆ,  สมาธิก็หยุดยึดมั่นถือมั่นเสียดวยบังคับมันไว  ดวยวิธีที่เปน 
สมาธิ,  ปญญามันก็ฉลาดจนไมยึดมั่นถือมั่น. 

 
ฉะนั้น  เร่ืองสุญญาตานี้  เปนเรื่องที่พระพุทธเจาตรัส  เร่ืองอื่นทาน 

ไมตรัส .  ฟงแลวจะไมนาเชื ่อ .  ผมพูดขอความนี ้ลงไปในคําบรรยายบาง , 
ผมบรรยายเรื่องนี้บาง  แลวเอาไปพิมพกันเปนภาษาฝรั่ง  ซึ่งตรงนั้นมันก็มีวา 
“พระพุทธเจาจะไมพูดเรื่องอื่น  นอกจากเรื่องสุญญตา”  มีฝร่ังเขียนถามมาจาก  
สวีเดน  หรือจากที่ไหนไมแน ;  เขาถามวา  มีปรากฎอยูที ่ตรงไหน  ในพระบาลี 
มีตรงไหน  วาพระพุทธเจาไมพูดเรื ่องอื ่น  นอกจากเรื ่องสุญญตา.  ผมเห็นได 
ทันทีวา  หมดนี ่ไมเคยอาน  สังยุตตนิกายซึ ่งมีเยอะแยะไปหมด  เกี ่ยวกับเรื ่อง 
สฺุญตปฺปฏิสํยุตฺตา  สุตตฺนฺตา  ตถาคตภาสิตา  นี้เขาไมเคยอาน  เลยไปตอบไป. 
ชางหัวมัน   ที ่ขี ้เกียจเอง.  ฉะนั ้นขอใหเขาใจวา  พระพุทธเจาจะพูดแตเรื ่อง 
ไมย ึดมั ่นถือมั ่น   เรื ่องตัวกู - ของกู  เท านั ้น  ;  แตพ ูดไวในคําพ ูดชื ่ออื ่น .  แต 
เราพูดไดวา  ชื่อธรรมะทุกชื่อมีความหมายของสุญญตาซอนอยู ;  หมายความวา 
ธรรมะทุกขอ  ตองการจะสอนไมใหยึดมั่นถือมั่น  ในปริยายใดปริยายหนึ่ง  ฉะนั้น 
จึงถือวาเปนเรื่องสุญญตา.  ถาไปจับไปฉวยเขามันไมวาง ;  ถาไมจับไมฉวยอะไร 
มันวาง  เราตองมีจิตอยางนี้. 
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ฉะนั้น  เรื่องสุญญตา  ก็เปนเรื่องธรรมะรวมกันระหวางฆราวาสและ 
บรรพชิต ;  แลวมันก็สูงสุดเทานี้ ไมมีอะไรสูงสุดอีก.  ใครจะวาผมบาบอในการทํา 
อยางนี้  ผมก็สมัครจะเปนคนบาบอชนิดนี้ ;  แลวยังยืนยันตอไปวาเรื่องสุญญตา 
ตองใชแมแตฆราวาส ;  ตามที่พระพุทธเจาทานตรัสออกมาตรง ๆ  วา   นี่แหละ  
สิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนาน. 

 
เปนอันวาธรรมปฏิบัติตั้งแตต่ําที่สุดจนถึงสูงที่สุด  ในความหมาย 

ของคําพูดนี้เปนเรื่องที่ใชรวมกันทั้งแกบรรพชิต  และแกฆราวาส  มีอยูอยางนี้. 
 

นกกางเขนก็บอกวา   มันหมดเวลา  ฉะนั้นวันนี้ก็ยุติไวที. 
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ธรรมรวม  สําหรับคฤหัสถ  และบรรพชิต  (ตอ) 
 

- ๙ - 
๒๖  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเราลวงมาถึงเวลา ๔.๓๕ น.  แลว  วันนี้ 

จะไดกลาวถึงธรรมรวมกันระหวางฆราวาสและบรรพชิต 
ตอจากครั ้งที ่แลวมา  เพราะวายังไมจบ.  ในครั ้งที ่แลวมาได 
พูดถึงธรรมะที่ เปนตัวการปฏิบัติโดยตรง  และใชรวมกันทั้ง 
ฆราวาสและบรรพชิต.  ในวันนี ้จะไดกลาวถึงธรรมประเภท 
ที่เปนเครื่องมือ  หรือท่ีอาจจะนํามาใชเปนเครื่องมือ. 

 
ธรรมะประเภทที่เปนเครื่องมือ  เชนฆราวาสธรรม ๔ อิทธิบาท ๔  

เปนตน  ซึ่งเปนธรรมะที่มีลักษณะเห็นไดชัดวา  เปนเครื่องมือ.  สวนธรรมะที่ 
อยูในลักษณะที่อาจจะนํามาใชเปนเครื่องมือ  นี้ก็หมายความวา  ตามปกติมิไดใช 
เปนเครื่องมือ  แตเราอาจจะนํามาใชเปนเครื่องมือก็ได.  และยังมีสวนที่ตองสนใจ 
เปนพิเศษอีกอยางหนึ ่งก็คือวาเปนธรรมะสําหรับบรรพชิต  ใชเปนเครื ่องมือ 
หรือใชปฏิบัติอยูเปนประจําก็ตาม  จนถูกสมมติวาเปนธรรมะสําหรับบรรพชิตไป ; 
แตก็ยังอาจจะนํามาใชเปนเครื่องมือสําหรับฆราวาส.  แลวก็ธรรมะประเภทนี้เอง 
 

 
 
 
 
 
 

๑๔๗ 
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 ฆราวาสธรรม ๑๔๘

ที่มักจะเปนปญหาที่ถกเถียงกันหรือไมยอมรับ ;  แตวานั่นมั่นเปนความคิดเห็น 
สวนบุคคล ;  แลวก็มักจะเปนบุคคลที่เอาแตความคิดเห็นของตัว.  ถาเปนบุคคล 
ที่มีสติปญญาก็สามารถจะมองเห็นไดกวางดวยตนเอง  วามันอาจจะเอามาใชได 
อยางไร ?  หรือวาความเห็นตาง ๆ  ที่เขามีกันอยู นั ้น  มันยังแคบเกินไปบาง 
ยังไมถูกไมตรงบางซึ่งเราจะไดพิจารณากันดูในวันนี้. 

 
ถาวากันโดยวงกวาง ๆ แลว เราตองไมลืมหลักที่วา  กิเลสหรือความ 

ทุกขนั้นมันไมมีจํากัดวาจะเปนฆราวาส  หรือบรรพชิต ;  เชนความเกิด  ความแก 
ความเจ็บ  ความตาย  อยางนี้มันก็ไมเลือกวาตองเปนฆราวาส  หรือบรรพชิต ; 
มันเปนของ  “คน”  ในความหมายทั่ว ๆ  ไป.นี่เรียกวา  ความทุกขนี้  มันเปน 
ฆราวาส  เปนบรรพชิตกะเขาไมได  มันก็เปนความทุกขอยูนั่นแหละ ;  เปนความ 
ทุกขกลาง ๆ  คือปญหาที่เกิดมาจาก  ความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย ; 
แลวปญหาเฉพาะเรื่อง  เฉพาะเวลา  เฉพาะคน  เชนความทุกข  ความโศก  ที่เกิด 
มาจากสิ่งตาง ๆ  ไมเปนไปตามที่ตนตองการ,  หรือพบกันเขากันสิ่งที่ไมตองการ, 
หรือพลัดพรากจากสิ่งที่ตองการ ;  เหลานี้ก็ลองคิดดู  มันเหมือนกันทั้งของบรรพชิต 
และของฆราวาส.  เมื่อหลักใหญ ๆตามธรรมชาติมันเปนอยูอยางนี้  ก็ยอมจะมี 
หลักตอไปท่ีวาวิธีที่จะขจัดกิ เลสดับทุกขนี้มันก็ เหมือนกันทั้ งฆราวาสและ 
บรรพชิตเปนสวนใหญ ;  โดยสวนใหญหรือเกือบรอยเปอรเซ็นตนั้นมันเหมือนกัน. 

 
ทีนี้ ผมอยากจะใหทุกคนมองดูในลักษณะที่กวาง  หรือลึก  หรือฉลาด 

หรือท่ีมันจริงกวาที่เขาพูดๆกัน  คืออยามองไปตามความสมมุติ  ที่สมมุติพูดกัน 
หรือวายึดถือกัน  จนแยกฆราวาสกับบรรพชิตใหอยูกันเสียคนละโลกอยางนี ้. 
ถามองไปในลักษณะอยางนี้มันทําใหมีปญหามาก  แลวทําใหเกิดความทอแท ; 
แลวในท่ีสุดก็จะเกิดความโง  ชนิดที่ทําใหไมสามารถจะแกปญหา  หรือสามารถจะ 
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 ฆราวาสธรรม ๑๕๐

ดังนั้นโดยเนื้อแท  มันก็เหมือนกันทั้งฆราวาสและบรรพชิต  ในขอท่ีวา 
ชีวิตนี้เปนการเดินทาง.  นี้มันจะตางกันตรงไหน ?  มันก็ตางกันตรงที่วา  คน 
หนึ ่งเดินชา  คนหนึ ่งเดินเร็ว.  ทีนี ้ใครจะเดินชา  ใครจะเดินเร็ว  มันก็เปนคน 
เดินทางอยู นั ่นแหละ  เปนเพื ่อนเดินทางกันอยู นั ่นแหละ.  ทีนี ้คําวา  เดินชา 
เดินเร็ว  นี้มันเปนเรื่องท่ีสมมุติพูดกัน  จนเปนอยางนั้น  วา  ฆราวาสเดินชา 
บรรพชิตเดินเร็ว.  เราจะถือเปนหลักอยางนั้นโดยทั่ว ๆ  ไปก็ได ;  แตก็มีขอยก  
เวนพิเศษเปนบางคน.  เหมือนกับเรื่อง เตาแขงกับกระตาย  อยางนี้  กระตาย 
วิ่งเร็วเปรียบเหมือนพระ  แตถาไปเกิดประมาทเสีย  มันก็แพแตเตา ;  คือเหมือน 
ฆราวาสเดินงุมงาม  แตเขาเดินไมหยุด  มีความสม่ําเสมอ  ผลก็ไปไดเร็วกวาพระ. 

 
ฉะนั้น  เราจึงมองเห็นชัดอยูวา  ในสมัยปจจุบันนี้  มีบรรพชิต  หรือ 

พระสวนมากเหมือนกันที่อยูหลังฆราวาสในทางจิตใจ  ในเรื่องภูมิของจิตใจ.  ฆรา- 
วาสบางคนมีอะไรที ่เปนความเห็นแกตัวนอย  มีความทุกขนอย  มีจิตใจสูง 
สูงกวาพระบางองค  หรือสวนมาก  ก็มีไดเหมือนกัน.  ฉะนั ้นถาชีวิตเปนการ 
เดินทาง  พระเปนผูเดินเร็ว  ฆราวาสเปนผูเดินชา ;  ยอมรับอยางนี้ก็ได  เปน 
หลักทั่ว ๆ  ไป.  แตขอใหมองกันในแงที่สําคัญที่สุดวา  มันเปนการเดินทาง. 

 
ถาคุณจะอยูฝายฆราวาส  คือวา  จะสึกออกไปเปนฆราวาส  จัดตัวเอง 

ไวในกลุมฆราวาส  ก็ตองขอใหยอมรับวา  ชีวิตนี้เปนการเดินทางอยูเสมอ.  ถาจะ 
มีภรรยา  ก็มีอยางในฐานะเปนเพื่อนเดินทาง  ไมใชเปนหามลอ.ถาจะมีลูกก็ขอ 
ใหมีในฐานะเปนบุคคลที่เราเตรียมไว สําหรับการเดินทางตอไปจากเรา ;  หรือวา 
ชวยสนับสนุนเปนเพื่อนเดินทางอยูนั่นแหละ  ไมใชเปนหามลอ.  ถาจะมีทรัพย 
สมบัติ  ก็ใหมีเพื่อสนับสนุนการเดินทาง.  จะมีเกียรติยศชื่อเสียง  มีอะไรก็ตาม 
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ความรวม สําหรับคฤหัสถและบรรพชิต (ตอ) ๑๕๑

ขอใหมันเปนเรื ่องเดียวกันหมด   คือใหเป นเครื ่องสนับสนุนแกการเดินทาง ; 
ฉะนั้นจะมีเพื่อนสักกี่คน  ก็ขอใหเปนเพื่อนที่ดีที่สนับสนุนแกการเดินทาง ;  อยาให 
มันกลายเปนเครื่องหามลอ  หรืออะไรที่คลาย ๆ  กับท่ีเปนอุปสรรค. 

 
ถาจะพูดวา  เครื่องหามลอ  ก็ดูจะไมคอยตรงนัก  แตมันเปนเครื่องถวง 

ใหเกิดความเนิ่นชา.คําวาหามลอน้ี  บางทีก็มีความหมายที่ดี  คือมันหามในเมื่อ 
มันจะเร็วเกินไป  จนจะเปนอันตรายเหมือนกับ  brake  ที่เราใชกับรถยนตนั้น  เพื่อ 
จะปองกันอันตราย.  แตบางทีเราก็หมายความวา  มันเปนเครื่องอุปสรรค,  เกิดมา 
เปนหามลอ  ไมเปนเครื่องสนับสนุน.  ฉะนั้นขอใหจัดใหทําไปในลักษณะที่มันเปน 
การเดินทาง,  และเปนเครื่องสนับสนุนการเดินทางไปหมด.  แลวฆราวาสนั้นแหละ 
ในครอบครัวของฆราวาสที่มีทั้งภรรยา  มีลูกหลาน  เหลน  นั่นแหละมันจะเปนการ 
เดินทางไปหมด. 

 
เดี๋ยวนี้พอของเขา  หรือหัวหนาครอบครัวนั้นมันโงหลับหูหลับตา  ไมรู 

วา เกิดมาทําไม ;  มันก็ไปยึดนั่นยึดนี่  หลงใหลในนั่นในน่ี  โดยเฉพาะ  คือความ 
เอร็ดอรอยทางเนื้อหนัง,  ใชคําอยางนี้  มันกวางที่สุด  จะเปนอะไรก็ได  มันก็เลย 
ไมลืมหูลืมตา  ไมประสีประสาวา  ชีวิตนี ้เปนการเดินทาง.มันจะไมรูวา  มีชีวิต 
มีอะไรเลยดวยซ้ําไป ;  เพราะมัวเอร็ดอรอยแตทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น 
ทางกาย,  เรื่องปาก  เรื่องทอง  เรื ่องกิน  เรื ่องกาม  เรื ่องเกียรติ  ไปเสียหมด ; 
ไมใชสิ ่งเหลานี ้เปนอุปกรณ  สําหรับการเดินทาง ;  จนกวามันจะรู จักและเบื ่อ 
นั่นแหละ,  จนกวาคนโงคนนั้นจะรูจัก  วาอะไรเปนอะไร  แลวก็เบื่อสิ่งเหลานั้น, 
แลวตองการจะไปใหพน  ใหมันปราศจากความรบกวนของสิ่งเหลานี้  จึงจะเริ่มมอง 
เห็นวา  ชีวิตนี้เปนการเดินทาง. 
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 ฆราวาสธรรม ๑๕๒

ถาเราเปนฆราวาส  ประเภทพรหมจารี  ยังไมมีครอบครัว  มารูวา  ชีวิต 
นี้ที่แทเปนการเดินทางแลว  ก็นับวาเปนโชคดีมาก  ตรงที่วา  จะไดเตรียมตัวไดถูก 
ตอง,  ใหชีวิตมันเปนการเดินทาง  ใหมันกาวหนาเรื ่อย.  กาวหนาทางโลก ๆ  
ก็เปนการเดินทางเหมือนกัน  ดีกวามาหลง ๆ  อยูในเรื่องโลก ๆ.  ทีนี่เมื่อละชีวิต 
โสดไปเปนชีวิตครอบครัว  มันก็จะไดรูจักจัด  รูจักทํา  ใหมันเขารูปเขารอย.  มี 
ภรรยาก็เพื่อจะสนับสนุนการเดินทาง  กลายเปนเดินสองคน ;  มันจะชาลง  หรือ 
มันจะเร็วขึ้น  มันก็แลวแตความโง  หรือความฉลาดของบุคคลคูนั้น.  ถามันชวน 
กันไปลุมหลงในอะไรเสีย  มันก็จะชาเขา.  แตถามันรูความจริงในธรรมะขอน้ี  มัน 
ก็เปนเครื่องชวยสนับสนุนกัน  คือเปนคูปรึกษาหารือ  หรือเปนผูสนับสนุนกันได 
เหมือนกัน.  ทีนี้  ถามีบุตรออกมาตัวเล็ก ๆ  ก็อบรมไปในทางที่ใหมันรูวา  ชีวิตนี้ 
เปนการเดินทาง ;  หรือเตรียมพรอมสําหรับท่ีวา  โตขึ้นมันจะไดเดินทางไดดีกวา 
พอของมัน  กวาแมของมัน.  นี่เปนมนุษยที่แทจริง  คือชีวิตนั้นเปนการเดินทาง 
ที่นาดู  เพราะเปนมนุษยที่แทจริง. 

 
ที่ผมพูดขอนี้ออกจะยืดยาวไป  ก็เพื่อจะชี้เพียงนิดเดียววา  มันไมมีอะไร 

แตกตางกันโดยเนื้อหาสาระระหวางบรรพชิตกับฆราวาส  เพราะวามีชีวิตเปนการ 
เดินทางอยูเรื่อย  จะผิดกันที ่ชาหรือเร็ว ;  นี้มันก็ไมใชเรื ่องสําคัญ  มันสําคัญ 
อยูที่วา  ตองเดินทางไปเรื่อย ๆ  แลวบางทีมันอาจจะกลับสับเปลี่ยนกันอยูก็ได ; 
เดี๋ยวเดินชา  เดี๋ยวเดินเร็ว,  เดี๋ยวเดินชา  เดี๋ยวเดินเร็ว,  เปนไดทั้งฆราวาสและ 
บรรพชิต.  ยิ่งสมัยน้ีดวยและ  ก็ยิ่งเปนไดมาก  ในการที่ฆราวาสจะเดินไดดีกวา 
บรรพชิต.โดยทั่วไป  ถาปฏิบัติถูกตองตามหลักตามระเบียบ  ตามความมุงหมาย 
กันทั้งสองฝายแลว  บรรพชิตยอมจะไดเปรียบเปนธรรมดา  ตามที่รับรองกัน ; 
เพราะไมมีคู ครอง  คือเปนโสดแน  นี้มันอยางหนึ่งแลว  ที่จะทําใหเร็ว ;  แลว 
ก็ไมมีหนาที่การงานภาระอะไร  ที่มันจะตองเลี้ยงคนหลายคน  มันก็เดินเร็ว. 

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

www.buddhadassa.in.th



ความรวม สําหรับคฤหัสถและบรรพชิต (ตอ) ๑๕๓

แตถาบรรพชิตเกิดมาเปนผูมีลูกศิษยลูกหามาก  เลี้ยงพระเลี้ยงเณร 
เลี้ยงเด็กมาก  กระทั่งเลี้ยงสุนัข  เลี้ยงแมวมาก ;ก็ไปคิดดูเองเถิดวา  มันจะเปน 
อยางไร.  ถาทําไมถูกวิธี  สิ่งเหลานั้นก็กลายเปนอุปสรรค  เปนหามลอ  หรือเปน 
อะไรขึ้นมาไดเหมือนกัน ;  เวนไวแตวาจะฉลาด  หรือทําถูกวิธี  หรือวาเปนผูที่ 
เดินไปแลวโดยจิตใจถึงจุดหมายปลายทางแลว  หรือวาอยูในขั้นที่ปลอดภัยแลว ; 
มันก็ไดเหมือนกันในการที่จะชวยผูอื่น.  แลวเรื่องมันก็คลาย ๆ  กับครอบครัว, 
เพียงแตวา  ไมใชครอบครัวที่เกิดจากภรรยาสามีโดยตรง  มันก็เปนครอบครัวโดย 
ธรรมะไป ;  เชนเปน  อุปชฌายอาจารย  มีลูกศิษยลูกหามาก  นั้นมันก็เหมือน 
กับครอบครัว ;  มันเปนบุตรโดยธรรม   เปนลูกโดยธรรม  โดยพระธรรม   ที่จะ 
ตองชวยเหลือกัน  ซึ่งขอน้ีก็เปนที่ยอมรับ  เชนพระพุทธเจาก็มีสาวกมาก. 

 
อุปชฌาย  อาจารยคนหนึ่งก็มีผูที่ตองรับผิดชอบเลี้ยงดู  เชนคุณ  พอบวช 

เขามา  ก็ตองมีอุปชฌายะ  คอยดูแลคุมครองกวาจะครบหาป  จึงจะปลีกตัวออกไปได 
อยางนี้เปนตน.  แตแลวความดีวิเศษมันอยูตรงที่วา  มันเดินทางดวยกัน  มันไม 
ปดแขงปดขากัน  มันเดินทางไปดวยกันทั้งครอบครัว ;  ทําอะไรเหมือนกันหมด 
ไปในทางเดียวกันหมด.  นี้คือขอท่ีวา  ฆราวาสกับบรรพชิตมันเหมือนกัน  โดย 
วิญญาณ  โดยหัวใจ  คือชีวิตนั้นเปนการเดินทางอยูเสมอ  ชาหรือเร็วก็ปลอยไป 
ตามเรื่อง. 

 
ทีนี้  เราอยากจะมองอยางที่จะแกตัว  หรือท่ีจะเห็นแกตัวอีกบางก็ได  วา 

ถาเรือเล็ก ๆ  เบา ๆอยางเรือพาย  เรื ่อแคนนู  เล็ก ๆ  เบา ๆ  ก็ไปไดคนเดียว, 
เบา  ๆ   เร ็ว  ๆ   ม ันก ็ไปได เร ็ว .  แต ถ าม ัน เป น เร ือลําใหญ  ๆ   มาก   เป น เร ือ 
กําปนใหญ ๆ  เอาของไปมาก,  หรือวาแพ  หรืออะไรก็ตาม  มันเอาของไปไดมาก 
มันก็ชา   แตมันเอาไปไดมาก   อยางนี้มันก็นาดู เหมือนกันนั่นแหละคือถา 
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 ฆราวาสธรรม ๑๕๔

ฆราวาสคนไหนเกงพอท่ีจะทําชีวิตใหกาวหนาลุลวงไปได  อยางหอบหิ้วผูอื่นไปดวย 
ไดมาก  มันก็เกง ;  เหมือนกับแพสักแพหนึ ่ง  บรรทุกของไปไดมาก ๆ  ไปชา 
อืดอาด   แตก ็ไปไดหลาย  ๆ   คน   ไปไดมาก   มีของเอาไปดวยมาก   .ทีนี้ 
เรือลําปนลําเล็ก ๆ  เรียว ๆ  แลนเร็วเพรียวน้ําลําเดียว  พายไปคนเดียว  นี้มันก็ผิด 
กันไกลในทางที่จะเอาประโยชนไปได  หรือชวยขนคนอื่นไปได. 

 
เอาละ  พอกันที  เราสรุปเสียทีวา  ชีวิตนี้เปนการเดินทาง  ทั้งฆราวาส 

และบรรพชิต  ;  ดังนั้นมันตองเหมือนกัน   หรือยืมใชกันไดสําหรับเครื่องมือ . 
ฉะนั้นธรรมะที่เปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับบรรพชิต  ก็เอามายืมใชสําหรับฆราวาสได. 
ยกตัวอยางเชน  อิทธิบาท ๔ ในบาลีพระพุทธภาษิตนั้น  ไมไดพูดถึงฆราวาส ; 
พูดถึงภิกษุ  ผูปฏิบัติเพื่อบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพานโดยเร็วที่สุด.  อิทธิบาท ๔ นั้น 
เปนเรื่องปฏิบัติ เพื่อบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพานโดยเร็วที่สุด ;  แตแลวเดี่ยวนี้ 
ฆราวาส  ก็เอามาพูดถึง  เอามาใช ;  เพราะมันใชได  มันเปนเครื่องมือกลาง ๆ  
จะเอามาใช เรื ่องทํานาก็ได   จะใชในการเล าเรียนในโรงเร ียนก็ได .  นี ่แหละ 
เครื่องมือท่ีจัดไวสําหรับภิกษุโดยตรงนั้น  จะเอามาใชสําหรับฆราวาสได. 

 
ทีนี้เครื่องมือสําหรับฆราวาสโดยตรง  ที่พระพุทธเจาตรัสบัญญัติไวเชน 

สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ  นี้เปนเรื่องจัดไวสําหรับฆราวาสโดยตรง  แตก็เอาไปใช 
สําหรับบรรพชิตได  แมจะไปนิพพาน  เปนอุปกรณของการไปนิพพาน  ดังเชน  
- มีสัจจะ  ในการที่จะปฏิบัติเพื่อไปนิพพาน. – มีทมะ  บังคับตัวเองใหอยูในรอง 
ในรอยนั้นเรื่อย. - เมื่อเกิดความลําบาก  เพราะความบีบคั้นของกิเลส  ก็อดทน ๆ  
อดทน  ๆ  - พรอมก ันนั ้น   ก ็ระบายก ิเลสออกอยู เรื ่อย   ดวย   จาคะ .  นี ้มี 
สัจจะ   ทมะ   ขันติ  จาคะ   เป น เครื ่องมือในการปฏิบ ัต ิ  เพื ่อบรรลุ  มรรค 
ผล  นิพพาน  มันก็ใชได  ธรรมะหมวดนี้พระพุทธเจามอบใหฆราวาสโดยตรง 
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จนเร ียกว า   ฆราวาสธรรม  ;  แต ว าเอาไปใช สําหร ับพระก ็ได .  ที ่จ ัด เอาไว 
สําหรับพระโดยตรงเชน  อิทธิบาทสี่  ก็เอามาใชสําหรับฆราวาสได  แมในเรื่อง 
ไถนา  แมในเรื่องหาเงิน  กระทั่งเรื่องศึกษาเลาเรียน.  แลกเปลี่ยนเครื่องมือกัน 
ไดอยางนี้  ก็เพราะวา  ชีวิตนี้มันเปนการเดินทางดวยกัน  ทั้งพระและฆราวาส. 

 
ทีนี้  เครื่องมือช้ันสูงสุด  เอามาใชไดแมในกรณีทั่วไป :  เครื่องมือ 

สูงสุดในที่นี้ผมอยากจะระบุ  โพชฌงค ๗ ประการ ;  ถาเปนคําแปลกหูสําหรับ 
บางองคก็จําไวดวย  อยาใหมันเปนคําแปลกหู.  โพชฌงค ๗ ประการ.  ถาคุณ 
สวดอานาปานสติสูตร  มันก็จะพูดถึง  อานาปานสติ ๑๖ ขั้น  จะเปนเครื่องทําให 
สติปฏฐาน  ๔ บริบูรณ  ;  เมื่ อสติปฏฐาน  ๔ บริบูรณ แลวจะทําโพชฌงคให 
บริบูรณ ;เมื่อโพชฌงค ๗ บริบูรณแลว  ก็จะทําวิชชาและวิมุตติใหเกิดขึ้น ; ฉะนั้นเรื่อง 
โพชฌงค ๗ เปนเรื่องสูงสุดในการปฏิบัติ.  โพชฌ + อังครวมกันเปน  โพชฌงค. 
โพชฌ  - ในที่นี้คือตัวโพธิ  เขาเปลี่ยนตามแบบสนธิของภาษาบาลี  โพธิ  เปน 
โพชฌ ;  เปลี่ยนรูปเปน  โพชฌ  แลวก็  อังค = โพชฌงค  แปลวาองคแหงโพธิ. 

 
องคแหงการตรัสรูเรียกวาโพชฌงค  มีอยู ๗ ขอ :  ขอท่ี ๑ สติระลึกได. 

ขอที่ ๒ ธัมมวิจยะ- สอดสองธรรม  เลือกเฟนคัดเลือกธรรม  เรียกวาธัมมวิจยะ. 
ขอที ่ ๓ วิริยะ - ความพากเพ ียรพยายามดวยความกลาหาญ .  ขอที ่ ๔ ปต ิ -  
อิ่มอกอิ่มใจ.  ขอท่ี ๕ ปสสัทธิ – ความรํางับ  หรือความเขารูปเขารอย.  ขอท่ี ๖  
สมาธ ิ - ความตั ้งมั ่น .  ข อ ที ่ ๗ อ ุเบกขา .  นี ้เป นองค แห งการตรัส รู   หมาย 
ความวา  ในการที่จะรูแจงอะไรขึ้นมา  ที่เปนญาณทัสสนะ  ชนิดที่กลับกําเริบได 
หรือไมกลับกําเริบไดอะไรก็ตาม  มันก็ตองการองค ๗ องคนี้  หรือปฏิบัติอยูใน  
๗ องคนี้. 
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 ฆราวาสธรรม ๑๕๖

ถ า เป น เรื่อ งบรรลุ   มรรค   ผล   นิพพาน   มั นก็มี อธิบ ายไปในทางที่ 
มันสู ง   เพ ราะวาสติ - มันก็ ระลึกในธรรมชั้นสู งทั่ ว  ๆ   ไป .  ธัมมวิจยะ  – ก็ เลื อก 
ธรรมชั ้นส ูง .  ว ิร ิยะก ็พากเพ ียรไป   ในธรรมชั ้นส ูง  ๆ  ฯลฯ .  ถ าว าเป นการขอย ืม 
มาใชกับฆราวาส   ในธรรมชั้นต่ํ า   มันก็ เปนแต เพียงเปลี่ยนลงมาเปนเรื่องธรรม 
ชั ้น ต่ํ า เท า นั ้น   แ ล ว ก ็ใ ช  ๗ ป ระ ก า รนั ้น อ ยู ด ี.  ส ม ม ต ิว า   ช า ว น า   ช า ว ไ ร 
ชาวบาน  พอคาอะไรก็ตาม  เขาจะปฏิบัติหนาที่ของเขา  ตามความประสงคของเขา 
ก็ ใช ธรรมะ  ๗ ประการนี้ ได .  และถ าใช เป น   ใช ไดดี   ก็จะสํ าเร็จประโยชน เร็ว  ; 
หรือวามีความทุกขนอย  หรือจะไมมีความทุกขเลย. 

 
ในการทํางานที่ถือกันวา  มีความทุกขมาก  ยากมาก  หรือพวกฆราวาส 

ม ีภาระหน ักมาก   นั ่นก ็เพ ราะว า   ไม ม ีธรรมะ   ไม รู จ ัก ใช ธรรมะ .  ธรรมะนั ้นมี 
หนาที่ตรงมาชวยใหงาย   และชวยให ไม เปนทุกข   พรอมกันไปในตัว .  คุณจําไว 
ใหดีวา  ธรรมะที่มันจําเปนสําหรับชีวิตนี้  มันจะชวยใหงานในชีวิตนั้นงาย 
ราบรื่นเปนไปสะดวก, และปองกันความทุกขที่จะเกิดขึ้นพรอมกันไปในตัว 
มันตรงจุดของปญหาที่คุณเสนอถามมา  วาทําอยางไรจึงจะปองกันความทุกขได 
แล วด ับความท ุกข ที ่เก ิดขึ ้นแล วได .  นี ่ถ าฆราวาสม ีหล ักธรรมะอย างโพชฌงค 
อยู เปนประจําในการงานที่กระทํา  การงานนั้นก็จะสําเร็จไปได   โดยงาย  โดยเร็ว 
แลวจะไมมีความทุกขเกิดขึ้นไดเลย. 

 
ทีนี้   ถาสมมุติวา  ความทุกขเกิดขึ้น  ธรรมะนี้ก็จะชวยทําลายใหหมดไป. 

ถาจะเอาธรรมะสูงสุดหมวดนี้   ที่ เพื่ อตรัส รู  เพื่ อนิพพานโดยตรงนี้มาใชในชีวิต 
ฆราวาส  เราก็ถือเอาแตความหมาย  ถือเอาแตหลัก  หรือความหมาย  แลวเอามา 
ใช ใหถูกเรื่องของมัน  ;  เชน เครื่องมือสําหรับตัด   ที่ เขาตัดของที่สู งที่ แพงอะไร  ; 
ถ า เราจะ เอามาใช สํ าห รับ ตั ด ของที่ ราคาถู ก  ๆ   มั นก็ ได เหมื อนกั น  ;  เพ ราะ 
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ความหมายมันถูกใชในลักษณะที่เปนการตัด.  สําหรับโพชฌงค  จะเอามาใชได 
อยางไร  คุณจําใหแมนยํา ; 

 
สติ  - นี้เราระลึกในเรื่องนั้นอยางทั่วถึง  วา  มันมีอะไรบางกี่อยาง 

กี่สิบอยางมองดูรอบดาน.  ระลึกขึ้นมาอยางทั่วถึง ;  สติมันระลึกอยางทั่วถึง. 

ธัมมวิจยะ-  ก็เลือกเอาแตอันที ่ตรงจุด   นอกนั ้นก็ไมต องเอา . 
ธัมมวิจยะ  นี้หมายความวา  เลือกเอาแตที่ตรงจุด  ที่ตรงแกเร่ืองของเราหรือ 
หนาที่การงานของเรา  โดยเฉพาะในอันนั้น  ในเรื่องนั้น. 

วิริยะ  - นั้นบากบั่นลงไปใหเต็มความสามารถ  ในจุดนั้น  ในสิ่งที่ทํานั้น. 

ปติ  - ใหอิ่มอกอิ่มใจ  ในการไดกระทํานั้นอยูเสมอ  มันจะไดหลอเลี้ยง 
วิริยะ.  วิริยะนี ้ถาหนักเขามันเหนื ่อย  เหนื ่อยเขาเดี ๋ยวมันก็ทอแทหรือชักเขว 
ตองมีอะไรมาหลอเลี้ยงมัน  อยาใหวิริยะออนกําลังหรือเขว  ก็คือ  ปติ,  พอใจ 
อยูในสิ่งที่กําลังกระทํา.  ยกตัวอยางเชน  ชาวนาฟนดินอยู  ที่ละกอน ๆ  กลาง 
แดดกลางลมอยางนี้  นั่นวิริยะ ;  นี่มันหลอเลี ้ยงดวยปติ.  ฟนไดกอนหนึ่ง 
ก็สําเร็จไปกอนหนึ่ง  ฟนอีกกอนก็สําเร็จไปอีกกอน ;เพราะหลอเลี้ยงไวดวยปติ 
อยางนี้  วิริยะมันก็เปนไปไดเรื่อย.  ถาไมเอาปติมาหลอเลี้ยงมันเกิดขี้เกียจ  คือนึก 
วามันยังมีอีกเยอะแยะนัก  มัวฟนอยูทีละกอน  เมื่อไรจะเสร็จ ;  มันก็ทิ้งงานเสีย. 
เพราะฉะนั้น  ความอิ่มอกอิ่มใจ  คือปตินี้  มันจะหลอเลี้ยง  วิริยะ. 

 
ตอไป  ก็จะเปน  ปสสัทธิ - คือเขารูป,  ความรํางับลงของปญหา 

ตาง ๆ  เขาแปลวา  ความรํางับแหงจิต ;  แตผมแปลวา  ความเขารูปแหงสิ่งทุกสิ่ง 
ที่มันเกี ่ยวกับจิต.  ในที่นี ้ของเรามันก็เกี ่ยวกับการงาน  เกี ่ยวกับปญหา  เกี ่ยว 
กับหนาที่ ;  พูดงาย ๆ  ตามภาษาปจจุบันนี้ก็วา  งานมันเขารูป.  ถาเราทํามาอยางนี้ 
แลว  งานที่ทํามันเขารูปเขารอย  เรียกวาปสสัทธิ ;  ระงับความวุนวายที่เกี ่ยว 
กับปญหาจุกจิกหยุมหยิมอะไรไปหมด,  นั้นมันรํางับไปหมด. 
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ทีนี้ก็มาถึง  สมาธิ - แปลวาระดมกําลังทั้งสิ้นเทาที่มีอยู  กําลังจิตทั้งสิ้น 
เทาที่มีอยูลงไปในนั้นอยางเดียว  เพียงอยางเดียว  คือ  แนวแน. 

 
ขอสุดทาย  อุเบกขา - ความวางเฉย  คือปลอยใหมันเปนไปอยางนั้น 

เราเพียงแตรอ,เราไมทําอะไรเพียงแตรอ.  เมื ่อทุกสิ่งมันเขารูปแลว  กําลังก็ใช 
ลงไปหมดแลว  ทีนี้ก็รอจนกวามันจะถึง  ไมไดทําอะไร.  อุเบกขาจึงถูกเปรียบ 
กับอาการ  เหมือนกับที่วา  ถือเชือก  ถือบังเหียนอยู เฉย ๆมันเปนไปไดเอง. 
ถาเปรียบดวยรถสมัยโบราณก็เปนรถมา ;  มันก็ตองจัดเสร็จเรียบรอย  จนมาก็รู 
เรื่องดี,  ถนนหรืออะไรก็เขารูปเขารอยกันดี ;  คนขับรถก็เพียงแตถือเชือกเฉย ๆ ; 
มาก็วิ่งไปตามถนนได.  นี้แหละชีวิตที่จัดเปนรูปเปนรอย  เขารูปเขารอยดี
แลว คนก็เพียงแตอยูเฉย ๆ  ปลอยใหมันเปนไป  วิ่งไป ;  อยางนี้เขาเรียกวา 
“อุเบกขา”.  อยาเขาใจวา  เฉยไมทําอะไรมาแตทีแรก.  มันเฉยเมื่อทุกสิ่งมันเขารูป 
เขารอยแลว. 

 
อยางคุณขับรถยนต  เมื่อทุกอยางมันเขารูปเขารอยแลว.  เครื่องยนต 

ก็ดี  รถอะไรก็ดี  ถนนก็ดี  ดินฟาอากาศอะไรก็ดี,  มันเขารูปเขารอยหมดแลว,  
ก็ถือพวงมาลัยเฉย ๆ  รถก็แลนไป.  ฉะนั้น  อุเบกขา  แปลวา  ความวางเฉยก็จริง 
แตมันไมใชวางเฉยตั้งแตทีแรก  คือไมทําอะไร ;  มันวางเฉย  เมื่อทุกสิ่งทุกอยาง 
เขารูปเขารอย  ไดที่ดีแลว  ก็ปลอยมันใหเปนไปอยางนั้น ;  แลวก็รอได  คอยได 
จนกวามันจะออกดอกออกผล .  เราปลูกตนไม  เราตองขุดดิน   เราตองทํา 
หลายอยาง  วุนวายเหลือเกิน ;  แตพอทุกอยางครบถวนแลว  มันก็รอจนกวา 
มันจะออกดอกออกผลออกมา. 

 
นี่เรียกวา  “โพชฌงค”  มันมีหลักอยางนี้  ในฐานะที่เปนเครื่องมือ 

สําหรับบรรลุนิพพาน.  คุณลองฟงคําสั้น ๆ  สรุปความสั้น ๆ  วา - สติ  ระลึก 
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ทั่ วถึ ง .  ธัมมวิจยะเลือกเอาแตที่ ตรงจุด .  วิ ริยะ   ระดมกําลั งลงไปพากเพียร 
พยายาม .  ป ต ิ  อิ ่ม ใจเพื ่อหล อ เลี ้ยงว ิร ิยะไว  ;  ไม เท าไรก ็ป สล ัทธ ิ.  ป สส ัทธิ 
ค ือ เข า ร ูป เข า รอ ย .  ท ีนี ้ก ็ใ ช ส ม าธ ิ  โห ม ล ง ไป ทั ้ง ห ม ด   เป น กํ า ล ังที ่ม าก 
หรือจะเร ียกว าเพ ียงพอก ็ได .  ทีนี ้ก ็ปล อยไป   คืออ ุเบกขา   เป นการปล อยไป 
คือรอได   คอยได .  นี่ เทคนิคของการบรรลุนิพพาน   มันเป นอย างนี้   เรียกวา 
โพชฌงค. 

 
เมื่อคุณปฏิบัติอานาปานสติครบทั้ง ๑๖ ขั้น  ในนั้นแหละเปนความ 

สมบูรณ ของสต ิป ฏฐาน  ๔ :  กาย   เวทนา   จิต   ธรรม   มีครบ  ;  แล วในนั ้น 
ดูเถิด  ถามันปฏิบัติไดสําเร็จและครบ  จะพบโพชฌงคทั้ง ๗ ขอน้ี.  ถาไมดูก็ไมเห็น 
และถาด ูก ็จะเห ็น .  ถาเราไม ต องการจะรู   ไม ด ูก ็ได ,มันม ีอยู แล ว   โดยไม ต อง 
ด ูก ็ได   ก ็บ รรล ุ  มรรค   ผล ได   โดยที ่ไม ต อ งรู ว าม ีนม ี ๗ อย า งนี ้.  สําห ร ับ 
พระอรหัสตพวกสุกขวิปสสก  เขาตองการแตจะหมดกิเลส  ดับทุกข  เทานั้น ;  ไมมา 
มัวศึกษาในแงของปริยัติ  หรืออภิธรรม  หรืออะไร.  แตเดี๋ยวนี้   เราพูดกันในแง 
ของปริยัติ  ที่จะชี้ใหดูวา  จิตกําลังเปนอยางไร - จิตกําลังเปนอยางไร  มากมาย 
กายกอง  จึงพบเรื่องโพชฌงคเขา. 

 
โพชฌงคนี้  พอดูเขาก็พบวามันเปนอยางนี้  ในการประสบความสําเร็จ 

ไม ว าอะไร  มันจะเป นอยางนี ้ ;  นับตั ้งแต การบรรล ุน ิพพาน   จนถึงการไถนา 
ทํานา .  แมคุณจะเรียนหนังสือในโรงเรียน   ก็ลองไปทําดู ,  ใชหลัก  ๗ ประการ 
สําหรับไปนิพพาน   มาเรียนหนังสือสําหรับสอบไล   มันก็ได  ;  ทํานองเดียวกับ 
เอาอิทธิบาท  สําหรับบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน  มาใชเปนอิทธิบาทในการทํางาน 
ทุกอยางได.  นี้แหละคือขอท่ีวา  ธรรมะที่เปนเครื่องมือของบรรพชิต  ผูจะไป 
นิพพานนั้น  ยืมมาใชเปนเครื่องมือสําหรับชาวบาน  ที่จะใชทําไรทํานาทํานา 
กิน  อะไรก็ได  อยางนี้เอง. 
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ตอไป   ก็มีธรรมะพวกที่อาจจะเอามาใชเปนเครื่องมือ ;  เขามิได 
วางไวสําหรับเปนเครื ่องมือ   แตเราเอามาใชเปนเครื ่องมือมันก็ยังมี  ถาวา 
จําเปนขึ ้นมา.  หรือวา  มันเปนเครื ่องมือที ่ใชแทน   ที ่เอาไปใชผ ิดที ่ใชไม ตรง 
ตามความประสงคเดิม  นี้มันก็ยังมีได.  ใชได.  อยางเราไมมีคอนที่จะตอกตะปู  
ก็เอาอะไรที่ไมใชคอนมาทุบหัวตะปู  มันก็ยังทําใหตอกลงไปไดเหมือนกัน ;  แตมัน 
ไมดีเทา  ที่จะเอาเครื่องมือท่ีถูกตอง  เฉพาะเรื่องเฉพาะสิ่งนั้นมาใช. 

 
จะยกตัวอยางที่เบ็ดเตล็ดออกไปอีก  เพราะวา  คุณนี้ไมเทาไรก็จะไป 

เปนฆราวาส  ;  เมื ่อคุณอยู เปนพระอยางนี ้  คุณก็สวด   ปจจเวกขณ  ปจจัย 
สี ่จีวร  บิณฑบาต  เสนาสะ  เภสัช.  บทที่คุณสวดก็คือ  บทที่เขาวางไวสําหรับ 
ภิ ก ษุทั้ งนั้ น เลย .  ป จจ เวกขณ  ๔ คือพิ จารณ าจี วรอย างนั้ น  ๆ   พิ จารณ า 
บิณฑบาตอยางนั้น ๆ,  แลวสูงสุดเสียดวย  เชน  พิจารณาสักวาเปนธาตุ  ไมใชสัตว 
ไมใชบุคคล  ตัวตน  เรา  เขา  นี่มันสูงสุดสําหรับไปนิพพาน  สําหรับปจจเวกขณนี้ 
แตแลวพอสึกออกไป  ก็ยังเอาไปใชเปนประโยชนอยางยิ่งได  และก็จําเปนดวย. 
ถามองเห็นจนรูจักมันแลวก็จะเห็นวามันจําเปน ;  ที่วาเมื่อคุณสึกไปแลว  จะได 
พิจารณาเสื้อผา  เครื่องนุงหม  อยางเดียวกับท่ีพระพิจารณานี้  มันจะทําใหคุณ 
ไมบาสวยบางาม  ในเรื่องการแตงตัว.  นี่อยางนอยก็ไดประโยชนอยางยิ ่งแลว 
ที่หนุม ๆ  สาว ๆ  เสียเงินไปมากมายในการแตงตัว.  อยางผูกเนคไท  นี้มันบาที่สุด 
มันไมจําเปนจะตองผูก,  มันโงตามกนฝรั่งแลวก็ผูกเนคไท.  ถาเรามองดูดวย 
หลักอันนี้แลว  จะเห็นวา  โอ !  มันบาที่สุด  ที่ทําไมจะตองผูกเนคไท  มันเปนเรื่อง 
บาตามกันฝรั่ง  แลวก็ตามกนกันเอง.  ถาอิทธิพลของการปจจเวกขณนี้มันยังติด 
คุณไปถึงบาน  เมื่อสึกแลว  มันก็จะไปจัดไปทําอะไรตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับเครื่องนุงหุมน้ี 
ใหถูกตองขึ้นอีกมาก. 
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เรื่องอาหารการกินนี้  เราเปนพระ  พิจารณาวา  กินเหมือนกับกินเนื้อลูก 
กลางทะเลทราย,กินเหมือนหยอดน้ํามันที่เพลาเกวียน ;  แตเมื่อคุณอยูที่บาน 
หรือคุณกําลังจะกลับไปอยูที่บานนั้น  คุณคงไมคิดวาจะกินอยางนั้น  ที่วากินเหมือน 
กับกินเนื้อลูกกลางทะเลทราย  หรือน้ํามันหยอดเพลาเกวียน.  มันก็ตองมีเร่ืองบา 
มากอีกตามเคย,  บาเรื่องกิน.  อุตสาหขับรถยนตไปกินอาหารกลางวันมื้อเดียวที่ 
ตางจังหวัด   นี ้ม ันโกมาก  ;  แตไมรู ว าม ันเปนเรื ่องบามาก .  ถาเราพิจารณา 
ปจจเวขณอยางพระอยูเสมอ  ตามบทปจจเวกขณที่คุณสวดอยูเปนประจําวันนี้ 
มันก็จะกินอาหารอยางนั้นไมได.  มันจะกิกแตพอดีเหมือนกับนํ้ามันหยอดเพลา 
เกวียนไดเหมือนกัน  หรือเหมือนน้ํามันหยอดลอรถพอหมุนสะดวก. 

 
เรื่องที่อยูที่อาศัย,  เครื่องใชไมสอยในที่อยูที่อาศัยก็อยางเดียวกันอีก. 

กระทั่งหยูกยาสําหรับเจ็บไข  มันก็อยางเดียวกันอีก,  ไมมียาสําอาง  รวมกัน 
หมดแลวคุณจะเปนคนกลาหาญตอความเจ็บไขและความตาย  ไมกลัวตาย ; 
แลวไมมีปญหาเรื ่องเงินไมพอใชเพราะความเจ็บไข  หรือความตาย.  เดี ๋ยวนี้ 
คุณกําลังถูกสอนใหโงกวางออกไป - กวางออกไป.  ยกตัวอยางเชนวา  ถาคุณ 
เปนโรคชนิดหนึ่งซึ่งตองเปลี่ยนหัวใจ  เขาจะเอาเงินเปนแสน  เปนลาน  คุณจะเอา 
ที่ไหนมา  แลวคุณก็กลัวตาย.  ทีนี้ถารูธรรมะขอน้ี  มันก็ไมตองคิดที่จะเปลี่ยน 
หัวใจ,  ความตายไมมีความหมายอะไร.  มันก็รูไปในลักษณะที่วา  มันถึงวาระแลว 
มันควรจะมีเพียงเทานั้นแลว. 

 
เหมือนคนโบราณ  ถามันมีโรคที่เหลือวิสัยที่จะรักษาไดก็ตาม  หรือ 

เหลือวิสัย  ที่กําลังเงิน  กําลังทรัพยของตนจะรักษาไดก็ตาม  เขาก็บอกวา  มันถึง 
เวลาแลว  ก็เลยไมมีทุกขรอนอะไรดับจิตไปดวยอาการยิ้มแยม  เพราะมันถึงเวลา 
แลว  พอกันแลวสําหรับชีวิตของเรา  มันมีกําหนดไวเทานี้,  เมื่อไมมีเงินที่จะไป 
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เปลี ่ยนลิ ้นหัวใจ  หรือจะไปทําอะไร  มันก็ไมเดือดรอน .  เดี ๋ยวนี ้ผมสังเกตดู 
มีคนเดือดรอนมาก  เพราะวา  ถามีโรคอยางนี ้  ตองไปรักษาที่กรุงเทพฯ,  แลว 
ก็หมดพิเศษ  แพง ;  ก็ไมมีเงิน  แมแตคารถไฟอยูแลว,  แลวก็เสียใจจนเปนบา ; 
นี้มันก็ไมถูก. 

 
ฉะนั้นการพิจารณา  ปจจเวกขณ,  อภิณหปจจเวกขณ  อะไรตาง ๆ  นี้ 

มันชวยได ;  ชวยใหเราไมเกิดความทุกข  หรือความทุกขที่เกิดขึ้นมา  จะไมมีกําลัง 
ไมมีอํานาจบีบคั้นเรา ;  นี่เราขจัดความทุกขออกไปได  หรือเราปองกันความทุกข 
ไมใหเกิดขึ้นได  พราะเราใชความรูของพระพุทธเจาอยางการปจจเวกขณสําหรับ 
ภิกษุโดยตรงนี้  ฆราวาสก็นําไปใชได.  เราจะตองเจ็บไขก็เปนธรรมดา เราจะตอง 
ตายก็เปนธรรมดา  เราจะไมมีสัตวบุคคล  ตัวตน  เราเขา ;  อะไรนี้รวม ๆ  กันแลว 
ก็คือเครื่องมือท่ีพระและฆราวาสนําไปใชรวมกันได  มีไวสําหรับพระเอามาใช 
อยางฆราวาสก็ได  ;  ที่มี ไวสําหรับฆราวาส   เอามาใชอยางพระก็ได  ;  มีไว 
สําหรับไปนิพพาน  เอามาใชทําไรทํานา  คาขายเลาเรียนก็ได. 

 
คุณไมตองแตกฉานอภิธรรม  อยางที่ไมรูวาเรียนกันไปทําไม ;  แต 

ขอใหแตกฉานอภิธรรมชนิดที ่ผมกําลังพ ูดนี ้  กลาวคืออภิธรรม   ชนิดที ่เป น 
พระธรรมอยางยิ ่งธรรมะอยางสูงสุด  ที่มันจะแกปญหาทุกอยางได.  ถามัวแต 
นั่งพูดนั่งนับนั่งคํานวณ  ตองใชเลขคณิตกันอยูละก็  เปนอภิธรรมเฟอ.  ถาเอาไป 
ใชได  เปน  apply  ได  เปนประยุกตได  นี้ก็เปนอภิธรรมจริง  คือเปนธรรมะสูงสุด 
ใชแกปญหาไดจริง.  ฉะนั ้นเรื ่องอภิธรรมชนิดนี ้  เอามาใชกับเรื ่องทําไรไถนา 
ค าขายเรื ่องเป นอยู ในช ีว ิตประจําว ันของฆราวาสได   ขอแต ว าให ม ัน เป น 
อภิธรรมจริง. 

 
คุณรูหรือยังวา  “อภิ”  preffix  หรืออุปสรรคตัวนี้นั้น  มันแปลไดวา 

เกิน ,  ยิ่ งใหญ  ;  แปลวา  ยิ่ งใหญ   ก็ ได   แปลวา   เกิน   ก็ ได   สําหรับอภิ   นี้ . 
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ความรวม สําหรับคฤหัสถและบรรพชิต (ตอ) ๑๖๓

อภิธรรม  ก็แปลวา  ธรรมะ  ที่เปนสวนเกินก็ได,  ธรรมที่ยิ่งหรือใหญก็ได  หรือสูง 
ก็ได.  เพราะถามันเอามาใชประโยชนสูงสุดก็ได  มันก็เปนอภิธรรมยิ่ง  อภิธรรม 
ใหญ ;  แตถาใชอะไรไมได  มันก็เปนสวนเกิน  เปนความรู  เปนปรัชญา  เปน 
อะไรที่เปนสวนเกิน.  ทีนี้  ผมไมอยากใหมันเปนสวนเกิน  ใหเปนธรรมที่ประยุกต 
ไดกับชีวิตจิตใจ. 

 
ธรรมสูงสุดที่เปนไปเพื่อนิพพาน  เอามาใชกับการศึกษาเลาเรียนการ 

ทํามาหากิน  การมีครอบครัว การอะไรตาง ๆ.  แมโดยหลักโพชฌงค ๗ ประการนี้ 
คุณทําใหดีเถิด  จะแกปญหาชีวิตประจําวันทุกขอได.  ปญหาในชีวิตประจําวัน 
มันมีกี่ขอ  เอาขึ้นมาดูใหชัด  แลวก็ใชหลัก ๗ ประการนี้แกมันใหถูกจุด  ถูกเรื่อง 
ทีละเรื่อง ๆ  ไป ;  แลวถาสมมุติวา  คุณมีครอบครัว และประสงคที่จะไปนิพพาน 
ทั้งครอบครัวนั้นเลย  นั่นก็จะทําใหวิ่งไปนิพพาน  ไมใชคลานตวมเตี้ยม. 

 
นี้เราพูดกันเรื่องธรรมะรวมระหวางฆราวาสและบรรพชิต  มา ๒ ครั้ง 

แลว  ผมก็พูดถึงตัวธรรมะแท  แลวก็ธรรมะเครื่องมือ.  สําหรับธรรมะเครื่องมือน้ี 
เราใชเปลี่ยนกันไดถึงขนาดนี้  ระหวางพระกับฆราวาส ;  เหมือนกับธรรมะแท ๆ  
เชนอริยมรรคมีองค ๘ หรืออะไรก็ตาม  มันใชไดอยางเดียวกันทั้งฆราวาสและ 
บรรพชิต :  เรามีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆองคเดียวกัน  ทั้งฆราวาสและ 
บรรพชิต  ;  เรามีไตรสิกขาเหมือนกันทั ้งฆราวาสและบรรพชิต  ;  มีมรรค 
มีองคแปดเหมือนกัน  มีอะไรเหมือนกันทั้งฆราวาสและบรรพชิต.  เดี๋ยวนี้เรา 
กําลังมีเครื่องมือ  เชน  สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ ;  หรือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  
วิสังสา ;  หรือ  สติ  ธัมมวิจยะ  วิริยะ  ปติ  ปสสัทธิ  สมาธิ  อุเบกขา  เหมือน 
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 ฆราวาสธรรม ๑๖๔

กันทั ้งฆราวาสและบรรพชิต.  ผมก็วาพอแลวสําหรับการชี ้ใหเห ็นวา  ธรรมะ 
รวมกันระหวางบรรพชิตกับฆราวาส  มันมีอยู อยางนี ้.  เพราะเหตุผลเพียง 
ขอเดียว  วา  กิเลสก็ดี  ความทุกขก็ดี  มันไมเปนฆราวาส  หรือบรรพชิต.  มัน 
เปนธรรมชาติ  ตามธรรมชาติ  เพราะฉะนั้น  ธรรมะก็คือธรรมชาติ ตามธรรมชาติ 
ไมตองเปนฆราวาส   หรือเปนบรรพชิตก็ได.  ถาเอามาใชใหมันตรงเรื ่องแลว 
ม ันก ็เป นการสําเร ็จประโยชน .เป นบรรพช ิตอยู ที ่บ านเร ือนก ็ได   เพราะว า 
สามารถที่จะเปนพระโสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี  อยูที่บานที่เรือนก็ได.  มี 
จิตใจอยางคนปนหมอคนนั้น  อยูที่บานที่เรือนนั้น  มันยิ่งกวาเปนบรรพชิตสมัยน้ี 
ตั้งมากมายกายกอง.  เปนพระอริยเจาแลว  มันก็เปนยิ่งกวาบรรพชิต  เขาใจไหม ? 
คือถามีธรรมะจริง ๆ  แลว  มันก็เปนยิ่งกวาเปนบรรพชิตเฉย ๆ  คือเปนบรรพชิต 
แตไมไดบรรลุธรรม. 

 
ฉะนั้นจะเปนพระ   หรือไม เปนพระ ,  จะเปนสมณะ   หรือไม เปน 

สมณะนั้น  มันอยูที่บรรลุธรรมะ  หรือมีธรรมะหรือไมเทานั้น ;  ไมไดกําหนดวา 
อยูบานหรืออยูวัด.  ฉะนั้นโดยภาษาบาลีคุณจะยิ่งขําใหญ  วาเปนเถระนี้  มันก็อยูที่ 
บรรลุธรรม ;  ฉะนั้นฆราวาสก็เปนเถระได,  บางทีเตลิดเปดเปงออกไปใชคําวา 
เป นพราหมณ.  เปนพระอรหันตนั ้นคือ เปนพราหมณเพราะวาหมดบาป .  
“พหราหมณ”  นี้เขาหมายถึง  ลอยบาปแลว  หมดบาปแลว  ฉะนั้นเปนพระก็ได 
เปนฆราวาสก็ได  เปนพราหมณก็ได  ถาหมดบาป  ถามีบาปนอย  หรือวาถากําลัง 
ลอยบาปอยู.  คําพูดทําใหเราเวียนหัวอยางนี้. 

 
โดยเฉพาะคําวา   ฆราวาส   หรือ   บรรพชิต   นี ้  ถาเข าใจไมถ ูก 

มันก็มีความสับสนแลวก็จะเกิดหามลอตัวเอง,  เปนความโงที่สุด  ที่หามลอตัวเอง. 
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ความรวม สําหรับคฤหัสถและบรรพชิต (ตอ) ๑๖๕

เหมือนกับเรามีรถยนตอยูคันหนึ่ง  เรามัวแตนั่งหามลออยูนั่น  แลวจะทําอยางไรกัน. 
เดี๋ยวนี้มันจะเกิดเปนหามลอตัวเอง - ตัวเองหามลอตัวเองอยูที่นี่  ก็เรียกวาปกหลัก 
ปกตออยูในวัฏฏสงสาร  ออกไปจากวัฏฏสงสารไมได  เพราะไมรูจักความเปน 
ฆราวาส  หรือความเปนบรรพชิต,  ไมรูจักเครื่องมือท่ีจะใชในการที่จะถอนความ 
เป นฆราวาส   หรือความเป นบรรพชิตออกไปเส ียให หมด  ;  ให ม ันเหลือแต 
ธรรมชาติแหงความทุกข  กับธรรมชาติแหงความดับทุกข. 

 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 

พอกันทีสําหรับวันนี้. 
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ความมีสติของฆราวาส 
 

- ๑๐ - 
๒๖  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเรา  ลวงมาถึงเวลา ๒๐.๓๐ น .  แลว 

เปนเวลาที ่จะไดพูดกันถึงเรื ่องที ่ค างอยู ตอไป.  ในวันนี ้จะได 
พูดถึงเรื่อง  ความมีสติสําหรับฆราวาส,  ในปญหาที่เสนอ 
ขึ้นมานั้นมีอยูปญหาหนึ่งถามวา  ฆราวาสจะมีสติไดอยางไร ? 
ก็เลยขอถือโอกาสพูดกันในวันนี้. 

 
การที่จะถามวา  ฆราวาสมีสติไดอยางไรนั้น  มันเปนคําถามที่ยังไม 

ชัดเจนสมบูรณ  ฉะนั้นจะตองขยายความออกไป  วามันมีสติในเรื่องอะไร ? ฆราวาส 
จะมีสติในเรื่องอะไร ?  ก็ตอบวา  มีสติในเรื่องที่เกี่ยวกับฆราวาสทุกอยาง.  ที่นี้เรื่อง 
ทุกเรื่องของฆราวาสนี้  มันขึ้นอยูกับสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเรียกกันวา  “อุดมคติ”. 

 
คําวา  “อุดมคติ”  นี้  ผมเชื ่อวาพวกคุณคงจะเคยไดยิน  และเคย 

ไดพูดกันมาแลวมากทีเดียว ;  แตถึงอยางนั้นก็ยังคิดวายังไมอาจจะเปนคนมี 
อุดมคติได ;  คือพูดถึงอุดมคติกันอยูเสมอ  แตคุณก็ไมอาจจะมีอุดมคติได ; 
 

 
 

 
 
 

๑๖๖ 
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ความมีสติของฆราวาส ๑๖๗

เพราะเหต ุว า   ย ังไม รู ใจความสําค ัญที ่จะเป นอ ุดมคต ินั ่น เอง .  อย างเช นว า 
เก ิดมาทําไม  ?  ค ุณก ็ไม รู ว า   เก ิดมาทําไม  ?  แล วนี ่จะม ีอ ุดมคต ิได อย างไร ? 
อุดมคติในการเกิดมาเปนคนนี ้  มันก็ม ีไมได   ถายังไมรู ว า  เกิดมาทําไม  ;  หรือ 
รู ว า เก ิด ม าทํา ไม นั ่น แห ล ะ   จ ึง จ ะ รู อ ุด ม คต ิสํา ห ร ับ ม น ุษ ย เป น อ ย า ง ไ ร . 
แต ถ าใครมาพ ูดว าค ุณ ไม รู จ ักอ ุดมคต ิ  ไม ม ีอ ุดมคต ิ  ค ุณก ็โกรธ  ;  แต แล ว 
ขอเท็จจริงมันก็อาจมิไดจนถึงวา  คุณไมมีอุดมคติ  เพียงรูจักชื่อของมัน  เพราะยัง 
ไมรูวาเกิดมาทําไม.  นี่ขอใหคิดกันดู  วาเรื่องอุดมคตินี้มันคงจะไมใชเรื่องเลน ๆ  
เล็ก ๆ  นอย ๆ,  ฉะนั้น  เราพูดกันถึงคําวา  อุดมคติสักหนอยก็จะดี. 

 
คําว า   “อ ุดมคต ิ”  ในความหมายที ่เป นกลาง  ๆ   นั ้น   ม ันม ีอยู ว า 

คนเราตองมีอุดมคติ ;  และสิ่งที่ เรียกวา  “อุดมคติ”  นั้นคือหลักสําหรับยึดหนวง 
ในการที่จะลุถึงจุดหมายปลายทาง  มันเปนหลักสําหรับจะเปนเครื่องยึดหนวง 
ตลอดเวลา  ในการที ่จะถึงจุดหมายปลายทาง,  ทีนี ้  ทําไมจะตองมีอ ุดมคติ ? 
ม ันเนื ่องจากว า   ถ าปราศจากอ ุดมคต ิม ันก ็เคว งคว างอย างนี ้.  คนบางคนมี 
อุดมคติเปลี่ยนเรื่อย  นี้ก็คือคนไมมีอุดมคติ  มันเควงควาง ;  กวาจะรูจักอุดมคติจน 
ไมเควงควางนี้  ก็ตองการเวลามากเหมือนกัน.  มีอุดมคติเพื่ออะไร ?  มีอุดมคติ 
ก็เพื ่อจะเป นหลักยึดหนวง  ไม ให แกวง ,  เป นเครื ่องแนใจ   แลวก ็เป นเครื ่อง 
ใหกําลังใจ  พยุงกําลังใจ  และรวมทั้งเปนแสงสวางตลอดเวลาดวย ;  ประโยชน 
ของมันมีอยูอยางนี้. 

 
ทีนี ้  เราจะพ ูดวา   เราจะม ีอ ุดมคติได อย างไรต อไปอีกโดยวิธ ีใด  ? 

นี ้ก ็จะมาถึงสิ ่งที ่เรียนวาสติ ;  ดังนั ้น  การที ่ว ันนี ้จะพูดถึง  สิ ่งที ่เรียกวา   “สติ” 
ก็เพราะวา  เปนเครื่องมือสําหรับใหเรามีอุดมคติได  ตามที่เราตองการจะมี ; 
และอุดมคตินั้นไมใชของสักแตวาชื่อ  มันตองมีอยูจริง ๆ ;  ที่จะมีอยูจริง ๆ  ได 
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 ฆราวาสธรรม ๑๖๘

ก็เพราะวา  มีสติเพียงพอ.  สําหรับตอนนี้ก็อยากจะแนะใหสังเกตเห็นวาคนเรา 
ที่วาปฏิบัติอะไรไมไดสม่ําเสมอนั้น  เพราะวาขาดสติไมใชเพราะวาขาดความรู. 
ความรูที่เรียกวาปญญาในเบื้องตนนี้  ปญญาในระดับแรกระดับตนนี้  เราเรียก 
วาความรู ;  นี้ไมขาด  ไมยินไดฟงอยูจนเหลือเฟอ  และจนกระทั่งวา  เราก็รูโดย 
เหตุผลวาเรามีอุดมคติของเราอยางไร ?  ควรจะมีอยางไร ?  ตอนนี้ไมคอย 
จะยาก.แตแลวมันจะยาก,  ยากตอนที่  ไมมีสติจะรักษาสิ่งนี้ไวได. 

 
คุณรูจักสติในฐานะเปนธรรมะสําหรับการรักษานั้นโดยเฉพาะคือ 

การรักษาจิต.  สตินี ้เปนคุณธรรม   มีหนาที ่สําหรับรักษาคุ มครอง ;  ที ่เรา 
เผลอไปเพราะขาดสติ  ไมใชเพราะไมมีความรู ;  ทั้งที่มีความรูทวมหัวนี้  มันก็ยัง 
ขาดสติอยูนั่นเอง ;  ฉะนั้นจึงจําเปนจะตองพูดกันถึงเรื่องสติ. 

 
ถามวา  ฆราวาสจะมีสติไดอยางไร ?  ก็ตองระบุ 

ใหช ัดลงไปวาม ีสติสําหรับที ่จะ เป นฆราวาสที ่ด ีที ่ส ุด ได 
อยางไร ?  ถาเราขาดสติเราก็เปนฆราวาสไมได ;  ไมตอง 
พูดถึงฆราวาสที ่ด ี  ฆราวาสธรรมดาก็เป นไมได.  เพราะ 
ฉะนั ้นจะต องพ ูดถ ึงอ ุดมคติต อไป   วาม ันเป นสิ ่งที ่จะม ีได 
เพราะสติ.  ตัวมันก็คือหลักสําหรับยึดหนวงของจิตใจ  ; 
เหตุที ่ต อ งมีก็เพราะวา   ถา ไมม ี  มันทําใหเควงควาง  ; 
ฉะนั ้นประโยชนของมันก็คือวา   จะไดมีหลัก   มีกําลัง   มี 
แสงสวางอยูในนั้น ;  แลวจะมีไดเพราะวาเรามีสติเพียงพอ 

 
ทีนี้  ก็มาถึงอุดมคติของฆราวาส :  ถาจะพูดกันถึงวาอะไรเปน 

อุดมคติของฆราวาส  ก็อยาลืมวาจะตองนึกถึงคําวา  “มนุษย”  กอนคําวา 
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ฆราวาส ;  เพราะอยางไรเสีย  ฆราวาสก็ตองเปนมนุษย  บรรพชิตก็เปนมนุษย. 
การที่เราพูดถึงฆราวาสนี้  เราจะตองเล็งจะตองระลึกไปถึงคําวามนุษยกอน ; 
ฉะนั้นเราจะตองนึกถึงอุดมคติของมนุษยกอนแลวจึงจะมานึกถึง  อุดมคติของ 
ฆราวาส.  อุดมคติของมนุษย  คุณอาจจะเขาใจไดดวยขอความที่พูดมาแลว 
ครั้งกอน ๆ ;  เพราะวาอุดมคติของมนุษยนั้น  มันไมมีอะไร  นอกจากจุดหมาย 
ปลายทาง  คือไปใหถึงนิพพาน.  มนุษยเกิดมามีชีวิตเปนการเดินทาง  เทียมดวย 
ควายสองตัวเรื่อยไป  แลวไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือ  นิพพานของมนุษย. 

 
นิพพานกลายเปนอุดมคติของมนุษย  ฟงแลวมันนาชื่นใจ ;  แตพอ 

มาถึงอุดมคติของฆราวาสฟงแลวมันนาเศรา  นาอิดหนาระอาใจ  นาขยะแขยง 
ก็มี ;  เพราะคําวา  ฆราวาส  เขาใหความหมายต่ําเกินไปเสียแลว  ยุงกันแต 
เรื่องโลก ๆ  อยางเดียว.  สังเกตดูใหดี ๆ  ในขอน้ี ;  ถาพูดถึงอุดมคติของมนุษย 
แหม !  มันอิ่มอกอิ่มใจ,  มีความกระหยิ่มท่ีจะไดจะถึง.  แตพอพูดถึงอุดมคติ 
ของฆราวาส  ชัดจะมืดมัว  ชักจะลังเล  หรือบางทีก็นาเศรา ;  ก็เห็น ๆ  กันอยู. 

 
ทีนี้  เราก็จะเอาอุดมคติอันไหนกัน ?  เมื่อฆราวาสก็เปนมนุษย  ก็ให 

อุดมคติแกฆราวาสใหมันสูง ๆ  เขาไว  ใหเปนมนุษยเขาไว.  มนุษย  ตัวหนังสือ 
ก็แปลวา  ใจสูงก็ได,  แปลวาลูกหลานของมนูก็ได ; มนูก็ คือ  คนที่มีใจสูง 
ฉะนั้นก็แปลวาคนมีใจสูงก็ได,  ลูกหลานของคนมีใจสูงก็ได.  ทีนี้มันสูงไปจน 
ถึงอยูเหนือโลกนั้น.  ฉะนั้นถาฆราวาสมีอุดมคติอยางนั้นอยู  ก็คงมีอุดมคติของ 
มนุษยอยู.  อยางที่เราไดพูดกันหลายครั้งหลายหนมาแลววา  พยายามที่จะเปน 
มนุษย ที่จะไปใหถึงที่สุดจุดหมายปลายทาง ;อยาเปนเพียงฆราวาสที่วาตกหลม  
จมเลนอยูที่นี่  คือมันเปนเรื่องวัตถุ  เร่ืองความสุขทางวัตถุ  ทางเนื้อหนังไปเสีย 
ทั้งนั้น.  นี่เราจะตองถือวา  อุดมคติของฆราวาสก็คือ   เปนมนุษยที่ดีที่สุด 
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ที่มนุษยจะเปนได  กระทั่งวาไมมีพระ  ไมมีฆราวาสเสียแลวตอนนี้  มันเปนแต 
มนุษยที่กําลังตะเกียกตะกายไปสูความดีที่สุด  หรือสูงสุดที่มนุษยจะเปนได.  ถา 
ใหความหมายอยางนี้  อุดมคติของฆราวาสก็นาชื่นใจอยูตามเดิม  ไมนากลัว 
หรือนาขยะแขยง. 

 
แมวาเราจะกําลังเปนอะไรก็ตาม จะตองมีอุดมคติของมนุษยในลักษณะนี้ 

ทั้งนั้น ;  แตวาเด็ก ๆ   เกิดมา  มันก็ยากที่จะมีความรูสึกในอุดมคติชนิดนี้ โดยกระจาง 
แจง.  แตถึงอยางนั้น  ก็ฝากเอาไวทีกอนก็ไดวา  ขอใหเด็ก ๆ  ทุกคนมีความ 
หมายมั่นปนมือไววา  จะใหถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดจะถึง.  ทั้งที่เรายังไมรู 
บัดนี้วามันคืออะไร ?  ทั้ง ๆ  ที่เวลานี้เด็ก ๆ  ยังไมรูวา  นั่นมันคืออะไร ?  แตเขา 
พอจะเขาใจได  เพราะวาใชคําวาดีที่สุดที่มนุษยควรจะได ;  ถึงจะยังไมรูวาอะไร 
ก็พอที่จะหวังได  เพราะวาเขาก็อยากดี  แลวมันก็คอยเติบโตขึ้นเปนเงาตามตัว. 

 
เด็กโตขึ้นก็คอย ๆ  รูจักอะไรสูงขึ้น ๆ  สูงขึ้นจนมาเปนพรหมจารี,  เปน 

หนุมเปนสาว  มันก็ตองรูอะไรมากขึ้น ;  เพราะวา  ในชีวิตนั้นมันเปนการศึกษา, 
ความผิดพลาดเปนครูที่ดีที่สุด  มันก็เปนการสอนอยูในตัว.  ทีนี้พอเปนแมบาน 
พอเรือนเขาก็รูอะไรมาก  จากความทุกขทรมานในการเปนพอบานแมเรือนนั่นเอง. 
ในที่สุดเมื ่อผานโลกพอบานแมเรือนมาพอสมควรแลว  มันก็รูได  วาจะตองไป 
ยังที่หยุด  ที่สะอาด  ที่สวาง  ที่สงบของจิตใจ,  ที่เขาเรียกกันวาเย็น  เปนนิพพาน. 
นี้คืออุดมคติตลอดสายที่เลื่อนไปตามลําดับ  มีจุดหมายปลายทางอยูที่นั่น. 

 
เราเปนนักศึกษานี้  อุดมคติอยูที่การสอบไลได  หรืออยูที่การสําเร็จใน 

การศึกษา  มีเงินใช  มีลูกมีเมีย,  แคนี้มันก็เปนอุดมคติขั้นเด็ก ๆ  ไปเทานั้นเอง 
เรื่อย  ๆ  ;  ยั งไม ใชอุ ดมคติอันสุดท าย   อันสู งสุ ด  ;  แตถึ งอย างนั้ นแหละ 
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ฆราวาสก็จะตองมีสติ  ตองนึกไววานี่ยังไมใชอุดมคติอันสูงสุด  จะไดเงิน  ไดทรัพย 
สมบัติมาก  ไดคูครองที่ถูกอกถูกใจ  ไดอะไรก็ตาม  อยางนอยก็ตองมีสติระลึกวา 
นี ่ย ังไมใชถึงที ่ส ุดของสิ ่งที ่ด ีที ่ส ุดที ่มนุษยควรจะได  หรือควรปรารถนา ;  ทีนี้ 
เราก็สามารถที่จะยึดอุดมคติชนิดที่มันเขยิบไปได  เลื่อนชั้นขึ้นไปไดเร่ือย  ดวยสติ 
ระลึกอยู   ไมใหไปหลงในสิ ่งที ่ม ันถึงเขาเฉพาะหนา  หนามันกําลังเอร็ดอรอย 
เปนสุขสนุกสนาน.  โดยหลักใหญ ๆ  อยางนี้  ก็ตองการสิ่งที่เรียกวา  “สติ”  เสียแลว 
พอเผลอสติเมื่อไร  มันก็ไปจมลงไปในสิ่งที่ไมใชอุดมคติ  หรืออุดมคติที่เลวที่ต่ํา 
อุดมคติของเด็กอมมือไปอีก  ผมใชคําพูดวาเรื่องกิน  แลวก็เร่ืองกาม  แลวก็เร่ือง 
เกียรติ  จํากันงาย ๆ  วา ๓ ก. 

 
เร่ืองกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  สิ่งทั้ง ๓ นี้  คงจะมีคนเปนอันมาก 

ถือเอาเปนอุดมคติ  ยึดเอาเปนอุดมคติ  แลวคุณจะเห็นดวยหรือไม ?  แตถาวา 
ไมเห ็นดวยก็ระวังใหด ีว ากําล ังหลงมันอยู หรือไม ?  ในเรื ่องก ิน   เรื ่องกาม 
เรื่องเกียรติ  ถาไมเห็นดวยและไมใชอุดมคติ  ทําไมจึงไปหลงมัน  .เรื่องกินก็ตอง 
เปนอุดมคติของสัตวเดรัจฉาน. คําสุภาษิตบรมโบราณพูดวา จะผูกมัด จิตใจสัตว 
เดรัจฉานก็ตองดวยอาหาร. 

 
เรื่องกามก็เปนเรื่องของคนที่เหลวไหล  บังคับจิตใจไมได  จะเรียก 

วาพวกเทวดาก็ได ;เทวดาเปนพวกเหลวไหล   บังคับจิตใจไมได  สาละวนแต 
เรื ่องกาม  กามคุณ  ;  แลวมนุษยก็เปนอยางนั ้น  สมัครจะเปนอยางนั ้น.  มัน 
ก็เปนเรื่องของคนบา ๆ  บอ ๆ มันจะเปนอุดมคติไปไมได  แตคนก็หลงไหลกัน 
ที่สุดยิ่งกวาสิ่งใด  คุณไปมองดูเองก็แลวกัน.  ปญหาสวนใหญที่เขาหาเงินไมรู 
จักอิ่มไมรูจักพอ ;ไมพอกันสักทีนี้  ก็เพราะเรื่องกามนี่เปนสวนใหญ. 
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ทีนี้  ก็มาถึงเรื่องเกียรติ  เรื่องเกียรตินี้ไมตองดูอะไรมาก  ดูวามันขึ้น 
อยู กับอะไร ?  มันก็ขึ ้นอยู กับที่คนเขาเทิด  หรือเขาเชิด.  เกียรติมีความหมาย 
ขึ้นมาไดก็เพราะวา  คนเขาเชิดชูยกยองกัน ;แมทําความดี  แตคนเขาไมเชิดชู 
มันก็ไมมีเกียรติอยูนั่นแหละ.  ทีนี้คนสวนมากเปนคนตะกละในเรื่องกินเรื่องกาม 
มันก็ไปเชิดชูคนที่มันมีเร่ืองกิน  เร่ืองกามมาก  วาเปนคนมีเกียรติ.  ฉะนั้นเรื่อง 
เกียรติก็เปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับความนิยมอยางหลับหูหลับตานี้อยางหนึ่ง  มันไมได 
หมายความวาดีจริง.  แมวาเขาเปนคนขนาดที่จะเสียสละชีวิตได  เพื่ออยางนั้น 
อยางนี้  แลวก็ยกยองวา  เขาเปนคนมีเกียรตินี้ก็ดูใหดีเถิด  วาสิ่งที่เขาทําไปน้ัน  
มีประโยชนอะไรบาง ?  แลวเกียรติชนิดที่หลับหูหลับตา  ยอมเสียชีวิตไดนั้น  มันก็ 
ไมไดมีจํากัดอยูเพียงเทานั้น  คนบาบิ่นก็ทําได ;  สัตวเดรัจฉานบางชนิดมันก็กัด 
กันจนตาย  ไมยอมแพ  นั้นมันก็เพราะอัสมิมานะประเภทเดียวกันกับเกียรตินี้. 
คุณเอาจิ้งหรีด  เอาปลากัดอะไรมากัดกันมันไมยอมแพ  กัดกันจนตาย  มันก็ 
เพราะความรูสึกอยางเดียว  เปนอัสมิมานะ  คือเห็นแกตัวกู.  แตสําหรับมนุษยนั้น 
ตองมีคนคอยชวยโห  ชวยปรบมืออยูดวย ;  มันตางกันอยูเทานั้น. 

 
เรื ่องก ิน   เรื ่องกาม   เรื ่องเก ียรต ิ  นี ้ไม ใช อ ุดมคต ิ ;  มันจะต องมี 

อะไรที ่ด ีกว านั ้น .  ฉะนั ้นไป  ๆ   มา  ๆ   ก็ไม พ นไปจากเรื ่องของน ิพพาน   คือ 
ความที่มีจิตใจสูงสมกับความเปนมนุษย  มีความสะอาด  สวาง  สงบ,  หรือวามี 
ความบริสุทธิ์ใจ  แลวก็เอื้อเฟอเผื่อแผ  แลวก็มีแตความเยือกเย็นเปนสุขทั้งตนเอง 
และทั ้งผู อื ่น ;  ถาทําไดอยางนี ้จึงถือวาเปนเกียรติ.  ถาคุณรับอุดมคติอยางนี้ 
คุณก็จะนึกไปในทํานองวา  พระบรมศาสดาของเรา  เปนผูที่มีเกียรติที่สุด.  ใน 
บรรดามนุษยทั้งหมดในโลก  เราจะมองเห็นวา  พระพุทธเจาเปนผูที่มีเกียรติที่สุด 
วาทานทําอะไรบาง ?  ไปดูเอาเองก็แลวกัน. 
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ถาเราจะเอาขางคนยกยอ  คนเชิดชูเทิดทูนกัน  พระพุทธเจาทานก็มีคน 
ยกยอมาก   ไม น อยกว าใคร  ๆ  ;  หร ือมากว าใคร  ๆ   เส ียอ ีก .  ครั ้งหนึ ่งที่ 
พิษณุโลก  ผมถามปญหาขึ้นในหมูนักศึกษา  นักเรียนชั้นสูง  วาในโลกนี้ใครเปน 
คนที่เขาสรางอนุสาวรียใหมากที่สุด ?  มีเด็กฉลาดคนหนึ่งตอบขึ้นมาทันควันเลย 
เมื ่อเด็กคนอื ่นเงียบกริบทําตาคาง.  เด็กคนนั ้นเขาตอบวา  “พระพุทธเจา”. 
ผมเลยถามวามากอยางไร?  เขาตอบวา  พระพุทธรูปมาก  นับไมไหว.  จํานวน 
พระพุทธรูปเฉพาะในประเทศไทยนี ้ก ็ม ีไมรู กี ่ล าน ๆ  องค  ยิ ่งพระองคเล็ก ๆ  
พระเครื่องรางดวยแลว  ก็มีจํานวนเปนลาน ๆ  เลย . นี่คนที่เขาสรางอนุสาวรียให 
มากที ่ส ุด   คือพระพุทธเจา  ;  มองดูก็จริง .  ทีนี ้  พระพุทธเจาทานมีเกียรติ 
โดยธรรม,โดยธรรมคือมีดีในตัวทาน  แลวมีเกียรติโดยโลก ๆ ,  คือที่เขานิยมกัน 
ยกยองกัน  สรางอนุสาวรียใหมากที่สุด  ก็เพราะวาทานมีอุดมคติสูงสุด. 

 
เราจงรูจักอุดมคติของพระพุทธเจา  วาทานออกบวชทําไม ?  หรือถา 

จะเอาใจมากกวานั้นก็สรุปเรื่องทั้งหมดในชีวิตของพระองคแลว  ก็จะมองเห็นไดวา 
ทานเกิดมาทําไม ?  นี่เราก็จะพบอุดมคติสูงสุดของมนุษยอยูที่นั่น. 

 
เอาละทีนี้ เราก็ลองมองดูเปนเรื่อง ๆ ไป ในการที่จะมีสติรักษาอุดมคติ 

ในระดับไหนบาง ?อยาลืมวาเรื่องสตินี้   จะชวยรักษาอุดมคติ .ใหยุติกันไว 
เสียกอนวา  “สติชวยรักษาอุดมคติ”  หรือ   “อุดมคติมีอยู  ไดเพราะวา 
สติช วยรักษาไว” . อุดมคติเป นสิ ่งที ่ร ักษาไวได ด วยสติ  หรือวา   จะพูด 
กลับกันวาสตินี ้เปนเครื ่องรักษาไวซึ ่งอุดมคติ ;  แยกกันไมได  พอแยกกันมัน 
ก็จะลมละลาย.  ไมมีสติ  อุดมคติก็ลมละลายไมมีอุดมคติ  สติก็ไมรูจะรักษา 
อะไร ;  เปนอยางนี้. 

 
โดยทางปฏิบัติ  มันก็เหลืออยูแตที่จะมีสติ หรือทําสติ.  ฆราวาสจะตอง 

มีสติ  รักษาอุดมคติของมนุษยอยางที่วามาเมื่อตะกี้นี้ ;  รักษาอุดมคติของมนุษย 
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เสียกอน,  มีสติ รักษาอุดมคติของมนุษยอยูตลอดเวลา.  เดี๋ยวมันจะปนกันยุง 
คุณฟงใหดีนะ   “มีสติ รักษาอุดมคติของมนุษยอยูตลอดเวลา”  เมื่อคุณ เรียน 
หนังสือ  หรือเมื่อทํางาน  หรือเมื่อกินขาวอาบน้ํา  หรือเมื่อไปไหนก็ตามใจเถิด 
ใหมีสติรักษาอุดมคติของมนุษยไวใหได ;  มันจะไมเผลอทําผิดพลาด,  มันจะ 
ไมเขาไปในโรงเหลา,  มันจะไมเขาไปในไนทคลับ  หรือวาอะไรตาง ๆ ;  เพราะ 
รู ว านั ่นไมใชอ ุดมคติของมนุษย.  เพราะฉะนั ้นจึงบัญญัติคํานิยามลงไปเลยวา 
“มีสติรักษาอุดมคติของมนุษยอยูตลอดเวลา  ไมวากําลังทําอะไร”  และทําอยู 
ตลอดเวลา  ไปหาความหมายรายละเอียดอะไรเอาเองวา :  ไมวาเราเปนอะไรอยู 
เรานึกถึงความเปนมนุษยอยูเสมอ,  นึกถึงความสูงสุดของความเปนมนุษยอยูเสมอ ; 
แลวมันก็ไมมีทางที่จะไปทําอะไรผิด ๆ  หรือกลาทําอะไรผิด ๆ,  ถาสติอันนี้มันอยู 
ในการรักษาอุดมคติของมนุษยนี้แลว  มันไมมีทางที่จะไปทําอะไรผิด ๆ  หรือ 
กล าทําอะไรผ ิด  ๆ .  ท ีนี ้กล ัวแต ว า   ไม ม ีอ ุดมคต ิ  ทํา ไป โดยล ืมอ ุดมคต ิ ; 
ฉะนั้นก็เลยทําสิ่งที่มนุษยไมควรจะทํา  นั่นแหละ  เมื่อไรก็ได ;  มันเสียไปหมด 
อยางนี้. 

 
ถัดไปก็คือ  มีสติรักษาอุดมคติของการงานที่กําลังทําอยู ;  นี้มันแคบ 

เข ามา .  การงานที ่เรากระทําอยู นั ้น   ม ัน เป นการงานอะไร   เราต องรักษา 
อุดมคต ิของการงานอ ันนั ้น  ;  เช นเป นน ักเร ียนเป นครู  เป นผู พ ิพากษา   เป น 
อะไรก็ตามใจ  ซึ่งลวนแตมันเปนการงาน  เปนชิ้นเปนอันเปนอยางหนึ่ง ๆ  เปน 
อยาง ๆ  ไป ;  อุดมคติของการงานนั้น ๆ  มีอยางไร  ตองมีสติ  รักษาอุดมคติของ 
การงานนั้น ๆ  อยูอยางถูกตองเสมอ.  เมื่อเปนอยางนี้แลว  เปนนักเรียนก็จะไม 
ทําอะไรนอกเรื่องของนักเรียน,หรือจะเปนอะไรอื่นก็จะไมทําอะไรที่เปนนอกเรื่อง 
นอกหนาที่ของตัว  ซึ่งมันเปนการขบถตออุดมคติของการงานที่ตนกําลังกระทําอยู. 
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ตอไปก็  มีสติ  ในการที่จะทําการงานไมใหผิดพลาด.  สติอยางนี้ 
เปนชื ่อของความไมประมาท .  เราทํางานผิดพลาดเพราะความประมาท  ; 
สวนใหญ   หรือสวนมากที่สุด  ไมใชเพราะความไมรู ;  แตมันเปนเพราะความ 
ประมาท   หรือวา เหยียบรู   สะเพรา ,  ไมทําด วยสติที ่สมบูรณ  ;  เรียกวา 
ทําอยางขอไปทีอยางนั้น,  ทําอยางขอไปที  หวัด ๆ  ไมไดทําดวยสติที่สมบูรณ. 
ฉะนั้นตองมีสติ  ที่จะทําการงานไมใหผิดพลาดดวยความไมประมาท  วา  “แหม!  
!  นี ่เปนเรื ่องงาย  นี ่เปนเรื ่องเล็กนอย  นี ้เปนเรื ่องทําเลน ๆ  ก็ได.”  ผมสังเกต 
เห็นอยูทุกวันเลย  พระเณรทําอะไรผิดพลาด  เพราะไมใชไมรูแตเพราะอวดดี 
เพ ราะป ระม าท เพ ราะ ไม เห็ น ว านี้ มั น สํ าคัญ ที่ สุ ด  ;  เข า เห็ น เป น เรื่ อ ง 
เล็กนอยไป. 

 
ผมอยากจะขอรองใหทุก ๆ  องคจําไววา  ไมมีอะไรท่ีเปนเรื่องเล็กนอย ; 

อยาไดถือวามีอะไรเปนเรื ่องเล็กนอยเปนอันขาด ;  แมคุณจะไปตักน้ํามาดื ่ม 
สักแกวหนึ ่ง  ก็อยาไดถือวาเปนเรื ่องเล็กนอย ;  หรืออะไรที ่ม ันต่ําไปกวานั ้น  
ก็อยาไดถ ือวาเป นเรื ่องเล ็กนอย .  ขอใหทําดวยสติ  นับตั ้งแตเอามือควาไป 
จับ แกว ,  แลว ก ็จ ุม ล ง ไป ในน้ํา ,  แลว ย ก ขึ ้น ม า ,  แล ว ดื ่ม  ;  นี ้ใ ห ส ติ 
ติดเนื ่องกัน.  ถาเขียนเปนกราฟ   แลวก็จะเห็นเปนเสนที ่ต ิดเนื ่องกัน.  ฉะนั ้น 
จะทําอะไรก็ตาม,  จะรับประทานอาหาร  จะอาบน้ําจะถายปสสาวะอุจจาระ, 
จะเดิน  จะยืน  จะนั ่ง  จะนอน  อะไรก็ตาม ,  อยาไดเกิดความผิดพลาดขึ ้น , 
โดยเฉพาะการทํางาน  ไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้น. 

 
ทีนี้ เราแบงงานเปน  ๒ ชนิด   คือ   งานที่จะตองทําตามธรรมชาติ 

ธรรมดาเช น   ก ินข าว   อาบน้ําอย างนั ้นก ็เร ียกว า   “งาน ”  งานบริหารช ีว ิต 
บริหารรางกาย .  งานที่ทําที่ โรงเรียน   ทําที่ออฟฟศ   มันก็งานอีกงานหนึ่ ง ; 
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มันงานเฉพาะ   ไมใชตามธรรมชาติ   ที่ เรามีตาง ๆ  กันวาจะตองทํางานนั้น .  ทั้ง  
๒ งานนี ้  อยาทําให ผ ิดพลาด . การผ ิดพลาดเก ิด เพราะเผลอไป   เห ็นว า เปน 
เรื่องเล็กนอย.  และจากเรื่องเล็กนอยนี้   มันจะถึงกับฆาคนนั้นก็ ได   คือทําฉิบหาย 
หมดเลยก็ได .  ฉะนั ้น   การงานทุกชนิด   จะเปนเรื ่องบริหารรางกายตาม 
ธรรมชาติ  หรือวา   ทํางานเฉพาะในหนาที่ก็ตาม  อยาเห็นเปนเรื่องเล็กนอย 
เลย :  แลวก็หัดใหมีสติอยูเร่ือย ๆ  ไป  ตอนแรก ๆ  มันอาจจะงุมงามบาง  หรือวา 
นารําคาญบาง ;  แตวาเมื ่อทําไปจนชินเป นนิส ัยแลว  มันก็คลองแคลวได   แลว 
ดีกวากันมากมาย. 

 
ก ัมม ัฏ ฐาน   ว ิป ส สนา   บางชน ิด เช น   ย ุบหนอ   พองหนอ   อะไร 

หนอ ๆ อยางนี้ก็มีความมุงหมายอยางนี้ คือเราจะเปนคนที่มีสติอยูทุกอิริยาบถ ; 
แต แล ว เราฟ งเขาไม ถ ูก   เข าใจว าไปนั ่งหนอ  ๆ   บ า  ๆ   บอ  ๆ   อย างนั ้น เพราะ 
เขาใจผิด   แลวทําผิด .  แตที่จริงตองการใหมีสติทุกอยางไร  เหมือนอยางกับวา 
คุณเอาสิ่งนี้มาวางไวตรงนี้   แลวลืมหาไมเห็น  ไม รูวาอยูที่ตรงไหน ;  อยางนี้มันก็ 
เพราะขาดสติ.  หรือ  บางทีแวนตาสวมอยูนี้ บางวันมันอาจจะไม รูวา แวนตาอยู 
ที ่ไหนทั ้งที ่ย ังสวมอยู .  นี ่ก ็เพื ่อป อ งก ันอย างนี ้  ไม ให ม ีล ืมม ีพ ลาด .  ฉะนั ้น 
ขอตอไปผมก็อยากจะพูดถึง  การที่มีสติในการจํา. 

 
การมีสติในการจํา   นี่ เรารูกนอยูทั่ วไปแลววา  “ความจํา”  นั้นมัน 

สําคัญ .  แลวเราลองเกิดจําไมไดดูซิ  ;  เมื่อเกิดจําไมได   แลวคุณจะทําอะไรได . 
เดี ๋ยวนี ้เพราะจําได   ว านี ่อะไร  -  นี ่อะไร ;  ม ันจําได จ ึงทําอย างนั ้นได อย างได , 
ก ิน ข า ว ไ ด   อ า บ น้ํ า ไ ด .  ถ า ล อ ง จํ า ไ ม ไ ด   ก ็ทํ า อ ะ ไ ร ไ ม ถ ูก .  นี ่เ ร ีย ก ว า 
เกี่ ย วกั บความจํ าที่ เรา ไม รู สึ กตั ว   เรา เรียกว า   สัญญ า   ห รือว า   “สมปฤดี ”. 
สัญญา  = ความจํา,  สมปฤดี  = ก็คือความรูสึกตัวอยูตามปกติ   คือ   จําอะไรได 
นั้ น เอ ง  ;  พ อ จํ า อ ะ ไ ร ไม ไ ด ห รื อ ว า   ห ยุ ด ไป น้ี   ก็ เ รี ย ก ว า ไม มี ส ม ป ฤ ดี . 
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จําตามธรรมชาติอยางนี้  เราไมเคยสนใจกับมัน  เราไมคอยสนใจกับมัน 
เพ ราะวายังจํา ได อยู   นี ่อ ะ ไร , - นี ่อ ะ ไร   แลวก ็เด ินมา   ลุก ไป   หรือจะ 
ทําอะไร  มันทําได  ก็เลยไมสนใจกับความจําชนิดนี้ของธรรมชาติตามอัตโนมัติ. 
ทีนี้  จําที่เราอยากจะจํา  เชนจําการเลาเรียน  จําอะไร  หรือวา  เรื่องที่มันตองจํา 
ในหนาที่การงานอยางนี้ ;  ถาเราเปนคนจําเกง  ก็มีประโยชนที่สุด.  ผูที่ เปน 
บัณฑิต  นักปราชญ  หรือทําอะไรไดสําเร็จ  ก็ตองจําอะไรไดทั้งนั้น ;  ไมเชนนั้น 
ก็พูดไมถูก  ทําไมถูกตามนั้น. 

 
ฉะนั้นคนที่มีปญญามาก  ก็รวมทั้งการจําเกง  จํามากอยูดวยเหมือนกัน. 

ที่นี้ความจํานี้มันจําไดมาก  อยางหนึ่ง  แลวก็จําไดกวาง  หมายความวา  จําไดไกล ๆ  
นี้อีกอยางหนึ่ง.  จําไดมากแลวก็จําไดไกล  อยางนี้ เขาเรียกวา  ระลึกชาติได, 
ระลึกชาติหนหลังได.  คือคุณจะตองจําไดวา   เมื ่อเชาทําอะไร ?  เมื ่อวาน 
ทําอะไร ?  แลวเมื่อวานซืนทําอะไร ?  จนกระทั่งสัปดาหถอยถัดไปโนนทําอะไร ? 
เดือนถอยถัดไปโนนทําอะไร ?  ปถอยถัดไปโนนทําอะไร ?  นั้นคือระลึกชาติได. 
จนกระทั่งที่เขาพูดกันวา  ตายไปกี่ชาติ ๆ  แตหนหลังก็ระลึกได  ก็รวมอยูในขอน้ี 
แหละ  ;  แตผมวามากเก ินไป   เอาแต เพ ียงวา   เมื ่อวานนี ้ค ุณทําอะไรบาง 
คุณจําไดไหม ?  ใหนั ่งนึกสักสามชั ่วโมง ;  เมื ่อวานนี ้ทําอะไรบาง  มันก็จะจํา 
ไมหมดกระมั ่ง.  พอไปถึงวานซืนนี ้ก็แยแลว ;  ถัดไปจากวานซืนอีกวันหนึ ่ง 
ก็ยอมแพแลว ;  นั่นเพราะไมคอยมีความจําชนิดที่ไกลอยางนั้น. 

 
ถาคุณฝกหัดสตินี้  ฝกสติตามแบบที่เขามีไววางไว  จะจําได,  จําได 

ถอยหลัง ๆ  ถอยหลังจนกระทั ่งชาติกอนก็จําได,  สิบชาติ  ยี ่สิบชาติก็จําได. 
จะเอาชาติไหนเปนเกณฑก็ตามใจ  จะเอา  “ชาติ”  ตามภาษาธรรมที่วา – เกิด 
ตัวกู  - ของกู  ครั้งหนึ่งเปนชาติหนึ่งก็ได  ;  หรือ   “ชาติ”  ชนิดเขาโลงทีหนึ่ง ; 
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ถามันมี  ก็ชาติหนึ ่ง ๆ  นั้นก็ไดทั ้งนั ้น.  คือวิธีเดียวกัน  ตองใชวิธีเดียวกันคือ 
การระลึกถอยหลังดวยความจํา. 

 
ทีนี้  เรามีสติในการจํา  เอาแตเพียงวาในชาติปจจุบันนี้ก็พอ  ใหมัน 

จําแมนขนาดวา  ขางหลังก็จําได ;  แลวถือชาติในภาษาธรรม  คือเกิดความรูสึก 
ที่ เปนตัวกู  - ของกูอะไรนี้  ;  โลภ   หรือโกรธ   หรือหลง  หรืออะไร  ครั้งหนึ่ ง 
เรียกวาชาติหนึ่ง.  ถาวันนี้โกรธ ๓ หน  ก็เรียกวา ๓ ชาติ,  แลวโลภอีก ๕ ครั้ง  
ก็เปน ๕ ชาติ, แลวโงอยางอื่นอีก ๗ - ๘ ครั้งก็รวมกั้นเปนเกือบ ๒๐ ชาติแลว . 
ในวันเดียวนี ้ต องระลึกใหได   ถอยหลังไปใหได  วา - ชาตินั ้นมีเรื ่องอะไร ?  
-ชาตินี้มีเรื่องอะไร ?  ทําไดดวยสติ,  ดวยการฝกสติตามวิธีที่วางไว.  นี้เรียกวา 
มีสติในการจํานับมาแต  สัญญา  สมปฤดี  จําเกง  โดยธรรมชาติ  โดยนิสัย. 
เด็กบางคนจําเกงมาโดยนิสัยโดยธรรมชาติ  กระทั่งมาจําไดเกงในสิ่งที่จะตองจํา 
เพิ่มข้ึน  ในการศึกษาเลาเรียน  ในหนาที่การงาน ;  ลวนแตใชความจําทั้งนั้น. 
พอแกเฒาเขามันก็เลือน  ชักจะเลือนอยางผมนี้เรียกวาความจําก็ชักจะเลือน 
เพราะอวัยวะท่ีเปนเครื่องชวยความจํา  ไดใชมันมาก มันก็เสื่อมคุณภาพ  อยางนี้ 
เปนตน.  แตถาไมฝกอยางที่มีวิธี  สอนใหฝกแลว  มันจะยิ่งกวานี้. 

 
ตอไป  ก็คือการมีสติในการมีสติทันควัน.  สติถามาชาก็ชวยอะไร 

ไมได ;  เรามีสติทันควันนั ่นแหละจะชวยได.  ฝกมีสติ  ในการที ่จะมีสติ 
ทันควัน.  สําหรับพวกที ่ต องทํางานเร็ว ๆ  เชนขับรถยนต  ขับเรือบิน  อะไร 
เหลานี ้  ตองมีสติ  หรือวาการตัดสินใจ   หรืออะไร   ที ่มันเนื ่องกันเร็ว  ๆ  ; 
ยิ ่งขับรถเร็วเทาใด  ก็ยิ ่งมีสติทันควันมากเทานั ้น.  ในเหตุการณที ่มันเกิดขึ ้น 
ทางจิตใจก็เหมือนกัน  โลภะ  โทสะ  โมหะจะเกิดขึ้นในจิตใจอยางนี้  สติตองมี 
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ทันควันเชนเดียวกับทางวัตถุ  ขับรถเร็ว ๆ  ตองมีสติทันควัน .  ในทางภายใน 
ในทางจิตใจก็ตองมีสติทันควัน  ถาไมอยางนั้นคุณก็ไปโกรธเสียแลว  โกรธเสีย 
เปนวรรคเปนเวร  ไปดา  ไปตีเขาเสียแลว  จึงจะมีสติ ;  อยางนี ้ม ันก็ชวยอะไร 
ไมได.  โดยเฉพาะเมื่อถูกสอบไล   สอบสัมภาษณ   หรือสอบอะไร  ที่ เขาไมให 
เวลามากไปกวากระพริบตาเดียว  ถาเราไมมีสติหรือความจําระลึกไดทันควัน 
มันก็ทําไดได.  ฉะนั ้นฆราวาสจะตองไปฝกการมีสติทันควันดวย ;  แลวถือวา 
สติทันควันนี้คือพื้นฐานของสติทั้งหมด  เพราะคําวาสตินี้  หมายถึงความรูที่วิ่ง 
มาชวยเราทันควัน ;  ถาไมทําหนาที่อยางนี้ก็คือไมมีสติ. 

 
สติ   กับ   ปญญา   ไม ใชสิ่ งเดียวกัน .ปญญา   คือความรู ;  สติคือ 

ความรู ใน โอกาสที ่วิ ่งมาท ันคว ัน ,  ที ่เก ิดขึ ้นท ันคว ัน   แล ว เฉพาะเรื ่อ งนั ้น . 
แลวก็ยังมีอีกคําหนึ่งวา  สัมปชัญญะ  นี้คือสติที่มีอยูไมขาดตอนเปนพื้นฐาน. 
ปญญา  เรียกวา  ความรู ;บางชนิดเอามาไวเปนพื้นฐานไมขาดตอน  มีสัมปชัญญะ ; 
บางชนิดก็ตองทําชนิดที่วามาเร็ว ๆ  ทันควัน  แลวก็เพียงพอ ;  เหลานี้ที่แทคือสติ. 
สัมปชัญญะก็คือสติที่มันยังคงอยู   ที่ยังคงคางอยู เปนเวลานาน .  นี่ เรามีสติ  
สัมปชัญญะมันก็ปลอดภัย.  สติมาทันควัน  แลวอยูในรูปของสัมปชัญญะตลอด 
เวลานานพอสมควร ;  ทั้งสองอยางนี้คือ  ความรู. 

 
นอกจากนี้อยากจะกลาวอีกสักขอหนึ่งวา  มีสติในการที่จะไมเสียสติ. 

มีสติในการที่จะไมเสียสติ  มันก็เกือบคลายกันนั่นแหละ  แตวาเราจะแยกออกให 
เห ็นอ ีกชนิดหนึ ่ง  ;  คลายกับที ่แล วมา   คือวา เราเป นคนมีความรู   มีอะไร 
พอสมควร ,  ตามปรกต ินั ้น   เราม ีสต ิ ;  แตพอถูกขู เข า   หรือถ ูกตวาดเข า 
หรืออะไรเกิดขึ้นเฉพาะหนาเขา  สติมันเสียไป ;  นี่เรียกวาสติมันเสียไป,  สติที่มี 
อยู แลวนั ้น  หรือสัมปชัญญะก็ตามมันเสียไปเสีย  เพราะมีอะไรเขามาเกิดขึ ้น . 
นี้เราจึงมีหนามี่  ที่วาจะตองไมเสียสติ. 
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อยางเชน  คุณเดินไปก็มีสติ  พอสุนัขสักตัวหนึ่งกระโชกเขามา  คุณ 
ก็ไมรูวาจะทําอยางไร,  สติไมรูไปไหนหมด.  บางทีสุนัขกัดเอาเลย  เพราะทําผิด 
เรื่อง ;  อยางนี้สําคัญมาก  หรือมีปญหาในชีวิตประจําวัน.  พออะไรปงปงเปงปาง 
มันเสียสติ ;  ถาเสียสติมากเทาไรมันก็ยิ่งเปนผลรายเทานั้น,  เสียสตินานเทาไร  
ก็มีผลรายมากเทานั้น.  เมื ่ออยูนอกหองสอบเราก็ดูราเริงดี  มีความรูสึกแนใจ 
ตัวเอง  ;  พอยางเขาไปในหองสอบ   ก็เสียสติ ;  หรือพอไดรับขอสอบมา  
ก็เสียสติ ;  หรือพบปญหาบางขอ  คําถามบางขอ  งงเลย  ทําใหเสียสติ  จนขอ 
อื่น ๆ  พลอยเลื่อนไปหมด.  ฉะนั้นเราจะตองฝกหัดใหมีสติ  ในการที่จะไมเสียสติ. 

 
ผมเคยพูดตัวอยางที่นี่  อาจจะไมมีใครเชื่อ  ในเรื่องความกลัว.  ถาเจอ 

เสือแลวจะตองมีสติที่จะไมตองกลัว - ไมตองกลัว ;  จะไมกลัวไวกอน  แลวจะขึ้น 
ตนไมก็ได  คือขึ้นดวยความไมกลัว,จะวิ่งหนีก็ได  วิ่งหนีดวยความไมกลัว, 
จนตรอกแลวจะชกเสือก็ได  ก็ชกตอยเสือดวยความไมกลัว.  นี้มันตองมีสติที่จะ 
ไมกลัว  คือ  มีสติที่จะไมเสียสติ.  ถาขึ้นตนไมดวยความกลัว  เดี๋ยวมันก็พลาดตก 
ลงมา ;  ฉะนั้นมันก็ตองบวกกันกับปญญา  ความรู  ความสามารถ  ความมี 
สติดวย ;  แลวก็ไมกลัว  ขึ้นตนไมไป.  หรือจะวิ่งหนีก็ตองทําดวยความมีสติ, 
จะฟดกันกับเสือ  ก็ตองทําดวยความมีสติ ;  อยาใหสูญเสียความมีสติ. 

 
เทาที่ยกตัวอยางมานี้  มันก็ลวนแตฆราวาสจะตองทํา  ลวนแตฆราวาส 

จะตองฝก  จะตองมี  จะตองทํา :  มีสติรักษาอุดมคติของมนุษยไว – วาอุดมคติ 
ของมนุษยเปนอยางไร ?  มนุษยคืออะไร ?  และอุดมคติของการงานที่กําลังกระทํา 
อยูเฉพาะหนา,  แลวก็มีสติในการที่จะทํางานไมผิดพลาด,  มีสติในการจํา,  มีสติ 
ในการที่จะมีสติใหทันควัน,  แลวก็มีสติในการที่จะไมเสียสติ. 
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อันสุดทายที่สุด  อยากจะพูดอีกสักอันหนึ่งวา  มีสติเมื่อจะตาย.  นี่จะ 
ปดฉากแลวมีสติเมื่อจะตาย  เพราะวาเวลาตายเปนเวลาปดบัญชีงบดุลยงบอะไรทั้ง 
หมด ;  มันจึงเปนเวลาที่สําคัญอยางยิ่ง.ถาเผลอสติตอนนี้ก็แปลวาจะฉิบหายหมด 
หรือฉิบหายมากทีเดียว.  ถามีสติตอนนี ้ก็จะเรียกวาดีมาก ,  แนนแฟนมาก 
มั ่นคงมาก .  คุณคงจะคิดวา - โอ   ยังอยู ไกล   มันอยู ไกลโวย   เรายังไมตาย 
ยังหนุมอยู  ;  ก็ไมถูกนักนะ   มันอาจจะมีมาเมื่อไรก็ได .  ยิ่งอยู ในกรุงเทพ  ฯ  
อยางนี้  มันอยูในฐานะที่จะมีอุบัติเหตุ  ตายลงไป  เมื่อไรก็ได ;  หรือวาจะอยูไป 
จนเฒาจนแกก็ตามใจ  ก็ตองเตรียมพรอมสําหรับการตายใหดีที ่สุด.  พูดอีกที่ 
คือตายแบบอุดมคติ  ตายอยางมีอุดมคติ. 

 
ตายแบบอุดมคติ  ตายอยางมนุษยที่ดี  คือ  ตายอยางพระอริยเจาตาย ; 

คือวา  ถาเรามีอะไรที่เรายังทําไมไดในทางธรรม  เชนละกิเลส  หรือละความชั่ว 
หรืออะไรไมได  อยางนี้  ตอนที่จะตายจะตองทําใหได ;  เพราะมันงายนิดเดียว 
มันจะสิ ้นอยู แลว.  เลิกลางความคิดชั ่วอะไรชั ่วนั ้น   แลวก็ตายไป  ;  หรือจะ 
เอากันอยางสูงสุดวาเราสมัครดับไมเหลือ.  การเกิดมาเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร 
อยางนั้นอยางนี้  อยางโนน  มันพอกันที ;  จิตใจของเราสมัครดับไมเหลือ  สิ้นสุด 
หยุดสิ้นสุด  พอกันที.  อยางนี้มันก็จะดับไปได  หรือตายไป  ในลักษณะที่ดีที่สุด 
ที่เปนอุดมคติ. 

 
ผมอยากจะพูดแบงแยกกันอยางนี้วา  ที่วาตาย ๆ  กันนั้น  มันตายตาม 

ธรรมดา,  ตายของคนโง  อยางนั ้นเรียกวา  ตาย ;  เปนสิ ่งที ่น าเกลียด  นาชัง 
นาขยะแขยง  คือมันตายอยางคนธรรมดาตาย.  ตายไมมีสติดวย  แลวตายดวย 
ความดิ ้นรน   คือไมอยากจะตายดวย   นี ้คือตายโหง .  คนที ่ตองตายไปโดย 
ที่ไมอยากตาย,  แลวมีอะไรมาตัดใหพลันตายลงไปนี้  ก็เรียกวา  “ตายโหง” ; 
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มันก็ควรจะเรียกวาตาย.  แตถาเราเปนคนมีความรูดวย  แลวก็มีสติตั้งแตเดี๋ยวนี้ 
ดวย   มันก็ม ีการเตรียม   มีการกะกําหนด   มีการวางอะไรไวใหเหมาะสม  ; 
มันก็มีสติสมบูรณอยางยิ่ง  แลวก็ไมไดมีการตอสูวา  “ไมอยากตาย”  หรืออะไร 
ทํานองนั้น. 

 
เราเปนคนมีความรู  มีความฉลาดเพียงพอ  มันตองตายโดยวัย  โดยอายุ 

ดวยโรคอะไรอยางนั้น  อะไรอยางนี้,  เราก็สมัครตายใหมันแตกดับไปตามธรรมดา 
ของสังขาร  แลวเราก็อยู ด วยสติสัมปชัญญะ ;  อยางนี ้เขาไมไดเรียกวาตาย, 
เขาเรียกเปนนิพพาน  เปนอะไรไปในทํานองนั้น  เหมือนพระอรหันตนิพพาน ; 
คือวา  หมดความยึดมั ่นวา  “ตัวฉัน”  เสียกอน,  แลวเหลือแตเปลือก  เหลือ 
แตซาก   มันก็แตกดับไปตามเรื ่อง .  สังขารของผู ที ่ไม ม ีความยึดมั ่นถ ือมั ่น 
แตกดับอยางนี้  เขาเรียกวา  นิพพาน  เขาไมไดเรียกวา  ตาย.  ตาย  นี้เปนของ 
คนโง  ของคนไมอยากตาย ;  แลวมันก็ตองตาย  อยางฝนความรู ส ึก  นี ่เรียก 
วาตาย .  แต ถ าคนที ่ถอนก ิเลสวา   ต ัวก ู - ของก ู  ได เส ียตั ้งแต ก อนตาย  ; 
อยางนั ้นม ันไม ม ีตายอีกต อไป   ก็เหลือรางกายลวน  ๆ   หรือวาจิตลวน  ๆ  
มันดับไปตามธรรมชาติ ;  อยางนี้เรียกวาไมตาย,  ไมใชตาย  เปนเรื่องดับไปตาม 
ธรรมชาติ  หรืออะไรทํานองนั ้น  .แตภาษาพูดตามธรรมดาก็เรียกวาตายอยู 
นั่นแหละ.  เราจะตายอยางพระอรหันตปรินิพพานนั้น  เราตองมีสติ. 

 
อยากจะเลาสักนิดหนึ่งเผื่อวาจะมีประโยชนแกพวกคุณที่อายุนอย ๆ  

วาวัฒนธรรมโบราณของไทยนั้น  คนเฒาคนแกสมัยโบราณ  เขาตายอยางนี้กัน 
ทั้งนั้น.  และ  ใครตายไดอยางนี้  มีการนับถือยกยองบูชาอยางยิ่ง.  เขาไมไดกลัว 
โรคภัยไขเจ็บ  เขาเห็นเปนของธรรมดา  เพราะถูกสอนใหเห็นเปนของธรรมดา ; 
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พอเวลาใกลจะตายเขามาตามลําดับ  เขาก็รูวา  สังขารนี้ตองแตกดับตามธรรมชาติ 
ก็ไมดิ้นรนวา  ตัวกูไมอยากจะตาย  ตัวฉันไมยอมตายอะไรทํานองนั้น.  ฉะนั้น 
เมื่อถึงในระยะพอสมควร  กอนหนาสัก ๗ - ๘ วัน  ใกลจะตาย  เขาก็บอกเลิก 
อาหาร  อยางนี ้เป นตน   เพราะกินเขาไปก็ไม ม ีประโยชน.  เขาไมก ินอาหาร 
กินแตน้ํา  หยูกยาไปตามเรื ่อง.  พอลวงไปอีก ๓ - ๔ วันจะตาย   น้ําก็ไมก ิน ; 
พอใกลเขาไปอีก  ยาก็ไมกิน  ขออยูดวยความสงบ  “อยามากวนฉัน  ใหกินยา 
กินน้ํา  หรืออะไรก็ตามใจ  อยามากวน” ;  ตองการจะอยูนิ ่ง ๆ  เพื ่อสํารวมสติ 
แลวใหดับไปเหมือนตะเกียงหมดน้ํามัน  อยางนั้นแหละ. 

 
วัฒนธรรมการตายของปูยา  ตายาย  เคยมีถึงอยางนี้.  ที่ผมไดยิน 

ไดเห็นก็มี ;  นี่เพราะวาเขาสอนกันมาอยางนั้น  วาตายอยางนี้ดีที่สุด.  เมื่อคุณตา 
ของผม  ก็ไดยินโยมผูหญิงเลาวาตายไดดวยอาการอยางนี้.  โยมไปนั่งเฝาดูอยู 
ปรนนิบัติอยูตั้งหลายวัน  จนกระทั่งตายไป.  เราจะไมอวดวาแกตายเปนพระอรหันต 
หรือเปนอะไร  แตวาแกรักษาวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของพุทธบริษัทไวไดในการตาย ; 
คือตายตามแบบของพุทธบริษัท,  ตายอยางมีอุดมคติอยางที่วา.  เดี๋ยวนี้เราไมมี 
ใครสมัครตายอยางนี้ ;  มีแตจะใหกินยา  ฉีดยา  ฉีดน้ําเกลือ  จนนาทีสุดทาย ; 
แลวก็ตายไมลง  เพราะมันถูกกระตุนไว ;  มันก็เลยเสียสติ  ตั้งสติอะไรไมได; 
แลวมันก็ตองตายอยูดี.  ทีนี้คนแกเขาไมตองการอยางนั้น  เขาตองการแตสติ 
เท านั ้น ,  อื ่น  ๆ   เขาไม ต องการหมดเลย  ;  ตองการแต สต ิสําหรับจะตาย . 
อยางนี้ก็ รูไวดวย  เลาใหฟงวามันเคยมีอยางนี้  ;  มันเคยเปนวัฒนธรรมทาง 
วิญญาณที่สูงสุดมาถึงขนาดนี้  สําหรับพุทธบริษัท ;เรียกวา  มีสติสําหรับตาย. 
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 ฆราวาสธรรม ๑๘๔

นี้ก็ไปไลเอาซิ  วาแมเปนฆราวาสก็จะตองมีสติอยางนี้.  ถาฆราวาส 
มีสติอยางนี้แลวก็จะมีอุดมคติของมนุษย ;  มันก็นาดู.  ถาเปนฆราวาสที่โงเงา 
หวงนั ้นหวงนี ่  หวงลูกหวงหลาน  หวงเงิน  หวงกามารมณ  หวงอะไรตาง ๆ ; 
ไมยอมตาย  ดิ้นรนกันไป  แลวก็ตองดับไปโดยไมมีสติเลย  นี้มันก็ตายอยางฆราวาส 
ในความหมายทั ่ว ๆ   ไป  ;  คือมันโง.  ถาทําไดอยางมีสติ  นี ้ก็เปนฆราวาส 
ที่เปนสัตบุรุษ  หรือวาเปนมนุษยที่ดี. 

 
รวมความแลวก็เปนอันวา  เราพูดกันถึงเรื่องสติตั้งแตตนจนปลาย 

วาฆราวาสจะตองมีสติอยางไร?  แลวคติพจนที่ผมเขียนใหบอย ๆ  เกือบทุกคน 
แลวนั้น  ใหเอาไปใช.  คติพจนนั้นจะทําใหมีอุดมคติ,  จะทําใหมีสติได : - 

 
“ยามจะได        ไดใหเปน          ไมเปนทุกข ; 
ยามจะเปน       เปนใหถูก          ตามวิถี 
ยามจะตาย       ตายใหเปน       เห็นสุดดี. 
เมื่ออยางนี้        ไมมีทุกข          ทุกเมื่อเอย”. 
 
เมื ่อจะได อะไรก ็ให ม ีสต ิได ให เป น  ;  แลวก ็ไม เป นท ุกข .  เมื ่อ 

จะเปนอะไร  ตั้งตัวเปนอะไร  หนาที่อะไร  ตําแหนงอะไร  อยางนี้ก็มีสติเปนใหดี, 
เปนใหเปน.  กระท่ังเมื่อจะตายในวาระสุดทาย  ก็มีสติตายไปใหเปน ;  ก็แปลวา 
มีสติตลอดเวลา  กระทั่งวาระสุดทายของสังขารรางกาย. 

 
ถามันเปนไปไดวา  ในหมูคนไทยเรา  ในครอบครัวของพุทธบริษัท 

มีการอบรมสั ่งสอนใหเด็ก ๆ  มีสติเรื ่อยมาตามลําดับ  จนเปนหนุ ม  เปนสาว 
เปนผูใหญ   จนกระทั่งวาระสุดทายจะวิเศษที่สุด.มันจะคุมกันอะไรไดหมด  ; 
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ในที่เปนเรื่องเสียหาย  หรือเปนทุกข ;  แลวมันจะชวยใหไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควร 
จะได.  ถาไมไดเวลาอื่น  มันจะไปไดในวินาทีสุดทายของชีวิต  คือดับจิต  มันตาย 
ดวยจิต.  เดี๋ยวนี้คนจะตายโดยไมมีสติกันทั้งนั ้นเพราะมีโรงพยาบาลมาก 
เอาไปรักษาเยียวยา  เอาไปกระตุนไวดวยอะไรของเขาสาระพัดอยาง  จนตาย 
เมื่อไรก็ไมรู ;  แลวเขาไปเก็บใหนอนตายอยูในหองสําหรับตาย  อยางนี้มันก็ไมมี 
ใครรู.  นี่คือวัฒนธรรมใหมของสมัยใหม  ซึ่งเปนทาสทางวัตถุ  เปนทาสของวัตถุ. 
สวนของเดิมเขาเปนเรื่องทางวิญญาณ  ตองการความสูงทางวิญญาณ  ตายดวย 
สติสัมปชัญญะ  อยูเหนือความตาย.  ตอไปมันก็อาจจะมีวัฒนธรรมทางวัตถุ 
ที่ดีไปกวานี้  กวาที่มีอยูเดี๋ยวนี้ ;  คือพอเห็นวาใครจะตายแนแลว  ก็เอาปนยิง 
ตายเลย ;  มันจะเปนไปไดถึงอยางนี้  เมื่อนิยมวัตถุมากเขา ๆ 
 

 
 

เรื่องฆราวาสจะมีสติอยางไรก็พอกันที. 
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ปญหาเพศรส  ของ  ฆราวาส 
 

- ๑๑ - 
๒๗  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
สํ าหรับพวก เรา   ล วงมาถึ ง เวลา  ๔.๔๕ น .  แล ว 

เป นเวลาที ่จะได พ ูดก ันต อไป   ถึงเรื ่องของฆราวาสในท ุกแง 
ทุกมุมตามปญหาที ่เสนอขึ ้นมา  ;  มีป ญหาขอหนึ ่ง  เสนอ 
ขึ ้นมาถ ึง เรื ่อ งว าจะควบค ุมความกําหน ัดของฆราวาสได 
อย างไร ?  ด ังนั ้นในว ันนี ้จะได กล าวโดยห ัวข อว า  “ป ญหา 
ความรูสึกทางเพศของฆราวาส”. 

 
สําหรับคําวา  “เพศ”  ยอมหมายถึง  เพศตรงกันขาม  ไมใชเพียง 

แตวาเพศฝายเดียว.  เพศตรงกันขามตองมีสองเพศ  ซึ่งตรงกันขาม ;  แลวทําใหเกิด 
ปญหาระหวางเพศขึ ้นมา.  และใหรู วา  เรื ่องของสิ ่งที ่เรียกวา  “เพศ”  ในที ่นี้ 
คือใจความสําคัญของเรื่อง  ฆราวาส  หรือคําวาฆราวาส.  ถาไมมีสิ่งที่เรียกวาเพศ 
เรื่องปญหาตาง ๆ  ของฆราวาสก็จะไมมี  หรือจะไมมีคําวาเพศดวยซ้ําไป. 

 
มีขอความกลาวไวในบาลี  ที่นาขันอยูตอนหนึ่งวา :  ฆราวาส  หรือ 

คฤหั สถ   ที่ แปลวา   ผู ค รองเรือน  ;  มี คํ าว า   เคหะ   หรือ   เรือน   นี่ แปลวา 
 

 
 
 
            
 

๑๘๖ 
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ที่กําบัง.  เมื่อมนุษยเริ่มมีความรูสึกสูงขึ้นมา  ถึงขนาดที่เรียกวา  อาดัมกับอีฟ 
กินผลไมของพระเจาเขาไป  รูสึกขึ้นมาวาอะไรดีอะไรชั่ว  อะไรหญิงอะไรชาย 
อะไรดีอะไรไมดี,  นุ งผา   ไมนุ งผานี ้เปนตน   เกิดขึ ้นมา  ;  นั ้นเปนขอความ 
ที่กลาวไวในฝายคริสเตียน.  แตในคัมภีรพุทธเราก็มีถึงวา  มนุษยเราเริ่มรูจัก 
ความนาละอาย  หรือความไมนาละอาย  จึงนุงผา  และมีสิ่งกําบังที่จะตองบังตา 
ไมใหผูอื่นเห็นในเมื่อประกอบกิจกรรมระหวางเพศ.  กอนนี้มันก็เหมือนกันกับ 
สัตวเด ียรัจฉาน   มันยังไมรู ส ึกวาเราเปนคน   โนนเป นสัตว,  ไมรู ส ึกวาหญ ิง 
หรือชาย,  วานาละอายหรือไมนาละอาย.  เดี ๋ยวนี ้มันเกิดความรูสึกสูงขึ ้นมา 
ทีละนิด ๆๆ  จนรูสึกวา  นี้ เปนสิ่งที่นาละอาย  เลยคิดสรางเครื่องปกบิด  จึงมี 
หองหับ  มีอะไรสําหรับปองกัน  ไมใหคนอื่นเห็นการกระทําระหวางเพศของตน. 
คําวา  “เคหะ”  จึงถูกเรียกขึ้นมาในภาษาพูด  สําหรับหมายถึงเครื่องที่จะปองกัน 
ไมใหคนอื่นเห็น  สิ่งที ่เราไมตองการใหเขาเห็น.  ที่วา  นาขัน  ก็หมายความวา 
คําวา  บานเรือน  นี้มันมีความหมายอยางนี้ เอง ;  ขอความในบาลีก็มีกลาว 
อยางนี้. 

 
นี้จะเห็นไดวา  คนปาในสมัยโบราณโนน  ก็เร่ิมรูจักความละอายเกี่ยว 

กับเพศ   จึงเก ิดคําว า   “บานเร ือน”  ขึ ้นมา  ;  แลวคนที ่อยู ในบ านเร ือนก็ใช 
บานเรือน  หรือหองหับน้ันสําหรับบังกั้นความละอาย  ขอน้ี;  แสดงวามันไมใช 
เรื่องเล็กนอย  มันเปนเรื่องที่ทําใหทนอยูไมได  ตองมีปญหาอยางใดอยางหนึ่ง 
เกิดขึ้น.  แมนี้ก็นับรวมอยูในปญหาเรื่องเพศไดเหมือนกัน. 

 
นี้ขอใหสังเกตวา  คําวา  “เพศ”  นี้คือใจความสําคัญของคําวาฆราวาส. 

ถาไมมีเรื ่องเพศแลว  เรื ่องฆราวาสก็ดูจะไมมี ;  เรื ่องทํามาหากินนี ้  สัตวมัน  
ก็มี ;  มันเปนของพื้นฐานต่ํากวานั้นลงไป.  ความหมายเรื่องเพศ  ถึงกับจะทํา 
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ใหเกิดปญหายุงยาก  จนกระทั่งละอายอะไรเหลานี้  มันมีพิเศษออกมา.  เราจะ 
เห็นไดวา  คนที่ตองติดอยูกับบานเรื่องออกไปบวชไมได  มันเรื่ออะไร ?  มันก็เร่ือง 
เพศ  ;  ทําให คนติดอยู ก ับบ านกับเรือนออกไปบวชไมได .  อีกทางหนึ ่งยอม 
เหน ็ดเหนื ่อยอยางเป นทาส   ยิ ่งกวาทาส   ตออ ีกฝ ายหนึ ่ง   มันก ็เป นเพราะ 
เรื ่องเพศ ,  คือมันยอมภักดีโดยจิตใจ   โดยไมรูสึกตัวก็ได ;  ที่ยอมเสียสละ 
ถึงขนาดนี้มันก็เพราะความหมายของคําวาเพศ ;  เพราะฉะนั้นจึงถือวาเรื่องเพศ 
นี้คือเร่ืองฆราวาส. 

 
ทีนี้  สําหรับคําวา  “เพศ”  ที่มีความหมายเต็มท่ี  ก็ตองสําหรับมนุษย 

บุคคลที่มีอายุหรือมีรางกายเติบโตถึงขนาดที่อวัยวะเกี่ยวกับเพศทําหนาที่ ;  มัน 
จึงยังไมมีปญหาแกเด็กเล็ก ๆ  หรือวาคนที่ไมมีอวัยวะหรือตอมแกลนด  ที่เกี่ยว 
กับเพศนั ้นโดยสมบูรณ.  คําวา  เพศ  นี ้จ ึงเปนเรื ่องของคนที ่ม ีความรู ส ึกทาง 
เพศ   คือวา   คนที ่ถ ึงขนาดเป น   adult  หรือที ่เราเรียกวา   เต ิบโตเป นผู ใหญ 
จนมีความรูสึกทางเพศ  คือทําการสืบพันธุได. 

 
ความรูสึกทางเพศมันลึกกลับซับซอน  จนมีความกลาววา  motive  ตางๆ 

ของมนุษย   นี้มาจากความรูสึกทางเพศ   เชน   ซิกมัน   ฟรอยด   เปนตน .  ถา 
พิจารณาดูก็เห็นจริงได  แตตองยอมใหวาคําพูดของเขานั้นมันกํากวมหรือกวางไป 
จนกลาวไดวา  เนื ่องกันอยู ก ับเพศ .  ถาใชคําวาเพราะ ,  “เพราะเพศ”  เสีย 
ทุก ๆ  อยาง  มันก็ไมถูกได เหมือนกัน  ;  เวนไวแตจะใชคําวา  “เพราะ”  ใหมี 
ความหมายกวาง  คือวาเนื่องกัน,  เนื่องกันอยู.  คือถาฝาย  “positive”  นั้นเห็น 
ไดชัด  วาเราตองการนั่นตองการนี่  ตองการโนน  ทุก ๆ  อยางในโลกนี้  ในเพศ 
ฆราวาสนั้น  มันเกี่ยวกับเพศ.เชนวาเราแตงเนื้อแตงตัว  นี้มันก็เกี่ยวกับเพศ ; 
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หรือวาเราทําการทํางาน  แมเปนขโมย  ไปขโมยเขามา  นี้มันก็มีตนตอมาจากเรื่อง 
ของเพศ ;  หรือวา  เราอยากจะมีชีวิตอยู  ไมอยากตาย  นี้มันก็เปนเรื่องของเพศ ;  
เพราะตามความรูสึกสวนลึกของสัตวที่มีชีวิตนั้น   มันตองการอยูเพ่ือสิ่งที่เปน 
ความเอร็ดอรอยแหงความรูสึกทั ้งนั ้น.  ทีนี ้เรื ่องการแตงเนื ้อแตงตัวนั ้น  มัน 
ก็เกี่ยวเนื่องกันอยูกับเพศ  เพราะวามันตองการจะยั่วเพศฝายตรงกันขาม  แมโดย 
ไมรูสึกตัว ;  มันจึงลึกลับซับซอนกันอยูทุกชั้น.  แมแตการประกอบอาชญากรรม 
มันก็มีมูลมาจากเรื่องของเพศ ;  คุณไปคิดเอาเองก็แลวกัน  วามันเปนไดอยางไร. 

 
แตฝาย  negative  นั้นตองคิดใหลึกไปกวานั้น ;  เชนการออกบวชคือ 

ทิ ้งเรื ่องทางเพศไป   ออกไปบวชมันก็เป นความผลักดันในเรื ่องของเพศนั ้นเอง 
คือมันเกลียดขึ้นมา.  ถากลาวโดยภาษาออมคอมก็วา  เนื่องมาจากเพศ  นั้นอีก 
เหม ือนกันจึงออกไปบวช .  ที ่จริงการไม ออกไปบวชก็เพราะต ิดในรสของเพศ 
มันไมออกไปบวชก็เพราะเพศ.  แลวการออกไปบวชก็เพราะเพศ  อีกเหมือนกัน 
แต เปนในแง  negative  คือตรงกันขาม  ;  มันเกลียดชังขึ้นมาเพราะความนา 
ขยะแขยงของเรื่องระหวางเพศ. 

 
ในนิทานลอคนของเราที ่ม ีอยู เรื ่องหนึ ่ง  เรื ่องคําสาบานของคนตรง 

ที่พวกฤาษีสาบานนั้น.  ฤาษีหลาย ๆ  องค  สาบานวา  ถาไดทําผิดเรื่องนี้จริงแลว 
ขอใหไปเกิดเปนคนที่มีสตรีบํารุงบําเรอ มีลูกมีเมีย  มีบุตรภรรยาอีนุงตุงนังไปหมด ; 
ผู รับฟงจึงยอมเชื ่อวา  คนนั ้นไมไดขโมยไปจริง.  ถาพวกฤาษีสาบานถึงขนาดนี้ 
ก็หมายความวาก ็ส ูงส ุดเส ียแลว  - สาบานวา  ถาทําผ ิดให รํ่ารวยดวยเพศรส . 
นั่นก็เพราะวา  เปนไปในมุมกลับกัน  เปนความเกลียดขยะแขยงจนกระทั่งกลัว 
ตอสิ่งที่เรียกวาเพศ  ผลักดันใหออกไปบวช. 
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หรือสํานวนอื่นก็ใชคําวา  “พรหม”.  การที่ไปเปนพรหม  มีจิตใจสูง 
ประเภทรูปาวจร  อรูปาวจร  นั้นไมเกี่ยวกับเพศ.  ไมใชเพศเปนสิ่งผลักดันใหเขา 
มีจิตใจอยางนั้นโดยตรง  แตก็เพราะความเกลียด  หรือความกลัว  หรือวาเอือมระอา 
ตอสิ่งที่เรียกวา  เพศ ;  มันจึงผลักดันใหทําอยางนั้น.  เพราะฉะนั้น  จึง  เปนคํา 
พูดที ่ก ินความกวาง   ตองใช คําว า   “เนื ่อ งจาก เพศ ”.  ความรู ส ึกที ่เนื ่อ ง 
จากเพศ  ทําใหเราติดในบานเรือนก็ได,  ทําใหเราหลุดออกไปจากบานเรือนก็ได ; 
แลวแตจะเปนมุม  positive  หรือ  negative  นั้นเอง. 

 
เพราะฉะนั้น  คุณก็ลองพิจารณา  ทําจิตใจใหสูง  เหมือนขึ้นยอดภูเขา 

แลวมองดูขางลาง  ก็จะเห็นวาเรื่องเพศนี้ไมใชเรื่องเล็กนอย  มันเรื่องทั้งหมดในโลก 
ก็ได.  ใชคําวา  “ร่ืองทั้งหมดในโลก”  นั้นมันจะนอย  เอาเรื่องนอกโลกดวยก็ได ; 
ลวนเนื่องอยูในอํานาจอิทธิพลของเพศ  ของสิ่งที่  เรียกวา  เพศทั้งนั้น.  เอาละ 
ลองมองดูเดี๋ยวนี้  มีอะไรเคลื่อนไหวอยูในโลก  ความเปนไปทั้งโลกนี้  คนอยาง 
ซิกมันฟรอยต  เขาจะยืนยันวา  เพราะเรืองเกี่ยวกับเพศ.  ถาเราคิดไปตามนั้นจริง 
มันก็พอจะเห็นได. 

 
สมมุติวา  เราไปโลกพระจันทร  นี้มันจะเกี่ยวกับเพศอยางไร.  มัน 

ตองคิดไปหลายชั้น  หลายซับหลายซอน :  การที ่ตองการเกียรติยศชื ่อเสียง 
นี้มีมูลเหตุชั้นลึกของมันที่เรียกวา  “อยากมีดี”  อยากมีอะไรดี ๆ  เพื่อเปนเครื่อง 
ตอรองระหวางเพศ.  นับตั้งแตวา  ถาเขาเปนคนโสดเขาอยากจะไดเมีย  อยาก 
ไดอะไรที่ดี :  หรือถาเขามีลูกมีเมียอยูแลว  ก็เพื่อถูกอกถูกใจเมียก็ได.ฉะนั้น 
เกียรติอะไรของผัว  มันก็ขึ้นอยูกับเมีย  ที่เปนความรูสึกสวนลึก  ที่มองไมเห็นได 
งาย  ;  มันเปน เรื ่องจิตวิทยาสวนลึก .  หัวหนาครอบครัวก็ต องการจะทํา 
ชื ่อเส ียงเก ียรติยศใหแกครอบครัว ;  แลวคําวา  ครอบครัว  ก็ม ีความหมาย 
เร่ืองเพศเปนสวนลึก.  กินเพื่อใหมีชีวิตอยูก็เพื่อเรื่อง  เพศ.  เรื่องกาม  นั้นเปน 
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เรื ่องเพศโดยตรง .  เรื ่องเก ียรติม ันยังเป นเรื ่องบริวารหรือขี ้ข าของเรื ่องเพศ . 
เพราะฉะนั้นอยาคุยโตไปวา  “ผมตองการเกียรติ,  ผมตองการเกียรติ”.  นี่ระวัง 
ใหดี  วาเรื่องเกียรติมันก็ยังไมพนไปจากเรื่องเพศ  แตมันซอนอยูลึกมาก ;  จน 
กระท่ังออกไปบวชก็ยังไมพนไปจากอํานาจของเพศผลักดัน  ในมุมกลับ  ในแง 
ตรงกันขาม.  ในเรื่องบวชสมัยโบราณ   ครั้งพุทธกาลดูจะเปนเรื่องเพศโดยตรง 
ดวยซ้ําไป.  เพราะพุทธเจาตรัสถามพวกชฏิลพันคนวา  บวชทําไม ?  บูชายัญทําไม ? 
ทําไมบวชเปนชฏิล ?  ก็เพื่อสตรี  เขาบอกอยางนั้น,  เขาหมายถึงเพศรสที่สูงขึ้น 
ไปในโลกหนา   ในชาติหนา   ในภพหนา ;  เพราะไมม ีความรู ส ึกอะไรสูงไป 
กวานั้น  แมวาจะไมชอบเพศชนิดที่เปนมนุษย ๆ  ดวยกัน  ยังชอบเรื่องเพศที่สูง 
ไปกวามนุษยที่เปนเทวดาหรือเปนสวรรค. 

 
นี่  นับประสาอะไรกับคนที่เขากําลังวิ่งวอนอยูเดี๋ยวนี้  ไปรถ  ไปเรือ 

ไปเรือบินไป  ๆ  มา ๆ  นี ้มันวุ นยุ งกันอยู ทั ้งโลก ,  เพื ่อแสวงหาเหยื ่อ   หรือสิ ่ง 
ที่จะไปหลอเลี่ยงความรูสึกทางเพศ  ทั้งนั้น.  ถามีเงินลานหนึ่งก็ยังไมพอ  รอยลาน 
ก็ย ังไม พอ   พันล านก็ย ังไม พอ   หมื ่นล านก ็ย ังไม พอ .  หาเงิน   หาเก ียรติ 
อะไรรวม ๆ  กันไป  นี่ก็เพราะเรื่องเกี่ยวกับเพศที่ซอนอยูในสวนลึกของจิต;  ตาย 
แลวยังหวังจะไปเกิด  เพื่อใหไดสิ่งนี่ที่ดีขึ้นไปกวาเดิม.  นี้จึงเกิดไปรวบรัดเอา 
ดวยความโงของตัววา  ในโลกของพระเจาก็เต็มไปดวยกามารมณ;  หรือชาวพุทธ 
ประเภทที่โงก็วา  นิพพานก็เปนเมืองท่ีสูงสุดในทางกามารมณ ,  หรือมีสิ่งที่ตัว 
ตองการในประเภทกามารมณ. 

 
นี้ ขอให เห็นกันเสียที่ หนึ่ งกอนวาเรื่องเพศนี้ เปนตนตอหรือเปน 

มูลเหตุให มนุษยทําทุก ๆ อยางทั้งในแง positive  และในแง negative คือเพื ่อ 
จะเอาจะได  หรือเพื่อจะหลีกหนีไปเสียก็ตาม.  ฉะนั้นเปนสิ่งที่นากลัวหรือไมนากลัว 
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คุณลองคิดดู  ทําไมฤาษีพวกนั้น  จึงไดกลัวกันนัก.  เพราะฉะนั้นเราพอพูดไดเลย 
วากําลังของเพศรสนั้นสามารถครอบงํา  หรือเพิกถอนอุดมคติตาง ๆ  ได. 

 
เมื่อวานเราพูดกันถึงเรื่องอุดมคติเปนสิ่งสูงสุดของมนุษย  แลวสิ่งที่มา 

ครอบงําอุดมคติ  หรือเพิกถอนอุดมคติของคุณไดในพริบตา  ไมทันรูสึกตัวนี้ 
ก็ค ือเรื ่องเพศ   หรือเพศรส  ;  ซึ ่งพรอม  ๆ  กันนั ้น   ก็เป นการทํามนุษยใหเป น 
ทาสของมันอยูตลอดเวลา  เลยทําใหมีอุดมคติอยูที่เพศ ;  นี้ตามความหมายของ 
ฆราวาสที ่เปนกลาง ๆ  ทั่วไป.  ฆราวาสมีอุดมคติอยู ที ่เรื ่องเพศ  ถาไมเชนนั ้น 
ก็ไมเปนฆราวาส  ตามความหมายทั่ว ๆ  ไปของคําวา  ฆราวาส.  นี้เรารูไววา 
อิทธิพล  หรืออํานาจ  หรือกําลังอะไรของเพศ  ซึ่งหมายถึงเพศรส.  รสของเพศ 
สามารถทวมทับอุดมคติอื ่น ๆหมดโดยไมทันรู ตัว  จนเอาเพศนั ้นเปนอุดมคติ 
เสียเลย.  อุดมคติของความเปนมนุษยที่วาเกิดมาเพื่อไดสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย 
ถูกบดขยี้ใหแหลกไปหมดไมทันรูตัวเพราะสิ่ง ๆ  นี้ ;และในที่สุดก็ปรากฏวากําลัง 
เปนทาส  เปนทาสของสิ่งอยูทั้งกลางวันกลางคืน. 

 
เกี่ยวกับเรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไวโดยตรงในบาลี  พระพุทธเจา 

ตรัสวา  “เรามองไมเห็นรูปประเภทใดประเภทหนึ่ง  ที่จะครอบงําจิตใจของบุรุษ 
แลวตั ้งมั ่นอยู   เหมือนรูปของสตรี  ไมเห็น เสียงประเภทใดประเภทหนึ ่ง 
ที่ครอบงําจิตใจของบุรุษ  แลวตั้งมั่นอยูเหมือนเสียงของสตรี ;  และไมเห็นกลิ่น 
ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ครอบงําจิตใจของบุรุษ  แลวตั้งมั่นอยูเหมือนกลิ่นของสตรี ; 
แลวก็ไม เห็นรสชนิดใดชนิดหนึ่ ง  เกิดขึ้นครอบงําจิตใจบุ รุษ   แลวตั้ งมั่นอยู 
เหมือนรสที ่เกิดมาจากหรือเนื ่องมาจากสตรี ;  ไมเห็นโผฏฐัพพะหรือสัมผัส 
ผิวหนังชน ิดใดชนิดหนึ ่ง   เก ิดขึ ้น   ครอบงําจ ิตบ ุร ุษ   แลวต ึงมั ่นอยู เหม ือน 
โผฏฐัพะที่ เนื่องมาจากสตรี ;  ไม เห็นธรรมารมณอันใดอันหนึ่งคือความคิด 
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ความนึก  ความฝน  อะไรก็ตาม   ที่ครอบงําจิตใจบุ รุษ   แลวตั้งมั่นอยู เหมือน 
ธรรมารมณ ที ่เนื ่อ งด วยสตรี”. พูดตรงกันขามก็ครอบงําจิตใจของสตรี… 
เหมือนรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ธรรมารมณ   ที่มาจากบุรุษ ;  ก็เปนอันวา 
พูดทั้งสองฝาย.  ไมเห็นอะไรที่จะครอบงําจิตของบุรุษ  แลวตั้งมั่นแนนแฟนอยู 
เหมือนเรื่องที่เกี่ยวกับสตรี ;  แลวไมเห็นอะไรที่ครอบงําจิตใจสตรี  แลวตั้งมันอยู 
เห ม ือ น ก ับ เ รื ่อ งบ ุร ุษ   นี ่แ ล ว ค ุณ ไป อ ธิบ าย ได เอ ง เพ ร า ะม ีค ว าม รู ส ึก 
ทางเพศโดยสมบูรณ แลว  ไมใชเด ็ก  ๆไมใชพ ิการ ;  คุณไปอธิบายไดเองวา 
มันจริงอยางไร. 

 
คําวา  รูปของสตรี  หรือเสียงของสตรี  กลิ่นของสตรี  รสของสตรี 

สัมผัสผิวหนังของสตรี  นี่ขอใหกินความกวางหนอย  คือมันเนื่องมาจากสตรีก็ 
แลวกัน  ;  เชนอยางรสทางลิ ้น ,  เราจะไปกินเนื ้อของเพศตรงกันขามนั ้น 
มันเปนไปไมได ;  แตวารสอาหาร   หรือรสอะไรก็ตามที ่ม ันเนื ่องดวยเพศ 
ตรงกันขาม,  ปรุงมาโดยเพศตรงกันขาม  ที ่เรารักเราพอใจ ฯลฯ,  หรือวาเอา 
เพศตรงกันขามมาประกอบในขณะที่มีการกิน  อะไรอยางนี้ ;  มันก็เรียกวาเปนรส 
ที่เกิดมาจากสตรี  หรือเนื่องดวยสตรีทั้งนั้น ;  มีความหมายกวางอยางนี้.  เดี๋ยวนี้ 
เราจะเห็นไดวา  เขาใชเรื่องทางเพศเปนเครื่องมือสําหรับที่จะทําคนที่เปนลูกคา 
ใหลุ มหลงในสถานที ่บํารุงบําเรอตาง ๆ  ทุกอยางทั ้งทางตา  ทางหู  ทางจมูก 
ทางลิ้น  ทางกาย  และทางใจลวน ๆ.  มันก็จริงตาม ที่พระพุทธเจาตรัส ;  แต 
แลวก็ไมมีใครรูสึกตัว  ไมมีใครมองเห็นเปนเรื่องเสียหาย   หรืออันตราย  ;นี่ก็ 
เพราะสมัครใจเปนทาสของมันโดยไมรูสึกตัว.  หาเงินหาทอง  หาทรัพยสมบัติ 
เกียรติยศ  ชื่อเสียงอะไรมา  ก็เพื่อไดสิ่งเหลานี้ใหมากขึ้น ๆ. 

 
ทีนี้  เราก็มาถึงตอนที่จะตองศึกษาใหละเอียดเปนพิเศษ  คือวา  เพศ, 

เพศรส ,  เหลานี้มันเปนเพียงความหลอกลวงในทาง  อายตนะ,  มันเปนบท 
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นิยาม  ที่คุณจะตองศึกษาและเขาใจ  วาเพศรส  เปนเพียงความหลอกลวงใจทาง 
อายตนะ.  ทีนี้ก็มีปญหาสําคัญอยูตรงที่คําวา  หลอกลวง :  ถาเรายังไมรูเทา 
มันอยูเพียงใด  มันก็หลอกลวงไดอยูเพียงนั้น ;  พอเรารูเทาเมื ่อไรมันก็หยุด 
หลอกลวง  มันไมอาจจะหลอกลวงไดทันที. 

 
คําวา  “หลอกลวง”  นี ้  มีความหมายลึกซึ ่งมาก ,  คือไมรู เท า 

ตลอดเวลาที่ไมรูเทา  หรือไมรูความจริง.  เดี๋ยวนี้เพศรสกําลังครอบงําจิตใจ 
ของคนทั้งโลก  หลอกลวงคนทั้งโลก  โดยที่มันทําใหคนทั้งโลกไมรูสึกวาถูก 
หลอกลวง ;  เมื่อนั้นแหละมันจึงจะเปนการหลอกลวงได.  ถาไปรูสึกเสียแลว 
มันจะหลอกลวงไดอยางไร.  เพศรสมันเปนเพียงความหลอกลวงทางอายตนะ. 
จะตัดบทเขามาสั้น ๆ  เพียงวา  เปนความหลอกลวงของ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กายใจ,  หรือวาทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  ทีนี้ขยาย 
คําวา  “เพศรส”  ออกไปเปน ๖ ทาง  เพศรสทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น 
ทางกาย   ทางใจ .  ที ่ว า   “หลอกลวง ”  นี ้ม ีอ ยู  ๒ อยาง  :  หลอกลวง 
เหมือนกับหลอกลวงคู ปรปกษ  อยางนี ้ก็อยางหนึ่ง ;  แลวหลอกลวงของ 
ธรรมชาติโดยที่มนุษยไมอาจจะรู,  ไมรูสึกได  นี้อีกอยางหนึ่ง.  ที่แทก็คือ 
หลอกลวงของธรรมชาติทั้งนั้น.  ถาเรายังโงมากเกินไป  เราก็ยังไมรูเรื่องธรรมชาติ 
หลอกลวง.  เพราะฉะนั้น  เราจะเห็นวา  คนตอคนหลอกลวงกันนี้  มันตื้น 
นิดเดียว.  แตธรรมชาติหลอกลวงแลว  มันลึกซึ่งจนคนไมรูสึก. 

 
คน ๆ  หนึ่งเอาวัตถุทางเพศรสมาหลอกลวงคน ๆ  หนึ่งใหหลงเขาไป ; 

เชนวาพวกที่เขาตั้งสถานบํารุงบําเรอขึ้น  แลวก็ใหคนไปอุดหนุน  เอาเงินไปให 
เขานั้น ;  คนหลอกลวงคน  โดยอาศัยเครื่องมือคือเพศสร  นั้นมันไมเทาไร.  หรือ 
วาเจาตัวเขาเอง  เพศตรงกันขามเขาเอง  เขาใชการหลอกลวงตอคนอีกคนหนึ่ง 
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ดวยเรื ่องของเพศ   นี ้ม ันก็เป นการหลอกลวง .  หลอกลวงของคน   อยางนี ้ม ัน 
ไมเทากะผีกริ้นของความหลอกลวงของธรรมชาติ.  ธรรมชาติมันหลอกลวงให 
มนุษยมีความรูสึกทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  อยางที่ 
กําลังรูสึกอยู ;  แลวไมรูสึกวาเปนการหลอกลวง. 

 
เกี ่ยวกับเรื่องนี ้มันจะตองพูดกันมาก  กินเวลานาน ; แตอาจจะพูด 

สรุปไดวา  รสอรอยที่ เกิดรูสึกอยู   ทางตา  ทางหู   ทางจมูก  ทางลิ้น   ทางกาย 
ทางใจ   นั ้น เป นความหลอกลวง   ภาษาจ ิตว ิทยาก ็จะเร ียกว า   imagination 
คือมโนภาพ   หรือ  มโนคติ  ที่สรางขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  โดยไม รูสึก.  เร่ืองของ 
เพศตรงกันขามทุกเรื่อง  จะเปน  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ 
อะไรก็ตาม,  ก็สําคัญที่สุดอยูที่เรื่องทางผิวหนัง  สัมผัสทางผิวหนัง.  จิตมันสราง 
มโนภาพซอนขึ้นมาอีกทีหนึ่ง  เนื่องจากถูกอดีตสัญญาปรุงแตง  ซึ่งเราไมมีทางจะ  
รูสึกไดตามธรรมชาติ.  เพราะวารูป  รส  กลิ่น  เสียง  สัมผัส  อะไรก็ตาม  ของเพศ 
ตรงก ันขามนั ้น   มัน เป นวัตถ ุไม เข า ไปในจิต ใจของเราได .  คุณฟงด ูให ด ี. 
ตัวเสียง  ตัวกลิ่น  ตัวผูหญิง  อะไรนั้นมันไมเขาไปในจิตใจของเราได,  แตวาจิตใจ 
สราง  imagination  เหมือนนั้นทุกอยางทุกประการ  ขึ้นมาทันควันโดยอัตโนมัติ 
อะไรไมรูสึกตัว  ดังนั้นมันจึงเขาไปถึงจิตใจของคนได. 

 
ขอน้ีถาเราจะพิสูจนมันก็ยาก  แตพิสูจนไดดวยเหตุผลงาย ๆ  เชนวา 

เสียงของเพศตรงกันขามท่ีเราหลงรัก  แมถูกบันทึกในจานเสียง  ในเทป  มันก็ชวย 
ใหเก ิดความรู ส ึกชนิดนั ้นได ,  แมจะเปนกลิ ่น   รส   อะไรก็ตาม .  ฉะนั ้น   คนจึง 
ใชของปลอม  หรือของเทียม  เขนหุนเทียมหรืออะไรประกอบกิจกรรมทางเพศได, 
ถาสามารถสราง   imagination  ได .  แตถาไมสามารถสราง   imagination  ได 
มันก็เปนไปไมได  ;  แมคนจริง ๆ  หรือคนที่ เรารักจริง ๆ  แตมันมีอะไรที่มาทํา 
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ใหเราไมสรางความรูสึกวา  เปนอยางนั้นได  มันก็ไมมีความหมายอะไร.  เชน 
ความเกลียด  หรือความอิดหนาระอาใจ  เกิดขึ้นในขณะนั้นดวยเหตุใดก็ตาม, 
คน ๆ  นั้นก็ไมสรางความรูสึกทางเพศใหไดเหมือนกัน. 

 
เพราะฉะนั้น  สิ่งที่ไปครอบงําจิตใจแลวตั้งมันอยู  เหมือนพระพุทธเจา 

ตรัสนั้น  มันคือ  imagination  ที่สรางขึ้นโดยอัตโนมัติ  โดยไมรูสึกตัว ;  แลว 
เร็วยิ่งกวาเร็ว  จนเรากําหนดรูไมไดวามันเปนเพียง  imagination.  นี่หลักใหญ 
มีอยูเพียงเทานี้  คุณไปหารายละเอียดสังเกตดูเองเถิด.  เพราะฉะนั้นจึงพูด 
เปนบทนิยามวา  “เพศรส  เปนเพียงความหลอกลวงทางอายตนะ”,  ขอย้ําวา 
เพศรสที่กําลังรูสึกอยูนี้เปนเพียงความหลอกลวงทางอายตนะ.  อายตนะคือ  ตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ. 

 
ทีนี้  ทางอายตนะของใคร ?  ก็ของอายตนะ,  พูดกําปนทุบดินวา 

“ของอายตะ”.  แลวอายตนะของอะไร ?  มันก็ของธรรมชาติอันเรนลับที่สุด. 
ธรรมชาติ  ในความหมายวา  พระธรรม  หรือกฎธรรมชาติ  หรือธรรมชาติ  อะไร 
ก็ตาม  มันเปนสิ่งที่ลึกลับ  แลวก็สรางสิ่งนี้มาในลักษณะอยางนี้  คือในลักษณะที่ 
ลวงมนุษยได ;  ถาไมอยางนั ้นมนุษยสูญพันธุ ,  มันขึ ้นอยู กับการสืบพันธุ . 
ธรรมชาติจึงฉลาดยิ่งกวาคน  หรืออะไร  จนเราตองเรียกวา  พระเจา  หรือ 
พระธรรม,  สามารถลวงสัตวมีชีวิต  หรือสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งได  ดวยอาศัยเพศรส 
ทางอายตนะ. 

 
สิ่งที ่เปนความมุงหมายตอไป  คือการสืบพันธุ.  ทีนี ้การสืบพันธุ 

มันเปนเรื่องไมสนุก  นาเกลียด  นาขยะเขยง  ลําบากลําบนเหลือเกิน  เชนมีลูก 
ออกมาก็ตองเลี ้ยงดูรักษา  อยางที ่มนุษยไมชอบ ,ไมชอบที่ส ุด   แตก็ต อง 
สมัครใจทําโดยไมรูสึกตัว  เพราะการหลอกลวงของธรรมชาตินี้.  ถามีแตการ 
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สืบพันธุลวน ๆ  ไมมี  “คาจาง”  ชนิดที่ไมรูสึกตัว  ก็ไมมีใครสืบพันธุ.  เพราะฉะนั้น 
ในทางเพศรส  หรือความหลอกลวงทางอายตนะนี ้  มันเปนเครื่องมือหรือเปน 
คาจาง  ที่ธรรมชาติมันจางคนใหทําการ  ใหทําในสิ่งที่คนตามธรรมดาไมยอมทํา, 
คือวา  ความยุ งยากลําบาก  สกปรก  โกลาหล  วุนวายนี ้  คนไมยอมทํา.  แต 
ก็มีเครื่องมือ  หรือคาจางที่บังคับหลอกลวงใหทําได  โดยไมรูสึกตัว.เพราะฉะนั้น 
จึงสรางตอมแกลนดชนิดหนึ่งมา  เพื่อการสืบพันธุนั้น  ใหเกิดความรูสึกสูงสุดทาง 
อายตนะคืออายตนะถ ูกกระตุ นถ ึงที ่ส ุ  ทางตา   ทางห ู  ทางจม ูก   ทางลิ ้น 
ทางกาย   ทางผิวหนัง  มันถูกกระตุ นในอัตราที ่พอเหมาะ   ลึกซึ ้งสุขุมที่สุด  ; 
นั้นคือสิ่งที่เรียกวา  ความอรอย  หรือเรียกในบาลีวา  อัสสาทะ. 

 
อัสสาทะคือ  ความอรอยทางตา  อรอยทางหู  อรอยทางจมูก  อรอย 

ทางลิ ้น   อรอยทางผิวหนัง ,  แลวทางผิวหนังเปนเรื ่องสูงส ุด  ;  อรอยสูงสุด 
จนคนหรือสัตวพายแพแกสิ่งนี้,  ยอมเปนทาสของสิ่งนี้ บูชาสิ่งนี้.  เพราะฉะนั้น 
เราจึงถือวาธรรมชาติมีเพศรสเปนเครื่องมือ  หรือเปนคาจาง  ใหมนุษยทําสิ่งที่ 
ตามปรกติมนุษยไมยอมทํา.  นี ่พระเจามาเหนือเมฆ   ธรรมชาติมาเหนือเมฆ 
กวามนุษยที ่เต็มไปดวยความโง ;  ธรรมชาติฉลาดกวา  จึงใสอะไรมาใหเสร็จ. 
ถาไมมีการกระทําอันนี้  มนุษยไมอาจจะเกิดขึ้น  ไมอาจจะสืบพันธุมาจนถึงบัดนี้, 
มนุษยก็สูญพันธุ ไปหมดแลว  หรือไมเกิดขึ ้น.  เพราะฉะนั ้นความเกิดขึ ้นแลว 
สืบพันธุกันมาไดจนถึงบัดนี้  ขึ้นอยูกับสิ่งนี้  คือความรูสึกทางเพศ  ที่เปนความ 
อรอยสูงสุด  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจนี้.  ถาเรียกอยาง 
ที่ จะเตือนสติตัวเราเอง   ก็ เรียกวา   คาจาง  :  มันจางให เราทําสิ่ งที่ สกปรก 
โกลาหลวุนวาย  ที่ตามธรรมดาเราไมอยากจะทํา. 

 
ขอใหดูสัตวเดรัจฉานตอลงไปอีก :  สัตวเดรัจฉาน  เชนสุนัข  เมื่อ 

ตอมแกลนดมันสุกถึงที่สุด  มันไมมีชีวิตเปนอยางอื่น  นอกจากเรืองผสมพันธุ 
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กับเพศ ,  มันกัดกันจนตาย   สุน ัขของเราก ็เคยตาย ,  มันกัดกันจนตายใจชั ่ว 
ระยะเวลา ๕ - ๖ วัน  ที่ความรูสึกทางเพศสูงสุด ;  นั่นมันก็ไมรูวา  ทําไปทําไม 
แตที่มันรูสึกก็เพื่ออรอยทางอายตนะสูงสุด  มันเลยพยายามสุดความสามารถ  ตอสู 
ก ัด ก ัน จนต าย   อย า งนี ้ ;  แล วม ัน ก ็ไม ได รู ว า เพื ่อ ก า รส ืบ พ ัน ธุ เพ รา ะ 
“นายจาง”  คือธรรมชาติ  ซอนเรนความลับอันนี ้ไว  ในลักษณะที ่ส ัตวมีชีว ิต 
ไมอาจจะรูได. 

 
ทีนี้  คุณดูใหต่ําลงไปอีกถึงตนไม  ไปเรียนชีวิวิทยาเรื่องตนไม :  มันก็มี 

เพศตรงกันขาม  แลวมันตองการดิ้นรนขวนขวายสุดประมาณเหมือนกัน  ที่จะให 
เกิดการสืบพันธุ  คือการพบกันระหวางเกสรตัวผูกับเกสรตัวเมีย  มีมากมาย 
หลายชนิด  ;  มันก็มุ งหมายจะอยู เพื่อสิ่งนี้ เหมือนกัน  ;  แลวธรรมชาติก็ชวย 
หลาย ๆ  ทาง  มีเกสรตัวผูตัวเมียในดอกเดี่ยวกันบาง  มันก็พบกันไดงาย,  แลว 
มันดิ้นรนตอสูเพื่อท่ีจะพบกันจนได.  ถาไมไดพบกันจะยังไมยอมตาย  .เพราะ 
ฉะนั้นคนที่ฉลาดในการเพาะพันธุไม  เขาไปตัดยอดไมมาเพาะใหงอกนั้น  เขาเลือก 
ตัดยอดที่มันกําลังมีดอก,  เชน  ตนเข็มอยางนี้  จะตัดยอดมาปก  เอายอดที่มี 
ดอกมาเถอะ   ไมตายแน ;  เพราะวา  มันตองการที ่จะสืบพันธุ   มันตองการ 
จะบานแลวก็จะสืบพันธุ,  มันสงวนชีวิตไวเพื่อใหไดสืบพันธุจนได  มันก็เลยออก 
รากเร็ว  หรืองาย.  เกสรตัวผู - เมีย  ที่อยูคนละดอก  มันก็ตองมีอะไรชวย  มา 
ผสมกันจนได  มันพรอมท่ีจะรับอยูเสมอ ;  แลวมีการปองกัน  มีการรักษา  กระทั่ง 
ลมพามา  กระท่ังไหลมาตามน้ํา  ซึ่งอยูหางกันเปนกิโลเมตร ๆ ;  เกสรตัวผูไหล 
มาตามน้ํา  มาพบเกสรตัวเมียขางใตน้ํา  มาเปนกิโลเมตร ๆ  ก็มี. 

 
คุณไปศึกษาดูในแงอยางนี้ที่วา  มันเปนอะไรทั้งหมดของสิ่งที่มีชีวิต ; 

หากแตวาตนไมมันไมมีอะไรที่เปนอายตนะสําหรับรับความรูสึกเอร็ดอรอย  สูงเทา 
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สัตวหรือคน  แตมันก็ตองมีเหมือนกัน ;  ถาไมเชนนั้น  มันคงจะไมดิ้นรนพยายาม 
เพื่อจะสืบพันธุ.  เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อยูใตวิสัยความหลอกลวงของธรรมชาติ 
ของพระเจาดวยเหมือนกัน.  สิ ่งที ่ม ีชีวิตก็ไมมีอะไรนัก  นับมาจากพืช – แลว 
ขึ ้นมาถ ึงส ัตว - แลวขึ ้นมาถ ึงคน .  ทีนี ้คนม ีอายตนะมากอยาง   คือ   ตา   หู 
จมูก   ลิ ้น   กาย   ใจ ,  แลวก็มีคุณสมบัติสูง   จึงรับรสไดมาก ,  ฉะนั ้นมันจึง 
ลุมหลงในเรื่องเพศรสในทางอายตนะยิ่งกวาสัตว  ยิ่งกวาตนไม.  แลวก็อยาได 
อวดดีไป  มันคือโงกวานั่นแหละ  หรือวาถูกหลอกลวงมากกวา ;  จนมีความคิด 
ความหวังที่จะไดอยางไมมีขอบเขต  ไดทันอกทันใจ  สมมุติเปนสถานบันเทวดาขึ้นมา 
ในเทวโลก.  เทวดานั้นไมมีความหมายอะไร  นอกไปจากกามารมณ,  ไมทําการ 
ทํางานอะไร  ไมปฏิบัติธรรมอะไรเหมือนมนุษยดวยซ้ําไป,  มีแตลุมหลงทาง 
กามารมณทั้งวันทั้งคืนตอลดเวลา.  มันเปนความคิดฝนของมนุษยเจาอารมณ  ทาง 
กามารมณมากกวา  บัญญัติเรื่องเทวดาขึ้นมาอยางนี้.เอาละสมมุติวา  ถามีจริง 
ตามที่เขาพูด  มันก็เปนเรื่องบาที่สุด  คือเปนทาสกามารมณยิ่งกวามนุษย 

 
เพราะฉะนั้นคุณทําความเขาใจเร่ืองนี้ใหดีวา  เพศรสคือความหลอกลวง 

ทางอายตนะสําหรับธรรมชาติหลอกหรือจางมนุษยใหทําสิ่งที่ตามธรรมดา 
มนุษยจะไมยอมทําเปนอันขาด .  ถารูความลําบาก  ยุงยาก  เจ็บปวด   มีอยู 
อยางนี้ในการสืบพันธุ  มนุษยก็ไมยอมทํา ;  แตมันมาเหนือเมฆตรงที่พระเจา 
หรือธรรมชาติเอาอันนี้มาเปนคาจาง.  แลวมันก็มีปญหายุงยากกี่มากนอย  คุณก็รูดี ; 
หรือวาความสงบมีไมไดในโลกนี ้  มันก็เพราะเรื ่องนี ้แหละ  แตมันซับซอนกัน 
อยูหลาย ๆ  ชั้น. 

 
จะทําสงคราม   ฆากันตาย  วันหนึ่งเปนรอยเปนพันเปนอะไร  ก็มี 

มูลมาจากเพศรสหรือกามารมณ ,  แตมันซับซอนอยูหลายชั้น.  ทหารเหลานั้น 
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มารบเพื ่ออะไร   เพื ่อค าจ างรางว ัล   ม ันก ็เพื ่อกามารมณ ,  เพื ่อ เก ียรต ิของ 
ประเทศชาติ  ก็เพื ่อวาประเทศชาติอยู มั ่นคงแลว  เราก็ม ีโอกาสที ่จะอยู อยาง 
มั่นคง  เพื่อเสวยกามารมณ ,  อะไรมันไปรวมอยูที่นี่อยางซิกมันฟรอยตวา  อยู 
มากทีเดียว.  เพราะฉะนั้นมนุษยที่ลืมหูลืมตาขึ้นมา  ที่มีความฉลาดกอนคนอื่น 
เขาจึงมีการบัญญัติระเบียบแบบแผน  วินัย  ลงไปเกี่ยวกับการปฏิบัติทางเพศ  หรือ 
ระหวางเพศใหมีศีลอยางนั้น  ใหมีศีลอยางนี้.  เชนวา  กาเมสุมิจฉาจาร  ที่เรา 
พูดถึงกันอยูเสมอ  เปนศีลข้ึนมา ;  ตลอดถึงระเบียบปฏิบัติอยางอื่น  ที่ละเอียด 
ลงไป  เกี่ยวกับการประกอบกรรมอันนี้  :เขียนไวในฐานะที่เปนสูตร  เปนศาสตร 
เปนบทบัญญัติสมบูรณเหมือนกัน  เพื่อไมใหเกิดเปนทุกขเนื่องมาจากกามารมณ 
นั ้น  ;  หรือวาเพื ่อลดความเปนทาสของกามารมณนี ้ใหน อยลง  ใหอยู ในวิส ัย 
ที่พอจะดูได.  เพราะฉะนั้นจึงบัญญัติวาการประกอบกิจทางเพศที่ถูกตองนั้น 
คือการประพฤติธรรม.  ประพฤติธรรม  เหมือนที่เรากําลังพูดถึงกันอยูนี่แหละ. 
การประกอบกิจกรรมทางเพศอยางถูกตองนั ้น  คือการประพฤติธรรม  ;ดังนั ้น 
เขาจึงมีสูตรตาง ๆ  ที่ เขาเขียนกันขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหถูกตองอยางนั้น ๆๆ 
เพื่อใหมีโทษนอย  ใหมีประโยชนเกิดขึ้น. 

 
คุณอาจจะฟงไมถูกวา  ประโยชนเกิดขึ้นอยางไร ?  คือวาถามีความรู 

ถูกตอง  กามารมณนี่เองมันจะผลักไสคน  ใหออกไปนอกโลกได ;  ดังนั้นจะตอง 
ประพฤติประกอบกิจกรรมระหวางเพศในลักษณะที่ลืมหูลืมตา  ฉลาดเฉลียว  ไม 
ลุมหลงมากเกินไป ;  แลวไมเทาไร  ก็จะถอนตัวออกมาได  คือคิดที่จะออกไป 
เสียจากสิ่งนี้  หรือจะอยูเหนืออํานาจของสิ่งนี้  เชนไปบวชเปนฤาษีอยางนี้เปนตน 
นี ้พ ูดถึงสมัยโนน .  ผู ที ่รวมความมุ งหมายของการเข ียนสูตรเหลานี ้  ที ่ถ ูกตอง 
ที่บริสุทธิ์นั้น  เขามุงหมายที่จะใหประกอบกิจกรรมอยางถูกตอง  คือพอเหมาะพอสม 
พอประมาณ   แลวในลักษณะที่ไมเทาไรจะทําใหเบื่อแลวอยากไปบวช ;  ดังนั้น 
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สูตรเหลานี้จึงเปนสูตรของพระธรรมดวยเหมือนกัน;  และการปฏิบัติกิจเหลานี้ 
อยางถูกตองก็คือปฏิบัติธรรมดวยเหมือนกัน. 

 
โดยเหตุที่ถือวาฆราวาสหลีกเรื่องนี้ไปไมไหว  หลีกเรื่องนี้ไปไมพน ; 

เพราะฉะนั้นจะตองใหเขาไปเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางถูกตอง  และพอเหมาะ  พอสม ; 
พอสมควรแลวก็เอือมระอา  หรือวารู  รูจักสิ่งนี่ดี  จนอยากจะหลีกไปพนจากสิ่งนี้. 
นี่มันก็เขารูปเขารอยเดิมของเราวา  อุดมคติของมนุษยที่วาชีวิตคือการเดินทาง 
ไปจนกวาจะถึงยอดสุดที่สุดของการเดินทาง.  ดังนั้นเขาจึงถือเรื่องนี้เปนเพียง 
เรื่องประกอบตอนหนึ่ง  หรือสวนหนึ่งของชีวิตทั้งหมด.  ดังนั้นเขาจึงสอนใหเปน 
พรหมจารี  ที ่ถ ูกตอง,  แลวก็เปน  คฤหัสถ  ที ่ถ ูกตอง,  มันก็งายที ่จะไปเปน  
วนปรัสถ  หรือ  สันยาสี.  ฉะนั ้นเราจะรู จ ักเรื ่องเหลานี ้  หรือสิ ่งเหลานี ้ใหถูก 
ตองนั้น  มันก็เปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่งคือจะไมตองเปนทาสของเพศรสนี้ 
นาน  และในลักษณะที่เรียกวาพายแพหมดทุกประตู ;  แตไปเกี่ยวของในลักษณะ 
ที่จะรู,  แลวผานไปได. 

 
ทีนี้ก็อาศัยความรูอะไร ?  ชนิดไหน ?  ถาถือตามหลักทางพุทธศาสนา 

มีหลักที่วางไวใชไดในทุกกรณีวา :  การที่จะรูอะไรเพื่อชนะสิ่งนั้น  เราจะตองรู 
อยางนอย ๓ อยางเสมอ  คือรู  อัสสาทะ - รสอรอยที่ใชสําหรับลวงคน ;  แลว 
ก็รู อาทีนวะ  - คือโทษ   ความเลว   ความอะไรของมัน   ที ่ทําอันตรายคน  ; 
แลวอันที่ ๓ ก็รู  นิสสรณะ - คืออุบายท่ีจะมีอํานาจเหนือสิ่งนั้น,  ภาษาธรรมดา  
ก็เรียกวา  ลูกไม  ที่เราจะเปนผูชนะตอสิ่งนั้น. 

 
ทบทวนอีกทีหนึ่งวา :  รูจักรสอรอย  ที่ใชยั่วยวนหลอกคนของมัน, 

ในที่นี่ก็คือเพศรสของกามารมณ  ;  แลวก็ รูโทษ   รูความเลวทรามของมัน 
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ที่แผดเผาใหคนผูที่เขาไปลุมหลง ;  และรูจักลูกไมที่จะอยูเหนือมัน.  ก็อยาง 
เดียวกับท่ีพูดมาแลววาสูตรหรือคําสอนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้  เขาก็สอนเพื่อ ๓ อันนี้ ; 
มันใหรสอรอย  ใหความหลอกลวงยั่วยวนอยางไรก็รูเสียโดยเร็ว ;  แลวก็รูวา 
มันใหความเจ็บปวด  ทิ่มแทง  เผาลน  อะไร  อยางไร  ก็รูในขณะนั้น.พอรูเทานี้ 
มันก็พอที่จะเห็นวา  มันเปนอันตราย  ถอนตัวออกมาได  คืออยาไปหลงใหล 
รสอรอยของมัน,  มันจะวนเวียนกันอยู.  เรารูความอรอยของมัน  ที่ยั่วยวนเรา 
หลอกเราไปเปนทาสของมัน ;  วิธีแก  เราก็อยาไปหลงในความยั่วยวนของมัน 
เรียกวานิสสรณะ. 

 
การที่หลีกออกไปเสียจากามารมณเขาก็เรียกวานิสสรณะ  หรือ 

เนกขัมมะ  ออกบวชจากดงของเพศรสคือฆราวาส  เรียกวา  เนกขัมมะ;  คือ 
ออกไปจากเรือน ;  นี้เปนนิสสรณะ  คือ  “ลูกไม”  ที่ออกไปเสียจากอํานาจ 
ของมัน,  เราพนจากอํานาจของมัน.  แตก็ไมไดหมายเฉพาะทางรางกายออก 
บวชไปเปนฤาษีอยู ในปา ;  อาจจะเปนไดวาในบานเรือนนั ่น เอง   ถามี 
ความรูความฉลาด  ในเรื่องสอนเรื่องแรกพอ  แลวมันก็เฉย  หรือวาควบคุม 
ได ;  แลวก็ทําแตพอสมควร  หรือแตเทาที่จําเปนที่จะตองทํา ;  หรือกระทั่ง 
ไมทําเลยก็ได  คือไมเปนทาสของสิ่งนี้ตอไป ;  ก็อยูอยางคนที่มีความรูความ 
เฉลียวฉลาด  ผานสิ่งเหลานี้มาแลว  ก็เคยมีเหมือนกัน. 

 
เรื่องราวเคยมีแตโบราณ  ผัวเมียนั้นก็เลยกลายเปนคูเดินทางไปหา 

โมกษะ  หรือ  นิพพาน,  ไปดวยกัน  คลองแขนกันไป  โดยไมมีการประพฤติ 
ทางเพศ   ก็ยังได ;  แลวอยู ที ่ว า   เรารู อ ัสสาทะ   รู อาทีนวะ   รู น ิสสรณะ 
สามอยางนี้ ;  แลวก็กลายเปนอยางถูกตองได  แมอยูในบานเรือน.  แต 
มันยากกวาที่จะหลีกออกไปเพราะฉะนั้นจึงมีการนิยมวาหลีกออกไปจาก 
บานเรือน. 
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ปญหาเพศรสของฆราวาส ๒๐๓

ถาจําเปนจะตองอยู ในบานเรือน  มันก็ใชหลักเกณฑอันเดียวกัน 
นั่นแหละ  คือรูแลวฉลาดจึงอยูเหนืออํานาจการหลอกลวงของสิ่งเหลานี้ ;  ก็เลย 
กลายเปนคนที ่ไมบา  ไมหลง  ไมมัวเมาเกินขอบเขต  เหมือนที ่เห็น ๆ  กันอยู . 
เราจะเห็นวาคนสมัยนี ้เปนทาสของเพศรส  อยางไมมีขีดขั้น ;  อะไร ๆ  ทั้งหมด 
ก็ระดมไปยังสิ่งนี้  เพื่อสิ่งนี้ ;  ไปเรียนวิชาความรูมาอยางมากมายจากเมืองนอก 
เพื ่อมีอาชีพสูง   เพื ่อมีเงินเดือนสูง   ก็ใชไปเพื ่อสิ ่งนี ้  หรือเพื ่ออุปกรณของ 
สิ ่งเหลานี ้ ;  เพื ่อสิ ่งนี ้โดยตรงก็ได  เพื ่ออ ุปกรณของสิ ่งนี ้ก ็ได .  เราจะเห็นวา 
มันมีอุปกรณมากมายเหลือเกินที ่แพงมาก ๆ  เพื ่อใหมนุษยไดลุ มหลงในสิ ่งนี้ 
นี้คือปญหาของฆราวาสเกี่ยวกับเพศ. 

 
เรื่องสุดทายที่เราควรจะรูก็คือวา  การที่จะควบคุมสิ่งเหลานี้  จนเรา 

ถอนต ัวออกมาเส ียได นี ้ไม ใช เรื ่อ งของคนโง   หรือคนบ า   เหม ือนที ่เด ็ก  ๆ  
หนุมสาวเขาใจ.  เขาอาจจะคิดไปวาเมื่อไมมีสิ่งเหลานี้มันจะเปนคนบา  เปนคน 
สติวิปริต  ไมชอบสิ่งที่ตามธรรมชาติจะตองชอบ ;  มันก็อาจจะเปนได  แตมัน 
นิดเดียว  มันถูกนิดเดียว.  ถาคนถูกตอนหรือคนที่อวัยวะเพศไมสมประกอบน้ี 
มันก็จะไมความรูสึก  หรือไมตองการสิ ่งเหลานี ้เหมือนกัน ;  ดังนั ้นก็เรียกวา 
คนวิปริตผิดธรรมดา  สงเคราะหรวมไวในพวกคนบา.  แตวาคนที ่มีสติวิปลาส 
ไมเกี่ยวของกันสิ่งเหลานี้  หรือเกลียดชังสิ่งเหลานี้  ก็เปนพวกคนบาจริง. 

 
สําหรับพระอริยเจา  ที่ไมเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้นั้น  ไมใชคนบา ; 

คือเปนคนที่รูจักสิ่งเหลานี้ดี.  แมคนที่กําลังจะเปนพระอริยเจา  คือกําลังตอสูกับ 
สิ่งเหลานี้อยู  ก็ไมใชคนบา.  ดังนั้นในการที่ออกบวชจากบานเรือน  เพื่อละสิ่งนี้ 
เพื่อตอสูกับสิ่งเหลานี้  ไมใชคนบา,  ไมใชคนที่ควรจะถูกเรียกวาคนบา.  คุณ 
ลองสังเกตดู  คนที่เขาคิดวา  พระ  ที่ออกมาเสียจากบานเรือน  เปนคนบา ๆ  บอ ๆ 
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 ฆราวาสธรรม ๒๐๔

สติไมสมประกอบ  ไมไปสนใจกับสิ่งที่นาเสนหา ;  นี่เขาอาจจะคิดวาเปนคนสติ 
วิปริต  นั่นเพราะวาคนนั้นเปนทาสของสิ่งนี้มากเกินไปจนมองไมเห็น,  ไมเห็น 
อัสสาทะ,  ไมเห็นอาทีนวะ,  ไมเห็นนิสสรณะ ;  แลวหาวา  พวกนี้เปนคนบา 
ไมไปยุงกับมัน  ไมไปสนใจกับมัน  ก็มีได. 

 
เพราะฉะนั้น  การที่เรามีระเบียบปฏิบัติหรือมีความพยายามที่จะ 

ทําลายความบีบคั้นของสิ่งเหลานี้  ไมใชเปนเรื่องบา ;  เปนเรื่องที่ตองตอสู 
เพื่อใหเขาสูระดับท่ีพอดี  พอเหมาะเสียทีหนึ่งกอน  ไมบามากเกินไปเหมือนคน 
พวกนั้น ,  ไมบามากเกินไป  เหมือนพวกที่วาเราบา ;  เพื ่อใหระดับพอดี 
เสียที่หนึ่งกอน  แลวก็เพื่อจะชนะมัน  ในที่สุด.  ดังนั้นพวกที่พยายามจะขมข่ี 
หรือวา  ละ  หรือวาอะไรในเรื่องความบีบคั้นของความรูสึกทางเพศนั้น  ไมใช 
คนบา.  ถูกแลว  สิ่งตาง ๆ  ถากระทําผิดวิธี  อาจจะกลายเปนบาไปเลยก็ไดจริง 
เหมือนกัน  ฉะนั้นมันก็ตองเปนเรื่องที่ทําถูกวิธีจริง ๆ 

 
ทั้งหมดนี้  เปนเรื ่องปญหาทางเพศของฆราวาส  มีอยูอยางนี ้ ; 

เรารูตัวปญหานี้กอน  แลวเราคอยพูดกันถึงวิธีที่จะแกปญหา  หรือเอาชนะมัน 
อยางไร. 

 
 
 

 
 

เวลานี้ของเราก็หมดลง  นกกางเขนบอกวาพอกันที  สําหรับวันนี้. 
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การควบคุมความรูสึกทางเพศของฆราวาส 
 
- ๑๒ - 
๒๘  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
บัดนี ้เวลาลวงมาถึง ๔.๔๕ น .  แลว   จะได พ ูดกัน 

ถึงปญหาเกี่ยวกับความรูสึกทางเพศ  ที่เปนปญหาของฆราวาส 
ดวยเหมือนกัน .  เราจะไดพ ิจารณากันโดยเฉพาะ   ถึงการ 
ควบคุม ;  ในคําถามที ่เสนอเขามาก็มีอยู ขอหนึ ่งที ่ถามปญหา 
วาเราจะลดความรูสึก  ที่เปนความกําหนัดทางเพศไดอยางไร ? 
นั ่นก็ยอมหมายความวา  จะตองการความพอดีหรือความถูก 
ตองเกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ ;  มิไดหมายความวาจะตัดหรือทําลาย 
ใหสูญสิ้นไป. 

 
ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมความรูสึก  หรือความกําหนัดในทางเพศนี้ 

สําหรับฆราวาส  และบรรพชิตยอมไมเทากัน.  สําหรับบรรพชิต  ก็คือผูที่ตองการ 
จะไปกอน  หรือไปเร็ว  หรือไปดีกวา  อะไรทํานองนี้  ก็จะตองมีความมุงหมายที่จะ 
ควบคุม  หรือแกไขมากกวาพวกฆราวาส  ซึ่งยังไมตองการจะไปเร็ว  หรือวาไปกอน 
 

 
 
 
 
 
 

๒๐๕ 
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 ฆราวาสธรรม ๒๐๖

เพราะฉะนั้น  คําวาฆราวาสจึงมีคําประกอบขยายความในภาษาบาลีวา  ผูครองเรือน 
ผูแออัดอยูดวยบุตรภรรยา  ลูบไลกระแจะจันทนของหอม  อยางนี้เปนตน. 

 
สําหรับวันนี้  เราจะพูดกันแตปญหาของฆราวาสโดยตรง  หรือวาถาจะ 

เปนเรื่องของบรรพชิต  ก็เปนเรื ่องเทาที ่มันควบเกี ่ยวกัน  ก็ไปรูความหมายนี้ 
เอาเอง.  ในคําถามที่เสนอเขามานั้นใชคําวา  ความกําหนัด  โดยตรง.  สําหรับ 
คําวา  ความกําหนัด  ซึ่งภาษาบาลีวา  ราคะ  นี้  เมื่อถือเอาตามหลักในภาษา 
บาลี  หรือภาษาธรรมะก็ตาม  มันกวางขวางกวา,  เขามิไดหมายถึงแตความ 
กําหนัดทางเพศอยางเดียว ;  หมายถึงความรูสึกที่มันเขาไปผูกพันติดแนนในสิ่งใด 
ก็ได  ที่ เปนความติดแนนทางจิตใจ.  แตในภาษาไทยเรานี้  หมายถึงความ 
กําหนัดในทางเพศทางกามารมณ ;  ถึงแมในที่นี้  ในวันนี้เราจะพูดกันแตเรื่อง 
ทางเพศ  ทางกามารมณ  ก็ใหรูไวดวยวา  คําวา  ความกําหนัด  ในภาษาธรรม 
นั้นกวางคือวาจะไปกําหนัดในสิ ่งที ่ไมใชเรื ่องเพศโดยตรงก็ได  แมที ่สุดแต 
ของเลน  ของชอบใจอะไรก็ได,  สิ่งที ่รักใครหวงแหนถึงที่สุด  อยางนี้ก็ได ; 
แมแตความรูสึกรักในลูกหลานตัวเล็ก ๆ  ก็เรียกวาความกําหนัดดวย.  สวนความ 
กําหนัดในภาษาไทย  ก็หมายถึงความกําหนัดทางเพศ,  และหมายถึงความรูสึก 
ทั้ง ๓ เวลา  คือวาที่ลวงแลวมา  ก็เอามารูสึกคิดนึกกําหนัดได,หรือกําลังเปนอยู 
เฉพาะหนาก็รูสึกกําหนัดได,  หรืออาจจะคิดนึกลวงหนาใหมีความรูสึกกําหนัดก็ได ; 
เพราะฉะนั้นปญหามันจึงมีมาก. 

 
ปญหาสวนใหญเปนปญหาความกําหนัดที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา  คือในขณะ 

ที่ประสบอารมณ  เกิดอารมณปจจุบันมากกวา ;  แตถึงอยางนั้นก็ขอใหเขาใจไวดวย 
วามันเนื่องกัน  คืออารมณในอดีตที่แลว ๆ  มาแตหนหลัง  ไปเอามาคิดมานึกอีก 
มันก็กลายเปนสิ่งปจจุบันบันสําหรับเรื่องทางจิตใจ.  ถามันเกิดความกําหนัดขึ้นมา 
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การควบคุมความรูสึกทางเพศของฆราวาส    ๒๐๗

เมื่อไร  มันก็เปนเรื่องปจจุบันขึ้นมาเมื่อนั้น.  หมายความวาที่ไปนึกถึงเรื่องความ 
กําหนัดแตหนหลัง  หรือถึงสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความกําหนดแตหนหลัง,  เอามาคิด 
มันก็กลายเปนเรื่องธรรมารมณขึ้นมาในใจ  เกิดความกําหนัดเปนปจจุบันขึ้นมาได. 
สวนเรื่องของปจจุบันนั้นก็เอา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  เฉพาะหนาที่  มาถึงเขา ; 
แตวาสิ่งเหลานี้ในที่สุดมันกลายเปนอารมณในอดีต  แลวกลับมาเมื่อไรอีกก็ได. 
เรื่องอนาคตก็เหมือนกัน  หมายถึง  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  เคยผานมาแลว 
แลวก็คํานึงคํานวณได  รูสึกได,  วาในอนาคตจะมี  อยางนั้นอยางนี้ ;  แลวเอามา 
นึกคิด  มันก็กลายเปนเรื่องธรรมารมณในปจจุบันขึ้นมาได ;  แลวมันก็รบกวนจิตใจ 
มากเทากัน  คือมันกลายเปนปจจุบันไดโดยทางความคิดนึก. 

 
เพราะฉะนั้นจะตองรูวา  มันเกี่ยวโยงกันกวางขวาง  หรือสึกซึ้งอยางนี้ 

สําหรับสิ่งที่เรียกวาราคะ  หรือความกําหนัด.  เราจะมัวแกปญหาเฉพาะหนา  คือ 
ปจจุบันอยางเดียว  มันก็ไมเปนผลดีถึงที่สุด  มันก็เลยเปนเรื่องที่ตองควบคุมความ 
รูสึกในอดีต  หรือความคิดฝนอะไรในอนาคตดวยเหมือนกัน.  ลองเปรียบเทียบ 
กันดูวา  ราคะ - ความกําหนัด  ตามความหมายหรือตัวหนังสือน้ัน  เปนอยางไร ? 
บัญญัติไวอยางไร ? 

 
ทีนี ้ เราจะพูดกันถึงตัวจริง  ไมใชตัวหนังสือ. เรื่องนี้มันก็เปนเรื่อง 

ที่ยาก  ที่จะเขาใจไดวาคืออะไร  วาความกําหนัดนั้นคืออะไร ?  ยิ่งผูที่ยังใหมตอ 
ความรูสึกอันนี้  หรือใหมตอความรูสึกเรื่องทางโลก ๆ  แลว  ก็คงจะเขาใจไดยาก 
วาความรูสึกที่เปนความกําหนัดนั้น  มันเปนเครื่องจักรชนิดหนึ่งในทางจิตใจเทานั้น 
เอง.  ที่ใชคําวาเครื่องจักรในที่นี ้  มิไดหมายถึงวัตถุ ;  มันเปนเรื่องทางจิตใจ 
แตมันมีลักษณะอยางเดียวกับเครื่องจักร  ที่เราเรียกวา  mechanism  คือสิ่งที่มันทํา 
หนาที่เกี่ยวโยงกันไปตามลําดับ  แลวมีผลเกิดขึ้นมาอยางแนนอน  เหมือนเครื่องจักร 
ก็เรียกวา  ความแนนอน. 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๒๐๘

เครื่องจักรที่เราใชประกอบการอุตสาหกรรมนั้น  มันเปนเครื่องจักรทาง 
วัตถุมีตัวตนเปนวัตถุ ;แตเครื่องจักรที่พูดถึงนี้ มันเปนเรื่องทางจิตใจ  ไมมีรูปราง 
ไมมีตัวตน  มันเปนนามธรรม.  แตถามองใหดี  มองใหเห็นแลว  ก็จะเห็นเปน 
รูปรางเหมือนกัน,  เปนรูปรางทางฝายนามธรรม  คือจะตองมีอะไรที่เปนสวน 
ประกอบ   หรือทําหนาที ่ครบถวน ,  แลวเมื ่อมาสัมพันธกันเขาแลว   ก็ตอง 
มีการทํางานเกิดขึ้นเปนลําดับ ๆ  ไปอยางเที่ยงแทแนนอน  เหมือนกับเครื่องจักร. 
คําวา  “เหมือนกับเครื่องจักร”  นั้นหมายความวา  มันจะเหมือนอยางนั ้นทุกที 
ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ ;  ผมเคยสรุปความเปนคําโคลงเลนวา : - 

 
            สัมผัส  กําหนัด  นั้น             เครื่องจักร  ในกาย 
        อารมณพบอินทรีย                เขาแลว 
        ทํางานเที่ยงตรงหลัก             ตางหาก 
        แตโลกหลงวาแกว               ก่ํากาม 
 
บรรทัดแรกวา  สัมผัส  กําหนัด  นั ้น  เครื ่องจักรในกาย  คือการที่ 

ไดรับความสัมผัสทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  กับ  รูป 
เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ธรรมารมณ  นั้น  มันเปนเครื่องจักรชนิดหนึ่งในรางกาย 
คนเรา ;  หมายความวา  ถาอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในมีการสัมผัสกัน 
เขาแลว   ก็จะเกิดวิญญาณ ,  จะเกิดสัญญา ,  แลวจะเกิดเวทนา ,  จนเปน 
ความรู ส ึกกําหนัดพอใจ   ซึ ่งเป นเวทนา  ;  อาการเกิดอยางนี ้จะเป นเหมือน 
เครื่องจักร  คือแนนอน  เร็วที่สุด  จนแทบจะกําหนดไมได  เหมือนกับเครื่องจักร 
ที ่ม ันหมุนเร็ว ๆอยางนั ้น ;  ก็เปนเครื ่องจักรที ่ม ีอยู ในรางกายคน   แตไมใชต ัว 
รางกายโดยตรง  ;  มันเปนเรื ่อง  mechanism  ทาง  mentality.  เรื ่องอยางนี้ 
เราเรียกวาทาง  mentality  ไมใชทาง  spiritual  อะไรมากมายนัก  คือเปนเรื่องจิต 
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ที่เกี่ยวของอยูกับรางกาย ;  ไมใชเรื่องความคิดเห็นหรือสติปญญาลวน ๆ  ซึ่งเปน 
เรื่องทาง  spiritual. 

 
บรรทัดที ่ ๒ - ๓ วา :  อารมณพบอินทรีย  เขาแลว  ทํางานเที ่ยง 

ตรงหลัก  ตางหาก;  นี้อธิยายอยูในตัวเสร็จ.  อารมณนั ้นคือขางนอก  ไดแก 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ .  พบอินทรีย,  อินทรียคือ  ตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เขาแลว  ก็ทํางานเที่ยงตรงหลัก  คือ  เกิดวิญญาณ  เกิดผัสสะ 
เกิดสัญญา  เกิดเวทนา  เปนเครื่องจักรีแนนอนอยางนี้. 

 
บรรทัดที ่ ๔ วา  :  แตโลกหลงวาแกว   ก่ํากาม .  นี ้เป นภาษา 

คําประพันธ  มันตองไปอยางนี ้เอง .  แตโลกหลงวาแกว ,  หมายความวา 
ชาวโลก - ฆราวาสนี้หลงวาเปนของวิเศษประเสริฐสูงสุด,หลงวาแกว.  ก่ํากาม 
ก็คือมีจิตใจเต็มปร่ีไปดวยความรูสึกทางกามารมณ. 

 
นี ้ก ็เพื ่อจะชี ้ให เห ็นวา   เรื ่องที ่คนไม รู   เข าใจวาว ิเศษ   ประเสริฐ 

หลงใหล  บูชากวาสิ่งใดน้ัน  ที่แทเปนเพียงเครื่องจักรแระจําอยูในรางกาย  ในทาง 
ฝายจิตฝายวิญญาณ.  เพราะฉะนั้นเราก็จะรูไดเองวา  ความหลงในเรื่องนี้มันเปน 
อยางไร ?  หลงมากหลงนอยอยางไร ?  โงหรือฉลาดอยางไร ?  สัตวทั่วไปในชั้น 
กามาวจรภูมิ,  คือสัตวทั้งหมดในโลกตามธรรมดานี้  ก็ไมเขาใจเรื่องนี้  แลวก็ 
หลงเรื่องนี้ไดมาก   เพราะมันยังมีอะไรซับซอนไมกวานั้น ;  คือความสัมพันธกัน 
ระหวางจิตกับรางกายนี้  ยังมีอยูอีก  ที่ชวยสิ่งเสริมซึ่งกันและกัน  และสงเสริม 
ซึ่งกันและกันใหมันแรงขึ้น;  เชนรางกายสบายแข็งแรง  ความรูสึกทางนี้ก็แรง ; 
หรือวาทางจิตคิดนึกไดเกง  มันก็สงเสริมความรูสึกอันนี้ไดแรง  ก็เลยเปนปญหา 
มาก  คือปญหาที่ เกี่ยวโยงกัน  สลับซับซอนมาก.  แตตองสรุปความวา  สิ่งที่ 
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เรียกวาความกําหนัดนั้น  มันเปนเพียงเครื่องจักรในกาย.  เมื่ออารมณพบอินทรีย 
เขาแลว  ทํางานเหมือนเครื่องจักร ;  ถารูอยางนี้ก็จะมีประโยชนมาก  คือจะได 
บรรเทาความหลง. 

 
ทีนี้  ก็อยากพูดถึงความรู  ความคิด  หรือวัฒนธรรมโบราณเกี่ยวกับ 

เรื่องนี ้บาง  เพราะวา  มันก็มีประโยชน ;  คือเราก็ยอมรับ  หรือเห็นกันอยูทั ่ว ๆ  
ไปแลววา  เรื่องวัฒนธรรมทางจิตใจ  หรือเรื่องทางศาสนานี้  เรารับมาจากอินเดีย 
ประเทศอินเดียเปนตนตอของวัฒนธรรมประเภทนี้.  ในประเทศอินเดียก็มีอะไร 
มาก  มีการคนความาก ;  เรื่องเกี่ยวกับความกําหนัดนี้  เขาก็มีการคนควาสุดเหวี่ยง 
ของเขา ;  เขาก็บัญญัติไวอยางนั ้น ๆ  สําหรับผู ปฏิบัติจะไดศึกษา  โดยเฉพาะ 
ก็เกี ่ยวกับเรื ่องทําโยคะ.  โยคะก็คือ  การทํากัมมัฏฐาน ;  ผู ทํากัมมัฏฐานนั ้น 
ก็เรียกวา  โยคี.  ฉะนั ้นเรื ่องเกี ่ยวกับการควบคุมความกําหนัด  นี้ก็เปนปญหา 
เฉพาหนาของพวกโยคี  เขาจึงคนควากันอยางสุดเหวี่ยงเหมือนกัน  เพื่อใหความ 
เปนโยคีนั ้นเปนไปได ;  หรือวาพวกโยคีที ่ไดปฏิบัติอยู   หรือปฏิบัติแลวรู ส ึก 
อยาไร  เปนความจริงอยางไร  ก็เขียนไว  หรือเลาไว  สอนไว. 

 
เขาสอนไววา  ความรูสึกกําหนัดประเภทใตสํานึก  มีอยูดวยการสะสม 

ของความกําหนัดตามปกติสามัญทั่ว ๆ  ไป.  เขาอธิบายวา  เมื่อคนเห็นเพศตรง 
กันขาม  หรือไดยินเสียง  หรืออะไรก็ตามที่ เกี่ยวกับเพศตรงกันขาม  ก็จะเกิด 
ความรูส ึกในจิตขึ ้นมาอยางหนึ่ง  ที ่เรียกวาความกําหนัด.ที ่จริงมันก็หลีกหลัก 
อันนี ้ไปไมพน  ที ่วามาแลวตะกี ้นี ้  วา  อารมณพบอินทรีย  เขาแลว ;  ทํางาน 
เที ่ยงตรงหลัก  ตางหาก.  นี ้เมื ่อไมม ีป ญญา  ไมม ีสติ  ไมม ีความรู   มันก็เก ิด 
ความกําหนัด.แตสิ ่งที ่เรียกวา  ความกําหนัดทีแรกนี ้ม ันเผา,  เขาใชคําวาเผา 
เผาเยื่อในกระดูก ;  คือวาความรูสึกมันจุแลนลึกเขาไปถึงเยื่อในกระดูก  เผาเยื่อ 
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ในกระดูก  ใหละลายเปนน้ํา,  น้ําใส ๆ  ชนิดหนึ่ง  ก็ปรากฏออกไปในถุงที่เก็บ 
ภาษาเดี๋ยวนี้วาตอม  prostate  อันนี้จะมีเพิ่มขึ้นทุกคราวที่เห็นสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความ 
กําหนัด  หรือไดยิน  ไดดม  ไดลิ้ม  ไดสัมผัส  อะไรก็ตาม.  เมื่ออันนี้ถูกเก็บไวมาก 
ก็เปนความกําหนัดใตสํานึกที่มากขึ้น ๆ  คือจะรูสึกมีความกําหนัดโดยไมเจตนา 
มากขึ้น ๆ ;  แลวก็เปนการรบกวนอยางยิ่ง  จนถึงกับวาเราตองการจะคิด  จะ 
ศึกษาเรื ่องนั ้นเรื ่องนี ้  ความรูส ึกทางเพศมันก็มารวกวนเสีย  มาขัดขวางเสีย 
มาขัดคอเสีย ;  นี่มันเปนความกําหนัดใตสํานึกรบกวน. 

 
พวกโยคีเห็นเปนปญหามาก  และเห็นเปนความเสียหายมาก  จึงบอก 

ให รู  ;  เพราะว าถ าม ัน เป น ไปส ูงส ุด   ม ันก ็รบกวนมาก   ถ ึงก ับฝ น ,  ฝ นใน 
ลักษณะที่เปนเรื่องทางไมดีไมงาม ;  หรือวาถามันมีมาก  น้ําที่เก็บไวในถุงก็ไหล 
ออกมาในความฝนเปนตน ;  ซึ่งตามหลักของพวกโยคีถือวา  เปนความฉิบหาย 
หมด ,  เปนความเสียหายหมดทางโยคะ .  เขาจึงมีการสอนแนะนํา  ใหระวัง 
ปองกันตั ้งแตภายนอก   อยาใหเกิดเผลอสติเมื ่อเห็นรูปเมื ่อไดยินเสียง ฯลฯ 
ดวยเหมือนกัน.  เพราะฉะนั ้นก็แสดงวา  เขาก็รูเรื ่องนี ้กันในลักษณะอยางนี้ 
จะถูกหรือตรงกับความรูสมัยปจจุบันนี้หรือไม  มันไมเปนประมาณ ;  เพราะวา 
ความรูในสมัยน้ีของคนปจจุบันอาจจะผิดก็ได  หรือความรูของคนโบราณอาจจะ 
ผิดก็ได.  แตถาสิ ่งใดมันเปนประโยชนคือมันชวยได  สิ ่งนั ้นนั ่นแหละคือถูก ; 
เพราะฉะนั้น  เราก็เอาขอพิสูจนในตัวมันเอง  ที่มันชวยได  หรือมันมีประโยชน 
นั่นแหละเปนความถูกตอง 

 
ตามหลักนี้  เขาพูดไวสําหรับพวกโยคี  ซึ่งเปนบรรพชิต  ที่ตองควบคุม 

กันถึงขนาดหนัก ;สําหรับฆราวาสปุถุชนคนธรรมดาอาจจะไมถือหลักอยาง 
นั ้นก็ได  เพราะเขาตองการ ;  หรือกลับจะเห็นเปนของดีของวิเศษไปเสียก็ได 
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ที่เขาไดมีความกําหนัดมาก ๆ  ถึงขีดสุด  อะไรทํานองนี้.  แตถึงอยางไรก็ดี  ถาสิ่ง 
เหลานี้มันเกินขอบเขต  มันก็เปนโทษอยางยิ่ง  แมแกพวกฆราวาส ;  เพราะ 
ฉะนั้นมันก็เปนเรื่องที่จะตองรูและควบคุม.จากหลักอันนี้  จากหลักที่เขาวางไว 
สําหรับโยคะนี้  มันทําใหเราเขาใจไดในดานตอไป  คือในทางดานของบรรพชิต 
วาความกําหนัด  เมื่อมันเปนเครื่องจักรในลักษณะอยางนี้แลว  มันก็เลยทําให 
มองเห็นชัดอยูวา  มันเปนสิ่งที่ควบคุมได ;  หรือวาคนอาจจะหมดความรูสึกที่ 
เปนความกําหนัดได  โดยไมตองเปนคนบา. 

 
เมื่อควบคุมความรูสึกกําหนัด  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น 

ทางกาย  ทางใจ  อะไรก็ตามดวยสติสัมปชัญญะอยู  ก็ไมสะสมสิ่งที่วานี้,  สิ่งที่ 
รบกวนอยูภายใตสํานึกนี้.  เพราะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากจนควบคุมได 
ทุกคราว   ทุกกรณ ีที ่ตามเห ็นรูป   หูฟ งเส ียงเป นต น   ก็จะเป นผู สรางความ 
กําหนัด ,  ไมสะสมความกําหนัด ,  เปนผู ปองกันความกําหนัดได ;  แลวก็ 
สบายดี  หรือสบายกวาคนที ่ปลอยไปตามธรรมชาติในลักษณะที่กลาวแลว, 
เพราะฉะนั้นพระอรหันต  หรือความเปนพระอรหันตจึงเปนสิ่งที่มีไดโดยไมเหลือ 
วิสัย ;  และพระอรหันตก็ไมตองเปนคนบาคนบอหรือเปนคนที่มีสติวิปริต 
มีจิตใจวิปริตอะไร ;  เพราะเปนเพียงเรื่องการสะกัดกั้นความรูสึกอันนี้  ไมใหเกิด 
ไมใหสะสมอีกตอไป.  การหมดราคะ  ความกําหนัดนั้นก็เปนของที่เปนไปตาม 
กฎของธรรมชาติธรรมดาได  โดยไมตองมีความวิปริตผิดปกติในทางจิต  หรือใน 
ทางรางกาย. 

 
คนสมัยนี้มักจะสงสัยวา  พระอรหันตนั้นเปนผูมีความวิปริตผิดปกติ 

เพราะหมดความรูสึกอยางที่คนธรรมดาเขามี ๆ  กัน.  เพราะฉะนั้นเรารูเรื่องความ 
รูสึกที่ เรียกวาความกําหนัดนี้  ในลักษณะอยางที่มันเปนเหมือนเครื่องจักร ; 
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แลวถาควบคุมไดก็กลับเปนผลดี.  ควบคุมกําลังรางกายจิตใจอะไรเหลานี้ไวไดดี 
มันก็กลายเปนกําลังที่หลอเลี้ยงสติปญญา.  ความกําหนัดครั้งหนึ่งที่เปนไปถึงขีด 
สุดนั้น  มันเปนเครื่องทอนกําลังกาย ;  แตถาควบคุมไวไดมันก็กลายเปนเครื่อง 
สงเสริมกําลังกาย  กําลังสติปญญา  สงเสริมมันสมองใหทําหนาที่คิดนึกเขมแข็ง 
ลึกซึ ้งได.  แตถาพายแพแกสิ ่งเหลานี ้  มันก็ทอนกําลังกาย  ทอนกําลังปญญา 
ใหออนเพลียทรุดโทรมไป ;  มันเปนการใชจาย  ไมใชเปนการรับ  หรือสะสมไว. 

 
การที ่ไม รู ส ึกมีความกําหนัดนั ้น   มันเปนการสะสมกําลังของจิต 

ของสติปญญาไว ;  แตในทํานองเดียวกัน  คนที่มีกําลังจิตสูงมีกําลังสติปญญาสูง 
เมื่อกําหนัดก็กําหนัดไดมากกวา  กวางขวางกวา  ลึกซึ้งกวา ;  มันเปนกฎในตัว 
ธรรมชาติอยางนี ้.  เพราะฉะนั ้นเรารู ส ึกมัน   เรารู จ ักมัน   ในการที ่จะปองกัน 
หรือแกไขใหพอเหมาะพอสม.  เมื่อคุณมีหลักวา  เปนเรื่องของฆราวาส  ตองการ 
แตที ่ฆราวาสจะพึงกระทํานี้  ก็ควรจะรูวา  มันคนละระดับกันกับบรรพชิต.  ทีนี้ 
เราก็จะพูดกันเพียงในระดับเรื่องของฆราวาส ;  หรือวาผมไมอาจจะพูดไปใน 
เรื่องของฆราวาสโดยเฉพาะก็จะพูดไปในหลักที ่กวาง ๆ  และทั่วไป ; แลวคุณ 
ก็เอาไปวินิจฉัยตัดทอนลงไปเอง  ตัดทอนลงไปใหพอเหมาะพอสมแกความเปน 
ฆราวาสเอง. 

 
ถามันเปนปญหาขึ้นมาวา  ความกําหนัดนี้มันทําอันตรายแกความผาสุก 

ของจิตใจ,  หรือวาบางคนที่ควบคุมไมได  ปลอยไปสุดเหวี่ยงในความรูสึกอันนี้ 
ก็ประสบความฉิบหายทั้งทางกายทางจิตนี้ก็มี ;  ปญหาทางการควบคุมมันก็เกิดขึ้น 
ไมวาฆราวาส  หรือบรรพชิต. 

 
ทีนี้เราเพราะพูดถึงการควบคุมโดยทั่ว ๆ  ไป  อยางกวาง ๆ  ทั่ว ๆ  ไป 

มันก็มีการควบคุมทางฟสิคส  หรือทางรางกายเนื้อหนังประเภทหนึ่ง ;  การควบคุม 
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ทางจิตใจนั ้นอีกประเภทหนึ ่ง  ทั ้งที ่ม ันเนื ่องกัน  เราก็ยังแยกไดเปนสองอยาง 
อยางนี ้.  พวกที ่รู แต เรื ่องทางฟ ส ิคส  ทางรางกาย   ทางเนื ้อหนังก็ย อมจะมุ ง 
ควบคุมแตทางเนื้อหนัง ;  พวกที่สนใจทางจิตทางวิญญาณก็มุงควบคุมทางจิต 
ทางวิญญาณ ;  เปนอยูอยางนี้  ฉะนั้นจะตองดึงมาใหมันพบกันไดเทาไรก็ยิ่งดี. 

 
จะพูดถึงการควบคุมทางฟสิคส  มันก็มีการกระทําทางฟสิคส  เชน  การ 

ผาตัด  การใชหยูกยา  กระทั่งการบีบคั้นรางกายใหมันทุพพลภาพไป  เหลานี้เคยมี 
มาแลวตึงแตครั้งโบราณหลายพันปในอินเดีย  หรือวาในประเทศอี่นที่อยูใกลเคียง 
หรือที่มีระดับความเจริญ  ทางวัฒนธรรมอะไรสม่ําเสมอกัน.ในหนังสือเกี่ยวกับ 
เรื่องนี้ เราอานพบวา พวกยิวเมื่อหลายพันปมาแลว ก็มีพูดถึงการผาตัดแกเด็ก 
เพื ่อควบคุมความรูสึกอันนี ้.  เขาวามีหมอผู หญิงหมอกลางบาน  เที ่ยวเดินไป 
ตามหมูบาน ;  บานไหนมีเด็กคลอดใหม  ตองการจะทํางานผาตัด  เพื่อควบคุม 
ความรู ส ึกอันแรงกลาในทางนี ้ของเด ็กในอนาคต   ก็ใหหมอนี ้ทํา ;เป นหมอ 
กลางบานคลาย ๆ  กับหมอตัดสายสะดือเด็ก.  หมอจะทําการผาตัด  หรือขีด  หรือ 
ทําลาย  ที่อวัยวะของเด็กหญิง  โดยเฉพาะบางสวน  เพื่อวาเด็กนี้โตขึ้น  จะไมมี 
ความรูสึกทางเพศรุนแรง ;  ทํากันเมื่อเด็กคลอดมาใหม  ๆ  นี่ก็มี เขียนเลาไว 
อยางนี ้.  ตลอดถึงทําแกเด็กผู ชายหรือคนหนุ ม   ชายหนุ ม  ;  นี ้เปนตัวอยาง 
ในทางผาตัด.  แลวก็มีการใชหยูกยาที่เขาคนควาตําหรับตําราทางโบราณ  เพื่อ 
สงเสริมความกําหนัด  หรือเพื่อลดความกําหนัด. 

 
ฝายการกระทําแกรางกายใหทุพพลภาพ  ซึ่งรุนแรงมาก ;  พวกโยคี 

บางประเภทในประเทศอินเดีย  เขาทําการทรมานรางกาย ;  กลายเปนคนที่ผอม 
เปนคนที่มีความเจ็บปวดทางรางกายอยูเสมอ  ความรูสึกทางเพศมันก็ลดลงไป 
ไมรบกวน ;  เขาก็พอใจแลว  วาเทานี้ก็เปนที่พอใจแลว.  แตมันเปนเรื่องทาง 
ศาสนา  เปนเรื่องทางลัทธิ  เขาก็เขียนไปในรูปท่ีวา  พระเจาโปรดปรานแลว ; 
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เมื ่อเราทําความทรมานรางกายใหทุพพลภาพอยางนี ้แลว  พระเจาโปรดปราน 
ไดบุญ.  เขาพูดเปนบุคคลาธิษฐานอยางนั้นไปเสีย  แทนที่จะพูดไปอยางตรง ๆ  
จริง ๆ  วา  ทําอยางนี้ความกําหนัดมันลดนอยลงไป  มันไมรบกวนเรา,  เราสบาย. 
นี้เขากลับพูดไปในทํานองวา  เปนที่โปรดปรานของพระเจา  ตายแลวจะไดไป 
สวรรค  ไปอะไรตามเรื ่อง.  นี ่เปนการควบคุม  หรือทําลายความกําหนัด  โดย 
ทางบีบคั้น  หรือทําลายอวัยวะตางกายสวนใดสวนหนึ่ง.  ทั้งหมดนี้เราเรียกวา 
การควบคุมทางฟสิคส  เปนทางฟสิคสทางฝายรางกายทั้งนั้น. 

 
ทีนี้  ฝายการกระทําทางจิตใจ  ทางฝายวิญญาณ :  เขาใชกําลังของ 

ความคิดความรู  บมความคิด  ความรู  ใหเกิดขึ้นถึงขนาดที่เรียกวาเปนญาณ - 
ทัสสนะ,  คือความรูสึกที ่รุนแรงทางจิตใจ  ครอบงําความรูสึกที ่ไมปรารถนา 
นี้ได.  เกี่ยวกับทางจิตใจนี้  มันก็มีอยางเดียวกับท่ีเราไดรับคําสั่งสอนแนะนําในทาง 
พุทธศาสนานี้ ;  แตอยาเขาใจวาเพิ่งมี  มันอาจเปนของมีมากอนพุทธศาสนาก็ได 
คําสอนเรื่องปฏิกูล  เร่ืองอสุภ,  เรื่องปฏิกูลสัญญา  อสุภสัญญา  เชน  เราสอน  
ตจปญจกกัมมัฎฐานกัน  ในวันแรกบวชเปนพระในอุโบสถเมื่อวันบวชนั้น  ใหมอง 
สิ่งเหลานั้นเปนของปฏิกูล  อยาใหเกิดความกําหนัดยินดี  จึงจะมีจิตใจสูงเหมาะสม 
ที่จะนุงหมผากาสายะ.  แตเมื่อยกเอาทั้งหมดไมได  ก็ยกเอามาเพียง  ผม  ขน 
เล็บ  ฟน  หนัง,  มาศึกษาความเปนปฏิกูลของมัน  และเราเคยหลงวาเปนของ 
สวยของงาม.  นี้ก็เปนเรื่องใหศึกษาความรูสึกที่เปนความกําหนัด,  ปองกันความ 
กําหนัด  ตองการจะบังคับความรูสึกทางเพศ. 

 
อสุภสัญญาก็มีความหมายอยางเดียวกัน :  ใหเห็นวาสิ่งที่เราเห็นกันวา 

งามนั ้นมันไมงามกระทั ่งทั ้งหมด  ทั ้งเนื ้อทั ้งตัว – เชนใหไปดูซากศพในปาชา 
จะมองเห็นสภาพความเปนจริงของรางกายที่เปนไปตามธรรมชาติ  จะมาเปนเครื่อง 
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ทําใหสลดสังเวช  จะขมความรูสึกที่เปนความกําหนัด ;  กระท่ังคําของปู  ยา  ตา 
ยาย  พูดไววา  “ความงามอยูที ่ซากผี.”  ไปดูซากศพตาง ๆ  เหลานี้แลว  
จะพบความจริงของธรรมชาติ  ซึ่งถือวาเปนความงามในทางธรรมะ  ซึ่งจะชวย 
ใหมนุษยดีขึ้น  หรือเอาชนะกิเลสได.  ความงามอยูที ่ซากผี  นั้นใหขยันไปดู, 
แลวก็ขยันเจริญปฏิกูลสัญญา  อสุภสัญญา.  นี้เปนหลักพื้นฐานทั่วไป  เปนขั้น  
ก.  ข.  ก.  กา  พื้นฐานเบื้องตนทั่ว ๆ  ไป  จะตองกระทํา. 

 
ถาวาจะเลื่อนสูงขึ้นไปอีก  ก็พิจารณาโดยความเปนธาตุ,  เปนไป 

ตามธรรมชาติ  ไมใชอะไรมากไปกวานั้น ;  คือเริ่มเห็นไปตั้งแตวา  ความกําหนัด 
รูสึกกําหนัด  หลงใหลอยางยิ่งนี ้  มันเปนเรื่องความลวง  ความหลอกของ 
ธรรมชาติ ;  เปนความหลอกลวงทาง  อายตนะ  คือทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
ใจ,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  และสัมผัส ;  เปนความหลอกลวงทางอายตนะ 
ของธรรมชาติ  เราโง  รูไมทัน  ไปหลงรูสึกพอใจสูงสุด ;  อยางนี้ก็ได.  มอง 
เห็นเปนความถูกลวง  นาขายหนา  มันก็ซาความกําหนัด ;  แตมันก็ตองทําให 
มาก  ทําจนรูสึกโดยแทจริง  เขาใจจริง  เห็นจริง  วา  มันเปนความถูกลวงของ 
อะไรอยางหนึ่ง  ใหเราเปนทาสของมัน. 

 
จะมองไปในรูปของความพายแพก็ได  วา  นี้คือ  ความพายแพที่นา 

ละอายที่สุด  โดยเฉพาะสําหรับพวกบรรพชิต.  แตพวกชาวบานเขาไมเห็นเปน 
ความพายแพ  เขาเห็นเปนความชนะ  เปนความได;  เปนการบริโภค  เปนการ 
เสวยอะไรที่มันวิเศษประเสริฐ ;  ไมมองเห็นเปนความพายแพ.  และนี่ก็ตองจัด 
เปนความโง  หรือความหลง.  ถามันไมมีความลอลวงอะไรที่อํานาจมาก  คน 
ก็ไมพายแพ  หรือไมหลง.  ทีนี ้มันมาเหนือเมฆมากกวา  คนก็หลงวาเปน 
ความชนะ,  คนก็หลงวาเปนการไดที่ดี  เปนการที่สูงสุด. 
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นี่มนุษย คนธรรมดาสามัญ จึงเปนทาสของสิ่งนี้  ขนาดวาทําอะไร 
ตออะไรก็เพื่อสิ่งนี้ไปเสียทั้งหมด  หาเงินหาทองมาไดมากมาย  ก็เอาไปใชถลุง 
พักเดียวเกี ่ยวกับเรื่องนี ้เกี ่ยวกับสิ ่งนี ้ ;  แลวก็ทําอยู อยางนี ้จนตลอดชีวิต  คุณ 
ไปพิจารณาดู.  ถาเราพูดตามโวหารทางศาสนาก็วา  นี่เปนทาสของมาร.  ความ 
ถูกหลอกลวง  หรือความพายแพนี้คือความเปนทาสของมาร  เปนขี้ขา  เปนบาวไพร 
เปนทาสของพระยามาร ;  สําหรับพระยามารจะไดจูงไปใหทําอะไรได  ตามที่ 
พระยามารตองการ.  นี่คนที่ลุมหลงในความรูสึกอันนี้แลว  ก็จะถูกกิเลสอยางอื่น 
จูงไปทําอะไรก็ได  ทุกอยางทุกประการ ;  แลวมันก็เนื่องไปถึงกิเลสอื่นดวยกัน 
เพราะความกําหนัด  ความรัก  นี้จึงทําใหโกรธ  ใหเกลียด  ใหกลัว  ใหเศราอะไร 
ไดอีกมากมาย ;  อยางนี้เขาเรียกวาเปนทาสของพระยามาร   ตามแตพระยามารมัน 
จะจูงไปใหเปนอะไร,  ใหทําอะไร. 

 
ถาคุณไมรู  คุณจะเขาใจไปวา  มันแยกกัน  วาความรักก็เรื่องหน่ึง 

ความโกรธก็อีกเรื่องหนึ่ง  ความเกลียดก็อีกเรื่องหนึ่ง  ความกลัวก็อีกเรื่องหนึ่ง 
ความเศรา  ความอะไรก็อีกเรื ่องหนึ ่ง,  คนละเรื่องคนละทาง ;  แตที ่แทมันจะ 
มีมูลไปจากความกําหนัด  ความรักที่ฝงอยูในจิตใจนี้.  เมื่อไมไดอยางใจมันก็โกรธ 
บางทีมันก็โกรธไวลวงหนา  บางทีมันก็กลัวเอาไวลวงหนา  หึงหวงไวลวงหนา ฯลฯ. 
กระทั่งความเศราความทุกขทุกชนิดมันมาจากความรัก  คือความยึดมั่นถือมั่นใน 
สิ่งที่ตนรัก ;  เพราะฉะนั้นจึงถือวา  ความโศกทั้งหลายมาจากความรัก ;  หรือพูด 
กันอยางงาย ๆ ก็วา  ความรักนี้เปนตนเหตุของความโศก  ความกลัว  ความทุกข 
อีกหลาย ๆ  อยาง ;  ความอิจฉา  ริษยา  ความหึงหวง  อะไรก็ตามมันมูลมาจาก 
ความรัก.  การกระทําทั้งหมดนี้พูดโดยบุคคลาธิษฐานแลวพูดวาเปนเรื่องของ 
พระยามาร  จูงจมูกคนไปเปนอะไรก็ได  เปนไปตามอํานาจของพระยามาร. 
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ทีนี้  ปญญาความรูที่สูงสุดตามหลักพุทธศาสนา  ก็คือการพิจารณาเห็นวา 
ความรูสึกในใจท่ีเกิดขึ้นตามกฎเกณฑของธรรมชาติอันนี้  มันก็เปนเพียงความรูสึก 
ตามธรรมชาติ.  เพราะฉะนั้นจึงใชสํานวนที่คนธรรมดาเดี๋ยวนี้ไมคอยจะฟงออกวา 
“อ ันนั ้นก ็ส ักว าอ ันนั ้น”  เท านั ้น  ;เช นว า   ความกําหน ัด   ม ันก ็ส ักว า   ความ 
กําหนัดเทานั ้น .  เหมือนกับคน   นี ้ก็สักแตวา   คน ,  ไมใชตัวตน   เราเขา , 
สักวาธรรมชาติ.  ความกําหนัดนี้ก็เหมือนกัน  มันก็สักวาเปนความกําหนัดเทานั้น, 
ไมใชต ัว  ไมใชตน   ไมใชอะไร.  เรารู ส ึกเปนตัวเปนตน   ที ่เป นของวิเศษวิโส 
บูชามัน ;  แตทางธรรมะบอกวามันสักแตวาความกําหนัดเทานั้น.  ก็หมายความ 
วา  สักแตวาความรูสึกที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติ  เที่ยงตรงอยางเครื่องจักร 
ดังที ่พูดมาแลวขางตน.  นี่คือความหมายของคําวา  “มันสักวาอันนี ้เทานั ้น” 
ไมวิเศษวิโสอะไร.  เพราะฉะนั้นขอใหมีสติสัมปชัญญะทันควันทุกครั้งที่มีความ 
กําหนัด,  ใหรูวา  อาว,  มันสักแตวาความกําหนัด  เทานั้น.หรือถาจะไดพายแพ 
แกกิเลสเรื่องนี้ไป  เสร็จเรื่องเสร็จราวแลว  ก็ใหเกิดความรูสึกเปนสติสัมปชัญญะ 
ขึ้นมาวา  อาว,  มันก็สักวาความกําหนัด ;  อยางนี้ก็ไดเหมือนกัน. 

 
ถาจะปองกัน  อยางดีก็ตองปองกันไวตั้งแตกอนมันเกิดขึ้น ;  พอจะ 

นอมไปสูความกําหนัด  ก็วา  สักแตวาความกําหนัดเทานั้น .  นี่ เรียกวามีสติ  
สัมปชัญญะดีปองกันไดตั้งแตที่วี่แวว  หรืออารมณของความกําหนัดจะผานเขามา. 
มันอาจจะเคยพายแพไปหลายครั ้ง  หรือหลายสิบครั้ง ;  แตแลวมันก็ควรจะ 
ฉลาดขึ ้น ๆ  จนรู เทารู ท ันวาอีแบบนี ้มาอีกแลว  ก็หยุดชะงักเสียเพียงเทานั ้น 
ไมใหมันเปนไปถึงขีดสุดของมัน.  เพราะฉะนั้นความรูที่รูวา   อะไรเปนเพียง 
สักวาอันนั้นเทานั้น  นี่แหละเปนความรูทีประเสริฐที่สุด   ที่พระพุทธศาสนา 
ตองการใหรู .  อยาไดเปนตัวเปนตน  เปนของจริงจัง  วิเศษวิโสอะไรขึ้นมา, 
ใหรูวามันเปนเพียงสักวาอันนั้นเทานั้น ;  เหมือนที่เราพิจารณาปจจเวกขณวา 
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“สักแตวา  ธาตุ เปนไปตามธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงอยูเปนนิจ , ไมใชสัตว 
บุคคล   ตัวตน   เราเขา,  ไมใชสัตวะ  ไมใชชีวะบุคคลอะไร.  นี้คือวิธีพูดที่มี 
ความมุงหมายสวนใหญอยูที่วา  “อันนี้สักวาอันนี้เทานั้น”  เชนรางกาย  ก็สักวา 
รางกาย ,  สักวาเปนธาตุตามธรรมชาติเทานั ้น  อยาเปนตัวตนอะไรขึ ้นมา. 
ฉะนั ้นสุขเวทนาอันสูงสุดที ่พูดกันวาเปน  ความเอร็ดอรอย  ถึงที ่สุดอะไรนั ้น 
มันก็ไมใชของวิเศษวิโสอะไรมากไปกวา  ความเปนอยางนั้นตามธรรมชาติ. 

 
ทีนี้การที่จะประยุกตกันเขากับหลักพระพุทธศาสนาที่มีอยู  ก็จะตองมอง 

ไปยัง  สิ่งที่เรียกวา  มัชฌิมาปฏิปมา  ซึ่งเปนตัวพระพุทธศาสนา;มัชฌิมาปฏิปทา  
- การปฏิบัติที่อยูในระดับกลาง  วางไวเปนกลางนั้น ;  เปนฆราวาส  หรือเปน 
บรรพชิต  ก็ตองมีมัชฌิมาปฏิปทา  สําหรับเพศนั้น ๆ  โดยเฉพาะเปนอยาง ๆ  ไป 
ฆราวาสจะเกี่ยวของกับความกําหนัด  หรือจะมีความตองการในเรื่องของความ 
กําหนัดนี้มากนอยเทาไร  ก็ขอใหมันอยูในระดับท่ีเรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา,  จํากัด 
ความลงไปวา  “ไมถึงกับหลง”.  หลงนั้นมันหลงในทางตรงกันขามคือฝายโนน 
และฝายนี้.  หลงในฝายหนึ่ง  ก็เปนทาสไปเลย,  ลุมหลงในความเอร็ดอรอยนี้ 
จนเปนพระเจาไปเลย  นี่เรียกวาลุมหลงสูดเหวี่ยงฝายนี้,  ลุมหลงสุดเหวี่ยงอีก 
ฝายหนึ่ง  ลุมหลงตรงกันขาม  ก็คือวาโกรธแคนเกลียดชัง  ทําลายมันเสียเลย. 
อยางที่บางคนจะไปตอนอวัยวะทางเพศ  ตัดตอมแกลนดความรูสึกทางเพศไป 
เสียเลย  ผาตัดอะไรใหมันหมดเรื่องกันเสียที ;  นี้เรียกวาสุดเหวี่ยงทางฝายนี้. 

 
ทีนี้มัชฌิมาปฏิปทาก็คือเปนคนปกติ  เกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้อยางไร 

ใหถูกตอง.  ถาเปนฆราวาสก็ปฏิบัติตามหลักของฆราวาสที่พระพุทธเจาวางไว 
อยางไรนั้น  ใหพอเหมาะพอดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ  เทานี้ก็เรียกวาถูกตองแลว ; 
มันก็ไดรับผลเปนความพอดี  ไมมีความทุกข  หรือมีความทุกขนอย ;แตแลว 
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ก็เปนความเจริญในทางจิตใจ  คือมีความรู  มีความเขาใจในเรื่องเหลานี้  นานเขา 
เมื่อผานไปพอสมควรเขา  มันก็เลื่อนสูงขึ้นไปเอง ;  มีความเบื่อ  มีความเอือม 
ระอาไป  จนกระทั่งวา  ไมเปนทาสของสิ่งเหลานี้อีกตอไป. 

 
อยาลืมหลักที่ไดกลาวไวเสมอ ๆ  วา  เปนพรหมจารี  ใหถูกตองตามกฎ 

ตามระเบียบที่วางไวอยาดูถูกกฎระเบียบนั้นวา  บาบอ  ครึคระงมงาย ;  แลว  
จะไดสูงขึ้นมา  เปนคฤหัสถที่ดี.  เปนคฤหัสถที่ดีนี้เปนระยะที่เสวยอารมณทาง 
เพศทุกอยางทุกชนิดตามที่จะทําได  เทาที่เหมาะสม  หรือถูกตอง.  เปนคฤหัสถ 
ผานไปเสร็จแลว  มันก็รู เรื ่องนี ้ด ี ;  ในที ่ส ุดจะรู เรื ่องอยางที ่วา  “โอย ,  มันก็ 
สักวาความรูสึก  สึกกวาความกําหนัด,  หรือวาอะไร ๆ  ก็สึกกวาอันนั้น  เทานั้น  
;   เราบามาพักใหญ  เลิกกันที” ;  แลวก็ไปเปนวนปรัสถ  ไปเปนสันยาสีได.  ถาไมมี 
เรื่องนี้เปนบทเรียน  ไมผานเรื่องนี้ไปแลว  มันก็เปนไมไดเหมือนกัน. 

 
เพราะฉะนั้น  สิ่งที่เรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา  นี้มีความประสงคอยางนี้ 

คือให ทําก ับสิ ่งเหล านั ้น   หรือทําก ับโลกเกี ่ยวข องก ับโลก   หรือบริโภคโลก 
บริโภครสตาง  ๆ   ในโลกเท าที ่ม ีความถูกตอง   เรื ่อยไป   จนในที ่ส ุดม ันก็ 
เลื ่อนไป,เลื ่อนไปจนสูงกวา ;  มีความเอือมระอาในสิ่งเหลานี ้.  เพราะฉะนั ้น 
จะบริโภครสทางกามารมณ  ก็ใหเปนเหมือนกับการบริโภคอาหารชนิดใด 
ชนิดหนึ่งเหมือนกัน. 

 
เกี่ยวกับคําวา  “อาหาร”  นี้เดี๋ยวคุณจะเขาใจผิดวามันตองกินทาง 

ปากเสมอไป.  ในทางธรรมนั้นเขาไมไดหมายความวาอยางนั้น ;  คําวา  อาหาร 
เขาแปลวา  สิ ่งที ่จะนําผลมาให ;  อาหาร  นี ้เปนที ่เหตุที ่จะนําผลอะไรมาให. 
อะไรเปนเหตุที่จะนําผลมาให  เขาเรียกวา  “อาหาร”  หมด ; อาหารเปนคํา ๆ  เดียว 
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กับคําวาเหตุ,  ตัวเหตุ.  อาหารนี ้ม ีไดทางตา  มีไดทางหู  มีไดทางลิ ้น   มีได 
ทางจมูก  มีไดทางผิวหนังมีไดทางจิตใจ.  อะไรเขามาทําเหตุทางตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  ละก็เรียกวา  “อาหาร”  ทั้งนั้น.  อาหารนั้นมันจะเขามาในลักษณะ 
ของรูปสวยงาม  มันก็เปนอาหารที่กินทางตา,  เขามาในรูปของทางเสียงที่ไพเราะ 
ก็กินอาหารทางหู,  เขามาทางกลิ่นหอมก็เปนการกินอาหารทางจมูก,  ถาเขา 
มาทางปาก  ก็เปนกินอาหารทางลิ ้น.  นี้เรารูจักกันแตเรื่องกินอาหารทางปาก, 
แตเพียงทางปาก.  ถามันเขามาทางผิวหนัง  สัมผัสทางผิวหนังระหวางเพศโดย 
เฉพาะอยางนี้  ก็เปนการกินอาหารทางกายสัมผัสหรือทางผิวหนัง.  ทีนี้การที่เอา 
อารมณในอดีต  หรืออารมณในอนาคต  มาคิดนึก  มาครุนอยูในใจ  จนเกิดผลขึ้น 
ในใจอยางเดียวกันนี้  ก็เรียกวากินอาหารทางฝายธรรมารมณ  ทางความคิดนึก. 

 
ธรรมชาตินั้นมันจัดมาในลักษณะที่วา  คนเราตองกินอาหารทุกทาง  

:  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ ้น  ทางกาย  ทางใจ.  เพราะฉะนั ้นกินใหถูก 
วิธี :  รู เท าทัน ,  ใหม ันเปนเพียงสักวาอันนั ้น เทานั ้น  ;  แลวก็กินเขาไปได. 
เชนวา  เกี่ยวของกับรูปสวย ๆ  เสียงไพเราะอะไรก็ได ;  แตตองเกี่ยวของดวย 
สติสัมปชัญญะ  แลวก็ในปริมาณ   หรือในอัตราที่มันพอเหมาะสม   มันก็เปน 
ประโยชน ;  เปนความถูกตองที่ เปนประโยชน  เหมาะแลวสําหรับความเปน 
ฆราวาส. 

 
ตามหลักพระพุทธศาสนาไมไดแนะ  หรือไมไดขอรอง  หรือบังคับให 

ตัดสิ ่งเหลานี ้ออกไปโดยสิ้นเชิง  โดยประการทั ้งปวง ;  เพราะมันทําไมได.  ถา 
ขืนทําอยางนั้นก็เปนเรื่องบา.  พระพุทธศาสนาไมใชเร่ืองบา  เปนเรื่องที่ตองการ 
จะใหสําเร็จประโยชน  ใหผานโลกไปใหได ;  เพราะฉะนั้นมันก็ตองบริโภคโลกนี้ 
ไปในทางที่ถูกตอง  จนกวาจะผานโลกไปได.  ฉะนั้น  เราจงเกี่ยวของกับโลก 
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 ฆราวาสธรรม ๒๒๒

ในเรื่อง  รูป  รส  กลิ่น  เสียง  สัมผัส  ในลักษณะที่ถูกวิธี  ที่ใหมันเปนทาสเรา ; 
อยาใหเราเปนทาสมัน.  มีหัวขอที่จําไวงาย ๆ  วา  “ใหมันเปนทาสเรา,  อยา 
ใหเราเปนทาสมัน“  ;หรืออยางนอยก็ใหอยูในระดับท่ีวามันพอฟดเหวี่ยงกัน  คือ 
ใหมันเปนบทเรียนแกเราทุกกรณีไป ;  ในการที่  ไปของแวะกันเขากับ  รูป  รส  
กลิ่น  เสียง  สัมผัส,  ที่ไหน ?  เมื่อใด ?  อยางไร ?  ก็ตาม  ใหมันเปนบทเรียน 
เสมอไป,  เพราะฉะนั้นโลกก็กลายเปนบทเรียนสําหรับเรา ;  ไมเทาไรเราก็จะรู 
เราก็จะชนะ  เราจะอยูเหนือโลกได. 

 
สรุปความแลวปญหาขอน้ี  ก็ตองรูเรื่องของความกําหนัด,  ควบคุม 

ความกําหนัด,  และใชความกําหนัดใหเปนประโยชนแกการศึกษาในฝายจิต  ฝาย 
วิญญาณของเรา  ไมไดแนะนําใหทําลายใหหมดสิ้น  อยางบาบิ่นอะไรทํานองนั้น ; 
แลวก็ไมสอนใหเปนทาสมัน  หรือใหไปดื่มด่ํารสนี้เปนพระเจาไปเลย  ก็ไมไดสอน 
นี่เรียกวามัชฌมาปฏิปทา  เปนอยูอยางถูกตอง  เกี่ยวของกันสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้อยาง 
ถูกตอง  เรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา.  มีแตจะสงเสริมใหเดินไปถูกทาง  จากความ 
จมอยูในโลกนี้  ขึ้นไปสูความอยูเหนือโลก,  จากโลกียะไปสูโลกุตตระ  เพราะอํานาจ 
ของมิชฌิมาปฏิปทา. 

 
เพราะฉะนั้นคุณจะควบคุมความรูสึก  ที่เปนความกําหนัดในชีวิตของ 

ฆราวาสอยางไร ?  ลักษณะไหน ?  ก็ไปใครครวญเอา  จากคําแนะนําทั้งหมดนี้  
;  แลวอยาลืมวา  เดี๋ยวนี้ยังเปนพระอยูนะ  ที่พูดนี้พูดตอเมื่อเปนฆราวาส. 

 
 
 
 

พอกันที่สําหรับวันนี้  นกกางเขนบอกเตือนเวลาแลว. 
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- ๑๓ - 
๓๐  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเรา   ลวงมาถึงเวลา  ๒๐.๔๕ น .  แลว 

วันนี้จะไดกลาวถึง  เรื่อง  สุญญตา  กับ  ฆราวาส  ตอจากเรื่อง 
ที ่แลวมาอยางสัมพันธกันทีเดียว ;  คือวาเรามีปญหาเกี ่ยวกับ 
การเปน  ฆราวาส  อยางนั้นอยางนี้  หลายอยางหลายประการ ; 
แลวสรุปความในที่นี้วาถามีความรูเรื่องสุญญตาจะแกปญหา 
ตาง  ๆ   เหล านั ้น ได โดยงาย   คือ เป นความรู ที ่สําค ัญที ่ส ุด 
ที่มนุษยจะตองมี  และโดยเฉพาะแมแกฆราวาส. 

 
เมื่อพูดวาสุญญตา  กับฆราวาส  มีคนประเภทหนึ่งในประเทศไทยเรา 

นี้สั่นหัว,  คือไมยอมเขาใจ  วา  มันจะเปนเรื่องที่ไปดวยกันได,  กลับหามไมให 
สอนเรื่องอยางนี ้แกพวกฆราวาสก็มี ; แลวก็ใครเอาเรื่องนี ้มาพูดกับฆราวาส 
ก็หาวา  มันผิดกาละเทศะก็มี.  ผมก็เคยเขาใจอยางนั้น  แตเมื่อไดศึกษามากเขา 
ไดสังเกตมากเขา  และไดผานมามากเขา ,  มันก็เลยเขาใจ  หรือเห็นดวย  ตามท่ี 
 

 
 
 
 
 
 

๒๒๓ 
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 ฆราวาสธรรม ๒๒๔

พระพุทธเจาทานตรัส  วาเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตา  นี้  เปนประโยชนเกื้อกูลแก 
ฆราวาสตลอดกาลนาน. 

 
จะเลานิทานสั้น ๆ  เร่ืองนี้  ซ้ําอีกทีหนึ่งไดวา  ฆราวาสกลุมหนึ่ง  มี 

อุบาสกชื่อวา  ธัมมทินนะ  เปนหัวหนา  เขาไปเฝาพระพุทธเจา  ทูลขอให 
แสดงธรรม  ที่เปนประโยชนเกื ้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนาน ;  เขาทูลบอก 
พระพุทธเจาวาฆราวาสอยางเขานี้  นอนแออัดอยูดวยบุตร  ภรรยา  ลูบไล 
กระแจะจันทนของหอมตาง ๆ  อยางนี้.  พระพุทธเจาทานตรัสวา  เย  เต 
สุตตฺนฺตา  สฺุ ฺตปฺปฏิสํยุตฺตา - สุตตันตะทั้งหลายเหลาใด  ประกอบพรอมเฉพาะ 
ดวยสุญญตา; - ตถาคตภาสิตา - อันตถาคตประกาศแลว;  คมภีรา - ลึกซึ้ง ; 
คมภีรตฺถา  -  มีอรรถอันลึกซึ้ง ;  โลกุตฺตรา - เหนือโลก  นี้จะเปนประโยชนเกื้อกูล 
แกฆราวาสทั้งหลายตลอดกาลนาน.  ถาแปลตามตัวหนังสือก็วา :  เปนประโยชน 
 เกื้อกูลแกฆราวาสทั้งหลายตลอดกาล.  เรื่องนั้นก็คือ  เร่ือง  สฺุตปฺปฏิสํยุตฺ 
ตาสุตฺตนฺตา. 

 
“สุตตันตา”  นั ้น  คุณอาจจะไมเคยไดยินก็ได.  สุตตันตะ  ก็คือ 

แบบฉบับ.  คําวา  “สูตร – สูตร”  นี้มันมาจากคําวา  เสนดาย  สายบรรทัด, 
เสนดายที่ใชทําสายบรรทัดนั้น  เขาเรียกวา  สุตตะ,  หรือเสนดายทอหูก  เขา 
ก็เรียก  สุตตะ ;  แตในที่นี้มันหมายความวา  ระเบียบแบบแผน  ซึ่งเปนเหมือน 
สายบรรทัด.  ฉะนั้นสุตตันตา  ก็คือ  แบบฉบับ  หรือ  แบบแผน.  คําสั่งสอน, 
โอวาท,  หลักเกณฑ,  หรืออะไรตาง ๆ  มันรวมอยูในคํา ๆ  นี้.  ฉะนั ้นเราจะ 
เรียกวา   แบบฉบับก็ได,  เรียกสั ้น  ๆ   วา   แบบฉบับ   คําสอน .  แบบฉบับ 
ของคําสอนเหลาใด  สฺุตปฺปฏิสํยุตฺตา - ประกอบพรอมเฉพาะดวยสุญญตา.  คําวา 
ประกอบพรอมเฉพาะนี้  ตามตัวหนังสือของภาษาบาลี  แปลเปนไทยก็วา - 
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“มันเนื่องอยูกับ”  คือไมแยกจากกัน.  ทีนี้  สฺุตปฺปฏิสํยุตฺตา  ก็หมายความวา 
มันเนื่องอยูกับ,  ที่เนื่องอยูกับ,  อันเนื่องอยูกับ  แลวแตจะพูด  สุญญตา.  เมื่อ 
พูดเปนไทยอีกทีก็วา  แบบฉบับของคําสอนเหลาใด  ที่เนื่องอยูกับเรื่องสุญญตา  
แบบฉบับเหลานั้น  เปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสทั้งหลาย  ตลอดกาลนาน. 

 
คุณจะจําสั้น ๆ  ก็วา  เรื่องสุญญตา,  หรือเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตานี้แหละ 

เปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสทั้งหลายตลอดกาลนาน.  เราหมดปญหาเรื่องคําวา 
สุตตันตา  แปลวาแบบฉบับ.  ปฏิสํยุตฺตา - เนื่องอยูกับ,  สุญญตา - ความวาง ; 
สุญญตา  แปลวา  ความวาง.  ถาไปแปลคําวา  สุญญตาเปนอยางอื่นแลวละก็ 
มันผิด.  ที่กรุงเทพฯ  นั้น  ในดงนักปราชญ   นักศึกษาตามวัดตามวานั่นแหละ 
คุณระวังใหดี ;  เขาแปลคําวา  สุญญตานี้วา  สูญเปลา.  ลองฟงดูซิ  แปลคําวา 
สุญญตา   นี ้ว าส ูญ เปล า ,  เส ีย เปล า   ใช อะไรไม ได เลย .  นั ้นม ันผ ิด - คําว า 
สุญญตา  แปลวา  ความวาง.  ตา  แปลวา  ความ,  สุญญ  แปลวา  วาง,  ภาวะ 
ที่วาง.  ทีนี้ถาจะแปลวา  สุญญภาวะ ก็ตรงตามตัวหนังสือ ;  ถาพูดเอาใจความก็คือ 
ความวาง,  เรื่องความวาง,  แบบฉบับท่ีกลาวไวเนื่องกันอยูกับเร่ืองความวาง 
หมายความวา  มีเรื่อง  ความวาง  นั้นเปนหลัก,  คือคําสั่งสอนที่จะเปนประโยชน 
เกื้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนาน.  ฉะนั้นควรแปลคําวา  สุญญตา  วา  ความวาง 
อยาแปลอยางอื่น  จึงจะถูกทั้งโดยพยัญชนะและโดยความหมาย   

 
ทีนี้  คุณตองรูตอไปอีกวา  คําพูดคําหนึ่ง ๆ  ในสมัยโบราณโนนก็ดี  ใน 

สมัยนี้ก็ดี  มันมีความหมายหลายอยาง  หลายชั้นมันมีหลายอยางตาง ๆ  กันดวย 
อยางหนึ่ง ๆ  ยังมีหลายชั้น  ตื้นลึกกวากัน ;  ฉะนั้น  คําวา  “สญญตา- ความวาง” 
นี้นะ  ที่เปนพวกผิด  เปนมิจฉาทิฏฐิก็มี,  ที่ถูกเปนสัมมาทิฏฐิก็มี ;  แลวยิ่งกวานั้น 
มันยังกวางมาก :  คําวา  ความวาง  นี้  มันกวางจนหมายถึงไดหลาย ๆ  อยาง 
หลายๆ  ประเภท  จนกลายเปนที่ตั้งของคําสอนที่ผิดก็มี  ที่ถูกก็มี.  ทีนี้เรามาพูด 
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กันถึงเรื่องคําวาความวางกอน ;  ความวางก็แปลวา  ความไมมีอยูแลว  แตความ 
หมายมันมีหลายชั้น. 

 
อยางที่ ๑ ถาเปนเรื่องทางฟสิคส  ทางวัตถุธาตุนี้  เราเรียกวาเรื่อง 

ทางฟสิคส.  คําวา  “ความวาง”  มันก็หมายถึงไมมีอะไร,  ไมมีอะไรอยางที่ 
เรียกวา  สุญญากาศ  หรือ  vacuum  หมายความวาไมมีวัตถุอะไรเลย.  อยาง 
ที่หนึ่งนี้เปนเรื่องทางวัตถุ  มันหมายถึงรางกายดวย.  คือวางจากวัตถุก็วางจาก 
รางกาย  คือไมมีอะไรเลย.  นี่มันก็เปนความวางชนิดหนึ่ง. 

อยางที่ ๒ ก็เปนเรื่องความวางทางจิต  ก็คือวา  จิตไมมีความคิดอะไรเลย 
เหมือนกับคนสลบไสล  ไมมีความคิดนึกสิ้นสมปฤดี ;  อยางนี้เปนความวางทางจิต. 

อยางที่ ๓ ซึ่งเปนเรื่องที่เรากําลังจะพูดนี้  มันเปนเรื่องความวางของ 
สติปญญา  เปนความวางทางสติปญญา  ทางธรรม,  ซึ่งผมชอบพูดวา  ทางวิญญาณ, 
นี้หมายถึง  ความวางจากความคิดนึกวาตัวกู - ของกู. 

 
ทบทวนดูใหดีเถิด  มันจะตางกันลิบเลยแตละอยาง ๆ : 
๑. วางทางฟสิคส  หรือทางวัตถุ  หรือทางกาย  อยางนี้คือ  ความไมมี 

อะไรเลย 
๒. วางทางจิต  คือจิตหมดความรูสึกใด ๆ  ทั้งสิ้น. 
๓. วางทางวิญญาณ  คือยังมีความรูสึกนึกคิดอะไรไดหมด  รางกายก็มี 

อะไรก็มี  แตวาไมมีความรูสึกวา  ตัวกู – ของกู  เพียงอยางเดียวเทานั้น ;  นี้เรียกวา 
ความวาทางวิญญาณ.  ไมรูวาจะเรียกวาอะไรดี ;  ที่จริงควรจะเรียกอยางอื่น 
แตไดเรียกกันมาอยางนี้เสียแลว. 

 
ขอใหนึกถึงคํา ๓ คํา  วา  physical - ทางฟสิคส  ;  mental – ทาง 

ฝายจิตที่เนื่องอยูกับกายนี้ ;  และทาง  spiritual - ทางสติปญญาความคิดเห็น. 
 

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

www.buddhadassa.in.th



สุญญตา  กับ  ฆราวาส ๒๒๗

คนอื่นอาจจะใชคําอยางอื่น  หรือไมยอมรับคําพูดอันนี้ก็ได ;  แตผมไมรูจะพูด 
อยางไร  ก็พูดอยางนี้  คือทางฟสิคส,  แลวก็ทางจิต  mental,  แลวก็ทางวิญญาณ 
spirituality ;  เรียกสั้น ๆ  วา  physical - mental - spiritual. 

 
ความวางทั้ง ๓ อยางนี้ไมเหมือนกัน :  วางทางวัตถุ  ทางกาย  ที่ไมมี 

อะไรเลยนั้นเราไมพูดถึงในที่นี้ ;  ความวางทางจิต  คือไมคิดนึกอะไรเลย  จิต 
เหมือนตายหรือสลบน้ี  ก็ไมใชสิ่งที่พูดถึงในที่นี้ ;  ในที่นี้จะพูดถึงแตความวาง 
ทางวิญญาณ  หรือทางสติปญญา.  ในใจของเราที่รูสึกคิดนึกอยู  อะไรอยูนี้ไมมี 
conception  หรือ  perception  ก็ตาม  ที่มันจึงอยูดวยความรูสึก  ที่เปนตัวกู - ของกู ;  
egoism,  egoistic  concept  ก็แลวแตจะเรียก  แปลวา  มันเนื่องอยูกับ  ตัวตน 
ตัวกู ;  ความคิดชนิดไหน   มันมีความหมายเป น เรื ่อ ง   ตัวกู  ตัวตน   นี ้ก็ 
เรียกวา  egoism,  egoisticism  หรือ  egoistic  idea  ก็มี ,  แลวแตจะเล็งถึงอะไร 
egoistic  concept  ความรู ส ึกเป นต ัวก ู  เป นของก ู,  เป นต ัวฉ ันเป นของฉ ัน 
ปรุงขึ้นมาจากกการไดยินไดฟง  ไดดม  ไดกลิ่น  นี้เปน  conceptual  thought 
คือพฤติทางจิตที่ปรุงกันขึ้นมานี้  จนถึงเปนความรูสึกสําคัญมั่นหมาย  ถือตัว  ถือตน 
วากู  วาของกู ;  อันนี ้ถามีอยูก็เรียกวาไมวาง  วิญญาณไมวาง  ถาอันนี ้ไมมี 
มีแตสติปญญา  นี้ก็เรียกวา  วาง,  วางจากตัวกู  วางจากของกู. 

 
เพราะฉะนั้นใหเอาความหมาย  ที่มันเปนบทนิยามวา ; - ความวาง 

หรือ  สุญญตาที่ถูกตองนี้  คือ  วางจากความสําคัญมั่นหมายวาตัวกู  หรือ  ของกู ; 
หรือ   วางจาก   อนังการ  มมังการ .  อหังการ  - ก็ค ือตัวกู,  มมังการ  – ก็ค ือ 
ของกู.  คําวา  วาง  ในที่นี้คือ  วางจากความรูสึกคิดนึกที่เปนความสําคัญมั่น 
หมายวา   ตัวกู  วาของกู  ยกตัวอยาง   ตามธรรมดา   มองดูตามธรรมดา 
เมื่อเราไมมีอะไรมากระทบกระเทือนใจน้ี   เราไมมีอะไรเปน   ตัวกู  – ของกู  ; 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๒๒๘

อยางเชนเดี๋ยวนี้ขณะนี้  ทุกคนก็ไมมีอะไรเปน  ตัวกู - ของกูในความรูสึก  คือไมได 
ยึดถือ  มั่นหมายในสิ่งใด  วาเปนตัวกู - ของกู ;  กําลังฟงผมพูดอยูบาง,  กําลัง 
คิดนึกอยางอื่นอยูบาง.ตามปกติเราไมไดมีความสําคัญมั่นหมายวา  ตัวกู - ของกู ; 
ตอเมื่อความคิดมันเดินไปในทํานองนั้น  มันจึงจะเกิดขึ้นมา. 

 
ตลอดเวลาเราก็สบาย,  มีความสุขมีความสบาย  เพราะเรื ่องตัวกู  

- ของกูไมรบกวน.  แตพอมันมีอะไรเปนเหตุปจจัย  เขามาปรุงแตงมันก็รบกวน, 
เปนความโลภ  หรือเปนราคะ  ความกําหนัดก็มี,  เปนความโรธ  หรือ  โทสะ 
ก็มี,  เป นความหลงใหล   วนเวียน   สังสัย   ฟุ งซาน   รําคาญ   ก็ม ี.  นี ่เรียกวา 
เปน   โลภะ   โทสะ   โมหะ   ขึ ้นมา ;  เมื ่อนั ้นแหละคือเวลาที ่ม ี  ตัวกู – ของกู 
คือไมวาง,  ไมวางจากตัวกู - ของกู,  ฉะนั้นเราพูดไดเลยวา  พอความรูสึกนึกคิดนี้ 
ไมเจืออยูดวย  โลภะ  โทสะ  โมหะ  แลว  ก็เรียกวาวาง,  วางจากตัวกู -ของกู ; 
แตเราเรียกรวมทั้งหมดนั้นวา  วางจากความยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน.  ความ 
ยึดมั ่นถ ือมั ่นนี ้  ปรุงเป นความโลภก็ได ,  ปรุงเป นความโกรธก็ได,  ปรุงเป น 
ความหลงก็ได.มีความโลภ   ก็คือ   ตัวกูมันจะเอา ,  จะได,  มีความโกรธ  
ก็คือ  ตัวกูมันไมไดอยางที่มันตองการ.  เปนความหลงก็คือยังสงสัยอยู,  ยังทึ่ง 
ยังสนใจ  ยังยึดถืออยู. 

 
ฉะนั้น  จิตวาง  เราก็สบายดี  เพราะไมถูกความโลภ   ความโกรธ 

ความหลงรบกวน,  ไมมีความรูสึกที ่เปนตัวกู - ของกูรบกวน,  อยางนี ้เรียกวา 
จิตวาง ;  มันก็สบาย.  แตขอบัญญัติชัดลงไปอีกสักหนอยวา  ประกอบอยูดวย 
สติปญญา.  จิตไมประกอบอยูดวย  ความรูสึกท่ีเปนตัวกู - ของกู  แตเต็มอยูดวย 
สติป ญญา .  สติป ญญา   ในที ่นี ้ก ็ค ือไมม ีต ัวกู – ของกูนั ่นแหละ   ขอใหจําไว 
แมนยํา  ถือเปนหลักใหแมนยําวา  มีความรูสึกเปนตัวกู - ของกูเมื่อไร  เมื่อน้ัน 
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เปนความโงที่สุดของความโงทั้งหลาย ;  ความรูสึกคิดนึกที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวกู 
เกี่ยวกับของกูนั้น  คือความโงที่สุดของความโงทั้งหลาย ;  ฉะนั้นถาไมมีความโงนี้ 
ก็คือมีสติปญญาอยูโดยอัตโนมัติ. 

 
พอมาถึงตอนนี้,  ตอนที่มีความวางจากตัวกู - ของกูนี้  เราจะมองดูกัน 

ใหกวางอีกทีหนึ ่งเพื ่อจะจับตัวมันใหไดถนัดชัดเจนยิ่งขึ ้น.  เมื ่อเรานอนหลับ, 
แรกทีเดียวที่จะตองนึกถึง  เมื่อเรานอนหลับสบาย  อยางนี้  มันก็ไมเกิดความรูสึก 
เปนตัวกู – ของกู  เหมือนกัน ;  เราเหน็ดเหนื่อยเราก็ตองพักนอนตามธรรมดา. 
แตอยางนี้มันไมใชฝไมลายมือของเรา  มันเปนของธรรมชาติ ;ฉะนั้นเราไมพูด 
ถึงตอนนี้.  ที่จริงเวลานั้น  ก็เปนเวลาที่วางจากตัวกู - ของกูเหมือนกัน ;  มันเปน 
ตามธรรมชาติ  เปนฝไมลายมือของธรรมชาติ  เราอยารับเอามาเปนเรื่องของเรา 
เปนวิชาความรูของเราเลย.  แตขอใหเขาใจวา  แมอยางนั้นมันก็เปนเรื่องวาง 
จากตัวกู - ของกู  แลวมันสบาย,  แลวมันมีความสุขเหมือนกัน. 

 
ถาเราไมวางจากตัวกู – ของกูตามธรรมชาติชนิดนี้แลว  เราเปนบา 

ไมไดมานั่งคุยกันอยูอยางนี้ ;  เปนบาตายนานแลว.  ฉะนั้นวางจากตัวกู – ของกู 
ตามธรรมชาติ  เชน  นอนหลับ  อยางนี้มันก็มีประโยชนมหาศาล  ที่ชีวิตนี้จะทรง 
อยู ได .  แตด วยเหตุที ่เป นของธรรมชาติเราก็จะไม พ ูดถึงวา  เป นเรื ่องที ่เรา 
ปฏิบัติหรือทํามันขึ้นมา ;  ถึงแมวา  เราเขาหองนอน  นอนก็ไมใชเรื ่องของเรา 
ไปจัด - ไปทํา  หรือไปบังคับมันได. 

 
ทีนี้  เหลือเรื่องตอไปก็คือวา เรื่องประจวบเหมาะกันเขา จิตวางจาก 

ตัวกู ;  เชน  แขกมาเยี่ยมสวนโมกข  เขามาในสวนโมกข  ในสถานที่อยางนี้, 
นั่ง  นอน  ยืน  เดินอยูอยางนี้,  เปนความประจวบเหมาะกันพอดีกับธรรมชาติ 
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ที่มีอยูอยางนี้ ;  เขาก็วางจากตัวกู - ของกูได.  จะเดินเหินอยูอยางสบาย  ยิ้มกริ่ม 
เปนสุข  ถึงกับบนออกมาวา  ไมรูวาทําไมมันจึงเย็นสบาย,  ไมรูวาทําไมใจคอมัน 
สบายจริง,  บอกไมถูก ;  บางคนพูดอยู อยางนี ้บอย ๆ  ก็มี.  นี ้ก็คือวางจาก 
ตัวกู - ของกู  มันจึงสบาย ;แตวาความวางอันนี ้ม ันเปนเรื ่องประจวบเหมาะ 
เปน  co - incident  ของผูนั้นดวย  ของสิ่งตาง ๆ  เหลานี้ดวย ;  ในภาษาบาลี 
เรียกวา  ตทังคะ - ประกอบอยูดวยองคอันนั้น ;ก็หมายความวา  ประจวบเหมาะ 

 
อันนี้เราจะไมสนใจเสียทีเดียวก็ไมได  เพราะวาเราอาจจะเลือกได ;เรา 

ไปสูที่ ๆ  มันเหมาะสมที่สุด  ที่จิตของเราจะเปนอยางนั้นได ;  เราจึงวิ่งไปชายทะเล 
บาง  ไปพักผอนบนภูเขาบาง  หรือไปตามสถานที่ที่ธรรมชาติมันชวยใหเราหาย 
อารมณราย .  เรื ่องอารมณรายทั ้งหมดมันเกี ่ยวกับตัวกู - ของกูทั ้งนั ้น .  ทีนี้ 
เราก็ไปหาที่ ๆ  จะชวยใหหยุดอารมณราย  โดยไมตองทําอะไร  ธรรมชาติมันชวย 
เหมือนกัน  ;  อยางนี ้เร ียกวาประจวบเหมาะเหม ือนกัน .  นี ่ค ือความวาง 
อยางที่ ๒.  สวนอยางที่ ๑ ก็คือเปนไปอยางธรรมชาติลวน ๆ  เชน  นอนหลับ 
เปนตน.  อยางที่ ๒ คือประจวบเหมาะ  อยางที่วามานี้. 

 
อยางที ่ ๓ เราบังคับ   เราระวัง   เราจัดแจงมัน  ;  นี ้ค ือเราศึกษา 

เลาเรียนเรื่องทํากัมมัฏฐาน  ทําวิปสสนา  แลวเราปฏิบัติอยูตามนั้น ;  เปนความ 
วางเพราะผลแหงการปฏิบัตินั้น.  แตมันก็เปนชั่วขณะที่เราปฏิบัติได  บางเวลา 
เราก็เผลอไป  หรือวายังปฏิบัติไมไดโดยเด็ดขาด ;มันก็เปนไดชั่วเวลาที่เราบังคับ 
ขมไป.  อยางนี้มันก็ดีขึ้นมามากแลว  ดีกวาอยางที่ ๑ ที่ ๒ ;  เพราะวาเราตองการ 
เมื ่อไรก็ทําได ;  และถาเราทํา  จนทําได  มันก็คุ มไดมาก,  จะคุ มไดดี  จะคุ ม 
ไดมาก.  เราฝกการปฏิบัติจนเคยชินเปนนิสัยก็คุ มไดมาก,  มีความสบายมาก. 
ผูที่ปฏิบัติธรรมบําเพ็ญสมณธรรมอะไรอยูประจํา  ก็มีสวนที่จะมีความสุขมาก 
อยางนี้. 
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ถัดไป  ถือเปนอยางที่ ๔ ก็คือวา  วางเพราะกิเลสมันหมดจริง ๆ  แลว 
ไดแกความวางของพระอรหันต  ความมีจิตวางของพระอรหันต  คือหมดกิเลสแลว. 
สําหรับพระอริยบุคคลชั้นตน ๆ  เชน  พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี  พระอนาคามี 
อยางนี้ก็มีความวาง  แตยังไมถึงที่สุด ;  กิเลสมันยังไมดับทุกอยาง  ยังเหลืออยู 
บางอยาง  อยางนี้มันก็วางตามสวน ;  แตสงเคราะหเขาไปในพวกที่  วางอยาง 
พระอรหันต  คือทานละกิเลสสวนใดได  กิเลสสวนนั้นไมมาทําวุนอีก  ฉะนั้นจึง 
ผิดกันกับวางที่เราบังคับมัน. 

 
คุณดูใหดีเถิด  ถาจะนับใหหมด  มีตั้ง ๔ อยาง :  อยางแรกก็คือ  เชน 

หลับตามธรรมชาติเป นตนนี ้  อยา เอาดีกวา   แตก ็น ับ เป น เลขหนึ ่ง .  ทีนี้ 
สามอยางถัดมา  นี้ก็คือสิ่งที่จะตองสนใจ ; - 

 
- วาง  เพราะสิ่งแวดลอมประจวบเหมาะ  พยายามจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดผลอยางนั้น;  
- วาง  เพราะเราบังคับไวได,  ทําการบังคับ  ทํากัมมัฏฐาน  ทําวิปสสนาบังคับเอาไว.  
- วาง  ก็เพราะวาหมดกิเลส. 

 
นี่แหละคือความวาง  ที่เปนความวางจริง ๆ  ไมใชอันธพาล.  สวน 

วางอันธพาลนั ้น เปนการแกลงวา ;  วาวางเพราะกูไมยึดถืออะไร  แลวก็เที ่ยว 
ทําสิ่ งลามกอนาจารตาง  ๆ ;  มีขอแกตัววากู ไมยึดถืออะไร ;นี่ เรียกวา   วาง 
อันธพาล.  บางคนไมเขาใจ  แลวเอาเรื่องวางอันธพาลนี้ขึ้นมาพูดเปนความวาง 
แสรงวา ,  แสรงกระทํา  ;  มีคนเอาไปเขียนลอผมก็มี ;  หนังสือพิมพบาง 
ฉบับเขียนลอผมก็มี ;  เปนความวางแบบอันธพาลของผู เขียนทั ้งนั ้น ;  ไมใช 
ความวางตามแบบของพุทธศาสนา.  เชนวาถามีจิตวางเสียแลว  จะรับรูใน 
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หนาที่ ไดอยางไร ;  ถาจิตวางเสียแลว  ก็จะไม รับรูในหนาที่ของตัวจะไม รัก 
ประเทศชาติอะไรอยางนั้น.  นั่นมันจิตวางแสรงวา,  หรือแกตัว,  เปนจิตวาง 
อันธพาล. 

 
สวนที่จิตวางที่ถูกตองบริบูรณอยูดวยสติปญญานั้น ตองรูวา ทําหนาที่, 

จะตองทําหนาที่อะไรบางก็ทําหนาที่อันนั้น  ทําหนาที่ทุกอยางดวยสติปญญาทั้งนั้น 
ไมไดทําดวยความมุมานะ  เปนตัวกู - ของกู  เปนกิเลสตัณหา.จะปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความรักประเทศชาติ  หรืออะไรก็ตาม  นี้ก็ทําดวยสติปญญาทั้งนั้น  วางจาก 
ตัวกู - ของกู  แตเต็มอยูดวยสติปญญา  นี่พูดเปนคํากลอน  คือวาวางจากความ 
สําคัญมั่นหมายวาตัวกู - ของกู  แตเต็มอยูดวยสติปญญา  เชนเปนทหารไปรบ 
ก็รบเพราะรูสึกสํานึกในหนาที่  หนาที่นั้นคือธรรมะอยางหนึ่ง,  ธรรมะคือหนาที่ 
หนาที่คือธรรมะ ; ฉะนั้นถามีสติปญญาทําหนาที่  มันก็คือปฏิบัติธรรมะ. 

 
ทหารไมไปรบดวยความโกรธ   ความเกลียด  โมโห   โทโส ,  ตัวกู 

ตัวมึง เอาใหตาย  ;  ถาไปรบกันดวยวิธีอยางนั ้น   ก็คือฆาคนและเปนบาป . 
ถารบดวยจิตที่บริสุทธิ์ทําหนาที่ที่ควรทํา  ถูกตองตามเพศของฆราวาส   หรือ 
หนาที ่  ที ่เป นทหาร  อยางนั ้นก ็ไม เป นบาป   เพราะการฆ าคน  ;เพราะวาทํา 
หนาที่เพื่อรักษาความเปนธรรม  หรือความถูกตองเอาไว  ไมมีเจตนาฆาคน  คือ 
ไมทําดวยความโลภ  ความโกรธ  ความหลง,  แตทําดวยสติปญญา.  ฉะนั้นคน 
ที่มีจิตวางอยางถูกตองตามหลักของพระพุทธศาสนา  จะทําหนาที่ทุกอยางได 
แลวแตวาตนกําลังอยู ในสถานะเชนไร  อยางไร,  ไมวาเปนฆราวาส   หรือ 
บรรพชิต. 

 
ถาเปนฆราวาส   ก็เป นฆราวาสระดับไหน ;  เปนชาวไร  ชาวนา, 

เปนอุบาสก   อุบาสิกาฯลฯก็ทําหนาที่   ที่ควรทําได  ดวยจิตที่ ไม เจืออยูดวย 
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ตัวกู - ของกู ;  ใหเจืออยูดวยสติปญญา  รูจักหนาที่.  แตวามันทํายาก  มันมัก 
จะเผลอดวยเรื่องตัวกู - ของกู ;  ถาทําไปดวยเรื่องตัวกู - ของกู  มันก็เปนบาป. 
อยางเชน  ไถนา  มันก็เปนบาป  เพราะไดทําสัตวตาย ;  รู อยูแลวก็ชางหัวมัน 
มันอยากมาอยูตรงนี้  ก็เลยไถใหมันตายเสียเลย  จะเปนกบ  เขียด  เปนปูนา  อะไร 
ก็ตาม ,  โมโห   โทโสอยางนี ้  ก็เปนบาป .  แตถามีความรูสึกมีสัมปชัญญะ 
มีปญญาทําหนาที่ที่ควรทํา  ไมไปโกรธแคน  ไมโมโหโทโสอะไร  ก็ไมเห็นจะบาป 
อะไร  ไมมีเจตนาจะฆามัน.  เพราะฉะนั ้นการมีจิตวางอยางถูกตองตามหลัก 
พระพุทธศาสนานั้นปองกันบาปได. 

 
คุณทบทวนดูอีกทีก็ไดวา  เมื่อพูดวา  “วาง - วาง – วาง”  นี้มันวาง 

อันธพาลอยูพวกหนึ่ง  ที่เปนขอแกตัว ;  กูจิตวาง  ไมมีบุญ  ไมบาป,  ไปปลน 
ไปฆา  ไปอะไรก็ตามใจ  ไมมีบาป,  ไปทําชั่วชนิดไหนก็ไมมีบาป ;  นี้มันจิตวาง 
อันธพาล  ไมตองพูดถึง,  ทีนี ้ที ่ไมเกี ่ยวกับอันธพาล  ก็ยังจะตองดูวา  มันเปน 
อะไรกันแน.  ถาเปนเรื ่องทางวัตถุ  ทางฟสิคส  คําวา  ความวางนี ้  หมายถึง 
ไมมีอะไร.  ถาเปนเรื ่องทางจิต  ความวางนั ้นหมายถึงจิตไมนึกคิดอะไร.  แต 
ถาเปนเรื่องทางสติปญญา  ทางนามธรรม  ทางวิญญาณ  นี้หมายความวางจาก 
ความรูสึกวา  ตัวกู - ของกู.  ฉะนั้นจะตองบัญญัติใหชัดวา  “ความวางจากความ 
รูสึกวาตัวกู - ของกู.” 

 
ความวางจากความรูสึกวา  ตัวกู - ของกู  นี้ยังแบงเปนชั้น ๆ  ชั้น ๆ  

ไดอ ีก  :  ชั ้นที ่ว างตามธรรมชาติ  เช นนอนหลับ   เป นชั ้นพื ้นฐานทั ่ว ไป . 
วางเพราะประจวบเหมาะของสิ่งแวดลอม  นี้ก็ชั้นหนึ่ง.  แลวก็วางเพราะเราจัดทํา 
บังคับไว  ควบคุมไว  นี้อยางหนึ่งชั้นหนึ่ง.  อันสุดทายก็คือวางเพราะหมดกิเลส. 
แตรวมความแลว  ก็จะมีความหมายอยูที่  วางจากตัวกู - ของกู  จึงจะถูกตอง. 
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เมื่อนอนหลับมิไดเต็มอยูดวยสติปญญา  ฉะนั้นตัดออกไป ;  เหลืออยูแตเรื่อง 
สามอันนี้แหละ :  วางเพราะประจวบเหมาะ  แลวก็มีสติปญญาอยู.  สบายอยู, 
เปนสุขอยู  ;  แลวก็วางเพราะ   ขมบังคับไว  ก็ยิ ่งมีสติปญญามากขึ้นอีก  ; 
แลววางเพราะหมดกิเลส  ก็อยูดวยวิชชา  ดวยสติปญญา  ยิ่งขึ้นไปอีก  เพราะกิเลส 
เปนความโง. 

 
นี่แหละความวางที่เปนประโยชน  เกื้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนานนั้น 

มันมีความหมายตรงที่วา  ไมมีความรูสึกวาเปนตัวกู – ของกู  แตเต็มอยูดวย 
สติปญญา  รูจักหนาที่  ที่จะตองทํา,  และทําหนาที่นั้นดวยความเปนสุขสบาย. 

 
ผมพูดวา  “ถาพอจิตวางแลวการงานเปนสุข ;  ถาพอจิตวุ นแลว 

การงานเปนทุกข”  ไมคอยมีใครจะยอมฟง.  ถาจิตเราวุนวายดวยตัวกู – ของกูนี้ 
มันก็ไมมีอะไรที่เปนสุขเลย ;  การงานก็เบื่อระอาไปหมด ;  ถึงทํางานก็ทําเพราะ 
ความจําเปน  อยางนี้มันก็ไมมีความสุข ;  มันทํางานดวยความโลภบังคับชักชวน 
ชักจูง  มันก็ไมมีความสุข ;  ตอเมื ่อทํางานดวยจิตที ่วางจากกิเลสนั่นแหละ ; 
มันจึงจะมีความสุข  ใจคอสบาย,  จิตใจโปรง  จิตในปกติ,  จึงจะทําการงาน 
รูสึกสนุก.  บางทีทําใหผูอื่น  ไมเอาเองเลย  ก็ยังสนุก ;  หรือวา  สิ่งที่มันไมสนุก 
สกปรกบาง  ไมสวยไมงามอะไรบาง  มันก็ยังทําสนุก ;  ขอใหจิตวางโปรงสบาย 
ทําอะไรไดดวยความรูสึกพอใจ. 

 
ฉะนั้น  ฆราวาสที่มีความรูเรื่องสุญญตาคือความวางนี้  ก็เปนฆราวาส 

ที่มีเครื่องรับประกัน  วาจะไมตกนรกทั้งเปน.  จะเปนอยูดวยใจคอที่สบาย, 
ไมมีความทุกข  ทุกขไมเปน :  จะไดมาก็หัวเราะได,  จะเสียไปก็หัวเราะเยาะได. 
ถามีความรูเรื่องนี้จริง ๆ  งานที่ทํามานั้นมันไดกําไร  ก็หัวเราะเยาะได,  หรืองาน 
ที่ทํานั้นขาดทุน  ก็หัวเราะเยาะได,  มีแตสติปญญาอยูเรื่อย ;  ไมมีตัวกู – ของกู 
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ที่จะไปเสียใจ  ที่จะไปโกรธหรือไปอะไร.  จะเจ็บไขก็หัวเราะเยาะได  จะตองตาย 
ก็หัวเราะเยาะได,  จะร่ํารวยสบายก็ยังหัวเราะเยาะได  คือไมหลงใหล ;  เรียกวา 
ไมมีความหลงใหลเลยสําหรับผูที่มีจิตวาง  ตามแบบที่ถูกตองของพระพุทธเจา. 

 
ผมอยากจะพูดพิเศษออกไปอีกหนอย  คือไปใหชื่อความวางที่ถูกตอง 

ตามแบบของพระพุทธศาสนานี้วา  ”นางสาวสุญญตา”.  ครั้งหนึ ่งเคยพูดกัน 
ดวยเรื่อนางสาวสุญญตานี ้  เปนที ่สนุกสนานพอใช.  เขาไมชอบความวาง 
เขากวาง ;  คือคนทั่วไปเขากลัวความวาง  เพราะถาเขาวางแลว  มันไมมีอะไร ; 
เขาไปคิดนึกอยางนั้น  คลายกับวา  มันถูกทิ้งลงมาจากที่สูง  มันเควงควาง - 
เควงควางลงมา  ไมมีอะไร ;  เขาเรียกวาความวาง  เขาไมปรารถนาเลย  ไมสนใจ 
ในเรื่องนี้เลย  ทีนี่เราก็ไปหลอกเขาบอกวา  ความวางนี้เปน  นางสาวที่สวยท่ีสุด 
แลวก็สาวเสมอ  คือไมรูจักแก ;  ใครได  แตงานดวยจะเปนคนไมมีความทุกข 
อีกตอไป,  ใครไดสมรสดวยนางสาวสุญญตานี้แลว  จะไมมีความทุกขอีกตอไป. 
เขาชักจะอยากฟง  อยากรูเรื่อง  ขอใหอธิบาย ;  นี่เปนอยางนี้. 

 
ทีนี้ผมก็ตั้งปญหาเพื่อใหเขารูเอง  คิดเอาเอง  คือตั้งปญหาวาถาสมมุติ 

วา  โดยวิธีไหนก็ตาม,  พระเจาหรือเทวดาก็ตามใหหีบเพชรที่ประดับดวยมณี 
รัตนะอะไรทุกอยางสาระพัดอยาง.  ตัวหีบก็เปนทองคําที่เปนเนื้อดี  แลวประดับ 
ดวยเพชรพลอย  ไขมุกอะไรนานาชนิด ;  หีบทองคําฝงเพชร  ฝงทับทิม  ฝงพลอย 
แลวยังมีตาขายไขมุกอยางแพง  อยางดี  อยางวิเศษ  มาเปนผาสําหรับคลุมมันอีก ; 
พูดกันใหสุดความสามารถที่จะพูดได ;  แลวหีบใบนี้คุณจะใสอะไร ?  หีบใบน้ี 
คุณจะใสอะไร ?  ถาเอาไปใสเงินก็บาเต็มทีเพราะตัวหีบมันทําดวยทอง  ประดับ 
เพชร  แลวคลุมดวยไขมุก ;  ขืนเอาเงินมาใสหีบนี้  มันก็เปนเรื่องบา.  ถึงแมเอา 
เพชรไปใสลงในหีบ  มันก็ยังเปนเรื่องบา ;  เพราะตัวหีบมันแพงกวาเสียอีก  มัน 
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เปนเพชรเปนอะไรรวมกันมากมาย.  บางคนคิดออก  วาเอาไวใสสัญญากูเงิน ; 
แลวก็จงดูเถิดอยางนี้มันก็ยิ่งบาใหญไปอีก,  ใสกระดาษสัญญากูเงิน,  คนที่มีสติ  
สัมปชัญญะในทางธรรมะหนอย  ก็บอกวา  ใชใสกระดูกแม ก็ยังเขาทีกวา,  เอา 
กระดูกพอแมใสในหีบน้ี  มันก็ยังเขาทีกวา ;  ผลสุดทายก็ไมมีใครรู  วาจะเอาอะไร 
ใสในหีบใบน้ีจึงจะสมกัน. 

 
ผมบอกวา  นางสาวสุญญตาเทานั้น  ที่จะมีคามากพอ  ที่จะใสลงไปใน 

หีบใบนี้.พวกนั้นก็เลยอยากรูเร่ือง  นางสาวสุญญตามากขึ้นไปอีก  อันไดแกสิ่งที่ 
มันจะทําใหเราไมมีความทุกขเลย กลาวคือธรรมเรื่องความวางจากตัวกู – ของกู 
ที่จะทําใหบุคคลไมมีความทุกขอีกตอไป.  นี้ทําไมจึงวาสาวเสมอ ?ก็เพราะวา 
มันไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง.  ถาพูดวาความวางนี้มันหมายถึงไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง 
มันเปนอยางไรก็เปนอยู อยางนั ้น  ไมเปลี ่ยนแปลง ;หมายความวา  เปนสาว 
เสมอ  ไมมีโตขึ ้น  หรือวา  ชรา  หรือวาตาย  อยางนี ้ไมมี ;  นี ่ค ือความหมาย 
ที ่แทจริงของคําวา  อนัตตา  หรือ  สุญญตา  ไมมีอะไรปรุงแตง  นี ้เพราะมัน 
ทําใหคนหมดความทุกข  ดับความทุกขทุกชนิดได ;  ฉะนั้นมีคาสมควรที่จะมานอน 
อยูในหีบน้ี. 

 
ทีนี้ถามวาทําอยางไร  จึงจะไดแตงงานกับนางสาวสุญญตา ?  ก็บอกวา 

ถายังขืนเปนผีที่มีหางไหมไฟอยูอยางนี้  มันก็แตงงานไมไดดอก.  เพราะนางสาว 
สุญญตาไมยอมแตงงานกับผี  ที ่หางติดไฟอยู อยางนี ้ ;  คือคนโง ๆ  ที ่มีตัวกู - 
ของกู  มีโลภ  มีโกรธ  มีหลง  เหมือนกับไฟติดอยูที ่หางไมรูจักดับ ;  ไมติดอยูที่ 
ตัวก็ยังติดอยูที่หาง ;เรียกวาปศาจที่หางไหมไฟอยูอยางนี้  ไมมีวันที่จะไดแตงงาน 
กับนางสาวสุญญตา.  มันตองดับไฟนี ้เสียซิ,  แลววาระสุดทายก็ดับไฟที่เหลือ 
ติดอยู ที ่หางนั ้นเสีย.ถาคุณอยากจะแตงงาน  ก็ตองพยายามซิ,  ก็เหลียวดูซิ 
วาที่หางของตัวมีไฟอยูหรือเปลา.  มันก็เลยรูสึกวา  เปนการดา  ที่วา  มีหาง ; 
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คือมันโง  เหมือนกับสัตวที่มีหาง,  แลวที่นั่นมันมีไฟราคะ  โทสะ  โมหะ  อยูที่ 
ความโง,  ไฟติดหางอยู เสมอ  ;  ใหดับที ่นั ่น   ดับไฟที ่หาง  เลิกมีหาง  เลิกเปน 
ตัวสัตวโง ๆ  เสียที  ก็จะแตงงานกับนางสาวสุญญตาได.นี้เปนเรื่องบุคคลาธิษฐาน 
พูดขึ้นเพื่อชวยความจํา  เกี่ยวกับเรื่องสุญญตาได ;  คุณจะจําไปเลาใหขบขันหรือ 
สนุกขึ้นไปกวานี้ก็ได. 

 
ของประเสริฐที่สุดของมนุษยก็คือ  นางสาว  “สุญญตา”  เหมาะที่จะ 

เอาไปใสในหีบใบท่ีวา,  ไมมีอะไรเหมาะเทา.  มันเปนความหมายของคําวา 
นิพพาน  :  นิพ ฺพานํ  ปรมํ  สุ ฺญ ํ – นิพพาน   คือวางอยางยิ ่ง,  เพราะฉะนั ้น 
นางสาวสุญญตานั้นเปนภาพพจนของนิพพาน ;  ฉะนั้น  สิ่งที่เรียกวา  “นิพพาน” 
จึงควรจะมาอยูในหีบใบนี้ซึ่งหมายถึงจิตใจที่เฉลียวฉลาด  สะอาด  สวาง  สงบ, 
ไมมีอื่นที่จะดับรอนได.  คุณไปคิดเถิดเรื่องกิเลสตรงไหนก็ตามมันตองดับดวย 
สุญญตาทั ้งนั ้นแหละ  ;  แตบางทีโงมองไมเห็น   อธิบายไมเปน .  ความโลภ 
ก็ตองดับดวยสุญญตา  ความโกรธก็ตองดับดวยสุญญตา  ความหลงก็ตองดับดวย 
สุญญตา ;  ไมวาไฟชนิดไหน  ที่ไหมจิตใจของมนุษยอยูนี่  มันตองดับดวยสุญญตา. 

 
ทีนี่  ฆราวาสนั่นแหละเปนพวกที่อยูใกลไฟมาก,  มีเร่ืองที่จะเกิดเปน 

ไฟลุกมาก  มากกวาบรรพชิต  เพราะฉะนั้น  ฆราวาสจะตองมีสุญญตามากกวา 
บรรพชิต  ;  เพ ราะม ีไฟมาก   ก็ต อ งการน้ําที ่จ ะด ับมาก .  เพ ราะฉะนั ้น 
พระพุทธเจาทานตรัสไวชอบดวยเหตุผลอยางยิ่งวาเร่ืองสุญญตาเปนประโยชน 
เกื้อกูลแกฆราวาสทั้งหลายตลอดกาลนาน ;  เพราะสุญญตาเปนเครื่องทําใหไฟ 
หมดไป .  ความวางนี ้ทําใหต ัวกู - ของกู  conception  อันนี ้หมดไป  ;  แลวม ัน 
จะเกิดโลภ  เกิดโกรธ  เกิดหลง  ไดอยางไร ?  หรือวาถามันกําลังเกิดอยู  พอดีสติ 
ถึงขอน้ีมันก็ดับทันทีเหมือนกัน. 
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                                                                                ฆราวาสธรรม ๒๓๘

เราจะเอาความหมายที่กวาง ๆออกไปอีก   มันก็ ได   ทั้ งปองกัน   และ 
ทั ้ง แก ไข .  ตลอดทั ้ง ได ร ับ ความส ุข .  คําว า   “ส ุญญตา ”  นี ้ใช ได ทั ้ง แก เหตุ 
และแกผล  :  แกเหต ุ  ก็ค ือใช ได ทั ้งการป องก ัน   และการแก ไข ;  แกผล  - ก็ค ือวา 
มันเปนสุขอยางยิ่ง,  นิพพานนั้นเปนความสุขอยางยิ่ง  เพราะวางจากตัวกู –ของกู 
ไม ม ีก ิเลสเก ิดได .  เพราะฉะนั ้นถ าม ีความรู เรื ่องส ุญญตาอย างถ ูกต องอยู แล ว 
มันยากที ่จะ เก ิดความ โลภ   ความ โกรธ   ความหลง .  ถาปฏ ิบ ัต ิได ด วยแล ว 
มันเกิดไมไดเลย.  ถาฆราวาสไดรับการอบรมสั่งสอนเรื่องนี้มาแตออนแตออกแลว 
ก ็ไม ม ีท า งที ่จ ะ ทํ า ผ ิด  ;  ม ีแ ต จ ะ เจ ร ิญ ด ว ย ว ิช ช า   ค วาม รู   ด ว ยภ ูม ิธ ร รม 
ของจ ิต ใจ   ส ูงขึ ้นท ุกท ี,  ไม ท ันตายก ็จะ ได เป นพ ระอ รห ันต .  เพ ราะฉะนั ้น 
จึงวามีความรูเรื่องสุญญตาอยูนี้  มันคือการปฏิบัติธรรมโดยอัตโนมัติ  ในตัว 
มันเองอยูตลอดเวลา. 

 
ความรูที่ ถูกตองเรื่องสุญญตานี้   จะทําให ในชีวิตของเรานี้ เปนการ 

ปฏิ บัติธรรมอยู โดยอัตโนมัติ   และตลอดเวลา  ;  นี่มีคามากอยางนี้ .  ถาความรู 
เรื ่อ ง นี ้ม ีอ ยู   ม ันจะทําอะ ไรผ ิด ไม ได ,  จะไปล ักข โมย   ไป ทําอะ ไรใค รไม ได 
ทั ้งนั ้นเลย  ;  จะไปฆ าเขา   จะไปล ักเขา   ลวงเก ินของรักเขา   ไม ได ไปท ุกอย าง  ; 
มันเปนอัตโนมัติ   ที่ ทํ าใหทํ าไม ได   เพราะความรูอันนี้ มันถูกตองมันทํ าไม ได . 
ความโง  ที่ เปนตัวกู  – ของกูนั้น   มันทําไดทุกอยางโดยอัตโนมัติดวยเหมือนกัน  : 
ทําบาป   ทําชั่ว  ทําอะไรไดทุกอยางโดยอัตโนมัติ .  สวนที่วางจากตัวกู – ของกูนี้ 
เปนสติปญญานี้มันทําผิด  ทําชั่วไมไดทุกอยางโดยอัตโนมัติ ;  เปนการทําความดีอยู. 
นี่ เรียกวาเปน   “มิ่ งขวัญ ”  หรืออะไรก็ตามแลวแตจะเรียก   ของฆราวาส  ;  เปน  
ส ว ัส ด ิม งค ล   เป น ศ ร ี  เป น มิ ่ง ข ว ัญ   เป น ที ่พึ ่ง   เป น อ ะ ไ ร ข อ งฆ รา ว า ส  ; 
จ ะทํ า ให เกิ ด สิ่ ง ที่ เ รี ย ก ว าป ระ เส ริ ฐ ท่ี สุ ด   ห รื อ ตั วพุ ท ธ ศ าส น า   ก ล า วคื อ 
มัชฌิมาปฏิปทา. 
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สุญญตา  กับ  ฆราวาส ๒๓๙

คุณอยาลืมวาผมไดพูดแลวเรื่อง  มัชฌิมาปฏิปทา  วานั่นคือตัวของ 
พุทธศาสนา ;  นั ้นคือการทําไมผิด  มีแตความถูกตอง  เปนความถูกอยู เสมอ. 
ถามีความรูเร่ืองสุญญตานี้มันจะเปนมัชฌิมาปฏิปทา  โดยอัตโนมัติอยูเสมอได 
มันจะเกิดความพอดี  เปนกลางในทุกอยาง  คือไมมากไมนอย ,  ไมสูงไมต่ํา 
จะถูกตอง  และพอดีไปหมด.  เกี่ยวกับฆราวาสก็อยากจะระบุวามีการแสวงหา, 
มีการมีไว ,  แลวก็ม ีการใชจ ายบริโภค ,  แลวก ็ม ีเรื ่องเพศ   เรื ่องกามารมณ , 
เรื ่องเกียรติยศชื ่อเสียง ;  ถาทําใหถูกตองพอดีแลวไมมีโทษ.  แสวงหาใหพอดี 
และถูกตอง,  มีไวใหพอดีและถูกตอง,  แลวก็ใชจายไปใหพอดีและถูกตอง ;  
๓ เร่ืองน้ีเปนเรื่องทางวัตถุ  เปนเรื่องทรัพยสมบัติ ;  ความรูเร่ืองสุญญตาชวยได 
ในการที่จะทําใหมันพอดีและถูกตองแมที่เปนฆราวาส. 

 
พอมาถึง  เรื ่องกาม   เรื ่องความรูส ึกที ่เกี ่ยวกับเพศ  หรือประกอบ 

กิจกรรมระหวางเพศ  อยางนี้  ถามีความรูวา  ทุกสิ่งทุกอยางมันเปนเรื่อง  ยึดมั่น 
ถือมั ่น  เปนตัวกู - ของกู  ไมไดแลว ;  แลวมันจะทําแตพอดี  ทําแตที ่ถ ูกที ่ควร 
ที ่พอดี ;  ประกอบกิจกรรมระหวางเพศ   ชนิดไหนก็ตามแตที ่พอเหมาะพอดี 
หรือถูกตอง  หรือเทาที่จะเปนอาหารใหทางจิตใจที่จําเปนอยูอยางหนึ่ง  เมื่อยังละ 
ไมได.  เหมือนกับเรากินขาว  ปลา  อาหาร  กินแตพอดีและถูกตอง ;  แลวรส 
ของเพศนั้นก็เปนอาหารทางจิตชนิดหนึ่ง  ก็กินแตพอดีและถูกตอง ;  หรือวาใหมัน 
เปนเรื่องของการสืบพันธุโดยบริสุทธิ์  มากกวาที่จะเปนเรื่องลุมหลง  อยางหลับหู 
หลับตาทางกามารมณ .  เมื่อเปนอยางนี้   กิจกรรมระหวางเพศ   มันก็ เปนไป 
อยางถูกตองและพอดี.  นี้เปนความรูเรื่อง  สุญญตาดวยเหมือนกัน. 

 
เกี่ยวกับ  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  ถารูเรื่อง  สุญญตา  มันก็ไมเมายศ 

ไมบาชื่อเสียง;  ถึงจะมียศ  มีเกียรติยศ  ชื่อเสียง  มาใหโดงดังมากมายอยางไรนั้น 
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 ฆราวาสธรรม ๒๔๐

มันก็หัวเราะเยาะได,  ไมหลงยศไมเมาชื่อเสียง ;  แตสามารถที่จะจัดการให 
ถูกตองและพอดี  วาจะใชมันอยางไร ?  เพื ่อประโยชนอยางไร ?  ควรไมควร 
อยางไร ?  พูดใหสั ้นก็คือเรื ่อง  กาม   กิน  เกียรติ,  พูดเปน ๓ คํา ;  เรื ่องกิน 
เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  นี้เปนคําที่สั้นที่สุด  ที่จะใชแกชีวิตของฆราวาส.  คุณลอง 
ไปคิดดู  ไปแยกแยะดู  ไปทบทวนไปสอบดูโดยทาง  logic  ก็ได  วามันจริงไหม 
ที่ผมพูดวาเรื่องฆราวาสนั้น  ไมมีอะไร  นอกจากเรื่อง ๓ ก.  คือ  ก.กิน  ก.กาม  
ก.  เกียรติ ;  เรื ่องกิน  เรื ่องกาม   เรื ่องเกียรติ.  ที่อุตสาหเลาเรียน  อุตสาห 
ทําการงาน  ประกอบอาชีพ  มันก็เพื่ออันนี้แหละ  เพื่อกิน  เพื่อกาม  เพื่อเกียรติ 
ทั้งนั้น;วัตถุประสงคและความมุงหมายของฆราวาส  ลวนเปนเรื่องกิน  เรื่องกาม 
เรื่องเกียรติ. 

 
ทีนี้  ถามันโง  ทําไปอยางหลับหูหลับตา  สามเรื่องนี้  มันจะกลายเปน 

นรกทันตาเห็นขึ้นมาเลย.  ถาทําดวยตัวกู - ของกูอยางนั้น  เรื่องกิน  เร่ืองกาม 
เร่ืองเกียรติ  จะกลายเปนนรกทันตาเห็นขึ้นมาทีเดียว,  ตกนรกทั้งเปน.  ถามัน 
ลืมตา  มีสติสัมปชัญญะอยูดวยเรื่องไมยึดมั่นถือมั่นแลว,  ไมทําดวยตัวกู – ของกู 
แลว  เรื ่องนี ้ไมเปนนรก  ไมเปนไฟ  ไมเผาลนอะไร ;  กลายเปนสิ ่งที ่กระทํา 
อยางถูกตอง  ในเรื่องที่มนุษยจะตองทํา ;  กลายเปนเรื่องที่เราทําถูกตองในสิ่งที่ 
เราจะตองผานไป  เหมือนการเลาเรียน และการสอบไลนั้นแหละ.  เราจะสอบไลได 
ในสปริตของความเปนฆราวาส  โดยเรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรตินี้  ไมไหเกิด 
เปนความทุกขขึ้นมา.  ทีนี้จิตมันก็เลยวิวัฒนาการสูงขึ้นไป  จนอยูเหนือเรื่องนี้. 

 
ฉะนั้น  เมื่อเปนพรหมจารี - อาศรมที่ ๑ ก็อุตสาหศึกษาเรื่องตาง ๆ  

เหลานี้ใหดี  ใหเขาใจใหดี,  ควบคุมใหดี,  อยูในระเบียบแบบฉบับใหดี.  พอเปน 
คฤหัสถ  - อาศรมที่  ๒ ก็เอาชนะได   เรื่องกิน   เรื่องกาม   เรื่องเกียรติ   นี้ ไมมี 
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สุญญตา  กับ  ฆราวาส ๒๔๑

ปญหาเลย ;  เปนคนทําหนาที่ของมนุษยไดดีที่สุดในการที่จะกิน ;  ไมมีปญหาเลย 
ในเรื่องกิน   เรื ่องกาม   เรื ่องเกียรติ  เรื ่องคอรบครัว   เรื ่องลูก   เรื ่องหลาน 
ทั ้งหมดเลย .  ทีนี ้ไม เท าไรก ็เข าใจเรื ่องนี ้ด ีทั ้งหมด   จิตใจมันก็เลื ่อนขึ ้นไป 
อาศรมที ่ ๓ เรื ่องวนปรัสถ  แลวก็อาศรมที ่ ๔ เปนสันยาสี  ไปในที ่สุด ;  เปน 
แสงสวางของผูอื่นในการครองชีวิตอยูในโลกนี้. 

 
นี่แหละความรูเรื่องไมมีตัวกู - ของกู  แลวปฏิบัติใหไดในการที่จะ 

ไมมีตัวกู - ของกู ;  เรียกวาไดแตงงานกับนางสาวสุญญตา  ที่อยูในหีบเพชรนั้น 
แลวไมมีความทุกขอีกตอไป ;  จะเปนผูทําถูกตองและพอดี  ในทุกเรื่องทุกกรณี 
ที่มนุษยจะตองกระทํา.  พูดใหนาชื่นใจกวานั้น  ก็คือวามีนิพพานอยูตลอดเวลา. 
สุญญตา  แปลวา  วาจากตัวกู - ของกู  ก็คือไมมีตัวกู – ของกู  คือตายแลวกอนตาย. 
เปนผูตายแลวกอนตาย :  ดับตัวกูเสียไดนั้น  คือตายแลวกอนตาย  คือกอน 
ที่รางกายนี้จะแตกดับ.  เพราะฉะนั้น  เราก็มีเวลาเหลืออยูมากสําหรับดื่มรสของ 
นิพพาน  ไดประสบนิพพานทันตาเห็น  ในปจจุบันนี้  แลวก็มีเวลาเหลืออยูมาก 
ที่จะดื่มรสของนิพพาน. 

 
ถาเปนความวางแบบประจวบเหมาะเราก็ไดนิพพานแบบประจวบ- 

เหมาะ ;  ถาเปนความวางแบบเราขมเอาไว  แบบที่เราบังคับเอาไว  เราก็ได 
นิพพานแบบที่ขมไว  หรือบังคับเอาไว ;ถาเปนความวางแบบหมดกิเลส  เราก็ได 
นิพพานแทจริงโดยตลอดกาล.  นิพพานแปลวาเย็น  มีอยู ๓ ระดับ :  ประจวบเหมาะ 
บังเอิญเปน ก็เปนไดดวยอํานาจสุญญตา,  และเปนความเย็นแบบตทังคนิพพาน 
นี่นิพพานประจวบเหมาะ ;  ถาวางจากตัวกู - ของกู  โดยปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ 
ระวังอยู  เปนสุญญตาแบบบังคับไว  ขมไว  เราก็ได  วิกขัมภนนิพพาน,  นิพพาน 
ที่เราจัดไว  ที่ควบคุมไว  เย็นสบายเหมือนกัน  เมื่อเราวางจากกิเลส ;  เพราะ 
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                                                                                       ฆราวาสธรรม ๒๔๒

กิเลสหมดจริง ๆ  มันก็ไดนิพพานสมบูรณเปนสมุจเฉทนิพพาน  ทันตาเห็นทั้งนั้น, 
ตลอดชีวิตเย็นเปนนิพพาน 

 
นี่คือประโยชนของ  สุญญตปฺปฏิสํยุตฺตา  สุตฺตนฺตา  ทําใหฆราวาสได 

รับนิพพานมาเปนของขวัญ  ไมชนิดใดก็ชนิดหนึ่ง  ในชาติปจจุบันทันตาเห็นนี้ 
ไมตองรอตอตายแลว  หรืออีกกี ่หมื ่นชาติ  แสนชาติ  เหมือนที่เขาพูดกัน.  คุณ 
ไปฟงดูใหดีเถิด  ทายกทายิกาตามวัดตามวา  เขาวาอีกหลายหมื่นชาติ  แสนชาติจึง 
จะไดนิพพาน .  พูดอยางนั ้นก็คือไมรู ว าอะไรเปนอะไร  พูดไปตามความเดา 
หรือตามความที ่ไดยินไดฟงกันมาอยางผิด ๆ ;  เดาผิดพูดผิด  แลวผิดตอ ๆ  
กันมา.  นิพพานที่แทตองไดตั้งแตกอนตายจึงจะเปนนิพพาน ;  กอนตายตองได 
นิพพาน,  กอนรางกายตายตองไดนิพพาน ;  ฉะนั้นใหตัวกูนี้ตาย  ก็จะไดนิพพาน 
ก็มีเวลาที่จะไดชิมรสของนิพพาน  กอนแตชีวิตจะแตกดับ  หรือเขาโลง. 

 
ฉะนั้น  ขอใหฆราวาสทุกคนตั้งใจที่จะไดนิพพานชนิดใดชนิดหนึ่งไปตาม 

ลําดับ  กอนที่จะเขาโลง;  นี้ดวยอํานาจของสุญญตานี้เอง.  ถาหมดฝไมลายมือ 
ของเราจริง ๆ  ขึ้นมาแลว  ก็วิ่งมาหาสถานที่  หรือสิ่งแวดลอมอยางนี้ ;  จิตรํางับ 
ดับเย็นเปนนิพพาน  ชนิดตทังคนิพพานไปได  ก็ยังดีกวามากมาย.  แลวก็อุตสาห 
ศึกษาเลาเรียน  ใหมีความรูความเขาในการที ่จะบังคับจิตบังคับใจ  ตามแบบ 
ของอานาปานสติหรืออะไรก็ตาม  ก็จะไดนิพพานที่ดียิ่งขึ้นไปกวา  สูงขึ้นไปกวา. 
แตยังไมใชนิพพานเด็ดขาด  และสมบูรณคือตองปฏิบัติไป  ปฏิบัติไป  หรือวา 
ผานโลกไปมากแลว,  ผานชีวิตไปมากแลวจน  กิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  มันหมด 
ไปแลว  นั่นแหละจึงจะไดนิพพานจริง.  แลวก็ไมตองพูดกันหรอกวา  เปนพระ 
หรือเปนฆราวาส   ในตอนนี ้ ;  เพราะตัวกูมันไมม ีเส ียแลว   จึงไมเปนพระ 
หรือเปนฆราวาส.มันเปนธรรมชาติ  ตามธรรมชาติบริสุทธิ์. 
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สุญญตา  กับ  ฆราวาส ๒๔๓

ฉะนั้นลืมกันเสียบาง  อยาไปยึดมั่นถือมั่นวา  เปนฆราวาส  หรือบรรพชิต;, 
มันจะติดตัง  ติดตังอยางติดของเหนียวอยูที่นั่น.  รูแตเรื่องจิต  แลวทําจิตใหมัน 
เจริญ,  ทําหนาที่การงานใหถูกตอง  โดยเฉพาะหนาในปจจุบันนั้น ๆ  แลวมันก็ดี 
ของมันเองอยูในตัว  เจริญข้ึนไปในตัว.  อยางนอยก็ไดนิพพานพื้นฐาน  คือรูจักจัด 
รูจักทํา  ใหมันเย็น,  ควบคุมใหมันเย็นจนชินเปนนิสัย  ตอไปในขางหนา  มันก็ 
เด็ดขาด  คือความเคยชินที่จะเกิดตัวกู- ของกูมันถูกทําใหรอยหรอลงไป  รอยหรอ 
ลงไป   จนไม ม ีเหล ือ ,  มันเก ิดอ ีกไม ได .  นั ่นค ือความเป นผู หมด   อุปาทาน 
หมดกิเลส  ตัณหา  คือหมดการเกิดแหงตัวกู - ของกู  ก็เรียกวาเปนพระอรหันต 
โดยสมบูรณ. 

 
อยาไปถือวา  เรื่องอรหันต  เปนเรื่องสูง  จนฆราวาสไมควรจะแตะตอง 

หรือไมควรนึกถึง.  ถูกแลวเราไมควรนึกถึงคําวา  “อรหันต”  เลย  อยาไปนึกถึง 
มันจะบา.  แตวา เราจะนึกถึงเพียงแตวา  ทําอยางไรจะไมเกิดความรูสึกเปนตัวกู - 
ของกูนี้.  ขอใหทําใหชินเปนนิสัยจนหมดความเคยชินที่จะเกิดเปนตัวกู – ของกู 
แลวที ่จะเปนอรหันต  หรือไมเปนอรหันต  ก็คอยรู ก ัน ;  และแมไมตองรู ก ็ได,  
รูแตเพียงวา  เดี๋ยวนี้มันสยาย  ไมมีทุกขเลยก็พอแลว.  เดี๋ยวนี้มันมีแตความเย็น 
ที่แทจริง,  ไมมีความรอนเลยตลอดเวลา  จนกวาเปลือกคือรางกายนี ้จะแตก 
ดับไป ;  นี่ก็เรียกวานิพพานกอนตาย,  นิพพาน  นั้นคือตองตายเสียกอนตาย  
;มีความหมายอยางนี้. 

 
นี่ขอใหคุณมองใหเห็นสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง  หรือขอหนึ่ง  คือวา  เรื่องที่ 

ประเสริฐที่สุดนั้น  ไมใชเรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ ;  สิ่งที่ประเสริฐที่สุด 
นั้นคือเรื่องไมมีความทุกขเลย.  ภาวะของจิตที่ไมมีความทุกขเลย  เพราะไมเกิด 
ตัวกู - ของกูนั้นเปนเรื่องสูงสุด  ในที่สุด  ชีวิตมันตองไปถึงนั่น  ตองไปจบที่นั่น 
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 ฆราวาสธรรม ๒๔๔

จึงจะไมเสียทีที่เกิดมา.  สวนเรื่องกิน  เร่ืองกาม  เร่ืองเกียรตินั้น  มันเปนเหมือน 
กับอุปกรณ,เครื่องอุปกรณ  เพื่อชีวิตเปนอยูได  แลวชีวิตวิวัฒนาการดวยความรู 
ดวย  experience ตาง ๆ   โดยเฉพาะ  experience ทางวิญญาณ  ทางฝายดานนามธรรม 
ที่สูง.  ฉะน้ันเรื่องเราศึกษาเลาเรียน  เร่ืองอาชีพ  เร่ืองงาน  เร่ืองเงิน  เร่ืองกิน 
เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  นั้นมันเปนขอสอบในการศึกษา  และขอสอบไลขั้นตน ๆ  
ตน ๆ  เรื่อยมา ;  แลวมันก็ไปสูงสุดอยูที่มีจิตใจชนิดที่อยูเหนือสิ่งเหลานี้ทั้งหมด. 
มันวัดไดโดยทีวาเดี๋ยวนี้มันหมดความยึดมั่นเปนตัวกู - ของกู,  เย็นเปนนิพพาน 
อยู ตลอดเวลา  ;  เมื ่อรางกายนี ้ม ันแตกดับไป   ก็หมดเรื ่องกัน   ก็เรียกวา 
หมดปญหา. 

 
เราจะเชื่อวาตายแลวเกิดอีกหรือไมเกิดอีกก็ตามใจเถิด  เราตองทํา 

อยางนี้อยางเดี่ยวเทานั้นแหละ  คือทําลาย  “ตัวกู – ของกู”  นี้อยางเดียวเทานั้น. 
ถาสมมุติวา   จะมีการเกิดอีก   ก็ตองทําอยางนี ้ ;  หรือวาตายแลวจบกัน 
มันก็ตองทําอยางนี ้  เพื ่อใหไดสิ ่งนี ้กอนตาย.  ถาเรายังไมได  มันจําตองตาย 
เสียกอน  ชาติหนามันก็ตองดีเหมือนกัน  เพราะเราทําอยางนี้  ชาติหนาตอไป ๆ  
มันก็ตองดียิ่ง ๆ  ขึ้นไป.  ฉะนั้นเรื่องวาตายแลวจะไปเกิดอีกหรือไม  อยาไปคิด ; 
คิดแตวาเดี๋ยวนี้เราจะตองทําอยางนี้  ใหสุดความสามารถของเรา  ก็เปนการถูกตอง 
สําหรับผู ที ่จะเกิดอีกหรือไมเกิดอีก  ทั ้งสองพวก.  เพราะฉะนั ้นจึงเห็นไดวา 
พระพุทธเจาทานตรัสไวถูกตองแลวสําหรับพวกฆราวาสทั้งหลายวาแบบฉบับ 
ระเบียบแบบแผนสําหรับปฏิบัติอะไร ๆ  ก็ตาม  ที่มันเนื่องเฉพาะอยูกับเร่ือง  
สุญญตานั้น  นั่นแหละ  เปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสทั้งหลายตลอดกาลนาน. 
นี่คือ  เรื่องสุญญตา  กับฆราวาส 

 
 

วันนี้  พอกันเพียงนี้ 
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ฆราวาส  กับ  อุดมคติของโพธิสัตว 
 

- ๑๔ - 
๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเรา  ลวงมาถึงเวลา ๔.๔๕ น.  แลว 

ในวันนี ้จะไดพูดกันถึงเรื ่อง  ฆราวาส  กับ  อุดมคติของ 
โพธิสัตว.  ถาสังเกตดูจะเห็นไดวา  เราพูดแตเรื่องฆราวาส 
เกี่ยวกับฆราวาสติดตอกันเรื่อยมา  จนกระทั่งถึงวันนี้  ซึ่งเปน 
เรื่องอุดมคติของโพธิสัตว.  มีความหมายสําคัญอยูที่ตรงคําวา 
“โพธิสัตว”. 

 
คนบางคนอาจจะยังไมทราบดวยซ้ําไปวาโพธิสัตวนั้นเปนพระ  หรือ 

เปนฆราวาส.  เรื่องนี้มันก็ยากอยูเหมือนกัน ;  เพราะวาพวกหนึ่งก็มักจะไดยิน 
อยางหนึ่ง  แลวมีหลายพวกดวยกัน  บางพวกก็เพิ ่มจะประดิษฐหลักเกณฑ 
หรือเรื่องราวเกี่ยวกับโพธิสัตวขึ้นมาใหม  เพราะฉะนั้นจึงมีความหมายตางกัน. 
แตถึงอยางไรก็ดี  ในที่สุดควรจะทราบวาโพธิสัตวนั้นเปนไดทั้งบรรพชิต  และ 
ทั้งฆราวาส ;  แลวสวนใหญก็เปนฆราวาส.  ยิ่งในฝายเถรวาทเรานี้ดวยแลว 
 

 
 
 
 
 
 
                                      ๒๔๕ 
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 ฆราวาสธรรม ๒๔๖

ก็ลดต่ําลงไปจนถึงกับวา  เปนสัตวเดรัจฉาน  ;  อยางชาดกเรื่องลิงลางหู , 
โพธิสัตวเปนพญาวานร  อยางนี้เปนตน ;  แลวก็เปนตั้งแตสัตวเดรัจฉาน  เปน 
ปลาในน้ําขึ้นมาทีเดียว  จนถึงสัตวบก  สัตวฟา  กระทั่งถึงคน  ถึงรุกขเทวดา. 

 
ทีนี้เรามาพิจารณาถึงคํา ๆ  นี้คือคําวา  “โพธิสัตว” :  คําวา  โพธิสัตว  

ประกอบขึ ้นดวยคํา  ๒ คํา   คือ   “โพธิ”  คําหนึ ่งแลวก็  “สัตว”  คําหนึ ่ง . 
โพธินี้หมายถึงความรู  หรือความตรัสรู  ซึ่งเล็งถึงเรื่องสูงสุด;  สัตวก็คือสัตวนี่เอง. 
คําวาโพธิสัตวนี้เราอาจจะถอดรูปสมาสคํานี้ออกไปไดหลายอยาง  ตามแบบของ 
ภาษาบาลี.  คําสมาสนั้นเราอาจจะถือเอาความหมายของมันไดทุก ๆอยาง  ตามท่ี 
มันอํานวยใหถอดรูปออกไปอยางไร.  คําสมาสคํานี้อยางนอยก็จะถอดรูปความ 
ออกมาไดสัก ๓ อยางคือ ; - โพธิสัตว แปลวาสัตวเพื ่อโพธิ,  หรือสัตวมีโพธิ, 
แลวก็สัตวที่ใชโพธิ.  เพื่อโพธิ  มีโพธิ  ใชโพธิ  อยางนอยก็ได ๓ อยางอยางนี้. 

 
สัตวเพื่อโพธิ  ก็หมายความวา  สัตวนั้นจะเปนพระพุทธเจา  กําลัง 

พยายามเพื่อใหไดโพธิ.  สัตวมีโพธิ ก็หมายความวา  มีโพธิ  มีปญญา  มีอะไร 
อยูพอสมควร  คือวาเต็มรูปของความหมาย  ของคําวาโพธิสัตวที่มีโพธิ.  สัตวที่ 
ใชโพธิ   ก็หมายความวา  เขาใชสติปญญานั้นทําหนาที่การงานเพื่อตน  หรือเพื่อ 
ผูอื่น ;  มันเนื่องกันเกี่ยวกับคําวาโพธิสัตวนี้  คือทําประโยชนเพื่อตน  และผูอื่น. 
แมวา  จะแปลวาสัตวที่พยายามเพื่อโพธิ  บางอยางก็เพื่อตนกอน  เพื่อตนตรัสรูกอน 
แลวยังมุงหมายจะชวยผูอื่น.  ทีนี้สัตวมีโพธิไวทําไม ?  ก็มีไวชวยตน  หรือผูอื่น 
พรอม  ๆ   กันไป .  สัตวใชโพธิ  ก็เล็งถึงประโยชนผู อื ่นมากกวา .  นี ่แหละ 
คําวา  โพธิสัตว  เมื่อดูตามรูปศัพทตามหลักของภาษา  มีความหมายไดอยาง 
นอยก็ ๓ ความหมาย.  อยางนี ้  เรียกวาโดยนิตินัย.  ทีนี ้ตามที่เปนจริงหรือวา 
โดยพฤตินัย  ถาเราจะรวมเรื่องราวออกมาทั้งหมด  ทั้งฝายเถรวาทและมหายาน 
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ก็ม ีความมุ งหมายในการกระทําตางๆกันอยู   พอที ่จะแบงได เป น  ๓ พวกอีก 
เหมือนกัน. 

 
ความหมายแรกกําลังพยายามเพื่อความเปนพุทธะ;  นี้คือฝายเถรวาทเรา, 

ใหความหมายของคําวา  โพธิสัตว  นี้เปนวาพยายามเพื่อจะเปนพระพุทธเจา. 
ชาดกตาง ๆ ๕๐๐กวาเรื่องนั้นก็มีความหมายอยางนี้ทั้งนั้น  คือสัตวบาง  คนบาง 
รุกขเทวดาบาง  ที่กําลังฝกฝนอบรมตนอยู  ใหเต็มเปยมดวยคุณธรรม  เพื่อจะเปน 
พระพุทธเจา.  หรือวาผู ที ่จะเปนพระพุทธเจานั ้น  กําลังเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน 
เปนมนุษย  เปนรุกขเทวดาอะไรก็ได  แลวแตจะพูด.  จนกระทั่งชั ่วโมงสุดทาย 
ที่จะเปนพระพุทธเจา  ที่ตนโพธิ์.  ยังมีพระพุทธภาษิตเรียกของพระองคเองวา 
“กอนแตการตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู”  มีพระพุทธภาษิตเลาเรื่องของพระองคเอง. 
คุณจะหาอานดูไดหลาย  ๆ  เรื ่อง  จากหนังสือ   พุทธประวัติจากพระโอษฐ. 
ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐไดยกเอามาไวหลายเรื่อง  มีถอยคําที่พระ- 
พุทธเจาตรัสถึงพระองคเองวา  กอนแตการตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู  แลวก็อยู  
ที ่นั ่น ๆ  ไดทําอะไรอยางนั ้น ๆ.  นี ่เปนคติของฝายเถรวาท  คือฝายไต,  ไดแก 
ฝายพุทธศาสนาในประเทศไทย  พมา  ลังกา  มีความเชื่ออยางนี้ 

 
สวนพวกมหายานเขาไมเห็นอยางที่กลาวแลวเปนสําคัญ ;  เขาให 

ความหมายของโพธิสัตวไป ๒ แบบเปนอยางนอย.  ทีนี้เราจะติดตามดูวา  มันมี 
เหตุผล  หรือวามีความจําเปนอยางไร ?  โพธิสัตวฝายมหายยานนั้นอาจจะบัญญัติคํา 
ไดวา :  โพธิสัตว  คือผู สนองพระพุทธโองการ  นี่ผมบัญญัติเอาเอง ;  แลว 
ก็โพธิสัตว  คือผูสมาทานศีลของโพธิสัตว ;  นับวามีอยูอีก ๒ ความหมาย ;  รวมกับ 
ของเถรวาทดวยก็เปน ๓ ความหมาย   

 
ความหมายที่ ๒ คือ  ความหมายแรกที่เปนของมหายานนั้น  มันมี 

เรื่อ งที่ ค อนข างพิ ศดาร .  คุณ ก็ เคย เห็ น   หรือว า เคยได ยิ น   สิ่ งที่ เรียกว า 
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 “อวโลกิเตศวรโพฺธิสัตว”.  ที่หนากุฏินั ้นก็มีอยูองคหนึ่ง  ที่เสาทางบอนํ้านั ้น 
ก็มีอยูองคหนึ่ง  เขาเรียกวา  อวโลกิเตศวรโพธิสัตว.  โพธิสัตวบางประเภทนี้ก็มี 
หลายองค  เขาจัดใหประจําพระพุทธเจาองคหนึ่ง ๆ  ทําหนาที่สนองพระพุทธ 
ประสงคของพระพุทธเจาองคนั ้น ๆ.  นี้เปนเรื่องราวของพวกมหายาน  เลยมี 
เรื่องพิศดารออกไปถึงวา  พระพุทธเจานั้นมีหลายระดับ :  พระพุทธเจาที่เปน  
ตนตอแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย,  แลวก็พระพุทธเจาที่เกิดมาจากฌานของพระ- 
พุทธเจาองคนั้นมีอีกหลายองค,  พระพุทธเจาที่มาอยูในรูปของมนุษยธรรมดา 
สามัญน้ี  ก็มีอีกระดับหนึ่ง  ชุดหนึ่ง  มากมายหลายองค,  รวมกันแลวหลายรอย 
หลายพัน. 

 
พระพุทธเจาที่เกิดจากฌาณของอาทิพุทธเจานั้น  มีอยูองคหนึ่งที่เรียกวา 

“อมิตาภะพุทธเจา”  แลวก็พระโพธิสัตวประจําพระองคอมิตาภะพระพุทธเจา 
ก็คือ  อวโลกิเตศวร  นี้.  สมัยหนึ่งนับถือกันมากทั้งในประเทศอินเดีย  และใน 
ประเทศที่พระพุทธศาสนาอยางมหายานแผไปถึง  จนมีรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
นี้เกิดขึ้นทั่ว ๆ  ไป  หลาย ๆ  ขนาด  ขนาดใหญประจําวิหาร  ขนาดเล็กประจํา 
บานเรือน  อยูบนหิ้ง.  ในประเทศไทยเราก็พบมาก  องคที่สวยท่ีสุด  ก็พบที่วัด 
พระธาตุที ่ไชยา  คือองคที ่วามานั้น  อยากรูเรื ่องก็ไปศึกษาทางโบราณคดีอีก 
สวนหนึ่งตางหากก็แลวกัน ;  แตนี้เราจะพูดกันเทาที่เกี่ยวกับศาสนา, 

 
ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับทางศาสนาไมใชทางศิลป  เขาใจวา  พวกมหายาน 

ตั้งใจที่จะรวบรวมคนใหมาถือศาสนาของตนใหมากที่สุด  สมกับวา  มหายาน, 
คือยานใหญหลวง  ใหญโต  พาคนไปไดมากนี้  คือหมายความวา  จะตองพาคนโง 
ไปดวย.  แลวสวนมากของคนในโลกนี้เปนคนโง  ขี้ขลาด ;  แลวเราจะมัวมาถือ 
แตเรื่อง  อนัตตา  สุญญตา  อยูนี้มันจะเขาใจไดสักกี่คน.  และทางฝายศาสนาอื่น 
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ที ่เปนคู แขง  เชน   ศาสนาพราหมณ  ฮินดู  อยางนี ้  เขามีพระเจา  คนที ่โง 
และขี้ขลาดก็ใชพระเจานั้นเปนที่พึ ่ง  นับถือ  เชื่อ  และออนวอน ;  อยางนี้มัน 
ก็หมดปญหาในจิตในใจของเขา.  เพราะฉะนั้นคนก็อยากจะถือศาสนาที่มีพระเจา 
ชวย  มากกวาที่จะใชสติปญญาชวยตัวเอง. 

 
ฝายพวกมหายานก็อยากจะใหมีพระเจาในพุทธศาสนาขึ้นมาบาง ;  กอนนี้ 

ไมมี.  ที่นี้อยากมีจะมีพระเจาจะทําอยางไร  ก็เลยบัญญัติเรื่องที่วานี้  คือบัญญัติ 
เรื่องของพระพุทธเจานี ้ใหขยายยึดออกไป  จนมีอาทิพระพุทธเจาองคแรก ; 
แลวก็มีพระพุทธเจาที่เกิดมาจากอํานาจฌานของพระพุทธเจาองคแรก ;  แต 
ละองค – แตละองค  มีโพธิสัตวคอยรับสนองพระพุทธประสงค.  พระอมิตาภะ 
พระพุทธเจามีพระโพธิสัตวองคนี ้เรียกชื ่อวา  “อวโลกิเตศวร”.  อวโลกิเตศวร  
ถอดสนธิของคําก็เปน  อวโลกิตะ + อศะวะระ.  อิศะวะระก็คือ  อิศวร  เปน 
ชื่อเหมือนกับพระอิศวรใยฝายฮินดูฝายพราหมณ.  ก็แปลวา  เราก็มีพระอิศวร 
ใหประชาชนท่ีโงและขี้ขลาด ;  แลวก็บัญญัติใหอวโลกิเตศวรนั้น  คอยดูแลโลก 
มองดูโลกอยูดวยความเมตตา  ใครตองการอะไร  ก็ขอได  ออนวอนได  จาก  
อวโลกิเตศวร  ซึ่งเปนผูที่จะสนองพระพุทธประสงคในการชวยสัตว. 

 
ฉะนั้น  จึงมีคามสําคัญอยูอยางหนึ่งวา  อวโลกิเตศวรนี้เปนผูรับใช,. 

มีลักษณะเหมือนเปนผูรับใชของพระพุทธเจาอมิตาภะ ;  เพราะฉะนั้นที่รูปของ  
อวโลกิเตศวร  จึงจะตองมีพระพุทธรูปท่ีบริเวณหนาผาก  คือเหนือหนาผากขึ้นไป 
ตรงเชิงของมงกุฎอยูองคหนึ่งเสมอ  อยางนอยก็องคหนึ่ง,  อยางมากก็มีหลายๆองค 
ตรงนั้นบาง  ตรงนี้บาง.  นี่ก็แสดงความหมายวาเปนผูรับใชพระพุทธเจาดวย 
แลวก็มีพระพุทธเจารวมอยูในรูปอวโลกิเตศวรนี้ดวย.  ฉะนั้นการที่ใครจะไหวรูป  
อวโลกิเตศวร  มันก็มีความหมายมากออกไป  คือไหวพระพุทธเจาดวย  แลวยัง 
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ไหวอวโลกิเตศวรนั้นเองดวย.  มันก็เปนการตีตื ้นขึ้นมา  คือชนะได  ในการที่จะ 
จูงประชาชนกันมากมาย  ซึ่งเปนคนขลาดและคนเขลานั้นมาไดโดยงาย. 

 
ศาสนาพุทธอยางมหายานเขาตอสูศาสนาอื่น  ที่เขามีพระเจาโดยลักษณะ 

อยางนี ้  ดังนั ้นอ ุดมคติของพระโพธิส ัตวนี ้  ก็กลายเป นผู ร ับสนองพระพุทธ- 
โองการ  ในการรักษาศาสนาไว,  แลวก็ชวยคนที่ถือศาสนา.  พระโพธิสัตวใน 
ความหมายนี้  คือผูที่จะรักษาศาสนาของพระพุทธเจาไว  แลวก็ชวยสัตวทั้งหลายที่ 
นับถือพุทธศาสนา.  มันก็เลยตางกวาความหมายเดิมอยางของเถรวาท  ซึ่งมีวา 
โพธิสัตวคือผูที่พยายาม  เพื่อท่ีจะเปนพระพุทธเจา.  ความหมายอยางมหายาน 
กลายเปนวา  มีหนาที่รับสนองพระพุทธโองการในการที่จะรักษาศาสนาไวชวยสัตว 
ทั้งหลายตอไป. 

 
ความหมายที ่สาม   ซึ ่งเปนของมหายานดวยเหมือนกัน   ไดแก 

ใครก็ได  ที่ถือสมาทานศีลโพธิสัตว  ศีลโพธิสัตวก็มีขอสําคัญอยูขอเดียวเทานั้น 
คือวา  จะชวยเพื ่อนมนุษยคนสุดทายเสียกอน  ที่ตังเองจะนิพพาน ;  คือวาถา 
ยังมีคนสุดทายเหลืออยูเพียงคนเดียวก็ตาม  เขาจะยังไมนิพพาน  คือยังไมเขาสู 
นิพพาน .  สมาทานศีลวาอยางนี ้  ก็เรียกวาสมาทานศีลของโพธิสัตว.  นี ่ก็ 
เป นอุดมคติเท านั ้น  ;  โดยพฤติน ัยแลวมันทําไมได  ;  เพราะมนุษยเก ิดมา 
เรื่อย  แลวโพธิสัตวจะชวยจนกระทั ่งคนสุดทาย  ก็ตองรอไปเรื่อย ;  ก็แปลวา 
จะไมมีโอกาสเขานิพพานดวยซ้ําไป  เพราะวาสัตวมันเกิดมาเรื่อย  แตเราอยาไปถือ 
เอาสวนนั ้นเพื ่อเปนขอคัดคานกัน   ใหเสียเวลาเปลา ๆ ;  ใหถือเอาอุดมคติ 
ของผูที่จะชวยผูอื่นกอนชวยตัวเอง  ก็เลยสมาทานศีล  ปฏิญญา  สาบาน  หรือ 
อะไรก็แลวแตจะเรียก  วาเราจะชวยมนุษยจนกระทั่งคนสุดทายจึงจะนิพพาน. 

 
ขอใหคุณเปรียบเทียบดูทั้ง ๓ ความหมายนี้ :  ความหมายที่ ๑ เปน 

อยางเถรวาท  โพธิสัตวคือผูที่กําลังพยายาม เพ่ือจะเปนพระพุทธเจา.  ความ 
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หมายที่ ๒ เปนมหายาน  โพธิสัตว  คือผูที่รับสนองพระพุทธประสงค  ในการ 
รักษาศาสนาไวก็ดี  ในการชวยเปนที ่พึ ่งแกสัตวก็ดี.  ความหมายที ่ ๓ ก็เปน 
ของมหายาน  โพธิสัตวคือผูที่สมาทานศีลของโพธิสัตว.  สําหรับการที่แบง 
เปนเถรวาท  หรือ  มหายานนี้  เราเอาความหมาย  หรือหลักสวนใหญ ๆ ;  ที่จริง 
ขอปลีกยอยมันก็เหมือนกัน  ก็มีอยูดวยกันทั้งสองฝาย.  การชวยผูอื่น  หรือการ 
ทําตามพระพุทธประสงค  มันก็มีอยูในฝายเถรวาท  แตเขาไมพูดมาก  ไมยกขึ้นมา 
เปนเรื่องใหญเหมือนฝายมหายาน. 

 
มหายานบางนิกายจะไมพูดถึงอะไรหมดเลย  จะพูดถึงแตเรื่องสมาทาน 

ศีลของโพธิสัตวเทานั ้น  แตฝายเถรวาทเรานี ้ที ่เปดไวกวาง ๆ  วาโพธิสัตวคือผู 
ที่กําลังพยายามเพื่อจะเปนพระพุทธเจา.  ทีนี้  ถาถือเอาแตความหมายมันก็ไม 
ขัดของอะไรกัน  แลวก็กลายเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองทํา  และสามารถจะกระทําได 
ดวย.  ฉะนั้นฆราวาสครองบานเรือนอยูตามปกตินี้  สามารถจะเปนโพธิสัตวทั้ง  
๓ ความหมาย.  บางเวลาเราก็เปนอยูแลว  เปนโดยวิธีที่ผมเรียกวา  อุปปาติกะ 
หรือโอปปาติกะ  คือเมื่อจิตมันเปนอยางไร  เราก็เกิดเปนอยางนั้น.  บางเวลาจิต 
ของเรามุงจะเปนพระพุทธเจา  อธิษฐานจะเปนพระพุทธเจา  มันก็กลายเปน 
โพธิสัตวไป.  บางเวลาเราก็มุงจะรักษาศาสนาของพระพุทธเจาใหคงอยู  เปนที่ 
พึงแกเพื่อนมนุษย  นั่นก็เทากับกลายเปนโพธิสัตวไป  ตามความหมายที่ ๒ นั้น. 
แลวบางเวลาหรือบางคนอาจจะคิดในบางคราวในการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง  ใน 
การชวยผูอื่น  ก็กลายเปนโพธิสัตวนอย ๆ  ไป. 

 
นี้เรียกวาอุดมคติของโพธิสัตวนั้น  ฆราวาสสามารถประพฤติได ;  แลว 

ฆราวาสอาจจะเปนโพธิสัตวไดโดยความหมายของโอปปาติกะ  คือเรามีหลักวา  คิด 
อยางไรก็เกิดเปนอยางนั้น  ซึ่งไดพูดกันโดยละเอียดมาแลวในคราวกอน ๆ . 
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ยกตัวอยาง  เชนวา  คิดอยางโจรก็เกิดเปนโจรในขณะนั้น,  คิดอยางบัณฑิตก็เกิด 
เปนบัณฑิตในขณะนั้น,กระทั่งวา  คิดอยางสัตวเดรัจฉานก็กลายเปนสัตวเดรัจฉาน 
ไปในขณะนั้น,  คิดอยางเปรตอยางอสุรกาย  ก็กลายเปนเปรต  เปนอสุรกายใน 
ขณะนั้น,  เมื่อคิดอยางโพธิสัตวก็กลายเปนโพธิสัตวไปในขณะนั้นไดเหมือนกัน. 
หลักเกณฑอยางนี ้ไมใหโทษ  มีแตประโยชนโดยสวนเดียว ;  ทีนี ้เราก็พยายาม 
ที ่จะใชให เป นประโยชนมากเทาที ่ม ันจะมากได ;  เราก็จะไดรับคําสอนเป น 
อยาง ๆ  ไป. 

 
แผนดินตรงนี้,  แผนดินภาคใตของประเทศไทยนี้  ก็เคยนับถือพระ 

พุทธศาสนาทั้งอยางเถรวาท   และอยางมหายาน ;  แลวดูตามรองรอย  ซาก 
โบราณวัตถุ  โบราณสถานที่เหลืออยูแลว  ก็พูดไดวา  อยางมหายานเคยเจริญ 
แพรหลายมากกวาดวยซ้ําไป.  โบราณสถานยังคงปรากฎมีอยู  ทีนี ้ความรูสึก 
นึกคิดของประชาชน  ที่เนื่องดวยวัฒนธรรม  ก็มีลักษณะของมหายานอยูในการ 
ที่จะเปนโพธิสัตว.  เร่ืองปรารถนาพุทธภูมินี้ก็เปนอุดมคติทั้งฝายเถรวาท  และ 
ฝายมหายาน.  การปรารถนาที่จะเปนพระพุทธเจาองคในอนาคตนั้น  มันเปน 
ความปรารถนารวมทั้งเถรวาทและมหายาน  เราจะไดเห็นหลักฐานที่คนแตกอน 
คนรุนโบราณ   หรือปูยา  ตายายนั ้น   จะอธิษฐานวา  “ขอใหขาพเจาไดเปน 
พระพุทธเจาองคหนึ่งในอนาคตกาลเทอญ”  อยางนี้ก็มีอยูมาก  ตามสมุดขอยเกา ๆ. 
ตอนจบสมุดขอยนั้นจะมีคําอธิษฐานอยางนี้  “ขอใหขาพเจาไดเปนพระพุทธเจา 
องคหนึ่งในอนาคตกาลเทอญ  ดวยบุญกุศลที่ไดทําไวนานาชนิด”  กระทั่งคัดลอก 
สมุดนี้ก็เปนอุดมคติของโพธิสัตวแลวคนนั้นก็เปนฆราวาส  คือวาด  หรือ  ตั้งความ 
ปรารถนาไวไกลในอนาคต  ขอใหเปนพระพุทธเจาสักองคหนึ่ง. 

 
ฉะนั้น  คําวา  “อุดมคติของโพธิสัตว”  นั้น  ถาจะสรุปเอาเพียงแต 

ความหมายเดียว   มันก็คือ   ชวยผูอื่น  - ชวยผูอื่น  - ชวยผูอื่น .  ถาแยกเปน 
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๓  ความหมายก็อยางที่พูดมาแลว ;  แตวาโดยความหมายใหญเพียงความหมายเดียว 
แลว  ก็ค ือ   เห ็นแก ผู อื ่น .  ฉะนั ้นอ ุดมคติของโพธิส ัตวนี ้จําเป นอยางยิ ่งสําหรับ 
โลกสมัยปจจุบันนี้  ซึ่งเต็มไปดวยความเห็นแกตัว.  เรื่องน้ีควรจะนึกถึงอยูเสมอ 
วาเปนภัยอันตรายที่รายแรงที่สุดของมนุษยในยุคปจจุบันนี้  ก็คือความเห็น 
แกตัว .  คุณไปดูซิ  เรื่องการเมืองก็ดี  เรื่องเศรษฐกิจก็ดี  เรื่องอะไรก็ดี  มันสรุป 
อยูที่ เร่ืองความเห็นแกตัวทั้งนั้น.  มนุษยสมัยนี้จึงไปบูชา  เทคโนโลยี่ – เครื่องมือ 
ของความ เห็ นแก ตั ว   โดยไม คํ านึ งถึ งศาสนา   หรื อพระเจ า  ;  กวาดพระเจ า  
 กวาดศาสนาออกไปทิ้งหมด. 

 
เด ็ก  ๆ   ไม ได ย ินคําว า  พระเจ า คําว า  ศาสนา เหลานี ้ ได ย ินแต คํา 

เทคโนโลยี่มากขึ้นทุก ๆ  สาขา  นี่คืออิทธิพลของความเห็นแกตัว ;  ตองการจะ 
แสวงหาประโยชน เพื่ อตัว   เปนความเอร็ดอรอยทางวัตถุ   ทางเนื้ อหนัง   ไมมี 
ขอบเขต,  ฉะนั้นมันก็ตองการที่จะเอามาจากผูอื่น  โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  เอามาเปน 
ของตัว   อยางไม ม ีขอบเขต .  มันมีความละโมบถึงขนาดนี ้แล ว   ความกลัว 
ก็มีมาก  จึงตองใชวิชาเทคโนโลยี่ในทางปองกันตัว  อยางไมมีขอบเขต.  มันก็เลย 
สาละวนกันแตเร่ืองความเห็นแกตัวไปทุกแงทุกมุม  โลกก็เปนโลกที่รอนเปนไฟ 
มากขึ้นทุกที ๆ  ทุกที ๆ  เพราะความเห็นแกตัว. 

 
ฉะนั้นโดยเนื้อแทแลวโลกตองการอุดมคติของโพธิสัตว,  คือวาเลือด 

เนื ้อชีวิตของเราสละไดเพื ่อผู อื ่น.  ศาสนาคริสเตียนโดยเฉพาะคําสอนของพระ 
เยซ ูนั ้น   เป นอ ุดมคต ิของโพธ ิส ัต ว อย างส ูงส ุด .  “ให ร ักผู อื ่น ยิ ่งกว า ร ักต ัว ”  
“ใหใหอภัยแกผูที่ทําอันตรายเรา”  นี้เปนอุดมคติของโพธิสัตวโดยสมบูรณ .  มีคน 
บางคนกลืนคริสเตียน   โดยพยายามอธิบายให เห็นวาพระเยซู   คือเปนพระ - 
โพธิสัตวองคหนึ่ง ;  เรียกตามภาษาฮิบรู  หรืออะไร  เรียกวา  โยซาฟด .  ไปหา 
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เรื ่องโยซาฟตอานดูเถอะ  จะเห็นวาเขาอธิบายวา  พระเยซูเปนพระโพธิสัตว 
องคหนึ่ง.  แตเราไมเอามากถึงอยางนั้น  มันเปนการรุกล้ํามากเกินไป ;  เพียงแต 
เราจะพยายามชี้ใหเห็นวา  อุดมคติของพระเยซู  เปนอุดมคติของโพธิสัตว  คือ 
เห็นแกผูอื่น  ไมเห็นแกตัว. 

 
ถาโลกนี้เชื่อพระเยซู  ปฏิบัติตามพระเยซู  ก็สบายอยางยิ่ง  เปนโลกของ 

พระศรีอาริยไปไดเหมือนกัน;  ไมเปนอยางที่กําลังเปนอยูนี้.  เดี๋ยวนี้ปศาจหรือ 
ซาตานมันครอบงําโลก  ทําใหมนุษยในโลกมีความเห็นแกตัวหนักขึ้นๆ  แลวก็เลย 
ไดเปนอยางนี้.  ที่จริงโลกนี้  กําลังตองการอุดมคติของโพธิสัตวเปนอยางยิ่ง 
กวาสิ ่งใด   ที ่จะมาหยุดวิกฤตกาลตาง  ๆ   ในโลกได.  เพราะฉะนั ้นถาคุณ 
ชอบคํา ๆ  นี้,  ชอบอุดมคติอันนี้ก็จงเชื่อเถิดวา  เราทําได  เราเปนได  แมในเพศ 
ฆราวาส ;  คือพยายามเห็นแกผูอื่น  ทําลายความเห็นแกตัว. 

 
แมที่สุดแตอุดมคติอยางโลก ๆ  คืออุดมคติของการเลนกีฬานี้  มันก็คือ 

sporting – spirit  ไมใหเห็นแกตัวใหใหอภัย.  ฉะนั้นถาใครเปนนักกีฬาแทจริง 
คนนั ้นก็เปนผู อยู ในอุดมคติของโพธิสัตว.  เดี ๋ยวนี ้ส ังเกตดู  ไมเห็นมีใครเปน 
นักกีฬาที่แทจริง  เปนนักกีฬาปลอมทั้งนั้น ;  แมกีฬาของมหาวิทยาลัยนี่ก็เปน 
กีฬาปลอม  ;  เห็นแกต ัว  จนทําอันตรายกันในสนามกีฬา,  ระเบ ิดขวดบาง 
อะไรบาง.  แลวพวกกองเชียรนั ้นคือพวกเห็นแกตัวที ่สุด,  มีจิตใจที ่กําลังเห็น 
แกตัว   ไปเชียรพวกของตัวรอยเปอรเซ็นต เลย   ไม เชียรอีกฝายหนึ่ งแมสัก 
เปอรเซ็นตเดียว.  ฉะนั ้น  กองเชียรนี ้เปนเรื ่องของปศาจ  หรือซาตานมากวา 
คือเพิ ่มการเห็นแกตัว   หรือเห็นแกพวกของตัว .  แลวทีนี ้ต ัวผู เล นกีฬาเอง 
ก็มีแตความเห็นแกตัว  ชกตอยกัน,  แลวคิดเอาเปรียบอยางไมมีความเปนธรรม 
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อยูใจใจตลอดเวลา.  แตปากก็พูดวาเลนกีฬา  รักษาระเบียบ  รักความเปนธรรม ; 
แตใจมันไมเปนอยางนั้น.  ฉะนั้นถาเพียงแตวา   เปนนักกีฬาที่แทจริงกัน 
เทานั้นก็จะเปนอุดมคติของโพธิสัตว  มีโพธิสัตวกําลังวิ่งอยูในสนามกีฬา ; 
คือวาฝกความเห็นแกผูอื่นเห็นแกความถูกตอง,ทําลายความเห็นแกตัวอยูเสมอ. 
เห็นแกธรรมะ  เห็นแกความถูกตองนั่นแหละคือเห็นแกทั้งหมด  ไมยกเวนอะไร, 
แลวทําลายความเห็นแกตัวเสียเรื ่อย ๆ  ไปดวยการใหอภัย  ดวยการอะไรได 
แมแตเขาลวงเกินเราเอาเปรียบเรา  เราก็ใหอภัยได.  ฉะนั้นผมอยากจะขอรอง 
ใหทุก ๆ  องค  ทุก ๆ  คน  แมที่ไมไดมานี้,  ศึกษากันใหดี  วาอุดมคติของโพธิ  
สัตวนี้  จําเปนในทุกกรณีแกความเปนอยูของคนในโลก  คือความเห็นแกผูอื่น  
ไมเห็นแกตัว.  เมื ่อไรเรามีความรู ส ึกอยู อยางนี ้  มีความปรารถนาอยู อยางนี้ 
แลวกําลังกระทําอยูอยางนี้ก็เปนพระโพธิสัตวเมื่อน้ัน  เวลานั้น.  จะลงสนามกีฬา 
ก็ลงเพื่อเปนโพธิสัตวกันดีกวาที่จะเปนภูตผีปศาจ. 

 
แมวาเราจะศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยก็ตาม  ก็คิดใหมันกวางวา 

เราจะเปนมนุษยที ่มีชีวิตอยูในโลกนี้  เพื ่อประโยชนแกโลกเปนสวนรวม ;  สวน 
ตัวเองคนเดียวลืมเสียก็ได  ลูกเมีย  ถาจะมีก็ลืมเสียก็ได  อยาใหเอามาเปนเรื่อง 
สําคัญ .  ทั ้งเราทั ้งลูกเมียของเรานั ้น  มันเพื ่อประโยชนแกโลกอยางนี ้เรียกวา 
ไมเห็นแกตัว.  ถาจะเอาแตความสนุกสนาน  เอร็ดอรอยแตเรื ่องในครอบครัว 
ของตัว  ก็ไมพนที่จะเปนภูตผีปศาจชนิดหนึ่ง  คือมันจะคอย ๆ  เผลอ  คอย ๆ เผลอ 
เผลอจนเห็นแกตัวชนิดที ่ดูไมได.  ถามีอุดมคติของโพธิสัตวมาคุ มครองไวบาง 
นั่นแหละจะเปนครอบครัวที ่ดี ;  ครอบครัวนั ้นจะมีการดําเนินชีวิตที ่ดี  นาไหว 
นานับถือ  นาบูชา  เห็นแกเพื่อนบาน  เห็นแกประเทศชาติ  เห็นแกโลกทั้งหมด 
สากลโลกกระทั่งสัตวเดรัจฉานดวย.  นี่มีความเมตตาเต็มที ่เต็มเปยมอยูในจิต 
ในใจ. 
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ถาหากวาเรากําลังเปนพอบาน – แมเรือน  หรือเปนอะไรอยูก็ตาม  มัน 
ไมมีอะไรดีวิเศษไปกวาเปนเพื ่อเปนสุขกันทั้งโลก  เสียสละประโยชนสวนตัวได 
ในเมื ่อจะเปนประโยชนแกสวนรวมจริง ๆ  เมื ่อเห็นอยู จริง ๆ.  และนั ่นแหละ 
ควรจะเร ียกว า   “มหาบ ุร ุษ ”  หรืออะไรที ่ส ูงส ุดที ่แท จร ิง .  มหาบ ุร ุษ ที ่เอา 
เปรียบผู อื ่น  เห็นแกตัว  ฆาคนไดมาก ๆ  นั ้นไมใชมหาบุรุษ ;  วาเอาเองตาม 
ที ่มีอํานาจจะวา  จะแตงตั ้งตัวเอง  หรือวาแตงตั ้งขึ ้นโดยบุคคลที ่โงเขลาชนิด 
เดียวกัน.  ในโลกนี ้มีคนโงมาก  ไปนิยมมหาบุรุษอยางนั ้น.  มหาบุรุษจริง ๆ  
ก็ตองแบบของโพธิสัตวของพระพุทธเจา  คือไมเห็นแกตัว  เห็นแกผูอื่น  ชวยผูอื่น 
ชวยโลก. 

 
ที่ผมพูดนี้ก็หมายความวา  มุงหมายจะใหคุณเขาใจคําวา  “โพธิสัตว” 

แลวอยาเหวี ่ยงทิ ้งไปเสียไกลลิบ  ไมรูอยู ที ่ไหนเลยปฏิเสธเสียวามันไมใชเรื ่อง 
ของเรา  มันสูงเกินไป  อุดมคติครึคระบา ๆ  บอ ๆ  ของคนโบราณ  ;  อยาไดคิด 
อยางนั้น.  ที่แทเปนเรื่องที่ทุกคนนี้จะตองพยายาม  ธรรมชาติมันก็ตองการใหคน 
ทุกคนเปนอยางนั้น  แลวสถานการณของโลกในปจจุบันนี้  มันก็ตองการใหคน 
เปนอยางนี้  เพื่อจะยุติปญหาที่ยุงยากของโลกได.  ที่เขาคิดวาจะแกไขกันดวย 
การเมือง  ดวยการทูต   ดวยการจัดทางเศรษฐกิจ  ดวยอะไรตาง ๆ  เหลานี้ 
มันเปนเรื่องหลับตางมงายอยางยิ่ง.  มันเปนยุคเปนสมัย  ที่โลกกําลังเปนอยางนี้ 
เรียกวามันหมุนมาอยูในราศีที่โงเขลางมงายอยางยิ่ง  จนไดฆาฟนกัน  เปนเหมือนฆา 
เนื้อฆาปลา  โบราณเขาวาจะถึงยุคที่เรียกวา  มิคสัญญี  คือไมยอมรับนับถือซ่ึงกัน 
และกันวาเปนมนุษย ;  ถือวา  เปนสัตวตัวเล็ก ๆ  จึงฆามันเสียใหพินาศเลย 
นี้เขาเรียกวามิคสัญญี  คือเหมือนกับฆาเนื้อฆาปลา.แตกอนนี้ไมเคยมี  ที่จะฆากัน 
งาย ๆ  มาก ๆ  เหมือนในสมัยนี้. 
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ฉะนั้นขอใหมองดูอุดมคติอันนี้  ในฐานะที่อยูดวยกันกับฆราวาสได 
แมวาจะเปนฆราวาสที่ต่ําตอยอยางไร  ก็ควรจะมุงหมายที่จะเปนโพธิสัตว ;  โดย 
ไมเขาใจไปวาเปนเรื ่องเหอเหิมเกินฐานะ,  ไมเจียมตัว  หรืออะไรทํานองนี้. 
เราไมมองกันในแงนั้น  มองกันในแงที่วาธรรมชาติ  หรือพระเจา  หรือพระธรรม 
อะไรก็ตาม,  ตองการใหทุกคนถืออุดมคติอันนี้ ;  ไมเห็นแกตัวใหเห็นแกผูอื่น 

 
ตอไปก็จะพูดกันถึงเรื่องบารมีที่จะเปนโพธิสัตว,  คําวา  “บารมี” 

ก็แปลวาเครื่องมือ  สําหรับขามไปฝงโนน  ก็ได ;  หรือแปลวา  สิ่งที่ทําความ 
ประสงคใหเต็ม  ก็ได ;  ความหมายมันอยางเดียวกัน.  สิ่งที่จะขามไปฝงโนน 
ก็คือวา  เราตองการที่จะไปฝงโนน ;  สิ่งที่ทําความประสงคใหเต็มก็หมายความวา 
เราประสงคอะไรแลวเราตองสรางบารมี  มันจึงจะเต็มข้ึนมาไดตามความประสงค. 
แลวความประสงคของมนุษยทั้งหมด  ไมมีอะไรดีวิเศษไปกวา  ขามเรื่องความ  
ทุกขไปเสียใหพน  ไปสูฝงโนนคือความไมมีทุกขเลย.  ถือตามหลักเถรวาทคําวา 
“บารมี”  นั ้นมีตั ้ง ๑๐ อยางคือ ๑.  ทาน, ๒.  ศีล , ๓ เนกขัมมะ, ๔. ปญญา  
๕,  วิริยะ, ๖. ขันติ, ๗. สัจจะ, ๘. อธิฏฐาน, ๙. เมตตา, ๑๐. อุเบกขา. 

 
พระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมีเหลานี้แลว  ก็ไดเปนพระพุทธเจาในเวลา 

อันสมควร.  เขาไดใหตัวเลขไวอยางนาตกใจวา  นานสื่อสงไขย  แสนกัปป ; 
นับตั ้งแตพระโพธิสัตวองคนี ้,  องคที ่จะเห็นพระพุทธเจาที ่เรานับถือกันอยูนี ้, 
เริ่มบําเพ็ญบารมีมาใชเวลา  สี่อสงไขย  แสนกัปป  จึงจะตรัสรูเปนพระพุทธเจา 
เมื่อสองพันกวาปมาแลวนี้.  เรื่องอยางนี้อยาไปพูดถึงตัวเลขที่มันนาตกใจจน 
ไมนาเชื่อ.ถาจะแกปญหาใหลุลวงไปก็ใชวิธีอยางที่ผมใช:  คําวา  “ชาติ”  ชาติหนึ่ง 
นั้นคือเกิดความคิดที่เปนตัวเราครั้งหนึ่ง.  ดังนั้นวันหนึ่งเรามีไดหลายสิบชาติ 
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หลายรอยชาติ ;  ไมใชชาติเกิดมาแลวเขาโลงทีหนึ่ง  เรียกวาชาติหนึ่ง  ไมเอา 
อยางนั ้น.  เกิดความคิดที ่เปนตัวกูครั ้งหนึ ่ง  แลวก็ดับไปครั้งหนึ ่ง  นี้เรียกวา 
ชาติหนึ่ง ;  ฉะนั้นคนธรรมดาสามัญนี้  เกิดไดมาก  วันหนึ่งหลายสิบครั้ง  หลาย 
รอยครั้ง,  เดือนหนึ่งหลายหมื่นหลายแสน,  ปหนึ่งหลายลาน  หลายโกฏิ,  หลาย ๆป 
ก็หลายอสงไขย.  สี่อสงไขยแสนกัปปนั้นเอาเปนวาตองทํามากหนอยก็แลวกัน 
ในการที่จะมีคุณธรรมเหลานี้ครบ. 

 
ทาน  ตองฝกฝนเรื ่อย  ฝกฝนตัวเองในการที ่จะใหทาน.  เด็ก ๆ  

บางคนชอบใหทาน  ขยันใหทาน  ฝกการใหทานนี้แหละ  นาเลื่อมใส,  มีสตางค 
บาง  ก็ใหคนขอทานเสียบางใหเพื่อนเสียบาง  ซื้อขนมกินบาง ;  นี้คือความ 
หมายของคําวาทาน  คือการใหเพื่อประโยชนแกผูอื ่น,  ไมใชเพื่อเรา.  ฉะนั้น 
ทานของโพธิสัตว  ตองเล็งผลเพื่อประโยชนผูอื่น  ไมใชแลกเอาสวรรควิมาน 
เหมือนยายแก  ตาแก  ที่เขาสอนใหทําทาน  เพื่อสวรรค  วิมาน. 

 
ศีล  นี้คือ  การบังคับตัวเอง  ใหมีความเปนระเบียบ  ใหถูกตอง 

ในความประพฤติทางวาจา  ทางรางกาย  นี้คือศีล,  จะมีตัวเองนี้อยูในระเบียบ. 
 
เนกขัมมะ  นี้คือ  หลีกออกจากกามารมณ.  หมายความวาพยายาม 

ที่จะไมใหตกเปนทาสของกามารมณ  นี่คือเนกขัมมะ.  ที่เราออกบวชเปนพระ 
เปนเณรอยางนี้  ก็เรียกเปนเนกขัมมะ.  ถาไมบวชอยางพระอยางเณร  ก็พยายาม 
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะไมเปนทาสของกามารมณ  เร่ืองเพศ ;  อยางนี้ก็เรียกวา 
เนกขัมมะ. 

 
ปญญา  หมายถึงรูสิ่งที่ควรรู  เทาที่ควรจะรู  เรียกวาปญญา ;  ไมใช 

รูเพอเจอ  อยางนักปรัชญา  รูแลวใชประโยชนอะไรไมได.  ที่วารู สิ ่งที ่ควรรู 
ก็คือรูเรื่องที่จะทําใหไมมีความทุกข.  รูจักแกปญหาของชีวิตที่เกี่ยวกับความทุกข 
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วิริยะ คือความพากเพียร.  ความพากเพียรที ่จะปฏิบัติใหลุลวงไป 
อบรมนิสัยใหมีความพากเพียร.  เรามีคําวา  ฝนทั่งใหเปนเข็ม  นี้มันก็รวมอยูใน 
บารมีของโพธิสัตว  ไมยอมแพ. 

 
ขันติ  อดทน ;  มันคู กันไปกับความเพียร  ถาไมทันมันเพียรตอไป 

ไมไหว  มันเจ็บปวด ;  ตองทนได  รอได  คอยได. 
 
สัจจะ   ความจริงใจนี ้เอามาไวต อทาย.  เราเคยพูดถึงฆราวาส- 

ธรรม  เอาสัจจะมาหนา  ก็เหมือนกัน  คือมันมีพรอมกันอยู เปนใชได.  สัจจะ 
ความจริงใจ,  คือความจริงรวมทั้งความซื่อสัตย.  คําวาความจริงนี้  ขอใหมัน 
กวาง ๆ  รอบตัวออกไป  กลาวคือจริงตอตัวเอง :  จริงตอเวลา  จริงตอหนาที่ 
การงาน  จริงตออุดมคติ  อยางนี ้เรียกวาจริงตอตัวเอง ;  แลวก็จริงตอผู อื ่น 
นั่นแหละคือความซื่อสัตย  อยางนี้เรียกตามธรรมดาสามัญ  วา  ความซื่อสัตยตอ 
ผูอื่น  แลวก็ซื่อสัตยตอตนเองดวย ;  รวมกัน ๒ อยางก็เปนสัจจะ. 

 
อธิฏฐาน  นี้แปลวาตั้งใจมั่น.  ตั้งใจมั่น  คือ  ปกใจมั่น  ระดมกําลังใจ 

ทั้งหมดลงไปในอันนั้นเรียกวา  อธิฐาน. 
 
เมตตา  ก็ไมตองอธิบายแลว,  คือความรักผู อื ่น   เหมือนกับรัก 

ตัวเอง  หรือยิ่งกวาตัวเอง ;  มันก็ยอมรวมไปถึงการชวยผูอื่นดวย  ไมใชรักเฉย ๆ. 
 
อุเบกขา  คือวาทนได  หรือวาเฉยได  ในเมื ่อมันชวยไมได.  เมื ่อ 

สิ่งตาง ๆ  มันไมเปนไปตามความหวังดีของเรานี้  เราอยาเปนบาเสียเอง.  เชนวา 
เราเลี้ยงสัตวไวดวยความเมตตา  แลวมันเจ็บไข  สัตวตัวนั้นมันจะตองตายแน ๆ  
ตายไปตอหนาตอตา  อยางนี้ ;  ถาเรามาเปนทุกขเสียเอง  ก็ใชไมได,  ยังไมใช 
คนฉลาด ยังไมใชโพธิสัตว.  เราก็ตองมีอุเบกขา  แกไขไปตามความสามารถที่จะ 
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แกไขได.  เมื่อมันยังตองตายอีก  เราก็อุเบกขาได.  ทีนี้มันไมใชเฉพาะแตสัตว  
คือสูงขึ้นมาถึงลูก  ถึงเมีย  ถึงบิดามารดา  ถึงใครก็ตาม  ในกรณีที่มันชวยไมได 
ก็ตองอุเบกขา.  คําวา  อุเบกขา  มีความหมายกวางไปถึงเรื่องอื่น ๆ  ดวยที่จะตอง 
วางเฉยได,  มีจิตใจไมหวั ่นไหวงอนแงน   คลอนแคลน   ไมลมละลาย  ;  นี้ 
เรียกวา  อุเบกขา  คือมองดูเฉยอยูได. 

 
นี่รวมเปน ๑๐ อยาง  นี่เรียกวา  “บารมี”  แลวคุณไปพิจารณาดูซิวา 

อยางไหนที่ฆราวาสไมควรปฏิบัติ  หรือวาปฏิบัติไมได.  จะเห็นไดวาทุกอยางทั้ง  
๑๐ อยางนี้  ฆราวาสก็ควรปฏิบัติ  ตามความสามารถ  แลวเปนสิ่งที่สามารถปฏิบัติ 
ได :  จะใหทานเอื้อเฟอเผื่อแผไป  ใจกวางนี้  มากอน,  แลวมีศีลตามแบบของ 
ฆราวาส.  เนกขัมมะ  นั้นพยายามที่จะชนะกามารมณ  หลีกออกจากความบีบคั้น 
ของกามารมณ ;  จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศ  ก็ทําดวยสติปญญา  อยาทําดวยความ 
ลุมหลงกามารมณ.  แลวก็มีปญหา  ความหมายนี้กวางทั่วไปแลว  ฆราวาสก็ตอง 
มีปญญาชวยตัว .  มีวิริยะ   มีความเพียร  มีขันติ  มีความซื ่อสัตย  มีความ 
อธิฏฐาน   ในการทํางาน  ;  แลวก็มีเมตตาเปนเบื ้องหนา ;  แลวก็มีอุเบกขา 
ในกรณีที่มันแกไขไมได.  นี่แหละทําใหฆราวาสมีความสุขอยางยิ่ง,  เปนฆราวาส 
ที่นาบูชา  นาเลื่อมใส.  ถาผิดจากนี้ก็เปนฆราวาสที่มีความทุกขทนหมนหมอง ; 
ต่ําลงไปกวานั้นอีกก็เปนอันธพาล. 

 
นี่ขอใหเขาใจอุดมคติของโพธิสัตว  และเครื่องมือปฏิบัติใหไดตาม 

อุดมคตินั้น ๆ  ในลักษณะอยางที่วามานี้.  ถาเราเกิดชอบคํา ๆ  นี้  อุดมคติอันนี้ 
ก็ถือหลักอยางนี้ก็ได  โดยไมตองไปถือหลักอยางอื่น ;  เพราะถือหลักเทานี้มันก็ 
พอเหมือนกัน.  ถาปฏิบัติอยู อยางนี ้มันก็มีมัชฌิมาปฏิปทา,  มีฆราวาสธรรม 
มีอะไรครบถวนเหมือนกับท่ีเราพูดมาแลว  ในการที่เราควรจะปฏิบัตินั้น.  หัวขอ 
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ฆราวาส  กับ   อุดมคติของโพธิสัตว ๒๖๑

ธรรมที่เราจะเอามา  รวมเปนหมวดเปนหมูสําหรับปฏิบัติ  เราจะจัดอยางไรก็ได 
system  อันไหนก็ได  เพราะมันเปนไปเพื่อผลอยางเดียวกันนั่นเอง.  ในที่นี่เราใช 
คําวา  “อุดมคติของโพธิสัตว”  แลวบําเพ็ญบารมี  อยูถึง ๑๐ อยาง  นี้ครบหมด. 
ในที ่ส ุดก ็จะเป นพระพุทธเจา   หรือ เป นอะไรได  ในจุดหมายปลายทาง  ; 
เรียกวาเปนผูบําเพ็ญประโยชนครบถวน  ทั้งที่เปนฝายตนเอง  และเปนฝายผูอื่น 
บําเพ็ญประโยชนครบถวน. 

 
บัดนี้เราพูดกันถึง  ฆราวาส และ  อุดมคติของโพธิสัตว  ซึ่งจะตอง 

ขอรองใหคุณเอาไปคิดดู  ดวยจิตใจที่เปนอิสระ  ตามเหตุผลของตัวเอง.  ถาคุณ 
ไปฟงเสียงคนทั่ว ๆ  ไป  เขาจะคัดคานวาฆราวาสอยาไปยุงกับอุดมคติของโพธิสัตว; 
แตผมยืนยันวาตองยุง.  ถาไมยุงแลว  โลกนี้จะทําลายลงไปในพริบตาเดียว  เปน 
โลกของนรกไปเลย ,  เปนนรกหมกไหมไปท้ังโลก .  ถามนุษยมีอุดมคติของ 
โพธิสัตวมันก็เปนโลกพระศรีอาริย  คือตรงกันขาม ;  เปนโลกที ่นาอยู .  ขอให 
ไปคิดดู  แมเมื่อคุณจะไปเปนฆราวาสแลว  ก็จะตองเกี่ยวของกับอุดมคติอันนี้. 
 
 

นกกางเขนบอกหมดเวลาก็พอกันที. 
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กําลังของฆราวาส 
 

- ๑๕ - 
๒ พฤษภาคม  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเราลวงมาถึงเวลา  ๔.๔๕ น .  แลว . 

ในวันนี ้จะพูดกันถึงเรื ่อง  กําลังของฆราวาส.  สิ ่งที ่เรียกวา 
กํา ล ัง   ก ็ค ือ เ ค รื ่อ ง ใ ห เ ก ิด ค ว า ม สํา เ ร ็จ ,  นี ้จ ึง เ ล ็ง ถ ึง  
เครื ่องม ือให เก ิดความสําเร ็จท ุกอย าง   ท ุกชน ิด  ;  ควรจะ 
พิจารณากันโดยกวางขวาง.  ตอนนี ้อยากจะขอใหระลึกถึง 
เรื่องที่เราพูดกันมาแลว  โดยเฉพาะคืออุดมคติของฆราวาส 
ซึ่งจะตองมีอยางกวางหรืออยางสูง  คืออยาถือเอาความหมาย 
ของคํา วา   ฆราวาส   เพ ีย งแตทําม าหากิน   ครองบาน 
ครองเรือน  ;  ใหถือเอาอุดมคติที ่วา  เปนฆราวาสก็คือการ 
เด ินทาง   ที ่กําล ัง เด ินอยู ตอนหนึ ่ง   ซึ ่งจะเด ินตอไปจนถึง 
ปลายทาง. 

 
ขอใหระลึกถึงอาศรม ๔ คือ  พรหมาจารี  คฤหัสถ  วนปรัสถ  สันยาสี ; 

นี่เรียกวาฆราวาสที่มีอุดมคติมุงหมายจะไปไกลถึงจุดสูงสุดของมนุษย  หรือจุดหมาย 
 

 
 
 
 
 

 
๒๖๒ 
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กําลังของฆราวาส ๒๖๓

ปลายทางของชีวิต  ในความหมายที่กวาง  ไมใชชีวิตแคบ ๆ  เพียงแตเร่ืองปาก 
เรื่องทอง ;  แลวก็ใหความสําคัญแกคําวา  “ฆราวาส”  นี้มาก  จนถึงกับวา  เปน 
พระอริยเจาในเพศฆราวาสก็ได ;  หรืออยางนอยที่สุดเปนโพธิสัตว  ในเพศ 
ฆราวาสนี้  ก็ได.  แลวก็ใหระลึกถึงขอท่ีวาในคัมภีรของเรา  กลาวถึงความเปน 
โพธิสัตว  ที่มีไดแมในสัตวเดรัจฉาน,  นี้ถาจะมองใหเปนเรื่องที่ฟงได  เปนเรื่อง 
ที่มีเหตุผล  เปนเรื่องจริง  ก็คือวา  เชื้อแหงความเปนพุทธะ  หรือวาธรรมชาติ 
แหงความเปนพุทธะ  หรือธาตุแหงความเปนพุทธะ  นี้มันมีในสิ่งที่มีชีวิตทั่วไป 
ขนาดลงมาถึงสัตวเดรัจฉานแลวก็ยิ่งเห็นชัดวามันมีความเฉลียวฉลาดที่กําลังจะ 
เบิกบานออกมา.  เพราะฉะนั้นเขาจึงวาดไดในลักษณะที่วา  แมแตสัตวเดรัจฉาน 
ก็ยังเปนโพธิสัตว. 

 
มีเรื่องตัวอยาง  เชนเรื่องลิงลางหู  ที่คุนกับพวกเราดีมาก.  ชาดกบาง 

เรื่องดูเหมือนจะมีถึงขนาดที่วา  พระโพธิสัตวเปนปลาดุก  ปลาอะไร  อยางที่ไม 
นาเชื ่อ.  เพราะวาอยางกับปลาดุกนี ่  ใคร ๆ  ก็เห็นแลววา  มันโง  หรือมันต่ํา 
หรือมันอะไรมากเกินไป ;  แตแลวก็อยาลืมวา  มันเปนสิ่งที่มีชีวิต.  ในชีวิตนั้น 
จะมีเชื้อแหงความเปนพุทธะ  อยางนอยที่สุดก็ยังไมทันจะเบิกบาน,  แตกําลัง 
จะเบิกบาน.  เพราะฉะนั้นมนุษยเราไมควรจะเลวไปกวาสัตวเดรัจฉาน ;  ควร 
จะพูดกับตัวเองอยางนี้อยูบอย ๆ.  ถาเราประมาท  หรืออวดดี  มันก็มีสวนหรือมี 
ทางที่จะเลวกวาสัตวเดรัจฉานไดโดยไมทันรูตัว.  หรือบางทีก็จะเปนเพราะเหตุนี้ 
แหละ  จึงไปติดตัน  เปนความประมาทอยูโดยเฉพาะผูที่เลาเรียนอยางในสมัย 
ปจจุบันนี้ดวยแลว  ชองทางของความประมาท  หรือเขาใจผิดนี้  มีไดมาก,  คือ 
ไปหลงในเรื่องทางฝายวัตถุมากเกินไป, 

 
เพราะฉะนั้นพื้นฐานของกําลัง,  หรือพันฐานที่จะทําใหมีกําลังมันไดแก 

อุดมคติ.เราอยาลืมนึกถึงอุดมคติ,  ใหสิ่งที่เรียกวาอุดมคติมันโชติชวงอยูในใจเสมอ. 
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 ฆราวาสธรรม ๒๖๔

อยางนอยที่สุดอุดมคตินั ้น  เปนกําลังอยู ในตัวมันเอง.  ดูใหดีจะเห็นวาอุดมคติ 
นั้นแหละ  มันจะเปนตัวกําลังอยางพ้ืนฐานอยูในตัวมันเอง ;  ถาเราเปนคน 
ไมอุดมคติ  มันก็นาสงสาร.  การที่มีอุดมคติหมายความวาไดรูอะไร ;  อยางนอย  
ก็รูอะไรวาอะไรเปนอะไร.  นี่มันจะเปนพื้นฐาน  เปนจุดตั้งตนของกําลัง. 

 
ทีนี้เราจะพูดถึงกําลังสําหรับทําการงาน  ใหลุลวงไปดวยดี.  ในปญหาที่ 

เสนอถามขึ้นมาก็มีเร่ืองนี้  แตพูดไปในรูปของการปองกัน  แกไข  ความออนเพลีย 
ในการทําการงาน.  เราจะพูดกันถึงกําลังในความหมายที่กวาง  กําลังที่จะใหเกิด 
กําลังในการทําการงวาน  หรือในขณะที่ทํางาน  หรือทํางานแลว ;  หมายความวา 
กอนทํางานก็มีกําลัง,  ทํางานอยูก็มีกําลัง,  ทํางานเสร็จแลวก็มีกําลัง  ไมมีความ 
ออนเพลีย.  ถาทําไมถูกในเรื่องนี้มันจะมีความไมแนใจ  มีความออนเพลีย  มี 
ความฟุงซาน,  เมื่อจะทํางาน  หรือกําลังทํางานอยู  หรือทํางานเสร็จแลว,  ก็ยัง 
ออนเพลีย  เอือมระอา ;  ชีวิตเปนความทุกขอยูโดยไมรูสึกตัว. 

 
เมื่อพูดถึงกําลัง  ขอใหสังเกตดูใหดี ๆ  วา  เราพูดถึงกันอยูทุกคน  และ 

ทุกพวก แตจะครบถวน  และถูกตองหรือไมนั ้น  มันยังมีปญหา ;  แลวเมื ่อคน 
นิยมวัตถุกันมาก  ก็จะไปมุงแตกําลังทางวัตถุ  หรือที่เนื่องกับวัตถุ  เชนกําลังเงิน 
กําลังทรัพย  กําลังขาทาสเพื่อนฝูง  หรือกําลังที่เปนมายากลตาง ๆ  ไปเสียทางนั้น. 
ทีนี้ผมอยากจะขอรองใหมองดูใหดี ๆ  วาถาเรื่องเกี่ยวกับกําลังแลวละก็  เราควรจะ 
ม ีหล ักกว าง  ๆ   ที ่ส ุด   เช นว า   ม ีกําล ัง  ๔ ประการ  :๑.  ค ือกําล ังกาย , ๒.  ค ือ 
กําลังจิต , ๓. คือกําลังปญญา , ๔ คือกําลังของธรรม   หรือกําลังพระธรรม 
ก็ได.  กําลังกาย  กําลังจิต  กําลังปญญา  กําลังธรรมะ  นี้ก็ขอใหพิจารณากันดู 
ที่ละอยาง. 
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กําลังของฆราวาส ๒๖๕

กําลังกาย  เปนขอแรก  ก็คือกําลังของรางกาย  ที่มีสุขภาพ  อนามัยดี 
นี้เรียกวากําลังกาย  โดยตัวหนังสือ.  ที่มันเนื่องอยูกับกายก็รวมอยูในขอน้ี  เปน 
พวกวัตถุดวยกัน ;  ฉะนั้นกําลังทรัพย  กําลังชวยเหลือของมิตรสหาย  ตลอดทั้ง 
กําลังมายากการตาง ๆ  ที่จะใหไดมาซึ่งกําลังอื่น ๆ.  เชนผูหญิงมีความงามเปนกําลัง 
ถาสวยมากก็สามารถที่จะเอาอิทธิพลอะไรมาใชไดมาก  อยางนี้เปนตน;  ก็จะเรียกวา 
กําลังของมายาการ  ทํานองเดียวกับเครื่องทุนแรงในทางวัตถุลวน ๆ.  ทั้งหมดนี้ 
ขอใหรวมไวในคําวา  “กําลังกาย”  ทั้งหมด  มันจะมีสักกี่อยาง  กี่สิบอยาง  มันก็เปน 
พวกกําลังกายทั้งนั้น ;  เพราะวามันตองการจะใหไดใชกําลัง  ในความหมายของ 
กําลังกาย  กําลังบีบบังคับ.  เชน  ความงามของผูหญิงมีกําลังที่จะลากคอบุรุษมาใช 
อยางทาส.  อยางนี้เรียกวา  มันเปนกําลังที่เนื่องอยูกับกาย,  ตองสงเคราะหวา 
เปนกําลังกายหมด.  คุณไปแจกเอาเองก็ได  มันมีกี่อยาง  กี่สิบอยาง ;  แตแลว 
รวม ๆ  เรียกวา  กําลังกาย ;  ขยายออกไปเปนกําลังทรัพย  กําลังเพื่อนฝูงชวยเหลือ 
กําลังที่เรียกวาเปนโดยออมอีกมากมายหลายชนิด.  เร่ืองนี้เราจะไมพูดมาก  พอไป 
หาอานได  หรือรูกันอยูแลว  หรือหาดูไดจากหนังสือตําหรับตํารา  ไมยากเย็นอะไร. 

 
กําลังจิต  คําวา  กําลังจิต  ในที่นี้แยกออกมาเสียจากําลังปญญา ; 

อยาเอาปญญาไปรวมกับจิต  เพราะปญญาเปนขอท่ี ๓. กําลังจิตก็หมายถึงกระแส 
ของจิตที่มีกําลังลวน ๆ  ทางฝายจิตลวนๆ ;  นับตั้งแต  ความหวัง  ความตั้งใจ 
อะไรเหลานี้.  แตผมอยากจะระบุไปตามหลักในคัมภีรของพวกเราดีกวา.  สําหรับ 
กําลังจิต  นี ้จะระบุไปยังสิ ่งที ่เรียกวา  ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ, ๔ อยางนี ้; 
ขยักเอาปญญาไปไวในหมวดที่ ๓ ซึ่งเปนหลักธรรม  ในบาลีเรียกวา  พละ  เรียกวา 
อินทรีย;  ในหนังสือ  นวโกวาท  ก็มีไปหาอานดู.  สวนในที่นี ้จะพูดกันเฉพาะ 
ในแงที่มันจะเปนกําลังของฆราวาส  ในการงานประจําวันไดอยางไร  เทานั้น. 
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 ฆราวาสธรรม ๒๖๖

ขอที ่ ๑.  ศรัทธา  แปลวา  ความเชื ่อ ,  แตม ันก็เล ็งถึงอะไรที ่เกี ่ยว 
ของกัน  เชน  ความหวัง  ความตั ้งใจ  ซึ ่งมันเนื ่องมาจากความเชื ่อ.  การที ่เรา 
จะไปหวังสิ่งใดนั้น  เราตองมีความเชื่อในสิ่งนั้น.  เดี๋ยวนี้พูดกันถึงความหวังมาก 
โดยเฉพาะเด็กหนุมสาวแลวละก็  จะยกถึงเรื่อง  ความหวัง  มาเปนสรณะกันเสีย 
ทีเด ียว.  ที ่พ ูดกันวา  “ชีวิตอยู ได ด วยความหวัง”  หมดความหวังก็ฆ าต ัวตาย 
อยางนี้เปนตน ;  แมความหวังชนิดนี้ก็ตองเรียกวาศรัทธา.  ที่จริงศรัทธานี้มันเปน 
นามธรรม  ไมใชเร่ืองทางวัตถุ ;  แตแลวก็ไมวายที่จะไปเนื่องกับวัตถุ.  ถาคนโงมี 
ศรัทธาดวยจิตใจลวน ๆ  ไมได  ก็ตองอาศัยวัตถุ  โดยเฉพาะ  เชนเครื่องรางตาง ๆ  
นานาชนิด  เปนไสยศาสตรไป  เอาเครื่องรางมาชวยใหมีความเชื่อมั่นคงขึ้นมา. 
เพราะสิ่งที่ เรียกวา  “เครื่องราง”  นั้นแยกออกไปเปน  กําลังฝายกาย  ก็ได  เปน 
กําลังฝายจิตก็ได.  คนมีเครื่องรางแลวคึกคักขึ้นมาในทางรางกาย  เพราะความ 
เชื่อชนิดนี้มันทําใหเกิดพลังทางกายจนกวาที่มีตามปรกติ. 

 
แต  ศรัทธา  ในขอน้ี  ผมอยากจะระบุถึงศรัทธาที่เปนเรื่องทางฝายจิต ; 

มีความเชื่อดวยกําลังของจิต  แมไมเนื่องดวยวัตถุ  เชน  เครื่องรางเปนตน  มันก็ 
เนื่องมาจากความรูในขั้นพื้นฐาน,  เขาในสิ่งนั้นดีจนมีศรัทธา  ศรัทธาในพุทธ- 
ศาสนาเชื่อเร่ืองกรรม,  เชื่อคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  เปนหัวขอใหญ ๆ ;  เชื่อ 
กรรม   เชื ่อผลกรรมเชื ่อการที ่ผู ทําจะไดรับผลของกรรม ,  แลวก็เชื ่อการตรัสรู 
ของพระพุทธเจา ;  นี้  ศรัทธาระบุไปในลักษณะอยางนี้.  ถาเรามีศรัทธามันก็มี 
กําลังทางจิตขึ้นมา ;  ดังนั้นจะตองไปชําระสะสางดูใหดี  วาเราบกพรองอะไรบาง 
หรือมันกําลังไขวเขวปนเป  ไมเปนระเบียบอยางไรบาง  ไปตรวจสอบดูใหดี. 

 
ขอ ที ่ ๒. เร ียกว า   ว ิร ิยะ .  คําว า   “ว ิร ิยะ”  นี ้  ในที ่อย างนี ้เป นชื ่อ 

ของกําลังจิต  ไมใชหมายถึงเรียวแรงที่กําลังทํางานอยู.  ตรงนี้อยากจะบอกให 
ทราบ  สําหรับพวกคุณที่เรียนหนังสือมาอยางนี้  จะยังไมทราบ  คือวาภาษาบาลีนี้ 
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มันประหลาดอยูบางอยาง  เขาใชคํา ๆ  เดียว  ใชเรียกไดหลายสิ่งหลายอยางซึ่งมัน 
ลวนแตเนื ่องกัน :  เชน  “วิริยะ”  นี ้ใชเล็งถึงตัวความเพียรพยายาม  เหงื ่อไหล 
ไคลยอยก็ได.  แตเขาใชเปนชื่อเรียกเจตสิกธรรมในจิต  ที่จะปรุงแตงจิต  ใหมีความ 
เพ ียรชนิดนั ้นก็ได .  เจตสิกธรรม   ความรู ส ึกในจิต  ที ่จะปรุงแตงจิต   ใหขยัน 
ขันแข็งในสวนขางนอก  แตขางในเขาก็เรียกชื่อเจตสิกธรรมนั้น  วาวิริยะก็ได. 

 
ยกตัวอยางที่งาย ๆ  เชนวา  เรามีความสงบรํางับ  สบายทางรางกาย 

นี้ก็เรียกวาความรํางับทางรางกาย.แตมูลเหตุของมันอยูที่เจตสิกภายในใจที่เปน 
เหตุใหมีความรํางับทางรางกาย   แลวก็เรียก  เจตสิก  คือความรูสึกของจิต 
ในจิต  นั้นวา  ความรํางับทางกายอีกเหมือนกัน ;  ชื่อมันเปนเสียอยางนี ้,  เชน 
คําวา  ‘กายปสสัทธิ’  เปนตน  ซึ่งแปลวาความรํางับทางกาย ;  แตเปนชื ่อของ 
ตนเหตุ  ที่ทําใหเกิดความรํางับทางรางกาย  เปนนามธรรมอยูในจิต. 

 
คําวา  วิริยะ  นี้ก็เหมือนกัน  เขาหมายถึงเจตสิกธรรมในจิต  เรียกชื่อ 

มันวา  วิริยะ,  มันมีขึ้นแลวปรุงใหเกิดความพากเพียรออกมาทางภายนอก  ซึ่ง 
ก็เรียกวา  วิริยะ  อีก ;  แลวคําวา  วิริยะ  ยังเปนชื่อแปลก ๆ  ของกําลังของความ 
กําหนัด,  ที่เมื ่อมีความกําหนัดแลว  มันเผาผลาญเยื ่อในกระดูกใหกลายเปน 
น้ําเมือกออกมาขางนอก  อยางนี้เขาก็เรียกวา  วิริยะเหมือนกัน.  แรงงานอันนั้น 
ซึ่งเปนความกําหนัดนั้น  ก็เรียกวา  วิริยะเหมือนกัน.  เหลานี้บอกไวใหทราบวา 
คําในภาษาบาลีนั้น  มันใชกวางอยางนี้  แลวอยาใหปนกันยุงจนไมเขาใจ. 

 
ที่งายกวานี้อีกเชน  คําวา  ทาน  ทานนี้เรารูจักแตวา  เปนการใหทาน. 

แตในภาษบาลีนั้นมีความหมายใหออกมาจากขางในเลย  หมายถึงสิ่งที่มีอยูขางใน. 
ความคิดที่จะใหทานนั้นก็เรียกวาทาน,  เจตสิกธรรมที่เปนเหตุใหเราทําทาน  ทน 
อยู ไม ไดนั้นก็ เรียกวา   ทาน ,  แลวการใหนี้ก็ เรียกวา   ทาน ,  วัตถุ   สิ่ งของที่ 
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ใหไปนั้น  ก็เรียกวาทาน,  สถานที่ทีใหทาน  ก็เรียกวาทาน ;  มันมากถึงอยางนี้. 
นี่ขอใหรูไวเปนหลักทั่วไปวา  ภาษาบาลีใชกวางอยางนี้  แลวเราก็จะหายฉงนได 
มากขึ้น. 

 
คําวา  วิริยะ  ในที่นี้ก็หมายถึง  เจตสิกธรรมในจิตที่ผลักดันใหเรามี 

ความฮึกเหิมในการที่จะมีความเพียร  มีความพยายาม. 
 
ขอท่ี ๓. สติ  สตินี้เปนกําลังอยางยิ่ง  ในหนาที่ของสติ  คือความระลึก 

รูสึกอยู  นี้มันจะควบคุมใหอันอื่น ๆ  นั้นไมหยุดชะงัก  หรือไมเดินผิดทาง  ไมเขว 
ออกนอกทาง ;  เชนสติอยู  วิริยะก็จะเดินถูกทางอยูเรื่อย.  ดังนั้นสติจึงถูกจัด 
ใหเปนกําลังในหนาที่อีกแบบหนึ่ง  ขาดไมไดในเรื่องกําลังของสติ. 

 
ขอที่ ๔. เรียกวา  สมาธิ  นั้นคือตัวกําลังจิตโดยตรง,  คํานี้เปนคํา 

ประธานของสิ่งที่เรียกวา  “กําลังจิต”  คือตองมีสมาธิ.  แตวาตามลําพังสมาธิ  มันก็ 
ไปไมรอด  มันตองมีศรัทธา  วิริยะ  สติอยูดวย.  ทีนี้คําวา  “สมาธิ”  นี้หมาย 
ถึงกําลังใจที ่อบรมแลว ;  ถาไมไดอบรม  มีอยู ตามธรรมชาติ  มันก็เรียกวา 
สมาธิเหมือนกัน ;  แตเรายังไมเรียกวากําลังในที่นี ้.  ที่เรียกวา  กําลังสมาธิ 
นั้นตองอบรมกระทําถูกวิธีแลวเกิดสมาธิ  จึงจะเปนกําลังสมาธิ  หรือสมาธิพละ. 
สมาธิชนิดหนึ่งมีอยูตามธรรมชาติ  พอเราตั้งใจจะทําอะไร  สมาธินั้นก็มีเอง ; 
มันก็เปนกําลังอยู เหมือนกัน.แตในที ่นี ้เราไมหมายถึงอยางนั ้น,  เราหมายถึง 
สมาธิชนิดที่เราสรางมันขึ้นมา. 

 
ตัวอยางเชน  เมื่อคน ๆ  หนึ่ง  จับปนขึ้น  จะยิงออกไป  นี้สมาธิมัน 

ก็มีขึ้นมาทันควันโดยไมตองรูสึกตัว ;  อยางนี้ก็เปนสมาธิตามธรรมชาติ  เกี่ยวกับ 
ธรรมชาติ  เกี่ยวกับพื้นเพทางจิตใจของบุคคลนั้น.  หรือเมื่อคุณเริ่มคิดเลข 
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สมาธิก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติ,  แลวมันก็คิดไปไดดวยสติปญญา.  สมาธิตาม 
ธรรมชาติอยางนี้ก็เปนกําลังในระดับธรรมชาติ :  คนโงก็มีไปตามประสาคนโง, 
เด็กๆ  ก็มีไปตามประสาเด็กๆ.  แตถาเราจะเล็งถึงสมาธิที่เปนพละกันแลว 
ก็ตองหมายเอาสมาธิที่อบรมดวยวิธีใดก็ตาม  เปนแบบฉบับท่ีมีมาแตโบราณแลว; 
ทั้งหมดนี้ก็ยังถือวาเปนกลางๆอยู. 
 
 ทั้งศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ในที่นี้ที่เรียกวา  “กําลังจิต”  นี้  ระบุ 
เฉพาะตัวที ่เรียกวากําลัง ;  เอาไปใชผิดก็ได  เอาไปใชถูกก็ได,  เรียกชื ่อ 
อยางเดียวกันได.  เชนสมาธิใชผิด  ก็คือสมาธิที่ใชไปในการเบียดเบียนผูอื่น 
ซึ่งมีอยูมาก. 
 
 คําวา  จิต  นี้เปนสิ่งลึกลับท่ีเรายังรูจักมันไมหมด  ไมครบ  ไมถวน; 
แตวาเทาที่มนุษยรูแลวก็ไมใชนอย  สามารถอบรมจิตใหมีสมาธิ  ชนิดที่เปนฤทธิ์ 
เปนปาฎิหาริยมาแลว  ตั้งแตกอนพุทธกาล ;  หรืออยางนอยก็รูสึกปลุกกําลังจิต 
ใหทําอะไรเกินกวาธรรมชาติไดหลายเทา.  แมแตเรื่องของพวกยักษพวกมาร, 
คุณฟงอยางนี้ไปคิดดู  อยางในหนังสือจักรๆ  วงศๆ  เชนเรื่องรามเกียรติ์ 
มีคํากลอนวา :- วาแลวเปาลูบขึ้นสามที  เจ็บทั่วอินทรียก็เสื ่อมหาย  อยางนี้ 
ลุกขึ ้นไปรบไดอีก ;  จะเปนกุมภกัณฐ  หรือตัวอะไรก็ไมทราบ  ;  เมื ่อเปน 
เด ็กๆ  ก็เคยอาน   เดี ๋ยวนี ้ก ็ย ังจําได คราวๆ .  เมื ่อมันถูกทุบถูกตีลงนอนอยู 
กระดูกหัก  แขงขาหัก ;  แลวสํารวมจิตตามวิธีที่เคยฝกมา  เปนสมาธิ  ก็เปาลูบ 
ไปทั่วตัว  มันก็ลุกขึ้นไดอีก.  หรือเรื่องในอรรถกถาบาลี  ก็มีวาพระโมคคัลลานะ 
ของเรา  ถูกโจรทุบจนกระดูกแหลก  ก็สํารวมกําลังจิตจากสมาธิ  เหาะไปเฝา 
พระพุทธเจา ;  นี้คือกําลังของสมาธิ  ที่เปนไปในทางฝายฤทธิ์  อิทธิฤทธิ์  หรือ 
ปาฎิหาริยก็อยางหนึ่ง. 
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ทีนี้  เราเอาสมาธิเชนนั้นมาใชในฝายการงาน  ที่เราตองการจะทํานี้ 
ก็ได ;  หรือเอาสมาธินี้ไปใชเพื่อบรรลุมรรค  ผล  นิพพานก็ได ;  อํานาจหรือ 
ประโยชนของสมาธิมีอยางนี้.  อยาลืมวามันจะตองเปนอยางที่ผมเคยพูดย้ําแลว 
ย้ําอีก :  สมาธิตองประกอบดวยองคสาม  คือ - จิตบริสุทธิ์ - จิตตั้งมั่น – จิตไว 
ตอหนาที่.  จิตบริสุทธิ์สะอาด  ไมมีกิเลสรบกวนตอนนั้น  จิตวางจากกิเลสรบกวน 
แลวก็จิตตั้งมั่นแนวแนเขมแข็งมีอารมณเดียว  นี่ผมเรียกวาตั้งมั่น,  และก็จิตไว 
พรอม  คลองแคลววองไวตอหนาที่ ;  รวมเรียกวา  ปริสุทโธ  สมาหิโต  กัมมนีโย. 

 
กัมมนีโย  นี้คลองแคลวในการงาน  เดี๋ยวนี้เรียกวา  active  พูดถึงกัน 

มากในคําวา  active  เชนวาคนนั้นไม  active  คนนี้  active  นี้ก็หมายถึง 
คําวาไว,  ไวตอความรูสึก  ไวตอหนาที ่การงาน  ทางกาย  ทางจิต  ก็ตาม. 
อยาไปเขาใจวา  สมาธิแลวนั่งตัวแข็งที ่อหลับตา  ทําอะไรไมได  นอกจากนั่ง 
หลับตา  นั่นเปนคําพูดของคนที ่ไมรู เรื ่องสมาธิ.  แลวประโยชนอยางยิ ่งของ 
สมาธิก็คือ  active  คือไวตอหนาที่ ;  มันไมไดอยูนิ่ง,  ไวตอการคิดนึก  การ 
กระทํา  การพูดจา  การทําการงานอะไรทุกอยาง ;  มีกําลังในทางจิตแรง. 

 
ทั ้ง  ๔ อยางนี ้  เราเรียกวากําลังจิตไปหมด   มีศรัทธา  – กําล ัง 

ความเชื่อ ,  แลวก็มีวิริยะ  - กําลังความพากเพียร ,  มีสติ – กําลังของสติ 
ความระลึกรูสึกตัว,  แลวกําลังของสมาธิ – คือความที่จิตถึงขีดสูงสุดของการมี 
กําลัง ;  นี่เรียกวากําลังจิต.  คนทั่วไปก็พูดถึงกําลังกาย  กําลังจิต  คุณก็กําลังพูด 
ถึงกําลังจิต,  แตกลัววาจะไมถูกตองและสมบูรณเหมือนอยางนี้.  เอาไปคิดดูใหม 
เอาไปสะสางเสียใหม  ใหมีกําลังจิตในลักษณะอยางนี้  ในการทําการงานในหนาที่, 
จะเปนเรื่องการเลาเรียน   หรือการครองเรือนอะไรก็ตาม. 
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ตอไป  กําลังปญญา,  ปญญาก็แปลวาความรู  มันก็ขยายความออก 
ไปถึง  ทุกอยางที่มันเกี่ยวกับความรู,  ทุกอยางที่ เกี่ยวกับความรู  ความฉลาด 
ความสามารถ  ฝไมลายมือ  เทคโนโลยี่ทั้งหลาย,  รวมอยูในคําวาปญญา  หรือ 
กําลังปญญา.  ความมีศิลปะนี้ก็รวมอยูในคําวาปญญา.  กําลังปญญา  คือกําลัง 
ของความรอบรู ;  รู อะไร ?  ก็รูในสิ ่งที ่ตนจะทํา  หนาที ่ที ่ตนจะทํา.  ที ่นี ้คําชื ่อ 
ที ่ม ันจะแทนกันได  เช น   ฝไม ลายมือ   หรือความรู อะไรที ่ม ันลวนแตเนื ่องกัน 
เชนวา  มีศิลปะ มีพรสวรรค  มีอะไร,  เดี ๋ยวนี ้คงจะเรียกวาเทคโนโลยี ่.  ความรู 
ทางเทคโนโลยี่ทางแขนงไหนก็ตาม  ซึ่งคุณกําลังบูชาเปนพระเจาอยู  นั่นคือกําลัง 
ปญญานี้.  นี่เรายังไมหมายถึงเรื่องไปนิพพาน,  กําลังปญญานี้เรายังไมหมายถึง 
ความถูกตอง  หรือไปมรรค  ผลนิพพาน ;  หมายถึงแตความรู   ความสามารถ 
ของจิตเทานั้น,  เอาไปใชผิดก็ได. 

 
อยาลืมวา  สิ่งที่เรียกวาปญญาในภาษาโลกิยะ  เอาไปใชผิดก็เรียกวา 

ปญญา,  ปญญาในทางที่จะคอรัปช่ัน  มันก็อยูในพวกฉลาด  ที่อยูในพวกปญญา. 
ปญญาที่จะทําแตสิ่งที่ถูกที่ควร  มันก็เรียกวาปญญา.  เมื่อเราพูดถึง  กําลังเฉย ๆ  
เราเอาไว เป นกลาง  ๆ   เอาไปใช ทําผ ิดก ็ได   เอาไปใช ทําถ ูกก ็ได .  ปญญาที่  
เรียกวาเปนกลาง ๆ  เอาไปใชทางคดโกงอะไรตออะไรก็ได  นี้เรียกวา  cunning  
ในภาษาอังกฤษ   คลาย  ๆ   กับคําวา  “เฉโก”.  ปญญาแท ๆ   ปญญาบริส ุทธิ์ 
เพื่อไปสูมรรค  ผล  นิพพาน  ก็เห็นเรื่องปญญาในระดับหนึ่ง  แตชื่อมันเหมือนกัน 
ระวังใหดี. 

 
ทีนี้  คุณจะตองรูจักสังเกต  แยกแยะดูวา  กําลังกายคืออะไร ?  กําลัง 

จิตคืออะไร ?  กําลังปญญาคืออะไร ?  ทําไมไมเอากําลังปญญาไปใสไวในเรื่อง 
กําลังจิต ?  ก็เพราะวาปญญาในที่นี้หมายถึงความรูของจิต,  ความรอบรูของจิต. 
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กําลังจิตนั้น  คือตัวจิตที่ถูกอบรมดีแลวมันเกิดกําลังขึ้นในตัวจิต  ไมเกี่ยวกับความรู. 
สวนปญญา  มันเปนความรูของจิตนั่นแหละ  แตมันเปนแผนกความรู ;  เราเลย 
เรียกวา  “กําลังปญญา”.  นี้ทั ้งกายและทั ้งจิตนี ้มันเนื ่องกัน :  ปญญาและจิต 
มันก็อยู ในรางกายนี ้,  รางกายก็เปนที ่ตั ้งของจิต.  จิตก็เปนที ่ตั ้งของปญญา. 
เรามีรางกายเปนเครื ่องรองรับจิต,  จิตก็กลายเปนเครื ่องรองรับปญญา;  มัน 
เนื่องกันไมแยกกัน.  มีปญญาอยูในจิต,  จิตอยูบนกาย,  อาศัยกันไปทั้งสามอยาง. 

 
ลองคิดดูวา  จะมีอะไรมาจากไหนอีก  มาจากที่ไหนอีก ?  ดูเหมือนวาจะ 

ไปมีใครนึกถึงกันเสียแลว  วามีทั้งกําลังกาย  กําลังจิต  กําลังปญญา  ก็พอเสียแลว. 
ผมอยากจะเติมให  “กําลังธรรม”  คือกําลังของความถูกตอง ;  เพราะวาที่แลวมา 
สามอยางนั้น  ไมเกี่ยวกับความถูกตอง ;  มันเกี่ยวกับกําลัง  มีกําลังมาก ๆ  ก็แลวกัน 
ม ันย ัง ไม เกี ่ย วก ับความถ ูกต อ ง  ;  ฉะนั ้น   อ ันที ่ ๔ นี ้จ ึงแถม เข ามา เป น 
“กําลังธรรม”. 

 
กําลังธรรม  หรือกําลังพระธรรมก็ได  นี้คือกําลังของความถูกตอง ; 

แตเราเรียกวากําลังของพระธรรม  ก็จะดีกวาศักดิ์สิทธิ์กวา.  ขอแรกเมื่อพูดถึง 
ความถูกตองก็ขอใหระลึกถึงอริยมรรคมีองคแปดน้ันแหละ.  หรืออัฏฐังคิกมรรค 
หรือมัชฌิมาปฏิปทา  ไวเปนหลักประจําใจ :  แยกเปน  ความถูกตองในความคิดเห็น 
ถูกตองในความหวัง  ถูกตองในการพูดวา  ถูกตองในการกระทําทางกาย  ถูกตอง 
ในการเลี้ยงชีวิต  ถูกตองในความพากเพียรพยายาม  ถูกตองในความรําลึกประจําใจ 
แลวก็ถูกตองในความมีสมาธิ. 

 
ถามันผิดเขาก็เรียกมันวา  มิจฉามรรค  หรือมิจฉัตตะ ;  ถามันถูก 

เขาก็เรียกวา  สัมมามรรค -หนทางถูก ;  ถาผิดก็เรียกวา  หนทางผิด.  มิจฉามรรค 
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ก็คือวา  ความรูความเขาใจผิด  ความหวังผิด  พูดจาผิด  การงานทางกายผิด 
เลี้ยงชีวิตผิด  ความเพียรผิด  สติผิด  สมาธิผิด ;  มันคือฝายผิด.  สวนฝายถูกตอง 
ก็อยางที่เราเรียกวา  เปนตัวของพุทธศาสนา  เรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา  ก็เรียก, 
อัฏฐังคิกมรรค  ก็เรียก,  อริยมรรค  ก็เรียก.  แลวตองมี  “กําลังของความ 
ถูกตอง”  นี้  มาควบคุมทั้งหมดอีกที :  ควบคุมกําลังกาย  ควบคุมกําลังจิต 
ควบคุมกําลังความรู  ใหเปนไปในทางที่ถูกตอง;  ถาจะเรียกใหกวางออกไป 
ก็เปน  “กําลังของธรรมะ”. 

 
“กําลังของธรรมะ”  นี้ขยายออกไปถึงสิ่งที่มันเนื่องกันอยูโดยออมอีก 

หลายอยางก็ได ;  ที่ใชกันมากอยูอยางผิด ๆ  นี้  ผมจะระบุชี้ใหเห็น  เชนกําลัง 
ของบุญเกา  ของบุญกุศลทําไวแตการกอน.คุณเคยทําความดีความงาม  ความ 
ถูกตอง  อะไรไวมากแตกาลกอน.  นี้มันก็เปนกําลังใหมขึ้นมาในที่นี้อีก.  กําลัง 
ของบุญของกุศลที่ไดกระทําไวดีแลว  นี้ก็เรียกวา  กรรมที่ไดกระทําไวดีแลว 
แตกาลกอน  มาเปนกําลัง  เปนกุศลกรรมแตหนหลังชวย.  แตแลวคนในสมัยนี้  
ไมสนใจ  ถอยหลังเขาคลอง  ไปเรียกสิ่งเหลานี ้วา  “โชค”  วา  “เคราะห” 
หรืออะไรไปเสียอยางนี้,  วาเปนโชคดี  เคราะหดี  ฤกษดี  อะไรไปทํานองนั้น; 
นั่นเพราะความโง  เพราะอํานาจของความขลาด  และความโงรวมกัน.โงทําให 
ขลาด  ขลาดทําใหโง  หลอเลี้ยงกันอยูอยางนี้แหละ;  แลวก็ไปถือเทวดา  ผีสาง 
โชคชะตาราศี  อะไรไป  ไมหวังความถูกตองคือบุญกุศล  หรือกรรมที่เปนกุศล 
ที่แทจริง.  มันหวังผลอยางเดียวกันนั่นและจึงไปเชื่อโชค  เชื่อฤกษ  เชื่อเทวดา ; 
แตหารูไมวา  ที่มันจะชวยไดจริงนั้น  คือบุญกุศลแทจริงที่ไดเคยทําไวนั่นแหละ 
จะเปนโชคดี. 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๒๗๔

อีกอยางหนึ่งเรา  จะไปเล็งถึงสิ่งที่เรียกวา  เจานายชวย  บุญวาสนาชวย 
บารมีมาก  มีอํานาจวาสนาชวย  มันก็ไมพนไปจากความดีที่ทําไวแตกาลกอน. 
ความถูกตองที่ทําไวในกาลกอน.  สําหรับเจานายนั้น  ถาเปนเจานายจริง  เจานายดี 
เจานายจริง  ถูกตองตามความหมายของคําวา  เจานาย  มันก็เปนคนดี,  แลวก็ 
ชวยแตคนที่ทําดี.  ในการที่เจานายจะชวยเราก็เพราะเราทําดี.  นี้คือความหมาย 
ของคําวาชวยตัวเอง ;  ความดีของตัวเอง  ชวยตัวเอง  ไปบังคับใหผู อื ่นตอง 
รุมมาชวยเราเพราะความดีของเรา. 

 
สิ ่งที ่เร ียกวา  “วาสนาบารมี”  ก็เหมือนกัน   ถาถูกตองและแทจริง 

ตองมาจากบุญกุศลที่ทําไว  คือความดีที่ทําไว.  ถาวาสนาบารมีมาจากผีสาง 
เทวดาบา ๆ  บอ ๆ  มันก็ไมยั่งยืน;  หรือมาจากทุจริตคดโกงอะไร  มันก็ไมยั่งยืน 
เพราะฉะนั ้นตองใหรู ว า  มันมีอยู อ ีกชุดหนึ ่งกลุ มหนึ ่ง  คือ  “กําลังของธรรมะ” 
หรือ  “กําลังความถูกตอง”  เพื่อจะไปควบคุมท้ังสามกําลังขางตนนั้น  ใหมันเดิน 
ไปถูกตอง :  ใชกําลังกายถูกตอง  ใชกําลังจิตถูกตอง  ใชกําลังความรูถูกตอง. 
นี่รวมเปน ๔ กําลัง  มีรายละเอียดปลีกยอยจาระไนไมไหว  ครอบคลุมอะไรทั้งหมด 
ในบรรดาที่เปนกําลัง - กําลัง.  คุณก็ลองไปคิดดูเอาเองเถิด  มันจะคิดได. 

 
ลองคิดดูตอไปวา  ใน ๔ กําลังนี้แหละอันไหนมันสําคัญที่สุด?  คุณ 

จะมองเห ็นในท ันท ีว าอ ันส ุดท าย   พวกที ่ ๔ ประเภทที ่ ๔ ม ันสําค ัญที ่ส ุดค ือ 
“กํ าล ังขอ งธ รรม ”  “กํ าล ัง ขอ งค วามถ ูกต อ ง ” ;  นี ้ม ัน เป น เรื ่อ งท างฝ าย  
spiritual  ไป   คือฝายสูงส ุดไป .  กําล ังรางกายเป นเรื ่องทางกาย   ทางฟ ส ิคส , 
กําลังจิต,กําลังความรู  ตามธรรมดาสามัญนี้เปนเรื่องทาง  mental  ทาง  mentality, 
สวนกําลังความถูกตองของธรรมะนี้เปนเรื่อง  spirituality,  กําลังทางฝาย  spiritual 
มันขึ้นถึงขีดของความถูกตอง.  เราจะเรียกวากําลังอันที่ ๔ ที่สําคัญที่สุดวาอยางอื่น 
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อีกไดมากมาย.  ถาถือพระเจาก็เรียกวากําลังของพระเจา ;  พวกที่เชื่อพระเจา 
ถือพระเจาจริง ๆ  ก็เรียกวา  นี้คือ  “กําลังของพระเจา”. 

 
กําลังกาย  กําลังจิต  กําลังความรูอะไรนี ้  เปนของเราเอง ;  แต 

กําลังพระธรรมเปนกําลังของพระเจาใหมา.  สวนพุทธบริษัทเราไมถือพระเจา 
ก็ตองเรียกวาของพระธรรม ;  เพราะความถูกตองนี้มันก็ของธรรมชาติ  คือกฎ 
ของธรรมชาติ.ทําอยางนี้ก็เกิดผลข้ึนอยางนี้,  ทําอยางนั้นก็เกิดผลข้ึนอยางนั้น 
ตามกฎของธรรมชาติ.  ถาเรารูกฎของธรรมชาติฝายเปนผลท่ีถูกตองและตามที่ 
เราตองการแลว   ตัวธรรมชาติก็มีใหเลือกครบทุกอยาง   อะไร  ๆ   ก็เปน 
ของธรรมชาติ.  ก็แปลวา  เรามีความรู  ความถูกตอง  ที่เราจะใชกฎธรรมชาติที่เรา 
จะทําใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ ;  นี้เปนพระธรรมอยูที่ตรงนี้  เปนธรรมะ 
อยูที่ตรงนี้. 

 
บางคนอาจจะคิดอยางหวัด ๆ  วา  มันเลยเถิด  เลยเรื่องของฆราวาส 

ไปแลว ;  ของอยาไดคิดอยางนั้น.  ฆราวาสก็ตองการความถูกตองทางจิต  ทาง 
วิญญาณ  ที่สูงขึ้นไป  จนกวาจะถึงที่สูงสุด;  ความรูเรื่องสุญญตาสําหรับฆราวาส 
ก็รวมอยูในขอนี้.  เรื่องสุญญตาเราก็อธิบายกันยึดยาวเสร็จไปเรื่องหนึ่งแลว 
วาฆราวาสจะตองมีสุญญตา  จึงจะประกอบไปดวยประโยชนเกื้อกูลตลอดกาลนาน. 
ความมีสุญญตา  มีการปฏิบัติที่ไมยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจนั่นแหละ  คือกําลังของ 
ธรรมะ  ที่จะชวยฆราวาสในอันดับสูงสุด ;  ปองกันไมใหฆราวาสเกิดความทุกข 
ความรอนใจใด ๆ  ทั้งหมดทั้งสิ้น. 

 
เมื่อเกิดเรื่อง  เชน  ลูกตาย  เมียตาย  ผัวตาย  อะไรก็ไมระคายขน, 

ไมรอนใจหรือเปนทุกข.  แมมีเรื่องขาดทุนหรือฉิบหายโดยความพลาดพลั้งไปบาง 
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ก็ไมเปนทุกข,  หรือจะมีอะไรถูกกลั่นแกลงอยางไรก็ไมเปนทุกข  ไมนอยใจ 
ไมเปนทุกข.  ลองไดขึ้นชื่อวาความทุกขแลว  เราไมเอาเสียเลย  นั่นแหละคือ 
อํานาจของสุญญตา.  ถึงแมวาความสุข  ความพอใจจะมีเขามา  ก็หัวเราะเลน 
ไมไปเปนทาสของมัน,ไมเปนทาสของเงิน  ของเกียรติยศ  ชื ่อเสียง  อํานาจ 
วาสนานั ้น  ;  สุญญตาชวยไดอยางนี ้.  เพราะฉะนั ้นสุญญตาก็รวมอยู ใน 
กําลังของพระธรรม  มันเลยเปนกําลังที่เปนทาง  spirituality  ที่สุด  ทีละเอียด 
ที่ลึกซึ่ง  ที่จะชวยใหมนุษยสามารถชนะความทุกขทั้งปวงได  นับตั้งแตประสบ 
ความสําเร็จในการงานต่ํา ๆ  ในชีวิตประจําวัน ;  ไมตองรองไห  เพราะวิบัติ 
เกิดขึ้น,  ไมเหลิง  ไมลืมตัว  เพราะสมบัติเกิดขึ้น ;  ประโยชนเกื้อกูลของฆราวาส 
มันเปนอยางนี้  ที่วาสูงสุดมันสูงสุดอยูที่นี่. 

 
เพราะฉะนั้นถาคุณไปบูชาแต  เทคโนโลยี่  เหมือนคนปจจุบันในโลกนี้ 

เวลานี้แลว  ก็เรียกวาหลับหูหลับตาอยูเทาไร,  ยังหลับหู  ยังหลับตา  ยังประมาท 
อยูสักเทาไร.  แลวถาไปเอาตามความนิยมของคนสมัยนี้  ตามการศึกษาของคน 
สมัยนี้  แลวละก็อันตรายมาก ;  เพระเขาลืม  ละเลย  หรือลืมหมดในเรื่องธรรมะ 
ไปเอาเรื่องวัตถุ  เรื่องเนื ้อหนังกันไปหมด  มันก็เปนกําลังฝายผิดทั ้งนั ้น,  เปน 
กําลังฝายพญามาร  ฝายซาตานทั้งนั้น ;  มนุษยก็เดือนรอนแสนสาหัส.  ใชกําลังผิด 
ไปเพิ่มกําลังใหแกพญามาร ;  ความเปนฆราวาสก็เหมือนกับตกนรกทั้งเปน  เพราะ 
ไมรูสิ่งที่ควรจะรู  ในขอนี้ ;  ไมมีกําลังที่จะตานทานกิเลส ;  กิเลสกลับมีกําลัง 
เพราะไปเพิ่มใหมัน. 

 
เราไมมีกําลังที่จะตานทานกิเลส  กิเลสก็แผดเผา  ผูกพัน ทิ่มแทง 

เปนการทนทุกขทรมาน ;  เปนฆราวาสที่สกปรกแทบจะไมได  ตายแลวสุนัข 
ก็ไมกิน  เหมือนในสไลดที่ฉายดูกันนั้น ;  เพราะนี่ขาดกําลังธรรมะ  ถาเราจะเปน 
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ฆราวาสที่มีกําลัง,  ฆราวาสที่มีกําลัง  ไมใชทุพพลภาพ  แลวกําลังที่จะไปสูความ 
สําเร็จจุดหมายปลายทาง  ตองมีอยางนี้. 

 
เราพูดวันนี้ก็ไดแตหัวขอเทานั้น  รายละเอียดไปหาเอาเอง ;  สรุปวา 

กําลังกายอยางหนึ่ง  กําลังจิตอยางหนึ่ง  กําลังความรูอยางหนึ่ง  กําลังความถูกตอง 
อีกอยางหนึ ่ง  ;  แลวทั ้งหมดมันก็สําเร็จอยู ที ่คําวา   “ธรรม”  เพียงคําเดียว . 
ถึงกําลังกายมันก็อยู ในพวกธรรมชาติ  เปนธรรม ,  กําลังจิตก็เปนธรรมชาติ 
เป นธรรม ,  กําล ังความรู   หรือป ญญา   ก็เป นธรรม ,กําล ังพระธรรม   นี ่ก ็ค ือ 
ธรรม;  แตมันแยกแขนงลดหลั่นกันลงไป  เพราะถาเราไมแยกใหมันเปนเรื่องๆ  ไป 
เราก็ปฏิบัติไมได. 

 
อยางเชนกําลังกาย  ก็ไปบํารุงรางกายใหมีกําลัง  นับแตกินอาหารใหดี 

นอนหลับใหดี  อะไรใหดี  เปนเรื่องของทางอนามัย ;  แลวหาเครื่องมือแวดลอม 
กําลังกายนี้  จากเพื่อนฝูง  จากสิ่งแวดลอมอยางอื่น  เชนมีทรัพยสมบัติ  มันก็มี 
กําลังกายมากขึ้น,  จางคนมาทําอะไร  เทาไรก็ได ;  หรือมีเครื่องทุนแรงไวก็ได. 

 
ทางกําลังจิต  ก็อบรมใหมีศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิโดยเฉพาะ. 
 
ทางความรู  ก็ใหเปนความรูที ่อยูในขอบเขต  อยาใหมันเปนความรู 

ที่มันพราออกไปจนมันไมมีจุดจบ,  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือสิ่งที่เรียกวา  “ปรัชญา” 
ของสมัยปจจุบ ัน .  คนนี ้ว าอยาง  คนโนนวาอยาง  ลวนเปนอยาง ๆ  อยาง ๆ  
ไมรูกี่อยาง  สําหรับมาชนกันเลน ;  มันเปนเรื่องจับแพะชนแกะอยางไมมีที่สิ้นสุด, 
เรียกวาไมมีขอบเขต.  ความรูตองอยู ในขอบเขตสิ่งที ่เราตองการจะรู  ควรจะรู ; 
เราตองมีปญหาของเราโดยเฉพาะ   แลวก็จะแกปญหานั้ น  ;  แลวในที่ สุด 
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ก็ทําใหมันเปนธรรม  คือถูกตอง.  ขอนี้ขอใหระลึกนึกถึงพระพุทธภาษิตที่สําคัญ 
ที ่ส ุด   แตฟ งด ูแล วน าข ัน  :  ธมฺม ํ  สุจริต ํ จเร - จงประพฤติธรรมให ส ุจริต . 
ประพฤติธรรมะใหสุจริต ;  นี้กําชับไวที่เดียววาประพฤติธรรมะนั้นก็ตองประพฤติ 
ใหสุจริต ;  คือประพฤติคดโกงก็ได,  มันนาไหวหลังหลอกตอธรรมะก็ได,  นับถือ 
พระพุธเจาอยางหนาไหวหลงหลอกก็มี. 

 
เดี๋ยวนี้เรามีหลักเกณฑ  มีหลักปฏิบัติอยางนี้แลว  เราก็ยังตองจงรัก 

ภักดีตอหลักเกณฑตออุดมคตินี้  แลวประพฤติใหมันสุจริต.  ทีนี้นักเรียนก็เรียน 
กันแตหัวขอ   ยังไมไประพฤติดวยซ้ําไป  ;  แลวจะประพฤติใหมันสุจริตได 
อยางไร.  เพราะวาเมื่อลงมือประพฤติแลว  เราก็ยังจะตองประพฤติใหมันสุจริต, 
อยาใหถูกติเตียนไดวา  เราเลนตลกพลิกแพลงอะไรอยางนั้น - อยางนี้. 

 
ทีนี้  ยังเหลืออยูอีกเพียงนิดเดียววา  ปญหาที่วาจะปองกันแกไขความ 

ออนเพลียในการงานนั้น  คุณตองเอากําลังเหลานี้ไปใช.  นี่ผมก็ตอบอยาง 
เอาเปรียบ  หรือกําปนทุบดิน.  ความออนเพลียไมมีกําลังใจจะทํางานนี้  หรือเมื่อ 
ทํางานอยูก็เหนื่อยหนาย  ทอแท,  เสร็จแลวมันก็ยังเบื่อระอา.  นี้ตองสรางกําลังนี้ 
ขึ้นมาใหมใหครบบริบูรณ  โดยหลักท่ีเรียกวา  พละ  หรืออินทรีย  มีอยู ๕ อยาง 
คือ -ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา,  ก็คือที่เรากําลังพูดอยูแลวเวลานี้ 
มีศรัทธา  วิระยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา,  รายละเอียดอยูในหนังสือนวโกวาท 
หรือคําอธิบายนวโกวาท ;  และผมก็อธิบายแตเคาที่สําคัญ ๆ  แลวเมื่อตะกี้นี้ ; 
แลวมันไปจบอยูที่ปญญา  เปนอันที่ ๕. 
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ศรัทธา - ความเชื่อ,  วิริระ - ความพยายาม,  สติ – ความระลึกรูสึก 
ตัวอยู,  สมาธิ - ความมีกําลังใจม่ัน,  แลวปญญา - ความรู.  ที่กลาวไว ๕ อยางนี้ 
มันเปนครอบจักรวาลไปใชในทุกแขนง  แลวก็มุงหมายโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม 
เพื ่อบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  ;  หาอยางนี ้เพื ่อความมุ งหมายนั ้น.  แลวอยา 
ลืมวา  ปญญานั้น  เฉโกก็ได  ปญญาในที่นี้ตองเปนปญญาแทจริง.ถาวาจะเอา 
หัวเหงาของมัน  เปนเพียงอยางเดียวละก็ตองเอาที่ปญญาที่แทจริง  ปญญาที่ 
ถูกตองยึดเอาปญญาชนิดนั้นเปนหลัก  แลวอื่น ๆ  จะตามมา  เรียกวา  หัวเหงา 
คือหัวขั้วของพวงที่มันมีหลาย ๆ  แขนง. 

 
เรามีปญญาเปนหัวเหงาของพวงแลวก็พอ  เพราะปญญาที่ถูกตอง 

สามารถดึงอะไรตาง ๆ  มาตามที่ตองการไดครบ.  คตินี้จะเปนของโบราณกอน 
พุทธกาล  เพราะไปอานดูในฝายอื่นมันก็มี.  เขารูจักสิ่งที่เรียกวาปญญากวางขวาง 
ใชเปนหลักทั่วไป  มันก็มามีอยูในคัมภีรของเราคือของพุทธศาสนา.  เขาวาอยางนี้ : 
ปฺา  หิ เสฏฐา  กุสลา  วทนฺติ , “พวกคนฉลาดกลาววา  ปญญาเปนสิ่ง 
ประเสริฐที ่ส ุด”.  ใชคําวา   พวกคนฉลาด   คือกินความกวาง  :  คนฉลาด 
แลวไมวาใครยอมกลาวปญญาวาประเสริฐท่ีสุด.  นกฺขตฺตราชาริว  ตารกานํ ,  
“เหมือนดวงจันทรซึ่งเปนราชาแหงนักษัตรยอมเดนกวาดวงดาวทั้งหลายฉะนั้น”. 
สีลํ  สีรี  จาป  สตฺจ  ธมฺโม  อนฺวายิกา  ปฺวโต  ภวนฺติ, สีลก็ดี  มิ่งขวัญก็ดี 
สัทธรรมก็ดี  ยอมเปนไปตามอํานาจของปญญา”  คือปญญาจะชักนํามาเอง 
แมแตสิ่งที่เรียกวา  ธรรมของสัตบุรุษ  ก็จะมาสูอํานาจของปญญา. 

 
คําพูดทั้งหมดนี้ขอใหสนใจ  หรือยึดปญญาเปนหลัก  แลวใชปญญานี้ 

กวาดตอนเอาทุกอยางที่ตองการมา.  ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวา  “กําลัง – กําลัง”  ก็ขึ้น 
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อยูกับปญญา,  แลวก็เปนปญญาที่เปนความถูกตองในประการที่ ๔. ที่เราพูดถึง 
ในวันนี้คือ  ประการที่ ๔ กําลังของความถูกตอง.  ปญญาที่พลิกแพลงไปใช 
ชั่วก็ได  ดีก็ไดนั้นไมเอา  ไมไดหมายถึงในที่นี้.  นี้คือกําลังของฆราวาส  ผูกําลัง 
เดินทางอยู ในวัฏฏสงสาร  เพื ่อจะไปนิพพาน .  นี้ก็รวมทั้งเรื ่องครอบครัว 
เรื่องลูก  เรื ่องเมีย  เรื่องปญหาพื ้นฐาน  ปญหาพื ้นดินดวย.  โดยหัวขอมีอยู 
อยางนี้  เอาไปชําระสะสางใหดี  ใหใชมันใหไดคือ  apply  ใหได  อยาเปน 
ตัวหนังสืออยูในสมุด. 
 
 
 

นกกางเขนบอกหมดเวลาเพียงนี้. 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ความรอดพื้นฐาน  ของฆราวาส 
(วัฒนธรรมของชาวพุทธ) 

 
- ๑๖ - 
๕  เมษายน  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเรา  ลวงมาถึงเวลา ๔.๔๕ น.  แลว. 

เป นเวลาที ่เราจะไดพ ูดกันตอไป   ถึงเรื ่องที ่พ ูดคางไวเป น 
ลําดับมา  คือเรื่องเกี ่ยวกับฆราวาส,  ในการบรรยายชุดนี้ 
ไดมีความตึงใจไวแลววาจะพูดกันถึงเรื ่องฆราวาส   คือวา 
เกี่ยวกับฆราวาส  เพราะเปนเรื่องพี้นฐาน,  กลาวคือถาเปน 
ฆราวาสที ่ด ีได   ก ็จะเป นอะไรที ่ด ีได ต อไป   จนกระทั ่งไป 
นิพพานได ;  เพราะฉะนั้น   เราจึงมองดูกันทุกแงทุกมุม 
ในเรื่องอันเกี่ยวกับฆราวาส. 

 
ในวันนี้จะไดกลาวถึง  ความรอดพื้นฐานของฆราวาส  ซึ่งไดแก 

วัฒนธรรม  ที่เนื่องมาจากศาสนาโดยตรง หรือจะเรียกสั้น ๆ  วา  “วัฒนธรรมของ 
ชาวพุทธ”.  มันเปนธรรมดาอยูเองที่วา  มนุษยแตละหมูละพวกยอมจะมีวัฒนธรรม 
ของตัวเอง  คอย ๆ  เกิดขึ้นตามความจําเปน  หรือเหมาะสม  .ความจําเปน 
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 ฆราวาสธรรม ๒๘๒

กับความเหมาะสม นี้แยกกันไมได,  หรือที่แทก็คือสิ่งเดียวกันโดยใจความ  แมวา 
จะตางกันโดยตัวหนังสือ.โดยทางภาษาดูจะเปนคนละอยาง  แตทางปฏิบัติแลว 
ก็คือสิ่ง ๆ  เดียวกัน. 

 
ความจําเปน  ทําใหเกิดอะไรขึ้นมาบางอยาง  แลวมันตองเกิดเหมาะสม 

แกความจําเปนเสมอไป.  วัฒนธรรมของคนทุกชาติทุกภาษาที่มีลักษณะอยางนี้ 
จนกระทั่งชาวพุทธเราก็มีวัฒนาธรรมของเราเองเกิดขึ้น  เมื่อเราไดรับพุทธศาสนา. 
เพราะวาเปนธรรมดาที่ทุกคนจะตองถือเอาสิ่งที่ดีกวา,  ชะเงอหาสิ่งที่ดีกวา.  เมื่อ 
พบอะไรเขาก็จะสนใจใน  ขอที่มันจะดีกวาที่เรามีอยูแลว,  ก็สนใจที่จะรับเอามา ; 
แตมันก็ขึ้นอยูกับสติปญญาที่จะพิจารณาสิ่ง ๆ  นั้น  ถูกหรือผิดมันขึ้นอยูกับสติปญญา 
นั ้น  ๆ .  ถามีความโงก็ไปรับ เอามาอยางที ่เปนอันตราย ,  แตถึงอยางนั ้น 
ก็ไปรับเอามาดวยความหวัง  วาจะไดสิ่งที่ดกวาอยูเหมือนกัน.  ถาโงก็ไปเอาสิ่งที่ 
เลวกวามาเปนสิ่งที่ดีกวาก็ได.  ดังนั้น  ขอใหระวังในขอน้ีใหมากที่สุด  ในเรื่องที่ 
เกี่ยวกับวัฒนธรรม  โดยเฉพาะในปจจุบันนี้. 

 
สําหรับคําพูดที่ใชเรียกชื่อสิ่งนี้  อาจจะมีมากคํา ซึ่งคุณก็ไดยินอยูเปน 

ประจําเราม ีคําวา  : -วัฒนธรรม   ขนบธรรมเน ียม   ประเพณ ี  พิธ ีร ีตองอะไร 
ตาง ๆ  หลายคําดวยกัน ;  มันผิดไดดวยกันทั้งนั้น,  และมันถูกไดดวยกันทั้งนั้น ; 
แลวแตวาจะมีความรูและสติปญญาเขาไปแทรกอยูมากนอยเทาไร.  คําแตละคํานี้ 
จะมีความสําคัญท่ีสุดอยูที่คําวา  “วัฒนธรรม”  - คือเครื่องมือสําหรับใหเกิด 
ความเจริญกาวหนา.  เรามีขนบธรรมเนียม  ที่ระเพณี   พิธีรีตอง  ก็คือระเบียบ 
ปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ตามพิธีรีตอง  จนกระทั่ง 
งมงายไปในที่สุด,  ก็เปนวัฒนธรรมงมงาย. 
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ตรงนี้อยากจะเตือนอยูเสมอ  คําวา  “วัฒนะ”  หรือ  “ความเจริญ”  นี้ 
มีความหมายเปนทาง  ๒ แพรงหรือกํากวม .  ตัวหนังสือแท ๆ   ก็แปลวามี 
มากขึ ้น   หรือรกหนาขึ ้น   นั ้นคือคําวา  “วัฒนะ”.  ที ่ม ันรกหนาขึ ้น   จนเกิด 
โทษขึ้นก็มี  เชนหญารก  หรือผมบนหัวรกอยางนี ้  บาลีเรียกวาวัฒนะทั ้งนั ้น. 
มันก็เลยเปนวัฒนะที่ทําใหเกิดปญหาหายุงยากลําบาก.  ใหนึกถึงคําวา  “อยาเปนคน 
รกโลก  รก  คํานี ้คือคําวา  วัฒนะ  ดวยเหมือนกัน ;  ภาษาบาลีเปนอยางนี ้. 
เมื่อเราพูดถึงความเจริญหรือใชคําวา  พัฒนา  อยางในสมัยปจจุบันนี้,  มันก็คือ 
ทําใหมากขึ้น.  ถาพัฒนาผิด  ก็มากขึ้นในทางที่ยุงยากลําบากมากกวาแตกอน ; 
นี้ก็มีอยูบอย ๆ  ในที่การพัฒนากันไปในทางที่ยุงยาก  จนเกิดปญหาหลายอยาง 
ซอน ๆ  กันขึ้นมา. 

 
เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดถึง  วัฒนธรรมของชาวพุทธ  หมายความวา 

เปนความเจริญที่ถูกตองทั้งทางรูปธรรม  และนามธรรม  ตามแบบของชาวพุทธ 
โดยมีรกรากจากพระพุทธศาสนา ;  มีรกรากอยูพระพุทธศาสนา  หมายความวา 
วัฒนธรรมนั้นงอกงามออกมาจากหลักของพระพุทธศาสนา.  ถาจะทํากันเปน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ก็หมายความวาทํากันมาจนไมมองดูวามันมาจากอะไร 
ไมตองมองดูวามาจากอะไร  เขาทําเปนแบบฉบับเหมือนที่ปูยาตายายไดทําและ 
วางไว ;  แลวบางทีก็วางไวในรูปของ  ความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์,  ไมทําไมได, 
เปนเรื ่องเสื ่อมเสีย   เปนเรื ่องโชครายอยางนี ้ก็มี.  นี ้จะเลยไปเปนพิธีรีตอง 
จนกระทั ่งวาเราทําอะไรตามพิธีตามธรรมเนียมที ่เป นพิธี  จนเรียกวาทําพิธี 
อยางนั้นแหละ ;ในที่สุดก็ทําพอเปนพิธี   จนงมงายเรียกวารีตอง  ไปเลยก็ได. 

 
ถาเปนพิธีก็ยังนาดูอยูบางเพราะคําวาพิธีก็คือวิธีนั่นเอง  ก็มีความ 

ถูกตอง  แลวก็ชวยกันทําใหเครงครัดเปนพิธี ;  แตถาเลยเถิดไปเปนรีตองแลว 
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ผมคิดวาคงจะเขาไปในเขตของความงมงายแลว.  ฉะนั้นพิธีนั ้นใชได  แตพิธี 
รีตองนั ้นไมไหว.  เปนวัฒนธรรมที ่งมงายไป.  นี ่พูดพอเปนหนทางใหสังเกต 
ในความหมายความเปนมาของสิ่ง ๆ  นี้,  แลวคุณก็ไปคิดเอาเอง  ไปใครครวญ 
ดูเอง. 

 
ทีนี้ก็มาถึงคําวา  “ความรอดพื้นฐาน”  มีคําวา  “พื้นฐาน”  อยูดวย, 

หมายความวาเปนหลักทั่วไป.  ความรอดที่ยิ่งใหญ   คือความรอดที่ เรียกวา 
วิมุตติ  หลุดพน  ในพระพุทธศาสนา  ไปนิพพานนั้น  เปนความรอดที่ยิ่งใหญ 
แลวจุดหมายที่ลายทางอยูที่นั่น.ทีนี้ความรอดพื้นฐาน  หมายความวาจะตอง 
รอดทั่ว ๆ  ไป  ในทุก ๆ  กรณี  ในทุก ๆ  ปญหาหรือหนาที่การงานของฆราวาส. 
เราจะเรียกรวม ๆ  กันวา  “หลักพื้นฐานของความรอดของฆราวาส”  หรือเรียกวา 
“ความรอดพื้นฐานของฆราวาส  ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมที่งอกออกมาจากศาสนา.” 

 
นี่ก็เปนการบงอยูในตัวแลววาเปนฆราวาสพุทธบริษัท,  แตแลวยังมี 

พิเศษอยูที่วาเอาไปใชกับฆราวาสพวกไหนก็ได  เพราะธรรมะนี้เปนของไมจํากัด 
สถานที ่  หรือเวลา  หรือบุคคล .ถาเป นเรื ่องถูกตองแลว  ก็เป นธรรมะหมด 
เพราะธรรมะคือความถูกตอง.  เดี๋ยวนี้เราพูดสําหรับพุทธบริษัทแลว  ก็มักจะพูด 
เปนของชาวพุทธหรือวาเปนของเฉพาะไปอยางนี้  เนื่องจากเราตองรับผิดชอบ 
ในความเปนชาวพุทธของเรา.  เราไมตองรับผิดชอบในดานอื่น  ในของพวกอื่น 
แตเราตองรับผิดชอบในดานของเราเอง  คือเปนชาวพุทธ.  เรามีวัฒนธรรมที่ 
เปนขนบธรรมเนียมที่ที่ประพฤติกันอยู  โดยไมตองมีการวิพากษวิจารณอะไรอีก 
แลวก็ที่ประพฤติดวยจิตใจทั้งหมด  ดวยกําลังทั้งหมด. 

 
ตอไปก็มาถึงการที่เราจะแยกดูวา  มีอะไรบางที่พอจะกลาวไดวา  เปน 

วัฒนธรรมที่มีรากฐานอยูบนพุทธศาสนา.  เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดถึงพุทธศาสนา 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ความรอดพื้นฐานของฆราวาส ๒๘๕

เรายังมุงหมายเฉพาะพวกฆราวาส  ดังนั้นผมจึงใชคําวา  “ความรอดพื้นฐาน  
ของฆราวาส”.  ถาเราจะดูกันเปนขอ ๆ  เพื่อสะดวกแกการศึกษา  หรือเขาใจ 
หรือการปฏิบัตินี้  ก็จะทําไดเปนขอ ๆ,  แลวก็มีมากจนจะทําใหฟนเผื่อ  หรือ 
ยุงยาก  หรือลําบากก็ได.  เพราะฉะนั้น  ตามความรูสึกของผมคิดวา  จะเพงเล็ง 
กันเพียง ๑๐ ขอ 

 
ขอที่ ๑ อยากจะเรียกวา  ความขยันขันแข็ง.  ความขยันขันแข็งนี้ 

คุณอาจจะคิดไปวาไมเกี่ยวกับศาสนา.  ถาคิดอยางนั้นก็ถูกเหมือนกันแตวา 
อยาลืมไปวาพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้.  เมื่อพระพุทธเจาออกบวชใหม ๆ  เปนแขก 
แปลกหนา  เขาไปในประเทศมคธ,  พบกับพระเจาพิมพิสารสนทนากันถึงวา 
เปนอยางไร  มาจากไหน  เปนใครนี้ ;  พระพุทธเจาทานตอบวามาจากพวก 
ศากยะผูขยันขันแข็ง  แลวก็เลาอะไรตอไปอีกตามสมควร  .แตดูเหมือนวา 
ทานอยากจะยืนยันในขอท่ีพวกศากยะมีถิ่นอยูเชิงเขาหิมพานต  นี้เปนพวกที่ 
ขยันยันแข็ง.  เพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงความขยันขันแข็ง  ซึ่งรวมความกลาหาญ 
ความอะไรเขาไวหมด. 

 
การมีชีวิตอยูในโลกจะรอดอยูได  ก็ตองดวยความขยันขันแข็ง,  ไม 

อยางนั้นมันก็ไมเหลือรอดอยูได.  การตอสูซึ่งเปนความรูสึกทางสัญชาตญาณ, 
ความขยันขันแข็งก็เปนสิ่งหนึ่งในการตอสู.  เมื่อมีความรูสึกอยางนี้มาก  มันก็ 
กลายเปนความกลาหาญ ;เรารวมเรียกวา  “ความขยันขันแข็ง”  คือเขมแข็ง. 
เรื่องนี้ไมตองสอนกันมาก  เพราะธรรมชาติมันบังคับ  ไมขยันขันแข็งมันก็ตาย 
ไมเหลือรอดอยูจนบัดนี้.  แลวยิ่งในโลกสมัยนี้  มันก็สอนความขยันขันแข็งโดย 
ไมรูสึกตัวมากขึ้น ๆ.  แตวัฒนธรรมของชาวพุทธนั้น  มีความขยันขันแข็งอยูดวย 
ขอหนึ่ง  เราถือวามีรกรากมาแตพระพุทธเจา  ผูขยันขันแข็ง.  ทานสอนหลัก 
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ธรรมะเชนนั้นอยูจนมาถึงพวกเรา  ชาวไทย  ซึ่งมีความขยันขันแข็ง  เต็มไปดวย 
การตอสูตลอดเวลา,คือเคลื่อนยายลงมาสูผืนแผนดินนี้. 

 
นี้  คุณก็รูดี  ตามประวัติศาสตรของชนชาติไทยที่มีความเขมแข็งและ 

ความกลาหาญเปนนิสัย  สมกับคําวาเปนไทย  จึงรอดอยูได.  ถาถามวาความ 
ขยันขันแข็งในอะไร ?  ก็ตอบวาในหนาที่.  หนาที่คืออะไร ?  ก็คือความอยูรอด. 
ดังนั้นจึงนับความขยันขันแข็งนี้เปนเครื่องมือของความอยูรอดพื้นฐานอันแรก. 

 
ขอที่ ๒ ถัดมาก็อยากจะพูดถึง  ความสุภาพออนโยน.  ความสุภาพ 

ออนโยนเปนหลักธรรมะดวยเหมือนกัน  อยาถือวาเปนเพียงขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชาวบาน  หรือวาในเลือด  ในเนื้อ  ในฐานะที่เปนลักษณะของคน 
ชาตินั้นชาตินี้  พันธุนั้นพันธุนี้ ;  แตที่แทแลวเปนหลักธรรมคําสอนในพระพุทธ - 
ศาสนา.ความสุภาพนั้นหมายถึงไมมีอะไรที่นาเกลียด,  ความออนโยน  หมายถึง 
มีอะไรที ่ทําใหนารัก.  แลวเราไมมีอะไรที ่นาเกลียด,  และมีสวนที ่ทําใหนารัก 
มันก็ชนะผูที่ไดมาพบมาเห็น  เปนเครื่องมือ  หรือเปนอํานาจพิเศษอะไรอันหนึ่ง 
ที ่ชนะน้ําใจของผู ที ่ไดเขามาพบมาเห็น  มาสังคมดวย.  ดังนั ้นเราในบางครั ้ง 
บางสมัยบางยุคก็เปนคนที่มีกําลังนอยดวยเหมือนกัน  แตเราก็ชนะคนที่มีกําลังมาก 
ไดดวยความสุภาพหรือออนโยน  ในการรูจักโอนออนไปตามเหตุการณที่รายแรง 
ชวยใหประเทศไทยรอดตังมาไดจนบัดนี้. 

 
คนโบราณเขาสอนใหดูพงหญา  ลมพัดมันลูไปไมหัก.  ตนไมแข็ง ๆ  

กระดางนั้นมันหักโครมครามไปหมด  เมื่อมีพายุมา.  เด็ก ๆ  ก็เขาใจไดในเรื่องนี้. 
พระพุทธเจาทานจะยิ่ งเขาใจเรื่องนี้   ทานจึงสอนใหออนโยน   นับไปตั้ งแต 
ระเบียบวินัยตาง ๆ.  คุณไปสํารวจดูจากวินัยปาฏิโมกข  ที่เปนหลักเปนประธาน 
และวินัยนอกปาฏิโมกข  อภิสมาจารตาง ๆ  จะพบเรื่องปรับใหเปนโทษทางวินัย 
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คืออาบัตินั้น  เพราะความไมสุภาพออนโยนนั่นมีอยูมากเหมือนกัน  ในเรื่องการพูด 
กิริยาทาทาง  หรือการใชสอยวัตถุสิ่งของอะไรตางๆ. 

 
ความสุภาพออนโยนนี้  ทําใหเกิดหลักพื้นฐานอื่น ๆ   ตอไปเปนแขนง ๆ  ไป, 

แลวที่สําคัญที่สุดก็คือสุภาพออนโยนตอคนเฒาคนแก ;  พูดงาย ๆ  ก็คือความ 
เชื ่อฟงคนเฒ าคนแก  ซึ ่งในสมัยโบราณมีมาก   เรียกวาเต็มรอยเปอรเซ ็นต. 
แลวเดี๋ยวนี้จะเหลืออยูไมกี่เปอรเซ็นต  เพราะเด็ก ๆ  อวดดี  วาคนเฒาคนแกนั้น 
โงงมงายไมกาวหนา.  เด็ก ๆ  ไดเลาไดเรียนมาก  ชนิดที่คนเฒาคนแกไมไดเรียน 
ความเคารพคนเฒาคนแกก็นอยไป,  จิตใจก็กระดางเพิ่มข้ึนตามสวน ;  แตแลวก็ยัง 
คิดวาตัวเปนผู เกง  ผู สามารถ  ผู อะไรอยู ด ี.  นี ่ขอใหสังวรระวังเรื ่องนี ้ใหมาก. 
คนเฒาคนแกอาจจะโงกวา แตผมอยากจะพูดวา  โงกวาในสิ่งที่ไมจําเปน  ในเรื่อง 
ที่ไมจําเปน.  เรื่องที่ไมจําเปนแกชีวิตนั้นแหละ  คนเฒาคนแกอาจจะโงกวา 
ลูกหลาน,  แตถาเรื่องที่จําเปนแกชีวิตแลว คนเฒาคนแกฉลาดกวาเสมอ, 
หมายความวาเรื่องเฟอน้ัน  พวกคุณอาจจะเกงกวาคนเฒาคนแกในเรื่องที่เฟอเกิน 
ความจําเปน .  แตเรื ่องที ่จําเปน   เรื ่องที ่ชวยใหเอาตัวรอดกันไดจริง ๆ  แลว 
ไปดูเถิดพอแมบิดามารดา  ครูบาอาจารย ที่เห็นวาชีวิตุมงามหัวเกา ๆ   นั่นแหละ  อาจจะ 
เกงกวาพวกคุณในทุก ๆ  กรณี.  ทานรูจักเลี้ยงเรามาใหรอดชีวิตอะไรเหลานี้  แลว 
ก็มีหลักงาย ๆ  ตามธรรมชาติ  ตามความรูสึกพี้นฐานของธรรมชาติ. 

 
ขอนี ้เราสรุปเรียกวา   “ความสุภาพออนโยน”  แกคนทุก  ๆ   คน 

ทุก ๆ  ฝาย  และโดยเฉพาะอยางยิ่งกับคนแกคนเฒา.  เรื่องเพื่อนฝูงมิตรสหาย 
แขกบานแขกเมืองอะไรก็ตาม  อยูในลักษณะที่จะตองสุภาพออนโยนทั้งนั้น.  ทีนี้ 
สองอยางแรกนี ้มันเปนของคู กัน :  อันหนึ ่งเขมแข็ง  อันหนึ ่งออนโยน,  แตมัน 
ก็ไมขัดแยงกัน  มันอยูกันคนละเหลี่ยมคนละมุม.  มันเขมแข็งตออุปสรรคศัตรู ; 
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จะสุภาพออนโยนในเมื่อจะตองสุภาพออนโยน  มีความสุภาพออนโยนเปนเครื่องมือ 
ซึ่งใชกันอยูคนละที  ไมเปนอุปสรรคแกกัน.  เพื่อปองกันไมใหความเขมแข็งนั้น 
เปนไปทางกระดาง  เราก็มีความออนโยน;  เพื่อใหความออนโยนนั้นไมออนแอ 
เราก็มีความเขมแข็ง. 

 
ขอที่ ๓  อยากจะพูดถึงเรื่องความกตัญู.  ความกตัญูเปนเครื่อง 

วัดบุคคล  วาเปนคนดีหรือไมดี  ที่ถือมาเปนหลักแตโบราณกาล.  ถามีนิสัยไม 
กตัญูก็หมายความวาอันตราย  คบไมได,  คือมีความทารุณโหดรายทางวิญญาณ 
มากเกินไป  จนไมรูสึกขอบคุณ  รักใครผูที่มีบุญคุณ.  เร่ืองน้ีเขามักจะอางถึง 
สุนัขวาความกตัญูของสุนัขมีมาก  คือมันมีความรูสึกไวในทางนี้,  แลวสัตว 
บางชนิดไมอาจจะรูสึกความรูสึกขอน้ี  เชน  ลิง  คาง  ชะนี  อยางนี้. 

 
ผมสังเกตเห็นวาชะนีนี้ไมมีทางที่จะมีความรูสึกกตัญู  สามารถกัดคนที่ 

เอาของไปใหมันกินอยูทุกวัน  สามเณรก็เคยถูกกัด  แมครัวก็เคยถูกกัด ; อารมณ 
ของมันเดือดพลานอยูเสมอ  คืออารมณรายมีไดงาย,แลวมันก็กัด,เขาใหชา 
ใหกินไมทันใจมันก็กัด,  ที่กัดแนนอนก็คือวายื ่นเขาไปใหแลวดึงกลับทําวา 
จะยังไมให  อยางนี้จะกระโจนกัดทันที ทั้งที ่ใหกินอยูทุกวัน. แตสําหรับสุนัข 
คุณไปดูเถิด  มันผิดกันลิบ  แมแตตีมัน  มันก็ยังไมกัด. 

 
ความกตัญูที่ เราตองการนั้น  หมายถึง  ความรูสึกที่มากกวา 

ระดับสัญชาตญาณ ,  เปนเรื ่องของความคิดความนึก,  แลวเปนสิ ่งที ่จําเปน 
จะตองอบรม.  ชาติที ่เปนชาติโบราณอายุหลายพันปจะมีหลักธรรมขอนี้มาก. 
ในโลกนี้ก็มีชาติจีน  ชาติอียิปต  ชาติอินเดีย  หรือชนชาติที่โบราณเทา ๆ  กัน. 
เรื่องกตัญูของจีนซึ่งเสียชีวิตอยูชุดหนึ่ง  คือเรื่อง  ยี่จับสี่เหา  นําเอามาเขียนไว 
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ในตึกแสดงภาพนั้น  คุณลองไปพิจารณาดู  แลวก็จะเห็นวา  โอ !  สมัยนี้กลายเปน 
เรื ่องตลกสําหรับหัวเราะเยาะ.  สมัยกอนเปนเรื ่องที่มีไดจริง  เพราะวาเขาเมา 
ในความกตัญูกัน  สอนลูกสอนหลานอยางมัวเมาในเรื่องกตัญู ;  มันก็มีได. 
แตพอมาถึงสมัยนี้  กลายเปนเรื่องบา  เรื่องโงไปก็ได. 

 
มีเรื ่องหนึ ่ง  เรื ่องไปนอนใหยุ งก ัดต ัวเอง  เพื ่อไม ให ยุ งไปกัดแม , 

เรื่องไปนอนแชน้ําแข็งเพื่อใหมีน้ําบาง  จะหาปลาใหแมสัก ๒ ตัว  อยางนี้ไมมีใคร 
เชื่อวาเปนเรื่องที่จริง  ที่มีได ;  นั่นก็เพราะเอาความรูสึกของคนสมัยนี้เปนหลัก. 
ถาเอาความมัวเมาในธรรมะของคนสมัยโบราณเปนหลัก  มันก็เปนสิ่งที่มีได, 
เพราะเขาสอน - สอน - สอน  หรืออบรม ๆ  จนเด็กมีนิสัยอยางนั้นมาหลายชั่ว 
อายุคน  หลายสิบอายุคนในเรื่องกตัญูนี้. 

 
แตเอาละ   เราไมต องการมากถึงอยางนั ้นดอก ,  เดี ๋ยวนี ้ต องการ 

แตเพียงวาใหเลาเรื ่องนี ้ฟงกันอยู   หรือวาเขียนภาพชนิดนี ้  ใหตําตาอยู  ก็เพื ่อ 
จะชวยใหเกิดนิสัยกตัญูบางเทานั้น.  เชนวาไปดูภาพเด็กนอนแชน้ําแข็งใหละลาย 
เอาปลาไปใหแมที่เจ็บไขนั้น  ในจิตใจจะไมเชื่อวาเปนเรื่องจริง,  แตพรอมกันนั้น 
มันสรางความคิดที่จะกตัญูบางตามสมควรแกเด็กที่ไปดูภาพนั้น.  เพราะฉะนั้น 
เราจึงเขียนภาพชนิดนี้ ไวใหมาก,  จะเปนเครื่องชวยจุดชนวนในจิตใจใหเกิด 
ความกตัญูโดยไมรูสึกตัว. 

 
คนบางคนก็บามาก ๆ  ถึงขนาดที่เห็นวาเอาเรื่องที่เปนไปไมไดมา 

เขียนใหรกใหรุงรัง  ใหกีดที่  หรือใหเด็กหัวเราะเยาะ ;  แตแลวคนเฒาคนแกก็ 
ฉลาดกวาอีกตามเคย  คนเฒาคนแกที่ถูกหาวาโงนั้น  ก็ยังฉลาดวาอีกตามเคย  โดย 
หวังวาเมื่อเลาหรือพูดหรือดูภาพเรื่องนี้อยูนั้น  มันจะจุดชนวนหรือจะกอหวอด 
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หรือจะรักษาไวซึ่งความรูสึกกตัญูในจิตใจของผูที่ไดพบไดเห็น.  เพราะฉะนั้น 
คุณสังเกตดูใหดี  อยาลืมวาความกตัญู เปนเครื่องชวยใหรอด.  ถาคนเลิก 
กตัญูตอบิดามารดา  โลกนี้ก็ลุมจม,  ดังนั้นเราตองกตัญูตอทุกอยางที่มีประโยชน 
และมีคุณ. 

 
ถากตัญูตอวัตถุเครื่องใชไมสอยที่เรามีในบานในเรือน  มันก็มีอยู, 

ไมคอยแตก  ไมคอยหาย  หรือวามีเปนเครื่องเตือนใจใหระลึกนึกอยูเสมอ.  ที่ 
จังหวัดนี้คร้ังโบราณแตวายังเลาถึงกันอยู  พอมีคนทันเห็นตัว  เลาวามีคนจีนที่มา 
จากเมืองจีนเอาไมคานหาบที่ชวยตัวใหรอดได  จนเปนระดับเศรษฐีนี  เขาเอา 
ไมคานนั่นมาปดทองไวที่หนาที่บูชา.  อันนี้ก็คือนิสัยกตัญู  แมตอวัตถุสิ่งของ. 
นี่เราก็ตองกตัญู  ตอทุกอยาง  ถนนหนทาง  หวย  หนอง  คลอง  บึก  บาง  ถาไม 
เชนนั้นเราก็ไมรักษามัน  ก็ไมมีทางที่จะใชสอยใหเปนประโยชน. 

 
ขึ ้นมาถึงระดับตอสัตวเดรัจฉาน  ก็ตองกตัญู,  มันเปนเพื ่อน 

รวมโลกมันทําใหโลกนี ้นาอยู   นาดู  หรือมีประโยชน  แมที ่สุดแตมันสวยงาม. 
เรามีผีเสื ้อมีนกรอง  ก็ตองขอบคุณมัน  ตองกตัญูมัน ชวยสนับสนุนใหมัน 
รอดอยูได.  ยิ่งมาถึงเพื่อนมนุษยดวยกัน  เปนเพื่อนรวมโลกกัน  ชวยเหลือกันโดย 
ไม รู ส ึกต ัว   ก ็ต องกต ัญ ูก ัน .  กระทั ่งศ ัต ร ู  ทํ าให เราเข มแข ็งหร ือฉลาด 
เพราะมีศัตรู  เราก็ตองกตัญู  อยางนอยก็นึกขอบคุณวาศัตรูชวยใหเราฉลาด. 
แตที่จะกตัญูเวทีหรือไมนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง.  กตเวทีคือทําตอบแทน,  กตัญูนี้ 
เรารูสึกอยูในใจ.  เราจะตอบแทนศัตรูโดยวิธีใด ?  ก็ทําใหเขากลายเปนคนดีเสีย 
เทานั้นเอง ;  นี้คือกตัญูกตเวทีตอศัตรู.  ถาเปนไปไดถึงขนาดนี้   เราก็เปน 
มนุษยที่เลิศที่สุด  เปนมนุษยที่ดีที่สุด  ในแงของความกตัญู.  ถามีแตคนกตัญู 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ความรอดพื้นฐานของฆราวาส ๒๙๑

แลวละก็  โลกนี้ไมมีทางจะรบราฆาฟนกันไดเลย.  มันเปนความผูกพันที่แยกกัน 
ไมออกที่วามนุษยอยูรวมโลกกัน  ก็มีประโยชน  มีบุญคุณแกกัน. 

 
ขอที่ ๔ ก็อยากจะพูดถึง  ความมีศีลสัตย.  จะใชคําวา  “ซื่อสัตย” 

มันนอยไปในที่นี้จึงใช “ศีลสัตย”  วัฒนธรรมของคนไทยเปนคนมีศีลมีสัตยมาแต 
เดิมในชาติพันธุอันนี้ก็มีอยู,  แลวก็มีมากขึ้นเมื่อไดรับพระพุทธศาสนา.  มีศีลมีสัตยนี้ 
คุณก็เขาใจได  หมายความวาอยางไร :  มีความซื ่อตรง  ก็เรียกวามีความสัตย, 
มีศีลก็คือ  มีการปฏิบัติ  ที ่ไมเปนอันตรายตอเพื ่อนมนุษย.  เราไมการกระทํา 
การที่เปนอันตรายตอเพื่อนมนุษย  ก็เรียกวา  “มีศีล”,  เรามีความซื่อตรงตอ 
เพื ่อนมนุษยก ็เร ียกวา   “มีส ัตย” .  ถามีทั ้งศ ีลมีทั ้งส ัตย  ก็มีการเบียดเบียน 
ไม ได   แลวก็ เปนผูที่ ไวใจได .  เพราะฉะนั้น   อยาดูถูกวาเปนคําในวัด   เปนคํา 
โบราณ .  เดี๋ยวนี้มนุษยกําลังไมมีศีลไมมีสัตยมากขึ้น   เพราะตกเปนทาสของ 
ประโยชน  คือหมายถึงอุปกรณสําหรับสนุกสนาน  เอร็ดอรอยทางเนื้อ  ทางหนัง. 
มันมีอํานาจทําใหเราคอย ๆ  มองขามศีลและสัตย  เหยียบย่ําศีลและสัตยไปได  เพราะ 
วาชีวิตมันครอบงํา  มันก็เหยียบย่ําศีลและสัตยไปได ;  นี้ไมเหมาะแกความเปนไทย 
ซึ่งมีความรอด  หรือมีอะไรอยูไดดวยความมีศีลมีสัตยมาตั้งแตเดิม. 

 
คํา ๆ  นี้ขยายความไดมาก  จนกระทั่งวาพวกอันธพาล  พวกโจรอะไร 

ก็ตองมีกฎมีเกณฑเกี่ยวกับศีลและสัตย.  พวกโจรจะไมปลนคนที่เคยใหขาวกิน  แม 
แตมื้อเดียว  อยางนี้เปนตน.  โจรบางพวกจะไมปลนเจาของบานที่เขาเคยใหอาศัย 
รมเงาบังแดดสักครูหนึ่งอยางนี้เปนตน,  อยางนี้ก็เปนเรื่องศีลเรื่องสัตย  ซึ่งถือกัน 
แมแตคนพาล  หรือพวกโจรที่มีความรูสึกวา  “ศีล – สัตย”  นี้  เปนพระเจา  หรือ 
เปนสิ่งสําคัญ.  ถาเขาไมถือเสียเลย  เขาจะฉิบหายวอดวายหมด  ทั้งที่เขามีอาชีพ 
เปนโจร.  เพราะฉะนั้นไมตองพูดถึงคนดี ๆ  อยางพวกเรา  ที่จะไมมีศีลไมสัตย. 
จึงอยากพูดใหขอตอไป   เพราะวาเวลาจะไมพอ   ถาพูดละเอียดเกินไปนัก . 
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ขอที่ ๕ ก็เปนเรื่อง  ความประหยัด.  เมื่อพูดถึงเรื่องความประหยัด 
คนสวนมากก็มักจะคิดไปวา  ไมจําเปนจะตองอาศัยหลักพระพุทธศาสนา.  ที่พูดนี้ 
ก็หมายความวา  เขาไมรูวาหลักพุทธศาสนาก็คือเรื่องการประหยัดอยางยิ่งอยูดวย 
ก็ขอใหไปดูเร่ืองตาง ๆ  ในวินัย  ในหลักธรรมะอีก  ในวินัยทั้งปาฏิโมกขและ 
อภิสมาจารนั้นแหละ  มีอยูหลายขอที่ปรับอาบัตภิกษุผูไมประหยัด,  ผูหยาบคาย 
ตอเครื่องใชไมสอย,  ไมประหยัดเวลา,  ไมประหยัดเรี่ยวแรง,  ไมประหยัดสิ่งที่ 
เปนประโยชนใหคุมกัน ;  กระทั่งวามีวินัยหามไมใหถายอุจจาระดวยการเบงแรง. 
นี่ก็เปนเรื่องการประหยัด  ประหยัดในฐานะที่เราเปนคนยากจน  ไมมีหยูกยารักษา 
โรคภัยไข เจ็บ   แตก็ประหยัดโดยไมให เกิดโรคภัยไข เจ็บ   เพราะวาการถาย 
อุจจาระดวยการเบงแรง.  เปนที่มาของโรคภัยไขเจ็บหลายอยางหลายชนิด  โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งก็โรคริดสีดวงที ่เกิดที ่ทวาร  เปนตน  ;  นี ่เอามาพูดใหเห ็นเปนเรื ่อง 
สุดทาย. 

 
พอพูดคําวา  “ประหยัด”  ก็ตองพูดเลยไปถึงคําวา  “สันโดษ”  ดวย, 

เพราะวา   สันโดษนั้นเปนรากฐานของการประหยัด .  สันโดษ   มีคน 
เขาใจผิดวาทําใหออนแอ  ทําใหเกียจครานทําใหไมขยันขันแข็ง ;นั ้นคนโงพูด 
คนไมรู จักพุทธศาสนาพูด   ทั ้งที ่ต ัวเขาเองก็เปนพุทธบริษัท .  สันโดษนั ้น 
ทําใหเกิดกําลังใจ  :เมื ่อ เรามีความอิ ่มใจในสวนที ่ไดมา   หรือไดอยู   นั ้น 
ก็เกิดกําลังใจที่หลอเลี้ยงทดแทนความทอแทออนแอ  ความเหนื่อย.  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงวางเปนหลักไววา  สนฺตุฏ ี  ปรมํ  ธนํ  พระพุทธเจาทานวางหลักอยางนี้ 
วา   ความส ันโดษเป นทรัพย อย างส ูงส ุด   คือทําให อิ ่มใจเหม ือนก ันม ีทรัพย 
ทํานองเดียวกับทรัพยอยางที่สุด.  ชาวนาขุดดินทีหนึ่ง  ก็สันโดษพอใจ  วาขุดดิน 
ไป ได ที ห นึ่ ง   เส ร็จแล ว ไป ทีหนึ่ งก็ อิ่ ม ใจ .  ที นี้   ถ าชาวนาอี กคนหนึ่ งว า 
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อุย,  ไมไหว  ยังอีกนานกวาจะเสร็จ  กวาจะปลูกขาวงอกออกรวง,  ไปขโมยดีกวา ; 
มันก็ตางกันตรงกันขามอยางนี้. 

 
สันโดษ  คือสิ่งหลอเลี้ยงใหจิตใจอิ่มเอมเปรมปรีดาปราโมทย 

อยู เสมอ ,  แลวก็ทําใหประหยัด   ไมต องมีสิ ่งที ่เก ินความจําเป น.  เดี ๋ยวนี ้เรา 
กําลังจะมีสิ่ งที่ เกินความจําเปนแกชีวิตโดยตามกนฝรั่ง  โงกมหัวตามกนฝรั่งมา 
หลายรายการ ;  แลวรายการที่ไปมีสิ่งที่ไมจําเปนจะตองมี  คือไมสันโดษนี้ก็กําลัง 
จะครอบงําคนไทยเรามากขึ้น  เพราะเหอเหิมเรื่องเอร็ดอรอยทางตา  ทางหู   ทาง 
จมูก   ทางลิ้น   ฯลฯ  ;  การประหยัดก็มีไม ได .  ปญหาที่ เงินเดือนไมพอใชอยู ใน 
เวลานี้  ก็มีมูลรากอยูที่ความไมประหยัดอยูสวนหนึ่งดวยเปนสวนสําคัญ .  ถามี 
นิส ัยประหย ัดแล วก ็จะพอ  ;  ถาแม ไม พอ   มันก ็จะไม เด ือนรอน .  เมื ่อความ 
จําเป นย ังม ีอยู   ถ าแม ย ังไม พอก ็ม ีความย ินด ี  และพอใจได เท าที ่ม ี.  ถ ือ เป น 
หล ักสากลว า   เมื ่อ เราย ัง ไม ได สิ ่ง เราอยากจะ ได   เราก ็ต อ งย ิน ด ีในสิ ่งที่ 
เรากําล ังม ีนั ้น .  เด ็กน ัก เร ียนที ่เคยเรียนในโรงเร ียน   ก็จะได ย ินคําพ ูดชน ิดนี้ 
เปนสุภาษิตทั่ว ๆ  ไป. 

 
เมื่อพูดถึงเรื่องประหยัดแลว  ก็อยากจะยกตัวอยางเรื่องในพระไตรปฎก 

มาเลย  วาพระอานนททําใหพระเจาแผนดินองคหนึ่งที่ เปนมิจฉาทิฏฐิ  ไมนับถือ 
พุทธศาสนา   หันมาน ับถ ือพ ุทธศาสนาเพราะการประหย ัด .  พระเจ าแผ นด ิน 
องคนั้นพูดอยางดูหมิ่นทาทายอะไร ๆ  วาพระนี้โงทั้งนั้น  แลวเผอิญไปถามเรื่องวา 
ใชจีวรอยางไร  พระอานนทก็ตอบไปตามลําดับวา  ก็ใชปองกันหนาวเหมือนกับ 
ปองกันเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  เหมือนกับมีกุฏิ  มีจีวรเปนกุฏิ. 

 
 

ถาขาดจะทําอยางไร ?  ก็เย็บปะอะไรอยางนี้. 
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ถาเกามากจะทําอยางไร ?  มันก็ดามเปน  ๒ ชั ้นเขา  ถาชั ้นเด ียว 
มันเปอยขาดก็ดามเปน ๒ ชั้นเขา. 

 
ถาดามแลวมันก็ยังเปอยขาดใชไมไหว  จะทําอยางไร ?  ก็เอาไปทําผา 

ปูนอน  พับทบทบ ๆๆ  กันเขาเปนฟูกปูนอน. 
 
ถามันเปอยเลยวานั้นไปอีกจนทําอยางนั้นก็ไมได  จะทําอยางไร ?  ก็เอา 

มาพับทบไปทบมาใหหนาเหลือเล็กนิดเดียวเปนผารองนั่ง. 
ถามันเกินไปกวาที่จะทําไดอีกละ  จะทําอยางไร ?  ก็ทําผาเช็ดเทา. 
 
ถามันเกินไปกวาที่จะทําผาเช็ดเทาจะทําอยางไร ?  ก็นําไปเผาเอาขี้เถา 

มาผสมดินและขี้วัว  ฉาบทาผากุฏิใหเปนของใหมขึ้นมา.  นี้หมายถึงกุฏิทําดวยดิน 
พอนานเขามันเกา  มันนาเกลียด  สกปรก  เหม็นสาบ  เขาใชไลกันใหมดวยน้ํา 
ที่ผสมแบบนี้  ตองชีวิตมีขี้เถาอยูดวย.  นี่ใชจนกระทั่งเผาเปนขี้เถาไปผสมน้ําขี้วัว 
ผสมดิน  ไปทาฝากุฏิใหใหมใหสวยใหหายนาเกลียด.  พระเจาแผนดินอันพาล 
แหงนครนั้นก็เลยเลื่อมใสพระพุทธศาสนานี้. 

 
นี่  คุณดูความประหยัดตามหลักพุทธศาสนา  คือประหยัดไปในทาง 

ที่เปนประโยชน,  ไมใชประหยัดในทางที่ไมจําเปน  เชนไปประหยัดเพื่อจะได 
สนุกสนานเอร็ดอรอย,  หรือวาขี ้เหนียวจนไมใชใหเป นประโยชน  เปนปู โสม 
เฝาทรัพย  คอยเฝาทรัพยอะไรทํานองนั้น.  

 
ประหยัด  ในที่นี้  เปนประโยชน,  ประหยัด  กับ  ประโยชน  คูกัน 

ไป เรื ่อย   คู ก ัน ไปเรื ่อย   จนวินาท ีส ุดท าย  ;  แล วมาจากความส ันโดษ .ไม 
แสวงหาสิ ่งที ่ไม จําเปนตองมี  เอามาใหมันยุ ง,  เสียเวลา ;  ก็หาและมีเทาที่ 
จําเปน ;  แลวก็ใชใหเปนประโยชนจนวาระสุดทาย.  ถาตั้งใจจะหาเกินจําเปน 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ความรอดพื้นฐานของฆราวาส ๒๙๕

นี้เปนบาป,  มีไวเกินจําเปน  นี้เปนบาป,  ใชสอยเกินจําเปน  นี้ก็เปนบาป 
อยางยิ่ง.  คุณจําไวก็แลวกัน  วามันบาปอยางยิ่ง ;  มันเปนตนตอใหทําผิดทําเลว  
อยางอื ่นอีกมากมาย.  หาเกินจําเปนก็เหมือนมนุษยสมัยนี ้  หาเกินจําเปน 
แลวก็ไดรบราฆาฟนกันไมมีทางจะหยุดได  นี่หาเกินจําเปน. 

 
หลักพระพุทธศาสนามีอยูวา  อติโลโภ หิ ปาปโก  โลภเกินนั้นลามก. 

ยิ่งโลภเกินนั้น  ลามก:  อติโลโภ = โลภเกิน,  หิ = ก็,  ปาปโก = ลามา.  นี้ก็คือ 
อยากแลวแสวงหาเกินความจําเปน  มีไวเกินความจําเปน  หรือวาใชสอยเกินความ 
จําเปนก็เปนของลามก.  แมศาสนา  อื่น  เชนศาสนาคริสเตียนเขาก็บัญญัติอยางนี้ ; 
หาเกินความจําเปนนั้นเปนบาป  เพราะวาฝนความประสงคของพระเปนเจา.  ขอให 
รูจักเรื่องประหยัดและสันโดษในลักษณะอยางนี้. 

 
ขอที่ ๖ คือ  เมตตาใจกวางใจบุญ.  เมตตา  แปลวาความเปนมิตร, 

มิตรคือความรู ส ึกรัก   หรือหวังดี.  คนไทยมีเมตตาโดยอาศัยอิทธิพลของ 
พระพุทธศาสนา.  คุณก็มองเห็น  ฝร่ังก็ออกปากสรรเสริญความมีใจกวางใจบุญ 
ของคนไทย  เขียนอยูทั่ว ๆ  ไปในหนาหนังสือพิมพในปจจุบันนี้  ก็แปลวาเรามี 
ความเห็นแกตัวนอยกวาพวกฝรั่ง.  ฝร่ังจะเปนครูสอนความเห็นแกตัวอยางลึกซึ้ง 
อยางที่มีอะไรบังหนา,  ไมเหมือนกับความไมเห็นแกตัว.  เรามีความเมตตากรุณา 
ทําลายความเห็นแกตัวโดยหลักพุทธศาสนาเปนพื้นฐาน. 

 
มีคําพูดมาแตโบราณวา  “นกกินเปนบุญ   คนกินเปนทาน”  ที่นี่มี 

อยูทั่วไป.  “นกกินเปนบุญ  คนกินเปนทาน”  นี้  หมายความวา  เขาปลูก  เขาทํา 
เขาสรางโดยไมหวังจะรับผลเอง ;  หรือแมหวังจะรับผลเองแตถาไมไดกินเพราะ 
นกกิน  สัตวกินเสีย  ก็เปนบุญ,  คนอื่นมาขโมยเอาไปกินเสีย  ก็เปนทาน,  ตัวเอง 
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ก็ไมเดือดรอน  ตัวเองก็กลับไดบุญมากกวาที่จะเอามากินเอง ;  นี้เปนหลักพื้นฐาน 
อยางนี้.  เพราะฉะนั้นจึงเต็มไปดวยเมตตา  กรุณา  ไมโกรธขโมยที่มาลักเอาไปกิน 
ไมยิงนก  ยิงสัตวที่มันมากิน ;  ก็ใหมันกินบาง  เพราะวาปลูกเผื่อไวแลว. 

 
ผมไปที่อินเดียตรงใกล ๆ  กับพระเชตวัน  ที่สาวัตถี,  เจาของนา 

เกี่ยวขาวอยูตัวเปนเกลียวพรอมกับลิงที่กินอยูขาง ๆ.  ลิงที่ไมมีเจาของกินแขงกับ 
เจาของนาที่เกี่ยวขาว.  นี่ก็รูสึกวา  โอ,  นี่มันก็เปนวัฒนธรรมโบราณอยางเดียว 
กับของคนไทยเรา:“นกกินเปนบุญ  คนกินเปนทาน”.  อํานาจอิทธิพลของศาสนา 
สอนใหคนรักแมแตสัตว.  สัตวนั้นมันก็ตองกิน  เพราะฉะนั้นก็ใหมันกิน.  เมื่อทํา 
ก็เผื่อมันไว.  คนไทยเราจะไมถึงอยางนั้นเสียละกระมัง  แตวาก็ยังมีความเมตตา 
กรุณา  นี่เหลืออยูมากมีความใจกวาง  ใจบุญ,  แขกมาตองใหกิน  แขกชนิดไหน 
มาก็ตองใหกิน.  บางที่คิดวาเขาจะมาปลน  ก็ยังตองใหกิน ;  แลวก็ใชอันนี้เอง 
เปนเกราะปองกันตัวจากคนพาล  คือใชความรักนี้เปนเครื่องมือชนะความเกลียด 
หรือความโกรธ.  ขอใหไปนึกดูใหมากในขอท่ีมีใจกวางใจบุญ  มีเมตตากรุณา. 

 
ขอที่ ๗ ความอดกลั้น.  ในพระพุทธศาสนาเรียกวา  “ขันตี”  คน 

ที่มีความอดกลั้นนี้  คือคนที่มีธรรมะอยางแรง,  เพราะมันยาก.  การอดกลั้นนี้ 
มียาก  เราบันดาลโทสะโดยไมรูสึกตัว.  ถาไมอบรมบมนิสัยมาในวัฒนธรรมมาใน 
สายเลือดแลว  มันยากที่จะอดกลั้น.  บางทีพวกนั้นเสียเอกราชของประเทศไป 
เชน  พวกประเทศ  ประเทศเขมร  ประเทศในอินโดจีนดวยกันนั้น  เพราะไมมี 
ความอดกลั้น.  เราไปอานประวัติศาสตรดู  ผูนําของคนไทย  เมื่อฝร่ังขมเหงนั้น 
ชนะไดดวยความอดกลั้น.  ความอดกลั้นเปนเหตุใหยับยั้ง  ใหทบทวน  ใหคิดนึก 
ใหผอนผัน   ใหยอมในสวนที ่ควรยอมก็เลยรอดตัวมาได,  นี ้เปนเรื ่องโลก 
แท  ๆ   ยังรอดมาไดดวยความอดกลั้น  ;  เรื่องธรรมะที่สู งไปกวานั้น   ก็ยิ่ ง 
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จําเปนมาก.  เพราะฉะนั้นคุณยังหนุมๆ  อยางนี้  อยาบันดาลโทสะ,  อยาปลอย 
ไปตามอารมณ,  ฝกฝนความอดกลั ้นนี ้ไวใหมาก.  อดกลั ้นในระยะยาวก็คือ 
วารอได - คอยได ;  รอไดมันก็ระยะยาว.  ที่เด็ก ๆ  เราไมคอยมีความอดกลั้น 
เสียไปตึงแตเล็ก  เปนเจาชูกันตั้งแตเล็ก  การเลาเรียนเสีย,  อยางนี้ก็เพราะไมมี 
ความอดกลั ้น.  เพราะฉะนั ้นคําวา  อดกลั ้น  มันกินความกวาง,  อดกลั ้นตอ 
ทุกอยางแลวสรุปรวมอยู  อดกลั้นตอความบีบคั้นของกิเลส. 

 
ทีนี้  อดกลั้นนี้ตองแจมใสดวย  ยิ้มแยมแจมใสไปดวย  ไมใชวาเปนทุกข 

ทรมาน  เหมือนไฟใหมอยูในอก  อยางนั้นมันไปไมรอด ;  ตองมีการระบายออก 
มีการแกไขทุกอยาง  เพื่อใหมีความแจมใส.ในภาษาบาลีเรียกวา  มีขันติ มีความ 
อดกลั้น,  มีโสรัจจะ  มีความยิ้มแยมแจมใส.  ขันตี  กับโสรัจจะ  เปนลูกฝาแฝด 
กันไป. 

 
ขอที่ ๘ อยากจะพูดถึง  การยอมได.  คือวายอมใหได  (tolerance) 

เราเปนฝายยอมได  ในเมื่อฝายอื่นไมยอม,  หรือวายอมกันทั้ง ๒ ฝาย,  ที่เรียกวา 
“ใหอภัย”.  การใหอภัยไมถือโทษนี ้  คือการยอมได.  เดี ๋ยวนี ้ม ีตัวกู – ของกูจัด 
ไมยอมใหอภัย,  แลวก็บ าบ่ินวากู เปนฝายถูก  กูจะไมยอมอะไรเลย ,  ประนี  
ประนอมปรองดองกันไม ได  ;  ความผอนสั ้นผ อนยาวมีไม ได   เพราะความ 
ยอมไมได  คือไมใหอภัย.  ที่จริงผูที่ใหอภัย   หรือผูที่ยอมนั่นแหละเปนผูชนะ ; 
คนไมยอมนี่แหละคือคนแพหรือคนโง,  อยาเขาใจไปวาถายอมแลวจะเปนฝายแพ 

 
พระพุทธเจาทานตรัสสรรเสริญผูที่ยอมได  ใหเรื่องรายที่มันกําลังเกิดขึ้น 

แลวจะลุกลามกลายเปนความพินาศของทั้งหมด  แลวก็มีคนฝายหนึ่งยอมเสีย,  ทั้งที่ 
ตัวไมผิด  ยอมวาผิด  หรือยอมทุกอยางที่จะใหเรื่องมันระงับไปได ;  นี้พระพุทธเจา 
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 ฆราวาสธรรม ๒๙๘

ทานสรรเสริญคนชนิดนี้.  ดังนั้นความยอมได  หรือความใหอภัยนี้จําเปนอยางยิ่ง 
คือมันเปนวัฒนธรรมพื้นฐานะ ;  แลวคนไทยเราก็ยอมไดมาเรื่อย ๆ  ในประวัติ 
ศาสตร  จนมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใหอภัยแกกันและกันอยูเสมอ.  เขาสอน 
ใหยอมไดดวยการทําวัตรอยางพระเราทําวัตร อยางนี้  นั่นก็เปนการขออภัยใหอภัย 
อยู เปนหลักประจํา ;  คุณไมไดเขาพรรษา  คุณไมไดเห็นพิธีทําวัตร  แตก็อาจ 
จะเห็นมาอยางอื่น. 

 
ขอที่ ๙  ความไมตามใจกิเลส.  นี้อยากจะแยกออกมาจากขออื่น ๆ  

ที ่จริงมันก็ม ีอยู ในขออื ่น  ๆ,  แยกออกมาใหเดนชัด  เปนหลักสําคัญ .  ความ 
ไมตามใจกิเลสคือความไมตามใจความรูสึกฝายต่ํา  อยางที่เขาเรียกกันในภาษา 
สากลนั้น.  จิตมีความรูสึกฝายต่ํากับความรูสึกฝายสูง ;  ทีนี้  อยาไปตาม  อยาไป 
ยอมตามความรูสึกฝายต่ํา,  ใหยึดมั่นในความรูสึกฝายสูง  ก็เลยไมทําตามอํานาจของ 
กิเลส.  อยายอมตามอํานาจของกิเลส  ใหยึดธรรมะเปนหลัก  คือตามใจพระธรรม. 
ถาเข ียนเป นคู ก ็ว า   “ไม ตามใจก ิเลส  แตก ็ตามใจพระธรรม ”  ถือ เอาตาม 
ความมุงหมายของพระธรรม. 

 
ตามใจกิเลส  นี่เปนมูลเหตุใหตามกนฝรั่ง,  นี่ไมใชดาฝรั่ง  แตพูดให 

ประหยัดเวลาสั้น ๆ  วา  ไปเห็นแกความสุขทางเนื้อหนัง  ทางวัตถุ  ทาง  materialism  
ฝร่ังเขาไมถือวาที่ เขาร่ํารวย  เพลิดเพลินอยูนั้นเปน  materialism  ดวย:ซ้ําไป, 
แตถาดูตามหลักพุทธศาสนาแลว  อยางนั้นเปน  materialism  หมดเลย  ในการที่ 
ไปตามใจความรูสึกที่ตองการ  ตามเรื่องราวของวัตถุ  หรือของกิเลส  ไมรูจักอิ่ม 
ไม รู จ ักพอ   แลวเก ินพอดี.  นี ่เราตองบังค ับตัว  ไมตามใจกิเลส ,  แตตามใจ 
พระธรรม   หรือตามใจพระเจา   ซึ่ งฝ ร่ังบอกวา   ตายแลวนั่นแหละ .  แตวา 
“พระเจา”  ยังอยู  เราตองตามพระเจา  คือไมตามใจกิเลส ;  พระเจาก็ปองกันเรา 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ความรอดพื้นฐานของฆราวาส ๒๙๙

เปนเครื่องรางคุมครองเรา  ไมใหไปตามกนฝรั่ง.  คุณเขียนไวนะวา  “ไมตามใจ 
กิเลสเปนวัฒนธรรมสูงสุดของคนไทย” ;  พอไปตามใจกิเลส  เปนทาสของกิเลส 
ก็สูญเสียความเปนไทย  เพราะวาไทยนั้นไมใชทาส  ก็พูดกันอยูแลว ;  ไปตามใจ 
กิเลสก็เปนทาสมิดหัวไปเลย  จนมิดหัวลงไปในความเปนทาสเลย. 

 
อันสุดทาย  ขอ ๑๐  พูดรวม ๆ  กันวา  ความมีแบบฉบับเปนของ 

ตนเอง.  ชาวพุทธจะมีแบบฉบับเปนของชาวพุทธเองในทุกกรณี  :  ในการ 
กินอยู หลับนอน  ในการเกิด  แก  เจ็บ   ตาย,  เทานี ้ก็พอแลว.  ในการกินอยู 
หลับนอน  ในการเกิด  แก  เจ็บ   ตาย  พอแลว ;  เรามีแบบฉบับของเราเอง 
ไมตามกนใคร.  เรื่องรายละเอียดตาง ๆ  ก็พูดกันมามากแลววา  ฆราวาสที่เปน 
ชาวพุทธจะตองทําอยางไร  คือคําบรรยายในตอนตน ๆ นั้นแลว.  นี่ก็เพราะวา 
เรารูจักโลก  เรารูจักตัวเอง  วาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสังสารวัฏฏ  ในจักรวาลนี้เปน 
อยางไร ;   รูจนไมยึดมั ่นถือมั ่นสิ ่งใดโดยความเปนตัวกู - ของกู ;  นี่รู จักตัวเอง  
รู จ ักโลก   ในขนาดไม ย ึดมั ่นถ ือมั ่น เป นต ัวก ู - ของก ู ;  เพราะฉะนั ้นจ ึงเก ิด 
ระเบียบปฏิบัติในการกินอยูหลับนอน  ในการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  เปนพิเศษขึ้นมา 
เปนแบบของชาวพุทธ. 

 
เพราะฉะนั้น  ขอใหถือเปนหลักที่ใชแกปญหาทั่ว ๆ  ไปวา  เราจะมีแบบ 

ฉบับของเราเอง ;  เราจะมีแบบฉบับชาวพุทธ - ของเราเอง.  เราจะทําตามแบบ 
ฉบับที ่ม ีอยู ก อน   หรือวาเราคอย  ๆ   มีขึ ้น   เพิ ่มเติมขึ ้นมาก็ไดทั ้งนั ้น ,  โดยมี 
รากฐานเดียวกัน  คือรูจักสิ่งทั้งปวงถูกตองตามีที่เปนจริงอยางไร.  เมื่อเรารูแลว 
เราก็สามารถจะมีแบบฉบับท่ีถูกตองขึ้นมาได  นี้เปนขอสุดทาย. 

 
ทั้งหมดนี้  ขอใหถือเปนวัฒนธรรมของชาวพุทธ  และเปนหลักแหง 

ความรอดพื้นฐานของฆราวาส : มีความขยันขันแข็ง  กลาหาญ  ยอมตายดวย 
พระธรรมนี้เปนขอท่ี ๑. 
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ขอท่ี ๒  สุภาพออนโยนขยายความไปถึงเชื่อฟงคนเฒาคนแก. 
ขอท่ี ๓  กตัญู. 
ขอท่ี ๔  มีศีลมีสัตย. 
ขอท่ี ๕  ประหยัด  สันโดษ. 
ขอท่ี ๖  มีเมตตา  กรุณา  ใจกวาง  ใจบุญ 
ขอท่ี ๗  อดกลั้น  อดทน  มีความแจมใสประกอบอยูดวย. 
ขอที่ ๘  ยอมได  ใหอภัยได,  เปนฝายยอมเพื่อใหเรื่องตาง ๆ  ระงับไป. 
ขอท่ี ๙  ไมตามใจกิเลส  แตตรมใจพระธรรมหรือพระเจา. 
ขอท่ี ๑๐  มีแบบฉบับเฉพาะของชาวพุทธเองในทุก ๆ กรณี,  ในการ 

กินอยูหลับนอน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย. 
 
ทั ้งหมดนี ้ขอใหเรียกวา  “วัฒนธรรมของชาวพุทธ”  เป นพื ้นฐาน 

แหงความรอดพื้นฐานของฆราวาสที่เปนชาวพุทธทั่ว ๆ  ไป.เปนพื้นฐานที่สงเสริม 
ใหไปสูจุดหมายปลายทาง  คือวิมุตติหลุดพนจากการเวียนวายในวัฏฏสงสาร.  นี่แหละ 
วัฒนธรรมของชาวพุทธ  เปนสิ่งที่มีขอบเขตกวางขวางอยางนี้เดี๋ยวนี้กําลังเปน 
ความรอดพื้นฐานของฆราวาสทั่ว ๆ  ไป. 

 
ขอใหสนใจทั้งเด็ก  ทั้ งผู ใหญ   ทั้ งหญิ ง  ทั้งชาย   ทั้ง ๔ ระดับของ 

ศรม คือท่ีเปนพรหมจารี,  ที่เปนคฤหัสถ,  เปนวนปรัสถ,  เปนสันยาสี. 
 
 

เวลาก็หมด  ตามที่นกกางเขนบอกรองเตือน,  เรไรก็รอง ;  เอาละพอกันกันที. 
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หายนธรรม  ของโลกฆราวาส 
 

- ๑๗ - 
๖  พฤษภาคม  ๒๕๑๓ 

 
สํ าห ร ับพ วก เรา   ล วงม าถ ึง เวลา  ๔.๔๕ น .  แล ว 

เป นเวลาที ่จะได บรรยายเรื ่องที ่ค างอยู   ติดต อกันไป .  ในวันนี้ 
จะไดกลาวถึง  หายนธรรม  ของโลกฆราวาส  และโดยเฉพาะ 
แหงย ุคป จจ ุบ ัน .  ขอให ทบทวนถึงคําบรรยายครั ้งที ่แล วมา 
ซึ ่งได กล าวถ ึงเรื ่องที ่เกี ่ยวก ับฆราวาส   ในหลายแง หลายม ุม . 
โดยเฉพาะก็คือ   สิ่งที่ เปนความมุงหมายสําหรับฆราวาส   และ 
วิถีทางที่จะใหประสบความสําเร็จตามนั้น. 

 
ในวันนี้จะไดกลาวถึงสิ่งซึ่งเปนอุปสรรค  และยิ่งไปกวาอุปสรรคคือเปน 

ความเสื่อม  และนําไปสูความวิบัติในที่สุด.  สิ่งนี้ถาเรียกโดยภาษาบาลีก็เรียกวา 
“หายนธรรม”  สําหรับบางคนอาจจะยังไมเขาใจ  วา  ทําไมจึงไปเรียกวา  ธรรม  
ชนิดหนึ่งดวย ?  ในกรณีอยางนี้  ขอใหเขาใจไววา  คําวา  “ธรรม”  เปนคํากลาง ๆ  
จะใชแกฝายดี  หรือฝายชั่วก็ได  จะตองมีคําคุณศัพทประกอบเขาขางหนาเปน 
หายนธรรม  หรือ  วัฒนธรรม  เปนตน.  ถาเปนวัฒนธรรมก็คือวา  ธรรมฝายเจริญ; 
 

 
 

 
 
 

๓๐๑ 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๓๐๒

หายนธรรม  ก็คือ  ธรรมฝายเสื่อม.  แลวพึงเขาใจไวดวยวา  แมแตสิ่งที่เรียกวา 
อธรรม  ก็หมายถึงธรรมฝายหนึ่ง  คือธรรมฝายเสื่อม  หรือ  ธรรมฝายที่ทําลาย 
ความประสงคของสิ่งที่เรียกวา  ธรรมฝายเจริญ.  แลวคําวา  “ธรรม”  หมายถึง 
รูป ธรรม   ก็ได .  นามธรรมก ็ได ,  เจ ือ ก ันก ็ได ,  กระทั ่งถ ึงสิ ่งที ่ไม ใช ร ูป 
และไมใชนาม.  เมื่อเปนดังนี้  คําวา  ธรรม  ก็หมายถึงทุกสิ่ง  เราจึงแปลคําวา 
ธรรม  นี้  วา  สิ่ง  เพื่อจะไดหมายถึงทุกสิ่ง  มีชีวิตก็ได  ไมมีชีวิตก็ได. 

 
หายนธรรมของโลกฆราวาส  ก็หมายความวา  ฆราวาสนี้มีแบบการ 

เปนอยู  หรือวัตถุประสงคมุงหมาย  หรือทุก ๆ  อยางเปนทีรับรองตองกันวาเปน 
อยางไร ;  มีลักษณะเปนสถาบันอันหนึ่งซึ่งเปนสถาบันที่ใหญที่สุด  คือสถาบัน 
ของฆราวาสตางจากสถาบันของบรรพชิต ;  มีอะไรที่ไมเหมือนกันอยูหลาย ๆ อยาง 
โดยเฉพาะการเปนอยู.  ทั้ง ๆ  ที่วัตถุประสงคมุงหมายก็เปนอยางเดียวกัน  คือ 
จะไปถึงจุดหมายปลายทางของมนุษยดวยกันทั้งนั้น ;  แตสถาบันของฆราวาสมีการ 
ประพฤติ   หรือเปนอยู   อยางที่จัดไวเปนระเบียบเฉพาะ  ;  ฉะนั้นจึงเรียกวา 
สถาบันของฆราวาส   หรือ   “โลกของฆราวาส ”  ซึ ่ง เป นของสิ ่ง เด ียวกัน . 
แลวที่พูดวา  ในยุคปจจุบัน  โดยเฉพาะนั้น  ก็เพราะวาเปนยุคที่แตกตางจากที่ 
แลว ๆ  มายิ่งขึ้นทุกที.  เมื่อมันแตกตางยิ่งขึ้นทุกที  ก็หมายความวา  มันจะใกลหรือ 
ไกลตอจุดหมายปลายทางยิ่งขึ้นทุกทีดวยเหมือนกัน ;  แตในที่นี้มองเห็นเปน 
ความเสื่อม  คือไกลจากวัตถุประสงคมุงหมายของฆราวาส  หรือสถาบันของ 
ฆราวาสก็ตามยิ่งขึ้นทุกที. 

 
พิจารณากันถึงลักษณะของความเสื่อม :  ที่เรียกวา  “หายนะ”  หรือ 

ความเสื่อมน้ี  ที่เห็นอยูชัดก็คือวา  มันเสื่อมไปจากการกาวไปสูจุดหมายปลายทาง 
ของฆราวาสนั่นเอง ;  คือกาวไปในลักษณะที่ไมเปนความเจริญตามหลักแหง 
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อาศรม ๔ ประการ ;  แตแลวก็มาจมอยูในลักษณะของความทนทรมานชนิดหนึ่ง 
เหมือนกับตกนรกทั้งเปนโดยไมรูสึก.  คําวา  “ความเสื่อม”  ในที่นี้จึงมี ๒ ปริยาย 
คือเสื่อมจากการกาวไปตามหลักของอาศรม ๔, แลวเสื่อมลงไปสูความทนทรมาน 
โดยไมรูสึกตัว. 

 
ที่วาเสื่อมจากการกาวไปตามหลักแหงอาศรม ๔  นั้นก็พอจะเขาใจได 

เพราะวาเราไดพูดกันถึงอาศรม ๔ ระดับน้ันมาเปนที่เขาใจกันแลว.  โลกฆราวาส 
แหงยุคปจจุบันยอมละเลย  หรือเหินหาง  จากการที่จะกาวไปตามหลักแหงอาศรม ๔  
คือเปนพรหมจารี  ก็เละเทะหมด ;  เปนฆราวาสที่ถูกตองหรือบริสุทธิ ์ผุดผอง 
ไมได  มันก็เละเทะอีกเหมือนกัน,  จึงไมนําไปสูวนปรัสถ  คือมีชั่วโมงแหงความ 
สงบ  หรือศึกษาคนควาในภายใน ;  เมื่อเปนอยางนี้มันก็ไมมีอะไรที่จะไปสอนใคร 
ในลักษณะของสันยาสี.  นี่พอจะเห็นไดงาย ๆ  วา  มันไมเปนไปตามหลักของ 
อาศรม ๔ เพราะมันเปนไปในลักษณะที่เรียกวาเละเทะ ;  นี่เปนภาษาสามัญ 
หรือคอนขางโสกโดก,  มันก็เปนอยางนี้.นี่เพราะความที่เละเทะไปเสียทุกอาศรม 
มันก็เลยผิดพลาดเปาหมาย ;  ดังนั้นชีวิตจึงเปนชีวิตที่เหมือนกับตกนรกทั้งเปน 
โดยไมรูสึกตัว. 

 
ตกนรกทั้งเปน  นี้ก็หมายถึงความทนทรมานอยางชื่นตา  คือรูสึกอยู 

เห็นอยู ก็มี ;  แตสวนมากหรือสวนใหญนั ้นมันไมรูส ึก  เพราะวาถารู ส ึกมัน  
ก็ไมตก  หรือพยายามดิ้นรนที่จะออกมาเสีย.  เพราะฉะนั้น  การตกนรกทั้งเปน 
ยอมเปนเรื่องไมรูสึกตัว ;  รูสึกแตความอึดอัด  หรือความกระวนกระวาย  หรือ 
ความเรารอนบางก็จริง  แตวามันเห็นเปนความสนุกสนาน  ชนิดที่เห็นกงจักร 
เปนดอดบัวไปเสีย.เชน  คนหนุม - คนสาว  เห็นความสํามะเลเทเมาเปนเรื่อง 
ประเสริฐ  วิเศษไปเสีย ;  ทั้งที่มันเปนการทรมานจิตใจอยางยิ่งอยูตลอดเวลา. 
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เขาแกลงทําไมรูไมชี้กับมันเสียในสวนนั้น,  หรือไปหาอะไรมากิน  มาดื่ม  มากลบ 
เกลื่อนในสวนนั้น ;  แลวก็มองแตสวนสํามะเลเทเมา  ซึ่งมีรสชาติเปนความ 
เพลิดเพลิน.  ขอใหระวังนรกทั้งเปนนี ้ใหมาก ๆ  มันไมไดแสดงอาการชนิดที่ 
นากลัว  นาวิ่งหนี  แตมันแสดงอาการที่ดึงดูด  ลึกลงไปทุกที - ลึกลงไปทุกที. 

 
ลองสังเกตดูใหละเอียด  เร่ืออบายมุขตางๆ  เชนไปดูหนัง  โดยเฉพาะ 

ที่มันเปนเรื่องที่ทําลายศีลธรรม  หรือวาไปเที่ยวที่สํามะเลเทเมา  ซึ่งสมัยนี้มีเต็มไป 
ทั่วทุกหัวระแหง  เรียกชื่อตางๆกัน  มีลักษณะตาง ๆ  กัน.  เวทนาที่เกิดขึ้นจาก 
การดู  การดื่ม  การสัมผัส  อะไรเหลานี้  เปนของรอน ;  แตกลับรูสึกเปนของ 
เอ ร็ดอรอย   สนุกสนาน .  จะวา เย็นมันก็ไมถูก   มันกระตุ น ใหฟุ งซาน 
ใหรําคาญ  ใหกระวนกระวาย ;  แตมันมีรสอรอยฉาบทาไว  คนก็เห็นเปนของนา 
ปรารถนา  แลวก็ทําลายวัฒนธรรมตั้งเดิมโบราณของตน ;  มันก็ยิ่งเห็นเปนของ 
ที่ไมนากลัวมากขึ้น ;  หรือมีทางที่จะทําใหลืมตัว  จมลงไปลึกมากขึ้น  แลวก็เปน 
กันมากขึ้นทั่ว ๆ  ไปท้ังโลก. 

 
เราจะตองใชสติป ญญา  หรือใช  วิจารณญาณ   หรือที ่เร ียกวา 

“ดวงตาภายใน”  คือหลับตาดู  ก็เรียกวาดวงตาขางใน  มองดูโลกใหกวางออกไป 
ใหทั ่ว ๆ.  มันมองไดจากขาวคราว  หรือจากรายงาน  สถานการณอะไรตาง ๆ  
ที่เขาโฆษณารายงานกันอยู,  กระทั่งที่มาพบเขาไดดวยตนเอง  วาคนมีอาการ 
เหมือนกับสุนัขถูกราดดวยน้ําเดือด,  คือมันดิ้นรนกระวนกระวายอยางไร, 
ไมรูวาตัวตองการอะไร.  มีชาวตางประเทศออกจากประเทศของตัวมาสูประเทศ 
อื่น ๆ  มากขึ้น ;  ที่ออกมาเพื่อกิจธุระการงาน  หรือเพื่อความประสงคเปนผลได 
เปนประโยชน  เปนกําไรของเขานั้นไมพูดถึงก็ได ;  แตมีชาวตางประเทศที่เขา 
ออกมาคนควาหาสิ่งที่เขารูสึกวาเขาตองการ  แตก็ไมรูวาอะไร  เพราะเขารูสึก 
 

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

www.buddhadassa.in.th



หายนธรรมของโลกฆราวาส ๓๐๕

แตความเดือดรอนกระวนกระวายใจ  จนสิ่งตาง ๆ  ที่มีอยูในประเทศเขาแกไมได 
ช วยไม ได   จ ึงออกมาเที ่ยวแสวงหาสิ ่งที ่ม ันอาจจะแก ได   สําหร ับความ 
กระวนกระวายใจ  ความไมเปนสุขใจ  ที่เขาไมรูวาเปนเพราะเหตุอะไรนั ้นก็มี. 
คนชนิดนี้ก็มีมากขึ้นทุกที  กระทั่งมาถึงที่นี่.  สอบสวน  สอบถามดู  มันก็เปน 
เร่ืองของความมืดมน  มืดมนในลักษณะที่ไมรูวาชีวิตนี้คืออะไร,  เกิดมาทําไม 
นั ่นเอง,ไม รู ว าอะไรเป นต ันเหต ุให เก ิดความกระวนกระวาย   ไม รู เรื ่องก ิเลส 
ตัณหา  ไมรูเรื่องความยึดมั่นถือมั่น ;อยางนี้มีมากขึ้น ๆ  พลานไปทั้งโลก.  แลว 
สวนใหญก็พลานมาทางโลกซีกตะวันออกของเรา  ซึ่งเคยเปนดินแดนแหงความ 
สวางไสวในทางวิญญาณ .  นี ้มันเปนเครื ่องบอกความที ่ถูกนรกทั ้งเปนบีบคั ้น 
โดยไมรูสึก ;  รูสึกแตเพียงวา  ไมมีความสุข  แลวก็กระวนกระวาย.  ทางฝาย 
ตะวันตก  ทางฝายที่เราเรียกกันวา  เมืองนอก  นั้น  ไมมีอะไรจะระงับสิ่งเหลานี้ได 
มีแตจะยิ่งสงเสริมใหมากขึ้น  จนมัวเมาจนเรียกวา  ตามืด.  อีกทางหนึ่งก็ดิ้นไป 
ในทางเสรีภาพที่เกินขอบเขต  เสรีภาพที่ผิดทาง  เชนวิญญาณของฮิปป  ซึ่งกําลัง 
มีระบาดมากขึ้น   และไปทั ่วโลกดวยเหมือนกัน .  ประเทศที ่ไมนาจะมีฮิปป 
ก็พลอยมีกับเขา  ตาม ๆ  กันไปมากขึ้น.  นี้แหละคือหายนะทางฝายวิญญาณ 
ของโลกฆราวาสแหงยุคปจจุบัน.ขอใหสังเกตดูขอน้ีใหมาก  สําหรับผูที่อยูใน 
สถาบันฆราวาส. 

 
ทีนี้จะไดพิจารณากันดูเปนเรื่อง ๆ  ไปใหชัดเจนสักหนอย.  มูลเหตุ 

อันสําคัญ   หรือขอใหญใจความของเรื่องน้ี  ก็คือการที่โลกแหงยุคปจจุบันนี้มี 
ความโงเขลาชนิดที ่แสงสวางบังลูกตา  จนยอนกลับไปสูความเปนปาเถื ่อน. 
นี ่ฟ งดูแลวก็ฟงยากหรือนาฉงน  วาโลกสมัยนี ้  เจริญดวยการศึกษาทุกอยาง 
ทุกแขนงจนไมรูจะศึกษากันอยางไรไหว ;  แตแลวก็ยิ่งโงลง  เพราะแสงสวางนั้น 
บังลูกตา ;  แสงสวางบังลูกตาหรือตาพราเพราะแสงสวางที่มันมากมายหลายสิบ 
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ชนิด  ประดังประกากันเขามาทุกทิศทุกทาง  ไมเปนทิศ  ไมเปนทาง  จนตาพรา. 
แลวความตาพรานั้น  มันก็เดินอยางละเมอ ๆ  ไปสูความเปนปาเถื่อน  ของยุค 
ปาเถื่อนโนน. 

 
ดูที่ผล  หรือปรากฏการณ   ก็เห็นไดงาย  คือเบียดเบียนกันยิ่งกวา 

สัตวเดียรัจฉาน :  ในการแสวงหาก็แสวงหา  อยางที ่เรียกวาเต็มไปดวยความ 
ปาเถื่อน  คือไมตองดูกันแลววา  ดีชั่ว  ผิดถูก  เปนธรรม  ไมเปนธรรม,  ถือเอา 
แตได เข าวา  อยางเด ียว ;  นี ้แหละคือความปาเถื ่อน .  แลวเมื ่อต างคนตาง 
แสวงหากันในลักษณะอยางนี้  มันก็มีการแยงชิง  คือรบราฆาฟนกันโดยปริยาย 
ตาง ๆ  และเลวรายยิ่งกวาสมัยปาเถื่อน ;  คือคนสมัยปาเถื่อนเขาไมไดฆากัน 
มากมายเหมือนสมัยนี้,  แลวก็ไมมีความอํามหิตทารุณเหมือนสมัยนี้  ที่จะทิ้ง 
ระเบิดลงไปคราวเดียวใหมันตายเปนแสนๆ  ไดเหมือนเดี๋ยวนี้.  โลกอยางปาเถื่อน 
ก็ดูภาพอยางที่เขาเขียนไวในตกนั้นวา : 

 
“สมัยนี้โลกกลาอยางปาเถื่อน” 
จะรวบเดือนดาวใสในกระเปา 
ศิวิไลซ  มีความหมายวาจะเอา 

     โลกของเรายอนกลับหลังยังปาเอย.  (คือปาเถื่อน) 
 
คําวา  ศิวิไลซ  ของโลก  หรือในโลกนี้  หมายแตจะเอาใหเอร็ดอรอย 

สนุกสนานมากมายไมมีขอบเขต  กระทั่งทะเอาดาวเอาเดือนเอาดวงจันทร  หรือ 
อะไรก็ตามมาอยูในอํานาจจะเก็บเอาดวงเดือนทั้งหมด  มาใสไวในกระเปาของตัว. 
มันก็เปนเรื่องบาหลัง  กลายเปนเรื่องปาเถื่อนที่สุด  คือไปทําในสิ่งที่ไมควรทํา ; 
แลวก็หมดเปลือกอยางเหลือประมาณ,  เปนอันตราย  หรือเสี่ยงอันตรายอยางเหลือ 
ประมาณ  ;  จึงเรียกวามันมุทะลุดุดันอยางปาเถื่อน .  นี้คือความที่ โลกแหง 
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ยุคปจจุบันรุดหนาแตในลักษณะอยางนี้  อยางหลับหูหลับตา  อยางมัวเมากันไป 
ทั้งโลก ;  มองเห็นเปนความเจริญ  ซึ่งที่แทเปนหายนะ  คือสิ่งที่นํามาซึ่งความ 
ฉิบหาย  ลมจมของโลกนี้. 

 
ขอถัดไปก็คือวา  มันก็นําผลมาใหเปนการกระทําที่สมกัน  คือเชน 

จัดการศึกษาชนิดที่เปนทาสของวัตถุ  อยางเปนบาเปนหลัง ;  ไมมีการจัดการ 
ศึกษาเพื่อความรุงเรือง  สวางไสวแหงวิญญาณเสียเลย.  การศึกษาของโลก 
ในโลกปจจุบันกําลังเปนอยางนี้.  หัวขอน้ีก็ชัดเจนพอ  ที่คุณจะไปมองเห็นไดเอง; 
เพราะเราไดพูดถึงเรื่องวัตถุนิยมกันมามากแลวขางตน.  นี้เปนทาสของวัตถุนิยม 
บูชาวัตถุเปนพระเจา ;  หรือแมจะแกปญหาความทุกขรอนของความเกิด  แก 
เจ็บ  ตาย  ก็มุงจะแกโดยวัตถุ  อาศัยวัตถุอยางเดียว  เปน  dialectic  materialism 
ไปหมด  จนเอาจิตไวเปน  by product  ของวัตถุเทานั้น. 

 
การศึกษาชนิดไหนก็ตามถูกจัดไปในลักษณะที่เปนทาสของวัตถุ.  การ 

ศึกษาพื้นฐานไมตองพูดถึง  มันก็เพื่อประโยชนแกเทคโนโลยี่  ในเบื้องปลาย ; 
เทคโนโลยี่ก็นํามาซึ่งผลเปนวัตถุ.  ทีนี้การศึกษาประเภทที่เปนเรื่องจิตใจ  เปน 
เรื่องปรัชญา  เปนเรื่องศาสนา  ก็พลอยถูกจัดใหเปนทาสเปนบริวารของวัตถุไป 
เสียหมด.  ใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชนเปนวัตถุ  ในที่สุด  ซึ่งเรา 
จะเห็นไดวา  งานมิชนารี่ของบางศาสนาซึ่งมีอยูมากไมนอย  นั้นเพื่อประโยชน 
แกการเมือง.  การเมืองก็เปนเรื่องหาวัตถุ. 

 
ที่เหลืออยูกลุมใหญ   ก็คือพวกปรัชญาเพอเจอ.  ปรัชญาซึ่งแตก 

แขนงออกไปมากมายหลายสิบหลายรอยแขนง  แตก็ไมทําความสวางไสว 
ทางวิญญาณ ;  กลับทําความปนกันยุง.  แลวแตละแขนงที่จะหยิบมาใชเปน 
ประโยชน  ก็เพื่อประโยชนทางการเมือง,  เพื่อประโยชนทางกระตุนจิตใจบุคคล 
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ใหมัวเมาในทางการเมือง,  หรือเปนความสามารถที่จะเดินแผนการเมือง  ให 
เปนไปตามที ่ตัวประสงค.  เมื ่อเปนการเมืองก็คือเรื ่องผลเปนวัตถุ  ฉะนั ้น 
เราเรียกวา เขาจัดการศึกษาทุกแขนงนี้ไปในทางที่มันจะเปนเครื่องมือหาประโยชน  
ทางวัตถุ ;  เพราะจิตใจมันเปนทาสของวัตถุ. 

 
คําวา  “วัตถุ”  ในที่อยางนี้  หมายถึงความเอร็ดอรอย  ที่จะไดมาจาก 

วัตถุ  ซึ่งเขาเรียกกันอยางไพเราะเพราะพริ้งวา  “การกินดีอยูดี”  ที่ไมมีขอบเขต 
เสียดายที่วาคุณมีอายุเพียง  ๒๐ - ๓๐ ป,  คุณก็เห็นความแตกตางระหวางยุคไดนอย ; 
ไมเหมือนคนที่มีอายุหลาย ๆ  สิบป  หรือตั้งรอยป.  เมื่อสมัย ๗๐ - ๘๐ ปมาแลว 
เขากินอยูกันอยางไร  สมัยนี้กินอยูอยางไร,  สมัยโนนเลนหัวอยางไร  สมัยนี้เลน 
หัวอยางไร ;  มากมายหลาย ๆ  แขนง  นี้มันตางกันแทบจะเปนหนามือหลังมืออยูแลว, 
ถาเลยตอไปตึงหลายรอยป  ก็ยิ่งมีความแตกตางมาก.  ถาคุณจะศึกษาประวัติ- 
ศาสตรบาง  โบราณคดีบาง  ก็ขอใหศึกษาเพื่อใหรูสิ่งเหลานี้. 

 
ตัวอยางงาย ๆ  เชนวา  ทําไมวัดวาอาราม  พระวิหารเจดียอะไรที่ 

สวยงามใหญโตมโหฬาร  เกิดขึ ้นในรูปอยางที ่เราเห็น  เหลืออยู เดี ๋ยวนี ้ ;  ซึ่ง 
ในสมัยนี ้ไมเกิดอยางนั ้น   หรือจะไมเกิดเลย.  เพราะวาในสมัยโบราณนั ้น 
เขาบูชาความสุขทางวิญญาณ  รูสึกเปนสุขใจเมื่อไดทําบุญ  ทํากุศลหรือมีความ 
สงบเย็นในทางวิญญาณ  ;  ฉะนั ้นสิ ่งเหลานี ้จึงเกิดขึ ้นในรูปหนึ ่ง.  พอมาถึง 
สมัยนี ้คนตองการความสุขทางเนื ้อหนัง;  เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ ้น  คุณก็ไป 
ดูซิ ;  มันอาจจะมีโรง  สถานที ่ที ่ใหความเพลิดเพลิน  เชนโรงละครเปนตน ; 
แมที่สุดแตอนุสาวรียที่ยั่วยุใหรักชาติ  รักประเทศ  ก็มีมากมาย  หนาขึ้น ;  ไม 
เหมือนกับสมัยกอน  ซึ่งอยากจะใหมันเลือนไปเสีย  ใหมันลบเลือนไปเสีย  ใหอภัย 
กันเสีย  ไมเอามานึกมาคิด.  สมัยนี้ เราจะมายั่วมายุ  ใหโกรธชังกัน  ตลอด 
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กัลปาวสาน   เป นตน .  นี ่เป นเรื ่องทางวัตถุ  ไมใชเรื ่องทางวิญญาณ  ;แมจะ 
เปนที่ระลึกทางจิตใจแตก็เปนเรื่องทางวัตถุ. 

 
ทีนี้  มาดูถึงเรื่องการกินอยูในบานในเรือน,  การมีบาน  มีเรือนอะไร 

ตาง  ๆ   แลว   ก็ผ ิดกัน ไกล  ;  ลวนแตแสดงวา   เห็นแตวัตถุอยาง เด ียว . 
มีลูกมีหลาน  ก็อยากใหมันมีหนามีตา  มีเกียรติ  มีอะไร,  ประกวดความงาม 
อะไรตาง ๆ  เหลานี ้  เพื ่อจะขายไดแพง ๆ  อยางนี ้เป นตน.  ซึ ่งสมัยกอนเห็น 
เปนอัปรียจัญไรในการทําอยางนี้   ที่จะเอาเด็กรุนสาวมาแสดงอะไร  ชนิดที่ 
แสดงกันอยูอยางนี้ ;  เขาเรียกกันวา  ลามกอนาจาร  อัปรียจัญไร.  คนแกมาก ๆ  
เห็นลูกหลานไปยกแขงยกขาสูง ๆอยูในจอโทรทัศน  เขาจะเปนลม  อยางนี้เปนตน. 
นี่ลองเปรียบเทียบความตางกันกันของจิตมันอยางนี้ดู. 

 
ทั ้งหมดนี ้เป นผลของการศ ึกษาที ่เป นทาสของวัตถ ุทั ้งนั ้น   ที ่ม ัน 

เกิดความนิยมอยางนี้ขึ้นมาได.  มันไมมีการศึกษาแขนงไหนที่เปนไปเพื่อความ 
สวางไสวทางวิญญาณ.  ผมเคยเสนอในที่ประชุมบางแหงในเร่ืองอยางนื้  ก็ถูก 
หัวเราเยาะอยูในใจ ;  แลวก็ถูกคัดคานเสียงแข็งกินรอยเปอรเซ็นต  ในทํานอง 
ที่วา  มันไมมีที่วาง  มันไมมีชอง  ไมมีโอกาส  ไมมีความเหมาะสมที่จะเอาเรื่อง 
อยางนี้ใสเขาไปในระบบการศึกษาสมัยนี้  ไปคิดอยางนี้ ;  และนี้แหละคือหายนะ 
ของสถาบันฆราวาสในโลกทั้งโลกคือจัดการศึกษาใหเปนทาสของวัตถุ. 

 
มองดูตอไปถึงการกระทําที่กระทําอยูในปจจุบันนี้  เปนการเรงระดม 

ชวยกันลางผลาญทรัพยากรของพระเปนเจา  หรือของธรรมชาติอยางดวนจี๋ที่สุด ; 
ชวยกันลางผลาญทรัพยากรของธรรมชาติ  หรือของพระเจาอยางเรงระดมมือกัน 
ทุกมือในโลกนี้  เพื่อทําลายใหมันหมดไปโดยเร็วอยางดวนจี๋.  ที่คุณเรียกกันวา 
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 “วิศวกรรม ”  หรือ   “เทคโนโลยี ่”  หรืออะไรที ่บ ูชาก ันน ักนั ้นแหละ   นั ่นค ือ 
เครื่องมือทีจะลางผลาญทรัพยากรของพระเจา.  ประเทศที่เจริญมากเพียงประเทศ 
เดียวในตะวันตก  ตามสถิติที ่ประกาศออกมา  ใชน้ํามัน ๕๘๐ ลานแกลลอน 
ตอหนึ ่งวัน  สําหรับใชเรื ่องรถรา  เรื ่องอะไรตาง ๆ  ที ่ต องใชน้ํามันนั ่นแหละ ; 
หนึ่งวันยังใชเทานี้,  หนึ่งเดือน  หนึ่งป  หลายสิบปมันจะเทาไร ;  แลวก็ประเทศ 
เดียวเทานั้น.  มันยังมีอีกกี่สิบประเทศ  กี่รอยประเทศ. 

 
ที่ผมเรียกวาผลาญทรัพยากรของพระเจา  ก็เพราะวา ๙๕ เปอรเซ็นต 

ที ่ใชไปนั้น   เพื ่อประโยชนทางวัตถุที ่ไมจําเปน .  ที ่ผมก็กลายเปนคนบาบอ 
ที ่มองเห็นความจําเปนหรือไมจําเปน   ผิดแปลกแตกตางจากที ่เขามองกัน . 
รถยนตร  รถไฟ  เรือบินหรืออะไรตาง ๆ  ที่มากไปกวาเรือบินนั้น  ใชน้ํามันทั้งนั้น ; 
แลวก็เปนสิ ่งที ่มนุษยไมจําเปนจะตองทําทั ้งนั ้น  ;  เชนการไปโลกพระจันทร 
ไมใชเปนสิ่งที่มนุษยจําเปนจะตองทํา :  นั่นก็ยังนิดเดียว,  ถามาดูถึงวา  ที่เขา 
บินไปบินมาวอนอยูในโลกเวลานี้ใชน้ํามันมากที่สุด.  หรือขับรถเร็วจี๋อยูตลอดวัน 
ตลอดคืนในโลกเวลานี ้ใชน้ํามันมากที ่ส ุดนี ้  มันเปนเรื ่องไมจําเปน ;  มันเปน 
เรื่องที่บาสรางมันขึ้นมาใหจําเปน. 

 
คุณไปคิดดูใหเห็นความจริง  หรือความลับในขอนี ้.  อยางคุณอยู 

ในกรุงเทพ ฯ  คุณนั่งดูเถิด  ขับรถไปบางแสนนั้น  มันจําเปน  หรือไมจําเปน ; 
หรือไปหาความสําราญอยางอื่นจะเห็นไดวาไมจําเปน  นี้จะเขาไปตั้งครึ่งหนึ่ง 
ของน้ํามันที่ใชไปเสียแลว.  แลวทีเขาเรียกวาธุระการงานนั้น  เปนธุระการแกลงวา 
ทั้งนั ้น  ไมจําเปนที ่จะตองทํา  มันก็กลายเปนธุระการงานขึ ้นมา.  ผมพลอย 
รูสึกละอายตังเองอยางแรงเมื่อน่ังรถไปดู  หรือไปเที่ยวตามสถานที่เหลานั้นบาง ; 
เนื่องจากมีคนคะยั้นคะยอใหไปดู  กลัววาผมจะโง  ใหไปดูที่อยางนั้นเสียบาง ; 
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ผมก็ไป.  แลวมันก็มีแตความเศรา  สลด  สังเวชที่วาเราก็มาพลอยถลุงน้ํามัน 
สวนหนึ่งของพระเจาไปกับเขาดวยเหมือนกัน  ทั้งที่มันนิดเดียว. 

 
เขาถลุงน้ํามันกันอยางมากมายมหาศาล  ในประเทศไทยเรานี้.  คุณ 

ลองทําจิตใจใหเปนธรรม  คิดดูซิวา  เผาน้ํามันกันในลักษณะอยางไร ?  ยิ่งคนที่ 
มีเง ินเหล ือใชด วยแล วเขาเผาก ันในลักษณะอยางไร ?  นี ่เขาค ิดวา  เขาหา 
ความเพลิดเพลินใสตัวเขามันคุมกันแลว.  แลวเขาไปเอาเงินมากมายนั้นมาจากไหน 
แลวมาทําสิ่งที่ไมจําเปนจะตองทําอยางนี้  มันเปนอยางไร.  ผมเรียกวาเปนการ 
ชวยกันลางผลาญทรัพยากรของธรรมชาติ  หรือของพระเจา.  นี่เราพูดกันแต 
เพียงน้ํามันอยางเดียว  สินแรอื่น ๆ  กระท่ังไมไร  กระทั่งสัตวที่มีชีวิต  เพื่อนเกิด 
แก  เจ็บ  ตาย  อยูในโลกนี้,  จนที่สุดกระทั่งคนกันเองมันก็ชวยกันลางผลาญให 
หมดไป ;  พรอมที่จะลางผลาญกันดวยอาวุธที ่รายแรง  ลางผลาญคนกันเอง. 
นับตั้งแต  สินแรขึ้นมา  ถึงพืชพันธุธัญญาหาร  กระทั่งขึ้นมาถึงมนุษยนี้  เราเรียกวา 
ทรัพยากรของพระเจา  คือธรรมชาติ ;  เราชวยกันลางผลาญอยางมุทะลุดุดัน. 

 
เอาละเราจะไมตองจาระไนใหเสียเวลา  ขอใหไปดู  จนมองเห็นวา 

มันเปนการลางผลาญโดยไมจําเปนวันหนึ่ง ๆ  เทาไร  แลวนี่แหละคือ  หายนะ 
อยางหน่ึงอยางที่นาหวาดเสียง  เพราะปญหาจะเกิดขึ้นจากการไมพอกิน  ไมพอ 
ใชนี้  เร็วเกินไป.  หรือถาน้ํามันหมดไปจากโลก  จะตองแสวงหากําลังทางอื่น 
เชนกําลังปรมาณูเปนตน  มันก็ยิ่งยุงใหญไปกวาเดิม.  สมัยที่เขาไมรูจักใชน้ํามัน 
สมัยคนปา  ที่ยังไมรูจักใชน้ํามัน  หรือปูยา  ตายาย  ของเรา  เมื่อไมกี่รอยปมานี้  ก็ไม 
รูจักใชน้ํามันตามตะเกียงใชของอยางอื่นทั้งนั้น  ใชของโบราณตามมีตามได  เชน 
ไตอยางนี ้ ;  ไมไดใชน้ํามันเติมเครื ่องทําไฟฟาอยางนี ้.  คนก็อยู ด วยความ 
ผาสุกสงบเย็น  ไมผลาญสมบัติของพระเจาหรือของธรรมชาติ ;ธรรมชาติเลย 
รุมรวยอยูในแผนดิน  แลวเอามาใหลูกหลานสมัยน้ี  ถลุงกันใหหมด  ภายในเวลา 
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อันสั้นไมชั ่วกี ่กระพริบตานี้  มันก็จะหมดไปได.  ปญหาเกิดขึ้นรอบดานซึ่งนํา 
ไปสูการแขงขัน  แยงชิงเบียดเบียน  หรือสงครามทั้งนั้น. 

 
นี้ก็เปนตัวอยางที่เรียกวาเปน  “ความหายนะทางฝายวิญญาณ”  มากขึ้น  ๆ

เปนความรกหนา  หรือเจริญทางฝายวัตถุมากขึ้น ๆ.  เพราะฉะนั้นฆราวาส  หรือ 
โลกของฆราวาส  เปนผูรับบาปอันนี้รับผลอันนี้. 

 
ทีนี้มาถึงขอท่ีแรงรายก็คือวา  ยุคปจจุบันนี้เอาศาสนาลงมาเปนทาส 

รับใชการเมือง,  เอาศาสนาลงมาเปนทาสตนเองเพื่อเปนทาสการเมืองคือรับใช 
การเมือง.  ตนตองการประโยชนทางวัตถุอยางหลับหูหลับตาที่สุดแลว  หาอะไร 
ที่จะเอามาใชเปนเครื่องมือได  ก็เอามาใชหมด ;  กระทั่งเอาศาสนามาใชเพื่อ 
ประโยชนแกการเมือง.  ยกตัวอยางเชน  คําสั่งสอนในศาสนา ก็จะเลือกเอามา  
แตแง  หรือสวน   ที่จะใช เปนเครื่องมือหาวัตถุ .  จะพูดเรื่องศาสนากันแต 
เรื่องที่ชวยกันหาวัตถุชวยกันสรางวัตถุ.  ธรรมะขอไหนจะมาชวยใหเกิดความ 
เขมแข็งในทางหาวัตถุนั้น  เขาเอามาพูด ;  นอกนั้นก็ปดเสีย. 

 
เอาศาสนามาพูดเปนเครื่องกระตุนใจ  ทํานองปรัชญาใหเกิดรักชาติ 

รักพวก  เห็นแกพวกอยางนี ้ก ็ม ี.  ทุกอยางทุกประการเอาศาสนามาใช เป น 
เครื่องมือของการเมือง  แมในลักษณะที่เปนพิธีรีตอง ;  หรือแมในการสงคราม 
เขาก็ทําพิธีในศาสนา.  บางทีก็จะอางวาเพื่อความอยูรอดของศาสนา  เราตอง 
ไปฆ าคนอื ่น ให ตาย .  อันนี ้ถ าทําถ ูกตามหลัก   ก็ย ังพอเป นสิ ่งที ่งดงาม 
หรือดูได.  ถาเรารบเพื ่อการเปนอยู ของธรรมะในโลกจริง  ๆ   มันก็ดีย ังถูก 
ตองอยู .  แตเดี ๋ยวนี ้รบ เพื ่อต ัวก ู - ของกู ;  แลวก ็อ างวารบ เพื ่อศาสนา 
หรือเพื่อนั่นเพื่อน่ี ;  ก็เลยเอาศาสนามาใชเปนบริวารแก  การรบ  การฆาผูอื่น 
เสียดวย. 
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คุณปญญาพิจารณาดูจะเห็นไดวา  มีมากมายหลายแขนง  ที่เอาศาสนา 
มาเปนทาสของการเมือง  เปนทาสของวัตถุ  เปนทาสของการแสวงหาวัตถุ, 
จนกระทั่งวายอมใหพระเจาตายไปเสีย.  ศาสนาที่เขาถือพระเจานี้เขาวาพระเจา 
ตายแลวเราไมตองคํานึงถึงพระเจา;เรามีพระเจาใหมคือประโยชนที่เราตองการ. 
พระเจาอยางที่ในพระคัมภีรกลาวไวนั้นนะตายไปแลว ;  แตพอกลัวขึ้นมาก็ทําพิธี 
ศาสนา  ออนวอนพระเจาลม ๆ  แลง ๆ  นั้น ;  เขามีพระเจาจริง  คือประโยชน 
ที่จะไดจากวัตถุหรือการฆาผูอื่น  เอาวัตถุมาเปนประโยชนทางเนื้อหนัง.  แต 
เนื่องจากวาคนยังมีเชื้อของพระเจาทางศาสนาเหลืออยูในใจบาง  ก็กระทําพิธี 
ทางศาสนา.  อยางนี้มันเปนการทําไปดวยความโง  ความหลง.  ความโงทําให 
เขาใจวาพระเจาตายแลว  ธรรมะไมจําเปน.  ทีนี้ความโลภ  โลภมากจนหนามืด 
มันก็ยอมเหยียบย่ํา  หรือขามศาสนาไปหาวัตถุ ;  เอาศาสนามาเปนทาสของวัตถุ 
นี้เพราะความโลภ. 

 
ทีนี้มันรายกาจอยูอันหนึ่งก็คือความกลัว.  ความกลัวนี้ถามันลง 

ครอบงําใครแลว  มันก็ทําอะไรไดทุกอยาง ;  เมื ่อกลัวมากขึ้นมันก็ทําของถูก 
ใหเปนของผิด.  พระพุทธเจาถูกเอามาใชเปนเครื ่องมือ  เครื ่องราง  สําหรับ 
ปองกันความตาย  ในลักษณะที่ เราเรียกกันวา  “พระเครื่องราง”  นี่ก็เพราะ 
ความกลัว  ไมใชเพราะอะไรอื ่น ;  มีความกลัวเปนเบื ้องหนา  มีความเขลา 
เขาผสมโรงบาง,  เปนความขลาดและความเขลา ;  แลวมันก็เปลี่ยนแปลงอะไร 
ตาง ๆ  ไดมาก.  พระพุทธรูปแทนที่จะเปนอนุสรณ  หรือวาเปนเครื่องมือแหง 
พุทธานุสสติ  กลายมาเปนเครื่องราง  ปองกันสิ่งที่เขากลัวหรืออยากที่จะใหรํ่ารวย 
อยากที ่จะใหมีเสนหมีอะไร  ก็ใชอาศัยพระพุทธรูปเปนเครื ่องรางอยางนั ้น ; 
อยางนี้ก็เรียกวาลดศาสนาลงมาเปนทาสของวัตถุดวยเหมือนกัน;  แลวกําลังเปน 
มากขึ้น ๆ  กวาจะถึงจุดอิ่มตัวก็คงยังอีกนาน, 
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ความขลาด  ความเขลานี้  ถามันถึงจุดอิ่มตัวแลว  มันก็ละลายสลายตัว 
ลงมาทีละนอย ๆ  ไดเหมือนกัน  ก็เปลี่ยนเปนยุค ๆ  ไป.  เดี๋ยวนี้ก็กําลังอยูในยุค 
ที่เรียกวา  กําลังขึ้น ;  กวาจะถึงจุดอิ่มตัวจึงจะลง.  นาหวัวที่วา  ฝรั่งที่ไมเคย 
มีพระเครื่องรางก็พลอยมีกะเขาดวย,แลวก็ซื้อแพงที่สุดดวย.  ถาฝรั่งเกิดชอบ 
พระเครื ่ององคไหนขึ ้นมา  ก็ซื ้อแพงที ่ส ุด  ;  ไดยินวาอยางนั ้น .  อยางนี ้ซึ ่ง 
เมื่อกอนนี้ไมเคยมี  เราเคยบูชาฝร่ังวาเปนคนฉลาด  แตแลวก็มาเปนลูกนองของ 
คนขลาดคนเขลา  ก็ไดเหมือนกัน ;  เพราะฝรั่งนั้นขี้ขลาดมากกวาคนไทยเสียอีก. 
ถึงบทเขลามันก็เขลามากกวา;  นี้เลยชวนกันลดศาสนาลงมาเปนทาสรับใช 
การเมือง  รับใชทางวัตถุใหใหพระเจาตายไปเสีย  ใหธรรมะตายไปเสีย  เอาแตพิธี 
รีตองไว ;  อยางนี้เราเรียกวา  มันเปน  “หายนะทางวิญญาณ”  อยางยิ่งของ 
มนุษยในโลก. 

 
ดูตอไปใหงาย ๆ  โดยทางกิริยาอาการนั้น  มนุษยกําลังเปนขบถตอ 

พระเจา  ขบถตอพระธรรม  หรือขบถตอธรรมชาติ  ดวยอาการอยางนั ้น,  ไม 
ซื่อตรง  ไมภักดี  ไมมอบกายถวายชีวิตดวยความซื่อตรง  หรือภักดีตอสิ่งที่เรียกวา 
พระเจา  หรือพระธรรม  หรือธรรมชาติก็ได.  ถาไมอยากจะมีพระเจา  หรือไม 
อยากจะถือพระธรรม  ก็ใหถือกฎของธรรมชาติที่เที่ยงแทแนนอน.  มนุษยกําลัง 
เลนตลก  หลีกเลี ่ยงจะเอาประโยชนของตัว  ใชสิ ่งเหลานั ้นก็ใชเพื ่อประโยชน 
ของตัว  ;  ไมใชด วยความเคารพ   หรือดวยความภักดี ;  เปนหนาไหว 
หลังหลอกเสมอ  แลวก็เปนโจรปลนพระเจา  หรือพระธรรม  หรือธรรมชาติ 
เสียเลย. 

 
นี่หมายความวาเอามามากมาย  เอามาเปนประโยชนแกตัว  แกเนื้อ 

หนังของตัว  โดยไมเห็นแกความถูกตองยุติธรรมอะไรหมด ;  แลวพรอม ๆ  กัน 
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นั ้นก ็โง จนไม เห ็นว า   พระเจ า   หรือพระธรรม   กําล ังลงโทษให อย างหน ัก 
เหม ือนกัน .  ใครจะไปปลนพระเจ าก ็ทําได  ;  แตแล วที ่พระเจ าลงโทษนั ้น 
มองไมเห็น  ;  นี ่เปนคนที ่นาสงสารที ่ส ุด .  มนุษยกําลังปลนพระเจา   แลว 
ก็เดือดรอนแสนสาหัสโดยไมรูตัว  หรือรูนอยเต็มที  นี่คือพระเจาลงโทษให.  ใน 
ที่สุดก็มีอาการเปนวา  มนุษยนี้กําลังทําสงครามกับพระเจา.  คุณชวยมองใหดี ๆ  
วามนุษยทั้งโลกกําลังทําสงครามกับพระเจา.  ถาคุณมองอยางเด็กอมมือ  คุณก็จะ 
เห็นวามนุษยกําลังรบกันเอง,  คอมมัวนิสตกับประชาธิปไตยรบกันเอง.  นี่ผมขอ 
อภัยที่จะพูดวา  คุณมองอยางเด็กอมมือ.  การที่ประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต 
รบกันนี ้  คือการรบอยางเด็กอมมือ   สองฝายนี ้รบกันจริง  แตวาการรบกัน 
นั้นมันเปนการฝนความประสงคของพระเจา.  พระเจาหามไมใหรบกัน  แตคน 
ก็ดื้อร้ัน  ก็ทาทายพระเจา  รบกันใสหนาพระเจา.  ดังนั้นการทําอยางฝนความ 
ประสงคของใครเราถือวาทําสงครามกับผูนั้น. 

 
พระเจาไมตองการใหทําอยางนั้น  เราก็แกลงเหยียบย่ําพระเจา  ทํา 

อยางนั้นใหมันมากขึ้นไปอีก - มากขึ้นไปอีก,พระเจาตองการไมใหเรามัวเมาทาง 
เนื ้อหนัง  เราก็ประชดพระเจามีความมัวเมาทางเนื ้อหนังใหมากยิ ่งขึ ้นไปอีก, 
พระเจาตองการใหประหยัดใชทรัพยากรที่มีอยูในธรรมชาติ  หรือเปนสมบัติของ 
พระเจานี ้  เราก็ไมประหยัด  เอามาถลุงเสีย  ลางผลาญเสียโดยเร็ว  เหมือนที่ 
พูดกันมาแลว ; อยางนี้มากมายหลายสิบเรื่อง  หลายรอยเรื่อง  เปนการกระทํา 
ที่ประกาศสงครามกับพระเจา  ทําสงครามกับพระเจาอยูตลอดเวลา.  นี่ถาคุณมอง 
ออกในลักษณะอยางนี้  ผมวามองอยางผูใหญแลว  ไมมองอยางเด็กอมมือ. 

 
การที่มนุษยฆากันเองนั้นคือการทําสงครามกับพระเจา  ฝนความ 

ประสงคของพระเจาอยางเหลือแสน.  นี่เรียกวาในทางศาสนาเกิดการลมละลาย 
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bankruptcy  อะไรก็ตาม,  มันลมละลายหมด ;  เพราะศาสนาไมสามารถคุมครอง 
มนุษยเพราะมนุษยทําสงครามตอพระเจา  หรือตอพระธรรม  หรือตอธรรมชาติ 
เสียเอง ;  มันก็มีแตปาก  มันก็มีแตความโกลาหลวุนวาย  อยางไมรูสึกตัว  อยาง 
แกไมไหว  แกไมได  แลวก็ไม รูวาจะแกอยางไรมากขึ้น ๆ  ในโลกนี้  รวมท้ัง 
ประเทศไทยเราดวย. 

 
ในสมัยวัตถุ  เราจะเหลืออยูแตวัตถุ  เชนวัดวาอาราม  โบสถวิหาร 

พระเจดีย  หรือแมแตพระสงฆที่สักวาบวช ๆ  กันนี้  ซึ่งเปนวัตถุ  ขอใหจัดเปน 
วัตถุ.  กอนนี ้เขาเปนตัวแทนของจิตใจ  พระเจดียเคยเปนตัวแทนของความ 
สวางไสวทางวิญญาณ ;  เดี๋ยวนี้เราเหยียบย่ําสิ่งเหลานั้น  เปนของไมมีคาไป 
ไมตองการไมอะไรหมด ;  พระเจดียก็เหลือแตอิฐแตปูนไมเปนอนุสาวรียของ 
ความสวางไสวทางวิญญาณ,  ไมชวยใหเกิดความสวางไสวทางวิญญาณเหมือนแต 
กาลกอน.  เดี๋ยวนี้มีไวอวดกันเลน  มีไวเปนประโยชนแกการทองเที่ยวหรืออะไร ; 
นี่มันก็กลายเปนเรื่องทางวัตถุไปหมด  และยิ่งขึ้นไปทุกที ;  นี่เรียกวาศาสนาถูก 
เหยียบย่ําในลักษณะอยางนี้. 

 
ทีนี ้มาถึงตัวคน  ตัวบรรพชิต  คือเจาหนาที่ของศาสนา,  บรรพชิต 

นี่ก็พลอยตกเปนทาสของวัตถุตามพวกฆราวาสไปดวย,  แมไมทั้งหมดก็กําลัง 
จะเปนอยางนั้นมากขึ้น.  บรรพชิตนี้แหละกําลังตกเปนทาสของวัตถุตามกนพวก 
ฆราวาสไปดวยมากขึ้น.  การบวชตามขนบธรรมเนียมประเพณีนี้  หรือวาไปทํา 
หนาที่บรรพชิตในลักษณะที่เกี่ยวของกับฆราวาส  หรือโลกนี้  มันเปลี่ยนไป ๆ  จน 
ไปมีวัตถุประสงคอยางเดียวกันกับฆราวาส ;  ดวยเหตุนิดเดียว  คือการตกเปน 
ทาสของวัตถุ.  เมื่อบรรพชิตอยากจะอยูดีกินดีอยางฆราวาส,  เผลอไป,  อยากจะ 
อยูดีกินดีอยางฆราวาส  ก็กลายเปนฆราวาสไป  คือตกเปนทาสของวัตถุอยางเดียว 
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กับฆราวาสไป .  ฉะนั ้นอยาไดหวังการอยู ด ีก ินดีเปนอันขาด  สําหรับพระเรา ; 
ใหอยูอยางที่พระพุทธเจาทานอยู. 

 
พระพุทธเจาทานก็ฉันขาวจานแมว  อาบน้ําในคู  เปนอยูอยางตายแลว 

เหมือนพวกเราที่นี่.  ฉันอาหารที่ใสรวม ๆ  กันลงไปในบาตรเหมือนอยางแมวนี้ 
แล วท านก ็เป นอยู อย างธรรมชาต ิที ่ส ุด .  ก ินข าวจานแมว   อาบน้ํ าในค ู  มี 
ความหายอยางนี ้,  ไมต องมีอะไรเป นพิเศษ   หรูหรา  สะดวกสบาย   อาบน้ํา 
ในลําธารก็ได ;  สวนมากก็เปนอยางนั้น.  มิเชนนั้นแลวบรรพชิตนี้จะไปทําตามกน 
พวกฆราวาส,แลวก็ประจบพวกฆราวาสในที่สุด  นั่นและคือลมละลาย  คือวา 
ความมั่นคงลมละลายครืนลงไปเลย;  ไมสามารถที่จะนําฆราวาสในการตอตานกิเลส. 

 
บรรพชิตไมสามารถที่จะเปนผูนําฆราวาสในการที่จะตอตานกิเลส 

นี้คือความลมละลาย.  แลวบรรพชิตก็เผยแผศาสนาดวยโมหาคติ  คือวาทําไป 
ตามความนิยมของฆราวาส  หรือวาทําไปตามความนิยมของกิเลสของตัวเอง, 
นี ่เขาเรียกวาเผยแผศาสนาดวยโมหาคติ ;  ไมเปนผู ที ่ด ึงฆราวาสมาสู หนทาง 
ที่ถูกตอง.  นี้เปนเรื่องหายนะของฆราวาสดวย ;  ไมใชเปนเรื่องฉิบหายของพระ 
แตเปนเรื่องฉิบหายของพวกฆราวาส ;  คือไมมีผูนําที่ดีที่จะตอตานกิเลส. 

 
นี่เราพูดกันมาเปนขอ ๆ ใหเห็นวา  หายนธรรมของสถาบันฆราวาส 

กําลังมีอยูอยางไร ? และกําลังจะเพิ่มข้ึนอยางไร ? ฟงแลวมันก็นากลัว ;  เห็นจะ  
ตองสรุปตอนทายนิดหนึ่งวา   อยากลัว,  คุณอยากลัว ;  เพราะวา   แมวาเรา  
จะพูดกันไมรูเรื่องกับพวกเหลานั้น  เราก็สามารถจะปลีกตัวเองออกมาเสียได.  
คุณอยาโง  อยาเขลา  จนถึงกับเขาใจวา มันปลีกออกมาไมได,  คนโงก็จะพูดวา 
เพื่อนสูบบุหร่ี   เราก็ตองสูบดวย ;      ผมละมาไดปหนึ่ง    พอเพื่อนมาทีเดียว 
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 “ก็สูบอีก”  อยางนี้ เขาคิดวาตัวเองปลีกออกมาจากคนเหลานั้นไมได.   ในที่นี้ 
ผมกําลังยืนยันวา  เราสามารถปลีกตัวเองออกมาเสียได  จากผูที่พูดกันไมรูเรื่อง.  
ผมใชคําวา  ผูที่พูดกันไมรูเรื่อง   คุณชวยจําคํานี้ไปดวย. 

 
เราตองเขมแข็งพอ  ที่จะปลีกตัวเองออกมาเสียได จากผูที่พูดกันไม  

รูเร่ือง ใหเขมแข็งในขอน้ี ; และก็อยางเหอเรื่องการศึกษาใหมากนัก.   ฆราวาส 
ทั่ว ๆ ไปเปนบิดามารดา   นี้กําลังเหอการศึกษาจนหลับหูหลับตา ; ใหลูกเรียน 
เพื่อเกงเพื่อดีเพื่ออะไรนั้นมันก็เพื่อวัตถุ. แมไมมีเงินใหเรียน  ก็อุตสาหลําบาก 
ยากเข็ญ  จนตัวเองหมดความสุข   หมดหลัก   หมดเกณฑ หมดความถูกตอง ; 
เชนนี้เปนการเหอการศึกษาของลูกหลาน จนทําความลําบากยุงยากใหเกิดขึ้นทั้ง 
ครอบครัวอยางนี้.  ถาสมมติวาคุณโตๆ ไปวันหนา   มีลูก มีหลาน   แลวมันไมมี 
งานที่จะทํา :    แลวเสียใจวาไมไดเรียน,    หรือเรียนแลวก็ไมมีงานที่จะทํา ; 
นี่มันเปนปญหาอยูขางหนา  เพราะทุกคนเหอการศึกษาแบบนี้ ; ก็อยาไปเหอ 
อยางนั้น  อยาเสียใจ. 

 
ขอใหจําไววาความเปนผูดี หรือเปนคนดี  มีความสุขนั้น   มันไมได 

เนื่องอยูกับการศึกษาอยางในสมัยน้ี ; ไมเนื่องกันอยูกับการศึกษาอยางสมัยน้ี ; 
ผมทาทายและประณามอยางนี้  วาการที่มนุษยเราจะเปนผูดีก็ตาม เปนคนดีมี 
ความสุขก็ตาม มันไมไดเนื่องกันอยูกับการศึกษาอยางสมัยนี้เลย.การศึกษาอยาง 
สมัยนี้มันไมไดทําใหคนเปนคนดี  เปนคนดีมีความสุขได ; เพราะการศึกษาเปนทาส 
ของวัตถุเสียแลว   ไมทําใหเปนคนดีมีความสุขได. เพราะฉะนั้นเราจะเปนคนดี 
มีความสุขได   โดยไมตองเขาโรงเรียนอยางสมัยนี้ก็ได. อยางเชน  ปูยา   ตายาย 
ของเรา   บรรพบุรุษของเราไมเคยเรียนอยางนี้ ;    เขาก็เปนคนดีมีความสุขได. 
เพราะฉะนั้น  อยากลัว  ที่วาจะไมไดเรียนนั่น   ไมไดเรียนนี่   ไมไดไปเมืองนอก 
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ไมไดไปอะไร ;  ก็อยากลัว.  เราจะเปนคนดีมีความสุขได  โดยไมตองเกี่ยวของ 
กับการศึกษาชนิดนี้ก็ได.  ถาเราไปเกี่ยวของได  มีโอกาสมีกําลังไปเกี่ยวของได 
ก็ไปเกี่ยวในฐานะที่จะเอามันมา เปนอุปกรณเครื่องมือสําหรับเปนคนดี  มีความสุข 
ได ;  อยาไปบูชามันเปนพระเจา.  การศึกษาที ่ม ีผลลุ มหลงในวัตถุนี ้  อยาไป 
บูชามัน ;  จะทําใหเราตกนรกทั้งเปน  เหมือนที่เราไดกลาวมาแลวขางตน. 

 
เมื่อพูดถึงการเปนอยูแลว  เราอยูกระทอมดินก็ได  มนุษยเคยมีความสุข 

เหลือแสนเมื่ออยูในกระทอมดิน ;  แตมีนรกทั้งเปน  เมื่อมาอยูบนตึกบนปราสาท 
อยางในสมัยนี้.  สมมุติวาเดี๋ยวนี้เราอยูในกระทอมดิน  มันก็ยังมีความสุขได ; 
แลวเราก็อยูกันอยางบานนอกคอกนา  อยางตําบลเล็ก ๆ  อยางที่นี่,  รอบ ๆ  วัดนี้ 
ก ็ม ีความส ุขได  ;  ไม ต องอยู ก ันอย างเป นบ านเป น เม ือง   อย างกรุงเทพ  ฯ  
อยางนิวยอรคอยางอะไรที่เรียกวาเปนนครมหาศาลนั้น.  นั่นคือดงแหงความ 
สกปรก   ความเรารอนในทางจิต   ทางวิญญาณ   จนเปนภูตผีปศาจไปแลว, 
มีความเรารอน  สกปรก  ในทางจิต  ทางวิญญาณเปนภูตผีปศาจไปเสียแลวตั้งแต 
เดี๋ยวนี้.  เพราะวาไปอยูในที่แขงขันกันโดยไมดูหนาดูหลังเต็มไปดวยการแขงขัน 
ในนครหลวงนั้น. 

 
คนที่เขาอยูตามบานนอกคอกนา  อยูกันอยางนี้ตามเดิมน้ี ไมมีการ 

แขงขันชนิดในเมืองในหัวใจยังมีความเย็น  ยังมีความสะอาดอยูมาก.  ขอใหมอง 
อยางนี้  แลวเราก็ไมกลัว  วาเราจะไมไดรับการศึกษาอยางนั้น  ไมไดไปอยูอยางนั้น 
ไมไดเจริญอยางนั้น.  เพราะวา  มันเปนการเจริญอยางที่เรียกวาตกนรกทั้งเปน. 
ที่พูดนี ้  ก็เพื ่อเตือนวา  อยากลัว  ที ่เราจะไมไดเจริญอยางนั ้น :  เรามีความดี 
มีความสุขได  โดยที่ไมตองมีความเจริญอยางนั้น ;  แลวเราก็ไมมีหายนะทาง 
วิญญาณ ;  เรายังเปนฆราวาส  หรือยังเปนพลโลกที่ดี  คือท่ีจะมีความกาวหนา 
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ไปตามแบบของอาศรม ๔  โดยแนนอน.  กิดมาทีหนึ่งไมเสียชาติเกิดไดกาวหนา 
ไปตามลําดับของอาศรม ๔ ;  ไปเปนผูที่รูจักโลกดี  มีความสงบเย็น  แลวก็ชวยเหลือ 
ผู อื ่นในการเปนแสงสวางใหแกเขาไดแนนอน  ;  นถูกทาง.  ถาเดินผิดทาง 
เด ินไปทางอื ่น   จะจมลงไป   ในเหว   ในนรก  ;  เด ินถ ูกทางจะไปสู ความ 
สะอาด  วาง  สงบ  องจิตของวิญญาณ,  ปนคนดีมีความสุขไดทั้งเราเองและผูอื่น. 

 
นี่ขออยาใหหายนะอยางที่กลาวมาแลวนั้นมาครอบงํา;  ใหวัฒนะ 

ในทางจิตทางวิญญาณนี้จงเจริญกาวหนาแกเรา ;  ใหเราสามารถปลีกตัวออกมาได 
จากผู ที ่พ ูดกันไมรู เรื ่อง.  และนี ่แหละคือประชาธิปไตยที ่พระเปนเจา  หรือ 
พระธรรม  หรือธรรมชาติก็ตาม  ไดมอบใหแกเรา;ขอใหเรารูจักถือเอาประโยชน 
อันนี้. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัดนี้นกกางเขนบอกหมดเวลาแลว. 
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ภาวะจิตทราม ในอารยธรรม แผนปจจุบัน 
 

- ๑๘ - 
๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเราที ่นี ่  ไดลวงมาถึงเวลา  ๔.๔๕ น. 

แล ว  ;  เป น เวลาที ่จะได พ ูดก ันต อไป   ถ ึงเรื ่องอ ัน เกี ่ยวกับ 
ฆราวาส  ตามความประสงคของคุณที่ไดเสนอปญหามา  ลวน 
แตเกี่ยวกับฆราวาส .  ในวันนี้จะไดพูดถึง   ภาวะจิตทราม 
ในอารยธรรมแผนปจจุบัน  ฟงดูแลวก็นาสลดสังเวช  หรือ 
ถึงกับสะดุ ง  ;  แตก็เปน เรื ่อ งที ่ค วรจะพิจารณาอยางยิ่ง 
หรือจําเปน.  ถาขามไปเสียในเรื่องชนิดนี้  เราก็จะไมสามารถ 
แกไขปญหาตาง ๆ ของฆราวาสได  ดั้งนั้น    จึงตองพูด. 

 
ขอใหเขาใจวาเวลาหัวรุงอากาศเย็น ๆ  อยางนี้ไมใชเวลาสําหรับจะ 

มานั่งดาคน  หรือดาใครกันใหสนุกไปเลย.  แตวาเปนเวลาที่พระพุทธเจาทานใช 
สําหรับกระทําสิ่งที่เราเรียกกันวา  เล็งญาณสองโลก  มีอาการเหมือนกับข้ึนไป 
บนยอดภูเขาสูง ๆ  แลวก็ดูโลกโดยทั่ว ๆ  ไป  วาอยูในสภาพเชนไร;  แลวทาน 
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ก็มองไปวาใครอยูในฐานะที่ควรชวยเหลือ.  พอสวางขึ้นทานก็พยายามที่จะผานไป 
ทางนั้น  เพื่อจะไปชวยเหลือ.  ถึงพวกเราก็เหมือนกัน  ในเวลาหัวรุง  อากาศเย็น 
สบายดี  อยางนี้ก็ควรจะใชเวลาไปในทางที่จะมองดูอะไรดวยจิตใจที่ปกติ   เปนวง 
กวางออกไปทั่ว ๆ  โลก  ซึ่งรวมทั้งตัวเราเองดวย  เพื่อพบปญหาตาง ๆ  ตลอด 
ถึงวิธีที่จะแกไขมัน. 

 
เดี๋ยวนี้ผมกําลังพูดหรือเอยถึงภาวะจิตทรามในอารยธรรมปจจุบัน 

ก็ขอใหพิจารณาดู  ดวยจิตใจท่ีปกติ  หรือเปนธรรม  วามันมีอยูจริงหรือไม  ตามที่ 
ผมจะไดพูดใหฟงตามความเห็นสวนตัว หรือความรูสึกคิดนึกที่มันเกิดขึ้น  
 เพราะอํานาจของสิ่งเหลานี้  มันทําใหเกิดความคิดนี้ขึ้น. 

 
คําวา “ภาวะจิตทราม”  นี้เกือบจะไมตองอธิบายอะไรแลว  แต 

โดยใจความมันหมายถึงการที่จิตของมนุษยตกต่ําลงไป  จนไมสมควรแกคําวา 
มนุษย.  ถาคุณขอบคําจํากัดความ  หรือบทนิยาม  ก็ขอใหเพงเล็งกันอยางนี้วา 
ภาวะจิตทรามนั้น  คือจิตของมนุษยตกต่ําลงไปจนไมเหมาะสมกับคําวามนุษย. 
ความหมายของ“มนุษย”  นี้  เราพูดกันแลวพูดกันอีกอยางซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  วา  จิตสูง 
หรือเหลากอของผูที ่มีจิตสูง  สะอาด  นาไหว  นานับถือ บูชา และไมเปนไป 
เพื่อความทุกข  เรียกวาสูงง  เดี๋ยวนี้มันเปนไปทางต่ํา  สกปรก  มืดมัว  เรารอน 
เราเรียกวา  จิตทราม. 

 
สําหรับคําวาอารยธรรมแผนปจจุบันนั้น มันก็พอที่จะเขาใจไดอยูแลว ; 

แตสําหรับคําวา  “อารยธรรม”  นี้  ขอบอกกลาวา  มันเปนเรื่องเลนตลกสิ้นดี. 
คําวา  อารย  หรือ  อริย  นี้  เปนคําเดียวกับท่ีเราเรียกในภาษาไทยวา  อริยเจา. 
อารยธรรมก็คื อธรรมะของพระอริย เจ า  ;  แตแล วมั นก็ ไม เป น ไปอย าง 
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สมชื่อนั้น ๆ.  นี่เพราะวาคนบัญญัติคําพูด  บัญญัติศัพทนี่  เขาไมไดเล็งถึงอะไร 
มากไปกวาความเหมาะสมเฉพาะหนา  เฉพาะเวลา  เฉพาะถิ่นเทานั้นเอง ;  ในเมื่อ 
มุงหมายจะพูดเล็งถึงของดี  ของสูง  ก็เลยเอาอารยะใสเขาไป  เปนอารยะธรรม. 
สวนคําวา  civilization  ของฝรั่งซึ่งเปนตนตอของคํานี้นั้นมันจะมีความหมายอยางไร 
ก็ยังไมเปนที่แนนอน. แตที่แนนอนก็คือวา มันคงจะไมตรงกับความหมายของ 
คําวา  อริย  หรือ  อารย  เปนแน.  ถามันเปนอยางนี้จริง มันเปนความเขลาของ 
คนที่ บัญญัติคํานี้ในภาษาไทย  โดยลืมนึกถึงพระอริยเจา,  หรือไมสนใจเอา 
เสียเลยก็ได. 

 
ทีนี้สําหรับคําวา  อารยธรรมปจจุบันนั้น  คุณก็พอจะมองเห็นอีก  เพราะ 

ผมหมายถึงปจจุบันหยก ๆ  นี้  ในศตวรรษนี้  จนกระทั่งถึงวันนี้.  อารยธรรมปจจุบัน 
โดยใจความก็คือ  อารยธรรมทางวัตถุ,พูดภาษาศาสนาก็เรียกวา  อารยธรรม 
ทางเนื้อหนัง.  มันเปนเรื่องของเนื้อหนัง  เพื่อประโยชนแกเนื้อหนัง  หรือเปน 
อุปกรณเพื ่อประโยชนแกเนื ้อหนัง ;  ทั ้งหมดนี ้ม ันรวมเรียกวา  “อารยธรรม 
เนื้อหนัง"  มีความกาวหนาทางวัตถุเปนหลักสําคัญ. 

 
เมื่อพวกอิตาลีไปย่ํายีประเทศอะบิสสิเนีย ;  คนปาดํา ๆ  ในอะบิสสิเนีย 

นั้นตะโกนบอกกันวา  อารยธรรมของฝรั่งมาแลว !  หมายถึงปนใหญ  หมายถึง 
รถถัง  หมายถึงอะไรที่มันไปฆาพวกอะบิสสิเนีย.  พวกอะบิสสิเนียตะโกนบอกแกกัน 
และกันวา  ระวัง ๆ  อารยธรรมของฝรั่งมาแลว.  นี่คุณลองคิดดูวาคนปาแท ๆ  
ถาเราจะจัดวาเปนคนปา  โดยการที่ผิวหนังมันดํา,  มันยังรูจักถึงขนาดนี้  วานี่ 
อารยธรรมของฝรั่ง,  ไมใชอารยธรรมของพวกเราแตโบราณ, 

 
ดังนั้นอารยธรรมของฝรั่งก็คือ  วัตถุเครื่องมือท่ีจะไปบีบคั้นคนปา 

เรียกวาอารยธรรมปนใหญอยางหนึ่ง  เพื่อผลเปนการไดมาซึ่งวัตถุ ซึ่งเปนปจจัย 
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ของกามารมณ.  อารยธรรมปนใหญ  กับอารยธรรมกามารมณวิตถารนี่มันคูกัน. 
ดังนั้นพิจารณาดูใหดีแลว  อารยธรรมแผนปจจุบันไมมีอะไร  นอกจากปนใหญ 
กับกามารมณวิตถาร.  นี่จะเปนคําดาหรือเยาะเยย  หรืออะไรก็ตามใจ,  แตนี่ 
พูดไปตามความจริงที่มันมีอยู.  ฉะนั้นคุณเขาใจคําวา “อารยธรรมแผนปจจุบัน” 
ไวในลักษณะอยางนี้ดีกวา  ปลอดภัยกวา ;  เปนสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไมไดสําหรับ 
ฆราวาส.  เพราะฉะนั้น  จึงเอามาพูดในฐานะเปนสิ่งที่ฆราวาสจะตองรู  จะตอง 
เขาใจ  จะตองจัดการกับมันใหถูกตอง  อยางที่เรียกวา “ฆราวาสธรรม”  เปนสิ่งที่ 
ฆราวาสจะตองรู  จะตองกระทําใหถูกตอง. 

 
ทีนี ่เราจะพูดถึงตัวเรื ่องราวของมันเสียทีวาภาวะจิตทรามนั้นคือ 

อะไร ? ที่วา  จิตทราม  จิตทราม  นั้น  ถาถือตามหลักพระพุทธศาสนาก็มีจิตทราม 
อยู ๓ ประเภทตามลักษณะของกิเลส : 

 
๑.จิตทรามที่ ม าจากโลภะหรือ ราคะ ,  ก็คื อ เนื้ อหนั ง เฟ อห รือ  

กามารมณเฟอ. 

๒.  จิตทรามที่จากจากโทสะ  หรือโกธะ  นั้นก็คือการฆากันเฟอ. 

๓.  จิตทรามที่มาจากโมหะ  หรืออันธการ นั้นก็คือการทําสิ่งที่ไมตอง 
ทําแลวก็เฝาทําอยูจนเฟอ. 

 
สรุปสั้น ๆ  ก็วา  จิตทรามดวยโลภะ  คือกามารมณเฟอ  เนื้อหนังเฟอ, 

จิตทรามดวยโทสะก็คือฆากันเฟอ,  จิตทรามดวยโมหะก็คือทําสิ่งที่ไมตองทําเฟอ 
นี่เปนหัวขอท่ีคุณจะตองดูใหดี  วามันมีอยูจริงหรือไม  ในสมัยปจจุบันนี้  เมื่อมอง 
ตามหลักของพุทธศาสนา. 

เราเปนคนไทย   เปนพุทธบริษัท   ยึดหลักพระพุทธศาสนา  แลว 
เกลียดชังความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เปนที่สุด,  คือเกลียดชัง  โลภะ  โทสะ 
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โมหะเปนที่สุด.  โลภะนี้มีชื่อแทนวาราคะหรืออื่น ๆ  อีก,  โทสะก็มีชื่อแทน 
วาโกธะ   หรืออื่น  ๆ   อีก ,  โมหะก็มีชื ่อแทนวาอันธการ   ความมืดมนหรือ 
อื่น ๆ  อีก.  ดังนั ้นเมื ่อคุณพบชื่ออยางอื่น  ก็ขอใหรูจักสังเกตแลวเอามารวม 
เขาในชุด ๓ นี้  อยางใดอยางหนึ่งใหจนได ;  คือวามันมีแตเพียง  โลภะ  โทสะ  
โมหะที่เราพูดกันติดปาก. 

 
บัดนี้เราจะพูดถึงจิตทรามที่มีมูลมาจากโลภะหรือราคะนี้กอนเปน 

ประเภทแรกเปนเรื่องเนื้อหนังเฟอ  หรือกามารมณเฟอ.  สิ่งนี้กําลังระบาดอยู  ทั่ว 
ไปท้ังโลก  ซึ่งผมไมตองอธิบายเพราะคุณจะทราบดีกวาผมเสียอีก  และคุณก็อยูใกล 
ชิดกับสิ่งเหลานี้  เพราะเปนฆราวาส  แลวก็เพิ่งมาบวชหยก ๆ  นี่เอง  แลว 
ก็จะกลับไปเปนฆราวาสอีก. 

 
ที่เรียกวา  เนื้อหนังเฟอ  นี้  เราจะตองนึกถึงคําวา “เฟอ”  เพราะวามัน 

ใชไดทุกกรณีทั้ง ๓ กรณี.  เราจะลองนึกถึงสิ่งที่เรียกวา  กําลัง  หรือ  energy นี้. 
เมื่อเรามีกําลังมากจนลนแลวกําลังนั้นมันจะลนไปทางไหนโดยธรรมชาติ  คือโดย 
อัตโนมัติ.  ยกตัวอยางเชน  เรากินอาหารเขาไปมาก  แลวเกิดกําลังเหลือลน 
สําหรับท่ีจะทํางานตามหนาที่  แลว  energy  นั้นลน  มันจะลนไปทางไหน ? มัน 
ก็ลนไปในทางความรูสึกทางกามารมณ.  คุณจะเรียกมันวาจิตสูงหรือจิตทราม ? 
ในที่นี ้เราเรียกวา  “จิตทราม”  คือมันลนไปในทางลามกอนาจาร  ตามอํานาจ 
ของกิเลส. 

 
ระวังใหดี  แรงงานลนนี้,  ระวังใหดี,  เดี๋ยวนี้เรามีวิชาเทคโนโลยี่ 

ในโลกสําหรับสรางอุปกรณของแรงงาน  หรือกําลัง  ที่ใหมนุษยดื่ม  กิน  ใสเขาไป. 
ทีนี้มันมากจนลน และมันจะลนไปทางไหน ?  มันก็ลนไปในทางกามารมณ  ทาง 
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ลามกอนาจาร.  ดังนั้นผลไดทางวัตถุยอมเปนไปทางเนื้อหนังทั้งนั้น.  ประดิษฐ- 
กรรมตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในโลกอยางหนาแนน,  ที่ยกยองกันมากนักนี้,พอมันลนหรือ 
เฟอ  มันก็เฟอไปในทางกามารมณ ;  ไมไดเฟอไปในทางกิจการงานที่จําเปนแก 
มนุษย.  ดังนั ้นคุณจะเห็นไดวาสิ ่งที ่วางเกลื ่อนอยูสําหรับมีขาย  มีอะไรไปทั่ว 
ทุกหนทุกแหงนั้น  มิใชเปนสิ่งจําเปนแกมนุษย. 

 
ผมขอรอง  ขอวิงวอนวา  ชวยทําจิตใจใหดี ๆ  ใหเที่ยงตรงใหเปนธรรม 

ใหยุติธรรม  แลวเดินสํารวจตลาดในกรุงเทพ ฯ  วามันมีสิ่งที่จําเปนแกชีวิตมนุษย 
กี ่เปอรเซ็นต,  แลวไมจําเปนแกชีวิตมนุษย  คือไมตองมีก็ไดนั ้นกี่เปอรเซ็นต. 
แลวสิ่งที่หรูหรา  สวยงาม  แพงมากเหลานั้น  รวมอยูในสิ่งเหลานั้น  แลวก็เปนไป 
เพื ่อกามารมณ  ลนไปทางจิตทราม  ;  แตเขากลับบูชาวานั ่นแหละคือสูงสุด 
เปนไปในทางสูงสุด  หรือนาปรารถนา ;  หรือสิ่งสวยงามเปนอยางต่ํา.  ถามอง 
ใหดี ๆ  อยางนี้จึงจะพบความเฟอ  ความเหลือความจําเปน ;  เปนเหตุใหคนเรา 
โลภจัด  ปรารถนาเกินขอบเขต  เกินที่พระเจากําหนดไว.  อยากไดหรือแสวงหา 
หรือมีไว  หรือใชจายเกินจําเปนที่มนุษยควรจะตองทํา.  อยางนี้เรียกวา  “เฟอ” 
เปนความโลภ ,  ก็มีบาลีวา   “อติโลโภ   หิ ปาปโก ” - โลภเกินนั ้นลามก  ;  
ตามตัวหนังสือวาอยางนั้น.  โลภเกินนั้นลามก  อติโลโภ  หิ ปาปโก  ชวยจํา 
ไวดวย. 

 
เราจะดูกันตอไป  อยางไรเรียกวาเนื้อนหนังเฟอ ?  มันก็ไมยาก  โดย 

แบงขอบเขตของความจําเปน  ปจจัยที่จําเปนแกการครองชีพของมนุษย  :  เร่ือง 
อาหาร  เครื่องนุ งหม  ที่อยู อาศัยเรื่องหยูกยาแกไข  ที่จําเปนมันมีอยูอยางไร 
ที่เฟอมีอยูอยางไร ;  เดี๋ยวนี้เราอยากใหมันเฟอไปเสียท้ังนั้น.  เมื่อเฟอไปทุกอยาง 
แลว  ทีนี้มันก็ลนไปทางกามารมณ .  เมื่อมันเกินจําเปนแลว  มันก็ลนไปทาง 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ภาวะจิตทรามในอารยธรรมแผนปจจุบัน ๓๒๗

กามารมณ.  เรื่องอาหารก็ดี  เรื่องเครื่องนุงหมก็ดี   ที่อยูอาศัยหลับนอนก็ดี 
แมแตหยูกยา ;  เมื่อมันลนความจําเปน  หรือเฟอ  มันก็เฟอไนในทางกามารมณ 
ทั้งนั ้น .  ถามันเฟอไปอยางนี ้แลว  มันไมใชสิ ่งที ่เรียกวา   “ปจจัยที ่จําเปน 
แกชีวิต 

 
ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่เรียกวา  “ปจจัยสี่  ที่จําเปนแกชีวิต 

มนุษย”  นั้นมันอยูในขอบเขตจํากัดเทาที่จําเปนจริง ๆ ;  พอสิ่งเหลานี้มันเฟอ 
มันก็ไมใชปจจัยในที่นี ้แลว ; มันกลายเปนของเฟอ เปน  “กามารมณปจจัย” 
เปนปจจัยของกามารมณ,  แลวก็นําไปสูความวิตถารทางกามารมณ.  นี่ระวังใหดี 
วามันอาจจะหลอกเราได  หลอกวา  “ปจจัย”  นี้  เราตองแสวงหา  แลวก็เปน 
ของจําเปนแกชีวิต;  แตแลวมันกลายเปนไมใช  “ปจจย”ไป  โดยไมรูสึกตัว. 
อยางนี้ทําใหเกิดความลน  จนเปนกามารมณ  เปนเนื้อหนังเฟอ. 

 
ที่วาปจจุบันนี้มีภาวะจิตทรามเพราะสิ่งเหลานี้เฟอน้ัน  ก็ดูซิ  คุณดูให 

ละเอียด  ดวยความรอบคอบถี่ถวน  จะพบวามีสิ่งอยูสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเปนลักษณะที่ 
แสดงใหเราเห็นไดชัดอยางยิ ่ง  ชวยจําคํานี ้ไวค ือ   เจตนารมณแหงการยั่ว,  
เจตนารมณ  หรือเจตนาก็ตาม  แหงความยั่ว,  มันมีความมุงหมาย  หรือเจตนา 
ที่จะยั่ว  จะหลอก  จะลวง  เอาประโยชนของผูอื่นดวยการยั่ว  อยูเต็มไปหมด 
ทุกหัวระแหง  ในโลกนี้.  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่เรียกวา “โฆษณา”  นั้น  หรือ 
โฆษณาชวนเชื่อ น้ัน   คือตัวหลอกตัวยั่ว.  เจตนาแหงการยั่ว.  ถาเปนเรื่อง 
กามารมณโดยตรง  มันก็มีความยั่วมากไปกวานั้น.  โปสเตอรโรงหนังโรงละคร, 
โปสเตอรขายสิ่งของเครื่องใชอะไรก็ตาม  มันเปนการยั่ว  การหลอก  การทําใหโง 
อยู ในนั ้น .  เราจึงไปทําสิ ่งที ่โง ๆ   ไปดูสิ ่งที ่โง ๆ ,  เสียเงินไปดูสิ ่งที ่ทําลาย 
จิตใจของเราเอง  ซึ่งทําใหจิตทรามโดยไมรูสึกตัว ;  แลวก็เสียเงินไปซื้อเอา 
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จิตทรามมาใหแกตัว.  สิ่งฟุมเฟอยตาง ๆ  ที่กําลังระบาดทั่วไปในโลกเปนอยางนี้มี 
เจตนารมณแหงการยั่ว  เปนวิญญาณของมัน. 

 
ใหพิจารณาดูกันบางวา  อารยธรรมใหม  หรืออารยธรรมปจจุบันนี้ 

เรียกใหมันชัดหนอยก็เรียกวา  “อารยธรรมของสตรีรสและเมรัย”.  คํานี้เกาแกมาก 
ถึงสมัยพวกกรีก ;  อารยธรรมเกาแท ๆ  ของเขาไมใชสตรีรสและเมรัย.  ไปดูมา 
ตั้งแตอารยธรรมสมัยหิน  สมัยคนปาไมนุงผาก็ไมมีอารยธรรมสตรีรสและเมรัย ; 
แลวมันคอยเปลี่ยนมาเปนอารยธรรมที่มีระเบียบ  มีแบบแผนมีขอบัญญัติ  มีสิ่งที่ 
ตองประพฤติปฏิบัติมากขึ้น  จนเกิดระบบศาสนา  ศีลธรรมอะไรนี้ขึ้นมา;  แลว 
เขาก็หนักแนนอยูแตในเรื่องของศาสนา.  มันจึงมาสูงสุดเปนอารยธรรมที่เนื่อง 
กับศาสนาอยางแนนแฟนในโลกนี้. 

 
ในสมัยเมื่อหลายพันปมาแลวในประเทศจีนก็ดี,  ในประเทศอินเดียก็ดี, 

ในประเทศตะวันตกอยางพวกฮิบรูเกาแกนั้นก็ดี  มีการฝากจิตใจไวกับศาสนา  หรือ 
พระเปนเจา,  แลวเชื่อมาก  แลวกลัวมาก.  มันอยูในระเบียบ  อยูในแบบแผน 
ที่จะไมกระทําสิ ่งที ่ลามกอนาจารเปนหลักใหญอยู อยางนี ้  ก็เปนอารยธรรม 
ทางศาสนา.  ตอมนุษยมันดีขึ้นในทางสติปญญา  สติปญญามันเลยเถิดจนกลาย 
เปนเชื่อความคิด  ความนึก  ความรูสึกของตัวเอง ;  เกิดไมเชื่อศาสนา  ไมเชื่อ 
พระเปนเจากันแลว ;  นี้มาตกเปนทาสของเนื้อหนัง  จึงคอย ๆ  ละทิ้งอารยธรรม 
ศาสนา หรือพระเปนเจา  มาบูชาสตรีรสและเมรัยนี้เปนพระเจา ;  แลวก็หาความ 
เพลิดเพลินระหวางเพศ  แลวก็ใชของมึนเมาทุกชนิดเปนเครื่องสนับสนุน. 

 
ถาเราศึกษาดูจะเห็นวา  พวกกรีกเปนเจาตํารับ  หรือวาเปนตนตอ 

ของการเปลี่ยนแปลงยุคหนามือเปนหลังมือน้ี,  กลายเปนบูชาเรื่องเพส  เร่ืองของ 
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มึนเมาทําลายอารยธรรมเดิม  อารยธรรมทางศาสนา.  พวกฝรั่งที่เคยมีอารยธรรม 
ศาสนาก็มากลายเปนอารยธรรมสตรีรสและเมรัย,  แลวก็ระบาดไป  ระบาดไป 
จนพวกไทยเราก็ไปตามกนฝรั ่ง .  ใครจะโกรธหรืออะไรก็ตาม   ผมไมกลัว  ; 
แลงก็บอกพวกคุณทั้งหมดทุก ๆ องคนี้วา ระวังใหดีในเรื่องนี้ ที่จะไปตามกนฝรั่ง 
ในเรื่องอารยธรรมสตรีรสและเมรัยนี้. 

 
จากอารยธรรมสตรีรสและเมรัยนี้  เราจะเห็นเจตนาแหงการยั่วมากมาย 

หลายชนิด  จนพูดกันไมไหว  :  จะยกมาใหเปนตัวอยาง  เปนเครื่องสังวร  ที่มัน 
กําลังระบาดทั่วโลกเวลานี้ก็คือเร่ืองกระโปรงสั้น.  นี่อารยธรรมสตรีรสและเมรัย 
ที่แสดงออกชัดทั่วโลกขณะนี้คือ กระโปรงสั้น  สั้นจนจะไมมีเหลือ.  คุณอยาเห็น 
เปนเรื่องหยาบคายหรือเอาเรื่องหยาบคายมาพูดกันดวยจิตทราม;  แตพูดใหรูวา 
นั้นแหละคือลักษณะของความมีจิตทราม,  กระโปรงสั้นนั้นแหละคือลักษณะของ 
ความมีจิตทราม .  คุณไปตั ้งปญหาคิดเองวามันคืออะไร  ?  เนื ่องมาจาก 
อะไร ?  และเพื่ออะไรในที่สุด ?  มันก็เพื่อจิตทรามทั้งนั้นแหละ  คือลักษณะของ 
ความมีจิตทราม,  เกิดมาจากจิตทราม,  ก็เพื่อจิตทรามตอไปอีก. 

 
จะถามวาทําไมจะตองไปทําใหมันสั้น ?  มันไมสะดวก,มันไมสบาย, 

มันไมปองกันอันตรายของผิวหนัง  หรืออะไรไดเลย ;  แตแลวทําไมสมัครใหเปน 
อยางนั้น ?  ก็ไมมีอะไรนอกจากเพราะจิตมันทรามลงไป.  มันยินดีที่จะใหถูกหลอก, 
แลวก็เพื ่อหลอกกันตอไป.  คุณก็รู ไดวาแบบเครื ่องแตงตัวนี ้  ผู ชายออกแบบ 
แลวผู หญิงก็โง  ผสมโรงกับความมีจิตทรามของผู ชาย  คือจะลวงผู หญิงให 
เปนของเลนหรือยั่วไดมากขึ้น ;  แลวความโงของผูหญิงก็สมัครจะทําอยางนั้น.  
มันบวกกับจิตทรามทั้งของผูหญิง  ทั้งของผูชาย  ผลิตผลเกิดขึ้นมาเปนกระโปรงสั้น ; 
แลวก็สั้นเรื่อยไป ๆ  จนเปนปญหายุงยากลําบากไปหมดทั่วทั้งโลกในทางศีลธรรม. 
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แตไมเปนปญหาในทางเรื่องที่จะทรามลงไปในความเปนลามกอนาจาร.  นั้นไม 
เปนปญหา   ไมเปนอุปสรรค   แตเปนอุปสรรคในทางศีลธรรม   ที่โลกนี ้จะมี 
ศีลธรรม.  เพราะวาการนุงกระโปรงสั้นนั้นเปนบาปอยูทุกลมหายใจเขา  ทุกลมหายใจออก. 

 
คุณไปบอกเพื่อนคุณที่นุงกระโปรงสั้นเถิดวามันเปนบาปอยูทุกลมหายใจ 

เขาออก  ;  เพราะมันทําไปดวยเจตนาชั่ว  คือยั ่ว  คือตกเบ็ด .  ในเวลาที่มัน 
นุงกระโปรงสั ้น  มันตองการจะตกเบ็ดคนที่เห็น  เพื ่อใหอยูในอํานาจของมัน  ; 
มันก็คือนางยักษิณีที ่ม ีความหวังจะตกเบ็ด  จะจูงจมูก.เจตนาชั ่วนี ้ถือวาบาป 
แลวมันเปนบาปอยูทุกลมหายใจเขาออกที่นุ งประโปรงสั ้น ;  จนกวาจะไดผลัด 
เสียใหม.  นี้แหละคือเจตนาแหงการยั่ว  ขอแรก  มันก็อยูที่กระโปรงสั้น  ซึ่งไมให 
ความสะดวกสบาย  หรือผลประโยชนอะไรนอกจากความยั่ว  แลวเปนบาปอยู 
ตลอดเวลา. 

 
เรื่องถัดไปเปนเรื่องเลยกระโปรงสั้นไปอีก  ก็เปนเรื่องเปลือย ;  พยายาม 

หาโอกาสที ่จะใชความเปลือยเปนเครื่องจูง,  เปนเครื ่องยั ่ว,  เปนเครื่องหลอก 
ใหคนมาอยูในอํานาจของตน   เปลือยอวัยวะที ่ไมควรจะเปลือย  แลวก็นิยม 
เปนของสูงสุด  จนเมือจะกินอาหารก็ตองมีระบําเปลือยแสดงอยูดวย.  ผมไมเคย 
เขาไปในโรงเหลานั ้น  แตคนที ่เคยเขาไปเขามาเลาใหฟ งหรือวาอานหนังสือ 
หลาย ๆ  อยางรูวาเขาทํากันอยางนั้น.  พวกทหารฝรั่ง  ทหารรับจาง  ไดเงินมาแพง, 
ไดเงินคารับจางแพง ๆ  แลวก็เอามาถลุง  เพื่อจะกินอาหารชนิดที่มีการเปลือย 
แสดงอยูตลอดเวลา.  เงินมันก็หมดไป  หมดไป ;  ไปหามาใหมก็เพื่อผลอยางนี้. 
มันไมใชมีแตเรื่องอยางนี้อยางเดียว  มันมีมากมายหลายสิบเรื่อง.  เดี๋ยวนี้ก็ไดยินวา 
วัฒนธรรมปศาจกําลังระบาดเขาไปท่ัวทุกหนทุกแหง,  แลวขยับขยายกันอยางนั้น 
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ขยับขยายกันอยางนี้ใหมันแปลกออกไป  ใหมันวิตถารออกไป.  ไดยินเขาพูดกันวา 
เดี๋ยวนื้ทางแหลมสะแกนดิเนเวีย  สองสามประเทศที่ตรงนั้น  กําลังนําหนา 
ในเรื่องอยางนี้จนคนประเทศอื่นอุตสาหขึ้นเรือบินไปเพื่อจายเงินที่นั่น  เพื่อผล  
อยางนี้.  นี่แหละดูมนุษยในโลกนี้  หรือโลกของมนุษยในเวลานี้ที่มันมีจิตทราม 
อยางนี้  เต็มไปดวยการยั่ว. 

 
ทีนี้มันก็มาถึงเรื่อง แกไขศีลธรรม  หรือวาเหยียบย่ําศีลธรรมที่มีอยู 

แตกาลกอน.  ศีลธรรมขอไหนมันเปนอุปสรรคแกการที่เขาจะลุมหลงกันใหมาก ๆ  
อยางนี้เขาจะแกไขมันเสีย,  หรืออยางนอยก็ดวยการทําไมรูไมชี้เสีย ;  นี่เรียกวา 
เหยียบย่ําศีลธรรม  ถือเปนเรื่องไมบาป  ไมกรรม  ไมชั่วไมลามกอนาจาร.  เร่ืองลูก 
เรื่องเมียของใครก็ตามใจไปอยูในลักษณะที่หยิบยืมกันไดเหมือนของใชหรืออะไร 
อยางนี้  มันมากขึ้นทุกที.  ถาคุณยังถือศีลธรรมดั้งเดิมอยู  คุณก็จะไมมีที่อยูใน 
โลกนี้,  และเดี๋ยวนี้เขาจะมีอารยธรรมอยางนี้กันแลว. 

 
รวมความแลวก็คือความที่มันทรามลง  ทรามลง  ทรามลง  ตกต่ําลง ;  

วัดไดจากสิ่งเหลานี้  ที่มันมากขึ้น  มากขึ้น.  มากขึ้น  ที่เปนตัวอยางอันหนึ่งที่ 
แสดงวาจิตทรามลงอยางไร  ก็คือเรื่องราวที่มันเกี ่ยวกับสถานที่ตากอากาศ 
แหงหนึ่งในประเทศหนึ่ง  อยาไปออกชื่อ  เดี๋ยวมันจะเปนเรื่องดาเขาตรง ๆ.  
ประเทศที่มีสถานตากอากาศที่มีชื่อเสียง  เมื่อตอนแรกๆ  แผนโฆษณาใหไปเที่ยว 
ที่สถานที่ตากอากาศเหลานั้น  เมื่อ ๒๐ - ๓๐ปมาแลว  เขาใชภาพของธรรมชาติ 
ที่เงียบสงัดสวยงามตามธรรมชาติ  พิมพเปนโปสเตอรดึงใหคนไปเที่ยวที่นั่น. 
นี่ก็แปลวายังมีจิตใจที่ยังเปนศิลปน  แลวก็ชอบอยางนี้  จึงไปเที่ยวที่นั่น  ไปเที่ยว  
กันมาก .  ตอมาภาพโปสเตอรชิ้นนั้นมันชวยไมได  ไมมีใครไปเสียแลว  ; 
ก็เปลี่ยนเปนเรื่องชาตินิยม เอาภาพเรือรบที่มีชื่อเหมือนกับสถานที่ที่นั่นมาโฆษณา 
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มันก็คึกคักกันขึ ้นมาพักเดียว ;  เปนเรื ่องชาตินิยม   ก็ไปเที ่ยวที ่นั ่น.  ทีนี ้ต อมา 
รูป เร ือรบม ันก ็ใช ไม ได   มันก ็ไม ด ึงด ูดใจได   ก็เลยกลายเป น เอาเรื ่องกินอยู 
สนุกสนาน  เลนหวัว  อะไรที ่นั ่นมาเปนภาพโปสเตอรโฆษณา ;  ก็ไปไดพักหนึ่ง. 
ในวาระหลัง ๆ  ครั้งสุดทายนี้ก็คือภาพบิกินี  แลวก็มาเปนภาพเปลือยโดยปริยาย 
คนจึงไปเที่ยวที่นั่น;  ที่ชายหาดนั้นเต็มไปดวยคนสวมชุดเปลือย หรือครึ่งเปลือย. 

 
ทีนี้  คุณก็ดูซิวา  จิตมันตกต่ําหรือทรามลงไปอยางไร  ทีแรกมีวิญญาณ 

ของศิลปน  ธรรมชาติอันสวยงามมันดึงไป,  แลวก็มีวิญญาณชาตินิยม  เรือรบ 
ชื ่อ นี ้นําไป ,  ตอมาก็เรื ่อ งกิน   เรื ่อ ง เล น   เรื ่อ งหวัว   เรื ่อ งชาวบานมากขึ้น , 
แลวอันสุดทายก็คือเรื่องเปลือย.  นี่วัดความมีจิตทรามลงไปเปนระดับ ๆ  อยางนี้. 
มันก็คงไมแตที่นี่  ที่ไหนก็เหมือนกัน  ความมีจิตทรามอยางนี้.  ฉะนั้นเราเรียกวา 
ความมีจิตทรามลงไปตามลําดับ ๆๆ  ตามที ่ความกาวหนาทางประดิษฐกรรม 
แผนใหมมันเกิดขึ้น  มันกาวหนาขึ้น.  เมื่อประดิษฐกรรมเพื่อการยั่วยุกาวหนาขึ้น 
เทาใด,  จิตของมนุษยก็จะทรามลงไปเทานั้น.  นี่ก็ภาวะจิตทรามที่จะพอมองเห็นได 
เปนตัวอยางในอารยธรรมแผนปจจุบัน. 

 
เอาละ  ทีนี้  เราลองแยกกันดูวาจิตทรามของบุรุษ  จิตทรามของสตรี 

มันมีอยูอยางไร ? 
จิตทรามของฝายบุรุษมันทรามลงไปในทางที่จะเหยียบย่ําสตรี ;  ขอน้ี 

ไมใชมีความหมายเล็กนอย  มีความหมายซึ่งเปนที่มาในพระไตรปฎก  หรือในความ 
คิดนึกของผู เปนบัณฑิต  มีพระพุทธเจาเปนตน.  จิตของบุ รุษมันทรามเมื่อมัน 
เหยียบย่ําเกียรติของสตรีลงเปนของเลน.  เมื่อบุรุษยังเคารพสตรีวาเปน  ภัณฑะ 
สูงสุด  อยางบาลีวา  อิตฺถี    ภรฺฑานมุตฺตมํ -  สตรีเปนกัณฑะสูงสุดของภัณฑะ 
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ทั้งหลาย.  นี้ก็ยกยองสตรี  ไมเอาลงมาเปนของเลน ;  อยางนอยก็ยกยองสตรี 
เปนเพศของมารดาเปนเพศที่ควรแกการบูชา. 

 
อีกทางหนึ่งมันเห็นสตรีเปนของเลนทางกามารมณ,  ถือเอาประโยชน 

ในทางกามารมณ  ก็เหยียบย่ําสตรีลงเปนของเลน .  มีเรื ่องเลาในบาลีวา 
พวกลิจฉวี  กษัตริยลิจฉวี  เปนประเทศเล็ก ๆ  ประชาธิปไตยเล็ก ๆ  อยูในสมัย 
พุทธกาลนั่น.  ประเทศมหาอํานาจเชนประเทศมคธ  โกศล  นี้ทําอะไรไมได ; 
ประเทศใหญ ๆ  นั้นนะเคยรบแพประเทศเล็ก ๆ  คือลิจฉวี.  ในคําตรัสของ 
พระพุทธเจา  ก็วาพวกลิจฉวีเปนประเทศที่นับถือสตรี.  ในบรรดามหาประเทศนั้น 
มันเปนประเทศที่เหยียบย่ําสตรีเปนของเลนตาง ๆ.  แตมีขออื่นประกอบ  คือวา 
เปนผูเครงครัด  เขมแข็ง  ในเรื่องหนุนหมอนไมก็อยูในชุดนี้.  พวกกษัตริยลิจฉวี 
หนุนหมอนไม  นอนเสื่อเนื้อหยาบ  ตื่นแตดึกฝกอาวุธ ,  แตวาหลักใหญทางจิต 
ทางวิญญาณ  ก็คือยกยองสตรี  เทิดทูนสตรี.  ตอมามีคนไปยุ  คือมีสะปาย 
ทําใหพวกลิจฉวีเลิกความเปนอยางนี้  แลวก็แตกสามัคคีกัน  เพราะเหตุที่ 
เหยียบย่ําสตรีลงเปนของเลนมันก็แยงกามารมณกัน.  ทีนี้ก็เลยเปนประเทศที่ลมจมไปเลย. 
ประเทศมคธ  ประเทศใหญนั้นก็เลยยึดเอาเปนเมืองขึ้น.  นี่คําวายกยองสตรีกับ 
เหยียดหยามสตรีมีความหมายอยางนี้. 

 
ถาจิตใจสูง  ยกยองสตรีเปนเพศของมารดา,  จิตใจมันยังมีศีลธรรม 

เมื่อมีศีลธรรมแลว  มันก็ดีตลอดไป.  พอมันเหยียบย่ําสตรีลงเปนของเลน 
มันก็หมดศีลธรรม,  มันก็เปนสัตวเลว.  เดี๋ยวนี้บุรุษในโลกนี้กําลังเหยียบย่ําสตรี 
โดยเจตนาบาง  โดยไมเจตนาบาง  โดยไมรูสึกตัวบาง,เอาเพสของมารดาลงไป 
เปนเครื่องมือสําหรับแสวงหาความเพลิดเพลินทางกามารมณ  เปนเบื้องหนา 
เปนหลักใหญ.คุณจําไววา  ผมพูดวา  เปนเบื้องหนา  หรือเปนหลักใหญ. 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๓๓๔

จิตทรามของบุรุษ  สรุปความทั้งหมดไดก็คือวา  ลุมหลงสตรีในฐานะ 
เปนของเลนไมใชเปนที่ควรใหเกียรติ  หรือบูชา  ในฐานะเปนเพศของมารดา, 

 
มองดูฝายสตรี  จิตทรามของฝายสตรี  ที่เกิดแกสตรี  นี้ก็คือตรงกัน 

นั ่นแหละ   เขาคู กัน   คือทําตัวเปนของเลนของฝายบุรุษ .  ไมถนอมเกียรติ 
ในฐานะเปนมารดาของโลกไว.  ผมพูดแลวอยาวาดูถูกพวกคุณ  ซึ่งมีอายุไมกี่ปนี้ 
คุณไมทันเห็นคนสมัยปูยาตายายที่เปนสตรี  เขาถนอมเกียรติกันไวอยางไร  เขาไมได 
ปลอยตัวใหเปนเครื่องเลนของบุรุษเหมือนสตรีสมัยนี้  ซึ่งยอมนุงกระโปรงสั้นเขาไป 
สั้นเขาไปปละหลาย ๆ  เซ็นติเมตร ;  เพราะสตรีสมัยนี้มันยอมเพื่อจะเปนอยางนั้น 
นี้คือจิตทรามของสตรี ;  พลอยผสมโรงกับบุรุษ  ที่เขาจะเอาสตรีเปนของเลน. 
แลวก็อยาลืม  เมื ่อตะกี ้ที ่พ ูดวา  เครื ่องแบบแตงตัวของสตรีนี ้  บุรุษเปนฝาย 
ออกแบบนะ  จะมีตนตออยู ที ่ฝรั่งเศส   หรืออยู ที ่ไหนก็ตาม  ;  แตผู ชายเปนผู 
ออกแบบเครื่องแตงกายของสตรี.  มันก็มีโอกาสที่จะตมยําสตรีได ;  แลวสตรี 
ก็โงพอที่จะรับเอาดวยความสมัครใจ  นี่ความมีจิตทรามของสตรีก็มีโดยการลวง 
ของบุรุษ  บวกกับความโงของตนเอง.  ความลวงของบุรุษกับความโงของสตรี 
บวกกันเขาเปนพยานหลักฐานชัดเจนก็คือ ยอมรับเอาแบบกระโปรงนั ้น  หรือ 
สิ่งอื่น ๆ  ที่คลายกันเพื่อจะเปดเผยอวัยวะที่ไมควรเปดเผย. 

เราก็พูดไดเลยตอไปอีกวา  จิตทรามของสตรีก็คือยอมทําตัวเปนนะ 
คะโสเภณี ;  แตที ่ผมกําลังพูดนี ้ไมใชนะคะระโสเภณีอยางที ่เขารับจางหากิน, 
นะคะระ  แปลวา  นคร,  โสเภณี  แปลวา  ผูทําใหงาม ;  นะคะระโสเภณี   แปลวา 
ผูทํานครใหงาม   นี้เขาแตงตัวตามแบบสมัยใหม  กระโปรงสั ้นเพื ่อทําเมือง 
ทั้งเมืองใหดูงาม;  นี้โสเภณี “นครโสเภณี”  ในคําพูดภาษาธรรม  ไมใชคําพูดภาษาโลก. 
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คําพูดภาษาโลก  “นะคะระโสเภณี”  คือหญิงรับจางหาเงินดวยการกระทําอยางนั้น, 
แตภาษาธรรมภาษาที่ลึก ภาษาทางวิญญาณนี้  หมายความวาผูที่จะทําใหบรรยากาศ 
ทั ่งไปดูงดงาม   เชนผู หญิงแตงตัวสวยงามทั ่วไปนี ้  เขาก็ใชกระโปรงสั ้นนุงกัน 
ทั ่วทั ้งเมือง   ทั ้งประเทศ   ทั ้งโลกนี ้นะ   เพื ่อจะทําเมืองใหงามสมัครเปนคนที่ 
จะทํานครใหงาม  ดวยอาการอยางนี้.  แลวความงามนี้  มันมีความหมายหลายแง 
หลายมุม  งามของภูตผีปศาจก็มี,  งามของมนุษยก็มี,  งามของบัณฑิตนักปราชญ 
มีพระพุทธเจาเป นประมุขก ็ม ี.  ทีนี ้นครโสเภณ ีแบบนี ้  คือมันงามชนิดไหน  ?  
ความงามของคนพวกไหน ?  ผมวางามของพวกภูตผีปศาจที่ผูหญิงทุกคนในประเทศ 
หรือในโลก  จะชวนกันนุงกระโปรงสั้นจนแทบจะไมมีเหลือ,  สั้นจนแทบจะไมมี 
เหลืออยูสักกี่เซ็นติเมตรนี้เปนความงามสําหรับภูตผีปศาจใหมันเปนโลกของภูตผี 
ปศาจ  ที่มีความงามอยางนั้น. 

 
คุณก็ด ูต อไป   โดยเปรียบเท ียบเครื ่องนุ งห ม   costume  หรือชุด 

นุ งหมกันนี้   ลองเทียบดู เปนศตวรรษ  ๆ   เมื่อศตวรรษที่แลวมาเปนอยางไร ? 
ศตวรรษนี้เปนอยางไร ?  หาดูไดงาย ๆ  จากรูปภาพ  ผูหญิงในศตวรรษที่แลว ๆ  มา 
เขาปกปดมิดชิด  เหมือนกับวาหุมหอเพชรพลอย  ยากที่จะเห็นเนื้อหนังของเขา ;  
แลวแถมบางชาติ  บางประเทศหุ มหนาเสียมิดชิดเลย  เพราะถาเห็นหนาสวย 
มันเกิดราคะแกผู เห็น  ;  ฉะนั้นเขาก็ไมใช  ไมยอมใหหนาสวย  ๆ  ของเขาเปน 
เครื่องยั่วใหเกิดราคะแกผูชายท่ีเห็น  แลวเกิดความคิดนึกสกปรกในจิตใจตอความ 
งามของเขา ;  ดังนั ้นเขาคลุมหนามันเสีย นี่ศตวรรษที ่แลวมา  ผู หญิงทุกชาติ 
ทุกประเทศทั้งประเทศไทยเราหรือประเทศฝรั่ง,  ฝร่ังก็ยิ่งคลุมมากกวาอีก.  ใน 
ศตวรรษที่แลวมาหรือวาตนศตวรรษนี้ก็เถอะ  ฝร่ังยังคลุมมากกวาเดี๋ยวนี้มาก. 

 
เดี๋ ย วนี้ ฝ ร่ั งก็ นํ า ไป ในท างที่ เป ด ออก   เป ด ออก   เป ด ออก   เพ ราะ เขา ไป 
บูชาอารยธรรมเนื้อหนังเกงกวาเรา  กอนกวาเรา    แลวไทยเราก็กําลังจะตามกนฝรั่ง 
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เขาในเรื่องนี้ ;  เดี๋ยวนี้จะเหลืออยูก็แตในชุดแตงงานของพวกฝรั่ง  การคลุม 
รางกายมิดชิด  มีเหลืออยูแตในชุดแตงงาน.  สวนชุดอื่น ๆ  นั้น  มันก็สั้นเขาไป 
สั้นเขาไป.  นี่เราก็ไปตามกนเขา  ก็ยังเหลืออยูแตชุดแตงงานเหมือนกัน.  การ 
แตงชุดแตงกายตามแบบวัฒนธรรมเดิมของไทยไมมีอยางนี้เลย. 

 
บัดนี้ก็ไดยินวามีชุดยาวขึ้น  เปนชุดไทย  ชุดอะไรที่สตรีไทยใชสวมนี้ 

ก็เปนสิ่งที่นาอนุโมทนา.แตแลวหาเวลาแตงยาก,  มีแตแตงดวยชุดกระโปรงสั้น 
ไปในที่ทุกหนทุกแหง  แมในโบสถ.  เพราะฉะนั้นขอแสดงความเสียใจอยางสูงสุด 
ไวในที่นี้วา  ชุดที่โบสถฝร่ังเขาไมยอมใหเขานั้น  โบสถไทยยอมใหเขา.  นี้แหละ 
คุณไปคิดดูเถอะ  คุณก็คงจะรวมเสียใจกับผม  วาชุดที่โบสถฝรั่งเขาไมยอมให 
เขานั้นโบสถไทยยอมใหเขา.  ชุดกระโปรงสั้นจนนุงแลวยุงยากลําบากไปหมดนั้น 
โบสถฝร่ังเขาไมยอมใหเขา  แลวโบสถไทยยอมใหเขา.  ดังนั้นขอแสดงความเสียใจ 
อยางสูดสุดไวที่นี้ตอพวกคุณวาพุทธบริษัทไทยเรานี้กําลังเปนทาสของพวกฝรั่ง 
ในทางวัฒนธรรม.  พวกฝรั่งเองนําในเรื่องนี้  พวกไทยตามกัน. 

 
ไปดูที่ชายหาดริมทะเล  ที่เฉลียงโฮเต็ล  หรือที่ไหนตาง ๆ  นี้ ; ผมดู 

แลวสะดุงวาที่เดินมาคูหนึ่ง  ไมรูสึกวามันเปนมนุษยคูหนึ่ง.  รูสึกวาเปนคนกับ 
สัตวเลี ้ยงคู หนึ ่ง.  ผูชายดูยังเปนคนอยูแตผู หญิงกลายเปนสัตวอยางกับสัตว 
เลี้ยงไป .  มันเดินมาสองคน   คนหนึ่งเปนคนเลี้ยง  คนหนึ่งเปนสัตวเลี้ยง, 
ไมใชเปนมนุษยคูหนึ่งเดินมา.  ผมไมใชแกลงจะไปดู  แตเมื่อมีโอกาสไปเที่ยว 
ชายทะเลหรือตามที ่อยางนั ้นบางเหมือนกัน  เขาพาไป.  ผูชายแตงตัวอยาง 
เรียบรอยทุกอยาง  มีเสื้อเชิ้ต  มีกางเกงยาว  มีอะไร ;  แตผูหญิงที่เดินไปดวย 
กันนั้น  แทบจะไมอะไรเลย  แลวก็ใชเครื่องนุ งหมปดอวัยวะนั้นโปรงแสงสีใส 
อะไรดวย.,  เดินไปดวยกัน  จนทําใหเราสะดุงวาคน ๆ  หนึ่ง  แลวก็ไมใชคนอีก 
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คนหนึ่ง ,  เปนสัตวอะไรชนิดหนึ่ง   ซึ่งเดินไปดวยกัน  ;  ตามริมนํ้าก็ตาม , 
ตามบนริมเฉลียงโฮเต็ลก็ตามก็มีอยูทั ่วไป.  มันอาจจะไมสะดุดตา  สะดุดใจ 
พวกคุณก็ไดเพราะคุณเกิดมาก็เห็นเสียแลว  ไมเปนของแปลก.  ผมนี้มีบาป 
มันเกิดมาตั้งแตสมัยที่ไมมีอยางนี้  ยังไมเคยมี  และสวนมากก็ไมเคยเห็นมาเห็น 
ครั้งแรกมันก็ตองสะดุง. 

 
นี่คือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีจิตทรามของมนุษยแหงยุคปจจุบัน. 

มันก็เปนเรื ่องที ่ไมเปนปญหาแลว  เพราะวามันมุ งแตจะแสวงหาความสุข 
สนุกสนาน  เอร็ดอรอยทางเนื้อ  ทางหนัง.  ภาษาในโบสถเขาเรียกวา  flesh  
คําเดียวเทานั ้น   เรียกวา   “เนื ้อหนัง”  คําเดียวพอ   พยางคเดียว . Flesh 
หมายถึงสิ่งสกปรกลามกอนาจาร  ตามความหมายทางศาสนา.  คือศาสนาตองการ 
ใหควบคุมเนื้อหนังซึ่งเปนที่ตั้งของกิเลส  เดี๋ยวนี้มนุษยในโลกกลับสงเสริม ; 
นี่เขาเรียกวาเปนทาสเนื้อหนัง,  ไมเปนนายเนื้อหนัง.  ศาสนาตองการใหมนุษย 
ทุกคนเปนนายเหนือเนื ้อหนัง ;  แตมนุษยเดี ๋ยวนี้ยอมเปนทาสของเนื ้อหนัง ;  
มันตรงกันขาม.  เพราะฉะนั้นเรามองเห็นแลวสังเวชที่วาสตรีทั ้งหลายยอม 
เปนทาสแหงเจตนาทรามของบุรุษ.  บุรุษก็ตองการจะยั่ว  หลอกสตรี  ใหยอม 
เปนเครื่องเลนดวยเจตนาทราม.  โลกนี้เลวลงอยางวูบวาบอยางนาใจหาย, 
มันจึงเต็มไปดวยสิ่งที่ไมพึงปรารถนา. 

 
ถาคุณไปคิดทบทวน คุณจะเห็นอีกวามีเรื่องระเบิดขวด  มันก็มี 

ตนเหตุมาจากอันนี้.  มันจะระเบิดขวดไปทําไม  ถามองดูผิวเผินมันไมเกี่ยวกับ 
เรื่องนี้.  แตวาจิตมันทรามลง   เพราะเหตุนี ้มันจึงทําระเบิดขวด  .  ดังนั้น 
จึงถือวาแมระเบิดขวดก็มีตนตอมาจากจิตทรามในเรื่องเนื้อหนังนี้  ผูที่สามารถ 
จะทําระเบิดขวดขวางระเบิดขวด  ตองมีจิตทรามทางเนื้อหนังนี้ถึงที่สุดเปนพื้นฐาน 
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เราก็จะตองนึกกันใหกวาง  มองดูกันใหลึก ใหทั่วถึงวาจิตทรามนี้ 
คือตนตอของทั้งหมดของวิกฤตกาลในโลก ;  รรบราฆาฟนกันอยางนา 
สังเวช  คือตายกันเปนหมื่น ๆ  แสน ๆ  นี้นั้น  มันมีมูลมาจากจิตทราม. 

 
พวกทหารที่รับจาง  ถาเปนทหารจางนี้ตองจางดวยเหยื่อลอเงินก็เพื่อ 

เอาไปหาเนื้อหนัง.เขารับจางรบ  เอาชีวิตเขาแลกนี่ เพื่อเอาเงินไปหาความสุข 
ทางเนื้อหนัง  หรือเอาไปซื้อเนื้อหนัง.  ทีนี้พวกทีไมไดมารบเอง  แตตองการ 
ใหรบน้ีมันเปนพวกหลงเนื้อหนัง.  เชนพวกนายทุนอยางนี้ตองการมีเงินมาก 
ตองการมีทรัพยสมบัติมากนี้ เงินทรัพยสมบัตินั ้นก็เพื ่อประโยชนแกเนื ้อหนัง 
อยางเดียว ;  ใหมันมีมากเขาไวมากจนไมมีขอบเขต.  พวกกรรมกรก็เหมือนกัน 
มันตองการเนื้อหนัง  มันจึงทําลายนายทุน.  นายทุกเหมือนกับกําแพงทํานบกั้น 
น้ําเอาไวมาก.  กั้นน้ําแหงเนื้อหนังเอาไวมาก ;  ที่นี ้พวกกรรมกรชนกรรมาชีพ 
มันก็ตองการเนื้อหนังอยางยิ่งเหมือนกัน  มันจึงพยายามที่จะเจาะทะลุกําแพงให 
ทํานบพังทลายลงมา  เพื่อตนจะไดเงยหนาอาปากทางเนื้อหนัง.  ดังนั้นสงคราม 
ในโลกระหวางนายทุนกับกรรมกรนั้น  มีมูลมาจากเนื้อหนัง.  ตองมองกันอยางนี้ 
มันจึงจะถึงที่สุด ;  นี่แหละคือความมีจิตทรามของมนุษยในโลกในยุคปจจุบัน. 

 
นี่เรากําลังพูดถึงเรื่องจิตทรามของสตรี,  จะพูดตอไปถึงขอท่ีวาสตรีเปน 

เพศสวยงาม  มีไวเพื่อความงาม ;  นี้สําหรับมนุษยกลายเปนอยางนี้.  แตถา 
สําหรับสัตวเดรัจฉานแลว  บุรุษหรือตัวผูเปนฝายสวยงาม  ฝายตัวเมียไมตอง 
สวยงาม .  แตมนุษยนี้กลายเปนวาสตรีเปนฝายสวยงาม   บุรุษไมตองงาม 
เมื่อสตรีมีความงามเปนความหมาย  หรือเปนทรัพย.  จึงพูดกันมาแตโบราณวา 
ความงามเปนทรัพยของสตรี ;  ถาสตรีงามแลวละก็  มันมีราคา  มีคา  อยางนั้น. 
แตมันตองรูกอนวาความงามชนิดไหน ความงามอยางลามากอนาจาร  หรือความงาม 
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อยางที่มันถูกตองตามระเบียบแบบแผน  คือความงามที่ไมเปนอันตราย.  ดังนั้น 
การที่วามันงามดีอยูแลวมันก็ดีอยูแลว  แลวทําไมมาทําใหเปนเรื่องลามกอนาจาร 
ดวยการหดกระโปรงหรือวาดวยการไมปกปดสิ่งที่ควรปกปด  นั้นมันไมใชความงาม 
มันไมใชแสดงความงาม.  ฉะนั้นการประกวดนางงามที่ไมปกปดก็คือประกวด 
ความหนาดาน  ไมใชประกวดความงาม.  คุณไปดูใหดี ๆ  มันประกวดความ 
หนาดานวามีกันกี่มากนอยที่ยอมมากถึงขนาดนั้น.  เพราะฉะนั้นถายังยึดหลักวา 
สตรีคือสัญลักษณแหงความงามแลวจะตองมีความงามที่ถูกตองตามแบบฉบับ, 
ไมใชความยั่วยุเพื่อเนื้อหนังกําเริบลุกลามเปนการทําลายศีลธรรม. 

 
ทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องวัฒนะธรรมปจจุบัน  อาระธรรมปจจุบันพอสมควร 

แลว  ก็อยากจะพูดถึง ๒ - ๓ คําเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณของปูยาตายาย. 
 
วัฒนธรรมหรืออารยธรรมโบราณของปูยาตายายนั้น  เขาจะหุมหอ 

ประดับประดาผูหญิงไวในลักษณะอยางที่เปนของเก็บไวบูชาหรือมีเกียรติ.  นี่เขา 
จึงพยายามหุมหอใหมิดชิด  เหมือนจะเก็บเพชรพลอยแกวแหวนเงินทอง  เขาหุม 
หอใหมิดชิด  ใหเหมาะสม.  นี่วัฒนธรรมโบราณก็พยายามหุมหอสตรีไวในภาวะที่ 
เหมาะสม,  แลวก็ประดับประดาตกแตงในภาวะที่เหมาะสม ;  ไมใชเปลื้องออก 
เปลื้องออก  ปลดทิ้ง  ปลดทิ้ง  เหมือนอารยธรรมแผนปจจุบันนี้.  ใช  คําวา 
หุมหอและประดับไว  ในลักษณะที่เปนของมีคา  เหมือนกับวาจะเอาไวเปนของ 
บูชา  เพราะวาเปนเพศของมารดา.  ในคร้ังพุทธกาลก็พูดถึงโสเภณี  โสเภณีครั้ง 
พุทธกาลยิ่งตกแตงดวยเสื้อผาอาภรณ  เครื่องประดับอื่น ๆ  มากกวาคนธรรมดา ; 
เขาไมใชการเปลือยเปนสิ่งยั่วคนเหมือนโสเภณีสมัยนี้.  คุณจําไวเถิด  ไปคนดู 
ในพระไตรปฎก  ในอรรถถา  จะพบวา  ยิ่งเปนโสเภณียิ่งใชเสื้อผามาก  ยิ่งใช 
เครื่องประดับประดาตกแตงมาก,  มีความสะอาดมากมีอะไรมากกวาคนธรรมดา ; 
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แลวเขามีกันเฉพาะในหมูคนชั้นร่ํารวยเปนเจา  เปนนาย  เปนเศรษฐี  แลวทั้งนั้น 
ไมไดมีสําหรับสํามะเลเทเมา. 

 
ดังนั้น  สตรีควรจะถือวา  เปนภัณฑะสูงสุด,  ถูกประคบประหงม 

ถูกเชิดชูไวในฐานะเปนเพศของมารดา  จึงหุมหอมิดชิด  แลวประดับประดาใหนาดู 
นาเลื่อมใส ;  นี้คืออารยธรรมโบราณของบรรพบุรุษเรา.  ดังนั้น  จึงไมมีภาวะ 
จิตทรามอยูในอารยธรรมแผนนั้นในทางโลภะ.  เดี๋ยวนี้เราพูดเรื่องโลภะ  จิตทราม 
เพราะโลภะ  เต็มไปในอารยธรรมแผนปจจุบัน  ไมมีในอารยธรรมแผนโบราณของ 
ปูยาตายายของเรา  หรือของชนชาติอื่น ๆ  ดวย  ซึ่งกําลังจะเปลี่ยนแปลง.  ชาติ 
ที่ตอตานไวดีก็มีอยูหลายชาติ.  บางชาติไมยอมเลิกใชสาหรี ;  สาหรีที่พวกลังกา 
พวกอินเดียใชพันดวยผาผืนยาวใหมิดชิดขึ้นมาถึงศีรษะน้ัน  เขาไมยอมเปลี่ยนแปลง 
เครื่องนุงหมแบบนี้.เมื ่อธรรมปาละแหงประเทศลังกากอนจะตาย  ก็ยังขอ 
รองวา  ขอสตรีในประเทศของเราอยาไดเลิกใชสาหรีเลย.  คือเปนหวงวาจะไป 
นุงผาแบบฝรั่ง.  นี้เพราะเขากลัวความมีจิตทรามอยางนี้. 

 
คนไทยเราก็เคยมีเครื่องนุงหมท่ีมิดชิดก็ควรรักษาสงวนไว  และอยา 

ไปตามกนฝร่ัง  จะมีจิตทรามดวยการลดเครื่องนุงหมใหสั้นเขา,  หดเครื่องนุงหม 
ใหสั ้นเขา  สั้นเขา  สําหรับผู หญิง,  เพื ่อเปนเครื่องยั่ว  เครื่องเลนของผูชาย 
เปนความเฟอในทางจิตใจ  ที่กําลังเฟอ  ลน  เหลือไปสูกามารมณ,  แลวก็ 
สงเสริมกันใหญ  เพื่อใหสําเร็จตามนั้น, 

 
การมีจิตทรามเพราะโลภะเปนอยางนี้  แลวก็ไมมีเวลาพูดถึงจิตทราม 

เพราะโทสะหรือโมหะ ;  แลวไวคอยพูดถึงกันในโอกาสหลัง. 
 
 

เดียวนี้นกกางเขนบอกเวลาวาหมดแลว  เราก็ยุติกันไวทีกอน. 
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(โทสะ โมหะ) 

 
- ๑๙ - 
๘  พฤษภาคม  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเรา   ลวงมาถึ งเวลา  ๔.๔๕ น .   แลว  ; 

เป นเวลาที ่จะไดบรรยายตอจากที ่ค างอยู ส ืบไป .  เรากําลังพูด 
กันถึงเรื่องภาวะจิตทรามในอารยธรรมแผนใหม.  ในครั้ง 
ที ่แลวมา   ไดพ ูดถึงความมีจิตทรามในแงของโลภะวาไดเกิด 
ขึ ้น เนื ่อ งมาจากอารยธรรมแผนใหม อย างไร   ในวันนี ้จะ ได 
พูดกัน  ถึงความมีจิตทรามในแงของโทสะและโมหะตอไป. 

 
ขอใหระลึกนึกถึงความหมายของคําวา  “อารยธรรมแผนใหม”  อยูเสมอ 

และใหชัดเจนดวย .  อารยธรรมแผนใหม  ก็ค ือ   เทคโนโลยี ่  เปนอารยธรรม 
เทคโนโลยี ่หรืออารยธรรมอุตสาหกรรม   อารยธรรมแผนโบราณ   ก็ค ือความ 
สวางไสวในทางวิญญาณ .  ถาสังเกตอะไรไมไดก็สังเกตแตเพียงวา  อารยธรรม 
แผนใหม  พอค่ําลงก็จะนึกถึงแตวา  พรุงนี้จะฆากันอยางไร  จะเอาเปรียบกัน 
อยางไร ;  อารยธรรมแผนโบราณนั้น  พอค่ําลงก็นึกถึงวา  สพฺเพ  สตฺตา  อเวรา   
อพฺ ย าปฺ ชา   อ นีฆ า   สุ ขี   อตฺ ต านํ   ป ริห รนฺ ตุ   อย างนี้ เป น ต น  ;  คื อค่ํ าล ง 
 

 
 
 
 

๓๔๑ 
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 ฆราวาสธรรม ๓๔๒

ก็แผเมตตาเจริญภาวนา  นึกถึงเพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย,  นึกถึงสัตวทั้งหลาย, 
นึกถึงพระเจา,  นึกถึงศาสนา.  นี ่อารยธรรมแผนโบราณ   ที ่คนเดี ่ยวนี ้เขาจัดไว 
เปนของครึคระเปนอยางนี้.สวนอารยธรรมแผนใหมก็วา  พรุงนี้จะฆาเขาอยางไร 
ใหไดมากออกไปเทาไร,  หรือเอาเปรียบเขาใหไดเทาไร  มากออกไปเทาไร. 
นี่ใจความสําคัญสั้น ๆ  ที่พอจะใหเขาใจความหมาย  ของความแตกตางระหวาง 
อารยธรรม ๒ สาย  หรือ ๒ แผน. 

 
ทีนี้  จะพูดกันถึงเรื่องความมีจิตทรามในแงของโทสะ.  อยากจะ 

ขอย้ําสําหรับผูมาใหมอยูเสมอวา  โลภะ  โทสะ  โมหะนี้  ถาคุณไมรูจะแบงกัน 
อยางไร  หรือจํากัดความมันอยางไร ;  ก็ขอใหจํากัดความงาย ๆ  วา  กลุมท่ี ๑  
หรือกลุมของโลภะทั้งกลุมนั้น  ก็เพื่อจะเอาเขามา.  กลุมที่ ๒ คือ  โทสะทั้งกลุม 
มันก็เพื่อจะผลักออกไป  หรือเพื่อจะทําลายเสีย.  มันตางกันลิบ  อันหนึ่งจะเอา 
เขามา   ถนอมกอดรัดเสวยอารมณเขาไว ;  อีกอันหนึ ่ง   มันจะผลักออกไป 
จะทําลายเส ียใหไม ม ีเหลือ .  กลุ มที ่ ๓ คือโมหะนั ้นม ันโง  มันสงสัย   มันลังเล 
วิตกกังวลจนมองดูอยูรอบ  ๆ  ดวยความหวังดวยความงมงาย  ;  อยางนี้ ไมมี 
อาการที ่วา  จะดึงเขามา  หรือจะผลักออกไปโดยเฉพาะ.สรุปวา ๑.  เอาเขามา  
๒.ผล ักออกไป  ๓. วนอยู รอบ  ๆ .  ถ าถ ือหล ักอ ันนี ้แล วก ็จะแบ งแยก   โลภะ 
โทสะ  โมหะ  ออกไดเปนพวก ๆ  ไปไดโดยงาย. 

 
กลุมท่ี ๑. เราพูดถึงโลภะมาแลว  คือหมายถึงกลุมท่ีจะเอาเขามากอด 

รัดไวบริโภคเสวยอารมณ  เปนความสุขของตน ;  ตอไปเปนกลุมท่ี ๒. 
 
 กลุมท่ี ๒. มีโทสะ - ประทุษราย,  โกธะ - โกรธ,  พยาบาท - จองเวร, 

และอะไรอื่น ๆ  อีกหลายชื่อ ; แตอยูในกลุมท่ีอยากจะทําลาย  หรืออยากจะผลัก 
ออกไปทั้งนั้น.  สําหรับกลุมโทสะหรือมุงรายนี้  มันก็มีมูลมาจากความเห็นแกตัว. 
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ภาวะจิตทรามในอารยธรรมแผนใหม (โทสะ โมหะ) ๓๔๓

ขอใหจําปศาจตัวรายกาจที่สุดของมนุษยเอาไว  ก็คือความเห็นแกตัว.  อยาก 
จะตั้งตนมาตั้งแตวาเมื ่อเทคโนโลยี่  หรืออุตสาหกรรมไดทําใหเรามีเงิน  มีของ 
มีทรัพยสมบัติมากจนเหลือใชเหลือสอย ;  เพราะวิชาความรูที่สามารถเพิ่มการผลิต 
ที่มีอํานาจมหาศาลนี้  มันทําใหเรามีเงินมีของเหลือใช ;  เมื่อมีเงินเหลือมากขึ้น 
มันก็ชวน   หรือมีชองที่จะใหทําบาปมากขึ้น. 

 
คุณจะเห็นดวย  หรือไมเห็นดวย  ที่ผมกําลังพูดวา  เมื่อมีเงินเหลือใชมาก 

มันมีชองและชวนใหทําบาปมากขึ้น : มันยั่วใหทําบาปมาก ๆ  และชองที ่จะให 
ทําบาปใหญโต  มันก็มีมาก  เพราะมีเงินมาก.  มันแสดงอยูในตัวในการที่หาเงิน 
มาจนเกินความจําเปนนั ้น   มันเปนเรื ่องความไมเปนธรรม ,  เปนความโลภ 
เปนอะไรไปอยูในตัวแลว ;  มันมีรากฐานมาจากสิ่งนั้นแลว.  แลวพอมีมากเขา 
ความคิดก็ไหลไปในทางที่จะทําบาปมาก  แทนที่จะทําความเปนธรรม  หรือทําบุญ. 
เพราะวายิ่งมีเงินเหลือใชมาก ก็ยิ่งชวนใหขยายความเห็นแกตัวออกไปใหมาก. 
ความเห็นแกตัวที ่เรามีอยู เทาไรแตเดิมนั ้น  มันก็ทําใหหามาไดเทานั ้นเทานี ้ ; 
พอมันไดมามาก  มันก็ชวน  หรือยุใหขยายความเห็นแกตัวนั ้นใหกวางออกไป 
ใหลึกซึ้งออกไป. 

 
จะมองเห็นไดงาย ๆ :  หาเงินมาดวยความเห็นแกตัว  พอไดเงินมามาก 

ยิ่งเหลือใชเทาไรยิ่งขยายความเห็นแกตัวมากออกไปเทานั้น.  ทีนี้ยิ่งขยายความ 
เห็นแกตัวมากออกไปเทาไร  ก็ยิ่งมีการแขงขัน  แยงชิง  อิจฉาริษยามากเทานั้น. 
จะเห็นอยูไดชัดในโลกนี้  ยิ่งมีการแขงขัน  แยงชิงอิจฉาริษยากันมากขึ้น  เทาที่ 
ความเห็นแกตัวมันมากขึ้น ;  เพราะความฉลาดในการทําตามความเห็นแกตัว. 
ยิ่งมีการแขงขัน  แยงชิง  อิจฉาริษยามากเทาไร  ก็ยิ ่งมองขามคุณคาแหงชีวิต 
ของผูอื่น  หรือของสัตวอื่นมากขึ้นเทานั้น. 
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 ฆราวาสธรรม ๓๔๔

ความแขงขัน  หรือความริษยามันมีอํานาจปกคลุมจิตใจใหมืดมน  มัน 
จึงมองขามชีวิตสัตวอื่น ชีวิตของผูอื่น  โดยความไมเปนชีวิต.  กอนนี้เราเคารพ 
ในชีวิต  หรือสิทธิในชีวิตรางกายของผูอื่นมากในอารยธรรมแผนโบราณมีความ 
สวางไสวทางวิญญาณ.  พอมาถึงอารยธรรมเทคโนโลยี่อุตสาหกรรมนี้  เมฆ 
ความเห็นแกตัวมันครอบคลุมโลก  เพราะฉะนั้นก็มองเห็นชีวิตอื่น  สัตวอื่นเปน 
ของไมมีความหมาย ;  ในที่สุดก็นําไปสูลัทธิอาณานิคม  ลาเมืองขึ้นไปท่ัวโลก. 
ลัทธินี้หรือสิ่งนี้ไมเคยมีในสมัยที่มนุษยรุงเรื่องอยูดวยแสงสวางทางวิญญาณ ; 
หรือวาในซีกโลกของมนุษยที่รุงเรืองดวยแสงสวางทางวิญญาณมาแตกอนมันไมมี 
ลัททธิอาณานิคมลาเมืองขึ้น ;  มันมีก็แตในซีกในสวนทีหมุนไปหาอารยธรรมทาง 
วัตถุดังที่วามาแลว. 

 
พอมีเงินมีสมบัติมีอํานาจวาสนาเหลือใช มันก็ขยายความเห็นแกตัว 

ออกไปเปนลัทธิอาณานิคม  ลาเมืองขึ้น  นี้ความมีจิตทรามถึงสุดขีด  ในการที่ 
จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยางลึกซึ้ง.  ลัทธิลาเมืองขึ้นนี้  คุณก็เขาใจดีอยูแลว ; 
อาศัยเครื่องมือไมใชเพียงแตอาวุธ  มันอาศัยเครื่องมือใตดิน  เชนวัฒนธรรม 
เชนศาสนา  เชนศิลปอะไร  ปรัชญาตาง ๆ  อะไรเหลานี้  ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ 
ในการลาเมืองขึ้นทั้งนั้น.  การลาเมืองขึ้นในทางวัฒนธรรม  คือใชวัฒนธรรมเปน 
เครื่องปราบปรามผูอื่น หรือดึงเอามาเปนเมืองขึ้นของตัว ;  นี่รายกวาการลาเมือง 
ขึ้นโดยทางที่ใชกําลังอาวุธไปอีก.เพียงแตการลาเมืองขึ้นโดยการใชกําลังอาวุธ 
เราก็ทนกันไมใครจะไหวอยูแลว.  ในประวัติศาสตรไทยก็เคยเจ็บปวดชอกช้ํา 
แสนสาหัสมาแลวในเรื่องการลาเมืองขึ้นโดยใชอํานาจอาวุธนี้ ;  แตมันยังไมราย 
เทากับการเปนเมืองขึ้นทางวัฒนธรรม  โดยทางจิตใจ,  คือท่ีเขาเอาลัทธิหรืออะไร 
มาใสใหในจิตใจของเรา ;  แลวก็บูชาลัทธิของเขา  :  ยอมตามเขา  อยางนี้ 
เปนการลาเมืองขึ้นในทางจิตใจ. 
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ทีนี้มีระดมกําลังกันทั้ง ๒ อยาง  คือพวกลาเมืองขึ้นนั้น  ไมไดดวยอํานาจ 
ก็เอาดวยเวทมนต,  ไมไดดวยกําลังก็เอาดวยเวทมนต,  นี่ภาษาพังเพยเขามีอยู 
อยางนี ้.  ตางคนตางลาเมืองขึ ้นแขงกัน ในบรรดาผู ที ่ม ีเงินเหลือใช  มีอํานาจ 
มากมาย .  รวมความวา   มันเห ็นแตจะได   ไม น ึกถ ึงช ีว ิตของใคร  ไม นึกถึง 
เกียรติยศของใคร  ไมนึกถึงอารยธรรมของใคร ;  เอาแตจะได.  เอาเขามาอยู 
ในอํานาจของเรา  แลวกอบโกยประโยชนทางวัตถุมาเปนของเรา.  ไมใชเรา 
ไปเปนเมืองขึ้นเขา  เพื ่อจะถือศาสนาของเขา  ;  ไมใชฝรั่งจะมาเอาพวกเรา 
เปนเมืองขึ้นเพื่อจะถือลัทธิศาสนาของเรา ;  มันไมเคยมีอยางนี้.  มันเคยมีแตวา 
ไปเอาเขาเปนเมืองขึ้นเพื่อจะทํานาบนหลังเขาเทานั้น  นี้มันเปนการเห็นแตจะได 
เพาะนิสัยใจคอในการเห็นแตจะได - เห็นแตจะไดมากขึ ้น ๆ  จนมองขามชีวิต 
หรือคาของชีวิตของผูอื่นจนเกิดชินเปนนิสัย. 

 
ขอใหสังเกตดูวา  ลัทธินี้  มันตั้งตนขึ้นมาจากสัตวเดรัจฉาน.  ในสมัย 

โบราณเขาเห็นสัตวเดรัจฉานมีคาเทากับมนุษยในทางความตาย.  แตพอมาถึง 
สมัยนี้  สัตวเดรัจฉานกลับเปนสิ่งที่ไมมีคา,คือฆามันไดตามท่ีเราชอบใจจะฆา ; 
แลวก็ดูเครื่องมือสําหรับใชในการฆาซิ เชนยาฆาแมลง  ยาปราบศัตรูพืชอยางนี้, 
ใชเครื่องบินโปรย.  ถึงแมไมใชเครื่องบินโปรย  ที่คนชาวบานใชอยูเปนประจําวัน 
มันก็มีฤทธิ์แรงมาก  ที่จะฆาสัตวมีชีวิตเล็ก ๆ  อึดใจเดียวตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งลาน ; 
ขอใหดูอํานาจของยาฆาแมลงสมัยนี้  ถูกแลวมันมองกันในแงที่วา  เราตองการ 
ประโยชนตองการกําจัดแมลง  เราก็จะไดพืชผลมา ;  แตแลวไมไดมองวาเรามี 
จิตใจเปนยักษ – เปนมาร  มากขึ ้น  โดยไมรูสึกตัว ;  ไมรูสึกตัวโดยสนิทเลย 
ไมรูสึกตัววา  จิตใจของเราทารุณโหดรายเปนยักษเปนมาร  เปนภูตผีปศาจมากขึ้น 
ดวยการฆาสิ่งที่มีชีวิตคราวละแสน  ละลาน  ละโกฏิ ฯล ฯ โดยไมสะดุงสะเทือนใจ 
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อะไรสักนิดหนึ่ง,  ไมมีการเวทนาสงสารเลยสักนิดหนึ่ง ;  แลวในที่สุดมันก็เกิด 
เปนปญหาทางวิญญาณขึ้นมาร. 

 
ดังนั้นการที่รักษาจิต  รักษาวิญญาณไวในลักษณะที่เมตตา  กรุณา 

มองเห็นชีวิตอื่นเหมือนกับชีวิตเรานี้ มันมีผลลึกซึ้งในทางฝายวิญญาณ.  อาจจะ 
ขัดกันไดกับประโยชนทางฝายวัตถุในบางกรณี ;  แตถาเทียบราคากันแลวมัน 
นอยมาก  กวาที่เราเสียไปในฝายวิญญาณ  มันมีคามาก ;  เพาะเชื้อแหงความ 
ทารุณโหดรายเขาไปในจิตใจ  แลวตอไปมันก็ฆาคน.  หลังจากฆาแมลง  แลวมัน 
ก็จะกลายเปนฆาสัตวที่ดีกวาแมลง  แลวก็กลายมาเปนฆาคน  โดยวิธีเดียวกัน. 
ดังนั้นเราพรอมที่จะทิ้งระเบิดปรมาณูลงไปในหมูมนุษยดวยกัน ;  เหมือนกับที่ 
เราฉีดยาฆาแมลง.  ทีนี้สิ่งที่เราไมตองการอยางอื่น ๆ  มันก็ตามมา ;  ศัพทวา  
“สังหารหมู”  อยางนี้  มันก็มีเกิดขึ้นมาในลักษณะที่วา  ฆาเพื่อนมนุษยกันอยาง 
ชื้นหนาชื่นตา ;  สงสัยอะไรนิดหนอย  แมยังพิสูจนไมได  วาเขาเปนศัตรูหรือไม 
ก็พรอมแลวที่จะทําการสังหารหมู ;  ชีวิตเพื่อนมนุษยไมมีคา.  ถาเปนคนโบราณ 
เขายอมตายเอง  ดีกวาที่จะไปฆาผูอื่น.  สมัยนี้พอสงสัยอะไรนิดหนอยก็สังหารหมู 
หมูเล็กหมูนอย. 

 
คุณก็ดูเอาเองก็แลวกัน  ในประวัติศาสตรการเมือง  ในประวัติศาสตร 

สงคราม  มาถึงปจจุบันนี ้  ซึ่งเปนยุคของการสังหารหมูเต็มที่ ;  นี่คือผลของ 
อารยธรรมแผนใหม  ไมมีในอารยธรรมแผนเกา.  แลวการที ่มีอะไรยั ่ว  หรือ 
หลอกใหคนฆากันนั้น  มีมากขึ้นจนสมัครไปตาย  หรือถูกบังคับใหไปตาย . 
คําวา “บังคับนี้”  คุณถือเอาความหมายใหหมดจดสิ้นเชิงหนอย  :  อาจเปนวา 
เขาบังคับดวยเงิน  เขาบังคับดวยกามารมณก็ได.  ทหารที่ไปรบยอมตาย  เพื่อ 
หวังกามารมณเพื่อหวังเงิน  นี้ก็มีอยูมาก ;  หรือจะมากกวา  ที่วาบังคับเพราะ 
กฎระเบียบ  วาไมไปไมไดเพราะกฎหมายมีอยู.  ฉะนั้นการหลอกลอก็คือการบังคับ 
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เหมือนกัน ;  ใชการหลอกลอดวยอะไรที่มันรัก  มันชอบ  บังคับจิตใจมันใหมัน 
ไปตายได.  ฉะนั้นในอารยธรรมแผนใหม  จึงมีการกระทํา  หรือวาความสามารถ 
กระทําในการที ่จะใชคนใหไปตายเปนหมื ่น  เปนแสน  เปนลานก็ไดในที่สุด 
เพราะเครื่องมือในการฆาคนมันมีมากขึ้น  มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น. 

 
ขอใหคุณมองดูในแงที่วา  ความมีจิตทรามในแงของประทุษรายผูอื่นนี้ 

มันเกิดขึ้นไดอยางไร ?  ความเห็นแกตัวเปนรากฐานตามเคย.  ทีนี้ความเจริญ 
แผนวัตถุนี้เปนแผนใหม,  แผนเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม  นี้มันทําใหเรามีเงิน 
มีอํานาจ.  เรียกวาอํานาจอยางเหลือใชมากขึ้นก็ขยายความเห็นแกตัวไปใน 
ทางครอบงําผูอื ่น  จนกระทั่งมีนิสัยเลวทราม  ขนาดที่ไมเห็นคุณคาแหงชีวิต 
ของผูอื ่น .  อาจจะทิ้งระเบิดลงมา   ฆาเขาทีเดียวเปนหมื่น   เปนแสนได ; 
ซึ่งสมัยโบราณทําไมได  เพราะวัฒนธรรมในทางจิตทางวิญญาณมันถูกอบรมไว 
เปนอยางอื่น.  ยอมว่ิงหนีเองดีกวาที่จะฆาเพื่อนมนุษยทีเดียว  เปนหมื่นเปนแสน 
เปนลาน. 

 
เปรียบเทียบกันอยางนี้ก็ได  วาในสมัยโบราณดึกดําบรรพนั้น  ถามีการ 

รบราฆาฟนกัน หรือการทะเลาะวิวาทกันเล็ก ๆ  นอย ๆ  จนขยายเปนสงคราม 
ระหวางหมู  ระหวางพวก  ระหวางประเทศอะไรก็ตาม ;  สงครามนั้นมันก็เพื่อ 
ปองกันตัวอยางหนึ่ง,  แลวสงครามนั้นเพื่อจะเอาประโยชนของผูอื่นมาเปนของตัว 
อีกอยางหนึ่ง,  มีเทานั้นเอง.  มีเพียง ๒ ของาย ๆ  วา  เราจะปองกันตัวเรา 
เมื่อมีคนอื่นมาเบียดเบียน  ก็ตองรบกัน ;  ถามากกวานั้น  หรือเลวกวานั้นก็คือ 
วา  จะไปเอาของคนอื่นมาเปนของตัว.  พอตกมาถึงสมัยเทคโนโลยี่นี้เขาทําสงคราม 
กันเพราะกลัววา  ฝายอื่นจะเปนเจาโลก ;  มันไมเหมือนสองขอท่ีแลวมา. 
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กอนนี้เราทําสงครามปองกันตัว  กับไปปลนเอาวัตถุ  เอาสมบัติของ 
ผูอื่นมาเปนของตัว.ทีนี้ความเจริญแผนใหมขยายออกไปมากจนกระทั่งทํา 
สงครามดวยความกลัววา  ผูอื่นจะเปนเจาโลก.ทีนี้ตางฝายตางกลัววาฝายอื่น 
จะเปนเจาโลกก็เกิดสงครามหาประลัย.  เขาจะถือวาเปนของดีวิเศษอยางไรก็ตาม 
แตผมมองในแงเปนจิตทราม.  ความทะเยอทะยานที่จะเปนเจาโลกนี้เปนจิตทราม ; 
แลวความกลัววา  ผูอื่นจะเปนเจาโลก  แขงขันกัน,  หรือกลัวเขาจะเปนเจาโลกเสีย 
แลวเขาจะเบียดเบียดเรา  อะไรก็ตาม,  มันก็เปนโรคจิตทราม ; เปนความหวัง 
ไมชอบดวยเหตุผลเปนความกลัวไมชอบดวยเหตุผล. 

 
สิ่งที่เรียกวา “สงคราม” ก็เปลี่ยนไปตามยุค  ตามสมัย  ตามแบบของ 

อารยธรรม.ถาพูดถึงสงครามปองกันตัว  มันก็ยังมีขอบเขต ;  ปองกันตัวเกิน 
ขอบเขตก็ถือวาเปนความผิดเปนอาชญากรรม.ถาถือตามลัทธิศาสนาแลว  การ 
ปองกันตัวกระทําไดในขอบเขตที่จํากัดที่สุดเฉพาะที่เปนการปองกันตัวจริง ๆ. 
ปองกันตัวเกินกวาเหตุ  ปองกันตัวชนิดที่วาดไวไกล  อยางนี้ไมยอมให ;  แลว 
กลับสอนไปในทางใหอภัย  ใหยอมเสียมากกวา .  สวนการที่จะไปปลนเอา 
ประโยชนของผูอื่นมาเปนของตัวนี้  ยิ่งไมมี  ยิ่งทําไมได. 

 
เดี๋ยวนี้ไมตองคิด  เรื่องปองกันตัว หรือวาปลนเอาประโยชนผูอื่น ; 

เราตองการเปนเจาโลกตองการจะเอาโลกทั้งหมดไวเปนของเรา  อยูในอํานาจของ 
เรา.  นี่มันทรามทั้งในแงโลภะ  มันทรามทั้งในแงโทสะ.  มันทรามทั้งในแงโมหะ. 
มันโลภมากเกินไป,  มันประทุษรายผูอื่นมากเกินไป,  แลวมันโงไปทําสิ่งที่ไมควร 
ทํามากเกินไป ;  แลวก็มีผลเปนอยางไร ?  คุณดูเอาเถิด.  มันเบียดเบียนตนเอง 
และเบียดเบียนผูอื่นเหลือประมาณ.  ในการที่อยากเปนเจาโลกนั้นมันตองเกลี้ย 
กลอมกันเอง  ใหยอมตาย  ยอมไปรบ  ไปทําอะไรตาง ๆ  ใหยิ่งขึ้นกวาเดิม ; 
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ฉะนั้นคนจึงสมัครไปตายมากกวาสมัยโบราณ ;  ในสมัยประชาธิปไตยแท ๆ  นี้ยัง 
หลอกกันใหไปตายไดมากกวาสมัยโบราณ ;  เพราะวาเปนประชาธิปไตยที่มึนเมา 
ไปดวยวัตถุนิยม.  สมาชิกของประชาธิปไตยทั้งหมดมึนเมาดวยวัตถุนิยมมันก็ 
สมัครตายเพื่อวัตถุนิยม  ฉะนั้น  จึงหาคนไปตายไดมากในสมัยประชาธิปไตยนี้ 
ยิ่งกวาในสมัยกอน  ซึ่งเปนเผด็จการ  หรือเปนอะไรก็ตาม. 

 
นี่ก็เปนผลของเทคโนโลยี่  ของอุตสาหกรรม  ของอะไรดวยเหมือนกัน. 

หมายความวาสิ่งนี้มันทําใหคนหลงในเนื้อหนัง.  เมื่อหลงความเอร็ดอรอยทาง 
เนื้อหนังแลว  ก็สมัครตายไดอยางชื่นหนาชื่นตา เขาก็เอาเรื่องเอร็ดอรอยทาง 
เนื้อหนังนั้น  ไปลอใหรบ,  รบเพื่อใหไดมาซึ่งความเอร็ดอรอยทางเนื้อหนัง  ของ 
สวนรวม  ของประเทศชาติ.  แตแลวเขาก็พูดไพเราะกวานั้น  วาเพื่อเกียรติยศ 
เพื ่อความถูกตอง  เพื ่อความเปนธรรม  เพื ่ออะไร ;  แลวคุณดูเถิดวา  มันมี 
ความเปนธรรมที่ตรงไหน ?  ที่ทํากันอยูในเวลานี้  มันเพื่อประโยชนฺของตัว. 
ประเทศมหาอํานาจก็พูดออกมาโตง ๆ  เปดเผยโตง ๆ  ชัดถอยชัดคําเลย  วา 
เพราะกลัวฝายโนนจะยึดครองเอเซีย  หรือจะยึดครองโลก ;  นี่พูดกันชัด ๆ  อยางนี้ 
พูดกันดัง ๆ  พูดกันชัด ๆ  วา  เพราะกลัวอีกฝายหนึ่งจะยึดครองโลก. 

 
นี้ไมใชเพียงแตวาชวนคน  ชวนบุคคลในประเทศของตัวไปรบ  มัน 

ชวนประเทศอื่น ๆ  ใหเขากลุมกันรบ ;  เพราะฉะนั้นมันจึ่งรวมเปนกลุมใหญ 
คือหลาย ๆ  ประเทศรวมกันเปนกลุมหนึ่ง,  แลวก็รบกันเพื่อความตาย  เพื่อความ 
วินาศ .  นี่ไมใชชวนคน  ๆ  หนึ่งมารบกัน,  เขาชวนประเทศเปนประเทศ  ๆ  
เขามาเปนพวกแลวเพื ่อรบกันเทานั ้น   ไมใชเพื ่ออะไร ;  เพื ่อฝนคําสั ่งของ 
พระเปนเจา  ที่สอนไววา  ใหอภัย.  นี่คือความมีจิตทรามของมนุษย  ในยุค 
อารยธรรมแผนใหมในแงของโทสะ  ความคิดที่จะประทุษรายผูอื่น. 
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โทสะนี้  พอลงไปกระทําเขา,  โทสะที่ตอนตนเปนเพียงประทุษรายผูอื่น 
อยูในใจนั้น,  มันก็ขยายออกไปเปนความโกรธ.  พอประจันหนา  พอรบกัน 
มีการรบกันเลือดตกยางออก  นิดเดียวเทานั้น,  มันก็มีความโกรธ.  โกรธมาก 
ขนาดเลือดเขาตา  มันก็ไมเห็นวาชีวิตเปนชีวิต ;  มันไมไดนึกถึงชีวิต  ไมได 
นึกถึงคุณธรรม,  ไมไดนึกถึงพระเจาอะไรทั้งนั้นแลว  มันก็ฆาอยางฆาเนื้อฆาปลา 
เหมือนเราฆาแมลงอยางนั้น.  การทิ้งระเบิดปรมาณูใสเพื่อนมนุษยดวยกัน  ก็เหมือน 
กับการที่เราฉีด ดี ดี ที. ฆาแมลง ;  มีความหมายเปนอยางเดียวกัน. 

 
ทีนี้  พอเปนความโกรธมันก็งอกงามไปในทางระยะยาว;  ความโกรธ 

ระยะยาวก็กลายเปนความพยาบาท  อาฆาต  จองเวร.  นี่คําวาโทสะ  คําวาโกธะ 
และคําวา  พยาบาทจองเวรอาฆาต  มันมีอยูเปน ๓ ตอน,  ทํางานประสานกันไป, 
สงเสริมประสานกันไป. 

 
เดี๋ยวนี้โลกเราเต็มไปดวยความอาฆาต  จองเวร ;  บรรยากาศรอบ 

โลกนี้ ถาคุณมีตาทิพยคุณจะมองเห็นวาเต็มไปดวยบรรยากาศแหงความอาฆาต 
จองเวร.เห็นไดงาย ๆ  จากวิทยุกระจายเสียงทั่วทั้งโลกนี้  พูดออกมาแตความ 
อาฆาตจองเวรทั้งนั ้น.  เรียกวาบรรยากาศของโลกกลุมไปดวยความมุงราย ; 
ฝายนี้ก็มุงรายฝายนั้น  ฝายนั้นก็มุงรายฝายนี้;  ประเทศไทยเราอยูฝายไหนก็มุง 
รายตอฝายตรงกันขามเหมือนกัน.นี่บรรยากาศเต็มไปดวยกลิ่นไอของความ 
อาฆาตจองเวร ;  จากโทสะ  มาเปน  โกธะ,  จากโกธะ  มาเปน  อาฆาตจองเวร ; 
แลวก็กลายเปน  “อาณาจักรแหงความกลัว.”  คํานี ้ก็เขาทีเหมือนกัน  ที่วา 
โลกนี้ทั้งโลกเปนอาณาจักรแหงความกลัว  คือวาเต็มไปดวยความรูสึกกลัว ;  ไมมี 
ใครมีจิตใจ  สะอาด  สวาง  สงบได  เพราะเต็มไปดวยความกลัว.  ฝายที่แพอยู 
ก็ก็กลัว,  ฝายที่ชนะอยูก็กลัว.  ชนะนั้นก็รูวามันชนะไมจริงชนะชั่วคราวเดี๋ยวมัน 
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ก็กลับแพอีก ;  เพราะฉะนั้นมันก็กลัว.  คุณดูซิ  เขารบกันในโลกทั่วทั้งโลก 
เวลานี้ใครบางที่ไมเต็มไปดวยความกลัว. 

 
เพราะฉะนั้นความมีจิตทรามตอความประสงคของพระเจา  คือไม 

อํานวยตามความประสงคของพระเจาอยางนี้มันก็รบกันทั้งโลกมากขึ้นทุกที ;  รบกัน 
ทั้งโลก  และก็มากขึ้นทุกที.  ดังนั้นอาณาจักรแหงความกลัว  มันก็ขยายออกไป 
ทุกที  เต็มโลก ;  แลวก็จะลนไปโลกอื่น ๆ  ถามันไปถึงเขาดวยมนุษยพวกนี้. 
ตอใหไปอยูโลกพระจันทร  มันก็ไมพนจากความกลัว.  ผลก็คือวาทําใหเกิดมี 
ความสะดุงหวาดเสียว  ในทางจิตในทางวิญญาณอยูตลอดเวลา  ฉะนั้นจึงมีความ 
วิปริตเกิดขึ้นในหมูมนุษยทางดานจิตดานวิญญาณ ;  แลวเปนไปในทางทราม 
ไมไดเปนไปในทางสูง ;  มันตรงกันขาม  คําวา “ทราม”  กับคําวา  “สูง”  นี้มัน 
ตรงกันขาม.  เมื่อไมสูงแลว  มันก็ไมสวย  ไมสดชื่นไมมีอะไรตอไปอีก ;  เรา 
ก็พอจะมองเห็นทันทีวามันทราม ;  ในฝายวัตถุก็ทราม  ในทางฝายวิญญาณ 
ก็ทราม  ซึ่งเปนการทรามอยางใหญหลวงลึกซึ่งที่สุด. 

 
นี่ผมคิดวา  จะพอกระมังสําหรับช้ีใหเห็นภาวะจิตทรามของอารยธรรม 

แผนใหม,  ในอารยธรรมแผนใหม,  หรือโดยอารยธรรมแผนใหม  ในฝายโทสะ 
คือประทุษรายผูอื่น. 

 
ตอไป  มองดูกันในเรื่องที ่ ๓ คือวา  จิตทรามในแงของโมหะ. 

สําหรับคําวาโมหะมีชื ่อเรียกไดหลายชื ่อ  มันแปลวา  มืด.  คําแทนชื ่อ  หรือ 
ไวพจนของโมหะมีวา   อันธการ .  อันธะ  - แปลวา   มืด ,  การะ  – แปลวา 
การกระทํา,  อันธการ - แปลวา  กระทําความมืด  เหมือนตาบอด,  กระทํา 
ความมืดเหมือนกับตาบอด ;  สมกับท่ีเราจะเรียกยุคนี้วา “ยุคมืดในทาง 
วิญญาณ.” 
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ยุคมืดในทางวิญญาณ   คือ  ลูกตาของเรานี้ไมไดบอด  และมนุษยเรา 
มีความกาวหนาในทางการแพทย  อาจจะเปลี่ยนลูกตาได  อยางนี้เปนตน ;  ลูกตานี้ 
ไมไดบอดแตแลวมันบอดในฝายวิญญาณ ,  ในทางดวงตาฝายวิญญาณ , 
หรือบอดในตัววิญญาณนั ่นเอง,  มันมืดในทางวิญญาณ .  นี ่ค ือโลกในยุคมืด 
มันมืดอยางนี ้เพราะอํานาจของโมหะ   ซึ ่งเป นอ ันธการ  คือการกระทําที่ เปน 
ความมืด   เหมือนกับตาบอด .  โมหะ   หรือ   อันธการ   นั้น   คือสิ ่ง เดียวกัน. 
ทีนี ้เมื ่อมืดแลวมันก็เปนพาลไปไดทุกอยางทุกประการ,  พาละ  หรือเปนพาล 
นั ่นแหละ ,  มันจะมีความเปนพาลไดทุกอยางทุกประการ  ในเมื ่อเรามันมืด, 
มันมีวิญญาณมืด. 

 
คําวา  “พาล”  นี้คุณเรียนแตหนังสือไทย  คุณไมรูวาคําวา “พาล”  นี้ 

เขาแปลวาออน ,  แปลวาโง ;  ไมใชแปลวาอันธพาลรังแกผู อื ่น .  เขาแปลวา 
มันออนยังออนอยู ,  แลวก็โง.  พอมันโง  แลวก็รังแกผู อื ่น   นั ้นเปนธรรมดา. 
ตัวหนังสือแท ๆ   มันแปลวา   ออนหรือโง ;  เด็กคลอดออกมาจากทองแม 
ยังเล็ก ๆ  เปนทารก  นี้เรียกวาเปน  “พาละ”  เหมือนกัน  เปนพาลทั ้งที ่มันไมได 
ทําผิดอะไรไมไดรังแกใครสักที,  แตภาษาบาลีก็เรียกวา   “พาละ”  แปลวา 
ยังอ อนอยู .  ผลไมย ังอ อนอยู   อะไรยังอ อนอยู   ก็เรียกวา   “พาละ”  ทีนี้สูง 
ขึ ้นมาจนโตแลว  ความเปนพาลนั ้นมันไปอยู ที ่ความโง.  เราอาจจะพูดไดวา 
เด็ก ๆ  เพิ่งคลอดออกมานี้  ยังไมรูอะไรก็เหมือนกับโง  คือยังไมรูอะไร,  หรือวา 
ปญญายังไม  develop  ออกมา,  นี้ก็ยังถือวาโง. 

 
ความเปนพาลก็คือ  ความออน,  ออนตอทุกสิ่ง  ออนตอวิชาความรู 

ออนต อความเจริญทางรางกาย   อะไรก ็อ อนไปทั ้งนั ้นแหละ  ;  แลวม ันก็มี 
ความหมายเปนความไมรู   ยังไมรู  ;  นี ่เรียกวา  “โมหะพื ้นฐาน” ;  เรามีความ 
เปนพาลเปนโมหะพื้นฐานอยูกอนแลว .  คนพาล   คือ   คนโง  หรือคนออน  ; 
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แลวจะทําอะไรไดบางมันก็ทําผิดหมด,  ทําผิดหมดเลยทุกอยางที่มันจะผิดได 
สําหรับคนออนและคนโง.ทีนี้สําหรับยุคปจจุบันนี้  โลกในอารยธรรมเทคโนโลยี่ 
อะไรนี่มันยิ่งเปนพาลมากขึ้น.  คุณจะฟงถูกหรือฟงไมถูก :  มันเฉลียวฉลาด 
ที่สุดในเทคโนโลยี่  หรืออุตสาหกรรม  แตมันมีความเปนพาลมากขึ้น ;  เปน 
คนออน  หรือคนโง  ไมประสีประสาตอพระเจา  หรือตอสิ่งสูงสุดมากขึ้น, 
จนกระทั่งไมรูวา  เกิดมาทําไม.  มันหลับหูหลับตาดวยเรื่องวัตถุนิยม  แลวมัน 
ก็ไมตองกรูวาเกิดมาทําไม. 

 
คุณดูใหดี ๆ  วา  ยุคนี้ยุคอารยธรรมแผนใหมนี้  เปนยุคที่มนุษยไมมี 

บิดามารดา  ครูบาอาจารยไมมีพระเจา  ไมมีศาสนา  ไมมีบุญ  ไมมีบาป  ไมมีนรก 
ไมมีสวรรคนะ  ;  แตในโบราณเขามีแตความคิดเรื่องที่จะมี,  หรือเคารพ  
บิดามารดา  ครูบาอาจารยคนเฒาคนแก;  กลุมน้ีเอาเปนกลุมหนึ่งกอน  คือบิดา 
มารดา  ครูบาอาจารย  คนเฒาคนแก.  เอาละ  ผมไมอยากจะพูดดูถูกคุณอีก 
ตามเคยวาคุณมีอายุนอย  ไมทันเห็นสมัยที่คนเรานี้เคารพคนเฒาคนแกอยางยิ่ง 
เหมือนในสมัยโบราณเมื่อ ๕ -๖๐ป  ๗๐ -๘๐ ป. 

 
ผมเมื่อเด็ก ๆ  เปนเด็กวัด  อยูวัด ;  ไหวคนแกไมรูกี่รอยกี่พันครั้ง 

เพราะอาจารยบังคับ.  เราวิ่งเลนอยูกลางสนามหญากลางลานวัด  ถาคนแกผานวัด 
เดินไปธุระ  ก็ตองไหว ;  ไมไหวก็ถูกเฆี ่ยนไมมีอะไรมากไปกวานั้น.  ทํางาน 
อยูแท ๆ  ทํางานขุดดินทําสวนครัวอยู ;  เผอิญวัดที่ผมอยูเปนทางผานกลางวัด 
ไปสู ฝ ายโนน  ;  มีคนแกมา,  ตองทิ ้งจอบไหว  คุกเขาไหว.  คนแกในที่นี่ไม 
จําเพาะวาคนดี  คนไมดี  คนบาคนบออะไร ไมตองวินิจฉัย ;  เพราะเราไมอาจ 
จะวินิจฉัยไดวา  เปนคนแกที่ดีหรือไมดี.  ถาเห็นคนแกแลวไมไหวละก็ถูกเฆี่ยน. 
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คนแกที่ดี  ที่มีเกียรตินั้นก็รูกันอยูแลว  ก็ไหวดวยความเต็มใจ ;  แตที่ไหวคนแก 
ที่ไมรูจักนี้มันกระอักกระอวน ;  แลวบางคนเราก็เหมากันเอาเองวา  เปนคน 
บา ๆ บอ  ๆ  แตทีนี้หัวของ เขาหงอกขาว  ก็ตองไหว .  นี้สมัยผมเปน เด็ก, 
สมัยคุณคงจะไมไดเห็นกระมัง,  คือเปนอะไรกันไปเสียตั้งแตเด็กแลว.  ทีนี้โดย 
ทั่วไปประชาชนพลเมืองนี้ก็เคารพคนเฒาคนแก,หมูบางหนึ่งตองมีคนเฒาคนแก. 
ถาจะวานขนทราย  ไปบอกคนแกประจําหมูบานคนเดียว,  ลูกหลานมาทั้งบาน 
เปนหางไปเลย ,  ขนทรายพักเดียวไดกองเบอ เรอ .  เดี ๋ยวนี ้ทําไดที่ไหน 
ในสวนโมกขเวลานี้ทรายกองนั้นตั้ง ๕๐๐๐ บาท  ตองซื้อรุนนี้รุนหลังนี้  ทั้งหมด 
ที่เราซื้อ;  ถาเปนสมัยกอนอํานาจของคนแกดึงดูดลูกหลานมาเปนหาง – เปนพวง 
ขนทรายไดไมตองเสียสตางค.  นี่มันเนื่องกันอยูอยางนี้. 

 
ความไมมีคนเฒาคนแกกับมีคนเฒาคนแก  มันผิดกันลิบลับเลย. 

สมัยนั้นคนเฒาคนแกหามทีเดียวมันหยุดหมด,  อันธพาลไมมี.  ดังนั้นคนสมัย 
นั้นจึ่งนอนบนแครใตถุนเรือน  ตากลมไดจนสวางอยางสบาย.  เดี๋ยวนี้ไปนอน 
อยางนั้นเขา  ถูกยิงตาย;  เพราะวาวัฒนธรรมที่มีจิตใจออนโยนสุภาพมันหมดไป 
เพราะไมมีคนเฒาคนแก.  เพราะฉะนั้นการเคารพคนเฒาคนแกนั้น  มันเปนอะไร 
ที่วิเศษสูงสุด,  แมจะรวมคนแกโง บา ๆ  บอ ๆ  เขาไวในกลุมนั้นดวย  ก็ยังดี, 
คือมันทําใหเด็ก ๆ  มีจิตใจออนโยน. 

 
การเคารพบิดามารดาก็ไมเหมือนสมัยโนน  ซึ้งตองกราบเทาพอแม 

ทุกคืน  เดี ๋ยวนี ้ก็ไมทํากัน  ครูบาอาจารย  สมัยนี ้ก็เปนของสําหรับลอเลน, 
เรียกอายเรียกอะไรเหมือนกับศัตรู  อยางนี้ก็มี .ครูบาอาจารย  ในระเบียบ 
มหาวิทยาลัยที่เมืองนอก  ผมไมเคยไปเรียน  แตไดยินไดฟงเขาเลามาวา  ไมมี 
ครูบาอาจารย,  ไมมีความรูสึกเคารพอยางครูบาอาจารย,  หยอกลอเลนเหมือน 
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เพื ่อนกัน .  ครูบาอาจารยต องทําเฉย   เพราะเปนประชาธิปไตย .  ลูกศิษย 
อยากจุดประทัดโยนใสตีนครูอาจารยก็ทําได ;  ไมถือวาผิดอะไร  ไมถือวาเสีย 
หายอะไร.มันเกิดเปนความไมมีครูบาอาจารยขึ้นมาโดยไมรูสึกตัวเลย.  ความหมาย 
ของบิดามารดา  ครูบาอาจารย  คนเฒาคนแก  หายหมด ;  ในโลกสมัยปจจุบัน 
อารยธรรมแผนปจจุบันมันนําผลมาอยางนี้  เพราะทุกคนมันบูชาเนื้อหนัง. 

 
ทีนี้ก็มองตอไป  ถึงพระเจา  ถึงศาสนา  ซึ่งสูงไปกวา  มันก็ไมมีอีก, 

พระเจาตายแลว  ;  ศาสนาก็ไมจําเปน   เอาไวเพ ียงเปนเครื ่องมือการเมือง 
พวกหนุ ม ๆ  ชาวตางประเทศที ่เราเรียกวา  ฝรั่ง  ชาติไหนบาง  ผมก็ไมทราบ 
พวก Peace Corp โดยมากที่มาที่นี่.เราถามวา  นับถือศาสนาอะไร ?  สวนมากตั้ง  
๘๐ เปอรเซ็นต .  เฉลี่ยแลวราว  ๆ  นั้นตอบวา  “ผมไมมีศาสนา”  ดวยความ 
ภาคภูมิใจที่ตอบอยางนี้  วา  “ผมไมมีศาสนา”  แลวเลือดเนื้อของคุณเปนศาสนา 
อะไร ?  ทดลองถามอยางนี ้ ;  หมายถึงบิดามารดาเปนคริสเตียน  เปนอะไร ? 
เขาตอบวา “ผมเปนคนไมมีศาสนา,กําลังเปนคนไมมีศาสนา,  ไมอยากมีศาสนา”  
“แลวมาที ่นี ่ทําไม ?”  “เพื ่อศึกษาวิชาสําหรับแกปญหาวิชีวิต”.  นี่แหละคือโง 
ที่สุดเลย ;  นั่นแหละคือศาสนา;  เครื่องแกปญหาในชีวิตนั้นแหละคือศาสนาแลว. 
แตเขาปฏิเสธ  เปนคนไมมีศาสนา  ทั้ง ๆ  ที่กําลังมาหาสิ่งที ่เรียกวา  ศาสนา. 
เขาถูกสอนใหมองอะไรไปในแงของวิทยาศาสตร  หรือกฎของธรรมชาติ  เร่ือง 
วิทยาศาสตรไปหมด,  ไมมองไปในลักษณะที่จะเรียกวาศาสนา ;  แตนั ่นแหละ 
คือศาสนา  การทําตนใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ  นั้นแหละคือศาสนา 
อยางยิ่ง  มันดับทุกขไดสิ้นเชิง. 

 
นี ่เขามองขามศาสนาจะสมัครเปนผู ไม มีศาสนา   ไมม ีพระเจา , 

พระเจาตายแลวทั้งนั้น.  ทีนี้มันก็พลอยไมมีบุญ  ไมมีบาป  ไมมีนรก  ไมมีสวรรค 
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ไปเลย .  บุญบาป   ไมรูไมชี ้,  จะรูจะชี้แตประโยชนที ่ตนจะได,  มันจะเปน 
เรื่องบุญหรือเรื่องบาปไมรับรู  ตองการแตประโยชนเปนวัตถุ.  ถาจะใหเรียก 
วาบุญ  ก็วา  นั่นแหละคือบุญละ,  คือไดนั่นแหละดี ;  สวนนรกสวรรคไมตอง 
พูดถึงกัน.  ที่เขียนไวในคัมภีรหรือฝาผนังโบสถ  ถือวาเปนเรื่องบา ๆ  บอ ๆ  
ไมตองพูดกัน ;  ประโยชนนั่นแหละคือสวรรค.  นรกก็ไมตองกลัว  เพราะวา 
ประโยชนนั้นมันเปนสวรรคเสียแลว. 

 
เดี๋ยวนี้  ถาจะถามวาเขามีศาสนาอะไรกัน ?  มันก็คือสิ่งที่เขาบูชาสูงสุด 

เป นสิ ่งส ูงส ุด  ;ม ันก ็  ศาสนาเง ิน   ศาสนาว ัตถ ุ,  บ ูชาว ัตถ ุ  บ ูชาความ 
เพลิดเพลินทางเนื้อหนัง.  ในที่สุดก็ไปบูชาเครื่องมือ  ที่จะใหไดสิ่งเหลานี้มา 
มันก็บูชา  เทคโนโลยี่ ;  หายใจเปนเทคโนโลยี่ทั ้งเขาทั้งออก.  หายใจออกก็ 
เทคโนโลยี่  หายใจเขาก็เทคโนโลยี่ ;  เพราะมันเปนเครื่องชวยใหเราไดในสิ่งที่ 
เราอยาก  กระหาย  คอแหงอยูตลอดเวลา.  นี้ก็เรียกวาโลกปจจุบันนี้ถือศาสนา 
เทคโนโลยี่;  ผมวา  เปนโรคจิตทราม  ไปบูชาเครื่องมือท่ีจะไดความเอร็ดอรอย 
ทางวัตถุแทนพระเจา  แทนศาสนานี้เปนโรคจิตทราม,  เปนโมหะ,  ประเภทโมหะ 
เปนโรคจิตทราม  เพราะฉะนั้นจึงมีการกระทําสิ่งที่เปนโมหะ  ที่วาเปนพาลนั้น 
คือออนปญญา  ออนกําลัง  ออนความคิด  ออนไปทุกอยาง ;  ไปทําสิ่งที่ไมควรทํา 
เต็มไปดวยสิ่งไมควรจะทํา. 

 
เหมือนที่เคยพูดวา  ใหคุณไปเดินสํารวจตลาดที่กรุงเทพ ฯ,  ตลอด 

ยานการคาทั้งหมด,ไปดูวาอะไรจําเปนแกชีวิต  ที่มีขายอยูในราน  ในหาง 
ในอะไรเหลานั ้น,  จะพบวาตั ้ง ๙๕ เปอรเซ็นต  ไมใชสิ ่งที ่จําเปนแกชีวิต.  แต 
ทําไมมันจึงมีไดตั้ง ๙๕ เปอรเซ็นต ?  นี่เพราะมันเปนความโง  ความเปนพาลของ 
มนุษยเหลานั้น.  สิ่งที่จําเปนแกชีวิตมีสัก ๕ เปอรเซ็นตเทานั้น ๙๕ เปอรเซ็นต 
ไมจําเปนเลย ;  และยิ่งแพง - ยิ่งแพง ๆ  ขึ้นไป  ก็ลวนแตสิ่งที่ไมจําเปนแกชีวิต 
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ทั้งนั ้น .  ทีนี ้ความโงความเปนพาลนั ้น   มันเห็นวาเปนสิ ่งที ่จําเปนแกชีวิต. 
นี่ชวยระวังใหดี  รวมทั้งตัวคุณเองดวย  จะไปเห็นสิ่งที่ไมจําเปนแกชีวิต  กลายเปน 
สิ่งที่จําเปนที่สุดแกชีวิตไปก็ได  ถาความเปนพามันยังมีอยูมาก ;  มัวไปทําสิ่ง 
ที่ไมจําเปนจะตองทํา.  ไปทําสิ่งที่ไมควรทํา  นั้นมันยังเบาไป ;  สิ่งที่ไมตองการ 
กระทําเลย ๑๐๐ เปอรเซ็นตนี ้  นี ่มันก็ไปทํา.  แลวมันก็เห็นวาเปนสิ ่งที่ควรทํา 
และมีเกียรติที่สุด. 

 
ผมมีความเห็นอยางนี้  รูสึกอยางนี้  มันก็อาจจะเปนเพราะความเมา 

ในศาสนา  ในพระเจาอะไรไปมากก็ได ;  แตผมรูสึกอยางนี ้  ผมก็พูดอยางนี้ 
วาเดี๋ยวนี้กําลังทําในสิ่งที่ไมจําเปนจะตองทํานี้มากขึ้น. 

 
จะยกตัวอยางเชนการที่กําลังนิยมกันวาวิเศษที่สุด  มีฝไมลายมือสูงสุด 

เชนการเปลี่ยนหัวใจของมนุษย  หรือเปลี่ยนอะไรก็ตามในระดับน้ัน,  ความรูความ 
สามารถในระดับน้ัน;  ผมวาไมจําเปนจะตองทํา.  ถาทําก็เปนเรื่องทําดวยความโง 
คือหลงไปวา  มันประเสริฐ มันวิเศษ  มันยาก  มันมีเกียรติ  แลวเราจะตองทํา 
ใหได.  แมการกระทําถึงขนาดนี ้  ถึงขนาดที ่เปลี ่ยนหัวใจนี้มันโง,  พระเจา 
ไมตองการใหทํา  เพราะมันไมมีผลคุมคา.  การที่ลงทุนทํานั้น  มันก็ยุงยากลําบาก 
กระทั่งเสียเวลา  เอาเวลาไปทําอยางอื่นดีกวา.  ถาถึงขนาดที่จะตองเปลี่ยนหัวใจ 
แลวก็ไมตองทํา,  ปลอยใหมันเปนไปตามธรรมชาติดีกวา,  การเปลี ่ยนหัวใจ 
หรือทําอะไรขนาดนี ้  มันจะไดผลชั่วขณะเล็กนอยเทานั ้น,  มันใหผลชั่วขณะ 
เล็กนอยเทานั ้น  เพราะมันฝนธรรมชาติมากเกินไป.  มันจะมีผลใหใชไดเพียง 
ชั่วเวลาเล็กนอยเทานั ้น  ไมคุ มคาทํา.  แลวมันเปนการฝนความประสงคของ 
พระเจานั้นก็หมายความวา  มันทําความยุงยากมากเกินกวาเหตุ,โดยเหตุผลแลว 
ไมควรทํา  ไมคุมคากัน.  ที่ไปอางวาเพื่อเมตตากรุณาเพื่ออะไรนี้  มันกลายเปนเพื่อ 
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ทรมานมากกวา, เพื ่อทําใหไดรับความทรมานมากขึ้นไปกวาที่ควร.  แมมีชีวิต 
อยูตอไปไดอีกก็คลาย ๆ  กับเปนคนพิการ  เปนคนครึ่งพิการไปเทานั้นแหละ. 
นี่แหละไปทําในสิ่งที่ไมตองทํา  ที่พระเจาบัญญัติไววาไมตองทํา ;  ไมใชไมควรทํา 
มันยิ่งกวาไมควรทํา,  คือไมตองทํา.  อยางนี ้ตอไปจะมีมากขึ้น,  จะไปทําสิ่งที่ 
ไมตองทํา  ในลักษณะอยางนี้มีอีกหลาย ๆ  อยาง  จะมากขึ้น. 

 
กิจการ  อวกาศ  จะไปโลกพระจันทร  โลกอังคารนี ้  ก็เปนเรื ่องที่ 

ไมตองทํา,  ฝนความประสงคของพระเจา  เปนเรื่องบาเรื่องบอ  ในโลกนี้ก็จัดใหมี 
สันติภาพกอนเถิด  นี้แหละพระเจาตองการ.  ทีนี ้ไปทําอยางนั ้นมันไมตองทํา 
มันไมคุมคาเหมือนกับการเปลี่ยนหัวใจเหมือนกันมันจะตองลงทุนดวยความยาก 
ลําบาก  หมดเปลืองดวยอะไรตาง ๆ  แลวก็ไดผลนิดเดียว  ชั่วเวลาอันสั้นนิดเดียว 
หรือวาความรูนี้เปนความรูที่ไมจําเปนจะตองรู  ยังไมเกี่ยวกับสันติภาพในโลก. 
ความรูที่จําเปนจะตองรูคือ   ตองเกี่ยวกับสันติภาพในโลก.  ดังนั้นถาเอา 
เวลาเรียวแรง  ความคิด หัวสมอง  หรือเงินทอง  ที่ใชไปเพื่อการไมควรทํานั้น 
ไมตองทํา ;  มาทําในสิ ่งที ่ต องทํานี ้โลกจะดีกวานี ้.  ดังนั ้นเมื ่อทําไขวกันเสีย 
อยางนี้  ก็จัดเปนโมหะ. 

 
โครงการอวกาศของชาติหนึ ่ง ๆ  มันเปนแสน ๆ  ลานบาททั ้งนั้น ; 

เอาเงินนั ้นมาจัดใหโลกดีขึ ้นกวานี ้  ก็ยังทําได,  แลวก็ยังไดผล,  ไดผลเต็มเม็ด 
เต็มหนวย  เปนชิ้นเปนอันในระยะยาว  ฉะนั้นสิ ่งที ่ยังไมตองทําก็ไมตองทํา ; 
ไปทําเขา  นี้เปนโมหะ  เปนจิตทรามคือ  ไปทําสิ่งที่ไมตองทํา  แลวสิ่งที่ควรทําแท ๆ  
ตองทําแท ๆ  กลับไมทํา ;  เพราะไปหวังที่จะไดเกียรติ  หรืออะไรแปลก ๆ  ออกไป 
เปนความเห็นแกตัว.  แตวาโครงการอวกาศนี ้เขาถือกันวา  เปนสวนหนึ ่งของ 
โครงการสงคราม  ;  อยางนี้มันก็ยิ่งเลวรายไปใหญ .  เพื่อจะเปนโอกาส  เปน 
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เครื่องมือ  สําหรับทําลายผูอื ่น  ดวยความรูดานอวกาศ ;  อยางนี้มันยิ่งเลวราย 
ไปใหญ.  แมแตคนควาเพื ่อหลักวิชาแท ๆ  มันก็ยังเปนความโง  ไปทําสิ ่งที่ยัง 
ไมตองทํา  ยังไมควรจะทํา ;  แลวละเลยสิ่งที่ตองทํา  จึงถือวาเปนโรคจิตทราม. 

 
เรื ่องเบ็ดเตล็ด   แตวามันก็โดงดังอยู ในโลก   เชนเรื ่องคุมกําเนิด 

โดยทางฟสิคส  วาพลเมืองจะลนโลก  จะตองคุมกําเนิด ;  แลวก็ใชวิธีทางฟสิคส 
ไมเกี ่ยวกับทางจิตใจ.  นี่คือความโง  ไปทําสิ ่งที ่ไมตองทําเหมือนกัน,  แลวก็ 
ไดผลรายแทนผลดี.  ควบคุมกําเนิดทางฟสิคส  คือหมายความวาใชยา  ใชวัตถุ 
ใชวิธีการทางเนื ้อหนัง ;  มันก็เลยเปนของงาย  จนกระทั่งเด็ก ๆ  ก็ทําได  ทีนี้ 
ไมเทาไร  ในกระเปาเสื ้อ  กระเปากางเกงของเด็ก ๆ  รุนสาวรุนหนุมนี้จะเต็ม 
ไปดวยเครื่องมือคุมกําเนิด ;  แลวศีลธรรมของมนุษยจะเปนอยางไร?นี่ขอใหมอง 
กันในแงนี้  วาเมื่อการคุมกําเนิดทางฟสิคสมันแพรหลายอยูอยางนี้  ศีลธรรมของ 
คนในโลกจะเปนอยางไร ?  มันก็ไมมีศีลธรรมประเภทที่เกี่ยวกับ  การเมสุมิจฉาจาร 
หรือวาศีลธรรมทางเพศเหลืออยูเลย ;  แลวมันก็จะบูชาเนื้อหนังมากขึ้น ๆ  กระทั่ง 
เปนมนุษยที ่บูชาเนื ้อหนังเปนพระเจามากขึ้น ;  ก็เลยเปนโลกของมนุษยที่เลว 
กวาเดิม  มีจิตทรามกวาเดิม. 

 
การคุมกําเนิดจะตองคุมทางวิญญาณ  คือเหมือนกับท่ีสมัยโบราณเขาได 

ใชมาแลว  หรือสั่งสอนอยู  คือการบังคับทางจิตใจ  อยาไปทําทางฟสิคส;  ทําทาง 
จิตใจ  ตามระเบียบของศาสนา วัฒนธรรมอะไรตาง ๆ  ที่เขาวางไว  จนเปนของ 
ทําไดตามธรรมดา.  วัฒนธรรมโบราณของชนชาติยิว  หรือชนชาติฮิบรูอะไร 
อยางนั้น  ผมมานับดูแลว ในหนึ่งเดือนไปสูหองนอนของภรรยาไดสัก ๓ - ๔ วัน 
เท านั ้น  ;  เพราะมีระ เบ ียบชัด เป นกฎตายตัวชัด เจน   :  วันพระไปไมได, 
เดือนหน่ึงก็เปนวันพระเขาไปหลายวันอยูแลว.  วันสะบาธ  (sabbath),  วันนัก 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๓๖๐

ขัตฤกษเขาไปไมได,  ในระยะมีโลหิตระดูก็เขาไปไมได,  เจ็บปวยเขาไปไมได ; 
มันก็เหลืออยูสัก ๓ - ๔ วันตอหนึ่งเดือน ;  แลวยังมีบัญญัติวา  อยูในหองภรรยา 
ไดไมเกินสามชั่วโมง,  ไมนอนอยูในหองภรรยาตลอดคืน  เหมือนคนเดี๋ยวนี้. 
แลวก็ตองเขาไปอยางมีระเบียบ  แตงตัวตามระเบียบ,  จะไปนอนเปลือยกันอยู 
ในหองดวยกันตลอดวันตลอดคืน  ทั้งเดือนทั้งป  นี้ทําไมได.  มันมีหามไวชัด 
นี้คือการคุมกําเนิดทางวิญญาณ.  มันก็เลยไมมีปญหาเรื่องพลเมืองลนโลกได 
งาย ๆ  นัก. 

 
ถาสมมุติวา  พลเมืองมันจะมากขึ้น  ก็ตองหาทางออกอยางอื่นไมใช 

ใหหาทางควบคุมกําเนิดทางฟสิคส  ซึ่งทําลายศีลธรรมในจิตใจของคนรุงหนุม 
รุนสาวเสียหมด.  นี้ผมถือวาเปนสิ่งที่ไมตองทํา  ไมควรทําอยางยิ่ง,  ก็มาทํา 
มาหลงวาเปนสิ่งที่ควรทํา  หรือตองทํา ;  แลวโลกนี้ก็จะเปนโลกที่ไมมีศีลธรรม 
เพราะเหตุนี้.  นี่แหละคือความเสื่อมทางมวิญญาณ  ที่เกิดมาจากการคุมกําเนิดทาง 
ฟสิคส.  พระเจาไมเห็นดวย,  ธรรมชาติไมเห็นดวย ,  พระธรรมก็ไมเห็นดวย. 
ลองปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุดตามกฎเกณฑของพระเจา  ของพระธรรม  ของ 
ธรรมชาติแลวปญหาเหลานี้ก็จะไมเกิดขึ้น ;  หรือวาจะเกิดขึ้นในลักษณะที่พอจะ 
แกไขได  ควบคุมได. 

 
นี่เราก็พูดกันมามากพอแลว  เปนตัวอยางเทานั้น  วาความมีจิตทราม 

ทางฝายโมหะในโลกนี้ไดเจริญหนาแนนขึ้นอยางไร. 
 
ดูตอไปอีกสักอันหนึ่ง  ชิ้นสุดทาย  คือการศึกษาของโลกสมัยปจจุบัน 

นี้กําลังเปนโมหะอยางยิ่ง ยิ่งเรียนมากขึ้นยิ่งเปนโมหะ,ยิ่งเรียนมากยิ่งเปนโมหะ ; 
คือไปรูในสิ ่งที ่ไม ต องรู   แลวไมรู ในสิ ่งที ่ต องรู  ;  ก็เก ิดความมืด   ความเปน 
อันธพาลทางวิญญาณขึ้นในจิตใจของคนหนุมสาวในโลก.  เพราะฉะนั้นการศึกษา 
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ภาวะจิตทรามในอารยธรรมแผนใหม (โทสะ โมหะ) ๓๖๑

ที่จัดตามแผนปจจุบันนี้  จึงมีผลนําไปสูความเปนฮิปปเต็มโลก  ;  ไมใชเฉพาะ 
มีที่จุดนั้นจุดนี้  ความเปนฮิปปจะเต็มโลกยิ่งขึ้นทุกที.  ดังนั้น  ถือวาการศึกษา 
แผนปจจุบัน  หรือปรัชญาแผนปจจุบัน  หรืออะไรแผนปจจุบันนี้  เปนการกระทํา 
ที่นําไปสูความมีฮิปปเต็มโลก  มีความมืดบอดทางวิญญาณสูงสุด. 

 
สรุปแลวก็วาอารยธรรมแผนใหมคือเทคโนโลยี่นี้  นําไปสูความมี  โลภะ 

โทสะ  โมหะ  มากขึ้นสวนอารยธรรมดั้งเดิมคือ  spiritual  enlightenment  นั้น 
มันปองกันหรือปราบปราม  โลภะโทสะ  โมหะ  ตลอดเวลา.  ฉะนั้นความมีจิต 
ทรามในอารยธรรมแผนใหม  ก็คือมันเพิ่ม  โลภะโทสะ  โมหะ  มากขึ้น  ตาม 
รายละเอียดเทาที่ยกมาพอเปนตัวอยางเทานั้น  ไมใชทั้งหมด.เทาที่เราพูดกัน 
แลว  เปนเพียงตัวอยาง  ทางโลภะ  อยางนั้น,   ทางโทสะ  อยางนั้น,  ทางโมหะ 
อยางนั้น,  เหลือนอกนั้นคุณไปคิดดูเอง. 

 
ยังนี้นกกางเขน  บอกวาหมดเวลาสําหรับวันนี้. 
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ภาวะจิตทราม  ในอารยธรรม  แผนปจจุบัน 
(ความเห็นแกตัว) 

 
- ๒๐ - 
๙  พฤษภาคม  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเราไดลวงมาถึงเวลา ๔.๔๕ น.  แลว 

เปนเวลาที่จะไดบรรยายตอจากที่คางไวแตคราวกอน.  ในวัน 
นี้จะไดกลาวโดยหัวขออยางเดียวกันอีก  คือภาวะจิตทราม 
ในระบอบอารยธรรมปจจุบัน  หากแตวาเปนการกลาวโดย 
สรุป .  ในครั้งที ่แลวมาสองครั้ง  เราไดกลาวภาวะจิตทราม 
ในรูปของ   โลภะ   โทสะ   และโมหะ ,สวนวันนี ้จะไดกลาว 
โดยสรุปรวมเขาดวยกัน  ซึ่งไดแกความเห็นแกตัว.  ขอให 
ทุกคนทราบ  เขาใจ  และมองใหเห็นชัดแจงดวยความรูสึกที่ 
เกิดอยูในตัวเองวากิเลสทั้งหลายที่เราออกชื่อมาแลว ๓ พวก 
นั้นมันมาจากความเห็นแกตัว. 

 
โลภ  คือตองการมากกวาที่ควรจะตองการ  นี้ก็เพราะ  เห็นแกตัว 

จึงอยากหรือแสวงหา  หรือมีไวเกินความจําเปน. 
 
 
 
 
 

 
๓๖๒ 
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ภาวะจิตทราม  ในอารยธรรม  แผนปจจุบัน ๓๖๓

โทสะ  ความโกรธ,  ประทุษรายไมหวังดี  อาฆาต  พยาบาทอะไร 
เหลานี้  มันก็มาจากความเห็นแกตัว  เพราะไมไดตามท่ีจนโลภนั้นเอง ;  ไมได 
ตามท่ีตัวตองการ  ความเห็นแกตัว   ก็บันดาลไปในทางใหเกลียด ใหโกรธ  ให 
ประทุษราย. 

 
โมหะ  ความโง  ความหลง  ความสงสัย  วนเวียนอยูแตในสิ่งที่ตน 

โลภ.  มันก็เปนความเห็นแกตัวยืดเยื้อในรูปหนึ่ง. 
 
ฉะนั้น  ขอใหมองใหเห็นชัดในขอเท็จจริงอันนี้วา  โลภะ  โทสะ  โมหะ 

ลวนแตมีรากฐานอยูที่ความเห็นแกตัวทั้งนั้น ;  เรียกอีกอยางหนึ่งก็คือ  ความ 
ยึดมั่นถือมั่นโดยความเปนตัวกู – ของกู  ที่มันเกินกวาระดับธรรมดาสามัญของ 
มนุษย ;  นี้แหละเราเรียกวา  “ความเห็นแกตัว” .  เรื่องนี้เราจะตองพูดกันให 
เขาใจ  เพราะวามันเปนเรื่องเดียว  หรือสิ่งเดียว  ที่ทําความต่ําทรามใหแกมนุษย, 
กระทั่งมนุษยที่เจริญแลว ;  และยิ่งเจริญแลวยิ่งมีภาวะจิตทราม  เพราะสิ่ง ๆ  นี้ 
สิ่งเดียวคือ  ความเห็นแกตัว. 

 
ความเห็นแกตัว   หมายถึงความรูสึกที่เขมขนกวาระดับท่ีธรรมชาติมีไว 

สําหรับรูสึกในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิต  นับตั้งแตสัตวเดรัจฉานขึ้นมา  หรืออาจจะถึง 
กับวา  เร่ิมตั้งแตตนไม  พืชพันธุไมขึ้นมาทีเดียว.  ฉะนั้น  เราจะตองเขาใจถึง 
ความรูสึกเห็นแกตัว  และที่เนื่องกันอยูกับความเห็นแกตัวนี้ใหเพียงพอ. 

 
ความเห็นแกตัวเดี๋ยวนี้เราเรียกกันทั่ว ๆ  ไปวา selfishness ซึ่งคุณ 

ก็ตองเคยไดยินและเคยดาเพื่อนดวยซ้ําไป.  พวก selfish นี้  มันก็หมายถึง  เมื่อ 
เรารูสึกวานาเกลียดและเปนอันตราย ;  แตความรูสึกที่มีตัว  หรือวาเห็นแกตัว 
ในระดับธรรมดาของสิ่งที่มีชีวิต  นี้เราไดไดเรียกวาเปน selfishness เราเรียกวาเปน 
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 ฆราวาสธรรม ๓๖๔

egoism หรือ  egotism  ในทํานองอยางนั้นเสียมากกวา  เพราะมันอยูกันคนละระดับ. 
สิ่งมีชีวิตจะตองมีความรูสึกวามีตัว  หรือเปนตัว  มันจึงตองการที่จะคงมีชีวิตอยู, 
มันตองการจะรักษาความมีชีวิตใหคงรอดอยูได. servive หรือ servival นี้มัน 
เปนสิ่งที่มีอยูในสิ่งที่มีชีวิตแมแตตนไม  มันพยายามตอสูเพื่อความอยูรอดของ 
ตัวมันเอง  หรือของพืชพันธุ  คือลูกหลานของมัน.  มันตอสูเพื่อตัว  เพื่อตนไม 
นั้นมีชีวิตรอด  และเพื่อลูกของมันจะไดงอกงามตอไป.  อยางนี้ยังไมเรียกวา 
selfishness ;  มันเปนความรูสึกประเภท egoism ที่ยังออนอยูอยางยิ่งดวยซ้ําไป 
และมันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีชีวิตรอดอยูได.  ถาสิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งไมมีความ 
รูสึกอันนี้  มันก็สูญพันธุไปแลว  มันไมเหลืออยูในโลก. 

 
ทีนี้มาถึงสัตวเดรัจฉานก็เหมือนกัน  ความรูสึกมีตัว  นี้มันก็ยังมีมากขึ้น 

กวาตนไม,พอมาถึงคน มันสูงจัด  สูงอยางไมนาเชื ่อ   ความเห็นแกตัวของ 
มนุษยนี้ ;  แลวสูงอยูในลักษณะที่หลงวาเปนของดี.  ของเลวอยูในลักษณะที่ 
เห็นหลงไปวา  เปนของดี. 

 
เพราะฉะนั้น  เราจะตองแบงแยกกันใหเด็ดขาดลงไปวา  “เห็นแกตัว”  

นั้นมันไมใชความรักตัว หรือความสงวนตัว.  เพียงตองการใหมีชิวิตอยูตาม 
ธรรมดานี้เพื่อไมใหตายนี้  มันเปนเรื่องรักตัวสงวนตัว ; หรือหวังความเจริญใน 
ทางที่ถูก  มันก็ทําประโยชนแกตัว.  สวนความเห็นแกตัวนั้น  มีความหมายเพราะ 
เล็งไปถึงความรูสึกที่ทราม. 

 
สุนัขเปนสัตวที่สังเกตไดงาย : พออีกตังหนึ่งเขามาใกลมันฮื่อแฮ 

อยางที่นาเกลียด  ซึ่งสัตวอื่นเขาทําไมคอยจะเปน.  แลวเมื่อสุนัขตัวนั้นกินอิ่มแลว 
บางทีมันก็ยังนั่งเฝาฮื่อแฮ  ไมใหตัวอื่นเขามาใกลอาหารที่เหลือ.  อยางนี้ตางหาก 
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ภาวะจิตทราม  ในอารยธรรม  แผนปจจุบัน ๓๖๕

จึงจะเปนเรื่องของ  “ความเห็นแกตัว”.  หนังสือสอนเด็กสมัยผมเรียนก็มีเรื่อง  
สุนัขในรางหญา  เฝารางหญา  ฮื่อแฮไมใหวัวเขามากิน. นี้เปนลักษณะของความ 
เห็นแกตัวที่สมบูรณ ;   ตัวเองมันก็กินไมได  หมาไมกินหญา  แตแลวก็ไมยอมให 
วัวกิน.   สุนัขมันฉลาดกวาสัตวระดับอื่น   มันจึงรูจักเห็นแกตัวสูงกวาสัตวอื่น. 
นี่คุณควรรูจักแยกแยะความเห็นแกตัว ที่มันสูงกวาความรูสึกพื้นฐานที่เปนเพียง 
รักตัว  สงวนตัว. 

 
ในพุทธศาสนานี้เราสอนใหรักตัว  ใหสงวนตัว  ดวยทําความดี ; แต 

ไมใชดวยความเห็นแกตัว  พวก  selfish  นี้เราตองมองกันใหดี ๆ   อยางนี้ 
มองดูไปใหไกลลิบถึงยุคที่แรกมีมนุษย  แรกมีศีลธรรมเกิดขึ้นในโลก.  มันก็ถอย 
ไปไกลมากทีเดียว  ไมรูกี่หมื่นปก็ได หรือเปนหลาย ๆ พันปมาแลวเปนอยางนอย 
ซึ่งในพระบาลี พระไตรปฎก  มีเลาถึงเรื่องนี้เปนคําตรัสเลาของพระพุทธเจาที่นํา 
มาสอน  วาทีแรกเกิดมนุษยขึ้นในโลก  ไมมีใครยึดครองอะไรเปนของตัว. ตื่นเชา 
ก็ไปในปา    เก็บพืชพันธุที่มีอยูเอง  โดยเฉพาะขาวสาลีที่มีอยูในปา   แลวก็มากิน 
ประจําวัน ;     ไมมียุง  ไมมีฉาง  อยูดวยความผาสุกอยางนี้มานาน.    อะไรก็หา 
เอาจากปาแลวก็มากิน,      มาทํากินที่ที่พัก.   ตอมามันเกิดคนที่ฉลาดมาคิดวา 
เราจะลําบากอยูอยางนี้ใหมากไปทําไม  ก็มียุง  มีฉางขึ้น  แลวก็ไปเก็บมาใสไวในยุง 
ในฉาง. 

 
ตอมาก็มีคนเห็นแกตัวยิ่งกวานั้นอีก คือเก็บหมดเลยมีเทาไรก็เก็บ 

หมดเลย  จนมันงอกไมทัน  จนมันเกิดไมทัน ;  นี้จึงไดมีการที่มีความรูสึกอะไร 
เปนของตัวที่จะตองปลูกฝงขึ้น ; เกษตรกรรมก็เกิดขึ้น    มีที ่ดินซึ่งแตละคน ๆ  
เพาะหวานซึ่งเปนของตัว.  ทีนี้ตอมาก็มีคนที่เห็นแกตัวกวานั้น  ก็คิดวา  เราจะไป 
เหนื่อยทําไมเราก็ขโมยของผูอื่น ; จนเดือดรอนระส่ําระสายขึ้นในสังคมนั้น. 
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 ฆราวาสธรรม ๓๖๖

ดังนั้น  มนุษยจึงไดประชุมกัน    เลือกหัวหนามนุษยที่มีรูปรางสะสวย  แข็งแรง  
มีความเฉลียวฉลาดใหเปนหัวหนาสําหรับควบคุมทั้งหมด.  มีหนาที ่ลงโทษผูที่  
ทําผิดขอตกลงของสังคมนี้  แลวใหรางวัลหรือยกยอง หรือจัดการทุกอยางที่ควร 
จะทํา.      เกิดบุคคลที่เรียกวาพระราชาคนแรกในโลกเขาเรียกวา “สมมติราช” 
คือผูที่ทุกคนเลือกขึ้นมาเปนพระราชา. 

 
จากเร่ืองนี้   คุณสังเกตดูสักหนอย   ก็จะเห็นไดงาย  ๆ วา  เพราะ 

ความเห็นแกตัวเปนตนเหตุ  จึงทําใหเกิดมีระเบียบ  กฎหมาย   มีพระราชาขึ้นมา. 
ถาอยาเห็นแกตัวกันอยูตามเดิมมันก็ไมตองมีสิ่งเหลานี้.ฉะนั้นมองใหลึกไป   กวา 
นั้นอีกนิดหนึ ่งวา  ระบบการปกครองเกิดขึ ้นเพราะคนเห็นแกตัว,  คนเริ่มเห็น  
แกตัว.  ถาไมมีการเห็นแกตัว  ก็ไมตองมีระบบการปกครอง.    นี่รูจักความ 
เห็นแกตัวไวในลักษณะอยางนี้.  เมื่อมันเดินไปเก็บขาวสาลีที่เกิดเอง  อยูในปากิน 
นี้ยังไมใชเห็นแกตัว.  มันหิว มันกระหาย    มันอยากมีชีวิตอยู    มันก็ทําไป , 
แตยังไมเปน selfishness ;  ตอเมื่อมันขโมยเอาเสียหมดคนเดียว มาใสยุง ใสฉาง  
มันก็เร่ิม  selfishness. ทีนี้มันขโมยของเพื่อน  ทีปลูก  ที่ฝง  นี้มันก็ selfishness  
สมบูรณรอยเปอรเซ็นต. 

 
ไหน ๆ เลาแลว  ก็อยากจะเลาถึงวา  ในคัมภีรสูงสุดของพวกคริสเตียน, 

มนุษยเริ่มมีความทุกขตอเมื่อรูจักดี   รูจักชั่ว   คืออาดัมกับอีฟ    ดื้อตอพระเจา 
กินผลไม ของตน ไม นั้ น เข าไปก็ เลย เกิด เรื่อ ง  ;  กอนนั้ น ไมมี เรื่อ ง . Tree of  
knowledge of good  and  evil เปนชื่อตนไมตนนั้น,  ตนไมแหงความรูจักชั่วและดี. 
กอนนี้มนุษยไมมีความรูอันนี้,    ไมรูจักแยกแยะ (discriminate)  วาเปน ชั่ว – ดี 
บุญ - บาป.   สุข - ทุกข,  หญิง - ชาย,  สูง - ต่ํา  อยางนี้  มันเหมือนกับสัตว คลาย 
กับสัตว  เปนครึ่งคนครึ่งลิงทํานองนั้น.      พอถึงยุคหนึ่งมนุษยเริ่มรูจักของคู 
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เหลานี้  :  ดี - ชั่ว,  บุญ - บาป,  สุข  -  ทุกขนี้  มันก็ตั้งตนปญหาของมนุษยที่ 
ตรงนั้น.  ในคัมภีรนั้นเขาเขียนไวเปนรูปบุคคลาธิษฐานวา  ไปกินผลไมที่พระเจา 
หามเขาไป  จึ่งเกิดรูขึ ้นมาทีเดียววา  อาว !  เราไมไดนุงผา,  นั้นหญิง  นั้นชาย; 
เลยมีปญหาเกิดขึ้น.  เขาเรียกวา  original  sin  คือบาปจุดแรก  บาทที่เปนจุด 
ตั ้งตน  ;  แลวก็ส ืบมาจนถึงบัดนี ้.  พอรู จ ักดี  รู จ ักชั ่ว  แลวมันก็รู จ ักดิ ้นรนไป 
ตามชั ่วดี  บุญบาป  สุขทุกข  กระทั ่งหญิงหรือชายนี ้.  อยางสัตวเดรัจฉานที่ 
สืบพันธุนั ้น  ไมมีความรูสึกเปนผู - เมีย,  หญิง - ชาย  เหมือนมนุษยเรา  มันทํา 
ไปตามความรูสึกของเนื ้อหนังของตอมแกลนดตาง ๆ  ไมรูสึกวาผัว  -  เมีย, 
หญิง -  ชาย  ;  แตมนุษยนี ้รูแลวยึดมั ่นถือมั ่น.  ฉะนั้นจุดตั ้งตนที ่ตรงนั ้นแหละ 
คือความเห็นแกตัว  ไดเริ่มตนขึ้นมา  มีเรา  มีเขา  ขึ้นมาที่ตรงนั้น  ;  มันก็ตองการ 
จะเขาขางเรา,  ขางเขา  ตามใจ.  พอรูจักอะไรดี  อะไรชั่ว  ก็จะเอาดี  ดี  ดี  ดีเขาไว 
ไมมีขอบเขต,  มันจึงกอหวอดความเห็นแกตัว.  อยาเพอเขาใจวา  เมื ่อรูจักดี 
รูจักชั่วแลว  นั้นคือความรอดตัว  หรือสูงสุดของมนุษย  ;  มันรูจักดี  รูจักชั่ว 
สําหรับยึดมั่นถือมั่น.  ทีนี้มันมีตนไมอีกตนหนึ่งที่เมื่อกินเขาไป  จะไมมีความเห็น 
แกตัว  ขาเรียกวา  Tree  of  life  และตนไมตนนี้  พระเจาปองกันสําเร็จ  ปองกัน  
แนนหนา  ไมใหมนุษยไดกิน ;  นี่เรื่องของเขามันจบแคนี้. 

 
ตอมาถึงยุคที ่มนุษยฉลาด   ในทางจิตทางวิญญาณ   จนเกิด” 

พระพุทธเจาขึ้นมาสอนความไมยึดมั่นถือมั่น.  เมื่อปฏิบัติสําเร็จ  ก็ไดชีวิตนิรันดร 
(Eternal  life).  ตนไมตนนั้น  ในคัมภีรไบเบิลเรียก  Tree  of  life  ตนไมแหงชีวิต 
หมายถึง   ชีวิตนิรันดร,  ไมใชกอใหเกิดชีวิตเปนชีวิตที ่ไมรู จ ักตาย   ไมรู จ ัก 
เกิด  ;  มนุษยไมไดกิน .  นี ่ในคัมภีรของเขาสิ ้นสุดแตเพ ียงเทานั ้น .  แตครั ้น 
พระพุทธเจาเกิดขึ้นหรือวาบุคคลประเภทเดียวกันเกิดขึ้น  ทําใหมนุษยเหมือนกับ 
ไดกินผลไมตนนั้นคือมีชีวิตที่ ไม รูจักตาย   คือรูธรรมะที่ทําใหไมยึดถือตัวเรา 
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ไมมีตัวเราที่ตาย  คืออมตธรรมในพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาอื่น  หากจะมีใน 
ระดับอื่น  ในระดับหนึ่ง. 

 
เรื่องนี้เพื่อจะชี้ใหเห็นวา  จุดตั้งตนของบาปของมนุษยนั้นคือความ 

เห็นแกตัวดวยเหมือนกัน.  รูจักแบงแยก  นี้เปนหญิง  นี้เปนชาย  นี้เปนผัว 
นี้เปนเมีย  เปนลําดับข้ึนมา  ;  ยึดถือวาสามีของเรา  ภรรยาของเราอยางนี้ขึ้นมา. 
กอนนี้ไมเคยยึดถือ  ไมรูจัก  ไมรูสึก  ;  อาดัมกับอีฟเปนมนุษยคูแรก  ทีแรก 
ก็ไมรูจัก  แตพอกินผลไมนั้นเขาไป  ก็รูจัก  ;  แปลวายุค ๆ  หนึ่งที่มนุษยเริ่มรูจัก 
สิ่งเหลานี้.  พอเริ่มรูจักดี  รูจักชั่ว  ในทางที่จะยึดมั่นถือมั่น  ก็มีความทุกข  จนกวา 
จะสูงสุดขึ้นถึงขั้นทําลายความยึดมั่นถือมั่น  มันจึงจะไมมีทุกขเลย. 

 
เดี๋ยวนี้  เราก็ไมรูจัก  เปนไปในทํานองที่ทําลายความยึดมั่นถือมั่น  ; 

กลับมีตัวกู  -  ของกูมากยิ่งขึ้นไปอีก  เพราะความกาวหนาในทางการศึกษาอยางสมัย 
ปจจุบัน.ผมใชคําวา  “อยางสมัยปจจุบัน”  คุณอยาเอาออกไปเสีย  อยาเอาไป 
ทิ้งเสีย.  เพราะถาพูดวาการศึกษาเฉย ๆ  มันก็มีความหมายเปนอยางอื่น.  ถาพูดวา 
การศึกษาแหงยุคปจจุบัน  นี้ก็ขอใหหมายถึงยุคนี้  ยุคเทคโนโลยี่. 

 
เมื่อเรารูจักสิ่งที่เรียกวา  “ความเห็นแกตัว”  นี้แลว  มันก็พอจะเขาใจ 

ตอไปไดโดยงายในเรื่องความมีจิตใจทรามอารยธรรมยุคปจจุบัน  ซึ่งทั้ง  ๒  คราว 
ที่ไดพูดมาแลว  ก็ไดพูดถึงเทคโนโลยี่,  มนุษยกําลังบูชาเทคโนโลยี่  แลวก็มีแยก 
เปนแขนง ๆ  ไป  เปนเทคโนโลยี่แขนงนั้น ๆ  รวมทั้งของการศึกษาดวย. 

 
เมื่อพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี่  ก็เหมือนกันอีก  โดยเนื้อแทมันก็ไมไดเปน 

โทษ  ไมเปนอันตรายอะไร  แตมันเผอิญมีมนุษยเขาไปเกี่ยวของดวยความ 
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เห็นแกตัว  สรางเทคโนโลยี่ชนิดที่เปนทาสของความเห็นแกตัว.  เทคโนโลยี่ที่ 
มนุษยสรางขึ้นในลักษณะอยางนี้  มันกลายเปนเครื่องมือท่ีสงเสริมความเห็นแกตัว. 
ฉะนั้นคุณมองดูใหดี ๆ  ดวยจิตใจที่เปนธรรม.  ถาพูดกันใหเปนธรรมก็ตองพูดวา 
เทคโนโลยี่นั ้นก็คืออิทธิบาทในพระพุทธศาสนา.  เรื่องอิทธิบาทเราก็พูดกัน 
มากแลวในตอนตน ๆ  ในชื่อวาเครื่องมือแหงความสําเร็จนั้น.  วิชาเทคโนโลยี่  
ก็คือเครื่องมือแหงความสําเร็จโดยตรง  จัดไดวาเปนตัวอิทธิบาทในพุทธศาสนา ; 
จะสมบูรณหรือไมสมบูรณก็ตามใจเถิด  แตวามันมีหลักเกณฑอยางเดียวกัน  คือ 
เปนเคร่ืองชวยใหเกิดความสําเร็จ  ;มันมีความหมายตรงที่ชวยใหเกิดความสําเร็จ 
นี่คือความหมายของคําวา  “เทคโนโลยี่”  หรือเทคนิคที่ลึกซึ้ง  ที่คนพบ. 

 
ทีนี้  คุณก็มองตอไปอีกนิดหนึ่งวา  อิทธิบาท  นั้น  ถาตกอยูในมือ 

ของคนพาล  เปนอันตรายที่สุด.  อิทธิบาทในพระพุทธศาสนานี้  เมื่อตกไปอยู 
ในมือของคนพาล  มันก็อันตรายที่สุด  เพราะคนพาลเขาเอาไปใชในการเห็นแกตัว 
ทําอันตรายผูอื่น.  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  ในพุทธศาสนานั้นเขาใชสําหรับ 
ใหเกิดความสําเร็จในการบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  เปนเคร่ืองมืออยางนี้โดยเฉพาะ. 
แตมันเอาไปใช  sublimate  ในทางเลว,  เอาไปใชเพื่อประโยชนตัว  เห็นแกตัว 
เบียดเบียนผูอื่นก็ได. 

 
พูดใหชัดอยางนี้ดีกวา  สิ่งที่เรียกวาอิทธิฤทธิ์หรือปฏิหาริยนั้นเขาตอง  

การใหใชในทางที่ถูกที่ควร  แตพวกยักษพวกมารเอาไปรบ  เอาไปเปนเครื่องมือ 
สําหรับรบราฆาฟนกัน .  พวกยักษ  พวกผีสาง   เทวดา   มันก็มีฤทธิ์มีเดช 
มีปาฏิหาริย  แลวมันก็ใชเพื่อจะรบราฆาฟนกัน.  นี่มันใชไดเปน  ๒  คมอยางนี้. 
ถาไปใชถูกวิธี  คือสุจริต  มันก็มีประโยชนสูงสุด  ;  ถาใชผิด  ในทางทุจริต  มันก็มี 
โทษสูงสุดเหมือนกัน. 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๓๗๐

เดี๋ยวนี้โลกเรากําลังใชเทคโนโลยี่อยางไร  คุณก็มองดู  จะเห็นชัดวา 
กําลังใชเพื่อความเห็นแกตัว  เอาเทคโนโลยี่นี้เปนเครื่องมือสําหรับทําความสําเร็จ 
ใหแกความเห็นแกตัวของตน.  ถาคุณเขาใจขอน้ีคุณก็จะเขาใจภาวะจิตทรามใน 
อารยธรรมยุคปจจุบัน  ซึ่งรุงเรืองดวยเทคโนโลยี่.  นี่เราเห็นไดทันทีวาโลกยุค 
ปจจุบัน  หรือโลกยุคเทคโนโลยี่นี้  เปนโลกที่ยิ่งเต็มอยูดวยความเห็นแกตัว  ;  คือ 
ยิ่งมีความเห็นแกตัวมากขึ้นขนาดหมาในรางหญาแลว  ตัวเองก็ไมตองกินตองใช 
เหลือกินเหลือใชแลวมันก็ยังหวง  ยังขูคําราม  ยังทําอันตรายผูอื่น.  นี้โลกสมัย 
เทคโนโลยี่แหงยุคปจจุบันนี้เห็นแกตัวจัดสูงสุดถึงขนาดหมาในรางหญา. 

 
อยาคิดวาเวลาหัวรุงเอาไวเปนเวลาสําหรับดาคน.  เวลานี้จิตใจปกติ 

เยือกเย็นเพื่อจะมองเห็นความลึกซึ่งของสภาพตามที่ เปนจริงแหงยุคปจจุบัน 
เหมือนดังวาพระพุทธเจาทานเล็งญาณสองโลกนี้.  เราก็เหมือนกับข้ึนยอดภูเขา 
มองดูพื้นดิน  วาทั่วทั้งแผนดินนี้กําลังเปนอยางไร.  เอา  คุณไปดูซิ  เทคโนโลยี่ 
แขนงไหนละที ่เรามีอยูในเวลานี้  ที่ไมสงเสริมความเห็นแกตัว  ;  เพราะเราคน 
มันขึ้นมาดวยความเห็นแกตัว  อยากจะไดมาเพื่อสงเสริมความใคร  หรือความสําเร็จ 
ของตัว ;  ฉะนั้น  เทคโนโลยี่ในการศึกษาก็ดี  ในการเมืองก็ดี  ในการเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมก็ดี  แมที่สุดแตเทคโนโลยี่ทางการทหาร  มันก็เปนเครื่องมือสงเสริม 
ความเห็นแกตัว  คือใหสําเร็จตามตองการแกความเห็นแกตัวของตน.  ฉะนั ้น 
จึงเปนโลกที่นาหวาดเสียว  นากลัวที่สุด  คืออารยธรรมแผนปจจุบัน  ที่เต็มไปดวย 
เทคโนโลยี่  ที่ชวยใหสําเร็จตามตองการของความเห็นแกตัว. 

 
ดังนั้นผมจึงพูดวานี่โดยสรุป  :  เราไดแยกพูดเปนเรื่อง  โลภะ  โทสะ 

โมหะ  ใหเห็น  มันเปนรายละเอียดปลีกยอยไปเปนประเภท ๆ ประเภทหนึ่ง ๆ . 
แตเดี่ยวนี้เราสรุปวา  มันรวมอยูที่คําๆ เดียวคือ  ความเห็นแกตัว  ความมีจิตทราม 
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ในอารยธรรมแหงยุคปจจุบันมีอยูอยางนี้  อยางลึกซึ้ง  อยางกวางขวางเหลือ 
ประมาณจนถึงขนาดเอาพระเจาไปทิ้งเสีย   แลวก็เอาเทคโนโลยี่มาเปนพระเจา 
แทน  ;  ผลมันก็เกิดขึ้นเปนความระส่ําระสายในโลก  ทุกขยากไปทั่วทุกหัวระแหง; 
นั ่นค ือความทราม .  ความทรามม ันอยู ต รงที ่  ทําความทุกขให เก ิดขึ ้น ไปท ุก 
หัวระแหง. 

 
ทีนี้คุณก็ดูตอไปอีกใหดี ๆ  ใหเห็นผลของมัน  ผลของความเห็นแกตัวนี้ ; 

วาเดี๋ยวนี้คนในโลกเรานี้มีอะไร ๆ  หมดครบทุกอยางที่ตองการ  เพราะความบันดาล 
ของเทคโนโลยี่  แตแลวมันยังขาดอยูอยางเดียวเทานั้น  ที่ยังไมมี   นั่นคือสิ่งที่จะ 
ปองกันความทุกขหรือความเลว  ที ่เก ิดมาจากเทคโนโลยี ่นั ้น .  สิ ่งที ่เราในโลก 
เวลานี้กําลังขาดอยูเพียงอยางเดียว  คือสิ่งที่จะปองกันไมใหเกิดความทุกข 
ขึ้นมาจากสิ่งที่เรามี.  นี่พูดภาษาบทนิยามก็ตองพูดกันอยางนี้. 

 
เรามีอะไรหมดทุกอยางเวนแตสิ่งที่จะปองกันไมใหเกิดความทุกขเพราะ 

สิ่งที่ เรามี .  เรายิ่งมีอะไรมาก   ดวยความเห็นแกตัว  นี้มันจะมีความทุกขมากขึ้น 
เปนเงาตามตัว  ;  แลวสิ่งที่จะปองกันความทุกขไมใหเกิดขึ้นจากสิ่งเหลานี้  นี่ เรา 
ยังขาดอยู   เพราะเราม ีแต ความเห ็นแก ต ัว .  เพราะฉะนั ้นม ันจ ึงต องม ีสิ ่งที ่ตรง 
กันข าม   คือความไม เห ็นแก ต ัว   ;  นี ้ค ือสิ ่งที ่เร ียกว า   “ธรรม”  หรือพระธรรมใน 
พระพุทธศาสนา  สรุปอยูที่ความไมเห็นแกตัว. 

 
ห ัวใจของพระพ ุทธศาสนา   ม ีอยู เป นประโยคสั ้นๆ   ประโยคเด ียว 

วาสพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย  -สิ่งทั้งปวงอันใคร ๆ  ไมควรยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู 
วาของก ู.  ถาม ีห ัวใจของพ ุทธศาสนาอยู   มันก ็ป องก ันความท ุกขท ุกอยางที ่จะ 
เก ิดขึ ้น   จากทุกสิ ่งที ่มน ุษยม ีอยู ในครอบครอง .  เดี ๋ยวนี ้ม ีทรัพย สมบัต ิ  มีว ิชา 
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ความรู  มีความสามารถ  มีวาสนาอะไรก็ตาม  ลวนเปนไปเพื่อความทุกข ;  แลว 
ไมมีเครื่องรางปองกันความทุกข.  ฉะนั้นขอใหคุณระวังใหดี  อยาใหไปรวมอยูใน 
พวกนั้น ;  ขอใหมีสิ่งที่จะปองกันความทุกขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตัวมี.  เรามีการ 
ศึกษาแลวก็มีความรู  แลวก็มีอาชีพ  แลวก็มีอะไรก็ตาม  มันจะทําใหเกิดความ 
ทุกขขึ ้นเพราะความเห็นแกตัว.  เราตองมีสิ ่ง ๆ หนึ่งเปนเครื่องรางปองกันไว 
อยาใหเกิดความทุกขขึ้น. 

 
เดี๋ยวนี้คนมันมีอะไรตามท่ีความเห็นแกตัวมันตองการ  แลวมันเกิด 

ความทุกขขึ้นหนาแนน  หนาแนน  หนาแนน  แลวก็ไมมีสิ่งปองกันความทุกข ; 
นี้คือความมีจิตทราม  จะโดยรูสึกตัวหรือโดยไมรูสึกตัวก็ตาม  ตองเรียกวาความมี 
จิตทรามทั้งนั้นของอารยธรรมปจจุบัน.  เมื่อไมรูสึกตัวทําไปอยางนี้ก็เรียกวามี 
อะไรมาก  ดูเจริญรุงเรืองทางวัตถุ  อยูดี  กินดี ;  นี่คือความมีจิตทรามโดยไม  
รูสึกตัว  อยางใหเกียรติกันหนอยก็พูดวา  “ความมีจิตทรามของผูดี”  ซึ่งกลาย 
เปนคําประชดไป.  ความมีจิตทรามของผูดี  คือมันมีอะไร,  มีอะไรจนหรูหรา 
สวยงาม  เปนระเบียบแบบแผน  หรือเปนอะไรก็ตาม  แตมีความทุกข  เพราะ 
สิ่งที่ตัวมี;  เปนความมีจิตทรามอยางผูดี  ความมีจิตทรามอยางคนเกงกลาสามารถ ; 
นี่กลายเปนคําพูดประชด  เปนคําดาไปเสียอีก.  แตถาเขาไมรูสึก  เขาจะมองเห็น 
วาไมใชเปนคําดา  เพราะเขาถือเอาวา  ที่มีอะไรใชสอย  กินอยู  อยางวิเศษสารพัด 
ตามสมัยนี้  จนกระทั่งมีเครื่องมือรับใชอยางที ่เรียกวา  เหมือนกับสารพัดนึก 
เพียงแตกดปุมอะไร  ก็เปนไปตามตองการหมด ;  อยางนี้ดีกวาเทวดาในสวรรค 
เสียอีกกระมัง ;  มันก็ไมแกไข  หรือปองกันความมีจิตทรามอยางผูดี ไปได. 
มันยังมีความเห็นแกตัวอยางยิ่งอยูนั่นเอง.  เดี๋ยวนี้เขากําลังอวดการประดิษฐ 
หุนยนตในงานแสดงตาง ๆ  หุนยนตอยางนั้น  หุนยนตอยางนี้  ยิ่งขึ้นทุกที 
ทําอะไรไดดีกวามนุษย.  นั่นแหละดูใหดีเกิด  มองใหดีเถิด  มันก็เร่ืองความเห็น 
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แกตัว  เพิ ่มความเห็นแกตัว,  อยู ดี  -  กินดี  มากขึ ้นแตแลวความมีจิตทราม 
อยางผู  ดีมันก็จะมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว. 

 
นี่มนุษยกําลังบาหลังแตในเรื่องที่จะเปนอยางนี้เพื่อความมีจิตทราม 

อยางผูดีหรือความเกงกลาสามารถ  จนเรามีอะไร ๆ  ที่เปนเหมือนกับของวิเศษ 
ของทิพย  ของอะไรอยางนี้แลว  แตก็ไมพนจากความเปนสัตวนรก  เพราะมีความ 
เห็นแกตัว.  ประเดี๋ยวผมจะพูดใหฟง  วามันยิ่งมีความเปนสัตวนรกอยางไร. 

 
เดี๋ยวนี้เรามีคนอะไร ?  คนอยางนั้น  คนอยางนี้  คนอะไรสารพัดอยาง, 

มีคนรวย  มีคนสวย  มีคนเกง  คนฉลาด  มีคนไปนอกโลก  ไปอะไรก็ตาม  มีหมด 
เลย ;  แตมันยังขาดอยูคนเดียว  คือคนดี  ;  สุภาพบุรุษที่ปราศจากความเห็น 
แกตัว  นั้นยังไมมี,  เรียกวายังขาดอยูคนเดียว  คือคนดี.  คนสวย  คนรวย 
คนเกง  คนสามารถ  คนอะไรก็ตาม  นั้นมีหมดเลย  ไมรูวากี ่คน  ตอเทาไร ๆ  
อะไรก็มีกัน  คนชนิดไหน ๆ  ก็มี  คนเลวก็มี  คนอะไรก็มี  ;  มันยังขาดแตคนดี. 

 
“คนดี”  นี้ผมหมายถึงคนที่เชื ่อฟงพระเจา.  พระเจาของผมก็คือ 

พระธรรม .  ผมเรียก   “พระธรรม”  คนอื่นจะเรียก   “พระเจา”  ก็ตามใจ . 
ที่จริงพระธรรมนั้นแหละคือพระเจา  ;  ผูสรางโลก   ผูบันดาล   ผูควบคุม  
ผูทําลายโลก  หรืออะไรมันก็รวมอยูที่คําวา  พระธรรม. 

 
เราขาดคนดีที่เชื่อพระเจา  ระวังไวใหดีนะ  พวกคุณหนุม ๆ นี้  กําลัง 

จะสําเร็จจากมหาวิทยาลัยนี้  จะขาดพระเจาหรือไม  ใหระวังใหดี  มันจะมีเขา 
สักวันหนึ่ง.คนสมัยนี้เขาถือวาพระเจาตายแลว.  นี้คนไทยกําลังจะถือตามกนฝร่ัง 
ไมมีพระเจา.  ในหนังสือแบบเรียน  สมัยผมเด็ก ๆ  มีคํากลอน  ตอนนั้นมีวา .  
ที่ซื่อถือพระเจา  วาโงเงาเตาปูปลา.....  คือวาคนในสมัยปจจุบัน  เขาจะ 
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ประณามคนที่ซื่อสัตย  ซื่อตรงนับถือพระเจาวา  เปนคนโงเงาเตาปูปลา  เหมือน 
ที่พวกคุณเดี ๋ยวนี ้จะวาใครเครงศาสนา  คนนั้นเซอซาครึคระ ;  ใครไปมัวถือ 
พระเจาอยู  คนนั้นครึคระเซอซา.  นี้เขาพูดกันมาหลายสิบปแลว  หรืออาจจะ 
พูดกอนนั้นก็ได  ไปหาหนังสือมูลบทบรรพกิจมาอานดูบางจะมีประโยคอยางนี้. 

 
โลกสมัยนี้  มัน  เขาแตหอลอกามา.  ฉะนั้นที่คุณมีวิทยุ  โทรทัศน 

มีดนตรี  มีอะไรฟงไดตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  เมื่อไรก็ได  ;  นี่มันสงเสริมในลักษณะ 
เขาแตหอลอกามา.  เขาไปอยูในหองในหอ  ในอะไรที่มันเพียงแตไดสงเสริม 
กระตุนความรูสึกทางกามารมณ. 

 
ทีนี้  ก็มีเครื่องมืออยางงวิทยุ  โทรทัศน  หรือจะเปนอะไรที่เปนสิ่งเปน 

อุปกรณอยางอื่นเยอะแยะจะกระตุนความรูสึกทางกามารมณ  ทางตา  ทางหู  ทาง 
จมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  อยางไรก็ได  ใหมันเกินความตองการของธรรมชาติไว 
หลายรอยเทา  หลายพันเทา.  แตเดี ๋ยวนี้เรามาพูดถึงความเห็นแกตัว  ทําให 
กาวหนาไปในลักษณะอยางนี้. 

 
ระวังใหดี  มาถึงขอท่ีวา  ความมีจิตทรามของผูดี  เล็งถึงความอยูดี 

กินดี  ตามความหมายสมัยนี้.  สมัยนี้ตองการกินดีอยูดีเราทําอะไรทุก ๆ อยาง 
เลาเรียนศึกษา  อาชีพการงานเพื ่อการกินดีอยู ดี  รองกันตะโกนไปทั ่วโลก 
กองโลก.  แตคุณจําไวใหดีนะ  ตัวหนังสือมันวา  “กินดีอยูดี”  แตพระพุทธเจา 
ทานวา  “กินอยูพอดี”.  ถาพูดในภาษาคําพูดของพระพุทธเจาก็คือ  มตฺตฺุตา 
จ  ภตฺตสฺมึ  -  กินอยูพอดี.  แลวมันตางกันอยางไร  ?  ถาคุณทําสะเพราลวก ๆ  
คุณจะเห็นวาเปนสิ่ง  สิ่งเดียวกันก็ได. 
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กินดีอยูดี  ของสมัยนี้  ตางกันลิบลับกับ  กินอยูพอดี  ของพระพุทธเจา 
เพราะวากินดีอยูดีของสมัยนี้ไมมีขอบเขตจํากัด  หลอเลี้ยงตัณหากิเลส  หรือวา 
หลอเลี้ยงความเห็นแกตัวไดมากเทาใดก็เรียกวากินดีอยูดียิ่งขึ้นไปเทานั้นแหละ. 
มีรถยนตคันหนึ่งไมพอ  ตองการหลายคัน,มีบานอยูไมพอ  ตองการตึก  ตองการ 
ปราสาท  เรื่อยไปอยางนี้  ;  ความกินดีอยูดีของคนสมัยนี้  เขาหมายความอยางนี้ 
ไมมีขอบเขต. 

 
พระพุทธเจาทานวา  กินอยูพอดี  แตพอดี  คุณก็ลองนึกดู.  เราอยู 

กระทอมดินเราก็อยูไดแลวอยูสบาย  ดวยจิตใจท่ีสูงกวาที่จะไปอยูตึก  อยูปราสาท. 
ยิ่งทะเยอทะยานอยูตึกอยูปราสาทเทาไรจิตใจก็เลวลงเทานั้น  คือตองมีความเห็น 
แกตัวมากขึ้นเทานั้น,  ตองกวาดเอาประโยชนรอบตัวจากผูอื่น  มาใหตังมากขึ้น 
เทานั้น  ;ตองหาเงินเปนแสนเปนลาน  เปนเงินโกฎิขึ้นมาเพื่อจะสรางปราสาทอยู. 
นี่เราอยูกระทอมดิน  ไมตองมีความเห็นแกตัวมากถึงขนาดนั้น. 

 
เดี๋ยวนี้เราไมอยากอยู  ไมนิยมอยูหมูบานเล็ก ๆ  ตามบานนอก  เหมือน 

พวกคุณก็อาจจะมีอยูในกลุมน้ี  ที่วาแหไปอยูในเมืองหลวง  อยูเปนเมือง  เปนนคร 
เปนมหานคร  ไปอัดอยูที่นั่น  ก็คือไปอัดอยูในดงของความเห็นแกตัว.  การที่เขา 
ไปอยูกันมาก ๆ  อยางนั้นตองเปนคนเห็นแกตัวมากขึ้นเทาที่ความใหญของเมือง 
ของนคร,  ไมเชนนั ้นมันอยู ไมได  ;  กระทั ่งเวลาที ่จะใชเดินไมพอ  มันตองวิ ่ง 
อยูแลว.  เวลาวิ่งมันก็ไมพอ  จะตองใชรถยนตวิ ่งใหมันวอนไปอยูแลว ;  มันจึง 
จะพอแกความรูสึกเห็นแกตัว. 

 
ฉะนั้นความเห็นแกตัวมันจึงระอุอัดอยูในนครหลวงนั่นแหละ.  สวน 

ในบานนอกคอกนาที่อยูกันอยางกระทอมเล็ก ๆ  ประปรายนี้  มันหาไดยาก  มันมี 
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อยางนอย  และอยางระดับท่ียังไมใชความเห็นแกตัว  หรือ  selfish  มากเหมือน 
ในนครหลวง.ฉะนั้นเรายิ่งทะเยอทะยานมุงไปทางนั้นมากเทาได  ก็ยิ่งมีจิตทราม 
มากขึ้นเทานั้น. 

 
คุณอาจจะไมเห็นดวย  แตผมขอรองใหไปสังเกตนครหลวงอยาง 

กรุงเทพ  ฯ  นครหลวงอยางเมืองอื่น  นครหลวงอยางใหญที่สุดอยางพวกฝรั่ง 
ที่เมืองนอก  คุณไปดูเถิด  ยิ่งใหญเทาใด  ยิ่งมีความเห็นแกตัวมากขึ้นเทานั้น 
เพราะมันใหญขึ้นมาไดดวยอํานาจของความเห็นแกตัว.  ถาไมมีความเห็นแกตัว 
มากขนาดนั ้น  มันไมบาสรางใหมาก  ใหใหญขนาดนั ้น ;  มันจะเอาแตพอที่ 
ธรรมชาติตองการ.  ดังนั้นยิ่งใหญเทาไร  ยิ่งสวยเทาไร  ยิ่งอะไร ๆ  เทาไร, 
มันก็ยิ่งเปนผลของความเห็นแกตัวมากขึ้นเทานั้น.  นี่มันจึงเปนภาวะจิตทราม  ที่ 
แสดงอยู  ที่อะไร  ที่มันมากมายอุนหนาฝาคั่งขึ้นมาจนทวมแผนดิน  หรือทวมโลก. 

 
ดูทางจิตใจกันบาง  มันก็ยิ่งมีความเห็นแกตัวโดยวิธีตาง ๆ ที่ผมชอบ 

ยกตัวอยางที่สุดก็คือการกีฬา  การกีฬาของพวกคุณเดี๋ยวนี้  คือบทเรียนสําหรับ 
ความเห็นแกตัว.  การกีฬาแท ๆ  เขาตองการจะประกวดความไมเห็นแกตัว, 
ความยอมใหได,  ยอมแพได,  ความไมละเมิดกติกา ,  ความยอมเปน 
ผูเสียเปรียบ,  ความอดทนได  ไมโกรธ  นี่เปน  sporting  -spirit  ที่แทจริง 
ลงไปในสนามกีฬาก็เพื่อฝกอยางนี้.  ถาใครเตะแขงเรา  เราก็อดทน  อดกลั้น 
ยิ้มจนคนนั้นมันละอายไปเอง  ตอไปมันก็ไมทําอีก.  เดี๋ยวนี้ถาใครเตะแขงเรา 
เราชกปากมันเลยใชไหม  ในสนามกีฬาของคุณนะ.  แลวกองเชียรนั้นคือปศาจ 
แหงความเห็นแกตัว  ที่คุณจัดมาเปนหมู ๆ  มานั่งเชียรคุณ  นี่คือปศาจแหงความ 
เห็นแกตัว  เพาะนิสัยใหเด็ก ๆ  เล็ก ๆ  ใหมันมีความเห็นแกตัว.  ฉะนั้นทุกอยาง 
ในสนามกีฬา  มันเพื่อฝกความเห็นแกตัว,  เพิ ่มความเห็นแกตัว.กีฬาในสมัย 
เทคโนโลยี่  เทคโนโลยี่ของกีฬาสมัยนี้  เพิ่มปศาจแหงความเห็นแกตัว. 
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ถาเปนกีฬาบริสุทธิ์  มันก็ทําลายความเห็นแกตัวไปทุกกระเบียดนิ้ว. 
ถาจะมีใครมานั่งดู  ก็ไมใชวาจะมาเพื่อน่ังเชียร.  มานั่งดูวาใครจะมีน้ําใจนักกีฬา 
มากกวากัน.  เรามานั่งดูคนเลนกีฬา  แลวก็เห็นชัดวา  คนไหนมีความเปน 
นักกีฬา  ที ่เนื ้อ  ที ่ตัว  ที ่การกระทํา.  ฉะนั ้นการกีฬาสมัยนี ้เปนการกีฬาของ 
ความเห็นแกตัว,  เพื ่อความเห็นแกตัว,  เพิ ่มความเห็นแกตัว.  ฉะนั้นก็สม  
น้ําหนาแลว  ที่มันมีระเบิดขวดในสนามกีฬา  เพราะตัวกีฬานั่นเอง  มันสงเสริม 
ความเห็นแกตัว.  กีฬาในประเทศก็อยางนี้,  กีฬาระหวางประเทศก็อยางนี้ 
นี้ความมีจิตทราม  ในอารยธรรมแผนปจจุบัน  ที่มีอยูแมในสนามกีฬา  ในวงการ
กีฬา. 

 
มองดูซิวา  โลกมันหมดที่พึ่งเขาไปทุกที  มนุษยนี้หมดที่พึ่งเขามาทุกที 

เพราะความเห็นแกตัวมันสูงจัดมากขึ้นทุกที.  แลวก็ดูกันดวยจิตใจที่เปนธรรม ; 
เพราะมันไปแกไข  spirit  หรือวิญญาณของสิ่งเหลานั้นเสียหมด  กระทั่ง  spirit 
ของการกีฬา  ;  มันถูกแกไขไปเปนเครื่องมือสนับสนุนความเห็นแกตัว  หรือพวก 
ของตัวไปเสีย  มุงแตความชนะ,  ไมไดมุงความเปนธรรม  หรือความเปนนักกีฬา 
มุงแตชัยชนะ.  มีภาษาที่เลวทรามที่สุดวา  แกแคน.  มหาวิทยาลัยนี้แพกีฬา 
แลวก็แกแคนมหาวิทยาลัยโนนเขาคราวหนา  ใชคําวา  “แกแคน”  คุณชวยไปบอก 
เขาดวยวา  คําวา  แกแคน  ไมมีในปทานุกรมของการกีฬา  เดี๋ยวนี้เต็มไปดวย 
คําวาแกแคน  เปนตน  แลวมีคําอื่น ๆ  อีกที่รายกวาคําวาแกแคน.  ปทานุกรม 
ของการกีฬาที่บริสุทธิ์  ไมมีคําเหลานี ้.  นี่คือความมีจิตทรามในอารยธรรม 
แผนปจจุบัน. 

 
เราดูกันตอไปอีกวา  ที่เขานิยม  ยกยอง  นับถือกันอยู  เชนความ 

เก็บหอมรอมริบ  ความกระเหม็ดกระแหม.  เนื้อแทหรือความหมายที่ถูกตอง 
ของคําวา  เก็บหอมรอมริบ  นั้น  ไมใชความเห็นแกตัว ;  เขาเก็บหอมรอมริบ 
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เพื่อจะชวยตัวใหรอดพนจากความทุกข.  แตเดี๋ยวนี้คนเก็บหอมรอมริบ  เพื ่อ 
เพิ่มความเห็นแกตัวแลวไปเลนงานผูอื่น.  มันสะสมนั่นนี่  สะสมอุปกรณเพื่อการ 
เลนงานผูอื ่น,  เปนสวนรวมก็คือ  อุปกรณของการสงคราม  อุตสาหเก็บหอม 
รอมริบ  เพื่อจะไดกวาดลางผูอื่นออกไปเสียจากโลก.  เอาละ  ยอมใหหนอยวา 
เก็บหอมรอมริบสวนตัวบุคคลน้ี  เก็บไวปหนึ่งเลย  เพราะเรามีรายไดนอย  พอถึงป 
ก็ใชมัน  ทีนี้ใชอยางไร  ?  เอา  ปใหมใชเลี้ยงดู  ซึ่งจะกินเหลา  กินยา  กินหมู 
กินไกกันก็ตอนนี้.  พวกจีน  เขามาจากเมืองจีน  กินผักเปนประจําวัน  กินใบ 
มะขามตมเกลือ.  เพื่อนคนไทยถามวาทําไมทําอยางนั้น.  จีนคนนั้นก็ตอบวา 
ไมสบาย  เปนโรคอะไรก็ไมรูในทอง  กินอื่นไมได.  ทีนี้ตอมาจีนคนนี้รํ่ารวยขึ้น 
มีราน  มีการคา  ก็เลยกินหมู  กินไก.  ทีนี ้คนเดียวกันถามวา  เอา  เดี ๋ยวนี้ 
ทําไมลื้อกินหมูกินไกเลา ?  เขาก็หัวเราะแฮะ ๆ  แลวบอกวา  หายแลว  หายโรค 
นั้นแลว.  นี่เรื่องจริง  ไมใชผมประดิษฐขึ้น  อยาระบุชื่อดีกวา. 

 
ในการเก็บหอมรอมริบเลี้ยงปใหม  เลี้ยงอะไรกัน  มันก็เพื่อเห็นแกตัว 

หรือโดยความเห็นแกตัว  สนุกสนาน  อรอยของตัว ;  ไมใชเรื่องทําบุญใหทาน 
เอาเงินนั้นไปชวยเหลือ  สงเคราะหคนยากจนในปใหม.  หรือวาอยางดีที ่สุด 
เก็บเงินไวมาก ๆ  ปใหมเที่ยวรอบโลกเสียครั้งหนึ่ง ;  ถาไมเก็บหอมรอมริบไว 
ตั้งปหนึ่ง  ไมพอไปเที่ยวรอบโลก.  การเก็บหอมรอมริบน้ี  มันเพื่อความเห็นแกตัว 
โดยความเห ็นแกต ัว  เพื ่อต ัวคนเดียวดวย .  นี ่ว ัฒนธรรมนี ้เป นวัฒนธรรม 
แหงความเห ็นแกต ัว  ของการเก ็บรอมรอมริบ ,  จากการเก ็บหอมรอมริบ 
คุณกําลังจะทําอยางนั้นหรือไม  ก็ไปคิดดู. 

 
ถาวาจะเปนธรรมะของพระพุทธเจา  มันก็เก็บหอมรอมริบไวใน 

กระปองออมสินเรื่อย ๆ  พอถึงรอบปหนึ่ง  ก็เอาไปแจกคนจนเสียทีหนึ่ง  อยางนี้ 
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มันจึงจะคอยเปนความไมเห็นแกตัว .  แตก็ต องระวังใหดี  มันอาจจะลึกลับ 
ซับซอนอยูในนั้น  จะทําเอาหนาเอาตาก็ได  หรือวาทําบุญนี้เพื่อซ้ือสวรรควิมาน 
ในชาติหนาก็ได.  ถาอยางนี้เปนเรื่องความเห็นแกตัว. 

 
การทําบุญใหทานของทายกทายิกา  ยังไมปลอดภัย.  ทายก 

ทายิกาโดยมากทําบุญเพราะความเห็นแกตัวและเพิ่มความเห็นแกตัว  :  เก็บหอม 
รอมริบบุญกุศลนี ้ไว   เป นการเพิ ่มความเห็นแกต ัว  เพราะวาลงทุนบาทหนึ ่ง 
ตายแลวไดวิมานหลังหนึ่ง.  ที่ทําบุญนี้ เพราะวาตายแลว  ชาติหนาจะไดวิมาน 
หนึ่งหลัง  สองหลัง  สามหลัง  มีนางฟา  นางอะไรก็ไมรู  ซึ่งมันแพงเหลือแสน; 
เทียบกับลงทุนบาทหนึ ่ง  นี้มันมีกําไรเกินควร  ไมรูจักกี ่รอยเทาพันเทา.  อยางนี้ 
ไมใชทําบุญในพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาไมไดสอนอยางนี ้.  ถาใครเอามา 
พูดวาพระพุทธเจาสอนอยางนี ้  คนนั ้นโกหก .  มันเป นเรื ่องความหวังดีก ็จริง 
เพื่อใหคนทําบุญ;  แตแลวไปสอนในลักษณะที่ตายดานอยูแคนั้น  มันก็เปนการ 
ฝงคนใหต ิดอยู ในความเห็นแกต ัว .  ทีนี ้ม ันก็ม ีอาการอยางอื ่น เก ิดขึ ้นแทน 
เปนความทุกข  เปนผลที ่ตรงกันขาม .  ดูในแงเลวมันก็เปนความเห็นแกตัว 
ในแงดี  ก็เปนความเห็นแกตัวอยู   อยางนี ้มันไมไหว.  เรื ่องบุญทําใหทานแท ๆ  
ถูกสอนไปในทางเห ็นแกต ัวเส ียแลว  ;  ทีนี ้เรื ่องเลวเรื ่องอบายมุขตาง  ๆ  ที่ 
เกิดขึ้นเต็มบานเต็มเมือง  ก็เปนความเห็นแกตัว. 

 
อบายมุข  คุณก็ทองไดอยูแลว  เชนดื่มน้ีเมาก็เพราะความเห็นแกตัว 

อยางโงเขลาที่สุด.ดื่มน้ําเมาเขาไปเพื่อทําลายสติสมปฤดีใหมันเสียไป  เปนความ 
เห็นแกตัวที่โงเขลาที่สุด.เที่ยวกลางคืน  เสาะแสวงหาความเพลิดเพลินกลางคืนนั้น 
เป นความเห็นแกต ัวอยางภ ูตผีป ศาจ  ;  นอนอยู ที ่บ านยังด ีกวา .  ดูการเล น 
การเลนก็ดูจะเปนเรื่องลามกอนาจารมากขึ้นทุกที  แมแตเรื่องภาพยนตอะไร  คุณก็ 
เห็นอยูชัดวา  ถาไปเทียบกับเมื่อ  ๔๐  -  ๕๐  ปกอนแลว  ภาพยนตเดี๋ยวนี้ก็คือลามก 
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อนาจารนั่นเอง.  อะไรอื่น ๆ  อีกมากที่หมุนไปทางลามกอนาจารของผูดี.  การ 
เลนการพนันอบายมุขเลนพนันนี ้ก ็คือความเห็นแกตัว   อยากรวยเร็ว  ; 
จะมาทนทําไรทํานา  ขุดดินอยูไมได.  เกียจครานทําการงานอาจจะมองเห็นวา 
เกียจครานทําการงานเพราะใหตัวสบาย  ;  ที่จริงมันมีมูลมาจากความเห็นแกตัว 
ไมอยากเหน็ด  ไมอยากเหนื่อย  จึงยอมทนรับความยากจน.  อยางนี้มีความเห็น 
แกตัวสองซอน  เกียจครานทําการงานนี้.  ทีนี้อันสุดทายวา  คบคนชั่วเปนมิตร 
นี่เหยื่อกิเลสตัณหามันร่ํารวยใหหมูคนชั่ว.  ฉะนั้นเราก็เลยไปผสมโรงกับคนชั่ว 
เพื่อจะไดกินเหยื่อของกิเลสตัณหา  ซึ่งเปนความเห็นแกตัวอยางเลว. 

 
อบายมุขทั้ง  ๖  นี้  ก็คือผลของความเห็นแกตัว  หรือทําไปตามอํานาจ 

ของความเห็นแกตัว.  ทีนี้มันก็นํามาซึ่งอบาย  นรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกาย. 
นี่ผมเขียนหรือพูดไวละเอียด  คุณไปหาอานไดงาย  เอาแตใจความวา  นรก 
คือความรอนใจ  ที่นี่และเดี๋ยวนี้  มันก็มาจากความเห็นแกตัว  อยางที่วามาแลว 
เชนอบายมุขนั่นแหละ.  เดรัจฉาน  คือความโง  ความโงเปนความหมายของ 
สัตวเดรัจฉาน  เราก็โงไปทําสิ่งที่ไมควรทํา  ไปเปนทาสของเทคโนโลยี่  ที่เพื่อความ 
เห็นแกตัว.  นี้มันความโงยิ่งกวาสัตวเดรัจฉาน  จึงเปนสัตวเดรัจฉานหลายเทา. 
เปรต  คือความหิว  เปรตคือ  symbol  ของความหิว,  ปากเทารูเข็ม  ทอง 
เทาภูเขา.  นี่เดี๋ยวนี้มนุษยมีอาการอยางนั้น  มีอาการปากเทารูเข็ม  ทองเทาภูเขา 
คือมันหิวมา  หิวจนไมรูวาจะหิวอะไรอีกแลว  แมแตวาจะไปโลกพระจันทร 
ไปไหนอยางนั้น  มันก็เปนเรื่องของความหิว:  หิววิชา,  หิวความรู,  หิววัตถุ, 
หิวกามารมณ,  หิวอะไรก็ตาม.  การอบรมผิด  ศีลธรรมผิด  อารยธรรมผิด 
ทําใหมนุษยในโลกหิวยิ่งกวาเปรต  เปนเปรตหลายเทา.  อสุรกายเปนความหมาย 
ของความขลาด  ความกลัว.  เดี๋ยวนี้เราก็มองเห็นชัดอยูวา  ชีวิตมันลวงไปดวย 
ความกลัว  ในภายในก็กลัวโจร  กลัวขโมย  กลัวถูกจี้  กลัวเขาจับตัวไป ;  มันก็มี 
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อยู ทั ่ว ไป ในโลกนี ้ยิ ่งขึ ้น  ๆ  ;  แล วก ็กล ัวสงคราม   กลัวพ ายแพ ทางล ัทธ ิ ; 
เปนมหาอาณาจักรแหงความกลัวอยูทั้งโลก.  นี่ละคืออสุรกาย,  ความเปนอสุรกาย. 

 
นรก  เปรต  เดรัจฉาน  อสุรกาย  นี้กําลังมีอยูทวมทนโลกนี้  เพราะ 

สิ่งสิ ่งเดียวคือ  ความเห็นแกตัว  ที่ไดเทคโนโลยี่เปนเครื่องสงเสริม  ใหมันเห็น 
แกตัวจัดยิ่งขึ้นไป.  นี่ดูความเห็นแกตัวในลักษณะอยางนี้ใหดี ๆ. 

 
คนเหลานี้ไมตองการจะแกปญหาชนิดที่เปนการตรงกันขาม  เพราะเขา 

ไมรูจักวามันมาจากความเห็นแกตัว  เขาไมแกไขความเห็นแกตัว  เขาเพิ่มความ 
เห็นแกตัวอยางโนน  เพิ่มความเห็นแกตัวอยางนี้  กลบกันไป  เกลื่อนกันมา  เพื่อ 
วามันจะพนทุกขนี้.  จะจัดโลกใหมีสันติภาพดวยสงคราม  อยางนี้คุณคิดดูเถิดวา 
มันบาบอเทาใด .  จะทําสันติภาพใหเกิดขึ ้นดวยสงคราม   ซึ ่งเปนการงานของ 
คนสมัยนี้.  ไมแกปญหาตาง ๆ  ในทางฝายวิญญาณ  จะแกทางฝายวัตถุเสมอไป. 
เชนจะคุมกําเนิด  นี่ก็คุมดวยวิธีการทางฟสิคส  จึงทําใหศีลธรรมของเด็กวัยรุนเสีย 
ไปหมด.  ถาควบคุมกําเนิดทางวิญญาณ   คือความอดกลั้น  อดทน  ในระบอบ 
วัฒนธรรมที่ดี  ที่ประพฤติกันมาอยางเครงครัดในพวกพรหมจารี  สิ่งเลวทราม 
เหลานี้มันก็ไมเกิดขึ้น.  แตมนุษยสมัยน้ีไมตองการจะคุมกําเนิดทางวิญญาณ  คุม 
กําเนิดทางฟสิคส  ซึ ่งจะเพิ ่มความเห็นแกตัว  หรือความเลวทรามทางศีลธรรม 
ใหมีมากขึ้น.  หรือแมแตวาจะเอามาใชควบกันทั้ง  ๒  อยางก็ไมยอมเอา  จะเอา 
แตทางวัตถุอยูเรื่อยไป  ก็เลยกลายเปนไมรูเรื่องทางวิญญาณ.  ไมแกปญหาความ 
เสื่อมทรามทางศีลธรรม  โดยอาศัยเครื่องมือฝายวิญญาณเลย  ;  ตองการแกดวยเครื่องมือ 
ฝายวัตถุ หรือดวยเทคโนโลยี่เรื่อยไป เพราะวาตกเปนทาสของเทคโนโลยี่เสียแลวอยาง 
ถอนตัวไมขึ้น. 

 
นี่แหละในที่สุดผมก็อยากจะพูดเพียงขอเดียววา  มนุษยนี้กําลังกลัว 

ความไมยึดมั ่นถือมั ่น  ;กลัวความไมยึดมั ่นถือมั ่น  แลวรัก  บูชา  ความยึดมั ่น 
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ถือมั ่น .  ในประเทศไทยนี ้  เม ืองพ ุทธศาสนานี ้  เมื ่อผมเริ ่มพ ูดถ ึงเรื ่องจ ิตว าง 
หรือความไมยึดมั่ นถือมั่ น   เขาประณามผมวาเปนคนบา  เอาไปเขียนลอทาง 
หนังสือพิมพ   ทางอะไรอยูทั่วไป  ไปพูดดวยปากก็มี  วาเรื่องจิตวาง  หรือความไม 
ยึดมั่นถือมั่นนี้   มันเปนเรื่องบา.  นี่คือความมีจิตทรามสูงสุด   โดยเห็นเรื่องทาง 
วิญญาณ   หรือการแกปญหาทางวิญญาณเปนเรื่องบา.  ถาเราไมศึกษาเรื่อง 
ความยึดมั่นถือมั่น  และเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้ใหรูเสียกอนแลว  เรา 
ไมมีทางที ่จะแกไขวิกฤตกาลในโลกนี ้ได ;  โดยสวนตัวบุคคลก็ดี  โดยสวน 
รวมก็ดีไมมีทางจะแกได  เพราะมูลเหตุอันแทจริงมาจากความเห็นแกตัว  อยางที่ 
เราพูดมาตั้งชั่วโมงแลว. 

 
มูลเหตุอันแทจริงของวิกฤตกาลเหลานี ้  มันมาจากความเห็น 

แกตัว.  ความเห็นแกตัวมันมาจากความยึดมั่นถือมั่น.  แลวถาจะทําลายความเห็น 
แก ต ัว   มันก ็จะต องจ ัดการที ่ความย ึดมั ่นถ ือมั ่นค ือทําให ถ ูกว ิธ ี.  ย ึดมั ่นถ ือมั ่น 
เปนเรื่องของกิเลส  เรื่องของตัณหา.  ถาตั้งใจทําจริงโดยถูกตอง  ก็เปนเรื่องของ 
สติปญญา.  ฉะนั้น  เราจงทําทุกอยางดวยสติปญญา  อยาทําดวยความยึดมั่นถือมั่น 
สติปญญา  ก็คือรูวา  ทุกสิ่งทุกอยางไมควรยึดมั่นถือมั่น  ตามหัวใจของพระพุทธ- 
ศาสนา .  สพฺเพ   ธม ฺมา  นาล ํ  อภ ิน ิเวสาย   เป นมนตที ่ค ุณจะตองท องให ขึ ้นใจ 
แลวปฏิบัติใหไดดวย. 

 
“ทุกสิ ่งไม ควรยึดมั ่นถ ือมั ่น”  นี ่จะเป นเครื ่องทําลายความเห ็นแกต ัว 

ที่พระเจาไดประทานมาใหสําหรับมนุษยจะเอาตัวรอดได.  แตเดี๋ยวนี้มนุษยหรือ 
คนกําลังกลัวความไมยึดมั่นถือมั่น  ไมพูดถึง  และไมยอมใหเอามาสอน.  เขาไป 
สอนให รักชาติ ,  ชาตินิยม   ใหหลงชาติ   หรืออะไรทํานองนี้   คือใหยึดมั่นถือมั่น 
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รุนแรงถึงขีดสุด  ยอมตายกันหมดทั้งประเทศ  นี่ก็พูดไปแตปากเทานั้น  ในที่สุด 
เมื่อจะตายเขาจริง ๆ  ก็เบี่ยงบายกลบเกลื่อนไปหาความเห็นแกตัวอยางอื่นอยางนี้ 
เรื่อยไป. 

 
คนในโลกสมัยนี้ไมชอบความไมเห็นแกตัว  ไมชอบความไมยึดมั่นถือมั่น; 

ไมกลาสอนเรื่องทําลายความเห็นแกตัว  ไมกลาสอนเรื่องทําลายความยึดมั่นถือมั่น 
เพราะฉะนั้นในโรงเรียน  ในมหาวิทยาลัย  ในอะไรก็ตาม  สอนในลักษณะที่ทําให 
เด็กเพิ่มความเห็นแกตัวทั้งนั้น.  ฉะนั้นอยาเปดโรงเรียน  มหาวิทยาลัย  ชนิดนี้ขึ้น 
ในโลก  โลกก็จะดีพอ ๆ  กับสมัยที่มนุษยยังไมรูจักทําอะไร,  รูจักเก็บขาวสาลี 
ในปากิน  มันก็ไมมีการเบียดเบียน.  เดี๋ยวนี้ยิ่งสอนยิ่งมีการเบียดเบียนเพราะความ 
เห็นแกตัว.  ฉะนั้น  ระเบิดขวดก็กอหวอดขึ้นมาจากโรงเรียน  ที่ไมไดสอนเรื่อง 
การทําลายความเห็นแกตัว  หรือวาหลักสูตรการศึกษาของโลก  ในปจจุบันนี้ 
ไมพอที่จะทําลายความเห็นแกตัว  มิหนําเพิ่มความเห็นแกตัวตัวจัดยิ่งขึ้นทุกที. 

 
เด็กวัยรุนของเราทั้งชายทั้งหญิง  ทะเยอทะยานอยางสุดขีด  สุดชีวิต 

จิตใจที่จะไดมีความเอร็ดอรอยทางเนื้อหนัง  ทางวัตถุ.  นี่มันเปนการเพิ่มความ 
เห็นแกตัวอยางนี้. 

 
เอาละ  พอสรุปกันทีไดวา  นี้คือภาวะจิตทรามที่มีอยูในความเจริญ 

รุงเรืองกาวหนาของโลกสมัยปจจุบัน  ที่มีความกาวหนาแตในทางเทคโนโลยี่ 
เราเรียกวาโลกนี้กําลังรุงเรือง  กาวหนาที่สุด  วิเศษวิโสที่สุด  มีอะไรสาระพัดอยาง 
ที่สุด,แตมีภาวะจิตทรามของผู  ดี  อยูหนาแนน  เต็มไปทั้งโลก ;  เปนโลกแหง 
ความเห็นแกตัว  บูชาเทคโนโลยี่  ซึ่งเปนเครื่องมือของความเห็นแกตัว  เพราะวา 
เพาะ  ฟก  ขึ้นมาดวยอํานาจความเห็นแกตัว. 
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ขอใหมองเห็นภาวะจิตทราม  ที่มีอยูในอารยธรรมแหงยุคปจจุบันใน 
ลักษณะอยางนี้.  ถาเขาใจเรื่องนี้แลว  คุณจะแกปญหาตาง ๆ ไดหมด.  ที่คุณ 
มาที่นี่  เพื่อตองการธรรมะ  เพื่อแกปญหาของชีวิตนี้  คุณตองรูจักชีวิตที่เปนความ 
เห็นแกตัวนั่นแหละ  ที่กําลังหลงบูชากันอยูนั้น  ใหดีเสียกอน  คุณจะแกปญหา 
ตาง ๆ ไดหมด  จะออกไปเปนฆราวาสตอไปนี้  ก็จะเปนฆราวาสที่ลืมหูลืมตา 
ไมใชหลับหูหลับตา  กมหนาเขาไปเปนทาสของเทคโนโลยี่เหมือนคนทั่วไป. 

 
นกกางเขน  เรไร  ก็บอกวาหมดเวลาแลวสําหรับวันนี้. 

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

www.buddhadassa.in.th



ฆราวาส  กับ  ไสยศาสตร 
 

-  ๒๑  - 
๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๑๓ 

 
วันนี้จะกลาวในหัวขอวา  ฆราวาสกับไสยศาสตร. 

ขอใหสังเกตวาทุกตอนที่แลวมา   ไดพูดแต เรื่องที่ เกี่ยวกับ 
ฆราวาส   จนไดชื ่อวา   “ฆราวาสธรรม”  ไปหมด ,  และใน 
ครั้งที่แลวมา  ครั้งสุดทายนี้ก็ไดพูดถึงภาวะจิตทรามในความ 
เปนฆราวาส. 

 
ทีนี้เราจะพูดกันถึงไสยศาสตร  ก็นาจะวินิจฉัยกันในขอท่ีวา  มันมี 

ความเปนจิตทรามในไสยศาสตรนี้ดวยหรือเปลา.  ถาเราจะดูกันโดยทั่ว ๆ  ไป 
ดวยความรูสึกอยางสามัญสํานึก  เราจะเห็นความแตกตางกันมาก  ระหวางความมี 
จิตต่ําอยางไสยศาสตร  กับ  ความมีจิตทรามของยุคปจจุบันบัน.  คนในยุคปจจุบัน 
หรือในอารยธรรมปจจุบันมีจิตทรามอยางไร  เราก็ไดพูดกันยืดยาวจนเปนที่เขาใจ 
แลว ;  จะเห็นไดวา  จิตมีความทรามเพราะความตะกละในความสุขทางเนื้อหนัง 
หรือทางวัตถุ.  สวนบุคคลผูถือไสยศาสตร  หรือในยุคที่โลกยังพึ่งไสยศาสตรนั้น 
เขาไมไดมีความตะกละในวัตถุหรือเนื้อหนัง  หากแตมีความขลาด  หรือความเขลา 
 

 
 

 
 
 

๓๘๕ 
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โดยไมรูตัว,  โดยไมมีเจตนาที่จะขลาดจะเขลาเหมือนคนสมัยปจจุบัน  ที่มีเจตนา 
ที่จะตะกละกลามในความสุขทางเนื้อหนัง. 

 
เรื่องทางไสยศาสตรนั้นเปนเรื่องทางวิญญาณ  คือเปนฝายจิตใจ  ไมใช 

ฝายวัตถุ ;  แมวาจะตองการผลเปนวัตถุบาง  แตเร่ืองมันก็เปนเรื่องทางฝายจิตใจ 
นับตั้งแตเปนเรื่องของความเชื่อความขลัง  กระทั่งความเปนสมาธิจิต  ในการ 
ที่จะประกอบกรรมที่เปนไสยศาสตรอยางสูงสุด ;  เพราะอํานาจของความเชื่อท่ีมี 
กําลังจิตแรง  กระทั่งแสดงฤทธิ์เดชก็ได  อยางนี้เปนตน.ดังนั้นนภาวะจิตทรามใน 
อารยธรรมปจจุบัน  กับความมีจิตต่ํา  หรือเขลาในไสยศาสตรนั้น  ไมใชสิ่งเดียวกัน ; 
เรื่องมันจึงตางกันมาก.  แลวเราควรพิจารณาในฐานะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับฆราวาส 
เพราะวาไสยศาสตรนั้นสัมพันธกับชีวิตฆราวาสอยางยิ่ง ;  ซึ่งจะไดพิจารณากันดู 
จนกระทั่งเห็นวามันมีความสัมพันธกันกับความเปนฆราวาสอยางจะแยกกันไมออก. 

 
บัดนี้เราจะพุดกันถึงคําวา  “ไสยศาสตร”  โดยเฉพาะกอน.  ผมอยากจะ 

สรุปชี้ใหเห็นเปนการประหยัดเวลาวา  ไสยศาสตรนี้มันเปนคูผัวตัวเมียกันมา 
กับอารมณของมนุษย  ที่ปราศจากเหตุผล.  คําวา  “อารมณ”  ในที่นี้หมายถึง 
ความรูสึกหรือความคิดนึก  ที่ปลอยไปตามความรูสึกลวน ๆ  ตามธรรมชาติ,ไมเกี่ยว 
กับการใชเหตุผล.  เรามีความคิดพลุงออกไปอยางไรโดยไมตองมีเหตุผล  อยางนี้ 
เรียกวาอารมณ  แลวก็สิ่งที่เรียกวา  “  อารมณ”  นี้  มันเปนคูผัวตัวเมียกับสิ่งที่ 
เรียกวา  “ไสยศาสตร”.  ที ่ใชคําวา  “คู ผ ัวตัวเมีย”  ก็หมายความวา  มันมา 
ดวยกัน  มันแยกกันไมได  ฉะนั้นมันจะสนิทแนนแฟนที่สุด ;  เพราะวาถาเกิดมี 
เหตุผลขึ้นมาเมื ่อไร  สิ ่งที ่เรียกวา  “ไสยศาสตร”  ก็มีไมได.  ฉะนั ้นเราจึงถือวา 
ไสยศาสตรนี้คูกันกับอารมณที่ไมเกี่ยวกับเหตุผล ;  จะเพราะวาไมรูจักใชเหตุผล 
หรือมันไมมีเหตุผล  หรือไมอยูในวิสัยที่จะใชเหตุผล  มันไดทั้งนั้น.  เพราะฉะนั้น 
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จึงพูดไดวา  ไสยศาสตรนั้นมันเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับสติปญญา  ที่เนื่องอยูกับ 
เหตุผล.  ถาจะมีสติปญญามันก็กลายเปนสติปญญาอยางอื่น  คือสติปญญาที่จะ 
ไมตองใชเหตุผลน่ันเอง.  เราจะรูจักไสยศาสตรดี  ก็ตอเมื่อมองดูในลักษณะเปน 
เรื่องในอดีต  หรือเปนโบราณคดี ;  ศึกษาในแงของโบราณคดีก็จะรูจักสิ่งที่เรียกวา 
ไสยศาสตร  ไดกวางขวางขึ้น. 

 
เราอาจจะพูดไดเลยวา  ไสยศาสตรเปนของดีเลิศ  ดีที่สุด  ในสมัยที่ยัง 

ไมมีการศึกษา,  สมัยที่ยังไมมีการศึกษาน้ัน  ไสยศาสตรเปนของดีเลิศกวาสิ่งใด  คือ 
เปนวิชาความรูเทาที่มีสมัยนั้น  ที่ยังไมมีการศึกษา  ที่ไมรูจักใชเหตุผล ;  เพราะ 
ฉะนั้นสิ่งนี้ก็ตองดีเลิศ.  นี่  ผมสันนิษฐานเอาเองวาคําวา  “ไสยศาสตร”  นี้มีความ 
หมายตามตัวหนังสือของมันอยางนี้ ;  นักอักษรศาสตรสวนมากก็ไมรู  วาคําวา 
“ไสยศาสตร”  นี้มันเปนอะไรกันแน  หรือโดยตัวหนังสือมันจะเปนอยางไร ;  มัน 
เลยถือเอาความหมาย  หรือจับความหมายของคําวาไสยศาสตรไดยาก.  แตถาเรา 
จะเขียนกันอยาง  ไสย  แลว  คํา ๆ  นี้มันแปลวา  ดี  หรือ  ดีกวา.  ถาสมมติวา 
เปนภาษาบาลี  ผมก็เลยสันนิษฐานเอาวา  คํา ๆ  นี้เหมาะที่สุดแลว ;  มันก็แปลวา 
ดีกวา  คือมันดีกวาสิ่งใด ๆ  ในยุคนั้น  ซึ่งไมมีการศึกษา  หรือไมมีการใชเหตุผล 
ไมมีสติปญญา. 

 
คําวา  “ดีกวา”  นี้  มันดีกวาไดทั้ง  ๒  ทาง  คือทางสวนตัวบุคคล 

มันดีกวา  เพราะมันระงับความขลาดได.  ความขลาดกลัว  มันเปนปญหาอยางยิ่ง 
ของมนุษย ;  แลวเมื่อมันกําจัดความขลาดไปได  มันก็รูสึกวาเปนของดี.  แลว 
มันยังดีสําหรับสังคม  คือมันเปนเครื่องมือสําหรับการปกครองบุคคลในยุคนั้นใน 
ยุคที่ไมมีการศึกษา  ไมมีการใชเหตุผล ;  หรือแมในยุคนี้  ในหมูคนที่งมงาย 
เหมือนกับไรการศึกษา  หรือไรเหตุผล.  แมในยุควิทยาศาสตรยุคนี้  ปจจุบันนี้ 
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มันก็ยังมีคนประเภทที่งมงาย  ไรเหตุผล ;  การศึกษาไมเปนการศึกษาสําหรับคน 
เหลานี้,  เขาศึกษาไปในทางอื่น  ไมไดศึกษาไปในทางที่จะหายงมวาย  ก็มีอยู 
เหมือนกัน .  เพราะฉะนั ้น   สิ ่งที ่เรียกวา  “ไสยศาสตร”  นี ้ม ีไดในโลกสมัย 
วิทยาศาสตร  แลวก็ถือกันอยางงมงาย ;  เพราะวามันเปนเครื่องขจัดความกลัวได. 

 
วิทยาศาสตรสมัยปจจุบันเพียงเรื่องทางวัตถุ  เจริญทางเทคโนโลยี่ 

ทุกแขนง  แตไมเปนไปในทางจิตหรือวิญญาณ ;  เพราะฉะนั้นความกลัวจะยัง 
เหลืออยู  และมีมากในยุคแหงบุคลผูตะกละทางเนื้อหนังดวยเหตุนี้ไสยศาสตร 
จึงยังมีที่อาศัยในโลกปจจุบันนี้  และจะกลาวไดวา  มันก็จําเปนเหมือนกันสําหรับ 
โลกปจจุบันนี้  ที่มีสิ่งเหลานี้มาชวยระงับความกลัวและความขลาดอยางงมงาย. 

 
ความกลัวนั้นเกิดมาจากความอยาก  นี่พระพุทธภาษิตมีอยูอยางนี้ 

ที่เรากลัวอะไร  กระทั่งกลัวตายกลัวผี  นี้มันเกิดมาจากความอยาก  คือเราอยาก 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ;  อยากไดสิ่งนั้น  ไมอยากจากไปจากสิ่งนั้น  เพราะฉะนั้นมันจึง 
มีความกลัว.  สมัยนี้มันก็ยิ่งมีความกลัวมาก  เพราะมันมีความอยากมาก ;  และ 
สิ่งที่เรียกวาไสยศาสตรก็มีเนื้อที่  สําหรับจะอาศัยอยูในโลกปจจุบันนี้อยูนั่นเอง. 
แมจะไปศึกษามาจนใหมีปริญญายาวเปนหางก็เปนเรื่องทางวัตถุ  มันก็เลยไมกําจัด 
ความกลัว  ซึ่งเปนเรื่องทางวิญญาณ. 

 
ทีนี้ถาจะพูดกันอยางยุติธรรมแลว  เร่ืองไสยศาสตรนี้มันก็เปนเรื่อง 

ทางฝายจิต  ฝายวิญญาณ  ในยุคที่มันยังไมมีความสวางไสวทางวิญญาณมากพอ. 
ขอสําคัญที่สุดที่มันเปนปญหา  ที่มันเปนประยุกตก็คือวา  มันเปนการยากที่จะแยก 
เรื่องของไสยศาสตรออกจากฆราวาส.  คุณตองรูความหมายที่สําคัญของฆราวาส ; 
คือวาฆราวาสมีเรื่องมาก ;  เมื่อมีเรื่องมากมันก็ทําใหเวียนหัว ;  เมื่อเวียนหัว 
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มันก็มีทางที่จะงมงายไดงาย.  ฆราวาสที่มีการศึกษาไมพอ  หรืออะไรไมพอนี้  มีเรื่อง 
ยุงเวียนหัว  จนไมรูวาจะแกไขมันอยางไร ;  ก็เลยไปแกดวยวิธีทางไสยศาสตร ; 
มันก็เลยแยกออกจากกันยากกับชีวิตของฆราวาส. 

 
นี่เราก็ควรดูใหดี ๆ  ที่มันเกี่ยวกันอยู  แมกับฆราวาสสมัยนี้.  นี้คือ 

ลักษณะหรือความหมายของสิ่งที่เรียกวา  “ไสยศาสตร”  โดยตัวหนังสือก็ตาม  โดย 
เนื้อความก็ตาม  โดพฤติที่มันเปนอยูจริงในชีวิตของฆราวาสก็ตาม. 

 
ทีนี้ดูกันตอไปในลักษณะที่เปนหลักวิชา  วาการถือไสยศาสตรนี้  มัน 

ก็ควรจะเรียกวา  เปนสถาบันอันหนึ่ง  คือรูจักกันดี  และยอมรับกันวาเปนอยางไร 
และมีการปฏิบัติกันอยางที่เรียกวา  ยิ่งกวาเปนล่ําเปนสัน  ที่มันอยูในเนื้อในตัว. 
เพราะฉะนั้นสถาบันของไสยศาสตรนี้ก็คือ  การที่ถูกยกให  หรืออุปโลกนให  วา 
เปนสิ่งที่ไมตองพิสูจน.  สถาบันไสยศาสตรมันก็เรียกรองเอาสิทธิที่วา  ตองเปน 
สิ่งที่ไมตองพิสูจน ;  เพราะฉะนั้นอยามาพิสูจน ;  แลวก็เลยเรียกรองเอามาก 
ถึงกับวา  ไมยอมใหมนุษยพิสูจน ;  แลวขอใหยกเปนเรื่องของสิ่งที่พิสูนจไมได 
เปนเรื่องของพระเจา  ของเทวดา  ของผี  ปศาจ  ของอะไรก็สุดแท ;  ใหเรียกวามัน 
เปนเรื่องของสิ่งหรือผูที่พิสูจนไมไดก็แลวกัน  อยางนี้มันจึงจะเปนไสยศาสตร. 
แตในที่สุดมันก็เพงเล็งไปยังเรื่องผีสางเทวดา  หรือสิ่งที่อธิบายไมได  เชนฤทธิ์เดช 
ของดวงดาว  อะไรของสิ่งตาง ๆ  ที่เชื่อกันวามันอยูนอกเหนืออํานาจของมนุษย. 

 
ตอไปเราก็ดูเรื่องที่มันเกี่ยวกับไสยศาสตร  ตั้งตนมาแตวา  มีสิ่งที่เรารูจัก 

ไมได  มองไมเห็นตัว,  หรือวาลึกลับเกินกวาที่เราจะมองเห็น  จะรูจักมันได ; 
ก็มีผีสาง  เทวดา  หรืออะไรเหลานี้ที ่มนุษยกลัว  ดวยเหมือนกัน.  จนกระทั่ง 
ดวงดาว  หรืออะไรก็ตาม  ที่มันเปนตนตอของฤกษยามหรือลางตาง ๆ  จนกระทั่ง 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๓๙๐

มาอยูในรูปของพิธีรีตองอยางนั้นอยางนี้,  จนกระทั่งมาอยูในรูปของวัตถุลวน ๆ  
เชนวัตถุที่ใชเปนเครื่องรางแขวนคอ   หรือทําอยางอื่น.  นี่คือปรากฏการณ 
สุดทายของสิ่งที่เรียกวา  ไสยศาสตร  ซึ่งมุงหมายกันแตเพียงจะใหระงับความกลัว 
เกิดความสบายใน.  ไสยศาสตรนี้มันมีผลดี  ไมใชวาไมมีผลดี;  มันมีผลดี 
ตรงที่ทําใหสบายใจไดเหมือนกัน.  เพราะฉะนั้น  เขาจึงเรียกกันตามความพอใจ 
ของเขาวา  “ไสยศาสตร”  คือศาสตรที่มีความดี  หรือดีกวาศาสตรหลาย ๆ  อยาง. 
นี่ความหมายหรือความจริงอาจจะเปนอยางอื่นอีกก็ได  แตเดี๋ยวนี้เราพูดในลักษณะ 
ที่จะเขาใจได  หรือมองเห็นงาย  หรือมีประโยชนในการที่จะเขาใจสิ่ง ๆ  นี้  วามันทํา 
ใหคนขลาดคนเขลาสบายใจได. 

 
คนที่ตะกละเนื้อหนังสมัยน้ี  ก็ยังเปนคนขลาด  คนเขลา  อยูนั่นเอง 

แลวก็พลอยสบายใจไดเพราะไสยศาสตร.  เรื่องความขลาด  ความเขลานี้  มันเปน 
ไปมากเขา ๆ  แลวมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางอื่นตามมาอีก.  ผมพูดวา 
คนเดี๋ยวนี้ทั้งขลาดทั้งเขลา  ยิ่งกวาคนปาเถื่อนสมัยโบราณ  ขอใหมองใหดี ๆ  
อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  “ความกลัวมาจากความอยาก”.  เมื่อคนสมัยนี้ 
อยากอะไรมากกวาคนสมัยโบราณ  ฉะนั้น  ความเขลาของคนสมัยนี้มันก็ตองมี 
มากกวาความเขลาความขลาดของคนสมัยโบราณ.  ดังนั้น  มันจึงเปดโอกาสให 
ไสยศาสตรเพิ่มมากขึ้น  หรือเปลี่ยนรูปไปในลักษณะที่จะเหมาะสมแกคนสมัยนี้. 

 
คนเดี๋ยวนี้มีความขลาดและเขลามากขึ้น  ในทางหนึ่ง  ก็เลยเปนชอง 

ทางทําใหเกิดความปนเป  สับสน  จนกระทั่ง  สิ่งที่เรียกวา  “ไสยศาสตร”  นี้มัน 
ครอบคลุมเขามามีอํานาจเหนือพระเจาเหนือบุญกุศล  เหนือศาสนา  หรือศาสนาพิธี 
มองดูใหดีจะเห็นวา  เพราะความขลาด  และความเขลาของมนุษยที่มีมากขึ้น 
เกินไปน้ีแหละ  มันทําใหสิ่งที่ไมใชไสยศาสตรถูกครอบงําโดยไสยศาสตรมากขึ้น 
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ฆราวาส  กับ  ไสยศาสตร ๓๙๑

จนมีคนถือพระเจาอยางถือผีถือสางไป ;  ก็มีบางคนไมใชทุกคน  ที่เปนพุทธบริษัท 
มีการถือพระพุทธเจาอยางเทวดา  ผีสาง  ออนวอนอยางนั้นอยางนี้.  ในกรุงเทพ ฯ  
ก็มีเอาไขกับปลาราไปถวายพระพุทธรูปบางองค  อยางนี้เปนตน.  นี่คือไสยศาสตร 
ที่มันมากจนครอบคลุมศาสนา,  แลวพุทธศาสนาก็ถูกครอบคลุมอยางนี้. 

 
ไสยศาสตร  ยังครอบงําไปถึงบุญกุศล ;  แทนที่จะเปนเรื่องของกรรม 

ก็ถือวาบุญกุศลเปนเครื่องราง  เปนอะไรไป  ในลักษณะที่จะชวยปองกันความ 
หวาดกลัวภัย  เปนเครื่องอุนใจ.นี่เปนความหมายที่เอียงไปทางไสยศาสตร. 
ทีนี้ศาสนาพิธีตาง ๆ  ก็เลยกลายเปนไสยศาสตรไปโดยไมรูสึกตัว  ทั้งที่เปนพิธีในทาง 
ศาสนา  แมของพุทธศาสนา  ก็เอาไสยศาสตรไปผสมปนเปลงไป  จนบางทีมากกวา 
ตัวศาสนาเองเสียอีก.  เพราะฉะนั้น  จึงมีภิกษุสงฆเปนเจาหนาที่อานโองการ 
เชิญเทวดา  ซึ่งผมก็เคยผานมาแลวตามหนาที่ราชการ.  นี่คือความแผกระจาย 
ของสิ่งที่เรียกวาไสยศาสตร  ซึ่งมีอํานาจในบางคราวมากขึ้น  เพราะความขลาด 
ความเขลาที่มันมากขึ้น.  จนเราทํายุง  สับสนพัวพันกัน  แยกไมออก. 

 
นี่เรียกวาเมื่อขลาดและเขลาหนักเขา  ไสยศาสตรก็ครอบงํา  แมแกสิ่งที่ 

เคยเปนแสงสวาง  หรือเปนการศึกษา  หรือเปนความถูกตองตามเหตุผล.  เชนเรื่อง 
กรรมนี้ถือวาเปนเรื่องความถูกตองตามเหตุผล  หรือมีเหตุผล ;  แตพอขลาดและ 
กลัวมากเขา  ก็ถือลัทธิกรรมนี้เปนไสยศาสตรไปเลย,  เปนของลึกลับอะไรอันหนึ่ง 
กลายเปนการออนวอน  เปนตัวกรรมไปเสีย.  เราดูกันตอไปก็จะเห็นไดวา 
มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามความขลาด  และความเขลาของมนุษย. 

 
พระพุทธเจา  หรือพุทธบริษัทของพระองคนั้น  หมายความวา  ไมมี 

ความขลาดและความเขลา.  เพราะวาคําวาพุทธะ  แปลวา  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน. 
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จําคําวา  “พุทธะ”  ไว  ที่สวดกันอยูเปนประจําวันนั้น.  คําวา  พุทธะ  แปลวา  ผูรู 
ผูตื่น  ผูเบิกบาน ;  ความขลาด  ความกลัว  ความเขลา  ไมมีเนื้อที่ในจิตใจของ 
คนชนิดนี้.  เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทที่เปนพุทธบริษัทแตทะเบียน  หรืออะไรทํานองนี้ 
มีมากเขา ๆ  เขาไปถือพุทธศาสนาก็ดวยความงมงาย  หรือความกลัว  หรือเหอ 
ตาม ๆ  กันไป ;  ไมไดมีปญญาเห็นธรรมะเปนธรรมจักษุเสียกอน  แลวจึงถือ 
พุทธศาสนา  เหมือนยุคแรก ๆ.  เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทดังกลาวคือคนธรรมดา 
ชนิดนี้  ที่มีความขลาด  ความกลัวชนิดนี้  เขาไปเกี่ยวของกับพุทธศาสนา  ก็ดวย 
ความมุงหมายอยางเดียวกับที่เขาเคยมุงหมายทางไสยศาสตร ;  เพียงเพื่อขจัด 
ความกลัว  เพื่อความอุนใจ.  มันดีอยูหนอยหนึ่ง  ที่วาหากไปเกี่ยวของกับพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  ที่ถูกตอง  มันก็ดีขึ้นตามลําดับ ;แลวก็จะละความขลาด 
ความเขลานั้นได  พนจากภาวะของไสยศาสตร  มาเปนพุทธศาสตร  หรือเปนอะไร 
ทํานองนี่ไปไดในที่สุด. 

 
 
ดูตอไป  วามันแยกจากกันที่ตรงไหน  ?  ก็คือวา  ไสยศาสตรก็อาศัย 

ความเชื่อ ;  พุทธศาสตรก็อาศัยความรู  หรือสติปญญา  ซึ่งอาจจะพบกัน 
ในระหวางกลางคือเจือกันทั้งสองอยาง ;  แลวก็มีปญหาเกิดขึ้นวา  อะไรจะนํา 
อะไร.  ถาความเชื่อ  หรือศรัทธายังนําปญญาอยู  ปญญามีกําลังนอยกวา  มัน 
ก็เปนไสยศาสตร  หรือยังเปนไสยศาสตร.  ถาปญญามีกําลังมากกวา  มันนํา 
ความเชื่อ  ก็พนจากความเปนไสยศาสตร  มาเปนพุทธศาสตรอะไรไปไดในที่สุด. 
เพราะฉะนั้นคุณจงดูความรูสึกในชีวิตจิตใจของตนเอง  วาความเชื่อนําปญญา 
หรือวาปญญานําความเชื ่อ .  ตอเมื ่อปญญานําความเชื ่อ   เราจึงจะเปน 
พุทธบริษัท ;  ถาความเชื่อยังนําปญญาอยูแลว  เราก็เปนสมาชิกของไสยศาสตร 
ไปตามเดิม.  มันก็เปรียบไดงาย ๆ  วา  เปนระบบยาแอสไพริน  คือยาในระบบ 
ที่ระงับความปวดชั่วคราว  คือความเชื่อ. 
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เมื่อไสยศาสตรอยูในลักษณะระงับความปวดชั่วคราวเหมือนยาแอส - 
ไพริน  ผมเลยเรียกวา  “ระบบยาแอสไพริน” ;  มันก็ดีกวาไมกิน  ที่จะไดระงับ 
ความปวดไปเสียชั่วคราม  แลวคอยไปหามูลเหตุ  ไปเอ็กซเรยรักษาอะไร  ทําให 
หายขาดไปโดยสิ้นเชิง.  พระพุทธเจาทานก็ไมไดตําหนิไสยศาสตร  ในฐานะ 
เปนของที่ไรประโยชนโดยสิ้นเชิง ;  ดังบท  พหุ  เว  สรณํ  ยนฺติ ฯ  ล ฯ  ที่เราสวด 
กันอยูทุก ๆ  วัน  ในบทเขมาเขมสรณทีปกคาถานั้น.  วาพวกที่ถือ  ตนไม  ภูเขา 
วัตถุศักดิ์สิทธิ  ยาศักดิ์สิทธิ์  สัตวศักดิ์สิทธิ์  อะไรศักดิ์สิทธ  เหลานั้น  ก็มีอยูมาก 
ในโลกนี้ ;  พหุ  -  คือมีอยูมากในโลกนี้ ;  แตวา   เนตํ  โข   สรณํ  เขมํ – 
นั่นไมใชสรณะอันเกษม .  ที่วาไมใชสรณะอันเกษม  ไมใชสรณะอันอุดม 
นี้ก็ไมใชวา  ไมเปนสรณะเสียเลย ;  แตเปนสรณกะที่ไมเกษมไมอุดม  มันเพียง 
บรรเทาความขลาด  ความกลัว  ของคนไดบางเทานั้น. 

 
ตอเมื่อใดมีความรูแจงในเรื่องความทุกข,  เร่ืองเหตุใหเกิดทุกข,  เรื่อง 

ความดับทุกข,  เรื่องหนทางใหถึงความดับทุกข,  คืออริยสัจจสี่  นั่นแหละจึงจะเปน 
เอตํ  โข  สรณํ  เขมํ,  เอตํ  สรณ  มุตฺตมํ.  เพราะฉะนั้นในธรรมะจริง ๆ  นั้นเปน 
เหมือนกับยา  ที่แกโรคโดยเด็ดขาด,  หรือเปนการผาตัด  ร้ือรังโรคออกไปเสียได.  
ก็เลยมีสรณะขึ้นมา  ๒  ชนิด  คือสรณะชั่วคราวไมเกษม  ไมอุดม  กับสรณะที่ 
เที่ยงแทถาวรแทจริง  ที่เกษมและอุดม.เพราะฉะนั้นไสยศาสตรก็ยังมีเนื้อท่ี 
ที่อาศัยอยูในพวกสรณะที่ชั่วคราว  คือไมเกษม  หรือไมอุดม. 

 
นี่เราก็มองเห็นชัด  ในความแตกตางระหวางของ  ๒  สิ่งนี้วา  ไสยศาสตร 

ตองมีรากฐานอยูบนความเชื่อ  หรือเอาความเชื่อมากอนปญญา,  หรือวาไมมี 
ปญญาเสียเลยก็ตามใจ.  ถาเปนพุทธศาสตรก็เอาปญญามากอนความเชื่อ ;  แลว 
ความเชื่อก็ถูกทําใหเชื่อถูกตอง  คือมีเหตุผลเปนปญญาไป. 
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สําหรับเรื่องของไสยศาสตรที่อาศัยรากฐานคือความเชื่อ  มันก็ตองทํา 
ไปตามความเชื่อ ;  เพราะฉะนั้นจึงมีรูปรางอยู  ๒  รูป  กลาวคือรูปรางของการ 
ปฏิบัติในทางไสยศาสตรมีอยู  ๒  รูป  คือวา  ออนวอน  กับปฏิบัติไปตามความเชื่อ. 
ออนวอนตามความเชื ่อ ,  แลวก็กระทําลงไปตามความเชื ่อ .  ออนวอนตาม 
ความเชื่อนั้นไมมีการกระทําอะไร  มากไปกวาออนวอน ;  สวนปฏิบัติ  หรือการ 
กระทําตามความเชื่อนั้น  ทําลงไปจริง ๆ  อยางนั้นอยางนี้  ตามที่เขาบัญญัติไว 
อยางไร  แลวเราก็ไมพิสูจน  เราก็ไปตามบทบัญญัตินั ้น  ๆ   ก็กลายเปนพิธี 
รีตองไป. 

 
ยกตัวอยาง  ไสยศาสตรในเรื่องเสกน้ําลางหนา  กระทั่งมาถึงสิ่งที่ 

เปนวิทยาศาสตรโดยไมรู ส ึกตัววา  ตองหันหนาทางนั ้น  ตองหันหนาทางนี ้, 
เวลาเชาทําอยางนั้น  เวลาเย็นทําอยางนี้ ;  จนกระทั่งผมก็ถือไสยศาสตรอยางยิ่ง 
อยูบางอยาง.ที่เรียกวาผมถือไสยศาสตรก็หมายความวา  ทําตรงตามที่เขาบัญญัติ 
ไววา  อยางนั ้น ๆ  ตามแบบของไสยศาสตร.  เชนอาบน้ําตอนเชา  ตองรดที่ 
ศีรษะกอน,  อาบน้ําตอนกลางวัน  เที ่ยว  ตองรดที ่หนาอกกอน,  อาบนํ้าตอน 
ค่ําตองรดที่เทากอน.  นี่ปูยา  ตายาย  ก็พูดมาอยางนี้  ในลักษณะที่เปนไสยศาสตร 
ไมอธิบาย  และหามพิสูจน ;  แตแลวเมื ่อปฏิบัติเขาจริงมันเปนวิทยาศาสตร. 
เมื ่อทําถูกตองตามเวลาทั้งสามอยางนั ้น  มันปองกันการเปนหวัด  หรือไดผลดี 
ในการที่จะไมใหเปนหวัด  เปนตน.  ถาผมอาบน้ําค่ํา ๆ  จะราดที่เทาจนโชกกอน, 
ถาไปรดหัวกอนแลวเกิดเรื่อง. 

 
คนโบราณเขาวา   เชา  ๆ   สิริอยู ที ่บนหัว ,  เที ่ยง  ๆ   กลางวัน 

สิริอยู ที ่หนาอก,  ค่ํา ๆ  สิริอยู เทา  อยางนี ้หามอธิบาย  หามพิสูจน  แตแลว 
มันกลายเปนวิทยาศาสตร.  อยางนี้ไมใชไสยศาสตรโดยตรง  แตเปนไสยศาสตร 
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ของคนที ่เขาฉลาด   มีปญญา ,  แลวเขาฝากไวในไสยศาสตรก็ได ,  คือเขา 
ฝากวิชาความรู  หรือพุทธศาสตรฝากไวในไสยศาสตรก็ได.  หรือวาคนปาอาจจะ 
พบโดยบังเอิญ   ไมมีเหตุผลมากทางหลักวิชา  แตเขาเผอิญพบมันอยางนี้แลว 
ปฏิบัติตาม  ๆ  กันมา  แลวบัญญัติไวในฐานะเปนไสยศาสตรก็ไดเหมือนกัน . 
แตรวมความแลว  เนื ้อแทของมันเปนวิทยาศาสตร,  แตหนาตาของมันเปน 
ไสยศาสตร.  ผมก็ถ ือไสยศาสตรมาจนทุกวันนี ้  กระทั ่งเดี ่ยวนี ้  เมื ่ออาบน้ํา 
โดยเฉพาะ ;  ทั้งนี้ไมไดหมายความรวมถึงอยางอื่น. 

 
นี่เราก็รูวามันเปนอะไร  เราจะปฏิบัติตามในฐานะเปนวิทยาศาสตร ; 

แตเพราะไสยศาสตรเขาพูดไวกอนอยางนั้น  เราก็เลยยอมรับเสียดีกวา  วาเราก็ถือ 
ไสยศาสตร.  อยางนี ้เรียกวามีการปฏิบัติดวย  ไมใชออนวอนเฉย ๆ.  เมื ่อไปนั่ง 
ยกมือไหวฟา  ออนวอนเฉย  ๆ  อะไรนั้น   เปนเรื่องออนวอนเฉย  ๆ ;  ถามีการ 
ปฏิบัติดวย  คือเขาบัญญัติไวใหทําอยางไร ๆ  ก็ปฏิบัติดวย  มันก็เปนการปฏิบัติ. 

 
เพราะฉะนั้น  อยาลืมวาไสยศาสตรที่มีมาตึงแตโบราณ  กระทั่งปจจุบันนี้ 

มันก็ม ีทั ้ง   ๒  แบบ   คือออนวอนเฉย  ๆ   กับมีการปฏิบ ัต ิด วย .  ทีนี ้อ อนวอน 
เฉย  ๆ   นั ้นก ็เป นเครื ่องช วยให หายความกลัวได ,  มันก ็ม ีประโยชนเท านั ้น . 
สวนการปฏิบัติดวยนั้น  ไมใชเพียงใหหายความกลัว  แตไดรับผลทางวัตถุ  ทาง 
รางกายดวย ;  อยางที่ผมพูดถึงเรื่อง  อาบน้ํา  อยางนี้เปนตน. 

 
ทีนี้ เราก็มองดูใหดีวา  ถาไสยศาสตรชนิดที่มีการปฏิบัติดวย  มันมี 

วิทยาศาสตรอยู ในนั ้น  ;เพราะฉะนั ้นม ันจึงชวยรักษาความหมาย   หรือความ 
ศักดิ ์ส ิทธิ ์ของไสยศาสตรไวได   แมอยางงมงาย .  เชนคุณไมม ีความรู เรื ่องนี้ 
แตคุณเชื่อเรื่องศรี  เร่ืองสิริ  วา  เชาอยูบนหัว  กลางวันอยูที่หนาอก  เย็นอยูที่เทา, 
ทําไปแมอยางงมงาย  มันก็ไดผลจากกระทําอยางนั ้นเหมือนกัน.  ไสยศาสตร 
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ก็เลยมีเนื ้อที่  อาศัยอยู ในโลกมาได  เปนคู แขงกันมาเรื่อยไป,  ก็เลยใหชื ่อ 
ใหมอีกชื่อหนึ่งวา  “ไสยศาสตรที่เปนวิทยาศาสตร”. 

 
เราตองศึกษาโบราณคดีของมนุษย  เกี ่ยวกับเรื่องความเปนของ 

วัฒนธรรมสายนี้.  ในสมัยที่มนุษยในโลกยังไมมีการศึกษาอยางสมัยนี้  เขาคนควา 
ไปตามความงมงายนั้น  เขาก็พบอะไรมาก  แตไมพบเหตุผล,  เขาพบผลของมัน 
ไมตองพบทั ้งเหตุและผล ;  คือไมพบ  reason,  reasoning  แตพบ  result 
เปนผล ;  เชนวาทําอยางนี้แลวสบายดี  ก็เลยบัญญัตินี ้วาเปนของศักดิ์สิทธิ์, 
เปนของหมู คณะที ่จะตองถือ.  การปฏิบัติชนิดนี ้ไมเนื ่องดวยการใชเหตุผล 
เพราะฉะนั้น  จึงถือวาเปนความขลังความศักดิ์สิทธิ์ ;  ใหใชความขลัง  ความ 
ศักดิ ์สิทธิ ์นี ้เปน   motive  เปนสิ ่งที ่บังคับใหคนตองทําตาม   เรียกวา  ตาบู 
ตาบู  คือวาสิ่งที่บัญญัติไว  อยางที่ไมยอมใหมีการพิสูจน ;  ตั้งตนขึ้นสําหรับ 
คนปาสมัยโนน.  เขาบัญญัติวา  อยางนี้เปนตาบูละก็  ทําไมไดอยางเด็ดขาด ; 
อยางนี้ไมเปนตาบูละก็  ทําได.  เปนภาษาอะไรก็ไมทราบ  เดี๋ยวนี้ก็ยังใชอยูใน 
วิชาวัฒนธรรม  หรือการศาสนา. 

 
มนุษยสมัยนั้นเริ่มรูจักวาอะไรเปนโทษ  อะไรเปนคุณขึ้นมาบางแลว; 

เชนคนแกพบวาอันนี้กินเขาไปไมได  แทนที่จะบัญญัติวากินไมไดดวยเหตุผล 
ก็บัญญัติวาเปนตาบู.  คนมีครรภกินสิ่งนี้ไมได  นี่เปนตาบู ;  คนมีครรภก็ไมกลา 
กิน  ไมกลาแตะตอง.  ทีนี้ก็บัญญัติมากขึ้น ๆดีขึ้น ๆ  ก็เปนตาบูที่ เปนระบบ 
ครบถวน.  มนุษยมีการตั้งตนอยางไร  ก็มีตาบูเปนไปจนตลอดสาย  นับแตคน 
ตั้งตนตั้งแตมารดามีครรภ  แลวมีขอปฏิบัติอยางไรบางที่มารดาจะตองปฏิบัติ  นั้น 
เรียกวาเปน  ตาบู ;  สิ่งที ่ทําไมไดนั ้นเรียกวา  ตาบู.  กระทั่งมีโลหิตระดูกอน 
การมีครรภนั้น  ก็จะตองมีการปฏิบัติ  เกี่ยวกับการมีโลหิตระดูนั้นตามแบบที่ไมตอง 
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อธิบายดวยเหตุผล  เรียกวา  ตาบู.  อยางนี้ผูหญิงก็ปฏิบัติมา  จนมีครรภจนคลอดลูก 
จนกระทั ่งเลี ้ยงลูกจนโต  ก็มีตาบูเปนระยะ ๆ  มา.  ใหถือศักดิ ์สิทธิ ์  ถือขลังเลย 
ไมอธิบาย ;  แยงไมได  พิสูจนไมไดจนกระทั ่งเปนสาวเปนหนุ ม  มีตาบูอยางไร 
ก็ปฏิบัติเครงครัด ;  เพราะฉะนั ้น  จึงมีศีลธรรมจรรยาเรื่องเพศดีกวาคนสมัยนี้ 
ที่ตะกละกามารมณในยุคปจจุบัน.  กระทั่งเปนคนเฒาคนแก  กระทั่งตายเขาโลง 
ฝงศพอยางไร  ก็เปนตาบูหมด ;  เขาทําดวยความเชื่อ  ๑๐๐เปอรเซ็นต ;  และ 
ความเชื่อน้ีมันก็ทําใหปฏิบัติเครงครัดเครงกวาคนสมัยนี้  ซึ่งไมอาศัยความเชื่อ,  อาศัย 
เหตุผลผลของเนื้อหนังเปนหลัก.  เพราะฉะนั้นอยาไดเขาใจวา  คนปาสมัยโนนนั้น 
เขาเลว  ไมมีความเปนผูดี ;  ที่จริงเขามีความเปนผูดียิ่งกวามนุษยสมัยปจจุบัน 
สมัยอารยธรรมใหม  ที่เราพูดกันมาแลววา  เต็มไปดวยความมีจิตทราม. 

 
เมื่อไสยศาสตรไดตั้งตนขึ้นมาในลักษณะอยางที่เปนตาบูแบบนี้  มัน 

ก็เปนเครื ่องประคับประคองมนุษยใหรอดชีวิตอยู ได,  แลวเจริญขึ้นมา  จนเกิด 
ลูกหลานคือพวกเรานี ้.  ทีนี ้เราก็แหกคอกออกไป   เปนเรื ่องทางวัตถุ  ทางเนื ้อ 
หนังมากขึ้น  ความเปนไสยศาสตรสวนที่มีประโยชนมันก็สูญหายไป ;  พอมาเจอะ 
เขากับความเขลา  ความขลาด  ความกลัว  สมัยใหมที่มีมากขึ้น  มนุษยสมัยนี้ก็ไป 
มีไสยศาสตรแบบอื่นโดยไมรูสึกตัวไดอีก. 

 
พวกนักวิทยาศาสตรที่ไปเรียนเมืองนอก  ก็ยังถือฤกษถือยาม  ถือน่ัน 

ถือนี่อะไร  ไปรดน้ํามนตอะไรอยู นั ่น  มันชวยไมได.  แมวาไปเรียนวิทยาศาสตร 
มาจากเมืองนอก   ปริญญายาวเปนหาง  เขียนกันไมไหว  ก็ยังไปรดน้ํามนต  ; 
เพราะมีความขลาด   และความเขลา  ในสวนอีกสวนหนึ ่งมาก.  แตแลวดูเอา 
เถอะวา  ไสยศาสตรอยางย ุคตาบุนี ่แหละคือวิทยาศาสตรที ่ไม เป ดเผย   ที ่ไม 
อาศัยการใชเหตุผล  หรือเปดเผยดวยการพิสูจน.แตที ่ต องจัดเปนไสยศาสตร 
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ก็เพราะวาทําไปโดยไมมีการพิสูจน  ทําไปดวยความกลัว,  ทําไปดวยความขลาด 
คนไปอยางนั ้นเอง  จนพบพิธ ีร ีรอง  ธรรมเนียมอะไรขึ ้นมาอยางนี ้  มันก็เป น 
ไสยศาสตร.  แลงตอมามันก็แยกทางกันเดิน  :  สวนที ่วิวัฒนาการมาทางแนว 
เหตุผล  อยางนี้ก็มี,  วิวัฒนาการไปทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์ทางงมงายยิ่งขึ้นไป ๆ  
ยิ่งขึ้นไป ๆ  อยางนี้ก็มี ;  นั่นแหละมันเปนไสยศาสตรเต็มตัว  อาศัยอยูเหลืออยู ; 
โดยอาศัยคํานิยามเปนหลักกวาง ๆ  วา  ไปคิดพึ ่งพาสิ ่งที ่เขาใจไมได  ที่ตัวกลัว 
ที่ตัวหวัง  ดวยความขลาด  ดวยความเขลานั้น.  เมื่อหาสิ่งที่มีความหมายชัดแจง 
ไมได.  หรือสิ ่งที ่มีความชัดแจงมันไมเปนที ่พึ ่งใหแกตนได  ก็หันไปหาสิ ่งที ่ไมรู 
วาเปนอะไร ;  ก็มีเทานี้เอง. 

 
ทางรอด   ทางออกก็คือวา  เมื่ออาศัยกําลังความเชื่อ   เชื่อมั่นก็มี 

กําลังจิตแรง  เป นประเภทสมาธิเป นมิจฉาสมาธิ ;  มันก็เกิดสิ ่งที ่เร ียกวาฤทธิ์ 
หรือปาฏิหาริย ขึ ้นมาได  ดวยอํานาจมิจฉาสมาธินั ้น  ;  แลวก็เป นม ิจฉาฤทธิ์ 
หรือมิจฉาปาฏิหาริย ไป   มันก็นาอัศจรรย เหมือนกัน  ;  แลวเมื่ อ เปนเรื่องนา 
อัศจรรยแลว  ก็หาลูกคาได   คือหาสมาชิกที่จะไปนับถือ   ไปบูชา  เขาไปเปน 
สมาชิกได ;  นี่ก็เลยเปนสถาบันอันหนึ่ง  ซึ่งใหญโตเหมือนกัน. 

 
นี่  คุณขอใหอธิบายเรื่องที่เกี่ยวกับฆราวาส  ผมก็บอกอยางนี้  วาระวัง 

ใหดี  ฆราวาสนี้มีสวนที่พลัดเขาไปสูวงของไสยศาสตรลวน ๆ  คือความงมงายได 
เมื ่อไรก็ได  เทาไรก็ได.  นี้เราตองรักษาเกียรติของพุทธบริษัทไว  วาพุทธศาสนา 
นี้ไมมีทางที่จะเปนไสยศาสตร  เพราะเปนผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  เอาปญญามากอน. 
ศาสนาอื่นที่มีเชื่อพระเจาอะไรนั้นแหละ  ระวังใหดี  มันหวุดหวิด  เผลอเขาไปทํา 
พระเจาเปนไสยศาสตรไปก็ได .  ทั้ง ๆ  ที่พุทธศาสนาไมมีพระเจา  ไมมีอาศัย 
ความเชื่อ  ก็ยังเผลอเอาไขตมกับปลาราไปถวายพระพุทธรูปได.  ทีนี้ฝายศาสนา 
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ที่ เชื่อพระเจาอะไรอยูแลว  ก็มีทางที่จะเปนไปไดงายกวา.  ผมจึงใชคําวา 
“หวุดหวิด”.  พวกที่ถือศาสนาพระเจานี้  หวุดหวิดที่จะกลายเปนไสยศาสตร 
ถาไมระวังใหดี. 

 
พระพุทธรูปท่ีสวนโมกขเกาของเรา  ที่พุมเรียงนั้น  เปนที่บนบานขอลูก ; 

คนทีไมมีลูกบนบานเขาก็สําเร็จ  รายสองราย  ก็เลยระบือลือชากันใหญ.  เมื่อไป 
ขอกันตั้งหลายสิบราย  หลายรอยราย  ก็ไมมีสักรายหนึ่งละหรือ  ?  ที่มันจะฟลุค 
มีลูกขึ้นมาได  ก็เลยยกใหเปนอานุภาพของพระพุทธรูป.นี่มันเปนไปไดมากถึง 
อยางนี้ ;  ความเชื่อก็เลยเฉหันเหไปในทางทําพระพุทธรูปใหกลายเปนเครื่องมือ 
ของไสยศาสตรไป. 

 
นี่  เราโชคดีที่ไดเกิดมาเปนมนุษย  พบพระพุทธศาสนา  ก็ขอใหถือ 

ใหถูก  ใหตรง  ใหมั่นคงไว  โดยอาศัยปญญามากอน.  ถาวาเราจะชวยคนโง 
คนขลาด  คนเขลา  เราก็ฝากพุทธศาสนาไวในไสยศาสตรก็ได  พูดอะไรไวในรูป 
ของไสยศาสตรก็ได ;  เพราะไมอยางนั้นเขาไมเชื่อ  เขาไมทําตามโดยเครงครัด 
เราก็เอาพุทธศาสนาใสลงไปในไสยศาสตร  ที่ไมนาเกลียด  ที่พอดูได  ใหคนเชื่อ 
ถือขลังอยางถือไสยศาสตร  ก็พอไปกันได ;  เพื ่อแกปญหาเฉพาะหนา  เปน 
ระบบยาแอสไพริน  อยางนี้ก็พอได ;  ซึ่งเปนการอนุญาต  หรือยอมใหทําได 
เหมือนกัน  ถาทําไปดวยสติปญญามีเหตุผล. 

 
เดี ๋ยวนี้มันนาละอายหรือนาอันตรายที่วาเราขลาดและเขลามาก 

เกินไป  จนทําพุทธศาสตรใหเปนไสยศาสตร,  ทําใหไสยศาสตรมีโอกาสครอบงํา 
พุทธศาสตร.  เราตองลืมหูลืมตาในขอนี้  ตองทําพุทธศาสตรใหครอบงํา 
ไสยศาสตรไวเรื่อย  แลวก็ใชไสยศาสตรนั้นเปนตัวเครื่องมือ  เปนตัววัตถุ  เปน 
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ภาชนะ   เป นรูปรางภายนอก  ;  แตเนื ้อในของมันเปนสติป ญญา   ดังที ่ผม 
ยกตัวอยาง  เร่ืองอาบน้ํานั้น. ถาคุณจะไปบอกแกเด็ก ๆ  วา  ทําอยางนี้ซิเปนสิริ 
มงคลสมบูรณที่สุดเลย  เด็ก ๆ  ก็อาจจะทํา  แลวมันก็เปนวิทยาศาสตรคือไดผลดี 
ที่ไมเปนหวัดอะไรทํานองนี้ ;  แลวก็เปนพุทธศาสตร  คือเปนเรื่องของสติปญญา. 

 
บัดนี้สิ่งที่นาสังเวชก็คือวา  การถอยหลังเขาคลองของมนุษยในยุค 

ปจจุบันนี้ ;  เพราะวาคนไปหลงวัตถุมาก  ทําใหมีความอยากมาก ;  ความอยากมาก 
ก็ทําใหมีความขลาด   และมีความเขลามาก .  ชวยเอาไปคิดดูใหดี ๆ  ถาเรา 
ไปเพิ่มความอยากเขาเทาไร  ความขลาด  ความเขลา  มันจะมีมากขึ้นเทานั้น. 
นี่เทคโนโลยี่ตาง ๆ  มีมูลมาจากความอยาก,  เพื่อความอยาก  เพื่อความตองการ 
ทั ้ง ๆ  ที ่เปนเทคนิเชี ่ยน  เทคโนโลยิสต  อะไรก็ตาม  ก็เลยยิ ่งเปนไสยศาสตร 
โดยไม รูตัวได  ;  คืออาณาจักรของความกลัวนั้นครอบงําแลว  ก็เชื่อพระเจา 
อยางไสยศาสตรเชื่ออะไร ๆอยางไสยศาสตรไปหมด; ฉะนั้นพวกนักวิทยาศาสตร 
หรือเทคนิเชี่ยน  เขาก็ทําพิธีรีตองทางศาสนา  ออนวอนพระเจา,  ในกองทัพ 
ก็ออนวอนพระเจาเปนไสยศาสตรไปหมด  เพราะมาจากความขลาด  และความเขลา 
ซึ่งมาจากความอยากอันตองการมหาศาลอีกที่หนึ ่ง.  กิจกรรมมันใหญขึ ้น  จน 
จะฆากันทั้งโลกนี้ ;  ความขลาด  ความเขลามันก็มากขึ้นตามตัว  ก็ทําความงมงาย 
ไดมากขึ้น. 

 
โดยสวนตัวบุคคล  เปนนักวิทยาศาสตร  เปนนักศึกษา  อยางพวกคุณ 

อยางนี้  จะกลับไปเปนผูงมงาย  อยางสมัยตาบู  มันก็นาหวัว ;  แตแลวมันเปนสิ่ง 
ที่เปนไปได.  ถาจะปองกันหรือแกลําได  ก็ตองรับมีปญญา.  รีบมีปญญาก็คือรีบทํา 
ใหไมขัดขวางกัน  ใหประสานกันตามโอกาส  ตามความเหมาะสม   เกี ่ยวกับ 
เวลา  บุคคล  สถานที่  อะไรเหลานี้ ;  มันก็จะชวยแกปญหาทางสังคมไปได 
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ฆราวาส  กับ  ไสยศาสตร ๔๐๑

โดยอาศัยพื้นฐานของมนุษยทั้งหลาย  ที่มีความขลาด  ความเขลา  พึ่งสิ่งซึ่งไมเขาใจ 
มองไมเห็นตัวอยูแลวเปนธรรมดา ;  เรียกวาเรายอมรับความศักดิ์สิทธิ์  แตวา 
ความศักดิ ์สิทธิ ์ที ่มีรากฐานเปนสติปญญา.  อยาเปนความศักดิ ์สิทธิ์ที ่เปนความ 
โงเขลา  เปนความขลาด  ความเขลาดเลย.  ฆราวาสก็มาไดเพียงเทานี้. 

 
หลังจากนั้น  ฆราวาสที่ตองการจะเดินทางตอไป  ก็ไมมีอะไรนอกจาก 

ไปสูความเปนพระอริยเจา.  ทีนี้ก็เริ่มตั้งตนละความออนแอที่เกี่ยวกับไสยศาสตร 
นี้เสีย.  คุณไปศึกษาหาอานเสีย  ผมบรรยายไวมากมายแลว  ในเรื่องเกี่ยวกับ 
อัฏฐังคิกมรรค  -  เดินทางไปสูความเปนพระอริยเจานี้,เร่ิมตนก็มีการละสังโยชน : 
ในอันดับแรกก็ละ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  และสีลัพพตปรามาส ;  นี ่เปนหลัก 
ที่ดีที่สุดในพระพุทธศาสนา  แตไมคอยมีใครสนใจ  ที่จะละจากความเปนฆราวาส 
หรือคนธรรมดา   ไปสู ความเปนพระอริยเจา .  นี ่เปนเรื ่องละความเชื ่อ เรื ่อง 
ไสยศาสตรเปนขอแรกกอน,  เปนบทเรียนอันแรก  เปนการสอบไลอันแรกกอน. 

 
ขอที่  ๑  สักกายทิฏฐิ  เปนความเขลา  วามีตัวกู  มีผีสาง  มีวิญญาณ 

เกิดไปเกิดมา,  จุติ  ปฏิสนธิ ;  คนเดียวกันนั ่นแหละ  เกิดแลวเกิดอีก  อยางนี้ 
มันเปนความเขลา  ตองละกอน. 

 
ขอที่  ๒  วิติกิจฉา  คือความลังเลระหวางไสยศาสตรกับวิทยาศาสตร 

คือความที่อยูในอํานาจเหตุผล  กับความที่ไมอยูในอํานาจเหตุผล  ซึ่งกําบังตีกันยุง 
นี้แหละเรียกวาวิจิกิจฉา.  คุณอยาเพออวดดีวา  คุณเปนมนุษยที่อยูในอํานาจแหง 
เหตุผล ;  ความไมอยู ในอํานาจแหงเหตุผลมันมีเมื ่อไรก็ได  ในเมื ่อมีเชื ้อเปน 
รกราก  ที่ฝงอยูในสันดานของมนุษย  ที่มีความขลาดความเขลา  มาแตเดิมนั้น ; 
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แลวความที่มี  conflict  กันอยูระหวางสองสิ่งนี้  บางเวลาเรามีเหตุผล  บางเวลา 
เราก็ไมอยูในอํานาจแหงเหตุผลเลย.  นี้ก็ตองละ  เปนขอท่ี  ๒. 

 
ขอที่  ๓  สีลัพพตปรามาส  นี้แหละเปนไสยศาสตรโดยตรง  คือการ 

ประพฤติกระทําไปโดยไมอยูในอํานาจแหงเหตุผล.  ถาละสามอยางนี้ไดจึงเปนพระ 
โสดาบัน,  เปนพระอริยบุคคลในอันดับแรก. 

 
การที่มนุษยจะวิวัฒนาการทางวิญญาณ  ไปในทางสูงนี้  อันแรกที่สุดก็มา 

ปะทะกันเขากับเรื่องไสยศาสตร ;  ถาผานดานนี้ไปไมได  ก็ไมตองหวังที่จะเปน 
พระอริยบุคคล  หรือวาอายธรรมทางวิญญาณในพุทธศาสนา,  ไมใชอารยธรรม 
ทางวัตถุแหงยุคปจจุบัน ;  ชื่อเหมือน ๆ  กันระวังใหดี.  คําวา  อริยะ  กับคําวา 
อารยะ   นั ้นเปนคําเดียวกัน ,  ตัวหนังสือเปนคํา ๆ   เดียวกัน   เขียนเปนบาลี 
เปนสันสกฤตเทานั้นเอง.  แตแลวอารยะแทจริงนั้น  ตองสูงและถูกตองทาง 
วิญญาณไปเลย ;  สวนอารยะตกต่ําไปสูความทรามนั้น  คืออารยะทางวัตถุ. 
ยิ่งกินยิ่งเมา,  ยิ่งเมายิ่งเอาใหญ ;  มันก็เลยตกไปทางความมีจิตทราม  ก็เรียกวา 
อารยธรรมแผนปจจุบันทางวัตถุ.  อารยธรรมฝายวิญญาณของพระพุทธเจานั้น 
เปนอารยธรรมฝายวิญญาณ   ก็เลยมามีบทเรียนตรงที ่วาตองปะทะกันกับ 
ไสยศาสตร  แลวละ   หรือทําลายใหได  ผานไปใหได  ;  รวมความแลวก็ค ือ 
ความไมมีเหตุผลเพียงพอ.  สักกายทิฏฐิถือตัวจิตวิญญาณที่ไมเหตุผล ;  แลว 
วิจิกิจฉามันก็ไมมีเหตุผล  มันกําลังตีกันยุงระหวางเหตุผลกับความโงนี้ ;  สีลัพพต- 
ปรามาสก็คือความไมมีเหตุผล .ถาเราผานอันนี ้ไปได  ก็เรียกวา   ละเครื ่อง 
กีดกั ้นอันดับแรก  เปนดานหนาของความกีดกั ้นที ่ไมใหไปสู โลกพระอริยเจา 
นั้นได ;  เราผานไปไมได.  นี่ใหรูจักสิ ่งที ่เรียกวาไสยศาสตรในอันดับสุดทาย 
ในวาระสุดทายวา  เปนเครื่องกีดกั้น  ขวางทาง  ขอบงการไปสูโลกของพระอริยเจา. 
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ทีนี้เราเคยอาศัยมันมา  เหมือนเรือเหมือนแพ  เหมือนยานพาหนะตาม 
ลําดับมาแลวแตหนหลังก็ขอบใจมันเถิด ;  แตพอมาถึงตอนนี้  ก็ถือวา  ตอง 
แยกกันละ ;  จะไมแบกเอาเรือแพขึ้นบกไป  หรือไปสูยานพาหนะที่ดีกวา  หรือไป 
หาเรือหาแพอยางอื่นกันดีกวา ;  พอถึงบกจริง ๆ  ก็ไมแบกอะไร  ไมแบกเรือแบก 
แพเอาไปดวย  ฉะนั้น  เรือแพอยางอันดับแรก ๆ  ตอนตนๆคือไสยศาสตรนี้ 
ตองละกันที  ไปหาเรือแพหรือเรือบินที่มันดีกวา ;  ในที่สุดเมื่อไปถึงจุดหมาย 
ปลายทางแลว  ก็โกยทิ้งหมดเลย. 

 
เพราะฉะนั้นเราไมสามารถที่จะพูดวา  อะไรเปนสิ่งที่ไมดีโดยสวนเดียว; 

สิ่งที่ไมดีนั้น  มันหมายความวา  มันไมเหมาะแกกาละเทศะ  ที่จะเปนประโยชน 
แกเราในเวลานั้น.  มนุษยก็ตั้งตนมาดวย  ความโง  ความไมรู  เปนคนปา  หรือ 
ไมถึงกับเปนคน  ยังเปนครึ่งคนครี่งสัตว,แลวก็เรื่อย ๆ  มา  จนมีความสูงขึ้นมา 
มันก็พูดอะไรโดยสวนเดียวไมได.  สิ่งที่วาเคยดีสําหรับสมัยนั้น  มันไมดีสําหรับ 
สมัยนี ้ก็ได ;  เพราะฉะนั ้นสิ ่งที ่ดีอยู เสมอไปก็คือมันใชเปนประโยชนได 
ตามเวลา  ตามกาละ  ตามสถานที ่  ตามความเปลี ่ยนแปลง,  ในที ่สุดก็ขึ ้น 
เหนือความดี  พนไปจากความดี  พนไปจากความผูกพันของความดี,  ก็เปน 
พระอริยเจาไป  เปนโลกุตตระไปได. 

 
เรื่องดี  เรื ่องชั ่ว  นี้จะสับสนปนเปกันอยูเรื ่อย  :  ที่เคยคิดวาชั ่ว 

มันก็ยังมีประโยชนในขอท่ีวาทําใหคนฉลาดขึ้น  เพราะความชั่วมันกัดเอาเจ็บ ๆ  
คนก็ฉลาดขึ้น.  ความดีนั้นทําใหคนเหลิง  หลงไหล  ลืมตัว  มันก็กัดเอาเจ็บ ๆ  
เหมือนกันในอีกลักษณะหนึ่ง.  ผลสุดทายมันก็เปนเรื่องที่ขบกัดมนุษยทั้งนั้นใน 
บรรดาเรื่องดี  เรื่องชั่วนี ้ ;  เราก็เลยหาทางที่อยูเหนือขึ้นไป  พนขึ้นไป  ขึ้นไป 
เหนือ  เปนเรื่องของพระอริยเจา  เปนเรื่องของมรรค  ผล  นิพพาน.  เพราะฉะนั้น 
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เร่ืองไสยศาสตรนั้นเปนเรื่องนิดเดียวที่จะปองกันอันตรายนิด ๆ  หนอย ๆ  เปน 
ระบบยาแอสไพริน ;  รูจักมันอยางนี้แลวก็อยาไดเผลอ  หลงเปนทาส  เปนบาว 
ของไสยศาสตร.  จงใชมันเหมือนระบบยาแอสไพริน  หรือวาที่มันไมควรจะใช 
ก็เลิกไปเสียเลยทิ ้งมันเสียเลย .  แตอยาลืมวา  มนุษยนี ้สัมพันธกันมากับ 
ไสยศาสตร  ตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้  แยกกันไมออก. 

 
ขอใหฆราวาสรูจักความเปนฆราวาส  ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร  ที่มันจะ 

ครอบงําเอา ;  เพราะฆราวาสอยูในวิสัยที่ไสยศาสตรจะครอบงําเอา  เมื่อไรก็ได 
เทาไรก็ได.  นี่เราเปนฆราวาสพุทธบริษัท  เราก็ลืมหู  -  ลืมตา  อยางผูรู  ผูตื่น 
ผูเบิกบาน  ขึ้นมาตามลําดับ ๆ  ก็เปลื้องสิ่งเหลานี้ออกไปได ;  กลายเปนผูพน 
จากความมืดมัว  จากการไปถือสรณะอันไมเกษม  อันไมสูงสุด  มาเปนผูมีสรณะ 
อันเกษมสูงสุด ;  แลวก็พนจากความเปนผูตองถือสรณะ  ในที่สุด  คือ  เปน 
โลกุตตระไป. 

 
ที่พูดกันยาวยืดนี้  ก็เพื่อจะชี้ใหมองเห็นวา  มันคาบเกี่ยวสัมพันธกันมา 

อยางแยกกันไมออก  จนกระทั่งบัดนี้  .  คุณตองการเปนฆราวาสที่ดี  ก็จงมองดูสิ่ง 
เหลานี้อยางถูกตอง.  ผมพูดเรื่องฆราวาสกับไสยศาสตร  ดวยความมุงหมายอยางนี้. 
 

 
 

 
นกกางเขน  กับเรไร  ก็บอกวา  หมดเวลาสําหรับวันนี้. 
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-  ๒๒  - 
๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเรา  ลวงมาถึงเวลา  ๔.๔๕  น.  แลว 

เปนเวลาที ่จะไดบรรยายตอจากที ่ไดกลาวคางไว.  ขอให 
ทบทวนในครั ้งที ่แลวมาวา   ไดพูดกันถึง เ รื ่อ งฆ ราวาส  
กับไสยศาสตรสวนในครั ้งนี ้จะไดพูดกันถึง   ฆราวาส   กับ 
พุทธศาสตร. 

 
คําวา  ไสยศาสตร  กับคําวา  พุทธศาสตร  เปนสิ่งที่เกี่ยวของกันอยู 

กับพุทธบริษัทในฐานะที่วา  เปนมนุษย.  สําหรับสิ่งที่เรียกวา  “ไสยศาสตร” 
นั้น  เราไดจํากัดความลงไปแลววา  เปนวิชาของมนุษยชนิดที่ไมเกี่ยวกับการใช 
เหตุผล.  การที่จะใชคําวา  วิชา  เรียกสิ่งชนิดที่ไมเกี่ยวกับการใชเหตุผล  ก็หมาย 
ความวาเปนความรูชนิดที่สอนสืบ ๆ  กันมา  หรือทําใหดู  แลวทําตามสืบ ๆ  กันมา 
จะเรียกวาเปนวิชาสําหรับดับความทุกขชั่วขณะก็ได ;  หรือจะเปนวัฒนธรรม 
สําหรับมนุษย  ที่ยังไมสามารถจะใชเหตุผล  หรือหลักวิชาเกี่ยวกับสิ่งที่ลึกซึ้ง 
ไปกวาธรรมดาก็ได ;  เปนของสืบเนื่องกันมาแตมนุษยในสมัยโบราณซึ่งยังไมมีการ 
 

 
 
 
 
 

๔๐๕ 
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 ฆราวาสธรรม ๔๐๖

ศึกษา  หรือการใชเหตุผลตามหลักวิชานั่นเอง  เราเรียกรวม ๆ  กันวา  เปนวิชา 
ไสยศาสตรนี้อยางหนึ่ง. 

 
สวนในวันนี้  เราจะไดกลาวถึง  สิ่งที่เรียกวา  “พุทธศาสตร”  ซึ่งเปน 

ของตรงกันขาม.  พุทธ  แปลวารู  วาตื ่น  วาเบิกบาน ;  ดังนั ้น  มีความหมาย 
อยูในตัวแลววา  มันเกี่ยวกับหลักวิชา  เกี่ยวกับความรูประเภทที่มีการศึกษาเพียงพอ 
มีการใชเหตุผลท่ีเพียงพอ. 

 
เมื่อพูดถึงคําวา  “ศาสตร”  อยากจะใหถือเอาความหมาย  ที่ตรงตาม 

ตัวหนังสือ.  คําวา  สัตถะ  ในภาษาบาลีก็ดี,  ศาสฺตร  ในภาษาสันสกฤตก็ดี 
มีความหมายที่นาสนใจอยูตรงที่  หมายถึงอาวุธ  หรือของมีคม.  อาวุธชนิดที่มีคม 
เราเรียกวา   ศาสตรา .  คําวา   มีคม   มันก็หมายความวา   สามารถจะตัด  ; 
เพราะฉะนั้นความหมายสําคัญ  ก็อยูตรงที่เปนเครื่องตัด  หรือทําลายสิ่งที่เราไม 
ตองการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือความทุกข.  คือถากลาวถึงเหตุก็คือ  กิเลสหรือ 
ความโง ;  ถากลาวถึงผล  ก็คือตัวความทุกข ;  นี้เปนสิ่งที่ตองตัด. 

 
ไสยศาสตรก็ตัดไปตามแบบ  ตามประสาของไสยศาสตร  ซึ่งเปนผล 

ชั ่วคราว   หรือ ชั ่วขณะ  ;  อยางที ่เราเรียกวา   “ระบบยาแอสไพริน”.  สวน 
พุทธศาสตร  มันเหมือนกับระบบที่จะตัดตนเหตุ ;  หลังจากที่กินยาระงับความ 
ปวดชั่วคราวแลวเราก็มีการตรวจสอบ  แกไข  ที่ตนเหตุ  ดวยความรู  หรือการ 
กระทําที่จริงยิ่งไปกวา.  คําวา  ศาสตรา  มีความหมายเปนสองอยางขึ้นมาไดอยางนี้ 

 
ทีนี้ก็จะดูกันถึงความเปนฆราวาส.  ไดกลาวมาแลวในครั้งที่แลวมา 

วาฆราวาสไดเกี ่ยวของกันอยู กับไสยศาสตรอยางไร.  ในที ่นี ้ก็จะไดกลาวถึง 
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ฆราวาส  กับ  พุทธศาสตร ๔๐๗

การที่ฆราวาสจะตองเกี่ยวของกับสิ่งที่เรียกวาพุทธศาสตรนั้นอยางไร,  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง  ฆราวาสที่เปนพุทธบริษัท. 

 
เราไดพูดกันแลววา  ฆราวาสทั่ว ๆ  ไป  ที่เปนพุทธบริษัท  หรือไมเปน 

พุทธบริษัทไดเกี่ยวของกับสิ่งที่เรียกวาไสยศาสตรอยางที่ไมอาจจะแยกกันได 
มากแลวแตกาลกอน ;  แตบัดนี้มาถึงขั้นที่จะตองเปนพุทธบริษัทกันใหถูกตอง. 
เร่ืองมันก็กลายเปนวาจะตองเลื่อนชั้นจากความมีอยูแตไสยศาสตรนั้นใหมามี 
พุทธศาสตร  หรือกลายเปนพุทธบริษัทที่แทจริงขึ้นมา,  เรียกวาเปนการเลื่อนชั้น 
ตังเองเสียใหมใหถูกตอง ;  แตแลว  สิ่งนี้ก็เปนไปไมคอยจะได  เพราะเหตุที่เห็น 
ไดงาย ๆ  วา  มันมีความเคยชินเปนนิสัย  หรือติดอยู ในนิสัยของบุคคล  ที ่มี 
ความเขลา  และความขลาดมามาก  นี้อยางหนึ่ง.  อีกอยางหนึ่งก็คือ  ความรู 
หรือการศึกษานั้น  มันไมเพียงพอที่จะแกความขลาด  และความเขลา;  การ 
เปลี่ยนจากไสยศาสตร  มาเปนพุทธศาสตร  มันก็เลยยาก. 

 
ปญหามันมีอยูวา  เราจะเปนพุทธบริษัทกันสักเทาไร  คือจะใหถูกตอง 

จริง ๆ  ยิ่งขึ้นสักเทาไร.  ถาตองการความเปนพุทธบริษัทที่สมบูรณ  หลักเกณฑ 
มันก็มีอยูวา  จะตองละไสยศาสตรโดยสิ้นเชิง.  โดยทั่วไปก็ละกันไมไดสิ้นเชิง 
จึงมีอาการอยางที่เรียกกันวา  พุทธ ๆ  ปนไสย  ฯ  นี้อยูโดยทั่ว ๆ  ไป.  จงมองดู 
ในสวนชั้นนอก ๆ  ชั้นโลก ๆ  มันก็พอจะเปนไปได,  เรียกวาอยางมนุษยธรรมดา 
สามัญ  มันก็พอจะเปนไปได  ,  เหมือนกับที่คนชอบกินยาระงับปวดชั่วคราว 
มากกวาที่จะไปรักษาอยางจริงจัง  ใหหายโรคโดยเด็ดขาด.  แตแลวความมุงหมาย 
ของพุทธศาสนา  หรือพระพุทธเจาทานไมไดทรงประสงคเพียงเทานี้ ;  ทาน 
ตองการจะใหละเรื่อยไป  จนกวาจะถึงจุดหมายปลายทาง  คือเปนพุทธบริษัท  ผูรู 
ผูตน  ผู เบิกบาน   ไดเต็มท่ี.  นี่แหละคือ  ขอท่ีเราจะตองนึกถึงกันในเวลานี้ 
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วาความเปนพุทธบริษัทของเรา  มันยังมืดมัว  เศราหมอง  หรือวา  ยังเปน 
ครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  หรือวาแจมกระจางแลว. 

 
ตอไป  เราจะไดดูกัน  ถึงการที่วา  เราจะคอย ๆ  เปลี่ยนใหมันดีขึ้น 

อยางไร,หรือวาจะคอย ๆ  ละใหมันถึงที่สุดไดอยางไร. 
 
สิ่งที่เรียกวา  “ไสยศาสตร”  ไมไดอยูในอํานาจแหงเหตุผล  และเชื่อ 

สิ่งภายนอก.  สวนสิ่งที่เรียกวา  “พุทธศาสตร”  นั้น  เปนสิ่งที่อยูในอํานาจแหง 
เหตุผล,  เปนไปตามอํานาจของเหตุผล,  แลวก็เชื่อภายในคือเชื่อตัวเอง  เชื่อ 
เหตุผล  เชื่อสติปญญา  เชื่อสิ่งที่ไดประสบมาแลวในชีวิตของตน  ในทางที่เปน 
เหตุผล.  ฉะนั้นมันจึงเปนคูตรงกันขาม.  ที่วาพุทธบริษัทเชื่อเหตุผล  และเชื่อ 
ตัวเองนี้  กินความหมายกวางไปถึงกับวา  ไมตองเชื่อแมแตพระพุทธเจา.  ขอน้ี 
บางคนฟงแลวสะดุง  หรือเห็นวา  มันขัดขวางกัน.  พระพุทธเจาทานสอนไมให 
เชื ่อทาน.  หมายความวา  ไมใหเชื ่อโดยเหตุเพียงสักวาทานพูด ;  จะตองมี 
ความรู  ความเห็น  ความเขาใจของตัวเอง  วามันถูกตอง  หรือมันจริง  หรือ 
มันตรงตามที่ทานตรัสทานสอน  แลวจึงจะเชื่อ.  พระสาวก  เชนพระสารีบุตร 
ก็ไดทูลยืนยันกับพระพุทธเจาอยางนี้  สมตามที่พระพุทธเจาทานทรงตองการใหเชื่อ 
กันอยางนี้. 

 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมีความเห็นวา  พระพุทธเจาทานคงจะทรงเล็งเห็น 

ในขอท่ีวาใหความจริงมันสอน  หรือใหธรรมชาติมันสอน  นั่นแหละมันจึงจะไดผล 
คือดีกวาคนสอน .  บุคคลสอนซึ่งกันและกันนี้   ก็ไมใชวาจะไมดี   หรือไมมี 
ประโยชน ;  แตถาเชื ่อโดยเพียงสักวา  ไดฟงเขาพูด  ไดฟงเขาสอน  แลวเชื ่อ 
อยางนี ้  มันตายดาน  มันติดตันอยูที ่นั ่น.  มันตองเอาไปคิดไปนึก  จนเขาใจ 
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และยิ่งกวาเขาใจ  คือเห็นแจง ;  แลวมันก็จะเปนความเชื่อขึ้นมาเองทันทีจาก 
ภายใน ;  อยางนี้เรียกวาเชื่อตัวเอง  หรือเชื่อสิ่งที่มีอยูจริงในภายใน  ปรากฏ 
อยูอยางชัดเจน.  อยางนี้เขาเรียกวาเชื่อตัวเอง  ไมเชื่อผูอื่น.  พระพุทธเจาทาน 
ก็ทรงขอรองอยางนี้ ;  ใหธรรมชาติแหงความจริงมันสอน.  เชนวาเมื่อเราไมมี 
กิเลส  จิตวางไปจากิเลสชั่วขณะ  มันมีความรูสึกอยางไร,  สบายอยางไร ;  ก็ให 
สิ่งนั้นมาปรากฎขึ้นในใจ  แลวสอนอยางที่เรียกวาเปนหลักเปนฐาน ;  ความเชื่อ 
นั้นเลยเปนความเชื ่อที่แทจริง  ไมใชเชื ่ออยางหลับตา.  มันเปนการเชื ่อของ 
ความเขาใจในช้ันแรก ;  และแลวยิ่งกวาเขาใจ  คือรูแจงซึมซาบอยูในใจ  เปนสักขี 
พยานอยูในใจ ;  นับวาเปนความเชื่อที่ถึงที่สุด  เปนญาณ  หรือเปนความรูไป 
ในตัวมันเอง  ในตัวความเชื่อนั้น  มันเปนสิ่งเดียวกันเสีย.  สําหรับความเชื่อ 
ในขั้นตน ๆ  ที่เราจะตองไดยินไดฟง  แลวสนใจ  แลวเอาไปคิดไปนึก  ไปพิสูจน 
อยางนี้ยังไมเรียกวาความเชื่อก็ได ;  เพราะวาเรายังไมปลงความเชื่อลงไปในสิ่ง 
ที่สักวาไดยินไดฟง ;  ตอเมื่อมีความเขาใจ  แลวเลยไปถึงความเห็นแจงแทงตลอด 
แลว  ความเชื่อมันก็ปลงลงไปเอง  ก็เรียกวา  มีความเชื่อ. 

 
พุทธบริษัทมีวิธีศึกษา  และเชื่อของตนอยางนี้  ซึ่งไมเหมือนกับวิธีการ 

ของคนพวกอื่นก็ได ;  ซึ่งบางพวกมักจะเอาความเชื่อเปนเบื้องหนา.  อยางนี้เรา 
ถือวาพนสมัยแลว,  มันเปนสมัยของไสยศาสตร  หรือถอยเลยไปถึงสมัยตาบู 
แตบรมโบราณดึกดําบรรพโนน ;  เขาถือวาพนสมัยแลว.ถาเราไดยินไดฟง 
อะไรที่อยูในรูปของไสยศาสตร  หรือตาบูมา  ก็เอามาพิจารณาดูจนเห็นเหตุผล 
แลวก็ปฏิบัติตรงตามนั้นก็ได ;  เหมือนที่ผมพูดใหฟงวา  ผมเองก็ถือไสยศาสตร. 
อาบน้ําตอนเชา  รดศีรษะกอน  อาบน้ําตอนเที่ยงรดที่หนาอกกอน  อาบน้ําตอนเย็น 
หรือตอนค่ํา  รดที่เทากอน ;  มันเขารูปกันกับธรรมชาติของรางกาย  ปองกัน 
การเปนหวัดไดเปนอยางดี.  แตถาพูดวา  ตอนเชาสิริมงคลอยูที่ศีรษะ  ตอนเที่ยง 
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สิริมงคลอยู ที ่หน าอก   ตอนเย็นสิริมงคลอยู ที ่เท า ;  อยางนี ้ม ันก็กลายเป น 
ไสยศาสตรไป .  แตเมื ่อมาด ูก ันถ ึงความจริงของม ันแล ว   มันก ็กลายเป น 
วิทยาศาสตร. 

 
นี่แหละพุทธบริษัทเราไดรับอะไรมา  จะเปนคําสั่งสอน  ซึ่งแมอยูในรูป 

ของไสยศาสตรก ็เอ ามาพิจารณ าดู  หรืออยา งนอยก็ทดลองดู  สอบ ดู 
ทํา  experiment  อยางวิทยาศาสตรก็ได  จนรูวานี่มันมีเหตุผล  มีความจริงอยางนี้ 
แลวก็ถือปฏิบัติได ;  แลวก็หัวเราะชอบใจความรูสติปญญาของคนสมัยดึกดําบรรพ 
มันก็ยังมีประโยชน.  แตถาสิ ่งใดเปนไปไมได  ไมม ีเหตุผล   ก็ไมตองเอา  ; 
ถาจะเอา  ก็เอามาอยางทดสอบเสมอ.  นี่คือหนทางที่เรียกวา  จะทําใหเราคอย ๆ  
ละสิ่งที่เรียกวาไสยศาสตรใหหมดไป - หมดไป ;  แลวก็มีสิ่งที่เรียกวา  พุทธศาสตร 
เกิดขึ ้นมาแทน.  ไมจําเปนจะตองประณามวา  สิ่งที ่เขาประพฤติปฏิบัติกันอยู 
ที ่เป นมาแลวแต ด ึกดําบรรพ นั ้น   มันเป นเรื ่องบ าบอไปเส ียทั ้งหมด   หรือเป น 
ไสยศาสตรอยางที่ไมมีเหตุผลไปเสียท้ังหมด.  เพราะฉะนั้นเราจะตองมีหลักเกณฑ 
สําหรับพิส ูจน  สําหรับทดสอบ   แยกแยะดูว า  มันจะเป นไปไดอยางไร  หรือ 
เพียงไหน. 

 
เมื ่อเราจะเปนพุทธบริษัท   เราก็ใชหลักของพระพุทธเจา  ในการ 

ที่จะแกปญหาเหลานี้  คือชําระสะสางความเปนไสยศาสตรใหคอย ๆ  หมดไป  แลว 
ก็มีความเปนพุทธศาสตรเขามาแทนใหมากขึ้น  แลวก็จําเปนอยางยิ่งสําหรับฆราวาส. 
ทีนี ้ผมก็จะไดประมวลเอาหลักเกณฑตาง ๆ ในพุทธศาสนา  มาชี้แจงใหฟงพอเปน 
ตัวอยางเปนเรื่อง ๆ  ไป. 

 
สําหรับหลักเกณฑอันที่  ๑  เกี่ยวกับระเบียบวินัย  หรือกฎหมาย  หรือ 

อะไรเหลานี้พุทธบริษัทมีหลักเกณฑสําหรับทดสอบ  หรือสําหรับตัดสิน  วินิจฉัย 
เรียกวา  “มหาปเทส”  ทางฝายวินัย  มีอยู๔  ขอดวยกัน ;  หลักเกณฑนี้มีอยูวา ; 
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ขอ  ๑.  สิ่งใดท่ีพระพุทธเจาทานไมไดตรัสหามไว  เราก็เอามาพิจารณา 
ดูวาสิ่งนี้เขากันไดกับสิ่งที่ไดทรงหามไว  มันก็กลายเปนสิ่งที่ไมควร  นี้อยางหนึ่ง. 

 
ขอ   ๒.  ถามันตรงกันหรือเขากันไดก ับสิ ่งทีไมไดทรงหามไว  สิ ่งนี้ 

ก็กลายเปนสิ่งที่ควร. 
 
ขอ  ๓.  อีกคูหนึ่งก็มีวา  :  สิ่งใดที่พระพุทธเจาไมไดทรงอนุญาตไว 

แตสิ่งนั้นเขากันไดกับสิ่งอื่น ๆ  ที่ทรงอนุญาตไว  แลวก็ถือวาถูกวาควร. 
 
ขอ  ๔.  แตถามันไปเขากันสิ่งที่ไมทรงอนุญาต  ก็กลายเปนสิ่งที่ไมควร.  

๒  คูมันก็กลายเปน  ๔  อยาง. 
 
มีปญหาเกิดขึ้นวา  บางสิ่งบางอยาง  หรือการกระทําบางอยางบุคคล 

หรือสถานที ่บางอยางอะไรก็ตาม   ที ่เรียกวาบางสิ ่งบางอยางนั ้นเป นของใหม 
ของแปลก   หรือหาไมพบในบทบัญญัติ ;  เราก็ตองเอามาเทียบเคียงกันดูวา 
สิ ่งนั ้นเขากันไดกับสิ ่งที ่พระพุทธองคทรงอนุญาต   หรือทรงหาม  ถาเขากันได 
กับฝายไหน  เราก็ถือวา  เปนฝายนั ้น  คือ  เปนสิ ่งที ่ทรงหามหรือทรงอนุญาต. 
นี่คือปญหาที่มีอยูจริงสําหรับสมัยนี้ซึ่งมันมีอะไรมากมาย  เกิดขึ้นใหม ๆ  แปลก ๆ  
ไมมีอยูในพระคัมภีรไมมีอยูในบทบัญญัติมากแตกอน  เราก็ใชหลักอยางนี้ตัดสิน 
แลวก็ปฏิบัติไปตามนั้น  เราก็เปนพุทธบริษัทที่ดีได. 

 
อยางปญหาครึกโครม  เชนปญหาคุมกําเนิด  หรือปญหาอะไรทํานองนี้ 

ก็มิไดมีอยูในบทบัญญัติโดยตรง ;  เราก็ไปเทียบเคียงดูวา  การกระทําอยางนี้ 
มันจะ เข า ก ัน ได เ รื ่อ งอ ะ ไรที ่ท ร งห าม   ห รือ ท รงอน ุญ าต ไว  ;  แล วก ็ถ ือ 
วา เป น เรื ่องที ่ทรงห าม   หรือทรงอน ุญาต   อยางนี ้เป นต น .  นี ้เรื ่องเกี ่ยวก ับ 
ระเบียบวินัย - คือสิ่งที่บังคับ. 
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หลักเกณฑอันที่  ๒  ถัดไป  เล็งถึงเรื่องการศึกษา  หรือ  วิชาความรู 
ไมเกี่ยวกับวินัยเรียกวาเรื่องสูตร  เรื่องพระสูตร - คือแบบฉบับ  หรือแนวทาง 
สําหรับใหมนุษยปฏิบ ัต ิ.  อยางนี ้ก ็ม ีหล ักเกณฑที ่เร ียกวา  “มหาปเทส”  อีก 
เหมือนกัน,  แลวก็มี  ๔  อยางดวยเหมือนกันคือ  มหาปเทสทางวินัยก็มี  ๔  อยาง ; 
มหาปเทสสูตรก็มี  ๔  อยาง.  ๔  อยางสําหรับสุตตันตะนี้ก็มีวา ; 

 
ขอ  ๑.  ถามีคนมาพูด  มาแนะ  มาบอกมาสอนอะไรขึ้น  แลวก็อางวา 

สิ ่งนี ้พระพุทธเจาไดตรัสไว ;  อยางนี ้ก ็อยาเพอเชื ่อ.จะตองเอาขอความที ่เขา 
กลาวนั ้นไปเปรียบเทียบดู  ในสูตร  ในวินัย  สวนใหญที ่เรารู เราเขาใจ,  หรือ 
พอจะรู   พอจะเขาใจ ;  ถาสิ ่งที ่เขามาพูดใหมนั ้นมันลงกันได  มันเขากันได 
กับเรื่องในสูตรในวินัยสวนใหญแลว  ก็ใหรับฟงวา  คงจะเปนสิ่งที่พระพุทธเจา 
ทานตรัสจริง ;  แลวจึงเอาไปพิสูจนแยกแยะ  ดวยการปฏิบัติตอไป  แลวจึงเชื่อ 
นี้อยางหนึ่ง. 

 
ขอ  ๒.  ถามีคนมาพูด  มาอางวา  สิ่งนี ้คณะสงฆของพระพุทธเจา 

สั ่งสอน ,  หมายความวาไมใชองคพระพุทธเจาเองสั ่งสอน ,  เขามาอางวา 
คณะสงฆของพระพุทธเจาสั่งสอน ;  เราผูฟงก็ยอมทําอยางเดียวกันอีกคือ  ไมถือ 
เอาไมรับเอาทันที ;  แตจะเอาคําที่เขาพูด  หรือหลักที่เขามาบอกใหมนี้  ไปเปรียบ 
เทียบกันดูกับสวนใหญในสูตร  ในวินัย  คือหลักเกณฑทั้งหมดในพระพุทธศาสนา 
นั้นวาที่เขาเอามาพูดใหฟงนี้มันลงกันไดไหมกับหลักเกณฑสวนใหญ.  ถามันไม 
ลงกันได ก ็ไม เอา  ถาม ันลงกันไดก ็ร ับฟ ง ;  แลวก ็เอาไปพ ิส ูจน   ไปแยกแยะ 
สําหรับเชื่อ  สําหรับปฏิบัติตอไปอีก. 

 
ขอท่ี  ๓.  ถาเขามาบอกวา  คณะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เชื่อถือได 

ที่เขาเชื่อกันอยูนั้น  เปนผูบอก  ผูพูด  ขอความวาอยางนี้ ๆ ;  เราก็ไมเชื่อ  ไม 
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รับเอาทันที.  ตองเอาขอความนั้นไปเทียบ  ไปเปรียบ  ไปสอบ  ไปปรับกันดูกับ 
หลักเกณฑสวนใหญ  ในสูตร  ในวินัยเสียกอน ;  ถามันเขากันได  ก็รับเอามา 
พิสูจน  มาแยกแยะ  มาปฏิบัติ. 

 
ขอ  ๔.  ถามีบุคคลบางคนที่มีเกียรติ  มีหลัก  มีเครดิต  วาเปนผูที่ 

เชื ่อถือไดพูด,  เขาพูดกันอยาง  เราก็ไมรับเอาทันที.  ตองเอาขอความนั้นไป 
เทียบกับหลักเกณฑสวนใหญ  ในสูตร  ในวินัยทั้งหมดเสียกอน  ถามันลงกันได 
จึงคอยรับฟง  เอาไปพิสูจน  แยกแยะและปฏิบัติ. 

 
ทั้งสี่นี้ เรียกวา  “มหาปเทส”.  อยางหมวดแรก   สําหรับเกี่ยวกับ 

ระเบียบวินัย  คือวาหาม  หรืออนุญาต  ทําลงไปมันผิด  หรือถูก  เปนมหาปเทส 
สวนวินัย.  สิ ่งที ่ไมไดตรัสหามไว  มีอยู สอง  คือมันเขากันไดกับสิ ่งที ่มันควร 
และถามันตรงกันขามกับสิ่งที่ไมควรแลว  ใหถือวาควร.  ถาเขากันไดกับสิ่งที่ 
ไมควร,มันแยงกันกับสิ่งที่ควรแลว  ก็วานี้ไมควร.  ถาวาสิ่งใดที่ไมไดอนุญาตไว 
ก็เหมือนกันอีก  :  มันเขากันไมไดกับสิ่งที่ควร  แตไปเขากันไดกับสิ่งที่ไมควร 
ก็เรียกวามันไมควร.  ถาเขากันไดกับสิ่งที่ควร  แตเขากันไมไดกับสิ่งที่ไมควร 
ก็ถือวามันควร .  วินัยเขามีหลัก๒  อยางคือ   หามไว  หรืออนุญาตไว ; 
มีอยูเปน  ๒  ประเภทใหญ ๆ ;  ประเภทหนึ่งก็แยกออกไดเปนสอง  อยางนี ้. 
คุณเอามาใชอยางปจจุบันนี้  มันก็ยังใชไดอยูสําหรับสิ่งที่ยังเปนปญหา. 

 
ทางฝายพระสูตร  ทางฝายคําสั่งสอน  ก็อยาถือเอาโดยเหตุที่เพียงวา 

มีคนมาพูดวาพระพุทธเจาตรัส,  หรือคณะสงฆสอน,  หรือวาคณะบุคคลสอน, 
หรือวา  คนมีปญญาสอน.แตใหเอาทั้งหมดนั้นไปสอบดูปรับกันดูกับสวนใหญ 
ที่เปนตัวพุทธศาสนานั้น ;  ถามันเขากันไมไดกับหลักพุทธศาสนาสวนใหญแลว 
แมเขาจะมาอางวาพระพุทธเจาตรัสก็อยาไดเชื่อเลย. 
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นี่ขอใหคิดดูใหดีเถิด  จะมีความเชี่อ  ความเลื่อมใสในพระพุทธเจา 
ยิ่งขึ ้น ;  คือเห็นขอที่ทานมีสติปญญาอยางไร.  ทานมีความสุขุมรอบคอบ 
อยางไร,ทานปองกันพวกเราไวใหปลอดภัยอยางไร ;  แมวาทานจะปรินิพพาน 
ไปนานแลว  ก็เหมือนกับทานยังคุมครองเราอยูเดี๋ยวนี้.เรื่องเกี่ยวกับวินัย  เรื่อง 
เกี่ยวกับพระสูตรเปนอยางนี้. 

 
ตอไป  จะมาถึง  เรื่องความเชื่อโดยตรง.  หลักที่เกี่ยวกับความเชื่อน้ี 

เราเรียกกันงาย ๆ  วา  หลักกาลามสูตร.  ที่มีสูตรชื่อนั้น  ชื่อ  กาลามสูตร – คือ 
สูตรที่พระพุทธเจาตรัสแกชนชาวหมูบานกาลามเกี่ยวกับความเชื่อ ;  แลวก็นา 
อัศจรรยที ่ส ุด  ที ่วายังมีความจําเปนอยางยิ ่ง  แมสําหรับคนสมัยนี ้  ที ่เปน 
พุทธบริษัททุกคน.  เมื่อพระพุทธเจาเสร็จไปถึงหมูบานนี้  ชาวบานหมูหนึ่งเขามา 
ทูลถามวาพวกเราอยูกันที่นี่  เดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย  หรือผูอางตัวเปนพระศาสดา 
องคนั้นองคนี้,  ผานมาทางนี้  แลวก็สอนอยางหนึ่ง ๆ  ตาง ๆ  กัน  ไมเหมือนกัน 
จะเชื่อใครดี.  พระพุทธเจาทานก็เลยตรัสหลัก  ๑๐  ประการนี้  ที่เรียกวา 
“กาลามสูตร”  แกคนเหลานี้  มีขอความดังนี้ ; 

 
ขอ  ๑  :  มา  อนุสฺสเวน - ทานอยาเชื่อเอาโดยเหตุที่วา  มันเปนสิ่ง 

ที่เขาบอกเขาสอนสืบ ๆ  กันมา.  มา  อนุสฺสเวน  คําแปลวา  อยาไดถือเอาดวยเหตุ 
เพียงวาฟงตาม ๆ  กันมา,  ฟงตาม ๆ  กันมา  คือบอก ๆ - บอกแลวฟงตาม ๆ  กันมา 
แตกาลกอน. 

 
ขอ  ๒  :  มา  ปรมฺปราย - อยาถือเอาโดยเหตุที่วา  เขาไดทําตาม ๆ  

สืบ ๆ  กันมา. 
 
ขอ  ๓  :  มา  อิติ  กิราย - อยาถือเอาโดยเหตุที่วา  มันเปนขาวลือ 

ขาวแตกตื่นเลาลือกันมาอยางครึกโครม  เต็มบานเต็มเมืองเต็มโลก. 
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ขอ  ๔  :  มา  ปฏกสมฺปทาเนน - อยาถือเอาโดยเหตุที่วามันมีอยูในปฎก. 
 
แทจริง  สี่ขอตอนแรกนี้มันคลาย ๆ  กัน  เราพิจารณาคราวเดียวกันได :  

อยาเชื่อหรือรับเอาคําสอนนั้น  โดยเหตุที่วาไดบอก  และสอนสืบ ๆ  กันมาตั้งแต 
ดึกดําบรรพ ;  นี ้มันเล็งถึงการพูด  การบอก  การสอน.  สวนขอที ่  ๒  นั ้นเล็ง 
ถึงการประพฤติปฏิบัติตาม ๆ  กันมา,  หรือเห็น ๆกันอยู  ไมตองบอกไมตองสอน, 
เชนศาลพระภูมิ  อยางนี ้ก็ทําตาม ๆ  กันมา.  หรือวาจะมองไปในแงวา  บอก 
กันใหทําได  แตวาเดี ๋ยวนี ้ไดทําตาม ๆ  กันมา  เห็นชัดอยู.  ที่วา  ตื่นขาวลือนั้น 
มันเปนของชั ่วขณะ  ชั ่วยุค  ชั ่วคราว  ชั ่วขณะเลาลือกันเปนคลื ่น  บอกกลาว 
ไปทั ่วประเทศทั ่วโลกนั ้น ,  ซึ ่งในกรุงเทพ   ฯ   ก็มีอะไรอยู บอย  ๆ   ที่เปนการ 
ตื่นขาว  ตื่นตูมในทางวิญญาณ  อันที ่  ๔  ที่วามันมีอยู ในตํารา  หรืออางตํารา 
เอาตํารามาอางได ;  นี้ใชคําที ่เราชวนฉงน   ที่ใชวา  ปฎกสมปทาเนน  – วา 
มีอยูในตําราในปฎก.  คําวาปฎกแปลวา  ตํารา.  ตําราอยางที่คุณมีกันในโรงเรียน 
นั ่นแหละ.  พระไตรปฎกก็ใชคํา ๆ  นี ้เหมือนกัน.  คือเขียนขึ ้นเปนตํารา  เปน 
วินัยปฎก  สุตตันตปฎก  อภิธัมมปฎก.  อภิธัมมปฎกนี้เปนของทีหลังก็เรียกกันวา 
ปฎก.  พระพุทธเจาทานไมไดใชเรียกคําสอนของทานเปนปฎก,  แตมันถูกเขียน 
ขึ้นเปนปฎก ๆ  ก็เลยกลายเปนตํารา.  นี้ก็อยาเชื่อวามันมีอยูในตํารา  หรือเปนตํารา 
เปนปฎก.  นี้แปลวาตัดออกไปหมดที่จะไมเชื ่อทางการไดยิน  ไดฟง  ไดเห็น 
ไดอาน  ไดอะไรเขามา. 

 
กลุ ม ถ ัด ไป   ข อ ที ่  ๕ - ๖ - ๗.  ข อ ที ่  ๕  ว า   ม า   ตก ฺก เห ต ุ -  

อยาไดถือเอาโดยตรรก  ดูตามตัวหนังสือดีกวา  ถาแปล  แลวมันยิ่งยุง   
 
ขอ  ๖  วา  มา  นยเหตุ - อยาถือเอาโดยนัย. 
 
ขอ  ๗  วา  มา  อาการปริวิตกฺเกน - อยาถือเอาโดยการตรึกตามอาการ. 
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 ฆราวาสธรรม ๔๑๖

ขอท่ี  ๕  ที่วา  อยาถือเอาโดยตรรกนั้น  ก็เห็นไดชัดเลยวาคือตรรก 
อยางที่เราเรียกกันอยูอยางสมัยนี้วา  logic  นี้  อยาถือเอาโดยเหตุที่วามันเขารูป 
ในทาง  logic.  เดี๋ยวนี้คนสมัยใหม  คนปจจุบัน  หรือนักศึกษานี้เขาวา  logic  นี้ 
เปนของวิเศษ  ประเสริฐไปเลย ;  ถามันถูก  logic  แลวก็เอา.  พระพุทธเจา 
ทานยังหามไว   วารอกอน ,  อยาเพอ .วิธีของตรรกก็คือวิธีของ  reasoning ;  
reasoning  มันก็ตองขึ้นอยูกับเหตุและผล.  ทีนี้เหตุและผลมีนเปลี่ยนได  หรือ 
มันเอามาไมหมดก็ไดโดยไมรูสึกตัว  เหตุผลไมสมบูรณก็ไดเพราะฉะนั้นตรรกนั้น 
มันก็ผิด.  พระพุทธเจาทานจึงวาอยาถือเอาโดยตรรก  อยาถือเอาโดย  logic 
คือตรรกอยาง  logic  ที่ยังมีอยูจนกระทั่งปจจุบันนี้. 

 
ขอท่ี  ๖.  อยาถือเอาโดยนัย.  คําวานัย  ในที่นี้มันมีความหมายเปนนัย 

แหงการคาดคะเน.  เชนพอมีอะไร  เราก็ตึงสมมติฐานขึ้นมาอยางนั ้นอยางนี้ 
แลวก็คาดคะเนไปตามสิ่งที่มันเคยเปนหลักฐาน หรือเปนเหตุผลแสดงอยู ; มันได 
แก  inference  อยางเดี่ยวนี้นั่นเอง ;  มันจะอาศัย  induction  หรือ  deduction  ก็ตาม 
เพื ่อจะคืบไปหาความจริงทียังไมรู  จากสิ่งที ่รูอยูแลวอะไรอยางนี้ ;  นี้เรียกวา 
โดยนัย  อยารับเชื่อโดยเหตุสักวาโดยนัย  อยางนี้. 

 
ขอท่ี  ๗.  ที่วา  อยาถือเอาโดยตรึกตามอาการ  นี้คือ  speculation  ซึ่ง 

เปนวิธีการของปรัชญาอยางสมัยปจจุบันนี้.  เพราะฉะนั้นขอใหถือวาวิธีการทาง 
ปรัชญานั้นก็ใชไมไดกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา.  วิธีการทางปรัชญา 
นั้นจะไมชวยใหมีการบรรลุมรรคผลอะไรได ;  และพุทธศาสนาก็ไมใชปรัชญา 
พุทธศาสนาตองเปนศาสนา.  ถาจะเปนก็เปนวิทยาศาสตรทางวิญญาณมากกวา 
ที่จะเปนปรัชญาหรือเปนตรรก  เปนจิตวิทยาอะไรทํานองนั้น.  เพราะฉะนั ้น 
หลักของตรรกวิทยาก็ดี  จิตวิทยาก็ดี  ปรัชญาก็ดี  เอามาใชเพื่อเปนการตัดสิน 
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ที ่แน นอนไม ได .  นี ่เป นกลุ มที ่  ๒  คือคําสอนขอที ่  ๕ - ๖ - ๗ ;  พูดสั ้น  ๆ   วา 
ไมถือเอาตามหลักของตรรก,  ไมถือเอาตามหลักของจิตวิทยา,  หรือปรัชญา 
เปนตน. 

 
กลุมสุดทายขอ  ๘ :  มา  ทิฏฐินิชฺฌาณกฺขนฺติยา – อยาถือเอาโดยเหตุ 

ที ่ว าม ันตรงกันก ับล ัทธิ  ความเชื ่อที ่เราม ีอยู แล ว.  ตัวหนังส ือวา  อยาถ ือเอา 
เพราะวามันทนอยูได  ดวยการเพงพิสูจนตามความคิดของเราเอง,  แมวาสิ่งนั้น 
มันทนอยู ไดตอการเพงพิสูจน  ดวยความคิดของเราเอง.  ความคิดของเราเอง 
ในที่นี้หมายความวา  มันยังโงมันยังหลงอยู.  เมื่อเรายังโงยังหลงอยู  สิ่งใดเขามา 
ใหมแลวเผอิญมาเขากันได  คือมันทนอยูไดกับการที่เราตั้งขอสงสัยลงไป  แลวมัน 
ทนอยูได ;อยางนี้ก็ยังเปนความผิด  เพราะมันเปนความเพงพิสูจนของคนโง. 

 
นี้ขอเตือนใหระวังไววา  พระธรรมในพระพุทธศาสนาตองทนไดตอการ 

พิสูจน ;  ถาทนไมไดตอการพิสูจน  ไมเรียกวาพระธรรมในพุทธศาสนา.  แตวา 
การพิสูจนในที ่นี ้  หมายถึงการพิสูจนของผู ม ีปญญา   หรือเปนจอมปญญา 
ไมใชการพิสูจนของคนโง.  ตัวหนังสือมันเหมือนกันอยู  ระวังใหดี ;  ทนไดตอการ 
พิสูจนนี ้  ตองถามวาทนไดตอการพิสูจนของคนโง  หรือการพิสูจนของคนที่ 
รอบ รู .  ถ าทน ได ต อ ก ารพ ิส ูจน ขอ งคนที ่รอบ รู   แล วก ็ถ ือ ว า ใช ได  ;  แต 
เดี๋ยวนี้มันของคนธรรมดาสามัญทั่วไป  มันใชไมได.  นี้จึงจํากัดความลงไปวา ; -  
อยาถือเอาเพราะเหตุที่วามันเขากันไดกับความเชื่อเดิมของตน  คือเราเชื่ออยู 
อยางไร ;  อันนี้มาใหมแลวมันเขากันไดละก็  อยาเพอเชื่อ  อยารับเอาดวยเหตุผล 
เพ ีย ง เท านั ้น ,  จะต อ ง เอ า ไปหั ่น แหลก เสมอ ไป .คําว า   “หั ่น แหลก ”  นี ้ก็ 
หมายความวา  เอาไปใครคราญ  ทบทวน  หรือลองพิสูจนดู  ปฏิบัติดู  จนเห็นวา 
มันมีผลอยางนั้นจริงจึงจะเรียกวาควรเชื่อ. 
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ขอท่ี  ๙  :  มา  ภพฺพรูปตาย - อยาเชื่อโดยเหตุที่วา  ผูพูดอยูในฐานะ 
ที ่ควรเชื ่อ.คือวาเรามักจะดูคนพูด  พอเห็นวาคนพูดนั ้นนาเชื ่อก็เหอกันไปฟง 
เหอกันไปเชื ่อ.  นี่เปนวิธีที ่ปฏิบัติกันอยู   แมในกรุงเทพ  ฯ  ก็เปนอยางนี ้ ;  เหอ 
ไปวาผูพูดมีเครดิต  อยูในฐานะที่ควรเชื่อก็เชื่อ ;  แตพระพุทธเจาทานวาไมเอา 
นี่เปนกระแนะนําในขอท่ี  ๙. 

 
ขอท่ี  ๑๐  :  มา  สมโณ  โน  ครูติ - อยารับเอาโดยเหตุที่วา  สมณะนี้ 

เปนครูของเรา.  อยางที ่คุณมานับถือผม  เปนอาจารย  เปนครูอยางนี ้  แลวก็ 
เชื ่ออยางนี ้  มันก็ผิดหลักขอนี ้.  นี ้เปนเรื ่องชนิดถึงที ่ส ุดแลว  คือวา  ผู พ ูดนั ้น 
เปนสมณะดวย  ไมใชเปนชาวบานดวยกัน,  ผู พูดเปนบรรพชิด  เปนสมณะ, 
แลวสมณะนั้นก็เปนครูของตนอยูดวย ;  ก็ยังถูกหามวา  อยาเชื่อโดยรับเอาดวย 
เหตุที ่วา  สมณะนี้เปนครูของเรา.  ขอนี้หมายความวา  ไมไดหามวา  อยาฟง, 
ทานพูดอะไรอยาฟง ;  ก็ฟง  แลวก็เอาไปยอย  อยางหั่นแหลก  ดวยความรูแจง 
ประจักษในใจของตนเอง  วาสิ่งนั้นทําแลวมันมีผลข้ึนมาอยางนั้น  หรือมันใหโทษ 
อยางนั้น  แลวจึงเชื่อ. 

 
รวม  ๑๐  ขอ  นี้เรียกวา  กาลามสูตร.  คุณควรจะทองจําไวใหขึ้นใจทั้ง 

บาลีและทั้งคําแปล ;นี้จะชวยใหมีความเปนพุทธบริษัท  อยางที่เรียกวาผุดผอง 
อยางไมมีตําหนิ. 

 
คุณลองทบทวนดูใหเห็นวา  : - อยาเชื่อเพราะไดฟงตาม ๆ  สืบ ๆกันมา ;  

- อยาเชื่อเพราะวามันเปนสิ่งที่ไดปฏิบัติแลวตาม ๆ  กันมา ; - อยาตื่นขาวลือ ; 
อยาอางตํารา  อยาเชื่อเพราะมีการอางไวในตํารา.  นี่กลุมแรกเกี่ยวกับเรื่องฟง. 
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กลุมที่  ๒  วา  โดยเหตุสักวาอาศัยวิธีคํานวณทางตรรก  หรือคํานวณ 
ทางจิตวิทยา  คํานวณทางปรัชญา. 

 
กลุมที่  ๓  วา  มันถูกกับลัทธิที่ เราถืออยูแลว  และผูพูดอยูในฐานะ 

ควรเชื่อ  หรือวาเขาเปนครูของเราและเปนสมณะดวย. 
 
นี่ผมเห็นวาไมมีอะไรเหลืออีกแลวที่พระพุทธเจาทานไมไดเอามากลาว ; 

มันเปนเครื ่องซักฟอกที ่ดีที ่ส ุด  และรับประกันไดดีที ่สุด.  เรื ่องของความเชื ่อก็มี 
อยูอยางนี้. 

 
ตอมาถึงเรื่องความผิด - ความถูก ;  อยางไหรเรียกวาผิดวาถูก ?  ถาถือ 

เอาตามวิธีของปรัชญา  หรือทางตรรกมันไปอยางอื่น  ยุงไปหมด.  อยางไรเรียกวา 
ผิด,  อยางไรเรียกวาถูก,  พระพุทธเจาทานตรัสก็ไมเอาตามนั้น  เปนที่แนนอน. 
สําหรับเกี่ยวกับความผิดความถูกนี้  เรามีสูตรชื่อ  โคตมีสูตร ;  เกี่ยวกับโคตมีสูตร 
นี่ระบุหลักที่จะใหตัดสินไดดวยตนเองวา  อยางไรผิด  อยางไรถูก  อยางไรควร 
อยางไมควร.  ทั้งหมดมีอยู  ๘  ขอ ;  ถามันเปนไปไมถูกในลักษณะ  ๘  อยางนี้แลว 
ใหถือวาไมควร  ไมถูก,  พระพุทธเจาไมไดสอน.  ตอเมื ่อมันตรงกันขาม  จึงจะ 
ถือวาถูก  หรือวาควร  ซึ่งพระพุทธเจาทานสอน. 

 
ขอท่ี  ๑  ถาการกระทํานั้นมันเปนไปเพื่อความกําหนัดยอมใจ  นี่แปลตาม 

ตัวหนังสือ.  ถามันเปนไปดวยความกําหนัดยอมใจ  ยึดมั่นถือมั่นเพิ่มข้ึนรอบดาน ; 
อยางนี้ก็เรียกวา  ไมควร  ไมถูก  พระพุทธเจาไมไดสอน. 

 
ขอท่ี  ๒  มันเปนไปเพื่อประกอบทุกข  คือทําใหลําบากโดยไมจําเปน, 

ทําใหลําบากมากขึ้น   กระทั ่งเห็นกงจักรเปนดอกบัว ;  อยางนี ้เรียกวาไมถูก 
ไมควร  พระพุทธเจาไมไดสอน. 
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ขอที่  ๓  มันสะสมกิเลส  มันไมยอมลดกิเลส  ไมเปนไปเพื่อลดกิเลส. 
มันเพิ ่มกิเลสเชนเพิ ่มความอยาก   เปนตน  ;  นี ้ไมถูก   ไมควร   พระพุทธเจา 
ไมไดสอน. 

 
ขอท่ี  ๔  เปนไปเพื่อความอยากใหญ  ทะเยอทะยานไมมีขอบเขต  ไมมี 

ความหมาย   เชนเดี ๋ยวนี ้จะไปโลกพระจันทร  หรือจะไปโลก ๆ  อื ่น   ตอไปอีก 
หรือจะไปยิ่ง ๆ  กวาโลกพระจันทร ;  นี้เปนเรื่องอยากใหญ. 

ขอท่ี  ๕  ไมสันโดษ  หรือหิวอยูเรื่อย  เปนเปรตอยูเรื่อย  เพราะสิ่งที่ 
ไดมาเทาไร  มันไมทําใหเกิดความพอใจ  หรือสนองความตองการ ;  มันตองการ 
อยูเรื่อย  เปนเปรตอยูเรื่อย. 

ขอท่ี  ๖  คลุกคลีกันเปนหมู.  ตัวหนังสือวา  สงฆนั้นไมอยูกันเปนหมู 
คือวาปลีกตัวไปทําความเพียร  เพื่อจิตใจมีอิสระ  มีความเหมาะสมที่จะรู.  สําหรับ 
คนทั่วไปคลุกคลีกันเปนหมูนี้  เชนชอบไปอัดแอกันอยูในกรุงเทพ  ฯ  แมวาจะเพื่อ 
การเลาเรียน  เพื่ออะไรก็ตาม ;  แตวาสวนลึกที่นากลัวก็คือวา  ชอบไปอยูรวมกัน 
เป นหมู   เพื ่อม ีอะไรชนิดที ่ม ัน เป นที ่สน ุกสนาน   เพล ิด เพลิน   พออกพอใจ 
ทางเนื ้อหนังมากกวา  อะไรใหความเพลิดเพลินทางเนื ้อหนังก็เรเข าไปที ่นั ่น ; 
มันเกิดความคลุกคลีเปนหมูขึ้นมา.  ถาอยูกันเงียบ ๆ  งาย ๆ  ตามชนบทบานนอก 
เล ็ก  ๆ  นอย ๆ,  เป นบานเล็ก ๆ  นอย ๆ  หาง ๆ  กัน   เหมือนชนบทนี ่  อยางนี้ 
เรียกวามันไมคลุกคลีกันเปนหมู.  แตถาไปอัดกันอยูในนครหลวง  ที่เต็มไปดวย 
การแขงขันแยงชิง ;  มันก็เปนการคลุกคลีกันเปนหมูในความหมายนี้ดวยเหมือนกัน. 
คําสอนที่สอนแกภิกษุ  เอาไปใชเปนหลักสําหรับสอนแกฆราวาสไดในลักษณะ 
อยางนี้. 

 
ขอท่ี  ๗  เปนไปเพื่อความเกียจคราน.  เกียจครานคือข้ีเกียจทํางาน 

ดวยแรง  มันไมอยากเหนื่อย ;  นี้ก็เห็นชัดอยูแลว.  แตผมอยากจะขยายความ 
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ฆราวาส  กับ  พุทธศาสตร ๔๒๑

ออกไปถึงวา  แมการที่สมัยนี้มีเครื่องทุนแรงใช  จนคนไมตองทํางานนี้  มันก็เปน 
เรื่องผิด  เรื่องใหโทษ.  เพราะมีเครื ่องทุนแรงขึ ้นในโลก  ปญหาทางเศรษฐกิจ 
ทางการเมือง  ทางการอะไรตาง ๆเกิดขึ้นมากมาย.  อยางในประเทศอินเดียแลว 
นาสงสารที่สุด  คือเครื่องทุนแรงเขาไปทําใหเกิดการปนปวนจนทําใหคนเปนลวน ๆ  
ไมมีงานทํา  ไมมีทางทํามาหากิน  อยางนี้เปนตน.  ปญหาเกิดขึ้นในโลกมนุษย 
อยางรายกาจ  เพราะประดิษฐเครื่องทุนแรงขึ้นมาได ;  คุณไปคิดเอาเอง  ไปมอง 
เอาเองก็จะเห็น  ในแงของของเศรษฐกิจ  หรืออะไรก็ตาม  ซึ่งคนสมัยนี้เห็นวาเปนผลดี 
วาประเสริฐ  วาเจริญ   วากาวหนา  นั ้นแหละมันมีเบื ้องลาง  หรือเบื ้องหลัง 
เปนเหตุที่ทําใหยุงยากโกลาหล  และเปนไปทางมีความทุกขมากขึ้นในโลก.  ผมเลย 
สงเคราะหเขาไวในเรื่องวาเกียจครานทําการงานแตละคน ๆ. 

 
ขอที่  ๘  ขอสุดทายวา  เลี้ยงยาก.  อยางเปนพระเปนเณรเลี้ยงยาก 

นี้มันไมไหวแลว  มันไมมีความเปนพระเปนเณร.  แตถึงชาวบานฆราวาสก็เถอะ 
ถาเลี้ยงยาก  เดี๋ยวนี้กินจุบกินจิบ  พิถีพิถัน  มีพิธีรีตองมากในเรื่องกิน.  กินขาว 
กลางวัน  ตองขับรถหนึ่งชั่วโมงไปกินที่รานอาหารที่มีชื่อเสียงตางจังหวัด  นี้ก็มี ; 
อยางนี ้คือพวกเลี ้ยงยาก  ซึ่งผิดหลักพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาไมสอน. 
ตอเมื่อใด  มันกลับกันอยางตรงกันขาม  จึงจะเปนความถูกตองในหลักพระพุทธ -  
ศาสนาและพระพุทธเจาสอน. 

 
ที่วาเปนไปถูกหลักพระพุทธศาสนา  และพระพุทธเจาสอนนั้นคือวา  

- มันไมเปนไปเพื่อความกําหนัดยอมใจ. - ไมประกอบทุกข.  –  ไมสะสมกิเลส  
- ไมอยากใหญ. - เปนไปเพื ่อสันโดษ . - เปนไปเพื่อไมคลุกคลีกันเปนหมู .  
- เป น ไปเพื ่อ ไม เก ียจคราน   สมัครทํางาน .-  แลวก ็เลี ้ยงง าย   กินอยู ง าย 
plain  living,  high  thinking  มีไดดวยขอน้ี. 
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 ฆราวาสธรรม ๔๒๒

พวกฝรั ่งที ่ตื ่น   หรือหลงในอารยธรรมของต ัวเอง   เห ็นพวกพระ 
พวกคุณกวาดขยะนี้ก็บอกวา  งานหนักเสียแลว.  พวกฝรั่งมาเห็นพระกวาดขยะ 
ก็พูดวางานหนัก  ;  ซึ ่งที ่จริงตามหลักของพวกเราไม ใชการทํางานอะไรเลย , 
แลวเป นสิ ่งที ่น ิยมอยู ในพ ุทธศาสนา  ;  ไม ใช งาน   มันเป นระเบ ียบ   เป นวิน ัย 
อะไรมากกวา.  แตเขากลับเห็นเปนงานหนัก  ตองใหคนอื่นทํา  ตองใหลูกจางทํา 
หรือใหคนใชทํา  หรือใชเครื่องจักรทําแทน.  ถาจิตในมันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้แลว 
มันไมมีหวังที่จะเปนไปตามทางของความดับทุกข  คือการบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน. 

 
เพราะฉะนั้น  ขอใหตีความหมายของคําแตละคํา  ในพระพุทธศาสนานี้ 

ใหดี ๆ ;  อยาใหเพียงแคบ  ๆ  แคตัวหนังสือ  เปนเรื ่องของเด็กอมมืออานแลว 
รูสึกวาอยางนั้น.  ผูใหญมีสติปญญา  ตองรูจักเอาความหมายของตัวพยัญชนะ 
นั้น ๆ  ใหครบถวน ;  แลวใหมันตรงกันอยูจริง ๆ  กับท่ีมันเปนอยูจริง  ในหมู 
มนุษยปจจุบันนี ้  ในโลกยุคปจจุบันนี ้  ซึ่งโงลงทุกที - โงลงทุกที.  ผมพูดอยางนี้  
ก็เพราะวามันไกลหลักพุทธศาสนาของพระพุทธเจาออกไปทุกที.  นี่คุณอาจจะ 
ไมเชื่อ  เพราะวาคุณกําลังตามกนฝรั่งอยูก็ได ;  แตผมไมตามกนฝรั่ง  แตตามกัน 
พระพุทธเจา  จึงเอาเรื่องอยางนี้มาพูด. 

 
 
 
 
 

วันนี้เราพูดไดไมจบ  ในเรื่องฆราวาสกับพุทธศาสตร 
เพราะเวลาหมด  เอาไวพูดตอในวันหลัง. 
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ฆราวาส  กับ  พุทธศาสตร  (ตอ  ) 
 

-๒๓ -  
๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเราลวงมาถึงเวลา  ๔.๔๕  น.  แลว  เปน 

เวลาที่จะไดบรรยายกันตอไปถึงเรื่องที่คางไวโดยหัวขอวา 
ฆราวาส  กับ  พุทธศาสตร,  และขอย้ําใหทบทวนอยูเสมอวา 
คําวา  “ศาสตร”  ของเรา  มิไดหมายถึงความรูที ่กวางขวาง 
เพอเจอเหมือนที่ใชกันอยู โดยทั่วไป.แตคําวา  “ศาสตร”  ของ 
เราหมายถึงอาวุธที ่มีคม  สําหรับตัดสิ ่งที ่ไมควรจะมีอยูในตน 
หรือสิ ่งที ่เป นอุปสรรคนานาชนิด   ดังนั ้นในที ่นี ้ก ็หมายถึง 
การที่พุทธศาสตรจะเปนอาวุธมีคมตัดสิ่งที่เรียกวาไสยศาสตร 

ใหคอย ๆ  หมดไป  จนความเปนพุทธบริษัทของเราถูกตอง  บริสุทธิ์ผุดผอง ; 
ไมตองถือพุทธศาสตรปนไสยศาสตร  อยางที่เขาพูด ๆกันในลักษณะที่เปนการ 
เยาะเยยถากถาง. 

 
ในคราวที่แลวมา  ไดพูดถึง  มหาปเทสโดยทางวินัย  ๔,  มหาปเทสโดย 

ทางสุตตันตะ  ๔,มหาปเทสเปนเครื่องตัดสินสิ่งที่เปนปญหา ;  และไดพูดถึง 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒๓ 
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 ฆราวาสธรรม ๔๒๔

กาลามสูตรเปนเครื่องตัดสินเรื่องที่เปนปญหาเกี่ยวกับความเชื่อ ;  และไดพูดถึง 
โคตมีสูตรที่เปนเครื่องตัดสินปญหา  เกี่ยวกับความผิดหรือถูก.  ขอใหไปทบทวน 
ดูใหม  แลวเอามาตอกันเขากับเรื่องที่จะไดบรรยายตอไปในคราวนี้.  และที่สําคัญ 
ที่สุด  ก็ขอใหพิจารณาดูใหเห็นการที่มนุษยเราในโลกนี้  กระทําผิดตอหลักเกณฑ 
อันนี้อยูอยางไร ;  ฆราวาสเราจึงเต็มไปดวยเรื่องยุงยาก  โดยสวนใหญทําใหโลกนี้ 
เต็มไปดวยความระส่ําระสาย  เบียดเบียนกัน  เชนสงครามเปนตน.  นี่เพราะวา 
เรายังเปนฆราวาสชนิดที่ไมมีกฎเกณฑที่ถูกตอง ;  โดยเฉพาะอยางยิ่งตามหลักของ 
พระพุทธศาสนาซึ ่งถือเอาปญญาเปนที ่พึ ่ง  ;  แทนที ่จะมีแตความเชื ่อของ 
ความเชื่อ  ใหมามีแตความเชื่อ  ที่มาจากปญญา  แลวก็มีความเปนอิสระจากกิเลส 
ไมใหกิเลสจูงไปตามอํานาจของกิเลส  จึงอยูในความถูกตอง  หรือในขอบเขตของ 
ความถูกตอง  เชนโคตมีสูตร  เปนตนนั่นเอง. 

 
ทีนี้  จะพูดถึงหลักธรรมะโดยตรงยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  ซึ่งมีความสําคัญ  สําหรับ 

ความเปนพุทธบริษัทเรื่องที่จะกลาวเปนเรื่องแรก  ในวันนี้ก็คือ  เร่ืองหลักอนัตตา 
รวมถึงสุญญตา  หรืออะไรอื่น ๆ  ที่คลายกัน.  ความมุงหมายสําคัญของเรื่องนี้อยูที่ 
ความไมยึดมั่นถือมั่น ;  เมื่อมีความเขาใจเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตา  เปนตนแลว 
มันก็ทําลายความยึดมั่นถือมั่น  ซึ่งเปนเหตุใหถือ  รือกระทําไปอยางงมงาย  ตาม 
แบบของไสยศาสตร  เปนตนอีกนั่นเอง. 

 
เรื่อง  อนัตตา  โดยหลักใหญก็คือใหทําลายความรูสึกประเภทที่เปน 

egoism  หรือ  egotism  ทุกชนิด  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเห็นแกตนทุกอยางทุก 
ประการ.  ความทุกขสวนบุคคลก็มาจากความเห็นแกตน,  ความทุกขที่เกี่ยวพันกัน 
ทั้งโลกก็มาจากความเห็นแกตน.  เพราะฉะนั้น  จึงเปนเรื่องใหญ  เปนเรื่องของโลก 
ทั้งหมด.  เราจะพูดกันโดยรายละเอียด  ในเวลาอันสั้นอยางนี้ก็ไมพอ  จะเอาไว 
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ฆราวาส  กับ  พุทธศาสตร  (ตอ) ๔๒๕

พูดโดยรายละเอียดเฉพาะเรื่องนั้นในคราวหลัง ;  แตในที่นี้เอามารวมเขาในกลุม 
ที่เปนหลักพุทธศาสตรซึ่งฆราวาสจะตองสนใจ. 

 
มีคนเขาใจผิดไมยอมใหฆราวาสเกี่ยวกับเรื่องสุญญตา  หรืออนัตตา.  แต 

เมื่อมีผูไปทูลถามพระพุทธเจาวา  เรื่องอะไรที่เปนประโยชนแกฆราวาสตลอดกาล 
นาน ;  พระพุทธเจาทานตรัสเรื่องสุญญตา.  นี้เคยอธิบายไวในปาฐกถา  หรือคํา 
เทศนาหลายครั้งหลายหนแลว  :  ใจความสําคัญก็คือวา  ฆราวาสมีเร่ืองที่ทําให 
ยึดมั่นถือมั่นมาก ;  ถาปลอยไปตามเรื่อง  มันก็ตกนรกทั้งเปน ;  ยึดมั่นอะไร 
ที่ไหนก็เปนความทุกขที่นั่น  และเมื่อน้ัน,  จึงอยากจะใหฆราวาสผูมีกิจการงาน 
มากนี้  ไมตองตกนรกทั้งเปน  หรือวาไมตกนรกทั้งเปนมากเกินไป ;  จึงสอน 
เรื่องอนัตตาหรือเรื่องสุญญตานี้  พอที่จะบรรเทาความยึดมั่นเสียไดเปนสวนมาก ; 
แลวก็เปนการตั้งตนที่ดี  สําหรับการที่จะกาวหนาไปสูจุดหมายปลายทางของ 
พระพุทธศาสนา  คือเร่ืองนิพพาน. 

 
ขอน้ีเราจะตองเขาใจหลักสําคัญสั้น ๆ  ของมัน  มีอยูวา  เพราะยึดมั่น 

ถือมั่นอยางผิด ๆ  นี้  จึงทําในสิ่งที่ไมควรจะทํา.  คําวา  ยึดมั่นถือมั่น  ก็หมายถึง 
ยึดมั่นถือมั่นดวยความโงเสมอไป,  คือมีมูลมาจากอวิชชา  จึงไดเกิดตัณหา -  ความ 
อยาก,  อุปาทาน - ความยึดมั่นถือมั่น.  แตถามันเปนความตองการ  ความขยัน 
ขันแข็ง  ความตั้งใจจริงของสติปญญา  จะเดินไปในทางที่ถูกตอง  แลวไมเรียกวา 
ความยึดมั่นถือมั่น,  ในภาษาไทยอาจจะเรียก  แตในภาษาบาลีไมเรียก ;  แลวแยก 
กันเด็ดขาด  ความยึดมั่นถือมั่นตองมาจากความโง ;  ความขยันขันแข็งที่มาจาก 
สติปญญานั้นก็เรียกไปตามเรื่อง,  เรียกเปนความเพียร  ความจริง  ความตั้งใจม่ัน 
หรืออธิฐานจิต  อะไรก็แลวแตจะเรียก ;  ฉะนั้นเอาไปปนกันไมได.  อันหนึ่ง 
มีรากเงามาจากอวิชชา - ความโง  ความไมรู ;  อันหนึ่งมีรากเงามาจากวิชชา 
สติปญญา  หรือความรู. 
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 ฆราวาสธรรม ๔๒๖

เมื่อพูดถึง  อนัตตา  สุญญตา  มันเปนยอดสุดของสติปญญา  คือเห็นสิ่ง 
ทั ้งปวงตามที ่เป นจริง  เป นเหต ุให ไม ย ึดมั ่น ,  แลวเป นเหตุให เบื ่อในความโง 
ความหลง  หรือความยึดมั่นถือมั่น  ที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาแตกาลกอน.  ความเบื่อ 
อยางนี้ไมใชความเบื่อระอา  ชนิดที่ทําใหทอแทถอยกําลัง ;  แตมันเปนความเบื่อ 
ตอสิ่งที่ไมนาปรารถนา  ไมพึงปรารถนา  แลวก็หันไปหาสิ่งที่ควรปรารถนา ;  พูด 
โดยตรงก็คือเบื่อความทุกข  หรือตนเหตุใหเกิดความทุกข.  แลวก็ไปเกิดความ 
ขยันขันแข็งในสิ่งที่เปนความดับทุกข.  เพราะฉะนั้นก็ตองเขาใจคําวา  “เบื่อ”  ในทาง 
พุทธศาสนานี้ใหดี ๆ  อีกเหมือนกัน ;  ในภาษาบาลีเรียกวา  นิพพิทา  แปลวา 
ความเบื ่อ,ไมใชเบื ่อระอา  กระสับกระสวย  กระวนกระวาย   เปนทุกขทรมาน 
อยูอีกแบบหนึ่ง ;  อยางนั้นมันไมใชความเบื่อท่ีถูกตอง. 

 
ความเบื่อท่ีถูกตอง  หมายความวา  รูจริง  ในสิ่งที่ เคยโง  เคยหลง 

เคยเปนทุกขกับมันมามากแลว;  แลวก็ไมเอาดวย  ไมเลนดวย   ไมอะไรดวย 
อีกตอไป  ;  ก็หันไปหาทางที ่ตรงกันขาม   คือไมรัก   ไมหลง   ไมย ึดมั ่นถือมั ่น 
ในสิ ่งเหลานั ้น ;  แลวก็ไปสู ความสงบ.  เพราะฉะนั ้นผลของความเบื ่อมันก็คือ 
เปนความสบาย  ไมใชความอึดอัดรําคาญ .  ถาเปนความเบื ่อที่อึดอัดรําคาญ 
ที่มักจะมีกันไดทุกคนไมวาใคร ;  นั้นมันเปนอีกความหมายหนึ่ง  เปนภาษาธรรมดา 
ภาษาชาวบาน  ;  กินอะไรซ้ําซากก็เบื ่อ   เห็นหนากันอยู ท ุกวันก็เบื ่อ   อยางนี้ 
มันไมใชเบื่ออยางที่ตองการในทางธรรม. 

 
เรื่องเบื่อน้ีมันจําเปนจะตองมี  ถาไมมีก็ถอนตัวออกไปจากโลกนี้ไมได. 

เดี๋ยวนี้พอใจอยูในความสุขสนุกสนาน  เอร็ดอรอยทางเนื้อหนังในโลกนี้  ไมรูจักเบื่อ 
และมีแตจะยิ่ง ๆ  ขึ้นไป ;  เพราะฉะนั้นโลกนี้จึงเปนโลกของความตะกละตะกลาม 
ในความเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนังยิ่งๆ  ขึ้นไป ;มันก็เลยไดเปนทุกขกันทั้งโดย 
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สวนตัว  และโดยสวนรวมมากขึ้นทุกที.  ถาดูใหดีแลวจะเห็นวา  แมมหาสงครามที่ 
กําลังมีอยูในโลกตลอดเวลานี้  มันก็มาจากการที่ไมรูจักเบื่อตอสิ่งที่ควรเบื่อ ; 
มูลเหตุของมันอยูที่การกอบโกยวัตถุ  อันเปนที่ตั้งแหงความเพลิดเพลินทางเนื้อ 
ทางหนังทั้งนั้น.  นายทุนก็ตองการสิ่งนี้  กรรมกรก็ตองการสิ่งนี้ ;  มันก็เลย 
ไดแยงชิงสิ่งนี้กันไปอยางไมรูจักสิ้นสุด. 

 
ถาทุกคนเขาใจเรื่องเกี่ยวกับความสุขทางเนื้อหนังนี้อยางเพียงพอแลว 

ก็จะทําใหยุติวิกฤตกาลเหลานั้นได ;  มันจึงเปนเรื่องจําเปน,  เปนความสําคัญ 
ที่จะตองมีความรูเรื่องสุญญตา  เรื่องอนัตตา  ใหถูกตองตามสมควรแกความเปน 
ฆราวาส  อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  เรื่องนี้เปนประโยชนสุข  เกื้อกูลแก 
ฆราวาสตลอดกาลนาน. 

 
เกี ่ยวกับความเบื ่อที ่ม ีม ูลมาจากสุญญตาอนัตตานี ้อยากใหได 

ทราบกันถึงเรื่องอนุปุพพิกถา.  ถาพระพุทธเจาทานเห็นวาผูใดมีสติปญญา 
พอสมควรที่จะเขาใจเรื่องนี้รวดเดียวได  พระองคก็ตรัส ;  ถายังโงมาก  ยังหนามาก 
ยังดิบมาก  ไมอาจเขาใจเรื่องนี้รวดเดียวได  ก็ไมตรัส.  เรื่องที่ตรัสรวดเดียว 
แกบุคคลที่อาจจะเขาใจไดนี้  เรียกวา  “อนุปุพพิกถา”  คือ  : -  

 
จะพูดเรื่องที่  ๑  คือการใหทาน,  การเอื้อเฟอเผื่อแผ  ที่เรียกวา 

ใหทานนี้วาเปนอยางไร  ดีอยางไร. 
 
เรื่องที่  ๒  คือเรื่องศีล,  มีความประพฤติดีทั้งโดยหลักใหญและโดย 

ปลีกยอยมันมีอยูอยางไร  มันดีอยางไร. 
 
เรื่องที่  ๓  พูดเรื่องสวรรค  ซึ่งเปนผลของทาน  และศีล.  เมื่อเรา 

มีทานและศีลสมบูรณแลว  เราก็ไดสวรรคที่ทุกคนตองการ ;  จะตอตายแลว 
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 ฆราวาสธรรม ๔๒๘

หรือท่ีนี่เดี๋ยวนี้ก็ไดทั้งนั้น.  ความที่เราอิ่มอกอิ่มใจ  ยกมือไหวตัวเองได  ดวยความ 
เปนสุข  นี ้ก็รวมอยู ในเรื ่องนี ้.  แตวาที ่เขาโงเขาหลง  เขายึดมั ่น  เขาโงกันมาก 
ก็คือ  เรื ่องสวรรค  เรื ่องกามารมณ  เรื ่องสวรรควิมานกามารมณตอตายแลว ; 
ทุกคนจองอยูที่นั้น.  นี่ทาน  ศีลเปนเหตุใหไดสวรรค. 

 
เรื่องที  ๔  เรื่องความเลวทรามของสวรรค  :  สวรรคใหความเอร็ดอรอย 

ทางเนื้อทางหนังถึงขีดสุดอยางที่ตองการ ;  แตแลวก็แสดงความเลวทรามอยูในตัว 
นับตั้งแตวา  กามารมณนี้ทําใหเกิดฆาฟนกัน.  อยางเดี๋ยวนี้จะเห็นไดงายที่สุดใน 
หนาหนังสือพิมพทุก ๆ  วัน  วันละหลาย ๆเรื่อง  หรือหลายสิบเรื่อง  คือการฆาฟน 
กันเพราะกามารมณเปนมูลเหตุ.  อยางนี้เรียกวาโทษของสวรรค ;  สูงขึ้นไปกระทั่ง 
เพื่อนฆาเพื่อน  ลูกฆาบิดามารดา  บิดามารดาฆาลูก  ก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได  ในเมื่อ 
มัวเมาในเรื ่องสวรรค นั ้น  ;  นี ่ก ็เป นโทษของสวรรค .  ถาเป นเรื ่องของสวรรค 
วิมานตอตายแลว  มันก็หมายถึง  ความโงที่สุดที่จมอยูในความเพลิดเพลินทาง 
เนื ้อหนังนั ้นไมล ืมหูล ืมตา,  ไมประสีประสาตอเรื ่องมรรค   ผล   นิพพาน .  ที ่ ๆ 
โงเงางมงาย  มันเมากันมากที่สุด  ก็คือในสวรรคนั่นเอง. 

 
เรื่องที่  ๕  เรื่องออกไปเสียจากกามารมณ  คือออกไปเสียจากความผูกมัด 

ของสวรรค  เปนอิสระ  ;  จิตใจก็เปนอิสระในการที ่จะเลือกทางเดิน   คือการ 
เปนอยูในชีวิตนี้ใหมันถูกตอง  ไมใหเปนทาสของกามารมณ. 

 
นี่คุณฟงดูเครื่องที่พระพุทธเจาทานตรัสไวอยางนี้  โดยเฉพาะแกบุคคลท่ี 

อาจจะเขาในไดโดยรวดเดียวทั้ง  ๕  เร่ือง.  ถาคนที่บาจัด  เมาจัด  โงจัด  มันก็ฟง 
ไม รู เรื ่อ ง  ;  ก ็จะหย ุดอยู แต เพ ีย งแค ความ เอร ็ดอรอยทางเนื ้อหน ัง   เรื ่อ ง 
สวรรคของเขานั ่นเอง ;  มันเปลื ้องออกไปไมได.  ทีนี ้พวกคุณจะอยู ในชุดไหน 
พวกไหน  กลุมไหน  ก็ลองไปคิดดู  วาเราพอจะมองเห็นสิ ่งทั ้ง  ๕  นี้คราวเดียว 
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ตลอดทั ้งสาย  ทั ้ง  ๕  เรื ่องหรือไม  :  เรื ่องการทําความดีความงาม   ดวยทาน 
และศีล ;  แลวก็ไดผลมาตามที ่ตัวตองการ  เปนกามารมณที ่ปรารถนา ;  แลว 
ก็มองเห็นวา  ในนั ้นมันมีโทษ   มีความเลวทรามเจืออยู ดวย  ;  แลวก็ไมไปโง 
ไปหลงกะมัน.  ถาจะไปกินไปใช  ไปเกี ่ยวของกะมันก็ดวยสติปญญา  ที่ไมไปโง 
ไปหลง  ไปเปนทาสมัน. 

 
กามารมณนี้มันก็คือวัตถุปจจัย  ที่จําเปนอยูกับชีวิตมนุษย ;  แตถา 

เขาไปเกี่ยวของในฐานะ  ที่มันเปนกามารมณแลว  มันเปนพิษ  เปนความทุกข 
ความรอน.  แตถาเขาไปเกี่ยวของกับมัน  เพียงแตในฐานะที่ เปนปจจัยสําหรับ 
เครื่องยังชีพ  หรือเปนเพียงอาหาร  อยางนี้ละก็เปนความถูกตอง  ซึ่งจะไดเปนอยู 
ปกติอยางสะดวกสบาย.  เพราะฉะนั้นอยางที่ไดเคยพูดมาแลววา  แมจะเกี่ยวของ 
กับเรื่องเพศตรงกันขาม  ก็ใหเกี่ยวของในฐานะที่เปนอาหารชนิดหนึ่งเทานั้น  คือ 
เพื ่อบําบัดความใคร  หรือเพื ่อการศึกษา,  หรือเพื ่อการสืบพันธุ โดยบริส ุทธิ ์ ; 
อยาเปนเรื่องลุมหลงมัวเมาอยางคนโง. 

 
เรามีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่ตองการความรูสึกพอใจในทางอายตนะนี้ 

คือทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ;  แลวก็ดวยอํานาจของตอมแกลนดอะไรตาง ๆ  
ทางฟสิคส,  แมไมเกี่ยวกับเร่ืองจิตใจ.  เรื่องทางฟสิคสลวน ๆ  เมื่อตอมแกลนด 
อันใดมันสุกถึงขนาด   ก็เกิดความรู ส ึกที ่จะสืบพันธุ   เปนตน;  นี ่เปนเรื ่องทาง 
ฟสิคส  ทางวัตถุแท ๆ .  อยาไดไปโงหลงเปนวิเศษวิโสอะไรมากนัก  ;  แลว 
ก็แกไขไป   หรือบําบัดไปพอใหถ ูกวิธ ี,  อยางนี ้ม ันก็กลายเป นอาหาร  เครื ่อง 
หลอเลี้ยงความปรกติของจิตใจ ;  นี้ก็เรียกวา  “อาหาร”  .  แลวก็นํามาซึ่งความรู 
ความเขาใจ  อันเกี่ยวกับความลับของชีวิต  นี้ก็เรียกวา  “อาหาร”. แลวก็นําผล 
เปนการสืบพันธุ  เปนลูก  เปนบุตรอะไรออกมา  นี้มันก็เปน  “อาหาร”.  อาหาร 
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 ฆราวาสธรรม ๔๓๐

ก็แปลวา  สิ่งที่จะนําผลอยางใดอยางหนึ่ง  มาสูหรือมาให ;  นี้เรียกวา ;  “อาหาร” 
ทั้งนั้น.  เพราะฉะนั้นจะมีอาหารทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ 
อะไรก็ตาม  เมื่อมันนําผลที่ดี  หรือควรจะไดมาให  สิ่งนั้นก็เรียกวา  “อาหาร” 
ทั้งนั้น. 

 
เชนวาเรากินขาวเขาไปเปนคํา ๆ  นี้มันก็นําผลมาให  คือความอิ่ม  หรือ 

ความหายหิว  นี้เรียกวา  “อาหาร”  เรื่องที่เราทําความดี  ความงาม  ความถูกตอง 
อยางอื่น  มันก็นําผลมาใหในทางอื่น  ซึ่งไมใชทางปาก  เขาก็เรียกวา  “อาหาร” 
ดวยเหมือนกัน.  เพราะฉะนั้นเราอยาทําสิ่งที่มันมีอยูในโลกนี้  คือรูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณนี้  อยาใหเปนเหยื่อของกามารมณ ;  แตใหเปนเพียง 
อาหาร  ที่จะนําผลทีควรจะได  ควรจะมีใหเขามาสูเราก็แลวกัน;  แลวเราก็ไม 
เปนทาสของกามารมณ  แตก็เปนนายเหนือวัตถุปจจัยของกามารมณฺเหลานี้  คือใช 
มันไปในทางที่  จะไมทําอันตรายอะไรแกเรา ;  ไมโงถึงกับไปฆาฟนเพื่อนฝูง 
กระทั่งไปฆาฟนญาติมิตร  กระทั่งไปฆาฟนบิดามารดา  เพราะเหตุที่ความโงในทาง 
กามารมณมันมีมาก. 

 
ความรูเหลานี้  ความเขาใจอันนี้  จะตองมีมูลมาจาก  ความรูเร่ือง 

สุญญตา  เรื่องอนัตตา  เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น.  แตเดี๋ยวนี้ในโรงเรียน 
ในมหาวิทยาลัยของคุณไมมีสอนเรื่องนี้มันจึงมีการตี  การฆากัน  แมในรั้วของ 
มหาวิทยาลัย  อยางที่คุณก็ทราบเรื่องดี.  นี่คือโทษที่ไมเชื่อพระพุทธเจาวา  เร่ือง 
สุญญตานี้  มันเปนประโยชนแกฆราวาสทั้งหลายตลอดกาลนาน. 

 
นี่ผมกลาวมาพอเปนหัวขอ  พอเปนตัวอยาง  ไปหารายละเอียดดูเอง 

ผมไดกลาวไวในที่อื่นมากมายแลว ;  แตจะกลาวเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกสักครั้งหนึ่ง 
เหมือนกัน. 
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รวมความวา  เรื่องสุญญตา  เร่ืองอนัตตา  เรื่องความไมยึดมันถือมั่น 
เหลานี้มันรวมกันเปนเรื่องเดียว ;  จะทําใหเกิดความหยุด,  หยุดโง  หยุดหลง 
ในสิ่งเยายวนในโลกนี้ของธรรมชาติ.  ธรรมชาติมีใหสําหรับใชใหถูกตอง  แต 
เราใชมันผิด  มันก็เกิดผลมาในทางผิด ;เราจะโทษธรรมชาติไมได.  ธรรมชาติ 
ใหมานี้  เพื่อใหเราใชอยางเปนกามารมณก็ได  เพื่อใหใชเปนอาหารตามธรรมชาติ 
ตามปรกติธรรมดาโดยไมมีโทษก็ได ;  ฉะนั้นจึงไดเอาเรื่องอนุปุพพิกถา  ๕  อยางนั้น 
เปนหลักแลวกัน. 

 
เรื่องถัดไปอีก  ก็จะพูดเรื่อง  กรรมในพระพุทธศาสนา. 
 
พุทธศาสนาเรามีเรื่องกรรม  สอนเปนพิเศษ  ใหเชื่อกรรม  ซึ่งมัน 

คอนขางจะเปนวิทยาศาสตร ;คือใหมองที่นี่และเดี๋ยวนี้  มองเห็นการกระทําและ 
เหตุของการกระทํา  และผลของการกระทําแลวก็ปฏิบ ัติใหถ ูก ;  นี ้ม ันเปน 
ลักษณะของวิทยาศาสตร.  แตถาเราจะพูดไปในรูปอื่น  หรือมนุษยพวกอื่นเขา 
ตองการจะพูดไปในรูปอื่น  เขาก็พูดใหเปนเรื่องเชื่อพระเจา.  พอเชื่อพระเจา 
มันก็ไมทําอยางนั้น  คือไมทํากรรมชั่วอยางนั้น ๆ ;  มันก็ไดเหมือนกัน  หรือ 
แมจะพูดไวในรูปไสยศาสตร  มันก็ไดเหมือนกัน; เชนกลาวในรูปความขลัง 
ความศักดิ์สิทธิ์  ทําอยางนั้นไมได  เปนตาบู  อยางนี้มันก็เปนเรื่องกรรมดวย 
เหมือนกัน ;  แตมันโดย  อาศัย  motive  อยางอื่น  เชนพระเจาตองการไมใหทํา 
หรือวาตาบู  อะไรก็ไมรู  ผีสางเทวดาอะไรก็ไมรู  ไมใหทํา ;  อยางนี้นั ้นไมใช 
หลักของพุทธสาสนา. 

 
ถาเมื่อถือตามหลักของพุทธศาสนาก็ใหมีความรูลงไปตรง ๆ  ตรงการ 

กระทําวามันเปนอยางไร,  เหตุใหกระทํามันเปนอยางไร,  แลวผลของการกระทํา 
นั้นมันจะเปนอยางไร .  นี ่เรื ่องกรรม   อาศัยปญญาเปนรากฐาน  ;  ก็เลย 
แบงเปน  กรรมดี  กรรมชั่ว  กรรมที่เหนือดีเหนือช่ัว,  มีอยู  ๓  อยาง. 
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 ฆราวาสธรรม ๔๓๒

กรรมชั่วมากอน  มันมีเหตุชั่ว  คือกิเลส,  แลวผลก็คือ  ความทุกข 
หรืออบาย.  กรรมดีก็มาจากเหตุที ่ดี  ความรูจักดี,  แลวก็ไดผลเปนความสุข 
สบายตามที่ตนพอใจ ;  แตยังตองเสวยผลกรรมอยู.  เชนไปสวรรค  เปนตน 
นี้ก็บัญญัติไววาเปนกรรมดี.  แตเรื่องชั่ว เรื่องดีนี้ก็ยังเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น 
ถือมั่น. คนชั่วก็มีความทุกขอยางแบบคนชั่ว,  คนดีก็มีความทุกขอยางแบบคนดี. 
เปนคนดีในโลกนี้ก็ยังมีความทุกขอีกแบบหนึ่ง  ตามแบบของคนดี ;  เชนปญหา 
ที่เกิดเนื่องมาจากความดี  เกี่ยวกับความดีนี้  มันยังมีอยูอีกมากเหมือนกัน.  มีคน 
เยอะแยะฆาตัวตายทั้ง ๆ  ที่มีชื่อเสียงมีความดี  มีความร่ํารวย  มีอะไร ;  แตมัน 
มีความทุกขอยางอื่น.  เปนเทวดาในสวรรคก็มีความทุกขตามแบบเทวดาในสวรรค. 

 
เพราะฉะนั้นเพียงแตกรรมดีเฉย ๆ  นี้ยังไมใชสูงสุดมันตองเหนือช่ัว 

เหนือดี  คือไมยึดมั ่นถือมั ่นสิ ่งใดโดยความเปนตัวเรา  หรือของเรา.  กรรมที่ 
เหนือชั่ว  เหนือดี  นี ้แหละทําใหบรรลุ  มรรคผล  นิพพาน .  กรรมชั ่วทําให 
เวียนวายอยูในอบาย  ในความทุกข.  กรรมดีทําใหเวียนวายอยูในทรัพยสมบัติ 
เกียรติยศ   ชื ่อเสียง  หรือสวรรค ;  ก็ยังเวียนวายอยู นั ่นเอง .  สวนกรรมที่ 
เหนือชั่วเหนือดีขึ้นไปอีก  คือมีจิตใจเหนือสิ่งตาง ๆ  นี้  คือไมเปนทาสของสิ่งใด 
ไมมีตัวเราสําหรับไปเวียนวายตายเกิดอีกตอไป ;  อยางนี้เรียกวาบรรลุนิพพาน. 

 
ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  นั้นมันก็สวนหนึ่ง ;  แลวก็เปนหลักของศาสนา 

ทั่วไป  ไมเฉพาะของพุทธศาสนา.  แตกรรมที่  ๓  ที่วาสูงขึ้นไปดวยการกระทํา 
ตามหลักพระพุทธศาสนาคือ  ไมยึดมั่นถือมั่น,ปฏิบัติตามมรรคมีองค  ๘  ประการ 
แลวไมยึดมั่นถือมั่นนี้  มันจะไปสูนิพพาน ;  มีผลเปนความหมดความรูสึกอะไร 
ที่จะยึดมั่นถือมั่น  เปนตัวกู - ของกู  นี้มันก็เย็นสบาย  มีจิตใจที่สบาย  ไมมีทุกขเลย. 
นี่เรียกวาเหนือช่ัว  เหนือดี,  เร่ืองกรรมมีอยู  ๓  กรรม  อยางนี้ขอใหเขาใจ. 
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เมื ่อเราทําชั ่ว  ก็รอนเหมือนกับตกนรกทั ้งเปน ;  เมื ่อเราทําดีนี ้ม ัน 
ก็รูสึกตื่นเตนลิงโลด  เหมือนกับถูกเชิด.  แตถาเมื่อไรเราสงบ  บางเวลาบางนาที 
เรามีความสงบ  ไมรูสึกเรื ่องดี  เรื ่องชั ่ว ;  นั้นคือความพักผอนที ่ถูกตอง.  ดังนั ้น 
เราจึงไปในที่บางแหง  เพื่อชวยใหจิตใจมันหยุด,  สงบ,  วาง  ไปจากความรบกวน 
ของชั่ว ๆ  ดี ๆ ;  นี้เราก็สบาย.  จะไปตากอากาศชายทะเล  หรือวามาในที่อยางนี้ 
อยางที่สวนโมกขนี้  เพื่อใหธรรมชาติเหลานี้  มันแวดลอมจิตใจใหมันวางจากความ 
รบกวนของความชั่ว - ความดี ;  อยางนี้เปนเรื่องของความวาง  เปนเรื่องที่เปนไป 
ทางนิพพาน. 

 
ขอใหเข าใจวา  ของขมมันก็ไม ไหว,  ของหวานแรก  ๆ   มันก็ด ีอยู 

ถาใหกินเรื ่อยไปไมยอมใหหยุดมันก็ไมไหว  มันจะตองตาย ;  ผลสุดทายก็ตอง 
มากินน้ําจืด ๆ  .  ฉะนั ้นใหเรารู จ ักความที ่ม ันจืด  หรือมันไมดีไมชั ่ว  ไมหวาน 
ไม ขมนี ้เส ียบ าง ,  มันเป นความสงบ   ความพักผ อน .  ในเรื ่องกรรมจะต องรู 
อยางนี้  ;  เมื่อถือหลักกรรมตามแบบนี้ก็ เปนพุทธบริษัทที่สมบูรณ   คือไปถึง 
นิพพานได. 

 
ถัดไป  ก็อยากจะพูด  เรื่องการเกิด  หรือ  การเกิดใหม, 
 
ขอใหรูไววา  ที่เรียกวา  การเกิด  หรือเกิดนี้  มันมีอยู  ๒  ความหมาย ; 

เกิดทางรางกายทางเนื้อหนัง  ทางฟสิคสนี้  ก็เกิดมาจากทองแม  แลวมีชีวิตอยูได 
ประมาณไมเกินรอยปก็เขาโลงไป ;  นี่เรียกวาเปนการเกิดทางเนื้อหนัง  ทางวัตถุ ; 
จําไวใหดี ๆ  วา  มันเปนการเกิดของรางกาย. 

 
ความเกิดอีกชนิดหนึ่ง  เปนเรื่องของจิตใจ  เกิดทางใจ  เกิดอยูในใจ, 

นั่นแหละคือการเกิดแหงตัวกู  เปน  egoistic  conception  หรือ  perception  ก็ได ; 
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แลวแตจะหมายถึงระยะไหน.  แตมันหมายถึงเรื่องความรูสึกเปนตัวกู  เปนของกู 
ที่เรียกวาอหังการ  มมังการ  ในภาษาบาลี.  เมื่อใดเราเกิดความรูสึกอยางนี้  ก็ 
เรียกวามีการเกิดครั้งหนึ่งแลวเดี๋ยวมันดับไป  มันสิ้นเรื่องของมันก็ดับไป,  ก็ตาย 
ไปครั้งหนึ ่ง ;  เดี ๋ยวมันก็เกิดมาอีก.  เพราะฉะนั ้นวันหนึ ่ง ๆ  มันเกิดไดไมรู ว า 
กี่สิบสิบคร้ัง  เรียกวา  egolsm  ก็ได ;  แตเขาระบุชัดออกไปถึงวามันเปน  egolstic   
conception  คือค อนมาเป นข างก ิเลส   เป น   selfshness  ขึ ้นมา .selfishness 
หมายความวาเปนกิเลสเต็มท่ี  เปนตัวกู  –  ของกูที่เปนกิเลสเต็มท่ี ;  แลวจะขบกัด 
บุคคคลนั้นใหเปนทุกข.  นี่วันหนึ่งเกิดไดหลายครั้ง. 
   

มันจึงมีความเกิดอยู  ๒  ชนิด  เกิดทางรางกายทางหนึ่ง  คือเกิดทาง 
ฟสิคส,  และเกิดทางวิญญาณทาง  spiritual  นี้อีกทางหนึ่ง,  เปนสองชนิดดวยกัน. 
เกิดทางรางกายทางฟสิคสนั้นไมเปนปญหา  ไมมีปญหา  มันไมทําความยุงยากลําบาก 
ไมเปนนรก  ไมเปนไฟอะไรขึ้นมาได ;  มันก็ใหญโตขึ้นมากินอาหารแลวมันก็เติบโต 
ขึ้นเอง  เปนเรื่องของทางฝายรางกาย  มันมีเพียงเทานั้น.  แตทีนี้ เรื่องทางฝาย 
วิญญาณมันเกิดไดมากมาย  เกิดไดกวางขวาง  เกิดไดครอบโลก  คลุมโลกไปก็ได; 
มันตองการจะเปนเจาโลก,  กู  อยากจะเปนเจาโลกขึ้นมา ;  อยางนี้ก็เปนความ 
เกิดของ  ตัวกู - ของกู  ทางฝายวิญญาณ.  เพราะฉะนั้นความทุกขมันเกิดเพราะ 
ความเกิดทางฝายจิต  ฝายวิญญาณนี้. 

 
เด็ก ๆ  แรกคลอดออกมาจากทองแม  มันยังคิดอะไรไมเปน  มันก็เกิด 

มาแตรางกายเทานั้น  มันยังไมไดเกิดทางฝายวิญญาณ.  จนกวาเมื่อไรมันจะถูกทํา 
ใหเขาใจเรื่องนั ้นเรื ่องนี ้จากสิ ่งแวดลอม  จนเกิดมีความรู ส ึกเปนวัตกู  เปนพอ 
ของกู  แมของกู  เปนบานของกู  เปนอะไรของกู ;รูจักยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน 
ในสิ่งใด  นั่นแหละคือการเกิดในทางฝายวิญญาณ  ;  มันจึงมีความทุกข.  กอน 
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หนานี้มันก็เปนเรื่องทางฝายรางกายลวน ๆ  มันไมมีปญหา  ไมมีความทุกขมาก 
จนกวาจะรูจักยึดมั่นถือมั่น.  แลวมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น ๆ  แลวมีความ 
เคยชินเปนนิสัยในการยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น ๆ;  แลวมันยังถายทอดไปทางกรรมพันธุ 
หรือทางสัญชาตญาณไดดวย.  เชนวาสัตวเกิดมาแลวมันก็จะรูจักยึดมั่นถือมั่นเปน, 
มากขึ้นทุกที.  เพราะวาธรรมชาติมันสรางรางกาย  และจิตใจมาในลักษณะอยางนี้ ; 
แลวสัตวทั้งหลายจึงรูจักมีกิเลสไดมากขึ้น  เพิ่มขึ้นตามลําดับ  แลวก็มีความทุกข 
มากขึ้นตามลําดับ. 

 
นี้เราตองรูจักความลึกลับของธรรมชาติอันนี้ไวใหดีวาความเกิดทาง 

รางกายนั้นมันไมเกี่ยวกับความทุกขโดยตรง ;  ความทุกขโดยตรงมันเกี่ยวกับทาง 
จิตใจ.  เพราะฉะนั้นตองมีสติปญญาและความรูเกี่ยวกับทางจิตใจ ;  จัดการเรื่อง 
ทางจิตใจนั้นใหถูกตอง.  รางกายนั้นมันเปนเหมือนเปลือก  หรือเปนเหมือนภาชนะ ; 
เพราะฉะนั้นถาจิตใจเปนอยางไร  รางกายมันก็พลอยเปนอยางนั้นไปดวย ;  เรา 
ตองจัดการที่จิตใจใหถูกตอง  แลวก็อยูในเปลือก  คือรางกาย  ที่มันมีความถูกตอง 
ตามไปดวย. 

 
ความเกิด  หรือความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนี้เปนปญหา ;  ทางพุทธ - 

ศาสนาก็เพงเล็งความเกิดทางจิตใจนี้เปนสวนใหญ  ;  เพราะฉะนั้นคําสอนของ 
พระพุทธเจา  ที่เปนตัวพระพุทธศาสนาจึงมุงจะแกปญหาทางจิตใจ  ทางวิญญาณ, 
ทาง  spiritual.  ถามีปญหาทางรางกายแท ๆเกิดขึ ้น  คุณก็วิ ่งไปหาหมอ  ไปที่ 
โรงพยาบาลไหนก็ได  เพื่อแกปญหาทางรางกาย.  หรือถามันเกิดทางระบบประสาท 
ทางจิตใจที่มันเนื่องกันอยูกับทางรางกายทาง  mental  คุณไปหาหมอที่โรงพยาบาล 
อยางโรงพยาบาลที่ปากคลองสานก็ได.  แตถามันเปนปญหาเกิดเกี่ยวกับทาง 
spiritual  ลวน ๆ  ก็ตองไปหาพระพุทธเจา,  คือมันเปนเรื่องของกิเลสลวน ๆ  ก็ตอง 
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ไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจา  เชนวัดวาอาราม  ที่มีความสามารถ  ที่จะชวย 
แกปญหาทางวิญญาณเหลานี้.  นี่มันเปนเรื่องของ  “ความเกิด”  ทางฝาย  spiritual 
ที่เปนตัวการตัวเรื่องของความทุกขของมนุษยเรา. 

 
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรของโลกปจจุบันนี้กาวหนามาก  จนแก 

ปญหาทางรางกายได  อยางเชนผาหัวใจเปลี่ยนใหมก็ได  อยางนี้เปนตน ;  แตไม 
สามารถจะแกปญหาทาง  mental  ไดคนจึงเปนโรคประสาท  หรือเปนคนวิกลจริต 
มากขึ้นในโลกนี้.  เพราะวาจิตใจในสวนนี้  มันไมไดขึ้นอยูกับรางกายเพียงสวนเดียว 
เขาจึงแกไขทางรางกายสวนเดียวไมได  เพราะมันไปขึ้นอยูกับฝาย  spiritual  หรือฝาย 
วิญญาณนั้นดวย.  มันเปนเรื่องของความรูความเห็น  ความเขาใจ  ที่ผิดหรือถูก 
ดวย  เพราะฉะนั้น  เราจะตองไปหาหลักพุทธศาสนา  ซึ่งแสดงถึงความรูผิด – รูถูก 
แลวก็มาชวยปรับปรุงจิตใจ  ระบบประสาทนี้ใหมันดี ;  มันจึงจะไมเปนโรค 
เสนประสาท  หรือไมเปนโรควิกลจริต.  คนเราไมสามารถจะระงับความวิตกกังวลได 
โดยลําพังวัตถุ ;  ถากินยาระงับประสาท  มันก็เปนเรื่องหลอก ๆ  ประเดี๋ยวเดียว 
เทานั้น  มันตองมีอะไรที่ดีกวานั้น. 

 
ที่พูดใหฟงนี้ก็หมายความวา  คนเรานี้มองใหดี ๆ  มันมีอยูถึง  ๓  ชั้น 

คือระบบรางกายลวน ๆทางฟสิคสนี้อยางหนึ่ง ;  แลวระบบประสาท  ครึ่งกาย 
ครึ่งจิต  ที่เรียกวา  mentality  นี้ก็อีกสวนหนึ่งและมันมีสวนสูงสุดซึ่งไมมีใคร 
สนใจ  หรือบางคนไมรูจักมันก็คือ  spirituality  ทางฝายวิญญาณนี้อีกสวนหนึ่ง 
ซึ่งเปนสวนสําคัญ,  เปนสวนหัวใจของมนุษย  แตไมมีใครสนใจ.  เพราะฉะนั้น 
เรื่องความเกิดนี้  ก็สนใจกันแตเรื่องเกิดทางรางกาย  ทาง  mental  ที่เกี่ยวกันอยู 
กับรางกายเทานั้น ;  ไม รูเรื่องในความเกิดแหงตัวกู - ของกู  ที่ เกิดทางฝาย 
spiritual  นั้น ;  แลวก็มีความทุกขทรมานอยูดวยเหตุนี้  แลวก็ไมรูสึก. 
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นี้จะตองเขาใจวา  ความเกิดที่แทจริงนั้นมันอยูที่  เกิดทางฝายวิญญาณ, 
เกิดความสําคัญเปน  concept  วาตัวกูขึ้นมาครั้งหนึ่งนี้  นั่นคือเกิดเปนชาติหนึ่ง ; 
วันหนึ่งเกิดหลายหน,  เดือนหนึ ่งก็เกิดหลายพันหน  ปหนึ่งก็เกิดหลายหมื ่นหน 
ทีนี้หลายปกวาจะตาย  ก็เกิดหลาย ๆ  หมื่น  หลายแสน  หลายลาน  หลายอสงไขย 
หนก็ได .ขอใหมองความเก ิดชน ิดนี ้ให เข าใจ   แลวจะเข าใจพ ุทธศาสนา   นี้ 
เร ียกว า   “ความเก ิด ”.  ทีนี ้ถ าว า   เก ิดใหม   ก ็หมายว า   การเก ิดครั ้งที ่สอง  ; 
ฉะนั้นในวันหนึ่ง  เราตายแลวเกิดใหม - ตายแลวเกิดใหม – ตายแลวเกิดใหมได 
หลายสิบครั้ง.  การเกิดใหมนี้ก็มีผลสืบเนื่องกันมาจากการเกิดครั้งกอน.  การเกิดตัวกู 
ครั้งแรกมันทําอะไรเขาไว  มันก็ยังมี  reaction  เหลือมา  สําหรับการเกิดแหงตัว 
กูครั้งที่สอง  ซึ่งจะพลอยไดรับดวย. 

 
มันเห็นชัด ๆ  อยูอยางนี้  วากรรม - ผลกรรม  สงตอกันไดในระหวาง 

ชาติ  ระหวางชาตินี ้:  ทําเลวหนักเขามันก็เลวลงไป,  ทําดีมากเขามันก็ดีขึ ้นมา, 
จนกระทั ่งเบื ่อการเกิด  เบื ่อการเกิดแลวเกิดอีก  อยากจะมีจิตใจสงบเปนอิสระ 
เหนือการครอบงําของสิ ่งเหลานี ้  เราจึงทําใจใหเป นนิพพานดับสนิทแหงการ 
เวียนวายตายเกิดทํานองนี ้.  ความเกิด  หรือความเกิดใหมในพระพุทธศาสนา 
มีอยูอยางนี้. 

 
เพื ่อจํางาย ๆ  คุณก็จําอยางนี ้ก็แลวกันวา  พอคิดดีก็เกิดเปนคนดี, 

พอคิดเลวก็เกิดเปนคนเลว.  พอคิดอยางนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ก็เกิดเปน 
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ;  พอคุณคิดอยางเจาชู  มันก็เกิดเปนเจาชูตามไนทคลับ 
ตามบาร  ตามท่ีอันธพาลตาง ๆ  ,  คิดอยางบัณฑิตก็เกิดเปนบัณฑิต,  คิดอยางโจร 
ก็เกิดเปนโจร,  คิดอยางไรก็เกิดเปนอยางนั ้น.  นี ่เรียกวา  เกิดแลวตาย  แลวก็ 
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เกิดใหม ;  ๑๕  นาทีนี้คิดเกิดอยางเปนนิสิตในมหาวิทยาลัยก็เปนนิสิตไป ;  ตอไป 
คิดเกิดเปนโจรมันก็ตีกันไดในมหาวิทยาลัย  อยางนี้เปนตน. 

 
เรื่องความเกิดที่เปนความมุงหมายที่พระพุทธเจาทานจะสอน  และให 

เอาชนะมันใหไดนั้น  หมายถึงความเกิดทางวิญญาณอยางนี้.  คุณจะไปหาราย 
ละเอียดศึกษาดูไดจากเรื่องปฏิจจสมุปบาท  หรือเรื่องอริยสัจจ  เปนตน. 

 
ตอไป  จะพูดเรื่องเหตุปจจัย  หรือเหตุผล. 
 
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงเหตุผล  นี่ก็ตองจําไวติดปากดวยวา 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงเหตุผล,  อยูในขอบเขตของเหตุผล  ไมเชื่อ 
ขางนอก  ซึ่งเปนเรื่องไสยศาสตร  อันเปนเรื่องไมอาศัยเหตุผล.  ถายังไมอาศัย 
เหตุผล  ก็ยังเปนนักไสยศาสตร  เปนผูถือไสยศาสตรอยู ;  พอมาถือเหตุผล 
ก็กลายเปนพุทธบริษัท.  เพราะฉะนั้นเรื่องมีเหตุผล  และสามารถใชเหตุผล  นี้มัน 
เปนเรื่องของคงวามเปนพุทธบริษัท.  เร่ืองเหตุผลมันก็บอกชัดอยูแลววา  แยกเปน  
๒  เรื่องคือเร่ือง  เหตุ  กับเรื่อง  ผล. 

 
เหตุ  ก็คือสิ่งที่มันทําใหเกิดสิ่งอื่น.  ผล  ก็คือ  ผลท่ีเกิดมาจากสิ่งอื่น 

แลวก็กลายเปนเหตุตอไป.  เพราะฉะนั้นทุกสิ่งในโลกนี้มันจะเปนทั้งเหตุ  (cause) 
และผล  (effect)  แลวแตขณะของมัน ;  เชนวาเรากินอาหารเขาไป  อาหารมัน 
ก็เปนเหตุใหเกิดความอิ่ม  ความอิ่มเปนผล.  แตแลวความอิ่มน่ันแหละมันเปนเหตุ 
ใหเกิดความคิดอยางอื่น  เชนอยากจะขโมย.  หรืออยากจะสะสม  หรืออยากจะ 
อะไรอยางอื่นอีก.  ความอิ่มนั่นแหละมันกลายเปนเหตุ.  ความอรอยเปนตน 
ก็ทําใหเกิดเปนผล  ใหเกิดการกระทําอยางอื่นตอไปอีก.  แลวการกระทํานั้นมันก็ 
กลายเปนเหตุอีก  สําหรับทําใหเกิดการกระทําอยางอื่นตอไปอีก ฉะนั้นมันจึง 
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เปนเหมือนกับหวงโซ  ที่ไมรู จักขาดสาย ;  เพราะวาสิ ่งที ่เปนเหตุนี ้มันทําให 
เกิดผลกลายเปนผล ;  สิ่งที่เปนผลก็กลายเปนเหตุได  แลวก็ทําใหเปนผลอยางอื่น 
อีกได ;  แลวกลายเปนเหตุทําใหเปนผลอยางอี่นอีก. 

 
นี้เราก็ดูชีวิตของเรา  วามันเต็มอยูดวยความเปนเหตุเปนผล  ที่ทะยอย 

กัน อ ยู อ ย า งนี ้ใ น วัน หนึ ่ง ๆค ุณ ตอ งก า รอ ะ ไ ร   ก็ทํา สิ ่ง นั ้น  ;  พอ ไดม า 
แลวสิ ่งนั ้นมันก็ทําใหตองการอยางอื ่น ;  แลวก็ทําอยางอื ่นอีก  สงทะยอยกัน 
ไปเรื ่อย  ;  นี ่เราจึงนั ่งอยู ไม ได  จะนั ่งกนติดพื ้นอยู ไม ได  ;  เพราะอํานาจ 
ของความที่มันเปนเหตุผลสงกันไปเรื่อย ;  ใหคิดและกระทํา – ใหคิดและกระทํา 
ตอไป ,  ตอไป  ๆ  ๆ   ไมไดหยุดอยู ได.  งวงขึ ้นมาก็นอน  ;  นอนมันก็เปนผล 
อันหนึ่งทีแรก.  พอนอนลงไปมันก็เปนเหตุใหหายงวงหายเหนื่อย ;  พอหายเหนื่อย 
มันตื่นขึ้นมามันก็ทําอื่นอีก ;  ฉะนั้นเรียกวาไมมีการหยุด  แมแตในขณะที่นอน. 

 
ความมีเหตุ-ผลอยางนี้ตองดูใหดีตองเขาใจ  แลวจะเขาใจหลักพระพุทธ- 

ศาสนา  ซึ่งไมอิงของอยางอื่น  แตอิงเหตุผล.เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทาน 
จึงตรัสเรื ่องอริยสัจจซึ ่งเป นหัวใจของพระพุทธศาสนาวาความทุกขม ันเป น 
อยางนี ้ ๆ  ที่เรารูจักกันดี ;  มันเปนผลเกิดมาจากเหตุผลคือความโง.  ความโง 
เปนเหตุใหอยาก  พออยากก็เกิดความยึดมั่นเปนตัวกู - ของกู ;  มันก็เปนความทุกข. 
อยากดี  อยากเดน  อยากไดเงินไดทอง  นี่มันมาจากความโง  ความอยาก  ความ 
ยึดมั ่นถือมั ่น ;  แลวก็เปนทุกข.  เพราะฉะนั้นอยาใหมันมาจากความโง  ใหมัน 
มาจากเหตุที ่ดีคือ  ความฉลาด;รูแลวกระทําไปโดยไมตองอยาก  โดยไมตอง 
ยึดมั่นถือมั่น  มันก็ไดเหมือนกัน.  นี่คือคูแรกคือความทุกขและเหตุใหเกิดทุกข. 

 
คูที่  ๒  ความไมมีทุกขเลย  ก็มาจากปฏิบัติที่ถูกตองคือ  มรรค 

มีองคแปด.  มรรคมีองคแปด  ก็คือ  ความรู  ความฉลาด  ความถูกตองทุกอยาง 
ทําใหเกิดผลเปนความหยุด  ความสงบ  ไมทุกขเลย.  มันก็เปน  ๒  คูกันอยูอยางนี้. 
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คูที่หนึ่งเกี่ยวกับความทุกข  และเหตุแหงความทุกข.  คูที่สองเกี่ยวกับ 
ความไมมีทุกขและทางที่จะใหถึงความไมมีทุกข ;  นี่เรื่องอริยสัจจเปนเรื่องเหตุผล 
เต็มตัว.  ถาจะซอยใหละเอียดลงไปก็เปนเรื่องปฏิจจสมุปบาท,  คือซอยใหเห็น 
process  ที่มันละเอียด ๆ  ลงไป ๆ  วาจากความโง - ไปสูความอยาก – แลวไปสู 
ความยึดมั่นถือมั่น..  ฯลฯ…แลวไปสูความทุกขอยางไร  แจกละเอียดมากขึ้นไป 
เทานั้นเอง ;  นี่ก็เรียกวาแจกซอยใหละเอียดออกไป  เปนเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
ที่จริงก็เรื่องอริยสัจจนั่นเอง. 

 
นี่เรียกวามันเปนวิทยาศาสตรเต็มตัว ;  แตมันไมใชวิทยาศาสตรฝาย 

physical  หรือ  mental ;  มันเปนวิทยาศาสตร  spiritual  คือสูงสุด.  ที่นี้ 
พวกที่เรียนรูแตเรื่องฝาย  physical  หรือ  mental  ก็ไมเขาใจเรื่อง  spiritual ; 
ก็เลยเอาวิทยาศาสตรทางฝาย  spiritual  กลายไปเปนเรื่อง  philosophy  หรืออะไร 
ที่เขาใจไมไดไปเสีย.  philosophy  นั้นไมใชวิทยาศาสตร  เขาหมายถึงเรื่องที่ยัง 
ไมเขาใจ ;  เปนเรื่องที่กําลังกระหายจะรู  จะตองคนควากันตอไป  ซึ่งนั ่นมัน 
เปนเรื่อง  philosophy  .  ฉะนั้นพอเอาเรื่องนิพพานเรื่อง  spiritual  มาพูดใหฟง 
ก็ฟงไมถูก ;  แลวก็ฟงไปในลักษณะเปน  philosophy  ไปเสีย  ไมใชวิทยาศาสตร. 
แตพระพุทธเจา  หรือพระอรหันตทานเขาใจเรื่องนี้  ซึมซาบเรื่องนี้  เหมือนกับ 
เปนเรื่องวัตถุ. 

 
เพราะฉะนั้นเรื่องนิพพาน  อะไรทํานองนี้ไมใช  philosophy  สําหรับ 

พระพุทธเจา  หรือสําหรับพระอรหันต ;  มันเปนเรื่องวิทยาศาสตร.  แตสําหรับ 
คนธรรมดาแลว  แมจะเปนนักปราชญ  เปนศาสตราจารยอะไรก็ตามจะเขาใจไมได ; 
เลยจัดเอาของเหลานี้เปนของลึกลับเปน  philosophy  ไป.  เพราะฉะนั้นขอใหระวัง 
ใหดี ๆ  วาอยาไดไปหลงเขาใจผิดวามันเปนเรื่อง  philosophy  หรือเปนเรื่อง 
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อะไรที่ไมใชวิทยาศาสตร.  พระพุทธศาสนาจะตองเปนวิทยาศาสตรและเปน 
วิทยาศาสตรทางฝาย  spiritual  เพราะวาตั้งอยูบนกฎแหงเหตุและผลที่ประจักษชัด 
อยูแกใจ. 

 
วิทยาศาสตรทางวัตถุมันก็เอาเรื่องทดลองทางวัตถุเปนหลัก  แลวทน 

ตอการพิสูจนอยางนี้เปนวิทยาศาสตร.  แตแลวก็เอาหลักเกณฑอันนี้ไปใชกับ 
เรื่องฝายวิญญาณไดดวยเหมือนกัน  หากแตไมเปนที่เขาใจแกการศึกษาทางฝายวัตถุ 
ในโลกนี้ ;  มันก็อยูเทานั้นเอง  ความลับมันมีอยูเทานั้นเอง.  เพราะฉะนั้น 
เพื่อท่ีจะแกปญหาขอน้ี  คุณก็ก็พยายามที่จะเขาใจเรื่องเหตุ - ผลของธรรมชาติ  ความ 
เปนไปตามเหตุ - ผล  ของธรรมชาติใหสูงขึ้นไปจากเรื่องฟสิคส  ไปสูเรื่อง  mental ; 
จากเรื่อง  mental  ไปสู  spiritual ;  ก็จะเขาใจพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ ;  ก็จะ 
มองเห็นชัดวา  ออเปนศาสนาแหงเหตุ - ผล  อยางนี้เปนตน. 

 
ทั้งหมดที่พูดมานี้เปนหลักพระพุทธศาสนา  ที่เปนขั้นหัวใจ  ที่จะตองรู 

ตองเขาใจ  จึงจะเรียกวารูพุทธศาสนาชนิดที่กําจัดไสยศาสตรได.  ไมเชนนั้นมันจะไม 
สําเร็จประโยชน  แตเพียงวาคุณบวช  เอาผาเหลืองมาหม  มาคลุมเขาแลวมันจะรู ; 
หามิได.  มันไมสําเร็จประโยชนเพียงแตวาไปจดทะเบียนวา  เปนพุทธมามกะ 
เปนพุทธบริษัท  นั่นมันก็เปนเรื่องทะเบียน.  จะไปจดทะเบียนวาเปนพุทธบริษัท 
มันก็ไมทําใหรูพุทธศาสนาได.  ฉะนั้นแมไมจดทะเบียนเปนพุทธบริษัท  แตถา 
เขาศึกษามาอยางนี้  ดําเนินมาอยางนี้  จิตใจของเขาวิวัฒนาการมาอยางนี้  เขาก็ 
เปนพุทธบริษัทได 

 
พระพุทธเจาทานก็เปนนักศึกษาคนควา  จนกระทั่งตรัสรูเปนพระ- 

พุทธเจา ;  แลวก็เปนผูเริ ่มแรก  นี้แหละมันไมใชสําเร็จดวยการจดทะเบียน 
แตสําเร็จไดดวยการรูสิ่งนี้  เขาใจสิ่งนี้  เขาถึงสิ่งนี้,  มีจิตใจเปลี่ยนไปแลวตาม 
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 ฆราวาสธรรม ๔๔๒

หลักเกณฑอันนี้  จนมีจิตใจใหมชนิดที่ไมมีความทุกขอีกตอไป,  นั่นแหละจึงเปน 
พุทธบริษัท.  แลวก็อยาลืมคําวา  พุทธะ  คํานี ้แปลวารู  วาตื ่น  วาเบิกบาน. 
ทางอักษรศาสตร  อยาไปสนใจมันก็ได  วาทําไมมันจึงแปลอยางนั้น  อยาไปสนใจ. 
มั่นเลย ;  แตวาขอใหยอมรับวามันมีคําแปลอยางนี้ในทางอักษรศาสตร  วาผูรู 
ผูตื่น,  ตื่น  คือตื่นนอน,  แลวก็เบิกบาน. 

 
รูคือรูความจริงทั้งหมดเหมือนที่ไดกลาวมาแลว  รูความลับท้ังหมด 

เหมือนที่กลาวมาแลว  ของธรรมชาติ  วาเปนอยางไร  นี้เรียกวา  “ผูรู”  สรุปอยูที่ 
รูความทุกข  รูเหตุใหเกิดทุกขรูความไมมีทุกข  และรูถึงทางที่ทําใหถึงความไมมี 
ทุกข ;  นี้เรียกวารู.  แลวก็ตื่น,  ไมใชหมายความวาเหอ  เหมือนคนสมัยนี้ 
ตื่นนั่นตื่นนี่  ตื่นไปโลกพระจันทร  ตื่นอะไรตาง ๆ  ทํานองนั้น;  อยางนั้นมัน 
ตื ่นตูม .  ตื ่นไปที ่นี ้หมายถึงตื ่นนอน .  หลับก็คืออวิชชาหรือความโง ;  ตื ่น 
จากอวิชชา  ก็คือตื่นจากหลับ  คือตื่นนอน.  พระพุทธเจาแตกอนทานก็เปนคน 
หลับเหมือนกัน ;  แลวทานก็เปนคนตื่นไดเปนคนแรกในโลก  คือตื่นนอนกอน 
คนอื่น.  เมื่อตื่นขึ้นมาแลวไมใชงัวเงียไม  ใชตองไปลางหนาเพราะงัวเงีย.  เมื่อ 
ตื่นขึ้นมาทางวิญญาณ  อยางนี้มันก็เบิกบาน  แจมใส  สดชื่น.  นี่เรียกวาผูเบิกบาน 
เปนผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน. 

 
เราบวชอุทิศใหพระพุทธเจา,  ทุกคนที่บวชนี้  จะบวชกี่วันก็ตามใจ, 

การบวชที่ถูกตองนั้น  ก็อุทิศใหพระพุทธเจาทั้งหมดเลย : ชีวิตจิตใจก็อุทิศ, 
วัตถุประสงคความมุงหมายอะไรก็อุทิศ,  หลักเกณฑในชีวิตของเราก็เปนการอุทิศ 
คือเดินตามพระพุทธเจา ;  อยางนี้เรียกวาบวชอุทิศใหพระพุทธเจา;  เพื่อได 
สิ่งเดียวกับท่ีพระพุทธเจาทานได  นี่คือ  ความรู  ความตื่น  ความเบิกบาน.  มันก็ 
จําเปนที่จะตองรูหลักพุทธศาสนา  ที่เปนสวนหัวใจท่ีสําคัญ ๆ  ดังที่กลาวมาแลว ; 
แลวผลสุดทายที่จะไดก็คือ  สิ่งที่เรียกวา  “นิพพาน”. 

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

www.buddhadassa.in.th



ฆราวาส  กับ  พุทธศาสตร  (ตอ) ๔๔๓

เพราะฉะนั้น  อยาเกลียด  อยากลัวเรื่องนิพพาน  เหมือนคนโงที่กําลัง 
มีอยูมากที่สุด  แมในประเทศไทย  ที่นับถือพระพุทธศาสนา  กําลังเกลียดกลัวเรื่อง 
นิพพาน  เพราะไมเขาใจ  แลวหามไมใหเอามาสอนมาพูดกัน ;  เพราะวาจะทําให 
คนหยุดชะงัก  ไมเจริญ   ไมกาวหนา.  นี่เปนความโงอยางนี้  มันเรื่องยืดยาว 
เอาไวพูดกันคราวหลังจะดีกวา. 

 
แตขอสรุปสุดทายของการบรรยายในวันนี้วานิพพานนั้น  แปลวา 

ความเย็น.  มันเย็นลงไปไดอยางไรเพียงไร  ก็เรียกวานิพพานตามระดับ  ตาม 
มาตฐาน  ตามขนาดของมัน.  ถามันรอนอยูก็เปนวัฏฏสงสาร.  ตกนรกหมกไหม 
นี้หมายความวา  ใจมันรอน  เปนอบาย.  ถามันโง  มันก็เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ; 
ในรางคน  ก็เปนสัตวเดรัจฉาน.  ถามันหิวกระหายไมมีที ่สิ ้นสุดมันก็เปนเปรต 
ในรางคนอยางนี้  ในรางนิสิตมหาวิทยาลัยอยางนี้  หรือในรางอะไรก็ได.  ถามัน 
หิวกระหายทะเยอทะยานอยูมันก็เปนเปรต.  ถามันขี้ขลาดไมมีเหตุผล  มันก็เปน 
อสุรกาย  ในรางคนนี ้.  นี ่เรียกวารอน  ไมเย็น.  ถาเหลานี ้มันไมมี  มันก็เย็น 
แมวาเย็นนอย ๆ  เย็นชั่วขณะ  จนเย็นถึงที่สุด. 

 
คําวา  “นิพพาน”  ในทางอักษรศาสตรนี้แปลวาเย็น ;  เชนถานไฟ 

แดง ๆ  ในเตาไฟเอาออกมา  พอดํา  ดับแลว  มันก็เย็น  เรียกวา  ถานไฟมันนิพพาน. 
หรืออยางสัตวเดรัจฉาน  ที่ยังมีอาละวาด  มันยังเปนอันตรายแกมนุษย  นี่เรียกวา 
มันรอน  ;  พอฝกดีแลว  ราบดีแลวไมม ีทางที ่จะขัดขืนเจาของ  เหมือนสุน ัข 
อยางนี้ก็เรียกวามันเย็น  เปนนิพพานของสัตวเดรัจฉาน.สวนมนุษยมีความรอน 
อยู ด วยความโลภ   ความโกรธ  ความหลง.  เมื ่อใดวางจากความโลภ   ความ 
โกรธ  ความหลง  เปนบางขณะ  มันก็เย็นลงชั่วคราว ;  เย็นชั่วคราวก็เรียกวา 
นิพพานชั่วคราว ;  โดยบังเอิญอยางที ่มาที ่นี ่  มันเย็นเองอยางนี ้ก็ได  ก็เย็น 
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ชั่วคราว.  หรือไปทําวิปสสนาบางชนิด  ทําใหเย็นลงไดชั่วคราว  มันก็เย็นชั่วคราว ; 
เพราะไปขมบังคับ  ใหมันเย็นชั่วคราวได.  แตเมื่อใดตัดกิเลสไดหมด  มันเย็นจริง 
เย็นตลอดกาล  นั่นแหละเปนนิพพานสมบูรณ  เย็นโดยสมบูรณ.  มันเย็นอยาง 
ชั่วคราวก็มี  เย็นอยางสมบูรณก็มี  ขึ้นชื่อวาเย็นแลว  เปนนิพพาน. 

 
เพราะฉะนั้นบางเวลา  บางนาที  คุณก็เย็นโดยบังเอิญ  โดยประจวบเหมาะ 

ของสิ ่งแวดลอม.คุณก็เย็นเปนนิพพานนิด ๆ  เปนนิพพานชั ่วคราว.  ถาไมมี 
สิ่งนี้มาชวย  คุณก็เปนโรคเสนประสาท  หรือเปนบา  ตายไปนานแลว  ไมไดมา 
นั่งอยูที่นี่.  เพราะฉะนั้นควรขอบใจเย็นชั่วคราว  นิพพานชั่วคราวนี้กันบาง ; 
พยายามทําใหมันมากขึ้นไป  ขยายออกไป ๆ  จนมันสมบูรณถึงที่สุด.  นี้ก็จบเรื่อง 
ของพระพุทธศาสนาตรงที่คําวา  นิพพาน. 

 
นี้ เปนอันวา  เราไดกลาวหลักของพุทธศาสตร  ที่ เปนอาวุธมีคม 

สําหรับกําจัดทําลายลางเรื่องไสยศาสตร  ใหหมดไปจากจิตใจ ;  ก็พอจะเปนเคา 
เปนโครง  เปนแนว  สําหรับเขาใจได  หรือจะนําไปปฏิบัติได. 

 
 
 
 
 

 
เวลาก็หมด  โดยนกกางเขนมันบอก.  ก็พอกันทีสําหรับวันนี้. 
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เคล็ดสําหรับฆราวาสในทางธรรม 
 

-  ๒๔  - 
๑  มิถุนายน  ๒๕๑๓ 

 
สําหรับพวกเรา  ลวงมาถึงเวลา  ๒๐.๓๐  น.  แลว ; 

วันนี้จะไดพูดถึงเรื่อง  เคล็ดสําหรับฆราวาสในทางธรรม 
ในฐานะเปนเรื ่องสรุปสุดทาย.  เพราะรูสึกวาเราจะตองหยุด 
การบรรยายกันในคราวนี ้แลว   เพราะผมกําลัง ไมมีแรง 
ออนเพลียมากขึ้น.  ผูที ่ยังเหลืออยู  ถาใครยังสนใจก็เปดเทป 
คําบรรยายครั้งแรก ๆ  ที่ไมเคยฟงนั้นมาฟงก็แลวกัน.  เพราะ 
ฉะนั้นจึงถือโอกาสใหการบรรยายครั้งนี ้เปนครั้งสรุปเรื่อง 
ทั ้งหมดที ่แล ว  ๆ   มาด วย   แล วสรุปไว ในฐานะที ่เป น เคล ็ด 
สําหรับจะไดเอาไปใชสําเร็จประโยชนดวย. 

 
สําหรับคําวา  “เคล็ด”  เกือบจะไมตองอธิบายกันแลว  เพราะรูจักกันดี 

วาหมายถึงอะไร.แตอยากจะชี้ใหเห็น  หรือตั้งขอสังเกตสักนิดหนึ่งวา  คําวาเคล็ด 
นี้คือสิ่งที่เขาเรียกกันไพเราะเพราะ ๆในภาษาสมัยใหมวา  “เทคนิค”  หรืออะไร 
ทํานองนี้.  คุณอาจจะไปสนใจบูชาคําวา  “เทคนิค”  แลวเลยมองขามคําวา  “เคล็ด” 
 

 
 
 

 
 

๔๔๕ 
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เสียก็ได.  โดยใจความของมันก็คือวา  วิธีที่จะทําใหสําเร็จประโยชนตามท่ีเรา 
ตองการโดยงาย  โดยสะดวก  มีผลดีมาก  ลงทุนนอย  อะไรทํานองนี้ ;  คือทําให 
การงานนั้นสําเร็จแน ๆ  แลวก็ผลดีเต็มท่ี  เหนื่อยนอย  ลําบากนอย  ลงทุนนอย 
ทําไดมาก. 

 
ความมุงหมายของคําวา  เคล็ด  กับความมุงหมายของคําวา  “เทคนิค” 

มันตรงเปนอันเดียวกันในขอน้ี.  อยาไดเขาใจคําวา  เคล็ด  นี้เปนเรื่องแกปญหา 
เล ็ก  ๆ  นอย  ๆ.  ขอใหน ึกถึงปู ย า  ตายาย   บรรพบุรุษของเรา  รู จ ักแตคําวา 
เคล็ด   แตไมรู จ ักคําวา   เทคนิค  ;  แตทานเหลานั ้นก็มีเทคนิคอยางเต็มตัว 
คือทําอะไรไดสําเร็จ  สรางอะไรที่คนลูกหลานสมัยนี้สรางไมได ;  หรือวาสรางได 
ก็แยไปเลย.  คนสมัยนี้ไปดวงจันทรได  แตวาอาจจะทําอะไรบางอยางไมได ; 
เพราะมันมีเหตุอื ่นอีกหลายอยาง  เชนสรางสิ ่งมหัศจรรยในโลกอยางนครวัด ; 
คนเดี๋ยวนี ้ทําไมได ;  ทําไดก็แพงกวา  ยุงกวา  ลําบากมากกวา.  เพราะฉะนั้น 
ขอใหมองปูยา  ตายาย  บรรพบุรุษในลักษณะที่เปนผูมีปญญาเฉลียวฉลาด  มีเทคนิค 
มีเคล็ด  จึงรอดตายมาไดจนเกิดพวกเรา. 

 
ถาบรรพบุรุษไมมีเคล็ด  ไมมีวิชาเทคนิคอะไรเพียงพอ  จะตองตาย 

กันเสียหมด  ไมเหลือมาเปนพืชพันธุจนทุกวันนี้  แลวก็จะไมสรางอะไรขึ้นไวให 
พวกเราดู  อยางที่เราไมอาจจะสรางได ;  เพราะความเปลี่ยนแปลง  เพราะอะไร ๆ  
หลายอยาง.  ความขี้เกียจ  ความขยัน  ความเสียสละ  ความไมเห็นแกตัว  นี้เราก็สู 
ปู ยา  ตายาย  ไมได.  เพราะฉะนั ้นสิ ่งที ่เราเรียกวา  เทคนิค  นั้นก็เปนของที ่นี่ 
มาแลว  ตั ้งแตมนุษยเริ ่มมีขึ ้นในโลกนี ้แลวก็กาวหนามาเรื ่อย ๆ ;สิ ่งที ่เรียกวา 
เคล็ด  ก็เหมือนกัน.  เราจึงถือเอาแตใจความสั ้น ๆ  วาเคล็ดนี ้มันมีประโยชน 
คือทําใหลงทุนนอย  ไดผลมากทันใจ  สําเร็จตามตองการ. 
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ทีนี้ก็มาถึง  คําวา  “เคล็ดสําหรับฆราวาสในทางธรรม” ;  เราจะไม 
พูดเรื่องทํามาหากิน  เรื่องอะไรทํานองนั้น ;  แตจะพูดในขอท่ีวา  เปนฆราวาสนั้น 
จะมีวิธีการอันเรนลับอะไรที่จะชวยใหเรามีธรรมะพอตัว ;  แลวก็ไมมีความทุกข 
ได.  วิธีการชนิดนี้ภาษาบาลีเขาเรียกวา  “อุบาย”  .  แตนาเสียดายที่ในภาษาไทย 
คําวาอุบายมีความหมายไปในทางเลวรายต่ํา ๆ  หรือสอความหมายไปในทางไม 
สุจริต.  แตในภาษาบาลีแท ๆ  คําวา  “อุบาย”  มีความหมายไปในทางที่ดี 
มันเปนเครื่องใหสําเร็จประโยชน  เหมือนกับคําวา  เคล็ด  เหมือนกัน. 

 
เอาละแมเราจะถือวา  เรื่องอุบายเปนเรื่องหลอกลวงก็เอา ;  แตมัน 

เปนเรื่องหลอกลวงกิเลส  เพื่อจะฆากิเลส ;  หลอกลวงซาตาน  หลอกลวงพญามาร 
เพื่อจะฆาซาตาน  ฆาพญามาร ;อยางนี้ก็ใชได.  แตที่แทไมใชการหลอกลวง 
มันเปนสติปญญาที่เปนเคล็ด  หรือเทคนิคโดยเฉพาะปญญาที่มันกวางขวาง 
เกินไปนั้น  เปนเรื่องความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด.  ทีนี้ปญญาชนิดที่มันเฉพาะ 
แลวพอดี  พอเหมาะ  ทําใหสําเร็จประโยชนได  ในเวลาอันสั้น  ในเวลาที่เผชิญ 
กับอันตรายนี้  เขาเรียกวาอุบายในภาษาบาลี ;  พอตกมาเปนภาษาไทยมันเปลี่ยน 
ความหมาย.  คําเปนอันมากมาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  พอมาเปนภาษาไทย 
เปลี่ยนความหมายไป  ไมมากก็นอย ;  หรือความหมายของคําบางคําเปลี่ยนกลับ 
เปนตรงกันขามก็มี  แตจะไมเอามาพูดในที่นี้  เดี๋ยวจะเปนเรื่องสอนภาษาหนังสือ 
ขอใหสังเกตดูเอง. 

 
ก็ไดเคยพูดใหฟงมาแลวหลายหน  เชนคําวา  ตัณหา – ความอยากนี้ 

ไมเหมือนกันในภาษาบาลี  กับภาษาไทย.  ตัณหา  หมายถึงความอยากที่ตอง 
มาจากความโง ;  สวนความอยากที่มาจากสติปญญา  ไมเรียกวา  “ตัณหา”. 
แตในภาษาไทย  เราเรียกวา  “ความอยาก”เหมือนกันหมด  ซึ่งทําใหปนกันยุง. 
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คําวา “อุบาย” นี้สําคัญที่สุด ที่จะทําใหสําเร็จประโยชนเหมือนกันกับ 
คําวา  “เคล็ด”  หรือ  “เทคนิค”.  ที่เปนภาษาบาลีไมตองเติมคุณศัพทอะไรแลว 
แตในภาษาไทยตองเติมคุณศัพท  เชนคําวา  “กุศโลบาย”  เปนตน  คืออุบาย 
ในทางที่ดี ;  ภาษาบาลีไมเคยมีคําวา  กุศโลบายนี้แมคํา ๆ  นี้เปนภาษาบาลี 
ก็เปนคําบาลีที่เขาผูกขึ้นใหม  ของเดิมใช  อุบาย  ก็พอแลว  ในภาษาไทย 
เรามีเคล็ด  มีอุบาย  มีเทคนิคอะไรก็ตาม  เรียกไดทั้งนั้น ;  คือ  ใหสําเร็จประโยชน 
ตามที่เราตองการไดอยางเปนที่นาพอใจ  เพราะเร็ว  และลงทุนนอย  มีผลมาก. 
เมื่อเปนดังนี้ก็หมายความวา  ฆราวาสเราจะทําอยางไรจึงจะไดรับประโยชนจาก 
พระธรรม  หรือพระศาสนามากที่สุด  ทั้งที ่ไมไดบวชเปนพระ  ไมไดปฏิบัติ 
อยางพระ ;  นี่ผมเรียกวา  “เคล็ดสําหรับฆราวาสในทางธรรม”.  ถาไมอยาก 
จะใชคําวาเคล็ด  ก็อยากจะกลาวคําที่มันเปนเคล็ด ๆ  คืออยากจะกลาววา  เมื่อ 
ยังบวชไมได  ก็ทําใหมันเหมือนกับบวชแลวเสียเลยได.  เมื่อยังบวชไมไดก็สามารถ 
ทําใหเหมือนกับวาบวชเสร็จแลว ;  นี่มันเปนเคล็ดไหม  สังเกตดู. 

 
ฆราวาสอยูที่บานที่เรือน  และไมไดกินอยูนุงหมอยางนักบวช  จะมา 

บวชก็มีลูก  มีเมีย  มีครอบครัว  มีหนาที ่  การงาน  จะมาบวชก็ไมได.  แตมี 
เคล็ดที่วาจะทําใหเหมือนกับบวชเสร็จแลวอยูในตัวได,  บวชเสร็จแลวอยูในตัว 
ความเปนฆราวาสนั้นเอง.  ขอน้ีขออยาไดลืมนึกถึงคําบรรยายหลายครั้งที่แลว ๆ  มา 
ขางตน ๆ  คือขอท่ีไดบอกใหทราบวา  ถาเรื่องดับทุกขทางวิญญาณแลว  มันไมมี 
พระ  ไมมีฆราวาส ;  คือพระก็ตองปฏิบัติเหมือนฆราวาส  ฆราวาสก็ตองปฏิบัติ 
เหมือนอยางพระ ;  เมื่อตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกขก็ตองดับตัณหาเสียเทานั้น. 
เพราะฉะนั้นถาศึกษาและปฏิบัติอยูอยางนี้แลว  ก็เหมือนกับบวชอยูแลว.  ทีนี้ 
ฆราวาสนั้น  เสียเปรียบพระ  ตรงที่วามีภาระ  ตองหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองดวย 
ตนเอง ;  มันเพิ่มมาอีกเรื่องหนึ่งตางหาก  ก็แปลวาฆราวาสทํา  ๒  เรื่องพรอมกัน ; 
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ปญหาทางรางกาย  ทางเลี้ยงปากเลี้ยงทอง  เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย  ปญหาเรื่อง 
ประเทศชาตินี้มันเปนปญหาหนึ่ง ;  แลวปญหาทางจิตใจ  ความทุกขเกิดมาจาก 
กิเลสทําใหเกิดความทุกขรอน  นี้เปนอีกปญหาหนึ่ง. 

 
สวนที่เกี่ยวกับเรื่องบวช  หรือไมบวช  มันอยูที่ปญหาหลัง,  ปญหา 

ทางจิตใจ,  ฉะนั้นถาเราลงมือปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา  มันก็เหมือน 
กับบวชอยู แลว ;  แตวาบวชอีกประเภทหนึ ่ง  คือคลานไปชา ๆ  เพราะมันมี 
ของพวง  ของถวง ;  ไมเหมือนกับนักบวชโดยตรง  ที่ออกจากเรือนไมมีทรัพย 
สมบัติ  ไมมีลูกเมีย  มันก็เบาสบาย ;  และไมตองเลี้ยงปากเลี้ยงทองเอง  ชาวบาน 
เขาเลี้ยง ;  ไมตองทําไรทํานา  หาเงินเอง  ก็มีเครื่องบริโภคใชสอยเปนอยูไดโดย 
สะดวกในการที่จะปฏิบัติอยางพระ.  นี่ก็ผิดกันเพียงเทานี้. 

 
เมื่อเรายังบวชไมได  เราก็ทําใหมันเหมือนกับบวชอยูแลวในตัว  โดยการ 

ปฏิบัติตามหลักอันเดียวกัน  เพียงแตวาไปชา ๆ  เพราะไปเสียเวลาตรงที่ทํามาหากิน. 
แตทีนี้ประโยชนที่ไดมันคุมกัน  :ทําหนาที่ฆราวาสเพื่อหาเงินหาอะไร  เลี้ยงปาก 
เลี้ยงทอง  เลี้ยงครอบครัวนี้  มันเปนทางมาหรือเปนโอกาสของความรอน  หรือ 
ความทุกขมากที่สุด ;  ทีนี้เพื่อจะไมเกิดความทุกขรอนขอน้ี  จึงตองไปเอาธรรมะ 
มาชวยกํากับไวดวย ;  การเปนอยูอยางฆราวาสนั้นก็จะไมรอนเปนไฟ .  ถา 
ปราศจากธรรมะชวย  ความเปนฆราวาสนั้นจะรอนเปนไฟทีเดียว  คิดก็ไมถูก  ปลง 
ก็ไมถูก  ทําอะไรก็ไมถูก ;  มีปญหาทางจิตใจเกิดขึ้น  ก็เหมือนกับวา  จะตองตาย 
อยางนั ้น.  คุณลองอานประวัติบางเรื ่องบางคน  ลูกตายลงไป  ตังเองไมตอง 
กินขาวกินน้ํา  ไมตองทําอะไรเปนวัน ๆเปนสัปดาห  จนตัวจะตายเอง  อยางนี้ 
เปนตน  นี้คือการที่ขาดธรรมะ ;  เปนประวัติของเจานายชั้นสูงดวยซ้ําไป. 
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เพราะฉะนั้นขอใหถือวา  เรื่องฝายศาสนา  หรือฝายธรรมะนั้น  มีไว 
เพื ่อใหฆราวาสที่อยูในโลกนี้  ใหอยูในโลกไดโดยไมตองเปนทุกขมากเกินไป ; 
หรือถึงกับไมปรากฏเปนความทุกข.  ถาปราศจากธรรมแลว  ความเปนฆราวาสนี้ 
เปนความทุกขอยางยิ่ง.  เพราะฉะนั้นจึงมีหลักในบาลีวา  ฆราวาสชื่อวาเปนรัง 
แหงความทุกข  ก็หมายความถึงเปนฆราวาสที่ไมประกอบดวยธรรมะ.  ถาประกอบ 
ดวยธรรมะ  ก็มีโอกาสที ่จะเปนพระโสดาบัน  สกิทาคามี  กระทั ่งอนาคามี ; 
อยางนี้ก็เคยพูดกันแลวในการบรรยายครั้งตน ๆ  วาฆราวาสเปนไดถึงพระอนาคามี 
เลื ่อนชั้นอีกที ่ก็เปนพระอรหันต.  แตพอเปนพระอรหันตเสียแลว  หมดความ 
เปนฆราวาส  หรือหมดความเปนพระ ;  เขาจึงถือวาเปนพระไปเสียเลย  :  พระ- 
อรหันตไมมีในความเปนฆราวาส. 

 
นี่เรียกวา  “เคล็ด”.  ไมกี่วันคุณก็จะสึกออกไปเปนฆราวาส  แลวก็ยัง 

บวชไมได ;  แตคุณจะสามารถเปนพระอยูในตัว  สําเร็จรูปอยูในตัว  ในสวนทางฝาย 
จิตฝายวิญญาณ ;  มีหลักที่จะควบคุมความยึดมั่นถือมั่น  ไมใหเกิดความโลภ  ความ 
โกรธ  ความหลง  เพื่อไมใหการงานประจําวันตามหนาที่ของฆราวาส  ในโลกลวน ๆ  
นั้นเกิดเปนความทุกขขึ้นมา.  อยาเขาใจวา  เมื่อฆราวาสปฏิบัติตามหลักคิหิปฏิบัติ 
หมดทุกหัวขอท่ีกลาวไวในนวโกวาทแลวจะไมมีทุกข  นั่นมันเปนเรื่องทางรางกาย 
ทั้งนั้น.  ขอปฏิบัติในคิหิปฏิบัติตั้งหลาย ๆ  หมวดนั้น ;  ปฏิบัติไดหมดนั้นแลวก็ไม 
พนที่จะมีความทุกขทางจิตใจ.มันชวยไดเพียงวาจะแกปญหา  ไดเงินอยางไร 
มีเพื่อนที่ดีอยางไร  สังคมกันอยางไร  ไมมีขอบกพรองในเรื่องนั้น ๆ ;  แตแลว 
เรื่องเงินที่ไดมา  จะมาทําใหเกิดความทุกขได ;  ความสําเร็จท่ีไดมา  ก็ยังทําให 
เกิดความทุกขได.  อยาพูดถึงความไมสําเร็จเลย.  เพราะฉะนั้นเราตองมีวิชา 
ความรู  ที่จะดํารงจิตไวใหถูกตอง  ชนิดที่จะไมใหอะไรมาทําใหเกิดความทุกขได ; 
ความได - ความเสีย  ก็ไมทําใหเกิดความทุกขได  ความเปน - ความตาย  ก็ไมทํา 
ใหเกิดความทุกขได  ถาความรูในทางธรรมะมีมากพอ. 
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นี่เรียกวา  “เคล็ด”  แปลวาทําทีเดียวไดทั้งสองอยาง  :  ความเปน 
ฆราวาสทางรางกายนั้นก็มีทําไดดี ;  ความเปนฆราวาสในฐานะที่เปนพุทธบริษัท 
เปนผูศึกษาธรรมะอยางผูครองเรือน  อยูในบานในเรือนนั้นก็มี.  หมายความวา 
เปนอุบาสก  อุบาสิกาที่ดี  ที่ถูกตอง  มีธรรมะในฝายพระพุทธศาสนาเต็มท่ีดวย ; 
แลวมีการทํามาหากินอยางถูกตอง  เหมือนคนทั่วไปที่ไมใชอุบาสกอุบาสิกาดวย. 
เพราะฉะนั้นเราจะตองกลายไปเปนอุบาสก  ไมใชเปนชาวบานธรรมดา.  ชาวบาน 
ธรรมดาก็คือไมมีธรรมะ  ไมมีศาสนา  มีแตเรื่องทํามาหากิน  มีแตเรื่องวัตถุเนื้อหนัง 
อยางคนธรรมดา ;  ไมใชอุบาสก  อุบาสิกา.  ทีนี ้เราทําอยางนั ้น  ก็ทําไดดวย 
แลวเรายังมีความรู และประพฤติในทางธรรมะ  เพื ่อจะไมใหสิ ่งเหลาโนนเกิด 
ความทุกขขึ้นมาดวย  เพราะฉะนั้นเราเปนอุบาสก  หรืออุบาสิกาแลวแตเพศ  ไมใช 
คนธรรมดาสามัญทั่ว ๆ  ไป.  นี้คือความเปนพุทธบริษัท. 

 
อยาไดเขาใจใหมันผิดในเรื่องนี้  แลวก็ไมสนใจในความเปนพุทธบริษัท 

หรือความเปนอุบาสก  อุบาสิกา.  เมื่อผูใดเปนผูปฏิบัติธรรมะเต็มรูปของความเปน 
อุบาสก  อุบาสิกานั้น  มันก็แสดงวา  กําลังมีการประพฤติปฏิบัติเหมือนพระอยู 
อยางหนึ่งสวนหนึ่ง ;  เพียงแตวามันไปชากวาพระเทานั้น  เพราะเราตองลากลูกตุม 
อะไรไปดวย.  เหมือนกับรถบดถนน  มันจะวิ่งเร็วเหมือนกับรถไฟ  หรือเรือบิน 
ไมได ;  แตมันก็มี  การไป  อยูในนั ้น  ในเมื ่อมีความตองการจะไป  มันก็หมุน 
ไปขางหนา. 

 
ทีนี้  เราก็ตองมองดูใหเห็นเคล็ดในขอท่ีวา  เราสามารถในการจับปลา 

สองมือ ;  เราสามารถจับปลาสองมือ.  เรื่องจับปลาสองมือโบราณเขาหาม. 
แตนั่นความหมายมันอีกอยางหนึ่งตางหาก  มันไมใชความหมายอยางที่ผมกําลังพูด. 
จับปลาสองมือหมายความวามันทําไมถนัด  มันลี่น  แลวมันเลยหลุดมือไปทั้งสองตัว ; 
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แตนี่มันไมใชเรื่องจับปลาอยางนั้น  นี้มันหมายถึงทําสองอยางพรอมกัน  ไดสําเร็จ 
ทั ้งสองอยาง ;  เชนวาเรื ่องฝายโลกก็ไมใหเสีย  ฝายธรรมก็ไมใหเสีย ;  เรื ่อง 
ฝายรางกายก็ไมใหเสีย  เร่ืองฝายจิตใจก็ไมใหเสีย.  พวกชาวบานเขายังสามารถ 
ทําชนิด   งานหลวงก็ไมใหขาด   งานราษฎรก็ไมใหเสีย  ;  หมายความวา 
เขาทําไดพรอมกันทั้งสองอยาง ;  มันเหมือนกับจับปลาสองมือ.  จับปลาอยางนี้ 
เขาไมไดหาม  และมันอยูในวิสัยที่จะทําได. 

 
สวนจับปลาสองมือในน้ําลื่น ๆ  ทั้งสองมือน้ัน  มันมีหวังหลุดไปเสีย 

ทําแลวจะไมไดอะไรเลย  แตในเรื ่องอยางนี ้  (ดังยกมาขางตน)  แลว  ทําได. 
คนเขลา  และคนอวดดีเทานั้นที่วาทําไมได  เขาพูดเพอ ๆ  ไป ;  มีครูบาอาจารย 
ที่สมมุติวาเปนบัณฑิต  นักปราชญอะไรก็ตาม  พูดเพอ ๆไปตามความเขลา  และ 
ความอวดดี  วาทําไมได ;  จะทําใหมีประโยชนทั้งทางโลกและทางธรรมพรอมกันไป 
ไมได ;  จะร่ํารวยดวยทรัพย  และร่ํารวยดวยธรรมะ  ไปนิพพานพรอม ๆ  กัน 
ไมได.  นั้นมันเปนความเขลา  และความอวดดีที่เขาพูด. 

 
พระพุทธเจาตรัสเรื่องสุญญตา   กับ   ฆราวาส   ขอ น้ีผมอธิบาย 

ละเอียดพอแลว.  เรื่องที่พระพุทธเจาตรัส  เรื่องสุญญตา  กับ  ฆราวาส  นั้น ; 
ฆราวาสไปทูลถามวา  ธรรมะอะไรจะเปนประโยชนเกื้อกูลแกพวกขาพระองคผูเปน 
ฆราวาส  ตลอดกาลนาน.  พระพุทธเจาทานตรัสวา  เรื่องสุญญตานั้นคือเร่ืองที่ 
จะบรรลุมรรคผล   และไปนิพพานสําหรับฆราวาส  ;  เพราะฉะนั้น   ก็แปลวา 
ฆราวาสจะตองปฏิบัติเร่ืองสุญญตา  พรอมกันไปกับเรื่องทํามาหากิน.  เร่ือง 
นิพพานก็มีหวังที่จะไดโดยแนนอน ;  เรื่องปากเรื่องทองกลายเปนเรื่องเล็ก. 
ถาคุณไมลืมคําพูดขอน้ีแลว  เคล็ดนั้นจะเปนไปได ;  ถาคุณเกิดไปลืมคําพูดเรื่องนี้ 
ขอนี้เแลว  คิดวาเรื่องปากเรื่องทองเปนเรื่องใหญ  เรื่องธรรมะเปนเรื่องเล็กแลว 
เคล็ดนี้ก็ลมละลาย. 
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เพราะฉะนั้นขอใหนึกถึงคําบรรยายครั้งกอน ๆ  ที่แลว ๆ  มา  ในขอท่ีวา 
เกิดมาทําไม  ?  อยางนี้  และยังระลึกไดวาเกิดมาเพื่อไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควร 
จะได  จะตองได ;  เพราะฉะนั้นเรื่องนั้นไมใชเร่ืองทํามาหากิน  ไมใชเรื่องปาก 
เรื่องทอง  ไมใชเรื ่องกิน  เรื ่องกาม  เรื ่องเกียรติ ;  เรื ่องตาง ๆ  เหลานั ้นเปน 
เรื่องเล็ก.  มีพอใหมันรูวาเปนอะไร  หรือพอใหรอดชีวิตอยูไดแลวก็ตั้งหนา 
ตั้งตาทําใหไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได  คือภาวะสูงสุดในทางจิตใจ.  จิตใจจะ 
สูงสุด  จะประเสริฐ  จะวิเศษที่สุดไดอยางไรนั้น  จะตองเอาใหได.  เร่ืองอาชีพ 
เรื่องเงินเดือน  นั้นก็เปนเพียงอาชีพ  เพียงเลี้ยงชีวิตอยู ;  แลวในขณะที่มีชีวิต 
อยู นี ้จะตองไดสิ ่งนั ้น - คือสิ ่งที ่ดีที ่สุดของมนุษย.  ถาหลักอันนี ้ไมเฟอนละก็ 
เคล็ดมันจะเปนไปไดสําเร็จ.  ถาเกิดไปกลับกันเสีย  เปนพวกวัตถุนิยมลวน ๆ ; 
เกิดมาเพื่อเอร็ดอรอยทางเนื้อหนัง  นอกนั้นไมมีอะไร  ธรรมะเปนเรื่องเล็ก. 
เปนเรื่องมีไวสําหรับหลอกคนโง ;  อยางนี้ไมมีหวัง. 

 
บัดนี้ก็มีปญหา  เรื่องโลกกําลังเปนวัตถุนิยมจัด  แลวเปนกันทั้งโลก 

มากขึ้นทุกที  ก็เลยถูกจูง  ถูกดึงไปแตในทางผิด  หรือเขาใจไมได.  ในฐานะ 
ที่เราเปนมนุษยอิสระเลือกได  มีสติปญญาของเราเองอยางนี้  เราควรจะไปใหถึง 
ที่สุดจุดหมายปลายทาง  ที่มนุษยควรจะไปถึง  ก็คือไมใชวัตถุนิยม  ไมใชเรื่อง 
เนื้อหนัง  เรื่องปากเรื่องทอง ;  แตเปนเรื่องสูงสุดในทางจิตใจ.  เดี๋ยวนี้เขาถือ 
กันวากิน  ดื่ม  ราเริงเต็มท่ี  เสเพลอะไรเสียเร็ว ๆ  เพราะวาพรุงนี้เราอาจจะตาย 
เสียก็ได ;  มันเปนเรื ่องของคนบาวัตถุ  บาเนื ้อหนัง ;  เปนกันมาแลวตั ้งแต 
กอนพุทธกาลโนน  จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยิ ่งมีมากขึ้น ๆ  ,เมื่อพระพุทธเจาเกิดขึ้น 
ทรงแสดงสิ่งประเสริฐท่ีสุดที่มนุษยควรจะได  ในการที่เรามีจิตใจ  มีความดี  ความ 
สุข  ความประเสริฐ  สูงสุดถึงที่สุด ;  แลวเราก็รูของเราเอง  ไมตองมีใครมารู ; 
เรียกงาย ๆ  ก็คือ  เรียกวาไดนิพพาน. 
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เกี่ยวกับนิพพานก็มีเรื่องจะตองพูดโดยสรุปอีกทีหนึ่งวา  เดี๋ยวนี้คนยิ่งโงมาก 
เพราะไปหลงวัตถุ  เนื ้อหนังมาก   ก็ยิ ่งโงมาก  ;  ก็เลยเห็นนิพพานวา   เป น 
เรื ่องไมเกี ่ยวกับมนุษย.  นี้มันผิดทั้งสองพวก ;  คือพวกที่แกวัด  เครงศาสนา 
ก็เขาใจผิดเรื่องนิพพาน  เอาไปไวที่ไหนก็ไมรู  เอาไปไวในอนาคตกี่หมื่นกี่แสนชาติ 
ก็ไมรู   เอาไปไวที ่ไหนก็ไมรู   กระทั่งอยู ที ่ไหนก็ไมรู   กระทั ่งคืออะไรก็ไมรู  ; 
ไดแตหวังวา  “ขอใหบรรลุนิพพาน  ในอนาคตกาลเบื้องหนาโนนเทอญ”  เทานั้น. 
นี้ก็ผิดและโงที่สุดเลย.  อีกพวกหนึ่งก็คือการศึกษาสมัยปจจุบัน  ที่ไมเขาใจเรื่อง 
นิพพานก็หาวา  เร่ืองนิพพานเปนเรื่องบา ๆ  บอ ๆ  ครึ ๆ  คระ ๆ  สําหรับคนโง 
สําหรับคนสมัยโบราณ  ;  นี่ก็ไมรูวานิพพานคืออะไรไปเสียอีก.  พวกคุณกําลัง 
ตามกนฝรั ่งก็จะตองเปนอยางนั ้น  นิพพานเปนของครึไมใชเรื ่องสําหรับเรา ; 
นี้ระวังใหดี ๆ. 

 
คําวา  “นิพพาน”  แปลวาเย็น  รายละเอียดพูดแลว  ไมตองพูดซ้ําอีก ; 

แตพูดใหชัดลงไปวานิพพาน  นั้นคือภาวะที ่อายตนะเปนของเย็น ;  ประโยค 
สั ้น ๆ  “นิพพานคือภาวะที ่อายตนะเปนของเย็น”.  อายตนะ  คือตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  นี้เปนสื่อหรือทางสําหรับติดตอกับของภายนอก  คือรูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ,  อยูขางนอก.  เรามีอายตนะภายใน  คือตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  สําหรับติดตอกับสิ่งขางนอกเหลานั้น.  นิพพาน  คือภาวะที่อายตนะ 
นั้นเปนของเย็น.  ถาเราปลอยไปตามความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  อายตนะ 
จะเปนของรอนตลอดเวลา   :  เดี๋ยวรอนทางตา  เดี๋ยวรอนทางหู   เดี๋ยวรอน 
ทางจมูก เดี๋ยวรอนทางลิ้น เดี๋ยวรอนทางกาย เดี๋ยวรอนทางใจ. ถามีการปลอย 
ไปตามอํานาจของโลภะ  โทสะ  โมหะ  คือไมมีธรรมะนั้น  อายตนะเปนของรอน ; 
ขณะนั้นเรากําลังตกอยูในวัฏฏสงสารคือของรอน. 
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ทีนี้  เรามีอุบาย  มีเคล็ด  มีเทคนิค  อยางที่วา  ปฏิบัติอยูอยางถูกตอง 
ตามหลักของพระพุทธศาสนา  ก็จะมีผลปรากฎคือ  อายตนะกลายเปนของเย็น 
ไมเกิดความรอนเกี่ยวกับทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ. 
มันตางกันนิดเดียววา  เย็นนี้  มันมีวาเย็นตลอดไป  หรือเย็นชั่วคราว.  ถาเรายัง 
เปนคนธรรมดาสามัญอยูมาก  มันก็เย็นชั่วคราว  เดี๋ยวมันกลับรอนอีกได ;  แลว 
ก็ทําใหเย็นอีกได  เดี๋ยวมันกลับรอนอีก  แลวก็ทําใหเย็นอีกได.ถาเราปฏิบัติ 
ขึ้นไปจนถึงขั้นพระอริยเจา  ก็สามารถทําใหเย็นไดมากขึ้น ๆ  จนไมกลับรอนไดอีก 
เลย ;  มันตางกันเทานั้น.  แตสวนเย็นก็คือเย็นอยางนั้น  เย็นอยางเดียวกัน 
นั่นแหละ ;  รอนก็คือรอนอยางนั้น.  การที่สามารถทําใหเกิดความเย็นทางตา 
ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  ในที่นี่และในเดี่ยวนี้  ในปจจุบันชาตินี้ 
ในกิจการงานทุกอยางนี้  นั้นเรียกวานิพพาน. 

 
อยางคุณสอบไลตก  คุณก็รอน ;  เกิดความยึดมั่นถือมั่นเปนตัวกู 

เสียหายอยางรายแรง  แลวมันก็รอย  เกิดความเสียใจ  โศกเศรา  ปริเทวะอะไรก็ตาม. 
นี้ก็สรางความรอนขึ้นมา  เปนวัฏฏสงสาร.ถาคิดถูก  คิดไปตามหลักธรรมชาติ 
ก็ได  วาทุกอยางมันเปนไปตามเรื่องของมัน  ไปตามเหตุตามปจจัยของมัน ;  เหตุ 
ปจจัยมันเพียงพอก็สอบไลได  เหตุปจจัยมันไมเพียงพอมันก็สอบไลตก ;  แลว 
ไมตองไปรอนกับมัน  ตกแลวก็เรียนใหมได.  นี้ก็เรียกวาทําใหมันเย็น.  แตตอไป 
ขางหนามันไมใชเพียงเรื่องเรียนและเรื่องสอบไล  มันเรื่องการงานสารพัด  มีงาน 
สังคม  งานอะไรตาง ๆ  ลวนแตนํามาซึ่งความรอน.  ทีนี้คุณทําใหมันเย็นไดใน 
กรณีใด  ก็เปนนิพพานสวนหนึ่ง ๆ  อยูในกรณีนั้น ๆ  ชั่วคราว ๆ  ชั่วคราว ๆ  
ไปจนกวามันจะไมรอนไดอีกเลย  จึงจะเปนนิพพานที่ถูกตองสมบูรณ.  ทั้งถูกตอง 
และสมบูรณ. 
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เพราะฉะนั้นนิพพานไมใชเรื่องที่จะตองแยกออกไปจากตัวเรา  ตองอยู 
กับสติปญญาของเราเพื่อปองกันสิ่งตาง ๆ  ไมใหสรางความรอนขึ้นมา ;  ไมใช 
ตอตายแลว  อีกกี่กัลป  กี่กัปป  กี่รอยชาติ  พันชาติ  จึงจะถึงนิพพาน ;  ไมใช 
เชนนั้น.  พระพุทธเจาทานไมตองการอยางนั้น ;  ทานนี้ระบุวา  นิพพานคือความ 
เย็นของอายตนะ   มีไดเทาไรก็เทานั ้น  ;  มีไดตลอดกาลก็เปนนิพพานแท 
และสมบูรณ.  เพราะฉะนั้นเราจะตองสนใจที่สุด  ไมเชนนั้นจะตองตกนรกทั้งเปน. 
ในวันหนึ่ง ๆ  มันมีเร่ืองทําใหรอนมากมายหลายเรื่อง  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก 
ทางลิ้น  ทางกาย  มากที่สุดก็คือทางใจ  เพราะมันคิดไดคลองแคลว.  ยิ่งสมัยน้ี 
การศึกษาใหผลแตเพียงวาเปนคนคิดเกง  แตไมไดรับรองวา  คิดถูก  หรือคิดผิด 
เพราฉะนั้นการคิดเกง  มันก็เลยเกงไปในทางคิดผิด  มันก็มีเร่ืองรอนมาก  และ 
เปนเรื่องรอนโดยไมรูสึกตัว.  ผมเรียกวา  “ไฟเย็น”  “ไฟเปยก”  เหมือนกับ 
พวกฮิปปก็ได.  มันก็ไมจําเปนที่จะตองเปนไฟที่ไหมหนังพอง  ไฟเย็นไฟเปยก  
ก็ยังมี ;  มันรอน  มีความหมายเปนความรอนดวยกันทั้งนั้น. 

 
นี่ถาคุณไมเห็นตามที่เปนจริง  แลวก็เลยไมรูสึกวา  นิพพานนี้เปน 

ของจําเปน  ที่จะตองมีอยูกับเนื้อกับตัว  แมที่ยังอยูในบานเรือน.  ก็นิพพานไม 
จําเปนแกพวกฆราวาส  พระพุทธเจาจะไมตรัสเรื่องสุญญตาแกฆราวาส ;  นี้มีเหตุผล 
พระพุทธเจาตรัสเรื่องสุญญตาแกฆราวาส  ก็เพื่อใหฆราวาสมีนิพพานอยางสําหรับ 
ฆราวาส  อยูในบานในเรือน ;  แลวจะไดดับรอนได.  เพราะฉะนั้นคนที่พูดวา 
ทําไมได.  ทําทางโลกก็ตองเอาแตทางโลกอยางเดียว  ทางธรรมทําไมได ;  ก็เปน 
คนโงและคนอวดดีบวกกัน,  ทั้งโงทั้งอวดดี.  เลิกโงเลิกอวดดีเสีย  จะมองเห็น 
วาพระพุทธเจาทานตรัสถูกตองแลว  วาฆราวาสนี้จะตองสนใจเรื่องสุญญตาใหมันมี 
ความเย็นทางอายตนะ  ทางตา  ทางหูทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจพอสมควร ; 
จะไดไมเปนโรคเสนประสาท  จะไดไมวิกลจริต  จะไดไมตองฆาตัวตาย  และจะ 
ไดไมเดือดพลานจนเปนฮิปปในที่สุด. 
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ถาคุณเห็นวานิพพานเปนของครึ  มันก็เทากับเห็นวา  พระพุทธศาสนา 
ทั้งหมดนั้นเปนของครึ ;  เพราะวาพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นตองการนิพพานที่นี่ 
และเดี๋ยวนี้ ;  ใหมีนิพพานในกลางวัฎฎสงสาร.  ชีวิตฆราวาสอยูในกลางวัฏฎสงสาร 
มีดี - มีชั่ว  มีบุญ - มีบาป  มีสุข - มีทุกข  มีอะไรขึ้นๆลง ๆ  ,  มันเปนวัฏฏสงสาร. 
ความไมตองเปนอยางนั้น  ความคงที่  ความสงบ  ความสะอาด  ความหยุดได 
ความเปนอิสระ  นี้เปนนิพพาน.  นึกถึงสระ  ตนมะพราวนาฬิเกร  ตนเดียวโนเน 
กลางทะเลขี้ผึ้ง  ฝนตกก็ไมตอง  ฟารองก็ไมถึง  กลางทะเลขี้ผึ้ง  ถึงไดแต 
ผูพนบุญเอย.  ทอง ๆ  เอาไวบาง. 

 
นี้เรียกวามันเปนเคล็ด  ที่คุณเปนฆราวาสก็เกี่ยวของกับนิพพานได ; 

แลวก็ไมเปนการจับปลาสองมือท่ีลมเหลว.  แตเปนการจับปลาสองมือท่ีเปนปลา 
คนละชนิดที่มีพรอมกันไปสองมือ  แลวก็สําเร็จดวย  คือปลาตัวนี้  และไมทําใหปลา 
อีกตัวหนึ่งเปนของรอนขึ้นมา.  เพราะฉะนั้นอยาไปเชื่อวาตองแยกกันเด็ดขาด 
วาเดี๋ยวนี้เปนชาวบานเปนชาวโลกก็ตองเอาเรื่องปากเรื่องทอง  ตองทํามาหากิน 
ไมตองสนใจเรื่องศาสนา  เร่ืองนิพพาน.  เราจะตองมีของสองสิ่งนี้เคียงคูกันไป 
เหมือนกับท่ีผมพูดในครั้งที่หนึ่ง  ในการบรรยายวา  ชีวิตของเราตองเทียมดวย 
ควายสองตัว ;  จําควายสองตัวไว  ควายตัวหนึ่งคือ  เทคโนโลยี่  ตามหนาที่ 
การงานนั้น  ควายตัวที่สองคือ  spiritual  enlightenment  ความสวางไสวในทาง 
วิญญาณชีวิตจิตใจ ;  จําควายสองตัวเคียงคูกันไป  ชีวิตนี้ก็สะดวกสบาย  ราบร่ืน 
ถึงที่สุด  อยางไมตองโกลาหลวุนวาย ;  นี่คือเคล็ด.  ถาอยางนี้ไมใชเคล็ดแลว 
ก็หมดปญญา  ไมมีอะไรจะพูดอีก.  นี่เปนเคล็ดที่ใหไดผลมากที่สุดโดยลงทุน 
นอยที่สุด. 

 
ที่จะเขาใจผิดก็มีอยูอยางที่วา  ไปแบงแยกเปนพระ  เปนฆราวาส 

มากเกินไป ;  จนเขากันไมได.  ผมบอกวาใหเปนพระเสียใหเสร็จในความเปน 
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ฆราวาสนั้นดวย.  เดี่ยวนี้คุณไดยินไดฟงหลักพุทธศาสนาขั้นสูงวาอยางนั้นอยางนี้ 
แล ว เป น ขอ งพ ระ ไปหมด .  พอพ ูด เรื ่อ งศ ีล   สมาธ ิ  ป ญญ า   มรรค   ผล 
นิพพาน  ก็เลยเกิดความคิดเขาใจไปวา  อาว  เอาของพระมาใช  บาแลวโวย ; 
อยางนี้  เอาเรื่องของพระมาศึกษามาปฏิบัติ  บาแลวโวย.  ความจริงไมใชเปน 
อยางนั้น  ไมใชเอาของพระไปใช ;  เขาใจโง ๆ  ไปเองวา  เอาของพระไปใช. 

 
มันไมมี  วาของพระของฆราวาส  เรื่องดับทุกขทางจิต  ทางวิญญาณไมมี 

แยกไวเปนของพระของฆราวาส  ;  เปนเรื่องตองดับความยึดมั่นถือมั่น   หรือ 
เรื่องดับตัณหา  เรื่องอริยสัจจ  เรื่องมรรคมีองคแปด  เหมือนกันหมดเลย ไมมีพระ 
ไมมีฆราวาส  ในเรื ่องนี ้.  ฆราวาสก็ถือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เหมือน 
กับพระ ;  พระก็ถ ือพระพ ุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   เหมือนกับฆราวาส . 
แลวก็มีหลีกที่จะปฏิบัติ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ดับกิเลสตัณหา  อยางเดียวกันกับ 
ฆราวาสหรือพระก็ตาม ;  เพ ียงแตวา   ไปไดไกลกวา   ไปไดมากกวา   หรือ 
นอยกวา.  สวนเรื ่องของพระทั ้งหมดนั ้นมันก็เปนเรื ่องของฆราวาสโดยเนื ้อหา 
โดยสาระ  โดยใจความ.  แตถาเขาไปบัญญัติชื่อเรียกกันในหมูพระ  แลวก็ไดยิน 
กันแตในหมูพระ  ก็เลยเขาใจไปวา  เปนเรื่องของพระโวย. 

 
เชนเรื่อง  ทําปาฏิโมกขนี้  คุณก็คงคิดวา  เปนเรื่องของพระ ;  ถูกแลว 

พระพุทธเจาทานบัญญัติไววา   พระตองทําปาฏิโมกขทุกกึ ่งเดือน .  แตวานี่ 
ไมใชจํากัดวา  พระทําอยางเดียวฆราวาสก็ทําได,  ถาคุณจะเอาระเบียบวิน ัย 
อะไรมาอานดู   ทุก  ๆ  สัปดาห   ทุก  ๆ   กึ่งเดือน ;แลวก็ เตือนตน   อยาใหทําผิด 
พลาดในเรื่องกฎหมาย  ในเรื่องระเบียบอะไร  มันก็ไดเหมือนกัน.  เพราะฉะนั ้น 
คําวา   “ปาฏิโมกขสังวร”  ใชไดทั ้งพระทั ้งฆราวาส .  พระสํารวมระวังในขอ 
กฎตาง ๆ  ของพระ ;  ฆราวาสก็สํารวมระวังในขอกฎตาง ๆ  ของฆราวาส  ก็เรียกวา 
“ปาฏิโมกขสังวร”  ได. 
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เมื่อพระมีอินทรียสังวร,  สํารวมตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ไมยินดี 
ยินรายไปตามสิ่งที่มากระทบ,  ฆราวาสก็ควรทําเหมือนกัน ;  มิฉะนั้นตกนรก 
ทั้งเปน  จะตองระวังเรื ่องที่เขามาเกี ่ยวของกับเรา  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก 
ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  อยาใหเกิดเปนพิษเปนอันตรายขึ้นมา ;  แมไมเทาพระ 
ไมเทากันกับพระ  แตก็ทําเหมือนกันนั่นแหละ  เพียงแตมันมีความมากนอยกวากัน 
เทานั้น. 

 
เรื่องของพระหนักขึ้นไปอีก  เชนวา  ปจจเวกขณ  จีวร  บิณฑบาต 

เสนาสนะ  พระทองทุกวันนี้  อยาเขาใจวาฆราวาสไมเกี่ยว ; ฆราวาสก็ตองทํา. 
ถาไมทําก็เปนฆราวาสที่เลว  แลวจะมีความทุกขดวย  คําปจจเวกขณจีวร  ที่วา  
จะใชจีวรนี้เพียงเพื่อบําบัดความรอน  หนาวหรือเหลือบยุง  ลมแดดอะไรทํานองนี้ ; 
หรือวามันไมใชตัวสัตวตัวบุคคล  ทั้งผูใชจีวร  ผูหมจีวรและตัวจีวร.  ถาฆราวาส 
คิดนึกไดอยางนั้นก็เปนฆราวาสที่ดี  จะไมสุรุยสุรายเรื่องเครื่องแตงตัว  จะไมมี 
ความหงุดหงิดเกิดขึ ้นเพราะเรื่องการแตงกาย  เครื่องนุ งหม.  เพราะฉะนั้น 
พระปฏิบัติอยางไร  ฆราวาสก็ปฏิบัติอยางนั้นเกี่ยวกับเร่ืองเครื่องนุงหม  อยาใหมัน 
เกินความจําเปน,  ใหเปนเพียงเทาที่จําเปนอยางไร  ก็ทําอยางนั้น. 

 
เรื่องอาหารบิณฑบาต  ปจจเวกขณอาหารบิณฑบาต  ก็เพื่อจะเตือนตน 

ใหบริโภคเทาที่จําเปนอยาใหกลายเปนเฟอ  หรือเกินไป  หรือดวยความตะกละ 
หรือดวยความรักสวยรักงาม,  บํารุงบําเรอ.  ฆราวาสก็ปฏิบัติได  เกี่ยวกับอาหาร 
การกินใหพอเหมาะพอสม  เทาที่จะมีความสะดวกสบายใจการปฏิบัติหนาที่การงาน ; 
ไมจําเปนที่จะตองอยูกรุงเทพ  ฯ  ขับรถยนตไปกินอาหารมื้อกลางวันใหอรอยที่ 
นนทบุรี  เปนตน ;  นั้นมันเปนเรื่องบา.  ถาถือหลักอยางนั้นแลว  ฆราวาส 
ก็ตกนรกทั้งเปน  ;  แตถาถือหลักตามพระ   ถือปจจเวกขณ เร่ืองบิณฑบาต 
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กินอาหารนี้  เทาที่รางกายตองการ  มันจะสะดวกสบายสําหรับปฏิบัติหนาที่การงาน. 
คุณก็ทองจนจําไดกันอยูแลว  ผมก็ไมตองพูด.  สวดปจจเวกขณ  ขอรองแตเพียงวา 
สึกออกไปก็อยาลืมเสีย  ใหทองไดตามเดิม. 

 
เรื่องเสนาสนะก็เหมือนกัน  :  จะอาศัยเสนาสนะเพียงเพื่อใหไดรับความ 

สะดวกสบายในการเปนมนุษย,  แลวดําเนินไปใหถึงจุดหมายปลายทางของความ 
เปนมนุษย.  ถาเราไปมัวสรางที ่อยู อาศัยใหมากมาย  มันก็มีภาระเกิดขึ ้นมาก 
เกินกวาความจําเปน ;  ตองลงทุนมากตองลําบากมาก  กวาจะไดมานี้ ;  บางที 
ตองฉิบหายไปเลยตั้งแตทีแรก.  ถามีอยางนั้นมันก็ตองรักษา  ตองมีคาใชจายใน 
การรักษาดูแลมาก   ดูแลไมทั ่วถึง ;  แมทําไดมันก็เปนหวง  เปนวิตกกังวลจน 
จิตใจหมนหมอง.  เพราะฉะนั้นใหมีบานเรือนเทาที่จําเปน  อยางโคลงสุภาษิตวา 
“นกนอย  ทํารังนอย  แตพอตัว”  นี้  ถาทําใหญเกินไปคนก็หัวเราะ ;  ใหพอดีพอ 
สะดวกแกความที่จําเปนที่จะอยูจะอาศัย  เพื่อทําหนาที่การงานของมนุษย.  นี้เรื่อง 
เสนาสนะ  หมายถึงบานเรือน  เครื่องใชสอยในบานเรือน  เครื่องเรือนอะไรก็ตาม 
ที ่ม ัน เนื ่อ งด วย เร ือน  ๆ  ;  ให เหม ือนก ับพระป จจ เวกขณ นั ่นแหละ .  ไม ได 
หมายความวา  คุณจะตองอยูกระตอบอยางนี้ ;  ไปเปนฆราวาสแลวคุณจะตองอยู 
กระตอบเล็ก ๆ  อยางนี้,  ไมใช ;  แตจะอยูอยางพอเหมาะพอสมอยางไรก็ได  แต  
รูความหมายของมัน  อยามีจิตใจที่ลุมหลงไป. 

 
ขอสุดทาย  เรื่องหยูกยา  ปจจเวกขณก็เพื่อใหไมตองลําบากมากเกินไป ; 

เอาแตพอที่ถูกท่ีควร.  ถามันเหลือวิสัยเกินกวาความจําเปนแลว  ใหมันตายไปก็ได 
รางกายนี้ไมตองดิ้นรนจนลําบากเกินไปเลย.  แตวาเมื่อปฏิบัติในหลักการเปนอยู 
อยางอื่นถูกตองแลว  โรคภัยไขเจ็บมันก็ไมมี ;  และโรคไขเจ็บน้ีจะบําบัดไดดวย 
หยูกยาที่ไมตองแพง  ไมตองวิเศษวิโสอะไร.  เรื่องถึงขนาดที่จะตองผาตัดเปลี่ยน 
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หัวใจอะไรนั ้น   เป นเรื ่องบา   ไมจําเปนจะตองทํา ,  ควรปลอยใหเปนไปตาม 
ธรรมชาติ  คือตายหรืออะไรก็ตามใจ ;  เปนผูสันโดษแมนเรื่องหยูกยา  ที่จะเยียวยา 
ชีวิตนี้ดวย. 

 
เปนอันวา  เร่ือปจจเวกขณ  ๔  ของพระนี้,  ของฆราวาสก็เหมือนกัน. 

แตมันเรียกชื่อเปนแบบของพระเสียแลว  พอฆราวาสไดฟงเขาก็ตกใจเลย ;  กลัวจะ 
เปนพระอยูวัด.  ที่จริงโดยเนื้อหา  โดยความหมายแลวมันก็เปนอันเดียวกัน. 

 
เรื่องประมาณในโภชนะ  นี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง.  เมื่อพระตองการทําความ 

เพียงทางจิต  ก็กินอาหารนอยกวาฆราวาส ;  ฆราวาสตองการใชกําลังทางกาย 
ก็ตองกินมากกวา  แตวามีประมาณ  ประมาณที่พอดี.  ความพอดีในการกินอาหารนี้ 
ก็ตองปฏิบัติเครงครัด  อยางเดียวกัน  ทั้งพระทั้งฆราวาส. 

 
เรื ่องของพระแท ๆ  ยิ่งขึ ้นไปอีก  เชน  ชาคริยานุโยค – คือนอนนอย 

ก็เหมาะแลวสําหรับพระที่นอนนอย  เพราะมีเร่ืองฝกฝนทางจิต  ทางวิญญาณ . 
ฆราวาสตองใชกําลังทางกาย  จะนอนนอยเทาพระไมได ;  แตแลวก็ตองนอนนอย 
เหมือนกัน  ฆราวาสก็จงนอนใหนอยเทาที่จะเหมาะสมแกฆราวาส. 

 
เรื่องธุดงค,  เตลิดไปธุดงคเสียเลย  ซึ่งใคร ๆ  ก็เขาใจวามีบัญญัติไว 

เฉพาะพระ.  ฉะนั้นคุณก็พิจารณาดูเถิด  กินขาวหนเดียว  ภาชนะใบเดียว  อะไร 
ทํานองนี ้ ;เอาแตความหมายของมันซิ  คือเราอยาสุรุ ยสุราย ;  กินเกินจําเปน, 
กินจํานวนมื ้อเทาที ่จําเป น ,  ภาชนะเทาที ่จําเป น  เทาที ่สะดวกหรือเหมาะสม  
อยาใหมันเฟอ  อยางจีวรสามผืนอยางนี ้,  ฆราวาสก็มีเครื ่องนุ งหมเทาจําเปน 
เทาที่พอเหมาะพอสม  อยาใหมันเฟอ.  เรื่องอื่นก็เหมือนกัน  รวมความแลวมัน 
เปนเรื ่องสันโดษ  ไมมีทางผิดที ่ฆราวาสจะถือธุดงค  คือชีวิตเปนอยู ไมฟุ มเฟอย 
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เอาแตพอเหมาะพอดี  เทาที่จะเปนอยูได  โดยสะดวกแกหนาที่การงาน.  นี้เรียกวา 
ธุดงค  ฆราวาสก็ยังถือธุดงคได. 

 
เร่ืองอื่น ๆ  อีกก็เหมือนกันจะ  เอามาพูดหมดทุกเรื่องมันก็ไมไหว. 

อยากจะเตือนเรื่องสุดทายก็คือ  เร่ืองอุดมคติของโพธิสัตว  เปนฆราวาสนั่นแหละ 
เปนโพธิสัตวได.  ถาเปนวงกวางไมไดก็เปนแตเพียงในครอบครัวก็แลวกัน ; 
บําเพ็ญบารมีสงเคราะหคนในครอบครัว  หรือคนขางเคียงออกไป ๆใหสุดความ 
สามารถ  สุดฝไมลายมือ  ก็เรียกวามีอุดมคติของโพธิสัตวได.  เพราะฉะนั้นเปน 
ฆราวาสที่อยูในบานเรือนนั้นทําไดทุกสิ่งทุกอยาง  ตามเนื้อหาสาระของพระพุทธ- 
ศาสนา ;  นี้ก็คือ  “เคล็ด”. 

 
ทีนี้อยากจะแนะตอไปถึงขอท่ีวา  ใหถือปฏิบัติโดยใจความ  หรือโดย 

ความหมาย  หรือโดยเนื้อแท  หรือโดยสาระนี้  ไมใชโดยออม  :  คุณอยาทําให 
ปนกันยุง   “โดยใจความ ”  นี้ไมใช  “โดยออม ”,  โดยออมคือ เฉไปจาก 
ใจความ,  โดยใจความนี้คือโดยตรง.  ถาฆราวาสเอาเรื่องของพระมาปฏิบัติ 
โดยใจความ  นี้ก็คือปฏิบัติโดยตรง  ไมใชโดยออม ;  อยาพูดวาโดยออม.  ขอ 
ปฏิบัติตาง ๆ  ที่ออกชื่อมาแลวสําหรับพระปฏิบัตินั้น  ฆราวาสเอามาปฏิบัติได 
โดยตรงไมใชโดยออม ;  หากแตวาเปนไปโดยใจความ  เอาใจความมาใชใหถูกตอง. 
สวนปริมาณหรืออะไรนั้น  ไมจําเปนจะตองเทากัน,  ระดับไมจําเปนจะตองเทากัน ; 
แตใจความนั้นตรงกันเสมอ.  เพราะฉะนั้นเราคงมีใจความสําคัญเหมือนกัน 
ทั้งพระทั้งฆราวาส ;  คือบุคคลผูกําลังเดินไป ๆ  เดินไป ๆ  จากความเปนทุกข 
สูความดับทุกข ;  นั้นคือใจความ.  ฆราวาสก็ตองเดินชาเพราะแบกสองบา ; 
พระก็ไปเร็วเพราะแบกบาเดียว  หรือไมแบกเลยก็สุดแท. 
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ที่เรียกวา  “ใจความ”  นั่นแหละสําคัญทีสุด ;  อะไร ๆ  ก็ขอใหถือใหถูก 
ใหตรงตามใจความ.  อยางหลักพระพุทธศาสนาเดี่ยวนี้เราถือไมตรง,  ผิดใจความ 
ผิดหลัก  เลยยุงไปหมด ;  เปนพุทธสาสนาเกจอมปลอม  เนื้องอกออกมาใหม ๆ, 
เพราะถือเอาใจความไมได  จับใจความไมได;  แมจะรุงเรืองดวยวัตถุทางศาสนา 
มันก็ไมมีพุทธศาสนา  หรือดับทุกขไมได.  จะสรางวัดใหเต็มบานเต็มเมือง, 
สรางพระเจดียใหเต็มบานเต็มเมือง  ใหเหลืองอราม  ไปท้ังประเทศ  มันก็ชวยอะไร 
ไมได ;  ถาถือเอาใจความผิด.  ใจความของมันอยูที่วา  มีจิตใจ  สะอาด  สวาง 
สงบนี้ ;  ไมใชเต็มไปดวยโบสถ  วิหาร  หรือเจดีย  หรือผาเหลือง  หรืออะไร 
ทํานองนี้.  เพราะฉะนั้นขอใหถือวา  ใจความนั่นแหละสําคัญ ;  ตัวหนังสือ 
ก็ไมสําคัญ,  พิธีรีตองอะไรตางๆก็ไมสําคัญ ;  ตองถือเอาใจความใหถูกตอง 
นั่นแหละเปนสวนสําคัญ. 

 
เดี๋ยวนี้เขาเนนหนักไปในทางประเพณี.  สมาคมชื่อวา  พุทธศาสตร 

และประเพณี  ฯลฯ ;  เรื่องประเพณีระวังใหดี  มันจะไปโดนเปลือกมาก ๆ  เขา 
ก็ได.  พุทธศาสตรก็ตองระวังใหดีมันจะเปนปรัชญาเพอเจอก็ได ;  มันไม 
ถูกใจความ.  ถาเรื่องพุทธศาสนากลายเปนปรัชญาไปแลวมันไมใชใจความ ;จะ 
ไมดับทุกขเลย.  ประเพณีพิธีรีตองนี้ก็เหมือนกัน  ถามันผิดความประสงค  ผิด 
ใจความแลว  มันก็เปนเรื่องงมงายไปเลย.  พุทธศาสตรตองใหไดใจความวา  เปน 
ศาสนา  ไมใชศาสตรปรัชญา.  ศาสตรที ่เป นศาสนา  จะตองเปนศาสตรา. 
ศาสตรนั้นคือ  ศาสตรา ;  ศาสตราคือเปนของมีคม,  มีคมสําหรับตัดความโง 
ตัดความเห็นแกตัว  ตัดกิเลสตัณหา.  ถาเปนศาสนาจริงตองเปนของมีคม 
ตัดความโลก  ความโกรธ  ความหลง  โดยตรง ;  นี้เรียกวาใจความ. 

 
ถาเปนประเพณีก็เพียงแตใหมันเกิดความสะดวกแกการกระทําอยางนั้น; 

ถาเราไมมีประเพณี  มันไมสะดวกแกการที่จะทําอยางนั้น.  ถาเราตั้งขึ้นไวเปน 
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ประเพณี   เชานี้ทําอยางนี้  เย็นนี้ทําอยางนั้น,  เดือนนี้ทําอยางนั้น  เดือนนั้นทํา 
อยางโนน  ;  แลวเป นประเพณ ีที ่ถ ูกต องและเป นระเบ ียบ  ;  อยางนี ้ประเพณี 
มันก็มีประโยชน.  แตถาทําไปอยางหลับหู  หลับตา  งมงาย  มันก็ยิ่งไมมีประโยชน. 
เพราะฉะนั้ นขอให จํ าว า   ถูกต อง   แล วก็   “พอดี ”  แล วก็   “ครบถ วน ” ;  ฟ งดู  
คลายหลักปรัชญา แตวาไมใช. ผมเกลียดที ่ส ุดเรื ่องปรัชญา แตนี ่ฟ งดูมันคลาย 
หลักปรัชญา   วา   “ถูกต อง”  แล ว   “พอดี”  แล ว   “ครบถวน ”  มันจึ ่งจะใช ได 
ใจความมันอยู ที ่นั ่น ,  ใจความมันอยู ที ่ถ ูกต อง,  แลวก ็พอดี,  แลวก ็ครบถวน . 
คุณจะทําอะไรก ็ขอให น ึกถ ึง   ๓  คํานี ้ไว : - ให ถ ูกต อง   แล วย ังต องพอด ี ;  ถูก 
เก ิน ไป ก ็ไ ม ไ ห ว ,  ถ ูก เก ิน ไป นั ้น ค ือ ผ ิด  ;  ด ีเก ิน ไป นั ้น ค ือ เล ว .  ถ ูก ต อ ง 
ตองถ ูกต องแน,  และตองพอดี;  ถูกตองม ันก็ต องพอดีเก ินไม ได   แลวก ็ต อง 
ครบ ;  ครบที่มันควรจะมี.  นั่นแหละคือใจความ. 

 
ถาเราพูดวา  “ใจความของพระพุทธศาสนา”  ก็หมายความวา  มัน 

ถูกตอง  แลวก็พอดี  แลวครบ  ตามหลักของพุทธศาสนา  ที่คน ๆ  หนึ่งจะปฏิบัติ  
ที่ฆราวาสคนหนึ่ง ๆ  จะปฏิบัติ.  อยางนี้เรียกวาเราเอาใจความของพุทธศาสนามาได 
คือเอาหัวใจของพุทธศาสนามาได  ไมใชเปลือกขางนอก. 

 
ขอทบทวนอ ีกท ีหนึ ่งว า   โดยใจความนั ้น   ไม ใช โดยอ อม  ;  โดย 

ความหมายหรือโดยใจความนั้นไมใชโดยออม,  มันเปนโดยตรง  .  โดยใจความ 
นั้นก็  คือถูกตอง  พอดี  แลวก็ครบถวน .  เมื ่อฆราวาสถือหลักอยางนี ้แลว 
ก็สามารถจะเปนพระไดทั ้ง ๆ  เปนฆราวาส ;  คือเอาใจความของเรื ่อง  หรือของ 
พุทธศาสนา   หรือของพระ   มาใส ไว ในชีว ิตของตนแผนกหนึ ่ง ,  ในฐานะเป น 
เรื ่องทางฝ ายจิต   หรือฝ ายวิญญาณ .  สวนเรื ่องของฆราวาสแท  ๆ   เรื ่องปาก 
เรื่องทอง  เร่ืองลูก  เร่ืองเมีย  เรื่องทํามาหากินนั้นเปนสวนเรื่องรางกาย  ใหเปน 
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สวนของเรื่องรางกาย.  เรามีควายสองตัวเทียมชีวิตคือ  เรื่องกาย  กับเร่ืองใจ ; 
ชีว ิตนี ้ก ็จะครบถ วน   ถูกต องบริบ ูรณ   เป นไปได ด วยด ี.  ทําอย างนี ้จะบรรลุ 
มรรค  ผล  นิพพาน  เร็วกวาพวกพระโง ๆ  ที่ไปทําอะไรดุม ๆ  อยูกลางปาเสียอีก, 
นี่พูดหยาบคายไปหนอยตองขออภัย ;  แตมันเปนความจริงที่สุด  ฆราวาสที่ปฏิบัติ 
อยู อยางถ ูกตอง  นี ้จะบรรลุมรรค   ผล   นิพพาน   เร็วกวาพระบอ  ๆ  อะไรองค 
หนึ่งเสียอีก  ซึ่งมีความยึดมั ่นถือมั ่นในเรื่องของพระมากเกินไป ;  ไปทําอะไรอยู 
ในปาคนเดียวนั้น  ก็ยังจะอยูลาหลังฆราวาสคนนี้เสียอีก.  เพราะฉะนั้นขอใหเปน 
ฆราวาสที ่ลืมหู  ลืมตามีสติปญญาแจมใส  ในความถูกตอง  พอดี  ครบถวน ; 
มีพุทธศาสนาโดยใจความอยูในเนื้อในตัว. 

 
เราพูดกันถึงเรื่องเคล็ด  มันก็เปนเคล็ดอยางนี้ ;  เอาหัวใจมาใหไดนั่นมัน 

เปนเคล็ดที่สุด ;  ไมมีเคล็ดใดจะมากไปกวานี้ ;  จับกลองดวงใจใหไดนั้นคือเคล็ด. 
 
เวลาเหลืออีกนิดหนึ่งก็อยากจะพูดเรื่องเคล็ด  จับหัวใจ  นี้อีกหนอย; 

ซึ่งจะสรุปเปนคําพูดงาย ๆ  อีกทีก็คือวา  ขอเตือนใหระลึกนึกถึงคําบางคํา  ที่ได 
บรรยายมาแลวหลายครั้งอีกเหมือนกัน  วาผมอาศัยการที่ทํางานนี้มานานหลายสิบป 
สังเกตอะไรมาเรื่อย ๆ  ก็พบวา  ที่สรุปความสั้น ๆ  ใหเขานี้ก็มีประโยชนมาก.  เพราะ 
ฉะนั้นจึงเกิดคําสรุปความขึ้นมาหลาย ๆ  คํา  ดังทีใชมาแลว.คําสรุปความนี้มัน 
แตกตางกันเพื่อใหเหมาะแกคนหลาย ๆ  ประเภท ;  แตที่ใชไดแกคนทุกประเภทนี้ 
ผมเคยสรุปอยางที่ไดยินกันอยูเสอมวา  “ตายเสียกอนตาย”. 

 
ใครมาอยูสวนโมกขก็มาเพื่อรับปริญญา  “ตายเสียกอนตาย”ใหตัวกู- 

ของกู  ประเภท  egoism  ที่จะเปนเรื่องเห็นแกตัวนี้  ตายเสียใหเสร็จหมดกอนแต 
รางกายนี ้มันจะตาย.  รางกายยังไมทันตายใหอหังการ  มมังการ  ตัวกู – ของกู 
มันตายเสร็จ  นี่เรียกวา  ตายกอนตาย ;  พยายามตายกอนตาย  ไมมีตัวกู – ของกู 
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ที่จะยกหูชูหาง  จะดื้อจะดัน  จะโลภ  จะโกรธ  จะหลงอะไร  นี่เรียกวาตายเสียกอน 
ตาย  เย็นสนิท  อายตนะเย็นสนิท  ถาเราถือหลักตายเสียกอนตาย.  คุณไปคิด 
เอาเองก็ได  นี้เปนตัวอยางที่ใหไป  สําหรับไปคิดเอาเองบางก็ได.  อาจจะมี 
คําพูดอยางอื่นที่คุณคิดไดเอง  ที่เหมาะที่สุดสําหรับคุณยิ่งกวาคํานี้ได.  แตผม 
มีความคิดอยางนี้  ไดพูดกับชาวบานชาวเมือง  อุบาสก  อุบาสิกา  ก็พูดเรื่องตาย 
เสียกอนตาย ;  วันหนึ่งพูดไมรูวากี่สิบคร้ัง  พูดคําวา  ตายเสียกอนตายนี้.  นี้มัน 
เปนเรื่องหลักอันหนึ่งที่สรุปไวในคําพูดเพียง  ๓  พยางค. 

 
ถาพูดตรง ๆ  บางทีไมสนุก  ไมกินใจ,  ก็พูดออม ๆ  เปนปริศนา. 

เดี๋ยวนี้กําลังพูดมากอยูอีกคําวา  “ปากอยาง  ใจอยาง  ทางดับทุกข.”  พวก 
ชาวบานนั้นเขาไดยินแตคําวา  ปากอยางใจอยางนั้นคือมันคบไมได  เปนคนขี้โกง 
คนไมซื่อ  อยาไปคบมัน ;  คนปากอยางใจอยางนั้นเปนคนโกหกมดเท็จ ;  นี้เปน 
เรื่องชาวบาน  เปนภาษาชาวบาน.  แต  ปากอยาง  ใจอยาง  ในภาษาธรรมะนี้ 
มันมีความหมายอยางอื่น ;  หมายความวา  ปากนี้ตองพูดเหมือนคนอื่นพูด  แตใจ 
ไมเปนอยางนั ้น .  ปากพูดโดยโวหารชาวบานพูด  ;  สวนใจนั ้นยังมีความ 
แจมแจงอยูในความจริง.  พระพุทธเจาทานก็ตรัสถึงพระองคเองอยางนี้วา 
“ตถาคตตองพูดดวยโวหารชาวบานพูด  แตจิตไมยึดมั่นดวยอุปาทาน  เหมือน 
ชาวบานยึดมั่น”. 

 
เมื่อชาวบานพูดวา  “บานของฉัน”  นี้มันเปนบานของฉันจริง ๆ  จัง ๆ  

รางกายของฉัน  ก็เปนรางกายของฉันเอาจริง ๆ  จัง ๆ.  มันเปนดวยความโง 
ความหลง  ดวยตัณหา  อุปาทาน - เปนของกูเสียจริง ๆ.  แตถาพระพุทธเจาจะพูดวา 
“รางกายของฉัน”  รางกายของตถาคต  นั้น  ปากพูดอยางนั้น ;  แตใจไมได 
ยึดมั่นวา  รางกายของตถาคต  แตเปนของธรรมชาติ ;  ไมมีความยึดมั่นดวย 
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อุปาทาน  วารางกายนั้นเปนของกู.  ชาวบานพูดวาอยางไร  ก็ยึดมั่นอยางนั้น 
ทั้งนั้น ;  ฉะนั้นก็เลยมาสอนกันเสียใหมวา  หัดเปนคนปากอยาง  ใจอยางกันเถิด. 
เมื่อปากพูดวา  ของกูใจอยาเปนของกู ;  ปากพูดวาตัวฉัน  ใจอยาเปนตัวฉัน ; 
เดี๋ยวมันจะยกหูชูหาง.  นี่เรียกวา  “ปากอยางใจอยาง”.  ปากพูดวา  “ตัวกู” 
อยูตามเคย  ใจอยาเปนเชนปากเอย  เหวยพวกเรา.  ที่เขียนอยูใตรูปภาพที่ 
ประดิษฐขึ้นใหม.  ปากพูดวาตัวฉัน,  วาของฉัน,  วาลูกเมียของฉัน,  ความ 
รับผิดชอบของฉันอะไรก็ตามใจ ;  ก็พูดตามภาษาธรรมดาใหมันรูเร่ืองกันเทานั้น. 
สวนใจใหมันรูอยูเสมอวา  ทุกอยางมันเปนของธรรมชาติ  เราเขาไปเกี่ยวของกับมัน 
ใหถูกวิธี  ใหสําเร็จประโยชน  ก็ไมมีความทุกข.  นั่นแหละผลที่มุงหมายมันอยูที่ 
ไมมีความทุกข ;  แลวมันจะเปนของฉันไมได. 

 
แลวก็อยาลืมท่ีเคยเตือนวา  อยาใหเสียเปรียบ  หรือขายหนาพวก  

คริสเตียนที่ในไบเบิลของเขาก็มีสอนอยางเดียวกัน  :  มีภรรยา  ก็จงเหมือนกับไมมี 
ภรรยา  :  มีทรัพยสมบัติก็จงเหมือนกับไมมีทรัพยสมบัติ,  มันทุกขก็เหมือนกับ 
ไมมีทุกข,  มีสุขก็เหมือนกับไมมีสุข,ไปซ้ือของที่ตลาดไมเอาอะไรมา  อยางนี้ 
เปนตน.  กิริยาภายนอกทําอยางไร  ก็ตามใจ  แตในใจไมเปนอยางนั้น ;  ไม 
เหมือนกับท่ีปากพูด  หรือกิริยาอาการมันแสดง.  หมายความวา  ใจไมยึดมั่นถือมั่น 
วาตัวกู - ของกู.  โดยทางสมมุติ  วาตัวกู  วาของกู  กูซื ้อมา   เปนของกู 
อยางนี้ ;  แตโดยความจริงแทนั้นเปนของธรรมชาติ.  จิตไมยึดมั่นวา  ของกู ; 
จะใชสอย  จะกิน  จะใชอยางไรก็ได  โดยไมตองยึดมั่นวา  เปนตัวกู - ของกู   

 
นี่เรียกวามีชีวิตอยู  ดวยสติปญญา;  ไมใชมีชีวิตอยูดวยความโง 

ความหลง  ดวยกิเลส  ตัณหา,  สติปญญาทําใหมองเห็นวา  ทุกอยางเปนของ 
ธรรมชาติ ;  เราอยาเปนโจรปลนธรรมชาติมาเปนของเรา.  เราจงกิน  จงใช 
จงเกี่ยวของกับมัน  ในฐานะที่มันเปนของธรรมชาติ  ก็จะไดความสุขสบายไปตลอด 
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ชีวิต.  พอไปปลนธรรมชาติมาเปนของกู  ก็กลายเปนโจรขึ้นมา  อยางนี้ธรรมชาติ 
ก็ตบหนาใหทันที;  คือทําใหมีความรูสึกหนักใจ  รอนใจอะไรเพราะความยึดมั่น 
ถือมั่นนั้น ๆ  .  เพราะฉะนั้นอยาเปนโจรปลนธรรมชาติ ;  นี้สําหรับพุทธบริษัท 
สําหรับศาสนาอื่นที่เขามีพระเจาก็วาทุกอยางเปนของพระเจา ;  อยาไปปลนเอา 
ของพระเจามาเปนของเรา ;  จะกิน  จะอยู  จะใชสอยอะไรก็ทําไป  แตอยากลา 
ยึดมั่นวาของกู  ไปปลนพระเจา  พระเจาจะลงโทษเอา  !  มันก็มีเทานี้. 

 
นี่เรียกวามีปากอยาง  ใจอยาง  ก็มีแตความเย็น,  เย็นเปนนิพพาน 

ทางอายตนะ.  ในเรื่องปากอยาง  ใจอยางนี้  ทีอยางที่เปนชนิดเลว  ทําไม 
ทํากันได  และทํากันไดอยูแลว.  ในทางสังคมนั้นไดยินวา  มีเรื่องโกหกมดเท็จ 
ปากอยางใจอยางทั้งนั้น ;  พอพบหนากันจับมือ  สบาย  หัวเราะ  ขอบคุณอะไร 
สบาย ;  แตในใจมันเต็มไปดวยคิดอาฆาตมาดรายก็มี.  ในสนามกีฬาเขาให 
นักมวยจับมือกันบาง  นักกีฬาจับมือกันบาง  นั้นมันโกหก  ปากอยางใจอยางทั้งนั้น 
แสดงอาการอยางหนึ่ง  แตใจมันอีกอยางหนึ่ง .  เห็นไดชัดวาเขาชกตอย 
ตบตีกัน  ในทามกลางสนามกีฬา ;  อยางนี้ก็เพิ่มความเห็นแกตัว  ไมใชทําลาย 
ความเห็นแกตัว  นี่เรียกวากีฬาจอมปลอม  เพราะมันปากอยางใจอยาง.  ทํา 
อยางนั้นยังทําได  แตที ่มาขอใหทําปากอยางใจอยางนี้บางกลับไมเอา ;  มัน 
จริงกวา  มันถูกกวา.  ของธรรมชาติอยาวาของกู,  ของพระเจาอยาวาของกู ; 
ใหถือเปนของยืมใช  ธรรมชาติก็ยอมให  พระเจาก็ยอมให  เราก็สบายจนตลอดชีวิต 
อยางนี้มันดีกวา.  เพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันเปนชีวิตที่ไมมีความทุกข  ไมมีความ 
กลัว ;เรียกวาไมมีความทุกขคําเดียวมันรวมหมด  คือไมมีปญหา  ไมมีความกลัว 
ไมมีความสะดุง  ไมมีวิตกกังวล  ไมมีอะไรหมด. 

 
นี่แหละคือ  “เคล็ด”  ที่จะเปนอยูอยางดีที่สุดเทาที่มนุษยจะพึงทําได 

เรียกวาสิ่งดีที่สุดที่มนุษยจะทําได ;  มันก็จบกันเทานี้ไมมีอะไร.  เกิดมาก็เพื่อ 
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ใหไดสิ่งดีที่สุดที่มนุษยควรจะได.  นี่งายนิดเดียวแตในมหาวิทยาลัยของคุณ 
ไมยักสอนกัน,  ของงาย ๆ  นิดเดียวนี้  จนคุณก็ไมรูวาเกิดมาทําไม.  เมื่อไมรูวา 
เกิดมาทําไม   ก็เปนอันวาไมรูทั ้งหมดแหละเรื ่องดี - เรื ่องชั ่ว   เรื ่องบุญ   - 
เรื่องบาป   เรื่องอะไรมันไมรูไปหมด  แลวไมสนใจดวย ;  เพราะไมสนใจ 
ที่จะรูวาเกิดมาทําไม. 

 
ครั้งนี้เราถือวา  เปนการบรรยายสรุปครั้งสุดทายสําหรับพวกคุณที่มี 

โอกาสมาบวชระหวางปดภาคเรียน  ควรจะไดรูอะไรบาง  ในเมื่อจะกลับออกไปเปน 
ฆราวาส.  ผมก็พยายามเลือกสรรดีที่สุดแลว  วาเรื่องอะไรบางที่จะเหมาะแกคุณ  
ผูมีความประสงคอยางนี้ ;  ฉะนั้นจึงไดบรรยายคําบรรยายชุดนี้  โดยหัวขอที่เรียกวา.  
“ฆราวาสธรรม”  เปนธรรมะสําหรับฆราวาส  เทาที่จําเปนแกฆราวาส  และที่ 
ฆราวาสจะถือเอาประโยชนใหไดมากทีสุดเทาไร ;  เรียกวา  “ฆราวาสธรรม” 
ของพวกเราที่นี่โดยเฉพาะ.  เพราะวา  มันอาจจะไมเหมือนกับท่ีเขาเรียกวา 
ฆราวาสธรรม  ในที ่อื ่น ๆ  ซึ ่งมันอาจะแคบเกินไป  มีเพียงเรื ่องทํามาหากิน 
เปนตน  .  สวนผมนี้  คําวา  ฆราวาส  ก็ไมยอมใหละทิ้งพุทธศาสนา  :  ซีกหนึ่ง 
ใหเปนเรื่องรางกาย  ทํามาหากินไป ;  อีกซีกหนึ่งก็เปนเรื่องทางจิต – ทางวิญญาณ 
จะตองมีความแจมแจง  สวางไสวไป,  แลวก็ไปดวยกัน.  นั้นคือเปนฆราวาส 
ที่ดี  เปนพระอยูในตัวเสร็จแลวตลอดเวลา ;  แตวาเปนพระที่เดินไปชา ๆ. 

 
นี้ขอสรุปใจความไวอยางนี้  วาเปนฆราวาสที่ดีที่สุดในโลก  เพราะวา 

เปนฆราวาสตามแบบของพุทธบริษัท  มีหลักของพุทธศาสนาเปนเครื่องประคับ  
ประคอง.  นี้ขอใหมีความเขาใจ  และดําเนินการปฏิบัติ  ที่ถูกตรงโดยใจความ 
ดังที่กลาวมาแลวนี้ ;  แลวก็มีความเจริญ  งอกงามกาวหนาในทางแหงพระพุทธ- 
ศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา  ทุกทิพาราตรีเทอญ. 
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ยโต  โข  คหปติ  อริยสาวกสฺส  ปฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ 
โหนฺติ  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   โหติ  อริโย   จสฺส   ญาโย  
ปฺญาย   สุทิฏ โฐ   โหติ  สุปฺปฏิวิทฺโธ   ....  ฯเปฯ .....  ....ฯเปฯ   ...  อิธ  
คหปติ   อ ริย ส า ว โก   อิติ   ปฏิสฺจิกฺข ติ   อิติ   อิม สฺมึ   สติ   อทํ   โหติ  
อิม ส ฺส ุป ฺป าท า   อิท ํ  อ ุป ฺป ช ฺช ต ิ  อ ิม ส ฺม ึ  อ สต ิ  อิท ํ  น   โห ต ิ  อิม ส ฺส  
นิโรธา   อิทํ  นิรุชฺฌติ  ยทิทํ  อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา   สงฺขารปจฺจยา  
วิฺญาณํ.....  ฯเปฯ..........ฯเปฯ......ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ  โสกปริเทวทุกฺข- 
โทมนสฺสุปายาสา   สมฺภวนฺต ิ  ฯ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  
สมุทโย  โหติฯ.......... 

    (เวรสูตร  ทสก.  อํ.  ๒๔/  ๑๙๕/๙๒.) 
 
ดูกอนคหบดี  !  เมื่อ  ภัยเวร  ๕  ประการ  อันอริยสาวก  (คฤหัสถ) 

ทําใหสงบรํางับไดแลว   ในกาลใด  ;  ในกาลนั ้น   อริยสาวกนั ้น   ยอมจะ 
เปนผู ประกอบพรอมแลวดวยองคแหงโสดาบัน   ๔  ประการดวย  ;  และ 
อริยญายธรรม   ยอมจะเป นสิ ่งที ่อริยสาวกนั ้น เป นแลวดวยดีแทงตลอด 
แลวดวยดีดวยปญญา  ดวย.  ....ฯลฯ.........ฯลฯ....  คืออริยสาวกในธรรม- 
วินัยนี ้  ยอมพิจารณาเห็น   ดังนี ้ว า   เพราะสิ ่งนี ้ม ี,  สิ ่งนี ้จ ึงไมมี ;  เพราะ 
ความเกิดขึ ้นแหงสิ ่งนี ้ล  สิ ่งนี ้จึงเกิดขึ ้น ;  เพราะสิ ่งนี ้ไมมี,  สิ ่งนั ้นจึงไมมี ; 
เพราะความดับไปแหงสิ ่งนี ้,  สิ ่งนี ้จ ึงดับไป   :  ขอ นี ้ไดแกสิ ่ง เหลานี ้ค ือ 
เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร   ท . ;  เพราะมีสังขารเปนปจจัย 
จึงมีวิญญาณ  ;  .....ฯลฯ  ...........ฯลฯ..........ฯลฯ..เพราะมีชาติเปนปจจัย 
ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส   ท .  จึงเกิดขึ ้นครบถวน . 
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

ทิศธรรม 
 
 
 

 
หรือ 
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  ...........เอวํ  วิม ุต ฺตจิต ฺตส ฺส   โข   มหานาม   อุปาสกสฺส   วสฺสสตํ  
วิม ุต ฺตจิตเตน   ภิกฺขุนา   น   กิ ฺจิ  นานากรณํ  วทามิ  ยทิทํ  วิม ุต ฺต ิยา  
วิมุตฺตํ.  ฯ 

 
  (คิลายนสูตร  มหาวาร.  สํ.๑๙/๕๑๖/๑๖๓๓.) 

 
ดูกอนมหานาม  !  เราไมกลาววิมุตติของอุบาสก  (ผูประกอบไป 

ดวยโสตาปตติยังคะสี ่,  ปลงความยึดมั ่นถือมั ่น  ที่มีอยู  ในบิดามารดา, 
ในบุตรภรรยา,  ในเบญจกามคุณ,  ในสวรรคกามาพจร,  และในพรหมโลก, 
เสียไดในขณะที่จะดับจิต   แลวดับจิตไป )  วา  เปนความหลุดพน 
ที่ตางจากวิมุตติของภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวตั้งรอยป  :  ทั้งนี้เพราะ 
เหตุวา  เปนการหลุดพนดวยวิมุตติดวยกันแท. 
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ทิศทาง  ที่ฆราวาส  จะตองเดินไป 
 

-  ๑  - 
๙  ตุลาคม  ๒๕๑๓ 

 
ตามท่ีทราบกันอยูแลววา  วันนี้เรามีการบรรยาย 

พิเศษ  เฉพาะผู ที ่จะตองลาสิกขาบท .  เพราะฉะนั ้นก็จะพูด 
เรื ่องที่เกี ่ยวกับผู ที ่จะลากสิกขาบท  ตามที่จะนึกไดทุกเรื ่อง ; 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งก็คือเรื่องที่เกี ่ยวกับฆราวาส  หรือคฤหัสถ 
แลวแตจะเรียก. 

 
ขอแรกที่สุดอยากจะพูดเสียเลยวา  คําสั ่งสอนเกี่ยวกับคฤหัสถนี้ 

พระพุทธเจาจะไดตรัสจริงหรือไม  เร่ืองนี้มันตองถือตามหลักท่ีวางไวทั่วไป  คือ 
เมื่อมีปญหาวาเรื่องนี้พระพุทธเจาตรัสจริงหรือไม  เขาใชหลัก  มหาปเทสเปนเครื่อง 
ตัดสิน  วาถามันลงกันไดกับหลักใหญในพรหมจรรยนี ้  หรือในศาสนานี้  เขา 
เรียกวาลงกันไดกับสูตร  ลงกันไดในวินัยแลว  ก็ถือวาพระพุทธเจาตรัส.  การที่ 
จะเพียงแตยืนยันวา  มีอยูในพระไตรปฎกแลวเปนพระพุทธเจาตรัส  อยางนี้ไมถูก ; 
หรือพระพุทธเจาทานตรัสหามเสียเอง.  เรื่องเกี่ยวกับคฤหัสถนี้ก็มีในพระไตรปฎก 
มีสูตรยาวสูตรหนึ่ง  ซึ่งวาแตเรื่องนี ้  วาแตเรื่องคฤหัสถนี ้ ;  ทําใหมีผู สงสัยวา 
ทําไมมันยาวมากอยางนี้. 

 
 
 
 
 

๔๗๓ 
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 ฆราวาสธรรม ๔๗๔

สูตรพวกยาวที่สุดเรียกวา  ฑีฆนิกาย ;  ฑีฆ  แปลวา  ยาว  หมวด 
ที่วาเปนสูตรยาวที่สุดจนไมนาเชื่อวาพระพุทธเจาจะไดตรัสมาก  คราวเดียวยาวถึง 
อยางนี ้  เชนมหาสติปฏฐานสูตร  เปนตน.  มันพนวิสัยที ่วาจะพูดคราวเดียว 
ยาวถึงขนาดนั้น ;  เลยทําใหสันนิษฐานวา  มันเปนเรื่องที่รวบรวมมา  แลวเอามา 
รอยกรอง  แลวก็ใสเขาไปในพระไตรปฎกในคราวทําสังคายนาครั้งหลัง ๆ. 

 
เมื่อเปนอยางนี้ก็มิไดหมายความวา  ใหเลิกยึดถือเปนหลัก ;  ยังคงถือ 

ตามหลักเดิมวามันลงกันไดในสูตร  มันลงกันไดในวินัย.  แมวาในสูตร  หรือ 
ในวินัยอื่น ๆ  ไมมีพูดถึงเรื่องนี้เลย ;  แตโดยใจความ  โดยหลัก  โดยความมุงหมาย 
หรืออะไรก็ตาม  มันลงกันไดกับในสูตร  มันลงกันไดกับในวินัยแลว  ใหถือเอา 
เปนวาพระพุทธเจาตรัส.  เพราะฉะนั้นหลักสําคัญมีอยูวา  แมไดยินจากปาก 
พระพุทธเจาโดยตรง  จากพระโอษฐโดยตรง  ก็ยังไมใหเชื่อ ;  ใหไปทบทวน 
คิดคนดวยความมีเหตุผลเสียกอน  แลวปฏิบัติดู  จึงคอยเชื่อ. 

 
สูตรยาวเกี่ยวกับคฤหัสถนี้ก็มีหลัก  ที่เราพอจะมองเห็นไดวามันตรงกัน 

กับหลักของพระพุทธศาสนา  ลงกันไดในสูตร  ลงกันไดในวินัย ;  เชนพอเริ่มแรก 
ของสูตรก็มีกลาวถึง  คนที่เขาไหวทิศตามแบบเกาที ่สอนกันอยูกอน.  ทีนี้ 
พระพุทธเจาทานบอกวา  ในหมูอารยชน ;  เขาไมไหวทิศกันอยางนี้;  เขาไหวกัน 
โดยวิธีของพระอริย เจา   หรืออรยชน  ;  ก็เลยทรงจําแนกทิศทั ้งหกเปน 
อยางนั้น ๆ,  จะตองปฏิบัติตออยางนั้น ๆ,  จึงจะเปนการไหวทิศตามแบบ 
ของอารยชน. 

 
ขอนี้มันมองเห็นชัดอยูแลว  เปนความถูกตองหรือเปนแสงสวางที่ 

ดีกวา  เปนปญญาที่ดีกวา,  แลวก็ลงกันไดกับหลักที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา 
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ทิศทาง  ที่ฆราวาส  จะตองเดินไป ๔๗๕

ที ่ว า  : - พุทธะ  แปลวาผู รู   ผู ตื ่น   ผู เบ ิกบาน .  เพราะฉะนั ้นการไหวท ิศชนิดนี้ 
มันจึงเปนพุทธะ  คือของคนมีปญญา.  สวนการไหวทิศเหนือ  ทิศไต  ทิศตะวัน 
ออก  ทิศตะวันตก   นั้นมันเปนพิธีตองสืบ  ๆ  กันมา ;  หรือวาแฝงความหมาย 
อยางไดอยางหนึ ่งไว  แตคนที ่ไหวนั ้นไมรู จ ักเสียแลว  ไปมัวแตไหวดวยคิดวา 
จะเปนสวัสดิมงคลเทานั ้นเอง  ;  ก็เปนเรื ่องงมงาย .ทีนี ้พอมากลายเปนเรื ่อง 
สติปญญา  เปนเรื่องวิชา  ความรู  เร่ืองเหตุผล  เร่ืองความจริงอะไรขึ้นมา  มันก็ 
กลายเปนเรื ่องที ่ลงกันไดในพระสูตร  ในพระวินัยของพุทธศาสนา  ซึ ่งเปนไป 
เพื่อสติปญญา. 

 
ครั้นเมื่อแปลความหมายของคําวา  “ทิศ”  เปนอยางนี้  มันก็ยิ่งเปน 

สติปญญาเกิดขึ ้นมาในตัว ;  เปนเหตุผลที ่เกิดขึ ้นมา  แสดงอยู ในตัว  วานี ้เปน 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา  จะโดยตรง  หรือโดยออม  ก็ถือวาเปนคําสั่งสอนของ 
พระพุทธเจา  คือโดยออมเขามีหลักวา  ถาจะใหพระพุทธเจาตรัส  ทานจะวาอยางไร ; 
ก็ตองตรัสอยางนี้ ;  มันมีเหตุผลที่ทําใหทานตองตรัสอยางนี้.เพราะฉะนั้นคําที่ 
กลาวอยางนี้ก็เปนคําที่พระพุทธเจาตรัส.  นี้ไมไดหมายความวาจะตองออกมาจาก 
พระโอษฐโดยตรงอยางนี้. 

 
อันนี้ก็เปนหลักที่จะตองถือท่ัวไปวา  พระพุทธเจาตรัส  หรืออยูในฐานะ 

ที่พระพุทธเจาจะตองตรัสอยางนี้,  จะเปนคํากลาวของคนอื่นก็ไดเหมือนกัน . 
ฉะนั้นสูตรทั้งหลายที่มันยาวมาก  อยูในสภาพที่ไมนาเชื่อวา  พระพุทธเจาจะตรัส 
โดยตรง  ก็ไดรับการรับรอง  แลวมาอยูในพระไตรปฎก. 

 
ทีนี ้  ก็มาถึงต ัวเรื ่องในส ูตร ๆ   นี ้ที ่เร ียกวา   สิงคาโลวาทส ูตร  ใน 

ปาฏิกวรรค  ฑีฆนิกายนี้  มันก็ถือไดวาเปนหลัก  หรือเปนระบบที่สมบูรณอยูในตัว 
สูตรนี ้  ที ่เกี ่ยวกับฆราวาส.เรื ่องปลีกยอยเบ็ดเตล็ดเล็ก ๆ  นอย ๆ  อาจจะมีอยู 
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 ฆราวาสธรรม ๔๗๖

ในที่อื่น ;  แตก็ไมแปลกออกไปจากสูตรนี้  อาจจะสงเคราะหรวมเขาไปในสูตร ๆ  นี้ 
ไดหมด ;  กลาวคือสูตร ๆ  นี้มันเปนหัวขอสําคัญที่ประมวลไวไดทั้งหมด  คือเรื่อง 
ทิศหก ;  ก็เลยถือเอาเปนสูตรที่พระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับฆราวาสโดยเฉพาะ. 

 
ปญหาที่เหลืออยูอีกก็อาจจะมีวา  เราเคยถือเปนหลักกันวา  เรื่องอื่น 

พระพุทธเจาไมตรัส  ตรัสแตเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น  หรือเรื่องสุญญตา  เรื่อง 
อนัตตา.  เพราะฉะนั้นอยาลืมวา  หลักชนิดนั้นมันหมายถึงเรื่องหัวใจ  หรือตัว 
หัวใจของพระพุทธศาสนา.  สวนเรื่องปลีกยอยนั้นมันอาจจะมองไปในแงที่วา 
เปนอุปกรณ  เปนบริวารของเรื่องนี้ก็ได ;  หรือจะถือวาเปนเรื่องธรรมดาสามัญ 
คือวาพระศาสดาแหงศาสนาไหนก็ตาม  มีหนาที่ที่จะตองตอบปญหาทุก ๆ  ชนิด 
แลวแตจะมีคนถาม.  แปลวา  สติปญญาของพระศาสดานั้นมีอยูพรอมท่ีจะตอบ 
ปญญาทุกชนิดตามความรูสึกของทาน.  จะเปนพระศาสดาองคอื่น ๆ  นอกไปจาก 
พุทธศาสนา  หรือแมแตขงจื๊อ  เลาจื๊อ  อะไรก็ตาม ;  ซึ่งจะสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เปนหลัก  แตถาถูกถามปญหาปลีกยอยเกี่ยวกับคนธรรมดาสามัญ  ก็ตอบไดทั้งนั้น 
โดยอาศัยหลักใหญ ๆ  หลักเดิม ๆ  นั้น  มันจะบงใหตอบปญหาขอน้ีวาอยางไร. 

 
เลาจื๊อเคยสอนเรื่องที่ลึก  ถึงขนาดที่เรียกวา  ไมมีตัวจนทํานองเดียว 

กับพุทธศาสนา  คือใหมองเห็นความเปนมายาของสิ่งที่ชาวโลกเขาหลงใหลกัน. 
หลักของเลาจื๊อท่ีดีที่สุด  ที่ไดรับความยกยองมากที่สุดก็คือ  ที่บอกเรื่องความเปน 
มายาในสิ่งทุกสิ่งที่ชาวบานหลงใหลกัน  หรือมองไมออก;  ทีนี้แมจะใหทานมา 
ตอบปญหาเรื่องชาวบาน  เรื่องครอบครัว  ทานก็ตองตอบได ;  แลวก็มีประโยชน 
ซึ่งอาจจะลึก  อนุโลมเขากันไดกับหลักนั้น. 

 
ทีนี้  พุทธศาสนาสอนในเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น  ไมหลงใหลในสิ่งเหลานี้ 

แตเมื่อถูกถามเขาถึงเรื่องครอบครัว  เรื่องลูก  เรื่องเมีย  ก็ตอบได ;  แลวมัน 
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ก็มีหลักฐานชัดอยูวา  ในสูตรอื่น  ในสังยุตตนิกายโดยมากนั้น  มีผูเปนฆราวาส 
แท ๆ  ไปถามเรื่องขอปฏิบัติสําหรับฆราวาสแท ๆ  พระองคก็ยังตรัสเรื่องสุญญตาแก 
ฆราวาสนั้น ๆ  วาจําเปนที่ฆราวาสจะตองรูจะตองปฏิบัติเรื่องสุญญตา ;  คือไมยึดมั่น 
ถือมั่นใหเกิดความทุกข.  เพราะฉะนั้นเราตองถือวา  เร่ืองนี้ไมขัดกัน  วาในสูตรนั้น 
สอนฆราวาสเรื่องสุญญตา  ในสูตรนี ้สอนเรื่องลูกเมีย  เรื ่องบาน  เรื ่องเรือน ; 
ก็หมายความวาผูที่เห็นสุญญตาอยูแลว  ก็ยังตองปฏิบัติในเรื่องของฆราวาส.  เรื่อง 
บานเรื่องเรือนในลักษณะอยางนี้  มันจึงเขารูปกันกับหลักใหญที่เรียกวาสุญญตา ; 
คือผูที่เห็นสุญญตาแลว  ยังตองปฏิบัติตอบิดามารดา  บุตรภรรยา  สามีอะไรอยางนี้. 

 
เพราะฉะนั้นอยาไปเขาใจวา  เร่ืองโลกุตตระกับเรื่องโลกิยะนี้เปนขาศึก 

ปฏิปกษตอกัน  ไมหันหนาเขาหากัน ;  อยาไดเขาใจอยางนี ้.  และเรื ่องนี ้ก็เคย 
พูดในการบรรยายครั้งอื่นๆมาแลว  วาฆราวาสนั้นจะตองมีหลัก  เพื่อจะเดินไป 
นิพพานดวยเหมือนกัน  แตวาเดินไปชา ๆ  เพราะตองหอบหิ ้ว  หาบอะไรพะรุง  
พะรังไปดวย.  ฆราวาสหรือคฤหัสถมันก็ตางจากบรรพชิตตรงที ่มีเรื ่องรุงรังมาก 
แตเปนเรื่องภายนอก ;  สวนเรื่องวิญญาณโดยตรงนั้นเปนเรื่องตรงเปนอันเดียว 
กันกับบรรพชิต  ที่จะตองเดินไปอยางถูกตอง  เพื่อไปนิพพานดวยเหมือนกัน. 
เพราะฉะนั ้นการที ่ในเรื ่องนี ้  ใชคําวา  “ทิศ”  ขึ ้นมานี ้เหมาะสมแลว ;  เพราะ 
คําวาทิศ  มันแปลวาทิศทางที่จะตองเดินไป  เรียกวา  “ทิศหก”. 

 
อยากจะพูดถึงคําวา  “ทิศ”  สักนิดหนึ่ง  โดยตัวหนังสือ.  คําวา  ทิสะ 

แปลวา   เห็น   หรือปรากฏ  ;  คือสิ ่งที ่จะตองเห็น   จะหลีกไมได.  เมื ่อ เห็น 
ก็ค ือป รากฎ   จะ เป นกําล ัง เห ็นห รือ เห ็น แล วก ็ต าม   มัน เป นการปรากฎ 
ก็เลยแบงเปนทิศอยางที ่เรารู จ ักกัน  คือทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ 
ทิศใต   นั่นเอง  คือเปนทิศทางหนึ่ ง ๆ   ที่ปรากฏ  ; แลวก็ รูจักกันมานานตั้ งแต 
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 ฆราวาสธรรม ๔๗๘

มนุษยเห็นดวงอาทิตย.  เมื ่อมนุษยยังปาเถื ่อน  ไมมีความรู อะไร  มันก็ยังเห็น 
ดวงอาทิตยเช า ๆ  โผลขึ ้นมาทางนี ้  เย็นตกลงไปทางนั ้น.  เมื ่อหันหนาไปทาง 
ดวงอาทิตย  มันก็เกิด  ๒  ขางขี ้นมา  เปนซายเปนขวา ;  มันก็เกิดทิศทางเปน 
ซายขวาขึ้นมา  แมซอยปลีกอยอยเทาไร  มันก็มีความหมายเปนทิศอยูนั่นเอง. 

 
เพราะฉะนั้นคําวาทิศมันจึงมีความหมายเดียว  คือเปนที่ปรากฏ  ที่จะ 

ตองมอง   ที ่จะตองดู ;ตอมาก็บ ัญญัต ิเป นทิศตะวันออก   ทิศตะวันตก   เป น 
ทิศเหนือ  ทิศใต  เรียกชื ่อภาษาตางๆ  กัน ;แลวในทางศาสนานี ้ยังแถม  ๒  ทิศ 
เขามาอีก   คือทิศขางบน   ทิศขางลาง   ก็เลยเปน   ๖  ทิศ .  มีคํายอที ่ใชเรียก 
ทิศนี้อยางอื่น  มีเพียง  ๓  คํา  คือขางบน  ขางลาง  แลวโดยรอบที่เรียกวาเบื้องขวาง ; 
ภาษาบาลีวา   เบื ้องบน   เบื ้องต่ํา   แลวเบื ้องขวาง .  อยางนี ้หมายความวา 
เพงเล็งกันเปนหลักใหญ ๆ  ที่สําคัญที่สุด  เปนทางบน  ทางลาง  แลวโดยรอบตัว 
อีกทางหนึ ่ง.  โดยรอบตัวนั ้นก็คือ  แบงเปนทิศตะวันออก  ตะวันตก  ทิศเหนือ 
ทิศใต. 

 
แลวลองไปคิดดูเถิด  เร่ืองรอบ ๆ  ตัวมันเสมอ ๆ  กัน  มันเทา ๆ  กัน ; 

เป นการแบงปลีกยอยเป น เหนือ   ใต  ตะวันตก   ตะวันออก  ;  ที ่ใหญที ่ส ุด 
อยู ข างบน  ขางลางเสียมากกวา.  เดี ๋ยวนี ้แบงเปนทิศ  ๖  อยางนี ้ม ันก็ถูก  คือ 
ขางบนก็เป นขางบน   ขางลางก็เป นขางลาง ;  โดยรอบเบื ้องขวาง  ก็แบงเป น 
สวน  ๆ  ไป   เปน   ๔  สวน ,  จะเปน   ๘  สวน   หรือ   ๑๖  สวนก็ตามใจ ;  แตใน 
ที่นี ้เอาแตที ่สําคัญ  เอาเพียง  ๔  สวนคือ  ขางหนา  ขางหลัง ขางซาย  ขางขวา. 
นี้ก็มองดูใหเห็นเปนธรรมชาติ  หรือความรูสึกตามธรรมชาติ  ที่ทําใหเกิดเปนการ 
แบงทิศอยางนี้ขึ้นมา  ตามความรูสึกตามธรรมชาติธรรมดา  ซึ่งคนเราจะรูสึกไดเอง 
ก็เป นขางหนา  ขางหลัง  ขางซาย  ขางขวา  ขางบน   ขางลาง.  เพราะฉะนั ้น 
ขอใหสนใจวาเปนหลักเกณฑที่ดี. 
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ถาเรารูเรื่องทั้ง  ๖  นี้  ก็แปลวารูเรื่องหมดเลย  รูทุกเรื่องที่มนุษยจะตอง 
เกี ่ยวของ.  เพราะขางบนนั ้นมันหมายเรื ่อยไป  จนกระทั ่งถึงพระนิพพานก็ได ; 
ขางลางก็หมายลึกไปถึงนรกก็ได ;  แลวโดยรอบตัวมีอะไรบางก็แลวแตมันจะมี ; 
ก็แปลวาเปนเรื่องท้ังหมดที่เกี่ยวกับมนุษยจะตองจัดการดวย  ละเวนไมได ;  นี้ 
เรียกวา  ทิศ 

 
ที่เรามาบวชสําหรับสึกนี้  เปนการเหมาะสมอยางยิ่ง  ที่จะรูเรื่องทิศ ; 

สําหรับผูที่จะสึกออกไปก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูเร่ืองทิศ  เพราะจะออกไปแสดง 
บทบาทเต็มที ่ของมนุษย  ชนิดที ่เรียกวาสมบูรณแบบ  ไมตัดลัดแตประการใด 
มันก็ตองเกี่ยวแกทิศเหลานี้ทั้งหมดเลย ;ซึ้งมันเปนภาระมากเต็มท่ี  ใหเกงกลา 
สามารถ  แลวปฏิบัติถูกตองไปทุกทิศทุกทาง. 

 
ในภาษาไทยมีคําอยูคําหนึ่งซึ่งนาหวัวคือคําทีเรียกวา  “ทิด”  เหมือนกัน, 

คือท ิด   กับท ิต .  เรื ่อ งราวแท จริง   มันก็มาจากคําว า   “บัณฑ ิต ”;  บัณฑ ิต 
เปนภาษาอินเดียใชเรียกคนที่เรียนสําเร็จจากอาศรมใดอาศรมหนึ่งมาแลว.  หัวหนา 
คณะของอาศรมเขารับรองวา  “เสร็จแลวเธอ”,  ก็เรียกคนนี้วา  “บัณฑิต” ;  แลวก็ 
ไปทําอะไรตามที่ตัวตองการจะทํา  เชนกลับไปเปนฆราวาสอีก  ไปเปนผูครองบาน 
ครองเรือน  แลวแตมีความมุงหมายตั้งแตทีแรกวาเราไปเขาอาศรมนี้  เขาไปศึกษา 
อยู ในอาศรมนี ้ก็เพื ่อจะกลับออกมาครองเรือน   อยางนี ้ก็อยู .  เรียนจบแลว 
ก็เรียกวา  “บัณฑิต”  มาตั ้งแตบรมโบราณ   เดี ๋ยวนี ้ก็ยังเรียก.  ก็แปลวา  คนที่ 
เขาไปเรียนในหมูคณะใดคณะหนึ่ง  จบหลักสูตรของหมูคณะนั้น  พรอมที่จะออกไป 
เผชิญโลก  เขาเรียกวา  “บัณฑิต”. 

 
วัฒนธรรมไทยของเรารับมาจากอินเดีย  นี้ไมตองพูดถึงแลว ;  เร่ือง 

ตาง ๆ  ชาวอินเดียมาเปนครูบาอาจารย  มาในรูปของวัฒนธรรมและศาสนา. 
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จึงมาสอนหมดทุกอยาง  กระทั่งคําพูดที่เปนภาษาสูง  ภาษาราชสํานัก  หรือภาษา 
ชนชั้นสูง  หรือภาษาศาสนา.  เพราะฉะนั้นภาษาไทยเรา  ที่เปนคําชั้นสูงนั้น 
มันเปนภาษาอินเดียหมด  คือเปนภาษาบาลีสันสกฤต ;  เพราะฉะนั้นชาวอินเดีย 
ก็เอาระบบนี้มาใหแกคนไทย.  เรียนอะไรจบแลว  ก็เรียกวา  “บัณฑิต”.  คนที่ 
ไปเรียนทางศาสนา  บวชเรียนเปนที่พอใจแลวกลับออกมาก็เรียกวา  “บัณฑิต” 
ดวยเหมือนกัน ;  ออกเสียงตามภาษาอินเดียก็วา  บัณฑิต  (บัณฑิต) ;  ป  ณ  ฑิ  ตะ 
เรียกเปนไทย   เรียกเปน   “บัณฑิต ”.  ปณฺฑิต   นี้เปนภาษาเดิม ,  อันนี้ 
ตรงกันทั้งบาลีและสันสกฤต  :  คําวา  ปณฺฑ  แปลวาตัวปญญา  เปนคํา ๆ  เดียว 
กับคําวาปญญา  เรียกวา  ปณฺฑ  หรือ  ปณฺฑา ;  อิ  ต  แปลวาถึงหรือ  มี ; 
ปณฑิตก็แปลวาผูถึงหรือมีปณฑา  คือปญญาที่ทําใหเอาตัวรอดได ;  บัณฑิต 
ก็คือผูมีปญญาเอาตัวรอดได. 

 
ทีนี้ภาษาไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงไป  ตามภาษาไทยแท  เอา  ป  ไป 

เปน  บ,  เอา  ฑ  มณโฑออกเสียงเปน  ท  ทหาร,  มันก็เลยเปนบัณฑิต ;  บัณ  ไม 
สําคัญอะไรนัก  ก็เลยเหลือแต  ฑิต  คือตัวทิตยอมาจากคําวา  บัณฑิต  ก็คงจะ 
เปนที่พอใจ  เปนทียอมรับในสถาบันทางความคิดอะไรมาพักหนึ่ง  สําหรับคําวา 
ฑิตนี้ ;  เพราะฉะนั้นจึงมีคนชอบใหลูกสาวแกฑิต.  ตอมา ๆ  ฑิตมันเลวลง 
มันเหลวไหลเขา ;  เพราะเมื่อใครเห็นวาโอกาสเปนโอกาสดีแลว  ก็เลยชิงกัน 
เขาไปบวชใหญ ;  คนบา ๆ  บอ ๆ  ก็ไปบวช  กลับออกมาก็ไดเปนทิด,  มันกลาย 
เปน  ทิด  (ด  เด็กสะกด)  เปนทิดบา ๆบอ ๆ  กลายเปนคําสําหรับลอ  คนเซอซา 
รุมรามอะไรไปบวชแลวกลับออกมาก็เปน  ทิด  อะไรเปนอยางนี้.  เพราะภาษา 
ไทยเราไมอกเสียง  ฑ  วา  ด,  ออกเสียงเปน  ท ;  ทิด  ก็เลยมี  ด  สะกดก็มี, 
ทิต  ต  สะกดก็มี.  ฑิต  ต  สะกดไปตามเดิมเปนถูกตอง ;  ทิด  ด  สะดกเปนเรื่องลอ 
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เปนเรื่องเซอซา  บา ๆ  บอ  ๆ.  เพราะฉะนั้นสึกออกมาไปเปนฑิตก็ขอใหเปน 
ต  สะกดตามความหมายของคํา  ปณฺฑิต ;  อยาใหเปน  ทิด  ด  สะกดสําหรับลอ. 

 
การที ่จะเป น   ฑิต   ที ่ด ีได   คือเป นบ ัณฑิตนั ้น   ก็จะตองปฏิบ ัต ิให 

ถูกตองในเรื ่องทิศ  ๖  ประการนี ้ ;  เพราะถือวาเปนเรื ่องฟลุก  หรืออะไรก็ตาม 
ที ่คํามันเกิดตรงกันขึ ้น.  รู เรื ่องทิศแลวก็ไดเปนฑิตที ่ดี ;  ตัวสะกดไมเหมือนกัน 
แตออกเสียงเหมือนกัน .  เพราะฉะนั ้นผู ที ่จะสึกออกไปนี ้  จะตองรู เรื ่องทิศให 
ถูกตอง  แลวก็ปฏิบัติไดเปนอยางดีคือ  ทิศ  ๖. 

 
ตอไปจะพูดเรื่องทิศ  ๖  โดยตรง.  ผมอยากจะใหตั้งขอสังเกต  ตาม 

หลักของธรรมชาติ  หรือวิทยาศาสตรก็วิทยาศาสตรตามธรรมชาติกันอีกทางหนึ่ง 
ดวย  ในการที ่เราจะรียงลําดับทิศ.  ถาเรียงตามลําดับในพระบาลีแหงสูตรนี้ 
เขาก็เอาทิศตะวันออกกอน  แลวไลไปทางทิศใต  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  รอบตัว 
เหมือนทีเราพูดกันอยูโดยมาก  แลวจึงไปสูทิศขางบน  ทิศขางลาง ;  อยางนี้มัน 
ก็ไดเหมือนกัน  มันก็มีหลักเหมือนกัน  คือไลไปจากทิศตะวันออก  ไปทางขวามือ 
วนไปทางนี้เร่ือยมาจนบรรจบรอบก็ได  ๔  ทิศ  บัญญัติตามหลักนั้นไดเหมือนกัน. 
แตถาเราจะเอาตามธรรมชาติ  จํางายแลว  ก็เอาวา  ขางหนา  ขางหลัง,  ขางซาย 
ขางขวา,  แลวขางบนขางลาง,  เด็ก ๆ  ก็จะเกิดความเขาใจได   มันเลยเปนทิศ 
ตะวันออก  ทิศตะวันตก,  ทิศเหนือ  ทิศใต,  ทิศเบื ้องบน  เบื ้องลาง.  ที ่พ ูดกัน 
อยูมากก็พูดตั้งตนทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  ทิศใต ;  เมื่อเอาตาม 
ตํารา  ก็เรียงไวเปน   ทิศตะวันออก   ทิศใต  ทิศตะวันตก   แลวทิศเหนือ   เปน 
วงกลมเวียนประทักษิณ   คือเวียนไปทางขวา.  มันก็มีหลักอันหนึ่งซึ่งมีลักษณะ 
คอนขางเปนการปญญัติที่ถือวาศักดิ์สิทธิ์  เวียนขวาไปเรื่อย  เปนทิศทั้ง  ๔  เสียเลย ; 
แลวก็เปนทิศทั้ง  ๖  ขึ้นมา.เอาอยางตามความรูสึกสามัญสํานึกแมอยางเด็ก ๆ 
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ก็วา  ขางหนา  ขางหลัง ;  เรามีมืออยางนี้เราก็วา  ขางซาย - ขางขวา,  ขาง 
หนาขางหลัง,  แลวก็บนหัว  และปลายตีนขางลาง. 

 
เมื่อมันไดเปนรูปทิศขึ้นมาอยางนี้  ก็ใหรูความหมายวา  ทิศทางไหนเขา 

เอามาใชเปนสัญญลักษณของเรื่องอะไร.  ในพระบาลีนั้นพูดถึงทิศตะวันออกกอน 
คือทิศขางหนา ;  คนเรามีหนาอยูตรงไหน  ถือวาที่ตรงหนาสําคัญกวาอะไรหมด 
ก็เอาบิดามารดาไปบรรจุไวที่นั่น  เปนทิศตรงหนา  คือบิดามารดาโผลขึ้นมา. 
ทิศขางหลังมันก็ตองเปนคนที่มีความสําคัญนอยกวาเรา  หรือวาที่เราลาก ๆ  มา 
ขางหลัง  มันก็คือตองเปนบุตร  ภรรยา.  ในสูตรนี้พูดถึงบุตร  ภรรยา  ไมพูดถึง 
สามี  ก็เพราะวาตรัสแกคนหนุมผูชาย.  ถาจะใชใชเปนหลักทั่ว ๆ  ไปดวย  ก็ตอง 
พูดถึงสามีดวยเหมือนกัน.  ทีนี้ดูเรื่อยมา  ซาย - ขาว  :  ซายคือเพื่อน,  ขวา 
คือครูบาอาจารย.  มันมีความหมายตางกัน  :  บิดามารดา  บุตรภรรยา,  ญาติ 
มิตร  แลวครูบาอาจารย.  ที่นี้แหงนขึ้นไปขางบนก็เปน  สมณพราหมณ,  มอง 
ไปขางลางก็เปนบาวไพร  กรรมกร  ทาส  คนใช  ลูกจาง.  นี่เราจะมองเห็นวา 
มันเปนหลักที่ดีขึ้นมาทันที  ครบถวนที่เกี่ยวกับฆราวาสขึ้นมาทันที.  ถาเกิดมีผู 
ถามขึ้นวาเอาประเทศชาติไปไวที่ไหน  ไมเห็นมีพูดถึงประเทศชาติเลย  คุณ 
ก็ลองใชสติปญญาดูเองวา  จะเอาไปไวที่ทิศไหน. 

 
ขอแรกตองนึกเสียกอนวา  เรื่องนี้คําสอนขอน้ีพูดแกบุคคล  ไมไดพูด 

แกสังคม  ไมไดพูดเปนสวนรวม ;  มันก็เลยกลายเปนเรื่องสวนตัวบุคคล  ภายใน 
ครอบครัว  ภายในตัวบุคคลเสียมากวา.  แตถึงอยางไรก็ไมเวนที่จะตองมีการ 
ระลึกนึกถึงประเทศชาติ  ซึ่งมันเปนที่ตั้งของทุกสิ่งเหลานี้.  ประเทศชาติมันก็ 
ควรจะอยู ในทิศรอบตัวเปนอยางนอย,  ก็คือรอบตัวไปทุกทิศ ๆ ;  ทิศเบื ้อง 
ขวางทั้งหมดรวมกันแลวมันก็เปนประเทศชาติ  ซึ่งเราจะตองนึกถึงและมันก็ 
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เปนที่รวมของ  ๔  ทิศนี้.  แตจะตองตัดบทใหแคบ  มันก็อยูในพวกที่เรียกวา  ญาติ 
และมิตร  คือทิศเบื้องซาย ;  เพราะวา  คนในชาติก็คือญาติและมิตรทั้งหมด 
ของเรา. 

 
นี่  ดูจะเห็นวาใหความสําคัญแกชาตินอยเกินไปก็ได  สําหรับความ 

รูสึกของคนบางคน.  แตผมวา  รวมอยูในทิศเบื้องซายคือ  ญาติ  และมิตร 
ทั้งหมดนั่นแหละคือประเทศชาติ.  เรามีประเทศชาติก็คืออยูกันอยางเปนญาติ 
เปนมิตร  เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ;  ถาไมจุใจก็เอามารวมกันทั้งหมดทั้ง  ๔  ทิศ 
รวมกันเปนประเทศชาติ ;  หรือวารวมทาจิต  ทางวิญญาณเขาไปดวย  ก็เอา 
ทั้งขางบนขางลางดวยก็ได.  นี้ถาหากวา  ตัวหนังสือมันมิไดปรากฏหรือมิได 
มีอยู  ขอใหรูจักตีความอยางนี้,  ขอใหรูจักขยายความออกไปอยางนี้  โดยไมตอง 
ตัดประเทศชาติออกไปท้ิงเสีย  ซึ่งจะทําใหพระพุทธเจาดูกลายเปนผูที่ไมสัพพัญู 
คือรูอะไรไมสมบูรณ  ไมรอบคอบ. 

 
ถาเกิดความรูสึกขัดของอยางนั้นขึ้นมาแลว  ก็ใหถือไวเสียกอนวา  มัน 

เปนความไมรูของเราเอง  ที่จะตีความ.  ไมจําเปนจะตองไปตีความวา  พระพุทธเจา 
ทานไมเปนชาตินิยม  ทานจะไมพูดเรื่องชาติ  ถือชาติ ;  ไมจําเปนจะตองตีความ 
อยางนั ้น ;  จะตีความอยางนั ้นมันก็ไดเหมือนกัน  เพราะเดี ๋ยวนี ้เราพูดกันแต 
เรื่องธรรมะ  ไมใชเรื่องโลก.  แมจะพูดถึงเรื ่องโลก  เรื่องลูก  เรื่องเมีย  อะไร 
เหลานี้  แตมันพูดในแงของธรรมมะ ;  ไมสรางความรูสึกที่เปนกิเลส  เปนชาตินิยม. 
อยางนี้ก็พอจะมองเห็น. 

 
แตอยาลืมวา  เรื่องชาตินิยมนี้ก็ยังตองมี  และตองเปนธรรมะดวย 

เหมือนกัน.  ฉะนั้นถาเราจะมีชาตินิยม  ความรูสึกที่เปนชาตินี้ก็ใหมันถูกตอง 
ตามหลักของธรรมะ  เปนชาตินิยมที่มีธรรมะ  ก็ยิ่งดี  คือรับผิดชอบในความเปน 
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มนุษยของเรา   เปนพลเมืองของชาติ  แลวทําใหมันเกิดผลดีที ่ส ุด  ;  อยางนี้ 
ก็เร ียกวา   “ชาติน ิยม”  ในความหมายที ่ด ี.  ผู ที ่เป น   ฑิต   เป นบ ัณฑ ิต   ที ่ส ึก 
ออกไปนี ้หลีกไมพน ;  เพราะวาอยู ในโลกที ่ต องมีชาติ  ที ่ต องรับผิดชอบ ;  ให 
ถือหลักความตองรับผิดชอบนี้เปนหลักใหญ.  ถาปราศจากความรับผิดชอบแลว 
ก็ไม ใช มน ุษยที ่ม ีอารยธรรม .  แล วอยาล ืมวา   แมคนปาสม ัยห ิน   ก็เริ ่มมี 
ความรับผิดชอบ   เริ ่มรู จ ักสิ ่งที ่เร ียกวาความรับผิดชอบ  ;  มนุษยสมัยนี ้ก ็ยิ ่งมี 
ความรับผิดชอบ  เปนเครื ่องวัดความเปนมนุษย  ก็ตองรับผิดชอบตอประเทศ 
ชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย  รัฐธรรมนูญ  ;  เพราะสิ ่ง เหลานั ้น เปนที ่ตั ้ง 
ที่รวมของสิ่งเหลานี้ในฐานะที่เปนสวนบุคคล. 

 
ทีนี้  ก็มาถึงหลักอีกขอหนึ่งวา  พุทธศาสนานี้มีหลักที่วา  จะเล็งไป 

จากสวนยอย  ;  มันเปนปรัชญาแบบวิเคราะห  หรือ   analyse  มันจะถือเอา 
หลักที ่วาใหคนหนึ่ง ๆ  ทําดี  แทนที่จะไปเกณฑใหทุกคนทําดี.  เมื ่อใหคนหนึ่ง ๆ  
ทําดีแลวก็ไมมีปญหาอะไรเมื่อทําใหไดทุกคน ;  แลวทั้งหมดมันก็ดี  เพราะมัน  practical 
คือวามันอาจจะทําไดงายกวาที่วาจะไปเกณฑใหทุกคนทําดี  มันไปบังคับกันยาก. 
ถาแตละคนตั้งหนาหลับหูหลับตาทําความดี  เสร็จแลวมันก็กลายเปนทุกคนทําดี 
ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ.  เพราะฉะนั้นเราจะพูดเรื่องทิศ  ๖  ในลักษณะเปนสวนบุคคล ; 
ในเมื่อทุกคนปฏิบัติตามทิศ  ๖  ถูกตอง ;  มันก็กลายเปนเรื่องสวนรวมของทุกคน 
หรือประเทศชาติที่ดี  ;  เพราะฉะนั้นเราตั้งหนาปฏิ บัติทิศ   ๖  ใหดี   มันก็หมด 
ปญหาไดเหมือนกัน. 

 
นี้คือขอท่ีวา  บวชเขามาเปนนักศึกษาในอาศรมของพระพุทธเจานี้ 

แลวกลับออกไปเปนบัณฑิต ;  แลวก็ไปเปนฑิต  คือผู ที ่ปฏิบัติถูกตอทิศทั ้งปวง 
จึงจะสมกับท่ีวาลาบวชสามเดือน  หรือวา  บวชตามธรรมเนียมประเพณีของคนหนุม 
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ที่วาบวชสามเดือน.  หรือพรรษหนึ่ง - สองพรรษาก็ตามใจ  ในระยะเวลาอันสั้น 
ก็แลวกัน ;  แลวกลับออกไปเปนฆราวาส  นี้มีความมุงหมายอยางนี้ ;  ซึ่งที่แท 
ก็ไมใชความมุงหมายเดิมของพุทธศาสนา. 

 
ประเทศที่เขาถือพุทธศาสนาอยางเครงครัดนั้นเขาไมสึกกัน  เชนพมา 

ลังกา  เขาไมมี  ระเบียบธรรมเนียมสําหรับสึกมาแตเดิม ;  ประเทศไทยเราแตเดิม 
ก็คงจะเปนอยางนั้น  ตอมามีระเบียบใหสึกได  มีธรรมเนียมใหสึกได  มีความนิยม 
วาสึกได.  ความหมายมันก็เปลี่ยนเปนวามาเรียนเรื่องที่จะไปเปนฆราวาสที่ดี 
กันเสียกอน ;  คนหนุมมาบวชเสียสัก  ๑ - ๒  พรรษา  แลวก็ไปเปนฆราวาสที่มี 
หู  ตา  สวาง ;  สําหรับดําเนินชีวิตใหสมบูรณในฝายวิญญาณ .  แตวาเมื ่อ 
กอนนี้  ไมมีการศึกษาอยางโลก ๆ  มันก็ไมมีที ่ไหน  นอกจากในวัด ;  เพราะ 
ฉะนั้นการมาบวชในวัด  ในสมัยโบราณมันก็เพื่อจะศึกษา ;  ก็ไดทั้งทางเรื่อง 
วิญญาณ  เรื่องโลก ๆ  เรื่องทางรางกายนี้.  อะไรก็เรียนกันในวัด  :  วิชาอาชีพ 
ก็เรียนกันในวัด,  จนกระทั่งเรียนกันเรื่องพระธรรม  เรื่องมรรค  ผล  นิพพาน  
ก็เรียนกันในวัด. 

 
เพราะฉะนั้นการเขามาบวชในวัดจึงไดวิชาทั้งสองฝายทั้งสองซีก;  จึง 

เปนการถูกตองแลวที่คนควรจะบวชกันเสียสักทีหนึ่งกอน  แลวคอยสึกออกไป ; 
เปนความฉลาด  ไมใชความโง.  ฉะนั้นควรจะตองถือวา  นี้เปนความฉลาดของ 
วัฒนธรรมไทย   ที ่ใหบวชเรียนกันเสียกอน ;  แมไมใชมุ งหมายเฉพาะของ 
พุทธศาสนา  ซึ่งมีวาสําหรับคนที่ผานโลกเสร็จแลว  แลวจะไปหาความสุขชั้นสูง 
ตอไปจึงไปบวช  นั้นเปนหลักเดิมทั่วไป.  แตเมื่อหลักเฉพาะกาลเฉพาะกรณี 
ขึ้นมาวา  เรามาเรียนเรื่องนี้ใหรูหนทางไวทุก ๆ  อยาง  จะไดออกไปเดินทางอยาง 
ธรรมดาสามัญ  ไดงายเขา  อยางเพศฆราวาส  แลวก็ตองเรียน ;  ก็กลายเปน 
วัฒนธรรมอันใหมขึ้นมา  เกี่ยวกับพุทธศาสนาสําหรับคนไทย. 
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หรือบางคนเมื่อหนุมไมไดบวช  ไปเปนขาราชการอะไรเสีย  ก็เปน 
เรื ่องลาบวชชั่วคราวเพื ่อชดเชย  มันก็เขารูปเดิม ;  คือเพื ่อเรียนสิ่งที ่ยังไมได 
เรียน ;  ไมควรจะถือวาบวชเอาเปรียบ  บวชพักผอนอะไรทํานองนี้ ;  เพราะวา 
เรื่องที่จะตองเรียนนี้ยังมีมากกวาเวลาที่เรามี.แตวาสามเดือนนี้ก็เรียนเรื่องหลัก 
ธรรมของพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป  โดยสวนใหญ ;  แลวก็เรียนเรื่องที่เกี่ยวกับ 
ฆราวาส  คฤหัสถ  โดยไมขัดกันกับหลักใหญของพุทธศาสนา.  เพราะฉะนั้น 
จึงออกไปเปนพุทธบริษัทที่ดี  เปนอุบสกอุบาสิกาที่ดีได  เปนการสงเสริมพรอมกัน 
ไปในตัว  คือสงเสริมตัวเองดวย  สงเสริมประเทศชาติศาสนาดวย  ใหเปนไปดวยดี ; 
นี้เปนความมุงหมายทั่วไป  เปนทิวทัศนทั่ว ๆ  ไป  จึงขอใหทุก ๆ  องคที่จะลา 
สิกขาบทนี้มองเห็นอยางนี้. 

 
สําหรับครั้งแรกที่จะพูดกันนี้  ก็พูดไดเพียงเทานี้  คือทิวทัศนทั่ว ๆ  ไป 

ในการที่เกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา  จะตองทําอยางไร ;  หรือแมคน 
ทั่วไปที่ไมอยูในวงพุทธศาสนา  ก็จําตองทําอยางนี้  นี้เปนเรื่องที่กลาทา  กลาพิสูจน 
โดยบทวา  : - เอหิปสสิโก  มาดู - มาดู  กลาทาคนทุกคนในโลก  หรือผูถือศาสนา 
อื่นศาสนาไหนก็ตามวา  “มาดู - มาดู,  อันนี้ดี  อันนี้ถูก  อันนี้ไมมีทางที่จะถูก 
พิสูจนใหเหลวแหลกไปได” ;  เราก็มีธรรมะที่เปน  เอหิปสสิโกอยางนี้ทั้งสําหรับ 
ผูที่จะครองเรือน  และสําหรับผูที่จะไมครองเรือน  คือไมมีเหยาเรือน  ใหอยูใน 
ระดับที่เปน  เอหิปสสิโก  คือที่จะทาทายผูอื่นใหมาดูได.  เพราะฉะนั้นขอใหได 
สิ่งนี้ติดกลับออกไป  จากการที่มาบวชแมชั่วคราว. 

 
วันอื่นเราจะไดพูดกันถึงรายละเอียดเกี่ยวแกทิศตาง ๆ  วันนี้พูดแตเรื่อง 

ทิวทัศนทั่ว ๆ  ไปเรียกวาเปนการริเริ่มของเรื่องนี้  วามันมีรูปรางอยางไร. 
 
 

เวลาของเราก็หมด 
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-  ๒  - 
๑๐  ตุลาคม  ๒๕๑๓ 

 
บัดนี ้เป นเวลาที ่จะไดพ ูดกันถึงเรื ่องทิศ   ตอไปจาก 

ที ่พ ูดคางไวในวันกอน .  วันกอนไดพ ูดกันถึงความหมายของ 
คําวา   “ทิศ ”  ในทุกความหมายแลว   รวม  ๆ   กันไป  ;  วันนี้ 
ก็จะไดพูดกันใหละเอียดเปนทิศ ๆ  เฉพาะทิศ. 

 
ความหมายของคําพูดทุกคํา  มันมีอยูเปนชั้น ๆ  ซึ่งตางกันมาก  แลวแต  

วาคนมีการศึกษา  มีสติปญญาอยางไร  มันก็มองเห็นลึกตางกัน,  เพราะฉะนั ้น 
ในวันนี้เราจะพูดถึงความหมายที่มันลึกและที่เกี่ยวกับสิ่งทีเรียกวา  “ทิศ”  กลาวคือ 
บิดามารดา  บุตร  ภรรยา  ครูบาอาจารย  ญาติมิตร  สมณพราหมณ   และบาว 
ไพร  หกคํานี ้เปนสวนใหญ ;  ซึ ่งเปนชื ่อของทิศในทางฝายจริยธรรม  สมมุติวา 
เรายืนอยู เปนจุดศูนยกลาง  แลวก็มีทิศหนา  ทิศหลัง  ทิศซาย  ทิศขวา  ทิศบน 
ทิศลาง  ก็คือมีรอบตัว ;  เปนสิ ่งที ่เราจะตองมองเห็น  และตองปฏิบัติใหไดผล 
ของมันดวย.  การมองเห็นนี ้  จะมองเห็นกันลึกตื ้นกี ่มากนอย  ฉะนั ้นเราจึงตอง 
มาทําความเขาใจ   เกี่ยวกับความโง   ความฉลาดของเรา  หรือของคนทั่วไปในเรื่องนี้. 
 

 
 
 
 

 
๔๘๗ 
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ภาษาพูดมีความหมายหลายชั้น  ดังที่กลาวแลว ;  ขอน้ีมันแลวแตวา 
จะเล็งกันในแนวไหน  ในแงของอะไร.  ถาเล็งกันในแงของวัตถุ  มันก็ไปอยาง 
หนึ่ง,  ถาเล็งในแงทางนามธรรม  ทางวิญาณ  มันก็ไปอีกอยางหนึ่ง ;  เล็งในแง 
ประโยชนอยางโลก ๆ  ความหมายมันก็เกิดขึ้นอยางหนึ่ง,  เล็งไปในแงประโยชน 
ในทางธรรมอันลึกซึ้ง  ความหมายมันก็มีไปอีกอยางหนึ่ง. 

 
ทีนี้  เรามาดูกันในลักษณะที่กวาง  หรือท่ีเขาจะเรียกกันในบัดนี้วา 

ปรัชญาของมันเปนอยางไร  ?  ปรัชญาของคําวา  พอแม,  ปรัชญาของคําวาลูกเมีย 
เปนตน  เหลานี้มันเปนอยางไร  ?  เมื ่อถามวาอยางไร  ?  นี้มันก็ตองดูกันวา 
ในแงไหน  ? 

 
แงอันแรก  ดูในทางวัตถุ  เชนดูกันในแงของชีววิทยาทาวัตถุ. 

ถาเราดูกันในแงของชีววิทยา  พอแมก็เปนเพียงพอพันธุแมพันธุ  เหมือนที่มันทํา 
ใหเกิดสัตว  เกิดพืช  เกิดตนไมขึ้นมา ;  มันมีพอพันธุแมพันธุ  เปนเพศผู  เพศ 
เมีย  ที่จะใหการผสมกันออกมาเปนหนวยใหม.ดูตนไม  ดูสัตว  พอแมมันก็มีเพียง 
เทานั้น ;  นี่ในแงของชีววิทยา.  ถาเราไปดูกันในแงนั้นก็ไมมีจริยธรรม  ไมมีอารยธรรม 
ไม ม ี เ รื ่อ ง ท า ง จิต ใ จ ที ่ส ูง ส ง อ ะ ไ ร  ;   มัน ก็นํา ไ ป สู ค ว าม คิด เท า ที ่จ ะ  
มองเห็นกันแตในทางวัตถุ  และเห็นกันแตประโยชนทางวัตถุ  พอแมก็เลยไมมี 
บุญคุณ.  มันมีคนเคยเห็นกันมาอยางนั้น  ถือกันมาอยางนั้น  เชื่อกันมาอยางนั้น 
วาพอแมนี้เปนเพียงพอพันธุแมพันธุ  ใหเกิดลูกออกมา ;  หรือยิ่งไปกวานั้น 
ก็เพื่อความสนุกสนานของพอแม. 

 
ในหลวงรัชกาลที่  ๖  ทรงนิพนธเปนคําประพันธ  ผมจํามานานแลว 

หนังสือน้ันเดี่ยวนี้จําไมคอยได  จะผิดถูกอยางไรบางลองฟงดู,  ใจความยังมีอยูวา 
เขาใหชีวิตเรา  มิใชใหดั่งใหทาน  กฎธรรมดาทาน  วาเปนของไมนาอัศจรรย 
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นี้เปนคําพูดฝายอธรรมพูดชักชวนเกลี้ยกลอมชาวบาน.  เขาใหชีวิตเรา  มิใช 
ใหดั่งใหทานนั้นหมายความวาที่พอแมใหชีวิตเราเกิดมานั้น  มิใชเปนการให, 
ไมมีผูให  หรือผูรับอยางใหทาน ;  แตมันเปนกฎธรรมดา  ซึ่งสืบพันธุกันตาม 
ธรรมดา  ;  เพราะฉะนั้นเราไมตองเห็นแกพอแม  ไมตองเคารพพอแม ; 
นี่คําพูดฝายอธรรมเปนอยางนี้.  นี่อยาเห็นวาเปนของบรมโบราณ  ที่แทมันเคย 
มีผลมาแลวอยางไร  มันก็ยังมีผลมาจนกระทั่งบัดนี้. 

 
มีนิทานที่ผมชอบเลา  เรื่องจริงที่ชอบเลา  แลวก็ไมคอยจะนาเลา  วา 

ผูสําเร็จปริญญามาจากเมืองนอกคนหนึ่ง  เปนผูหญิง  กลับมาถึงเมืองไทย  ใชแม 
อยางคนใช  จนกระทั่งแมทนไมไหว.  วันหนึ่งทนความกรฟดกระเฟยดของลูก 
ตนที ่ใชแมอยางคนใชนั ้น  ไมไหว ;แมก็ออกปากวา  ลูกชางไมรูบุญคุณของ 
พอแมเสียเลย.  ลูกสาวก็ตวาดเอาวา แมซิไมรูบุญคุณของฉัน, ฉันไปเมืองนอก 
ฉันไปหาเกียรติยศชื่อเสียงมาใหแม.  นี่เรื่องมันกลับกันเสียอยางนี้ ;  เปนเรื่อง 
จริงที่ในกรุงเทพ  ฯ  เปนเรื่องจริงที่ควรจะเลากันอยูบอย ๆ ;  ไมตองออกชื่อก็ได 
มันกกระทบกระเทือน. 

 
นี่เขากับรูปเรื่องที่วา  “เขาใหชีวิตเรา  มิใช  ใหอยางใหทาน  เปน 

กฎธรรมดามิใชเปนของนาอัศจรรย”;  คือมอดูในแงของชีววิทยา  พอแม 
เปนเพียงหนวยพอพันธุแมพันธุ   ที่จะออกลูกออกมาใหม ;  ไมมีความหมาย 
ทางจริยธรรม  หรือทางอุดมคติ.  การมองในแงวัตถุอยางนี ้ก็อาจมองไดอีก 
หลายอยาง. 

 
ในแงที่  ๒  มองสูงขึ้นมาหนอย  ก็มองวาในแงทางสังคมมนุษย. 

มนุษยวิทยา  หรืออะไรก็ตามใจ  ผมก็เรียกไมคอยถูก.  พอแมก็คือผูที่เปนผูรับ 
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ผิดชอบต อบ ุต ร   แก บ ุต ร  ;  บ ุต รในความรับผ ิดชอบของพ อแม ทางส ังคม . 
พอแมก็ตองรับผิดชอบแกบุตร  ตอบุตร  คือจะตองเลี้ยงดูบุตรในฐานะเปนความ 
รับผิดชอบ  หรือหนาที่ใหมันดี  ตามที่ เขารูสึกกันอยูทั่ว ๆไปในวงสังคม .  อยางนี้ 
ม ัน ก ็ย ังด ีก ว าที ่จ ะม อ งก ัน ใน แ ง ช ีว ว ิท ย า   เป น ว ัต ถ ุล วน  ๆ  ;ค ือ เก ิด หน าที่ 
ภาระผ ูกพ ันที ่จะต องทําให ด ี  แล วส ังคมก ็ด ี  โดยที ่พ อแม เป นพ อแม จริงทําล ูก 
ใหเปนลูกขึ้นมาจริง ๆ  . 

 
ในแงที่  ๓  ระดับสูง  คือมองกันในแงฝายวิญญาณ   ฝายธรรมะ  ฝาย 

ศาสนา  ฝายอุดมคติสูงสุด ;  เราเรียกกันวา  อุดมคติทางฝายวิญญาณก็แลวกัน. 
อุดมคติฝายวิญญาณ  ตามหลักพุทธศาสนาก็คือวาพอแมเปนพระพรหมของลูก 
เปนอาจารยคนแรกของลูก  เปนพระอรหันตของลูก ;นี้มันมากกวาความหมาย 
ในแงส ังคม   ที ่เขาถ ือ  ๆ   กันทั ่วไป .  ความหมายที ่ม ันรวมที ่ส ุดอยู ท ีพ อแม นั ้น 
เปนผูใหชีวิต ;  ชีวิตนี้ ไดมาจากพอแมเพราะวามันเกิดเองไมได  อะไรทํานองนี้  ; 
เป นผู ใหช ีว ิต   ใหต ัวตน   ในบุคคลอะไรนั ้นมาทีเด ียว.  แตแลวมาเป นอะไรบาง ; 
คนพาลก็เห็นอยางหนึ่ง  บัณฑิตเห็นอยางหนึ่ง  คนมีปญญาตื้นก็เห็นอยางหนึ่ง 
คนมีปญญาลึกก็เห็นอยางหนึ่ง. 

 
เพราะฉะนั้น   เราจึงวางหลักวา  ในแงของชีววิทยานี้   มันเปนอะไร, 

ในแงของสังคมวิทยานี้มันเปนอะไร,  แลวในแงของอุดมคติทางฝายวิญญาณสูงสุด 
มันเปนอยางไร.  จําตัวอยางพระพุทธรูปไวสักสิ่ งหนึ่ งก็ ได   :  ในแงของวัตถุ   วา 
พระพุทธรูปองคเล ็ก  ๆ   มีค าเท าก ับปลาทูสองเข ง  ที ่ซื ้อมาดวยเงินเท าก ัน .  แต 
ในทางส ังคม เขาก ็ไม ได ถ ือก ันอย างนั ้น   ไม ได ถ ือทางว ัตถ ุ:  เขาถ ือ เป นว ัตถุ 
สําหรับใหเก ิดประโยชน อะไรมากกวานั ้น .  ยิ ่งในแงอ ุดมคติ  พระพ ุทธรูปก ็เป น 
ตั วแทนของพระพุ ทธ   ของพระธรรม   ของพระสงฆ ก็ ได  ;  ไม ใชมี ค า เท ากับ 
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ปลาทูสองเขง.  นี่คุณลองจําขอเท็จจริงอันนี้ ไวสําหรับเปรียบเทียบ   ตีคาของสิ่ ง 
ตาง ๆในแงตาง ๆ  แลวจะไดเลือกเอาแงที่มันเปนประโยชนที่สุด. 

 
พอแม ไม ใช เป นเพ ียงพ อพ ันธ ุแม พ ันธุ   ที ่ให เก ิดล ูกออกมา  ;  แต เป น 

ผู ที ่เป นอย างนั ้น   เป นผู ที ่เป นอย างนี ้  กระทั ่ง เป นพ ระอรห ันต ในครอบครัว . 
ถาถือตามอุดมคติของพุทธบริษัทแลว  พอแมเปนพระอรหันตประจําครอบ- 
ครัว ;  จงจําไวบาง,  เปนที่ ให เกิดบุญแกลูก  ;  คําวา  พระอรหันต   เขามุ งหมาย 
อย างนั ้น .  ล ูกจะต ักตวงเอาบ ุญออกมาได จากพ อแม   ค ือการปรนน ิบ ัต ิพ อแม 
ดวยความกตัญูกตเวที ;  เพราะฉะนั้นพอแมก็เปนที่ตั้งแหงความกตัญูกตเวที ; 
นี้ลองทบทวนดูใหดี .  ในแงของชีววิทยาพอแมก็ เปนพอพันธุแมพันธุ เทานั้นเอง ; 
เหม ือนพ อควาย   แม ควาย   หรือเพศผู เพศเม ียในต นไม .  ในแง ของส ังคมวิทยา 
พอแมนี้ เปนผูตองรับผิดชอบตอบุตร.  แตวาในแงของอุดมคติทางฝายวิญญาณ 
ในทางพุทธศาสนา  ถือวาพอแมเปนพระอรหันตของครอบครัว. 

 
เพ ราะฉะนั้ น   ทิศที่ หนึ่ ง   ทิศ เบื้ อ งหน าคื อพ อแม   มีความหมายอยู 

อยางนี้  ;  ตองเพงดูในลักษณะอยางนี้วาเปนทิศเบื้องหนา  มากอนและสําคัญวา. 
ระว ังให ด ี  ให ค ง เป นท ิศ เบื ้อ งหน าอยู เรื ่อ ย   ใน เรื ่อ งพ อแม นี ้ ;  เดี ๋ย วพอ ไปมี 
เม ีย เข า   ไขวไป เอาภรรยามาเป นท ิศ เบื ้อ งหน า   เอาพ อแม ไปไวท ิศ เบื ้อ งหล ัง 
ก็เป นเรื ่องที ่เหลวไหลสิ ้นด ี ;  ระวังอย าให ม ันเป นอยางนั ้นค ือเอาอะไรที ่ตนชอบ 
ตนพอใจเป น เบื ้องหน า   มันก ็ค ือ เอาเรื ่องที ่ก ิเลสชอบนั ่นแหละเป น เบื ้องหน า . 
ที่ถูกเราตองเอาสิ่ งที่ ถูกตอง  ที่ เปนธรรมะ   มีอยูจริงอยางไร  มีความถูกตองเปน 
เบื้องหนา. 

 
ทีนี้ เราจะดูรวดเดียวไปเสียใหหมดกอนจะดีกวา  จะงายแกการเขาใจ : 

ทิศเบื้ องหลังคือ   บุตร  ภรรยา   บุตรมากอนคําวา   ภรรยา   สําหรับภาษาบาลี  ; 
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ถึงแมในภาษาไทยก็พูดวาลูกเมีย  ไมพูดวาเมียลูก.  เราก็ตองดูกันถึงคําวา 
บุตรกอน.  ดูงาย ๆ  ในทางวัตถุ  ทางชีววิทยา  ลูกก็คือผลของการสืบพันธุ 
เหมือนสัตวและตนไม ;  ทางวัตถุก็มีเพียงเทานี้  เปนปฏิริยาออกมาตามกฎ 
ของธรรมชาติ  เทานั้นเอง.  นี่ก็ไปเขากับบทเมื่อตะกี้อีกวา  เขาใหชีวิตเรา  มิใช 
ใหดั่งใหทาน  กฎธรรมดาทาน  ไมเห็นวานาอัศจรรย ;  ทางวัตถุ  ลูกก็เปน 
แตเพียงเปนกอนอะไรกอนหนึ่ง  ที่มันออกมาจากการสืบพันธุของพอแม. 

 
สวนทางจริยธรรมของสังคม  ที่เขาถือกันมาแตโบราณ  หรือตาม 

ความรูสึกตามธรรมชาติในทางโลก ๆ  ลูกนี้ก็คือเครื่องปลื้มใจของพอแม  :  พอ 
คลอดลูกออกมา  หรือกอนคลอดก็ตาม  ลูกนี้เปนวัตถุที่หวังที่ปลื้มใจของพอแม. 
ถาความรักตามสัญชาตญาณ  มันก็พอใจเหมือนสัตวรักลูกก็พอใจ ;  แตคนคิดได 
มากกวานั้น  มันจึงเปนเครื่องปลื้มใจมากกวา ;  ควรจะเปนสิ่งที่มีความหมาย 
ตามคําวา  บุตร.  ปุตตะ  หรือปุตระ  ศัพทนี้มีความหมายมาแตโบราณ  ตาม 
ความเชื่อของชาวอินเดีย  ซึ่งเปนเจาของภาษานี้วา  ผูที่จะยกบิดามารดาขึ้นเสีย 
จากนรก,  นรกคือความเปนทุกขนานาชนิด.  พอบุตรมีมาก็ปลื้มใจวา  ยกนรก 
ในอกที ่ม ีความรอนใจออกไปไดปลื ้มใจ  ดีใจวาไดสิ ่งที ่เรารักที ่ส ุด  ที ่จะสืบ 
ตระกูลของเรา  ที่จะทําบุญอุทิศใหเราเรื่อยไป  ในเมื่อเราตายไปแลว ;  นี่เปน 
เรื ่องปลื ้มใจอยางนี ้  จึ่งกําจัดเสียซึ ่งนรก   คือความรอนใจ.บุตรเปนเครื ่อง 
ปลื้มใจแกบิดามารดาอยางนี้. 

 
ในสังคมธรรมดาสามัญ  ก็เห็นวาบุตรจะเปนผูสืบตระกูล ;  มันเห็น 

แกตัว  เห็นแกชาติพันธุก็อยากจะสืบสกุล.  เรามีทรัพยสมบัติ  เราไมอยากให 
แกใคร  ก็ใหลูก ;  ใหลูกชวยรักษาตระกูลไว.  เดี๋ยวนี้อาจจะเลวลงไปกวานั้น 
คือบุตรในบางแงบางกรณีกลายเปนสินคาไปก็ได  นาหัวเราะ ;  เมืองไทยนี้ 
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ลูกสาวขายแพง ,  เม ืองอิน เดียลูกชายขายแพง .  นี ่แลวแตความนิยม   หรือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี   อุตสาหทะนุถนอมลูกเอาไวขายราคาแพง ๆ ;  พูดกัน 
ตรง ๆ  อยางนี้มันจะหยาบคายไปบาง.  นี่เปนความรูสึกทางสังคมชั้นที่คอนขาง 
จะต่ํา. 

 
ในแงที่  ๓  ที่วาทางอุดมคติทางฝายวิญญาณ  นี้มันยิ่งกวา  ที่วาจะเปนผู 

ยกบิดามารดาจากนรก  มันยิ่งไปกวานั้นอีก  คือวาลูกนี้ควรจะเปนผูที่ถูกมุงหมายไว 
สําหรับเปนผู ที ่จะเดินทางตอไปเรื ่อย ๆ  จนกวามนุษยจะถึงพระนิพพาน   หรือ 
พระเจาก็ตามใจ .  วิว ัฒนาการของธรรมชาตินั ้นมีความมุ งหมายที ่จะใหดีขึ ้น , 
คือวิวัฒนาการทางจิตนั้น  มันหมายความวาดีขึ้น  จนบรรลุถึงความเปนอันหนึ่ง 
อัน เด ียวก ับพระเจ า   หรือน ิพพาน .  เมื ่อคนไม ถ ึง ได ในชาต ิเด ียว   ก็ม ีบ ุต ร 
เหลือไว  สําหรับสืบตอการเดินทางใหเดินไป ๆ  จนกระทั่งวันหนึ่ง  ชาติพันธุใน 
นามของมนุษยนี้จะถึงนิพพาน  หรือถึงพระเจา. 

 
ฉะนั้นถาใครจะมีบุตรที่เปนอุดมคติก็อยาไปคิดในแงต่ํา ๆ  ใหคิดใน 

แงที่จะสรางสรรคบุตรใหมีความสูงทางวิญญาณ  จนกวาจะเดินทางไปถึงนิพพาน 
หรือพระเจา ;  ในชวงชีว ิตนี ้เราไปไมถ ึง  ลูกก็จะไปถึง ;  ลูกไปไมถ ึงหลานก็จะ 
ไปถึง  เหลนมันจะไปถึง ;  ควรจะคิดอยางนี ้มากกวา  แลวจะไม ม ีความทุกข 
จะมีความสบาย  มีความกาวหนา. 

 
ทบทวนด ูก ็จะเห ็นได ว า   ลูกในแงของว ัตถ ุ  ก็เป นผล ิตผลของการ 

สืบพันธุ ของพอพันธุ แม พ ันธุ .  ในแงของสังคม   หรือมนุษยวิทยา   ลูกก็เป นผู 
สืบสกุล  ใหความสบายใจพอใจแกบิดามารดา.  ตามอุดมคติสูงสุดของพุทธศาสนา 
หรือศาสนาในลักษณะเดียวกัน  ก็มุงหมายใหลูกใหเปนผูรับมรดก  การเดินทางไป 
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นิพพานเรื่อย ๆ  ไป   จนกวาจะถึงนิพพาน .  นี่ เรามองดูกันระยะยาว  มองดูความ 
มุงหมายของชีวิตในดานลึก  บุตรควรจะเปนอยางนั้น. 

 
ท ีนี ้  ม ีคํ า ว า   ภ รรย า   พ ว งท าย  ;  ภ รรย าค ือ อ ะ ไรขึ ้น ม าอ ีก .  ถ า 

มองดูในแงวัตถุ  ชีววิทยาก็อยางเดียวกันอีก  :  ภรรยาก็คือแมพันธุ  ผูที่จะมาเปน 
แมพันธุ  เหมือนที่ เปนกันในสัตวเดรัจฉาน   ในตนไม  ;  สตรีก็มาเปนฝายแมพันธุ 
จะไมพูดถึงก็ ได ในแงนี้ .  ถาในแงของสังคมวิทยามนุษยวิทยา   หรืออะไรวิทยา 
เท ือกนั ้น   เดี ่ยวนี ้ก ็ด ูว า  สตรีเป นไปเพื ่อประโยชนแกผู นั ้นในทางบานเรือน ;  เป น 
คูทุกขคูยาก   คูทํามาหากิน   อยางนี้ก็นับวามีความหมายที่ดีอยู  ;  แต เดี๋ยวนี้มัน 
ต่ําลงมาถึงขนาดวา  เปนเครื่องสําหรับหลงใหล ,  เปนสิ่ งสําหรับความหลงใหล , 
เปนสิ่งสําหรับความโออวด,  เปนสิ่งสําหรับวัดฐานะ,  เปนเครื่องวัดฐานะอยางนี้. 
ผูชายอุตสาห เลาเรียนเกือบเปนเกือบตาย   ก็ เพื่ อ ท่ีจะหาภรรยาที่มีฐานะ   เปน 
เค รื ่อ งว ัดฐานะ   ว าสวย   หรือ ว าด ี  หรืออะไรก ็ต าม ใจ   ม ัน เป น เส ียอย างนี ้. 
ผูหญิงก็กลายเปนวัตถุอะไรอันหนึ่ง  สําหรับเปนของเลน  หรืออะไรสําหรับใชเปน 
เครื่องมือทํ านองอยางนี้  ;  ไม เปนอุดมคติ .  มัน เปนไปตามความรูสึกธรรมดา 
สามัญของกิเลส  ;  เปนเหตุใหผูหญิ งสาละวนแตในเรื่องที่จะทําให เกิดความสวย 
ความงาม   ไม ม ีความค ิดอะไรมากไปกว านั ้น  ;  กลายเป นหาก ินด วยความงาม 
ไปเสีย  มันก็เปนเรื่องหลอกลวงง  ถาภรรยาตกอยูในลักษณะอยางนี้แลว  มนุษยนี้ 
ก็ลุมหลงมาก   โงหลงมาก  ;  ถาเปนฝายที่มีความหมายสําหรับเปนคูสรางสรรค 
ความเจริญแกครอบครัว  เชนนี้ก็นับวาดี. 

 
ถามองกันในแงลึก   พนเหนือความรูสึกของกิ เลส   เปนอุดมคติทาง 

วิญญาณอยางนี้  ก็ตองพูดวา  ภรรยาสามีนี้เปนคูเดินทางหรือเปนเพื่อนเดินทาง 
สํ าห รับ ไปนิ พพ าน เหมื อนกั น .  เรื่ อ งนี้ มั น ต อ งพู ด กั น ยาว   แต ก็ ส รุป ได ว า 
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มนุษยทุกคนเกิดมาสําหรับเดินทางไปนิพพาน  มันจึงจะจบเรื่อง ;  เพราะวา 
นิพพานนี้ตองผานโลกดีเสียกอน.  การผานโลกดี  มันก็หนีการสืบพันธุไปไมพน. 
จะหนีการที่จะมีคูผัวตัวเมียสําหรับการสืบพันธุไปไมพน  ในเรื่องการผานโลกนี้. 
ผานโลกดี  มันตองมีคูผัวตัวเมียที่ดี  ที่ใหความรูความเจนจัดในทางฝายวิญญาณ 
วาชีวิตเปนอยางไร ?  บานเรือนเปนอยางไร ?  ลูกผัวเปนอยางไร ?  อะไรเปน 
อยางไร ?  นี้  จนรูจักสิ่งเหลานี้ดี  จนเฉยได  จนเบื่อระอาได.  ถาผานไปไดไมดี 
ก็ไมรูจักเบื่อ  ไมรูจักระอา  ไมรูจักเฉย.  เพราะฉะนั้นผัวเมียที่ดีจะตองชวยกัน 
และกัน  ใหเกิดความสวางไสวในทางวิญญาณ ;  ไมใชเพื่อใหมาลุมหลงอยูที่นี่. 
เพราะฉะนั้นภรรยาก็ควรจะเปนเพื่อนคูหูเดินทางไปนิพพานของสามี ;  สามีก็ 
เปนคูเดินทางไปนิพพานของภรรยา. 

 
พระพุทธภาษิตในสูตรนี้พูดถึงแตบุตรภรรยา ;  เพราะเขาพูดแกผูชาย 

คนที่กําลังฟงนั้นเปนผูชาย  จึงพูดถึงแตบุตรภรรยา.  ถาพูดทั่วไปก็ตองพูดวา 
บุตรภรรยา  และสามี.  แมวาเวลานี้  คนหนุมคนนี้เขาจะนึกไปในทํานองวาเปน 
คูสนุกสนาน  ในการแสวงหาความสนุกสนานในทางเนื้อหนังก็ตามใจ  มันก็เปน 
ชั่วขณะ ;  แลวก็รูความหมายทั้งหมดของธรรมชาติ  ของวิวัฒนาการนี้วามนุษย 
ตองไปนิพพานเปนที ่สุด  เปนที ่สุดจุดหมายปลายทาง,  เพราะฉะนั ้นการมี 
ภรรยาสามีก็เพื่อจะเปนคูทุกขคูยาก  บุกบั่นไปในการเกิดทาง  เพื่อจะไปนิพพาน; 
อยามาติดตันอยูที ่นี ่  มันจะนาสมเพช  แลวจะไมดีไมกวาสัตว  หรือตนไม. 
เมื่อมนุษยมีใจสูงลิบไปกวาสัตวและตนไม  ก็ควรจะเดินทางไดไกลกวา. 

 
คุณอาจจะเห็นวา  นี่เปนเรื่องมากไปเสียแลวก็ได  ที่พูดวาแมกระทั่ง 

ลูกก็ตองเปนผู รับมรดกการเดินทางไปนิพพาน ,  ผัวเมียนี ้ก็เปนผู ที ่จะเปน 
เพื่อนทุกขเพื่อนยาก  ในการเดินทางไปนิพพาน  ไมใชมาติดตันอยูในที่นี ่ ; 
ใหมองไปในแงเปนอุดมคติสูงสุด. 
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พูดกันแต เพียง  ๓  ชั้นนี้พอแลว  มากนักมันก็จะยุง  วาในแงวัตถุ 
ทางชีววิทยา   บิดามารดา   ผัวเม ีย   ลูกเปนอยางนี ้ ;  ในแงทางสังคมวิทยา 
หรือมนุษยวิทยา   หรืออะไรเท ือกนั ้น   พอแม  ผัว เม ีย   ลูก   เป นอยางนี ้ ; 
ในทางอุดมคติสูงสุดทางฝายวิญญาณ  ( spiritual )ก็ไกลไปกวานั้น  คือเปนเรื่อง 
เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของมนุษยคือพระเจา  หรือนิพพาน. 

 
ทิศตอไปก็พนจากเรื่องทางวัตถุแลว  คือครูอาจารย  ญาติ  มิตร  สมณ- 

พราหมณบาวไพรนี้.  ทิศเบื้องขวา  คือครูบาอาจารย  ในทางวัตถุ  ในทางชีววิทยา 
ไมมีความหมายอะไร,  คือไมใชเปนเรื ่องทางวัตถุ  เพราะฉะนั้นเราจะไมพูด ; 
ก็เหลือแตทางสังคมวิทยา   หรือสังคมมาตรฐาน .เขาก็ม ักจะ เห็นกันวา 
ครูบาอาจารยนี ้  เปนคนรับจางสอนหนังสือเปนอาชีพ .เขามักจะมองอาจารย 
กันแตเพียงวาอาจารยนี ้เป นผู รับจางสอนหนังสือ .  สอนวิชาความรู เพราะ 
เปนอาชีพ  ;  อยางมากก็ เปนเพียงที่ป รึกษาหารือในปญหาตาง  ๆ   แลวก็ได 
ประโยชนแกก ันและกันในทางวัตถุ.แตเมื ่อ เรามองในแงที ่ส ูงขึ ้น ไป   เป น 
อุดมคิดในฝายวิญญาณแลว  ก็ตองมองเห็น  แลวพูดออกมาวา  ครูบาอาจารยเปน 
ผูนําทางฝายวิญญาณ ;  หรือวาเปนผูยกสถานะทางวิญาณของคนเราใหสูง 
ขึ้นในระยะตน ๆ ; เพราะวาครูบาอาจารยนี้หมายถึง ผูที่ เปนครูบาอาจารยทั่วไป 
ตามบานตามเมือง  ที่ เปนการศึกษาในเบื้องตน ,  อบรมมารยาทในเบื้องตน , 
อบรมศีลธรรมในเบื้องตน ;  แตถึงกระนั้นก็ควรมองกันในฐานะเปนผูนําของคนเรา 
ในทางวิญญาณ  ไมใชลูกจางสอนหนังสือเลี้ยงชีวิต. 

 
เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ  แทบวาจะทั้งหมดมองครูบาอาจารยในฐานะเปนลูกจาง 

รับจางพอแมของเรา,  รับจางรัฐบาลซึ่งอยูไดดวยพอแมของเรานี้,  เปนลูกจาง 
สอนหนังสือใหแก เรา   ก็เลยไม เคารพเปนปูชนียบุคคล .  สมัยโบราณเขาให 
 

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

www.buddhadassa.in.th



อุดมคติที่ควรมีตอทิศทั้ง  ๖ ๔๙๗

เด็ก ๆ  มองครูบาอาจารยเปนปูชนียบุคคล  ผูมีพระคุณสูงสุด  ไมใชลูกจาง.  ทีนี้ 
วัฒนธรรมตะวันตกไมสอนอยางนี้  สอนใหเปนเพื่อนกัน  สอนใหลดลงมา  เปน 
ทํานองไมใชปูชนียบุคคล.  โลกมันจึงป นปวนวุ นวาย  ระส่ําระสาย  เพราะ 
วัฒนธรรมบา ๆ  บอ ๆ  แบบนั้น.  พวกเราที่เปนไทยพุทธบริษัทนี้จะตองถือวา 
ครูบาอาจารยนี้เปนปูชนียบุคคลสูงสุด  ระดับหนึ่ง,  เปนผูยกสถานะทางวิญญาณ 
ของกุลบุตรใหสูงขึ้นในระดับแรก ;  ทิศเบื้องขวามีความหมายอยางนี้. 

 
ทิศเบื้องซายคือ  ญาติและมิตร.  ญาติก็หมายถึง  ผูที่สืบสายโลหิต 

โดยตรง  อันไดแกเปนญาติทางสายโลกหิต ;  และเปนญาติในทางธรรม  ก็คือเปน 
ญาติโดยทางมีความเขาใจตรงกัน  ในทางอุดมคติ  ก็ไดมาเปนพวกกัน  ชวยเหลือ 
เกื้อกูลแกกันและกันในทางธรรม  ก็เรียกวาเปนญาติในทางธรรม.  ความหมาย 
สําคัญมันอยูที่  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน.  แมเปนญาติโดยสายโลหิต  ถาไมชวยกัน 
ก็นับวาไมใชญาติ.  สวนคนที ่ไมใชญาติโดยสายโลหิต  แตเอื ้อเฟ อ  เกื ้อกูล 
ชวยเหลือคุนเคยผูกพันกันอยู  ก็กลายเปนญาติ,  และกลับจะเปนญาติมากเสียกวา. 

 
คําวา  “ญาติ”  มาจากคําวารู  คือรูสึก ;  รูสึกวา  เปนผูที ่เราตอง 

รับรูหรือรูสึก  หรือสนใจอยูเสมอ.  สวนคําวา  “มิตร”  นั้นหมายถึงความรักใน 
ทางเมตตา ;  พอมีความรักก็เปนมิตรขึ้นมาทันที.  รวมแลวไปดวยกันได  คําวา 
“ญาติ”  กับ  “มิตร”  นี้มีหัวใจคลายกัน ;  เพราะฉะนั้นจึงเอามาไวทิศเดียวกันทั้ง 
ญาติทั้งมิตร.  สองสิ่งนี้ไมมีความหมายในทางวัตถุ  ไมสามารพบัญญัติความ 
หมายอะไรไดในทางวัตถุ ;  ไมเหมือนกับลูกเปนวัตถุออกมาจากพอพันธุแมพันธุ; 
แตจะมีความหมายทางสังคม.  คือวาเห็นอยูไดงาย ๆ วา  เปนผูที่ชวยเหลือกัน 
รวมทุกขรวมสุขแกกัน  :  เปนสิ่งที่นํามาซึ่งความปลื้มใจ  ในเมื่อธุระการงานเกิดขึ้น. 
อยูในโลกมันเต็มไปดวยธุระการงาน  และการงานเปนของหนัก.  ทีนี้การงานเปน 
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ของเบาไปไดก็เพราะมีมิตรรอบดาน ;  สิ่งตาง ๆ  สําเร็จไปไดก็เพราะการรวมมือ 
ของคนทุกคนที่เปนมิตร.  นี่ทางสังคมมันก็เปนอยางนี้ในระดับกลาง ๆ  . 

 
ในระดับสูงเปนอุดมคติฝายวิญญาณ  มิตรก็ไมใชอยางอื่นอีก  ก็ตอง 

เปนเพื่อน  เคียงขางกันไป  สําหรับไปนิพพานอีกเหมือนกัน ;  เพราะฉะนั้น 
มิตรที่แทจริงก็ไดแกผูที่คอยชวยเหลือตักเตือน  ซึ่งกันและกัน,  ประคับประคอง 
ซึ่งกันและกัน  ใหดําเนินไปแตในทางดี  และสูงไปทางนิพพาน ;  เปนเพื ่อนที่ 
คอยตักเตือนเมื่อเราเผลอ.  เพื่อนจะคอยใหสติ  อยาใหลืม  หรือหลงทาง 
จนกระทั่งวาไปถึงนิพพาน ;  คอยกระซิบขางหู  ไมใหลืมได  แมในวินาทีที่จะ 
ตายแลว.  นี้จึ ่งจะเรียกวาเปนอุดมคติของคําวามิตร.  สวนอุดมคติที ่กินเหลา 
ดวยกัน  เที่ยวผูหญิงดวยกันอะไรนั้น  เปนมิตรอยางภูตผีปศาจ  ไมรวมอยูใน 
ความหมายนี้  ไมเปนอุดมคติอะไร ;  แลวจะกลายเปนเรื่องทางวัตถุ  คือเพื่อน 
กินเหลา  เพื่อนสํามะเลเทเมา  เปนเรื่องเนื้อหนังไป. 

 
ความหมายของคําวา  สมณพราหมณ  ทิศเบื้องบน  เบื้องสูง  บนหัว 

คือสมณพราหมณ.  บางคนอาจจะไมเคยฟงคําวา  สมณพราหมณ ;  จะจํากัด 
ความสั้น ๆ  เพื่อใหงายแกการจดจําหรือเขาใจวา  สมณะ  หมายถึงบรรพชิต 
ประเภทที ่ไมครองเรือน  ;  พราหมณ  เปนบรรพชิตหรือครึ ่งบรรพชิต   ที่ 
ครองเรือน  แตก็ทําหนาที่คลาย ๆ  กัน.  พระในบานเรือน  ตามบานเรือน 
มีการครองเรือน  มีลูกมีเมีย  ก็เปนพระประเภทหนึ่ง  เขาเรียกวาพราหมณ. 
พระที ่ไม ม ีการครองเรือน  คือไปไกลมาก  อิสระมาก  สูงมาก  เขาเรียกวา 
สมณะ .เอามาบวกก ัน   เร ียกว า   สมณพราหมณ   แปลวา   สมณะ   และ 
พราหมณ.นี้มันเปนภาษาอินเดีย  ชาวอินเดียพูด  พระพุทธเจาพูดอยางภาษา 
ของชาวอินเดีย  ก็พูดวาสมณพราหมณ ;  ตามที่มีอยูจริงในสมัยนั้น. 
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สมณะก็คือนักบวชที่ไมมีการครองเรือน  เชนเดียวกับองคพระพุทธเจา 
เอง  รวมทั้งนักบวชเหลาอื่น.  ทําหนาที่เหมือนกันคือ  การยกสถานะทางฝาย 
วิญญาณ  หรือแกไขปญหาทางฝายวิญญาณในระดับสูง.  พวกพราหมณเปนพวก 
ครองเรือน  ก็ไปสูระดับสูงไกลนักไมได ;  หรือบางทีก็หมายถึงการกระทํา 
ที่ไดเขาใจผิดกันมาแตดึกดําบรรพแรกเริ่มเดิมท่ี.  ความสูงทางวิญญาณของพวก 
พราหมณก็หมายถึงบูชายัญ   ใหไดตายไปเกิดในสวรรค  ในโลกที ่ส ูงส ุด . 
พราหมณมักจะเปนเสียอยางนี้  เปนที่พึ่งทางวิญญาณชนิดมิจฉาทิฏฐิ ;  ทําการ 
บูชายัญหลายอยางหลายชนิด  กระทั่งฆาคนเพื่อบูชายัญใหแกพระราชา  เพื่อตาย 
ไปเกิดในสวรรค.  ฝายสมณะไมทําอยางนั้น  ชวยใหทําการบูชายัญเหมือนกัน 
แตบูชายัญอยางอื่น ;  เชนบูชายัญดวยการสละเสีย  ซึ่งตัวกู-  ของกู  เพื่อไป 
นิพพานโนน  ไปสูสิ่งสูงสุดคือนิพพาน.  แตอยางไรก็ตาม  ก็เอาความมุงหมาย 
เดียวกัน  ที่วาตองการความสูงสุดฝายวิญญาณจึงเอาไวขางบน  เปนทิศเบื้องบน 
เปนสมณพราหมณ. 

 
ทีนี้เรามองดูความหมาย  ที่มีอยูเปนชั้น ๆ  :  ความหมายของสมณ- 

พราหมณในทางฝายวัตถุ  ฝายชีววิทยานั้นมีไมได  เพราะมันเปนเรื่องทางวิญญาณ 
ลวน  ทางจิตใจลวน.  ถาจะมองกับอยางอันธพาลหนอยก็วาเปนคนขอทาน ; 
ฝายวัตถุเปนคนขอทาน  ทําขาวปลาอาหารใหเปลือง  โดยไมทําการงานอะไร, 
เอาเปรียบ  เหมือนกับเรื่องในพระบาลี  ในกสิสูตร  ก็มีอยูสูตรหนึ่งพระพุทธเจา 
จะไปทรมานพราหมณคนสําคัญคนนี้  ทรงถือบาตรไปยังที่เขากําลังไถนาอยู. 
พราหมาณนี้ก็พูดตะเพิดไลพระพุทธเจาวา  ไปทางซิ,  ไปทําไรไถนา  ไปทํามาหา- 
กินซิ,  อยาเอาเปรียบ,  อยาถือบาตรมายืนขออยูอยางนี้ซิ. 

 
พระพุทธเจาก็ตรัสตอบวา  ฉันก็ทํานานี่   ทําไมแกวาอยางนั้น . 

พราหมณนั้นก็แยงถามวาทํานาอยางไร  ไมเห็นมีควายมีไถอะไรเลย.  พระพุทธเจา 
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ตรัสตอบเปนคาถา   มีใจความวา   :  ศรัทธาเปนขาวพืชสําหรับหวาน  ; 
ตะบะความเพียรเปนน้ําสําหรับ ทํานา   มีหิริโอตตัปปะเปนคันไถ   เปน 
เชือกชักแลว ;  วาอะไร ๆ  ไปอีก  จนกระทั่ง  พราหมณเกิดแสงสวางขึ้นมาใน 
เวลานั ้นกลายเปนสัมมาทิฏฐิเปนอริยบุคคล .  แตสําหรับพวกวัตถุนิยม 
เห็นแกวัตถุก็เห็นวาพวกสมณะนี้ก็ดีแตกินขาวฟรีเทานั้นเอง  ไมทําไรไถนา 
ไมทํามาหากินคอยแตจะกินฟรี ;ในสายตาของพวกวัตถุนิยมมันก็เปนอยางนี้. 

 
ที่เราเห็นกันอยู  รับรองกันอยู  สถาบันของสมณพราหมณก็คือ  เขายก 

ไวใหเปนบุคคลอยูในระดับสูงและศักดิ์สิทธิ์  สําหรับประกอบทําพิธี  แนะนํา 
สั่งสอน ;  พูดงาย ๆ ก็คือวา  มีไวสําหรับไหว  สําหรับประกอบพิธี.  ภาพ 
ในโรงมหรสพทางวิญญาณของเรา  ภาพนั้นก็ดีเหมือนกันที่วา  “สมัยนี้พวกเราเอา 
แตไหว  พอบอกใหประพฤติธรรมก็กําหู.”  คนสมัยนี้มีสมณพราหมณไว  ก็เพียง 
สําหรับไหว  แลวสําหรับทําพิธีเทานั้น  พอจะใหประพฤติตามหลักธรรมก็เฉยเสีย 
เอามืออุดหูเสีย ;  กําลังเปนอยางนี้มากขึ้นทั่วโลก.  สมณพราหมณก็ลดลงมา 
เหลือแตเพียงมีไวไหว.  มีไวทําพิธีเทานั้น. 

 
แตวาอุดมคติทางฝายวิญญาณนั้น  สมณพราหมณมีไวสําหรับยกสถานะ 

ทางวิญญาณ  ใหถึงระดับสูงสุด ;  เปนผูนําทางวิญญาณ  หรือยกฐานะทางวิญญาณ 
ใหขึ้นสูระดับสูงสุดที่มนุษยควรจะได  ควรจะถึง.  เพราะฉะนั้นจึงเอามาไวเปนทิศ 
เบื ้องบน  อยู บนหัว.  นี ่ตองมองใหเห็นความสูงนี ่ใหได  จึงจะรู จักสิ ่งนี ้  หรือ 
ความสูงของความหมายแหงความเปนมนุษย  หรือสิ่งที่มนุษยควรจะตองไดตองถงึ. 
นี้เปนทิศเบื้องบน  มีความหมายเปนชั้น ๆ  อยางนี้. 

 
ทิศสุดทายทิศเบื้องต่ํา  อยูขางลางเรียกบาวไพร,  ใชภาษาโบราณวา 

บาวไพร.  สวนสมัยประชาธิปไตยสมัยปจจุบันเขาเกลียดคํานี้  เขาเขี่ยทิ้งไปไวไหน 
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ก็ไมรู  ;  แตก็ดวยความโง.  สิ ่งที ่เรียกวา  “บาวไพร”  มันก็ยังมีอยู   เพราะ 
เมื ่อคนหนึ่งมีอํานาจ  คนที่ไมมีอํานาจก็ตองตกอยูขางลางเสมอไป ,  เปน 
เบี้ยลางเสมอไป  นั่นแหละคือบาวไพรในความหมายใดความหมายหนึ่ง  ทีนี้คําวา 
อํานาจ  นี้มันไมใชเปนอํานาจอยางทางอาวุธ  ทางกําลังเสมอไป ;  มันมีอํานาจ 
เงิน  มีอํานาจสติปญญา  มีอํานาจอะไร ๆ  อีกหลาย ๆ  อยางที่เขาใช.เมื่อเขาใช 
อํานาจอะไรสําเร็จ  คนที่ถูกใช  ก็กลายเปนบาวไพร.  ฝรั่งเอาเงินมาลอคนไทย 
ใหกลายเปนบาวไพรไปเสียเมื่อไรก็ได. 

 
ระวังใหดี  คําวา  “บาวไพร”  ยังไมหมด  ยังไมมีทางที่จะหมดได  ตลอด 

เวลาที่อํานาจยังมีอยูในโลก ;  นี้ก็เขากับพุทธภาษิตที่วา  “วโส  อสฺสริยํ  โลเก” 
อยู เสมอไป   อํานาจเปนใหญในโลก .  ผู หญิงก็เอาผู ชายเปนบาวไพรได 
เพราะมีความสวย  ความงามของเขาเปนอํานาจ.  ผูชายที่มีปริญญายาวเปนหาง 
ก็อาจจะมางอผูหญิง  ที่ไมมีอะไรเลย  มีแตความสวยงามนี้ก็ได.  ภาพเขียน 
ปริศนาธรรม  เขาใหผูชายถือดาบ  มีเวทมนตคาถา  อาคมอะไรมาอยางสมบูรณ ; 
ในที่สุดก็มาพายแพแกนางยักขิณี  ที่ปลอมเปนผูหญิงสวย  โหนชิงชาเลนอยูที่ 
โคนไม.  นี่คืออํานาจที่ลึกลับ  ที่ทําคนใหเปนบาวไพร. 

 
เดี๋ยวนี้ก็มีลูกจาง  มีกรรมกร  มีผูอยูใตบังคับบัญชาใตอํานาจ ;  มันก็ 

อยูในลักษณะที่เปนทิศเบื้องลางนี้ทั้งนั้นแหละ.  ผูอยูต่ํากวาในลักษณะใดก็ตามก็ 
ถือวาอยูในทิศเบื้องต่ําทั้งนั้น.  เราตองมองดูแลวปฏิบัติใหถูกตอง. 

 
ในทางวัตถุ  เขามีทาส  มีบาวไพร  เอาไวใชงาน,  เอาไวทําปูยี่ปูยํา 

เลนตามความตองการของตน ;  นั้นมันเปนความหมายปาเถื่อนทางวัตถุและก็พน 
สมัยไปแลวในปจจุบันนี้.  กอนนี้เขาซื้อขายคนกันได,  เอาไปเปนทาส  แลวเอาไป 
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ทําอะไรก็ไดทั้งทาสหญิงทาสชาย  เดี๋ยวนี้ก็มีความหมายเปนผูรับใช ;  เรามีอํานาจ 
อะไรอันหนึ ่ง   ทําใหเขายอมมาเปนผู ร ับใช ;  นี ้ความหมายทางสังคมทั ่วไป 
บาวไพรมีไวใชสอย  มีไวประดับเกียรติ ในที่สุด.  เขามีบาวไพรไวเพื่อประดับ 
เกียรติก็มี ,  เอาไวเปนเครื่องมือสําหรับแสวงหาประโยชน  หรือเปนเครื่องเอา 
เปรียบอยู  โดยความหมายหนึ่งก็มี.  คนที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดแลวทําอะไร 
ไดเมื่อไร  สติปญญามันผลิตอะไรไดเมื่อไร ;  มันตองใชแรงงานลงบนใคร  หรือ 
บนคนหมูใดหมูหนึ่ง  ผลผลิตมันจึงจะออกมา.  เพราะฉะนั้นคนใช  หรือกรรมกร 
หรือบาวไพร  หรือทาสก็อยู ในความหมายอันนี ้ ;  เปนตัวแรงที ่ผู ม ีสติปญญา 
จะใชใหผลิตอะไรออกมา.  นี่ความหมายทั่วไปทางสังคมวิทยา  มานุษยวิทยา 
ปรัชญาอะไรมันก็ไปไดเพียงแคนี้. 

 
ถาดูทางฝายวิญญาณ  เปนอุดมคติสูงสุดทางฝายวิญญาณ  ก็ขอใหดูดวย 

ความเคารพ   วาทาส   หรือบาไพร  นี้ก็ เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูที่จะเดินทางไป 
นิพพาน  ;  มันเป นบทเรียน .  ผมอยากจะพูดอยางนี ้ด วยซ้ําไปวา   บาวไพร 
ทาส  บริวาร  นี้เปนบอเกิดสําหรับบุญ.  คนเราตองสงเคราะหคนยากจน  หรือ 
ผูที่ชวยตนเองไมได  มันจึงจะไดบุญ.  ถาไมมีคนเหลานี้เสียแลว  ไมมีใครจะทํา 
บุญอะไรได.  เพราะฉะนั้นคนที่ขลาดแคลน  คนที่ไรสมรรถภาพ  คนชวยตนเอง 
ไมไดนั่นแหละ  มันเปนบอเกิดแหงบุญ;  กระทั่งคนตาบอด  คนพิการอะไรก็ตาม 
มันเปนบอเกิดแหงบุญ.  บาวไพรเขามาฝากเนื้อฝากตัวใหเราชวย  ก็ควรจะมอง 
ไปในแงที ่ว า  เขามาทําใหเราไดบุญ   อยาไปกดขี ่  ขมเหงเขา  เอาเปรียบเขา. 
แมแตล ูกจาง  แมแตผู ที ่อยู ใต บ ังคับบัญชาก็จงมองเขาอยางนี ้  มันจึงจะเป น 
อุดมคติทางวิญญาณ. 

 
ทีนี้ บุญที่ต่ําๆ ก็คือเราเอื้อเฟอเผื่อแผ  เมตตากรุณา  เราก็ไดบุญ . 

บุญที ่สูงขึ ้นไปก็เพื ่อที ่เราจะทําลายความเห็นแกตัวของเรา  หรือควบคุมกิเลส 
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ของเรา.  บาวไพรก็เปนฝายที่ตองจํานนจํายอมดวยความจําเปน  เราดาเขาก็ได 
เราตีเขาก็ได ;นั่นมันจะทําใหเรามีกิเลสมากขึ้น  ทําใหเปนบามากขึ้น ;  จะตก 
นรก.  ทีนี้ถาเอามาสําหรับเปนบทเรียน  สําหรับเราฝกหัดบังคับตนเอง  ไมโกรธ 
ไมเอาเปรียบ  แลวก็ไมดาเขา  อดกลั้นโทสะได.  ถาใครรอดกลั้นโทสะแก 
บาวไพรได  ก็หมายความวา  มันอดกลั้นไดถึงที่สุด ;เพราะเปนผูที่สําหรับใคร ๆ  
จะไมอดกลั้น. 

 
ทีนี้เราจะไมยอมใหเราลุอํานาจแกโทสะจริตหรือไมเห็นแกตัว ;  ฉะนั้น 

บาวไพรก็มาในฐานะเปนผูชวยสนับสนุนใหไมเห็นแกตัว  ชวยสนับสนุนใหนาย 
ดีขึ้น  สูงขึ้นมากความไมมีบุญ  มาเปนผูมีบุญ,  มาเปนผูที่หมดตัวกู – ของกูได 
เหมือนกัน.  ถาใชบาวไพรเปนบทเรียนฝกหัดใหทําลายตัวกู - ของกู  มันก็ทําไดดี 
มาก ;  เพราะตามธรรมดามันไมเปนที่ตั ้งแหงความอดทนของนาย.มันกลาย 
เปนเครื่องที่ทําใหนายตองฝกฝนตัวเอง  ปฏิบัติตัวเองใหเกิดความอดกลั้น  อดทน 
ไมเห็นแกตัว ;  นับตั้งแตตองชวยเหลือเลี้ยงดูเขา  เอาใจใสเขา  รักเหมือนลูก 
เหมือนหลาน ;  แมบาวไพรไมสบายเจ็บไข  ก็ไปเอาใจใสเหมือนกับลูกกับหลาน ; 
นั่นคือธรรมเนียมโบราณมาตั้งแตคร้ังพุทธกาล. 

 
เพราะฉะนั้นระบบทาสของพวกพุทธบริษัทไมจําเปนจําตองเลิก  ระบบ 

ทาสของพวกภูตผีปศาจเทานั้นจะตองเลิก  จะไดเปนประชาธิปไตย.  ระบบทาส 
อยางธรรมะนี้ไมจําเปนตองเลิก  ไมควรเลิก  เพราะคนที่ดอยสมรรถภาพ  ชวยตัวเอง 
ไมไดนี้  ยังคงมีอยูในโลกทั่วไป ;  เราก็ตองชวยเขา  มาใหอยูในความอุปการะ 
ทุกประการ.  มันก็เปนทาสอยูในความหมายนั้นแหละ  หลีกไปไหนไมพน 
ในเรื่องเปนบาวไพรหรือเปนผูที่จะตองถูกเลี้ยงดูอยางบาวไพร ;  แตนี้มันเปลี่ยน 
เปนวาเอาเปนบุญเปนกุศลกันดีกวา ;  ฉะนั้นเราสงเคราะหผูที่ดอยสมรรถภาพนั้น 
อยางเอาบุญเอากุศลกัน  เหมือนที่ทํากันอยูทุกวันนี้ ;  มันก็ตองเอาสิ่งอื่นมาลอ 
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มาดึง  มาจูงกันเปนการใหญ.  เหมือนสมัยพุทธกาลเขาก็ใช :  เศรษฐีเลี้ยง 
บาวไพร  บริวารไวมากมาย  แลวก็ชวยเหลืออุมชู ;  บางทีหมูบานทั้งหมูบาน 
อยูในความอุมชูของเศรษฐีคนหนึ่งเทานั้น.  พระเจาแผนดินก็มอบหมายให ; 
แลวไมมีการกดขี่  มีอะไรมีดวยกัน  เปนอะไรเปนดวยกัน ;  ถึงวันพระแปดค่ํา 
ไปวัด  ไปรักษาศีล  ไปทําทานอะไรดวยกัน.  มันกลายเปนทาสที่มีความสุข 
ไมอยากจะหลุดไปจากความเปนทาส  เพราะตนเองมันดอยสมรรถภาพ  ชวยตัวเอง 
แท ๆ  ไดได. 

 
นี่รวมความแลวก็วา  ผูที่ตองเขามาพึ่งพาอาศัยใบบุญอะไรก็ตาม  อยูใน 

ทิศเบื้องต่ํา  จะตองมองดูเขาในลักษณะอยางนี้ ;  อยามองดูกันในลักษณะผูที่ 
ควรกดขี่  ผูที่ควรเอาเปรียบ  ผูที่ควรทํานาบนหลังเขา  อะไรทํานองนี้ ;  นั่นมัน 
ไมถูก  ความหมายของคําวา  บาวไพร  ในทางที่เปนอุดมคติทางฝายวิญญาณ. 
ฉะนั้นมันก็เลยเอาทาสหรือบาวไพรนี้เปนทิศ ๆ  หนึ่งที่ตองใหความเคารพตองไหว, 
เปนทิศที่ตองไหวดวย. 

 
เราไดพูดกันมาตั้งแตตนแลว  วาทิศทั้งหลายนี้เปนสิ่งที่ตองไหว. 

มานพนั้นกําลังไหวทิศทั้งหลายอยู  พระพุทธเจาตรัสวา  การไหวทิศของอารยชน 
เขาไมไดไหวอยางนั้น ;  เขาไหวกันอยางนี้  คือใหความเคารพแกทิศเบื้องหนา - 
คือบิดามารดา,  ทิศเบื้องหลังคือ  บุตรภรรยา,ทิศเบื้องขวาคือ  ครูบาอาจารย  , 
ทิศเบื้องซายคือ  ญาติมิตร,  ทิศเบื้องบนคือ  สมณพราหมณ,  ทิศเบื้องต่ําคือ 
บาวไพร ;  ตองไหว,  ใชคําวาไหวบาว  คือใหความนับถือ  ใหความเคารพ 
ใหความเอาใจใส ;  จัดไวในฐานะที่วา  จะเปนผูรวมทางเดินกันไป  ในทางบุญ 
กุศล  และเดินไปหานิพพานดวยเหมือนกัน.  ทั้งหมดนี้กลายเปนเรื่องไปนิพพาน. 
ทั้ง  ๖  ทิศเราไหวดวยการปฏิบัติหนาที่ใหถูกตอง  แลวก็จะไปนิพพาน. 

 
วันนี้จะไมพูดอะไรมาก  นอกไปจากวาคําพูดคําหนึ่งมันมีความหมาย 

หลายชั้นอยางนี้ ;  ไปลองทบทวนดู.  คําวา  “พอแม”  ความหมายต่ําเตี้ยก็เปน 
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อุดมคติที่ควรมีตอทิศทั้ง  ๖ ๕๐๕

เรื่องเพียงพอพันธุแมพันธุ  เหมือนกับสัตวผูสัตวเมีย  หรือตนไมที่มีการสืบพันธุ 
ทางเพศผูเพศเมีย.  ทางสังคมสูงขึ้นมา  พอแมคือผูรับผิดชอบตอบุตร.  สูงขึ้น 
ไปถึงอุดมคติ  พอแมคือพระอรหันตประจําบานเรือน. 

 
คําวา  “บุตร”  ความหมายต่ําก็คือ  ผลิตผลที่เกิดมาจากการสืบพันธุ. 

ความหมายสูงขึ้นมา  ก็เปนผูที่จะทําความปลื้มใจใหแกพอแมดวยการสืบสกุล. 
ความหมายสูงสุดก็วา  ผูที่จะไดรับมรดก  การเดินทางไปนิพพานตอจากพอแม 
ที่จะไปถึงใหได. 

 
คําวา  “ภรรยา”  ความหมายต่ํา  ก็เปนผูสืบพันธุเหมือนพืชและสัตว. 

ทางสังคมเอาไวเปนเครื่องชวยบําบัดปญหาตาง ๆ  ทางความรูสึก  ทางอะไรตาม 
ธรรมชาติบาง ;  เปนเครื่องโออวดกันบาง,  เปนเครื่องแสวงหาความสุขอยาง 
โลก ๆ  บาง.  แตความหมายสูงสุด  ภรรยา  คูผัวเมียนี้ก็จะตองเปนผูแบงเบา 
ภาระหนัก  ในการเปนอยูในโลกนี้  เพื่อใหเกิดการศึกษา  เขาใจชีวิตในสวนลึก 
เพื่อจะเบื่อหนาย  เพื่อจะพนจากโลก  เพื่อจะไปเหนือโลกดวยกัน ;  ไมใชเปน 
เพื่อนลุมหลงกันอยูที่นี่  แตเปนเพื่อนชวยเหลือซึ่งและกัน  ใหมันกาวหนาไป 
ในทางสูง. 

 
“ครูบาอาจารย”  นี้  ไมใชคนที่รับจางสอนหนังสือเปนอาชีพ  หรือ 

ใชสติปญญาเปนสินคาขายแกกุลบุตร  เอาเงินมาเลี้ยงชีวิต.  ครูบาอาจารยตอง 
เปนผูนําทางฝายวิญญาณ  เพื่อไปนิพพานแมในระยะเริ่มตน. 

 
“ญาติมิตร”  ก็เหมือนกัน  ไมใชเพื่อนกินเหลา  เพื่อนอบายมุข 

หาความเพลิดเพลินใหแกกิเลส.  มันตองเปนเพื่อนชวยเหลือกันและกัน  ในหนาที่ 
การงานของมนุษย.  ความหมายสูงสุดก็เกิดเคียงขางกันไปเรื่อย  กวาจะถึง 
นิพพาน. 
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 ฆราวาสธรรม ๕๐๖

“สมณพราหมณ”  ไมใชคนขอทาน  กินอาหารของชาวบานฟรี  เอา 
เปรียบผูอื่น  เปนกาฝากสังคม  เหมือนที่เขาพูดกัน.  ความหมายที่เขาใชกันอยู 
เดี๋ยวนี้  มันกลายเปนเอาไวไหว  เอาไวทําพิธีเสียมากกวา.  แตความหมายสูงสุด 
ตองเปนผูนํา  หรือผูยกสถานะทางวิญญาณ  ในระดับสูงสุดของโลก  ไมใชของเรา 
คนเดียว. 

 
“บาวไพร”  ก็ไมใชบุคคลที่เราจะทํานาบนหลังเขา  ตองเปนผูที่มีไว 

สําหรับใหเกิดประโยชนรวมกัน  ตามที่วากรรมมันจําแนกคน  สัตวทั้งหลาย  กรรม 
เปนผู จําแนกใหมีวรรณะ  ใหมีชั ้น  มีวรรณะซึ ่งมันเลิกไมได.  อยาอวดดีไปวา 
จะให เล ิกชั ้นวรรณะ   นั ้นม ัน เล ิกไม ได   พูดไปแตปากบ า  ๆ   บอ  ๆ   เท านั ้น . 
เพราะวากรรมมันเปนผูจัดใหใหเกิดชั้นวรรณะ  ขึ้นมาโดยธรรมชาติ  ไมใชคนจัด ; 
เพราะฉะนั้นคนจึงเกิดมามีกรรมมาก  มีบาปมาก  มีพิกลพิการ  ดอยสติปญญา 
มันก็เป นชั ้น  ;  มันจะมีการเปนอยู เหม ือนกัน ไมได .  ที ่จะ เป น เหมือนกัน 
นั้นก็แหละเปนตนตอใหเกิด  dialectic  materialism  เปนคอมมิวนิสม  เปนอะไร 
ขึ ้นมา  ;  นี ่ก ็เพราะไม รู เรื ่องกรรม .  เราก ็ยกสถานะของเขาว า   เขาม ีกรรม 
เหมือนเราเหมือนกัน  ;  แลวก็ชวยแกไขไปตามเรื ่อง .  คนที ่ดอยสมรรถภาพ  
ไรสติปญญามาโดยธรรมชาติ  มาโดยกําเนิด  ทางสติปญญาก็ตาม  ทางรางกายก็ตาม 
ตองชวยเขาดวยความเคารพ  เหมือนกับไหว. 

 
ความหมายในระดับตาง ๆ กันของคําแตละคํา  ที่มาเปนชื่อของทิศที่เรา 

จะตองไหว  ในเมื ่อเราเปนผู ครองเรือน  เปนคฤหัสถ  มันมีอยูอยางนี ้ ;  จะมาก 
จะนอย  จะหนักจะเบาอะไรก็ตาม  ก็ไปคิดดูเอง ;  แตวามันหลีกไมพน  จะตองทํา 
แลวก็ตองทําใหถูก.  ถากลัวก็อยาไปเปนคฤหัสถ,  ถาอยากเปนคฤหัสถก็อยากลัว ; 
จะตองทําใหถูกตอง ;  ก็เปนเรื่องประพฤติธรรมที่สูงสุดอยูในตัว  ในความเปน 
คฤหัสถนั้น.  พระพุทธเจาทานสอนเรื่องทิศโดยความมุงหมายอยาง. 

 
พอกันทีเวลาหมดเทานี้ 
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หลักปฏิบัติ  ตอ  ทิศเบื้องหนา 
 

-  ๓  - 
๑๑  ตุลาคม  ๒๕๑๓ 

 
คําบรรยายสําหรับฆราวาสเรื่องทิศ  ตอนนี้ก็จะได 

พูดถึง  ความหมายที ่จะตองใชทั ่ว ๆ ไป .  ในตอนที ่แลวมา 
เรามองดูความหมายของสิ่งที่เรียกวา  “ทิศ”  กันอยางวงกวาง 
และสูงถึงขนาดที่เรียกวาเปนเรื่องไปนิพพานไปทั้งหมดก็ได ; 
ทีนี ้คนที ่เขาไมมองอยางนั ้นเขาก็ไมยอมรับ .  ถาเราพูดวา 
การมีสามีภรรยานี้ก็เพื ่อจะเปนเพื ่อน  หรือภาษาโสกโดกก็วา 
เปนคูหูสําหรับที่จะเดินทางไปนิพพาน  ;  อยางนี้ก็มีแตคน 
หัว เราะ .  ยิ ่งสมัยนี ้แลวก็ยิ ่งจะมีแตคนหัว เราะคือหาวา 
อะไร  ๆ  ก็เพื ่อจะไปนิพพาน  ;  แตผมก็ยังยืนยันอยางนั ้น 
อยูเสมอดวยเหตุผลหลายอยาง.  แตเหตุผลที่ดีที่สุดก็จะตองมี 
ในขอที่วาเราจะไดประโยชนมากที่สุด.  ถาเราถือหลักอยางนี้ 
เราก็จะไดประโยชนมากที ่สุด  ;  นี ่เปน เหตุผล ที่ดีที ่ส ุด . 
เหตุผลอื่น ๆ มันก็มีและมันก็จริงเหมือนกัน  แตมันก็ไมดีเทา 
ที่วาอันไหนมันจะไดประโยชนมากที่สุด  อันนั้นก็เปนเหตุผล 
ที่สุดและควรจะถือหลักอยางนั้น. 

 
 

 
 
 
 

๕๐๗ 
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 ฆราวาสธรรม ๕๐๘

เรื่องที่จะไปนิพพานนี้  อยาเขาใจวามันเปนเรื่องของทางศาสนา  หรือ 
ของทางอุดมคติที ่สูงเหนือโลกไปเสียหมด ;  ใหถือวามันเปนเรื ่องธรรมดา ๆ  
ตามหลักของวิวัฒนาการ.  evolution  นั้นอยาถือวามีแตทางรางกาย  มันตองมี 
ทางจิตดวย.  ถาไมโงเกินไป  ก็จะเห็นวา  เรื่องทางกายกับเรื่องทางจิตนี้แยกกัน 
ไมได.  ถาแยกกันแลวมันไปไมได  มันเหมือนกับขาหัก  หรือเหมือนกับตาบอด 
มันไปไมได. มีแตจิตก็เหมือนกับตาดีแตขาหัก ; มีแตกายก็เหมือนขาดีเดินได 
แตตาบอด 

 
คน ๆ หนึ่งในทางธรรมเขาใชคําวา  “นามรูป”  นี้ไปใชของสองอยาง 

แตเปนของรวมกันเปนอยางเดียว.  ถาขืนแยกกันก็จะไมมีทั ้งนาม   และรูป 
ตองอยูดวยกันจึงจะมีทั้งนามและรูป ;  นั่นแหละคือคน ๆ หนึ่ง.  เพราะฉะนั้น 
ในวิวัฒนาการทางวัตถุลวน  ๆ  มันก็มีไมได  ทางจิตลวน  ๆ  มันก็มีไมได ; 
เพราะวากายกับจิต  มันตองมีดวยกัน  ไปดวยกัน  คือตองรวมตัวอยู เสมอ.  
evolution  ก็ตองมีแกสิ่งที่มันรวมกันอยูทั้งกายและจิต.  ทีนี้มันจะวิวัฒนไปทาง  
ไหน ?  พูดอยางกําปนทุบดิน  หรือพูดอยางคนธรรมดาพูด  ก็ตองวิวัฒนไปในทาง 
สูงกวาดีกวาเจริญกวา  สวนทางธรรมเขามองกันในแงที ่วา  ไปสูความสิ้นสุด 
หรือความดับ. 

 
วิวัฒนาการชนิดไหนก็ตาม  ในที่สุดจะเปนความสิ้นสุด  หรือความดับ. 

สําหรับคําวา  “เจริญ”  นั้นเขาไมคอยใหความสําคัญอะไร  มันเปนเรื่องของคนโลก 
หรือเปนเรื่องของกิเลส ;  มันตองการความเจริญโดยไมมองวา  ความเจริญนั้น 
มันคือความทรมานชนิดหนึ่ง.  นี่แหละผลสูงสุดก็คือไปสูความสิ้นสุด  ความหยุด 
ความดับ   ไมตองเจริญกันตอไปอีก.  อันนั ้นแหละเปนจุดของสิ ่งที ่เรียกวา  
“นิพพาน”  ทางกายก็ได  ทางจิตก็ได ;  รวมกันก็คือท้ังหมดมันหยุดลง  วิวัฒนาการ 
มันก็ไปจบลงที่นั่ง. 

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

www.buddhadassa.in.th



หลักปฏิบัติ  ตอ  ทิศเบื้องหนา ๕๐๙

เมื่อพูดถึงสุขหรือทุกข  ทางธรรมะในชั้นสูง  ไมไดถือวาความเจริญนั้น 
เปนความสุข ;  เพราะมันทรมานชนิดใดชนิดหนึ่ง.  แตเขาไปเอาความสิ้นสุด 
ความหยุด  ไมตองเจริญนั่นแหละมาเปนความเย็น  หรือเปนความสุข.  ถาใจเรา 
ยังหวังความเจริญ  ยังดิ้นรนตอความเจริญ  มันยังหิวมันยังกระหาย  มันยังกระวน 
กระวายโกลาหลอยูละก็  ไมมีความเย็น.  ถาเราตองการเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้  เราก็ 
ตองหยุดหวังความเจริญ,  หยุดบาความเจริญ,  หยุดชนิดที่วาจะทําใหมันเกิดความ 
ทรมานชนิดนั้นขึ้นมา ;  แตแลวเราก็ยังคงทําหนาที่ตาง ๆ ไปได  ตามหนาที่ 
ที่จะตองทํา.  เพราะฉะนั้นมันก็ไมตาย  ก็มีกินมีใช ;  มันก็เปนอยูไดเหมือนกัน, 
และนี่คือคําวานิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้. 

 
ถาจะเอานิพพานตอตายแลว,  ตายแลวตายอีก  -  ตายแลวตายอีก 

ไมรูกี่รอยกี่พันชาตินั้นมันเปนความเพอฝนมากไป ;  แตวาจะถือหลักอยางนั้น 
ก็ไดเหมือนกัน  เพราะมันตองทําอยางเดียวกัน,  ตองทําหนาที่อยางเดียวกัน 
เพื่อใหมันสิ้นสุดหยุดการเวียนวาย.  เพราะฉะนั้นผัวเมียอาจจะเปนคูคิดนึก  ศึกษา 
เพื่อหยุดเรื่องบาหลัง  เรื่องอะไรตาง ๆ  แลวก็อยูกันอยางเย็น ๆ  ก็ไดเหมือนกัน ; 
ชีวิตผัวเมียน้ีก็ยังเปนความเย็นขึ้นมาได.  นี่อุดมคติของวิวัฒนาการควรจะเปน 
อยางนี้ ;  ฉะนั้นไมควรจะถือแตเพียงวา  มีผิวเมียก็เพื ่อจะมีความสนุกสนาน 
ทางเนื้อทางหนัง  ทางกิน  ทางกาม  ทางเกียรติ  นี้เปนอยางมาก.  โดยเหตุ 
ที่คนธรรมดารูจักแตเรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  เรื่องคูผัวเมียก็เปนเพียง 
เทานี้ ;  ก็เปนเรื่องของชาวบาน  เรื่องโรงแมนติคของเด็กเสียมากกวา ;  ไมใช 
อุดมคติทางพุทธศาสนา. 

 
เพราะฉะนั้นจึงถือหลักวา  ถาเปนเรื่องของพุทธศาสนา  ทุกอยางตอง 

เดินไปนิพพาน  :  จะเปนนิพพานที่นี่และเดี่ยวนี้ก็ได,  นิพพานตอตายแลว 
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กี่รอยชาติกี่พันชาติก็ได,  แลวแตจะเขาใจหรือชอบ,  นิพพานอีกกี่รอยพันชาตินั้น 
จะเปนเรื่องที่ทําใหเพอฝน  ทําใหเหลวไหลไดในที่สุดเพราะมันนานเกินไป ;  มันมี 
ทางที่จะเลิกลม  หรือโลเล ;  แตนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นั้นมันเปนสิ่งที่จริงจัง,  แลว 
ปฏิบัติไดดีกวา  อยูในวิสัยที่ปฏิบัติไดกวา  เพราะเราหวังผล  หรือมองเห็นผลอยู 
ทุกคราวที่ทําได. 

 
ถาเราชวยกันคิดอยางนี้  ชวยกันทําอยาง  ชวยกันมีหลักในครอบครัว 

อยางนี้  มันเย็น ;จะเย็นชั่วคราว  หรือเย็นมาก  เย็นนอย  มันก็แลวแตจะทําได. 
เพราะฉะนั้นผมจึงถูกวาบา  หรือแหวกแนว  หรืออะไรก็ตามแตเขาจะหา.  แต 
ผมก็ตองเปนอยางนั้น  จะเปนอยางอื่นไมได  เพราะตองการจะชี้ในสวนที่เขาไม 
มองกัน.  และที่เขาจะมีคูผัวตัวเมียเพียงเรื่องกิน  เร่ืองกาม  เรื่องเกียรติ  นี่ผมวา 
มันยังไมพอสําหรับพุทธบริษัท ;  คือตองใหไดอะไรมากที่สุดเทาที่ฆราวาสจะมาก 
ได  จึงไดชี้ที่อุดมคติของทิศทั้ง  ๖  ทิศนี้  ในลักษณะที่กลาวแลวในครั้งที่แลวมา. 

 
การที่จะมาทะเลาะกันระหวางผมกับผูฟง  นี้ก็ไมจําเปน ;  เอาไปคิดไป 

นึกดูก็แลวกัน  เมื่อชอบก็ลองเอาไปเปนหลักปฏิบัติ,  ไมชอบก็ไมจําเปนจะตอง 
ทะเลาะกัน.  เรียกวาพูดใหฟงเพื่อจะทําใหดีที่สุดอยางไร  แลวจะไดประโยชน 
มากที่สุดอยางไร ;  และวาเมื่อถือหลักอยางนี้แลว  ก็มิใชวาจะตองเสียประโยชน 
อยางอื่นไป.  แมจะถือหลักวาการมีคูผัวตัวเมียนี้สําหรับไปนิพพาน  ก็ไมไดทําให 
เสียหลัก  หรือเสียประโยชน  หรือเสียอะไรอยางอื่นไป.  เพราะมันยังคงตองทํา 
อยูตามหนาที่  ที่ตองทํา ;  แตมันทําใหบทเรียนเพื่อจะไปนิพพาน  มีภรรยา 
ก็เปนบทเรียนเพื่อไปนิพพาน,  มีสามีก็เพื่อจะเปนบทเรียนไปนิพพาน,  มีลูกก็เปน 
บทเรียนไปนิพพาน  มีทรัพยสมบัติ  ก็เพื่อเปนบทเรียนไปนพพาน  ไมใหหยุดอยู 
ที่นี่.  นี่คือความกาวหนา  หรือวิวัฒนาการ  และเปนความเจริญตามทางธรรม ; 
ไมใชความเจริญทางวัตถุ. 
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คําสอนของพวกคริสเตียน  อยางที่เคยเอามาพูดใหฟง  มันก็ไปไกลถึง 
อยางนี้  แตคนก็ไมมองกัน ;  พวกคริสเตียนเองก็ไมมองกัน  คือขอท่ีกลาวไวใน 
คัมภีร  โครินเธียนวา :  มีภรรยาก็จงเหมือนกับไมมีภรรยา  มีทรัพยสมบัติก็จง 
เหมือนกับไมมีทรัพยสมบัติ.  ลองคิดดูวา  นี้วาอยางไร ;  มันไมไดหมายความวา 
ใหมาบา  มาหลงเรื่องทรัพยสมบัติ  เรื่องผัวเรื่องเมีย ;  แตมีภรรยาก็จงเหมือน 
กับไมมีภรรยา  ก็คือไมยึดมั่นถือมั่นดวยเรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  เพื่อมี 
จิตใจชนิดที่ไมมีความทุกข.  เพราะฉะนั้นภรรยาก็เหมือนกัน  จงทําใหเปนวามี 
สามีก็เหมือนกับไมมี ;  ทุกคนมีทรัพยสมบัติ  ก็ทําใหเหมือนกับไมมีทรัพยสมบัติ; 
มีลูกมีหลาน  ก็ทําใหเหมือนกับไมมีลูกไมหลาน. 

 
นี่  ถาคนอันธพาลฟงก็ฟงไปในทางอันพาล  หมายความวา  เอาไป 

ทิ้งเสีย  เอาไปฆาเสีย ;  นี้เปนเรื่องของคนโง  ก็รูแตเรื่องทางวัตถุ.  ทีนี้คนมี 
ปญญาก็ตองมองลึกลงไปในทางจิตใจวา  เราตองมีชนิดที่จิตใจไมเปนทุกข  เนื่อง 
มาจากบุตรภรรยาสามี.  อยางนี้จะไมใหถือวา  นี้เปนเรื่องที่ฆราวาสจะตองรู 
หรือจะตองปฏิบัติไดอยางไร.  ที่แทมันเปนเรื่องที่ฆราวาสจะตองรู  จะตองปฏิบัติ 
อยูในอันดับสูง ;  ไมเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษย  และพบพระพุทธศาสนา  มัน 
ไมใชมนุษยเฉย ๆ  ไมใชคนเฉย ๆ,  เปนมนุษยที่พบพระพุทธศาสนา.  เพราะ 
พบพระพุทธศาสนานั่นแหละ  จะเต็มไปดวยอุดมคติที่สูง. 

 
เพราะฉะนั้นขอใหสนใจฟงในสวนนี้  ในลักษณะอยางนี้  ในทิศทาง 

อยางนี้กันบาง  จะไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได  แมในเพศฆราวาสนั้นเอง. 
นี่คือเหตุผลท่ีวาทําไมจึงใหมองทุกสิ่งที่เปนวิวัฒนาการนี้วาเปนไปเพื่อนิพพาน.  แม 
แกชีวิตที่ครองเรือน;  เปนบานเรือนก็ตองเปนบานเรือนที่เปนไปเพื่อนิพพาน. 
ถาไมเชนนั้นก็เปนเรื่องไปนรก.  ฉะนั้นเราจะอยูที่ตรงจุดไหน  ก็ตองบากหนา 
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บายหนาไปสู นิพพานทั ้งนั ้น.  ฆราวาสจะอยู ในที ่รกรุ งรัง  อยูในจุดที ่ไกลหนอย 
ก ็จะต องดิ ้นรนออกมาสู ที ่โล งที ่เต ียน  ;  แล วก ็ใกล เข าไปเหม ือนก ัน .  ให มอง 
ความเปนคฤหัสถโดยหลักท่ีกวางที่สุด  หรือสูงที่สุดอยางนี้ไว  แลวทุกอยางมันก็จะ 
เปนไปเพื่อผลอยางนั้น. 

 
ถาเรามองเพียงเพื่อกัน  เพื่อกาม  เพื่อเกียรติละก็  มันก็ตกนรก  หรือ 

ไปสู ความเปนสัตวเดรัจฉาน  ;  สัตวเดรัจฉานมันก็กิน   มันก็กาม   มันก็เกียรติ. 
ไกตัวผูมันยกหูชูหาง  นั่นแหละมันแสดงความมีเกียรติ  หลงเกียรติ  อะไรของมัน. 
เพราะฉะนั้นเพียงเรื่องกิน   เรื่องกาม   เรื่องเกียรตินี้   มันยังไมพอสําหรับจะเปน 
มนุษย  ที ่พบพระพุทธศาสนา .  มันตองไม ม ีป ญหาอยางอื ่น   ที ่เป นความทุกข 
เข ามาด วย  ;  แล วเรื ่องก ิน   เรื ่องกาม   เรื ่อ เก ียรต ินี ้  ก ็เป นเรื ่องใต ฝ าเท า   แต 
เดี ๋ยวนี ้คนยกเอาเรื ่องกิน   เรื ่องกาม   เรื ่องเก ียรติมาทูนไวบนหัว   มาเท ิดไว 
บนศ ีรษะ  ;  ม ันออกจะไขว ก ันอยู อย างนี ้.  ถ า ใค รเอา เรื ่อ งก ิน   เ รื ่อ งกาม 
เรื ่องเกียรติ  มาทูนไวบนศีรษะ   มันก็ตองอยู ต่ําอยางนั ้น .  ถาเอาเรื ่องเหลานี้ 
ไวใตฝาเทา  มันก็คืออยูสูง 

 
เราลองมองดูซิ  ที่อยูกันทั่ว ๆ ไปน้ี  ใครอยูต่ําหรืออยูสูง,  รวมทั้งพอแม 

ปู ย า  ตายายของเราด วย  อยู ต่ําหรืออยู ส ูง  ก็ควรจะมองดู.  ทีนี ้เราที ่เพิ ่งกําลัง 
เป นหนอออน   งอกออกมาใหมนี ้  มันจะงอกไปทางไหน ,  ไปทางที ่อยู ต่ําหรือ 
อยูสูง.  ถาตองการวาจะใหมันอยูสูง  สมกับคําวามนุษย  แปลวาใจสูง,  ใหสมกับ 
คําวาพบพระพุทธศาสนา ดวยแลว  มันก็ตองคิดมากหนอย ;  อยาขี้เกียจหรืออยารู 
สึกวามันเหน็ดเหนื่อย  แลวก็ไมอยากจะคิด.  นี่คือขอท่ีขอใหคิดใหไกล  ใหกวาง 
ใหสูงเขาไว  จะเปนชอทางใหไดรับประโยชนมากที่สุด. 
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คิห ิปฏ ิบ ัต ิเป น เรื ่องของฆราวาส   แล วก ็ถ ูก เหมาให เป น เรื ่องต่ํา  ๆ . 
แมพระพุทธเจาจะไดตรัสสูตร ๆ  นี้   แสดงในเรื่องของชาวบานธรรมดาสามัญ 
แสดงคิห ิปฏิบ ัต ิ  และผลของปฏิบ ัต ิตามธรรมดาสามัญ  ;  ก็ม ิได หมายความวา 
มันจะจํากัดอยูเพียงแคนั ้น .  ขอใหถือวาพระพุทธเจาตรัสอะไร  สอนอะไร 
ก็ตองเปนไปเพื่อความหลุดพนจากความทุกขเพ่ือวิมุตติทั้งนั้น ;  แมพรหมจรรย 
ของฆราวาสก็ตองเปนไปเพื่ อวิมุตติ ,  ใหหลุดพนจากกองทุกข .  ถาขึ้นชื่อวา 
พรหมจรรยแลวก็ตองเปนไปเพื่อวิมุตติทั้งนั้น. 

 
การปฏิบัติที่ฆราวาสจะตองปฏิบัติใหดีที่สุดก็เรียกวา  “พรหมจรรยของ 

ฆราวาส”  มันก็ตองไปใหดีที่สุด  ใหถึงวิมุตติในความหมายใดความหมายหนึ่ง ; 
แตวาความหมายรวมก็คือ   หลุดพนจากกองทุกข  อยู เหนือทุกข.  นี่ก็ตองไมลืม 
เหมื อนที่ พู ดซ้ํ าพู ดซาก   จนอาจจะรําคาญนี้ ก็ ได   ที่ ว า   พระโสดาบั น   พระ - 
สกิทาคาม ี  พระอนาคาม ี  นี ้ในบาน เรือนก็ม ี  ไม ใช ม ีแต ในปา   หรือ ในวัด  ; 
ดูตามบันทึกที่ เขากลาวไวลวงมาแลว.  การที่ เปนพระโสดาบัน   พระสกิทาคามี 
โดยเฉพาะนี ้ย ังเกี ่ยวกับสิ ่งที ่เร ียกวา  กิน   กาม   เก ียรติ  เหมือนอยางชาวบ าน  ; 
แตอยูในลักษณะที่ผิดกัน  คือวาสูงกวา.  เพราะฉะนั้นการมีบุตรภรรยา  -  สามีของ 
พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี  ที่ เปนฆราวาสก็ตองตางจากฆราวาสบุถุชนที่หนา 
ไปดวยกิ เลส .  พระอนาคามีก็อยู ในบานเรือนได   ในลักษณะที่ ไมมีความทุกข . 
หมายความวาเอาชนะสิ่งเหลานี้ได. 

 
แลวเราก็มองดู ใหกวาง   มองใหกวางให เพี ยงพอ   ที่ จะครอบคลุม 

ความหมายเหลานี้ไวไดทั้งหมด  วาพระอริยเจาก็มีอยูในบานในเรือน  แลวจะเรียก 
ท านว าคฤห ัสถ หร ือไม .  ความหมายของคําว า   “คฤห ัสถ ”  หรือ   “ค ิห ิ”  นี ้ม ัน 
กินความกวางอีกเหมือนกัน  ;  ยังตองอาศัยบานเรือนอยู  หรือยังเนื่องกันอยูกับ 
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บาน เร ือนก ็ได  ;  ก ็เร ียกว า เป นคฤห ัสถ   หรือฆ ราวาสได .  แม ภายนอกย ัง 
เนื่องกับเรือน  แตภายในมันก็ยังตางกันได  คือจิตใจมันตางกันได.  พระโสดาบัน, 
พระสกิทาคามี,  พระอนาคามี  แมเปนฆราวาสครองเรือน  ก็ตองมีจิตใจสูงกวา 
ชาวบานธรรมดา.  เพราะฉะนั ้นเราเพงเล ็งระดับที ่ส ูงไวอยางนี ้  ก็ไมใช เป นคน 
อวดดี  หรือไมเปนคนที่นาตําหนิวาใฝอะไรเกินหนาเกินตัว  อยาเขาใจไปอยางนั้น. 
เปนฆราวาสก็ตองมีหลักวา  ใหไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดไวเสมอ.  แมจะ 
หวังพระนิพพานก็ไมเขาในบทวา  ใฝสูงเกินศักดิ์  หรือใฝอะไรซึ่งเปนคําดา. 

 
นี่เราจึงตองพิจารณาเรื่องคิหิปฏิบัติกันในลักษณะอยางนี้.  ถาจะพูด 

กันแตเพียงเทาที่มีอยูในนวโกวาท  ผมก็ไมตองพูด ;  เพราะวาคุณก็ไปอานเอาได. 
นวโกวาทก็มีอยูดวยกันทุกคน  แลวก็เปดอานเอาได  วาสอนใหปฏิบัติตอ  บิดา 
มารด า   บ ุต รภ รรย า   สาม ีอ ะ ไรอย า ง ไรต ามท ิศ เหล านั ้น .  แต นี ่ม ัน ย ังมี 
ความหมายลึก  ที่ซอนอยูตามระหวางบรรทัด  ที่มันไมมีตัวหนังสือปรากฏ ;  ก็ตอง 
ดูใหดีดวยเหมือนกัน. 

 
เมื่อดูกันละเอียดลึกซึ้งมากไปอยางนี้  มันก็เปนไปในรูปของปรัชญา 

โดยไมมีทางหลีก.  แตวาเราไมใชปรัชญาเพอเจอ ;  ปรัชญาเทาที่จําเปนแกการ 
ปฏิบัติในทางศาสนา  อยางนี้ไมใชปรัชญาเพอเจอ  ปรัชญาที่เขาถกเถียงกันไมมี 
ที่สิ้นสุด  เตลิดเปดเปงไกลออกไปจากจุดหมาย  หรือวา  ไกลออกไปจาการปฏิบัติ 
ไปสูจุดหมายมากขึ้นทุกกที ;  อยางนี้เรียกวาปรัชญาเพอเจอ.  เดี๋ยวนี้คําวาปรัชญา 
มันมีแตที่อยูในลักษณะเพอเจอ.  คําวาปรัชญานั้นทําความยุงยากมาก  เพราะ 
เขาใชคํามันผิดจากตัวหนังสือ  ที่มีใชกันอยูในสมัยโบราณ. 

 
ถาปรัชญาจริงตามตัวหนังสือ  มันก็แปลวา  ปญญารู  สิ่งที่ควรจะรู  แลว 

เรื ่องมันก็ยุ ง.    เดี ๋ยวนี ้ปรัชญามันกลายเปนปญญาสําหรับรูไมมีขอบเขต  และ 
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หลักปฏิบัติ  ตอ  ทิศเบื้องหนา ๕๑๕

รูเพื ่อยกหูชูหาง   ไม ม ีที ่สิ ้นส ุด   มันก็เลยยุ ง  ;  คิดถึงอยางคนบาไม ม ีจ ุดจบ . 
แตความหมายของคําวาปญญา  หรือปรัชญานี้  มันตองจํากัดเฉพาะ  กระทัดรัด 
ตรงไปยังจุดที่จะตองปฏิบัติเพื่อดับทุกข  ที่นี่และเดี๋ยวนี้.  แตความหมายสวนใหญ 
มันก็ยังมีอยูในขอท่ีวา  มองดูกันอยางคนมีปญญา.  เพราะฉะนั้นเรามองดูชีวิต 
ฆราวาสอยางคนมีปญญา  มันก็ตองมองอยางในรูปปรัชญา ;  คืออุดมคติที่มันสูง 
สุดสุดเลย  คือมุงไปนิพพาน.  การที่จะพูดวา  มีผัวมีเมียเพื่อเปนคูหู  เดินทางไป 
นิพพานนี้  มันกลายเปนปรัชญาชนิดหนึ่งไปก็ได ;  แตเปนปรัชญาที่นําไปสูการ 
ปฏิบัติที ่จําเปน ;  แลวก็มารวมอยู ที ่การปฏิบัติ  เปนเรื ่องของทางศาสนาไปเลย 
ไมเปนปรัชญา  แตหัดมองอยางนักปรัชญา. 

 
ยกตัวอยางคําสักคําหนึ่งที่สําคัญมาก  คือคําวา  “สรณ”  หรือท่ีพึ่ง, 

สรณะที ่พ ึงนี ้จําเปนและตองการกันทุกคน .  ทีนี ้เรื ่องทิศ  ๖  นี ้ม ันเปนเรื ่องที ่พึ ่ง 
เปนเรื่องทําที่พึ่ง ;  ถาไมอยางนั้นจะตองไปไหวกันทําไม.  ไหวทิศทั้ง  ๖  แสดงวา 
ไปไหว  ไปนอบนอม.  ไปไหวไปนอบนอมทําไม  ?  มันก็เพื่อเปนที่พึ่ง.  สิงคาล- 
มานพโง ๆ  กอนพบพระพุทธเจานั้น  ก็ไหวทิศทางตาง ๆ  ตามที่บรรพบุรุษสอนมา 
ก็เพื ่อ เปนที ่พึ ่ง   เพื ่อความรอดของตัว .  ตอเมื ่อพบพระพุทธเจาทานสอนวา 
ใหไหวเสียใหมอยางนี้  คือไหวทิศ  ๖  นั้นก็เพื่อท่ีพึ่ง  มันก็กลายเปนการเลื่อนชั้น 
ของที่พึ่ง  ใหสูงขึ้นไป. 

 
เพราะฉะนั ้น   ทิศทั ้ง  ๖  นี ้ก ็หมายถึง  สิ ่งที ่อาจจะเปนที ่พึ ่งใน 

เมื่อเราประพฤติตอมันอยางถูกตอง.  ที่เรียกวา  “ไหว”  นั้นไมใชพนมมือไหว 
เฉย ๆ ;  เราตองประพฤติตอทิศอยางถูกตองดวย.  แลวทําไมจึงเรียกวาไหว ? 
ก็เพราะวาใหความสนใจเต็มท่ี เอาใจใส  รับรู  สนใจ  เสียสละเพื่อจะรับรูอยางเต็มท่ี, 
นั ่นคือการเคารพ .  การคารพครูบาอาจารยก็เหมือนกัน  ไมใชเพียงแตไหวดวย 
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 ฆราวาสธรรม ๕๑๖

กิริยาทาทาง  ดวยรางกาย  ตองใหความเอาใจใสทุกอยางถึงที่สุด  จึงจะเรียกวา 
เคารพ. 

 
คําวา  “เคารพ”  นี้ความหมายทางอุดมคิต  ทางลึก ๆ นั้นหมายถึง 

ใหความสนใจสูงสุด,ใหความสนใจทั้งหมดลงไปในสิ่งนั ้น,  ก็เรียกวาเคารพ. 
แตทางรางกาย  ทางวัตถุนี้  ก็คือยกมือไหวบาง  โคงบาง  กราบบาง  อะไรก็ได ; 
ก็ไปดูเอาเองวา  ทางไหนมันจะชวยได.  การไหวทิศก็เหมือนกัน  จะพนมมือไหว 
หันรอบตัวไหว  ขางบนขางลาง  อยางแบบโบราณนั้นมันก็แบบหนึ ่ง,  ทีนี ้ไหว 
ทิศดวยการใหความสนใจ  ดวยความเคารพ  ในความหมายของทิศที่ดีกวานั้น 
ทิศตะวันออก  คือท่ีนั่น,  ทิศตะวันตก  คือท่ีนี่,  มันก็กลายเปนเรื่องอยางที่พูด 
คือกลายเปนเรื่องทําที่พึ่ง  เทานั้นเอง. 

 
ทิศเบื้องหนา  -  บิดามารดาเปนที่พึ่งสูงสุดอยางหนึ่ง  ถาเราทําถูกตอง ; 

เพราะวาเราคลอดออกมาวันนี้  เรายังทําอะไรไมได  บิดามารดาเปนที่พึ่งทุกอยาง 
จนรอดเนื้อรอดตัว  เปนเด็กเปนหนุมเปนสาวขึ้นมา ;  นี้ก็คือเปนที่พึ่ง  ใหการ 
ศึกษา  ใหการคุมครอง  ดูแลตักเตือน  จนกลายเปนทิศเบื้องหนาไป. 

 
ทิศเบื้องหลัง  –  บุตรภรรยา  ก็อยามองเขาในลักษณะที่ดูหมิ่น ;  เพราะ 

เปนที่พึงชนิดหนึ่งเหมือนกัน.  มันเปนที่พึ่งขางหลัง  คือมีหนาที่ที่จะตองดุนอยู 
ขางหลัง ,  ดุนอยู ขางหลังเพื ่อใหกาวไปขางหนา .  ผมอยากพูดทั ้ง  ๆ  ที ่ผม 
ไมเคยมีภรรยา ;  พวกคุณบางคนที ่มีภรรยา  คุณก็อาศัยภรรยาเปนกําลังใจ. 
คุณจะไปทําอะไร ๆ เพื่อภรรยามากกวาคนอื่นกระมัง.  ภรรยาเปนกําลังใหคุณ 
ทํางาน  อยางนี้ก็ตองเรียกวา  เขาเปนที่พึ่ง  ดุนอยูทางหลัง,  เปนที่พึ่งในทาง 
กําลังใจ.  เพราะฉะนั้นคนที่จะออกไปเปนฆราวาส  มีภรรยาในอนาคตก็ตองระวัง 
ใหดี ;  มันจะไมพนการที่จะตองอาศัยกําลังใจจากภรรยาอยูเหมือนกัน. 
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ทิศเบื้องขวา  -  ครูบาอาจารย  จะเปนที่พึ่งอยางไร  นี้เกือบจะไมตอง 
อธิบายกันแลว ;  แตมันเปนที่พึ่งในทางวิญญาณ.  บิดามารดาเปนที่พึ่งทางกาย 
ทางชีวิต,  ครูบาอาจารยก็เปนที่พึ่งทางวิญญาณ  ทางสติปญญา.  แมวาจะเปน 
ปญญาทางโลก ๆ ก็ตาม  มันก็ยังเปนเรื่องสติปญญา  เปนเรืองวิญญาณชั้นโลก ๆ. 

 
ทิศเบื ้องซาย  -  มิตรสหาย   ก็เปนที ่พึ ่งทางสังคม ,  เราก็มีญาติ 

มีมิตรก็เพื่อการสังคมเพื่อการอยูในสังคม  เพื่อชัยชนะทางสังคม.  ญาติก็ตาม 
มิตรก็ตาม   เปนที ่พึ ่งทางสังคม   หรือฝายสังคม .  ธุระการงานอะไรเกิดขึ ้น 
เรามีมิตรมีเพื่อน  มันก็เสร็จไดในพริบตาเดียว. 

 
ทิศเบื้องบน  -  คือสมพราหมณ  ยิ่งเปนที่พึ่งทางวิญญาณในระดับ 

สูงสุด. 
 
ทิศเบื้องต่ํา  -  อยูใตฝาเทา  คือบาวไพร  ก็เปนที่พึ่ง ;  เปนที่พึ่งใน 

ทางการใหแรงงาน .  มีแตหัวสมอง  ไมมีแรงงานจะทําอะไรไดอยางไร.  ลัทธิ 
ยุงยากในโลกเวลานี้  ก็เกี่ยวดวยเรื่องแรงงานนี้แหละ.  เกิดลัทธินายทุนที่ตองมี 
แรงงาน  ;  แรงงานคือพวกกรรมกร   เขาก็ไม ยอมใหนายทุน เอาเปรียบ  ; 
วิกฤตกาลของโลกเกิดมาจากสิ ่ง เหลานี ้  เพราะนายทุนไมนับถือกรรมกร 
วาเปนที ่พึ ่งชนิดหนึ ่ง.  ถานายทุนนับถือพุทธศาสนา  ก็จะใหความเคารพและ 
สนใจแกกรรมกร  จนไมเกิดเรื่อง  อยางที่เกิดอยูเดี๋ยวนี้.  นี้คือการทําผิดในเรื่อง 
ทิศเบื้องต่ํา  ทําใหโลกระล่ําระสายทั้งโลก  นี่ไมใชเรื่องเล็กนอย. 

 
เพราะฉะนั้น  ขอใหเอาคําวา  ที่พึ่ง  หรือสรณะนี้  ไปพิจารณาดูใหดี 

ไปใชใหถูกตอง   ใหมีประโยชน  แลวปญหาจะหมด .  ทุกสิ ่งมันเปนที ่พึ ่งได 
ในความหมายใดความหมายหนึ่งรอบตัวเรา ;  เชนวาเรามีหลังคา  หลังคาก็เปน 
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ที่พึ่งกันฝน.  เราไมมีหลังคา  เราก็มีตนไมใบไม  มันก็เปนที่พึ่งกันฝนไดตามเรื่อง 
ตามราวของมัน.  คนฉลาดเขาจึงรูวาทุกอยางมันตองเกื้อกูลแกกันและกัน  เปนที่ 
พึ ่งแก ก ันและกัน   มิเช นนั ้น โลกนี ้ม ันอยู ไม ได .  ถาโลกนี ้ม ีมด   ไม ม ีแมลง 
โลกนี้ก็จะเปนอยูอยางนี้ไมได ;  เพราะวาปลวกมันชวยทํา  ใหใบไมที่หลนลงมา 
นั้นหมดไป ;  แบคทีเรียชวยทําใหสิ่งเหลานั้นหมดไป  ไมใหเกะกะกีดขวางอยูได ; 
ปลวกหรือแบคทีเรียมันก็เปนที่พึ่งของสัตวในโลกดวยเหมือนกัน  มันทําหนาที่ของ 
มันอยางหนึ่ ง  ให เราอยูกันในโลกได .  เมื่อสิ่ งชนิดนี้มันก็ยังเปนที่พึ่ ง  หรือมี 
ประโยชนแลว  ก็ไมตองพูดกันแลวถึงสิ่งอื่นที่ดีกวานี้. 

 
เพราะฉะนั้นเราจะตองหมดความโงในลักษณะนี้  หมดการยกหูชูหาง 

วากูอยู ในโลกคนเดียวได ;  มีความเขาใจที ่แนนแฟนลงไปวา  เราอยู ในโลก 
คนเดียวไมได  ตองรวมมือกันทุกทิศทุกทาง;  แลวใหถือวาที ่ม ันใกลชิดตัวเรา 
มากที่สุดนั้น  ก็คือทิศทั้ง  ๖  นี้เปนสําคัญกอน ;  นอกนั้นมันก็อยูทิศใดทิศหนึ่ง 
สงเคราะหอยู ไดในทิศทั ้งหกนี้เหมือนกัน.  สิ่งใดอยูต่ํากวาเรา  เลวกวาเรา  มัน 
ก็อยู ท ิศขางล าง ;  สิ ่งใดเก งกวาเรา   เหนือวาเรา   ก็อยู ท ิศขางบน  ;  นอกนั ้น 
มันก็อยูโดยรอบ .  เพราะฉะนั้น  เราทําตัวเปนผูอยูในสิ่งแวดลอมที่ชวย 
เหลือเรา  ไปทุกทิศทุกทาง  จะไมดีอยางไร, 

 
ความรูเรื ่องทิศนี ้มีความมุ งหมายอยางนี ้  :  ใหเราอยู ในจุด ๆ หนึ ่ง 

ซึ ่งมีสิ ่งแวดลอมชวยเหลือเราทุกทิศทุกทาง  ;  ขอใหประพฤติปฏิบัติตอทิศ 
ทั ้งหลายเหลานี ้  ใหไดผลอยางนี ้.  นี ่พ ูดถึงคําวา   “ที ่พึ ่ง”  หรือสรณะ   เพ ียง 
คําเดียวก็มองเห็นไดวา  ทุกอยางถาเราเขาไปเกี่ยวของอยางถูกตองแลว  ยอมเปน 
สรณะ  เปนที่พึ่งได  ตามมาก  ตามนอย  ตามสัด  ตามสวน  ตามชนิดหรือลักษณะ 
ของสิ่งนั้น.  เราตองปฏิบัติตอทิศทั้งปวงอยางนี้  ดวยความมุงหมายอยางนี้. 
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ทีนี้จะพูดถึงแตละทิศกันเปนรายทิศกันใหม  ในระดับท่ีพอสมควร ; 
จะไมพูดถึงอุดมคติสูงสุดคือนิพพาน  เพราะวา  เปนที่เขาใจกันแลว ;  แลวก็ปฏิบัติ 
ที่สมควร  ที่ถูกตอง  ที่พอดี  นี้จะทําไปสูนิพพานดวยเหมือนกัน. 

 
บิดามารดาเปนทิศเบื้องหนา ;  ขอใหรูจักบิดามารดา  ในฐานะที่วา 

เปนอะไรแกบุตร.อุดมคติที่สูงเกินไปก็คือวา  ที่คลอดบุตรมา  เพื่อใหบุตรเดินทาง 
ไปนิพพาน  ;  นี ้ก็สูง   หรือวายังไมตองปฏิบัติอะไรก็ได.  แตที ่ขอใหปฏิบัติ 
ก็คือ  อยางที่วามาแลววา  ใหบิดามารดาเปนผูใหชีวิต. 

 
บิดามารดาเปนผูใหชีวิต  ถาไมไดให  เราก็ไมมีชีวิต  เราก็ไมไดเกิดขึ้น 

มาในโลก.เพราะฉะนั้น  เราควรจะมอบกายถวายชีวิตนี้ใหแกบิดามารดา  โดย 
เห็นวา   เป นผู ใหช ีว ิต .ฉะนั ้นอยามีเรื ่องที ่ทําใหบ ิดามารดาเปนทุกข ;  ควร 
บูชาความปรารถนาของบิดามารดาเปนสิ่งสูงสุด.  ถาตกลงกันไมได  เราก็ตอง 
ยอมเสียสละใหบิดามารดาเปนฝายชนะ.  เด็ก ๆ  ก็คงจะคานวา  ถามัวเอาแตขาง 
ปฏิบัติตามบิดามารดา  เราก็ไมมีโอกาสจะไปเมืองนอก.  ไปเรียนเมืองนอก  ไปได 
ดิบไดดีอะไรมา.  นั้นมันเปนความคิดอยางเด็ก  มันก็ไมมีอุดมคติอยางที่เราพูด. 
แตทางที่จะออมชอมกันไดก็คือ  ตอรองกันได ;  เพราะบิดามารดาก็ตองการที่จะ 
ใหลูกดีที่สุดอยูแลว  ไมจํากัดเหมือนกัน ;  อุตสาหจํานําจํานองที่ดิน  ทั้งที่ยากจน 
ใหลูกไปเรียนที่กรุงเทพ ฯ  อยางนี้เปนตน  ลองคิดดูซิวา  บิดามารดาหวังอยางไร 
เวนไวแตเรื่องมันไมลงกันไดจริง ๆ  มันจึงจะเกิดขัดขวางกันขึ้นมา. 

 
ถาสมมุติวา  เกิดขัดขวางกันขึ้นมา  เราก็ควรจะมอบกายถวายชีวิต 

ใหบิดามารดา ,  ใหเปนพระพรหม   หรือ เปนพระอรหันตในบานเรือน  ; 
ใหสมกับที ่ว า   ชีวิตนี ้ได มาจากบิดามารดา .  ชีวิต ิของเราทั ้งชาติไม ไดไป 
สนุกสนานเอร็ดอรอยที่เมืองนอก,  แตจะรับใชบิดามารดา  ทําไรไถนาอยูที ่นี่ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๕๒๐

เราก็ตองทําได.  ผมยังเลือกขางฝายนี ้,  ขางฝายที ่วาบูชาความปรารถนาของ 
บิดามารดา. 

 
ขอยกตัวอยางตัวผมเอง  อยาเห็นเปนเรื่องสวนตัว.  ถาผมไมบูชา 

ความปรารถนาของมารดาแลว  ผมไมไดบวช,  แลวไมไดมาพบคุณที่นี่ในสภาพ 
อยางนี ้ ;  เพราะวาผมไมอยากบวช .  เมื ่อเปนหนุ มไมอยากบวช ,  ไมเห็นวา 
มีความสําคัญอะไร,  ไมมีความรูวาเรื่องบวชนี้มันจะชวยอะไรได .  แตเพราะ 
มารดาตองการใหบวช  จึงตองบวช  อยางนี้เปนตน. 

 
เพราะฉะนั้นการที่บูชาความปรารถนาของบิดามารดาคงจะไมใชความ 

บาป   หรือเลวราย ,  ไมมีโอกาสที ่จะเปนเรื ่องบาป   หรือเลวราย  ;  มีแตจะ 
ใหไดดีไดงามตามทางธรรม.  เพราะวาอยางนอยที่สุดเราก็เปนผูบูชาบิดามารดา ; 
เราไมไดไปเมืองนอก  ไมไดดีไดเดนอะไร  แตเราก็ยังไดชื ่อวาบูชาบิดามารดา 
ซึ่งเปนของที่ทํายากและสูงสุด.  เพราะฉะนั้นขอใหรูจักบิดามารดาในฐานะที่วา 
เป นพรหมในบานเรือน ,  เป นพระอรหันตในบานเรือน ,  เป นผู ให ช ีว ิต   หรือ 
เปนผูที่ธรรมชาติสรางมา  ใหคลอดบุตรออกมาสําหรับจะใหเดินทางไปนิพพาน 
ใหไปในทางสูงเรื่อย.  หวังวาสึกออกไปคราวนี้คงจะรักพอแมมากกวากอน,  เคารพ 
พอแมมากกวากอน,  บูชาความปรารถนาของพอแมมากกวากอนบวช ;  จึงจะ 
ไดผลของการบวช  หรือรูจักไหวทิศทางอันนี้. 

 
ในนวโกวาทก็มีวา  บิดามารดาเปนทิศเบื ้องหนา ;  เราตองรู สึกวา 

มีหนาที่  ที่วา  -  ทานเลี้ยงเรามาแลว  เลี้ยงทานตอบ,  -  ทํากิจของทาน,  -  ดํารงวงค 
ตระกูลของทาน,  - ประพฤติตนใหสมควรรับทรัพยมรดก ,  - เมื ่อทานลวงลับ 
ไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน .  นี ่เขาวางหนาที ่ของบุตรเล็ก ๆ  อยางเด็กสิงคาล 
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มานพนั้น  จะตองรูสึกอยางนี้ ;  มันก็ถูกตองแลวสําหรับเด็ก ๆ.  มีหลักทั่วไป 
ที่จะอยูในโลกเทานี้มันก็พอ. 

 
- เลี้ยงมาแลว  เลี้ยงทานตอบ,  ความหมายนี้ดูใหดีนะ  มันไมใช 

เพียงแตใหขาวใหน้ํา,  ไมเพียงแตแบงเงินเดือนใหมันเลี้ยงจิตใจของทานดวย. 
 
-  ชวยกํากิจของทานนี้  มันตองรูวาทานประสงคอะไร  ถาบิดามารดา 

ของเรามีใจสูงตองการอะไร  ?  นั่นแหละคือกิจ  ที่เราจะตองทํา.  คําวา  “กิจ” 
ไมไดหมายความแตเพียง  หนาที่การงาน ;  บางทีแปลวา  รส  ก็มี.  ความหมาย 
ของคําวา  กิจนี้แปลวา  รสที่ตองการก็มี.  เพราะฉะนั้นบิดามารดาประสงค 
อะไร  ก็ตองเอาสิ่งนั้นเปนของเด็ดขาด  เปนคําประกาสิต  อุทธรณไมได ;  แตวา 
ตอรองกันได ;  เพราะวามีสติปญญาที่จะพูดจากัน  ซึ่งทานก็ไมมีอะไรที่จะขัดขวาง 
ความประสงคของเรา.  เราก็ไมมีอะไรที่จะขัดขวางความประสงคของทาน. 

 
- ประพฤติตนเปนคนสมควรรับทรัพยมรดก ;  นี่ความหมายมันกวาง 

มันตองเปนคนดี.  ไปเขาใจเอาเองก็แลวกันวา  “ดี”  หมายความวาอยางไร. 
ทรัพยมรดกนี้ตองถือวาเปนของศักดิ์สิทธ;  เพราะมันเกิดมาจากเหงื่อไคลของ 
บิดามารดา.  ถาเอามากินเหลา  มาเที่ยวผูหญิงละก็มันตกนรกชั้นมหาโลกันตอเวจี. 
เหมือนกับเด็ก ๆ  ที่หลอกลวงบิดามารดาไปเลาเรียนที่กรุงเทพ  ฯ  เอาเงิน 
ไปถลุงหมด  ;  อยางนี ้มันตกนรกเอวจี  หรือโลกันตมหานรกอะไรก็ตาม  ; 
เพราะวานั่นมันมาจากเหงื่อไคลของบิดามารดา  ที่ตนเอาไปใช ;  อยางนี้  ไมควร 
แกการรับมรดก. 
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- ขอสุดทายวา  ทําบุญอุทิศใหทานเมื่อตายแลว ;  นี้ตามธรรมเนียม 
ตามประเพณีของคนที่มีความเชื่อเรื่องตายแลวเกิด.  ก็หมายถึงวาทําดวยน้ําใจ 
ทั้งหมดที่เราจะรักใครบูชานับถืออยางไร  แมแตตายแลว.  มีภาพเขียนเล็ก ๆ ที่ 
เสาในโรงมหรสพทางวิญญาณเรื่องเด็กคนหนึ่ง  เขาไปกอดเสาที่หลุมฝงศพ 
ของมารดาทุกคราวที่ฟาลั่นฟารอง  นั่นตองทําอยางนั้น ;  แมตายไปแลวก็ยัง 
ตองทําเหมือนกับยังอยู  ดวยความกตัญู  ไมมีเวลาจํากัด.เพราะฉะนั้นประเพณี 
ที่ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบิดามารดากันเรื่อยนี้ดี  เชน  ทําบุญตายายของไทย, 
เช็งเหม็งของจีน,  มันอยูในขอน้ี.  ทําทั้งทางกาย  ทําทั้งทางวัตถุ  ทําทั้งทางจิตใจ 
ทําหมดทุกอยางที่จะทําได  นี่มันจึงจะสมกับท่ีวาบิดามารดาเปนอะไร. 

 
แลวก็อยาลืมวา  ภาษาบาลีใชคําวา  “มารดาบิดา” ,  ภาษาบาลี  หรือ 

ภาษาสันสกฤตวา  มาตาปตุ ;  ภาษาอินเดียใชคําวา  มารดาบิดา  เอามารดา 
มากอนบิดา,  จะโดยความหมายอะไรไปคิดเอาเองก็แลวกัน.  แตผมสมัครจะถือวา 
ทานใหนึกถึงมารดากอนเพราะวามารดารองใหงายกวาบิดา ;  วากันตามเหตุผล 
ของเด็ก ๆ  ก็ได.  หรือใหมองกันไปในแงที่วา  มารดาเหน็ดเหนื่อยกวา  เจ็บปวด 
มากกวา  ทนทรมานมากกวา  ในการที่คลอดลูกออกมา  หรือใหมีลูกออกมานี้ ; 
จึงตองนึกถึงกอน.  หรือจะนึกกันไปในแงไหนก็ตาม  ใหทั้งมารดาบิดาเปน 
ปูชนียบุคคลก็แลวกัน.  ในที่นี ้พูดกันอยางเปนทิศที่ตองไหว ;  มารดาโผลมา 
กอนบิดา  ตามภาษาที่ใชอยูกอน  ในประเทศอินเดีย. 

 
ผมอยากจะพูดเพื่อใหชวยสนับสนุนขอความในพระบาลีนั้น  เรียกวา 

เราจะตองถือวาบิดามารดาเปนผูใชชีวิต  ผูใหตัวตนมา.  เพราะฉะนั้นคาของเรา 
มันก็อยูแคการใหของบิดามารดาอยาไปถือหลักอยางที่อันธพาลถือ  ที่พูดกันวา 
“ทานใหชีวิตเรา  มิใชใหอยางใหทาน  กฎธรรมดาทาน  มิใชของนาอัศจรรย”. 
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เพราะบิดามารดาอาศัยความสนุกสวนตัวทานทําใหเราเกิดมา  นี้พวกอันธพาลเขา 
ถืออยางนี ้.  ทีนี ้เราจะไมถืออยางนั ้น ;  แมวาบิดามารดาบางคู จะเปนอยางนั ้น 
แตเราก็ไมถือวาเปนอยางนั้น ;  บิดามารดาของเราไมเปนอยางนั้น.  บิดามารดา 
ของเราสรางชีวิตเรามาดวยความอยากจะมีเราเปนที่ปลื้มใจ,  บุตรเปนสิ่งใหความ 
ปลื้มใจสําหรับบิดามารดา. 

 
ทีนี้เราจะตองถือวา  บิดามารดาเปนเจาหนี้รายใหญกอนใคร  และ 

ยิ่งกวาใคร.  บิดามารดาเปนเจาหนี้รายใหญที่สุดกอนใคร  ยิ่งกวาใคร  ในบรรดา 
ผูที่ เรียกวาเปนเจาหนี้ ;  คือวาเราเปนหนี้ชีวิต  คือทานใหชีวิตเรา  โดยการยอม 
เสียสละชีวิตทาน  เพื่ออะไรก็ได  เมื่อไรก็ได.  มีคําบาลีวา  มาตา  ยถา  นิยํ  ปุตฺตํ 
อายุสา  เอกปุตฺตมานุรกฺเข  แปลวา  มารดามีความรูสึกในใจ  ถังกับอาจจะถนอม 
บุตรนั ้นไวไดดวยชีวิตของตน ;  คือวา  ยอมเสียสละชีวิตของตนเพื ่อเอาลูกไว. 
ไปดูเถอะ  แมแตแมหมา  แมไก  เปนตน  มันสู เพื ่อลูกไมคิดตาย ;  สวนคนนั ้น 
ยิ่งกวานั้น.  เพราะฉะนั้น  จึงถือวาเปนเจาหนี้ชีวิต  รายใหญที่สุดกวาอะไรหมด 
กอนใครทั้งหมด,  กอนเจาหนี้ใด ๆ  ,  ยิ่งกวาเจาหนี้ใด ๆ. 

 
เพราะฉะนั้น  เราตองยอมเปนลูกหนี้อยางสิ้นเนื้อประดาตัวเลย  มันจึง 

จะเปนไปตามความประสงคของบิดามารดาได.  ฉะนั้นเราจะไมเอาไปไวในทิศ 
เบื ้องหนาอยางไรได ;  จะมีใครอยางนี ้บ าง   ที ่ควรเอามาไวท ิศ เบื ้องหนา . 
พระพุทธเจาทานตรัสไวถูกแลว  ตองเอาบิดามารดามาไวเปนทิศเบื้องหนา.  สึก 
ไปไดลูกไดเมียจะเอาบิดามารดาไปไวทิศเบื้องหลัง  เอาลูกเมาเมียมาไวเปนทิศ 
เบื ้องหนา  อยางนี ้ละก็มันจะเปนขบถ.  คนโบราณเขายังแตงบทสอนศีลธรรม 
ใหถือบิดามารดาวา  เหมือนกับแขนขา ;  สวนลูกเมียเปนของขางนอก  หามา 
เมื ่อไรก็ได.  บิดามารดาเปนของขางในติดมา  ตัดออกไมได.  ใหความสําคัญ 
บิดามารดายิ่งกวาบุตรภรรยา.  ดังนั้นจึงเอาไวเปนทิศเบื้องหนา. 
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 ฆราวาสธรรม ๕๒๔

เมื่อเอาบิดามารดามาไวเปนทิศเบื้องหนาแลว  ก็มีแตจะตองเดินตาม 
เทานั ้น  เพราะอยู ขางหนา  เราก็ทําไดแตเพียงเดินตาม.  แตคําวาเดินตามนั ้น 
มิใชหมายความวา  จะตองเดินตามอยางหลับหู  หลับตา ;  ทําใหไดดีกวาก็เรียกวา 
เดินตาม.  บิดามารดาเปนชาวนา  เราเกิดมาเดินตาม  ก็เปนชาวนา ;  แตเปน 
ชาวนาที ่ดีกวา  ยิ ่งใหญกวา.  บิดามารดาเปนขาราชการ  เราก็เปนขาราชการ 
ในตําแหนง  หรือมีเกียรติอะไรที่มันสูงกวา.  เราก็หนาที่  ที่จะตองทําตามความ 
ประสงค.  เดินตามใหมันดีกวา. 

 
สมัยกอนชาวนาไถนาดวยควาย  เราก็เปนลูกที่ไถนาดวยรถแทรคเตอร. 

อยางนี้ก็ไดเหมือนกัน ;  เปนเรื่องเดินตาม.  หรือจะเปลี่ยนเปนอะไรอยางอื่นก็ได 
เขาเรียกวาปจจัยเครื่องดํารงอยู แหงชีวิตนี ้,  มันกวาง.  บิดามารดาก็ตองการ 
ใหเราหาปจจัย เป น เครื ่อ งดํารงอยู แห งช ีว ิต   อะไรที ่เป นอยางนั ้น ได ก ็ได 
ใหมันดีกวา  มากกวา  ก็เรียกวาดีกวาบิดามารดาในสวนนี้ ;  แตเราก็ไมพนไปจาก 
ที่จะเปนลูกหนี้ของบิดามารดา. 

 
บาลีเขามีพูดไวที่อื่นวา  บุตรมี  ๓  จําพวก  :  บุตรที่เลวกวาบิดามารดา, 

บุตรที ่เสมอดวยบิดามารดา,  บุตรที ่ด ีกวาบิดามารดา ;  คือ  อภิชาตํ  อวชาตํ  
อนุชาตํ.  เลวกวาบิดามารดานี้ไมใชหมายความวาเลว  ทําเสียหาย  แตทําอะไรได 
นอยกวาบิดามารดา.  เสมอกันกับบิดามารดา  ก็คือวา  ทําใหมีฐานะเทา ๆ กัน.  
ดีกวา  ก็คือยากฐานะของวงศตระกูล  ไดดีกวา  สูงกวา  มากกวา ;  ความหมาย  
ก็มีเพียงเทานี้.  แตมีพระพุทธภาษาคําสุดทายวา  ในบุตร  ๓  อยางนั้น  บุตรที่ 
เชื่อฟง  เปนบุตรที่ประเสริฐที่สุด ;  คือหมายความวาไมถือวาบุตร  ๓  อยางนั้น 
อันไหนจะดีไปไมได  นอกจากบุตรที่เชื่อฟงบิดามารดา  เพราะฉะนั้นบุตรที่ดีกวา 
บิดามารดาก็ตองเปนบุตรที ่เชื ่อฟง,  บุตรที ่เสมอดวยบิดามารดาที ่ตองเปนบุตร 
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หลักปฏิบัติ  ตอ  ทิศเบื้องหนา ๕๒๕

ที ่เชื ่อฟง,  บุตรที ่มีอะไรดอยกวาบิดามารดาก็ตองเปนบุตรที ่เชื ่อฟง.  ทีนี ้ทรง 
ระบ ุบ ุตรที ่เชื ่อฟ ง เป นบ ุตรประเสริฐ ที ่ส ุด .  บุตรที ่เชื ่อฟ ง   คือบ ุตรที ่ไหว ท ิศ 
อยางถูกตองนี้แหละ  ทุมเทความเคารพ  ความอะไรทั้งหมดลงไปในบิดามารดา. 

 
นี่  เรื่องทิศเบื้องหนาคือบิดามารดามีอยูอยางนี้.  ฉะนั้นขอใหประมวล 

ความหมายตาง ๆหรือคําบรรยายที่ไดบรรยายมาแลวนี้ไวใหครบถวน ;  ใหรูจัก 
ทิศเบื้องหนา  วาเปนทิศเบื้องหนาอยางไร  ?  มีความสําคัญจนถูกยกเอาไวเปน 
ทิศเบื้องหนาอยางไร  ? 

 
บิดามารดาเปนอาจารยคนแรก  นี้เราอยาเอาไปปนกับอาจารยที่เปน 

ทิศเบื้องขวา.  หรือวาถาจะแยกบิดามารดาออกไปเปนหลายสวน  บิดามารดาก็เปน 
ไดทุกสวนไดเหมือนกัน ;  คือบิดามารดาจะเปนเพื่อนก็ได.  เปนครูบาอาจารยก็ได, 
หรือเปนอะไรไดทุกอยางที่ทานจะทําได.  แตโดยสวนใหญสวนประธานนั้นเปนผู 
ให ช ีว ิต .  แลวก ็เริ ่ม เป นครูคนแรก .  ให ไปด ูล ูกส ัต วที ่เก ิดมา   แม เป นครู 
คนแรก ;  ลูกไก  ลูกสุนัข  ลูกหมู  ลูกวัว  ลูกควายอะไรก็ตาม  แมเปนครูคนแรก 
สอนอยางนั้นอยางนี้.  คนก็เหมือนกัน  นิสัยใจคอจะมาจากแมทั้งนั้น ;  เพราะพอ 
คลอดออกมาก็ดื่มนํ้านมแม  อยูกับแม  ตองการอะไรก็เอาจากแม  เห็นสิ่งตาง ๆ  
ที ่แสดงอยู ที ่แม ;จึงสรางนิสัยของเราใหเหมือนแมมากกวาคนอื ่น ;  นี ้ก ็เปนครู 
คนแรก.  มารดาบิดาเปนครูคนแรก  มารดามากอน  เลยเปนครูคนแรกกวาบิดา ; 
แลวมากไปกวาที่วาใหชีวิตทางรางกายอยางเดียว ;  ยังใหชีวิตทางวิญญาณทาง 
นามธรรมดวย  คือมีชีวิต  ๒  ความหมาย  -  ชีวิตทางฟสิคสกับชีวิตทาง  spiritual 
เราก็ไดชีวิตทั้งสองทางนี้จากบิดามารดา ;  แลวฝายมารดาใสความรูหรือความสูง 
ทางวิญญาณใหทีละนอย ๆ  นับตั้งแตวันแรกเกิดมา  ตั้งแตพอลืมตาขึ้นมาเห็น ; 
สวนชีวิตที ่เปนการสืบพันธุ ทางกายนั ้นก็เปนชีวิตเทานั ้น.  บิดามารดาเปนครู 
คนแรกตั้งแตลืมตามาในโลก  จึงตองบูชาเปนทิศเบื้องหนา. 
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 ฆราวาสธรรม ๕๒๖

บิดามารดาเปนพรหม  ขอน้ีเอาความหมายทั่วไป  ก็คือความรักหรือ 
เมตตา;  ไมมีใครจะรักเรายิ่งไปกวามารดาบิดา ;  เพราะฉะนั้นทานจึงเปนพรหม 
ของบุตร.  ทีนี้คําวาพรหมมีความหมายไกลไปถึงวา  ประเสริฐที่สุด  สูงที่สุด 
ก็ได.  ทางพุทธศาสนาก็ไปอยูที่คําวา  อาหุเนยฺยา  จ  ปุตฺตานํ  -  คือเปนผูที่บุตร 
ควรบูชา  ราวกะวาเปนพระอรหันต.  เพราะฉะนั้นบิดามารดาเลยเปนพระอรหันต 
ในบานเรื่องของลูก.  ลูกตองปฏิบัติตอบิดามารดาอยางนี้  ตามหลักในพุทธศาสนา 
แลวสิ่งที่กลาวไวใน  นวโกวาท  ก็เปนของงาย ๆ  เหลือท่ีจะงายในการปฏิบัติ. 

 
จึงหวังวา  เราจะมีอุดมคติเทิดทูนบิดามารดาเปนทิศเบื้องหนาใน 

ลักษณะอยางนี้ ;  แลวสึกออกไปก็จะรักพอแมยิ่งกวาเกา,  จะบูชาพอแมยิ่งกวา 
เกา,  จะเสียสละใหพอแมไดยิ่งกวาเกา ;  ไมเสียทีที่วามาบวช  แลวสึกออกไป 
เปนบัณฑิต. 
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ทิศเบื้องหลัง  และเบื้องขวา  -  ซาย 
 

-  ๔  - 
๑๒  ตุลาคม  ๒๕๑๓ 

 
วันนี้จะพูดเรื่องทิศเบื้องหลัง  คือบุตรภรรยา  ตอ 

จากทิศเบื ้องหนา  คือบิดามารดา  ซึ่งไดพิจารณากันแลวใน 
วันกอน  ในฐานะที่เปนเรื่องคูกัน.  อยากจะขอใหทุก ๆ  องค 
ทบทวนถึงหลักท่ีเราจะตองถือเปนหลักสําคัญทั่ว ๆ ไปไวเสมอ 
วามนุษยเกิดมาเพื ่อไปนิพพาน.  มนุษยที ่กําลังอยู ในสภาพ 
อยางไร  สถานะอยางไร  ก็ตองมีความมุงหมายเพื่อไปนิพพาน, 
คือไปสู ที ่สิ ้นสุดของการที ่จะตองเปนอะไรหรือเปนอยางไร ; 
อยางนอยก็โดยทางจิตใจ  ที่เราหมดความรูสึกวาเราเปนอะไร 

จึงจะจบเรื่อง.  ทีนี้ก็จะไดความคิดขึ้นมาวา  ทุกอยางนี้มันเปนไป  เพื่อสิ่งที่ควร 
จะเปนไป ;  แปลวามองชีวิตในลักษณะที่ไมนาเกลียดนากลัวอะไร ;  คือไมมอง 
ในแงราย.  แตแลวก็ไมมองในแงดีจนถึงกับวา  นาพิศมัย  นาหลงไหล  ในทาง 
เอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนัง.  เรามองชีวิตในแงที่เปนการเดินทาง  :  ถาเดินดี 
ก็นาชื่นใจ,  ถาเดินไมดีก็นาเศรา  มีแตอยางนั้น. 

 
 

 
 
 
 
 
 

๕๒๗ 
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 ฆราวาสธรรม ๕๒๘

ทีนี้เราก็มองดูตัวเอง  ในฐานะเปนจุดศูนยกลางที่มีอะไรแวดลอม  อยาง 
ที่เรียกวาทิศทางตาง ๆ.  เพราะวามันจะตองไปดวยกัน  อยางที่เรียกวาไปคนเดียว 
ไมไดสําหรับฆราวาส.  เพศฆราวาสไมควรจะถือวาเปนบาปเปนกรรมอะไร  ควร 
จะถือวาเปนการเดินทางที่มันเปนพวง ๆ  พวงกันเปนพวง ๆ.  สําหรับพระหรือ 
บรรพชิต  ก็มีความมุงหมายที่จะไมใหเปนพวง ;  ใหมันไปเดี่ยว  หรือไปสะดวก. 
ถึงอยางนั้นการไปเปนพวงก็ไมควรจะถือวา  มันเปนโชคราย  หรือเปนบาปกรรม ; 
ควรจะถือวาเปนการแสดงความสามารถ,  ถาใครตองการจะไปเดี่ยวก็มีสิทธิ์ที่จะ 
ทําได  และเรียกวามีโชคดีกวา.  ก็เปนอันวาไมตองถือวาชีวิตนี ้เป นบาปกรรม 
หรือสิ ่งที ่เป นไปในแงร าย   เหมือนที ่คนเข าใจกันอยู เป นอ ันมาก   โดยเฉพาะ 
พวกฝรั่ง. 

 
บางคนเอาพุทธศาสนาไปเปรียบวาเหมือนกับปรัชญา  ของโชเปนเฮา- 

เออร  ที่มองทุกสิ่งในแงราย.  ผมไมเห็นดวย ;  ถือวาธรรมชาติแท ๆ ของธรรมชาติ 
นี้ไมใชแงดี  หรือแงราย ;  มันแลวแตเราจะจัดจะทํามัน.  ถาเราจะไปมัวจัดมัวทํา 
ใหเปนดีเปนรายมันก็ยุง  สูใหมันเปนไปตามธรรมชาติของมันไมได.  เราจะตอง  
การแงไหน  ที่เปนประโยชน  เราก็เอาในแงนั้น  ใชชีวิตใหเปนประโยชน  ใหเปน 
การเดินทางดีกวา.  ที่เขาไปจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้  หรือภาวะอยางนั้นอยางนี้  ความคิด 
อยางนั้นอยางนี้วาเปนบุญ  -  เปนบาป  เปนดี  -  เปนชั่ว  เปนกุศล  -  เปนอกุศลนั้น 
เปนเรื่องสมมุติบัญญัติไปตามความรูสึกของคน  ผูมีความตองการ.  ถาไมตองการ 
มันก็ไมเปนดีเปนชั่วอะไรได;  หรือถาเกิดมีความตองการที่ไมเหมือนกัน  คนหนึ่ง  
ก็จะเห็นเปนดี,  คนหนึ่งก็จะเห็นเปนชั่ว.ฉะนั้นใหถือวาโดยธรรมชาติทั่วไปแลว 
ธรรมชาติเหลานั้นไมไดเปนดีหรือเปนชั่ว ;  หมายความวาเปดโอกาสใหมนุษย 
ปรับปรุงเอาตามความตองการของตนได ;  หากมนุษยโงก็ปรับปรุงไปอยางหนึ่ง, 
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มนุษย ฉลาดก็ปรับปรุงไปอ ีกอยางหนึ ่ง .  ฉะนั ้น   การรู จ ักธรรมชาต ิที ่ถ ูกต อง 
นั่นแหละเรียกวาเปนการดีที่แทจริงเปนกุศล. 

 
เพราะฉะนั้นผมจึงพิ ร้ีพิไร  ขอใหทุกคนมองสิ่งตาง ๆ  ในแงลึก,  อยา 

มองแตเพียงแคสมมุติบัญญัติ  หรือการแตงตั้งอยางนั้นอยางนี้.  ถาเปนอยางนั้น 
เร ียกว าม ันถ ูกก ักข ังโดยทางว ิญญาณไม เป นอ ิสระ  ;  ก็ค ือความโง   ฉะนั ้นต อง 
มองสิ่งตาง ๆ ไดอยางอิสระ  แลวก็เลือกไดในทางที่จะอยู เหนือ  คือไมมีความทุกข 
เพราะสิ ่งเหลานั ้น   นี ่ค ือเหตุผลที ่ว าทําไมเราจะตองพิจารณาสิ ่งต าง ๆ  แมที ่ส ุด 
แต เรื่อ งภายในครอบครัว   เรื่อ งโรแมนติคต าง  ๆ  นี้   ก็ยั งต องพิ จารณ ากันใน 
ลักษณะที่ลึกซึ้งเปนปรมัตถเหมือนกัน. 

 
สําหรับเรื่องบุตรภรรยา  ซ่ึงเปนทิศเบื้องหลัง  หรือวาเปนคูกันกับทิศ 

เบื ้อ งหน า  ;  ฉะนั ้นการพ ิจารณก ็เป น ไปได ในทางเปร ียบ เท ียบก อน .  คําว า 
เบื้องหนาเบื้องหลังนี้มีหลายความหมาย ;  ภาษาไทยก็ดิ้นได  บางทีหนากับหลัง  
ก ็เหม ือนก ัน  ;  “ต อภ ายหน า   ต อภ ายหล ัง ”  นี ้กล าย เป นสิ ่ง เด ีย วก ัน .  แต 
เบื ้องหน าในที ่นี ้หมายความว าอยู ข างหน า   เห ็นก อน   ดูก อน   ตองด ูก อน   ตอง 
จัดการก อน ,  ตองน ึกไว เป น เบื ้องหน า   คือออกหนาสิ ่งใด  ๆ .  สวนเบื ้องหล ัง 
นั้นมันก็ตรงกันขามในทางที่จะมอง  แตวามันก็มีภาระไมนอยกวากันในทางที่จะ 
ปฏิบัติ  คือปฏิบัติใหเหมาะสมแกการที่เรียกวาเบื้องหลังขางหลัง. 

 
ถาเรามองกันตั้งแตระดับต่ําๆ  คือความคิดในระดับต่ํา ๆ  มันก็มอง 

เห็นไปวา  คนโดยมากไมเห็นวาเปนทิศเบื้องหลังก็ได ;  อาจเห็นบุตรภรรยาเปน 
ท ิศ เบื ้องหน า   เป นภาระข างหน า .  ถ าม ีความหลงร ักด วยก ิเลสแล วก ็ยิ ่ง เป น 
เบ้ืองหนายิ่งขึ้นไปอีก ;  นี่ก็ตองระวัง  มันจะกลายเปนโงมากขึ้น  ๆ  แลวก็กลาย 
เปนทําผิดก็ได. 
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ทีนี้  สูงขึ้นมาอีก  จากความที่ไมเปนที่ตั้งแหงความหลง  ก็เปนกําลังใจ 
อยางที่เคยแนะใหดูวาทุกคนมีบุตรภรรยาเปนกําลังใจ  สําหรับปฏิบัติหนาที่การงาน 
อาชีพ   สรางสรรคอะไรตาง ๆ   สุดฝไมลายมือ .  นี ้ม ันก็เปนระดับของบุถุชนที่ 
จักในสิ่งที่ดีที่สุดเพียงเทานั้น  หรือเขากําลังเขาใจอยางนั้นดวยเหตุผลอะไรก็ตาม. 
ถาไม ม ีบ ุตรภรรยาเป นเครื ่องคอยเป นกําล ังใจแล ว  ดูจะไม ใครทําอะไรอยาง 
จริง ๆ  จัง ๆ . 

 
ทีนี้ก็มองไดจากขอน้ีทําใหเห็นชัดอยูในตัวแลววา  บุตรภรรยา  แมจะจัด 

เปนขางหลัง  มันก็เปนกําลังดันใหไปขางหนา  ไมใชเปนเครื่องถวง,  ถาเปนของ 
หนักเปนเครื่องถวงก็หมายความวา  มันดึงมันกระชากรั้งใหถอยกลับไปทางหลัง. 
ทีนี ้ถ ามีกําลังใจเกิดมาจากบุตรภรรยา  นี ้ก็เทากับบุตรภรรยานั ้น  เปนกําลังดัน 
ใหรุดไปขางหนา ,  คือดุนใหไปขางหนา .  มันก็ควรจะถือเอาเปนคติที ่ด ีกวา 
ที่จะถือ  เปนเรือพวง  เปนของหนัก  เปนของดึงขารั้งแขนอะไรไว. 

 
เราก็เลยถือเอาคติอันนี้  วาดุนไปขางหนา  นั้นไปไหนกันตอไป ?  ก็ให 

มันกลายเปนวา  ไปใหถึงที่สุดยังจุดหมายปลายทางของความเปนมนุษย,  อยาให 
ดุนไปเพียงเพื ่อกิน  เพื ่อกาม  เพื ่อเกียรติ  เปนเรื ่องโลก ๆ  ของคนที ่หลงใหลอยู 
ในเนื้อหนัง.  นั่นแหละจึงแนะนําใหมองใหเห็นวา  มนุษยทุกคนจะตองไปนิพพาน 
มีบุตรภรรยาก็ไมเกิดเปนภาระหนัก  ;  ถาเราทําใหเขาเขาในใจอุดมคติอันนี้ 
วาทุกคนเกิดมาเพื่อไปนิพพาน. 

 
ตามที่ผมไดฟง  ไดสังเกตมองเห็นอยูชัด  หรืออยางนอยก็ไดยินแวว ๆ  

พอเปนรูปเปนรางวาวัฒนธรรมไทยแตโบราณ  เขามีการพร่ําถึงสิ่งที่เรียกวานิพพาน 
กันอยู ใหแซไปหมดในบานในเรือน  จะมีการพูดคําวานิพพาน,  จะสอนใหอุทิศ 
ตั ้งใจทําสิ ่งใด   เพื ่อเปนนิส ัยปจจัยแกพระนิพพานเสมอ .  เพราะฉะนั ้นเด็ก  ๆ 
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ก็จะไดยิน ;  เพราะผมจําได  เมื่อผมเด็ก ๆ  ตัวเล็ก ๆ  ก็ไดยินคนเฒาคนแกพูดกัน 
แตเรื่องวา “ขอใหเปนนิสัยปจจัยแกพระนิพพาน”  อยางนี้เสมอไป  จนมันกลาย 
เปนวัฒนธรรมประจําปากไปเลย.  ก็แปลวาเราทําใหเรื่องของพระนิพพานเปน 
เรื่องจุดหมายปลายทางของมนุษยกันทุกคน.  เด็ก ๆ ก็มีการไดยินไดฟงสิ่งนี้แลว. 
แมวาจะยังไมเขาใจวานิพพานคืออะไร ;  มันก็คอยติดตามตอไป.  เรื่องนี้มัน 
สําคัญมาก  คือวามันจะตัดบท  ตัดปญหายุงยาก  ความทุกขอะไรตาง ๆ. 

 
ตามท่ีเราสังเกตเห็น  เวลานี้ปญหาในครอบครัว  ที่วาไมมีเงินพอให 

ลูกจะเลาเรียนเปนดิบเปนดีได ;  พอแมก็เลยทรมานใจ  ทุกขระทมอยูเสมอ. 
นี้มันเปนบาปกรรม  เกิดขึ ้นมาโดยการที ่ตั ้งใจไวผิดเทานั ้นเอง.  ถาถือตาม 
วัฒนธรรมเกาวา  จะไปนิพพานกันแลว  มันก็ไมมีปญหาในเรื่องที่จะหาเงินใหพอ 
สําหรับสงใหลูกไปเรียนเมืองนอก.  ปญหาที่มันเกิดเปนความทุกขขึ้นมาก็เพราะ 
ไมเขาในจุดหมายปลายทางของมนุษย.  ถาพอแมมีความเขาใจถูกตองในเรื่องนี้แลว 
ปญหาเหลานี้ก็จะไมเกิด  สําหรับถึงกับจะเปนทุกข.  จะหาเงินใหมาก  จะมีอะไร 
ใหมาก  ใหลูกไดเรียนดี  มันก็ทําได ;  แลวก็ไมตองเปนทุกข. 

 
ทีนี้  มันมีขอแตกแยกเหมือนกับวา  พอเกิดตองการจะใหลูกดีไปในทาง 

ธรรม  ทางศาสนา  หรือเพื่อไปนิพพาน ;  สวนแมเขาไมเอาดวย  เขาไมรูไมเห็น 
ดวย  ไมรูเรื่องเอาเสียเลย  มันก็เปนความยุงยากลําบากที่เกิดขึ้น  ถึงกับเปนทุกข 
ทรมาน ;  เปนปญหาที่เรียกวา  ทําใหปวดหัวกันบอย ๆ.  ขางพอมีความคิด  หรือ 
มีความตั้งใจตัดสินใจ  ในเรื่องที่จะตองใหดีไปในทางนิพพาน  อยางนี้ปญหามันก็จะ 
ไมมีมากมายอะไรนัก  เพราะคนจนเทาไรมันก็ทําได ;  มีเพียงแตพอกินพอใชมันก็ 
ทําได,  มีเงินมากก็ทําได.  ถาคิดแตเรื่องดี  เรื่องเดนทางโลกกันแลว  มันตองเกี่ยว 
กับเรื่องเงิน  เรื่องอะไรไปในทํานองนั้น.  มันก็เลยไปหามิจฉาทิฏฐิ,  ดึงไปหา 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๕๓๒

คอรัปชั่น  ทุจริตบาง  อะไรบาง ;  ฉะนั้นมันก็ตองเอามาคิดดู  ในปญหาเรื่องบุตร 
ภรรยา. 

 
ถาเผอิญทั้งคูสามีภรรยามีความเขาใจสิ่งที่เรียกวาชีวิตตรงกัน  เรื่องก็จะ 

ราบรื่นมาก  แลวก็จะเปนอยูอยางสงบเย็นเหมือนคนโบราณ ;  และมีความดีไป 
ในทางที่ถูกตอง  ไมใชความเหอทะเยอทะยานอยางโงเขลา  อะไร ๆ  มันก็เลยพอ 
ไปหมด ;  สติปญญาของลูกมันก็พอสําหรับที่จะไปนิพพาน  แมมันไมพอสําหรับ 
ที่จะไปเรียนเปนผูเกงกาจสามารถในโลกนี้.  การทํามาหากิน  ทรัพยสมบัติอะไร 
มันก็พอไปหมด.  ทุกอยางไมเปนไปเพื่อการถวง  หรือผูกพัน  หรือผูกมัด  เผาลน 
ทิ่มแทง ;  มันดีอยางนี้.  เลยเกิดเปนเรื่องสะดวกสบายที่จะไปขางหนา  เพราะ 
ไมมีทางที่จะเกิดบาป  เกิดอกุศลอะไรได. 

 
เพราะฉะนั้น  เราจะตองมองดูบุตรภรรยา  ในลักษณะที่จะไมเปนทุกข 

คือเปนเรือพวงอะไรทํานองนั ้น ;  แตจะเปนไปเพื ่อเปนเพื ่อนคู หูไปนิพพาน. 
สําหรับภรรยาก็เปนผูแบงเบาภาระในการเดินทางไปนิพพาน  ใหเหลือคนละครึ่ง 
มันก็เหลือนอยเขา.  สวนบุตรนั้นมีสําหรับวาถาบิดามารดาไปไมถึงในชาตินี้ 
บุตรก็รับภาระ  รับมรดก  ที่จะเดินทางตอ  เพื่อใหมนุษยชาติมีวิวัฒนาการไปถึง 
จุดหมายปลายทางคือนิพพาน.  อยางพระพุทธเจาเปนผูที่เดินทางไปถึงนิพพาน 
แลวเปดเผยหนทางอันนี้  เพื่อมนุษยทุกคนจะไดสิ่งดีที่สุด  ที่มนุษยควรจะไดบาง ; 
ทุกคนก็เขาใจ  ก็สมัครดํารงชีวิต  ชนิดที่เปนการเดินทางไปนิพพานอยูเรื่อย ; 
แมยังไมถึงก็ยังเยือกเย็นไปตามสมควร  มีสวนเยือกเย็น  ไมใชมีสวนเรารอน.  
อันนี้ก็เปนสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษยอยูแลว. 

 
ฉะนั้นการมีครอบครัวก็ไมควรจะมีใหมันขัดกันกับอุดมคติอันนี้ ;  เพียง 

แตวาไปชาหนอยสําหรับความเปนฆราวาสนั้น  มันก็ดีเหมือนกัน  เปนการแสดง 
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สมรรถภาพอยางสูง.  ถาเรามองกันในแงนี้  ปฏิบัติกันอยูในแงนี้  คําวาบุตรภรรยา 
ก็ไมใชเครื ่องถวง ,  ไมใชเรือพวงที ่ถวง  ;  แตกลายเปนเครื ่องสนับสนุน , 
แลวก็เปนเครื่องสํารอง ;  เรือลําใหญคือพอแม  เมื ่อถึงวาระสิ้นสุดลงไป 
เรือพวงคือลูกก็รับภาระสํารองหนาที่ตอไป.คําวาลูกควรจะเปนอยางนี้ ;  อยาให 
มันเปนเพียงกอนอะไรกอนหนึ่งออกมาจากพอแม,  หรือเหมือนกับลูกไม  เปนของ 
ตนไม.  แตถึงอยางไรก็ดี  มันก็เปนการรับมรดกทางรางกาย  :ลูกไมหลนออกมา 
จากตนไม  คือที่เปนพอแมเรื่อย  นั่นก็เปนผูรับมรดกทางรางกาย ;  เดี ๋ยวนี้ 
เราก็ใหเปนเรื่องรับมรดกทางวิญญาณดวย.  ลูกควรจะเปนอยางนั้น  เพราะ 
มนุษยมีจิตมีวิญญาณสูงกวาตนไม  หรือสูงกวาสัตว. 

 
คําวาลูก  มันก็มิไดหมายความถึงลูกที่เกิดออกมาจากอก  จากเลือด 

จากเน้ืออยางเดียว ;  แมไมไดเกิดมาจากอก  ก็ยังเปนลูกไดอยูนั่นแหละ.  ลูกเกิด 
จากอกมันเปนเรื่องรางกาย  เปนลูกทางฝายเนื้อหนังรางกาย.  มันควรจะมีลูก 
ที ่คลอดออกมาจากวิญญาณ   หรือลูกทางวิญญาณดวย  คือเปนเรื ่องของ 
ความหมายในทางจิตใจ.  เพราะฉะนั้นเราจึงมีลูกในลักษณะอยางอื่น  นับตั้งแต 
ลูกจางขึ้นไป ;  ในภาษาไทยลูกจางก็คือผูที่จะทําตามความประสงคของเรา ; 
แลวก็มีลูกอะไร  อีกหลาย  เชนลูกคู  ลูกสมุน  อะไรก็สุดแท,  มันมีคําวา  “ลูก” 
กระทั่งลูกศิษย ;  ก็ลวนแตเปนผูจะรับสนองความประสงค  ความมุงหมาย 
ในหนาที่การงานตอไปทั้งนั้น ;  จนบรรพชิตก็ยังมีลูก  คือลูกศิษย  มีภาระ 
หนาที่อยางพอแม  อยางกวางขวางเสียอีก. 

 
บรรพชิตถามีลูกศิษยเปนรอย ๆ  มันก็ตองทําอยางเดียวกับท่ีพอแมจะ 

พึงกระทําตอลูก ;  เพราะมันเปนเรื่องทางวิญญาณเสียมากกวา  ในการที่มีลูกศิษย. 
ทําไมในภาษาไทยเอาคําวา  “ลูก”  ไปใช ?  ผมเห็นวาเปนนิมิตที่ดีมาก  ที่จะให 
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มองผูที่มาเกี่ยวของดวยกันนี้  มีความผูกพันมากอยูในฐานะ  ถึงกับเปนลูก  เชน 
ลูกจาง  ถารักอยางลูกมันก็หมดปญหา.  เดี๋ยวนี้คนไมรักลูกจางอยางลูก  มันก็เกิด 
ปญหาอันตรายขึ้นมา. 

 
คําวา  ลูกศิษยไมไดเกิดจากอก  หรือเกิดมาทางเนื้อหนัง  มันก็เลยเปน 

ลูกในทางฝายวิญญาณ.  ผูที่เปนพอก็เลยมีภาระที่จะตองทําอยางที่เปนพอข้ึนมา. 
เชนพระพุทธเจาเขาเรียกวา  “พระพุทธบิดา”  เปนบิดาทางฝายวิญญาณ,  อาจารย 
เขาก็เรียกกันวา  พอ  เพราะเปนพอทางฝายวิญญาณ .  ทางภาคเหนือมีคําวา  
“พอเลี้ยง”  อะไรอีกประเภทหนึ่ง,  เปนเรื่องทางฝายวิญญาณอยูดวยเหมือนกัน 
คือความรักความเมตตาความกรุณา  ตอคนที ่เข าไปเกี ่ยวของดวย   จึงจะเปน 
พอเลี ้ยง   ที ่ถ ูกต อง .  สวนพ อเลี ้ยงอ ันธพาล   ทํานาบนหลังคน   ที ่เข ามาเกี ่ยว 
ของนั้น  ไมควรถือเอาเปนประมาณ. 

 
นี้พูดกันแตเรื่องลูกมีความหมายทางวิญญาณที่จะตองไดรับความรักใคร 

เมตตา  ปรานี  จับจูงไปใหถูกทาง  จนกวาจะถึงจุดหมายปลายทาง  และก็เปนลูก 
ในทางวิญญาณอีก.  อะไร ๆ ก็เปนเรื่องทางวิญญาณไปหมด  จนเขาจะเรียกวา 
บาวิญญาณ .  เพราะเรื่องทางเนื้อหนังทางรางกายนั้น  มันมีสาระนอย  เปนเพียง 
เปลือกซึ่งเปนที่ตึงของเนื้อใน  มีความสําคัญอยางนั้น. 

 
ทีนี้  การที่ฆราวาสจะมีทิศเบื้องหลัง  มีทิศ ๆ นี้ใหเปนที่สะดวกสบาย 

ชื ่นใจ  เปนไปเพื ่อกุศลนั ้น  มันตองมองไปในแงอยางนี ้.  อยามองกันไปในเรื ่อง 
ที่นาทุเรศ  เทาที่ รูสึกกันอยู.  เราอาจจะพูดวา  แมเปนคนยากจน  ชาวไรชาวนา 
อาบเหงื่อตางน้ํ า   ก็ยังมี โอกาส   หรือสามารถที่จะมองสิ่ งตาง ๆ  ในแงอยางนี้ 
เหมือนกับปูยา  ตายาย  สมัยโบราณก็ได.  เขาไมมีความทุกข  มีลูกก็คือไปดวย 
กันเรื ่อย   :  พอทําอยางไรลูกทําอยางนั ้น ,  พอไถนาลูกก็ไถนา  ;  ลูกก็พอใจ 
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ที่จะดูพอไถนา.  มันไมมีปญหาที่จะทุกขรอนทางวิญญาณ ;  เพราะมันเดินตาม 
ทางกันไปเรื่อย  ซึ่งมันเปดใหมากถึงกับวา  ไมรูหนังสือก็ไปนิพพานได. 

 
ครึ่งโบราณในประเทศอินเดีย  คนที่บรรลุพระอรหันตไปนิพพาน 

ไมรูหนังสือกันมาก.  เดี๋ยวนี้เรียนหนังสือ  ไปมีปริญญาไมมีที ่สิ ้นสุด.  มันเกิด 
เปนปญหาโง ๆ เขลา ๆ ขึ้นมาใหมีความทุกข  ไมตองการเรื่องที่จะดับทุกข 
ตองการที่จะเดินดุมไปในทางที่มีอะไรยั่ว ;  เรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ 
มันยั่วใหไปวนเวียนอยูแตในทางนั้น  เลยเรื่องที่วาคนไมรูหนังสือไปนิพพานไดนี้ 
ก็เปนหมัน  สําหรับคนเหลานั ้น.  ทําใหเรามองเห็นภาพของมนุษยปจจุบันนี้ 
กําลังบาคลั่ง  เดือดจัด  วิ่งอยางสุดเหวี่ยงไปในทิศทางไหนก็ไมรู. 

 
ลองหลับตา  ทํามโนภาพทางวิญญาณดู ;  มนุษยสมัยนี้กําลังวิ่ง  วิ่ง 

จนหกลมหกลุก  คือวิ่งสุดเหวี่ยง  แลวไปทิศทางไหนก็ไมรู ;  แลวก็ปรากฏวามี 
แตจะไปในทิศทางที่เปนทุกขมากขึ้น  ดูโลกในสมัยนี้ก็แลวกัน  มันยุงมากขึ้น  มัน 
ทุกขมากขึ้น ;  เพราะมันวิ่งไปสุดเหวี่ยง  จนไมรูวาจะไปไหน,  คือไมมีความ 
สํารวมระวัง  ไมมีความเยือกเย็นอะไร.  ทั้ง ๆ  ที่รูหนังสือมาก  รูอะไรมาก ; 
รูจนกระทั่งไปโลกพระจันทรได  นี้ก็ไมมีอะไรดีขึ้น  สําหรับท่ีจะเยือกเย็น ;  สูคน 
สมัยที่ไมรูหนังสือก็ไมได. 

 
เพราะฉะนั้นอยากลัวกันนักเลย  เรื่องลูกจะไมมีเงินไปเมืองนอก  หรือ 

อะไรทํานองนั้น;  แลวก็อุตสาหทําใหเขามีความเขาใจใหถูกตองเสียตั้งแตแรก 
วามนุษยเกิดมาเพื่อไปนิพพาน  แลวทําใหดีที่สุดสําหรับท่ีจะเปนอยางนั้น.  จะทํา 
อะไร  จะทํามาหากิน  จะมีลูกมีเมีย  จะมีชื่อเสียง  จะทําอะไรก็สุดแท  แตตองไมขัด 
กันกับเรื่องที่จะไปนิพพาน.  ถาสมมุติวาจะไมไดปจจัยทางโลก ๆ  เหลานั้น  เราก็ยัง 
คงไปนิพพานได  ก็เลยไมตองกลัว,  ไมตองมีความหวาดกลัวในชีวิต  วาจะไมได 
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สิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษยควรจะได.  เดี๋ยวนี้ เราอยากจะใหไดอะไรใหมาก  มันก็ได 
เหมือนกัน ;  แตใหถือวาเปนเรื่องแสดงความสามารถ  หรือฝกฝนความสามารถ. 

 
ถาอยากจะมีเงินสัก  ๑๐  ลาน  ถาอยากจะมีปริญญายาวตั้งวา  ก็เพื่อฝกหัด 

ฝกฝนแสดงความสามารถ ;  ฝกในเนื ้อในตัวเพื ่อไปนิพพาน  เพราะวา สิ่งที ่จะ 
ไดมาจกเงิน  ๑๐  ลาน  หรือวาปริญญายาวเปนหางนั้น  มันก็เปนเศษขยะมูลฝอย 
หรือเปนสวะทั้งนั้น ;  ไดอะไรมามันก็เปนสวะทั้งนั้น.ของดีแท ๆ  นั้นก็คือการได 
นิพพาน .  ทีนี้ เขาก็ไมหลง  เขาก็ใชเครื่องมือเหลานั้น  เปนเครื่องฝกฝนความ 
สามารถไปตั ้งแตเล ็ก,  เรียนเกง  สอบไลไดด ี  ตองการอะไรก็ได.  ครั้นเมื ่อได 
มากเขา ๆ  มันก็รูวา  นี่มันเปนเรื่องสวะทั้งนั้น.  ไมควรยึดมั่นวาเรา  วาของเรา ; 
มันก็ทําใหเขาบรรลุถึงนิพพานในฉับพลันกระทันหันได.  สิ่งเหลานี้ไมเปนเครื่อง 
ถวง  แตเปนเครื่องสนับสนุน ;  แตมันเปนเรื่องยากกวา  ที่วาจะเอาแตพอสมควร. 

 
ฉะนั ้นอยาไปหวังอะไรมากเก ินสมควร  ;  ความรู ก ็ด ี  เก ียรต ิยศ 

ชื ่อเสียงอะไรก็ดี  อยาไปหวัง  จนทําใหนอนไมหลับ ;  ก็ใหทําไปอยางถูกตอง 
แลวมันก็มาเอง  และมันก็มาในลักษณะที่ถูกตองและสมควรในปริมาณที่สมควร 
แลวมันก็สบายไปเทานั ้น.  หลักเรื ่องวา  “พอสมควร”  นี ้  ชวยจําไวใหดี  เปน 
หลักของพุทธศาสนา ;  จะตองมีอะไรพอประมาณ. 

 
ผูที่จะไปสูความดับทุกขจะตองเปน  อปฺปกิจฺโจ,  คือมีกิจการงานหนาที่ 

พอประมาณ   คือพอเหมาะ  พอดี,  ใหมีการกระทําที ่เรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา 
พอเหมาะพอดี ,  ไมใชนอยไมใชมาก .  แตคําวานอย   หรือมากนี้ ไมไดวัดโดย 
จํานวนเครื ่องตวงเครื ่องวัดที ่เขาวัด  ๆ   กันอยู .  ถาคนฉลาดมาก   ก็ทําอะไร 
ไดมาก  ;  เหมือนที ่ผมเคยเปรียบใหฟงวา   เมื ่อฉลาดแลวสามารถทําโรงสี 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ทิศเบื้องหลัง  และเบื้องขวา  -  ซาย ๕๓๗

๑๐๐  โรงพรอมกันไปได  ไมมีภาระหนักอะไรสําหรับคนที่ฉลาดในเรื่องนั้น.  ถาเปน 
คนที ่ไมฉลาดแลวโรงสีครึ ่งโรงก็ทําไมได.  ฉะนั ้นใหทําพอประมาณ   และพอดี 
แกกําลังความคิดสติปญญา  ของตน ๆ.  มันก็เลยตางกัน  คนหนึ่งทําไดครึ่งโรง  
อีกคนหนึ ่งทําไดหลายโรง   ๑๐  โรง  ๑๐๐  โรงก็ได .นั ่นก็เรียกวาพอประมาณ 
คือพอดีแก  กําลังลังสติปญญา  ความสามารถ  กําลังกายกําลังใจ ;  มันก็เดินสบาย. 
แตถึงอยางไรก็ตาม  นอยกวามันสบายกวา  สะดวกกวา ;  เพราะฉะนั ้นจึงเอา 
เทาที่มันจําเปนก็แลวกัน. 

 
บทวา  มตฺตฺุตา  จ  ภตฺตสฺมึ  นี้มีการกินอยูแตพอประมาณ  พอสมควร 

นั้นเปนหลักในพระพุทธศาสนา  ฉะนั้นการหามันก็พอประมาณพอสมควร  เรา 
ก็เลยไมมีปญหาวาจะอดตาย ;  ไมมีปญหาวาจะไมมีสิ่งที่จะทําใหเปนมนุษยที่ดีได. 
ถาบุตรภรรยามีความเขาใจกันไปอยางนี้แลว  ครอบครัวนั้นก็จะมีความผาสุก  คือมี 
พระนิพพานอยู ในครอบครัวในระดับใดระดับหนึ ่ง.  ถาผิดจากนี ้ก็ตองเปนคน 
ทนทุกขทรมานแบบใดแบบหนึ่งเหมือนกัน,  เปนวัฏฏสงสารที่นาสมเพชเวทนา  
ในการเกิดมา. 

 
เพราะฉะนั้นขอใหเขาใจทิศเบื้องหลัง  -  บุตรภรรยา  ในลักษณะที่มี 

ความหมายแตกตางกันเปนลําดับ  ๆ มา  ตั้งแตโงที่สุด   เรื่อยมาจนถึงคอย  ๆ  
ฉลาดขึ ้น ๆ  ฉลาดขึ ้น ๆ จนถึงฉลาดที ่สุด ;  เรื ่องมันก็หมดปญหา  เขาเรียกวา 
ทิศกระจาง  สวางไสว  นี่ภาษาบาลีใชคําอยางนี ้.  “ทิศนี ้ปรากฏความสวางไสว 
แกขาพเจา”  สํานวนอยางนี้มีพูดในภาษาบาลี.เพราะวาเขาเขาใจและทําถูกตอง 
ในทิศนั้น ๆ.  “ทิศมืดมัว”  ก็หมายความวา  เขาไมมีความเขาใจถูกตองเพียงพอ 
ในสิ่งนั้น  มันก็เลยมืดมัว.  เรียกวาทิศมืดมัวกับทิศสวางไสว. 
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คําวา  “ทิศ”  ตามตัวหนังสือก็แปลวา  สวางไสว ;  แตมันไปทําใหมืดมัว 
เพราะความโง.  ทิศเบื้องหนา  บิดามารดา  มีความสวางไสวอยางที่พูดมาแลว ; 
ทิศเบื้องหลังก็มีความสวางไสวอยางนี้. 

 
ทีนี้  ก็มาถึงทิศถัดไป  คือทิศเบื้องขวา  คือครูบาอาจารย ;  ซึ่งควร 

จะรวมผูบังคับบัญชา  ผูนํา  ผูอะไร  อยูในทิศนี้ดวย  สําหรับในโลกสมัยปจจุบัน ; 
แมกระทั่งนายจางก็ควรจะบรรจุไวในทิศนี้.  เพราะวาเปนผูนําในทางกิจการงาน 
หรือสวนหนึ่งของชีวิต ;  หมายถึงนายจางที่ดี  ผูบังคับบัญชาที่ดี  ผูนําที่ดี. 

 
“ครูบาอาจารย”  ในภาษาไทยมีความหมายเปลี ่ยนไปจากรูปศัพท 

ในภาษาบาลีของเดิม.  คําวา  “ครู”  ของเดิมแปลวาผูนําทางวิญญาณ   (spiritual  
guide)  ไปดูปทานุกรมที่ดี ๆ ภาษาสันสกฤต  ภาษาบาลี  แปลวาเปนผูนําทาง  spiritual.  
“อาจารย”  แปลวาผูฝกสอนมารยาทเกี่ยวกับความเปนอยูในโลกนี้  ซึ่งแปลเพียงวา 
ผูฝก.  ครูแปลวา  ผูนําทางวิญญาณ ;  อาจารยแปลวาผูฝกมารยาท  เพื่อเปนอยู 
ในโลกนี้.  สวนคําวา  “อุปชฌาย”  ในภาษาโบราณ   ในอินเดียแปลวา  ครูสอน 
อาชีพ.  อาชีพอะไรก็ตามอยางที่เขามีกันอยูบัดนี้  อาชีพชนิดไหนก็ตาม  ผูสอน 
เรียกวาอุปชฌาย  สอนใหขี้ชางขี่มา,  สอนใหเลนดนตรีอะไรก็ตาม  เขาเรียกวา 
อุปชฌายในวิชานั้น ๆ  .  ที่เอามาใชในภาษานักบวช  ศาสนานี้คือวา  สอนอาชีพ 
สมณะ  เขาเรียกวาสาชีพ;  สิกขา  และสาชีพ.  สาชีพนี้แปลวาอาชีพของสมณะ 
อาชีพของบรรพชิต ;  อุปชฌายะเปนผูสอนอาชีพนี้.  อุปชฌายะ  แปลวาผูที่บุคคล 
จะตองเพงตาดู,  เขาไปเพงตาดูวาทานทําอยางไร  แลวก็ตองทําตาม ;  หรือเพงดู 
ตามท่ีทานบอกใหทําอยางไร  แลวจะตองทําตาม.  พอมาถึงความหมายในภาษาไทย 
มันเปลี่ยนไปหมด  :  อุปชฌายแปลวาผู เสกคนใหเปนพระ  อะไรทํานองนี้ไปไม  
รูวาตามความหมายเดิมมันหมายทั่วไปหมด  ไมเฉพาะบวชเปนพระ  จะเปนอาชีพ 
อะไรก็ได. 
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อุปชฌาย  ครูบาอาจารย  นี้มีความหมายตางกันอยู  แลวความหมาย 
ก็เปลี่ยนจนทําใหเกิดความยุงยากขึ้น  เพราะเหตุนี้บางก็ได.  กระทั่ง  “ครู”  เปน 
เพียงลูกจางสอนหนังสือ  อยางนี้มันก็แยมาก ;  เปนโลกที่โงมาก  “ครู”  จะตอง 
เปนผูนําทางวิญญาณตามความหมายเดิม  “อาจารย”  เปนผูฝกใหไดตามนั้น,  
“อุปชฌาย”  เปนผูสอนวิชาอาชีพ  เพื่อเปนอยูไดในทางฝายรางกาย.  รวมความ 
แลวก็เปนผู ที ่จะสรางพื ้นฐานแหงชีวิตใหดํารงอยู ได  ใหเจริญกาวหนาไป .  ถา 
จะเรียกเปนที่พึ่งกันเปนที่พึ่งทางสติปญญาในขั้นเริ่มแรก,  ครูบาอาจารย  อุปชฌาย 
เปนที ่พึ ่งขั ้น เริ ่มแรกตน  ๆ   ในขั ้นตั ้งเนื ้อตั ้งตัวตั ้งแตเราเกิดมา  ;  จะไปสูงสุด 
ที่สมณพราหมณ  ที่จะนําวิญญาณในเบื้องสูง  แตเดี๋ยวนี้เรากําลังพูดถึงทิศเบื้องขวา.  
–ครูบาอาจารยที ่เกี ่ยวของอยู ในบานเรือน   ก็เลยมองความหมายของคํา ๆ  นี้ 
ในฐานะเปนผูนํา  หรือใหแสงสวางขั้นตนของการเริ่มชีวิตในโลกนี้. 

 
ถาเรามีผูบังคับบัญชา  ก็ตองหมายความวา  เขาจะตองเปนผูนําเราใน 

เรื ่องนี ้ ;  เพื ่อ นําหมู พวกของเราไปในทางนี ้  ในเรื ่องนี ้ ;  เพราะวาเขาฉลาด 
กวาเรา.  ถาเรามีนายจางเราก็สมัครจะทําตามเขา ;  นี่เรียกวาผูนําในเรื่องโลก ๆ  
มีอยู หลายประเภท   ความหมายอยู ที ่ต รงนี ้.  นี ้ถ ูกจัด ไว เป นท ิศ เบื ้อ งขวา . 
ขางขวานี้ภาษาบาลีใหความสําคัญแกคําวาเบื้องขวา  คือวาสําคัญวาเบื้องซาย, 
คือตองเอาใจใสมากกวา  หรือถนัดกวา.  เพราะฉะนั ้นการแสดงความเคารพ 
เขาจึงใหเอามือขางขวาหันไปทางผูที่ เราจะแสดงความเคารพ ;  เชน  ในการเดิน 
ประทักษิณ  เขาใหเวียนเอามือขวาไวทางสิ่งนั้น. 

 
ถาเราจะลุกออกไปตอหนาผูที่ เราเคารพ  ตองใหมือขวาของเราอยูขาง 

ฝายนั ้น เรื ่อย  ;  เก ิด เป นธรรมเน ียมมาจนบัดนี ้  วาถ าเราจะนั ่งข างพระพ ุทธ 
รูปก็ใหม ือขวาเราอยู ทางพระพุทธรูป   จึงจะเรียกวาเคารพ .  เพราะฉะนั ้นผู ที่ 
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เปนลูกนองหางแถว  ก็จะนั่งไปทางซายมือเร่ือยไป .  อยางนี้ เรียกวาทําถูกตอง 
ตามธรรมเนียมประเพณีแหงความหมายของคําวา  ขวา  หรือมือขวาเปนสําคัญ . 
แลวก็มาเปนความหมายของคําวาถูกตองและดีงามไปเลย.  กิจกรรมตาง ๆ  ที่เปน 
เบื ้องขวาก็เลยเปนกิจกรรมฝายกุศล ;  กิจกรรมฝายเบื ้องซายก็จะถือเปนเรื ่อง 
ตรงกันขาม ;  เพราะขวาเปนชื่อของของดี  ที่จะให  จะบูชา  อยางทักษิณาทาน 
เปนตน  คํานี้ก็แปลวาขวาอีกเหมือนกัน  ตองใหดวยมือขวา  ตองทําดวยมือขวา 
เปนของดี,  ฉะนั้นทิศเบื้องขวาก็มีความสําคัญตามความหมายนั้น. 

 
ที่วาเราจะตองมีผูนําตั้งแตแรกลืมตาขึ้นมาดูโลกนั้น  บิดามารดาก็เปน 

บูรพาจารย,  ครูคนแรก   อาจารยคนแรก   แลวเปนตอมาจนตลอดชีวิต .  สวน 
ครูบาอาจารยที่โรงเรียน  ที่วิทยาลัย  ที่วัดที่วาอะไรก็ตาม  ก็ทําหนาที่อันนี้  ในสวน 
ที ่บ ิดามารดาทําไมได  หรือไมมีโอกาสจะทํา ;  ก็เลยเอามาใหเปนทิศเบื ้องขวา 
ตอจากทิศเบื้องหนา.  ความเคารพในครูบาอาจารยจึงถือเปนสิ่งสําคัญ  บัญญัติ 
ไวในฐานะเป นสวัสดีมงคล   เป นสิ ่งที ่เป นมงคลสูงส ุด  ;  แลวก ็ลามปามไปถึง 
คนเฒาคนแก. 

 
คนเฒาคนแกนี้เกิดมากอน  รูอะไรมาก  เห็นอะไรมาก  ก็อยูในฐานะที่ 

จะเปนครูอาจารยไปหมด .  ก็เลยขยายขอบเขตออกไปจนถึงวา   จะตองไหว 
คนเฒ าคนแก  เคารพคนเฒ าคนแก  เคารพพ อแม   เคารพครูอาจารย   มันไป 
ทางเดียวกันหมด.  อยางที่ผมเคยเลาใหฟงบอย ๆ  วา  การเคารพคนเฒาคนแกนี้ 
ถือก ัน เครงมาก   ในวัฒนธรรม ไทยโบราณ .ถา เห ็นคนแกแล วจะตอ งไหว 
ทั ้งนั ้น  ;  แมจะเป นคนบา  ๆ  บอ  ๆ   ก็ต องไหว ;  เด ินสวนทางมาเห ็นคนแก 
ก็ตะตองยกมือไหว  ทําความเคารพคนแกนั้น  แมจะบา.  เราไมไดไหวความบา 
ของเขา ;  แตไหวสัญญลักขณของความเปนผู รู ราตรีนาน  คือวาเกิดกอน  รู จ ัก 
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โลกมากกวา ;  เปนสัญญลักขณเหมือนกับเราเห็นผาธงชาติก็ไหว  อยางนั้น, 
เราก็ไมไดหมายความวาไหวเศษผาไมกี่สตางคนั้น  แตเราไหวความหมายของชาติ. 

 
ผมเมื่อเด็ก ๆ  ก็เคยไหวคนแกที่เดินผาน  แมเปนคนบา ;  ซึ่งเรา 

ก็รูอยูวาเปนคนบา ;  แตอาจารยบังคับใหไหวก็ตองไหว  ไมไหวก็ตองถูกตี. 
ไมตองรูวา  คนเฒาคนแกนั้นจะเปนอะไร,  เปนคนเฒาคนแกก็แลวกัน.  นี่ก็เปน 
การทําใหหัวใจของเรานี้ออนโยน  สุภาพ  ไมกระดางดวยมานะ.  มันก็เปนนิสัยที่ดี 
เปนอะไรที่ประเสริฐอยูในจิตใจ  จะไมกระดางดวยมานะ. 

 
ขอใหนึกถึงคําวา  “รัตตัญู”  แปลวา  ผูรูราตรีนาน  ราตรียาว  นั้นคือ 

คนเกิดกอน.  เขาทําอะไรไดกอน.  เดี๋ยวนี้เขามีคําพูดวา  กูกินขาวกอนมึง, 
กูกินนมแมกอนมึง  ฯลน ;  หมายความวาเขาเกิดกอน  ตองรูอะไรดีกวา ; 
อยางนอยเขาก็รูวา  รสของขาว  รสของน้ํานมนั้นเปนอยางไร  กอนเด็ก ๆ คนนี้. 
เพราะฉะนั้นเขาก็มีความรูมากกวาเรา  กอนเรา.  รัตตัญูตามปกติแลวก็ตอง 
เห็นอะไรมามาก ;  ก็ตองพูดอะไรเปนประโยชนไดเปนธรรมดา ;  คนบาบอนั้น 
มันยกเวนไป. 

 
ทีนี้  ผมจะเอาธรรมชาติเปนหลัก  เชนสุนัขตัวนี้มันแกกวาเพื่อน  มัน 

ฉลาดกวาเพื ่อเพราะอายุมันมากกวาเพื ่อน.  อีกตัวหนึ ่งนี ้ม ันเพิ ่งเกิด  มันโง 
หลายอยางตอหลายอยาง ;  แตแลวมันก็ฉลาดขึ้น  ฉลาดขึ้น  โดยที่มันสอนกัน 
อยูตามธรรมชาติ ;  ไมมีครูที่ไหนมาสอน.  นี่คือผลของการที่วา  รูราตรีนาน - 
รัตตัญู.  มันจะโงจะฉลาดโดยพื้นฐานของมัน  โดยกรรมพันธุอยางไรก็ตามใจ 
แตความที่มีอายุมาก  มันก็ตองรูอะไรขึ้นมากกวาเสมอ  เพราะมันถายทอด 
กันได  เพราะมันเอาอยางนี้ ;  ที่แรกก็ทําอะไรไมเปน  แลวตอมามันก็ทําเปน 
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เพราะมันเอาอยางตัวที่เกิดกอน  มันก็เลยถายทอดกันมา.  สําหรับสุนัขนั้นอยาง 
วิชาที่จะกัดงูใหตายนี้มิใชงาย ;  แตตัวแรก ๆ  มันทําเปน  ตัวหลังมันก็ทําเปนตาม 
แลวก็ไมมีอันตราย ;  กัดงูใหตายได.  นี่คือผลของการเกิดกอน  รูราตรียาว 
นานกวา. 

 
เพราะฉะนั้น  จะตองถือวาคนที่มีอายุมากกวานี้  เปนครูบาอาจารย 

อยางใดอยางหนึ่งแงใดแงหนึ่งแมเขาจะเปนคนบา  ถาเขาพูดไปตาม  experience 
ของเขาแลว  มันจะมีประโยชนแกคนฟงเสมอ.  เพราะฉะนั้นอยาไดดูถูกคน 
เกิดกอน  หรือคนเฒาคนแก ;  เขาเปนผูที ่ควรทําความเคารพอยางหนึ่งใน 
สามอยาง  คือวัยวุฒิ  ชาติวุฒิ  คุณวุฒิ.  เขาดีกวาเราโดยเขาเกิดกอนคือวัยวุฒิ, 
ดีกวาเราโดยชาติตระกูล,  เขาดีกวาเราโดยคุณวุฒิ.  นั่นแหละคือทิศเบื้องขวา 
คือผูที่รูอะไรมากกวา  ในฐานะที่จะเปนผูนําได  เรียกวาทิศเบื้องขวา  อยูเบื้องขวา 
จะตองทําอะไรดวยมือขวา. 

 
เดี๋ยวนี้โลกกําลังจะไมมีทิศเบื้องขวา ;  ครูบาอาจารยถูกทําลายใหเปน 

ลูกจางสอนหนังสือไปทั้งโลก,  ไปเปนเพื่อนเลนของเด็กเสียแลว.  ถาเด็ก ๆ  
แมสมัยนี้ถูกอบรมใหเปนผูที่เห็นวา  ครูบาอาจารยเปนทิศเบื้อขวา  แลวโลกทั้งโลก 
ก็จะดีกวาที่เปนอยูเดี๋ยวนี้,  อยางที่เห็นอยูในบัดนี้,  พูดใหมันชัดคือ  ฮิปบี้จะ 
เกิดขึ้นในโลกไมได  ถาวัฒนธรรมอันนี้ยังอยู.  ที่มันนอกคอก  ไมเชื่อครูบาอาจารย 
ไมเชื่อบิดามารดา  ไมเชื่อคนแก  ไมมีกตัญูกตเวที  นี้เปนบาปกรรมของมนุษย 
ในโลกที่ละทิ้งทิศเบื้องขวา ;  ทําทิศเบื้องขวาใหมืดมัว  จนมืดมิดไปหมด. 

 
การที่จะปฏิบัติตอครูบาอาจารยอยางไรเทาที่มีอยูในนวโกวาทนั้นผมจะ 

ไมพูด  เพราะวามันจะเปลืองเวลาโดยไมจําเปน.  ไปอานเอาเอง  ไปดูเอาเอง 
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แลวปฏิบัติใหเครงครัดตามนั้น ;  ผลมันก็จะไดตามนี้  ตามท่ีเรากําลังพูด  แลว 
คุณก็ทองกันอยูในเวลาที่ไหวพระสวดมนต  ทองนวโกวาท.  ใหถือวา  เราตองมี 
ทิศเบื้องขวานี้  คือสวางไสวอยูจนตลอดชีวิติ.  ตั้งแตเกิดมา  จนตลอดชีวิตจะตองมี 
ทิศเบื้องขวาที่แจมแจงชัดเจน  สวางไสว  ปฏิบัติถูกตองอยูอยางนาชื่นใจ  จน 
ตลอดชีวิต. 

 
ทิศเบื้องขวาหมายความถึงที่พึ่งทางสติปญญาในระยะเริ่มแรก ;  เปน 

การตั้งตนที่ดีที่ถูกตองเพื่อจะสรางพื้นฐานแหงชีวิตของคนที่เกิดมา  ใหมีพื้นฐาน  
ที่ดีและงอกงาม  เจริญไปตามจุดหมายปลายทาง  คือนิพพาน.  ครูบาอาจารย 
เปนผูนําในทางวิญญาณในระยะเริ่มแรก  เพื่อไปสูจุดหมายปลายทางคือนิพพาน 
เปนที่สุด.  นี่เรื่องครูบาอาจารยมันเกี่ยวกับนิพพานอยางนี้.  แมจะสิน  ก. ข  .ก. กา. 
ก็ถือวามันเปนการเริ่มตนที่จะใหมีสติปญญาฉลาด ;  รูหนังสือน้ีมันฉลาดกวาไมรู 
หนังสือ  จึงใหเรียนหนังสือ ;  แลวก็ฝกความฉลาดอยางอื่น ๆ  เพิ่มข้ึน ๆ  แลวนํา 
ไปใชใหถูกวิธี  สําหรับจะไปนิพพาน  อยามาหลงอยูในวัฏฏสงสาร. 

 
สมมุติวา  จะตองหลงอยูในวัฏฏสงสาร  ก็ใหมันเกิดความฉลาดขึ้น  ใน 

กองทุกขนั้นเอง ;  ก็จะไมหมกอยูกับกองทุกขจนตลอดชีวิต  เพราะมันมีสติปญญา 
ฉลาดไปตั้งแรกเริ่มเดิมทีแลว ;  มันไมโงอะไรนาน   มันไมโงอะไรดักดาน 
มันก็เปลี่ยนเปนความฉลาดไปตามลําดับ. 

 
ตอไป  ทิศเบื้องซาย  -  ญาติ  และ  มิตร. 
 
คําวา  “ซาย”  ในที่นี้  ไมไดหมายความวา  ผิดตรงกันขามจากเบื้องขวา 

แลว  เพียงแตมีความสําคัญรองลมมาในทํานองนั้น  คําวาซายในความหมายอื่น ๆ  
หมายความวาตรงกันขามจากขวากลายเปนผิดไปก็มี ;  เราไมเอาความหมายนั้น 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๕๔๔

เราเอาความหมายตรงที่วา  มันคูกันกับขวา ;  มือขวาเกงกวามือซาย ;  มือซาย 
เปนรอง  เปนลูกนองของมือขวา  :  มีทั้งซายทั้งขวาก็ทําอะไรไดดี.  เมื่อคนเรา 
เกิดมามีทั้งมือซายมือขวา ;  หนาที่ของมือขวาก็อยางหนึ่ง  หนาที่ของมือซาย 
ก็อยางหนึ่ง  พอรวมกันเขาทั้งสองมือ  ก็สมบูรณเทานั้น.  เพราะฉะนั้นเราตอง 
ปฏิบัติใหถูกตอง.  คนบางคนอุตริใชมือซายแทนมือขวา  ก็ตองเปลี่ยนชื่อเสียใหม 
วามือขางนั้นของเขา  เขาเอาเปนมือขวา.  คนที่เขียนหนังสือดวยมือซายนั้นก็ให 
รูเสียวามือท่ีเขียนนั้นมันมือขวา.  มันถนัดซาย  มือน้ันก็ถือวาเปนมือขวา.  อยางนี้ 
เราก็ไมหลงในความหมายของคําวา  “ซาย  -  ขวา.” 

ทิศเบื้องขวาคือทิศใต  ทิศเบื้องซายคือทิศเหนือ  มันกลัวกันอยูอยางนี้ ; 
นั่นในทางภาษาพูด  ทิศเหนือเลยดูเลวกวาทิศใต.  คนไทยแตโบราณเรียกทิศใต 
วา  “หัวนอน”  .  ในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงวา  “เบื้องหัวนอน”  มันหมายถึง 
ทิศใต ;  เพราะฉะนั้นเขาจึงนอนหันหัวไปทางทิศใต  ซึ่งเปนเรื่องของไสยศาสตร 
หรืออะไรก็ตามที.  คนโบราณเห็นความสําคัญของทิศใต  จะนอนหันหัวไปทาง 
ทิศใต   เปนสวัสดีมงคล  ;  นอนหันหัวไปทางทิศเหนือ   หรือตะวันตก   เปน 
อัปมงคล ;  นี้เปนไสยศาสตร  สวนวิทยาศาสตรจะมีอยางไรก็ไมรู.  แตวา 
ทางธรรมะ  ทางศาสนาเขาวาครูบาอาจารย  อยูทางทิศใต  อยูทางทิศหัวนอน. 
เพราะฉะนั้นเราจึงหันหัวนอนไปทางทิศใตมันก็ถูกเหมือนกัน  คือเราจะไมกระดาก 
หรือขยะแขยงวา  เราเหยียดเทาไปทาง  ครูบาอาจารย ;  เมื่อนอนก็คงจะทําให 
จิตใจสบายขึ้นมา. 

 
ทิศเบื้องซายมันก็เปนทิศสนับสนุนทิศเบื้องขวา  เอากันอยางนั้นก็แลว 

กัน ;  มือซายสําหรับสนับสนุนมือขวา  ใหมันมั่นคงขึ้นอีกกี่เปอรเซ็นตก็ตามใจ; 
ไดแกญาติ  และมิตร.ทีนี้ถาเราจะมองกันในฐานะเปนที่พึ่ง  มันก็เปนที่พึ ่ง 
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รอบ ๆ  ตัว ;  เพราะเรามีญาติและมิตรรอบตัว  เปนที่พึ่งในความหมายทางสังคม ; 
คือรวมมือกันเปนจํานวนมาก  ทําของยากใหเปนของงาย,  ทําของหนักใหเปน 
ของเบา. 

 
คําวา  “ญาติ”  แปลวาผูที่เราตองรับรูอยูในใจเสมอ  วาเขาเปนญาติ 

ก็ตองรับผิดชอบในหนาที่ที่เราจะตองประพฤติตอญาติ.  คําวา  “ญาติ”  ธาตุศัพท 
แปลวารูความหมายก็คือตองรับรู  ตองนับไวในใจ.  “มิตร”  แปลวาผูมีความรัก. 
มิตร  -  แปลวา  ความรัก ;  แตไมใชรักทางกามคุณ .  มิตฺต,  มิตร  อะไร 
ก็ตาม   แปลวาความรัก  รักอยางบริสุทธิ ์ ;  เพราะวา  เปนผู เปนประโยชน 
เกื้อกูลแกกันและกัน.  เพราะเรามีทั้งผูที่เราจะตองรับรูดวยความรัก.  ใชคําวา 
วิสาสะ ;  วิสาสะ  แปลวาเกี่ยวกันเปนประจํา ;  แลวก็เกิดกําลังมั่นคงขึ้น 
มาทางสังคม.  เชนหมูบานนี้  ถาทุกคนรักกันอยางญาติมิตรก็เจริญ  ศัตรูก็ทํา 
อะไรไมได ;  ความเจริญก็เปนไปอยางงายดาย.  ที่พึ่งทางสังคมเปนอยางนี้ ; 
เพราะฉะนั้นเราก็ขจัดศัตรูออกไปเสียโดยวิธีที่ดี  คือใหทุกคนเปนมิตร. 

 
ถาทําผิดไป  ความเปนศัตรู  หรือความไมเปนมิตรนี้จะเกิดขึ้น  แมแก 

พี่นอยรวมสายโลหิต ;มันก็สําคัญมากอยางนี้.  ตอใหเปนญาติพี่นองรวมสาย 
โลหิต  ที่เรียกวาคลานตามกันมา ;  มันจะเปนศัตรูกันขึ้นมาได  ถาทําผิดในทิศนี้; 
และจะเปนศัตรูที่รายแรง  เพราะวามันอยูใกลชิด.  เพราะฉะนั้นจึงสอนให 
แผเมตตาจิต  ไมมีใครท่ีเปนศัตรู ;  พระพุทธเจาทานสอนอยางนั้น.  เราจึงตอง 
ยอมจิตใจของเราไปในทางที่ไมมีใครเปนศัตรู ;  แมเขาจะมาฆาเรา  เราก็ไม 
ถือวาเขาเปนศัตรู  จะพยายามทําความดีชนะความชั่ว. 

 
มีเรื่องตัวอยาง  ในกกจูปมสูตร  พุทธภาษิตที่เคยเอามาเลาใหฟงบอย ๆ  

จะเปนหลักในเรื่องนี้.  ที่จะทําใหใครในโลกนี้ไมเปนศัตรู  เพราะถือเปนมิตรหมด. 
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มีเรื่องวา  โจรมาจับเราผูกเขาแลว  เอาเลื่อยมาเลื่อย ;  กกจะ  แปลวา  เลื่อย. 
พอเลื่อยมันเลื่อยผิวหนังขาด  เขาก็ไมคิดประทุษรายแกโจรนั้น ;  ถาประทุษราย 
ก็ไมใชคนของตถาคต .  ถามันเลื ่อยเนื้อขาด   ก็ไมประทุษรายแกโจรนั้น  ; 
มันเลื่อยถึงกระดูกก็ไมประทุษรายแกโจรนั้น ;  มันเลื่อยถึงเยื่อกระดูก  ก็ไม 
ประทุษรายแกโจรนั ้น.  อยางนี ้เปนคนตถาคต   เรียกวาไมมีศัตรู ;  ในบาลี 
เรียกวา  กกจูปมสูตร  ในมัชฌิมนิกาย  ถือเปนจุดสําหรับเพงเล็งที่วาจะไมมีศัตรู ; 
แมตายไปก็ไมมีศัตรู  เพราะวาไมคิดวาใครจะเปนศัตรู.แลวก็มีวิธีที่จะทําศัตรู 
ใหกลายเปนมิตรดวยวิธีตาง ๆ  กัน.  ไมคิดเอาเอง  วาจะชนะความชั่วดวยความดีได 
อยางไร ?  มันก็คือทําใหมีเมตตาจิตตออยูดวยเสมอ,  ตายก็ตายไปดวยเมตตาจิต ; 
เพราะฉะนั้นเราไมมีศัตรู.  เราพูดไดในสวนตัวเรา  ภายนอกเขาจะดูวาคนนี้ฆาคนนี้ 
คนนี้ก็ตองเปนศัตรูคนนี้.  แตคนที่ตายไปนั้น  ไมรูสึกวาใครเปนศัตรู  เพราะตั้ง 
ความปรารถนาดีตอสัตวทั้งปวงอยูเรื่อย.  ในบทสวดเมตตา  ก็ตองมีการพิจารณา 
อยางนี้  ไมมีใครที่จะเปนศัตรู ;  มีเคล็ดมีอุบายท่ีจะทําศัตรูใหกลายเปนมิตร  โดย 
การตั้งจิตเมตตาเปนเบื้องหนา  แลวกระทําตอเขาตรงตามจิตที่เมตตา.  นี่ถือวา 
เราทําตัวใหเปนคนของพระพุทธเจา  เปนคนของตถาคต ;  ทําศัตรูใหไมเปน 
ศัตรูได. 

 
ถาพูดอยางศาสนาคริสเตียนก็มีวา  ตบแกมซายใหตบแกมขวาดวย, 

ขโมยเสื้อไปแลวใหตามเอาเสื้อคลุมไปใหดวย.  พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  แม 
เอาเลื่อยมาเลื่อยก็อยาไปโกรธมัน.  นี่เพื่อจะทําศัตรูใหกลายเปนมิตรไปทั้งหมดเลย 
ทั้งโลกเลย,  จะเปนผีสาง  เทวดา  สัตวดุราย  เดรัจฉาน  เสือ  สิงห,  อะไร  
ก็ตาม  มันจะตองเปนมิตรไปหมดสําหรับจิตใจของคนๆ  นั้น.  เพราะฉะนั้นเรื่อง  
ฆากันยิงกัน  หรืออะไรมันก็มีไมได ;  มีความหมายวา  มองดูกันดวยสายตาที่แสดง 
ความรัก  เขากันสนิทเหมือนน้ําและนม ;  นี่เปนสํานวนบาลี ;  เปนโลกแหงมิตร 
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ไมมีศัตรู.  เดี๋ยวนี้เปนโลกแหงศัตรู  ดากันระงมไปในบรรยากาศทางวิทยุ  ไมรูวา 
ใครเปนใครลวน   แตเปนคนเลวไปทั้งสองฝาย ;  ก็เปนโลกแหงศัตรู,  โลกแหง 
ความอาฆาต,  โลกแหงความกลัว  ,  ถาเรามีเมตตาจิต  เปนมิตรไปหมด  ก็เปนโลก 
แหงความอบอุน. 

 
หนาที่  ที่ปฏิบัติตอมิตร  เพื่อสรางความเปนมิตร  ก็มีอยูในบาลีแหงหนึ่ง 

วาถาสูงกวาโดยลักษณะใดก็ตาม   ใหแสดงความเคารพ ,  ถาเสมอกันใหแสดง 
ความเปนกันเอง,  ถาต่ํากวาใหแสดงเมตตาปรานี.  ถาเอาตัวเราเปนหลักมัน 
จะต่ํากวา  หรือเสมอกัน  หรือสูงกวา.  ทีนี้ถามีคนที่ต่ํากวาเรา  ก็จะมีตัวของเขาเองเปนมาตรฐาน 
แลวก็จะมีคนที่ต่ํากวาหรือเสมอกัน  และสูงกวาเขาทั้งหมดนี้กลาว  ตามบัญญัติความหมายทางโลก ๆ ; 
เพราะมีกรรมเปนผูจัดใหสัตวโลกเปนตาง ๆ กัน  ตามอํานาจของกรรมนั้น  มันก็ 
เกิดความต่ํากวา  เสมอกัน  สูงกวาขึ้นมา. 

 
ถากรรม  -  การกระทําของเขา  จัดเขาไวในฐานะที่มันสูงกวาเรา  โดย 

เหตุไรก็ตาม,  โดยอายุแกกวาก็ตาม  โดยชาติสูงกวาก็ตาม  โดยอะไรสูงกวาก็ตาม 
หรือสมรรถภาพสูงกวา,  ก็เรียกวาสูงกวา.  ถามีสิ่งเหลานี้ เทา ๆ  กัน  ก็เรียกวา 
เสมอกัน.  ถาดอยกวาเราก็เรียกวาต่ํากวา.  ไมมีชองไหนที ่จะไปดูถูกดูหมิ ่นใคร 
ไดเลย.  ใครมีจิตใจดูหมิ่นผูอื่น  คนนั้นเปนสัตวเดรัจฉาน  ไมปฏิบัติตามคําสอน 
ของพระพุทธเจา .  ที ่สูงกวาใหเคารพ ,  ที ่เสมอกันใหแสดงความเปนกันเอง , 
ที่ต่ํ ากวาให เมตตาปรานี  ;  แลวจะเอาตรงไหนมาดูถูกดูหมิ่นกัน .  พระก็ไมมี 
โอกาสที ่จะดูถูกเด็กวัด  หรือเณร  หรือคนที ่เลวไปกวานั ้น.  เพราะฉะนั ้น  ขอให 
ถือหลักอันนี ้ซึ ่ง เป นหลักพุทธศาสนา   มีอยู ในรูปของพุทธภาษิต   พระบาลี, 
หรือจะมีมากอนพระพุทธเจาก็ตามใจ ;  เราถือวาพระพุทธเจาทานรับรองหลัก 
เกณฑอันนี้. 

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

www.buddhadassa.in.th



 ฆราวาสธรรม ๕๔๘

ที่เปนกันอยูโดยมาก  สูงกวาใหแสดงความเคารพ  มันก็ยังไมแสดง 
ความเคารพ ;  มันจะแขงดี  มันจะปดแขงปดขาใหหกคะเมนลงไป ;  นี่มันไมสราง 
ความเปนมิตร.  ถาเสมอกันมัน  ก็อยากจะกดใหต่ําลงไปเสีย,  มันอิจฉาริษยา. 
ทีนี้พอต่ํากวาก็เอาเปนลูกไลไปเลย,  มันดูหมิ่นดูถูกโดยประการทั้งปวง.  เพราะ 
ฉะนั้นขอใหเปลี่ยนเสียใหม  วาในโลกนี้ไมมีบุคคลใดที่เราควรจะไปดูถูกหมิ่น 
เหยียดหยาม  ขมเหงเขาเลย.  สูงกวาก็เคารพ,  เสมอกันก็เปนกันเอง,  ต่ํากวา 
ก็เอ็นดูเมตตา,  มีอยูเทานั้น ;  จะสามารถพลิกศัตรูใหกลายเปนมิตรไปหมดได. 
มันมีปญหาปลีกยอยของคนคิดแคบ ๆ  บางคน  วาเราไปเคารพเขา  มันก็เลย 
ขมเหงเอา ;  นั้นมันเปนอันธพาลดวยกันทั้งสองฝาย,  มันเปนโลกในยุคที่เต็ม 
ไปดวยอันธพาล.  คนชั้นผูบังคับบัญชาก็เปนอันธพาล  ลูกนองมันก็เดือดรอน ; 
ยิ่งไปเคารพมันเขาก็ยิ่งเดือนรอน  แลวมันก็ไมมีอะไรจะนาเคารพเลยสักอยางเดียว 
มันก็ยากที่จะเคารพ ;  ก็เลยไปกันใหญเลย.  อยางนี้เราอยาไปคิดอยางนั้นเลย ; 
อยางนอยเขาก็เปนผูบังคับบัญชาที่มีโชคดี  ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่นั ้น 
เราก็เคารพในสวนนี ้ก็แลวกัน  ;  แตมิไดหมายความวา   เราจะตองไปทํา 
ความชั่วตามเขา  ตามคําสั่งของเขา. 

 
คําวาเคารพ  ไมไดหมายความวา  กมหัวลงไปแลวตองทําตามทุกอยาง. 

หรือไปพลอยเปนอยางนั้นไปดวย  เคารพนั้นหมายถึงเอาใจใสใหถูกตอง  ตามวิธี 
ตามเหตุตามผล  เรียกวาเคารพเอื้อเฟอ.  เราเคารพตอสุนัข  หมายความวา  เรา 
เอาใจใสมันใหถูกตอง  ตามเร่ืองของการที่เราเปนคน  มันเปนสุนัข,  จะตอง 
ปฏิบัติตอกันอยางไร  ก็เรียกวาเคารพเอื้อเฟอในสิ่งนั้น.  เขาสูงกวาโดยปริยายใด 
ก็เคารพ  นั้นแหละเราอาจจะแกไขนิสัยของเขาได.ถาเราไปแขงดีเขาดวย  ทีนี้ 
มันก็จะเกิดอันธพาลตออันธพาลฟดกัน.  ทีนี้เสมอกันใหแสดงความเปนกันเอง 
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ทิศเบื้องหลัง  และเบื้องขวา  -  ซาย ๕๔๙

นี้ก็ไมใชเปนเพื่อนสํามะเลเทเมา ;  แตตองประพฤติตอกันอยางถูกตองกลมเกลียว 
กันไป.  ถาต่ํากวาก็เมตตาปรานี  อยาไปดูถูกเขา,  เห็นอกเห็นใจเขาซิ. 

 
เรื่องมันก็มีเทานี้.  การที่จะปฏิบัติตอสังคม  คือผูที่จะตองเปนมิตร 

กันและกันทั้งโลก  เปนทิศเบื้องซาย ;  แมจะต่ํากวาเบื้องขวา  แตมันก็ใหญกวาง 
กวาเบื้องขวา  เปนเรื่องรอบตัวเราเสียมากกวา.  ถาปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจา 
สอน  ทิศเหนือหรือทิศเบื้องซายนี้ก็จะปรากฏสวางไสว  ราบรื่นแกกุลบุตรนั้น 
โดยไมตองสงสัย. 

 
นี่ทิศเบื้องขวากับซาย  ทิศคูนี้จะตองปฏิบัติใหถูกตองอยางนี้ ;  ไมใช 

วาตรงกันขามไปเลย. 
 
 

เวลาของเราก็หมดสําหรับวันนี้. 
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ทิศเบื้องบน  และเบื้องต่ํา 
 

-  ๕  - 
๑๓  ตุลาคม  ๒๕๑๓ 

 
การพิจารณากันถึงเรื ่องทิศ   ๖  ของเราในวันนี้ 

ก็มาถึงคู สุดทายคือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องต่ํา.  ทิศเบื ้องบน 
ไดแกสมณพราหมณ,  ทิศเบื้องลางไดแกบาวไพร.  ทิศบน 
ทิศลางนี้มันเปนภาษาทางศาสนา ;  มีวัฒนธรรมที่มันเนื่องมา 
จากทางศาสนา.  ชาวบานเขาไมเรียกกันวาทิศ  อยางที ่เรา 
เห็นกันอยูแลว.  นี้แสดงใหเห็นวาทางศาสนามองสิ่งที ่เรียกวา 
ทิศ   นี ้กวา งขวางกวาหรือวาละ เอียดลออกวา   และยัง 
เปนทิศที่สําคัญกวาเสียดวย. 

 
เราจะไดพิจารณากันดูถึงคําพูดคูนี้กอน  บางทีก็พูดวาบน  หรือลาง, 

บางทีก็พูดวาสูงหรือต่ํา,  ก็มีความหมายตางกันบางนิด  ๆหนอย  ๆ  มันก็เล็งถึง 
สิ่งเดียวกัน   ถาเปนภาษาทางวัตถุไปอยางหนึ่ง,  เปนภาษาทางธรรมทาง 
วิญญาณนี่ไปอีกอยางหนึ่ง.  พูดงาย  ๆ  ก็วาภาษาสมมุติไปอยาง,  ภาษาจริง 
หรือความจริงก็ไปอีกอยาง.  ทั้งนี้ขยายออกไปถึงความดีความชั่ว ;  ทิศเบื้องบน 
 

 
 
 

 
 
 

๕๕๐ 
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ทิศเบื้องบน  และเบื้องต่ํา ๕๕๑

เบื้องสูงก็สมมุติวาเปนความดี.  ทิศเบื้องต่ําเบื้องลาง  ก็สมมุติวาเปนชั่วเลยไป 
อยางนี้ก็มี ;  แตเดี๋ยวนี้เราไมมีหลักอยางนั้น. 

 
หรือถาจะดูโดยความจริงแลว  คําวาบน  หรือลางนี้  ก็เปนคําสมมุติ 

บัญญัติตามความรูสึกซึ่งคอนขางจะไมฉลาด.  ควรจะดูถึงขอเท็จจริงที่วา  ที่เรา 
รูสึกวาขางบนหรือเบื้องสูงนั้น  มันก็อยู ทางปลายของกระแสดึงดูดของโลก ; 
เบ้ืองต่ํานั้นมันก็อยูทางเบื้องตน  หรือจุดตั้งตนของกระแสดึงดูดของโลก ;  เพราะ 
ฉะนั้นจึงมีไดรอบตัว.  เพราะวาโลกกลม  มีจุดศูนยกลางอยูที่ศูนยกลางแลวก็ดึงดูด 
เขามารอบตัว  ฉะนั้น  เรื่องบน  -  เร่ืองลาง  สําหรับความดึงดูดของโลกนี้  ไมมี 
ความหมายอะไรเลย  เพราะมันดึงเขามารอบตัว.  ทีนี้เรามันไมรูขอนี้  เราเอา 
แตตามความรูสึกของเราก็รูสึกวา  ทางต่ําคือทางที่มันจะตกลงไปเรื่อย  ๆ ;  ถา 
ตกลงไปเรื่อยมันก็ไมถูก  เพราะวาถาดูตามกระแสดึงดูดแลวมันก็มีตกขึ้น  หรือตก 
ขางหรือตกอะไรรอบตัว.  แตนั่นมันเปนวิทยาศาสตร  หรือเปนความจริงอะไร 
ที ่ม ันมากเกินไป  ที ่มนุษยไมตองเกี ่ยวของไมตองรู ก ็ย ังได ;  เวนไวแตเรื ่อง 
เฉพาะพิเศษที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น. 

 
สวนคนทั่วไปเขาไมตองรูเรื่องนี้เขาก็ยังอยูในโลกนี้ได ;  เกิดความรูสึก 

เปนสูงเปนต่ําขึ้นมา  และตองปฏิบัติใหถูกตอง.  คนที่เขาไมรูเรื่องนี้เราไปบอก 
เขาวา  ทุกสิ่งมันจะตกไปสูจุดศูนยกลางของโลก  เพราะโลกมันกลม ;  เขาก็ไมเชื่อ 
ถาเชนนั้นคนเราก็หอยหัวอยูพวกหนึ่ง  ทางดานหนึ่ง.  แลวก็ชี้ดิ่งไปทางขาง 
อยูพวกหนึ่ง ;  อยางนี้ก็เถียงกันไปเปลา  ๆ.  ใหตัดออกไปเสียปญหาอยางนี้ไมตอง 
ทะเลาะกัน ;  เอาความหมายสูงต่ําไปตามทางความรูสึกของเรา;  เชนสวรรค 
อยูเบื้องบน  นรกอยูเบื้องลาง.  ถือตามทางวิทยาศาสตรมันไมมีเบื้องบนเบื้องลาง. 
หรือวาเบื้องลางถาจะมีก็ตองไปมีที่จุดศูนยกลาง  ที่เปนไสของโลก.  สวรรคก็หาง 
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 ฆราวาสธรรม ๕๕๒

จากโลกออกไป  ๆ.  ถาจะเอาทั้งสากลจักรวาลเปนหลัก  มันก็ยิ่งไมมีอยางนั้นใหญ ; 
เพ ราะม ัน เค ว งค ว า งอ ยู เ รื ่อ ย   ไม ม ี  บน  - ล า ง   เห น ือ  - ใต   ตก  - ออก  ; 
และบน -  ลาง   เหนือ   -  ใต   ตก   -  ออก   นี ้ม ันก็อยู ในแถบโลกหนวยหนึ ่ง  ๆ  
ซึ ่งม ีจ ุดด ึงด ูดอยู ตรงกลางนี ้ ;  อาศัยหนวยอื ่นเป นหลักเป นจุดส ังเกต   แลวจ ึง 
เก ิดหนาหลัง  เหนือใต  ตกออก   ขึ ้นมา.  เพราะฉะนั ้นตามความจริงทางวัตถุ 
ไปอยางหนึ ่ง ,  ตามทางธรรมทางศาสนา   เขาเล ็งไปอีกอยางหนึ ่ง  ;  อยาไป 
มัวทะเลาะกันอยูในเรื่องนี้. 

 
สําหรับทิศทั ้งสองค ือ   ทิศเบื ้องบน   เบื ้องต่ํานี ้กลายเป นถูก   หรือดี 

ทั ้งสอ งอย า งที ่จ ะต อ งปฏ ิบ ัต ิ.  เ บื ้อ งบน   ค ือสมณพราหมณ ,  เ บื ้อ งล า ง 
คือผูที่ต่ํากวาเรา  เปนบาวไพร ;  กลายเปนทิศที่ตองปฏิบัติใหถูกใหดี  ตองไหว 
เหม ือนกัน เลย .  แมท ิศ เบื ้อ งต่ําค ือบ าวไพรก ็ต องไหว.  นี ้ก ็พ ูด เลยขอบเขต 
ออกไป   จนถึงเรื่องที่ เราจะทําความเขาใจ  ในทางที่จะไมตองทะเลาะวิวาทกัน 
เกี่ยวกับเรื่องคําพูด.  ใหถือเสียวาทางศาสนาก็มีคําบัญญัติเฉพาะความหมายเฉพาะ 
อะไรก ็ตามเรื ่องทางศาสนา .  ทางวิทยาศาสตรเพิ ่ง รู แต เรื ่องโลก   เรื ่องว ัตถุ 
เรื่องสสารกําลังงาน  อะไรทํานองนี้  มันก็ไปอีกอยางหนึ่ง ;  ไมจําเปนจะตองไป 
ทะเลาะวิวาทกัน   ในเมื ่อ รู ความจริงวา   เรามุ งหมายถึงอะไรก ัน   อยางไรก ัน . 
เปนอันวาเรื่องทิศทั้ง  ๖  นี้เปนเรื่องที่ตะตองไหวเสมอกัน  แมจะสมมุติบัญญัติไป 
ยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง. 

 
ตอ ไป นี้   เ ร าก็จ ะพูด   เ รื ่อ งทิศ เบื ้อ งบน  – สมณพราหมณ 

นี่เล็งถึงตัวบุคคลซึ่งมีคุณธรรมสูงกวาในทางจิตทางวิญญาณ  ;  ไมไดเล็งถึงทาง 
วัตถุทางรางกาย  ทางทรัพยสมบัติ  หรือทางชาติกําเนิดอะไร  ไมตองเอามาพูดถึง. 
เอาคุณธรรมทางวิญญาณเปนหลัก  จึงเกิดสมณพราหมณขึ้นมา. 
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สมณะ  แปลวา  สงบ  ผูสงบ ;  มันมีความหมายสูง  ตรงที ่วา 
ตามธรรมดาคนมันไมสงบ,  คนทั่วไปนั้นไมไดสงบ  คือเรงรอนทางวิญญาณ 
กระสับกระสายทางวิญญาณ  ยุงยากในทางวิญญาณ ;  คนธรรมดาเปนอยางนี้ 
เพราะยังไมรูอะไรเปนอะไร.  สวนสมณะเปนผู ที ่รู วาอะไรเปนอะไร  ถึงที ่สุด 
หรือตามสมควร  จึงจะทําใหเกิดความสงบขึ้นมาในใจ ;  แลวรางกายก็สงบ  อะไร 
ก็สงบไปหมด.  สมณะเกิดขึ้นมาในโลกไดก็เพราะความไมสงบในโลกนี้  มันทําให 
เปนปญหาขึ้นมา  เขาก็คนควาจนพบความสงบ ;  แลวก็เกิดเปนบุคคลจําพวกหนึ่ง 
ในโลกนี้.  มันก็เริ่มมีขึ้น ๆ  จนกระทั่งสูงสุดไดในที่สุด ;  คือเปนคนมีปญญา  
รูจักสังเกต  หรือชางสังเกต  วาที่เปนอยูอยางนี้  มันก็ยังเปนการทนทรมาน  ก็เลย 
ไตออกไป  ๆ  ออกไปจนพบที่มันไมทรมาน. 

 
ถามนุษยสมัยแรกยังเปนคนปา  ตองการแตหากินและตองการสืบพันธุ 

อะไรทํานองนี้ ;  เขาก็มีความสงบอยูพอใช  เพราะจิตใจมันไมทะเยอทะยาน ; 
แตมันเปนไปเองตามธรรมชาติ  ก็ดูคลายจะโง ;  แตมันโงชนิดที่ไมเปนทุกข. 
ทีนี้มนุษยเจริญดวยสติปญญามากขึ้น  ๆ  รูจักทําสิ่งที่ทําใหตัวเองหลงรักหลงเกลียด 
อะไรมากขึ้น  ๆ  ก็เลยเปนมนุษยที่ไมสงบมากขึ้น.  คนมีปญญาบางคนมองเห็น 
ก็หลีกออกไปจากความวุนวาย  ไปหาความสงบ  เปนอยูอยางสงบ  อยูในที่สงบ 
ก็เรียกวาเปนสมณะขึ้นมา. 

 
คําวา  “พราหมณ”  นั้น  ตามตัวหนังสือ  ก็วามาจากพรหม  หรือ 

เนื่องดวยพรหม  เกี่ยวกับพรหม.  คําวา  พรหม  แปลวา  ประเสริฐ  เลิศกวาสิ่งใด 
หมด ;  พวกพราหมณเปนพวกที่เขาวาเอาเองวาเขามาจากพรหมก็ตามใจเขา. 
แตเราก็ไดความวา  เปนคนที่ดีกวาคนธรรมดา,เปนผูมีความรูความฉลาดในดาน 
จิตดานวิญญาณ  ดีกวาคนธรรมดา.  แตไมไดเล็งถึงความสงบ  คือไมไปถึงขนาด 
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สมณะ ;  ยังอยูที่บานที่เรือนชวยแนะนําอะไรตาง  ๆ  ทางจิตทางวิญญาณ  พรอมกัน 
ไปกับมีบุตรภรรยา. 

 
มองไปอีกแงหนึ่ง  พราหมณ  ก็ยังใชไมไดหรือยังดอยกวาสมณะมาก ; 

แตเขามาเหนือเมฆเขามาจากพรหม.  อีกทีหนึ่งเราจะมองในแงกลับ  :  ถาเขา 
สามารถทําความสงบไดทั้งที่มีครอบครับ  มันก็ตองเกงกวาสมณะ  ที่เอาตัวรอดได 
เพียงคนเดียว.  ถึงอยางไรก็ดี  ขอเท็จจริงก็พิสูจนแลววา  พราหมณจะสงบอยาง 
สมณะไมได ;  แตเขาก็มีหนาที่  ที่จะทําความสงบเทาที่จะทําได  ในทางครอบครัว 
หรือในทางสังคม.  เพราะสมณะนั้นหลีกออกไปจากสังคม,  สวนพราหมณอยูใน 
สังคม  ก็มีคาในทางนี้มากกวา.  ไดยินวา  ในประเทศญี ่ปุ น  เขามีพระที ่มี 
ภรรยาได  เพราะเขาตองการจะรับหนาที่ทางสังคม  ทํานองเดียวกับพราหมณ. 
สวนพระที่ไมเกี่ยวของกับสังคม  ไมเกี่ยวกับครอบครัวก็เปนสมณะไป ;  ก็เลยมี 
ทั้ง  ๒  พวก  อยางนี้ก็มีเหมือนกัน. 

 
ครั้งแรกที่สุด  เราสันนิษฐานไดวา  มันตั้งตนไปจากพระในครอบครัว 

กอน  จึงคอยเขยิบสูงขึ้นไป  จนเปนพระที่กระเด็นออกไปจากครอบครัว  คือเปน 
สมณะ.  ถาเกี่ยวกับครอบครัว  มันก็เกี่ยวกับสังคมกวางออกไป  ๆ  เปนเจาหนาที่ 
ทางวิญญาณ  ทางฝายสังคม  ทําพิธีรีตองอะไรเหลานี้  ไมใชเรื่องสงบเพื่อจะไป 
นิพพาน ;  กลายเปนเจาหนาที่ทางทําพิธีเสียมากกวา. 

 
คําวา  priest  ในภาษาศาสนาคริสเตียนที่แปลวาพระนั้น  เขาหมายวา 

พระทําหนาที่ทางพิธีรีตองอยางพราหมณเหมือนกัน  priest  มันอยางเดียวกันกับ 
พราหมณ.  สวนพระที่ตรงกันกบสมณะก็มีเปนอยางอื่น  พวกคริสเตียนเขามีคําวา 
hermit  อะไรทํานองนี้  คือวาไมยุงในเรื่องพิธี. 
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นี่เรารูจักความแตกตางระหวาง  “สมณ”  กับ  “พราหมณ”  กันอยางนี้  
วาเมื่อยูเปน  ๒  ฝาย ;  และถูกจัดไวในฐานะเปนทิศเบื้องบนเหมือนกัน  คือดีกวา 
ในทางวิญญาณ.  ถาจะจัดวา  พระที่ทําพิธีรีตองจะโงงมงายไปเสียหมดมันก็ไมได 
เพราะเหตุที่วามนุษยนั้นมันโงเอง ;  สวนใหญของมนุษยโงมาดวยความไมรู ; 
ฉะนั้น  ๘๐  -  ๙๐  เปอรเซ็นตยังไมรู  มันก็ตองมีพิธีรีตองเพื่อใหพวกไมรูเหลานี้ 
ยึดถือไวกอน ;  ก็จําเปนเหมือนกัน  ไมตองตัดออก .  แตขอใหพิธี รีตองนั้น 
มันมีประโยชนเถิด.  คําวามีประโยชนก็คือวา  ใหมันเกิดความสงบสุขขึ้นมา 
ในสังคม. ฉะนั้นเมื่อเขาเชื่อศาสนากันมาก  ๆ  ทําตามพิธีทางศาสนาอยู  มันก็ไป 
เบียดเบียนใครไมไดเหมือนกัน ;  ฉะนั้นพราหมณก็มีประโยชนในสวนนี้.  แต 
สวนที่มันเตลิดเปดเปงออกไปไกลลิบน้ัน  มันเปนแขนงออกไปบางสาขา  เชนมี 
การบูชายัญ  เอาคนมาฆาบูชายัญ ;  อยางนี้ก็รับไมได  มันกลายเปนปาเถื่อน 
ไมเสียอีก. 

 
ความมุงหมายของพราหมณไมใชอยางนั้น  ไมใชจะเอาคนมาฆาบูชา 

ประจบพระเจา ;แตมีความหมายวา  เปนพระที่อยูใกลชิดสังคม  ฉะนั้นก็ตอง 
มีบุตรภรรยาไปตามเรื่อง.  สวนพระที่กระเด็นออกจากสังคมก็เปนสมณะเดี่ยวโดด ; 
แมจะมาเกี่ยวของสั่งสอนสังคม  เขาก็ไมกลับเรียกวาพราหมณ  คงเรียกสมณะอยู 
อยางนั้นเอง.  พวกพราหมณนี้เปนคฤหัสถเสียมากกวา,หรือเปนพระในเพศ 
คฤหัสถ.  แตถึงอยางไรก็ดียังมีจิตใจสูง  ยังมีความรูสูง  รักษาไวซึ่งคัมภีร  มา 
ตั้งแตสมัยที่ยังไมมีการเขียนหนังสือ  พิมพหนังสือ.  ถาไมไดพวกพราหมณ 
คัมภีรตาง  ๆ  ก็มิไดเกิดขึ้น  หรือมิไดมีอยู ;  เพราะเปนคนอธิบายคําสอนของ 
สมณะอีกทีหนึ่ง.  คําสอนของสมณะนั้นลึกเกินไป  พวกพราหมณเขาชวยอธิบาย 
อีกทีหนึ่ง.  เขาเรียกวาคัมภีรพราหมณะ  ลวนแตเปนคําอธิบายเรื่องที่ลึกให 
เหมาะสมกับชาวบาน,  ใหชาวบานเขาใจไดในลักษณะที่เหมาะสมกับชาวบาน. 
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นี ่ก ็พ ูดมากไปทางต ัวหนังส ือแตก ็ม ีประโยชนสําหรับจะรู ว าอะไร 
เปนอะไร.  เมื ่อมองเห็นประโยชน  หรือความสําคัญของคนทั้งสองพวกนี้แลว 
ก็เกิดหนาที่ที่จะตองประพฤติปฏิบัติใหถูกตองเพื่อประโยชน.  เพราะฉะนั้นจึงเกิด 
เปนสิ ่งที ่ตองแลดู  หรือเหลียวดู  คือวาเปนทิศขึ ้นมาทิศหนึ ่ง  เปนทิศเบื ้องบน. 
ทิศเบื ้องบนก็ตองมองแหงนหนาเปนธรรมดา ;  เพราะวาเรามีรูปรางอยางนี้ 
จะดูทิศเบื ้องบนก็ตองแหงน  ใหมีความรูส ึกวาอยู สูง ;  ทางรางกาย  ทางวัตถุ 
ก็ตองแหงน  ทางจิตทางวิญญาณก็ไมตองแหงน  จิตคิดนึกไดรอบดาน. 

 
เราไดพูดกันแลววา  สมณพราหมาณเปนที่พึ่งทางวิญญาณ  แลวก็เปนที่ 

พึ่งสูงสุดทางวิญญาณคือสมณะ.  ผูใดตองการประโยชนอยางยิ่งทางวิญญาณถึงระดับ 
สูงสุด  ก็ตองสนใจกับสมณะ ;  เพราะฉะนั้นจึงมีคํากลาวมาแตโบราณกาล,  แมใน 
พุทธศาสนานี้ก็ยอมรับวา  :  -  “การไดเห็นสมณะเปนการดีเปนความประเสริฐ”. 
เขาถือวา  เพ ียงแตไดเห ็น   เท านั ้นก็เป นการประเสริฐ  ;นี ่เห ็นดวยตา   ยิ ่งเห ็น 
ดวยใจ  เห็นดวยสติปญญา  ก็ยิ ่งประเสริฐถึงที ่ส ุด.  อยางเราเห็นพระพุทธเจา 
ทางรางกายนี ้ก็เรียกวาประเสริฐ  คือเห็นคนที ่มีอินทรียสงบระงับ ;  ก็เกิดความ 
คิดนึกรู ส ึกอันใหมขึ ้นมา  วานี ่ม ันอะไรกัน ,  ทําไมมันจึงนาดู  นารักอยางนี ้ ; 
มันก็ประเสริฐแลวในประโยชนเปนจุดตั ้งตน.  ยิ ่งไปรู จ ิตใจของทานเขาอีกวา 
เปนอยางไร  คือเห็นทานในทางวิญญาณอีกทีหนึ่ง  ก็ยิ่งประเสริฐ  คือจิตใจมันวิ่ง 
ตามไป  จนไดรับประโยชนสูงสุดนั้น. 

 
เพราะฉะนั้นการมีสมณะในโลก  จึงเปนโชคดีที่สุดของโลก ;  เพราะ 

เพ ียงแต ได เห ็นก ็ย ังด ี.  แรกเห ็นก ็ม ีความรู ส ึก เป นคนประหลาด   ทําไมจึงมี 
ความสงบรํางับ  ?  นาสนใจนาเอาใจใส.  ก็เลยเอาใจใส ;  มันเปนเครื ่อง 
จูงใจ  มีอิทธิพลจูงใจโดยไมรูสึกดวย  แลวก็โดยตานทานไมไหวดวย.  ถูกจูงไปได. 
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เดี๋ยวนี้ เรามาเตือนกันและกันใหปฏิบัติใหเต็มที่  ในเรื่องเกี่ยวกับสมณะ  หรือ 
พราหมณก็ตาม ;  คือใหเคารพ  ใหทําอะไรทุกอยางที ่เราจะไดประโยชนจาก 
สมณพราหมณนั้น.  นี่คือเปนการไหวทิศเบื้องบนอยางนี้.  รายละเอียดไปดูใน 
นวโกวาท.  รวมความแลว  ใหเราทําทุกอยาง  เพื่อใหเราได รับประโยชนจาก 
สมณะและพราหมณซึ่งมีอยูในโลก.  พวกหนึ่งอยูใกลชิด  คือพราหมณ ;  พวก 
หนึ่งอยูหางไกลออกไป  สําหรับข้ันสูงขึ้นไป  คือสมณะ. 

 
สําหรับคําวา  “พราหมณ”  อีกคําหนึ่ง  มีความหมายพิเศษ ;  ก็ยืม 

มาจากพวกพราหมณ   หรือศาสนาพราหมณ   เพราะเขาวา  เขามาจากพรหม 
เหมือนกัน  ;  เขาวาเปนผู หมดบาปแลวโดยประการทั ้งปวง  ;  แมดวยการ 
อาบนํ้าศักดิ์สิทธิ์  เขาก็หมดบาปแลวโดยประการทั้งปวง.  ทีนี้เราไมเอาความหมาย 
ของพราหมณตรงที่อาบน้ํา ;  เราเอาความหมายตรงที่หมดบาปทั้งปวง  มา 
พิจารณาดู  แลวก็มาทําใหมันหมดบาปทั้งปวงขึ้นมาจริง ๆ ;  ก็เลยเปนการปฏิบัติ 
ตามระเบียบของสมณะ  ในระดับที่เปนพระอรหันต.  เพราะฉะนั้นพระอรหันต 
จึงถูกเรียกวา  “พราหมณ”.  คําวา  “พราหมณ”  ถาเอามาใชในพุทธศาสนา 
กลายเปนพระอรหันตไป ;  พระอรหันตเทานั้นเปนผูประเสริฐสุด,  พระอรหันต 
เทานั้นเปนผูหมดบาปแลว  ลอยบาปแลว.  ในคัมภีรมากมาย  เชนคัมภีรธรรมบท 
มีคําวา  “พราหมณ”  มากมาย  ในพราหมณวรรคที ่เปนคําสอนอยู ในคัมภีร 
ธรรมบทนั้น  หมายถึงพระอรหันตทั้งนั้น. 

 
ผูที่เปนพราหมณ  คือผูที่หมดกิเลสหมดบาป  และเปนผูประเสริฐท่ีสุด. 

ทีนี้เราจะถือแตอยางนั้นก็ไมได :  เราเปนฆราวาสอยูในโลกปจจุบันนี้จะถือแต 
อยางนั้นไมได  เขาใหถือกวางลงมา  แมไมถึงพระอรหันต ;  ยังอยูในบานในเรือน 
อยูในระดับครองเรือนดวยกัน  ถาเขามีสติปญญามากกวาเรา  ในดานวิญญาณ 
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ในดานศาสนา  ก็ตองนับถือเขา ;  เอาแตประโยชนที่แทจริง  ที่ควรจะไดรอบดาน 
เปนผูนําในทางวิญญาณ  ในทางสังคม.  นี้มันเกือบจะรวบเอาครูบาอาจารยเขา 
ไปดวย ;  แตมันก็มีความหมายตางกัน.  เพราะฉะนั้นผูนําและหัวหนาในการ 
ทําพิธีทางศาสนา  คือคําวา  พราหมณ  ในเรื่องทิศหกนี้.  หัวหนาอุบาสก  ผูนํา 
ทําพิธีทางศาสนานั้น  ก็ทําหนาที่คลาย  ๆ  กันกับพราหมณ  ในความหมายเดิม. 

 
ทิศเบื้องบนคือประเภทนี้  มีความสําคัญเต็มท่ี  เหมือนกับบุคคลที่ 

เปนทิศอื่น ๆ ;  เพราะวาทิศนี้จะรวมเอาคําวาศาสนา  หรือพระรัตนตรัยอะไร 
เขาไวดวย  โดยปริยาย.  ตรงจุดความหมายของคําวา  สมณะ  ซึ่งสงบ  และหมด 
กิเลส   นั ้นแหละ   จึงจะดึงเอาพระ   เอาศาสนาเขามาไวในทิศนี ้ด วย   โดย 
ปริยาย.  เพราะฉะนั้นเราจึงมีศาสนา  แมกระทั่งวัฒนธรรมในอันดับสูง  รวมอยู 
ในทิศนี้ที่เราจะตองสนใจ.  จะไปแยกบุคคลออกจากศาสนานี้มันก็ยากเพราะวา 
ตัวศาสนานั้นปรากฏทางบุคคล  ก็เลยติดเนื่องอยูดวยกันเปนทิศเบื้องบน.  แปลวา 
ที่เคารพนับถือ  หรือสิ่งที่เคารพนับถือ  หรือบุคคลที่ควรเคารพนับถือ  ทางฝายจิต 
ฝายวิญญาณก็รวมอยูในทิศนี้หมด ;  แลวไมไดชี้ขึ้นไปบนหัวเหมือนความรูสึก 
ไมไดชี้ขึ ้นไปเบื้องบน  บนฟา ;  เพราะวาวิญญาณมันอยูรอบดาน  เปนของ 
ไมมีบน  ไมมีลาง  ไมมีเหนือมีใต  ดวยซ้ําไป.  สิ่งที่เรียกวาวิญญาณเปนธาตุ 
ชนิดหนึ่ง  อยูในที่ทั่วไป  ตองดูความสูงอยางนั้น.  ทิศทางแหงความสูงมันก็อยู 
ทั่วไป ;  แตก็เอาเปรียบเหมือนกับอยูเบื้องบนบนหัว  บนศีรษะ ;  แหงนหนา 
ขึ้นไปไปดูทางสูง. 

 
ทิศอีกทิศหนึ่ง  คือทิศเบื้องต่ําคือบาวไพร  ใชคําแปลวาบาวไพรเปน 

สิ่งที่ถูกสําหรับสมัยที่มีบาวไพร.  แตคําวาบาวไพรมันขยายออกไปได  จนกระทั่ง 
สถานการณเดี๋ยวนี้ก็มีคําวาบาวไพรไดเหมือนกัน.  เราไมมีทาส  เราก็มีคนอยูใต 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ทิศเบื้องบน  และเบื้องต่ํา ๕๕๙

บังคับบัญชาที่เขามีหนาที่  ที่จะตองทําตามคําสั่งเรา.  ปญหามันจะเกิดขึ้นในเมื่อ 
ไมดูกันใหดี  :  บาวไพรก็ไมแหงนดุนายใหดี,  นายก็ไมกมลงดูบาวไพรใหดี ; 
มันก็เกิดปญหาขึ้นมา.  พระพุทธเจาเลยบัญญัติวา  เปนทิศสําคัญทิศหนึ่ง  เทากัน 
กับทิศอื่น  ๆ  . 

 
ถาวาคนใช  หรือผูอยูใตบังคับบัญชาไมจงรักภักดีแลว  มันจะเกิดอะไร 

ขึ้น  ลองคิดดู ;  ฉะนั้นตองปองกันในทิศนี้  ตองทําเครื่องรางปองกัน  ไมให 
เกิดอันตรายขึ้นมาจากทิศ  ๆ  นี้ไดคือคนที่อยูใตบังคับบัญชา.  เพราะวาเขาเกิด 
ไมซื่อสัตยขึ้นมา  ไมจงรักภักดีขึ้นมา  ก็จะเปนอันตรายอยางยิ่ง.  ภาษิตฝายจีน 
ซึ่งเขาพูดกัน  เปนคําสอนของขงจื้อวา :  -  “ถาไมไวใจเขาละก็  อยาใชเขา 
คืออยาเอาเขาไว.  ถาไมไวใจเขาก็อยาเอาเขาไว,  ถาเอาเขาไวก็ตองไวใจเขา” 
มีเต็มบริบูรณอยางนี้. 

 
ถาเอาเขาไวตองไวใจเขา  คืออยาไปทําหลุบ ๆ  ลอ ๆ  ใหเกิดความ 

ระแวงอะไรขึ้นมา.  เพราะฉะนั้นก็ตองไมพูดอะไรแสดงความไมไวใจเขา  ใหเขา 
เกิดความระแวงขึ้นมา.ฉะนั้นผูที ่อยูเหนือ  ผูที ่เปนผูบังคับบัญชานั้นจะตองดู 
ใหดี ;  อะไรก็เก็บไวในใจ,  ตองแสดงออกวา  เราไวใจเขาอยูเสมอ.  พอถึง 
จุดที่เพียงพอวา  เราจะไมไวใจเขาละ  เราก็ตองตัดออกไปทันที  คือไมใชเขา 
ไมยุ งกับเขา  เลิกจางทันทีเปนตน.  ถายังมาอยู ดวยกันละก็ตองไวใจเขา ; 
อยางลูกจางในรานเขาถือหลักอยางนั้นกันในพวกชาวจีน  ที่เชื่อค่ําของขงจื้อ. 
นี้มันเปนสิ่งที่ควรจะตองเอามาพิจารณาดูอยางยิ่งอยูเหมือนกัน  เพราะวาบาวไพร 
นี้มันก็มีความหมายอยางนี้. 

 
ตามหลักของทางศาสนานั้น  เขาสอนใหเอาความรักความเอ็นดูไปผูก 

พันไวดวยความบริสุทธิ์ใจ ;  เขาจึงรักใครฝากเนื้อฝากตัว  แมในบุคคลประเภท 
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ที่เขาเรียกกันแตกอนวา  ทาสี  ทาสา ;  มันจึงไมคอยปรากฏในเรื่องราวอันแสน 
จะมากมายนั้นวา  พวกทาสีทาสาเกิดเปนกบฏ  หรือหักหลังขึ้นมา.  สวนสมัยน้ี 
กลับเปนอยางนั้นไมได  ลูกจางหรือผูอยูใตบังคับบัญชานี้จะเกิดกบฏ  เกิดหักหลัง 
กันอยางไมมีความหมาย  อยางมากกมายกันทีเดียวมากมายที่สุด ;  มีโอกาสแลวเปน 
คดโกงหักหลังนายจาง,  นินทานายจาง  ผูบังคับบัญชา  ผูมีพระเดชพระคุณ. 
แมในวงราชการ  คนที่ทําราชการก็รูดีอยูแลว,  ทําเอาหัวหนาหนวยเดือดรอน 
แสนสาหัสอยูบอย  ๆ ;  เพราะลูกนองใตบังคับบัญชาหักหลัง  คดโกง  ไมซื่อตรง 
ตอหนาที่  ที่ผูบังคับบัญชามอบหมายให. 

 
อันนี้ก็เปนเหตุผลพอที่พระพุทธเจาทานตรัสช้ีใหเห็นวา  มันเปนทิศ 

สําคัญที่ตองปองกัน  ตองทําการปองกันในทิศนี้ ;  ใหเรียกวาไหว.  “ไหว” 
ในที่นี้กลายเปนเรื้องใหความสําคัญที่สุดและก็เอาใจใสที่สุด  นั่นแหละคือความ 
เคารพ.  พอเกิดความเคารพ  มันก็เกิดความรัก  ความอะไรตามมา  ก็กลายเปน 
ของที่แนนอนไป ;  ผูกพันไวดวยความจงรักภักดีอยางยิ่ง.  บางทีไมกลาโกง ; 
ตัวเองอยากโกงแตไมกลาโกง  เพราะเห็นแกผูบังคับบัญชาที่แสนจะดี ;  นี่เปนสิ่ง 
ที่มีได.  เพราะฉะนั้นการที่สอนใหไหวทิศ ๆ  นี้ก็ไมเสียหาย  มีประโยชนที่สุด 
มีความจําเปนที่สุด. 

 
เราก็พูดกันแลววา  ผูที่อยูต่ํากวาเราก็คือเปนที่พึ่งของเรา  ในดาน 

แรงงาน .  สมมุติวาเปนพระเจาแผนดินสมัยกอน   หรือเปนนายกรัฐมนตรี 
ประธานาธิบดีสมัยนี้  ถาไมไดผูอยูใตบังคับบัญชาที่ดี  เปนผูกระทํากิจตาง ๆ แลว 
วจะไปทําอะไรได  มันทําไมได ;  นี่สําคัญมากถึงขนาดนั้น.  คนที่มีปญญามีหัวสมอง 
อะไรก็ตองไดแรงงานจากภายใต  จากเบื้องลางมา  สําหรับปฏิบัติตามความคิด 
ตามสติปญญา  มันจึงเปนเรื่องเปนราวขึ้นมาได.  ฉะนั้นจึงถือวาแรงงานจาก 
เบื้องต่ํานี้สําคัญอยางยิ่ง  ตองมีพอ,  มีดี,  มีถูกตอง. 
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รายละเดียดอยางอื่นก็พอจะมองเห็นกันอยูแลว ;  นี้เราพูดกันแตวา 
ความสําคัญมันมีอยูอยางไร?  ถาความสําคัญเปนที่เขาใจแลวมันก็ตองเอาใจใสเอง. 
ตองปฏิบัติไปดวยดี. 

 
ทีนี้  ความหมายของคํา ๆ หนึ่ง  เราควรมองใหดี  มันแผกวางออกไป 

ไกลได.  ถาความหมายมันอยางเดียวกัน  แมจะรูปรางตางกันก็ถูกกรวบเอาไวในนี้. 
นี่พระพุทธเจาไมเปนผูบกพรอง  ในการกลาวเรื่องทิศเบื้องบนเบื้องต่ํา  มันก็กิน 
ความหมายมาก.  เชนทิศเบื้องต่ํานี้มันอาจจะกินความหมายลงไปถึงวัวถึงควาย 
สุนัขและแมวก็ตาม  ที่มันจะอยูเบื้องต่ํา  ภายใตความชวยเหลือคุมครองของเรา. 
เราจะรูสึกวาวัวควายนี้เปนคนใช  เปนบาว  เปนไพร  ก็ตองเอาใจใสใหถูกตาม 
เรื่องราว. 

 
บางคนจะคิดไกลไปกวานั้นวา  วัวควายเปนเพื่อน  เราก็ตองสงเคราะห 

วัวควายอยางเพื่อน  อยางนี้ก็ได.  ในอินเดียบูชาวัวอยางพระเจาเสียเลยก็มี 
เปนสมณะ  เปนพราหมณเลยก็มี ;  ความหมายของคํานี้มันก็ขยายออกไปไดตาม 
ลําดับ  ๆ.  เราเอาความหมายนี้เปนหลัก  สวนรูปราง  เนื ้อตัวนี้ก็ไมเปนหลัก 
อะไรนัก.  เดี่ยวนี้คนไมเอาใจใสวัวควาย  นี้ก็เปนคนปฏิบัติผิด  เปนฆราวาสที่ 
ปฏิบัติผิด  ในหลักเรื่องทิศทั้ง  ๖ ;  เขาจึงไมไดรับความเจริญ  เพราะวาปฏิบัติตอ 
วัวควายไมดี. 

 
ยังมีความหมายอยางอื่นอีก  ที่จะกินความไปถึง  ความหมายของคนที่ 

อยูระดับต่ํากวาเราทุกชนิดเลย  เราตองปฏิบัติตอเขาใหดี ;  เพราะวา  ถาคน 
ยากจนเข็ญใจ  คนขอทานทั้งหลายรุมกันแชงดาเรา ;  ก็หมดดี.  อยาไปดูหมิ่น 
ดูถูกเขา  ถาคนจน  หรือคนขอทานทั้งหมดรุมกันดาแชงใครสักคน  คนนั้นก็อยู 
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ไมได,  มีแตจะเสื่อม,  มีแตจะโชครายไดเหมือนกัน.เพราะวา  คนมันดูอะไร 
คิดอะไรตาม ๆ กันไป.  ถาสวนใหญวาที่เลว  แลวมันก็พลอยวาเลวตามกันไปหมด 
ทั้งบานทั้งเมือง.  เพราะฉะนั้นระวังแมแตคนขอทานก็อยาใหเขาดาเรา.  การที่ 
วามีสตางคสักหนึ่งสตางค  ใหคนขอทานเรี่ยราดไป  ก็ยังเปนการดี ;  คนขอทาน 
ทุกคนจะใหพร  นั้นก็ไมสําคัญเทากับวา  เรามีน้ําใจเผื่อแผคนที่ต่ํากวา. 

 
เพราะฉะนั้นผมวา  การที่ไปรังเกียจคนขอทานตามขางถนน  หรือตาม 

ที่ตาง ๆ ที่มีคนขอใหชวยเหลือ  กลับไปถมนํ้าลายรดนั้น ;  คนนั้นมันบา  ไมรูจัก 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา.  สวนคนที่อุตสาหแลกสตางคปลีกเปนสตางคแดงไป 
แจกมันทุกคน  นั่นแหละอยาไปวาเขาโง  หรือวานาติเตียน.  นั้นมันก็เปนการ 
ฝกใจของเขาใหเปนคนมีจิตใจเมตตากรุณา  มองดูทิศเบื้องต่ําอยูเสมอ.  แตถาเขา 
ใหคนขอทานมากไป  จนเปนเหตุใหคนขอทานขี้เกียจ  มันก็เปนเรื่องผิดทางอื่น ; 
แตคนที่ชวยกันเปนหมื่นเปนแสน  เปนลาน  จนทําใหคนโงลงไปนี้  ยังบาปมาก 
ไปกวานั ้นอีก.การชวยใหคนอื ่นโง  มันก็ไมมีผลคุ มคา ;  แตวาทําดวยความ 
เมตตาปรานี  พอเหมาะพอดี  เพราะมองดูเปนทิศเบื้องต่ําจริง ๆ ก็นับวาถูกตอง 
ตามหลักของพระพุทธเจา.  ทีนี้เอาเงินไปชวยคนอื่นตั้งหมื่นตั้งแสน  แลวกลับถูก 
คนนั้นโกง ;  นั่นก็คือคนโง  ไมปฏิบัติใหถูกตองตามทิศ ๆ นี้  ตามหลักเรื่องนี้. 

 
สวนการชวยคนในประเทศดอยพัฒนานั้น  มันเปนเรื่องการเมือง  ผม 

ไมพูด.  เดี๋ยวนี้เราพูดกันแตเรื่องบุคคล  ที่จะมองดูทิศเบื้องต่ําใหดี ;  อยาให 
ม ีภ ัยอ ันตรายเก ิดมาจากท ิศนั ้น  ;  แต ให ความเจร ิญ   ความส ุข   ความ 
สวัสดีความปลอดภัยเกิดมาจากทิศ ๆ  นั้น. ถาแขกยามเผาประตูบานเปนขบถขึ้นมา มันก็ 
เปนเรื่องวินาศฉิบหายได.  ถาปองกันทิศ ๆ นี้ไวไดดีก็อยูสบายไป;  เพราะฉะนั้น 
อยาประมาท  ตองเคารพ.  ที่เรียกวา  ไหว  -  ไหว  ทิศทั้งหก  ลวนแตไมประมาท 
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ลวนแตใหเคารพทั้งนั้น  แตไมตองเหมือนกัน  :  เคารพบิดามารดาก็อยางหนึ่ง, 
เคารพบุตรภรรยาก็อยางหนึ่ง,  เคารพครูอาจารยก็อยางหนึ่ง,  เคารพญาติมิตร 
ก็อยางหนึ่ง,  เคารพสมณพราหมณก็อยางหนึ่ง,  เคารพบาวไพรก็อยางหนึ่ง ; 
ก็เลยเปนการสรางความปลอดภัยรอบดาน.  เปนเครื่องรางคุมครองปองกัน 
รอบดาน,  เปนทางมาแหงความสุขสวัสดีรอบดาน. 

 
เพราะฉะนั้นอยาทําเลน  ๆ  กับเรื่องทิศ  ๖ ;  มันเปนเรื่องที่พูดกันถึง 

เรื่องที่วา  บุคคลจะอยูในโลกนี้ไดอยางไร.  พูดอยางสมัยใหมเพราะ ๆ พูดอยาง 
ที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขาเหอกัน  ก็ตองพูดวา  นี่คือเรื่องที่จะพูดใหรูวา 
คนเราจะอยูในโลกนี้อยางมีความสุขไดอยางไร.  ถาพูดอยางคนโบราณคร่ําครึ 
ก็วา  เราจะไหวทิศทั้งหลายอยางไร  จะไหวทิศทั้ง๖  อยางไร.  ที่จริงมันเปนเรื่อง 
เดียวกัน.  เพราะฉะนั้น  อยาดูถูกคําสั่งสอนขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรม 
ทางศาสนา. 

 
การที่มันจะเกิดขึ้นมาในโลก  เปนเรื่องไหวทิศเหนือ  ทิศใต,  ไหว 

ดวงจันทรดวงอาทิตยอะไรขึ้นมา  มันก็เปนจุตั้งตนที่ดีดวยกันทั้งนั้น  คือเริ่มให 
ความสนใจในสิ่งที่มันมีอํานาจเหนือเรา  หรือมีอํานาจทั่วไป ;  แลวก็เริ่มไหว 
ขึ้นมากอนจากที่มันจะมองเห็นทีแรก  รวมทั้งไหว  ภูต  ผี  ปศาจ  ไหวศาลพระภูมิ ; 
มันก็เปนเรื่องที่เขากลัว  เขาหาทางออก.  ทีนี้มันไมถูกตอง  ไมสมบูรณ  มันก็ 
คอย ๆ  เปลี่ยนมาจนถูกตอง  นั่นแหละทิศทั้ง  ๖  นี้มันไมมีเรื่องไหวภูต  ผี  ปศาจ 
ไหวผีสางนางไมอะไรทํานองนั้น ;  มันไมอยูในทิศที่เราจะตองไหว  ทั้ง ๆ ที่ 
มันมีอยูรอบตัวเรา.  ในที ่สุดก็มาถึงเรื ่องพระรัตนตรัย  ซึ่งเปนเรื ่องสูงสุด ; 
เรื่องศาสนาเปนเรื่องสูงสุดรวมอยูในทิศเบื้องบนสูงสุด  ก็เลยครบหมด. 
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ทีนี้ถาเกิดถามกันขึ้นวา  ทําไมไมใหความสนใจแกประเทศชาติ,  ไมมี 
ทิศไหนพูดถึงประเทศชาติ  หรืออะไรทํานองนั้น  ?  ก็ใหรูเถอะวา  นี้มันเปนคําพูด 
ทีเดียวหมด  :  เมื่อทําการไหวทิศถูกตองแลว  เราก็เปนคนที่ทําความถูกตองแก 
ประเทศชาติดวย.  เราเปนพลเมืองคนหนึ่ง  ทําความถูกตองในทิศทั้ง  ๖  ทั้งหมด 
นั่นแหละคือทําความถูกตองแกประเทศชาติดวย.  ถาจะพูดกันอยางเดี๋ยวนี้  ก็เอา 
ชาติเปนใหญ  เปนปญหาสําคัญ.  ทีนี ้เรื่องทางธรรมในสมัยพุทธกาลนั้น  คือ 
เรื่องศาสนา  เขาไมไดเอยถึงชาติ ;  เขาจัดใหมันเปนเรื่องแขนงเล็ก ๆ นอย ๆ  
ฝากอยูในความหมายใดความหมายหนึ่ง ;  หรือวารวมกันทุกความหมายก็ได. 
รวมความแลวก็วา  เราประพฤติในทิศทั้ง  ๖  ใหดีแลว  เราก็เปนพลเมืองที่ดีของ 
ประเทศชาติ,  เราจะเปนบุตรที่ดีของบิดามารดา,  เราก็เปนศิษยที่ดีของครูบา- 
อาจารย,  เราจะเปนอะไรที่ดี ๆ  ของทั้งหมด.  เราจะตองเปนใหถูกตองใหดี 
ดวยการปฏิบัติในลักษณะไหวทิศนี้. 

 
ฉะนั้นเกิดมาทีหนึ่ง  ก็ใหไดอยางนี้ทุกองค  คือเปนบุตรที่ดีของบิดา 

มารดา,  -เปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารย,  -  เปนเพื่อนที่ดีของญาติมิตร,  
- เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ,  -  เปนสาวกที่ดีของพระศาสดา ;  ถาครอง 
เรือนก็ทําใหเปนภรรยาที่ดี  เปนสามีที่ดี  อะไรที่ดีของคูนั้น ๆ ;  มันก็หมดปญหา. 
ประเทศชาติก็รวมอยูในสิ่งเหลานี้ทั้งหมด ;  เพราะวาประเทศชาติมันคือสิ่งที่ 
ประกอบขึ ้นจากสิ ่งท ุกสิ ่งก ็เป นอ ันว า   เรามองด ู  หรือไหวท ิศที ่เร ียกว า 
ประเทศชาติรวมอยูในทิศทั้งหลาย.  นี้เปนคําสอนสําหรับผูที ่จะครองเรือน, 
เปนคฤหัสถ  เพื่อใหปฏิบัติถูกตองและไปเร็ว  เพื่อไปนิพพานในที่สุด.  มิฉะนั้น 
จะเปนเตาคลานยั้วเยี้ยตวมเตี้ยมอยูที่นี่,  วนไปวนมาอยูที่นี่ในโลกนี้. 

 
นี่สอนใหมีปญญาฉลาดในเรื่องเหลานี้แลว  มันก็จะเปนสัตวที่ไปไดเร็ว ; 

แมจะเปนเตาก็เปนเตาที่เดินไดเร็ว,  เดินตรงไปยังจุดได,  ไมมัววนเวียนตวมเตี้ยม 
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อยูที่นี่.  ถาเปนคนฉลาดก็เปนพระอริยเจาไดในบานในเรือน  กลายเปนนกที่บิน 
ไปได.เปนฆราวาสอยู ในนาทีนี ้  ไปเฝาพระพุทธเจา  ๔  -  ๕  นาที  กลายเปน 
พระอรหันตได  นี่มันก็เปนผลจากการเปนฆราวาสมาอยางถูกตองน้ันเอง.  มัน 
ปฏิบัต ิได ส ูงส ุด   ในเรื ่องของความเปนฆราวาสจนเอือมระอา,  จนเกิดความ 
เบ่ือหนายคลายกําหนัดขึ้นมาได ;  ในนาทีนั้นก็กลายเปนพระอรหันตขึ้นมาทั้ง  ๆ  
ที่อยูในเครื่องแบบฆราวาส ;  ตอไปก็ออกไปเปนบรรพชิต  ไมตองกลัววาจะตาย 
เสียในวันรุงขึ้น  หรือใน  ๗  วัน. 

 
เพื่อกันลืม  ก็ใหหลับตาเห็นภาพเขียนบนฝาผนัง  ดานทิศเหนือนั้น ; 

มีเรื ่องเปาป ขี ่ว ัว.  เมื ่อเปาป ขี ่ว ัว  หนักเขา ๆ  มันเปนอยางไรบาง ๆ  มันเอือม 
ทั้งวัว  มันเอือมท้ังป   มันก็เลยแหงนไปเบื้องบน ;  ตัวเองก็พลอยวาง  ไปตาม 
ความวาง.  ตัวเองหมดตัวเอง  กลายเปนฆราวาสที่เที่ยวแจกของสองตะเกียงอยู 
ก็ได.  นี่  การเดินทางโดยถูกตองตามทิศทาง  มันเปนอยางนี้. 

 
ขอใหจําไววามันไมมีอะไรที่จะทําซ้ําซากอยูได  มันตองเปลี่ยนสูงขึ้น  ๆ. 

ทีนี้ถาเราจัดทิศทางไวใหดี  มันจะตองเปลี่ยนไปในทางสูงขึ้น  ๆ  อยางเปนที่นา 
พอใจอยางยิ่ง.  เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนนี้มีประโยชนมาก ;  ถามันเปนสิ่งที่ 
เปลี ่ยนไปได  มันก็ตายเลย,  ติดตันอยู ที ่นั ่น .  เพราะฉะนั ้นความเปลี ่ยน   มัน 
เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ;  แลวก็ตอเมื่อเรารูจักเปลี่ยน  คือเลื่อนใหมันสูงขึ้นไป. 
ฉะนั้นการไหวทิศนั้นมันก็ไดเปลี่ยนมาตามลําดับจนเปน  ความถูกตอง  หรือสูงสุด. 

 
ชีวิตนี ้ก ็เหมือนกัน   เมื ่อมันถึงจุดอิ ่มตัวของเรื ่องเนื ้อหนังแลว  มัน 

ก็เปลี่ยนเปนเรื่องทางวิญญาณ,  เปนผลของการที่ไหวทิศทางเนื้อทางหนังมาอยาง 
ถูกตอง  ทางรางกาย  ทางสังคม  ทางวัตถุ  มาอยางถูกตอง ;  แลวมันก็เปลี่ยน 
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เปนเรื่องทางวิญญาณอยางถูกตอง.  ความเปนมนุษยนั้น  ก็เปนมนุษยที่ไดสิ่งที่ดี 
ที่สุดที่มนุษยควรจะได.  นี่คือความถูกตองในการปฏิบัติตอทิศทั้งหลายรอบตัวเอง. 

 
ผมสังเกตดูแลว  บวชมาสอบไลนักธรรมตรีไดเพียงเพื่อตอบปญหาได ; 

ไม ท ันส ึกก ็ล ืมเรื ่องท ิศทั ้ง  ๖,  ทองท ิศทั ้ง   ๖  ก็ไม ถ ูก .  พอสอบไล ได ก ็ล ืมได . 
พลอยลืมได  ;  แมจะออกชื ่อท ิศทั ้ง   ๖  ก็ไม ถ ูก   ยังไม ท ันส ึกส ักท ี ;  พอสึก 
ออกไปมันก็เหมือนเดิม.  เพราะฉะนั ้นมันไมสําเร็จเพียงแคสอบนักธรรมตรีได. 
มันตองเอาสิ ่งเหลานี ้ติดตัวไป ;  เมื ่อสมัครจะสึกแลวก็เอาไปปฏิบัติ.  ถาไมสึก 
ก็เอาไวสอนคนอื ่น,  เอาไปสอนชาวบานชาวเมืองเรื ่องทิศ  ๖.  ถาสึกก็ตองเอา 
ไปปฏิบัติเองใหดี  ทีหลังก็สอนคนอื่นไดดีเหมือนกัน. 

 
ขอสุดทายที่จะพูดก็คือวาใหดูวาทิศทั้ง  ๖  นี้เปนหนาที่ที่หนักสักเทาไร? 

สิ่งที่เรียก  “หนาที่”  แลวมันก็ตองหนัก,  ขอใหเขาใจไวดวย  ไมมีหนาที่ไหนเบา ; 
ขึ้นชื่อวาหนาที่แลวมันก็ตองหนัก ;  ภาระ  หนาที่  กิจอะไรก็ตาม  รวมความแลว 
มันก็ตองหนักทั้งนั้นเปนของหนักทั้งนั้น.  ถาจะออกไปเปนฆราวาสก็อยากลัวหนัก ; 
ถากลัวหนักแลวออกไปเปนฆราวาสก็เปนคนบา.  ถากลัวหนักก็อยู เปนพระ 
ก็ไปน ิพพานเหม ือนก ัน  ;  ฆราวาสก ็ไปน ิพพานเหม ือนก ัน   แต ไปอยางหน ัก 
เพราะมันมีเรื่องมาก  “พหุกิจฺจา  พหุกรณียา”.  พูดกันอยูเสมอ. 

 
ฆราวาสมีกิจมาก  มีเรื่องที่ตองทํามาก ;  เพราะฉะนั้นจึงหนัก,  หนัก 

ก็อยูที่ทิศทั้ง  ๖  นี้.  มันตองทํามากกวาที่อยูเปนบรรพชิต ;  มันเกิดภาระหนาที่ 
เนื ่องจากทิศทั ้ง  ๖  นี ้มากกวา.  บรรพชิตนั ้นบางอยางตัดออกไปเลย ;  หรือถา 
จะมีอยูก็มีอยูในความหมายที่เบากวาสบายกวา  ปฏิบัติไดงายกวา.  แลวมันจะ 
คอย  ๆ  หมดไปเหมือนกับไมมีอะไร.  ถาเปนฆราวาสมันผูกมัดอยู  จะทําอยางไรได 
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เพราะมันอยู ในสังคม   มันมีบานมีเรือน   มีบุตรภรรยา  สามี  มีผู บังคับบัญชา 
มีคนใช  มีหนาที ่การงาน   ผูกพันไปหมด  นี ่เขาเรียกวาเปนของหนัก.  ฆราวาส  
สมฺพาโธ  คือเปนที ่คับแคบ,  เปนทางมาแหงธุลี ;  พระพุทธภาษิตมีอยู อยางนี ้. 
ทีนี้ คนที่ มองเห็น   เขาก็ รูสึกอยางระพุทธเจาตรัส   เขาจึ งทูลพระพุทธเจาวา 
“ฆราวาสเปนที่คับแคบ   เปนทางมาแหงธุลี ;  สวนความเปนบรรพชิตนั้น   เปน 
ความวาง   เปนความโลง   เบาสบาย  ;  เหมือนนกมีเพียงแตปกเปนของหนัก 
มีแตป กเปนภาระสําหรับจะบินไป .  ของหนักของนกคือปก ,  คือวาปกพาให 
นกบินไป.  พระพุทธเจาเองเมื่อจะออกบวช  ก็รูสึกในคําพูดรูปน้ี  ประโยคคําพูด 
รูปนี้ ;  แลวจึงออกบวช.  ไปอานดูจากพุทธประวัติจากพระโอษฐเสียอีกที.  ฝรั่ง 
ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง  ชื่อสีลาจาระ  เปนชาวอังกฤษ  เมื่อบวช  เขาเขียนวา ;  - 

 
A  dense∗  of  strife,  is  household  life, 
And  filled  with  toil  and  need ; 
But  free  and  high  as  the  open  sky,   
Is  the  life  the  homeless  leads. 
 
ชีวิตฆราวาสเหมือนกับ  a  dense  of  strife  มันเต็มไปดวย  toil  และ  need 

ชีวิตพระมันเหมือน  open  sky  ทั้ง  tree  ทั้ง  high  เขาแปลไปจากคําบาลีคํานี้ขยาย 
ความออกไป.  เขารูความหมายของความเปนฆราวาสดี  จึงจัดวาเปน  a  dense  of  
strife  ตองเปนนักตอสู.เครื่องมือตอสูก็คือความรูเร่ืองนี้.  พอออกไปสูที่โลงที่แจง 
เหมือนกับอากาศ  ก็มีผลเหมือนกับ  free  is  now  !  พนแลวโวย  !  เหมือนกับภาพ 
เขียนที ่ฝาผนัง  ;  ลอยขึ ้นไปเหนือ เมฆ   หรือ ขึ ้นไปเหนือความยุ ง เหยิง   หรือ  
a  dense  of  strife  มันลอยขึ้นไปเหนือน้ัน.  ทีนี้เราก็รูทิศทางวาฆราวาสอยูที่จุดไหน ? 
จะเดินไปอยางไร  ?  และจะไปจบที่ไหน  ? 

                                                
∗  ตนฉบับเดิมเขียน  den  แตความหมายนาจะเปน  dense  มากกวา  (ผูจัดพิมพ) 
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เมื่อจะตายอยาใหใครตองคอยเปาหูวา  “อรหํ  อยาลืมโวย  อรหํ  อยาลืม”. 
นั่นก็เปนวิธีที่มีความหมายดี.  คนจะตายเขาก็บอกทาง  บอกหนทาง  บอกทิศทาง 
ใหไปทางนั ้น  ;  ไปไหวพระจุฬามณี  ที ่ชั ้นดาวดึงสก็มี  ยังใชกันอยู   พอคน 
จะตาย  คนขาง ๆ บอกวาอยาลืม ;  เขาเอาดอกไมธูปเทียนใสมือให ;  ใหเอา 
ไปไหวพระจุฬามณีที่ดาวดึงส.  นี่ดูซิคนเขาจะใหตายไปสวรรค ;  ใหเอาดอกไมนั้น 
ไปไหวพระจุฬามณี  จุฬามณีคือขมวดผมของพระพุทธเจา  ที ่ทรงตัดเมื ่อวัน 
ออกบรรพชา  เทวดาพาไปไวบนสวรรค,  เอาไปประดิษฐานอยู ที ่นั ่น ;  แลวก็ 
วาทิศทางที่จะตองไปอยูที่นั่น.  ดีกวานั้นก็บอกวา  “พระอรหันตอยาลืม !”  คนบอก 
เองก็ไมรูวา  พระอรหันตคืออะไร  แตวาบอกมทิศทางใหคนอื่นได ;  คนตายมัน 
ก็หลับตาซึมกะทือไป.  อยางนี้มันก็นาหัวเราะ ;  เพราะเดี๋ยวนี้  ที่นี่  นั่งอยูตรงนี้ 
คุณก็ตองรูทิศรูทางที่จะไปอยางถูกตอง.  จากทิศทางที่จะไปอยางต่ําในโลกนี้  ไปสู 
ทิศทางอันเปนจุดหมายปลายทาง  คือนิพพาน. 

 
ผมพูดใหคนเขาคัดคาน  หรือใหคนเขาหัวเราะ  ใหคนเขาดา  วาทุกคน 

ตองไปนิพพาน   คู ผ ัวตัวเมียตองจูงมือกันไปนิพพาน ,  บุตรหลายจะตองรับ  
มรดกพอแม  คือการเดินไปนิพพาน  ใหถึงแทนพอแมใหจงได.  การเปนเพื ่อน 
กันก็เปนเพื่อนเพื่อไปนิพพาน.  เปนบาวเปนนายกัน  ก็เพื่อจะชวยกันไปนิพพาน 
ทิศทางมันมีอยูอยางนี้  ตามความเห็นของผม. 

 
เวลาของเราก็หมด. 
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-  ๖  - 
๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๓ 

 
คําบรรยายเรื ่องท ิศ   ในว ันนี ้จะเป นการพ ิจารณา 

กัน ในล ักษณะที ่เป นการสรุป   สรุปความ เรื ่อ งท ิศ  ;  ค ือว า 
เราจะมองด ูสิ ่ง เหล านี ้ในวงกว าง   แล วสร ุปความว าม ัน เป น 
อยางไร ? 

 
คําวา  “ทิศทาง”  นี้มันหมายถึงสิ่งที่จะตองเดินไปหา  ใหถึงจุดหมาย 

ปลายทาง.  ทีนี้เด็ก ๆ  ก็จะถามวา  พูดกันถึง  ทิศเบื้องหนา  เบื้องหลัง  เบื้องซาย 
เบื ้องขวา   เบื ้องบน   เบื ้องล าง  ;  แลวคนอยู ตรงจุดศ ูนย กลาง   แลวก ็จะเด ิน 
อยางไร ?  ใครจะเด ินได .  จะเด ินไปทางท ิศตะวันออกทีหนึ ่ง   แลววิ ่งมาจ ุด 
ศูนยกลาง ;  แลววิ ่งไปทางทิศตะวันตกที  แลวกลับมาจุดศูนยกลาง  อยางนี้ 
แลวจะไปไหน .  นี ่ค ือคนหลงทิศ   คือคนโง  รู เรื ่องทิศแลว  ก็ไมรู ว าจะเดินไป 
ไดอยางไร.   

 
การที่จะแกปญหาเหลานี้  ก็ตองเปนเรื่องของความมีสติปญญา  คือความ 

ไมโง ;  ตองรูวามันหมายความวาอยางไร ?  แลวก็จะเดินกันอยางไร ?  แลวก็เดิน 
 

 
 
 

 
 

๕๖๙ 
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 ฆราวาสธรรม ๕๗๐

ไดดวย  จึงจะสําเร็จประโยชน.  ขอรองวาอยาลืม  วาพระพุทธศาสนาเปนเรื่องของ 
สติปญญา ;  พุทธะแปลวาผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน.  เมื่อรูอะไรแลวมีสภาพเหมือน 
กับตื ่นนอน  ไมหลับ  แลวจะไดมีการกระทําที ่ถ ูกตอง ;  แลวก็เบิกบาน.  อันนี้ 
เปนความหมายของคําวา  พุทธะ.  เพราะฉะนั้นเราจึงมีหลักท่ีตายตัวลงไปในเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับปญญา  วาปญญาหมายถึงปญญาที่แทจริง  เปนเครื่องทําความรอด. 

 
มีบาลีสําคัญ  ๆ  ที่ตองนึกกันอยูเสมอ  เชน  พระพุทธเจาตรัสวา :  - 

ปฺญาย  ปริสุชฺฌติ-  บริสุทธิ์ไดดวยปญญา.  อยางนี้ปญญาก็เปนเครื่องชําระบาป 
ชําระอวิชชา ;  แลวก็บริสุทธิ์แลว  มันก็พอแลว  มันไมมีหนาที่อะไรอีก.  ที่สําคัญ  
ที่สุดในทางคําพูด  เชนวา ;  สมฺมาทิฏฐิสมาทานา  สพฺพํ  ทุกฺขํ  อุปจฺจคุ  -  เขาไป 
ลวงพนความทุกขทั้งปวงได  ดวยอํานาจของการมีสัมมาทิฏฐิ.  สัมมาทิฏฐินี้คือ 
ปญญา  ซึ่งมีความหมายจํากัด  รัดกุมที่สุด  ผิดไมได  ดิ้นไมได  ทั้งในภาษาไทย 
และภาษาบาลีก็ตาม .  ที่พูดวา  ปญญาเฉย ๆ  มันมีปญญาเฉโกก็ได,  เชนมี 
ปญญาไปในทางที่จะไมเปนธรรม  ไมเปนบริสุทธิ์  อยางพวกโจรก็มีปญญาอยางโจร. 
แตเมื ่อพูดวาสัมมาทิฏฐิแลว  มันดิ ้นไมได ;  คําวา  “สัมมา”  มันจํากัดไวชัด . 
มีสัมมาทิฏฐิก็คือ  มีความรูความเขาใจ  ความเห็น  อะไรที ่ถูกตอง  ที่เปนธรรม 
ที ่ประกอบดวยธรรม ;  แตก็ค ือปญญานั ่นเอง  เปนปญญาที ่ถูกตองที ่บริสุทธิ ์. 
พุทธภาษิตอยางนี้มีมากหลายบท  ตรงเปนอันเดียวกันวา  เราตองรอดตัวดวย 
ปญญา.  ทีเปนกลางกวาง ๆ  กวานั้นก็คือวา  :  -  ปฺญา  หิ  เสฎฐา  กุสลา  วทนฺติ, 
นกฺขตฺตราชาริว  ตารกานํ,  สีลํ  สิรึ  จาป  สตฌฺจ  ธมฺโม  ฯลฯ.  รวมความแลววา 
ผูฉลาดทั้งหลายกลาวปญญาวา  เปนสิ่งประเสริฐท่ีสุด  เหมือนพระจันทรเดนกวา 
ดาวทั้งปวง ;  คือวา  ศีล  สิ ริ  มิ่งขวัญ   ธรรมของสัตบุ รุษท้ังหลาย  ยอมอยูใน 
อํานาจของปญญาที่จะดึงมา.  มันจึงกวางหมด  วาปญญาเปนที ่ดึงมาซึ ่งธรรม 
ทั้งหลายเหลาอื ่น  แมแตมิ ่งขวัญ.  สิริ  แปลวามิ ่งขวัญ  คือความมีโชคดี  ความ 
ที่จะเปนไปแตในทางที่ดี. 
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เพราะฉะนั้น  ตองมีปญญา  จึงจะรูวา  จะเดินไปตามทิศ  ตามทาง 
ไปไดอยางไร.มันก็จะแกปญหาไดวา  ไมใชวาเราจะตองวิ่งไปวิ่งมา  -  วิงไปวิ่งมา ; 
แลวหยุดอยูตรงที่จุดศูนยกลางแลวจะเปนอะไร  มันก็ไมไปไหน  เทานั้น. 
นี้มันเปนคําสอนที่เปรียบเทียบ  เพราะฉะนั้นตองระวังใหดี ;  อยาตีความใหผิด 
จึงจะเปนการปฏิบัติได ;   มิฉะนั้นก็จะเปนความรูที่ปฏิบัติไมได  เปนเรื่องที่ 
นาสงสาร.  แปลความผิด  เชนคําวา  อัฏฐังคิกมรรค  แปลวามรรค  ๘  ทาง, 
มรรค  ๘  สาย ;  อยางนี้มันก็ผิดหมด  จะเดินอยางไรได.  มีหนทางตั้ง ๘  สาย 
แลวคุณจะเดินอยางไรได.   อัฏฐังคกิมรรค  เขาแปลวา  หนทางสายหนึ่งซึ่ง 
ประกอบดวยองคแปด,  องคคุณ  หรือคุณสมบัติ  ๘  ประการ ;  มันก็เดินได. 

 
คําวา  “ทิศทาง”  นี้ก็เหมือนกัน  มันเปนทิศทางเดียว  ซึ่งจะพาไปสู 

จุดหมายปลายทางที่มนุษยจะตองไป.  พุดอยางถูกตองที่สุดก็ได  พูดอยางกําปน 
ทุบดินที่สุดก็ได  คือที่สุดของความทุกขคือนิพพานเปนจุดหมายปลายทาง ; 
ตองไปที ่นั ่น.  ที ่มาพูดเปนทิศ  ๖  มันก็เลยฟงไมถูกสําหรับเด็ก ๆ วาจะไป 
อยางไร.  ทิศ  ๖  ทิศ  ๘  อะไรก็ตาม  ก็ควรรูวา  เปนคําอุปมา  เชนเดียวกับวา 
มรรคมีองค  ๘  นั่นเอง ;  หมายความวา  เราจะตองเดินใหถูกตองไปทั้งหมดใน 
ทุกปญหา  ที่เกี่ยวกับการเดินนั้น.  อยางฆราวาสเดินไปดวยการแบกภาระหนัก 
ไปดวย  มีเรื่องบิดา  มารดา  บุตร  ภรรยา  สามี  ครูบาอาจารย ;  มันก็เปน 
การเดินทาง  ที่แบกของหลาย ๆ  อยางไปดวย  ก็ตองแบกใหถูก  ก็สามารถที่จะ 
เดินไปตามทิศทางที่จะไปนิพพานไดตามความมุงหมายของคนทุกคน  ไมวาคฤหัสถ 
หรือบรรพชิต. 

 
สําหรับคําวา  “ทิศ”  นี้ก็คิดดูเถอะ  มันเปนคําพูด  สําหรับคนพูด ; 

คําพูดบางคําหรือวา  คําเดียวกัน  บางคราวเล็งถึงอะไรไปตามสถานการณ 
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หรือภาวะการณอะไรในเวลานั้น  ที่เรากําลังเอามาพูด.  เพราะฉะนั้น  คําวา 
ทิศนี้ก็มีทิศอยางภาษาวัตถุ  ภาษาฟสิคส  นี้ก็มี,  ภาษาจิต  ภาษานามธรรมก็มี, 
และภาษาสูงไปกวานั้น  เปนภาษาวิญญาณก็มี.  พูดวาทิศอยางภาษาวัตถุ  ก็เอา 
วัตถุเปนหลัก  ตามที่เรารูจักมันอยางไร.  ทิศไหนดวงอาทิตย  กอนวัตถุนั้นออกมา 
ก็เปนทิศตะวันออก ;  ทิศไหนดวงอาทิตยลับไปก็เปนทิศตะวันตกไป  ตาสายตา 
ของคนสมัยนั้นเอาวัตถุเปนหลัก.  เมื่อไดสองทิศแลว  มันก็มีขวา  -  ซาย  ขึ้นมา ; 
เอามือนั้นเปนหลัก.  ถาสมัยนี้ก็เอาเข็มทิศเปนหลัก ;  เข็มทิศมันมีการชี้ไปทิศ 
ทางหนึ่งคือทิศเหนือ  ทางกนของมันก็เปนทิศใต.  เอาเข็มทิศเปนหลักมันก็เปน 
เรื่องของทางวัตถุ  สําหรับจะเดินเรือ  หรือเดินดวยเทา  หรือคํานวณอะไรก็เปน 
เรื่องทางวัตถุไปหมดในเมื่อ  คําวาทิศ  นี้เอาวัตถุเปนหลัก. 

 
จากทิศที่เปนทางวัตถุอยางนี้  มันก็เกิดทิศที่เปนนามธรรม  อะไรข้ึนมา  

ตามลําดับ.  เชนวา  เราเปนคนอยูอยางนี้  มันก็เกิดมีทิศเบื้องหนา  เบื้องหลัง 
ขึ้นมา  ในทางนามธรรมตามลําดับ  ตามหลักของทิศทางวัตถุ ;  เชนเราจะตอง 
มีการศึกษา  มีการอาชีพ  แลวก็มีการสังคม,  แลวก็มีการปฏิบัติตนใหไมมี 
ความทุกข  ก็เกิดเปนทิศอยางนี้ขึ้นมา.  เชนวา  ทิศเบื้องหนาเปนการศึกษา  
ก็ตองศึกษากันอยูเรื่อย  จนกระทั่งเขาโลง  มันก็ยังตองศึกษาอยูนั่น;  แลวก็ยังมี 
ทิศที่จะติดตามมาคือการประกอบอาชีพ  นี้ก็เปนทิศทางหนึ่ง ;  แลวก็สมาคม 
ใหดีอยูในโลกนี้  ก็เปนทิศทางหนึ่ง ;  การรูจักปฏิบัติในทางจิตใจก็เปนทิศทางหนึ่ง. 
นี้  ก็เปนทิศทางนามธรรมขึ้นมา  :  เปนเบื้องหนา  -  เบื้องหลัง, เบื้องซาย - 
เบื้องขวา,  เบื้องบน  -  เบื้องลาง. 

 
ทีนี้ก็เกิดทิศตามความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไป  ในทางอื่น ๆ อีก  กระทั่งวา 

บิดามารดาเปนทิศเบื้องหนา,  บุตรภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง  ฯลฯ  นี้เอาแตความ 
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หมายที ่สูง  ไมไดเอาตัววัตถุเปนหลัก.  จะสรุปก็วา  เราเอาวัตถุเปนหลัก  เราก็ 
ไดทิศทางอยางหนึ่ง ;  เอาตัวบุคคลเปนหลักก็ไดแก  บิดามารดา  บุตรภรรยา  ฯลฯ 
เปนทิศ  ๖.  เราตัวบุคคลเปนหลัก  ก็ไดรูปรางของทิศขึ ้นมาอยางหนึ ่ง.  ถาเรา 
เอานามธรรมเป นหล ัก   เช นม ีการศ ึกษา   มีการอาชีพ   มีการส ังคม   มีการ 
อ ะ ไ รต า ง  ๆ   ซึ ่ง ม ีน าม ธ ร รม เป น ห ล ัก  ;  มัน ก ็ไ ด ท ิศ ขึ ้น ม าอ ีก รูป ห นึ ่ง . 
แตความหมายเปนเรื ่องทิศทางที ่จะตองไป ;  และก็ตองไปดวยปญญา  จึงจะ 
เปนพุทธศาสนา  หรือวาเอาตัวรอดได.  เพราะฉะนั้นอยาลืมปญญา  ซึ่งมาเปน 
เครื ่องมือสําหรับการเดินทาง .  แตแลวการเดินทางนั ้น   ก็ไปสู ที ่แหง เด ียว 
สิ ่ง เด ียวค ือพระน ิพพาน ,  ม ีจ ุดหมายปลายทางอยู ที ่พระน ิพพาน .  จะเป น 
นิพพานชั ่วคราวในชีวิตต่ํา ๆ  นั้นก็ได ;  เปนนิพพานสูงสุดเด็ดขาด  เมื ่อปฏิบัติ 
ถึงที ่ส ุดนั ้นก็ได.  เพราะฉะนั ้นเราจึงมีหลักที ่หลีกเลี ้ยงไมได  วานิพพานนั ้นเปน 
จุดหมายปลายทาง ;  แมเปนฆราวาสก็จะตองสนใจ  เพื่อจะเดินถูกทาง  เดี๋ยวนี้ 
ยังเดินไมถึง  ก็ตองมีความรูจักทิศทางนี้ไว  เพื ่อใหเดินถูกทางไปเรื่อย ๆ  ไมหลง 
ทาง  ไมวกวนไปมา,  แมจะแบกของหนักรุงรังไปก็ยังเดินไปถูกทาง  ไปชา ๆ. 

 
มีพระพุทธภาษิตที่สําคัญที่เปนปญหา  วา  เย  เต  สุตฺตนฺตา  สฺุตปฺ - 

ปฏิส ํย ุต ฺตา  ;ที ่เรา เร ียกก ันง าย  ๆ  วาธ ัมมทินนส ูต ร .  สูตรนี ้ค ือ   อุบาสกผู 
นับถือพระพุทธเจา  เปนฆราวาสรุงรังไปดวยบุตรภรรยา  ทรัพยสมบัติ ;  ไปเฝา 
พระพุทธเจาทูลถามวา  เรื่องอะไรเปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนาน 
ขอจงแสดงเรื ่องนั ้น.  พระพุทธเจาก็เริ ่มตรัสอยางนี ้ว า  :  -  ระเบียบแบบแผน 
เหลาใดที่เกี่ยวเนื่องกับ  สุญญตา ;  ที่ตถาคตกลาว  ที่เปนเรื่องลึกมีความหมาย 
อันลึก ,  เปนไปเพื ่ออยู เหนือโลก   นั ่นแหละเปนประโยชนเกื ้อกูลแกฆราวาส 
ทั้งหลายตลอดกาลนาน .  เขาใชคําวา  ฆราวาส  จํากัดชัดลงไปดวยวา  มีบุตร 
ภรรยา  ฯลฯตามแบบของฆราวาส .  พระพุทธเจาตรัสวา  สิ่งที่ เปนประโยชน 
เกื้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนานนั้น  คือเร่ืองที่เกี่ยวกับสุญญตาทั้งหมด. 
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นี่แหละระวังใหดี  ถาเขาใจไมดีแลวก็จะเห็นเปนการขัดแยงกันไปหมด; 
วาทําไมฆราวาสจึงไปถึงสุญญตา.  ถาไมมีความมุงหมายเพื่อสุญญตา  ก็หมายความวา 
ฆราวาสเปนนรก,  ความเปนฆราวาสนี้จะกลายเปนการจมอยูในนรก.  ตองมี 
ความรูที่จะขจัดปดเปาสิ่งผูกมัด  ผูกพัน  เผาลนทิ่มแทง  เหลานี้ออกไปตามสมควร 
มิฉะนั้นจะเปนบา ;  อยางนอยที่สุดก็จะเปนโรคเสนประสาทตลอดกาล  ถาไมมี 
เรื่องสุญญตาเขามาชวย.  คนโง ๆ  ก็ไมเขาใจเร่ืองนี้  หาวาฆราวาสนั้นไมเกี่ยวกับ 
สุญญตา,  อยูกับคนละทิศคนละทาง  หันหลังใหกัน.  นักปราชญโง ๆ ในเมืองไทย 
ก็ยังมีอีกมาก  ที่ยังไมเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสุญญตา  เรื่องจิตวาง. 

 
ความรูเรื่องสุญญตานี้มันประเสริฐลึกซึ้ง ;  แตถาเขาใจผิดก็กลายเปน 

สุญญตามิจฉาทิฏฐิ ;สุญญตามิจฉาทิฏฐิมีมาแลวตั้งแตคร้ังพุทธกาลง  จิตที่ 
ประกอบอยูดวยความรูสึกของสุญญตานี้  เราเรียกวา  “จิตวาง”.  เมื่อสิ่งที่เรียกวา 
สุญญตามีสวนที ่จะเขาในผิด  เปนมิจฉาทิฏฐิแลว,  เรื ่องจิตวางมันก็มีสวนที ่จะ 
เขาใจผิดเปนมิจฉาทิฏฐิ  เปนจิตวางมิจฉาทิฏฐิ  เปนจิตวางอันธพาล   ทีนี้ 
คนทั่วไป  เขาเอาความรูสึกของตัวเองเปนหลัก ;  ถือเอาความหมายของคําวา 
“จิตวาง”  หรือสุญญตานี้  ไปตามความรูสึกของตัว ;  มันก็เลยเปนอันธพาลหมด. 
เชนวาถาวางแลวก็ตองไมมีอะไร,  ไมตองทําอะไร,  ไมตองคิดนึกอะไร,  ทําอะไร 
ไมได ;  นี้ก็เปนจิตวางอันธพาล.  ที่อันธพาลมากไปกวานั ้นเมื ่อไมมีอะไรแลว 
ก็ทําอะไรตามชอบใจ.  นี่เปนจิตวางอันธพาลที่เตลิดเปดเปงไป. 

 
เขารูกันแตเรื่องความวาง  หรือจิตวางอันธพาล  ซึ่งไมสามารถจะเอามา 

ประยุกตกันไดกับชีวิติของตน  ทั้ง ๆ ที่พระพุทธเจาทานตรัสแกฆราวาสวา  “สิ่งที่ 
เปนประโยชนเกื ้อกูลแกฆราวาสตลอดกาลนานนั ้น  คือเรื ่องเกี ่ยวกับสุญญตา 
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ทั ้งหมด ” ;  ใช คํ าว า   :  เย   เต   ส ุต ฺตน ฺตา  ;  ส ุตต ันตะ   อย างนี ้ม ันหมายถ ึง 
ระ เบ ียบแบบแผน   คํานี ้แปลวา เส นบรรท ัด  ;  สูตร   หรือพระส ูตรนี ้แปลวา 
เส นบ รรท ัด  ;ส ุตต ันตะทั ้งหลาย เหล า ใด ,  ส ุ ฺตป ฺปฏ ิส ํย ุต ฺต า   -  ที ่เนื ่อ ง 
เฉพาะอยูกับสุญญตา  นั่นจะเปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสทั้งหลายตลอดกาลนาน. 
ถาเราจะเปนพุทธบริษัทที่ใชได  เราก็ตองรูจักประยุกตเรื่องสุญญตา  ใหเขากับ 
ทุกเรื ่อง   ที ่เกี ่ยวก ับฆราวาส ,  โดยเฉพาะเรื ่องท ิศทั ้ง   ๖นี ้เป นต น   จะไม ทําให 
ความทุกขเกิดขึ้นจากทิศใดทิศหนึ่งเลย ;  หรือวาทิศทั้งปวงนี้ก็จะนําไปสูสุญญตา. 
เดินทางไหนก็ตาม   เดินไปใหถูกทิศ .  กระทําใหถูกทุกทิศ   แลวมันก็กลายเปน 
เรื่องสุญญตาไปไดเหมือนกัน. 

 
ทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่วา  คําวา  สุญญตานั้นเปนการบอกความจริงของสิ่ง 

ทั้งปวง  ไมยกเวนอะไร ;  จะเปนบิดามารดา  บุตรภรรยา  มิตรสหาย  ครูบาอาจารย 
ก ็ต าม   ,  ทั ้งหมดที ่เป นบ ุคคล เหล านี ้,  หรือจะ เป นการงานอะ ไรก ็ต าม , 
ความคิดความนึกอะไรทั้งหมดเหลานี้  เรียกวาทั้งปวง  มันมีความจริงเปนสุญญตา, 
คือเปนไปตามธรรมชาติ,  เปนเรื่องตามธรรมชาติ,  อยูใตกฎเกณฑของธรรมชาติ ; 
ไม เป นของบ ุคคลใดบ ุคคลหนึ ่ง,  แล วม ันก ็ไม ได เป นบ ุคคล ,  มันเป นแต เพ ียง 
ธรรมชาติที ่เป นไปตามธรรมชาติ,  มีกฎเกณฑของธรรมชาติ ;  เพราะฉะนั ้น 
ตองเข าไปเกี ่ยวข อง   ปฏิบ ัต ิให ถ ูกต องตามกฎเกณฑ ของธรรมชาต ิ ;  เพราะ 
ธรรมชาติไมเปนบุคคล  นั่นแหละเรียกวาสุญญตา. 

 
เรื่องสุญญตานี้   เอามาเตือนแลวเตือนอีก  พูดแลวพูดอีก  พิ ร้ีพิ ไร  วา 

พวกคริสเตียนก็ยังสอนเรื่องสุญญตา  แมเกี่ยวกับลูกเมีย  ทรัพยสมบัติ ,  มีคํา 
กลาวในคัมภีรโครินเธี่ยนตอนทายของ  New  Testament  เซนตปอลสรุปคําสอนของ 
พระเยซูทั ้งหมด  ไปสินชาวบานพวกหนึ ่ง  วามีภรรยาก็จงเหมือนกับไมมีภรรยา, 
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มีทรัพยสมบัติก็จงเหมือนกับไมมีทรัพยสมบัติ,  มีความสุขก็จงเหมือนกับไมมี 
ความสุข ,  มีความทุกขก ็จงเหมือนกับไมม ีความทุกข,  ซื ้อของที ่ตลาด   อยา 
เอาอะไรมา ;  นี ้เป นเรื ่องสุญญตาเต็มรอยเปอรเซ็นต  เหมือนกับพุทธศาสนา. 
แลวก็อยูที่บานที่ เรือน   ที่ฆราวาส  ;  อยูกับบุตรภรรยา  สามี   ที่ทรัพยสมบัติ 
ที ่ค วามสุขความทุกข ที ่เก ิดขึ ้น เป นประจําวัน  ; กระทั ่ง ไปซื ้อ ของที ่ตลาด 
ก็หมายความวาการใชเงินของเรานี้  เราไมถือวาเรามีกรรมสิทธ  เปนสิทธิของเรา 
ไปซื ้อของที ่ตลาดจึงไมไดเอาอะไรมา .  เราไมถือวาเงินของเรา  ของที ่ซื ้อมา 
นั้นเปนของเรา  ก็เทากับไมได เอาอะไรมา  มันวางอยู เรื่อย,  บุตรภรรยาก็วาง 
ทรัพยสมบัติก็วาง,ความทุกขความสุขก็วาง. 

 
เพราะฉะนั ้น  พุทธบริษัทอยาโง  หรืออยาเลวกวาคริสเตียนในขอน้ี 

ที่ประยุกตคําวาสุญญตาเขากันไดกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับฆราวาส.  เดี๋ยวนี้เรามีเร่ือง 
ทิศ  ๖  ขึ้นมาอยางนี้  เดี๋ยวจะกลายเปนเรื่องสําหรับยึดมั่นถือมั่น  แลวก็เลยกลาย 
เปนไมใชพุทธศาสนาไป.  มันตองกลายเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตอดวยอยางถูกตอง 
จนไมเกิดความยึดมั่นถือมั่น  แลวเปนสุขอยูได  จึงจะเรียกวาเปนผู รูจักทิศทาง. 
ทิศทั ้งหลายปรากฏเปนของแจมแจง  สวางไสวแกกุลบุตรนั ้นจึงเรียกวาเปนผู 
รู จ ักทิศ  ;  จัดการกับปญหาไดท ุกทิศทุกทาง.  ปญหาไมม ีด ึงแขงดึงขาเราก็ไป 
ไดสบาย ;  ฟงดูคลาย ๆ  กับวาเราหาบคอนสิ่งเหลานี้ไป  นั่นเปนเรื่องทางวัตถุ ; 
ถาเปนเรื่องทางวิญญาณ   ก็หมายความวา  เราจัดปญหาเหลานี้ออกไปไดหมด, 
ปญหาที่ เกิดขึ้นจากบิดามารดา  ครู  อาจารย  ลูก  เมีย  ในโลกนี้  มันถูกกระทํา 
ใหถูกตองเรียบรอย   ไม เปนปญหา .  นี่ เราปฏิ บัติทิศทุกทิศอยางถูกตอง   จน 
ปญหาหมดอยางนี ้  เราก็ไมมีความทุกข,ไมเกิดกิเลส ,  ไมเกิดความทุกข, 
ก็เรียกวาวางไดเหมือนกัน.  เพราะฉะนั้นอยาไปเขาใจตามนักปราชญอันธพาลโง ๆ  
วา  สุญญตาไมเกี่ยวกับฆราวาส  ซึ่งเปนการคัดคานคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
คัดคานเหตุผลของธรรมชาติ  โดยธรรมชาติ  ตามธรรมชาติ. 
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ขอใหคิด,  ในเมื่อยังมองไมเห็นก็ขอใหคิดพิจารณา  ใหรูวาชีวิตนี้เปน 
การเดินทาง,  คือไหลไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ ;  แลวแตจะประพฤติ 
ปฏิบัติอยางถูกตอง  หรือผิด.  ถาผิด  ก็ไหลไปผิด ;  ถาถูกตองมันก็ไหลไป 
ถูกตอง  ไปสูจุดหมายปลายทาง.  นี้เราก็มีทางที่จะคิดไดจากความเจนจัด 
ทุกอยางทุกประการที่ผานมาแลวในชีวิต  ความเจนจัดที่ถูกตอง  ที่ใหสติปญญา 
แกเรานั้น  นั่นแหละก็เรียกวาอุปกรณ   หรือ  material สําหรับจะเอามาคิด.  
spiritual  -  experience  คํานี้เขาใชกันมากแลวเดี่ยวนี้  :experience  ตาง ๆ ในทาง 
ฝายวิญญาณ. 

 
คนเคยมีเงินก็รูวาเงินนี้มันเปนอะไรและเปนอยางไร ?  คนเคยมีลูกเมีย 

ก็รูวาลูกเมียนี้มันคืออะไร ?  มันเปนอยางไร ?  มันมีความหมายที่ลึก.  เกียรติยศ 
ชื่อเสียงนั้นมันคืออะไร ?  มันเปนอยางไร ?  อะไรมันเปนอะไรในดานลึก  ที่ผานมา 
แลวเรารูเจนใจเขาเรียกวา  spiritual  -experience.  experience  สิ่งนี้มันผลักดัน 
มนุษยไปตามทางที่ถูกตอง  จนไปสูพระนิพพาน.ทีนี้เพื่อไมใหมันเสียเวลามากนัก 
ก็มีระเบียบแบบแผน  วินัยตั้งขึ้นไวใหปฏิบัติใหถูก  เชนทิศ  ๖  นี้ปรากฏอยูใน 
สูตรที่ชื่อวา  สิงคาโลวาทสูตร ;  พอปฏิบัติตามนั้นมันก็ชวยประหยัดเวลา  หรือ 
วาทําใหเกิด  experience  ที่ดีที่สูงสุดขึ้นมาในเวลาอันสั้นอันเร็ว.  กุลบุตรนั้นก็ไหล 
เลื่อนไปสูนิพพาน  แมในเพศฆราวาส ;  ก็เลยเปนอันวา  เราตองรูวา  เกิดมา 
ทําไม  เพื่อจะไดมีการตั้งจุดหมายของการเดินทางใหถูกตอง ;  เพราะฉะนั้นผมจึง 
ชอบพูดเรื่องนี้  คือเร่ืองเกิดมาทําไมนี้, 

 
ถาใครตั้งปญหาอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา  ผมก็ตอบวา  ก็คุณไปรูเรื่อง 

เกิดมาทําไมเสียกอนซิ ;  แลวปญหานั้นมันก็จะตอบไปในตัว.  ถาเราไมรูวา 
เราเกิดมาทําไม  เราก็จะทําผิดจุดหมาย ;  ทําสิ่งที่เรากําลังจะทํา  หรือทําอยูนั้น 
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ผ ิดจ ุดหมายหมด .  เช นว า   จะเร ียนหน ังส ือ   จะศ ึกษาเล า เร ียน ,  จะเร ียน 
หนังสือเปนการศึกษาของมนุษยนี้  ถาเราไมรูวาเกิดมาทําไม  การศึกษาของเราจะ 
ไม รู ว าไปทางไหน  คือจะแกวงเหม ือนการศ ึกษาเดี ๋ยวนี ้,  เหม ือนการศ ึกษา 
ของโลกในสมัยปจจุบันนี้  ไมมีหลักที่วา  มนุษยเกิดมาทําไม ;  การศึกษาก็เลย 
พรา  แกวง  กวาง  ครอบจักรวาลไปเลย,  จนในที ่สุดมันก็ไมมีสันติภาพในโลก ; 
มีแตความรู พรา  ที ่ท วมหัว  ที ่ช วยตัวไมรอดอะไรอยางนี ้ ;  เพราะไมรู น ิดเด ียว 
วาเกิดมาทําไม. 

 
ถาสอนกันให รูวา  เกิดมาเพื่อมีจุดมุงหมายปลายทาง  คือพระเจา 

หรือนิพพาน  เชนนี ้แลว  การศึกษามันก็จะรวบรัด  หรือมันจะจัดรูปของมันเอง 
ไปในลักษณะที่  จะเดินไปเร็ว ๆ  ถึงพระเจา  หรือถึงพระนิพพาน  โลกนี้ก็จะมีสันติ. 
แตนี ่ม ันพรา  เลือกจัดไปอยางตามใจชอบของกิเลส   โลกนี ้ก ็ม ีวิกฤตกาลถาวร 
ที่เปนการถาวร,  ฉะนั้นการศึกษาก็กลายเปนความผิด,  เปนของผิด,  ทําโลกใหมี, 
วิกฤตกาลถาวร ,  ถาเรารู ว าเก ิดมาทําไมเส ียก อนแล ว   ก็จะเล าเร ียนถ ูกต อง 
แลวจะเล าเร ียนดี,  เรียนตรงไปยังจุด .  จะทําการงานก็เหมือนกัน   ก็ต องรู ว า 
เกิดมาทําไม  ;  แลวจึงทําการงานใหถูกกับความมุ งหมายอันนั ้น .  จะทําอะไร 
ก็ตามใจ  ทุกสิ ่งทุกอยางที ่มนุษยจะทําได,  แมที ่ส ุดแตการเลนกีฬาเลนดนตรี ; 
ถา เรารู ว า   เราเก ิดมาทําไมกัน   แน  ๆ   จริงจ ังแล ว   เราก ็จะพาก ัน เล นก ีฬา 
เล นดนตรี  ที ่เป นประโยชน แก ว ัตถ ุประสงค อ ันนี ้.  มิฉะนั ้นเราก ็จะกลายเป น 
เลนกีฬา  เลนดนตรีที่สงเสริมแกกิเลส  ดังที่ทํากันอยู.  เราจะกินจะอยู  จะแตง 
เนื้อแตงตัว  จะทําอะไรในชีวิต  มันก็ตองรูวาเกิดมาทําไมเสียกอน  มันจึงจะทําให 
ไดผลอันนั้น. 

 
เดี๋ยวนี้ดูซิระบบของการกินอยู  การแตงเนื้อแตงตัวเปนอยางไร  มัน 

ลวนแตเปนไปเพื่อควายุงยากลําบาก  ทําใหเกิดความเปนอันธพาลมากไปกวาเดิม. 
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นี ้ค ือผู ที ่ไม รู ท ิศทาง   วาเก ิดมาทําไม .  เพราะฉะนั ้น   ขอใหภาวนาไวท ุกคนวา 
เกิดมาทําไม ?  ใหพบคําตอบที่ถูกตองเรื่อย ๆ  ไป.  ถาเราไมรูก็อยาอวดดี. 

 
เด็ก ๆ  หรือคนหนุมท่ีเกิดมาในโลกนี้แลว  เมื่อไมรูวา  เกิดมาทําไม ; 

ก็อยาเพออวดดี.  ตองเงี่ยหูฟงคําสอนของบัณฑิตทั้งหลาย  มีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข.  นี้พูดคอนขางจะเอาเปรียบหนอย  มันเปนภาษาของพุทธศาสนาพูดกันอยู 
อยางนี้   “บัณฑิตทั้ งหลายมีพระพุทธเจาเปนประธาน”  ก็หมายความวา   ผูมี 
ปญญาความรูทั้งหลาย  เราจะยกเอาพระพุทธเจาเปนผูเลิศกวาใคร ๆ  นําหนาใคร ๆ  
วาบัณฑิตทั้งหลายซึ่งไดกลาวกันไววา  เกิดมาทําไมนี้  ลองฟงดูกอนมันจะเปน 
เรื่องชวยใหงายเขา.  ถาเอาพระพุทธเจาเปนหลัก  ก็เกิดมาเพื่อไปนิพพานทั้งนั้น. 
วัฏฏะสงสารมันจะจบลงเมื่อนิพพาน ;  ก็กลายเปนวา  เกิดมาเพื่อไปนิพพาน. 

 
ถาเปนวัฒนธรรมอินเดีย  ซึ่งเปนแดนเกิดของพุทธศาสนา  และเปน 

วัฒนธรรมที่เขาพูดกันมาแลวกอนพุทธกาล  ก็มีหลักอยางเดียวกัน  วาเกิดมานี้เพื่อ 
ไปสูจุดหมายปลายทางที่สูงสุด  เหมือนที่พูดอยูบอย ๆ วาอาศรมทั้ง  ๔  :  เกิดมาเพื่อ 
เปนเด็กใหถูกตอง  คือเปนพรหมจารี ;  เปนผูใหญใหถูกตอง  คือเปนคฤหัสถ ; 
แลวก็เปนผูแกที่ถูกตอง  คือเปนวนปรัสถ  ออกไปหาความสงบทางจิตใจ ;  แลวก็ 
เปนผูเฒาที่ถูกตอง  คือเปนสันยาสีที่ถูกตอง  คือแจกของสองตะเกียงใหแกลูกเด็ก ๆ. 

 
เปนพรหมจารี  เปนคฤหัสถ   เปนวนปรัสถ   เปนสันยาสี   ใหมันได 

อยางนี้  ;หรือวาเรื่องเปาป   ขี่วัว   ภาพชีวิต   ๑๐  ภาพขาหลังจอนั้น   มันก็ เปน 
ลําดับของการเดินทาง  ที่จะตองเดินไปอยางนั้น.  ตัวเองเดินจนถึงความวาง.  (ภาพ 
ที่  ๘)  เหลือจากนั้นก็งอกงามไปในทางแจกของ  -สองตะเกียงใหแกผูอื่น  ใหวาง 
ตาม ๆ  กันมา.  เพราะฉะนั้นเราเดินไปถึงความวางคือนิพพานหลังจากนั้นก็ชวย 
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ใหผูอื่นไดเดินไปถึงนิพพานดวย.  นี่เกิดมาทําไม  ก็ดูเอาจากความคิด  หรือคําสอน 
ขอน้ี. 
 

เมื่อเปนคฤหัสถก็อยางุมงาม  เปนเตาตวมเตี้ยม  วกวนไป  วกวนมา. 
นี้เราชอบดูถูกเตาอยางนี้ ;  แลวก็ใหนึกดูเตาหินตาบอดตัวนั้นบาง.  สัญชาตญาณ 
ที ่เปนทุนเดิมของสัตว  ที ่มีอยู ในชีวิตจิตในนั ้นคือความรู ,  เรียกวา  “ธรรมชาติ 
แหงความเปนพุทธะ”  มีอยูในชีวิตทุกชีวิต.  มันมุงหมายจะไปในทางที่สูงสุดทั้ง 
นั้นแหละ  หากแตวาอวิชชาเขามาแทรกแซง.  อวิชชาจะเขาแทรกแซงมากนอย 
อยางไร  ก็เพราะสิ ่งที ่เขามาทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ ้น  ทางกายทางใจ 
เปนประจําวัน ;  แลวมันเกิดบังเอิญใหเปนไป  ในทางที ่จะโง  หรือเปนอวิชชา 
เสียเรื ่อย.  แตเชื ้อแหงความเปนพุทธะนั ้น  มันตองการจะไปใหถูกทางอยู เรื ่อย 
มันก็จะดิ ้นรนไปทางนั ้นอยู เรื ่อย  คือจะกําจัดอวิชชาเสีย.  อวิชชาไมเกิดเมื ่อไร 
มันจะเดินถูกทางเมื่อน้ัน ;เพราะวาโดยหลักธรรมชาติแลว  มันจะเปนไปถูกทาง 
คือมันจะเปนไปเพื่อความรอด. 

 
เพราะฉะนั้นเราจะไมดูถูกเตา  เตาก็ไมแพสัตวทั้งปวง  คือมันมีธรรมชาติ 

แหงความเปนพุทธะอยูในจิต  ในกระแสแหงจิตของมัน.  เหมือนกับเตาของเรา 
ที่นี่  ลองปลอยซิ  มันกลับบานถูกทั้งนั้น  มันไมไปในทิศทางที่ผิด ;  มันจะไปใน 
ทางที่เปนความปลอดภัยเสมอ  คือไปปาไปดงมันไมเขาไปในตลาด.  เคยมีผูเลา 
ใหฟง  หรือเคยอานหนังสือบาง  วาแมเตาขึ้นไปไขไวบนบก  สูงไกลตั้งหลายเสน 
พอลูกเตาออกเปนตัวขึ้นมามันวิ่งลงน้ําทุกตัว  ไมมีใครสอน.  สัญชาตญาณอะไร 
อันหนึ่ง  ที่ถายทอดอยูในจิต  มันจะวิ่งไปสูทะเล  ในน้ํา  ในทะเลทุกตัวเลย.  ลูกเตา 
เล็ก ๆ ไมมีใครสอน  ไมวิ่งขึ้นไปบนภูเขาเลย.  นี่แสดงวาธรรมชาติมีอะไรลึกลับ 
อยางนี้  เปนคลาย ๆ กับวา  เชื่องแหงความเปนพุทธะ  มีสติปญญาอยางนี้อยูทั้งนั้น ; 
เพราะฉะนั้นมันจึงรอด. 
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แลวยังสังเกตเห็นอีกอยางหนึ่ง  เชนปลา  เราแกลงจับเอามาปลอยไวที่ 
แหงม ันรู จ ักวาท ิศไหนต่ํา  ทิศไหนจะมีน้ํา ;  มันรู จ ักอยางน าประหลาด .  มันจะ 
ไมแถกไปหาทิศที่ยิ่งแหงมากขึ้น  หรือท่ีสูง  มันจะแถกไปหาที่ต่ํา ;  ซึ่งมันจะรูได 
ดวยความรูสึกอะไรอันหนึ่ ง  คลาย  ๆ   กับท่ีเราเรียกกันเดี๋ยวนี้ วา  เรดา,  คือรับ 
กระแสจากธรรมชาติได   จนรู ว าท ิศไหนลุ ม   ทิศไหนทะเล .  เพราะฉะนั ้นเราไม 
ดูถูกสัตว  เรายอมรับวาสัตวมันก็มีการเดินทาง  ที่จะไปสูจุดหมายปลายทาง  ที่ดีที่สุด 
จนเปนสัตวที ่ม ีว ิว ัฒนาการที ่ด ีขึ ้นเป นมนุษย ;  แลวก็ไปนิพพานดวยกันทั ้งนั ้น  ; 
จนพูดวา  วัฏฏสงสารแลวตองไปจบลงที่นิพพาน.  ทางวัตถุก็ตาม  ทางวิญญาณ 
ก็ตาม   วัฏฏสงสารจะตองจบลงที่ สิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด   ที่ สั ตว เหล านั้ นควรจะได   คือ 
นิพพาน ;  ไมเปนวัฏฏสงสารตลอดกาล.  นี่แหละคือเกิดมาทําไม. 

 
เพราะฉะนั้นขอใหสนใจคําวา  เกิดมาทําไม ?  ใหถูกตองดีขึ้น  ๆ  ให 

สูงขึ้น  ๆ.  แลวมันจะตอบปญหาตาง ๆ ไดในตัวเอง  โดยความรูสึกของเชื้อแหง 
ความเป นพ ุทธะ .  ธรรมชาติแห งความเป นพ ุทธะ   มีอยู ในสัตวท ุกคน   แตบาน 
ไมออก  มันเบิกบานไมออก,  มันหุบอยู  มันหดเหี่ยวอยู ;  เพราะปจจัยแวดลอม 
มันไม ด ี.  ทีนี ้เรามาทําให ป จจัยแวดลอมดี  เหม ือนกับใสปุ ยด ีรดน้ําพรวนดินดี 
นี ้ค ือการปฏิบ ัต ิธรรม  ;  มันก็งอกงามเป นพ ุทธะขึ ้นมาได .  นี ่การเรียนรู เรื ่องท ิศ 
ทั้งหลายก็เพื่อความเปนอยางนี้ทั้งนั้น. 

 
จงเปนอยู ในลักษณะที่วา  ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะจะงอกงาม 

ขึ ้นท ุกว ัน  ๆ   ท ุกเด ือนท ุกป   ม ันก ็ม ีเท านั ้น เอง .  ตรงก ับคําที ่พระพ ุทธเจ าท าน 
ตรัสไววา  “ถาภิกษุทั้ งหลายเหลานี้จะเปนอยู โดยชอบไซร  โลกก็จะไมวางจาก 
พระอรห ันต ”.  นี ้ม ีอยู ในตอนท ายของมหาปริน ิพพานส ูตร   พระพ ุทธเจ าตร ัส 
เมื่อจะปรินิพพานอยูหยก  ๆ  ซึ่งถือวาเปนพินัยกรรมของทาน   วา  “ภิกษุเหลานี้ 
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จักเปนอยูโดยชอบไซร  โลกก็จะไมวางจากพระอรหันต”.  คลาย ๆ  จะบอกวา 
ไมตองทําอะไรมาก  อยูใหถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ  เหมือนกับรดนํ้า  
ใสปุ ยพรวนดินใหแกตนไมตนนั ้นมันก็จะงอกงามเอง  ไมมีใครไปทําใหมัน 
งอกงามได. 

 
ใหเปนอยูใหโดยชอบ  ชนิดที่วาจะไมมีพิษรายอันตรายอะไรเกิดขึ้นมา 

ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  หรือทางจิตอะไร ;  ธรรมชาติแหง 
ความเปนพุทธะก็จะเจริญงอกงามเบิกบาน  ก็เปนพระอรหันตไดในเวลาอันสั้น. 
เพราะฉะนั้นใหอยูใหถูกตอง.  อยูเฉย ๆ  ก็ได  แตอยูใหถูกตอง.  คําวาเฉย ๆ นี้ 
มันเปนความถูกตอง ;  เพราะฉะนั้นความถูกตองนี้คงไมใชเฉย ๆ ;  แตสํานวน 
พูดมันคลาย ๆ  กับวาอยู เฉย ๆ.  อยูใหถูกตอง  ไมไดอยูเฉย ๆ  โดยไมไดทํา 
อะไร ;  แตอยูเฉย ๆ  ในความถูกตอง.  มีความถูกตองอยูที่เนื้อที่ตัว  กิเลสเกิด 
ไมได  นานเขาก็หมด.  นี้ก็รวมอยูในความที่วา  รูจักทิศทาง  ลืมหู  ลืมตา ; 
มีความสวางไสวอยูตลอดเวลา  ทิศทั้งหลายไมมืดมัวแกบุคคลนั้น ;  ทิศทั้งหลาย 
ยอมปรากฏแจมแจงแกบุคคลนั้น.  อยูโดยชอบอยางนี้ไซร  โลกจะไมวางจาก 
พระอรหันต. 

 
นี่  เราพูดกันคราวนี้  มุงหมายสําหรับผูที่ยังจะตองไปแสดงบทบาท 

เปนฆราวาสก็จะเปนฆราวาสที ่ด ี  มีทิศทางที ่สวางไสว.  ชีวิตนี ้ก็เปนการ 
เจริญงอกงาม  วิวัฒนาการไปสูจุดหมายปลายทางได  เร็วหรือชา  แลวแตสิ่ง 
แวดลอมเหลานั้น,  แลวแตเหตุปจจัยเหลานั้น.  ฆราวาสคนหนึ่งเปนพระอรหันต 
กอนผู ที ่กําลังบวชเปนพระก็ได ;  อยาเขาใจผิด.ตามพยานหลักฐานที ่เคย 
ปรากฏมาแลวในครั้งพุทธกาล  :  ฆราวาสไปเฝาพระพุทธเจา  เปนพระอรหันต 
ที่นั่น  เดี๋ยวนั้น ;  ทั้งที่พระอีกหลายองค  หลายรอยองคยังไมเปน ;  นั่งอยูใกล 
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พระพุทธเจาดวยซ้ําไป  ยังไมเปน.  นี่เพราะเขาเดินทิศทางที่ไมประจวบเหมาะ 
ไมเปนความถูกตองที่ประจวบเหมาะ. 

 
ความประจวบเหมาะเขาเรียกวา  “สมังคี” ;  มัคคสมังคี  คือองค 

แหงมรรค  ๘ประการ  มีความประจวบเหมาะในลักษณะที่ถูกตองและพอดี  จึงเปน 
พระอรหันตที่นั่นและเดี๋ยวนั้น.เพราะฉะนั้นถาเปนฆราวาสอยางเลว  อยางโง 
อยางบา  อยางปุถุชนคนหนาแลว  มันก็จริงละที่จะจมดักดานอยูในตมในโคลน 
นั่นแหละ.  แตถาเปนฆราวาส  เปนพุทธบริษัทที่ดี  ปฏิบัติอยูในธรรมของพระ- 
พุทธเจา  ก็มีหวังที่จะเปนพระอรหันตเมื่อไรก็ได.  ความทุกขกลายเปนบทเรียน 
ความยุงยากกลายเปนบทเรียน,  บุตรภรรยา  สามีอะไร ๆ กลายเปนบทเรียน, 
ทรัพยสมบัติกลายเปนบทเรียน,  เรื่องกิน  เรื ่องกาม  เรื่องเกียรติ  กลายเปน 
บทเรียน ;บทเรียนเหลานี้สงเสริมไปนิพพาน  คือเอาชนะสิ่งเหลานี้ได  ฉะนั้น 
บุคคลนี้จึงเปนบุคคลที่มีโชคดีที่สุด.  ถาใครตองการเปนบุคคลที่มีโชคดีที่สุด 
จงทําอยางนี้ ;  ไมตองไปดูหมอ  ไมตองไปทําพิธีไสยศาสตร. 

 
ถาตองการจะเปนบุคคลผูที่มีโชคดีที่สุดละก็  สนใจในเรื่องสุญญตา 

อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา  มันเปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสทั้งหลายตลอดกาล 
นาน.  เอาสุญญตานั่นแหละมาเปนน้ํามนต  เปนฤกษยาม  เปนอะไรตาง ๆ  
ที่จะมาอาบรด.  อยายึดมั่นเรื่องตัวกู  ของกูก็จะเปนฆราวาสที่เยือกเย็นได. 
ถายึดมั่นถือมั่นมากเทาไร  ก็จะเปนฆราวาสที่อันธพาลแลวกระทบกระทั่ง 
จะเบียดจะเบียนกันและกันไมมีที่สิ้นสุด.  ถามีการเปนอยูถูกตอง ;  ตัวกู  - ของกู 
ไมเกิด  หรือเกิดยาก,  หรือเกิดแตนอย  มันก็มีโชคดี. 

 
ทีนี้  เราก็อาศัยความไมเห็นแกตัวชนิดนี้  เปนหลักปฏิบัติที่ถูกตอง 

ตอทิศทั้งหลายทั้งปวง.การที่เราทําอะไรไมสําเร็จ  หรือเราทําอะไรไมได  ทําอะไร 
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ไมประกอบดวยธรรมนี้  เพราะตัวกู  -  ของกูนี้มันเขามาแทรก.  คนเห็นแกตัว 
มันก็ไมเห็นแกผูอื ่น ;มันเห็นแกตัวกู  มันก็จะไมเห็นแกบุตรภรรยาดวยซ้ําไป. 
ถาคนใดเห็นแกบุตรภรรยามากกวาตัวเอง  คนนั้นมันก็เห็นแกของกู,  หลีกหนี 
ตัวกู  -  ของกูไปไมพน ;  มันก็หนีความเห็นแกของกูไปไมพน.  รักลูกเมียมาก 
กวาตัวเอง  ก็คือเห็นแกของ ๆ  กู ;  รักตัวเองมากกวาลูกเมียก็คือเห็นแกตัวกู. 
เรื่องตัวกู  -  ของกูนี้  คือฝาที่เกิดขึ้นมาปดบังกีดกันธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ 
ที่มีอยูในทุกคน  ไมใหเจริญงอกงาม ;  ใหมันชะงัก  ใหมันตัน  หรือใหมันเหี่ยว 
แหงไป  ใหมันจวนตายอยูบอย ๆ ;  หรือตายแลวตายอีกอยูบอย ๆ  . 

 
นี่เปนอันวา  เราไดมองดูกันอยางวงกวางเปนการสรุปความรูเกี่ยวกับ 

ทิศทั้งปวง  แมสําหรับฆราวาสในลักษณะอยางนี้.  ผมถือวาอยางนี้เปนความรู 
ที่จําเปนสําหรับฆราวาส  เหมือนที่พระพุทธเจาทานตรัส  วาเรื่องสุญญตาจําเปน 
แกฆราวาส.  สวนขอปฏิบัติปลีกยอยอยางที่มีอยูในนวโกวาทนั้น  ไปทองเอาเอง 
มีคําอธิบายถมไปแลว ;  ไมตองมาเสียเวลาดวย.  มันก็จะเขาใจไดงายสําหรับ 
ผูที่มีการศึกษาอยางนี้  :  ปฏิบัติตอบิดามารดาอยางไร  แลวจะไดผลอยางไร ? 
ปฏิบัติตอบุตรภรรยาอยางไร  แลวจะไดผลอยางไร ?  ฯลฯ 

 
แตขอเตือนวา  อยาไปเขาใจวา  ไปมัวเปนลูกหนี้  เจาหนี้กันอยูอยาง 

นั้น ;  มันจะทําใหมีการผูกพันอีกอันหนึ่งขึ้นมาโดยไมรูสึกตัว.  ถาไปอานดู 
ในนวโกวาทแลว  อาจจะเขาใจผิดวา  เราปฏิบัติตอบิดามารดา  เพื่อเกิดสิทธิที่จะ 
ทวงเอาบุญคุณมาใหบิดามารดากระทําแกเราอยางนี้เราปฏิบัติถูกตอครูบาอาจารย 
แลวเกิดสิทธิที่จะทวงเอาบุญคุณมา  วาครูบาอาจารยจงใหแกเราอยางนี้  เปนการ 
สนองตอบ  ;  อยางนี้แลวจะไปกันใหญ.  ขอใหเขาใจวา  เปนเพียงหนาที่ 
ที่บิดามารดาจะตองปฏิบัติตอบุตรอยางนี้ ;  แลวบุตรก็ตองปฏิบัติตอบิดามารดา 
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อยางนี้.  อาจารยจะปฏิบัติตอศิษยอยางนี้ ;  และศิษยจะปฏิบัติตออาจารยอยางนี้ ; 
อยาทําใหเกิดสิทธิทางหนี้สินขึ้นมา  มันจะนาหัวเราะ ;  แลวจะกลายเปนถอยหลัง 
แนนอนเลย. 

 
แลวอยาลืมวา  คน ๆ  หนึ่งมันเปนไดทั้งหมดนะ.  อยางผมนี้แมเปน 

ภิกษุ  ผมก็ตองมีบิดามารดา ;  แมตายไปแลวก็ตองถือวามีบิดามารดา.  และผม 
ก็มีบุตรที่เขาเรียกกันวา  บุตรโดยธรรม ;  มีลูกศิษย  มีอะไรนี้ก็เรียกวาเปนบุตร 
โดยธรรม .  คน  ๆ หนึ่งเปนฆราวาสมองไปทางนี้มีลูก,  มองไปทางโนนมี 
พอแม ;  ตัวเองก็เปนทั ้งพอแม  เปนทั ้งลูก   เปนทั ้งศิษย  เปนทั ้งอาจารย 
พรอมกันไปในตัวคนเดียวนั ่นแหละ.  เพราะฉะนั้นมันก็มีหนาที่มีภาระขึ้นมา 
หลายอยาง  อยางนี้.  อยาแยกรับเอาแตเพียงอยางเดียว ;  หรืออยายืนยันเอา 
แตเพียงอยางเดียว. 

 
คนทุกคนมีภาระหนาที่ครบรอบดานทุกทิศทุกทาง.  บางทีเราก็อยูใน 

ฐานะสมณะพราหมณสําหรับลูกเล็ก ๆ  ไมใชเปนแตครูบาอาจารยอยางเดียว ; 
เพราะเราจะตองชักจูงลูกเล็กๆ  เด็ก ๆใหเดินทางถูกทางจิตทางวิญญาณ.  มันก็ 
เปนหมด  มันตองรับผิดชอบหมด ;  จะไปหลงวาเปนแตอยางเดียว ๆ.  หรือ 
เปนทีละอยาง ๆ  ดังนี ้ก็เวียนหัว.  มันตองมีอะไรที ่ใหครบถวน  และใหสิ ่ง 
เหลานี้สงเสริม  ใหเดินไป ๆ ,  เคลื่อนไปสูจุดหมายปลายทาง.  ทิศที่ควรไป 
นั่นคือ  นิพพาน  จุดหมายปลายทาง. 

 
พรหมจรรยตัวพุทธศาสนานี้  คือตัวหนทางที่มีเสนเดียว ;  แลวก็เปน 

ทางที่จะปฏิบัติเฉพาะตนคือเดินคนเดียว ;  แลวไปสูจุดหมายปลายทางอันเดียว 
คือนิพพาน ;  มีแตเรื่องเดียว ๆ ๆ  เรื่อย.  เพราะฉะนั้นจึงถือวา  มีบุตร  มีภรรยา 
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มีสามี  นี้มันเปนตางคนตางเปนไปตามกรรมของตน ;  แมเราจะรักใครกันอยางไร 
จะเปนคูชีวิตจิตใจกันอยางไร  ตางคนก็ตางมีกรรมเปนของตน.  นั่นแหละเขา 
เรียกวาคนเดียว :  ซึ่งจะตองเดินทางไปเสนเดียวตามกรรมของตน ๆ .  เพราะ 
ฉะนั้นเรื่องที่วาจะใหเปนคูชีวิตจิตใจกันไปทุก ๆ  ชาติอะไรนั้นมันเปนเรื่องเพอฝน ; 
แตมีประโยชนในทางผูกพันใหเกิดความรัก  ที่กลมเกลียวกัน  แตกสามัคคีกันยาก ; 
นั่นเปนเรื่องทางโลก ๆ  ไมใชความจริง.  สวนตามธรรมชาติแลวหนวยหนึ่ง 
ก็เปนไปตามธรรมชาติ  ตามเหตุตามปจจัย  ตามกรรมของหนวยหน่ึง ๆ ;  จะตอง 
ทําความรอดพนใหแกตนเองโดยทิศทางที่ถูกตอง. 

 
เพราะฉะนั้น  ขอสรุปคําบรรยายเรื่องทิศนี้  วามันใชไดตั้งแตต่ําที่สุด 

จนถึงสูงที่สุด.แตไปทางสายเดียวกัน  ใชไดตั้งแตเด็กเล็ก ๆ  จนถึงคนเฒาคนแก 
ทั ้งหญิงทั ้งชาย  ;  ถารู จ ักแปลความหมายแลวมันก็ใชกันได  แมบรรพชิต. 
ธรรมะถาแปลความหมายใหถูกตองแลว  มันก็เลยใชกันไดทั้งฆราวาสและบรรพชิต. 
อยาไปเขาใจวาธรรมะสําหรับบรรพชิต  ฆราวาสใชไมได ;ธรรมะสําหรับฆราวาส 
บรรพชิตใชไมได.  ตัวธรรมะนั้นไมมีบรรพชิต   ไมมีฆราวาส  ;  เราแบง 
เอาไปใชตามมากตามนอย  ตามสัดตามสวน  ตามสมควรแกเพศของตน.  ธรรมะ 
ไมมีตัวผูตัวเมีย,  ไมมีธรรมะผู  ธรรมะเมีย,  ไมมีธรรมะหญิง  ธรรมะชาย. 
มีแตวาระดับใดเหมาะแกใคร  คนนั้นก็เอาไปใช.  นี่เรียกวาเปนผูรูจักทิศทาง 
ที่ถูกตอง. 

 
 

พอกันที  หมดเวลาเพียงนี้. 
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