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 อาตมาเขยีนหนงัสอืเล่มนี ้ ด้วยความ“เชือ่ว่า” คน 

ส่วนใหญ่คงจะยังไม่ค่อยเข้าใจ หรือซาบซึ้งใจอะไรนักหรอก  

ขออภัยจริงๆถ้าอาตมาจะประมาณว่า ก็คงจะอ่านกัน แล้ว 

ก็งั้นๆแหละ พออ่านได้ พอรู้เรื่อง ว่า มีแนวคดิแปลกไปจาก 

มนุษย์สามัญทั่วไปทั้งหลาย (เว้นแต่ว่า บางคนที่มีภูมิตนส่วนตนฝัง 

วิบากมาแล้วแต่ปางบรรพ์ หรือมี“โลกุตรธรรม”แท้ในใจจริง ก็ย่อมเกิด“ความ 

ซาบซึ้ง”ขึ้นมาได้กับความจริงนี้  เพราะมันคอื“ความจรงิแห่งความจริง”ที่ ไม่สามญั 

ทั่วไปของปุถุชนในโลก อาจจะมีบ้าง เป็นบ้าง แต่ก็น่าจะยังไม่มากมายอะไร )

 และยิ่งจะให้“เชื่อตาม”อย่างซาบซึ้งใจนั้น ก็คงจะยังไม่

เกิดอาการอย่างนั้นในใจใครกันนักหรอก

 แต่อาตมากเ็ขียนด้วยความ“เชือ่มัน่” ของตนเองอย่างยิง่ 

ว่า นี้คือ “ความจริงอันยิ่งใหญ่ในความเป็นมนุษย์และสังคม 

ทีเ่จริญจริงแท้” แบบทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรู ้ และแบบเดียวกันกับที่

ในหลวง ร. ๙ ของคนไทยมีในพระปัญญาธิคุณของพระองค์  

และได้ทรงพระจรยิวตัรด้วยพระอตุสาหะปลูกฝังลงในแดนไทย

ที่พสกไทยทั้งหลายเทิดทูนสุดเกล้าสดุเศยีรตลอดพระชนม์ชีพ 

๗๐ พรรษา ซึ่งเกิดขึ้นจริงและหยั่งลงในประเทศไทยแล้ว ตาม

ที่เห็น และเป็นอยู่ และก�าลังจะขจรไปทั่วโลก

 ค�าตรัสที่ว่า“เศรษฐกิจพอเพียง”ก็ดี “บริหารประเทศ 
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แบบคนจน”กด็ ีหรอื“ขาดทนุของเรา คือก�าไรของเรา”ก็ด ีความ

เป็นไปได้ที่มีคนไทยท�าได้จริง กลุ่มสังคม“คนจน”ที่เป็นไทย ก็

เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยวันนี้ 

 แม้จะมีความล�าบากใจ หรือมีเชิงชังอยู่บ้าง ก็น่าจะ 

ลองลดอคติจากใจสักชั่วขณะ ลองพิจารณา“ชาวอโศก”หรือที่

คนทั่วไปมักเรียกว่า“ชาวสันติอโศก”ดูบ้าง

 เผือ่จะมี“ความจรงิ”ให้ท่านได้พบเหน็ แม้ไม่มากก็น้อย

ก็ได้นะ

 หวังด้วยความเกรงใจอย่างยิ่งว่า คงจะมีคนผู้พอรับฟัง

ที่อาตมาพูดนี้ได้บ้าง และอาจจะมีผู้มาลองคบหาสมาคมกับ

ชาวอโศกดูบ้าง ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงส่งทีเดียวส�าหรับเรา

ชาวอโศก 

 ขอยืนยนัว่า เราจรงิใจตามภมูขิองเราอย่างหมดใจจรงิๆ     

    

     
สมณะโพธิรักษ์

           
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
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	 (๑)	“แบบคนจน”...ที่มาของเรื่อง	.....................................๑๙		

		(๒)	ล้มเหลวเพราะทุ่มเทเร่งให้เศรษฐกจิเจรญิขึ้นรวดเร็ว!	..๒๑												

		(๓)	ส�าเร็จได้เพราะ..	“ท�าตามล�าดับด้วยความรอบคอบ”..๒๒

	 (๔)	ไทยยอดยิ่งยวดได้เพราะ….?	...............................๒๒

	 (๕)	เราจะเป็นท่ีหน่ึงในโลก	ด้วย	“พอมี	พอกิน”	.........๒๓

	 (๖)	ต้องท�า“แบบคนจน”!	..........................................๒๔	

	 (๗)	“ขาดทุนของเราเป็นก�าไรของเรา”	

       “Our	loss	is	our	ga in”......................................๒๕

	 (๘)	สังคมสามัคคี มั่นคง	เป็นปึกแผ่นได้ด้วยการ..“ให้ !”...๒๗

	 (๙)	สังคมจะล้มเหลว	หรือเจริญส�าเร็จ	เพราะ	............๒๘

(๑๐)	ชาวพุทธไม่กลัวจน	เพราะมี“ปัญญา”ตามค�าตรัส	.....๒๙

(๑๑)	“คนจน”ที่อุดมสมบูรณ์-สุขส�าราญเบิกบานใจ	ฯลฯ	...๓๐

(๑๒)	ชาวพุทธตั้งใจจน	เพราะเต็มใจจนด้วย“ปัญญา”.........๓๑

(๑๓)	“คนจนอาริยะ”คือ	คนจนที่มี“ปัญญา”ซึ่งมิใช่เฉโก	....๓๓

(๑๔)	“คนจนอาริยะ”คือ	“คนจนที่มีแบบ”ตามทิฏฐิพุทธ	....๓๔

(๑๕)	ชาวพุทธรวมพลังต่อยอด“ความจน”ให้เจริญวิเศษ	...๓๖ 

(๑๖)	“สาธารณโภคี”คือระบบสังคมที่มีเศรษฐกิจดีสูงสุด	...๓๙

(๑๗)	“สาธารณโภคี”คือระบบสังคมที่มีอิสระสูงสุด	...........	๔๐

(๑๘)	สาธารณโภคีคอื	ระบบ“คนจน”ที่ไม่มีของตวัของตน	.....๔๑
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(๑๙)	“เป็นกลาง”ในที่นี้ต้อง“ก�าหนดหมาย(สัญญา)”ให้ถูก	...๔๓	

(๒๐)	แยก“จติ”แยก“วธิปีฏบิตั”ิให้ถูก	มิฉะนั้น“วิปลาส”	.......๔๕

(๒๑)	“ทฏิฐิวปิลาส”จงึม“ีสญัญาวปิลาส”แล้ว“จติวิปลาส”	.....๔๖

(๒๒)		แยก“สมมตุสิจัจะ”กบั“ปรมตัถสจัจะ”กนัยงัไม่ได้	.........๔๗	

(๒๓)	ไม่ม“ีสวรรค์-นรก”ในจติคอื	“ไม่มภีพ-ไม่มชีาต”ิ	..............๔๘

(๒๔)		ไม่ม“ีสุข-ทกุข์”นีแ่หละคอื“จดุ”ทีศ่าสนาพทุธค้นพบ	...๕๐

(๒๕)	สรุป	“มัชฌิมาปฏิปทา”คือ	ไฉน?	อย่างไรกันแน่?	.......๕๑

(๒๖)	“จติ”ที่“สุข-ทุกข์”ไม่มีเป็น“รากจติ”ในการไม่สะสม	......๕๓			

(๒๗)	สาธารณโภคีไม่สะสม“ความรวย”	และไม่เป็นหนี้	......๕๕

(๒๘)	สาธารณโภคเีกิดได้แม้ท่ามกลางทุนนิยม-คอมมูนิสต์	..๕๗	

(๒๙)	สาธารณโภคเีกดิได้เฉพาะในหมู่สงฆ์เพราะเหตใุด?	.......๕๘		

(๓๐)	ประธิปไตย	คือ	อะไรกันแท้ๆ	ชัดๆ...?	......................๕๙

(๓๑)	สาธารณโภคีถ้าไม่อิสระเสรีภาพจะเป็นได้ไม่ยั่งยืน	....๖๒						

(๓๒)		การมีชีวติ“สาธารณโภค”ีต้องเป็นสทิธิของแต่ละคน	.....๖๓		

(๓๓)	“จดุเด่น-จดุเน้น”ส�าคัญยิง่	ของระบบแต่ละระบบ	...........๖๕

(๓๔)	“สาธารณโภค”ีมีจดุดียิง่กว่าระบบการปกครองทัว่ไป	.....๖๗						

(๓๕)	สาธารณโภคีจึงต้องมีจิตใจที่ฉลาดพิเศษคือปัญญา	..๖๘

(๓๖)	“ฉลาดเฉโก”จะอยู่ใน“สงัคมสาธารณโภคี”ยากมาก	......๖๙	

(๓๗)	“เฉโก”คือ	อวิชชาธาตุ	เป็น“ความฉลาด”แบบเก่า	....๗๐

(๓๘)	“ปัญญา”คอื	อญัญธาต	ุเป็น“ความฉลาด”แบบใหม่	......๗๑

(๓๙)	 โลกตุรธรรม	๓๗	คือ	โพธิปักขิยธรรม	๓๗	ทั้งขบวน	..๗๓		

(๔๐)	“ปัญญา”สัมมาทิฏฐิเป็น“ความฉลาด”ขั้นโลกุตระ	.....๗๔	

(๔๑)	ยกตัวอย่าง	ไตรลักษณ์	หรือสามัญลักษณ์	เป็นต้น	....๗๕

(๔๒)	“การปรุงแต่ง”คือการสร้างรูปสร้างนามที่ส�าคัญยิ่ง	...๗๖		
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(๔๓)	“ปัญญา”ที่รู้จริง“ธรรมนิยาม	๕”มีในพุทธเท่านั้น	.....๗๗	

(๔๔)	 “ปัญญา”จึงเป็น“ความฉลาด”ของคนต่างดาว	..........๗๘

(๔๕)	“ปัญญา”เป็น“ความฉลาด”ที่ทวนกระแสกบั“เฉโก”	......๗๙

(๔๖)	 “คนดาวดวงใหม่”เป็นผู้เสียสละแบบโลกุตระ	...........๘๑

(๔๗)	“สฺวากฺขาโต”นั้น	คือ	อย่างไร?	.................................๘๒

(๔๘)	ศาสตร์ที่ท�าให้เป็น“คนจน”ส�าเรจ็อย่างมี“ปัญญา”แท้	.....๘๕

(๔๙)	ผู้มี“ปัญญา”แท้จงึเป็น“คนจน”สขุส�าราญเบกิบานใจ	.....๘๖

(๕๐)	การบริหาร“แบบคนจน”จงึเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่	........๘๗

(๕๑)	การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ	จึงต้องแก้“แบบคนจน”	..........๘๗	

(๕๒)	“สาธารณโภค”ีต้องเป็นสงัคม“คนจน”เสยีสละแท้จรงิ	...๘๘

(๕๓)	บทสรุปของชีวิตก็ดูอย่างที่พระพุทธเจ้าทรง“เป็น”	.....๘๙

(๕๔)	“การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ที่กษัตริย์ไทยทรงยืนยัน	......๙๑

(๕๕)	“คนจน”ที่มี“ปัญญา”แตกต่าง“คนจน”ที่มี“เฉโก”	......๙๒

(๕๖)	พุทธที่ฉลาดแบบโลกุตระนัน้เป็น“อัญญะ”แท้ๆ	........๙๓

(๕๗)	“คนจน”ที่เสียสละจริงเต็มใจแท้ต้องมี“ปัญญา”	.......๙๔

(๕๘)	ผู้เสียสละที่เป็น“คนจน”แท้จะถึงขั้น“สาธารณโภค”ี	.....๙๕

(๕๙)	คนที่มี“ปัญญา”	จึง“แก้ปัญหาความจน”ส�าเร็จ	......๙๗

(๖๐)	“แก้ปัญหาแบบคนจน”จึงเป็นยอดวิชชาของพุทธ	.....๙๘

(๖๑)	“คนรวย”คือคน“ไร้ปัญญา”	มีแต่“เฉโก”จัดจ้าน	....๑๐๐

(๖๒)	“คนรวย”มีแต่“เฉโก”ในโลกียะ		ไม่มี “ โลกวิทู”	.......๑๐๑

(๖๓)	“คนจน”ที่มี“ปัญญา”คือโลกุตระนั้นจะมี“โลกวิทู”...๑๐๒

(๖๔)	“คนจน”ที่มี“ปัญญา”	จงึม“ีโลกตุระ”ได้จรงิแท้	...........๑๐๓

(๖๕)	“คนรวย”ทีเ่ป็นปัจเจก	คือคนท�าลายเศรษฐกจิแท้ๆ...๑๐๔

(๖๖)	คนใดสงัคมใดมี“ปัญญา”ดงัว่านี	้สงัคมนัน้เจรญิแท้	...๑๐๖
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(๖๗)	วรรณะ	๙	คืออะไร?		คนมีวรรณะ	๙	คืออย่างไร?	...๑๐๗

(๖๘)	“วรรณะ	๙”มีอะไรบ้าง?	ชื่อว่า“เจริญ”อย่างไร?	..๑๐๙

(๖๙)	 “วรรณะ	๙”ทกุวนันี้ถูกย�่ายีเละ	มีแต่“อวรรณะ	๖”..๑๑๐

(๗๐)	ภิกษุทุกวันนี้จึงเป็นคน“อวรรณะ	๖”กันสุดสนิท	......๑๑๑

(๗๑)	ทุกวันนี้จึงมีคน“อวรรณะ	๖”กันไปตามยถากรรม	...๑๑๓

(๗๒)	“ยถากรรม”ท�าให้คนจมซมซบัซมึซึง้ลงไปในโลกย์ี	..๑๑๔

(๗๓)	ต้องแก้“ยถากรรม”ด้วย“ไตรสิกขา”ที่สัมมาทิฏฐิ	....๑๑๕

(๗๔)	“คนวรรณะ	๙”ทีม่อียู่ในโลกปัจจบุนันี้ใครยอมรบั?..๑๑๖

(๗๕)	“วรรณะ	๙”ยืนยัน“เนื้อแท้พุทธ”แม้จะมีส่วนน้อย	..๑๑๘

(๗๖)	คนที่มี“เฉโก”แก้“ปัญหาเศรษฐกิจ”ไม่ส�าเร็จแน่	...๑๑๙

(๗๗)	“ข้อด้อย”ของอาตมาที่ต้องขออภัยอย่างยิ่งจริงๆ	..๑๒๑

(๗๘)	ท�าไม..อาตมาจึงไม่แก้ไข“ข้อด้อย”ตนเอง?	...........๑๒๕

(๗๙)	ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแม้ยุคนี้ก็พิสูจน์ได้จริงอยู่	..๑๒๖

(๘๐)	ตรวจสอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยศีล	..๑๒๗

(๘๑)	“สมาธ-ิปัญญา-วมิตุ”ิเกดิตาม“ศลี”เป็นข้อก�าหนด	..๑๒๙ 

(๘๒)	ตรวจสอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ด้วย	...๑๓๐

(๘๓)	เป็น“ธรรมะ”ทีค่น“เป็นไปได้จรงิ”สมัผสัจรงิได้ด้วย	..๑๓๑   

(๘๔)	ต้องขออภัยจริงๆที่ต้อง“พูดความจริง”ตามที่จริง	..๑๓๒		 

(๘๕)	“สวดมนต์”ที่ผิดวินัยเป็นการท�าลายศาสนาจริงๆ	...๑๓๕

(๘๖)	“มนต์”หรือ“ค�าสอน”ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพลง	...๑๓๖

(๘๗)	“ค�ากล่าว”คอื“ค�าสอน”	ไม่ม“ีท�านอง”เดด็ขาดแน่ๆ	..๑๓๗

(๘๘)	ค�าว่า	“ศลิปะ”ทกุวนันี	้ทัง้เลอะเทอะทัง้เละเทะสดุๆ	..๑๓๙

(๘๙)	“ศลิปะ”ต้องเข้าถงึ“จติวญิญาณ”และเป็น“ธรรม”....๑๔๑

(๙๐)		“ศลิปะ”ทกุวนันี	้ไร้ค�านยิามกนัแล้ว	หาสาระไม่ได้	......๑๔๒  
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(๙๑)	“ศลิปะ”ทกุวนันี	้มแีต่“ความฟุง้ซ่าน-วมิานเพ้อเจ้อ”	....๑๔๔

(๙๒)		ลัทธหิรอืศาสนา“เทฺวนิยม”ไม่รู้“ศลิปะ”ทีแ่ท้หรอก	..๑๔๖

(๙๓)	 “การสวดมนต์”ที่เป็นโทษเป็นภัยนั้นอย่างไร?	........๑๔๗

(๙๔)	“การสวดมนต์”มีในคนทุกชาต	ิดึกด�าบรรพ์มาก	.....๑๕๑

(๙๕)	“สรภัญญะ”เป็นแค่“ค�าพูด”	ไม่เป็นอะไรอื่นเลย	....๑๕๓

(๙๖)	“พูด”ม“ีสระ”ก�ากบัสัน้-ยาว	มิใช่“เพลง”	ไม่มที�านอง	..๑๕๔

(๙๗)	ที่ผิดเพี้ยนกันยิ่งก็คือ	“สรภัญญะ”ที่ผิดวินัยนี่แล	...๑๕๕

(๙๘)	การเบี้ยวบาลีท�าให้ศาสนาพุทธผิดเพี้ยน..บาป!	.....๑๕๘

(๙๙)	ผิดเพี้ยน..บาป!	คมๆนะว่า	“ห้าม”หรือ“อนุญาต”...๑๖๑

(๑๐๐)	“นัยส�าคัญ”สุดลึกของค�าว่า“นิพพาน”คือ“อเทฺว”....๑๖๓

(๑๐๑)	“โลกียะ”แท้ๆ	ไม่มขีอบเขตจ�ากดั,	นรัินดร,	ไม่มทีีส่ดุ	..๑๖๕

(๑๐๒)	“อเทฺว”สุดลึก	แต่มีข้อก�าหนดขีดขั้นไปตามล�าดับ	..๑๖๖

(๑๐๓)	“โทษ”จาก“การสวดมนต์”ยังมีนัยะต่างๆอีกมาก	...๑๖๘

(๑๐๔)	“เทวฺนยิม”ยงัต้องอาศยัการสวดมนต์เพราะอะไร?	..๑๗๑

(๑๐๕)	การสวดมนต์ทีม่“ีปรากฏการณ์”เป็นเครือ่งตดัสนิ	..๑๗๒

(๑๐๖)	“พราหมณ์”กบั“พุทธ”จึงสลบักนัรุง่ในแต่ละยคุสมยั..๑๗๔	 

(๑๐๗)	“ความฉลาด”ของคนมอียู	่๒	นัยแตกต่างกนัส�าคญัยิง่..๑๗๖

(๑๐๘)	“ความรู-้ความฉลาด”นี้ชี้“ศาสนา	๒	แบบ”ได้ทเีดยีว...๑๗๗

(๑๐๙)	“โพธสิตัวภมูหิรอืพทุธภมู”ิแตกต่างจาก“อารยิภมู”ิ..๑๗๙

(๑๑๐)	“โพธสัิตวภมูหิรอืพทุธภมู”ิคอื“นกัประชาธิปไตย”แท้	..๑๘๑

(๑๑๑)	“ความเสือ่ม”ทีท่�าลายศาสนาเพราะ“กรรม”คนท�า	..๑๘๕

(๑๑๒)	 “จิตนิยาม”มี“เหตุ-นิทาน(story)-สมุทัย-ปัจจัย”....๑๘๗

(๑๑๓)	“อารยิสจั”เรยีนรู“้กรรมเป็นของของตน”และ“กาล”...๑๘๘

(๑๑๔)	 ผู้คดิผดิ	สอนผดิ	ท�าผดิ“กรรมผดิกไ็ด้นรก”ทกุคน	.....๑๙๐
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(๑๑๕)	“ธรรมบท”เป็นเครือ่งมอื“สวดหากนิ”อย่างนัน้หรอื?	..๑๙๒	

(๑๑๖)	ผู้สัพพัญญู	ทรงรู้เหตุที่จะพาเสื่อม	จึงป้องกันไว้	...๑๙๔

(๑๑๗)	“สวดมนต์”ผดิวินัยน้ันท�าศาสนาเส่ือม	กต้็องบาป	..๑๙๖

(๑๑๘)	ล้วนเกิดจาก“อุปาทาน	๔”	ซึ่งท�าให้ศาสนาเสื่อม	..๑๙๗

(๑๑๙)	อาตมาพสิจูน์ตนยคุที“่ไม่มผีู้ยิง่ใหญ่ใดในโลกรบัรอง”..๑๙๙

(๑๒๐)	“ความรู้”กับ“ความจริง”ที่คนพึงมีตามสัจจะ	.........๒๐๒

(๑๒๑)	เกิดสังคมที่มี“ความรู้”มี“ความจริง”เจริญชัดเจน...๒๐๓

(๑๒๒)	ผู้รู้ยุคนี้ใช้“ความรู้”รู้“โลกุตรชน”ที่เป็น“คนจริง”....๒๐๕  

(๑๒๓)	นัยส�าคญัของ“เทวนิยม”	กับ“อเทวนิยม”	..............๒๐๖

(๑๒๔)	“อเทวนิยม”หลดุพ้น“อตัตานิรันดร”ได้ด้วยปัญญา	...๒๐๘

(๑๒๕)	ลทัธิ“หลบัตา”คอื“เทวฺนิยม”	หมดสทิธิ์ม“ีปัญญา”.....๒๐๙		

(๑๒๖)	“เทวฺนิยม”เป็น“ความลกึลบั”	รู้“ธรรมนยิาม	๕”ไม่ได้	..๒๑๒

(๑๒๗)	“อเทวฺนิยม”พ้นความลกึลบั	เพราะเกดิ“ปัญญา”........๒๑๓ 

(๑๒๘)	 “ความจริง”ก็อยู่กับ“พระเจ้า”	ที่“ลึกลับ”โน่น!	.....๒๑๕

(๑๒๙)	“ความจรงิ”พทุธไม่“ลกึลบั”	เพราะพ้น“เทวฺนยิม”..๒๑๖

(๑๓๐)	พุทธ“ไม่ลกึลบั”ทัง้นิรันดรทั้งอตัตาทัง้มอีสิระสุด	.....	๒๑๘

(๑๓๑)	ในศาสนาพุทธทกุคนหมดสิน้“นรินัดร”สมับรูณ์ได้	....๒๒๐

(๑๓๒)	พุทธเป็นศาสนาทีท่กุคนมสีทิธิ“์อสิระ”สมับรูณ์ได้	....๒๒๑

(๑๓๓)	พทุธจงึเป็นศาสนาทีท่กุคน“หลดุพ้น”ได้สมับรูณ์แท้...๒๒๒

(๑๓๔)	ทาส“อุปาทาน	๔”นี้แล		คอื	ทาส“พระเจ้า”แท้ๆ	.....๒๒๔	

(๑๓๕)	ศาสนาพุทธรู้ยิ่ง“ธรรมะ	๒”	หรือ“ธรรมะ	๑”นี่เอง..๒๒๕

(๑๓๖)	“ปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า”คือ	บุคคลเช่นใด?	........๒๒๖

(๑๓๗)	นยัะที่ไม่ได้ชือ่ว่า	“พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง”....๒๒๙

(๑๓๘)	“ความรู้”ทีส่ามารถหยั่งรู้ “ความจรงิ”คือ	“ปัญญา”.....๒๓๐
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(๑๓๙)	“ความจรงิ”ตาม“นิยาม”ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้	.........๒๓๓	

(๑๔๐)	“ความรู”้กบั“ความจรงิ”ทีค่นพงึค�านงึถงึ“ความม”ี..๒๓๔

(๑๔๑)	“สมบัต”ิทีอ่าตมามัน่ใจว่าเป็นประโยชน์ยิง่ในโลก..๒๓๕

(๑๔๒)	“กาย”ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเน้นให้จดัการจงึคอื“จิต”....๒๓๘

(๑๔๓)	จงึต้องเรยีนรูก้ารแยก“กาย”แยก“จติ”ไปแต่ขัน้ต้น	...๒๓๙ 

(๑๔๔)	“คณุสมบตั”ิทีถ่งึขัน้“คณุวเิศษ”นัน้เป็น“อจนิไตย”..๒๔๑

(๑๔๕)	“สิริมหามายา”เป็น“คุณวิเศษ”ขั้น“อจินไตย”	.......๒๔๓

(๑๔๖)	ผูม้ภีมูริูใ้น“ธรรมนยิาม	๕”จงึจะพอรู้“สิรมิหามายา”..๒๔๕

(๑๔๗)	ผูท้�า“สิรมิหามายา”ได้คอืผู้ท�า“ความเกดิ”ขัน้อจนิไตย...๒๔๖

(๑๔๘)	ค�าว่า“ฌาน(เพ่ง)”น่ีแหละ	ทีแ่ตกต่างกนัอยูห่ลากหลาย..๒๔๘

(๑๔๙)	“ฌาน”แบบพทุธนัน้“สงบ”พเิศษทีม่“ีอภธิรรม”	........๒๔๙

(๑๕๐)	“ฌาน”แบบพทุธคอื“พลงังานจิต”ที่“อจนิไตย”สุด 	ๆ...๒๕๑	

(๑๕๑)	“ฌาน”แบบพทุธ	พเิศษ	ไม่มีใครเหมอืน	เป็นไฉน?	.......๒๕๒

(๑๕๒)	“ฌาน”แบบพทุธ	มิใช่“วสิยั”ของปถุชุน	เป็นอจนิไตย	...๒๕๔ 

(๑๕๓)	“ฌาน”แบบพทุธ	ม“ีทางเดียว”เท่านัน้	ทีเ่ป็นอารยิะได้	...๒๕๖

(๑๕๔)	“ฌาน”แบบพทุธคอื“พลงังานจติ”ทีเ่ป็น“อเทวฺ	ธัมมา”....๒๕๗

(๑๕๕)	การท�า“ฌาน”ทีแ่ท้คอื	“เผาแต่กิเลสออกไปจากจติ”..๒๕๙

(๑๕๖)	 “สิริมหามายา”นี้เป็น“อุตตริมนุสสธรรม”แท้จริง...๒๖๒	

(๑๕๗)	“สิริมหามายา”นี้เป็น“การเกิดอยู่ของอุเบกขา”.....๒๖๔

(๑๕๘)	“มุทภุตูธาต”ุนีย้ิง่ใหญ่จนต้องเรียกว่า“คณุวเิศษ”...๒๖๕	

(๑๕๙)	“มทุภุตูธาต”ุนีจ้ะช่วยให้ม“ีคณุวเิศษ”อืน่ๆอกีมาก..๒๖๗	

(๑๖๐)	“เจตสิก	๓”นี้ยิ่งใหญ่จนต้องเรียกว่า“คุณวิเศษ”.....๒๖๘			

(๑๖๑)	 “หลับตา”ก็หมดสิทธิ์เกิด“คุณวิเศษ”ใดๆในจิต	....๒๖๙

(๑๖๒)	“หลบัตา”หรอืหน“ีผสัสะออกป่า”คอืความเสือ่ม	...๒๗๑
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(๑๖๓)	แล้วเอา“ความเสือ่ม”ที่ครบทั้งปวงมาแพร่ในบ้าน	..๒๗๓

(๑๖๔)	ในยคุพระพทุธเจ้า“ความเสือ่ม”ดังกล่าวนั้นไม่มี	.....๒๗๖

(๑๖๕)	“ความเสือ่ม”มันเสื่อมกันตรงไหน?	อย่างไร?	........๒๗๘

(๑๖๖)	“ไม่มนีรกสวรรค์”คอื	นพิพานขัน้พืน้ฐาน	และทีส่ดุ...๒๘๐	

(๑๖๗)	“ว่าง”จาก“จิตว่างแบบอันธพาลหรือมิจฉาทิฏฐิ”...๒๘๒	

(๑๖๘)	“ เสื่อม”จนเหลือแต่“การสวดร้อง”เป็นงานหลัก	...๒๘๓

(๑๖๙)	“ เสือ่ม”หนกัจนไม่มปีระตจูะรูจ้กั“เทวฺดา”ได้เลย...๒๘๕

(๑๗๐)	พทุธทีส่มัมาทฏิฐิรู้แจ้งรู้จรงิ“เทฺวดา-มาร-พรหม”...๒๘๗

(๑๗๑)	จึง“เสือ่ม”หนกัแม้จาก“กรรมฐาน”ทีแ่ท้ของพทุธ..๒๘๙

(๑๗๒)	“ เส่ือม”หนกัเพราะไม่รูจ้กั“หวัใจของการปฏบิตั”ิ..๒๙๒	

(๑๗๓)	“เสือ่ม”หนกัถงึขัน้ไม่รูว่้า“ทกุข์”เกดิที“่เวทนา”......๒๙๔	

(๑๗๔)	“เสือ่ม”หนักกระท่ังไม่รู้ว่า“โลกตุรธรรม”คอืไฉน?..๒๙๕					

(๑๗๕)	“จติทีเ่ป็นพลงังานถงึขัน้ฌาน”คอือาวธุของ“บญุ”..๒๙๘					 

(๑๗๖)	 “โลกุตรธรรม”มีให้ศึกษาถึง	๔๖	หัวข้อธรรม	......๒๙๙							  

(๑๗๗)	 “โลกุตรธรรม”รู้จริง“ทกุข์-สขุ”เท่ากบัรู้“พระเจ้า”.....๓๐๑

(๑๗๘)	พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความเป็น“พระเจ้า”แท้จริง	......๓๐๒

(๑๗๙)	จริงๆนั้น“พระเจ้า”คือ	“ธรรมะ	๒”	คือ“เทฺว”แท้ๆ..๓๐๓

(๑๘๐)	“พระเจ้า”ยังเป็น“รห”	จึงต้องท�า“อรห”ให้ได้จริง...๓๐๕

(๑๘๑)	“พทุธ”ที่สมัมาทฏิฐ	ิกค็นละอย่างกบัมจิฉาทฏิฐ	ิ........๓๐๗

(๑๘๒)	“เทวฺ”หรอื“อเทวฺ”เป็นทัง้ภาษาและทัง้สภาวธรรม...๓๐๘	

(๑๘๓)	ทกุวนันี“้โลกุตรธรรม”ได้เสื่อมสิ้นไปแล้วจริงๆ	......๓๑๐					

(๑๘๔)	ชาวพทุธทกุวนันีจ้งึเสือ่มหนกัจนกู่ไม่กลบักนัแล้ว...๓๑๒

(๑๘๕)	 มนัต้องเกิดถงึขั้นเป็นได้ด้วยตนเองคอื“ปัจจัตตัง”...๓๑๓

(๑๘๖)	 ผู้“หลดุพ้น(วิมุติ)”	คอื	ผู้ม“ีอสิระเสรภีาพ”ที่ยิง่ใหญ่..๓๑๕
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(๑๘๗)	“เทฺวนยิม”คอืผู้ไม่ม“ี๐”	ไม่ท�า“๐”		จงึไม่ม“ีนพิพาน”..๓๑๗

(๑๘๘)	 ผู้ม“ี๐”คอื	ผู้ท�า“๐”ที่สัมมาทิฏฐ	ิ	จงึม“ีนพิพาน”......๓๑๘

(๑๘๙)	 ผู้ม“ี๐”จากกิเลสนี้“เทฺวนิยม”ไม่ม	ีจงึมแีต่นิรนัดร	...๓๒๐

(๑๙๐)	ท�า“ฌาน”	คือ	การท�าจติให้มพีลงังาน“ไฟ”เผากเิลส..๓๒๑				

(๑๙๑)	 “สติปัฏฐาน	๔”นี้ปฏบิตั“ิธรรม	 ๒”สู่“๐”แท้ๆตรงๆ..๓๒๒		

(๑๙๒)	“เทฺวนยิม”ยงัไม่ใช่“อเทวฺนยิม”เพราะมจิฉาทฏิฐ	ิ.....๓๒๔	

(๑๙๓)	“ความรู้อืน่”จึงจะเป็น“ปัญญา”ของพระพทุธเจ้า	.....๓๒๕	

(๑๙๔)	“ความรู้อืน่”ของพระพทุธเจ้าเท่านัน้ทีช่ือ่ว่าปัญญา	...๓๒๖

(๑๙๕)	 “ธรรมะ	๓	เส้า”นี้สร้าง“ปัญญา”อย่างมีระบบวิธี..๓๒๘	

(๑๙๖)	“สัมประสิทธิ์”นี้มี“มุทุภูตธาตุ”ตัวส�าคัญยิ่งใหญ่....๓๓๐

(๑๙๗)	“ปัญญา”แก้“ปัญหาเศรษฐกจิ”ด้วยการเป็นคนจน	....๓๓๑						

(๑๙๘)	ท�า“ปัญญา”ได้ก่อนแล้วจะแก้“ปัญหา”ส�าเรจ็แน่...๓๓๒

(๑๙๙)	คนผู้มี“เศรษฐกิจพอเพียง”ที่แท้จริง	คือไฉน?	......๓๓๓

(๒๐๐)	“ความจน”ที่ประเสริฐ	กจ็ะเป็น“คนจน”แสนวเิศษ	....๓๓๕	

(๒๐๑)	“ความจน”จึงเป็นความประเสริฐส�าคัญของโลก	...๓๓๖

(๒๐๒)	“ความรวย”จงึเป็นความไม่ประเสรฐิ	หรอืเป็นบาป	...๓๓๘

(๒๐๓)	ผู้มี“ปัญญา”เป็น“คนจน”ได้ถึงขั้น“สาธารณโภคี”..๓๓๙

(๒๐๔)	“เศรษฐกิจ”สุดวิเศษ	คือ“สาธารณโภคี”ของพุทธ...๓๔๑

(๒๐๕)	“สาธารณโภค”ีจึงต้องก้าวด้วย“สัมมาอารยิมรรค”..๓๔๓

(๒๐๖)	“เศรษฐกจิ”ทีม่ทีฤษฎสี�าเรจ็สงูสดุคอื“สาธารณโภค”ี......๓๔๕

(๒๐๗)	การบรหิารจะเกดิลทัธต่ิางๆ	ระบอบนานาขึน้ในโลก..๓๔๖

(๒๐๘)	สาธารณโภคจีงึต้องมจีิตใจทีฉ่ลาดพเิศษคือปัญญา..๓๔๗

(๒๐๙)	ยคุนียั้งมี“จิตจรงิ-ปัญญาแท้”ใน“สาธารณโภค”ีมัย้?	...๓๔๙

(๒๑๐)	มแีค่“เฉโก”มใิช่“ปัญญา”จะเป็น“สาธารณโภค”ีไม่ได้	..๓๕๐
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(๒๑๑)	ยุคเสือ่มนัน้ถ้าม“ีสาธารณโภค”ีขึน้มาจงึดปูระหลาด	....๓๕๒						

(๒๑๒)	ภิกษุมี“เงินทองเป็นของส่วนตัว”ยังเป็น“อาบัติ”	....๓๕๓			

(๒๑๓)	ต้องขออภัยอย่างมากจริงๆ	ที่ต้องอ้างอิงสัจจะ	....๓๕๔

(๒๑๔)	ตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าสงบยิง่เป็นสจัจะเสมอ...๓๕๗

(๒๑๕)	“สาธารณโภค”ีไม่ใช่เหลอืแค่ต�านานเล่าขานเท่านัน้..๓๕๘

(๒๑๖)	ทั้ง“โลกียะ”ทัง้“โลกตุระ”ตา่งก็มีความเป็น“นิรนัดร”...๓๕๙	

(๒๑๗	)	เพราะ“พุทธ”รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิตัว“อัตตา”ครบหมด..๓๖๐

(๒๑๘)	“อตัตาใหญ่ยิง่ๆ”นัน้มแีต่ตวัตนหนึง่เดยีวเด็ดขาด	....	๓๖๒

(๒๑๙	)	“ปรมาตมนั”เทวนยิมนัน้ตดัขาดจากจติวญิญาณอืน่..๓๖๓

(๒๒๐)	“อสิระเสรีภาพ”พุทธน้ันมนัียส�าคญัยิง่กบั“อตัตา”..๓๖๕

(๒๒๑)	ผู้เป็น“เจ้าแห่งการตาย”ของพุทธที่เก่งวิเศษสุด	...๓๖๖

(๒๒๒)	“อตัตาหรอือาตมนั”ของพทุธเราเองเป็นเจ้าของ	...๓๖๘

(๒๒๓)	เพราะ“พุทธ”รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิตัว“อัตตา”ครบหมด..๓๖๙

(๒๒๔)	“อัตตา”เป็น“ปรมาตมัน”ยิ่งใหญ่แค่ใด		ก็คือ	“ตน”....๓๗๑

(๒๒๕)	 พทุธช่วยตนเองก่อน	จงึไม่รอ“พระเจ้า”ช่วย	 ........๓๗๓

(๒๒๖)	พุทธอยู่กบั“ความจรงิ”ทีส่มัผสัได้	รูแ้จ้ง	ไม่ลกึลบั	.....๓๗๕

(๒๒๗)	อตัตาทีเ่ป็น“ปรมาตมนั”ทีส่ัมผสัด้วย“ทวาร	๕”ได้	...๓๗๖

(๒๒๘)	พทุธมกีารศกึษาทีเ่ป็นล�าดับ..หยาบ-กลาง-ละเอยีด	...๓๗๗

(๒๒๙)	“โอฬารกิอตัตา”คอื	ปรมาตมนัหยาบใหญ่ขัน้ต้น..๓๗๙

(๒๓๐)	อัตตาท่ีเป็น“พระเจ้า”จึงสัมผสัด้วย“ทวาร	๕“ไม่ได้..๓๘๐

(๒๓๑)	“ตัวตน”หรือ“อัตตา”นั้น	คือ“ตัวเอง”ช่วยตัวเอง....๓๘๑

(๒๓๒)	“กายพระเจ้า”นั้น		คืออย่างไร?	เป็นไฉน?	...........๓๘๒

(๒๓๓)	“ความอสิระ”	ทีแ่สนเพ้อเจ้อ	อยูโ่ดดเดีย่ว	เดียวโด่	....๓๘๓

(๒๓๔)	“ปัญญา”ที่รู้ยิ่งว่า“อิสระ”	คืออย่างไร?	เป็นไฉน?..๓๘๕
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(๒๓๕)	คนรู้ยิ่งได้ด้วย“สภาวะ”จริง	และก�าหนด“บัญญัติ”.....๓๘๖

(๒๓๖)	สภาวะกบับญัญตัจิะท�าให้ความฉลาด“ปัญญา”....๓๘๗

(๒๓๗)	ความรู้ขั้น“ปัญญา”จึงท�าให้รู้แจ้ง“ธรรมนิยาม	๕”...๓๘๘

(๒๓๘)	สัตวโลก“เกิด-ตาย”วนเวียนนับชาติไม่ได้จริงๆ	...๓๘๙

(๒๓๙)	สตัวโลกทีไ่ปอยูก่บัพระเจ้า	“เกดิ-ตาย”ชาติเดียว	...๓๙๑	

(๒๔๐)	เพราะ“เกดิ-ตาย”ชาตเิดยีวนีแ้หละทีโ่อกาสหมด	...๓๙๒

(๒๔๑)	ภาษาทีเ่รียกผูบ้รรลโุลกตุระ	๓	ค�า	ที่ใช้ชีส้จัธรรม	...๓๙๔

(๒๔๒)	“อาริยะ”ต้องมีสภาวธรรมที่เป็น“โลกุตระ”จึงจริง	...๓๙๖

(๒๔๓)	นัยส�าคัญยิ่ง	ที่เป็นความเจริญแบบ“อริยะ”	.........๓๙๗	

(๒๔๔)	แบบ“อรยิะ”มนัียทีผ่ดิแผกจาก“อารยิะ”ส�าคัญยิง่..๓๙๙

(๒๔๕)	“อารยิะ”ส�าคญัอย่างไร?	ต้องศกึษาให้ถ่องแท้จรงิๆ	...๔๐๑

(๒๔๖)	นัยส�าคัญยิ่ง	ที่เป็นความเจริญแบบ“อาริยะ”	........๔๐๒

(๒๔๗)	“ความรู้และความจริงที่ยิ่งใหญ่”มิใช่จะรู้กันง่าย	...๔๐๔

(๒๔๘)	“ปรมตัถ”และ“ปรมัตต”มใิช่จะรูก้นัง่าย	แต่รูไ้ด้แท้	...๔๐๕

(๒๔๙)	“โลกตุระ”นัน้พทุธรูไ้ด้ด้วยการไม่เป็น“ธรรมะ	๒”	.....๔๐๖	

(๒๕๐)	คนรู้ยิ่งได้ด้วย“สภาวะ”จริง	และก�าหนด“บัญญัติ”...๔๐๗

(๒๕๑)	ความเป็น“อสิระ”ทีม่นียัะส�าคญัอนัถ่องแท้ชดัเจน..๔๐๘

(๒๕๒)	จงึจะเป็น“ความอสิระ”ที“่หลดุพ้น”ถ่องแท้แน่แท้	...๔๑๐

(๒๕๓)	“พระเจ้า”จึงเป็นผู้“โดดเดี่ยว”สุดๆ	ไม่ใช่“อิสระ”..๔๑๑

(๒๕๔)	“อสิระ”ไม่ใช่“ความขาด”สิน้เด็ดไปจากสรรพสิ่ง	......๔๑๓

(๒๕๕)	“พระเจ้า”หรอื“ปรมาตมนั”มนุษย์ต้องสมัผสัได้	........๔๑๔

(๒๕๖)	พระเจ้ากบัพระบตุรของเทวนยิมกถ็กู“ตดัตอน”.....๔๑๖

(๒๕๗)	พระเจ้ากับมนษุย์ของเทวนิยมจึงถกู“ตัดตอน”......๔๑๘	

(๒๕๘)	“ความจริงส�าคัญยิ่งสุด”ก็อยู่กันที่“สัมผัส”นี่เอง	...๔๒๑



16

(๒๕๙)	“ความจรงิ”ทัง้หมดจงึสมัผสัครบปรากฏทกุ“ภพ”	...๔๒๓

(๒๖๐)	“ความจรงิสงูสดุ”จงึสามารถ“ม”ีในตวัคนจรงิได้	.......๔๒๔

(๒๖๑)	นยัะทีแ่ตกต่างยิง่ของ“ปรมตัตะ”กบั“ปรมตัถะ”.....๔๒๖

(๒๖๒)	ท�าไม“ปรมัตตะ”หรือ“ปรมาตมัน”เปิดเผยไม่ได้?	...๔๒๗

(๒๖๓)	“ความรู้ในความจริง”เกิดไม่ได้	ปรมัตถ์จึงไม่เต็ม..๔๒๙

(๒๖๔)	“ความอิสระ”ที่เท่าเทียมกันในความเป็น“มนุษย์”.....๔๓๐

(๒๖๕)	“ความเกดิอกีวนเวยีน”มีนยัส�าคญัทีแ่ตกต่างกนัยิง่	......๔๓๑		

(๒๖๖)	ไม่ว่า“เกิด-ตาย-อมตะ”นั้นพทุธรูจ้กัรู้แจ้งรู้จรงิ	.........๔๓๒

(๒๖๗)	“สัจจะ”ที่เป็น“สอง”และที่เป็น“หนึ่ง”สูงสุด	..........๔๓๓

(๒๖๘)	“ความอสิระ”ของพทุธนัน้ไม่มตีวั“อตัตา”เด็ดขาด	...๔๓๕

(๒๖๙)	เพราะ“ปัญญา”มีความรู้แจ้งจริง“อัตตา”และ“โลก”...๔๓๖	

(๒๗๐)	ความอิสระ”ขึ้นอยู่กับการศึกษา“อัตตาและโลก”......๔๓๙

(๒๗๑)	สาธารณโภคกี�าลงัเกดิได้ในหมู่ฆราวาสปัจจุบันนี้	...๔๔๐

(๒๗๒)	ความเป็น“๓	เส้า”น้ียิง่ใหญ่	ทีต้่องศกึษาอย่างส�าคญั...๔๔๑

(๒๗๓)	ความเป็น“๓	เส้า”ที่ภาษาว่า“ธรรม”กับ“อธรรม”....๔๔๒

(๒๗๔)	ความเป็น“๓	เส้า”ในที่นี	้คืออะไร?	...........................๔๔๓

(๒๗๕)	ผู้มี“ปัญญา”ท�าให้ความม“ีตวัตน”นัน้“สญู”ได้จรงิ...๔๔๔

(๒๗๖)	“สูญ”คืออะไร?	มนีัยส�าคญัแท้จรงิอย่างไร?	...........๔๔๖

(๒๗๗)	สาธารณโภคทีีด่จีะมกีารไหลแทรกซมึซบัของธรรมะ	...๔๔๙

(๒๗๘)	สาธารณโภคีที่ดีเกิดจากสังคมที่เป็น“บวร”ที่ด	ี....๔๕๐	

(๒๗๙)	หมู่บ้าน“สาธารณโภคี”	คือ	ครอบครัวเดียวกัน	....๔๕๑

(๒๘๐)	“สาธารณโภค”ีส่วนตวันั้น“จน”	แต่ส่วนรวม“อุดม”........๔๕๒

(๒๘๑)	คน“สาธารณโภคี”จรงิๆ	รู้จรงิว่า“จน”ดีกว่า“รวย”..๔๕๓		

(๒๘๒)	“สาธารณโภค”ีเป็นเศรษฐศาสตร์การเมอืงสมับรูณ์	...๔๕๓
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(๒๘๓)	“สาธารณโภค”ีเป็น“อจนิไตย”ทีจ่ะหยัง่รูค้วามรูส้กึ	....๔๕๖

(๒๘๔)	“สาธารณโภคี”นี้	เกิดได้แม้แต่ท่ามกลางกลียุค	...๔๕๗		

(๒๘๕)	“สาธารณโภค”ีนี	้พ้น“มจิฉาชพี”ได้สูงสุดๆของคน	..๔๕๙

(๒๘๖)	“มจิฉาชพี	๕”นี้วัดความเจรญิของมนษุยชาตแิท้ๆ	...๔๖๐

(๒๘๗)	“สัมมาอาชพี”สูงสุดๆแท้จรงิของคนจงึคอื“คนจน”..๔๖๑

(๒๘๘)	มิจฉาชพี	๕	ขัน้	จากขัน้	๑	ชัว่แย่สดุ	ถงึขัน้	๕	กส็ิน้สดุชัว่..๔๖๓

(๒๘๙)	มจิฉาชพี	๕	ข้ันของพระพทุธเจ้าจงึต้องศึกษาให้ดีย่ิง..๔๖๔

(๒๙๐)	ความม“ีอตัตา”ต้องท�างานถงึขัน้เป็น“อาชพี”เลีย้งตน	....๔๖๖

(๒๙๑)	ผู้ที่ไม่ต้องท�า“อาชีพ”เลี้ยงตน	คือ	ใคร?	..................๔๖๗

(๒๙๒)	“อาชพี”รบัใช้มวลประชาชน	คอื	อาชพียิง่ใหญ่ทีส่ดุ..๔๖๙

(๒๙๓)	ราคาของ“กรรมทีเ่ป็นโลกุตระ”น้้น“หาค่าบ่มิได้”....๔๗๐

(๒๙๔)	ผู้ที่มี“กรรมทีเ่ป็นโลกุตระ”ที“่หาค่าบ่มิได้”ของไทย	....๔๗๑

(๒๙๕)	ต่างกันยิง่ยวด..โลกยีะกบัโลกตุระ“ตีราคา”แรงงาน..๔๗๓

(๒๙๖)	“ตีราคา”แรงงานของ“โลกตุระ”นั้นยากยิง่ยวด	.......๔๗๔

(๒๙๗)	พุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้ง“ภาษา”และ“สภาวะ”จริง...๔๗๕	

(๒๙๘)	การเกิดก่อน-เกิดหลังของ“สภาวะ”กับ“บัญญัติ”..๔๗๗

(๒๙๙)	เพราะ“จินตนาการ”ของใครก็ของผู้นั้นไม่อาจรู้...๔๗๘

(๓๐๐)	chaos	คือ	ความไม่เป็นระบบ	พทุธศกึษาจะช่วยได้..๔๗๙		

(๓๐๑)	พทุธมต้ีน-กลาง-ปลาย“หมนุรอบเชงิซ้อนทีพ่เิศษ”	.....๔๘๐

(๓๐๒)	พุทธมีต้น-กลาง-ปลาย	ของความเป็น“ตน”สุดลกึ	....๔๘๑

(๓๐๓)	“ความหมดสิ้นตัวตน”	ที่เป็น“ตถตา”ของมนุษย์	...๔๘๒

(๓๐๔)	“คณุวเิศษ”แท้	คอื	“ความหมดสิน้ตวัตน”ที่เป็นจริง..๔๘๓

(๓๐๕)	ผู้มี“สัญชาตญาณ”ที่เป็น“ตถตาในโลกุตระ”กม็ีอยู	่....๔๘๕

(๓๐๖)	“อาชีพ”สูงสุดของความเป็น“คน”คือ	“รับใช้”	.......๔๘๘
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(๓๐๗)	ยังมีรายละเอยีดของความเป็น“ธรรมะ	๒”อกีมาก	...๔๙๐

(๓๐๘)	ความเป็น“ธรรมะ	๒”ที่ยากจะเข้าใจ	ก็ขั้นโลกุตระ	.....๔๙๑

(๓๐๙)	“อรหันต์”คือผู้“ท�าบุญ”	และไม่ลึกลับใน“บุญ”.....๔๙๒	

(๓๑๐)	“อรหันต์”คือผู้ไม่ลึกลับใน“การเกดิ-การตาย”.......๔๙๓

(๓๑๑)	เนื้อแท้ของ“ภูมธิรรม”ขั้น“ฌานวิสยั”	คืออย่างไร?...๔๙๔

(๓๑๒)	วิสัยของฌาน“โลกยีะกบัโลกตุระ”แตกต่างกนัไฉน	...๔๙๕

(๓๑๓)	ความเป็น“ฌาน”ของศาสนาพุทธ	เป็น“อจินไตย”..๔๙๖	

(๓๑๔)	ศาสนาพุทธเรียนรู้และก�าจัด“กิเลส”ด้วย“ฌาน”...๔๙๗

(๓๑๕)	“ฌานโลกุตระ”จึงจะก�าจัด“กิเลส”ได้ส�าเร็จแท	้........๔๙๘

(๓๑๖)	ศกึษา“สขุ”ให้สัมมาทฏิฐิ	จึงจะกล้าปฏบิตั“ิฌาน”....๔๙๙

(๓๑๗)	ต้องรู้“ทุกขอาริยสัจ”ได้	จงึจะเป็น“ฌานโลกตุระ”....๕๐๐ 

(๓๑๘)	“ฌาน”ทีรู่“้เวทนา	๑๐๘”จงึจะ“ดบัทกุขเวทนา”ได้แท้..๕๐๒	

(๓๑๙)	“ฌานหลบัตา”ไม่ม“ีปฏจิจสมปุบาท”ให้ศกึษาเลย	....๕๐๔

(๓๒๐)	ผู้ที่ไม่มี“ปฏจิจสมุปบาท”ให้ศกึษาจึงไม่ใช่“พทุธ”.....๕๐๕

(๓๒๑)	พทุธเรยีนรู้“อตัตา	๓”	ก�าจดั“อตัตา”ด้วย“ปัญญา”....๕๐๖

(๓๒๒)	“ปัญญา”รู้ยิง่จรงิ	จึงได้ชื่อว่า“อุตตริมนุสสธรรม”...๕๐๗

(๓๒๓)	“ปัญญา”คอื“ธาตรุู-้ธาตฉุลาด”แต่พิเศษเกนิอจัฉรยิะ..๕๐๘ 

(๓๒๔)	“นพิพาน”นัน้คอืจบ	“เท่ียง”เด็ดขาดหนึง่เดยีวแท้	.....๕๑๐

(๓๒๕)	“ผู้มีนิพพาน”ม“ีสญู”แท้	แต่ยงัม“ีอตัตาอาศยั”อยู.่.....๕๑๑
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(๑)  • แบบคนจน •  ...ที่มาของเรื่อง

 ค�าว่า“แบบคนจน”นี้ อาตมาน�ามาจากพระราช 

ด�ารัสในหลวง ร. ๙  ที่ชาวไทย แม้แต่ชาวต่างประเทศ 

ต่างยอมรับว่า สุดยอดแห่ง“ศาสตร์พระราชา” อันเป็น

หลักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ 

 พระราชด�ารัสของในหลวง ร. ๙ ซึ่งทรงชี้บ่งความ

ชัดเจนยิ่งขึ้นของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”แท้ๆ

 ท่ีตรัสเจาะลงไป ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”นั้น ก็คือ  

การบริหารประเทศ“แบบคนจน”เม่ือวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๓๔  

คลิปนี้ “ทีวีช่องบุญนิยม”เปิดให้ดูกันอยู่ทุกวัน นั่นเอง

 และยังมีการตรัสต่อไปอีกว่า “การขาดทุนของเรา 
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      พระราชทานพระราชด�ารัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ

พอเพียง” คร้ังแรก  “…การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�า

ตามล�าดับขั้น  ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน 

พอใช้ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ

อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา      

 เม่ือได้พืน้ฐานมัน่คงพร้อมพอควรและปฏบิตัไิด้แล้ว  

จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ

ขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับ ต่อไป 

 หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะทาง

เศรษฐกจิขึน้ได้รวดเร็วแต่ประการเดยีว โดยไม่ให้แผนปฏบิตัิ

การสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชน 

โดยสอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลในเร่ืองต่างๆ

ได้  ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด…” 
(“พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ”ในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวัน

พุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)

คือ การก�าไรของเรา” ก็ยิ่งขยายชัดกว่าชัดขึ้นไปอีก

 ซึง่มีความวิเศษลึกซึ้งแท้จริงยิ่งยอด ในเรื่องของ 

การบริหารประเทศ“แบบคนจน” และการมาเป็น“คนจน” 

   

(๒)	ล้มเหลวเพราะทุ่มเทเร่งให้เศรษฐกิจเจรญิข้ึนรวดเร็ว!																										
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       และในวันถัดมา “..ในการพัฒนาประเทศนัน้ จ�าเป็น

ต้องท�าตามล�าดบัขั้น เริม่ด้วยการสร้างพืน้ฐาน คือความมี 

กนิมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวธิกีารทีป่ระหยดัระมดัระวัง  

แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควร 

แล้ว จงึค่อยสร้างความเจริญขัน้ที่สงูขึน้ไปตามล�าดับ …การ 
ถือหลักท่ีจะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามล�าดับ 

ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อ

ป้องกันความผดิพลาดล้มเหลว และเพือ่ให้บรรลผุลส�าเรจ็ 

ได้แน่นอนบริบูรณ์…”(วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 

ในการพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ บางเขน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ 

บรมราโชวาทซ�้าว่าด้วยแนวทางการพัฒนา อย่างพอเพียง)

   

(๓)	ส�าเรจ็ได้เพราะ.. “ท�าตามล�าดบัด้วยความรอบคอบ”

       หลังจากนั้นทรงมีพระราชด�ารัส “เน้นย�้า” เรื่อง

ความพอมี พอกิน พอใช้ อีกครั้ง  “…คนอ่ืนจะว่าอย่างไร

ก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมือง

ไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่ พอมี พอกิน และขอให้

ทุกคน มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่ พอกิน 

(๔)	ไทยยอดยิ่งยวดได้เพราะ….?	
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มีความสงบ และท�างานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ใน

ทางนี้ท่ี จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่ พอกิน ไม่ใช่ว่า

จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน  มีความ

สงบ เปรียบเทียบกับประเทศ อื่นๆ ถ้าเรารักษาความพอ

อยู่   พอกินนี้ได้  เราก็จะยอดยิ่งยวดได้…” ( พระราชทาน

ให้คณะบุคคลที่เข ้าเฝ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

     ...ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ ่งเรืองที่สุด

ในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็

ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบ

ได้ เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว เราท�าเป็นประเทศที่

สงบ ประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ  เรา

จะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้... 

(๕)	เราจะเป็นที่หนึ่งในโลก	ด้วย “พอมี	พอกิน”

     ...แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่น จะ

ดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลก จะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไร

ก็ตามที่สุดในโลก ถ้าเรามีความสงบ 

 แล้วมีความสบาย ความมั่นคงที่สุดในโลกนั้น รู้สึก

จะไม่มีใครสู้เราได้...
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 (ที่มา : พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนังสือค�าพ่อสอน ในโครงการตามรอย

เบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี ๖๐ ปี ๖๐ ล้าน

ความดีถวายในหลวง น้อมเกล้าถวายในหลวง ) 

 มีชาวต่างประเทศคนหนึ่งมาพบ. (นาย พาร์ก จุล 

อุน รัฐมนตรีการกีฬาและเยาวชน แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มา

เฝ้าที่ พระต�าหนักจิตรลดาฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๔) เขา

บอกว่าประธานาธิบดีของเขา ผู้เป็นเพื่อนเขามอบหมาย

ให้มาขอโอวาท.

   เราเลยบอกว่า ถ้าจะแนะน�าก็แนะน�าได้ ต้องท�า 

“แบบ คนจน” เราไม่เป็นประเทศร�่ารวย เรามีพอสมควร 

พออยู่ได้. แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก  เรา

ไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก. เพราะถ้า

เราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง. 

ประเทศเหล่านั้น ที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้า

จะมีแต่ถอยหลัง และถอยหลังอย่างน่ากลัว. 

 แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่า “แบบคนจน” 

แบบที่ไม่ติดกับต�ารามากเกินไป ท�าอย่างมีสามัคคีนี่

แหละ คือเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอดไป. คนที่ท�างานตาม

(๖)	ต้องท�า“แบบคนจน”!
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วิชาการ จะต้องดูต�ารา. เมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้ว 

ในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอก “อนาคตยังมี” แต่ไม่บอกว่า

ให้ท�าอย่างไร. ก็ต้องปิดเล่มคือปิดต�ารา. ปิดต�าราแล้ว

ไม่รู ้จะท�าอะไร. ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่ เปิดหน้า

แรกก็เริ่มต้นใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง.

  แต่ถ้าเราใช้ต�ารา“แบบ คนจน”ใช้ความอะลุ้มอล่วย 

กัน  ต�ารานั้นไม่จบ เราจะก้าวหน้า “เรื่อยๆ”.

 (พระราชด�ารัส ที่ทรงเรียบเรียงและปรับปรุงขึ้นจากที่ได้

บันทึกพระสุรเสียงไว้  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วัน

พุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔)

(๗)	“ขาดทุนของเราเป็นก�าไรของเรา”	
						“Our	loss	is	our	ga in”.

 “Our Loss Is Our Gain” ขาดทุนของเราเป็นก�าไร

ของเรา หรือว่า เราขาดทุน เราก็ได้ก�าไร เวลาพูดไปแล้ว

เขาก็บอกว่า “ขอย�้า ขอซ�้าอีกที” ก็พูดซ�้าอีกที เขาก็นั่งเฉย

ไปอกี กห็มายความว่าต้องการ การอธบิาย เราก ็อธบิายว่า

          ถ้าเราท�าอะไรที่เป็นการกระท�าแล้วก็เราเสีย แต่

ในที่สุดก็ ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็น “การได้”..

 พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานไว้เมื่อ 
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วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔
( “เสีย”ในที่น้ีย่อมไม่ใช่เสียหาย  แต่มุ่งหมายถึงการกระท�าที่เรา

ได้เสียสละ ซ่ึงนัยของการที่เราได้เสียสละออกไป นั่นแหละมัน

เป็น “การได้” คือได้ท�าความดีที่สุดแล้วใน มนุษย์ใดที่ท�าการให้ 

ย่ิงการเสียสละหรือการให้ใด ๆ  ออกไปแก่ผู้อื่น โดยไม่หวังหรือ

อยากได้อะไรตอบแทนเลย นั่นคือสุดยอดมนุษย์ผู้ประเสริฐ)

 “…ข้าพเจ้าเองก็มีความปีติเต็มตื้นใจ ที่ได้เห็นน�า้ใจ

ของทุกคนเช่นนี้ เพราะเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมข้อ 

หนึ่ง ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให้ 

 การ“ให้”นี้ ไม่ว่าจะ“ให้”สิ่งใดแก่ผู้ใด โดยสถานใด

กต็าม ล้วนเป็น“การกระท�าทีพ่งึประสงค์”อย่างยิง่ เพราะเป็น 

เครื่องประสานไมตรีอย่างส�าคัญ ระหว่างบุคคลกับบุคคล  

และท�าให้สงัคมมคีวามมัน่คงเป็นปึกแผ่น ด้วยสามคัคธีรรม 

นอกจากนัน้ การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอีกด้วย

 กล่าวคือ ผู้ให้ก็มีความสุข มคีวามอิ่มเอิบใจ ผู้รับ

ก็มีความสุข มีก�าลังใจ สังคมส่วนรวม ตลอดถึงประเทศ

ชาติ ก็มีความผาสุก มีความร่มเย็น 

 ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็น

ชาวไทย มีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความ

(๘)	สังคมสามัคค ีมั่นคง	เป็นปึกแผ่นได้ด้วยการ“ให้ !”
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รัก ความเมตตากัน ให้น�้าใจไมตรีกัน ให้อภัยไม่ถือโทษ 

โกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดี 

มุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์ และจริงใจ…” 
(พระราชด�ารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสวัน

ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕)

 ชัดเจนยิ่งมั้ย พระราชด�ารัสของในหลวง ร.๙ ว่า

(ก.) ล้มเหลวเพราะ..ทุ่มเทให้เศรษฐกิจเจริญขึ้นเร็วๆๆ!                            

(ข.) ส�าเร็จได้เพราะ..ท�ำตำมล�ำดับด้วยควำมรอบคอบ

(ค.) ไทยยอดยิ่งยวดได้ เพราะ….?

 เพราะ (ค.๓) เรำจะเป็นท่ีหนึ่งในโลก ด้วย“พอมี 

พอกิน”

 เรำจะเป็นที่หนึ่งในโลก 

 ชัดเจนนะ! 

 ทีนี้ อาตมากข็ออนญุาตอย่างสงูยิง่ ด้วยความสจุรติ

ใจ เพื่อสาธยายขยายความเก็บละเอียดของพระเจ้าอยู่หัว

มารวมไว้ให้เห็นกระจ่างดีขึ้นไปอีกว่า  ...เพราะ

 เป็น“คนจนที่‘รู้จักพอ’ คือ มี‘ใจพอ’ในภาวะที่พอ

เหมาะ ที่พอควร ไม่โลภโมโทสัน” 

 เป็น“คนจนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม”

(๙)	สังคมจะล้มเหลว	หรือเจริญส�าเร็จ	เพราะ...
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 เป็น“คนจนที่ไม่สะสมทรัพย์สิน ทั้งไม่สะสมกิเลส” 

 เป็น“คนจนที่ยอดขยัน ปรารภความเพียร” 

 จึงเป็น“คนจนที่มีเศรษฐกิจของสังคมอุดมสมบูรณ์”

 เพราะ (ค.๔) ต้องท�าแบบ “คนจน” !

 เพราะ (ค.๕) “ขาดทุนของเราเป็นก�าไรของเรา”. 

“Our loss is our gain”

 เพราะ (ค.๖) สังคม มีความสามัคคี มั่นคง เป็นปึก

แผ่น ได้ด้วยการ..“ให้ ! ”  จิต“รวยโลภการให้-ไร้โลภเอา”

 “ให้”นี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดของคน ถ้าจิตใจของใคร 

มีแต่ความยินดีใน“การให้”มากกว่า“การเอา”หรือ“การได ้

มาให้ตน” ความเจริญยิ่งใหญ่จะเกิดทั้งในตนและทั้งใน 

สังคม และในโลกทีเดียว 

 เพราะจะเกิดสังคม“คนจน”อย่างเป็นจริงขึ้นมาให ้

แก่โลก เป็น “ปรากฏการณ์”พิเศษให้โลกเห็นความวิเศษ

 ปกตินั้นคนทั้งหลายต่างก็กลัว“ความจน”กันท้ังนั้น 
 แต่ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่สัมมาทิฏฐิ และปฏิบัติ
ดีแล้วตามค�าสอนพระศาสดา จะไม่กลัว“ความจน”เลย 
 เพราะจะเกิดเป็น“คนจนสุขส�าราญเบิกบานใจ” 
 อันเป็น“คนจนแบบอาริยะ” 

(๑๐)	ชาวพุทธไม่กลัวจน	เพราะมี“ปัญญา”ตามค�าตรัส
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 เป็น“คนจนที่มีปัญญา(ฉลาดโลกุตระมิใช่อัจฉริยะแค่เฉโก)”

 เป็น“คนจนที่ ไม่เบียดเบียนใคร”

 เป็น“คนจนที่มีความมักน้อย อยากจน กล้าจน”

 เป็น“คนจน”ท่ีมีความรู้-มีสมรรถนะ และขยันสร้าง 

สรร ขวนขวายอยู่เสมอ ไม่เอาแต่เล่น เอาแต่นั่งสงบ เอา 

แต่พักผ่อน จึงมีอยู่มีกิน มีเหลือเผื่อแผ่แจกจ่ายผู้อื่นได้

 เพราะมี“ความสงบ”ที่“สัมมาทิฏฐิ”ตามแบบพุทธ

 ไม่ ใช่มี“ความสงบ”ที่“มิจฉาทิฏฐิ” ที่ ไม่ ใช่พุทธ

 “คนจน”ยังไง? ท่ีจนอย่างอุดมสมบูรณ์-สุขส�าราญ 

เบิกบานใจ ฯลฯ ..นี่แหละที่ต้องไขความกันอย่างส�าคัญ 

 “คนจนทีอ่ดุมสมบรูณ์มคีวามสขุส�าราญเบิกบานใจ” 

ไปตลอดกาลนาน ไม่ขาดตอน ไม่มีความรูส้กึโศกมาค่ันใน 

กาละเลย ก็เพราะคนผู้นั้นได้ปฏิบัติตน“เป็นคนจน”ตาม 

ทฤษฎีพระพุทธเจ้าส�าเร็จแล้วจริง อย่างสัมมาทิฏฐิ ถูกต้อง 

ตรงค�าสอนแท้ จึงเป็น“คนจนอดุมสมบรูณ์”ที่ไม่ต้องแย่งรวย

 และไม่ต้องแย่งกันมาใช้จ่าย“บ�าเรอกาม”กันหนัก

หน้า หนักหนาสาหัสกันได้อย่างแท้จริง 

 ซึ่งตรงกันกับ“ศาสตร์พระราชา ร. ๙”แห่งราชวงค์ 

จักรีของไทย ท่ีคนไทยท้ังประเทศก�าลัง“ตื่นรู้” และเกิด

(๑๑)	“คนจน”ที่อดุมสมบรูณ์-สขุส�าราญเบกิบานใจ	ฯลฯ
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ปรากฏการณ์“ตื่นตัว-เต็มตื้น”อย่างที่เห็น ตามที่เป็นอยู่ 

และจะไม่หายไปจากใจ จากความซาบซึง้ ที“่รบัรูค้วามพเิศษ

ในคุณวิเศษแห่งโลกุตรธรรม”ของพระพุทธเจ้านี้ไปอีกแล้ว  

 จงึมี“คนจน”ในสงัคมอยูต่ลอด ไม่ขาด“ความจน”เลย 

และ“จน”อย่างเตม็ใจ สขุส�าราญเบกิบานใจ สดุวเิศษอกีด้วย

 ในประเทศไทยเมืองพุทธจึงมี“คนจน”ที่สุขส�าราญ

เบิกบานใจ เพราะ“เต็มใจจน” และเป็นคน“ตั้งใจจน”นี้กัน

จรงิ อย่างน้อยกม็“ีชาวอโศก”ทีเ่ป็นจรงิกนัอยู ่พากเพยีรกนั

อยู่อย่างสัมมาทิฏฐิ ปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบันนี้  

 การเป็น“คนจน”ที่ ไม่ได้กลัว“ความจน”เลย เพราะ

ยินดีจะเต็มใจจน ตั้งใจจน และจนอย่างมีความสุขส�าราญ 

 ยินดีเป็น“คนจน”เพราะม“ีปัญญา”ที่เข้าใจยิ่งจริงใน 

“ความจน”ว่าจะ“จน”อย่างไรด ี จึงจะประเสรฐิกว่า“ความรวย” 

 จึงเป็นผู้ชัดเจนชัดจริงในใจว่า ท�าไมต้อง“มาจน”

 จนอย่างมีความสขุส�าราญเบกิบานใจนัน้จรงิอย่างไร?

 อย่างไรจงึเป็น“คนจน”ผู้มีค่า มีประโยชน์ต่อสังคม  

 เพราะ“คนจน”ชนิดนี้มีหลักปฏิบัติอันประเสริฐแท้ 

 คือ เป็นคนมีคุณสมบัติ“อัปปิจฉะ(มักน้อย = กล้าจน)”  

ม“ีสนัตฏุฐ(ิสนัโดษ = ใจพอ)” รัก“ปวเิวก(รกัความสงบ)” และ“อปจยะ 

(๑๒)	ชาวพุทธตั้งใจจน	เพราะเต็มใจจนด้วย“ปัญญา” 
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(เป็นผูไ้ม่สะสม)” ซ�า้มหิน�า“วริิยารัมภะ(ยอดขยนั)”อกีด้วย เป็นต้น 

 จงึเป็นคนม“ีปัญญา”เข้าใจ“ความจน”ท่ีวเิศษแท้จริง

ของ“คนจนอาริยะ” หรือ“ศิวิไลซ์(civilize)ชนิดที่มีความฉลาด 

แบบปัญญา” อันเป็นแบบ“โลกุตระ(supra mundane)” อัน

เหนือช้ันกว่า“ความฉลาดที่ศิวิไลซ์แบบเฉโก” อันยังเป็น

แบบ“โลกียะ(mundane)”ตามสามัญปุถุชน 

 คนผู้มีความฉลาดท่ีชื่อว่า“เฉโก” คือ ผู้ยังไม่ฉลาด 
ขัน้“ปัญญา” มกีรอบจ�ากดัของความเข้าใจ คอืมคีวามฉลาด 
อยู่ในกรอบโลกย์ีเท่านัน้ จึงยงัไม่เข้าใจการเป็น“คนจน”นั้นด ี
ไฉน? ประเสรฐิอย่างไร? เหนอืชัน้กว่า“คนรวย”นยัะใด? โดย

เฉพาะม“ีคณุวเิศษ(อตุรมินสุธรรม)”ประเสริฐกว่า“คนรวย”จริงรึ
 คนผู ้เต็มใจเป็น“คนจน”และตัง้ใจปฏบิตัตินให้จนนั้น  
คอื ผู้ซาบซึง้ดีในการมวีรรณะ ๙ จงึมีปกตกิถาวตัถุ ๑๐ ปฏิบัติ 
สัมมาอารยิมรรคองค์ ๘ ปฏิบัติโพชฌงค์ ๗ ปฏบิตัโิพธปัิกขยิ 
ธรรม ๓๗ ปฏิบัติไตรสิกขา ปฏิบัติจรณะ ๑๕ วิชชา ๘ ฯลฯ 
 ซึ่งแยกย่อยในรายละเอียดตามจริต ตามความถนัด 
และมี“มิต”ิแปลกแยกกันไปอกีทกุแง่ทกุมมุกต้็องม“ีปัญญา”
 จนกระทั่งเกิดผลเป็นสาราณียธรรม ๖ เพราะใน
จิตของผูป้ฏบิัตเิกิดจิตเจริญคุณสมบัติ“พทุธพจน์ ๗”ได้แท้

(๑๓)	“คนจนอารยิะ”คอื	คนจนทีม่“ีปัญญา”ซึง่มใิช่เฉโก
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กันจริงๆ ล้วนเป็น“ความรู้”ขั้น“ปัญญา”ที่เป็นแบบพุทธ 

 พุทธพจน ์๗ ได้แก่ สาราณียะ,ปิยกรณะ,ครุกรณะ, 
สังคหะ,อวิวาทะ,สามัคคียะ,เอกีภาวะ (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒  

ข้อ ๒๘๒-๒๘๓ “สาราณิยสูตร” ) ซึ่งเป็น“คุณธรรม”ของคนแต่ 
ละคน ของสังคมที่ปฏิบัติตามพระอนุสาสนี ก็จะเกิด 
คุณงามความดี(ความดีที่นิยมกัน )-คุณค่า (ความดีที่นับขั้นนับช้ัน 

สงูขึน้ไป)-คุณลักษณะ(ลักษณะดี)-คณุจรรยา(ความประพฤติดี )- 
คณุประโยชน์(ประโยชน์ดี)-คุณวุฒิ(ความรู้ความสามารถตามต�าแหน่ง

หน้าที่)-คณุวฑุฒะ(ผู้มเีกียรติคณุสงูส่ง)-คณุธรรม(มีธรรมะที่เจริญขึ้น 

ในด้านดีซึ่งดีทั้งด้านสมมุติและด้านปรมัตถ์)-คุณนิธิ(ผู้มีคลังแห่งความดี) 

-คุณพิเศษ(ความดีที่แตกต่างออกไป)-คุณภาพ(ระดับความดีหรือเลว 

ของสิ่งนั้นของนั้น)-คุณสมบัติ(ความดีของเราที่สะสมขึ้นมีในตัวเรา)- 
คุณาฒัย(มั่งค่ังความดี )-คุณราศี(คุณธรรมที่เป็นคุณงามความดีมี

มากในตนประหนึ่ง‘ดาวฤกษ์’ที่มีรังสีแผ่“อรูป”เป็นเหมือนแสงแต่แท้ๆ

เป็น“นามธรรม”ท่ีมีคุณค่าฟุ้งกระจายรุ้งรุ่งเรืองจะแจ้งสว่างไสวออกไปให้ผู้

อ่ืนรับรู้-เห็นด้วยได้)-ฉัพพัณณรังสี (รัศมี ๖ ประการที่ออกไปจาก“ทวาร 

๖”ของคน  คนผู้น้ีมี“ฉัพพัณณรังสี”แผ่ออกไปให้ผู้อื่นรับด้วยๆได้ทั้ง ๖  

ประต)ู-เป็นคณุวเิศษ(ความสามารถทีเ่ป็นโลกตุรธรรม)ขัน้“พทุธนยิม” 

(๑๔)	“คนจนอาริยะ”คอื	“คนจนทีม่แีบบ”ตามทฏิฐพิทุธ

 แม้แต่ในทาง“กาม”ที่เป็น“ความอยากได้มาให้ตน” 
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ยงั“มี”อยู่ทางภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสมัผสัสมัพนัธ์อยูก่บั

สัตว์,สิ่งของ (สิ่งของน้ีไม่ว่า อุตุนิยาม-พีชนิยามหรือรวมกันก็ใช่ทั้งนั้น ) 

หรือสัมผัสทางตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย ก็“เสพรส”ที่มีรสบ�าเรอ

จติใจ(ซึีง่เป็นนามธรรมขัน้“จตินยิาม”กเ็ป็น“กาม”ตวัแท้)อันยดึอันตดิอยู่  

ก็ยังเรียกว่า “คุณ”เลย คือ “กามคุณ” ไง! จะเรียกว่า“คุณ” 

แค่ไหน“พุทธ”ก็ต้องมี“ปัญญา”ก�าจัดออกไปจาก“จิต”เป็น 

“โลกุตรภูมิ”จนสิ้นเกลี้ยง“คุณของกาม”ให้ได้ด้วย“ปัญญา” 

 เพราะมันเป็น“โทษ” มันไม่ ใช่“คุณ”แต่อย่างใดเลย

 “กาม”ต้องหมด“คุณ”หมด“ค่า”หมด“ความอยากมา

ให้ตน” ทัง้ทีม่าเป็น“ของตน” ทัง้ทีม่“ีการเสพรสจากทีส่มัผสั

ภายนอก”ทั้งหลาย

 เมื่อเป็นผู้ไม่มี“กามคุณ ๕”ด้วย“ปัญญา”ที่แท้จริง 

การบ�าเรอตนกล็ดละจางคลายลงจรงิ กไ็ม่จ�าเป็นต้องใช้จ่าย 

ทั้งทรัพย์สิน ทั้งแรงงานพลังกายพลังใจไปใน“กาม”

 กเ็ป็นคนไม่ต้องสิน้เปลอืงเพือ่“กาม” ความทกุข์ร้อน

ท่ีจะมี“กาม”มาบีบคั้นเราก็ลดลงจริง ถึงขั้นสิ้น“กาม”ก็สิ้น 

ทุกข์ยากล�าบากเพราะ“กาม” 

 สังคมที่มีคน“สิ้นทุกข์ยากล�าบากเพราะกาม”ยิ่ง 

มากยิ่งขึ้นๆในสังคม ก็ยิ่งช่วย“แก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ได้  

อย่างวิเศษสุด     
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 คนที่ลดละ“กามคุณ ๕”ได้แท้จริง จะปลงภาระใน
ชีวิตไปได้มากมาย การเป็นอยู่ของชีวิตท�ามาหากินก็ไม่
ต้อง“โลภ”มาเพื่อใช้จ่ายเป็น“ทาสตนเอง”เพราะเหตุแห่ง 
“กาม” เพราะมี“ปัญญา”รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความจริง(ธรรมะ ๒  

ที่เป็น“สัจจะ”)” ทั้งที่เป็น“สมมุติสัจจะ”และ“ปรมัตถสัจจะ”
 เป็นผู้“หลุดพ้นกามสุขัลลิกะ(กามที่เป็นสุขเท็จ)”ไดแ้ท้ 
แม้จะเป็น“คนจน” ไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีภาระต้อง
เดือดร้อนได้จริงแท้ขั้นหนึ่ง จึงเป็น“ผู้ไม่มีทุกข์แท้เพราะ
กาม” เข้าข่าย“อนาคามีภูมิ” เพราะจิตใจไม่มี“กามคุณ ๕”
 ผูไ้ม่ต้องบ�าเรอ“กามคณุ ๕”ทัง้ในเรือ่งของ“เพศเมถนุ
ธรรม” ทั้งในเรื่องของ“รูป,เสียง,กลิ่น,รส,โผฏฐัพพะ”แม้ม ี
ชีวิตเป็น“คนจน”ก็ไม่เดือดร้อนดิ้นรน“พ้นทุกขอาริยสัจ”แท้ 
 แต่ต้องได้เรียนรู้และปฏิบัติก�าจัด“กิเลสกาม”ออก
จาก“จิตใจ”ชนิดที่ ได้มี“การท�าใจในใจอย่างถ่องแท้-ลงไป
ถงึทีเ่กดิของตวักเิลส”คอื“โยนโิสมนสกิาร”อย่าง“สัมมาทิฏฐ”ิ
 ส�าหรับสังคมคนที่ปฏิบัติลดละ“กามคุณ ๕”กันได้
แท้จริง จึงจะแก้“ปัญหาเศรษฐกิจ”เรื่องนี้ได้อย่าง“เที่ยง
แท้(นิจจัง) มั่นคงยั่งยืน(ธุวัง) ไม่เปลี่ยนแปลง(อวิปริณามธัมมัง)  
ตลอดกาล(สัสสตัง) ไม ่มีอะไรหักล ้างความยั่งยืนนี้ ได ้

(อสังหิรัง) ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง)”

(๑๕)	ชาวพทุธรวมพลงัต่อยอด“ความจน”ให้เจรญิวเิศษ 
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 ดังนั้น การเป็น“คนจน”ที่ไม่กระสันยื้อแย่ง“ลาภยศ

สรรเสริญสุขโลกีย์” จึงเป็นการช่วยสังคมไม่ต้องเดือดร้อน 

ในค�าว่า“เศรษฐกิจ”ในกรณีนี้ คือเรื่อง“แย่งลาภยศสรร 

เสริญสุขท่ีเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและบ�าเรอ

อัตตา”ที่แน่แท้ ถาวรมั่นคงยั่งยืนตลอดกาลได้จริงแน่นอน

 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการลดกิเลส“กาม”จึง

เป็นการแก้ปัญหาที“่ต้นเหต”ุแท้ทีส่ดุ ถาวรยัง่ยนืตลอดกาล

ได้อย่างแท้จริงเป็นสัจจะ

 สงัคมคนทีไ่ม่มี“กาม”หรือม“ีกามคณุ”น้อยตามแบบ

พทุธจงึสามารถมชีวีติ ด�ารงชวีติไปไม่ก่อเกดิปัญหาอันมเีหตุ

มาจาก“กาม”ได้อย่างส�าคญัยิง่ยอด แม้จะเป็น“คนจน”กต็าม   

 จึงท�าให้เกิดสังคมที่ต่างก็มีลาภโดยสุจริตเป็นธรรม 

(ลาภธัมมิกา) แล้วน�ามารวมกัน กินใช้อาศัยบริโภคร่วมกัน 

ในการด�าเนินชีวิต เป็น“สาธารณโภคี”รวมทุกคนทั้งสังคม

ชุมชนท้ังกว้างทัง้ลกึเป็นเครือแห(ยิง่กว่าเครอืข่าย  Pyramidal web)

 อันเป็นเศรษฐกจิขัน้เยีย่มยอดเจริญสูงยิ่งได้ดีกว่า 

เศรษฐกิจแบบใดๆ เท่าที่มนุษยชาติสามารถท�าได้ในโลก!

 สังคมคนหมู่ ใด ประเทศใด ที่เป็นสังคมเศรษฐกิจ 

ขั้น“สาธารณโภคี” สังคมนั้นจึงเป็นตัวอย่างให้สังคมมนุษย์

เผด็จการทุนนิยม แม้แต่ประชาธิปไตย และให้คอมมูนิสต์ 

เรียนรู้ และต้องศึกษาอย่างลึกล�า้ส�าคัญยิ่งยวด
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 เฉพาะอย่างยิง่ประชาธปิไตย หรือคอมมนูสิต์กต็าม 
แม้แต่เผด็จการ ถ้ามีสังคมชุมชนหมู่บ้านใดอยู่กันอย่าง 
“สาธารณโภคี”ได้จริง สังคมชุมชนนั้นเป็นสุดยอดแห่ง
ประชาธิปไตย ยอดสุดแห่งคอมมูนิสต์ สุดยอดแม้เผด็จการ
 สาธารณโภค ีแปลว่า คนสงัคมน้ันหรือคนครอบครวั
นั้นมีการใช้สอยกินอยู่ ในทรัพย์สินร่วมกันเป็นสาธารณะ 
หรือเป็นของส่วนกลาง  
 ดังนั้น สังคมที่มีระบบ“สาธารณโภคี”จึงเป็นกลุ่ม 
ของญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกันที่ท�างานแล้วทรัพย์สิน 
กินอยู่เป็นส่วนกลางร่วมกัน 
 ยิ่งไม่ใช่ญาติสายโลหิตร่วมกัน แต่เป็นคนมากมาย
หลายหลากครอบครัวผู้คนต่างครอบครัว ต่างมาร่วมสร้าง 
สรรแล้วกินใช้ในทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกัน ไม่ยึดเป็นของ
ส่วนตัวส่วนตน นั่นก็ยิ่งเป็น“สาธารณโภคี”ที่อุดมสมบูรณ์
กว้างเกื้อยิ่งใหญ่ไพศาลออกไปเอื้อมเอื้อผู้อื่นได้ยิ่งๆขึ้น 
 ซึง่“เศรษฐกจิ”ของสงัคมสาธารณโภคีทีเ่ป็น“สาธารณ
โภค”ีนี ้เป็นสงัคมหรอืประเทศทีเ่ศรษฐกจิทีด่สีงูสดุ ในความ
เป็นสังคมเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่โลกควรจะได้จะเป็น 
 เพราะไม่มีระบบสังคมแบบไหนตรงตามเป้าส�าคัญ
สูงสุดดีเท่า“สาธารณโภคี”อีกแล้ว “สาธารณโภคี”ท�าให้การ

(๑๖)	“สาธารณโภค”ีคอืระบบสังคมทีม่เีศรษฐกจิดสีงูสดุ
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เป็นอยู่หรือระบบการปกครองมี“ผลดี”แก่สังคมมนุษย์ดีสุด  

 เนื่องจาก“สาธารณโภคี”นั้นเป็นสังคมที่คนแต่ละ

คนในสังคมชุมชนนี้ท�างานฟรี คนท่ีอยู่ ในสังคม“สาธารณ

โภคี”นี้แล้ว แรงงานก็ดี ผลผลิตก็ดี ทุกคนยกให้ส่วนกลาง

หมด จึงเท่ากับคนในสังคมนี้เสียภาษีให้ส่วนกลาง ๑๐๐ % 

 การบริหารปกครองประเทศนั้นต้องการได้ภาษีจาก

ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้มากนั่นแหละ มาให้แก่

ส่วนกลาง(สาธารณะ)หรือให้แก่รัฐ ที่เป็นจุดหมายส�าคัญหลัก

ของระบบเศรษฐกิจการเมืองทุกระบบในโลก 

 แล้วเชือ่มัน่กันว่า ผูบ้ริหารจะได้จดัการทรพัย์สนิส่วน

กลางนั้นอย่างบริสุทธิ์และสะพัดหรือเฉล่ียออกไปให้สู่ คน

ทั้งสังคมทั้งประเทศได้มีอยู่มีกินทั่วถึงกันตามความเหมาะ

สมเป็นอยู่สงบสุข ไม่เดือดร้อน ไม่ก่อความวุ่นวาย  

 ซึง่นยัส�าคญัยิง่ๆ ของความเป็น“สาธารณโภค”ีนัน้ผู้

จะเข้าไปอยูใ่นสงัคม“สาธารณโภค”ีนีต้้องพอใจยนิด ีเตม็ใจ

เป็นคนส่วนกลาง ยกแรงงาน ยกรายได้ ยกผลผลิตท่ีต่างคน

ต่างอตุสาหะพากเพยีรขวนขวายลงมอืลงแรงท�าหรือช่วยกนั

ท�าขึ้นในสังคม ได้เท่าไหร่ก็ให้ส่วนกลางทั้งหมด เราก็กินใช้

ร่วมกับสังคมอยู่อย่างเป็นสุข 

(๑๗)	“สาธารณโภคี”คือระบบสังคมที่มีอิสระสูงสุด 
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 ไม่เอามาเป็นของส่วนตน โดยทกุคนมอิีสระเสรีเตม็ท่ี 

แต่สมัครใจเอง ไม่ได้ถกูบงัคบักดขีเ่หมอืนระบบคอมมนูสิต์ 

แม้ระบบประชาธิปไตยเลย โดยเฉพาะเผด็จการยิ่งไม่ใหญ่

 ทุกคนยินดีพอใจระบบนี้ เป็น“ความอิสระ”ของทุก

คนที่สมัครใจจะเข้ามาอยู่ ในระบบ“สาธารณโภคี”นี้เอง

 คนที่ไม่มี“ปัญญา”จะ“ไม่ยินดี”มาเป็น“คนจน”

 คนที่มี“ปัญญา”จริงๆจึงจะยินดีมาเป็น“คนจน”

 ดงันัน้ ระบบ“สาธารณโภค”ีจะเกดิได้กต้็องม“ีคน”หมู่

หนึง่ ประชากรจ�านวนหนึง่ทีม่คีวามยนิดีในระบบดงักล่าวนี้

รวมตัวกันขึ้นมา แล้วก็ท�าอย่างนี้กันได้อย่างเป็นจริงยืนยัน 

 เพราะสงัคม“สาธารณโภค”ีนัน้ คนทีจ่ะเอาชวีติมาอยู่

แบบ“สาธารณโภคี”ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจอย่างดี และ

ด้วยความสมัครใจของคนที่จะเข้ามาอยู่ ในสังคมแบบนี้เอง

เป็น“ความอิสระ”เต็มที่ของตนเองทั้งนั้นทุกคน แม้ตนจะ

ยังมีกิเลสอยู่ แต่มี“ปัญญา”เข้าใจและเชื่อมั่นของตนจริงๆ

 จึงเต็มใจตั้งใจมาเป็น“คนจน”เอง “อิสระ”แท ้ๆ

  นั่นคือ “สาธารณโภคี”นี้ ตนเต็มใจเป็น“คนจน”เอง 

ด้วย“ปัญญา” ซึ่งเป็นความรู้ขั้นโลกุตระ ยินดีที่จะลงแรง 

มาก ท�างานหนักแท้ๆปานใดๆก็ไม่เอาค่าแรง ไม่ยดึถอืว่า 

(๑๘)	สาธารณโภคีคือ	ระบบ“คนจน”ที่ไม่มีของตวัของตน
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ผลผลิตนั้นเป็นของตนคนเดียว ไม่แบ่งเอาอะไรเป็นของ
ตน เป็นคนไม่สะสมทรัพย์สนิเป็นของตน แต่ขยนัยอดยิง่ 
(อปจยะแต่วิริยารัมภะ ) ยินดีพอใจกับการมีน้อย(อัปปิจฉะ) สงบ
กายสบายใจ(ปวิเวกะ) เพราะเป็นคน“ไม่มีสวรรค์(อสังสัคคะ)” 

 “นรก”จึงเกิดในคนผู้นี้ ไม่ได้  เป็นคนไม่มนีรกสวรรค์
 เพราะคนผู้นี้“ไม่สะสมภพ-ชาติ”(อปจยะ)จงึไม่ม“ีภพ
นรก-ภพสวรรค์”ขึ้นในจิตใจ ที่เจริญ“ปัญญา”แล้วจริง
 เพราะไม่ต้องการเป็น“คนรวย”(อัปปิจฉะ) จึงสมัครใจ
เป็น“คนมักน้อย”(อัปปิจฉะ) เต็มใจตั้งใจเป็นคน“กล้าจน,เอา
เป็นของตนน้อยๆ ไม่มขีองตนมาก”(อปัปิจฉะ)ด้วยปัญญาตน 

 มีน้อยก็พอเพียง พอใจ ใจพอ(สันตุฏฐิ )เต็มปัญญา
 ไม่ริษยาใครที่เขามีมาก ใจสงบ(ปวิเวกะ)ครบปัญญา
 เป็นคนหมดสวรรค์ จึงหมดนรกไปด้วย(อสังสัคคะ) 

 ผูห้มดสวรรค์หมดนรกส�าเรจ็เป็นจริงนีแ้ล ท่ีเป็น“คน
ผู้ไม่มีตัวไม่มีตนหมดของตัวของตน”แท้ หมดทุกข์หมดสุข
 “จิต”มีคุณสมบัติ“เฉยๆ-กลางๆ”คือ จิตมีอยู่ แต่
มี“ความรู้สึกกลางๆ เฉยๆ คือ อุเบกขาเวทนา”(ยังไม่สูญ) 
 ชี้ที่“เวทนา”ไม่สุข-ไม่ทุกข์ ; ไม่มีสวรรค์-ไม่มีนรก 
 เพราะจิตไม่ยึดเอาอะไรเป็น“ของตัวของตน”แล้ว
 ลักษณะนี้แลคือ ผู้มี“นิพพานธรรม(ทรงไว้ซึ่งนิพพาน)” 
 นับเป็นผู้หลุดพ้น ผู้“ไม่มีของตัวของตน” เพราะ 
เป็นผู้บรรลุ“อนัตตาธรรม”ได้จริง
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 ผู้“หมดทุกข์-หมดสุข”นี่แหละ ถ้าหากมี“อารมณ์”นี้

อยู่ได้เที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไป ไม่แปรเปล่ียนไป ไม่มีอะไร

หักล้างได้ ไม่กลับก�าเริบ ก็คือ อรหันต์ คือผู้ท่ีมี“นิพพาน”

 จิตใจของคนผู้ที่มี“อาการ”เช่นว่านี้ คือ “อาการ

นิพพาน”  นิพพานจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับ ที่พูดกันไม่รู ้เรื่อง 

 “ความรู้สึกกลางๆ เฉยๆ ที่ว่า อุเบกขา”นี้แหละ 

เป็น“ฐาน”ทีน่พิพานจะปรากฏ ในศาสนาพทุธ ซ่ึงเป็น“ความรู้ 

สกึหรอือารมณ์” แต่ไม่ใช่“ความเป็นกลาง”ของ“ทางปฏบิตั”ิ 

หรือของ“วิธีปฏิบัติ” ดังที่ไปแปลความ“มัชฌิมาปฏิปทา” 

โดยรวมว่า คอื “ทางสายกลาง”

 ค�าว่า “เป็นกลาง”หรือ“ความเป็นกลาง”นี้ ไม่ ใช่ไป 

มุ่งหมายเอาที่“ทาง”หรือ“วิธีปฏิบัติ”เด็ดขาด

 “ทาง”คือ “มรรค”(ปฏิปทา)  แต่“กลางหรือเป็นกลาง” 

คือ “ผล”(มัชฌิมา)นะ! มันคนละสภาวะ มันคนละสถานะ  

พินิจให้คมๆ แม่นๆ  ก�าหนดกันดีๆ ให้ถูกมิต ิถูกสภาวะเถิด 

 “ความเป็นกลาง”ในท่ีนี้ตามปรมัตถสัจจะเจาะจง 

ลงไปมุ่งเอา“เวทนา(ความรู้สกึหรอือารมณ์)”ต่างหาก“เป็นกลาง” 

 ไม่ใช่แค่“ทาง”เท่านั้น ไม่ ใช่หมายแค่“ปฏิปทา”เลย 

ยิ่งไปแปลกันว่า “ทางสายกลาง”ก็ยิ่งผิดกันไปใหญ่

(๑๙)	“เป็นกลาง”ในที่นี้ต้อง“ก�าหนดหมาย(สญัญา)”ให้ถูก 
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 “มัชฌิมา”แท้จริงตามค�าตรัสของพระพุทธเจ้านั้น 
คอื“จิต-เจตสิก”ที่เจาะลึกละเอียดลงไปอีกได้แก่“เวทนา” 
เป็น“ความรู้สึกหรืออารมณ์”แท้ๆต่างหากที่“เป็นกลาง” 
 อารมณ์กลางๆ เฉยๆ ไม่สุข-ไม่ทุกข์ มันว่างจาก
อารมณ์ที่มันชอบหรือมันชัง มันไม่ผลักหรือมันไม่ดูด มัน
ไม่ไป“ข้าง(อันตา)”ไหนเลย คือ มันไม่มี“ข้าง” ไม่มี“อันตา(คือ 

ไม่มีข้าง,ส่วน,ปลาย,ฝ่าย,ด้าน,โต่ง,เหลื่อม)”ไปฝ่ายใดเลย ความรู้สึก 
ต่างหาก ที่มันอยู่“กลางๆ” ไม่มีนรก-ไม่มีสวรรค์ ไม่มีเรา-
ไม่มีเขา  ..ซึ่งไม่ใช่ไปหมายเอา“วิธีปฏิบัติหรือทางปฏิบัติ”

 และ“ทาง(วิถ ี ใครจะเรยีกว่า“สาย”ก็ไม่ว่า)” หรอื“วิธีปฏบิัติ ” 
ที่ภาษาบาลีว่า“ปฏิปทา”นั้น ก็ให้ส�าคัญมั่นหมายกันที ่
“ทิฏฐิ”ต่างหากที่ต้อง“สัมมาทิฏฐิ”ให้ดี นั่นคือท�า“ความ
เห็นให้ถูกต้องตรงกบัวิธีทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอน” ไม่ใช่ไป 
หลงงมอยู่ที่ “กลางๆ” หรือ“ความเป็นกลาง”หรือ“ทางสาย
กลาง” หรือมัวแต่ไปเดินเป็น“สาย”ให้อยู่“กลางทาง”ให้ได้
 “เวทนาหรอืจติ”ต่างหากทีต้่องท�าให้“เป็นกลาง”  ให้
เป็น“มชัฌมิา” คอืให้เป็น“อเุบกขาหรือไม่ทกุข์ไม่สขุ”นัน่เอง 
 หมายเอา“ความรู้สึก”แท้ๆที่ให้“เป็นกลาง” 
 ไม่ใช่ท�า“วิธีปฏิบัติ”ให้“เป็นกลาง” 
 และไม่ใช่ ให้ท�า“เวทนา”ไปเป็น“ความตรงทาง”
 “วิธีปฏิบัติหรือทางปฏิบัติ”นั้นต่างหากที่ท่านให้ท�า 
“ความตรงทาง” ต้องท�า“ทางปฏิบัติให้“ตรง”ให้“ถูกทาง” 
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คอื“สมัมา” มใิช่ไปท�า“วธิปีฏบิตัิ”ให้ “เป็นกลาง”คือ“มชัฌิมา” 

 “ปฏิปทา”คอื“วิธีปฏิบัติ” พระบรมศาสดาทรงให้“ท�า

ทิฏฐิ”คอื“ความเข้าใจ”หรือความเห็นให้ถูกตรง คือต้อง 

“สมัมาทิฏฐ”ิ ซึง่มันไม่ใช่“ความเป็นกลางของความรูสึ้กหรอื

อารมณ์” ทีบ่าลว่ีา“เวทนา”เลย อย่าสบัสนไขว้เขวเป็นอนัขาด

 แยก“ความรู้สึก,อารมณ์”ท่ีบาลีว่า“เวทนา”นั้นมัน

แตกต่างกันกับค�าว่า“ความเข้าใจ”ที่บาลีว่า“ทิฏฐิ”ให้ชัดๆ

 ยิง่เป็น“ความรู้สึกหรอือารมณ์ (เวทนา)” กับ “วิธีปฏิบัติ

(ปฏิปทา)” มันยิ่งแตกต่างแยกไปคนละชิ้นคนละอันกันเลย  

 “ปฏิปทา”นั้นคือ“ทางปฏิบัติ หรือวิถีทางประพฤติ

เป็น“เหต”ุ ทีพ่าไปสู“่ผล”ได้ส�าเร็จจงึม“ีความรู้สึกเป็นกลาง” 

ซึ่งบาลีว่า “มัชฌิมา” อันหนึ่ง“เหตุ” แต่อีกอันนั้นมัน“ผล”

 “ผล”ทีม่“ีความเป็นกลาง” มิ ใช่หมายเอาแค่“ปฏปิทา”

 แต่“ปฏิปทา”หรือ“ทางปฏิบัติ”น้ันมันเรื่องของ“การ 

ท�า” ซึง่ต้อง“สัมมาทิฏฐิ”ก่อน  “ปฏิปทา”เป็น“เหต”ุยงัไม่ใช่“ผล”

 “มชัฌมิา”ต่างหากเป็น“ผล”คอืเกดิอาการ“ความรูส้กึ

เป็นกลาง” ทีเ่กดิจาก“เหต”ุอนัตนปฏิบัต ิก�าหนดกนัให้ชดัๆ

 “ทฏิฐ”ิต้อง“สมัมา(ถกูตรง)”ก่อน แล้วจงึจะ“ปฏบิัต”ิให้

ถกูตาม“ทฏิฐ”ินัน้ “ผล”ทีเ่กดิ“ความเป็นกลาง”จึงจะมีจริงได้

(๒๐)	แยก“จติ”แยก“วธิปีฏบิตั”ิให้ถูก	มิฉะนั้น“วิปลาส”
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 แม้แต่มี“สัมมาทิฏฐิ”แท้ๆมาก่อนแล้ว แต่ถ้าแม้น 

“ปฏิบัติ”ไม่“สัมมา”คือ ไม่ถูกต้องตรงตามความเข้าใจ กลับ 

“ปฏบิตั”ิผดิไป ไม่ถกูต้องตรงตามทีเ่ข้าใจ มนัก“็มจิฉาปฏิบัต”ิ 

เพราะประพฤตไิม่ตรง กไ็ม่ม“ีผล”ถกูต้องส�าเร็จเป็น“จริง”ได้

 “ทิฏฐิ”จึงมาก่อน แล้วปฏบิตัติาม“สมัมาทฏิฐ”ินัน้จน

กระท่ัง“จติ”ต่างหากทีส่�าเร็จ“เป็นกลาง(มชัฌมิา)” ซ่ึงจะไม่ใช่ไป

หมายเอา“ปฏปิทา(วิธีปฏิบัตหิรอืทางหรอืวถิี )”โน่นท่ีเป็น“กลาง”

 ซ�า้ไปแปลว่า“ทางสายกลาง” ให้เขวไปว่า “ทางหรือิ 

วิถีปฏิบัติ”ที่เป็น“กลาง”เสียเอง มันก็เลยหลงเข้าใจผิดกัน 

ไปว่า “มัชฌิมาปฏิปทา”หมายเอาแต่“ทางเดิน”หรือ“วิธี

ปฏิบัติ”เท่านั้นที่เป็น“กลาง” ไม่มีอะไรเกี่ยวกับ“จิต,เวทนา”

 แล้วไปอธบิายกนัว่า “มชัฌมิาปฏปิทา” คือ “ทางสาย

กลาง” คนก“็ก�าหนดหมายเอาแค่“ทาง”เท่านัน้ ทีเ่ป็น“กลาง” 

ก็เลยไม่ไปถึง“จิต”หรือ“เวทนา”กันสักที 

 หลงเพีย้นไปอธิบายกนัอยูแ่ต่กับ“ทาง”ว่าเป็น“กลาง” 

ก็ยึดกันได้แค่“ทาง”เท่านั้น งมง่วนวนวุ่นอยู่กับ“ทาง”กับ 

“สายแห่งทาง”กันอยู่แค่นั้น ไม่ถึง“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”

 เช่น อธิบายว่า “การปฏิบัติต้องเป็นกลาง” เหมือน

ดัง“พิณ ๓ สาย” ต้องขึงให้ตึงท้ัง ๓ สาย จึงจะได้เสียงที่ถูก

(๒๑)	“ทฏิฐวิิปลาส”จงึม“ีสญัญาวปิลาส”แล้ว“จิตวปิลาส”
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ต้อง รู้ว่า สายไหนเสียงต�่า สายไหนเสียงกลาง สายไหนสูง
 นัน่มนั“การเปรียบเทยีบ” ไม่ใช่“การมุง่หาความจรงิ” 
ซึ่ง“ปรมัตถสัจจะ”ไม่ใช่มีแต่“สมมุติสัจจะ” มันต้องมีทั้ง ๒
 ถ้า“สัจจะ”ไม่ครบ มันก็จะได้“ความวิปลาส”ไปเป็น 
ล�าดับ นั่นคือ ได้“ทิฏฐิวิปลาส”ก่อน แล้วก็ไปก�าหนดหมาย
เป็น“สัญญาวิปลาส”ตามมา สุดท้ายก็กลายเป็นคน“จิต
วิปลาส” เป็นผู ้มี“วิปลาส ๓”ครบความเป็น“ธาตุจิต”เลย 

 ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องศึกษา“สัจจะ” ๒ อย่าง
เป็นส�าคัญ ตั้งแต่“สมมุติสัจจะ”กับ“ปรมัตถสัจจะ” หรือ 
“รูปธรรม”กับ“นามธรรม”
 เช่น รูป,เสียง,กลิ่น,รส,กายภายนอก เป็น“รูปธรรม” 
 ส่วน“จิต-เจตสิก”นั้น เป็น“นามธรรม”
 ถ้า“ทิฏฐิ”ผิด ก�าหนด“รูป”กับ“นาม”ผิด มันก็หลง 
เพี้ยนไปยึดเอา“สมมุติสัจจะ”กันที่“เสียง” อยู่กบั“รปูธรรม” 
หรอื“วตัถธุรรม”คอื“เสยีง”แท้ๆแต่หลงผดิเป็น“นาม” งมหลง
อยูต่รงนัน้ ไม่ได้ลกึเข้ามาหาความเป็น“จติ-เจตสกิ”เลย ยิง่
เป็น“เวทนา”ก็ยิ่งต้องมี“ปัญญา”ละเอียดลึกเข้าไปอีกอย่าง
ส�าคัญมาก เม่ือหลงผิดกันก็งมจมอยู่แต่กับ“ทางเขาวงกต” 
วนอยู่แต่ใน“ความเป็นทาง”  ออกจาก“ทาง”ไม่ได้เลย
 เพราะ“ทิฏฐิวิปลาส” ความเข้าใจผิดเพี้ยน การ

(๒๒)	แยก“สมมุตสิจัจะ”กบั“ปรมัตถสจัจะ”กันยงัไม่ได้
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ก�าหนดหมายจึงผิดเพี้ยนตาม“สัญญาวิปลาส” ที่สุด“จิตก็
วิปลาส”ไปตาม“ทิฏฐิ” ตาม“สัญญา”ที่ปฏิบัติผิดเพี้ยน
 ต้อง“พ้นวิปลาส ๓”นี้ให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะยิ่ง“วิปลาส 
๔”กนัไปใหญ่ ซึง่“วปิลาส ๔”มนักเ็สยีหายท�าชวีติเลอะเทอะ
เละเทะแย่ ได้แก่ ๑. วิปลาสในภาวะไม่เที่ยง(อนิจจัง)ว่าเที่ยง
(นิจจัง)  ๒. วิปลาสในภาวะที่เป็นทุกข์(ทุกขัง)ว่าเป็นสุข(สุขัง)  
๓. วปิลาสในภาวะที่ ไม่เป็นตวัตน(อนตัตา)ว่าเป็นตวัตน(อัตตา) 
๔. วิปลาสในภาวะท่ีไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็น(อสุภ)ว่า น่า

ได้น่ามีน่าเป็น(สุภ) หรือ“ไม่งาม(อสุภ)”ว่า“งาม(สุภ)”[พตปฎ. เล่ม 

๒๑ ข้อ ๔๙]

 นั่นคือ ต้องปฏิบัติให้“จิตไม่มีอาการสุข-ไม่มีอาการ
ทุกข์” จิตเป็น“อุเบกขา” ด้วย“ปัญญา”อันยิ่งของตนเอง
 แม้ผู้ใดจะท�าจติได้ถงึขัน้“ไม่มอีาการสขุ-อาการทกุข์” 
ก็จะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า“จิตอย่างนี้”เป็นของเราอีกที
 ถ้ายงั“ยดึ”จติเฉยๆกลางๆอยูก่ไ็ม่สิน้“ภพ”จบ“ชาต”ิ 
 “ความยดึ”นีแ่หละคอื “สดุยอดแห่ง“อาการจติ”ทีต้่อง
ศึกษาใน“อาการ-ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง จึง
จะ“ปล่อยวางสภาวะ”นั้นๆได้จริง ส�าเร็จจบไม่มี“ภพ-ชาติ”
 คอื ไม่มีภพ-ชาตขิองนรก-ของสวรรค์,“ไม่ทกุข์-ไม่สุข”

(๒๓)	ไม่ม“ีสวรรค์-นรก”ในจิตคอื “ไม่มภีพ-ไม่มีชาต”ิ

 เพราะ“ภพ”ก็ด ี “ชาต”ิก็ด ี ปุถุชนทัง้หลายที“่อวชิชา” 
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ยังไม่รู ้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“ภพ”เป็น“ชาติ”นั่นเอง

 สวรรค์ก็เป็น“ภพ” นรกก็เป็น“ภพ” ที่ผู้“อวิชชา”ท�า

กรรมใดท่ียัง“อวิชชา” จึงเป็น“การกระท�า(กรรม)”ที่มีความ

เป็น“ชาต”ิเป็น“นรก” เป็น“สวรรค์” ถ้าไม่เป็น“นรก(ทกุข์)”  ไม ่

เป็น“สวรรค์(สุข)”ก็คือ “ไม่ทุกข์-ไม่สุข(อทุกขมสุขหรืออุเบกขา)”

 ซึ่ง“ไม่ทุกข์-ไม่สุข”นี้แหละเป็นได้ตามธรรมชาติของ

ชีวติสามญัของปถุชุน เรยีกว่า “เคหสิตอเุบกขาเวทนา”อยู่นะ 

 เพราะสามัญทั่วไปของปุถุชน“ไม่ทุกข์-ไม่สุข”นั้นคือ 

“ความรูส้กึกลางๆเฉยๆ”ที่มีเป็นธรรมดาของปุถุชนสามญั

เป็น“สมมุติธรรม”ชาวโลกียะ เป็นการ“พักยก”ของอารมณ์

 หรอืแม้จะศกึษาปฏบิตัแิต่ยงั“มจิฉาทฏิฐ”ิกนัอยู ่กย็งั 

“ไม่ทกุข์-ไม่สขุ”คอื“ความรูส้กึกลางๆเฉยๆ”ที่เป็น“โลกย์ี”อยู่ 

 ยังไม่ใช่“เนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนา”ที่่เป็นอาริยะ 

 ยงัไม่ถงึขัน้เป็น“ปรมตัถธรรม”ของชาว“โลกตุระ”เลย

มันตอ้งเรียนรู้ปฏิบัติฝึกฝนอบรมกันมี“ทฤษฎี”หรือ“ทิฏฐิ” 

ส�าคัญของพระพุทธเจ้ากันจริงๆ ให้“สัมมาทิฏฐิ” ต้องรู้จักรู้

แจ้งละเอยีดลกึไปถงึ“ธรรมนยิาม ๕”ด้วย“ปัญญา”กนัทเีดยีว

จึงจะรู้จริง จึงจะถึงขั้น“ปรมัตถสัจจะ” พ้น”สมมุติสัจจะ”ได้

 ยืนยันทั้งสภาวะและภาษาที่แต่ละคนส่ือตรงกันไม่

ขัดแย้งกัน มันจะมีทั้ง“สมมุติสัจจะ”กับมีทั้ง“ปรมัตถสัจจะ” 

ยืนยันตรงกัน เป็น“สัจจะมีหนึ่งเดียว”ได้แท้ด้วย“ธรรมะ ๒”
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 ยิง่ยนืยนัมากมายหลากหลายเท่าใดกย็ิง่เป็นของแท้

 ดังนั้น ถ้าผู้ใดไม่มี“ภูมิแห่งความรู้”ที่สามารถพูดกัน

ถึงสภาวะของ“อุตุนิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม-กรรมนิยาม-

ธรรมนยิาม”ครบ ๕ กนัได้อย่างสามารถส่ือรู้เร่ืองชีบ่้งสภาวะ

รองรบั เข้าใจตรงกนัได้ กไ็ม่สามารถจะผ่าน“อจินไตย”นี้แท ้

 ยิง่มเีวลาด�าเนนิชวีติคบคุน้อยูร่่วมกนัสัมผสัสัมพนัธ์

กนันาน ยิง่นานกย็ิง่สามารถยนืยนัม“ีพฤติสัจจะ”ที่รู้กันได้แท้ 

 ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องศึกษาเรียนรู้อบรมฝึกฝนกันจน 

กระทัง่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“จติ-เจตสกิ-รปู-นพิพาน”ด้วย“ปัญญา 

ธาต”ุร่วมกนั ที่ผู้มี“ปฏิปทา”มี“วิธีปฏิบัติ”หรอืม“ีทางปฏบิตั”ิ 

ไปสู่“ความเป็นกลาง” คือ“ไม่มีสุข-ไม่มีทุกข์” ปฏิบัติแล้ว 

เกิด“ความเป็นกลาง”ของจิตในจิต โดยเฉพาะใน“เวทนา”ตน 

เองกนัจรงิๆ ล้วนมี“อาการ-นิมิต-อเุทศ”อนัสามารถอ่าน 

“อาการ-นิมิต”ของแต่ละคนตรงกันชนิดไม่มี“ลิงคะ”จริงๆ 

 จงึจะม“ีสภาวะ”ยนืยัน“ความรู้สกึ”หรอื“เวทนา”ของ 

“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ที่ทุกคนสามารถถ่ายทอดเรียน

รู้“ความรู้สึก”ของกันและกันไปมาได้ 

 ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู ้จริงความไม่เอียงไปข้างใด ไม่ว่า

ไปข้าง“สวรรค์”หรอืข้าง“นรก”อนัเป็น“อาการของจตินยิาม” 

(๒๔)	ไม่มี“สขุ-ทกุข์”นี่แหละคอื“จดุ”ทีศ่าสนาพุทธค้นพบ 
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ที่มันเป็น“ความรู้สึก(เวทนาเจตสิก)”ที่พุทธศึกษารู้ได้แท้

 ถงึ“ความเป็นกลาง”ทีไ่ม่มตีวัตนของสวรรค์-นรกแล้ว

 ซึง่สามญัทีค่วรเป็นกจ็ะยนือยูบ่นฐานของความเบิก

บานร่าเรงิหรอื“รืน่เรงิในธรรม”เป็น“ผรณาปีต”ิ แม้มากสงูสดุ

ก็“อภิปปโมทติ(เบิกบานยิ่ง)” ไม่ถึง“อุพเพงคาปีติ”เหมือนคน

โลกีย์เขาเป็นกัน ยิ่งทุกวันนี้มันหลงในความจัดจ้านรุนแรง

กนัจนไม่มขีีดจ�ากดั ใครกรีด๊ออกมาให้สุดๆได้ยิง่เด่นโคตรๆ 

 ในโลกของ“ธรรม”ก็“ม”ีบ้าง สือ่ความเบกิบานสดชืน่

 นี่คือ สมัยนี้ ก็มีอนุโลมไปตามค่าเฉลี่ยของยุคสมัย

 จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความไม่มัวคลั่งคว้า“สวรรค์” 

ไม่หลงเมามืดด�าดิ่ง“นรก”กระทั่ง“โง่จนไม่โงหัวฟื้นตื่น”บ้าง

 “ความเป็นกลาง”ตามบาลีที่ว่า“มัชฌิมา” ซ่ึงต้องมี 

“ธาตุรู ้ขั้นปัญญา”อันเป็น“โลกุตระ”ที่เรียนรู้จาก“สัจจะ” 

ของ“ธรรมนิยาม ๕”กันแท้ จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง แจ่มแจ้ง 

ชัดเจนกันได้ สื่อกันด้วยภาษาสื่อ“รู้ตรงกัน”แท้จริงว่า ไม่มี 

“สุข-ทุกข์”ในตนคอื ไม่มี“สวรรค์-นรก”ของตวัของตนยนืพืน้

(๒๕)	สรุป	“มัชฌิมาปฏิปทา”คือ ไฉน?	อย่างไรกันแน่?

 สรปุ ค�าตรสัของพระพทุธเจ้า ใน“ธมัมจักกปัปวฏัฏน
สูตร”นั้น  “มัชฌิมา”คือ “ความเป็นกลางของจิต”
 คอื ไม่ม“ีสขุ”ทีเ่ป็น“สขุลัลกิะ”ใน“โลกแห่งกามคุณ ๕”
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 และไม่มี“ทุกข์”ที่เป็น“ความล�าบากของอัตตา(อัตต 

กิลมถะ)”แล้ว เพราะอย่างน้อยก็ท�าให้ความเป็น“อัตตนิยะ” 

คือ “ความเป็นของตน”ได้อย่างมีสภาวะ“ไม่มีในจิตตน”แท้ 

 “จิตเป็นกลาง” ไม่เอียงไปข้างไปฝ่าย(อันตา)ใดจริงๆ

 ส่วนค�าว่า“ปฏิปทา”นั้นคือ “วิถีทาง” คือ “วิธีปฏิบัติ”

 “มัชฌิมาปฏิปทา”ที่พระพุทธเจ้าตรัสจึงไม่ใช่“ทาง

สายกลาง”ดังที่แปลกัน และเข้าใจกันอย่างผิดๆเพี้ยนนั้น 

เลย

 “ทาง”ที“่สมัมาทฏิฐ”ิ นัน่คอื “วธิปีฏิบัต”ิท่ีสัมมาทิฏฐิ 

จึงจะท�าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุ“ความมีจิตเป็นกลาง”ได้ส�าเร็จ

 ไม่ใช่ไปแปลว่า “มชัฌมิาปฏปิทา”ว่า“ทางสายกลาง” 

 ความหมายของ“ทางสายกลาง”นั้น มันหมายถึง

ได้“แค่ทางหรือแค่วิธีปฏิบัติ”เท่านั้น ที่เป็น“ทางเดินหรือวิธี

ปฏบิตักิลางๆ” มนัยงัไม่ได้ลกึเข้าไปถงึ“สภาวะของจิตใจท่ีมี

ความเป็นกลาง”แต่อย่างใดเลย 

 “ความเป็นกลางของจิตใจ”คอื “ความไม่ทุกข์-ไม่สุข” 

 “ไม่ทุกข์-ไม่สุข”นี้แหละแท้ๆคือ“ความเป็นกลาง

(มัชฌิมา)”ท่ีเป็น“สภาวะของจิต” ซึ่งชาวพุทธจะต้องมี“ทาง

หรือวิธีปฏิบัติ ( ปฏิปทา) อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”จึงจะสามารถ 

ท�า “ความเป็นกลาง(มัชฌิมา)”ได้อย่างเป็นจริงแท้ขึ้นมาใน

จิตใจ  
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 คนชนิดนี้จึงไม่มีของตัวของตน ไม่รวยแน่ เป็น 
“คนจน”โดยแท้ ที่เต็มใจจน คือไม่มั่งมีด้วยทรัพย์ส่วนตน
แล้ว ท�างานให้แก่สังคม“ส่วนกลาง”ทั้งหมด เมื่อมี“ส่วน
กลาง”ตนกส็บายใจกนิใช้อาศยัของส่วนกลางเป็นหลักประกนั 
 “ส่วนตัว”ทุกคนก็มีชีวิตเป็น“คนจน”ไปได้ตลอดกาล       
 แล้วต่างเป็นอยู ่ร่วมกันสร้างสรรเกิดทรัพย์สินก็
ช่วยกันบริหารร่วมกัน เป็นของ“ส่วนกลาง” ไม่ต้องดิ้นรน
เป็น“คนรวย” ความเป็นจริงแห่งความเป็น“คนจน”ที่เป็นไป

ได้ กด้็วย“เหตผุล”และ“หลกัฐาน”ความเป็นไปได้จริงฉะนีเ้อง 
 ทุกคนจึงช่วยกันสร้างสรร(สรรคือเลือกเฟ้น จึงสร้างอย่างมี

การเลอืกสรรด้วยปัญญาเฟ้นแต่สิง่ทีด่มีปีระโยชน์แท้ ไม่เป็นพษิ ไม่มอมเมา) 

และสร้างสรรค์(สรรค์คอืสร้าง เมือ่มปัีญญาเลอืกเฟ้นดแีล้วจงึ“สร้าง”เตม็

ที่ จึงสร้างๆๆๆๆ) สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตผลทรัพย์สินขึ้นมา
เป็น“ส่วนกลาง”โดยธรรม มีผลผลิตกินใช้อย่างพอเพียง  
แถมมีเหลือมีเกิน จึงเผื่อแผ่ไปสู่ผู้อื่นได้ด้วยการ“ขาดทุน”
 เพราะแม้จะ“ขาดทนุ”ตนและหมูก่ลุม่กไ็ม่เดอืดร้อน 
เพราะมีเหลือมีเกินจริง จึง“ท�าการขาดทุน”ไปให้ผู้อื่นแล้ว 
ท้ังคนในสังคมทั้งหมู่กลุ่มก็ไม่ขาดแคลน ไม่ล�าบากล�าบน
อะไรเลย เพียงแต่ว่าจะขาดทุนให้ผู้อื่นไปเท่าไหร่ มากหรือ
น้อย หรอืจะแจกฟรกีไ็ด้จรงิ อย่าขาดทนุจนเกนิตวัเกนิทีต่น
มีอยู่ก็แล้วกัน จึงสบายใจกับ ไม่ต้องมีการยึดเป็นของตน

(๒๖)	“จิต”ที่“สุข-ทุกข์”ไม่มีเป็น“รากจิต”ในการไม่สะสม		
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 และสังคมทัง้สงัคม ทีเ่ป็น“สาธารณโภค”ีจะไม่สะสม 
“ความรวย” จะสะพัดผลผลิต หรือสิ่งที่ได้ที่เป็นที่มีออก
สู่สังคมอย่างมีหลักเกณฑ์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นหรือไม่เอา
เปรียบสังคมอื่นประเทศอื่นเด็ดขาด
 เพราะคนในสังคมนี้มี“ปัญญา”แล้ว ชัดเจนแล้วว่า 
ความขี้เกียจเป็นอบายภูมิจริงๆ ความขี้เกียจคือคนเห็นแก่
ตัวจัด จึงไม่มีคนขี้เกียจ ต่างช่วยกันขยันผลิตสร้าง“สรร”ให้
มีกินมีอยู่อย่างพอเพียง คนในสังคมนี้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน
ประโยชน์สงู-ประหยดัสดุ ประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่านเป็น
อย่างดี ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ผลาญพร่าท�าลาย จึงมีส่วนเหลือ
ส่วนเกินจริงๆ จากที่เรากินเราใช้อย่างพอเพียง จึงเอาส่วน
เกินนั้นให้ผู้อื่น เผื่อแผ่ผู้อื่นได้ อย่างไม่เดือดร้อนตนเอง    
 “สาธารณโภคี” เป็นสงัคมทีม่รีะบบ“เศรษฐศาสตร์”ท่ี
ให้ความสงบสุขสุดยอดแก่มนุษย์ในโลก เพราะเป็นเศรษฐ 
ศาสตร์ที่ไม่เป็นภัยเป็นโทษใดๆกระทบกระเทือนสังคมใด
 เป็นสังคมที่สุขสงบอบอุ่น หรือเย็นใจสบายจิตที่สุด 
เพราะทุกคนขยันสร้าง“สรรค์”จริง เต็มใจท�างานไม่เกี่ยงกัน
 ท่ีส�าคัญยิ่งคือ เป็นสังคมที่ไม่มีหนี้สิน เลิกระบบ
ดอกเบี้ยเด็ดขาด อาจจะ“ยืมกัน-เก้ือกูลกัน”ในหมู่กลุ่มตน 
เอง หรอืจากส่วนกลางทีอ่าจขาดช่วงขาดตอนเป็นครัง้คราว 

(๒๗)	สาธารณโภคีไม่สะสม“ความรวย”	และไม่เป็นหนี้		
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ไม่หากินในเรื่อง“การเงิน”เป็นอันขาด เพราะธุรกิจแห่งทุกข์ 

แห่งความเลวร้าย ที่มนุษย์ในโลกได้พิสูจน์กันชัดเจนแล้ว

 ดังนั้น “สาธารณโภคี”จึงหยุดเด็ดขาดในเรื่องจะ 

“หากินทางธุรกิจการเงิน” 

 “การเงินของสาธารณโภคี”จึงมีแต่การ“เกื้อ”( คอืมี 

การให้กันยืมได้)มิใช่“กู ้”(“เกือ้”กลูกนั ให้ยมืโดยไม่มดีอกเบีย้ มิใช่“กู”้ขดูรดี

กัน แต่ให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยเลย) เรียกว่าเงิน“หนุน”(อดุหนนุจนุเจอื

กนั ไม่มีความคิดเอาเปรยีบกนั) มิใช่เงิน“หนี้”(ทีย่งัมีเชิงเอาเปรียบกัน) 

 สังคม“สาธารณโภคี”จึงเป็นสังคมที่ไม่ทุกข์เพราะ

เรือ่งหนีสิ้น เนือ่งจากเข้าใจชดัเจนยิง่ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

สอนว่า “การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก”อย่างซาบซึ้งใจจริงๆ 

จึงหยุดบ้าตาม“ระบบสินเชื่อ”ของทุนนิยมกันแท้

 แม้สังคมประเทศในยุคทุนนิยมท่ีสุดแสนสามานย์ 

ปัจจุบันนี้ หรือยุคคอมมูนิสต์กล้ามโตขนาดไหน สงัคม 

ชุมชนท่ีด�าเนินชีวิตเป็น“สาธารณโภคี”ก็ยังอาจสามารถ 

“เกิด”ขึ้นท่ามกลางสังคมคอมมูนิสต์กล้ามโตหรอืในสังคม 

ยุคทุนนิยมสามานย์ได้ส�าเร็จ เช่น สังคมชาวอโศก เป็นต้น 

 เพราะเป็นชุมชนทีม่“ีลาภธมัมกิา(ลาภที่ ได้มาโดยธรรม)” 

แล้วน�ามารวมกันเป็นส่วนกลาง กนิใช้อาศยับรโิภคร่วมกนั

(๒๘)	สาธารณโภคเีกดิได้แม้ท่ามกลางทนุนยิม-คอมมนูสิต์ 
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ในการด�าเนินชีวิตเป็น“สาธารณโภคี” ซ่ึงมีชีวิตไปด้วยกัน

กับของส่วนกลางได้จริงๆ ไม่มีใครพยายามแย่ง หรือแยก

เอาอะไรไปเป็นของส่วนตวั ทกุคนมปัีจจยัส�าคัญส�าหรับชวีติ

แต่ละคนอนัพอเหมาะพอเพยีง ด้วย“ปัญญา”ทีเ่ป็นโลกตุระ

 “สาธารณโภคี”จึงเป็นเศรษฐกิจขั้นเยี่ยมยอดของ 

สังคมมนุษยชาติที่สูงสุดกว่าระบบเศรษฐศาสตร์ใดๆ 

 ซึ่งสามารถเป็นได้ชนิดที่เป็นอกาลิโก คอืไม่จ�ากัด 

กาละยุคสมัย ว่าเป็นได้แต่ในยุคพระพุทธเจ้าเท่านั้น ยุคนี้

ก็ยังเป็นได้ แม้คนยุคนี้จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จัดจ้านสาหัส

ปานใดหากปฏิบัติตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าก็สามารถเป็น 

ไปได้ ชนิดที่พิสูจน์“อกาลิโก”กันได้จริง ดังที่ชาวอโศก

ก�าลังพิสูจน์ให้เห็นอยู่เป็นปัจจุบันยุคนี้  

 และเป็น“เอหิปัสสิโก”ด้วย คือสามารถท้าทาย ให้ 

มาชมความจริงท่ีเกิดได้-เป็นได้นี้ กันแท้ๆ ในยุคนี้มีแล้ว  

สังคมชุมชนหมู่บ้าน“สาธารณโภคี”ที่ว่านี้  ไม่ใช่ ได้แต่พูด

 ในยคุพระพทุธเจ้านัน้หมูส่งฆ์เท่านัน้ทีท่�าได้ ด�าเนนิ 

ชีวิต“สาธารณโภคี”เป็นอยู่กนัมวีฒันธรรม การมีลาภโดย

ธรรม(ลาภธัมมิกา)คอื ลาภที่ได้มาโดยสุจริตเรามีสิทธิ์ใน 

ลาภนัน้เตม็ หรือสิ่งท่ีเราท�ามาหาได้สุจริต หรือเราท�าอะไร 

(๒๙)	สาธารณโภคเีกดิได้เฉพาะในหมู่สงฆ์เพราะเหตใุด?  
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เป็นผลิตผลอะไรขึ้นมาแล้วเราย่อมมีสิทธิ์ในผลผลิตนั้น  

แต่น�ามารวมกนัเป็นของส่วนกลางแล้วอาศัยกินใช้ร่วมกัน 

ในการด�าเนนิชวีติ เป็น“สาธารณโภคี”

 ในยคุพระพทุธเจ้านัน้ เป็นได้แค่เฉพาะในหมู่นักบวช

หรอืหมูภ่ิกษุสงฆ์เท่านัน้  เพราะคนในยุคนั้นยังมีข้อจ�ากัด

ของสังคมยุคนั้นหลายเหตุอยู ่ “สาธารณโภคี”ในชุมชน

ฆราวาสจึงยังเป็นไม่ได้  ท�าได้แต่ในหมู่“สงฆ์ภิกษุ”เท่านั้น

 ซึ่ง เป็นได้ก็เพราะบารมีพระพุทธเจ้าแท้ๆที่ทรงมี 

“อิทธิพล”ยิ่งใหญ่ ด้วย“พระบารมี”ล้นเหลือที่สามารถ

ก�าหนด“พุทธธรรมนูญหรือธรรมนิยม”เป็นของพระองค์

เองได้ เช่น “ศีลธรรมนูญ(จุลศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล)” หลัก

ธรรมวินัย(((ทั้งธรรม((ม(((หลักธรรมะต่างๆ และวินัยต่างๆ)ซึ่งปฏิบัติกันแล้วมี

ผลเป็นคนดีจริงๆ เกิดหมู่กลุ่ม(สังฆะ)คนดีที่มี“คุณธรรมขั้น

คุณวิเศษ“ทวนกระแสสังคมยุคนั้น(ปฏิโสตัง)”อย่างปฏิเสธ

ความจริงที่เกิดจริงเป็นจริงไม่ได้  ยืนยันในยุคนั้น

 ท้ังๆที่ยุคนั้นยงัเป็น“สมบูรณาญาสิทธิราช” เปน็ 

“ยุคทาส”กันอยู่ทั้่งโลก มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ประกาศ

ประชาธิปไตยในยุคนั้น

(๓๐)	ประชาธิปไตย	คือ	อะไรกันแท้ๆ	ชัดๆ..? 

 ประชาธิปไตย คืออะไร?
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 ประชาธิปไตย คือ ปลดแอกความเป็นทาส ปลด 
แอกความเป็นศักดินาวรรณะ ปลดแอกความเป็นทุนนิยม  
ปลดแอกความเป็น“อ�านาจบาตรใหญ่ต่างๆนานา(โลกาธปิไตย, 

อัตตาธิปไตย)”  ซึ่ง“อ�านาจบาตรใหญ่ต่างๆนานา”นี้รวมอยู่
ใน“โลกาธิปไตยกับอัตตาธิปไตย” ๒ อ�านาจใหญ่นี้เองที่

มันเป็น“ความสามารถใช้กดขี่ ( power,force,authority ฯลฯ )” 
คนและกลุม่หมูป่ระชาชนได้อย่างเก่งมากในระบบสังคม ใน
วัฒนธรรมของมนุษย์ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ยิ่งแล้วเอามา
ประกาศแก่มนุษย์โลกให้รู้ตามให้ศึกษา“โลกกับอัตตา”
 พระพทุธเจ้าทรงปลดแอกอย่างจริงๆแท้ๆ ท้ังความ
เป็นทนุนยิมได้แท้จรงิ ให้“อสิระเสรภีาพ”แก่ทกุคนเท่าเทยีม
กัน ที่ส�าคัญสุดยอดคือ สามารถมี“ทฤษฎีวิเศษ”ที่ก�าจัด
ความเป็น“อัตตา”ได้อย่างแท้จริงเด็ดขาด ทฤษฎีนี้พิสูจน์ได้
มาจนกระทัง่ถงึปัจจบุนันี ้ทีช่าวอโศกขอยนืยนัว่า เป็นไปได้
จริง มิใช่เสแสร้งเด็ดขาด ซึ่งลึกซึ้งขั้น“ปรมัตถธรรม”ทีเดียว
 ประชาธิปไตย จึงต้องมี“๓ เส้า”จึงจะเป็นประชาธิป 
ไตยที่ดีแท้ “๓ เส้า”ส�าคัญ คือ “กษัตริย์-ประชาชน-ความรู้
ทางจิตวิญญาณที่เป็นโลกุตระ” หรือ“อิสระเสรีภาพ-ความ
ไม่มีอัตตา-ความรู้ทางจิตวิญญาณที่เป็นโลกุตระ”  
 สรปุ คอื คนหรอืประชาชนในยุคนัน้ท้ังหลายยังไม่มี
สิทธิเสรีภาพกันเลย ยังเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราช ยัง
เป็นยุคทาสแท้จริง มนุษย์ยังไม่รู ้จักความเป็น“สิทธิ”   
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 เพราะคนทัว่ไปทัง้หลายก็ยงัไม่มคีวามรูเ้รื่องสิทธิเสร ี

ภาพใดๆเลย ผูเ้ป็นทาสคอื คนที“่สทิธิ”์ของตนอยูท่ีน่ายทาส 

 “นายทาส”ยุคนี้มีนะ! อย่านึกว่าไม่ใช่“ยุคทาส”เป็น

อันขาด และเป็น“ทาส”เป็น“นายทาส”กันชนิดที่ยิ่งใหญ่

มากๆ ลึกล�้าซับซ้อนมากๆ เชิงชั้นเหลือประมาณ ยาก

ที่คนจะสามารถรู้เท่าทันความเป็น“ทาส”ในยุคนี้ได้ง่ายๆ 

 สังคมคนยุคพระพุทธเจ้าจึงยังไม่มี“สังคม”ใดที่คน

สามารถมีอิสระเสรีภาพ( Independence)กันสัมบูรณ์ ยังไม่มี

คุณลักษณะแห่งความเป็นพี่น้องในสังคมหรือญาติธรรม 

( Fraternity )แท้ ยังไม่มีสุขสงบสันติภาพ(Peace)ที่แน่ เพราะ

เป็นยุคทาสทั่วทั้งโลกกันอยู ่ ไม่มีสมรรถนะ(efficiency)ที่

ใช้แรงตนเองท�าเอง เพราะท�าเองไม่เป็น มีแต่กินแรงทาส 

ไม่มีแรงงานตนเองให้ยินดี ต้องพึ่งแรงงานของทาสเท่านั้น  

ไม่มีบูรณภาพ(Integrity)  ไม่มีสุนทรียภาพ(Aesthetics)  ไม่มี

สูญญภาพ(Voidness)สัมบูรณ์แท้จริงกันหรอก 

 

(๓๑)	สาธารณโภคีถ้าไม่อสิระเสรภีาพจะเป็นได้ไม่ยัง่ยนื				  

 ความไม่มีสิทธิ ก็คือ ยัง“มีอ�านาจในตนเองไม่พอ”  
 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินข้าวของสมบัติวัตถุ 
 สทิธใินการกระท�า  สิทธิในการพูด  สิทธิในการคิด 
 สิทธิตามกฎหมาย  สิทธิในการแสดงออกต่างๆ 
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 สิทธิตามวัฒนธรรม  สิทธิของมนุษยชน ฯลฯ  

 ดังนั้น ถ้าสังคมใดยุคใดคนยงัไม่รูเ้รือ่งของสทิธ ิ คน  

ยังไม่มีสิทธิ์ในเรื่องต่างๆ ยังไม่มีอิสระเสรีภาพ ยังเป็น 

สงัคมทาส และเป็นระบบสมบรูณาญาสิทธิราชอยู่ สังคมนั้น

จะไม่สามารถเป็น“สาธารณโภคี”ได้อย่างสงบสุขสัมบูรณ์แท้

 สังคมคนฆราวาสท้ังหลายท่ัวไปในยุคพระพุทธเจ้า

จึงยังเป็น“สาธารณโภคี”ได้ยากยิ่งมากจริงๆ จึงยังท�าไม่ได้ 

 “สาธารณโภคี”นี้จะเกิดด้วยการบังคับไม่ได้ ต้อง 

เกดิด้วย“อสิระเสรภีาพ”จรงิๆ ผูจ้ะเป็นได้แท้ต้องมี“ปัญญา”  

มีแค่“เฉโก”เป็นไม่ได้ แม้จะใช้การบังคับ ก็อาจจะเกิด 

“สาธารณโภคี”ได้ แต่ไม่ยั่งยืนยาวนานหรอก

 เพราะแม้จะยาวนานปานใดๆ ก็อยู่ที่สัดส่วนของ

องค์ประกอบแห่ง“ความจริง” ท่ีเป็นโลกุตรธรรมในมนุษย์

กลุ่มนั้นๆ แต่ที่สุดก็หาพ้น“ไตรลักษณ์”ได้ไม่ ! 

 สังคมยุคพระพุทธเจ้าจึงยังท�าให้เกดิ“สาธารณโภค”ี 

มีขึ้นในชุมชนฆราวาสไม่ได้  เป็นได้ในหมู่ภิกษุสงฆ์แค่นั้น

 เพราะมีข้อจ�ากัดต่างๆดังได้กล่าวมาแล้ว

 

(๓๒)	การมีชีวติ“สาธารณโภค”ีต้องเป็นสิทธิของแต่ละคน  

 การด�าเนินชีวิตเป็น“สาธารณโภคี”ต้องเป็น“ความ
สมัครใจ”ของคน จึงจะอยู่ ในสังคมนั้นอย่างไม่ทุกข์ทรมาน 
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สงบ และสุขเย็นหรืออบอุ่นที่สุด นี่คือ จุดตัดสิน 

 หากใครม“ีการกดดนั”มากกว่า จึงชี้บ่งว่า ระบบนัน้ก็

ไม่ดกีว่า ใครท�าได้ดีกว่าก็จะสมควรยิง่กว่าแท้จรงิยิง่กว่ากนั 

 ถ้าสังคม“สาธารณโภคี”ใดใช้อ�านาจบังคับ-กดดัน

มากกว่ากจ็ะเป็นสงัคมแห่ง“ทกุข์” ถือว่า ยงัไม่เตม็สทิธ ิหรอื

มีอิสระน้อยยิ่งกว่า ย่อมด้อยกว่า ไปไม่รอดกว่า ต�า่กว่า

 ดูได้จากสังคมคอมมูนิสต์ ซึ่งมี“การบังคับ”ในหลาย

กรณียิ่งกว่าประชาธิปไตย หรือยิ่งกว่าเผด็จการบางคน

 จึงชัดเจนว่า ไม่มีอิสระเสรีมากเท่า“สาธารณโภคี” 

 เพราะ“การบังคับ”นี่เองที่ท�าให้คอมมูนิสต์ต้องล่ม

สลายไปจากโลกเกือบหมดแล้ว แม้จะอยู่ได้ในทกุวนันีก้ต้็อง

เป็นคอมมูนิสต์ ลัทธิแก้กันไปแล้ว เอนเอียงมาข้างให้อิสระ

 ส่วนเผดจ็การนัน้เป็นทีรู่ก้นัทัว่ไปและยอมรับกนัแล้ว

ว่า เลวกว่าเพื่อน จะต้องไม่ใช้ แต่กิเลสมันก็แฝงใช้กันอยู่

 ก็ตัดสินได้ด้วย“ความเป็นอิสระ” นี่มิติหนึ่ง

 และ“สาธารณโภค”ีมีคณุลกัษณะ communa l อัน 

เป็นลักษณะพิเศษถึงขั้นคุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)ส�าคัญยิ่ง 
(เป็นสจัธรรมลกึลงไปในจิต มคีวามเกีย่วเกาะแสนสนทิสมัพนัธ์แห่งเชือ้ความ 

เป็นญาตสิายเลอืดและความเป็นชาตใินประเทศ หรอืมี DNA  ทีสื่บสานชิดแน่น 

แสนสนทิกว่า)” ซึง่ลึกซึง้แหลมคมยิง่กว่าคอมมูนิสต์ที่โลกช่วง

หนึ่งพยายามปลุกปั้นให้เกิดขึ้นมาในยุคหนึ่งเสียอีก

 นี่ก็อีกมิติหนึ่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องตัดสินได้ 
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 เพราะ“สาธารณโภค”ีนี้ทกุคนในสังคม กล้ามกัน้อย 

-กล้าจน-กล้าไม่สะสม ยิง่กว่า ๓ ระบบนัน้ (เผดจ็การ,คอมมนูสิต์ 

และประชาธิปไตยทุนนิยม) จึงเต็มใจเสียภาษีให้แก่ส่วนกลาง 

เข้าใกล้ ๑๐๐ % หรือเสีย ๑๐๐ % ได้จริงยิ่งยอดกว่าทั้ง ๓ 

ระบบนัน้อย่างเป็นจรงิ ทัง้จรงิใจและทัง้จรงิฉลาดขัน้ปัญญา    

 คอมมูนิสต์นี้เน้นที่“ทรัพย์สินและเงินเข้าส่วนกลาง”  

ยิ่งกว่า เน้นที่จิตใจที่เป็น“อิสระเสรีภาพของคน” 

 คอมมูนิสต์จึงเอียงข้าง“วัตถุนิยม”ยิ่งกว่า“จิตนิยม”

 ประชาธิปไตยนัน้เน้นที“่อสิระเสรภีาพของคน”แต่ละ

คนยิ่งกว่าเรื่อง“ทรัพย์สินและเงินเข้าส่วนกลาง” จึงเอียงมา

ข้าง“จิตนิยม”ยิ่งกว่า“วัตถุนิยม” 

 คนผู้ใดจะเข้าสู่ระบบ“สาธารณโภคี”จึงล้วนมี“อิสระ

เสรีภาพ”เต็ม ๑๐๐ % สูงสุดได้ นี่แหละคือจุดส�าคัญที่เป็น

ประชาธิปไตยสูงสุด ๑๐๐ % แท้ๆยิ่งกว่าระบบคอมมูนิสต์

 ส่วนคนผู้ใดจะเข้าสู่ระบบ“สาธารณโภคี”นั้นล้วน

เต็มใจ“เสียภาษี” ๑๐๐ % มากสุดได้ยิ่งกว่าคอมมูนิสต์  

จึงเป็นคอมมูนิสต์สูงสุด ๑๐๐ % และแท้ๆยิ่งกว่าระบบ

ประชาธิปไตย และระบบคอมมูนิสต์อย่างวิเศษด้วยซ�า้

 สรุปตรงนี้ ก็คือ ไม่ว่าจะเรื่อง“อิสระเสรีภาพ” หรือ

(๓๓)	“จุดเด่น-จุดเน้น”ส�าคัญยิง่	ของระบบแต่ละระบบ
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เรื่อง“วัตถุเงินทองทรัพย์สิน” สาธารณโภคีท�าความส�าเร็จ

ได้ จึงเป็นได้ยิ่งๆกว่า ทั้ง ๒-๓ ระบบนั้นแท้จริง 

 สาธารณโภคีจึงมีทั้ง ๒ จุดเด่นกว่าของทั้ง ๓ ระบบ

(เผด็จการ-คอมมูนิสต์-ประชาธิปไตยทุนนิยม)

 ดังนั้น ระบบ“สาธารณโภคี”จึงเกิดได้แม้ในประเทศ

ประชาธปิไตยทีเ่น้นระบบอสิระเสรภีาพเตม็ ๑๐๐ % เพราะ

ระบบ“สาธารณโภคี”ก็เป็นระบบที่นิยมอิสระเสรีภาพเช่น

เดียวกันกับ“ประชาธิปไตย” ๑๐๐ % อยู่ที่คนจะเป็นได้มั้ย?

 และเด่นกว่าประเทศคอมมูนสิต์ท่ีเน้นระบบมีทรัพย์ 

สินส่วนกลางเต็ม ๑๐๐ % เพราะระบบสาธารณโภคีเป็น

ระบบท่ี ไม่เป็นภัยเป็นโทษกันแล้ว ไม่หลงแย่ง“ทรัพย์สิน

เงินทองข้าวของส่วนกลาง”ยิ่งกว่าชาวคอมมูนิสต์เป็นกัน

 “สาธารณโภคี”จติมกีเิลสน้อยกว่า มอีสิระเสรยีิง่กว่า  

(๓๔)	“สาธารณโภค”ีมีจดุดียิง่กว่าระบบการปกครองทัว่ไป      

 “สาธารณโภคี”นั้นอิสระยิ่งกว่าเผด็จการ”นั้นแน่แท้

 ระบบ“สาธารณโภคี”จึงเป็นระบบที่ดีวิเศษยิ่ง ทั้ง

การมีอิสระเสรียิ่งกว่าระบบประชาธิปไตยเสียอีก และทั้ง

เป็นระบบที่มีความเป็น“คอมมูนอล(communal)”ที่เน้น“ส่วน 

กลางร่วมกัน”ได้ยิ่งกว่าระบบคอมมูนิสต์ด้วยซ�า้ไป 

 จติใจของผูจ้ะเข้าสูร่ะบบ“สาธารณโภค”ีจงึมทีัง้อสิระ
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ยิ่งยอด และมีทั้งความเต็มใจเสียสละให้ส่วนกลางก็ยิ่งยอด

 จุดดีจุดเด่นของ ๒ ระบบการปกครองในโลก คือ

มี“อิสระ”ก็ดี มี“ใจสาธารณะ”ก็ดี คนจะท�าได้เป็นได้ก็ต้อง 

เป็นคนท่ีมีจติใจเจริญสงูพเิศษกว่าคนธรรมดาสามญัแน่นอน     

 เพราะผู ้สมัครใจจะอยู่ ในสังคมสาธารณโภคี ถ้าผู ้

นั้นกิเลสยังมากอยู่ ก็อยู่ ไม่ได้ แม้จะอยู่ก็อยู่อย่างมีทุกข์  

หรอือยู่ได้ไม่ยาวนานแน่นอน ไม่เป็นสุขส�าราญเบิกบานใจ

เต็ม ๑๐๐ % แน่ยิ่งกว่าแน่  

 แต่ถ้าเป็นคนม“ีปัญญา”แท้กจ็ะยอมตายอยู่ในสงัคม

สาธารณโภคีนั้นแหละ แม้ว่าจะมีกิเลสมากก็จะกัดฟันสู้

 “สาธารณโภคี”เป็นสังคมที่มีความพิเศษหรือสังคม

ทีค่นอยู่ได้ต้องมคีณุธรรมจริงมากมายหลายมติจิงึจะอยู่ ได้ 

เพราะไม่ใช่สังคมธรรมดาสามัญที่ปุถุชนจะอยู่ได้ง่ายๆ

 คนมีกเิลสมากกอ็ยูไ่ม่ได้ คนไม่มี“ปัญญา”กอ็ยู่ไม่ได้  

แม้คนฉลาดมากแต่แบบโลกียะคือ“เฉโก”ก็อยู่ไม่ได้ 

 คนมี“ปัญญา”คือคนมีความฉลาดแบบ“โลกุตระ”

 คนท่ีมีคุณธรรมจริงคอืคนมี“ปัญญา”ซึ่งเป็นภาษา

บาลี อันเป็น“ความฉลาดแบบโลกุตระ” จึงแตกต่างจาก 

“ความฉลาดแบบโลกียะ”ที่ภาษาบาลีเรียกว่า“เฉโก”

(๓๕)	สาธารณโภคจีงึต้องมีจิตใจทีฉ่ลาดพเิศษคอืปัญญา 
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 ความฉลาด“เฉโก”เป็นความฉลาดที่เต็มไปด้วยเล่ห ์

เหลี่ยมลึกร้ายซับซ้อน โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเอง(อวิชชา) หรือ

แม้รู้ก็ยังใช้เล่ห์เพื่อความเอาเปรียบถึงขั้นโกงทุจริตหนัก

 แต่คนไม่ยอมใช้ค�าว่า“เฉโก”เรียกความฉลาดของตน 

ทัง้ๆทีเ่ขามแีค่“ความฉลาดเฉโก”คอื ฉลาดแบบโลกย์ีเท่านัน้  

เพราะฉลาดเฉโกจึงหลอกคนอื่นว่าตนเอง“มีปัญญา”

 ความฉลาด“เฉโก”เป็นความฉลาดที่ไม่ซื่อสัตย์

 มีวิธีที่จะเกดิ“ความฉลาดซื่อสัตย์”ซ่ึงเรียกด้วยภาษา 

บาลีว่า “ปัญญา” คือฉลาดไม่ต้องใช้เล่ห์เหลีย่ม และฉลาด 

ทีย่อมเสยีเปรยีบ ฉลาดทีเ่ตม็ใจเสยีสละ เพราะมปัีญญาแท้ 

 ผู้มี“ปัญญา”แท้รู้ดีว่า “เสีย”คือผู้ต้อง“สละ” ผู้ต้อง 

“ให้”แก่ผู้อื่น ผู้ต้อง“ขาดทุน”ให้แก่ผู้อื่น เป็นความประเสริฐ 

 ดังนั้น“ปัญญา”ท่ีรู้ดีว่า “การเสีย”คือ“การได้” หรือ 

“การสละ”คือ“การได้ การให้แก่ผู้อื่นคือความดีงามจริงๆ 

“ขาดทุนของเราคอืก�าไรของเรา”แท้ๆ จงึเตม็ใจ“เสีย” เตม็ใจ 

“สละ” เต็มใจ“ให้”แก่ผู้อื่น เต็มใจ“ขาดทุน”ให้แก่ผู้อื่น อย่าง

สัมบูรณ์ด้วย“ฉลาดปัญญา”ของคนผู้นั้นๆ

(๓๖)	“ฉลาดเฉโก”จะอยู่ใน“สงัคมสาธารณโภคี”ยากมาก 

 ผู้ยังมีแค่“ฉลาดเฉโก”จะไม่เห็นดีเห็นงามตามที่ว่า

นี้  จะเข้าใจ“ความจริง”ที่ว่านี้ไม่ได้ เขาจะมี“อวิชชา”อยู่เต็ม
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ความโง่ แม้จะพอเข้าใจได้ก็จะไม่ยอมท�าอย่างเต็มใจเลย 

หรือแม้แค่สมัครใจจะท�าเป็นคร้ังคราว เขาก็ต้องพยายาม

ฝืดฝืนใจอย่างเหลือเกิน จึงไม่นิยม ไม่ชื่นชม ไม่รมเยศแน่

 เพราะเหตุนี้สังคม“สาธารณโภคี”จึงมีแต่สมาชิกที่

เป็นคนมี“ปัญญา” คือ คนมีความฉลาดโลกุตระที่พอใจอยู่ 

 “ปัญญา”ไม่ใช่คนทั่วไปจะ“มีปัญญา”กันได้ง่ายๆ

 คนผูม้“ีปัญญา”คอื“อารยิชน”ทีเ่ริม่นบัจาก“โสดาบัน

บคุคล”ขึน้ไปจนเป็นอรหนัต์ และต่อๆไปจงึจะเป็น“โพธสิตัว์

แท้”ที่ต่อ“พุทธภูมิ”ไปสู่ความเป็น“พระพุทธเจ้า”กันจริงๆ 

 “ปถุชุน”มคีวามฉลาดมากปานใดๆ ชาวโลกโลกย์ีเขา

นบัเป็นปราชญ์เอกของโลกกไ็ด้ แต่ไม่ใช่คนผู้ม“ีปัญญา”เลย

 ผู้ไม่มี“สัมมาทิฏฐิ”จริงจะแยกความแตกต่างนี้ไม่ได้ 

 เห็นมั้ย ว่าคนจะมี“ปัญญา” จึงยากแสนยากมาก 

เพราะเปลี่ยน“อวิชชาธาตุ”ในจิตใจคนได้ยากยิ่งจริงๆ

 ชาวพทุธทกุวนันีจึ้งหาคนทีม่“ีปัญญา”แทบไม่ได้เลย 

มแีต่“เฉโก”กันทัง้นัน้ และฉลาดยดึม่ันถอืมัน่หลงตนยิง่ด้วย

(๓๗)	 “เฉโก”คือ	อวิชชาธาตุ	เป็น“ความฉลาด”แบบเก่า

 ผู้เริ่มมีธุลีแห่ง“ปัญญา”เกิดในจิตใจใหม่นี้ จึงคือ ผู้ที่

มี“ความฉลาดแบบอ่ืน(อัญญะ)” ที่แตกต่างจาก“อวิชชาธาตุ” 

ของคนสามัญในโลกที่เป็น“โลกีย์” ชนิดที่เป็น“คนละโลก- 
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หนัหลงัชนกนั” จงึมองเหน็ทศิจะมุง่ไปตรงกนัข้ามเลยทเีดยีว 

 การพูดกันของคนที่อยู่กัน“คนละโลก”จึงยากที่จะ

เข้าใจกันได้ เพราะมันเหมือนกับคนต่างดาวมาเจอกัน คน

ที่มาจาก“คนละโลก”คุยกัน 

 อาตมาบรรยายธรรมะอยู่ทุกวันนี้ จึงซาบซึ้งในประ 

เดน็นีย้ิง่ๆจรงิๆ เพราะอาตมาบรรยายธรรมะทีเ่ป็นโลกตุระ

 คนในโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นมนุษย์โลกียะ ที่เป็นโลก 

ของมนษุย์สามญัปุถุชน คือโลกที่เป็นดวงดาวที่เป็นโลกีย์ 

ม“ีความคดิรวบยอด(concept)”แบบโลกีย์ จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

แต่“ค่านิยม(values)ก็ดี รสนิยม(taste)ก็ดี” หรือ“ธรรมนิยาม ๓” 

คือไตรลักษณ์ โลกีย์(การเกิดขึ้น-การตั้่งอยู่-การดับไป = สามัญลักษณ์

ของโลกีย์ )ก็ดี ที่เป็นสามัญของคนชาวโลกีย์ธรรมดาเท่านั้น

 คนผู้ที่เป็นมนุษย์โลกียะหรือปุถุชนจึงเข้าใจหรือเห็น 

“ไตรลักษณ์”แต่เพียง“การเกิดข้ึน-ตั้งอยู่-ดับไป”ที่“วน”อยู่

แต่ใน“โลก”ที่เป็นโลกียะ คือมนุษย์ในโลกที่เป็น“ดาวดวง

เดิม”ออกจาก“โลกนี้ (อยังโลโก)”ไม่ได้ “ความรู้”ก็วนอยู่ในโลก 

“เดมิๆ”กค็อื “โลกีย์” ไม่มี“ธาตุรู”้ตวัใหม่ที่จะรู้โลก“อืน่(อัญญ)”

(๓๘)	“ปัญญา”คือ	อญัญธาต	ุเป็น“ความฉลาด”แบบใหม่

 แต่อีกคนหนึ่งเป็นมนุษย์โลกุตระ ที่เป็นคนโลก

ต่างดาว เป็นโลกของมนุษย์“โลกอื่น (ปรโลก)” คือโลกที่
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เป็น“ดวงดาวโลกตุรชน” ซึง่ม“ีความคดิรวบยอด(concept)”กด็ี  

“ค่านยิม(values)”ก็ดี “รสนยิม(taste)”ก็ดี แม้“ธรรมนยิาม ๓” คอื 

ไตรลักษณ์ก็ดี(การเกิดขึ้น-การตั้่งอยู่-การดับไป)เป็นโลกต่างดาว 

ซึ่งมีปัจจัตตลักษณ์ของโลกตุระ ทีรู่จ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น

ไตรลกัษณ์อนัสลับซับซ้อนลึกซึง้ (ปฏินิสสคัคะ)อกีแบบยิง่กว่า

คนโลกย์ีธรรมดา

 นั่นคือ คนผู้นั้นสามารถใช้“ธรรมะ ๒”คือ ถึงขั้นม ี

“ปัญญาธาตุ”ที่เป็น“นาม”ของตนเอง เมือ่สัมผัส“กาย”ตนเอง 

กส็ามารถอ่าน“อาการ”อ่าน“นิมิต”ของ“จติในกายตน”ออกถงึ 

ความเป็น“สามญัลกัษณ์”หรือ“ไตรลักษณ์”ไดเ้กนิกว่าสามญั

ปถุชุนทีเ่หน็แค่“การเกดิขึน้-ตัง้อยู-่ดบัไป”ในกรอบโลกย์ีเดมิ

 แต่ผู้มีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริง“การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับ

ไป”ของ“วิญญาณธาตุ”ได้เป็นโลกุตระ ซ่ึงมากกว่าการเห็น

ความจริงว่า เป็นแค่“การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป”ของปุถุชน

 เพราะ“ปัญญา”ที่มีความสามารถหยั่งรู้จิตของตน

และแยกแยะ“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรม

ในธรรม”ของตนได้ด้วย“ธมัมวจิยัสมัโพชฌงค์”ท่ีเป็น“สัมมา

ทิฏฐิ”นี้เกิด“ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ-ธัมมวิจัยสัม

โพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-มรรค ๘ ทุกองค์”(พตปฎ. เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)  

 จงึ“ออกจากโลกเดมิ”ได้ เพราะม“ีปัญญา”สามารถท�า 

“เวทนาในเวทนา”ให้เป็น“เนกขัมมสิตเวทนา(มโนปวิจาร ๑๘)ได้
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 เช่น รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ไตรลักษณ์”หรือสามัญลักษณ์ 
ถึงขั้น“โลกุตระ” นั่นคือ สามารถแยกแยะ“กาย-เวทนา-
จิต-ธรรม” เป็นต้นว่า “กาย ๒-เวทนา ๑๐๘-จิต ๘๙-ธรรม ๒” 
ได้อย่างแตะต้องสัมผัสสภาวะจริง ชนิดที่ท�าได้เป็นจริง
 จากความเป็น“รูป ๒๘” ที่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตาม“นาม ๕-เวทนา-สัญญา 
- เจตนา-ผัสสะ-มนสิการ” ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดใน 
พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๔ จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู ้จริง 
“ปฏิจจสมุปบาท” และท�าส�าเร็จได้บริบูรณ์สัมบูรณ์
 นัน่คอื ผู้ม“ีปัญญา”ขัน้“วชิชา”ตัง้แต่“วปัิสสนาญาณ” 
ไปครบ“วิชชา ๘” สามารถรู้และท�าสภาวธรรมที่เป็น“ปฏิจจ 
สมุปบาท”ได้ตั้งแต่ความเป็น“สังขาร-วิญญาณ-นามรูป-
อายตนะ” เมื่อมี“สัมผัส”จึงมี“เวทนา”ขึ้นมาให้ศึกษาเรียนรู้ 
ขอยืนยันว่า ต้องมี“สัมผัส ๖”จึงจะสามาถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้
 จงึ“รูท้กุข์-รู้สขุ”ทีม่นัเป็น“อาการ”ใน“เวทนา”แท้ๆกนั
 ต้องเรียนรู้“ทกุขอาริยสจั” เรียนรู“้สขุเก๊(สุขัลลิกะ)”ฉะนี้
 พระพทุธเจ้าตรสัไว้โต้งๆว่า “ไม่มเีวทนา” ไม่ม“ีฐาน” 
ทีจ่ะให้เรยีนรูป้ฏบิตัไิด้ ตามพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๗๗-๘๙ 
 และตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในสูตรต่างๆ
มากมาย ผู้จะมี“เวทนา”ได้ก็ต้องเกิดจาก“ผัสสะ”เป็นปัจจัย

(๓๙)	โลกุตรธรรม ๓๗	คือ	โพธิปักขิยธรรม ๓๗	ทั้งขบวน  
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 “หลบัตา”ปฏบิตั ิไม่มีประตรูู้ จึงหมดสทิธิบ์รรลธุรรม

 หากไม่มี“ผัสสะ ๖”หรือไม่มี“สัมผัส ๖”ให้เรียนรู้ 

เช่น หลับตาเข้าไปเรียนรู้อยู่แต่“ภายในภวังค์”ท่ีมีแต่“จิต

ในจิต”เท่านั้น ซึ่งไม่มี“กายในกาย-เวทนาในเวทนา”ให้

ศึกษา“ธรรมในธรรม”ทั้งหลายได้ครบทั้งภายนอก-ภายใน 

ไม่มีสมมุติธรรม-ปรมัตถธรรม ครบครัน การศึกษาก็ไม่

บรบิรูณ์ การบรรลธุรรมทัง้หลายกเ็ป็นไปไม่ได้ ..เหน็ชดัมัย้? 

  ต้องมี“ผัสสะ”จึงจะสามารถพิจารณา“กายในกาย-

เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม”ได้จริงถึงขั้นรู้จัก 

รูแ้จ้งรูจ้รงิว่า “สงัขาร”ทัง้หลายกด็ ี“ธรรม”ทัง้หลายกดี็ ย่อมม ี

“อารยิสจั”ที่เป็น“ความจรงิอนัยิง่ใหญ่”ในสังขารในธรรมนัน้ๆ  

 “ปัญญา”รู้“ทกุข์-สขุ” แล้วก�าจัด“ทกุข์-สขุ”ให้หมดสิน้ 

ไปจาก“สงัขาร”ทีเ่รายงัอาศยัอยู ่เราจึงอยูก่บั“สงัขาร”สบาย

เพราะ“โสกปรเิทวะทกุขโทมนสัอปุายาส”ไม่มีใน“สงัขาร”อกี

 นัน่คอื ม“ีสจัธรรม”ให้เราเรยีนรูศ้กึษาได้ครบครนัทัว่

หมดตาม“ปฏจิจสมปุบาท”ทัง้สาย ชนดิท่ีอนโุลม-ปฏิโลมได้

ถ้วนรอบ รอบแล้วรอบเล่า จะกี่รอบก็ทบทวนได้จนแน่ใจ

เป็นทีส่ดุว่า บรรลธุรรมสงูสดุแล้ว จบกจิแล้ว บรบิรูณ์สมับรูณ์

แล้ว อย่างที่ตนมั่นใจของตนจริงๆ ครบ“เวทนา ๑๐๘” เต็ม

(๔๐)	“ปัญญา”สัมมาทิฏฐิเป็น“ความฉลาด”ขั้นโลกตุระ 
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ถ้วนด้วยการทบทวนแล้วทบทวนอีก สะสม“อเนญชาภิสัง-

ขาร”แล้วๆอกีๆ กระทัง่“อดตี ๓๖-ปัจจบุนั ๓๖-อนาคต ๓๖” 

ควบแน่นเป็น“นิจจัง-ธุวัง-สัสสตัง-อวิปริณามธัมมัง-อสัง 

หิรัง-อสังกุปปัง”กันทีเดียว

 ๑.สงัขาร คือสังขตธรรมทัง้ปวง ไม่เทีย่ง(สัพเพ สังขารา 

อนจิจา) ๒.สงัขารคอืสงัขตธรรมทัง้ปวง เป็นทกุข์(สพัเพ สงัขารา  

ทุกขา) ๓.ธรรมคือสังขตธรรมและอสังขตธรรม หรือสังขาร 

และวิสังขารทั้งปวง ไม่ใช่ตน (สัพเพ ธัมมา อนัตตา)

 ผูมี้แค่“ความรูส้ามญัปถุชุน”จะไม่สามารถรูจ้กัรู้แจ้ง 

รู้จริงเริ่มตั้งแต่ความเป็น“สังขาร”ได้เลยว่า มันคือไฉน?

 ยิ่ง“ความไม่เที่ยง”ของสังขารก็ดี ของธรรมก็ดี ก็จะ

ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้เลย 

 “กายที่เป็นภายนอกของสังขาร”นั้นอาจจะสามารถ

พอรู้ได้เห็นได้ ว่า มันมี“ความไม่เท่ียง”ด้วยตา ด้วยทวาร

ภายนอก อาศัยผ่านกาล ผ่านเวลาที่มันล่วงไปๆ “สังขาร

ภายนอก”มันก็จะปรากฏ“ความไม่เที่ยง” เสื่อมไปให้เห็นได้

 แต่“จิตสังขาร-วจีสังขาร”ที่เป็น“สังขารภายใน”นี้สิ  

มันต้องมี“ปัญญา”จริงๆ จึงจะสามารถ“รู้สังขาร”นี้ ได้ 

 มีแค่“เฉกะหรือเฉโก”นัน้ ไม่สามารถหยัง่รูค้วามเป็น

(๔๑)	ยกตัวอย่าง	ไตรลักษณ	์หรือสามัญลักษณ	์เป็นต้น	
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จริงของ“รูป-นาม”ด้วย“อาการ-เพศ-นิมิต-อุเทศ”ได้แน่

 ซึง่ผู้มี“ปัญญา”จริงแท้ จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

สภาวธรรม“ความไม่เที่ยงในสังขารภายในจิตของตน”ได้

 เช่น เริ่มรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นรูปกับนามปรุง

แต่งกันอยู่”ในตน เรียกว่า“กายสังขาร”ก็ดี “จิตสังขาร”ก็ดี  

วจีสังขาร”ก็ดี ว่า เป็นไฉน? อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”จริงๆ

 จะชัดเจนแจ่มแจ้งกับความ“ปรุงแต่ง (สังขาร)”กันอยู่  

ของธาตุ ทั้งรูปธาตุ ทั้งนามธาตุ แล้วจึงเห็นแจ้งเห็นจริงว่า 

“มันปรุงกันอยู่” และมันก็“เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”ให้เรารู้

เราเห็นจรงิๆ ไม่ใช่ตรรกะ ไม่ใช่จนิตนาการ แต่เห็น“อาการ”  

จาก“รูปธาตุ”จาก“นามธาตุ”นั้่นๆ ว่ามันแปรเปลี่ยนไปจาก

เดมิ ด้วย“ปัญญา”คอื“ธาตรูุ้อนัวเิศษ”ของเรารูเ้หน็กนัจรงิๆ

 และสามารถหยั่งรู ้ภาวะที่มัน“ไม่เที่ยง” ซึ่งเป็น 

“อนิจจัง(ความไม่เที่ยง)”ของจิต-เจตสิก  โดยเฉพาะของ“กิเลส
(ภาวะเก๊ = ภาวะทีเ่ป็นของไม่จรงิ-ไม่เทีย่ง-ไม่แท้ที่หลอกคนอวิชชาอยู่ ในจิต

ตัวเอง)”ก็สัมผัสเห็นความไม่เที่ยงของอกุศลจิตในตนได้จริง

 หรือ“กิเลส”เป็น“เหตุแห่งทุกข์”ก็สัมผัสสภาวะว่ามัน

เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ ที่มี“ปัญญา”สัมผัสรู้กันจริงๆ

 แม้แต่“กิเลส”ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเลย มันเป็นแค่ 

(๔๒)	“การปรงุแต่ง”คอืการสร้างรปูสร้างนามทีส่�าคญัยิง่	 
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“พลงังานเก๊ในจติ” แต่มนัเป็น“พลงังาน”จริงๆนะ! พลังงาน 

ที่คนสามารถเพ่งท�าพลังรวบรวมให้เกิดพลังงานนี้ขึ้นด้วย

แรง“อปุาทาน”แท้ๆยดึมัน่ถอืมั่นมันเอง โดยการ“รวบรวม 

ธาตุจิต”ของตนให้เป็น“พลังงาน” จนกระท่ังมีอ�านาจของ 

“พลังงาน”ที่หลอม“รวมตวั”ขึน้นีเ้ป็น“ตวัตน(อัตตา)”ซึง่ก็คอื  

nucleus ได้ส�าเรจ็ด้วยความสามารถแท้ๆ มันก็หลอกตน 

เองได้จริง ซึ่งมันมี“ภาวะ”นั้นๆปรากฏให้เห็นจริงเลยนะ! 

 นี่แหละเกิด“นิรมาณกาย”หรือ“มโนมยอัตตา”ขึ้นใน 

จิต ผู ้เรียนรู้ตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิก็ 

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้แท้ๆจริงๆ จึงรู้ฤทธิ์เดชและหน้าตาของ 

“อปุาทานจติ”ที่มนัสามารถให้เป็นไปได้ถงึปานฉะนีท้เีดยีว 

 “อปุาทานจติ”มนัสร้าง“ผหีลอก”ได้แท้ ด้วย“พลงังาน

ยึดมั่นถือม่ัน”จริงๆ ด้วยอาการอย่างนี้แหละ

 ธาตุรู ้ที่เปน็พลังงาน“ปัญญา”ของตน เท่านั้นที่จะ

สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความจริง”นี้ รอบถ้วน ชัดเจนยิ่ง

 ตนจึงแจ้งชัดทั้ง“ความหลอก”หรือ“ความเท็จ” ทั้ง 

“การยึดว่าเป็นจริง”ได้ชัดยิ่ง  

(๔๓)	 “ปัญญา”ที่รู้จริง“ธรรมนิยาม ๕”มีในพุทธเท่านั้น	

 ซึ่งผู้มี“ปัญญา”จริงจะสามารถแยกแยะ“ความจริง-
ความหลอก”ออกได้ หรือแยกแยะ“สมมุติธรรม-ปรมัตถ



78

ธรรม”ออกจากกันได้  
 แม้แต่แยกความแตกต่างของเป็น“ธรรม”ทั้งหลายที่
พระพุทธเจ้าทรงแยกเป็น“ธรรมนิยาม ๕”ได้อีกด้วย

 “ธรรมนิยาม ๕” (นวังคสัตถุศาสตร์ = ค�าสอนของพระพุทธ 

ศาสดา ๙หลักใหญ่ )แท้ๆ ที่ล้วนเป็นโลกุตระ มิใช่โลกียะ
 “ธรรมนยิาม ๕”ได้แก่ อตุนุยิาม,พชีนยิาม,จตินยิาม, 
กรรมนิยาม,ธรรมนิยาม (การเกิดขึ้น-การต่้ังอยู่-การดับไปของสรรพ

สิ่ง-ที่เป็นทั้งสรรพสิ่งโลกียะ-ทั้งสรรพสิ่งโลกุตระ) อันประกอบด้วยรูป
ธรรมและนามธรรมที่เป็นอาริยธรรมขั้นโลกุตระ = ปัจจัตต 
ลกัษณ์ของโลกตุรธรรม(ไม่ใช่แค่เป็นปัจจตัตงัแบบโลกยีะเท่านัน้) และ
มี“อธิปไตย”ในธรรมนิยาม ๕ (ธรรมาธิปไตย)เป็นอาริยธรรม
บริบูรณ์สัมบูรณ์  ก็ล้วนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ด้วย“ปัญญา”
  อันเป็น“ความฉลาดแบบใหม่”ที่ไม่เหมือนแบบเก่า
จริงๆ และมีลักษณะทวนกระแสโลกเก่า คือโลกีย์เอาด้วย 
 เป็น“คนโลกใหม่” เป็น“คนโลกต่างดาว” ที่มีความ

ฉลาดแบบใหม่ ซึ่งฉลาดแบบคนต่างดาว แบบ“โลกุตระ”
 จึงเป็นคนที่สามารถมีภูมิรู้“เหนือโลก”คือ “ปัญญา” 
เป็น“อุตตระ”จริงๆ ที่พูดกับคนโลกเก่าก็ได้ คนโลกใหม่ก็ดี  

(๔๔)	 “ปัญญา”จึงเป็น“ความฉลาด”ของคนต่างดาว 

 คนโลก“อื่น”(อัญญะ)นี้จึงเป็นคนต่างดาว เป็นคน
ดาวดวงใหม่แท้จริง ที่มีความสามารถ“หลุดพ้นจากโลกลูก
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เก่า”ของตนออกมาสู่“โลกอื่น” ที่ ไม่ใช่“โลกโลกีย์”ที่ตนอยู่

จ�าเจด้วย“ทุกข์ๆ-สุขๆ” ยึดมั่น“ของเอ็ง-ของข้า” แย่งกัน

อยู่ หวงแหนเป็นของตนอยู่ โดยเฉพาะ“ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ในความเป็นอัตตา ๓” จึงไม่รู้จักจบสักที ไม่ส�าเร็จได้จริง

 เพราะยังไม่มี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตระ”เป็นคนดาว

ดวงใหม่ท่ีบรรลุพุทธธรรมสัมมาทิฏฐิจริง ซ่ึงเป็นโลกุตระที่

มี“ความแตกต่าง”จากโลกียะเป็นคนละโลก หรือเป็นคนละ

ดวงดาวแท้ๆ  

 เม่ือคนดาวดวงใหม่ สามารถเดินทางออกจาก“โลก” 

ลูกเก่าของตนได้ ก็เท่ากับเป็นคนที่“พ้นโลกเก่า”มาได้ ครั้น

แสดงตนบอกตนต่อคนโลกเก่า ว่า ตนหยุดหลงโง่งมจมอยู่

กับ“ทุกข์ๆ-สุขๆ” เลิกที่จะยึด“ของเอ็ง-ของข้า” แย่งกันอยู่ 

หวงแหนเป็นของตนอยู่ ไม่รู้จักจบสักที ได้แล้วจริงๆ 

 “คนโลกเก่า”คือ คนโลกีย์ รู้แบบดาวดวงเก่า หมุน 

เวียนวนไปตามทิศทางเดิม จึงฉลาดตามความหมุนวนอยู่

เหมือนกันหมดตามความวนของโลกเก่า วนอยู่ตามเข็มทิศ

ของสนามแม่เหล็กโลกีย์ อย่างเดิมๆนั่นเอง

 เป็นผู้ออกนอกโลกไม่ได้ ออกจากดาวดวงเก่าไม่ได้

(๔๕)	“ปัญญา”เป็น“ความฉลาด”ที่ทวนกระแสกับ“เฉโก”  

 แต่ดาวดวงใหม่นี ้หมนุวนทวนกระแสกบัดาวดวงเก่า 
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จึงมีความรู้สึก(เวทนา)ก็ดี การก�าหนดหมาย(สัญญา)ก็ดี ปรุง
แต่งกันอยู(่สังขาร)ก็ดี ความรู้ทั้งมวล(วิญญาณ)ก็ดี จึงเป็นแบบ
ของดาวดวงใหม่ ที่เรียกว่าปัญญา ซึ่งเป็น“ความรู้”ของคน
โลกใหม่มิใช่“ความรู้เฉโก”ทีเ่ป็น“ความรู้”ของคนโลกเก่าแล้ว   
 จิตใจคนมี“ปัญญา”จึงเป็นคนหน้าใหม่ที่มี“ความรู้-
ความเห็น”แปลกใหม่ทวนกระแสโลกโลกย์ีหรอืทวนกระแส
คนดาวดวงเก่า  ซึง่ไม่เหมอืนกบั“ความรู-้ความเห็น”ของคน
ดาวดวงเก่า เพราะมันแปลกใหม่-แยกแตกต่างกนัไปใหม่แล้ว
 “ความคิดรวบยอด(concept )”ก็ดี “ค่านิยม(values)”ก็ดี 
“รสนิยม(taste)”ก็ดี “ธรรมนิยาม ๕ (Supra normal of the  

Teacher’s nine[นวังคสัตถุศาสตร์] - factored dispensation 5)ก็ดี จึง
ล้วนทวนกระแสดาวดวงเก่าแน่ๆ เป็น“ธรรมชาติชนิดใหม่ 
ที่เหนือธรรมชาติโลกีย์”แท้ๆ
 ดังนั้น “อัญญะ(อื่น )”จึงคือ “ธาตุใหม่”ของจิตใจ ที่
เมื่อ“ธาตุ”ชนิดใหม่นี้ พัฒนาขึ้นจึงเป็น“วิชชาธาตุ” 
 “วชิชาธาต”ุทีเ่จรญิมากขึน้จากทีเ่ริม่“จากอญัญธาต”ุ 
เม่ือพัฒนาเป็นพหูพจน์มากขึ้นก็คือ “อัญญา” ซึ่ง“ตรงกัน
ข้ามกับ‘อวิชชาธาตุ’หรืออัญญาณ”ไปตามล�าดับ
 จะเรียกด้วยภาษาว่า “ธรรมชาติ”ก็มี“ธรรมะ”ที่เป็น 
“ชาติของคนต่างดาว” ซึ่งมี“เชื้อชาติคนละเชื้อชาติ” และมี 
DNA ของคนละโลก หรือคนละดวงดาวกนัจรงิๆ กบั“เชือ้ชาติ

คนโลกีย์เก่า” เพราะมี DNA คนโลกใหม่หรือคนโลกุตระที่ 
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ไม่ใช ่DNA ของคนในดาวดวงเก่ากันแล้ว 

 DNA คนละ DNA เป็นคนมีเชื้อจากดาวคนละดวง

 สิ่งที่สัมผัสได้แม้ภายนอก จะยืนยันสอดคล้องกับ

ภายใน ซึ่งต้องคบคุ้น และพิสูจน์ยืนยันกันหลากหลายมิติ

ได้จริงๆ นั่นก็ต้องครบทั้งภายนอก-ภายใน ครบทั้งสมมุติ

สัจจะ-ทั้งปรมัตถสัจจะ เป็น“ธรรมะ ๒”เสมอ 

 โลกยคุนี้โชคดมีากทีย่งัมพีระวจนะของพระพทุธเจ้า 

คือ พระไตรปิฎกฉบับนี้ ใครเก่งเกินกว่าพระไตรปิฎกฉบับนี้ 

ไม่เชื่อพระไตรปิฎกฉบับนี้ ไปเชื่ออะไรอื่น เป็นสิ่งที่น่าเชื่อ

ถือ ก็เป็นสิทธิของเขา เขาก็เชื่ออะไรอื่นของเขาไป ก็เป็น

ธรรมดา ก็ปล่อยเขาไป แต่เราเชื่อพระไตรปิฎกฉบับนี้

 เราก็พูดกันกับกลุ่มคนที่ยังเชื่อพระไตรปิฎกฉบับนี้

อยู่ เท่านี้ ก็เหลือหลายแล้ว ซึ่งอาตมาว่าเท่านี้ก็มีไม่น้อย 

หรอกในโลกแม้ปัจจุบันนี้ที่ยังเชื่อพระไตรปิฎกฉบับนี้กัน 

เอามาปฏิบัติให้บรรลุตามนั้นให้ได้เถิด จะรู้ความจริงเอง

 ซึ่งแน่ยิ่งกว่าแน่ ว่า คนที่มี“ภูมิโลกุตระ”ในโลกยุคนี้

ขณะนี้นั้นมีน้อยอยู่ แต่ก็มีในประเทศไทยนี่แหละมากที่สุด 

 เราก็ตรวจสอบตามพระไตรปิฎก ทั้งมรรค-ทั้งผล 

กับ“ธาตุรู้(วิญญาณ)”ของเราทั้งหลาย ที่มีครบตามค�าสอน

(๔๖)	 “คนดาวดวงใหม่”เป็นผู้เสียสละแบบโลกุตระ
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ของพระพทุธเจ้า ซึง่เป็น“นวงัคสตัถศุาสตร์(ค�าสอนของพระพทุธ

ศาสดา ๙ หรอืพทุธคณุ ๙)” เป็น“สวฺากขฺาโต ๖ (พระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสไว้ดีแล้ว บันทึกมาถึงวันนี้ พิสูจน์ได้ตามหลัก ๖ ประการนั้น)” 

 “สฺวากฺขาโต หรือสวากขาตธรรม” ๖ ประการ ที่

พระพทุธเจ้าตรสัยนืยนัไว้ทัง้หลายนัน้ ล้วนดแีล้วทัง้นัน้ ไม่มี

ผดิไปจากค�าตรัส ให้เราตรวจสอบตามหลกั ๖ ประการนัน้ได้ 

 ๑.สฺวากฺขาโต ภควตา ธัมโม ก็คือ เป็นธรรมของ

พระพุทธเจ้า ทีี่ตรัสยืนยันไว้อย่างดีแล้ว ๖ ประการ ใครอย่า

เข้าใจเพี้ยนผิดออกไปจากพระวจนะของท่านก็แล้วกัน 

 ๒.สนัทฏิฐโิก กค็อื ผูป้ฏิบัตทิีเ่อาตวัเองมาปฏบิตัเิอง

เลย นี่เรียกว่า สันทิฏฐิโก ก็จะเกิดผลในตนเองได้จริง จึงจะ

มี“ความรู้ของตนเอง”เป็น“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพวิญญูหิ”ของ

ตน “มีความรู้ขึ้นในจิตตนเอง” เป็นปัจจุบันนั้นๆทันตาเห็น

 ผู้ไม่เอาตนเองปฏิบัติ  ก็แน่นอน..ย่อมไม่มีผล
 [สนัทฏิฐโิก หมายความถงึ ตวัตนทัง้ร่างทัง้ใจองคาพยพทัง้หมด ทัง้

ภายนอก-ภายใน ซึ่งแตกต่างจากข้อที ่๖ (ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ) เพราะข้อ 

๖ นัน้หมายถงึจติใจเท่านัน้ เฉพาะจติใจทีเ่กดิผลกนัภายใน แต่“สนัทฏิฐโิก”ข้อ 

๒ นีห้มายถงึ ทัง้ตวัตนทัง้ร่างกายทัง้จติใจ และผลทัง้หมดทัง้สมมุตสัิจจะและ

ปรมัตถสัจจะ อันมีสัมผัสทั้งภายนอกและภายในสัมพันธ์กันในปัจจุบันนั้นๆ
ทั้งโลกภายนอกและอัตตาภายใน ทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตสัจจะหมดถ้วน]

(๔๗)	 “สฺวากฺขาโต”นั้น	คือ	อย่างไร?
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 ๓.อกาลิโก ก็คือ ไม่จ�ากัดกาละ ไม่ว่ายุคใดสมัย

ใดหากมีหลักฐานค�าสอนพระพุทธเจ้าของจริงอยู่ ก็น�ามา

ปฏิบัติพิสูจน์จะเป็นจริงเกิดจริงได้ทุกกาละ ขอให้สัมมา

ทิฏฐิ-สัมมาปฏิบัติเถิด แต่ถ้ากาละใดไม่มีหลักฐานค�าสอน

พระพุทธเจ้าเลย หรือมีอยู่แต่มิจฉาทิฏฐิกันเอง ก็แน่นอน

ย่อมปฏบิตัอิย่างไรกไ็ม่ม“ีผล”จรงิ แม้เขาจะยนืยนัว่ามีผล ก็

เป็นได้ แต่นั่น“มิจฉาผล” ไม่ใช่“สัมมาผล”เกิดแน่ยิ่งกว่าแน่  

ซึ่งชาวพุทธยุคนี้ก็มีให้เห็นอยู่ เขาก็หลงว่า ของเขานี้แลจริง

 ๔.เอหิปัสสิโก ก็คือ มีผู้ปฏิบัติเกิดตาม“มรรคผล”นี้

จริง ตามค�าสอนนี้จริง ยืนยันได้ เชิญให้มาสัมผัสพิสูจน์ได้ 

ว่า เป็น“โลกุตรผล”ตามพระวจนะของพระศาสดาทีเ่รายดึถอื

ในพระไตรปิฎกฉบบันี ้ถ้าไม่ถือสาจะว่า ท้าให้มาพสิจูน์กไ็ด้ 

 ส่วนผู้ไม่เชื่อถือพระไตรปิฎกฉบับนี้ ก็แน่นอนย่อม

ไม่เห็นว่าจรงิ กธ็รรมดาทีเ่ขาต้องเป็นอย่างนัน้ กไ็ม่มปัีญหา 

 ๕.โอปนยิโก ก็คือ สิ่งนี้ ความรู้นี้ ความประพฤตินี้ 

ความจริงนี้ ความเป็นอย่างนี้ เป็นสิ่งเลิศ เป็นของสูงยิ่ง จึง

เป็นสิ่งที่น่าเอื้อมเอามาให้ตน ควรโน้มเอามาใส่ใจตนให้ได้  

 ๖.ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ก็คือ ผู้ปฏิบัตินั้น

ปฏิบัติแล้วผลธรรมก็เกิดในตน ผลธรรมนั้นในตนนี้แหละ 

ท่ีตนเองมีญาณหยั่งรู้ความจริงของธรรมนี้ที่วิญญูชนพึงรู ้

เฉพาะตน ผู้อื่นใดไม่ได้สัมผัสผลธรรมนี้ด้วยหรอก     
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 ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสตร์ยิ่งใหญ่ โดย 
เฉพาะมีความเป็นเศรษฐศาสตร์ที่รวมคุณธรรมของ“เผด็จ 
การ-คอมมูนิสต์-สังคมนิยม-ประชาธปิไตย”ไว้ครบ แม้แต่ 
ความเป็น“พระเจ้า”กน็�ามารวมไว้ในความเป็น“โลกตุรภมู”ิได้
แท้อย่างวิเศษสุด เพราะธรรมะของพุทธศาสนาช่วยให้
ประชาชนมคีวามเข้าใจชีวิตชาติศาสน์กษัตริย์อย่างลึกล�า้ 
 ความม“ีปัญญา”ทีเ่ป็น“โลกตุรภมู”ิจะรู้จักรูแ้จ้งรู้จรงิ 
ความเป็น“โลก” ความเป็น“อัตตา” โดยเฉพาะม“ีธรรมะ”ขั้น 
“โลกตุระ” วุฒิแห่ง“ปัญญา”จึงควบคมุ“อธปิไตย”ไปกับ“โลก” 
ด้วย“สติ”ท่ีเป็น“ธรรมาธิปไตย”ขั้น“อารยิะ(Supramundane )” 
อนัมี“ปัญญา”เป็น“เมตตา”แท้  ๆ“อภิบาล”สังคมมาตลอด  
 ชีวิตที่อยู่กับสังคม“ประชาธิปไตย”จึงเต็มไปด้วย 
“เมตตา”คุ้มครองดูแล“โลก” อธิปไตยจึงเป็น“โลกุตรธรรม”  
นี้คอื สังคม-ประเทศชาติ-โลก ที่เป็น“ธรรมาธิปไตย”แท้จริง 
 ซึ่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีภูมิรู้ชนิดนี้ในความ
เป็นคนและความเป็นสงัคมมนษุยชาตโิดยตรงแท้ๆ จึงท�าได้
 ความเป็นเศรษฐกิจ-เป็นการเมือง-เป็นสังคม จึง
เกิดด้วย“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตรธรรม” ซ่ึงไม่ตกเป็นทาส 
“โลกธรรม”แน่แท้ และมี“ปัญญา”เข้าใจจริงๆว่า ท�าไมชีวิต
ตนจึงควรอยู่กับสังคมชนิดที่ต้องเป็น“คนจน”ถึงจะดีแท้

(๔๘)	ศาสตร์ที่ท�าให้เป็น“คนจน”ส�าเรจ็อย่างมี“ปัญญา”แท้
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 ผูม้“ีปัญญา”ไม่ม“ีปัญหา”นี ้ชดัเจนแจ้งใจในความจน
 จึงมีชีวิตเป็น“คนจน”อย่างสุขส�าราญเบิกบานใจ
 เพราะมี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตระ”แท้จริงฉะนี้เอง   
 โดยเฉพาะคนไทย“มีตะกอนเชื้อโลกุตระ”ตกผลึก
อยู่ ใน“อนุสัยของจิต”มาแต่โบราณอยู่จริงๆเพราะไทยนั้น 
มีพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติมาแต่ต้นเกิดชาติไทยมาเลย
ตลอด แม้ปริมาณจะลดลง แต่แก่นความจริงยังมีคุณภาพ
ควบแน่นอยู่ ใน“อนุสัย”ลึกๆ ด้านปริมาณจะลด แต ่DNA 

โลกุตรธรรมก็ยังเหลือเนื้อแท้เป็นเชื้อแท้คงอยู่ ในอนุสัย
 “ปัญญา”ท่ีเป็น“โลกุตระ”จึงมีเชื้อจริง ที่ถูกปลุก
ให้“ตืน่”ขึน้มา เป็น“ปรากฏการณ์ Phenomenon แห่งระเบิด
รกั”ท่ีน่ามหศัจรรย์ทนัทีในประเทศไทย เมือ่ปลายปี ๒๕๕๙ 
 กเ็พราะมีเหต-ุปัจจัยท่ีีครบถ้วนสัดส่วนแท้ จงึเกดิจรงิ 
เป็นจริง“ปรากฏการณ์”นั้นๆขึ้นมาอย่างไม่มีการนัดหมาย 
 ฉะนี้คอื “อจนิไตย”ทีเ่กนิ“โลกจนิตา”ของสามญัปกติ 
ทีเ่กดิ“ปาฏหิาริย์ของการบริหารแบบคนจน”แท้ๆจรงิๆของ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่๙ แห่งวงค์จักรีของประเทศไทย 
 ซึ่ง“ทุกอย่างย่อมมาแต่เหตุ” ถ้าไม่มี“เหตุ”แท้ ย่อม
เกิดปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์จริงนั้นๆ ไม่ได้
 จริงมั้ย..?!..?!..!!?? 

(๔๙)	ผู้มี“ปัญญา”แท้จงึเป็น“คนจน”สขุส�าราญเบกิบานใจ
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 ดังนั้น“วิญญาณแห่งอิสระเสรี”ของคนไทยจึงมีอยู ่
เข้มข้น ไม่เหือดหายไปได้ง่ายๆ จนมีค�าพังเพยว่าคนไทย
ติดมากระทั่งทุกวันนี้คือ “ท�าได้ตามใจคือไทยแท้”นั่นปะไร! 
 การสมัครใจหรือเต็มใจเป็น“คนจนอย่างมีปัญญา”  
จึงมิใช่ถูกบังคับเลยในเลือดและวิญญาณมนุษย์ แต่เจ้า
ตัวเข้าใจและยินดีพอใจเป็น“คนจน” ชนิดที่เต็มใจแท้ๆ

 คนไทยแท้ทีม่“ีปัญญา”จงึไม่ใช่คนทีจ่ะกระเหีย้นกระ
หือรือยื้อแย่ง“ความรวย”เหมือนคนชาติอื่น สังเกตดูดีๆ
เถอะ คนไทยจะเป็น “คนจน”ทีส่งบอบอุน่เรยีบร้อยเอือ้เฟ้ือ
เกือ้กลูเผือ่แผ่กนัอย่างมนี�า้ใจ และมกีนัเป็นสามญัอยูท่ัว่ไป
แต่ก็เต็มใจแจกจ่ายเจือจานกันอยู่เป็นวัฒนธรรมไทยปกติ 
 เพราะจิตใจมี“พื้นจิตของพุทธโลกุตระ”แท้ๆอยู่จริง 

 ความเป็น“คนจน”ชาวพทุธแบบนีจ้งึไม่เหมอืนหมูอ่ืน่ 
ลัทธิอื่น ซึง่เป็น“คนจน”ที่มีแบบพเิศษเป็นเศรษฐกิจเฉพาะ 
ตัว อันเป็น“กระบวนการ”สุดยอดทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึง
เป็น“คนจน”ที่มี“ปัญญา”แบบ“โลกุตรสัจจะ”จริงๆ จึงเป็น 
“คนจน”ที่สุขส�าราญเบิกบานใจส�าเร็จ เพราะไม่ทุกข์แต่สุข

(๕๐)	การบริหาร“แบบคนจน”จงึเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่

(๕๑)	การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ	จึงต้องแก้“แบบคนจน” 

 การแก้ปัญหาสังคม หรือแก้ปัญหาประเทศ โดย
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เฉพาะเน้นในเร่ือง“ปัญหาเศรษฐกิจ” จึงต้องแก้ด้วย การ

บริหาร“แบบคนจน” ตามที่ในหลวง ร. ๙ ของไทยเราที่มี

พระปัญญาธิคุณที่แท้จริงใน“ความจริงหรือความรู้”นี้

 ซึ่งต้องท�า“ปัญญาให้แจ้ง”ตามศาสตร์พระพุทธเจ้า

 เพราะค�าว่า“ปัญญา”นี้อาตมาย�้ามาตลอดว่า เป็น 

“โลกุตระ”ที่พิเศษยิ่งคนละขั้วกับความฉลาดปุถุชนจริงๆ

 อย่าลืมว่า ค�าว่า“ปัญญา”นี้ มิใช่“ฉลาดยอดเยี่ยม

แบบโลกีย์หรือฉลาดเฉลียวยอดอัจฉริยะแบบเฉโก”นะ!

 แต่ต้องเป็น“จิตนิยาม”ที่ภูมิขั้น“โลกุตระ”เจริญตาม

สัจจะของ“วิชชาจรณะ ๑๕”กันอย่างสัมมาทิฏฐิแท้ๆ 

(๕๒)	“สาธารณโภค”ีต้องเป็นสงัคม“คนจน”เสยีสละแท้จรงิ

 ธรรมของพระพทุธเจ้านัน้ เป็นระบบทีร่วมความเป็น 

“เผด็จการ-คอมมูนิสต์-สังคมนิยม-ประชาธิปไตย” แม้แต่

ความเป็น“พระเจ้า”มารวมไว้ในความเป็นโลกตุรภมูหิมดสิน้

 เพราะ“ธรรม”ของพระพุทธเจ้ามี“ความเป็น”ทุกสิ่ง

อย่าง ทุกระบบ ทุกระบอบ ทุกระเบียบ ทุกระแบบ ทุก

ระบิล ฯลฯ ที่ประดามี บริบูรณ์สัมบูรณ์แล้วทุกอย่าง เท่า

ที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงผ่าน และ“ทรงเป็นเอง”ในความ

เป็น“มนุษย์”และความเป็นสังคมประเทศชาติ ทั้งเป็นผู้ถูก

บริหาร และทั้งเป็นผู้บริหารมาด้วยตนเองนับชาติไม่ถ้วน
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 ผ่าน“ความรวย-ความจน”มาทุกขนาดแล้ว ย่อมมี 

“ปัญญา”ตัดสินได้ว่า ที่สุดแห่งที่สุดของชีวิต“เราควรอยู่ใน

สภาพใด”ดทีีส่ดุแก่สงัคม ในเมือ่“จติ”ของท่านเป็นอะไรกไ็ด้

 แต่การเป็น“คนจน”ในสังคม โดยสมัครใจที่จะ“เป็น

เอง” ซึ่งที่แท้แล้ว“ตน”จะเป็น“คนรวย”ก็เป็นได้แน่แท้ และ

เป็นได้อย่างดี เป็นได้อย่างรวยมหาศาลอีกซ�้า ด้วยความ

สุจริต มีลาภมากโดยธรรมได้จริงๆ เพราะเรามีความรู้มี

ความสามารถ อีกทั้งขยันอุตสาหะยิ่งด้วย 

 ทว่า..“ตน”สมคัรใจเป็น“คนจน” เพราะม“ีอภปัิญญา” 

รอบถ้วนยิ่ง ว่า ประเสริฐสุดแล้วของความเป็น“คน”

 จงึเตม็ใจจน ตัง้ใจจน ยนิดจีน สมคัรเป็น“คนจน”อย่าง

อิสระเสรีสุดๆ ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง”จริงๆ

 และต้องพากันมาเป็น“คนจน”ให้เป็นสังคมกลุ่มหมู่

ที่เป็น“สาธารณโภคี”ให้ได้ ยิ่งเป็นกันทั้งประเทศส�าเร็จจริง

ยิ่งจะเป็นคุณค่าอัน“แสนประเสริฐวิเศษมหัศจรรย์สุดๆ”ใน

โลกกันทีเดียว

 เพราะมันท�าให้สังคมมนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขกันจริงๆ 

 
(๕๓)	บทสรุปของชีวิตก็ดูอย่างที่พระพุทธเจ้าทรง“เป็น”

 พระพุทธเจ้าจึงได้สรุปผลสุดของความเป็นคน ว่า 

“ประเสรฐิ”สดุต้องเป็นคนมีคุณสมบัติตาม“วรรณะ ๙”นั้นแล 
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นั่นคือ ต้องมคีวามเป็น“คนจน”ที่ชีบ่้งชดัเจนใน“วรรณะ ๙” 

นัน้ชดัๆ อย่างน้อยต้อง“อัปปิจฉะ = มักน้อยหรือชอบใน

การเป็นคนจน”, ต้อง“สันตุฏฐ ิ= มี ใจพอ มีน้อยก็พอ พอให้

ได้เสมอแม้มีไม่มากเลยแต่เราก็อยู่ ได้ไม่เสียสภาพ ไม่เสีย

สุขภาพ”, ต้อง“อปจยะ = ไม่สะสม” ฯลฯ ดังนี้เป็นต้น

 แม้แต่ ในชาติท่ีอุบัติเป็น“พระพุทธเจ้าสมณโคดม”ก็

เห็นชัดอยู่ยืนยันได้ว่า“พระองค์ไม่สะสมทรัพย์สินเป็นของ

ตนเองเลย” มีแต่“กองกลางสงฆ์” และให้สงฆ์บริหารอย่าง

ไม่สะสมด้วย 

 โดยเฉพาะเงินทองเป็นอสรพิษ จึงให้ฆราวาสท�า

หน้าที่ไวยาวัจกร ส่วนพระองค์เองเป็นผู้ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆ

เลย เพียงมีชีวิตอาศัยให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้ (ปรปฏิพัทธา เม ชีวิกา ) 

เป็นหรือตายก็เป็นหน้าท่ี่ผู้อื่นเขาจะเลี้ยงเราไว้ ตามที่จะ

ให้“เป็น” ให้“อยู่” ก็สุดแท้แต่เขาจะอนุเคราะห์เราไว้ 

 ขอให้บรสิทุธ์ิจริงเถอะ ธรรมจะรักษาผูป้ระพฤตธิรรม

 ส่วนเรือ่ง“ตาย”ท่านทรงจดัการเองตามวาระอันควร  

 ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์จงึเป็น“คนจน”แท้ๆที่มี 

“อาการทีน่่าเลือ่มใส(ปาสาทิโก)ชัดเจนยิง่ ตามทีพ่ระองค์ทรง 

“เป็น” ทรง“มีพฤติ”อยู่ ตาม“วรรณะ ๙”หรือตาม“กถาวัตถ ุ

๑๐” หรือตามหลักตรวจธรรมวินัย ๘(โคตมีสูตร)นั้นแท้ๆ 
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 มาพูดถึงเรื่อง“การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”อีกที ที่เป็น

เรื่องลึกซึ้งยิ่งยอดจริงๆ ในสังคมมนุษย์หรือในประเทศ 

 เอาแค่เรือ่ง “รายได้”ของประชากรในสังคมโลกเป็น

ตัวอย่างสักเรื่อง ผู้บริหารปกครองทุกคนทุกระบอบล้วน 

ต้องการ“เงินทอง”ที่เป็นรายได้ของคนในหมู่ของตน ของ

ประชากรในสังคมของตน หรือในประเทศของตน เข้ามา

รวมเป็น“ส่วนกลาง”ให้มากที่สุดเท่าที่จะหา“วิธีการ”มาใช้ 

กับประชากร เพื่อให้ได้จากประชาชนมากที่สุด

 และ“วธิกีาร”ทัง้หลายนัน้ก็ต่างมุง่จะให้ทกุคนเตม็ใจ

สละ หรอืยอมให้แก่“กองกลาง”อย่างยนิดเีตม็ใจเป็นส�าคญั 

 สังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้รายได้เข้าส่วนกลาง 

มากๆ โดยออกแบบระบอบใหม่ เช่น ระบอบคอมมูนิสต์ 

กค็ดิอยากให้คนในสงัคมท�ารายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆ

ยิ่งกว่าระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ยังเป็นแค่ความฉลาด

โลกีย์ จึงมีรายได้เข้าส่วนกลางอย่างบีบบังคับ ไม่ใช่อิสระ

 เพราะเขาไม่มีวธิแีละความรูเ้หมอืนพระพทุธเจ้า  จงึ

กลายเป็นระบบ“ละเมิดอิสระเสรีภาพ”ร้ายแรง โลกจึงเป็น

ได้ยาก แม้จะเหน็ว่า คอมมนูสิต์พอมหีลงเหลอือยูใ่นโลก ก็

เหลืออยู่เพียงจ�านวนน้อย เพราะมันริดรอนสิทธิเสรีมนุษย์

(๕๔)	“การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ที่กษัตริย์ไทยทรงยืนยัน
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(๕๕)	“คนจน”ที่มี“ปัญญา”แตกต่าง“คนจน”ที่มี“เฉโก”

 ที่ท�ากันในโลกทั้งหลายก็คือ ออกกฎหมายมาให้

ประชากร“หักรายได้ของตนหรือชักเอาของตน”เอามา

ให้“กองกลาง” ซึง่เป็น “ของส่วนรวม”หรือคือ“ของรฐั”นัน่เอง 

มาจากแต่ละคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมี“วิธีการ”สารพัด 

ที่มี“เชิงฉลาดเพื่อให้ได้มาเข้ากองกลาง”เท่าที่ประชาชน

จะ“ยอม”และจ�าต้องให้ อย่าง“สงบ”อยู่ เป็นส�าคัญ แม้จะ

ไม่เต็มใจ ๑๐๐ %  

 แต่ก็ให้เหน็ว่าประเทศมเีหตผุลเพยีงพอสมควรอย่าง

ยิง่ ท่ีจ�าเป็นต้องออกกฎหมายมาให้คณุจ่ายให้แก่รฐัอย่างนี้

 โดยหาวธิีให้ประชาชนรูส้กึว่า ไม่ใช่จะรดีจะขดูโหด 

โฉดอะไรหรอก เพราะประเทศมีความจ�าเป็นจริงๆ ท�าให้

ประชาชนเห็นใจประเทศว่าสมควรอย่างยิ่งแล้ว ที่ประเทศ 

ต้องท�า ซึ่งมันก็คือ บังคับกดขี่ เป็นระบบที่ไม่“อิสระ”อยู่ดี 

 ประชาชนในสังคมยอมเสียเพราะถูกบังคับอยู่ ต้อง

เสียเพราะจ�านน จะต้อง“เสีย”เพราะมันเป็นกฎหมายแล้ว 

ประชาชนต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นผิดกฎหมาย

 มันก็คือ ยังไม่“อิสระเสรีภาพ”แท้สัมบูรณ์อยู่นั่นเอง 

 หรือแม้จะยอมเป็น“คนจน”ด้วยใจสมัคร เช่น นัก

ปฏิบัติธรรมชาวโลกีย์ทั้งหลาย มาเป็น“คนจน” ก็มีกันมาก 
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 มีตัวอย่างเหมือนอย่างนักบวชศาสนา“เชน”ของ

ศาสดาพระมหาวีระเป็นต้น ก็เป็น“คนจน”ที่จนสุดๆ

 ปฏิบัติกันหนักหนาสาหัสถึงขนาดเป็น“คนจน”หมด

เนื้่อหมดตัวสิ้นไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตน ไม่เอาอะไรทั้ง

นั้น แม้ผ้าก็ไม่ยอมนุ่ง  มีแต่ตัวล่อนจ้อน มีชีวิตแก้ผ้าโทงๆ 

มี“บาตร”เล็กๆใบเดียว กับไม้ปัดหนึ่งอัน ไว้ค่อยๆใช้ระวัง

ปัดสัตว์เล็กสัตว์น้อย กลัวสัตว์จะตายเพราะเราไปทับมัน 

 แต่ยังไม่มี“ปัญญา” ยังเป็นแค่“คนจน”สุดๆที่เจริญ

ยิ่งด้วย“เฉโก”เท่านั้น ยังไม่มี“โลกวิทู” ยังไม่รู้จักรู้แจ้ง“อันต

คาหิกทิฏฐิ” หรือแค่ความเป็น“โลก”และความเป็น“อัตตา”

 

 แต่พุทธนั้นมีความรู้ที่เป็น“อัญญะ(ความรู้อย่าง“อื่น”ที่ 

ทวนกระแสโลกย์ีแท้จรงิ)”แท้ๆ เจริญพฒันาถงึขัน้“ปัญญา”จรงิๆ

 จึงยอมเสียให้เพราะมิใช่ถูกบังคับ จึงเสียให้เพราะ

มิใช่จ�านน จงึ“เสยีให้กองกลาง”เพราะมิใช่กฎหมายบงัคบั  

เป็นต้น หรืออื่นๆ ซึ่งมันเป็นอิสระเสรภีาพมั่นใจ ๑๐๐ %  

 จึงเต็มใจมาเป็นสมาชิกสังคมนี้เอง ๑๐๐ % ไม่ใช ่

มาเป็น“สมาชกิของสงัคม”นี้อย่างไม่เตม็ใจ-อย่างไม่สมคัรใจ 

แต่มี“ปัญญา”เข้าใจ“ทฤษฎี(ทิฏฐิ)”ชนิดนี้จริง คือ“สาธารณ

โภคี”ของพุทธโลกุตระนี่เองว่า เป็นอย่างนี้ๆๆๆๆๆ ..ชัด  

(๕๖)	พุทธที่ฉลาดแบบโลกุตระนัน้เป็น“อัญญะ”แท้ๆ
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 สังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้รายได้เข้าส่วนกลาง 

มากๆ โดยออกแบบใหม่ๆมาเรื่อย เช่น ระบอบคอมมูนิสต์ 

กค็ดิอยากให้คนในสงัคมท�ารายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆ

แม้แต่“ประชาธิปไตย”ก็เช่นกัน แต่ก็ยังเป็นแค่ความฉลาด

โลกีย์ จึงมีรายได้เข้าส่วนกลางอย่างบีบบังคับ ไม่ใช่อิสระ

 เพราะเขาไม่มีวิธีและความรูเ้หมอืนพระพทุธเจ้า  จงึ

กลายเป็นระบบ“ละเมิดอิสระเสรีภาพ”ร้ายแรง โลกจึงเป็น

ได้ยาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า คอมมูนิสต์ที่มีอยู่ ในโลก ก็เหลืออยู่

เพยีงจ�านวนน้อย เพราะมนัรดิรอนสทิธเิสรีมนษุย์ แม้“แบบ

ประชาธิปไตยโลกย์ี”ทีพ่ยายามพฒันาให้มอีสิระทีส่ดุกเ็ถอะ

 จึงไม่เหมือน“ประชาธิปไตยโลกุตระ”ของพุทธแน่ๆ

(๕๗)	 “คนจน”ที่เสียสละจริงเต็มใจแท้ต้องมี“ปัญญา”

 ในศาสนาพุทธ ท่านให้เริ่มตั้งแต่ตัวผู้บริหารเองจะ

ต้องมี“ปัญญา”เป็น“คนจน”ก่อน แล้วจึงจะให้“ความรู้”แก่ 

ผู้อืน่ และพาผู้อืน่มาเป็น“คนจน”ที่ขยนัหมัน่เพยีร สร้างสรร

อย่างคนม“ีปญัญา” จงึจะแก้ปัญหาเศรษฐกจิของสังคมนั้น 

ประเทศนั้นส�าเร็จได้แท้จริง ทั้งยั่งยืน ไม่เวียนวน 

 ส�าคัญที่ผู้แก้ปัญหาต้องมี“ปัญญา”และ“จน”ก่อน

 ถ้าผู้น�าหรือผู้บริหารก็ยังด�าเนินชีวิตเป็นคนรวย- 

คนหรูอยู ่ และมีชีวิตแสดงความเสพรสเสวยอารมณ์โลกีย์ 
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ส�าราญอยูอ่ย่างเหน็ๆได้ชัดว่า ถ้ายงัจดัจ้านอยูก่แ็น่ยิง่กว่า

แน่ ว่าคนผู้นี้ไม่มีทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจส�าเร็จได้อย่าง

ยั่งยืนถาวรหรอก อย่างเก่งก็แค่“สมบัติผลัดกันชม”ชั่วระยะ

หนึ่งแล้วก็“วิบัติ”ได้อีกอยู่แน่นอน หากตนยังเป็นคนมุ่ง 

บ�าเรอโลกียารมณ์ อย่างไม่มี“ใจพอ”เป็นต้น หรืออย่าง

เห็นท่าว่า แม้แค่“ใจพอ(สันโดษ)”คนผู้นี้ก็ยังไม่มีเลย

 คนผู้นี้แค่ค�าว่า“เศรษฐกิจพอเพียง”ก็ยังไม่รู ้จักรู ้

แจ้งรู้จริงหรอก จะยังคลุมเครืออยู่ ดังนั้นย่อม“แก้ปัญหา

เศรษฐกิจ”ให้บรรลุผลที่ดีเยี่ยม เป็นได้จริงและยั่งยืนไม่

ส�าเร็จแน่นอน  ต้องฉลาดเป็น“ปัญญา”เข้าขั้นโลกุตระ

 จงึจะมุง่มาจน จะตัง้ใจจน และจะเตม็ใจจน กระทัง่ 

เป็น“คนจน”อย่างมี“ปัญญา”ส�าเร็จแท้อย่างสัมมาทิฏฐิ  

(๕๘)	ผู้เสยีสละทีเ่ป็น“คนจน”แท้จะถึงข้ัน“สาธารณโภค”ี

 ผู้ไม่มีวันที่จะมี“ใจพอ” เป็นคน“พอเพียง”ไม่ ได้ ก็

จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่สังคมประเทศชาติไม่ ได้  

 เพราะจะเป็นผู้“หลงรวย”ท่ีเบียดเบียนผู้อ่ืนไม่จบ 

ไม่มีเสรจ็สิน้ จะต้องแย่งชิงหาทาง“รวย”อย่างไม่มีจบสุด ไม่มี

วันหยุดวันพอ จะไม่มี“จิตวิญญาณ”ของคน“พอเพียง”

 ก่อนอื่นต้องมี“ปัญญา”จริงๆ ว่า คนที่เจริญสูงสุด 

คนดีประเสริฐสุดนั้นคือ “คนจน”ที่มีความรู้ความสามารถ 
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และขยันหมั่นเพียร สร้างสรร จะไม่กลัวอดกลัวอยาก จะ

ไม่กลัวความยากจน จะขยันท�างานพากเพียรสร้างสรร

สิ่งที่ควรสร้าง แล้วเผื่อแผ่ แจกจ่าย เกื้อกูลสะพัดออก

เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น แบบผู้ที่มีปัญญา จะ“ขาดทุนของ

เรา คือก�าไรของเรา”อยู่ ในสังคมจริงๆ มีคุณค่าประโยชน์

แก่คนจ�านวนมากอย่างเห็นๆเป็นปกติอยู ่เป็นธรรมดา

ของ“คนจนผู้มีน�้าใจ”จริง อุ้มชูช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมช่วย

เหลือโลกอยู่จริง(พหุชนหิตายะ-พหุชนสุขายะ-โลกานุกัมปายะ)   

 และคนผู้นี้ก็จะเป็น“คนจน”ที่อยู่ ไปกับสังคมที่เป็น 

“สาธารณโภคี” พากเพียรตนเองไปกับ“สังคมสาธารณ

โภคี”พัฒนาตนให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปตลอดเพราะมี“ปัญญา” 

รูแ้จ้งจรงิว่า “สงัคมสาธารณโภคี”นั้นพิเศษและวิเศษกว่า 

สังคมทั่วไปอย่างไร? ชัดเจนแจ่มแจ้งจริงที่สุด

(๕๙)	คนที่มี“ปัญญา”	จึง“แก้ปัญหาความจน”ส�าเร็จ

 แม้จะไม่เป็นสงัคมสาธารณโภคีก็ตาม ผู้มี“ปัญญา” 

แท้จรงิจะเต็มใจและตั้งใจเป็น“คนจน”หรอืเป็นคนม“ีความ 

พอเพยีง” ท�าอยู่ท�ากนิท�าใช้เลีย้งตนไปให้เจรญิความมีชีวติ 

ตามสมควร ไม่เป็นคนมุ่งเพิ่ม“ความรวย”ให้ตนอกีต่อไป 

แล้ว แม้สามารถจะรวยได้อกีมาก เพราะม“ีปัญญา”รูช้ดัเจน 

ลึกซึง้ว่า ถ้าตน“สะสมความรวย”ผูอ้ืน่ก็ขาดแคลน สังคมก ็
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เดอืดร้อน ประเทศชาตกิล็�าบากยุง่ยากในการบริหารปกครอง

 เพราะเงินทองเข้าของ“ส่วนกลาง”ในสังคมถูกเรา

กอบโกยสะสมกักตุนไว้เป็นของตนมากขึ้นๆ มันก็ท�าให้

เกิดภาวะสังคมขาดแคลน คนก็ต้องแย่งชิง ถึงขั้นฆ่าแกง

กัน เป็นที่น่าสงสารเวทนายิ่ง ดังที่เห็นและเป็นกันอยู่จริง 

 นี่คือ“คุณธรรมอนัวิเศษ”ของอาริยชนแท้ๆจรงิๆ ที่ 

ผู้เป็น“อาริยชนที่แท้”จะมีความส�าเหนียกส�านึกนี้แท้ๆ จึง

ตั้งใจด�ารงชีวิตเป็น“คนจน”อย่างยินดีพอใจ เต็มใจ เป็น

อยู่อย่างสุขส�าราญเบิกบานใจจริงๆ เพราะมีปัญญาจริง  

 ชาวอโศกทั้งหลาย ซึ่งมีชุมชนอยู ่หลายชุมชน 

กระจายอยู ่ทั่วประเทศทุกภาคในประเทศไทย ต่างก็ม ี

“ปัญญา”เช่นว่านี้ จึงเป็นชุมชนที่ด�ารงชีวิตอยู่อย่างเป็น 

“คนจน” มีเศรษฐกิจแบบ“สาธารณโภคี”กันทุกชุมชน

 จึงพอใจมุ่งมั่นเป็น“คนจน”ที่มีชีวิตอยู่“แบบคนจน” 

ผู้มี“ปัญญา”จริงๆ จะมิใช่“คนจน”สามัญทั่วไปที่“ยากจน” 

 แต่เป็นคน“อยากจน”แบบผู้มี“ปัญญา”แท้ๆ ที่แก้

ปัญหาเศรษฐกิจในประเด็น “ความจน”หรือ“คนจน”ให้แก่

ตนด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมส�าเร็จได้แท้ตลอดไป

(๖๐)	“แก้ปัญหาแบบคนจน”จึงเป็นยอดวิชชาของพุทธ

 “คนจน”ที่ เป็นปุถุชนทัง้หลายน้ันล้วน“ไม่อยากจน” 



99

แต่ต้องจ�านนเป็น“คนจน”เพราะยงัไม่มี“ปัญญา” จึงแตกต่าง
จาก“คนจน”ผู้ม“ีปัญญา” ซึง่มันกค็นละแบบ คนละตระกูล
 ท่ี ในหลวง ร. ๙ ของไทยตรสัว่าต้องบริหารประเทศ 
“แบบคนจน”และ“ขาดทุนของเราคือก�าไรของเรา”นั้น มี 
นัยส�าคัญเยี่ยงนี้เอง ผู้ท�าตนตามนัยส�าคัญนี้ได้แท้ จึงคือ 
ผู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ตน ให้แก่สังคม และสะพัดต่อ
เนือ่งเช่ือมโยงเป็นประโยชน์ยิง่ไปทัว่ประเทศ ทัว่โลก ส�าเรจ็ 
ช่ือว่าเป็นคนที่ช่วยเศรษฐกิจของสังคมของโลกอยู่อย่าง
ประเสริฐยิ่ง
 ซึ่งยังยากท่ีคนปุถุชนในโลกจะเข้าใจ“เศรษฐกิจ
แบบคนจน”ของพระพุทธเจ้า แม้นักเศรษฐศาสตร์ที่เก่ง
ต�ารามีทฤษฎีวิชาการขั้นสูงสุดยอดขนาดไหน ก็ยังยากที่ 
จะชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นดี“เศรษฐศาสตร์แบบคนจน”นี ้
ได้ชนิดที่มี “ปัญญา” รู้จักรู้แจ้งรู ้จริงซาบซึ้งแท้
 กระทั่งตนท�าตนเป็น“คนจน”จริง และพูดออกมา
ชวนให้สังคม กล้าพูดกล้าท�าตนเป็น“คนจน”กันจริงๆ 
ด้วย“ปัญญา”ที่เห็นควรกระท�า โดยเฉพาะคนระดับผู ้
มีหน้าที่บริหารบ้านเมือง
 ดังเช่น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ของไทย ที่ท่าน
ตรัสดังกล่าวนี้ สู่สาธารณชน อย่างเป็นทางการ 
 เพราะคนที่ตั้งใจและยินดีเต็มใจมุ่งมั่นมาเป็น“คน 
จน”ดังว่านี้ คือผู้มี“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตรธรรม ความเป็น 
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“ปัญญา”เป็น“อจินไตย”แท้ๆ ที่ผู ้มีบารมีจิตเข้าขั้น“ฌาน

วิสัย”จะรู้จริงเห็นแจ้งความเป็น“คนจน”เช่นว่านี้ ซ่ึงผู้ไม่มี 

“ปัญญา”แท้ จิตยังไม่เป็น“ฌานวิสัย”จะคิดเอา คะเนนึก

เอา เดาเอา ก็ไม่สามารถมีสภาวะของ“ปัญญา”ที่จริงนี้ได้ 

จะพอมี“ทิฏฐิ”ได้ อันเป็นระดับ“ตรรกะ” คือ ขั้นเข้าใจ

ความเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้น แต่ไม่ใช่“ปัญญา”  ต้อง

บรรลุธรรมน้ีด้วยตนเอง จึงจะมีปัญญาเป็น“วิชชา”แท้จริง

 หรือแม้จะเข้าใจได้ด้วยตรรกะ หรือรู้ความหมายได้

ดี แต่แน่ยิ่งกว่าแน่ว่า จะไม่ซาบซึ้งเท่าผู้ม“ีฌานวสิยั”จรงิ

 เพราะเป็น“ความรู้”ขัน้“วิชชา(พ้นอวิชชา)”ซ่ึงเป็นยอด 

“ความรู้”ที่“พ้นอันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐”ได้แล้วแท้

(๖๑)	“คนรวย”คือคน“ไร้ปัญญา”	มีแต่“เฉโก”จัดจ้าน

 ซึ่ง“คนจน”ชนิดนี้มี“ปัญญา”เข้าใจตน เข้าใจคนอื่น

เข้าใจสังคม-ประเทศ เข้าใจโลก ยินดีเป็น“คนจน” จึงเป็นผู้

มีประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศ ต่อโลก เป็นผู้ช่วยสร้าง

เศรษฐกิจให้แก่สังคมโลกเจริญเป็นปฏิสัมพัทธ์ยิ่งๆขึ้น

 จะมิใช่คนช่วยฉุดเศรษฐกิจสังคมแต่อย่างใดเลย

 จึงเป็น“คนจน”ท่ีมีประโยชน์คุณค่าน่าเคารพบูชา

เทิดทูนยิ่งกว่า“คนรวย”ที่เอาแต่จะรวย และสะสม“ความ

รวย”ยิ่งขึ้นๆอยู่ ในสังคม ซึ่งมันเป็น“คน”คนละขั้วจริงๆ
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 สามัญปุถุชน จึงเป็น“คนรวย”ที่ ไม่รู ้สึกรู้สาอะไร 

จึงเป็นคนถ่วงเศรษฐกิจของสังคมเท่าที่คนรวยผู้นั้นเอาแต่

รวยไม่มี“ความคิดพอ(สันตุฏฐิ,สันโดษ)” ไม่มี“ความส�านึกที่

จะพอ(สันตุฏฐิ,สันโดษ)” 

 โดยเฉพาะจะไม่มีความส�านึกรู ้สึกแม้สักน้อยว่า 

ถ้า“เรารวย”แล้วคนอืน่ต้องล�าบาก การท�าตนเป็น“คนรวย” 

จึงไม่ควรเป็น กระทั่งเห็นว่า การเป็นคนรวยนั้นไม่ดีเลย   

ถึงขั้นส�าเหนียกตนเองเลยว่า ถ้าเรารวยเราก็เลว

 เพราะมีแต่ความฉลาด“เฉโก”ที่จัดจ้านยิ่งๆขึ้น 

ชีวิตก็จะมีแต่“หนี้” มีแต่“วิบากบาป” 

(๖๒)	“คนรวย”มีแต่“เฉโก”ในโลกียะ	ไม่มี “โลกวิทู”

 คนผู ้มี“ปัญญา”เช่นที่กล่าวนี้จึงยินดีเป็น“คนจน” 

อยู่ตลอดไปด้วยความชัดเจนแจ่มแจ้งด้วย“ปัญญา”อยู่ ใน

สังคม แม้ตนจะสามารถรวยก็ไม่ท�าตนให้เป็น“คนรวย” 

ตั้งใจเต็มใจเป็น“คนจน”มีคุณค่าประโยชน์ดีกว่า

 “คนจน”ที่มี“ปัญญา”แท้ๆจึงคือผู้“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”  

ความเป็น“โลก”และเป็น“อัตตา”จึงสามารถก�าจัด“อัตตา” 

ของตนได้ส�าเร็จจริง และมี“โลกวิทู”เป็นผู ้อนุเคราะห์โลก 

(โลกานุกัมปายะ)เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อโลกไปตามภูมิตน 

 “คนรวย”จะไม่ใช่คนท�าคุณค่าประโยชน์แก่สังคม
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แก่โลกที่แท้จริงเลย เป็นคนถ่วงเศรษฐกิจของสังคมโลก 

แท้ๆ เพราะได้แต่กอบโกยยิง่ๆขึน้ จนกระทัง่ตนไม่สามารถ

แข่งแย่งคนอื่นได้ต่อไปเท่านั้นจึงจะ“รวยต่อไม่ได้”

 แต่ถ้ายังรวยต่อได้ ก็จะไม่ขอลด“ความรวย”ของ

ตนลงเลย ไม่ว่าใครในสังคมจะเป็น“คนจน”ลงไปเท่าใดๆ

ก็ตาม “คนรวย”จึงเป็นคนอ�ามหิตใจด�าที่สุด

 ถ้าเขาท�าการบริจาค หรือท�าการกุศลก็เป็นวิธีเพื่อ

เสริมฐานะทางสังคมของเขายิ่งขึ้นไปอีกนั่นเอง

 “คนรวย”มีแต่“เฉโก”ในโลกียะ ไม่มี “ โลกวิทู”

 “คนรวย”จึงเป็นคนไม่รู้“โลก” ไม่รู ้“อัตตา”จริงๆ

เพราะไร้“ปัญญา” มีแต่“เฉโก”จัดจ้านและต�่าลงๆ

(๖๓)	“คนจน”ที่มี“ปัญญา”คอืโลกุตระนัน้จะมี“โลกวทิ”ู 

 “คนจน”ชนิดหนึ่งนั้นเป็นคนที่มีคุณค่า มีประโยชน์

ต่อสังคมยิ่ง จึงมีความแตกต่างจาก“คนจน”อีกชนิดหนึ่ง

เพราะไม่มี“ปัญญา” ไม่มีความสามารถ อย่างมีนัยส�าคัญ

 แต ่“คนจน”ชนิดที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคมนั้น 

มี“ปัญญา” มีความสามารถ และท�างานสร้างสรรอยู ่ 

ก็มีประโยชน์จริง มีคุณค่าจริง จึงแตกต่างอย่างยิ่ง

จาก“คนจน”แม้แต่ปุถุชนที่“ร�า่รวย”ไปคนละขั้ว

 นั่นคือ ผู้มี“ปัญญา”รู้ดียิ่งว่า ใน“โลกเดิม”นั้นปุถุชน
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เป็นคนมกีเิลสทีเ่หน็แก่ได้ เหน็แก่ตวั คนใน“โลกอย่างนัน้”ก็
เป็นคนมีความยึดตัวตน โลภมาให้แก่ตัวตน ไม่มีหยุด ไม่มี
จบ ไม่มีพอ “โลกปุถุชน”มี‘ความโลภ”เป็นเจ้าเรือน   
 ยิ่งเป็น“คนจน”ผู้มี“ความรู้มีความสามารถมากเก่ง 
เหนือคนอื่น”เขายิ่งต้องส�านึกส�าเหนียก ไม่ท�าตนให้เป็นผู้
ได้เปรียบ ไม่เบยีดเบยีนผู้อืน่ อย่าว่าไปถงึแย่งชิงผู้อ่ืนเลย 
 “คนมีส�านึก”นี้จึงเป็น“คนโลกใหม่”ผู้ประเสริฐแท้  
ที่รูจ้ัก“โลกอื่น(อัญญโลก)”ซึ่งดีวิเศษกว่า“โลกเก่า”จริงๆ จึง
เป็น“โลกวิทู”อันเป็น“โลกใหม่”อกี“โลก”หนึ่งคือ“โลกุตระ”
 เพราะมี“ปัญญา”จริงๆว่า การโลภมาให้ตนมากๆ
นั้น มันเป็น“พฤติกรรมเลวชั่ว”อยู่ ในสังคม นี่คือ“ความจริง
อันประเสริฐ”ไม่ว่าสังคมไหนของคนในโลกทั้งโลก
 คนผู้ส�านึกอย่างนี้ “รู้จริง”อย่างนี้จึงเป็น“คนจน”ที่
ประเสริฐกว่า“คนรวย” ยิ่งท�าตนเป็น“คนจน”ตามที่ส�านึกนี้
จริงอีกด้วย ก็ยิ่งเป็น“คนจริง”ที่ดีแท้แน่จริงยิ่งๆ
 เป็น“คนโลกุตระ”หรอื“โลกุตรบุคคล”ที่มี“ปัญญา”แท้ 
 การโลภ“โลกธรรม”มาให้ตนมันยังไม่เป็น“โลกุตระ” 
แม้แต่คนผู้มีแค่“ภมูโิลกย์ี”กส็ามารถเข้าใจได้แล้ว แต่“ใจจริง” 
จะมีคณุสมบัติทีเ่ป็น“โลกตุรธรรม”ได้ตามทีรู่น้ัน้ไม่ใช่ง่ายๆ 

(๖๔)	“คนจน”ที่มี“ปัญญา”	จงึม“ีโลกุตระ”ได้จรงิแท้

 “อารยิบคุคล”ที่มีคุณสมบัติขั้น“โลกุตรธรรม”จงึเป็น
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คนที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม ต่อ“โลก” เพราะจะเริ่ม
เข้าใจความเป็น“โลก”และเป็น“อตัตา”ตามพทุธศาสตร์ทีส่อน 
ไว้บริบูรณ์ ว่ามันเป็นปฏิสัมพัทธ์กันอยู่อย่างส�าคัญ
 จงึเป็นผูไ้ม่เป็น“ทาสโลก” เพราะท�าตนเป็น“โลกุตระ
(เหนือความเป็นโลก)”ได้จริง เนื่องจากมี“โลกวิทู(รู ้จักรู้แจ้งรู้จริง

ความเป็นโลก)” และหลุดพ้น“โลก”ทุกโลกได้แท้จริงบริบูรณ์
 ท่านไม่เป็น“ทาสอัตตา”ด้วย ไม่บ�าเรอตนเสพสุข
โลกีย์ และไม่ท�าตนเป็นคนไร้ค่า ยิ่งจะเป็นโทษต่อผู้อ่ืนยิ่ง
ไม่ท�าใหญ่เลย ม“ีปัญญา”เหน็โทษทีเ่ป็น“คนรวย”ชดัมากยิง่  
 จงึมี“ปัญญา”จรงิๆทีจ่ะไม่ท�าตนให้เป็น“คนรวย”อยู่ 
ในโลก เพราะมีปัญญาเข้าใจจริงๆว่าถ้า“ตนรวย”ยิ่งขึ้น“คน
อื่นก็ยิ่งขาดแคลนยิ่งขึ้น”เป็นทุกข์ ในด้านเศรษฐกิจโดยแท้
 เพราะ“สมบัติ”ในสังคมนั้นๆมันก็ต้องมีอยู่จ�านวน
หนึ่ง เมื่อคนผู้หนึ่งกอบโกยไปเป็นของตนมากจนเกินเหลือ 
เฟือ ส่วนท่ีเหลือเฟือในคนผู้นั้นก็สูญเปล่า ไม่มีประโยชน์
กับใครเลย นอนนิ่งๆ อยู่เฉยๆ แม้แต่แก่ตนเอง ถ้าเป็น
ของเน่าเสียได้ มันก็จะเน่าเสียทิ้งไปเปล่าๆ คนที่ร่วมอยู่
อาศัย“สมบัติ”ในสังคมเดียวกันนี้ก็ขาดแคลน ก็ทุกข์ยาก
ล�าบาก จึงไม่ท�า“ตนรวย”ด้วยปัญญาจริงๆ   

(๖๕)	“คนรวย”ที่เป็นปัจเจก	คือคนท�าลายเศรษฐกิจแท้ๆ

 “ความรวย”ของปัจเจกบคุคลทีมุ่ง่แต่จะรวยไม่มวีนัพอ  
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มันท�าให้เศรษฐกิจของสังคมเดือดร้อน ติดขัด ขาดแคลน 
แย่งชงิ ก่อทจุรติ ผู้มี“ปญัญา”จงึไม่สะสมเป็นของตนมากๆ 
กระทั่ง“ร�่ารวย”อยู่ ในโลก แม้แต่ ในประเทศของตน
 ผู้ด�ารงตนเป็น“คนจน”ที่มี“ปัญญา”จึงจะจริงตามนี้ 
แต่ผู้ที่มี“เฉโก”ก็จะไม่สมัครใจท�าตนเป็น“คนจน”แน่นอน
 เพราะเขาจะไม่รู้และไม่เชือ่ว่า มีชีวิตเป็น“คนจน”จะ
ดีตรงไหน? ดีได้อย่างไร? “จน”แล้วจะประเสริฐยังไง?
 ซึง่“คนจน”ผู้ม“ีปัญญา”จรงินัน้จะเป็น“คนทีม่คีวามรู้
ความสามารถ”และ“ขยนัจริง” และใช้ปัญญาและขยันอยู่ใน
โลกช่วยโลก ซึ่งต่างจาก“คน”มีแต่“เฉโก”แม้มีความรู้ความ
สามารถและ“ขยนัจรงิ”กย็ิง่เหน็แก่ตวักอบโกยสะสมไม่มวีนั
หยุดไม่มีวันพอ เพราะหลง“สมบัติ”จนเป็น“โทษ” 
 เม่ือเรามี“ความรู้ความสามารถ”อยู่ ในตน ย่อมเป็น 
“สมบัติ”ในตนแล้วก็ควรสร้างแต่“คุณ” ไม่ควรสร้าง“โทษ” 
 ไม่ควรเป็นคนม“ีความรู้ความสามารถ”อยู่ในตนแท้ๆ  
แต่ท�าตนเป็นคนสร้างแต่“วิบัติหรอืโทษสมบัติ”ให้เกิดแก่
ตน-แก่ผู้อื่น-แก่สังคม-แก่โลก 
 เราไม่ควร“เอามาก-สะสมมาก-ยื้อแย่งมาให้ตน 
มาก” แค่มี ไว้“เพียงน้อยพอกินพอใช้”ก็ดีที่สุด ส่วนความรู้
ความสามารถท่ีเกินกินเกินใช้ของเราก็ควรท�างานสร้างสรร 
เผื่อแผ่แก่สังคม แก่ผู้อื่นมากๆ เราควรเป็นคนมีประโยชน์
คุณค่า เสียสละให้ผู้อื่น ให้สังคม เป็นดีแท้ ดีสุด 
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 คนมี“ปัญญา”จึงท�าตามที่มี“ปัญญา”จริง ไม่สับสน 

ไม่วนวก  ไม่ย้อนแย้งความจริง

 หมายความว่า คนผู้นี้จะท�าตนให้รวยกว่านี้ก็ท�าได้ 

แต่ไม่ท�าแล้ว ยินดีเป็น“คนจน”อย่างนี้ ตั้งใจเป็น“คนจน” 

เต็มใจเป็น“คนจน”อยู่อย่างนี้จริงๆ  

 ตนเองเป็น“คนจน”ได้ ตน“ขาดทุน”ให้แก่คนอื่นได้ 

เพราะ“ขาดทนุของเราคอืก�าไรของเรา”จงึแน่ๆจริงๆฉะนีแ้ล

 ผู้มี“ปัญญา”จะม่ันใจในความรู้ความสามารถและ

ความขยันของตนที่เป็น“กรรม”อยู่ใน“กาล”จึงจบปัญหา

 เป็นผู้มีที่จบ มีที่หยุด มีที่พอ ความส�าเร็จจึงเกิดขึ้น  

คนผู้นี้จะเป็น“คนพอเพียง” มี“เศรษฐกิจพอเพียง”ตามค�า

ตรัสของในหลวงร. ๙ แท้จริง

 ผู้มี“ปัญญา”จริงแท้ จะส�านึกส�าเหนียกดังนี้แท้ๆ ก็

จะปฏบิตัตินตามนีไ้ด้จรงิ จงึจะเป็นผูแ้ก้ปัญหาเศรษฐกจิให้

แก่ตนได้ ก็ชื่อว่าเป็นคนแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่สังคม ให้

แก่ประเทศด้วย ซึ่งตรงตาม“วรรณะ ๙”ของพระพุทธเจ้า

 คนผู้มี“วรรณะ ๙”คอืคน“ชัน้สงู”ตามสัจธรรมแท้ คือ

คนเจริญแท้ ไม่ใช่คน“ชั้นต�า่(อวรรณะ)”เด็ดขาด

 แต่คนปุถุชนสามัญเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ง่ายๆ และจะ

(๖๖)	คนใดสงัคมใดมี“ปัญญา”ดงัว่านี	้สังคมนัน้เจรญิแท้ 
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ไม่อยากเป็นคน“วรรณะ ๙” จะไม่ยอมเป็นคน“วรรณะ ๙” 

 เพราะ“ความรู้ความฉลาด”มีแค่“เฉโก” ยังไม่ถึงขั้น 

“ปัญญา”จะเข้าใจความเป็นคนมี“วรรณะ ๙”ว่า เป็น“คนชั้น

สูง”ไม่ได้    

 ผู้มีความรู้ความฉลาดขั้น“ปัญญา”จริงๆจึงจะเข้าใจ 

จะเหน็จรงิ และจะท�าตนเป็นคนมี“วรรณะ ๙”กนัแท้ๆจรงิๆ

 จึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตน ถึงขั้นของสังคม แม้

ที่สุดของประเทศส�าเร็จอย่างมั่นคงยั่งยืนได้

(๖๗)	 วรรณะ ๙	คืออะไร?		คนมีวรรณะ ๙	คืออย่างไร?

 วรรณะ ๙ คือ เครื่องชี้มาตรฐานความเป็นคนหรือ

เป็นมนุษย์ ว่า เป็นคนด ี๙ ลักษณะ, คนที่มีพัฒนาการ ๙ 

ลักษณะ, คนชั้นสูง ๙ ลักษณะ, คนเจริญ ๙ ลักษณะ, คน

ประเสริฐ ๙ ลักษณะ, คนวิเศษ ๙ ลักษณะ, คนมีคุณธรรม

สมบรูณ์แบบ ๙ ลกัษณะ คนทีต้่องยกย่องบชูาเคารพนบัถอื

กราบไหว้ ๙ ลกัษณะ, คนผูท้ีเ่ป็นตวัอย่างสงูสดุในความเป็น

คน ๙ ลักษณะ

 ซึ่งเป็นคนดี คนมีพัฒนาการ คนสูง คนเจริญ คน

ประเสริฐ คนวิเศษ คนมีคุณธรรมสมบูรณ์แบบ คนที่ต้อง

ยกย่องบูชาเคารพนับถือกราบไหว้ คนผู้ที่เป็นตัวอย่าง 

สงูสดุในความเป็นคน จริงๆตามศาสนาพทุธของพระศาสดา
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สมณโคดมตรัสรู้และบัญญัติไว้ ที่ชาวพุทธทั้งหลายต้องถือ

เป็น“หลกัเกณฑ์ส�าคญั,หลกัการส�าคญั”แท้ๆต้องยดึถอืจริงๆ 

 ดงันัน้ คนผูใ้ดมี“คณุลกัษณะ ๙ ประการ”นี ้กย็นืยนัได้

ว่า คนผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติดี,พัฒนา,สูง,เจริญ,ประเสริฐ, 

วเิศษ,มีคณุธรรมสมบรูณ์แบบ,ต้องยกย่องบชูาเคารพนบัถอื

กราบไหว้,เป็นตัวอย่างสูงสุดในความเป็นคนได้แท้จริง ชาว

พุทธทั้งหลายก็ต้อง“ประพฤติ”ตามนั้นอย่างแท้จริงกัน

 พุทธจึงจะเหลือ จะมี“คุณสมบัติ”ตาม“วรรณะ ๙”นี้

(๖๘)	“วรรณะ ๙”มีอะไรบ้าง?	ชื่อว่า“เจริญ”อย่างไร?

 “วรรณะ ๙”ได้แก่ ๑.“เป็นคนเลี้ยงง่าย(สุภระ) ๒.บ�ารุง

ง่าย(สโุปสะ) ๓.มกัน้อย(อปัปิจฉะ) ๔.สนัโดษคือ“มีใจพอ”(สนัตฏุฐ)ิ 

๕.มีการขัดเกลาตนเอง(สัลเลขะ) ๖.ปฏิบัติตามศีลของพระ

ศาสดาได้เคร่งครัดดี(ธูตะ) ๗.มีอาการที่น่าเลื่อมใส(ปาสาทิกะ) 

๘.ไม่สะสม(อปจยะ) ๙.ขยันพากเพียรอยู่เสมอ(วิริยารัมภะ)

 ผู้พยายามศึกษาตามเคร่ืองชี้วัดมาตรฐาน“วรรณะ 

๙”นี้ และพากเพียรประพฤติปฏิบัติตนให้ได้จริงเป็นจริงอยู่ 

ในสงัคมใด หมู่ใด ประเทศใดทีศ่กึษาพากเพยีรและประพฤติ

ตามอยู่จริงจึงจะชื่อว่า “เจริญ” เป็นสังคมศาสนาพุทธ หรือ

ชาวพุทธที่มี“ความรู้และความจริง”ที่แท้ท่ีจริงของศาสตร์

พระศาสดาแห่งพุทธอยู่
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 ที่ว่า “เจริญ”นั้นเพราะอะไร? 

 เพราะดี เพราะมีการพัฒนา เพราะสูง เพราะ 

ประเสริฐ เพราะวิเศษ เพราะมีคุณธรรมสมบูรณ์ เพราะ 

เป็นคนทีต้่องยกย่องบชูาเคารพนบัถอืกราบไหว้ เพราะเป็น 

คนตัวอย่างสูงสุดในความเป็นคน ที่โลกพึงมี 

 นี.้.เป็น“นยิาม”ของอารยิะความเป็นคน“โลกตุรภมู”ิ

(๖๙)	 “วรรณะ ๙”ทกุวนันี้ถูกย�า่ยีเละ	มีแต่“อวรรณะ ๖”

 แต่ชาวพทุธทัง้หลายในทกุวนันี้ื ไม่ได้ใช้“เครือ่งชีว้ดั” 

ของพระพุทธเจ้านี้กันแล้ว หันไปยึดเอาคนผู้มีต�าแหน่งยศ

ชั้นที่ ได ้รับแต่งตั้งกันขึ้นมา เป็นระเบียบแบบแผนของ

ทางการศาสนาพุทธในประเทศไทยแทนอย่างจริงจังแล้ว

 ส่วนดีที่เหลือพอเป็น“ยาหยอดตา”ก็มีน้อยเต็มที

 “วรรณะ ๙”ถูกวงการศาสนาพุทธทุกวันนี้ย�่ายีเสีย

เละเทะเลอะเทอะแหลกเหลวไปหมดด้วยน�้ามือภิกษุเอง

 จึงเหลือให้เห็นและเป็นจริงกันอยู่แต่“อวรรณะ ๖” 

 “อวรรณะ ๖”นี้มันนสิยัสามญัธรรมดาคน“ไม่เจรญิ” 

ทัว่ไป เป็นโลกีย์แค่นัน้ ดังนัน้ คนท่ีมี“ความประพฤต-ินสัิย- 

ความเป็นอยู่”ไม่ ได้แตกต่างไปจากฆราวาสปุถุชนคนอ่ืนๆ 

ท้ังหลายเลยแม้แต่น้อย ซ�า้กลบัพากนั“หลง”ยดึถอือาศัยเป็น

อาชีพที่มีอภิสิทธ์ิแสนจะได้เปรียบท่ีมี“โลกียลาภ”ง่ายดาย
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มหาศาลเป็น“พระมหาศาโล”ผู้มี“ลาภยศสรรเสริญสุข”เหลือ 

เฟือยิง่กว่าฆราวาส ง่ายดายกว่าฆราวาสเสยีอกี ด�ารงตนอยู่ 

ในสงัคมพทุธทกุวนันี ้ คล้ายกันกบั“พราหมณ์มหาศาโล”ใน 
ยคุท่ีพระพุทธเจ้าอบุัติและยังทรงอยู ่ (ยุคศาสนาพราหมณ์เสื่อม

หนักที่สุด มีแต่พราหมณ์ผูร้�า่รวยทัง้ลาภยศสรรเสรญิสขุเตม็พกิดั จนเรยีกกนั

ว่า“พราหมณ์มหาศาโล” พระพทุธเจ้าต้องอบุตัิขึ้นมาประกาศศาสนาใหม่ใน

โลกคอื“พทุธ” แทนศาสนาเก่า ที่ชือ่ว่าพราหมณ์) ยงัไง..กย็งัง้ัน คนท่ียงั

มี“อวรรณะ ๖”ในศาสนาพุทธทุกวันนี้จึงยังไม่ใช่“ภิกษุ”เลย

 ก็คือ คนปุถุชนที่มีสามัญชีวิต หรือมีนิสัย มีพฤติ 

กรรม มีความเป็นอยู่“อันชื่อว่า“อวรรณะ ๖”นี้แท้ๆนั่นเอง

(๗๐)	ภิกษุทุกวันนี้จึงเป็นคน“อวรรณะ ๖”กันสุดสนิท

 “อวรรณะ ๖” มีอะไรบ้าง? 

 ๑.เป็นคนเลี้ยงยาก(ทุภระ)  ๒.บ�ารุงยาก(ทุโปสะ)   

๓.มักมาก มักใหญ่(มหิจฉะ)  ๔.ไม่สันโดษ ไม่มีใจพอ ไม่มี

ความพอเพยีง(อสนัตุฏฐิ )  ๕.คลกุคลีไปด้วยกองกเิลส(สงัคณกิะ)  

๖.เกียจคร้าน (โกสัชชะ) พระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ ๒๐ มียืนยัน     

 ภิกษุทุกวันนี้ ท่านไม่ได้ส�าเหนียกเรื่องนี้กันหรอก

 ภิกษุุในศาสนาพุทธทุกวันนี้ส่วนใหญ่เลย ท่านใช้ 

“อวรรณะ ๖”นี้เป็นเครื่องอยู่ (วิหารธรรม)อาศัยชีวิตด้วยซ�้าไป 

 ตามปกติสามัญแล้ว คนทั้งหลายไม่ว่าฆราวาสหรือ
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ภิกษุ ก็ไม่ประสีประสาไม่ส�านึกไม่ส�าเหนียก“อวรรณะ ๖”นี้
กันอะไรหรอก จึงมี“อวรรณะ ๖”เป็นอยู่ไปกับชีวิตเฉยเลย
 ก็เส่ือมด้วย“อวรรณะ ๖” ไม่ว่าภิกษุหรือฆราวาส 
ยิ่งเป็นฆราวาสที่ร�่ารวยนั่นแหละยิ่งตัวดีมี“อวรรณะ ๖”ที่
ร้ายกาจจดัจ้าน จะเหน็ว่าเขาไม่เกยีจคร้านเพราะละโมบโลภ
มากในการขวนขวายหาเงินอย่างมูมมามตะกละตะกลาม
กอบโกยเนื้อสั่นเนื้อเต้นจนลืมเหนื่อยลืมตาย
 มนักม็“ีสภาพหมนุรอบเชงิซ้อน”อยูอ่ย่างยากจะรู้ทัน
 อ่านทวนดู“อวรรณะ ๖”ให้ชัดๆอีกครั้ง แล้วตรวจ
ตามความเป็นจริงที่เป็นที่เห็นกันดีๆ ว่าจริงตามที่พูดนี้มั้ย  
 ซ�้ามิหน�าภิกษุนั้นเป็น“ผู้ได้เปรียบ”มากจริงๆ ทั้งใน
กฎ ในระเบียบ ในประเพณี ในมารยาทสังคม ฯลฯ เพราะ
ได้“อภิสิทธิ์ ”มากมาย  ไปไหนคนเขาก็ต้องก้มต้องกราบ 
ไหว้ 
 ภิกษุจึงตีกินสบาย กลายเป็น คนเลี้ยงยาก(ทุภระ=ไป

ยาก,มายาก,นั่นยาก,นอนยาก,กินยาก,อยู่ยาก ฯลฯ) บ�ารุงยาก(ทุโป

สะ=ถือตนเป็นปุโรหิตผู้รู้ธรรมสอนธรรม)  มักมาก มักใหญ่(มหิจฉะ)  

ไม่สันโดษ ไม่มีใจพอ ไม่มีความพอเพียง(อสันตุฏฐิ )  คลุกคลี
ไปด้วยกองกเิลสอยูจ่รงิ(สงัคณกิะ)  เนือ่งจากไม่ต้องท�ามาหากนิ 
ให้ผู้อืน่เลีย้งไว้จึงเกยีจคร้านอย่างไม่รู้ตวั(โกสัชชะ) เช้าเอนเพล
นอน บ่ายพักผ่อน กลางคืนจ�าวัด ดึกสงัดลุกขึ้นมานับเงิน
(เหมือนเหล่า‘คนรวย’ทั้งหลาย เพราะถ้านับกลางวันก็กลัวใครเขาจะเห็น )
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 เพราะท่านเสื่อมไปจากค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
ท่านทิง้ค�าสอนของพระพทุธเจ้า ท่านละเลยค�าสอนกนั แล้ว
หนัไปแย่ง“ลาภยศสรรเสริญสขุ”ตามโลกย์ีปถุชุนฆราวาส คอื 
อยู่กับลาภอันพึงพยายามแสวงหาได้มาเลี้ยงตน อยู่กับยศ 
ที่ได้รับแต่งตั้ง ดีไม่ดีได้ข่าวว่ามีการซื้อยศต�าแหน่งกันด้วย
อยู่กับสรรเสริญยกยอปอปั้นกัน ว่า เป็นพระเก่ง พระเคร่ง 
พระขลัง พระดัง พระดี พระมีปริญญามากมีเปรียญสูง
 ท่านก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมย้อมใจครอบง�าท�าให้ใจจม
ซมซับซึมซึ้งไปตามประสาของคนโลกๆ ที่มี“ยถากรรม”
 “ยถากรรม”นัน้คอื “กรรม”ท่่ีเป็นไปตาม“ยถา” มชีวีติ
ม“ีกรรม ๓”ทีเ่ป็นไปกบัเหตปัุจจยัห้อมล้อมนั่นแหละย้อมใจ
ครอบง�าท�าให้ใจจมซมซับซึมซึ้ง โดยไม่รู้ตัว ว่ามันกินลึก
เข้าๆไปๆๆๆ เพราะไม่ได้มีจิตส�านึก ไม่ได้มีสติตั้งใจเรียน
รู้แยกแยะและส�ารวมสังวรด้วย“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘” หรือ
ไม่มีระบบ“ไตรสิกขา” ไม่มี“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”เป็นทฤษฎี
ส�าคัญให้ปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิจริงเลย 
 “ตน”จึงจมซมซับซึมซึ้งไปตามเหตุปัจจัยที่แวดล้อม 
ย้อมใจครอบง�าอยู่นั้นๆ ท�าให้กลายเป็นคนปุถุชนที่หนา
หนักไปด้วย“ลาภยศสรรเสริญสุข”ถึงขั้นเป็น“อบายมุข”ที่
ฉกาจฉกรรจ์สาหัสเป็น“อวรรณะ ๖”โดยไม่รู้ตัว,ไม่รู้เท่าทัน

(๗๑)	ทุกวันนี้จึงมีคน“อวรรณะ ๖”กันไปตามยถากรรม
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 แม้คนผู ้ถือว่าเป็นนักบวชในวงการ“ธรรมะหรือ

ศาสนา”แท้ๆก็มีให้เห็นและเป็นอยู่ปรากฏยืนยัน อ้างอิง

ความจริงได้ ซึ่งก�าลังสะสาง ล้างบางกันอยู่ ก็ดูเอาเถิด 

 ที่พูดนี้ ไม่ได้ใส่ความ แต่เป็นจริงตามสัจจะภาวะที่

เป็นจริงมีจริงในยุคนี้ มียืนยันอยู่ทุกวันนี้ทีเดียว

 เริ่มต้้งแต่เรื่อง ลาภ รายได้ ทรัพย์สิน เงินทอง บวช

มาก็ต้องกังวล(ปลิโพธ) ถึงกับพูดกันหน้าตาเฉยว่า “พระไม่มี

เงินอยู่ไม่ได้ยุคนี้ พระต้องใช้เงิน ไม่มีเงินจะด�าเนินชีวิตไป

ได้ไง! อยู่ไปก็อดตายเท่านั้นสิ !!!!!” (นักบวชอโศกก็อยู่ยุคนี้นะ!)

 และ“ยศชั้นท่ี ได้รับแต่งตั้งกันในทุกวันนี้ก็ได้รับ

การจัดเป็นระเบียบแบบแผนของทางการศาสนาพุทธใน

ประเทศไทย”นี่ก็ค้านแย้งหรือตรงกันข้ามพระธรรมค�าสอน 

ของพระศาสดาจริงๆ แต่ทุกวันนี้“ภิกษุ”ทั้งหลายก็ใช้ลาภ

ยศสรรเสริญสุขเป็น“หลักฐานการเลี้ยงชีพ”กันอย่างระเริง

สนทิสนมรุน่แล้วรุ่นเล่ายาวนานมาเป็นร้อยๆปีแล้ว ..ใช่มัย้?

 ค�าว่า “ยถากรรม”นี่เอง ซึ่งเป็นค�าที่ตรงกันข้ามกับ 

“การส�ารวมสังวร”แท้ๆ เมื่อไม่มี“การส�ารวมสังวร”อย่าง

พากเพยีรพยายามปฏบิตักินัจรงิจงัให้“สมัมาทิฏฐ”ิ จึงท�าให้

คนตกอยู่ในความเป็น“ยถากรรม” ผลก็กลายเป็นต้อง“จมซม

(๗๒)	“ยถากรรม”ท�าให้คนจมซมซบัซมึซึง้ลงไปในโลกย์ี
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ซับซึมซึ้งไปกับ“ลาภยศสรรเสริญสุข”ของโลกีย์อย่างไม่รู้ตัว 

ไม่รู้เท่าทัน จึงเป็น..อย่างที่เห็นและยืนยันกันได้อยู่ ..นี่ ไง!

 ซึง่แน่นอนว่า ด้วยความรู้ทีพ่อม ีหรอืแม้สามญัส�านกึ

ที่ดีของตัวเองก็ไม่มีใครอยากตกต�่าลงไปใน“อวรรณะ ๖” 

นัน้ดอก แต่ฤทธิเ์ดชของ“ยถากรรม”นีเ่องทีม่นัท�าคนให้“เสีย 

คน”จนได้ เห็นโทษของ“ยถากรรม”กันชัดเจนขึ้นมั้ยเอ่ย?    

 คนจงึไม่ควรปล่อยตวัไปตาม“ยถากรรม” ควรจะต้อง

มีหลักที่ตนต้องพากเพียร“ส�ารวมสังวรตน” มิใช่ปล่อยตน

ตาม“ยถากรรม” รู้จักตัวร้ายคือ “ยถากรรม”กันดีๆ

 “ยถากรรม”จะท�าให้คน“ถูกย้อมใจครอบง�าท�าให้ใจ

จมซมซบัซมึซึง้ โดยไม่รู้ตวั” จมลงไปใน“อวรรณะ ๖”ได้จรงิๆ

(๗๓)	ต้องแก้“ยถากรรม”ด้วย“ไตรสิกขา”ที่สัมมาทิฏฐิ

 ตรงกันข้ามกับ“อวรรณะ ๖” ก็มี“วรรณะ ๙”ท่ีเป็น

หลักธรรมส�าคัญของพระพุทธเจ้า ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบ 

“ความจริง”ของคนได้ว่า คุณสมบัติหรือคุณธรรม หรือคุณ

วเิศษของ“วรรณะ ๙”นีแ้ล ทีช่ีบ่้งว่า ผูเ้ป็นได้บรรลถุงึจรงินัน้

เป็นคนเจริญ เป็น“อาริยบุคคล”แท้จริงเป็นได้ถึงขั้นอรหันต์ 

แท้ ขั้นโพธิสัตว์จริง ไปทุกๆขั้นกันทีเดียว

 ซึ่งต้องแก้“อวรรณะ ๖”ด้วย“ไตรสิกขา”ที่สัมมาทิฏฐิ

 ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็น“สฺวากฺขาโต”จริงๆ คือ 
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ท่านตรัสไว้ดีแล้ว ไม่มีวันแปรเป็นอื่นเลย ทุกวันนี้ก็ยังมี

ผู้ปฏิบัติตรงตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า(สัมมัคคตา)

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบบรรลตุามค�าสอนของพระพทุธเจ้า(สมัมา

ปฏิปันนา) ได้จริงอยู่ โลกจึงไม่ว่างอรหันต์อยู่แท้

 มผีูป้ฏบิตัติรงตามค�าสอน(สมัมคัคตา) ปฏิบัตดีิปฏิบัติ

ชอบบรรลตุาม(สมัมาปฏปัินนา)อยูต่ราบใดโลกไม่ว่างจากอรหันต์

 เพียงแต่“ภูมิรู้”ของคนที่จะสามารถ“รู้แจ้งรู้จริง”ว่า 

ฉะนีแ้ลคอื “สวฺากขฺาโต”ของพระพทุธเจ้าจรงิหรอืไม่เท่านัน้     

 ทัง้ๆทีม่ผีูศ้กึษาค�าสอนของพระพทุธเจ้า และยนืยนั

ว่า ปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า “ไตรสกิขา”กร็ูด้แีน่ๆ

 ต่างกแ็น่ใจว่า “ตน”ก็สมัมาทฏิฐ ิสมัมาปฏบิตัิกนัอยู่

ทั้งนั้น แล้ว“ผล”ที่เกิดจริงเป็นจริง เป็นไง? ที่ปรากฏจริง 

 ก็เห็นแต่ผู้ออกนอกขอบเขตพุทธมากแสนมาก “ไม่

เตม็บรบิรูณ์ด้วยวรรณะ ๙”อยูก่ม็ากกว่ามาก ส่วนท่ีบรรลุได้

ตาม“วรรณะ ๙”ก็เห็นแค่พอมีได้ไปตามล�าดับเท่านั้น ซึ่งยัง

ไม่มากเลย และเรากไ็ม่อยากจะพดูหรอกว่า ม“ีชาวอโศก”นี่

แหละทีพ่อเป็นรปูเป็นร่างให้เหน็เป็นหลักบ้างในโลกปัจจุบัน  

(๗๔)	“คนวรรณะ ๙”ทีม่อียู่ในโลกปัจจบุนันี้ใครยอมรบั?

 ที่หนักหนาสาหัสถึงขั้นตกจมลงไปใน“อวรรณะ ๖” 
นี่สิ มีมากอย่างที่เห็นและเป็นอยู่จริง ทั้งๆที่ค�าสอนของ
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พระพุทธเจ้าก็ยังคงความเป็น“สฺวากฺขาโต”อยู่นั่นเอง แท้ๆ 

 ซึง่กม็อียูแ่น่ทีช่าวพทุธบางคนยงัมัน่ใจตนเองยดึถอื 

“การประพฤติปฏิบัติของตน”ว่า“ตนปฏิบัติสัมมาทิฏฐิ” ใคร

จะพูดยังไง “ตนก็ไม่ได้เป็นเช่นที่กล่าวข้างบนนั้นดอก” แต่

การประพฤติปฏิบัตินั้นมันออกนอกขอบเขตพุทธจริงๆ 

มันออกนอกพุทธไปไกลแล้วด้วย ไกลสุดกู่ทีเดียว จนแทบ

จะไม่เหลือ“หลักฐาน-ร่องรอย”ของคนที่มีพฤติกรรมจริง

ตาม“วรรณะ ๙”กนัเลย แม้ตาม“กถาวตัถ ุ๑๐” หรือตาม“หลัก

ตรวจสอบธรรมวินัย ๘”ก็เถอะ ลองตรวจสอบกันดูดีๆเถิด 

 กลายเป็นจมลึกลงไปในอยู่“อวรรณะ ๖”ด้วยซ�้า

 ซึง่“หลกัฐาน”ค�าสอนของพระศาสดากย็งัมเีหลอือยู่

ยืนยันอ้างอิงได้  ใช่ว่าไร้หลักฐานที่จะใช้ตรวจสอบ

 แต่“รสนิยม”ก็ดี “ค่านิยม”ก็ดี ของคนยุคนี้ เขาไม่ 

“นิยม”กันแล้ว ไม่ชื่นชมในธรรมรสที่เป็น“วิมุติรส” ไม่เห็น

ความมี“ค่า”ของ“วรรณะ ๙”นี้แล้ว

 ดังนั้น แม้จะมีคนฟื้นฟู“วรรณะ ๙”ของพระพุทธเจ้า

ขึน้มา มคีนช่ืนชมใน“วมิตุริส”นี ้เหน็ความม“ีค่า” และศกึษา

ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเป็นได้มีได้ รวมตัวกันเป็นสังคม

หมู่กลุ่ม เป็น“ชมุชนหมูบ้่าน”ทีป่ระพฤติได้ตาม“วรรณะ ๙”นี้

แท้ๆ กไ็ม่ต่ื่นเต้น ไม่ตืน่ตวั ไม่แยแสกนั ไม่สนใจกนัเลยด้วย  

มิหน�าซ�้ากลับเห็นเป็นตัวตลก เป็นคนสุดโต่ง เป็นคนตกยุค
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 ก็น่าสงสารพระพุทธเจ้าจริงๆ ที่สุดยอด“คุณวิเศษ” 
อนัเป็น“สดุยอดแห่งคณุธรรมคณุสมบัต”ิคอื “วรรณะ ๙”ของ
มนุษย์นี้คนยุคนี้ืไม่รู้สึกรู้สากับความเป็น“สุดยอด”นี้แล้ว
 แต่ตามความเป็นจรงิ เท่าทีเ่ป็นกนัได้กนัขนาดนี ้ใน 
“โลกยุคนี้” แม้จะแค่คนส่วนน้อย ก็เป็น“ความจรงิ”แน่นอน 
 ย่อมไม่มีใครจะเก่งถึงขั้นสามารถท�าให้คนทัง้หมดใน
โลกที่มปีุถุชนมาก มาเป็น“โลกตุระ”ได้หมดโลกแน่ยิง่กว่าแน่
 แต่กมี็คน“ยอมรับ”อยูจ่ริง ทว่ามนัยงัมนียัส�าคญั ยงั
มีมิติแห่งคุณค่า ยังมีมิติแห่งประโยชน์ ยังมีคุณภาพ และ
ยังมีปริมาณ ที่ยังไม่มาก ไม่ชัด ยังไม่เด่นพอ ที่จะท�าให้คน
เข้าใจและเชื่อถือง่ายกว่านี้เท่านั้นเอง
 ทว่า ผู้มี“ปัญญาโลกุตระ”จริงย่อมไม่มีข้อสงสัยใด 
 สรปุแล้ว มคีนจ�านวนหนึง่ยอมรบัแล้ว ซ่ึงคนท่ีท�าได้
กม็คีวามเป็นปึกแผ่นแน่นแขง็ตัง้มัน่ เป็นแก่นแกน เป็นหลัก
แสดงความจริงยืนยันอยู่แน่แท้
 จงึสามารถแก้ไขปัญหาด้านสงัคม ด้านการเมอืง ด้าน
เศรษฐกิจส�าเร็จเสร็จจบในตัวเอง ในสังคมตนเองได้แล้ว 
 แม้ในยุคทุนนิยมสามานย์หรือคอมมูนิสต์กล้ามโต 
 เพราะมี“ปัญญา” ที่เป็นโลกุตระ จริงๆ
 จึงแก้ปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ได้จริงแท้

(๗๕)	“วรรณะ ๙”ยืนยัน“เนื้อแท้พุทธ”แม้จะมีส่วนน้อย
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 ถ้าแก้ปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจด้วยแบบ

โลกย์ีอยูอ่ย่างเดมินัน้ มนัก“็วน”ไปมาอยูก่บั“สมบตัผิลดักนั

ชม”อยู่อย่างนั้นเอง ไม่มีวันหยุด“วน”ได้หรอก จะไม่มีช่วง

ระยะทีจ่ะมัน่คงยัง่ยนืยาวนานได้ตามประสงค์แน่ยิง่กว่าแน่ 

 เพราะผู้มแีต่“เฉโก” กย่็อมไม่มสี�านกึส�าเหนยีกดงัว่า

นี้ ก็จะ“แก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ให้แก่ตน แก่สังคม แก่ประเทศ 

แก่โลก ไม่ส�าเร็จยั่งยืนมั่นคงยาวนานเด็ดขาด ขอยืนยัน

 ทุกประเทศท้ังหลายในโลกไม่เคยแก้ปัญหาเศรษฐกจิ

ส�าเร็จอย่างเท่ียงแท้ยั่งยืนยาวนาน ไม่เปล่ียนแปลงไปอีก 

ไม่มีอะไรหักล้างได้ ไม่กลับก�าเริบ ตราบที่ไม่รู้จักว่า ในโลก

นีมั้นกมี็แต่“สมบตัผิลดักนัชม”อยูต่ลอดกาล มนักแ็ย่งกนัไป

แย่งกันมา หมุนเวียนกัน‘ผลัดกันรวยผลัดกันจน’ไม่จบสิ้น

 แต่ผู้มีปัญญาเต็มใจเป็น“คนจน”สิ! ที่แก้ปัญหาได้  

 คนต้องมี“ความพอเพียง(sufficiency=สันโดษ)” สังคม

ต้องมีความพอเพียง(สันโดษ) ประเทศต้องมีความพอเพียง  

 ถ้าไม่รูค้วามจรงินี ้กเ็กดิชาตแิล้วชาตเิล่า ‘แย่งสมบัต ิ 

ผลัดกันชม’ไปๆมาๆ วนแล้ววนเล่า ก็จะเวียนวนไม่รู้จักจบ

ตลอดกาลนานนิรันดร ตราบที่“โง่”หรือ“อวิชชา”

 “ความพอเพยีงหรือสนัโดษ(สนัตุฏฐี)จงึเป็นกญุแจหลกั

(๗๖)	คนท่ีมี“เฉโก”แก้“ปัญหาเศรษฐกิจ”ไม่ส�าเร็จแน่
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ส�าคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ ที่จะแก้ปัญหาสังคมได้ส�าเร็จ

 หากแก้ปัญหาตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าส�าเร็จแน่

 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วย“แบบคนจน” และเป็น

คน“ขาดทุนของเราคือก�าไรของเรา” ตามพระราชด�ารัส

ของในหลวงร. ๙ อย่างมี“ปัญญา”กันจริงๆ จึงจะแก้ปัญหา

เศรษฐกจิส�าเร็จจริงแน่นอนถาวรยัง่ยนื ดงัทีช่าวอโศกได้แก้

ปัญหาในสงัคมชมุชนชาวอโศก ได้ส�าเรจ็แท้ เป็น“คนจนทีส่ขุ

ส�าราญเบิกบานใจ”ชนิดที่เชิญให้มาดูกันได้ เป็น“เอหิปัสสิ

โก”ตามค�าตรัสไว้ดีแล้วของพระศาสดาพุทธเจ้า(สฺวากฺขาโต)

 ที่พูดเช่นนี้อยู่นี้ ไม่ใช่เป็นการอวดโอ่ โชว์เบ่งอันใด

เลย ต้องขออภัยกันจริงๆ ที่อาตมาเป็นคนพูดความจริง 

อาตมามันเป็นคนไม่มมีารยาทสงัคมอย่างคนอ่ืนเขา อาตมา

มีใจมุ่งแต่การเสนอ“ความจริง”อันประเสริฐเป็นหลัก

 ก็ต้องขออภัยอย่างยิ่ง ใน‘ข้อด้อย’ของอาตมาจุดนี้

ท่ีประพฤตไิม่เป็นไปตามกระแสนยิมของสงัคมโลกส่วนใหญ่

(๗๗)	“ข้อด้อย”ของอาตมาทีต้่องขออภยัอย่างยิง่จรงิๆ

 อาตมามี“ข้อด้อย”อยู่มากมายหลายข้อจริงๆ ลอง

ตรวจตนเองแล้วประมวลมาดู มีมากพอสมควร .... เช่น

 ๑.มีความจริงใจสูง กับการแสดงออก ไม่ค่อยปิดบัง

อะไร ..ซื่อๆ ตรงๆ ไม่ลดเลี้ยว จนถูกหาว่าสุดโต่งเกินไป
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  ๒.แสดงออกเต็มที่ ต้องการให้คนรู้ คนเห็นชัดๆ 

ไม่ออมมือ ไม่เหยาะๆแหยะๆ จึงแรง

  ๓.ไม่ส�ารวมกริยิาให้สวย เท่ๆ งามๆ สุภาพๆอะไร

ท�านองนั้น

  ๔.ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจริงจัง ไม่อนุโลมให้คน

อ่อนแอและล้มเหลวมากยุคนี้ ที่อยากให้อนุโลมเอาใจบ้าง

  ๕.เป็นคนไม่กลัวเสยีหน้า ถ้าจะแสดงอะไรออกมา 

จะว่ามารยาทไม่ค่อยดีก็ได้ หรือมารยาทไม่มีเลยก็ใช่

  ๖.เป็นคนไม่กลัวว่า จะไม่มี ใครมาเป็นหมู่พวก 

บริวาร

  ๗.จึงไมส่ร้างภาพ รังเกียจการสร้างภาพเอาด้วย 

เพราะเห็นการสร้างภาพเป็นการหลอกลวง

  ๘.ไม่กลัวคนจะไม่ยกย่อง ไม่กลัวคนจะไม่นับถือ 

  ๙.ยดึความจริง ซือ่ตรงต่อความจรงิ ต่อสจัธรรมสงู 

จนถูกเข้าใจผิดว่า ยึดมั่นถือมั่น ดื้อดึงดัน

 ๑๐. เคร่งครดักับค�าตรัสที่ว่า นิคคัณเห นิคคหารหัง  

ปัคคัณเห ปัคคหารหัง เกินไป โดยเฉพาะนิคคัณเห นิค

คหารหงั จนถกูเข้าใจผิดว่าคนอะไรเอาแต่ติเอาแต่ด่า

 และอาตมาก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่อาตมาจะต้อง 

มี“ข้อด้อย”เหล่านี้ ไม่แก้ไข และตัง้ใจท�าตาม“ข้อด้อย”นี้ต่อ

ไปยังไม่เพลา จนกว่าจะถึงเวลาอันควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
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 ข้อด้อยทัง้ ๑๐ ข้อนี้อาตมา“ต้องท�า”ด้วยความจ�าเป็น 
จริงๆ พูดไปก็ยากส�าหรับผู้ที่ยังไม่สามารถจะเข้าใจได้ใน 
ความจ�าเป็นนี ้ เพราะมนัเกีย่วกบัความยดึถอื-ความเชือ่ถือ 
ของคนในยคุกปัป์ยคุกาลในกาลยคุนี ้ มนัเป็นเร่ืองของ“ภูมิ 
ธรรม”ของคนแต่ละยุค ท่ีอาตมาได้“ประมาณ (มัตตญัญู )” 
แล้ว เกี่ยวกับความเหมาะสมในกาลยุคนี้ 
 ตั้งแต่เก่ียวกับ“นักปราชญ์ผู้รู้ ”ของคนยุคนี้ เกี่ยว 
กบัวตัถสุิง่แวดล้อมองค์ประกอบที่มี ในยุคนี้ เกี่ยวกับนิสัย 
ใจคอของคนสังคมยุคนี้เกีย่วกับค่านิยมของสังคมคนยุคนี้  
เกีย่วกบัความหลงผดิทีต้่องมสีิง่ยนืยนั ฯลฯ เกีย่วกบัอะไร 
ต่ออะไรอีกมากแม้แต่‘ข ้อจ�ากัด’ของ“รูปสมบัติ-นาม
สมบัติ-จิตสมบัติ-กายสมบัติ-วัตถุสมบัติ-คุณสมบัติ-โทษ
สมบัติ”ตามท่ียุคนี้มีอยู่ มีได้เท่านี้จึงจ�านนจริงๆที่ต้องท�า
แบบนี้ ต้องท�าอย่างนี้ ตามท่ีอาตมาเห็นว่าควรก็ตามภูมิ
ของตนเอง 
 เพราะถ้าน้อยหรือมากกว่านี้ก็จะไม่มีผลดีเท่านี้
 อาตมาได้ประมาณดีที่สุดแล้ว จะผิดหรือถูก ก็ใช้ 
“ภูมิตน”เท่าที่มี  มีใครบ้าง..ที่จะแกล้งออมมอืเพือ่ให้ได ้
“ผลดี”เกิดแค่น้อยๆ โดยท�างานแล้วไม่อยากให้เกิด“ผล 
ดี”มากๆ เพราะถ้า“ผลดี”เกิดมากแล้ว ไม่ชอบ..มีด้วยรึ? 
 อาตมายังไม่เลอะเทอะถึงขนาดนั้นแน่ 

(๗๘)	ท�าไม..อาตมาจึงไม่แก้ไข“ข้อด้อย”ตนเอง? 
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 อาตมาไม่กลัวจริงๆที่ ใครๆจะเข้าใจว่า อาตมาเป็น

คน“ไม่มีความรู้” จะเป็น“คนโง่” จะเป็นคน“ไม่เก่ง” เป็น

คนต�่าคนต้อย เป็นคนไม่มีศักดิ์ไม่มีศรี เป็นคนไม่มีเกียรติ

ไม่มียศ เป็นคนไม่มีธรรม เป็นคนไม่มีอุตตริมนุสสธรรม 

เพราะ“ความจริง”ไม่มี ใครหยั่งรู้ของใครได้ง่ายๆหรอก

 เขาไม่รู“้ความจรงิ”กนัจรงิๆเลยนะ แม้แต่อาตมาน�า

พทุธธรรมท่ีเป็นโลกตุระของพระพทุธเจ้ามาอธบิายสาธยาย

เผยแพร่ออกไป กม็ผีูค้นพากันมาศกึษาปฏบิตั“ิธรรมสมควร

แก่ธรรม(ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ)” เพราะสามารถ“ท�าใจในใจอย่าง

แยบคาย,พจิารณาได้ลกึลงไปถงึทีเ่กดิ(โยนโิสมนสกิาร)กนัส�าเร็จ

จรงิ จงึมีมรรคผลจรงิกนัได้ จนกระทัง่เกดิเป็น“กลุ่มหมูค่ณะ

ชาวอโศก”อยูท่ัว่ไปในประเทศไทย ตัง้แต่ต้นจนบดันีย้งันาน

ไม่ถึง ๕๐ ปี แต่มีผลมาแต่ต้นต่อเนื่องมาได้กระทั่งถึงวันนี้

 มีความเป็นอยูด่�าเนนิชวีติ มีการประพฤตปิฏิบตัติาม

ทีอ่าตมาอธบิายสัง่สอนธรรมเท่าท่ีอาตมามภูีมนิัน้ (ๆสทัธมัมสั

สวนะ) นี่คือ “ปัญญาวุฑฒ ิ๔”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๑ ข้อ ๒๔๘) พา

เป็นพามตีามแบบท่ีอาตมาเข้าใจและเชือ่มัน่ว่าอย่างนีแ้หละ

ถกูต้อง มาถงึวนันีช้าวอโศกยิง่เข้มแขง็เป็นปึกแผ่นมากขึน้ๆ 

 อาตมาจะม“ีความจรงิ”หรอืไม่มีในตนจริง มนักจ็ริง 

(๗๙)	ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแม้ยุคนี้ก็พิสูจน์ได้จริงอยู่
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ในตัวอาตมาเองแท้ๆเท่าที่อาตมาจะแสดงออกมาได้ ที่

ส�าคัญก็คือ อาตมาเอา“ความรู้และความจริง”ของอาตมา

เท่าที่อาตมาเชื่อว่าอาตมาเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้า

อย่างนี้ๆ  แล้วน�ามาเสนอสาธยายอธบิายแก่ประชาชน ตาม

แบบที่อาตมามั่นใจว่าอย่างอาตมานี้แหละถูกต้อง สัมมา

ทฏิฐขิองพระพทุธเจ้า แล้วมผีูค้นเข้าใจได้มาประพฤตปิฏบิตัิ

ตาม กระทั่งกลายเป็นสังคม“ชาวอโศก”แพร่หลายอยู่ทั่วไป

ในประเทศไทยทุกวันนี้ ยืนยัน“ความรู้และความจริง”นี้อยู่

โต้งๆหลัดๆในปัจจุบันนี้ 

 อาตมากม็ัน่ใจว่า ชาวอโศกคอื คนมมีรรคผลตามค�า

สอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ เข้าขั้นเป็น“โลกุตรธรรม”ด้วย 

 ดังนั้น ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ อาตมาก็เฉยๆ อาตมา

ไม่มีปัญหาเลยกับปากหอยปากปูเหล่านั้น

 ไม่ใช่ดูถูกเขาหรือข่มหยามเขา แต่อาตมาพูดตาม

ปรากฏการณ์ตามหลักฐานที่เห็นและเป็นอยู่จริงต่างหาก 

(๘๐)	ตรวจสอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยศีล

 เพราะผู้ต�าหนิอาตมานั้น เขาไม่มีผลงานที่ยืนยัน 

ได้ว่าเป็น“โลกุตรธรรม”เหมือนอย่างอาตมาพาท�า แบบที่ 

อาตมามี  เขาเอาแต่ต ิ ไม่เหน็มหีมูก่ลุ่มชมุชนท่ีเขาสามารถ 

พาปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วม ี
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“ความจริง”ที่เป็นผู้คนปฏิบัติตาม“ความรู้”ได้จริง ดังที่เขา 
อธบิายกนัสาธยายกนัได้อย่างอาตมาบ้าง จนกระทัง่พสิจูน์ 
ยืนยันได้ เหมือนกับท่ีอาตมามีหมู่กลุ่มชุมชนผู้คนปฏิบัต ิ
จริงตรงตามค�าตรัสพระพุทธเจ้า เป็นต้นว่า มีหมู่บ้านคน 
“มีศีล”จริงจัง เป็นวัฒนธรรมหมู่บ้านเลย เป็นพฤติกรรม
สังคมท่ีเขาสังวรส�ารวมกนัเป็นประจ�าในชวีติประจ�าวนัแท้ๆ
 นัน่คอื ประชากรในสงัคมหมูบ้่านนัน้ต่างกเ็ป็นคนม ี
“ศีล”ท้ังชุมชน คนในหมู่บ้านนั้นไม่มีการฆ่าสัตว์ทั้งชุมชน 
(แม้แต่เนือ้สตัว์ยงัไม่กนิกนัทัง้ชมุชน) คนในหมูบ้่านไม่มกีารลักทรัพย์
กนัทัง้ชมุชน(อาจจะมผีดิพลาดบกพร่องเลก็ๆน้อยๆย่อยๆอยูบ้่างส�าหรบั

เดก็ๆ) คนในหมูบ้่านนัน้ไม่ส�าส่อนเลอะเทอะไปด้วยกามคุณ 

๕ ท้ังชุมชน คนในหมู่บ้านนั้นไม่พูดปดทั้งชุมชน คนใน
หมู่บ้านนั้นไม่มีสิ่งเสพติดมอมเมากัน ทั้งชุมชน 
 แถมคนที่ดีขึ้นสูงไปกว่านั้นคนในหมู่บ้านมี“ศีล ๖  
ศีล ๗ ศีล ๘ ศีล ๙ ศีล ๑๐ จริงจังกันอีกด้วย ทั้งชุมชนที่ต่างก็

พากเพียรปฏิบัติประพฤติกันในชีวิตจริง มิใช่ชั่วครั้งชั่วคราว 

 โดยเฉพาะ คนในหมูบ้่านนีม้“ีศลี”ตามหมวด“มหาศลี 

๗” เป็นเครือ่งแสดงความเป็น“ศาสนาพทุธ”อย่างชดัแจ้งทีส่ดุ 

ซึ่งน่าทึ่งที่สุด เพราะชุมชนนี้ทั้งหมู่บ้าน“ไม่มีเดรัจฉานวิชา” 

มแีต่“สมัมาอาชพี” ไม่เลีย้งชพีโดยทางผดิด้วยเดรจัฉานวชิา

กันจริงๆแท้ๆกันทั้งชุมชน ยิ่งกว่าวัด ยิ่งกว่าหมู่ภิกษุสงฆ์

 ซึง่ยนืยนั“ความเป็นพทุธศาสนา”อยู่ ได้ด้วย“ศลี”จรงิ
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 “ศลี”เป็นข้อก�าหนด“สมาธิ” ก�าหนด“ปัญญา” ก�าหนด 
“วมิตุ”ิ ซึง่“สมาธิ-ปัญญา-วมุิต”ิจะเกิดโดดๆเดีย่วๆ โดย“ไมม่ี 
ศลี”เป็นตัวก�าหนดกรอบขอบเขตของ“สมาธิ” ของ“ปัญญา” 
ของ“วิมุติ”ไม่ได้เลยเป็นอันขาด  
 และจะเห็นว่า “ศีล”เป็นประธานอย่างไร? “ศีล”เป็น 
“ประมุข”อย่างไร? “ศีล”เป็นตัวตั้งต้นอย่างไร? “ศีล”เป็นข้อ
ก�าหนดอย่างไร? “ศีล”เป็นผู้น�าอย่างไร? “ศีล”พาเกิดพา 
เป็นทั้งนั้นๆกันไฉน? “ศีล”เป็นใหญ่ส�าคัญยิ่งแค่ใด?  
 “ศีล”นี่แหละคือ ตัวชี้บ่ง ก�าหนดความเป็น“สมาธิ-
ปัญญา-วิมุติ”ตัวแท้ ซึ่งเป็น“สัมมาสมาธิ”ลืมตาชนิดแท้
 มี“สัมมาสมาธิ”แบบลืมตาได้จริง “สมาธิ”นี่ก็เรื่อง 
ใหญ่ยิ่ง ที่ชาวพุทธทุกวันนี้เข้าใจความเป็น“สัมมาสมาธิ” 
อันเกิดจากการส�ารวมสังวรประพฤติปฏิบัติกันกับทุก 
อิริยาบถในทุกการงาน ๑.ไม่ว่าการงานเลี้ยงชีพ(ให้เป็นสัมมา

อาชพี ๕) ๒.การงานทีก่ระท�าต่างๆ(ให้เป็นสมัมากมัมนัตะ ๓) ๓.การ
พูด(ให้เป็นสัมมาวาจา ๔) ๔.การด�ารินึกคิด (ให้เป็นสัมมาสังกัปปะ ๓) 
โดยไม่ต้องหยดุการกระท�าใดๆไปจาก“สมัมามรรค ทัง้ ๔”เลย 
(คือยังท�าอาชีพอยู่เสมอ-ยังท�าการงานต่างๆอยู่เสมอ-ยังพูดอยู่เสมอ-ยัง

นึกคิดอยู่เสมอ) ผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิด“สมาธิ”ก็ปฏิบัติฝึกฝนการ
ท�า“สมาธิ”อยู่ตลอดเวลาปกติสามัญของชีวิตทั้งตื่นทั้งหลับ

(๘๑)	“สมาธ-ิปัญญา-วมุิต”ิเกดิตาม“ศลี”เป็นข้อก�าหนด  



130

 แตกต่างกนัยิง่จาก“สมาธ”ิทีท่�าให้เกดิ“สมาธ”ิในภาวะ 

“หลับตา”เท่านั้น อันเป็นแบบเดียรถีย์ 

 ซึ่ง“สมาธิพุทธ”นั้น มันคนละเรื่องกันเลยกับ“สมาธิ

เดียรถีย์” แต่ชาวพทุธทกุวนันีก้ย็งัหลงงมงายจมอยูก่บั“สมาธิ

เดียรถีย์”ที“่หลบัตา”ท�ากนัอยู่ไม่เงยหเูงยหวั มนัปักมัน่ยดึมัน่

กนัจนมดืสนทิ พดูกระตกุหนกัๆ กระชากแรงๆกนัจนป่านนี้

แล้ว กย็งัไม่รูส้กึกระดกิกระเดีย้อะไรกนัเลย เฉยอยูอ่ย่าง จม

อยูก่บั“สมาธหิลบัตา”นัน่แหละ ยงัไม่ฉกุคดิ ยงัไม่รูส้กึว่า “ตน

ลงยึดมั่นในสมาธิหลับตา”กันแน่นหนามืดบอดอยู่แค่ไหน? 

 หาก“ศีล”ไม่มีเป็น“ข้อก�าหนด”สมาธิ “ศีล”ไม่มีเป็น 

“ข้อก�าหนด”ปัญญา “ศีล”ไม่มีเป็น“ข้อก�าหนด”วิมุติกันแล้ว 

กไ็ม่สามารถจะพดูสาธยายให้รูเ้รือ่งกนัได้อย่างไรเลย เพราะ 

มันล้มเหลวตั้งแต่“จุดแรกที่เป็นประธาน”คือ“ศีล”กันแล้ว 

 เมื่อ“ศีล”ไม่มีเอาเสียเลยแล้ว “สมาธิ”ก็ไม่เกี่ยวกบั 

“ศีล”  “สมาธิ”ก็เป็นอิสระในตัวเอง “หลับตา”ท�าเอาก็ได ้  

และ“ปัญญา”กไ็ม่เกีย่วกบั“ศลี”เป็นอสิระในตวัเอง “ปัญญา”ก็

คิดเพ้อเจ้อไปสารพัดเอาเองได้  ยิ่ง“วิมุติ”ก็ยิ่งไม่เกี่ยวกับ 

“ศีล”เป็นอิสระในตัวเอง  “วิมุติ”เป็นอาการ“หลุดพ้น”อยู่

ภายในจติของเราเอง ใครจะไปสามารถหยัง่เข้าไป“รูเ้หน็”ว่า

(๘๒)	ตรวจสอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ด้วย
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เราหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้น เราก็บอกใครๆว่า“เราหลุดพ้น

แล้ว” ใครจะไปสามารถ“ล่วงรู้ลงไปในใจ”เราได้ ..ใช่มั้ย?

 การจะ“รู้ความจริง”ของกันและกันได้จริงครบแท้จึง

ต้องอาศัยการ“คบคุ้นกัน” การอยู่ด้วยกันสัมผัสสัมพันธ์กัน

ทุกวันนานพอทีเดียว จึงจะ“ยอมรับ”ว่า “ศีล-สมาธิ-ปัญญา- 

วมิตุ”ินัน้ๆมจีรงิ เป็นจรงิ ส�าเรจ็จรงิ เป็น“ความจรงิ”ทัง้“สมมตุิ

สจัจะ”และท้ัง“ปรมตัถสจัจะ” ครบ“ธรรมะ ๒”ทัง้ภายนอก-ทัง้

ภายใน และทั้ง“รูป”ทั้ง“นาม” ทั้ง“กาย”ทั้ง“จิต” ทั้งตาม“พระ

วจนะ”ของพระพุทธเจ้า ทั้ง“ที่เราเป็นจริงได้”ตามนั้นจริงๆ      

 อาตมาม“ีภมูริูข้องตน(สยงั อภญิญา)”มาแต่ชาตปิางก่อน

ข้ามชาตมิาตามฐานะของ“โพธิสัตว์ข้ัน ๗”ไม่ ได้ปิดบัง ไม่ได้

โกหก แล้วเอามาสาธยายอธบิายให้คนในโลกยุคนีฟั้ง ผู้เข้าใจได้ 

ศรัทธาจริงก็มาปฏิบัติตาม จนบรรลุตาม ยืนยันช่วยอาตมา 

ตั้งแต่ความเป็น“ศีล” ตามแบบที่อาตมายืนยันว่า ต้อง“แบบ

นี้” และ“สมาธิ”ก็ต้อง“แบบนี้”  “ปัญญา”ก็ต้อง“แบบนี้”  แม้ 

“วิมุติ”ก็ต้อง“แบบนี้”  “วิมุตติญาณทัสสนะ”ก็ต้อง“แบบนี้”

 แม้แต่“โพธสิตัว์”กต้็อง“แบบนี้ๆ ” กไ็ด้สาธยายให้เข้าใจ 

ทั้งเป็นให้เห็น ประพฤติให้พิสูจน์ อ้างอิงพระวจนะด้วย 

 ผู้เกิด“สมาธิ-ปัญญา-วิมุติ”ได้จริง ท้ังมี“ปัญญา”ท่ี

(๘๓)	เป็น“ธรรมะ”ท่ีคน“เป็นไปได้จรงิ”สัมผัสจรงิได้ด้วย   
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เป็น“วมิตุญิาณทสัสนะ(วิมตุทิี“่รูแ้จ้ง”ด้วยสมัผสัทางตาเหน็ๆเลย)” มา

ตาม“ศลี” และได้ตรวจสอบซ�า้แล้วซ�า้อกีกระทัง่แน่ใจกนัจรงิๆ   

 แล้วยังอาศัยในชีวิตมี“สัมมาปัญญา”ของเราเองทั้ง

ผู้อื่นด้วย“รู้ร่วม”ไปตลอดสายในชีวิตที่เป็นอยู่จริง มี“สัมมา

วิมุติ”เป็นที่ปรากฏชัดพิสูจน์ยืนยันได้ ซึง่ตรวจสอบได้ด้วย

ไตรสกิขา จรณะ ๑๕ วชิชา ๘ วรรณะ ๙ กถาวัตถ ุ๑๐ สาราณีย

ธรรม ๖ ตามพุทธพจน์ ๗ เป็นต้น แม้แต่เครือ่งตรวจสอบธรรม

วินัย ๘ ของพระพุทธเจ้าอีก ล้วนถูกตรง“ลงตัว”กันได้หมด 

 กระทัง่เป็น“ความจรงิ”ยนืยนัได้ในตวัเรา จนมเีกดิวฒัน 

ธรรมในหมู่สังคมมนุษย์ มีพฤติกรรมสังคมชุมชน มีหมู่บ้าน

ยืนยาวมาเป็นเวลานานเกือบจะ ๕๐ ปีอยู่ปี ๒ ปีนี่แล้ว

(๘๔)	ต้องขออภัยจริงๆที่ต้อง“พูดความจริง”ตามที่จริง    

 ส่วนศาสนาพทุธกระแสหลกันัน้ทกุวนันี ้ อาตมาขออภัย

จรงิๆที“่พดูตรงตามสัจจะทีมี่ทีเ่ป็นอยูจ่รงิ” มนัน่าสงัเวชจรงิๆ

 เห็นมีแต่“ประณามคาถา”นั่นแหละที่แต่งขึ้นมามาก 

มายปรงุแต่งรูปแบบประเพณสีวดท�ามาหากนิกนัอยูท่กุวนันี้

 และปรงุแต่งสร้างประดษิฐ์“รปูแบบพธิกีาร”ให้วติถาร

ยิ่งๆขึ้น จนเต็มไปด้วยสารพัดหลากหลาย“วิตถารพิสดาร

ประเพณ”ี ซึง่ฟเูฟ่ืองด้วยเดรจัฉานวชิาไสยศาสตร์ กระทัง่กลบ

พฤติการณ์ศาสนาพุทธ กระทั่งเต็มไปด้วยยัญพิธีเดียรถีย์ 
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 ทุกวันนี้ศาสนาพุทธจึงไม่ใช่กลองหรือตะโพนที่ช่ือ 

“อานกะ”ใบเดมิทีเ่ป็น“พทุธ”กนัแล้ว ตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรสั

พยากรณ์ไว้ใน“อาณิสูตร” พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๖๗๒ 

 มิหน�าซ�้า น�า“ธรรมบท”ของพระพุทธเจ้ามา“สวด” 

พร้อมกันตั้งแต ่๒ คนขึ้นไปในที่นอกหมู่สงฆ์ เอาไปสวดต่อ

หน้าประชาชนฆราวาสที่เป็น“อนุปสัมปัน” มันก็เป็นอาบัติ

อยู่แท้ ซึ่งเป็น“วนิยั”ห้ามไว้ในปาตโิมกข์“มสุาวาทวรรค”ข้อ ๔

 ชนดิทีไ่ม่รูส้รีูส้ากนัเลยว่า นัน่มนัคอื “ภกิษตุ้องอาบตัิ” 

อยู่ทุกค�าสวด แต่ไม่เดียงสาจริงๆ ท�าอาบัติกันอยู่ได้ !

 กลับตาละปัตรไปหลงว่า นี่คือ การกระท�าเช่นนี้เป็น 

การรักษาพระศาสนาไว้ไม่ให้เสื่อม ..ว่าไปโน่นเสียอีก 

 ขอให้รูไ้ว้เถดิว่า นีแ่หละคอื การกระท�าทีก่ระหน�า่ย�า่ยี

วนิยั ผดิวนิยัแท้ๆ ทีย่ิง่กระท�ายิง่ท�าลายพทุธศาสนาให้เสือ่ม

หนักหนาสาหัสอย่างไม่ประสีประสาไร้เดียงสาแท้ๆ

 พระพทุธเจ้าทรงป้องกนั“ความเสือ่ม(หายนะ)”ใน“การ

สวดมนต์”ประเด็นนี้ไว้แท้ๆ ก็ไม่รู้เท่าทัน ไม่ประสีประสา

 จึงพากันได้“บาป”มี“นรกติดตัวไป”อย่างไม่รู้เท่าทัน

 ซึง่เป็น“นรก”โทษฐานท�าให้ศาสนาเสือ่มหรอืท�าลาย

ศาสนานั้น มันจะ“บาป”หนักขนาดไหน นรกใหญ่ อนันตริย- 

กรรมปานใดก็ลองค�านวณเอาเองเถิด

 แค่ท�าให้“สงฆ์แตกกนั”เป็นสงัฆเภท กอ็นนัตรยิกรรม

แล้ว นี่ถึงขั้นท�าลายศาสนาแล้วมันจะหนักหนาสาหัสมั้ย?
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 “การสวดมนต์”ทีล่ะเมดิวนิยัปาตโิมกข์ ปาจติตย์ี“มสุา
วาทวรรค ข้อ ๔”คือ การน�าเอา“ธรรมบท(ธรรมะของพระพุทธเจ้า

แต่ละบทแต่ละบท)”ทีท่่านตรสัไว้ดแีล้ว มา“สวดพร้อมกนัตัง้แต่ ๒ 

คนขึน้ไปให้อนปุสมับนัฟัง”(อนปุสมับนั หมายถึง ฆราวาสทัง้หลายทียั่ง 

ไม่มีภูมิรู้ในเรื่องโลกุตรธรรม) ผู้สวดต้องอาบัติทุกค�าสวด
 ท�าไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยข้อนี้ ไว้ 
 เพราะเรือ่งเคยมมีาแล้ว ประวตัศิาสตร์ต�านานมนัมี
มากแล้ว ในความเป็นลทัธศิาสนาของโลก พระพทุธเจ้าทรง
ม“ีสพัพญัญ”ู สามารถหยัง่รู“้โลกในอดตี”เป็น“ปพุเพนวิาสาน ุ
สตญิาณ”ทีพ่ระองค์ได้ผ่านมา ไม่รูก้ีช่าต ิ ไม่รูก้ีก่ปัป์ ที่พระ 
องค์ทรงซับซาบใน“โทษ”ใน“ภัย”ของเรื่อง“การสวดมนต์”นี้ 
จึงย่อมรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอย่างดียิ่งในวัฏฏจักรของโลกนี้ แต่ 
ละ“วัฏฏกัปป์”ที่มี“การสวดมนต์”ให้ประโยชน์ หรือเป็นโทษ 
แก่มนุษย์ในโลก ไฉน? อย่างไร? ชัดเจนยิ่งกว่ายิ่ง
 พระองค์จึงทรงมาก�าหนด“การสวดมนต์”ในศาสนา
ของพระองค์ ไม่ให้เกิด“โทษ”เกิด“ภัย” ทั้งแก่ตัวผู้สวด ทั้งแก่
ศาสนาแน่นอน เพราะมันละเอียด“กินลึก-กว่าลับ-เกินรู้”ยิ่ง 
 “การสวดมนต์”กันทั้งหลายทั่วไปในโลก แบบเป็น 
“ท�านอง”มี“เสียงเอื้อนให้เป็นเพลง”(คีตะ) ไม่ว่าจะร้องเดี่ยว 
(solo singer)หรือร้องหมู่ (chorus,choir)ที่เป็น“การสวดมนต์”กัน

(๘๕)	 “สวดมนต์”ที่ผิดวินัยเป็นการท�าลายศาสนาจริงๆ
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ทั้งหลายทั่วไปในโลก ที่พระพุทธเจ้าทรงหมายถึงชนิดนี ้

แหละตวัแท้ ทีม่นัเป็น“โทษ”ท�าลายศาสนา เป็นข้าศกึแก่กศุล  

มีประโยชน์น้อย แต่มีโทษมากต่อศาสนา จึงมีทั้ง“ศีล”ทั้ง 

“วนิยั”ก�ากับไว้อย่างส�าคญัมากอยู่ในเรือ่งนี ้ ไม่เช่นนัน้พระองค์ 

จะทรงมทีัง้“ศลี”ทัง้“วนิัย” และทั้ง“ห้าม”ทัง้“อนญุาต”ใน“การ 

สวดมนต์”นี้เป็นต้น ไม่ให้ท�าแบบนัน้ นีอ่ย่างหนึง่ และทัง้ที่ 

บัญญัติ“อนุญาต”ก็อีกอย่างหนึ่งแน่นอน ท�าไม? จึงมากแง่

หลายมุมนัก ตรงนี้แหละส�าคัญที่สุดยิ่งที่สุด

 เพราะ“ดนตรเีพลงการ”นัน้กเ็ป็น“ศลิปะ”ทีเ่ป็นมงคล

อนัอดุม(อตุตมงัคลมุตตมัมัง = ส่ิงท่ีน�ามาซึง่ความเจรญิทัง้ทีเ่ป็นโลกยีธรรม

ทั้งที่เป็นธรรมถึงขั้นโลกุตรธรรมได้ทีเดียว)ได้ แต่ก็มีส่วนน้อยสุดน้อย 

ส่วนที่ ไม่ใช่“ศิลปะ”นั้นสิมากสุดแสนมาก นับไม่ถ้วน ทว่า

เรือ่ง“ศลิปะ”นี้มนัไม่ใช่จะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิกนัได้ง่ายๆเลย เป็น

เรื่องสูงส่งมาก ลึกล�้ายิ่งยอด ซับซ้อนสุดๆกันจริงๆ ที่คนทั้ง

โลกยังหยั่งถึงได้ยากมาก โดยเฉพาะ“เพลง”(เนื้อร้องที่มีท�านอง)  

 ค�าว่า“เพลง”นี้บาลีก็คือ“คีตะ” น่ีแหละที่สุดยากยิ่ง

ยอด เพราะแค่ที่ถึงข้ัน“สาระ”ก็ยังหายากแล้ว ส่วนมาก

เป็นได้แค่“ราคะ” แม้แต่“ลามก”ก็ไม่ใช่น้อยเลย ดังนั้นที่

จะถึงขั้น“ธรรมะ”แม้จะธรรมะแค่“โลกีย์”ก็น้อยแล้ว ยิ่งขั้น 

(๘๖)	 “มนต์”หรือ“ค�าสอน”ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพลง
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“โลกตุระ”นัน้มแีต่ในศาสนาพทุธ และมีในเมอืงไทยนีเ้ท่านัน้ 

ที่เป็น“ต้นตอ”ในโลกปัจจุบันนี้   

 “เพลง”คอืภาษาทีม่ที�านอง หรอื“การกล่าวทีม่ที�านอง” 

บาลว่ีา “คีตะ” ซึง่เป็นค�าเกีย้วพาราสหีรอืแทะโลมเป็นส่วนใหญ่   

หรอืไม่กใ็ช้“ร้อง”หาเงนิ เพือ่เลีย้งชพีเรยีกว่า วณพิก(นกัร้องชาย)

หรือคายิกา(นกัร้องหญงิ) หรอืถงึขัน้“คณกิา” อย่างนัน้ทเีดยีว 

 มยีกเว้นเรยีกว่า“สงัคตี”ิให้ใช้เฉพาะ“ภกิษทุ่องร่วมกนัมี

ท�านองเลก็น้อย” เหมอืนท่องสตูรคณู หรอืท่องอาขยาน เพือ่

ให้พอช่วยในการ“ท่องจ�าไว้” ไม่เอือ้นเสยีงไปพสิดารมากกว่านัน้ 

 และ“สงัคตี”ินีห้้ามน�าเอามา“สวดต่อหน้าอนปุสมับนั

หรือต่อหน้าฆราวาส” และห้ามสวดพร้อมกนัต่อหน้าฆราวาส

เกนิกว่า ๒ คนอกีด้วย ม“ีวนิยั”ปรบัอาบตั ิทัง้ทีเ่ป็นทกุกฏกอ็ย่าง

หนึง่ และทัง้ทีเ่ป็นปาจติตย์ีกอ็ย่างหนึง่ ตรวจสอบวนิยักนัดีๆ

 แต่ทกุวนันี ้ผดิเพีย้นเกนิเลยไปมากกว่ามาก

 ส่วน“การกล่าว”ค�าสอนนััน้ บาลว่ีา “สรภญัญะ”ค�าพดู 

 ไม่ใช่“คีตะ”แน่ๆ “คตีะ”กบั“สงัคตี”ิก็มนียัะแตกต่างกนั  

 ยิง่ค�าว่า “สรภญัญะ”ไม่ใช่“เพลง”เลย ใส่ท�านองไม่ได้ แม้

เอ้ือนด้วยเสยีงอนัยาว เกนิ“ทฆีะสระ” กผ็ดิ“วนิยั”แล้ว ถ้าเป็น

ท�านองมันกย็ิง่ผดิกนัไปใหญ่แน่นอน ฟังดีๆ  ก�าลงัอธบิายชดัๆ 

(๘๗)	“ค�ากล่าว”คอื“ค�าสอน”	ไม่มี“ท�านอง”เดด็ขาดแน่ๆ
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 “คตีะ”นัน้คอื เพลง ทีเ่ป็นเพลงทีม่ที�านองหลากหลาย

 แต่“สงัคตี”ินัน้ อนโุลมมที�านองได้นดิหน่อย พอช่วย

ให้“ท่องจ�า”เรยีกว่า“ท่องสงัคตี(ิท่องจ�าไว้ )”ท�าเป็นหมูพ่ร้อมกนันัน้

ได้ แต่ในทีล่บัตาฆราวาสนะ ไม่ใช่การ“ท่องโชว์”ฆราวาส 

 ยิง่น�ามาสวดโชว์ฆราวาส ไม่แค่“ท่อง”แต่“ร้องเป็นเพลง

หากนิ”นัน้ผิดแน่นอน เป็น“วณิพกหรอืคณิกา”เลย “การกล่าว

ค�าสอน”ของพระพุทธเจ้าเรยีกว่า“กล่าวธรรมบท” จงึน�ามา“กล่าว

พร้อมกนั ๒ คนขึน้ไป”ต่อหน้าสาธารณะ หรอืต่อหน้าฆราวาส 

กม็“ีวนิยั”ห้าม”แล้ว ขนืท�า“อาบัติ”ทุกค�ากล่าว กล่าวหนึ่งค�า 

อาบตัหินึง่ตวั กล่าวมากขึน้ไปกีค่�า กอ็าบตัไิปตามจรงิ กล่าว

เท่าใด ก็อาบัติเท่านั้น ยิ่งกล่าวมากก็ยิ่งอาบัติมาก  

 ดงันัน้“การกล่าว” จงึไม่ใช่เพลงเดด็ขาด แม้แต่การกล่าว

ลากเสยีงยาวเกนิ‘ทฆีะสระ(สระเสยีงยาว)’เป็น‘อายตเกน(เจตนาลาก

เสยีงให้ยาวเกนิความเป็น“สระเสยีงยาว”นัน้)’กผ็ดิแล้ว “การกล่าว”คอื 

“สรภญัญะ”นีเ้ป็นเรื่องที่เป็นทั้ง“กุศล(สิ่งที่เป็นธรรม = สมบัติที่นับ

ว่าเจริญ)” ทีส่ดุเป็นทัง้อปุกรณ์ทีพ่าไปสู“่บญุ(พลงังานทีเ่ป็นอธรรม 

= วบิตัทิีท่�าให้เจรญิสูน่พิพาน)” ยิง่เป็น“คตีสัสเรนะ”กเ็ป็นเพลงแล้ว

 “การกล่าว”ทีเ่ป็น“ศลิปะ”กอ็ย่างหนึง่ คอื “การกล่าว” 

ทีบ่าลว่ีา “สรภญัญะ” ต่างกนันะกบั“การลากเสยีงยาว”บาลว่ีา 

“อายตเกนะ” ส่วน“เพลง”ทีเ่ป็น“ศลิปะ”กอ็กีอย่างหนึง่ คอื“ภาษา

ที่มีท�านอง”บาลีว่า “คีตะ”(ซึ่งยังมีนัยะที่แตกต่างจาก“สังคีติ”อีกนะ)  
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 ทั้่ง“สรภัญญะ(ค�ากล่าว)”ทั้ง“คีตะ(เพลง)” ต่างก็สามารถ
มีสารคุณถึงขั้น“ศิลปะ”ก็ได้ ไม่ใช่ก็ได้ ทั้ง ๒ ชนิด
 “งาน”ทีห่ลงกนัว่าเป็น“ศลิปะ”นัน้ คอื “สิง่ประดษิฐ์ที่
หลอกลวงยิง่กว่ายิง่ เพราะมนัลกึกว่าลกึ-ลบักว่าลบั ซบัซ้อน
กนัมากกว่ามากในโลกมนษุย์” ล้วนไม่ใช่“ศลิปะ”เลย แต่หลง
กนัว่าเป็น“ศลิปะ”กนัอยูม่ากจรงิๆ หลอกขายกนัแพงสดุแสน
แพงในโลก ซึ่งเป็นเรื่องเหลวไหลถึงข้ันเลวร้ายแล้ว แต่มัน 
ยากมากๆที่จะแจกแจงอธิบายกันให้ชัดๆ คมๆ แม่นๆ  
 ในโลกนี้“งาน”ที่เข้าข้ัน“ศิลปะ(สันสกฤต)”หรือ“สิปปะ
(บาลี)”นั้นน้อยมากกว่ามาก อาตมาได้แจกแจงไว้ว่ามีถึง “๕ 

ขั้น” คือ ๑.ลามก  ๒.ราคะ  ๓.สาระ  ๔.ธรรมะ  ๕.โลกุตระ 
 ที่ยังไม่เป็น“ศิลปะ”เลย มี ๑.ลามก ๒.ราคะ สอง
ลักษณะนี้แหละที่ยังไม่นับว่าเป็น“ศิลปะ” ยังไม่มีคุณค่าเลย
 “ลามก กบั ราคะ”นีค้นในโลกยงัม“ีอวชิชา”กนัอยูม่าก 
จึงต้องลด“ลามก กับ ราคะ”กันอย่างส�าคัญมาก ไม่ใช่เพิ่ม 
 ส่วนข้อ ๓ ข้ันเป็น“สาระ” ก็คือ เริ่มมี“สาระ” เป็น
ประโยชน์กบัธรรมชาตกิไ็ด้ เป็นประโยชน์แก่มนษุย์แก่สงัคม
ได้ ซึง่เรยีกว่าเป็น“สาระ” กค็อื“สารคด”ี ยงัไม่ใช่“ศลิปะ” เป็น 
แค่เร่ืองของ“ความจริง”เท่านั้น เป็น“วิทยาศาสตร์”เป็นต้น 
หรือศาสตร์อื่นๆใดๆที่ ให้ประโยชน์แก่ส่วนสรีระของชีวิต 

(๘๘)	ค�าว่า “ศลิปะ”ทกุวนันี	้ท้ังเลอะเทอะทัง้เละเทะสุดๆ
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แม้จะค�านึงถึงความเจริญหรือเสื่อม“นามธรรม”หรือ“จิต

วิญญาณ” ก็ยังแค่ผิวเผิน ยังไม่เอาจริงเอาจังกับด้าน“จิต

วิญญาณ”หรือ“นามธรรม”อย่างถึงที่สุด 

 “สารคด”ีหรอื“วทิยาศาสตร์”ทีย่งัไม่สามารถม“ีความรู”้ 

ทีจ่ะเข้าถงึหรอืพดูถงึ“จติวญิญาณ” หรอืยงัไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ 

“พลังงาน”ของจิตวิญญาณ “ตัวตน”ของจิตวิญญาณ ที่เป็น 

“ความจริง”ได้จริงเท่าหมู่พวกที่มี“ความรู้”ทางศาสนา

 “ศาสนา”คอื ศาสตร์ทีเ่น้นการศกึษาทาง“จติวญิญาณ”  

 “จติวญิญาณ”เป็น“พลงังานทางนามธาต”ุทีจ่ะศกึษา 

“การทรงอยู่หรือทรงไว้” ที่เรียกโดยภาษาว่า “ธรรม”

 “ศลิปะ”ต้องม“ีคณุสมบตั”ิหรอื“สารคณุ”เลยขัน้“สาระ” 

ขึ้นไปอีก โดยเฉพาะเป็น“ธรรม”ซึ่งเรียกว่า“คุณธรรม” 

(๘๙)	“ศิลปะ”ต้องเข้าถึง“จิตวิญญาณ”และเป็น“ธรรม”

 และข้อ ๔ ข้ันที่เรียกว่า “ธรรม” ก็คือ งานนั้นเริ่มม ี

“ประสิทธิภาพให้คุณค่าในทางชี้บอกความเป็น-ความมี ; 

ความได้-ความสูญ เป็นต้น คือ เริ่มมี“ความเป็นสอง(เทฺว)” 

 “ธรรมะ ๒” เพือ่เกดิทัง้ความรู ้ และ“ความจรงิ”ใน“มติ”ิ 

ต่างๆของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในมหาจักรวาฬ ที่มีทั้งกว้าง

ทั้งลึก ทั้งรอบทั้งหลาย ทั้งความดี-ความชั่ว ทั้งความงาม-

ความไม่งาม ทั้งความสูง-ความต�่า ทั้งความมาก-ความน้อย 
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ทั้งความหนา-ความบาง ท้ั้งความเบา-ความหนัก ทั้งความ

ขึ้น-ความลง ทั้งความหายไป-ความมีอยู่ ทั้งความมีสาระ-

ความไม่มสีาระ ทัง้ความมคีณุค่า-ความไม่มคีณุค่า ทัง้ความ

ว่าง-ความไม่ว่าง ทั้งความควร-ความไม่ควร ทั้งความเป็น

โลกียะ-ความเป็นโลกุตระ ทั้งความนิยม-ความไม่นิยม ทั้ง

ความต้องการ(มีตัณหาดูด)-ความไม่ต้องการ(มีตัณหาผลัก) 

 ทีส่ดุ สงูสดุข้อ ๕ นีค้อื ภาวะทีเ่กนิสามญัปถุชุนหรอื 

โลกียธรรมในความเป็น“ศิลป์”คือ “มงคลอันอุดม” หมาย 

ความว่า มีฤทธิ์มีอ�านาจในการพาเจริญไปสู่“โลกใหม่”คือ 

“โลกุตรธรรม”  

 จะเริม่นบัว่า เป็น“ศลิป์”หรอืไม่เป็น ต้องม“ีธรรมะ ๒”  

เป็นเครื่องชี้บ่งยืนยันทั้ง“ความรู้”และ“ความจริง”

 “ศิลป์”ทุกวันนี้“ไร้นิยาม”แล้วสนิทเด็ดขาด ไม่เหลือ 

ความเป็น“ศิลปะ”เลยสักนิดสักน้อย 

 มีกนัแต่“ความหลอกลวง-ความเป็นเล่ห์ ; ความโกหก

มดเท็จ-ความโง่ ; ความหลงละเมอเพ้อพก-ความสูญเปล่า

ไร้สาระ”ทีเ่ลอะเทอะเละเทะสดุๆในโลกเตม็โลกทีห่ลงๆกนั

(๙๐)	  “ศลิปะ”ทกุวนันี	้ไร้ค�านยิามกนัแล้ว	หาสาระไม่ได้   

 “นยิาม”ส�าคญัของความเป็น“ศลิป์”คอื ต้องม“ีธรรมะ 

๒”คือ มี“สนุทรยีศลิป์,สิง่ชีช้วนให้มาสมัผสังานนัน้(aesthetic art)
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กับ มี“สารศิลป์,แก่นแกนของงาน,เนื้อหาสาระแท้ของงาน

นั้น(essence art) ขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้ ถ้าขาดไม่ใช่“ศิลป์”

 จะเป็น“ศลิปะ”หรอื“ศลิป์” ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึง่ใน  

๒ นี ้กไ็ม่เรยีกว่า“ศิลป์หรอืศลิปะ” เพราะเป็น“ศิลป์”ไม่ได้

 “ศลิป์”หรอื“ศลิปะ”ต้องมี“ธรรมะ ๒” อย่างน้อยกต้็อง

ม“ีคน(วัตถุ )”กบั“ความคดิรู”้ ม“ีรปู-นาม” ทีจ่ะ“สมมตุ”ิตามกนั

ได้จึงจะเกิด“สมมุติสัจจะ(ความรู้ )”กับ“ปรมัตถสัจจะ(ความจริง)”  

ที่สามารถเรียนรู้หยั่งลงไปถึง“ความจริง”กันได้ส�าเร็จจริง

 ปัจจุบันนี้ค�าว่า“ศิลป์”ไม่มีนยิามกันแล้ว กลายเป็น 

“อะไรกไ็ด้”แล้วแต่ใครจะโมเมเฉโกเอาอะไรมาหลอกกนั อยาก 

จะเอาค�าว่า“ศลิป์”ไปเรยีกอะไรกไ็ด้ ใสเ่ข้าไปเลย บ้า  ๆบอๆ 

กศ็ลิป์ เลอะเทอะ เละเทะก็ศิลป์ ข้ีหมูก็ศิลป์ ขี้หมาก็ศิลป์  

ใครทีส่ามารถสมมตุอิะไรขึ้นมาหลอกคนได้ ชี้ ให้คนเชื่อได้  

จนมคีน“เชือ่”ตาม อนันัน้แหละ“ศลิป์” ใช้เป็นเครือ่ง“หาเงนิ” 

ได้  สร้าง“ชื่อเสียง”ให้แก่ตนได้ ให้แก่สิ่งนั้นได้ด้วย

 “ศิลป์”หรือ“ศิลปะ”จึงเป็นเรื่องของ“คน”ที่มี“ธาตุรู้” 

ขั้น“จิตนิยาม” จึงต้องมีนิยาม คือ มี“ธรรมะ ๒”เพื่อก�าหนด

หมาย สือ่สารกนั “ความรูเ้รือ่ง”กเ็กดิขึน้ได้ ถ้าสือ่สารกนัไม่รู้

เรือ่ง แล้วจะสือ่สารให้เสยีแรงกนัไปท�าไม เสยีกรรม-เสยีกาล  

 จ�าไว้เลยว่า “ศิลป์หรือศิลปะ”ต้องมี“ธรรมะ ๒”คือ มี 

“สารศลิป์(essence art) และ“สนุทรยีศลิป์(aesthetic art) มสีิง่เดยีวยงั

ไม่ใช่“ศลิป์” งานของใครกต็ามถ้า“เน้น”ด้านหนึง่ด้านใดด้าน
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เดียว ไม่มี“ความรู้”ความส�าคัญในธรรมะ ๒”ดังกล่าวนี้  แล้ว

ท�าให้ได้สัดส่วนอันพอเหมาะ ก็จะไม่เหลือความเป็น“ศิลป์” 

 ดังนั้น ที่ส�าคัญก็คือส่วนที่เป็น“สุนทรีย์”จะมากจน

กลบ“สาระ”ไม่ได้เดด็ขาด ถ้าขนืมเีด่นแต่“สุนทรย์ี”เกนิไป กจ็ะ

ข่ม“สาระ”ไม่เหลือ แล้วมันก็“ไม่มีผลเป็นสาระ” เป็นงานที่“ไร้

สาระ” งานที่มีผลแค่นี้จึงไม่เข้าข่ายที่จะเรียกว่า“มีศิลปะ”เลย 

 และถ้างานนั้นมีแต่“สาระ”ก็เป็น“สารคดี”ไป

 แต่ความจริงแล้ว คนผู้หลงตนว่า ตนเป็น“ศิลปิน”นั้น 
เขาไม่ประสปีระสาตามทีอ่าตมากล่าวนีห้รอก เขาไม่ม“ีความ
รู”้เกีย่วกบั“ธรรมะ ๒”ดงัว่านีแ้ม้แต่น้อย เขาจะหลงเพรศิเตลิด
เปิดเปิงไปกับ“สุนทรีย์”เท่านั้น ไร้“สาระ”กันเป็นปกติด้วยซ�้า 
 เช่น ทกุวนัน้ี ท่ัวโลกเลย ไปหลงแข่งขนักนัให้คนหลงแต่ 
“สนุทรย์ี”คอื รสเพลนิตาเพลนิใจ หรอืเน้นวจิติรเก่งแต่“ฝีมอื 
(craft)” หรอืไม่กแ็ข่งกนัเก่งแต่“เทคนคิ(technique) หรอืกลเมด็, 
ชัน้เชงิวธิกีาร(tactics) ซ่ึงมันยงัไม่ใช่“art” ไม่ใช่“ศลิปะ”เลย ยงั 
ไม่ใช่“มงคลอันอุดม”  ส่วนมากจะเก่ง“เทคนคิ” เก่ง“กลเมด็ 
หรือชั้นเชิงของวิธีการท�า หรอืไปเก็บไปคว้าเอาอะไรต่ออะไร 
มาสารพัด ขี้หมูราขี้หมาแห้ง มาย�าเละใส่กัน แล้วก็พูดโก้ว่า
เป็น“องค์ประกอบศลิป์”ไปสารพดั ให้แปลก ให้พิสดาร จนถงึ
ข้ันวติถารพลึิก วปิลาส แล้วโมเมปโุลปเุลกนัว่า เป็น“งานศลิป์” 

(๙๑)	“ศลิปะ”ทกุวนันี	้มแีต่“ความฟุง้ซ่าน-วมิานเพ้อเจ้อ”
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ตืน้เขนิกนัขนาดนัน้ ยิง่ขึน้ๆทกุวนั จนิตนาการฝันเพ้อ ฟุ้งซ่าน

ไปอย่างไรมันก็ย่อม“ปั้นเอง”กันขึ้นใน“ใจเฟ้อๆบ้าๆ”กันได้

 ค�าว่า“ศลิปะ”จงึยิง่บ้าวติถาร เลอะทอะ มแีต่“วมิาน”ท่ี

เป็น“นิรมาณกาย-สัมโภคกาย-อทิสสมานกาย”กันเต็มโลก 

แม้แต่ในสถาบัน(the Academy)ก็ยกตนยกตัวกันขึ้นให้ยิ่งใหญ่  

 โดยเฉพาะหลอกกนัว่า เป็น abstract มนัเป็นเรือ่งของ 

“นามธรรม” แล้วแต่จะนึกจะคิด จะสร้างฝันกันไป ..ว่างั้นเลย  

ซึง่มนักค็อื “นริมาณกาย-สมัโภคกาย-อทสิสมานกาย”ดงัว่ามา 

 เหลวไหลสิ้นดีจริงๆ มีมากกว่ามากในวงการที่หลง

กันว่าเป็น“ศิลปะ”นี้ แค่ปั้นชื่อเรียก“งานแบบ”ของคนนั้นคน

นี้ไปก็จนนับไม่ถ้วน เป็นต้นว่า abstract art, impressionism 

(ลัทธิประทับใจแรกสัมผัส), expressionism(ลัทธิเน้นแสดงพลังอารมณ์), 

serreal ism(ลัทธิเหนือจริง) mannerism(ลัทธิเกินพอดี ) magic 

-realism(มายา-สัจนิยม) individualism(ปัจเจกนิยม) anamor-

phosis(ภาพเพี้ยน : กลวิธีท�าให้เห็นเพี้ยนไปจากที่ เป ็นจริง) ani-

mism(วิญญาณนิยม) cubism(บาศกนิยม) symbolism(สัญลักษณ์นิยม)   

futurism(อนาคตนิยม) suprematism(อนุตรนิยม) แม้แต่ carica-

ture หรือ cartoon(ภาพล้อ) ไปจนกระทั่ง classical abstrac-

tion(นามธรรมแบบคลาสสิก) มีกันไปจนกล่าวกันไม่หมด ยังมีอีก

มากที่“อ้าง”ว่าเป็น“ศิลป์” ก็โมเมกันไปได้สารพัด 

 หนีห่างไกลไปสุดกู่จากความเป็น“ศิลป์” ตามแต่จะ

เพ้อฝันเอา แล้วหลงตวัหลงตนว่าเป็น“อสิระ” เป็นเอกลกัษณ์
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ของศิลปิน-เป็นอัตตลักษณ์ไปโน่น!!! เต็มสังคม ล้นวงการ

 โดยเฉพาะทางตะวนัตก ยโุรป และทวปีทีย่งัไม่มภีมูิ 

ธรรม“อเทวฺนิยม(ลทัธิท่ีเป็น ๑ ได้จรงิๆ สามารถท�าให้ไม่เป็น ๒ ส�าเรจ็)”  

เนือ่งจากยงัเป็น“เทวฺนยิม”กนัอยูท่ัง้นัน้ เพราะยงัไม่กระจ่าง

แจ้ง“ธรรมะ”ทีค่ัน้ลงให้เหลอื“๑ เดยีว” เป็น“เอกธรรม”นัน่เอง

 ลัทธิ“เทฺวนิยม”ยังไม่สามารถท�า“ให้เป็น ๑ ยั่งยืน”ได้
 ซึ่ง“สัจจะ”นั้นมี“๑ เดียว” ไม่ใช ่๒ ไม่ใช่หลากหลาย
 จึงยังไม่เข้าข่ายที่จะเป็น“ศิลปะ”อะไรได้เลย ยังเป็น 
แค่“ลามก” และ“ราคะ” ๒ แบบนี้เท่านั้นแหละส่วนมาก    
 ส่วนขั้น ๓ ขั้นกลางที่ยังไม่ถึงขั้นศิลปะ คือขั้นเป็น 
“สาระ”เท่านัน้ ยังไม่พ้นจากความเป็น“สารคดี” ยังไม่ถึงขั้น ๔ 
คือ“ธรรมะ” ที่มี“๒” 
 เป็นต้นว่า ในความเป็น“เพลง”หรือ“คีตะ”กับความ
เป็น“สรภัญญะ” ก็แยกภาวะ ๒ นี้ไม่ได้ ว่าก�าหนดเขตไหนที่
เป็นแค่“ค�ากล่าว(สรภัญญะ)”  ที่แตกต่าง“เพลง(คีตะ)”ไปชัดๆ! 
 จะเป็น“ค�ากล่าว(สรภญัญะ)” หรอื“เพลง(คีตะ)”ก็ต้องตรง 
ที่ว่ามันคือ“ค�าพูด” มันเพียง“การกล่าว” แค่ความเป็นภาษา 
มนัยงัไม่ใช่“เพลง” ยงัไม่มที�านอง ยงัไม่เอือ้นเสยีงอนัยาวด้วยซ�า้ 
ยงัเป็น“สรภญัญะ” เป็นแค่“ค�าพดู-ค�ากล่าว”อยู ่..ชดัๆหน่อย 
 พระองค์ย่อมทรงค�านึงถึง“โทษ” หรือ“ประโยชน์”ทั้ง

(๙๒)	 ลัทธหิรอืศาสนา“เทวฺนยิม”ไม่รู“้ศลิปะ”ทีแ่ท้หรอก
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นัน้ จงึจะบัญญัติอะไรขึน้มาเป็นหลกัปฏบิตัแิน่นอน ..ใช่มัย้? 

 ดงันัน้ หลกัปฏบิตัทิีเ่ป็น“คณุประโยชน์”กต้็องบญัญตัิ

อย่างดีไม่ให้มันมีส่วนที่จะแฝงโทษแฝงภัยให้ได้เป็นที่สุดแน่  

 จึงมั่นใจได้แน่นอนว่า “การสวดมนต์”ที่พระพุทธเจ้า

ทรงบัญญติั“อนุญาต”ต้องไม่ม“ีโทษ”ไม่มภียัแน่นอนเดด็ขาด

 และ“การสวดมนต์”ใดทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตั“ิห้าม” 

อย่าท�านั้น มัน“มีโทษ-มีภัย”แน่ ไม่มากก็น้อยมันเกิดจริงๆ

 โดยเฉพาะ“การสวดมนต์”ทีผ่ดิวนิยัท�าลายศาสนาแน่ 

จึงต้องค�านึงถึงความหมายต่างๆในค�าสอนให้ละเอียดชัดๆ 

ไม่ว่า“การกล่าว”คอื “สรภญัญะ”นัน้เป็น“ค�ากล่าว” ไม่ใช่เพลง

 หรอืแม้จะเป็น“ค�าพดูหรอืภาษา”ท่ีเลอืกสรรค�าดีๆ มา

ใช้งาน นี่คือ“วาทิตะ”ก็ดี อย่า“ลากเสียงอันยาว”ขึ้นมา..ผิด 

 หรือให้มีท�านองบ้างแบบ“สังคีติ”ละก็พอได้ก็ให้ถูก

ต้องตามวนิยัแล้วกนั ซึง่อย่างนีก้เ็ฉพาะใช้งาน“ท่องจ�า”ในหมู่ 

 แต่ที่มันเป็น“คีตะ” เป็น“เพลง”แล้วนั้น ผิดแน่ 

 สาธยายยากจริงๆ ซึ่งสารพัด อะไรต่างๆเหล่านี้ล้วน

มีนัยะที่แตกต่างกันที่ละเอียดลึกซึ้ง ศึกษากันดีๆเถิด  

(๙๓)	 “การสวดมนต์”ที่เป็นโทษเป็นภัยนั้นอย่างไร?	

 เพราะฉะนัน้ บญัญตัทิีเ่ป็นถงึขัน้“วนิยั”ทีท่รง“ห้าม”จงึ

ย่อมไม่เป็น“คณุประโยชน์”แน่ๆ ต้อง“เป็นภยัเป็นโทษ”แท้ๆ
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 “การสวดมนต์”ที่เป็นภัยเป็นโทษนั้นมันอย่างไร?

 เช่น “วินัย” ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค ข้อ ๔ ท�าไมจึง

ต้อง“ห้าม” การสวดมนต์แบบนี้ มันจะเป็นโทษเป็นภัย 

 เพราะ“การสวดมนต์”มันสร้าง“ความติดยึดได้”นั้น 

 ๑. เพราะมันเป็นแบบต้นๆของความเป็น‘สมาธิโลกีย์’ 

ตื้นๆ มีองค์ประกอบง่ายๆ เป็นแบบสากลสามัญที่มีประจ�า

โลก เด็ก หนุ่มสาว ผู้ใหญ่ คนแก่ ท�าได้ทั้งนั้น ท�าง่ายกว่า 

‘หลับตา’ท�าสมาธิสะกดจิตด้วย [เหมือนฝูงคนสร้างสมาธิด้วยการ

ไปดูอบายมุข การแสดง ฟังเขาร้องเพลง เล่นดนตรี ดูเขาแข่งกีฬา นั่นเอง 

ทุกวันนี้ก็ติด“สมาร์ทโฟน”อาการหนัก ซึ่งเป็นการสะกดจิตธรรมดาๆสากล

ทัว่ไป ตามวธิธีรรมชาต ิทีเ่กดิอยู่ในอตัโนมตั ิ; ซึง่เป็นคนละ“สมาธ”ิกบั“สมาธิ

โลกตุระ”ของพทุธทีส่มัมาทฏิฐ ิเพราะท�าให้เกดิ“ผล”ตรงกนัข้ามกนั ต่างกนัไป

คนละขั้ว]

 ๒. มนัท�าให้ได้พกัผ่อนได้อย่างดยีิง่ สงบ สบาย หยดุ

พลงัทีท่�างาน บ�าบดัพลงัทีเ่หนด็เหนือ่ยมา กเ็ป็นสามญัของ

สามัญรู้สึก สามัญส�านึก คนจึงเห็นง่าย รู้ง่าย และท�าง่าย 

ใครใคร่ท�าย่อมได้ ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ 

 ซึ่งหากใครมุ่งท�าให้เกิดใส่ตนยิ่งๆเท่าใดๆ ก็จะได ้

ยิง่ๆเท่านัน้ๆ แต่ไม่ยัง่ยนืถาวรเดด็ขาด หากไม่ท�าซ�า้ๆซากๆ

อยู่เสมอ ก็จะเรื้อ จะกลับก�าเริบ จึงหยุดท�าซ�้าไม่ได้เด็ดขาด 

 ถ้าหลงติดอยู่ตรงนี้ ก็แค่นี้ มันก็“ไม่หมดความติด

ยดึ”อย่าง“นรินัดร”ที่วเิศษแบบพทุธแน่นอน เพราะ“การสวด
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มนต์”มนัจะได้“การสวด”เป็นกสณิเท่านัน้ ยงัเป็นได้แค่“โลกยี

สมาธ”ิ และกลายเป็น“ตดิยดึ”การสวดมนต์เป็น“นรินัดร”แทน

 ๓. มันบันเทิงใจ รื่นเริงใจเป็นอบายมุข ยิ่งมีรสเพลิน

ก็ยิ่งไพเราะก็ยิ่งเพลิด เตลิดติดยิ่งๆขึ้นๆๆๆๆๆๆ 

 ๔. มนัสร้าง“สมาธ”ิได้อยู ่แต่เป็น“สมาธ”ิทีย่ิง่แน่นยิง่

หนาแบบสมถะเท่านั้น ซึ่งยังไม่ใช่“สมาธิ”แบบพุทธเด็ดขาด

 ๕. มนัเรยีกแขกสายศรทัธาได้มาก เพราะเหน็ง่ายตืน้ 

 ๖. ท�าให้สร้างบรวิารเป็นกลุ่มเป็นก้อนยิง่ๆขึน้ได้เรว็  

มีความเป็น“มวล”ทีข่ยายมากทนัตาเหน็ แล้วมอี�านาจด้วยมวล  

 ๗. กลายเป็นเรื่อง“ขลัง” ที่ลึกลับ เพราะมักจะเกิด

ปาฏหิารย์ิโลกย์ีได้ ท�าให้ทึง่ จงึหลงใหล ศรทัธาว่าเป็นผู้วเิศษ  

ศาสดาสายศรัทธาหรือ“เทวนิยม”จึงชอบใช้“ขลัง”แบบนี้กัน

 ๘. คนผูม้“ีพลงัฤทธิเ์ดมิ”ทีไ่ม่ใช่“อนสุาสนปีาฏหิารย์ิ” 

ฝังลึกอยู่ในจิตของแต่ละคนที่มีอยู่เป็นของเก่าของผูน้ัน้ๆ 

กจ็ะแสดงออกมา เป็นเหตบุนัดาลสิง่พสิดาร ทีเ่กดิจาก“ของ

เก่า”ของผู้นั้นๆนั่นเอง จึงเกิดเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ท�าให้ผู้คน

หลงนับถือ ศาสดาหรือผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่มี“พลงัฤทธิเ์ดมิ” 

ในตนจึงมักจะใช้เพ่ือสร้างเป็น“จุดเด่น”ให้แก่ตน เช่น ผู้มี

อทิธปิาฏิหาริย์บ้าง หรอือาเทสนาปาฏหิารย์ิบ้าง มนักไ็ม่ใช่

อนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์ ที่เป็น“ค�าสอน”ของพระพุทธเจ้า “จุด

เด่น”จึงเป็นเรื่องออกนอกขอบเขตพุทธ ก็ข่ม“ค�าสอน”ของ

พระพุทธเจ้าให้เป็น“จุดด้อย”เข้าให้ ไปเลย ..ใครท�าก็บาป!
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 ๙. เป็น“มนต์ขลงั”นยัะไสยศาสตร์เดรจัฉานวชิาทีพ่ึง 

เกิดพึงเป็นขึ้นมาดังสาธยายมาอย่างน้อย ๘ ข้อนั้นแหละ 

 พระพทุธเจ้าทรงเหน็“โทษ”อย่างยิง่ของ“การสวดมนต์” 

แบบนี้ จึงได้ทรงบัญญัติ“วินัย”ไว้ในปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค 

ข้อ ๔ นี้ ซึ่งเข้าใจยากยิ่งอยู่ส�าหรับผู้ที่ยังมี“ภูมิไม่ถึง” และ 

นัยะอื่นในที่อื่นๆอีกหลายที่ หลายเรื่อง

 “การสวดมนต์”มีมาในมนุษย์ยาวนานมากๆ ตั้งแต่

ดึกด�าบรรพ์ มันอยู่ ในอนุสัยมนุษย์ จึงติดยึดจัด ท�าลายยาก 

 ยุคพระพุทธเจ้าเองแท้ๆก็ยังยากที่จะเข้าใจ แม้ใน

พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ ข้อที่ ๒๐ ก็ได้ทรง“ห้าม” ภิกษุไม่พึง

สวดพระธรรมด้วยท�านองยาวคล้ายเพลงขบั ผูใ้ดสวดอาบตัิ

ทกุกฏ ท่านก“็ห้าม”ตดับทไว้ขัน้หนึง่แล้ว กย็งัมภีกิษทุีล่ะเมดิ

 และในเล่ม ๗ นี้เองข้อที่ ๒๑ อีกซ่ึงข้อนี้“วินัย”ทรง  

“อนุญาต”นะ! นัยะนี้ที่“อนุญาต”(ซึ่งแตกต่างกับ“ห้าม”อย่างนัยะ

ส�าคญัตรงกนัข้ามกนันะ อย่าลมื! ) อนญุาตคอืให้“สวด”ได้ ทีส่วดได้

กต้็องแน่นอนว่าต้องไม่ม“ีโทษ” ไม่ม“ีภยั”ต่อตน ต่อผูอ้ืน่ ต่อ

ศาสนาแน่ๆ แต่ถ้า“ห้าม”ก็คือ สวดไม่ได้ ..อะไรล่ะที่ไม่ได้?

 ที“่ห้าม”นี ้คอื “ห้าม”สวดเสยีงยาวเกนิ“ทฆีะ”ไปอกี ๑  

บาลคีอื “อายมะ,อายตเกนะ” และ“ห้าม”สวดเป็นเพลง(คตีะ)นั้น 

(๙๔)	 “การสวดมนต์”มีในคนทุกชาต	ิดึกด�าบรรพ์มาก 
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ก็อีกอย่างหนึ่ง ล้วนเป็นนัยะของ“การมีโทษมีภัย” จึง“ห้าม”
 ถ้า“อนุญาต”ให้สวดได้ ก็ไม่เป็นภัย ไม่เป็นโทษแน่ๆ 
เช่น “สรภัญญะ” นี่แหละที่พูดกันอยู่ยากเหลือเกินจริงๆ  
 และ“การสวด”ทีเ่ป็นบญัญตัิไว้ในวนิัย ๒๒๗ นัน้กอ็กี 
นัยะหนึ่งเป็น“ปาจิตตีย์”ใน“มุสาวาทวรรค ข้อ ๔” ซึ่งส�าทับ
คลุมไปถึงไม่ให้ “น�าไปสวดพร้อมกัน ๒ คนต่อหน้าฆราวาส 
เพือ่ป้องกนัยิง่ขึน้จะได้ไม่เกดิ“ภยั”เกดิ“โทษ”ต่อศาสนาหนกั 
 แต่ในเล่ม ๗ ข้อ ๒๐-๒๑ นี ้เพราะยงัหลงเพลนิและตดิ
ในรสของ“โลกยีรส” ๕ ชนดินัน่เอง กย็งัไม่หยดุ พระองค์จงึ 
บญัญตั ิวินยัส�าทบัเพิม่ขึ้นจากข้อ ๒๐ อกีเป็นข้อ ๒๑ ว่า ทรง
อนญุาตแต่ส�าทบัว่า เป็น“สรภญัญะ”นะ! นัน่คอื“ความเป็น 
แห่งการกล่าว”นะ! ต้องไม่ลากเสยีงอนัยาว(อายมะ)เกนิก�าหนด 
“ทฆีะ” และต้องไม่ใช่เพลง(คีตะ) อนันีเ้ป็นอาบตั“ิทกุกฏ” มนียัะ 
ต่างกนักบั“ปาจิตตีย์”มุสาวาทวรรคในวินัยโอวาทปาติโมกข์ 
 นัยะท่ีซับซ้อนละเอียดมากดังที่อาตมาได้แยกแยะ
ถงึ“ความตดิ-ความหลง”ของคนทีม่ถีงึ ๙ ข้อทีผ่่านมานัน้ไง!  
จึงยากมากๆ ส�าหรับผู้ยากที่จะเข้าใจอยู่นี่แหละ พระองค์
จงึทรงบญัญัติย�้าเข้าไปอีกในข้อ ๒๑ ด้วยค�าว่า ท่านทรง
อนุญาตให้“กล่าวธรรม”ได้ให้ตรง“สรภัญญะ”นี่ ไง!  ซ่ึงค�า
ว่า“สรภัญญะ”นี้ไม่มีค�าว่า“ท�านอง(คีตะ)”เลยด้วยนะ!!! มี
แต่“สรภัญญะ”ที่แปลว่า“ค�ากล่าว,การกล่าวค�า” แต่ก็เบี้ยว
จากค�าตรัสของพระพุทธเจ้าไปเติมค�าว่ามี“ท�านองหรอืเพลง
(คีตะ)”เข้าไปเบี้ยวค�าว่า“สรภัญญะ”กันจนได้สิน่า!
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 “สรภัญญะ”นี้คือ “ความเป็นแห่งการกล่าว” หรือ 

“ภาษาพดู-ค�ากล่าว-ค�าพดู” ไม่มที�านอง(คีต)..คมๆชัดๆกนัดีๆ

 ถ้าแค่ค�าว่า“ค�าพูด(สรภัญญะ)” ๑ และ“ลากเสียงอันยาว

(อายมะ,อายตเกนะ)”อกี๑  ความเป็น“เพลง,ทีม่ที�านอง(คตีสัสเรนะ)” 

อีก ๑ เพียง ๓ ประเด็นเท่านี้ ถ้ายังจ�ากัดขอบเขตของมันไม่ได้ 

ก็คงจะอธิบายธรรมะที่มีนัยะละเอียดกว่านี้ ไม่ ได้แล้ว  

 ท่านทัง้ทรง“ห้าม”มาก่อนแล้วว่า อย่าเอา“ธรรมบท 

(พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า)”มาเป็น“เพลง” ..นัน่ในข้อ ๒๐ 

 ส่วนข้อ ๒๑ น้ีท่านทรง“อนญุาต”ให้แค่“กล่าวค�า”ตรงๆ

ตามพระพุทธพจน์เท่านั้น ให้ท�าแค่“ภาษาพูด” แม้เอือ้นด้วย

เสียงลากอันยาวเกินก�าหนด“สระ”ก็ไม่ได้ “สระ”ก็มี“รัสสะ

(สั้น)”ก็ให้ตรง “ทีฆะ(ยาว)”ก็ให้ตรง มีเท่านี ้ที่ก�าหนด 

 สุดท้ายจึงย�้าอีกในข้อ ๒๑ ว่า “อนุญาต”(ไม่ ใช่“ห้าม”นะ!) 

“อนุญาต”เป็น“ค�าพูด”ไง! ไม่ใช่“เพลงหรือลากเสียงยาวเกิน”   

 นั่นก็คือ ย�้าให้ท�า“การกล่าว”ให้ตรงตาม“สรภัญญะ”  

ถูกๆต้องๆเป็น“สรภัญญะ” หมายความว่า “จงกล่าวให้เป็น 

ค�าพูด-ค�ากล่าว”ตรงตาม“สระ”ที่ก�าหนดไว้( รัสสะหรือทีฆะ) แม้ 

สระเสียงยาว(ทีฆะ)ก็ตามขอบเขต ซ่ึงไม่ใช่กล่าวลากยาวจน 

เกนิก�าหนด(อายมะ,อายตเกนะ) ไม่ใช่ ร้องเป็นเพลงหรอืใส่ท�านอง 

(คีตะ,คีตัสสเรนะ) แต่อย่างใด กล่าวค�า ก็ต้องมีแค่“สรภัญญะ”สิ! 

(๙๕)	 “สรภัญญะ”เป็นแค่“ค�าพูด”	ไม่เป็นอะไรอื่นเลย
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 “สร”คอื สระ(มีรัสสะกับทีฆะ) และ“ภัญญะ”คอื ค�ากล่าว 
ส่วน“อายมะ”คอื ลากเสียงยาว “คีตะ”คอื เพลง ..คมๆ แม่นๆ
 “สรภญัญะ”คอื ความเป็นแห่งการกล่าว  ตามสระนัน้ๆ 
 สระนัน้ๆ กม็ ีสัน้(รสัสะ)หรอืยาว(ทีฆะ) ก�ากับอยู่แล้วไง! 
 “รัสสะ(สระเสียงสั้น)”ที่ก�าหนดตามสระ อะ อิ อุ (ของบาลี) 

เอะ โอะ เอาะ อัวะ เอือะ เอียะ แอะ (ของไทย) เป็นต้น
 “ทีฆะ(สระเสียงยาว)”ที่ก�าหนดตามสระ อา อี อู เอ โอ 
(ของบาลี)  เอ โอ เอา อัว เอือ เอีย แอ ไอ ออ (ของไทย)   
 “สรภัญญะ”คือ การกล่าว-การพูด ค�ากล่าว-ค�าพูด 
ไม่ ใช่เพลง ไม่ใช่ค�าเอื้อนอันยาวไปจากที่ก�าหนดด้วย“สระ” 
 รสัสะสระ-ทฆีะสระ กไ็ด้ก�าหนดว่าให้พดู ให้กล่าวไว้ 
แล้ว ท�าให้ตรง“การพดู”ส!ิ ท�าให้คมแม่นกบั“การกล่าว”เท่านัน้

(๙๖)	“พดู”ม“ีสระ”ก�ากบัสัน้-ยาว	มใิช่“เพลง”	ไม่มีท�านอง

 พูด กับ เพลง หรือร้องเพลง มันต่างกันนะ! เอาให้
ชัดๆ คมๆ แม่นๆ อย่าผิด-อย่าเพี้ยน อย่าเลี่ยง อย่าเบี้ยว  
 แต่พอนานไปๆ กิเลสก็ชักจูงให้เพี้ยนออกไป“หลงผี
นรก”ที่ชอบเพลง “หลงผีนรก”ที่ชอบเสียงเอื้อนอันยาวอีก
 กเ็หมอืนอย่างทกุวนันีน้ีแ่หละที“่วนกลบั”ไปกบฏต่อ   
“สรภัญญะ” ยังหลงผิดว่า สรภัญญะ“อนุโลม”มีท�านองกัน
 “ผีนรก”นี้แหละ“ตัวดี”ที่ ใช้“กิเลส”ชวนให้หลงวนไป-
วนมาอยู่ ในวฏัฏสงสาร ไม่เคยหยดุลงได้ในความเป็น“กรรม” 
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กับ“กาล” อยู่กับวัฏฏสงสารของเอกภพ

 พระพทุธเจ้าทรง“อนญุาต” มใิช่“อนโุลม” ต่างกนันะ! 

 ค�าว่า “สรภัญญะ”นี่เองที่ถูก“ผี”มันหลอก“คนโง่”อยู่

ตามที่เป็นกันอยู่นี้ เพราะ“ค�ากล่าว”ที่“ลากเสียงอันยาว”ก็

ดี ใส่“ท�านองให้เป็นเพลง”ก็ดี มันกินลึกในใจคน มันมีครอง

โลกปุถุชนตลอดกาล และมันมีนัยะละเอียดในมิติอื่นๆอีก

 ผีมันต้องเอาชนะให้ได้เสมอ เมื่อ“คนโง่”ก็ต้องแพ้ผี 

 พระพุทธเจ ้าสมณโคดมจึงไม ่ตรัสมากในเรื่อง 

“สรภัญญะ”  ท่านทรงวาง“วินัยบัญญัติ”ไว้แล้ว ก็จบ วิบาก

ใครวิบากมัน!

 กรรมใครท�า ก็ของคนนั้น ผิดวินัย ก็บาป ก็ได้นรก 

เจ้าของ“กรรม”ต้องระวงัสงัวรเอาเอง พระพทุธเจ้าช่วยไม่ได้ 

 เพราะพระองค์ทรงรู้“ฤทธิ์เดชความไม่เที่ยง”บทนี้ดี

 ขอยืนยันว่า “สรภัญญะ”ไม่ใช่“เพลง” ไม่ใช่การสวด

ขับที่มีท�านองเป็นเพลง หรือเอื้อนด้วยเสียงอันยาวเด็ดขาด

 ค�าว่า สวด ที่เป็นภาษาไทยแท้ๆ ก็ไม่ได้แปลว่า ร้อง

เพลง “สวด”แปลว่า “ยื่นออกไป หรืออธิบายให้ยาวออกไป” 

นั่นเอง  “สวด”เป็นค�าไทย แปลว่า มันยื่นยาวออกไป

 ขอยืนยันค�าว่า “สวด”เป็นภาษาไทย คือ มีส่วนที่มัน

(๙๗)	ที่ผิดเพี้ยนกันยิ่งก็คือ	“สรภัญญะ”ที่ผิดวินัยนี่แล
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ยื่นยาวออกไป ไม่ใช่แปลว่า การร้องเพลง ค�าพูดมีท�านอง

   “สวด”โดยเฉพาะในการ“สวด”ของศาสนา แปลว่า 

การอธิบายให้ยาวออกไปอีก ไม่ได้แปลว่าร้องเพลงเดด็ขาด

 มนัเพีย้นไปได้เสมอ ส�าหรบัผูห้น้ามดืตดิ“อสัสาทะ(รส

อร่อยโลกีย์ )” ผู้มีอวิชชา มันจะถูกมาร ถูกผีชักน�า(สสังขาริกัง)ไป

สู่ทางเสื่อมเสมอฉะนี้เอง เป็น“ปกติ-ธรรมดา”ของโลกีย ์

 “สรภญัญะ” มาจากค�าว่า สร(สระ) + ภญัญะ(ค�ากล่าว) ซึง่

แปลได้ความว่า “ความเป็นแห่งการกล่าว  ตามสระนัน้ๆ” 

 ขอยนืยนัว่า “สรภญัญะ” ไม่ใช่เพลง ไม่ใช่การกล่าว 

ที่ ใส่ท�านอง ให้มสีุ้มเสยีงส�าเนยีงเป็น“คตีะ” เป็นเพลงเดด็ขาด  

แม้แต่เป็นเสยีงลากอนัยาว กค็อื“อายมะ,อายตเกนะ”

 “สรภญัญะ” ไม่ใช่“คีตะ”ทีห่มายถงึ“เพลง,มีท�านอง” 

และไม่ใช่“อายมะ” ทีห่มายถงึ“การลากเสยีงให้ยาวออกไป” 

 “สรภญัญะ” เป็นแค่“ค�ากล่าวหรอืภาษาพดู”เท่านัน้ ถ้า

จะเป็นได้ก็แค่“วาทิตะ(ค�าท่ีผู้สามารถทางภาษาได้คัดเลือกมาใช้ให้ดีมี

ความหมายชัดๆ เหมาะๆ เด็ดๆ คมค�า คมคาย ถึงขั้นไพเราะ เข้าขั้นภาษา

กวี )” ซึ่งแตกต่างจาก“คีตะ”แน่นอน ..อย่าสับสนเป็นอันขาด 

 สร คือ “สระ”มี อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เป็นต้น ซึง่

มทีัง้เสยีงสัน้(รสัสะ) และเสยีงยาว(ทีฆะ) การกล่าวค�า จงึต้อง

ให้ตรงกับเสียง ที่สั้น(รัสสะ) หรือยาว(ทีฆะ)นั้น ซึ่งแม้จะเป็น 

“ค�ากล่าว”ที่สะกดด้วยสระเสียงยาว ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องออก 

เสียงเอือ้นเป็นท�านอง หรือลากยาวจนเกินที่มันควรจะเป็น 



157

นอกจากจะเน้น กย็าวแค่เน้นพอเหมาะ มีเชิงหมายว่า เน้น 

“ค�านั้น”ให้ส�าคัญยิ่งขึ้น “ค�ากล่าว”นี้ก็ยัง“ไม่ ใช่เพลง”อยู่ดี  

 ..อย่าลากเข้าสู่ความเสื่อมกันนักเลย !  

 ภญัญะ คอื “ความเป็นแห่งการกล่าว” สัน้ๆก“็ค�าพดู” 

 สร คือ การออกเสียงสั้น หรือเสียงยาว ตามสระ“สั้น

(รัสสะ)”หรือสระ“ยาว(ทีฆะ)”นั้นๆ ก็ท�าให้ตรงตามที่ว่านั้นเถิด

 ดงันัน้ การกล่าวจะให้เป็นเช่นใด กต้็องแค่“การกล่าว”  

แค่“ค�าพูด(ภัญญะ)” ไม่ใช่“ร้องเพลง” อย่าเพี้ยนกันนัก!!!!!!!

 แต่“ผี”คอื จิตทีต่ดิในความเป็นเพลงมันจะดงึไปสูท่าง

เส่ือมเสมอ มันจะเผลอใส่ท�านองเพลงเข้าไปใน“สรภญัญะ 

(ความเป็นแห่งการกล่าวตามสระ..ไม่ ใช่การกล่าวใส่ท�านองเพลง)”นี้อยู ่

เรื่อยแหละ “ค�าว่า ‘สรภัญญะ’น้ี เป็นภาษาธรรมดานี่เอง ที่ 

พระพทุธเจ้าตรสัเป็นค�าอนุญาตให้“สาธยาย”เป็น“สรภญัญะ” 

ได้  ตามวินัยที่มีอยู่ ในพระไตรปิฎก เล่ม ๗ อ่านกันแล้วพินิจ

ดีๆ  จากข้อ ๒๑  และก่อนข้อ ๒๑ นี้มข้ีอ ๒๐ น�ามาก่อนใช่ม้ัย?

 ข้อ ๒๐ นั้นท่านตรัสชัดเจนแล้วว่า “อย่าร้องเพลง” 

หรือ“อย่าสวด”(อย่าเผลอเป็นร้องเพลงอีกล่ะ!)”ด้วยเสียงอันยาว 

 ซึง่เฉพาะภาษาพดูหรอื“ค�ากล่าว” หรือ“ความเป็นแห่ง

การกล่าว”นั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า ไม่ใช่เพลง ไม่ใช่ค�าพูดที่

มีท�านอง แม้แต่อย่าลากเสียงให้เกินพิกัด 

 การกล่าวหรือค�ากล่าว ก็ให้กล่าวตามสระ ซึ่งมี“สั้น

(รัสสะ)” มี“ยาว(ทีฆะ)”ตามก�าหนดอยู่แล้ว แม้ยาวเกินเหตุมัน
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ก็คือ การกล่าวด้วยเสียงอันยาว ที่ไม่ควรท�าอยู่แล้ว ย่ิงไป

เป็น“การกล่าว”ที่ ใส่ท�านองเพลงเข้าไปมันก็ต้องผิดแน่แล้ว   

 ดงันัน้ “สรภญัญะ”จึงไม่ใช่สวด(สวด คือ ขยายความให้ยาว

ออกไป ก็ไม่ใช่ร้องเพลงด้วย เข้าใจตรงกันนะ !) แม้จะใช้ค�าว่า“สวด” 

ผสมเข้าไปในประโยคค�าพูด “สวด”ก็ยังไม่ใช่“ร้องเพลง”อยู่ดี 

“สวด”คอื การพดูขยายความออกไปให้มมีากขึน้ๆ ..คมๆน่า! 

 “สรภัญญะ”จึงคือ “การกล่าว” คือ“ค�าพูด(ความเป็นแห่ง

การกล่าว)”เท่านั้น ขืนมีท�านองไม่ได้ ..ผิด ..รู้จกัค�าว่า“ผิด”มัย้?  

 แต่ผูท้ีเ่บีย้วบาลกีม็กัจะยนืยนัว่า “สรภญัญะ”คอื การ

สวดมีท�านองอยู่น่ันแหละ ก็เขาเป็นนักเบี้ยวบาลี ไง! ผุู้ยัง

อวิชชาไม่เบี้ยวบาลี แต่พูดตามนักเบี้ยวบาลี ก็บาปอยู่นะ!

 ย้อนไปดูในวินัยเล่ม ๗ ข้อ ๒๐ กันอีกที ที่ท่านตรัส

ไว้ก่อนข้อ ๒๑ ว่า หากใครท�า“การกล่าวหรือท�าค�ากล่าว”ผิด

ไปจาก“สรภญัญะ”นัน้ม“ีโทษ” ๕ ประการตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสแน่นอน แล้วกลัวว่าจะมี“โทษ”กันบ้างมั้ย? บาปนะ!

 “โทษ ๕ ประการ”นั้นคือ ๑.ตนยินดีในเสียงนั้น ๒.คน

อืน่กย็นิดใีนเสยีงนัน้ ๓.ชาวบ้านตเิตยีน ๔.สมาธขิองผูพ้อใจ

การท�าเสียง ย่อมเสียไป ๕.ภิกษุชั้นหลังจะถือเป็นเยี่ยง

อย่าง และยงัส�าทบัด้วยอกีว่า “ภกิษไุม่พงึสวดพระธรรมด้วย

(๙๘)	การเบี้ยวบาลีท�าให้ศาสนาพุทธผิดเพี้ยน..บาป!
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ท�านองยาวคล้ายเพลงขับ รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ”

 ชัดมั้ย? แจ่มแจ้ง แจ๋วใส ชัดเจนมั้ย? ในแง่นี้ เชิงนี้ 

 ดังน้ัน “สรภัญญะ” จึงไม่ใช่“เพลง” ไม่ใช่เสียงขับ

อันยาวเกินกว่าเหตุ แม้จะเป็นการกล่าวด้วย“สระ”ที่เป็น 

“ทีฆะ” คือ ใช้สระเสียงยาวพอดี ก็ อา อี อู เอ โอ เป็นต้น 

หากกล่าวยาวยิ่งกว่าที่ควรจะท�า ก็ผิดแล้วไง! แล้วไปใส่

ท�านองเป็นเพลงนั้น..ผิดแน่ หรือเอื้อนยาวเกินไป เว่อร์ไป

ยังไม่ได้เลย ยังถือว่าผิดอยู่นะ!!!   

 ข้อ ๒๐ เป็นค�า“ห้าม” กก็ารชีช้ดัในโทษว่าเป็นอย่างไร 

มีอะไรบ้าง? ก็“โทษ” ๕ ข้อนั้นไง! 

 ส่วนข้อ ๒๑ นีน้ัน้ เป็นค�า“อนญุาต”ให้สาธยายอธบิาย

ขยายเพิม่“ค�า”คอืเพิม่“สรภญัญะ”ให้เพิม่“ยาวค�า”ออกไป มใิช ่

“ยาวเสียง”ก็“สวดค�า”ออกไปเพิ่มให้มี“ค�ากล่าว”ต่อไปอีกได้  

“สวด”กมิ็ใช่“การร้องเพลง”หรอืมิใช่“การลากเสยีงอนัยาว”อยูด่ี 

     ตามเรือ่งเดมิทีม่ี ในยคุพระพทุธเจ้า กค็อื ภกิษฉุพัพคั

คีย์ได้สวดพระธรรมด้วยท�านองอันยาวคล้ายเพลงขับ ชาว

บ้านเพ่งโทษ โพนทะนา ติเตียน ว่า พระสมณะเช้ือสาย

พระศากยบตุร สวดพระธรรมด้วยท�านองยาวคล้ายเพลงขบั 

เหมือนพวกเราชาวฆราวาสขับเนาะ! 

 พระพทุธเจ้าได้รบัการร้องเรยีนให้ตดัสนิ จงึได้บญัญตัิ

วินัยนี้ ซึ่งเป็นภาษาก็ว่า เราอนุญาตให้“สวด”(การอธิบายให้ยาว

ออกไปอกี ไม่ได้แปลว่าร้องเพลงหรือขับร้องเลยนะ! )เป็น“สรภญัญะ”ได้
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 แต่ไปหลงผดิกนัเองว่า “สวดสรภญัญะ”คอื ขบัร้องมี

ท�านอง ซึง่ไม่ใช่เลย มนักลบัเป็นการส�าทับด้วยซ�า้ไปว่า “ต้อง

กล่าวด้วย‘สรภญัญะ’ตามค�ากล่าว(ภญัญ) ตามสระ(สร)”ให้ตรง 

ให้แม่น กนัจรงิๆนะ!! อย่าไป“ลากเสยีง!!” อย่าใส่“ท�านอง!!!”

 อย่าผิดไปจาก“เสียง(สระ)” และอย่าผิดไปจาก“ค�า

กล่าว(ภัญญะ)”กันนะ!!!!!!  แต่ก็ไปผิดไปเพี้ยนกันจนได้  ..เฮ้อ!

 สรุปกันชัดๆไว้ท้ายสุดนี้อีกที  

 “ธรรมบท”หรือ“พระวจนะ”หรือ“ค�า,วลี,ประโยค”ที่

ทรงบัญญัติเองเป็น“พระธรรมค�าสอน”ของพระพทุธเจ้า ซึง่

เป็น“สวากขาโต”พวกนี ้อย่าเอามาขบัร้องใส่ท�านอง อย่าเอา

มาลากเสียงยาวเกินทีฆะ นี ่๑ หรืออย่าเอามาสวดพร้อมกัน 

๒ คนขึ้นไปต่อหน้าสาธารณะ นี่อีก ๑ รวมเป็น ๒ ประเด็น 

พระพุทธเจ้าท่านทรง“ห้าม”  คมๆ แม่นๆกันนะว่า“ห้าม!!”

 ส่วนทีท่่าน“อนญุาต”คอื “สรภญัญะ”เท่านัน้ ซึง่ได้แก่ 

“ค�ากล่าวของคนที่พูดเองแต่ละคน” ตามวินัย เล่ม ๗ ข้อ ๒๑

 ก�าหนดให้แม่นๆคมๆตรงๆชัดๆ  

 “ห้าม” กับ “อนุญาต” มันตรงข้ามกันเลยนะ!!!!! 

 ซึง่“ค�ากล่าว”นัน้จะเอาไปสาธยายขยายด้วย“ค�ากล่าว

(สรภญัญะ)”ของคณุเอง หรอืของใครๆทีพ่ดูได้ กใ็ช้“ค�ากล่าว”ได้ 

(๙๙)	ผิดเพี้ยน..บาป!	คมๆนะว่า	“ห้าม”หรือ“อนุญาต”
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ทั้งนั้น มากข้อ มากความ มากค�าไปอย่างไรก็ได้ เพื่อให้ผู้ฟัง

เข้าใจชดัเจน ครบครนับรบิรูณ์ อย่าใส่ท�านอง-อย่ายดืลากค�า

จนเกิน“ทีฆะ”ที่ก�าหนดตาม“สระ”ให้ยาวเกินไปเท่านั้นเอง

 “สรภัญญะ”นี้เป็น“ค�าของคุณเอง”กล่าว นี่เป็นการ 

“อนญุาต” ส่วนออกเสยีง“ยดื” ลากเสยีงจนเกนิ‘ทฆีะ’ทีก่�าหนด

ตาม“สระ”ให้ยาวเกนิไปกด็ ีเอาไปใส่ท�านองร้องเป็นเพลงกด็ี 

และเอาไปสวดพร้อมกนัตัง้แต่ ๒ คนขึน้ไปต่อหน้าสาธารณชน

ทั่วไปหรืออนุสัมบันก็ดี นี้“ห้าม” ..มันละเอียดสุขุมลึกซึ้งซับ

ซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อน(คัมภีราวภาโส,ปฏินิสสัคคะ)ยิ่งจริงๆ  

 ซึ่ง“ห้าม” กับ “อนุญาต”นี้ มันคนละทิศกันไปเลยนะ!

 ใครกล่าว-ใครพดู กค็อื “ภญัญะ(แปลว่า ค�ากล่าว)” กต้็อง

กล่าวให้ตรงตาม“สระ”(คือ “สร”ที่ก�าหนดเสียงสั้น-เสียงยาวอยู่แล้ว)” 

รวมภาษาของ“คน”ทีก่ล่าวออกมา กไ็ด้ค�าว่า “สรภญัญะ” นี่ไง!  

 ซึ่ง“สรภัญญะ”จะผิดนั้น ก็คืออย่าลากเสียงยาวเกิน

ที่ก�าหนด(อย่าเกินทีฆะ)นี่ ๑ และอย่าใส่ท�านองเป็นเพลงนี่อีก 

๑  ผิดอย่างนี้คือ ผิด“ทุกกฏ” นี่เป็นค�า“อนุญาต” อะ-นุ-ยาต

 มนัมนียัส�าคญัทีแ่ตกต่างกนัอยู่จรงิ ดใูห้แม่นๆ คมๆ 

 ส่วนผิดที่เป็น“ปาจิตตีย์”นั้นเป็นค�า“ห้าม” อย่าเอา 

“ธรรมบท-พระวจนะ-สวากขาโต”มาสวดพร้อมกนั ๒ คนขึน้ไป 

ต่อหน้าอนุปสัมบัน  ท่านตรัสไว้คนละที่ อาบัติคนละอย่าง

 “ธรรมบท”ก็คือ “ธรรมบท”นี่อย่างหนึ่ง 

 ส่วน“สรภัญญะ” กเ็ป็น“สรภญัญะ” มนักอ็กีอย่างหนึง่ 
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คมๆชดัๆ  อย่าให้สบัสน! “ก�าหนดหมาย(สัญญา)”กันให้ดีๆ

 สาธยายเรือ่ง“สรภญัญะ”มาเสยีนาน มนัเหนือ่ยไม่ลง

จริงๆ เพราะมนัยงัไม่ได้ผลดเีท่าที่ควร มนัยงัไว้ใจไม่ ได้เต็มที่

 ศาสนาทัง้หลายในโลกล้วนเป็น“เทวฺนยิม”เกอืบหมด 

 ทั้งอินเดีย-เอเซียหรือแม้จะในภูมิภาคแถบตะวัน

ตก-ตะวันออกกลางและยุโรปอเมริกาที่เป็น“เทฺวนิยม”ด้วย

กัน แต่ก็ยังมีนัยะแตกต่างกันแยกย่อยอีกของ“เทฺวนิยม”

 เขายังรู้เรื่องลึกซึ้งของ“สรภัญญะ”ยังไม่ ได้หรอก  

 “เทวฺนยิม”คอื ลทัธหิรอืศาสนาทีม่“ี๒” ยงัไม่สามารถ

ท�าความเป็น“๑” หรือ“๐”ได้ส�าเร็จแท้จริง ..เรื่องนี้ใหญ่มาก!

 “อเทวฺนยิม”คอื ลทัธหิรอืศาสนาทีส่ามารถท�าความ

เป็น“๒”(เทฺว)หรือมากกว่า“๒”ไปอีกเท่าใดก็ตาม ให้ลงมา

เป็น“๑”หรอื“๐”ได้ส�าเรจ็แท้จรงิ โดยเฉพาะ“สขุ-ทกุข์”ที่เป็น 

“ธรรมะ ๒”ได้ส�าเร็จเด็ดขาดเป็น“อารยิสจั”ของมนษุย์แท้ๆเลย

 “เทวฺ”คือ ๒ หรอืความเป็น ๒ “นยิม”คอื ความเหน็,ลทัธิ 

หรอืศาสนา ซึง่ลทัธิหรอืศาสนา“เทวฺนยิม”ทัง้หลายนัน้ล้วนยงัม ี

“ความเป็น ๒”กนัอยูท่ัง้นัน้ ท่านไม่สามารถท�าให้“ความเป็น ๒” 

ลดลงเป็น“๑”ส�าเร็จได้ หรือเป็น“๐”ไม่ได้อย่างจริงจังเลย

 จงึเป็นศาสนาหรอืลทัธทิี่ไม่ม“ีนพิพาน”แน่ยิง่กว่าแน่

(๑๐๐)	“นัยส�าคัญ”สุดลึกของค�าว่า“นิพพาน”คือ“อเทฺว”
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 ยังเป็นศาสนาที่คงความเป็น“๒” คือ “เทฺว”อยู่ตลอด   

กาลนาน จะเปลีย่นไปเป็น“๑” หรอืยิง่“๐” กย็ิง่เป็นไม่ได้ใหญ่

 เมื่อไม่เห็นดี ในทิศที่ ไป“นิพพาน”จึงหันไปคนละทิศ 

ก็มุ่งหน้าเดินทางกันไปคนละทาง ก็เป็นไปจริงตามธรรมดา 

 เขายงัไม่มทีางศกึษาไปสู“่นพิพาน” เพราะยงัไม่ประสี

ประสากบั“ธรรมะ ๒(เทวฺ ธมัมา)”ทีจ่ะต้องท�าให้เป็น“๑”หรอื“๐”  

 จงึชือ่ว่า ลทัธ-ิศาสนา-ความเหน็ที่ยงัเป็น“เทวฺนิยม”

 ส่วนศาสนาพทุธ เป็นศาสนาทีส่ามารถเปลีย่นแปลง 

“ความเป็น“๒”ให้เป็น“๐”คอื “นพิพาน”ได้ หรอือย่างน้อยกท็�า 

ให้เป็น“๑”ซึ่งหยุดความเป็น“คู่”ที่ปรุงแต่งกันลงได้ส�าเร็จจริง 

 ผูย้ิง่ปรงุแต่งกนัยิง่ขึน้ๆนัน้กค็อื ยิง่ปรงุกนัไปมากกว่า ๒ 

นัน่เอง ปรงุกนัชนดิทีห่ลงว่า ยิง่มากเท่าไหร่กย็ิง่ถอืว่า“เจรญิ” 

จึงผิด  มีคติทางไปคนละทิศ คนละจุดหมาย นี่คือ “โลกียะ” 

 ค�าว่า“อเทฺว”นี้ส�าคัญมากนัย หลายมิติ ลุ่มลึกยิ่งนัก 

 เพราะเป็นภาวะทีท่�าลาย“สพัพ”ทกุ“ภาวะ”เองแท้จรงิ

 “สัพพ”คือ ส + พ ฺ+ พ นั่นคือ ๕ + ๓_๒  (๑.๕) + ๓
 ส + พ ฺ+ พ หรือ ๕ + ๓_๒  (๑.๕) + ๓ นี้  ได้แก่... 

 ...ภาวะของ ส คือ เศษวรรค ตัวที ่๕ 

 + พฺ อักษรวรรคปะ ตัวที ่๓ เพียงครึ่งเดียว [๓_๒  (๑.๕)]      
 และ + พ อักษรวรรคปะ ตัวที ่๓ เต็มสภาพของ พ

 สัพพ หมายความว่า ทุกอย่าง(อะไรๆเท่าที่มี) ทั่วไป(คละ

กัน) ทั้งหมดทั้งสิ้น (รวมรวบไว้ครบ) นิพพาน คือ “ดับ”ท�าสลาย
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 น ิ+ พ + พ เชื่อมด้วย สระ อา สุดท้าย + น 

 จึงเท่ากับ นิ ไม่มี แต่ นิ ก็ยังมีเป็นวงวน ๐ (สระหมุนอยู่ ) 

 พ ม=ี๒ หน่วย เชือ่มด้วย พลงังานเศษวรรค “ส(๔)” กบั 

เศษวรรค “ร(๒)” และยงัยดืยาดอยูด้่วย“สระ”นัน่แหละคอื อา    

 ยัง“อา”ศัย ไม่ แม้จะม ีนิ (“ไม่”ที่ม ี๓ สระ) + พ  +  พ + อา 

 สุดท้ายก็จบที่  + น  คือ“ไม่”เป็นที่สุด (น = ไม่ )      

 สรปุ สลายทกุสภาวะได้ด้วย“ปัญญา”รูแ้จ้งจรงิดสีดุๆ

 ที่สุด ตัวพลัง“ปัญญา”นี้เองที่จะ“มี”ก็ได้ “ไม่มี”ก็ได้

 พลังงานที่ชื่อว่า“ปัญญา”นี้แหละที่ยิ่งใหญ่มาก

ทีส่ดุ เพราะจะอยู“่เหนอื (อตุตระ)”ภาวะใดๆทเีดยีว ในกระบวน 

“พลังงาน”ทั้งหลายประดามีทั้ง“รูปธรรม”และ“นามธรรม”

 เพราะ“ปัญญา”มกีารก�าหนดกรอบขอบเขตได้ อย่าง

ละเอยีดลออสงูสดุเป็นล�าดบั พทุธนีม้ลี�าดบัเป็น“อัศจรรย์” 

จริงๆ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“ปหาราทสูตร(พระไตรปิฎก 

เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙) ศกึษาท�าความเข้าใจดีๆ เถดิ แม้จะลกึลบัสลบั

ซับซ้อนซ่อนเชิงขนาดไหน มันก็มี“ปัญญา”โดยล�าดับได้ 

 โดยการเริม่ต้นตัง้แต่เรยีนรูฝึ้กหดั มาตัง้แต่กรอบของ 

“ศีลข้อ ๑” ก็เรียนรู้ต้ังแต่“ธรรมะ ๒”ระหว่างในความเป็น 

“สตัว์”กับ“เรา” ที่ยังมีชีวิตร่วมกันอยู่ในโลก เราก็ไม่มี“ภัย” 

(๑๐๑)	“โลกยีะ”แท้ๆ	ไม่มขีอบเขตจ�ากดั, นรินัดร, ไม่มทีีส่ดุ
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ไม่มี“โทษ”ใดๆแก่สัตว์ทั้งหลาย มีแต่“หวังประโยชน์แก่สัตว์

ทัง้ปวงอยู”่จรงิๆ เราจงึอยูก่บั“สตัวโลก”ได้อย่างไม่ต้องสร้าง

วิบากใดๆกบัสตัว์ตวัใดอกีเลย ต่างคนต่างอยูไ่ปตามวบิากของ

ตนๆ ขนาด“คน”ด้วยกนัทีเ่ราไม่เกีย่วข้องไม่ได้ ต้องท�า“กรรม”ไป

ใน“กาล”กบั“คน”ด้วยกนัอยูแ่น่แท้ ละเว้นไม่ได้เดด็ขาด แค่นีก้็

เหลอืจะปฏิบตัเิพือ่ลด“กรรมวบิากแก่กนั”แล้ว 

 ดงัน้้น กรอบขอบเขตในการปฏบิตัธิรรมตามข้อก�าหนด

ของ“ศีล”ไปตามล�าดับที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ใน“จุลศีล-

มชัฌมิศลี-มหาศลี”นัน้แหละ ศกึษาแล้วปฏบิตัใิห้สมัมาทฏิฐิ

เถดิ ขอยนืยนัว่าจะบรรลไุปตามล�าดบัอย่างน่าอศัจรรย์จรงิๆ 

 แต่“โลกียะ”เขาไม่มีกรอบ ไม่มี“ศีล”เป็นตัวตั้งให้ เขา

จงึไม่สามารถม“ีล�าดบั”ทีส่ามารถบรรลธุรรมได้อย่างสะอาด

หมดจดไปตามล�าดบัชนดิทีย่ัง่ยนืตลอดกาล ลบล้าง“นรินัดร”  

ในความ“มี” เป็น“ความไม่มี”ที่นิรันดรกันจริงๆ  

(๑๐๒)	“อเทวฺ”สดุลกึ	แต่มข้ีอก�าหนดขดีขัน้ไปตามล�าดบั

 “โลกยีะ”แท้ไม่มขีอบเขตจ�ากดั ไม่มทีีส่ดุ มแีต่ไปๆๆๆ 

จุดยืนของ“เทฺวนิยม”คือ “สุขนิยม” จะเอา“สวรรค์”นิรันดร

 พทุธนัน้หมดสิน้“สวรรค์-นรก” จดุนีแ้หละทีค่นละคติ

 ผู้ผดิไปคนละ“คต”ิ กเ็ดนิกนัไปคนละทาง ไม่ใช่ทะเลาะ

กนั แต่หนัทศิที่ไปกนัคนละขัว้ ถอืคนละคต ิยดึคนละศาสนา  
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 กเ็ดินกนั“คนละทาง”อยู่แล้ว ต่างกเ็ดนิไปให้ถงึทีส่ดุของ

ตนๆเถดิ จะหาเรือ่ง“ทะเลาะ”กนัไปท�าไม มนัโง่ (อวชิชา)เปล่าๆ

 คณุจะเอาแต่รวยไม่มทีีส่ดุกด็ ี จะเอาแต่สวยไม่มสีร่าง 

จะเอาแต่หรูหรา จะเอาแต่ชนะ จะเอาแต่ใหญ่ ไม่มเีลก็ ฯลฯ

 มันก็คือ ของแต่ละคน ซึ่งเขาก็มี“อิสระ”ที่จะไขว่คว้า

 ก็ต้องปล่อยให้เขา“ไขว่คว้า-ทะเยอทะยาน”ไปเถิด 

 อิสระ“เป็นของตนเท่าทีต่นมจีรงิ” กต้็องเข้าใจเหน็ใจแท้

 ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกัน ก็ต้องมีทิศทางตาม 

พระศาสดาเดยีวกนั ต้องไปทางเดยีวกนั ผู้ทีห่นัเหทศิผดิ ชวน

คนในศาสนาพทุธออกนอกทศิทาง ก็นับเป็นการ“กบฏ”แล้ว 

ท�าลาย“หวัใจของศาสนาพทุธ”แล้ว เพราะศาสนาพทุธมจีดุสดุ

คอื “๐” หรอืเริม่ทีจ่ดุมคีวามเป็น“๑”(เอก ธัมัมา) อยูเ่หนอืความ

เป็น“๒”(เทฺว ธัมมา) และมากกว่า“๒”(อเนก,พหูพจน์ )ไปจนนับ 

ไม่ถ้วน เป็นศาสนาที่ชื่อว่า“อเทฺวนิยม”  ผู้นิยม ๒ ขึ้นไปทุกข์ 

 “อเทฺวนิยม”มี“นิพพาน”คือ “พ้นทุกข์” หยุดการเสพ

สขุ ซึง่เริม่ตัง้แต่ความเป็น“๑” เป็น“สดุยอดหวัใจของพทุธ”แท้

 พทุธม“ีขอบเขตจ�ากดั” พทุธม“ีทีส่ดุ” ไม่นยิม“นรินัดร”  

 พทุธนัน้ ชดัเจนแจ่มแจ้งทีส่ดุแม้แต่“สวด”ทีห่มายถงึ  

“กล่าวค�าอธบิายขยายความ”มคี�ามคีวามมากขึน้ สาธยายด้วย 

ค�าพดูออกไปเกนิกรอบขอบเขต เปน็“สรภัญญะ”คือ เป็น“ค�า

พดู-ค�ากล่าว”แท้ๆ ซึง่เป็นเฉพาะ“ค�าพดู-ค�ากล่าว”ล้วนๆ

 แต่คนผู้ยังติดยึดใน“เพลง-ท�านองของเสียง” ก็ยัง
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ต้องม“ีเสยีงทีเ่ป็นเพลง(คตี) แม้“ค�าพดู(ภญัญะ)”กต้็องมกีารลาก

เสียงให้ยืดยาวผิดเสียงเกินกว่า“ทีฆะสระ”ที่ก�าหนดไว้ไปจน

ได้  ยิ่งคนติดมากก็ใส่ท�านองกันเลย ก็ยิ่งเป็นเพลงแน่นอน  

 “เทฺวนิยม”ยังมีความอร่อยชื่นชอบในเสียงเพลง ใน

ท�านองของเสียงอยู่จริง เขาติดใจอยู่จริงๆหนะ โดยเฉพาะ

เขายังไม่คิดจะ“อยากหมดเพลงในหัวใจ”เลยจริงๆ เขาก็ยัง

ไม่มี“ความยินดีในทางไปนิพพาน”แน่ๆ เพราะ“นิพพาน”ไม่

ตดิใน“เพลง”ได้จรงิแท้ ไม่หลงใน“การสวดมที�านอง”ได้จรงิๆ    

 ดงันัน้ ผูท้ี่ ไม่เดนิทางสู“่นพิพาน” เขาจงึยงัไม่ต้องพดู 

หรอืยงัไม่ต้องเรยีนรูใ้นค�าว่า“สรภญัญะ”หรอืเรือ่ง“การสวด” 

มนัพดูกนัไม่รูเ้รือ่งแน่ยิง่กว่าแน่ เขากย็งัจมไปกบั“การสวด”ที่

เปล่งค�ามที�านอง ยงัไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิค�าว่า“สรภญัญะ”แน่ๆ 

 ศาสนา“เทวฺนยิม”ทัง้หลายจงึยงั“สวดมนต์”ทีป่ระดษิฐ์ 

ท�านองกัน จนกระทั่งถึงสวดมนต์เป็นเพลงกันไม่คิดจะหยุด

 พดูเร่ือง“สรภญัญะ”กนักว่าจะรูเ้รือ่งจงึยากยิง่กว่ายาก

 โลกย์ีทีย่งันอก“พทุธ” ขาดเพลงไม่ได้ ตดิสวดร้องทัง้นัน้ 

 แม้แต่ลทัธทิี“่มกัน้อย”สดุๆ กย็งัตดิ“สวดท�านอง”กนัอยู่ 

(๑๐๓)	“โทษ”จาก“การสวดมนต์”ยังมีนัยะต่างๆอีกมาก

 “การสวดมนต์”ที่ผิดธรรมวินัยจึงท�าลายศาสนาตาม 

“คติ”ของพุทธ เพราะผิดไปจากทฤษฎีหรือทิฏฐิของพุทธ 
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ซึ่ง“ทฤษฎีหรือทิฏฐิ”นี้แลที่ต้องมี“สัมมาทิฏฐิ”เป็นประธาน

เริ่มต้นให้ได้ หาก“ทิฏฐิ”ผิด ต่อๆไปก็จะผิดลามไปถึงแก่น 

(สาระ)เป็นที่สุด คอื ไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิในความเป็น“วญิญาณ” 

ด้วย“ธาตุรู้”ที่เป็น“ปัญญา”อันเข้าข่าย“โลกุตระ”

 “การสวดมนต์”ที่ยังไม่มี“ปัญญา”จึงมี“โทษ”อยู่

 ผู้“สมัมาทฏิฐ ิ๑๐”จรงิจงึจะสามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ธาตุ

รู”้ทางจติ หรอื“สตัว์โอปาตกิะ”(สมัมาทฏิฐ ิข้อ ๙)อนัคอื“วญิญาณ” 

 หากไม่ม“ีสมัมาทฏิฐ ิ๑๐”และปฏบิตัจินบรรลผุลธรรม  

กจ็ะยงังมงายอยูก่บั“วญิญาณ”ทีม่ทีฏิฐแิบบ“เทวฺนยิม”อยูแ่ท้

 เพราะไม่ม“ีปัญญาหรอืวชิชา”รูแ้จ้งจรงิใน“วญิญาณ” 

จึงยังคงมี“ความเห็นหรือความเชื่อ(ทิฏฐิ)”ว่า “วิญญาณเป็น 

ตัวตน(อัตตา)”อยู ่ไม่มากกน้็อย ไม่สมัมาปัญญาบริบูรณ์ง่ายๆ

 แม้แต่ชาวพทุธทีย่งั“หลบัตา”ปฏบิตัทิัง้หลาย กจ็ะยงั

งมงายอยูก่บั“วญิญาณ”ทีเ่ป็น“ตวัตน”เพราะจะไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรู้

จริง“ความจริง”ที่เป็น“อัตตา ๓”และไม่สามารถก�าจัด“อัตตา 

๓”นี้ไปจาก“อวชิชา”ของตนให้หมดสิน้สมับรูณ์ได้เป็นอนัขาด

 จึงจะยัง“สวดมนต์”ที่มี“อัตตา ๓”นี้อยู่แท้ๆแน่นอน

 เนื่องจากศาสนาหรือลัทธิที่มีมาแต่ดั้งเดิมทั้งโลก 

ล้วนเป็น“เทฺวนยิม” ซึง่“เทวฺนยิม”ทัง้หลายยงัไม่สามารถรูจ้กั 

รู้แจ้งรู้จริงความเป็น“วิญญาณ”ได้อย่างแท้จริงทั้งนั้น

 แท้จริง“เทฺวนิยม”ยังจมอยู่กับความเป็น“วิญญาณ” 

จะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วิญญาณ”และจัดการกับ“วิญญาณ” 
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ให้เป็น“อเทฺวนิยม”ได้เหมือนศาสนาพุทธ 

 จึงชื่อว่า ลัทธิ“เทฺว(เทฺวนิยม)” คอื ยังไม่เป็น“อเทฺว” 

นั่นคือ ยังท�าให้เป็น“ท�าธรรมะ”ให้เป็น“๑”และเป็น“๐”ถึงขั้น

นิพพานไม่ได้ หรือยังดับความเป็น“เทวดา”ไปจากจิตไม่ได้ 

 ยังเป็นลัทธิหรือศาสนาที่ยังยึดมั่นถือมั่นในเทวดา

(อัตตาหรืออาตมัน) ที่ยังเป็น“อัตตา(ตัวตน)”หรือยังมีเทวดาใหญ่

ยิ่งสุดยอดขั้น“ปรมาตมัน”นิรันดรอยู่นั่นเอง 

 จงึยงั“สวดมนต์”ทีย่งัหลงม“ีวญิญาณ”เป็น“อตัตา”อยู่

 “เทวฺนยิม”ไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“การเกดิ-การตาย”ของชวีติ 

มนษุย์กนัแจ้งชดั จะไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิภาวะ“การเกดิ-การตาย”ที่ 

เรียกว่า“วิญญาณ” ยิ่ง“เทฺวนิยม”แท้ๆนั้นจะ“เกิด-ตาย”กัน 

เพียง“ชาติเดียว” ซึ่งเชื่อกันว่า ตายแล้วก็“จบ”ลงชาติเดียว 

จากนั้นก็จะจบ“คติ”อยู่กับ“พระเจ้า”เท่านั้น แล้ว“พระเจ้า”ก็

จะเป็นผู้จัดการบัญชาเรื่อง“นรก-สวรรค์”เองแต่ผู้เดียว หรือ

เหมาท�าทุกอย่าง 

 “พระเจ้า”ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วัฏฏสงสารที่ต้องเกิด

วนมาในโลกอีกชาติแล้วชาติเล่า” สั่งสม“กรรมวิบาก”ใส่ตัว

ตนนบัชาตกินัไม่หวาดไหวนัน้เลย ทัง้ๆที“่พระเจ้า”เชือ่ว่าตน

เป็นผู้บัญชา“การเกิด-การตาย”ของทุกสิ่งทุกอย่าง

 “พระเจ้า”จะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงปฏิสัมพัทธ์

หรอืลกัษณะสมัพนัธ์(relation)ของ“ธรรมนยิาม ๕” อนัได้แก่ อตุุ

นยิาม-พชีนยิาม-จตินยิาม-กรรมนยิาม-ธรรมนยิาม 
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 “เทวฺนยิม”ยงัไม่ได้ศกึษา“ความจรงิ”นี ้ไม่ม“ีความรู”้นี้

 “เทฺวนิยม”จึงเป็นศาสนาที่ยังไม่รู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริงใน

ความเป็น“ภพ”เป็น“ชาติ” และ“การดับภพ-ดับชาติ”ไปตาม

ล�าดับขั้นตอนของการ“สิ้นภพ-จบชาติ”

 เฉพาะอย่างยิ่งยังไม่สามารถรู้จัก“วิญญาณ” 

 จงึหมดสทิธิจ์ะได้รู“้ทกุขอารยิสจั(ทีแ่ท้)-สขัุลลกิะ(ทีเ่ทจ็)” 

 แม้“นรก-สวรรค์”กย็งั“มอียู”่ ยงัไม่หมด“สวรรค์-นรก” 

เป็น“๐”อย่างสิ้นเชิงเด็ดขาด จึงแตกต่างจากพุทธฉะนี้แล

 เพราะยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”

 แน่นอน ผู้นี้ ไม่มีสิทธิ์บรรลุนิพพานเด็ดขาด

(๑๐๔)	“เทฺวนยิม”ยงัต้องอาศยัการสวดมนต์เพราะอะไร?

 “พระเจ้า”ของเทวฺนิยมยงั“มภีพนรก-ภพสวรรค์”อยู่นีเ่อง 

ยงั“ตกนรก-ขึน้สวรรค์”อยู ่ เพราะยงัไม่ได้เรียนรู้“ธรรมะ ๒ (เทฺว)”  

แถมจิตวญิญาณเป็น“นิรนัดร”อีกด้วย “อตัตา”จงึหมดไปไม่ได้       

 จึงไม่มี“สุญญตา-อนัตตา” ก็ไม่มี“นิพพาน” ..ชัดนะ!

 ศาสนาแบบ“เทวฺนยิม”ทัง้หลายจึงอาศยั“การสวดมนต์”  

เพราะเขาเชือ่กนั“ทางจติทางใจ(นิรนัดร ์ )” เชือ่มโยงอ�านาจกนั 

กบั“พระเจ้า(God)”ทีเ่ขานบัถอืว่า เป็น“ยอดจติวญิญาณ”ก็เป็น 

ธรรมดาไปตามประสาของเขา เพราะเขาอยู่ใน“คตภิมู”ิแบบนัน้  

เขากเ็หมาะกบัแบบนั้น เขากเ็ป็นไปตามภมูิของเขา บงัคบักนั-
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ห้ามกันไม่ได้ มันเป็นไปตามธรรมชาติของ“ธรรมะ ๒”ในโลก
 “ธรรมะ ๒”นั้นคือ ต้องมี“เทฺวนิยม-อเทฺวนิยม”นี ้๑
 “เทฺวนิยม”ยังเชื่อถือกันว่า “เสียงสวด”จะไปถึง“สิ่งใด
ส่ิงหนึ่ง”อยู่ เขาก็ต้อง“สวด”ตามที่เขาเชื่อมั่นเช่นนั้น แม้แต่
ชาวพุทธก็มีอยู่มากมายที่ยัง“อวิชชา”ในเรื่องนี ้
 พระพทุธเจ้าจงึม“ีวนิยั”ลกึล�า้ส�าคญัมากเรือ่งสวดมนต์ 
 เพราะยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ธรรมะ ๒”คือ “ผู้ให้-ผู้รับ” 
และ“สิ่งที่ ให้นั้นๆ-สิ่งนั้นส่งแล้วจะถึงหรือไม่” ซึ่งเป็น“อุตุ
นิยาม”ก็ดี “พีชนิยาม”ก็ดี “จิตนิยาม”ก็ดี “กรรมนิยาม”ก็ดี 
“ธรรมนยิาม”กด็ ีอย่างไหนทีส่ามารถให้แก่กนัและกนัได้“ผูร้บั
ได้รับจริง” อย่างไหนให้แก่กันไม่ได้“ผู้รับไม่ได้รับจริง” นี ้๒
 “การสวดมนต์”นี้ จะถึงผู้รับหรือไม่? ผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง
ใน“ธรรมนิยาม ๕”นั้นอย่างถ่องแท้เท่านั้น จึงจะตอบได้จริง
 แม้แต่พระพทุธเจ้าแท้ๆ หลายคนคงจะพอเช่ือว่า ท่าน
สามารถรับ“การสวดมนต์”ของบางคนได้ แต่ถ้าพระองค์ไม่
อยู่“ในกรรมในกาละ”ที่มี“สัมโภคกาย(ต่างมี“รูป-นาม”ที่ร่วมบริโภค

ด้วยกันได้ )”กับผู้“สวดมนต์”นั้น พระพุทธเจ้าก็รับไม่ได้แน่นอน
 แต่นั่นแหละ คนทีจ่ะม“ีจติ”ถงึขัน้“พทุธวสิยั”หรอื“ฌาน
วิสัย”สูงส่งวิเศษยอดเท่าพระพุทธเจ้านั้น จะมีกันได้หรือ?

(๑๐๕)	การสวดมนต์ทีม่“ีปรากฏการณ์”เป็นเครือ่งตดัสนิ

 ดังนั้น “การสวดมนต์”โดยไม่มีความรู้ใน“ธรรมนิยาม 
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๕”นี้แน่แท้ จึงสูญเปล่ากันเกือบทั้งสิ้น แทบจะเรียกได้ว่า“ไร้

สาระ”กันเลย จึงอย่าเพิ่งไปเสียเวลากับ“การสวดส่งๆ”กันนัก  

 ประมาณตนดูว่า เราสามารถที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน 

“ธรรมนิยาม ๕” และปฏิบัติให้เป็นไปได้เท่าที่แต่ละ“ธรรม

นิยาม”นั้นๆจะเป็นไปได้ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริงของ

แต่ละ“ธรรรมนิยาม”นั้นหมดทุก“ธรรมนิยาม”แล้วหรือ? 

 ถ้ายัง.. ก็อย่าพึ่งตัดสินความถูกต้องนั้นเลย  

 มันส�าคัญที่ว่า ผู้ที่ ได้ประโยชน์คุณค่าส�าคัญอะไร? 

แบบไหน? จากการ“สวดมนต์” นี่ต่างหากที่ควรศึกษา เจาะ

ลกึเอา“ความจรงิ”นี้ ให้ได้แท้ๆแน่ๆ ด้วย“ความรู”้อะไร? แบบ

ไหน? ทีจ่ะม“ีผลประจกัษ์สทิธิ”์กนัเป็นวทิยาศาสตร์พิสูจน์กบั

มนษุยชาติในโลกนี้ได้จรงิๆ “ประโยชน์สงู-ประหยดัสดุ”ให้ได้ 

 ไม่ว่าจาก“พุทธ”หรือ“พราหมณ์”หรือศาสนาใดๆ ซึ่ง

ความแตกต่างท่ีส�าคัญยิ่งน้ันมันอยู่ท่ี“สภาวะ”อันมี“ปรากฏ 

การณ์จริงเกิดให้‘รู้’ได้โดยประสาทสัมผัส”ที่มีปรากฏการณ์

(phenomenon)ของ“รปูกบันาม” ยนืยนั“ความจรงิ”กนัได้ยิง่กว่า

 “รูป”กับ“นาม(ธรรมะ ๒ ที่เป็นต้นทางการศึกษา)”นี้แหละที่

เป็น“เครื่องอาศัย(อาหาร)”ที่จะศึกษา“วิญญาณ”กันได้ เพราะ 

“วิญญาณ”คือ“จิตนิยาม”ซ่ึงเป็น“นามธรรม”เป็น“ธาตุรู้”เช่น

เดยีวกนักบั“ธาตรุู้”แท้ๆของ“พระเจ้า”ที่สามารถรู้สูงสุด 

 “ธาตรุู”้ในตวัคนทกุคน เรยีกว่า“วญิญาณ”เมือ่ม“ีทวาร 

๕ ภายนอก”สัมผัสกันกับ“จิตวิญญาณภายใน”ของตนทุกคน 
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ที่ต่างก็สามารถรับรู้“ภาวะที่เกิด”ได้ เป็น“ธรรมะ ๒”ให้ศึกษา

 สิ่งที่ไม่มี“ปรากฏการณ์”ใดๆให้คนสัมผัสรู้ได้ สิ่งนั้น

ลกึลบั จนไม่สามารถจะเรยีนรูไ้ด้ กไ็ม่ชือ่ว่า“ความจรงิ”ในโลก 

 ศาสนาพทุธม“ีสมัผสั”เป็นปัจจยัเสมอ ส�าคญัมากทีจ่ะ

ต้องม“ีสมัผัส” จงึเป็นวทิยาศาสตร์ เป็น“ความจรงิ”ทีย่นืยนัต่อ

กันต่อคนทั้งโลกมา“สัมผัส(ผัสสะ)พิสูจน์ปรากฏการณ์”นี้กันได้

 ศาสตร์ชนิดน้ีเรียกว่า “phenomenalogy”หรือเป็น 

ภาษาไทย คือ “ปรากฏการณ์วิทยา”นั้นกระจ่างครบทุกนัย

 “ปรากฏการณ์วิทยา”จึงเป็นศาสตร์ที่สัมบูรณ์ที่สุด

 แม้ศาสนา“พราหมณ์”กบั“พทุธ”กต่็างผลดักนัรุง่เรอืง

ด้วย“ปรากฏการณ์”กันแต่ละยุคกาล  

(๑๐๖)	“พราหมณ์”กบั“พทุธ”จงึสลบักนัรุง่ในแต่ละยคุสมยั 

 ดงันัน้ “พราหมณ์”หรอื“พทุธ”กต็าม ในแต่ละยุคสมัย

กจ็ะมคีนทีมี่จรติยดึตดิกนัไปคนละทาง ตามธรรมชาต ิ  มนั

คอื“วญิญาณแห่งการรกัอสิระ”ของสตัวโลกทุกตวั ต่างตวัก็ต่างมี 

“อิสระของตนๆ”อยู่ ในก้นบึ้งของอนุสัย จึงยากท่ีจะเปลี่ยน 

แปลงจาก“เลอืดอสิระ”แต่ละสตัว์ทีอ่ยู่ ในก้นบึง้ของตนๆนี้ ได้

 เราก็ไม่ละลาบละล้วง“อิสรภาพ”ของกันและกันล่ะ

 “พราหมณ์”จริตเน้นไปทาง“ศรัทธา” ส่วน“พุทธ”จริต 

เน้นมาทาง“ปัญญา” กจ็ะมจีริตสองชนดินีห้มุนเวยีนกันเป็น
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อยู่ในคนแต่ละยุคสมยั สสบักนัเด่นด�าเนนิอยู่ ในโลก แต่ละกปั   

 พอ“ศาสนาพราหมณ์”เสือ่มถอยให้ประโยชน์แก่มนษุย์

ไม่ค่อยได้แล้ว “พทุธกข็ึน้มาท�าประโยชน์ให้แก่มนษุย์ในโลก

ทดแทนกันไป เป็นอยู่เช่นนี้นานับกัปกัลป์มาแล้ว

 “พุทธ”นัน้เปน็แบบ“อเทวฺนยิม”คอื สายปัญญา ที่มี 

อิสระเสรีภาพอย่างสมับรูณ์(absolute) ทั้งเป็นแบบ“อนัตตา” 

แท้จรงิ ไม่ม“ีพระเจ้านรินัดร” แต่ม“ีนพิพาน” ม“ีสญุญตา” ไม่

ลึกลับ(อรหัง ) รู้แจ้ง(สัจฉิ )ชนิดที่“สัมผัสวิโมกข ์๘ ด้วยกาย”  จึง

มคีวามแตกต่างจาก“พราหมณ์”หลากหลายนยัะ หลากหลาย

มิติ ทั้งธรรมและทั้งวินัย ทั้งสมมุติสัจจะและทั้งปรมัตสัจจะ

 มนัจงึแยกทางกนัไป มนัเหมอืนด�ากบัขาว เด่นคนละขัว้

 ผู้“ภูมิ”ยังไม่ถึง“โลกุตระ” ยังไม่มี“ภูมิ”เข้าสู่ความ

เป็น “โลกใหม่”หรือดาวดวงใหม่ ย่อมจะยังรูต้ามได้ยาก(ทุรนุ

โพธา)  ยังเห็นตามได้ยาก(ทุทฺทสา) เพราะ“ลึกซึ้งจริงๆ(คัมภีรา) 

สงบชนิดพิเศษ(สันตา) สุขุมประณีตแท้จรงิ(ปณีตา) เดาเอาไม่ได้ 

(อตักกาวจรา ) ละเอียดขั้นสูญญาณู(นิปุณา) รู้ได้เฉพาะบัณฑิตแท้

(ปัณฑติ เวทนยีา) จงึไม่ใช่เรือ่งจะปลอม จะแกล้งท�าเอาได้ง่ายๆ  

 ศาสนาพุทธเป็น“โลกุตระ” มี“ปัญญา”เป็น“อุตตระ” 

จึงรู้แจ้งรู้จริงความจริง ก็อนุโลม-ปฏิโลมกับทุกฐานะในโลก 

เพราะเขาต่างม“ีภมูิ”เปน็ของตน เทา่ที่ตนมี บังคบักันไม่ดี ก็

ต้องเห็นใจกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อะลุ่มอล่วยกันไป

 พทุธเคารพใน“อสิระเสรภีาพ”ของแต่ละคนเป็นทีส่ดุ 
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 “ความฉลาด”ของคนม ี๒ นยั ซึง่เป็นคนละตระกลูเลย

ทีเดียว เพราะมันแตกต่างกันไปคนละขั้ว หันทิศเดินทางไป

ตรงกันข้ามกัน ๑๘๐ องศาเลย หรือเหมือนด�ากับขาว

 “ความฉลาด”จึงเป็นกุญแจส�าคัญที่สุดที่จะไขความ

เป็น“ศาสนาพุทธ”กับ“ศาสนาอื่นๆ”ทั้งหลายในโลก เพราะ

ทั้งโลกล้วนเป็น“ศาสนา“เทฺวนิยม” แต่ศาสนาพุทธเป็น 

“อเทฺวนิยม”แท้ๆอยู่ศาสนาเดียวในโลกที่มี“ความฉลาด”ที่

ใช้ภาษาเรียกว่า“ปัญญา” ที่ท�าให้ศาสนาพุทธเป็น“โลกุตระ”

 “ปัญญา”จงึเป็น“ความรู-้ความฉลาด”ทีเ่กดิจาก“อญัญ

ธาต”ุมีเฉพาะของ“พุทธ”เท่านั้น แต่ที่เอาค�าว่า“ปัญญา”ไป

เรียก“ความรู้-ความฉลาด”แบบอื่นที่ไม่ ใช่“โลกุตรธรรม”จึง

เป็นเรื่อง“ปลอม” “โกง”ไปทั้งนั้น เอาไปใช้ผิดกันเละเทะ

 “ความฉลาด”แบบเทฺวนิยม” คือ “ความฉลาดแบบ

โลกียะ” เป็น“ความฉลาด”ที่วนเวียนสูง-ต�่าอย่างไร? หรือ

มาก-น้อยแค่ไหน? ก็“วนเวียน”อยู่ในความ“สูงๆ-ต�่าๆ”นี้ 

และ“มากๆ-น้อยๆ”อยู่อย่างนี้ ไม่มีเลิกจาก“สมบัติที่เป็น

โลกียะ”คือ ลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุข ไปได้เลย ตลอดที่ความ

ยึดติดอยู่กับ“โลกธรรมหรือโลกียะ” ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข

 แม้จะมบีางลทัธทิี“่เลกิ”ได้ กเ็ลยเถดิสดุโต่งไปเสยีอกี  

เช่น ลัทธิเชน ของพระมหาวีระเป็นต้น ก็ไม่ยอมรับ“พระเจ้า

(๑๐๗)	“ความฉลาด”ของคนมีอยู ่๒ นัยแตกต่างกนัส�าคญัยิง่
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นิรันดร”เช่นเดียวกับพุทธ แต่ก็ยังเข้าใจความเป็น“เทวดา-

มาร-พรหม”คนละอย่างกับพุทธ(สัตตาวาสข้อ ๑) เพราะลัทธิ

ของพระมหาวีระหรือ“เชน”ยังไม่สามารถท�าลายความเป็น 

“สตัว์”ได้ครบ“สตัตาวาส ๙” เพราะยงัม“ีกาย”กด็ ีม“ีสญัญา”ก็

ดี หลายนัยะ ยังต่างกันกับพุทธ ยังจัดการกับ“สัตตาวาส ๙” 

ให้สิ้นความเป็น“สัตว์”หมดเกลี้ยงไปจากจิตใจตนไม่ ได้     

 แต่“พทุธศาสนา”เป็นศาสนาเดยีวที“่ดบัสิน้ความเป็น 

สตัว์ทางจติวญิญาณ(สตัว์โอปปาตกิะ)” สามารถ“ออกจากวงกรอบ” 

ของ“วฏัฏสงสาร”ทีเ่ป็น“ลาภ-ยศ-สรรเสรญิ-สขุ”นี้ได้เดด็ขาด

จริงๆ โดยเฉพาะ“อัตตทัตถสุข”ที่ยังยึดเป็น“อัตตา” เป็น 

“สวรรค์”อยู่แท้ๆก็“ไม่มี” แม้ที่สุดความเป็น“กิลมถะ(ความ

ล�าบากใจ)”กไ็ม่เหลอืในจติใจ จงึรูจ้รงิแจ้งว่า“ความฉลาด”แบบ

โลกย์ีนั้นเป็น“ความฉลาด”แบบ“อวชิชา”กนัไปแท้ๆเลยทเีดยีว

 แม้แต่บางศาสนาที่ ไม่ขึน้กบั“พระเจ้า”ทีเ่ป็น God แล้ว 

เช่น ศาสนาพระมหาวีระ หรือศาสนา“เชน” ที่มี“อิสระ”หลุด

พ้นจากการยึด“พระเจ้า”แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถท�า“เทฺว”ให้

เป็น“อเทฺว”ได้ส�าเร็จ เพราะยังไม่มี“มรรค องค์ ๘” ยังไม่มี 

“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ยังไม่มี“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตระซ่ึง

ต้องมี“ผัสสะเป็นปัจจัย” ยัง“หนีผัสสะ” หนีเข้าป่าเขาถ�้า สุด

(๑๐๘)	“ความรู-้ความฉลาด”นี้ชี้“ศาสนา ๒ แบบ”ได้ทเีดยีว
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โต่งออกนอกสังคมคนไปเลย จึงยังไม่มีล�าดับคุณวิเศษที่

เป็น“สมณะ ๔”(โสดาบัน-สกิทาคามี-อนาคามี-อรหันต์)ได้อย่างพุทธ

ศาสนา ยังไม่รู้แจ้งรู้จริง“ธรรมนิยาม ๕”บริบูรณ์พอ    

 ยิง่มาถงึยคุสมยัปัจจบุนันี ้ แนวโน้มของสงัคมโลกยิง่ 

เจรญิด้วย“ความรู-้ความฉลาด” นยิม“ความฉลาด”กนั แม้จะ 

เป็น“ความฉลาดแบบเฉโก” ยังไม่สามารถข้ามตระกูลมาม ี

ความฉลาดถงึข้ัน“ปัญญา”ได้ เขาก็เริ่มมีแนวโน้มลึกล�า้ขึ้นๆ 

แสวงหา“ความรู-้ความฉลาด”อนัเป็น“ความฉลาด”เยีย่มยิง่ซึ่ง

พร้อมไปด้วย“คณุธรรมของมนษุยชาต”ิทีส่ดุวเิศษกนัจรงิๆแล้ว

 “ความรู-้ความฉลาด”ทีเ่ป็น“คณุวเิศษ(อุตตรมินุสสธรรม)” 

ทีส่ดุยอดวิเศษนัน้ พระพทุธเจ้าตรสัรูจ้รงิ ด้วยพระองค์เองจรงิ

 พดูไปแล้วกต้็องให้ลองมาศกึษาศาสนาพทุธดใูห้จรงิให้ 

ถงึทีส่ดุ ซึง่วธิ“ีลดัทีส่ดุ”กค็อื ต้องเรยีนตามทีศ่าสนาพทุธสอน

กนัอยู่นีแ้หละ ซึง่ส�าคญัมากกต้็องเป็น“พทุธทีส่มัมาทฏิฐ”ินะ!!

 ถ้าได้ฟัง“สตับรุษุ”กจ็ะสามารถ“รู”้ได้ลดั-ชดั-แม่น-เรว็   

 “สตับรุษุ”คอื ผูไ้ด้เรยีนรูส้บืทอด“ความรู-้ความฉลาด” 

ทีเ่ป็นแบบ“พทุธ”สมัมาทฏิฐแิท้มานานนบัชาต ิ สัง่สม“ความรู-้ 

ความฉลาด”ที่เรียกกันว่า“พระโพธิสัตว์”มาตามล�าดับ

 “พระโพธิสัตว์”คือ ผู้ที่มี“โพธิ(ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้)” 

ในตนกันจริงๆ “อันเป็นความรู้ขั้นโลกุตระ”

 “โพธิ”คือ “ความรู้-ความฉลาด”ที่เรียกกันว่า“ความ

ตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า” ผู้ทีเ่ริม่ม“ีความรู-้ความฉลาด”แบบนี้
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จงึได้แก่“อารยิบคุคล”ตัง้แต่ขัน้“โสดาบนั”มาทเีดยีว ซึง่เป็น“ผู้ 
มคีวามรู-้ความฉลาด”แบบพทุธแท้ ทีเ่ป็น“โพธิ”มาแต่ต้น
 “ความรู-้ความฉลาด”แบบพทุธหรอืแบบทีม่“ีโพธ”ิ คอื
มี“ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”ที่สามารถหมดความเป็น 
“เทฺว (๒)”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อเทฺว(ไม่ ๒)” หรือแจ่มแจ้ง
ใน“อตัภาพทีย่ังเป็นเทวดา”ได้จริงขึ้นชัดขึ้นแท้แน่ขึ้นแล้ว
 นบัเป็นผู้รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“มนษุย์-เทวดา-เปรต”ที“่มกีาย
ต่างกนั-มสีญัญาต่างกนั”(สตัตาวาสข้อ ๑)ได้แท้จรงิขึน้ตามล�าดบั 
 “ความรู-้ความฉลาด”เช่นนีแ้ลทีแ่ตกต่างจาก“ความรู้-
ความฉลาด”ทีเ่ป็น“เทวฺนิยม”หรอืยงัเป็น“โลกียภมิู”กันแท้จริง

(๑๐๙)	“โพธสิัตวภมูหิรอืพทุธภมู”ิแตกต่างจาก“อาริยภูมิ”

 แต่ว่า “พระอารยิะ ๔”ทีห่มายถงึ โสดาบนั-สกิทาคามี-
อนาคามี-อรหันต์ น้ี ก็เพียงท่านเป็นผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ตน 
ให้บรรลุ“อรหันต์”เป็นที่สุด เมื่อเป็น“อรหันต์”แล้วท่านจะ
มี“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”หมดสิ้น“ธรรมกาย”ไปจากโลก 
จากวัฏฏสงสาร จากเอกภพ ไปเลย ไม่เหลือ“ธาตุแห่งความ
เป็นอัตภาพ”ทิ้งไว้ในที่ ไหนๆใน“วัฏฏสงสารหรือเอกภพ”อีก 
 อรหนัต์คอื ผู้สามารถสลายความเป็นธาต“ุจตินยิาม” 
ของตนได้จริงแท้ ให้กลายเป็นธาตุ“อุตุนิยาม” ที่ไม่วนเวียน
กลับมาเป็น“จิตนิยาม”อีกแล้วในเอกภพ ส�าเร็จได้จริง
 แต่ถ้า“อรหันต์”ท่านใดยังไม่ยอม“ตายด้วยการแยก
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ธาตุ”ของตนเองให้สลายไปดังกล่าวนี้ ทว่ายังจะสร้างบารมี 

ต่อไปอีก บ�าเพ็ญตนเพื่อสู่“พุทธภูมิ”  จึงเร่ิมเรียกท่านผู้นี ้

ว่า “อนุโพธิสัตว์” เป็น“โพธิสัตว์ระดับ ๕”

 ความเป็น“โสดาบนัถงึอรหนัต์”กเ็ป็นเพยีง“โพธสิตัว์” 

ขั้น“อาริยภูมิ”เท่านั้น ยงัไม่ใช่“โพธิสัตว์”ที่มีภูมิขั้น“พุทธภูมิ”

 ทีเ่รยีกว่า “อนโุพธสิตัว์”กเ็พราะว่า ท่านจบกจิตนแล้ว 

ท่านจะ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ท่านก็ท�าได้แล้ว ท่านจะ

บ�าเพ็ญให้สูงกว่า“อาริยภูมิ”ที่มี ๔ ขั้น(โสดาฯ-สกิทาฯ-อนาคาฯ-

อรหนัต์)นัน้ไปอกี โดยการบ�าเพญ็บารมต่ีอ“พทุธภมู”ิไปอกี จะ

ให้ถึงที่สุดเป็น“พระพุทธเจ้า”องค์ใดองค์หนึ่งโน่นแหละ

 “อนโุพธสิตัว์”จงึคอื “พทุธภมูน้ิอยๆ(อนุ)หรอืโพธสิตัว์ 

ขัน้ ๕” เพราะสงูกว่า“อารยิะ ๔ ขัน้”นัน้แล้ว กเ็ป็น“โพธสิตัว์”คอื 

ผู้ที่จะเรียนรู้“ความตรัสรู้”ของพระพุทธเจ้าต่อไปอีก ไม่เอา

แค่“ประโยชน์ตน”บรบิรูณ์แล้วเท่านัน้ จะเป็นคนทีม่“ีประโยชน์

ท่าน”แท้ๆ กนัจรงิๆต่อไปอกี ให้เป็นคนท�าอะไรหรอืม“ีกรรม” 

ใดก็เป็นแต่“ประโยชน์ท่าน”ให้ได้มากยิ่งขึ้นๆไปอีกๆๆๆ 

 เพราะผู้“จบประโยชน์”ตน คอื เป็น“อรหันต์”ได้แล้ว

จริง ก็เห็นว่า คนเรานั้นถ้าเป็น“ผู้มีแต่ประโยชน์ท่าน”อย่าง

เช่น “อนโุพธสิตัว์”เป็นต้นไปอกี ซึง่ถงึทีส่ดุเป็น“พระสมัมาสมั

พุทธเจ้า”นั้น มันวิเศษน่าจะเป็นให้ได้ ประเสริฐแท้จริงๆนะ

 จึงตั้งปณิธานบ�าเพ็ญตนต่อไป ไม่จบสิ้นตนเองแค่

ขั้น“อาริยภูมิ”เป็น“อรหันต์”เท่านั้น ตั้งจิตสร้างบารมี“โพธิ
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สัตวภูมิหรือพุทธภูมิ”ต่อไปอีก   

 “อาริยภูมิ”กับ“โพธิสัตวภูมิหรือพุทธภูมิ”จึงต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญ ด้วยประการฉะนี้

 “พระโพธสิตัว์”คอื ผูท้�าประโยชน์เพือ่ผู้อืน่แท้จรงิ ชนดิ 

ที่ ไม่ท�าเพื่อ“ตัวตนหรือตัวเอง”ได้ถึงขั้น“จิตใจไม่มีกิเลสที่ 

เพือ่ตวัตน”ได้แท้จรงิ จงึชือ่ว่าเป็น“นกัการเมอืงทีม่คีวามเป็น

ประชาธิปไตย”จริงใจแท้ ถูกต้องที่สุด

 หวัใจของโพธสิตัว์และหวัใจของนกัประชาธปิไตย จงึ

เป็นอันเดียวกัน นั่นคือ มี“๓ เส้า”ของ ๑.อิสระ ๒.ไร้ตัวตน 

๓.มีใจจริงที่จริงใจ ซึ่งจะต้องศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเอง

ต่อเนื่องด้วยทฤษฎีที่สัมมาทิฏฐิเป็นบทเรียนมีผลแห่งการ

เรียนเจริญก้าวหน้าติดต่อกันมาเป็นระบบแท้ๆจริงๆ

 โดยเฉพาะ“โพธิสัตว์”นั้นคือ นักประชาธิปไตยตัวแท้  

เพราะเป็นผูท้ีล่ดกเิลสจรงิ ช�าระความเหน็แก่ตวั แล้วเหน็แก่

ผูอ้ืน่ ท�างานเพือ่ผูอ้ืน่ “รบัใช้”ผูอ้ืน่จรงิๆ แต่ไม่ใช่“รบัจ้าง”นะ! 

 “มีจิตวิญญาณ”ที่เป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติใน“๓ 

เส้า”ของ ๑.อิสระ ๒.ไร้ตัวตน ๓.มีใจจริงที่จริงใจ ๓ ข้อนี้

เองของพระโพธิสัตว์ที่ผู้จะเป็น“นักประชาธิปไตย”จะต้อง

ศึกษาปฏิบัติธรรมเพ่ือ“ขัดเกลาจิตใจตน”ให้“ลดอัตตาหรือ

(๑๑๐)	“โพธิสตัวภมูหิรอืพทุธภมู”ิคอื“นกัประชาธปิไตย”แท้
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ลดตัวตน”ให้เป็นคนที่“ไม่เห็นแก่ตัวอย่างมีที่ ใจจริง-มีอิสระ

ได้จริง-และมีใจจริงที่จริงใจ”กันจริงๆ 

 แม้ยคุนีส้มยันีก้ม็“ีพระโพธสิตัว์”ร่วมอยู่ ในโลกกบัเรา

จริงๆนะ ซึ่งอาตมาก็ยืนยันมาตลอดว่า “ในหลวงร. ๙”ของ

ไทย เป็นต้น และมผีูอ้ืน่อกีกไ็ตร่ตรองตรวจตราดเูอาเองเถดิ  

อย่าเพิ่งให้อาตมาชี้ตัวท่านออกมายืนยันเลย เดี๋ยวอาตมา

ชี้ตัวท่านขึ้น ท่านปฏิเสธอาตมาก็‘กิ๊วๆหน้าไม่อาย’เท่านั้น

เอง อาตมาก็ไม่ได้เก่งกาจถึงขนาดจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ปาน

นั้น เอาที่ชัดๆเท่าที่พอจะยกตัวอย่างกันได้ตอนนี้เถอะ แม้

อาตมาก็ยืนยันตนเองอยู่ด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่ ได้อยากอวดตัว

ตนอะไรเลย ถ้าอาตมา“โกหก” หรือ พูดไม่จริงตามความ

เป็นจริงนี้ ถ้าอาตมามีกิเลสแม้แค่อยากอวดตัวเองอวดตน

แอบแฝงอยู่ในจิตใจ อาตมาก็ย่อมมี“กิเลส’นั้นๆอยู่จริง 

อาตมาก็ซวยเองแหละเพราะสร้างกิเลสนั้นใส่ใจตนเอง ก็

สมน�้าหน้าอาตมาเองปะไร อยากอวดดี อยากโชว์ออฟนัก

 สมัยนี้คือ ยุคที่“พุทธธรรมข้ันโลกุตระ”ก�าลังจะเบ่ง

บาน เพราะม“ีพระโพธสิตัว์”แสดงตนปรากฏขึน้ในโลกจรงิๆ

 ผู้ที่พบสัตบุรุษหรือพระโพธิสัตว์นั้นๆจริงและเชื่อว่า

เป็นสัตบุรุษหรือพระโพธิสัตว์จริง ก็คือ ผู้ทันยุคทันสมัยแท้ 

จริง ไตร่ตรองตรวจตรากันดูเถอะ ตรวจสอบกันให้ดีๆเถิด

 หลกัฐานกม็ ีต�าราคัมภร์ีกม็ ีพฤตบิทของคนแท้ๆกม็ี    

ทฤษฎีหรือทิฏฐิก็มีให้ทดสอบปฏิบัติลองดูได้ เชิญพิสูจน์
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 แต่ผูย้งั“หมนุสมองไม่ทนัสมยั” ยงัยดึมัน่ถอืมัน่อยูก่บั

ทีต่นหลงยดึอยูก่ด็ ียงัอดือาดเชือ่งช้าอยูก่ด็ ีจงึยงั“ตกยคุ”อยู่ 

อาตมากจ็�าเป็นต้องพยายามช่วยอธบิายสาธยายอยูน่ีแ่หละ 

มนัยากจรงิๆ อจนิไตยทีเ่กีย่วกบั“กรรมกบักาล ทีป่ฏสิมัพทัธ์

กันไป(Karm(กรรม) and Time of Continuum)”เป็นโลกุตระนี้ 

 ศาสนาพทุธเกดิ และสบืทอดกนัมา มท่ีานผู ้รูพ้ากนั 

ท�า ผลดักนับรหิารให้เจรญิได้เป็นช่วงๆ มนัจะ“หมนุรอบเชงิ 

ซ้อน”(ปฏนิสิรณะ)เป็นความเจรญิขึน้-เสือ่มลงสลบัซบัซ้อนกนัไป  

ตามเหตปัุจจยั ขึน้ๆลงๆ กระทัง่เสือ่มมาถงึวนันี ้ อาตมาก็

ต้องมาท�าหน้าทีก่อบกูค้วามเสือ่ม มาพสิจูน์“ความจรงิ” ตาม

วิบากของอาตมา  “กรรมวบิาก”นีก่เ็ป็น“อจนิไตย”ทีอ่าตมาขอ 

สารภาพว่า อาตมายงัยากทีจ่ะสาธยายให้กระจ่างได้ชดัๆ แต่ 

มนัต้องเป็นเช่นนี ้ไม่เป็นเช่นนี้มนักไ็ม่ใช่“ความจรงิ”อกีแหละ 

 “ความจริง”ที่เกิดจาก“ความรู้”ที่มี“สัมผัสเป็นปัจจัย” 

จึงจะเป็น“ปัญญา”ที่สามารถรู้ครบ-รู้ลึกและกว้างรอบถ้วน

ในความเป็นอตัตา-เป็นโลก เป็นชวีะ(ชพี)-เป็นสรรีะ เป็นทีส่ดุ

(อนัตะ)-ไม่มทีี่สดุ(นิรนัดร) เป็นสงัคม-เป็นความไม่มตีวัตน เป็น

เอกภพ-เป็นความสิ้นภพจบชาติ ที่แสนจะรู้ได้ยากแท้

 ซึ่งเทียบกันด้วย“๒ นัย”ได้ตลอดทุกขนาด ทุกสภาวะ 

 นี่คือ การศึกษาด้วย“ธรรมะ ๒”ของพุทธ ที่สามารถ

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้มาเป็นล�าดับที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

 เช่น ความเป็น“โลกียะกับโลุตระ”ก็ดี “เทฺวนิยมกับ 
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อเทวฺนยิม”กด็ ี“โลกกบัอตัตา”กด็ ี“ปัญญากบัเฉโก”กด็ ี“สรรีะ

กับชีวะ”ก็ดี “กายกับจิต”ก็ดี “บุญกับกุศล”ก็ดี นับไม่ถ้วน  

ฯลฯ 

 แม้แต่“๐”กบั“นรินัดร”  หรอื“กรรม”กบั“กาล” เป็นต้น    

ล้วน“ธรรมะ ๒ (เทวฺ)”ทีส่ามารถจบัคูศ่กึษาได้เป็นล�าดบัๆจรงิๆ

  

 คนที่ท�า“ผิดศีลผิดวินัย”ย่อมเป็น“กรรม”ที่มี“วิบาก

บาป”แน่นอน “กรรม”เป็นอนัท�า ใครท�าต้องม“ีวบิาก”เป็นของ

ของตน(กมัมสัสกตา) ไม่ว่าคนในศาสนาไหน นีเ้ป็นสจัธรรมที่

พระพทุธเจ้าตรสัรู ้ทรงค้นพบ“ความจรงิ”นี้โดยพระองค์เอง  

 แม้ใครที่ไม่เชือ่“กรรม”ไม่เชือ่“วิบาก”กต็าม ถ้า“กรรม” 

ทีท่�านัน้ๆมนัเป็น“อกศุล”คอื มนัชัว่ มนัเลว มนัผดิสจัธรรม” 

แท้ๆ คนผู้นั้นก็มี“ผลบาป”เป็นของผู้นั้นอยู่ดี ผู้ไม่เชื่อก็เป็น

ธรรมดาทีเ่ขาไม่เชือ่“กรรม” ไม่เชือ่“วบิาก” ไม่เชือ่“กรรมเป็น

ของของตน” และไม่เชื่อ“ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

 คนหลีกเลี่ยง“กรรม”ไม่ได้เลย “กรรม”เป็นอันท�าท้ัง

นั้น “ท�าดีเป็นกุศล” หรือ“ท�าชั่วเป็นบาป” หรือ“ท�าโลภ-ท�า

โกรธ-ท�าหลง”เป็นอันท�าทั้งนั้นๆ ไม่ละเว้นใครเลย แม้แต่

คนเดียว ทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยก็มี“กรรมเป็นของตน(กัมมัสสก

ตา)”ทัง้สิน้ สัง่สมมาตลอด“กรรมกบักาล” อย่าว่าแต่“คน”เลย 

(๑๑๑)	“ความเสือ่ม”ทีท่�าลายศาสนาเพราะ“กรรม”คนท�า
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  “กรรม”คอื“ความเป็นความมสีงูสดุในสตัว์ทกุตวั เว้น

แต่“ธาตุรู้”จะมี“เจตนา”หรือไม่ก็อีกประเด็นหนึ่ง ที่จะช้ีบ่ง

ความเป็น“วบิากกรรม”กนัอกีทีล่ะเอยีดซบัซ้อนเป็นอจนิไตย

ยิ่ง มากกว่ามาก คนที่ยัง“ไม่เดียงสา(ไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควร)”ก็

ยงัไม่สามารถพดูกนัรูเ้รือ่ง เพราะม“ีภมูหิรอืวยั”ยงัไม่ถงึวาระ     

 คนที่ไม่ใช่ชาวพทุธ แม้ไม่ได้ถอื“ศลี”ถอื“วนิยั”ของพทุธ  

ไม่ได้ถอืปฏบิตั“ิศลี”ตาม“วนิยั”ก็ตาม แต่สจัจะที่มนัเป็น“กศุล 

หรอือกุศลกรรม” ผูใ้ด“ท�าชัว่อกศุล”ก็เป็น“บาป” ท�าดีก็เป็น 

“กศุล”ของผูน้ัน้สะสมแท้ๆตาม“สจัจะ”ของ“การกระท�า” ผูใ้ด

กป็ฏิเสธ“กรรม”ไม่ได้เลย “จิตนิยาม”นั้น“กรรมเป็นอันท�า” 

เป็น“กรรมที่มีวิบาก”ของสัตว์(สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)

ทัง้สตัว์ทัง้คน(จตินยิาม)ย่อมเป็นไปตามกรรมทีต่นท�าเองทัง้สิน้ 

 พุทธมีหลักเกณฑ์ ชื่อว่า “ศีล” ท�าดี(กุศลกรรม)-ท�าชั่ว

(อกุศลกรรม) ก็มีวิบากตาม“กรรม”ที่ตนท�า และมีพิเศษอีก

คือ“บุญ” เป็นวิธีสร้างพลังงานทางใจส�าคัญยิ่งใหญ่ อันเป็น

พลงังานทีจ่ดัการ“ท�าลายกเิลสโดยเฉพาะ”ทีพ่สิจูน์ได้โดยคน  

 คน“ท�าจริงๆ”ปุ๊บ! ก็ย่อมเกิด“การกระท�า”ปั๊บ! เป็น 

“กรรม”ทีท่�าแล้ว เสรจ็ลงไปแล้ว จะบอกว่า“ไม่มกีารกระท�า” 

โกหก“สจัจะ”ไม่ได้ มนัเป็น“ของผูท้�า”ผูน้ัน้จรงิ มนั“ไม่เป็นอนั

ท�า”..ไม่ได้ และ“ไม่เป็นของตน(ผู้ท�า)” กไ็ม่ใช่ มนัใช่แน่ๆแท้ๆ 

ของ“ผู้ท�า”นั้นแหละ เมื่อ“ตนท�า” ก็ต้อง“เป็นของตนเอง”

 ดังนั้น ถ้าใครยัง“อวิชชา”คือ ยังไม่มีธาตุรู้ที่“รู้ยิ่ง”ใน 
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“กรรม”หรือ“กัมมนิยาม”ก็ยังท�า“ความเสื่อมได้อยู่”ทั้งสิ้น 

 ยิ่งผู้ยังไม่รู้จักรู้แจ้งทั้ง“กรรม”ทั้ง“บุญ”สัมมาทิฏฐิก็

แน่นอนว่า ผู้นี้ยังต้องวนเวียนอยู่ ใน“นรก-สวรรค์” และยัง

เวียนวนตกต�า่ลงไปเป็นสัตว์แม้เดรัจฉานได้อีกนิรันดร

 ใน“จตินยิาม” ธาตวุญิญาณมนัม“ีสญัญา”ท�างาน“จ�า” 

และ“ก�าหนดรู้ให้แก่ตนเองแล้วว่าเป็นตน” ตั้งแต่เป็น“พีช

นิยาม” มันก็มี“สัญญา”ธาตุแห่งความจ�า“เป็นตน(ISH=ภาวะ ๓ 

เส้าของ“ประธาน+พลงังานบวก+พลงังานลบกนัแล้ว ทีเ่ป็น nucleus แห่งชวีะ อันมจีติเป็น

ประธาน)” นีค้อื วทิยาศาสตร์ของพทุธในทฤษฎขีอง“ธรรมนยิาม 

๕” ผู้มีความรู้“ธรรมนิยาม ๕”ได้แล้วจริง จะชัดเจนยิ่ง

 และศาสนาพุทธมี“หลักเกณฑ์”สัมบูรณ์ ที่ทั้ง“รู้”ทั้ง 

“ท�าได้จริง”เป็นไปได้ และทั้งเป็น“กรรม”เป็น“วิบาก”  

 เพราะ“กรรม”เป็น“วบิากของตน”นีแ้หละ ทีเ่ป็น“เรือ่ง 

รกั-ผกูพนั-พยาบาท-แก้แค้นหมนุเวยีนอยูใ่นวฏัฏสงสารจน

เกิดนิทานหรือนิยาย(story)” ซึ่งเกี่ยวข้องกันของ“จิตนิยาม” 

วนเวียนเกี่ยวข้องกันอยู่ ในวัฏฏสงสารไปอีกนานเท่านาน 

ตาม“แรงดูด-แรงผลัก(บวก-ลบ)”ของ“พลังงานจิตวิญญาณ

สตัวโลก”ทีอ่วชิชาจรงิๆ ใน“วฏัฏสงสาร”จงึเกดิ“เหต-ุนทิาน-

สมุทัย-ปัจจัย”ตามจองล้างจองผลาญกันและกัน หรือตาม

(๑๑๒)	 “จิตนิยาม”มี“เหตุ-นิทาน(story)-สมุทัย-ปัจจัย”
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รักตามผูกพันเสพสุข-เป็นทุกข์ แก้แค้นกันไปๆมาๆ ชาติ

แล้วชาติเล่า กว่าจะพรากหลุดจากกันได้ ซ่ึงเป็น“นิทาน” 

หรือ“นิยาย”ของสัตวโลกอยู่ ในโลกสันนิวาสนี้เป็นเรื่อง(story)

นับไม่ถ้วน ..มันมีอยู่ ในโลกอันปฏิเสธไม่ได้ จริงมั้ยล่ะ? 

 แม้แต่“ตัวคุณเอง”ที่มีที่เป็นอยู่ ในชีวิตที่ยังไม่ตายนี้

เองขณะนี ้ปฏเิสธได้มัย้ ว่า..ไม่ม“ีเหต-ุนทิาน-สมทุยั-ปัจจยั” 

ที่ชีวิตคุณยังด�าเนินอยู่นี้ และด�าเนินไปตาม“คติ”ของตนๆ

 “อาริยสัจ”ความจริงอันประเสริฐยิ่งใหญ่ของพุทธจึง 

“ศึกษา”ในจุดส�าคัญคือ “ทุกอย่างมาแต่เหตุ ดับเหตุเสียได้ 

ทุกอย่างก็ดับ” นี่คือ ที่มาของทฤษฎี“อาริยสัจ ๔”

 “กรรม”ที่มี“เหตุ”แล้วมี“ผล”จึงส�าคัญที่สุดของ“คน” 

ทุกคน คนที“่ท�าเอง”แล้วย่อมเป็นไปตาม“กรรม”ของตนเองนัน้ 

อย่างซือ่สตัย์ทีส่ดุ ชัว่หรอืด-ีมากหรอืน้อยเท่าใดกต็าม“กรรม” 

จริงนั้นๆ ไม่มีคดโกงหรือผิดไปจาก“สัจจะ”เป็นเด็ดขาด

 ไม่มีใครหรอือ�านาจอืน่ใดมาเป็นใหญ่บงการตนหรอก 

 มนัเป็น“การกระท�า”ที่ได้“ท�าแล้ว”ของผูน้ัน้เอง เรยีก

ว่า “วบิาก”ของผูน้ัน้เอง แบ่งให้ใครอืน่ไม่ได้ ไม่ยอมรบัว่าเป็น

ของตน ก็ไม่ได้ มันเป็น“ความจริง(สัจจะ)”แน่ๆแท้ๆ ที่ต้อง

ให้“ผล”ตอบสนองตาม“สัจจะดีหรือชั่ว”ของตนๆจนกระทั่ง

(๑๑๓)	“อาริยสจั”เรยีนรู“้กรรมเป็นของของตน”และ“กาล”
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คนผู้นั้น“หยุดท�าบาปทั้งปวง(สัพพปาปัสสะ อกรณัง) ”ด้วย    การ

สร้าง“พลงังาน‘บญุ’ขึน้มาก�าจดัพลงังาน‘บาป’ในจติตน” ได้

จริงอย่างสะอาดหมดจด กระทั่งมีพลังงานความควบแน่น

ตกผลึกของจิต(static)แข็งแรงตั้งมั่นชนิดที่ “เทีย่งแท้-ยัง่ยนื-

ตลอดกาล-ไม่แปรเปลีย่น-ไม่มอีะไรหกัล้างได้-ไม่กลบัก�าเรบิ” 

“บาปหรืออกุศล”จึงจะเกิดไม่ได้ในใจตนอีกเลยตลอดไป 

 จนกว่าผู ้ที่มี“พลังอ�านาจปัญญา”สูงสุดถึงขั้น“ไม่

ท�าบาปทัง้ปวง”ได้เดด็ขาดจรงิยัง่ยนืนรินัดร จงึจะม“ีกรรม”ที่   

ตนยัง“ไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ที่เป็นแต่“กุศล”

 ซึ่งส่วน “กุศล”นีย้งัเกดิอกีได้ แม้ผู้ที่ไม่ท�า“อกศุลหรอื 

บาปแล้ว”เดด็ขาดกต็าม กจ็ะสะสมให้ตนอาศยัได้ไปเรือ่ยๆ

 “กศุล”จงึเป็น“พลงังานในจติ”ทีผู่ท้�า(กรรม)ยงัไม่สามารถ

ให้เป็น“บุญ” คือ ยังเป็น“ธรรมะ ๒”ที่คู่กับ“อกุศล”อยู่ตลอด

กาล จนกว่าจะ“มีพลังงานที่เป็น‘บุญ’ขึ้นมาก�าจัด“อกุศล

จิต”หรือ“บาป”หมดสิ้นไปจาก“กรรมปัจจุบัน”ได้ส�าเร็จลง 

จริง

 ค�าว่า“กศุล”กบัค�าว่า“บญุ”จงึต้องศกึษาให้สมัมาทฏิฐิ 

 ซึ่ง“กุศล”แตกต่างจาก“บุญ”อย่างมีนัยส�าคัญยิ่งตรง

ที“่บญุ”ไม่สะสม“บญุ”นัน้ฆ่ากเิลสหน้าทีเ่ดยีวเท่านัน้ ท�าจบแล้ว

หายไป ซึง่ศาสนาอืน่ใดท�า“บญุ”ไม่เป็นอย่างศาสนาพทุธหรอก

 แค่“บญุ”กบั“กศุล”ทีรู่ผ้ดิไปนีก้ท็�าให้ศาสนาเสือ่มยิง่  

 ผู“้ท�าผดิ”จรงิตามสจัจะ บาปกเ็ป็น“ของผูน้ัน้”แน่นอน
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 ดงันัน้ ผู้ทีส่อนพทุธศาสนามาผดิ กระท�าผดิศลีผดิวนิยั 

ก็ต้องมี“อกุศลวิบาก”หรือ“วิบากบาป”คือนรกแน่ยิ่งกว่าแน่ 

 ศาสนาที่ได้ชือ่ว่า“เสือ่ม”กเ็พราะคนท�าผดิศลีผดิวนิยันี้

แลจรงิทีส่ดุ ท่านได้พากนัท�ามามากมานาน จงึเสือ่มมานาน

แล้ว อาตมาจงึต้องมากอบกู้จรงิๆ ตามปณธิานของอาตมา

 ยกตวัอย่าง “การสวดมนต์”ทีท่่านยงัไม่ค่อยเชือ่ตามที่

อาตมาพดูนีห้รอก ว่าศาสนา“เสือ่ม”กนัจรงิๆ ผูส้วดกไ็ด้นรก

 ตามส่วนที่ผิด หลงผิดว่า ได้ศิริมงคล ได้ความเจริญ

 แท้ๆได้“บาป”แน่นอน นี่ ไม่ได้หาเรื่อง ใส่ความนะ!

 ก็ขออภัยที่จะขอสาธยายซ�้าซาก ย�้าทวนอีกครั้ง

 เช่น อาบัติปาจิตตีย์ ข้อที่ ๔ ใน“มุสาวาทวรรค”ที่

อาตมายืนยันมานานแล้ว จนปานนี้ว่า ศาสนาพุทธทุกวัน

นี้พากันท�าผิดวินัยข้อนี้ แต่ท่านก็พยายามพูดให้เพี้ยนเลี่ยง

เบี่ยงไปจากเนื้อหาแท้กัน เบี้ยวบาลีกันไปต่างๆหน้าตาเฉย 

 ประเด็นนี้แตกต่างกันกับที่“สวด”มีท�านองหรือยาว

 ซึ่งเนื้อหาแท้ก็คือ พระพุทธเจ้าท่านทรงมีวินัยข้อนี้

กนัไม่ให้น�าเอาธรรมบททีเ่ป็นบญัญตัคิ�าสอนของพระองค์มา

สวดพร้อมกนัตัง้แต่ ๒ คนขึน้ไป ยิง่มากกว่า ๒ กย็ิง่พากนับาป

มากขึ้น อย่าสวดต่อหน้าฆราวาสญาติโยมที่เป็นสาธารณะ

 ผู้สวดจึงตกนรก และศาสนาก็เสื่อมดังที่เป็นและ

(๑๑๔)	 ผู้คดิผิด	สอนผิด	ท�าผิด“กรรมผิดกไ็ด้นรก”ทกุคน
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เห็นอยู่ ส�าหรับผู้มี“ปัญญา”เห็นรู้ แต่ผู้อวิชชาก็ไม่รู้หรอกว่า 

ศาสนาเสื่อม และมันเสื่อมเพราะ“การสวด”ที่ผิดๆนี่เอง

 ไม่เสื่อมยังไงเล่า ก็มันผิด อยู่โต้งๆ ที่ผิดก็คือ “ใช้ 

ธรรมบท”นี่ ไง เป็นเครือ่งหาเลีย้งชพีไปแล้ว พากนัเอา“ธรรม 

บท”ออกไป“สวด”เป็นหมู่ เป็นนักร้องหมู่(choir) รับงานท�า

หน้าที่“สวด”ต่อหน้าญาติโยม แล้วก็ได้รับค่า“สวด”มา มันก็

เหมือนมีผู้จ้าง“สวด”แลกลาภยศสรรเสริญสุขกันอยู่ 

 ผูฟั้งเขารูเ้รือ่งอะไรกบั“ธรรมบท”ที“่สวด” กไ็ม่เลย มนั

ก็เท่ากับเขาได้ฟังพระ“สวด”กล่อมมีท�านองเป็นเพลงแค่นั้น 

 เป็น“โทษ” ๕ ประการ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัส ก็เห็น

อยู่โต้งๆ(พระไตรปิฎก เล่ม ๗ ข้อ ๒๐)  โทษ ๕ ประการนั้นก็คือ 

 ๑.ตนยินดีในเสียงนั้น ๒.คนอื่นก็ยินดีในเสียงนั้น  

๓.ชาวบ้านตเิตยีน ๔.สมาธขิองผูพ้อใจการท�าเสยีงนัน้ย่อม 

เสียไป ๕.ภิกษุชั้นหลังจะถือเป็นเยี่ยงอย่าง 

 นี่คือ“โทษ”ที่พระพุทธเจ้าตรัส“ห้าม”ไว้เป็นวินัย ไม่

ให้ท�า ผิด เป็นบาป ไม่ใช่“อนุญาต”ให้ท�า (พตปฎ. เล่ม ๗ ข้อ ๒๐)  

 กล็ะเมดิ“ข้อห้าม”กนัอยู่โครมๆ เป็นเรือ่งปกตไิปแล้ว 

 ส่วน“ข้ออนุญาต”คือ ให้สวดเป็น“ค�าพูด-ค�ากล่าว” 

ตรงตาม“สรภัญญะ” คือตรงตาม“ค�าพูดที่ก�าหนดด้วยสระ” 

ซึ่งสระก็มี“เสียงสั้น”และสระ“เสียงยาว”ก�ากับอยู่ทุกค�า แต่

ก็ละเมิดกันอยู่โครมๆ ไม่เดียงสา ผิด-ถูกก็ได้พูดกันมาแล้ว 

 ผูค้ดิผดิ สอนผดิ ท�าผดิ กเ็ป็นกรรมผดิกไ็ด้นรกกนัอยู่
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 “สมณะผู้เจริญบางจ�าพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย

ศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉาน เห็นปานนี้” 

ในมหาศีล ก็ตรงกับพระผู้เจริญบางจ�าพวกฯ ทุกวันนี้ชัดเจน  

 “ธรรมบท”เป็นเครื่องมือ“สวดหากิน”อย่างนั้นหรือ? 

 “ธรรมบท”มีค่าเท่ากับ“เครื่องมือหากิน” หรือเท่ากับ 

“สินค้า”ที่น�าไป“สวด”เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพเท่านั้นหรือ? 

 “ธรรมบท”ไม่ใช่“ค�าสอน”ที่มีคุณค่าวิเศษสูงส่งที่ควร

เทิดไว้เหนือเกล้าเหนือเศียรหรือ? 

 มอีะไรอืน่ หรอืท�ากรรมอืน่ๆใช้เป็นเครือ่งหาเลีย้งชพี

ไม่ ได้แล้วหรือ? ไม่มีอะไรจะใช้ท�ามาหากินได้แล้วหรือจึง

เอา“ธรรมบท”ออกมาใช้หากิน “ขาย”กิน หรือใช้เป็นเครื่อง

มือ“สวด”หากิน  มันสิ้นไร้ไม้ตอกกันปานนั้นแล้วหรือ?

 ถ้าจะน�า“ธรรมบท”ออกมา“กล่าว”ให้ญาตโิยมเขาฟัง 

พระพุทธเจ้าท่านก็ก�าหนด“อนุญาต”ไว้แน่นอนแล้วว่า ให้ 

“กล่าว”เป็น“สรภญัญะ” คอื กล่าวให้เป็น“ภาษาพดู”ธรรมดา

นี่เอง ซึ่งภาษาค�าพูดก็มี“สั้น”มี“ยาว”ตาม“สระ”ก�ากับไว้อยู่

แล้ว ไม่ใช่ให้“สวด”ด้วยเสียงอันยาว หรือใส่ท�านอง

 แต่ก็เอามา“สวด”ทั้งด้วยเสียงอันยาว ทั้งใส่ท�านอง 

แถมรับค่าจ้างที่“สวด”ซ�า้เสียอีก ...เฮ้อ!!!!

 ที่จริงในพระบาลีก็ไม่มีค�าว่า “สวด”เลย แต่ก็แปลยัด

(๑๑๕)	“ธรรมบท”เป็นเคร่ืองมือ“สวดหากนิ”อย่างนัน้หรอื?	
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เอาค�าว่า“สวด”ใส่เข้ามาเพื่อให้คนหลงผิดไปตามจนได้

 “ธรรมบท”ของพระพุทธเจ้าหนอ! ตกต�า่อะไรปานนี้  

 ละเว้น“ธรรมบท”เป็นสนิค้า หรอืยก“ธรรมบท”ไว้เป็น

ของสูงเหนือเกล้าเหนือเศียรไม่ได้เชียวหรือ?

 คนผู้ที่เขานับถือ“พระไตรปิฎก”ที่เป็นกระดาษพิมพ์

เท่านัน้ ใส่ตูบ้ชูาเคารพ แม้เขาจะไม่รูเ้รือ่ง นัน่คอื เขาเหน็ค่า

ของพระไตรปิฎก แม้จะดูเหมือน“งมงาย”แต่ในนัยะที่ลึกล�้า

ของจติ คณุรูม้ัย้ว่า เขาเคารพอะไร? เขาเคารพเทดิทนู“ธรรมบท” 

เขารู้ว่าพระไตรปิฎกคอืหนงัสอืบนัทกึ“พระธรรมบท” เขาเคารพ

คารวะ“ในสิง่อนัมคีณุค่าในสิง่นัน้”ต่างหาก เขาเข้าถงึ“สิง่นัน้ว่า

เป็นของสงู”จรงิๆ เขาจงึเทดิทนูเคารพ แม้ดเูหมอืนเขางมงาย

ก็เถอะ เขายังมี“พื้นปัญญา”ลึกกว่าผู้ถือตัวว่าเป็นปราชญ์

 ลึกๆในจิตของเขา เขาเทิดทูนคุณค่าอะไรกันแท้?

 คณุหยัง่รูจ้ติลกึๆของเขามัย้ล่ะ? มนัเป็นนามธรรมนะ!

 อาตมานับถือ“ธรรมบท”ยิ่งกว่าพระพุทธรูป ยิ่งกว่า

สมมุติสงฆ์ที่ยังไม่สัมมาทิฏฐิ เพราะ“พระธรรมบท”แท้ เป็น 

“พรหมกาย”แท้ ที่สามารถน�ามาอ่านท�าความเข้าใจแล้วปฏบิตัิ

ตามบรรลุได้ ยิ่งกว่าพระพุทธรูป ยิ่งกว่าสมมุติสงฆ์ที่ยังไม่

สัมมาทิฏฐิ เพราะพระพุทธรูปก็ดี สมมุติสงฆ์ที่ยังไม่สัมมา

ทฏิฐกิด็ ียงัไม่มอีะไรทีเ่ป็น“ส่วนบนัทกึความรูแ้ละความจรงิ” 

ไว้ เท่ากับ“พระธรรมบท”ให้เราน�ามาปฏิบัติตามจนบรรลุได้ 

 ผู้ลบหลู่“พระธรรมบท” อาตมาจึงถือว่าผิด กว่าผู้
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ลบหลู่พระพุทธรูป ลบหลู่พระสงฆ์ที่ยังไม่สัมมาทิฏฐิ

 ดงันัน้ ผูพ้ดูผดิสวดผดิไปจากพระธรรม จากพระวนิยั  

มันก็“ท�าผิด”แล้วไง! กรรมก็เป็นอันท�าแล้ว ก็บาปแล้ว

 ผูแ้ปลผดิ กล่าวผดิ สวดผดิ ท�ากรรมผดิ กต้็องม“ีวบิาก

บาป”นัน้  พระพทุธเจ้าจงึทรงป้องกนัไม่ให้เกดิบาป ด้วยการ

บัญญัติวินัยนี้   

 อย่าน�า“ธรรมบท”ไปเป็นสินค้าหรือเครื่องมือหากิน 

กันอยู่เลย เลิกกล่าวผิด กล่าวให้ถูก สาธยายให้ถูกกันเถิด   

 ศาสนาอื่นเขาท�ากันอยู่ทั่วไป แต่พระพุทธเจ้าท่าน

ลกึล�า้กว่าเขาเหล่านัน้มากนกั ท่านจงึบญัญตัวินิยัข้อนี้กันไว้

 ท่านเป็น“ผูส้พัพญัญ”ูนะ ท่านห้ามไว้ เชือ่ท่านบ้างส!ิ  

 เพื่อไม่ ให้น�ามาใช้“ท่องสวด”แบบเขา เพราะอย่าง

เขาสวดกันนั้นมันเป็น“โทษ” มันไม่เป็น“คุณ”จริงๆ 

 ถ้าจะสวดเพือ่ซกัซ้อมจดจ�าไว้ รกัษาค�าสอนไว้ทีเ่รยีก

ว่า“สงัคตี”ิกด็ ีหรอืจะสวดเพือ่ตรวจสอบไว้ให้ถกูต้องอยูเ่สมอ 

ไม่ผิดเพี้ยนไปที่เรียกว่า“สังคายนา”ก็ต้องท�า ต้องตรงตาม

สจัจะนัน้นะ ตรวจธรรมวนิยักนัดีๆ  ส่วน“ประณามคาถา”จะ 

สวดต่อหน้าธารก�านัลฆราวาสอย่างนั้นก็สวดไปเถอะ

 แต่ถ้าไปสวดผิดๆตามที่ธรรมวินัยว่าไว้ ก็ท�าความ

(๑๑๖)	ผู้สัพพัญญ	ูทรงรู้เหตุที่จะพาเสื่อม	จึงป้องกันไว ้
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เสือ่มให้แก่ศาสนาแน่ ผูส้วดกไ็ด้นรกแท้ ซึง่กเ็ป็นสจัจะจรงิๆ 

 เพราะจะกลายเป็นใช้“ธรรมบทมาเป็นเครือ่งมอื”สวด

หากนิเลีย้งชพี โดยทางผดิ เป็นต้น นีแ่หละเป็นเหตหุลกัใหญ่ 

ใครท�าก็เป็น“กรรมผิด”ที่ก่อวิบากใส่ตน ตนได้นรกแน่นอน 

 และตนกจ็ะ“หลงขลงั”ในบทมนต์นัน้ๆ ละเมอเพ้อพก

เป็น“วิมานอุปาทาน”เป็น“กาย ๓”(นิรมาณกาย-สัมโภคกาย-อทิส

สมานกาย)ไปกันใหญ่มีภพมีชาติสารพัดกันอย่างที่เป็นๆและ

เห็นๆอยู่แม้ในสังคมปัจจุบัน ..แล้วบวชมาสร้างนรกท�าไม!

 ยิง่ใส่ท�านองร้องสวด ฆราวาสเขากจ็ะได้ฟังเพลง และ

หลงติดเพลงกันงอมแงมจริงๆ พระพุทธเจ้าตรัสชัดประเด็น

นี้ว่า มีโทษ ๕ ประการ คือ ๑.ตนเองก็หลงเสียงของตนด้วย 

๒.ผู้อ่ืนก็หลงเสียงนั้นด้วย ๓.ชาวบ้านติเตียน ว่าพระร้อง

เพลงเหมือนชาวบ้าน ๔.สมาธิของผู้พอใจการท�าเสียงย่อม

เสียไป(เพราะเพ่งจิตใจออกไปอยู่กับความเพลิิดเพลินของเพลงของเสียง

นั้น ก็ไปคบหรือไปคลุกคลีกับผีที่ชื่อว่าขิฑฑาปโทสิกะ)  ๕.ภิกษุชั้นหลัง

จะถอืเป็นเยีย่งอย่าง(ซึง่ทุกวนันีก้ห็ลงกนัอยู่เตม็ศาสนาพทุธ ..เหน็มัย้?)   

 ซึง่“การสวด”กม็คีณุ ถ้าสวดตามหลกัธรรมพระพทุธเจ้า 

แต่ถ้าผิดหลักธรรมวินัยพระพุทธเจ้ามันก็มีโทษ มีนรก

 โทษหลักใหญ่มีอยู ่๒ หลัก ใครท�าผิดก็ได้นรกทั้งนั้น

คือ “มโนปโทสิกะ” กับ “ขิฑฑาปโทสิกะ” ๒ นรกใหญ่นี้ จะ

บานปลายออกไปเป็น“โทษ”อีกมากมายหลายนรกจริงๆ  

 ศาสนาพทุธไม่ให้พึง่“การสวดมนต์”เป็น“เครือ่งอาศยั
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เลีย้งชพี” แต่ให้อาศยับทมนต์เป็นศาสตร์เพือ่ศกึษาท�าความ

เข้าใจไปปฏิบัติให้บรรลุธรรมต่างหาก 

 ยิง่ตวัร้ายกค็อืไม่ใช่ให้เอาไปสวดหากนิเลีย้งชวีติเลย 

 แต่ทุกวันนี้ “ใช่แล้ว” ปฏิเสธไม่ได้หรอก!!!!

 อาตมาขอพูดตรงๆเลยว่า ศาสนาพุทธทุกวันนี้นั้น 

อาศยัสวดมนต์ผดิวนิยัปาจติตย์ี มสุาวาทวรรค ข้อ ๔ นีแ้หละ

เลีย้งชพีกนัอยูข่องพระภกิษทุัง้หลาย ตัง้แต่ชัน้ล่างถงึชัน้บน

สูงสุด ขออภัยจริงๆที่ต้องพูดเป็นวิชาการ เป็นปรมัตถะกัน

 ซึ่ง“โทษ”ประเด็นที่เรียกว่า “มโนปโทสิกะ”ก็คือ สวด

กันแล้ว ท�าให้ผู้ฟังเกิดยึดความขลัง หลงว่ามีอ�านาจพิเศษ

ฤทธิ์เดชลึกลับสารพัดที่จะได้ ที่จะช่วยให้เราสมใจสารพัด

ตามที่อยากได้ ซึ่งมันไม่มีจริง มันเป็น“อุปาทานจิต”เท่านั้น   

แท้ๆ ทีค่นไม่มปัีญญารูแ้จ้งความเป็น“อปุาทาน” กห็ลงไปกบั

ความขลงันี ้ซึง่แตกแยกออกไปเป็น“อปุาทาน ๔”ต่างๆนานา

สารพดัทีห่ลงงมงายเพ้อเจ้อว่ามี ได้ เป็นจรงิตาม“อปุาทาน” 

 ซึ่งมันสามารถเกิดเป็น“นิรมาณกาย(กายที่ ไม่มีของจริง

เลย)”แต่ม“ีความรูส้กึเก๊(เวทนาเก๊)”นีเ้กดิในจติวญิญาณของคนผู้

มอีปุาทานได้จรงิๆ เป็นได้ถงึขัน้“โอฬารกิอตัตา(ตวัตนหยาบ)”ที

เดียว ก็หลง“มีจริง-เป็นจริง”กันอยู่เต็มโลกของผู้มีอวิชชา 

(๑๑๗)	“สวดมนต์”ผิดวนิยันัน้ท�าศาสนาเสือ่ม	กต้็องบาป



197

 หรือจะเกิดแค่“มโนมยอัตตา”ก็มี จะเกิดแค่“อรูป

อัตตา”ก็ได้ ต่างก็หลงว่า“มี”ทั้งๆที่ไม่มีใครสัมผัส“กาย”นี้ได้

กบัเราเลย แต่ละคน“นริมาณ”หรอื“สร้างนมิติ”นีก้นัอยู่ ในจติ

ตนเอง ลมๆแล้งๆ ก็หลงว่ามัน“มีจริงมีจัง”

 และ“ร่วมบรโิภคของเก๊”นีก้นัอยูเ่ตม็โลกเป็น“สมัโภค

กาย(ต่างร่วมบรโิภคกายนีก้นั)” ทัง้ๆทีม่นัเป็นแค่“อทสิสมาณกาย

(กายทีเ่หน็จรงิสมัผสัจรงิไม่ได้เลย มนัจะลกึลบัมากส�าหรับผูท้ียั่งอวชิชา) และ

หลงเสพสมสุขสมอยู่ในจิตใครจิตมันแท้ๆ เอาออกมาข้าง

นอกให้คนอื่นสัมผัสกันไม่ได้เลย 

 นีแ้หละคอื “กาย”หรอื“นามรปู”ทีผู่“้อวชิชา”ไม่สามารถ

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นจริงของ“สังขาร-วิญญาณ-นาม

รปู-อายตนะ-ผสัสะ-เวทนา-ตณัหา-อปุาทาน-ภพ-ชาต”ินี้ ได้

 จึงหลงวนเวียนมืดจมอยู่กับภพชาติที่ชีวิตยังไม่พ้น 

“โสก-ปริเทวะ-ทุกข-โทมนัส-อุปายาส”โดยงมงายว่า เป็น 

“สขุ(สขุลัลกิะ=สขุเก๊=สขุ+อลกิะ)”อย่างนี้จริงๆ มันเป็น“ความรู้สึก

เก๊” เป็น“เวทนา”ที่ผี(กิเลส)มันครอบง�าจิตเอาไว้ให้หลงตาม

มันแท้ๆ ซึ่งที่แท้แล้วมัน“อารมณ์เก๊-ความรู้สึกหลอก”จริงๆ

(๑๑๘)	ล้วนเกิดจาก“อุปาทาน ๔”	ซึ่งท�าให้ศาสนาเสื่อม

 อันเกิดจากเหตุ“กามุปาทาน(ยึดด้วยความใคร่จนมีรสกาม

เก๊)”หรอื“ทฏิฐปุาทาน(ยดึด้วยความเหน็ทีย่งัผดิของตนจนมรีสตามทีต่น
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ยดึจึงเก๊อยู)่”หรอื“สลีพัพตัตปุาทาน(ยดึด้วยวธิปีฏบิตัทิีต่นเชือ่ซึง่ยงัผดิ

จนมรีสตามทีต่นยึดจงึเก๊อยู่ )”หรอื“อตัตวาทปุาทาน(ยึดแค่ค�าพดู[ยงัไม่ใช่

สภาวะ]ที“่ตนเชือ่ว่าจรงิของตน”จนมรีสตามทีต่นเชือ่จงึเป็นอยู่แต่กบัภาวะเก๊ )”

 ซึ่ง“อุปาทาน”นั้น ก็คือหลงยึดว่ามีวิมานดับมืดด�า

บ้าง(สุภกิณหะ)วิมานสว่างใสบ้าง น้อยบ้าง มากบ้าง(อาภัสรา) 

ต่างเนรมิตอะไรขึ้นมาเป็นสวรรค์รูปน้ัน-รสนี้เสพ จึงยังมี

คู่ของสวรรค์คือ“นรก” เป็นตุเป็นตะ ท�าเอง..หลงเอง เกิด

เอง..เสพเอง  ยึดเอง..ติดเอง  หลงจมงมงายอยู่เองทั้งนั้น 

เป็น“อุปาทาน”ทั้งสิ้น  

 นี้คือ“โทษ”ที่เป็น“มโนปโทสิกะ” มีกันได้ยิ่งกว่าที่

สาธยายนี้อีกนักกว่านัก นี่แค่ส่วนหนึ่งที่อาตมาพอพูดถึงได้

 เมื่อยึดถือศีลพรตอย่างไร ก็ย่อมเกิดย่อมมี“ภพชาติ” 

ตามนั้นอยู่ “การสวด”ที่คนผู้ยังมี“อุปาทาน”ใดก็ย่อมมีภพ

ชาติเป็นสวรรค์และนรกอยู่ตามที่มี“อุปาทาน”นั้น

 ผู้ท�าจริง(มีกรรมอยู่ ) คือ สวดจริงก็มี“ภพบาป”จริง ก็

เป็น“โทษ”(กลิ,กายกลิ [สิ่งที่เป็นโทษอยู่ ในกาย]จริง) จึงได้“นรก” 

จรงิ ไม่มีใครท�าให้เลย ท�าเองทัง้น้ันด้วยอวชิชาท่ียังมีอยู่จริง  

 นี่คือ สวดแล้วท�าให้คนหลงขลัง หลงมีอุปาทาน

 ทีนี้..“โทษ”ที่เป็น“ขิฑฑาปโทสิกะ”อีกที่ยังมี ได้ ก็

เป็น“โทษ”เพราะหลง เช่น เสียงขับที่ ไพเราะ เสียงขับอันยาว 

แม้ตนกห็ลงเสยีงนัน้ ทัง้ๆทีม่นัเป็นเรือ่งเล่นๆ เรือ่งหลงเพลนิ 

ไม่มสีาระ เป็นแค่อารมณ์บนัเทงิเสพรสใส่จติสะใจแล้วตดิยึด
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แท้ๆ “เป็นความสนุกสนาน”เป็น“ความสะใจสมจิตอยากได้

อยากเป็น”ที่เตลิดเปิดเปิงไปเท่าไรก็ได้ ไม่มีที่สิ้นสุด

 “ขฑิฑาปโทสกิะ”นี ้หลงปรงุแต่งกนัแตกระเบดิเถดิเทงิ

มากมายยาวยืดใหญ่โตบานปลายขยายวิตถารมโหฬาร

หรูหราสารพัดหลากหลายเป็น“นรกปหาสะ(สนุกสนานเป็นนรก, 

รื่นเริงบันเทิงธุรกิจที่บานปลายออกไปจนสุดกั้น ไม่สามารถยับยั้งกันได้แล้ว)”

 มันเป็นกล(ิโทษ) มันเป็นกาลี(ชั่วร้าย) มันเป็นกิเลส(จิต

เลว)ที่ผู้ยังหลงสวรรค์ ยังมีอวิชชา ยับยั้งยากมาก หยุดไม่ได้ 

จึงบานปลายออกไปทับทวี ไม่มีสิ้นสุด ดังที่เป็นกันอยู ่  

   

 อาตมาเกดิในโลก ยคุทีม่นัหมดส้ิน“ผู้รู้”ย่ิงกว่าอาตมา

นัน่เอง อาตมาเกดิมาเป็น“ผูรู้โ้ลกตุระ”กว่าใครๆ จงึยากมาก-

น้อยมากจะมีคนผู้ที่โลกเขานับถอื มารับรองอาตมา เพราะ

ผู ้รูสู้งสดุใน“โลกตุรธรรม”ยคุนีท้ีพ่งึมอียู่ในโลกมันมีผู้เดยีวคือ

อาตมา ทีเ่ป็นความ“ตกีลบั”ซบัซ้อนส�าคญัมากกค็อื อาตมาต้อง

ไม่มลีาภยศชัน้ศกัดิศ์รตีระกลูเชือ้ชัน้สงูสรรเสริญสขุ และแม้แค่

ความรูว้ชิาการแบบโลกๆมาเป็นตวัอุ้มชอูดุหนนุ ช่วยเลย   

 จงึเป็นการยากยิง่สงูสดุๆทีท้่าทาย“การพสิจูน์ตนเอง” 

ในยคุนี ้ มนัเป็น“ข้อสอบ”ขัน้โลกตุระแท้ ซึง่ส�าคญัยิง่ยากยิง่

อจนิไตยยิง่ ไม่ใช่สามญัปถุชุน หรอืสามญัสาธารณะ ท่ีจะรู้กัน

(๑๑๙)	อาตมาพสิจูน์ตนยคุท่ี“ไม่มผีู้ยิง่ใหญ่ใดในโลกรบัรอง”
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 ๑.เพราะคนทัง้หลายในโลกยคุนีไ้ม่รู“้โลกตุระ”ได้ดเีท่า

อาตมา ๒.ความรูเ้รือ่งอรหนัต์และโพธิสตัว์หรืออาริยบคุคล

เพีย้นไปจนผิดถนัด ๓.อาตมาเป็น“ตวัจรงิ”ของผูบ้�าเพญ็มาจริง 

จงึต้องพสูิจน์ความจรงิกบั“โลก”ยคุนี ้ จนกว่าคนในโลกจะยอม

เชือ่ ศาสนาพทุธจงึจะก้าวต่อไปได้ นีค่อื“ไฟท์บงัคบั”ของอาตมา 

๔.ความจรงิทีอ่าตมาเปิดเผยยงัมีไม่มากพอ ๕.เพราะยุคนีเ้ป็น

ยคุทีค่นบารมีทางพทุธธรรมโลกตุระน้อยกว่าคนยุคพระพทุธเจ้า

มากจนเทยีบกนัไม่ได้ ๖.“กาล”และ“กรรม”ของอาตมายังต้องใช้

วบิากต่อไปอยู ่ วบิากยงัลดลงไปไม่ถงึขดีผลส�าเร็จแท้ จงึยังไม่

ถงึกาละทีจ่ะคล่องตวัได้เรว็หรอืดกีว่านี ้ ๗.ยุคความเจริญของ

โลกุตระเพิ่งจะเริ่มต้น ก�าลังจะแพร่ขยายขึ้นในโลกยุคนี้

 ใครไม่เชือ่กไ็ม่เป็นไร ซึง่มนักเ็ชือ่ยากแน่นอน เพราะไม่ม ี

“ผูท้ีค่ณุเช่ือถอืยิง่”เช่น พระพทุธเจ้า(หรอืผูท้ีคุ่ณยงันับถืออยู่ ) จะมา 

ช่วยรบัรองอาตมาเลย อาตมาจงึต้องรบัรองตนเอง ก็มีผู้คน 

ทีก่ล้าเปิดใจรับบ้าง ผู้ตามปฏบิติัแล้วบรรลผุลบ้าง และแอบ 

ตามพิสูจน์จนเชื่อถือบ้าง อย่างไรก็ตามอาตมาก็ขอท�าด้วย 

ความจรงิทีม่ัน่ใจยิง่ของอาตมา จนกว่าจะมี“ผลงาน”ท่ีอ้างองิ

และยนืยนัได้ว่า อาตมาเป็นคนจรงิ มคีวามจริง 

 นี.่.อาตมากเ็พิง่ท�ามาได้แค ่๔๗ ปี ย่างเข้าปีที ่๔๘ เอง

 ทัง้ๆทีท่่านทัง้หลายลงมอืตะ+ลมุบอนชอนไชท�าผดิศลี 

ผิดวินัยมาเป็นร้อยๆปีหลายร้อยปี แถมท่านมีทางการยอม 

รบัประทบัทรงส่งเสรมิสนบัสนุนรนุช่องครองคุม้อุม้ชเูสยีด้วย
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 แต่อาตมาไม่มทีางการยอมรบัอย่างท่าน ตามทีท่่านได้

ท่านมีถงึขนาดอุ้มชปูานนัน้ กลบักนัอาตมาถกูต้าน ถกูค้าน  

ถูกแย้ง ถูกโค่นอย่างหนักซ�า้เสยีอกี แต่อาตมากย็งัสามารถ 

อธิบายเผยแพร่พากนัปฏบิตัปิระพฤตขิยายผลสร้างมวลแบบ 

ทีอ่าตมาพาเป็น ก็มีประชาชนมัน่ใจเอาชวีติมาเดนิตามทาง

ทีอ่าตมาพาท�า อาตมาสามารถประสพผลส�าเรจ็ ยนืยนัได้ 

ด้วยคนปฏบิัตจิรงิ ด้วยสงัคมมีผลจรงิ มี“คนเจรญิ”เป็นผูรู้-้ตืน่- 

เบกิบานได้จรงิๆ ตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ เอาวรรณะ ๙ 

กถาวัตถ ุ๑๐ สาราณียธรรม ๖ ที่มีพุทธพจน ์๗ แม้แต่เครื่อง

ตรวจสอบธรรมวินัย ๘ มาวัดตรวจสอบได้เลย อาตมาก็

สามารถสร้างหมู่กลุ ่มชุมชนเป็นสังคมเจริญด้วย“อาริย

คณุ”แบบพทุธทีถ่กูต้อง นีข่นาดอาตมามี“ความด้อย”ตัง้ ๑๐ 

ข้อนั้นแท้ๆ ก็ยังเจริญอยู่ได้ตามที่ยังมีจริงให้สัมผัสพิสูจน์

 อาตมายึด“ความจริง”เป็นที่สุด เรามี“ความจริง”ได้

จรงิกจ็บแล้ว “ความจริง”มนัก็อยูท่ีเ่รา คนอืน่จะว่ายงัไง เขา

ก็มี“ความรู้”ของเขาตามภูมิ ที่เขาจะหยั่งรู้“ความจริง”ที่มัน

เป็น“ปรมตัถสัจจะ”ในตวัผู้อืน่ได้แค่ไหน? ยงัไง? กเ็รือ่งของ

เขา เท่าที่เขาจะมี“ภูมิรู้”สามารถหยั่งรู้“ความจริง”ผู้อื่นได้

 แล้วอาตมากบ็รรยาย อธบิาย“ความจริง”สู่กนัฟังด้วย 

(๑๒๐)	 “ความรู้”กับ“ความจริง”ที่คนพึงมีตามสัจจะ 



203

“ความรู้”ของอาตมาเท่าท่ีมีด้วยความซ่ือสัตย์และจริงใจที่ 

สดุ ตัง้แต่อาตมาเอาชวีติมาอยูก่บั“ธรรมะ”ของศาสนาพทุธ

 ผู้ทีี่ได้ยินได้ฟัง ได้สัมผัสด้วยทวารทั้ง ๖ ของตัวเอง 

ทั้งหลาย จากท่ีอาตมาแสดง“ความจริง-ความรู้”มาจนทุก

วันนี้ก็กว่า ๔๐ ปี จะเข้า ๕๐ ปีแล้ว ก็คงพอจะรู้ได้ว่า อาตมา

ม“ีความจรงิ”และม“ีความรู้”ของศาสนาพทุธแค่ไหน? อย่าง 

ไร? และ“ความจริง”นี้ “ความรู้”นี้ ใครจะพอรับได้มั้ย?

 ซึ่งก็มีคนจ�านวนหนึ่ง“รับได้”มา“ใช้”ความจริงนี้ มา 

“มีชีวิตอยู่”กับความรู้ที่อาตมาแสดงน้ีกัน ทั้งๆที่อาตมา

ยนืยนัว่า “ความจรงิและความรู”้ของพระพทุธเจ้านัน้ ท่าน 

ยกย่องคนที่“มาจน” และอาตมาก็พาด�าเนินชีวิตให้เป็น 

“คนจน” ตามหลักธรรมอ้างอิงได้ เช่น “วรรณะ ๙”ก็ดี “กถา

วัตถุ ๑๐”ก็ดี หรือแม้แต่“หลักตัดสินธรรมวินัย ๘”เป็นต้น

 จึงไม่ใช่เรื่องสูญเปล่า หรือเรื่องหลอกลวง ..แต่จริง!

 ธรรมะพระพุทธเจ้าท�าให้เกดิสงัคมทีค่วามเจรญิจรงิ

ชดัเจน ด้วย“ความรู”้และ“ความจรงิ”ทีม่“ีความเจรญิขัน้บรม

ภาวะสุดประเสริฐ (THE GREAT CIVILIZATION)”อย่างน้อยถึง  

๕ ประการ  ได้แก่ 

 ๑. อิสระเสรีภาพ ( INDEPENDENCE )   

(๑๒๑)	เกดิสังคมทีมี่“ความรู้”มี“ความจรงิ”เจรญิชดัเจน
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 ๒. ภราดรภาพ(FRATERNITY)

 ๓. สันติภาพ (PEACE)

 ๔. สมรรถภาพ(EFFICIENCY)

 ๕. บูรณภาพ( INTEGRITY) 

 แถมอีก ๖. สวยภาพ หรือสุนทรียภาพ(aesthetics)

 และ ๗. สุญญภาพ หรือความสูญ(voidness) 

 ซึ่งคนที่มี“วรรณะ ๙”กันอย่างแท้จริง นั่นคือ เป็น

คนเลี้ยงง่าย(สุภระ),บ�ารุงง่าย (สุโปสะ),มักน้อย,กล้าจน(อัป- 

ปิจฉะ),สันโดษคือ“ใจพอ”(สันตุฏฐิ),ขัดเกลา(สัลเลขะ),ก�าจัดกิเลส 

มีศีลเคร่ง(ธูตะ),มีอาการที่น่าเลื่อมใส(ปาสาทิกะ),ไม่สะสม(อปจ-

ยะ),ปรารภความเพียร(วิริยารัมภะ) 

 มี“สาราณียธรรม ๖”กันอย่างแท้จริง นั่นคือ เมตตา

กายกรรม,เมตตาวจีกรรม,เมตตามโนกรรม,แบ่งปันลาภแก่

กันเป็นสาธารณโภคี,หรือลาภที่เกิดข้ึนได้มาก็กินใช้ร่วมกัน

เป็นสาธารณโภคี ด้วยจิตที่มี“คุณสมบัติ ๗”ตามพระวจนะ 

ได้แก่ ระลึกถึงกัน(สาราณียะ),รักกัน(ปิยกรณะ),เคารพกัน(ครุ

กรณะ),เกือ้กลูช่วยเหลอืกนั (สงัคหะ),ไม่ววิาทกนั(อววิาทะ),พร้อม

เพรียงกัน(สามัคคียะ),เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน(เอกีภาวะ) 

 จงึเกดิชมุชน“คนจน” เกดิหมู่บ้าน“คนจน”ทีช่าวอโศก

เตม็ใจมาอยู่รวมกนัเป็นชมุชน“คนจน” เป็นหมูบ้่านที“่จน” คอื 

ไม่ร�า่รวย แต่“ไม่ยากจน” แถมจรงิๆนัน้เป็นคน“อยากจน”ด้วย

ซ�า้เพราะม“ีปัญญา”จริงๆ  เป็นสงัคมทีม่กีนิมี ใช้อุดมสมบรูณ์
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เป็นเศรษฐกิจที่ดีวิเศษถึงขั้น“สาธารณโภคี”ทีเดียว 

 สาธารณโภคี คือ มีทรัพย์สินผลผลิตเป็นของส่วน

กลาง กนิใช้ร่วมกนั ขยนัเพยีรช่วยกนัท�า กนิใช้ด้วยกนั เป็น 

“คนจน”ทีสุ่ขส�าราญเบกิบานใจ เป็น“สงัคมคนจน”ทีอ่ยูด่กีนิดี  

มชีวีติอดุมสมบูรณ์ มเีศรษฐกจิด ี มกีารบรหิารปกครองกนัดี 

หรือมีการเมืองที่ดี เป็น“กลุ่มคน”หรือสังคมที่ดีถือว่าเจริญ 

สดุยอด ชุมชน“คนจน”ชนดินี้มกีระจายเป็น“เครอืแห(pyramidal 

web)”อยู่ ในประเทศไทย เจรญิ“สาราณียธรรม ๖”เพราะเป็นผู ้

มี“ไตรสิกขา”ท�าให้“วรรณะ ๙”เจรญิขึ้นๆไปตามล�าดบัแท้จริง  

 นี้คอื “ความรู”้ทีค่วรรูย้ิง่ในโลก เพราะเป็น“ความจรงิ” 

ทีจ่รงิอย่างไม่น่าเชือ่ แต่กต้็องเชือ่จรงิๆ เพราะมสีงัคมคนเช่น

นียุ้คนีเ้ป็นจรงิกนัอยู่ ในประเทศไทยแท้ๆ ซึง่เป็นชีวิตคนจรงิๆ 

(๑๒๒)	ผู้รู้ยุคนี้ใช้“ความรู้”รู้“โลกุตรชน”ที่เป็น“คนจริง”      

 แม้จะมคีนจรงิสงัคมจรงิทีเ่ป็น“สงัคมคนจน”ยนืยนัได้

ว่า สขุส�าราญเบกิบานใจ อยู่ดกิีนด ีมชีีวติถอืว่าอุดมสมบรูณ์ 

มเีศรษฐกจิด ีมกีารบรหิารปกครองกนัหรอืมกีารเมอืงทีด่ ีเป็น

สังคมที่ดี จึงเป็นสังคมที่เป็นอยู่กันอย่างสงบสุขส�าราญเบิก

บานใจ ซึ่งสังคมโลกทั่วไปก็ยัง“เข้าใจ”ไม่ได้หรอก 

 ถึงขั้นไม่เช่ือเอาด้วยน่ันเทียว แม้แต่ผู้จบด๊อกเตอร ์

ทางพทุธศาสตร์ รฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ฯลฯ ก็
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ไม่อาจจะหย่ังรู“้ความจรงิของความรูส้กึ”นีไ้ด้ จะด้วย“ปรชัญา

(philosophy)” หรอืด้วย“ญาณวทิยา(epistemology)” เพราะมนัเป็น 

“ความจรงิ”ของคนโลกุตระ ที่มี“ปัจจัตตัง”ของใครก็ของตนๆ

 ซึ่ง“ความรู้สึกหรืออารมณ์(เวทนา)”ของคนโลกุตระนั้น 

มันคนละโลกกับปุถุชนคนโลกีย์ แม้แต่จะพูดกันด้วยภาษา

ไทยหรือแม้แต่จะใช้บาลีก็เป็นคนละโลก ถ้าพูดกันก็เปรียบ

ปานคนต่างดาวคุยกันทเีดยีว จึงยากมากท่ีจะรูเ้รือ่งกนั หรอื

ไม่สามารถรู้เรื่องกันได้เลย  

 คนในยุคน้ีแม้จะเป็นชาวพุทธ และแม้จะได้ศกึษาด้วย 

“ความรู้”ทางภาษา-ทางบัญญัติิ-ทางต�ารา-ทางปรัชญา-ทาง

ญาณวทิยา-ทางตรรกศาสตร์ หรอืทางเดรจัฉานวชิาไสยศาสตร์

ใดๆซึง่ได้แก่ พวกที“่หลบัตาปฏิบัต”ิทัง้หลาย เป็นต้น เพราะทัง้ 

“ความรู้”ทัง้“ความจริง”มนัได้ผดิเพ้ียนไปจากสจัจะไกลมาก ไม่

ว่า“สมมตุสิจัจะ”หรอื“ปรมตัถสจัจะ” จงึยากสดุแสนยากทีช่าว

พุทธทุกวันนี้จะ“รู้จักคนจริง”เช่นว่าน่ี้ีที่เป็น“อาการจริง”อัน

คือ“ความจริง(สัจจะ)”ของคนโลกุตระ แม้ภายนอกหรือภายใน 

(๑๒๓)	นัยส�าคญัของ“เทวนิยม”	กับ“อเทวนิยม”

 “ความจรงิ”มันลึก มันสูง มันไกล มนัลบั มนัยิง่ใหญ่ มนั

วเิศษ ..คนทีจ่ะมี“ความรู”้มารู“้ความจรงิ”นี้มันแทบจะหาไม่ได้

แล้วในยุคนี้ ผู้ใดสร้าง“ความรู้-ความจริง”ใส่ตนได้ก็เกิดก็มีก็
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เป็น“ตน(อัตตา)” เป็น“ของตน(อัตตนียา)” ซึ่งสะสมขึ้นผนึกและ

ตกผลึกเป็นปึกแผ่นแน่นหนาในตนอย่างแข็งแรงมั่นคง จน

กระทัง่“เทีย่งแท้(นจิจงั) ยัง่ยนื(ธวุงั) เป็นเช่นนัน้ตลอดไป(สสัสตงั) 

ไม่เปลีย่นแปรเป็นอืน่(อวปิรณิามธมัมงั) ไม่มีอะไรหกัล้างได้(อสังหริงั) 

ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง)

 ตามศาสนา“เทวนิยม” มันก็เป็น“ตัวตน(อัตตา)” เป็น 

“ของตน(อตัตนียา)”จรงิ และยดึมัน่ถอืมัน่ว่า “ความรูแ้ละความ

จรงิ”นีม้อียู“่นรินัดร” แต่ไม่ใช่ของคน คนไม่มสีทิธิจ์ะม“ีความ

รู้และความจรงิ”นี ้ศาสนา“เทวนยิม”จงึมอียู่แต่ใน“ความลบั”

  “ความลับ”นี้บาลีว่า “รหัสส”

 ดังนั้น ความเป็น“ตัวตน”(อัตตาหรืออาตมันหรือปรมาตมัน) 

นี ้“เทวนยิม”จงึเป็น“ความลบั”อยูอ่ย่าง“นรินัดร” นีน้ยัะหนึง่  

 แต่ศาสนาพุทธ“อเทวนิยม” สามารถมี“ความรู้และ

ความจริง”ในความเป็นตัวตนหรือเป็นอัตตา ด้วย“ปัญญา” 

ด้วยการ“สัมผัสความจริง” ด้วยหูด้วยตาสัมผัสกันทีเดียว 

มี“กายสักขี”คือ “มีรูป-มีนาม”สัมผัส“อัตตา”นั้นๆด้วยหูด้วย

ตาได้แท้อยู่โทนโท่ โต้งๆกันทีเดียว “ไม่ลับหูไม่ลับตา”เลย  

 “ไม่ลับหูไม่ลับตา”นี้บาลีว่า “อรโห”

 ดังนั้น ความเป็น“ตัวตน”นี้ “อเทวนิยม”คือศาสนา

พุทธจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ไม่ลับหูลับตา(อรโห)”สัมผัสความเป็น 

“อัตตาหรืออาตมันหรือปรมาตมัน”นี้ได้แท้ จึงสามารถถอด 

“ความลบั”นี้ได้แจ่มแจ้งยิง่(สัจฉิ) หรอืท�าลายความเป็น“อตัตา
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ที่เป็นนิรันดร”นั้นได้สัมบูรณ์หมดสิ้น“ความลับ”(อนัตตา)

 ผูท้ีห่ลงผดิ“หลบัหหูลบัตา”ปฏบิตัจิงึไม่เข้าร่องเข้ารอย
ของศาสนาพุทธเลย  เลิก“หลับตา”ปฏิบัติกันเสียเถิด

 และทีส่ดุผูม้“ีปัญญา”ซึง่“ปัญญา”นี้มีในศาสนาพทุธ 
เท่านัน้ แม้ชาวพทุธเองก็มี“ปัญญา”กันไม่ได้ง่ายๆเลย ทีป่ถุชุน
ทัง้หลายมกีนัอยู่นัน้คอื“เฉโก” ยงัไม่ใช่“ปัญญา”หรอก 
 ดังนั้น ในศาสนาอื่นๆใดๆจึงไม่มีผู้ใดมี“ปัญญา” 
แน่นอน มแีต่“ความรูห้รอืความฉลาด”ทีเ่รยีกว่า“เฉกะหรอื
เฉโก”เท่านั้น ศาสนาพุทธจึงสามารถใช้“ปัญญา”ก�าจัด“ตัว 
ตน”ที่ภาษาทางวชิาการกค็อื“อตัตา”นีแ่หละ ได้จรงิๆ หรอื 
ปฏิบัติ“หลุดพ้น”ส�าเร็จได้จากความเป็น“อัตตา”โดยบรรลุ 
ธรรมคือเป็นผู้“อยู่เหนอื(อตุตระ)”ทัง้“โอฬารกิอตัตา”ทัง้“มโนมย 
อตัตา”ทัง้“อรปูอตัตา” ไม่ยดึมัน่ถอืมัน่เป็น“ตน” เป็น“ของตน” 
ได้ยั่งยืนตลอดไปถึงขั้น“นิรันดร”กันจริงๆ ไม่ลับหูลับตา 
(อรโห) โดยมีหูตาจมูกลิ้นกายใจ“สัมผัส”อยู่ยืนยันอยู่แท้ นี่ก็
อีกนัยะหนึ่ง 
 ด้วยเหตุฉะนี้ จึงเชื่อกันว่า“ธาตุรู้”คือ“ธาตุวญิญาณ” 
หรอื“ธาตจิุต”นัน้ ทีพ่งึมีในมหาจกัรวาล และเป็น“จติวญิญาณ” 
ที่ยืนยัน“ความจริง”ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็น“จิตวิญญาณ”ที่เก่ง 
กาจที่สุด ทั้งเป็น“เจ้าของความรู้”สุดยอด ทั้งเป็นเจ้าของ 

(๑๒๔)	“อเทวนิยม”หลดุพ้น“อตัตานิรันดร”ได้ด้วยปัญญา    
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“ความจริง”สุดยอด จึงเป็น“จิตวิญญาณ”ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 

ไม่มี“จิตวิญญาณ”ใดไหน ในที่ใดอีกที่จะเทียบเท่า 

 นีแ่หละคอื “ต้นตอ”ของ“ความรู-้ความจรงิ-ความเป็น

อ�านาจทีย่ิง่ใหญ่ที่สุด” ทีเ่ตม็ไปด้วย“คณุงามความด”ี ไม่มี 

“ความไม่ดี”ใดเลยใน“จิตวิญญาณ”นี้ ไม่มี“จิตวิญญาณ”ใด

เลยที่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งใหญ่เท่าเทียม“จิตวิญญาณ”นี้

 “จิตวญิญาณ”นี้จงึยิง่ใหญ่ทีสุ่ด เทีย่งแท้“นรินัดร”ทีส่ดุ 

ไม่มีอะไร-ไม่ม“ีภาวะ”ใดจะยิ่งใหญ่เท่า จึงเป็น“พระเจ้า”ที่ยิ่ง

ใหญ่จริงๆที่ศาสนา“เทฺวนิยม”ยอมยกให้เป็นสุดๆที่นับถือ

 ศาสนา“เทฺวนิยม”จึงมี“จิตวิญญาณ”นี้เป็นสุดยอด

แห่ง“ความรู้”และ“ความจริง”ยิ่งใหญ่ที่สุด “นิรันดร”ที่สุด

 แต่“เทฺวนิยม”ไม่สามารถ“สัมผัส”ด้วย“ทวาร ๖ หรือ

อายตนะ ๖”ของตน ทีม่ร่ีางกายและจติวญิญาณมนษุย์จรงิๆ 

ที่แต่ละคนจะร่วมรู้ร่วมสัมผัสกันได้ 

 การ“หลับตา”ปฏิบัติที่“ไม่มีสัมผัส ๖”จึงคือ คนผู้จม

อยู่ใน“เทฺวนิยม”อยู่ยังไม่โงหูเงยหัวขึ้นมาเป็นพุทธที่เป็น 

“อเทฺวนิยม”กันสักที นั่นเอง ..นี่ ไม่ได้ใส่ไคล้หาความนะ!!!!

(๑๒๕)	ลทัธิ“หลบัตา”คอื“เทวฺนิยม”	หมดสทิธิ์ม“ีปัญญา”    

 เมือ่“เทวฺนยิม”นัน้จมอยู่ ใน“ความลกึลบั” ไม่สามารถ 

“สมัผสัด้วยอายตนะ ๖ หรอืทวาร ๖”ของตน ทีม่รี่างกายและ
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จิตวิญญาณมนุษย์จริงๆ ยืนยันร่วมกันได้ในโลกมนุษย์ ก็

ไม่อาจจะ“พ้นความลึกลับ”ได้เลยชั่วนิรันดร ก็จริงที่สุด 

 ผู้“หลับตา”ปฏิบัติก็เช่นเดียวกับ“เทฺวนิยม” เพราะ 

“ไม่ลมืตา”ให้ม“ีสมัผสั ๖ ด้วยทวาร ๖ มอีายตนะ ๖”นัน้ศาสนา

พุทธที่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงล้มเลิก“ลัทธิ”อย่างนั้นเด็ดขาด  

 เพราะมันไม่มีสิทธิ์เกิด“ปัญญา” ปฏิบัติอยู่แค่นั้นมัน

ได้แค่“เฉโก”กับ“สัญญา”เท่านั้น 

 “ปัญญา”ของศาสนาพทุธทีแ่ท้ทีถ่กูต้อง“สมัมาทฏิฐ”ิ  

ต้องสมัผสัด้วย“ทวาร ๖”เปิดอยูค่รบครนั ท�าหน้าที ่“อายตนะ  

๖”อยูต่ลอดเวลาทีท่�า“อาชพี-กมัมนัตะ-วาจา-สงักปัปะ”  จงึ

จะม“ีธมัมวจิยัสมัโพชฌงค์และท�าสมัมาทฏิฐไิปกบัการปฏบิตัิ

มรรคองค์ ๘”จงึจะเกดิ“ปัญญา-ปัญญนิทรย์ี-ปัญญาพละ”ได้

(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘) ไม่ม“ีเหต(ุสมทุยั)”ให้ปฏบิตั(ิพระไตรปิฎก 

เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ มลูสูตร) ไม่ม“ีผสัสะ”เป็น“ปัจจยั(เหต)ุ”กไ็ม่ม“ีความ

รู้สึก(เวทนา)” นั่นคือ ไม่มี“ที่ตั้ง”หรือไม่มี“แหล่งแห่งที่”หรือไม่

เป็น“ฐาน”ทีจ่ะมีได้ ทีจ่ะปฏบิตัไิด้(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๖๔-๘๙) 

 คือ ไม่มีอะไรจะให้“เรียน” ไม่มีอะไรจะให้“รู้” ไม่มี

อะไรจะให้“ปฏิบัติ”นั่นเอง 

 เรื่อง“หลับตา”ปฏิบัติกันแบบไม่มี“ทวารภายนอก ๕” 

ไม่ม“ีผสัสะ ๖”นีแ่หละทีเ่ป็นประเดน็ยากกนัจรงิๆในทกุวนันี้ 

หลงยดึมัน่ถอืมัน่กนัจนมดืบอดหนวกใบ้แน่นสนทิจรงิๆ พดู

ยงัไงกไ็ม่กระเตือ้ง ไม่ฟังเสยีง ฟัง..กไ็ม่ยอมเปลีย่นแปลงเลกิ
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ถอยปล่อยวางกันเลย ยัง“หลับตา” หนีเข้าป่ากันอยู่นั่นเอง 

 จึงขอให้ชาวพุทธหยุด“หลับตา”ปฏิบัติกันเสียทีเถิด

 เพราะ“หลับตา”มีแต่“ความมืด”ไม่มี“อาโลกสัญญา” 

ไม่มแีสงสว่าง จงึมแีต่“ความลกึและความลบั” ไม่ม“ีตา(จกัษ)ุ” 

ไม่มีวันจะพบ“แสงสว่าง-ความเห็นแจ้ง-ความรุ่งเรือง”ใดๆ 

ไม่มวีนัจะม“ีปัญญา-ญาณ-วชิชา”(พระไตรปิฎก เล่ม ๔ ข้อ ๑๓ เล่ม 

๑๙ ข้อ ๑๖๖๖,๑๖๖๗)

 “หลบัตา”ปฏบิตั ิ ไม่มวีนัจะเกดิ“ปัญญา-ปัญญนิทรย์ี-

ปัญญาพละ”เพราะไม่ได้ปฏิบัติ“มรรคองค์ ๘” ไม่มี“ธรรม 

วิจัยสมัโพชงค์” จงึไม่ม“ีสัมมาทิฏฐิ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)  

 “จิตวิญญาณ”ที่เป็น“เทฺวนิยม” แม้จะนับถือกันว่า 

“ย่ิงใหญ่ที่สุด”ปานใดๆ มันก็“อยู่ในห้วงความรู้ส่วนตนใน

ภายในของตนคนเดียว”เท่านั้น จึงยังเป็น“ความลึกลับ” 

 “ความลึกลับ”คือ ความไม่สามารถหยั่งรู้เข้าไปถึง  

หรือ“ความลับที่อยู่ลึก”จนกระทั่งท�า“ความรู้ยิ่งเห็นจริง”ใน 

“ธรรม”ทั้งหลาย อันมีทั้งอุตุนิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม

ภายนอก-ภายใน ทัง้กรรมนยิาม ทัง้ธรรมนยิาม ด้วย“ธรรมะ 

๒” ซึ่งจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“รูป”กับ“นาม” ไม่ได้ 

 ยิง่จะให้คนอืน่ทกุคนทีม่ชีวีติในโลกจรงิๆ“รูด้้วย”แบบ

(๑๒๖)	“เทวฺนิยม”เป็น“ความลึกลับ”	รู้“ธรรมนยิาม ๕”ไม่ได้
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พ้น“ความลึกลับ(รห)” เปิดเผยออกมาให้ผู้อื่นเห็นด้วยรู้ด้วย

ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลย มันไม่โจ่งแจ้ง เปิดๆ เผยๆจริงจัง 

 ชาว“เทวฺนยิม”ทัง้หลายจงึเป็นเช่นศาสนาที“่พระเจ้า” 

ของเขาเป็น คือพากัน“ลึกลับ”อยู่ตลอดกาลนานอยู่นั่นแล

 แม้กระทัง่ทกุวนันี“้พระเจ้า”หรอื“ปรมาตมนั”ของ“เทวฺ 

นยิม”กย็งัคง“ความลกึความลบั(รหสัสะ)”อยูน่ัน่เองตลอดกาล

 ต้องขออภยัอย่างยิง่นะ ทีส่าธยายอยูน่ีเ้หมอืนกบัไป

ดถูกูไปต�าหน“ิเทวฺนยิม”หรอื“พระเจ้า”ทีศ่าสนาอืน่นบัถอืกนั 

ซึง่อาตมาไม่มเีจตนาชัว่นีเ้ลย แต่ก�าลงัตัง้ใจสาธยายวชิาการ

 “อเทฺวนิยม”นั้นไม่หลับตาปฏิบัติ ต้องลืมตาปฏิบัติ

มี“จักษุ-ปัญญา-ญาณ-วชิชา-แสงสว่าง”อยูเ่สมอตลอดเวลา 

พ้น“ความลกึลบั” ไม่มคีวามลกึลบัแล้ว ที่บาลีว่า อรหะ หรือ

อรหัง นั่นเอง จึงจะ“พ้นความลึกลับ” ไม่เหมือน“เทฺวนิยม”

 “อเทวฺนยิม” จะเป็น“อรหะ หรอือรหงั” หรอื“อรหนัต์”      

ส�าเร็จได้จริง ผู้“หลับตา”ปฏิบัติหมดสิทธิ์ที่จะเป็น“อรหันต์” 

 เพราะ“เทวฺนยิม”ยงั“รหะ,รหสัสะ”อยู ่ หรอืยงั“ลกึลบั” 

กนัอยู ่ จงึเป็น“อรหงั หรอือรหนัต์”ไม่ได้เลย นรินัดร ถ้ายงั 

“ลกึลบั”อยู่กไ็ม่ม“ีนพิพาน”เด็ดขาด แม้จะเป็นชาวพทุธแท้ๆ 

 เพราะมทีัง้“อตัตา”มทีัง้“นรินัดร”และไม่ม“ีอสิระ”เป็น

(๑๒๗)	“อเทวฺนิยม”พ้นความลึกลับ	เพราะเกิด“ปัญญา” 



214

ของตนเองบรบิูรณ์สมับรูณ์ (ตกอยู่ ในอ�านาจพระเจ้า-เป็น“ทาส”พระเจ้า)

 แม้แต่ชาวพทุธทีห่ลงทาง กย็งัมจิฉาทฏิฐอิยู ่คอืยงัคง

พากนัเป็น“เทวฺนยิม” จมอยูก่บัการปฏบิตั“ิหลบัตา”ปิดทวาร

ไม่มี“สัมผัสเป็นปัจจัย” จึงไม่มี“เวทนา”เป็น“กรรมฐาน” ก็ยัง

คง“ลึกลบั”อยู ่มืดบอดต่อไป “ความรู”้คอื“ปัญญา”เกิดไม่ได้

 “ญาณ”เกดิไม่ได้ “วชิชา”เกดิไม่ได้ เพราะ“หลบัตา”มนั

ก“็มดื” ไม่สว่างด้วยดวงอาทติย์ที“่ตา”จะสามารถกระทบรูไ้ด้

เพราะไม่มี“แสง”ที่สาดมาถึงโลก(อาโลก) เนื่องจากตน“ไม่เปิด

จักษุ”จึงเท่ากับ“ไม่มีจักษุ” หรือ“ไม่มีแสงสว่าง”

 พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้เองแท้ๆ ยังตรัสว่า พระ 

องค์จะรู้ได้ ก็ด้วย“จักษุ-ปัญญา-ญาณ-วิชชา-แสงสว่าง”(พระ

ไตรปิฎก  เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๖๖,๑๖๗,---“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”) 

 ดงันัน้ “เทวฺนยิม”กต็าม แม้เป็นชาวพทุธแล้ว “อเทวฺนิ

ยม”แล้วก็ตาม ที่“หลับตา”ปฏิบัติก็หมดสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรม  

 เพราะยังเข้าข่ายมทีัง้“อตัตา”มทีัง้“นรินัดร”และไม่มี 

“อิสระ”เป็นของตนเองบรบิูรณ์สมับรูณ์ยงัเป็น“เทวฺนยิม”อยู่

 อย่า“มจิฉาทฏิฐ”ิเป็นอนัขาดว่า “หลบัตา”ปฏบิตัเิมือ่ 

จิตเป็นฌานหรือเป็นสมาธิแล้ว“ปัญญา”จะเกิด 

 นั่นคือ คนผู ้ยังไม่มี“ความรู ้”แค่ความเป็น“สัญญา”  

กบัความเปน็“ปญัญา” กย็งัแยกไม่ได้วา่แตกตา่งกันอย่างไร?    

 “หลับตา”ปฏิบั ติ นั้นมันมีแต่“สัญญา”เท่านั้นเกิด 

เพราะ“ความรู”้ทีเ่กดิในภวงัค์คอื “หลบัตา”อยูใ่น“องค์ของภพ” 
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แล้วเป็น“ปัญญา”ไม่ได้ “ปัญญา-ญาณ-วิชชา”จะเกิดได้ต้อง
มี“จักษุ” ต้องมี“แสงสว่าง” คือมี“องค ์๕”ตามที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ใน“ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร” ได้แก่ จักษุ-ปัญญา-
ญาณ-วิชชา-แสงสว่าง(พตปฎ. เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๖๖๖,๑๖๖๗,---) หรือ
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“มหาจัตตารีสกสูตร”(พตปฎ. เล่ม ๑๔ 

ข้อ ๒๕๘) ว่า จะเกิดได้เป็น“ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญา
พละ”กต้็องปฏบิตัมิ“ีมรรคองค์ ๘” ม“ีธรรมวจิยัสมัโพชฌงค์” 

ม“ีสมัมาทฏิฐ”ิ ครบ“องค์ ๖” จงึจะเป็น“ปัญญา” และจะเจรญิ
เป็น“ปัญญินทรีย์” ที่สุดเป็น“ปัญญาพละ”ได้
 “หลับตา”ปฏิบัติจึงไม่มีทางเกิด“ปัญญา”ได้เลย อย่า
หลงผิด อย่าหลงปฏิบัติอยู่อีกเลย มันงมงายมานานแล้ว
 “หลบัตา”มนั“เหน็ความด”ีไม่ได้ มนั“รูค้วามจรงิ”ไม่ได้  

(๑๒๘)	 “ความจริง”ก็อยู่กับ“พระเจ้า”	ที่“ลึกลับ”โน่น!	

 ยิ่ง“ความจริง”ที่นับถือกันว่าคือ“พระเจ้า”ซึ่งเป็น 
“ความดอีนัยิง่ใหญ่”นัน้“ลกึลบั”อยูกั่บ“พระเจ้า”โน่น! ก็เป็น
อันยิ่งหมดสิทธิ์ที่จะรู้จัก“ความจริง”หรือรู้จัก“พระเจ้า”ตัว
จริง อันเป็นเนื้อแท้ของ“ความดีอันยิ่งใหญ่”กันเลย
 ซึ่งจริงๆแล้วนั้น สามัญส�านึกของคนนั้นไม่ว่า “เทฺว 
นิยม”หรือ“อเทฺวนิยม”ต่างก็ยกย่อง“ความดี”กันทั้งนั้นๆ
 คนก็ควรเป็นคนดี ไม่ควรเป็นคนชั่ว จึงยอมรับ“คน” 
ผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้น�าเอา“ความจริงและความรู้”ท่ีดีสุด 
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สูงสุดมาจาก“พระเจ้า”ท่ีเป็น“พระจิตวิญญาณ”ที่ยิ่งใหญ่

ที่สุด ไม่มี“จิตวิญญาณ”ใดไหนเทียมเท่าดังกล่าวแล้ว และ

ยืนยันว่า“จิตวิญญาณยิ่งใหญ่”นี้เป็น“จิตวิญญาณนิรันดร” 

ที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ สุดยอดยิ่งจริงในมหาจักรวาล 

เพราะแม้แต่“จักรวาล”พระเจ้าก็เป็นผู้สร้างทุกสิ่งด้วยซ�า้ 

 ชาว“เทฺวนิยม”จึงเชื่อคนผู้ที่มาแสดงตนและพิสูจน์

ตนเองว่า ท่านเป็นผูน้�า“ความจริง”ของพระเจ้า และม“ีความ

รู้”ของพระเจ้า เป็น“ตัวแทน”ของพระเจ้าที่เอา“ความจริง” 

และ“ความรู้”ของพระเจ้ามาประกาศแก่มนุษย์ในโลก

 แต่ถ้า“ท่านผู้เป็นพระบุตร”หรือเป็นศาสดาในโลก

มนษุย์ไม่ประพฤตตินเองตาม“ความรู”้ทีส่ือ่“ความจรงิ”ของ

พระเจ้า มนุษย์ในโลกเขาก็ไม่นับถือท่านแน่  

 “พระเจ้า”กย็งัคง“ความลกึลบั”เป็น“พระเจ้าทีไ่ม่มีใคร 

“สัมผัส”อยู่ดี ศาสนาเทฺวนิยมจึงได้“สัมผัส”แต่“ความจริง

และความรู้”ที่มีตัวแทนเรียกว่า“พระบุตร”บ้าง เรียกว่า 

“ประกาศกของพระเจ้า”บ้างเท่านัน้“นรินัดร”กระท่ังทุกวนันี้

 ไม่เคยได้รับ“สัมผัสความจริง”ที่ยิ่งใหญ่อันแสนจะ 

“ลึกลับ”ที่เป็น“พระเจ้า”นั้นจริงๆกันเลยมาแต่ไหนแต่ไร

(๑๒๙)	“ความจรงิ”พทุธไม่“ลึกลับ”	เพราะพ้น“เทวฺนยิม”

 ซึ่งแตกต่างจากศาสนาพุทธที่เป็น“อเทฺวนิยม”อย่าง
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ยิ่ง เพราะ“สิ้นความลึกลับ”จริงๆ รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เทฺวดา
(เทฺวตา = ความเป็นเทฺว)-มาร-พรหม” มี“สัมผัส”สภาวะนั้นๆ
ยืนยัน“ความจริง”กันอยู่โต้งๆ หลัดๆ ทุกอย่างรู้ยิ่งเห็นจริง
และ“เป็นจริง”ได้ส�าเร็จบริบูรณ์สัมบูรณ์ ใน“เทฺว”คือความ
เป็น“๒” โดยเฉพาะเป็น“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)” 
 ก็“ความเป็น ๒”นี้แหละที่เป็น“ภาวะคู่”ยังสังขารกัน 
“เกิด”อยู่ เพราะยัง“อวิชชา” จึงยังไม่“ดับ”..ไง!
 ผู้ท�า“ความดับ”ใน“ธรรมะ ๒”นี้ ได้ แม้จะดับได้แค่ 
“เป็น ๑” ก็คือ ผู้มี“นิโรธหรือนิพพาน” นั่นคือ “อเทฺวนิยม”  
 “เทฺวนิยม”จึงยังไม่มีนิโรธหรือนิพพาน เพราะยัง
มี“ความเป็น ๒”อยู่ตลอดกาล
 “ธรรมะ ๑”ที่ดับได้ คือ “เหตุแห่งทุกข์” คือ “อกุศล
จิต” ที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายในความเป็นมนุษย์  
 ซึ่งพุทธท�าความเป็น“๑”(ปุงลิงค์หรือเอกัคคตา)ส�าเร็จได้ 
จรงิ แม้ทีส่ดุท�าความเป็น“๐”(นปงุสกลงิค์หรอืสญุญตา) หรอืความ
เป็นอะไรต่ออะไรต่างๆได้โดยไม่มอีะไร“ลึกลับ”เลย คือเป็น
ผู้ท�า“ความเกิด”ได้เพราะท�า“ความดับ”ตามประสงค์ส�าเร็จ 
ผู้นี้ชื่อว่า“สิริมหามายา” เป็นผู้ให้ก�าเนิด“พระพุทธ” จึง
เป็นผู้“รู้จริง”ครบบริบูรณ์ และ“ท�าได้”จบสัมบูรณ์สุด ไม่มี
อะไร“ลกึลบั”เลยทัง้“อนัตคาหกิทฏิฐ ิ๑๐”(ความเหน็ทีย่ดึเอาความ

เป็นที่สุด แล่นกันไปถึงที่สุดแต่ละเรื่อง ถึง ๑๐ เรื่อง) เป็น“อเทฺวนิยม” มี
ท้ัง“ความรู”้มทีัง้“ความจรงิ” พ้น“ความลึกลับ”เป็นผูรู้้แจ้งจบ 
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 ศาสนาที่เป็น“เทฺวนิยม”นั้นเชื่อ“ความจริง”ก็เป็น 

“ความจริง”ที่อยู ่ใน“ที่ลับ-ความลึกลับ”อีกนานเท่านาน 

ตราบที่ยังไม่ทลายก�าแพง“นิรันดร”และ“อิสระ”ได้จริง

 “พระเจ้า”ของศาสนา“เทฺวนิยม”จึงเป็น“นิรันดร” 

อยู่ คือยังมีอัตตา,มีตัวตนนิรันดรอยู่ 

 และเป็น“ศาสนาท่ียังไม่มี“อิสระ”สัมบูรณ์ เพราะ  

“พระเจ้า”ยังเป็นใหญ่บงการมนุษย์อยู่นั้น“มนุษย์”จึงเป็น 

ศาสนาทีย่งัไม่มี“อิสระเสรีภาพ”บริบูรณ์ ยังคงเป็น“ทาส” 

พระเจ้าอยู่ ยังไม่มี“อิสระ”สัมบูรณ์

 ส่วนศาสนาพทุธนัน้ทกุคนม“ีอสิระเสรภีาพ”สมับรูณ์ 

เพราะใครจะนบัถอืหรอืจะเชือ่พระพทุธเจ้าหรอืจะไม่นบัถือ

จะไม่เชื่อก็ได้ ท่านให้อิสระเสรีภาพเต็มท่ี ตามท่ีพระองค์

ตรัสไว้ใน“กาลามสูตร ๑๐”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๐๕)  

(๑๓๐)	พุทธ“ไม่ลกึลบั”ทัง้นิรันดรทั้งอตัตาทัง้มีอสิระสุด

 พุทธท�าลาย“นิรันดร”ของจิตวิญญาณลงได้ส�าเร็จที่

ยนืยนัได้ในโลกปัจจบุนันีอ้ย่างเป็น“ความจรงิ”กบัผูค้นทัว่ไป 

ไม่“ลกึลบั” และมี“ความรู้แจ้งเหน็จริงความเป็นจติวญิญาณ” 

โดยเฉพาะ“จติวญิญาณทีเ่ป็นอตัตาหรอือาตมนั”ของตนเอง

นี้ทีเดียว แม้ที่สุดความเป็น“ปรมาตมัน”หรือ“พระเจ้า” และ

สามารถท�าลาย“อาตมนัหรอือตัตา”ทีถ่งึขัน้“ปรมาตมนั”ท่ีรู ้
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แจ้งเห็นจริง สัมผัสตัวจริงอยู่โต้งๆ ไม่ลึกลับด้วยตนเอง 

ชนิดที่“อิสระ”ที่สุด ไม่ต้องเป็น“ทาสพระเจ้า”เด็ดขาด

 “จิตวิญญาณ”ในศาสนาพุทธจึงเป็น“จิตวิญญาณ” 

ท่ี“อิสระเสรีภาพ”ในตนเองที่สุด ไม่เป็น“ทาส”อ�านาจสูง 

สดุในจักรวาฬใดเลยอย่างสมบูรณ์แบบเพราะมี“ปัญญา” 

เป็น“อุตตระ” จึงรู ้เห็นเป็นจริงแจ่มแจ้งถ่องแท้ในความ

เป็น“นิรันดร” และสามารถท�าลาย“นิรันดร”ได้เด็ดขาด

เป็น“นิพพาน”ที่ท�าลายสูญสลาย“ตัวตนคืออัตตา”แม้แต่ 

“ปรมาตมัน”ได้สิ้นเกลี้ยงบริบูรณ์สัมบูรณ์ 

 ซึ่ง“ความจริง”ที่ว่านี้มี“มนุษย์อื่น” มีคนอื่นไม่ใช่มี 

แต่เราคนเดยีวหรือ“บุคคลหนึง่คนเดียว”เท่านั้นที่สามารถ

ท�าลาย“นิรนัดร”ของจิตวญิญาณได้ และสามารถมทีัง้“ความ 

รู”้ทัง้“ความจรงิ”ท�าลายความเป็น“อตัตา”ได้ สลาย“นรินัดร” 

ของจติวญิญาณทีช่าว“เทวฺนยิม”ยดึมัน่ถอืมัน่กนัได้จริง จน

กระทั่งเกลี้ยงสูญสิ้นหายไป “นิพพาน”ไม่มีอะไรเหลือเลย 

 และทีส่�าคญัคอื ชาวพทุธสามารถปฏิบัติตนให้“จิต 

วญิญาณ”มี“อิสระเสรีภาพ”สัมบูรณ์ พ้นอ�านาจความเป็น 

“ทาส”โลกหรือโลกีย์ แม้แต่เป็น“ทาสเทฺวะ”ที่ เป็น“อัตตา 

-อาตมัน” จนที่สุดถึงขั้นเป็นทาส“พระเจ้า”สูงสุดผู้สุดสูง 

กว่า“เทวฺะ”ใดๆ เป็นขัน้“ปรมาตมัน” ปานนั้น ก็ท�าได้ส�าเร็จ

เด็ดขาด  จึงชื่อว่า “อเทฺวนิยม”สัมบูรณ์แท้  
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 ที่สุดพทุธสามารถท�าความเป็น“นรินัดร(นริ+อนัตร)”ให้

หมดสิน้ไปได้แท้ๆเด็ดขาด “ไม่มีอะไรที่เป็นความแตกต่าง” 

ก็คือ เป็นกลาง เป็นสูญ, ไม่มีอะไรอยู่ ในภายใน, ไม่มี

อะไร(นิร)อยู่ในระหว่าง(อันตร)ของ“กรรม”และของ“กาล”อีก

เลย เป็น“ความสูญ”, ไม่เหลืออะไรทั้ง“กรรม”ทั้ง“กาล” 

ของ“อตัตา”นี,้ เป็น“ความสิน้สลายหายไปจากเอกภพ”หรือ

จาก“อ�านาจ”ยิ่งใหญ่ใดๆของโลกของจักรวาฬอันพึงมีในที่

ใดๆที่แม้จะมีอะไรยิ่งกว่า“เอกภพ” 

 ซึง่ชาว“เทวฺนยิม”เรียกความเป็น“นรินัดร”หรอือ�านาจ

ยิง่ใหญ่นีว้่า “พระเจ้า”ผู้มีสิทธิ์สั่งบัญชาให้ใครๆขึ้นสวรรค์

หรอืให้ลงนรกแต่ผูเ้ดยีวได้กต็าม แต่พทุธพ้น“นรัินดร”ได้แท้

 พุทธสามารถท�า“นิรันดร”นี้ให้เป็น“สูญได้เด็ดขาด” 

ชนดิที่ไม่เหลอื“นิรันดร”อันเป็น“กรรมกับกาล”เหลืออยู่ใน 

ที่ไหนอกีเลย แม้แต่“พระเจ้า”ที่เป็นเจ้าควบคุม“อิสรภาพ” 

ของคนทกุคน พทุธกส็ามารถม“ีอสิรภาพ”ของตน“หลุดพ้น” 

อ�านาจ“พระเจ้า”หรืออ�านาจ“ปรมาตมัน”จริงแท้แน่ยิ่งได้

 เพราะศาสนาพุทธมีทฤษฎีที่สามารถเรียนรู้ความ

เป็น“นิรันดร” แล้วจัดการกับ“นิรันดร”ได้อย่างสับูรณ์ 

 มีทฤษฎีที่สามารถจะเรียนรู้ความเป็น“อาตมันหรือ

(๑๓๑)	ในศาสนาพุทธทกุคนหมดสิน้“นรินัดร”สัมบรูณ์ได้
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อตัตา” แม้จะยิง่ใหญ่ขัน้“ปรมาตมนั”หรอื“บรมอตัตา”  แล้ว

จัดการกับ“อัตตาหรืออาตมัน”ได้อย่างสัมบูรณ์

 มีทฤษฎีที่สามารถจะเรียนรู้ความเป็น“อิสระ” เริ่ม

ตัง้แต่“อสิระจากพระเจ้า” แม้จะยิง่ใหญ่ขัน้“ปรมาตมนั”หรือ 

“บรมอตัตา”ปานใด แล้วจัดการกบั“ความไม่อสิระ”ในตนเอง

เพราะเป็น“ทาสกิเลสในตน(กิเลสน้ีแหละคืออัตตา)”ไปเป็น 

ล�าดับๆ จนกระทั่งหมดสิ้นเกลี้ยงได้อย่างสัมบูรณ์

 จึงยนืยันได้ว่า “อัตตาหรืออาตมัน”นั้น ชาวพุทธ 

ทุกคนเป็นเจ้าของ“ตวัตน(อตัตา)” เป็นผู้ม“ีอสิระ”เตม็ไม่ยอม 

เป็นทาส“พระเจ้า” นั่นคือ เป็น“ตนเอง”ได้เต็มที่ ไม่ใช่มี

อ�านาจ“พระเจ้า”มาเป็น“นาย”ที่คอย“บงการ”จิตวิญญาณ

ของเราแต่อย่างใด  ผู้เป็นพุทธจึงคือ ผู้ไม่มีพระเจ้าบงการ

 ฉะนี้เอง “อิสรภาพ”ขั้นต้นของชาวพุทธ

 “พระเจ้า”ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็น“เจ้าอ�านาจ”บงการผู้ม ี

“อิสระ”ในตนเองแท้ คือไม่ต้องมี“พระเจ้า”ที่เราไม่สามารถ 

“สัมผัส”ได้เลย  ชาวพุทธประพฤติอย่างแท้จริงเช่นว่านี้

 แต่ผู้ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“พระเจ้า” ซึ่ง 

เป็น“อัตตา” และถ้า“อตัตา”นี้ ใหญ่หนาหนกักคื็อ“พระเจ้า” 

แท้  ๆแม้แต่ชาวพุทธก็ยังเป็น“ทาสอัตตา”ตามนัยะนี้อยู่นะ! 

(๑๓๒)	พุทธเป็นศาสนาทีท่กุคนมสีทิธิ“์อสิระ”สัมบรูณ์ได้ 
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 ชาวพุทธที่มี“อัตตา”อยู่จึงยังเป็น“ทาสพระเจ้า”ใน

ตนเองอยู่ “อัตตา”นัยะนี้แหละที่เป็น“พระเจ้า”ในตนเอง

 แม้ชาวพุทธแท้ๆก็ยังยากที่จะสามารถ“หลุดพ้น

จากความเป็นพระเจ้าชนิดนี้” เพราะมันอยู่ในตนเองแท้ๆ 

เป็น“พลังงานจิตของตนเองแท้ๆ” 

 เรียกชื่อเต็มๆของ“พลังงานจิตตนเองชนิดนี้”ว่า 

“อุปาทาน”นั่นเอง คือ“ตัวการส�าคัญ” ซึ่งเป็น“พลังงานจิต” 

ท่ียังไม่เป็น“กลาง” ยังมี“การยึดมั่นถือมั่นในสภาวะนั้น” 

อยู่ จึง“ไม่ลอยตัวออกมาอยู่ตรงกลาง” ยังไม่“ปล่อยวาง-

ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่าง”จนกระทั่ง“อิสระสัมบูรณ์” เพราะ 

ยัง“เอียงโต่งไปยึดด้านใดด้านหนึ่งที่ตนยึดอยู่ตามที่เป็น

จริง” มันจึงเฉเป๋ไปข้างที่“พลังงานนั้นๆติดยึดด้านนั้น”อยู่ 

แท้

 ไตร่ตรองตามสภาวะที่กล่าวถึงนี้ให้ดี ให้คมๆชัดๆ

 จะเห็น“ความเป็นกลาง”ที่แท้ กับ“ความติดยึดอยู่”

 แล้วจะต้อง“หลดุพ้น”จากความตดิยดึอยูน่ัน้ๆ จงึจะ

เป็น“ผู้อิสระ”จริงๆ  ศาสนาพุทธนั้นมี“อิสระ”สัมบูรณ์นะ!

 “พระเจ้า”กค็อื “ความตดิยดึอยู”่นีแ้หละพระพทุธเจ้า

แยก“ตวัการส�าคญั”นี้ไว้ มภีาวะที“่อปุาทาน(ความตดิยดึอยู ่) ๔”

(๑๓๓)	พทุธจงึเป็นศาสนาทีท่กุคน“หลดุพ้น”ได้สมับรูณ์แท้ 
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 ได้แก่ กามุปาทาน(ยังติดยึดในกามคุณทั้งหลาย) -ทิฏฐุ

ปาทาน(ยังติดยึดในความรู้ความเห็น) -สีลัพพตุปาทาน(ยังติดยึดใน 

ศีลพรตหรือในวิธีปฏิบัติ) -อัตตวาทุปาทาน(ยังติดยึดอยู่แค่ได้“รู้”และ 

พูดถึงตัวตน = ยังไม่ถึงขั้นสัมผัสตัวตนได้จริง )[พตปฎ. เล่ม ๑๒ ข้อ ๑๕๖]

 “อุปาทาน ๔”นี้แหละคือ พลังงานจิตแท้ๆ ซึ่งเป็น 

พลงังานจรงิๆในตัวของคน คอื“พระเจ้า”ตวัจริงทีค่นตกเป็น 

“ทาส”แท้ๆ เพราะยงั“ไม่อิสระจากภาวะนัน้ๆ” จึงจะต้อง 

ปฏิบัติให้“หลุดพ้นจากความติดยึด”นั้น ที่เป็น“อุปาทาน ๔” 

ให้หมดสิ้นเด็ดขาดให้ได้ จึงจะสิ้นเกลี้ยงการตกเป็น“ทาส 

พระเจ้า”ซึ่งก็คือ“อุปาทาน”นี้แหละตัวจริงของจริง ได้แล้ว

ตนก็จะกลายเป็น“พระเจ้า”เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียเองเลย

 เพราะ“พระเจ้า”คือ ผู้สร้าง“โลก” คือ “ปรมาตมัน”ผู้

เป็นเจ้าแห่ง“อตัตา”แท้ หรอืคอื“เจ้าของโลก-เจ้าของอัตตา” 

 และเราคือ ผู้ต้องอยู่เหนือ“โลก”เหนือ“อัตตา”แท้ๆ   

 สรุปให้ชดัๆก็คอื ผูท้ีย่งัเป็น“ทาสโลก(โลกธรรม)” และ 

ยงัเป็น“ทาสอตัตา(ทาสตนเอง)”เท่านัน้ ทีย่งัเป็น“ทาส”ทัง้หมด

 ถ้าเป็น“อรหนัต์”กส็ิน้ความเป็น“ทาส”แท้จรงิ เพราะ

ชาวพุทธสามารถท�า“เทฺว(ความเป็น“เทฺว คือความเป็น ๒)”ให้เป็น 

“อเทฺว(ความไม่เป็น“เทฺว คือความไม่เป็น คือ เป็น ๑ หรือ ๐)”ได้ส�าเร็จ

เด็ดขาดจริงแท้ เป็น“อิสระ” เป็น“ประธานตนเอง” ที่เรียก

ว่า “เอกัคคตา”นั่นเองบริบูรณ์สัมบูรณ์สุดๆ
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 ดังนั้น ผู้ยังเป็น“ทาสโลกธรรม” คือยังเป็น“ทาสลาภ
ยศสรรเสริญสุข”นี ้๑ นี่ทาส“โลก”แท้ๆ และยังไม่มี“อิสระ” 
จาก“ความเป็นทาสตัวเอง-นี่ทาสอัตตา” ก็คือ ยังเป็น“ทาส
พระเจ้า”หรือ“อุปาทาน ๔”แท้ๆอยู่นี ้๒
 “พระเจ้า”นีแ้หละคอื “อปุาทาน ๔”นีเ่องแท้ๆ เพราะ
ยังเป็นผู้“มีความติดยึดในอุปาทาน ๔”นี้จริงๆ
 ผู้ยังต้อง“ยึดสิ่งใดสิ่งนั้นอยู่”นั่นแหละคือ ผู้ยังไม่ 
“หลุดพ้น” ยังไม่ลอยตัวจากสิ่งนั้น ไง! ยังไม่“อิสระ”จริงๆ 
คอืสิง่นัน้ยงัมอีทิธิพล“เป็นใหญ่เหนอืเราอยู”่ ไม่มากก็นอ้ย
 ซึ่งต้องปลดปล่อยตนเองออกจากที่ยังติดยังยึดอยู่  
 จึงจะต้องเรียนรู้“อุปาทาน ๔”นี่แหละตัวส�าคัญ ใน
จิตของคนทุกคน “อกุศลจิต”ตัวนี้ที่ชอบเรียกกันว่า“พระ
วิญญาณ”นี้เป็น“กาย”ของ“อตัตานรินัดร” เป็น“จติเราเอง 
ทีย่ดึมัน่ถือมัน่ในตัวเอง”แท้ๆ  คอื“อวชิชา”ที“่สงัขาร”กนัอยู่
 ผู ้ที่ยังหลง“นิรันดร”จึงยังมี“อัตตา”ที่ยึดตัวตนอยู่
ด้วย“อุปาทาน” และ“อุปาทาน”ก็มี“๔ อุปาทาน”นี้เอง ที่ผูก
ตนเองไว้ด้วย“อวิชชา”ของตน ตนจึงไม่มี“อิสระ”ได้สักที
 ผู้เรียนรู้“อัตตา ๓”ที่เป็น“จิตวิญญาณ”ของตนและ
สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ด้วย“ปัญญา” แล้วก�าจัด“อัตตา” 
คือ“ตัวตน”ส�าเร็จบริบูรณ์ ก็มี“อิสระ”สัมบูรณ์อย่างเป็นจริง
  

(๑๓๔)	ทาส“อุปาทาน ๔”นี้แล		คอื	ทาส“พระเจ้า”แท้ๆ 



225

 คนผูใ้ดแม้แต่ชาวพทุธทีย่งัไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“อตัตา” 
และยงัไม่สามารถปฏบิตัติน‘หลดุพ้น’ความเป็น“อัตตา ๓”ได้
บรบิรูณ์ กย็งัเป็น“ทาสอตัตา”นัน้ๆอยู่ทัง้นัน้ ยงัไม่ม“ีอิสระ”
 ดังน้ัน “จิตวิญญาณของตนหรืออัตตา”ในศาสนา
ที่ยังเป็น“เทฺวนิยม”ก็ยังเป็น“เทฺว ธัมมา(ธรรมะ ๒)”หรือยังอยู่
ใต้อ�านาจของ“พระเจ้า” ยังมี“นาย”(คือพระเจ้าเป็นนาย) และ 
ยงัม“ีทาส”(คือเราเองเป็นทาส)  ตนเองจึงยังไม่มี“อิสระ”แท้ได้
 แต่ศาสนาพทุธ“อสิระ”จาก“พระเจ้า” ไม่ขึน้ต่อ“พระ 
เจ้า” สามารถพิสูจน์ความเป็น“เทวฺ ธัมมา(ธรรมะ ๒)”กระทั่ง 
ท�าให้เป็น“อเทวฺ ธมัมา(ธรรมะที่ ไม่เป็น ๒)”ส�าเร็จจริง “พ้นทาส” 
ได้แท้ จึงเป็นศาสนาที่ชื่อว่า“อเทฺวนิยม”ด้วยประการฉะนี้
 เพราะศาสนาพทุธทีเ่ป็น“อเทวฺนยิม”นัน้ม“ีความจรงิ”  
มีทฤษฎีจบความเป็น“นิรันดร”ลงส�าหรับตนเองได้แท้ เป็น 
“อมตบุคคล”สามารถ“ท�ากาละ”เองได้ ด้วย“กรรม”ของตน 
เอง โดยเฉพาะ“การเกดิ-ตายทางจติวญิญาณ(โอปปาตกิโยนิ )”  
ว่าจะเกดิหรอืจะตายในความเป็น“อตัตา”ตามประสงค์ของตน 
 ถ้า“อรหนัต์”หรือ“อมตบุคคล”ผูน้ัน้เมือ่“ตายหมดลม
หายใจหรือดับขันธ์”ลงแต่ละชาติ หากยังไม่ยอม“ตายหาย 
สญูไป”จาก“กรรมและกาล” ก็สามารถยงัม“ีชีพิ”ขัน้“จตินยิาม” 
เกิดวนอยู่ใน“วัฏฏสงสาร”นี้อยู่ต่อไปได้ จนกว่าเจ้าตัวจะ 

(๑๓๕)	ศาสนาพุทธรู้ยิ่ง“ธรรมะ ๒”	หรือ“ธรรมะ ๑”นี่เอง
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ปรนิพิพานเป็นปริโยสานจึงสิน้ภพจบชาต ิสูญสนทิสัมบูรณ์

 ผู้ที่ไม่ม“ีนรินัดร”ได้จรงิ แต่ม“ีอสิระ”สัมบูรณ์ และหมด

สิน้“อตัตา”ไม่เหลอืการยดึเป็น“ตวัตน”เลยได้แท้จรงิ ก็เรียน

รู้จาก“พลังงานจิต”ในความเป็น“ธรรมะ ๒”แล้วจัดการให้

เป็น“ธรรมะ ๑” และ“๐”นี่เอง ซึ่งเป็นความรู้ขั้น“ปัญญา”   

 “ปัญญา”เป็น“ความรู้”ที่พระพุทธเจ้าเป็น“เจ้าของ

ความรู้”(ธรรมสามี) เป็น“ความรู้ที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี

สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ”จนกระทั่ง“ตนเอง 

มีปัจจัตตัง”ในตนเองได้จริง แล้วสะสม“ความรู้ท่ีเป็นพุทธ 

ธรรม”นี ้กระทัง่‘กลาย’เป็น“ปัจเจกสมัมาสมัพทุธะ”  ผู“้ตรสัรู้

ได้เองโดยชอบ(สมัมาสมัพทุโธ)” แล้วจึงน�ามาประกาศให้มนษุย์

ในโลกรู้แจ้งได้ตาม ท่านจึงได้ชื่อว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์ใดองค์หนึ่ง”ในโลก เพราะ“มนุษย์ในโลก”ได้รู้จัก“ความ

รู้ที่เป็นพุทธธรรม”นี้จากพระองค์ 

(๑๓๖)	“ปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า”คือ	บุคคลเช่นใด?

 แต่หาก“พระปัจเจกสัมมาสัมพุทธะ”ท่านไม่ประกาศ 

“ความรู้ที่เป็น“สัมมาสัมโพธิญาณหรือพระสัพพัญญู”นี้

ด้วยตนเองขึ้นในโลกวาระใดวาระหนึ่ง ให้มนุษย์ได้รู้“ความ

รู ้นี้”จากท่านเลย แม้ท่านจะมี“สัมมาสัมโพธิญาณหรือ 

พระสัพพัญญู”นั้นบริบูรณ์แล้วเท่ากับ“พระสัมมาสัมพุทธ
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เจ้า”ทุกพระองค์ แต่“พระปัจเจกสัมมาสัมพุทธะ”ท่าน“มี
สมัมาสมัโพธญิาณหรอืสพัพญัญนูัน้เฉพาะตน”เท่านัน้ เมือ่
ท่านไม่ทรงประกาศตนเองให้แก่คนใน“โลก”รู้จักท่านเลย 
หรือไม่ประกาศ“ความรู้โลกุตระ”ที่เป็น“พระสัพพัญญู”นั้น 
แก่ ใคร แล้วท่านก็“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ไปเองเสีย 
มันก็ไม่มีใครสามารถจะ“รู้จัก”ท่านได้เลย ท่านจึงไม่ได้เป็น
พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นให้แก่โลกรู้จัก ก็เท่านั้นเอง 
 ไม่ใช่ท่านสอนไม่เป็น สอนไม่ได้ อย่างที่หลงผิดกัน
 “ในโลก”.. จึงไม่ม“ีพระพทุธเจ้า”พระองค์นีเ้กดิขึน้มา 
หรอืปรากฏขึน้เป็น“พระพทุธเจ้า”สอนโลกตุรธรรมแก่มนษุย์ 
หรอืประกาศ“พุทธธรรม”แก่มนษุย์ แต่ท่านกบ็รรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณ ทว่าท่านสลายตัวเองไป ไม่มีคนใดรู้จักท่าน    
 ท่านก็ไม่ได้ชื่อว่า“พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง”ขึ้น 
“ในโลก” เพราะ“ไม่มมีนษุย์คนผูใ้ดได้รูจ้กัท่าน”เลย แม้ท่าน
จะมี“ความรู้ถงึขัน้สพัพญัญ”ู ก็ไม่มใีครสามารถ“รูจ้กัท่าน”ได้ 
เพราะท่านไม่แสดงตัวท่านเองแก่ใครนั่นเอง แล้วท่านก็ 
“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ไป ก็เป็นอันท่านก็“สูญหายไป
จากวัฏฏสงสารหรือจากเอกภพ”ไปเลยเปล่าๆดายๆ
 ก็น่าเสียดายอยู่.. แต่ท่านมี“อิสระเสรีภาพ”เต็ม ที่
ท่านจะท�าแบบนั้นอย่างสัมบูรณ์ ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไป
ละลาบละล้วงความเป็น“อิสระเสรีภาพ”ของท่านได้     
 “พระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า”ที่สัมมาทิฏฐิจริงคือ  
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อย่างนี้ต่างหาก  ..ท�าความข้าใจกันดีๆ 

 อย่าเข้าใจผดิว่า “พระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า”นัน้ 

คอื “ผู้สอนคนอื่นไมได้” ไม่ใช่อย่างนั้นเด็ดขาด

 ถ้าท่านจะสอน ย่อมสอนได้ดเีหมอืนพระพทุธเจ้าทกุ

พระองค์ ไม่ด้อยกว่ากันเลยแน่นอน เพราะท่านก็คือ พระ

ผู้มีสัมมาสัมพุทโธ(ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ)“เท่ากัน”กับพระสัมมา 

สมัพทุธเจ้าทีท่รงประกาศตนต่อมนษุย์“ในโลก” แต่ไม่มีใคร

รู้จักท่านว่า ท่านเป็น“องค์ ใด” ท่านไม่ได้แสดงพระองค์เลย  

ท่านจึงไม่ชื่อว่า “พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง”ในโลก

 เพราะท่านไม่ทรงเปิดเผยพระองค์เองให้มนุษย ์

“ในโลก”ได้รู้จักท่านเท่านั้นแหละ ท่านไม่ทรงสอน ท่าน

ไม่ประกาศตน แล้วท่านก็“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน” คือ 

ท�าตนเอง“ตายสูญไปเลย” จึงไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่รู ้จัก

พระองค์ ท่านจึงเป็น“ปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า”เท่านั้น 
 “พระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า”นี้คือ ผู้ทรงสั่งสม 

บารมีมาอย่าง“สัมมาทิฏฐิ” ผ่านการเป็น“พระอาริยะ” 

มาทุกล�าดับ ตามล�าดับ จาก ๑.โสดาบัน ๒.สกิทาคามี  

๓.อนาคามี ๔.อรหันต์ ๕.อนุโพธิสัตว์ ๖.อนิยตโพธิสัตว์ 

๗.นิยตโพธิสัตว์  ๘.มหาโพธิสัตว์” 

(๑๓๗)	นยัะที่ไม่ได้ชือ่ว่า	“พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง”
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 ขัน้ที ่๙. ท่านกไ็ด้บรรลเุป็น“สมัมาสัมพทุธเจ้า”ทีท่รง 
ความเป็น“ผู ้มีสัมมาสัมโพธิญาณ”ด้วยพระองค์เองจริง
นั่นเอง ซึ่ง“พระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า”ก็ทรงมี“พระสัพ
พญัญตุญาณ”เท่ากบั“พระสมัมาสมัพทุธเจ้า”ทีท่รงประกาศ
พระองค์เองเป็นพระพุทธเจ้า“องค์ใดองค์หนึ่ง”ทุกพระองค์ 
 แต่..“พระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า”นั้น แม้ท่านจะ
ได้“สัง่สมบารมจีนกระทัง่ม“ีสมัมาสมัโพธญิาณบรบิรูณ์”ด้วย
พระองค์เองแล้ว เท่ากัน ทรงมี“ความรู้ยิ่ง(สัพพัญญุตญาณ)” 
เท่ากับ“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”ทุกพระองค์แล้ว
 เพียงแต่ท่านไม่ได้“ประกาศพระองค์เอง”ต่อมนุษย์ 
ต่อหน้ามนุษย์ในโลก ให้เป็นที่รู้จักขึ้นในโลกมนุษย์เท่าน้้น 
แล้วท่านก“็ปรินพิพานเป็นปริโยสาน คอื“ตายอย่างจบกรรม
จบกาล”ของพระองค์เองไปเลย จบไม่มีใครในโลกรู้จักเลย
ว่าท่านก็คือ“พระผู้มีสัมมาสัมโพธิญาณ”องค์หนึ่งนั่นเอง
 ท่านจึงไม่ได้ชื่อว่า พระพุทธเจ้า“องค์ใดองค์หนึ่ง”ใน
โลก ที่มี“ตัวตนในโลกมนุษย์”ปรากฏขึ้นให้มนุษย์ในโลกได้
รู้จักเท่านั้นแหละ  แต่แท้ๆแล้วในโลก“เคยมีพระผู้ส�าเร็จ
สัมมาสัมโพธิญาณ”อยู่อกี“องค์หนึ่ง”  
 ทว่า“โลก”ไม่เคยไดรู้้ว่า เป็น“องค์ใด”นั่นเอง  

 
(๑๓๘)	“ความรู้”ทีส่ามารถหยั่งรู้ “ความจรงิ”คือ “ปัญญา” 

 เราพูดกันถึงขั้นความเป็น“พระพุทธเจ้า”กันทีเดียว 
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ซึ่งมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สูงส่งยิ่งๆนักๆ 
 แต่มันก็เป็น“ความจริง”ของชาวพุทธที่จะต้องพาก 
เพียรเรียนรู้“ความจริง”นี้  เพื่อให้เกิด“ความรู้”ที่“สัมมา 
ทฏิฐ”ิของพระพทุธเจ้า ถูกต้องถ่องแท้ แยบคาย สอดคล้อง 
กับ“ความจริง”ที่เป็น“สัจจะ” ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัจจะ 
มีหนึ่งเดียวเท่านั้น”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๔๑๙ จูฬวิยูหสูตร ๑๒) 
 ซึ่ง“ความรู้,ความฉลาด”ที่เป็น“โลกุตระ” ท่ีเรียกว่า 
“ปัญญา” มใิช่“ความรู,้ความฉลาด”ทีเ่รียกว่า“เฉกหรือเฉโก”
 “ความรู้,ความฉลาด”ที่เป็น“เฉโก”อยู่  กับ“ความรู้, 
ความฉลาด”ที่เป็น“ปัญญา”จริงแท้ๆ นี่แหละที่ปุถุชนคน
ทั่วไปแยกกันไม่ออกได้ง่ายๆ  พูดกันปนเปเละเทะเลอะ 
เทอะไปหมด สัจจะที่จะยืนยัน“ความจริง”ก็เลยเสียหมด
 เพราะ“ความฉลาด”ท่ีเป็น“ความรู้”อันเรียกได้ว่า 
“เฉโก”นัน้เป็นแค่“ความรู้-ความฉลาด”ของคนปถุชุนโลกยีะ
 ส่วน“ความฉลาด”ทีเ่ป็น“ความรู้”อันเข้าขัน้จะเรียกได้
ว่า “ปัญญา”นัน้ จะต้องเป็นถงึ“ความรู-้ความฉลาด”ของคน
อาริยชนขั้นโลกุตระอย่าง“สัมมาทิฏฐิ”แท้จริง จึงจะใช่
 เพราะค�าว่า“ปัญญา”เป็นของพระพทุธเจ้าทีพ่ระองค์
ทรงบญัญตัขิึน้มาเรยีก“ความรูเ้ฉพาะทีพ่ระองค์ตรัสรู้” ได้แก่ 
ความรู้ที่เป็น“โลกุตรธรรม”  
 ซึ่งทุกวันนี้้ มิใช่แล้ว เพราะมัน“มิจฉาทิฏฐิ”กันทั่ว
ถ้วนแล้ว โดยเอาค�าว่า“ปัญญา”ไปเรียก“ความรู-้ความฉลาด” 
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แบบ“เฉโก”ทีเ่ป็น“ความรูแ้ค่ปถุชุนโลกย์ี”กนัท้ังนัน้แล้ว  ส่วน

ค�าว่า“เฉโก”ก็ทิ้งไปเลยเสียด้วย ไม่ใช้กันแล้ว เพราะต่างก ็

“ไม่นิยม”ที่จะใช้กันนั่นเอง มันไม่เท่ มันไม่สูง มันไม่เจริญ 

 ก็มันเป็น“ความรู้-ความฉลาด”ชั้นต�่าของคนปุถุชน

โลกีย์ที่เต็มไปด้วยกิเลส ก็เลยรังเกียจ 

 ดังนั้น ด้วย“ความฉลาดแกมโกง”ก็เลย“โกง”เอา 

ค�าว่า“ปัญญา”ไปเรียก“ความรู ้-ความฉลาด”ท่ีเป็นโลกีย

ธรรมของปุถุชนกันหน้าตาเฉย 

 และที่ส�าคัญก็คือ มิใช่หลงผิดว่า เป็น“สัมมาทิฏฐิ” 

ตามท่ีตนเอง“ยึดถือเข้าใจอยู่ และเชื่อเอง”อยู่เท่านั้น แต่ 

มันผิดไปไกล ไม่ใกล้กับ“สัมมาทิฏฐิ”ของพระพุทธเจ้าเลย 

 ซึ่งไม่สามารถจะเข้ากันได้เลยกับ“สัมมาทิฏฐิ”ของ

พระพทุธเจ้านั่นแหละส�าคัญมาก เพราะมันเป็นเรื่องของ

มนุษย์โลกอื่น(อัญญะ)กับมนุษย์ในโลกใบนี้ มันเป็นเรื่องของ

มนุษย์คนละโลกพูดกัน อยู่“ดาวคนละดวง”แล้วทุกวันนี้

 “ปัญญา”จึงเป็น“ความฉลาด”ทีห่ยัง่รู“้ความจรงิ”อนั

เป็น“โลกตุรธรรม” ส่วน“ความฉลาด”แม้จะสุดแสนฉลาดเป็น 

อจัฉรยิะแค่ไหนก็ตาม ก็รู้“ความจรงิ”อนัเป็น“โลกยีธรรม” 

อยู ่คือ“ความรู้-ความฉลาด”ที่ต้องเรียกว่า“เฉโกหรือเฉกะ”

 จงึจะถกูต้องตาม“ความจริง”ท่ีเป็นจรงิกนั แต่ดนัมา 

เอาค�าว่า“ปัญญา”ไปเรียกสารพดั“ความรู้-ความฉลาด”กนัหมด
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 “ความจริง”นี้เป็นเรื่องของ“ความลึกล�้า”อันสูงสุดๆ 
ที่ไม่มีใครๆในโลกหล้า หรือในเอกภพจะสามารถหยั่งรู้ได้
เพราะเป็น“พระปัญญาธิคุณ”ของพระองค์เอง โดยชอบ
 ซึ่ง“ความจริง”ในท่ีนี้คือ “ความจริง”ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง อัน“คัมภีรา-ทุทฺทสา-ทุรนุโพธา- 
สันตา-ปณตีา-อตกักาวจรา-นปุิณา-ปัณฑติเวทนยีา” เพราะ
เป็น“โลกุตระ” เป็น“อาริยสัจ” ที่คนผู้มีภูมิขั้น“อาริยะ”จริง
จึงจะมี“ปัญญา” สามารถรู้“ความจริง”ที่ท่าน“นิยาม”ไว้ว่า 
 อรหัง, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณะสัมปันโน,  
สุคโต, โลกวิทู, อนุตตโร ปุริสทัมมะสารถิ, สัตถา เทวมนุส
สานัง, พุทโธ, ภควา ซึ่งเป็น“พุทธคุณ ๙”สุดลึกล�า้นี้ได้จริง  
 ส่วน“ความรู้”นั้นมันมีตั้งแต่เริ่มต้น“รู้” แค่รู้ตื้นๆ..
ฉาบเอา พอกเอา รู้เห็นได้ง่าย แล้วก็สามารถโชว์ เพื่อ
แสดงออกให้ใครต่อใครรู้ว่า เราเป็นคนมี“ความรู้” แต่ 
“ความรู้”นั้นจะตรงกับ“ความจริง”หรือไม่? ผู้มี“ความจริง” 
เป็น“สมัมาทฏิฐ”ิและได้“สมัมาปฏบิตั”ิจนกระทัง่เกดิ“สมัมา
ปฏิเวธ” บรรลุผลเป็น“ปัจจัตตัง เวทิตตัพโพ วิญญู หิ”ใน
ตนแล้วจริงเป็น“อาริยบุคคล ๔ (โสดาบัน-สกิทาคามี-อนาคามี-

อรหันต ์ )”ตามล�าดับเท่านั้นจะบอกได้ ตัดสินได้
 ส�าหรับ“ความรู้”ของคนท่ีแสดงออกให้คนเหน็ คนได ้

(๑๓๙)	“ความจรงิ”ตาม“นิยาม”ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้
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ยิน คนสัมผัสอยู่แต่ละวัน ก็แล้วแต่ว่าใครจะสามารถเข้าใจ 
“ความรู”้เหล่านั้นได้ว่าเปน็“ความจรงิ”หรือไม่แค่ใดเท่านัน้
 และ“ความรู”้ทีแ่สดงออกนัน้ๆมนัจะเป็น“ความจรงิ” 
มั้ย? ..ก็ขึ้นอยู่กับ“สมมุติสัจจะ”กับ“ปรมัตถสัจจะ” ซ่ึง
เป็น“ธรรมะ ๒”ที่ส�าคัญมากในเรื่องของ“ความจริง” หาก
ใครไม่มี“ความรู้”ใน“สัจจะ ๒ ประการ”นี้อย่างมากเพียง
พอจริง ก็ไม่สามารถจะซับทราบ“ความจริง”จริงๆได้แน่
 “ความจริง”ที่ยากแก่“การตัดสิน”ได้อย่างยิ่ง ก็คือ  
เรือ่งทีม่นัยงัเป็น“อจนิไตย”อยู่ตลอดกาลนาน ส�าหรับผู้ยัง
มี“ภมิูรูแ้ละภมูธิรรม”ไม่ถึง“พทุธวสิยั-ฌานวิสยั-กรรมวิบาก-
โลกจินตา”นั้นๆมาตรวจสอบหรือวัดค่า
 จึงต้องศึกษาเรียนรู้ด้วย“ทฤษฎี”ของพระพุทธเจ้า  
จงึจะสามารถม“ีปัญญา(ความรูข้ัน้โลกตุระ)”จงึจะพอรูค้วามเป็น 
“อจินไตย ๔”นั้นได้ว่า เป็น“ความจริง”ไปตามล�าดับ
 เพราะ“ความรู”้ขัน้“ปัญญา”นี ้เป็น“ความรู”้ชนดิใหม่ 
ที่เป็น“ชนิด“อื่น(อัญญะ)”แบบ“โลกุตระ” เป็น“ความรู้ของคน
ต่างดาว”ดงักล่าวแล้ว ทีแ่ตกต่างจาก“ความรูแ้บบ“โลกย์ี” ที่
เรียกโดยศัพท์ว่า “เฉโกหรือเฉกะหรือเฉกาหรือเฉกตา”
 “ความรู้”ใน“ความจริง”จึงรู้กันคนละอย่าง

(๑๔๐)	“ความรู้”กบั“ความจรงิ”ทีค่นพงึค�านงึถึง“ความมี” 

 ผู“้พ้นอจินไตย”ข้อใด ก็สามารถใช้อจนิไตยข้อนัน้ได้
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 ผู้มี“ความรู้”แต่ยังไม่มี“ความจริง”ตามท่ีตนรู้นั้่น ก ็

ไม่สามารถม“ีความจรงิ”น้้นมาใช้ ก็ใช้อยูแ่ค่“ความรู”้ทีต่นมี 

 แม้แต่“ความจริง”แท้ๆ ในยุคนี้นั้น ไม่ใช่“ความจริง” 

ในยุคบางยุคแล้ว ..เชื่อมั้ย?  

 ดังนั้น จึงอย่าหลงยึดมั่นถือมั่นใน“ความรู้”ของตน

กนัมากนัก เพราะ“ความรู้”มันไม่ใช“่ความจริง”จรงิๆ มนัไม่

เที่ยง มันแปรเปลี่ยนไปตามองค์ประกอบมากมายสารพัด  

 ซึง่อาตมาค�านงึถงึ“ประโยชน์”ทีค่วรจะได้เป็นส�าคัญ 

 อาตมามีภูมิรู้มีภูมิธรรมและใช้สัปปุริสธรรม ๗ และ 

มหาปเทส ๔ เต็มที่สูงสุดได้เท่านี้ อย่างซื่อสัตย์เป็นหลักยึด

 เพราะท่ีสุดแห่งที่สุดแล้ว “ความบริสุทธิ์เท่านั้นจะ

ชนะทกุสิง่ในโลก” “จติใจ”อาตมาจะจบตรงนี ้เป็นทีส่ดุเสมอ

 อาตมาก็บอก“ใจจรงิ”ของตนเองที“่จรงิใจ”ทีส่ดุแล้ว

ได้แค่นี้ อาตมาต่อสู้มาในชีวิตนี้ โดยมีแต่“ความจริง”เป็น 

สมบตัเิดียว เป็นอาวุธเดียวที่มีและใช้มาตลอด หมดส้ิน 

“ความจรงิ”ทีอ่าตมามีนี ้ อาตมากห็มดเนือ้หมดตวัล้มละลาย 

ก็คงมีที่สุดเท่านี้ ที่อาตมามีใช้ทั้งหลายของชีวิตตนเอง

(๑๔๑)	“สมบัต”ิทีอ่าตมามัน่ใจว่าเป็นประโยชน์ยิง่ในโลก

 สิ่งที่อาตมาเห็นว่าเป็น“คุณสมบัติ”ที่ใหญ่ยิ่งและยิ่ง

ใหญ่สุดๆ ก็คือ “พลังงานสัมประสิทธิ์ ( coe f f i c i en t ) ”  ซึ่ง
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เป็นพลังงานทางจิต เป็นความสามารถของคน ที่จะสร้าง 
ประสิทธ์ิภาพจิตของตนให้ยิ่งๆ ดีสุดสูงสุด มากสุดเท่า 
ที่แต่ละคนจะศึกษาฝึกฝนปฏิบัติพิสูจน์ความจริงนี้ ได้ 
 จึงต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพลังที่เป็น“กาย”ที่เป็นทัง้‘รูป
ธรรม’ และ‘นามธรรม’อันเป็น“ธรรมะ ๒”ทัง้หลาย ได้แก่  
“รปู ๒๘” และ“นาม ๕” ที่สังขารกันอยู่ ประกอบกันอยู่ทั้ง 
อุตุนิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม  
ซึ่งแต่ละคนมีชีวิตเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่ ตามความ
จริงที่ปุถุชนคน“อวิชชา”ด�าเนินวนเป็น“ปฏิจจสมุปบาท”
 หากไม่เรียนรู้“ปฏิจจสมุปบาท”จนกระทั่งได้ปฏิบัติ
ตนมี“ปัญญา”หลุดพ้นจาก“อวิชชาสวะ ๘”บริบูรณ์สัมบูรณ์
จริง ก็ยังไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความจริง”อันเป็น 
“สมบตั”ิ และ“วบิัต”ิ แล้วสามารถด�าเนนิชวีติอยูก่บั“สมบตั”ิ 
และ“วิบัติ”ได้ อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นกันจริงแท้
 แต่สามารถ“ยึดสร้างสัมประสิทธิ์”ให้แก่ตนได้
 เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า ทกุสิง่อย่างไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ 
ไม่มีตวัตน เป็นไปตามเหตปัุจจยัปรงุแต่งกนัอยูเ่ท่านัน้ ผูย้ดึ
มั่นถือมั่นจึงเป็นทุกข์ 
 แต่ถ้าไม่มี“ปัญญา”ที่จะรู้ว่า ควรยึดอะไรที่เป็นแก่น
สารส�าคญัอนัเป็นไปตาม“กรรมและกาล” คนนัน้กจ็ะก่อทกุข์
ให้ตนและก่อทุกข์ให้คนอื่นอยู่ตราบสิ้นกาลนาน 
 “อวิชชาสวะ ๘”หรือ“ความหลงผิดที่หมักหมมอยู่ 



237

ในสันดาน” เพราะ“ไม่รู้ในทุกข์(ทุกเข อัญญาณัง)-ไม่รู้เหตุให ้
เกิดทุกข์(ทุกขสมุทเย อัญญาณัง) -ไม่รู้ความดับทุกข์(ทุกขนิโรเธ  

อัญญาณัง) -ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์(ทุกขนิโรธคามินิยา 

ปฏิปทาย อัญญาณัง) -ไม่รู้ในส่วนอดีต(ปุพพันเต อัญญาณัง) -ไม่รู้
ในส่วนอนาคต(อปรันเต อัญญาณัง) -ไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและ
อนาคต(ปุพพันตาปรันเต อัญญาณัง) -ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท”ว่า 
สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น(อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปัน

เนสุ ธัมเมสุ อัญญาณัง ; พระไตรปิฎก เล่ม๓๔ “อาสวโคจฉกะ” ข้อที่๗๑๒)

 ผู้ท่ีเรียนรู้กระทั่งสามารถรู้“จบ”มีภูมิธรรมถึงได้ขั้น
อาศัย“อุเบกขา ๕”เป็นอยู่ในชีวิต เมื่อเรียนรู้จนสามารถ
รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“มุทุภูตธาตุ”ที่มีประสิทธิภาพแห่งอัตราเร่ง
ทีค่ล่องแคล่วขึ้นตามความสามารถของแต่ละคน ซึ่งอาการ 
“มทุ”ุที่มีคุณธรรมสูงถึงขั้นคุณวิเศษ มีอยู่ใน“องค์ธรรม ๕” 
(ปริสุทธา-ปริโยทาตา-มุทุ-กัมมัญญา-ปภัสรา)ของ“อุเบกขา” เท่าที่
จิตของใครสามารถจะเพิ่มขึ้นได้ จนถึงขั้นมีอัตราเร่ง“ยก
ก�าลัง”ได้เท่าที่ท�าได้นั้นๆก็เป็นที่สุด 
 “กาย” คอื “ธรรมะ ๒”ได้แก่“รูป“กับ“นาม”นั่นเองที ่
เจ้าตัวจะสามารถสร้างเสริมขึ้นมาเพิ่มได้อีกๆ ซ่ึงจะเพิ่ม
ประสิทธิผลขึ้นให้แก่แต่ละคน ผู้ท�า“พลังงานสัมประสิทธิ์” 
ของตนๆขึ้นมาได้ ย่ิงเท่าใด ก็จะมีผลเพิม่ความเจรญิสูงขึน้ 
ยิง่ขึน้ๆจรงินัน้ตามทีส่ามารถท�าได้มากขึน้ๆเท่านัน้ๆ นัน่คอื
ท�า“กาย”ด้วย“กายกรรม(สิ่งที่พึงกระท�าทางกาย)”ที่อบรมฝึกฝน 
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“กายภาวนา(การอบรมกาย,การฝึกหัดกาย)”ให้“กายคต(สิ่งที่

เป็นไปในกาย,สิ่งท่ีอยู่ในกายท่ีด�าเนินไป)”เจริญมีคุณวิเศษสูงขึ้นเป็น 

“กายกมัมญัญตา”บ้าง หรอื“กายปาคญุญตา” ซึง่เป็นความยิง่

เจรญิเรว็ไวคล่องตวัแห่ง“กาย” นัน่คอื ความเป็นภาวะควรแก่

การงานแห่งกองเวทนา,ความเป็นภาวะควรแก่การงานแห่ง

กองสัญญา, ความเป็นภาวะควรแก่การงานแห่งกองสังขาร

 คนผู้สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“สมบัติ”ของตนส่วนที่

เป็น“ชวีะ”อยู ่หรอื“วบิตั”ิคอื หมดสิน้ความเป็น“ชวีะ”ไปแล้ว 

จึงจะสามารถรู้จริงความเป็น“นิโรธ”หรือ“นิพพาน”ได้แน่แท้ 

(๑๔๒)	“กาย”ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเน้นให้จัดการจึงคอื“จิต”

 “กาย”ทั้งหลายที่พระพุทธศาสดาทรงสอนว่า ให้ท�า 

“กายภาวนา”ให้เจริญ จึงเป็น“การเจริญทางจิต”แท้ๆ

 ซึ่งจ�าเป็นต้องเรียนรู้จากความเป็น“กาย”ทั้งนั้น

 เพราะ“การตายของ‘กาย’ทีเ่น้นเอาจติ”นัน่เองทีเ่ป็น 

“นโิรธ”หรอื“นพิพาน” ไม่ใช่“การตายของ‘กาย’ทีห่มายถงึ‘ร่าง

ภายนอกหรือสรีระ’เลย”เด็ดขาด ที่จะรู้จัก“นิพพาน”กันได้

 แต่กไ็ม่รูเ้รือ่ง“กาย”กนัแล้ว “มจิฉาทฏิฐ”ิกนัสนทิแล้ว

ทกุวนันี ้แยก“กาย”แยก”จติ”กนัไม่ออกแล้ว เพราะ“กาย”ต้อง

ม“ีภาวะ ๒” คอื “รปู”กบั“นาม”ให้เรารูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ กนัจรงิๆ

 เมื่อใด“กาย”ส่วนนั้นจะมี“สมบัติ”เป็น“จิต”อยู่คือ 



239

เป็น“จตินยิาม” เมือ่ใด“กาย”ส่วนนัน้จะม“ีสมบตั”ิเป็นแค่“พชี

นิยาม” และเม่ือใด“กาย”ส่วนนั้นจะมี“สมบัติ”เป็นแค่“อุตุ

นิยาม” ต้องแยกออกได้ชัดเจน คม แม่น ถูก ตรงแท้

 จงึจะสามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิได้จาก“อาการ”ของจติที ่

ยังเป็น“สมบัติ”คือมีชีวะอยู่ หรือ“วิบัติ”ไม่มีชีวะแล้ว หรือ 

“ตาย,ดับ”ไปจากจิตเราแล้ว

 นัน่กค็อื เราจะต้องรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิส่วนทีเ่ป็น“กายกล”ิ  

ซึ่งเป็นจิตหรือเจตสิกส่วนที่เป็น“กิเลส”แท้ๆ และก�าจัดส่วน

ที่เป็น“กิเลส”นี้เท่านั้น ไม่ใช่ไปก�าจัดหรือท�าลาย“จิตทั้งจิต” 

หรือไปละลาบละล้วงจิตทั้งส่วนที่เป็น“กุศล” และจะต้องไล่

เรยีงก�าจัดไปเป็นส่วนๆตามล�าดบั มีขั้นมีตอนให้ถูกต้องด้วย

 ผู้ปฏิบัติจะต้องชัดเจนภาวะของ“จิต”“กายในกาย- 

เวทนาในเวทนา-จติในจติ-ธรรมในธรรม”กนัจรงิๆ จงึจะไม่มัว่  

 เพราะถ้าใครไม่สามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิเริม่ตัง้แต่“กาย” 

ไปเป็นล�าดับ นัน่คอื ความเป็น“กายในกาย” แล้วจะเรยีนรู้ 

“เวทนาในเวทนา-จติในจติ-ธรรมในธรรม”ย่อมไม่รูแ้น่นอน จะ 

ปฏิบัติเพื่อให้ส�าเร็จ“สมบัติ(เกิดอยู่)”และ“วิบัติ(ดับไป)”ไปจาก 

ความเป็น“ชพีหรือิชวีะ”ให้แก่“อาการ ๓๒ ของตน”กผ็ดิแน่นอน

(๑๔๓)	จงึต้องเรยีนรู้การแยก“กาย”แยก“จิต”ไปแต่ข้ันต้น 

 แม้แค่ส่วนทีเ่ป็น“ภายนอก ๕”คอื “ผม,ขน,เลบ็,ฟัน, 
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หนงั”กย็งัไม่รู้อะไร ท�าไม่เป็น จะท�า“ความตายหรอืดบั(วบิตัิ)” 

และ“ความเกิด(สมบัติ)”ของ“มลูกรรมฐาน ๕”นี้ที่เรียนรู้ได้จรงิ 

ง่ายทีส่ดุก่อนส่วนทีเ่ป็น“ภายใน”ของ“อาการ ๓๒ (ทวตัตงิสาการ)” 
ทัง้หลาย กย็งัไม่สามารถ คนผู้นัน้ก็เป็นอนัหมดสทิธิท์ีจ่ะรูจ้กั 

รูแ้จ้งรูจ้รงิว่า“ความตายสนทิ” คอื “นพิพาน” หรอื“นโิรธ”นัน้ว่า

มี“อาการ”เช่นใดได้แน่นอน

 ความเป็น“ชพี-ชวีะ”ซึง่จะสามารถรูจ้กัรูแ้จ้งจรงิความ

เป็น“กิเลส” ว่ามันยังมี“อาการ”มีภาวะของ“ชีพ-ชีวะ”(ชีวิติน 

ทรีย์)อยู่หรือมันตายสนิทแล้ว? ก็ต้องรู้จักจาก“อาการ-เพศ-

นิมิต-อุเทส”ที่สามารถแยก“อุตุนิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม-

กรรมนยิาม-ธรรมนยิาม”ด้วยการอ่านจาก“รปู ๒๘” และจาก

กระบวนการของ“นาม ๕” นั่นคือ จะรู้ได้ต้องปฏิบัติ“มีผัสสะ 

๖” ต้องมี“ผัสสะที่เป็น ๑ ในนาม ๕”จึงจะมี“นาม”ด้วย

 การปฏิบัติที่“หลับตา”ไม่มี“ผัสสะ ๖”จึงผิดหลักการ

หรือผิดทฤษฎีของพุทธอย่างสิ้นเชิง “หลับตา”ไม่มี“กาย” 

ไป “หลับตา”ปฏิบัตินั้นโมฆะไปจากความเป็นศาสนาพุทธ

มาแต่ต้นทางแล้ว ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรายละเอียดใน 

“พรหมชาลสูตร” ที่เป็น“สูตรแรก”แท้ๆในพระสูตรทั้งหมด 

“หลับตา”นั้นออกนอกทาง“สัมมาปฏิบัติ” ไม่มี“ฐาน”ปฏิบัติ 

ซึ่งเหตุก็เพราะเรียนมา“ผิด” เรียนมา“มิจฉาทิฏฐิ” นั่นเอง

 นัน่คอื ต้องแยก“ความเป็นชวีะ”อยู ่ หรอื“ความไม่เป็น 

ชีวะ”ได้ชัดเจน และต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“การตายสนิท”ของ 
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“กาย” และหรอื“การตายสนทิ”ของ“จติ” จงึจะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ

ของส่วนที่เป็น“กาย”เป็น“จิต”ได้บริบูรณ์  ก็จะสามารถรู้จัก

ความเป็น“นิพพาน”ได้แท้ ..ไม่เช่นนั้นก็ไม่ชัดเจนชัดแจ้งแน่  

 ทั้งๆที่ภิกษุทุกรูป พอบวชเป็น“องค์พระ”เ สร็จปุ๊บ!   

อปัุชฌาย์กจ็ะให้“มลูกรรมฐาน ๕”ป๊ับ! กค็อื ให้เรยีนรูฝึ้ก“การ

แยกกาย-แยกจิต” ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง ให้ได้ก่อนอื่นแท้ๆ

 ว่า “กาย”กบั“จติ”นัน้ เมือ่ใด“ผม”กด็ ี“ขน”กด็ ี“เลบ็”ก็

ดี “ฟัน”ก็ดี “หนัง”ก็ดี จะอยู่ใน“สภาพ‘วัตถุ’(อุตุนิยาม)” เมื่อใด

อยู่ ในสภาพ“พีชนิยาม” เมื่อใดอยู่ในสภาพ“จิตนิยาม” ดังนี้

เป็นต้น จงึจะจดัการ(อภสิงัขาร)การปฏบิตัคิอื“กรรมนยิาม” ให้

เกิด“ธรรมนิยาม”จนเป็น“ปุญญาภิสังขาร”ได้ ..มีมรรคผล     

 ซึ่ง“กาย”นี้ล้วนเป็นความเจริญขึ้นของ“ภา ยใน”อัน

หมายเอาจติ-เจตสกิเป็น“สมบตั”ิอนัวเิศษของคนแท้ๆ ทีเ่ป็น

ประโยชน์ยิ่งเท่าที่คนพึงมีพึงได้กว่า“สมบัติ”ใดๆในโลก 

 “กาย”จึงไม่ใช่หมายเน้นเอา“ร่างภายนอก”เท่านั้น!!!

 เน้นที่“จิต”แต่“กาย”ก็ต้องรวมภายนอกไว้ด้วยเสมอ 

(๑๔๔)	“คณุสมบตั”ิทีถ่งึขัน้“คณุวเิศษ”นัน้เป็น“อจนิไตย”

 “คุณสมบัติ”ที่ต้องเรียกขานกันว่า“คุณวิเ ศษ”ได้ นั้น 

ไม่ว่าจะเป็น“กายปาคุญญตา”บ้าง ซึ่งเป็น“ความเป็นภาวะ

ควรแก่การงานแห่งกองเวทนา, ความเป็นภาวะควรแก่การ
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งานแห่งกองสญัญา, ความเป็นภาวะควรแก่การงานแห่งกอง

สังขาร” เป็นต้น ต้องเข้าขั้น“โลกุตระ”

 และหรือที่เป็น“กายมทุุตา”บ้างคอื ความหวัอ่อนของ 

“ธรรมะ ๒ (กายนะ ธรรมะ ๒ ไง!)” ซึง่กเ็น้น“จติ,มโน,วญิญาณ”อยู่  

“จิต”ทางด้าน“ศรทัธา”กเ็ป็นจติที่“หวัอ่อน(มุทุ )”คอื เป็น“จติ”ที่ 

ปรบัได้เร็วง่าย,ว่านอนสอนง่าย ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ถึงกับดือ้ดงึดนั  

หวัชนฝาแล้ว เพราะสิน้กเิลสขัน้“อปุาทาน”หรอืขัน้“อภนิเิวส” ; ไม่ 

ม“ีความยดึมัน่ถอืมัน่ ชนิดที่ยึดอย่างไม่ยอมเปลีย่นแปลง”แล้ว 

 “จิตหัวอ่อน”ทั้งทางด้าน“ปัญญา”ก็เป็นความฉลาด 

โลกุตระที่ไม่แข็งกระด้าง มีความแววไวไหวพริบปฏิภาณสูง 

 ดงัน้ัน ทัง้ด้าน“เจโต”หรอืศรทัธากป็รบัง่าย ปรงุให้เป็น

ไปได้ง่าย ให้“มี”อย่างนั้น ให้“ไม่มี”อย่างนี้ ได้ง่ายเร็วทันใจ 

 สรุปก็คือ ทั้งด้าน“ปัญญา”ก็เกิดไหวพริบปฏิภาณง่าย 

รู้ได้เร็ว ฉับไว ทั้งด้าน“เจโต”หรือ“ศรัทธา”ก็ดัดจิต-ปรับจิต

ท�าให้เชื่ออย่างนั้น เป็นอย่างนี้ ได้ง่าย รวดเร็ว ไววับ “ปานนัก

มายากล” ให้เกิด-ให้ดับได้ฉับพลันทันที ขนาดนั้นทีเดียว

 “ธรรมะ ๒”คือ “ศรทัธากบั ปัญญา”นัน้“หวัอ่อน(มทุุ)”ทัง้คู่  

 เพราะ“จิต”คล่องแคล่วประเปรียวใน“ฌาน ๔”(ฌาน

ลืมตานะ)มากยิง่ๆ ได้สะสมคณุวเิศษของ“อเุบกขา ๕”เชีย่วชาญ

ช�านาญจริง จึงมี“มุทุภูตธาตุ(จิตหัวอ่อน)”ที่วิเศษปราดเปรือ่ง 

ด้วย“คุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)”ยิ่งยอดใน“การท�าเกิด-แม้ท�า 

ดับ” จนได้ชื่อว่า เป็นคุณสมบัติ“เพศแม่”ที่เยี่ยมยิ่งถึงขั้นต้อง
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เรียกว่า “สิริมหามายา” เป็นผู้ให้“ความเกิด”ที่วิเศษเกินกว่า

โลกีย์จะเป็นได้เยี่ยมยอดสุดๆจริงๆ

 แถมยงัยนืยนัว่า “มุทุภตูธาตุ(จติหัวอ่อน)”นี้ม“ีปรสิทุธา, 

ปริโยทาตา,กัมมัญญา,ปภัสรา”มั่นคงในตัวเองยิ่ง อีกด้วย

 รูไ้ด้มัย้?..ง่ายมั้ย? “คณุวเิศษ”นี ้เป็น“อจนิไตย”จรงินะ

 จริงๆนั้นค�าว่า “สริมิหามายา”ทีเ่ราก�าลงัสาธยายอยูน่ี้  
ไม่ได้หมายถึง “ตัวตนบุคคล” หมายถึงความเป็น“นามธรรม” 
ขัน้“โอปปาตกิสตัว์” ทีอ่ยู่ใน“สมัมาทฏิฐิ ๑๐”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ 

ข้อ ๒๕๗) ซึ่งเป็นข้อที ่๙ ทีเดียว 
 ดงันัน้ ผูใ้ดทีย่งั“ไม่มสีมัมาทฏิฐ”ิย่อมเข้าใจสภาวธรรม
ที่เป็น“สิริมหามายา”ที่ว่านี้ ไม่ได้แน่นอน แม้เข้าใจก็ยังจะ
ก�าหนด“รูปและนาม”ของความเป็น“สริมิหามายา”ไม่ได้ง่ายๆ
 “สิริมหามายา”นี้เป็น“มารดา”ที่ต้องมีความฉลาดเข้า 
ขั้น“โลกุตระ” ท่ีเกิดจาก“อัญญธาตุ”ในศาสนาพุทธที่เป็น
จรงิจรงิๆ ความเป็น“มารดา”ซึง่เป็น“สมัมาทฏิฐ ิ ข้อที ่๙ ของ
สัมมาทิฏฐิ ๑๐”ก็ตัวสุดท้ายของความเป็น“สัมมาทิฏฐิ” ที่
จะมี“ภูมิโลกุตระ” จึงเป็น“อจินไตย”ที่ต้องมีจริงเป็นจริง
ท้ัง“รูป”ทั้ง“นาม”ครบ ทั้งตัวตนที่เป็นมนุษย์จริง ทั้ง“ธรรมะ 

๒”อันเป็น“สมมุติสัจจะ”และ“ปรมัตถสัจจะ”   
 ดังนั้น แม้บุคคลผู้ให้ก�าเนิดแก่“พระพุทธเจ้า”จึงมี 

(๑๔๕)	“สิริมหามายา”เป็น“คุณวิเศษ”ขั้น“อจินไตย”
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“นาม”ที่หมายถึง“ชื่อ”พระฉายายังน่า“สะดุดใจ”ว่า “สิริมหา 

มายา” เพราะมีค�าว่า“มายา”ให ้“สะดุดใจ”ไง! พระมารดา 

กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แท้ๆ ไม่น่าจะมีชือ่ที่หมายถงึ“ความหลอก 

ลวง”เลย (“มายา”แปลว่า “ความหลอกลวง”อยู่ ไง! ) ค�าอื่นๆเพราะๆ

ดีๆ สูงส่งมีมากมายที่ตั้งพระนามมารดากษัตริย์ได้ ..ไม่ตั้ง!

 แต่ก็ตั้งค�าว่า “สิริมหามายา”ขึ้นมา มันน่างงมั้ย?

 น่ีคือ “อจินไตย(เรื่องที่ลึกล�้าเกินกว่าสามัญจะหย่ังรู้หรือเรื่องที่

ศาสตร์โลกย์ีไม่สามารถรูไ้ด้)”จรงิๆ ซึง่ต้องมคีวามรูใ้น“โลกตุรธรรม” 

จงึจะสามารถรูเ้ข้าไปถงึความเป็น“ธรรมนยิาม ๕” และหยัง่ถงึ

ความเป็น“จิตนิยาม” แล้วจึงจะรู้“กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”ดี

(๑๔๖)	ผูม้ภีมิูรูใ้น“ธรรมนิยาม ๕”จงึจะพอรู้“สิรมิหามายา”

 เช่น จะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิว่า “ธรรมนยิาม”ทีเ่ป็น“ธรรม”ขัน้
โลกียธรรมกับโลกุตรธรรมได้ รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“กรรมนิยาม”ที่
เป็น“กรรม”ขั้นโลกียกรรมกับโลกุตรกรรมได้ รู้จักรู้แจ้งรู้จริง 
“จิตนิยาม”ที่เป็น“จิต”ขั้นโลกียจิตกับโลกุตรจิตได้ รู้จักรู้แจ้งรู้
จริง“พีชนิยาม”ที่เป็น“พีชธาตุ”ในจิต แล้วจัดการ“จิต”ที่เป็น 
“โลกียะ”ให้เป็น“จิตโลกุตระ”ส�าเร็จใน“จิต”ของเราได้ รู้ไป
จนถึง“อุตุนิยาม”ในจิตของเรา
 “ธรรมนิยาม ๕” นั้นได้แก่ อุตุนิยาม-พีชนิยาม-จิต
นิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม 

 เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อุตุนิยาม”ที่เป็น“อุตุธาตุ”ขั้น
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โลกียะกับโลกุตระใน“จิต”ของเราได้ แล้วจึงจะท�าความเป็น 
“ธาตุ”เป็น“ธรรม”ที่เราประสงค์ให้เกิดใน“จิต”ตนได้ส�าเร็จ
 การ“ท�าความเกดิ”ด้วย“กรรม”(สกุตทกุกฏานงั กมัมานงั ผลงั 

วิปาโก) จาก“โลกียธรรม”เป็น“โลกุตรธรรม” โดยการจัดการ“จิต
ธาต-ุพชีธาต-ุอตุธุาต”ุให้ลงตวัได้สดัส่วนในตนส�าเรจ็ ชวีติของ
เราก็เป็นอยู่ดีสูงสุดขั้นอรหันต์ เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ธรรม
นิยาม ๕” และจัดการกับ“ธรรมนิยาม ๕”ได้ดังประสงค์ 
 ผู้ท�าได้ดังว่านี้จริง คือ “สิริมหามายา” ผู้ให้ความเกิด 
“พุทธ”แท้ทางจิตวิญญาณ ตั้งแต่จิตเข้ากระแสพุทธ(เข้าเส้นทาง

โสดาบัน)กระทั่งถึงที่สุดเป็น“เจ้าแห่งพุทธ”หรือ“พระพุทธเจ้า”
 ผู้ทั้งรู้ทั้งท�าได้ชื่อว่าเป็น“สิริมหามายา” คือ เป็น“แม่
(มารดา)” ทีส่ามารถค้นหา“พ่อ(ปิตา)”มาช่วยกนัท�า“ความเกดิ”ให้
แก่จิต(สัตว์โอปปาติกะ) จนสามารถท�า“ความเกิด(โอปปาติกโยนิ)ได้ 
จรงิ” ซึง่ความเป็น“พ่อ”คอื เชือ้วเิศษทีเ่ป็น“ความรูข้ัน้โลกตุระ”
 “พ่อ”จึงได้แก่ “ปัญญา”ซึ่งก็คือ“ความรู้ขั้นโลกุตระ”
 “ความรู้โลกุตระ”จึงไม่ ใช่“ความรู้โลกียะ”แน่นอน

(๑๔๗)	ผูท้�า“สิรมิหามายา”ได้คอืผูท้�า“ความเกดิ”ขัน้อจินไตย

 “อจินไตย”ในความเป็น“คุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)”ที่ 
คนจะ“ท�าความเกิดให้แก่จติของตน(โอปปาติกโยนิ)”ได้ กต้็อง
เป็น“โลกุตระ” ซึง่ต้องศกึษาให้สมัมาทฏิฐ ิ แล้วปฏบิตัใิห้สมัมา
ปฏบิติั จงึจะเกดิผลสมัมาปฏเิวธ ซึง่“อาศัย”การฝึกฝนตน จน
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เกดิเป็น“นสิยั”กระทัง่เป็น“วสิยั” เพราะเปลีย่นแปลง“อาสวะ” 

เปลีย่นแปลง“อนุสยั”ได้ ที่สุดถึงขั้นถอน“อนุสัย”ให้ออกไป

จากจิตตนได้หมดส้ินบริบูรณ์สัมบูรณ์

 ผู้นี้คือ “สิริมหามายา”เป็น“แม่”ที่ท�า“ความเกิด”ให้แก่ 

“จิตตน”ได้เป็นอรหันต์ส�าเร็จ ก็เป็น“สิริมหามายา”ขั้นต้น  

 เพราะมี“ความรู้ยิ่งเห็นจริง”ใน“อจินไตย ๔” แล้วหลุด

พ้น“อจินไตย ๔”ได้จริง(พ้นความไม่รู้คือ รู้“อจินไตย”ได้ ) เพราะมี 

ความรู้ใน“โลกจินตา” และสามารถ“จัดการ”กับ“กรรมวิบาก” 

ของตน ด้วย“ฌานวิสัย” ที่สุดสูงสุดถึง“พุทธวิสัย” ตามบารมี    

 เรือ่งของ“จตินยิาม”ทีพ่ลงังานม“ีกรรมนยิามและธรรม

นยิาม”อนัเป็น“อจนิไตย” ซึง่ผูส้ามารถ“เรยีนรู”้แล้วจดัการท�า

(อภิสังขาร)“พลงังานจติ”ให้สงูถงึขัน้“โลกุตระ”ได้ ที่วทิยาศาสตร์

ทาง“สสาร-พลังงาน”ยัง“อจินไตย”อยู่ จึงยากที่จะเข้าใจ ซึ่ง

ม“ีความเกดิ”ขัน้“สิริมหามายาที‘่ปรากฏ’ในโลกมนษุย์” จงึเป็น

อจินไตย ตามนัยะนี้ด้วยประการฉะนี้เอง

 “สริมิหามายา”เป็น“อจนิไตย”ทีม่“ีเนือ้หา(สาระ)”สงูเข้า

ขั้น“พุทธวิสัย”ซึ่งสูงกว่า“ฌานวิสัย” สูงกว่า“กรรมวิบาก” สูง

กว่า“โลกจินตา” เมื่อตรวจสอบกันตาม“อจินไตย” ๔ ระดับ

 ดังนั้น “ความเกิด”ที่เข้าขั้น“สิริมหามายา”ของพุทธจึง

เป็น“อจนิไตย” เพราะไม่ใช่“ความเกดิ”สามญั”ของโลกยีธรรม

 “พุทธวิสัย”น้ันแน่นอนก็ต้องชาว“พุทธ”ที่สัมมาทิฏฐิ

ด้วยกันจริงจึงจะไปทางเดียวกันอย่างถูกต้องถ่องแท้ (โยนิโส)
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 ค�าว่า“ฌาน”นี่แหละที่โลกย์ีสามญัทัว่ไปต่างกม็“ีฌาน” 

กันทั้งนั้น คือ “การท�าจิตในจิต”ให้จิต“สงบ”ให้“จิตมีความ 

เป็นหนึ่ง(เอกัคคตา)” ให้สงบแน่วแน่ยืนนาน” ซ่ึงใช้วิธี“เพ่ง 

(concentrate)”กันทั้งนั้น แต่“การเพ่ง(concentrating)”นี่แหละที่ 

มนัมนียัส�าคญั ว่า “ลงรอยเดยีวกนั(concent,harmony)หรือ“แตก

ต่างกัน (contrast,opposite)”

 เพราะปกติของคนทั่วไป“การเพ่ง(concentrate)” ที่เป็น

สามัญส�านึก(common sense)ก็มีกันเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้ว

 จดุน้ีแหละ ทีต้่องพจิารณากนัให้ส�าคญัยิง่ ทีเ่ป็น“แบบ

พุทธ”นั้นเป็น“การเพ่ง”ที่มีนัยะแตกต่างจาก“ฌาน”แบบอื่น

ชนิดที่มี“ความพิเศษ”ไม่เหมือนใคร เพราะ“ฌาน”แบบพุทธ

คอื“การเพ่งทีเ่ป็นสามญัของคนธรรมดา”นีเ่อง แต่ท�าได้ชนดิ 

ท่ี“ไม่เหมือนใคร” เพราะมี“ทฤษฎีเฉพาะตน(สัมมาทิฏฐิ),มี

จุดหมายปลายสุดของความเป็นท่ีสุดแห่งจิตวิญญาณ(ปริ

โยสาน)” เป็นของพระพุทธเจ้าเองโดยเฉพาะพิเศษแท้ๆ จึง

เป็น“ฌาน”ที่มี“วิสัย”พิเศษ(Supra concentrat ion)จริงๆ

 “การเพ่ง(concentration)”แบบสามญัท่ัวไปท่่ีจะท�าจติให้

“สงบ”ถาวรยนืนานกนันัน้คอื“การเพ่ง”ทีเ่รยีกในภาษาฝรัง่ว่า 

meditat ion นี่แหละแพร่หลายมาก ในวิธี“เพ่ง(concentrate)” 

(๑๔๘)	ค�าว่า“ฌาน(เพ่ง)”น่ีแหละ ทีแ่ตกต่างกนัอยูห่ลากหลาย
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เพื่อท�าจิตใจให้“สงบ”ที่เป็น“วิธี”นิยมแพร่หลายกันมากมาย

 และค�าบาลีก็เรียกกันด้วยค�าว่า“ฌาน” แต่ก็มี“ฌาน” 

ที่เกิด“ผล”ส�าเร็จแตกต่างกันไปอีกมากมาย ที่มีนัยะทั้ง“ลึก” 

และทั้ง“ลับ” เพราะเป็น“อาการของจิตภายในของตนๆ” ซึ่ง

มัน“ของใครก็ของตนคนเดียวที่เรารู้เรารู้สึกกับอาการนั้นๆ”

 ศาสนาพุทธมีความเป็น“ฌาน”แบบพุทธพิเศษยิ่ง ที่

จะบรรลุ“วิชชาและวิมุติ”ได้อย่าง“สัมมาทิฏฐิ” เพราะฉะนั้น 

“ความสงบ(สันติ)”แบบพุทธ จึงเป็น“ความสงบ”ที่ยิ่งใหญ่มาก

วิจิตรพิสดารมาก ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีท�า“จิตในจิต”แบบพุทธ

 และ“ความสงบ”ก“็สงบพเิศษแบบพุทธ” ซ่ึงจะเป็น“จติ

สงบ”(ปัสสทัธิ)ที่ ไม่เหมอืนทฤษฎีใดๆเป็นอันขาด เพราะ“ธรรมะ

แบบพุทธ”นั้นเป็น“อภิธรรม” 

 เรื่อง“อภิธรรม”คือ การท�า“จิตในจิต”ให้เป็น“ฌาน”ได้

อย่าง“สมัมาทฏิฐ”ินีแ่หละ ส�าคญัทีส่ดุ ในกระบวนการท�า“จติ

ในจิต”ที่จะบรรลุ“โลกุตรธรรม”จริงหรือไม่จริงของพุทธ

 การ“หลบัตา”ปฏบิตัใิห้เกดิ“ฌาน”จงึไม่เข้าข่าย “ฌาน” 

ของพุทธเลย เพราะไม่เกี่ยวกับ“อภิธรรม”เลยแม้แต่น้อย มี

แต่“หลับตา”สะกดจิต-ข่มจิตเข้าไปตะพึดถ่ายเดียว เพ่ือให้

จิต“หยุดอาการเคลื่อนไหว”เท่านั้นแหละที่หมายถึง“ความ

(๑๔๙)	“ฌาน”แบบพทุธน้ัน“สงบ”พเิศษทีม่“ีอภธิรรม”
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สงบ”ของเขา คอืให้“นิง่”อย่างพาซือ่ดือ้ๆตรงๆ ง่ายๆ กนัเท่า

น้ีเอง มันไม่ได้แจกแจงอธิบายรายละเอียดของ“จิต-เจตสิก-

รูป-นิพพาน”ใดๆเข้าไปเรียนรู้เป็น“อภิธรรม”อะไรเลยสักนี้ด

 “ความสงบ”ทีจ่ะได้จากการปฏบิตั“ิฌาน”แบบพทุธจะ

ต้องเกีย่วกบัทัง้การพจิารณา“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จติ

ในจิต-ธรรมในธรรม” และทั้ง“สัมมัปธาน ๔-อินทรีย์ ๕-พละ 

๕-โพชฌงค์ ๗-มรรค ๘”ม“ีปัญญา” เกดิ“ปญุญ”หรอื“บญุ”เผา

ไหม้กเิลสออกจากจติ “จติ”จงึจะ“สะอาด”และ“สงบ”แบบพทุธ

 ซึง่เปิดเผย-เหน็แจ้งๆ-มทีัง้แสงสว่างพระอาทติย์(อาโลก

สญัญา) กระทบสมัผสั“รปู”ต่างๆ ม“ีนาม”เหน็รบัรูข้องจรงิโต้งๆ

 คนทีห่ลง“หลบัตา”ท�า“ฌาน”ท�า“สมาธ”ิในศาสนาพุทธ

ปัจจุบันนี้ ได้หลงมืดมัวมิดปิดประตู ไม่หันมาพิจารณาความ

ผิดถูกเรื่องนี้กันแล้ว ใครจะพูดยังไง เขาก็ไม่ฟัง ไม่แก้ไขใดๆ 

 เพราะได้“หลงผดิสนทิปิดฉาก”การแก้“อุปาทาน ๔”กัน

แล้ว แม้แต่“กามุปาทาน” เขาก็ปิด“ตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย”ไป

สนิทหมดสิ้นแล้ว ไม่ยอมรับรู้ว่า“ตนมีทวาร ๕”นี้ ที่จะต้อง

เรียนรู้ ซึ่งเป็นเบื้องต้นในการศึกษาปฏิบัติ เพื่อเกิด“อธิจิต”ที่

เป็น“ฌาน”เป็น“สมาธ”ินีแ่หละ เขาเอาแต่ตดั-ลดัไปปฏบิตักินั

ภายในจิตกันเลยเสียแล้ว ...เขาช่างอวดเก่งกันจริงๆ!!!!

 “ฌาน”ของพทุธนัน้ ต้องม“ีภายนอก”ด้วยเป็น“ธรรมะ 

๒”เสมอ ไล่เรยีงไปตามล�าดับ“ต้น-กลาง-ปลาย” แต่ทุกวันนี้ 

ไม่เหลือ“เนื้อพุทธ”แล้ว กลายเป็น“เนื้อแพะ”กันไปหมดแล้ว
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 “ฌาน”จึงเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องแรกที่จะต้องเรียนรู้เป็น

จดุส�าคญัของศาสนาพทุธ ถงึจะสามารถเข้ากระแส“พทุธวสิยั” 

“ฌานวิสัย”เป็น“อจินไตย”ขั้นสูงรองจาก“พุทธวิสัย”เชียวนะ

 “ฌานวิสัย”ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ ของอจินไตย ๔ นี้เป็นเรื่อง

สูงส่ง ลึกซึ้ง ประณีต ละเอียดลออยิ่งขั้นนิปุณาทีเดียว เป็น

เรื่อง“รู้ได้ยาก-เห็นได้ยาก-เดาเอาไม่ได้-ขบคิดยังไงก็ไม่ได้”

 แต่เมือ่ภมูธิรรมของผู้ถงึขัน้ม“ีวสัิย”นัน้ๆจรงิก็สามารถ

มี“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ในภาวะนั้นๆได้ ถ้าภูมิธรรมของใครยังไม่

ถึงขั้นมี“วิสัย”ที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ธรรม”นั้นๆได้ ภาวะนั้น

หรือ“ธรรม”นั้นก็ยังเป็น“อจินไตย”ในคนผู้นั้นๆอยู่

 “อจนิไตย”ม ี๔ ประการ คอื “พทุธวสิยั-ฌานวสิยั-กรรม

วิบาก-โลกจินตา”   

 เช่น “พทุธวสิยั” ผูท้ีม่ธีรรมทีเ่ป็น“พุทธ”ถึงขัน้สพัพัญญู

พระพทุธเจ้าทกุพระองค์ย่อมม“ีวสิยั”ทีส่ามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ

ใน“ความเป็นพุทธ”ขั้นสัพพัญญุตญาณนั้นๆแน่นอน

 หรอื“ฌานวสิยั” ผูใ้ดท่ีมธีรรมท่ีเป็น“พลงังานจติ”ถงึขัน้ 

“ฌาน”แต่ยงัไม่ใช่“ฌานแบบพทุธ” ผูน้ัน้ก็ม“ีฌานแบบท่ีเขาได้

เขาเป็น”นั้นๆแหละ แต่ยังไม่ใช่“ฌานแบบพุทธ” 

 มีคนที่มี“ฌาน”แบบที่ยังไม่ใช่พุทธนี้มากกว่ามากใน

วงการศาสนาพุทธทุกวันนี้ แต่หลงกันว่า“ใช่” จึงผิดกันอยู่ 

 (๑๕๐)	“ฌาน”แบบพทุธคอื“พลงังานจิต”ที่“อจนิไตย”สุดๆ	
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 ผู้ใดที่มีธรรมที่เป็น“พลังงานจิต”ถึงขั้น“ฌาน”ที่เป็น 
“ฌานแบบพุทธ”อย่างสัมมาทิฏฐิจริง ผู้นั้นก็มี“ฌานแบบที่
เขาได้เขาเป็น”นั้นๆแหละ แต่เป็น“ฌานแบบพุทธ”จรงิ
 ซึง่คนทีจ่ะมธีรรมที่เป็น“พลังงานจิต”ถึงขั้น“ฌาน”ที่ 
เป็น“ฌานแบบพทุธ”อย่างสมัมาทฏิฐจิรงินัน้ ยคุนีปั้จบุนันีห้า
ยากสุดยากมาก ส่วนมากเป็น“ฌาน”นอกศาสนาพุทธ เป็น 
“ฌาน”ที่ยังไม่ใช่แบบพุทธอย่างสัมมาทิฏฐิจริง
 เพราะความเป็น“ฌานแบบพุทธ”นั้น เป็น“อจินไตย” 
สุดๆ คือ ไม่มีใครสามารถคาดเดาเอาได้เลย เป็นเด็ดขาด
 ต้องผู้ที่“สัมมาทิฏฐิ”แท้ และสามารถปฏิบัติอย่าง 
“สัมมาปฏิบัติ”จนเกิด“สัมมาปฏิเวธ” เป็น“มรรคผล”กันจริงๆ

(๑๕๑)	“ฌาน”แบบพทุธ	พเิศษ	ไม่มีใครเหมือน	เป็นไฉน?

 นั่นก็คือ ต้องมี“วิธีปฏิบัติ”อันตรงตาม“มรรค ๗ องค์” 
และเกิดตาม“กระบวนการ”ที่เป็น“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”ซึ่งจะ
เป็น“โลกตุรธรรม ๙ หรอืโลกตุรธรรม ๔๖”ตาม“โพธปัิกขยิธรรม 

๓๗”อย่างสัมมาทิฏฐิ ตรวจสอบได้ด้วย“วิชชา ๘”จริงๆ
 “มรรค อันมีองค ์๘”นี้เป็นทฤษฎีที่ ไม่มีในศาสนาไหน 
 สมณะ ๔ คือ โสดาบัน,สกิทาคามี,อนาคามี,อรหันต์
จะไม่มีในศาสนาไหน  ดังที่ศาสนาพุทธมี เป็นเด็ดขาด     
 “ฌานวิสัย” ท่ีเป็น“ฌานแบบพุทธ”จึงเกิดได้กับผู้มี 
“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ”เท่านั้น ผู้ที่ยังไม่เกิดในตนจริง
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ที่เป็น“สัมมาปฏิเวธ”อย่างถูกต้องถ่องแท้เป็นสัมมาทิฏฐิแท้ 

ย่อมไม่ ใช่“ฌานแบบพุทธ”แน่นอน ซึ่ง“ฌาน”ทั่วไปนั้นง่ายๆ

 แต่“ฌานวิสัย”แบบพุทธนั้น“อจินไตย” เพราะถ้าไม่

สัมมาทิฏฐิจริง ก็ไม่สามารถจะปฏิบัติให้เกิด“ฌานแบบพุทธ” 

ได้เป็นอันขาด “ฌานแบบพุทธ”พิเศษ ไม่มีใครเหมือนจริงๆ

 พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ชัด(พตปฎ. เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๕) ว่า 

 “นัตถิ ฌานัง อปัญญัสสะ  ปัญญา นัตถิ อฌายโต   

 ยัมหิ ฌานัญจะ ปัญญา จ  ส เว นิพพานสันติเก”

 แปลว่า ฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา  ปัญญาย่อม

ไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน   ฌานและปัญญามีอยู่ ในผู้ใด ผู้นั้นแลอยู่

ในที่ใกล้นิพพาน

 “ฌานแบบพทุธ”น้ันต้องเดินตามหลกั“จรณะ ๑๕ วชิชา 

๘” ซ่ึงมี“ศีล”เป็นข้อก�าหนด“หลักต้น” แล้วปฏิบัติเกิดผลไป

ตามกระบวนการของ“การปฏิบัติที่ ไม่ผิดแบบพุทธ” นั่นคือ 

“ส�ารวมอินทรีย์-โภชเนมัตตัญญุตา-ชาคริยานุโยคะ”

 จงึจะเกดิ“สทัธรรม ๗”ในหลกัของ“จรณะ ๑๕”ข้อต่อไป 

คือ ศรัทธา-หิริ-โอตตัปปะ-พหูสูต-วิริยะ-สติ-ปัญญา แล้วจึง

จะเกดิฌาน ๑-ฌาน ๒-ฌาน ๓-ฌาน ๔ ม“ีวชิชา ๘”เป็นผูก้�ากบั 

 “จรณะ ๑๕”ทั้งหมดนี้ล้วนมี“ปัญญา”หรือ“วิชชา ๘” 

ร่วมกนั-ช่วยกนัอยู่ตลอดตามทีต่รสัยนืยนัทีอ้่างองิมาแล้วข้าง

บนที่ว่า“ฌานกับปัญญา”ต้องมีคู่กันเสมอ ขาดกันไม่ได้

 ซึง่ไม่ใช่ว่า “หลบัตาสะกดจติเข้าไป”จนเป็น“ฌาน”หรอื
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เป็น“สมาธิ”แล้วจึงจะเกิด“ปัญญา”ตามผู้ที่มิจฉาทิฏฐิพูดกัน

 “ฌานหลับตา”เกิด“ปัญญา”ไม่ได้ ..ได้แค่“สัญญา”

 มอีกีมากท่ีพระพทุธเจ้าตรสัไว้เกีย่วกับ“ฌานแบบพทุธ” 
ในพระไตรปิฎกนอกจาก“จรณะ ๑๕ วิชชา ๘”นี้แล้ว แม้แต่
ใน“สามัญญผลสูตร”เป็นต้น และอีกมากมายในพระไตรปิฎก  
 ขอยนืยนัว่า “ฌานแบบพทุธ”นัน้เป็นแบบเดยีวในโลก
ที่ไม่มี“ฌาน”แบบไหนในโลกเหมอืน คนทัว่ไปจงึรูก้นัยากมาก
 ส่วน“ฌาน”ทั่วไปนั้น มันมีสารพัดวิธี มากมายหลาก
หลายแบบข้อปฏบิตั ิทีจ่ะปฏบิตัใิห้เกดิ“ฌาน”ทีไ่ม่ใช่แบบพทุธ
เลยจริงๆ เพราะผลท่ีได้จะเป็น“โลกียฌาน”ที่ท�าให้เกิด“จิต
เป็นหนึง่”เรยีกตามบาลไีด้แค่“เอกธรรม”เท่านัน้ แต่ยงัไม่ม“ีคณุ
วิเศษ(อตุตรมินุสสธรรม)”ยังไม่ใช่“เอกััคคตาธรรม”แต่อย่างใดเด็ด
ขาด เพราะยังไม่มีความเป็น“อัคค” มีแต่“เอกธรรม”สามัญ 
 เพราะมันเป็นจิตที่ใครๆก็ท�าให้“เป็นหนึ่ง”แบบง่ายๆ 
ตืน้ๆ พืน้ๆนีไ้ด้ ฝึกสะกดจติตนเองเข้าไปเท่านัน้ มนัเป็นเรือ่ง
สามัญทั่วไป ถ้าท�า“ความเป็นหนึ่ง”ชนิดนี้ได้ก็เรียกว่า“เอก
ธรรม” ยังไม่สามารถใช้ค�าว่า“อัคค”เข้าไปประกอบได้เลย 
เพราะยังเป็นแค่“ฌานโลกีย์ธรรมดาๆ” ไม่สูง ไม่เลิศ อะไร
 “อัคค”นั้นคือ เลิศ,สูงสุด,ยอดเยี่ยม,วิเศษ,ประเสริฐ
 ดงันัน้ “เอกคัคตาธรรม” กบั“เอกธรรม”จงึต่างกันสดุๆ

(๑๕๒)	“ฌาน”แบบพทุธ	มิใช่“วสิยั”ของปุถชุน	เป็นอจินไตย 
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 “ฌาน”แบบสามญัทัว่ไปนัน้ มีวธิปีฏบิตัมิากมายหลาก

หลายวิธี ตามแต่ละอาจารย์เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้าง 

ต่างคดิค้นหาวธิมีาสอนกนัสารพดั กเ็ป็น“ฌาน”ของคนท่ัวไป

 แต่“ฌานแบบพทุธ”มแีบบพระพทุธเจ้าโดยเฉพาะ เป็น

โลกุตระ ที่เกิด“สัมมาสมาธิ”ของพระอาริยะ(อริโยสัมมาสมาธิ )

 “ฌานแบบพุทธ”เป็น“อจินไตย”แท้ๆ ไม่ใช่“วิสัย”ของ

ปุถุชนสามัญจะขบคิด นึกเอา-เดาเอา-คาดคะเนเอาได้เลย

 แต่เป็น“วิสัย(ความสามารถ,สภาพที่จะเป็นไปได้)”ของอาริย

ชน ซึ่งเป็นคนมีความรู้ขั้น“โลกุตระ”เท่านั้นที่จะเป็นไปได้

 ดงัน้ัน “ฌานแบบพทุธ”จงึเป็น“ฌาน”ที่ไม่ใช่“วิสยั”ของ

ปุถุชนที่จะท�าได้ เพราะเป็น“ฌาน”ที่ต้องมี“วิสัย”ขั้นอาริยชน  

 ถ้าไม่ศกึษาให้“สมัมาทฏิฐ”ิกนัจรงิๆแล้ว จะปฏบิตักัิน

อย่างไร กเ็ป็นได้แค่“ฌานแบบโลกย์ี หรอืแบบเดยีรถีย์”สามญั

ปุถุชนทั่วไปอยู่เท่านั้นตลอดกาล

 ต้อง“อาศยั”การศกึษาท�า“ความรู”้ให้“สมัมาทฏิฐ”ิก่อน

อ่ืน แล้วจึงจะไป“ปฏิบัติฝึกฝนอบรมตน”ให้“สัมมาปฏิบัติ” 

เป็น“นิสัย” จนกระทั่งสั่งสมเกิดคุณสมบัตินั้นๆเป็น“วิสัย”

 “ฌานแบบพุทธ”เป็น“ฌาน”ที่มีวิสัย“วิเศษ-วิศิษฏ์-

วิสุทธิ์”แท้จริง ซึ่งไม่ใช่ใครๆก็จะท�าได้เป็นได้กันเล่นๆตื้นๆ   

 “ฌานแบบพุทธ”เป็น“อจินไตย”แท้ๆ ไม่ใช่“วิสัย”ของ

ปุถุชนสามัญจะขบคิด นึกเอา-เดาเอา-คาดคะเนเอาได้เลย

 คนผู้ที่กว่าจะได้“อาศัยความรู้”ที่เป็น“สัมมาทิฏฐิ” ก็
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ต้องศึกษาให้“สัมมาทิฏฐิ”กันให้ได้จริงๆก่อน จึงจะสามารถ

อบรมฝึกฝนสร้าง“นิสัย”ของตนให้มี“ฌานแบบพุทธ”ไปตาม

ล�าดับ แล้ว“พลังงานจิต”ที่เป็น“ฌานแบบพุทธ”นั้นๆจึงจะ

สั่งสมเกิดขึ้นเป็น“วิสัย”ได้จริง 

 ซึ่ง“ฌานแบบพุทธ”นี้คือ“พลังงานที่เป็นไฟหรืออุณห

ธาตุ”ท่ีสามารถ“เผาหรือก�าจัด”ไฟราคะ-ไฟโทสะ-ไฟโมหะได้

อย่างแท้ๆ “กิเลส ๓ กองนี้”จึงหมดสิ้นไปจากจิตส�าเร็จจริงๆ 

 “ฌานแบบพุทธ”จะไม่ใช่ความหลงผิดที่ปฏิบัติด้วยวิธี

แบบ“หลับตา” แล้วสะกดจิตตนเข้าไปๆ หรือท�าใจให้มันหยุด

คดิหยดุนกึอะไร ท�าให้มนัอยูเ่ฉยๆเอาง่ายๆตืน้ๆนัน้เดด็ขาด   

 แต่“ฌานแบบพทุธ”นัน้ ม“ีวธิเีดยีว”ต้องตามแบบของ
พระพุทธเจ้า ไม่มีวิธีอื่นใดเลย ซึ่งพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่า 
“เอเสวมัคโค นัตถัญโญ”ที่แปลว่า“ทางนี้ทางเดียวเท่านั้น(ไม่มี

ทาง ๒ หรือทางใดๆเลย) ไม่มีทางอื่น(นัตถัญโญ)”[พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ 

ข้อ ๓๐] ที่จะเป็น“อาริยะ”ได้ ต้องเป็น“แบบนี้ (พุทธวิถี )ทางเดียว” 
ต้องศกึษาให้“สมัมาทฏิฐ”ิ ตรวจสอบกนัให้ถูกต้องถ่องแท้ชดัๆ 
 ต้องม“ีสมัมาทฏิฐ”ิแล้ว“สมัมาปฏิบตั”ิจนเกิด“ผล”จริง
เป็น“ฌานแบบพุทธ”ด้วยตนเอง จึงจะเป็น“สมาธิของอาริยะ
(อริโย สัมมาสมาธิ)” นั้นคือ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“มหาจัต
ตารีสกสูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๒-๒๘๑) ศึกษาดีๆเถิด 

(๑๕๓)	“ฌาน”แบบพทุธ	ม“ีทางเดียว”เท่าน้ัน	ท่ีเป็นอารยิะได้
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 ถ้าท�าได้แค่“ฌาน”ทั่วไป ก็ได้“สมาธิ”แบบโลกีย์ทั่วไป 
ไม่สามารถเป็น“สัมมาสมาธิของพระอาริยะ”แน่นอน
 แต่ผู้ที่เขาท�า“ฌาน”ของเขาแต่ละคนที่เขาท�าได้ เขาก็
ต่างเชือ่มัน่กนัว่า“ฌาน”ทีเ่ขาได้นัน้แหละแบบพุทธ อยูน่ัน่เอง
 เพราะ“ฌานวิสัย”เป็นเรื่อง“อจินไตย”คือ เรื่องที่เกิน
ภมูขิองผูท้ีไ่ม่สามารถจะรูไ้ด้นัน้จรงิๆ ผูม้“ีฌาน”ถงึเรือ่งนัน้ๆ
ได้จริง เรื่องนั้นจึงจะไม่เป็น“อจินไตย”ของผู้นั้น 
 “ฌานวิสัย”จึงพิเศษเป็น“อจินไตย”ด้วยประการฉะนี้
 ความรู้เรื่อง“ฌาน” และความเป็น“ฌาน”ในชาวพุทธ
ทุกวันนี้ ยังหลงผิดกันเกือบทั้งนั้น ยังไม่ใช่“ฌาน”ตามสัมมา
ทฏิฐขิองพระพทุธเจ้าเลย เป็น“ฌาน”โลกีย์ปถุุชนเกือบท้ังสิน้  
 มแีต่“ฌาน”เดียรถย์ี(นอกแบบพทุธ) หรอื“ฌาน”โลกย์ี ตาม
ลทัธเิทวฺนยิม ยงัไม่สามารถท�าให้เป็น“อเทฺวนยิม”ได้อย่างถูก
ต้องกนั จงึชือ่ว่า ศาสนา“เทวฺนยิม”(ลัทธิทีย่งัม“ีธรรมะ ๒ อยูต่ลอดกาล 

ยังท�าให้เป็นธรรมะ ๑ อย่างยั่งยืนถาวรตลอดกาล หรือท�าเป็น ๐ ไม่ได้แท้จริง)  

(๑๕๔)	“ฌาน”แบบพทุธคอื“พลังงานจติ”ทีเ่ป็น“อเทวฺ	ธมัมา” 

 ส่วนพุทธนั้นชื่อว่า “อเทฺวนิยม” เพราะสามารถท�า 
“ธรรมะ ๒”ให้เป็น“ธรรมะ ๑ ” หรือ“ธรรมะ ๐”ได้จริงแท้
 เพราะยังท�า“ธรรมะ ๒ (เทฺว)”ให้เป็น“ธรรมะ ๑ (เอก)ยัง
ไม่ได้ ยังไม่เป็นกัน น่ีแหละคือประเด็นส�าคัญขั้นโลกียะ ที่
จะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”แล้วสามารถท�าให้
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เป็น“ธรรมะ ๑ หรือ ๐”ได้ส�าเร็จจริง จึงจะชื่อว่า “อเทฺวนิยม”

 ผู้หลงผิดทั้งหลายเขาก็“หลงยึด”ว่า “ท�าฌาน”คือ จะ

ท�าจิตให้“เป็น ๑”เหมือนกันนะ! แต่มันคนละ“เป็น ๑”ที่มีนัยะ

 “ฌาน”โลกยีะ นัน้เขา“เผา”กเิลสไม่เป็น หรอืไม่ได้“เผา

กเิลส” มแีต่กดกเิลส ข่มกเิลสไว้ อย่าให้มนัออกอาการเท่านัน้

เพียงแต่“กดข่มไว้ได้นาน” หรือ“ท�าให้เย็นเป็นแช่แข็งไปเลย” 

แล้วก็ไม่รับรู้อะไร จนหลงผิดว่าตน“ดับสนิทแล้ว”แค่นั้นเอง

 เมื่อ“หยุดด้ิน”ได้ หรือ“หยุดเคลื่อนไหว”ได้ หรือ“ดับ

มดื-ดบัด�าไปไม่รูไ้ม่เหน็” เขากถ็อืเอาอย่างนีแ้หละคือ“เป็น ๑”

 ซึ่ง“ฌานแบบพุทธ”ไม่ใช่อย่างนั้นเลย

 ที่ส�าคัญยิ่งคือ “ฌาน”ไม่ใช่“พลังงานที่เย็น”แต่“ฌาน

แบบพุทธ”นั้นเป็น“พลังงาน”ที่ร้อน เป็น“ธาตุไฟ” ไม่ใช่“ธาตุ

ลม”หรือ“ธาตุน�้า”ด้วยซ�า้ ที่จะเอาไปใช้งานอย่างถูกเรื่อง

 “พลังงานจิต”ที่คนผู้ใดสามารถ“ปรุงแต่งขึ้นมาได้ใน 

ปัจจุบัน(อภิสังขาร)”นั้น มี“คุณสมบัติ”ถึงขั้นมี“ปัญญา”นั่นคือมี

พลังงานรู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสภาวะ(ตัวตน=สักกาย)ของกิเลส แล้ว 

“ความรู้(ปัญญา)”นี้สามารถ“เผา”ท�าให้กิเลสนั้นลดลงได้ เรียก

ว่า“ฌาน” คือ “ธาตุจิตที่มีพลังงานเป็นไฟ” ใช้“เผาไฟราคะ- 

ไฟโทสะ-ไฟโมหะ”อันเป็น“ธาตุอกุศลจิต”

 เมื่อใช้ภาษาเรียกธาตุนี้ว่า“ไฟ” นั่นก็หมายถึงว่า มันมี

ลกัษณะหรอืมคีณุสมบตั“ิท�าให้ร้อนถงึขัน้เผาละลาย”แน่นอน

 เช่น ไฟราคะ-ไฟโทสะ-ไฟโมหะ”เป็น“ธาตุจิต”ที่มัน 
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“เผา”ส่วนดี ส่วนท่ีประเสริฐในชีวิตคนให้เสื่อมเสีย เราก็ต้อง

ก�าจัด“พลังงานที่เป็นไฟชั่วทั้ง ๓”นี้ให้ได้ ซึ่งต้องใช้“ไฟฌาน” 

 การ“เผา”คอื การใช้พลงังาน“ไฟ”ไหม้จนสลายสิง่นัน้ๆ

 “ฌาน”ของพุทธจึงเป็น“การสร้างพลังไฟ”ขึ้นมา ซ่ึง

เรียกว่า “ฌาน” มคีณุสมบตัเิป็น“ไฟฌาน”  “ฌานแบบพุทธ”จงึ

ไม่มีลักษณะ“เย็น” แต่มีลักษณะ“ร้อน” และ“เผาไหม้” 

 “ฌาน”เป็น“อุณหธาตุ”น้ันไม่ผิด แต่เน้นโน้มมาทาง 

ทิศร้อนคือไฟ ไม่ใช่เน้นโน้มไปทางทิศเย็นเป็นน�า้แข็ง

 “แช่เยน็หรอืแช่แขง็“นัน้ แค่ท�าให้เกาะกัน“แน่นนิง่”เก็บ

สภาพนั้นไว้ ไม่ได้สลาย หรือท�าให้สูญสิ้นสภาวะนั้นๆไป

 แต่“ร้อนที่เป็นไฟ”นั้น สลาย ละลาย เผาไปเป็นสูญ

 “ฌาน”จึงเป็น“ไฟ”ท�าหน้าที่“เพ่งเผา” ซึ่งไม่ใช่ท�า

หน้าที่“แช่แข็ง” ดังนั้น“ฌาน”จึงมีฤทธิ์สลาย“ธาตุไฟ”อื่นได้ 

โดยเฉพาะ “ไฟราคะ-ไฟโทสะ-ไฟโมหะ”ไปได้แท้จริง

 ก่อนจะเผาก็จะต้อง แยกแยะ“กายในกาย-เวทนา

ในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม” ให้ได้ชัดเจนคมแม่นตรง

สภาวะท้ังหลายให้ได้ก่อน จึงจะ“เผา”ถูกตัวตนที่เป็นเฉพาะ 

“กิเลส”เท่านั้น ไม่ใช่“เผา”รวมไปทั้งหมดทั้งของดีของเสีย 

 ผู ้ท่ียังไม่เรียนให้สัมมาทิฏฐิ แล้วจะท�า“ฌาน”ให้ 

“อารมณ์หรือความรู้สึก”ท่ีมันเป็น“อารมณ์ ๒ อารมณ์ หรือ

(๑๕๕)	การท�า“ฌาน”ทีแ่ท้คอื	“เผาแต่กเิลสออกไปจากจติ”
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ความรูส้กึ ๒ ความรูส้กึ” ให้เหลอื“อารมณ์เดยีว หรอืความรูส้กึ

เดียว” อย่างถูกต้องถ่องแท้ จึงเป็นไปไม่ได้

 ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เทฺว ธัมมา ทฺวเยนะ เวทนายะ 

เอกสโมสรณา ภวันติ” ท่านแปลกันไว้ว่า “ธรรมะทั้ง ๒ เหล่า

น้ี รวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนา โดยส่วนสอง”(พระไตรปิฎก  

เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐) ท่านแปลกระชับความให้ตรงตามค�าบาลี ไว้ 

 ก็ขอสาธยายขยายความตามความรู้ของอาตมาว่า 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเรียนรู้“ธรรมะ ๒”เสมอ แล้วท�า 

“ธรรมะ ๒”นั้นให้เป็น“ธรรมะ ๑”ให้ได้(เอกสโมสรณา,เอกัคคตา)

 โดยเฉพาะ “เวทนา” คือ ความรู้สึก หรืออารมณ ์

 เช่น เวทนาที่มันยังเป็น ๒ (ทฺวเยนะ เวทนายะ) คือ ยังมี 

“๒ ความรู้สึก หรือ ๒ อารมณ์”เราก็จัดการให้มันเป็น ๑ ให้ได้

จนส�าเร็จ(เอกสโมสรณา ภวันติ )ในความเป็น“ธรรมะ ๒”นั่นแหละ  

 น่ันกค็อื อารมณ์หรอืความรูส้กึ ทีม่นัม ี๒ อารมณ์หรอื

ความรู้สึก ๒ นั้น มันมี“อารมณ์เก๊”อยู่ ๑ และมี“อารมณ์หรือ

ความรู้สึกจริง”อยู่อีก ๑ เราก็ต้องจัดการ(อภิสังขาร)ท�า“อารมณ์

เก๊หรือความรู้สึกเก๊”นั้นให้หมดไปจากจิตใจเรา

 และ“อารมณ์เก๊”นี้จะสูญสิ้นไปก็“เผาเหตุของมัน” 

เพราะ“อารมณ์ทุกข์”นั้นมาจาก“เหตุ(คือกิเลส)”ทั้งสิ้น “ดับเหตุ

เสยีได้”สนทิเกลีย้ง “ความวนทัง้หลาย(ทกุข์ๆ-สขุๆหรอื“เกดิๆ-ดบัๆ 

วนอยู่ไม่จบ เป็นต้น)”นั่นคือ “โลกหรือโลกีย์”ก็หมดสิ้นไปจริงๆ

 ผู้ที่สามารถท�าให้มี“การเกิดผลทางจิตวิญญาณ”ได้ 
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ฉะนี้แลคือ ผู้ท�า“การเกิด”ที่วิเศษยิ่ง ที่เรียกว่า “สิริมหามายา”              

ซึ่งเป็น“ผู้ให้การเกิดพระพุทธเจ้า” คือนามของ“พระมารดา” 

 ผู้รู้จักแจ้งจริงใน“อจินไตย”บทนี้ดียิ่งจริงแล้วจึงไม่มี 

“ปัญหา”ในประเด็น“สิริมหามายา”นี้เลย เพราะมี“ปัญญา” 

จริงแท้ ใน“ความลึกและเหตุลับ(รหัสสะ)”นี้ดีสุด   

 “สิริมหามายา”นี้จึงได้แก่ “พลังงานจิตที่วิเศษย่ิง” 

เป็น“อุตตริมนุสสธรรม”แท้จริง ซึ่งท�า“การเกิดเฉพาะส่ิง

ที่ดี”ขั้นโลกุตระเท่านั้น และผู้ที่ท�าได้เก่ง“วิเศษราวกับนัก

มายากล”ก็ไม่ปาน เพราะผู้ที่เก่งช�านาญจะท�าได้ไวเร็วด้วย

จติ“มทุ”ุของตน มนัไม่น่าเชือ่เลยว่า จะเป็น“ความจรงิ”ไปได้ 

มันไม่น่าเชื่อเลยว่า ที่“ถูกต้อง”ที่“จริง”จะเป็นอย่างนี้หรือ?

 จึงเป็น“อจินไตย”ที่หมายความว่า ปุถุชนรู ้ไม่ได้,  

เดาเอา ; ใช้ตรรกะเอา ไม่ได้ ต้องคนผู้มีความฉลาดขั้น 

“ปัญญา”โลกุตระแท้ๆจึงจะสามารถ“รู้”ได้ 

 คนผู้ฉลาดแค่ขั้น“เฉโก”โลกียะเท่านั้น ไม่สามารถ 

“รู้”ได้จรงิๆ เพราะมันต้องรู้ “ความลึกและความลบั(รหสัส)”เกิน

ปุถุชนจะรู้กันทั่วไปนี้แน่ๆ  ปุถุชนก็อาจ“รู้”ได้ถ้าศึกษาจริง

 ดังที่ ชาวอโศกทั้งมวลในยุคปัจจุบันนี้ ท�าอยู่ เป็น

อยู ่ แต่คนไทยชาวพุทธส่วนใหญ่ทั้งหลายยังมีความฉลาด

(๑๕๖)	 “สิริมหามายา”นี้เป็น“อุตตริมนุสสธรรม”แท้จริง 
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แค่“เฉโก”จึง“รู้”ไม่ได้ “เดาเอา ; ใช้ตรรกะเอาไม่ได้” ว่า 

 นี่คือ โลกุตระ นี่คือ “อาริยธรรม”ของพระพุทธเจ้า 

ซึ่งไม่ ใช่“อารยธรรม”ของชาวโลก หรือชาวโลกีย์นะ!  

 ดังที่เป็นอยู่เห็นๆกันอยู่นี่แหละ  

 เป็นต้นว่า ให้“เกิด”ในสิ่งที่“ดีเยี่ยม”เป็นพิเศษจริงๆ 
และมี“ความสามารถ”เก่งเกินกว่ามนุษย์สามัญจะท�าได้
จริงๆ เปรียบได้กับ“นักมายากล” ซึ่งนักมายากลนั้นเขา
แสดง“มายากล”จริงๆ เขายังมีสิ่ง“ลวง”ซ่อนแฝงอยู่ แม้เจ้า
ตัวจะไม่รู้ ถ้ายังมีสิ่งลวงก็มายา เพราะโลกีย์จึงยังมี“มายา” 
หรือ“ภาวะที่ลวง”ผสมอยู่ ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ทั้งใจทั้งกาย
 ทว่า“สิริมหามายา”นี้ให้เกิด“ความจริง”อันวิเศษที่มี
ประโยชน์ยิ่งแก่มนุษย์ในโลก มีคุณค่าสูงมากที่มนุษย์พึงได้
พึงเป็นพึงมี  มิใช่แค่มายา แต่ไม่มีมายาเลย มีแต่ความจริง
 ท่ีเรียกว่า“สิริมหามายา” เพราะยังท�า“การเกิด” 
 ยังเป็น“แม่” ..ยังท�าลักษณะเดียวกับ“แม่”อยู่ ไง!
 “นกัมายากล”ทีแ่สดงกล ควกัสิง่ของอะไรจากอากาศ
ออกมาโชว์ป๊ับ! แล้วกแ็บมอืสิง่นัน้หายไปปุบ๊! ได้อย่างแคล่ว 
คล่อง บันดาลอะไรให้มีให้เกิดมาขึ้นปุ๊บ! แล้วก็บันดาลให้
หายไปปั๊บ! ได้อย่างคล่องแคล่ว ฉันใด ผู้นี้ก็เป็น“สิริมหา
มายา”ที่สามารถท�า“ความเกิดขึ้น-(ความดับไป)ของรูป-ของ
นาม”ได้อย่างเร็วไวคล่องแคล่ว ปานนักมายากลได้ปานนั้น
เช่นเดยีวกนั ฉนัใดกฉ็นันัน้ทเีดยีว แต่ไม่ใช่“มายา”เลยแม้แต่
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น้อย มีแต่“ความจรงิ”ล้วนๆ เป็น“อตุตรมินสุสธรรม”ด้วยซ�า้

 ผูมี้“ปัญญา”ท่านรูค้วามจรงินี ้ ท่านกต้็องอนโุลมไป 

ตามยคุสมัยนัน้ๆ ..นี่คอื “อจินไตยทีเ่ป็นอตุตรมินสุสธรรม” 

ในเรื่องภาวะ“การเกิด” ที่ถึงขั้น“สิริมหามายา”

 ผู้ที่มี“การเกิด(ชาติ)”นี้ส�าคัญมากในศาสนาพุทธ ซ่ึง

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ“การเกิด”เป็นหลักส�าคัญไว้ถึง 

๕ ประการ อนัมี“ชาต-ิสัญชาต-ิโอกกนัต-ินิพพตัต-ิอภินพิ 

พตัต”ิ (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๗)  

 หมายถึง“การเกิด”ของกิเลสก็ต้องไม่ ให้มี“กิเลส 

เกดิ” เมื่อยังมีแม้ค�าว่า“การเกิด”อยู่จึงเป็น“ความด้อย”ที่

ยังมีอยู่  เพราะ“อรหันต์”คือ ผู้มี“ความดับสนิท” ..ไง! 

 ดังนั้น ผู้ท�า“ความดับ”ได้ จึงเป็น“ความดียิ่งใหญ่” 

 และ“ดียิ่งใหญ่”นี้ภาษาก็คือ “สิริ(ดี)มหา(ยิ่งใหญ่ )” แต่

ชวีติของคนผูท้�าได้นีย้งั“ไม่ดบั”ไง! คนผู้นีจ้งึมทีัง้“ความเกดิ” 

ทั้ง“ความดับ”ก็เป็น“ธรรมะ ๒”อีกแหละ ซึ่งก็“๒ ที่ดับไป ๑” 

 “ความเกิด”กับ“ความดับ”นี้ก็เลยเป็น“ธรรมะ ๒”อยู่

 ไหนว่าต้องท�าให้เป็น“ธรรมะ ๑”..ไง? 

 ซึง่“ความดบั”คอืภาวะที่“ตาย” แต่ก็ยังมี“ความเกิด!” 

 “ชีวิต”ของผู้ท�า“ความดับ”ได้แต่ยังมี“ความเกิด”อยู่ 

(๑๕๗)	 “สิริมหามายา”นี้เป็น“การเกิดอยู่ของอุเบกขา”
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จึงเป็น“มาตา(แม่ )”อยู่ ดังนั้น ผู้ท�า“ความดับและยังมีความ

เกดิ”อยู่อีก เฉพาะอย่างยิง่“ท�าความเกดิให้คนอืน่ๆได้ด้วย”จงึ

เป็นเรื่องของ“การเกิด-การดับ”ที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งคนผู้นั้น“ดับ

กเิลส”ได้แล้ว ไม่ม“ีกเิลส”เข้าไปร่วมปรงุแต่งอยูใ่น“การเกดิ-

การดบั”นัน้ แต่ภาวะนัน้กย็งัม“ีความเกดิเป็นชวีะอยู”่ จึงเป็น

ผู้ท�า“ความดับ-ความเกิด”ที่วิเศษ และท�าได้ตามต้องการ

อีก แถมยิ่งท�าดับปั๊บ-เกิดปุ๊บได้เร็วฉับพลันทันทีด้วย ให้

หายไปก็ได้-ให้กลับมามีก็ได้ ปุ๊บ!ปั๊บ!-ปั๊บ!ปุ๊บ! เหมือน“นัก

มายากล”ยังไง ยังงั้นเลย แต่ผู้ท�านี้“ไม่มีมายา” ไม่มีความ

ลวงความหลอกใดๆเลย มีแต่ความบริสุทธิ์แท้ จึงเป็น“นัก

มายกล”ที่สุดแสนดีวิเศษ ต้องใช้ภาษาว่า “สิริมหามายา”

 จึงเป็น“แม่”หรือ“มาตา”ที่เก่งราวกับ“นักมายากล” 

 “ความเกิด”ภาวะนี้จึงเป็นแค่“มายา”ที่ปรากฏอยู่

เท่านั้น ตามสภาวธรรมก็มีเพียงการเกิดของ“อุเบกขา ๕” 

 จติของผูม้“ีนพิพาน”แล้วคอื ผูท้�า“จติ”เป็น“อุเบกขา” 

ได้จรงิ  “อเุบกขา ๕”คอื“อาการของจตินิพพาน”ทีถ่าวรยัง่ยนื   

(๑๕๘)	“มทุภุตูธาต”ุนีย้ิง่ใหญ่จนต้องเรยีกว่า“คณุวเิศษ” 

 จิตของผู้ปฏิบัติที่บรรลุถึงขั้นท�า“จิตตนมีองค์ธรรม  

๕ ของอุเบกขา” ก็จะมี“มุทุธาตุหรือมุทุภูตธาตุ”ที่มี

ประสิทธิภาพท�า“ความบริสุทธิ์จากกิเลส(ปริสุทธา)”ได้แล้ว
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 แม้จะ“สมัผสักบัเหตทุีเ่คยท�าให้เกดิกเิลสอกี กไ็ม่เกดิ
กเิลสอกีแล้ว จะมกีารสมัผสัหนกัขึน้แรงขึน้มากขึน้ไปอกีเท่า
ใดๆ จิตก็ยังคงความสะอาดบริสุทธิ์อยู่ดังเดิม(ปริโยทาตา)”
 จิตจึงมีแต่จะเจริญเป็น“จิตหัวอ่อน(มุทุ )”ที่มีคุณ
วิเศษสูงส่งยิ่งขึ้นๆ และท�าการงานด้วย“มุทุภูตธาตุ”ได้
อย่างส�าคัญ การงานที่ท�าจึงเป็น“การงานที่ดีเหมาะสมทุก
ประการ” ยิ่งท�างานจึงยิ่งมีแต่ความช�านาญ-มีแต่คุณภาพ
ดียิ่งๆขึ้น การงานจึงมีแต่ความเจริญๆทุกมิติรอบด้าน 
 “มุทุภูตธาตุ”นี้เป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติท่ีถึงขั้น
คุณวิเศษตัวส�าคัญยิ่งใน“อุเบกขา ๕” เป็นจุดศูนย์กลางของ  
เจตสิกที่ดีสุดสูงสุด ที่ผู้มี“มุทุภูตธาตุ”นี้แล้วจะจัดการ“จิต 
ตัวเอง”ให้ทรง“ความบริสุทธิ์”ได้อยู่ตลอดไปไม่มีด่างพร้อย
อีกแล้ว แม้จะมีการงานหรือการกระท�า(กรรม)ใดๆที่ท่าน 
ยอมอนุโลมก็ดนู่าต�าหนิ แต่จิตของท่านก็ทรงความบริสุทธิ์
ผุดผ่อง(ปริสุทธา,ปริโยทาตา,มุทุ,กัมมัญญา,ปภัสรา) “ไม่มีอัตตา
มานะ(ถือดีตัวตน)” ทว่าท�าตามเหมาะควรแท้ๆ อยู่นั่นเอง   
 ถึงแม้ว่า ผู้คนที่ ไม่มี“ภูมิรู้”ทั้งหลาย เมื่อสัมผัสกับ 
“การอนุโลมเพือ่ผู้อื่น”นี้แล้ว“ถอืสา” รู้สึกไม่ดีกับพฤติกรรม 
นี้ยดึเป็น“ความบกพร่องผดิพลาด”อยู่ ถือสาต�าหนิอยู่กต็าม
 แต่“ความสตัย์จรงิ”นัน้ ท่านผูท่ี้ม“ีมุทุภูตธาต”ุนีแ้ท้ 
แล้ว มี“สัปปุริสธรรม ๗ มหาปเทส ๔” ปรับตัวเองตาม 
ความเหมาะสมขององค์ประกอบแวดล้อมที่มีที่ เป็นอยู่ใน 
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ยคุนัน้ในช่วงนัน้ในปัจจบุนันัน้ๆ โดย“การรู้จักประมาณ 

(มัตตญัญตุา)” จดัสรรตาม“สิง่ทีค่วร” ซึง่เตม็ไปด้วยความบริสุทธ์ิ 

ใจแล้วโดยแท้ ไม่ได้มี“อัตตา”ตัวตนเข้าไปผสมด้วยเลย 

 เพราะท่านมี“คุณวิเศษ”ถึงขั้น“อุเบกขา ๕” เฉพาะ

อย่างยิ่งท่านมี“มุทุตา(จิตหัวอ่อน)”ดีพอ จริงๆ

 ไม่ว่า หมูห่มวดของ“เวทนา”ของท่าน กจ็ดัการได้ง่าย 

หรอืหมู่หมวดของ“สญัญา”ของท่าน ก็จดัการได้ง่าย หรอืหมู่

หมวดของ“สังขาร”ของท่าน ก็จัดการได้ง่าย เรียกว่า ท่านมี 

“กายมุทุตา(ความอ่อนไวง่ายของกาย)”เชี่ยวชาญเพียงพอ    

 และ“กายลหุตา”ด้วย ก็มีนัยะเยี่ยงเดียวกัน ซึ่งเป็น

ความว่าง-ความเบาของเจตสกิ ๓ คอื เวทนากว่็างเบาสบาย 

ง่ายเรว็ สัญญาก็ว่างเบาสบายง่าย สงัขารกว่็างเบาสบายเรว็ 

 เป็น“กายุชฺชุกตา”อีก ก็มีนัยะเยี่ยงเดียวกัน เป็น 

“ความตรง”ของเจตสิก ๓ ก็เวทนา,สัญญา,สังขารนั่นแหละ 

ซึ่ง“ความตรง”ที่ว่านี้ก็คือ ความรู้ยิ่งรู้จริงแล้ว และความ

เป็นยิ่งเป็นจริงแล้ว ในเวทนา,สัญญา,สังขาร แล้วคนผู้นี้ก็

มคีวามรู“้รปูกบันาม(ธรรมะ ๒ = กาย)”ทีม่คุีณสมบตัเิป็นอย่างใด 

ก็เป็นอย่างนั้น ไม่ผิดไปจาก“ความจริง”นั้น ชัดเจนยิ่ง ตาม

ที่มี“ความรู้ยิ่ง”นั้นแล้ว ชนิดที่มีความซือ่สัตย์สุจริต ไม่ลด

(๑๕๙)	“มุทภุตูธาต”ุนีจ้ะช่วยให้ม“ีคณุวเิศษ”อืน่ๆอกีมาก 
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เลีย้วเบีย้วบดิผดิเพ้ียนไปแล้วอย่างเด็ดขาด จงึไม่แปลกอะไร

 “ความรู้”เป็น“ความจริง”อันเดียวกันเป๊ะ! ตรงกัน 

ไม่ใช่ว่า“ความรู้”ก็อย่างหนึ่ง ส่วน“ความจริง”ที่ตนเองมีตน 

เองเป็น ก็อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งยังไม่“ลงตัว”กัน ...มิใช่แค่นั้น 

 ที่กล่าวถึงนี้คือ “ธรรมะ ๒”หรือความเป็น“กาย” ทีื่มี

ความส�าคัญๆเพียง ๓-๔ อย่างเท่านั้น แต่ที่จริงความเป็น 

“กาย”นั้นมีมากมายหลากหลายนัย และหลายมิติจริงๆ 

 ผู้ที่สามารถรูจ้กัรูจ้กัแจ้งรูจ้รงิพลงังานคอื“เจตสกิ ๓” 

นี้ของตน และได้ศึกษาฝึกฝนมาอย่างสัมมาทิฏฐิกระทั่ง

สามารถ“จัดการ”(อภิสังขาร)ควบคุมบงการให้พลังงานที่ว่านี้

เป็นไปตามประสงค์ได้จริง ก็เป็นผู้มี“คุณวิเศษ”แท้

 “คณุวเิศษ”คอืความสามารถทีจ่ดัการกบั“จิต”ตนเอง

ให้พฒันาได้ จนเจรญิก้าวหน้าสงูสดุ เป็นอรหันต์ส�าเร็จกคื็อ 

ผู้ท�า“อภิสังขาร ๓ (ปุญญาภิสังขาร-อปุญญาภิสังขาร-อเนญชาภิสัง

ขาร)”ส�าเร็จสัมบูรณ์  “เจตสิก ๓ ”นี้จึงเป็น“คุณวิเศษ”แท้ 

 “เจตสิก ๓”ที่มี“ภาวะ ๓ เส้าของกระบวนการจิต”นี้

เป็นธรรมชาติของ“จิตนิยาม”แกนหลักของคนทุกคน

 นั่นคือ “วญิญาณ”ในตวัคนทกุคนนัน่เอง วญิญาณ 

ของทุกคนมี“ภาวะ ๓ เส้า”เป็น“เครื่องอาศัย”

(๑๖๐)	 “เจตสิก ๓”นี้ยิ่งใหญ่จนต้องเรียกว่า“คุณวิเศษ”   
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 แต่เพราะยงั“อวชิชา”อยูจึ่งไม่สามารถน�ามนัมาใช้ได้

 “เครื่องอาศัย”นี้ ศัพท์วิชาการเรียกว่า “อาหาร” 

  “เครือ่งอาศัย”ที่ส�าคัญของคนทุกคนคือ “อาหาร ๔” 

พระพทุธเจ้าตรสัไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๔๐ ผู้ศึกษา

ศาสนาพุทธท่ีได้เรียนรู้จะบรรลุธรรม ก็ต้อง“รู้จักรู้แจ้งรู ้

จริง”ในความเป็น“อาหาร ๔”นี้ ได้แก่ ๑.กวฬิงการาหาร  

๒.ผัสสาหาร ๓.มโนสัญเจตนาหาร ๔.วิญญาณาหาร   

 “วิญญาณ”นั้นเป็น“อาหาร ข้อที ่๔”ของ“อาหาร ๔” 

 ๑.กวฬิงการาหาร  อาหารคอื สิง่ทีเ่รากนิเข้าไปเลี้ยง

ร่างกายของเรานี่เอง “กิเลส”เกิดจาก“ส่ิงท่ีเรากิน”นี่แหละ

ส�าคัญนัก กามคุณ ๕ เต็มอยู่กับอาหารการกินนี้ ผู้ปฏิบัติ

ธรรมที่ใช้เอา“สิ่งท่ีเรากิน” นี้เป็น“กรรมฐาน” ปฏิบัติธรรม

เป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดชนิด ๑ ใน ๓ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

“การปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธ”ถ้าปฏิบัติมี ๓ อย่างนี้

พร้อม เป็นการปฏบิตัทิี“่ไม่ผดิไปจากศาสนาพทุธ” สามารถ

จะบรรลนุพิพาน(พระไตรปิก เล่ม ๒๐ ข้อ ๔๕๕) แต่ถ้า“ไม่ม ี๓ อย่าง

นี้” เป็นการ“ปฏิบัติผิดไปจากศาสนาพุทธ” 

(๑๖๑)	 “หลับตา”ก็หมดสิทธิ์เกิด“คุณวิเศษ”ใดๆในจิต 

 เรื่องนี้ส�าคัญมากยิ่งๆ ปฏิบัติกับ“อาหาร”นี้แลจึงจะ

บรรลไุด้ ขนื“หลบัตา”ไม่ม“ีอาหาร”สกัอย่าง กจ็บเห่ทางธรรม
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 แม้แต่ใน“อาหารสูตร”นี้เองก็ทรงยืนยันชัดอยู่ตาม 
ข้อ ๒ นัน่แท้ๆว่า “มผีสัสาหาร” จงึจะสามารถศกึษา“เวทนา 

๓”ได้ แล้วจึงจะมี“มโนสัญเจตนาหาร” จึงจะสามารถ
ศึกษา“ตัณหา ๓” และต้องเรียนรู้จากมี“วิญญาณาหาร” 
อันจะศึกษาได้ด้วย“รูปกับนาม” ขืนไป“หลับตา”ปฏิบัติก็
เป็น“โมฆะบุรุษ”ตามภิกษุสาติ ที่ไปยึดเอาได้แต่“วิญญาณ” 
ที่ไม่มี“ผัสสะเป็นปัจจัย”กันเท่านั้น 
 การปฏิบัติผิดไปจากศาสนาพุทธ ๓ อย่าง(ปัณณก

ปฏปิทา) นัน้คอื “การปฏบิตัทิีไ่ม่มคีวามส�ารวมอนิทรย์ี ๖-ไม่มี
การเรยีนรูจ้ากการบริโภคและการใช้เครือ่งอปุโภค-ไม่มกีาร
พากเพียรในตื่นรู้”
 สังเกตให้ดีๆนะว่า การปฏิบัติที่ผิดของพุทธนั้นคือ 
“การปฏิบัติที่ไม่มีความส�ารวมอินทรีย ์๖”
 ดังนั้น การปฏิบัติใดที่ไป“หลับตา”ปฏิบัติ โดยไม่มี 
“อนิทรย์ี ๖”เปิดรับรู้นัน้ เป็นการปฏิบตัผิดิไปจากศาสนาพทุธ   
 มีพระวจนะที่ทรงสอนไว้มากมายเหลือเกิน ที่ว่า  
การปฏิบัติธรรมของพุทธนั้น ต้องมี“ผัสสะ”เสมอ ถ้าขืนตัด 
“ผัสสะ”หรือ“สัมผัส”ไม่ให้มี“สัมผัส”นั้นเป็น“การปฏิบัติผิด
(ปัณณกปฏิปทา)”ไปจากวิธีปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธ 
 การปฏิบัติที่ไม่ผิดวิธีของศาสนาพุทธ(อปัณณกปฏิ 

ปทา)”นั้นต้องมี“ส�ารวมอินทรีย ์๖” 
 ไม่ใช่ไป“หลบัตา”ปิดทวาร ๕ เหลอืแต่“ทวารใจทวาร
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เดยีวท่ีปฏิบตัอิยู ่ตรวจค�าสอนพระพทุธเจ้ากนัดีๆ  นบัตัง้แต่

สูตรแรกคือ “พรหมชาลสูตร”ก็ดี ก็ชัดอยู่แล้วว่า ถ้าไม่ม ี

“ผัสสะ”นั้นมันไม่มี“ฐาน”ที่จะปฏิบัติได้ แม้สูตรที่ ๒ “สามัญญ

ผลสูตร”ก็ทรงยืนยันว่าต้อง“มีศีล-มีการส�ารวมอินทรีย ์๖-มี

สติสัมปชัญญะ-มีสันโดษ” จึงจะเป็นฌาน เป็นสมาธิแบบ

พทุธได้ เป็น“สมัมาปฏบิตั”ิบรบิรูณ์ด้วย“ศลี-สมาธ-ิปัญญา”  

 ซึ่งสูตรที ่๓ “อัมพัฏฐสูตร” ก็ทรงยืนยัน “ศีล-สมาธิ-

ปัญญา”จึงจะเป็น“วิชชาจรณะ” ท้ายข้อ ๑๖๓ กับข้อ ๑๖๔ 

๑๖๖ พระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันว่า เป็น“ความเสื่อม”ของ 

ศาสนาพุทธชัดๆ  ศึกษากันดีๆ อย่าหลับตาปฏิบัติ อย่า 

หนีเข้าป่า ไปหาอาจารย์ในป่า มันผิดไปจากศาสนาพุทธ

 การศึกษาของศาสนาพุทธต้อง“มีสัมผัส”เป็นปัจจัย 

ไม่ใช่“หนสีมัผสั”  พทุธนัน้ปฏบิตั“ิมสีมัผัส”เสมอ แล้วปฏิบัติ

ให้สามารถ“อยูเ่หนอื”(อตุตระ)สิง่ทีเ่รา“สมัผสัอยู”่นัน้ๆ ไม่เป็น 

“ทาส”สิ่งนั้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น“โลก” หรือเป็น“อัตตา”

 ทุกวนันี้คนชาวพทุธตัง้แต่ระดับปราชญ์และผูเ้ป็นครู 

บาอาจารย์สอนถ่ายทอดศาสตร์ทีเ่ป็นพทุธธรรมได้เส่ือมไป

จาก“เนือ้แท้”ของพทุธกนัหมดแล้ว พากนัยดึถอืผดิ และสอน

ผดิกนัไปทัง้สิน้แล้ว ตามค�าพยากรณ์ของพระพทุธเจ้าตัง้แต่

(๑๖๒)	 “หลับตา”หรือหนี“ผัสสะออกป่า”คือความเสื่อม
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ยังทรงพระชนม์อยู่ ที่ตรัสไว้ถึง ๔ ข้อ ใน“อัมพัฏฐสูตร”ดังที่
อ้างอิงไว้ข้างต้น ประเด็นที่“นอกรีต”หลักๆใหญ่ๆ ก็คือ 
 ๑. หลงผิดว่า ผู้ออกบวชแล้วหากต้องการจะบรรลุ
ธรรม(มีวิชชาจรณะ)นั้นคือ ผู้ต้องออกปฏิบัติธรรมกันในป่า 
เป็น“พระป่า” ข้อ ๑ นี ้ยงัพอเหลอืวนิยัอยูบ้่าง ไม่ขดุดนิ ยงัไม่
เก็บพืชพันธุ์ธัญญาหารกินเองเลย ยังมี“วินัย”เหลืออยู่บ้าง 
“หาบบรขิารดาบสเข้าไปสูร่าวป่า ด้วยตัง้ใจว่า จกับรโิภคผล
ไม้ท่ีหล่น” กอ็อกไปเสาะแสวงหาผูบ้รรล“ุวชิชาจรณะ”กนัใน
ป่านั่นแหละ 
 ก็ไปได้“อาจารย์ที่หลงยึดถือว่าเป็นผู้มีวิชชาและ
จรณะ” เรียกกันว่า พระธุดงค์บ้าง พระกรรมฐานบ้าง พระ
นักปฏิบัติบ้าง พระคาถาอาคมบ้าง พระปลุกเสกบ้าง พระ
ศกัดิส์ทิธิบ้์าง พระทรงฤทธิป์ระกาศติบ้าง พระยอดขลงับ้าง 
ฯลฯ แล้วกบ็�าเรอปรนเปรอกนัอยู่ ด้วย“ความหลงผดิ”แท้ๆ 
แต่เชื่อกันเช่นนี้ เห็นกันเช่นนี้ 
 ความเชื่อเช่นนี้เห็นเช่นนี้จึงเป็น“ความเส่ือม”ข้อ
ที่ ๑ ซึ่งพุทธศาสนาในทุกวันนี้ เป็นเช่นที่ว่านี้กันจริงๆแล้ว  
 นัน่คอื พทุธศาสนาในทกุวนันี ้มนัได้เสือ่มแท้จรงิตาม
ที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้นั้นแล้ว 
 เพราะทุกวันนี้ก็มีเช่นนี้ เป็นเช่นนี้ จริงแท้แน่นอน 
 ๒. หลงผิดเหมือนข้อ ๑ แต่คราวนี้ ไม่มีแม้แต่วินัย 
“ไม่สามารถทีจ่ะหาผลไม้หล่นบรโิภคได้ ถอืเสยีมและตะกร้า
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เข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่า จักบริโภคเหง้าไม้รากไม้และผล

ไม้”กันเลย เสื่อมหนักขึ้นเพราะไม่มีแม้แต่วินัย ก็ออกไป

เสาะแสวงหาผู้บรรลุ“วิชชาจรณะ”กันในป่านั่นแหละ 

 แล้วออกไปได้“อาจารย์”ทีห่ลงยดึถอืว่าเป็นผูม้วีชิชา

และจรณะ  ที่เรียกกันว่า พระธุดงค์บ้าง พระกรรมฐานบ้าง 

พระนักปฏิบัติบ้าง พระคาถาอาคมบ้าง พระปลุกเสกบ้าง 

พระศักดิ์สิทธิ์บ้าง พระทรงฤทธิ์ประกาศิตบ้าง พระยอด

ขลังบ้าง ฯลฯ แล้วก็บ�าเรอปรนเปรอกันอยู่ ด้วย“ความหลง

ผิด”แท้ๆ แต่เชื่อกันเช่นนี้ เห็นกันเช่นนี้ 

 ไม่ได้ฉุกคิด ไม่ได้สะดุดใจใดๆ

(๑๖๓)	แล้วเอา“ความเสือ่ม”ที่ครบทั้งปวงมาแพร่ในบ้าน

 ก็ไปได้ พระธุดงค์บ้าง พระกรรมฐานบ้าง พระนัก

ปฏิบัติบ้าง พระคาถาอาคมบ้าง พระปลุกเสกบ้าง พระ

ศกัดิส์ทิธิบ้์าง พระทรงฤทธิป์ระกาศติบ้าง พระยอดขลงับ้าง 

ฯลฯ แล้วกบ็�าเรอปรนเปรอกนัอยู่ ด้วย“ความหลงผดิ”แท้ๆ 

นั่นแหละเป็นอาจารย์ เชื่อกัน-เห็นกันเช่นนี้ หลงผิดกันเช่นนี้ 

 ความเชื่อเช่นนี้เห็นเช่นนี้จึงเป็น“ความเส่ือม”ข้อ

ที่ ๒ ซึ่งพุทธศาสนาในทุกวันนี้ เป็นเช่นที่ว่านี้กันจริงๆแล้ว

 ใครรูส้กึสลดใจบ้างมัย้ว่า พทุธศาสนาในทกุวนันี ้ มนั 

ได้เสื่อมแท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้นั้นแล้ว   
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 ๓. อาการหนกักว่าข้อ ๑-๒ “ไม่สามารถที่จะหาผลไม้
หล่นบริโภคได้ และไม่สามารถจะหาเหง้าไม้รากไม้และผล
ไม้บริโภคได้” จึงสร้าง“เรือนไฟ”ไว้ใกล้บ้านหรือนิคม แล้ว 
“บ�าเรอไฟ”อยู่ ซึ่งก็ยังเป็น“ความเสื่อม”หรือลัทธิเดียรถีย์ 
นั่นแหละทับถมใส่เข้าไปให้แก่ศาสนาพุทธ   
 ผู้จะบรรลุธรรม(มีวิชชาจรณะ)นั้นจึงต้องเป็นนกัปฏบิัติ
กจิศาสนาด้วยการบูชาด้วยไฟมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เห็นม้ัย?  
 เช่น จุดไฟให้เป็นควนั ๑ ให้เป็นเปลว ๑ = อัคคียัญ  
ติดต่อกับ“เทวดา(เทฺว)”เพ้อๆฝันๆกัน ยังเป็น“เทวนิยม”อยู่ 
 หรือ ยังมีบูชาด้วยน�้า(รดน�้ามนต์,พ่นน�้ามนต์ = สิญจนยัญ) 
โดยมี“น�้ามนต์”เป็นสื่อกับ“เทวดา(เทฺว)”ลมๆแล้งๆ โดยม ี
การใช้“น�้า”พ่นกันบ้าง รดกันบ้าง อาบบ้าง ดื่มบ้าง ไร้สาระ  
 ทุกวันนี้ก็ต้อง“จุดธูป-จุดเทียน”บูชา ภาษาโบราณ 
เรยีกส�านักที่มีวิหารเช่นนีว่้า “เรอืนไฟ” เป็นต้น เพราะใช้“ไฟ
เป็นส่ือติดต่อเทวดากัน” แล้วเรียกเจ้าส�านักกนัว่า พระผู้
เจรญิบางจ�าพวกบ้าง พระเจ้าอาวาสบ้าง พระนกัปราชญ์บ้าง 
พระอาจารย์ไตรปิฎกเคลือ่นท่ีบ้าง พระมหาเปรยีญบ้าง พระ
ด็อกเตอร์บ้าง พระเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้ จนถึงขั้นพระสมเด็จ 
ตามสมมุติสัจจะของโลกเขา ที่เป็นลัทธินอกรีต ใช้น�้าเป็น
สิญจนยัญ-ใช้ไฟเป็นอัคคียัญกันอยู่เป็นเดียรถีย์ดังเดิม
 ๔. ยิ่งมีอาการหนักกว่าข้อ ๒-๓ “ไม่สามารถที่จะ 
หาผลไม้หล่นบริโภคได้ ไม่สามารถจะหาเหง้าไม้รากไม้และ 
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ผลไม้บริโภคได้ และไม่สามารถจะ“บ�าเรอไฟ”ได้ จึง“สร้าง

เรือนมีประตูสี่ด้านไว้ท่ีหนทางใหญ่สี่แพร่ง” ซึ่งก็ยิ่งเป็น 

“ความเสื่อม”หรือยิ่งเป็นลัทธิเดียรถีย์ นั่นแหละหนักหนา

เนียนเนื้อเข้าไปให้แก่ศาสนาพุทธ

 ซึง่ร้ายหนกัสดุยอดยิง่ครบบรบิรูณ์ลทัธเิดยีรถย์ี แถม

มีการปรับปรุงพิธีกรรมที่เป็นการบูชาให้หรูหรามโหฬารขึ้น

ไปอกีจนสดุทีจ่ะกล่าวแล้ว และใช้“พธิกีาร”เดยีรถย์ีนีเ้องเป็น

เรื่องปกติสามัญอยู่ในศาสนาพุทธทุกวันนี้  

 ในยุคพระพทุธเจ้าทรงมีพระชนม์ชีพอยู ่ ศาสนาพทุธ 

ไม่ม“ีเรอืนไฟ” ไม่มี“น�้ามนต์” ท่านปฏเิสธ“เรือนไฟ” ปฏิเสธ 

“น�า้มนต์”เด็ดขาด ถ้าขืนมีท่านก็พยากรณ์บรภิาษไว้แล้วไง! 

ใน“ความเสือ่ม ๔ ประการ” กบั“อมัพฏัฐมานพ”ใน“อมัพฏัฐ 

สตูร”ดงัทีอ้่างองิมานัน้ ว่า เป็น“ความเสือ่มของศาสนาพทุธ” 

แท้ๆ เป็น“ความสือ่ม”ทเีดียว เป็น“ความเสือ่ม”จรงิๆ ยงัจะ

รูจ้กัค�าว่า“ความเสือ่ม”ได้กนัอยู่ ไหมเอ่ย? ว่าหมายถงึอะไร?

 แล้วเดี๋ยวนี้ ทุกวันนี้ มันก็เสื่อมจริงๆ ดังที่เป็นจริง

อย่างที่เห็นๆกันอยู่เต็มวงการพุทธศาสนา ..นั่นไง!!!!

 จะเพราะ“สดุรู้”กนัแล้ว หรือสดุจ�านน หรอืสดุวสิยัใด

กไ็ม่สามารถจะหยัง่รู้ได้ ว่าท�าไมศาสนาพทุธทกุวนันีจ้งึเป็น

(๑๖๔)	ในยคุพระพทุธเจ้า“ความเสือ่ม”ดังกล่าวนั้นไม่มี
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เดียรถีย์อย่าง“จ�ายอม”กันอย่างนี้ 

 สร้าง“เรือนไฟ”และ“บ�าเรอไฟ(อคัยาคารงั กรติวฺา อัคัคิ� 

ปรจิรนัติ)” นัน่คอื มีวหิารหรอือาคารท�าพธีิกรรมทางศาสนา

เวลาท�าพิธีก็จะต้อง“จุดไฟ”ก็คือ “จุดธูปจุดเทียน”นั่นเอง 

เสร็จแล้วก็สวดมนต์ ถือเป็น“ยัญญพิธีที่ได้บูชา” หรือนับ

เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นกิจของนักปฏิบัติธรรม มีอยู่แค่นี้

 “ยญัญพิธทีี่ได้บชูา” คณุได้“ท�างานตามพธิกีาร”โดย

แน่ใจว่า เป็น“พิธีการ”ที่ถูกต้องตรงพระพุทธเจ้าทรงสอน 

 ไม่“มิจฉาทิฏฐิ”แน่  ลองตรวจสอบกันดูซิ

 “มิจฉาทฏิฐ ิ๑๐”ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสไว้ใน“มหาจัตตารี

สกสูตร”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๕) ว่า ก็มิจฉาทิฏฐิ เป็นไฉน 

คือ ความเห็น(ทิฏฐิหรือทฤษฎี )ดังนี้ ว่า 

 ๑.ทานที่ ให้แล้ว ไม่มีผล ๒.ยัญที่บูชาแล้ว ไม่มีผล 

๓.สังเวยที่บวงสรวงแล้ว ไม่มีผล  ฯลฯ นี่ ๓ ข้อแรกนี้ก็ชัดๆ

 คือ ข้อ ๑ เรื่อง“ทาน”หรือ“การท�าทาน”ที่ท�ากันอยู่ 

ในวงการศาสนาพุทธ ทุกวันนี้ “ไม่มีผล”

 แต่ผู้รู ้ก็ยังพากัน“ท�าทาน”อยูอ่ย่าง“หลงผดิ”กนัเตม็

ศาสนาพุทธอยู่นั่นแหละ ท�าไมไม่สอนกัน“ท�าให้ถูก” หรือ 

“ไม่เหลือผู้รู ้”กันแล้วในศาสนาพุทธไทย

 มิหน�าซ�า้“ปรุงแต่งพธิกีรรม-ปรับพฤตบิท”กนัให้ยิง่ๆ

มากขึ้น หนักหนาสาหัสยุ่งยากมากขึ้นใส่เข้าไปอีกจนเป็น 
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“ภาระสังคมพุทธ”สุดแอ่นแอ้แล้ว ซึ่งเสียทั้งเวลา เสียทั้ง

แรงงาน เสียทั้งทรัพย์สินเงินทอง ท�าลายเศรษฐกิจอยู่แท้ๆ

อย่างหนักก็ไม่เคยส�าเหนียก ฉุกคิดกันเอาเสียเลย

 ก็ยังเผยแพร่“ความเสื่อม”อยู่ ซ�้ามิหน�าปรับปรุงให้

ยิ่งๆขึ้นแล้วก็มี“จารีตประเพณีวัฒนธรรม”ผิดๆนี้กันไป

 “ทานท่ีให้แล้ว(ทินนัง)”ก็คือ “การท�าทานเสร็จแล้ว 

ก็ไม่เกิดมรรคผลอะไร” ซ�้าแถม“ได้กิเลส”ใส่จิตเข้าไปอีก

อย่างไม่รู้กันเลย(อวิชชา) แล้วกระหน�่าหนักให้ชื่นชมปรีดา

ปราโมทย์กันย�้าตอกด้วยนะ มันก็เสื่อมยิ่งๆขึ้นหนะสิ!!!

  ท�าไมไม่หยุดกันล่ะ? หรือต้องช่วยกันลดให้จริงจัง

 นั่นคือ “ท�าทาน”กันชนิดที่“ตั้งจิตไว้ผิด(มิจฉาปณิ

หิตตัง จิตตัง)” ก็เท่ากับ “โจรกับโจรหรือไพรีกับไพรี พึงท�า 

ความพินาศให้แก่กัน” และพระพุทธเจ้าย�้าอีกว่า “ส่วน

จิต ท่ีตั้งไว้ผิด พึงท�าให้เสียหายยิ่งกว่านั้น”(พระไตรปิฎก เล่ม 

๒๕ ข้อ ๙๒)  โจรกับโจร ไพรีกับไพรี ตั้งหน้าตั้งตาห�้าหั่นกัน 

นั้นมันก็เกิดความสูญเสีย กันหนักหนาสาหัสแล้ว 

 แต่.. จิตที่ตั้งไว้ผิดนี้ ท�าความเสียหายร้ายแรงเสีย

ยิ่งกว่า โจรกับโจร ไพรีกับไพรี ตั้งหน้าตั้งตาห�้าห่ันกัน จึง

ต้องตั้งใจศึกษา“การตั้งจิตตั้งใจให้ถูก”นี่เองที่ส�าคัญ

(๑๖๕)	“ความเสือ่ม”มันเสื่อมกันตรงไหน?	อย่างไร?	



279

 คือ “การท�าทาน”ที่ ไม่รู ้จัก“การตั้งจิตในจิต” หรือ

ไม่มีการศึกษาเร่ือง“มนสิการ”กันให้เป็น ให้จัดการกับจิต 

ใจของ“ผู้ท�าทาน” ให้เป็น“โยนิโสมนสิการ” 

 หาไม่แล้ว “การท�าทาน”นั้นก็ยิ่งจะซ�้าร้ายซ�้าเติม

ตนเองยิ่งๆขึ้นหนักหนาสาหัสไปไม่มีหยุด  

 ใครก็ตาม ต้องศึกษาว่า ถ้า“ท�าทาน”ก็ควรท�าใจ

ในใจ” โดยการ“ตั้งจิตใจให้เป็น” หรือ“ท�าใจในใจให้เป็น”

 “ท�าใจให้เป็น” ก็คอื ต้องเรียนรู้ “รูป-เวทนา-สญัญา-

สังขาร-วิญญาณ”ของตน แล้วจัดการ“เวทนา”(อภสิงัขาร=จดัการ 

อย่างมีความรู้ยิ่ง มี“ปัญญา”จริง )ซึ่งเป็นเจตสิกของ“วิญญาณ”  

โดยให้“ธรรมะ ๒”เป็น“ธรรมะ ๑” หรือเป็น“๐”ได้เป็นจริง

 นั่นก็คือ การจัดการกับ“เวทนาในเวทนา”นี่แหละ 

 หมายความว่า “ท�าทาน”แล้ว จัดการ“ท�าจิตใจตน” 

อย่าให้จิตใจตนเกิด“มีความหวังว่าจะเอาอะไรตอบแทน” 

อยู่ ในใจ คือ ไม่ให้มี“ความอยาก” ไม่ให้มี“ความหวัง”( ไม่มี

สาเปกโข)เลยในใจ นี้แหละ“ได้ส�าเร็จ”จริงๆ ก็เป็นอันสูงสุด 

จิตใจสิ้นภพจบชาติ “ไม่มีนรกหรือสวรรค์”

 พุทธนั้น“ดับสวรรค์ ”ไม่มีสวรรค์“นรกก็ดับด้วย” นี่ 

เป็น“ธรรมะ ๑”ล�าดับแรก แล้วดับให้เป็น“๐”ก็เป็นนิพพาน

 ฉะนี้คือ“ฐานนิพพาน” เป็น“นพิพานขั้นพื้นฐาน”

 “พ้นความเสื่อม”ตรงนี้แหละ ที่ต้องท�าให้ได้
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 เมื่อเราได้“นิพพานข้ันพื้นฐาน”เราก็ได้“อาการของ

จิต”ที่เป็นตัวอย่าง“อารมณ์หรือความรู้สึก(เวทนา = อุเบกขา 

๕ นั่นเอง )”ที่เป็น“นพิพาน”แท้ๆ เรากท็�า“จติ”ของเราให้ได้เช่น

นี้อีก จะได้“ธาตุจิต”ที่เป็น“นิพพาน”ใส่“จิต”ตนเพ่ิมขึ้นๆ

 “จิต”ที่มีอาการ“นิพพาน”ก็จะได้เพิ่มขึ้นมาควบแน่น

กนัเข้าสนทิยิง่ๆขึน้ ภาวะ“นพิพาน”กจ็ะผนกึกนั“ตัง้มัน่” แน่ว

แน่(อปัปนา) แนบแน่น(พยฺปัปนา) เทีย่งแท้(นจิจัง) ยัง่ยนื(ธวุงั) ไม่แปร

เป็นอืน่(อวปิรณิามธมัมงั) ตลอดกาล(สสัสตงั) ไม่มอีะไรมาหกัล้างได้

(อสงัหรัิง) ไม่กลบัก�าเรบิ(อสงักุปปัง) ทุก“ปัจจุบัน”มีแต่เติมความ

แน่นเข้าๆ(เจตโส อภินิโรปนา) แล้วตกผลึกสั่งสมลงเป็น“อดีต”  

ทีส่ดุถงึทีส่ดุก็มัน่ใจได้ว่า“อนาคต”มแีต่“นพิพาน”เดด็ขาดแน่
 “นิพพาน”จึงเป็น“อาการของจิต”หรือจะเรียกว่า 

“ความรู ้สึก(อารมณ์)ของจิต”ก็ชนิดนี้แหละที่เพ่ิมขึ้นๆจาก 

“นิพพานตัวแรก”คอื “นิพพาน”ที่เราสามารถท�าใส่จิตตนได้

เป็น“ต้นแบบ”มาก่อนแล้วไง

 นั่นก็คือ อาการ“อุเบกขาเวทนา ๕” ซึ่งมี“องค์ธรรม

ของจิต-เจตสิก ๕ อาการ(ปริสุทธา-ปริโยทาตา-มุทุ-กัมมัญญา- 

ปภัสรา)”นั่นเองทีเ่ป็น“อาการของนพิพาน”อนัต้อง“อนรุกัขนา” 

คือ“รกัษาผลของอเุบกขา ๕”นี้แลให้เจรญิพัฒนายิง่ๆขึ้นๆๆ 

 มิใช่ว่า“ว่าง”แบบ“อยู่ว่างๆ” อยูเ่ฉยๆ นิง่ๆ ไม่ม่ี“กรรม” 

(๑๖๖)	“ไม่มนีรกสวรรค์”คือ	นิพพานขั้นพื้นฐาน	และที่สุด 
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ใดๆเลย “ว่าง”แบบไม่ขยันขวนขวายเอาการเอางานที่เป็น

ประโยชน์อะไรเลย โดยเฉพาะ“ท�างานที่เป็นประโยชน์เพื่อ

ผู้อื่น” ที่เป็น“ทาน”หรือ“มี“การให้”ผู้อื่นได้  มีการเสียสละ

 ซึ่ง“การงานที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่น”นี่แลที่ชี้ชัดบ่ง

บอกความแตกต่างของ“นักปฏิบัติธรรมแบบหนีสังคมออก

ป่า” กับ“นักปฏิบัติธรรมอยู่กับสังคมโลก”แล้วบรรลุ“ความ
สงบของจิต”ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เคหสิตอุเบกขาอย่างดีด้วย” 
พร้อมกับรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เนกขัมมสิตอุเบกขาอย่างดีด้วย”
 ผู้ปฏิบัติที่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เวทนา ๑๐๘”ได้ดีและ
ได้ปฏิบัติจนบรรลุด้วย“กระบวนการเวทนา ๑๐๘”กระทั่ง
สามารถบรรลุ“เนกขัมมสิตอุเบกขา ๓๖”ได้อย่างแท้จริง ก็
จะไม่เกิด“อุเบกขา ๕”เป็นเด็ดขาด ขอยืนยัน 
 ผู้“มีอุเบกขา ๕”นี้แหละคือ ผู้มี“ความเจริญ” ที่เจริญ 
“ความว่าง”แบบที่เรียกด้วยภาษาบัญญัติว่า“นิพพาน” 
 หาก“ไม่มีอุเบกขา ๕”แบบปฏิบัติด้วย“กระบวนการ
เวทนา ๑๐๘”นี้บริบูรณ์จริง ก็เป็นผู้“ว่าง”แบบ“ความเสื่อม”
 แต่นี่..มัน“ว่าง”แบบที่มี“ความเจริญ” ชัดๆคมๆดีๆ 
 อรหันต์ทุกองค์ปฏิบัติเกิด“อุเบกขา ๕”นี้ ได้แล้ว 
 “อุเบกขา ๕ ที่เป็นเจตสิก ๕”นี้เองที่เป็น“ความจรงิ 
ของใจ”อรหันต์ทุกองค์ท�า“กรรม”อยู่ ใน“กาล” เท่าที่ยังทรง
ชีวิตอยู่ ท่านจึงเป็นคนที่ท�างานเป็นประโยชน์ผู้อื่นเท่า 
นั้น เพราะประโยชน์ตนนั้นเสร็จแล้ว-ตนจบแล้ว แต่ยัง
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ไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน ยัง“ทรงไว้ซึ่งชีวิต(ยังเป็นคน

ผู้ทรงธรรม)”อยู่กับสังคมมนุษยชาติ ที่“ประโยชน์ตนหมด

สิ้นแล้ว” มีแต่ประโยชน์ท่านหรือเพื่อผู้อื่นเท่านั้นต่อไป

 ซึ่งก็ยังเป็นคนผู้มีชีวิตนะ แต่มีชีวิตที่เป็นผู้มี“จิต 

ว่าง”สัมมาทิฏฐิแล้ว นั่นคือ “ว่างจากนรก-ว่างจากสวรรค์”

 และนัยส�าคัญมากที่มีอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ “ว่าง” 

จากคนที่มีทิฏฐิว่า ตนม“ีจติว่าง”แต่มนั“ว่างแบบอันธพาล” 

  นั่นคือ “ว่าง”ทีย่งัไม่ม“ีปัญญา” เป็นคนที“่ว่างทีม่แีต่ 

เฉโก” เขามี“ความว่าง”จริงเหมือนกนั แต่เป็นผู“้ที่มีความ 

เห็น(ทิฏฐิ)ว่า “ว่างแบบ‘จิตไม่รู้สึกอะไรเลย’ อยู่ว่างๆ อยู ่

เฉยๆไม่ท�าอะไร ไม่มี‘กรรม’ ไม่ท�าการงานอะไร มันก ็

กลายเป็นคนไม่มีประโยชน์ไง! ไม่มีผลงานอะไรที่ตนท�า 

ขึ้นมาเลย มัน“ว่าง”หรอื“อยู่เฉยๆ”ไม่ท�าการงานทางกาย- 

การงานทางวาจา-การงานทางใจ” มันพาซื่อจริงๆ เป็น 

“คนเอาแต่อยู่เฉยๆ ลอยไป-ลอยมาอยู่แค่นั้น”

 อรหันต์นั้น“กรรมทุกกรรมเป็นไปเพื่อผู ้อ่ืน”เป็น

หลักใหญ่ ส่วนตนนั้นให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้(ปรปฏิพัทธา เม ชีวิกา)

 ประเด็น“อัพยกฤต”หรอื“กลางๆว่างๆเฉยๆ”แบบ

พระป่า แบบเดียรถีย์ ที่ ไม่มี“โลกวิทู” แบบ“หนีผัสสะ” 

(๑๖๗)	“ว่าง”จาก“จิตว่างแบบอันธพาลหรือมิจฉาทิฏฐิ” 



283

หรือ“หลับตาปฏิบัติ” ไม่เป็นศาสนาสังคม แต่เป็นศาสนา

ของคนหนเีข้าป่า ตามทีอ้่างองิ“ความเส่ือม ๔ ประการ”ไง!!!!    

 ทีนี้มาสาธยายข้อ ๔ ของ“มิจฉาทิฏฐิ ๑๐”กันต่อไป 

จะได้แจ่มแจ้งกันยิ่งๆขึ้นได้อีก  “ข้อ ๑-๓”อธิบายมาแล้ว

 ข้อ ๔.ผลวบิากของกรรมทีท่�าดที�าชัว่แล้ว ไม่ม ีฯลฯ”  

 นี่คือ “การปฏิบัติบูชา”แท้ๆที่ออกนอกรีตมากมาย

(พระบ้าน) ยิ่งกว่า“การปฏิบัติบูชา”ที่เขาพากันออกป่า(พระป่า) 

 ศาสนาพุทธทุกวันนี้ื เหลืออยู่แค่นี้จริงๆ คือ เหลือ

อยู่แค่“พระป่า”ซึ่งผิดแบบพุทธแน่ๆ แม้“พระบ้าน”แท้ๆก็

ปฏิบัติผิดออกนอกค�าสอนของพระพุทธเจ้าไปไกลจริงๆ 

 ขออภัยเถิด ที่จะต้องกล่าวไม่ยกเว้นงานศาสนาขั้น

รัฐพิธีก็มี“จุดธูปจุดเทียนบูชา” ก่อนเพื่อเป็นการเชื่อมโยง

กบั“อะไรอนัใดอนัหนึง่” ซึง่กค็อื ยังมีส่วนทีเ่ชือ่มโยง“นริมาน

กาย” อุปาทานชนิดหนึ่ง เข้าข่ายเป็น“เทวนิยม”อยู่นั่นเอง

 สรุปก็คือ ศาสนาพุทธทุกวันนี้เหลือแต่“ความเสื่อม 

๔ ประการ”นี้เท่านั้นเต็มรูป เต็มภาคภูม(ิพตปฎ. เล่ม ๙ ข้อ ๑๖๓)    

(๑๖๘)	 “ เสื่อม”จนเหลือแต่“การสวดร้อง”เป็นงานหลัก

 มิใช่เสือ่มกนัแต่ด้านวตัถเุท่านัน้ แม้แต่ด้าน“ปรมตัถ 

ธรรม”คือ ด้านการปฏิบัติเข้าถึง“จิตในจิต” ภายในจิตส่วน 

“ปรมัตถสัจจะ”จะเป็น“อเทฺวนิยม” กันนั้นก็ยังน้อยเต็มที
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 ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนยังเป็น“เทฺวนิยม”กันอยู่ทั้งนั้น
 เพราะมจิฉาทฏิฐกินัอยู ่ หาสมับรูณ์ด้วยสมัมาทฏิฐ ิ
ยงัยากมาก เพราะยงัท�า“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธมัมา)”ให้เป็น“ธรรมะ 

๑ หรือ ๐ (อเทฺว ธัมมา)” ยังไม่ได้อย่างสัมมาทิฏฐิกันอยู่จริงๆ
 ศาสนาพทุธทกุวันนี้จึงเหลอืแต่“การสวด”ที่เป็นการ 
สวดร้องที่มีท�านอง(คีต)กันทั้งสิ้น  แล้วหลงผิดว่าเป็น“การ
กล่าวสรภัญญะ” จึง“อาบัติ”กันอยู่ตลอดการสวดนั้นๆ   
 ซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาเดียรถีย์ ออกนอกรีตทั้งสิ้น
 พระในศาสนาพุทธทุกวันนี้ล้วนเป็นพระหลงทาง
แสดงถึง“ความเสื่อม”ของศาสนาพุทธ กลายไปเป็นพระ
เดียรถีย์ บวชในศาสนาพุทธแต่เป็นพระนอกรีตพุทธทั้งนั้น       
 จะเป็น“พระ”ที่ทรงศีล-ทรงสมาธิ-ทรงปัญญา มี
จรณะ ๑๕ วิชชา ๘ สัมมาทิฏฐิกันก็น้อยสุดน้อย หาท�ายา
หยอดตายากแสนยาก แม้“ศลี”กไ็ม่มกีนัแล้ว มแีต่วนิยั ๒๒๗ 
“สมาธิ”ก็มีแต่“เจโตสมถะ(สะกดจิตให้สงบ)” “ปัญญา”ก็เหลือ
แต่“เฉโก(ความฉลาดทีว่นอยูใ่นวฏัฏะของโลกยีะเท่านัน้  ยงัไม่ใช่โลกตุระ)” 
 จะว่า“ศาสนาพุทธ”เสื่อม ไม่ใช่เลย ที่จริงนั้นคนต่าง
หากที“่หลงยดึถอืผดิ” และพากนัผดิไปตามทีย่ดึผดินัน้ๆ จน
หลงสนิทกลับตาลปัตรว่า“ผิด”นั้นคือ“ถูก”กันจริงๆจังๆ
 จงึ“เสือ่มสนทิแล้ว” แก้ยากส์ส์ส์ หรือแก้คงไม่ได้แล้ว
 ศาสนาพุทธทุกวันนี้จึงเป็น“ศาสนาที่มีแต่“การสวด
ร้อง”เป็นงานหลักของพุทธศาสนา มีแต่“การสวด”นี่แหละ
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เป็นเครื่องเลี้ยงชีพ ในชีวิตนักบวชของพุทธยุคปัจจุบันนี้

 มันกต็รงกบัทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสว่า “เช่นอย่างทีส่มณะ

พราหมณ์ผู้เจริญบางจ�าพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา

แล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้” 

เพราะปฏิบัติ“วินัย”ก็เพี้ยน ยิ่ง“ศีล”ยิ่งผิด หรือไม่มีกันแล้ว 

 ขออภยัจรงิๆทีอ่าตมาพดู“ความจรงิ”ตรงๆ ไม่อ้อม

ค้อมใดๆ 

  ศาสนาพทุธทกุวนันี“้เสือ่ม”กันถงึขนาดไม่มปีระตจูะ 

รู้จักรู้แจ้งรู ้จริง“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”กันแล้วจริงๆ นั่นคือ แม้

แค่“รูจ้กั”ความเป็น“เทวฺดา”คอื ความเป็น“ธรรมะ ๒” แล้วท�า 

“ธรรมะ ๒”นี้ ให้“ไม่เป็น ๒ (อเทฺว ธัมมา)”ก็ไม่“รูู้จัก” จึงงมงาย

 “เทฺวหรือเทพเจ้า”ก็เชื่อกันว่าเป็น“เทวดาที่มีตัวตน”

 ภาษาที่ว่า เทฺวหรือเทพ..จึงพากันยึดมั่นอยู่ที่ความ

เป็น“อัตตา”ซึ่งยัง“มีตัว-มีตน”กันอยู่ ก็เห็นก็รู้กันได้จากที่

แต่ละคนยังเป็น-ยังมีกัน ยืนยันกันได้อยู่โต้งๆเต็มวงการ

พทุธศาสนาทกุวนันี้  ไม่ว่านกัปฏบิตัทิีเ่คร่ง เอาจริงเอาจังก็ 

ตาม ไม่ว่าชาวพุทธทั่วไปก็ด้วย ตรวจสอบกันดูดีๆสิ!!! จะ

เห็นได้รู้ได้ ว่า ตนเองยังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงมั้ย?    

 ยงัเชือ่ว่า“เทวดา”เป็นตวัตน ยงัหลงว่า“เทวดา”มอียู่

(๑๖๙)	“ เสือ่ม”หนกัจนไม่มปีระตจูะรูจ้กั“เทวฺดา”ได้เลย
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ในที่เรามองไม่เห็น และเป็นเทวดาเหาะเหินเดินน�้าด�าดิน 
ได้ หรอืเก่งกว่าคนสารพดั ต่างกห็ลง“เหน็เทวดา”ล่องลอย  
หายตัวได้ หรือแสดงตัวกันอยู่ใน“ภพ”ใน“ชาติ”ของแต่ละ 
คน ผู้จมอยู่กบั“อตัตวาทปุาทาน”กันเท่านั้น เพราะยงัแยก 
“สภาวะ”กบั“พยญัชนะหรือค�าพดู(วาทะ)”ไม่ได้ เพราะยงัสบั 
สนปนเป เพราะ“แยกรูป-แยกนาม”ยังไม่เป็น  เพราะยัง
แยก“กายกับจิตวิญญาณ”ไม่สัมมาทิฏฐิ นั่นคือ ยังเรียน
รู้“ธรรมะ ๒” แล้วท�าให้เป็น“ธรรมะ ๑”ไม่ได้นั่นเอง
 ขออภัยที่ต้องขอยกอ้างหลักฐานตัวตนบุคคลจริง
 แม้แต่อาจารย์มั่น ภูริทัตโต หรือหลวงตาบัว ญาณ
สัมปันโน ที่หลงกันนักกันหนาว่าเป็น“อรหันต์”นั้นก็ยังพา
กันหลงผิดว่า“เทฺวดา”เป็น“ตัวตน”กันอยู่ ยังพูดเองเล่าเอง
 ชาวพทุธไทยทกุวนันีห้ลงผดิกนัอย่างนีก้นัแล้วจรงิๆ
 ขออภัยอย่างมากที่กล่าวชื่อบุคคล แต่นี่เป็นการ
ศึกษา เป็นวิชาการท่ีบริสุทธิ์ใจ มิได้มี“อุปกิเลส ๑๖”ใดๆที่
จะหมายกระทบบุคคล แต่เม่ือมีบุคคลจรงิเป็นจรงิตามสัจจะ 
ก็ขอยกขึ้นมาอ้างอิงเป็น reference (บุคคลที่อ้างถึง) เป็นความ
สัมพันธ์หลักฐาน อันมีจริงเป็นจริงอยู่แท้ มิใช่พูดเพ้อเจ้อ
 [หลวงตาบัวเล่าว่าอาจารย์มั่นพูดถึงเทวดามีแม้เทวดาเยอรมัน ฯ] 
 เมื่อยังมิจฉาทิฏฐิกัน “เทวดา”จึงยังเป็น“ตัวตน” ดัง
ที่กล่าวนั้นอยู่ นั่นคือ ยังเป็น“ธรรมะ ๒”อยู่ เป็น“เทฺวนิยม” 
ตลอดไปนรินัดร ชาวพทุธกต็ามกย็งัเป็น“เทวฺนยิม”กนัปานนี้
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 เมือ่ท�า“เทวฺ”ให้เป็น“อเทวฺ”ไม่ได้ “ธรรมะ ๒”กไ็ม่เป็น 

“ธรรมะ ๑” ไม่เป็น“๐” หมดสิ้นความเป็น“ธรรม”ไปเลย ไม่

ได้จริงแน่นอน ก็ไม่สามารถจัดการกับความเป็น“เทวดา”ได้

 ภาษาค�าว่า“เทวฺ”นี ้คอื สภาวะ“ธรรมะ ๒” คนผูน้ีก้ย็งั

ไม่ไหวทัน ว่าภาษาหรือพยัญชนะมันหมายถึง “ธรรมะ ๒”

 ทั้งๆที่เรียนบาลีกันแท้ๆ ก็แปลได้ ว่า“เทฺว”คือ “๒”

 จึงพากันไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“เทฺวดา” ปิดประตูที่จะ

สามารถรูจ้กัความเป็น“เทวฺดา”สนทิแน่นเลยด้วยอวชิชาแท้

 เห็นมั้ยว่า ยังงมงายกันไม่เสร็จอยู่จริงๆ

 เพราะยังไปหลงผิดว่า “ธรรมะ ๒”คือ “เทฺว”เป็น“ตัว

ตน” หลงว่า มี“สภาวะตัวตน”ของ“เทวดา” เห็นไม่ถูกว่า 

“ธรรมะ ๒”นี้คือ‘สภาวธรรม’ท่ีเราก�าลังมีในจิตใจตนแท้จริง 

เช่น “กายในกาย หรือเวทนาในเวทนา หรือจิตในจิต หรือ

ธรรมในธรรม”นั้นล้วนแล้วแต่เป็น“ธรรมะ ๒” แล้วเรียนรู้

จัดการ“ธรรมะ ๒”นั้นท�าให้เป็น“ธรรมะ ๑ หรือ ๐”ให้ส�าเร็จ ก็

จะหมดสิ้นความเป็น“เทฺวดา” ทั้งเทวดาเล็กทั้งเทวดาใหญ่  

 แต่ก็ไม่รู(้อวชิชา)ว่า “เทวดา”คอื “ธรรมะ ๒”แล้วจดัการ 

“ก�าจัดหรือดับ”ความเป็น“เทวดา”เสีย ให้เป็น“๑ หรือ ๐” 

 จึงยังหลงความมี“ตัวตน(อัตตา)”ที่เป็น“ธรรมะ ๒”อัน

(๑๗๐)	พทุธทีส่มัมาทฏิฐิรู้แจ้งรู้จรงิ“เทฺวดา-มาร-พรหม”
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คอื“เทวฺ”อยูอ่ย่างไม่ประสปีระสา ไม่ว่าเป็น“เทวดา” หรอื“ผ”ี 

หรือ“พรหม”กันอยู่จริงตามแบบ“เทฺวนิยม”คงเดิม

 เทวดา จึงบานปลายไปเป็น“เทวดา ๖ ชั้น ๖ ชนิด” 

ซึ่งคือ ของเก๊ ของปลอม ของไม่จริงทั้งนั้น

 พรหม ก็บานปลายออกไปเป็น“รูปพรหม ๑๖ ชั้น  

๑๖ ชนดิ แล้วหลงผดิเลยเถดิไปถึง“อรูปพรหม ๔ ชัน้ ๔ ชนดิ” 

ซึง่กค็อื ของเก๊ ของปลอม ของไม่จรงิทัง้นัน้ แต่กห็ลงมว่ีา“มี

อยู่จริง”กัน ซึ่งล้วน“ไม่พ้นอุปาทาน ๔” 

 มาร หรอืผ ีก็บานปลายออกไปเป็นสารพดัผ ี สารพนั 

มาร ทัง้ๆทีพ่ระพทุธเจ้าทรงชีช้ดัไว้ว่าม“ี๒ ประเภท”ใหญ่ๆ  

คอื “ขฑิฑาปโทสกิะ(การเล่น,การร่าเรงิ,กฬีาเป็นผเีป็นมารหลอกหลอนตน 

จึงเป็นโทสต่อตนอยู่ก็ไม่รู ้ตัว) กบั“มโนปโทสกิะ(จิตใจเป็นอวิชชา 

เป็นโทสต่อตนอยู่ก็ไม่รู้ตัว)”

 “ขิฑฑาปโทสิกะ”นั้นคืือ การหลงความสุขสนุกที่

เป็น“เชิงกาม”นั่นเอง เป็น“โทสภัยอันใหญ่หลวงของคน”

  “มโนปโทสกิะ”นัน้คอื การหลงความเป็นจติ เป็นมโน 

เป็นวิญญาณที่เป็น“เชิงอัตตา”นั่นเอง เป็น“โทสภัยอันใหญ่

หลวงของคน”  ซึ่ง“มโนปโทสิกะ” คือ ความมุ่งร้ายด้วยใจ 

(ใจตัวเองแท้ๆ มุ่งร้ายตนเองด้วยใจตัวเอง)

 ถ้าได้เรียนรู้ความเป็น“กาม”และความเป็น“อัตตา” 

แล้วสามารถ“ดับกาม-ดับอตัตา”ได้ส�าเร็จแท้ กจ็บกจิแน่นอน
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 แต่ปิดประตูที่จะ“รู้จัก”ความเป็น“เทฺว”ของตนเสียนี่

 ผู้ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติ“ธรรมะ ๒”ให้เป็น“ธรรมะ 

๑ หรือ ๐” ก็ยังหลงว่า“เทวดา-ผี(มาร)-พรหม”มี“ตัวตน”อยู่ 

 ผูมี้“อวชิชา”จรงิ กไ็ม่รูเ้รือ่งว่า “กาย”คือ “ธรรมะ ๒ (รปู

กับนาม)” จึงหลงผิดอยู่ว่า “กาย”เป็น“มหาภูตรูป”อย่างเดียว

 การพิจารณา“กายในกาย”จึงโมฆะ ตั้งแต่เบื้องต้น

 “กายในกาย”เป็น“กรรมฐาน”เบือ้งต้นของพทุธกห็ลง 

ทางกันไปเสยีแล้ว ก็เป็นอันออกนอกทางพุทธกู่กลับยากส์

 ยิ่งละเอียดขึ้นไปเป็น“เวทนา”ให้พิจารณา“เวทนา

ในเวทนา”ไปทีละ“ธรรมะ ๒” แล้วท�าให้เป็น“ธรรมะ ๑ ใน 

ธรรมะ ๒”นีแ่หละให้ได้ (เทวฺ ธมัมา ทวฺเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา  

ภวนัติ) ซึง่เป็น“กรรมฐาน”ของพุทธ แท้ๆ ทีต้่องท�า นกัปฏบิตัิ 

ธรรมต้องเรียนรู ้พิจารณา และต้องมี“เวทนา”ที่เกิดจาก 

“ผัสสะ”ในปัจจุบันนัน้ๆด้วยนะ กไ็ม่ใส่ใจจะท�า ไม่ใส่ใจเรยีน 

ไปหลงอยูแ่ต่“หลบัตา”ปฏบัิตกัิน ดังนัน้ ทีจ่ะพจิารณาเรยีนรู้

ลงไปถึง“เวทนา ๑๐๘”ก็เป็นอันพูดกันไม่รู ้เรื่อง

 จึงมี“อัตตา”อยู่  ก�าจัด“อัตตา”ไม่ได้     

 เพราะไม่สามารถท�า“ธรรมะ ๒”ให้เป็น“ธรรมะ ๑  

หรอื ๐”ในจติตนได้ นัน่กเ็พราะไม่ได้ท�าที่“เวทนา” จึงไม่ชัดใน

(๑๗๑)	จึง“เส่ือม”หนักแม้จาก“กรรมฐาน”ทีแ่ท้ของพทุธ
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นัยส�าคัญของ“ธรรมะ ๒”ที่เป็น“กรรมฐาน”ของพุทธอยู่แท้
 เพราะ“รู”้กนัแต่แค่“หลบัตา”สะกดจิตให้“รวมเป็น ๑”  
แล้วก็หลงกันว่า นี่คือ ธรรมที่เป็น“เอกัคคตา” ซ่ึง“มิจฉา 
ทิฏฐิ”กันอยู่ มันยังไม่ใช่“เอกัคคจิต(จิตเป็น ๑ ที่ยิ่งใหญ่ )” 
 ซึ่ง“หลับตา”สะกดจิตให้ “รวมเป็น ๑”นั้นท่ีได้ก็แค่ 
สามารถ“ท�าจิตให้เกาะตวักันแขง็แน่นเข้าเป็น ๑” แบบนีก้แ็ค่ 
“เอกจิต(จิตเป็น ๑ ธรรมดา ยังไม่ใช่“เอกอัคคตาจิต”เลย)”แค่สามัญ 
ของปถุชุนธรรมดาโลกย์ีเท่านัน้ มนัยงัไม่ใช่“อคัคะ”ของอารยิ 
ชนที่เป็น“วิสามัญขั้นโลกุตระ”แต่อย่างใดเลย มันยังไม่มี 
“ธรรมะ”ขั้นยอด ที่ยิ่งใหญ่ที่สมกับค�าว่า“อัคคะ”จริงหรอก
 “อัคคะ”แปลว่า เลิศ,ยิ่งใหญ่,ยอดเยี่ยม,ส่วนดีที่สุด
 มันยังเป็นแค่ชาว“เทฺวนิยม”สามัญของปุถุชนโลกีย์ 
ท่ีศาสนาใดๆทั่วไปยังไม่สามารถรู ้ยิ่งเห็นจริงใน“เวทนา” 
เหมือนอย่างศาสนาพุทธ
 เพราะยังไม่สามารถย่ิง ในการพิจารณา“เวทนาใน 
เวทนา”ไปทีละ“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)” แล้วสามารถ“จัดการ 
(อภิสังขาร)เวทนา”ให้เป็น“ธรรมะ ๑ ในธรรมะ ๒”นี่แหละจน 
เกิดผลเป็น“ธรรมะ ๑”ได้แท้ และที่สุดท�าให้เป็น“๐”ถึงขั้น 
“นิพพาน”ส�าเร็จ (เทวฺ ธมัมา ทวฺเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวนัติ)

จงึยังไม่เป็น“พุทธ” ผู ้รู ้ผู ้ตื่นผู ้เบิกบานได้อย่างสัมมาทิฏฐิ
แท้จริง
 ก็เพราะไม่รู้จัก“กรรมฐาน”ที่แท้ของพุทธนี้แล
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 โดยหลงผิดไปตามอาจารย์ผู ้“หลงทาง”จึงพากัน 
“วิปริต ๓” และ“วิปริต ๔”กันไปหมดสิ้น ปฏิบัติออกนอก 
ศาสนาพทุธไป(ออกนอกรตีไปเป็นศาสนาเดยีรถย์ีกนัจนสนทิเนยีนแล้ว)

 โดยเฉพาะมันไม่ ใช่ขัน้โลกตุรธรรม ทีท่�า“ธรรมะ ๒  

(เทวฺ ธัมมา)”ให้ส�าเร็จลงเป็น“ธรรมะ ๑”ได้ด้วยสามารถ และ 
ให้เป็น“๐”ถึงที่สุดขัน้“สญุญตา” ที่เรียกกันได้ว่า นิพพาน
 เสื่อมหนักจนกระทั่งไม่รู้จัก“หัวใจของการปฏิบัติ”  
 “ทฤษฎีหัวใจธรรมของพุทธศาสนา”ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ชัดในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ ที่ท่านแปลกันไว้
ว่า “ธรรมทั้ง ๒ เหล่านี้ รวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนา โดย
ส่วน ๒” ท่านก“็ไม่รู้จกั” ไม่เคยพดูถงึ ไม่มีใครเห็นส�าคัญ น�า
มาสาธยายอธิบายสูฟั่ง จงึยงั“ไม่สมัมาทฏิฐ”ิใน“กรรมฐาน”
 เพราะค�าว่า “ธรรมะ ๒”ที่พระพุทธเจ้าตรัสชัด “เทฺว 
ธัมมา” ท่านก็ยังไม่รู ้สีรู ้สากันว่า “เทฺว”ไม่ใช่“เทวดาทีเ่ป็น 
ตัวตน” แต่เป็น“ธรรมะ”ที่มี“สภาวะ”เกิดอยู่ ใน“วญิญาณ 
(ธาตุรู ้ )ของตนขณะนี้” แม้แต่“รู้จัก”ความเป็น“เทฺว ธัมมา” 
คือ “ธรรมะ ๒” อันได้แก่ “กายในกาย”บ้าง “เวทนาใน 
เวทนา”บ้าง “จิตในจิต”บ้าง และภาษาที่ระบุโต้งๆ คือ  

“ธรรมในธรรม”บ้าง ก็ยังไม่รู ้จักรู ้แจ ้งรู้จริง“ธรรม”ที่ เป็น 
“สภาวะ” ซึ่งต้องอ่าน“ธรรมะ”ที่เกิดใน“จิต”ของเราขณะ 

(๑๗๒)	“ เสือ่ม”หนกัเพราะไม่รูจ้กั“หวัใจของการปฏบิตั”ิ
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ปัจจบุนันี้ ท่ีมี“สภาวะ”เกิดอยู่เป็น“ธรรม”ในปัจจุบันขณะนี้  
มันมี“อาการ”ที่เป็น“กาย” เป็น“เวทนา” เป็น“จิต” เป็น 
“ธรรมะ ๒”ของเรา ที่มีพฤติบท ๒ คือ “รูป”กับ“นาม”
  ซึ่งต้องท�าให้เป็น“ธรรมะ ๑” แล้วก็เป็น“๐”เป็นที่สุด
 “รูป”คือ “สภาวะที่ถูกรู้” และ“นาม”คือ “สัญญา” 
ของเราที่ก�าลังท�างาน“ก�าหนดหมายรู้สภาวะ”นั้นๆให้ได้  
ซึ่งก็คือ การปฏิบัติพิจารณา“ธรรมะ ๒”ทั้งนั้น  
 ก็ไม่ได้มี“กระบวนการ”เหล่านี้เลย
 ดังนั้น ผู้“หลับตา”ปฏิบัติ จึงหมดสิทธิ์แม้ผลแค่ที่ 
จะ“รู้จัก”สภาวธรรม ตามที่ก�าลังอธิบายนี้ ก็ไม่ได้แล้วชัดๆ    
 ไม่ต้องไปพูดถึงขั้นสูงที่“รู้แจ้งรู้จริง”โน่นหรอก
 “หวัใจ”ของศาสนาพทุธคอื “ดับทกุข์”โดยการหยัง่ลง
ไป“ดับเหตุแห่งทุกข์” เป็นธรรมะขั้นอาริยะ เป็นโลกุตระ
 และ“ความทุกข์”ที่เป็นอาการของความรู้สึก“ทุกข์” 
แท้ๆจริงๆ มันก็อยู่ที่“เวทนา” ..“ทุกขอริยสัจ”เรียนกันที่นี่
 ดังน้ัน “ภาวะที่เป็น‘หทัยรูป’ของการปฎิบัติจึง 
คือ ‘เวทนา’ เท่านั้น” ที่อื่นไม่ ใช่“หัวใจ”ที่จะปฏิบัติจัดการ 
เด็ดขาด “หัวใจของการปฏิบัติ”ก็คือ “หทัยรูป”ซ่ึงไม่ยึดอยู ่  
ติดอยู่ ณ ตรงไหนของ“ร่างกาย” แต่อยู่ที่“เวทนา” นั่นคือ  

อยู่ท่ี“ความรู้สึก”ในร่างกายของเรานี ้ ต้องตามจับ“อาการ” 
นี้ ในร่างกายของเรานี้ ให้ได้ เราจึงจะมี“ฐาน”ปฏิบัติ   
 “เวทนา”นี้แหละที่เป็น“กรรมฐาน”แท้จริง
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 “กรรมฐาน“คอื“ฐานที่จะ“ท�าการหรือจัดการ(อภิสังขาร)” 
 “ท�าการหรือจัดการ”อะไร? 
 ท�าการเผากิเลสที่เป็นเหตุท�าให้ทุกข์หรือสุข(สุขัลลิกะ) 
 “ทุกข์หรือสุข”มันเกิดที่อื่นไม่ได้เลย จริงๆ มันเกิด
ได้ที่“ความรู้สึกของคน”หรือ‘เวทนา”นี้เท่านั้น ไม่มีที่อื่น
 แล้วไป“ปิด”ทวารท่ีจะ“สัมผัส”ให้เกิด“ความรู ้สึก
(เวทนา)”ขึ้นมาเห็น“ความจริง”เพื่อปฏิบัติ ก็ไป“ปิด”มันเสียนี่
 ดงันัน้ “หวัใจของการปฏบิตัเิพือ่ดับทกุขอาริยสัจ”จึง
เป็นที่ไหนอืน่ไม่ได้ ต้องที“่เวทนา”หรอื“ความรูส้กึ”ทีเ่กดิขึน้
เป็น“ปัจจบัุน”นีเ้ท่านัน้ อย่าเพีย้นเป็นอนัขาด แต่กเ็พีย้นกนั  
 ซึ่งจะมี“ความรู้สึก”หรือ“เวทนา”นี้เกิดขึ้นและ“ทรง 
อยู”่อย่างมี“สภาวะ”ที่เรียกว่า“ธรรม”อันมีอยู่ ให้เราปฏิบัติก็
ต้อง“ผัสสะ” เมือ่ขาด“ผัสสะ”แล้ว“เวทนา”จะไม่เหลอือยูเ่ป็น 
“สภาวธรรม”ที่จริงแท้ จะเป็นได้กแ็ค่“สญัญา”ทีก่�าหนดระลกึ 
เอา“เวทนา”ใน“สญัญา”ทีเ่ป็น“คลงัของความจ�า”ขึน้มาแค่นัน้ 
 หรอืไม่ก็“ป้ัน(นริมาณกายหรอืมโนมยอตัตา)ขึน้มาได้ส�าเรจ็  

แล้วก“็หลง‘กาย’นี้”เป็น“จริง” แต่มันเป็นแค่“นริมาณกาย” 
คอืป้ันลมๆแล้งๆขึน้มาเป็น“ตัว”เอาเอง หรือเรียกว่า “มโน 
มยอัตตา” คือ อัตตาที่ส�าเร็จด้วยจิตอุปาทานของตนเอง 
 แท้ๆแล้วมันยงัไม่ใช่“ความจริง”ทีเ่ป็น“ปรมตัถธรรม” 

(๑๗๓)	 “เสื่อม”หนักถึงขั้นไม่รู้ว่า“ทุกข์”เกิดที่“เวทนา” 
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ของตนเอง ผู้จะสามารถ“ปฏิบัติจริงให้เกิดได้ ก็ต้องปฏิบัติ

ได้ด้วย“รูป ๒๘”และ“นาม ๕” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัส(พตปฎ. 

เล่ม ๑๖ “วิภังคสูตร”โดยเฉพาะข้อ ๑๔ จึงจะเกิด“ปฏิจจสมุปบาท”ครบครัน)      

 ไม่ม“ีธรรมะ ๒” อนัได้แก่ “รูป ๒๘”กบั“นาม ๕”ปฏบิตัิ

บรรลุ“อรหันต์”จนถึง“ปัญญวิมุติและ“อุภโตภาควิมุติ”ไม่ได้ 

แน่นอน อาจจะปฏิบัติจนท�าให้“อาสวะ”บางส่วนดับไปได้ 

แต่ไม่สูงสุดจบ ยั่งยืนถาวรตลอดกาลนิรันดรได้จริงเด็ดขาด

 อย่างเก่งก็จะได้แค่เป็น“กายสักขี” ไม่มีปัญญาวิมุติ

 ถ้าไม่ปฏิบัติเป็นล�าดับมีขั้นต้น-ขั้นกลาง-ขั้นปลาย

อย่างเป็นกระบวนการของระบบ“ศลี-สมาธ-ิปัญญา”ทีสั่มมา

ทฏิฐขิองพระพทุธเจ้า ก็หมดหวงัทีจ่ะบรบิรูณ์สงูสดุแน่นอน

 “หัวใจส�าคัญในการปฏิบัติ”จึงเป็น“เวทนา”เท่านั้น

 และ“เวทนา”ท่ีจะเกิดขึ้นมาให้เจ้าของผู้ปฏิบัติ“รู้-

เห็น”ได้ก็ต้องมี“ผัสสะ”ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ต้อง

สัมผัส‘วิโมกข์ ๘’ด้วย“กาย”เสมอ จึงจะสามารถปฏิบัติที่

มี“เวทนา”จริงให้จัดการปฏิบัติได้มีผลส�าเร็จแท้

(๑๗๔)	“เสือ่ม”หนักกระทัง่ไม่รู้ว่า“โลกตุรธรรม”คอืไฉน?     

 ผู้ปฏบิตัิทีเ่ป็นสาย“ศรทัธา”นัน้ แม้จะแสวงหา“สัมมา

ทิฏฐิ” แต่ถ้าไม่มี“สัมมาทิฏฐิ”แท้จริง ก็จะปฏิบัติได้ผลแค่ 

“ศรทัธาวมิตุ”ิกค็อื“วมิตุ”ิ แต่เป็น“วมิตุ”ิตาม“ทฏิฐ”ิของตนๆ
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 ยังไม่เป็น“สัมมาวิมุติ”ที่เป็น“สัมมาทิฏฐิ”ตามแบบ 
ของพทุธศาสนาแท้ เพราะยงัไม่เป็น“โลกตุรสัจจะ” ซ่ึงผูย้งั 
“มจิฉาทิฏฐ”ินัน้ แม้“สมมุติสัจจะ”ก็ยังไม่มีเลย หลงงมอยู่กัน
แต่“ปรมัตถสัจจะ”ที่เป็น“ทิฏฐิ”ของตนๆเท่านั้น
 และมีแต่“ปรมัตถสัจจะ”ตาม“ทิฏฐิ”ของตนๆแค่นั้น 
จึงยังไม่สามารถปฏิบัติให้เกิด“โลกุตรธรรม”มีผลเกิดได้จริง
 “โลกุตรธรรม”ของผู้ท่ียัง “ไม่สัมมาทิฏฐิ”นั้นที่เขา 
หลงว่าเขาได้“โลกุตระ”ก็เป็นแค่“อัตตวาทุปทาน” คือ ม ี
ได้แค่“ค�าพดู(วาท)”ว่าเขาได้ แต่แท้จรงิเป็นแค่“อปุาทาน”ของ
เขาเท่านั้น ที่เป็น“อัตตา”ของเขาเองที่เขาได้(ภาษาเต็มๆคือ  

“อตัตวาทปุาทาน”ไง ! ) ซึง่“ความจรงิ”นัน้จติเขายงัไม่เกดิ“โลกตุร 
ธรรม”อย่างมีจริงเป็นจริงขึ้นที่“จิตในจิต”หรอก
 นัยส�าคัญของ“โลกุตรธรรม”คือ ธรรมะที่สามารถ
ท�าให้“ตัวตน(อัตตา)”ของกิเลสใน“โลกียจิต”ถูกก�าจัดออกไป
(เนกขัมมะ)จากจิตได้อย่างเป็นจริง เริ่มตั้งแต่“โอฬาริกอัตตา” 
 ไม่ใช่“ตรรกะ( logic)”หรือปรัชญา(phi losophy)แค่นั้น
 “โลกุตรธรรม”นั้นต้องปฏิบัติ“กายในกาย-เวทนาใน
เวทนา-จติในจติ-ธรรมในธรรม”กนัอย่างมกีระบวนการของ 
“เนกขมัมสติเวทนา ๑๘”คู่กบั“เคหสติเวทนา ๑๘”จรงิๆ เป็น 
“ธรรมะ ๒”แล้วจัดการท�าให้กิเลสในจิตของเราเองถูกก�าจัด
ออกไปได้จรงิๆ(อภสิงัขารหรอืเนกขมัมะ) เรยีกว่าม“ีผล”เป็น“บุญ
(ปุญญ)” ถ้าก�าจัดออกไปได้บางส่วนก็เป็น“ส่วนบุญ” บาลีก็
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ว่า“ปุญญภาคหรือปุญญภาคิยา” นั่นคือ กิเลสสลายไปบาง
ส่วน ยังมีส่วน“เหลือ(เสส)”อยู่อีก ภาษาก็ว่า“สาสวะ” คือยัง 
ไม่หมดสิน้อาสวะหรือยงัไม่สิน้“อาสวะ”ทัง้หมด จงึเรยีกด้วย
ภาษาว่า“สาสวะ” ยังไม่เรียกด้วยภาษาว่า“อนาสวะ”
 “หมดสิ้น‘อาสวะ’เกลี้ยงแล้ว”จึงจะชื่อว่า“อนาสวะ” 
 ค�าว่า“โลกุตรธรรม”นัน้ หมายความว่า “จติ”ใครกต็าม
เริ่ม“รู้จัก”แยกจิตตนเองออกเป็น“ธรรมะ ๒” ว่า เป็น“ตัวตน
กิเลส(สักกาย=รูปกับนาม(ธรรมะ ๒)ของตน)”เรียกว่า“อกุศลจิตหรือ
บาป”นี่ส่วน ๑ เป็น“ธรรมะ ๑”ที่มัน“ไม่ใช่เรา”ต้องก�าจัด 
 และอีกส่วน ๒ นั้น“จิตที่เป็นประธาน”หรือเป็น“จิต
ส่วนใหญ่ของเรา-จิตส่วนนี้จะท�าหน้าที่“ก�าจัดส่วน ๑ หรือ
ธรรมะ ๑ ที่มันไม่ใช่เรา” จนอีก“ส่วน ๑”ดับไปสิ้นส�าเร็จจริง
 กจ็ะเหลอืแต่“จติส่วนใหญ่(หรอืเรยีกว่า“ส่วน ๒ หรอื“ธรรมะ 

๒ (เทฺว ธัมมา)เสมอ”คือ ส่วนใหญ่ของเรา แต่ส่วน ๑ ที่เราก�าจัดออกไปที

ละ“ส่วน”นั้น เป็น“ส่วนน้อย”เสมอ) “ส่วนใหญ่”นี้เป็นประธานอยู่
แท้ ตราบที่เรายังอาศัยความเป็น“ตัวตน”ที่ยังมีชีวิตอยู่ ใน
โลกท�างานเพือ่ผูอ้ืน่อยูย่งัไม่ปรินพิพานเป็นปรโิยสาน กช็ือ่
ว่า“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”เสมอ
 ประโยคที่ว่า “เทฺว ธัมมา ทฺวเยนะ เวทนายะ เอก 
สโมสรณา ภวันติ (พตปฎ. เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐)นี้จึงเป็นสุดยอดหัวใจ
ของ“โลกุตรธรรม”ทีเดียว 
 สรุปขั้นต้น “โลกุตรธรรม”คือ คนผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง
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ในความเป็น“จิตวิญญาณ”แล้วท�าให้“กิเลสในจิตตน”สลาย

ไปจริงๆได้แท้ๆ แม้จะเริ่มเป็น“ส่วน ๑ ที่น้อยที่สุดปานใด

ก็ตาม” แต่เป็น“ความจริงของแท้”  นี่คือ “โลกุตรธรรม”

 “โลกุตรธรรม” ไม่ใช่“ความรู้”แค่ขั้น“ตรรกะ( logic)” 

หรอืแค่ปรชัญา(philosophy) หรอืแค่“ญาณวทิยา(epistemology)” 

เท่านั้น แต่เป็น“ความจริง”ที่มี“ภาวะปรากฏให้ผู้อื่นสัมผัส 

ได้ด้วย” ถึงขั้น“ปรากฏการณ์วิทยา( Phenomena logy )”ที่มี 

“สัมผัสเป็นปัจจัย”ด้วยทวาร ๖ เป็นกระบวนการศึกษา 

 “ศกึษา”อย่างสมัมาทฏิฐทิีเ่ข้าขัน้“ศลี-สมาธ-ิปัญญา” 

ของพุทธที่เข้าถึง“จิตนิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”

 คนใดทีส่ามารถท�าจิตหรือวญิญาณของตน ให้“ก�าจัด

กิเลสถูกตัวตนของกิเลส”จริงๆได้ส�าเร็จแท้เป็นส่วนแรกได้

อย่าง“สัมมาทิฏฐิ” ผู้นี้เริ่มเรียกว่า เข้ากระแส“โลกุตรภูมิ” 

หรือ“อาริยธรรม” เริ่มมี“โลกุตรธรรม”ขั้นปรมาณูแรกได้ล่ะ

 “จิต”นี้เป็น“พลังงาน”ที่ผู้สัมมาทิฏฐิเรียนรู้จัดการได้

 พลงังานจิตทีเ่ป็น“ฌาน”นัน้ คอื “อาวธุ”ของ“บญุ” คน

สามารถท�าจติตนเองให้เกดิเป็นพลงังานทีจ่ะมปีระสิทธภิาพ

ในภาษาว่า“ฌาน”หรือ“ไฟ”อันเป็น“อุณหธาตุ”ได้จริงๆ 

 ผู้ท�า“ฌาน”สมัมาทิฏฐแิท้ส�าเร็จจรงิกคื็อ ผู้ท�าจติเป็น

(๑๗๕) “จติทีเ่ป็นพลังงานถึงข้ันฌาน”คืออาวธุของ“บญุ”      
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พลงังาน“ไฟวเิศษ”ทีส่ามารถเผาไหม้“ไฟราคะ-ไฟโทสะ-ไฟ 
โมหะ”ได้อย่างรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“สภาวธรรม” นี่คอื “โลกตุรธรรม”
 ผู้ท�า“จิตให้มีพลังงานถึงขั้นฌาน”แล้วเผาไหม้กิเลส
ออกไป นั่นคือ เผาไหม้“ธรรมะ ๑”ออกไป 
 “ธรรมะ”ส่วน ๑ ที่ถูกก�าจัดอย่างเผาไหม้ออกไปไม่
เหลือแล้วนั้น คือ ส่วนที่ เป็น“อธรรม” หรือ“ธรรมที่ ไม่ดี”
 ผู้ท�า“ธรรมที่ไม่ดี”ออกไปได้ นี้คือ ผล“บุญ” คือ ได้
สญูเสยี“ธรรมที่ไม่ด”ีออกไปจากจติเรา ไม่ใช่เราได้อะไรมาใส่
จิตเลย มันเป็นการ“เสียไป-เอาออกไป-ท�าลายให้สูญสิ้นไป 
ไม่เหลือ” เมื่อ“ไม่เหลือ”แล้ว จะมีการได้อะไรมา ..หา!
 นี่คือ กระบวนการของความเป็น“โลกุตรธรรม”
 ส่วน“โลกียธรรม”น้ัน ไม่เคยเรียนรู้กระบวนการของ 
“การเสยี-การได้”นี ้จติส่วนที“่สญูสิน้ออกไปจากจิต มีแต่“การ
ได้สิง่นัน้”และ“การไม่ได้สิง่น้ัน” แล้วก็วนเวยีนอยูก่บั“การได้-
การไม่ได้”นีแ้หละอยูไ่ม่มคีวามหยดุวนตลอดกาลนานนรินัดร
 “บุญ”จึงไม่ได้หมายความว่า “ได้อะไรมาให้ตน” มี
แต่“เสียส่วนที่เป็นตัวตนบางส่วนออกไป” หรือเสียออกไป
ทั้งหมดจนสิ้นที่เป็น“กิเลสาสวะ”ต่างหาก  

(๑๗๖) “โลกุตรธรรม”มีให้ศึกษาถึง	๔๖ หัวข้อธรรม		       

 “โลกุตรธรรม”นั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดๆเจนๆ คือ 
“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐) ซึ่งเริ่มด้วย 
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“สติปัฏฐาน ๔”ได้แก่ พิจารณาสภาวะตั้งแต่ต้นไป และอื่นๆ

แล้วปฏิบัติ“อภิสังขาร ๓” แล้วจะเกิด“โลกุตรผล ๙” รวมเป็น 

“โลกุตรธรรม ๔๖” ซึ่งจะต้อง“สัมมาทิฏฐิ”ตั้งแต่ค�าว่า “กาย” 

จึงจะเริ่มปฏิบัติ“กายในกาย”ถูกต้อง มี“สัมมาผล”จริงได้แท้

 ส่วนผู้“หลับตา”ปฏิบัตินั้นทิฏฐิหลงผิดว่า“กาย”คือ มี

แต่“ภายนอก” หมายเอาแค่“ดนิ,น�้า,ไฟ,ลม” ซ�า้มหิน�าตนเอง

ปฏบิตักิ“็หลบัตา”เข้าไปอยู“่ภายใน” ตดัทิง้“ภายนอก”ไปเสยี

อีก ไม่มี“กายภายนอก”ไว้ศึกษาเลย มันก็ไม่ครบเหตุปัจจัย

 จึง“มิจฉาทิฏฐิ”แท้ ไม่มีมรรคผลที่เป็นพุทธเลย

 แม้ไม่สมัมา มันก็มีผล แต่เมือ่“เหต”ุผิด “ผล”ย่อมผิด  

 มนัก“็รู”้ได้เหมือนกัน แต่เป็น“ความจรงิ”ผดิๆ แค่ทีค่ณุ

รู ้คุณยึดว่าแบบนี้เป็น“ความจริง” แต่มันไม่ใช่แบบพุทธจริง  

 มันก็ธรรมดา ตามเหตุปัจจัยสากลทั่วไป ทีพู่ดกนั

ว่า“ความจรงิ” แต่ยงัมิใช่“ความจรงิ”เฉพาะเรือ่งส�าคญั คอื ยงั

ไม่ใช่“ความจริงที่ประเสรฐิ”ที่เรียกว่า “อารยิสจั” อนัหมายเอา

เรือ่ง“ความทุกข์-ความสุข”ที่มนุษย์สามารถ“เรียนรู้และดับ

มันไปจากจิต” จาก“ความเป็นคน”ได้เด็ดขาดแท้จริง  

 ซึง่“ความจรงิ”ของ“ทกุข์-สุข”นีแ้หละ ทีค่นผู้ม“ียอดแห่ง

ความรู้”ระดบั“พระศาสดา”เป็นพระสัมมาสมัพทุธเจ้าทเีดยีวจงึ

จะสามารถ“ตรสัรู”้ และท�า“ความสูญ”ไปจาก“ทกุข์-สขุ”ได้จรงิ

 แม้ทีส่ดุรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“อตัตาหรอือาตมนั”ได้

อย่างแท้จรงิ และสามารถ“ดบัความเป็นอตัตาหรอือาตมนั”ได้
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เอง ไม่ต้องไปอยู่กับ“พระเจ้า” หรืออยู่กับใครอีกในที่ไหนๆ 

เพราะ“สูญ”ไปจากความมี“อัตตาหรืออาตมัน”ที่จะวนเวียน

หรือยังเหลืออยู่ในที่ใดๆของวัฏฏสงสาร“นิรันดร”ได้แท้ 

 ไม่ต้องไปอยูกั่บ“พระเจ้า”ให้พระเจ้าสัง่ไปนรกไปสวรรค์ 

ไม่ต้องอาศยั“พระเจ้า”หรอื“ท�าตนอยูเ่หนอืความทกุข์-ความสขุ

ได้เอง” โดยไม่ให้“พระเจ้า”มาเป็นผู้บญัชาหรอืบงการเลย

 จงึชือ่ว่า คนผู้สามารถ“เหนอืโลกทีม่ทีกุข์-มสีขุ”ตามแต่ 

“พระเจ้า”บงการได้อย่างแท้จรงิ ด้วยทฤษฎ“ีโลกตุรธรรม”ให้

ศึกษาถึง ๔๖ หวัข้อธรรม ซึีง่ใช้ปฏบิตั“ิพ้นทกุข์-พ้นสขุ”หรอื 

“ไม่มทีกุข์-ไม่มีสุข”ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องได้จาก“พระเจ้า” พสิจูน์ 

“การพ้นทกุข์-พ้นสุข”โลกีย์ได้ด้วยทฤษฎี“โลกตุรธรรม ๔๖”

 ผู“้พ้นทกุข์-พ้นสขุ”นีจ้รงิจงึชือ่ว่าเป็นผู้“อยู่เหนอืโลกย์ี

สามญั(โลกยีะ = mundane)”ทีเ่รียกว่า“โลกุตระ(Supra mundane )” 

  “ความจรงิ”ของ“ทกุข์-สขุ”ทีเ่ป็น“โลกตุระ”นี้เป็น“สุด

ยอดแห่งความจริง” แม้แต่ที่สุด“ตายแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่กับ

พระเจ้า”หรอืไม่ต้องเหลอืความเป็น“อตัตาหรอือาตมนั”ใดที่

จะต้องไปอยูก่บั“พระเจ้า”ได้จรงิๆ คนผู้นีจ้งึเป็นผูท้ีม่“ีความ

อิสระสุดยอด” ไม่เป็นผู้อยู่ใน“อาณัติ”หรือการบัญชาหรือ

บงการ”ด้วย“พระเจ้า”แท้จรงิ เพราะพสิจูน์ได้ตัง้แต่ยงัไม่ตาย 

(๑๗๗) “โลกุตรธรรม”รู้จริง“ทกุข์-สขุ”เท่ากับรู้“พระเจ้า”
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 เพราะสามารถ“ดับสิ้นความเป็น‘เทฺว’อันเป็นธรรมะ 

๒” จงึต้องรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ธรรมะ ๒” หรอืเป็น“เทวฺ ธมัมา”ไม่ว่า
จะเป็น“เทวฺ ธัมมา”ทีเ่ล็กน้อยหรอืยิง่ใหญ่สดุใหญ่ขนาดไหน ก็
สามารถท�าให้เป็น“ธรรมะ ๑” และดบัให้หมดสิน้เป็น“๐”ได้แท้จรงิ
 ผูท้�าความเป็น“เทวฺ”ตัง้แต่“ธรรมะ ๒”แต่ละคู ่ ไปตาม
ล�าดบั ตลอดไปจนกระทัง่เป็น“เทวฺ”ทีย่ิง่ใหญ่ยิง่ยอดทีเ่รยีก
ว่า“พระเจ้า”จงึสามารถ“รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ”ความเป็น“พระเจ้า”ได้
จรงิ และ“ดบั”เทวฺ หรอืดบั“ธรรมะ ๒”ได้ส�าเร็จจริงเป็นที่สุด
 ซึง่เรยีนรูไ้ด้ด้วยความเป็น“กาย”ซึง่เป็น“องค์ประชมุ” 
ของ“รปูธาตแุละนามธาต”ุตัง้แต่“ธรรมะ ๒”ขึน้ไปตามล�าดบัอนั
เป็น“การตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า” จะสามารถ“ดบัอตัตา”สญูสิน้
ได้หมดเกลีย้งอย่างแท้จรงิตาม“ความตรสัรู”้ของพระพทุธเจ้า
 จงึจะ“ดบัอาตมนั”ได้แท้ ไปจนถงึทีส่ดุ“ดบัปรมาตมนั” 
กค็อื “ดบัความเป็นพระเจ้า”นั่นเอง
 ฉะนี้เป็น“ความตรสัรู”้ของพระพทุธเจ้าทกุพระองค์

 ถ้าไม่ใช่“พระสมัมาสมัพทุธเจ้า”จะไม่สามารถ“ตรสัรู”้ 
ทีรู่จั้กรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ความจรงิ”ชนดินี้ได้ แม้จะเป็น“พระศาสดา” 
ในระบบทีถื่อว่า“รูจ้กัจติวญิญาณ”ถงึขนาดนบัถอืกนัว่า เป็น 
“เจ้าแห่งจติวญิญาณทัง้หมด” เป็น“เจ้าของวญิญาณใดๆหรอื
เป็นผู้ประทานจิตวิญญาณให้แก่สัตว์โลกใดๆ” โดยเฉพาะ 

(๑๗๘)	พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความเป็น“พระเจ้า”แท้จริง
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เป็น“เจ้าของความเป็นมนษุย์”กันทเีดยีว ทีเ่รยีกว่า“พระเจ้า”  
 ซึ่ง“พระเจ้า”มีสิทธิ์ในจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคน 
“พระเจ้า”มสีทิธิแ์ต่ผูเ้ดยีวทีจ่ะให้“ทกุข์”หรอืให้“สขุ”แก่ใครๆ  
จะให้เป็นอะไรกต้็องเป็นไปตามนัน้ “ความทกุข์-ความสขุ”จงึ 
อยู่ ในมือ“พระเจ้า”แต่ผู้เดียว ..แล้วอะไรล่ะคือ “พระเจ้า”..?
 “พระเจ้า”คอื เจ้าของ“จติวญิญาณ” ไม่ใช่อืน่ไกลเลย
เมื่อคนมี“จิตวิญญาณ” คนก็เป็น“เจ้าของจิตวิญญาณ”..ไง!
 ดงันัน้ ผูท้ีรู่จ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิความเป็น“จติวญิญาณ”หรอื 
“ธาตุรู้”อันเกิด“ทุกข์”ก็เท่ากับ“นรก” อันเกิด“สุข”ก็เท่ากับ 
“สวรรค์”ได้อย่างแท้จรงิ และสามารถท�า“ทกุข์”ท�า“สุข”ให้หมด
ไปจาก“จิตตนเอง”ได้จริงแน่ จึงเป็น“พระเจ้า”ในตัวเองแท้
 เพราะคนไม่เรยีนรู“้อตัตา”หรอื“ตวัเอง” และไม่เรยีน
รู้“ทกุขอรยิสัจ”ซ่ึงเป็น“สัจจะอันยิง่ใหญ่” กไ็ม่สามารถบรรลถุงึ
ความเป็น“พระเจ้าทีย่ิง่ใหญ่”ดงักล่าวนี้ได้แท้จรงิ
 แต่ใน“โลก”ใบนีม้มีนษุย์แท้ๆใน“โลก”สามารถ“รูจ้กัรู้ 
แจ้งรู ้จริง”ใน“ความทุกข์-ความสุข” และสามารถย่ิงยอด
ที่“ดับความทุกข์-ความสุข”ได้ด้วยตนเอง  จึงเท่ากับผู้นี้
เป็น“พระเจ้า”ในตนเองได้แท้จริง

(๑๗๙)	จริงๆนั้น“พระเจ้า”คือ “ธรรมะ ๒” คือ“เทฺว”แท้ๆ

 จริงๆแล้ว“พระเจ้า”คอื “ธรรมะ ๒” หรอื“เทวฺ”ทีศ่าสนา 

“เทฺวนิยม”ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตนเอง”ใน“ตัวเอง” 
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 “พระพทุธเจ้า”นี้แหละสามารถ“ตรสัรู”้เรือ่ง“ความทกุข์- 

ความสขุ”ของมนษุย์ และทรงสอนให้มนุษย์สามารถทั้งรู้จัก 

รู้แจ้งรู้จริง“ความทุกข์-ความสุข”นี้จริง และทั้งสามารถ“จดั 

การกบัความทกุข์-ความสขุ”นี้ให้หมดสิ้นไปได้ด้วยความเป็น

มนุษย์นี้แหละเองในตนเองได้ส�าเร็จแท้จริงด้วย

 ความรู้เรื่อง“ทุกข์-สุข”คือความรู้เรื่อง“ธรรมะ ๒”จึง

เป็นเรื่อง“พระเจ้า” ซึ่งเป็นความรู ้และความจริงที่ยิ่ ง

ใหญ่ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เป็นเรื่อง“ทุกขอริยสัจ” และ

แท้จริง“ทุกข์”กับ“สุข”เป็นเหรียญเดียวอยู่แท้ๆ 

 พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียก“ความทุกข์”ว่าเป็น“ความ

จริง(สัจหรือสัจจะ)”ที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่สุดประเสริฐขั้น“อริยะ”   

รวมพยัญชนะก็ได้ว่า “ทุกขอริยสัจ” ซึ่งคนโลกีย์ปุถุชนจะไม่

สามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ แต่พระพทุธเจ้าตรสัรูเ้รือ่งนีอ้ย่างสดุ

ยอด และน�ามาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ให้คนเรียนรู้และปฏิบัติ 

 และสามารถ“ดบัทกุขอรยิสจั”ได้หมดสิน้ไปจากจติตน

 การดบัทกุขอรยิสจันี้ได้จงึเท่ากบัผูเ้ข้าถงึ“พระเจ้า”แท้

 มนุษย์แท้ๆสามารถพิสูจน์ความเป็น“เจ้าของความ

ทุกข์-ความสุข”และจัดการ“ดับส้ินความทุกข์-ความสุขของ

ตนได้เอง”ทั้งๆที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ใน“โลก”นี้ จึงชื่อว่า มนุษย์

ที่มี“ความเหนือโลกสามัญปุถุชน(โลกุตระ)” 

 เพราะสามารถเป็น“เจ้าแห่งความทกุข์-ความสขุ”เอง 

และ“ดบัความทกุข์-ความสขุ”ได้ด้วยตนเองใน“โลก”นี้ไม่ต้อง      
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ให้“พระเจ้า”มาจดัการหรอืบงการใดๆเลย

 นี่ส.ิ.มนัส�าคญัยิง่ ทีส่�าคญัยิง่กบัคนกบัสงัคมมษุย์ทัง้

หลายในโลก ซึง่คนธรรมดาสามญัทัว่ไป แม้ถงึขัน้ปราชญ์เป็น

ศาสดาของ“เทวฺนยิม” กย็งัเป็นคนปถุชุนทัง้หลาย คดิไม่ออก

หรอกว่าเรื่องนี้มันส�าคัญสุดยอดยิ่งยอดกว่าอื่นใดหมด

 ถ้าแม้น“ความเป็นคน”แต่ละคน สามารถ“ดับทุกข์-

สุข”นี้ส�าเร็จหมดไปจากจิตใจของตนได้จริงแล้วก็จะเป็นคน

ผู้“หมดความลับ”ที่บาลีว่า“อรห” จะเป็นการแก้ปัญหาทุก

สิง่ทกุอย่างอนัเป็นประดามี ในตน และในสงัคมมนษุย์ได้ทกุ

ประการเลย คนผู้นี้จะชื่อว่า“อรหันต์”ซึ่งเป็นผู้“ถึงที่สุดแห่ง

ความลบั” แล้วจะเป็นคนทีม่ชีวีติอยูใ่นโลกทีไ่ม่มโีทษไม่มภียั

ใดแก่ใครๆแก่สงัคมมนษุย์อกีต่อไปเลยตลอดกาล จะมแีต่ท�า

ประโยชน์คณุค่าอนัประเสรฐิให้แก่สงัคมมนษุย์ไปตลอดกาล

นาน ศาสนาที่ยึด“พระเจ้า” ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง ยังลึกลับใน 

“พระเจ้า”ทีค่อื “อัตตาหรอือาตมัน” ใหญ่ยิง่ทีส่ดุก“็ปรมาตมนั”

 ทีส่�าคญัสดุๆกค็อื สามารถ“ดบัความเป็นอตัตา-เป็น

ชวีะ”อนัเป็น“จตินยิามของตน”ทีว่นเวยีนเกดิเวยีนตายอยู่ใน

โลกน้อยโลกใหญ่ ในจักรวาฬ จนคนฝ่าย“เทฺวนิยม”เชื่อว่า 

เป็นนิรันดร หลงกันว่า มี“ปรมาตมัน”ยิ่งใหญ่ที่ลึกลับเป็น

(๑๘๐)	“พระเจ้า”ยังเป็น“รห”	จึงต้องท�า“อรห”ให้ได้จริง
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ยอดแห่งผู้บงการ“สุข-ทุกข์”ในความเป็นมนุษย์อยู่

 “ทุกข์-สุข”เป็น“ธรรมะ ๒” เทฺวนิยมยังลึกลับกันอยู่

 “พระเจ้า”ก็ยัง“รห” ยังเป็น“ความลึกลับ” หรือก็คือ 

“ความทกุข์-ความสขุ” หรอืแท้ๆคอื“นรก-สวรรค์”นีเ่องลกึลบั

 มันจะหยุดแค่“นรก” มีแต่“สวรรค์”ไม่ได้ นั่นคือ ท�า 

“ธรรมะ ๒”ให้เป็น“ธรรมะ ๑”ไม่ได้ หรือยิ่งให้เป็น“๐”สุดเลย 

เป็นผู้หมดสิ้น“นรก-สวรรค์”เลยไม่ได้แท้จริง จึงไม่สงบลงได้   

 ซึง่มนัจะท�าให้เกดิสงบ เกดิสขุวเิศษ เกดิความอดุม

สมบูรณ์ เกิดการเป็นอยู่ของสังคมที่สุดแสนประเสริฐยอด 

เยีย่ม เพราะหยดุแย่ง หยดุแข่งขัน“สวรรค์-นรก”กนัได้เด็ดขาด  

 มาจาก“เหต”ุจาก“ปัจจยั”ของ“ธรรมะ ๒ (เทวฺ ธมัมา)”ทัง้สิน้

ศาสนาพทุธไข“ความลับ(รห)”นีแ้ล้ว มี“ทฏิฐหิรอืทฤษฎ”ีให้ปฏบิตัิ

พ้น“ความลบั”นีไ้ด้แท้ จงึมีผู้บรรลุ“อรห”จรงิ จนถงึ“อรหนัต์”

 “พทุธ”ที่สัมมาทฏิฐ ิอย่างหนึง่ คอืการปฏบิตั ิมผีล ซึง่

ปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนั “ลืมตา”มีชีวติสามญันีเ่องปฏบิตัธิรรม 

ในขณะท�างานอาชพีเลีย้งตน(สมัมาอาชพี) ท�าการงานต่างๆทกุ

อย่าง(สัมมากัมมนัตะ) พดู(สมัมาวาจา) และคดินกึอยู่ (สมัมาสงักปัปะ)  

ตามหลกั“มรรคองค์ ๘” ไม่ใช่ไป“หลบัตา”หยดุการงาน หยดุ

กรรมกริยิาใดๆ นัน่..มันขัดแย้งกับหลัก“มรรคองค์ ๘”อยู่โต้งๆ  

(๑๘๑)	“พทุธ”ที่สมัมาทฏิฐ	ิกค็นละอย่างกับมิจฉาทฏิฐิ
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 โลกตุรธรรม เริม่ไปตัง้แต่“พจิารณา“กายในกาย”ไปที

เดยีว ซึง่“กาย”ก็คอื “รปูกับนาม” ก็เป็น“ธรรมะ ๒”เป็นคู่ๆ ไป

 เป็นความเปิดเผย แจ้งๆ รูกั้นได้ปกต ิไม่ลกึลบัใดๆเลย  

พทุธทีส่มัมาทฏิฐ ิไม่มี“รห” มีแต่ไขความเป็น“อรห” ลมืตารูเ้หน็

 อย่าไป“หลบัตา”ปฏิบตั ินัน่..มันออกนอกศาสนาพทุธ

 ถ้า“ทฏิฐ”ิก็ผิด แถม“หลับตา”ปฏิบตัซิ�า้เข้าไปอกี แล้วมนั

จะมี“กาย”มาปฏบิตักินัตรงไหนล่ะ จงึหมดประตเูป็น“อรหนัต์”

 หรือถ้าคุณเชื่อว่าคุณก็เป็น“อรหันต์” มันก็ของคุณ 

ก็“อรหันต์”คนละอย่างแค่นั้นเอง เราก็รู้ เราไม่มีปัญหาเลย

 แบบของคุณ กข็องคณุไป แต่แบบของพทุธทีส่มัมา 

ทฏิฐแิท้จรงิ กต้็องม“ีโลกุตรธรรม ๔๖”นี้เป็นหลักยืนยัน ถ้า

นอกไปจากหลัก“โลกุตรธรรม ๔๖”นี้ มันก็มิ ใช่พุทธ ต้อง

มี“โลกุตรธรรม ๔๖” ถ้าพูด“โลกุตรธรรม ๔๖”กันแล้ว ต่างก็

เข้ากันไม่ได้ ไม่รู้เรื่องกัน มันก็พระพุทธเจ้าคนละองค์กันไป

 แจ่มแจ้งมั้ย ว่า การปฏิบัติ“หลับตา”นั้นมันไม่ใช่

ศาสนาพุทธ มันยังเป็น“เทฺวนิยม” มันยังเป็นพวกเดียรถีย์ 

เพราะไม่ม“ีโพธปัิกขยิธรรม ๓๗”และ“โลกตุรธรรม ๙”กช็ดัๆ

(๑๘๒) “เทวฺ”หรอื“อเทวฺ”เป็นทั้งภาษาและทั้งสภาวธรรม

 อีกอย่างท่ีชัดมาก..อาตมาสาธยายความเป็น“เทฺว” 

“ธรรมะ ๒” อันคือ กระบวนการของ“เทฺว”และ“อเทฺว”คือ 
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กระบวนการที่ท�าให้เป็น“ธรรมะ ๑” และแม้ที่สุดท�าได้ไป
ถึง“๐” ซึ่งท�าให้หมดสิ้น“ตัวตน”อันเป็น“อัตตา”ไปได้จริง
 นี่คือ การท�า“ธรรมะ ๒” คือ “เทฺว” ให้เป็น“ธรรมะ 
๑” และที่สุดเป็น“๐”ได้ส�าเร็จจริง นี่คือ ความเป็น“อเทฺว”
 อย่าเพ้อหลงใหลเลยเถิดไปกับภาษาให้เป็น“ตัว
ตน”กระทั่งเป็น“สัตว์” เป็น“บุคคล”ไปเป็นอันขาด 
 “ธรรมะ ๒”กม็“ีสภาวธรรม”จรงิๆให้ปฏบิตั ิอย่าหลง
ผิด ต้องชัดเจนในทั้ง“ภาษา” ทั้ง“สภาวธรรม”    
 หนกัหนาสาหสัขึน้ไปอกี กไ็ปเข้าใจเอาว่า “เทวฺ”เป็น 
“สตัว์-ตวัตน-บุคคล-เรา-เขา”ทีย่ดึเอาได้แต่ความเป็น“ธาตุรู”้ 
แม้จะสาธยายให้เห็นความเป็น“เหตุเป็นปัจจัย”กันและกัน
ตาม“ปฏจิจสมปุบาท”ทัง้สายทีเ่กดิจาก“รูป”กบั“รูป” เกดิจาก 
“รูป”กับ“พีช” แล้วจึงเกิดเป็นจาก“รูป”กับ“นาม”ที่เป็น“จิต
นยิาม” แล้วจึงเป็น“รูปขนัธ์-เวทนาขนัธ์-สญัญาขนัธ์-สงัขาร
ขันธ์-วิญญาณขันธ์” ก็ไม่สามารถรู้เนื้อแท้ที่หมายถึงกันได้
 กระทัง่ไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ววิฒันาการ”ของ“ธรรมะ ๒” 
ตั้งแต่เกิดพลังงานขั้น“อุตุนิยาม”ที่พัฒนามาเป็นพลังงาน
ข้ัน“พีชนิยาม” แล้ววิวัฒน์พัฒนามาเป็น“จิตนิยาม” มี“รูป
ขันธ์-เวทนาขันธ์-สัญญาขันธ์-สังขารขันธ์-วิญญาณขันธ์”      
 ซึ่ง“วิญญาณ”นั้นคือ “ธาตุรู้”ที่มีองค์ประกอบของ 
“รูปขันธ์-เวทนาขันธ์-สัญญาขันธ์-สังขารขันธ์”รวมกันขึ้น
เป็น“วิญญาณขันธ์” และ“วิญญาณ”คือ“ธาตุรู ้”ก็ก่อเกิด
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มาจาก“กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม” ที่มี“ธรรมะ ๒”ทั้งหลาย

ท้ังมวลท่ีประดามีในมหาจักรวาลนั่นเองที่สามารถก่อเกิด

เป็น“จิตนิยาม”มาโลดแล่นเป็นสัตว์-เป็นมนุษย์ อยู่ในโลก

ใบนี ้ให้เราได้เรียนรู้จนสามารถ“จะเกดิ”หรอื“จะดบั”ได้อย่าง

เป็นจริงสูงสุด-จบสุดสนิท ไม่มีการ“ก่อเกิด”ขึ้นมาได้อีก

(ไม่ม“ีอปุจยะ”ด้วยการตดั“สนัตต”ิสดุท้าย)เดด็ขาด ยกเลกิ“วบิาก”แก่

กันและกัน ที่จะก่อทุกข์ก่อสุขแก่กันและกันอีกนี้ แล้ว ได้

อย่างสมบูรณ์แบบท่ีสุดด้วยความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 มนุษย์ท้ังหลายในโลกจึงสามารถรู้ตามที่พระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ซึ่งล้วนตรัสรู้“โลกุตรธรรม” แล้ว

น�ามาประกาศแก่โลกให้รู้ตามทุกพระองค์

 มนุษย์จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“โลกุตรธรรม ๔๖” 

ได้ด้วยการศึกษาตามหัวข้อธรรมทั้ง ๔๖  ดังที่เราได้น�ามา

สาธยายกันอยู่นี้แล  

 ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ จึงตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัส

ไว้ใน“อาณีสูตร”ที่ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลำย เรื่องเคยมีมำแล้ว 

เมื่อตะโพนที่ชื่ออำนกะของพวกกษัตริย์ผู ้มีพระนำมว่ำ 

ทสำรหะได้มีแล้ว เมื่อตะโพนแตก พวกทสำรหะได้ตอกลิ่ม

อืน่ลงไป สมยัต่อมำโครงเก่ำของตะโพนชือ่อำนกะกห็ำยไป 

(๑๘๓)	ทกุวนันี“้โลกุตรธรรม”ได้เสื่อมสิ้นไปแล้วจริงๆ     
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ยังเหลือแต่โครงลิ่ม แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลำย พวกภิกษุ
ในอนำคตกำล เมื่อเขำกล่ำวพระสูตรที่ตถำคตกล่ำวแล้ว 
อันลึก มีอรรถอันลึก เป็นโลกุตระ ประกอบด้วยสุญญต
ธรรม อยู ่จกัไม่ปรำรถนำฟัง จกัไม่เข้ำไปตัง้จิตเพือ่รู้ และจัก 
ไม่ส�ำคัญธรรมเหล่ำนั้น ว่ำควรเล่ำเรียน ควรศึกษำ แต่ว่ำ
เม่ือเขำกล่ำวพระสตูรอนันกัปรำชญ์รจนำไว้ อนันกัปรำชญ์ 
ร้อยกรองไว้ มีอักษรอันวิจิตร เป็นของภำยนอก เป็นสำวก
ภำษติ อยู ่จกัปรำรถนำฟังด้วยด ีจกัเงีย่โสตลงสดับ จักเข้ำไป
ตั้งไว้  ซึ่งจิตเพื่อรู้ และจักส�ำคัญธรรมเหลำ่นั้น วำ่ควรเรียน
รู้ ว่ำควรศึกษำ ฯ” 
 ศาสนาพุทธทุกวันนี้ก็คือ ความจริงตรงตาม“อาณี 
สูตร”ที่พระพทุธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้นัน้ทกุประการ ทีอ่าตมา 
พดูว่าศาสนาพทุธทกุวนันี้ไร้มรรคผลอนัเป็น“โลกตุระ”สนิท    
เพราะมันเสือ่มถงึขัน้หลง“เทวฺ”คอื“เทวดา”ทีม่“ีตวัตน” มีรูป 
มีร่าง เป็น“อุปาทาน”คือยึดมั่นถือมั่นกันเพี้ยนหนักกระทั่ง
เป็น“โอฬารกิอตัตา”แล้วกไ็ม่รูต้วั เพราะไม่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิใน
ความเป็น“อัตตา” ว่า เป็น“ตัวตนอย่างหยาบใหญ่”อยู่แท้ๆ 
ภาษาก็คือ “โอฬาริกอัตตา”นี่แหละ ต่างไม่รู้สีรู้สาอะไรกัน
เลย ปล่อยให้ตนมี“อัตตาหยาบ”นี้บงการตนเองอยู่จริง 
 ส่วน“มโนมยอัตตา-อรูปอัตตา”นั้นยังไม่ต้องพูดถึง
หรอก เพราะ“อัตตา”หยาบใหญ่ขั้นต้นก็ไม่รู้สีรู้สากันแล้ว  
มันก็ต้องก�าจัด“อัตตา”ตัวต้นนี้ให้ได้ก่อน จึงจะเหลือเป็น 
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“มโนมยอัตตา”ขั้นกลาง เมื่อก�าจัด“อัตตา”ขั้นกลางนี้ได้

อีก จึงจะเหลือ“อรูปอัตตา”ขั้นปลายให้ก�าจัดขั้นสุดท้าย 

 “อัตตาใหญ่”ก็ยังก�าจัดไม่ได้ หรือไม่ได้ก�าจัดนี้เองที่

ยังเป็น“อัตตา”ของ“เทฺวนิยม” ส�าหรับผู้ไม่รู้ คือ อวิชชา  

 “เทฺว”หรือ“เทวฺตา”จึงเหน็เป็น“ตวัตน”อยู่ ในจติแน่ๆ

 “เสื่อมหนักยิ่งกว่านั้น” ถึงกับแต่งค�าเรียกร้องเชิญ

ชวน“เทวดา”(ทีห่ลงกนัว่า“เป็นตวัเป็นตน”อย่างสนทิแน่ใจ)ขึน้สวดกนั

อย่างสนุกสนานครื้นเครงอย่างไม่รู้สีรู้สา น่าสังเวชใจจริงๆ

 เห็นได้ชัดๆ ทุกวันนี้ก่อนจะสวดมนต์ท�าพิธีกรรม 

ของศาสนาพุทธ ก็“สวดเชิญชุมนุมเทวดา”กันจริงๆจังๆ

 “สัคเค กาเม จะ รูเป ฯ...” เสียงโหยหวน เป็นต้น 

 ซึ่งหลงทั้งว่า“การสวด”มีผลจริง เรียก“เทวดา”มาได้ 

จึงประพฤติกันอยู่ ไม่รู้สีรู้สา สวดกันอยู่หน้าตาเฉยทุกวันนี้

 และหลงทัง้“ความม‘ีตวัตน’ของจติ-ของวญิญาณ” จงึ

เป็น“เทฺวนิยม”มี“ตัวตน”อยู่เต็มตัว เต็มที่ ไม่เงยหูไม่โงหัว     

 ก็แน่ชัดยิ่งว่า ยังหนัก ยังแน่นอยู่กับ“ลัทธิเทฺวนิยม” 

ที่ยังท�าเช่นเดียวกันกับคนนอกพุทธชาวเดียรถีย์เขาท�ากัน

 “มิจฉาทิฏฐ”ิหนักหนาสาหัสนี ้จงึยากจริงๆท่ีจะแก้ไข

 เพราะล้วนพากัน“มิจฉาทิฏฐิ-อวิชชา”ไปด้วยกันอยู่

(๑๘๔)	ชาวพทุธทกุวนันีจ้งึเสือ่มหนกัจนกู่ไม่กลบักันแล้ว
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ทั้งนั้น เป็นหมู่กลุ่มใหญ่ เป็นกระแสหลักของประเทศด้วย

 จึงยากส์ส์ส์จริงๆที่ ใครจะสามารถจูงดึงชาวพุทธยุค

นี้ออกมาจาก“หลุมด�าเบอมิวดา”นี้ ได้     

 แม้จะมีผู้เป็น“สยัง อภิญญา”จริงๆมาช่วยสืบทอด

ศาสนาพทุธแท้จรงิ มาสร้างคนเกาะกลุ่มกันขึ้นใหม่ และมุ่ง

ม่ันท�า“ความถูกต้อง”นั้นๆให้มีีขึ้นมาใหม่ เพือ่รักษา“ความ

ถูกต้อง”ที่สัมมาทิฏฐิให้ช่วยพยุงศาสนาพุทธให้ยืนยาวต่อ

ไปอีกครบ ๕ พันปี ก็มีผู้มี“บารมีเดิม”มารวมตัวกัน และผู้

แสวงหา“โลกุตรธรรม”ท่ี“สัมมาทิฏฐิ”ถูกต้องแท้ๆมาปฏิบัติ

เพิ่มเติมได้ ช่วยกันประกาศธรรมต่อโลกต่อไปจริง ซึ่งมี“รูป

ธรรม”เกิดขึ้นยืนยันจริงได้ปานนั้น ก็ยังดูกันไม่ออก 

 ท้ังๆที่หลักฐานก็มีพระไตรปิฎก ที่สามารถใช้ตรวจ

สอบ“ตามค�าสอน-ค�าตรัส”ของพระพุทธเจ้าได้อยู่โต้งๆ กับ

หมูก่ลุม่คนยนืยนัเป็น“โลกุตรชน”ทีเ่กิดขึน้ในยคุนี ้เตม็ใจให้

พสิจูน์ได้จรงิ ปานนัน้ ผูท้ีย่งั“ไม่ตืน่” ยงัหลงยดึมัน่ถอืมัน่อยู่

กับ“หมู่ใหญ่”ท่ีเป็นกระแสหลักซึ่ง“มิจฉาทิฏฐิ”กันหนักแล้ว 

อย่างไม่รูสี้รูส้า ยงัท�าระริกระร้ีกนัอยูก่บั“ความเสือ่มหนกั”ที่

เป็นกัน ที่มีอยู่ตามจริง อย่างไร้เดียงสา น่าสงสารจริงๆ!!!  

(๑๘๕)	 มนัต้องเกิดถงึขั้นเป็นได้ด้วยตนเองคอื“ปัจจัตตัง” 

 แต่เพราะโลกยคุนี ้ ยงัไม่สิน้“พทุธกปัป์”ขององค์พระ 
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พุทธเจ้าสมณโคดม จึงยังจะต้องฟื้นคืนชีพความเป็นสัมมา
ทิฏฐิ-สัมมาปฏิบัติ-สัมมาปฏิเวธของศาสนาพุทธขึ้นมา
สืบทอดความเป็นพุทธต่อไปอีกให้ได้   
 จึงต้องมผีูม้ปัีญญาบารมขีองตนๆ และผูแ้สวงหาที ่
มุง่มั่นจริงใจถึงจะเป็นผูพ้ากเพยีรสะสมบารมแีต่ละคน ตาม 
ที่พอรู้ได้ด้วยตน เข้าใจได้เอง เพราะศาสนาพทุธต้องอาศัย 
“ปัจจัตตัง”คือ ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ด้วยตนเอง เชื่อมั่นได้
เอง แม้จะมารูไ้ด้ทหีลงั กต้็องม“ีปัจจตัตงั เวทติพัโพ วญิญหู”ิ
 จะให้“ผู้อื่น”มารู้จัก“โลกุตรธรรม”แทนเรานั้นไม่ได้
เด็ดขาด  เราต้องปฏิบัติของเราเอง และบรรลุธรรมได้เอง 
 ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื ต้อง“สมัมาทฏิฐ”ิ และจะสมัมาทฏิฐิ
ได้แท้ กต้็องได้“ฟังธรรมจากสตับรุษุ”หรอืผูม้“ีสยงั อภญิญา”   
ที่แท้จริง จึงจะมั่นใจได้ เพราะคุณไม่ใช่“สยัง อภิญญา”เอง 
คุณก็ยังไม่ ใช่“สัตบุรุษ”แท้ เนือ่งจากเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะ 
“รู้เอง” โดยไม่เริ่มจาก“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ” 
 “ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ” คือ “ความรู้”แบบ 
โลกุตระท่ีเป็น“ธาตุรู้อันยิ่ง”ซึง่สามารถรู้“ความตรัสรู้”ของ 
พระพุทธเจ้าได้อย่าง“สมัมาทฏิฐ”ิแท้จริง(ความรู้นีห้ากจะเรยีกว่า 

“พระเวท”ก็ต้องเป็น“พระเวท”ของพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิที่ถูกแท้ตรง 

จริง ไม่ใช่“พระเวท”ของพราหมณ์หรอืแม้แต่“พระเวท”ของเดยีรถย์ี ) จงึจะ 
ชือ่ว่า เกิด“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ”ขึ้นในจิตคนผู้นั้น 
 คนผู้จะเกิด“ปัจจัตตังฯ” ก็คือ ผู้เริ่มมี“อัญญธาตุ” 
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(อญัญธาต ุ คอื ธาตุจิตที่เกดิใหม่ เป็น“ตวัอืน่”อันแตกต่างจากธาตุรู้เดิมแบบ

โลกย์ีเก่าๆ ทีห่ลงงมงายยดึอยูน่ัน่แล้ว)นีเ่อง นี้คอื “ธาตรูุ้”ของเรา“ตวั

ใหม่”ที่ ไม่เหมอืนความรูต้ระกูลโลกีย์เดิม ซึ่งโลกีย์เดิมก็อยู่

ใน“วงวน”ของการได้ลาภยศสรรเสริญสุขแล้วเป็นสุขหรือ

เสื่อมลาภยศสรรเสริญก็ทุกข์ วนไปวนมาอยู่แล้วๆเล่าๆ 

ออกจาก“โลก”แบบเก่านีไ้ม่ได้สักที หมุนไปหมุนมาอยู่กับ 

โลกธรรม ๘ นี้ ไม่ออกไปได้นั่นแหละ

 ผู้เกิด“ปัจจัตตัง ฯ”ตัวใหม่ ซึ่งเป็น“ธาตุรู้”แบบใหม่  

 “ธาตุรู้ที่เป็น‘อัญญะ’นี้มันรู้แบบใหม่” ซึง่เป็น“การ 

มี“ปัญญา”รู้พิเศษออกจากกรอบโลกีย์ที่วนไปวนมาในโลก 

ธรรมนั้นได้” “จิตเป็นอิสระ” ตนเอง“หลุดพ้น”ออกมาม ี

“อิสระ” จิตไม่มีอาการผูกใจเป็นกิเลสอยู่หรือยึดกับการได้ 

สิ่งนั้นหรือไม่ได้สิ่งนั้นแล้วก็“สุขหรือทุกข์” ผู้“หลุดพ้น”จิต 

ก็เป็น“เอกราชทั่วทัง้แผ่นดิน”  

 จติ“หลดุพ้น”หรอื“จติหมดสิน้ความตดิยดึ”นี ้ สามญั

ปถุชุนกม็ ี กเ็กดิได้เหมือนกัน แต่มันอยู่ ในบรบิทของโลกย์ี

ปุถุชน คนไม่รู้เรื่องของ“จิตวิญญาณ” ไม่ได้ศึกษาอย่าง 

เป็นกจิจะลกัษณะ ซึง่มคีวามตรสัรูข้องพระพทุธเจ้าให้เรยีนรู้

ชนิดที่มี“หลักสูตรวิชาการ”ให้เรียนรู้ได้บริบูรณ์ทีเดียว

(๑๘๖)	 ผู้“หลดุพ้น(วิมุติ)”	คอื	ผู้มี“อสิระเสรภีาพ”ที่ยิง่ใหญ่
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 ซึง่ต้องเรียนรู้ตามบทเรียนของพระพทุธเจ้าให้สมัมา
ทิฏฐิ และปฏิบัติให้สัมมาปฏิบัติจึงจะเกิดสัมมาปฏิเวธผล
(สัมมาปฏิเวธที่สัมบูรณ์ ) ได้จริง  
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่ีอุบัติขึ้นเป็น 
“พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง”ทุกพระองค์ คือ พระผู้ทรง 
“ประกาศ”ความตรสัรูข้องพระองค์ต่อโลกมนษุย์ให้ได้รู้ แล้ว
ผู้คนก็เรียนรู้ปฏิบัติตามให้เกิด“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู
หิ”ได้ตาม ด้วยหลัก“๓ เส้า”แห่งการศึกษาคือ “ศีล-สมาธิ-
ปัญญา”เป็นหลักใหญ่ส�าคัญที่สุด ที่ผู ้ศึกษาต้อง“สัมมา
ทิฏฐิ”ในการเรียน และ“สัมมาปฏิบัติ” จึงจะ“สัมมาปฏิเวธ”
 ด้วยความเป็น“เทฺว”และ“อเทฺว”ที่ยิ่งใหญ่
 ถ้ามิจฉาทิฏฐิ ก็จะหลง“เทฺว”เป็น“เทวดา”ที่มีตัวตน 
ยังไม่มี“ภูมิ”ถึงขั้น“เทฺวธรรม” ยังหลงความเป็น“เทวดา”อยู่ 
 “เทฺว”คอื“๒” ซึง่จะเรยีนรูไ้ด้ด้วย“ธรรมะ ๒”เป็นคู่ๆไป
เสมอ ด้วย“พยญัชนะหรอืภาษา”กบั“สภาวะ” ซ่ึงเป็น“ธรรมะ 

๒” แล้วต้องท�า“ธรรมะ ๒”ให้เป็น“ธรรมะ ๑” และเป็น“๐”ที่
วิเศษต่อไปตามแบบพุทธ  ผู้ท�าได้จึงชื่อว่า“อเทฺวนิยม”
 ผู้ท�าไม่ได้ก็ยงัคงเป็น“เทวฺนยิม”อยู ่คือ ยงัม“ีหมนุวน
อยู่กับทุกข์-สุข”ที่เป็น“ธรรมะ ๒”ของ“นรก-สวรรค์”ไปตราบ
ที่ยัง“อวิชชา” ที่ไม่รู้จัก“ปฏิจจสมุปบาท”นั่นเอง
 ผู้ยังติด“สุข”ยังมี“ทุกข์” จึงคือผู้ยังไม่มี“อิสระเสรี 
ภาพ”ทีย่ิง่ใหญ่ แม้เบิือ้งต้นขัน้โสดาบนัท่ีหลุดพ้นจากอบาย 
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 ผู้ไม่ได้ศึกษาหลักสูตรของพุทธศาสนาให้“สัมมา-

ทิฏฐิ” แล้วเร่ิมเรียน“สัมมาปริยัติ”จริง แม้จะสัมมาปริยัติ” 

แต่ไม่ปฏิบัติให้“สัมมาปฏิบัติ” ก็จะไม่เกิด“สัมมาผล”ได้แท้ 

ต้อง“สัมมา”ให้ได้ทุกธรรมะ ทุกเส้า กระทั่งบรรลุ“สัมมา-

ปฏิเวธ” ซึ่งเป็น“ธรรมะ ๓ เส้า” 

 ถ้าท�าไม่ได้ทุกๆธรรมะ ก็จะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้

จริงในความเป็น“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน” อันเป็นหมวด

แห่ง“อภิธรรม”ทั้งหลาย หมวดใหญ่หมวดแรก

 จึงไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็น“จิต” 

เป็น“วิญญาณ” บริบูรณ์สัมบูรณ์ 

 นั่นก็เพราะเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ไม่มีความรู้ในความ

เป็น“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)” แล้วท�าให้เป็น“ธรรมะ ๑”ได้อย่าง

วิเศษ แม้ที่สุดเป็น“๐”ได้ส�าเร็จ  ก็“๐”นี่แหละคือ นิพพาน

 “๐”คือ ภาวะที่“ไม่มีภาวะนั้นๆ” หรือ“ภาวะนั้นๆไม่

ทรงอยู่-ไม่ทรงไว้ในที่นั้นแล้ว” ภาษาก็ว่า“สุญญ”หรือ“สูญ” 

 เพราะไม่มีความรู้ตามศาสนาพุทธ ที่“สัมมาทิฏฐิ”

 ผูไ้ม่สามารถท�า“ธรรมะ ๒”ให้เป็น“๐”ได้ส�าเรจ็จรงิ จงึ

คือผู้ชื่อว่า“เทฺวนิยม”  หรือศาสนาที่ยังเป็น“เทฺวนิยม” 

 เพราะยังมี“ธรรมะคู่”หรือ“ธรรมะ ๒” ยังอวิชชาอยู่

(๑๘๗)	“เทวฺนิยม”คอืผู้ไม่มี“๐”	ไม่ท�า“๐”		จงึไม่ม“ีนพิพาน”
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ในความเป็น“เทฺว” ยังไม่สามารถท�า“ความอิสระ”ให้แก่ตน

ได้อย่างวิเศษ  จึงชื่อว่า ยังไม่มี“ความอิสระ”ที่ยิ่งใหญ่    

 เพราะปถุชุนจะยงัไม่สามารถอ่านและแยก“วญิญาณ

ธาตุ”ของตนออก แม้ขั้นต้นว่า อาการอย่างนี้ๆคือ“จิต” 

อาการอย่างนี้ๆ คอื“เจตสกิ” อาการอย่างนี้ๆ คอื“รปู” อาการ

อย่างนี้ๆ คอื“นพิพาน” เป็น“จติ-เจตสกิ-รูป-นพิพาน”เป็นต้น 

 ผู้มี“วิญญาณ”จะต้องมีความรู้ภาวะที่เป็น“รูป”และ

ภาวะทีเ่ป็น“นาม” แล้วเรยีน“วญิญาณ”ซึง่อาศัย“นามรูปเป็น

ปัจจัย” คือ“ธรรมะ ๒” คู่แรกที่ผู้มี“วิญญาณ”จะต้องศึกษา

 แล้วจึงจะเรียนไล่เรียงไปถึง“เวทนาในเวทนา”หรือ 

“เวทนา ๒” แล้วท�าให้“เป็น“เวทนา ๑” (ทวฺเยนะ เวทนายะ เอกสโม

สรณา ภวันติ ; พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐) ได้ส�าเร็จ และสามารถ

เรียนรู้ปฏิบัติไปถึงท�าความเป็น“๐”ได้แท้จริง

 ผู้เรียนรู้“ธรรมะ”ที่เป็น“ความมี” จนกระทั่งสามารถ

ท�า“ความไม่ม”ีซึง่กค็อื ความเป็น“๐”ได้จริงแท้ ชือ่ว่านพิพาน  

 “เวทนา”จึงคือ “กรรมฐานหลัก”ของพุทธ ที่จะต้อง

เรยีนรูป้ฏบิตักิบั“ภาวะนี”้ กจ็ะ“ดบัทกุข์-ดบัสขุ”กนัอย่างเป็น

ของจริง เว้น“เวทนา”ก็ไม่มี“ฐาน”ให้เรียนรู้“ของจริง”กันแท้

 เพราะ“สุข”หรือ“ทุกข์”ของจริงคือ “เวทนา(ความรู้สึก)”

(๑๘๘)	 ผู้ม“ี๐”คอื ผู้ท�า“๐”ที่สัมมาทิฏฐ	ิ	จงึม“ีนพิพาน”
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 ผู้จะมี“เวทนา”ก็จะต้องมี“ผัสสะ”เป็นเหตุเป็นปัจจัย 

จึงจะมี“ภาวะจริง”ให้เราศึกษาของจริง จึงจะมี“อาการ”ของ 

“ตัณหา”ที่เป็นปัจจัย และภาวะของ“อุปาทาน”ที่เป็นปัจจัย

กนัและกนัให้เราได้ศกึษา“ของจริง” และสามารถท�า“๐”ได้แท้

 ซึ่ง“เวทนา”หรือ“ความรู ้สึก”ติดยึดอยู่ก็ดี เรียกว่า  

“อุปาทาน” หรอืความรู้สึก“อยาก”อยู่ก็ดีเรียกว่า“ตัณหา”  

ของปุถุชนโลกีย์สามัญนั้น ก็สามารถเรียนรู้อย่างถูกต้อง 

ใน“อาการ”ของภาวะต่างๆได้ และปฏิบัติจนกระท่ังท�าให้ 

“ดบั”กไ็ด้ ท�าให้“เกิด”กไ็ด้ เป็นจรงิ กระท่ังท�าให้“ดับ”เป็น“๐” 

จรงิ ซึง่ก็คอื มนัไม่มี“อาการ”นัน้ๆใน“เวทนา”ของเราชัดๆ

 การท�า“๐”ใน“เวทนา”นี้จึงเป็นการท�า“ธรรมะ ๒”ให้

เป็น“ธรรมะ ๑” เป็น“ธรรมเอก”ได้ ก็เป็นผู้“พ้นการปรุงแต่ง” 

ได้ระดับหนึ่ง จะ“พ้นทุกข์หรือพ้นสุข”ได้มี“อาการ”จริง แล้ว

ผู้นี้จะสามารถเรียนรู้“๐” และท�า“๐”ได้ เป็นนิพพาน

 จิตหมด“ความติดยึด”ที่ภาษาวิชาการว่า“อุปาทาน” 

นั้นเองแหละ ทีแ่ต่ก่อนเรา“มี”ความรู้สึกสุขอยู่กับ“การได้” 

ตามท่ีเรา“ยึดฝังอยู่ในใจ”ว่า ต้องได้“อย่างนี้ๆ”แล้วจะสุข 

เมื่อได้มาสมใจ เราก็มี“ความรู้สึกสุข” นี่คือ “ความยึดติด”

 แต่บัดนีเ้ราได้เรยีนรูแ้ละปฏบิตัจินอาการของ“ความ

ยดึตดิหรอืยดึมัน่ถอืมัน่”นัน้ไม่มแีล้ว มแีค่อาการของ“ความ

ยึดไว้เพื่อท�างานแก่ผู้อื่น”เท่านั้น อย่างนี ้จิตมี“อาการ ๐”
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 “การได้”ที่บาลีว่า ‘ลาภ’ก็ด ี เมื่อเรา“ท�างาน”มันก ็

ย่อมมีลาภเกดิโดยธรรม(ลาภธรรมิกา) แต่ เราก็“ไม่มี”ความรู ้

สึกสุข หรอืแม้แต่“การเสีย”ก็“ไม่มี”ความรู้สึกทุกข์ 

 ซ่ึง“ความรู้แบบนี”้ มันเป็น“ความรู้ลักษณะอื่น (อัญญะ)” 

ท่ีแตกต่างจาก“ความรูแ้บบโลกยีะ”เดมิทีเ่คยม ีชนดิกลับทศิ

กันคนละทิศทีเดียว  ตรงกนัข้าม ..ด�ากลายเป็นขาวไปเลย

 เดิมนั้นถ้าเราได้มาตามที่ยึดมั่นถือมั่นก็“สุข” และ 

ไม่ได้ตามทีย่ดึมัน่ถอืมัน่ก“็ทกุข์” เดมิกเ็ป็นเช่นนัน้ตลอดมา

 แต่บัดนี้ แม้จะได้มา ก็รู้สึกเฉยๆ หรือไม่ได้มา ก็

เฉยๆ ความรูส้กึกลางๆ ไม่สขุไม่ทกุข์ และเป็นได้ยัง่ยนืด้วย

 “ความรู้สึก”เฉยๆ กลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ นี้ ที่ภาษา

ศัพท์ก็คือ “อุเบกขาเวทนา” ซึ่ง“อาการจิต”แบบนี้เราได้มา

ด้วยการเรียนรู้ศึกษาและปฏิบัติตามความรู้ที่พระพุทธเจ้า

ตรัสรู้ แล้วน�ามาสอน “จนเกิด-จนเป็น”ขึ้นในจิตเราจริงๆ

 จิตที่มี“อาการ”เฉยๆ ความรู้สึกกลางๆ ไม่สุขไม่

ทุกข์  นี้แหละ ที่เรียกสั้นๆกันว่า “จิตว่าง”หรือ“อาการ ๐” 

คือ ภาวะ“๐”จากกิเลส “กิเลสไม่มี ในจิตใจ” ฉะนี้คือ ภาวะ

ของ“นิพพาน”  ซึ่ง“เทฺวนิยม”ทั้งหลายไม่มีหลักสูตรนี้ศึกษา

 “เทวฺนยิม”ทัง้หลาย ไม่ได้เรยีนรูอ้ย่างนี ้ไม่ม“ีอาการ

(๑๘๙)	 ผู้ม“ี๐”จากกิเลสนี้“เทฺวนิยม”ไม่ม	ีจงึมแีต่นิรนัดร
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ของจิตใจ”อย่างนี้ “เทฺวนิยม”ทั้งหลายไม่มีความ“๐”แบบนี้

 “เทฺวนิยม”คอืผู้ไม่มี “๐” ไม่ท�า“๐”  จึงไม่ม“ีนพิพาน”

 ตรงกนัข้ามกนัด้วยซ�า้ “เทวฺนยิม”ทัง้หลายม“ีนรินัดร”

 “จติว่างจากกเิลส” เพราะเรามทีฤษฎี(ทฏิฐิ) มกีรรมวธีิ 

ปฏิบัติ จนกระทั่งบรรลุผลส�าเร็จ ด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริง

ในความเกิด-ความดับของกิเลสจริง เป็นจริงในมรรคผล 

ตามทฤษฎีวิเศษของพระพุทธเจ้า จึงเกิด“ความรู้สึก”เฉยๆ 

กลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ ที่เกิดเป็น“ผล”ของการปฏิบัติธรรม

 ภาษาศัพท์เต็มๆก็คือ “เนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนา” 

คอื ความรูส้กึเฉยๆ กลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ เพราะไม่มีกิเลส  

 ผู้ปฏบิตัสิมัมาทฏิฐกิม็พีลงังาน“ฌาน”เผากเิลสได้จรงิ

ตามหลกั“จรณะ ๑๕”และ“วชิชา ๘”หรือ“ศลี-สมาธ-ิปัญญา” 

 ฌาน ๑-๒-๓-๔ คือ จรณะล�าดับที ่๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ 

 “ฌาน”คอื“ไฟ” เม่ือเผาไหม้กเิลสลดละได้กค็อื“บญุ”

 “บุญ”คอื“การช�าระกิเลสลงได้” นัน่คอื เผาไหม้กเิลส

ให้ละลดหมดสิ้นไปจากจิตจนกระทั่งส�าเร็จเสร็จสิ้น เป็นจบ

กิจ แล้วความเป็น“บุญ”ก็จะไม่มีหรือไม่เกิดในคนผู้นั้นอีก

 คนสะสม“บุญ”ไม่ได้ “บุญ”ไม่ใช่“สมบัติ”ที่จะสะสม 

 แต่“บญุ”เป็นพลงังานทีท่�า“วบิติั”คือท�าความฉบิหาย

(๑๙๐)	ท�า“ฌาน”	คอื	การท�าจติให้มพีลงังาน“ไฟ”เผากเิลส		  
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ให้แก่กิเลสที่มีอยู่ในจิตสันดานให้หมดไปสิ้นเกลี้ยง

 เมื่อ“บุญ”ท�าหน้าที่ส�าเร็จเร็จลง “บุญ”จะไม่มีในคน

ผู้นั้น หรือ“บุญ”ไม่มีเหลอือยู่ในคนผูน้ัน้อีก เช่น อรหันต์ทุก

องค์ คือ ผู้หมดสิ้นบุญสิ้นบาป (ปุญญปาปปริกฺขี โณ )

 ท�าความเข้าใจกับประเด็นนี้กันดีๆ เพราะชาวพุทธ

ทกุวนันี“้มจิฉาทฏิฐ”ิกนัในประเดน็นีเ้ป็น“เทวฺนยิม”จนเกอืบ

ทั้งหมดทั่วถ้วนแล้ว เพราะมิจฉาทิฏฐิในความเป็น“บุญ” 

 “บุญ”คือ การท�าให้กิเลส“๐”ไปจากจิตของตน

 “เทวฺนยิม”ไม่มีการท�า“๐” จึงไม่มีนพิพาน เพราะ“เทวฺ 

นยิม”เป็นศาสนาทีไ่ม่รูจ้กั“ธรรมะ ๒”ทีต่นเองเป็นอยูด้่วยซ�า้ 

 ผูป้ฏบิตั“ิฌาน”คอื ผูเ้พ่งปฏบิตัพิจิารณา“สตปัิฏฐาน 

๔ (กายในในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม)”ด้วยพฤติ

บทของ“สัมมัปปธาน ๔ (สังวรปธาน-ปหานปธาน-ภาวนาปธาน-อนุ

รักขนาปธาน)”โดยมีความพากเพียร“อิทธิบาท ๔ (ฉันทะ-วิริยะ- 

จิตตะ-วิมังสา)” ก็จะเกิด“อินทรีย์ ๕ (ศรัทธินทรีย์-วิริยินทรีย์-สตินทรีย์ 

-สมาธินทรีย์-ปัญญินทรีย์)” และ“เจริญยิ่งๆ”ก้าวขึ้นเป็น“พละ ๕ 

(ศรัทธาพละ-วิริยพละ-สติพละ-สมาธิพละ-ปัญญพละ)” มีกระบวนการ

ใหญ่ คือ “โพชฌงค ์๗ และมรรคองค ์๘”ก็เป็น“ธรรมะ ๒” 

 ซึ่งไม่ใช่“หลับตา”ปฏิบัติ แล้วข่มจิตหรือสะกดจิตให้

(๑๙๑)	 “สติปัฏฐาน ๔”นี้ปฏบิตั“ิธรรม ๒”สู่“๐”แท้ๆตรงๆ  
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มันว่างๆเกิด“ความรู้สึก”เฉยๆ กลางๆ “ไม่สุขไม่ทุกข์”แต่
อย่างใดเลย ดงัที่ได้พากนั“หลงผดิ”กนัไปใหญ่ในวงการพทุธ
 และไม่ ใช่“ความรู้สึก”เฉยๆ กลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ 
เกิด“จิตว่างๆ”ที่เกิดในคนสามัญทุกคนบางครั้งบางคราว ที่
มันเกิดตามธรรมชาติ เป็น“จิตอุเบกขา” ด้วยนะ!  
 ความเป็น“อุเบกขา”นี้ มีนัยส�าคัญอย่างยิ่ง
 “อุเบกขา”นี่แหละ ที่เป็น“อาการ”ของ“๐”จากกิเลส 
หรอืจติเฉยต่อกเิลสทีก่ระทบสมัผสั หรอืจติว่างจากกเิลส ซึง่
เกดิจากการปฏิบัต“ิธรรมะ ๒”นีเ้อง ให้เป็น“ธรรมะ ๑ แล้ว ๐” 
 ถ้าโลกีย์ธรรมดานั้น“อาการจิตว่าง”ตามธรรมชาติที่
ครบเหตุปัจจัยมันก็เกิดก็เป็นเองได้ ตามยถากรรม ในบาง
โอกาส ซึ่งเรียก“ความรู้สึก”นี้ ในภาษาวิชาการว่า “เคหสิต
อุเบกขาเวทนา” แต่อาจจะได้น้อย หรือได้สั้นๆ หรือไม่ได้
เลยกบัคนที่กเิลสฟุง้ซ่านมาก จงึยงัไม่ใช่ผูป้ฏิบัต“ิธรรมะ ๒” 
 แม้จะเปน็นักปฏิบัติที่สามารถสะกดจิตตนเองก็ดี  
หรือวิจัยท่ีใช้ความฉลาดโลกีย์ก็ดี ซึ่งยังเป็นวิธีการแบบ 
“เทฺวนยิม”ท่ีไม่เรียน“ธรรมะ ๒ (เทวฺ ธมัมา)” ไม่ได้ใช้“ธรรมะ ๒”  
เป็นหลกัในการเรยีนรูป้ฏบิตัเิพือ่ท�าให้เกิด“ธรรมะ ๑”และ“๐”
 จึงยังไม่ใช่““อาการจิตว่าง” ที่เป็น“จิตว่างจากกิเลส” 
เพราะได้ปฏิบัติ“ธรรมะ ๒” แล้วท�าให้เกิด“ธรรมะ ๑”และ“๐” 
เป็น“เนกขมัมสติเวทนา” หรือเป็น“จิตว่างจากเิลส”ทีส่ามารถ
ท�าให้เกิด“ธรรมะ ๑”แล้วจึงจะไปสู่“๐”ได้ส�าเร็จมีล�าดับจริง
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 แม้จะเป็นชาวพุทธผู้ปฏิบัติเก่งกาจแค่ไหนๆ เป็น
อาจารย์ท่ีเปร่ืองปราดยอดฉลาดยอดรู้ เป็นพระกรรมฐานที่
บุกป่าฝ่าดงมาทะลปุรุโปร่ง แต่ไม่เรียน“ธรรมะ ๒ (เทวฺ ธัมมา)”  
หากยังไม่ได้ใช้“ธรรมะ ๒”เป็นหลักในการเรียนรู้ปฏิบัติเพื่อ 
ท�าให้เกิด“ธรรมะ ๑”และ“๐”  คนผู ้นี้ก็ยังเป็น“เทฺวนิยม”
 กย็งัไม่ใช่“อเทวฺนยิม”ทีจ่ะท�า“นพิพาน”ทีส่มัมาทฏิฐิ
 ซึง่“ธรรมะ ๒”ต่างๆนัน้จะเรียนรูไ้ด้ด้วย“รปู”กบั”นาม” 
แล้วท�า“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”ที่มี“ธรรมะ ๒”หลายคู่หมุนรอบ
เชิงซ้อนหลายชั้น ท�าให้เป็น“ธรรมะ ๑”และ“๐”เป็นที่สุดได้
เสมอ ด้วยความสามารถของตนๆ ตาม“ธรรมะ ๔ เส้า”ได้แก่ 
“อาการ-เพศ(ลิงคะ)-นิมิต-อุเทศ” (เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐) 
 หรอืคนมากหลายทีจ่ติมนั“ว่าง”ไม่ได้เลย มนัวุน่ มนั
ต้องมีความคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ มีอารมณ์อย่างนั้นอย่าง
นี้อยู่ตลอด ท�าให้“ว่าง”ไม่ได้ ก็เป็นความจริงของปุถุชน
 ซึง่ยงัไม่ใช่“ความว่างหรอืจติว่าง”ชนดิทีเ่รยีกได้อย่าง
ถูกธรรม ตามทฤษฎีของพุทธ ว่า “เนกขัมมสิตเวทนา” 
 หรือแม้แต่ผู้ที่เรียนรู้ศึกษา แต่ยังมิจฉาทิฏฐิ เขา
ก็สามารถเรียนรู้แล้วท�าให้เกิด“ความรู้สึก”เฉยๆ กลางๆ 
ไม่สุขไม่ทุกข์นี้ได้นะ ทว่าเป็นแบบสมถะ เพราะยังไม่เข้า
ถงึ“เทวฺ”หรอื“ธรรมะ ๒” นัน่คอื ไม่มีกระบวนการของ“เวทนา 

(๑๙๒)	 “เทวฺนยิม”ยงัไม่ใช่“อเทวฺนยิม”เพราะมิจฉาทฏิฐิ  
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๑๐๘”ตามหลกัวชิาของพระพทุธเจ้า ที่ ใช้ฝึกปฏิบัติจนมีผล

ส�าเร็จเป็น“ความรู้สึก”เฉยๆ กลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข ์ที่เป็น 

“อเทฺวนิยม”ได้แท้ มันไม่เป็น“สัมมาผลหรือสัมมาปฏิเวธ” 

เดียวกันกับของพระพุทธเจ้า เพราะมันไม่ได้ปฏิบัติตาม

กระบวนการของ“เวทนา ๑๐๘”อย่างสัมมาทิฏฐิได้จริง  

 ผลของผู้มจิฉาทฏิฐหิรอืผูอ้วชิชามนัคนละอย่างเลย

 นัน่คอื “ความรู้สกึ”เฉยๆ กลางๆ ไม่สุขไม่ทกุข์ของ 

ผูมิ้จฉาทิฏฐหิรอืผูอ้วชิชานัน้มนัแบบสามญัปกตขิองปถุชุน 

คนทั้งหลาย เขามีเขาเป็นกันอยู่ เพราะยังไม่ใช่“อเทฺวนิยม”

 แต่ท่ีผูเ้รียนรูแ้ละปฏบิัตไิด้จรงิตามทีส่ามารถเกดิผล 

แท้นี ้ ชือ่ว่า “เนกขัมมสติเวทนา”ตามหลกัสตูรอนัวเิศษที่เป็น 

ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กพ็ากเพยีรเรยีนรูป้ฏบิตัติาม 

จนบรรลุผลธรรมได้ส�าเร็จ ตามหลักสูตรที่แสนวิเศษนี้จริง 

 จึงเป็น“ความรู้สึก”เฉยๆ กลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ ที่เรา

ได้เรียนรู้ตามวิชาการของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนไว้ มี

เงื่อนไข มีหลักสูตร มีทฤษฎี เป็นกิจจะลักษณะ เป็นระบบ

ระเบยีบ มีองค์ประกอบ มกีระบวนการ มมีรรคผลเป็นล�าดับ

อย่างน่าอัศจรรย์ 

 ซึ่ง“ความรู้สึก”เฉยๆ กลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์”ที่ตรัสรู ้

(๑๙๓)	 “ความรู้อืน่”จึงจะเป็น“ปัญญา”ของพระพทุธเจ้า 
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ด้วยพระองค์เองนี้ ผูไ้ม่ม“ีปัญญา”เข้าขัน้“ความรูอ้ืน่”อนัเป็น 

ของพระพุทธเจ้า จะไม่สามารถเข้าถึง“ความจริง”นี้  ด้วย 

ตรรกะนั้นแน่ยิ่งกว่าแน่ว่าไม่บังอาจจะรู้ได้ 

 หรือด้วยการปฏิบัติแบบ“หลับตา”ก็หมดประตูที่จะ 

มี“ความรูอ้ืน่”นี ้แม้ด้วย“ความรู้”ที่ยังเป็น“เทฺวนิยม” หรือ

จะเป็น“ความรู ้”ของศาสดาใดๆที่ ไม่ ใช่“ปัญญา” ก็จะ

ไม่สามารถเข้าไปหยั่งรู้ “ความจริง”ที่เป็น“ความรู้สึก”เฉยๆ 

กลาง  ๆ“ไม่สุขไม่ทุกข์”แบบ“ความรู้อื่น”ของพระพุทธเจ้าได้  

 “ความรูส้กึ”เฉยๆ กลางๆ ไม่สขุไม่ทกุข์ ที่ ได้จากการ

ปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้านี้ คือ “ความรู้อื่น”

 ทีว่่า “อื่น”นี้มนัมีความเป็นอืน่ ที“่อ่ืน”หรอืแตกต่าง 

ไปอย่างสิน้เชงิทเีดยีว มลีกัษณะอืน่ มคุีณสมบัตอ่ืิน เป็น

ความรูอ้ืน่ เป็นความรูส้กึอืน่ เป็นพฤตบิทอืน่ เป็นโลกอื่น   

ฯลฯ เป็น“ปัญญา”ที่เข้าขั้น“คุณวิเศษ”ซึ่ง“อื่น”ไปจาก“เฉโก”  

 “ความรู้อื่น”นี้ เป็น“ความแตกต่าง”อย่างพิเศษที่

ไม่เหมือนของศาสดาใดเลยในโลก เป็น“ความรู้อ่ืน”ของ

พระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบ แล้วเอามา“ตรัส”บอกแก่ชาวโลก

มนุษย์ “ความรู้”นี้จึงชื่อว่า“อัญญา” แล้วมาเป็น“ปัญญา”

(๑๙๔)	“ความรู้อืน่”ของพระพทุธเจ้าเท่านัน้ทีช่ือ่ว่าปัญญา

 “ปัญญา”จงึเป็น“ความรูอ้ืน่”ทีแ่ตกต่างไปจาก“ความ
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รู้”ของโลกีย์ทั้งหลายทั้งหมดของโลก และของศาสดาใดๆ
ในโลกท้ังหลายทั้งหมด เพราะเป็น“ความรู้”ที่สอนจ�าเพาะ
เรื่อง“ทุกข์” และ“การดับทุกข์”เป็นแก่นเลย
 แต่ทุกวันนี้ฟั่นเฝือไปยึดเอาอะไรกันไปนอกแก่น
 “แก่น”ของศาสนาพทุธจงึอยูท่ีก่ารก�าจดั“ความทกุข์-
ความสุข”ไม่ให้เหลืออยู่ในจิตใจ จึงจะเป็นผู้ได้“นิพพาน”    
 มันจึงมีความยากมากที่จะเรียนรู้การก�าจัด“ทุกข์- 
สุข” และการมี“ทุกข์-สุข”เหลอื กับ“ไม่มีทุกข์-สุข”เหลอืเลย  
มัน“ว่าง”จากทุกข์-สุข หรอื“ว่าง”จากนรก-สวรรค์กนันั่นเอง 
มันเป็น“แบบอื่น”ที่เป็น“ความรู้อื่น”แท้ๆ ซึง่เกดิ“ความเป็น- 
ความมี” และ“ความไม่เป็น-ความไม่มี” ที่เป็น“ความจริง” 
ตรงกันข้ามกันเลยกับ“ความรู้”ใดๆในโลก    
 ซึง่“ความรู้อืน่”นี้คือแบบของพระพุทธเจ้าเกิดในจิต 
ตนเองด้วยตนเอง “ธาตรุู้”นี้เรียกกันว่า“ปญัญา”ที่พิเศษแท้
 และ“ปัญญา”นี้นั้นเป็น“ความรู้-ความฉลาด”ที่เกิด
จาก“ธรรมะ ๓ เส้า” เพราะ“ปัญญา”นี้ ไม่ใช่“ความรู้-ความ
ฉลาด”ที่ปุถุชนทั้งหลาย หรือชาว“เทฺวนิยม”ทั้งหลายมีกัน
 เพราะ“ปัญญา”เป็น“ความรู้-ความฉลาด”อีกอย่าง
หนึ่งที่เกิดได้จาก“ความตรัสรู้”ของพระพุทธเจ้า 
 ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า“ปัญญา”จะไม่มีเลยในโลก
 จะมี“ความรู้-ความฉลาด”ที่เป็นเฉโก”เท่านั้น ที่เป็น 
“ความรู้”โลกีย์ในโลกสามัญ มาตลอดกาลนาน และเป็นอยู่
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 แต่“ความรู ้-ความฉลาด”ของพระพุทธเจ้านี้เป็น
แบบ“อื่น” ที่แตกต่างจาก“ความรู้-ความฉลาด”แบบโลกีย์
หรือแบบ“เทฺวนิยม”  ซึ่งเป็น“ความรู้-ความฉลาด”ท่ีเรียก
ว่า“โลกุตระ” มีนัยส�าคัญอันประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยที่
ก�าหนดไว้เฉพาะความเป็น“ปัญญา”อย่างชัดเจน หรือเกิด
จาก“ธรรมะ ๓ เส้า”เป็นที่ก�าหนดเงื่อนไขไว้แน่นอน  
 “ธรรมะ ๓ เส้า”คอื เมือ่ตา,ห,ูจมกู,ลิน้,กาย,ใจ นี ้ ๑  
“สัมผัส”กับรูปหรือเสียง,กลิ่น,รส,โผฏฐัพพะ,ธรรมารมณ ์
(สิ่งที่ถูกรู ้ =ob ject)นี้  ๒ ซึ่งตนเองก็มี“นาม”(consciousness) 

ทีเ่ป็นประธาน(subject)ของเราเองด้วย นี ้๓ กม็“ีธรรมะ ๓ เส้า” 
นี้เกิดเต็มสภาพของความเป็น“วิญญาณ”   
 แล้วเราก็ท�า“วญิญาณ”ของเราให้เกดิ“ปัญญา”ได้ด้วย 
การปฏิบัติ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” จนกระทั่งเกิด“อินทรีย์ ๕-
พละ ๕” หรอืเกิดปัญญาตาม“กระบวนธรรม ๖” คอื “ปัญญา-
ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ-ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมา
ทิฏฐิ-องค์แห่งมรรคทั้ง ๘”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)

 เห็นชัดเจนแล้วนะว่า “ปัญญา”คือ “ความรู้อ่ืน” ที่
ไม่ใช่“ความรู้-ความฉลาด”สามัญทั่วไปของปุถุชนทั้งหลาย 
 “ธรรมะ ๓ เส้า”ก็คอื เม่ือ“นาม(ธาตุรู้= consciousness ซ่ึง 

รวมเรียกว่า“วญิญาณ”นัน่เอง)นี ้๑” สัมผัสกับ“รูป”(ob ject )นี้ ๒ ซึ่ง 

(๑๙๕)	 “ธรรมะ ๓ เส้า”นี้สร้าง“ปัญญา”อย่างมีระบบวิธี 
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ตนเองกม็“ีนาม”(ปัญญา=ธาตุรู้แบบพุทธที่เป็นโลกุตระ ที่ยังไม่มีศัพท์

เป็นภาษาอื่นนอกจากบาลีที่บัญญัติว่า“ปัญญา”นี้เท่านั้น)อีกส่วนหนึ่ง 
ท่ีเป็นประธาน(subject)ในตนเองด้วยนี้รวมเป็น ๓ เส้า เกิด
เตม็สภาพของความเป็น“วญิญาณ” แต่สัตว์ทีย่งัไม่ม“ีธาตรูุ้” 
เข้าขัน้“ปัญญา” ยัง“อวิชชา”อยู่จะยังไม่สามารถ“รู้” ก็เป็น
ธรรมดาสามัญของ“ธาตุรู้”ที่เกิดในสัตว์“จิตนิยาม”ทุกตัว
 ซึง่“วญิญาณ”หรอื“ธาตรุู”้องค์รวมนี ้ ผู้ม“ีวชิชา”ของ
พระพทุธเจ้าจะสามารถพฒันา“ธาตรุู”้ของตนให้เจริญยิ่งๆ 
ข้ึนเป็น“ปัญญา”ได้แท้จริง เป็น“โลกตุรธรรม”ทีส่ามารถพเิศษ
 และ“ปัญญา”หรือพลังงาน“ความรู้-ความฉลาด”นี้ 
สามารถพัฒนาให้“ฉลาดยิ่งๆขึ้นได้”ทุกคนที่มีสัมมาทิฏฐิ  
และมีภูมิถึงขีดเป็น“เวไนยสัตว์ขั้นโลกุตระ” จะสามารถ
สร้าง“พลังงานจิต”ที่มีสมรรถนะสูงเป็น“ตัวแปร”เสริมสร้าง
ให้“ปัญญา”ที่เป็นพลังงานจิตมีประสิทธิภาพวิเศษแล้ว ให้
วิเศษวิศิษฏ์ยิ่งๆขึ้นได้อย่างพิเศษวิสุทธิ ์ที่“อจินไตย”ยิ่งนัก
 “ตัวแปร”ที่ว่านี้ คอื พลงังาน“สมัประสิทธ์ิ”ซ่ึงวเิศษยิง่
 “ตวัแปร”ที่สร้างเสรมิ“ปัญญา”เรียกว่า “สัมประสิทธิ”์ 
ที่เราใช้ภาษาค�าว่า Coefficient นี้เรียนรู้ได้ในศาสนาพุทธ  
 ซึง่ผู้ม“ีปัญญา”รู้ยิง่ใน“อภธิรรมหรือปรมตัถธรรม” อัน
เป็น“จติ-เจตสกิ-รปู-นพิพาน”กส็ามารถฝึกฝนตนเองกระทัง่
มี“สัมประสิทธิ”์ทีเ่ป็นจริง และสามารถใช้กบัตนเองได้แน่แท้ 
ถ้ามี“ความรู้อภิธรรมอย่างสัมมาทิฏฐิ”แท้จริง
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 Coefficient ของจิตจึงเป็น“สมัประสทิธิ”์คอื ตวัแปร 
ส�าคญัแท้ๆของ“พลังงานจิต”ที่แต่ละคนสามารถท�าได้ ซึง่ 
ผลสงูสดุทีจ่ะได้ ที่วเิศษยิง่ๆนัน้กค็อื จะมคุีณวเิศษลักษณะ 
พิเศษขั้น“ปริสุทธา,ปรโิยทาตา,มุทุ,กมัมัญญา,ปภัสรา”อัน 
เป็น“องค์คุณวิเศษ” ๕ ประการที่พระพุทธเจ้าตรสัรู ้ แล้วน�า 
มาประกาศในโลกมนุษย์ ให้คนท้ังหลายศึกษา“ความรู้”นี้ 
และน�าไปปฏิบัติจนกระทั่งเกิด“ความจริง”ได้แท้จริง
 พระอรหันต์ทุกองค์มี“พลังงานจิต”ที่มี“สัมประสิทธิ์
(coefficient)”นี้เป็นเครื่องอาศัย เป็นคุณสมบัติของ“อุเบกขา” 
 “ธาตุรู้”ตัวแปรส�าคญัของ“อเุบกขา ๕”คือ ตัว“มุท”ุ
 “มุท”ุจึงเป็น“ธาตุจิตวญิญาณ”ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ ใน“จติ
นิยาม” โดยมีประธานควบคมุจดัการกบั“ธรรมะ ๒”
 “ธรรมะ ๒”คือ nucleus นีเ่อง เมือ่ม“ีประธานทีเ่ป็น 
“จิตนิยาม”ก็เกิดเป็น“๓ เส้าในตนเอง” คือ มีประธานเป็น 
“ปัญญา”ที่สามารถควบคุม“สญัญา”ท�างานอีกที “ปัญญา” 
เป็นผู ้สั่งพลังงาน nucleus ซึง่ก็คือ “ธรรมะ ๒”ของตนเอง    
 “พลังงานจิต”ที่มี“องค์คุณวิเศษ ๕ ประการ”นี้คือผู้มี
ความสามารถถึง“ฌาน”ขั้นที ่๔ ในชีวิตสามัญ“ลืมตา”
 ไม่ ใช่ภาวะ“ฌาน ๔”ที่เกิดจากการปฏิบัติแบบ“หลับ 
ตา” ตามที่พากัน“หลงผิด”ในวงการพุทธนั้นดอกนะ!

(๑๙๖)	 “สัมประสิทธิ์”นี้มี“มุทุภูตธาตุ”ตัวส�าคัญยิ่งใหญ ่
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 “ปัญญา”มี ได้ เกิดได้ขณะ“ลืมตา” ขืน“หลับตา”เกิด 

“ปัญญา”ไม่ได้ เพราะ“หลบัตา”จะเกดิได้แค่“สัญญา”เท่านัน้

 “สญัญา”สามญัปกตธิรรมดายงัไม่ใช่“คณุวเิศษ”นะ!! 

 “สญัญา”เป็นได้ทัง้ ๒ สภาพ ทัง้“โลกย์ี”หรอื“โลกตุระ”

 แต่“ปัญญา”นั้นเป็น“คุณวิเศษ”ที่พัฒนาขึ้นมาต่าง

จาก“เฉโก”อันเป็น“ความฉลาดโลกียะ”ชนิด“ทวนกระแส 

(ปฏิโสต)”กันเลย เป็น“ความฉลาดโลกุตระ”แท้ๆ จึงต่างจาก 

“สัญญา”ทุกๆการเกิด-การมี-การเป็น ของพลังงานที่ชื่อ

ว่า“ปัญญา”อย่างมีนัยส�าคัญที่ต้องศึกษา

 นี้คือ “คุณวิเศษ”ของศาสนาพุทธ ท�าทิฏฐิให้ตรงดีๆ   

 

 “ความรู”้ทีส่ามารถ“รู”้ชนดินี้คอื “ปัญญา” ที่สามารถ

แก้ปัญหาได้จริงครอบทุกด้านในสังคมมนุษย์ ไม่ว่าทาง

สังคม ทางการเมือง หรือทางด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ

 ขอยืนยันว่า ความฉลาดโลกีย์ ขั้น“เฉโก”นั้นแม้แก้ 

“ปัญหาเศรษฐกจิ”ได้ กไ็ม่ยัง่ยนืถาวร แค่“สมบัตผิลัดกนัชม”

 สงัคมทีจ่ะมเีศรษฐกจิด ีต้องมคีวามส�านกึส�าเหนยีก

ของคนผู้ไม่กลัว“ความจน” แต่เต็มใจ“จน”อยู่ ในสังคม 

 ในสังคมที่มีคนเต็มใจ“จน”และต้ังใจเป็น“คนจน”อยู่

ในสังคมอย่างมีส�านึกส�าเหนียกจริงๆ ด้วย“ปัญญา”แท้ๆ  

(๑๙๗)	 “ปัญญา”แก้“ปัญหาเศรษฐกจิ”ด้วยการเป็นคนจน				  
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จึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตนและของสังคมได้ส�าเร็จ 
ก่อน แล้วจะเป็น“ตัวอย่าง”ให้แก่สังคมอ่ืน แก่ประเทศอ่ืน
ในโลกต่อไป คนผู้มีปัญญา สังคมที่มีปัญญา ประเทศที่มี
ปัญญาก็จะได้เห็น“เศรษฐกิจ”อันประเสริฐ ที่เป็นโลกุตระนี้
 ผู้ไม่มี“ปัญญา”จึงได้แต่..งมๆคล�าๆอยู่กับ“การแก้
ปัญหาสงัคม” ด้วยความฉลาด“เฉโก”อยู่เท่านัน้ แบบโลกย์ี
 “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”แบบโลกีย์ปุถุชน จึงได้
แค่“สมบัติผลัดกันชม” ตั้งแต่ขั้น“คน”แต่ละคน “สังคม” 
แต่ละสังคม “ประเทศ”แต่ละประเทศ ต่างก็แย่งกันไป-
แย่งกันมา เป็น“สมบัติผลัดกันชม” ไม่เคยจบสิ้นได้สักที
 เพราะไม่มี“ความหยุดเป็นคนรวย” มาเป็น“คนจน” 
ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง” โดยไม่ต้องไปอยู่ในวงจรของ“สมบัติ
ผลัดกันชม”อีกเลยตลอดไป เป็นคนผู้มี“ความพอ”ได้แท้
 คนผู้หยุดเป็น“คนรวย” และเต็มใจเป็น“คนจน”ใน
สังคมนี้ ในประเทศนี้ จึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ตนเอง
ส�าเร็จเสร็จจบแท้จริง แล้วไปช่วยผู้อื่นอีกที จึงจะจริง
 เพราะมี“ปัญญา”นี้แหละ จึง“พ้นจากการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ”ดีสงบยั่งยืนได้แท้ เกินความฉลาด“เฉโก”เท่านั้น
 

(๑๙๘)	ท�า“ปัญญา”ได้ก่อนแล้วจะแก้“ปัญหา”ส�าเรจ็แน่

 “ปัญญา”จึงเป็นความจ�าเป็นหลักในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ไม่เพียงแต่เรื่อง“เศรษฐกิจ” ทุกเร่ืองถ้ามี“ปัญญา” 
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ทีเ่ป็น“โลกตุรธรรม”แท้แก้ได้ แต่แค่“เฉโก”ทีเ่ป็นความฉลาด

โลกีย์อยู่เท่านั้นมัน“แก้ปัญหา”ได้กเ็พยีง“สมบัติผลัดกันชม” 

 แม้จะแก้ปัญหาได้บ้าง ก็ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคงถาวร

ยาวนานเป็นอันขาด เป็นแค่“สมบัติผลัดกันชม”แย่งกันไป 

แย่งกันมา วนไปเวียนมา ทรมานทุกข์ร้อนอยู่อย่างไม่รู ้จบ

 แย่งกันในระดับบุคคลแต่ละบุคคล แย่งกันในระดับ

หมูก่ลุม่แต่ละหมู่กลุม่ แย่งกันในระดับสงัคมแต่ละสังคม แย่ง

กันในระดับประเทศแต่ละประเทศ แย่งกันในระดับโลก ไม่

ว่าใครกมุ่็งแต่จะต้องเป็น“ผูร้�า่รวย”ที่สดุในโลก จึงแย่งไม่จบ

 เว้นสังคมคนที่มี“ปัญญา”เป็นโลกุตระ”จริงเท่านั้น

 จากความเป็น“คน(อัตตา)”ไปจนถึงความเป็น“โลก”  

ผู้ไม่มี“ปัญญา”จะยื้อแย่งกันอยู่ ไม่มีจบสิ้น ตลอดกาลนาน

 ผู้มี“ปัญญา”จริงเท่านั้นจะหยุด“แย่ง”อย่างแท้จริง

 และจะเป็นผู้มีแต่“ช่วยมวลมหาชนให้ได้ประโยชน์

(พหชุนหติายะ)” “ช่วยมวลมหาชนให้เป็นสขุสงบสบาย(พหชุนสขุา

ยะ)” “เป็นผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลโลก(โลกานุกัมปายะ)”ไปเท่านั้น

 เพราะเป็นผู้มี“เศรษฐกิจพอเพียง”ส�าเร็จจริง 

(๑๙๙)	คนผู้มี“เศรษฐกิจพอเพียง”ที่แท้จริง	คือไฉน?

 ผู้มี“ปัญญา”จงึเป็นคนมี“ความพอเพยีง(suff iciency)”  

โดยการท�าตนเป็นคนมี“ความพอ,ใจพอ(สันตุฏฐ,ิสันโดษ)” และ 
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เป็นคนมี“ของตนน้อยๆ(อปัปิจฉะ)-มกัน้อย(อปัปิจฉะ)” เป็นคน 

ไมส่ะสม(อปจยะ) แต่เป็น“คนขยันเสมอ,ปรารภความเพียร 

ไม่ขาด(วิรยิารมัภะ)”ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“วรรณะ ๙” 

(พระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ ๒๐) ท�างานอตุสาหะอยู่ในสงัคม รบัใช้ 

สังคมเป็น“คนจน”ที่สร้างสรร มีชีวิตเจริญทางเศรษฐกิจ 

และทางการเมือง อยู่ ในสังคม ช่วยสังคม ดังนี้เป็นต้น

 คนผู้เจริญในเศรษฐกิจจริงๆจะเป็น“คนจน” และ 

ต้องบรหิารประเทศ“แบบคนจน”ดงัว่านี ้ เท่าทีเ่คยได้ยนิกม็ี

แค่“พระด�ารัส”ของในหลวง ร. ๙”ของไทยนีแ้หละที่ชัดเจน 

ที่สุด ที่ตรัสด้วย“พระปัญญา” และ“จริงพระทัย”แท้ๆ

 แต่คนไทยก็ไม่เข้าใจ แม้ผู ้บริหารของประเทศก ็

ยังงงๆ จึงไม่ด�าเนินตามค�าตรัส ไม่สนองพระราชด�ารัส  

ยังคงงมงายไปกับ“การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ด้วยมุ่งจะท�า 

ให้“คนรวย”กนัทัง้ประเทศอยูน่ัน่เอง ไม่กล้าท�า“แบบคนจน” 

ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าทีม่“ีไตรสกิขา”หรอื“วรรณะ ๙”  

 จึง“แก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ไม่ส�าเร็จยั่งยืนถาวรสักที

 เพราะมันขัดแย้งกับ“สัจจะ” ไม่สมคล้อยอยู่ชัดๆ 

(๒๐๐)	“ความจน”ที่ประเสริฐ	กจ็ะเป็น“คนจน”แสนวเิศษ 

 ขอยืนยันว่า ต้อง“แก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ด้วยการท�า 

ให้คนมารู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความจน” และเป็นผู้มี“ความจน” 
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อันแสนประเสริฐ ซึ่งจะเป็น“คนจน”ที่สุขส�าราญเบิกบาน

ใจแสนวิเศษ  เป็นผู้มีประโยชน์คุณค่ามากต่อสังคม

 “จน”ในทีน่ีห้มายความว่าอย่างไร? กห็มายความว่า  

ผู ้นี้คือคนที่ ไม่มีสมบัติเป็นของตนมาก แต่ต้องพยายาม

เป็น“คนมีความรู ้ความสามารถมาก และขยันสร้างสรร

เก่งๆ ” แล้วสะพัดผลผลิต บริจาคแรงงาน ให้ความรูข้อง

เราแก่ผู้อื่นมากๆ ก็เป็น“คนจน”ส�าเร็จ เพราะเราเองเป็น 

“คนไม่สะสมอะไรไว้ที่ตนมาก” เป็นคนมี“ความพอ”แท้จรงิ

 ถ้าคนในสังคมใด มีปัญญาชัดเจนใน“ความจริงนี้”    

 เพราะ“ธรรม”ของพระพุทธเจ้ามี“ความเป็น”ทุกสิ่ง

ทุกอย่าง ทุกระบบ ทุกระบอบ ทุกระเบียบ ทุกระแบบ ทุก

ระบิล ฯลฯ ที่ประดามี บริบูรณ์สัมบูรณ์แล้วทุกอย่าง

 เอาแค่เรือ่ง“รายได้”ของคนแต่ละคน ซึง่เป็นมวลของ

สังคม ของประเทศ ของโลกเป็นตัวอย่าง ก็เห็นชัดเจนได้

 ว่า การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะท�าให้คนแต่ละ 

คน ม“ีความรวย”กนัมากที่สดุทัง้ประเทศมาเป็นเป้าหลกันัน้ 

มันกแ็ก้ปัญหาที่เป็น“ววัพันหลกั” วนแล้ววนเล่าอยูน่ัน่เอง

 มัน“ไม่มีวันจบ”สัมบูรณ์ที่ ไม่ต้องแก้กันอีกได้แท้เลย 

(๒๐๑)	“ความจน”จึงเป็นความประเสริฐส�าคัญของโลก

 การบริหารประเทศทุกคณะทุกระบอบการปกครอง
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ล้วนต้องการ“เงินทองทรัพย์สิน”ที่เป็น“รายได้”ของคนใน

หมู่ของตน ของประชากรในสังคมของตน หรือในประเทศ

ของตน เข้ามารวมเป็น“ของส่วนรวมหรอืของส่วนกลาง”ของ 

ตน 

 โดยพยายามหา“วิธีการ”มาใช้เพื่อจะได้“รายได้เข้า 

ส่วนรวม”ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อจะได้มี“ทรัพย์ 

สนิเงนิทองส่วนรวมหรือส่วนกลาง”มากๆ  ใช้ในการบริหาร

สังคมหรือบริหารประเทศ 

 แต่พร้อมกันนั้น ก็ต้องการให้คนทุกคนแต่ละคน“มี

รายได้”หรอื“มเีงนิมเีงนิทองมทีรพัย์สนิ”มากๆทั่วถ้วนเพื่อ

จะได้ใช้สอยอย่างสะดวกเปน็อยู่สุขกัน ..ว่างั้นเถอะ

 พูดชัดๆความเข้าใจง่ายๆ ตื้นๆ ก็คือ ประสงค์ให้

ทั้งประเทศ ทั้งประชากรทุกคน มี“เงินทองทรัพย์สิน”มากๆ

 ซึ่งมันก็เป็น“ความขัดแย้งกัน”อยู่โต้งๆ แท้ๆ แต่ผู้

บริหารทั้งหลายทุกประเทศ ก็ดันทุรังพากเพียรพยายาม

ท�ากันอยู่ทุกประเทศ ที่จะให้คนในชาตติน“รวย”กนัทุกคน

 โดยเพียงแต่อ้างว่า ขอให้น�ามาเข้าเป็น“กองกลาง” 

มาเป็น“ของส่วนรวม”กันมากๆ แล้วผู้บริหารก็ยืนยันจะ

จดัการสะพัดออกไปสู่ประชาชนเองด้วยซื่อสัตย์ ไม่มีอคติ 

 แต่แล้วก็พ้น“การโกง-การกิน” พ้นทุจริตไม่ได้ 

 เพราะไม่แก้ปัญหาท่ี“จิตใจคน”กันเป็นส�าคัญก่อน  
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(๒๐๒)	“ความรวย”จงึเป็นความไม่ประเสรฐิ	หรอืเป็นบาป  

 ถ้าแก้ปัญหาท่ี“จิตใจคน” โดยเริ่มท�าความเข้าใจ
กันให้ได้ว่า “คนจน”นั้นเร่ิมมี“ความดี”บทแรกก็เป็นคนจน
ต้อง“ท�างาน”เพื่อเลี้ยงชีพ หากไม่ท�าก็ไม่มีกินมีใช้ ก็ตาย
 มันก็โง่ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน สัตว์บางชนิดมันยังท�า 
งานเป็นประโยชน์แก่โลกได้ สัตว์แท้ๆยัง“ดี”กว่าคนได้
 แต่ถ้าเป็น“คนรวย”แล้ว ไม่ท�างาน  เอาแต่กินแต่ ใช้ 
จึงไม่มี“ความดี”แม้ข้อแรก ดังนั้น“ความดี”ต่อๆไปก็ไม่มี
แน่ ก็มีแต่ได้“บาป”เพิม่ขึน้ๆ หรอื“กนิกศุลเก่า”พร่องไปๆๆ
 “คนรวย”ท่ีท�างาน“ไม่เป็นกุศล(ความดี)” หรอืยิง่ไม่เป็น 
“บุญ( ไม่ช�าระกิเลส)”  จึงไม่ประเสริฐเลย มีแต่“บาป”ๆๆๆ
 หรอืคน“ไม่ท�างาน”กย็งัมิใช่“มนษุย์” ชวีติยงัแค่สตัว์
เดรัจฉานทั่วไปที่มันไม่ท�างาน ก็ยังเป็นสัตวโลกที่เลวอยู่  
 ยิ่งเป็น“คน”ที่มีแต่เสวยสุข หลงบนัเทงิเรงิรมย์ มี
แต่เต้นกินร�ากิน มีแต่เล่นเกมส์ มีแต่หลงสนุกสนาน(ขิฑฑา 

ปโทสกินรกหรอืปหาสนรก) เอาแต่กนิแต่ใช้ บ�าเรอตนด้วยกิเลส
มากมาย ไม่เรยีนรู้“นรกขฑิฑาปโทสกิะหรือนรกมโนปโทสิ 
กะ” ก็เป็น“คน”ที่เท่ากับสัตว์ หรือแย่ยิ่งกว่า“เดรัจฉาน”
 หรือเป็น“สัตวโลก”ที่หลงว่า“ตนท�างาน” แต่ที่แท ้
งานทีท่�านัน้คือ งานท�าสิง่ทีเ่ป็นพษิ-ท�าสิง่ทีม่อมเมา หรอื 
การงานท่ีหาทางเอาเปรยีบผู้อืน่ แย่งชิงผู้อ่ืน จะเอาให้ได้ 
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มากๆ เกินกว่าผู้อื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เบ่งอ�านาจเหนอื 

ผู้อื่น ทั้งหลอก ทั้งเล่ห์ ทั้งเหลี่ยม ทั้งมอมเมา ก็ยังเป็น 

“สัตว์มโนปโทสิกะ” ซึ่งเป็น“สัตว์ที่ยังโง่มีจิตใจเป็นโทษมุ่ง

ร้ายด้วยใจ” เพราะยัง“มี จิตไม่พ้นความเป็นเดรัจฉาน”

 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ส�าคัญมาก คือ ทุคติ ๒ อย่าง  

ต�่าที่สุด ส�าหรับผู้ตกต�่าที่สุด มี ๒ ทางเท่านั้น ทางอื่นไม่มี 

 มี ๒ ทางเท่านั้น ได้แก่ ๑.นรก กับ ๒.เดรัจฉาน

 “คนรวย”ถ้าไม่มี“ปัญญา”แท้ จึงยากมากที่จะใช ้

“ความรวย”เป็น“คุณ”แก่ตน-แก่ผู้อื่น หรือไม่เป็น“บาป”

 ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อผู้ที่ยังท�าสิ่งไม่ดีตาม

ท่ีว่านี้อยู่ มันก็ต้องกระทบเป็นธรรมดา แต่นี่คือ “ความรู้” 

เป็นวิชาการ ที่พูดนี้เป็น“การศึกษาความจริง”ตามสัจจะ

 อาตมาพูดด้วยความจริงใจ สะอาดใจ พูดซ่ือที่สุด

 ผู้บริหารสังคมหรือบริหารประเทศทุกระบอบ มีจุด

ขายส�าคัญ คือ ประกาศตนว่า หา“ทรัพย์สินเงินทองเข้า

กองกลาง”เก่ง ไม่ว่าการปกครองระบอบใด ทุกระบอบ

 นั่นก็คือ ประสงค์ให้มี“ทรัพย์สินเงินทองเป็นของ 

ส่วนรวมหรอืส่วนกลาง”มากๆ แล้วผูบ้ริหารจึงพยายามทกุ 

คณะบริหารที่จะให้ได้ “ทรัพย์สินเงินทองมาเป็นของส่วน 

(๒๐๓)	ผู้มี“ปัญญา”เป็น“คนจน”ได้ถงึข้ัน“สาธารณโภค”ี
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รวมหรอืส่วนกลาง”ดงัว่านี ้ไม่แค่จากคนประเทศตนเท่านัน้ 
พยายามแย่งจากประเทศอื่นๆทั้งนั้นๆ อย่างไม่มีวันพอ
 แต่ถ้า“มิจฉาทิฏฐิ”จิตไม่เข้ากระแส“โลกุตระ” ตั้งแต่
เริ่มต้นทิฏฐิมี“อัญญะ”  “ทิฏฐิ”ก็จะเป็นแบบโลกียปุถุชน 
อยูเ่ตม็ และไม่เริม่มทีศิทางทีจ่ะพากเพยีรสะสม“โลกตุรจิต” 
 ศาสนาพระพุทธเจ้ามีทฤษฎีสามารถให้คนท�าจิต
เป็น“โลกตุรจติ”ได้ส�าเรจ็บรบิรูณ์สมับรูณ์ กระท่ังม“ีปัญญา” 
สร้าง“เศรษฐกิจ”ให้แก่สังคมสูงสุดได้ถึงขั้น“สาธารณโภคี”
 ซึง่สร้าง“คน”ให้ก�าจดักเิลสตนได้ตามล�าดบัอย่างน่า
อศัจรรย์ เพราะดีจริง สะอาดจริง ก�าจัดกเิลสได้จรงิ เป็นทาง
ลัดที่สุด ตรงที่สุด ไม่โค้งงอ ไม่วกวน ไม่อ้อยอิ่ง เสียเวลา 
 คนที่ลดกิเลส“ตัวตน” ลด“ความเห็นแก่ตัว”ที่ก�าจัด
กิเลส“ถูกตัวกิเลสหรือตัวตนแท้จริง”ไปทีละตัวทีละล�าดับ  
จึงเป็น“ความส�าเร็จที่จบในตัวเองได้แท้ๆ” จบแล้วจบเลย 
ไม่วนมาซ�า้ซากกันอีกเด็ดขาด
 “ทฤษฎี”ที่จะหา“วิธีการ”ให้“คนเสียสละ” แต่ถ้า
ไม่มี“คนจรงิใจชนิดโลกตุระ”เป็นผู้น�า และม“ีทฤษฎีโลกตุระ” 
จะไม่เริ่มต้น“ถูกจุดของพลังงานจิตนิยาม”อย่างมีความรู้
ใน“ธรรมนิยาม ๕” ที่สามารถแยก“รูป”แยก“นาม” 
 ที่ส�าคญัมากคอื “แยกกาย-แยกจติ”อย่างสมัมาทฏิฐิ
และสามารถมคีวามรู้ในทฤษฎี“ธรรมะ ๒ (เทวฺ ธมัมา)”แล้วท�าให้
เป็น“ธรรมะ ๑ (เอกัคคตา ธัมมา)”ไม่เป็น  จึงชื่อว่า“เทฺวนิยม” 
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 ส่วนผู้“อภิสังขาร”ที่เป็น“บุญ”ได้อย่างถูกต้องจริง มี

ความรู้ในทฤษฎี“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”แล้วท�าให้เป็น“ธรรมะ 

๑ (เอกัคคตา ธัมมา)”เป็นสัมมาทิฏฐิแท้จริง ก็ชื่อว่า“อเทฺวนิยม”   

 ศาสนาพุทธเป็น“อเทฺวนิยม”แท้ ที่มีทฤษฎีปฏิบัติ

บริบูรณ์พาไปสู่“โลกุตระ”ได้เป็น“นิพพาน”ถึงที่สุด 

 ซึ่ง“นิพพาน”นั้นคือ ท�า“ธรรมะ ๒”ให้เป็น“ธรรมะ ๑  

(ปุงลิ งค ์ )”ได้จริง และท�าได้ยิ่งไปถึงขั้น เป็น“๐ (นปุงสกลิงค์)” 

เป็นผู้“จัดการ(อภิสังขาร)”ความเป็น“ธรรม(ทรงอยู่ )”ให้สลายสญู

ไปได้แท้ นัน่คอื ท�าให้เป็น“อธรรม”ด้วยพลังงาน“บุญ”

 เรือ่งนี ้ เป็นเรือ่งของความรูท้าง“จตินยิาม”โดยแท้ ที่

ต้องมีความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“ธรรมนิยาม ๕”ที่สามารถ“รู้ 

ยิ่ง”หรือมี“ปัญญา”ใน“อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐”เพียงพอจริงๆ

 ความเป็นสังคมเศรษฐกิจถึงขั้น“สาธารณโภคี” 

จะเกิดไม่ได้เป็นอันขาด ถ้า“ทฤษฎี”ไม่เป็น“โลกตุรสัจจะ” 

 ซึ่ง“โลกุตระ”ต้องได้รับฟังถ่ายทอดมาจากสัตบุรุษ 

หรอืจากผู“้สมัมาทฏิฐ”ิทีแ่ท้จรงิเท่านัน้ หรือจากพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าโดยตรง จึงจะเป็นของแท้ รับจากผู้อ่ืนท่ีไม ่

สัมมาทิฏฐิไม่ได้เลย หรือผู้ใดจะค้นคิดเองก็ไม่ ได้ 

 “ธรรมะ”ชนิดนี้จึงชื่อว่า “สัพพัญญุตาธรรม” ที่มี

(๒๐๔)	“เศรษฐกิจ”สุดวิเศษ	คือ“สาธารณโภคี”ของพุทธ  
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มนุษย์ผู้“สัมมาสัมพุทโธ”เท่านั้นท่ีเป็น“เจ้าของความรู้โดย

เฉพาะ(ธัมมสามี)” ผู้อื่นรู้“ธรรมะ”นี้เองไม่ได้ จะต้อง“เรียน

รู้ตาม”ที่ท่านถ่ายทอดให้ 

 เพราะ“พุทธธรรม”ที่เป็น“โลกุตรธรรม”นี้ สืบทอด 

และถ่ายทอดกันมาด้วย“ธรรมะ ๒”ของ“จิตนิยาม”

 ซึ่งจะต้องมี“วิชชา” จึงจะเรียนรู้สามารถรู้จักรู้แจ้ง

รู้จริงความเป็น“สังขาร” ที่มีทั้ง“สังขาร(การประชุมปรุงแต่งกัน

อยู่ )”ของ“อุตุนิยาม-พิีชนิยาม-จิตนิยาม-กรรมนิยาม-ธรรม

นิยาม” จนกระทั่งสามารถ“จัดการ”กับ“สังขาร”ของตนที่

เป็น สังขตธรรมขัน้“จิตนยิาม”ด้วย“กรรม”ของตนเองได้ตาม

ประสงค์ ซึ่งก็ได้ตามขั้นตอนแห่งบารมีแต่ละขั้นๆ

 “ความรู้-ความสามารถ”ขั้นนี้คือ “โลกุตรธรรม”ที่

ตรัสรู้โดยพระพุทธเจ้าเท่านั้นทุกพระองค์เหมือนกันทั้งนั้น    

 “โลกุตระ”นั้นเป็น“พระสัพพัญญูู”ความรู้สูงสุดของ 

ความเป็นคน ที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงถ่ายทอดกนั 

และกนั ผู้ได้รบั“สมัมาทฏิฐ”ิแล้วก็ยงัต้องอบรมฝึกฝนบ�าเพญ็

บารมีไปตามล�าดับขัน้อกีไม่รู้กี่ชาตต่ิอกี่ชาตนิบัชาตไิม่ถ้วน  

กว่าจะได้เป็น“อรหันต์”ที่มี“นิพพานธรรม”ผู้“พ้นทุกขอาริย 

สจั”แท้ และสามารถดับ“อัตตา”ของตน“ปรินิพพานเป็น 

ปริโยสาน”สูญสิ้นไปจากโลกก็ได้จริงแล้ว แต่ถ้าประสงค ์ 

จะบ�าเพ็ญ“โพธิสัตวภูมิ”ต่อไปอีกกไ็ด้ต่อจากอรหันต์เป็น 
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“โพธิสัตว์” ซึ่งโพธิสัตว์ก็มีอีกถึง ๙ ขัน้ จึงจะมี“ภูมิ”ถึงขั้น 

พระปัจเจกสัมมาสัมพุทธะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 ซึ่งมิใช่เรื่องสามัญของโลกียภูมิหรือเทวนิยมเลย

 เพราะ“เศรษฐกิจ”ที่เกิดได้ถึงขั้น“สังคมสาธารณ

โภคี”นั้น  เป็น“เศรษฐกิจ”ขั้นสุดยอดในวิชาเศรษฐศาสตร์

ท้ังหลายของโลก “เศรษฐศาสตร์สูงสุดขั้นสาธารณโภคี”นี้ 

มีผู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสตร์หรือเจ้าของทฤษฎี  

ลอกเลียนไม่ได้ ปลอมแปลงไม่ได้ ต้องเรียนรู้ตามทฤษฎี

ของพระพุทธเจ้าอย่าง“สัมมาทิฏฐิ”เท่านั้น 

 ซึ่ง“ความรู้”ที่สัมมาทิฏฐิต้องรับจากพระพุทธเจ้า

หรือสัตบุรุษจริง จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วิธีการหรือมรรควิธี”

 เพราะ“วิธีการ”หรือ“มรรควิธี”ของพุทธนั้นมีเป็น

พิเศษเฉพาะหนึ่งเดียวเรียกว่า“สัมมาอาริยมรรค” ซึ่ง

พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตรัสรู้แล้วเอามาประกาศแก่ โลก

 ใครจะปลอม จะท�าเทียมไม่ได้เลย ทั้งๆที่ประกาศ

เปิดเผย ไม่เคยปิดบัง“พุทธสัจจะ”น้ีเลย ต้องการให้คน

ทุกคนได้“รู้จริงรู้แจ้ง”ด้วยซ�า้ ไม่มีความหวงแหนเลยแม้นิด 

  ในเรือ่งเศรษฐกจิสงัคม “วิธกีาร”ท่ีผูบ้ริหารท้ังหลาย

ของโลก ต่างมุง่จะให้ทกุคนเสยีสละ หรอืยอมเสยีภาษีให้มา

(๒๐๕)	“สาธารณโภค”ีจึงต้องก้าวด้วย“สมัมาอารยิมรรค”
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เป็น“ของส่วนรวมหรือส่วนกลาง”อย่างยินดีเป็นส�าคัญ  

 ซึ่งจะ“เต็มใจ” ..หรือไม่? ...นี่สิ! ส�าคัญ 

 หากไม่ใช่โลกตุระทีแ่ท้ กแ็น่นอนว่า ยงั! มนัยงัปลอม

อยู่ทั้งนั้่น ไม่สะอาด ตรงแท้ “ยัง”ไม่อยู่ ใน“วรรณะ ๙”จริง

 “โลกุตระ”ตรงแท้นั้น ขั้น“สาธารณโภคี”จะเห็นได้

ชัดเจน ตรวจสอบได้ ตาม“วรรณะ ๙”หรือตาม“กถาวตัถ ุ๑๐” 

หรือ“ตามหลักตัดสินธรรมวินัย ๘ (โคตมีสูตร)” เป็นต้น

 ผู้ทีอ่ยู่ในระบบ“สาธารณโภค”ีจะเป็น“คนทีอ่ยูก่บัของ

ส่วนรวมหรอืส่วนกลาง”อย่างสบายใจจรงิๆ ตวัใครกด็ทูีต่น

 ส่วนตนไม่ต้องสะสมมาเป็น“ของส่วนตน”มากมาย

อะไร ส่วนตนชอบ(มัก)จะมีเพียงเล็กๆน้อยๆพอใช้(อัปปิจฉะ) 

นอกนั้นก็เป็นของส่วนรวมหรือของส่วนกลาง(สาธรณะ)

 คนแต่ละคนจึงไม่ต้องมีมาก ไม่ต้องร�่ารวย เรียกได้

ว่า เป็น“คนจน”อย่างมี“ปัญญา” ชนิดที่ยินดีเป็น“คนจน”

 ก็มีบ้างบางคน คือ ผู้บ�าเพ็ญที่ยังมีกิเลสส่วนเหลอื 

ก็ต้องสู้ ต้องอดทนเอา แต่ถ้า“เข้ากระแส”ถึงขั้นถึงขีด ก็จะ

ไม่กล้าละเมิดออกมาภายนอก จะเพียงเหลือกิเลสส่วนตน

เท่านั้น แต่กอ็ดได้ทนได้โดยไม่ยากโดยไม่ล�าบากอยูใ่นหมู่ 

 แต่ถ้าแม้นผูใ้ด“ภูมิไม่เข้าขั้น” ก็จะไม่สามารถทนได้  

จะล�าบากจนทนอยู่ในหมู่ไม่ได้จริงๆ จึงอยู่ร่วมกันไม่ได้ ก็ 

จ�าต้องออกไปจากหมู่ ซึ่งอย่างนี้ก็เป็นอยู่จริง ดังนี้ 
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(๒๐๖)	“เศรษฐกจิ”ทีม่ทีฤษฎสี�าเรจ็สงูสดุคอื“สาธารณโภค”ี

 ผู้บริหารท่ีสามารถท�าให้มวลประชากรของสังคม
มี“ปัญญา”แท้ๆจริงๆ เข้าใจและยินดีเสียสละแรงงานหรือ
ผลผลิตของตนให้เป็น“ของส่วนรวมหรือส่วนกลาง” จึงเป็น
ความส�าเร็จสูงสุด ในการบริหารสังคม หรือบริหารประเทศ 
 พระพทุธเจ้าสามารถสอนคนให้เข้าใจเร่ืองนี ้และพา
คนในสังคมของท่านมามี“เศรษฐกิจ”ตามที่ว่านี้ได้จริง
 เพราะทฤษฎขีองท่าน“ก�าจัดกเิลส”ได้จรงิอย่างวเิศษ
 ค�าว่า“ของส่วนรวมหรือส่วนกลาง” ก็คือ สาธารณะ
 ค�าว่า“โภคี” ก็คือ ผู้บริโภค,คนมีโภคะ,คนมีทรัพย์ 
 “สาธารณโภคี”จึงคือ “ผู้บริโภคของส่วนกลาง”
 ตามทฤษฎขีองพระพทุธเจ้าจงึเกดิคนลดกเิลสอย่าง
เป็นจริง และแถมมี“ปัญญา”เห็นแก่ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว
จริงๆ เพราะกิเลสในตัวเอง“ลดได้หรือหมดสิ้นไปได้”จริงๆ 
 ท่ีส�าคัญมี“อิสระเสรีภาพ”ที่สัมบูรณ์สุด เพราะเป็น 
“ความอสิระ”ที่“จติของผูน้ัน้มทีัง้ปัญญาและมทีัง้ความเป็น
ตนเอง”แท้ หลุดพ้นจากอ�านาจ“ของโลกของอัตตา” เพราะ
บรรลุธรรมที่เป็น“อันตคาหิกทิฏฐ ิ๑๐”ได้จริง
 เพราะได้เรียนรู้ธรรม“ทีเ่ป็นจิต-เจตสกิ-รปู-นพิพาน” 
จนบรรลุนิพพาน จึงสามารถรู้แจ้ง“ธรรมนิยาม ๕”ได้แท้
 ความเป็น“สาธารณโภคี”จึง เป็นไปได้อย่างดี สงบ
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เรียบร้อย ราบรื่น ง่าย สะดวก เป็นสังคมสันติภาพที่งดงาม

 นบัเป็นสดุยอดของ“เศรษฐกจิ”ทีสั่งคมใด ประเทศใด

ท�าได้ ถึงขั้น“สาธารณโภคี”ก็เป็นยอดสุดของเศรษฐศาสตร์

 สังคมหรือประเทศที่บริหารเศรษฐกิจส�าเร็จได้ถึง

ขั้น“สาธารณโภคี”ซึ่งแตกต่างจากการบริหารทั้งหลายที่

ล้วนหา“วิธีการ”สารพัดต่างๆเพื่อจะได้ทรัพย์สินเงินทอง

มาเป็น“ของส่วนกลาง” โดยการบริหารที่ไม่ได้ค�านงึถงึ“การ

ก�าจัดกิเลส”เลย หรือมีการคิดบ้างแต่“ก�าจัดกิเลส”ไม่ได้จริง  

หรือก�าจัดไม่ได้เลย ข้อก�าหนดกฎบังคับของผู้บริหารก็เกิด

มากขึ้นๆ และหนักขึ้นๆๆ ตามที่เห็นและเป็นกันอยู่ทั่วไป   

 คนมีกิเลสก็เห็นแก่ตัวแน่นอน จึงจ�าใจให้ หรือเสีย

ออกไปอย่างฝืนสละ มีโอกาสเลี่ยงกเ็ลีย่ง ถึงขั้นโกง ถึงขั้น

ทุจริต ก็เป็น“สัจจะ” จึงแตกต่างกันคนละขั้วกบั“เศรษฐกจิ

ขั้นสาธารณโภคี”ของผู้มี“ปัญญา”จริง ใจจึงยินดีเต็มใจให ้  

 “เศรษฐศาสตร์”ของชาวโลกีย์ คนยอม“ให้”ก็เพราะ

ถูกบังคับ เพราะจ�านนทั้งนั้น บังคับด้วยกฎหมาย เป็นต้น     

 สังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้รายได้เข้าส่วนกลาง 

มากๆ โดยออกแบบระบอบใหม่ เช่น ระบอบคอมมูนิสต์ 

กค็ดิอยากให้คนในสงัคมท�ารายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆ

(๒๐๗)	การบรหิารจะเกิดลัทธิต่างๆ	ระบอบนานาขึน้ในโลก
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แต่กเ็ป็นแค่ความฉลาดโลกย์ี ซึง่มรีายได้เข้าส่วนกลางอย่าง

บีบบังคับ ไม่ใช่อิสระเสรีภาพ ในโลกจึงมีระบอบนี้ ไม่มาก 

 ระบอบประชาธิปไตยชื่อว่าให้อิสระเสรีภาพเต็มที่ 

แล้ว ในโลกหารายได้เข้าส่วนกลาง แต่ประชากรในประเทศก็ 

ยงัเลีย่ง ยงัหนกีารจ่ายเข้าส่วนกลาง ยงัโกงการจ่ายเข้าส่วน

กลาง หรอืซ�า้มหิน�าต่างโกงกนิส่วนกลางอย่างหนกัเอาด้วย 

 เพราะเขาไม่มวีธิแีละความรูเ้หมอืนพระพทุธเจ้า จงึ

กลายเป็นระบบ“ละเมิดอิสระเสรีภาพ”ทั้งนั้น ระบบคอมมู- 

นิสต์ใช้การบังคับมากกว่า มนุษย์ถูกริดรอนอิสรภาพมาก 

กว่า คอมมูนิสต์จึงมีจ�านวนน้อยกกว่าประชาธิปไตยในโลก 

 “สาธารณโภค”ีคอื ชวีติสงัคมคนทีม่ีทรัพย์สินสมบัติ

อยู่กนัอย่างเป็น“ส่วนกลาง”ด้วย“ปัญญา” จงึเตม็ใจสละราย

ได้ สละผลผลิตเข้าส่วนกลางท้ังหมด สละแรงงานท�างาน

ไม่รับรายได้มาเป็นของตนเองเลย ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันใน

ทรพัย์สนิส่วนกลางนัน้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสังคมนี้ก�าหนดกนั

 ส�าหรับ“ส่วนตวั”นั้นเป็น“คนจน” คือ ไม่แบ่งสมบัต ิ

มาเป็นของตน ไม่สะสมสมบัติส่วนตนอีกแล้ว ซึ่งเป็น 

“คนจน”ที่ตนเองสมัครใจเองด้วย“ปัญญา”เข้าใจ“ความจน”ดี

ว่า เป็นเรือ่งประเสรฐิของมนษุย์แท้ๆ จึงเตม็ใจเป็น“คนจน”  

(๒๐๘)	สาธารณโภคจึีงต้องมจิีตใจท่ีฉลาดพเิศษคอืปัญญา
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หมู่บ้านราชธานีอโศก	อยู่กันอย่าง	“สาธารณโภคี”	
อยู่ริมแม่น�้ามูน	ฤดูน�้าหลากมักมีน�้าท่วม	บางปีมีการ
ฉลองน�้า

X



349

เป็นคนท่ีอยู่ ในสงัคมที่ไม่มกีารสะสมเงินทองข้าวของสมบัติ 

เป็นส่วนตัว ไม่คิดเอารายได้เป็นของตน ไม่เอารายได้มา 

ให้ตนเอง เพราะแต่ละคนในสังคมกลุ่มนี้ตั้งใจจริงช่วยกัน 

ท�างานเข้าส่วนกลาง เป็นของส่วนกลาง กินใช้อาศัยของ 

ส่วนกลางร่วมกนัอยู่ ในสงัคมหมูช่น“สาธารณโภคี”นี้ ทุกคน

ท�าได้ดังว่านี้จริงอย่างเรียบร้อย สงบสุขส�าราญเบิกบานใจ 

ชื่อว่าบรรลุธรรมนี้ได้อย่างเป็นจริง

 สมาชิกของสังคม“สาธารณโภคี”จึงต้องเป็นคนไม่มี

กิเลส หรือกิเลสไม่มาก ไม่จัดจ้านอย่างแท้จริง จึงจะเป็น 

“สังคมสาธารณโภคี”ได้อย่างสงบ อบอุ่น สันติ สุขส�าราญ

เบกิบานใจ  คนทีม่กีเิลสมากนัน้จะอยู่ ในสงัคมนี้ ไม่ได้ หรอื

ถ้ามีแต่คนมีกิเลสมากก็เป็น“สังคมสาธารณโภคี”ไม่ได้

 ในยุคสมัยพระพุทธเจ้า“สาธารณโภคี”ท�าได้แต่แค่

ในหมู่ภิกษุสงฆ์หรือนักบวชเท่านั้น ในหมู่ฆราวาสยังท�า

ระบบ“สาธารณโภค”ีไม่ได้ เพราะมีข้อจ�ากดัหลายอย่าง เช่น 

ยังเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช สังคมเป็นยุคทาส ผู้คน

ในยุคนั้นยังไม่เข้าใจเรื่อง“สิทธิ”ต่างๆกันเลย 

 และภิกษสุงฆ์ในยคุพระพทุธเจ้ากท็�า“สาธารณโภค”ี 

ได้ดีจริงๆด้วย  ซึ่งไม่เหมือนสงฆ์ชาวพุทธยุคนี้แน่นอน

(๒๐๙)	ยคุนีย้งัมี“จิตจรงิ-ปัญญาแท้”ใน“สาธารณโภค”ีมัย้?
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 ยุคนี้จะหาสงฆ์ที่เอาภาระในเรื่อง“สาธารณโภคี”กัน 

จริงจังไม่ได้แล้ว หรือจริงๆแล้วไม่รู้ด้วยซ�้าไปมั้งว่า ความ

เป็น“สาธารณโภค”ีมันคืออะไร? อย่างนี้มีด้วยเหรอในโลก?

 ในพุทธศาสนามี“สาธารณโภคี”ด้วยเหรอ?

 แต่ขอยนืยนัว่า แม้ยคุนี้ทีล่ทัธิทนุนยิมจดัจ้านทัง้โลก 

ก็ยังมีคนและกลุ่มบุคคลที่มี“จิตจริง-ปัญญาแท้”มีชีวิตจริง

ประพฤติตนเป็นสังคมกลุ่ม“สาธารณโภคี”ส�าเร็จกันได้จริง

 ทกุวนันีม้ ี“ชาวอโศก”ได้พสิจูน์ความเป็นจริงนีถ้งึขัน้

มีวัฒนธรรมของสังคมด�าเนินชีวิตขั้น“สาธารณโภคี”กันได้  

แต่แน่นอนยงัเป็นกลุม่น้อยของประเทศ มเีป็นกลุ่มหมู่แบบ

ปิรามิดหรือ“เครือแห”กระจายกันอยู่ทุกภาคของประเทศ 

 ซึ่งสาธารณโภคี”นี้เป็น“เศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ของมนษุย์โลก”แท้ๆ ที่มนุษย์สงัคมกลุม่ใด หรือประเทศใด

ถ้าท�าได้ โดยเฉพาะท�าได้อย่างถาวรยัง่ยนืยาวนานด้วย มนั

ยอดยากแท้ๆ แต่มี ในสังคมกลุ่มคนในประเทศไทยท�าได้

 และ“สาธารณโภคี”นี้ จะเกิดอย่างเป็นจริงได้ คนใน

สังคมกลุ่มหรือในประเทศนั้นจะต้องมีทั้ง“จิตจริง”ที่กล้าจน

จริงๆ ไม่ใช่ท�าเล่นๆ หรือท�ากันชั่วครั้งชั่วคราว แล้วเลิก 

 และส�าคัญยิ่งต้องมี“ปัญญาแท้”ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า 

(๒๑๐)	มแีค่“เฉโก”มิใช่“ปัญญา”จะเป็น“สาธารณโภค”ีไม่ได้
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“เป็นคนจนไปท�าไม?” จ�าเป็นด้วยหรอืทีจ่ะต้องท�าอย่างนี?้ 

มันเป็นประโยชน์คุณค่าอะไรในโลกในสังคมในประเทศ? 

หรอืมันเป็น“เศรษฐศาสตร์”แบบไหน? ที่จะต้องเป็น“คนจน” 

 บ้าหรือเปล่า?  พิสดารวิตถารไปหรือเปล่า? 

 แล้วแท้ๆมันเป็น“เศรษฐศาสตร์”จริงๆหนะหรือ?

 ก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“ปัญญาอันยิ่ง (อภิปัญญา)”

 เพราะฉะนัน้ “ปัญญา”ของคนในสมาชิกสังคมกลุ่ม 

หรือประเทศที่จะมีระบบหรือระบอบเป็น“สาธารณโภคี” 

ได ้ จะต้องเป็น“ความฉลาดขัน้โลกตุระ” ระบบหรอืระบอบ 

“สาธารณโภคี” จึงจะเกิดจริงจะเป็นแท้อยู่ ได้อย่างถาวร

ยั่งยืนยาวนานตลอดไปจนหมดกัปป์ของศาสนาพุทธ

 สังคมกลุ่มใดหรือประเทศใดท�าได้จึงนับว่า“ยอด” 

จริงๆ ที่พูดนี้ ไม่ใช่การยกยอ หรอืมีเจตนายกยอ แต่เป็น 

การพูด“สจัธรรม”ทีเ่ป็นเรือ่งยอดยิง่ใหญ่นี้ ในโลกให้รู้กนั ว่า 

ในโลกนี้มีระบบหรือระบอบ“เศรษฐศาสตร์”ชนิดนี้อยู่จริง

 มิใช่มีแค่“ความคดิเพ้อฝัน”แค่นัน้ แต่เป็น“เศรษฐกจิ

การเมืองหรอืเศรษฐศาสตร์การเมอืง”แท้จริงทีเ่กดิได้เป็นได้

 ถ้า“สัมมาทิฏฐิ”ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าแท้จริง 

และพากเพยีรปฏบิตัิจนมีมรรคผลจรงิแท้ เร่ิมตัง้แต่มบุีคคล 

หนึง่คนท่ีสมัมาทฏิฐแิท้แล้วเกิดกลุม่หมูท่ีเ่ป็น“สาธารณโภค”ี 

ยืนยันได้ ทุกกาลสมัย แม้ โลกยุคนี้ ตาม“สวากขาโต”
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 “สาธารณโภค”ีทีบ่รบิรูณ์ คนในสงัคมนัน้มทีรพัย์สนิ
เงินทองเป็นของส่วนกลาง ส่วนใหญ่ส่วนมากในสังคม
ท�างานแล้วน�ารายได้เข้าส่วนกลางหมด คือท�างานฟรี หรือ
เสยีภาษใีห้กองกลาง ๑๐๐ % นัน่เอง โดยเฉพาะสมาชกิแท้ที่
เป็นแก่นของสงัคมหมู่ไม่เอารายได้มาเป็นส่วนตน ทัง้ภกิษุ
สงฆ์ ทั้งฆราวาส แต่ก็มีผู้ที่ยังอนุโลมตนอยู่อย่างรู้ๆว่า ตน
มีอนิทรย์ีพละยงัไม่ดีพอก็จะมขีองตนบ้าง ทว่ามสีมัมาทฏิฐิ
ไม่เอารวยกันแล้ว แค่นี้ก็เป็นสังคมที่ด�าเนินชีวิตอยู่ด้วย
พฤติกรรมสังคมที่วิเศษจริงๆยิ่งแล้วในโลกปัจจุบันนี้ 
 ภิกษุสงฆ์หมู่ ใหญ่ในประเทศไทยยุคสมัยนี้ ไม่ม ี
“สาธารณโภคี” กันแล้ว ไม่ท�ากันแล้ว ท�าไม่ได้แล้ว ใคร
จะสะสมก็สะสมไป ใครจะไม่สะสมเงนิทองเลยกเ็ป็นเรือ่ง 
เฉพาะตน ไม่มีแล้ว“กลุ่มคนสาธารณโภคีทั้งฆราวาสทั้ง 
ภิกษุ”ที่เป็นสังคมท�างานฟรี ไม่มีรายได้ส่วนตนจริงๆจังๆ
 มีบ้างเฉพาะภิกษุสงฆ์คณะหนึ่งคณะใดที่เคร่งครัด 
แต่ก็กระจัดกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มของตนๆกันเท่านั้น ไม่
เชือ่มโยงกนัมรีะบบ-ระบอบเป็น“เครอืแห(pyramida l web)”
 จงึไม่ใช่สงัคมกลุม่เชือ่มโยงเป็น“เครอืแหแห่งสาธารณ
โภค”ีประสานกนัอยู่มรีะบบ-ระบอบทีเ่ป็นกิจจะลักษณะตรง
ตาม“สาราณยีธรรม ๖” เพราะได้ปฏบิตักินัมาจนเกดิ“องค์ ๗ 

(๒๑๑)	ยุคเสือ่มนัน้ถ้าม“ีสาธารณโภค”ีขึน้มาจึงดปูระหลาด      
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ของจิต(สาราณียะ-ปิยกรณะ-ครุกรณะ-สังคหะ-อวิวาทะ-สามัคคียะ-เอกี

ภาวะ ; พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ ข้อ ๒๘๓)”ตามพุทธพจน์เป็นอาริย

บคุคลท้ังฆราวาสและภกิษรุวมกนัเป็น“สงัคมสาธารณโภค”ี 

  ชาวโลกีย์จึงไม่เห็น“ความส�าคัญชนิดนี้”ว่าเป็นเรื่อง

ที่ควรส่งเสริมกัน เขากลับเห็นสังคม“สาธารณโภคี”นี้เป็น

สังคมหมู่กลุ่มสุดโต่งที่แปลกประหลาดไปเลยด้วยซ�า้ 

 พุทธศาสนาทุกวันนี้ผ่านกาลล่วงเลยมาถึง พ.ศ. 

๒๕๖๐ กว่าแล้ว ความเสื่อมของพุทธศาสนิกชนมันเสื่อม

ไปมากถึงขนาดไม่เข้าใจความเป็น“สาธารณโภคี”กันจริงๆ  

 อย่าว่าไปถึงขั้นเป็น“สาธารณโภคี”ได้เลย สงฆ์หมู ่

ใหญ่ทุกวันนี้รวมใจกันไม่ได้ ไม่เป็น“สีลสามัญญตา-ทิฏฐ ิ

สามัญญตา”กันเท่าที่ควรเลย แยกนิกายกันด้วยซ�้า แม้ 

แต่“นานาสังวาส”ก็ยังไม่สามารถเข้าใจกันเป็น“สัมมาทิฏฐิ”

 ภิกษุยุคนี้ส่วนใหญ่จึงมีแต่ท่ีต่างก็สะสมทรัพย์สิน 

เงินทองเป็นของส่วนตัวกัน จนต้องถึงกับยินยอมให้ภิกษุ 

มีเงินทองเป็นของส่วนตัวกันได้ ปานนั้นเลย 

 ภิกษุมี“เงินทองเป็นของส่วนตัว”นั้น“ต้องอาบัตินิส

สัคคียปาจิตตีย์” ซึ่ง“นิสสัคคียปาจิตตีย์”นี้ถ้าผู้ใดยังไม่สละ

เงินทองออกไปเสียก่อนจะปลงอาบัต ิ ก็คือภิกษุไม่บริสุทธิ ์

(๒๑๒)	ภิกษุมี“เงินทองเป็นของส่วนตัว”ยังเป็น“อาบัติ”    
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 ซึง่“การมเีงนิเป็นของส่วนตวัอยู”่มนัปลงอาบตัไิม่ตก

ปลงอย่างไรก็ไม่ตก ตราบที่ยังมีเงินทองเป็นของส่วนตัวอยู่

หรอืยงัยนิดเีงนิทองนัน้เป็นของส่วนตวัอยู ่กค็อื ผูต้้องอาบตัิ

 แล้วภิกษุที่มีเงินทองเป็นของส่วนตัว คือ ผู้ยังต้อง

อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์อยู่ เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา

แต่ก็เข้าร่วมท�าสังฆกรรมกับสงฆ์กันหน้าตาเฉย ไม่สะดุด

อะไรเลย ไม่ว่าจะเข้าร่วมกบั“สงฆ์ปัญจวรรค-สงฆ์ทสวรรค-

สงฆ์วสีตวิรรค”ท�าสงัฆกรรมกันอยูใ่นทกุวนันี ้สงัฆกรรมนัน้

ล้วนโมฆะทัง้สิน้ แล้ววงการสงฆ์ของพทุธส่วนใหญ่ จะไม่มี

แต่สังฆกรรมที่“วิบัติ”กันหรอกหรือ? 

 จะมี“สังฆกรรม”ที่บริสุทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน“สมบัติ” 

ได้กี่สังฆกรรมกันหนอ?

 โดยเฉพาะ“คณะสงฆ์”ที่ท�าพิธีบวชกันในยุคนี้ จะมี

ภกิษไุม่ต้องอาบัตินิสสคัคยีปาจิตตย์ีร่วมคณะเลย ได้หรอื?   

 เท่าที่เห็นและเป็นจริงอยู่ภิกษุผู้ที่ยกย่องกันขึ้นไปมี

ต�าแหน่งสูงๆใหญ่ๆ บริหารสงฆ์ในวงการศาสนาพุทธกัน

นั้นจะค่อนข้างมีทรัพย์สินเงินทองข้าวของส่วนตัวมากมาย

หรูหราเสียด้วยซ�้า แล้วก็เข้าร่วมท�าสังฆกรรมพิธีบวชด้วย

(๒๑๓)	ต้องขออภัยอย่างมากจริงๆ	ที่ต้องอ้างอิงสัจจะ

 ขออภัยจริงๆ ที่สาธยายอยู่นี้ ไม่ได้หาเรื่องแต่อย่าง
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ใด และไม่ได้มี จิตข่ม จิตดูถูกเลย มีแต่เห็นสงสาร เห็นใน
เวทนาจริง ที่พูดพาดพิงไปถึงสงฆ์หมู่ ใหญ่ก็เพียงเพื่อขอ
อนุญาตว่ามี“ความจริง”ที่เป็นปรากฏการณ์จริงว่าเป็นจริง
ในยุคนี้กันเท่านั้น มันจ�าเป็นที่จะต้องยืนยันอ้างอิงความ
เป็นจริง จ�าเป็นจริงๆอาตมาต้องขออภัยอย่างมาก
 เอาล่ะ..พูดถงึความเสือ่มแล้ว มนัสดุๆทีจ่ะพดูจรงิๆ 
เพราะมันมีมาก กระทัง่“คนทีเ่สือ่มจากศลีจากวนิยัของพทุธ
ศาสนา” คนเสื่อมรวมตัวกันจนเป็น“สังคมคนหมู่ ใหญ่”กัน
แล้ว ถ้าจะนับเอาความปกติที่เป็นสามัญทั่วไปของคนส่วน
ใหญ่คนหมู่มากในโลกปัจจุบันนี้ (norma l ity ) “คนเสื่อมจาก
คุณธรรมหรือคนมีกิเลส”นั้นเป็นส่วนมากของโลกกันแล้ว
 ส่วน“กลุม่ของคนทีเ่ป็นสาธารณโภคี”มนัน้อยนดิจน
ถูกหาว่า“สดุโต่ง”บ้าง “เป็นกลุม่คนประหลาดวติถาร”บ้าง ก็
เป็น“ความจริง”ตามที่เห็นและเป็นอยู่ ในสังคม พ.ศ.นี้
 ดังนั้น เพื่อความสงบระงับของ“วิวาทาธิกรณ์”นี้ 
อาตมาก็จึงจ�านนด้วย“เยภุยยสิกา” นั่นคือ “กิริยาเป็นไป
ตามข้างมาก-ถือเสียงข้างมากในการตัดสิน” ฝ่ายสงฆ์หมู่
ใหญ่ย่อมเป็น“ข้างมาก”แน่นอน ก็ต้องยอมให้เป็นใหญ่ 
ฝ่ายอาตมาเป็นฝ่ายน้อยก็ต้องยอมแพ้ เพราะน้อยจริงๆ 
ก็เป็นจริงอยู่แล้ว โลกอิสระทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้ตามใจตน
 สังคมประชาชนส่วนใหญ่จึงพึ่งสงฆ์หมู่ ใหญ่ก็เป็น
จริงชัดๆ อย่างที่เป็นและเห็นกันอยู่ สงฆ์หมู่น้อยก็เป็นที่
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พึ่งของประชาชนส่วนน้อย เราเป็น“ผู้แพ้”แท้ เราแพ้จริงๆ 

ต่างคนต่างมีสิทธิ์อิสระ เราก็แค่ขอสิทธิ์อิสระเท่านั้น

 ไม่ได้มี“ปัญหา”แต่อย่างใดเลย อาตมาชัดเจนมาก 

เราอยู่เป็น“นานาสังวาส”กันมาแล้วตั้งแต่ ๗ ส.ค.๒๕๑๘ 

 “นานาสังวาส” คือ เป็นพุทธร่วมกันแน่นอน (สังวาส

เดยีวกัน ) สงฆ์หมู่ ใหญ่ก็เป็นพุทธ เราก็เป็นพุทธ ก็อิสระทั้งคู ่

 เพยีงแต่มคีวามแตกต่างกัน(นานา)จรงิ เป็นต้นว่า มศีลี

ไม่เสมอสมานกัน(ศีลไม่เป็นสีลสามัญญตา) คือ ถือศีลกันคนละ

อย่าง สงฆ์หมู่ ใหญ่ถอืศลีคอื“วนิยั ๒๒๗” ส่วนเราชาวอโศก

ถอืศลีคอื“จลุศลี ๒๖, มัชฌมิศลี ๑๐, มหาศลี ๗ เป็น“ศลี ๔๓”

 มีกรรม(การกระท�า)หรือการประพฤติ )ก็ต่างกัน เราไม่

นิยมกินเนื้อสัตว์ สงฆ์หมู่ ใหญ่นิยมกินเนื้อสัตว์ สงฆ์อโศก

ไม่นิยมใช้เงิน สงฆ์หมู่ ใหญ่นิยมใช้เงิน เราไม่มีเดรัจฉาน

วชิา สงฆ์หมู่ใหญ่มีเดรัจฉานวชิา เราไม่นยิมสวดมนต์อย่าง

เทวนิยม สงฆ์หมู่ใหญ่นิยมสวดมนต์อย่างเทวนิยม ฯลฯ

 อเุทศต่างกนั คอื หวัข้อธรรมต่างๆยกขึน้มาสาธยาย

อธิบายขยายความแตกต่างกัน เช่น“ศีล”ก็อธิบายต่าง

กัน “สมาธิ”ก็อธิบายต่างกัน “ปัญญา”ก็อธิบายต่างกัน  

“วิมุติ”ก็อธิบายแตกต่างกัน  แม้แต่ค�าว่า“บุญ” ค�าว่า“กาย”  

(๒๑๔)	ตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าสงบยิง่เป็นสัจจะเสมอ
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ค�าว่า“ปัญญา” ค�าว่า“โลกุตระ” ค�าว่า“อาริยะหรืออริยะ” 

 โดยเฉพาะค�า“บาลี”ต่างๆมากมาย อธิบายขยาย

ความแตกต่างกัน  ดังนี้เป็นต้น  ตรวจสอบกันดีๆเถิด

 เราจึงเป็น“นานาสังวาส”กันจริงๆตามพระวินัยของ

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องที่สุดแล้ว เป็นจริงแล้ว 

(๒๑๕) “สาธารณโภค”ีไม่ใช่เหลือแค่ต�านานเล่าขานเท่านัน้	

 “สาธารณโภคี”ของพระพุทธเจ้าในสังคมสงฆ์พุทธ

ศาสนาหมู่ใหญ่กระแสหลักทกุวันนี้มันเหลอืแค่เป็นต�านาน

เล่าขานในยุคเท่านั้น แต่จริงๆแล้วสงฆ์หมู่ใหญ่ไม่ค่อยรู้

เรื่อง“สาธารณโภคี”กันหรอก ว่า คืออะไร? ท�าได้กันหรือ?  

 กระนัน้แม้ยุคนี้ก็ยงัมี“ส่วนน้อย”คือ ชาวอโศกท่ียนื

หยดัยืนยันความเป็น“สาธารณโภค”ีของพระพทุธเจ้าได้จริง

อยู ่เพือ่พิสจูน์ทฤษฎีวิเศษที่เป็น“เศรษฐศาสตร์”สุดยอดนี้

 แม้จะยังไม่ดีเลิศประเสริฐศรีเท่ายุคพระพุทธเจ้า

 แต่สังคมยุคนี้สมัยนี ้ไม่ใช่ยุคทาสกันแล้ว ไม่ใช่ยุค 

สมบูรณาญาสิทธิราชแล้ว มีสิทธิอิสระเต็มเปี่ยม เป็นยุคที่

เจริญ เจริญ“รู้”สุดขีดแล้ว เลิก“ความไม่เจริญ”ส�าหรบัส่วน 

ที่เป็น“ความรู้”กันสิ้นเกลี้ยงทีเดียว ..ว่างั้นกันเลย! 

 ซึง่ยคุปัจจบุนันีเ้ป็นยคุทีค่นในประเทศทัง้หลายหรือ 

ในโลกต่างก็มีสิทธิเสรีภาพ“ทางวัตถุ”บริบูรณ์กันจริงแล้ว
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 ส่วนสิทธิเสรีภาพ“ทางจิตใจ” ซึ่งแน่นอนที่สุด ของ

ใครก็ของตน ไม่มี ใครล่วงล�้า“สิทธิทางใจ”ของ“คนผู้ท�า

เอกสิทธ์ิแห่งจิตใจให้แก่ตนเองได้ส�าเร็จ”จริงจังได้เป็นเด็ด

ขาด ส�าหรับ“จิตใจ”ของแต่ละคน คนจึงมีสิทธิ์ท�า“อิสระ” 

ให้ตนเองได้เต็มท่ีเด็ดเด่ียวแน่นอน ไม่มีใครบังอาจล่วงล�้า 

“อิสระเสรีภาพ”ของใครได้เลยเป็นอันขาด(สัญญายะ นิจจานิ ) 

 เว้นแต่คนผู้ใดฝึกฝน“ท�าใจในใจของตน(มนสิกโรติ )” 

ไม่ได้เองเท่านั้น เพราะ“อัตตา”ของใครก็ของตนคนนั้นๆ 

 “อัตตาหรืออาตมัน”ของเราย่อมเป็น“ของเรา” จะ

เป็นของคน“อื่น (อัญญะ,ปร)”ได้อย่างไร?

 จึงเหลือไอ้ตัว“อัตตา”นี้เองที่เจ้าตัวต้อง“ท�าอิสระ

เสรีภาพ”ให้ตนเอง“ตัวแท้” ..ตัวนี้แหละตัวส�าคัญมากยิ่งๆ   

 ตัว“อัตตา”มันยังไม่หมด“ความเป็นตัวของตน”แท้ 

 มันยัง“ไม่อิสระเสรี”อย่างเป็นจริงเป็นแท้เลย

 จดุน้ีเองท่ีเป็นจุดแยกระหว่าง“ความมี(อัตถิ )”เด็ดขาด 

“นิรันดร” กับ“ความไม่มี(นัตถิ )”เด็ดขาดที่“นิรันดร”เช่นกัน 

 ฝ่าย“นิรันดร”ของ“ความมีอัตตา(หรืออาตมัน )”นั้นคือ  

ฝ่าย“เทฺวนิยม” เขาก็“นิรันดร”แต่ของเขา“มีอัตตานิรันดร” 

 ส่วนฝ่าย“นิรันดร”ของ“ความไม่มีอัตตา(สุญญตา)”นี้

(๒๑๖)ทัง้“โลกยีะ”ทัง้“โลกตุระ”ต่างกม็คีวามเป็น“นรินัดร”	
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คอืฝ่าย“อเทฺวนิยม(ฝ่ายพุทธ)” เราก็“นิรันดร”แต่ของเรานั้น 

“ไม่มีอัตตานิรันดร”ต่างหาก ..มันแตกต่างกันคนละขั้ว!!!

 ฝ่ายหนึ่ง“มีอัตตานิรันดร” แต่อีกฝ่ายหนึ่ง“ไม่มี

อัตตานิรันดร” มัน“นิรันดร”เหมือนกัน..แต่ไม่เหมือนกัน

 ชัดเจนแจ่มแจ้งมั้ย?  

 “นิรันดร ๒ ชนิด”นี้ล้วนเป็น“อิสระเสรีภาพ”ของแต่ 

ละคน แต่ละฝ่าย ที่“ยึด”ความเป็น“อัตตภาพ”หรือ“ยึด” 

ความเป็น“อัตตา(อาตมัน )” ไปคนละทศิคนละทาง แตกต่าง 

ไปคนละอย่าง ฝ่ายหนึ่งยึดว่า“มี(อัตถิ )”นิรันดร แต่อีกฝ่าย

หนึ่งยึดว่า“ไม่มี(นัตถิ )”นิรันดร

 เทฺวนิยม เขาก็ยึด“ความมีอัตตา”นิรันดร ก็จริง 

 อเทฺวนิยม เราก็ยึด“ความไม่มีอัตตา”นิรันดร ก็ถูก

 ต่างคนต่างพอใจ สมคัรใจ“ยดึ”กนัคนละแบบเท่านัน้

 แต่ของชาวพุทธท่ีเป็น“อเทฺวนิยม”นี้หมายใจเอา

ว่า “ความไม่มีอัตตา”สิ้นสนิทเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น“เทพเจ้า 

หรอืพระเจ้าท่ีย่ิงใหญ่(ปรมาตมัน)”ปานใดๆ ก็ไม่มี ในตนแล้ว  

หรือ“พระเจ้า”ไม่ใช่ผู้บงการเราแล้ว บงการเราไม่ได้แล้ว

 เพราะเรามี“กรรม”เป็นของตน เป็นเจ้าของตนเอง 

 ไม่มี God หรือ“พระเจ้า”เป็นเจ้าของ หรือไม่มีเจ้า- 

(๒๑๗	)	เพราะ“พทุธ”รู้จกัรู้แจ้งรู้จริงตัว“อัตตา”ครบหมด
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ไม่มี“พระเจ้า”เป็นเจ้าของตวัเราแล้ว หมด“นายทาส”แท้จริง
 จึงเป็นผู้“อิสระเสรี”ยิ่งยอดจริงแท้แน่ชัดเด็ดขาด 
 เพราะศกึษาภาวะ“อัตตา”ที่มันมีอยู่ในจิตวญิญาณ 
แล้วก�าจัด“ภาวะ‘อัตตา’นัน้ๆให้หมดสิ้นเกลี้ยงไปจาก‘จิต 
วิญญาณแท้ๆ’กันจริงๆ”ทุกขนาดอย่าง“รู้ๆ ”ด้วยปัญญา
 อัตตาทุกขนาด ตั้งแต่“ปรมาตมัน”และ“โอฬาริก
อัตตา-มัชฌิมอัตตา-อรูปอัตตา”จึงหมดสิ้นเกลี้ยงได้แท้  
 ถ้าแม้นใครไม่เรียนรู้ และไม่ก�าจัด“ภาวะอัตตา” 
ออกจาก“จิตวิญญาณ”ได้จ ริ ง  ผู้นั้นก็ยัง“อวิชชา”คือคงมี 
ความเป็น“อัตตาหรืออาตมัน”อยู่ “ธาตุรู้” ก็มีความรู้แค่ 
ขั้นโลกย์ี ยงัไม่ เป็น“อื่น (อัญญะ)”  นั่นคอืยงัไม่เป็น“โลกุตระ” 
 ค�าสอนของพระพุทธเจ้าให้เรียนรู้ลดละ“ดับ‘อัตตา’ 
ในจิตวิญญาณ”ไปตามล�าดับ ซึ่งมี“โอฬาริกอัตตา” และ
ต่อมาก็“มโนมยอัตตา” เหลือสุดท้ายเศษเล็กเศษน้อย 
ขั้นปลาย“อรูปอัตตา”อยู่ ใน“จิต” ก็สามารถดับได้หมดสิ้น
เกลี้ยง “จิตหรือวิญญาณ”ก็สะอาดเป็นจิตบริสุทธิ์ “ไม่มี
อัตตา”หมดสิ้นเกลี้ยงสนิท 
 จึงเป็น“จิตที่‘ดับอัตตา’ใหญ่ยิ่งๆ(ปรมาตมัน )” ได้จริง
 เพราะศาสนาพุทธศึกษาความเป็น“ธาตุ”และความ
เป็น“ธรรม”ได้ครบบริบูรณ์ถ้วนรอบ ทั้ง“รูปธาตุ-นามธาตุ” 
ทั้ง“โลกียธรรม-โลกุตรธรรม”หรือ“ธาตุ”ที่เป็น“ธรรม”ทัง้ ๒ 
 เช่น ความเป็น“ธาตุ” ก็ศึกษาวิจัยด้วย“รูปธาตุ ๒๘
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(มหาภูตรูป ๔,อุปาทายรูป ๒๔)” และ“นามธาตุ”ก็ศึกษาด้วย“นาม 

๕ (เวทนา,สัญญา,เจตนา,ผัสสะ,มนสิการ)” หรือความเป็น“ธรรม

นิยาม”ก็ศึกษาด้วย“อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิตนิยาม,กรรม

นิยาม,ธรรมนิยาม” ส่วนความเป็น“ธรรม”ก็ศึกษาทั้ง“กุศล

ธรรม-อกุศลธรรม”ที่เป็นทั้ง“โลกียธรรม-โลกุตรธรรม”รอบ

ถ้วนกระบวนธรรม สัมบูรณ์กระบวนธาตุ

 จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว“อัตตา”ครบหมดได้

 แม้แต่ความเป็น“ปรมาตมัน”หรือ“อัตตาใหญ่ยิ่งๆ” 

  ซึ่ง“อัตตาใหญ่ยิ่งๆ(ปรมาตมัน)”น้ี ใน“เทฺวนิยม”มีแต่

ความเป็น“ปรมาตมันหรือปรมอัตตา”ถ่ายเดียว เด็ดเดี่ยว 

ทเีดยีว ไม่ยอมมคีวามเป็น“มชัฌมิอตัตา(อตัตาอย่างกลาง)และ 

“อรูปอัตตา”ที่เป็นล�าดับแต่อย่างใดเลยเด็ดขาด 

 “ปรมาตมัน”จึงเป็น“อรูปอัตตา(อัตตาที่ไม่มีรูป หรือจิต 

วญิญาณที่ ไม่มีกาย-มีแต่นาม-ไม่มีรูป) ใหญ่ยิง่หนึ่งเดียวแท้ๆยิ่งๆ

สดุๆ”ทีม่แีต่“ปรมาตมนัหรอืบรมอตัตา”แค่นัน้ ไม่มหีรือไม่ 

รู้จักรู้แจ้งรูจ้รงิความเป็น“โอฬารกิอตัตา-มชัฌิมอัตตา-อรูป 

อัตตา”อนัมี“ต้น-กลาง-ปลาย”ตามล�าดบัแห่งสทัธรรมเลย 

 เพราะเทวนยิมยดึมัน่ถอืมัน่ใน“อตัตาเดยีวเดีย่วโดด 

เด็ดขาด” ถ้าเป็น“เทพผู้ยิง่ใหญ่ท่ีสดุแห่งที่สุดแล้ว(ปรมาตมนั)” 

(๒๑๘)	“อตัตาใหญ่ยิง่ๆ”นัน้มแีต่ตวัตนหนึง่เดยีวเด็ดขาด
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แยก ๒ ไม่ ได้เลย ไม่ยอมมี ๒ เทวะ ไม่ยอมมีพระเจ้าอ่ืน  

ไม่ยอมรับพระเจ้าองค์เล็กองค์น้อยใดๆ ยึดมั่นถือมั่น 

“พระเจ้าองค์เดยีว” ไม่ยอมมพีระเจ้าอืน่ หรอืม ี๒ เทวะไม่ได้ 

 นี่คอื ลัทธิ“เทวนิยม ทีถื่อพระเจ้าองค์เดยีวเดีย่วแท้”

 เพราะยึด“เทวฺ”เป็น“ตวัตน”อยู่หนึง่เดยีว “ธรรมะ”จึง 

เป็น“ตัวตน”ไปหมด แยกเป็น“ธรรมะ ๒”ไม่ได้ ยึดเป็นแค่ 

“สภาวะ(ธรรมะทีป่รากฏ)” ๑ เดยีว เป็น“พยัญชนะ(บัญญัติ)”ไม่ได้  

 “ความยึดม่ันถือม่ัน”นี้ จึง“ลึกลับอยู่หนึ่งเดียว”ที่ ไม่

สามารถวิจัยแยกแยะออกมารู้รายละเอียดกันได้ จึงคงอยู่

เป็น“หนึ่งเดยีวนิรันดร์”ตามความยดึถอืของ“เทวนยิม”ถาวร

 ความเป็น“อัตตาหนึ่งเดียว”จึงอยู ่ยงคงกระพัน

นิรันดร ก็เป็นจริงตามที่เขายึดมั่นถือมั่นกัน ไม่แปลกเลย 

 เขากค็งความเป็น“อตัตาหนึง่เดยีว”อยูเ่ทีย่งแท้ถาวร

ไปนรินัดรจรงิๆ “พระจติวญิญาณ”จงึต้องยิง่ใหญ่หนึง่เดียว

จะมี..จะเป็น“จิตวิญญาณอื่น”ไม่ได้เลยเด็ดขาด  

 ความเป็น“อิสระเสรีภาพ”ของ“พระเจ้า”จึงตัดขาด

จากความเป็น“จิตวิญญาณ”ใดๆหมด “สุดโต่ง”โดดเด่ียว  

เพราะ“สงวนสิทธิ์”ที่วิเศษสุดของตนไว้ที่“พระเจ้า”เท่านั้น 

ชนิดที่“จิตวิญญาณ”ของผู้ใดใครอื่นในมหาจักรวาลหรือ

(๒๑๙	)	“ปรมาตมนั”เทวนยิมนัน้ตดัขาดจากจติวญิญาณอืน่



364

ในมหาเอกภพใดๆ หากจักเกิดใน“กาล”ใดขึ้นมาก็ดี หรือ
จะ“มี”ใน“กาล”ไหนอยู ่ก็ดี เอกภพนั้นก็ต้องเป็น“สิทธิ์” 
ของพระเจ้าเท่านั้นที่จะบันดาลให้เป็นได้ ให้มีขึ้นมาได้ 
 “จิตวิญญาณ”ใดๆของใครๆในมหาเอกภพไหนๆ 
ก็“ท�าตน”ให้สูงสุด ยิ่งใหญ่สุดดั่ง“พระเจ้า”ผู้เป็นนายไม่ได้
 “พระเจ้า”หรอื“ปรมาตมนั”จงึเป็นผูย้ดึเอา“อสิระเสรี 
ภาพ”จาก“อัตตา”ต่างๆของเราไปทั้งหมด เราจึง“ลึกลับ” 
ในความเป็น“อัตตา”ไม่มี“ธาตุรู้”เป็น“อิสระ”ใดเลยในตน
ที่จะพึงล่วงรู้ใน“ปรมาตมัน”ได้เลย เพราะเรายอมจ�านน
แล้วอย่างเด็ดขาด 
 ดังนั้น “อัตตา”ที่เป็น“ธาตุรู ้”หรือ“วิญญาณ”ที่มี
หลากหลายมหาศาล จึงแยกเป็น“โอฬาริกอัตตา หรือ
มโนมยอัตตา หรืออรูปอัตตา”ก็แยกไม่ ได้เลยเด็ดขาด 
เนื่องจาก“ยึดมั่นหรือสงวนสิทธิ์ความเป็นอัตตา”เป็น“ปร
มาตมันหนึ่งเดียวเดี่ยวโดดยิ่งใหญ่กันสุดๆจริงๆจังๆ”ไว้
ที่ตัวพระเจ้า-ที่อัตตาพระเจ้าสุดๆเสียแล้ว
 “ธาตุรู้”หรือ“วิญญาณ”อยู่ที่“พระเจ้า”ทั้งหมด เรา 
เองมสิามารถแยก“ธาตรุู”้มา“รู”้ด้วยตนเอง มาท�า“กรรม”เอง  
ได้เลย “พระเจ้า”ก�าหนดทั้ง“รู้”ทั้ง“กรรม”ของเราไว้หมดสิ้น  
 ความเป็น“ตน”หรือ“อัตตา”ของพระเจ้ายึดใหญ่-ยึด
ยิ่งหนึ่งเดียวเด็ดเดี่ยวเดียวโดด “จิตใด-วิญญาณใด”จะ
เป็นเช่นตน เหมือนตน เท่าตนไม่ได้เด็ดขาด อย่างเก่ง
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สุดก็แค่เป็น“ลูก(พระบุตร)”ที่ท่านก็เป็นผู้สร้างหรือผู้บันดาล

ให้เกิด พระเจ้าบงการ“กรรม”และครอบง�าแม้แต่“ความรู้”

 “อัตตา”พระเจ้า จึงมี“อัตตาหนึ่งเดียว”แยกไม่ได้  

ใหญ่ยิ่งชนิดสงวนสิทธิ์ไว้แต่เดียว เดียวดาย ขาดลอยจริงๆ

 ทีนี้พุทธนั้นศึกษารอบถ้วนในความเป็น“อัตตา” จึง

ชัดเจนยิง่ว่า “อตัตา”เป็นนามธรรมทีเ่กดิ“ความยดึ”มนักย็ดึ 

และถ้าเกดิ“ความสมัพนัธ์”มนักส็มัพนัธ์ มนัอยูท่ี“่เจ้าตวั” ซ่ึง

ก็คือ “ความเป็นอัตตาอีกแหละ”ที่จะ“ยึด”หรือจะ“สัมพันธ์” 

ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง” ซึ่งเป็น“ปัญญาขั้นโลกุตระ”แท้ๆ

 “จิตของใครก็ของคนนั้น” จิตเป็นประธานทัง้ตนเอง

และสามารถเป็นประธานทีจ่ะขยายความสมัพนัธ์ไปร่วมกบั

อืน่ๆได้อกีทีเ่ป็นอตุ-ุพชี-จิต-กรรม-ธรรมโดยไม่ตกเป็นทาส

 เพียงแต่สร้าง“พลังจิตให้แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันตนเอง

ได้” ไม่ตกเป็นทาส“พลังจิตหรือพลังงานอ่ืนที่เราสัมพันธ์

ด้วย”เท่านัน้ จงึนบัเป็น“ความอสิระเสรภีาพ”ส�าหรบัตนแล้ว

สัมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น“พลังงาน”ของ“อุตุนิยาม-พีชนิยาม- 

จิตนิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”ก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริง และ

เรยีนรูใ้ห้สามารถ“อยูเ่หนอื(อตุระ)”สิง่ใดส่ิงนัน้ๆได้แท้จริงมา

ตามล�าดบั หยาบ-กลาง-ละเอยีด พยายามให้ได้จนหมดสิน้

(๒๒๐)	“อสิระเสรภีาพ”พทุธนัน้มนียัส�าคญัยิง่กบั“อตัตา”
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 เมื่อ“อาสวะ”ของตนหมดสิ้น ก็ชื่อว่า อรหันต์  

 ดงันัน้ “จิตที‘่ดบัอตัตา’ใหญ่ภายนอก(โอฬารกิอตัตา)”ได้ 

และสามารถดับอัตตากลาง(มโนมยอัตตา)-อัตตาเล็กสุด(อรูป

อัตตา) ซึ่งเล็กสุดเล็กในตัวตน(อนุสัย)ใดๆ หมดสิ้นเกลี้ยงจริง

จึงหมดสิ้น“อวิชชา”(ซ่ึงจะหมดไปตามล�าดับจนส้ิน“อวิชชาสวะ”ก่อน 

และที่สุดแห่งที่สุดก็สิ้น“อวิชชานุสัย”กันทีเดียว ครบ“อุภโตภาควิมุติ”จริง)

 ความเป็นตัวตนคือ “อัตตาหรืออาตมัน”ก็สิ้นเกลี้ยง

 ความอยูเ่หนอืพลงังานตวัตนและพลงังานอืน่ จงึอยู่

ที่เราจะจัดสรร เลือกเฟ้นจะร่วมด้วยอย่างมีประสิทธิผลก็

เป็นอนับรบิรูณ์ เป็น“อสิระเสรภีาพ”ทีอ่ยูเ่หนอื“อตัตา”ต่างๆ

 ผู้สามารถปฏิบัติตาม“มูลสูตร ๑๐”เมื่อบรรลุ“วิมุติ” 

หลุดพ้นเป็น“อรหันต์”ได้ครบแล้ว ก็เป็น“อมตบุคคล”ที่

สามารถจะตัด“สันตติ”เม่ือตายลงในชาติใดชาติหนึ่งท�าตน 

“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ก็ได้ หรือจะยัง“ไม่ปรินิพพาน

เป็นปริโยสาน”ก็ได้ ซึ่งสามารถท�า“การตาย”ลงแบบใดแบบ

หนึ่งใน“นิพพาน ๓”ให้แก่ตนได้จริง เป็น“เจ้าแห่งการตาย” 

 “นิพพาน ๓”ได้แก ่(๑)“สุญญตนิพพาน”คือ สามารถ

ท�า“กิเลสตายหมดสิ้นอัตตาไปจากจิตของตนได้แล้วสนิท” 

ส่วนจะ“ตายแบบใดแบบหนึ่งใน“๒ นิพพาน”ต่อไปนี้ก็แล้ว

(๒๒๑)	ผู้เป็น“เจ้าแห่งการตาย”ของพุทธที่เก่งวิเศษสุด
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แต่ละท่าน เป็นสทิธขิองท่าน ทีจ่ะเลอืกตายแบบใด ..นัน่คือ
 (๒ )“อนิมิตตนิพพาน”หมายถึง ผู้สามารถท�า“สุญ
ญตา”ให้แก่จิตตนได้แล้วจริงคือ มี“สุญญตนิพพาน”แล้ว 
ในชีวิต และเมื่อจะดับชีวิต ตายลงในบัดใดก็ไม่ตั้งจิตต่อ
ภพภูมิใดอีกเลย ตายด้วย“อนิมิตตนิพพาน” นั่นคือ ตาย
ลงแบบ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน” เป็นการตายหายสูญไป
จากวฏัฏสงสารกนัเลย หมดนมิติใดๆสิน้เกลีย้งสญูสดุโดยแท้
 (๓)“อัปปณิหิตนิพพาน”เป็นผู้“ท�าการตายให้แก่ตน
ได้อย่างเก่งสุด” คือ พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ ซ่ึงสามารถจะ
ตายสญูจบสิน้ขัน้“ปรนิพิพานเป็นปรโิยสาน”กไ็ด้ จะตายฟ้ืน
เหมือนนกัมายากลผูเ้ก่งกล้า หรือเป็น“สริมิหามายา”กลบัไป
กลับมา คือ ให้เกิดก็ได้-ให้ตายก็ได้ มีอมตธรรม เป็นอมต
บุคคล ผู้เป็น“เจ้าแห่งความตาย” ตาม“มูลสูตร ๑๐ ข้อ ๙” 
 “เจ้าแห่งความตาย”นี้ศาสนาพุทธสามารถพิสูจน์ได ้
ทั้งที่เป็น“ธรรมะ”ทั้งที่เป็น“ตัวตนบุคคล” 
 ท่ีเป็น“ธรรมะ”กเ็ช่น “ความตายทางธรรม” นัน่คอื ผู้
ปฏิบัติธรรม ก็คือ ปฏิบัติ“ธรรมะ ๒”นั่นเอง ให้บรรลุผล 
 “การบรรลุผล”คอื ท�าให้“ธรรมะ ๑”หรอื“อกศุลธรรม, 
บาป”นัน้ๆตายพ้นไปจากจติใจ “ธรรมะ ๑”ทีเ่ป็น“กิเลสตาย 
สนทิ” จนกเิลสเป็น“๐” แล้วในจิตใจก็จะเหลือเป็น“ธรรมะ ๑  
(เอกัคคธรรม)”อยู่ ในจิตใจ  เป็น“จิตใจ”ที่สะอาดจากกิเลส 
 ผลที่จิตใจ“หลุดพ้นจากกิเลส หรือกิเลสตายไปจาก
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จิตใจ”นี้เอง คือ “การตาย”ที่เรียกว่า “วิมุติหรือนิพพาน”

 ผู้ท�าส�าเร็จได้จริง ก็เป็นผู้มี“นิพพาน” เป็น“เจ้าแห่ง

การตาย” อันยิ่งใหญ่ของวิชาการทางศาสนาในโลก

 ส่วน“การตาย”ท่ีเป็นเรื่องของการจะให้มี“ร่างกาย” 

หรือมี“สรีระ”ที่จะเกิดจะตายวนเวียนอยู่ใน“อาโลก”คือ ใน

โลกที่มี“กรรมกับกาล” หรือมี“ความเป็นคนของเราที่ยังมี

ชีวิต”หมุนวนอยู่ใน“อาโลก” ซึ่งเป็น“โลก”ที่มีดวงอาทิตย์

สาด“แสงสว่าง”อยู่นั้นเอง ก็สามารถจะให้มี“การตาย-การ

เกดิ”ทาง“ร่างกาย”อยู่ใน“อาโลก”นี้ได้ จะตายสญูไปเลยกไ็ด้

 เท่ากับดับหมดสิ้นไปทั้งหมดสิ้น“อาทติย์”สิน้“โลก”ก ็

ได้ ก็คอื การจัดการกบั“ธรรมะ ๒”ได้ส�าเรจ็เดด็ขาดทกุ“ธรรม”  

 ก็เป็น“เจ้าแห่งการตาย”ที่เป็นผู ้มีความสามารถ

เหมือนพระมหาโมคคัลลานะ เป็นต้น ซึ่งจะ“ตาย”แล้วฟื้น

คืนมาใหม่อีกก็ได้ หรือสุดท้ายจะตาย“ปรินิพพานเป็นปริ

โยสาน”ไม่เกิดอีกเด็ดขาด ก็ย่อมท�าได้จริงแล จึงชื่อว่า “เจ้า

แห่งความตาย”ให้แก่ตนเองจริงๆ ไม่มีผู้ใดก�าหนดให้อีก  

 ซึ่งเป็น“อจินไตย” คือ ไม่น่าเชื่อ คิดเอาไม่ได้-คิด

ไม่ถึง-คิดไม่ออก แต่เป็น“ความจริง”ที่สูงส่งแท้ ต้องปฏิบัติ 

กระทัง่มคีวามจรงินีเ้องได้ในตน จงึจะเป็นผู้มี“ความจริง”นี้แท้ 

(๒๒๒)	“อตัตาหรอือาตมนั”ของพทุธเราเองเป็นเจ้าของ
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 ศาสนาพุทธจึงเป็น“พญามัจจุราช”ตัวแท้ในตนเอง

 คือ ผู้น�าจิตวิญญาณ”ไปสวรรค์หรือไปนรกแท้จริง

 และพทุธหมดสิน้“ตวัตน”หรอื“อตัตา”ยิง่กว่านัน้ นัน่

คือ แม้แต่ที่เรียกว่า “พญามัจจุราช” ก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตัวตน

มัจจุราช” และ“ดับตัวตนมัจจุราช”เสียเองสิ้นสนิทได้ด้วย

 เพราะทั้งหลายทั้งหมดนั้น คือเรื่องของ“จิต”ของ 

“วิญญาณ” ที่ผู้ไม่รู้คือยังอวิชชา ก็จะยังเป็น“อัตตา(อาตมัน)”

 แต่“ผูรู้้”คอื ผูมี้วชิชากส็ามารถ“ดบัอตัตา”ได้หมดสิน้

 เพราะเป็น“จติ”เป็น“วญิญาณ”ของตน(จะใช้บญัญตัเิรยีก

ว่า“อัตตา”ก็ได้ ก็อาศยัเป็นการสื่อสารต่อกันให้รู้ได้) ทีอ่ยู่เหนอื“อาตมนั

หรอือัตตา”ทุกขนาด เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“จิต

วญิญาณ”ทีเ่ป็นประธานในทกุ“กรรม”ตราบท่ีมอียู่ ใน“กาล”

 หรอืม“ีตวัตน(อาตมนั)”อยู่ในเอกภพหรอืมหาจกัรวาฬ

 ซึ่งต่างกันกับความเชื่อมั่นยิ่งของ“เทฺวนิยม”ที่เรียก 

ว่า “ปรมาตมัน”อันเป็น“นามธรรมท่ียิ่งใหญ่ที่สุด (พระเจ้า 

ของเทฺวนิยม)” เป็น“อรูปแท้ๆ” ไม่มีรูป-ไม่มีร่าง-ไม่มีโฉมให ้

ใครสัมผัสได้เลย เป็น“นามธรรมในธาตุรู ้ที่ชาวเทฺวนิยมยึด

มั่นเชื่อมั่นทุกคนว่า ‘มีอยู่จริง’ยิง่ใหญ่ทีส่ดุเท่านัน้”นรินัดร 

 “พระเจ้า”ที่เป็นปรมาตมันของเขาไม่มี“กาย” จะมีก็

(๒๒๓)	เพราะ“พทุธ”รู้จกัรู้แจ้งรู้จริงตัว“อัตตา”ครบหมด
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เฉพาะ“มโนมยอัตตา”ส่วนเดียว จึงเป็น“อรูปอัตตา(ตัวตนที่

ไม่มีรูป )แท้ๆ” ซึ่งผู้เคารพนับถือบูชา“ปรมาตมัน”ชนิดนี้จะ
ไม่มีความเป็น‘มัชฌิมอัตตาหรืออรูปอัตตา’ใดๆเลย” มีแต่
ความเป็น“ปรมาตมัน (ปรมัตตา = บรมอัตตา)แต่ถ่ายเดียว” 
 และเป็น“ปรมาตมันถ่ายเดียว”ที่สัมผัสไม่ได้ เพราะ
มันไม่ชื่อว่า“โอฬาริกอัตตา”ที่เกิดจาก“รปู”กบั“นาม”ทีเ่ป็น 
“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”ที่แท้จริง อันมีภายนอกกับภายในให้
คนสัมผัสและเรียนรู้“พรหมกาย”คือ“กายพระเจ้า”นี้ได้จริง
 ดงันัน้ “ปรมาตมันแต่ถ่ายเดียว”นี้จงึหลงยดึเป็นหนึง่
เดียว เพราะยึดมั่นถือมั่นเด็ดเด่ียวว่า“เป็นหนึ่งเดียวที่ยิ่ง 
ใหญ่-ไม่มีใครจะเป็นทีส่ดุเท่านี”้ ไม่ได้เรยีนความเป็น“อัตตา” 
ในภาวะที่เป็น“วิญญาณธาตุ”อย่างแท้จริง ซึ่งไม่สามารถ
แยก“วญิญาณ”ออกไปเป็น“อตัตา ๓” ทีม่“ีโอฬารกิอัตตา”ให้ 
ตัวเองศึกษาเริ่มแรก และอีก“๒ อตัตา”เป็นล�าดับๆไปได้เลย 
 เมื่อตนเองเอาแต่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับ“ปรมาตมัน 
หนึ่งเดียวในตน”เท่านั้น นัน่เอง แยกเป็น“โอฬารกิอตัตา”ไม่
ได้ แล้วจะแยกเป็น“มโนมยอัตตา”ได้ไฉน? ยิ่งละเอียดเป็น
ที่สุดเข้าขั้น“อรูปอัตตา”ย่อมเป็นไปไม่ได้แน่ ..ชัดเจนนะ!
 เพราะ“ปรมาตมัน”ของ“เทวนิยม”นั้นไม่มีการศึกษา
ความเป็น“อตัตา ๓” จงึรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“อัตตา”ท้ังหลายไม่ได้
 “พทุธ”รู้จกัรูแ้จ้งรูจ้รงิตวั“อตัตา”ครบหมดทัง้ ๓ อัตตา  
ตามทีม่พีระพทุธวจนะในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๐๒ ต่อไป
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จนจบข้อ ๓๑๓ และความเป็น“อตัตา”อย่างพสิดารอีกหลาก

หลายมิติ ในเล่ม ๙ นี้แหละระบุไว้อีกมากที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสใน“พรหมชาลสูตร” ทั้งสาธยายแจกแจงพิสดารไว้อีก

มากมายในหลากหลายสูตร ครบครันเรื่อง“โลก”หรือเรื่อง 

“อัตตา”ใน“อันตคาหิกทิฏฐ ิ๑๐” ศึกษาพุทธศาสตร์ดีๆเถิด

 “ตน”คอืพยญัชนะ“ต + น” ซึง่“ต”กคื็อ “นัน้,เขา,มนั” 

คือความมี   ส่วน“น”ก็คือ “ไม่,หามิได้” คือความไม่มี 

 รวมความแล้ว “ตน”มีทั้ง“ความมี”และ“ความไม่มี” 

เป็น“ธรรมะ ๒”ที่ต้องเรียนรู้ตาม“สมมุติ”ที่“คน”สมมุติกัน  

 เมื่อสภาวะของค�าว่า “ตน”คือ สภาพของสิ่งที่มีตั้ง

ขึ้น-ปรากฏขึ้น เมื่อถึงขั้นชีวะ ก็มี“อัตตา”เป็น“ตัวตน” 

 ผู้มี“ชีพ”ที่เรียนรู้ความมี“ชีวะ”ขั้น“จิตนิยาม”ของ 

“ตน”ด้วยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ความเป็น“อัตตา”ได้บริบูรณ์สัมบูรณ์ ท�าตาย-ท�าเกิดให้แก่

อัตตาได้จริง ท�าให้“มี”หรือ“ไม่มี”ได้ส�าเร็จเด็ดแท้จริงๆ   

 ไม่ว่า“อัตตาหรืออาตมัน”จะเป็น“ปรมาตมัน”หรือ

เป็น“พระเจ้า”ที่ยิ่งใหญ่วิเศษเก่งกาจแค่ไหน? จะเป็น

ผู้“คอยช่วย”เราจริงหรือไม่? ส�าหรับพุทธศาสนา เราก็“พึ่ง

ตนเอง-ช่วยตนเอง”ได้หมดจนเสร็จกิจในความเป็น“ตัว

(๒๒๔)	“อัตตา”เป็น“ปรมาตมัน”ยิ่งใหญ่แค่ใด		ก็คือ “ตน” 
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ตน”หรือ“อัตตา-อาตมัน”จนกระทั่งสามารถ“ดับสิ้นอัตตา

ของตนด้วยตนเอง”ได้จริงหมดสิ้นไม่เหลือเศษเลย 

 เม่ือเสร็จกิจนั้นๆแล้วจริง ก็จบได้แล้วนี่!

 พระเจ้าจะมีหรือไม่มี ก็ไม่เป็นภาระอะไรท่ีต้องให้ 

“พระเจ้า”จัดการกับ“อัตตาหรืออาตมัน”ของตนแล้ว 

 เพราะเจ้าของ“อัตตา”ได้จัดการท�า“ตน”สูญสิ้นไป

จาก“กาล” จากภาวะที่ยังปรากฏ“กรรม”ใดๆในทุกเอกภพ

ไหนๆให้“เกิด”ให้“ตาย”เองได้เสร็จสิ้นสัมบูรณ์แล้วนี่!!! 

 จึงไม่ต้องไปรบกวน“พระเจ้า” ไม่ต้องเป็นภาระรอ

ให้“พระเจ้า”มาช่วยตัวเราเลย เพราะเราช่วยตัวเองได้แล้ว

 ศาสนาพุทธจึงมีค�าสอนว่า “ตนเป็น‘ที่พึ่ง’ของตน 

นอกจาก‘ตน’แล้วจะพึ่งใครได้” หรือบาลีที่ว่า “อัตตา หิ 

อัตตโน นาโถ  โก หิ นาโถ ปโร สิยา” คัด-สั้น..ชัดเจนยิ่ง

 แต่ผู ้ ท่ีไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ปฏิบัติเรื่อง“อัตตา” 

หรือแม้ศึกษาแต่รู้ผิดปฏิบัติผิด มันก็จัดการ“อัตตา”ไม่ ได้ 

 “อัตตา”ที่มโหฬารยิ่งใหญ่ที่มีอ�านาจเป็น“โอฬาริก

อัตตา”แค่ใดก็ไม่มีสิทธิ์สัมผัสได้เลย มันก็มีแต่เชื่อว่า“พลงั

ยิ่งใหญ่มโหฬาร”ที่ช่วยคนทุกคนช่วยโลกท้ังโลกอยู่อย่าง

ลกึๆลบัๆ จงึได้แต่เพ้อๆฝันๆไปเท่านัน้ ว่า“จงช่วยตนเอง 

(๒๒๕)	พทุธช่วยตนเองก่อน	จงึไม่รอ“พระเจ้า”ช่วย		 
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ก่อน แล้วพระเจ้าจะช่วยท่านภายหลัง”..ว่าเข้านั่น?!!!
 ก็ในเมื่อ“เราช่วยตนเองแล้วจบแล้ว” นรก-สวรรค์ก็ดี
เกิด-ตายก็ดี ดี-ชั่วก็ดี คุณ-โทษก็ดี ฯลฯ ที่เป็น“ธรรมะ ๒” 
เราก็ท�าให้“ตน”ได้ทุกอย่าง ได้ครบสิ้นแล้ว มันก็พึ่งตนเอง
ได้แล้ว ยิ่งกว่านั้น สามารถจัดการกับ“จิตวิญญาณ”ของตน  
จะเกิดหรือจะตาย จะมีอยู่ในโลกวัฏฏสงสารนี้ หรือจะ
ไม่มีอยู่ ในโลกวัฏฏสงสารก็ท�าได้แล้ว มันก็เป็นอันจบส้ิน
สูงสุดแล้วล่ะ ส�าหรับการเป็นคนๆหนึ่ง ที่เกิดมาในโลก
สันนิวาสนี้ “พระเจ้า”ไม่ต้องเป็นภาระ หรือไม่ต้องห่วง
 เพราะ“จิตวิญญาณ”เป็นประธานสิ่งทั้งปวง
 “จิตวิญญาณ”เราเอง ก็ต้องพึ่งจิตวิญญาณเราเอง
 ถือว่า“พึ่งตนเอง”ได้ครบถ้วนในความเป็นคนแล้ว 
 ถ้าคนเอาแต่จะพ่ึง“พระเจ้า” ไม่เชื่อในตนเอง ไม่
ม่ันใจในตนเอง ว่าเราเป็น“คน”ที่สามารถท�าตนให้“พ้น
ภาระ”ผู้อื่นได้ “พ้นอกผู้ปกครองเลี้ยงดูเรา”ได้เป็นที่สุดจริง
กจ็ะเท่ากบัว่า เราเป็นเด็กทีเ่ลีย้งไม่โตตลอดกาลเท่านัน้เอง  
 เพราะ“พลังงานแห่งจิตวิญญาณ”ที่พึงมีใน“คน”ใน 
“สัตว์”ขั้น“จิตนิยาม”ได้นั้น จะมีฤทธิ์แรงปานใดจะดีจะเลว 
ขนาดไหน? จะประเสรฐิเลศิยอดสดุยอดสุดๆใด ก็เป็น“จิต 
วญิญาณ”อย่างหนึง่อย่างเดียวกนักบัของ“พระเจ้า” ดงันัน้ผู ้
เป็น“คนเอง”แท้ๆนัน้ ย่อมรูใ้นตน ก“็ในตน”มนักศ็กึษาพสิจูน์ 
รู้ความเป็น“จิตวิญญาณของตนในตนแท้ๆนี้” ย่อมได้สิ!! !
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 จะเป็นคนสขุหรอืทกุข์ จะเป็นคนดีศรีประเสริฐ หรือ

ชัว่เลวต�า่ทรามปานใด เรากน่็าจะรับผดิชอบตนเองได้แท้จรงิ

 ไม่ใช่“เด็ก”ที่เลี้ยงไม่รู้จัก“โต”ตลอดกาล จนโลกแตก  

 เอาเถอะ จะขนาด“อ�านาจที่มโหฬารยิ่งใหญ่ของ

พระเจ้า” จะสุดวิเศษแค่ใด? ก็ยกไว้ แต่“คน”มี“จิต” ม ี

“วญิญาณ”ในตนเป็น“ของตน” นี่สิ..ที่จะ“รู ้ทุกข์-รู ้สุข”ก็

ดี จะเป็น“ประโยชน์หรือโทษ”ก็ดี จะเป็น“คนดีหรือเป็น

คนช่ัว” มันต้องเป็นจริง และมีพลัง มีแรงที่จะเกิดผลต่อ

ภาวะอื่นๆในโลกสันนิวาส หรือใน“อาโลก”ภายใต้แสง

อาทิตย์ดวงเดียวกันนี้ มันก็ต้อง“อาศัยใช้สอย”กันจริงๆ 

..ท�า“ตัวเอง” ท�า“ตน”ให้ได้จริงๆเถิด! 

 เอาแค่นี้ก็“สุดๆแล้ว”ในความเป็น“คน” จนกว่าจะ 

“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”  ไม่ต้องเพ้อเจ้อไปมากกว่านี้

เลย มันบริบูรณ์สัมบูรณ์ใน“สัจจะ-ความจริง”ทั้งหมดแล้ว

 ศาสนาพุทธจึงเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า“ความจริงอันยิ่ง

ใหญ่”เท่านี้ และปฏิบัติตนจนสามารถ“สัมผัสรู้เห็นอ�านาจ 

นั้นๆ”ได้ แล้วอาศัยในชีวิตไปจน“สุดชีวิต”ที่“ปรินิพพาน

เป็นปรโิยสาน”ได้จรงิกไ็ม่ม“ีปัญหา”ใดๆ ไม่เป็น“พษิภัยโทษ

ใด”แก่สรรพสิ่งใดๆในโลกได้บริสุทธิ์แท้จริง ก็ไร้ภัยจบแล้ว

(๒๒๖)	พทุธอยู่กบั“ความจรงิ”ทีส่มัผสัได้	รูแ้จ้ง	ไม่ลกึลบั
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 เป็น“คน”ทีมี่ชวีติอยูไ่ม่เป็นภัยเป็นโทษแก่ตนแก่โลก

เลย มีแต่ประโยชน์แก่ตนแก่โลกได้จรงิแท้ ชดัเจน ไม่งมงาย

 สามารถพิสูจน์“ความจริง”นี้เป็นจริงยิ่งใหญ่จริงได้

แท้ใน“โลกสนันวิาส”หรอื“อาโลก”ทีค่นทกุคนสมัผสัรูร่้วมกนั

ได้ พลังงานหรืออ�านาจที่ยิ่งใหญ่ปานใดที่บงการโลกนี้อยู ่

“ไม่ลึกลับ” รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“พลังงาน”หรืออ�านาจนั้นๆได้ 

ท�าได้ พิสูจน์ความจริงนี้ ในโลกที่คนสามัญทั่วไปก็สามารถ

ร่วมพิสูจน์กันได้นี้ ก็ควร“พอ”ได้แล้ว

 ดังนั้น อัตตาหรือปรมาตมันที่ยิ่งใหญ่ ได้ยิ่งๆสุด

ปานใด ศาสนาพุทธก็พากเพียรศึกษาและท�าให้“เกิดภาวะ

จริง”ของอัตตาของปรมาตมันนั้นๆในตน ซึ่งก็คือ ความ

เป็น“จิต”เป็น“วิญญาณ”หนึ่งเดียวกันกับ“พระเจ้า”

 แต่“เทวนิยม”นั้นไม่ได้เรียนรู้ความเป็น“วิญญาณ” 

หรือ“จิต”ที่เป็น“ปรมาตมัน”เลย จึงไม่มีใครสัมผัสความ

เป็น“ตัวตนพระเจ้า”ได้ จึงหมดประตูจะรู ้จักรู ้แจ้งรู ้จริง 

“ตัวตน(อัตตา)ของพระเจ้า”ในทุกมิติ ทุกชนิด ทุกประการ 

 เริ่มต้นตั้งแต่“อัตตา”ที่จะเป็น“ปรมาตมัน”ตัวต้น

ไปจนกระทั่งตัวปลายสุดๆ ที่พระพุทธเจ้ามี“กรอบ”แห่ง

การศึกษาไปเป็นล�าดับๆอย่างวิเศษสุดน่าอัศจรรย์ที่สุด 

(๒๒๗)	อตัตาทีเ่ป็น“ปรมาตมัน”ทีส่ัมผัสด้วย“ทวาร ๕”ได้
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ไว้แล้ว มันก็“สูงที่สุดแห่งที่สุด”ของความเป็น“คน”ใน

โลกสันนิวาสหรือใน“อาโลก”ที่มีจริงเป็นจริงได้แท้นี้ เรา

ก็“เอา”แค่นี้ มันก็“เต็มสุด”ในความเป็น“คน”ของตนแล้วนี่

 “สัมผัสของจริง”ได้หลัดๆ โทนโท่ อยู่ ณ บัดนี้แท้ๆ

 จะเพ้อ“หาเอา”เกนิกว่า“ความเป็นคนของคน”ไปอีก  

ให้มี“ตัวตน(อัตตา)”ต่อไปยิ่งๆขึ้นอีก มันก็มีแต่“กองทุกข์-

กองสุข” หรืออย่างเก่งก็แค่“ไม่ทุกข์-ไม่สุข”แบบโลกุตระ

เท่านั้นแหละเป็น“สูงสุดๆ”คงที่ ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปอีก

แล้ว ก็ไม่มีอะไรจะ“เหนือ”ไปกว่านี้ได้อีกแล้วนี่!!!

 ใครจะเอาเท่าน้ี พุทธก็มีหลักสูตรให้อยู่แล้ว ครบ

 ซึ่ง“สัมผัสของจริง”ได้จริงทั้งทวารภายนอกหยาบ

ใหญ่สุดๆ“๕ ทวาร”ร่วมกันกับ“ทวารที่ ๖ คือใจ”หรือ“จิต

วญิญาณ”ทีม่คีรบ“มหาภตู ๔” ไปถงึภายใน“อปุาทายรปู ๒๔”  

กจ็ะรูจ้กัรูแ้จ้งรู้จริงใน“ความจริง”ของ“โลก”ของ“อตัตา” ของ

สตัว์ ของพระพทุธเจ้า(ตถาคต ไม่ถงึขัน้ความเป็น“พระเจ้า”) ทัง้ทีเ่ป็น 

“ชีวะ”และไม่เป็น“ชีวะ” ทั้งที่เป็นแค่“รูปร่างหรือสรีระ”หรือ 

อืน่  ๆและ“ความเป็นที่สดุ”และ“ความไม่เป็นท่ีสุด”ได้สัมบูรณ์  

 การศึกษา“อัตตา”ไปจนกว่าจะถึง“ปรมาตมัน”สุด

สูงสุดๆได้จริง จึงเร่ิมในตนของตนตั้งแต่“โอฬาริกอัตตา”  

(๒๒๘)	พุทธมีการศกึษาทีเ่ป็นล�าดับ..หยาบ-กลาง-ละเอยีด



378

ท่ีเป็น“อัตตาที่หยาบใหญ่”ขั้นต้น แล้วก็เรียนรู้ปฏิบัติจน

กระทั่ง“จบหลักสูตร”ในความเป็น“โอฬาริกอัตตา”

 จากน้ันก็เป็นขั้น“มโนมยอัตตา” แล้วขั้นปลาย

สุดท้ายก็ขั้น“อรูปอัตตา” ก็เป็นจบสุดสูงสุด ซึ่งจะรู้จักรู้แจ้ง

รู้จริงครบครันสุดยอด เป็นล�าดับ  

 มีล�าดับที่ลึกซึ้ง ซับซ้อน หมุนรอบเชิงซ้อนวิเศษสุด 

อย่างเป็นล�าดบั เหมอืน“มหาสมทุร ลุม่ ลึก ลงไปตามล�าดบั 

ไม่โกรกชันเหมือนเหว ฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน มี

การศึกษาไปตามล�าดับ มีการกระท�าไปตามล�าดับ มีการ

ปฏิบัติไปตามล�าดับ  มิใช่ว่าจะบรรลุอรหัตผลโดยตรง นี้

เป็นธรรมน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา” ตามพระไตรปิฎก เล่ม 

๒๓ ข้อ ๑๐๙ ซึง่เป็นประการที ่๑ ใน ๘ ประการของพระสตูร 

นี้  

 หลดุพ้น“โอฬาริกอัตัตา”แล้วกห็มด“อัตตา”ขั้นหยาบ

 ขั้นต่อไปก็“มโนมยอัตตา ( รูปหรืออัตตาที่ส�าเร็จด้วย

จิตวิญญาณของตน)ก็มี“เฉพาะตน”ที่ตนยึดมั่นถือมั่นยิ่งสุดๆ 

เท่านั้น”ของใครก็เป็นส่วนตัวของตนเฉพาะตนในตน และ 

เป็นทัง้“อรปูอตัตาอย่างยิง่(ตวัตนที่ เปน็รูปไม่มีรปูแล้ว)” ม“ีอตัตา” 

ของตนผู้เดียว แม้จะยึดเองในตนที่ถึงขนาดเป็น“โอฬารกิ 

อัตตา”แต่เป็นจิตภายในจิต คือ ตนใหญ่ยิ่ง-ยิ่งใหญ่สุดๆ 

(ปรมาตมัน,ปรมัตตา,บรมอัตตา)ในภายในของตนเท่านั้น
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 “โอฬาริกอััตตา”นี่แหละคือ “อัตตาหรืออาตมัน”ขั้น 

“ปรมาตมัน”แท้ๆ และนี่แหละที่เป็น“ตัวตน”ใหญ่ยิ่งจริงๆ 

 ท่ีเป็น“จรงิ”เฉพาะ“อตัตา”ของตวัของตนจรงิๆแท้ๆ

 พิสูจน์กันเถิด จากตัวตนของเราที่มี“วิญญาณ” 

หรือ“จิต”ตนเอง ศึกษาจากที่อื่นไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่“จิต

วิญญาณ”ไง!!!!  “จิตวิญญาณ”ในตัวเรา มันจึงจะ“จริง” 

 ถ้าไม่มี“จิตวิญญาณของคน” ปรมาตมันก็ไม่มีเลย 

ในโลก ในมหาจักรวาฬ หรือในวัฏฏจักรใด หรือในสมมุติใด

 ดงันัน้ ความเป็น“โอฬารกิอตัตา”อนัเป็น“อตัตาใหญ่

ภายนอก”ที่เป็น“สมมุติสัจจะ”ดินน�้าลมไฟประชุมกันเกิด 

เป็นพืช สัตว์ และอื่นๆอยูน่ัน้ 

 ถ้าแม้น“ปรมาตมัน(พระเจ้า)”ไม่มี“การยื่นส่วนใด

ออกมาสัมผัสแตะกับคนได้เลย” อยู่ไหนก็ไม่รู้ อยู่คนละ

สัดละส่วน ไกลแสนไกลลิบลับลึกลับ มืดลับมิดลับด้วย

ซ�้า จึงไม่มี“โอฬาริกอัตตา” มีแต่“ปรมอัตตา(ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ ) 

ของตนเองแค่นั้น” หาชิ้น-หาเนื้อ-หาตัว-หารูป ไม่ได้เลย

 “สมมุติธรรม-โอฬาริกธรรม”ไม่มี ให้เห็นได้เลย 

 แม้แต่ภาวะ“มี(อัตถ)”อย่างยิ่ง ก็มีใน“ภพ”ของตน 

เองเฉพาะๆ ซึ่งไม่มีส่วนออกมามี“สัมผัส ๕”กันเด็ดขาด 

(๒๒๙)	“โอฬาริกอตัตา”คอื	ปรมาตมนัหยาบใหญ่ขัน้ต้น	
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 จึงไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่จะ“สัมผัสด้วยทวาร ๕” 

กับความเป็น“ปรมาตมัน”หรือ“พระเจ้า”ได้เลย

 “พระเจ้า”จึงลึกลับท่ีสุด เพราะไม่มี“สัมผัส”อะไร

กับใครเลย โดดเดี่ยว เดียวแดแท้ๆ 

 มีแต่“คน”เท่านั้นที่“ตาย”แล้ว“วิญญาณ”จะต้องไป

หา“พระเจ้า” แล้วพระเจ้าจะส่งลงนรกหรืออยู่สวรรค์

 เพราะ“ลัทธิเทวนิยม”เองไม่มีใครใดๆที่เป็นมนุษย์ 

ในโลกจะสามารถรู้ร่วมหรือเหน็ร่วมความเป็น“พระเจ้า”โดย

การสัมผัสทางทวาร ๕ ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความปรากฏที่

เห็นได้ (ปาตุภาวะ)หรือเป็นปรากฏการณ์ (phenomenon)ซึ่ง“ร่วม

รู้ร่วมเห็น”ยืนยันกันแจ้งชัดจริงแท้ได้เป็น“สัจฉิกตา(แจ้งจริง)

หรือสัจฉิกัตวา(แจ้งจบ)”ในโลกสันนิวาส(การอยู่ร่วมกัน)นี้หรือ

ใน“อาโลก”(โลกที่เห็นๆกันได้ด้วยแสงของดวงอาทิตย์ )นี้เลย

 จงึไม่เป็นสิง่ทีป่รากฏขึน้แก่มนษุย์ในโลกด้วยกนัเลย 

แม้แต่คนที่สอง(ปาตุสัจจะ) จึงแต่ละคนต่างคนต่างก็“ก�าหนด

สมมุติพระเจ้า”ขึ้น ว่ามี“พระเจ้า”อยู่เฉพาะตนเท่านั้น ไม่

ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ใด? เก่งแค่ใด? รู้ยิ่งยอดแค่ไหน? ท�าอะไร

ได้ยิ่งเยี่ยมไฉน? บันดาลอะไรๆก็ได้จริงแค่ไหน? ฯลฯ 

 เพราะแท้จริงก็“เราเอง”นี่แหละคือ“อัตตาหรือ

(๒๓๐)	อตัตาท่ีเป็น“พระเจ้า”จึงสัมผัสด้วย“ทวาร ๕“ไม่ได้
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อาตมัน” ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ใด? เก่งแค่ใด? รู้ยิ่งแค่ใด? 

ท�าอะไรได้ยิ่งยอดไฉน? บันดาลอะไรๆได้จริงแค่ไหน? 

ฯลฯ ที่เรียกว่า“ปรมาตมัน”ท่ีหมายถึง“ตัวตนที่ยิ่งใหญ่

ที่สุด” เป็น“โอฬารกิอตัตา”ทีส่ดุแห่งทีส่ดุปานใด ก็“เราเอง” 

นี่แหละ มันไม่ใช่“พลังงานพิเศษ”ที่ลึกลับอยู่ที่ไหนหรอก ที่

จะ“ช่วยเรา” หรือหลงว่า“มีอะไรอยู่-อยู่ที่ ไหนก็ไม่รู้จักรู้แจ้ง

เลยจริงๆ” แต่ก็หลงเชื่อว่า คอยช่วยคนทุกคนอยู่

 “ตัวใครก็ตนเอง”เท่านั้นแหละที่ต้องช่วย“ตัวเอง” 

 จริงๆแล้ว ไม่มีใคร“ช่วยเรา”หรอก นอกจากตัวเอง 

 ดังนั้น ศาสนาท่ีนับถือ“พระเจ้า”จึงมีค�าพูดว่า “จง

ช่วยตัวเองก่อน แล้วพระเจ้าจะช่วยท่านภายหลัง” ความ

หมายแท้จริงก็คือ “ตัวเราเอง”แท้ๆนั่นเองที่“ช่วยตนเอง” 

ความจรงิไม่ม“ีอ�านาจลกัลบัยิง่ใหญ่”ที่ไหนหรอกที“่ช่วยเรา”

 กต็รงกับศาสนาพทุธทีว่่า“ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน(อตัตา หิ 

อตัตโน นาโถ)” เพราะเมือ่เรา“ช่วยตวัเองได้แล้ว-ส�าเรจ็แล้ว” ก็

ไม่ต้องไปกวนใจ“พระเจ้า”ให้เป็นภาระเลย เพราะตวัเราเอง

ท�าเองส�าเร็จแล้วนี่ !

 ศาสนาพุทธจึงไม่ต้องไปรอ“พระเจ้า”มาช่วยทีหลัง 

“ตนเป็นที่พึ่งของตน(อัตตา หิ อัตตโน นาโถ)”ก็เป็นอันเสร็จแล้ว  

(๒๓๑)	“ตัวตน”หรือ“อัตตา”นั้น	คือ“ตัวเอง”ช่วยตัวเอง
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ก็จบแล้ว ในตนเอง เพราะ“อัตตา”มันตัวของตนเอง  

 จงึไม่ต้องรบกวน“พระเจ้า”เลย ทัง้“กาย”ทัง้“จิต”ของ 

“พระเจ้า” ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในที่ ไหน จะมี“พระเจ้า”หรือไม่ม ี

 แต่ความเป็น“ตัวตนของคนในตนเอง”นี้ เมื่อ“ได้ 

ความเป็นตัวตน(อัตตปฏิลาโภ)”

 เพราะ“กาย”ของ“พระเจ้า”ที่คนแต่ละคน“ยึดถือกนั” 

ล้วนเป็น“นิรมานกาย” หมายความว่า เป็น“กาย”ที่ตนเอง 

เนรมิตขึ้นในใจเองคนเดียว คนใดก็ของคนนั้นเท่านั้น 

 ซึง่ไม่เป็น“สัมโภคกาย”(เพราะไม่ม“ีกาย”ที่ ใครอื่นร่วมใช้สอย, 

กนิ,เสพด้วยกนัได้เลย) เพราะเป็น“กาย”ทีแ่ม้ตนเองก“็ไม่เหน็พระเจ้า” 

นีเ้ลย เพราะ“พระเจ้า”ไม่มี“รปู”ภายนอกให้เหน็ได้  “นาม”ภายใน

ก็ไม่มีใครสัมผัสได้เลย ซึ่งไม่มีใครเห็นได้เลยทั้ง“รูป”และ

ทั้ง“นาม”  “พระเจ้า”จึงไม่เป็นแม้แต่“อาทิสมานกาย” 

 เพราะ“พระเจ้า”ไม่มีทั้ง“รูป” และไม่มีทั้ง“นาม”

 สรุปแล้ว “ไม่มีพระเจ้าที่เป็นทั้งกาย-ไม่มีทั้งจิต”เลย 

ในที่ ไหนๆ? หรือมี“ตัวจริง”อย่างไร?

 “ตนเอง”แท้ๆท่ีมี“ความยึดมั่นถือมั่น(อุปาทาน)”ว่า 

“พระเจ้า”มอียู ่แล้วก“็เนรมติพระเจ้า”มา“ม”ีเอง จงึเรียีกโดย

ภาษาว่า“นิรมานกาย” 

(๒๓๒)	“กายพระเจ้า”นั้น		คืออย่างไร?	เป็นไฉน?
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 และ“กาย”ก็เป็น“กายที่อุปาทาน(ความยึดมั่นถือมั่น)ว่า 

มี“ตัวตนเอง”เอาเองอีกด้วย ผู้อื่นคนใดก็ไม่เกี่ยวด้วยเลย

 “กาย”ท่ีไม่มีแม้แต่ความเป็น“กาย”(เพ้ออยู่ลมๆแล้งๆ

จริงๆแท้ๆ)  หลง“ความสูญ”ว่าเป็น“ตัวตน”เอาเองคนเดียว

 ความสับสนวนวกของ“ความว่างปล่า”กับ“ตัวตน”ที่

มันทับซ้อนย้อนยอกหลอกตนเองได้อย่างสนิทเนียนที่สุด 

 “ความจรงิยิง่ใหญ่”หรอื“พระเจ้านี้จงึตกีรอบจ�ากดัอยู่

เฉพาะ “ตนเอง”แต่เดียวดายเดี่ยวโดดแท้ๆ มันก็เป็น“ความ

อสิระเก๊” ความอสิระทีโ่ดดเดีย่วเดยีวดาย“ของตน”แต่เพยีงผู้

เดยีว เปล่าๆ  ไม่เป็น“ความอสิระ”ทีเ่ป็นปรมตัถสจัจะแท้จรงิ

ได้เลย แม้แต่“ความอสิระ”กเ็ก๊! กเ็ทจ็! ..พนิจิคดิดกูนัดีๆ เถดิ   

 เพราะมัน“เลยเถิดหรือสุดโต่ง”ไปจาก“ความอิสระ” 

ที่ต้อง“รู้ร่วมกันกับผู้อ่ืน” มีผู้อ่ืน“ตกลงด้วย”ว่าอย่างนี้คือ 

“ความอิสระ” มันไม่มี“ผู้อื่น”แม้หนึ่งคนร่วมรู้-ร่วมเห็นด้วย-

ร่วมพิสูจน์-ร่วมตัดสินเลย-ร่วมยืนยันด้วยเลย มันมีแต่“ตน

เองโดดๆเดีย่วๆเดยีวดาย”รูเ้องเหน็เอง ตดัสนิเอง ตอบเอง

ว่า“ตนเองอิสระ” ใครรับรอง ใครเห็นด้วย ไม่มีเลย!!!!

(๒๓๓)	“ความอสิระ”	ทีแ่สนเพ้อเจ้อ	อยูโ่ดดเดีย่ว	เดยีวโด่

 แท้จริงนั้น“มันเลยกรอบของความเป็นอิสระที่เป็น

สจัจะ” จะเรยีกว่าเป็น“สมมตุสิจัจะ”ซึง่หมายถงึ สจัจะทีม่คีน
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ร่วมรูด้้วยและยอมรบักนักไ็ม่ ได้ หรอืแม้จะเรยีกว่า“ปรมตัถ
สจัจะ”กเ็ป็นแค่“เฉพาะตวัก�าหนดเอง-รูอ้ยูค่นเดียว-เพ้ออยู่
คนเดียว” ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ ตามแต่ตนคิดปั้นลมๆแล้งๆ
ขึ้นมาก็สร้างวิมาน(นิรมาน)ขึ้นมาเองได้สารพัดปั้นน�้าเป็น
ตัวอย่างไรก็็ได้แท้ๆ  เพ้อฝันอยู่-มีอยู่-เป็นอยู่คนเดียว 
 หลงว่าเป็น“ของแท้ของจริงที่แท้ที่เที่ยง”อยู่เฉพาะ
ตนคนเดยีว จงึเป็น“สญัญายะ นจิจาน”ิของตนเด่ียวๆโดดๆ
 “มีภาวะเองคนเดียว” ไม่มีใครสมมุติด้วยหรือไม่มี
ใครร่วมรู้-ร่วมตกลงด้วยเห็นด้วย-ยอมรับด้วย-ยืนยันด้วย
เลย เราจึงมี“พระเจ้า”ของเรา ที่เรายอมรับของเราแต่เพียง
ที่เรา“สมมุติขึ้นในใจของเรา”คนเดียวนั้นเอง แท้ๆ
 เพ้อไปกับลมๆแล้งๆ ฝันเอง ปั้นเอง เท่านั้น
 แท้ๆก็คือ “ความว่างเปล่า”ที่เรา“ปั้น”ขึ้นมาเอง
 จะเป็น“ปรมัตถสัจจะหรือหลงว่าเป็นความจริงที่ยิ่ง
ใหญ่ปานใดขนาดไหน” มนักค็ดิเอา-นกึเอา-ยดึเอาได้ทัง้นัน้
 จรงิหรือไม่จริง ไม่มี“คนผูอ้สิระเสรอ่ืีนทีสั่มบูรณ์”เป็น
ผู้รับรอง“ความจริง(สัจจะ)”นั้นเลย ไม่มีเลย ไม่รู้ด้วยได้เลย
 แล้วจะถือว่าเป็น“ความจริงหรือสัจจะ”กัน มันก็ 
“จริง”อยู่แต่เดี่ยวเดียวดาย ไม่มีใครรับรองยืนยันเลยด้วย
 คุณผู้ยึดถือ“อันนั้น-สิ่งนั้น-ภาวะนั้น”ก็เพ้อเจ้อคน
เดียว ฝันเพื่องไปแบบไหนก็ได้ตาม“ความฟุ้งซ่าน”ของตน 
 อีกอย่างที่“ไม่อิสระ”แท้ที่สุดก็คือ “พระเจ้า”จะมีแต่ 
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“การบังคับให้คนอื่นเชื่อ แล้วอ้างว่านั่นคือ“พระเจ้า”ที่ใหญ่

ยิ่งที่สุด ไม่มีใครใหญ่ยิ่งกว่า ต้องเชื่อ“พระเจ้า”นี้เท่านั้น” 

บังคับคนอื่นห้ามแย้งใดๆด้วยนะ!!! ขืนแย้ง“บาป”นะ!!!!!!! 

  ชัดเจนขึ้นบ้างมั้ยใน“นัยส�าคัญ”ของค�าว่า“อิสระ” 

ชนิดท่ียังไม่ใช่“ความอิสระ”ตาม“สมมุติธรรมและปรมัตถ

ธรรม” ทีส่ามารถร่วมรูก้นัในความเป็นมนษุย์ในโลกสันนวิาส 

 เพราะค�าว่า “อิสระ”นี้ ต้องมีภาวะ“สระ ๓ เส้า”ร่วม

กันอยู่ ซึ่งได้แก่ “ความรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นตัวเรา” ว่า มี

อยู่อย่างไร? และ“ผู้อื่น-อันอื่น” มีอยู่อย่างไร? 

 แล้วมัน“อิสระ”จากกันนั้น เป็นไฉน?

 “อิสระ”คือ “หลุดพ้นจากอันอื่น” ตั้งแต่เราหลุดพ้น

จาก“อีกอันหนึ่งที่เราเกี่ยวพันหรือผูกพันอยู่” ถึงขั้นผูกพัน

อยู่ ที่มันขาดไม่ได้ แต่เราก็“หลุดพ้น”ตัดขาดมาได้ ชนิดที่

ไม่ต้องพึง่สิง่นัน้ ไม่ต้องห่วงหา ไม่โหยหา ขาดเยือ่ขาดไยไม่

ต้องทกุข์เลยเมือ่ไม่มสีิง่นัน้ ไม่ต้องสมัผสัแตะต้องสิง่นัน้แล้ว 

ทีส่ดุแม้สมัผสัสิง่นัน้อยูก่“็ไม่มคีวามรูส้กึ”ผลกัหรอืดดูเลย มี

ความรู้สึกกลางๆ เฉยๆ ว่างๆ คือ “เนกขัมมสิตอุเบกขา”

 แต่เราก็สามารถสมัพนัธ์อยูกั่บสิง่เหล่านัน้ได้ร่วมงาน

กันด้วยดีมีประโยชน์ช่วยเหลือสนับสนุนกันด้วยซ�้า อย่าง

(๒๓๔)	“ปัญญา”ทีรู้่ยิง่ว่า“อสิระ”	คืออย่างไร?	เป็นไฉน?
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สมคัรใจเอง หรือจะไม่ท�างานร่วมอยูด้่วยกไ็ด้ โดยไม่มอีะไร

ขัดข้องเลย ไม่มี“ปัญหา”เลย มีแต่“ปัญญา”ชัดเจนทุกอย่าง

 เรามาขยาย“ความอิสระเสรี”ที่ลึกซึ้งสุดลึก สุดวิเศษ 

สุดพิสดาร กันดูบ้าง     

 เริ่มต้นจาก“ภาวะว่างเปล่า”และ“ความเคลื่อนไหว”  

กระท่ังเป็น“พลังงาน”ละเอียดเล็กสุด ด้วยการใช้“บัญญัติ” 

เป็น“ค�าพูด-ภาษา” แล้วสร้างสมมุติที่เป็น“สระ-พยัญชนะ”  

ก�าหนดเรียก“สัจจะ”ต่างๆกันขึ้นมา 

 เริ่มภาวะ“สระ ๓ เส้า”แรกก็คือ “อะ-อา-อิ” ๓ สระนี้ 

ที่จับตัวกันขึ้น เป็น“ตัวตนตนแรกเริ่มแห่งตัวตน” โดยมี“อะ 

กบั อ”ิสลบักนัเป็นประธานท�างานก่อสร้างตวัตนคือ“อา”เกดิ 

“อาสยหรืออาสัย (ตัวเราก�าลังถูกสร้างด้วยพลังงานที่ใช้พยัญชนะเศษ

วรรคคือ ส..กับ..ย เริ่มจาก อะคือ ๑ แล้วก ็อาคือ ๒ เพิ่มขึ้นทีละก้าวแล้วก็

เป็น ๓ คือ อิ ต่อมา )” 

 อะ-อา-อิ นี้เป็น ๓ เส้าแรกแห่งตัวตน “อะ-อา-อิ” 

เป็น“สระ”ทั้งนั้น  ยังไม่ถึงขั้นเป็น“พยัญชนะ ๕ วรรค” 

 “สระ”นี้ยังเป็นอักษรหรือยังเป็นตัวหนังสือที่คู่กับ 

“พยัญชนะ” เร่ิมต้นก็ยังเป็นภาวะแค่“สระ” ยังไม่ ใช่แม้แต่

ภาวะที่ต้องใช้ตัวหนังสือขั้น“เศษวรรค”มาใช้สื่อสภาวะเลย

(๒๓๕)	คนรูย่ิ้งได้ด้วย“สภาวะ”จริง	และก�าหนด“บญัญตั”ิ
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 “วิวัฒนาการ”ก็มีขึ้นไปตามล�าดับ ซ่ึงเป็น“ตัวตน”ที่

เจรญิข้ึนหรอืเสือ่มลงด้วย“วชิชา”หรือ“อวชิชา”ของแต่ละคน 

ตามสังขารธรรมที่เกิดจริงเป็นจริงในจิต“ปัญญา”

 และเม่ือเป็น“ตัวตน”แล้ว ก็เป็น“ตัวเอง”ที่มีขึ้นมา

ในโลก จนกว่าจะโตก้าวหน้าขึ้นมาจาก“อุตุนิยาม” แล้วก็

พัฒนามาเป็น“พีชนิยาม” แล้วจึงจะพัฒนามาถึงขั้น“จิต

นิยาม”ที่เป็นสัตว์ ถึงขั้นสัตว์ท่ีเป็น“คน”จึงจะสามารถเรียน

รูค้วามเป็น“กรรมนยิาม” และปฏบิตัตินให้บรรล“ุธรรมนยิาม” 

จากเจรญิทาง“โลกยีธรรม”วนเวยีนเป็น“กศุล-อกศุล” สงูขึน้-ต�า่

ลง อยูน่านจนกว่าจะเจรญิ“ธาตจุติ”เป็น“อญัญธาต”ุข้ามตระกลู

ของ“โลกยีธรรม”ไปเป็น“โลกุตรธรรม”ที่ไม่เวียนวนลงต�่าอีก 

ตามล�าดบั แล้วสงูขึน้ๆ กระทัง่จบอรหนัต์ไปเป็นรอบๆ และ

สูงที่สุดถึง“สัมมาสัมโพธิญาณ”ได้

 “ธรรมนยิาม”ทีเ่จรญิเป็น“สตัว์”ก็จะววิฒัน์พฒันาจิต

วญิญาณของสตัว์แต่ละตวัอยูน่านแสนนานสะสมวบิาก กว่า

จะเจริญพัฒนามาเป็นคนได้ แม้กระน้ันก็ยังเป็นคนกว่าจะ

เจริญขึ้นมาเป็นคนผู้มี“คุณธรรมสะสมใส่วิบากตัวเองเป็น

คนดทีางโลกย์ี”ได้ และพยายามให้มันตัง้มัน่ถาวรเพราะเข้า

ขั้น“โลกุตรธรรม” ก็อีกนานแสนนาน

(๒๓๖)	สภาวะกับบัญญัติจะท�าให้ความฉลาด“ปัญญา”
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 แต่โลกยีธรรมมนัไม่ม“ีคณุภาพของคณุธรรม”ทรงอยู่

ถาวรยัง่ยนื ตลอดไป ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอกี ไม่มอีะไรหกั

ล้างได้อกี หรอืไม่กลบัก�าเรบิ ได้หรอก ถ้าไม่ใช่“โลกตุรธรรม” 

 ซึ่งจะต้องศึกษาความเป็น“สภาวธรรม”ที่อธิบายได้

ด้วย“บญัญติั”กนัสดุแสนยาก แต่พระพทุธเจ้ากต็รสัรู“้ความ

จริง”นี้มาเปิดเผยให้คน“รู ้ตาม”ได้แท้จริง แล้วสอนคน 

ด้วย “บัญญัติ”เพื่อใช้หยั่งเข้าไปรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“สภาวธรรม” 

จนได้

 คนผู้ที่“ภูมิรู้”ยังไม่สามารถจะ“รู้”ในขั้นสูงกว่า“ภูมิ

ตนเอง”ได้นั้น ก็เป็นการสุดวิสัยจริงๆ จึงเรียกว่า“อจินไตย”

 “การเกดิ-การตาย”ของสตัวโลกขัน้“จตินยิาม”(reincar 

nation,rebirth) จงึเป็นเรือ่งทีส่งูส่งสดุๆ ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรูข้ัน้

สามารถแยก“รูป-นาม”ไว้ แล้วแยก“ธรรมธาตุ”ต่างๆออก

จ�ากัดความไว้เป็น“ธรรมนิยาม ๕ (อุตุนิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม-

กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม)”ให้มนุษย์ได้รู้ได้เรียนตามนั้น ถึงจะรู้ 

 จึงไม่ ใช่“ความรู้”ขั้นสามัญปุถุชน ของความฉลาด

แบบ“เฉกา(ความฉลาดทางโลกียภูมิ)”จะพึงรู้ได้ 

 แต่เป็น“ความรู้”ที่ต้องเรียกว่า“ปัญญา”

(๒๓๗)	ความรูข้ัน้“ปัญญา”จงึท�าให้รูแ้จ้ง“ธรรมนยิาม ๕”
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(๒๓๘)	สัตวโลก“เกิด-ตาย”วนเวียนนับชาติไม่ได้จริงๆ

 “ปัญญา”น้ีเป็น“บัญญตัเิฉพาะ”ส�าหรบั“จตินยิาม”ขัน้
โลกุตระกันแท้ๆ ที่แยกแตกต่างไปจากสภาวะและบัญญัติ
ของโลกีย์เป็นคนละ“ความจริง”และคนละ“ความรู้”กันแล้ว
 จรงิๆแล้ว “ความรูห้รอืความฉลาด”ในศาสนาอ่ืนจะ
ใช้บัญญัติว่า“ปัญญา”เรียกไม่ได้เลย เพราะ“ความรู้-ความ
ฉลาด”แบบโลกีย์หรือเทวนิยมนั้น เจริญได้สูงสุดปานใดก็
วนเวียนอยู่ ในตระกูลของโลกียะ เป็นได้แค่“เฉโก”เท่านั้น
 ดังนั้น การศึกษาที่ศึกษามี“ความรู ้”จาก“ความ
จริง”ได้สูงสุดจากความเป็น“คน”แค่ ในร่างมนุษย์“ชาติ
เดียว”เท่านั้นตามที่“ศาสนา”ที่ไม่เรียนรู ้“การเวียนว่าย
ตายเกิด”มาเป็น“คน”หรือเป็น“สัตว์”อยู่ในโลก“สันนิวาส” 
คอื ชาติที่เกิดมาเป็น“มนุษย์”ในโลก ไม่ว่าจะยุคกัปป์ใด  
ปางใดในเอกภพไหนก็ตาม ตายจากความเป็น“คน”แล้วก ็
หมดการศกึษาความเป็น“มนษุย์”จาก“การเกดิจรงิ-ตายแท้” 
ในร่าง“กาย”อนัประกอบขึน้ด้วย“มหาภูต ๔ กบัจตินิยามครบ
เวทนา,สญัญา,สงัขาร,วญิญาณ”ที่ศึกษาได้จาก“รูป ๒๘ กับ
นาม ๕”และต้องลงมาเกิดใน“โลกสันนิวาส”จึงจะได้ศึกษา
ความเป็น“โลกกับอัตตา”กันจริงๆนั้น อันต้องศึกษาจาก
ความเป็น“คนจริง-มนุษย์จริง”ท่ีมี“โลกจริง”มี“พระอาทิตย์
แท้” เป็น“อาโลก”ถ้วนครบ จงึจะ“รูจ้กัรูแ้จ้งรู้จริง”สัมบูรณ์ได้ 
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 มันกไ็ม่สามารถ“รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ”ความเป็น“สตัวโลก” 

ท่ีเกิด-ตายและตาย-เกิด วนเวียนอยู่ ใน“โลกสันนิวาส”ที่

อยู่ร่วมกนักบัสรรพสิง่ท่ีเป็น“ธรรมนยิาม ๕” หรอืใน“อาโลก” 

ที่มีแสงสว่างของพระอาทิตย์ดวงเดียวกันอยู่นี้ ที่สามารถ 

พัฒนา“ธาตุจิต-ธาตุวิญญาณ”ของตนให้สูงขึ้นๆ จนบรรลุ 

“อรหนัต์” และสามารถ“ปรินิิพพานเป็นปรโิยสาน” สญูสิน้ 

ความเป็น“อตัตา”หรอืเป็น“ปรมาตมัน”ใดๆอยู่ ในมหาจักร 

วาฬกันอีกแล้ว ได้แน่นอน

 ดังนั้น การ“หลับตา”ปฏิบัติจึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้

จริงการเวียนวนคือ“ความเป็นโลก” หรือการเกิด-การตาย

ของความเป็น“อัตตา”จาก“ธรรมนิยาม ๕” แน่นอนเช่นกัน 

 ...เข้าใจชัดขึ้นมั้ย?

 เพราะฉะนั้น ผู ้หลงผิดว่าคนมี“ชาติเดียว” เมื่อ 

ตายแล้วก็ไปเกิดอยู่กับ“พระเจ้า” จากนั้นก็เป็นเรื่องของ 

“พระเจ้า”ที่จะตัดสินพระทัยเองบัญชาให้คนนั้นคนนี้ตก 

นรกหรอือยู่สวรรค์ร่วมกบั“พระเจ้า”ไปนริันดร จงึไม่สามารถ

จะ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ความเป็น“โลก”กับความเป็น“อัตตาใน

ความเป็นสัตว์” ครบความเป็น“อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐”ได้เลย 

เป็นอันขาด เพราะไม่มี“กาย-จิต”ให้ศึกษา 

(๒๓๙)	สตัวโลกทีไ่ปอยูก่บัพระเจ้า	“เกดิ-ตาย”ชาตเิดยีว 
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 ความเป็น“อาตมัน”คอื ภาวะ“๓ เส้า”ของพลงังาน“จติ

นิยาม” ได้แก่ “พลังงานบวก(ชาย = H)-พลังงานลบ(หญิง = S)-

และประธาน(คอืเราเอง =  I )เป็นผูจ้ดัการบงัคับบัญชา“พลังงาน

จติ” ๓ เส้านี ้เร่ิมตัง้แต่เป็น“พชีนยิาม”กจ็ดัการด้วย“พชีธาต”ุ 

และถึงข้ัน“จิตนิยาม”สูงขึ้นก็จัดการด้วย“วิญญาณธาตุ”อัน

มี“เวทนา-สัญญา-สังขาร”เป็นหมวดของ“เจตสิก ๓”ด�าเนิน

การท�างานอยู่ตลอดเวลาในความมอียูข่อง“จตินยิาม”ไปกบั

ความเป็น“กาล”อันยาวนาน และ“กรรม”อันมากหลาย 

 ซึ่งจะเกิด“กรรมนิยาม(มีลักษณะ dynamic)”และ“ธรรม 

นยิาม(มีลักษณะ static)” โดยมี“อตัตาหรืออาตมนั”เป็นปรมาณู

หนึง่(nucleus) ทีม่ ีI (พลงังานประธาน)เป็นผูจั้ดการ S (พลงังานลบ) กบั 

H (พลังงานบวก) อยู่ ในวงวนหรือวงวัฏฏะของ“๓ เส้า”ของ“จิต

นยิาม”ในโลกนี ้ทีม่คีวามเป็น“โลก”กห็ลากหลายนยัะหลาย

หลากมิติ ความเป็น“อัตตา”ก็มากมายมิติ มากมายนัยะ

 เพราะเป็น“คน”แค่ชาติเดียว แล้วต้อง“ตาย”ไปให้ 

“พระเจ้า”ตัดสินว่าจะลงนรกหรือจะอยู่สวรรค์กับ“พระเจ้า”

 ดังนั้น ชีวิต“คนหรือมนุษย์”ที่มี“การเกิด-ตาย”แค่

เพยีงอาศยัอยู“่ในโลก”ชาตเิดยีวเท่านัน้ แล้วกไ็ม่มชีวีติเป็น 

“คน”อยู่ต่อ เพราะต้องตายไปอยู่กับ“พระเจ้า” มันกไ็ม่ได้ 

(๒๔๐)	เพราะ“เกิด-ตาย”ชาตเิดยีวนีแ้หละทีโ่อกาสหมด
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เรียนรู้ทั้งความเป็น“โลก”หลายยุคหลายสมัย และความ 
เป็น“คน”ที่มี“อัตตาในคน”อันแตกต่างกันหลายหลากมาก 
มาย“กรรม” มากมาย“วิบาก”เหลือเกิน นับไม่ถ้วนในกาละ
 มันก็หมดโอกาสที่จะได้เรียนรู้จาก“กรรม”ที่ ไปกับ 
“กาล”อันมีเหตุมีปัจจัยที่ครบ“ของจริง”ที่ ได้เรียนรู้จริง 
 เพราะ“กรรม”ท่ี ไปกบั“กาล”นัน้ จะเกดิ“กศุล-อกศุล” 
มากมายนับไม่ถ้วนที่สะสมเป็น“วิบาก” และจะปฏิบัติเป็น 
“อกุศล,บาป”นั้นแหละมาก แต่เป็น“บุญ”นั้นยากมากที่จะ
ช�าระ“บาป”ช�าระ“อกศุล”ได้เป็นโลกตุระขัน้“ปุญญาภสัิงขาร”
 เพราะไม่ได้เรยีนจากการสมัผสัของจรงิ ไม่ได้รู้อย่าง 
ถกูอย่างต้องละเอียดครบครันจนกระทั่งมากมายเพียงพอ 
ก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง ในความเป็น“โลก”ก็ดี ในความ
เป็น“อัตตาหรืออาตมัน”ก็ดี ได้ทั่วถ้วนครบกระบวนการ- 
จนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในกระบวนธรรม บริบูรณ์ สัมบูรณ์จริง
 เพราะเป็น“คน”ชาติเดียว แล้วรีบ“ตาย”ไปเสียนี่ ! 
 ก็ไม่ได้ศึกษา“อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐” ที่มี“กาย”มี“จิต” 
ซึ่งเป็น“ธรรมะ ๒”ของความเป็น“คน”ให้ศึกษา จึงไม่มีเหตุ
ปัจจัยให้ศึกษา ก็ไม่“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง” ๑.โลกเที่ยง ๒.โลกไม่
เที่ยง ๓. โลกมีที่สุด ๔.โลกไม่มีที่สุด ๕.อัตตาอันนั้น สรีระ
ก็อันนั้น ๖.อัตตาก็อย่าง สรีระก็อย่าง ๗.สัตว์ตายแล้วยังมี
อยู ่๘.สตัว์ตายแล้วย่อมไม่มีอยู ่๙.สตัว์ตายแล้วทัง้มอียู ่ทัง้
ไม่มีอยู่ ๑๐.สัตว์ตายแล้วจะมีอยู่ ก็ไม่ใช่ ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ ได้
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อย่างสมัมาทฏิฐ-ิสมัมาปฏบิตั-ิสมัมาปฏเิวธบรบิรูณ์สมับรูณ์

 เพราะ“เกิด-ตาย”ชาติเดียวแท้ๆ จึงหมดโอกาส

 ซึ่งมี“ความจริงและความรู้”ของ“มนุษย์”อีกมากกว่า

มาก ตั้งแต่เริ่มเป็น“คน”ปุถุชนขั้น“อเวไนยสัตว์”ที่ต�่าสุดก็

ต้องเวียนเกิด-เวียนตาย“ต�่าลง-สูงขึ้น”แล้วก็“สูงขึ้น-ต�่าลง” 

ด้วยอวิชชาจนนับชาติไม่ถ้วนตามวิบากของแต่ละคน 

 จนกระทัง่เป็น“คน”ปถุชุนขัน้“เวไนยสัตว์”กต้็องหมนุ 

เวียน“ต�่าลง-สูงขึ้น”และ“สูงขึ้น-ต�่าลง” ด้วย“ความไม่เที่ยง

(อนิจจัง)”ที่อวิชชาของตน วนเวียนอีกนับชาติไม่ถ้วน

 ตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสามารถท�าให้คน

ปฏิบัติธรรมเกิด“จิตใจ”บรรลุการเกิดใหม่เป็นผู้เจริญเข้า

สู“่โลกใหม่”ทีเ่ป็น“โลกอืน่”แตกต่างไปจาก“โลก”โลกยีะได้แท้ 

 เป็น“การเกิดได้”ด้วย“กรรม” ซึ่งผู้จะเกิดได้นอกจาก

มีความรูใ้น“อตุนุยิาม-พชีนยิาม-จตินยิาม”แล้ว กต้็องรูจ้กัรู้

แจ้งรูจ้รงิใน“กรรมนยิาม-ธรรมนยิาม”อย่างสัมมาทฏิฐจึิงจะ

สามารถบรรล“ุโลกตุรธรรม”ได้จริงแท้ มคีวามรู“้ปัญญา”จรงิ

 จึงจะเป็นผู้จัดการกับ“กรรม”ของตนให้เป็น“กรรม 

โยนิ”ถึงขั้น“โยนิโสมนสิการ”บรรลุธรรมส�าเร็จผลจริง

 ผู้มีแค่ความรู ้“เฉโก”อยู่ ความรูย้งัไม่ใช่“ปัญญา”จรงิ 

(๒๔๑)	ภาษาที่เรียกผู้บรรลุโลกุตระ	๓ ค�า	ที่ใช้ชี้สัจธรรม
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ยงัไม่สามารถจะรูจ้กัรูแ้จ้ง“ความจรงิ”ของโลกตุรธรรมแท้ได้ 
เพราะยังไม่มี“ปัญญา” มีอยู่แต่“เฉโก” ยังเป็“อเวไนยสัตว์”
 ต้องเป็น“เวไนยสัตว์ขั้นมีปัญญา” จึงจะ“รู้จักรู้แจ้ง 
รู้จริง”สัจธรรม”เหล่านี้ได้จริง ที่ลดการเวียนเกิด-เวียนตาย  
ต้องมี“การศกึษา”แท้จรงิเจรญิถงึขัน้“อาริยภูม”ิเป็น“โลกุตระ” 
ซึ่งมีถึง ๔ ขั้นคือ โสดาบัน-สกิทาคามี-อนาคามี-อรหันต์ 
 จึงจะสามารถชัดเจนแจ่มแจ้งความเป็น“โลก” และ 
ความเป็น“อัตตา”ที่มี“ความเจริญ”เข้ากระแส“โลกุตรภูมิ”
 ซึ่งมีภาษาที่ ใช้กันอยู่ ๓ ชนิด” เรียกว่า “อารยะ”บ้าง 
“อรยิะ”บ้าง “อารยิะ”บ้าง ภาษาค�าว่า“อารยะ-อรยิะ”ทกุวนั
นี้คนได้พากันเข้าใจผิดเพี้ยนไปจาก“สภาวธรรม”แท้ๆแล้ว
 โดยเฉพาะ“ความเจรญิ”ทีเ่ป็น“อาริยะ”นัน้ ต้องรู้และ
ต้องเป็นจริงมีจริงเองให้ได้ครบครันก็เป็น“อาริยบุคคล”ที่
สัมมาทิฏฐิด้วยโลกุตรธรรม จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงบริบูรณ ์
และสัมบูรณ์ได้แจ้งๆจริงๆแน่ๆ คมชัดลึกตรงแม่นถูกต้อง
 อาตมาเจตนาใช้ค�าว่า“อาริยะ”เพราะค�าว่า “อารยะ” 
กบั“อรยิะ”ทกุวนันีพ้ากันเข้าใจผดิเพีย้นออกจาก“สารสจัจะ” 
ท่ีเป็น“โลกตุรธรรม”ไปหมดสิน้แล้ว อาตมาจงึไม่ถนดัทีจ่ะใช้ 
 ท่ีจรงินัน้ “อารยะ”หรอื“อรยิะ”แม้“อารยิะ”นัน้มคีวาม
หมายเหมอืนกนั คอื ผู้บรรลธุรรมทางศาสนาพทุธ เพยีงแต่
ว่า “อารยะ”เป็นภาษาสนัสกฤต ส่วน“อรยิะ”นีเ้ป็นภาษาบาลี 
ส่วน“อารยิะ”นัน้เป็นภาษาสนัสกฤต เช่น“พระศรอีารยิเมต
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ไตรย” แต่มาถึงนีมั้นเสือ่มไป มนัผดิเพีย้นกนัไปตามความ

เสือ่มของคน อาตมาเหน็ว่าทัง้“อารยะ”ทัง้“อรยิะ”ล้วนเพีย้น

ผดิไปจากสจัจสาระของสภาวธรรมจริงแท้แล้วจงึขอเอาค�าว่า 

“อาริยะ”มาใช้แทนเสียเลยเพื่อยังพอจะชี้สารสัจจะได้บ้าง

 “อารยะ”ก็ดี “อริยะ”ก็ดี “อาริยะ”กด็ ีจะต้องศึกษานยั

ส�าคญัของความแตกต่างกนัให้รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิจงึจะสามารถ

ปฏิบัติหลุดพ้นได้จากความเจริญที่เป็น“อารยะ”เท่านั้นได้ 

หรือแม้แต่ความเจริญท่ีเป็น“อริยะ”ท่ีมิจฉาทิฏฐิกันไปมาก

หรอืหลงผดิกนัไปเกอืบหมดแล้วทกุวนัน้ี มนัแทบไม่มคีวาม

หมายถูกต้องเดิมแล้ว ก็ต้องมาศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องกัน

ใหม่ แล้วปฏิบัติกระทั่งบรรลุมรรคผลกันใหม่กันจริงๆ

 เพราะ“มรรคผล”ที่ได้กันอยู่ทุกวันนี้ มันผิดเพี้ยน

ไปแล้วจริงๆ มันไม่ถูกต้องตามพระวจนะ ตรวจสอบให้

ละเอียดกันเถิด 

 “ความเจริญ”ทุกวันนี้ แม้ในศาสนาพุทธ ก็หลงยึด

ได้“ความเจริญ”กันแค่แบบ“อารยะ”เท่านั้น เต็มสังคมพุทธ

 “อารยะ”ยังเป็น“โลกียธรรม” ยังเป็นความเจริญแค่ 

“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข”อย่างดีก็ได้เจริญที่“สุจริต”เท่านั้น 

นั่นคือ “ความเจริญ”ที่ ไม่ผิดกฎหมาย แต่ยัง“ผิดศีล” แม้ 

(๒๔๒)	“อารยิะ”ต้องมสีภาวธรรมทีเ่ป็น“โลกตุระ”จงึจรงิ



397

“ศีล ๕”ก็ยังไม่ครบ เป็นต้น แม้แค่“ความเมาระดับ‘สุรา’ที่มี

ความหมายเพียงขั้นต้นหยาบใหญ่ที่สุด” มิ ใช่แค่เมาเหล้า

กันอยู่เท่านั้น แต่หมายถึง“ความเมาในโลกธรรม”ทั้งหลาย 

ที่ยังหลงมัวเมางมงายติดยึดกันอยู่

 หรือไม่ผิด“ศีลหยาบ” แต่ยังผิด“ศีล”ที่สูงขึ้น ”ศีล”ที่

มอีกีสงูขึน้ๆเป็นล�าดบัๆ ทีม่คีวามหมนุรอบเชงิซ้อน(คมัภรีาว-

ภาโส,ปฏินิสสัคคะ)อยู่อีกมาก ซึ่งมีนัยส�าคัญที่ต้องศึกษากัน

อย่างถ่องแท้ ดีๆ

 ตัง้แต่ยคุพระพทุธเจ้านัน้ยงัเป็น“อริยะ”ทีสั่มมาทฏิฐิ 

เป็น“อารยิบุคคล”ได้แท้ถกูต้อง“สมัมาปฏเิวธ”จรงิ แต่ปัจจบุนั

นี้ค�าว่า“อริยะ”ก็เข้าใจผิดเพี้ยนไปจากความถูกต้องเดิม

ไปหมดสิ้นแล้ว จึงต้องน�าค�าว่า“อาริยะ”มาใช้เรียก“ความ

เจรญิของพระพทุธเจ้าแท้ๆ”แทนค�าว่า“อรยิะ” ต้องสาธยาย

อธิบายแจกแจงกันจนปากเปียกปากแฉะกันอยู่นี้ 

 มันยากเหลือเกินที่จะถอนอุปาทาน ที่ ไปหลงผิด

ติดยึด หลงเชื่ออย่างยึดม่ันถือม่ันไม่ถอดถอนใน“มิจฉา

ทิฏฐิ”กันอยู่เหนียวแน่น ให้หลุดพ้นออกมาเป็น“อาริยะ”ได้    

  

(๒๔๓)	นัยส�าคัญยิ่ง	ที่เป็นความเจริญแบบ“อริยะ”   

 ซึ่ง“อริยะ”นั้นก็นิยามกันว่า เน้นความเจริญของ 

“อัตตา” ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ“โลก” แต่“หนีโลก” ออกไปสู่ป่า หลีก
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ลี้หนีสังคมคน เป็นลัทธิหลงป่า จึงสุดโต่งไปทาง“จิตนิยม” 
มันจึงยังเป็น“แบบโลกีย์” ยังไม่ ใช่“โลกุตระ”ท่ีสัมมาทิฏฐิ 
แม้ชาวพุทธส่วนมากในปัจจุบันนี้ จะใฝ่“นิพพาน”ที่ยังเป็น
ลัทธิ“คนเมืองคนบ้าน” แต่“ทิฏฐิ”ยงัมี“อริยะ”ได้เท่านี้เช่นนี้ 
 “ความจริงและความรู้”ยังไม่เป็น“อาริยะ” ศึกษาดีๆ
 ส่วน“อารยิะ”ซึง่มีนยิามที่อาตมาเองเน้นในความเป็น 
“ศรีอาริยเมตไตรย์(ศาสนาพุทธที่จะเจริญในข้างหน้าต่อไป)”ว่าเป็น 
ความเจรญิของ“โลกุตระ” ที่ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้งความ
เป็น“โลก” และความเป็น“อัตตา” แล้วไม่ตกเป็นทาสของ 
“โลกและอัตตา” ก็คือ สามารถ“อยู่เหนือ”หรือ“หลุดพ้น” 
ความเป็น“โลก”และ“อัตตา”นั่นเอง  
 แต่“ความรู้”ยงัไม่เข้าขัน้“โลกุตระ” ความจรงิกย็งัไม่มี
 หากเป็น“ความเจริญ”แค่แบบ“อารยะ”กับ“อริยะ” 
เท่านัน้ ท่ีคนผู้นั้นไม่มีความรู้หรือทฤษฎีที่จะต้องปฏิบัต ิ
ตนมี“ธรรมะ ๒”คอื“รปู-นาม”หรอื“กาย”ซึ่งต้องม“ีการสัมผัส” 
อนัเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการศึกษาแบบพุทธ จนกระทั่ง 
สามารถ“รู้จัก”อย่างแจ้งอย่างจริงของ“การเกดิ-การตาย”ใน 
ความเป็นสัตวโลกเป็นอันขาด 
 เพราะผู้ยังไม่มีความรู้หรือ“มิจฉาทิฏฐิ”จะไม่เข้าใจ 
ว่า ต้องมี“รูป-นาม”คือ ธรรมะ ๒ หรือ“กาย” ให้เราเรียนรู้
จากการ“สัมผัส” แล้วมันจะ“เวทนา”เป็น“กรรมฐาน”ให้
เรามี“สติสัมโพชฌงค์-ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์-วิริยสัม
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โพชฌงค์”ท�าการปฏิบัติธรรม ได้ตลอดเวลา ก็จะเจริญ 

“โพชฌงค์ ๗-มรรค ๘” หรือเจริญ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”

 ทั้งนัยะของทฤษฎี-ของการปฏิบัติ-ของผลที่เกิด

 ซึ่งการปฏิบัติ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”นั้นต้องมี“กาย” 

มี“ธรรมะ ๒”ต้องมี“สัมมัปปธาน ๔” จึงต้องมี“ส�ารวม

อินทรีย์ ๖” ต้องมีภายนอกสัมผัสสัมพันธ์กันอยู ่ ไม่เช่น

นั้น ก็เป็น“การปฏิบัติผิด”ไปจาก“อปัณณกปฏิปทา ๓”ไง!  

 เป็นการออกนอกพุทธศาสนา ชัดๆก็คือ “แสวง

บุญนอกขอบเขตพุทธ” เพราะการหลับตาปฏิบัติ แถม

ปิดทั้ง ๕ ทวารด้วยนั้น ไม่มีสิทธิ์จะเกิด“บุญ”ได้เลย

 กล่าวคือ มัน“ไม่มีทางช�าระกิเลส”ได้   

 ผู้ที่ปฏิบัติเอาแต่“หลับตา”ปิดทวาร ๕ คือ ปิดตา 

หูจมูกลิ้นกาย ไม่รับรู ้ใดๆภายนอก จึงผิดไปจาก“การ 

ปฏิบัติท่ีไม่ผิด ๓ ข้อ”(อปัณณกปฏปิทา ๓) ตั้งแต่ข้อแรก “ไม่มี

ส�ารวมอินทรีย์ ๖”กันแล้ว ...เข้าใจชัดมั้ย? 

 “อปัณณกปฏิปทา ๓ (พตปฎ. เล่ม ๒๐ ข้อ ๔๕๕)”ซึ่งมี

อินทรียสังวร(ส�ารวมอินทรีย์ ๖)ไง!-โภชเนมัตตัญญุตา(ระมัดระวัง

ในเรื่องกินอาหารอย่าตกเป็นทาสกิเลส)-ชาคริยานุโยคะ(การเพียร

ให้ตนมีสติตื่นรู้ในการสัมผัสทั้ง ๖ และเรียนรู้ปฏิบัติด้วยการตื่นอยู่เสมอ) 

(๒๔๔)	แบบ“อริยะ”มนัียทีผ่ดิแผกจาก“อารยิะ”ส�าคญัยิง่
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 การปฏิบัติธรรมของพุทธ จึงปฏิบัติธรรมได้ทุกขณะ

ตลอดเวลาในชีวิต ทั้งในขณะท�าอาชีพ(ท�าสัมมาอาชีวะ)-ทั้ง

ขณะมีการกระท�าทุกอย่างอยู ่ (ท�าสัมมากัมมันตะ)-ทั้งขณะ

พูด(ท�าสัมมาวาจา)-ทั้งขณะคิดพิจารณา(สัมมาสังกัปปะ) ตาม

หลัก“มรรคอันมีองค์ ๘”ซึ่งต้องปฏิบัติ“มรรค ๗ องค์”นี่เอง 

 การปฏิบัติธรรมของพุทธ จึงมิใช่ต้องปลีกเวลาต่าง

หากไปปฏิบัติธรรมให้เสียเวลา ไม่ว ่าจะท�าฌาน ท�า

สมาธิ ท�านิโรธ หรือท�าให้เกิด“อธิจิต” พุทธท�าได้ทุก

เวลา ในที่ทุกแห่ง ไม่ต้องอยู ่ในสถานที่เฉพาะเท่านั้น

เพื่อปฏิบัติหา“ความจริงและความรู้” แล้วก็ท�าการ“สะกด

จิตตนเอง”เข้าไปๆๆๆเสียอีก  ..ซึ่งไม่ใช่เช่นนั้นเลย

 พทุธนัน้มกีารศกึษาทีรู่จ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“ธรรมนยิาม ๕” 

เริ่มนับตั้งแต่มีพลังงานขั้น“อุตุ (วัตถุ =  ดินน�้าไฟลมอากาศ, 

พลังงาน)” และสูงขึ้นเป็น“ชีวะ”จาก“พีชนิยาม”คือพืช

ต่างๆ แล้วจึงจะสูงขึ้นเป็นขั้น“สัตว์” คือขั้น“จิตนิยาม” 

เริ่มตั้งแต่สัตว์ชั้นต�่า แล้วพัฒนาสูงขึ้นไปตามล�าดับของ 

ความเป็น“สัตว์” จากเป็น“เวไนยสัตว์”แบบโลกียะ สูงขึ้น 

เป็น“เวไนยสัตว์”แบบโลกุตระ จนกระทั่งสูงสุดแห่งที่สุด 

ถึงขั้น“ตรัสรู้”เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเลย

(๒๔๕)	“อารยิะ”ส�าคญัอย่างไร?	ต้องศกึษาให้ถ่องแท้จรงิๆ



402

 “เทวนิยม”มีความรู้เพียง“ปรมาตมัน”มีองค์เดียว  

มีขนาดเดียวคือ“พระเจ้า”เท่านั้นด้วย จึงมีเฉพาะ“พระเจ้า” 

องค์เดียวท่ีลึกลับ”สัมผัสไม่ได้ด้วยทวาร ๕ จึงไม่เป็น 

“ความรู้และความจริง”ที่ศึกษากันได้ทั่วไปขั้นสากลเลย  

 และ“เทวนิยม”ที่มี“พระเจ้า”องค์เดียวนี้รู้เพียงขั้น 

“การเกิด-การตาย”จากความเป็น“คนชาติเดียว” เมื่อ 

“ตาย”ไปก็ไปอยู ่สวรรค์กับ“พระเจ้า”นิรันดร หรือไม่ก ็

“พระเจ้า”พิพากษาให้ลงนรก จึงเป็นการศึกษาที่ ไม่สามารถ

จะ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”นิพพาน หรือรู้ความเป็น “มนุษย์อมตะ” 

ทีส่ามารถท�าตนเองให้“ตาย”ชนดิที“่ดบั”อย่าง“สญูสิน้”ความ

เป็นอาตมันหรืออัตตาได้แท้จริง ไม่มี“อาตมัน”ไปอยู่

กบั“พระเจ้า”ใน“สวรรค์หรือนรก”ไหนใดอีกเลยนั้น 

 จงึเป็น“โลกตุรธรรม”ทีเ่หนอืความสามารถในความรู้

และความจริงขั้น“โลกียธรรม”จะพึง“รู้แจ้งเห็นจริง”ได้แน่แท้

 ความเจริญแบบ“อาริยะ”นี้เป็นภูมิ“โลกุตระ”แท้จริง

 “โลกตุระ”นัน้ ไม่นยิม“สวรรค์และนรก”แล้วจรงิๆนะ!!! 

 “อาริยบุคคล”ของพุทธต้องพิสูจน์“ความจริง”นี้

 ซึ่งจะพิสูจน์ความจริงได้แท้ว่า “สวรรค์”มันไม่มีจริง 

มันเป็นอุปาทาน(ความยึดมั่นถือมั่นที่ตนยึดมั่นสิ่งน้ันอยู่ ) มันเป็น

(๒๔๖)	นัยส�าคัญยิ่ง	ที่เป็นความเจริญแบบ“อาริยะ”
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นิรมานกาย(กายที่ตนปั้นเอาเองผู้เดียวหลงอยู่ของตนผู้เดียว) มันเป็น

ของเก๊ ทีต่นเองป้ันลมๆแล้งๆขึน้มาเพ้อหลงเอง-เสพสมเอง  

 โลกุตระนั้นหมดสิ้นเกลี้ยงความเป็น“ตัวตน” ไม่เห็น

แก่ตวัเดด็ขาด “ไม่มอีาตมนัหรอือตัตา” เหลอืเศษอยู่ ในที่ ใด

อกีเลย ครบทัง้“ความรูแ้ละความจรงิ” ซึง่เป็น“ความประเสรฐิ

ยิ่ง”ในความเป็น“จิตวิญญาณ”หรือความเป็น“มนุษย ์”

 ซึง่“ความรู”้แบบโลกย์ีนัน้ ถงึแม้จะสดุแสนชาญฉลาด 

อฉัรยิะสงูสดุสงู และดเียีย่มเป็น“ศาสดา”ของโลก“เทวนยิม” 

ปานใดๆ ก็ยงัไม่ใช่“ความรู”้แบบ“โลกตุระ”ทีเ่รยีกว่า“ปัญญา” 

 “ความรู้”หรือ“ความเฉลียวฉลาด”ขั้นโลกีย์เก่งที่สุด

ก็แค่เรียกด้วยภาษากันว่า “เฉกา(พหูพจน์) หรือเฉกะ,เฉโก

(เอกพจน์)”เท่านั้น ซ่ึงไม่ใช่“ความรู้หรือความเฉลียวฉลาด”ที่

ภาษาบาลีบัญญัติว่า“ปัญญา”

 “ปัญญา”เป็น“ความรู้หรือความเฉลียวฉลาด” แบบ 

“โลกุตระ”เฉพาะในศาสนาพุทธเท่าน้ัน 

 แต่ทุกวันนี้ฟั่นเฝือ สับสนปนเปกันไปหมดโดยเอา

ค�าว่า“ปัญญา”ไปเรยีกความรูค้วามฉลาดแบบ“โลกย์ี”เสยีจน

กระทัง่ไม่มใีครรูก้นัแล้วว่า “ความรูค้วามฉลาดแบบโลกย์ี”นัน้

ภาษาบาลมีีค�าเรยีกเฉพาะอยู่แล้วว่า “เฉโก”หรือ“เฉกะ”

 “ความรู้หรือความฉลาด”ขั้นโลกีย์จะไม่สามารถรู้จัก

รู ้แจ้งรู ้จริงหรือมี“ปัญญา”ได้หรอกว่า เป็นความเจริญ

ขั้น“อาริยะ” คือสภาวธรรมแบบไหน? อย่างไร? โลกีย์จะ
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รู้จักรู้แจ้งแค่ความเจริญขั้น“อารยะ”เท่านั้น 

 และในชาวพุทธทุกวันนี้ก็จะรู้จักรู ้แจ้งได้แค่ความ

เจรญิขั้น“อริยะ”เท่านั้นด้วย จะไม่ถึงขั้นความเป็น“อาริยะ”  

 “อาริยะ”จึงจะมี“ความรู้ความฉลาด”ขั้น“ปัญญา” 

 “อริยะ”จะมี“ความรู ้่ความฉลาด”ได้แค่ขั้น“เฉโก” 

หรือ“เฉกา” หรือ“เฉกตา”เท่านั้น ในทุกวันนี้

 ดังที่ได้สาธยายผ่านมาแล้วนั่นเอง

 ความเป็น“ปรมตัถ”ซึง่หมายถงึ “ความรูแ้ละความจรงิ

อนัยิง่ใหญ่(ปรม + อตัถ )”นัน้ มิใช่จะมีได้ หรอืรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิกนั

ได้ง่ายๆเลย ต้องเรียนรู้กันนานับชาติไม่ถ้วนจึงจะรู้จักรู้แจ้ง

รู้จริงกันได้บริบูรณ์สัมบูรณ์กันจริงๆแท้ๆถ้วนหมดครบครัน

 หรอืความเป็น“ปรมตัต”ซึง่หมายถงึ “ความเป็นตวัตน

อันยิ่งใหญ่”ก็เช่นกัน โดยเฉพาะศาสนาที่เป็น“เทวนิยม”จะ

ไม่มีการศึกษาเรื่อง“ปรมัตต(ความเป็นตัวตนอันยิ่งใหญ่ )”ของตัว

เองนีเ้ลย จงึไม่สามารถม“ีความรู”้เรือ่งนี ้ มแีต่ต้องเชือ่ค�าสัง่ 

ค�าสอนในความเป็น“ปรมัตต”หรือของ“ปรมาตมัน”นี้ โดย

ดุษณีย์ ถ้าไม่เชื่อถือว่า “ตกนรก”เลยนะ ยึดถือกันขนาดนั้น

 ผู้จะสามารถมี“ความรู้และความจริง”ในความเป็น 

“ปรมัตถและปรมัตตทั้งหลาย”ได้บริบูรณ์และสัมบูรณ์ต้อง

(๒๔๗)	“ความรู้และความจริงที่ยิ่งใหญ่”มิใช่จะรู้กันง่าย
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บ�าเพญ็เป็น“โพธสิตัว์”จงึจะสามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิได้บรบิรูณ์

สัมบูรณ์ได้หมดสิ้น นั่นคือ สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ปรมัตถ

และปรมัตต”ทั้งหลายไปตามล�าดับละเอียดขึ้นๆ จนที่สุด

จะรู้จบครบถ้วนหมดสิ้นถึงขั้นเป็น“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

 ซึ่งต้องศึกษาใช้“ชาติ”แห่งการเกิดเป็น“โพธิสัตว์”อีก

นานนับชาติไม่ถ้วน เพราะ“โพธิสัตว์”มีถึง ๙ ระดับที่ต้อง

ใช้“การเกิด-การตาย”เพื่อสะสมบารมีเพื่อ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง” 

ตาม“ความเป็นจรงิ”ในความเป็น“มนษุย์”สุดประเสริฐแท้จริง 

ถงึข้ัน“พระสมัมาสมัพทุธเจ้า”นัน้ มนัคอื“สดุยอดของ“ความ

รู้สัจธรรม”ที่พงึมีใน“โลก”ของเอกภพทัง้หลายทีย่ังเป็นกาละ

 ผู้จะมี“ความรู้และความจริง”ในความเป็น“ปรมัตถ 

และปรมัตตทั้งหลาย” ต้องบ�าเพ็ญบารมีจากความเจริญทั้ง

ในแบบโลกียะ ทั้งในแบบโลกุตระ อย่างมีขั้นมีตอนมีล�าดับ

 และกว่าจะพัฒนาขึ้นไปเป็น“คนดีของโลกีย์” และ

วนหลงอยู่ ในโลก“โลกีย์”ก็นานแสนนานนี่สัจจะหนึ่งแห่ง 

ความเป็น“ภพ”หรือเป็น“ดาว”ดวงหนึ่ง ที่จะออกไปได้

 แม้จะมีศาสนา หรือจะมีศาสดา ก็จะ“วน”ในโลก 

“เทวนิยม”นี้ หรือโลกที่เป็น“โลกีย์”นี้ นานสุดแสนนาน

 กว่าจะได้ รับ“เชื้อโลกุตระ”ที่เป็น“ภพ”ใหม่ หรือ

(๒๔๘)	“ปรมัตถ”และ“ปรมัตต”มิใช่จะรูกั้นง่าย	แต่รูไ้ด้แท้
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เป็น“ดาว”ดวงใหม่ อันเป็น“คนต่างดาว”กันกับความรู้และ

ความเป็นของ“สัตว์ต่างดาว”กันนี้ ก็นานนับชาติเป็นตัวเลข

ที่นับไม่ ได้กันจริงๆ เพราะอวิชชาในความเป็นสัตว์นั้น

ยาวนานมาก กว่าจะหลุดพ้นจาก“สัตตาวาส ๙”ได้หมดจริง 

 โดยการศึกษาปฏิบัติด้วย“กาย”ด้วย“สัญญา”อย่าง

สัมมาทิฏฐิ มี“การสัมผัสวิโมกข์(สัมผัสความหลุดพ้น) ๘ ด้วย 

กาย(ธรรมะ ๒)” ปฏิบัติในขณะที่มี“วิญญาณฐีต ิ๗”จึงสามารถ 

“ดับความเป็นสัตว์(สัตว์โอปปาติกะ)” หลุดพ้นจากความเป็น 

“สตัว์”ได้บรบิรูณ์สมับรูณ์หมดสิน้เกลี้ยงจากที่เป็น“ปรมตัตะ

(อัตตาหรืออาตมันที่เป็นปรมาตมัน)” และทั้ง“ปรมัตถะ(แก่นสาร

เนื้อแท้อันเป็นที่สุดของสัจธรรม)” จึงครบครันสัจธรรมหมดถ้วน

 ขั้นแรกของคน ขั้นต้นที่ฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉาน 

กว่าจะเจริญในโลกีย์ และจะต้องก้าวหน้าขึ้นเป็นล�าดับๆ 

จน“หลุดพ้นจากโลกีย์”ออกมาเป็น“คนโลกุตระ”ได้จริง

นั้น กล่าวไปแล้วมันฟังแล้วคนที่ ไม่ศรัทธาเขาก็จะเห็นว่า

เป็น“เรือ่งโม้คยุโต”เกนิการกนัทเีดยีว แต่จรงิๆนัน้เป็นความ

จริงอย่างนั้น เพราะ“วัฏฏสงสาร”นั้นยาวไกลจนสุดกล่าว

 เพราะคนหรอืมนษุย์นีเ้กดิอยู่ในโลกกว่าจะพฒันามา

ถงึขัน้“โลกตุระ”ซ่ึงเป็นผู้สามารถพฒันาจติวญิญาณของตนให้

(๒๔๙)	“โลกตุระ”นัน้พทุธรูไ้ด้ด้วยการไม่เป็น“ธรรมะ ๒” 
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เป็น“เจ้าของจติวญิญาณ”และท�า“การดบั-การเกดิ”ได้อย่างมี

ล�าดับเป็นที่อัศจรรย์นั้น มันไม่ใช่ธรรมดา เพราะมันเป็น 

ขั้น“อาริยธรรม”ของ“โลกุตระ”กันจริงๆ ที่มี ในแบบพุทธ

 เรียนรู้กันให้ดีๆ จริงๆ แม่นๆคมๆลึกๆกันเถิด จึง 

จะบรรลุธรรมทั้ง“ปรมัตตะ”ทั้ง“ปรมัตถะ”ด้วย“ธรรมะ ๒” 

ทุกมิติแห่งความเป็น“ธรรมะ ๒” แล้วท�า“ความเป็น ๑” ได้ทุก

มิติ กระทั่งถึง“ความเป็นสูญ”ทีเดียว  จึงชื่อว่า“อเทฺว”( ไม่ ๒)

 ศาสนาพุทธจึงเป็นผู้มีผลส�าเร็จใน“อเทฺวนิยม” คือ 

ไม่มีตกอยู่ในภาวะเป็น“สอง”ได้เด็ดขาด (เทฺว แปลว่า สอง)

 เพราะแยก“ความเป็น ๒(เทฺว)”ได้จริง แล้วท�าให้เกิด 

“ความเป็น ๑ (เอก,เอ )”ได้แท้ จึงหมดสิ้นเมถุน ไม่เสพรสคู่จริง  

 และสามารถบรรลุถึงขั้นท�า“ธรรมะ”ให้เกิด-ให้ตาย

ก็ได้ หรือไม่เกิด-ไม่ตายก็ได้ตามประสงค์ หรือจะท�าให้มี

เท่าไหร่ก็ได้ แม้กระทั่งท�าให้เป็น“สูญ” จึงชื่อว่า“อยู่เหนือ

(อุตตระ)”ความเป็น“โลก”และความเป็น“อัตตา”ด้วยธรรมะ 

๒ ทัง้“สภาวะ”และทัง้“บญัญตั”ิ ไม่สบัสนในความเป็น ๒ ของ

สรรพสิ่งทั้งหลายใดๆเลย เพราะมี“ปัญญา”ที่เป็นแบบพุทธ   

 ความเป็น“จิตนิยาม”ท่ีเป็น“ปัญญา”จะรู้จักรู้แจ้งรู้

จริงในความเป็น“ตัวตนอ่ืน(อัญญะ)” โดยเฉพาะ“ตัวอื่น”จาก

(๒๕๐)	คนรู้ยิง่ได้ด้วย“สภาวะ”จรงิ	และก�าหนด“บญัญัติ”
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ตวั“โลกยีธรรม” และ“ปัญญา”จะรูจ้รงิอีกด้วยว่า ตนเองหลดุ
พ้นเป็น“อสิระเสร”ีจาก“โลกยีธรรม”ใด ตวัเรา“อยูเ่หนอืโลกยี
ธรรม”ใดได้แล้ว เราเป็น“อิสระ”หลุดพ้นจากอ�านาจโลกีย 
ธรรมนั้นๆได้แล้ว แท้จริง และหลุดพ้นชนิดที่เด็ดขาดแล้ว
ด้วย  ไม่หลงกลับไปเป็น“ทาสโลกียธรรม”นั้นๆอีกเด็ดขาด
 “ความเป็นอิสระ”ก็ต้องชัดเจนว่าเรา“หลุดพ้น”จาก
อะไร? มิใช่ว่า“อสิระ”คอื อยูก่บัตนเองผู้เดยีวเดีย่วโดด แล้ว
ก�าหนดเอาแค่“เราอยู่คนเดียว”นี้แหละ คือ“อิสระ”
 นั่นมันอิสระ”สุดโต่ง เป็น“ธรรมะเดียว”เดี่ยวโดด
 “อัตตา”เต็มรูป ไม่มี“โลก”กับเขาเลย ไม่มีธรรมะ ๒ 
กบัใคร?กบัอะไร? มนักพ็สิจูน์อะไรกบัใครไม่ได้ ผดิหรอืถกู?  
 ไม่มี“สภาวะ” ไม่มี“บัญญัติ” ไม่มี“สมมุติธรรม”ไม่มี 
“ปรมัตถธรรม”ที่เป็น“ธรรมะ ๒” เป็นต้น ยืนยันใดๆได้เลย  
 มนัต้องมอีกี“ภาวะหนึง่” ทีเ่รา“หลดุพ้น”ออกมาจาก 
“ภาวะนัน้ๆ”ได้แล้วจรงิๆ นัน่คอื หลดุพ้นออกมาจาก“โลกยี
ธรรม”ทั้งหลาย มาเป็น“โลกุตรธรรม” 
 ว่า เรา“หลดุพ้น”จาก“โลกย์ี”เรือ่งนัน้แล้ว ภาวะนีแ้ล้ว 
จึงจะชื่อว่า “โลกุตระ”ที่มีทั้ง“สภาวะและบัญญัติ”ให้รู้ทั้ง ๒
 จึงจะเรียกว่า เป็น“อิสระ” หรือมี“อิสระ”กันแท้จริง

(๒๕๑)	ความเป็น“อิสระ”ที่มีนัยส�าคัญอันถ่องแท้ชัดเจน 

 “อิสระ”จงึไม่ใช่“ความเป็นอยูเ่ดีย่วๆโดดๆ ไม่มีผูค้น  
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ไม่มอีะไรเลย โดยเฉพาะไม่ม“ีภายนอก”ทีเ่รา“สมัผสั”ทางตา
หจูมกูลิน้กายอยู่ขณะนัน้ แล้วเกดิภาวะให้เรารู ้“ความจรงิ”นัน้
 แต่เป็น“ความอิสระ”ที่มีนัยส�าคัญชัดเจนถ่องแท้ว่า  
เรามี“เหตุ(สมุทัย)ภายนอก”ที่เรา“สัมผัสอยู่ ”ขณะนั้นโทนโท ่
แล้ว เราก็รู ้ว่า ในจิตเราขาดจาก“ความรู้สึกเสพรสกเิลส”นั้น 
 ในจิตเราจะมีอยู่ก็เฉพาะ“ความรู้ที่รู้ความแท้ของสิ่ง 
ทีเ่ราสมัผสั”นัน้เป็น“ธรรมะ ๑” แม้เราจะม“ีสมัผสั”ทางทวาร 
ภายนอกเป็น“ธรรมะ ๒”อยู่หลัดๆโต้งๆ ก็ไม่มี“รสเสพสุข
หรือเสพทุกข์”จากคู ่ที“่สมัผสั”อยู ่จาก“สิง่ทีเ่รา‘สมัผสั’นัน้แท้ๆ
เป็นปัจจบุนัขณะนี้ๆ ” มี“ธรรมะ ๒”ภายนอก-ภายในยืนยันรู้
ยิ่งเห็นจริง จึงจะเป็น“ความอิสระ”ที่ถูกต้องถ่องแท้ชัดเจน
 จึงจะครบบริบูรณ์“สภาวะ”ที่เป็น“ปรมัตถธรรม”ก็ดี 
 “บัญญัติ”ท่ีเป็น“สมมุติธรรม”ก็ดี มี“ธรรมะ ๒”ครบ
พร้อม ที่ชี้บ่งถึง“ความหลุดพ้น”หรือ“อิสระเสรี”
 “อิสระ”จึงไม่ ใช่อยู่ โดดๆเดี่ยวๆ เดียวๆ ดายๆ เป็น 
“อัตตา”เดี่ยวๆ ที่พิสูจน์ไม่ได้ว่า มีภาวะอื่นยืนยันร่วมด้วย
 “หลบัตา”เข้าไปอยู่ ในภพภายในไม่มี“กามาวจร” ขาด
จาก“ภพ”ภายนอกอยูอ่ย่างพรกัพร้อม กม็แีต่“อตัตา”ภายใน
ของ“จิตในจิต”เท่านั้น ซึ่งไม่มี“กาม”พิสูจน์“ธรรมะ ๒”ยืนยัน 
 ถ้าอย่างนี ้ไม่นบัว่าเป็น“ความอิสระ”ของ“โลกตุรธรรม
 “อสิระ”กด็ ี“ความหลดุพ้น”กด็ ีท�าความเข้าใจดีๆ ว่า
ต้องเป็นความอิสระที่อยู่ ในพฤติบทที่มี“ธรรมะ ๒” มี“กาย”
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 แม้แต่ค�าว่า“สุญญตา”ก็ดี ก็ไม่ใช่“ภาวะโดดเดี่ยว”  

 ผู้“สัมผัสโลกธรรม”อยู่หลัดๆ ขณะนี้อยู่โทนโท่ เป็น

ปัจจุบัน เราก็“หลุดพ้น”อยู่ แม้จะเป็นเวลาผ่านมานานแสน

นานเป็น“อดีต”เราสัมผัสโลกียธรรมนั้นๆเมื่อใด เราก็ยังคง

ตั้งมั่น“ความหลุดพ้น-ความอยู่เหนืออ�านาจโลกีย์นั้นๆอยู่” 

ไม่กลบัก�าเรบิเลยสกัครา เป็น“นจิจงั,ธวุงั,สสัสตงั,อวปิรณิาม

ธัมมัง,อสังหิรัง.อสังกุปปัง”

 เราก็แน่ใจเราได้ว่า จิตเราหลุดพ้นแล้วแน่แท้ ชนิดที่

ม“ีความตัง้มัน่แขง็แรงทัง้ในอดตีทัง้ปัจจบัุน”ทีค่วบแน่นมาก

สะสมลงเป็น“แกนความแนบแน่นแน่วแน่(อปัปนา-พยปัปนา-เจต

โส อภินิโรปนา)แข็งแรงมั่นคงเกินพอที่จะรับมือกับ“อนาคต”ที่

จะเดินทางมาถึงได้ อย่างมั่นใจยิ่งๆว่า เรายังคงมีจิต“หลุด

พ้นหรืออยู่เหนือ”โลกียะนั้นๆได้เด็ดขาดแล้วทีเดียว ชนิดที่

ประพฤติ“อาเสวนา-ภาวนา-พหุลีกัมมัง”  

 เราก็ได้ประพฤติย�้าซ�้าสะสมลงเป็น“อดีต ๓๖”มั่นคง

ยิ่งทั้ง“เวทนา ๓ กาละ”คือ ทั้ง“กาละปัจจุบัน ๓๖” ทั้ง“กาละ 

อดีต ๓๖” ซึ่งแข็งแรงมั่นคงอย่างมั่นใจว่า แม้ภาวะ“กาละ

อนาคต ๓๖”ที่จะเดินทางมาถึงเราเมื่อใด เราก็ยังแข็งแรง

บริบูรณ์ความเป็น“๑๐๘ เวทนา”อย่างจบสัมบูรณ์กันเลย

(๒๕๒)	จงึจะเป็น“ความอสิระ”ที“่หลุดพ้น”ถ่องแท้แน่แท้
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 เพราะเราได้ปฏิบัติ“เวทนา ๑๐๘”จนมีผลบรรลุแล้ว 

จริง กระท่ังม“ีความหลดุพ้น-อยูเ่หนอืโลกยีะนัน้”ได้จรงิเป็น 

“อิสระ”เด็ดขาด ไม่ตกเป็นทาส“โลกียะ”นั้น อย่างสัมผัส“ตัว

เหต ุคือ โลกธรรมทีเ่ราเคยตกเป็นทาสมาก่อน”อยูโ่ต้งๆ เรา

ก็“หลุดพ้น-อยู่เหนือ”อย่างเด็ดขาดแท้จริง ยืนยันอยู่โทนโท่ 

 ฉะนี้แลคือ “ความอิสระ”หรือ“หลุดพ้น(วิมุติ )-อยู ่

เหนือ(อุตระ) ที่ยืนยันความจริงมี“เหตุแห่งทุกข์”นั้นๆสัมผัส

อยู่หลัดๆ โทนโท่ เราก็“หลุดพ้น-อยู่เหนือ”โลกียะนั้นจริงๆ

 จงึช่ือว่า“อสิระ” หมดจากความเป็นทาสสิง่นัน้ ไม่เป็น

ทาสอ�านาจของสงัคมนัน้ ไม่เป็นทาสอ�านาจของกระแสโลก

นั้นๆเด็ดขาด “พ้นโลก (โลกีย์)”แท้จริง 

 แต่“ความจริงยิ่งใหญ่”หรือ“พระเจ้า”นั้น อยู่ลึึก-อยู่

ลับสุดๆ ไม่มี“สัมผัสใด”กับอะไรในโลก ในมนุษยโลกเลย 

มนุษยโลกใดก็“สัมผัสพระเจ้าไม่ได้” มีแต่สมมุติว่า“มีพระ

บุตร”(ตัวแทนที่เป็นมนุษย์คนหน่ึงคนเดียวเท่านั้นอีกด้วย เท่านั้นนะ!  

ม ี ๒ คนก็ไม่ได้) เพราะ“พระเจ้า”โดดเดี่ยว หนึ่งเดียวมีแต่ตน 

จริงๆ[สญัญายะ นจิจานิ]นั่ น เอง  แม้แต่“พระบุตร”เมื่อมาได้ 

ร่างมนุษย์ ก็หมดสิทธิ์“สัมผัส”พระเจ้า ด้วยทวาร ๕

 “พระบุตร”มีหน้าที่น�า“ความจริง”ของ“พระเจ้า”มา 

(๒๕๓)	“พระเจ้า”จงึเป็นผู“้โดดเดีย่ว”สดุๆ	ไม่ใช่“อสิระ”
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“ประกาศ”แก่มนุษย์เท่านั้น  “พระบุตร”เมื่อมาได้ร่าง
เป็น“มนุษย์”มี“ทวาร ๕”ภายนอกแล้ว ก็ไม่มีสิทธิ์“สัมผัส
พระเจ้า”ด้วย“ทวาร ๕”เลย กรอบจ�ากัดกันมีถึงขนาดนั้น
 ซึ่งไม่เป็นสาธารณะเลย  ไม่อิสระสัมบูรณ์เลย
 เห็นมั้ยว่า มันไม่เป็นสากลเลย “ผู้รู้ค�าสอนพระเจ้า” 
นี้ที่แท้เป็น“ค�าสั่งจากพระเจ้า(command)เสียด้วยซ�้า”มี ได้
คนเดียวเท่านั้นด้วย คนอื่นรู้ไม่ได้ คนใดๆจะเรียนรู้ค�า
สอนท่ีเป็นค�าสั่งนี้ของพระเจ้าได้มากเท่าใดก็เป็น“พระ
บุตร”ตัวจริงไม่ได้  เพราะ“พระบุตร”ตัวจริงก็มีคนเดียว
โด่เด่ จะมีความเป็น“พระบุตร” ๒ คนก็ไม่ได้ จึงเป็นเรื่อง
จ�ากัด“ความแคบ”อยู่อย่างยิ่ง ซึ่งเป็น“ส่วนตัว”อยู่แต่ผู ้
เดียวจัดหนักมาก ยังมีความเป็น“ตัวตน”เหลืออยู่จริงแท้
 ในโลกมนุษย์จึงมีแต่“พระบตุร”หนึง่เดยีวแค่นัน้ทีม่ี
สิทธิ์เป็น“พระบุตร”ถ่ายทอด“ค�าสอน”ของพระเจ้าได้ หนึ่ง
เดียวเท่านี้เท่านั้น มาสั่งมนุษย์ มาบอกมนุษย์ คนอื่นจึง
เป็น“ลูก”พระเจ้าไม่ได้ เพราะ“ลูก”ก็จ�ากัดแค่“พระบุตร” 
 และสั่งเด็ดขาดอีกว่า“ต้องเชื่อ“พระบุตรองค์เดียว” 
เท่านั้นอีกแหละ และ“พระบุตร”ก็มีได้แค่คนเดียว” พระเจ้า
ก็ต้องเป็น“พระเจ้าองค์เดียว”อีกด้วย อะไรก็“หนึ่งเดียว” 
จ�ากัดความเป็น“หนึ่งเดียว”โดดเดี่ยว คับแคบยิ่งๆสุดๆ
 “ความโดดเดี่ยว”ตามนัยะนี้จึงแตกต่างจากความ
เป็น“อิสระ”ที่“อยู่เหนือความเป็นโลกีย์” นั้นส�าคัญมาก
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 “ความอสิระ”สมบรูณ์แบบนัน้ ไม่ใช่“ความโดดเดีย่ว” 

และไม่ ใช่ภาวะที่“ขาด”จากกัน จนไม่มีรอยภาวะที่เหลือ

แม้เงาหรือแม้แต่อรูป 

 หรือ“แตก”ออกไปจากกนั “เดด็”ให้หลดุขาดจากกนั 

และท้ิงพรากหนห่ีางไกล ไปจากสรรพสิง่ทกุสรรพสิง่ชนิด 

ทีห่าร่องรอยสมัผสักนัไม่ได้อย่างยืนยันชดัเจนเลยด้วย จน

กลายเป็น“ลึกลับ” คือ ทั้ง“ลึก” ทั้ง“ลับ” ไม่กระจ่างแจ้ง
 “พระเจ้า(God)”ของ“เทฺวนิยม”น้ันโดดเด่ียวมากๆๆ  

จริงๆ และไม่มี“ความอิสระ”แท้จริงด้วย ภาษาจึงเป็น 

“ธรรมะ ๒”คือ “เทฺว”เต็มตัว อยู่นั่นเอง เพราะไม่สามารถ 

เป็น“ธรรมะ ๑”ในตนเอง แสดงตนกบัผู้อ่ืนได้ นัน่คือยังท�า

ตนเองเป็น“อเทฺว”คือ ท�า“ความเป็น ๑”หรือ“ธรรมะ ๑” 

และที่สุด“๐”ให้แก่ตนเองไม่เป็น ยังท�าไม่ได้ ยังไม่มีวิธี 

 เพราะ“ปรมัตถ”หรือ“ความจริงยิ่งใหญ่”นั้น มนุษย ์

เท่านั้นท่ีจะค้นหาพบ“ความจริง”นี้ได้ สัตว์อื่นใดยังไม่นึก 

ไม่คิดกันหรอก จึงมีมนุษย์เท่านั้นที่จะได้“สัมผัสความจริง 

ยิ่งใหญ่”กันได้  สัตว์อื่นใดในโลกไม่มีสิทธิ์ได้สัมผัสแน่ 

 แม้แต่มนุษย์ที่ศึกษาทว่ายัง“มิจฉาทิฏฐิ”อยูก่ย็งั 

ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้“สัมผัส”ความจริงที่ยิ่งใหญ(่ปรมัตถสัจจะ)นี้ 

(๒๕๔)	“อิสระ”ไม่ใช่“ความขาด”สิน้เดด็ไปจากสรรพสิง่
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 ส�าหรับ“เทฺวนิยม”ท�าลึกลับสงวนสิทธิ์ไว้ที่“พระเจ้า” 

และมีแค่“พระบุตร”องค์เดียวแค่นั้นคือ“ลูก”ที่พอจะเชื่อม

ต่อกันอยู่ คนอื่นไม่มีสิทธิ์เป็น“ลูก”ที่มี DNA เดียวกัน

 นีค่อื “ความขาดตอน”ที่ไม่เชือ่ม“เชือ้แท้ของศาสนา” 

หรือของ“ศาสตระ”แท้จริง  

 พอชัดเจนในนัยส�าคัญที่กล่าวนี้ ได้มั้ย?

 ขออภยัจริงๆนะ ทีเ่ราก�าลงัสาธยายกนัอยูน่ีค้อื “การ

ศกึษา” เป็นเร่ืองของวชิาการ ไม่ใช่เร่ืองพดูนนิทาว่าร้าย ข่ม

เบ่ง หรอืยกตนข่มท่าน ดูถูกดูแคลนอะไรกนัเลยเป็นอันขาด 

 เราก�าลังอธิบายความเป็น“ปรมาตมัน-บรมอัตตา”

 นั่นคือ“ปรมาตมัน (ปรม + อัตตา,อาตมัน)”ที่เป็น“อัตตา 

ย่ิงใหญ่”หมายถึง“พระเจ้า”ในศาสนาเทวนิยมนั้น ลึกลับ

มากยิ่งๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว 

 “พระเจ้า”จึงไม่ยอมให้“สัมผัสตัวตน”จริง จึงไม่มี

ใครสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความจริง”นั้นได้เลย ไม่ว่าจะ 

เป็น“ความจริง”ที่เป็น“สมมุติสัจจะ”หรือ“ปรมัตถสัจจะ”

 ซึ่งเป็น“สัจจะ ๒ หรือธรรมะ ๒”ที่ต้องศึกษาจริงๆ

 “ธรรมะ ๒”ในความเป็น“พระเจ้า”หรือ“ปรมาตมัน” 

ของพระเจ้าจึงเดาเอา ใช้“ตักกะ”(ตรรกะ)เอา ใช้จินตนาการ 

(๒๕๕)	“พระเจ้า”หรอื“ปรมาตมนั”มนุษย์ต้องสมัผสัได้
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 และรู้จักกันอย่างคลุมเครือมาตลอดกาล ไม่เปิด
เผยกระจ่าง “สัมผัส”ไม่ได้อยู่เป็นปัจจุบันนี้ร่วมกันโทนโท่ 
ร่วมกันรู้ ร่วมกันเห็น สัมผัส“รูป”สัมผัส“กาย”กันอยู่ โต้งๆ 
 จงึเป็น“ความขาดตอน” หรอืขาดจากทกุสิง่ทกุอย่าง
ในมหาเอกภพหรือมหาจักรวาฬใดๆ ไปอย่างแท้จริง
 “อิสระ”นั้นจะต้องมี“ธรรมะ ๒”ยืนยันความเป็น 
“อิสระ”หรือ“ความหลุดพ้น”จากกันและกันอยู่ โต้งๆ อย่าง 
มีภาวะ ๒ ให้เห็นให้รู้ได้ว่า“ขาดจากกัน” ขาดไปจากการ
เป็น“คู่” คือแยกคู่ ไปเป็น“ธรรมะ ๑”ก็รู้ชัดเจน จนกระทั่ง
ท�าให้เป็น“๐”ไม่มีภาวะเลย ก็ท�าได้ และรู้แจ้งชัดๆสัมผัสได้ 
 ซึ่งต้องมี“ธรรมะ ๒” เปรียบเทียบกันอยู่เสมอ
 “ลกัษณะ ๒”คอื“เทวฺ”นีจึ้งเป็นสดุยอดแห่งการศกึษา
 อันเป็น“สัจจะ ๒ อย่าง”หรือเป็น“ธรรมะ ๒”ที่คือ 
“กาย”นี่เองของการศกึษาใน“ธรรมนยิาม ๕” ซึง่เป็นยอดสดุ
ส�าคญัยิง่ยวด ทีจ่ะต้องศกึษาทัง้พยญัชนะทีเ่ป็น“เทวฺ” ทีจ่ะ
ต้องศึกษาทั้งความเป็นสภาวะที่เป็น“เทฺว” อย่าให้สับสน 
เป็นอันขาด เมื่อเราจะก�าหนดหมายลงไปที่“ธรรมะ”ใด  
 “การศึกษา”ที่ ไม่ชัดเจนเป็นล�าดับ“ธรรมะ๑-ธรรมะ 

๒-ธรรมะ ๓-ธรรมะ ๔-ธรรมะ ๕ ฯลฯ”แล้ว“ปรุงแต่งกัน” 
เริ่มตั้งแต่“ธรรมะ ๒”สังเคราะห์สังขารกันเป็น“๓ เส้า” 
 ซึ่งเมื่อเป็น“๓ เส้า”ก็จะมี“ธรรมะ ๒ กับประธาน ๑”  
รวมเป็น“๓”(ISH หรือ nucleus ที่มี“จิตนิยาม”เป็นประธานเสมอ 
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คอืส่วน I และม ีS กบั H คอื บวก กบั ลบ) นัน่คือ “จิตนยิาม ๓ เส้า” 

จะสามารถเรียนรู ้ได้ และมีการเจริญขยายเป็น“ธรรมะ 

๔”เป็นธรรมะ ๕-๖-๗-๘-๙-๐ หรือ ๑๐ ชนิดหมุนรอบ

เชิงซ้อนไล่เรียงกันเจริญขึ้นๆเป็นล�าดับ เป็น ๒๐-๓๐-

๔๐ -๕๐ ฯลฯ สละสลวยสนิทเนียนอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

  

 เพราะ“เทวนิยม”นั้นสงวนสิทธิ์“ความรู้และความ

จริง”ไว้เฉพาะ“พระเจ้า”แล้ว“ตัดตอน”ความเป็น“วิญญาณ” 

ตัวตนของพระเจ้าไว้เฉพาะสุดๆ “ลึกลับ”ที่สุดแห่งที่สุด  

แล้วยก“พระเจ้า”ไว้ว่ามี“ความรู้และความจรงิ”อยูเ่ตม็องค์ผู้

เดียว มนุษย์คนใดจะมี“ความรู้-ความจริง”เองเก่งเองไม่ได้   

 มนุษย์“ท�าเอาเอง”หรือมี“กรรม”เองไม่ได้ ทุกอย่าง 

อยู่ ในบัญชาหรือการบงการของ“พระเจ้า”ทั้งสิ้น 

 “เทฺวนิยม”ไม่เชื่อ“กรรม ๔” นัน่คอื “ไม่เชือ่กรรม- 

ไม่เช่ือวบิาก(วบิากคอืผลของกรรม)-ไม่เชื่อว่ากรรมเป็นของตน 

(เชื่อว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าหมดสิ้น แม้แต่“กรรม”ก็ตาม)- ไม่เชือ่ 

ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”  นี่คือ ไม่เชื่อ“กรรม ๔”

 เพราะ“เทวฺนยิม”เชือ่ว่า“พระพทุธเจ้า”เป็นคนเท่านัน้  

เป็นมนุษย์เท่านั้น ไม่ ใช่ “พระเจ้า” แม้แต่“พระบุตร”ยัง

คลุมเครือมาก ว่าเป็น“คน”หรือเปล่า? เกิดตามธรรมชาติ 

(๒๕๖)	พระเจ้ากบัพระบตุรของเทวนยิมกถ็กู“ตดัตอน”	
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ของสัตวโลกหรือไม่? มีแต่“แม่”บ้าง จะมี“พ่อ”ก็ไม่ชัดเจน
 หรือ“คน”เกิดจาก“ซี่ โครง”ซี่ที่  ๗ ก็ไม่สามารถรู ้
แจ้งชัดว่า “๗”คืออะไร? เพราะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง
ได้จริง ในล�าดับของ“ธรรมะ ๑ ธรรมะ ๒ ธรรมะ ๓” และ
สภาพ“หมุนวนของธรรมะ ๓ เส้า”ทีเ่ป็น“๓”-เป็น“๖”-เป็น“๙” 
แล้วเป็น“๑๐”หรือเป็น“๐”อย่างมี“สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน 
(คมัภรีาวภาโสหรอืปฏนิสิสคัคะทัง้หลาย)”ทีม่คีวามหมนุรอบ“เชงิซ้อน 
ที่ซับซ้อน”ไปมา ชนิดที่เรียง“ชั้น”ล�าดับซับซ้อนเชิงชั้นกัน
ไปมาอย่างน่าอศัจรรย์ได้ มรีะบบระเบยีบเป็น cyclic order  
ที่สมบรูณ์แบบหมดปัญหาความเป็น chaos  
 “เทฺวนิยม”ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพลังงาน“อุตุ
นิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”ทั้ง
หลายอย่างชัดแจ้ง จึงไม่สามารถพิสูจน์“กรรม ๕”ซึ่งได้แก่ 
“กัมมัสสกะ-กัมมทายาท-กัมมโยนิ-กัมมพันธุ-กัมมปฏิ
สรณะ” เพราะไม่เชื่อ“กรรม ๔”นั่นเอง 
 “เทฺวนิยม”จึงต้องมีตัวตน(อัตตา)อยู่กับ“ความเป็น ๒” 
แยกแยะ“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”ไม่ออก รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความ
เป็น“สภาวะ”กับ“บัญญัติหรือพยัญชนะ” ไม่ได้ 
 เพราะไปมี“ความเชื่อ”ว่า ความเป็น“คนหรอืมนุษย์
ในโลก”นั้นต้อง“แบ่งแยก”ออกไปจาก“พระเจ้า”เด็ดขาด  
 นั่นคือ แยก“ความจริงสูงสุด-ความรู้สูงสุด”นั้นไม่มี
ใครจะเป็นได้ หรือรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ มีแต่“พระเจ้า”องค์
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เดียวเท่านั้นที่เป็นที่มีได้ 

 นั่นก็เพราะไม่สามารถแยก“ธรรมะ ๒”อันคือ “เทฺว 

ธัมมา” เป็นตัวตนบุคคลเราเขา กับสมมุติสัจจะได้เลย 

 คนหรือมนุษย์ในโลกบังอาจสามารถมี“ความจริง 

หรอืความรู้”เท่า“พระเจ้า”หรือเหมือน“พระเจ้า”ไม่ได้ แม้

ความเป็น“ชั้น” เป็น“ล�าดับ”

 “ตัดตอน”ความเป็น“พระเจ้า”ลึกลับไปจาก“มนุษย์”  

จะเป็น“วิญญาณเช่นเดียวกัน”ไม่ได้แท้ “สมัผสั”กนัไม่ได้เลย 

 ศาสนาพุทธ“อเทฺวนิยม”ไม่ได้“ตัดตอน”เด็ดขาด 

ปานนั้น พุทธมี“ล�าดับ”แห่งความสลับซับซ้อนได้จริง อย่าง

เป็นระบบระเบยีบอย่างน่าอศัจรรย์ (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙)

 จงึพาให้“เทวฺนยิม”หลงผดิกันไปใหญ่ แล้วเชือ่สดุโต่ง 

ไปว่า “พระพทุธเจ้า”ไม่รูเ้รือ่ง“วญิญาณ” ไม่ใช่“พระวญิญาณ

บริสุทธิ์” จ�ากัด“ความบริสุทธิ์”ว่า มีได้แต่“พระเจ้า”เท่านั้น 

ทั้งๆที่“วิญญาณ”นั้น สามารถท�า“ความบริสุทธิ์สะอาด”ได้

เป็นขั้นเป็นตอนอย่างแท้จริง ที่สามารถพิสูจน์ได้ในมนุษย์

 เพราะความมี“ล�าดับ”แม้แต่ใน“ความบริสุทธิ์ของ

วิญญาณ”ซึ่งมี ได้เป็น“ล�าดับๆ” เช่น โสดาบัน-สกิทาคามี-

อนาคามี-อรหันต์ เป็นต้น “เทฺวนิยม”ก็ไม่รู้จัก แยกไม่ได้  

(๒๕๗)	พระเจ้ากับมนุษย์ของเทวนิยมจึงถูก“ตัดตอน”	
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 จึงหลงผิดจนเลยเถิดไปอีกว่า “ศาสนาพุทธ”ไม่ใช ่
“ศาสนา(rel ig ion)” เป็นเพียงแค่“ปรัชญา(philosophy) เพราะ 
ศาสนาพทุธ“ไม่มีวญิญาณ” ไม่มีความรูห้รอืไม่มคีวามจรงิ 
ในวิญญาณ  หารู้ไม่ว่า พุทธนี้ยอดรู้“ขันธ ์๕”ได้ละเอียดยิ่ง
 “รูป”ก็ดี “เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ”พุทธนั้น
รู้จักรู้แจ้งรู้จริง ถึงขั้นแยกแยะเป็น“ธรรมนิยาม ๕”ได้ด้วย
 ทั้ง“อุตุ-พีช-จิต-กรรม-ธรรมะ”ชัดเจนทั้ง “๕ นิยาม”
 เพราะไม่เชื่อ“กรรม ๔” ก็ไม่มีภูมิสามารถหยั่งรู้ถึง
ใน“อจินไตย”ที่ถึงขั้น“ฌานวิสัย-กรรมวิบาก-โลกจินตา”ได้
 โดยเฉพาะไม่รู้ว่า“กรรมวบิาก”ต่างๆที่“ท�าดีหรือชั่ว
ย่อมมีผลมีวิบาก” และ“กรรมเปน็ของตน(กัมมัสสกะ)”แท้ๆ 
 จึงไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน“กรรม ๕” ไม่ ได ้
พิสจูน์“กรรม”จึงไม่ชัดแจ้งว่า“กรรมเป็นของตน(กัมมัสสกะ)”  
ยังเชื่อ“พระเจ้า”บงการ“กรรม”ของมนุษย์ทุกคนอยู่นั่นเอง   
 “มนษุย์”จะม“ีความรู้และความจรงิ”เท่า“พระเจ้า”ไม่
ได้ ต้องฟังและท�าตามเท่านั้น จะ“สัมผัส”รูปร่างหรือตัวตน
วิญญาณของ“ความจริงและความรู้นี้”ไม่ได้เป็นอันขาด 
 แม้จะมี“พระบุตร”แท้ๆลงมาอุบัติในโลกมนุษย์มา 
เป็น“ศาสดา”ผู้ประกาศค�าสอนของพระเจ้า (ปกาสก,Prophet )  
กย็งั“สงวนสิทธิ”์เป็นว่า มีมนุษย์“คนเดียว”เท่านั้น ที่จะพอ
จะมี“ความรู้ที่เป็นความจริงอันยิ่งใหญ่ในมหาจักรวาฬ”นี้
ของพระเจ้าได้ “ความรูใ้นความจรงิอนัยิง่ใหญ่”นีจ้งึถกูสงวน
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สิทธ์ิไว้เฉพาะ“คน”ที่เกิดมาได้เป็น“ร่างมนุษย์” ก็จะมี“คน

เดียว”เท่านั้น ที่พอจะสามารถรู้“ความรู้ในความจริงอันยิ่ง

ใหญ่”นี้  “คน”หรือ“มนุษย์”ที่มีร่างมีกายอ่ืนใดในโลก ไม่

สามารถศึกษาฝึกฝนตนให้มี“ความรู้และความจริงอันยิ่ง”นี้

ได้ แม้เป็นขั้นเป็นตอน ถ้ามนุษย์ก็มีแค่“พระบุตร”พอรู้ 

 ใครที่มี“ความเป็นมนุษย์”ไม่สามารถมี“ความจริง 

และความรู้”ของ“ศาสดา”ได้เป็นเด็ดขาด ..นี่“ตัดตอน”แล้ว

 ยังกั๊ก“ส่วน”ที่“พระเจ้า”ทรงมี  ทั้งหมดของพระเจ้า

เอาไว้ เป็น“ความสูงสุด”ที่มนุษย์ไม่อาจมีเท่าเทียมได้

 นี่คือ การ“ตัดตอน” คือ ความแคบในที่“แคบส่วน

ตน”เป็นลัทธิหรือศาสนาเดี่ยวๆ เดียวๆ โดดๆ เพราะยัง

มี“กักสมบัติ”ความจริงและความรู้อันยิ่งใหญ่ไว้ส่วนหนึ่ง

เฉพาะตนไว้ที่“ตนเอง” ไม่ยอม“ให้”ความสูงสุดแก่มนุษย์ 

  

 เม่ือมาเป็น“มนุษย์”หรือได้ร่างความเป็น“คน”ขนาด

มาเป็น“พระบุตร”แท้ๆ ก็ยังไม่สามารถ“สัมผัสพระเจ้า”ที่

เป็น“ภาวะวญิญาณใหญ่”(ซึง่กค็อื“ความเป็นวญิญาณพระเจ้า”นัน่เอง)

ปรากฏให้พระบุตร“สัมผัส”ได้เลย เพียงแต่ ให้“พระบุตร” 

มี“หน้าท่ี”เอาค�าสั่งมาประกาศ หรือมาสอนต่อมนุษย์ใน

โลก ท่ีเรียกว่า“อาโลก”ให้ได้รับความรู้กันบ้าง ขนาด“พระ

(๒๕๘)	“ความจริงส�าคญัยิง่สุด”กอ็ยู่กนัที“่สมัผสั”นีเ่อง	
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บุตร”แท้ๆก็ยังมีส่วนแห่ง“การตัดตอน”จาก“พระเจ้า”อยู่ 
เป็น“ความลึกลับ”อีกขั้นหนึ่งอยู่ ไม่มี“สัมผัส”เต็มสภาพ
 [ “อาโลก”คือ “โลก”ที่มีแสงสว่างของพระอาทิตย์ ซึ่งคน 

ใน“โลก”ตามท่ีว่านี้ ได้ใช้สอยแสงพระอาทิตย์นี้เห็นอะไรๆท�า

ประโยชน์ได้ จึงเรียกว่า“อาโลก” หรือหมายถึงว่าเป็น“โลก”อีก

ชนิดหนึ่ง ที่มีแง่แตกต่างกันไปเป็น“โลก”อื่น เป็นมิติอ่ืนๆ เช่น 

ถ้าเป็นนามธรรมก็หมายถึง ความเห็นแจ้ง ถ้าเป็นคนก็หมายถึง

เปิดตาเห็นได้ ไม่ใช่ตาบอดเลย]

 การ“ตัดตอน” คือ ความแคบในที่“แคบส่วนตน” 
ยก“พระเจ้า”ให้ไว้สูงสุดจนไม่มีใครแตะต้อง“สัมผัส”ได้ 
“มนุษย์”คนใดก็ไม่สามารถแตะต้อง“ความจริงสูงสุดๆเท่า
ที่พระเจ้ามี”ทั้งหมดนั้นได้เลย ความจริงสูงสุดๆที่พระเจ้า
มีทั้งหมดนั้นใครจะ“เห็น”ด้วย“สัมผัส”ไม่ได้เป็นอันขาด 
 โดยไม่ให้สิทธิ์แก่ความ เป็น“มนุษย์”เต็มที่ ที่จะ“มี
ความจริงและมีความรู้”เท่าเทียมพระเจ้า
 “ความจริงในพระเจ้าสงูสดุ”จึงเป็น“ความลบั”ตลอด
กาล นิรันดร ไม่เปิดเผย ไม่มีใครรู้ใครเห็น ใครๆในโลก
หรอืในท่ีไหนๆจงึม“ีความจรงิ”ตามพระเจ้าไม่ได้เลยนรัินดร
 นี้คือ “ความเป็นตัวตน”ที่ยังหวง ยังเหลือ“ความ
เป็นตัวตนของตนอยู่” ที่ชื่อว่า“ความเห็นแก่ตัว”อยู่ส่วน
หนึ่งแท้ๆ ไม่สะอาดหมดจดจาก“ความเห็นแก่ตัว” เพราะ
ยัง“กั๊ก”ความเป็นตัวตน(อาตมันแม้จะเป็นขั้นปรมาตมัน)อยู่แท้
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 คือ “ส่วนสูงสุดของพระเจ้า”นี่เอง ที่“กั๊ก”ไว้

 ซึ่งไม่ยอมให้มนุษย์“สัมผัส”ได้ เป็น“ความลึกลับ”

 ศาสนาพุทธต้องเรียนรู้ด้วย“การสัมผัส”จึงชัดจริง 

ปรากฏ“ความจริง”ได้จริง เปิดเผย“ความจริง”หมดเกลี้ยง

 ไม่ว่าจะเป็น“กามภพ”ก็เรียนรู้เป็น“กามาวจร”ลด

กิเลสขั้น“กามราคะ”ได้แล้ว “กามราคะ”ไม่มี จึงจะเรียนสืบ

ต่อไปใน“รูปภพ” เป็นปกติ“ลืมตา”เห็นใน“อาโลก”อยู่เสมอ

 แล้วก็เรียนต่อไปใน“รูปาวจร”ที่เป็น“รูปภพ”ขั้นต่อ

จาก“กามภพ”โดยยังมี“สัมผัส”ภายนอกอยู่เป็นปกติอยู่ตาม

เดมิ แต่กเิลสขัน้“กามราคะ”ได้หมดไปเป็นล�าดับต้นก่อนแท้

 แม้ที่สุดหมดกิเลสขั้น“รูปภพ”เหลือกเิลสขั้นสุดท้าย 

“อรูปภพ”ก็“ลืมตา”เรียนรู้ใน“อรูปาวจร”อยู่นั่นเอง

 ไม่มีการ“หลับตา”เข้าไปเรียน“รูปภพ”แต่อย่างใด

 นอกจาก“หลับตา”ท�า“เตวชิโช”เพือ่ตรวจสอบ“อดตี” 

(ปุพเพนิวาสานุสติญาณ) ว่า เราได้ท�า“เกิด(อุปปัติ)”ท�า“เคล่ือนไป

สู่ที่สูง(จุติ)”หรือ“เคลื่อนไปถึงจุดดับ(จุติ)”(จุตูปปาตญาณ) เราได้

ปฏิบัติมาบรรลุผลแล้วครบจนสิ้น“อาสวะ”หรือยัง ..?

 ไม่มีการเรียนหรือการปฏิบัติธรรม“หลับตา”เลยใน

ศาสนาพุทธ เพราะ“หลับตา”ไม่เป็น“ความจริงในปัจจุบัน” 

(๒๕๙)	“ความจรงิ”ทัง้หมดจงึสมัผสัครบปรากฏทกุ“ภพ”	
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มันไม่มี“ทิฏฐธรรม” มันไม่เป็น“ความจริง” เสียเวลาเปล่าๆ
ที่จะไปมัวงมๆคล�าๆอยู่กับ“ความไม่จริง”
  “นิพพาน”จึงต้องมีใน“ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ” ไม่
ว่าจะเป็น“กาม” หรือ“ฌาน ๑-๒-๓-๔” ก็ต้องลืมตาเป็น 
“ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ”ทั้งนั้น คือ ต้องท�า“นิพพานใน 
ขณะปัจจุบัน” ลืมตาเป็นสามัญคนที่มีทวารครบครัน
 “ทิฏฐธรรม”แปลว่า สิง่ทีม่องเหน็,สภาวะหรอืเรือ่งที่
เห็นได้ คือ ปัจจุบัน,ชีวิตนี้,ชาตินี้,ทันเห็น,จ�าพวกวัตถุ,ด้าน
รปูกาย ส่วน“นพิพานทฏิฐ”ินัน้แปลว่า “ความรูเ้รือ่งนพิพาน”  
 “ความรู้เรือ่งนพิพาน”ถ้าไปหลงผดิว่า ต้อง“หลับตา” 
ปฏิบัติ จึงเป็น“มิจฉาทิฏฐิ”ในศาสนาพุทธ ท่ีทุกวันนี้ยุคนี้
ได้“มิจฉาทิฏฐิ”สนิทเนียนไปจนปักใจมั่นกันว่า เป็น“สัมมา
ทิฏฐิ”แล้วสนิทใจแล้ว อย่างน่าสังเวชใจเป็นที่สุด
 ศาสนาพุทธเรียนรู้และสามารถเข้าถึง“ความจริง
สูงสุด”กันได้ทุกคน ไม่สงวนสิทธิ์เลย ถ้าสามารถบ�าเพ็ญให้
เป็นผูเ้ข้าถงึขัน้สงูสดุ“สพัพญัญ”ู ซึง่เป็น“สมัมาสมัพทุธะ”ได้
ด้วยตนเอง นั่นคือ สามารถเอา“ตนเอง(อัตตา)”ของตนเอง
นี้แหละบ�าเพ็ญบารมีได้จนถึงท่ีสุด ซึ่งไม่ต้องถ่ายทอดกัน
ด้วย“พระบุตร” คนใดก็มีสิทธิ์ ถ้าสามารถบ�าเพ็ญจนถึงได้

(๒๖๐)	“ความจรงิสงูสดุ”จึงสามารถ“ม”ีในตวัคนจรงิได้

 ศาสนาพุทธมี“ความจริงสูงสุดในตัวคนจริง” ที่สั่งสม
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บารมีเป็น“พระโพธิสัตว์”แล้วเป็นผู้มี“ความจริงสูงสุดที่สูง 

ทีส่ดุในความจรงิ”นี้ได้ทกุคน ถ้าผูน้ัน้สามารถสัง่สมบารมีได้

มาตามล�าดบั “โพธสิตัว์ ๙ ล�าดบั”และถงึทีส่ดุเอาได้ ไม่ลกึลบั 

และไม่ตัดตอน ไม่“กั๊ก”สงวนสิทธิ์ไว้ที่ใด ณ ที่ไหนๆกันเลย 

 ความเป็น“คน(มนุษย์)”ในโลกจึงมีสิทธิ์มี“ความจริง

สูงสุดในตัวคนจริง” ไม่ลึกลับ ไม่เพ้อเจ้อ ไม่ลมๆแล้งๆ

 คนทกุคนบ�าเพญ็บารมถีงึ“ความจรงิสงูสดุ”ได้ทกุคน 

ศาสนาพทุธจงึไม่ม“ีพระบตุร” ทกุคนทีป่ฏบิตัสิมัมาทฏิฐจิรงิ

จะม“ีความจรงิสงูสดุ”ได้ สามารถเหน็ชดัด้วยตนเอง(สนัทฏิฐโก)

   ส่วน“เทวฺนยิม”นัน้ถงึจะเป็น“พระบตุร”เองแท้  ๆกไ็ม่ 

สามารถมี“ความจรงิ”นี้ได้ แค่จะ“เหน็”ตวัตนของพระเจ้า หรอื 

แค่จะ“สัมผัส”ก็ไม่เคย“สัมผัสตัวตนจริงของพระเจ้าด้วย 

ทวาร ๕”เลย  ซึ่งเป็นได้ก็แค่“ประกาสก(prophet)”ให้“พระเจ้า” 

 ความไม่เนือ่งต่ออย่างสมับรูณ์นี ้ เป็น“ความตดัตอน” 

ที่มีนัยส�าคัญยิ่งอยู่ ฉะนี้จึงมี“ตัวตนแท้ๆของพระเจ้า” ที่ 

“ตัดตอน”ความเป็นตน-เป็นของตนไว้ ไม่ให้ใคร“สัมผัส”ได้  

“ตัวตน”ของ“พระเจ้า”จึง“ลึกลับ”อยู่จริงฉะนี้แล

 “ปรมาตมัน”จึง“มีอยู่”จริงที่สุด “ตัวตน”ใหญ่สุดๆ 

ไม่มี“สูญ”ไปได้ นิรันดร  “เทฺวนิยม”จึงไม่มี“นิพพาน”

 ส�าหรบัศาสนาพทุธนัน้ “ปรมาตมนั”จะยิง่จะใหญ่ปาน

ใดกส็ามารถศกึษา“สมัผสัของจรงิ”พสิจูน์กนัได้ด้วยความเป็น 

“วิญญาณ”คือ“ธาตุรู้”ทั้งหลายของมนุษย์ทุกคน ที่พัฒนา
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เป็น“ปัญญา”อันเป็น“ธาตุรู้”ที่วิเศษขั้น“โลกุตระ”ด้วยสัมผัส 

 “สัมผัส”ทั้งหมดมี ๖ หากได้ “สัมผัสด้วยทวาร ๕” 

ก็จะเกิดครบ“สัมผัส ๖”จึงจะบริบูรณ์และสัมบูรณ์ด้วย 

“ความจริง”ที่สามารถมี“ความรู้แจ้งจริง”ได้ครบถ้วนไม่มี

อะไรหลงเหลือเลยที่เป็น“ความจริงและความรู้” ท้ังหลาย

ของมนุษย์ในมหาจักรวาฬหรือในเอกภพเท่าที่มีได้ 

 “การจะรู้ยิ่งครบๆหรือได้ความจริงหมดๆ”จึงต้อง

มี“สัมผัส ๖”จึงจะครบถ้วนไม่หลงเหลือเศษธุลีใดๆเลย

 หากไม่มี“สัมผัส ๖”ก็ไม่มี“ความรู้ในความจริง”ครบ

ถ้วนบริบูรณ์ และท�า“ความจริงตามที่รู้”ไม่ได้หมดครบแท้

 “ความสัมผัส”จึงเป็นเหตุ(สมุทัย)ส�าคัญสูงสุด ตาม

ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“มูลสูตร” เพราะเป็น“มูล”หรือ

เป็น“ต้นเค้า ๑๐ หรอืเชือ้ของเหตสุ�าคญัทีข่ึน้ต้นแก่ผล ๑๐” 

จริงๆ อันมีตาม“มูลสูตร ๑๐”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘)

 เห็นมั้ย? เห็นร่องรอยของความเป็น“ตัวตน”แท้ๆ  

ท่ีเป็น“อตัตา”จรงิๆ โดดๆ เดีย่วๆ เดียวๆของ“พระเจ้า”ได้

มั้ย? ทั้งที่เป็น“ปรมัตตะ” และทั้งที่เป็น“ปรมัตถะ”

 ซึ่ง“พระเจ้า”นั้นยัง“กั๊ก”ความเป็น“ตัวเอง(อัตตา)”ไว้

เพียงโด่เด่ เดียวดาย “ตัดขาด”ไม่มี ใคร“สัมผัส”แตะต้อง

(๒๖๑)	นัยะที่แตกต่างยิ่งของ“ปรมัตตะ”กับ“ปรมัตถะ”
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ได้เลยจริงๆ ชัดๆ เห็นได้มั้ย?

 จึงเป็น“ปรมัตตะ(ปรม + อัตต  ก็ที่สันสกฤตเรียกว่า 

“ปรมาตมัน” [ตัวตนเต็มๆสุดๆ]อยู่ โต้งๆ )” คือ “ตัวตนท่ียิ่งใหญ่

ไม่มีอะไรเทียบได้” ซึ่งแตกต่างจากสัจจสาระของ“ปรมัตถะ

(ปรม + อัตถ [แก่นสารเนื้อหาแท้]กันอยู่ )”ยังต่างภาวะ ต่างมิติ

 การยึด ยังหวง“ความเป็นตัวตน”หรือ“ปรมัตตะ” 

อยู่ ไม่เปิดเผยหมดสิ้น ก็เป็นส่วนเหลือที่เป็น“ตน”อยู่

 ท้ัง“พระเจ้า”ทั้ง“พระบุตร”จึงล้วนยังมี“ความเป็น 

ตัวตน(อัตตา)เฉพาะตนเอง”อยู ่อีกส่วนหนึ่งทั้งคู ่ ต่างก็

ยังมี“ความเป็นตัวเองตนเองเฉพาะตัว”อยู ่ทั้งพระเจ้า

ทั้งพระบุตร นั่นคือ พระเจ้าก็ดี พระบุตรก็ดี ยังมีส่วนที่

เหลือ“ตัวตนไว้”อยู่เต็มๆแท้ๆ ไม่เผยสิ้น

 นั่นคือ เมื่อ“พระบุตร”มาเกิดเป็น“มนุษย์”นั้น

ได้ร่างเป็น“คน” พระบุตรก็ไม่สามารถ“สัมผัส”พระเจ้า

ด้วย“ทวาร ๕”ของตนได้ ซึ่งเป็นทวารภายนอกของความ

เป็น“คน”ทุกมนุษย์ในโลก ให้“สัมผัสรู้”ได้ครบครันเลย

 จึงยังมี“ส่วนที่ถูกปกปิดซ่อนเร้น”อยู่ ..พอเห็นมั้ย?

 “ความจริง(ปรมัตตะ)”ในความเป็น“พระเจ้า”เป็น

อย่างไร? กค็วรเปิดเผยได้ ไม่ใช่เร่ืองน่าอายนีน่า เป็นเรื่อง 

(๒๖๒)	ท�าไม“ปรมัตตะ”หรือ“ปรมาตมนั”เปิดเผยไม่ได้?
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ดีสุดวิเศษด้วย แต่ท�าไม“ปกปิด”ซ่อนเร้น ไม่เปิดเผยให้
สามารถ“สัมผัสความจริง”นั้นได้ด้วยทวาร ๕ ให้มนุษย์รู ้   
 “ปรมัตถะ”แก่นแท้ของ“ความรู้”ที่ว่า“ยิง่ใหญ่” พระ
บตุรกน็�ามาเปิดเผย หรอืเผยสจัจะกับคนกับมนุษย์ แต่“ปร
มัตตะ(ส่วนที่เป็น“ตัวตน = อัตตา”ของพระเจ้า)ท�าไมจึงไม่เปิดเผย 
 ดังนั้น “ตัวตนของพระเจ้า(ปรมาตมัน)”ก็ยัง“ลึกลับ” 
สุดๆ ไม่มีมนุษย์“สัมผัสพระองค์”ได้ แม้แต่ผู้เป็นมนุษย์
คือ“พระบุตร”แท้ๆ ก็สัมผัสด้วยทวาร ๕ ไม่ได้ 
 ปกปิด“ตัวตน(อัตตา)” ไว้ท�าไม?
 นัยส�าคัญแท้จริงลึกซึ้งยิ่งก็คือ “เทวนิยม”ยังไม่
ชัดแจ้งถ่องแท้ ในความเป็น“อัตตา ๓”ด้วย“ความรู้ยิ่ง(ปร- 

มัตถะ)” หรือด้วย“ปัญญา”แบบพุทธนั่นเอง  
 “มนุษย์”ใน“อาโลก”หรือ“โลกสันนิวาส”นี้หมดสิทธิ์
ที่จะได้สัมผัสความเป็น“ปรมัตตะ”ซึ่งเป็น“ตัวตนพระเจ้า” 
ที่ยืนยันกันว่าเป็น“ความจริง”ที่ยิ่งใหญ่สุดๆ อย่างลึกลับ
 ท�าไม..ความจรงิ“ปรมตัตะ”สมัผสัด้วย“ทวาร ๕”ไม่ได้
 “ปรมัตถะ”หรือ“ความรู้ในความจริงอันยิ่งใหญ่”ที่ 
พระบุตรผู้เป็น“ศาสดา”ก็น�าของพระเจ้ามาเปิดเผยได้ แต่ 
“พระบุตร”ก็ยัง“ถูกตัดตอน”จนกระทั่ง“ขาดตอน”ไปแล้ว 
ขั้นหนึ่ง คือ เมื่อ“พระบุตร”มาเป็นคนหรือมนุษย์แล้วไม่
สามารถ“สัมผัส”ความเป็น“จิตวิญญาณของพระเจ้า”ด้วย 
“ทวาร ๕”ได้น่ันเอง “พระบุตร”มหีน้าทีแ่ค่เป็น“ปกาสกของ
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พระเจ้า” นั่นคือ พระบุตรได้แต่เพียงเป็น“ผู้ประกาศค�า

สั่งค�าสอนของพระเจ้า”เท่านั้น 

 นี่ก็คือ “อัตตาหรือปรมาตมันที่เป็นตัวตนของ 

พระเจ้าแท้ๆ”นั้น “พระบุตร”ที่เกิดจาก“พระเจ้า”แท้ๆ 

เมื่อมามีร่างเป็น“ศาสดา”ในโลกมนุษย์หรือ“อาโลก(โลก

ที่คนต้องอาศัยแสงพระอาทิตย์)ก็ยังถูก“ตัดตอน”จาก“พระเจ้า”

 เห็น“ความถูกตัดตอน”ได้ชัดเจนยิ่งมั้ย?

 ซึง่“ปรมัตตะ”นัน้เป็นภาวะของ“ความจรงิทีย่ิ่งใหญ่” 

มนษุย์จงึควรได้สมัผสักันอย่างถึงทีส่ดุ กไ็ม่ม“ีความปรากฏ” 

(ที่ศัพท์ว่า“ภาวะ”) และไม่มีอะไร“ทรงอยู่ ”(ที่ศัพท์ว่า“ธรรม”)ให ้

สัมผัสด้วยทวาร ๕ ภายนอกของ“มนุษย์”ได้บริบูรณ์

 “ความรู้ในความจริงอันยิ่งใหญ่”คือ“ปรมัตถะ”จึง

เป็น“ความรู้”ที่ไม่บริบูรณ์ครบถ้วนเต็มสัมบูรณ์ได้แท้ 

 มีแต่ปรากฏว่า “พระบตุร”เป็นมนษุย์คนหนึง่เท่านัน้ที่

มสีทิธิเ์ป็นผู้น�า“ความจรงิทีย่ิ่งใหญ่”อันมนุษย์พึงได้สัมผัสกัน

ท่ี“พระเจ้าเท่านั้นเป็นความจริง”นี้ หรือมนุษย์ผู้นี้แหละที่

เป็นตวัแทน“พระเจ้า”ทีจ่ะน�า“ความรูใ้นความจรงิอนัยิง่ใหญ่

วิเศษทั้งหลาย”นั้นมาประกาศแก่มนุษย์ในโลก และมนุษย์

คนนี้ (พระบุตร)เท่านั้นที่มีสิทธิ์น�า“ความจริงของพระเจ้า”มา

(๒๖๓)	“ความรู้ในความจริง”เกิดไม่ได	้ปรมัตถ์จึงไม่เต็ม 
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กล่าวประกาศแต่ผู้เดียว คนอื่นไม่มีสิทธิ์มี“ความรู้ยิ่งใหญ่” 

นี้บริบูรณ์สัมบูรณ์ได้ ก็ยังมี“กั๊ก”อยู่อีกด้วย พอเห็นได้มั้ย?

 เห็นความสงวนสิทธิ์หรือตัดตอน ชัดมั้ย?

 “พระบุตร”เท่านั้นที่“รู้”ได้ยอดสุด คนหรือมนุษย์คน

อื่นหมดสิทธิ์มี“ความรู้ยอดยิ่งใหญ่”เท่า“พระบุตร” 

 แม้แค่“ความรู้”ก็ถูก“ตัดตอน”ให้มีได้แค่“พระบุตร” 

 คนหรือมนุษย์อื่นเลยเป็นผู้ถูก“พระเจ้า”ครอบง�า

 “คน(มนษุย์)”ใดกไ็ม่มสีทิธิม์“ีความรู”้แล้วปฏบิตัใิห้เป็น 

“ความจรงิ”เองเท่ากบั“พระบตุร”และเท่ากบั“พระเจ้า”ได้เลย 

 คนหรือมนุษย์จึงเท่ากับถูก“ข่ม”ไว้ตลอดกาล เป็น 

“อิสระ”บริบูรณ์สัมบูรณ์ไม่ได้ แม้แต่จะมี“ความรู้”

 ศาสนาพุทธนั้นทุกคนมี“อิสระ”เท่าเทียมกันทุกคน  

มีสทิธ์ิท่ีจะบ�าเพญ็ตนจนกระทัง่ม“ีความรู้อันวิเศษยิ่งใหญ่” 

คือ “ปรมัตถะ”ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมี

ได้ทุกคน ขอให้เรียนรู้ปฏิบัติบ�าเพ็ญให้ถึงที่สุดเถิด 

 ซึ่งผู้บ�าเพ็ญสะสมบารมีก็ต้องเกิดมาในร่างความ

เป็น“มนษุย์”ชาตแิล้วชาตเิล่า เป็นล้านๆชาต ินบัชาตไิม่ถ้วน

 แต่“เทวนิยม”คนตายจากชาติเป็น“มนุษย์”แล้วไม่มี 

“การเกิดวนเวียน(Rebirth,Reincarnation)”อยู่ ในโลกมนุษย์อีก

(๒๖๔)	“ความอสิระ”ทีเ่ท่าเทยีมกนัในความเป็น“มนษุย์” 
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 “คน”เกิด-ตายเพียง“ชาติเดียว”แล้วก็ต้องไปอยู่กับ 

“พระเจ้า”นิรันดร แถม“จิตวิญญาณ”ไม่มี“สูญ”อีกด้วย

 ใครอยากจะ“ดับอัตตภาพ”สูญ ท�าไม่ได้ หมดสิทธิ์

 และต้องอยู่ภายใต้อาณัติของ“พระเจ้า”นิรันดรไม่มี

สิ้นสุด นี่คือ“ความหมดสิ้นอิสระเสรีภาพ”นิรันดรด้วย

 แจ่มแจ้งในความแตกต่างกันทั้งการมี“ความรู้” ทั้ง

การมี“ความอิสระ”ที่สามารถ“มี”ได้มากน้อยกว่ากันชัดเจน 

ระหว่าง“เทวนิยม” กับ“อเทวนิยม” มั้ยเอ่ย?      

 “เทวนิยม”ไม่เชื่อว่า มนุษย์มี“การเกิดวนเวียน”นับ

ชาติไม่ถ้วน และ“มนุษย์”สามารถ“ดับการเกิด” ท่ีเรียกว่า

นิพพานได้จริง ไม่ต้องวนเวียนมาเกิดอีกเลยตลอดนิรันดร

 แต่“อเทวนยิม”นัน้ เชือ่ชดัเจนยิง่ว่า มนษุย์ม“ีการเกดิ

วนเวียน”นับชาติไม่ถ้วน และ“มนุษย์”สามารถ“ดับการเกิด” 

ไม่ต้องวนเวียนมาเกิดอีกเลยตลอด“นิรันดร”ได้อีกด้วย 

 ซึ่งนัยส�าคัญของ“ความเกิดอีกวนเวียน” หรือตาย

แล้วเกิดใหม่ ท่ีเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Rebirth บ้าง 

Reincarnat ion บ้างนี ้แถมเลยเถดิไปยกให้“พระเจ้า”หรอื 

“พระศาสดา”มีความเป็น“อมตะ” คือ“ไม่ตาย”ตลอดกาล

 เป็น“ชีวิตนิรันดร” ว่าไปโน่นเลย ปานนั้น

(๒๖๕)	“ความเกดิอกีวนเวยีน”มีนยัส�าคญัทีแ่ตกต่างกันยิง่		
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 แม้“ตาย”แล้วจากความเป็น“คน”ไปแล้ว ก็ยังเป็น 

“ชีวิต” หรือยังมี“ชีพ” 

 ความเป็น“ชีพ”หรือ”ชีวิต”จึงไม่มีที่สิ้นสุดนิรันดร

 หวังกันว่า“พระศาสดา”จะกลับมาเกิดใหม่  จึงมี

ผู“้รอ”กันอยู่ว่าพระศาสดาจะมาปรากฏในโลกมนษุย์นี้อกี 

 แต่แปลกนะ! ทีศาสดาตายแล้ว จะมาปรากฏใน

โลกมนุษย์นี้อีก ส่วนมนุษย์ทุกคนนั้น“ตายแแล้ว”กลับมา

ปรากฏในโลกมนุษย์นี้อีกไม่ได้ เกิดเป็น“คน”ได้ครั้งเดียว   

 ดังนั้น “ความเกิด”ก็ดี “ความตาย”ก็ดี ความเป็น 

“อมตะ”ก็ดี ของ“เทวนิยม” กับของพุทธที่เป็น“อเทวนิยม” 

จึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งหลากหลายมิติ

  “ความเกิด”ก็ตาม “ความตาย”ก็ตาม “ความเป็น

อมตะ”ก็ตาม ซึ่ง“พทุธ”ที่เป็น“อเทวนิยม”สามารถรูจ้ักรู้แจ้ง

รู้จริงเห็นความชัดเจนยิ่งของ“ความไม่มีอิสระ”ที่บริบูรณ์

สัมบูรณ์อย่างสูงสุดได้จริงในลัทธิ“เทวนิยม”ทั้งหลาย 

 นั่นคือ ความไม่มี“ปรมัตถะ”ที่เป็น“ความรู้ในความ

จริงที่ยิ่งใหญ่”ที่เรียกว่า“ปรมัตตะ”ได้จริงๆ

 จึงเห็นชัดว่า “เทวนิยม”นั้นมีแต่ “ปรมัตตะ”แท้ ส่วน 

“ปรมัตถะ”ทีจ่ะรูค้วามเป็น“ตวัตน”อนัเป็น“อัตตา”ไม่มีเลย

(๒๖๖)	ไม่ว่า“เกิด-ตาย-อมตะ”นั้นพทุธรูจั้กรู้แจ้งรู้จรงิ 



433

 แต่ ในศาสนาพุทธนั้น“ความจรงิที่ยิง่ใหญ่”ที่เรยีกว่า 

“ปรมัตตะ”อันมนุษย์พึงได้“สัมผัส”นี้ “มนษุย์”ทกุคนมีสิทธิ ์

เท่าเทยีมกนัที่จะ“รู้”เป็น“ปรมัตถะ”ได้เท่ากันทุกคน แม้ที ่

สุดจะ“รู้”ยิ่งสูงสุดได้เท่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ถ้าผู้นั้น 

พากเพยีรเรียนรู ้ฝึกฝนตนกระทั่งมี“ความตรัสรู้พระสัมมา 

สัมโพธิญาณ”เท่ากันกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ไม่“กั๊ก” 

ส่วนใดไว้เลย  ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆด้วย 

 ทุกคนในโลกที่มีร่างมนุษย์มี“สิทธิ์”จะสูงสุดทั้ง“ปร 

มัตตะ”(ความจรงิที่เีป็น) และทั้ง“ปรมัตถะ”(ความรู้ที่รู้ความจริง)

ด้วยการ“สัมผัส”ทุกภาวะแห่ง“สัจจะ”ทุกประการ 
 จึงจะต้องรู้จักรู้แจ้งทั้ง“ความเป็นตนอันยิ่งใหญ่”ที่

เรียกว่า“ปรมัตตะ” และมีความรู้อันยิ่งใหญ่ในความจริง

อันยิ่งใหญ่”ที่เรียกว่า“ปรมัตถะ” จึงจะท�า“ความเกิด-ความ

ตาย” และแม้ที่สุด“ความเป็นอมตะ”ส�าเร็จได้จริงแท้ เป็น 

“ความรู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ที่ครบครันพร้อมหมด

 “สัจจะ”ที่เป็น“ความจริงอันยิ่งใหญ่”ศาสนาที่เป็น 

“เทวนิยม”จึงเท่ากับสงวนสิทธิ์ไว้ และกลายเป็นหวงแหน 

“สัจจะ”ไว้เฉพาะบุคคล มีแค่“พระบุตร”เท่านั้นที่เป็น“นาย

หน้า”(dealer)ได้เพยีงคนเดยีว “สจัจะ”จงึไม่เป็นสาธารณะจนผู้ 

(๒๖๗)	“สัจจะ”ที่เป็น“สอง”และที่เป็น“หนึ่ง”สูงสุด
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คนทัง้หลายทั่วไปได้ศกึษา“สจัจะ”อย่างเป็น“อสิระ”สมับรูณ์
 เพราะการศึกษา“สัจจะ”ของ“เทวนิยม”ไม่เป็น“เทฺว
หรือทฺวิ (สอง)” นั่นคือ มี ไม่ครบทั้ง“ปรมัตถสัจจะ”และไม่มี 
“สมมุติสจัจะ” จงึไม่สามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิครบครนั“ภาวะ” 
เกินกว่า“หนึ่ง”ที่เป็นแค่“อัตตา”ของตน
 จนกระทัง่เมือ่ศกึษาปฏิบตับิรรลธุรรมกนัเป็นผลทีส่ดุ
ก็จะไม่มีความเป็น“สอง”(เทฺวหรือทฺวิ)จะมีสัมบูรณ์สุดในความ
เป็น“หนึ่ง” นั่นคือ “อเทฺวนิยม” 
 เพราะ“พทุธ”ศกึษาครบทัง้ทีเ่ป็น“ปรมตัถสจัจะ”และทัง้ 
“สมมุติสัจจะ”จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้หมดครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้ง
ความเป็น“อัตตาหรืออาตมัน” และทั้งความเป็น“โลก” แม้
ที่สุดรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐” ซึ่งเป็น
ที่สุดแห่งที่สุดของ“ความจริงอันยิ่งใหญ่”ครบครัน 
 จงึเป็นผู“้พ้นอวชิชา”คอื รู้จักรู้แจ้งรูจ้รงิทีส่ดุแห่งทีส่ดุ
ของ“ความจรงิอนัยิง่ใหญ่”ครบครัน หรือเป็นผู“้หลดุพ้นจาก
ความไม่รู”้ในสรรพสิง่ทัง้ปวง ชนดิทีส่มัผสั“ของจริง”ท้ังหมด 
 พุทธจึงเป็นศาสนาที่สามารถสัมผัส“ปรมาตมัน” 
หรือ“ปรมัตตา”(ปรม + อัตตา)ได้ถึงสาระอันยิ่งใหญ่ที่เป็นแก่น
ของ“อัตตา”เรียกว่า“ปรมัตถ(ปรม + อัตถ)”อย่างเป็นจริง ที่มี
ความเป็น“จิตวิญญาณ”อันครบถ้วนด้วย“ตรีมูรติ (ผู้สร้าง-

ผู้รักษา-ผู้ท�าลาย)”ที่สมมุติกันว่าเป็น“พระพรหม”คือ ผู้สร้าง 
“พระนารายณ์หรือพระราม”คอื ผู้รักษา “พระศวิะหรอือศิวร” 
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คือ ผู้ท�าลาย อย่างมีสภาวะ“จิตวิญญาณ”จริงๆรองรับ ที่

คน“สัมผัส”กันได้แท้ครบ“สัจจะ ๒ ประการ”ยืนยันในโลก 

 ศาสนาพุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตาหรือ

อาตมัน”ตั้งแต่ใหญ่หยาบย่ิง ท่ีเป็น“ปรมาตมัน”ได้ ที่เป็น 

“อตัตาหรอือาตมนั” และสามารถ“ดบัสิน้”ความเป็น“อัตตา 

หรืออาตมัน”นี้ได้จริงด้วย ไม่ติดยึดในความเป็น“อตัตา” 

ท้ังหมดท้ังมวลได้จริง แม้จะอาศัย“อัตตา”ท�างานรับใช้

มวลมนษุย์และสงัคมหรอืโลกอยูก่ช็ดัเจนว่า“ไม่ใช่เรา(อตัตา)-

ไม่ใช่ของเรา(อัตตนียา)” เพียงอาศัยใช้ท�างานเท่านั้นจริงๆ

 พุทธจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อัตตา”สัมบูรณ์แท้ 

 ไม่ว่า“ปรมอัตตา(ปรมาตมัน)-โอฬาริกอัตตา-มโน 

มยอัตตา-อรูปอัตตา”ศาสนาพุทธศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งหมด 

 จึงหมดสิ้น“อัตตา”ใดๆจะมาเป็นนายบงการ จึง

มี“ความอิสระ”ได้ตลอดกาล ถ้าผู้ใดมีสัมมาทิฏฐิในค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติบรรลุผลจริง ก็บริบูรณ์แท้  

 กลุ่ม,สังคมหรือประเทศที่มีความรู้ยิ่งรู้จริง(ปัญญา) 

ในความเป็น“อัตตา”และ“โลก”จึงไม่ต้องออกกฎหรือ

กฎหมายมาบังคับ“อัตตา”ของใคร คน“โลกุตระ”จึงมี“ความ

อิสระ”ในตัวเองสัมบูรณ์สุด แม้ประเทศจะมีกฎหมาย 

(๒๖๘)	“ความอสิระ”ของพทุธนัน้ไม่มตีวั“อตัตา”เด็ดขาด
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 ทุกวันนี้ประเทศที่ยังไม่ใช่ประเทศท่ีมีประชาชน

พัฒนาตนถึงขั้น“โลกุตระ”เต็มจริงเท่านั้นท่ียังกล้าออก

กฎหมายบังคับ“ความอิสระ”ของคนในประเทศตนเอง แต่

กระนัน้คน“โลกตุระ”กอ็ยูก่บักฎหมายนัน้ๆได้โดยไม่ละเมดิ

 คนโลกียะจึงยังไม่มี“ความอิสระ”สัมบูรณ์แท้จริง

 โลกียะจึงยัง“นิยม”(เป็น ism = เป็นลัทธิ )ความเป็นทาส 

อยู่ ตามภูมิธรรมแห่งความรู้และความจริงของกลุ่มหรือ 

สังคมหรือประเทศ เท่าที่กลุ่มหรือสังคมหรือประเทศนั้นมี

 เพราะยังไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นทาส” 

ทั้งภายนอกและภายในที่เป็น“จิต” แล้วท�าตนให้“หลุด

พ้น”ความเป็นทาสได้บริบูรณ์สัมบูรณ์กระทั่ง“สิ้นอัตตา ๓” 

และ“สิ้นอัตตา ๔ (รวมทั้งปรมาตมันอีก ๑)”เป็นที่สุดได้แท้จริง

 ลัทธิ“พุทธ”จึงสิ้นความเป็น“ทาสอัตตา”เด็ดขาด

 แต่โลกยคุนี้ ชดัเจนแจ่มแจ้งทัว่ไปแล้วว่า *ไม่“นิยม” 

ความเป็นทาสกันแล้ว(*ไม่เป็น ism = ไม่ยอมเป็นลทัธิ ) ทางระบบ 

วิธีของโลกเขาจึงละอายที่จะกล้าออกกฎหมายมาละเมิด 

“อิสระเสรีภาพ”ของประชาชน แต่กระนั้นก็ยังมีจนได้อยู ่

นั่นเอง เพราะผู้ออกกฎหมายยังมีแค่“ความรู้ ขัน้เฉโก”อยู่ 

อย่างเดมิไม่เป็น“อืน่” จิตยังไม่เป็นจติ“อืน่ (อญัญะ)”ท่ีเป็นจิต

(๒๖๙)	เพราะ“ปัญญา”มคีวามรูแ้จ้งจรงิ“อตัตา”และ“โลก” 
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เข้าเขตภูมิโลกุตระ จิตก็เป็น“จิตเดิม”แท้ๆ ที่เป็นโลกียะ
 เพราะ“จิตเดิม”แท้ๆของ“จิตนิยาม”นั้นคือ จิตที่มี 
“อวชิชา”มาแต่เดมิก่อนจงึเกดิ“สงัขาร” ตามปฏิจจสมปุบาท
ของพระพุทธเจ้า คือเริ่ม“จิตนิยาม”ตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียว
 “จิตนิยาม”คือ“สัตว์” เริ่มตั้งแต่“สัตว์เซลล์เดียว”ก็
คือ “จิตนิยาม”แล้ว “สัตว์เซลล์เดียว”มี“อวิชชา”มาก่อนแน่
 “จิตเดิมแท้”ของสัตวโลกจึงไม่ ใช่“จิตสะอาดจาก
กิเลส”มาแต่ดั้งเดิมเลย  ผู้อวิชชา“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่ต่างหาก
 ดังนั้น วิธีการที่ท�าตนให้เข้าไปอยู่กับ“จิตเดิมแท้” 
จึงคงเป็นมิจฉาทิฏฐิของนักปฏิบัติชาว“โลกียะ”อยู่นั่นเอง 
ทั้ง“นิกายเถรวาท”ทั้ง“นิกายมหายาน” เพราะยังหลงผิด
 ยุคนี้เป็นยุคบริบูรณ์ด้วยการศึกษา และเป็นยุคที่
นิยม“ความอิสระ” คนทั้งโลกนิยม“อิสราธิปไตย” ที่ยกให้
เป็นเลศิยอดหวัใจแล้ว ม“ีเหตผุล-หลกัฐาน-ความฉลาด”ยิง่
 แต่ถ้าความรู้เก่งยอดแบบ“เฉโก”ยงัไม่สามารถ“หยั่ง
รู้”เข้าไปในความเป็น“อัตตา”อันเป็นภายใน“จิต-เจตสิก” 
ท้ังหลายแล้วจึงจะ“อยูก่บัโลก”อย่างรู้จกัรูแ้จ้งการเป็นอยู่ไป
กับ“โลก”อย่างสงบสมดุล จนกระทั่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อัตตา” 
และ“โลก”บริบูรณ์ พ้นความเป็นทาส“อัตตา”ทาส“โลก”ได้
 และด้านความเป็น“โลก”ถ้าเอาแต่“หลับตา”ปฏิบัติ
กันก็แน่นอนว่า“โลก”ภายนอกย่อมรู้จักรู ้แจ้งรู ้จริงไม่ได้
มากมายหลากหลายมหาศาลมโหฬารครบครนัถ้วนรอบเท่า
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ผู้“ลืมตาปฏิบัติมีสัมผัสจริง”อย่างแน่นอน

 ความรู ้ขั้น“ปัญญา”นี้สามารถ“หลุดพ้น”ได้จริงซ่ึง 

หลุดพ้นท้ัง“อัตตา”ทั้ง“โลก”แน่แท้  จึงเป็นสุดยอด“อิสระ

เสรีภาพ”ท่ีตนได้พิสูจน์ด้วยตนเองโดยตนเองเป็น-ตนเอง 

มี“ความอิสระ”นั้น อย่างพอใจแล้ว ใน“ความลึกซึ้งและ 

ความลึกลับของจิตขั้นอัตตาหรืออาตมันในตนและโลก”

  และใน“ความเป็นโลก”ก็รู้จักรู ้แจ้งรู ้ จริงด้วยการ 

สัมผัสธาตุรู้ทัง้ ๖ ทวารของตนกบั“โลก”ต่างๆ “สังขารโลก- 

สัตวโลก-โอกาสโลก หรือมนุษยโลก-เทวโลก-พรหมโลก  

หรือความเป็น“โลก”อีกสารพัดหลากหลายมากมาย  

เช่น  โลกธรรม,โลกธาตุ,โลกนาถ,โลกบาล,โลกวัชชะ, 

โลกาธิปไตย,โลกามิษ,โลกียฌาน,โลกุตรฌาน,โลกีย 

วิมุตติ,โลกุตรวิมุตติ ฯลฯ ที่ส�าคัญโลกคือโลกียะ-โลกุตระ 

เป็นต้น ฯลฯ (คือ มีความรู้โลกสารพัดทั้งหลาย = มีโลกวิทู )”

 แต่ความรู้ขั้น“ศรัทธา”นั้นยังตกอยู่ ในห้วง“การเชื่อ

ตามผู้อื่น” หรือยังนิยม“หลับตาปฏิบัติ”ที่ยังไม่พ้น“ความ

ลึกลับหรือลึกซึ้ง”อันยัง“เป็นอัตตาหรืออาตมัน และเป็น

โลก” คือรู้ยังไม่ครบความเป็นโลกวิทู (โลกภายนอกที่กว้างขวาง

หลากหลายมากมาย) นั่นคือ สายนี้ยังรู้วกวนอยู่ใน“โลกแคบ” 

(๒๗๐)	“ความอสิระ”ขึน้อยูก่บัการศกึษา“อตัตาและโลก”
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ยงัรูไ้ม่กว้างออกมาภายนอก“โลก” จงึรู้ประมาณหนึง่เท่านัน้

 จงึยงัเป็นทาสในส่วนท่ีเป็น“โลก”อยูอี่กประมาณมาก

 ที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ว่า “ต้องสัมผัสวิโมกข ์๘ 

ด้วยกาย”(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๔๐)จึงจะพ้นความเป็นทาส

ทั้งเป็น“ทาสโลก”และ“ทาสอัตตา” ซึ่ง“หลุดพ้นความเป็น

ทาส”ทั้งภายนอกคือ“โลก” และทั้งภายในคือ“อัตตา”

 

 เนือ่งจากประชาชนส่วนใหญ่ในโลกยคุนีเ้ป็น“ทาสผู้

ปล่อยไม่ไป” ยังไม่สามารถท�าตนจนเป็นผู้หลุดพ้นอ�านาจ

โลกธรรมส�าเร็จเป็นอาริยชนกันได้นั่นเอง ไม่เป็น“โลกุตระ” 

 มีคนในประเทศไทยเท่านั้นที่มี“วิชชา”ความรู้พาตน 

ออกจากความเป็น“ทาสโลกธรรม”ได้เพียงจ�านวนน้อยนดิ 

แม้ค�าสอนของพระพทุธเจ้าทีพ่าคน“พ้นความเป็นทาส”จะยัง

มีอย่างสมบูรณ์อยู่แท้ๆ และมีอยู่ในแดน“อเทวนิยม”จริง

  อีกทั้งสมบูรณาญาสิทธิราชก็หมดสิ้นไปแล้ว 

 สังคมฆราวาสและสงฆ์จึงสามารถท�าให้เกิดสังคม 

เป็นรปูสงัคมสาธารณโภคีทั้งหมู่บ้านหรือทั้งชุมชนกันได้ 

 สังคมกลุ่มหมู่ ใดหากไม่แยกหมู ่บ้าน ไม่แยกวัด  

ไม่แยกโรงเรียน ก็ยิ่งเป็น“สาธารณโภคี”ที่ดีวิเศษทีเดียว  

 บ้าน-วัด-โรงเรียน ไม่แยกกัน แต่อยู่ร่วมกัน สัมพันธ์

(๒๗๑)	สาธารณโภคกี�าลงัเกดิได้ในหมู่ฆราวาสปัจจุบันนี้
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กันเป็นหนึ่งเดียวคือ“บวร”

 สังคมที่มีครบความเป็น“บวร”จะเป็นสังคมที่เจริญ 

พัฒนาได้ดียิ่งๆ ทั้งในการศึกษา และภาวะ osmosis 

 เพราะเป็นสงัคมท่ีสมัพันธ์กนั ๓ เส้า และมอีภิสังขาร

 

 ความเป็น“๓ เส้า”นี้ มีความส�าคัญมากในสรรพสิ่ง  

เพราะเป็นพลังงานที่สังขารกันอยู่ใน“ตัวตนของตนเอง” 
(ใน“วงวนท่ีสงัเคราะห์กนัอยูแ่ต่ละหน่วย หรอืโลกหนึง่ๆ” nucleus หรอื ISH, 

อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิตนิยาม ฯลฯ)ซึ่งมีความสมดุลของ“สรรพสิ่ง”  

แต่ละหน่วยที่“ทรงไว้(ธรรม)ซึ่งสภาพของตน”อยู่ ไม่ว่าใน 

“นิยาม”หนึ่ง “นิยาม”ใด ของทุก“ธรรมนิยาม ๕”

 ใน“อุตุนิยาม”ก็ต้องอาศัยความสมดุลด้วย“๓ เส้า”  

เช่น พลังงานเป็นตัวเอง(I ), พลังงานลบ(S), พลังงานบวก(H) 

ถ้ามีอยู่สมดุลก็จะเป็น“วงวนที่หมุนอยู่อย่างพอเหมาะได้”  

ไม่ร้อนเกนิจนตวัละลายเร็วกระทัง่ทรงรปูร่างมไิด้ ไม่ขดัสกีนั

จนมวลกระจุยกระจายยึดรูปร่างของตนไม่ได้ ไม่กระเด็น

ดิ้นเร็วจนดูรูปไม่ออกจนไม่มีรูปทรงพอที่จะเรียกได้ว่า

เป็นหน่วยเป็นจุด หรือที่พอทรงรูปอยู่ได้มีระยะเวลาเป็น

ตัวเป็นตนในระยะเวลาพอนับเป็นจุดเป็นมวลได้ เป็นต้น

 แม้“พีชนิยาม”ก็เช่นกัน “จิตนิยาม”ก็เช่นกัน 

(๒๗๒)	ความเป็น“๓ เส้า”นีย้ิง่ใหญ่ ทีต้่องศกึษาอย่างส�าคญั
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 ยิง่“กรรมนยิาม”นีแ่หละทีค่นผูส้ามารถท�า“กรรม”ให้

สมดุลได้จริง ไม่ว่าส�าหรับตนเอง หรือส�าหรับผู้อื่น ส�าหรับ

สังคม ส�าหรับประเทศชาติ แม้ที่สุดส�าหรับมหาจักรวาล 

 ที่พุทธศาสนาศึกษากัน ก็คือ “ตัวตนของตนเอง”  

 ทุก“นิยาม”จะต้องมีภาวธรรม“๓ เส้า”เสมอ แม้แต่ 

“สญุญตา”กต้็องม“ีภายนอก-ภายใน”และ“ความเป็นสุญญ” 

ที่ิเกิดขึ้นแก่ตัวเอง ว่า สมดุลกันดีหรือไม่ดี นี่ก็“๓ เส้า”

 “การทรงสภาพนัน้ๆไว้ได้อยู”่ แม้เหลอืรงัส ี“รงัส”ีส่วน

ที่ถือว่ายังเป็น“พลังงานแสง,สีเสียง ฯลฯ” ที่ยังเป็นส่วนดี  

ก็ยังนับว่า “ธร หรือธัมม หรือธรรม” คือ ยังทรงมี-ทรงอยู่

 ซึง่ส่วนยงัมเีหลอืคอื รงัส ียงัไม่สิน้สนทิ ยงัเหลอืเศษ  

 ต้องหมดสิ้นเกลี้ยง“รังสี” คือไม่มีรังสี จงึจะเรยีก 

ว่า ไม่มี“ธร หรือธัมม หรือธรรม” ซึ่งภาษาก็เรียกว่า “อธรรม”

 ฟังความซบัซ้อนนีอ้กีท ีความไม่มแีม้แต่“กมัมนัตภาพ 

รงัส”ีอนัหมายถงึ พลงังาน“รงัสขีองกมัมันตภาพ”ส่วนท่ีเป็น

พลังงานพิษภยัร้ายทีย่งัเป็นส่วน“กัมมนัภาพรงัส”ีโน่นแหละ

หมดไป จึงจะนับส่วนที่เหลือ ว่า ไม่ ใช่“ธร หรือธัมม หรือ

ธรรม” คือ “ไม่ทรงสภาพนั้นไว้แล้ว” 

 เมือ่“ไม่ทรงไว้ใดๆแล้ว”กเ็รยีกด้วยภาษาว่า “อธรรม”  

(๒๗๓)	ความเป็น“๓ เส้า”ที่ภาษาว่า“ธรรม”กับ“อธรรม”
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 แต่ถ้าทีส่ดุเหลอื“รงัสแีห่งกมัมนัตภาพ”ทีย่งัเป็นส่วน

ด ีกน็บัว่า“ทรงสภาพไว้”ทีภ่าษากว่็า “ธร, ธมัม, ธรรม” คอื“ม”ี

  มันก็แค่“มี”เศษที่เหลือเท่านั้น แต่ก็ยัง“มี”เศษอยู่

ในส่วนที่ดี ไง!  มันยังเป็นประโยชน์ในโลก ก็ไม่เสียหาย

 “มีคุณ”จะยัง“ทรงอยู่”ก็เป็นการอนุโลมให้“มี”อยู่

 ถ้า“มีโทษ”ก็ก�าจัดแน่นอน ไม่ให้“มี”อยู่เด็ดขาด

 ไม่ให้“ทรงไว้-ทรงอยู่”นั่นคือ “ไม่เป็นธร,ธัมม”เด็ดๆ 

 “ความมีอยู่”นั้นถ้าแม้นไม่มี“พลังงาน”อะไรมาเพิม่

ให้มัน“เจริญ”ต่อ(โภ,กุศล,พลติ,พลัฏฐะ) โดยเฉพาะพลังงานที่

เพิ่มมาไม่ถึงขั้น“อัตราการก้าวหน้า(progression ratio)” ที่บวก

ลบคณูหารแล้ว มีแต่ถอยหลงั มนัก็“เสือ่มไป”เป็นทีส่ดุอยู่ดี

(ชรตา) ก็ธรรมดาของ“ไตรลักษณ์”

 เป็นต้นว่า ใน“๓ เส้า”นั้น มี“I-S-H” คือ มี“ตัวเรา 

-เพศหญิง-เพศชาย” หรือมี“ไตรลักษณ์” คือ “การเกิด

ขึ้น-การตั้งอยู่-การดับไป” ที่มีอยู่ในมหาจักรวาลนิรันดร 

 ถ้าผู้ใดยังมี“ความเห็นแก่ตัว(self-ish) ก็ย่อมแย่งเอา

มาให้ตัวเองอยู่ นั่นคือ I (ตัวเรา) เมื่อเรามีพลังเหนือกว่า ก็

แย่งจากพลังงาน S (พลังงานลบ=[อิตถีภาวะ]เพศผู้) หรือยังแย่ง

จากพลังงาน H (พลังงานบวก=[ปุริสภาวะ]เพศเมีย)อยู่

(๒๗๔)	ความเป็น“๓ เส้า”ในที่นี	้คืออะไร?	
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  ก็จะสร้าง“พลังอ�านาจเพื่อแย่งจากมนุษย์คือ S 

(เพศผู้) หริือ H (เพศเมีย) และจากอื่นๆ ไม่มีหยุด เพราะเห็น

แก่ตัวอยู่

 หรือ“๓ เส้า”คือมี“พลังอ�านาจ-มนุษย์-การแย่งพลัง

มาให้ตน”ซึ่งยังโยงใยยุ่งยากกันมากในสังคมมนุษย์ตลอด

 ผู้ยังไม่สามารถมี“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตระรู้จักรู้แจ้ง

รู้จริงในความเป็น“อ�านาจ”ที่แท้ ก็จะตกเป็นทาสอ�านาจ

อยู่ โดยพยายามแสวงหา“อ�านาจ”มาให้ตน ได้มากขึน้เสมอ

เพือ่แย่งมาให้ตนเอง ไม่หยดุ ไม่หย่อน ตราบทีย่งัเห็นแก่ตวั 

และยังรักความเป็น“ตัวตน” ก็ไม่ยอมหมดตัวตนแน่นอน  

ไม่ท�า“ความเป็นสูญ”ให้แก่“อัตตา”ตนเองแน่ยิ่งกว่าแน่

 เพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ทั้งความเป็นโทษ-ทั้งความ

เป็นคุณแห่งตวัตน” และท�า“ตวัตน”ให้เป็น“สญู”ไม่ได้นัน่เอง

 ผู้มี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตระ”เท่านั้นที่จะรู้จักรู้แจ้ง

รู้จริง“ตัวตน” รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นคุณ-เป็นโทษ”ของ

อัตตา(ตัวตน)จริงแท้ และท�าความเป็น“ตัวตน”ที่เป็น“โทษ” 

หมดสิ้นไปก่อน แม้แต่“ตัวตน”ที่เป็น“คุณ”ก็สามารถท�าให้ 

“สูญ”สิ้นไปได้ด้วย จึงชื่อว่า“อยู่เหนือความเป็นอัตตา”

(๒๗๕)	ผู้ม“ีปัญญา”ท�าให้ความม“ีตวัตน”นัน้“สญู”ได้จรงิ

 ซึ่งผู ้ ท่ีได้ศึกษา“ความเป็น‘ตัวตน’ และความเห็น
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แก่ตัวเอง”ได้จริงแท้ และเห็น“โทษ”ของการเห็นแก่ตัว-
เห็น“โทษ”ของการมี“ตัวตน(อัตตา) แล้วปฏิบัติลดละ“ความ 
เห็นแก่ตน และรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นตัวตน(อัตตา)” ถึง
ขั้นถ้าจะรักษาตัวตนไว้อยู่ก็เพียงเพื่อ“อาศัยใช้ท�างาน” 
 ไม่ได้หลงผิดแล้วว่า “อัตตานั้นเป็นตัวตนที่มีอยู ่
นิรันดร” เพราะได้เรียนรู้ฝึกฝนจริงจนกระทั่งสามารถท�า 
ความเป็น“ตวัตน(อัตตา)” ตั้งแต่“โอฬาริกอัตตา”หยาบใหญ่
ท่ีสุด มีท้ัง“อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิตนิยาม,กรรมนิยาม, 
ธรรมนิยาม”ก็สามารถก�าจัดได้แล้วจริง 
 หรือขนาด“ปรมาตมัน”อันเป็น“อัตตาลึกลับที่ใหญ่
ยิ่งสุดเป็นเพียงพลังงานทางจิตวิญญาณจริงๆ ก็ได้เรียนรู้
และสัมผัสความเป็นพลังงานระดับนี้จริงที่สุดด้วยตนเอง 
ในตนเอง  เพราะ“ยิ่งใหญ่ที่สุด”ท่ี่มีพลังเหนือ“อุตุนิยาม, 
พีชนิยาม,จิตนิยาม,กรรมนิยาม,ธรรมนิยาม”โดยสามารถ 
ควบคุมจัดการพลัง“ธรรมนิยาม ๕”นั้นๆได้แท้นั่นเอง
 จงึไม่มคีวามลกึลบั(อรหะ)แล้วส�าหรบั“พลงังานในธาตุ
และในธรรมต่างๆประดามีในจักรวาลหรือในมหาเอกภพ”
 พลังงานที่เป็น“จิตวิญญาณ”ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ใด 
ถ้าลึกลับ ไม่สามารถท�าให้คนที ่๒ หรือคนอื่นๆทั้งหลายทั้ง
โลกรู้ร่วมได้ ก็ไม่น่าจะชื่อว่า“ความจริงอันยิ่งใหญ่ของโลก”
 “ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”ท่ี่เรียกว่า“บรม” 
หรือ“ปรม” ที่เป็น“ปรมอัตตาหรือปรมาตมัน” หากจะ
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ชื่อว่าเป็น“สัจจะ”ก็ต้องเป็นสากล ที่มนุษย์ผู ้ล้วนมี“จิต

วิญญาณ”สามารถร่วมรู้หรือรู้ร่วมได้ จึงจะชื่อว่า“สัจธรรม” 

 ดังนั้น ผู้นี้จึงชัดเจนว่า ถ้าจะยัง“มี”อัตตาก็มีเพื่อ

ประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้น ส�าหรับ“ตนเอง”หากยังมี“ตน”อยู่ไม่

ว่าในแบบใดๆก็ยังมี“ทุกข์”ทั้งสิ้นมากหรือน้อย(ชาติ ปิ ทุกขา)   
 และรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า “อัตตา”นี้คือ พลังงานที่เรา

สามารถ“ยึดไว้ให้ทรงอยู่เป็นภาวะที่ใช้งานเท่านั้น” ถ้าเรา 

“ไม่ยึดม่ันถือมั่น (ไม่มีอุปาทานหรือไม่มีอภินิวาส)”ก็วาง(มุญจิตุ =มี 

“มุญจิตุกัมมยตญาณ” ) เป็นผู้มีการปล่อย(มุญจน)ความเป็นอัตตา

นี้ได้จริง ก็เป็นผู้“อยู่เหนือ(อุตตระ)”ความเป็น“อัตตา”จริงแท้

บริบูรณ์ จะวางจะปล่อยเมื่อใดก็ได้ อย่างเป็นจริง ก็จบกิจ 

 ผู้นี้จึงอยู่ที่เมื่อใดตนจะ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน” 

เท่านัน้ กท็�าได้ เอง ถ้าท�า“ปรินพิพานเป็นปรโิยสาน”แล้ว ก็ 

“สูญ”แท้นิรันดร ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว เหมือนแยกธาต ุH  

กบัธาต ุ0 ออกจากกนัได้แล้ว “ธาตนุ�า้”กส็ญูสิน้ไป ธาต“ุน�า้” 

ตัวนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนิรันดร  แตกสลายออกไปเป็นแก๊สแล้ว

 เพราะผู้นี้รู ้จักรู้แจ้งรู ้จริง“อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิต

นิยาม,กรรมนิยาม,ธรรมนิยาม”จริงแท้ และสามารถแยก

ธาตุของ“ธรรมนิยาม ๕”เหล่านี้ได้แท้จริง

(๒๗๖)	“สูญ”คืออะไร?	มนีัยส�าคญัแท้จรงิอย่างไร?
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 “อ�านาจ”ทีส่ามารถแยก“ธาต”ุท�าลาย“ธรรม”ให้“สญู” 

ได้นี้ ไม่บาป ไม่เป็นโทษ ท�าได้อย่างนี้ แค่นี้ ก็บริบูรณ์-

สัมบูรณ์แล้ว ท่ีเป็น“อ�านาจ”ท่ียิ่งใหญ่ ไม่เป็น“โทษ” มี

แต่“คุณ”ถ่ายเดียวเท่านั้น “อ�านาจ”นี้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งที่สุด

แล้ว  จึงไม่ต้องแสวงหา ไปมี“อ�านาจ”อะไรใดอื่นอีก

 และ“ตนเอง”ก็ไม่ต้องเป็น“เจ้าของอ�านาจ”ด้วย คน

อื่น ส่วนอื่นทั้งหลายเขามอบ“อ�านาจ”มาให้เราเองทั้งนั้น  

 ผู้ท่ีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“ปัญญา”อันเป็นโลกุตระแล้ว 

จึงไม่แสวงหา“อ�านาจ(อธิปไตย)”มาให้ตนเลย แต่จะเป็นผู้

ท�างานรบัใช้ผูอ้ืน่ เป็นประโยชน์ให้แก่สงัคมประชาชนแท้จรงิ

(อภิบาล) ก็จะได้“อ�านาจโดยธรรม”(ธรรมาธิปไตย)อย่างเป็น

อัตโนมัติที่สุจริตที่สุด ที่ผู ้อื่นได้รับการเกื้อกูลช่วยเหลือ 

หรือเลี้ยงดูจากเรา หรือให้ประโยชน์แก่เขา เขาต่างมอบ

ให้เราเอง ด้วยความรู้ ด้วยใจที่เคารพบูชาเทิดทูนแท้ 

จริง  

 คือ เราจะ“ไม่สร้างอ�านาจมาให้ตัวเองเลย” แต่

จะท�างานสร้างสรรค์สิ่งท่ีตนแน่ใจว่าดีและที่ตนสามารถ

ท�าได้ ทั้งรูปทั้งนาม-ที่มีคุณค่าประโยชน์แท้แก่โลก แก่

สัตว์ แก่มวลมนุษย์ หรือไม่ก็ใช้แรงงานที่เป็นประโยชน์รับ

ใช้(ไม่ ใช่รับจ้าง)ช่วยเหลือเก้ือกูลผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น“แรงกาย

หรือแรงความรู้,แรงความคิด” โดยไม่แลกสิ่งตอบแทน 
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 ในสังคมหรือหมู่กลุ่มมนุษย์ที่เป็นโลกุตระมี“บ้าน-

วัด-โรงเรียน”ครบ“๓ เส้า = บวร”จึงเป็นสังคมหมู่กลุ่มชุมชน 

ที่ีมีการเรียนรู้และมีการสังเคราะห์(การรับเอา,รวบรวมไว้ )และ

การสังขาร(การแยกแยะปรับปรุง)ที่บริบูรณ์สัมบูรณ์ได้แท้จริง 

 สังคมชุมชน“บวร”นอกจากครบครันด้วยการศึกษา

อย่างมีการจัดท�ากันเองแล้ว ก็ยังมีการไหลแทรกซึมซับ

(osmosis)ของ“ธรรมะ” ของ“การศึกษา”อยู่อย่างอัตโนมัติ

 แต่“ธรรมะ”หรือ“การศึกษา”ของสังคมนั้นต้องดีถึง 

ขั้นมีคุณภาพเข้มข้นสูงเพียงพอนะ จึงจะมีการไหลถ่ายเท

ซึมซับแทรก(osmosis)ของ“ธรรมะ”ของ“การศึกษา”ที่ซึมลึก 

ได้

 ถ้าไม่มคีุณภาพเข้มข้นสูงเพียงพอก็เกิดการถ่ายเท 

ไหลซึมซับแทรก(osmosis)ของ“ธรรมะ”ของ“การศึกษา”ไม่ได้

 หรอืถ้า“ธรรมะ”หรือ“การศกึษา”ของสงัคมนั้นย�่าแย ่

มีคุณภาพต�่า ก็ยิ่งจะกลับเกดิการถ่ายเทไหลแทรกซึมซับ(os-

mosis)สู่กันในแบบเลวร้ายนั้นแหละหนักยิ่งขึ้นได้ เช่นกัน

 จึงต้องสร้าง“สังคมหมู่กลุ ่ม”หรือประเทศให้เป็น 

สังคมหมู่กลุ่มที่เป็น“โลกุตระ”ให้ได้ จึงจะมี“ธรรมะ”ที่เป็น 

“โลกุตระ” ซึมซับ แทรกซอนม ีosmosis ในสังคมนั้นๆจริง   

(๒๗๗)	สาธารณโภคทีีด่จีะมกีารไหลแทรกซมึซบัของธรรมะ
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 สังคม“บวร”ที่ดีก็จะมี osmosis ที่ดี ถ้าเป็นสังคมที่

ไม่ดี ก็แน่นอนย่อมจะม ีosmosis ที่ ไม่ดี เกิดโดยอัตโนมัติ 

 เราก�าลังชี้ให้เห็นแจ้งกันว่า สังคมแบบ“คนจน”ที่มี 

“ปัญญา” เป็น“โลกุตระ”นัน้ เป็นสังคมที่ประเสริฐแท้จริง   

 ซึ่งสังคมชุมชนที่ด�าเนินชีวิต“แบบคนจน”อันเป็น 

เศรษฐกิจถึงขั้น“สาธารณโภคี”กันได้นี้ เป็นเครือ่งชีว้ัด 

ความเจริญประเสริฐของคนและสังคม ในโลก เจริญทั้ง

ตั้งใจเจตนาให้เจริญ ทั้งที่เกินเจตนาที่มัน osmosis อยู่เอง 

 ถ้ามนษุย์ในสังคมใดสามารถด�าเนินชีวิตกันถึงขั้น 

“สาธารณโภคี”ได้ ก็จะอยู่กันอย่าง“บวร”คือ บ้านของ 

ฆราวาสก็ด ี วัดอันเป็นทีอ่าศยัของนักบวชก็ดี โรงเรียนอัน 

เป็นสถานศึกษาของเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน 

ก็ด ี ต่างอยู่รว่มกัน ช่วยกันด�าเนินความเป็นอยู่ของบ้าน 

ของวัด ของโรงเรียนไปด้วยกันทุกคน เป็นสามัคคีหนึ่ง

เดียวกันสุดยอดสังคม เท่าที่เคยมีเคยเป็นกันมา 

 จึงเป็นเหตุดี-ผลดีสนับสนุนเกื้อกูลกันอย่างวิเศษ

 ทั้งที่ดินทั้งข้าวของวัตถุทรัพย์ สมบัติต่างๆล้วนเป็น

ของส่วนรวม ไม่ยดึเป็นของตวัของตน เหมอืนอย่างทีสั่งคม

โลกีย์สามัญคนทั่วไปทั่วโลกที่เป็นที่มีกัน 

(๒๗๘)	สาธารณโภคีที่ดีเกิดจากสังคมที่เป็น“บวร”ที่ด	ี
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 ดังนั้น “สาธารณโภคี”นี้ทุกอย่างเป็นของส่วนกลาง  

จงึต่างช่วยกนัสร้างช่วยกนัรกัษาดแูล ร่วมใช้ร่วมกนิด้วยกนั ซ่ึง

เป็นสังคมที่มี“บ้าน-วัด-โรงเรียน” ย่อว่า“บวร”ที่ต่างมีชีวิต

ด�าเนินอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นระบบระเบียบสนทิ

เนยีนทั้งหมู่บ้าน เหมอืนครอบครวับ้านหลังเดียวกัน ผู้คนใน

หมู่บ้านอยู่ร่วมกัน ท�าอยู่ท�ากินท�าใช้ร่วมกัน กินอยู่ร่วมกัน 

ปลูกสร้างผลิตผลขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนกลางกันทั้งหมด 

 ซึ่งเรียกว่าสังคมชุมชน“สาธารณโภคี” และด�ารง 

ความเป็นอยู่ของชีวิตจริงที่ ไม่ ใช่ละครหรือการแสดงชั่ว

ครั้งชั่วคราว แต่เป็นชีวิตจริงสังคมจริงของคนที่สมัครใจมา

อยู่ร่วมกันมีชีวิตอยู่กับเศรษฐกิจ“สาธารณโภคี” เพราะได้

ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้ามีผลจรงิ ส�าเร็จอย่าง

เป็นจริง ในประเทศไทยมีหมู่บ้านที่เป็น“สาธารณโภคี”ที่ว่า

นี้ให้พิสูจน์จับต้องสัมผัสได้จริง ของจริงมิใช่ละครชั่วคราว

 พิสจูน์ได้ทัง้ความเป็น“บ้าน” เป็น“วดั” เป็น“โรงเรียน”

 แม้จะยังม“ีรปู”ไม่ใหญ่โตมโหฬาร แต่ใน“อรปู”ทีห่ยัง่

รูถ้งึได้ยากคอื“นาม”นัน้ ขอยนืยนัรับประกนัได้ว่า“แท้แน่ยิง่”

 เพราะการศึกษาของพุทธนั้นมีทั้ง“รูปและจิตใจ” 

ครบ

(๒๗๙)	หมู่บ้าน“สาธารณโภคี”	คือ	ครอบครัวเดียวกัน
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 คนทกุคนในชมุชนสงัคมนี้จงึชือ่ว่า “คนจน”ทีแ่ท้จรงิ  

เพราะแต่ละคนไม่สะสมสมบัติ“ของตน” มแีต่ช่วยกนัสร้าง 

ขึ้นเป็นของส่วนกลาง ทุกคนท�าอาชีพช่วยกันแต่ไม่เอามา 

เป็นของตน จึงเป็น“สมัมาอาชพี”ขัน้สงูสดุ เป็นสงัคมทีอ่ดุม 

สมบรูณ์ นัน่คอื ท�างานเลีย้งชพีโดยไม่รับแลกค่าแรงค่าผลผลติ

เป็นรายได้มาให้แก่ตน ซึง่พ้นจากงานอาชีพท่ียังมี“ลาภแลก

ลาภ (ลาเภน ลาภัง นิชิคิงสนตา)” ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

 “สาธารณโภคี”จึงเป็นสังคมที่มีเศรษฐศาสตร์เข้าขั้น

พ้น“มิจฉาชีพ ๕”ได้สูงขั้นสุดส�าเร็จแล้วจริง มิใช่มีแต่คิดได้ 

แต่เป็นได้จริง 

 จงึเป็นสงัคม“คนจน”ทีเ่ป็นจริงทีสุ่ด และเป็นสังคม 

“คนจน”ที่เจริญยิ่งสูงสุด ประเสริฐสุดด้วย 

 เพราะคนในสังคมทุกคนท�าให้“ส่วนกลาง”ทั้งนั้น 

ด้วยความมี“ปัญญา”จงึรูอ้ย่างเข้าใจจรงิๆตาม“ปัญญา” ไม่ 

ใช่แค่“เฉโก” จึงพอใจ“จน”และเต็มใจ“จน” ท�าให้ส่วนกลาง

 “ส่วนกลาง”จึงมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะทุกคน

ท�าให้“ส่วนกลาง”ทั้งนั้น ไม่สะสมไว้“ส่วนตัว”  

 “ส่วนตัว”แต่ละคนจึง“จน”อย่างสุขส�าราญเบิกบาน

ใจ เพราะมี“ปัญญา” เข้าใจแจ่มแจ้ง ไม่ใช่ถูกบังคับเด็ดขาด

(๒๘๐)	“สาธารณโภค”ีส่วนตวันั้น“จน”	แต่ส่วนรวม“อุดม” 



453

(๒๘๑)	คน“สาธารณโภค”ีจรงิๆ	รู้จรงิว่า“จน”ดกีว่า“รวย”	  

 รู้ชัดรู้จริงว่า “คน”หรือมนุษย์นั้น เป็นคนที่มีสภาพ 

“จน”อย่างนี้แหละเป็นดีที่สุดแล้ว เพราะไม่ต้องต่างคนต่าง

แย่งกัน แต่ต่างคนต่างท�าแล้วน�ามารวมกันไว้ แล้วก็กินก็ใช้

ร่วมกัน มันก็ไม่มีวันหมดสิ้น หรือ“ยากจน”ต่อไปอีกแล้ว

 สงครามก็ไม่มี ไม่แย่ง  ความวิวาทบาดหมางก็ไม่มี

 แถมมีแต่ความเกื้อกูลกัน เมตตากัน ช่วยเหลือกัน

 และถ้าเราเดือดร้อนก็มีหลักประกัน มีผู้ช่วยเหลือ 

พึ่งพา“ญาติธรรม”ได้ ไม่ใช่รอพึ่งแต่“ญาติเชื้อสาย”เท่านั้น

 แม้แต่ตายลงก็ฝากผีได้ ป่วยไข้ก็มีคนช่วยรักษา ไม่

อ้างว้างโดดเดี่ยว เพราะทุกสิ่ง“สาธารณโภคี”พึ่งสาธารณะ  

 “ส่วนตัว”จึงไม่ต้องแบกต้องหามเป็นภาระมาก เอา

แรงงานและเวลาไปช่วยกันดูแลรักษาสังคมส่วนรวม  

 “สังคมชุมชน”หรือหมู่มนุษย์เช่นนี้ จึงเป็นสังคมที่มี

สภาพ“พออยู่พอกิน-อุดมสมบูรณ์” สามารถมีเหลือมีเกิน 

ที่ชุมชนกินใช้ จึงเผื่อแผ่แจกจ่ายไปสู่ผู้อื่น หมู่อื่นได้ง่าย  

 “สาธารณโภคี”เป็นเรื่องดีทั้งนั้น อย่างนี้จริงๆ

  
(๒๘๒)	“สาธารณโภค”ีเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองสัมบรูณ์ 

 ความเป็น“คนจน”แบบ“สาธารณโภคี”นี้เป็นสุดยอด 
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“เศรษฐศาสตร์การเมอืง”(Political Economy)ในสงัคมมนษุย์ใน
โลก เพราะเป็นเศรษฐศาสตร์ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งยากสุดที่จะเป็นไปได้ และดีสุดที่ควรจะเป็นให้ได้
 ชาวไทยกลุม่“บวรอโศก”สามารถน�ามาปฏิบัตสิ�าเรจ็
ได้ในยุคนี้จริงๆ ทั้งๆที่เป็นยุค“ทุนนิยมสามานย์”แท้ๆ
 ชมุชนชาวบวรอโศกจงึหมดปัญหาใน“เศรษฐศาสตร์    
การเมอืง”เรือ่งเกีย่วกบัการท�างานเลีย้งชพี เพราะเป็นสงัคม
ชุมชนท่ีมีชีวติพ้น“มจิฉาชพี ๕”ได้จรงิ เป็นสงัคมชมุชนทีแ่ก้
ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้สูงสุดแล้ว ทุกคนวางใจได้ 
 ชมุชนนีจึ้งเป็นทีพ่ึง่ของคนจากหมูบ้่านชมุชนอ่ืนเข้า 
มาท�างานอาศัยรับจ้างท�างานในชุมชน“บวรอโศก”ที่เป็น 
“สาธารณโภคี”นี ้เพือ่น�ารายได้ไปเลี้ยงชีพครอบครัวของเขา
ได้อีกด้วย ทั้งๆที่ชุมชนนี้เป็นสังคม“คนจน”นะ! แปลกมั้ย?
 “สาธารณโภคี”เป็นเศรษฐศาสตร์ที่แก้ปัญหาเรื่อง
เศรษฐกิจของชุมชนได้ส�าเร็จอย่างยั่งยืนถาวร ถ้ายังมี
การศึกษาและปฏิบัติ“พุทธธรรม”เป็นโลกุตระได้จริงอยู่  
 ในยุคพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถท�า“สาธารณโภคี” 
ให้เกิดให้เป็นในสังคมฆราวาส ท�าได้แค่สังคมนักบวชของ
พระองค์เท่านั้น เพราะมีข้อจ�ากัดดังได้กล่าวหลายทีแล้ว
 แต่ยุคนี้ พ้นจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้ว 
พ้นจากการเป็นสังคมทาสแล้ว และเป็นสังคมสากลทั่วไป
ที่ทุกคนต่างมีสิทธิเสรีภาพสัมบูรณ์กันแล้ว 
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 จึงสามารถท�าให้เกิดสังคมชุมชนฆราวาสที่มีเศรษฐ 

กิจถึงขั้น“สาธารณโภค”ีได้จรงิ ตรงตามหลักสูตรหรือทฤษฎี 

ที่เป็น“เศรษฐศาสตร์”ขั้นสูงเลิศของพระพุทธเจ้าได้แท้

 ซึ่งความเป็นได้จริงแท้นี้ หากคนไม่มี “ความรู้”ขั้น 

“ปัญญา” ยังมีแต่“ความรู้”ที่เป็น“เฉโก”อยู่เท่านั้น จะยัง 

ไม่สามารถรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิหยัง่ถงึใน“อจนิไตย(เกนิกว่าการขบคดิ

หรือนึกค้นเอาได้ )”ขั้นนี้ ได้อย่างแท้จริง 

 มนัสุดวิสยัทีจ่ะเดาหรือคาดคะเน“ความรู้สึก(เวทนา)” 

ที่ยินดีพอใจในความเป็น“คนจน” ที่เต็มใจจะเป็น“คนจน” 

ว่า คนในหมู่กลุ่มชุมชน“สาธารณโภคี”นี้จะเป็น“คนจน”ที่มี

ความสุขส�าราญเบิกบานใจ ในความเป็น“คนจน”ที่ตนเป็น

อยู่กันจริงหรือ? ความรู้สึกจริงนี้จะเป็นไปได้อย่างไร?

 มนัจะไมส่ามารถหยั่งเขา้ไป“เดา”หรอืใช้“ตรรกะ”วดั

เทียบเพ่ือรูจ้กัรู้แจ้งรู้จริงใน“ความรู้สกึ(เวทนา)”แท้จรงิของคน 

ท่ีมี“ความรูส้กึในใจจรงิๆ”ของคนทีเ่ขาผูม้“ีปัญญา”จรงินี้ได้ 

ส�าหรับผู้ยังมีความฉลาดแค่“เฉโก” ยังไม่ใช่“ปัญญา”ที่แท้

 ซึง่คนชนดินี ้จะม“ีธรรมะ”ขัน้ท่ี่ชือ่ว่า“อภิธรรม”จริงๆ

 “อภิธรรม”นี้ประกอบไปด้วย“คุณธรรม ๙ ประการ”

 คุณธรรม ๙ ประการนั้นได้แก่ ๑.เป็นคนเลี้ยงง่าย

(๒๘๓)	“สาธารณโภคี”เป็น“อจนิไตย”ท่ีจะหยัง่รูค้วามรูสึ้ก
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(สุภระ)  ๒.บ�ารุงง่าย(สุโปสะ)  ๓.มักน้อยหรือกล้าจน(อัปปิจฉะ)  

๔.สันโดษ หรือใจพอ(สันตุฏฐิ )  ๕.ขัดเกลา(สัลเลขะ)  ๖.ก�าจัด

กิเลสจริงมีศีลเคร่งได้(ธูตะ)  ๗.มีอาการที่น่าเล่ือมใส(ปาสาทิ

กะ)  ๘.ไม่สะสม(อปจยะ)  ๙.ปรารภความเพียร(วิริยารัมภะ )  

 พระพุทธเจ้าตรัสยืนยัน“คุณธรรม ๙ ประการ”นี้ไว้

ชัดเจน ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ ๒๐ เป็นต้น

 อ่านดูดีๆเถิด เป็น“เศรษฐศาสตร์”ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ 

 “สาธารณโภคี”นี้ยืนยันการเป็นเศรษฐกจิได้แม้แต่ใน 

ยุคท่ีเต็มไปด้วยเศรษฐกจิทนุนยิมกเิลสจดัจ้าน สะสมของ 

ตัวของตนหนักหนาสาหัสอยู่ชัดๆในปัจจบุนัสมยันี้แท้ๆ ก็ 

ยงัอาจสามารถมสีังคมชุมชน“สาธารณโภคี”ที่เกิดได้เป็นได้ 

จริงในโลก จึงเป็น“ปรากฏการณ์”ของคนพเิศษในยคุนีท้ีเ่ป็น

สงัคมยอดเยีย่มมหศัจรรย์อนัเป็นลกัษณะสงัคมจรงิ ที่คน 

ภายนอกต่างก็สามารถเข้าไปสัมผัสได้ยืนยันความจรงินี้ได้

 เป็น“อกาลิโก(ไม่จ�ากัดกาล) เอหิปัสสิโก(เชิญให้มาสัมผัส 

ความจริงที่เป็นจริงนี้ได้เสมอ)” ตรงค�าตรัสพระพุทธศาสดาที่สุด 

 ซึง่เป็นปรากฏการณ์ (phenomenon)ทีป่ระหลาดยิง่ๆ

เป็นความแปลกที่แตกต่างจากสังคมเศรษฐกิจโลกีย์สามัญ  

 ไม่น่าจะเกดิขึน้ได้ในสงัคมมหาโฉดเน่าเฉาหนกัยคุนี้

(๒๘๔)	“สาธารณโภคี”นี	้เกิดได้แม้แต่ท่ามกลางกลียุค   
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 แต่ก็เกิดขึ้นจริงๆ มีให้สัมผัสได้แท้ๆ ณ ลมหายใจ

เฮือกนี้ ที่ยังอยู่กลางกาละ ในปรัตยุตบันนี้นี่แล

 ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธที่มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ขั้น“สาธารณโภคี”อันเป็นเศรษฐกิจชนิดพิเศษเยี่ยมยอดนี้

ประเทศเดียวในโลกที่มีหมู่กลุ่มชุมชนปฏิบัติจริงประพฤติ

ได้แท้ และเป็นผลส�าเร็จเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสันติสุข

 โดยเฉพาะเกดิได้ถึงขัน้เป็นชมุชนเศรษฐกจิ“สาธารณ 

โภคี” อันเป็นจริงได้ นัน่คอื ชุมชนที่ด�าเนินชีวิตเป็นอยู ่

ประจ�าวันปกติจริงๆของคนชุมชนนั้น ทุกคนที่สามารถท�า 

งานเลีย้งชพีอยูท่กุวนั โดยไม่แลกเอารายได้มาเป็นของตน 

เลย(ลาเภน ลาภงั นิชิคงิสนตา) ไม่ต้องสะสม(อปจยะ)มาให้ตนเลย

 จึงจะถือว่า เป็นคนหรือเป็นสังคมที่มีเศรษฐกิจ“พ้น

มิจฉาชีพ”กันแท้จริง ซึ่งเป็นสุดยอดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

 ผู้ยงัท�าอาชพีทีย่งั“รบัค่าตอบแทนอยู”่ ยงัไม่ท�างาน 

ฟรี ยังหารายได้มาให้ตนอยู่นั้นพระพุทธเจ้ายังทรงนับ 

ว่าเป็นคนทีย่งัม“ีมิจฉาชีพ”อยู ่ เป็น“ข้อที ่๕” ซ่ึงถ้าสามารถ

ปฏิบัติกระทั่งพ้นความเป็น“มจิฉาชพี๕ ข้อ”นีไ้ด้ในประดาที่

เป็น“มิจฉาชพี” ตามทฤษฎขีองศาสนาพทุธส�าเรจ็จรงิ กเ็ป็น

คนหรอืเป็นสงัคม ทีม่เีศรษฐกจิสงูสดุยอดกนัจรงิแล้ว วิเศษ

(๒๘๕)	“สาธารณโภค”ีนี	้พ้น“มจิฉาชพี”ได้สงูสดุๆของคน
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สดุ ถ้าท�าได้กนัทัง้ประเทศกจ็ะเป็นประเทศท่ีม“ีเศรษฐกจิขัน้
สุดยอด”ในโลกกันทีเดียว สังคมประเทศจะอยู่เย็นเป็นสุข
สงบ ส�าราญเบิกบานใจสูงสุด จริงๆ
 “สาธารณโภคี”จึงเป็นเครื่องชี้บ่งความเป็นสังคมที่
มี“เศรษฐกจิ”เจรญิสงูสดุเท่าทีค่นและประเทศจะเป็นได้มไีด้

 “มิจฉาชีพ”ที่พระพุทธเจ้าตรัสม ี๕ ระดับนั้น ได้แก่ 
 (๑) กุหนา(โกงทุจริตร้ายเลวสุด) (๒) ลปนา(โกงร้ายชั่วรองมา)  
 (๓) เนมติตกตา(ยงัอยู่ในระหว่างปฏบิัตพิัฒนาตน จงึช่ือว่า ต้อง

อาศัยโชคที่อุตสาหะท�าเองสร้างเองให้ได้ ไม่ใช่เสี่ยง) หมายถึง ผู้ก�าลัง
ปฏบิตัพัิฒนาตนเองแท้ๆนัน่เองทีจ่ะเจรญิ“โชค”เป็นของตน
 (๔) นิปเปสิกตา(ผู้บรรลุผลแล้ว และไม่ยอมตนให้กับผู้ผิด)   

 (๕) ลาเภน ลาภัง นิชิคิงสนตา(พ้นมิจฉาชีพขั้นสูงสุดคือ 

ท�างานฟรี โดยไม่รับสิ่งแลกเปลี่ยนเอาอะไรกลับมาให้ตนแล้ว สบายใจ)

 [พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๗๕ มหาจัตตารีสกสูตร]

 “อาชีพ”ที่“พ้นมิจฉาชีพข้อ ๕”ถึงขั้น“สาธารณโภคี” 
จึงจะนับได้ว่า คนผู้นั้นท�า“สัมมาอาชีพ”ที่มีเศรษฐกิจสูง 
สุด วิเศษสุดแล้ว เท่าที่คนและสังคมชุมชน หรือยิ่งเป็น
ประเทศจะพึงสามารถมีได้เป็นได้ ก็ยิ่งยืนยันความเจริญ
ของมนุษยชาติโดยแท้ 
 ซึ่งขั้นสูงสุดที่ยังนับว่าเป็น“มิจฉาชีพ”นั้น คือ คนผู้

(๒๘๖)	“มจิฉาชพี ๕”นี้วัดความเจรญิของมนษุยชาตแิท้ๆ
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นัน้ยงัท�างานแล้วมกีาร“รบัสิง่แลกเปลีย่นกนัไปมาอยู่ (ลาเภน  

ลาภัง นิชิคิงสนตา)” จึงยังไม่ชื่อว่าเจริญสุดๆ ยังไม่ท�างานฟรี 

โดยไม่รบัสิง่ตอบแทนแลกเปลีย่นมาให้ตนเลย จงึยงัไม่เป็น

ความเจริญในความเป็นมนุษยชาติ และสังคมประเทศสูง

สุดๆที่ไม่มีความเจริญใดจะเจริญไปยิ่งกว่านี้ได้แล้ว

 คนผู้“พ้นมิจฉาชีพ ๕”ได้สูงสุดจึงเป็นคนมี“สัมมา

อาชีพ”สูงสุด จึงเป็น“คนวิเศษ”สุด เพราะมีชีวิตอยู่ได้ด้วย

การท�างานฟรี อันเป็นคุณงามความดีที่แท้จริง ท�าเพื่อผู้อื่น

แท้ๆ โดยไม่เอาอะไรมาให้ตน อย่างบริสุทธิ์จริงใจ

 เฉพาะอย่างย่ิงต้องมี“ปัญญา”เข้าใจจริงๆ ว่า ท�า

เช่นนี้เพราะอะไร? ดีจริงไฉน? แม้จะต้องเป็น“คนจน”

 ท้ังๆที่เป็นคนยอดขยันอยู่เสมอ(วิริยารัมภะ) แต่กลับ

ไม่สะสม(อปจยะ) เป็นผู้มักน้อย ชอบที่จะมีน้อยๆ(อัปปิจฉะ)  

ไม่ปรารถนามีสมบัติมาก(เป็นผู้ไม่มหัปปิจฉะ) 

 ผูป้ระพฤตตินเช่นนีจ้ริง คอืผูม้คีวามรูเ้ศรษฐศาสตร์ดี

เยีย่ม เป็นผูมี้เศรษฐกจิดีเยีย่ม ช่วยเศรษฐกจิสงัคมประเทศ

ชาติอยู่อย่างมีประโยชน์มาก เป็นคุณค่าสูงยิ่ง

 นัน่กค็อื “เศรษฐกจิแบบคนจน”ทีเ่ป็น“สาธารณโภค”ี

(๒๘๗)	“สมัมาอาชีพ”สูงสุดๆแท้จริงของคนจงึคอื“คนจน”

 สังคมคนท่ีมี“สมัมาอาชพี” ท่ีพ้น“มจิฉาชพี”สูงสุดได้
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จรงิ คอื พ้นมจิฉาอาชีพข้อที่ ๕ นี้แลได้แท้ จงึเป็น“คนจน” 
ชั้นสงูจรงิ (The Classes ) เป็นผูม้ี“วรรณะ ๙”ได้บริบูรณ์เต็ม 
ตรงตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้  ดังที่ได้ยกอ้างผ่านมาแล้ว
นั้น [พระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ ๒๐] ซึ่งมีผลส�าเร็จเยี่ยมยอดเป็น
ผู้ประเสริฐแท้จริง สมับูรณ์ในความเป็นกลุม่ชุมชนทีม่ชีีวิต 
สามัญ ประพฤติตนเป็น“อาริยธรรม(civi l ization)”สูงสุดได้  
ปานนี้  ยิ่งยุคนี้ก็ยิ่งมหัศจรรย์ในโลก
 ในยคุนีม้กีลุม่ชมุชนชาวอโศกทกุชมุชนทีก่ระจายอยู่ 
ท่ัวไปในประเทศไทยล้วนพิสูจน์“ความจริง”อันเยี่ยมยอด
นี้ของพระพุทธเจ้าได้ส�าเร็จ จึงเป็นกลุ่มชุมชนที่แก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้ถาวรยั่งยืนจริงในประเทศไทย และในโลก
 แม้แต่ฆราวาสก็ท�างานฟรี เป็นชีวิตที่ ไม่มีรายได้  
แต่มีชีวิตที่เป็น“สุข-สงบ-อบอุ่น-อุดม-สมบูรณ์” 
 โดยตนเองผู้เป็นสมาชิกชุมชนแต่ละคนต่างก็เป็น 
“คนจน”ที่สุขส�าราญเบิกบานใจ 
 โดยสังคมก็อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้อย่างพอเพียง(ef-

fectual)อยู่ได้โดยแท้ แถมผลติเผือ่แผ่แจกจ่ายเจอืจานจรงิอกี
 แปลกไหม? ที่ผู้“พ้นมิจฉาชีพ”คือ ผู้ท�างานฟรี ผู้
ท�างานไม่รับรายได้ตอบแทนเลย นี่แหละคือ ผู้ที่ได้รับชื่อ
ว่า คนผู้มี“สัมมาอาชีพ”สูงส่งแท้จริง
 เช่น ผูม้าบวชเป็นภกิษขุองศาสนาพทุธ คือ ผูท้�างาน
ฟร ีผูท้�างานไม่รบัรายได้แลกเปลีย่นใดๆ เป็น“คนจน”แท้จริง 
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ที่ต้องกราบเคารพบูชา

 ยิ่งไปกว่านั้น แม้ฆราวาสในสังคมชุมชนชาวอโศก

ก็ท�างานฟรีอยู่ในชุมชน ไม่รับรายได้มาให้ตนเลย เป็น“คน 

จน”ที่สุขส�าราญเบิกบานใจ ไม่เป็นภัยอยู่ในสังคมประเทศ  

 “มจิฉาชพี” ๕ ขัน้ของพระพทุธเจ้าไตร่ตรองตามพนิจิ

ให้ดีๆเถิด ชั่วต�่าสุดนั้นขั้น“กุหนา(ครบกาย-วาจาใจ)” ขั้นหยาบ

รองลงมาก็“ลปนา(หนักที่วาจาใจ กายอาจเบาแล้ว)” แต่ก็มีเชิงลึก

ท่ี“วจหีลอกด้วยเฉโกลกึร้ายเข้าไปอกี” มนัซับซ้อนขึน้แบบนี้ 

 เช่น อาชพีทีเ่ป็นภยัเป็นโทษต่อมวลชน ต่อสังคมโลก 

เลวร้ายท�าทุกข์ร้อนให้ผู้คนมากสุดร้ายแรงสุด ซ่ึงกระทบ

สะเทือนไปถึงคนทุกขนาดทุกวัยทั้งชาติทั้งประเทศ  

 แต่เรียกว่าหยาบ แต่หยาบตื้นๆ ขั้นเด็กๆ แต่ถือกัน

ว่าหยาบ คนก็รู้ได้ง่าย เป็นต้นว่า นักเลง ตีหัวหมา ด่าแม่

เจ็ก(ขออภัยที่ใช้ค�านี้ ) อะไรอย่างนั้น นี่ถือว่าหยาบตื้นๆ

 “กุหนา”นี้เรียกว่า“ชั่วหยาบต�่าร้ายสุดๆ”แต่มีเชิง 

ซ้อนทีเ่ขาอ้างว่า“ด”ีมากได้ด้วย เพราะเขารวยลาภ-รวยยศ 

-รวยสรรเสริญ-รวยโลกียสุข แล้วชี้ชวนปลุกเร้าเทิดทูน 

“คนเจริญโลกีย์”กันอยู่อย่างไม่ยอมมี“ปัญญา”กันได้สักที 

 ถ้าเป็นสมัยโบราณก็โหดโฉดอ�ามหิตไร้เทียมทาน 

(๒๘๘)	มจิฉาชพี ๕ ขัน้	จากข้ัน ๑ ชัว่แย่สดุ	ถงึขัน้ ๕ กส็ิน้สดุชัว่
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เช่น ข่าน หรือจักรพรรดิโบราณที่รุนแรงดุเดือดอ�ามหิต แต่

ก็ถือกันว่า ช่วยมวลประชาชนของตน นี่คือ เชิงซับซ้อน 
 หยาบมากยิ่งกว่าก็ซับซ้อนมีเชิงฉลาดลับลวงพราง
ยิ่งขึ้นอีก ดูเหมือนเป็นคนสูงส่ง แต่ลึกซ้อนฉลาดกิเลสร้าย 
ยิง่ขึ้น แรงหยาบยิง่ขึ้น ซ่อนพรางยิง่ขึน้ คนไม่รู ้ทนัก็เลยยิง่ 

หลงหนักขึน้ว่า อย่างนี้แหละ อย่างนี้แหละคอื ดีแน่ -ดีแท้

 แต่แท้จรงิยิง่หยาบร้ายกาจซบัซ้อนยิง่กว่า แต่หลงว่า

ดยีิง่กว่า เช่น นักการเมืองน�า้เน่า นายทนุยคุนี ้นกับวชยคุนี้ 

เป็นต้น พินิจไตร่ตรอง ตรวจตรากันให้ลึกๆเถิด จะเห็นได้

 คนเหล่านี้ อาชีพอย่างนี้แหละคือ ผู้มีอาชีพชั่วที่สุด 

กุหนา หรือลปนา ตัวแท้ตัวจริง รู้กันให้ชัดๆ       

 เพราะความลกึซึง้ซบัซ้อน“หมนุรอบเชงิซ้อน(คมัภรีาว

ภาโส,ปฏนิสิคัคะ)นี ้ เป็นเรือ่ง“อจนิไตย”ขัน้“วสิยั(วสิยัรปู ๕ หรอืฌาน

วสิยั เป็นต้น)” ขัน้“กรรมวบิาก”และขัน้“โลกจนิตา”อย่างยิง่จริงๆ

 “อจินไตย ๔”นั้น ขั้นที่ ๑ สูงสุด“พุทธวิสัย”เรายกไว้  

เราไม่บังอาจล่วงล�้าเข้าไปแตะต้องแสดงภูมิใดอวดรู้ได้แน่

 ต่อมา“อจนิไตย ขัน้ที ่๒”คอื “ฌานวสิยั” อนันีแ้หละที่

มีความหมายอนัเป็นเรือ่งของ“จติวญิญาณ”เตม็ๆ เริม่เสือ่ม

หรอืพฒันา เป็นโลกยีะหรอืโลกตุระกข็ัน้“ฌานวสัิย”นีเ้อง ใน

(๒๘๙)	มิจฉาชพี ๕ ขัน้ของพระพทุธเจ้าจงึต้องศกึษาให้ดยีิง่ 
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สังคมยุคนี้ มี ให้เห็น มีให้ศึกษาเป็นตัวอย่างมากมาย
 ถ้าผู ้ใดไม่รู ้เร่ืองของความเป็น“โลกุตระ”กันแท้ๆ 
“สัมมาทิฏฐิ”จริงๆละก้อ ผู้นั้นจะพูดถึงความเป็น“ฌาน” 
กพ็ดูได้แค่“ฌานโลกย์ี” เพราะตนเองอย่างเก่งก็ยังมี“ฌาน
วิสัย”แบบ“โลกีย์” ย่อมพูดถึง“ฌานวิสัยแบบโลกุตระ”ไม่
ได้ ยิ่งขั้น“วิสัย”นั้นต้องมี“เนื้อแท้”(สาระ)สูงมาก
 เพราะ“สย”นีเ้ร่ิมตัง้แต่“อาสยั” เพิม่ขึน้ก“็นสิยั” แล้ว 
จงึจะถงึขัน้“วสิยั” สงูสดุๆ กส็ลบัซบัซ้อนย้อนกลับเป็น“อนุสัย”
 ผู้ไม่มีสภาวะถึงขั้น“วิสัย”จริง จึงยังเป็น“อจินไตย” 
เดาเอาไม่ได้ คาดคะเนไม่ได้ ต้องปฏิบัติตนให้ถึงขั้นปัจจัตตัง 
 “จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน” ๔ ค�าส้ันๆนีเ้ป็น“อภิธรรม” 
คือ ธรรมะขั้นสูงยิ่ง เข้าขั้นโลกุตระทีเดียว ที่จะสามารถ
มี“ปัญญา”ท่ีรู้เร่ือง“อัตตา”หรือ“อนัตตา” หรือแค่ขั้นว่า 
เป็นคน“มีฌาน” หรือเป็นคน“ไม่มีฌาน”ซึ่งอจินไตยจริงๆ
 เพราะแค่ค�าว่า“รูป”ที่เป็นบัญญัติค�าที่ ๓ ใน“จิต-
เจตสกิ-รปู-นิพพาน”นี้แหละมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่“มหาภูต 
รูป ๔”เท่านั้นๆกันแล้ว มันหมายถึง“กาย”ที่มี“นามรูป”แล้ว 
ซึง่พ้นจากความเป็น“รปูรปู”ไปแล้ว เป็นต้น นี่คือ “กายวสัิย” 
ที่คนไทยทุกวันนี้ เข้าใจ“กายวิสัย”กันไม่ได้ง่ายๆหรอก
 เพราะค�าว่า“กาย”ของพระพทุธเจ้าเป็น“โลกตุระ”ใน
ศาสนาพุทธ เป็น“อจินไตย” เดาเอาไม่ได้ง่ายๆ ดังนั้นผู้จะ
ศกึษา“สตปัิฏฐาน ๔”กว่าจะสามารถพจิารณา“กาย-เวทนา-
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จิต-ธรรม”ได้ถูกต้องเป็นสัมมาปฏิบัติ แม้ค�าว่า“กาย”ยังไม่

สัมมาทิฏฐิแล้ว ย่อมไม่มีบรรลุธรรมเป็นแน่แท้ 

 ความมี“อัตตา”ของพุทธนั้น ผู ้มี“สัมมาทิฏฐิ”ใน

ความเป็น“อัตตา”จะต้องมี“อาชีพ” ต้องมีการท�างาน เพื่อ

เลี้ยงตนเองให้อยู่รอด ให้คุ้ม อย่าให้เป็นหนี้ เพราะไม่เช่น

นั้นมันจะเบียดเบียนผู้อื่น ตนเองท�าการงานอันม“ีผล”ไม่

คุ้มค่า ไม่คุ้มราคาพอกับที่ตนใช้ตนกินตนอาสัย ตนก็มี 

“วิบาก”เป็น“หนี้”โดยสัจจะ แท้จริงที่สุด 

 นัน่คอื ค่าของตนเองทีต่นใช้ตนกนิตนอาศยัในชวีติ  

มนัมาก มันเกินกว่า“ค่าหรือราคา”ของการงานที่ตนท�าอยู่

นัน้ เมือ่ไม่คุม้ จงึเป็นคนกนิแรงผูอ้ืน่ เบยีดเบียนผูอ่ื้นอยูแ่ท้

ตามสัจจะ  “วิบากบาป”ของคนผู้นี้ก็คอืเป็นหนี้  เห็นมั้ย? 

 “กเิลสบาป”ทีเ่ป็นหนีก็้จะประกอบตวัขึน้เป็น“อตัตา”

 “กรรมวิบาก”เป็นเรื่องจริงที่สุด ซื่อสัตย์ที่สุด

 แต่ถ้าผู้ที่“ท�างานเลี้ยงชีพคุ้มตนเอง”และมีเหลือมี

เกิน“ให้(ทาน)”แก่ผู้อื่นได้จริง  “อัตตา”ก็ไม่มี ไม่เกิดมาสะสม 

 เกิดมาเป็น“สัตว์”ที่มี“อัตตา”จึงต้อง“เลี้ยงตน”ด้วย

การท�างาน“หากิน”ทุกตัวสัตว์ ยกเว้นที่ยังเป็น“ลูกอ่อน”   

หรือผู ้ป่วยเจ็บท�างานไม่ ได้ หรือแก่มากแล้วท�างานไม่

(๒๙๐)	ความม“ีอตัตา”ต้องท�างานถงึขัน้เป็น“อาชพี”เลีย้งตน
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ไหวแล้ว ที่จริงคนแก่ก็เลี้ยงคนอื่นมามากแล้ว ก็ต้องมี

คนเลี้ยงท่านตอบแทนบ้าง ที่สุดเป็นคนพิการที่เลี้ยงตน

ไม่ได้ ก็จ�าเป็นต้องเกื้อกูลเลี้ยงดูกัน ด้วยเมตตา

 สังคมคนท่ีมีความรู้รอบอย่างนี้และท�าตามนี้ก็เป็น

สังคมที่เป็นอยู่กันอย่างเป็นสุขสงบอบอุ่น ต่างคนต่างก็

ท�าอาชีพ ไม่ใช่“ไม่มีอาชีพ” หรือยิ่งแย่ใหญ่ก็คือ มีอาชีพ

ที่เป็น“มิจฉาชีพ” หรือ“ไม่พ้นมิจฉาชีพ ๕”ได้จริง

 ศกึษาเรือ่ง“อาชพี”คอืท�างานเลีย้งตนกนัดีๆ  มิเช่น 

นั้นจะมีชีวิตเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน โดยเฉพาะ“ภิกษุ”

 ส่วนผู้ที่ไม่ต้องท�างานเลี้ยงตนเองนั้นก็คือ “ผู้ไม่มี

อตัตา”แล้ว กบั“ผูด้บัชพีไป..ตาย”กไ็ม่ต้องท�าอาชพีเลีย้งตน

 ได้แก่ ผู้“ดับสิ้นสลายอัตตาของตนไปได้”ไม่เหลือ

ความเป็น“ตัวตน(อัตตา)”อยู่ ในตนอีกแล้ว คือ ผู ้บรรลุ

นิพพาน แล้วก็ท�าปรินิพพานเป็นปริโยสาน ก็สูญสิ้นไปไม่

เหลืิอ“อัตตา”ในที่ ใดๆ ไม่มีแม้ในสวรรค์ใด หรือนรกไหน 

 กับผู้เป็น“อรหันต์”ที่แม้จะยังมี“ขันธ์ ๕”อยู่ ในโลก  

ยังไม่“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ก็ไม่ต้อง“ท�างานอาชีพ”  

คือไม่ต้อง“ท�างานเลี้ยงตน”แล้ว ทิ้งชีวิตให้“คนอื่นเขาเลี้ยง

ไว้(ปรปฏพิทัธา เม ชีวิกา )” ท่านก็จะมีชีวติอยูเ่พยีงแต่..ใช้ภาษา

(๒๙๑)	ผู้ที่ไม่ต้องท�า“อาชีพ”เลี้ยงตน	คือ	ใคร? 
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ตรงๆก็ว่า “ท�างานรับใช้ประชาชน”ไปตลอดจนตาย หาก

แม้นใครเขาไม่เลี้ยงไว้ ท่านก็ต้องตายไปเท่านั้นแหละ

 แต่ผู้ที่เป็น“อรหันต์”หรือยิ่งเป็น“โพธิสัตว์”ที่สัมมา

ทิฏฐิแท้นั้นคือ “ผู้รับใช้ประชาชน”จริงๆ จึงจะไม่มีหรอกที่

จะไม่มีใครเลี้ยง“พระอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์”ไว้

 ฉะนี้คือ ผู้รับใช้มวลมนุษย์ เป็นประโยชน์ต่อมวล

มนุษย์ทั้งหลาย(พหุชนหิตายะ) ผู้ให้ความสุขแก่มวลมนุษย์ทั้ง

หลาย(พหุชนสุขายะ) เป็นผู้อนุเคราะห์โลกอยู่ (โลกานุกัมปายะ) 

 ไม่ต้องกังวลเรื่อง“เลี้ยงชีพตน”เลย มีแต่ท�าหน้าที่ 

“รับใช้”(ไม่ใช่“รับจ้าง”นะ ระวัง! )ผู้อื่นให้ได้ประโยชน์ ให้เป็นสุข 

 เว้นแต่..บางองค์เป็นผู้มี“อกุศลวิบาก”หนักถึงขั้น

อนันตริยกรรมจนต้อง“ตาย”ไปโดยไม่มี ใครเลี้ยงไว้จริงๆ

 เพราะท�า“อาชีพ”ไม่เป็น จึงต้องอดอาหาร“ตาย”แท้ๆ    

 ซึ่งก็มีได้ยากอยู่ ที่“ตาย”อดอยากจริงๆ ไม่มี ใคร

เลี้ยงไว้ ปานนั้น แม้จะเป็นยุคนี้ ยุคมหาทุนนิยมสามานย์

 “อาชีพ”สูงสุดของมนุษย์ จึงได้แก่ อาชีพ“รับใช้” 

มวลชน ท้ั้งหลาย(พหุชนหิตายะ) “รับใช้”โลก(โลกานุกัมปายะ)

 “อาชพี”สงูสดุยิง่ก็คอื ท�าให้มวลมหาชนเป็นอนัมาก

เป็น“สุข”(พหุชนสุขายะ) ซึ่งค�าว่า“สุข”ในที่นี้ ในศาสนาพุทธที่

เป็น“โลกุตระ”นั้น สุดลึกซึ้งยิ่ง เพราะเป็น“สุขอันสงบยิ่ง” 

ชนิดที่“ไม่มีสวรรค์-ไม่มีนรกสัมบูรณ์”ทีเดียว   
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 “กรรม”ที่รับใช้ประชาชนนี้แหละที่มี“ค่าหรือราคา” 
แท้จริง ที่ผู ้มี“อาชีพ”ชนิดนี้แล้วไม่ต้องท�างานเลี้ยงชีพตน
เลย ถ้าบริสุทธิ์แท้จริง แม้จะเป็นฆราวาสที่เรียกว่า “นักการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย”ผู้ท�างานเพื่อประชาชน ผู้
มี“กรรม”ที่ประพฤติไม่มีเล่ห์ ไม่มีกิเลสแท้จริง หรือมี“จิต
ตั้งใจ”จริง ไม่เพื่อตัวตน ไม่เพื่อโลกธรรม ได้ตรงบริสุทธิ์แท้ 
 “อาชีพ”นักการเมือง คือ ผู้รับใช้มวลประชาชนจึง
เป็นอาชพีทีย่ิง่ใหญ่ที่สดุ ถ้า“ท�า”ได้อย่างบรสิทุธิจ์รงิๆแท้ๆ   
 คนผู้บรรลุธรรมของพุทธสูงสุดคือเป็นอรหันต์ หรือ
แม้แต่ผู้ยังไม่ถึงขั้นอรหันต์เป็นอาริยบุคคลขึ้นไปแต่ละขั้น  
ก็เป็น“ผู้รับใช้มวลมนุษยชาติ”อยู่จริง ตามขั้นแห่ง“อาริยะ”
 “อรหันต์”ก็คือ “นักการเมือง”ตัวยง แท้จริง เห็นมั้ย?
 ใครเห็นว่าท่าน“ดี”มีคุณค่าต่อคนต่อสัตวโลก เมื่อ 
ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มีประโยชน์ต่อคนต่อสัตวโลก หาก 
ใครคนนั้นอยากให้ท่านมีชีวิตอยู่ เขาก็อนุเคราะห์เลี้ยงด ู
ท่านไว้แน่ ซึ่งเป็นการต่างตอบแทนกันอยู่ ในที
 หรอืที่จริงแท้แล้วผู้ทีอ่นเุคราะห์เลีย้งดทู่านไว้ จงึเป็น  
ผู ้มี“ปัญญา”ที่สามารถหยั่งรู ้การกระท�าหรืออาชีพ“รับใช้
มวลประชาชน”ซึ่งเป็น“งานสัจจะวิเศษ”นี้ ได้ ต่างหาก
 ผู้ที่ยังมี“ทิฏฐิ”หรือมี“อุปาทาน”ว่า “นักการเมือง” 

(๒๙๒)	“อาชพี”รบัใช้มวลประชาชน	คอื	อาชพียิง่ใหญ่ทีส่ดุ



470

กับ“นักธรรมะ” ต้องแยกกันอย่างเด็ดขาด จึงไม่สามารถ

เข้าใจ“สัจจะ”ที่ว่านี้ ได้ง่ายๆเลย ก็ต้องศึกษากันต่อไป   

 เพราะ“ราคาของกรรมทีเ่ป็นโลกตุระ”นี้แหละค�านวณ 

“ค่า”ได้ยากมาก เพราะเป็น“ค่าแห่งสัจจะ”ที่มีความลึกซ้ึง 

เป็น“นามธรรม”ที่มสีภาพหมนุรอบเชงิซ้อน(ปฏนิสิสคัคะ)ด้วย  

ซึง่เกิดจาก“กรรม”ทั้งสิน้ ใครจะ“ตีราคากรรม”ชนิดนี้ไม่ได้  

ง่ายเลย เพราะมันละเอียดสูงส่ง“หาค่าบ่มิได้” 

 “กรรม”ของอาริยบุคคลที่เป็น“โลกุตระ”นั้นมี“ ค่า

สูงและแพง”ยิ่งกว่า“กรรม”ที่เป็น“โลกียะ”อย่างเทียบกัน 

ไม่ ได้แล้ว โดยเฉพาะทกุวนันี้คนมี“กรรมท่ีเป็นโลกตุระ”นั้น 

หาเกอืบไม่ได้แล้วในโลกขณะนี ้ จงึยิง่เป็น“อุปสงค์(demand)”  

ท่ีมีราคาแพงอย่างประเมิน“ราคา”ของกรรมที่เป็นโลกุตระ  

กันไม่ได้แล้ว จึงยิ่ง“หาค่าบ่มิได้”หนักหนาไปใหญ่

 ผู ้ท�างานที่เป็น“อุปทาน(supp ly )ตามอุปสงค์(de-

mand)” คือ“กรรมอันเป็นโลกุตระ”ได้จริง จงึเป็นผูน้บัว่า เป็น

ผู้มค่ีาที่ “หาค่าบ่มไิด้” ยากทีจ่ะประเมนิเป็น“ราคา”ของโลก

 ผูม้“ีปัญญา”แท้ หยัง่รู“้ความจรงิ“นีไ้ด้จริงเท่านัน้ท่ีจะ

รู“้ค่าทีห่าค่าบ่มไิด้”นี้ ่จงึจะเคารพนบัถอืบชูายกย่อง“คนทีม่ี

คุณค่าที่หาค่าบ่มิได้”กันจริงๆ 

(๒๙๓)	ราคาของ“กรรมทีเ่ป็นโลกุตระ”น้้น“หาค่าบ่มิได้”
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 ในโลกท่ัวไปที่ไม่ใช่พุทธแม้ยุคน้ีที่เป็นโลกหลงค�าว่า 

“ปัญญา”แล้วก็ยงัหาคนทีมี่“ปัญญารู้จรงิ”ทีว่่านีย้ากมากส์ส์

 กระนัน้กดี็วิญญาณอนัมีเชือ้โลกตุระลึกในก้นบึง้ของ

จิตคนไทย ก็ยังมีอยู่ ยังไม่“สูญสิ้นเชื้อโลกุตระ”เสียทีเดียว

 เพราะประชาชนคนไทยมี“ศาสนาพุทธ”มาก่อนมี

ประเทศไทยเสียอีก  และเป็น“ศาสนาพุทธที่ยังไม่เสื่อม”มา

ก่อน จึงมี“อนุสัยแห่งโลกุตระ”เหลือติดฝังอยู่มาถึงทุกวันนี้ 

 ผู้ท่ียืนยัน“ความจริง”ที่ว่านี้อยู่ ในปัจจุบันหลัดๆที่

เกิดโต้งๆเป็นปรากฏการณ์ประเทศไทย ณ ลมหายใจเฮือก

นี้ คือ “พระจริยวัตรของในหลวง ร.๙”ของไทย ที่ ได้ทรง 

“กรรมอันเป็นโลกุตระ”มานานถึง ๗๐ ปี 

 คนไทยเป็นพุทธศาสนิกชน ๙๕ % ยังมีวญิญาณ 

ลึกๆ อันเป็น“เชื้อโลกุตระ”มาแต่ดึกด�าบรรพ์อยู ่ จึง“ตื่น

โพลง”เห็น“ค่า”อัน“หาค่าบ่มิได้”นี้กัน แล้วตื่นตัว-สว่าง 

โพลงเป็น“ระเบิดแห่งความรัก (Bomb of love)”อนัยิง่ใหญ่ 

ขึ้นมา เป็น“ปรากฏการณ์”จริงแท้ของความเป็นจริง ดังที่

เป็นที่เหน็กนัอยู่โต้งๆ ในบัดปัจจุบันนี ้และตรงตามท่ีโพธิ

สัตว์ไอน์สไตน์ได้เขียนจดหมายบอกลูกสาวเอาไว้นั่นแหละ 

 “กรรม”คือ การกระท�าของมนุษย์ ในขั้น“โลกียะ”ก็

(๒๙๔)	ผู้ที่มี“กรรมทีเ่ป็นโลกุตระ”ที“่หาค่าบ่มไิด้”ของไทย
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มี“ราคา”ตามแบบโลกีย์ ซึ่งการตีราคา“ค่าแรง”ของการ 

กระท�าแบบโลกย์ี และอยูใ่นระบบ“ทนุนิยม”หรอื“ศักดนิา”ผู้

เป็น“นายทุน”หรือ“นาย”จะเป็นผู้“ตีราคา”ให้ตามใจที่เขา

ยังมีกิเลสเห็นแก่ได้-เห็นแก่ตัวอยู่ตามที่เขามีมากหรือน้อย 

นั้นจริงๆ ซึ่ง“อคติ”อยู่ คือ ล�าเอียงให้ตัวเองหรือผู้ที่ตนรัก

ชอบได้เปรียบแน่นอน 

 ท่ีส�าคัญคือ“ราคา”ของ“การกระท�าหรือแรงงาน”จะ

ถูกตีราคาเป็น“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข”อันเป็นโลกียธรรม

 ซึ่งแตกต่างกันอย่างยิ่งกับ“ราคา”ของ“การกระท�า 

หรือแรงงาน”อันเป็น“โลกุตระ” ที่ ไม่มี“ราคา”แต่เป็น“ค่า” 

อัน“หาค่าบ่มิได้” เพราะเป็น“นามธรรม”ที่เรียกว่า“การให้

หรือ“การเสียสละ” ที่วัดค่า ก�าหนดราคากันยากสุดยาก 

 โดยเฉพาะ“รูปของการให้หรือการเสยีสละภายนอก” 

มันก็พอรู้กันประมาณกันพอได้ 

 แต่“นามของการให้หรอืการเสยีสละภายในจติ”ของ

ผู้ที่เป็น“โลกุตระ”แท้ๆนั้น มันหยั่งรู้ก็แสนยาก หรือรู้ไม่ได้ 

 นั่นก็แสนจะยากแล้ว ในการก�าหนด“ราคา”

 เพราะยิ่งเป็น“โลกุตระ”นั้น มันยิ่งเป็น“นามธรรม”ที ่

ทวนกระแส(ปฏโิสตงั) หมนุรอบเชงิซ้อน(ปฏนิสิสคัคะ)ทีแ่ตกต่าง

(๒๙๕)	ต่างกนัยิง่ยวด..โลกยีะกบัโลกตุระ“ตีราคา”แรงงาน
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กันคนละทิศ และแถม“หมุนรอบเชิงซ้อน”ที่ซับซ้อนกันไม่รู้

กี“่วนกลบั”(ปฏกิกฺมต=ิกลบัมากลบัไป วนหลายชัน้) ซบัซ้อนกลบัไป-

กลับมา”กันไม่รู ้กี่ชั้น ที่“โลกียะ”จะไม่มี“ระบบระเบียบเลย

 แต่“โลกุตระ”จะมี“ความเป็นล�าดับ”ที่มี“ระดับอัน

เป็นระบบระเบยีบ”ลาดลุม่เหมอืนฝ่ังทะเลอย่างน่าอัศจรรย์ 

ไปตามขั้นตอนแห่ง“ศีล-สมาธิ-ปัญญา-วิมุติ-วิมุตติญาณ 

ทัสสนะ”ของแต่ละชั้น“อาริยะ”อันมีความเป็น“บุคคล”ที ่

ชาว“โลกุตระ”สามารถรอบรู้อย่างละเอียดมากมายเป็น 

“อจินไตย”เกิน“ความรู้ของชาวโลกียะ”ที่จะหยั่งรู้ได้จริงๆ

 “พลังงาน”ที่ยากยิ่งในการ“ตีราคา”คือ พลังงาน

ท่ีเป็น“นามธรรม” และยิง่ยากยิง่ๆขึน้ไปอีกนกักว่านกั เมือ่ 

พลงังานนัน้แถมเป็น“โลกตุรธรรม”อนั“หาค่าบ่มไิด้”ซ�้าเข้าไป 

อีก ซึ่งจับรายละเอียดได้ยากยิ่งนักอีกก็คือ “โลกุตระ”นี้ 

รวมครบเป็นระเบียบทั้ง“มิติ(dimension)”ของหน่วย แต่ละ

หน่วย ที่หลากหลายปนเปกันอยู ่ ท้ัง“มิติ”แบบเหลี่ยม

อันสลับซับซ้อน และทั้ง“มิติ”แบบกลมอันสลับซับซ้อน

 “การตีราคา”พลังงานโลกุตระ กับโลกียะจึงแตกต่าง

กันยิ่งยวด เพราะมีทั้งแง่“ประโยชน์” แง่“ราคา” แง่“คุณค่า” 

(๒๙๖)	“ตีราคา”แรงงานของ“โลกตุระ”นั้นยากยิง่ยวด

 “โลกียะ”นั้นรู้และเก่งแต่ ในแนวตรง แนวระนาบ 
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แนวเหลี่ยม-ทรงเหลี่ยม เป็นหลัก ถ้าถึงขั้น“ความรู้”ที่เป็น

ทรงกลม หมุนเป็น“ความวน” อันมี“คติ”ครบทุกด้าน เริ่ม 

ตัง้แต่“๓ มิติ (three dimensions)”ได้แก่ “กว้าง-ยาว-หนา”หรอื 

“๓ เส้า”ที่“หมนุเป็นวงกลม(cycl ic )” แถมมี“มิติท่ี ๔”เพิ่มขึ้น

มา จึงมี“คติ”เป็น“วงวน”และมีแรงงานของ“มิติที่  ๔”เสริม 

เข้ามาอีก และต่อไปอีกเป็น“๕ มิติ-๖ มิติ-๗ มิติ-๘ มิติ-๙  

มิต-ิ๑๐ มิต”ิ ซึง่“จิต”ทีม่คีณุธรรมขัน้“ปัญญา”ทีเ่ป็นโลกตุระ 

จึงจะสามารถจัดการปรงุแต่งกันเข้า(อภิสังขาร)เป็น“พลงังาน 

ความวน”ที่ “หมุนรอบเชิงซ้อน”ทั้ งในเชิง“ปฏิโสตัง(ทวน 

กระแส)”ท้ังในเชิง“ปฏินิสสัคคะ(ทวนไปมาสลับซับซ้อน)” ชนิดที่

เป็นระเบียบระบบไปตามขั้นตามตอนเป็นล�าดับ อย่างน่า

อัศจรรย์ของ“วงวน” จึงเกินกว่าความเป็น“มิติ”ของโลกียะ 

ที่รู้ความเป็นส่วนของแนวระนาบ หรือเป็นเหลี่ยม เท่านั้น 

 “โลกุตระ”จึงเป็น“สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน”ที่มีขั้น

ตอนอันมีล�าดับ“ซับซ้อน”ที่ซ้อนซับสลับกันไปมาอย่างรู้จัก

รู้แจ้งรู้จริง“ความสลับซับซ้อนกัน” เกินกว่า“ชาวโลกียะ”จะ

สามารถเดาหรอืใช้เพยีง“ตรรกะ”หรอืใช้“การขบคดิ”เท่านัน้

จะหยั่ง“รู้แจ้งจริง”ได้   

(๒๙๗)	พุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงท้ัง“ภาษา”และ“สภาวะ”จรงิ 

 เพราะต้อง“รู้”หมดทัง้“กติ (เท่าไหร่?)” ทัง้“คต(ิด�าเนนิไป)” 
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ตั้งแต่เป็น“อากาศ-ลม-ไฟ-น�้า-ดิน” หรือเร่ิมจาก“อุตุ-ลม-

ไฟ”ปรงุกนั กระทัง่จบัรปูเป็น“กลละ-อมัพชุ-เปส-ิฆนะ-ปัญจ

สาขา” ท้ัง“ฆฏา(ประชมุกนั,หมู่ )” ทัง้ทีเ่ป็น“ฆต(ธาตนุ�า้ที่มีคณุสมบตัิ

ขึ้นมาจ�าเพาะแต่ละอย่าง เช่น น�้ามันเปรียง,เนยใส,เนยเหลว )” ทั้ง“ฆติ

กา(ลิ่ม,ปุ ่ม,ปม,เวลา)” จนกระท่ังเป็น“ฆน (ค้อนที่ใช้ประโคมดนตรี) 

แล้วเป็น“เมฆ,กายที่มีร่างขึ้นมา,ก้อน,หนา,แน่น,แข็ง,ทึบ ” 

จนถงึขัน้เป็น“ฆร(เป็นทีอ่ยู,่เป็นเรอืน) เป็น“ฆาส(เป็นอาหาร,ทุง่หญ้า) 

เป็น“ฆสิ(เป็นอาหารต่างๆ)” กระทั่งเป็น“ฆาต(การฆ่า) ฯลฯ และ

อื่นๆอีกมากๆๆๆ

 นี่ยังกล่าวถึงแค่ตัวอย่างจากอักษรไม่กี่ตัวอักษรนะ  
 มันก็คิดราคา หรือมี“ค่า”ที่หาค่าบ่มิได้กันแล้ว

 ซึ่งเกิดจาก“ธรรมะ ๒”อันเป็น“รูป”กับ“นาม”ของทุก

สรรพสิง่ ทีมี่ทัง้“อตุนุยิาม-พชีนยิาม-จตินยิาม-กรรมนยิาม-

ธรรมนิยาม”

 “ภาษาหรือบญัญตั”ิกับ“สภาวะจรงิ”นีแ่หละทีเ่มือ่มนั

ด�าเนินไป สังขารกันขึ้นด้วย“อภิปัญญา”จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

ความสลบักนั กลบัไปกลบัมาของ“สภาพหมนุรอบเชงิซ้อน” 

ที่มี“สภาวะ”เกิดขึ้นมาก่อน แล้วจึง“บัญญัติภาษา”ขึ้นมา

ก�าหนดเรียก“สภาวะ”นั้นๆ

 “สภาวะ”เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงตั้ง“ภาษาบัญญัติ”ขึ้น 

มาเรียก“สภาวะ”นั้น จึงนับว่า“ของจริง”ทุกสภาพ
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 ส่วนผู ้“บัญญัติภาษา”ขึ้นมาก่อน แล้วจึงค่อย 

สร้าง“สภาวะ”ให้เกิดขึ้นมาตามที่ตนก�าหนดนั้น บาง 

อย่างเป็นข้ึนมาตรงตามนั้นได้ บางอย่างไม่ตรง แตเ่จ้า  

ของ“บัญญัติ”มักจะโมเมบอกแก่ชาวโลกว่า “นี่แหละ 

“ของจริง (สภาวะจริง )”  ใครสามารถยืนยันได้ล่ะ?

 จึงต้องเรียนรู้ความหมายของ“บัญญัติ”นั้นๆ ว่า  

เข้ากันเป็นจริงตรงกันถูกต้องทั้ง“สภาวะ”ที่เกิดขึ้นมานั้น  

ใครๆก็สัมผัสกันได้ รู ้เห็น“ของจริง”ที่ปรากฏออกมาสู ่

ภายนอก ให้ทุกคนตรวจสอบได้ว่า“ครบครันทั้งบัญญัต ิ

และสภาวะ” ถ้าอย่างนีก้น็บัว่า “ใช่..ของจริง”ครบ“ธรรมะ ๒”

 แต่ถ้าช่วยกันตรวจสอบว่า มัน“ไม่ ใช่”หรือ“ใช่” ก็
ตรวจสอบดู“ของจริง”ท่ีเกิดออกมาภายนอกแล้ว มันจึง 

จะช่วยกันรับรองยืนยันความจริงที่ครบครันได ้
 การก�าหนด“บัญญัติ”ของผู ้ตั้ง“ภาษา”มาก่อน

ซึ่ง“การก�าหนดนั้น”เป็นของ“ผู้ก�าหนด”มาจาก“จิต”หรือ 

“จินตนาการ”ส่วนตัว ซึ่งใน“จิตใจคนผู้ก�าหนด” ใครจะ

สามารถหยั่งเข้าไปล่วงรู้“ความจริงตามของจริง”ที่เกิดขึ้น 

ว่า มันตรงกันจริงกับความเต็มครบตาม“ความคิด”ของ 

ตัวผู้คิดที่ก�าหนดเป็น“ภาษา”ออกมาหรือไม่

(๒๙๘)	การเกิดก่อน-เกิดหลังของ“สภาวะ”กับ“บัญญัติ” 
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 ศาสนาที่ก�าหนด“บัญญัติภาษา”มาก่อน“สภาวะ” 

นัน้คอื ศาสนา“เทวนยิม” ศาสนกิเขาจึงยดึมัน่บญัญตัภิาษา

อย่างยิ่งยวดกวดขัน ก็เป็นจริง ตามลักษณะแท้ของสัจจะ

 เพราะใน“จินตนาการ”ของใครก็ของผู ้ ใด ก็ผู ้

นั้นรู ้เองคนเดียว พอ“สภาวะจริง”ที่ปรากฏเกิดออกมา

ภายนอกเป็น“รูปธรรม-วัตถุธรรม”แล้ว จะตรงตามที่

ผู ้ก�าหนดและบอกเป็น“ภาษาบัญญัติ”ไว้หรือไม่ ใครจะ

ล้วงเข ้าไปล่วงรู ้  s pec i f i c a t i on (การระบุรายละเอียดไว ้ , 

สภาพที่ก�าหนดไว้แน่นอน)นั้นๆว่า มีแค่ ไหน? อย่างไร?  

 จึงยืนยันกันแน่นอนไม่ได้ ว่า จะตรงตามความเป็น

จริงของผู้ที่เป็นเจ้าของ“จินตนาการ”หรือไม่?

 เว้นแต ่ผู ้นั้นเป็น“อรหันต์ย่อมละเอียดลออพอ  

ผูน้ัน้ย่อมซือ่สตัย์สจุรติแท้จรงิ และท่านกเ็ผือ่พอของตนเอง

แน่ แต่ถ้ายังมีกิเลสก็ย่อมยากจะเชื่อได้ ..ใช่มั้ย?

 “สภาวะ”ที่เกิดแล้วกระทั่งออกมาภายนอกให้คนทั้ง

หลายต่างกส็มัผสัได้ แล้วจงึ“บญัญตัภิาษา”ใส่เข้าไปจึงแน่แท้

เป็นสัจจะ ที่คนอื่นทั้งหลายช่วยกันรับรองยืนยัน ก็จะเชื่อ

กันได้จริงแท้เป็นสากลกว่า การ“บัญญัติภาษา”ภายในไว้

ก่อน แล้วค่อยสร้าง“สภาวะ”ขึ้นมาภายหลัง ซึ่งมันจะตรง

(๒๙๙)	เพราะ“จินตนาการ”ของใครก็ของผู้นั้นไม่อาจรู้



479

เป๊ะ ตามจินตนาการของผู้ยังมีกิเลสนั้นหรือ?  

 เห็นความ“ควร” จะเชื่ออันใดยิ่งกว่ากันเอ่ย?

 นี.่.เป็นเร่ืองทีพ่ดูกนัถงึความละเอียดลอออย่างหนึง่   

 ทีนี ้มาพูดกนัถงึความละเอยีดลออกนัอีกอย่างหนึง่ 

คือ เรื่องของ chaos สับสน วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบระบบ 

 “สภาพหมนุรอบเชงิซ้อน”ของ“วงวน”ที่ไม่เป็นระบบ

ระเบยีบไปตามล�าดบัๆ จงึ“ยุง่”พนักนัวุน่ไปหมดยิง่กว่าเส้น

ไหมที่ยุ่งแสนยุ่ง “โลกียะ”จึงรู้“อะไรต่างๆในสิ่งปรุงแต่งอยู่

ในวงวน”ได้ไม่เป็นระบบ รู้ไม่หมดหรอก เพราะมันซับซ้อน  

สับสน ปนเป ลึกล�า้ ไม่มีระบบระเบียบเลย(chaos หรือ caos)

 ทั้งในวงวนความเป็น“โลก” ทั้งวงวนความเป็น“ตน”

ความเป็น“โลก”และความเป็น“ตน” ๒ สภาวะนีแ้ล ที่สรปุ 

รวม“การปรงุแต่งทีม่นัวุน่วนปนเปแล้วไม่รู้”เรียกว่า“สังขาร” 

ได้แก่ สังขาร ๑ อยู่ในรูปหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรียกว่า“โลก” กับ

อีกสังขาร ๑ ที่อยู่ในอีกรูปหนึ่งเปลี่ยนไปเรียกว่า“ตน” อัน

เป็น“สังขาร ๒” ที่พระพุทธเจ้าตรัสชัดใน“พรหมชาลสูตร” 

พระสูตรแรกของพระไตรปิฎกทีเดียว ศึกษากันดีๆ

 ฉะนีแ้ลคอื เริม่ต้นปฏจิจสมปุบาทว่า เพราะ“อวชิชา” 

ของคนทัง้หลาย จึงมี“สงัขาร” ก็ต้องเรยีนรูค้วามเป็น“สงัขาร”   

(๓๐๐)	chaos	คือ	ความไม่เป็นระบบ	พทุธศกึษาจะช่วยได้		 
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 เพราะ“อวชิชา”ไม่รู้“สงัขาร” นี่ก็ต้น“ปฏิจจสมุปบาท”  

 ผู้ศึกษาฝึกฝนตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมา

ทิฏฐช่ิวยได้แน่ๆ จะสามารถเรยีนรู ้จดัระบบของ chaos ได้

เป็นขั้นเป็นตอน รู้จักรู้แจ้งรู้จริงไปตามล�าดับที่น่าอัศจรรย์

(ศึกษาความน่าอัศจรรย์ยิ่งในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙ ปหาราทสูตร)  

 อย่างที่เริ่มเรียนรู้กันจาก“ผีเสื้อขยับปีก”เกิดความ

เคลือ่นทีข่อง“ลม”ใน“ช่องว่าง”ทีเ่ป็น”อากาศ”ขึน้มาทเีดยีว 

เริ่มตั้งแต่อ่อนแผ่ว กระทั่งโผล่รูปเป็นร่าง“รูปแห่งก้อนลมที่

มีการเคลื่อน” กระทั่งเป็นมวลก้อน แล้วแข็ง แล้วแรง รวม

เป็น“นิวเคลียส” แล้วระเบิดกระจายฤทธิ์ เป็น แผ่พลังมวล

ที่แค่“ลม” ก็มีพลัง มีฤทธิ์ มีแรงมหาศาล

 มวลที่เป็น“ไฟ”หรือ“อุณหธาตุ” ซึ่งคือ ๑ ใน ๔ ของ

อุตุนิยาม มันก็เป็น“สังขาร”ของ“มหาภูตรูป ๔”นั้นแหละ ที่

ปรุงแต่งกันจนเปลี่ยนรูปจากไฟสู่ลม-จากลมสู่ไฟ หรือจาก

ดินสู่น�้า-จากน�้าสู่ดิน ต่างก็ล้วนมีพลัง มีฤทธิ์ มีแรงยิ่งใหญ่

มหาศาล เช่น ในดวงอาทิตย์ หรือใน“แกแล็คซี่”เป็นต้น

 กเ็กดิจาก“การสงัขาร-ปรงุแต่ง”กนัขึน้ท้ังส้ิน แม้แต่“อุตุ

นิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม” ล้วนเกิด“อาการหรือกิริยาหรือ

กรรม” ทีม่“ีภาวะทีถ่กูรู้”คอื“รูป”กับ“ธาตรุู”้คอื“นาม”ของตน

(๓๐๑)	พทุธมต้ีน-กลาง-ปลาย“หมนุรอบเชิงซ้อนทีพ่เิศษ”
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 “อุตุนิยาม”มันมี“พลังงานปรุงกันเป็นมวลของมัน” 

แต่มันไม่มี“ธาตรูุ้” ซึง่พลงังานต่อมา“พชีนยิาม”มนักป็รงุแต่ง

ตนเองด้วยซ�้า จะว่ามันรู้ตัวเอง มันก็รู้แค่“ท�าให้เป็นตัวกู”    

 “พลังงานทางจิต”ที่มีสภาพเดียวกันกับ“นิวเคลียส” 

เกิดจาก“กรรม”หรือ“การกระท�า”ของ“คน”นั้นแหละท�าขึ้น

เอง  ตนเป็น“ตวัการ”ทัง้สิ้น ผู้รู ้จรงิจงึเรยีนรู้กนัที่“กรรมตน”

 “กรรมวิบาก”คือ “เหตุ”ที่เป็น“การกระท�า” ตกผลึก

เป็น“ผล”ที่สะสมไว้ คือ“วิบาก(แปลว่าผล)” ที่ชาวโลกยี์ยงั

ไม่มี“ธาตุปัญญา”สามารถใช้หยั่งรูอ้ย่างเป็น“ระบบระเบยีบ” 

อย่างเป็นล�าดับขั้นตอนละเอยีดลออได้ จึงเป็น“อจินไตย”

 ความยิ่งยอดใน“มิติ”ที่ชาว“โลกีย์”ไม่สามารถเห็น 

“คุณค่า”และไม่“ตีราคา”ให้ก็คือ “โลกียะ”เห็นแต่“ค่า”ของ 

“การได้มาหรือการเอาเป็นของตน”เปน็ประโยชน์ เป็น“ค่า”

 “การให้แก่ผู ้อื่น” การเอาออกจากตนไปเพื่อผู้อ่ืน  

ไม่เห็นว่าเป็น“ค่า” หรือเป็นภาวะที่“ดีกว่าประเสริฐกว่าเอา

มาให้ตน” จงึกลายเป็น“คน”ผูเ้ตม็ไปด้วย“ความเป็นตนเอง”  

 จึงสะสมแต่“การเอามาให้ตนเป็นของตน” ไม่รู้ตน

 โดยเฉพาะจะไม่เชื่อเลยว่า “หมดตัวตน-ไม่มีอะไร

เป็นของตนเลย”นั้น คือภาวะท่ี“ดี-ประเสริฐสุด”ในคนผู้

(๓๐๒)	พุทธมีต้น-กลาง-ปลาย	ของความเป็น“ตน”สุดลกึ  
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ฝึกฝนจนท�าได้เองจรงิ พร้อมมปัีญญาเห็นความจริงนีอ้ย่าง

หมดสงสัย อย่างสนิทใจเป็นผู้ไม่มีของตน กระทั่งถึง ความ

เป็น“ตัวตน”ที่เป็นการ“ยึดจิตตนเอง” ก็หมด“ตัวตน”สิ้นได้

 โดยการปฏบิตัติาม“วธิ”ีของพระพทุธเจ้าไปตาม“ต้น-

กลาง-ปลาย” ตาม“หยาบ-กลาง-ละอยีด”มาเป็นมรรคผลแท้

 ดังนั้น ผู้ได้ปฏิบัติสั่งสมมรรคผลแท้จริง เป็นบารมี

บริบูรณ์สัมบูรณ์ ถึงขั้นพระโพธิสัตว์อันดับสูง โดยเฉพาะ 

จากขัน้ ๔ (คอืขัน้อรหนัต์)ขึน้ไป จะม“ีตถตา(axiom)”ตดิตนมาจรงิ 

ในชาติต่อๆไปเร่ือยๆตามสจัธรรม เป็น“ทนุเดมิประจ�าตวั”

 จึงเป็นผู้“หมดสิ้นตัวตน” หมดสิ้นจาก“หยาบ”ไป

เป็นขั้นตอนตามล�าดับ ตรวจตราไปตลอด จึงเกล้ียงสนิท

หมดจดแท้  เป็นล�าดับๆ “ต้น-กลาง-ปลาย” แม้จะมี“วงจร

ของสังขาร”ที่ซับซ้อน สลับกันอยู่มากมาย หลากหลายชั้น 

เชิง  ผู้มีภูมิพอหยั่งรู้ได้ ก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้แท ้

 ในหลวง ร.๙ พระองค์นี้ พระองค์ทรงมีความเป็น

เช่นทีว่่านีใ้นพระองค์เองมาตลอด คือืความเป็น“ตถตา”แห่ง 

“ความหมดสิ้นตัวตน”  ตราบสิ้นพระชนม์

 อันเป็น“คณุภาพ-คณุลกัษณะ-คณุประโยชน์-คุณงาม

ความด-ีคณุวฒุ-ิคณุวฑุฒะ(บคุคลผูม้เีกยีรตคิณุอนัสงูส่ง)-คุณสมบัต-ิ

(๓๐๓)	“ความหมดสิ้นตัวตน”	ที่เป็น“ตถตา”ของมนุษย์
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คณุธรรม-คณุาฒยั(มัง่คัง่ในความด)ี-คณุปูการ-คุณวเิศษ-คุณราศี”

 โดยเฉพาะในท่ีนี้ต้องพูดถึง“คุณวิเศษ”ของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่๙ เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง

 “คุณวิเศษ”คือ อุตตริมนุสสธรรม เป็น“คุณธรรมอัน

ประเสริฐสุดของคน” ได้แก่ “ความหมดสิ้นตัวตน”ที่เป็นจริง

 ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ทรงเป็น“ตถตา”แท้ นั่น

คือ พระองค์เป็นเช่นนั้นเอง(bond to be, axiom) จิตโพธิสัตว์ 

 เป็นอัตตโนมัติ เป็นได้โดยไม่ต้องล�าบาก ไม่ต้องมี

ใครบังคับ เป็นยิ่งกว่านิสัย เป็นวิสัยแท้เต็มๆ ฝังอนุสัยอยู่

 พระองค์ทรงงาน ใครๆก็เห็นว่าต้องเหน็ดเหนื่อย

พระวรกายแน่ๆ แต่พระองค์เอง“ไม่ทรงเหนือ่ยพระทยัเลย” 

 ซึ่งแน่นอนล่ะ ทาง“กายภาพ”มันย่อมเหน็ดเหนื่อย

อย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นธรรมดา  ส่วน“จิตภาพ” ใครๆจึง 

เห็นเป็น“พระวิริยอุตสาหะเพื่อมวลประชาชน”โดยแท้ ไม่มี 

ใครปฏิเสธได้ เมื่อสัมผัสด้วยสัมผัสทั้ง ๖ ของตนอยู่จริง 

 มันไม่ใช่ความเสแสร้งของพระองค์ หรือไม่ใช่ dra-

matics การแสดงเหมือนละคร ที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อ

ให้คนชมเชยยกย่องแต่อย่างใดเลย มนัจรงิแท้ทัง้กายทัง้จติ 

 ไม่เหมอืนนกัสร้างภาพ นกัการเมอืงน�า้เน่า ไม่ได้ทรง

(๓๐๔)	“คณุวเิศษ”แท้	คอื	“ความหมดส้ินตวัตน”ที่เป็นจริง	
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งานเพือ่“อยาก”ได้“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกยีสขุ”ใดๆ แน่แท้

 ไม่ใช่“โลกียธรรม”ชัดที่สุด ถ้าใครหยั่งถึงมองออก ก็

จะเห็นความแท้จริงได้แน่ ว่าพระองค์ทรงงานเพื่องาน เพื่อ

ประชาชนของพระองค์ให้ได้รับความสุขสบายกายใจแท้ๆ

 พระองค์จึงเป็น“นกัการเมอืง”แท้จริงผูย้ิง่ใหญ่ หาใด

เทยีบมไิด้ พดูด้วยภาษาพืน้ๆอนัดเูหมอืนไม่สมควรนกั กคื็อ 

พระองค์รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงที่สุด มิมีที่เปรียบ 

 ถ้าพดูด้วยภาษาสมับรูณ์กค็อื พระองค์ทรงปกครอง

(อภิบาล)ประชาชนโดยธรรม พระองค์จึงทรงได้รับ“อธิปไตย

(อ�านาจ)”จากประชาชนโดยธรรม ด้วยจิตวิญญาณเต็มๆที่

บริสุทธิ์ของประชาชนที่เขาต่างเทิดทูนให้พระองค์แท้ๆ    

 หมายความว่า พระองค์เป็นพระโพธสิตัว์ ทีต้่องอบุตัิ

ขึ้นมาในโลกเพื่อสั่งสมบารมีจริงแท้ เป็นเช่นนั้นเอง ท่าน

ต้องอุบัติขึ้นมาเป็นตามที่ท่านจะต้องเป็น( born to be) เป็น

สัจธรรมที่ลงตัวจริงไม่ต้องพิสูจน์เลย(axiom) ผู้มีภูมิรู้พอรู้ได้

ทันทีว่าจริงแท้ ตามบารมีปางนี้ที่พระองค์ทรงเป็น  

 คนไทยมี“สัญชาตญาณ” คือ“ความรู้แบบนี้ที่ฝังลึก

ติดตามตัวมาทุกชาติทุกชาติ” โดยเป็นเช่นนั้นเอง ไม่ต้อง

มีใครบอก ไม่ต้องเรียน ไม่ต้องฝึกฝน ท�าได้เองด้วยตนเอง

(๓๐๕)	ผู้มี“สัญชาตญาณ”ที่เป็น“ตถตาในโลกุตระ”กม็ีอยู่
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ทันที ดังที่เห็นปรากฏการณ์“ระเบิดรัก(Bomb of love)”ที่ประ

ชาชนคนไทยได้ระเบดิออกมาให้เหน็ปลายปี ๒๕๕๙ นัน้แล

 ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีรากฐานของ“ความรู้” 

“คณุลกัษณะวเิศษ”ดงักล่าวนีอ้ยู่ ใน“สญัญา”อนัลกึอยูท่ัง้สิน้ 

เมื่อถูกกระตุ้นด้วย“คุณลักษณะวิเศษ”ที่พระเจ้าอยู่หัว ร. ๙  

ท่านทรง“คุณลักษณะวิเศษ”ขึ้นให้เห็นเป็น“ปรากฏการณ์

(phenomena)”มาตั้ง ๗๐ ปี คนไทยทราบซึม-ซึมซาบ-ซ้ึงใจ 

มาตลอด กระทั่งถึงจุดระเบิด เมื่อ“พระผู้สร้างคุณลักษณะ

วิเศษ”ทรงจากไปด้วยการสวรรคต ความอาลัยรักสุดรัก

ใน“คุณลักษณะวิเศษ”นี้ ที่ประชาชนคนไทยสุดอาลัย จึง 

“ระเบดิความรกัอนัยิง่ใหญ่”นี้ขึน้กบัคนไทยทัง้ประเทศ ชนดิ

ที่เป็น“ปรากฏการณ์”เกิดจริง ดังที่โลกได้เห็นกันนั้นแหละ 

 ก็น่าตื่นเต้นยินดีสุดที่จะหาอะไรเปรียบมิได้ใน

ปรากฏการณ์นี้อย่างยิ่งจริงๆที่“พุทธศาสนิกชนคนไทย”มี

อาการ“ตื่นตัวเกิดระเบิดโพลงพุ่ง”นี้กันออกมาขนาดนี้้กัน

 จงึน่าจะมกีารศกึษากนัอย่างส�าคญัเหลอืเกนิว่า “คน

ไทยตื่นโพลง”อะไรในการเสด็จสวรรคตของในหลวง ร.๙ นี้ 

 “ภาวะ”นี้แหละท่ีน่าศึกษา และที่พูดกันว่า จะเดิน 

ตามรอยพระบาทของพ่อ จะปฏิบัติตามค�าสอนของพ่อ  

อะไรต่างๆสารพัดที่ชัดยิ่ง ว่าหมายถึงอะไรอยู่ทั้งนั้นๆ 

 จะได้“เหน็ค่าอนัหาค่าบ่มไิด้”นี้กนัจรงิๆ ว่า คอือะไร? 
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เป็นอย่างไร? และในหลวง ร.๙ พระองค์ทรงพระจริยวัตร

ไฉน? ก็จะได้“น�ากรรม”ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงนั้น มาท�าตามพ่อ 

สอน  เดินตามรอยพระบาทพ่อกันได ้จริงๆ 

 มิใช่มีแต่“ตื่นโพลง”วูบมาแล้วก็วาบเลยไป ผ่านไป 

เป็นสายลมที่พัดหาย  “หาค่ามิได้”จากสายลมนั้นเลย   

 เพราะมันเป็น“สิ่งส�าคัญยิ่งสูงสุดคือ กรรมอันเป็น

โลกุตรธรรม” ที่ประเทศไทยยังมีอยู่ ตั้งแต่“สมเด็จพ่อ” 

คือ ในหลวง ร.๙ และคนไทยที่แสดงความจริงออกมา“ตื่น

โพลง”ต่อการจากไปของในหลวง ร.๙ นี้กัน นี้แล

 ซึ่งก็คือ “ความหมดตัวตน” มีแต่“กรรม”การงาน

ที“่เป็นประโยชน์เพือ่ผู้อืน่”จรงิๆ หรอื“รบัใช้ผูอ้ืน่”แท้นัน่เอง   

 “รับใช้”ไม่ใช่“รับจ้าง”นะ คุณค่าของ“สัจจะ”แห่ง ๒ 

ค�านี้ แตกต่างกันคนละฟากฟ้ากับก้นเหวทีเดียว

 “รบัจ้าง”คอื มีสิง่แลกเปลีย่น ยิง่ได้มามาก ยิง่ต�่าตาม

จ�านวนที่ได้ เอามาน้อยกล็บ“คณุค่า”ของตนลงน้อย ยิง่“เอา

มา”มาก ก็ยิ่งลบ“คุณค่า”ของตนมากตามที่มากขึ้นๆนั้นๆ

 “รับใช้”คือ ไม่รับสิ่งแลกเปลี่ยน แลกเอาคืน“ค่า”มา 

“ค่า”ก็ยิ่งลดลง ท�างานเพื่อผู้อื่นบริสุทธิ์เท่าใดๆ “ค่า”ยิ่งสูง

มากเท่านั้นๆ  ยิ่งไม่“รับค่าตอบแทนเลย” ยิ่ง“หาค่าบ่มิได้”  

(๓๐๖)	“อาชีพ”สูงสุดของความเป็น“คน”คือ “รับใช้” 
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 ประชาชนคนไทยท่ี“ตื่นโพลง”กับคุณค่าอัน“หาค่าบ่ 

มิได้”ของในหลวง ร.๙ นี้กัน  จึงส่อแสดงถึง“ภูมิธรรม” 

ของคนไทยที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

 ผู้สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ใน“คณุค่าอันหาค่าบ่มไิด้” 

ของ“ในหลวง ร.๙”นี้ได้จริง ว่า เป็น“สุดยอดแห่งกรรมอัน

เป็นโลกุตระ”ที่คนไทยทั้งหลาย“ตื่นโพลง”จากพระจริยวัตร 

ของในหลวง ร.๙ แท้ๆ เป็น“เหตุ” 

 จึงเกิด“ผล”เป็นปรากฏการณ์“ระเบิดรัก(Bomb of  

love )”อันยิ่งใหญที่คนไทยมีต่อในหลวงร.๙ ฉะนี้เอง 

 เห็นมั้ยว่า มันเป็นเรื่องจริงที่มีเหตุมีผล มี“เรื่องดี- 

เรื่องไม่ดี” ที่“คน”จะมีปัญญาตัดสินจาก“กรรม”ของแต่ละ 

คน ที่กระท�ากันอยู่ ด้วย“ปัญญา”จริงๆ

 ดังนั้น ผู้ที่ ไม่“ห่วงตนเอง ทิ้งตนเองให้คนอื่นเลี้ยงดู

ไว้”ได้เลย จงึท�าการงานโดยไม่ต้องไปคดิเรือ่งใครจะต้องมา

คดิราคาของตน ที่จะต้องมีใครมาให้“ราคาแลกเปลีย่นแล้ว” 

ท�างานฟรไีปเลย ท�างานอย่างเดียวเท่านัน้ เพือ่สงัคมเตม็ๆ  

 “มิจฉาชีพ”ขั้นที ่๕ คือ คนผู้ท�างานฟรี “ไม่แลกลาภ

ด้วยลาภ”แล้ว จึงเป็น“อาชีพ”ที่สูงสุดแล้วของความเป็น 

คน 

 การเปรียบเทียบ“ธรรมะ ๒”ในภาวะที่“มี”ที่“ทรง

อยู่(ธรรม)”ต่างๆ มีให้เราศึกษามากมายนับไม่ถ้วน 
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 ค�าว่า“ธรรม” มีให้ศึกษาในความเป็น“ธรรมะ ๒ 

(เทฺว ธัมมา)” ได้แก่ กุศล กับอกุศล นี้ ๑  และเป็นได้ทั้ง
โลกียสัจจะ กับโลกุตรสัจจะ นี้ ๒ เป็นต้น แม้“บุญกับกุศล”
 กุศลกับอกุศลธรรม ก็ธรรมะ ๒ ยังเป็นโลกียสัจจะ
 ส่วน“โลกยีธรรมกบัโลกุตรธรรม”นีเ้ป็น“โลกตุรสจัจะ”
 “ธรรม”นัน้คอื ความยงัแสดงความมอียู ่ซ่ึงบอกนยัะ
ของความเป็น“สภาวะ”ว่า มหีรอืไม่ม,ี ทรงอยูห่รือไม่ทรงอยู่
 ส่วน“สัจจะ”นี้คือ การแสดงว่า บัญญัตินั้นเป็นจริง 
หรือไม่เป็นจริง ถูกหรือผิด ชั่วหรือดี บอกนัยะ ความเป็น
ข้าง ว่า ข้างใด“ควร”  กับ ข้างใด“ไม่ควร” เป็นต้น
 “บัญญัติ”แตกต่างกับ“สภาวะ” ท�าความส�าคัญ
ก�าหนดหมายให้มั่นให้แม่นให้คมกันดีๆ 
 นัยะส�าคัญ แจกแยกให้ละเอียดได้อย่างนี้ 
 ทีนี้เอาค�าส�าคัญ ๒ ค�า คือ บุญกับกุศล มาชี้แจงดู 
 “บุญ”นั้นเป็น“โลกุตระ” แต่“กุศล”เป็น“โลกียะ”
 “บุญ”เป็น“โลกียะ”ไม่ได้เลยเป็นอันขาด
 “บาป”คูก่บั“บญุ” ซึง่“บาป”นัน้เป็น“โลกยีะกไ็ด้ เป็น 
“โลกุตระ”ก็ได้ แต่“กุศล-อกุศล”เป็นโลกียะ ไม่ใช่“โลกุตระ”
 “ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”นี้ต้องเรียนรู้กันอย่างส�าคัญยิ่ง    
โดยเฉพาะขั้น“โลกุตระ”

(๓๐๗)	ยังมีรายละเอยีดของความเป็น“ธรรมะ ๒”อกีมาก
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 เพราะ“กุศล-อกุศล”เป็น“โลกียะ”ที่ไม่มีวันหมดสิ้น
ไปจาก“วิบากกรรม”ของคนแต่ละคน จนกว่าผู ้นั้นจะ 
“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”จึงจ�าเป็นต้องยกเลิกทิ้งไป
 ส่วน“ธรรมะ ๒” คือ “บุญ-บาป”นั้นเป็น“โลกุตระ” 
เมื่อผู้ใดท�า“บุญก�าจัดบาป”จบสิ้น ก็เป็นผู้หมดสิ้นบุญสิ้น
บาป(ปุญญปาปปริกฺขีโณ) ที่จะมีใน“กรรม”ที่ไปกับ“กาล”อีก
 เป็นผู้จบ“กาลกิริยา” คือ ท�าการตายเสร็จแล้ว คน
ผู้นี้จะไม่มี“กิริยาของการตายของบาปในจิตตน”อีกแล้ว 
 คนผู้นี้เป็นอรหันต์“กิริยา”ทุกกิริยาในทุกๆ“กาล” 
จึงไม่มีการเกิดการตายของ“บุญและบาป”กันอีกแล้ว
 การจะยก“กรรมวิบาก”ของตนทิ้งได้ก็ต้องคนผู ้
เป็น“อรหันต์”ขึ้นไปท่ีกระท�า“การตาย”ลงด้วย“ปรินิพพาน
เป็นปริโยสาน”เท่านั้น (“มูลสูตร” พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘) 
 เพราะอรหันต์คือ ผู้“ท�ากาละ(ตาย)”เป็นแล้ว หรือผู ้
“ท�าการตาย”ส�าเร็จแล้ว “กรรม”ของอรหันต์จึงไม่มี“บาป
หรือบุญ”อีกแล้ว(ปุญญปาปปริกฺขีโณ) ฉะนี้คือ“กรรม”ไม่มีวิบาก
 นอกนั้นไม่มีใครสามารถเลิก“วิบากกรรม”ของตน 
 “ท�ากาละ”ก็ดี “กาลกิริยา”ก็ดี หมายถึง การตาย 
หรือการกระท�าความตายให้ตน
 ส�าหรับ“อรหันต์”คือ ผู้เกิด ๒ ครั้ง หรือตาย ๒ ครั้ง

(๓๐๘)	ความเป็น“ธรรมะ ๒”ที่ยากจะเข้าใจ	ก็ขั้นโลกุตระ  
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 ครั้งที่ ๑ เกิดทางสรีระ จากท้องแม่ ที่คลอดออก
มาจากมดลูก เป็นการเกิดแบบ“ชลาพุชโยนิ” ถ้าตายก็
ตายทางสรีระ คือ การตายกายแตก(กายัสสะ เภทา) 
 ครั้งที่  ๒ การเกิดของสัตว์ทางจิตวิญญาณ(สัตว์ 

โอปปาติกะ)เป็นการสะสมพลังงานของสัตว์ทางวิญญาณ
(โอกกันติ ; อภินิพพัตติ)ที่คลอดแบบ“ผุดเกิด” เป็นการเกิด
แบบ“โอปปาติกโยนิ” นั่นคือ จิตวิญญาณหนึ่ง“ตาย”ลง  
จิตวิญญาณทีต่่อจากนัน้ก็เกิดต่อทนัท ีไม่มเีกีย่วกบั“สรรีะ” 
ท่ีเป็นดิน,น�้าไฟ,ลม มีแต่“กาย”กับ“สัญญา”เท่านั้นที ่
เป็น “สัตว์”อยู่ ตามความเป็น“สัตว์”ใน“สัตตาวาส ๙”หรือ 
“วิญญาณฐีติ ๗”

 ส่วนผู้เป็นอรหันต์ไม่มี“การเกิด”แบบโอปปาติก- 
โยนิ” มีแต่“ท�ากาละ(ตาย)” หรือ“ท�ากาลกิริยา(ท�าการตาย)” 
 อรหันต์คือ ผู ้ท�า“การตาย”ของสัตว์โอปปาติกะ
หรือท�าการตายของ“บาป”ของ“อกุศล”ในจิตตนส�าเร็จ
เด็ดขาด ด้วยอาวุธวิเศษ(ศาสตรา)คือ“บุญ” หรือความรู้ขั้น
โลกุตระ(ศาสตรา)มิใช่ผู้ท�า“การเกิด”ทางสรีระเนื้อหนังเลย
 ส่วน“บาป”นั้น มันเป็น“จิตชั่ว” ซ่ึงเป็น“กรรม”ที่จะ
ท�าเป็น“โยนทิ้งไปดื้อๆไม่ได้ เพราะมันเป็นโทษเป็นภัยที่

คนอื่นเขาเดือดร้อนเขาก็ยึดพยาบาทอยู่ที่เขาไม่ยอมทิ้ง

(๓๐๙)	“อรหันต์”คือผู้“ท�าบุญ”	และไม่ลึกลับใน“บุญ” 
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 แต่“กศุล”กไ็ม่ใช่“บญุ” “กศุล”เป็นภาคหรอืส่วนที“่ไม่ 

ใช่ความช่ัว” เป็น“ความดี” ซึ่งเป็นสมบัติ“โลกียะ”ไม่มี“สูญ”

 ต่างจาก“บุญ”มีสูญ แม้“บุญ”จะ“ฆ่า”แต่ก็“ฆ่าอกุศล

จิตหรือจิตบาป”เท่านั้นคือ“ฆ่า”เฉพาะ“กิเลส”ใน“จิต”ของ

ตนเองเท่านัน้ด้วย ไม่“ฆ่า”อะไรอืน่เด็ดขาดนอกจาก“กิเลส”

 “บุญ”เป็นแค่“พลังงานจิต” ท�าการก�าจัดหรือฆ่า

กิเลสเสร็จ “บุญ”ก็จบหน้าที่ของพลังงาน ไม่มีความเป็น 

“บุญ”เหลืออยู่อีก “บุญ”จึงสะสมไม่ได้ ไม่ใช่“สมบัติ”

 “อรหันต์”คือ “ปัญญา”ที่สูงสุด ไม่ลึกลับใน“บุญ”

 “บุญ”ท�าหน้าที่ท�าลาย หรือก�าจัด เป็น“วิบัติ”

 “บุญ”เป็น“นักฆ่า”ผู้ยิ่งใหญ่ 

 “บุญ”ฆ่ากิเลสเท่านั้น “บุญ”ไม่ฆ่าผิดไปจากกิเลส

 หากเป็น“จิตดี”แท้(กุศล)  “บุญ”จะไม่“ฆ่า”เด็ดขาด 

 “อรหนัต์”จึงท�า“บุญ”ทีล่ะเอยีดชดัแม่นคมยิง่ ไม่“จับ

ตัวอกุศลจิตหรอืตัวบาป”ผิดเพี้ยนเด็ดขาดจึง“ฆ่า”ถูกตัว

 เพราะ“บญุ”ต้องม“ีปัญญา”แท้ “ปัญญา”เป็น“โลกตุระ” 

 ฉะนี้ๆ  คือ “วิสยัขัน้ฌาน(ไฟ )”ซึง่“เผา”กิเลส“วิสัย” 

นี้คือ“บุญ(โลกุตรธรรม)”  เป็น“ฌานวิสัย”ที่“อจินไตย”จริงๆ 

 ผู้ไม่มีภูมิถึงขั้นมี“ฌานวิสัย”แบบพุทธ เดาไม่ได้เด็ด

(๓๑๐)	“อรหันต์”คือผู้ไม่ลึกลับใน“การเกดิ-การตาย”
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ขาด “ฌาน(พุทธ)วิสัย”จึงเป็น“อจินไตย”จริงแท้แน่ที่สุด

 ผู้ปฏิบัติได้แต่“ฌานโลกีย์”กัน ก็เพราะความเป็น 

“ฌานวิสัย”ของพุทธเป็น“อจินไตย” ปุถุชนคนโลกีย์จึงต้อง

ศึกษา“ฌาน”ของพุทธให้“สัมมาทิฏฐิ”ก่อน จึงจะปฏิบัติได้

 ทุกวันนีเ้ข้าใจ“ความเป็นฌานแบบพทุธ”กนัไม่ได้แล้ว 

เข้าใจความเป็น“ฌาน”กันแต่แบบโลกีย์ หรือของเดียรถีย์

อยู่ทั่วไป และปฏิบัติได้กันแต่“ฌานโลกีย์”  มีผลกันแค่ฌาน

โลกีย์ จึงได้แต่อาศัย-มีนิสัย-มีวิสัยกันแค่“ฌานโลกีย์” 

 ก็ไม่มีวันจะได้“ฌานวิสัย”ของพุทธแน่ยิ่งกว่าแน่     

 

 จิตวิญญาณขั้น“ฌานวิสัย”นั้น มันมีสมรรถนะ มี

อาการ มีลักษณะ อย่างไรกันแท้? 

 ค�าว ่า“ฌานวิสัย”นี้ เป ็นขั้นที่  ๒ ของความเป็น 

“อจินไตย ๔”รองจาก“พุทธวิสัย” ซึ่งนับจากสูงลงมาหาต�่า 

 และขัน้ที ่๓ ของ“อจินไตย ๔” คอื “วิบากแห่งกรรม”  

ขั้นที่ ๔ ก็“ความคิดเรื่องโลก(โลกจินตา)” 

 แต่ถ้านับจากล่างขึน้ไปขัน้ ๑ ก็“โลกจินตา” ขั้น ๒ ก็ 

“กรรมวิบาก” ขั้น ๓ จึงจะเป็น“ฌานวิสัย” ขั้น ๔ “พุทธวิสัย”

 “วิสัย”นี้ คือ “สยหรือสัย”ซึ่งหมายถึง“เอง”คือ“ตัว

ตนเอง” ท่ีสามารถมี“ฌาน”สูงถึงขั้น“วิ” นั่นคือ “วิเศษ(พิเศษ

(๓๑๑)	เนื้อแท้ของ“ภูมิธรรม”ขัน้“ฌานวสิยั” 	คืออย่างไร?
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ยิ่งใหญ่)-วิศิษฏ์(เลิศ)-วิสารท(แกล้วกล้า,ช�านาญ,มั่นใจ)-วิสุทธิ์

(ความสะอาดหมดจด,บริสุทธิ์)”  เป็นต้น 

 “วิสัย”จึงมีความหมายว่า พิเศษยิ่งใหญ่ -เลิศยอด-

แกล้วกล้า-ช�านาญ-มั่นใจ-บริสุทธิ์-สะอาดหมดจด

 “ฌานวิสัย”จึงสูงส่งมากกว่า คนที่มี“พลังงานอุณห

ธาตุหรือไฟธาตุ” แค่อาสัย แค่นิสัย  ..ชัดเจนมั้ย?

 “ฌานวิสัย”นั้นเป็น“ฌานโลกียะ”ก็ได้ เป็น“ฌาน

โลกุตระ”ก็ได้ แล้วแต่“ทฏิฐ”ิของใคร 

 ถ้าใครเข้าใจความเป็น“ฌาน”ได้แค่“โลกียะ”ก็จัด 

อยู่ ในพวก“มิจฉาทิฏฐิ”ซึ่งจะได้แต่“ฌาน”แบบที่ไม่ใช่พุทธ 

แต่ถ้าใครเข้าใจความเป็น“ฌาน”เข้าขัน้“โลกตุระ”จงึจะจดั 

อยูใ่นพวก“สมัมาทฏิฐ”ิที่เป็นแบบพุทธ

 เพราะ“ฌาน”ท่ีเป็น“โลกียะ”นั้นมีคุณสมบัติเพียง

แค่“กดข่ม”หรือสะกดจิตให้สงบให้เก่งๆได้ท�าเป็นคราวๆ

เท่านั้น เพราะไม่มีผลของ“โพชฌงค์ ๗” ไม่ปฏิบัติตาม 

“มรรคองค์ ๘”บริบูรณ์สัมบูรณ์ หรือไม่ได้ด�าเนินไปตาม 

“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”อย่างสัมมาทิฏฐิจนส�าเร็จผลจบกิจ

 เพียงแต่ท�าให้“พลังงานนามธรรมของตน”อยู่ใน

อ�านาจ“สามารถควบคุม”ให้อยู่ ในอาณัติของตนได้เยีย่ม

(๓๑๒)	วิสยัของฌาน“โลกยีะกบัโลกตุระ”แตกต่างกันไฉน
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ยอดเป็นครั้งคราว แล้วต้องเลิก แล้วก็ต้องท�าใหม่อยู่เสมอ 

ซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือไม่ตั้งใจมีสติควบคุมมันก็ไม่มี

ความเป็น“ฌาน” กล่าวคอื ไม่เป็น“ฌาน”จนเป็นปกตสิามญั 

ซึ่งไม่ต้องตั้งใจท�า“ฌาน”ให้แก่ตนอีกก็มี“ฌาน”ไม่ได้นั่นเอง

 โดยเฉพาะ“ฌาน”โลกย์ีต้องเข้าไปอยู่ ใน“ภวงัค์”หรอื

อยู่ใน“ภพภายใน” หากมีภายนอกด้วย เกี่ยวข้องสัมพันธ์

ร่วมด้วยกบัสมัผสัภายนอกอย่างเป็นปกตชิวีติ กเ็ป็น“ฌาน” 

ปกติไปตลอด ไม่ได้ ..จึงเป็น“ฌาน”ที่ไม่มีผลส�าเร็จจบจริง

 ซึ่งแตกต่างจาก“ฌาน”ที่เป็น“โลกุตระ” พลังงาน

อุณหธาตุพลังงานนามธรรม สามารถ“เผาท�าลายกิเลสให้

สลายสิ้นไปจนหมดสิ้นเกลี้ยงบริสุทธิ์สะอาดหมดจด”ได้

แท้จริงยั่งยืนตลอดกาลในชีวิตปกติสามัญตื่นๆไม่ต้อง

หลับตา รับรู้ภายนอกเป็นปกติจิตก็เป็น“ฌาน”ได้ตลอด 

 จบกิจเสร็จการ “ฌาน”เป็น“วิสัย”ของชีวิตตนปกติ

 เม่ือเป็นได้ส�าเร็จแล้วก็มีชีวิตที่ด�าเนินไปได้โดยไม่

มีกิเลสาสวะอยู่ในชีวิตตลอดไปเป็นชีวิตธรรมดาสามัญ 

ไม่ต้องเรียกว่ามี“ฌาน”อีกก็ได้ เพราะแท้จริงจิตมี“ฌาน

วิสัย”ในตนแล้วเป็นอัตโนมัติ เป็น“ตถตา”เป็น axiom 

 ซึ่งจาก“อาสัย” เจริญขึ้นเป็น“นิสัย” แล้วจึงเจริญ

(๓๑๓)	ความเป็น“ฌาน”ของศาสนาพทุธ	เป็น“อจินไตย”	
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ขึ้นเป็น“วิสัย” ที่สุดจุดท้ายแท้ๆเป็น“อนุสัย”กันทีเดียว

 “อนุสัย”ในที่นี้มิ ใช่หมายถึง“กิเลส”เด็ดขาด อย่า 

หลงผิดเป็นอันขาด มันคนละขั้ว เพราะไม่ใช่“อนุสัยกิเลส” 

 แต่เป็น“ฌาน”ที่มี“วิสัย”สูงสุดวิเศษ วิศิษฏ์ วิสุทธิ์

 ตั้งสติดีๆนะ ค�าว่า“อนุสัย”ในที่นี้เป็น“ฌานวิสัย

ข้ันโลกุตระ”ที่มีคุณสมบัติขั้น“ตถตา” นั่นคือ “ได้โดยไม่

ยากได้โดยไม่ล�าบากในฌานทั้ง ๔” ซึ่งมันเป็นสามัญปกติ

ของชีวิตทีเดียว ที่“ผู้มีฌานนี้”ก็คือ คนมี“พลังงานทางจิต

(อุณหธาตุ)”อันสามารถไม่มีกิเลสอยู่เสมอ”ยั่งยืนถาวร โดย

ไม่ต้อง“ท�าฌาน”กันอีกเลย  เป็น“ความจริงหรือสัจธรรม

ที่เป็นจริงที่สุดแล้ว ไม่ต้องพิสูจน์แล้ว(axiom)”     

 คนที่ไม่ศึกษาการ“ท�าฌาน”เพื่ิอเรียนรู้กิเลส และ

ก�าจัดกิเลสเลย จึงคือ“ปุถุชน” เป็นคนมีกิเลสเพิ่มขึ้นโตขึ้น 

มากขึ้นๆ อ้วนขึ้น หนาขึ้น ให้แก่ชีวิตยิ่งๆขึ้น อยู่ตลอด

เวลาของชีวิตที่ด�าเนินอยู่ ตาม“กรรม”ไปกับ“กาล”

 ฟังให้ดีๆ!.. คนไม่มี“ฌาน”จึงคือ“ปุถุชน”คนมีกิเลส 

เพิ่มขึ้นโตขึ้น มากขึ้นๆ อ้วนขึ้น หนาขึ้น ให้แก่ชีวิตยิ่งๆขึ้น

ตลอดเวลาของชีวิตที่ด�าเนินอยู่ และมี“กรรม”ไปกับ“กาล”     

 ดังนั้น ปุถุชนคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้“กระบวน 

(๓๑๔)	ศาสนาพุทธเรียนรู้และก�าจัด“กิเลส”ด้วย“ฌาน”  
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การ”ของจิตใจตนเอง แล้วปฏิบัติ“ฌาน”ให้แก่ตนเอง จึง

คือผู้สะสมกิเลสใส่จิตตนเองอยู่ตลอดกาลทุกวินาที

 ผูไ้ม่ม“ีฌาน” เข้าใจว่า“ฌาน”เป็นเรือ่งไม่จ�าเป็น  โดย 

เห็นว่า“ฌาน”เป็นเรื่องลึกลับไกลตัว เป็นเรื่องไม่ส�าคัญเลย

ในชีวิต เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องชีวิตธรรมดาปกติ นั่นคือผู้เข้าใจ

ความเป็น“ฌาน”ผิดไปอย่างถนัดถนี่  

 จึงเป็นชีวิต“มีทุกข์”อยู่ และทุกข์ยิ่งๆขึ้นแน่นอน 

ไม่ว่าจะเฉลียวฉลาดยอดเยี่ยม เป็นอัจฉริยะปานใดๆ 

 แม้จะเก่งสดุเยีย่มใน“ฌานโลกยีะ”กไ็ม่มีวนัสิน้กเิลส

 จะ“รวยลาภหรือจะจนลาภ-จะมียศหรือเส่ือมยศ- 

จะมีสรรเสริญหรือถูกนนิทา”ก็“ทุกขอาริยสัจ”ตลอดกาล ถ้า

ยัง“อวิชชา”อยู่ ก็แน่นอนไม่พ้น“อวิชชาสวะ-อวิชชานุสัย” 

ด้วย“ปัญญาหรือญาณ”อย่างสัมมาทิฏฐิ ได้เลย 

 เพราะหลงผดิด้วย‘อวชิชา’มาเป็น“พืน้จติของปถุชุน” 

มาเลยตามปฏจิจสมปุบาท ว่า ชวีติคนถ้าได้สิง่ทีต่นม“ีความ

ต้องการ”ตามที่ยึดม่ันถือม่ันอยู่ ในใจกเ็ป็น“สขุ” หรอื“อยาก

ได้”กระทบสมัผสัทาง“ทวาร ๖”คอืตา,หู,จมกู,ลิน้,กาย,ใจแล้ว 

ตรงตามที่ตนมี“สมมุติ”ไว้ในใจ ก็เป็น“สุข” ก็ปกติปุถุชน 

 ดังนั้น ถ้าคนจะ“สุข-ทุกข์”ก็ต้องมี“เป้ายดึ”อยู่ ในใจ 

(๓๑๕)	“ฌานโลกุตระ”จึงจะก�าจัด“กิเลส”ได้ส�าเร็จแท้	 
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เสมอตลอดกาลหรือไม่ต้องการ แต่เมื่อกระทบสัมผัสทาง 

“ทวาร ๖”ได้ตามที่“ตนยึดมั่นไว้ในใจ”อยู่เสมอ ก็สุขอยู่เสมอ 

 ซึ่งเป็น“ความหลงผิด(โมหะ)”หรือ“อวิชชา”เต็มที่แท้ๆ 

 ถ้า“ได้”ตาม“ใจยดึ-ความต้องการอยู่ ”ก“็สขุ” และถ้า 

กระทบสัมผัสทาง“ทวาร ๖”ไม่ได้สมใจตามที่“ยึด”ก็“ทุกข์”

 ดังนั้น “คน”ที่ไม่เคยมี“ฌาน”อันเป็น“พลังงานทาง

จติ(พลังงานไฟธาตหุรอือณุหธาต)ุทีช่�าระกเิลสยดึของตน”จงึล้วนยงัม ี

“สุข-ทุกข์”บ�าเรอ“ความต้องการอยู่ในใจ”อยู่ตราบทียั่ง“อวิชชา”  

และยงัมี“สุข”บ�าเรอตามที่“อยากได้”เมื่อกระทบสัมผัสทาง 

“ทวาร ๖”อยู่ตลอดที่ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สุขเท็จ”

 จึงมีชีวิตที่อยู่กับ“ผีหลอก(สุขัลลิกะ)”ที่ชื่อว่า“สุข”อยู่

ตลอดไปชั่วกาลนานใน“กรรม”กับ“กาล” ทั้งๆที่มันคือ“เท็จ”

 “ฌานโลกุตระ”เท่านัน้ที่จะมี“ปัญญา”ก�าจัด“สุข”ได้แท้  

 ซึ่ง“สุข”นี่แหละ ที่เป็น“สุขเท็จ (สุขัลลิกะ =  สุข+อลิกะ)” 
“สุข”ไปเป็นขณะๆ ตามที่หลงว่าการได้ลาภ“เกิดรสสุข”  

การได้ยศ“เกิดรสสุข” การได้สรรเสริญยกย่อง“เกิดรสสุข” 

[นี่คือ กายภาพ เป็นกามสุข ๕ หรอืกามคุณ ๕] เป็นเร่ืองจากภายนอก

อยู่ด้วยเสมอ และการได้“สัมผัส”ภายนอก“แล้วเกิด“รส 

สุข”เข้าไปหาจิตภายใน นี่คือ จิตภาพ เป็นอัตตทัตถสุข ๕ 

(๓๑๖)	ศึกษา“สขุ”ให้สัมมาทิฏฐิ	จงึจะกล้าปฏิบัต“ิฌาน” 
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หรอืสุขลัลกิะ ๕ คอืรสภายในทีเ่ตม็ไปด้วยความหลงหรอืโง่

 คนจะหมดสิ้น“ความหลง(โมหะ)”หรือหมดสิ้น“ความ

โง่ (อวิชชา)”ได้จริงสิ้นเกลี้ยงนั้นต้องท�าลายล้าง“ความหลง-

ความโง่”ส�าเร็จด้วย“ฌาน” และต้องเป็น“ฌานโลกุตระ”นะ 

จึงจะเกิดผลส�าเร็จจริงแท้ และจริงแท้อย่างสมบูรณ์แบบ

 เพราะ“ฌานโลกตุระ”นัน้ม“ีกาย”ตลอดการปฏิบัต ิท่ี

ก�าจดักเิลสภายนอกคอื“กามสขุ ๕” หมด“กามสขุ ๕”ภายนอก

แล้ว เหลือ“สุขหรือโสมนัสภายในที่เป็นรูปภพ-อรูปภพ”ก ็

ยังเรียนรู้ต่อโดยมีภายนอกสัมผัสด้วยอยู่ตามเดิมนั่นแหละ 

แตใ่นจติทีเ่ป็น“กามจติ”มันหมด“สขุ”แลว้ “ กามสขุ”ตายสิ้น

หมดแล้ว เหลือแต่“รูปจิตกับอรูปจิต”ที่ยังเป็นโสมนัส(เรียก 

ความสุขภายในว่าโสมนัส) ก็ต้องก�าจัดกิเลสภายในนี้ที่ยัง“สุข

ภายใน”ต่อไปอีกให้หมดสิ้นจนกระทั่งเกลี้ยงสนิทให้ได้

 “สุขและโสมนสั”จึงจะหมดสิน้ไปจากจติวญิญาณตน

ด้วยการปฏบิตั“ิฌาน” และเป็น“ฌานโลกตุระ”ทีม่“ีกาย”อนั

เป็น“นิพพาน” นั่นคือ “หมดสิ้นสุขสิ้นทุกข์”ที่อยู่กับโลก

 “ฌานโลกตุระ”ถงึทีส่ดุ จิต“ไม่มสีขุไม่มทีกุข์”สมับรูณ์

 “กาย”อันเป็น“นิพพาน”รู้ได้ด้วย“ฌานโลกุตระ” 

 “กาย”ส่วนทีห่มายถึงภายนอก(กายภาพ) เมือ่หมดสมัผสั 

(๓๑๗)	ต้องรู้“ทุกขอาริยสัจ”ได	้จงึจะเป็น“ฌานโลกตุระ” 
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ไม่มีสัมผัสภายนอกนั้น มันก็พอรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันได้ง่าย 

กว่าการยึดภายในเมือ่หมดภาวะของความเป็น“ภายนอก”นัน้

แล้ว ซึง่“สขุ”ภายนอกนัน้หายไป แต่การสมัผสัภายนอกอยู่ 

คงเดมินัน่แหละ ทว่าความรูส้กึ“สขุ”นัน้ไม่มแีล้ว แต่ภายใน 

มนัยงัเหลือม“ีสุข”อยู่นั่นแหละ(อนาคามีบุคคล) นี่คือ “สุขเที่ยง”

 นี่คือ การยึดว่า“เท่ียง”อันเป็นอยู่จริง ยังไม่หมดสิ้น 

“ความเที่ยง”ที่ลึกลงไปตามล�าดับ ก็ก�าจัดต่อไปให้หมดสิ้น 

 แต่ถ้าหมดยึดส่วน“กายภายนอก”ได้ ก็ยัง“อวิชชา” 

ภายในอยู่ไม่รู ้จัก“ความยึด”ที่“เที่ยง”อยู่ภายใน มันก็ไม่

หมด“ความยดึ(อุปาทาน)”อยู่ โดยเฉพาะการปฏิบัติที่“หลับ 

ตา”ท�า ตามทฤษฎี“ฌาน”แบบ“ฌานโลกียะ”

 การท�า“ฌานหลับตา”แล้ว“เกิดรสสุขภายใน” หรอื 

แม้จะเหลอื“อเุบกขา”แล้วหลงยนิดียึดมั่นถอืมั่นว่า“อเุบกขา 

เวทนา”เป็น“สิง่จริงเท่ียงแท้”ลัทธิหลับตาท�าถงึขัน้นี้ได้ และ 

ยึดเป็นนิรันดรด้วย คอื ยดึอยูกั่บ“เวทนา”นีน้ัน่เอง อย่างนี้ 

จึงไม่มีวันหมด“ภพ” จบสิ้นหมด“ชาติ”จนเกลี้ยงได้

 “มิจฉาทิฏฐิ”ยังหลง“หลับตา”ท�า“ฌาน”อยู่จึงเป็น 

“โลกียะ”ที่ ไม่หมด“ภพ”จบ“ชาติ”กับเขาได้สักที

 ต้องเป็น“ฌานโลกุตระ”จึงจะรู้แจ้ง“ทุกขอาริยสัจ ๔”

 แล้ว“ก�าจัดเหตุแห่งทุกข์”ไปตามล�าดับ ต้น-กลาง

ปลายซึ่งมี“หยาบ-กลางภายนอก...กลาง-ปลายภายใน”อีก
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 “เวทนา”ที่ยึดอยู่นั้นมี“๓ เวทนา” ได้แก่ “สุขเวทนา-

ทุกข์เวทนา-อุเบกขาเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนา”

 และ“วิญญาณ”นั้นจะต้องมี“นาม-รูป”เป็นเหตุเป็น

ปัจจัยกันและกัน จึงจะมี“อายตนะ”เป็นปัจจัย ซ่ึงก็ต้องมี 

“สมัผัส”เป็น“เหต”ุในการปฏบิตัจึิงจะเกดิ“เวทนา” เป็น“ฐาน” 

ส�าคัญให้เรียนรู้“ความรู้สึก(เวทนา) ๑๐๘”ครบครันบริบูรณ์ 

 มี“เวทนา”จึงจะสามารถปฏิบัติให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงชัด 

“เหต”ุแห่ง“ทกุขอารยิสจั”อกีทีได้จากปัจจยัของ“เวทนา”นี้เอง 

ตามหลัก“ปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งมิ ใช่ แค่“เหต”ุคอื“สมัผสั”ที ่

ท�าให้ เกิด“เวทนา”ตาม“มูลสูตร ๑๐”อนัต้องปฏบิัติก่อน 

 แต่ “เหตุ”นี้ท�าให้เกดิ“ตัณหา”ตาม“ปฏิจจสมุปบาท”

 มันคนละสภาวะ คนละขั้นตอน คนละสมัย  

 “เวทนา”จึงคอื“ภาวะแท้ตรงตวั”เป็น“กรรมฐาน”จรงิ

ที่จะต้องใช้ศึกษาให้“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ในภาวะท่ี่เป็นสุข-เป็น

ทุกข์-เป็นอุเบกขาหรือไม่สุขไม่ทุกข์” แล้วท�าให้เป็น“เนกขัม

มสิตอุเบกขา”ที่เป็น“โลกุตรธรรม”จึงจะสัมมาทิฏฐิ

 ซึ่งมันมี“ตัณหา”นั่นเอง เป็นเหตุเป็น“ปัจจัย”ส�าคัญ

 และมี“ความรู้สึก(เวทนา)สุข-ทุกข์-ไม่สุขไม่ทุกข์”ให้

ศึกษากันจริงๆ จึงจะเป็น“อาริยสัจ” ที่จัดการได้ถูกต้องแท้

(๓๑๘)	“ฌาน”ทีรู้่“เวทนา ๑๐๘”จงึจะ“ดบัทกุขเวทนา”ได้แท้ 



503

 เพราะ“เวทนา ๓”นีเ้ป็นได้ทัง้“โลกยีะ”หรอื“โลกตุระ”

 ผู้มจิฉาทฏิฐิ“หลับตา”ปฏิบัต“ิฌานโลกียะ”ก็จะไม่มี 

“เวทนา ๑๐๘”ให้เรียนรู้ปฏิบัติ จึงท�า“เนกขัมมสิตเวทนา” 

ไม่ได้เดด็ขาด ต้อง“ฌานโลกตุระ”ทีเ่ดนิตามหลกั“โพธปัิกขยิ 

ธรรม ๓๗”จึงจะท�าให้รู้ จักรู้แจ้งรู้จริง“เวทนา ๑๐๘”สามารถ 

แยก“เคหสิตเวทนา”และแยกเป็น“เนกขัมมสิตเวทนา” 

ได้

 เมื่อท�าให้เป็น“เนกขัมมสิตเวทนา”ได้จริง จึงจะเห็น 

“อาริยสัจ ๔”ที่จะท�า“เวทนา ๒ ให้เป็น“เวทนา ๑”(ทฺวเยนะ  

เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ) ตามที่พระพุทธเจ ้าตรัสไว ้ ใน 

พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ ส�าเร็จอย่างถูกต้อง

 โดยเฉพาะ“เวทนา ๑๘”ทีเ่ป็น“มโนปวจิาร”อนัสามารถ

มี“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”แยกแยะเป็น“เคหสิตเวทนา ๑๘” 

และเป็น“เนกขัมมสิตเวทนา ๑๘” แล้ว“ดับเคหสิวทนาด้วย 

“ปัญญา”อันยิ่งได้ จึงจะเกิด“ผล”ในการปฏิบัติ 

 ซึง่จะท�า“เวทนาเก๊”ทีเ่ป็น“สขุลัลกิะ”ให้หมดไป เหลอื

แต่“เวทนาแท้”ที่ชีวิตเรายังอาศัยตามที่เป็นจริง เราก็“สิ้น

ทุกขอาริยสัจ” ศาสนาพุทธต้องมี“ฌาน”สัมมาทิฏฐิอย่างนี้ 

จึงจะเกิด“บุญ” หรือท�าให้มี“พลังงานไฟพิเศษเผา(ฌายติหรือ 

ฌานนั่นเอง)”ส�าเร็จอย่างเป็นผล“สัมมาทิฏฐิ”แท้
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(๓๑๙)	“ฌานหลับตา”ไม่มี“ปฏจิจสมุปบาท”ให้ศกึษาเลย

 ดงันัน้ “การหลบัตา”ปฏบิตัิ“ฌาน”จึงไม่ใช่“ฌาน”แบบ
พุทธ เพราะอย่างเก่งสุดก็ยึดเอา“อุเบกขาเวทนา”นั่นเองที่
เป็น“ภพ”เป็น“ชาต”ิแห่ง“ฌานหลบัตา”เป็น“ผล”เท่ียงแท้อยู่ 
เท่านั้น เรียกว่า“เคหสิตเวทนา”
 เพราะ“ฌานหลับตา”เรียนรู้อยู่แต่ใน“ภวังค์” ไม่มี 
“ผัสสะ”จงึไม่มี“เวทนา”เป็น“ฐานะ(ฐานะแห่งการกระท�าใจในใจ = 

มนสิการ)”แท้ๆของ“การรู้สึกทุกข์-รู้สึกสุข”ให้ปฏิบัติจนบรรลุ
มรรคผล“นิพพาน”ตามเหตุปัจจัยแห่ง“ปฏิจจสมุปบาท”
 เพราะ“นิพพาน”ในอดีต-ในอนาคตนั้น มีไม่ได้ 
 “นิพพาน”จะมีได้แต่ใน“ปัจจุบัน”ที่สัมมาทิฏฐิ ซึ่ง“มี
ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิ คือ เวทนาทั้งหลาย”เท่านั้น 
 ทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๕๐ 
ในปรเิฉทรองสุดท้าย 
 การปฏิบัติจะต้องอาศัย“ผัสสะ”จึงมี“เวทนา”   
 การหลับตาปฏิบัติจึงจมอยู่ ใน“องค์แห่งภพ(ภวังค์)” 
แทนที่จะได้เรียน“ความเป็นภพ”ที่หยาบ(กามภพที่เป็นโอฬาริก) 
แล้วก็กลาง(รูปภพ) และขั้นปลาย“อรูปภพ”
 ถ้าจะปฏิบัติ“ฌานหลบัตา”กต้็องม“ีสมัมาทฏิฐ”ิก่อน 
และปฏิบัติ“ฌานหลับตา”นี้ก็เป็นเพียง“อุปการะ(ช่วยเสริม)” 
เท่านัน้ ในคราคร้ังทีจ่�าเป็นบ้างในบางส่วนบางกาละ เช่น จะ
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ท�า“เตวชิโช”ตรวจสอบการประพฤตปิฏบัิตทิี“่ผ่านๆมา”ซ่ึงก็

ไม่ใช่“วิธีปฏิบัติ”ที่จะก�าจัดกิเลสโดยตรงหรอก 

 และ“การหลับตา”ปฏิบัตินั้นไม่มี“ปฏิจจสมุปบาท” 

ให้ศึกษาเลย ลัทธิที่ ไม่มี“ปฏิจจสมุปบาท”จะไม่มี“ผัสสะ” 

เป็นปัจจยัในการปฏบิตั ิจงึไม่ใช่ศาสนาพทุธ แม้ชาวพุทธก็

เป็นลัทธิเดียรถีย์ หรือลัทธินอกรีตพุทธ เพี้ยนพุทธไปแท้

 ซึ่งศาสนาอื่นใดทั้งหลายในโลกไม่มี“ปฏิจจสมุป 

บาท” ไม่ได้ศึกษา“ปฏิจจสมุปบาท” จึงไม่สามารถ“ก�าจัด

กิเลส”จนกระทั่ง“ดับเหตุ”ที่มี“สภาวะจริงของจิต-เจตสิก” 

อย่างถูกต้องของจริงชนิดท่ี“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย” 

โดยตรงถูกตัวของ“รูปนาม”ได้

 ศาสนาอืน่หรอืแม้แต่“ชาวพทุธแท้ๆที่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้

จริง“ปฏิจจสมุปบาท”ก็จะมี“อวิชชา”เป็นตัวตั้งต้นอยู่ทั้ง 

นั้น จึงไม่รู้จกัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“สงัขาร-วญิญาณ-นามรปู-อายตนะ- 

ผัสสะ-เวทนา-ตณัหา-อปุาทาน-ภพ-ชาต”ิ กไ็ม่สามารถหมด

สิน้“โสกะ ปริเวทะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะ” แน่นอน

 ศาสนา“เทวนิยม”ท้ังหลายท่ีไม่มี“ปฏิจจสมุปบาท”  

หรอืแม้ชาวพุทธเองแท้ๆที่ปฏิบัติวิตกวิจารไม่เป็น หรือ 

ไม่มี“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”ตามเหตุตามปัจจยัของ“ปฏจิจ 

(๓๒๐)	ผู้ที่ไม่มี“ปฏจิจสมุปบาท”ให้ศกึษาจึงไม่ใช่“พทุธ”
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สมุปบาท”ก็จะหลงยึดถือ“วญิญาณ”เทีย่งแท้กันอยู่ทั้งนั้น 

“จิตวิญญาณ”จึงเป็น“อัตตา”ที่ยิ่ง“หนา”(ปุถุ = หนา,อ้วน,โต, 

ใหญ่ )”ยิ่งขึ้นๆ ตลอดไปนิรันดร 

 ที่นิรันดร เพราะไม่มีทางลดละจางคลายลงนั่นเอง

 จึงไม่สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ความเป็น“อัตตา ๓”  

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๐๒    

แล้วปฏบิตัลิดละ“อัตตา”ใน“จิตวญิญาณ”ลงได้เป็นอนัขาด

 จึงงมงายหลงผิด  “หลับตา”ปฏิบัติกันอยู่ ไม่ฟังผู้รู้ 

 ชาวพทุธผูม้จิฉาทฏิฐทิั้ง่หลายเอ๋ย! นัน่มนัไม่ใช่พทุธ

 ศาสนาพุทธมี“ภูมิธรรม”รู้ในความเป็น“อัตตา”แท้ 

ด้วย“ธาตุรู้”ที่ชื่อว่า“ปัญญา”ทีเดียว ไม่ใช่แค่“เฉโก”เท่านั้น 

 “ปัญญา”เป็น“ธาตุรู้”ที่เป็น“อุตตริมนุสสธรรม(ธรรมะ 

ซึ่งเหนอืความเป็นปุถุชนสามัญขึ้นไปเป็นพิเศษจริงๆ)” เพราะเป็น 

“อัญญธาตุ” (ธาตุ“อ่ืน”ที่ ไม่ ใช่แค่ธาตุสามัญของปุถุชน)  แต่เป็น 

“ธาตใุหม่”ท่ีพระพทุธเจ้าทรงค้นพบ จงึมเีคร่ืองมอืมาใช้งาน

 ที่เป็น“สมบัติ”ใหม่ เป็น“นวัตจิต”ที่มี ใน“ศาสนา 

พุทธ”เฉพาะ ผูอ้ยากได้อยากมี“สมบัติ”น้ีกต้็อง“ต่อเชือ้”เอา

จากเชื้อที่เป็น“เชื้อแท้ของความเป็นปัญญา”จริงจึงจะได้ 

 เพราะไม่ใช่“ความรูห้รอืความฉลาดเฉลียว”แบบเก่า

(๓๒๑)	พทุธเรยีนรู้“อตัตา ๓”	ก�าจดั“อตัตา”ด้วย“ปัญญา”
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ที่เป็นแค ่DNA โลกีย์ หรือแบบปุถุชนคนสามัญทั่วไปจริงๆ

 “ปัญญา”จึงเป็น“ธาตุรู้”ที่มีคุณสมบัติ“ใหม่”อีกชนิด 

หนึง่ซึง่มเีชือ้ของ“อญัญธาต”ุแท้ กล่าวคอื เป็น“ธาตใุหม่”ที่ 

เกดิขึน้มาให้แก่โลกจรงิๆ แล้วจงึขยายผลมาเป็นคุณสมบัต ิ

“ธาตรุู”้จาก“สญัญาและสงัขาร” ซึง่เกดิมลีกัษณะการพฒันา

ของ“เวทนาธาต”ุและ“วญิญาณธาต”ุกันขึน้ก้าวหน้ายิง่ขึน้มา

เกดิเป็น“เวทนา”และ“วิญญาณ”ของ“จิตนิยาม”ขั้นโลกุตระ 

 เม่ือ“อัญญธาตุ”ขยายตัวเป็น“อัญญา”ให้แก่“สัญญ

ธาตุ”ถึงข้ัน“ปัญญา”ก็กลายเป็น“ความรู้”ที่พิเศษสามารถ 

“รู”้ความเป็น“อตัตา”ได้จรงิ และแยกแยะออกไปได้ครบถ้วน

ในความเป็นอยู่จริง แล้วก�าจัด“อัตตา”ที่เป็น“อกุศล”ได้แท้

 ต้องมี“ปัญญา”จริงแท้จึงจะสามารถท�า“อัตตา”ของ

ตนให้เป็นผู้“อยู่เหนือ”ความเป็น“อัตตา”ของตนเองส�าเร็จ

 ซึ่งล�าพัง“ความรู้”ความฉลาดเฉลียวแค่ขั้น“เฉโก” 

นั้นมีคุณสมบัติหรืออัจฉริยะของ“เฉโก”ที่ไม่สามารถรู ้ 

ลึกล้วงล่วงรู้เข้าไปถึงความเป็น“อัตตา”อันเป็น“ปรมัตถ

ธรรม”คือ สภาวะที่เป็น“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ได้หรอก

 เพราะ“ปัญญา”นี้รู ้ได้ยิ่งซึ่งลึกกว้างหนาเกินกว่า 

“มิติ”แห่งความรู้สามัญมนุษย์ที่พึงรู้กันอยู่ จึงเป็นการรู้ที่รู้

(๓๒๒)	“ปัญญา”รู้ยิง่จรงิ	จึงได้ชื่อว่า“อุตตริมนุสสธรรม”
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ยิ่งสูงกว่า“ธาตุรู้”ของคน“โลกียะ”ปุถุชนทั่วไปในโลกสามัญ
ปกต ิเพราะเป็น“โลกุตรธาตุ” จึงชื่อว่า“อุตตริมนุสสธรรม” 
 เช่น สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา” ดัง
ที่สาธยายผ่านมา หรือสามารถรู้ลึกรู้กว้างรู้หนารู้ละเอียด
รู้รอบถ้วนไปได้ถึงความเป็น“อุตุนิยาม-พีชนิยาม-จิต
นิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”เป็นต้น และอื่นๆอีกมาก 
 จึงมีประสิทธิภาพในการ“รู้”ได้มากมายเหนือเกิน
กว่า“ความรู้”สามัญธรรมดาของประดาคนผู้รู้ที่ได้รู้กันมา
แล้วจะยิ่งเยี่ยมเก่งสุดแค่ไหนก็ตาม ในมหาจักรวาลนี้ 
 “ธาตุรู ้”ท่ีเป็นเช่นดังสาธยายมาคร่าวๆนี้แลคือ 
“ธาตุรู้”ที่เรียกกันในภาษาว่า“ปัญญา” ซ่ึงมิใช่ความรู้ปกติ 
 เพราะมีความพิเศษเหนือกว่า“ธาตุรู ้”ปกติที่ชื่อ
ว่า“เฉกะหรือเฉโก”“เฉโก”ซึ่งจะอัจฉริยะเท่าใดๆก็ยังไม่
สามารถเหมือนมีได้“ปัญญา”เลย
 ธาตุรู้ขั้น“ปัญญา”จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน 
“ปรมัตถธรรม”ที่เรียกว่า“อัตตา” เพราะสามารถแจกแจง 
“ธาตุ”ต่างๆที่เป็น“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ได้แน่แท้

 การรู้ความเป็น“อัตตา”จึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆง่ายๆ
 หนัมาศกึษาให้“สมัมาทฏิฐ”ิกนัเถิด ฝึกฝนไปแล้วจะ
รูจ้ักรู้แจ้งรูจ้รงิ“โอฬารกิอตัตา”ที่เกดิใน“กามาวจร”เป็นขัน้ต้น  

(๓๒๓)	“ปัญญา”คอื“ธาตรุู-้ธาตฉุลาด”แต่พเิศษเกนิอจัฉรยิะ 
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แล้วมีสัมมาปฏิบัติก�าจัดความเป็น“อัตตา”ขั้นต้นนี้ให้ได้  
เหลือ“รูปาวจร”ขั้น“มโนมยอัตตา”คือ“อัตตา”ขั้นกลาง ซ่ึง 
เป็น“อทุธัมภาคิยสังโยชน์”ก็ศึกษาต่อก�าจัดต่อให้ได้หมด 
ไปอกี จนกระทัง่ทีส่ดุเหลอื“อรูปาวจร”อนัเป็น“อรปูอตัตา” 
ขั้นปลายก็ศึกษาก�าจัดให้ได้จนหมดสิ้นเกลี้ยง ก็บรรลุ
ความเป็น“อนัตตา” เป็นผู้“ไม่มีอัตตา”ได้สัมบูรณ์  
 ไม่ใช่แค่ได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทั้งหลาย
ไม่ใช่อัตตา หรือไม่มีความเป็นอัตตา(สัพเพธัมมา อนัตตา)” 
แล้วก็ยึดเอาแค่นี้ เพียงแค่ที่ตนเข้าใจภาษาดีแล้ว เท่านี้ 
แล้วก็หลงผิดว่า“อัตตา”ในโลกนี้ไม่มี  หรือหลงเพี้ยนไป
ว่า “อัตตา”ใดๆก็“ไม่มี” ในตนก็“ไม่มี” จึงไม่ต้องปฏิบัติ
 ถ้าเข้าใจหรือเห็นเป็นอย่างนี้ก็“มิจฉาทิฏฐิ”แน่ๆ 
 ย่อมเป็นผู ้“อวิชชา”อยู่แท้ คนผู้นี้ก็ไม่มี“ปัญญา” 
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา” และไม่รู้วิธีปฏิบัติก�าจัด 
“อัตตา”นั้นๆได้ส�าเร็จ
 การก�าจัด“อัตตา”นั้น มิใช่ก�าจัด“อัตตา”อย่างพา 
ซื่อ หรือพาเซ่อ ก�าจัดกันดื้อๆดุ่ยๆชนิดที่ไม่มี“ปัญญา” 
แยกแยะส่วนใดของความเป็น“อัตตา”ท่ีจะก�าจัดให้ถูกตัว 
 “อัตตา”ส่วนใดท่ี“เจ้าตัว”ของ“จิตนิยาม”นั้นจะต้อง
อาศยักต้็อง“ม”ีอยู ่ ส่วน“อตัตา”ใดทีต้่องก�าจดัทิง้กท็�าให้สญู 
 ด้วย“ปัญญา”ที่เป็น“ธาตุรู้-ธาตุฉลาด”ที่พิเศษเกิน

อัจฉริยะของ“โลกียะ” ชนิดที่บรรยายยากมาก
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 ผูย้งัไม่สามารถท�า“อตัตา”ของตนจนได้จนเป็นในตน

คอื“ปัจจตัตงั” ทีม่เีองเป็นเองเฉพาะตวั กไ็ม่สามารถจะ“เดา” 

เอาได้หรอก ไม่อาจจะ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ตามที่เป็นจริงแน่

 เพราะ“อัตตา”ของคนผู้นี้ก็ยัง“มีอยู่”เที่ยงแท้ ไม่มี 

วนั“สญู” อยู ่กบั“พระเจ้า”นรัินดร(ลทัธ“ิเทวนยิม”จมอยูก่บัเทีย่งแท้นี)้ 

 ส่วน“อเทวนิยม”นัน้ใน“จติวญิญาณ”วดักนัที“่อกศุล 

เวทนา”ที่ยัง“ยึด”อารมณ์สุข ยังเสพความรู้สึกสุข“เที่ยง 

(นิจจัง)”อยู่ ในตนยังไม่“ดับสูญ” เพราะท�า“ความไม่เทีย่ง” คอื  

ยงัท�า“อกุศลเวทนา”ที่คนผูน้ี้ยึดมั่นถือมั่นเป็น“อัตตา”ของ

ตนอยู ่เขากย็งัท�าให้“อตัตา”นี้ ให้มนั“ไม่เทีย่งหรอืสูญ” ไม่ได้ 

 เพราะเขาเปลี่ยนแปลง“อกุศลเวทนา”ที่มีอยู่ในจิต

ตนให้น้อยลงๆด้วยความสามารถของตน กระทัง่“สญู”ไม่ได้

 คนผู้ศึกษาที่“สัมมาทิฏฐิ” และมี“สัมมาปฏิบัติ”เกิด

มรรคผลจริง จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความไม่เที่ยง” เพราะเป็นผู้

ท�าให้“อกศุลเวทนา”ลดละไปจากเดิม ท�าให้ไม่เท่าเดมิได้ ซ่ึง

ชื่อว่า“ไม่เที่ยง” และที่สุด“ดับสูญ”ไป จนกระทั่งไม่มี“อกุศล

เวทนา”นั้นเกิดขึ้นอีกในจิตเลย  นี่คอื ผู้บรรลุผลปฏิบัติที่จบ   

 โดย“อกศุลเวทนา”ทีเ่ป็น“อตัตา ๓”ไม่มีในจติเราแล้ว

ชนิดที่“เที่ยง(นิจจัง)-ธุวัง (ย่ังยืน)-สัสสตัง(ตลอดไป)-อวิปริณาม

(๓๒๔)	“นพิพาน”น้ันคอืจบ	“เทีย่ง”เด็ดขาดหนึง่เดยีวแท้		
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ธัมมัง(ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่น)-ไม่มีอะไรมาหักล้างได้(อสังหิรัง)-ไม่

กลบัก�าเรบิอกีแล้ว(อสงักปุปัง) นี่คอื “ความเทีย่ง”ของ“เวทนา”

 “อกุศลเวทนา”ไม่เที่ยง ส่วน“เวทนาจริง”นั้นเที่ยง

 นี้แล “นิพพาน”ทีจ่บ “เที่ยง”เด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้

   

 แม้ม“ีนิพพาน”แล้ว แต่“อตัตา”ทีต้่อง“อาศยั”ในขณะ 

มีชีวิตมนั กต้็อง“มอียู่” เพราะยงัไม่“ปรนิิพิานเป็นปรโิยสาน” 

“อัตตา”นี้แหละที่“ไม่เที่ยง” ต้องมี“เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-เสื่อมไป” 

เป็นธรรมดาของ“ขันธ์ ๕”จึงต้อง“บริหารความเป็นสังขาร” 

 เฉพาะ“อัตตา ๓”ของเวทนา”(สุขเวทนา-ทุกขเวทนา- 

อุเบกขาเวทนา )นั้นเราได้ท�าให้“สูญ”ทั้ง“๓  อัตตา” จนกระทั่ง 

“เที่ยง”ใน“ความไม่มีอัตตา ๓”นัน้อันได้แก่“ความรู้สึกทุกข์-

สุข-ไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออทุกขมสุข” ที่เป็นโลกีย์แก่ตนส�าเร็จ

สัมบูรณ์เป็น “นิพพาน”จริงแล้ว ก็เหลือแต่“อนัตตา”เที่ยง

 “อนัตตา”คือ “ความไม่มีอัตตา”ภาวะนี้เท่านั้นเที่ยง

 เพียงแต่ยังไม่ท�า“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”จนหมด

สิ้น“ชีวิตสลายขันธ ์๕ ไป”ชนิดหมดเกลี้ยงไม่เหลือแค่นั้นเอง

 ผู้ก�าจัด“อัตตา ๓”ของตนให้หมดสิ้นเกลี้ยงได้กระทั่ง 

“เที่ยง”ส�าเร็จได้แท้ดั่งนี้แล คือ ผู้บรรลุผล“นิพพาน”จริง 

 แม้“นิพพาน”ขั้นนี ้ก็จบ“เทีย่ง”เด็ดขาดหนึง่เดยีวแท้  

(๓๒๕)	“ผู้มีนิพพาน”มี“สญู”แท้	แต่ยังม“ีอตัตาอาศยั”อยู่



512

 ถ้าผู้ใดท�า“จิตตน”ให้มีภาวะ“นิพพาน”ได้ เป็นครั้ง

คราว ก็ยังไม่“เที่ยง(นิจจัง )”แท้เด็ดขาด ยังไม่“แน่นอน(นิยต)”   

 แต่“นิพพาน”ที่จบนี้เป็น“ความเที่ยง”แน่แท้เด็ดขาด   

โปรดอ่านต่อเล่ม ๒


