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"ความด"ี จะเกดิไดม้ไีด ้กต็อ้งควรรู้วา่

"ความด"ี แท้ๆ คอือะไร?

ความด ีหรอื ความชัว่นัน้ กค็อื สภาวะสองสภาวะที่นับเปนของคูกัน และตรงกันขามกันเทานัน้ และ แทที่จรงิ กไ็มใช

สภาวะ ที่บงบอกอะไร ที่แนนอนถกูตอง แทจรงิอะไรนักดวย เพราะแมบางท ีจะเรยีกวา "ความด"ี มันกย็ังคอื

"ความชัว่ชัน้สงู" อยูกเ็ปนได หรอืไมบางท ีเราชนชาตเิผานี้ เรยีกการกระทาํ นี้วาเปน "ความด"ี แตในชนชาตบิางเผา

เขากลับเหน็วาเปน "ความชัว่" โดยตรงกันขาม เอาเลยจรงิๆ จังๆ กเ็ปนไดอกีเชนกัน

เพราะฉะนัน้  จงึควรจะรูจักตัว "ความด"ี ที่แท ที่จรงิ ที่ถกูตอง โดยไมแปรไมผดิ ไมเปลี่ยนใหได เรากจ็ะเปน "คนด"ี

เปนผูทาํ "ความด"ี ทกุเมื่อ ไมมผีดิพลาดอยางแทจรงิ

เรามาลองพจิารณากันดซูวิา  "ด"ี คอือะไรกันแนๆแทๆ จะขอยกตัวอยางในเรื่อง "ด"ี มากลาวถงึ สักเรื่อง เชนวา  เรื่อง

การกนิ  เปนตน  ถาคนกลาวกันวา "กนิด"ี กค็อื ตองกนิไดทกุเวลา และ กนิอยางหรหูรา ครบพรอม ที่ตองการ

เตม็ที่ทัง้ปรมิาณ จนเรยีกเหลอื นัน่เรยีกวา การ "กนิด"ี ของมนษุย กค็งไมมใีคร เหน็ผดิ ประหลาดไปจากนี้แนๆ

เพราะทกุคน ลวนแลวแตเหนด็เหนื่อย สูทนทาํงาน ทาํการกันอยู ทกุเวลานาท ีกเ็พื่อจะได "กนิด"ี ดังกลาวนี้ทัง้นัน้

ถาใครทาํมาหาได จนเพยีงพอที่จะ "จับจาย" หรอื จัดใหตนเอง อยูในสภาพ "กนิด"ี อยางที่ไดกลาวมาแลวนัน้ได

ทกุคนกจ็ะทาํ ทกุคนกจ็ะตอง "เสพการกนิด"ี อยางที่วานัน้ทัง้นัน้

"การกนิด"ี  ถาไดในลักษณะ  ถาอยากกนิเมื่อใด กไ็ดกนิ  และกนิไดหรหูราครบพรอมที่ตองการ และ ใหเตม็ ทัง้ปรมิาณ

จนเรยีกวาเหลอืนี้ จะไมมใีครเหน็วาเปน "ความชัว่" เปนความผดิตรงไหนเลย อยางแนนอน ในคนธรรมดา

ตรงกันขาม ถา "ผูมอัีนจะกนิ" คนใด อยากกนิกไ็มกนิ จะกนิใหหรหูรากไ็มยอม ตองกนิเขมด็แขม ทัง้ๆที่ "มัง่มเีหลอืพอ"

อยูแลว คนผูนี้ กจ็ะถกูกลาวหาวา "ตระหนี่ถี่เหนยีว"  และถกูกลาวหาวา เปนผูมลีักษณะ เหน็แกตัว ไมสปอรต

ไมกลาไดกลาเสยี ไมรูจักใชเงนิ ที่อตุสาหหามาได คนผูนี้กก็ลายเปนผูผดิ เปนผูทาํ "ความชัว่" เปน "คนไมด"ี

ดังสังคมสวนใหญ เขาเหน็ไปเสยีอกี แตในอกีมมุหนึ่ง หรอื ความเหน็ของคน จาํพวก เขมด็แขม ถี่เหนยีวดวยกัน

เขากเ็หน็วา คนผูนี้ ปฏบัิตดิแีลว ชอบแลว เปนการปฏบัิต ิอยางถกูตอง เปน "ความด"ี ที่ไมกนิใหหรหูรา ฟุมเฟอยนัน้

และกเ็ปนคนที่รูจักใชเงนิเชนกัน คอืไมใชใหมันพรอง มันหมดไป เปนผูรูจักสะสม  รูจักคาของเงนิ

คาของความเหนื่อยยาก ที่อตุสาหหามาไดดวยยาก กค็วรรักษามันไว ใหมันไปจากเราไดดวยยาก ผูนี้กค็อื "คนด"ี

ในสายตาของคน อกีหมูหนึ่ง ดังนี้

ดวยตัวอยางเชนนี้แหละ ในกรณอีื่นๆ ใดๆ กย็ังมลีักษณะเชนนี้ทัง้นัน้ ดังนัน้ คาํวา "ความด"ี เหลานี้ จงึยังไมใช "ความด"ี

ที่แทจรงิแนๆ ยังเปน "ความด"ี ที่ดิ้นได คานกันอยู ทัง้สิ้น



ถาเชนนัน้ "ความด"ี แทๆ คอือะไร? และ "ความชัว่" แทๆ คอือะไร? หากเอาผลสรปุ ของพทุธศาสนา ของสมเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา มาอาง หรอืมากลาวเลย เรากจ็ะไดเปนจดุยอด จดุแทกันเลย ทเีดยีววา "ความด"ี ขัน้สดุยอด คอื

การไมเบยีดเบยีนผูอื่น และ ไมเบยีดเบยีน แมแตตัวเอง ถายังเบยีดเบยีนตัวเอง อยูอยางมาก

แมจะไมเบยีดเบยีนผูอื่นสิ้นแลว กย็ังไมถอืวา เปน "ความด"ี ขัน้สดุยอด

ดังนัน้ สิ่งใดเรยีกวา "ความด"ี สิ่งนัน้ กค็อื "ความไมชัว่" สิ่งใด ยังดไีมแท กค็อื  ยังมชัีว่ปนอยู ถา "ไมดเีลย" กค็อื "ชัว่แทๆ"

นัน่เอง เพราะโดยแทจรงิแลว ความด ีและความชัว่ กค็อืปลายสดุสองขาง ของคณุธรรม แหงมนษุย ถาความดี

เดนิทางจากปลายสดุ มาหาความชัว่เทาใด  กค็อื ความดลีดนอยลงๆ ทกุทีๆ และ โดยนัยเดยีวกัน

ถาความชัว่ขยับตัวขึ้นไปหาความด ีเขาไปมากเขาๆ ทกุท ีกค็อื ความชัว่ลดนอยลงๆ กระเถบิตัวเองขึ้นไป

เปนความดขีึ้นเรื่อยๆเชนกัน

เอาละ พอไดหลักดังนี้แลว เรากม็าลองวจัิยกันดซูวิา ทาํอยางไร เราจะไดรูวา สิ่งใดอันใด อยางไร จงึจะเรยีกวา

"ความด"ี และ ทาํอยางไร เราจะรูไดวา เปนผูทาํแต "ความด"ี แทๆได กจ็าํเปน จะตองรูกัน เสยีกอนวา

การไมเบยีดเบยีนผูอื่น กับไมเบยีดเบยีน ตนเองนัน้ คอือยางไร เราจงึจะนาํมา ประกอบ การแยกแยะ หรอื

วจัิยออกมาไดวา "ความด"ี คอืสิ่งใด อันใด หรอือยางไร

การจะตดิตามรูไดชัดเจนวา  "การเบยีดเบยีน" คอือะไร? และจะรูไดชัดแจงจนถงึวา  "การบังเบยีดตนเอง"

คอือยางไร?นัน้ เราจะตองใช "สต"ิ ตรอง และ ตองตรอง ใหละเอยีดจรงิจัง  อยางสาํคัญดวย เมื่อตรอง จนเหน็

จนรูชัดแลว กจ็ะตองนาํมา "ปฏบัิต"ิเปนขัน้ๆ เปนลาํดับๆไป ผูนัน้ จงึจะไดเหน็ "ความด"ี ขัน้สงู ไดถกูแทจรงิจัง

และกระเถบิตัวขึ้นไปเหน็ "ความด"ี ขัน้สงูที่แทสงูขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ จนที่สดุ กจ็ะถงึจดุสดุทาย คอื เหน็และรูจัก "ความด"ี

ที่แทๆจรงิๆ ถาไมทาํดังที่วานี้ จะเพยีงอาน เพยีงฟง เพื่อใหรูวา "การบังเบยีด" คอือะไร แลวกไ็มไดหัด "ปฏบัิต"ิ ตัดขาด

หรอืงดเวน "การบังเบยีด"นัน้ แมแตขัน้งายๆ  กต็ัดขาดไมได ยังคงเปนผูม ี "การบังเบยีด" ผูอื่นอยู อยางไมทอถอย

ผูนัน้จะรูจะเหน็ "ความด"ี ขัน้สงูขึ้นไมได เปนอันขาด อยางแทจรงิ มันเหมอืนกับการขึ้นบันไดไปเหน็ "ความสงู"

ถาเรายนือยู แตเพยีงขัน้เดมิ คอื ขัน้ต่ํา ไมยอมพาตัวเอง กาวขึ้นไปสูบันไดขัน้สงูแลว เรากเ็พยีงรู หรอื เพยีงเหน็แต

"ขัน้บันได" ที่เปนขัน้ๆ อันจะพาคน ขึ้นไปสูที่สงู เพื่อจะไปด ูหรอืไปเหน็ความสงูนัน้ อยางเดยีวเทานัน้ แตจะไมเหน็ตัว

"ความสงู" หรอื "ภมูสิงู" หรอื "แดนสงู"จรงิๆ อันอื่นใด เปนแนแท ในเมื่อไมพยายามกาว ขึ้นบันไดขัน้ที่สงูขึ้นๆไป

ใหไดดวยดังนี้  ผูคนที่ยนือยูบันไดขัน้ที่ ๑  แตบรรยายความสงู ในระดับ บันไดขัน้ที่ ๒-๓-๔-๕-๖ ใหผูอื่นฟง

จงึไมมทีางถกูตอง แทจรงิไดเลย เปนเรื่องหลักลอยทัง้สิ้น

นี่แหละเปน  "เคลด็" ที่สาํคัญยิ่ง ของการจะรูจัก "ความด"ี ที่แทจรงิ และจะทาํใหผูไดรู ไดเหน็แท เหน็จรงิ นัน้เปน "คนด"ี

อยางแทจรงิๆดวย กอนจะรูวา "การเบยีดเบยีน" คอือะไร? กต็องรูถงึ ความเปนอยู ธรรมดาปกต ิของคนเสยีกอน อันนี้

เปนความจาํเปนอยางยิ่ง เพราะ "คน" ทัง้หลาย สวนมากนัน้ จะยังไมรูเลยวา ตนเปนอยูไดดวยอะไร?



หรอือะไรที่ตนยดึถอืเอามาเปน "ชวีติ"? หรอื อะไรที่เราใช เปนเครื่องนาํพา "ชวีติ" ใหเปนไปอยูทกุเมื่อเชื่อวันนี้?

ใครเคยนกึ เคยคดิบางหรอืเปลา

"คน"นัน้ เปนอยูไดดวย "การเสพ" นัน่คอื คาํตอบที่ถกูที่แท ดังนัน้ ถาไมรูวา "การเสพ" คอือะไร เสยีแลว กจ็ะไมรู

ถงึเรื่องอื่นใดอกีเลย  โดยเฉพาะ "การเบยีดเบยีน" หรอื "การบังเบยีด"

"การเสพ" ทัง้หลายกค็อื "การจับจาย"

ตามใหด ีและตรองใหด ี"การเสพ" คอื "การจับจาย" ไมวาจะเปนการเสพใดๆ ทัง้สิ้น  เมื่อลงมอื "เสพ" กค็อืลงมอื "จับจาย"

ออกไป หรอื "ทาํลาย" สิ่งที่ตนเสพนัน้ลงไป โดยตัวเราเอง ดังนัน้ ถาไมมคีาจาง หรอื สิ่งแลกเปลี่ยน ที่เราจะไป "จับจาย"

แลกสิ่งที่จะเสพนัน้มา เรากจ็ะตอง "เปนหนี้" เขาไวทันท ีจงึจะได "เสพ" สิ่งนัน้ๆ

นัน่คอื การมองใหเหน็อยางละเอยีด ถามองกันอยางผวิเผนิ คนกจ็ะเขาใจเอางายๆ วา "การเสพ" คอื การไดมา

"การเสพ" คอืการรับเขามา แตถายเดยีว แตคนกไ็มยอมคดิใหเหน็วา กอนจะไดเสพนัน้ ทกุสิ่ง ทกุอยาง เราจะตอง

"ลงทนุ" หรอืหาสิ่งที่จะเปน ของแลกเปลี่ยน มาไวกอน แลวกต็อง "จับจาย" ทนุที่หามาได เปนของแลกเปลี่ยน

สิ่งที่จะเสพไป จงึจะไดมาซึ่ง "การเสพ"นัน้ๆ ถาไมอยางนัน้ กม็อีกี กรณหีนึ่ง คอื จะได "เสพ" กอน โดยถอืวาผูเสพ

"เปนหนี้" ผูที่ใหสิ่งนัน้มา "เสพ" ไว แลวคอย "จับจาย" ใชหนี้ "ผูให" นัน้ทหีลัง

ผูอาน  ตองพยายามพจิารณาใหด ีตองใหถกูฝาถกูตัว มันกไ็มมอีะไร ม ี"การเสพ" ม ี"ผูเสพ" และ "ผูใหเสพ"

นัน่เองยุงๆกันอยู และ ทกุสิ่งทกุเรื่อง จะเปนอยูอยางนี้ทัง้นัน้  ไมมใีครเลย จะไดอะไรมาฟรีๆ ไมมใีครเลยจะได "เสพ"

ฟรีๆ โดยไม "จับจาย" หรอื "ลงทนุ" ลองนกึดใูหดีๆ มใีครบาง ที่ไดอะไรมา "เสพ" โดยไมแลกเปลี่ยน หรอื ไมลงทนุเลย

และเชนเดยีวกัน กไ็มมใีครเสยีอะไรไปฟรีๆ ไมวาในกรณใีดๆ ทัง้นัน้ ถานกึดใูหด ีในชาตนิี้ ชาตทิี่เราเปนคนอยูนี่แหละ

กจ็ะเหน็ไดบางเรื่องบางอัน  ที่เราไดมา "เสพ" วา เปนการลงทนุ เปนการแลกเปลี่ยน หรอืเปนการ "จับจาย" แตบางเรื่อง

บางอัน ทานกจ็ะนกึไมออก สบืสาว ไมไดวา มันไดมาก โดยเราไป "ลงทนุ" ไวตัง้แตเมื่อใด อันนัน้ เรื่องนัน้แหละ

จะทาํใหทานเขาใจผดิ เขาใจเขวไปวา นี่กระมังคอื "กาํไร" หรอื คอืสิ่งที่ไดมาฟรีๆ ดังนัน้ ใครผูใด ที่ไดอะไรมาฟรีๆ

กอ็ยานกึ กระหยิ่ม ยิ้มยอง เปนอันขาด ถาทานไมเคยลงทนุไว ทานกจ็ะอยูในฐานะ ผูกูเขามากอนโดยแท

ขอยนืยันวา ไมมใีครในโลก ไมวาโลกนี้ หรอืโลกไหน จะไมมกีารไดอะไรมาฟรีๆ เปนอันขาด  ถาไมไดมา เพราะลงทนุ

แลกเปลี่ยน ไปเดี๋ยวนี้ แลวกไ็ดมาเดี๋ยวนี้ เชน การซื้อขายธรรมดาๆ กจ็ะตองไดมา โดยที่เราเคยได "จับจาย"

หรอืลงทนุไวแลว ตัง้แตหลายมื้อ หลายวันมาแลว เราเพิ่งจะไดสิ่งตอบแทน แลกเปลี่ยนนัน้มา หรอืไมเชนนัน้

กจ็ะตองไดมา เพราะเราลงทนุ "จับจาย" ไวหลายเดอืน หลายปมาแลว พอมาถงึคราว สิ่งเหลานัน้จะตอง "ไดมา"

เปนของเรา เรากจ็ะไดมา บางคนลมืเลอืนไปแลว เพราะไดลงทนุ "จับจาย" ไวลวงหนา เสยีหลายเดอืน หลายปมาแลว

บางคนจะไมไดจาํเอาไว เสยีดวยซ้ําไปวา ไดลงทนุ จับจาย เอาไว เชนใหใครๆ เขาไป โดยบรสิทุธิ์ใจ ไมไดนกึคดิ

จะรับผลตอบแทนอะไร จากเขาเลย จงึจาํ ไมไดเลยวา ไดลงทนุ "จับจาย" ไวแลว แตสิ่งที่ใหไปนัน้ มันจะตอง



สงผลสะทอน กลับคนืมายังเราจนได อยางแนแท ไมแปรปรวน ไมวันใดกว็ันหนึ่ง ไมเมื่อใด กเ็มื่อหนึ่ง อยางแทจรงิ

นัน่แหละคอื สิ่งที่เราจะเหน็ เปนกาํไร หรอืเปน "โชค" เปน "วาสนา" เปน "บารม"ี ของเรา หรอื เรยีกกันงายๆ ทัว่ไปวา

เปนบญุเกา เปนกศุลปางกอน นัน่เอง ยิ่งบางคนนัน้ ไดลงทนุ "จับจาย" เอาไวแลวขามชาต ิเปนชาติๆ เลยทเีดยีว

ลงทนุจับจายไว ตัง้แตชาตทิี่แลวบาง สองชาตทิี่แลวบาง สามชาต-ิสี่ชาต-ิหาชาตทิี่แลวๆ มาบาง

คนเหลานี้จะไมรูแนๆวา เขาไดลงทนุ "จับจาย" ขามชาตไิว ถาใครสะสมไวมากๆ พอสิ่งเหลานัน้ มาสงผลให ในชาตนิี้

กไ็มรู ไมแจงวา ทาํไมตนเอง ตองเกดิในที่ดบีาง เกดิบนกองเงนิ กองทองบาง เหมอืนคนเกดิมา ไมเหน็ตองดิ้นรนอะไร

แตไดมาไหลมาเทมาบาง และ ผูเกดิมา พรอมมลู ดังนัน้ กจ็ะไมรู ตนสาย ปลายเหตเุลย  คอื อยูในลักษณะผูไมรูวา

ตนเกดิมา มพีรอมไดดวยอยางไร เปนดังนี้แหละ

สวนมากที่สดุ เพราะฉะนัน้ จงึมองกันไมเหน็ อานกันไมออก รูกันไมไดวา ที่แทนัน้ เราจะไมไดอะไร มาฟรีๆเลย

เปนอันขาด ไมวาสิ่งใดๆ ทัง้มวล ทัง้สิ่งของวัตถ ุและ ทัง้อารมณจติใจ ทกุประการ และ เชนเดยีวกัน ผูใดลงทนุอันใดไว

หรอื "จับจาย" ไว แตยังไมได "เสพ" สิ่งที่ตน จับจายไวนัน้ๆ กจ็ะไมม ีสญูหายไปไหน สิ่งที่ "ลงทนุจับจาย" ไวนัน้ กจ็ะเปน

"ทนุสะสม" ของเราทัง้สิ้น สักวันหนึ่ง จะตองหมนุเวยีน มาคนืใหเราจนได

เปนดังนี้โดยแท โดยจรงิ เพราะสมบัตทัิง้ "รปูสมบัต"ิ และ "อรปูสมบัต"ิ  ในโลกนี้ จะไมมเีกดิใหม และ จะไมมี

สญูหายไปไหน นอกจาก มันจะหมนุเวยีน และเปลี่ยนที่อยู และแปรสภาพของมันเทานัน้ ปราชญแคขัน้ ไอนสไตน

ยังยนืยันไดตรง ตามพระพทุธองค ยนืยันไวแลวเลยวา ในโลกนี้ ไมมอีะไร เกดิใหม ไมมอีะไรสญูหายไปไหน

ในชวีติของคนเรา มันมทัีง้ "สมบัตเิกา" หรอื "สมบัตอิดตี" อันคอื "ทนุสะสม" ตัง้แตชาตใิดๆ มาแลวกไ็มรู บางทเีกดิมาปุบ

ไดทันทกีม็ ีบางทเีกดิมาแลว ตองรอจังหวะ รอโอกาส "สมบัตเิกา" นัน้ จงึจะหมนุเวยีน มาหาเรา และมันจะมี

"สมบัตปิจจบัุน" อันคอื สมบัตทิี่เราทาํ ในชาตนิี้ ลงทนุลงแรงไปเทานี้ แลวกไ็ด สิ่งตอบแทน มาเทานี้ นัน่กค็อื

สมบัตปิจจบัุนแหละ และมันกย็ังม ี"สมบัตอินาคต" หรอื "สมบัตสิะสมใหม" ที่เรากาํลังจะทาํลงไป ในชาตนิี้ นี่แหละ

ลงทนุลงแรงลงไป เมื่อทาํลงไปแลวเมื่อใด ถาเราไมได "สมบัตปิจจบัุน" มาตอบแทน  "การลงทนุ"นัน้ กจ็ะปดเปน

"สมบัตอินาคต" ทันท ีหรอืแมลงทนุไปแลว แตได "สมบัตปิจจบัุน" ตอบแทนมา นอยกวา ที่ควร คอื "ขาดทนุ"

กจ็งทราบไวเถดิวา สิ่งที่เรยีกวา "ขาดทนุ" นัน่แหละคอื "ทนุสะสม"  ของเรา มันจะถกูปดลงไปเปน "สมบัตอินาคต"

เทาจาํนวน หรอืเทากับ "คา" ที่เรา "ขาดทนุ" นัน่เอง ใครจะไดกาํไรอยางไร  ในชาตนิี้ กจ็งอยา ไปอจิฉาเขาเลย

ใครจะโกงเราอยางไร ในชาตนิี้ กอ็ยาไปโกรธเขาเลย หรอื ใครจะเอาเปรยีบเราอยางไร กอ็ยาไป ถอืสาเขาเลย นัน่คอื

เขารับสะสม สมบัตไิว ใหเรานัน่เอง ดังนัน้ "สมบัตอินาคต" ที่ไดสะสมไวแลว หรอื "สมบัตใิหม" ที่เรากาํลังจะสรางจะกอ

(ยังไมไดสราง) สมบัตนิี่แหละ จงึมคีวามสาํคัญ กับคนยิ่งนัก เพราะเราจะสราง จะกออยางไร จงึจะทาํได

สมบัตทิี่เราสราง เรากอนัน้ เปน "สมบัตอินาคต" เปน "ทนุสะสม" ไว จงึจะด ีเมื่อไดชื่อวา "ทนุสะสม" กเ็รยีกนัน้วา

"สมบัตเิกา" เปน "บญุเกา" หรอื "บารมเีกา" ของผูนัน้ๆ ซึ่งจะตามไปใหผล ในอนาคต นัน่เอง



"สัจธรรม" ไมมใีครยื้อแยง หรอืคดโกง บดิเบี้ยว ดวยวธิกีารใดๆ ไดเปนอันขาด ในโลกนี้ หรอื จะใน โลกไหนกต็าม

ทกุสิ่งอยาง จะเปนไปอยาง "สมดลุ" และ "ยตุธิรรม" อยางยิ่ง เปนแตวา รปูการณ ที่บังเกดิผล ออกมาแตละคราวนัน้

ผูตองการผล  จะม ี"ตัณหา" ปรารถนา "เสพผล"  ของตนเองออกมา ในลักษณะ นานชา หรอื รบีรอน หรอื ปานกลาง

อยางไรเทานัน้

จงรูไวเถดิวา การกระทาํใดๆ ของคนนัน้ มอียูเพยีง ๓ อยาง คอื กระทาํโดยการคดินัน้หนึ่ง กระทาํโดย

การพดูนัน้อกีหนึ่ง และ กระทาํโดย ลงมอืปฏบัิตกิันจรงิๆจังๆ เลยนัน้อกีหนึ่ง และการกระทาํทัง้ ๓ อยางนี้

ไมวาจะทาํอะไรกต็าม แมจะเลก็นอย นดิ จนแทบจะไมนกึวา เปนการกระทาํ หรอืเปน "กรรม" เลยกต็าม กจ็ะม ี"ผล"

บวกลบคณูหาร เปน"กรรม" ของตนเองไวทัง้สิ้น ความละเอยีด ลออของ "สัจธรรม" หรอื ความจรงิแทนัน้

ไมมอีะไรตกหลน ไมมอีะไรผดิพลาด ไมมอีะไรบกพรอง มันละเอยีด มันซื่อสัตย มันตรงไป ตรงมา เสยียิ่งกวา

คอมพวิเตอร หรอืสมองกล อันเปนเครื่องคาํนวณ ที่เกงเยี่ยม ในสมัยโลกกาวหนานี้ ชนดิใดๆ ที่คนคดิคน

ออกมาไดเสยีอกี ดังนัน้ อยาวาแตเปนรปูสมบัต ิอันเปนขาวของ ทรัพยสนิเงนิทอง อันใดตางๆเลย แมอรปูสมบัตติางๆ

อันเปน อารมณโกรธ อารมณรัก อารมณ อจิฉารษิยา อารมณ เมตตาปราน ีหรอื แมอารมณวาบหววิ ตกใจดใีจใดๆ

ที่มันเกดิขึ้น ภายใน จติใจของตน หรอื สิ่งที่เกดิ ในจติใจ วญิญาณที่ละเอยีดออน ยิ่งกวานัน้ มันกถ็กูประเมนิคา

ถกูคดิเปนราคา เปนตัวเลข เปนสวนได สวนเสยี ที่เกบ็สะสมไวเปน "กองทนุ" ของคนทกุคนทัง้สิ้น ความละเอยีดลออ

ดังกลาวนี้นี่เอง ที่ผลักดัน "ชวีติ"  ทกุชวีติ ใหกระโดด โลดแลนไป ตามครรลอง ของแตละคน และมันจะไมเทากัน

จะไมเสมอกัน จะไมเเหมอืนกันเลย แมแตคนเดยีว ในจาํนวนคนทัง้โลกนี้ นัน่คอื  ความเกงของ  "สัจธรรม" หรอื ที่ภาษา

นักธรรมะเรยีกวา "ปรมัตถธรรม" ความละเอยีดลออ ของความแทจรงิ มันจะไมยอม เกบ็อะไร ขาดตก บกพรอง

เปนอันขาดเลยจรงิๆ และใน "คน" แตละคน กจ็ะไมมใีครทาํ "กรรม" ไดเสมอ เทาเทยีมกันเลย แมแตคนเดยีว "คน"

จงึจะไมมกีารซ้ํากันเลย ถาไดตรวจรายละเอยีด ที่แทจรงิ ทกุสิ่งสวนของ "คน" ทกุคนในโลก

และ "คน" ทกุคนกส็รางทกุสิ่งทกุอยาง ใหตนเองทัง้สิ้น ไมวารปูราง หนาตา ผวิพรรณ ไปจนอปุนสิัยใจคอ สตปิญญา

และ ทัง้สมบัต ิทางโลก ทางวัตถอุื่น อันอยูนอกตัว เชน เกดิด ีมสีมบัต ิหรอืเกดิไมด ีไมมสีมบัต ิทกุสิ่งทกุอยาง

สิ้นสิ่งสิ้นอยาง "คน" เปนผูสราง เปนผูกอ ใหตนเองโดยแท ไมมใีครสราง ไมมใีครบันดาล และไมมใีคร

จะสามารถคดโกง บดิเบอืน "สัจธรรม" ไปได คนทกุคน มกีรรม เปนของตน  มกีรรมเปนกาํเนดิ มกีรรมเปนเผาพันธุ

มกีรรมเปนที่อยู ที่อาศัย มกีรรมเปนสมบัตทัิง้สิ้น เชื่อมโยง หมนุเวยีน ตดิตอกัน แลวๆ เลาๆ อยูอยางนัน้ อยาหลงคดิวา

เราไดผานพนชวงนัน้ ชวงนี้ไปแลวงายๆ เลย บางคนคดิเพยีงวา ขณะนี้เหน็ "เงนิ" กองนี้ กอ็ยากได กห็าวธิคีดโกง

ฉอฉลเอาจนไดไป แลวกอ็ยาคดิวา เราจะไดโดยเรยีบรอย ผานการ "ได" ไปแลว โดยไมมผีลตอบแทน หรอื

ผกูพันเปนอันขาด มันยังไมจบสิ้น ไปไดงายๆ หรอก มันยังจะผกูพัน เปนเผาพันธุ เปนกรรมกันไป อยูนัน่เอง

ดวยหลักแหง "สัจธรรม" ดังนี้ ดวยความเปนจรงิดังนี้ ผูใดจะ "สะสม" จงึคอื ผูไม "จับจาย" ออกไปนัน่เอง และเมื่อ



"การเสพ" คอืการ "จับจาย"  เพราะฉะนัน้  การ "สะสม" จงึคอื "การไมเสพ" ถาใคร "เสพ" มากเทาใด ผูนัน้ก ็ไมมอีะไร

"สะสม" มากเทานัน้

บางคน คงจะงงวาทาํไม ขาพเจาตองพดูถงึ สมบัตเิกา-สมบัตอินาคต-สมบัตปิจจบัุน หรอื ทนุสะสม อะไรเหลานี้

ที่ตองพดู กเ็พราะ มันเกี่ยวกับ "การเสพ" และขาพเจากก็าํลัง จะคลี่คลาย ขยายความเรื่อง "การเสพ" อยูทเีดยีว ดังนัน้

ถาไมม ี"สมบัต"ิ อะไร เรากไ็มม ี"การเสพ" สิ่งใดขึ้นได เพราะการจะ "เสพ" กต็องม ี"สิ่งที่คนจะเสพ" แลวก็

"สิ่งที่คนจะเสพ" นี่แหละคอื สมบัตติางๆ ที่ขาพเจา ไดเลามาแลว

สมบัตทัิง้หลายแหลในโลกนี้ ที่มนษุยพงึเสพนัน้ กม็สีิ่งที่มตีัวตน มรีปูราง อันเรยีกวาเปน  รปูสมบัต ิกับสิ่งที่ ไมมตีัวตน

ไมมรีปูราง อันเรยีกวา อรปูสมบัต ิและการ "เสพ" กค็อื การ "สัมผัสรส" สิ่งนัน้ๆ หรอื การอาศัยสิ่งนัน้ๆ มากอเกดิ

มาชวยสราง "รส" ใหแกผูเสพ และ "รสตางๆ" ที่มนษุย "เสพ" นัน้ กม็อียูเพยีง ๕ อยาง เทานัน้เอง คอื รสแหงความสวย

ความงาม ที่รับไดทางตา รสแหงความอรอย ทางปาก ทางลิ้น รสแหงความไพเราะทางห ู รสแหงความหอมหวน

ชวนใจทางจมกู และรสแหงการสัมผัสนุมเนยีน หรอื เสยีดส ีซาบซาน ทางกาย คนเราเกดิมาเปนชวีติ

ไดรับการเสี้ยมสอนมา ตัง้แตเกดิทเีดยีว ใหรูจัก สิ่งที่จะเสพ ๕ อยางนี้ และแลว "คน" กจ็ะมชีวีติ อยูกับการเสพสิ่ง ๕

อยางนี้เทานัน้ และเทานัน้จรงิๆ  ที่ "คน" ยดึถอื ผกูพัน และรับมาแนบแนน ฝงลงไป เปนชวีติ จติใจของตน "ชวีติ"

จงีไมมอีื่นไปจาก เกดิมา เพื่อเสพสิ่ง ๕ อยางนี้เลย

"คน" จงึไดมกีารหมนุเวยีนมาเพื่อสรางสิ่ง ๕ อยางนี้ เพื่อกอสิ่ง ๕ อยางนี้ อันพระพทุธองคตรัส เรยีกวา รปู - รส - กลิ่น -

เสยีง - สัมผัสนัน่เอง สรางเพื่อตนเอง "เสพ" นัน้หนึ่ง สรางเพื่อใหผูอื่น "เสพ" นัน้อกีหนึ่ง ถาใครสราง เพื่อใหตนเอง "เสพ"

กเ็รยีกผูนัน้ "ยังบังเบยีดตนเอง" ถาใครไมสราง ไมกอ แตไปแยง ไปเกบ็ ไปขอ ของที่ผูอื่นสรางมา "เสพ" กเ็รยีกผูนัน้วา

"บังเบยีดผูอื่น" ถาผูใดสราง และมแีตสราง แตไม "เสพ" เลย ผูนัน้แหละ คอื ผูที่ไดชื่อวา "คนด"ี เปนผูมแีต "ความด"ี

ครองไวซึ่งการไมบังเบยีดผูอื่น และไมบังเบยีด แมแตตัวเอง

ดังนัน้ การเสพสมบัตติางๆ ดังไดเลามาแลว กล็องนกึตรองดดูีๆเถดิวา คนไดหัด "เสพ" กันมา ตัง้แตเกดิ ทเีดยีว

พอคลอดปุบออกมา กเ็สพการสัมผัสทางกาย คอื รับสัมผัสความรอน ความเยน็ ความออน ความแขง็ สัมผัสเปนเจบ็

เปนปวด เปนนุมนิ่ม เปนซาบซาน เพลดิเพลนิอะไรกต็ามแต อันเปน การสัมผัสกาย เปนลาํดับแรก ที่คนเกดิมารับ "เสพ"

กอนรสอื่น จาก "รส" สัมผัสกาย แลวกส็ัมผัสกลิ่น ทางจมกู เสยีงทางห ูและรสอรอยทางลิ้น ไปเรื่อยๆ เปนลาํดับ

สวนสัมผัสทางรปู ทางตานัน้ เดก็สัมผัส ทหีลังเพื่อน เพราะเกดิมาหลายวัน ถงึจะลมืตา ที่จรงิ ถาใครไมเสี้ยมสอนเดก็

ใหมากนัก หรอื ไมสราง อปุาทาน (ความยดึถอื) ใหเดก็มากนัก เดก็ผูนัน้ กจ็ะเปนผู "เสพ" แตนอย และ มทีกุข แตนอย

เชน ไมตองสอน ใหเดก็รูจัก อาหารมากอยางนัก และไมตองแนะวา อยางโนนอรอย อยางนี้อรอย ไมตองสอน

ใหเดก็รูวา เสื้อผาอยางนัน้งาม อยางนี้ไมงาม รปูรางอยางนี้สวย อยางนี้ไมสวย ดอกไมอยางนัน้หอม หรอืนัน่ดี

นี่ไมดตีางๆ นานา เดก็กจ็ะไมมอีปุาทานมากเรื่อง จะไมมคีวามปรารถนานา มากเรื่อง จะไมม ีความยดึนัน่ยดึนี่



วาเปนสิ่งนัน้สิ่งนี้ สาํคัญอยางนัน้ อยางนี้ ออกไปมากมาย เดก็กจ็ะไมคดิฟุงเฟอ "หลง" ไปในสิ่งตางๆ มากออกไป

ความยดึถอื กไ็มมาก นัน่สวย นี่งาม นัน่ด ีนี่ไมด ีกไ็มมากเรื่อง ตามตนเหต ุกจ็ะมทีกุขแตนอย และในเรื่องอื่นๆ เชนกัน

ถาเดก็ไมไดเรยีนรู สิ่งยดึถอื (อปุาทาน) จากพอแมสอน หรอื พบเหน็จาก ตัวอยาง สิ่งแวดลอม มากมายนัก เดก็ผูนัน้

กจ็ะไมเลอืกมาก ไมมคีวามดิ้นรน ไมมทีกุขอะไร มากมาย เปนอันขาด ทกุขของเขา จะนอยจรงิๆ (ผูเลี้ยงลกูดวย

"ความฟุงเฟอ" จงสาํเหนยีกด)ู

เชน ถาเราไมเคยใหเดก็รูเลยวา การจัดงานวันเกดินัน้ เปนสิ่งหนึ่ง หรอื เรื่องหนึ่งที่จะตองทาํ เดก็กจ็ะ ไมสนใจ

ในเรื่องการจัดงาน วันเกดิเลย ความยุงยากใดๆ  อันเกี่ยวกับ การจัดงานวันเกดิ กจ็ะไมม ีแตชาวกรงุ ทัง้หลาย

ในปจจบัุนนี้ ผูมอัีนจะกนิสวนใหญ พอเดก็ครบเดอืน กเ็ริ่มจัดงานวันเกดิ ใหลกูแลว พอครบป กเ็ปนอันแนเลย

ตองมฉีลองวันเกดิ พอขวบ-สองขวบ-สามขวบ กจั็ดมาเรื่อย เดก็ยอมรับรู มาจาก พอแมกอใหเกดิ นัน่แหละเปนใหญ

จงึกลายเปนภาระที่ตอง "เสพ" อันหนึ่งขึ้นมา แลวพอแม จะตองลงทนุ เหนด็เหนื่อย หาสมบัต ิมาประกอบการ "เสพ"

งานวันเกดิ ใหลกูไปทกุปๆ เพราะลกูกวาจะโต กวาจะหาเงนิ ไดเองนัน้ หลายสบิป แลวทกุขเปนของใคร

เปนของพอแมเอง ใครกอใครสราง กเ็พราะตัวพอ ตัวแมเอง สรางเอง และแมลกู กจ็ะตองรับเอา "เรื่องนี้"

ไปทกุขตอไปดวยอกี อยางถอนถอด ไดยากยิ่งดวย

สิ่งเหลานี้ เปน "ทกุข" ที่เกดิขึ้น เพราะความไมเขาใจ ไมรูความแทจรงิ จงึสราง "ทกุข" ใหตนเองโดยแท เปนตัวอยาง

เรื่องหนึ่ง ในหมื่น ในแสน ในลานเรื่อง ซึ่งเปนเรื่อง นอกจากตัวไปอกี ที่ขาพเจาจะไมพดู ตอละ เพราะเดี๋ยว

จะออกนอกเรื่องไป สวนเรื่องการเสพ ของตนเองนัน้ กเ็กดิมาจากพอแม และคนอื่นๆ ในโลกนัน่เอง สอนให "เสพ"

และพาเรา "เสพ"

อยางไรจงึจะเรยีกวา "เสพ" อยางไรจงึจะเรยีกวา "ไมเสพ" ปญหานี้ ควรจะไดแยกแยะใหละเอยีด

"เสพ" ในที่นี้ ขาพเจาหมายเอาความ คอืสิ่งที่เปนสวนเกนิ หรอืสิ่งที่ไมจาํเปน ที่คนรับมาใหตนเอง พยายามตัง้ใจ

ตรองใหด ีนี่คอื ความสาํคัญ ที่คนควรจะรูจัก จะไดเปน "คนด"ี ได สิ่งที่เปนสวนเกนิ หรอื สิ่งที่ไมจาํเปน นัน่กค็อื

สิ่งที่เรยีกวา รปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัส นัน่เอง พอไดยนิคาํ ๕ คาํนี้ คนสวนมาก กค็ดิวา ตนรูจัก คาํ ๕ คาํนี้ดแีลว

เสยีทกุทไีป และคดิวา ตนเขาใจคาํ ๕ คาํนี้ แจมแจง เพยีงพอแลว และ กเ็ลย ไมคอยจะตัง้ใจพจิารณา อยางขมักเขมน

จรงิจังสักท ีเลยไมรูจัก รปู-รส-กลิ่น-เสยีง - สัมผัส อยางจรงิจัง แทจรงิสักท ีจงึจะตัดกต็ัดไมถกู จะลดกล็ดไมถกู

วาอะไรตัวไหน  คงปฏบัิตอิื่น อันไมใชลดเจา ๕ สิ่ง ๕ อยางนี้อยูนัน่เอง แลวคนจะเปน คนที่ปฏบัิตติน ไปในทางที่ถกู

ภายใตชื่อวาเปน "พทุธศาสนกิชน" ไมได อยางเดด็ขาด คงปฏบัิตอิยูแตในศลี ในพรตที่ผดิๆ เพี้ยนๆ นอกลูนอกทาง

อยูนัน่เอง จงึเรยีกวา ยังไมใช "มรรค" ที่ถกูตอง หรอื เรยีกวา ยังไมเปน "สัมมาอรยิมรรค" นัน่เอง จงึจะเปน "คนด"ี ที่แท

ที่ถกูตามนัยแหง "พทุธศาสนา" ไมไดเลย ผูที่จะเปน "คนด"ี หรอืเรยีกวา "คนมปีญญา" หรอื เรยีกเปนศัพท เพราะๆวา

"อรยิบคุคล" นัน้ กค็อื ผูที่จะตองปฏบัิตติน ใหถกูทาง คอื ทาํ "ความด"ี ใหถกู รูจักคาํวา "ความด"ี ใหแจง



และความดทีี่วานัน้ กค็อื อยามัวเมากับสิ่งที่ไมจาํเปน สิ่งที่เปนสวนเกนิ นี่เอง

"คน" ถกูเสี้ยมสอนมาใหชอบ ใหรัก รปูสวย-รสอรอย-กลิ่นหอม-เสยีงเพราะ- สัมผัสถกูใจทกุคน  ดังนัน้ จงึมคีวามพอใจ

กับไมพอใจ เกดิขึ้นมา เพราะเหตนุี้ ถา "คน" ผูใดไมรูวา สวยคอือะไร? อรอยคอือะไร? หอมคอือะไร? ไพเราะคอือะไร?

นุมเนยีน ซาบซาน คอือะไร? "คน" ผูนัน้กจ็ะไมม ี"ทกุข" ไมปรารถนาจะ  "เสพ" อันใดเปนอันขาด แตเปนไปไมไดเลย

ที่จะให "คน" ผูม ี"จติ" อันคอื ความรับรู ไมรูสิ่ง ดังกลาว ๕ ชนดินัน้ เพราะสิ่ง ๕ ชนดินัน้ มันคอื "โลก" มันคอื

สวนประกอบของโลก และโลกกอ็าศัย ๕ สิ่ง ๕ อยางนี้ ผกูสัตวโลก ไวกับโลก โลกจงึจะอยูไดเปนโลก

โลกจงึจะไมพนิาศ ดังนัน้ เราจะไมรู ๕ สิ่งนี้นัน้ ยอมไมได  เกดิเปนคน จะตองรู ๕ สิ่ง ๕ อยางนี้แนๆ เรากจ็ะตองใช

"ปญญา" ตามรู ๕ อยางนี้ ใหซึ้ง ใหชัด ใหแจงวา ๕ อยางนี้ มันเปน "เครื่องมอืของโลก" เปนสิ่งหลอกลอ ของโลก

เปนสวนเกนิ เปนสิ่งที่ไมจาํเปนจรงิๆ สาํหรับชวีติเลย เมื่อผูใดรูไดชัดเจน แจมแจงดังนี้ เขากจ็ะไม "หลง" ใหรปู-รส-กลิ่น-

เสยีง -สัมผัส มามอีาํนาจ เหนอืตน เปนอันขาด "คน" ผูนัน้ กจ็ะมชีวีติอยู อยางสบาย อยางสงบ  อยูอยางเรยีบรอย

ไมมเีดอืดรอน แมเขาจะกนิ กจ็ะกนิอาหารจรงิๆ คอื กนิธาตตุางๆ ที่รางกายตองนาํไปสังเคราะห ในรางกาย เชน

กนิขาว เขากจ็ะกนิขาวเฉยๆ ไดกนิผัก เขากจ็ะกนิผักเฉยๆ ไดกนิเกลอื เขากจ็ะกนิ เกลอืเฉยๆ ไดกนิน้ําตาล

เขากจ็ะกนิน้ําตาลเฉยๆได หรอืไมจะนาํสิ่งตางๆ นัน้มาผสม รวมปนกัน ใหเละๆทกุรส เขากจ็ะกนิได อยางธรรมดา

เขาจะไมมคีวามสาํคัญอะไร กับคาํวา เปรี้ยว หวาน มัน เคม็ เขาจะกนิจรงิๆ กนิอยางแท กนิคอื เอามันใสปาก เคี้ยว

กลนืลงไปในกระเพาะ  เพื่อสงสิ่งเหลานัน้ ลงไป ใหอวัยวะขางใน ทาํหนาที่ยอย เอาธาตตุางๆ ไปใชในรางกาย

ดังนัน้ เปดยาง หมหัูน ผัดเปรี้ยวหวาน แกงกะหรี่ ฝอยทอง ขนมหมอแกงอะไร กจ็ะไมม ีความสาํคัญ อันใดกับ "คน"

ผูนี้เลย แมจะตกแตง ปรงุมาอยางหอมหวาน รสเลศิ จัดใสถวย รองพานทองคาํ มายังไง คนผูนี้ กจ็ะไมตื่นเตน ดใีจ

หรอืวาบหววิ ยนิด ีไมยนิดอีะไรดวย ทัง้นัน้ คนผูนี้แหละ คอื ผูรูแท รูเหต ุรูผล ของชวีติ ที่แทจรงิ รูวา

ถาจะใหรางกายทรงอยูได กก็นิอาหาร ที่มธีาตแุปง ธาตโุปรตนี ธาตคุารโบไฮเดรต

ธาตนุ้ําตาล ธาตเุกลอื ธาตแุรบางชนดิ เขาไปในรางกาย แลวมันจะปรงุแตง มาเปนราง เปนกาย ของผูกนิมันเขาไป

กเ็ทานัน้ ผูนัน้ก ็จะไมหลง "เสพ" รปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัสใดๆเลย และโดยแท โดยจรงิที่สดุ "คน" ผูจะใหรางกาย

ทรงอยูนัน้ กม็เีรื่อง "กนิ" นี่แหละ เปนเรื่องเดยีว ที่จะตองหา "สมบัต"ิ มาใหมัน เรื่องอื่นๆ นอกกวา "อาหาร" นี้แลว

ไมมอีะไรสาํคัญกับชวีติ มากเทาอกีเลย แมจะเปน "ที่อยู" แมจะเปน "เครื่องนุงหม" และแมจะเปน "ยารักษาโรค" กต็าม

อกี ๓ อยาง ดังกลาวนี้ เปนเพยีง สวนประกอบ ที่ตองอนโุลมเขาเปน สิ่งที่คน จะตองมใีหตนบางเทานัน้ ถาผูใดเปน

"คนด"ี แทแลว จะไมอนาทร แตอยางใด มกีไ็ด ไมมกีไ็ด ยิ่งเรื่อง "การสบืพันธุ"แลว ยิ่งเปนเรื่องกเิลส ของชวีติแทๆ

เปนกเิลส อันต่ําตอย และงายดายที่สดุ ที่ "คนด"ี จะตองตัดใหขาด กอนอื่น

ดังนัน้ จงึไมตองอธบิายเลยกไ็ดวา บานสวย บานงาม เครื่องแตงกายสวยหร ูงดงามสงา นางสาวไทย นางงามโลก

อะไรเหลานัน้ จงึลวนแตเปนเรื่อง เปนสิ่งที่เปนสวนเกนิ นอกความจาํเปน ที่แทจรงิของ "คน" ไปทัง้สิ้น ถาผูใด



ยังหลงอยูในรส ในรปู ในกลิ่น ในเสยีง ในสัมผัส ของสิ่งเหลานัน้ยิ่ง กย็อมคอื ผูยัง  "เสพ" อยูอยางหนัก ทัง้นัน้  "ความด"ี

แทๆ จงึคอื การไมหลงในสิ่งทัง้ ๕ นี้ และ ตองลดใหได ใครประกอบ สิ่งอื่นใด เจรญิงอกงามอยางไร จงึไมไดชื่อวา

"ความด"ี ที่แท ที่ถกูเลย "ความด"ี แทๆ คอื การลด การละ สิ่งทัง้ ๕ นี้เทานัน้

เมื่อผูใด ยัง "เสพ" อยู กค็อื ผูยัง "จับจาย" อยู เมื่อ "จับจาย" กต็องม ี"สมบัต"ิ ไปแลกเปลี่ยน หรอื ไปเปน คาจับจาย ผูที่มี

"สมบัตทิี่นอย" จะเพราะเหต ุ"สมบัตเิกา" แตชาตกิอนๆ ไมไดสะสมมา หรอื ไมม ีความสามารถหา "สมบัตปิจจบัุน"

ไดเพยีงพอ จะนาํไปแลก หรอืไป "จับจาย" กด็ ี ถาผูนัน้ ยังปรารถนาหนัก ที่จะตอง "เสพ" กย็อมตองทกุขทนหมนไหม

กต็องดิ้นรนตางๆ นานา เมื่อสมบัตขิองตนไมมจีรงิๆ กต็องไป "บังเบยีดผูอื่น" เพื่อใหได ซึ่งสิ่งที่ปรารถนาเสพนัน้ๆ

คนผูนี้กค็อื  คนไมม ี"ความด"ี เลย ยังปฏบัิตชัิว่อยู ตราบที่เขายังใฝ "เสพ" และยัง "บังเบยีดผูอื่น" เทากับผูนัน้กอ

"ความไมด"ี คอื "บาป" คอื "อกศุล" นัน่เอง และ ผูที่ม ี"สมบัต"ิ ของตัวเอง เพยีงพอละ เชนม ี"สมบัตเิกา" อยู คนผูนัน้

กต็องควักเอา "สมบัตเิกา" ของตนเอง นัน่แหละ ไปแลก หรอืไม "จับจาย" เพื่อเอาสิ่งที่ตนปรารถนา "เสพ" มา "เสพ" ใหได

แลว "สมบัตเิกา" นัน้ มันกถ็กูควัก ถกูแบง ถกูแยงออกไป กค็อืการ "เบยีดเบยีนตนเอง" ดวยการกนิสมบัตเิกา

ของตนนัน่เอง และหรอื ถาคนผูนี้ ไมม ี"สมบัตเิกา" จะกนิละ เมื่อไมม ีกต็องออกเรี่ยว ออกแรง ในขณะนี้หา

"สมบัตปิจจบัุน" ใหได เมื่อหาได กน็าํไป "จับจาย" แลกเอาสิ่งที่ปรารถนา "เสพ" มา "เสพ" คนผูนี้กค็อื

ผูกนิเรี่ยวแรงของตนเอง อยูนัน่เอง  กย็ังคอืผู "บังเบยีดตนเอง" อยูวันยังค่ํา คนผูนี้ จงึยังคงไมม ี"ความด"ี ยังไมใช "คนด"ี

ที่แทอยูอกีเชนกัน

เพราะเหตดุังนัน้แล ผูใดไม "เสพ" ในรปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัสนัน้ จงึคอื ผูที่ไดชื่อวา ไมตอง "จับจาย" คอื ผูที่ไมตอง

"บังเบยีดผูอื่น" คอืผูไม "บังเบยีดแมตัวเอง"  คนผูนี้แล จงึคอื "คนด"ี คอืผูม ี"ความด"ี คอืผูม ี"บญุ" คอืผูม ี"กศุล"

คอืผูยังประโยชนทัง้แกตน และผูอื่นพรอม

ยังประโยชนอยางไร? ยังประโยชน คอื เปนผูเหน็แจงในความแทจรงิทัง้ปวง รูวา รปู-รส-กลิ่น -เสยีง -สัมผัส เปนของเก

เปนของไมจาํเปน ที่คนควรหลง ควรเหนด็เหนื่อยกับมัน  ทานผูนี้ จงึไมจาํเปน จะตองอยูเพื่อมัน หรอื ใหมันมามบีทบาท

บงการชวีติ ทานจะตายเสยีเมื่อใด ทานกต็ายได โดยทาน จะไมเหน็วา "ชวีติ" มันสาํคัญอะไรเลย ทานจะไมอนัิงขังขอบ

ชวีติเลยจรงิๆ แตถาคนเหลาใด ยังคดิวา ทานผูนี้ "ควรจะมชีวีติอยู" เพื่อจะไดสัง่สอน แนะนาํใหคนอื่นๆ เปน "คนด"ี

อยางทานบาง  คนเหลานัน้ กต็องหา "อาหาร" จรงิๆ "อาหาร" แทๆ อันไมแพง ไมสงูไปดวยราคา

ไมตองเพยีบพรอมไปดวยรปู -รส -กลิ่น -เสยีง -สัมผัส อันใดเลย ไปใหทานกนิ เพื่อราง เพื่อกายของทาน จะไดทรงอยู

แลว ทานจะได มชีวีติอยู ไดสอน ไดแนะ "ความด"ี ที่ทานรูแจง เหน็จรงินี้ใหบาง ผูนัน้ๆ กจ็ะไดนาํมา ปฏบัิตติาม ทาํตน

ใหเปน "คนด"ี สราง "ความด"ี ใหเตม็ ใหครบ เปน "คนด"ี บรบิรูณอยาง ทานตอไปได

นัน่คอื การกระทาํขัน้สดุ ขัน้ที่ถกูตองที่สดุ ที่ตนควรทาํ คอื ถาจะสงเคราะห หรอื "ให" อะไรแกผูใด หรอื ที่เรยีกกันวา

"ทาํบญุ" นัน่แหละ จงึควรจะ "ให" แก "คนด"ี แทๆ เชน "คนผูรูแจงเหน็จรงิ" ดังกลาวนี้ จงึจะเปน "กศุล" เปน "บญุ" เปน



"ความด"ี เพื่อ "ความด"ี ที่ถกูที่ตรง ที่ควร ที่ชอบที่สดุ เพราะ "คนด"ี จะไดอยูเพื่อสอน เพื่อบอก เพื่ออธบิาย "ความด"ี

ใหแกผูยังไมรูตอไป เพราะความเปนจรงิดังนี้แล ทานจงึเรยีก "คนผูรูแจงเหน็จรงิ" แลวนี้วา เปน "เนื้อนาบญุ" เปนผูที่ควร

"หวานพชืลงไป" เพราะจะเปน ผลประโยชน ที่เกี่ยวเนื่อง หรอื กอเกดิสงผลแต "ความด"ี แตอยางเดยีวเทานัน้

ทัง้ผูที่จะลงทนุลงไป และผูที่จะอยู คอืผูรับทนุนัน้ กจ็ะใหประโยชน แผผล กระจายผล อันจะเปนแต "ความด"ี เทานัน้

ออกมา ใหแกคน แกโลก อันจะไมสญูเปลา และไมเกดิพษิ เกดิภัย หรอื เกดิโทษใดๆเลย นอกจาก "คณุ" ความดี

แตถายเดยีว และแม "การให" ใดๆ ผูที่จะ "ให" กต็องควรรูดวยวา ผูเปน "คนด"ี นี้ จะไมตองการอะไร มากไปกวา

"อาหาร" เปนสาํคัญที่สดุ ซึ่งเรยีกสิ่งนี้ และเปนเพยีงสิ่งเดยีวจรงิๆ ที่ทานผูเปน "คนด"ี จนทรงยดึถอื เปนภาระ

ออกตระเวน กระทาํเปนการประจาํ คอื "บณิฑบาต" หรอืการขอรับเอา "อาหาร" นี่เอง นอกกวานี้แลว จะไมมเีรื่องใด

อันใด ที่ถอืเปน "ภาระปจจัย" ของ "คนด"ี อยางแทจรงิเลย ดวยดังนี้ ถาตองการ "คนด"ี นี้ ใหอยูกับเรา

อยูกับสังคมอยางเรา กจ็งึตองการใสบาตร และถอือกีอยางกค็อื จงึตองหา "ผาปดกาย" อันคอื เครื่องนุงหม ธรรมดาๆ

ใหแกทานดวย ถาเหน็วา ทานขาดเหลอืลงบาง แตไมจาํเปน ตองนาํไป ประเดประดัง ใหทานเกนิพอ

ใหเครื่องนุงหมแกทาน เปนครัง้คราวแลว นานชัว่เวลาอันควร จงึจะใหทานอกี เรื่องเครื่องนุงหมนี้ ถา "คนด"ี

ทานอยูของทาน แตลาํพังจรงิๆ  ทานกไ็มตอง ลาํบากอะไร ทานอาจจะไมตอง ใชนุงหมเลยกไ็ด แตถาเราตองการ

จะใหทานอยู ในที่ใกลกับเรา หรอื จะใหทานพาํนักอยู ในสังคมของเรา เรากต็องหาใหทานคลมุกาย  เพราะถาทาน

ไมคลมุกาย ก ็"คน" เองนัน่แหละ จะลาํบากใจ เพราะจะทนเหน็ทาน เปลอืยกายไมไดแน และ เรื่องของ ที่อยู

กด็วยเหตผุลเดยีวกัน เรากต็องจัด ใหทานนดิหนอย ทานจะไดมทีี่อยู ที่แนนอน เพื่อเรา จะได ไปหาทาน

ไปเลาเรยีนศกึษากับทานไดถกูที่ ไมใชจะไปหาทาน กไ็มรูวา ทานจะไปอยูที่ไหน เพราะถา ไมจัดหา ที่ทางใหทานอยู

เปนหลักแหลงบาง ทานกต็องไปหาที่อยู อันพอสบาย ของทานเอง ซึ่งเปนของแนวา อาจจะตอง เปลี่ยนที่ไปตามฤดู

ตามกาล หรอืตามเรื่องของทานได และถาทาน ไมสบาย ปวยไข มเีชื้อโรค เขาไปบังเบยีด รางกายของทาน เรากห็ายา

ไปรักษาทาน ใหทานไมตาย จะไดอยูสอนคน ใหเปน "คนด"ี ได

ความสาํคัญแทจรงิ กม็อียูเทานี้ จะมสีิ่งอื่นอกีบาง ที่เรยีกวา "บรขิาร" กค็อืเครื่องใชประกอบ ที่สาํคัญยิ่ง จาํเปนแทๆ

เทานัน้ "คนด"ี จรงิๆ ไมไดตองการอะไร มากไปกวานี้ ทานจะอยูอยางม ี"ชวีติ" แท อยูอยาง บรสิทุธิ์ ผดุผอง

อยูอยางไมมคีวามเดอืดรอน อันใดเลย  อยูอยาง เปนมประโยชน แกคน แกโลก ถาคน และโลก ตองการ "ความด"ี

ดังที่มอียูในตัวของ "คนด"ี ผูนี้ ดังนัน้ การที่ "คน" หาอะไร อันมากเรื่องกวา ปจจัย ๕ และ "บรขิาร" ที่จาํเปนจรงิๆ

ไปประเดประดังให "พระ" จงึเทากับ ผูนัน้กระทาํผดิใน "พทุธศาสนา" คอืเทากับ ชวยฉดุ "พระ" ใหหลงอยูในสมบัติ

ที่เปนของเก ของปลอมเทากับเอา "อกศุล" ไปบรรจ ุไปยัดเยยีดให "พระ" เพราะ "พระ" คอืผูจะลด จะละเวนหางไกล

ทกุสิ่งทกุอยาง แม "อาหาร" แทๆ แมปจจัย ๔ กต็องใชอยางพจิารณา อยูทกุขณะจติอยูแลว นัน่คอื "คน" ตองระวัง

อยาทาํ "บาป" ทาํ "อกศุล" ลงไป โดยไมรูตัว



เพราะฉะนัน้ "คน" ผูใดกต็าม ถาจะลดการ "เสพ" รปูสวย รสอรอย เสยีงเพราะ กลิ่นหอม สัมผัสนุมนิ่ม อันใดลงไปกด็ี

กค็งจะตอง ลาํบากแกใจ เปนแน จงึจะตอง "ฝนทน" ถาใครลดการ "เสพ" ลงไปได มากเทาใด "คน" ผูนัน้กจ็ะยิ่งม ี"สมบัต"ิ

เหลอืมากเทานัน้ เพราะการ "จับจาย" จะนอยลงๆ ยิ่งลดลงหมด ไดไม "เสพ" เลย คนผูนัน้ กค็งจะเหลอื "สมบัต"ิ

ที่ไมไดจับจายมาก เทาที่จาํนวนตนเองมทัีนท ี"สมบัต"ิ ที่เหลอื เหลานัน้แล คอื "บญุ" คอื "กศุล" คอื "บารม"ี คอื "ความด"ี

ที่แทจรงิ ยิ่งเมื่อ คนผูนี้ ไดกลายเปน "คนด"ี อยางแทแลว "สมบัต"ิตางๆ ที่"คน" ผูนี้ไดสะสม ไดเพยีรหาไวนัน้

มันกจ็ะตกเปนสมบัต ิของคนอื่น ของโลก ไปในทันท ีประโยชนอันจะเกดิแก บคุคลอื่น กจ็ะมผีลพลอยไดจาก "สมบัต"ิ

นี้เอง จงึเรยีกวา "คนด"ีนัน้ ยอมเปนประโยชนถวนทัว่ เพราะ "คนด"ี มแีต "ทาํ" แตไมมกีาร "เสพ" เปนผูคง "ความด"ี

เพื่อให เปนผูม ี"บญุ" เพื่อให เปนผูม ี"กศุล" เพื่อให

ตราบใด ที่ยังไมตาย กจ็ะยังเปนตัวอยางอันด ีเปนผูทรงไวซึ่ง "ความด"ี ใหคนรู คนเหน็ คนปฏบัิตติาม กไ็ดชื่อวา

ทานยังประโยชนแกโลก แกคนแลว ยิ่งถาทานไดสอน ไดบอก ไดอธบิาย ไดกลาวแจง แกคนทัว่ไปดวย กย็ิ่งแสดงวา

ทานไดลงทนุ ลงแรงไปยิ่งกวา ดังนัน้ "สมบัต"ิ อัน "สัจธรรม" จะตองจัด ใหทานนัน้ กจ็ะตองถกูประเมนิเปนคา

เปนราคาขึ้นมาอกีเชนกัน เปน"ความด"ี เปน"บญุ" เปน"กศุล" แตกระนัน้ กด็ ีทานผูนี้ จะไมตองการ "สมบัต"ิใดๆอกีแลว

"สมบัต"ิ ที่มันจะตองเกดิจรงิ เปนไปจรงิ ดังไดอธบิาย มาแตตนนี้ จะตกเปนของใครละ ถาไมใชของ "คน" ที่อยูในโลกนี้

อื่นๆ ทัว่ไป ที่ไมใช ตัวทานเลย

ทานผูเปนอยูดังนี้แล  จงึไดชื่อ "คนด"ี แทๆ และเปนผูรูจัก "ความด"ี ที่ถกูตองแทจรงิ อยางไมผดิเพี้ยน และ

เปนผูมคีณุแกโลก โดยแทจรงิ

สรปุไดวา "ความด"ี แทๆ นัน้กค็อื การฝนทน หรอื การทนทกุข สูทกุขในโลก อันสายตาของ "คน" ธรรมดาๆ

ที่เหน็เปนการฝนทน เหน็เปน "ทกุข" นี่แหละ แตโดยแทจรงิ กไ็มใช "ทนทกุข" ที่จรงิเปนระเบยีบ แบบแผน เปนทางเดนิ

ที่จะบกุบัน่ มุงมัน่ไปสู "ความด"ี เหมอืนเดก็เกดิมา ตองมหีนาที่ ไปโรงเรยีน ทาํการบาน แมจะรูสกึยาก จะรูสกึลาํบาก

รูสกึจะตองทนอยางไร กต็องพยายาม ซึ่งเดก็เขา กจ็ะรูสกึวา เขาตอง "ฝนทน" ตองแบกภาระนัน้ เชนกัน จงึตองเรยีก

อาการนี้วา  ฝนทน หรอืบาํเพญ็เพยีร มานะ บากบัน่ ใหมากๆเทาใด เรากจ็ะได "ความด"ี มากเทานัน้ พดูงายๆ กค็อื

เราตองอดทนฝนใจ เราอดทน ไมเสพสขุทางโลก ใหไดมากเทาใด นัน่แหละ เปน "ความด"ี เปน "บญุ" เปน "กศุล"

มากขึ้นเทานัน้ หรอือดทน ฝนขมตัวเอง ใหตนเองสมใจ ในสมบัตทิางโลก นอยลงเทาใด นัน่คอื ได "ความด"ี หรอืได "บญุ"

ได "กศุล" มากขึ้นเทานัน้

"ความด"ี จงึคอื การไมเสพสมบัตทิางโลก ทัง้ รปูสมบัต ิและอรปูสมบัต ินัน่คอื ตองบรจิาคลาภ ไมกอยศ

ไมสรางสรรเสรญิ ใหเกดิกับใจตน ในทกุทาง และไมหลง "เสพสขุ" อยางที่ประกอบไปดวย รปู-รส-กลิ่น-เสยีง - สัมผัส

หรอืคอื ตองพยายาม "ทนทกุข" เพราะหัดอด หัดทน ไมหลงในรปู-รส-กลิ่น-เสยีง - สัมผัส ใหได.

๑๕ เม.ย. ๒๕๑๓



(รวมบทความเกาๆ ของพอทาน / FILE:๑๗๒๔G.ETC)

ชาตหินา้มจีรงิหรอื ?

ความไมแนใจ สงสัยขอใหญของปถุชุนทัง้หลายนัน้ เหน็จะไดแกปญหาที่วา  "ชาตหินามจีรงิหรอื?" ทัง้ๆที่ แมจะเปน

พทุธศาสนกิชนเอง โดยแทมาชัว่อาย ุไมรูกี่ชัน้ตอกี่ระดับ มาแลวกต็าม เขาเหลานัน้ กย็ังไดชื่อวา "งมงาย" อยูนัน่เอง

เพราะเขาเชื่อวา พระพทุธเจานัน้ เปนผูประเสรฐิสดุ ที่ควรเชื่อถอื เคารพอยางสงูสดุ เพราะพระองค เปนสัพพัญู

รูแจง ในสิ่งตางๆ อยางถกูตอง แทจรงิ แตกระนัน้กด็ ีเขากย็ังไมเชื่อวา ทกุสิ่งทกุอยาง เวยีนวายตายเกดิ  (สังสาร)

ตามที่พระพทุธองค ตรัสสัง่สอนไว เมื่อเขาเชื่อ และ นับถอื พระพทุธองค แตเขายังไมเหน็จรงิ ตามพระพทุธองค คนผูนัน้

จงึไดชื่อวาเปนคน "งมงาย" เพราะคาํวา "งมงาย" กค็อื การเชื่อ โดยที่ตนเอง กไ็มเหน็จรงิแท ตามนัน้ เรยีกวา เชื่ออยาง

"งมงาย" ยิ่งทกุวันนี้ ยิ่งดเูหมอืนคนเหลานัน้ จะคดิวาตัวเอง ศวิไิลซ หรอืเจรญิกาวหนา หรอืฉลาดปราดเปรื่อง

ยิ่งกวาสมัยปู ยา ตา ทวด และกย็ิ่งจะลังเล สงสัยยิ่งขึ้น จนไมเชื่อเอาเลยวา "ชาตหินามจีรงิ" และ กเ็พราะเหตวุา

ไมมคีวามเชื่อเสยีเลยวา  "ชาตหินาม"ี นี่เอง จงึทาํใหคนผูคดิวา ตัวเองศวิไิลซแลว เจรญิแลว กาวหนาแลว

ทาํอะไรกท็าํได ตามอาํเภอ น้ําใจตนเอง มไิดหวงหนาพะวงหลัง หรอืคดิคาํนงึ ระมัดระวังตัว ระวังใจ อันใดเลย

จติปรารถนาอยางไร กท็าํเอา จนสมปรารถนา  จติอยากอันใด กต็ัง้หนาตัง้ตา ใหไดมา ซึ่งความอยาก อันนัน้ใหได

แมดวยการ "บังเบยีด" ผูอื่นอยางเบา ไปจนอยางแรง ขนาดขัน้ที่ ทานสอน สัง่ไววา มันเปนการกระทาํ

ที่ตกนรกอเวจอีะไร กม็ไิดพรัน่ มไิดกลัวเกรง ดวยเหตคุดิได หรอื ฉลาดไดเพยีงวา เกดิมา กช็าตเิดยีว ตายแลวกจ็บกัน

"ชาตหินา ไมมหีรอก"

"คน" ถายิ่งมกีเิลสหนาเทาใด กย็ิ่งจะมองเหน็ความแทจรงิไมไดเทานัน้ หรอืคอื ผูไมมธีรรมะ ไมเชื่อธรรมะ เทานัน้

นัน่เปนขอพสิจูน หรอืเปนขอวัด เปนมาตรการ อันจะนาํไปสอนกับใครๆกไ็ด ดังนัน้ คนที่ทาํชัว่ ทาํเลว ลงไปไดมากๆ

ขนาดรูตัววา สิ่งที่ตนทาํอยูในขณะนี้ คอื "ความเลว-ความชัว่" แตกย็ังกมหนากมตา กระทาํ "ความเลว-ความชัว่" นัน้อยู

อยางตัง้อกตัง้ใจนัน้ ผูนัน้แหละ คอื ผูอยูใตอาํนาจของ "กเิลส" อยางสิ้น พละกาํลัง  ทัง้ๆที่รูวา

ตนกาํลังเปนผูกระทาํในสิ่งที่ "คน" หรอื "มนษุย" ไมควรทาํเลย เพราะไมใช "สิ่งประเสรฐิ" สมชื่อมนษุยเสยีเลย

แตกย็ังอตุสาหทาํ ทัง้รๆูนัน่แหละ กค็ดิดเูถดิวา คนผูนี้ เขามอีะไร บังคับ ขมขูเอาไวใชไหม จงึไดยอมทาํเลว

ทาํชัว่ไดทัง้รๆู เชนนัน้ ถาคดิเผนิๆ กจ็ะตอบวา "ใชแลว" คนผูนัน้ ถกูบังคับขมขู ใหทาํอะไรละ หรอืใครละบังคับ?

บางคนกจ็ะตองตอบวา "กเิลส" ทัง้ปวง บางคน กจ็ะตอง ตอบวา "ตัณหา" หรอื "อปุาทาน" ทัง้ปวงนัน่เอง บังคับ

แตโดยแทแลว "ไมใชหรอก" กเิลสกด็ ีตัณหา หรอือปุาทานกด็ ีมันไมสามารถ จะบังคับใครได นอกจาก มันจะหลอกลอ

หรอืเลนกลลวง เอากับมนษุย จนมนษุยยอมทาํตาม เพราะ "ไมรู"เทาทันเทานัน้ ถาผูใด "รู" เทาทัน หรอื "รู"จรงิๆ แทๆแลว

ผูนัน้จะไมยอมทาํตาม "กเิลส" หรอืที่เรยีกอยูเมื่อกี้วา ทาํตาม "กเิลส" บังคับขมขู อยูเปนอันขาด เพราะ "กเิลส"

บังคับขมขู ใครไมได มันไมมพีลังอาํนาจ ถงึขนาดอยางนัน้ "คน" ตางหากที่ไป "หลง" กเิลส ไปเชื่อกเิลสมันหลอก



มันดงึเขาพรรค เขาพวกเอา และขอใหญ ขอหนึ่งที่กเิลส มันหลอก มันลวง มันครอบงาํ เปาห ูอยูทกุวันนี้

มันพยายามบอก กรอกหไูวเสมอวา "ชาตหินาไมมหีรอก" มันไมบอกเปลา แถมยังหาขอแยง ขออาง ขอพสิจูนอะไรตางๆ

มาอธบิาย มาเปนตัวอยาง มาชี้แจงให "คน" หลงเชื่อตามมัน ใหไดเสยีดวย ผูที่คดิวา ตนศวิไิลซ ตนฉลาด ตนเจรญิ

กาวหนา นัน่แล คอืผู "หลง" เชื่อ "กเิลส"พวกนี่ ... และ แลวกไ็ดกระทาํการประพฤตตินอยู อยางคนไมเชื่อวา

"ชาตหินามจีรงิ" ตามที่ "กเิลส" มันหลอก ถาใครยังเชื่อวา "ชาตหินามจีรงิ" ไมหลงเชื่อตาม "กเิลส" มัน ผูนัน้

กจ็ะไมกระทาํชัว่ เพราะตอง กลัวบาป จะตามไป "ชาตหินา"

คนผูมกีารประพฤตตินอยูอยางคนไมเชื่อวา "ชาตหินามจีรงิ" จงึเปนภัยกับคนอื่นๆ ใดๆ เปนภัยกับสังคม เปนภัยกับโลก

พราะเขาไมหวง ความดคีวามชัว่ เขาไมหวงหนาพะวงหลังแตอยางใด เขาจะไมเชื่อบาป ไมเชื่อบญุ เขาจะอยู

อยางอสิรเสร ีเตม็ที่ ใครทาํ-ทาํ ใครแยง -แยง ใครโกง-โกง ใครเหน็แกตัวใดๆ ทาํไดทกุกรณ ีไมมยีางอาย ไมมหีวัน่เกรง

ไมมกีระดาก จงสังเกตดเูถดิ แมใน คนผูมฐีานะด ีคนผูม ีความรูสงู คนผูมยีศถาบรรดาศักดิ์ คนเหลานี้ ยอมอยูในขาย

ของผูไมเชื่อวา "ชาตหินามจีรงิ" ทัง้สิ้น ถาผูนัน้ ทาํชัว่ ทาํเลว อยางไมอาย ใหเราเหน็เราทราบ

ทาํไม ขาพเจาจงึยนืยันนักหนาวา คนพวกนี้ เปนคนไมเชื่อวา "ชาตหินามจีรงิ" กเ็พราะเหตวุา เขากระทาํ ชัว่ได

กระทาํเลวได นัน่เอง คนผูเชื่อวา "ชาตหินามจีรงิ" อยางถองแทใจ จะไมกลาทาํชัว่ ทาํเลว เปนอันขาด แมนดิแมนอย

เพราะยอมไมมใีคร อยากใหมดีบาดมอื แมจะแผลเลก็ แผลนอย ยอมไมมใีคร อยากใหไฟไหม หรอืไฟลวก หรอื

แมไฟสัมผัสสวนใด ของรางกาย แมแตนดิแตนอยนัน่เปนขอพสิจูน ทกุคนรูดวีา มดีบาดมอืมันเปนบาป เปนภัย

ทกุคนรูดวีา ไฟไหม ไฟลน มันเปนบาป เปนภัย มันเปนผล เปนทกุข เปนโทษ เจบ็ปวด ทกุคนเชื่อ ทกุคนเขาใจด ีรูซึ้ง รูแท

ถงึผลของบาป ในการถกูมดีบาด ผลของบาปในการถกูไฟไหม ดังนัน้ คนจงึไมยอม ใหบาป อันเกดิจากมดีบาด หรอื

ถกูไฟไหม เกดิขึ้นกับตน เปนอันขาด  แมจะเลก็จะนอยปานใด นี่จงึเรยีกวา ผูนี้มคีวามเชื่อ อยางจรงิวา การถกูมดีบาด

การถกูไฟไหม นัน้เปนบาป เชื่ออยางสนทิใจ เชื่ออยางซาบซึ้ง จงึไมยอมแตะตอง "บาป" อันจะเกดิจาก ถกูมดีบาด

เกดิจากถกูไฟไหม เปนอันขาด ดังนี้ จงึจะเรยีกวา "เชื่อ"

เพราะฉะนัน้ การที่ยังมกีารทาํชัว่ ทาํเลวอยู ทัง้ๆที่รูตัวดวีา ตนยังแตะตอง "ความชัว่-ความเลว" อยูนัน้ ผูนัน้ จงึไดชื่อวา

"ไมเชื่อ"วา "ชาตหินามจีรงิ" ถาเชื่อวา "ชาตหินามจีรงิ" จรงิๆแลว กจ็ะไมกลาให "ความชัว่ - ความเลว" อันตองเปน "บาป"

แตะตองแปดเปอนชวีติไว เปนอันขาด เพราะ "บาป" มันใหผลเปนทกุข เปนภัย และเจบ็ปวด ทรมานแนๆแทๆ

แตมันอาจจะให ในโอกาสตอไป ซึ่งกจ็ะเปน "ชาตหินา" เสยีแหละมาก มันเนิ่นนาน ยดืเวลาออกไปอกีเทานัน้ แตเปนจรงิ

เปนแท เหมอืนมดีบาด เหมอืนไฟไหม ยังไงกย็ังงัน้

ถาผูใด เชื่อจรงิๆ เชื่อแทๆ ไดวา "ชาตหินามจีรงิ" จะไมกลาแตะตอง หรอื กระทาํสิ่งใด อันตัวเองรูวา จะกอ "บาป"

เลยจรงิๆ ดวยดังนี้แหละ ขาพเจาจงึขอยนืยันวา คนผูใด ยังกระทาํชัว่ ยังประพฤตติน ในทางที่ไมด ีทัง้ที่รูโทษ

รูคณุมันอยู คนผูนัน้คอื ผูไมเชื่อวา ชาตหินามจีรงิโดยแท ถาผูใดเชื่อวา ชาตหินามจีรงิ จรงิโดยแทแลว



จะไมกลาแตะตองความชัว่ หรอืแตะตอง สิ่งที่จะเกดิบาป ที่ตนรูตนเหน็ ไดชัดๆ แจงๆ เปนอันขาดจรงิๆ

ถาอยากพสิจูนอกีดานหนึ่ง กจ็งใหไปเสาะหา ถามไถ หรอืสังเกตเอา จากคน ผูระลกึชาตไิด หรอืคนผูตายไป

พบเหน็นรก เหน็สวรรค แลวฟนขึ้นมานัน่เถดิ คนผูประสบดังนัน้ กับตนเอง จะเชื่อ อยางสนทิใจเลยวา "ชาตหินามจีรงิ"

แลวจะไมกลาแตะตอง สิ่งที่เปนบาป หรอื ความชัว่ ที่จะกอบาป เปนอันขาด เหมอืนคนเชื่อวา มดีบาดเปนบาป เปนภัย

กอทกุข ไฟไหม เปนบาป เปนภัย กอทกุข" ความสนทิใจ" หรอื "ความซาบซึ้งใจ อยางแทจรงิ"นี้ เปนเรื่องที่เกดิใน "คน"

ไดยากยิ่ง มคีนสวนมาก เขาใจวาตน "รู" ตน "เขาใจเพยีงพอ" กพ็ลอยคดิวา ตนอยูในสภาวะ" สนทิใจ" หรอื "ซาบซึ้งใจ"

อยางแทจรงิแลว ในสิ่งที่ตน "รู" และตน "เขาใจ"นัน้ๆ แตแทจรงิ ยังหรอก เหมอืนกับหลายๆคน ที่กาํลังอานเรื่อง

"ชาตหินามจีรงิหรอื?" อยูนี้ กค็งจะคดิวา ตนเอง "เชื่อ" วาชาตหินามจีรงิ แตแทจรงินัน้ "เชื่อ" อยางนัน้เอง เชื่อเพยีงเผนิๆ

ไมไดเชื่ออยางสนทิใจ หรอืถองแท ซาบซึ้งใจอะไร เทากับเชื่อวา มดีบาด  ไฟไหม จะเปนบาป เกดิทกุขหรอก ลองคดิ

ลองชัง่ใจตนเองดดูีๆ เปนอยางนัน้ แทบทัง้นัน้ จงึยังคงเปนผูกลาทาํชัว่อยู ยังไมมหีริโิอตตัปปะ (การละอายบาป

การกลัวบาป) แทๆไดสักท ีหรอื ใครคดิวา ตัวเองพนแลว ในการทาํชัว่ ทาํเลวในชาตนิี้  ไดหยดุทาํแลวจรงิๆ

ละเวนแลวจรงิๆ มไีหมเอย? แตกต็องมอียูอยางแนๆ ในจาํนวนของพทุธศาสนกิชน เพราะพทุธศาสนกิชน แทๆ

ปฏบัิตแิท นัน้มอียู และ ผูที่ไดหยดุทาํชัว่ ทาํเลวไดดวยสตติัวผูนัน้ ยอมไดชื่อวา ผูถงึกระแสแหงพระนพิพานนัน่แล

ดังนัน้ เรามาทาํความเขาใจในเรื่อง "ชาตหินา" กันใหดกีันดกีวา

คาํวา "ชาตหินา" กห็มายความวา "มสีิ่งเกดิใหม" และสิ่งที่เกดิใหมนัน้ กต็องเนื่องมาแตสิ่งเกา ไปผดุโผล ขึ้นมาใหม

เปนชวีติใหมอกีท ีเรยีกกันวา "ชาตหินา"

นัน่คอื ความหมายคาํวา "ชาตหินา" และกถ็กูตองที่สดุแลว เพราะ "ชาต"ิ กแ็ปลวา "การเกดิ" ชาตหินา จงึหมายความวา

การเกดิอกีใหม ในคราวตอไป

เรื่องการเกดิแลวตาย ตายแลวเกดิใหมวนเวยีน เวยีนวนอะไรกัน ไมรูจบสิ้นนี้ เปนเรื่องที่คนสงสัยกันจรงิ

วามันจะเปนไป ดังนัน้จรงิๆ หรอื? ทาํไมจะตองเกดิใหม ทาํไมจะตองตอเนื่องกันอยูอยางนัน้

ถาผูใด เขาใจคาํวา "วัฏฏะ" อันคอืคาํวาหมนุ วากลม วาวน "ไมมหัีว ไมมหีาง" ได และเขาใจคาํวา โลกนี้ หรอื

โลกไหนกต็าม มันมอียู ๒ สภาวะเทานัน้ คอื ตายกับเปน หรอื นิ่งกับเคลื่อน หรอื มกีับไมม ีหรอื หายไปกับคงอยู หรอื

รปูกับนาม หรอือะไรกไ็ด ที่เปนสภาวะคู ลองนกึคดิ เอาเองกไ็ด ถาใครเขาใจดังนี้ กจ็ะเขาใจ การวนเวยีนของการเกดิ

กับตายไดงาย และซาบซึ้งใจไดดี

เพราะมันไมมอีะไรเกดิใหม และไมมอีะไรสญูหายไปเลยในโลกนี้ นอกจากมันวนเวยีน เปลี่ยนแปร สภาวะอยูเทานัน้

จากเกดิแลวกต็าย จากตายแลวกเ็กดิ จากรปูแลวกน็าม จากนามแลวกร็ปู หรอื จากใหญแลวกเ็ลก็

จากเลก็แลวกใ็หญ จากชาแลวกเ็รว็ จากเรว็แลวกช็า เปนอยูดังนี้เรื่อยไป อะไรที่มันมอียู มันกแ็สดงความมอียู

ออกมาใหเหน็ และเมื่อมันยัง ไมตาย มันกจ็ะแสดงตัวคอยๆ ใหญขึ้นๆๆๆ แตถาสิ่งที่มอียูนี้ตายลง



มันกจ็ะแสดงตัวคอยๆ ละลายไป หรอืคอยๆเลก็ลงๆๆๆ มันกม็อียู เทานัน้เอง ในโลกนี้ ไมเหน็จะมอีะไร ไมตายกเ็ปน

ไมใหญกเ็ลก็ ไมคงอยูกส็ญูหายไป กเ็ทานัน้ ดังนัน้ เมื่อเราเกดิมาแลว มันกค็อื "เปน" แลวกต็อง  "ตาย" เมื่อ "ตาย" แลว

จะไปไหนละ กต็องกลับมา "เปน" อกีจนไดหนะแหละ เพราะไมเชนนัน้อะไรละ จะกลับมา "เปน" ถาไมใชเรา

เพราะในโลกนี้ ไมมอีะไร เกดิใหม และไมมอีะไรสญูหายไป แมปราชญ ชัน้ไอสไตน ยังไมถงึขัน้พระพทุธเจาเลย

ยังยนืยันวา โลกนี้มแีค สสาร กับ พลังงาน และไมมอีะไรสญูหายไปไหน มแีตการแปรสภาพ และเคลื่อนที่เทานัน้

แตพระพทุธองค รูมากกวาไอสไตนอกีวา นอกจากแปรสภาพ และเคลื่อนที่แลว กห็มนุวนเวยีน เปนวัฏฏะ อยูแลว

กต็อเนื่องเปนไปดวย "กรรม" และแมการตัดวัฏฏะ ของสิ่งใดๆ ใหขาด ทาํอยางไร พระพทุธองค กท็ราบวธิ ีหรอื จะนาํ

"พลังงาน" มาใชในรปูใด พระพทุธองค กท็รงสามารถ ทาํไดทัง้สิ้น เมื่อมันไมม ีอะไรอื่นอกี มันกม็สีิ่ง ที่มันมอียูเทานัน้

กจ็รงิไหมละ ทกุคนลองคดิด ูดังนัน้ สิ่งที่เปนไปอยู ในโลกเรานี้ มันกค็อื ความหมนุเวยีน การเปลี่ยนสภาวะ ของสมบัติ

ตางๆ ที่มอียูในโลกนี้เทานัน้ ไมมอีื่นใดอกี เปนอันขาด

ดวยเหตนุี้ สภาวะตางๆ ที่มันเกดิมา มันกจ็ะตองเกดิมาจากสมบัตทิี่มอียู และกต็อง แนนอนที่สดุ สภาวะใด ที่อบัุตใิหม

ขึ้นมา มันกจ็ะตอง อบัุตมิาจากสภาวะเกา และ จะตองตอเนื่องกันไป เปนลาํดับๆ จะไมขาดสาย จากกันไดเปนอันขาด

เรยีกวา "สัมพันธภาพ" ที่ไอนสไตน เรยีกวา "Relative" นัน่เอง สิ่งที่จะรวมการเกดิ การผสมผเส หรอืรวมตัวขึ้นมา

กจ็ะตอง เปนสิ่งที่อยูใกลๆ กันนี่เองแหละ มันจงึจะเกดิ การ "รวม" หรอืการ "รวมตัว" กันได ถามันอยูกันคนละฝง ละแดน

มันกย็อม จะนาํมา "รวม" หรอื "รวมตัว" กันไมไดแนๆ สิ่งที่จะเปนไป ตอเนื่องกัน มันกต็องอยูในสถานที่อยูในเวลา

และอยูในสภาพที่ จะนาํมารวม มาหมนุ มาผสมผสานกัน ไปไดพอด ีและมโีครงสราง ที่พอเหมาะ พอเจาะกัน

ในวาระนัน้ๆดวย มันจงึจะเปน กฎธรรมดาๆ ถาไมเชนนัน้ กเ็ปนปาฏหิารยิ เปนเรื่องเกนิกวาเหต ุเปนเรื่อง "ผจัีบยัด"

หรอืเปนเรื่องที่เรยีก ในสาํนวนวา "พระเจาสราง" แตแทจรงิ เรื่องของ "พระเจาสราง" นัน้ กจ็ะตองสรางตามเหตุ

ตามปจจัย จะจับ "ยัด" เอา "หัวแดง ตาสฟีา" ของฝรัง่ มาตอให "รางเลก็ ผวิขาวเหลอืง" ในเมอืงไทย

โดยไมมกีารเกี่ยวของกันเลย ไมวาจดุใดนัน้ ไมม ี"พระเจา" องคไหน บันดาลได หรอื "ผ"ี ตนใด จับยัดใสได ถาขนือยูกัน

คนละฟากโลก ดังนี้ละก ็จะเกดิได เปนได จะตองมทีี่มา เกี่ยวโยง ตดิตอซึ่งกันและกันมาเสมอ ไมเมื่อใด กเ็มื่อหนึ่ง

เปนแนแท จะเกดิโดยไมมเีหตนัุน้ เปนไปไมไดเดด็ขาด สวนสภาวะใด จะดจีะเลว จะเปนไป ในรปูใด อยางไร

มันกต็องขึ้นอยูกับการผสม ปรนปรงุ หรอืสรางขึ้นมา แลวใครละ เปนผูสราง ถาไมใชตัวเราเองอกี

ดวยประการดังนี้ "คน" ผูตายโดยไม "สิ้นกรรม" และไมใช "สิ้นอาย"ุ คอืตาย โดย "อปุทวเหต"ุ ซึ่งเกดิการบังเอญิ

เพราะกรรมใหม ของตนเอง กระทาํขึ้น เรยีกวา ยังไมถงึคราวตายแตตาย คนผูนี้ จะมโีอกาส มาเกดิใหมไดอกี

และสวนมาก มาเกดิเรว็ดวย ยังไมตอง ไปตกนรก หรอื ขึ้นสวรรค ตามแรงกรรม ยังจะไดรับอนญุาต (ที่จรงิ

ไมมใีครอนญุาตหรอก นอกจากแรง "ตัณหา" ของตนเอง) ใหมาเกดิเปน "คน" อกี จงึมักจะเกดิวนเวยีนอยูใกลๆ เชน

เกดิใหมมาเปนลกูของลกู (คอื เชนพอ หรอืแม ตายแลว กลับมาเกดิ เปนลกูของลกู) หรอืเปนนอง ของตัวเองอกีที



(ชาตกิอน เปนพี่ ชาตใิหมเปนนอง) หรอื เกดิอยูในเครอืของคน บานใกลเรอืนเคยีง หรอื หางไปหนอย กไ็มไกลขามฟาก

ขามแดน ขามจังหวัด ขามภาค อะไรไปนัก ยังเกี่ยวเนื่อง วนเวยีนกันอยู ในสวนใกลๆเคยีง เปนตน แตถาคนตาย

อยางธรรมดา คอื ตายโดย "สิ้นอาย"ุ กจ็ะตองไปจม อยูบนสวรรค หรอืตกอยูในนรก อกีนานแสนนาน กวาจะไดกลับ

มาเกดิอกีใหม เพราะ "คน" นัน้ "ตัณหา" เปนแรงนาํ เกดิเสมอ เมื่อม ี"ตัณหา" หนัก เหน็แกตัวมาก ในขณะเปน "คน" กก็อ

"บาป" ไวมาก และ "คน" สวนมาก มักจะอยูในจาํนวนนี้ คอื เหน็แกตัว และยอม "กอบาป" ไวดวยแรงตัณหา

ที่เหน็แกตัวนี่เอง บาปจงึสะสมมาก และ จะตองไปตก "นรก" เสยีกอน ดังพระพทุธองคตรัสไว ในอังคตุตรนกิาย

เอกนบิาตวา "... คนที่ตายไปแลว กลับมาเกดิเปนคนไดอกีนัน้ มจีาํนวนนอยนัก สวนที่ตายไปแลว ไปเกดิในนรก

ไปเกดิเปนสัตวเดรัจฉาน ไปเกดิเปนเปรตนัน้ มจีาํนวน มากกวามากนัก โดยแทจรงิ..." ดังนี้ เปนตน

และแมจะไมตก "นรก" กจ็ะไปเกดิบนสวรรคเสยี กม็จีาํนวนไมนอย (แตกม็จีาํนวนนอยกวา ไปตกนรก แนๆ) ที่ไปเกดิ

บนสวรรคนัน้ กเ็พราะแรง "ตัณหา" อกีนัน่เอง คอื ผูที่ระลกึเหน็ "สวรรค" เปนแดนสขุ ปรารถนาสวรรค เปนถิ่นที่นาอยู

นาไป นัน่คอื ผูแสวง "บญุ" แสวง "กศุล" จงึพยายามทาํบญุ ทาํทาน ทาํกศุลตางๆ อันจะพงึมโีอกาสทาํได กเ็พยีรทาํ จติ

(อันเตม็ ไปดวยตัณหา) กม็ุง "สวรรค" มุง "สขุ" บนแดนสวรรคทกุครัง้ ไปที่ทาํบญุ ทาํทาน ทาํกศุล เมื่อสะสมบญุ

สะสมกศุลไวมาก เพยีงพอ กย็อม ตองไปเกดิ เสพสขุตาม  "กรรมที่ตนไดกอ" ไดสะสมไวนัน้ อยางแนนอน ถา "เหต"ุ คอื

บญุกศุล มากกวา บาป-อกศุล ผูนัน้จะตองขึ้นสวรรค ไมมปีญหา และกจ็ะไปจมอยูบนสวรรค อกีเนิ่นนาน

จนลมืชวีติเกาๆ อันเคยเปนมนษุย ทกุอยางทกุประการ และกอ็กีเชนกัน ผูไปเปนเทพบตุร เทพธดิา อยูบนสวรรคนัน้

กค็อื ผูจมอยูกับ "กามตัณหา" อยูอกีนัน่เอง เมื่อมแีต"สขุ" กจ็ะหลงระเรงิอยูแตกับ "สขุ" นัน้ บังเบยีดผูอื่น และ

บังเบยีดตัวเอง เสพสขุอันเปนกามนัน่เอง อยูบนสวรรค ไมกอความบรสิทุธิ์ ผองใสใหแก "จติ" ตนเอง แตอยางใด เมื่อ

"กนิบญุ" ที่สะสมไวนัน้ จนหมดจนสิ้นแลว  กจ็ะเกดิเปน สัตวอื่นอกีตอไป เมื่อตายจาก ชาตนัิน้ และสวนมาก

แมเทพบตุร เทพธดิากด็ ีพระพทุธองค กต็รัสไว อกีหนะแหละวา  "...เทวดา ที่ตาย จากสวรรคแลว จะไดมาเกดิเปนคน

ในเมอืงมนษุยอกีนัน้ กย็ากกวายาก สวนมาก ไปเกดิในแดนนรก เปนเปรต เปนเดรัจฉาน เสยีแหละมาก"

เพราะกนิบญุเกา เสยีจนเกนิทนุ เสยีเปนสวนใหญ

ดังนัน้ การจะเกดิเปน "คน" จงึไมใชของงายเลย แมผูที่เชื่อวา "ชาต"ิ นัน้ ตดิตอๆกันไป ตามลาํดับ เปนชาตแิลว ชาตเิลา

หรอื "การเกดิ" ตองตดิตอกัน ตามลาํดับๆ เหมอืนลกูโซ จะเปนความจรงิกด็ ีจงึควรจะเรยีนรู ใหไดวา การเกดิที่ดี

ที่ประเสรฐิสดุนัน้ ไมมแีดนไหน ประเสรฐิเทา แดนมนษุย หรอื เกดิเปนคนนี่ ไดเปนอันขาด ความเปนมนษุย คอื

ความเปนกลาง เปนความบรสิทุธิ์ถวนทัว่ เพราะจะสราง "กรรม" ใดๆ กไ็ด เรว็กวาเกดิใน "ภพ" ใน"ภมู"ิอื่นๆ

และไดรวดเรว็ เปนผลไดสงูกวา สัตวโลก ใน "ภพ" ใด "ภมู"ิใด ทนีี้ กค็งมผีูอยาก จะทราบบางกระมังวา

แลวทาํอยางไรละ จงึจะไดเกดิมา เปน "คน" อกี

กอ็ยูที่แรง "ตัณหา" และแรง "กรรม" นี่อกีหนะแหละ ผูอยากเกดิเปน "คน" อกี จะตองม ี"ตัณหา" คอื จติมุง จะเกดิเปนคน



อยามุงไปเปน เทพบตุร เทพธดิา อยูบนสวรรคนัน้หนึ่ง หรอื ทาํบญุทาํทาน อยาไปตัง้จติ หวังบญุหวังกศุล

และจงประกอบ "กรรม" ใหด ีใหพอเพยีง ที่จะยังพออยู ในภพมนษุยนี้ไดดวย

กอ "กรรม" อยางไร ถงึจะเรยีกวาใหด ีใหพอที่จะอยูในภพมนษุย "กรรม" ที่วานัน้กค็อื จะตองไมทาํชัว่ ทาํเลว

มากเกนิกวา ๕๐ เปอรเซน็ต ของชวีติ การจะรูวาตนเองทาํชัว่ ทาํเลวไดแคใดนัน้ กจ็ะตอง ใหพระอรยิบคุคลขึ้นไป

จงึจะตัดสนิชี้ขาด หรอืเปนตลุาการ ใหใครได ตัวมนษุยผูใด หรอื ปถุชุนคนใด กจ็ะชี้ขาด หรอืมองความชัว่ ความเลว

ของตัวเองออกนัน้ หาไดยากยิ่ง จงึไมรูวา ตนกอความชัว่ หรอื ความเลวไวเทาใด แตถาจะใหดกีค็อื ตองม ี"สต"ิ

ใหไดเสมอ แลวกพ็ยายามรู ใหไดทกุลมหายใจ เขาออกวา เราทาํ-พดู-คดิ อยูทกุขณะนี้ อันใดรูสกึวาไมควร ไมถกู

ไมตรง ไมชอบ กใ็หงดเวนเสยี ทาํแตที่ควร ที่ถกู ที่ตรง ที่ชอบ ทาํดังนี้เสมอ ทาํทกุเวลา ทกุวนิาท ีทกุลมหายใจ

เขาออกใหได ผูที่ทาํได อยางนี้ เกนิกวา ๕๐ เปอรเซนตของชวีติ  ทัง้การไมลมืตัว คอื "มสีต"ิ และทัง้การไดประพฤติ

ในการทาํ - พดู - คดิ ในทางที่ด ีที่ควร ที่ถกู ที่ตรง  ที่ชอบละก ็ผูนี้กจ็ะมโีอกาส เกดิเปนมนษุยไดแนๆ ถาทาํไดนอยกวา

๕๐ เปอรเซน็ต คอืทาํไมด ีทาํไมถกู ไมตรง ไมชอบ เกนิกวา ๕๐ เปอรเซน็ต ผูนัน้กค็อื ผูม ี"บาป" ตองตกนรก นัน่เอง

กย็อมไมไดเกดิ มาเปนมนษุย ดังนัน้ ตองพยายามสะสม "กรรม" ดังกลาวแลว ใหเกนิกวา ๕๐ เปอรเซน็ต ขึ้นไปใหได

มากเทาใด ยิ่งไดเกดิเปนมนษุยแนนอน มากเทานัน้ และ เปนมนษุย ที่กาํเนดิด ีมเีผาพันธุด ีตามแรง "กรรม" ของตน

และอกีอยางที่ตองขอเนนกค็อื ใน "กรรม" ที่ตนปฏบัิตนัิน้ๆ จะเปนทาน เปนกศุลใดกต็าม อยาไปตัง้จติ อธษิฐาน เปนสขุ

เปนสวรรค เปนอันขาด ใหทาํไปโดยบรสิทุธิ์ ทาํไปโดยไมหวังอะไร ทาํไปโดย ใหแจงใจ ตนเองใหไดวา เราทาํเพื่อสาํรอก

ใจเราเทานัน้ ทาํเพื่อการไมตระหนี่ ถี่เหนยีวเหน็แกตัว ทาํเพื่อ ประโยชนโลก ประโยชนของสิ่งที่เกดิอยูนัน้

โดยตรงโดยแท เชน การทาํทานแกคนจน เรากจ็งใหคนจนนัน้ไป โดยเพื่อใหเขาไดใชสมบัต ิที่เราใหนี้ เปนการจนุเจอื

เอื้อเฟอคนจน คนนัน้จรงิ ดวยเมตตา ดวยกรณุา มทุติา และ ตองไมหวังผลตอบแทนใดๆ จากการทาํทานนี้ดวย

ทาํใจใหบรสิทุธิ์ วางเฉย และเชน ทาํบญุโดยชวยสรางโรงพยาบาล ดังนี้ ขณะที่ทาํ กจ็งทาํโดยตรงๆ

ทาํโดยอยาไปคดิเพื่อลาภ เพื่อยศ เพื่อสรรเสรญิ ใดๆ เปนอันขาด ถาเราทาํกเ็พราะเรามเีงนิ หรอื มสีมบัต ิจะทาํ

แลวกใ็หมันเปน สถานที่ ดาํรงประโยชน แกสัตวโลก หรอื มนษุยอื่นๆ ไดคลายทกุข อันเกดิจากเจบ็ไข และกอ็ยาไปหวัง

แมสวรรค สมบัต ิอกีดวยเชนกัน การทาํบญุ ทาํทาน ทาํกศุลใด ทกุครัง้ทกุครา ตองพยายามทาํ ใหไดดังนี้ เมื่อทาน -

บญุ - กศุลมันเกนิกวา ๕๐ เปอรเซน็ต ขึ้นไป และเราไมไดหวัง สวรรคสมบัต ิอันใดเปนแนแท เรากเ็ปนอันหวังไดวา

เราจะเกดิมาเปนมนษุย มาเปนคนอกี ในชาตหินา และ จะสูดดีวยตาม "กรรม" ที่เราไดสัง่สมเปน "บารม"ี ของเรา

และจะเวยีนมาเกดิเรว็ดวย

ดังนัน้ จงแนใจเสยีเถดิวา ผูเปน "คน" ในชาตนิี้ จะไดเกดิมาเปน "คน" อกีในชาตหินานัน้ จะตองกอ "กรรม" ทาํดใีหมาก

เกนิกวา ๕๐ เปอรเซน็ตในชวีติ และจะตองกอดวยใจบรสิทุธิ์ดวย ถาแมนไมบรสิทุธิ์ คอื ไปเปนตัณหา หวังลาภ ยศ



สรรเสรญิ หวังสวรรคดวย กจ็ะยังไมม ี"บารม"ี อันเพยีงพอ ที่จะเกดิมาเปน "มนษุย" ไดอยูนัน่เอง เพราะฉะนัน้ ใหแนๆ

ผูกอ "กรรม" ดทีี่จะหวังไดวา จะไดเกดิมาเปน "มนษุย" จงึจะตองกอ "กรรมด"ี เกนิกวา ๗๐-๘๐ เปอรเซน็ตขึ้นไป

จงึจะหวังได เพราะใน ๗๐-๘๐ เปอรเซน็ตนัน้ ยอมเปนของแนวา ปถุชุนผูกอ "กรรม" นัน้ ยอมตองอดไมได ที่จะหวังลาภ

-ยศ -สรรเสรญิ - แมไมหวัง สวรรคแลวกต็าม ดังนัน้ เมื่อหวังลาภ -ยศ -สรรเสรญิ - มาเปนผลตอบแทนในชาตนิี้

ชาตทิี่เราทาํนี้แลว กเ็ปนอัน  "กรรมด"ี อันนัน้หมดไปไมเหลอื "กรรมด"ี นัน้ไว เปนสิ่งสะสมเปน "บารม"ี "กรรมด"ี นัน้

จงึพรองไป ดวยดังนี้ หากจะให "กรรมด"ี นัน้บรสิทุธิ์ เหลอืสัง่สมเปน "บารม"ี เพยีงพอหรอืมากๆ เรากจ็ะตองไมรับ

ผลตอบแทน ใดๆเลย ในชาตนิี้ แมเขา จะตอบ แมเขาจะนาํมาให เรากป็ฏเิสธ ไมรับทัง้นัน้ หรอื แมไดมาเปนลาภ เปนยศ

เปนสรรเสรญิใด กต็องไมยนิด ีตองนาํออกบรจิาคตอ นาํไปสราง ไปเสรมิ เปนการสัง่สม "กรรมด"ี หรอื "บารม"ี

ตอไวอกีใหไดนัน่แหละ เราจงึจะม ี"กรรมด"ี ม ี"บารม"ี มากเพยีงพอ ไมเชนนัน้ การจะสะสม  "กรรมด"ี ไวเปน "บารม"ี

ใหถงึ ๕๐ เปอรเซน็ตนัน้  จะไมไดเปนอันขาด และถาทาํได อยางบรบิรูณ ยิ่งเปนกรรมด ี๑๐๐ เปอรเซน็ต แถมในจติผูนัน้

ไมทาํเพื่อหวังแมยศ แมสรรเสรญิโดยแทจรงิ ผูนัน้กถ็งึบรบิรูณยิ่ง เปนผูบรรล ุ"นพิพาน" นัน่เอง

มันจงึยากยิ่ง ที่ "คน" จะไดเกดิมาเปน "คน" อกี ลองอานทบทวน ทาํความเขาใจใหด ีและ ลองเปรยีบเทยีบ จติใจเรา

ไปตามเรื่องเหลานี้ด ูเราจะตองแกไข หรอื ปรับปรงุตัวหรอืไม และเราจะตกนรก หรอืขึ้นสวรรค หรอื จะไดเกดิมา

เปนมนษุยอกี ลองคดิเอาเองดซู ิแตกค็งจะถกูตองไดยาก ทวากย็ังด ีเราควรนกึถงึ ตัวเราเอง ใหมากๆ แมจะไมตรงนัก

มันกจ็ะยังเปนสวนด ีสวนไดของเรา กจ็งพยายาม ทาํเอาเถดิ ถายิ่งใคร คดิปลอยชวีติ ตามยถากรรม

หรอืยิ่งไมกลัวบาป กลัวกรรม ชาตชิวีติสบืตอไป มันกย็ิ่งจะต่ํา จะทกุขทรมาน ยิ่งขึ้นเทานัน้

ผูจะไดบรรลเุปนพระอรยิบคุคลนัน้ จะตองไดในชาตทิี่เปนมนษุยนี่เอง เปนสัตวโลกอยางอื่นใด แมเปนเทพบตุร

เปนพรหม กจ็ะบรรลไุมได และแมจะบรรล ุเปนยอดแหงอรยิบคุคล ขนาดขัน้ "อนตุตรสัมมาสัมพทุธเจา" กย็ังตองมาเกดิ

ในแดนมนษุย เปน "คน" นี่เอง กค็ดิดเูอา กแ็ลวกัน เหตผุลตางๆ ที่ไดอธบิายมานัน้ มันไมใชมเีทานี้ดอกที่จะชี้

จะแจงใหทราบ ประกอบ ใหเชื่อวา "ชาตหินามจีรงิ" มันมากมาย กวานี้อกี รอยเทาพันเทา ดังนัน้ สาํหรับคราวนี้

กข็อเลากัน แตในเสี้ยวธลุ ีของเหตผุลหนึ่ง ไวเสยีกอนวา "ชาตหินานัน้ มจีรงิ" อยาไดกังขา ทวาอยาหวังอะไร

ในชาตหินา เปนอันขาด จงกอกรรม ดวยใจบรสิทุธิ์ ใจวางๆ ใจเฉยๆนัน่เถดิ แลวผูนัน้ จะไมมแีมชาตหินา แตนัน่แหละ

ผูม ี"ปญญา" นอย รูไมได เชื่อไมลง กย็อมจะเชื่อไมลง หรอืไมยอมเชื่อ หรอืแมจะเชื่อ กเ็ปนการเชื่ออยาง "งมงาย"

ยังไมใชเชื่ออยาง "ศรัทธา" จงึกย็ังไมด ีไมตรง ไมถกู ไมตอง ไมชอบอยูนัน่เอง แตเราจะม ี"ศรัทธา" จะมคีวามเชื่อ

ที่ถกูตองได กต็องม ี"สต"ิ ใช "สมาธ"ิ และไตรตรอง วจัิยอยูเสมอ พจิารณาอยูเสมอ ทาํ-พดู- คดิ ใหด ีใหชอบ

ใหควรอยูเสมอ แลว "ศรัทธา" เราจะมไีด จะเชื่อวา "ชาตหินามจีรงิ" ได อยางถกูแท อยางจรงิ และ อยางละเอยีดถี่ถวน

๔ เม.ย.๒๕๑๓

ประกายธรรม ๓



ใครแปลคาํวา่ "คน" คอื "ผู้ประเสรฐิ"

เรยีกไดว้า่ ผู้น�ัน ยัง "โง่" อยู่อยา่งแทจ้รงิ

เมื่อมคีนพดูวา  "คน" คอืผูประเสรฐิ และนับวันจะเจรญิกาวหนาขึ้นทกุเมื่อเชื่อวัน นัน่จงทราบไวเถดิวา "คน"  ผูพดูดังนัน้

คอืเขากาํลังพดู ประโยคเดยีวกัน กับประโยคที่วา "กเิลส" คอื ผูประเสรฐิ ยิ่งกวาสัตวโลกใดๆ และ นับวันจะหลอกคน

ผูหลงตน วาประเสรฐิกวาใคร ใหหลงตอไปวา ตัวเองเจรญิ ตัวเองกาวหนา ที่แทคอื ทาํตามที่ "กเิลส" สัง่ใหทาํ

หรอื"กเิลส" ใช "คน" ใหเปนทาสสราง และ กอความเจรญินัน้ ใหแกกเิลสแทๆ นัน่เอง

ที่ขาพเจากลาวดังนี้ หลายคนคงคดิขึ้นมาทันทวีา เออ เจาหมอนี่อตุรคิดิ ชางตคีารมดจีรงิ ถาผูใดคดิดังนัน้  กจ็งขอให

"รับรู" ไวเถดิวา คณุคอืผูเปนทาสของ "กเิลส" อยูอยางแท ยังไมม ี"ปญญา" เลย เพราะคณุคอื "คน" และคดิไดแค

ความเปน "คน" ที่ให "ปญญา" แกคณุคดิ แลวคณุจะหนไีมพนความเปน "คน" และ หนไีมพน "กามภมู"ิ อันคอื โลกของคน

หรอืโลกของกามคณุ ๕ หรอื "โลกยีภมู"ิ นี้ ไปไดเลย จนกวา โลกจะแตก

ที่แทขาพเจากลาวนัน้  ไมใชแสรงตคีารม หรอือตุรคิดิอันใด  นัน่เปนความจรงิ นัน่เปนความแทจรงิ  เปนสัจธรรม

หรอืปรมัตถธรรม "คน" คอื ผูเปนทาสของ"กเิลส" โดยแทจรงิ ผูพนความเปนทาส ของกเิลส ไปไดเรื่อยๆ เทานัน้

จงึจะไดชื่อวา  "พระอรยิเจา" เลื่อนชัน้ ตามลาํดับ จนเปนผู  "พนทกุข"  ดังนัน้ พระพทุธองค จงึทรงยนืยันเหลอืเกนิวา

ผูยังไดชื่อวา "คน" อยูตราบใด คอืผูยังเตม็ไปดวย "ทกุข" อยูตราบนัน้ แตถงึกระนัน้ "คน" กย็ังหามองเหน็ "ทกุข" ไม

และยังยอมเปนทาสของกเิลสอยู อยางยนิดปีรดีา ไมคดิกาวหนา สลัดความเปนทาส ออกใหพนตนสักที

และรูหรอืไมวา ยิ่งนับวัน กย็ิ่งตกเปนทาส ของกเิลส อยางไมไถถอน ไมขึ้นยิ่งขึ้นทกุวันๆ ไมรูเพราะอะไร? "คน"

จงึยนิยอมถงึขนาดนัน้ ทัง้ๆที่ไมมใีครรัก ความเปน "ทาส"

หรอืวา จะเหมอืนมนษุยผูร่ํารวย มนษุยผูมศีักดิ์มยีศทัง้หลาย ที่ยังม ี"คน" ผูยังไมม ีสิ่งเหลานัน้ เขาไป พนิอบพเิทา

ขอเปนผูอยูใตอาณัต ิอยางยนิดปีรดีา คงจะเหมอืนกัน ดังนี้แนๆ แตถงึยังงัน้ "คน" ผูที่เขาไป พนิอบพเิทา รับใช เปนทาส

เปนผูออกเรี่ยวออกแรง ตามคาํสัง่ของ "นาย"เหลานัน้ กย็ังม ี"คน"  ผูคดิตตีน ออกจากการเปนทาส ตตีนออกจาก

การเปนผูคอยออกเรี่ยวออกแรง ทาํนัน่นี่ อันเปนการ "กอ" ความเจรญิให "นาย" โดยตรง ตามที่นายสัง่ และเมื่อ "คน"

ผูนัน้ตตีนออกไปได พนความเปน "ทาส" ออกไปได เขากจ็ะ กลายเปน "นาย" ขึ้นมาทันท ีแตทาํไมคนไมคดิใหไดอยางนี้

คงจะเหมอืนกันยังไงยังงัน้แนๆ ลองคดิดบูางกไ็ด ดังนัน้ "คน" ทัง้หลาย จงรูไวเถดิวา ผูเจรญิ ผูกาวหนา อยูทกุเมื่อ

เชื่อวันนี้นัน้ ไมใช"คน" แตเปน "กเิลส" ตางหาก ที่เจรญิยิ่งกวา กาวหนายิ่งกวา และไดชื่อวาเปน  "นาย"ของ "คน"

อยางแทจรงิ ตราบใด เรายังรูสกึวา เรายังม ี"กเิลส" นัน่แหละ จงทราบไวเถดิวา เรายังม ี"นาย" เหนอืหัว

เรายังยนิดเีปนทาสของ "กเิลส" อยูอยาง พนิอบพเิทา ยังไมยอมคดิถอืด ียังไมยอมคดิแขง็ขอ ยังไมยอมคดิตตีน

หรอืพดูใหถกู คอืตตีัวใหพน จากความเปนทาส ของกเิลส ผูที่มปีญญา ชัน้เรยีกไดวา "ปญญาชน" นัน่แหละ คอื

ผูนาจะแขง็ขอ ตตีนออกจากความเปนทาสของกเิลสเสยีท ีอยายนิดอียูกับ  "อาหาร" ที่ "กเิลส" หยบิยื่นให หรอื



คอยจายเปน "เบี้ยจาง" อยูนักเลย เราจะไมมวีันพนจากตาํแหนง "ทาส"  ไปไดเลย ตราบฟาแตก ดนิละลาย

พดูถงึ "อาหาร" ที่ "กเิลส" หยบิยื่นให หรอื "เบี้ยจาง ที่ "กเิลส" จายใหแก "คน" อยูทกุเมื่อเชื่อวันนี้นัน้ "คน" ผูไมสามารถ

มองเหน็ "รปู" หรอื ตัวตนของ "กเิลส" กย็อมจะมองไมเหน็ "เบี้ยจาง" หรอื "อาหาร" ที่วานัน้แนๆ จงึถกูกเิลส

ผูมชีวีติอยูอยางสงา ผาเผยในโลก และยิ่งใหญ ยิ่งกวาสิ่งใดในโลก นอกจาก "พระอรยิเจา" เทานัน้ ที่เกงกวา "กเิลส"

และจะเปนผูทาํลาย หรอืฆา"กเิลส" ในโลกนี้ ใหลดจาํนวนลง ไมเชนนัน้ โลกนี้ กจ็ะตองถกู "กเิลส" นี่แหละปกครอง

และกเิลสมันกจ็ะบงการทกุอยาง เอาตามอาํเภอใจ โลกกจ็ะแตก พนิาศเรว็ขึ้น กวาที่ควรไปอกี แตถงึยังงัน้

โลกมันกย็ังคอยๆ สลายลงไปเรื่อยๆละ กไ็มเพราะอะไรหรอก กเ็พราะเจา "กเิลส" นี่แหละ คอื ตัวทาํลาย อันแทจรงิ

แตถงึยังไง "ความสมดลุ" ของโลก หรอืของ "สรรพสิ่ง" ในสากลจักรวาล จะมสีิ่งหนึ่งสิ่งใด อยูแตพวกเดยีว

หรอืฝายเดยีวไมได โลกจงึจะไมขาด "สมดลุ" จงึจะหมนุ อยูได อยางคลองตัว แตกค็อยๆทรดุลง ทกุวนิาทลีะ

ถาโลกเหลอืแตสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพยีงสิ่งเดยีว ในโลก โลกกจ็ะหมนุตอไปไมได โลกจะหยดุหมนุ และจะแตกสลายลงทันที

นี่คอืความแทจรงิ ที่จรงิที่สดุ

ทนีี้  "อาหาร" อันเปน "เบี้ยจาง" ที่ "กเิลส" จายแจกหลอกลอตนอยูนัน้ กค็อื สิ่งที่ไมมรีปูราง ไมมตีัวตน เหมอืนๆ กันกับตัว

"นาย" (กเิลส) ผูใหนัน่เอง เพราะเมื่อผูเปนเจาของคาจาง ไมมรีปูราง ตัวตน ตัว "เบี้ยจาง" นัน้กย็อมไมมรีปูราง

ไมมตีัวตนดวย แตผูเปนลกูจาง หรอืผูเปนผูรับใช หรอืเรยีกใหหนาํใจวา ผูเปน "ขี้ขา" กย็ังยนิดใีฝ ไขวควาตองการ

ปรารถนาสิ่งนัน้มาใหตนอยู "เบี้ยจาง" ที่ "กเิลส" จายใหแก "คน" กค็อื สิ่งที่เปน ลมๆแลงๆ ไมมตีัวตน

อันตองเรยีกคาํนาํหนาสิ่งเหลานัน้ ดวยคาํวา "ความ" ทัง้หลายนัน่เอง เพราะมัน เปนลมจรงิๆ  มันเปนของเก

เปนของไมมตีัวตน จงึไดเรยีกสิ่งเหลานัน้วา "ความ..." นาํหนาทกุอยางไป นกึออกสักสิ่ง บางไหมละ? ถานกึไมออก

ขาพเจาจะบอกใหกม็เีชน ความโก ความสวย ความหรหูรา ความอรอย ความไพเราะ ความหอมหวาน

ความซาบซานถกูใจ ความสนกุเพลดิเพลนิ ความมชีื่อเสยีง ความมเีกยีรต ิความสะดวก  ความสบาย ความสขุ

ความสมใจทัง้ปวง แมบางท ีความทกุข ความเจบ็ปวด  ความเผด็รอน ความดเุดอืด ความทรมาน  (นอกจาก

ความสงบอันแทจรงิ) กย็ังเปน "เบี้ยจาง" ที่ "กเิลส" นาํมาใชจับจายกับ "คน" บางคนที่เขาชอบ เขารัก สิ่งเหลานัน้ดวยเลย

นี่แหละ "สิ่งที่เปนของจรงิ" นี่แหละ "สิ่งที่เปนของแท" นี่แหละ คอืสิ่งที่ผูม ี"ปญญา" อันเรยีกวา "ปญญาชน" ควรคดิ

ควรอาน  ควรตรอง ควรมองใหเหน็ ควรคลี่คลายใหออก

ถาใครคดิเหน็ไดวา เจาพวก "ความ..." อะไรตางๆ นัน้ มันเปน "เบี้ยจาง" จอมปลอม ที่เปนแคลมๆแลงๆ ที่ "กเิลส" มัน "ปน"

มันคดิสราง ขึ้นมาหลอกลอ "คน" ใหหลง ใหเพอพก ยนิด ีปรารถนา เมื่อ "คน" เหน็สิ่งเหลานัน้ เปนสิ่งนาปรารถนา "คน"

กด็ิ้นรน ใฝ ไขวควา แมเหนื่อย แมหนัก แมยาก แมทกุข แมทรมานอยางไร กย็อมทัง้สิ้น เพื่อจะไดมาซึ่ง "เบี้ยจาง" ที่

"กเิลส" สรางขึ้นมาหลอก นัน้ไมได ถาใครผูใด  ยังมองเหน็ สิ่งที่เรยีกวา "ความ..." นาํหนาตางๆ นัน้ เปนของม ี"คา"

เปนสิ่งสงูเหนอืชวีติ เปนสิ่งจะตอง ใหไดมาใหตน เปนสิ่งที่ตองเสพ ผูนัน้ กจ็ะยังคอื "ทาส" หรอื "ขี้ขา" ผูซื่อสัตยของ



"กเิลส" อยูอยางภักด ีพนิอบพเิทา ไมยอมจาก ไมยอมแมแตจะคดิ เปนไทแกตัว เอาอยางจรงิๆ  จังๆ  ผูนัน้  กจ็ะไดชื่อวา

"คน" ตราบฟา ดนิละลาย

ดังนัน้ คาํวา "คน" จงึไมใชคาํที่นายนิด ีปรดีาอะไรเลย มันแปลไดตรงตัวเลย "คน" แปลวา "ทาสของกเิลส" นัน่คอื

ความถกูตองที่แทจรงิ ถาอยากหมดความเปน "ทาส" กต็องดิ้นรน พยายามมองความแทจรงิใหเปน จงึจะถอนตัว

ออกจากการเปน "ทาสของกเิลส" ได จะไดยนืยดือก สงาผาเผยขึ้นมา ดวยความเปนไท และ จะไดตาํแหนง

ใหตนใหมวาเปน "พระอรยิเจา" คาํวา "พระอรยิเจา" นี้ ไมไดหมายถงึ "พระ" ที่ "บวช" นุงเหลอืง โกนหัว

อยูในวัดนัน้เทานัน้ แตหมายถงึ "ผูใดกไ็ด"  ที่เปนผูพยายาม "ฆา" กเิลส และเปนผู จะหนอีอกจาก การถกูกดขี่ ขมเหง

บังคับใชเปนทาสของ "กเิลส" ซึ่งจะเปนใครกไ็ด ในรางของ "คน"นี่แหละ  เปนหญงิกไ็ด ชายกไ็ด เดก็หรอืผูใหญไดทัง้นัน้

ขอใหเปนผูแขง็ขอตอสูกับ "กเิลส"จรงิๆ กแ็ลวกัน สวนผูนุงเหลอืง โกนหัว อยูวัดนัน้ กค็อื ผูที่แตดัง้เดมิ ในสมัยพทุธกาล

เปนผูรูหนาที่ดวีา กค็อืผูที่สมัครใจ จะเขามาเปน ผูเพยีร ฆากเิลส จะออกหนจีาก การเปนทาส ของกเิลสนัน่เอง

และถาผูใด ที่นุงเหลอืง โกนหัว อยูวัดในสมัยนี้ เปนผูที่รูอยูแกใจ ของตนดวีา ตนคอืผูที่ได "บวช"เขามา และ "เปนอยู"

อยางถกูตอง ดังนัน้จรงิ ผูนัน้กค็อื "พระ" ที่ถกูตองแลว กข็ออนโุมทนาสาธุ

แตผูนุงเหลอืง โกนหัวอยูวัด ในสมัยนี้นัน้ แทจรงิสวนมาก ไมใชผูพยายามจะฆากเิลสแลว เพราะไปอยู อยางเปนทาส

ของกเิลสเสยี เหมอืนกับ "คน" ธรรมดาเสยีแหละมาก แถม มหินาํซ้ํา ยังกลายเปนเครื่องมอื เปนอาวธุของ "กเิลส"

ไปเสยีอกี โดย "กเิลส" มันใช ผูนุงเหลอืง โกนหัวอยูวัดนัน่แหละ เปนสวนประกอบ ในการสราง อกีทหีนึ่ง ตราบโลกแตก

ผูนุงเหลอืงโกนหัว อยูวัด ผูไมรู ความจรงิแท เหลานัน้ กจ็ะคงอยู อยางเปนทาส ของกเิลส อยูอยางนัน้

ไมไดกาวขึ้นไปเปน "นาย"  หรอืเปน "พระอรยิเจา" สักท ีเชนกับ "คน" ธรรมดา หัวดาํ นุงผาใสเสื้อ อยูบานนี้เชนกัน

คดิใหด ีและถาผูนุงเหลอืง โกนหัว อยูวัด ซึ่งไดหลอก ชาวบานไววา ตนไดสมัคร และทาํพธิ ีผานเขามาเปน

ผูจะทาํตนใหเปน "นาย" เปนผูหาทางฆากเิลส  เรยีนรูวธิ ีฆากเิลสใหได แลวจะนาํมาสอนคน ใหรูตามใหได เปน

"นายของกเิลส" ตามในโอกาสตอไป

ดังนัน้ "คน" ที่อยูนอกวัด กก็รณุาหาขาวหาปลา มาเลี้ยงผูอยูวัดหนอยนะ "คน" กต็กลง หาขาวหาปลา ใหผูอยูวัด

เพื่อจะไดมชีวีติ พากเพยีร คนหาวธิ ีเพื่อเรยีนรูจักตัวกเิลส และการฆากเิลส และผูเรยีนนัน้ อันคอื "พระ" นัน้

กจ็ะตองเรยีนโดย ทาํใหตัวเองเปน "นาย" ไดจรงิๆเสยีกอน จงึจะเรยีกวา เรยีนสาํเรจ็  รูวธิกีารฆา กเิลสไดจรงิๆ

ถาสักแตวามาทองจาํเอาแตตัวหนังสอื หรอืภาษาไปจาก ตาํรับตาํรา โดยตัวเอง ไมเคยเหน็หนา ตัว "กเิลส" เลย

ไมไดรูจัก หรอืสัมผัสกับ  "กเิลส" สักตัว และไมรูแมวา "เบี้ยจาง" ที่ "กเิลส" ใชจับจาย หลอกลอ ตนอยูดวยนัน้ เปน

"เบี้ยจาง" ที่ตนเอง กย็ังยนิดรีับเปน "คาจาง" อยูเชนเดยีวกับคน อยูตลอดเวลา  มไิดนกึสะกดิใจ แมสักนดิวา ตนกับ "คน"

กไ็มไดผดิอะไรกันเลย เมื่อผูบอกกับ "คน"วา "ตนคอืพระ" นัน้กย็ังรับ "เบี้ยจาง" จากกเิลสอยูอยางไมโงหัว อยางไมรูเรื่อง

อยางไมประสาอยูตราบใด จะให "คน" หวังเอาอะไรจาก "พระ" (ปลอม) นอกจากตองเสยีเงนิเสยีทอง เสยีขาว เสยีปลา



ที่ให "พระ" ผูไมตัง้ใจ ปฏบัิตตน เพื่อใหรูจัก "กเิลส" และทาํตนเปน "นาย" ของ "กเิลส" ใหไดไปเปลาๆ

ตราบโลกแตกเชนกัน

ดังนัน้ ผูที่เรยีกตนเองวา "พระ" จงึสมควรอยางยิ่ง ที่จะควรรูตัวใหดวีา ตนนัน้มสีัญญากับ "คน" ไววา จะทาํตนใหเปน

"นาย" ของ "กเิลส"ใหได ถายังเปน "นาย" ของ "กเิลส" หรอื ไดชื่อวาเปน "พระอรยิเจา" ไมไดตราบใด กค็อื

ผูนัน้ยังคงไมมปีระโยชนแก "คน" อยูตราบนัน้ เพราะแมตนเอง กไ็มเปนประโยชน ใหกับตนเอง ไดเลยสักนดิเดยีว

ยังคงมดืบอด ยังคงให "กเิลส" มันใชเปนทาส เปนขี้ขาอยู ยังโงเงาอยู เชนเดยีวกับ "คน" เชนกันไมมผีดิ

แตไมไดทาํมาหากนิเอง จงึกลายเปน ผูเอารัดเอาเปรยีบ "คน" ไปโดย ควรรูสกึ ละอายตัวเองใหมาก อยาลมืวา ตราบใด

ตนยังเปน นาย" กเิลสไมได คอืยังไมไดชื่อวา "พระอรยิเจา"  ตราบนัน้ ตนกค็อืผูยังฆา "กเิลส" ตัวสัตวโลก

ที่เกงกาจนี้ไมไดเลย ไมรูจักแมตัว "กเิลส"นัน้ มรีปู -นามเปนอยางไร? ไมรูจักเลยวา จะฆามัน ดวยวธิใีดๆ

เมื่อฆาใหตัวเองไมได กย็อมสอนใคร ไมไดดวย โดยแนนอนจรงิแท เพราะการฆาสัตวโลก ที่ไมมตีัวตนขัน้ "อรปูชวีติ" นี้

จะตองรูจัก รปู-นาม ของมันแทๆ เสยีกอนที่ มันประกอบกันขึ้นมาเปน "ชวีติ" เปน "ชาต"ิ อยูในโลกแลว จงึจะแยกรปู

แยกนามมันได มันจงึจะตาย เพราะการฆา "อรปูชวีติ" หรอืฆา "ชวีติ"ใดๆ  กต็าม จะตองฆาดวยการแยกรปู แยกนามมัน

ใหขาดสะบัน้ ออกจากกัน เทานัน้  และ เปนวธิเีดยีวจรงิๆ ที่จะทาํไดอยางแทจรงิ สัมฤทธิ์ผล  และ ดับสญู สิ้นเชื้อจรงิๆ

ดวย อันเรยีกวา "สมจุเฉท" ถา ไมรูวธิแียกรปู แยกนาม ของสัตวโลก หรอื ของชวีติใดๆ  แลวละก ็ผูนัน้

ยังไมอาจฆาสิ่งใด หรอืประหารสิ่งใด ใหตายดับดิ้นขัน้เดด็ขาด  อยางเรยีกวา เปน "สมจุเฉท" หรอื เรยีกวา "แหงๆ"

ไดเปน อันขาด ขอรับประกัน

ดังนัน้ ถา "พระ" ผูใดรูตัว นกึละอายใจขึ้นมาบาง กไ็ดโปรดอยาให "สัญญา" ที่ตนใหไวกับ "คน" เปนแตเพยีง สัญญาๆๆๆ

เปลาๆ หลอกกนิขาวคนเขาฟรีๆ เลย จงตัง้หนาพากเพยีรเรยีนรู มุงทาํตนใหเปน "นาย" ของกเิลส ใหได จงึจะไดพน

คาํครหานนิทาได การเปนพระอรยิบคุคลไมได นี่แหละ คอื การตองไดรับ คาํครหา นนิทา และ ขาพเจาไมอยากเหน็

"พระ" ไดรับคาํครหา ไมอยากฟง "คน" พดูใสรายปายส ี"พระ" ไมอยากเหน็ "คน" ไมเคารพ "พระ"

แตกไ็มรูจะชวยไดอยางไร มากกวาที่กาํลังทาํ กาํลังพดู กาํลังเขยีนอยูนี้ เมื่อ "พระ" ไมชวยตนเอง เอาแตถอืด ีกค็อืเปน

"เวรกรรม" ของ "คน" และของ "พระพทุธศาสนา" เพราะเหตนุี้ มคีาํพังเพยวา "อยาสอนสังฆราช" นัน่เปนสิ่งที่ทาํให "คน"

โดยเฉพาะ "คนไทย" เหมอืนน้ําทวมปาก สาํหรับ ขาพเจา ผูขอบอกกลาวไว เสยีเลยวา "ไมมชีวีติ" แลว จงึไมกลัวตาย

ไมกลัว "คน" จะครหา หรอื "พระ" จะครหา หรอื คนจะมาฆา มาแหกอก จงึไดกลาพดูออกมาดังนี้ ถาใครเหน็วา

ขาพเจาเปนภัย เขาผูนัน้ ยอมจะกาํจัดขาพเจาเอง เปนแนนอน  แตถาใครเหน็ขาพเจา ยังมปีระโยชน เขากจ็ะยัง

ไวชวีติขาพเจาเอง บางท ีจะชวยขาพเจา เสยีดวยซ้ําไป

นัน่เอง เหตแุละผลที่แทจรงิ เพราะโลกนี้มอียู ๒ เบื้องเทานัน้ ที่เรยีกวา "สมดลุยภาพ" มถีกูกับผดิ มดีกีับชัว่

มตีายกับเปน มจีรงิกับปลอม มสีูกับถอย มกีลากับกลัว มรีักกับชัง มนีายกับทาส มคีณุกับภัย มยีังเวยีนวาย มาเกดิอยู



กับปรนิพิพานไป ดังนัน้ ถาใครมาฆาขาพเจา เสยีขณะนี้ ขณะที่ขาพเจา ยังไมปรนิพิพานนี้ ขาพเจา กจ็ะตองเวยีนวาย

มาเกดิอยู  และกจ็ะตองไดให ผูที่ฆาขาพเจา ไดชดใชกรรมอยู ขาพเจา จะกลัวทาํไม  ขาพเจาไมมอีะไรจะหวง อยูกไ็ด

ตายกไ็ด ดังนัน้ เมื่อยังรักจะอยู  กอ็ยูอยางใหถกู อยูอยาง ใหกลา อยูอยางตาย อยูอยางจรงิ อยูอยางสู อยูอยางรัก

อยูอยางมคีณุ อยูอยางเวยีนวายมาเกดิ  และกเ็พื่อ อยูอยางเปน "นาย" ดกีวา โลกนี้ไมแตก หรอื ทกุสรรพสิ่งไมสลาย

ขาพเจากจ็ะขอเกดิ ขอตาย เวยีนวายอยูกับ ปณธิานนี้ อยูในฝาย "ดลุยภาค" ขางที่ไดออกนามมาแลวนี้ ใหไดทกุชาติ

จนกวาจะถงึวาระ คอื ถาโลก ไมสลาย กข็าพเจาตองสลายไปเอง ดวยปรนิพิพาน นัน่แล

ขอเขยีนนี้ จงึเขยีนขึ้นโดยไมเขาขางใคร จะพดูใหถกูกค็อื อยางไมรักใคร และไมชังใคร  เพื่อความแทจรงิ เปนใหญ

เพราะ "คน" มัวเมา อยูแตกับสิ่งที่หลอกตัวเองวา คอื "ผูประเสรฐิเลศิสัตวโลก" แตหารูไมวา ที่แท  ผูคดิอยางนัน้

นัน่แหละ คอื คนโง เพราะผูฉลาดจรงิๆ ตองชนะ "กเิลส" ตองเปน "นาย" ของ "กเิลส" ใหได

"กเิลส" มันไมเคยอยูนิ่ง มันพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อใหคนหลง เพื่อใหคนรัก ใหคนบชูา ใหคนกมหัวให และ

มันไมเคยเหนด็เหนื่อย มันไดแตบงการ ใชใหคนคดิ ใชใหคนทาํ สังเกตไดจาก ทกุสรรพสิ่งในโลก ที่เกดิขึ้น มานัน้

แมหนัง  แมละคร  แมรถรา บานชอง แมแฟชัน่ แมอาวธุยทุธภัณฑ ในการสังหาร แมเครื่องมอื ในการเลนเกม

แมอาหารของกนิ ทกุอยางแหละ มันหลอกลอ มันพราง มันจาง "คน" โดยเอา ความสนกุ ความสะดวก ความสบาย

ความสวย ความกลัว  ความฉลาด ความยกยอง ความเพลดิเพลนิ ความอรอย เปน "เบี้ยจาง" ซึ่งไมมตีัวมตีน

มแีตลมๆแลงๆ เกดิขึ้นมา ใหคนไดรับเดี๋ยวเดยีว แลวกห็ายไป  ไมมทีรากอะไร เหลอืไวเลย แต "คน" กไ็มรู ไมแจง

สูอดตาหลับ ขับตานอน คดิ คน สราง และเสพ อยูอยาง ไมลมืหลูมืตา เพื่อใหได "อาหาร" อันเปน "เบี้ยจาง" ที่เรยีกกันวา

"ความ..." ทกุอันไป จรงิหรอืไมคดิด ูแลวมอง ใหเหน็ตัว สิ่งที่กลาวถงึนี้ ใหหมดใหได

ยกตัวอยาง การพัฒนาของกเิลสสักอยาง สองอยางกไ็ด เชนเรื่องของอาหารการกนิ โดยแทโดยจรงิแลว การกนิ คอื

การเอาธาต ุที่จาํเปน แกรางกาย บรรจเุขาไปในกาย เพื่อมันจะไดสังเคราะห เปนเนื้อหนังมังสา และกาํลังวังชา นัน่คอื

ความแทจรงิ นัน่คอื ผลสดุยอด ของการกนิ แกแลว  เจากเิลส กบั็งคับ ใหคน เหนด็เหนื่อย สรางของกนิ ใหเปนรปูราง

ใหเปนอยางนัน้ อยางนี้ โดยเอาความหอม ความมรีส ความสวย ในรปูราง สสีันมาเปน "เบี้ยจาง" หลอกใหคนคดิคน

ทาํอาหารออกมาเปนแบบตางๆ ซึ่งที่จรงิ มันกห็าพน  "วัสดเุดมิ" อันเปน อปุกรณ ที่นาํมาประกอบเปน อาหารนัน้ไปไดไม

มหินาํซ้ํา ยังตองสญูเสยี บกพรอง และ ขาดธาตแุทๆ ของอาหาร นัน้ไปเสยีดวย แตกอนแตไร สมัยดกึดาํบรรพ

กย็ังไมมอีาหารกี่อยาง คนกก็นิได อยูได แขง็แรงได ยิ่งกวาคนเดี๋ยวนี้เสยีอกี เพราะพลังงานยังมมีาก

ถกูหลอกเอาไปใช ในทางตางๆนอย เชนวา ยังไมมเีกมตางๆ ใหเลน ใหเสยีพลังงาน ยังไมมหีนัง มลีะคร

ใหไปเสยีพลังงานด ูยังไมมแีฟชัน่ ใหตองไปซื้อ  ไปหาไปเสยีเวลา คนแตกอน มเีรื่องกนิเปนเรื่องใหญ จงึมเีวลาเหลอืแยะ

พลังงาน จงึมมีาก แขง็แรงกวา คนสมัยนี้ พอ "กเิลส" ชักเหน็อาหารตางๆ หรอืของกนิ ที่คนกนินัน้ๆ ชักจะซ้ําซาก "คน"

ชักจะเบื่อ "กเิลส" กบ็งการ ใหคดิคน แบบอยางออกมา หัดปรงุ หัดทาํใหแปลกขึ้น โดยเอาความอรอย ความหอม



ความนากนิ อกีหนะแหละ หลอกลอ ใหคนคดิ คนสราง เพื่อ "กเิลส" จะไดเหน็ของใหม ของแปลก โดยตน

ไมตองสรางเลย "คน" ผูซึ่งแทนที่จะเหน็วา การกนินัน้ เพยีงเอาธาตตุางๆ ที่รางกายตองการ เขาไปเทานัน้ รปู หรอื รส

หรอื กลิ่น รางกายไมไดเอาไปผสมปรงุ หรอืรวมสังเคราะห เปนสวนหนึ่งสวนใด ของรางกายเลย ไมเลยจรงิๆ

เอาแตธาตแุทๆ ที่มใีนเนื้ออาหาร ที่บรรจลุงไปในทองจรงิๆ หรอืแมไมตองไดรส ไมผานทางปาก  ผานเขาทางทอสวม

หรอืฉดีเขาไป ทางเสนสายสวนอื่น (เมื่อคราวจาํเปน เชน เปนไข หรอืสลบ) กไ็ดเชนกัน ไมแปลกอะไร รางกาย

กไ็มเคยอนาทร ดังนัน้ จงรูเถดิวา การพัฒนาอาหาร ใหมรีปูราง มวีธิกีารปรงุ มชีื่อเรยีก  มกีลิ่นหอม มสีสีวย

มรีสแปลกเปลี่ยน หรอือะไรตออะไร ใหเปนที่วุนวายไปนัน้ เปนเพราะ "กเิลส" มันบงการ สัง่ใหคนทาํทัง้สิ้น

คนกโ็งทาํตาม แลวลงทาย คนกเ็หนื่อยเปลา เพราะเมื่ออาหารถงึทองแลว กเ็กดิผล เทากัน คอืธาตนัุน้ๆ ลงไปรวมกัน

อยูในกระเพาะ รปูสวย กไ็มเหลอื สสีวยกไ็มเหลอื รสอรอย กไ็มเหลอื กลิ่นด ีกไ็มเหลอื ผลคอื รางกาย

จัดการยอยใหละเอยีด กรองเอาธาตทุี่ตองการ ไปใชเทานัน้ ดังนัน้  จงึเรยีกไดวา  เหนื่อยเปลา โดยแทจรงิ

เพราะเหน็แก "ความ... ทัง้หลาย อันเปน "เบี้ยจาง" ที่ "กเิลส" มันหลอกจายให

แตกอนรอนชะไร "กนิ" กไ็มโลดโผน ไมลวดลาย ไมมอีะไรมาสงเสรมิ มาประกอบการกนิ ใหมันครื้นเครง หรหูราอะไร

แตเดี๋ยวนี้ ลองคอยๆ คดิยอนมาจากยคุเกา มาจนเดี๋ยวนี้ดซูวิา มัน "พัฒนา" มาเทาใด ถกู  "กเิลส" มันหลอก

ใหเหนด็เหนื่อยมาเทาใด  มองเหน็ ไดไหม ถาเหน็ไมได กค็งยังเปน "คน" เปน "ทาสของกเิลส" อยูเทาเดมิ ถามองเหน็ได

อยางแท อยางชัด อยางจรงิถงึใจ ผูนัน้ก ็จะรูสกึ มอีาการโลงใจ  และสวางไสว และจะไมยอมรับ "เบี้ยจาง" อันคอื

ความอรอย ความหอมหวาน ความสดสวย รวมทัง้ ความหรหูรา ความโก ความเพลนิ ความไพเราะ อันเกดิขึ้นมขีึ้น

เปนเบี้ยจางหลอก "คน" แคแตเรื่อง "กนิ"  เทานัน้ กล็องคดิดวูา "กเิลส" มันลงทนุ "จาง" คนมากขึ้นอยู มไิดหยดุจางดวย

"ลมๆแลงๆ" คอืตัวชื่อ "ความ..." พวกนัน้ คนกห็ลงได หลงดี

ถาใครเหน็ชัดสลัดตนออกไดจาก "เบี้ยจาง" เหลานัน้ ผูนัน้กไ็มเปน "ลกูจาง" ของ "กเิลส" จะกนิก ็"รู" วา กนิธาต ุที่จาํเปน

แกรางกาย เขาไปเทานัน้ กนิอยางไรจะ "งายที่สดุ" ที่ม ี"ภาระนอยที่สดุ" ที่ "เหนื่อยนอยที่สดุ" กท็าํเอาใหไดอยางนัน้

กส็บาย กเ็บา กไ็มวุน ไมตองเสยีเวลา เสยีอะไรตออะไรที่ "คน" หลงยอมเสยีกันอยู ทกุวี่ทกุวัน

และลองคอยสังเกตไปเถดิ "อาหาร หรอื ของกนิ" ที่คนจะกนิกันนี้ มันยังจะม ี"ววิัฒนาการ" ยิ่งขึ้น ไปกวานัน้อกี

มันจะมากเรื่อง พลิกึพลิัน่ขึ้นอกีจน "คน" เองกจ็ะไมเชื่อเลย เพราะ "กเิลส" มันจะตอง "เพิ่มเบี้ยจาง" ใหเรื่อยๆ

มากขึ้นมากขึ้น และมันจะใหเทาใดกไ็ด เพราะมันไมมอีะไร มันปนลมๆ แลงๆ ขึ้นมาหลอก "คน" ผูโง กห็ลงเหน็วา

"เบี้ยจาง" เหลานัน้ม ีตองเอา ตองลนลานเอามาเสพ เอามาใหตน แมจะเหนด็เหนื่อย เสยีเวลายังไงกย็อม กส็ูทน

ยิ่งเรื่องแฟชัน่ หนัง ละคร อะไรนัน่ ยิ่งหางความจาํเปนแทๆ ของคนไปใหญ มันยิ่งเปนสิ่งที่ "กเิลส" หลอกอยางหัวปก

หัวปาเลย แฟชัน่อะไรนัน่ ไมตองมเีลย คนอยูไดอยางแท ไมตาย หนัง ละคร อะไรกเ็ถอะ เหมอืนกัน แตคนผูโงเงา

กต็องทกุขทน หลงหาเงนิไปจาย ไปเสยี เสพแฟชัน่ เสพหนัง เสพละคร เพยีงเพื่อ "เบี้ยจาง" ที่เรยีกวา ความสวย



ความโก ความสนกุ ความ "มัน" ความอรอย อะไรยังงัน้ เทานัน้ พอจบ กห็มดลง มาตัง้หนาตัง้ตาหาเงนิใหม

เอาไปจายไปเสพใหม ถาคนพวกนี้  ไมเสพลองดซู ิแลว "รู" แทๆ  ใหไดวา มันเปนของสวนเกนิที่ "คนโง" เทานัน้หลง

เหนด็เหนื่อย แลวเอาเงนิ ไปซื้อไปจาย เพื่อเสพมัน คนผูนัน้ กจ็ะอยูอยางไมเหนด็เหนื่อย  ไมโงให "กเิลส" หลอก

ชื่อวาไมเปน "ทาสของกเิลส" ไดแลว ยิ่งเหน็ ในสิ่งตางๆ เรื่องตางๆ มากอยางชัดแจงขึ้น กย็ิ่งจะยนืสงาผาเผย

เปนไทแกตัว ไดมากขึ้น กย็ิ่งจะเปน ผู "พนทกุข" พนความเหนด็เหนื่อย มากขึ้นทกุวันๆ ลองคดิใหดี

ลองตรองใหแจงใหได ใครเหน็ใครแจง ใครทาํได ผูนัน้ กพ็นเหนื่อย ผูนัน้กพ็นทกุขดวยตน คนอื่นไมเกี่ยว

ทาํแทนกันไมได เปนอันขาด

ของจาํเปน ที่แทๆ จรงิๆ สาํหรับ "ผูฉลาด" นัน้ มเีพยีง ๓ สิ่ง คอื "ของกนิ" อันไดแกธาตตุางๆ  ที่จะนาํมันใส ลงไปในทอง

ใหสังเคราะห เปนเนื้อหนังมังสา และ กาํลังวังชานัน้หนึ่ง "ที่อยู" เพราะคนเปนแทงวัตถ ุกนิเนื้อที่ ตองมทีี่ใหมันอยู

มทีี่วาง ใหมันแทรกเขาไปอาศัย ถงึเวลานอน กม็ทีี่พอจะวางรางลงไป ถงึเวลาเดนิ กม็ทีี่พอจะใหรางมันแทรก

ไปในเนื้อที่เหลานัน้ ถงึเวลารอน กม็ทีี่หลบ ถงึเวลาหนาวกม็ทีี่ซกุ เพราะเราจะไป หามอากาศ

ไมใหมันรอนหนาวนัน้ไมได กเ็ทานัน้นอกนัน้ไมใช ความแท จะเปนบาน เปนเวยีง เปนวัง เปนแทง เปนบัลลังก

เปนอาณาจักรอะไร กไ็มใชความจาํเปนทัง้สิ้น "ที่อยู" คอื  สถานที่ที่พอด ี ที่จะบรรจ ุ"ตัวเรา" ไวใหเหมาะแกกาลเวลา

และเหตกุารณนี่อกีหนึ่ง อกีสวนหนึ่งกค็อื "เสื้อผา" ซึ่งกค็อื เครื่องปกคลมุกาย ใหพนจาก อากาศหนาว และปองกันสัตว

กันแมลงไตตอม กัดตอย กเ็ทานัน้ และเทานัน้จรงิๆ ถาใครไมถกู "กเิลส" บงการ คอืไมหลง "ความโก ความสวย" อะไร

"คน" หรอืที่จรงิ ผูพนจาก "คน" เปน "ผูฉลาด" ผูนัน้ กจ็ะอยูอยางสบาย ลอยลาํอยูอยางด ีไมอนาทร ไมมทีกุขรอน

ทรุนทรุายอันใด อกีสิ่งหนึ่งนัน้ จะเรยีกวา จาํเปนกไ็ด ไมจาํเปนกไ็ด กค็อื "ยารักษาโรค" ซึ่งถา "ผูฉลาด" ผูนี้

ถงึซึ่งความแจงอยางจรงิแลว "ยา" กอ็าจ จะไมจาํเปนเลย บางทเีขาจะรักษาโรคไดเอง โดยตนเอง อยางไมนาเชื่อ

แตกเ็กดิดวยเหตดุวยผล อยางแทจรงิ มใิชปาฏหิารยิ หรอื ฤทธิ์เดชอยางใด ปจจัยที่วานี้ จงึสาํคัญแทจรงิ ม ี๓ สิ่ง

เทานัน้ ที่เราใช เปนประจาํทกุวี่วัน

เมื่อคยุกันมาจนถงึตรงนี้แลว  กล็องคดิดเูถดิวา "คน" ทัว่ไปในโลกนี้ มใีครบาง ที่ไดชื่อวา "ผูประเสรฐิ" ยิ่งกวา "กเิลส"

หรอื เกงยอดเยี่ยม ยิ่งแลวกวา "กเิลส" คอื อยูอยางไมเปน "ทาสของกเิลส" มบีางไหม ถาม ี จงเขาไป หาผูนัน้เถดิ

แลวอัญชลุใีหด ีขอเลาเรยีน ขอศกึษา ขอรู ขอแจงตามทานผูนัน้ใหได นัน่แหละคอื ทานผูนัน้ ไดเรยีน และปฏบัิตธิรรมะ

ของพระพทุธองคมาแลว อยางถกูตองโดยแทจรงิ จงึไดเกดิผล ที่แทออกมา ไดตรงเปา ทานจงึไดชื่อวา "ผูประเสรฐิ"

อยางจรงิอยางแท แลวเมื่อคณุเขาไปขอศกึษา เพงเพยีร  ปฏบัิตใิหได อยางทานบาง คณุกจ็งึจะไดชื่อวา "ผูประเสรฐิ"

แทๆทเีดยีว ไมมใีครประเสรฐิเทา ถาทาํไมไดเทาคณุ เปนจรงิ ดังนี้แล.

๖ มนีาคม ๒๕๑๓

ประกายธรรม ๔



เม�ือใด"คน" จงึจะม ี"คา่" แกผู่้อ�ืน หรอืโลก

ถาอานหัวขอเรื่องนี้แตเพยีงผวิเผนิ ไมคดิใหด ีกจ็ะงง แลวกค็ดิคาํตอบออกมาผดิเปา หรอืผดิความจรงิ ไปไดอยางแนๆ

แตแมกระนัน้ กต็าม ขาพเจากเ็ชื่อวา กค็งจะมอีกีมากคน ที่อานแลว กย็ังนกึคาํตอบ ออกมาไมได หรอืแมได

กผ็ดิเอาอยางจรงิๆจังๆ เสยีดวย ไมเชื่อ ลองตดิตามอานดู

ที่นกึคาํตอบออกมาไมไดนัน้ กเ็พราะไมรูวา "คน" คอือะไร? นัน่เปนความสาํคัญขอใหญ  "คน" อยูเพื่ออะไร? อกี

เปนความสาํคัญ ขอรองลงมา เอาละ ขาพเจา จะไมจาระไนออกมา ใหยดืยาวละวา  "คน" คอือะไร? เพราะโดยจรงิ

ทกุคนกค็งพอจะรๆู วา "คน" กค็อื "ชวีติ" ที่ตองดิ้นรนอยูในโลก แตในที่นี้  ขาพเจา อยากจะคยุกัน

ในประเดน็ที่สองมากกวา คอื "คน" อยูเพื่ออะไร? นัน่เปนประเดน็ ที่ตรงกับหัวขอ หรอืชื่อเรื่อง

"คน"เกดิมาแลว ม ี"ชวีติ" อยูเพื่ออะไร ? เดี๋ยวกจ็ะไดทราบ แตกอนจะไป กระจางใจวา คนอยูเพื่ออะไรนัน้

ขาพเจาอยากจะชี้ใหเหน็วา "คน"นัน้ ยิ่งเวยีนเกดิเวยีนตาย มากรอบมากวัฏฏะ เขาไปเทาใด  กย็ิ่งม ี"จติใจ"

คดิเฉลี่ยแลว ยิ่งเลวลง และต่ําลงไปทกุวันๆ นี่เปนความจรงิแท โลกยิ่งมอีายมุากขึ้นเทาใด "คน" อันคอื  "จติใจ" หรอื

"วญิญาณ" ของโลก กย็ิ่งนับวันจะถกู "กเิลส" เกาะและพอก เขาไปๆ หนาขึ้น มากขึ้นเทานัน้

ดังนัน้ ถา "คน" ผูใด รักจะมชีวีติอยู โดยไมมองใหเหน็ความจรงิแทในแงนี้มมุนี้บาง กเ็ปนของแนนอน  "คน" ผูนัน้

กย็อมจะตองเปนอยู ใหเหมอืนกับ "คน" ทัว่ๆไปทัง้หลายเขา นัน่คอื จะตองมจีติใจต่ําลง เลวลง ไปตามลาํดับ

ดวยหลักแหงความแทจรงิ นัน่เพราะเหต ุอะไรหรอื กเ็พราะวา ในโลกนี้ หรอืโลกไหนกต็าม สิ่งอันใด ที่จะทรงอยูไดกค็อื

"ความสมดลุ" ถามซีายกม็ขีวา มชัีว่กม็ดี ีทาํความสมดลุเอาไว ถาสวนใด สิ่งใดมาก กจ็ะฉดุหรอืมนี้ําหนักมาก

ถวงตัวเองลงไปสูทางนัน้ เทยีบงายๆ คนคอื "ชวีติ" คนจะตองมหีวิ (หรอืไมไดกนิ) กับอิ่ม (คอืไดกนิ) ถาผูใดเอาแตหวิ

ผูนัน้กจ็ะตองดับ "ชวีติ" ลงเรว็ ผูใดเอาแตอิ่ม ผูนัน้ กย็อมจะดับ "ชวีติ" ลงเรว็เชนกัน ถาผูนัน้ กนิแตพอด ีไมหวิ

และไมอิ่มไป ไมเกนิไป ไมนอยไป พอดจีรงิๆ คนผูนัน้กจ็ะม ี"ชวีติ" ยนืนานเปนพเิศษทเีดยีว

ดังนัน้  มใีครคดิบางไหมวา "โลก" ที่เราอยูทกุวันนี้ แยลงทกุวัน "ชวีติ" ของโลกบาดเจบ็ลงไปทกุวัน  ถกู "จติใจ" หรอื

"วญิญาณ" อันคอืคนนี่แหละ บอนทาํลายลงไปทกุวันๆ ("ชวีติ" ประกอบดวย "ลกูโลกทัง้หมด" เปน "กาย" และ "ชวีติคน"

นัน่แหละ เปรยีบไดกับ "จติ" หรอื "วญิญาณ" ของโลก) และโลกกจ็ะตองตาย หรอื หมดชวีติลง ในอนาคตแนๆ

คอืจะแตกสลายในที่สดุ ถา "คน" ดขีึ้น มากกวาเลวลง กวาที่เปนอยู ในทกุวันนี้ ชวีติของโลก

กจ็ะแตกทาํลายชาลงกวานี้ ถาโลกมคีนด ีหรอืความดเีทากับคนเลว หรอืความเลว โลกนี้จะอยูได นริันดรกาล

แตเพราะเหตวุา โลกขาดสมดลุลงไปทกุวันๆ  "คน" เลวลงมากกวาดขีึ้น  โลกจงึจะตองแตก ทาํลายเรว็ขึ้น นัน่เปนหลัก

แหงความจรงิ และนัน่คอื "โลก" ขณะนี้ กาํลังใกลวัน จะแตกลงไป ทกุทีๆ

เอาละ เรามาแยกแยะอธบิายใหเหน็ซวิา สิ่งที่วัดใหเหน็วา "คน" นัน้จติใจต่ําลง เลวลง โดยไมรูตัว กันอยางไร ?

ขึ้นชื่อวา  "คน" กค็อื ผูที่เกดิมากด็ิ้นรน เพื่อที่จะใหตนอยูอยางดทีี่สดุ ซึ่ง "ความรับรู" ที่เคยมใีนจติใจ โดยธรรมชาต ิกค็อื



"ได "รับรู" มาวา "ผูที่อยูดทีสีดุ" กค็อื ผูที่มสีิ่งใดๆ มาใหทวารตัง้ ๕ "เสพ" ไดสมใจ หรอื บรบิรูณ ตามใจไดมากที่สดุ

ไมมอีื่นเปนเดด็ขาด จงึเรยีกวา "คน" ตาจะตองใหเหน็ สิ่งที่อยากเหน็ ใหถกูใจถงึใจ หกูจ็ะตองไดยนิ

ไดฟงเสยีงที่อยากฟง ใหถกูใจถงึใจ สิ้นจะตองไดแตะ ไดรับรส ที่อยากแตะ ใหถกูใจถงึใจ จมกูจะตองไดกลิ่น

ไดดมสิ่งที่อยากใหถกูใจถงึใจ และ สวนเนื้อหนังมังสา  รางกาย ทกุสวนแหละ กจ็ะตองไดแนบ ไดเสยีดส ีไดแตะตอง

กับสิ่งที่ชอบ ที่อยากใหถกูใจถงึใจ มเีทานี้จรงิๆ คอื "คน" รับรองวา ไมมอีื่นอกีเลย ที่ "คน" ดิ้นรน ปรนเปรอ ใหตน

อยูในทกุเมื่อ เชื่อวัน เมื่อไดสิ่งเหลานี้ มาใหตน ไดมากที่สดุ กด็อีกดใีจวา สขุที่สดุ ผูที่อยากอยู แตยังไมสมใจอยาก

กพ็ยายามเหนด็เหนื่อย ดิ้นรนใหไดมา ถาไดมาบางแลวนดิหนอย กอ็ยากไดมากขึ้น ความพอ หรอืความจบไมมี

เพราะตัวอยาง ผูที่เขามมีากกวา หรอื สขุมากกวา มอียูรอบตัว ความสดุใจ หรอื "ถงึใจ" อยางแทจรงิ จนเรยีกวา "จบ"

จงึไมมี

นัน่คอื  "คน" คอืผูอยูเพื่อ "เสพสิ่งทัง้ ๕" นี้ คอื "เสพกามคณุ" นัน่เอง มหีนาที่อยูเทานี้ ยังไมตายตราบใด ถาขึ้นชื่อวาเปน

"คน" ละก ็ตองทาํหนาที่ "ดิ้นรน" เหนด็เหนื่อย เมื่อยลา เพื่อสะสมเงนิทอง หรอืชื่อเสยีง อันแยกออกไป

เรยีกเปนหลักใหญๆ ไดวา ลาภ ยศ สรรเสรญิ เพื่อนาํมาใหตน แลวกใ็ช ลาภ ยศ สรรเสรญินัน้ๆ

แปรเปลี่ยนเปนสิ่งตางๆ อันจะเปน "อาหาร" นาํมาใหทวาร ตา-ห-ูจมกู-ลิ้น-กาย นี่แหละเสพ และผู "รับรูรส" นัน่คอื "ใจ"

และตอง "ถกูใจถงึใจ" กจ็ะเกดิอาการ "สขุ"

เมื่อผูใดเหนด็เหนื่อยหามาไดแลว ไมวาจะเปนลาภกด็ ียศกด็ ี เปนสรรเสรญิกด็ ีคอืสิ่งที่ถอืวา เปนของม ี"คา" ทัง้นัน้

เพราะลาภ-ยศ-สรรเสรญิ-นี่แหละ มันจะแปรเปลี่ยน หรอืใหคณุ ใหผลออกมาเปน "อาหาร" เพื่อใหทวารทัง้ ๕ เสพได

ยิ่งมลีาภมากๆ กย็ิ่งจะเหน็ชัด เพราะลาภสวนมากเปน "วัตถ"ุ เปนสวนใหญ ยิ่งถากลาววา ไดเงนิทองมามากๆ

กจ็ะเรยีกไดลาภมาก เปนลาภแทโดยตรงทเีดยีว ถาไดยศ ไดสรรเสรญิ กย็ังเปน "ลาภ" ทางออม ยังเปนเพยีงลาภ

ที่ตองรอคอยผล ซึ่งจะตามมาทหีลัง นัน่คอื ถาจะเรยีกใหสัน้ และใหตรงๆ เลยทเีดยีว คนทกุวันนี้กต็องการ เงนิทอง กับ

เกยีรตยิศชื่อเสยีง นัน่แหละ คอื ลาภ กับ  ยศ-สรรเสรญิ และผลที่เปนตัวเปนตน ชัดที่สดุ กค็อืตองแปรทัง้เงนิ

ทัง้เกยีรตยิศ ชื่อเสยีงนัน้ ออกมาเปน "อาหาร" (ในที่นี้ มไิดหมายความแคขาวปลา แตหมายถงึทกุอยาง)

ใหห-ูตา-ลิ้น-จมกู -กายเสพ  เปนขัน้ สดุทาย อันเรยีกรปูที่ไดเสพ ถกูใจถงึใจ รสที่ไดเสพถกูใจถงึใจ

เสยีงที่ไดเสพถกูใจถงึใจ กลิ่นที่ไดเสพ ถกูใจถงึใจ สัมผัสเสยีดส ีที่ไดเสพถกูใจถงึใจ และเมื่อ "ถกูใจถงึใจ"

กเ็รยีกอาการนัน้วา "รสอรอย" แลว การ  "เสพรสอรอย" กจ็ะเปนไป อยางไมรูจบตราบวัน "ชวีติ" ตายลง และ

กย็ังไมจบลงได กย็ังจะเกดิวนเวยีนมา "เสพ" มันใหม

ลองคดิดเูถดิวาเหน็ "คา" ของชวีติหรอืยัง? ลาภ-ยศ-สรรเสรญิ เปน "คา" ของชวีติ ไดไหม? ถกูตอง แลวหรอืยัง ?

ตราบใด "คน" ยังไมไดคดิ ยังไมไดวนิจิฉัยใหถองแท และยังไมรูวา ตนเกดิมาเพื่ออะไร  ? กจ็ะไมมวีันรู ไดเลยวา

คนนัน้อยูเพื่ออะไร? แมเพยีงเพื่อเสพสิ่งทัง้ ๕ ตามทวารที่มนีี้เทานัน้ กย็ังไมมโีอกาสรูตัว คงไดแตหนามดื ตาบอด ดิ้นรน



เหนด็เหนื่อย ไขวควา "อาหาร" ที่ดขีึ้น-ดขีึ้นไปเรื่อยๆ กแ็ลวกัน อยูอยาง มขีาวกับน้ําพรกิ กนิทกุมื้อ ทกุวัน

กใ็หนอยเนื้อต่ําใจ อยากกนิผัด กนิแกงชัน้ด ีอยากกนิหมหัูน เปดยาง อยูอยาง มขีาสองขาเดนิโหน "รถเมล" กใ็ห

นอยเนื้อต่ําใจ พยายามหาเงนิมาใหไดมากๆ เอาไปซื้อ "รถ" มาทาํ "เมล" จนตัวเองไปไหนๆ เพราะขับเองไมเปน

กจ็างคนมาขับ แลวตัวเองนัง่ หรอืแมขับเองเปน แตไมขับ เพราะ "หลง" ในยศในศักดิ์ กนั็ยเดยีวกัน คอืใหผูอื่น

ขนพาตัวเองไปนัน่เอง จงึเรยีกวา "รถเมล" เหมอืนกัน แตจาง  "คนขับ" เฉพาะตัว และจองการนัง่ เฉพาะตัวเสยีดวย

การใชจาย กแ็พงขึ้น เงนิที่จะตองหามา กต็องใหมากขึ้น ผลแทๆ ของมันกค็อื เพื่อ "การไป" นัน่เอง แต "ไป"

โดยใหคนไดเสพ ความสบาย  ความโก ความหรหูรา แมจะเปนการ "เสพ" เรื่องอื่น อยางอื่น กนั็ยเดยีวกัน

ทนีี้  ลองมาพจิารณาความเปน "คา" ของชวีติจรงิๆ ดซูวิา อยางไรมันคอื  "คา" หรอือยางไร มันจงึจะ เหมาะควร เรยีก

"คา" กันไดอยางแท

จะขอไลมาจากตัวของเรา หรอืตัวของคนเลยทเีดยีว ถา "คน" คอืแทงทอน ที่ไมมชีวีติจติใจ มันกไ็มเสพอะไร

เมื่อมันมชีวีติจติใจ ที่ยังหลงอย ูยังไมบรรลรุูแจง มันกจ็ะเสพกามคณุ ๕ ดังไดกลาวแลว เปนธรรมดาของคน ดังนัน้

สิ่งที่จะเสพ โดยตรง คอื "รปู" ที่ตาเหน็ ทันทแีทๆ เดี๋ยวนี้ทันท ีเชน มดีอกกหุลาบงาม กับมตีาที่จะเกดิการ "เหน็รปู"

และพยายามใหถกูใจ ถงึใจ "รส" ที่ลิ้นไดสัมผัสจรงิๆ

เดี๋ยวนี้ มขีองกนิมลีิ้นแตะ และพยายามใหถกูใจถงึใจ หรอือื่นๆ อกีทัง้ ๕ ทวาร นัน่แหละ เรยีกวา สิ่งที่ "คน"พงึ"เสพ" เปน

"อาหาร" ขัน้แรก เปนของจรงิ ถกูตัวถงึตัวจรงิๆ ดังนัน้ ถาผูใดมอีาหารทวีานัน้ บรบิรูณ อยากเสพเดี๋ยวนี้ กม็เีสพไดทันที

ถายิ่งดเียี่ยมดวย รปู-กลิ่น-เสยีง-สัมผัสกายครบ กนั็บวาเปน "คา" ยิ่งแลว สาํหรับผูไดเสพนัน้ นี่คอื "คา"

ชัน้ที่หนึ่งและเปน"คา" สาํหรับผูเสพคนเดยีว เทานัน้  คนอื่น ผูไมไดเสพดวย จะไมเหน็วามันเกดิ "คา" หรอืม ี"ประโยชน"

กับเขากันตรงไหนเลย เพราะเขาไมไดเสพดวย เขาไมสวนกับ "อาหาร" ดังกลาวแลวนัน้ (โปรดเขาใจใหดวีา "อาหาร"

ที่วานี้ ไมไดหมายความเฉพาะ ของรับประทาน หรอื ของเสพทางปาก สัมผัสรส ทางลิ้นเทานัน้ ที่เสพทางห ูตา จมกู

กายเรยีกวา "อาหาร" ดวย)

เพราะฉะนัน้ จะเรยีก "อาหาร" ที่วานี้เปน "คา" กเ็รยีกไดเพยีงวา "คา" ของชวีติแตละคนเทานัน้ ซึ่งเลก็นอยจรงิๆ

แคบจรงิๆ หนวยเดยีว เทานัน้ ผูอื่นผูใด ไมไดเสพดวย ไมมสีทิธิ์เอยวาเปน "คา" เปน "ประโยชน"ไดเลย นี่คอื "คา"

ชัน้ต่ําสดุ เทาที่จะต่ําได โดยยังไมออกไป จากตัวเอง ถงึผูอื่นเลย

ดังนัน้ จงสาํนกึเถดิวา อาหารห ูอาหารตา อาหารลิ้น อาหารจมกู อาหารกาย ทัง้หลายนัน้ มันมคีา แคบที่สดุ

ดังไดลองวจัิยกันออกมานี้ จงึไมควรจะหลงใหล เหนด็เหนื่อย เปนทาสมันได มากมายนัก และ โดยแทแลว

จะเรยีกวามันม ี"คา" สาํหรับ "ผูอื่น" หรอืสาํหรับ "โลก" ไมไดเลย เปนอันขาด ผูใดตัง้หนาตัง้ตา ใฝใหแกตัว หรอื

มุงมัน่หามาเสพ แตถายเดยีว อยางไมลมืหลูมืตา กค็อืผูไมม ี"คา" หรอื "ประโยชน" ใดๆแก "ผูอื่น" หรอืแก "โลก"

เลยแมเทาขี้เลบ็ เรยีกไดวา ผูเหน็แกตัว และเหน็แกเสพ อยางเตม็ประตู



ทนีี้ "คน" ทกุคนเหนด็เหนื่อยในขัน้ตอไป นอกจากเพื่อ "อาหาร" อันเปน "คา" สวนตัวโดยตรงนัน่แลว เขาเหนด็เหนื่อย

เพื่ออะไรอกี เมื่อตรวจตรา ไตรตรองกันแลว กจ็ะเหน็วา เหนด็เหนื่อยเพื่อ "ลาภ" ลาภในที่นี้ หางขึ้นมาจาก "สิ่งที่เสพ"

แทๆ ตรงๆ นดิหนึ่ง ทกุวันนี้ เราใชเงนิทอง เปนแกวสารพัดนกึ กันทัง้โลก ดังนัน้ "ลาภ" ตัวแท กต็องคอื "เงนิทอง" นัน่เอง

นอกกวานัน้ จะเปนเพชรนลิจนิดา เปนสมบัต ิวัสดอุื่นใดกต็าม อันจะแปรเปลี่ยน ซื้อขายออกมา เปนเงนิทองได

กถ็อืวาเปน "ลาภ"ทัง้สิ้น และ"ลาภ" เหลานี้ กย็ังคงเปน "คา" สวนตัวอยูนัน่เอง เปนแตเพยีงวา มันยังเสพเจาลาภนัน้

เขาไปไมไดทันท ีตรงๆ เทานัน้ แตมันกจ็ะคอื อปุกรณในการจะไป แลกเปลี่ยน ไปแปรมาเปน "อาหาร" (สิ่งที่เสพ)

เพื่อใหทวาร ๕ แหงตนเสพนัน่เอง ดังนัน้ ถาใครรัก "ลาภ" เหลานัน้ หวงแหนไวเปนของตัว ไมใหกระเดน็เลย แมแตเศษ

แตเสี้ยวนดินอย "ลาภ" นัน้ กเ็ทากับ" อาหาร" ของผูเปนเจาของ "ลาภ" นัน้เทานัน้ และจงึม"ีคา" เทากับ "อาหาร"

เชนเดยีวกัน หา "คา" อื่นนัน้ไมไดเลย "ลาภ" ในลักษณะหวงแหนเชนนี้ จงึยอมเทากับ "ไรคา" สาํหรับ "ผูอื่น" หรอื "ไรคา"

สาํหรับ "โลก" อกีเชนเดยีวกัน "คน" ผูอยูเพื่อเสพ โดยลักษณะนี้ กค็อื คนเหน็แกตัว ไรคา ไรประโยชนอยูเชนเคย

ทนีี้ กพ็จิารณาๆกันถงึขัน้ตอไปวา "คน" เหนด็เหนื่อย เพื่ออะไรกันอกี กค็งพอจะนกึออกกันไดวา ตอจากลาภ กค็อื "ยศ"

นผูเหนด็เหนื่อย เพื่อ "ยศ"นัน้  กอ็กีหนะแหละ คดิดใูหด ีกไ็มพนไปจาก ตัวเองได อยูอกีนัน่เอง ยิ่งผูเปนขาราชการแลว

แนๆเลย ตองปรารถนา "ยศ" อันหมายถงึ เงนิเดอืนเพิ่มมากขึ้น และเงนิเดอืน หรอืรายไดนัน้ คอือะไรละ กค็อื "ลาภ" และ

"ลาภ" อันถาผูเปนเจาของลาภ หวงแหน ไมใหกระเดน็เลย กค็อื "อาหาร" ของผูนัน้อกีเชนเคย ดังนัน้ "ยศ" กไ็มไดม ี"คา"

อันใดสาํหรับ "ผูอื่น" หรอื สาํหรับ "โลก" อกี โดยนัยเดมิ "คน" ผูนี้กค็อื สิ่งรกโลกชิ้นหนึ่ง อันไรคา ไรประโยชนตอผูอื่น

ตอโลกเชนเคย

ตอจาก "ยศ" สิ่งที่ผูคนยอมเหนด็เหนื่อย เมื่อยลา เพื่อมันกค็อื "สรรเสรญิ" อัน "สรรเสรญิ"  นัน้ ถาแปล ตรงตัวกค็อื

"ยกยองเชดิช"ู หรอื "ผูอื่นตางนยิมชมชื่น" นัน่เอง แลวลองคดิดซูวิา ผูที่ตองการ "การยกยองเชดิช"ู หรอืตองการ

"ความนยิมชมชื่น" จากผูอื่นนัน้ เขาจะตองการไปทาํไม ถาไมตองการไป เพื่อประโยชน ในทางออม อันผลสดุ

กจ็ะไดมาซึ่ง "ลาภ" นัน่เอง ยกตัวอยางเชน นักรอง คนหนึ่ง ทาํมาหากนิ ดวยอาชพีรองเพลง กย็อมตองการ

"ความนยิมชมชื่น" จากประชาชน หรอืยอมตองการ "ความยกยองเชดิช"ู ของมหาชน เพื่อการหากนิ จะไดกวางไกล

จะไดสะดวก จะไดมากยิ่งขึ้น นัน่คอืผล หรอืแม ขาราชการกด็ ีพอคากด็ ีกนั็ยเดยีวกัน ทัง้สิ้น เปนแตวา "สรรเสรญิ"

มันเปน "อาหาร" ที่เดนิทางชา กวาจะแลกเปลี่ยน จะแปรรปูมาเปน "อาหาร" ใหเจาตัวผูไดรับเสพ แตกไ็มพน "อาหาร"

นัน้ไปไดเชนกัน หากผูใด ยังตองการ "สรรเสรญิ" อยู กจ็งทราบเถดิวา ไมไดตองการไป เพื่อเหตอัุนใดเลย นอกจาก

เพื่อผลแท คอื แปรไปเปน "อาหาร" มาเพื่อเสพนัน่เอง ดังนัน้ "คน" ผูยังใฝปรารถนา "สรรเสรญิ" กด็ ีกค็อืสิ่งที่ไมม ี"คา"

สาํหรับ "ผูอื่น" และยังไมม ี"คา" สาํหรับ "โลก" อกีเชนเคย

นัน่คอื "คน" ผูอยูอยางรกโลก "คน" ผูม ี"โลกธรรม ๔" คอื เสพสขุ ลาภ ยศสรรเสรญิ จงึไดชื่อวา หาคาใดจาก "คน"

ผูนี้ไมไดเลย เมื่อรู และ พจิารณากันละเอยีด มาถงึขนาดนี้แลว ลองตรองดีๆ กันสักนดิเถอะวา จะหา "คน" ที่มคีา



มปีระโยชนกันได จากใครบาง ผูที่เรา ควรจะรูจัก งายที่สดุ กต็องพจิารณากันไป เปนขัน้ๆ อกีดังนี้

ขัน้แรก เรามาดกูาร "เสพ" ของ "คน" กันเสยีกอน

"คน" คอืผูยังเสพกามคณุ ๕ อันคอืยดึ รปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัสเสยีดสทีางกาย เปน "อาหาร" อยูอยาง ตัง้อกตัง้ใจ

นัน่คอื "คน" และ การเสพของเขากค็อื การบังเบยีดผูอื่นมา และโดยการบังเบยีดตน อันเปนพฤตกิรรมแทๆ

บังเบยีดผูอื่นมานัน้ ไมตองพดูกันมากกร็ูวา ไปเอาเปรยีบผูอื่นมา เพื่อใหตนไดเสพดกีวาเขา ไดเสพ มากกวาเขา

จะดวยวธิ ีเอารัด เอาเปรยีบ โดยนัยตรง  คอื "โกง" หรอื ฉอ หรอืฉก เขาซึ่งๆหนากต็าม หรอื จะดวยวธิทีางออม คอื

อาศัยฤทธิ์ของอาํนาจ ฤทธิ์ของศักดา ฤทธิ์ของเงนิทอง ฤทธิ์ของสมองปญญา หรอื ฤทธิ์ของการใหผูอื่นยนิยอม

เสยีเปรยีบโดยกรรมวธิ ีรักใครเอน็ด ูโอนออนอยางไรกต็าม ลวนเรยีกวา ผูเสพนัน้ เอาเปรยีบผูอื่น คอื

บังเบยีดผูอื่นทัง้สิ้น ซึ่งเปนสิ่งที่พระพทุธเจา ไมสนับสนนุเลย

ทนีี้ บังเบยีดตนเอง นี่ส ิเปนเรื่องควรรู ควรเขาใจไดมาก "คน" แทบทกุคน นกึไมออก คดิไมไดวา ตนเอง บังเบยีดตนเอง

อยูทกุเมื่อเชื่อวัน แทบจะเรยีกไดวา ทกุนาท ี ทกุวนิาททีเีดยีว ยิ่งผูใด "เสพ" หนัก "เสพ" ไมวรรคไมเวน "เสพ" ทัง้ทางกาย

"เสพ" ทัง้ทางใจ ตลอดขณะจติเตนละก ็ยิ่งเปนผูบังเบยีดตัวเอง เหลอืขนาดที่สดุ

การ "เสพ" นัน่แหละ คอืการ "บังเบยีดตัวเอง" หละ คดิใหดนีะ การ "เสพ" ซึ่งไดอธบิายมาแลว แตตนทัง้หมดทัง้ ๕

ทวารนัน่แหละคอื การ "บังเบยีดตัวเอง" ผูใดยังเสพ  รปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัสอยู  ยังละเวนไมได นัน่แหละคอื ผูยัง

"บังเบยีดตัวเอง" อยู พยายาม ทาํความเขาใจใหด ีถาไปแยงคนอื่นมา ดังไดกลาวแลว เรยีกวา "บังเบยีดผูอื่น"

แตถาไดมาแลว แลวกน็าํมาเสพเขาไป นัน่แหละ

คอื "บังเบยีดตัวเอง" ทาํไมถงึเรยีกวา บังเบยีดตนเอง กค็อื "คน" นัน้กวาจะไดสิ่งตางๆทัง้ ๕ นัน้มา "เสพ"

กต็องเหนด็เหนื่อย ตองใฝหา ควานควา จงึจะได อยูดีๆ จะมเีองมาใหเสพนัน้มันยาก ดังนัน้ ที่ทกุคน ดิ้นรน ประกอบกจิ

ประกอบการทาํงานใดๆ อันแบงกัน เปนชัน้เปนขัน้ต่ํา ขัน้สงูอยางไร กต็ามในโลกนี้ ลวนแลวแต เขาทาํกัน

เขาเหนด็เหนื่อยกัน เพื่อใหไดมาซึ่งรปู-รส-กลิ่น -เสยีง -สัมผัส  เปนประการสดุทาย ใหตนทัง้สิ้น

นอกจากรปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัสนี้ กจ็ะมขีองจาํเปนจรงิๆ สาํหรับรางกายคน อยูนดิหนอย เทานัน้ นัน่คอื

๑."อาหารแท" ที่จะเขาไปสังเคราะหในรางกาย ใหรางกายทรงอยูได อันม ีแปง โปรตนี คารโบไฮเดรท น้ําตาล และอื่นๆ

อกีเลก็นอย

๒.เครื่องนุงหม อันกันหนาว กันรอน แมลงสัตวกัดตอย

๓.สถานที่  ที่จะใหรางกายมันอยู นัง่ ยนื เดนิ นอน หลบรอน หลบหนาว เพราะกายเปนแทง มรีปูราง มเีนื้อที่

๔.ยารักษาโรค อันนี้ ไมใชจาํเปนตลอดเวลา เมื่อมโีรคเทานัน้ จงึจะจาํเปน

มเีทานัน้เอง คอื ของแทของจรงิ ที่ "คน" ตองกนิ และใชอยางแทจรงิ อันไมเรยีกวา "เสพ" ตองมพีอด ีพอควร นอกกวา ๔

อยางนัน้ ไมใชเรื่องใชราวอะไรเลย ที่จะตองวุนวายดังนัน้ ผูใดเสพอาหาร (ของกนิ) กจ็ะตองเสพใหได อาการสขุไปดวย



"รส" และ "รส" ตองด ีถาไมด ีกไ็มถอืวาได "เสพ" ทนีี้จะได "รส" ดเีทาใด กต็องเลอืกหา การเลอืกหา เปนการเหนด็เหนื่อย

ชัน้ที่หนึ่ง คอื ตองเสยีเวลา เสยีแรงไป บางทกีวาจะคดิ กวาจะเลอืกได ใชเวลาเปนชัว่โมงๆ และเลอืกไดแลว

กวาจะไดกนิ กวาจะเดนิทาง หรอืไปหามา กอ็กีตัง้นาน หรอืตองไปตัง้ไกล ตองเสยีคาใชจาย คารถ คาเดนิทาง อันตอง

"จับจาย" เงนิ หรอื "ลาภ" ที่ตัวเองเหนด็เหนื่อย หามานัน้ทัง้สิ้น เพยีงเพื่อ จะเอาของจาํเปนแทๆ คอื แปง โปรตนี

คารโบไฮเดรต ฯลฯ ที่ไดกลาวมาแลวนัน้ เขาไปไวในรางกายเทานัน้ แตชางกระไร "บังเบยีดตนเอง" เสยี

กวาจะไดจัดการ เอาใสทองเขาไปได กต็อง จายโนน จายนี่ ไมรูกี่ชัน้ เพยีงเพื่อจะไดเสพ รปู-รส -กลิ่น -เสยีง

-สัมผัสกาย ประกอบดวย "อาหารแทๆ" นัน้ลงไปไวในกระเพาะเทานัน้ ดทูรีวึา "บังเบยีดตนเอง" แคใด?

ถาเราไมตองเหน็แก รปู -รส -กลิ่น -เสยีง -สัมผัสเหลานัน้ เรากย็อมกนิ "อาหารจรงิๆ" อันใด กไ็ดที่มันม ีแปง โปรตนี ฯลฯ

ที่จาํเปนดังกลาวแลว เขาไปไวเทานัน้ กจ็ะไมตอง เหนด็เหนื่อย ไมตองดิ้นรน ทรุนทกุราย ใหเปนวรรคเปนเวร

อยางที่เปนอยูกันอยูนี้เลย คดิใหดเีถดิ นี่แหละค ื สภาพของ "คน" สภาพของผู "บังเบยีดตนเอง" อยางไมรูเนื้อรูตัวเลย

และกเ็ปนกันอยูเตม็บานเตม็เมอืง ไมยักมใีคร ยอมคดิเหน็ได หลงกันอยู มัวเมากันอยูอยางนัน้ "เสพอาหารแทๆ"

เขาไปในกระเพาะ กต็องจายคา  "เสพ" สะบัน้หัน่แหลก แพงเหลอืคณา กวาจะไดเสพ เอาอาหารจรงิ อาหารแท

เพยีงไมเทาไหร เขาไปไว ในกระเพาะ กก็นิเวลา กนิทัง้สถานที่ กนิทัง้เหตกุารณ และกนิทัง้เรี่ยวแรงเขาไป

เปลอืงไปเหลอืจะคาํนวณ ยิ่งผูใดกนิขาว ในไนทคลับ ในบาร มพีรอมแมดนตรเีสยีงเพลงนัน่แหละ จะเหน็เปนตัวอยาง

ไดชัดเจนยิ่ง แลวอะไรกันละ ที่วา "ทกุข?" อะไรกันละที่วา "สขุ?" ไปกนิอยางนัน้ได "สขุ" หรอื? ที่ตองเสพสิ่งที่ไมมี

"คา"จรงิ ไมม ี"ประโยชน"แท ดังที่ไดอธบิายมาแตตน คอื รปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัส แตตอง "จับจาย" ไปเพื่อ รปู-รส-กลิ่น

ฯลฯ พวกนี้ไปมากมาย อันกวาจะหา "ลาภ" มาไว เพื่อ "จับจาย" นัน้ ตองเหนด็เหนื่อยเทาใด? ลองคดิดใูหดวีา เปน "ทกุข"

หรอืเปน "สขุ" การไมเหนด็เหนื่อยลนลาน นาจะเรยีกวา "สขุ" เราไมเหนื่อยไดเทาใด ควรจะเรยีกวา "สขุ"  เทานัน้ ไมใชวา

เราเหนด็เหนื่อยมากๆ เพื่อใหได "ลาภ" มามาก แลวกเ็อาไป เลอืกจายในที่แพงๆ ทีๆ่มรีปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัส ครบๆ

แตแพงๆ  แลวแทจรงิกไ็ด "อาหารแทๆ" (คอื แปง โปรตนี ฯลฯ) เขาไป ในกระเพาะ เทากับทีๆ่

ไมมรีปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัส ครบเหมอืนกัน แตไดจายไปแลว ที่อตุสาหหามาแทบตาย หมดไปแลว แทนที่จะเอาไวซื้อ

"อาหารแทๆ" ไดมากกวานัน้ กเ็อาไปถลงุ เพราะเพยีงเพื่อเพิ่ม รปู-รส-กลิ่น ฯลฯ เทานัน้ คดิดเูถดิวา "บังเบยีดตนเอง"

มากเทาใด "ทกุข" มากเทาใด?

"คน"  ผูไมยอมเลกิ กย็ังจะมองไมเหน็ กค็งยอมเชื่อเขาหลอก ยอมตายอยางเขา โดยเขาโพนทะนาวา "อรอย"

โพนทะนาวา "โก" โพนทะนาวา "หรหูรา" โพนทะนาวา  "เปนคนชัน้สงู" โพนทนาวา "มรีสนยิมสงู" ผูโพนทนา

กพ็ยายามสารพัด จะหาเรื่องหาขอมาหลอก เพื่อจะได "บังเบยีด (เอาเปรยีบ) ผูโงเงา ที่หลงลม ตามคาํหลอก เอา "ลาภ"

มาใหตน ผูถกูหลอก กย็อม "โง" ไป "ตดิกับ" เขาโดยยอมใหเขา  "บังเบยีด" เอา "ลาภ" ตนไป แถมยัง "บังเบยีดตนเอง"

ดังกลาวแลว อยางไมมใีครชวยไดเลย ถาไมคดิจะชวยตัวเอง



นัน่คอื "ความจรงิ" นัน่คอื ความแท ถาใครคดิเหน็จรงิได และปฏบัิตไิด คอืหักหามใจ หรอืมองใหเหน็จรงิวา รปู -รส -กลิ่น

-เสยีง -สัมผัสกาย อะไรนัน้ มันไมใชของจาํเปน ถาตัดได ไมเสพได กจ็ะสบาย ไมเหนด็เหนื่อย ภาระกน็อยลง

จะปนผูประหยัด เปนผูงาย ผูสะดวก สบาย อยางแทจรงิ ถาคนผูนี้ ผูตกอยูในภาวะสะดวก สบาย หมดภาระ

ไมเหนด็เหนื่อย เปนคนประหยัดโดยตนเอง เปนคนงายตอตนเอง  และ ตอคนอื่นดวยดังนี้ ไมเรยีกผูนี้วา ม ี"ความสขุ"

จะเรยีกผูตกอยูในภาวะดังนี้วาอยางไร? ใครๆ ชวยคดิกันดวย !

การเสพดานอื่นๆ  จะเปนการนุงหม แตงตัวกด็ ีการมสีถานที่อยูอาศัยกด็ ีกเ็หมอืนๆกัน นัยเดยีวกันทัง้นัน้

ถาเราไมหลงโงจะเสพ จะเอารปู เอารส เอากลิ่น เอาเสยีง เอาสัมผัสกาย เขามาประกอบละก ็เครื่องนุงหม

กเ็พยีงกันหนาวกันรอน กันแมลงสัตว กัดตอย สถานที่อยูกเ็พยีงเพื่อใหราง ใหกายมันหลบรอน หลบหนาว เขานัง่

เขานอนอะไรอยูได เทานัน้ กเ็พยีงพอแลว นัน่คอื "ผูรู" อันเปนผูรู

อยางแทจรงิ ที่เราเรยีกเปนภาษาบาลวีา "พทุธะ" หรอื ผูพนอวชิชานัน่เอง "พทุธศาสนา" คอืเรื่องอยางนี้ ไมมเีรื่องที่จะ "รู"

อยางอื่นใด "พระพทุธเจา" รูอยางนี้ และสอนอยางนี้ พระองค "รู" ความแทความจรงิ อยางนี้ ไมได "รู" อยาง "โง" อยางที่

"คน" ทัง้หลายหลงตน คดิวา ตัวเองฉลาด  ตัวเองมปีญญา อยูอยางทกุวันนี้ ไมใชเลย ถาใครคดิวา

ผูฉลาดจะตองเปนผูไดเปนเจาเปนนาย  เปนใหญเปนโต เปนผูสราง ผูกอแลวละก ็กจ็งพยายามคดิถงึ

พระพทุธองคนัน่เถดิ เปนตัวอยาง ทัง้ๆที่พระองค มคีวามใหญโต มคีวามเปนเจา เปนนาย

มอีปุกรณในการสรางกอมหาศาล เพราะพระองค เปนถงึ พระหนอเนื้อ องคกษัตรยิราช แตทาํไม พระองคจงึหลกีเรน

หนไีปเสยี อยางไมไยด ีถาลักษณะนี้  การกระทาํแบบอยาง ดังที่พระพทุธองค ประพฤตปิฏบัิตนิี้ ไมเรยีกวา

เปนการกระทาํของ "ผูประเสรฐิ ผูฉลาดที่สดุ" แลว จะใหเรยีกพระพทุธองควาอยางไร? กล็องคดิดใูหดี

ไมใชเรื่องลกึลับซับซอนอะไร

ดังนัน้  เมื่อคนไมรู คนยังหลงงมอยูในดานโง โลกจงึเตม็ไปดวยการ "หลอก" กันนานาประการ หลอกเพื่ออะไร?

หลอกเพื่อจะได "ลาภ" เปนวธิกีาร "บังเบยีด" อันอาํพรางทัง้สิ้น "คนโง" มาก กย็อมรูไมทัน กย็ิ่งยอมให "คน"

(ผูกย็ังโงดักดานอยูเชนกัน) "หลอก" เอา แลวกย็อม นาํตนไปใหเขา "บังเบยีด" การแตงตัวใหสวย ใหโก

การมบีานใหหรใูหงาม การพักผอนหยอนใจทัง้หลาย แมดหูนัง ดลูะคร ดกูารละเลน ดกูารกฬีา ดอูะไรกต็าม

หรอืเราเลนเอง เลนเกมกฬีา เกมไมกฬีา ไปจนกระทัง่ เกมการพนัน อะไรกันกต็าม มันเรื่อง "หลอก" ทัง้นัน้ "หลอก"

เพื่อการ "บังเบยีด" ใครถกู "บังเบยีด" มากเทาใด กไ็ดชื่อวา "โงเงา" มากเทานัน้ ยิ่งดหูนังมาก เอามาคยุโววา

ตนไดดมูาก กค็อื ยิ่งโพนทะนาวา ตัวเอง "โงเงา" มากเทานัน้ ยิ่งมเีครื่องแตงตัวมากมาย กย็ิ่งแสดงออกวาตัวเอง

"โงเงา"มากเทานัน้ หลงใหเขา  "หลอก" ใหเขา "บังเบยีด" เอาไป โดยแทจรงิ นุงกน็ุงได ทลีะชดุ ทลีะตัว  ใชวาจะนุงได

ทลีะมากๆตัวไม เอามานุงกันรอน กันหนาว กไ็ดเทาๆกัน กับไมตองไปถกูหลอก ถงึขนาดนัน้ เพยีงเพื่อสวย เพื่อโก

ความฟุงเฟอ ความบันเทงิ ยิ่งมเีพิ่มขึ้นมากเทาใด กค็อื โลกยิ่งตาํลง "ความหลอก" ยิ่งมากขึ้น นี่คอื ความแท ความจรงิ



แสงส ีรสชาต ิเสยีงสาํเนยีง กลิ่น และการสัมผัส กระทบเสยีดส ียิ่งเพิ่มพนู มากขึ้นเทาใด

นัน่คอื ความต่ําของโลกมมีากเทานัน้ ความหลอกบังเกดิขึ้นมานัน่เอง ไมใชอื่น โดยความแท "ของจรงิที่จาํเปน" มอียูแลว

ในโลก ตามธรรมชาต ิไมตองปรงุเลย ยิ่งนาํมาปรงุ มาแตง มาผสมผสาน ใหแพรวพราว หรหูราเทาใด ยิ่งคอื การสราง

"ความหลอก" กันออกมา เทานัน้ ผูสรางขึ้น กไ็มมจีดุมุงหมาย อันใดเลย นอกจากหวัง "บังเบยีดผูอื่น" เทานัน้

ดวยวธิกีารอันอาํพรางนัน่แล

ดังนัน้ เราผูจะไดชื่อวา ไมโงเงา กค็อื ผูอยาถกูเขา "หลอก" โดยยอมตนไปใหเขา "บังเบยีด" และอยายอมโง

"บังเบยีดตนเอง" ใหมากนัก

พดูถงึการ "บังเบยีดตนเอง" นัน้ เหน็จะไมมกีารถกูหลอก ใหบังเบยีดตนเองอันไหน จะหลอกไดรนุแรง และ ถงึใจเทา

การหลอกใหคน "สบูบหุรี่"

"ผูสบูบหุรี่" จงึนาจะไดชื่อวา ผูที่ "โงเงาเตาตุน" ที่สดุกวา "คน" ทัง้หลาย

เพราะอะไรหรอื ? กเ็พราะเปนการ "ทาํลายขัน้สงูสดุ" เหนอืการทาํลายใดๆ ทัง้ปวง

ผูสบูบหุรี่ กค็อื ผูหลงเสพ รปู-รส-กลิ่นเทานัน้ และเทานัน้จรงิๆ เมื่อกอนจะเสพ ยังนาํมันมาเปนแทง เปนมวน เปนตัวตน

แตเมื่อตอน เสพมันเขาไป กห็าไดมรีปูราง ตัวตนอะไร ตกแตะเขาไป ในกายของเรา แมแตนดินอยไม ไมมเีลย

ไมเอาจรงิๆ ซ้ําเปนการ ทาํลายกัน ตอหนาตอตาคอื "เผาดวยไฟ" กันอยางโจงแจง เผากันจรงิๆ เผากันเปนขี้เถากันไป

ในบัดดล การทาํลาย อันใดเลา จะทาํลาย ไดดกีวาการ "เผาไหม" ไมมอีกีแลว และถาคดิใหด ีการเผาบหุรี่นัน้ หากไมมี

"ตัวบหุรี่" (ที่ตองเอาเงนิไปซื้อ) มาคัน่ กเ็ทากับผูเผานัน้ เอาแบงคมามวนเขา แลวกจ็ดุไฟเผา ใหมันละลาย เปนขี้เถา

ลงไปตอหนาตอตา อยางยนิด ีปรดีาเอาดวย ยิ่งผูใด มบีหุรี่ ราคาแพงๆ มาเผา ยิ่งยกยอง ยิ่งยนิดกีันใหญ ยิ่งเปนซกิาร

มวนละ๔๐-๕๐ บาท ถงึ ๑๐๐ บาท นาํมาเผาใหดไูด ยิ่งโก ยิ่งชมเชยกันถงึขนาดวา ทาํลายไดเกงได

ยอดเยี่ยม กค็ดิดเูอาเถดิวา คนพากัน "โง" อยูขนาดไหน ? "บังเบยีดตัวเอง" ไดรนุแรงแคใด? ถกูหลอกกัน

อยางหนักยังไง? อตุสาหหาเงนิ มาแทบตาย แลวกเ็อามา "เผาไฟ" เสยีเองตอหนาตอตา กรรมกรทาํงาน หาเชากนิค่ํา

เหงื่อไหล ไคลยอย ไดเงนิรายไดวันละ ๕-๑๐ บาท สวนมาก สบูบหุรี่กัน วันละอยางนอย  ๑ ซอง ราคาสาํหรับ "การเผา"

หรอื "การทาํลาย" โดยฝมอืตนเอง ๒.๕๐ บาท ไปจนถงึ ๖ บาท หรอือาจจะกวา แลวคดิดซูวิา "โง" ขนาดไหน ? เปนการ

"บังเบยีด" ตนเองไดอยางสมน้ําหนาเทาใด?  ขาวปลา เสื้อผา ที่อยู อันควรบรบิรูณ เพื่อการจะทรงอยู เมื่อรักจะมชีวีติอยู

ควรจะดกีวา กพ็ลอยไมได ไมด ีเพราะ "ความโง" หรอืแม "คน" ผูมรีายไดมาก กเ็ถอะ กไ็มพนไปจากการเปน "คนโงเงา"

ผูหลงชวยตนเอง ทาํลายน้ําพัก น้ําแรง ของตนเอง ลงไปไดไม ยังไดชื่อนักเผา นักทาํลาย นักบังเบยีด ตนเอง

อยางไดขนาดอยูทัง้สิ้น



นัน่คอื ผลจากการคดิ การคนหาวธิ ี"หลอก" วธิ ี"ทาํลาย" กันไดขนาดถงึขัน้จรงิๆ ในสมัยพทุธกาลนัน้ ยังไมมบีหุรี่ ถามี

พระพทุธองค จะตองตราบทบัญญัตไิวอยางสงู หามบคุคลแตะตอง เปนอันขาดทเีดยีว เพราะเปนการแสดงออก

ถงึอาการใจต่ํา ถงึขนาดของ"คน"จรงิๆ ขนาดมสีรุาเมรัย อันยังไมใช การทาํลายถงึขัน้ ถงึขนาด

เทาการเผาทาํลายตอหนาตอตา พระพทุธองคบัญญัต ิหามแตะตอง เปนศลีไว

ออกชัดแจง (ยิ่งปจจบัุนนี้มพีวก "ไอระเหย" ที่เผาผลาญกันไดในพรบิตา กย็ิ่งต่ําลงๆ ขนาดหนักยิ่งๆ)

นี่แหละคอื สิ่งที่แสดงวา โลกต่ําลง "คน" ต่ําลงทกุวันๆ ยัง-ยังไมเทานี้หรอก มันยังจะต่ํายิ่งกวานี้ ถาผูใด ไมพยายามยก

"จติ" ตัวเอง ทาํความ "รู" (วชิชา) ใหแกตัวเอง กจ็ะไมอาจสามารถอานออก เหน็ได เปนอันขาด จะคงหมนุไปกับความเปน

"คน" ต่ําลงไป พรอมกับ ความเปน "คน" และ "โลก" ลงไป ทกุเมื่อเชื่อวัน

ผูใดยังคงยอมตนให "คนโง" เขาคดิหลอก "บังเบยีด"อยู ผูนัน้คอื ผูยังไมรูจัก "คา" รูจัก "ประโยชน" ใดๆเลย ดังนัน้

ผูนัน้จะสราง "คา" หรอื ทาํ "ประโยชน" ใดๆ ใหแกใคร หรอืใหแก "โลก" ยอมไมได ดวยประการ ใดๆ ดวย

และผูใดยัง "บังเบยีด" ตนเองอยูอยางขมักเขมน เอาเปนเอาตาย ยังหลงอยูในรปู-รส-กลิ่น -เสยีง -สัมผัสกาย

อยูอยางโงเงา ยังเสพ "รสอรอย" ของสิ่งใดๆ อยูตราบใด คนผูนัน้ กจ็ะยังไมม ี"คา" หรอืม ี"ประโยชน"ใดๆ แกผูอื่นผูใด

หรอืแก "โลก" เลยแมแตเทาขี้เลบ็

"คา" หรอื "ประโยชน" แก "ผูอื่น" และแก "โลก" จงึคอื ผูนัน้ ไมบังเบยีดทัง้ตนเอง และไมบังเบยีดทัง้ผูอื่น อยูเพยีงเพื่อพอดี

และพอด ีเทาที่ตนเอง จะอยูอยางสบายที่สดุ งายที่สดุ ประหยัดที่สดุ สะดวกที่สดุ และนัน่คอื "สขุ" ที่สดุ

แลวแรงงานสวนเกนิ ที่ผูนี้จะมใีหแก "โลก" และแก "ผูอื่น" นัน่แลคอื  "คา"  และ "ประโยชน" อยางแทจรงิ หากผูใด

ยังแมไมบังเบยีดผูอื่น แตยังบังเบยีด ตนเองอยูตราบใด  ผูนัน้ จะยังไมม ี "คา" หรอืม ี"ประโยชน"ใดๆ แก "โลก และแก

"ผูอื่น" เลยอยางจรงิแทที่สดุ.

๑๐ มนีาคม ๒๕๑๓

ประกายธรรม ๕

"ย�ิงใหไ้ป ย�ิงจะไดม้า"

เปนเรื่องยากยิ่งทเีดยีว ที่จะใหใครเหน็ เชนที่ขาพเจาตัง้ชื่อหัวขอนี้ เพราะดวยความเปนมนษุย ดวยความเปนคน

ผูพอกเอาความเหน็แกตัว ผูพอกเอาความหวง ความอยากไดไวใหแกตัว เปนคณุสมบัต ิอันเหนยีวแนน

จงึทาํใหมองไมออก คดิไมเหน็ไดเลยวา ถาเรายิ่ง "หวง" ไว ยดึไวใหแกตน เราจะไมได อะไรมาอกี แตถาเรา "ยิ่งใหไป"

มเีทาใด เรากใ็หไปๆๆ นัน่แหละ เราจะเปนผูไดมามากขึ้นๆ

จะมใีครสักคนบางไหม? ที่เหน็จรงิ ตามที่ขาพเจากลาวนัน้ "ยิ่งใหไป ยิ่งจะไดมา" ขาพเจาเชื่อวา ตองมผีู เหน็ไดแนๆ

แมอาจจะนอยคน กต็ามวา ที่ขาพเจาพดูนัน้ เปนความจรงิ ไมใชพดูเลน เพยีงเอาภาษา หรอื คาํพดู มาเรยีบเรยีง



เลนคารม แตโดยความเปนจรงิแลว จะปฏบัิตจิรงิ ใหเหน็ใหแจงไมไดอยางนัน้ ไมใชเชนกลาวนัน้ ขาพเจา ขอยนืยันวา

นัน่เปนความแทจรงิ และการ "ให" ในที่นี้ กค็อื การใหไปจรงิๆ คอืไมเอาไว เปนของตนนัน่แหละ และไมวาอะไรทัง้สิ้นดวย

ทกุอยางตัง้แตของที่เปนชิ้น เปนอัน จับตองได อันนับเนื่อง เปนทรัพยสนิเงนิทอง เขาของ สมบัตมิหาสมบัติ

ไปจนสิ่งที่เลก็ละเอยีด ที่จับตองไมได แมเปนการใหความรัก ความชัง ความโกรธ ความเมตตา อันใดกด็ ีถาเรายิ่งใหไป

ยิ่งจะไดมา นัน่คอื กฎแหงความแทจรงิ อันเที่ยงแท

แตจะมใีครกลาไหม ในขณะนี้ เรามทีรัพยสนิเงนิทองขาวของ หรอืสมบัตอัินใดอยู เรากเ็ริ่มลงมอื "ให" เขาไป หรอืแจก

หรอืจาย หรอืพดูเปนภาษาสวยๆ กว็า บรจิาค หรอืทาน นัน่เอง ใหเขาไปใหหมด เสยีเดี๋ยวนี้ ทันท ีไมเอาอะไรไวเลย

มไีหมเอย? คนที่จะกลาทาํดังนี้ และในการแจกจาย หรอืใหไปนัน้ จะตองใหโดยจรงิ โดยบรสิทุธิ์ใจดวย คอื

ใหโดยอยาหวัง ผลตอบแทน อยางที่สมกับคาํวา "ให" อันหมายความวา มอบไป แกผูอื่น เสยีไปจากตน

ตรงกันขามกับโลภเอามา

ขาพเจาคดิวา จะมโีดยแท โดยจรงินัน้ กค็งจะเปน พระสัมมาสัมพทุธเจา เพยีงพระองคเดยีวเทานัน้ กระมัง

ที่กระทาํทันท ีและ ตัดสนิพระทัย ของพระองคไดทันท ีโดยมไิดพะวงหนาพะวงหลังเลย เมื่อจะ "ละ" หรอื จะไมเอาแลว

กล็ะทันท ีทิ้งไปทันท ีทิ้งไวใหใคร กต็าม ไมเอาอกีแลว ทัง้สิ้นทัง้ปวง "ให" อยางสะอาด บรสิทุธิ์ ไมเกี่ยว

ไมของดวยประการทัง้ปวง ตัง้แตมหาราชสมบัต ิตาํแหนง ยศชัน้บรมกษัตรยิ ไปจนกระทัง่ ความพรัง่พรอม

อันมนษุยตองการทัง้ปวง คอื รปูภรสภกลิ่นภเสยีงภสัมผัส ที่พระเจาสทุโธทนะ พระราชบดิา ไดพยายามเหลอืเกนิ

ที่จะสรรค และหามาบาํรงุบาํเรอ ใหแกพระองค จนลนฟา ลนแผนดนิ หากเปนบรุษุธรรมดา กค็งจะสขุแสนปรดีิ์เปรม

เกษมจติยอดยิ่ง ดวยทกุรสที่จะเสพนัน้ พรัง่พรอมบรบิรูณ ไมมใีดเทยีมอกีแลว นารหีมื่นนาง ลวนเปน ราชธดิากษัตรยิ

ที่นอมใจยนิดอียูปรนนบัิต ิและหรอืสตรอีื่น อันเปนสนมนอยใหญ อกีนับนางไมถวน สถานที่อยูอันยิ่งกวาเวยีงฟา

เวยีงสวรรค ประโคมดวย สรรพสาํเนยีงดนตร ีแตความอบอวลไปดวยกลิ่น ทัง้ที่ปรนปรงุขึ้นมาทัง้ธรรมชาติ

ดารดาษดวยกลิ่นหอม อันมนษุย พงึควรที่สรรคสราง ไวลอมรอบ จะตองการ  "รสสขุ"ใด "รสอรอย"ใด

ยอมไดสมพระประสงค ทกุสิ่งทกุประการ มไิดบกพรองเลย แมกระทัง่สิ่งผกูพันรอยรัด ที่เปน "สายใจ"

อันเปนโซสัมพันธภายใน ที่สาํคัญยิ่งของมนษุย คอื มเหสผีูยอดยิ่ง ไปจนกระทัง่ พระราชโอรส ผูบรสิทุธิ์

สดุสวาทพระองคก ็"ให" หรอื "ละ" หรอื "ปลอย" ไดทันที

อันธรรมดา มนษุยนัน้ มสีมบัตอิยูกับตนแมนอยนดิ กจ็ะหวงของที่นอยนดินัน้ ยิ่งกลัวมันจะหมดไป ใหหวงใย ทะนถุนอม

ถาเปนคน ผูมนีสิัย อดออมได กจ็ะอดออม ถนอมรักษาไว ใหเปนสมบัตขิองตน ไปจนกระทัง่ตาย  ตายแลวกย็ังหวง

ยังหวงอกี และ ยิ่งผูมสีมบัต ิมากหลากหลาย กย็ิ่งใหหวงใหหวง หนักมากหลาย ตามขึ้นไปอกี บางทยีอมตาย

เพื่อใหสมบัตนัิน้คงอยู ไมยอมใหตกไป เปนของเขาอื่น กย็ังกลาทาํลงไปได กล็องคดิดเูถดิวา มันเรื่องอันใดกัน

ที่ตองทาํอยางนัน้ ตัวเองหวงของ หวงสมบัตไิว แมคนเขา ผูมาแยง จะฆาเอา กย็ังไมยอมให ยอมสูตาย เพื่อใหของอยู



แลวมันไดอยูเปนเจาของ หรอื ของมันตายไป ตามเราหรอืเปลาละ จะไปรัก ไปหวง ไปหวงมันไว จนถงึขนาดนัน้

ทาํไมกัน ขาพเจา กย็ังคดิไมออก เหมอืนกันวา คนประเภทนัน้ เขา "หวง" เขาหลง "รัก" สมบัตอิะไร กันนักหนา

ถงึขนาดนัน้ จนกลายเปน คนหลงผดิ เปนคนโงถงึขนาด กส็มบัตเิหลานัน้ ถาเราตายโดยเอาชวีติ แลกแลว สมบัติ

มันกต็อง คงอยูบนโลก นี่แหละ สวนเราสติายไปอยูอกีโลกหนึ่ง แลวของนัน้ มันไปอยูกับเรา เมื่อไหรกัน เราตายไป

ของหรอื สมบัตเิหลานัน้ มันกต็องตกเปน ของคนอื่นวันยังค่ํา

เรื่องของ "วัตถ"ุ หรอื "สมบัตภิายนอก"นี้ เปนเรื่องที่มองเหน็ยาก สาํหรับมนษุยปถุชุน อธบิายกันอยางไร กไ็มมวีันเขาใจ

ไดงายๆวา "ยิ่งใหไป จะยิ่งไดมา" และสวนมาก จะไมยอมเชื่อ แลวจะ "ไมยอมให" ไดงายๆ เปนอันขาด

แมจะมอียูแลวอยางเหลอืเฟอ

เพราะเหตวุา "วัตถ"ุ หรอืสมบัตภิายนอกนี้ มันมสีวนสัมพันธ มกีารเดนิทาง กวาจะแปรสภาพ  แปรรปู เปลี่ยนมอื

จากคนนี้ไป และกวา จะเปลี่ยนรปู เปนของ เปนสมบัตกิลับคนืมาให "ผูให" เดมินี้อกีท ีมันกใ็ชเวลาบาง

และใชตาํแหนงสถานที่ และใชการเคลื่อน การหมนุ การแปรมากมาย หลายเหลี่ยมอยู จงึทาํใหคน ไมคอยเหน็

คอยเขาใจ โดยเฉพาะ มันมเีรื่องของ "จติใจ" อันเตม็ไปดวย "กเิลส" เขาไปพัวพัน ไปรวม ในการแปรเปลี่ยน

รวมในการหมนุ การเคลื่อน การเดนิทางนัน้ๆดวย "การให" จงึกวา จะหมนุกลับ มาให "ผูให" จงึอาจแปรสภาพ

ใชเวลานานกวาธรรมดา คนจงึเหน็ไดยาก และเขาใจคาํวา "ยิ่งใหไป จะยิ่งไดมา" วาเปนของแทของจรงิ เปนเรื่องถกู

เรื่องตองไมได แตโดยความแทแลว มันแทจรงิ เปนหลักการ ทเีดยีว แมการใหไปแลวนัน้ มันจะเฉไฉ เปไปไปยังไง

กจ็ะตองไดกลับมา วันยังค่ํา ยิ่งทรมานมาก หนักมาก เหนื่อยมากเทาใด ยิ่งจะไดมากขึ้นๆ เปนทวคีณูเทานัน้

บางราย บางกรณ ีจะมใีหเหน็ เปนผลทันตาอยูบางเหมอืนกัน ในเรื่องการใหทาง "วัตถ"ุ ทาง "สมบัตภิายนอก" นี้

ซึ่งเมื่อทกุคน ลองนกึทบทวน พยายามคดิดู

ใหดเีถอะ  จะเหน็ จะพบตัวอยางทกุคนนัน่แหละ ขาพเจาขอรับรอง ถาเราไมม ี"การให" เลยในชวีติ เราจะไมมกีาร

"ไดมา" เปนอันขาด เวนแตวา "บญุเกา" ที่ไดสะสมไวเทานัน้ แลวเรากจ็ะคอื ผูนัง่กนิ บญุเกานัน้ ซึ่งไมชา

กจ็ะตองหมดสิ้นไปเปนแน  และหากยังไมม ี"การให" อยูอกีในชาตนิี้ ผูนัน้กจ็ะเริ่มเปน "หนี้" เขา

และถาหากหาผูจะยอมให "กู" ไมได คนผูนัน้ กจ็ะถงึขัน้ทกุขทรมาน เปนตนไป

เรามาอธบิายในสิ่งที่เหน็ทันทกีันดกีวา วา การใหไปนี้ มันจะไดคนืมาตามหลัก "ยิ่งใหไป ยิ่งจะไดมา" จรงิหรอื?

เราลองมาสังเกตในรางในกายเราเองนี้ซ ิ ในคนทกุคนนี่แหละ เรากม็กีารให การไดมาอยูทกุขณะจติ แตเปนการให

การไดมา อันเปนเหต ุเปนผลตอบแทน สงกลับไปกลับมา อยูในภายใน ไมมคีวามเปนมนษุย เขาไปขัน้ไปหาม ไปขวาง

หรอืไปแปรเปลี่ยน ยักยาย เอาดวยแรงกเิลส แรงตัณหา มันจะแปร จะเปลี่ยน จะสงกลับไปกลับมา โดยแทจรงิ

ตามเหต ุและเปนผล ออกมาใหเราสังเกตได



ถาใครยิ่งออกกาํลังกาย นัน่คอื คนกาํลังจายกาํลังออกไป หรอืใหเรี่ยวแรง และกาํลังออกไป จนบางที

ถงึหมดกาํลังเอาเลยทเีดยีว ถาผูใด ยิ่งออกกาํลังไป นี่แหละ ยิ่งจะไดกาํลังมา ไดมาจรงิๆ ถาใคร ออกกาํลังใหมาก

ออกอยางถกู อยางตอง ออกอยางบรสิทุธิ์ วา เราออกไปจรงิๆ เราจายกาํลังไป ถาจายกาํลัง ออกไปใหมากๆ

ยิ่งจะไดกาํลังเพิ่มพนู มาใหตัวเองมากยิ่งขึ้น นี่แหละคอื ความจรงิ นี่แหละ คอืตัวอยางอันถกูตอง อยางตรงไปตรงมา

ไมมกีเิลสเขามา เปนผูขัดขวาง ไมมผีูจะเปนอปุสรรค หรอื ตัวแปรเปลี่ยน โยกยาย การจายไป

หรอืการใหกาํลังกายออกไปนี้ จงึไดกลับคนืมา ตามวาระ ตามเวลา ที่ตรงที่ถกูตอง และไดกลับมา เปนจาํนวนทับทวขีึ้น

เรื่อยๆ อยางตองตรงจรงิๆ ผูใดยิ่งออกกาํลังมาก กย็ิ่งจะมกีาํลัง มากยิ่งขึ้น ทกุททีกุเวลา สิ่งอื่นใดกเ็หมอืนกันทัง้สิ้น

จะเปน จายเปนเขา เปนของ เปนวัตถ ุนอยใหญ หรอืใหน้ําใจ ความกรณุาปรานอัีนใดกต็าม

ยิ่งเราใหแกใครไปมากเทาใด เรากย็ิ่งจะได มากเทานัน้ เปนอยางนัน้จรงิๆ แมแตขา แขนของเรา หรอื สวนหนึ่งสวนใด

ของรางกายกต็ามแต เรายิ่งใชมัน หรอื ยิ่งจับจายมัน  คอืไมสงวนมันไว  ไมเกบ็มันไวเฉยๆ  สวนที่เรายิ่งใชมันมากๆ

นัน่แหละ  มันจะยิ่งโตขึ้น คอื ไดมาเพิ่ม เราใชแขนขวามากเทาใด แขนขวา กย็ิ่งจะโต มากขึ้นๆ เรายิ่งไมใชมันเลย

มันกย็ิ่งจะไมมเีลย ไมเชื่อ กเ็กบ็แขนขวาไวนิ่งๆ ไมใชมันเลยดซู ิแลวมันจะคอยๆ ลบีลงๆ ใหเหน็ทันท ีนานเขาๆ

กจ็ะใชไมไดเอาเลยทเีดยีว นี่คอื หลักแหงความแทจรงิ มันสมองเหมอืนกัน ประสาททกุสวน เชนกัน โดยเฉพาะประสาท

"คดิ" ยิ่งเปนผูเพยีรฝกหัด คดิ อาน ตรกึตรอง พจิารณาใหมาก "ปญญา" ยิ่งจะเฉยีบแหลม มากขึ้นๆ เปนลาํดับไป

ยิ่งใชไป หรอืยิ่งใหไป ยิ่งจะไดมาจรงิๆ ยิ่งพากเพยีร คดิในทาง ที่ถกูที่ด ีปญญา ดานด ีกย็ิ่งจะมากขึ้น

แตถาคดิในทางชัว่ ทางเลว ปญญาคดิในทางเลว กย็ิ่งจะมากขึ้น เชนกัน

จงจาํไวเถดิวา  ยิ่งใชไป ยิ่งไดมา หรอื ยิ่งจายออกไป ยิ่งจะไดเขามา  หรอื ยิ่งใหไป ยิ่งจะไดกลับมา

เชน ตัวอยางสาํคัญอันหนึ่ง กค็อื คณุผูหญงิทกุวันนี้ ไมยอมใชอวัยวะสวนหนึ่ง คอื "นม" ไมยอมใชเลย

หนาที่ของนมผูหญงิ คอื เปนแหลงใหน้ํานมแกลกู แตคณุผูหญงิ กลัวจะเสยีนมไป ถาจะใชนมนัน้ โดยใหลกู

กนินมตนเอง จงึไมยอมใช ไมยอมใหแมแตลกูกนินม หรอืจับตอง นมนัน้จงึนับวัน จะแหงเหี่ยวไป นัน่คอื ขอแทขอจรงิ

โดยความเหน็แกตัวกลัวจะหมด ไมยอมให ไมยอมใช จงึยิ่งหมด ยิ่งหายไป จะไปโกง ธรรมชาต ิหรอืโกงเหตุ

และผลแทๆจรงิๆ อันไมใชตัว ไมใชตน ไมใชจติ ใชใจ ที่มกีเิลสนัน้ โกงมันไมไดหรอก มันไมเหมอืน "วัตถ"ุ ที่อยูขางนอกตัว

ซึ่งมัน "เบี้ยว" มันปลิ้นปลอนได เพราะมคีนผูม ีจติใจผสมกเิลสอื่นๆ อกีมาก เขาไปยุงกับ "วัตถ"ุนัน้ๆ มันจงึเดนิทาง

ไมตรงไปทเีดยีว มันจงึตองคด ตองโคง ไปตามแรง กเิลส นัน้ๆ แตแทจรงิ มันกจ็ะตองซื่อ ตองตรงเชนกัน แมจะเปน

"วัตถ"ุ ถาเราไมเอา จรงิๆ ทัง้ๆสิ่งนี้ เปนสมบัต ิของเรา โดยธรรมแลว เราไมเอา หรอืเราใหไปกเ็หมอืนกัน

มันจะตองกลับมา เปนของเรา วันยังค่ํา เหมอืนเรา ฝากเขาไว ปลอยมันเถดิ  สักวาระหนึ่งมันจะมา

แตที่มันยักยายถายเท พลกิแพลง ไปเปน ของคนอื่น มันดเูหมอืนหมดไปๆ จากตัวเรานัน้ มันกเ็ปนการเปลี่ยน

เปนการแปร โดยใชเวลา ทาํหนาที่ หมนุเวยีนอยู "เหต"ุ ตางๆ ตองเปน "เหต"ุ และจะตองฟกตัว ออกมาเปน "ผล"



ที่ถกูตอง คอื "ยิ่งใหไป ยิ่งจะไดมา" เสมอ

ดังนัน้ การไมใช "นม" นัน้ มันกเ็ปนของจรงิของแท ถาไมใช มันกนั็บวันแตจะแหงเหี่ยวไป ลกูคนหนึ่งกแ็ลว

นมกท็าํหนาที่กลัน่น้ํานม มาเปลาๆ แมไมยอมใชนม ไมยอมใหลกูกนิเสยีนี่ พอมลีกูอกีสัก ๒ คน ๓ คน กค็อยสังเกต

ใหดเีถดิ นมของคณุแมผูนัน้ จะคอยๆ แหงเหี่ยว ลงไปเรื่อยๆ เพราะความตระหนี่ถี่เหนยีว เพราะการเหน็แกตัวนัน่เอง

ยิ่งหวงไว กลัวหมดไป มันยิ่งจะหมดไป เรื่องของเหต ุและผล กค็อืเรื่องของ ธรรมชาตดิังนัน้ ถาเมื่อของสิ่งใด เราไมใช

ธรรมชาตมัินรูด ีมันกจ็ะเกบ็ของสิ่งนัน้เสยี ของสิ่งใดใชมาก มันกจ็ะเพิ่ม ของนัน้มาให นัน่คอื ความแท นัน่คอืความจรงิ

ดังนัน้ คณุผูหญงิผูใดถาอยากไดมาก กใ็หลองดเูถดิ เมื่อมลีกูออกมา กใ็หลกูกนินมเรา นัน่แหละ ใหกนิไปใหนานๆ

อยาใหหยดุงายๆ สัก ๖ เดอืน ขึ้นไปเปนอยางต่ํา ยิ่ง ๘ เดอืน หรอืหนึ่งป กย็ิ่งด ีแลวคณุจะดขีึ้น และ คณุจะไดมาแนๆ

แลวกอ็ยาเพิ่ง หยดุละ ถามลีกูคนใหมอกี กใ็หลกูคนใหมกนิอกี แลวคณุจะไมอนาทรเลย คณุจะไดมา อยางบรบิรูณ กฎ

"ยิ่งใหไป ยิ่งจะไดมา" จะแจงผลแกคณุเอง สวนการกลัวจะเสยีรปู เสยีทรงอะไรของคณุนัน้ คณุตอง ระวังเอาเอง

วาคณุควร จะปฏบัิตอิยางไร จงึจะไมเสยีทรง ซึ่งมันกไ็มยากเลย มันมเีหตผุล เหมอืนกัน ถาคณุทาํถกูวธิ ีรปูและทรง

อันใดของคณุ กจ็ะไมเสยี แตถาเปนเหมอืนสมัยโบราณ เขาไมอนัีงขังขอบ กับรปูทรงอะไร ไมระมัดระวัง เรื่องของรปู

ของทรง ดังนัน้ เขากท็าํตามสบาย ใหลกูดงึ ยาวยดืยาดเอาบาง ไปดดูอยูถงึขางหลังแม เขากป็ลอยใหลกูทาํ

มันกเ็ปนเรื่องของ การไมระมัดระวังของเขา ถาเราระมัดระวัง รักษาสภาพ ใหมันคงอยูในลักษณะใด มันกจ็ะอยู

ในลักษณะนัน้ บางทอีาจจะดัดแปลงตกแตง เพิ่มเตมิเอาดวย ตามแบบของ ธรรมชาต ิกย็อมทาํได ดวยซ้ําไป

ถาผูนัน้เขาใจ และฉลาดพอ สวนที่จะไดมา เรากจ็ะไดมาโดยแทจรงิ โดยแท และที่ดทีี่สดุกค็อื ไมเปลอืงเงนิ คานมผง

นมแปงดวย สขุภาพ อนามัย

เดก็ถกูตองตามธรรมชาตทิี่สดุดวย  โรคภัยกร็ะวังงาย และที่สาํคัญ เราจะไมตองเดอืดรอน ไปหาฟองน้ํา

ไปฉดีพาราฟน หรอื ไปปรงุแตง ใหมันมากเรื่อง แตอยางใด เราจะมขีองเรา โดยแท โดยจรงิ เพยีงพอ อยางสบายใจ

เหตทุี่ทาํให "นม" ของคณุผูหญงิ ทกุวันนี้ตองพลอยมาเลก็ลงๆไปนัน้ ดวยเหตดุังเลามานี้ เปนใหญ และการไมยอม

ใหลกูกนินมนัน้ ไมใชเพิ่งเกดิ ไมใชเพิ่งเปน คณุผูหญงิไมยอมใหลกูกนินม มาหลายชวง อายคุนแลว คนในชวงรอยๆป

ที่เพิ่งผานมานี่เอง ยังใชนม เปนปกตอิยู จงึไมมกีารอาภัพนม ดังนัน้ ในชวงหลังๆนี่ เดก็ผูหญงิ ที่เกดิมาในยคุหลัง

จงึตองรับกรรม เรยีกวา "กรรมพันธุ" เพราะ เมื่อแมไมยอม ใชนม ตามธรรมชาต ิธรรมชาตชิวงที่หนึ่ง กย็อมจะตองเหน็

ความสาํคัญ ของสิ่งนี้นอยลง กจ็ะคอยๆ เกบ็สิ่งนี้คนื พอยิ่งชวงตอมา แมคนตอมา กไ็มใชอกี จงึทาํใหเดก็ผูหญงิ

ในยคุหลังๆ นี้ไมคอยมนีม เพราะเหตคุณุแมทัง้หลาย ไดแสดง การเหน็แกตัว ไมยอมใชไป จงึยอมจะไมมอียู หรอื

จะไมไดสิ่งนัน้ มาอยาง แนๆ ธรรมชาตจิะตองเกบ็คนื อยางแนนอน นัน่คอื ความพนิาศสิ่งหนึ่ง ของผูหญงิเอง

เปนการกระทาํ ของคณุผูหญงิเอง จะใหเหตใุหผลวา ไมใชเพราะไมมเีวลา มามัวใหนมลกู หรอื ตองไป ทาํงาน หรอื

อะไรกต็าม กฟ็งไมขึ้น และไมใชเรื่อง จะเอาไปอางกับธรรมชาตไิด เพราะโดยธรรมชาต ิเดมิแทจรงินัน้ ผูหญงิ



กไ็มมหีนาที่ ออกไปทาํงานนอกบาน ตองทาํงานอยูบาน แตเพราะคณุผูหญงิเองอกี หนะแหละ ดิ้นรนเอง อยากไดสทิธิ

อยากได ความเสมอภาคเอง อกีไมชา กค็งเทาผูชายทกุอยาง ดวยดังนี้แหละ เมื่อไมใชมัน กร็ับทราบแตวา

คณุไมใชสิ่งนี้ จะมเีหตอุื่นใด ทาํใหไมไดใช เปนขออาง ธรรมชาต ิมันไมซับทราบทัง้นัน้ มันรูแตวา เมื่อไมใชสิ่งนี้

มันกไ็มมคีวามจาํเปน จะสรางสิ่งนี้ มาใหเปลา ประโยชนอกี กเ็ทานัน้

ดังนัน้ เดก็ผูหญงิสมัยใหมนี้ ถาเผื่อไดอานบทความนี้ ถายังรักจะให "นม" ไมสญูพันธุ ไปจาก ความเปนผูหญงิ

กจ็งหัดใช "นม" ตามหนาที่ของธรรมชาต ิสรางมาใหนัน่เถดิ อยาลมืวา "ยิ่งใชไป ยิ่งจะไดมา" ถาไมใชกันตอๆไป อกีไมชา

ไมนาน ดวยเหตผุลกลนี้เอง อกีสักไมกี่รอยปหรอก ผูหญงิ ในกรงุนี่แหละ กจ็ะไมม ีนมกันเลย นมผูหญงิ

กจ็ะเทากับผูชายนัน่เอง

เรื่องนี้ เปนความจรงิ คดิใหด ีสังเกตเปรยีบเทยีบผูหญงิชนบทกับผูหญงิในกรงุได ทาํไมผูหญงิชนบท ไมอาภัพนม

ทาํไมผูหญงิ ในกรงุอาภัพนม นัน่เพราะเหตอุะไร ลองคดิใหด ีจะเหน็จะแจง อยางไมกังขา กเ็พราะเหต ุ"ยิ่งใชไป

ยิ่งไดมา เพิ่มมา"นัน่เอง

นัน่คอื เรื่องของการใช การจาย หรอืการให ดวยวัตถสุิ่งของ หรอืเงนิทอง อันใดกต็าม เรายิ่งใหไปๆ กย็ิ่งไดมา

เหน็งายที่สดุ กค็อื ถาเราใหเงนิเขาไปแลว เรากจ็ะไดของตอบแทนมา อันเราเรยีกวา ซื้อขาย ในทกุวันนี้นัน่เอง ดังนัน้

ถาเราไมซื้อไมขาย คอื ใหเงนิเขาไปเฉยๆ โดยไมรับสิ่งของตอบแทน อันใดมาเลย อันนัน้ กจ็ะเปน "ผล" ของเราเกบ็ไว

สักวันหนึ่ง กจ็ะกลับมาใหเรา คนืมาใหเรา จนได ดวยเหตเุปนไปดังนี้ ใครอยากไดอะไรมากๆ กต็องหัดใหสิ่งนัน้

ใหมากๆเถดิ อยาเพิ่งไปรับ ผลตอบแทนคนืมา ใหไปแบบ ฝากไวกอน ใหมากๆ ลมืเสยีดวยวา เราไดใหไปแลว อยาไปจาํ

เพราะไมจาํเปน ตองจาํเลย ธรรมชาต ิไมโกงใคร ความแทจรงิ ไมโกงใคร มแีตกเิลส มแีตมารเทานัน้ ที่มาเลนไมซื่อกับ

"ความแทจรงิ" แตกระนัน้ กจ็ะเอาชนะ "ความแทจรงิ" ไมได เปนอันขาด ตราบโลกแตก สดุทาย "ความแทจรงิ"

จะตองชนะ อยางแนนอน ที่สดุ จงึไมควรจะจาํ "การให" ใดๆ แกใครเปนอันขาด "ให" ไวแลว เทากับ เราสะสมไว

โดยแทโดยจรงิ ยิ่งเราไปจาํ ยิ่งเสยีพลังงานของเราเอง โดยเปลาประโยชน และ จะทาํใหเราอดไมได ที่จะทวงคนื

เชน  เราจะซื้อของชนดิหนึ่ง ราคาอันละ ๕ บาท ถาเรานาํเงนิ ๕ บาทไปจายไวกับเจาของของนัน้  โดยเรา ไมเอาของมา

กเ็ทากับ เราฝากของนัน้ไว รุงขึ้น เอาไปจายไวอกี ๕ บาท เรากจ็ะมขีองนัน้ เพิ่มขึ้นอกี ยิ่งเอาไป เตมิไว

โดยไมรับของมาเทาใด  กเ็ทากับเรา สะสมไวเทานัน้ ถาเราไปขอรับของเมื่อใด เรากจ็ะได ของนัน้มากมาย

เปนกอบเปนกาํมากมาย เทาที่เราไดสะสมไวตาม   "เหต"ุ  จรงิๆ แตถาเราซื้อ โดยจายไป ๕ บาท แลวกเ็อาของนัน้มา

กเ็ปนอันหมดกัน ไมไดสะสมไวแตอยางใด หรอืถาใครจะอตุรคิดิวา กถ็าเรา ไปจายไวๆ แลวเจาของ ของนัน้

เกดิโกงขึ้นมาละ? โกงกโ็กง นัน่แหละ คอืเรื่องของ "กเิลส" เรื่องของ "จติใจที่ผสมมาร" ไดเกดิทาํงาน ขึ้นมาละ

เขาจะโกงไปอยางไร กไ็มตองกลัว สักวันหนึ่ง สิ่งที่เราสะสมไวนัน้ จะวกกลับมา คนืเราจนไดจรงิๆ

จงจาํไวเถดิวา จะไมมใีครในพภิพจักรวาลนี้ จะไดอะไรฟร ีหรอืไดอะไรมาโดยไมสะสมไว หรอืลงทนุไว แมจะเอา



ของเขามากอน ในเมื่อนี้ กจ็ะตองคนืเขาในเมื่อหนา  และถาเราใหเขาไวเมื่อนี้ เราจะไดคนืแนๆ ในเมื่อหนา

นี่คอืหลักแหงความจรงิ หลักการที่ถกูตอง ที่สดุ

ดังนัน้  ใครทาํใจเยน็ไดมากเทาใด หัดให หัดสะสมไวมากเทาใด เรากจ็ะมมีากยิ่งๆเทานัน้ พระพทุธเจา

ทานมมีหาสมบัต ิและมทีกุสิ่ง ทกุอยาง พรัง่พรอม เพราะอะไร? เพราะทาน "บรจิาค" ทาน "ให" มานักหนา "ให" เสยีจน

แมทานไมตองการเลย ในสมัยชาตขิอง พระองคทาน กย็ังมมีายัดเยยีดใหทาน จนเรยีกวา ลนแลวลนอกี

เมื่อมมีากกวามาก เหลอืคณา เรากเ็รยีกวา "ลนฟา" นัน่เอง ใครอยากม ีหรอือยากใหจน "ลนฟา" กจ็ะตองหัด "บรจิาค"

หรอืหัด "ให"ไวเถดิ ใหแลวกอ็ยาไปคดิ เอาสิ่งตอบแทน มากอนเสยีละ ใหไปโดยแท โดยบรสิทุธิ์ใจ คอื

ใหอยางลมืกันทเีดยีว อยาคดิถงึมันเลย วาเราได "บรจิาค" เราได  "ให" ถาเรา "ให" แลว กร็ับสิ่งตอบแทน "การให"นัน้มา

ไมวาจะในรปูของ "วัตถ"ุ ที่แลกเปลี่ยน หรอืในรปูของ "นามธรรม" กอ็ยาไปยนิดรีับมา เฉยเมยเสยี เฉยเมยใหไดจรงิๆ

แลวเราจะม ี"ทนุ" ที่สะสมไวจรงิๆ

ทนีี้ พดูถงึเรื่องของดาน "นามธรรม" บาง ถาเราอยากได "ความด"ี มากๆ เรากหั็ดจาย "ความด"ี ออกไป มากๆ ใช

"ความด"ี ออกไป จากตัวเรา ใหมากๆ ความดกีจ็ะยิ่งพอกพนู ใหกับตัวเรา มากยิ่งขึ้น คดิใหด ีหรอืจะเปน "ความ..."

อะไรกต็าม หากใครจายไป หรอื ใหสิ่งนัน้ไป มากเทาใด หรอื สะสม สิ่งนัน้ไวเทาใด เรากจ็ะยิ่งไดสิ่งนัน้มาไว

มากเทานัน้ เปนหลักแหงความจรงิ ความแท ที่ไมมใีคร สามารถ จะบดิเบอืนได ที่พดูนี้ เปนหลักวทิยาศาสตร

อยางแทดวย ไมใชเลนลิ้น เพราะทกุสิ่งทกุอยาง มันไมมใีหม ไมมเีกา และ ไมสญูหาย ไมสลายไป

นอกจากการเปลี่ยนแปร การเคลื่อนยาย

ไอนสไตน นักวทิยาศาสตรเอกของโลกกย็นืยันวา ไมวาอะไรในโลกนี้ ไมมสีญูหายไปจากโลก ไมวาพลังงาน หรอื

สสาร และ กเ็ปนจรงิ ดังนัน้ ทกุประการ พลังงานคอืนามธรรม และสสารคอืรปูธรรม หรอื วัตถธุรรม ทัง้หลายนัน่เอง

ในพภิพจบสากล จักรวาลใดๆ  กม็ขีองอยู ๒ สิ่งนี้เทานัน้แหละ  ที่มันมบีทบาท หมนุเวยีน เปลี่ยนแปร อบัุตอิยูใหเหน็ใหรู

ไมมอีะไรอื่นอกีเลย นอกจากนัน้ ถาใครสามารถ ทาํของ ๒ สิ่งนี้ ใหมัน หยดุหมนุ หยดุเวยีน หยดุเปลี่ยนได

ผูนัน้กค็อืผูทาํ "นพิพาน" ได ผูรูแจง "เหต"ุ ผูรูจดุระงับ ผูทราบ "ความแทจรงิ" ผูมดีวงตา เหน็ธรรม ผูมดีวงตาแจง

"ความแทจรงิ" ยอมเปนผูเดอืดรอนนอย เปนผูถกูหลอก ไดยาก เปนผูสงบ อยูไดมากแลว และถาทานผูนี้ ทาํของสองสิ่ง

ใหกลายเปนเหลอืสิ่งเดยีว ไดอยาง จรงิจังละก ็ นัน่แหละคอื ทานผูนัน้ ถงึซึ่งความพนิาศ ความหมดสิ้น

ความไมเหลอือะไร ความไมมอีะไร ความจบ ความหมด ความขาดซึ่งวัฏฏะ ความเลกิหมนุ เลกิเวยีน นัน่คอื

"ปรนิพิพาน" นัน่เองแล

๓๐ มนีาคม ๒๕๑๓

ประกายธรรม ๖

"เม�ือใดคนจงึจะเป็นผู้มปีระโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ"



สมมตุ ิคนเชน หมาไมมเีจาของ เที่ยวเรรอน หากนิไปมื้อๆ วันๆ มันจะขยัน และรูวาชวีติคอือะไร ?

แตถา มันเกดิมคีนรับอปุการะเลี้ยงด ูเปนหมาในบาน มันกจ็ะกลายเปนหมาหมดคา ไมรูวา ชวีติคอือะไร ?

มันจะมชีวีติอยู เพยีงชวย เจาของ ประจบเจาของ เพื่อเจาของจะไดรัก จะไดขนุอาหารใหดีๆ จะไดความรัก

จากเจาของมากๆ จะไดยศ เมื่อซื่อสัตย และ เหาด ีหรอืด ุจะไดสรรเสรญิ เมื่อทาํตนใหแสนรู คนอื่น โลกอื่น

เปนศัตรหูมด ใครๆ กไ็มสาํคัญเทาเจาของ มันจงึหลงยดึเจาของ เปนนายแหงมัน

กลายเปนผูเตม็ไปดวยความหลง หมดบรสิทุธิ์

คน กเ็ชนกัน ถาจติหลงวา รางกายนี้ เปนนาย กจ็ะเปรยีบไดกับหมาหลงเจาของ

ถายังเปนหมาไมมเีจาของ มันจะไมหลง และจะไมยดึอะไร มชีวีติเพยีงวันๆไป หากนิใสปากใสทอง อิ่มแลวกพ็อ

ไมตองทาํตัวเอง เพื่อประจบประแจงใหใครรัก ไมมหีวง ชวีติจะอยูกเ็พยีงอาหารเทานัน้ เปนสาํคัญ และสักแตวา

อาหารดวย ไมเลอืกรปู เลอืกกลิ่น เลอืกรส ไมเหมอืนหมา ที่คนเลี้ยง ซึ่งไดรับ การขนุดีๆ เขา กจ็ะเลอืกกนิแมอาหาร

หมาไมมเีจาของ จะเตม็ไปดวยอสิระ ไมมภีาระหนาที่ใดๆ และจะไมทาํอะไร เพื่อเหน็แกอะไร มันจะไมโลภ มันจะไมดุ

(โกรธ) มันจะไมหลง ในรปู ในรส ในกลิ่น ในเสยีง ในสัมผัส

มันจะไมอนาทรในการมุงอาศัย หรอืยดึอะไรใหเปนเครื่องชวยตนมากนัก หนาวหรอืรอน ออนหรอืแขง็ ยงุจะกัด

หมัดจะกนิ มันกจ็ะไมลาํบาก หรอืมากเรื่อง เหมอืนหมาเลี้ยง และจะไมตายงายๆ ดวย "คนผูหลง รางกายของตน หรอื

หลงวาตนมชีวีติ" กเ็ชนกัน จะตองหาทกุสิ่ง มาใหตน แตจะไมทาํตน ใหงาย เพื่อทกุๆสิ่ง คนผูฉลาดรูชวีติแท รูโลก

หรอืรูอรยิสัจกค็อื ผูทาํตนใหงายที่สดุกับทกุๆสิ่ง ใหเปนภาระ นอยที่สดุ กับทกุๆสิ่ง ใหเบยีดเบยีนนอยที่สดุกับทกุๆสิ่ง

เมื่อเขาผูนี้ ไมเหน็แกตน ไมเบยีดเบยีนใครใด แรงกาย และแรงจติ (ปญญา) ของเขาผูนี้ กจ็ะกอประโยชนใหแตกับผูอื่น

และโลก ความเปนผูมปีระโยชน ของคนผูนี้ กจ็ะเปนปฏภิาคกลับ เปนทวคีณู ขึ้นมาเอง ตามความเปนจรงิ นัน่คอื คนผูนี้

เมื่อไมอนัิงขังขอบ กับตัวเอง หรอืไมมัวหลง ประคบประหงม ฟมูฟกตัวเอง กจ็ะเปนประโยชน แกผูอื่น หรอืโลก

แตถายเดยีว เทานัน้.

๖ ตลุาคม ๒๕๑๓

หลงใหลใน "ตัวตน" ลองอา่นดู

เพราะคาํพดู คาํวา "ตัวตน" นัน้ ทาํความเขาใจใหแกคนไดยากเหลอืเกนิ ผูรูทัง้หลาย กเ็พยีรพยายามกัน

คนละไมคนละมอื เพื่อจะทาํใหเพื่อนมนษุยดวยกัน ไดรูจักมัน เพราะเหตวุา ใครยังเหน็แก "ตัวตน" อยูนัน่เอง คอืผูยัง

"ทกุข" ใครเขาใจแทงทะลแุลว ผูนัน้กเ็ปนอัน "พนทกุข"

"ตัวตน" คอื การยดึถอืเอา เขาใจเอาวา สิ่งนัน้เปนจรงิ สิ่งนัน้ม ีสิ่งนัน้เปนของแท เชน เราเหน็วา รางกาย ของเรา เปน

"ตัวตน" กค็อื เขาใจวา เรามรีางกาย เปนของจรงิของแท เปนของคงทนถาวร เปนของยัง่ยนื

แลวสวนใดใน  "คน" ที่เปนตัวที่ เหน็วา ก ็"ใจ"  ที่อาศัยอยูกับรางกายนัน่เอง เปนผู  "เหน็วา" โดย มองกันเอง



เขาใจกันเองวา "รางกาย" กเ็ปนของ "ใจ" และ "ใจ" กเ็ปนของ "รางกาย" ตางกเ็ปน ของกัน และกัน รางกายกค็อืผัว

ใจกค็อืเมยี เมื่อเขาใจวา ตัวเปนของกันและกัน กจ็ะรวมสังเคราะหกัน กไ็ด "ลกู" ออกมา เปน "ตัวตนของเรา" เสยีทกุทไีป

แลวๆเลาๆ อยูอยางนัน้เอง กห็ลง กร็ัก กฟ็มูฟก มันไปตาม ที่ธรรมชาต ิเขากาํหนดตราไว หรอืหลอกไววา "ลกู" คอื "เรา"

"ลกู" คอื "เชื้อสายของเรา" "ลกู" คอื "ตัวตนของเรา" เชนกัน นัน่เอง แทจรงิ ไมใชเลย มันคนละราง คนละกาย คนละสวน

คนละตอนแทๆ ลองคดิด ูในชัน้ตนนี่กอนใหดีๆ

ดังนัน้ มันจงึมขีองอยู ๒ อยาง คอื "รางกาย" กับ "ใจ" นัน่คอื พระพทุธองค ทานทรงสอน ใหกาํหนด ใหรูใหดี

ทาํความเขาใจใหดวีา "รางกาย" มันเปน "รปู" และ "ใจ" มันเปน "นาม"

ทาํไมถงึวา "รางกาย" เปน "รปู" เพราะรางกาย คอืแทง คอืกอนวัตถ ุหรอื กอนสสารกอนหนึ่ง มธีาตตุางๆ

สังเคราะหรวมๆกันอยู เปน "ของตาย" เปนของไมมคีวามรูสกึ เปนของไมมฤีทธิ์เดช จะชวยตัวเอง แมขยับเขยื้อนตัวเอง

เอาเองกไ็มได จะชวยตัวเองใหเคลื่อนไหวใดๆ ไมไดทัง้สิ้น นัน่คอื รางกายเหมอืนโตะ เหมอืนเกาอี้ เหมอืนบาน

เหมอืนรถยนต ที่ไมมพีลังงานใดๆเลย แมพลังงานไฟฟา ในหมอ แบตเตอรี่ และ พลังงานนอนนิ่ง ในอณขูองน้ํามัน

ดังนัน้ รางกายแทๆ ถาไมม ี"ใจ" อยูดวย จงึคอื วัตถแุทง ที่นับวัน จะผกุรอน หรอื เสื่อมสลายไปนัน่เอง

จะคงความเปนรางเปนกาย เปนตัวเปนตนอยูอยางนัน้ นริันดร หาไดไม รางกายของคนเรา รูไดชัด เพราะเกาะกมุ

กันอยู อยางไมเหนยีวแนน ถา "ใจ" ออกจาก "กาย" ไปไมนาน กผ็กุเ็ปอย ใหเหน็ไดเรว็ไมชักชา ไมเหมอืนไม

ที่เขาเอามาทาํโตะ ทาํเกาอี้ มันเกาะกมุ กันอยู เหนยีวแนนกวา แมจะตัดมาจากตนแลว มันตายลง เหลอืแตรางกาย

คอืเนื้อไมจรงิๆ พลังงาน ในเนื้อไม หรอือันคอื "ใจ" ของมัน เหมอืนกับแยกออกไปแลว เนื้อไมที่ไรพลังงาน หรอืไรใจนัน้

กย็ังเกาะกมุ กันอยูนานกวา เพราะกรรมของจติ ปรงุกันคนละแบบ หรอื การกอสรางรางกายของตนไม เปนไปดวย

จติคนละอยาง มกีรรมวธิเีนนหนักไปคนละทาง เนื้อไมกับ รางกายคน จงึมคีวามเกาะกมุ ผดิกัน มันจงึผกุรอน

ชานานกวารางกายคน แตมันกต็องผกุรอนลงไป ทกุวันเชนกัน  แมเปนเหลก็ เปนโลหะ เปนหนิ เปนแกว เปนพลอย

เปนเพชร กเ็ชนกัน นัยเดยีวกันทัง้สิ้น จงึตองพยายาม ทาํความเขาใจ ใหดวีา "รปู" คอื สมบัตทิี่ไมมชีวีติ สมบัตทิี่หยดุ

ดดีดิ้นเพื่อตนเองแลว สมบัตทิี่ตายลงแลว สมบัตทิี่ไมยอม เปนไปใดๆ อกีแลว สมบัตทิี่ไมรับรูอะไรอกีเลย สมบัติ

ที่นิ่งทาเดยีว โดยตัวเอง จะชวยตัวเอง ใหเคลื่อนไหวไป อยางไรกไ็มได นอกจาก อณใูนตัวมันเองเคลื่อนไหว

เพราะหมดพลัง เกาะกมุ แลวคอยๆ รวง แตกแยกสลายตัวออกไปเทานัน้ เปนอาการวิ่งเขาหาความสญูเปลา

หรอืวิ่งเขาหาสภาวะ แหงความวาง มใิชอาการวิ่งเขาหา การเกาะกมุปนกอ เพื่อเพิ่มมวลสาร

สวน "ใจ" นัน้คอื สมบัตอิกีสวนหนึ่งของโลก พระพทุธองค ทรงตรัสเรยีกวา "นาม"

"นาม" มันมคีณุสมบัตติรงกันขามกับ "รปู" มันคอื ตัวที่ยังมชีวีติ ตัวที่ไมหยดุดดีดิ้น ตัวที่ยังไมตาย ตัวที่ยังเปนไปอยู

ไมมทีี่สิ้นสดุ ตัวที่พยายาม รับรูอะไรใหไดมากที่สดุ ที่จะสามารถ ตัวที่มแีตเคลื่อนไหว วิ่งวุนดิ้นรนทาเดยีว

โดยตัวเองหากไมม ีพาหนะ คอื รางกาย (หรอื "รปู" นัน่เอง) ใหอาศัยเปนยาน เปนอปุกรณ



เปนเครื่องมอืแสดงอาการดดีดิ้น แสดงอาการไมตาย แสดงอาการเปนไปอยู แสดงอาการ เปนผูรู  ผูฉลาด

แสดงอาการเคลื่อนไหว แสดงอาการวิ่งวุน แสดงอาการดิ้นรน แลวละก ็เจา "ใจ" หรอื "นาม" นี้ กจ็ะไมมทีา เหมอืนกัน

กจ็ะมคีณุสมบัตเิทากับ "รปู" หรอื "รางกาย" เชนกัน คอื ตาย คอืนิ่ง คอื ไมรูอะไร หรอื ไมเคลื่อนไหวใดๆ

แตวาจะเปนรางกาย ที่ละเอยีดมาก เลก็จนเรยีกวา "ไมมรีปู" และกจ็ะ หมดสภาพ ความเปน "นาม" ลงเชนกัน นัน่คอื

"ความวาง" คอื "สญุญตาธรรม" หรอืคอื "ความไมมอีะไรเลย"

ดังนัน้ "นาม" จะคงความเปน "นาม" อยูได หรอื "ใจ" จะคงความเปน "ใจ" อยูได กจ็ะตองอาศัย "รางกาย" อยูตราบนริันดร

เมื่อหมดภาวะ จะอาศัยรางกายที่โตใหญ  เหน็ชัดๆ  เปนวัตถ ุสสาร แทง กอนจรงิๆ ไมไดแลว  กไ็ปอาศัย "รางกาย"

ที่เลก็ลงจนเรยีกวา "ไมมรีปูราง" อันภาษาไทยเรยีกวา "กายทพิย" แตแทจรงินัน้ เปน "รางกาย" จรงิๆ แตเปนรางกายที่

"คน" ธรรมดาๆ ผูหลงตนวาตัวเกง (โดยเฉพาะ นักวทิยาศาสตรทัง้หลาย) นี้  ไมสามารถมองเหน็ หรอืจับตองสัมผัสได

เพราะเลก็ละเอยีดวจิติร อยางแทจรงิ (ผูไดฝกฝน ตัวเอง เขาไปอยูแดนทพิยนี้เทานัน้ จงึจะแจงจรงิได) ดังนัน้

"รางกายที่ไมมรีปู" หรอื "กายทพิย" นัน้ จงึถกูเรยีกวา "นามกาย" กไ็ด กเ็ชนกัน อันเดยีวกันและ "นามกาย" หรอื

"กายทพิย" นึ้กจ็ะม ี"ใจ" หรอืม ี"นาม" ยดึครอง  อาศัย กอสราง "ตัวตน" กอสราง "ชวีติ" หรอือาศัย แตกตัว แพรเชื้อสาย

เผาพันธุ  อันถาเปน "ตัวตน" แทๆ เปนแทง เปนกอน เรากเ็รยีกกันวา "ลกู" นัน่เอง แมพลังงานไฟฟา ที่มรีปูกับนาม คอื

โปรตอน กับอเิลก็ตรอน สังเคราะหกัน หรอื แตะกันแลว แตกตัวออก เปนตัวใหม อยูไมขาดระยะนัน้ กค็อืการสบืพันธุ

ยดึตัวตน ของชวีติไฟฟานัน่เอง การเกดิการดับ ของไฟฟาวาเรว็ การเกดิการดับของจตินัน้ ยิ่งเรว็กวา ยิ่งเปนจติชัน้ใน

ขัน้ละเอยีด เปนอรปูาวจรจติ

เปนโลกตุตรจติ หรอื เปนพทุธจติ ยิ่งเรว็ และ มสีมรรถภาพยิ่งกวา พลังงานไฟฟา เปนไหนๆ

ดังนัน้ "ลกู" (ลกูจรงิๆ อันเกดิจากการผสมพันธุของคน) กค็อื "กายทพิย" ที่พอและแม (รปูและนาม) ยดึถอื

หรอืปนสรางออกมานัน่เอง แต "กายทพิย" อันนี้ มสีภาวะเปนกลุมเปนกอนกวา "กายทพิย" ที่เกดิจาก แขนง "ใจ"

เพราะเปน "กายทพิย" ที่จะเรยีกขานวา "กายทพิย" ยากเสยีแลว ดวยมันถอืกาํเนดิ มาจากแขนง "รางกาย"

คอืสวนที่เปน "รปู" นัน้ กเ็ปนแทงเปนกอน เปนมวลสารที่โตขึ้น มามากแลว จงึเลยขัน้เรยีกวา "กายทพิย"

แตกเ็ปนสวนที่เปน "รปู" ใน "คน" ที่ซอนเลก็อยูในตัว "คน" อกีท ี"รปู" ที่วานัน้กค็อื "ไข" ที่คอยๆ เกาะกลุมขึ้นมา

ในรางกายของเพศหญงินัน่เอง แลวกร็อการผสม หรอื สัมพันธกับ "นาม" อันคอื "ตัวเชื้อ" (อสจุ)ิ จากเพศชายอกีท ีเมื่อใด

"นาม" ในตัวคน คอื "ตัวเชื้อ" ที่เลก็ ละเอยีดนี้ เขาไปเกาะสัมผัส "ไข" แลว ยดึถอืผกูพันกับเจา "ไข"

เปนของกันและกันขึ้นมา "ตัวตนของลกู" กจ็ะเกดิใหกับพอ และแมทันท ีปรงุเปน "ตัวตน" ทางโลกออกมา

ใหเหน็พรอมไปดวย รางกายกับใจ เปนทอดๆ อยูดังนี้

นัน่คอื สัมพันธลกูโซของ "รปู" ของ "นาม" ตางๆ

สมบัตใิดๆ ในมหาสากลจักรวาลนี้ มคีวามเปนไปดังนี้ทัง้สิ้น ไมมสีรรพสิ่งใด จะไมมคีวามเปนอยูอยางนี้ ถาใครอาน



สภาวะธรรมใด ออกวา สิ่งใดครองสภาวะใดเปน  "รปู" (สิ่งที่ถกูรู) สิ่งไหนครองสภาวะใดเปน "นาม" (สิ่งที่เขาไปรู)

ผูนัน้กค็อื ผูรูแจงโลก ผูรูแจงธรรม ผูรูอบัุตโิลก ผูรูอบัุตธิรรม ดังนัน้ จงึไมหลง ไมเขาใจผดิ ไมงง ไมลมืตัววา

"ตนคอืตัวตน" จงึไมยดึถอื หรอืผกูพันรักใคร เพราะเขาใจได อยางไม ฟนเฟอนวา "คน" ประกอบดวยสภาวะธรรม

ที่เขาเรยีกวา "รางกาย"นัน้สวนหนึ่ง และ สิ่งที่เขา เรยีกกันวา "ใจ" นัน้อกีสวนหนึ่ง รางกายมหีนาที่

เปนพาหนะใหใจขับเคลื่อน กป็ลอยใหมัน ขับเคลื่อนไป  อยาไป หลงสราง หลงกอ  "ตัวตน" กอความไมจบ กอปฏกิริยิา

ลกูโซ (ปฏจิจสมปุบาท) ออกมาอกี ถาใคร ยังเขาใจไมไดวา "ลกู" คอื "ตัวตนแทๆ" ที่เปนตัวตนทางวัตถ ุแทงกอน

เลยทเีดยีว ผูนัน้ กจ็ะยังหลงสราง "ลกู" สราง "ตัวตน" ที่เปนภาระหนักแทๆออกมา

ถาใครเขาใจไดวา "ลกู" คอื "ตัวตน" ที่เปนภาระ แลวกไ็มปรารถนาจะม ีไมปรารถนาจะยดึถอื ผูนัน้ กจ็ะไมสบืพันธุ

กจ็ะพนทกุข ในการยดึถอื ตัวตนแทๆ ตัวตนที่กอเกดิตัวตนจรงิๆ ไปไดขัน้หนึ่ง เปนการตัด ปฏกิริยิาลกูโซ

(ปฏจิจสมปุบาท) ขัน้หยาบได คอื ผูพนอวชิชาแลวขัน้หนึ่ง แลวผูนัน้ กเ็พยีรเพง มามอง ใหออก ตรองใหเหน็วา

ตัวตนที่เปน "กายทพิย" ตัวตนที่มันอาศัยรางกาย ที่เลก็วจิติรยิ่งกวา อณใูด ที่นักวทิยาศาสตร

ยังไมอาจจะเหน็ตัวมันได  อันเราเรยีกวา "จติ" หรอื "วญิญาณ" ถาใครไมยดึถอืแม "ตัวตน" ที่เปน "กายทพิย" ตัวตนที่เปน

"จติ" เปน "วญิญาณ" ออกมาเลยเปนอันขาด ผูนัน้กต็ัด ปฏกิริยิา ลกูโซ (ปฏจิจสมปุบาท) ขัน้ละเอยีดขาด

ผูนัน้กพ็นอวชิชา อกีขัน้หนึ่ง คอื พนอวชิชาขัน้แรก นัน้ กค็อื พน "กามาสวะ" และพนขัน้นี้ กเ็รยีกวา พน "ภวาสวะ"

ผูนี้แหละคอื พระอรหันต เปนผูมคีวามรู เปนผูม ีความแจง ถองแท ไมยดึถอื เหน็โลกเปนโลก เหน็ธรรมเปนธรรม

เรยีกวา พนความไมรู คอื พน "อวชิชาสวะ" ผูพนอวชิชาแลว ทัง้ "กามภพ" คอืรูแจง "ตัวตน" ที่เปนแทง เปนกอน ที่เหน็จรงิ

เหน็จัง ดดีดิ้น อยูในโลกนี้ได คอื "รางกาย" พรอมทัง้เหน็แจง "ตัวตน" ที่เลก็ ละเอยีด "ไมมรีปูราง" ที่ศัพททางพระเรยีกวา

"รปูภพ" แทจรงิ คอืภพที่ไมม ีรปูรางกายแทๆ นัน่เอง คอื "ใจ" ผูรูแจงทัง้ความหยาบ (รปู) และ ความละเอยีด (นาม)

ไดดังนี้ และสามารถตัดปฏกิรยิาลกูโซ หรอื ตัดการสบืพันธุ หรอื การทาํให มันกอเกดิตอ และตอๆไปไดอกี

หรอืที่ทางภาษาพระ เรยีกวา ปรงุแตงนัน่แหละ ผูนัน้กจ็บลง อยางสงา ผาเผย เปนผูพนทกุข โดยแทจรงิ

ตามนัยแหงพทุธศาสนา อยางถกูตอง ตรงแท

การตัดปฏกิริยิาลกูโซ (ปฏจิจสมปุบาท) กค็อื การตัดการสบืพันธุ (ตัด "สังขารธรรม") ตัดการสบืตอ (ตัด "สันตต"ิ)

ตัดการขยาย เรื่องทกุเรื่อง ทกุๆเหตเุสยีนัน่เอง (ดับ "สมทัุย")

ดังนัน้ จดุแรกของคน กค็อื ตองไมสรางการเกดิ (ชาต)ิ ที่เปนตัวตนชัดๆ คอื สราง "ลกู" นัน้หนึ่ง เพราะลกูคอื ตัวตนที่เปน

วัตถธุรรม ที่เหน็ชัดเจนแทๆ  อันเรยีกวา "รปู" ดังนัน้ เราจะตอง "ดับรปู" นี้ใหได เปนขัน้หนึ่งกอน

จดุที่สอง กต็อง "ดับนาม" นัน่เอง นามคอื "จติ" คอื "ใจ" จงึตองดับการจะใหจติ มันสรางการเกดิ ที่เปน ตัวตน

ที่ละเอยีดเหน็ไมได เพราะเปนนามธรรม หรอื กายทพิย มันไมมรีปู อันเราเรยีกวา "นาม"

ดังนัน้ ถาเรา "ไมคดิ" ใฝฝน คดิปรงุอะไรออกมาอกี อะไรๆทางดาน "จติ" กจ็ะ "ดับ" ลงดวย นัน่คอื อยาคดิอะไร



ใหมันเปนการกอ การเกดิ อยาคดิสราง คดิสบืพันธุ ตองหยดุคดิ หยดุปรงุแตง จงึจะพนทกุขแท ดับไดทัง้ "รปู" และทัง้

"นาม"

คงไวแต "ความรับรู" ในตัวเราเทานัน้กพ็อ เรามชีวีติอยูเพยีง "รับรูโลก" เทานัน้กไ็ด เราจะเหน็ทกุสิ่งทกุอยาง

มันเปนไปตามวถิ ีตามครรลอง ของมัน อันแลวแตฤทธิ์ของกรรม และฤทธิ์ของกเิลส ของสิ่งใดๆ เราจะเหน็ชัด เหน็แจง

ความแท (ปรมัตถ หรอื อรยิสัจ) และ จะเหน็ ความทกุข (สังขารธรรม) ไดอยางชัดแจง

ดัง่ผูยนือยูเหนอืยอดขัว้โลกทเีดยีว คนผูยังไมดับรปู ดับนามอยางเรา เขากจ็ะดดีดิ้น ปรงุแตงสบืพันธุ สรางกอ

ตอและตอไปอยูอยางนัน้ สรรพสิ่งอื่นกเ็ชนกัน อันใดมันไมหยดุ มันไมดับ ใหถกูใหตรง มันกจ็ะสบืตอ มันกจ็ะเคลื่อน

จะหมนุ จะกลิ้งไปอยูอยางไมจบ แมสัตว แมพชื  แมแรธาต ุอากาศ และ กายทพิยใดๆ

ผูใด "วาง" มอืไดดังนี้ กจ็ะคอื ผูสอดสองโลกดวยแสงสวาง เปนผูมตีาทพิย เหน็โลก แจงโลก ทะลโุลก ทกุชัน้ ทัง้หยาบ

และละเอยีด สิ้นเชงิ ดังไดแยกแยะมาแลว และเปนการเหน็อยางแท เพราะโลก ประกอบดวย ความเปนไปของ  "รปู"

และ  "นาม" เทานัน้ มปีรมิาณ ตัง้แตเลก็ จนเรยีกวา "สญุญตา" (ความวาง) กอตัวโตขึ้น  เปนมรีปู

มรีางที่ยังเลก็จนคนตองเรยีกวา ไมมรีปู หรอื กายทพิย (มวลสาร) ในภาษาของขาพเจา แตไมใชในความหมาย

ของนักวทิยาศาสตรแลว รปู (มวลสาร) กับนาม (ความวาง) กจ็ะสบืพันธุกัน แตกตัว แพรลกูหลานออกไป

สรางตัวตนออกมา นานัปการ กลายเปน "โลก" หมนุไป ไมหยดุหยอน จากเลก็ แลวกค็อยๆ โตขึ้น ใชเวลา จากเรว็

แลวกน็านชาขึ้น ตามวาระ โลกกม็อียู เทานัน้ คอื มเีลก็แลวกโ็ต แลวกก็ลับเปนเลก็ลงไปอกี จากเรว็แลวกน็านชาขึ้น

แลวกก็ลับเรว็ เขาไปอกี ดังนัน้ ทกุสรรพสิ่ง จงึไมมอีะไรเลย ไมมสีิ่งใดยดึครอง ความเที่ยงแท ความเปนจรงิเปนจัง เปน

"ตัวตน" แทๆ นอกจากความไหลเรื่อย ของสภาวะเลก็แลวกโ็ต โตแลวกเ็ลก็ เรว็แลวกน็านชาขึ้น แลวกก็ลับเรว็ไปอกี

อยูดังนี้นริันดรกาล คอื เกดิขึ้น (ระยะที่ผูใดเริ่มเหน็วา "ม"ี หรอื "เปน") ตัง้อยู (ระยะที่ผูใด นกึคดิ ยดึถอื เปนตัวตน)

แลวกด็ับไป (ระยะที่ผูใดเหน็วา "พนไป" หรอื "หมดลง" หรอื "สิ้นสภาพ ความเปนอยางนัน้") ผูใด จะแกไขกฎนี้ ไมไดเลย

เปนอันขาด อันพระพทุธองคทรงเรยีกวา "ไตรลักษณ" หรอื ความเปนไป อยางธรรมดาสามัญ นัน่แล ดังนัน้

"สามัญลักษณ" กเ็รยีกกัน

๖ ตลุาคม ๒๕๑๓

"ฌาน" ท�ีมใีนคนยังลมืตา

ผูปฏบัิตธิรรมะของพระพทุธองค ตองทาํใหรู ทาํใหแจง แทงทะลสุิ้น แมศัพท แมภาษาใดๆ กไ็มใหตดิ ไมใหขัด

และไมใหภาษา หรอืที่เรยีกกัน ในหมูนักธรรมวา "บัญญัต"ิ หรอื "สมมตุบัิญญัต"ิ นัน่แหละ ตดิอยู ของอยู ผกูยดึ

ตรงึมัดแนนเอาไว อยู ณ สิ่งนัน้ เขตนัน้ ถาใครผูใด "หลงยดึ" หลงผกู หลงตรงึเอาสิ่งนัน้ สิ่งนี้ไวกับศัพทนัน้ ภาษานัน้

ผูนัน้กเ็ทากับยดึถอื หรอืเปนผูเหน็ (ทฏิฐ)ิ วาสิ่งนัน้เที่ยง สิ่งนัน้เปนอยางนัน้ สิ่งนัน้คอืสิ่งนัน้มัน่คง นัน่คอื ผูนัน้ยังไมทะลุ

ยังไมแจง ยังไมใชผูเขาใจ และคอื ผูยังไมสวางไสว ในธรรม เพราะถาผูใด เขาใจดังที่กลาวแลว



ผูนัน้จงึยังคงเขาใจผดิอยู (มจิฉาทฏิฐ)ิ เพราะกลายเปนผูเหน็วา "เที่ยง" เปนผูยดึ ผูผกู ผูปกใจ มัดภาษา (ชื่อเรยีกนัน้ๆ)

ใสกับสภาวะนัน้ๆไว จงึขัดกับสามัญลักษณ หรอื ไตรลักษณ อยางจัง จงึยังไมใชการรูที่แท ที่ถกู ที่ตรง ที่ควรที่สดุ

ยังรูเพยีงเปลาะหนึ่ง ชวงหนึ่ง ชัน้หนึ่ง เทานัน้ ยังไกลกับคาํวา "รูรอบ" (โพธญิาณ หรอืพทุธะ) อยูอกีมากนัก

ดังเชน ถาใครเหน็วา "นพิพาน" คอื การไมมอีะไรเลย เปนสภาวะวาง สญูเปลา หมดสิ้นเกลี้ยง อยางแทจรงิ ผูใดเหน็

และเรยีก ลักษณะนี้วา "นพิพาน" ถาผดิจากนี้ ไมใช "นพิพาน" ผูนัน้กย็ังเหน็ "ไมแท" แตกเ็รยีกวา ไมผดิ ทวายังไมถกูแท

ถกูตรง ถกูที่สดุ เพยีงเรยีกวา "สัมมา" ตามนัยของพระพทุธเจา เปนนัยที่ ๑.

ถาใครเหน็วา "นพิพาน" คอื การดับมอด ดับอยางแท นิ่งสนทิอยู เรยีกลักษณะอยางนี้วา "นพิพาน" ถาผดิจากนี้

ไมใชนพิพาน ผูนัน้ กย็ังเหน็ ไมแทอยูอกี แตกเ็รยีกวา ไมผดิ ทวายังไมถกูแท ถกูตรง ถกูที่สดุ เพยีงเรยีกวา "สัมมา"

ตามนัยของพระพทุธเจา เปนนัยที่ ๒.

ถาใครเหน็วา "นพิพาน" คอื การตาย การหมดสภาวะเดมิ การไมอยูในความเปนไป อยางเกา การไมเปนไป อกีอยางนัน้

การหยดุ ความเปนไปลง ไมเปนไปอยางนี้อกี เรยีกลักษณะนี้วา "นพิพาน" ถาผดิจากนี้ไมใช "นพิพาน"

ผูนัน้กย็ัง�เหน็ไมแท แตกเ็รยีกวา ไมผดิ ทวายังไมถกูแท ถกูตรง ถกูที่สดุ เพยีงเรยีกวา "สัมมา"

ตามนัยของพระพทุธเจา เปนนัยที่ ๓.

ถาใครเหน็วา "นพิพาน" คอื การกระทาํใหสิ่งนัน้ หยดุลงเดด็ขาด การหยดุสิ่งนัน้ลงเดด็ขาด การระงับ สิ่งนัน้

ใหขาดลงเดด็ขาด การไมใหสิ่งนัน้ เกดิขึ้นอกีเดด็ขาด การกระทาํชัน้ เดด็ขาดลงไป กับสภาวะ ทัง้ปวงได

เรยีกลักษณะนี้วา "นพิพาน" ถาผดิจากนี้ไมใช "นพิพาน" ผูนัน้กย็ังเหน็ไมแท แตกเ็รยีกวาไมผดิ ทวายังไมถกูแท ถกูตรง

ถกูที่สดุ เพยีงเรยีกวา "สัมมา" ตามนัยของพระพทุธเจา เปนนัยที่ ๔. หรอื ถาใครเหน็วา "นพิพาน" คอื

การเปนผูเพยีงพอด ีไมมกีารปรงุแตงใดๆ ไมทาํใหเอนเอยีง ไปขางรูสกึทกุข ไมทาํใหเอนเอยีง ไปขางรูสกึสขุ

เปนอยูอยางกลางๆ เปนอยูอยางไมกระทบอารมณใด เปนไปอยูอยาง "วางๆ" เปนไปอยูอยางอะไร กไ็ดตามแตจะเปนไป

กับสิ่งที่ประสบอยูแทจรงิขณะนัน้ เรยีกลักษณะนี้วา "นพิพาน" ถาผดิจากนี้ไมใช "นพิพาน" ผูนัน้กย็ังเหน็ไมแท

แตกเ็รยีกวาไมผดิ ทวายังไมถกูแท ถกูตรง ถกูที่สดุ เพยีงเรยีกวา "สัมมา" ตามนัยของพระพทุธเจา เปนนัยที่ ๕.

ดังนัน้ จะเหน็ไดวา "นพิพาน" นัน้ ถกูทัง้ ๕ นัย ๕ แบบ ตามที่ไดยกขึ้นมากลาวแลวนัน้ แตถาใคร ผกูยดึตรงึ

เพยีงนัยหนึ่งนัยเดยีว หรอืแบบหนึ่งแบบเดยีว หรอืยดึผกูตรงึเพยีงสองนัย สองแบบ หรอืเพยีง สามนัยสามแบบ

หรอืเพยีงสี่นัยสี่แบบ หรอื แมเพยีงหานัย หาแบบนี้ และสภาวะของ "นพิพาน" กไ็มใช มเีพยีง ๕ นัยนี้ เทานัน้ดวย กค็อื

ผูยังหลงยดึ ยังหลงผกู หลงมัดภาษาไวกับสภาวะทัง้สิ้น ยังไมทะล ุยังไมแทงตลอด ตองเหน็ใหได

เขาใจใหไดครบทกุนัย ทกุลักษณะ แมที่ยังไมไดกลาวดวยภาษา ที่เกนิกวา ๕ นัย ที่ไดยกมาเปน อาทนิี้แลว

มันตองเขาใจใหไดทกุลักษณะ ใหถวนทัว่ ใหเปนไปรอบ ไมหลงยดึวา "เที่ยง" อยูกับที่ ไมหลงยดึวา ถกูตรง

อยูกับสิ่งเดยีวตายตัว เพราะสภาวะยอมเกดิขึ้นดวย เหต-ุปจจัย และเวลา (ยคุ) อันแตกตางกันได จงึยอมไมตายตัว



เหมอืนกันทเีดยีว เสมอไป "นพิพาน" ทัง้ ๕ นัยนี้ ไดกลาวมานัน้ ลวนถกู หรอืดเีปน "สัมมา" ทัง้สิ้น ใครไดพบ

ลักษณะอาการใด กับตน กอใหเกดิผล กับตนได แมนัยหนึ่งนัยใด นัยเดยีว ก�็เรยีกวา ผูนัน้ถงึ "นพิพาน" ไดทัง้สิ้น เปน

"นพิพานแท นพิพานจรงิ" แตทวา ยังไมใช เขาใจรอบ หรอืเปนไปรอบ

โดยความแทจรงิ ผูปฏบัิตดิ ีกจ็ะไดประสบ ไดพบกับ "นพิพาน" ดังกลาวนัน้ไปทลีะขัน้ๆ จากนัยที่ ๕ ไปเรื่อยๆ

เพราะนัยที่ ๕ นัน่แหละคอื อาการแรก ที่กอสขุ หรอือาการ "พนทกุข" ขัน้ประถม แลวกจ็ะคอย รูจัก "นพิพาน" ขัน้สงูขึ้นๆ

จนถงึขัน้นัยที่๑ นัน่แหละจงึจะแจงวา ตนถงึแลว ซึ่งนพิพานทกุนัย และ ยอมเขาใจ "นพิพาน" ไดรอบ ไดถวนทัว่

จงึจะไมหลงยดึหลงผกู "นพิพาน" ไวแตเพยีงนัยที่ ๕ หรอื เพยีงนัยหนึ่ง นัยใด จงึจะเปนผูรูรอบ เขาใจไดสิ้น

ดวยเหตดุังนี้เอง ที่เถยีงๆกันอยูนัน้ เถยีงเพราะผูเหน็ เหน็กันยังไมรอบ เหน็แตเพยีงคนละอยาง คนละนัย เชน

คนตาบอด ๑๐ คน ไปคลาํชาง คนหนึ่งคลาํไดถกูแตขา กเ็หน็วาชางมรีปูเปนเสา คนหนึ่งคลาํถกูหาง กเ็หน็วา

ชางมรีปูเปนไมกวาด คนหนึ่งคลาํ ถกูงวง กเ็หน็วาชางมรีปูเปนง ูคนหนึ่งคลาํถกูสขีาง กเ็หน็วา ชางมรีปูเปนแผนผนัง

และคนอื่นๆ กค็ลาํถกูแตเฉพาะ สวนที่ตนไปคลาํถกูนัน้ๆ ฯลฯ จงึทาํให คนตาบอด ทัง้ ๑๐ โตเถยีงกัน คอแตกตายเปลา

เพราะทกุคน คลาํดวยมอืของตน รับรูจากประสาทของตน อยางแท ไมไดเลอะเทอะ หรอืหลงใหลฟนเฟอน แตอยางใด

ทกุคนมัน่ใจ ทกุคนปกใจอยางแนวแน วาตนเหน็ถกู แตเมื่อนาํมาบอกเพื่อนๆ กลับเปนความเหน็ ที่ไมตรงกันเลย

มันจงึกลายเปนเถยีงกันไมรู จนฆากัน ตายเปลาๆ แตแทจรงินัน้ ทกุคนถกู ทกุคนจรงิ ทวามันถกู ยังไมหมด

มันจรงิยังไมถวน จงึอยาเพิ่งไปหัก ไปโคนใคร ไปโตไปเถยีงใคร เรารับฟง รับรู รับคดิพจิารณาเถดิ อยามมีานทฏิฐิ

ถาเราเปน พระอนตุตร สัมมาสัมพทุธเจา แลวนัน่แหละ จงึคอยควรตัดสนิ ลงมตวิา ผูนัน้ผดิจรงิ ไมผดิจรงิ ตราบใด

เรายังไมถงึ ขัน้ รูรอบ เปนอนตุตร สัมมาสัมโพธญิาณ กอ็ยาเพิ่งไปหักลางรนุแรง ลงมตเิอาดวยพลการเลย มันเปน

"มานะ" เปนความถอืด ีเขาขางตน เปนกเิลสแท ตัวสาํคัญ อันศาสดาเจาแหงลัทธทัิง้หลาย ไดตดิ ไดพากันหลง

มาแลวมากมาย เพราะกเิลสแหงสัญโยชนขอที่ ๘. ตัว "มานะ" นี่เองแหละ จงึทาํใหปญญา แมดแีลว เกงแลวทเีดยีว

ในตัวศาสดานัน้ๆ กพ็าตนสูด ีทะลตุลอดไปไมได แมเรื่องของ "นพิพาน" ดังที่นาํมา กลาวถงึแลวนัน้

จะยกมากลาวตออกีวา ถาแมเพยีงผูใดเหน็วา "นพิพาน" คอื จติสงบดิ่ง นิ่งอยูเปนหนึ่ง มคีวามวางเฉยเปนปกตอิยู

หรอืคอื ผูมเีอกัคคตา อเุบกขา อันเปนองคธรรมของฌาน ๔ (จตตุถฌาน) เรยีกลักษณะนี้วา "นพิพาน" คนผูนัน้

กย็ังอนโุลม ใหเหน็วาเปน "นพิพาน" ได แตเปน นพิพาน ขัน้ลาํพอง ชัน้ขัน้ประถม ไมผดิแท ตรงทาง แตยังไมถงึที่สดุ

เปนการไปอยางด ีเปนผูอยูใน "สัมมา" ตามนัยของพระพทุธเจาได

และหรอื ผูใดแมเพยีงเหน็วา "นพิพาน" คอืความสขุ ความแชมชื่นใจ ในจติอันสงบ ระงับเปนหนึ่งอยู หรอืคอืผูมสีขุ

เอกัคคตา อันเปนองคธรรม ของฌาน ๓ (ตตยิฌาน) เรยีกลักษณะนี้วา "นพิพาน" คนผูนัน้ ถาไมถอืซึ่งมจิฉาทฏิฐิ

ไมไปปกใจ หลงยดึ เอาแคนี้ เปนที่สดุ จะเรยีกจดุที่ถงึแลวนี้ของตนวา "นพิพาน" ของตนกย็ังได กเ็ปนการด ียังเรยีกวา

"สัมมา" ตามนัยของพระพทุธเจาได



หรอืแมจะเพยีงเหน็วา ความอิ่มอกอิ่มใจ ความแชมชื่นใจในจติ อันสงบระงับเปนหนึ่งอยู หรอืคอื ผูมปีต ิสขุ เอกัคคตา

อันเปนองคธรรม ของฌาน ๒ (ทตุยิฌาน) เรยีกลักษณะนี้วา "นพิพาน" คนผูนัน้ กย็ังนับเขา โดยอนโุลมวา

เปนผูปฏบัิตอิยูในขัน้ "สัมมา" ตามนัยของ พระพทุธเจาได

หรอืแมจะเพยีงที่สดุจะเหน็วา ความตรติรกึนกึตรอง อยูแตกับเรื่องราว ที่เกดิๆดับๆ อยูในจตินัน้ สงบระงับ ของตน

จติพนธรรม อกศุลออกมาไดแลว มคีวามเปนอยูแตกับจตินี้ โดยไมเอากเิลส ตัณหา อปุาทาน มาปรงุมาแตงดวย

หรอืคอืผูม ีวติกวจิาร ปต ิสขุ เอกัคคตา จะเรยีกลักษณะนี้วา "นพิพาน" ของคนผูนัน้ กย็ังอนโุลมนับใหไดวา

ผูนี้เปนไปแลวอยางด ีมคีวามเหน็ถกู (สัมมาทฏิฐ)ิ กาํลังเพยีรตน อยูในทางที่ถกู ที่ควร ที่จะเปนไปเพื่อ "นพิพาน"

ที่แทที่จรงิที่สงูสดุ เปนผูเดนิอยูในทางด ีทางตรงทางแท (อรยิมรรค) ไมผดิเลย แตยังไมถงึเทานัน้ ขอสาํคัญที่สดุกค็อื

ผูที่อยูในระดับจตินัน้ๆทกุระยะ ขอใหตนอยาหลงผดิ อยามมีานะทฏิฐ ิและตอง เปนผูม ี"สต"ิ หยัง่พากเพยีรรูอยูเสมอ

วาเรากาํลังเปนอยูในสถานะใดๆ เทานัน้ แตจะอนโุลม กันไปจนถงึ ขดีสดุกวานี้โดย แมผูเหน็วา การเอรด็อรอย

อยูกับกามคณุ ๕ อันมรีปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัสเปนสขุ (พนทกุข) เปนความเยี่ยม ความด ีเปนความถกู ความตอง เปน

"นพิพาน" นัน้ เหน็ถาจะยอมไมได แมจะเรยีกผูสมใจ ในการไดเสพรปู เสพรส เสพกลิ่น เสพเสยีง เสพสัมผัส

อยางเตม็คราบ ดัง่พระมหาจอมจักรพรรดิ์ จะบันดาลเอาดัง่มหาเศรษฐ ีจะเสกสรรปนเอาได อันเขา จะพงึหามาเสพ

ใหเหลอืลน จนมองหาทกุข ไมเหน็อยางไรกต็าม กค็งจะเรยีกวาเปน การพนทกุข โดยนัยของ "นพิพาน" หรอื

พนทกุขอรยิสัจ ตามนัยของพระพทุธเจาไมไดแน นอกจากจะเรยีกวา "บาํบัดทกุข" หรอื หนทีกุขชัว่คราว อันเรยีกวา

สขุอยางโลกยีเทานัน้เอง

ดังนัน้ แมผูใดพงึเพยีรปฏบัิตอิยู และไดละขาดจากกามคณุ ๕ ลงไดเพยีงชัว่ระยะหนึ่ง ระยะใด ขาดจาก กเิลส ตัณหา

อปุาทาน เปนสขุอยูกับจติ พนอกศุลธรรม แมจติจะปรงุแตงอยูเปนเกดิๆ ดับๆ อยูแตในจติ อันยังไมดับ มอดลงได

กย็อมถอืไดวาผูนัน้ม ี"นพิพาน" เปนอารมณ ม ี"นพิพาน" เปนเครื่องอยู ม ี"นพิพาน" เปนที่หมาย และเปนที่สดุโดยแท

การปฏบัิตทิี่เรยีกวา ม ี"นพิพาน" เปนอารมณนัน้คอื การกระทาํ อยางนี้ ผูนี้จงึคอื ผูมสีัมมาปฏบัิตโิดยจรงิ ผูกาํลังทาํตน

ใหเปนไปอยางถกู อยางแท อยางตรง อยางควร ตามนัย คาํสอน ของพระสัมมาสัมพทุธเจา อยางแทจรงิ

นัน่แหละคอื คนผูใด ลงมอืหัดนัง่หลับตา ดาํเนนิตน ทาํจติใหเขาสู "สมถะ" เมื่อจติดาํเนนิเขาสูฌานที่ ๑. อันมอีงคธรรม

วติกวจิาร ปต ิสขุ เอกัคคตา ไดละก ็คอื ผูเริ่มม ี"นพิพาน" เปนอารมณ หรอื คอืผูกาํลัง หมดกเิลส มแีตจติปรงุแตง

ฟุงซานอยูแตในจติของตนเอง ไมออกมา นอกกาย เกดิๆ ดับๆอยูอยางนัน้ เมื่อเริ่มไมสรางกามตัณหา อะไรใหตน

ผูนัน้แหละคอื ผูกาํลังอยูในกระแสนพิพาน อยูในหวง แหงนพิพาน โดยจรงิโดยแท เปนผูหางจากกเิลส คอื กามตัณหา

โดยควร กาํลังเปนผูตัง้ทศิ ตดิเครื่องยนต ผลักดันตน ใหพุงเขาหา จดุหมายปลายทาง คอื "นพิพาน"

อันจะเปนจดุสดุยอด

แตถาผูใด พงึปฏบัิตตินใหไดเพยีงเทานี้ สงบระงับไดเพยีงเทานี้ คอืแคระงับกเิลส นวิรณใหหมดสิ้น และจมอยูกับจติ



ระดับแคนี้ ไมกาวหนา ไมมกีาร "ดับ" วติกวจิาร (จติฟุงซานอยูกับอารมณปรงุแตง แหงการเกดิดับ ของจติตัวเอง

คอืยังมตีัณหา ปรงุแตงจติอยู อันเปนตัณหา แหงการเกดิ-ดับในจติ ที่เรยีกวา ภวตัณหา) ความตรติรกึ

นกึคดิอยูกับจติปรงุแตง ของตนนี้ เปนไปอยูแลวๆเลาๆ ไมระงับ ลงได (เพราะไมระงับตัณหา ตัวในอันคอื ภวตัณหา

จงึคงทาํงานอยูเรื่อย) คนผูนี้ กจ็ะได อารมณนพิพาน กเ็พยีงแคนี้ จะสงูขึ้น กวานี้ไมได จงึได "นพิพาน"

ขัน้ชัน้ประถมจรงิๆ จะเหน็แตการเกดิ คอื "นาม" และ การดับอันคอื "รปู" อยูแลวๆเลาๆ เทานัน้ เมื่อนาม และรปู

มันสัมพันธกัน มันปรงุแตงกัน มันกเ็กดิ เปนเรื่องเปนราว เปนชวีติชวีา เปนตัวเปนตน ใหเรารู เราเหน็อยูอยางนัน้

เรื่องแลวเรื่องเลา อยูนัน่เอง "นพิพาน" จงึเปน นพิพาน แคความสขุ ที่ไดรู ไดเหน็ เรื่องราวตางๆ เหน็ชวีติชวีาตางๆ

ในจติของตน เหมอืนคน นาํอาหารแหง หรอืพวกของแหงตางๆ ไมมอีาหารใหมสดอันใด (สัญญา) ของตน ที่เคยเกบ็

สะสมไว ออกมาปรงุเปนตน เปนผัด เปนแกง เปนยาํใหญ ใหตนเองกนิอกีท ีรสชาตกิเ็ทานัน้ๆ

ถาผูใด พยายามม"ีสต"ิ อานสภาวะฌานที่ ๑ นี้ใหออก กจ็ะเหน็ดังที่ขาพเจาอธบิายนี้ กจ็ะแจง สภาพของฌานได

จะรูกาํหนดขดีขัน้ ของสภาวะฌาน ไดดวย บางคนเคยผานฌานที่ ๑ นี้มานักหนา แตไมรูวาตนผาน

เพราะไมรูเรื่องแทจรงิ ปฐมฌาน หรอื ฌานที่ ๑ นี้ไมไดลกึ ไมไดไกลอะไร นักหนาเลย แคคนผูระงับ กเิลส

ระงับนวิรณใหไดเทานัน้ กเ็ปนฌานแลว

ดังนัน้ คนผูใด เขาที่นัง่หลับตา แลวกส็าํรวมจติเขาระงับกเิลส ตัดนวิรณใหได ผูนัน้ กจ็ะเขาสูฌานขัน้ที่ ๑ ทันที

และโดยเชนเดยีวกัน สาํหรับผูไมไดนัง่เขาที่หลับตา (คอืคนธรรมดา) แมจะเปนคนปกตลิมืตา กจ็งึนับเปน "ผูมฌีาน"

เปนผูรูแจง เหน็นาม-รปู ได เปนผูเรยีกไดวา กาํลังมกีารปฏบัิตธิรรม ของพระสัมมา สัมพทุธเจา อยางถกู

อยางแทไดเชนกัน

นัน่คอื คนผูใดพยายามมสีต ิระลกึรูตนใหได แลวกพ็ยายามตัดกเิลส ตัดนวิรณตางๆ อยาใหเขามา ในจติตนได

เมื่อเปนไปได อยางนัน้ขึ้นมา ขณะใด นัน่แหละคอื ผูนัน้เปนผูมฌีานในตน เปนผูมฌีาน ประดับตนแลว เปนผูไรกเิลส

ไรนวิรณ ๕ เปนสมจุเฉท แมจะอยูในขณะลมืตา และ ปฏบัิตกิจิ การงานใดๆ อยูกต็าม

คนผูม ี"ฌานประดับตน" ดัง่นี้ จงึคอืผูหมดยดึถอื คอื ผูไมรูสกึกาย หรอืผูไมเอาภาระกับตัวตน ขัน้ที่ ๑ เรยีกไดวา

ละสักกายทฏิฐ ิไดเดด็ขาด จะมากนอยแคใด กต็ามแรง แหงความละขาดของผูนัน้ ตราบใด เปนอยูอยางนี้

จติเปนไปไดอยางแทจรงิ คนผูนี้กจ็ะทาํ กจิการงานนัน้ๆ อยูอยางไมยดึถอื อยางไมม ีอารมณกเิลส และนวิรณใดๆ

ยอมเปนกจิการงาน กเ็พยีงเพื่อกจิการงานนัน้ๆ และ เพื่อผูอื่นเทานัน้ คาํวา เพื่อ "ตัวตน" จงึไมม ีเพราะผูนี้ไมม ี"ตัวตน"

แลว

ความสงู ความด ีจงึเกดิอยูดังนี้ เปนไปในลักษณะนี้ นี่คอื "คณุ" นี่คอื "ประโยชน" ของพระอรยิะ คนผูใดมี

"ฌานประดับตน" ดังกลาวนี้ และยังคงมฌีาน อยูในตน คอืมลีักษณะจติ และอารมณดังเลามานี้ ในตนอยูตราบใด

คนผูนัน้กเ็ปน "พระอรยิเจา" อยูตราบนัน้



และถาคนผูใด เพยีงทาํตนใหอยูในสภาวะไรกเิลส ไรนวิรณได มสีตคิรองตน หมดความยดึถอื "ตัวตน" ดังกลาวแลว

ครองอยูได ในชัว่ระยะเวลาใด กใ็นชวงระยะเวลานัน้แหละ คนผูนัน้ ครองความเปน "พระอรยิเจา" จะเปนพระอรยิเจา

นานชาเทาใด กอ็ยูที่คนผูนัน้ ทาํตนใหม ี"ฌานประดับตน" ใหมสีต ิครองตนใหได ตามระยะเวลานัน้ๆ เมื่อหมด "ฌาน"

คอืปลอยกเิลส ใหนวิรณเขาครอบงาํ เสยีเมื่อใด เมื่อนัน้ กห็มดความเปน "พระอรยิเจา" ลง ลักษณะของคน

ผูมคีณุแทแกโลก และแกตนกห็มดลง แตถาผูใด หมด "ฌาน" ลงแลว หากยังม ี"สตคิรองตนอยู กย็ังนับวา

คนผูนัน้กย็ังด ียังลดลง จากความเปน พระอรยิเจาลงไป เปนผูม ี"ธรรม" คอืม ี"สตกิาํกับตน" เมื่อใด ปลอยให "กเิลส"

เขาครอบงาํได กย็ังจะรูตัว ไดวา ตนแพกเิลสแลวหนอ กร็ูละ วาตนเลว วาตนชัว่ ตนเปนผูแพเมื่อใด ประหารกเิลส

ลงได กเิลสนวิรณเขามาในตนไมได เมื่อนัน้กม็ ี"คณุลักษณะ" เปนพระอรยิเจาขึ้นมาอกี แตถาขนืปลอยให "สต"ิ

ขาดหายหลดุไป จากตนเมื่อใด เมื่อนัน้ เรากค็อื "ปถุชุน" คอืผูมคีวามเปนโลก คนผูหลง อยูกับอารมณ แวดลอม

(อันกค็อืโลก) ยอมไมใชผูใฝสงู บคุคลผูเรยีกไดวา สมณะ เรยีกไดวา ผูปฏบัิตธิรรม เรยีกไดวา ผูพงึเพยีร บาํเพญ็ธรรม

จักเปนผูพน ผูหลดุ เปนผูสงูไดในอนาคต แมพากเพยีร อยูตราบใด ยอมเปนที่หวังไดวา จะเปนผูถงึซึ่งอรหันต

เพราะฉะนัน้ ลองมาสนใจกันอกีสักนดิเถอะวา การทาํตนใหสูที่สงู หรอืที่เรยีกวา ผูปฏบัิตธิรรมนัน้ คอื อยางไรกันแน

นอกจากคอื ผูที่พยายามนัง่หลับตาบาํเพญ็ฌาน อยางที่ไดกลาวมาแลวแตตนนัน้ เพื่อให "จติ" ไดฝก เพื่อให "จติ"

ไดกระทบ ไดสัมผัส กับสภาวะที่เรยีกวา "ฌาน" ตามนัยดังที่ไดอธบิายมาแลว กย็ังม ีอกีทางหนึ่ง คอื จงเปนผูหัดม ี"สต"ิ

ตรวจตราตนเอง หรอืควบคมุตนเอง แลวกพ็ยายามสะกัดกัน้ ประหัตประหาร กเิลสนวิรณใหได ชวงเวลาใดที่ "จติ"

ผูใดเปนผูอยูโดยม ี"สต"ิ ครองตน และ สะกัดกัน้ ประหารกเิลสนวิรณ ลงไดหมด ชวงเวลานัน้ คนผูนัน้ กค็อืผูมี

"ฌานประดับตน" เปน "พระอรยิเจา" ชัว่คราว เปนผูพน สักกายทฏิฐ ิเปนผูมคีณุประโยชนแกโลก และแกตน

เพราะเปนผูไมมตีัวตนแลว ขณะนัน้ และผูนัน้ กค็อืคนดีๆ มสีตสิัมปชัญญะ ลมืตาโพลงๆ นี่แล ไมใชผูนัง่หลับตา

แตอยางใด ผูนี้แหละ ยิ่งคอื ผูได "ฌาน" ในขณะนัง่หลับตาอยูเสยีอกี เปนผูสงูกวาผูได "ฌาน" ในขณะนัง่หลับตา

เปนไหนๆ

นี้แหละคอื การปฏบัิตธิรรมโดยแทจรงิ การเปนผูอยูโดยชอบโดยควร จะเปนใคร กไ็ด ทาํมาหากนิอยู

อยางหนักเทาใดกไ็ด ปฏบัิต ิดังกลาวแลวนัน้ได ทาํตนอยางนัน้ได กจ็งไดเรงทาํ ไดเรงลงมอืเถดิ คณุประโยชนแท

แกนสารแทจรงิ อยูที่ตรงนี้เทานัน้ แลในคนนอกกวานี้ หามอัีนใด ที่จะเปนทาง ที่นายดึถอื หรอืสราง

แกนสารใหแกตนไดไม

๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๓

ประกายธรรม ๗

"พทุธศาสนา" วันน�ี ม ี"คา่" ต�ํากวา่เม�ือวานน�ี

ขาพเจา เชื่อดวยจรงิ เชื่อดวยแจงใจวา "พทุธศาสนกิชน" ทกุคนที่ยดึถอืศาสนาเปนที่พึ่ง เปนสรณะนัน้



ยอมปรารถนาดกีับ พทุธศาสนา ทัง้สิ้น และปรารถนาจะให "ศาสนาพทุธ" จาํเรญิรุงเรอืง กาวหนา

เปนหลักยดึหลักปฏบัิต ิเพื่อพาหนะ นาวา อันจักนาํพาคน ไปใหพนทกุข หรอือยางนอย กไ็ปสูความดขีึ้นๆ

และถา "พทุธศาสนกิชน" ทกุคนเหลานัน้ ทราบไดวา ตัวทานเองนัน่แหละ เปนผูหนึ่ง ที่ทาํให "พทุธศาสนา" ต่ําลง

เสื่อมโทรมลง และไมเปน "พทุธศาสนา" ที่แทลงไปทกุท ีคอืม ี"คา" ต่ําลงๆ ไปทกุเมื่อ เชื่อวัน ทาน "พทุธศาสนกิชน"

ทกุคนเหลานัน้ กจ็ะตองเสยีใจ และกค็วร จะไดเสยีใจแลว เปนอยางมาก ดวยกัน เปนสวนมาก เพราะนัน่คอื ความจรงิ

ที่ไดเกดิไดเปนอยู

เพราะฉะนัน้ "พทุธศาสนา" วันนี้ จงึม ี"คา" ต่ํากวา "พทุธศาสนา" เมื่อวานนี้

เพราะอะไรร?ึ กเ็พราะมองกันไมออก เหน็กันไมได เหน็กันไมเปนนัน่เอง จงึไมเหน็วา อะไรเปน "กเิลส" อะไรเปนตัวฉดุ

ตัวบัน่ทอนให "พทุธศาสนา" อับเฉา เสื่อมโทรมลงๆทกุวันๆ อายขุอง "พทุธศาสนา" นัน้ สองพันหารอยกวาปแลว ถกู

"กเิลส" เผาผลาญ ฉดุครา ใหแปรสภาพ เปลี่ยนรปู เปลี่ยนรางไปเรื่อยๆ จากชวีติที่เกดิมาเปน "พทุธศาสนา" ที่แท

ใสบรสิทุธิ์ ผดุผอง แลวกนั็บวัน ถกูฉาบ ถกูทาดวย "กเิลส -ตัณหา -อปุาทาน" ชวีติ หรอืตัว "พทุธศาสนา" จงึถกูหุม

ถกูพอกดวย ความไมแทขึ้น ทกุวันๆ เมื่อกาลเวลา ผานมา จนปานนี้ อายปุาเขาไปเทยีบได ในวัยกลางคนแลว

กล็องคดิดเูถดิวา "คน" ผูนี้ มกีเิลส มตีัณหา มอีปุาทาน อันถกูพอก ถกูหุม เขาไป ทกุวันๆ นัน้ จะมคีวามเปนของแท

ของจรงิ ใหเหน็ไดแคใด

แตแทจรงิ  "พทุธศาสนา" แทๆ ที่ซอนตัวอยูใจกลางนัน้ กเ็ปน "พทุธศาสนา" แทๆ จรงิๆ บรสิทุธิ์ เที่ยงตรง ดังนัน้

ถาใครใฝรู "พทุธศาสนา" แท กย็ังจะไดรู ใครใฝเหน็ "พทุธศาสนา" ที่ใสบรสิทุธิ์ ใหคณุ ใหประโยชน แทจรงิ กย็ังจะไดเหน็

แตกจ็ะตอง มคีวามพากเพยีร มมีานะ อดทน คนควาศกึษา บกุฝาแหวกสิ่งหอหุม ฉาบพอกเอาไว ดังกลาวแลว

เขาไปอยางหนักทรหดยิ่ง จงึจะถงึแกนกลาง เหน็ "พทุธศาสนา" แท รับเอาคา เอาประโยชนแทจาก "พทุธศาสนา" ได

เมื่อผูใด  บกุแหวก นาํตนฝาสิ่งหอหุมเขาไปได และยิ่งสัมผัส ลกึเขาไปหาแกนไดเทาใด กจ็ะนับวันยิ่งรู ยิ่งเขาใจ

ยิ่งเหน็ความไมแท ความไมจรงิ หรอื กเิลสหนา ตัณหาแก ที่หอหุมเปนชัน้ๆ อันบดบัง "พทุธศาสนา" แทๆไวชัดเจน

แจมแจง ยิ่งขึ้น

กเิลสหนา และตัณหาแก เกดิขึ้นมาไดดวยอยางไร? นี่ส ิควรจะไดนาํมาขบคดิกัน จะไดรูตนสาย ปลายเหต ุกันบาง

เพราะดังขาพเจา กลาวแลว ในเบื้องตนวา ขาพเจาเชื่อดวยจรงิ เชื่อดวยแจงใจวา ไมมพีทุธศาสนกิชน ผูใดดอก

ที่จะมเีจตนาระราน หรอื เขนฆาชวีติ "พทุธศาสนา" ใหอาสัญ ดวยน้ํามอื ตนเอง แตแทจรงิ กไ็ดรวมมอือยูทกุวี่ทกุวัน

อยางนาเสยีดาย และนาเสยีใจ

เหตใุหญ ที่กอใหเกดิกเิลสหนา ตัณแหาแก พอกหุมศาสนาพทุธ จนแทบจะไมเหลอื ความเปนพทุธศาสนา ไปทกุวันๆ

กค็อื :-

เพราะ"คน" ผูไมเขาใจ "คา" แทจรงิ หรอืจดุสดุยอดแทจรงิของ "พทุธศาสนา" นัน้หนึ่ง และอกีอยางกค็อื ผูรู "คา" หรอื



จดุสดุยอดแทจรงิ ของพทุธศาสนาดอียู แลว "ผูรู" ผูนัน้ กระทาํการ "หยอนขอ" หรอืโอนออน ผอนตาม โดยยอมให "คน"

นาํ "กเิลส" (สิ่งทาํลาย) มาผสม มาฉาบ มาทาพทุธศาสนาลงไป

ทนีี้ "คา" แทจรงิ หรอืจดุสดุยอดแทจรงิ ของพทุธศาสนา คอือะไรละ? และแมขาพเจาจะพดู จะกลาว ออกไป ในขณะนี้

ขาพเจา กเ็ชื่อไดอยางแน อยางแทดวยวา จะตองมคีนไมเหน็ดวย และไมยอมเหน็จรงิ หรอืไมยอมเหน็ตามวา นี่คอื "คา"

อันแทจรงิ หรอื จดุสดุยอด อันแทจรงิของ "พทุธศาสนา"

จดุสดุยอด อันแทจรงิของ "พทุธศาสนา" นัน้คอื "ความไมมอีะไรเลย" หรอื "ความพนิาศสิ้นแหงคน" และ "คา"

อันแทจรงิของ "พทุธศาสนา" กค็อื ความไมกาวหนา ความไมกอ ความไมสราง ความไมเจรญิ งอกงามใดๆ ทัง้สิ้น ที่

"มนษุย" หรอื "คน" ปรารถนา

ยิ่งเปน "สมบัตทิางโลก" หรอื "สมบัตทิางกาม" แลว พทุธศาสนกิชนแทๆ จะตองตัดใหสิ้นโดยเรว็ โดยไว กอนอื่นใด

หมดทเีดยีว เพราะมันงายกวา "สมบัตทิางจติ" ดังนัน้ "โลกธรรม" อันคอื ลาภ-ยศ-สรรเสรญิ-สขุ หากบคุคลใด ยังใฝอยู

ยังหาอยู ยังไมเพยีร "ตัด" เพยีร "ละ" ผูนัน้ ยังไมใช "พทุธศาสนกิชน" ที่แทจรงิ ถกูตองเลย ยังคอืผูแอบแฝงอยูใน

"ศาสนาพทุธ" แตในนามเทานัน้ และ คอื ผูคอย บอนทาํลาย และคอืตัว "ภัย" ของ "ศาสนาพทุธ" ตัวฉดุ "ศาสนาพทุธ"

ใหแปรสภาพเปนต่ําลงๆ ดวย

นัน่แหละคอื จดุ "พทุธศาสนา" ที่แทที่ถกูที่จรงิ อานด ูและคดิดใูหด ีคดิดใูหชัด ดังนัน้ การกระทาํใดๆ

ที่คนยังกระทาํตรงกันขาม "จดุแหงความจรงิ" ที่ขาพเจาวาไวนัน้ จงึเทากับเปนการนาํเอา "ความไมถกู" นาํเอา "กเิลส

-ตัณหา -อปุาทาน" พอกหุมลงไปใหแก "พทุธศาสนา" หรอืคอื "ทอนคา" ของพทุธศาสนา  ใหผดิเพี้ยน ใหต่ําลงๆ นัน่เอง

มาทาํความเขาใจกันเสยีกอนวา "มนษุย" นัน้ตองการ หรอืปรารถนาอะไร ? ถาสิ่งใด อันใด "มนษุย" ปรารถนา

กจ็งใหเขาใจเถดิวา สิ่งนัน้ อันนัน้แหละ เปนความไมปรารถนาของ "พระอรยิเจา" นี่คอื หลัก คอืมาตรการ

ที่จะนาํมาใชกัน "จดุแหงความจรงิ" ดังกลาวแลว เพราะความเปน "มนษุย" คอื ผูใฝอยู ผูสรางอยู แตความเปน

"พระอรยิเจา" นัน้คอื ผูลดลง ผูตัดออก ความเจรญิกาวหนาของ "มนษุย" จงึคอื การม ีการไดมา การมากขึ้นในสมบัติ

ทกุสิ่งทกุอยาง  ทัง้ที่เปนสมบัตทิี่มรีปูราง ตัวตน และ สมบัต ิที่ไมมรีปูรางตัวตน แมนไดมา

เตม็โลก เปนของตนผูเดยีวนัน่แหละ เรยีกวา เปนความเจรญิ ความกาวหนาถงึขดีสดุ ที่สดุยอดจรงิๆ ของ "มนษุย"

แตความเจรญิ กาวหนาของ "พระอรยิเจา" นัน้คอื การตัดออกไป การใหไป การลด ทัง้สมบัต ิที่มตีัวตน และ

สมบัตทิี่ไมมตีัวตน ออกไปจากตัว จนกระทัง่ "ไมมอีะไรเลย" ไมเหลอือะไร เลยจรงิๆ แมความเปนตัวตน

ทัง้ๆที่ยังมรีางกาย ตัวตนอยูนัน่แหละ และทัง้ความเปนตัวตนที่เกดิจาก สิ่งที่ไมม ีตัวตน จงึจะถงึขดีสดุ ที่สดุยอดจรงิๆ

ของ "พระอรยิเจา"

ทนีี้ คงพอจะเขาใจไดแลววา มนษุยกับ "พระอรยิเจา" หรอื การสรางความเจรญิ กาวหนา ใหมนษุย

กับการสรางความเจรญิ กาวหนา ใหกับตนผูเปน "พทุธศาสนกิชน" อันเรยีกวา เดนิทางไปสูความเปน "พระอรยิเจา" นัน้



มันคนละทาง มันคนละทศิ เหมอืนดาํกับขาว หนามอืกับหลังมอื เอาทเีดยีว เพราะเหตคุน ไมยอมเชื่ออยางนี้

ยังไมยอมเหน็ตามนี้  ยังไมยอมเขาใจวา ความจรงินัน้ ดังนี้นัน่เอง คนผูอางตนวา เปน "พทุธศาสนกิชน" จงึไดกระทาํผดิ

ไดชวยลด "คา" ของพทุธศาสนา ไดเอา "ความไมถกู" พอกหุมพทุธศาสนา  เขาไปทกุวี่ทกุวัน ทัง้ๆทใีจนัน้รัก

"พทุธศาสนา" ยังกะอะไรด ีแตไมยอมเขาใจใหไดวา ความเปน "พทุธศาสนกิชน" นัน้ ควรจะทาํ หนาที่อยางไร? จงึจะตรง

จงึจะถกู และ ความเปน "มนษุย" นัน้ หากจะเดนิทางไปสูความเปน "พระอรยิเจา" นัน้ ทาํอยางไร?

เปนอยางไร? จงึจะแท จงึจะตรง

ดังนัน้ ใครยังรักจะเปน "มนษุย" หรอื "ปถุชุน" อยู กค็อื ผูรักจะกอบโกยเอาสมบัต ิที่มรีปูรางตัวตน

ทัง้สมบัตทิี่ไมมรีปูรางตัวตน ในโลกนี้ มาเปนของตัว ถาไมไดมาเปนของตัว แตผูเดยีว ทัง้โลกนี้ กย็อม ยังไมไดชื่อวา เปน

"ยอดมนษุย" หรอื "สดุยอดของปถุชุน" อยูตราบนัน้ คนหรอืมนษุย หรอืปถุชุนนัน้ กจ็ะเพยีรเกดิ เพยีรตาย

วนเวยีนๆมาตัง้หนาตัง้ตาสูทกุข แยงเอาสมบัตทัิง้เปนรปู และไมเปนรปู ดังกลาวแลวนัน้ จากผูอื่นมาเปนของตน

ใหไดอยูแลวๆเลาๆ จนฟาแตก ดนิละลาย จะเปนไปไดไหม กล็องคดิดใูหดเีถดิ

สวนผูเปนพทุธศาสนกิชนแทๆ นัน้ คอืผูพยายามตัดออก สละออก รักที่จะใหไปสมบัตทิี่มรีปูราง  ตัวตน

ทัง้สมบัตทิี่ไมมรีปูราง ตัวตน ในโลกนี้ ที่ตนเองมอียู และหรอืที่ตนมสีทิธิ์ จะนาํมาใหใครๆ เขาไดใหไป ใหหมดใหสิ้น

ไมใหเหลอืเลย หมดสิ้นจากตัวเอง ไดอยางแทจรงิ จนเรยีกวา"ไมมอีะไร" เลย แมสมบัต ิที่ไมมตีัวตน อันคอื ความรัก

ความชัง ความสะดุงสะเทอืนวาบไหว (อทุธัจจะ) กไ็มมเีหลอืในตัว ที่จะใหใครได หรอื จะกระเพื่อมเกดิขึ้นมาได

"พทุธศาสนกิชน" ผูนัน้ กถ็งึที่สดุ เรยีกวาเปน "สดุยอดของ พทุธศาสนกิชน" หรอื "ยอดพระอรยิเจา" เทานัน้เอง นี่

กล็องคดิดวูา การจะเปน "ยอดมนษุย" กับการจะเปน "ยอดพทุธศาสนกิชน" นัน้ "ยอด" ไหนจะเปนได "ยอด"

ไหนจะไมมวีันเปนไดเลย

นี่เองคอื "จดุ" ที่พระบรมศาสดา แหงพทุธศาสนาคดิได เหน็ได หลังจากไดเวยีนเกดิ เวยีนตาย "ทดลอง" สะสม

สรางสมบัต ิสัง่สมบารม ีมาไมรูกี่แสนอสงไขยกัป และการสะสมที่ถกูตองแทจรงิ กค็อื การลงทนุ ลงแรงหามาใหได

เมื่อไดแลว กใ็หบรจิาคออกไป บรจิาคออกไป ใหมากที่สดุ จงึจะเปนการสะสมที่ถกูที่แท ดังเชน

พระพทุธองคไดเพยีรสะสม สรางมาทกุชาต ิจนแมชาตสิดุทาย ของพระองค พระองคกเ็กดิมา พรอมกับ

มหาบรมสมบัต ิที่ยิ่งฟามหาศาล พรัง่พรอม พระองคกม็แีลว ซึ่งสมบัตทัิง้ที่มรีปู เปนตัวตน อันเรยีกวา

มหาอาณาจักรแผนดนิ ทรัพยสนิ เงนิทอง เพชรนลิ จนิดา ขาทาสบรวิาร เวยีงวัง และแมสมบัต ิที่ไมมรีปูรางเปนตัวตน

อันเรยีกวา มหาอาํนาจ ยศฐาบรรดาศักดิ์ ทัง้ความรัก ความเทดิทนู บชูาใดๆ พระองค กม็พีรัง่พรอม มหาศาลยิ่งแลว

แตนัน่แหละ กย็ังไมไดชื่อวา "ยอดมนษุย" เพราะยังไมไดมา หมดทัง้โลก ดังกลาวแลว ถาพระองคยังจะรักเปน "มนษุย"

ตอไปอกี กแ็นนอน พระองคกจ็ะตอง "ตอสู" ตัง้หนา "กอบโกย" สะสม อาณาจักร  และมหาสมบัติ

ขาทาสเหลานัน้ตอไปอกี ตาํแหนงตอไป ของพระองคที่จะได กจ็ะกาวไปเปน "พระบรมหาจักรพรรดริาช" ซึ่งหมายถงึ



จะมสีมบัตติางๆ นัน้เพิ่มขึ้น มากอกีกวา ที่มอียูแลว เมื่อจบชวีตินี้ ชาตหินา พระองคกจ็ะตอง เกดิมา "สูทกุข"

ตอสูเพื่อสะสม กอบโกย เพิ่ม "สมบัตโิลก" นี้ ไปอกีใหยิ่งๆ ขึ้นไป และวธิกีาร ที่จะสะสม สัง่สม บารมสีมบัต ิใหคนนัน้

กม็ใิชจะทาํ จะรักษาใหเพิ่มพนูขึ้นไดดวยงาย  กวาพระองคจะได จะมบีรมมหาสมบัตไิด ขนาดในชาตขิอง

พระสทิธัตถะนัน้ กไ็ดสะสมสัง่สม ดวยวธิกีารตางๆ มาไมรูกี่ชาตติอกี่ชาต ิกค็ดิด ู คาํนวณดตูออกีเถดิวา ถาจะใหตน

มสีมบัต ิอันเรยีกวา ลนโลก หรอืทัง้โลก มาเปนของตน แตผูเดยีวนัน้ มันจะตองทาํกันแคไหน และ

จะมทีางเปนไปไดละหรอื?

ดวย "ญาณ" ดวย "พระปรชีาญาณ" อันเลศิ ไดทรงเลง็เหน็แลววา อกีตราบโลกนี้แตก กเ็ปนไปไดยาก เหลอืลน

พนคนณา ที่พระองค จะได "สมบัตโิลก" นี้ มาไวในครอบครอง แตผูเดยีว จนจักไดชื่อวา "ยอดมนษุย" หรอื "ยอดปถุชุน"

และแมไดสิ่งเหลานัน้มาแลว กเ็พยีงแสดงความเปน "มนษุย" คอื ผูเตม็ไปดวย การใฝอยู ผูเตม็ไปดวยการกอ การสราง

การสะสมอยู กเ็ทานัน้เอง จะ "จบสิ้น" นัน้

เปนไปมไิดเลย ผูใดยังหลงงมงาย อยูกับตาํแหนง "ยอดมนษุย" กค็อื ผูที่ยอมทนทกุข และยอม "ตายเปลา" อยูทกุชาติ

ดวย "ญาณ" ดังนัน้แล พระพทุธองค จงึไดสละทิ้ง "สมบัตโิลก" แลวหมนุทศิกลับหลัง หันไปตัง้หนาบาํเพญ็เพยีร

มุงไปในทศิทาง ตรงกันขาม คอื มุงสูทางสละออก ตัดออก ใหไป ไมเอามา ซึ่งเปนทาง ที่ทาํไดไมงายเลย เชนเดยีวกัน

ยากยิ่งเทาเทยีมกันกับ การใฝสราง ใฝกอ หรอืหามา เอามาเปนของตน ถาใครไมเชื่อ กท็ดลองดเูถดิ ลองหัดใหไป

หรอืตัดออก หรอื สละออกกันบาง ลองดซู ิการหาสมบัตมิาใหตน ยากยิ่งเทาใด การสละสมบัตขิองตนออกไป

มันกย็ากยิ่ง เทาเทยีมกันฉันนัน้ ไมใชวา จะทาํงายกวากันนัน้ ไมใชเลย เราจะหามาใหคน ใหไดมากๆยิ่งๆขึ้น

เปนการกระทาํไดยากเทาใด เราจะสละออกไป ใหไดใหมากยิ่งๆขึ้น เชนนัน้ กเ็ปนการกระทาํ ที่ทาํไดยากยิ่ง

เทาเทยีมกัน

เมื่อพระพทุธองค เหหันมามุงเพยีร บาํเพญ็สรางความไมใฝ ความไมเอานี้ จงึไดมองเหน็ทางวา เปนทาง ที่เปนไปได

เปนทางแหง ความสาํเรจ็ เปนทางที่จะสมประสงคสดุใจได พระองคจงึไดเลอืก เดนิทางนี้ อยางเดด็เดี่ยว และสดุทาย

กบ็รรลสุดุทาง ไดอยางจรงิ จงึไดชื่อวา "ยอดพระอรยิเจา" และ ไดชื่อวา "ยอดคน" หรอื "ยอดมนษุย" รวมทัง้แมแตคาํวา

ยอดมาร ยอดเทวดา ยอดพรหม  กจ็ะตองนาํ มามอบให พระองคทานดวยดังนี้

เพราะในมหาพภิพ จบจักรวาลนี้นัน้ จดุเริ่มตน คอื "ความไมมอีะไรเลย" ดังนัน้ เมื่อผูใด ถงึจดุนัน้แลว  กเ็ทากับผูนัน้

"มทีกุสิ่งทกุอยาง เตม็ครบทัง้สิ้น" ดวยเชนเดยีวกัน นัน่คอื โลกแหง "สญุญตา" หรอืคอื โลกแหง มติทิี่ ๐ และ นัน่คอื

เบื้องตน และเบื้องปลายสดุ บรรจบกัน ที่จดุๆ เดยีวกัน เบื้องตนกค็อื ความไมมอีะไรเลย  คอื กอนจะกอเกดิ

และเบื้องปลายสดุ กค็อื เกดิแลว  จนเตม็โลก แลวกค็อยๆ  ยอยลงๆ กลับไปหา ความหมดสิ้น หรอื ความพนิาศสิ้น

นัน่กค็อื ความไมมอีะไรเลยอกีนัน่เอง หรอื จะเทยีบใหเหน็ไดงายๆ ดวยสิ่งที่เปนตัวตน  กค็อื สมมตุวิา

เรามยีางที่เปนลกูโปงอยูลกูหนึ่ง นัน่คอื เริ่มตนดวยยางลกูโปงนัน้เทานัน้  ยังไมมอีะไรเลย (ที่จะมคีอืคน) เรานาํมาเปา



บรรจลุมใสเขาไปๆๆ จนมันเตม็ และเตม็สดุที่จรงิๆ เรยีกวา "เตม็สดุ" แมจะม ี"ธลุ"ี ใด เพิ่มเขาไปอกี เพยีงเสี้ยวธลุเีดยีว

ความ "เตม็สดุ" กจ็ะระเบดิ หรอื พนิาศออกไปทันท ี"ธลุ"ี ที่เตมิเขาไปนัน่แหละคอื สวนเกนิความ "เตม็สดุ"

คอืจดุที่เลยไปถงึมติทิี่ ๐ และเมื่อ พนิาศสิ้นแลว กค็งเหลอืแต เนื้อยางของลกูโปงใบนัน้ เทาเดมิ คงที่ คอื หมายถงึ

ความไมม ีอะไรเลยเทาเดมิ นัน่แล คอื ที่ตอ หรอื จดุตอ หรอื บรรจบแหง "วัฏฏะ" ความไมม ีอะไรเลย กับความเตม็สดุ

อยางแทจรงิ จงึคอื จดุๆ เดยีวกัน เรยีกจดุนี้วามติทิี่ ๐ หรอื "สญุญตา"

ที่อธบิายมา ทัง้หมดนัน้คอื จดุสดุยอด แทจรงิของ "พทุธศาสนา" ดังนัน้ ทางเดนิของ "พทุธศาสนา" จงึไมใช การสราง

การกอ การกาวหนา ดวยวัตถโุลกใดๆ เปนอันขาด นี่คอื ความแท ถาใครยังยนืยันวา ทางเดนิของ "พทุธศาสนา"

เปนไปตรงกันขามกับ ทางดังกลาวนี้ละก ็"ผดิ" อยางตรงกันขาม เชนกัน

ดวยดังนี้ ผูเตม็ไปดวย กเิลส ตัณหา อปุาทาน ผูยังเตม็ไปดวยความยดึไว หวงไว จะเอาไว จงึยอมปฏเิสธ  "ทางเดนิ"

นี้อยางเอาเปน เอาตาย แมจะรัก "พทุธศาสนา" สดุใจอยางใด  กย็ังไมยอมเชื่ออยูนัน่เองวา  ทางเดนิของ

"พทุธศาสนกิชน" นัน้คอื ทางเดนิไป โดยจะตอง เลก็ลงๆ ตัดออกๆ หายไปๆ มใิชยังเอามา กอมา สรางมา

ผูใด ตัดออกไป ลดลงไปไดมากยิ่งเทาใด ผูนัน้ กย็ิ่งเดนิทางเขาไปใกลจดุสดุยอดแทจรงิ ของตาํแหนง "ยอดพระอรยิเจา"

เทานัน้ ถาผูใด ยังไมแนใจ ยังไมกลาตัดออก ยังไมกลาลดลง อยางเหน็แจง เปนความจรงิ

ผูนัน้กย็ังไมมวีันไดเดนิทางไปสูจดุ "ยอดพระอรยิเจา" คอื ยังไมเขากระแส แหงพระนพิพาน นัน่เอง ถาผูใด

เหน็แจงเขาใจอยางด ีและไดเพยีร พยายามตัดออก ลดลงๆ ไปทกุวันทกุเวลา และ เมื่อไดเริ่ม ลดลงไปเทาใด

กบั็งเกดิผล เหน็เปนการ "พนทกุข" ขึ้นแกตน แกใจของตน ไปไดเทานัน้ ผูนัน้กค็อื ผูไดเดนิทาง และมุงหนา

เขาหานพิพาน หรอืมุงหนาไปสู จดุสดุยอดของ "พระอรยิเจา" กันแลว ผูที่เหน็ดังนี้ แจงใจดังนี้ และเขาใจแทไดดังนี้แลว

จะไมมวีัน "หยอนขอ" หรอืโอนออน ผอนตาม ยอมให "กเิลส" เขามาฉาบพอก หรอืมาหุมตัวเปนอันขาด

จะมกีแ็ตจะพยายาม "ฆา" กเิลสที่มันมอียู ในตัวเอง ออกไป และถอดไปใหได ใหหมดสิ้น จากตัวเองเทานัน้

แลนี่คอื เหตขุอสอง ที่วา "พทุธศาสนา" ม ี"คา" ต่ําลงๆไปเพราะ "ผูรู" (บางแลว จากตาํรากด็ ีจากไดฟง มากด็)ี

ไดกระทาํการ "หยอนขอ" หรอืโอนออน ผอนตาม โดยยอมให "คน นาํกเิลส" (สิ่งทาํลาย หรอื การกระทาํ ที่ตรงกันขาม

กับการจะเดนิทาง ไปสูจดุยอด ของพทุธศาสนา) มาผสม มาฉาบ มาทา พทุธศาสนา ลงไปเรื่อยๆ "ผูรู" ที่กลาวถงึนี้

จงึคอื "ผูรู" ที่ยังไมแท ไมเขาขายผูได เดนิทาง อยางจรงิ หรอืคอื ยังไมใชผูเขาสายกระแส แหงพระนพิพานแลว นัน่เอง

แตเปนเพยีง "รู" จากตาํรา และจาก ไดยนิไดฟงมา บางคนม ี"ใบบอกแจง" ตาํแหนงถงึเปรยีญ ๙ บางคน มผีูคนยกยอง

รับรองกัน ทัว่บานทัว่เมอืง ถงึขัน้ "อาจารย" แตกระนัน้กด็ ีกย็ังคอื ผูฟาดฟน รดิรอน เขนฆาความเปน "พทุธศาสนา"

ลงไปดวย น้ํามอื ของตนเอง อยูนัน่เอง  เพราะตนเองคดิไดเพยีงวา ตองลอ ตองหลอก  ใหคนที่ ไมสนใจศาสนา มาสนใจ

ศาสนา ตองทาํใหเขาดขีึ้นนดิหนอย โดยยอมเปลี่ยน  ยอมแปลงกฎวนัิย ของทางเดนิ อันแทจรงิของ "พทุธ" ไปบางกเ็อา

หรอื แมเขาจะเอา จารตีประเพณ ีเอาพธิกีรรมของมนษุยๆ มาผสมผเสบาง กย็นิยอม เพื่ออยางนอย กจ็ะเปนเหยื่อลอ



ใหคนเขามา สูพทุธศาสนาบาง

กฎวนัิย อยางจรงิของ "พทุธ" ศลี และพรต อยางถกูตองของ "พทุธ" จารตี ประเพณ ีที่ถกูตองของ "พทุธ"

จงึบานปลายออกไป มากเรื่องออกไป กลายเปนหยอนยานลง ทางเดนิกค็ด กโ็คงออกไปเสยีเสนทางหมด

ยดืยาดรวนเร ไมเปนเสนตรง เสนแท บางท ีเปนทางเดนิไปสูนรก เอาเลยกม็ ี"พทุธ" สอนความแทจรงิ

ชี้ใหแจงความแทจรงิ จงึจะตองพดู ตองทาํให "เหน็" ความแทจรงิ โดยไมตองหลอก ไมตองลอ ไมตอง "หยอนขอ" โอนออน

โดยยอมกอวัตถ ุเครื่องมอื ยอมสรางพธิกีาร สรางจารตี อันจะเบนทาง แหงความเขาใจ ที่ถกูจดุ ตรงเปาออกไป นัน่คอื

"ขอเสยี" อันแทจรงิ ที่เกดิโดยน้ํามอืของ พทุธศาสนกิชน ผูเจตนาดกีับ ศาสนาพทุธ โดยจรงิเหมอืนกัน

แตเพราะความรูเทาไมถงึการ จงึไดฉดุ ไดทาํลาย ศาสนาพทุธ โดยความหวังด ีของตนเองแทๆ สวนจารตี

และประเพณ ีรวมทัง้พธิกีรรม อันเปนของ ศาสนาอื่น เขามาเจอื มาปนในพทุธนัน้ เปนความจงใจ ของผูนับถอืศาสนาอื่น

โดยหวังผล จะจงู พทุธศาสนกิชน ออกไปสูศาสนาของเขาโดยตรงกม็ ีและกม็ทัีง้ผูที่อลุมอลวย "หยอนขอ" รับเอา จารตี

ประเพณ ีพธิกีรรมเหลานัน้ เขามาเจอืใน "พทุธ" โดยรู โดยเหน็ แมโดยไมรู ไมเฉลยีวใจ กย็ังมอีกีดวย

นี่แหละคอื ผลของการกระทาํของ "ผูรู"  (อันเพยีงรูอยางไดจากตาํรา  และจากฟง)  ที่ "หยอนขอ" หรอืโอนออนผอนตาม

"มนษุย" ดังนัน้  ผูจะไปสูทางสดุของ "พทุธศาสนา" จะตองเตรยีมตัวเตรยีมใจ  และพยายามเขาใจใหดใีหพอวา

พทุธศาสนา ไมมกีารหยอนขอ มแีตจะแขง็ขอ เพราะรอบดาน คอื กเิลส-ตัณหา-อปุาทาน จงึจะตองระวังตัวอยูทกุวนิาที

พทุธศาสนา ไมมหีลอกลอ เพื่อเรยีกเอา "ปรมิาณ"  เอาความมาก เอาความทวเีพิ่ม พทุธศาสนา  มแีตความจรงิ

ความแท ความเดด็เดี่ยว และความลดลงๆ ผูเปน "พทุธศาสนกิชน" อยางแทจรงิ จงึคอืผูไมเพิ่ม  "กเิลส" หรอือนญุาต

หรอืยนิยอมใหใครๆ นาํเอา "กเิลส" (สิ่งบัน่ทอน ทาํลายความแท ของพทุธศาสนา) เขามาพอก มาฉาบ มาทา

มาหุมพทุธศาสนา ใครผูใดยนิยอม หรอือนญุาต หรอืรวมมอื ผูนัน้ ยอมไดชื่อวา ชวยลด "คา" ของพทุธศาสนา ใหต่ําลง

และเรยีกไดวา คอื ผูทาํลายความเปน "พทุธศาสนา"  ลงดวยมอืของตนเองนัน่เอง ซึ่งบางท ีนาเสยีใจ อยางยิ่งที่สดุ

เพราะผูทาํนัน้ๆ  ไมรูวาตนไดทาํไปแลวเชนนัน้จรงิๆ และไดกลายเปน "ความไมถกู" ดังนี้

จงึเปนการยากมาก ที่จะให "รู" แท รูจรงิใหได และดาํเนนิไปโดยถกู โดยตอง เพราะทางนี้ เปนทางเลก็ ทางนี้เปนทางลัด

และทางนี้ เทานัน้ ที่คนจะเดนิถงึ จดุสดุยอดแทจรงิได เมื่อถงึจดุสดุยอดแทจรงิแลว ผูถงึนัน้กค็อื ผูมทีกุสิ่งทกุอยาง

ครบพรอม อยางจรงิ อยางแท ผูถงึนัน่แหละ จะรูเองโดยตนเองวา ตนมตีน ไดอยางแทจรงิๆ "ผูไมมอีะไรอยูเตม็

หรอืผูไดอะไรมาไวเปนของตน เสยีทัง้หมดนัน้ กค็อื ผูจะ

ไมไดอะไร จากใครอกีเลย (เพราะไดมาหมดเกลี้ยงแลว) และของที่ตนม ีกจ็ะไมมคีาอะไรอกีแลว เมื่อตนแนใจวา

จะไมยอมให ของที่ตน มแีตผูเดยีวนัน้แกใคร นัน่คอื ของผูนัน้กห็มดคาลงเปนสญู และ นัน่คอื เทากับผูไมมอีะไรเลย"

ลองนาํไปคดิดใูหด ีนี่คอืความแทจรงิ นี่คอืขอไขขยายความวา จงมาปฏบัิตธิรรมของ พทุธศาสนากันเถดิ

มาฝกหัดตัดออก มาฝกหัด ลดลง มาฝกหัดใหออกไป มาฝกหัด ไมเอามาเปนของตนกันนัน้เถดิ แลวเรา



จะเปนผูบรรลถุงึ ความเปนผูไดมาเตม็ ผูมอียูเตม็ ผูครบพรอม บรบิรูณ ทกุประการอยางแทจรงิๆ และ จะเปนไดเรว็กวา

ลัดกวาที่ไปใฝได ใฝเอา ไมมเีหมอืนมนษุยทัง้หลาย พากันแยงกัน กระทาํอยู เพราะ "ทางนัน้"  คนแยงกัน "ทาํ" แยะ

จงึเปนทางเดนิ ที่จะบรรลตุาํแหนง "เตม็" จรงิๆ หรอืบรรลตุาํแหนง "ยอด" จรงิๆ ไดยาก แตทางเดนิ

ที่พระพทุธองคทรงคนพบนี้ เปนทางเดนิที่จะสะดวกกวา บรสิทุธิ์กวา มขีวากหนาม นอยกวา มกีารตอสูกับ "ศัตร"ู

ภายนอกนอยกวา ทกุๆดานแหละ ถาคดิใหด ีทางนี้ เปนทางที่พระพทุธองค ทรงปฏบัิตมิาแลว และไดบรรลแุลว

กแ็ลวกัน และเปนทางลัด โดยจรงิ จงึถงึเรว็ ถงึอยางแทจรงิ ไดงายกวาดวย อยาไปมัวหลงอยูกับคนหมูมากนัน้เลย

มามองใหออก อานใหเหน็เถดิวา "ความเตม็" นัน้ เราจะใฝเอาได ทัง้สองอยาง อยางที่ไดอธบิายมาแลว ทัง้หมดนัน้

เชื่อเถดิวา ทางเดนิที่เปน ทางสละออก ตัดออก ลดลงนี้ เปนทางที่จะ "ไดมา" ที่ถกูตอง และเพยีบพรอมถงึ "จดุสดุยอด"

อยางแทจรงิ เพราะพระพทุธองค ไดทดลอง "เดนิ" มากอนแลว  และแมการสะสม พระพทุธองค

กไ็ดทรงลองสะสมมากอนแลว เชนกัน พระองคจงึไดทรงเหน็แท เหน็จรงิ และแลว กบ็รรลสุดุยอดแทจรงิ ดังเราทกุคน

กไ็ดรู ไดทราบกันดอียูแลว

ขอที่ขาพเจาใครจะกราบขอรองกัน กค็อื พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย แมตนเอง จะไมเหน็ด ีเหน็ตาม ที่ขาพเจา อธบิายมานี้

ไมเหน็แทตามนี้ และจะไมยนิดปีฏบัิตติามนี้ กข็อความกรณุา อยาชวยกันฉดุ หรอืลาก "พทุธศาสนา" ใหลด "คา" ลงเลย

"พทุธศาสนา" ทกุวันนี้ มองหาเนื้อแท แทบจะไมเหน็อยูแลว เพราะความเขมขนจรงิจัง  ไดถกู "มนษุย" ละเลง ละลาย

หรอืทาํความเจอืจาง ลงไปเรื่อยๆ ทกุวี่ทกุวัน อยาคดิแตเพยีงวา ตนไมอาจเดนิทางไป จนถงึขัน้พระอรยิเจาได

กข็อเพยีงเขา "ปลอมตน" เปน "พระอรยิเจา" แลวทัง้จติ ทัง้ใจ และ การกระทาํของ "พระอรยิเจาปลอม" ผูนัน้

กจ็ะแสดงออกมา ตามวสิัยของ "พระอรยิเจาปลอม" จงึเทากับผูนัน้เอา "ความไมถกู" ความไมแท ความไมจรงิ มาทา

มาพอก มาหุม มาแปดเปอน "พทุธศาสนา" ไว

แตละผูที่คดิวา ตัวรู แลวกระทาํการ "หยอนขอ" กก็รณุาอยาไดกระทาํตอไปเลย จะคดิเพยีงวา ตาํแหนง ความสงูของ

"พทุธศาสนาแท" ถาเทยีบไดวา อยูขัน้ที่ ๑๐ ถาเรายังไมรูถงึขัน้ที่ ๑๐ (หรอืแมรูกต็าม) แตนาํมาสอนเขาไมถงึ

หรอืไมไดแคขัน้ที่ ๑๐ เพราะถาบอก จดุสดุยอด ของขัน้ที่ ๑๐ แลวกลัวคน เขาเหน็วาสงูเกนิ จะไมยอมสนใจ กเ็ลย

"หยอนขอ" สอนเขาเพยีงแคขัน้ที่ ๙ อาํพรางขัน้ที่ ๑๐ ไว และแลว ยังไมพอ บางคนกอ็นโุลมลงมา ยิ่งกวานัน้ แคขัน้ที่ ๘

ที่ ๗ ลงมาเรื่อยๆ เพื่อเพยีงจะหลอกลอ ใหเขาเขา มารวม เปนพทุธศาสนกิชนนัน้ "ผูรู" ผูนัน้คดิผดิ เพราะที่ถกู "ผูรู" ผูนัน้

ตองทาํตนใหถงึขัน้ที่ ๑๐ เสยีกอน นัน้ขัน้แรก แลวคอยมาสอนคนอื่น และผูรูนัน้ จะตองไมหยอนขอ

ดวยประการทัง้ปวงดวย จงึจะถกู จงึจะดงึคนอื่น ขึ้นไปหาขัน้ที่ ๑๐ นัน้ได และอยาโอนออน โดยใชวธิ ียอมตาม

แมคนจะนาํเอา สิ่งไมถกู ไมด ีเขามารวมขอผสม หรอืขอฉาบทา พทุธศาสนา กอ็ยายอมเปนอันขาด

การคอยๆ ลดตัวลงมาหาสิ่งที่ต่ํานัน่แหละ คอื การปลอยใหสิ่งที่ต่ํา ฉดุความสงูลงมา ถาความสงู ไมยอมลดราวาศอก

เอากับความต่ํา แขง็ขออยูใหได ความสงูกจ็ะฉดุความต่ํา ขึ้นไปหาสงูไดเอง หรอื แมความต่ํา ไมพยายามขึ้นสงู



กไ็มใชความเสยีหายอะไร ของความสงู นัน่เปนเพยีง เราไมไดความสงู เพิ่มขึ้นมา แตถาความสงู ลดลงมาหาความต่ํา

นัน่คอื ความต่ําไดความสงู ลดลงมาหาตัว ความสงูเอง นัน่แหละ เจอืจางไป คอืพายแพไป คอืเสยีหาย คอืคอยๆ

เสื่อมสญูนัน่เอง

ดังนัน้ จงอยาคาํนงึถงึปรมิาณ ตองคาํนงึถงึคณุภาพเปนใหญ การปลอยใหคนสอนธรรมะกัน พร่ําเพรื่อ อวดภมูิ

(โดยเปนภมูทิี่ยังไมถกู) กเ็ปนการฉดุ การทาํลาย การทาํงายๆเชน อบรมนักธรรม ๓ เดอืน ๕ เดอืนเทานัน้

แลวกส็งนักธรรม ผูยังไมรูเรื่องอะไรนัน้ ออกไปสอน ผูคน ทาํยังกับ "ธรรมะ" ของพระพทุธองค นี่งายดายเหลอืกาํลัง

อบรมกันนดิๆหนอยๆ กไ็ด ทาํยังกะของเลน นัน่แหละคอื ทานกาํลังละลาย "พทุธศาสนา" ใหเจอืจางลง

ดวยวธิดีังกลาวแลว อยางมักงาย

และแมผูไดเรยีนรูปรยิัตมิามากมาย ถงึขนาดเปรยีญ ๙ กจ็งอยาไดทะนงตนวา "รู" เปนอันขาด  ควรจะ "ปฏบัิต"ิ ให "รู"

เสยีกอนเถดิ คอย "สอนคน" เมื่อ "ปฏบัิตริู"แลว ทานจะรูเองวา ทานได "รู" แตกตางกวาที่  "รู" อยางม ี"ปญญาขัน้ปรยิัต"ิ

มากมาย และจะรูตนไดดวยวา เมื่อใด เราควรสอนคน เมื่อใด เรายังไมควร สอนคน สวนผูเรยีน "ปรยิัต"ิ

มาถายเดยีวนัน้ ขอความกรณุา อยาเพิ่งรอิาน สอนคนงายนัก เพราะสวนมาก ผูเรยีน "ปรยิัต"ิ มานัน้ เปนผูเรยีนดวย

"จติสาํนกึ" หรอื "ปญญาชัน้นอก" จงึหลงตน วาตนม ี"ปญญา" ไดงายๆ แลวกมั็ก จะอยากอวด "ปญญา" (อันยังไมแท)

เสยีดวย สวนผู "ปฏบัิต"ิ จรงิๆนัน้ ไมกลาสอนใคร งายๆ เพราะ "ปญญา" เกดิอยูใน "จติใตสาํนกึ" หรอื "จติภวังคชัน้ใน"

หรอื "เจโต" มักจะไมรูตัววา ตัวม ี"ปญญา" ตราบจนเมื่อรูตัววาม ี"ปญญา" พอสอนคนได ผูปฏบัิต ิจงึจะกลาสอนคน และ

จงึเปนผูถกู มากกวาผดิ

อันความจรงิแลว  มันกห็ามไมไดหรอก ที่จะไมให "พทุธศาสนา" ม ี"คา" ต่ําลงทกุวันๆ เพราะความจรงิแท มันจะตองเกดิ

และหมนุแปร ไปตามสามัญลักษณ ดังนัน้ แตกระนัน้กด็ ีกอ็ยาไดย่ํายศีาสนาใหเปน  "บาป"  แกตนเองใหมากนัก ควรมี

"สต"ิ ตรองใหด ีแลวกย็ับยัง้ สิ่งที่ควรยับยัง้ เพิ่มแตสิ่งที่ควรเพิ่ม เราทาํถกู นัน้ไมเปน "บาป" เลย แตเราทาํผดิส ิเปน

"บาป" แมจะเจตนา หรอื ไมเจตนากต็าม

อยาให "พทุธศาสนา" วันนี้ม ี"คา" ต่ํากวาเมื่อวานนี้ลงไปวันละมากๆ ดวยน้ํามอืของทานนักเลย เดี๋ยว "พทุธศาสนา"

ของพระโคดมเจา จะไมยัง่ยนืถงึ ๕๐๐๐ ป ตามพระพทุธกาํหนด ดวยฝมอื ของทาน ผูมนีามวา "พทุธศาสนกิชน" เอง

๙ เม.ย.๒๕๑๓

ประกายธรรม ๘

"อรหันต"์ น�ันมอียู่เตม็โลก

แมท้า่นกเ็คยเป็น "อรหันต"์ เช�ือหรอืไม ่?

กอนจะเขาใจแจมแจงถงึเรื่องราวตามหัวขอขางบนนี้ กจ็ะตองทาํความเขาใจ "ความแทจรงิ" ตางๆ ไปตามลาํดับ

ขัน้เสยีกอน



มฉิะนัน้ ทานผูอานจะตองหา วา ขาพเจาพดูเลนแนๆ

แตขอยนืยันอยางแทจรงิ วา ขาพเจาไมไดกลาวเลนๆ

เปนดังนัน้จรงิๆใน "คน" ทกุๆคน แต "คน" ทกุคนไมรูเองตางหาก

"อรหันต" คอือะไร?

"อรหันต" คอื อะไร ? นี่ ควรจะรูใหไดอยางถกู อยางแท อยางชัดกันดวย ไมเชนนัน้ เรากจ็ะไมรู วา ในโลกนี้ม ี"อรหันต"

หรอื ที่ควรรูยิ่ง กค็อื แมเราเอง กม็วีาระเปน "อรหันต" เหมอืนกัน ในบางโอกาส

"อรหันต" นัน้ คนเขาใจผดิกันมากมายกายกอง ผดิจากความหมายอันบงบอกถงึลักษณะ ถงึความแทจรงิ โดยเพี้ยนไป

เปนสิ่งสงู เกนิขนาดไป นัน้หนึ่ง และเพี้ยนไป เปนสิ่งที่ผดิความจรงิไปเลยนัน้ อกีหนึ่ง

อรหันต คอื มนษุยพสิดาร ?

เขาใจพระอรหันตเพี้ยนไปเปนสิ่งสงูเกนิขนาดไปนัน้ กค็อื มผีูเขาใจวา "อรหันตบคุคล" หรอื "พระอรหันต" จะตอง

เปนผูที่สงูสง ดวยประการทัง้ปวง

สงูจรงิๆ แตสงูอยางไร? ผูเขาใจเอาเองนัน้ กไ็มรู กไ็ดแตเปรยีบเทยีบเอา วา ตองไมใช "คน" ธรรมดา กเ็ลย

เขาใจผดิอยูในใจ อยูเชนนัน้เอง วา ถาตราบใด "คน" ยังมสีองแขน สองขา มตีา มจีมกู กนิขาว เดนิดนิ อยูปนๆ

อยูกับคนธรรมดาดวยกัน อยูอยางนี้ละก ็"คน" ผูนัน้จะเปน "อรหันตบคุคล" หาไดไม

"อรหันตบคุคล" จะตองแปลกไปกวา "คน" จะตองพสิดารไปกวา "คน" แนๆ พอเหน็ปุบ!จะตองสะดดุตา หรอื รูไดปบ!

เลยวา นี่คอื "อรหันตบคุคล"

และเขากว็าดไมออกบอกไมไดเหมอืนกันวา จะให "อรหันตบคุคล" ผูนัน้แปลกไป หรอื พสิดารไปอยางไร ?

เพยีงแตในจติสาํนกึม ีวา ตองแปลก ตองพสิดารเทานัน้

แตตัวผูรูสกึอยางนัน้เอง กม็องไมออก เขาใจไมไดวา ความแปลก ความพสิดารของ "อรหันตบคุคล" แปลก และ

พสิดารอยางไร ?

พระอรหันต คอื คนธรรมดาๆ ?

อยาเขาใจผดิเลย "อรหันตบคุคล" หรอื "พระอรหันต" นัน้ ไมไดแปลกเปลี่ยนพสิดารอะไร ไปจากความเปน "คน" หรอก

"อรหันตบคุคล" กค็อื ผูมรีปูรางหนาตาคงเดมิเปน "คน" อยางเดมิ ยังไมมกีระบังที่หนาผาก ยังไมมชีฎา ยังไมม ีเกอืกแกว

และจะไม Tall, Dark and Handsome ดวย

อาจจะไมหลอ ไมสวย ไมผดุผาดอิ่มเอบิซาบซาเหมอืน "คน" ผูยังเตม็ไปดวยกเิลส แหงความรัก "รปูสวย" รัก "รปูงาม"

และ รัก "รปูหลอ" ทันสมัย เท-สมารต- นาทึ่ง เปนอันขาด



นัน่คอื "ความจรงิ" นัน่คอื "ความตรง-ความถกู" ของลักษณะ "อรหันตบคุคล"

ถาจะนับ วา แปลก วา พสิดาร กค็งจะผดิจาก "สาํนกึ" ที่ผูคาดคดิเอาไวตรงนี้เอง และ เปนมมุกลับดวย

เพราะ "อรหันตบคุคล" ไมม ี"ความหลง" แลวในใจของทาน ทานม ี"รางกาย" กย็อมเหมอืนไมมี

ดังนัน้ ทานจะไมอนัีงขังขอบกับรางกาย วา จะอวนทวนสมบรูณหลอเหลา ไดรปู-ไดรางอยางไร?

และ จะไมอนัีงขังขอบกับเครื่องแตงกาย วา จะสวย จะงาม จะทันสมัย หรอื เหมาะสมกับสังคม สถานที่ หรอืไม?

แต ทานกจ็ะมรีางกาย เพยีงใหมันทรงอยูได จะนุงหมเพยีงเพื่อคลมุกายกันรอน -กันหนาว -กันแมลง เทานัน้

เปนสภาพรางกาย หรอื สภาพของ "คน" ธรรมดา ที่ไรความหลอ -ไรความสวย -ไรความสงา - ไรความโออา - ไรความเท

-ไรความทึ่ง พอเหน็ปุบ! กจ็ะสะดดุตาปบ ! แนๆ

ดวยเหตดุังนี้เอง จงึจะเหน็ "อรหันตบคุคล" ไมไดงายๆ เพราะสภาพที่เหน็ได ไมได "สงู" ดังวาดไว

เชน จะตองสมบรูณเพยีบพรอม-สงาแตงกายดมีรีาศ ีหรอื มรีัศม ีจนบางทคีนที่คดิเอาไว หรอืปรงุแตง หรอื วาดรปูไว

มักจะวาด อยางสดุสวย และแถมมรีังส ีมคีวามพเิศษไปในทางที่เดนๆ แบบทางโลกนกึคดิ เอาเสยีดวย

ความตรงกันขามดวยประการดังนี้ จงึทาํให "คน" ไมพบ "อรหันตบคุคล" และไมมโีอกาส ไดพานพบ "อรหันตบคุคล"

เปนอันขาด ทัง้ๆที่อาจจะไดเหน็ มาแลวหลายครัง้ เพราะความสงูที่วาดไวอยางคน กับความ "สงู" ที่ "อรหันตบคุคล"

มอียูในตัวทานนัน้ มันเปนความสงูกัน คนละเรื่อง คนละลักษณะ

พระอรหันต คอื อภนิหิารบคุคล ?

อกีอยางหนึ่ง กค็อื คนเขาใจความเปน "อรหันต" ผดิ นอกรตีนอกรอยของ "อรหันต" แหงพทุธศาสนา ออกไปเลย

คอื เขาใจ วา "อรหันตบคุคล" จะตองเปน คนเกง คนมอีภนิหิาร เปนคนที่สามารถ เลนแรแปรธาตไุด เปนผูที่

จะแสดงกลตางๆได เปนนักสะกดจติ เปนหมอด ูเปนนักบังคับฟา กาํหนดดนิได เปนนักอะไร ตางๆ นานา

อันผดิแผกไปจาก  "คน" ธรรมดาๆ อันเปน การเขาใจผดิ นอกลูนอกทาง จากเรื่องของ "พทุธศาสนา" โดยตรงเอาเลย

และกม็มีากเหลอืเกนิที่เขาใจผดิ ไปในทาํนองนี้ แมแต "นักธรรมะ" และผูที่เปน "พระสงฆ" เอง

จรงิๆแลว "อรหันต" ไมใช "บคุคล" เหลานัน้ ไมใชผูจะตองเปน "นัก" อะไรดังกลาวแลวนัน่เลย

บคุคลผูม ี"อภนิหิารพสิดาร" อะไรเหลานัน้ ไมใชคณุสมบัตทิี่จาํเปนอะไรเลย ที่ "พระอรหันต" จะตองมี

แตถามใีน "พระอรหันต" ใด กย็อมจะมไีดเปนได ดวยธรรมดา และทานจะไมยนิด ีแสดงอวดอาง ออกมา ใหใครเหน็ดวย

นอกจาก เกดิเอง เปนเอง ตามวาระ ตามสภาพ ซึ่งนานๆ จะมจีะเกดิ สักครัง้

หรอือาจจะไมมไีมเกดิเลยสักครัง้ ตราบจนทาน "ปรนิพิพาน" ไปเลยกเ็ปนได ไมใชจะตองเกดิ ตองม ีตองทาํ สิ่งเหลานัน้

ทกุวันทกุชัว่โมง ตามที่คนตองการ หรอื แมคนไมตองการกย็ังอวด จงึตองขอปรับ ความเขาใจกัน เปนขัน้ตนเสยีกอน

มารูจักพระอรหันตกันเถอะ !



เมื่อความเขาใจ "ไมถกู-ไมตรง" กับสภาพความเปนจรงิ ที่ "พระอรหันต" เปนได ดังนี้แลว "คน" จะพบเหน็ จะไดรูจัก

"อรหันตบคุคล" หรอื "พระอรหันต" กันไดอยางไร?

ถายังงัน้ "อรหันต" คอือะไรแน ?

ถาพดูกันโดยศัพท "อรหันต" กค็อื ผูทาํ "นพิพาน" ทาํ "นโิรธ" หรอืทาํ "ความดับ" ใหแกตนเองได โดยตัง้ใจ นัน่คอื

ความหมายของ "อรหันต" แทๆ ตรงๆ ดังนัน้

ขณะใด "คน" ผูใด ทาํตนเองใหอยูในสภาวะ "นพิพาน" หรอื "นโิรธ"

ขณะนัน้ "คน" ผูนัน้ กเ็ปน "พระอรหันต" หรอืเปน "อรหันตบคุคล" เตม็ที่

คอื เปนผูที่ "พนออกไปแลวจากทกุข" หรอื "พนออกไปแลวจากโลกยีนัน้ จากเหตทุี่กอทกุข" ในขณะนัน้

และเมื่อเลกิจากสภาวะ "นพิพาน" หรอื "นโิรธ" ปลอยจติใหรับรู รับกระทบ รับรูสกึกับสิ่งที่จะพบ จะเหน็ จะสัมผัส คอื ให

"เวทนาเจตสกิ" ทาํงานนัน่เอง

คนผูนัน้ กพ็นสภาวะ "นพิพาน" กเ็ปน "พระอรยิบคุคล" ธรรมดา หรอื ถาจะเรยีกวาเปน "คน" กเ็ปน "คน" ที่มี

"สตคิรองตน" ซึ่งไมใช "คน" ธรรมดา

เพราะ "คน" ธรรมดา นัน้ อยูตาม "ยถากรรม" หรอื อยูกับ "อารมณครองตน" เปนสวนใหญ

ดังนัน้ ถาใครอยากพนสภาวะความเปน "คน" ยกระดับตนขึ้นเปน "พระอรยิเจา" กจ็งหัดม ี"สตคิรองตน" ใหได

อยาอยูอยางม ี"อารมณครองตน"

พดูกันสัน้ๆ "อรหันต" จงึคอื "ผูพนทกุข" หรอื "คน" ผูอยูในสภาวะ "พนทกุข" นัน่แหละ เรยีกวา ผูนัน้เปน "อรหันตบคุคล"

จะเปนผูรับรู อารมณทกุอยางได และ เปนผูเลอืกปรงุ "รสสัมผัส" ตาม "ปญญา" หรอื ตาม "ความประสงค" แหงตน

(ผูนี้แหละ คอื ผูอยูในสภาวะ "สอปุาทเิสสนพิพาน")

ถาพนสภาวะ (พนทกุข) นี้ไป กเ็ปนผูไมพนทกุข คอื ไมอยูในสภาวะนพิพาน หรอื "สภาวะดับ" นัน่เอง

"สภาวะดับ" หรอื "สภาวะนพิพาน" คอือะไร?

"ดับ" หรอื "นพิพาน" กค็อื ...

ความไมมอีะไรที่เปนโลภะ-โทสะ-โมหะ

ความไมรับรูโลกยีรสเลย

ความไมมยีดึ ไมมเีสพยอะไรเลย

ความรับกระทบสัมผัสอะไร กไ็มนาํมาเปนอารมณอะไรเลยทัง้สิ้น



รูเหมอืนไมรู เฉยๆเมยๆ ไมมรีัก ไมมโีกรธ

นัน่แหละ คอื "ดับ" คอื"นพิพาน" ละ ...

ลองนกึดดูีๆ ทาํความเขาใจใหด ีวา สภาวะอยางนี้ มันคอื อยางไรกันแน ?

นกึใหเหน็จรงิ นกึใหออกใหได วา สภาพอยางนี้ เราเองเคยเปน เคยม ีเคยผาน เคยพบไหม ?

ขาพเจาเชื่อ วา คนทกุคนมโีอกาสพบ "สภาวะ" นี้

ผูพบสภาวะ "นพิพาน"

แตผูพบสภาวะ "นพิพาน" นี้ เหลานัน้ ไมมโีอกาสทราบ เพราะไมทราบวา "นพิพาน" หรอื "นโิรธอรยิสัจ" และ หรอื

"ความดับ" นี้ มันเปนอยางนี้ !

"ความดับ" หรอื "นพิพาน" หรอื "นโิรธอรยิสัจ" นี้ กค็อื ...

ความไมม ี"รสชอบ" และ ไมม ี"รสชัง" เลย จรงิๆ

มแีตการกระทบสัมผัสตามธรรมดาๆ ที่ไดรับทางห-ูทางตา-จมกู-ลิ้น-กาย-ใจ รูชัด สภาพที่มากระทบ มาสัมผัสนัน้

อยางไมลุมหลง ดวยอารมณยนิด ีและไมมอีารมณ ยนิราย

เปนผูรูความจรงิของสภาพนัน้ๆ ตามความเปนจรงิ ...

รูเสยีง รูรปู รูส ีรูกลิ่น รูรส รูสภาพเยน็รอนออนแขง็ ในการกระทบกาย

รูรปูธรรม รูนามธรรม ที่ปรากฎใน "ใจ" ไดชัด

โดยไมโลภ-ไมโกรธ แมนดิ-แมนอยเลย จรงิๆ

นัน่แหละ คอื อาการของ "ความดับ" หรอื "นพิพาน" หรอื "นโิรธอรยิสัจ" อานทบทวนทาํความเขาใจ ใหด ีใหพอ "คน"

ธรรมดาๆ จะมโีอกาส "ดับ" อยางนี้ นอยนักนอยจรงิๆ แตกจ็ะเคยมใีนชวีติทกุคน

และอาการ "ดับ" ดังกลาวนี้ จะเกดิกับ "คน" ไดทัง้ที่ "ลมืตา" และ ทัง้ที่ "หลับ" อยู แตในสภาวะลมืตานัน้ มโีอกาสเกดินอย

ยิ่งกวาหลับ

หลับนัน่แหละ "นพิพาน" ?

คนธรรมดา จงึมโีอกาสเคยตกอยูในสภาวะ "ดับ" ในเวลา "หลับ" เสยีแหละมาก แตไมนานเปนอันขาด

แมจะหลับ กจ็ะตกอยูในสภาวะ "ดับ" นี้ ไดไมนานเลย สาํหรับคนธรรมดาๆ

ยิ่งอยูในขณะ "ลมืตา" แลว ยิ่งจะตกอยูในสภาวะ "ดับ" ชวงสัน้ที่สดุ สัน้จรงิๆ จนตนเอง กไ็มมโีอกาส นกึรูเหน็ไดเลย

"ความดับ" ที่เรยีกวา "นพิพาน" หรอื "นโิรธอรยิสัจ" นัน้ คอื "ความดับ" หรอื "ความสงบสนทิ" ขัน้ไมมกีาร "ปรงุแตง"

หรอืไมมกีาร "รับรสสขุ - รสทกุข" อะไรทัง้สิ้น ในอารมณนัน้ -ใน จติ นัน้



จะเรยีกขานโดยใชศัพท กอ็าจจะเรยีกไดวา ชวงนัน้แหละ คอืชวงกาํลังตัด "วัฏฏะ" หรอืเปนชวงที่ ไมม ี"ปจจยาการ" หรอื

"สันตต"ิ ขาดลงจาก สขุเวทนา - ทกุขเวทนา หรอื แมโสมนัสเวทนา -โทมนัสเวทนา กไ็มมี

จะมกีแ็ตความรูสกึเฉยๆกับสภาพที่กาํลังรับกระทบสัมผัสนัน้อยู ดวยปญญารูชัด วา สภาพรปู -รส- กลิ่น -เสยีง -

สัมผัส ที่กาํลังรับรู รับแจงอยูนัน้ เปนอยางนัน้ๆ ตามความแทของรปูธรรม ที่มากระทบเรานัน่เอง

"อาการ" ดังนี้เอง ที่เรยีกวา "ดับ" เรยีกวา "นพิพาน" หรอื "นโิรธอรยิสัจ" คอื ชวงระยะโอกาสนัน้

จงตายตัง้แตยังไมตาย

แม "ตัวตน" ของเราจะมอียู กม็แีต "ตัวตน"

แต "จติใจ" นัน้ ไมมโีลภะ-โทสะ-โมหะ แลว ไม "รับรสที่เปนทกุขใดๆ" เลย หรอื ไมรับรูอาการ ที่ "กระทบ" หรอื "สัมผัส"

แลวจะใหจติเรา "หลงชอบ-หลงชัง" ไปดวย

คอื ไมยอมรับ "ปรงุ" ใดๆเลย "รู" กส็ักแตวา "รู" ตามรปูธรรมเดมิแท ที่เขามากระทบนัน้ๆ

"สภาวะ" ดังกลาวนี้ เปนสภาวะที่มไีด เกดิได ในคนทกุคน ไมใชของที่ตองไปคน ไปหามาจากไหน หรอื ไปสราง ไปกอ

เอาจากที่ใด อยูที่ตัวคนนี่เอง แต "คน" ไมรูจักมันเอง และไมยอมหัดทาํตน ใหอยูในสภาวะนี้ ใหไดเอง ตางหาก

เพราะฉะนัน้ หากสภาวะ "ดับ" นี้ เกดิกับ "คน" ผูใดกต็าม

"คน" ผูนัน้ เมื่อนัน้ กค็อื ผูตกอยูในสภาวะ "นพิพาน" หรอื "นโิรธ"

นัน่คอื ผูนัน้ไดชื่อวา ขณะนัน้เปน "อรหันต"

คนธรรมดาๆ กเ็ปน "อรหันต" !

แมคนธรรมดาๆ กเ็ชนกัน กเ็รยีกวา ขณะนัน้ (สภาวะดับ) คอื "อรหันต" ได เปน "อรหัตตผลจติ" ที่เรยีกวา "นโิรธ"

แต มันเปน "อรหันต" ที่บังเอญิ

เปน "อรหันต" ที่ไมจงใจทาํตนใหเปนไป

เปน "อรหันต" ที่แมตัวเอง กไ็มรูตัวเองไดเปนอันขาด

จงึไมนับ ไมเรยีกวา เปน "ผลจติ" ที่ตนไดสะสมฝกใสจติของตน แตกเ็ปนไปจรงิ เปนไปได และ เปนไปอยู กับคนทกุคน

นัน่คอื ที่ขาพเจากลาวเปนหัวขอวา "อรหันต" นัน้มอียูเตม็โลก กโ็ดยนัยนี้นัน่เอง

แต "คน" กไ็มเสพรส "อรหันต" หรอืไมรับรส "อรหัตตผล "นัน้เลย เพราะไมรูจักมัน และไมรูตัวเอาดวย ในขณะ ตกอยูใน

สภาวะอรหันต หรอื สภาวะอรหัตตผลนัน้ จงึไมไดเสวยผลนัน้

ดังนัน้ การเปน "อรหันต" ของคนผูนัน้ จงึสญูเปลา

"อรหัตตผล" นัน้ จงึไมมผีล ไมเกดิผลใดๆ ใหกับผูเปนเจาของเลย แมนดินอย



เพราะเขาไมรูตัว จติของเขารับสภาวะนี้ไมได มันละเอยีดลออ หรอืมันสงูเกนิกวาจติของเขาจะรู จะรับได "ผล"

นี้เทากับไมเกดิ - เทากับไมม ีใน "คน" ธรรมดา จงึไมรู "รสอรยิสขุ" นัน้

ผูรูรสแหงนพิพาน

ถาผูใดเพยีง "รู" วา "รสอรยิสขุ" หรอื "อรหัตตผล" มดีังที่กลาวมานี้

และ "รส" ของ "อรหัตตผล" เปน "รส" ที่ไดสัมผัสกับจติบางแลว

และ "รับรูรส" บางแลว วา "ดเีลศิ" เหลอืเกนิ จะตองขอเสพรส "อรหัตตผล" นี่แล เปนยอดของชวีติ ใหได หรอื

ผูนี้ไดตดิในรส "อรหัตตผล" อยางถอนตัวไมขึ้นแลว จะเพราะบังเอญิ หรอื จะเพราะเกดิดวย เหตใุด กต็ามแต ไดแตะชมิ

"รสอรหัตตผล" นี้เขาไปแลว และ แนใจใน "รสอมตะ" นี้ยิ่งแลว

ผูนี้กจ็ะไดชื่อ วา "อรยิบคุคล" ทันท ี(เริ่มจากโสดาบัน...)

และ ทานผูนี้ กจ็ะเพยีรหาทาง หาวธิสีราง "อรหัตตผล" ใหตนเองเสพใหได ใหมากขึ้นๆ

และ ถาผูใด ไดพากเพยีร จงใจทาํ จงใจหาวธิ ีสราง "สภาวะดับ" หรอื "สภาวะนพิพาน" อันคอื "ความไมมชีอบ - ไมมชัีง"

เลย นี้ ใหกับตนเองได

ผูนัน้ กค็อื ผูทาํความเปน "อรหันต" ใหกับตนเองได นัน่เอง

ถาทาํไดชวง ๑ วนิาท ีกเ็รยีกวา ทานผูไดทาํ "อรหัตตผล" ใหตนลิ้มชมิไดแลว๑ วนิาท ีกไ็ดชื่อวา เปน "อรหันต" ไดแลว ๑

วนิาท ีจงึเรยีกทานผูนี้วา "อรยิบคุคล" ขัน้สงูขึ้นไปเรื่อยๆ เรยีกวา ไมใช "คน" ธรรมดาแลว

เปนผูปรงุ "รส" หรอื "อาหาร" อันเรยีกวา "อรหัตตผล" และเปนผูทาํ "อรหัตตผล" หรอื "ความไมมชีอบ - ไมมชัีงเลย" หรอื

ทาํ "นพิพาน" ใหตนเองลิ้มได เปนคนเกงแลว มคีวามสามารถแลว ซึ่งกย็ังนอยนดินัก

แตกจ็งแนใจเถดิ วา ทานผูนี้จะไมมวีันหันเหไปทางใด และทานผูนี้จะไมเหน็ดเีหน็งามใน "รส" ใดอกีแลว ในชวีติของทาน

นอกจากรส "อรหัตตผล" หรอื รส "นพิพาน" นี้ หรอื รส "นโิรธอรยิสัจ" หรอื รส "ความดับ" หรอื รสแหง "ความไมมชีอบ

ไมมชัีงเลย" หรอื รสแหง "อรยิสขุ" หรอื ความวางเปลา สญูเปลา อันเรยีกวา "สญุญตา" นี้ แตไมใช "สญู"

จากความไมรูอะไร เปน "นโิรธ" แบบ "อสัญญ"ี คอื ดับหมด แมอะไร กไ็มรู เอาเลย อยางนัน้ไมใช "นโิรธอรยิสัจ" นัน่เปน

"นโิรธพรหม" ไมใช"พทุธ" อยาเพิ่งราํคาญ !

ทานผูอานกค็งจะราํคาญ หรอื บางทานอาจจะงงๆอยูบาง ที่ขาพเจานาํเอาคาํตางๆ มาเทยีบเคยีง "หรอื" อยางนัน้ "หรอื"

อยางนี้ กันอยูนัน่แลว มากมายกายกอง

เชนวา "อรหันต" กค็อื "ผูนพิพาน" หรอื "ผูนโิรธ" ฯลฯ หรอื "นพิพาน" กค็อื "อรหัตตผล" หรอืคอื "สญุญตา"

และแลว "สญู" กย็ังคอื ความไมสญู ฯลฯ อะไรทาํนองนี้

ตองพยายามตคีวามใหถงึเนื้อเอาใหไดเถดิ เพราะความแทจรงิไมใชภาษา และ แมภาษาเรยีก กไ็มจาํเพาะ เจาะจง



อะไรลงไป ตรงเผงๆนัก เปนเพยีงคาํกาํหนด ใหประมาณเวลา และประมาณการ ในสิ่งที่ ไมมตีัวตน - ไมมรีปูราง

-ไมใชวัตถ ุ-ไมใชสสาร ที่จะกอรปู -กอราง มรีปู-มรีาง ใหเหน็ ใหจับ ใหชี้ ไดตรงเผงๆ

มันจงึคอนขางยากมากอยูทเีดยีว เพราะมันเปนเรื่อง "ไมมทีี่จติ" สวนทกุสิ่ง ทกุอยางนัน้มัน "ม"ี แถมจติ ของเรา กย็ัง "มรีู"

อยูอกีดวย

ที่ "ไมมใีนจติ" นัน้ มันไมมชีอบ ไมมชัีง หรอื ไมมรีัก ไมมเีคอืง ไมมโีลภะ ไมมโีทสะ

มแีต "ปญญา" อัน "สะอาด" ไมมโีมหะเอาดวย

ธรรมะขัน้สงู (ปรมัตถ)

เรื่องของ "ธรรมะ" ขัน้สงูสดุ ที่ใชภาษาบาลเีรยีกวา "ปรมัตถ" (ปรม+อัตถ) นัน้ เปนเรื่องของ "นามธรรม" โดยแท

ไมใชเรื่องของ "วัตถธุรรม" เลย เปนอันขาด แตมันกเ็กี่ยวกับ "วัตถ"ุ ที่จะโยงใยอยูกับ "ใจ" ดังนัน้ การศกึษาใดๆ

อันเปนเรื่องการเจรญิ -การกาวหนาทางวัตถ ุการกอ -การสรางทาง "วัตถธุรรม" จงึไมอยู ในขาย ที่นักปฏบัิตธิรรม

จะตองสนใจ เอาใจใสเปนอันขาด

ผูตัดทิ้งไดมากเทาใด ยิ่งคอื ผูเปน "นักปฏบัิตธิรรมแหงพทุธศาสนา" แทยิ่งขึ้นเทานัน้

และ "การปฏบัิตธิรรม" กไ็มใชการยดึอยูแต "ภาษา" หรอื วนเวยีนอยูแต กับ "ศัพทแสง" คาํใดๆ เทานัน้ไม !

การรูของ "ธรรมะ" เรยีกวา "รูแจง เหน็จรงิ" อันเปน "รู" ขัน้เรยีกวา "วชิชา" นัน้ เปนการ "รูแจง" ตัว "นามธรรม" ตางๆ

อยางแท อยางจรงิ ใหถงึใจ ขัน้ลกึสดุของใจ อันเรยีกขานกันวา "อาสวะ" หรอื "อนสุัย" นัน้ ใหได

ซึ่งตัว "นามธรรม" เหลานัน้ ในภาษาเรยีก กต็ัง้ชื่อมาเรยีกกัน เพื่อใหคนเขาใจได ถกูฝาถกูตัว ซึ่งบางท ีกล็าํบากมาก

เพราะวา โดยแทจรงิแลว "นามธรรม" ตางๆ มันแปรเปลี่ยน สภาพเทานัน้เอง มันไมใช มมีากตัว อะไรเลย

"นามธรรม" หลายหลาก คอื หนึ่งเดยีว

ถานับโดยจรงิแลว "นามธรรม" ที่มชีื่อเรยีกตางๆ นานา นัน้ กม็ตีัวเดยีวเทานัน้เอง ที่เราเรยีกวา "นาม" นัน่แหละ

มันอยูในสภาวะ ที่แปรเปลี่ยน จากใหญ ไปสูเลก็ จากเลก็ไปสูใหญ จากชาไปสูเรว็ จากเรว็ไปสูชา จากหนึ่ง ไปเปนสอง

จากสองไปเปนสาม ฯลฯ อยูไมหยดุหยอน และใหฤทธิ์-ใหรส จากนอยเปนมาก จากมาก เปนนอย ผดิแผกกันไป

ตามสภาพเทานัน้

และในสภาวะชวงตางๆ นัน้ เรากแ็บงออกเปนชวงๆ แลวกต็ัง้คาํเรยีกกาํหนด แจงสภาวะของ แตละชวง แตละตอนไว

เชน สภาวะอยางหนึ่งเรยีก "จติ" สภาวะอยางหนึ่งเรยีก "มานะ" สภาวะอยางหนึ่งเรยีก "ปฏฆิะ"บาง  "อทุธัจจะ" บาง หรอื

"เวทนา" บาง "สัญญา" บาง และ แมสภาวะหนึ่งที่เรยีกวา "อาสวะ" หรอื "อนสุัย" นัน้

กล็วนแลวแต "จติ" ซึ่งแทที่จรงิ กค็อื ตัว "นามธรรม" ตัวเดยีวนัน่เอง



เหมอืนเชน เราเรยีก "คน" ผูเกดิใหมๆ วา ทารก เดก็ออน เดก็แดงๆ หรอื เรยีก ลกูออน

ดเูถอะ ! เฉพาะเดก็เกดิใหม ยังเรยีกไดหลายคาํ

พอโตมาหนอยกเ็รยีก หน ูเดก็ชาย เดก็หญงิ เดก็ไมเดยีงสา

พอโตไปกเ็รยีกเดก็หนุม  เดก็สาว เดก็เดยีงสา หรอื เดก็แตกพาน เรยีกนักเรยีน เรยีกจิ๊กโก  จิ๊กกี๋ จนกาว ขึ้นไปเรยีก

หนุม สาว แฟน เรยีกคูควง เรยีก พระเอก นางเอก เรยีกนักศกึษา เรยีกผัว เรยีกเมยี

และแลวกห็นุมใหญ สาวใหญ หรอืเรยีกนาย เรยีกนาง เรยีกพอ เรยีกแม

ไปจนกลางคน กย็ังมคีณุนาย คณุหญงิ มนีายหาง ลกูจาง เสมยีน ม ีขาหลวง มชีาวนา ชาวสวน

จนแกชรา กผ็านตาํแหนงตางๆ มามากมายกายกอง ซึ่งที่ยกมากลาวนัน้ หรอื ยังไมไดยกมากลาว อกีทัง้หลายกด็ี

ลวนแลว แตชื่อเรยีก สภาวะ "คน" แตละขนาด แตละชวง ของการแปรเปลี่ยน ความเปน "คน" ของคนทัง้สิ้น

แตภาษาเรยีก "คน" ทัง้หลายที่ขาพเจายกมานัน้ เปนภาษาไทย และบางคาํ ชื่อยังนาํไปเรยีก ภาวะของคน บางชวง

บางตอน ซ้ําๆ ซอนๆ กันได

สวนภาษาที่ใชเรยีก "นามธรรม" ที่เราเรยีน เราไดยนิ ไดฟงมา สวนมากนัน้ นอกจากจะซ้ําๆซอนๆ กันได เหมอืนเชนนัน้

ยังแถมเปน ภาษาบาลอีกี มันจงึยิ่งงง ยิ่งชวนใหเขาใจผดิ เขาใจไมตรง ออกไปเรื่อยๆ

โดยแทจรงิแลว กค็อื ชื่อกาํหนดที่ตัง้ขึ้นมาเรยีกสภาวะของ "นามธรรม"

บางอันตัง้เรยีกใหรูไปถงึ วา เปน "กรยิา" ของนามธรรม

บางอันตัง้เรยีก เปน "ตัวตน" ของนามธรรม

จงึจะตองพยายามเขาใจใหถงึ "ความแทจรงิ" ของมันใหได

เพยีงแคปรยิัต.ิ..ไมอาจลถุงึปรมัตถ

ถาเรยีนแค "ปรยิัต"ิ หรอืแคจากตัวหนังสอื หรอืฟงอธบิาย (ทฤษฎ)ี

จะไม "รูเรื่อง" หรอื "รูแท" "รูจรงิ" ไดอยางแนแท เปนอันขาด

และผูนัน้จะยกระดับ "จติ" ของตนเองขึ้นสงูไมไดดวย ไมวาจะดวยกรณใีดๆ เพราะผูเรยีน รูเพยีงจาก ตัวหนังสอืนัน้

จะไมรู "ตัวตน" แทๆ ของ "นามธรรม" ตัวใดเลย

เหมอืนชางกลผูเรยีนแตตาํรา ไมเคยจับตัวจรงิของเครื่องยนตกลไกเลย แมแตนอ็ตสักตัว (ที่จรงิชางกล กย็ังดกีวา

เรยีนเปนนักธรรม เพราะยังมรีปูภาพ ของเครื่องยนตใหด)ู ดังนัน้ ชางกลจะทาํจรงิๆ หรอืเปน "ชางกล" จรงิๆ

ไมไดเดด็ขาด แตตรงกันขาม ผูหยบิจับ เครื่องยนต กลไกจรงิๆ อยูเสมอ นัน่แหละ จะเปน "ชางกล" ไดเรว็และแทจรงิ

โดยไมจาํเปนตองรูชื่อ รูนาม ของเครื่องชิ้นใด สวนไหนเลย กไ็ด



โดยนัยนี้เอง คาํวา "อรหันต" แทจรงินัน้ กค็อื "ชางกล" นัน่เอง เปนชางขัน้ซอมจักรยานถบีธรรมดา เพยีงขันนอ็ต

เชื่อมตอได กเ็ปนชาง ขัน้ต่ําหนอย ถาเปน ชางซอมจักรยานยนต กส็งูขึ้นไปอกี และ สงูขึ้นไปจน รถยนต เครื่องบนิ

จรวดอะไรโนน กเ็ปนระดับ เปนขัน้ขึ้นไป แตกไ็ดชื่อวา "ชางกล" ทัง้นัน้

พทุธศาสนาสอนอะไร ?

ดังนัน้ ความจรงิแลว "พทุธศาสนา" ไมไดสอนอะไรมากเลย

สอนใหรูความจรงิแทของตัวที่ไมมรีปูไมมรีาง ที่มันยุงเกี่ยวอยูในตัวคน หรอืตัวเราเองนี่แหละ ใหไดรู ละเอยีด ลออ

และตองเรยีกวา ศกึษาตัวนี้ "ตัวเดยีว" เทานัน้ เปนขัน้สดุ

แตกต็องศกึษาไตระดับมา จาก "วัตถ"ุ หรอื "ความมรีปูราง" ชัดๆ ที่เราจะอาศัย สบืสื่อตอทอด มาได ละเอยีดขึ้นๆ

แลวจงึมาถงึ "จติ" ถงึตัวที่ "ไมมตีัว" ที่มัน แปรเปลี่ยนสภาวะยดืหยุน อยูอยางพสิดาร ตัวนัน้ กค็อื ตัว "นามธรรม" นี่เอง

และที่มันยุงมันยากมากมาย ที่คนตามไปรูไปแจงไมได กเ็พราะแมจะเรยีนรู "นามธรรม" เองนัน้  กย็ังม ี"รปูธรรม" ตัวตน

อยูใน "นามธรรม" นัน้ดวย คอื "นามธรรม" ตัวที่แปรเปลี่ยนตัวเองเปน "รปูธรรม" แลว นัน่เอง อันนี้เอง ที่มันยาก

เพราะคนเขาใจแตเพยีง วา "รปูธรรม" คอื "วัตถธุรรม" เทานัน้ จงึแบงแยกเพยีง "รปู" กับ "นาม" ไดเพยีงขัน้หยาบ

พอไปถงึขัน้ละเอยีด มองเหน็กไ็มได เมื่อแยกไมได กเ็ปนอันไม"รู" อะไรมากกวา หรอืสงูกวา "โลก" ไปไดแน กค็งอยู

กับโลก อันมแีตรปู แตราง เปนตัว เปนตน มขีอง "อรอย" นี่เทานัน้นัน่เอง เลยรูความแทจรงิของตัว "รสอรอย"

อันไมมรีปูไมมรีางไมได วา มันคอือะไร? มันเปนผูชวย ตัวสาํคัญของโลกอยางไร? หรอื มันคอื เครื่องมอื

ชิ้นสาํคัญของโลก ขนาดไหน?

จะฆามัน หรอื จะเหน็มัน เพื่อจับมันมา "ปหาน" ไดอยางไร? จงึทาํไมไดสักที

จงรูสภาวะสองใหชัดแจง

การเรยีนรูทางพทุธศาสนา เรยีนรูใหไดถงึความแทจรงิ วา อาการดิ้นอยู หรอื แปรเปลี่ยนอยู มันมอียู สอง สภาวะ

เทานัน้ในโลก (คอื นาม-รปู, ไมม-ีม)ี ไมวาโลกนี้ หรอืโลกไหน

และตราบใดที่รูจนชัดเจนชัดแจงไมได วา ของสองสภาวะนี้ มันกเ็ปนของสิ่งเดยีว หรอื สิ่งที่หมนุเวยีน เปลี่ยนแปร

มาจากสภาวะแรก สภาวะเดยีว เทานัน้เอง คอื "ความไมมอีะไรเลย" หรอื ทาํตนใหนิ่ง อยูใน สภาวะหนึ่ง เทานัน้

ไมใหเกดิ ความดิ้นความหมนุ (นพิพาน)

เมื่อรูแท รูจรงิไมได และไมสามารถระงับ หรอืดับทกุสิ่งทกุสวน ในตัวตนของตนเองลงได ถงึขัน้ ความไมมชีอบ -

ไมมชัีงเลย หรอื ความนิ่งสงบสนทิอยู มแีต "รู" เฉยๆ

ผูนัน้กถ็งึกาละ "ดับ" ไมไดแนๆ และจะถงึกาละ "พนิาศสิ้น" ถงึกาละ "จบสิ้นไมมเีชื้อ" อยางแทจรงิ ไมไดเลย



จงทาํตนใหพนิาศสิ้น

ผูถงึกาละ กระทาํใหตน "พนิาศสิ้น" ไดโดยตน ชัว่กาลนาน (ปรนิพิพาน) ดังนี้ จงึเรยีกวา "พระอรหันต" ถาผูที่ "รู" ได

วาโลกนี้ มสีภาวะแรก สภาวะเดยีว คอื "ความไมมอีะไรเลย" (สญุญตา)

และสามารถทาํ "ความไมมอีะไรเลย" อันเปน "ของตนเอง" ใหตนเองไดในชวง ระยะยาวนาน แตยังไมถงึ ขัน้

"ดับหมดสิ้น" ถงึขัน้ "พนิาศ" จน "จบไมมเีชื้อชัว่กาลนาน"

คอืเพยีงทาํใหเปนชวงยาวนานเทานัน้ ทานผูนัน้กไ็ดชื่อวา "พระสกทาคาม"ี แทๆ เตม็ๆ เปนผูทาํตน ใหถงึกาละ เขาสู

"นพิพาน" ไดบางแลว ซึ่งยังไมแนใจเสยีทเีดยีว

แตถาผูใดเพยีง "รู" วา สภาวะแรกสภาวะเดยีว คอื "ความไมมอีะไรเลย" เปนอยางไร แต ทาํ "ความไมม ีอะไรเลย"

ใหกับตนเองไมได ในทันททีี่ตองการ ทานผูนัน้ กค็อื "พระอรยิเจา" ขัน้ต่ําลงไปอกี เรยีกวา "พระโสดาบัน"

สวนพวกฤษ ีเดยีรถยี หรอืผูปฏบัิตธิรรมแบบดับหลับตาเอานัน้  ที่จรงิกส็ามารถทาํ "นพิพาน" ใหตน ไดแลวแหละ

แตวาจะทาํได กต็อเมื่อเขาสู "สมาบัต"ิ บาง หรอื ในบางโอกาส อันยังไมแนนอน เดด็ขาด ตามที่ประสงค

จะทาํทกุคราวไป คอื ยังไมมคีวามเกง พอถงึขนาด

จะทาํ "นพิพาน" ใหตนไดเมื่อใด กต็องตัง้ทาใหด ีแลวกใ็ชเวลาคอยๆระงับจติตน ตัวความมอีะไร ออกไป ๆๆ จนถงึ

"ความไมมอีะไรเลย" ซึ่งตองใชเวลา ใชพลังงาน การกระทาํมากกวา และไมแนวา จะเวยีนกลับ อกีหรอืไม

เพราะไมมคีวามรูแท รูชัดในจติ อันละเอยีดของตน

ผูที่ไดชื่อวา "พระอรหันต-อนาคาม-ีสกทาคาม-ีโสดาบัน"

ผูที่ไดชื่อวา "พระอรหันต" ของพทุธศาสนาแทๆนัน้ ตองการจะ "นพิพาน" เมื่อใด ก ็"ดับ" หรอื ทาํ "ความไมมี

โลภะ-โทสะ-โมหะ" ใหกับตนเอง ไดทันทโีดยไว เปนอัตโนมัต ิผูนัน้ จงึไดชื่อวา "พระอรหันต" แท

และ "พระอรหันต" กย็ังมขัีน้ต่ํา-ขัน้สงู อกีมากมายหลายระดับ หรอื มคีวามเกงประกอบตน แตกตางกัน อยูอกี กอ็กี

สวนผูที่เอาแตรูเฉยๆ วา สภาวะแหง "ความไมมอีะไรเลย" นัน้เปนอยางไร และกไ็ดเฝาพากเพยีรหัด  "ดับ" หัดทาํอยู

ไดบาง ไมไดบาง ไดใน "ความไมมอีะไรเลย" ของเรื่องบางเรื่อง

เชน "ดับ" เรื่องรปูไดบางอยาง เรื่องรสไดบางอยาง เรื่องกลิ่นไดบางอยาง เรื่องเสยีงไดบางอยาง เรื่องสัมผัสได บางอยาง

เปนจาํนวนๆ ไมหมดเสยีทเีดยีว ทานผูนี้กช็ื่อวา "พระสกทาคาม"ี

ถาทาํไดมาก คอื ดับไดมากจาํนวนขึ้น กเ็รยีกวา "พระสกทาคาม"ี ขัน้สงูขึ้นไปเรื่อยๆ

จนถาดับ รปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัสภายนอกไดขาด ไมเวยีนมาปรงุ มามบีทบาท อยูภายนอก ไดจรงิๆ เหลอืภายใน

ที่จะตองดับมอด ไปในที่สดุได กเ็รยีกผูนี้เปน "พระอนาคาม"ี



แตกเ็ปน พระอนาคามขัีน้ต่ํา หรอืพระสกาทาคาม ีขัน้สงูนัน่เอง มันกจ็ะเปนระดับๆ อยูดังนี้ ต่ําๆ สงูๆ อยูทกุขัน้

ไมมขีดีตายตัว ลงไปได เสยีทเีดยีวหรอก

สวนผูรูเพยีง "รปู" กับ "นาม" คอื สภาวะสองสภาวะ อันเกดิมาจาก ตนสภาวะแรกสภาวะเดยีว แลวกม็า มบีทบาท

แปรเปลี่ยน หมนุเวยีน ครองสภาวะรปู กับสภาวะนาม อยูเทานัน้ ยังไมรูอะไรมากไปกวานี้ ยังทาํอะไร

ใหกับตนเองกไ็มได (และ "รู" คาํนี้ คอืรูถกูตัว ถกูตนของมัน ที่ตนเองจรงิๆ ดวย มใิช "รู" แตภาษาเทานัน้) ผูนี้กเ็ปน

"พระโสดาบัน"

แตผูจะเปน"พระโสดาบัน"ได กต็องรูไดอยางแทถงึใจดวยนะ วา สภาวะรปูเปนอยางไร? สภาวะนาม เปนอยางไร ?

และรูดวย วา สภาวะ ทัง้สองนัน้ ไมเที่ยง ทรงอยูไมได ทัง้สองสภาวะ จะเคลื่อน จะหมนุ จะแปรเปลี่ยน อยูตลอดเวลา

รูถงึตัวตนแทๆ ที่ไมมรีปู ไมมรีาง ของสองสภาวะนัน้ดวย จงึจะเรยีกวา ผูนี้เปน "พระโสดาบัน"

ผูรู รูแคไหน ?

ไมใช วา เพยีงผูที่อานคาํอธบิายของขาพเจานี้เขาใจแลว จะไดชื่อ วา "รู" ทันท ีนัน้ ยังไมได

ตองเอา"ความรู-ความเขาใจ"นี้  ไปเทยีบ ไปสอบกับ "สภาวะจรงิๆ" ที่จะเกดิขึ้นกับตัวเรา ใหแจงใจแนๆ เสยีกอน วา

"สภาวะรปู" นัน้ คอื สภาวะอยางนี้แนๆ และ "สภาวะนาม" นัน้ คอื สภาวะอยางนี้แนๆ

บางคน "รู" จากอาน-จากฟงมาจากคัมภรีอื่นๆ ใดๆ นานเปน ๑๐-๒๐-๓๐-๔๐ ป

กย็ัง "รูไมถงึใจ" รูไมแท จนตายไปกย็ัง "ไมรู" กม็มีากมายกายกอง

และมเีปนจาํนวนมากคนกวา ผูที่ได "รูถงึใจ" ตัง้หลายๆเทาดวย

การรูใหถงึใจ ตองปฏบัิติ

การ "รูถงึใจ" ดังกลาวนี้ จงึสาํคัญยิ่ง สาํหรับการเรยีนพทุธศาสนา

เพราะจะ "รูถงึใจ" ได ตองลงมอื "ปฏบัิต"ิ อยางจรงิจังเทานัน้ จะสักแตวา "ปฏบัิต"ิ ไมไดเลย

แมจะสักแต "ปฏบัิต"ิ ไปนาน ตัง้แตเกดิจนตาย กไ็มมหีวังได "รูถงึใจ" เปนอันขาด

เหมอืน "พระสงฆ" ที่ผานพธิบีวชเขาไปนุงเหลอืง หมเหลอืง โกนหัว และตัง้หนาตัง้ตา ปฏบัิตวินัิย ยดึศลี ยดึพรต

ปฏบัิตอิยูอยางนัน้ ผูใดสักแตวา ปฏบัิต ิกจ็ะคงเปน "สมมตุสิงฆ" อยูอยางนัน้เอง ตราบตาย แลวเกดิ มาบวชใหม

อกีกี่รอยชาต ิกค็งไมมอีะไร "รูถงึใจ" ได

คงจะเปนแค "พระสงฆปลอม" หรอื สงฆเพยีงเรยีกขานสมมตุกิันอยูเทานัน้ จะกาวขึ้นเปน "อรยิสงฆ" หรอื ผูได "รูถงึใจ"

ไมไดเลย

ตองเอาใจใส ปฏบัิตอิยางจรงิจัง พจิารณาใน "การปฏบัิต"ิ ของเราทกุอยางใหออก แมเราทองบน ธรรมะ อะไร ?



เรากน็าํธรรมะนัน้ มาพจิารณา คดิ อาน ใหเขาใจ ใหรูวา คอือะไร? ทาํไปทาํไม? ประโยชนอะไร จะเกดิ?

เทยีบเขากับ "ใจ" ของเรา สังเกต "อาการใจ" ของเรา ใหรูตรงกับ "ปรยิัต"ิ ที่เคยเรยีน "ธรรมะ" ที่เคยทอง เสมอ แลวม ี"ผล"

เกดิหรอืยัง ? ตรงตามที่ทานวาไวไหม?

ถา "ผล" มันเกดิแลว นัน่แหละเราจะ "รูถงึใจ" ละวา อะไรกันแน ถกูหรอืผดิ

ถาศลีใด-พรตใด "ผดิ" เรากล็ะเสยี

ศลีใด-ผลใด "ถกู" เรากจ็ะเหน็ผลเปนมรรคที่ถกู ที่ยดึตอไปได

ไมใชสักแตวา "ทองๆๆ และทองใหไดคลองๆ มากๆ" เพื่อนาํไปสวดไปเทศนในงานนัน้งานนี้ ไมใชเลย

หรอืแมที่ทานกาํหนดใหฉันขาวอยางมาก ๒ มื้อนัน้ ปฏบัิตไิปทาํไม? กต็องนาํมาคดิอาน -มาพจิารณา หาเหตผุลใหออก

และพระสตูรที่ทานใหนาํมาพจิารณาเรื่องอาหาร มวีากระไร กเ็อามาประกอบ

ถาทาํอยางนัน้ จะเกดิผลอยางไร? ทาํอยางนี้ จะเกดิผลอยางไร ? กต็องปฏบัิตไิปพรอมกับ ใชสตปิญญา ตรองไป

ทกุสิ่งทกุอยาง

หรอืแม "ถอืศลี" กต็องนาํศลี นาํขอหามเหลานัน้ มาคดิอานใหรูเหตรุูผล หรอือื่นๆ ใดๆ ทกุกฎ ทกุขอ นัน่แหละ

ตองพจิารณา คดิอาน ปฏบัิตดิวยสต ิตรองใหรูแจงทกุอัน

นัน่คอื หลักสาํคัญของ "การปฏบัิตธิรรม" อันพระพทุธองคตรัสเรยีกวา "วปิสสนา" นัน่เอง

คนสวนมากเขาใจวา "วปิสสนา" จะตองไปนัง่สมาธ ินัง่หลับตาเพงเทานัน้ นัน่คอื ความเขาใจผดิ อยางมหันต ทเีดยีว

วปิสสนา

"วปิสสนา" ไมไดหมายความ วา นัง่สมาธ ิหรอื นัง่หลับตา

โดยแทจรงิแลว "วปิสสนา" ถาจะแปลเอาจรงิๆ ใหถกูกับที่คนหมูหนึ่งหลงผดิแลว กแ็ปลวา "ปลกุสมาธ"ิ หรอื

ปลกุความสงบ (สมถะ) หรอื ตองตื่นอยูเสมอตางหาก "วปิสสนา" แปลวา รูทัว่อยูเสมอ คดิ อาน เพงพจิารณา

ใหรูความละเอยีดของ สภาวะทกุสภาวะใหได นัน่ตางหาก คอื "วปิสสนา"

ดังนัน้ แมการไปนัง่สมาธ ิทาํใจใหสงบเปน "สมถะ" ไดสนทินิ่ง กใ็หเอา "ความรูตัว" เขาไปแทรกอยูใน "จติตัวสงบ" นัน้

ใหได

แลวคดิอานพจิารณาออกใหเหน็ วา ในความสงบขัน้ "สมถะ" นัน้ มันคอือะไร? "จติ" มันคอยๆ แปรเปลี่ยน จาก "ไมสงบ"

เขาไปอยู ในสภาวะ "สงบ" สนทิ นัน้ มันแปรไป ในรปูลักษณะอยางไร? ใหรูละเอยีด รูใหชัด ใหเขาใจ ใหถองแท

แลวเราจงึจะนาํเอาอาการแปรเปลี่ยนไปนัน้ๆ มาหัดทาํ "จติ" ของตน ในภาวะของคน "จติตื่น" หรอื ม ี"สตสิัมปชัญญะ"

ธรรมดาๆ นี้ใหได เราจงึจะทาํ "จติ" ให "สงบสนทิ" แมลมืตา หรอืแม "จติตื่น"นี้ได



ทาํอยางไร? ให "พนทกุข"

ถาเราทาํความ "สงบสนทิ" หรอืทาํ "ความไมมอีะไรเลย" ใหตนเองได แมในขณะ "จติตื่น" นี้ เราก ็"พนทกุข" เราก็

"นพิพาน" เราก ็"นโิรธ" ไดทกุเมื่อ ทกุขณะ

ถาทาํไดมากครัง้ เรากไ็ดเปน "อรหันต" มากครัง้ขึ้นเรื่อยๆ

กใ็หหัดฝก-หัดซอม-หัดทาํไป จนทาํ "จติ" ให"สงบสนทิ" หรอื ทาํ "จติ" ใหอยูใน ความไมมชีอบ -ไมมชัีงเลย หรอื ทาํ

"นพิพาน" ทาํ "นโิรธ" ใหตัวเองได จนแคลวคลอง ชาํนชิาํนาญเดด็ขาด เรากไ็ดชื่อวา ทาํได อยางแนนอน เปน "สมจุเฉท"

นัน่เอง

นัน่คอื เราไดชื่อวาเปน "พระอรหันต" แทๆ เที่ยงๆ

นพิพาน นัน้ ยิ่งกวาสขุ

คาํวา "อรหันต" จงึไมใชเรื่องนากลัว ไมใชเรื่องสงูเกนิขนาด ที่จะเปนไปไมได ไมใชไมเคยม ี-ไมเคยพบ - ไมเคยเหน็

ทกุคนเคยม-ีเคยพบ-เคยเหน็ แตไมเคย "รู" เทานัน้

จงพยายามหัด "รู" ใหได จะรูจากคนอื่นไมได จะตองรูจากใน "ตนเอง" นี่เอง

"รูไดชัด" เมื่อใด เมื่อนัน้แหละ ผูนัน้จะ "รูรส" ของความเปน "อรหันต"

แลวจะตดิใจ "รส" นัน้ ไปไมมไีถถอนเลยจรงิๆ

เปนแนนอน ขอใหไดลิ้ม"รส" ของความเปน "อรหันต" ใหถงึใจ และรูตัวสักครัง้เถอะ ครัง้เดยีวเทานัน้แหละ ทานก็

จะไดชื่อวา เปน "พระโสดาบัน" ทันที

แลวทานจะมุงยดึ "รส" นี้เปน "รส" หนึ่ง และ "รส" เดยีวแหงชวีติจรงิๆ

ไมเชื่อ กล็องดเูถดิ !

พระอรหันต มหีลายระดับ

ดังนัน้ ในสายตาของคนธรรมดา ที่ยังเขาใจผดิอยูดวยประการตางๆ ดังที่ไดพดูถงึมาแลว หรอื ประการอื่น

ที่ยังไมไดพดูถงึกด็ี

จงึทาํใหคนสวนมากยังเขาใจวา "พระอรหันต" กค็อื ผูที่เพยีบพรอมตางๆ นานา และจะตองเพยีบพรอม อยูตลอดเวลา

ทกุลมหายใจ เขาออกดวย

จะไมมกีารแสดงอารมณ ในความรูสกึใดๆเลย จะยิ้มกไ็มได จะพดูอะไรออกมา อันแสดงออกไป ในทางโลก กไ็มได

จะแสดงอาการ รูสกึอะไรกไ็มได



ตองไมมอีะไร อันแสดงความเหมอืนมนษุยธรรมดา เหมอืน "คน" หรอื  มอีารมณ- มอีาการเชนคนธรรมดา แสดงออก

มาจาก "พระอรหันต" นัน้เลย

ความเขาใจดังนี้  เปนความเขาใจผดิ  ขอใหญขอหนึ่ง ที่ทาํใหคนไมพบ ไมเหน็ พระอรหันต

เพราะเมื่อเหน็ "พระอรหันต" องคใด ทานมคีวามสาํรวมในกาย-วาจานอยไปบาง กป็กใจเลย วา ทานผูนี้ ไมมี

"คณุธรรม" ถงึขัน้ "อรหันต"

ขาพเจาไดกลาวไวแลววา "อรหันต" นัน้ มหีลายหลายขัน้ หลายระดับ

ความบรสิทุธิ์ บรบิรูณพรอมดวยกาย-วาจา-ใจ จงึมตีามลาํดับ ตามขัน้ของ "พระอรหันต" ขัน้ตางๆ นัน้

และ "ความละเอยีดลออ" แหงกายกรรม-วจกีรรม-มโนกรรม กย็อมมมีากมายหลายระดับ จนวัดไมได แบงไมได

แตถาเขาใจ กไ็มมปีญหา

พระอรหันตขัน้ "พระสารบีตุร" กม็ ี"บารม"ี (สิ่งที่ไดสะสม ฝกเพยีร หรอืปฏบัิตใิสตนจนมากมาย) ในดานใด ดานหนึ่งมาก

แตในดานใดอื่น ที่ยังดอยอยู กจ็ะตองยังดอยอยู เชน อริยิาบถที่ไมคอยสขุมุ สงบเสงี่ยมของทาน พระสารบีตุร เปนตน

ดังนัน้ ถาใครไปเหน็ทานพระสารบีตุร เดนิชนโนนชนนี่ กระโดดโลดแลนอยู ไมสาํรวมกริยิา ในการไปมา เทาที่ควร

ใครผูไมรูจัก พระสารบีตุร และไมเขาใจพอ กจ็ะไมเชื่อวา ทานผูนี้คอื ทานพระสารบีตุร ทานผูนี้เปน พระอรหันตเจา

และแทจรงิแลว ทานเปนถงึ "พระอัครสาวก" ผูเยี่ยมยอด ทางปญญา บารม ีดวยซ้ําไป

แตเนื่องดวย "กรรม" ของทาน ไดสัง่สมไวในเรื่องอริยิาบถ สมัยชาตกิอนๆ ๕๐๐ ชาต ิ ของทาน เปน "ลงิ" ทานจงึ

ลางอริยิาบถ ที่ไมสงบเสงี่ยม เหลานัน้ ออกจากตน ยังไมหมดไดงายๆ  ทัง้ๆ ที่ทานศรัทธา และ เหน็ด ีเหน็ชอบ

ในความสงบเสงี่ยม อันทานไดสัมผัส ไดพบจาก อริยิาบถของทาน "พระอัสสช"ิ ผูเปน ปรมาจารย ของทาน ดวยซ้ําไป

แตทานพระสารบีตุร กย็ังมอีริยิาบถ กระโดกกระเดก ไมสงบเสงี่ยมอยู ยังไมบรสิทุธิ์ผดุผองได

หรอืแม "พระอรหันตเจา" องคอื่นๆ ใดๆ กย็อมเหมอืนกัน กรรมใด ตนยังลาง ยังชาํระไมสิ้น จากตน กรรมนัน้ กย็ังคงอยู

ยังจะแสดงออกอยู

พระอรหันตใด มปีกตพิดูเสยีงดัง กค็งจะยังพดูดังอยู

พระอรหันตใด ยังตดิยกมอืยกไมประกอบการพดูเสมอ กจ็ะยังทาํอยู แตทานกจ็ะตองพยายามลด พยายามละ

อาการกริยิา อันบกพรองตางๆ นี้ ของทานเองทกุองค แตมันกต็องใชเวลา ไมเชนนัน้ พระพทุธองค

จะไมใชเวลาสะสมบารม ีสาํรอกกรรมตางๆ ทาํความบรบิรูณพรอม ใหแกพระองคเอง อยูนาน ไมรูกี่แสน

อสงไขยกัปหรอก

ดังนัน้ จงึตองเขาใจใหพอ วา "พระอรหันต" นัน้ มใิชผู "พรอมมลู" แลวดวย ประการทัง้ปวง ไมใชผูบรสิทุธิ์ บรบิรูณพรอม

ดวยประการทัง้ปวง ทัง้กาย-วาจา-ใจ ดัง่เชน "พระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา" ทเีดยีวหรอก

ผูที่บรสิทุธิ์บรบิรูณพรอม ไมมขีอตาํหนไิดเลยนัน้ กม็แีต "พระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา" เทานัน้จรงิๆ



จงเขาใจใหพอวา "พระอรหันต" คอื ผูทาํ "นพิพาน" ใหตนเอง ตามที่ตนตองการไดเทานัน้ ไมไดหมายถงึ ความพรอมมลู

อะไรอื่น จนเกนิเหต ุเกนิการ

อยาเอาความพรอมมลู บรสิทุธิ์ผดุผองของ "พระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา" มาเทยีบ มาวัดกับ "พระอรหันต

บคุคลธรรมดา" เปนอันขาด

พระอรหันตมใิชผู "พนทกุข" สิ้นเชงิ

และคาํวา "พระอรหันต" กไ็มใชผูที่ "นพิพาน" ไมม ี"ทกุขเวทนา" หรอื ไมมคีวามรูสกึทกุข อยูตลอดเวลา ทกุลมหายใจ

เขาออกดวย

"ทกุข" อันนี้ ไมใชทกุขโลกยีะ แตเปนทกุขของโลกตุตระ คอื ทกุขที่รูเหต ุรูปจจัย และรูสังขารใดๆ จนเกนิเหต ุจนตองทาํ

"นพิพาน" ใหตนเอง

ทานกพ็จิารณาเอา ถา "ทกุข" นัน้ ไมควรทน ทานกท็าํ "นพิพาน" ใหตน แลวหลกีพนจาก "ทกุข" นัน้ไป

ถา "ทกุข"นัน้ ไมหนักหนาอะไรเกนิไป หรอื "ทกุข" นัน้ เปน "ทกุข" ที่ควรยอมทน เพื่อ "ผล" ที่ด ีเพื่อสิ่งที่ควร สิ่งที่สงู

ทานกไ็มทาํ "นพิพาน" หนจีาก "ทกุข" นัน้

"พระอรหันต" ทานนัน้ กจ็ะไมทาํ "นพิพาน" ใหตนเอง เพราะทานรูวา ขณะนัน้ ทานทาํอะไรอยู ควรหรอื ไมควร และ

"ทกุข" ที่กาํลัง ดาํเนนิอยูนัน้ ทานควรรับไหม? ควรทนไหม?

เรื่องมันกเ็ทานัน้ ลักษณะดังนี้แล ที่เรยีกวา "สอปุาทเิสสนพิพาน" หรอื "นพิพานดบิ"

ผูไดชื่อวา "พระอรหันต" คอื ผูมสีตคิรองตน เปนผูพนอวชิชาแลว

ดังนัน้ ความรูแหงภมูขิอง "พระอรหันต" ขัน้นัน้ๆ นัน่แล จะเปนสิ่งตัดสนิใหแก "พระอรหันต" นัน้ๆ

พระอรหันตกม็ ี"อารมณ"

ดังไดอธบิายมาแลว วา "นพิพาน-นโิรธ" คอื ภาวะไมรับรู "รส" ของ "ทกุข" ที่เกดินัน้ๆ

ขณะใดที่ "พระอรหันต" ทานใดทาํ "นพิพาน" ใหตนอยูในเรื่องใด ทานกค็อื ทอนไม หรอืคอื กอนหนิ สาํหรับ เรื่องนัน้

ทานกเ็ฉยๆ นิ่งๆ ไมมผีลอะไร กับเรื่องนัน้ๆ กเ็ทานัน้เอง

แตขณะใด ทานไมทาํ "นพิพาน" ใหตนเอง ทานกเ็ปน "คน" เหมอืนเราๆนี่เอง มคีวามรูสกึ (เพราะทาน ยังไมตาย) กย็อม

คอื คนผูรับรู "อารมณ" เหมอืนคนธรรมดา เปนแตวา ทานผูนัน้ม ี"สตคิรองตน" ควบคมุ "อารมณ" ไวไดตามตองการ มี

"อาํนาจ" จะใหอารมณ ปรงุแตง มากนอยเทาใด กไ็ด จะปลอยให "อารมณ" มเีหมอืน ปถุชุนธรรมดา ทานกท็าํได

แต ทานกย็อมจะรูด ีวา ควรปลอยหรอืไม ?



ถาสิ่งใดเปน "อกศุล" จนเกนิเหต ุทานกย็อมไมปลอยให "อารมณอกศุล" นัน้ "เกดิ" อยางแนๆ

จงเขาใจใหดใีหพอ ไมใช "พระอรหันต" คอื ความตายดาน ไมมอีารมณแลว ไมมคีวามรูสกึแลว ไมใชเชนนัน้เลย

จงอยาเขาใจผดิ

วาสนา-บารม-ีกรรม

"คน" นัน้ "กอกรรม" อันม ีกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม มานานนับชาต ิและจะไดสราง "ความเคยชนิ" ในกรรมใดๆ

ไวมากนอยอยางไร กล็วนแลวแต "วถิกีรรม" ของผูนัน้ๆ เชน พระสารบีตุร เปนตน ทานเคยเกดิ เปนลงิมาถงึ ๕๐๐ ชาติ

ความเคยชนิ อันสัง่สมมาเปน "บารมกีรรม" ที่มอีริยิาบถ ไมหยดุนิ่งอยูได กระโดก กระเดก กย็อมตดิเปนนสิัย

สันดานของทานมา

สิ่งที่ตดิมากับตัวมากๆ นัน่แหละ เราเรยีกวา "บารมกีรรม" หรอื "วาสนาบารม"ี มันตองคอยๆลาง คอยๆลด

ออกจากตัวไปเรื่อยๆ ไมใชวา เราจะทาํได ในทันทกีห็าไม

ดังนัน้ แมทานจะม ี"ปญญาบารม"ี จนถงึเปน "พระอรหันต" ขัน้ "อัครสาวก" กด็ ีความกระโดกกระเดก มันกย็ังมอียู

ในตัวทาน ยังไมสิ้นไปได

หรอื เชน "พระกณุฑธานะ" ผูซึ่งเปน "พระอรหันตเจา" พระองคหนึ่งเชนกัน ทานม ี"บารมกีรรม" หรอื "วาสนาบารม"ี

ในขอที่ตดิ ในการไมยอมแพใครงายๆ และ ปากราย คอื มนีสิัยชอบเอาชนะ ชอบถกเถยีง นัน่เอง ไมวาใคร

จะพดูลวงเกนิมา-ไมได เปนโตตอบ ใหถงึอกถงึใจ กลับไปเสมอ

และยังมขีอเสยีอื่นๆ อกีในตัวทาน ที่ตดิเปน "บารมกีรรม" หรอื "ความเคยชนิ" มาแตชาตเิกากอน ที่ยังละ ไมขาด

ลางยังไมหมด

เหตกุารณที่แสดงวา แมจะบรรลเุปนพระอรหันตแลว แตกย็ังละขาดอปุนสิัย อันตดิตัวมา ที่ยังละขาด ไมได ของทาน

ที่นาเลากค็อื...

ครัง้หนึ่ง "พระพทุธเจา" ทรงใช "พระอานนท" ใหไปคัดเลอืก "พระอรหันต" เพื่อจะใหรวมไปฉันอาหาร ที่ทรง รับนมินตไว

จงึสัง่ "พระอานนท" วา ใหคัดเลอืกเอาเฉพาะพระที่เปน "อรหันต" แลวเทานัน้ โดยวธิใีหใบสลากเอาไว

"พระอานนท" ไปถงึพบ "พระกณุฑธานะ" ทานกบ็อกพระอานนท ใหนาํสลากไปใหทาน

พระอานนทเอง ไมยอมเอาสลากไปใหทาน เพราะพระอานนทไมรู และไมคดิวา พระกณุฑธานะ จะเปน

"พระอรหันตเจา" องคหนึ่ง

(คดิดเูถอะ ขนาดพระอานนท ผูคลกุคลอียูกับอรยิสงฆแทๆ ยังไมอาจจะอาน พระอรหันต บางองคออก วัดคณุธรรม

ของพระอรหันต บางองค ยังไมได)

ทานพระกณุฑธานะ กไ็มยอม ยนืยันเสยีงแขง็ ใหพระอานนทนาํสลาก ไปใหทานจนได



พระอานนท จงึตองยอมถวายสลาก ใหทานรับไวเปนองคแรก

"พระกณุฑธานะ" จงึไดรับยกยองจากพระพทุธองคใหเปน "เอตทัคคะ" ในเรื่องเปนผูจับสลาก เปนองคแรก ดวยเหตุ

จากนสิัย ไมยอมลดรา วาศอก อันตดิมา ในสันดาน นัน่เอง

เพราะฉะนัน้ การที่จะเขาใจวา "พระอรหันต" คอื ผูที่ม ีกาย-วาจา-ใจ สาํรวม เรยีบรอย พรอมบรบิรูณ ทกุสวนนัน้

ยังไมได จะเอา "ตา" ธรรมดาๆ ของ "คน" ไปวัด "อรหันตบคุคล" จงึยากยิ่ง

ขนาดพระอานนทแทๆ ยังวัดไมได จงึอยาเพิ่งเขาใจผดิเปนอันขาด

ดวยประการตางๆ ที่แยกแยะอธบิายมานี้ ที่ทาํให "คน" พบ "อรหันต" ไดโดยยาก

ทานรูจัก "พระอรหันต" ไหม ?

จงึขอทาํความเขาใจไวดวยวา อยาเขาใจคาํวา "อรหันต" ใหผดิเพี้ยนไปจาก ความจรงิ ความแทของการเปน "อรหันต"

เปนอันขาด

ไมเชนนัน้ เมื่อทานพบ "อรหันตบคุคล" จรงิๆ ทานจะไมมโีอกาสรูไดเลยวา ทานพบ "พระอรหันต" และ อาจจะ "ทาํบาป

ทาํกรรม" อันไมควร โดยไมเจตนา เพราะความรูเทาไมถงึการ กเ็ปนได

จงึควรจะทาํความเขาใจ กับคาํวา "อรหันต" ใหดใีหพอ

ดวยคนสวนมาก ในขณะนี้ ปจจบัุนนี้ ยังไมเขาใจคาํวา "อรหันต" เลยวาด "พระอรหันต" ไวผดิความแท ความจรงิ

เสยีทัง้นัน้ จงึไมเชื่อวา "อรหันต" จะมอียูในโลกนี้

ขาพเจาขอยนืยันวา "อรหันต" ยังมอียูในโลกขณะนี้ ยังไมสญูสิ้นไปเสยีทเีดยีวหรอก อายขุองศาสนา เพิ่งจะ

กึ่งพทุธกาล ยังจะม ี"อรหันต" อยู ยังไมแลง "อรหันต"

เพราะ "พระธรรม" ของพระพทุธองค ยังพอมเีชื้อที่แทจรงิอยูมาก (แตกเ็จอืจางไปเตม็ทแีลว เพี้ยนๆ ผดิๆ ไปกวา

ครึ่งแลว จงึนาจะได "คดิ" กันบาง)

โดยเฉพาะ เมอืงไทยเรานี่แหละ ยังม ี"อรหันต" มากกวาเมอืงใด ...

ถาเขาใจ วา "อรหันต" คอือะไร? ทานกจ็ะไมงง ไมสงสัย และจะเชื่อ จะเหน็ไดตามที่ขาพเจายนืยัน นัน่ทเีดยีว...

๒๕ เม.ย.๒๕๑๓ประกายธรรม ๙

"ทาํไมผู้ปฏบิตัธิรรมจงึไมบ่รรลุ

เป็น

พระอรหันตเ์จ้า ซักท"ี



ขาพเจาเองกไ็มทราบเหมอืนกันวา ในจาํนวนคนทัง้หลายทัว่สากลโลกนี้ จะมใีครพงึพอใจ หรอืปรารถนา ในความเปน

"พระอรยิเจา" กันจรงิจังแนแท สักแคไหน ?

เพราะเทาที่เหน็ เทาที่ไดรับรูแจงในวงแหงพทุธศาสนาเมอืงไทยนี้ กนั็บไดวาเปนแวนแควน ที่เรยีกได อยางเตม็ปากวา

"เมอืงแหงพทุธ"

และกพ็ทุธศาสนาเทานัน้ จงึจะม ี"พระอรยิเจา" ขัน้ที่ ๑ (โสดาบัน) ขัน้ที่ ๒ (สกทาคาม)ี ขัน้ที่๓ (อนาคาม)ี และขัน้ที่ ๔

(อรหันต) อันพระพทุธองค ไดทรงยนืยัน ไวอยางแนชัดวาสมณะ ๔ เหลาดังนี้ จะไมม ีในศาสนาใด เปนแนแท

(เพราะศาสนา อื่นใด ไมรูความละเอยีดแหงจติ จนจะสามารถแบงระดับ ความต่ําสงู ของจติอรยิะได

แตถาใครมภีมูธิรรม กส็ามารถอาน และจัดระดับต่ําสงู ใหกับพระ ในศาสนาอื่น หรอื แมกับคนทกุคนได)

หายากยิ่งกวางมเขม็ในมหาสมทุร

แตกระนัน้กด็ ีปจจบัุนกม็ ี"พระอรยิเจา" นอยเสยีเหลอืเกนิ ดไูมสมดลุกับตาํแหนงที่ไดรับวา เปนเมอืงแหง พทุธศาสนา

เอาเสยีเลย

ผูบาํเพญ็เพยีรผูพรอมใจนอมใจพลแีละไดประกาศทาํสัญญาแกเพื่อนพทุธศาสนกิชนทัง้ หลายวา ตนจะได ตัง้ใจ

เดนิทางไปสูความเปน "พระอรยิเจา" โดยพธิอีปุสมบทกัน อยางครื้นเครงบาง และ ไมครื้นเครง

แตเปนไปโดยแทโดยจรงิบาง กม็จีาํนวนมากมายกายกองอยู

แมในจาํนวนเหลานัน้ กช็างหาพระอรยิเจา ไดยากเยน็เสยีนี่กระไร ดชูางไมสมดลุกับ ความเปน "พทุธ" ความมตีาํแหนง

"เมอืงแหงพทุธ" เลยจรงิๆ

ยิ่งในกรงุเทพมหานครอมรรัตนโกสนิทรฯ หรอืในเขตแควนใกลเคยีงแผนดนิอันเรยีกวา เมอืงหลวงนี่แลว อันมพีระสงฆ

หรอืผูประกาศ แกพทุธศาสนกิชนวา ตนจะทาํตนเปนผูเดนิทาง ไปสูความเปน พระอรยิเจา ใหได ใหมจีาํนวนมากมาย

กวาจังหวัดใดๆ ยิ่งหาดไูด ยากยิ่งเสยีกวา งมเขม็ในมหาสมทุร

ผูรูเกลื่อนเมอืง แตยากไรความจรงิ

แต...พระอาจารย ผูเชี่ยวชาญและผูตัง้ตนเปนผูสัง่สอนสัจธรรมนัน้ มมีากมายเหลอืเกนิ ในกรงุเทพ มหานคร

มทัีง้ผูมตีาํแหนง ยศถาทางโลก ที่ตัง้ให และเตม็ไปดวยผูมใีบรับรอง คณุวฒุ ิทางโลกวา  ไดเรยีนรู

จบเรื่องวชิาความรูทาง "ธรรมะ" มาแลวเปน เปรยีญธรรม ขัน้นัน้ขัน้นี้

แทที่จรงิ เพยีงขัน้ที่ ๑ (โสดาบัน) ตามที่พระพทุธองค ทานกาํหนดชี้เปนขัน้ต่ําสดุ ของ "พระอรยิเจา" บรรดา

ทานพระอาจารย และทานผูมยีศ มใีบรับรองเหลานัน้ กห็าไดกาวเขาไปใกลไม ยังคงคอื "ปถุชุน" ในรางของ "อาจารย"

ในรางของผูมยีศ ในรางของ ผูมใีบรับรอง คณุวฒุทิางธรรมะอยูทัง้นัน้ ยังเปน ผูไมเที่ยงแท ตอพระนพิพานอันแทจรงิ



ยังเปนผูที่มหีวังตกนรกอบายภมูอิยูทัง้สิ้น

ไยแกวมณอียู ณ แดนไกลกรงุ

แตสาํหรับหมูผูบาํเพญ็เพยีรที่อยูไกลกรงุเทพมหานคร ไมเคยเหน็แมแตพระไตรปฎกสักเลม อยาวาแต ยศถา

บรรดาศักดิ์ หรอืคณุวฒุ ิใบรับรองเลย แม "คน" จะรูจักทาน กเ็พยีงคนในยานในถิ่นนัน้ เทานัน้ เปนวงแคบ นดิเดยีว

และเปนหมูผูที่ พระอาจารย เหลาที่ได กลาวถงึนี้ ดัน้ดนไปสอนไมถงึดวย ทวาในจาํนวน ทานเหลานัน้แหละ ยังมี

"พระอรยิเจา" เกดิอยู เปนอยูมากกวา ในถิ่นที่ม ีพระอาจารย ทัง้หลายอยู เยอะแยะเสยีอกี

รอยรู ไมสูหนึ่งทาํ

เมื่อไดนกึคดิกันมาถงึขัน้นี้ กน็าจะนกึไดแลววา ทาํไมพระอรยิเจา จงึไปมใีนถิ่นที่ไมมพีระอาจารย ยศมาก เปรยีญสงู

ไปสัง่สอน

เพราะทานที่อยูไกลๆเหลานัน้ ทานขยัน "ทาํ" แตไมคอยได "เรยีน"

สวนพระอาจารยทัง้หลายนัน้ ทานขยัน "เรยีน" และขยัน "สอน" แตไมขยัน "ทาํ"

"เรยีน" ในที่นี้กค็อื เรยีนพระคัมภรี เรยีนพระวนัิย และเรยีนพระอภธิรรม เรยีนพระสตูร พรอมกับเรยีน สังคมศกึษา

แหงวงการศาสนา ตัง้หนาตัง้ตาเรยีน จนครบูาอาจารยผูสอน ใหใบรับรองวา ทานเหลานี้ได "เรยีน" จรงิ

และตัง้หนาตัง้ตา "เรยีน" เขยบิจากหนังสอื และตาํราเลมเลก็ๆ กาํหนดจดจาํ (ฝงสัญญา หรอื สรางสัญญา

ใหยดึนัน้หนาแนน) แตกฉานไปได จนตาํราเลมใหญๆ ใครถามวรรคไหน บทไหน ยกออกมาพดู ออกมาอธบิายได

ทกุวรรคทกุตอนละเอยีด ถี่ถวน คลองปาก คลองคอ จนเปนที่ โดดเดน เปนสงา ไดยศมาใหตนกันมากมาย (นัน่เรยีกวา

เกงทางทฤษฏ ีเกงปรยิัต ิคลองดวยเหตผุล ทางภาษา)

เมื่อไดยศถา ไดตาํแหนง กก็าวเขาไปสูสังคมแหงวงการศาสนากันละทนีี้ กป็ระหนึ่งวา ไดรับบรรจ ุเขาเปน

"ขาราชการแหงวงการศาสนา" ไมใชประชาชน ราษฏรธรรมดากันแลว หรอืไมใช "พระสามัญ" แลว

(แตไมใชพระอรยิเจา)

นี่หรอืคอืกจิของสมณะ?

"งาน"  ที่ทานผูนี้จะทาํจงึเปน "งาน" อยางที่ทานไดเรยีนมามากคอื "สังคมศกึษาแหงวงการศาสนา" และ "งาน"

เพื่อเพิ่มลาภ-ยศ-สรรเสรญิ-สขุ ใหตน  ตามที่ไดเริ่มมขีึ้นแลวกับตนเปน "เจตนา" ขัน้เอก อันแฝงฝง

อยูในกนบึ้งของหวงจติ (รูไดยากสาํหรับผูม ี"โลภะ-โทสะ" กลา เพราะผูมโีลภะ-โทสะ กลากค็อื ผูม ี"โมหะ" หรอื อวชิชา

หนาแนนนัน่เอง

เวลาจงึมใีหสาํหรับ "งาน" ในดานนี้แลวกต็ัง้หนาตัง้ตาเดนิทางกันไปใน "ทาง" นี้กันหมด



ทางดานดังกลาวนี้คอื "ทางแหงเขาวงกต" ใครเคยเดนิเขาไปกันบางเอย? รูตัวไดไหม?

รูตัวไหมวาไมใชทางอันคอื "สัมมาอรยิมรรค" หรอื "ทางไปสูความพนทกุขที่ถกูที่แทของผูฉลาดจรงิ"

ตาํราชวีติ

สวนคาํวา "ทาํ" ที่ขาพเจากลาวถงึวา พระอาจารยที่มยีศมตีาํแหนงเหลานี้ไมขยัน "ทาํ"  นัน้ กค็อื "งานปฏบัิตจิติ"

หรอืเรยีนรู "จติ" อันไมตองกระโดดโลดเตน ไมตองทอง ไมตองสอบ นัน่เอง

มแีต "อาน" และการ "อาน" กไ็มตองไปลงทนุซื้อหาหนังสอื หรอื ตาํราจากที่ใดมาอานดวย

ตาํราเลมใหญที่สดุที่จะตองอานใหมากที่สดุกค็อื ตาํราที่มพีรอมแลวในตัวเอง อันคอื "ชวีติจติใจ และ รางกาย"

ของตนเองนัน่เอง

ตาํราอื่นใดจากที่ไหน กไ็มใชตาํราแทที่จะใชไดจรงิจังเลย เพราะวา แมใครจะไปเรยีนรูภาษา จากตาํรา เลมใดมา

ไปเรยีนรูจาก ไดรับฟงคาํสอน มาจากผูใด กต็าม กจ็ะตองนาํเอาภาษา ที่ไดเรยีนรูมานัน้ มาเปดอาน เปดใช

ประกอบไปในการ "อาน" ชวีติจติใจ และ รางกายของตน นี่เอง

ถาใครไมทาํอยางนี้ไซรเรยีกผูนัน้วา ไมใชผูปฏบัิตตินอยางพทุธศาสนกิชนเลย คงคอืผูมเีพยีงแตชื่อ เรยีกวา

เปนพทุธศาสนกิชน เทานัน้ โดยแทจรงิแลว ไมไดมคีวามเปน พทุธศาสนกิชน ยังไมได "ปฏบัิตธิรรม" ตามทางที่ถกู ที่แท

ที่ตรง ที่ควรเลย

รูมาก ยากนาน

ดวยความเปนไปมันเปนอยูดังนี้จรงิๆ ในวงการพทุธศาสนาของไทย จงึหา "พระอรยิเจา" ไมคอยจะไดกัน

ยิ่งในสังคมพทุธ สังคมใดมพีระอาจารยมากๆ ยิ่ง ในสังคมนัน้แล จะไมมพีระอรยิเจาเลย เพราะเหตใุด? กเ็พราะวา

ยิ่งม ีพระอาจารยในหมูใดมาก คนในหมูนัน้ กย็ิ่งจะพยายาม เพิ่มความรู ความกวางขวาง ความเกง

ใหตัวเองใหเปนพระอาจารย ที่เดน ที่ไดรับคาํยกยองสรรเสรญิมาก สังคมนัน้ จงึกลายเปน สังคมแหงการ "เรยีน" จรงิๆ

แตออนในการปฏบัิต ิหรอืการ "ทาํ"

ลองนกึลองคดิบางเถดิ ทานพทุธศาสนกิชนทัง้หลายเอย อยาเพิ่งเอาสิ่งที่ม ีที่เปนในชนหมูมาก มาเปน เครื่องวัดวา

นัน่ถกู นัน่ด ีนัน่เปนไปอยางชอบแลว

เพราะความถกูตองแทจรงิ อันเรยีกวา ปรมัตถสัจจะ ของพทุธศาสนา นัน้ สงูสงละเอยีดลออนัก เปนความจรงิแท

ที่มอียูในคนหมูนอย เปนความถกูตองจรงิแท ที่มปีระสทิธภิาพสงูสง มนี้ําหนักมากยิ่ง จงึแมจะม ีจาํนวนนอย

กส็ามารถเปน สมดลุยภาค ฝายขางหนึ่งที่จะถวง สมดลุยภาค ฝายขางของคน หมูมาก ที่เขาเปนอยูไวได

ดังนัน้ การที่เขาใจกันวา คนหมูมากเขาเปนอยูนัน้ ถกูตองแลว จงึไมใชสิ่งตัดสนิ ที่เที่ยงแทถกูแน จรงิจังหรอก

สาํหรับพทุธศาสนา



เพราะอะไร? เพราะวา ความถกู กับ ความผดิ นัน้ มันอยูกันคนละขางเปนตรงกันขาม หรอืความด ีกับ ความชัว่

มันกค็อื จดุที่อยูตรงกันขามกัน เปนเสนตรง อันเดยีวกัน อยางแทจรงิ เพราะฉะนัน้ ถาคน หมูมากถกู คนหมูนอยกผ็ดิ

ถาคนหมูมากผดิ คนหมูนอยกถ็กู มันจะถกูหรอืผดิ ไปทางเดยีวกัน ไมได เปนอันขาด ตามหลักแหง ปรมัตถสัจจะ

ทานบารมี

สังเกตเอางายๆ พทุธศาสนาสอนให บรจิาค สอนให ทาน ใหสละออกไป เปนหลัก ถอืวาเปนความด ีเปนความถกู

เพราะฉะนัน้ ผูหามาใหตน ดวยวธิตีางๆ ตัง้แตหามาอยางเหน็ไดชัด ไปจนหามาใหตน อยางเหน็ไมได ดไูมออก

กย็ังคงเปนความชัว่ และเปนความผดิอยูทัง้สิ้น จนกวา จะบรจิาค ออกไป ใหหมดสิ้น ไมเหลอืหลอในตนเอง สักสิ่งเดยีว

ตัง้แตรปูสมบัต ิไปจนกระทัง่แมแต อรปูสมบัต ิอันคอื ความรัก ความชัง ความโลภ ความหลงตางๆ

และแมที่สดุกจ็ะเหลอืเพยีง ธรรมประทปี หรอืธรรมปญญา อันคอื ความรูจรงิในทางธรรม ซึ่งเปนสมบัต ิที่พระอรยิเจา

จะมมีากที่สดุ ในตน เปนเบื้องสดุทาย กจ็ะตองบรจิาค และแจกจาย "ธรรมประทปี" นัน้ออกไป เปนทานเสยีดวย

ตองไมเกบ็งาํไว แตในตนนัน่แล จงึจะเปน ปรมัตถสัจจะ เปนความจรงิแท ที่เที่ยงตรง สดุยอด

ทาํไมจงึไมบรรลธุรรม?

ทนีี้ กเ็ขาประเดน็กันไดละวา ทาํไมผูปฏบัิตธิรรม จงึไมบรรลเุปนพระอรยิเจาซักท?ี

กเ็พราะวา เหน็ไมถกูทาง นัน้หนึ่งและ ไมไดปรารถนาจะเปนพระอรยิเจาจรงิจัง นัน้อกีหนึ่ง

จะขอยกเอากรณหีลังคอื "ไมไดปรารถนาจะเปนพระอรยิเจาจรงิจัง" นัน้ขึ้นมาคยุกันเสยีกอน ขาพเจา แนใจวา

คนไมปรารถนา จะเปนพระอรยิเจา จรงิจังนี่แหละ จะเปนกรณทีี่ยิ่งใหญ หรอืมจีาํนวนมากกวา อกีกรณหีนึ่ง

ที่ขาพเจากลาวถงึนัน้

เพราะวา การเปนพระอรยิเจานัน้ โดยแทจรงิ ในฐานะที่เปนพทุธศาสนกิชน กเ็ปนของแนนอนวา ตาํแหนง "พระอรยิเจา"

นัน้ ยอมเปนตาํแหนงที่สงูสง เปนที่เคารพ บชูาเทดิทนู สาํหรับทกุคน และถาใครไดอยู ในตาํแหนงนัน้ ผูนัน้กย็อมจะ

ปตแิละสขุ (อยางแท) เปนแนนอน จงึยังมผีูใฝ ผูอยากไดตาํแหนงนี้ อยูอยางยิ่ง กม็ผีูพยายามจะไดชื่อวาเปน

พระอรยิเจา อยูดังนี้ แตทวากเ็พยีงใฝ เพยีงอยากได อยากเปน โดยใจจรงิ ไมไดตัง้ใจจะปฏบัิตติน จะหาทาง

จะเดนิทางไปสูความเปน พระอรยิเจา อยางจรงิจัง กันเอา เสยีเลย แทจรงินัน้ ตองการเพยีง "นาม" เพยีง "ชื่อ" ของคาํวา

"พระอรยิเจา" เทานัน้มาใหตน

หลงเสพสขุทกุรปูแบบ

เพราะอะไร? เพราะการจะเปน "พระอรยิเจา" กค็อื การลาออกจากการเปน "คน" ลาออกจากการ เสพกามคณุ

ทัง้สิ้นทัง้หมด อยางคนธรรมดา ทัง้หลายทัง้ปวง เขาเสพอยูเสยี ลาออกใหเดด็ขาดดวย ไมหวน กลับมาเสพกันอกี

เริ่มตัง้แตยังตดิยดึ ยังเสพ ยังใครอยาก (กาม) อยูในเรื่องต่ําๆ สิ่งที่เปนโลกตางๆ (อบายตางๆ)

แมจะยังมชีวีติปะปนอยูกับคน เหน็รปูสวย สัมผัสรสอรอย สัมผัสเสยีงไพเราะ สัมผัสกลิ่นหอม สัมผัส เสยีดสกีับ



ความนุมเนยีน ซาบซาน อยางไรกต็าม กจ็ะตองไมรับเอา ไมเสพ ไมตองการ ไมวุนวาย เฉยชา กับสิ่งเหลานัน้ ใหได

ใจไมเดด็ ตัดไมขาด

นี่ส ิ ที่คนไมกลาตัด  ไมกลาทิ้ง ปลอยไมได  วางไมลง  ทัง้ๆที่ปรารถนาตาํแหนง "พระอรยิเจา" นัน้ใหตน

สักปานใดกต็าม แตจะใหลดใหละ กนิกใ็หกนิแตนอย ไมกนิใหอรอย สัมผัสคลกุคล ีปรนปรงุ อยูกับสิ่ง กับเรื่อง

ที่ยังอรอย ยังหลงเปน "สขุ"ใดๆอยู กจ็ะใหเลกิ ใหอด ใหลด ใหละ ในลาภ ในยศ ในสรรเสรญิ ทัง้มวลนี่แหละ

มันตัดไดยาก ละไดยาก แลวกไ็มพยายามพากเพยีรละ หรอื ลดจรงิจัง กันไดสักที

เมื่อไมกลาตัด ไมกลาลด ไมกลาละ แลวเมื่อใดจะไดเปน "พระอรยิเจา" กันเลา?

แตถาผูใดปรารถนาจะเปน พระอรยิเจาจรงิจัง ถารูไดชัดเจนแจมแจงดังนี้ กจ็ะ "ทาํ" จรงิๆ จนเลกิขาด ไมเวยีนกลับ

ไปหลงสขุกับสิ่งต่ํานัน้ เรื่องต่ํานัน้ๆ ได เลกิเวยีนเรยีกวา ดับโลกนัน้ หรอืเหนอืโลกนัน้ๆ และ จะไดเปน พระอรยิเจา

จรงิๆ ดวย

กามคณุสดุรัก ยากจะหักใจ

ผูที่ทาํท ี(คอืผูบวชเปนพระสงฆแลว) จะเปนผูพากเพยีรเปนพระอรยิเจาใหได กเ็ลยทาํแตททีา อยูอยางนัน้ มแีตททีา

(คอืปฏบัิตเิพยีง ตามวนัิย ตามศลีเฉยๆ) แตไมได "ปฏบัิตติน" ทาํตนใหกาวไปได เดนิหนา ไปสูจดุหมาย สักกาวเดยีว

เพราะทิ้งอารมณแหง กามคณุ ๕ ไมได และที่สาํคัญกค็อื ไมยอมทิ้งโดยตัง้ใจ อันนี้แหละ ที่มอียู ในผูทาํททีาเหลานัน้

มากมาย ดังนัน้ จงึไมไดตาํแหนง "พระอรยิเจา" จรงิๆ กันสักท ีแตไปไดตาํแหนง พระคร ูเจาคณุ สมเดจ็

หรอืพระมหาเศรษฐ ีหรอือื่นๆ ที่เปนลาภ เปนยศเปนศักดิ์ เปนสรรเสรญิ ทางโลกทัง้สิ้น

ดวยกรณสีาํคัญดังนี้เอง จงึไมตองกลาวใหยดืใหยาวความไปหรอกวา ทานเหลานัน้ จะเปน พระอรยิเจา ไมได

ดวยอะไรอื่นอกี เพราะแมจะรูทาง หรอืแมจะเขาใจหลักปฏบัิตอิยู ทานเหลานัน้ กจ็ะไมกลาเดนิ ไมกลาปฏบัิต ิอยูนัน่เอง

จงึไมมทีางจะไดเปน พระอรยิเจา ตราบโลกแตก

ถาใครตัง้ใจจะทิ้ง จะละ และเพงบาํเพญ็เพยีรจรงิๆ ไมใชสักแตวา ถอืศลี รักษาวนัิย เครงอยูเฉยๆ ละก ็ผูนัน้

กาวไปไดแนๆ ขอรับรอง

เหน็ไมทกุทาง

ทนีี้ ในอกีกรณหีนึ่งคอื "ทานผูเหน็ไมถกูทาง" เมื่อเปนผูเหน็ไมถกูทาง ที่จะเดนิไปสู ความเปนพระอรยิเจา กแ็นนอน

ยอมจะไปไมถงึแน อันนี้กม็ากอยูทเีดยีว และเปน กรณทีี่นาจะไดชวยกัน อยางมาก เพราะใน จาํนวน ทานเหลานี้นี่เอง

คอืผูจะเปน "พระอรยิเจา" ไดละ

ธรรมะนี้ละเอยีดลออ จะวายากกย็าก จะวางายกง็าย แตถาไมเหน็หรอืยังไมแจง มันกย็ังเปน ผูอยูใน ความยาก

อยูนัน่เอง และ โดยแทจรงิแลว ถาจะเรยีกใหถกูใหตรง กค็วรเรยีกวา "ยาก" เพราะในจาํนวนคน สวนมากแลว

ทาํกันไมคอยได และเหน็ ไมคอยได เสยีดวย



เหน็ไมไดอยางไร? เหน็ไมไดกค็อื เขาเขาใจเปนทางตรงกันขามอยูเสมอนัน่เอง เชน ขาพเจา จะบอกวา อยาไปดู

หนังละครเลย มันสนกุ เพลดิเพลนิ มันเปนความชัว่ เปนความผดิ คนผูมองไมเหน็ กจ็ะมอง ไมเหน็จรงิๆ

กค็วามสนกุเพลดิเพลนิ มันเปนความชัว่ความผดิไดยังไง? คนทัง้โลกเขาหาความสนกุ เพลดิเพลนิ กันอยูทัง้สิ้น

แลวเขากจ็ะยอนถาม ออกมาทันทวีา มใีครบางไหม ไมหาความสนกุเพลดิเพลนิ?  กจ็ะตอบ ไดทันท ีเชนกันวา

คนที่จะเดนิไปสูความเปนพระอรยิเจา นัน่แหละ ไมหาความสนกุเพลดิเพลนิ โดยพยายาม ตัดความสนกุเพลดิเพลนิ

ออกไปใหสิ้นจากจติใจใหได หรอื ถาขาพเจาจะบอกวา อยามัวเมา หลงเสาะแสวงหา แตความสขุสมใจ มาเสพอยูเลย

มันเปนความชัว่ เปนความผดิ คนผูมองไมเหน็ กจ็ะมอง ไมเหน็จรงิๆ กใ็ครไมหวัง ความสขุ แม

"พระอรยิเจากห็วังความสขุไมใชหรอื?" นัน่แหละคอื ความเขาใจ ยังไมได ความเหน็ยังไมได

พระอรยิเจาทานหวังความสขุ กไ็มใชความสขุเชนคนธรรมดาหวัง ความสขุของพระอรยิเจา กค็อื ความพนทกุขแท

(โดยแทจรงินัน้คาํวา "สขุ" มันไมม ีมันมแีตอาการบาํบัด แลวเรยีกสิ่งนัน้วาสขุ ถาไมม ี"ทกุข" มากอน กจ็ะไมมคีาํวา "สขุ"

เลยเปนอันขาด) หรอืเปนความทกุข โดยตรง ตามสายตาของคน นัน่เอง สวนความสขุ ของคนธรรมดานัน้คอื

ความสมใจ ในทกุสิ่งที่ตนปรารถนา เรยีกวา ความสขุ พระอรยิเจา กอนจะเปน พระอรยิเจา (คอืปถุชุน) กค็อื "คน"

ผูปรารถนาความสมใจ เชนคนธรรมดา คอื ปรารถนากนิด ีอยูด ีมยีศ มเีกยีรต ิมสีรรเสรญิ เมื่อสมใจ ในสิ่งเหลานัน้

กเ็รยีกวา "สขุ"

แตผูจะเปนพระอรยิเจา จะตองไมกนิด ีอยูด ีตองไมพยายามหาทางกอยศ และไมยนิด ีในสรรเสรญิ ตองไมสราง

สิ่งเหลานี้ ขึ้นในใจ ตองพยายามหลกีเวน เชน อยากกนิด ีอยากกนิอาหารแพงๆ อาหารอรอยๆ กต็องพยายาม

ละเวนใหได ถาละเวนได ไมมอีารมณนัน้ ในใจไดจรงิ (จติ "สงบ" ไมดิ้นไมอยาก) กเ็ปน "สขุ"

แตคนธรรมดา ถาใหละเวนอยางนัน้ กโ็อดครวญเปนทกุขกัดกรุนอยูในใจทันท ี(เพราะจติมันจะเตนผางๆ

มันจะดิ้นมันจะทรุนทรุาย มัน "สงบ"ไมไดนัน่เอง "สขุ" ของคนกับ "สขุ" ของพระอรยิเจา มันจงึไมเหมอืนกัน

มันกต็รงกันขาม กันอยูดังนี้

สขุของพระอรยิเจานัน้ ม ี"สงบ" สขุของปถุชุนนัน้ มรีส มรีปู มกีลิ่น มเีสยีง มสีัมผัส ตามที่ตนหลง ในแบบ ในขนาดนัน้ๆ

ฯลฯ หรอื ตามที่ตนชอบ ตนยดึ

ถามใีครมายกยองสรรเสรญิ คนธรรมดากด็ใีจปลื้มใจสขุใจ แตถาไมมใีครมายกยองสรรเสรญิ กพ็ยายาม หาทาง

ใหคนยกยอง สรรเสรญิ อยูทกุทาง แตผูจะเปน พระอรยิเจานัน้ กลับตรงกันขาม ถาใครมายกยอง สรรเสรญิ

กจ็ะตองพยายามไมสขุ ไมยนิด ีใหไดอยางจรงิๆ และตองไมคดิอานหาทาง ใหคนมายกยอง สรรเสรญิตน

(สวนที่เปนความด ีที่ทานทาํ โดยบรสิทุธิ์ใจแลว มคีนมาสรรเสรญิเอง กเ็ปนธรรม)

โลกกับธรรม อยูคนละฟากฝง

ความตรงกันขาม มันกจ็ะตรงกันขามกันอยูดังนี้ ทกุสิ่งอยาง แมการมลีกูมเีมยีแลว กพ็ยายามตัดลกู ตัดเมยี ปลอยวาง



ละจากลกูเมยีใหได คนธรรมดากเ็หน็วา เปนการทารณุ เปนการทาํชัว่ ที่ทิ้งลกู ทิ้งเมยี หนเีอาตัวรอด ไปทาํใจใหบรสิทุธิ์

ผองใส ใฝสงบ แตเดยีวดาย กก็ารทิ้งลกูทิ้งเมยีนัน้ มันงายอยูนักหรอื ? ลองคดิ กันดบูางเถดิ

"คนชัว่"เทานัน้ที่ทิ้งลกูทิ้งเมยีไดงายๆ เพราะเขาไมรักลกูรักเมยี และคนผูนี้ (คนชัว่นี้) เขากจ็ะไมไป บาํเพญ็ธรรม

เพื่อทาํใจใหบรสิทุธิ์ ผองใส ใฝสงบ เปนอันขาด

"คนด"ี ที่รักลกูรักเมยีอยางมากเทานัน้ ที่จะทิ้งลกูทิ้งเมยีไดยากยิ่ง และคนผูนี้เองที่ เมื่อตัดใจหนไีป เขากจ็ะตอง

เหน็แลววา การหนไีป หรอืทิ้ง "ความรักความหวงใย" นี้ไป กจ็ะตองทิ้งไปสู "ความด"ี ที่ดกีวา "ความสงู"

ที่สงูกวาความรัก ความหวงใย อันมตีอลกูตอเมยี เปนแนแท เขาจงึจะตัดใจทิ้งไปได

ถาเขาไมเหน็แท เหน็จรงิวามสีิ่งที่เหนอืกวา "ความรักความหวงใย" ในลกูในเมยี เขาจะไมยอม "ตัดใจ"

ความรักความหวงใย ไปสูสิ่งนัน้ เปนอันขาด เพราะการทิ้งการตัดใจของเขา มันเปนการทารณุ หัวใจ ของเขา

ยิ่งเขารักมากเทาใด หวงมากเทาใด นัน่แหละ เขายิ่งจะทารณุ และเจบ็ปวดหัวใจ ของเขาอยางยิ่ง เทานัน้

ถาเขาไมเหน็วา สิ่งที่เขาอตุสาหพยายามกรดีใจตัวเอง ตัดใจตัวเองนัน้ เปนสิ่ง "ดกีวา สงูกวา" เขาจะกรดี ใจตัวเอง

ตัดใจตัวเองทาํไม เขากอ็ยูกับลกูกับเมยี ไมดกีวาหรอื? คนทัว่ไป (ผูไมรูความจรงินี้) กจ็ะไม กลาวราย

หาวาเขาทิ้งลกูทิ้งเมยีไปดวย และเขากจ็ะไมเจบ็ปวด หัวใจตัวเอง เพราะตัดใจ ละทิ้งลกูเมยี ทัง้ๆที่รัก และเปนหวงดวย

เนื่องจากเขารูความพอดแีลวจรงิ เขาแจงในคาํวา "กรรม" แลวจรงิ เขา

แทงทะล ุคาํวา "ชวีติ" ไดแลวแทๆ ดวยความเขาใจไมพอ รูไมพอดังนี้ของคน จงึทาํใหคนประณาม กลาวหา

พระพทุธองควา เปนคนใจดาํ อาํมหติ ที่ตัดลกูตัดเมยี ทิ้งลกูทิ้งเมยีไปบวช แตกระนัน้กต็าม ผูมคีวามรูสกึ ดังนี้

กย็ังถอืวาด ีแสดงวา เปนคนด ีมคีวามรับผดิชอบชัว่ด ีจงึไดรูสกึ และ เหน็ดังนี้ได ดังนัน้ ถาจะให คนผูนี้

ตัดลกูตัดเมยีไปบาง กจ็ะลาํบากยากยิ่ง การกระทาํที่ลาํบาก ยากยิ่งเชนนี้ นี่แหละ เปนไปอยางถกู เปนไปอยางแท

เพราะเปนการกระทาํ ที่ตรงกันขาม กับปถุชุนธรรมดา ที่ใจชัว่ ไมมรีักหวง และหรอื ถาไมมรีักหวงจรงิๆ

กจ็ะมปีญญาแท ที่รูเหน็เขาใจ ในหนาที่อันควรทาํ จนพอดอียางแทจรงิ

เพราะดังไดกลาวแลววา "ความถกูกับความผดิ" หรอื "ความดกีับความชัว่" นัน้มันคอื จดุปลายของ เสนตรง

เสนเดยีวกัน มันจะอยู ตรงกันขามกันเสมอ

ถาคนผูใด ไมไดมคีวามรักลกูรักเมยีเลย ไมรับผดิชอบลกูเมยีตนเองเลย คนผูนัน้กค็อื "คนชัว่คนบาป" แมเขาจะตัดลกู

ตัดเมยี ของเขาไป เขากไ็มตองทาํ ในสิ่งที่ตรงกันขามกับ จติใจของเขา แตอยางใด เขาจะไมทกุข ทรมานอะไร

เขาจะตัดไดทันท ีเพราะเขาไมมคีวามรัก ความหวงใย ในลกูในเมยีเลย แตถาใหเขา ยังรับผดิชอบ ใหรับภาระอยู

นัน่สคิอื ใหเขาทนทกุข ซึ่งลักษณะอาการ มันตรงกันขามกัน ทเีดยีวกับ "คนด"ี ผูรักลกูรักเมยี

แตจะใหตัดใหทิ้งลกูทิ้งเมยีไป นี่แหละคอืความจรงิ นี่แหละคอื ตองคดิใหเหน็ ตองคดิใหแจง

ญาตปิรวิัฏฏังปหายะ



ขาพเจาเองกไ็ดพยายามตัดภาระปลดปลอยเรื่องครอบครัวนี้ หลายครัง้ หลายคราเหลอืเกนิ ที่จรงิขาพเจา กไ็มมลีกู

มเีมยีหรอก แตขาพเจามนีองๆ ที่ตองเลี้ยงตองสงเสยี ใหเขาเรยีน และขาพเจาเปน พี่ชายคนโต สวนพอแมนัน้

ตายสิ้นบญุไปหมดแลว จงึเปนภาระหนาที่ของขาพเจา ที่จะตองสงเสยีเลี้ยงดเูขา ใหเขายนือยู กับโลกได

ขาพเจาเคยออกตัวกับใครๆ หลายครัง้หลายคราเตม็ทวีา ขาพเจายังไมออกวเิวก หนไีปหาความสงบ ไมตัดปลอยนองๆ

ทันทนัีน้ กเ็พราะ เขาเปนนอง ขาพเจาเหน็วา เปน "กรรมเกา" อันตามมาใหขาพเจา ชดใช เพราะเหตวุา ทาํไม?

ขาพเจาจะตองเกดิมา เปนพี่คนโต และทาํไม? พอแมจงึจะตอง มาตายพราก จากไปหมด ทิ้งนอง ถงึ ๖ คน

ไวใหขาพเจา

สมบัตใิดๆ กไ็มทิ้งไวใหขาพเจา เพื่อใชจายเลี้ยงดนูองๆ เสยีดวย ตองใหขาพเจา บากบัน่เหนด็เหนื่อย เพราะอะไรกัน ?

มันไมมเีรื่องอื่นเลย นอกจากจะยกไปใหเปน "กรรมเกา" หรอื "หนี้เกา" ที่ขาพเจาเอง ไดสรางไว จงึตองมา รับกรรมนี้

และมันกเ็ปน "กรรมเกา" เปน "หนี้เกา" จรงิๆ

กรรมเกา-กรรมใหม

ขาพเจาเคยบอกเพื่อนๆ วา ถานองๆ เหลานี้เปน "ลกู" ของขาพเจาส ิขาพเจา จะพยายามรวบรัด ตัดใจจาก

ไปใหไดทันท ีเพราะขาพเจา ถอืวา ลกูของขาพเจานัน้เปน "กรรมใหม" ที่ขาพเจาทาํเองกอเอง ในชาตนิี้ อันไมใช

"กรรมเกา" ที่ทาํมาแลว แตปางกอน ที่แกตัวไมไดแลว

เหตเุพราะ ขาพเจาอยากสรางความชัว่ กอบาปโดยไปรักในรปู ในรส ในกลิ่น ในเสยีง ในสัมผัสนัน่เอง ขาพเจา

จงึไดกอกรรม สรางลกู ออกมา ดวยความเลวของตัว ที่ไดลนลาน เสพรปู-รส-กลิ่น-เสยีง -สัมผัส นัน่เอง จงึตอง

เกดิมลีกูขึ้นมา ดังนัน้แม ขาพเจา จะรัก และ หวงลกูเมยี มากเทาใด ขาพเจากจ็ะตอง พยายาม หาทางตัดใจ

ละขาดใหไดไวที่สดุ เพราะจะไดลางความชัว่ ของตนออกไป ใหไดเรว็ที่สดุ และ กค็ดิวา จะตัดไดเรว็กวา ตัดนองๆแน

การตัดขาดลกูเมยีใหได แทนที่จะตัดนองๆ ใหไดกอนนี้ คนธรรมดาเหน็ไดดวยยาก ถาจะเปรยีบกับ สมบัตวิัตถุ

กเ็ปรยีบไดกับ เราจะสละ เงนิแสน กับสละเงนิพัน การจะตัดใจสละเงนิจาํนวนแสน ออกไปนัน้ มันยอม ยากกวา

การจะสละเงนิพัน ออกไปอยาง แนนอน

ดังนัน้ เราจงึตองพยายามเสยีสละทิ้งเงนิแสนนี้ใหแกผูอื่นไปใหได แลวเราจะไมตองเสยีสละ เงนิพัน นัน้เลย

เพราะถาลงใจเราแขง็กลา ถงึขนาดบรจิาคเงนิแสนได เงนิพันนัน้ ไมตองกลาวถงึเลยกไ็ด เราจะตัดใจ ละทิ้งมัน

เมื่อใดกไ็ด มันงายนักหนาแลว เทากับตัดกเิลส ขาดไปสิ้นแลวนัน่เอง

แตถาไปมัวคดิงมอยูวา ตองตัดเงนิพันกอน หรอืหัดสละเงนิพันเสยีกอน แลวคอยขยับขึ้นมา ตัดเงนิหมื่น เงนิแสน

แลวละก ็อกีหลายชาต ิกวาจะมใีจบรสิทุธิ์ มคีวามแกรงในจติม ี"จาคบารม"ี กลาถงึขัน้ จะสละ เงนิแสนได

บางทอีาจจะไมไดเอาเลย กไ็ดในชาตนิี้ จะไดกเ็พยีงสละ เงนิพันแลวพันเลา ไปเปลาๆ ไมม ี"จาคบารม"ี



ถงึขัน้สดุยอดไดสักทนัีน่เอง

การบรจิาคเงนิแสนกเ็หมอืนกับตัดขาดลกูเมยี และการบรจิาคเงนิพัน กเ็หมอืนกับตัดขาดนองๆ ดังนี้ ซึ่งเพื่อนๆ

ทัง้หลาย เมื่อไดฟง ความเหน็นี้ กม็คีนเหน็ดวยนอยเตม็ท ีตางเหน็ขัดแยงกับขาพเจา แทบทกุคน หรอืแมผูอานอยู

ขณะนี้กเ็ถอะ ขาพเจากเ็ชื่อวา จะตองเหน็ขัดแยง กับขาพเจาแนๆ คอืจะตองเหน็วา ตัดลกูตัดเมยีส ิไมควรตัด

แตตัดนองสคิวรตัดกวา

โดยความแทจรงิที่เรยีกกันวา ปรมัตถสัจจะแลว ความเปนชวีตินัน้ ทกุชวีติเทากัน โดยแท ไมมใีคร จะมสีทิธพิเิศษ

อะไรกวาใคร แมคนกับสัตว กม็ชีวีติ ที่ควรจะถอืเปน "ชวีติ" เทาเทยีมกัน ดังนัน้ ถาใครยังเขาใจ ความเทาเทยีมกัน

ของชวีติดังนี้ไมได กค็อื ยังจะเขาใจ ในขอความที่ขาพเจา อธบิาย ไปแลว ยังไมได นัน่คอืยังเขาใจ การสละเงนิแสน

เพื่อสรางจาคบารม ีใหได ซึ่งจะเปนจาคบารม ีที่เหนอืกวา การสละเงนิพัน ไมเขาถงึใจแท อยูนัน่เอง

ความจรงิแท ปรมัตถสัจจะ มันเปนดังนี้จรงิๆ มันตรงกันขามกันอยูทกุขณะทกุเวลา ดังนัน้ ถาเราจะทาํด ีเรากต็องยอม

ใหอกีฝายหนึ่ง เหน็วาชัว่ และ คนกาํลังทาํชัว่อยูนัน่แหละ โลกเขากเ็ขาใจวาด ีโลกกเ็ปน ดังนี้เอง การกระทาํดหีรอืชัว่

ที่กลาวถงึนี้ จะตองเปนการกระทาํ ที่เปนจรงิ เปนโดยแทบรสิทุธิ์ เกดิจาก ใจจรงิดวย  มใิชแกลงเสแสรง เชนวา ไมไดรัก

หรอืหวงใย ในลกูเมยีเลย แตทาํทวีา รักหวงเตม็ที่ แลวก ็หาโอกาส หาทางทิ้งลกูเมยีไป ถาเปนเชนนี้ คนผูนัน้ก ็ไมใช

"ความจรงิ" ทาํโดยกเิลส ตัณหา อปุาทาน ไมใชนักปฏบัิตธิรรม ที่แทจรงิ ไมใช "คนดจีรงิแท" จงึไมอยูในขาย ที่ขาพเจา

อธบิายมาทัง้หมดนี้

พระเวสสันดรเหน็แกตัวจรงิหรอื?

ดวยหลักแหงความจรงิดังกลาวแลวนี่เอง พระเวสสันดรบรจิาคลกูเมยีกด็ ีพระพทุธองคทิ้งลกูเมยีกด็ ีจงึเปน

การกระทาํของ "พระอรยิเจา" ทัง้สิ้น ถาไมใช "พระอรยิเจา" แลวจะทาํไมไดงายๆ เปนอันขาด หรอื ไมกเ็ปน

"คนชัว่คนต่ํา" ไปเลย กท็าํไดแตปญญา หรอืผลของ "จติ" มันผดิกัน

มหีลักที่จะยดึถอืในการ  "ปฏบัิต"ิ ใหไปสูดอียูวา กเิลสตัวใดแรง ใหระงับตัวนัน้ใหได ยิ่งระงับตัวแรงราย ตัวใด ลงได

ยิ่งถงึซึ่ง "ความด"ี ยิ่ง เทานัน้ นัน่คอื ยิ่งรักแรง รักมากยิ่งปรารถนาแรง ปรารถนามากเทาใด ยิ่งควร ตัดใหได

มากเทานัน้ เพราะ "ความรัก" ความปรารถนา เปนโลภะ เปนกเิลส

ดังนัน้ การตัดลกูเมยี ซึ่งแนนอนตองยากกวา เปนกเิลสตัวที่รายแรงกวา เพราะเปน "ความรัก" ที่สงูยิ่งกวา "ความรัก"

ที่มตีอนองๆ ดวยเหตนุี้ ถามโีอกาสเลอืก กจ็ะตองเลอืกทาํสิ่งที่ยากกวา "ความด"ี จงึจะเปน ความด ีที่สงูขึ้น

การลางกเิลส จงึจะลางออกไปได มากกวา

ถาใครพยายามกระทาํใหไดโดยนัยดังนี้ทกุกรณแีลวไซร  กจ็ะเปนผูหักโคนลบลาง กเิลส ตัณหา อปุาทาน ไดเกง และ

จะสูความเปน พระอรยิเจา ไดเรว็ยิ่งขึ้น การเหน็ จงึตองพยายามเหน็ใหเปน เหน็ใหถกู เหน็ใหแท แลวปฏบัิตใิหถกู

ใหแทใหได ตามความเหน็ที่แท ที่ถกูนัน้ เรื่องของ "ความเหน็" ใหถกู ใหแท ใหเปน สาํคัญมากทเีดยีว ถาใครยังเหน็ไมถกู



ไมตอง มันกย็ังตรงกันขาม อยูเทานัน้ ดังไดอธบิายมาแลว

ทาํอยางไรเราจะ "เหน็เปน" หรอื "เหน็ถกู"ได ? เปนขอที่นาจะเลาสูกันฟง

พระพทุธองคสรรเสรญิยกยองธรรมะขอ "วปิสสนา" เปนเอกเปนเลศิวา เปนธรรมที่จะนาํพาไปสู "วมิตุ"ิ หรอื "พนทกุข"

หรอื บรรลคุวามด ีความถกูตอง อยางแทจรงิ ได ดังนัน้ จงึควรจะเขาใจคาํวา "วปิสสนา" ใหด ีใหได วาคอื

ธรรมะที่มคีวามหมาย ที่ถกูที่ตอง หรอืที่ตรง อยางไรกันแน

มคีนมากกวามากที่พอกลาวคาํวา "วปิสสนา" ขึ้นมาทใีดกใ็หนกึไปถงึคนนัง่หลับตานิ่ง บางทกีเ็ลยเถดิไปวา เปนคนนัง่

เพื่อใหเหน็เทวดา เหน็ผ ีเหน็พรหม หรอื เหน็เลขทายลอ็ตเตอรี่ หรอืเปนหมอดอูะไร ไปโนน นัน่ไมใช "วปิสสนา" เลย

นัน่คอืการปฏบัิต ิ"ฌานจติ" คอืนัง่หลับตา เจรญิฌานสมาธ ิและถาไปนัง่ หลับตา เจรญิฌานสมาธ ิเพื่อเหน็เลขทาย

ลอ็ตเตอรี่ หรอื ดหูมอดวยละก ็ยิ่งคอืการปฏบัิต ิที่นอกลูนอกทาง ของ พทุธศาสนา ไปเลยทเีดยีว คนที่ปฏบัิติ

ดังนัน้ไมใช พทุธศาสนกิชน ผูที่เปนพทุธศาสนกิชน อยาไป มัวเมา คบหาเปนอันขาด

"วปิสสนา" ไมใชการนัง่หลับตาเทานัน้ และไมไดมคีวามหมายวา นัง่หลับตาดวย

"วปิสสนา"นัน้  มคีวามหมายวา มสีตแิละพยายามผกูสตอิยูกับจติใหไดมากขณะที่สดุ พรอมกับใช  สตนัิน้ คดิอาน

หาเหตผุล หรอืใหสตนัิน้ รูอะไรๆ ในจติใหละเอยีด ใหแทใหจรงิ ใหได นัน่คอืความหมายของ คาํวา "วปิสสนา"

เพราะฉะนัน้ การปฏบัิต ิ"วปิสสนา" จงึกระทาํไดแมมสีตสิัมปชัญญะ ลมืตาเดนิเหนิทาํงานอะไรๆ อยูอยาง ธรรมดานี้

และ กระทาํได แมในขณะเจรญิฌานจติ หรอื เจรญิฌาน สมาธคิอื นัง่หลับตานิ่ง การกระทาํ กก็ระทาํ

โดยนัยเดยีวกันคอื ถาเปนขณะที่เราลมืตาตื่นๆ อยูในแบบคนธรรมดานี้ เรากพ็ยายามผกูสต ิหรอื มสีต ิกาํกับจติใจ

ใหไดมากขณะที่สดุ พรอมกับใหสตคิดิอาน หาเหตผุล ในขณะที่เรากาํลังคดิ เรากาํลังพดู และเรากาํลัง

จะทาํอะไรลงไป หรอื เรากาํลังประสบ กับเรื่องอะไร เรากต็องคดิอาน พจิารณา เรื่องนัน้ๆ ใหออกเปนสองประตู

ใหไดเสมอคอื ประตไูหนเปนประตดู ีประตไูหน เปนประตชัูว่ หรอื ประตไูหนถกู ประตไูหนผดิ

เรื่องใดๆกต็าม จะเปนเราพบคนอื่นกาํลังกระทาํอยู หรอืเรากระทาํเองอยูกต็าม จะพจิารณาแยกออกได เปนสองแง

ดังนี้เสมอ ไมถกูกผ็ดิ ไมดกีชั็ว่ ไมสงูกต็่ํา ไมหมดกม็อียู ไมขี้เหรกส็วย ไมไดกเ็สยี ฯลฯ คอื จะตอง เปนสภาวะ ๒ สภาวะ

คูกันอยูดังนี้ ทัง้สิ้น แลวเรากเ็ลอืก เอาสภาวะใด สภาวะหนึ่ง จงึกระทาํ ลงไป ตามสภาวะที่เลอืกแลวนัน้

และการเลอืกกระทาํ กจ็งใชหลัก "ไดมา หรอื เสยีไป" เปนหลัก ตัดสนิ

ถาการกระทาํใดเปนการ "ไดมา" นัน่คอื การกระทาํนัน้เปน โลภะ เปนกเิลส เปนความชัว่ จงึจะตอง พยายาม

เลอืกกระทาํ ในสิ่งที่เปนการ "เสยีไป" (สละออก, ไมเอามา) ใหไดเสมอๆ จงึจะไดชื่อวา ปฏบัิตดิ ีปฏบัิตชิอบ ปฏบัิตถิกู

ปฏบัิตคิวร

เพราะการ "เสยีไป" การ "สละออก" การ"ไมเอามา" คอื"ทาน" คอื "จาคบารม"ี อันเปนการบาํเพญ็กศุล เปนการกระทาํ

เพื่อตัวเราแทๆ เพราะสิ่งอันใด กต็าม ถาเรา "ไมเอามา" สิ่งนัน้ ถาเปนสทิธิ์ของเรา อยางแทจรงิแลว



กเ็ทากับเราฝากคนอื่นไว หรอืสะสมไว เราไมจาํเปน ตองไปจดจาํ ไปกาํหนดกฎเกณฑวา เราจะฝากไวกับใคร?

เมื่อไหร? อยางไร? ขอใหเราปฏบัิตโิดย เลอืกในทาง "ไมเอามา" หรอื "สละออก" หรอื "เสยีไป" ใหไดในทกุกรณเีถดิ

นัน่แหละคอื ความถกูแท ความดแีท บญุแท กศุลแท

เพราะในโลกนี้ ไมมอีะไรเปนของฟร ีเราจะไมไดอะไรมาฟรีๆ เปนอันขาด ถาเราไมสะสมไว ไมฝากไว หรอื ไมสละออก

เอาไวแลว เราจะไมมอีะไรเลย นัน่คอื เราจะไมมบีญุ ไมมกีศุลใดๆ

ดังนัน้ถาใครปฏบัิตโิดยการมสีต ิแลวกค็ดิอานพจิารณาเรื่องทกุเรื่อง พจิารณาการกระทาํ ของเราทกุอยาง คอื คดิ

(มโนกรรม) พดู (วจกีรรม) และทาํจรงิๆ (กายกรรม) ใหไดตามหลักที่อธบิายแลวนี้คอื ไมเอามา สละออก

หรอืเสยีไปใหไดทกุสิ่ง ทกุอยางแลวไซร คนผูนัน้ กจ็ะไดชื่อวา เปนผูสัง่สมบญุ สรางกศุลบารม ีโดยการ "บรจิาค"

หรอืการให การไมเอานี่เอง จะไมมใีครเลยอยูดีๆ ไมมกีศุลเกา ที่ตนไดสัง่สมไว แตจะอาจ สามารถ ถกูลอ็ตเตอรี่

รางวัลที่ ๑ ได ไมมจีรงิๆ

ทกุอยางตองเกดิดวยเหต ุมมีากอนคอื ไดสละออกเอาไว สะสมไวเปนบญุบารม ีหรอื เปนกศุลเสยีกอน เมื่อกอเหตุ

คอืสะสมไวเตม็แลว จงึจะไดรับ ผล นัน้ ถาเหตยุังไมเตม็ ผลกจ็ะยังไมเกดิ

สรปุผลกค็อื อยาพยายาม "เอามา" เปนอันขาด แมสิ่งใดๆ จะเปนสทิธขิองเรากต็าม พยายามหัด อดออม

ตัดทกุอยางใหนอยลง เชน เรากนิขาววันละ ๓ มื้อ กพ็ยายามลดใหเหลอื  ๒ มื้อ และ พยายามลดลง ใหเหลอื มื้อเดยีว

เรากจ็ะมหีรอืสะสมไวถงึ ๒ มื้อ หรอื เราควรจะไดเสพสขุ จากการมลีาภ  มยีศ มสีรรเสรญิ อะไรกต็าม

เรากอ็ยาไปรับมา ตัดออก เฉยเสยี สละไปเสยี ลาภ ยศ สรรเสรญินัน้ กจ็ะสะสมไว หรอืแมเราควร จะได

รปู-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัส ที่ดีๆ เปนที่ถกูอกถกูใจ อันใดมา เรากอ็ดออม ไมยอมรับมา สละไป นัน่คอื เราสะสมไว

เปนบญุ เปนกศุลทัง้สิ้น ชาตแิลวชาตเิลา

ถาใครไดทาํไวมากเทาใด เรากจ็ะมบีญุ มกีศุล เปนบารมมีากเทานัน้ ทับทวเีปนลาํดับไปเสมอ มันจะไม สญูหายไปไหน

ขอสาํคัญ สะกดอก สะกดใจ ไมเอามาในสิ่งตางๆ ดังกลาวนัน้ ไดหรอืเปลา เทานัน้ เหน็ลาภ กข็ี้คราน จะอดไมได

กจ็ะเสพลาภนัน้เสยี ถาเสพสิ่งใด หรอื รับสิ่งใด มาเสยีกค็อื ไมมบีญุ หรอืกนิบญุ ในสิ่งนัน้ไป กไ็มมบีญุเกบ็

ไมมกีศุลเกบ็ ถาเหน็รปูสวย กอ็ยากไดรปูสวย แลวกเ็สพ รปูสวยนัน้ กไ็มเหลอื รปูสวยนัน้เกบ็ หรอืสะสม

เรากไ็มมบีารมใีนรปูสวยนัน้ ดังนี้ เปนตน

เพราะฉะนัน้ พระสัมมาสัมพทุธเจาจงึคอื ผูไดสะสมบญุบารมดีังกลาวนี้มานานับชาต ิพระองคจงึมลีนฟา

แมชาตสิดุทาย ของพระองค กอนมาเปนพระพทุธเจา คอืเปน พระเวสสันดร พระองคก ็"ทาน" กส็ละออก

จนไมมอีะไรจะสละ หรอื ชาตกิอนๆ ใดๆ พระองคกส็ละ มาทกุชาต ิบาํเพญ็กศุล บาํเพญ็ความด ีดวยหลักดังนี้

มาทกุชาต ิเกดิชาตใิหมตอมา พระองคจงึยิ่งมมีากขึ้น บรบิรูณขึ้น ลนฟามากขึ้น ดวยทกุอยาง ทัง้รปูสมบัต ิและ

อรปูสมบัติ



และอันสิ่งที่ไดชื่อวา "ความดแีทๆ" นัน้จงึคอื ไมเอา ไมรับ ไมยดึไว ไมยนิดใีนลาภ ในยศ ในสรรเสรญิ หรอื แมในรปู

-รส-กลิ่น-เสยีง-สัมผัสใดๆ นัน่เอง คอืสิ่งที่ถกู ที่แท ที่จรงิ ที่ควร ที่ชอบ ผูปฏบัิต ิ"ความดแีทๆ" ดังนี้ไดนัน่แหละ จงึคอื

"พระอรยิเจา" และถาทาํได บรสิทุธิ์หมดสิ้น ทาํไดจรงิจัง แมจะมสีทิธิ์ หรอื เปนเจาของ โดยชอบธรรม ในสมบัตลินฟา

กย็ังไมเอา ไมรับ ดังพระสัมมาสัมพทุธเจา ไดทรงกระทาํ เปนตัวอยาง มาแลวนัน่แล คอืยอดสงูสดุ แหงพระอรยิเจาแล

ดังนัน้ตาํแหนงของ "ยอดแหงคน" กค็อืผูสัง่สมกรรม กระทาํตนจากการ "ไดมา" ดวยการ "ขอ" และการ "บังเบยีด"

และการ "สะสม" ลาภ-ยศ -สรรเสรญิ จากต่ําสดุ ใหกาวขึ้นไปหาสงูสดุ ทาํไดเรว็ ทาํไดไวเทาใด กพ็อใจ มากเทานัน้

เรยีกงายๆ กค็อื วันนี้เปนขอทาน พรุงนี้พยายาม เปนบรมมหากษัตรยิ จักรพรรดริาช ใหได กเ็รยีกวา ไดเปน

"ยอดแหงคน" หรอื ปถุชุนที่สงูที่สดุ

ซึ่งกต็รงกันขามกับตาํแหนงของ "ยอดแหงพระอรยิเจา" เพราะยอดแหงพระอรยิเจากค็อื ผูสัง่สมกรรม กระทาํตน

จากการ "สละออก" ดวยการให แและการไมบังเบยีด และการไมสะสมลาภ -ยศ - สรรเสรญิ จากสงูสดุ (อยางคน)

ใหกาวไปหาต่ําสดุ (อยางคน) ทาํไดเรว็ ไดไวเทาใด กพ็อใจมากเทานัน้ เรยีกงาย ๆ กค็อื วันนี้เปนพระบรมมหากษัตรยิ

- จักรพรรดริาช พรุงนี้พยายามเปนขอทานใหได (อันคอื ผูไมมอีะไรเลย นอกจาก "บาตร" ใบเดยีว สาํหรับใชอุมขออาหาร

กค็อื "ขอทาน" เราด ีๆ นัน่เอง เขาใจใหด)ี นัน่แลคอื "ยอดแหงพระอรยิเจา" และการเปนไป ตองเปนไปใหแท ใหไดดวยใจ

ดวยปญญา สามารถดวย จงึจะเปน "ความแท"

แม "ขอทาน" จะกลับกลายขึ้นไปเปน บรมกษัตรยิจักรพรรดริาช ในวันรุงขึ้น กจ็ะตอง ขึ้นไปดวย ปญญา บารมี

เมื่อเปนบรมกษัตรยิ จักรพรรดริาช กจ็ะตองมภีมูปิญญา มคีวามสามารถ พรัง่พรอมในตน พรอมที่จะอยูอยาง

บรมกษัตรยิจักรพรรดริาช อยางแทจรงิดวย ไมใชขึ้นไป เพยีงสวมตาํแหนงเฉยๆ เหมอืนพวกลเิก ละคร แตโดยแท

โดยจรงิแลว ยังมปีญญาบารม ีอยูแคขอทานอยางเดมิ จะปกครอง หรอื จะใชสต ิปญญาอยางใด ในตาํแหนงนัน้

กไ็มเปน และทาํไมได นัน่กเ็ปนเรื่องไมจรงิ เปนเรื่องเก เปนเรื่อง ไมเที่ยง ไมตรง ไมถกู

ถาเปนไปได มันตองเปนไดอยางสบิโทฮติเลอร ของเยอรมัน เปลี่ยนตนเองขึ้นเปน จอมเผดจ็การ ในทันท ีและ เขากเ็ปน

"ยอดคน" ไดในทันทจีรงิๆ ดวยปญญาบารมขีองเขาจรงิ ๆ เพราะเขาสามารถเปลี่ยนจรงิ เปลี่ยนดวยความสามารถ

ในตัว ในปญญา ทัง้หมด มใิชใสแตหัวโขน นัน่จงึจะแท จะถกู จะจรงิ

และนัยเดยีวกัน ผูเปนบรมกษัตรยิจักรพรรดริาช จะกลับกลายมาเปนขอทาน ในวันรุงขึ้นกด็ ีกจ็ะตองลงมา

ดวยปญญาบารม ีเปนขอใหญใจความ เชนเดยีวกัน ไมใชเสแสรง ไมใชแกลงทาํเหมอืนเรื่อง นทิรา-ชาครติ หรอื อยาง

พระเจากาหลบิ หรอื เรื่องนทิาน อะไรนัน่

ตองทาํดวยจรงิ ดวยใจแท ทาํแนๆ ดวยปญญาอันแทงตลอดวา เปนขอทานโดยการสละออก ใหหมด สิ้นเสยี

อยาไดยดึเอาอะไรไวเลย แลวเราจะเปนสขุ เปนโดยจรงิ โดยแท อยางเหน็แจงในจติ ในวญิญาณ

แลวกล็งมอืกระทาํทันท ีโดยไมมกีังวล ไมเกดิอาการทกุข กระวนกระวายอะไร ผูนัน้ จงึจะเปน ขอทาน



ที่มตีาํแหนงกาํกับ อยางสงูสง ไมมใีดเทยีบวา "ยอดแหงพระอรยิเจา" เพราะเปน ผูเตม็เปยม ดวยปญญา บารมี

อยางแทจรงิ และแลวทานกห็มดสิ้นจาก "ทกุข" ทัง้หลายทัง้ปวง โดยสิ้นเชงิ โดยจรงิดวย

อกีฝงฟากฟาหนึ่ง

ทาํความเขาใจใหได ใหถงึ ใหแท แลวจะแจง จะเหน็วาความตรงกันขามของ "โลกกับธรรม" นัน้ มันตรงกันขามกัน

เปนเสนตรง อันเดยีวกันจรงิๆจังๆ นัน่คอื การคดิ-อาน-พจิารณา กอปญญา โดยวปิสสนา ในภาวะจติตื่น ธรรมดาๆ

กต็องทาํใหแจงถงึใจ ใหเหน็ ใหสวางไสวในใจ ใหไดดังนี้

สาํหรับผูปฏบัิตแิบบหลับตาขมจติ กน็าํวปิสสนาไปใชรวมดวยไดคอื พยายามมสีต ิตามจติของตนเอง เขาไป

แมในจติภวังค ขัน้รปูภพ-อรปูภพ ผูที่จติตกภวังค แบบหลับตากค็อื ผูถงึภาวะ อยูในจติสมถะ ดังนัน้ จงึคอืผูหลับๆ ตื่นๆ

สตกิจ็ะขาดจากจติ

แตถาหัดฝกวปิสสนา กค็อื แมจะหัดนัง่ทาํจติใหตกภวังค กต็องไมทิ้งสต ิตองแทรกเจาสต ิความระลกึ รูตัวนี้

ตามจติเขาไป ใหถงึภวังคจติ ใหได ไมวาจะเปนภวังคชัน้ไหน แมจะเขาไปในภวังคลกึ ๆ จนกระทัง่ เปนภพ ขัน้สงู ๆ

สงูขึ้นคอื จติยิ่งละเอยีด ยิ่งเลก็ลงไป ผานกามาวจรจติ (จติคนธรรมดา คอื จติสาํนกึ) ลกึเขาไปสู  รปูาวจรจติ

(จติขัน้ความคดิความฝน หรอืจติกึ่งสาํนกึ) และ ลกึละเอยีด เขาไปถงึ อรปูาวจรจติ (จติขัน้ใตสาํนกึ)

แมในจติขัน้ลกึสดุยิ่งกวานัน้ "สต"ิ กย็ังตามเขาไประลกึรู เขาไปพจิารณา เขาไปอาน และ เขาไปควบคมุ เขาไปรูชัดเจน

แจมแจงอยูได แลวเลอืกทาํแตในความดแีท ๆ โดยเลอืก วธิตีัดสนิ ดังไดอธบิายมาแลว

ถา "จติ" เรามคีวามคดิ มคีวามปรารถนาในสิ่งใด กต็องใชสตริูใชปญญาเลอืก พจิารณาทาํ ในสิ่งที่เปน ความดี

(กศุลธรรม) คอื ไมทาํดวย "กเิลส" ไมทาํดวยความตองการเสพรส (รูกาม) ไมทาํใหมคีวามยดึ ไวในจติ ไมวายดึไวในรปู

ลักษณะใดๆ ไปจนถงึ ลักษณะอาฆาตจองเวร (รูพยาบาท) ไมทาํเพราะ หลงใหล ตดิยดึ เสพจติสงบ จติหยดุ จติดับ

(รูถนีมทิธะ) ไมหลงในจติรู ที่เปนธรรมวจัิย หรอื วติก วจิาร และ ไมราํคาญ ในจติปรงุ ที่ตนเจตนากอขึ้นนัน้ๆ (รูอทุธัจจะ

กกุกจุจะ) และ ตองทาํการตัดสนิ เดด็ขาด เปนยตุ ิใหได ในความรูความเขาใจนัน้ ๆ (รูวจิกิจิฉา)

เมื่อตองการปดเปาเรื่องใด ๆ ที่อยูในจติกท็าํได หยดุลงได เมื่อตองการจะใหม ีกท็าํได อยูในจติโดยตรง แท ๆ กเ็รยีกวา

เปนผูสราง เจโตสมถะ ใหแคลวคลอง ใหมคีวามเดด็ขาด เกงกลา มกีาํลัง (พละ) และ พรอมกันนัน้ กเ็รยีนรู จติของตน

ที่ยังม ีความหลง (โมหะ) จติที่ยังไมเขาใจใน สมมตุสิัจจะทัง้หลาย ใหแจมแจง ในสมมตุสิัจจะ ใหไดชัดแจงจรงิจัง

จนไมหลงยดึ ไมหลงตดิไดจรงิๆ ทัง้สมมตุสิัจจะ ที่อยูนอกตน ที่เราไปหลงมัน และ ทัง้สมมตุสิัจจะ ที่อยูในตน คอื ขันธ ๕

ของเราเปนที่สดุ แลวกไ็มหลงยดึ หลงตดิมัน ปลอยวางมันได ถกูรปู ถกูนาม ของขันธ ๕ แทๆ ไดจรงิ

แลวเมื่อลมืตาออกมากน็าํมาใชกับ การกระทบสัมผัส จนไปเกดิรสเกดิอารมณที่จติ เรากร็ูในจติ ในเวทนา -สัญญา

-สังขาร -วญิญาณ ไดถกูตัว ถกูตนแทได และดับได (นโิรธ) หรอื แมจะยอมใหมปีรงุอยู (ปญุญาภสิังขาร) เรากร็ูชัด

รูแจงเทาทัน และ ยอมใหมอียูได โดยไมมรีัก ไมมชัีง ไมมชีอบ ไมมเีคอืง เรยีกวา สิ้นโลภะ สิ้นโทสะ แทได



ผูนัน้กเ็ปนอันสิ้น "อวชิชา" เปนที่สดุได

ดัง่นี้คอื "วปิสสนา" ที่เอาไปใชใน "จติ" ในขณะหลับตา จนไดผลออกมา เปนการบรรลไุด จนตลอด แมกระทัง่ ลมืตา

กเ็ปนบรบิรูณสิ้นเชงิ

การปฏบัิตโิดยดาํเนนิการมาจาก "นัง่หลับตา" ดัง่กลาวกค็อื เราเอื้อมเขาไปฝกหัด เรยีนรูจติ -เจตสกิ -รปู(จติ) จนไปสัง่

จติตัวลกึๆ ที่อยูถงึกนบึ้งของ "จติ" ของเราได เรากจ็ะรูเหน็ "รปูจติ" และ "อรปูจติ" ถกูตัวถกูตน และ ดับไดถกูตัวถกูตน

เมื่อมาลมืตา รับผัสสะทางทวาร ๕ ตางๆ แลวมันกเ็ลื่อนไหลเขาไปในจติเปน "อปุทายรปู"  ตางๆ เรากร็ู ไดอกีเหมอืน

เมื่อนัง่หลับตา และ ดับมันถกูตัวไดสาํเรจ็ จะปลอยใหปรงุอยู โดยไมเกดิราคะ - โทสะใด ๆ มปีญญาเขาใจรูควร

ในการปรงุนัน้ ๆ อยู (ญาณสัมปยตุ)ิ กท็าํไดจรงิ

กเ็รยีกวา เปนการปฏบัิตจิากในมาหานอก

แตถาผูใด "วปิสสนา" ในภาวะธรรมดา คอื อยางคนตื่น ๆ อยู ดังที่ไดอธบิายผานมากอนแลวนัน้ เรากจ็ะทาํจาก "จติ"

ตัวนอก ๆ ผัสสะหยาบ ๆ แลวจงึจะคอย ๆ ฝกจติตน ใหหัดตัด หัดดับเขาไป หาจติตัวลกึ ๆ กจ็ะคอยลกึเขาไป ๆ

มันจะมสีะพาน เชื่อมเขาไป ถงึจติตัวในลกึ ๆ ไดชัดไดงาย

การปฏบัิตธิรรม จงึทาํไดโดยวธิใีดวธิหีนึ่ง และทาํไดทัง้เปนการชวยกัน พรอมกันทัง้ ๒ วธิี

จงึการนัง่หลับตา ปฏบัิตแิบบเจโตสมถะมากอน กต็องปฏบัิตใิหถกู ใหแท ใหตรง ใหควร ใหชอบ ไมใชนัง่ หลับตา

แลวกย็ังใหจติ ไปมองหา เลขทาย ลอ็ตเตอรี่ ไปทาย ลักษณะรปู -รส-กลิ่น-เสยีง -สัมผัส ทาย โชคชะตา

ทายโชคลาภผูคน สรางกเิลส ตัณหา อปุาทานอยู ทัง้แมขณะ ไมไดนัง่หลับตา กจ็ะตอง สาํรวม สังวร พากเพยีร

ประหารสิ่งที่ควรประหาร ปรับปรงุสิ่งที่ควรปรับปรงุ ไปทกุ ๆ ขณะเสมอ ๆ เปนอนันตัง จงึจะถกูแท ถกูจรงิ

และเจรญิเปนสงูสดุ (อรยิอรหันต)

ถาผูใดยังทาํใหเปนการขัดแยง "ความดแีท ๆ" ดังไดเลามานี้ ผูนัน้กจ็ะยังไมบรรล ุเปนพระอรยิเจาไดซักที

ตราบโลกแตกพนิาศ

แลวจะไดเปนพระอรหันตเจากันไดแตไหน

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๓

ประกายธรรม ๑๐

ถา้ไมอ่ยากตายเรว็ จะทาํอยา่งไร

คนเราถาเสยีเวลาหันมาพจิารณาความเปน "คน" หรอื "ความเปนตัวตน" หรอื "ความมชีวีติอยู" ของตน สักนดิเดยีว

กจ็ะพงึทราบไดไมยากเลย วา คนเราทัง้หลายทัง้ปวงนัน้ อยูดวย"ความอยาก" หรอื อยูโดยอาศัย "ความตองการ" ทัง้สิ้น

ถาใคร "หมดความอยาก" หรอื "หมดความตองการ"อันใด อยางจรงิ อยางแท บรสิทุธิ์ยิ่งกวาบรสิทุธิ์ โดยจรงิๆ แลว



ผูนัน้กจ็ะไมขอ มชีวีติอยู อยางแนๆ

เชน "องคพระอนตุตรสัมมาสัมพทุธเจา" ของเรา เปนตน เมื่อพระองคหมด "ความตองการ" ใดๆ ทัง้มวลแลวจรงิๆ

จงึ "แหนงหนาย" การมชีวีติอยูตอไปทันท ีแมพระองคจะสามารถกระทาํตน ใหมชีวีติอยูตอไปอกี ไดกวา ๘๐ พรรษา

เปน ๑๐๐ พรรษา หรอืกวา ๑๐๐ ขึ้นไปอกี

ตามที่พระองค ไดตรัสกับพระอานนทวา "ตถาคต แมปรารถนา จะยังชวีติใหตัง้อยูจนกัปปหนึ่ง หรอื ยิ่งขึ้น ไปกวากัปป

กย็อมจักทาํได โดยมติองสงสัยเลย"

ถงึกับพระอานนท ตองทลูถามอยางประหลาดใจยิ่ง ดวยความไมรู

เพราะ พระอานนท ยังเขาใจไดเพยีงวา ถาคนเราจะทาํตนไมใหตาย หรอื ยดือายตุัวเองได กต็องมยีา

อายวุัฒนะเทานัน้ หาไดรูซึ้ง ถงึความแทจรงิ ในสรรพสิ่ง อันเปนสภาวะธรรมในโลก ดังพระพทุธองคไม

จงึไดทลูถามออกมาดวยความอยากรูวา "ทาํอยางไร พระเจาขา"

ยาอายวุัฒนะ

แตพระดาํรัสตอบ ของพระพทุธองค แทนที่จะเปนยาอายวุัฒนะ อันควรมรีากไมตางๆ หรอืมธีาตตุางๆ

อันพงึจะเอามาผสมรวม เปนตัวยาอายวุัฒนะ สาํหรับกนิตออาย ุเปนตน

หรอื จะเปนกรรมพธิอียางใดอยางหนึ่ง อันประกอบดวย พธิกีารผสมกับเวทมนตร คาถาอาคมตางๆ กเ็ปลาทัง้สิ้น

ยาอายวุัฒนะ ที่พระพทุธองคทรงตรัสบอกแกพระอานนท นัน้

ไมเปน "วัตถธุรรม" ใดๆ ไมเปนทัง้ "วัตถธุรรม" แทๆ อันคอื ยาที่พงึจะไดดวยการปรงุขึ้นมา ดังกลาว

ไมเปนทัง้ "วัตถธุรรม" เทยีมๆ อันคอื พธิกีารทางไสยศาสตร ดังกลาวแลว

แตเปน "นามธรรม" แทๆ ชัดๆ เลยทเีดยีว ซึ่งบคุคลทกุคนพงึหามาใสตนได มอียูในโลกทัว่ๆไป กระจาย อยูในอณทูกุอณู

ของบรรยากาศ แต "คน" ผูไมเหน็ความสาํคัญเทานัน้ จงึไมใฝเอา ไมปรารถนา ความา ประดับตน

ที่จรงิยาอายวุัฒนะขนานนี้ เกงฉกาจเยี่ยมที่สดุ เหนอืที่สดุใด

ไมใชยาอายวุัฒนะ แครักษาคนไมใหตายเทานัน้ จะนาํมาใชในกรณตี่ํากวารักษาชวีติไวทัง้ชวีติกย็ังได  คอื

นาํมาใชเพื่อสราง "สรรเสรญิ" ใหตนกไ็ด นาํมาใชเพื่อสราง "ยศ-เกยีรต"ิ ใหตนกไ็ด และ แมจะนาํมาใช เพื่อสราง "ลาภ"

ใหแกตนแทๆ อยางคนโลกๆ กย็ังได

ยาอายวุัฒนะขนานนัน้ กค็อื "อทิธบิาทธรรม" นัน่เอง เปน "นามธรรม "แทๆ เปน "ตัวยา" ที่ทกุคน พงึคนหา มาปรงุ

ใหกับตนไดจรงิๆ ไมตองไปซอกซอน ขดุหาเอามาจากปาเขา ไมตองไปยากเยน็ เที่ยวเสาะหา เอาจาก บรรดา

อาจารยไสยศาสตรทัง้หลาย

ตัวยาขนานแท



"ยาอายวุัฒนะ" หรอื "อทิธบิาทธรรม" ที่วานี้ มตีัวยาอยู ๔ อยาง เทานัน้ คอื:-

๑. ฉันทะ ๒. วริยิะ ๓. จติตะ ๔. วมัิงสา

ถาบอกกันเพยีงชื่อตัวยา โดยเฉพาะเปนภาษาบาลอียางนี้ "คน" ผูจะใช คนหากันตายเปลา กไ็มพบตัวยา

จงึจะขอคลี่ความ ขยายเปนภาษาไทยๆใหฟง  พยายามอานชาๆ ดีๆ อยาอานอยางดถูกูคาํอธบิาย ดวยหลงตน วา

เรารูแลว เปนอันขาด

แมผูที่คดิวา ตัวเองเคยรูแลวนัน่แหละ ลองตัง้ใจอานคาํอธบิายนี้ด ูวา จะเหมอืนที่ตนเคยรูไหม ?

๑.ฉันทะ

ตัวยาแรก คอื "ฉันทะ"

"ฉันทะ" ตัวนี้ หมายถงึ ความรัก ความชอบ ความปรารถนา ความยังตองการ ความยังอยากใหมอียู ความเพง

เอามาใหตน

ความไมอยากใหหมดไป แมจากโลก หรอื โดยตรง กค็อื ไมอยากใหหมดไปจากตน

และจะคอื  ความอยาก หรอืคอื ความหลงอยูวามตีัวตน ตองหาสิ่งนัน้ๆมาประกอบ -มารวม-มาปรงุ-มารวม -มาสรางให

"ตัวตน" ใหมันยังมอียู -ใหคงอยู เพื่อจะไดไมสญูเปลา ไมหมดสิ้นความเปน "ตัวตน" ไมหมดสิ้น ความเปนสิ่งนัน้ๆ

ไมหมดสิ้น ความรูสกึนัน้ๆ ไมหมดสิ้น ความเปนนามธรรมนัน้ๆ  ตัง้แต จติวญิญาณไปเลย

และที่สดุ ไมหมดสิ้นความเปนรปูธรรมนัน้ๆ อันไดแก รปูธรรมทกุชนดิ ตัง้แตรางกายของตนเอง เปนตน ไปเลย

จนกระทัง่ ถงึทกุสรรพสิ่ง ทเีดยีว

นัน่คอื ความยังยดึเอาไว

ถารัก "ชวีติ" กย็ดึถอืความมชีวีติไว รักความมชีวีติ ปรารถนาความมชีวีติ เพงเอา หรอื หมายใจใหชวีติคงอยู

ไมอยากใหชวีติ ดับสญูลงไป

นัน่แหละ แทๆ จงึคอื ความยดึถอื ความมัน่หมายใจเอาวา จะตองมอียู

ถายิ่งผูยังมอีวชิชา กค็อื ผูหลงวา จะตองเปนอยางนัน้แนๆ

ผูไมรูวา อยางนัน้โดยแทจรงิ มันไมใชของแท มันไมใชของจรงิ

มันเปนของที่เราตองการยดึเอาไวตางหาก แมจรงิ มันกเ็พยีงแสดงสภาวะ แสดงอาการ แสดงรปูราง ใหปรากฎแคนัน้

แลวเรากไ็ปหลงใหล วา มันตองตัง้อยูดังนี้ตลอดไป มันตองคงอยูอยางนี้ตลอดไป มันตองเจรญิ มันตองด ีมันตองสวย

มันตองอรอย มันตองไพเราะ มันตองถกูใจถงึใจ ทกุประการใหได

หลงคดิเอาเอง แลวกอ็ยากใหเปนอยางนัน้ เปนสมบัตอิยางนัน้ อยูกับตนตลอดไป



จงึเรยีกวา ยดึถอืในสิ่งนัน้ (อปุาทาน) หรอื มคีวามรักในสิ่งนัน้นัน่เอง เปนเรื่องเดยีวกันทัง้หมดทัง้สิ้น เพยีงแตวา

มันละเอยีดลงไป มากนอยกวากัน ตามลักษณะ ของรปูธรรม และนามธรรมเทานัน้

๒.วริยิะ

"วริยิะ" ตัวยานี้ กค็อื ความพากเพยีร ความตองทาํ ความมุงหวังในใจ มันบังคับใหทาํ การทาํอยูเรื่อยๆ

การพยายามใหตนทาํมากๆ

การสรางสิ่งนัน้ใหเกดิกับตน การกอสิ่งนัน้ๆเสมอๆ และใหมากยิ่งขึ้น การทาํเพื่อจะไดมาซึ่งสิ่งนัน้ๆ

การรักษาเกบ็เอาสิ่งนัน้ๆไว ไมใหสญูหายไป การเพิ่มพนูสิ่งนัน้ๆ ไว ไมใหพรอง แตใหยิ่งๆ ขึ้นไป

นัน่คอื การสงเสรมิ "ฉันทะ" ใหคงอยู การรักษา "ฉันทะ" เอาไว การไมปลอย "ฉันทะ" ใหหลดุไป การพยายามใหมี

"ฉันทะ" เพิ่มขึ้น

และนัน่ จงึคอื การคงรักษาความยดึถอืนัน้ๆเอาไว การไมปลอยใหความหลงใหลใน "ตัวตน" ตองหลดุไป การพยายาม

ใหความยดึถอื ความหลงใหล วา ม ี"ตัวตน" มเีพิ่มมากขึ้น ความพยายามใหตัวตนยัง่ยนื ยิ่งขึ้นดวย

นัน่คอื ความตองการ "ชวีติ" ใหคงอยู แลวกพ็ยายามทาํ เพื่อใหชวีตินัน้อยูได ยดึชวีติไวใหดพีรอม กับพยายาม

บาํรงุสงเสรมิมันมากขึ้น

ซึ่งกค็อื ยดึถอืชวีติเอาเปนเอาตายทเีดยีว กเ็พื่อความเหนยีวแนนของ "อปุาทาน" นัน่เอง

๓.จติตะ

"จติตะ" ตัวยานี้ กค็อื เอา "จติ" นี่แหละใสเขาไปในสิ่งนัน้ๆ ทเีดยีว

เราม ี"จติ" เทาใด -กเ็อาใจใสใหหมด

เรามคีวามรูสกึเทาใด -กเ็อาใสลงไปในความพยายามทาํใหม ี"ตัวตน" หรอื "ชวีติ" ใหหมด

เรามคีวามกาํหนดจดจาํ หมายรูในสิ่งใดๆ -กเ็อาใสลงไปในการพยายามทาํใหม ี"ตัวตน" หรอื "ชวีติ" ใหหมด

เรามเีรื่องราว หรอืมอีะไรอื่นสวนนอก ที่จะนาํมารวม-มาผสม เพื่อชชูวยสงเสรมิ "ตัวตน" หรอื "ชวีติ" ใหมอียู ไดเทาไหร

กเ็รงเกบ็เอามา กวาดเอามา ผสมลงไป

เรามคีวามรู มคีวามเขาใจเทาไหร กเ็รงนาํมาใสลงไปในความพยายามนี้ ทัง้หมด เพื่อรวมในการยดึถอื "ตัวตน" หรอื

"ชวีติ" เอาไว

และเราม ี"เจตนา" เทาใด กเ็พิ่มเพงลงไปใหมาก

ม ี"จติ" อยูเทาใด กเ็พิ่มเพงเขาไปใหดี

มสีมาธเิทาใด กร็วบรวมลงไปใหแนว

มคีวามฉลาด (ตามแบบโลกยีปญญา) อยูเทาใด กน็าํมาใชใหสิ้น

ถารักจะอยูละก ็แมจะฉลาดอยางเอารัดเอาเปรยีบ ฉลาดอยางโกง ฉลาดอยางเอาชนะ ฉลาดอยางบังเบยีด กเ็อา



เหน็แกตัวตน กับชวีติเราเทานัน้เปนใหญ นัน่คอื การเหน็แกตัวแทๆ การยดึถอืเอาตัวตนเปนใหญแทๆ การทุมเท

ยดึถอือยางหมดเนื้อ หมดตัว แมแตจติทัง้หมด กน็าํมาถม-มาเทลงไป ในการพยายามเอา "ตัวตน" ไว เอา "ชวีติ" ไว

ซึ่งกนั็ยเดยีวกัน กค็อื การเพิ่มพนูความเปนไปความเหนยีวแนน ของอปุาทาน หรอื เพิ่มความยดึถอืใหมัน่

ใหแนนเขายิ่งๆขึ้น นัน่เอง ยดึอะไรละ กย็ดึในสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราอยากใหไดมา หรอืใหมอียูอยางนัน้ ตลอดกาล นัน่เอง

๔.วมัิงสา

"วมัิงสา" ตัวยาตัวนี้ กค็อื การคนควา การทดลอง การพจิารณา หาทางที่จะเพิ่มพนู การกระทาํอยูนี้ ใหดยีิ่งขึ้น

การหาวธิ ีที่ดทีี่สดุใหได เพื่อนาํมาทาํ-มากอ-มาสราง

การทาํใหแจง ใหรูถงึวธิทีี่ดทีี่สดุ ที่จะนาํมาสงเสรมิ เพิ่มพนูการกระทาํ ที่ทาํอยูนี้ใหยิ่งๆ ขึ้นไป

การพจิารณา หาทกุชองทกุทาง ใหรูเหลี่ยม รูมมุ รูประต ูซึ่งชะงัดที่สดุ ที่จะทาํใหสิ่งที่กระทาํอยูนี้ ใหยิ่งๆ ขึ้นไป

เปนไปอยางเยี่ยม ยิ่งกวาเยี่ยมใดๆ

การสงเสรมิการกระทาํ ที่ทาํอยูอยางนี้ยิ่งๆขึ้นใหถงึที่สดุ นัน่คอื การสงเสรมิการยดึถอื เพิ่มพนูชวีติ ดวยการ กระทาํนี้

อกีวธิหีนึ่ง นัน่เอง

เปนเครื่องมอืชชูวย ความยดึถอื อันคอื "อปุาทาน" โดยแทอกีเชนเคย

ตัวยาทัง้ ๔

รวมความแลว ตัวยาทัง้ ๔ นี้ กค็อื จดุสดุยอดแหงความทาํให "ตัวตน" เปน "ตัวตน" ทาํให "ชวีติ" เปน "ชวีติ"

ทาํความยดึถอื (อปุาทาน) ใหเปนของจรงิ ยิ่งกวาจรงิใดๆ ทัง้หมด

ทาํสิ่งที่รัก-ที่ตองการ-ที่อยากนัน้  ใหม-ีใหเปน-ใหไดมา-ใหคงอยูตลอดกาลนัน่แล จนกวา จะสดุ ความสามารถ

ดังนัน้ ใครจะนาํ "ตัวยา" ที่มคีณุลักษณะ หรอื คณุภาพ อยางนี้ (ทัง้ ๔  อยาง) ไปใชกับการกระทาํใดๆ หรอื

ไปทาํกับสิ่งใด ใหมันเจรญิขึ้น กย็อมทาํไดทัง้นัน้ ไดอยางแทอยางจรงิ  อยางแนนอนดวย ไมวาสิ่งนัน้ จะดหีรอืเลว

จะต่ําหรอืสงู จะหยาบ หรอื ละเอยีด

เพราะฉะนัน้ จงึสามารถสรางกอ แมกระทัง่ "ชวีติ" ใหเกดิได และ รักษาแม "ชวีติ" ใหทรงอยู และ ใหเจรญิ ไดดวย

เนื่องจาก พระพทุธองค ทรงทราบชัดแจง วา ถาเรารูจัก "ความละเอยีด" ที่สดุได เรากย็อมกอ "ความละเอยีด" นัน้ๆ กอน

พอกพนู "ความละเอยีด" นัน้ๆ ขึ้น

ความละเอยีด หรอืความเลก็ยิ่งนัน้ๆ กจ็ะคอยๆโตขึ้น เปนตัวเปนตนขึ้น เปนรปู เปนรางขึ้น

ความเปน "ตัวตน" จงึกอเกดิขึ้นมาได เมื่อมันมคีรบพรอมทัง้ "นามธรรม" อันไดแก วญิญาณ จติ และ "รปูธรรม" อันคอื

รปูแทงรางกาย

สองสภาวะนี้ เกาะกมุปรงุแตงกันอยู มันกเ็ปน "ชวีติ" เทานัน้เอง มันกม็บีทบาท ตามความเปนจรงิ เปนจัง ของมัน

ตามความเตบิใหญ ของมัน ตามความชัดเจน เปนรปู เปนรางแทๆ เปน "ตัวตน" แทจรงิ



กระโดดโลดเตนใหเหน็ได ตามที่ตาและความรับรู ของผูยัง "ไมรูซึ้ง" ถงึเบื้องหลังแหงการ "กอเกดิ" อันแทจรงิ จรงิๆเลย

เรยีกมันอยางปกใจ วา "ชวีติ"

ความไมรู...จดุเริ่มตนของสรรพสิ่ง

ผูไมมปีญญารูแจง จาก "ตนเหต"ุ หรอื ไมมปีญญารู "ความละเอยีดสดุยอด" อันเปนจดุเริ่มตน ของสรรพสิ่งได เมื่อเหน็

"ชวีติ" จงึเหน็เปน "ตัวตน" เหน็เปน "รปูราง" แทๆ (ที่มันโตแลว) จงึหลง วา สิ่งนัน้ เปนของจรงิ

หลงยดึเอา วา จะตองเปนอยูอยางนี้ไดเสมอ และเหน็วาเปนของมคีา เปนของมปีระโยชน เปนของ มแีกนสาร

เปนของที่ตองรัก ตองหวงแหน ตองอาลัย ตองทะนถุนอม สดุทาย แหงความหลง จงึตอง พะวงหลงใหล เอาใจใส

ยอมเปน "ทาส" มัน

เหนด็เหนื่อยทกุอยาง เพื่อจะหาทกุอยางมาบาํรงุ-มาชชูวย ใหมันทรงอยู-ตัง้อยู- เจรญิอยู ดวยความหลง

-ดวยความงมงาย -ดวยความมดืบอด ทัง้ปวง

โดยเขาใจวา "ชวีติ" หรอื "ตัวตน" มันตองไดความงาม ตองไดความอรอย ตองไดความหอม ตองได ความไพเราะ

ตองไดความอบอุน ตองไดความเสยีดส ีซาบซาน ตองไดความนิ่มนวล ตองไดยศ -เกยีรต ิตองไดสรรเสรญิ

นัน่แล ที่เขาใจวา เปน "สขุ" ของชวีติ

"คน" จงึไมหยดุหยอนอยูทกุวันนี้ กเ็พื่อซอกซอนเพยีรพยายามหาความงาม -ความอรอย -ความหอม -ความไพเราะ

-ความอบอุน -ความเสยีดสซีาบซาน -ความนิ่มนวล และ ยศ-เกยีรต-ิสรรเสรญิ มาปอนเจา "ตัวตน" ที่เขาใจวา "ชวีติ"

ตองม ี(สิ่งนัน้) อยู และ หลงวา "ตัวตน" ของตน นัน่เอง ไมไดเปน "ทาส" ของอะไร แตจรงิๆ เปน "ทาส"

ของสิ่งเหลานี้โดยแทๆ เพราะ หลงวา "ชวีติ" มอียู หลงวา "ตัวตน" มี

จงึตองไขวควา "อยาก" ไดอาหารตางๆทัง้หลาย อันหลงวาเปนของ "อรอยใจ" มาใหชวีติ มาให "ตัวตน" เพื่อ "ชวีติ"

จะไดไมสญูสลายไป เพื่อ "ตัวตน" จะไดคงอยู

สรรพสิ่งลวนเกดิขึ้น-ตัง้อยู-ดับไป ยิ่งอยากมาก ยิ่งตายเรว็

แตแทจรงิ มันกห็า "คงอยู" ใหสมเหนด็สมเหนื่อยไม

ยิ่งเหนด็เหนื่อย เพราะเอาเรี่ยว-เอาแรง-เอามันสมองไปใช เพื่อหา "อาหาร" มาปอนมันมากเทาใด กย็ิ่งเทากับ "ฆา"

ชวีติตนเอง มากเทานัน้

ยิ่งดิ้นรน หลงใหล วา จะตองหา "ลาภ" มา เพื่อแลกรปูสวย -รสอรอย -กลิ่นหอม - เสยีงไพเราะ -สัมผัส อบอุน เสยีดสี

ซาบซา นิ่มนวล

ดิ้นรน หลงใหล วา จะตองหา "ยศ-เกยีรต"ิ มา เพื่อจะสงเสรมิการได "ลาภ" ใหสงู ขึ้นมาอกี หรอื เพื่อตกแตง

ใหชวีติสงาขึ้น

ดิ้นรน หลงใหล วา จะตองหา "สรรเสรญิ" มาตกแตงชวีติ ยิ่งขึ้นไปอกี



กนั็น่แหละ คอื ยิ่ง "ฆาชวีติ" ตนเองใหดับลง ใหหมดความม ี"ชวีติ" ลงเรว็ ตามจาํนวนปรมิาณของ "ความอยาก"

ที่มันมมัีนมาก

"อยาก" มากเทาใด กย็ิ่ง "ตาย" เรว็ เทานัน้

เพราะอะไร กเ็พราะยิ่งใชกาย ทัง้ใจมาก ทาํงานมาก กย็ิ่งเสื่อมโทรมสกึหรอมาก มันกย็ิ่งชาํรดุ ถงึความพนิาศ

เรว็เทานัน้ เหมอืนของ หรอื สรรพสิ่ง ทกุสิ่งเหมอืนกัน ยิ่งใชมาก กย็ิ่งพนิาศ หรอื บบุสลาย พังทลายไว กเ็ชนกัน

ไมผดิเพี้ยนกันตรงไหน

คนหลงชวีติ

"ความหลง" ในขัน้ตน  คอื  หลงวาม ี"ชวีติ" หลงวาม ี"ตัวตน" ที่จะตองประคบประหงม รักษา ทะนถุนอม จงึมคีวาม

"อยากได" สิ่งตางๆ อันไดกลาวแลว มาบาํรงุรักษามันไว

ซึ่งแทจรงิ ผดิหมด! ยิ่งดิ้นรนมาก หาเครื่องบาํรงุมาใหมันมาก ยิ่งตายเรว็ ยิ่งพนิาศเรว็

ดังนัน้ ผูรูจงึไมไปทาํตัวเปน "ทาส" ของ "ชวีติ" ไมยอมหลงวา จะตองเหนด็เหนื่อย

เพราะ ความเหนด็เหนื่อย ความใชแรงกาย แรงใจมากมาย คอืการ "ฆาชวีติ" ตัวเอง

อาหารแทๆ เพื่อชวีติที่ยนืยาว

ดังนัน้ จงึไดสบืสาวราวเรื่องดใูหถองแท วา ...

อะไร คอื อาหารแทๆ ? อะไร คอื ความจาํเปนจรงิๆที่สดุ ? ที่ "ชวีติ" มันใชจรงิๆ

ถาจะอนโุลมยอมให "ชวีติ" มันยังอยู หรอื ถาจะตองการ "บทบาท" ของ "ตัวตน" ใหเปนประโยชนแกโลก -แกผูอื่น -หรอื

แกผูหลงใหล ทัง้หลาย อันมอียูจาํนวนมากมายกวา ผูไมหลงใหลในโลกนี้ นัน่เอง

ผูรู จงึคนควาได วา อาหารแทๆ ไมใชความสวย -ความอรอย -ความหอม -ความไพเราะ -ความอบอุน เสยีดส ีนิ่มนวล

หรอื ยศ-เกยีรต ิและ สรรเสรญิ ทัง้สิ้น

อาหารแทๆ ที่จะให "ชวีติ" หรอื "ตัวตน" อยูแสดงบทบาท ไดอยางดจีรงิๆ และเนิ่นนาน แขง็แรงดวย

กค็อื ขาวสกุ-ขนมสดธรรมดาๆ ที่มันมธีาตโุปรตนี แปง น้ําตาล เกลอืแร วติามนิ ไขมัน พอเหมาะ พอสมเทานัน้

ปน รวมๆ กัน เหมอืนราํ กไ็ด

ปน เปนกอนรวมๆกัน เหมอืนอฐิ เหมอืนหนิ กไ็ด

ละลาย เปนของเหลวมา เหมอืนน้ําขน -น้ําใส อยางไรกไ็ด

หรอื จะกนิพชื ผัก ผลไม เกลอืแร โดยตรงกไ็ด

จงึไมมคีวามจาํเปน จะตองใชคาํวา "ปรงุ" ไมจาํเปนตองเหนด็เหนื่อยแกง เหนื่อยผัด เหนื่อยยาํ เหนื่อยคดิอาน

ดัดแปลงเปน ขนมขะตม ใหพสิดาร วติถารอยางไรออกไป

อาหารของปราชญแท



ผูรูจงึไมหลงแกง ไมหลงผัด ไมหลงพะโล หรอืดอง หรอืยาํอะไร

กนิอยางใดกไ็ด ขอใหสิ่งที่กนิเปน "ธาต"ุ ที่จาํเปน เปนใชได

ผูรู จงึกนิอาหารแทๆ อยางไมตองเสยีความเหนด็เหนื่อย

จงึเปนผูไดเตม็ที่ ไมเสยีพลัง ไมเสยีแรงกาย แรงใจใดๆ จงึมชีวีติทนทานกวา ดังนี้

นี่คอื ความจรงิ สาํหรับผูที่เขาใจถกู ผูรูแจงแทงตลอด ผูไมหลงใหล

รูพัก-รูเพยีร

ยังมอีกีประตหูนึ่ง ที่จะรักษา "ชวีติ" ไวใหไดนาน กค็อื "การนอน"

ผูรู กเ็ขาใจ "การนอน" ไดอกีแหละ

ผูไมรู  ผูโง  ผูหลงใหลเทานัน้ ที่เหน็การนอนเปนของอรอย เปนของที่ตองเสพ อยางพสิดาร วติถาร กอ็กีแหละ ผูยังหลง

เขากพ็ากันหลง วา การนอนอยางสบายที่สดุ ดทีี่สดุ สบายของเขากค็อื จะตองอบอุน สัมผัสเสยีดส ีซาบซาน นุมนิ่ม

และอยูในบรรยากาศที่ หอมหวนได กย็ิ่งด ีมเีสยีงไพเราะฟงดวย กย็ิ่งเพลนิ

เสรจ็แลว "จติ" ของเขา กย็ัง "ทาํงาน" อยางเพลนิ อยูกับความเพลนิ ความอบอุน ความซาบซานนุมนิ่ม ความหอมหวน

เหลานัน้

เมื่อ "จติ" มัน "เพลนิ" มันกไ็ดชื่อวา "ทาํงาน" อยู แลวมันจะ "นอน" ไดอยางไร ?

"นอน" ใหเปน ยังชวีติใหยนืยาว

"การนอน" คอื การทาํความหยดุนิ่งใหทัง้กายและจติ เปนการพักผอนอยางแท เปนการสงบ เหมอืนรถยนต

หยดุตดิเครื่อง ไมวิ่งนัน่เอง

แตเพราะความเขาใจยังไมพอของผูหลงอยู จงึ "นอน" ไมเปน คอื นอนอยางให "จติ" ยังเสพ จติยังกนิ อาหาร

จติยังทาํงานอยู คนผูยังหลงอยู จงึถอืได วา พักผอนนอย

แมจะ "พักผอน" กท็าํไมเปน มันจงึไมพอด ีไมบรบิรูณ เพราะความไมเขาใจ ไมรู จงึทาํใหแกตน อยางไมถกูตอง

ที่ถกูตองที่สดุใน "การนอน" กค็อื ตองนอนอยางสงบ ไมใหจติฟุงซาน หรอื ยังเสพอยู ทัง้ความทกุข และ

ความสขุนัน่แหละ จงึจะถกูที่สดุ

เรยีก "การนอน" นัน้ วา "ตถาคตไสยาสน" คอื "นอน" อยางม ี"สต"ิ ควบคมุตนได มสีมาธ ิจติดิ่งสนทิ

ตองตัดทัง้ความรูสกึทกุข (ฟุงซานในกเิลสตัณหา) และตองตัดทัง้ความรูสกึ ที่เราพงึเสพดวย  รปู  รส กลิ่น เสยีง

สัมผัสนัน้ๆดวย

(อันคอื รสอรอย เชน ที่นอนนุม ผาหมอุน บรรยากาศหอมหวน อะไรพวกนี้  เปนตน)

"การนอน" ที่แท-ที่ถกูตอง จงึคอื สิ่งที่ยากเยน็แสนเขญ็ที่สดุ สาํหรับ "คน" ผูยัง หลงใหลอยู



ชวีติที่สมดลุ

"ชวีติ" ของอะไรกต็าม ถาม ี"ธาต"ุ เขาไปสังเคราะห ไปเพิ่มเตมิสวนที่สกึหรออยูได และใหพักผอน พอเหมาะ

กจ็ะมโีอกาสเปนอยู หรอื ตัง้อยูไดนานกวาปกต ิอยางแนนอน

ดังนัน้ ใครรักจะให "ชวีติ" คงทน อยูไดนาน จงึจะตองรูจัก "กนิและนอน" และ รูจักเพลา "ความอยาก" ลง

เพราะ การม ี"ความอยาก" อยู กค็อื การให "จติ" ตดิเครื่อง ทาํงานอยูตลอดเวลา นัน่เอง มันจงึตอง "เผาผลาญอาหาร"

อยูตลอดเวลา

และ ประสาท หรอื อวัยวะ ที่จตินัน้ๆพงึใชทาํงาน จงึสกึหรอไปดวย เพราะความไมไดพักผอน หรอื หยดุ หรอื

เพลาการทาํงานจรงิๆ

เหมอืน รถยนต รถไฟ เหมอืนของทกุๆอยาง ถาม ี"อาหาร" ใหมันพอ มันกใ็หพลังงานตอไป ถาใชมันมาก

มันกส็กึกรอนเรว็

ผูรู จงึกนิไมเปลอืง นอนกไ็มมาก เหตเุพราะรูจักลดความอยาก ลงไปได นัน่เอง

เมื่อไมคดิฝน-คดิสราง-คดิอยากทาํอะไร "จติ" กพ็ักผอน-กส็งบ "อาหาร" กไ็มเปลอืง "เครื่องอปุกรณ ของรางกาย"

(อวัยวะตางๆ ของรางกาย) ที่จติใชเปนสวนประกอบทาํงาน กไ็ดพัก การทาํงาน

นัน่คอื ความเปนอยูสขุ อยางแทจรงิ

๓ พฤศจกิายน ๒๕๑๓

ประกายธรรม ๑๑

ทาํดังน�ี...จะมแีตก่าํไร

หลักใหญในการปฏบัิตธิรรม ของพระผูมพีระภาคเจาของเรานัน้ คอือะไรเอย?

หลายคนอาจจะคดิไกล ไปจนถงึ สตปิฏฐาน สมถะ และวปิสสนา ซึ่งมันกถ็กู แตใครบางละ ที่เริ่มตน ปฏบัิตธิรรม

ดวยหัวขอธรรม เหลานัน้ไดทันท ีแมแตผูสละเพศออกบวชแลว กย็ังทาํ ไมไดเลย

อยาเพิ่งพากันไปคดิใหมันยากลาํบากกับตัวเองเลย ถาแมนวา ผูใดใฝด ีมุงจะฝกฝนตนเอง ใหเปนผูเจรญิ

หรอืเปนคนดแีลวละก ็ยังไมตองไปนกึคดิ ถงึขัน้อยางนัน้หรอก เรามาคดิกันถงึแคขัน้ "สังวร" และ "สาํรวม" กันนี่

เสยีกอนเปนไง

พระพทุธองค ทรงสอนธรรมะ เพื่อใหคนปฏบัิตกิันไปเปนลาํดับขัน้ ดังนี้

๑. ฟงธรรม แลวจาํหัวขอธรรมเอาไว

๒. แลวนาํมาพจิารณาดใูหเขาใจ จนเกดิศรัทธา เหน็จรงิ เหน็จัง ในหัวขอธรรมนัน้

๓. แลวนาํเอาหัวขอธรรมนัน้ๆ มาใหกาํกับตน หรอืมาเปนขอเตอืนใจ หรอืจะยกขึ้นเปนขอกาํหนด เปนกฎหาม

เฉพาะตนเลยกไ็ด



๔. ทนีี้ กพ็งึระวังตัว ปฏบัิตตินตามที่เราไดกาํหนด หรอืสรางกฎใหตนนัน้

เทานี้เอง  ถาเราพงึตัง้ใจทาํใหได อะไรกไ็ด ที่เรากาํหนดจะทาํ หรอืจะฝกตน ใหบรรล ุซึ่งสิ่งนัน้ เราจะ ประสบผล

จะมคีวามสาํเรจ็ ไดโดยงายทันท ีถาผูใด ไดทาํตามลาํดับขัน้ อยางนี้จรงิจัง ผูใด อยากจะ ประจักษผลวา จะจรงิไหม

กล็องด ูที่จรงิ ไมจาํเปนจะตอง เปนเรื่องของธรรมะ อยางเดยีวกไ็ด แมจะเปน เรื่องานการอื่นๆ ใดๆ ที่พงึจะทาํ

กไ็ดทัง้สิ้น แตมขีอแมอยูอยางหนึ่ง คอื:-

พงึกระทาํใหเครงครัด จนไดชื่อวา ซื่อสัตยกับตนอยางที่สดุ คอื ตองตัง้ใจระวังตัว ปฏบัิตติน ตามที่เรา ไดกาํหนด

หรอืสรางกฎ ใหแกตนนัน้ ทกุเมื่อทกุยาม แมเราจะอยูคนเดยีว ลับหลังผูอื่น ไมวาจะอยู ในที่เปดเผย หรอืที่ลับมดิชดิ

เทาใดกต็าม เราตองทาํ ทกุอยาง เหมอืนเราอยู ตอหนาผูคนอื่น หรอื อยูในสถานที่ทกุแหง โดยไมมลีะเวน จะละเวน

หรอื ละเมดิขอกาํหนดของตน หรอื กฎหาม ของตนจรงิๆ  กต็อเมื่อไดใชสต ิพจิารณากอนแลววา ณ บัดนี้

ไดเหลยีวมองรอบขาง และไดลัน่ดาน หรอืไดกระทาํ อยางหนึ่ง อยางใด เพื่อเปน การปองกัน การละเมดิ

ขอกาํหนดของตนนัน้ ไวเรยีบรอยแลว อยางเหมาะควร จงึจะลงมอืละเมดิ ขอกาํหนด ของตนได ซึ่งกรณนีี้

จะพงึทาํกเ็พราะยามนัน้ เปนเหตสุดุวสิัย จะไมละเมดิ นัน้ไมได ยกตัวอยาง เชน  ขาพเจาตัง้ขอกาํหนดใหตนวา

จะไมเปลอืยกาย แมสวนบน (คอื แมแต ไมใสเสื้อ) ใหไดตลอดเวลา ดังนัน้ แมเราจะอยูคนเดยีว ในหองอันมดิชดิของเรา

เรากต็องระวัง ไมเปลอืยกาย ใหได แตเรากจ็ะตองเปลอืยแนๆ เมื่อเราจะตองเปลี่ยนเสื้อผา หรอื เมื่อเราจะอาบน้ํา

เปนตน เพราะฉะนัน้ เมื่อเราจาํเปน จะตองละเมดิ ขอกาํหนดของเรานี่แหละ เราจงึตองตัง้ใจใหมาก ตองเหลยีวดู

รอบขาง และไดลัน่ดาน อยูเฉพาะตน จรงิๆเสยีกอน จงึลงมอื ละเมดิ ขอกาํหนดนัน้ แมจะไดเหลยีวด ูรอบขางแลว

เหน็วา เปนการปลอดภัย ไมมใีครเหน็แนแลวกต็าม กต็องไมประมาท เปนอันขาด ตองลัน่ดานดวย หรอื ตองทาํทกุอยาง

ใหรัดกมุที่สดุ เทาที่จะทาํได ในสภาพของสถานที่นัน้  และ ตามปญญา ของเรา จะพงึระมัด ระวังได อยางดทีี่สดุ

ตองไมใหไดชื่อวา "ประมาท" เปนอันขาด

เทานี้เอง เปนหลักการ อันจะพงึสรางตนใหเปนผูเจรญิ หรอืเปนคนด ีไดอยางถกูถวน บรบิรูณ แมจะเปน พระอรหันต

กจ็ะตองทาํ ดังนี้ดวย ผูใดยังไมไดทาํ ตามที่วานี้  คอืผูนัน้ ยังไมไดปฏบัิตติน ตามแบบแผน ที่ดทีี่สดุ และถกูตองที่สดุ

อันจะสงผลชะงัดยิ่ง เปนไปได อยางด ีและทลีะมากๆ จนผูปฏบัิตเิอง จะออก แปลกใจเอาเลยทเีดยีว

ไมเชื่อ กล็องนาํไปปฏบัิตดิเูถดิ จะลองปฏบัิตทิลีะหัวขอ กาํหนดใหตนทลีะเลก็ละนอยไปกอน เมื่อหัวขอใด

ทาํใหตนไดคลองแคลว จนเกดิผล เปนความเคยชนิ โดยไมตองระมัดระวังแลว กค็อยกาํหนด หัวขออื่นๆ

อกีไลเรยีงเพิ่มขึ้นตามลาํดับๆ นี่แหละ คอื การ "สังวร" และการ "สาํรวม" ที่ถกูตอง ของพระผูมพีระภาคเจาแล.

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๑๓

ประกายธรรม ๑๒



นั�งสมาธหิลับตากนัทาํไม ?

นอยคนนัก ที่จะรูจรงิวา การนัง่สมาธภิาวนานัน้ เขานัง่กันทาํไม ?

แมผูที่ไดทาํการนัง่สมาธมิา ๓๐ ป ๔๐ ป แลวกต็าม แตไมเกดิปญญา ไมบรรลแุจงแทงทะลไุด

กเ็พราะเหตไุมเขาใจตรงทาง ไมรูจดุหมายแท แหงศาสนาพทุธนัน่เอง

โดยไดหลงเขาใจผดิตามทางอื่น ไปหลงเขาใจไกลจดุแทของศาสนาพทุธ อยูนัน่ ทเีดยีว จงึไมบรรล ุไมเหน็แจง

และไมสาํเรจ็ในวชิา "พทุธศาสนา" ไดสักที

"พทุธ"พาคนให"พนทกุข"

"ศาสนาพทุธ" สอนใหคน"พนทกุข" จาํไวใหด ีและ นาํไปคดิใหเหน็แจงกอนอื่น ทเีดยีว

"ศาสนาพทุธ" ไมไดสอนใหคนเปน "คนเกงในอภญิญา" ใดๆ เปน "จดุเอก"

แตกไ็มไดหมายความวา ผูบรรลพุทุธศาสนา จะไมม ี"อภญิญา" มไีดเปนได แตไมใชจดุเอก ไมใชจดุแท

จดุเอก  จดุแท  อันเปนเงื่อนตน หรอื เปนเบื้องตน เปนจดุสาํคัญจดุแรก ที่พทุธศาสนกิชน จะตองตัง้ทศิ ใหตรง มุงหมาย

ใหไดกอน "วชิชา" อื่นๆ หรอื กอน "อภญิญา" ใดๆ กค็อื "อาสวักขยญาณ" ที่จะทาํใหเรา "พนทกุขอรยิสัจ" นัน่เอง

สดุยอดวชิาของพทุธ

"อาสวักขยญาณ" คอื ญาณอยางไร ?

"อาสวักขยญาณ" กค็อื ปญญาอันแหลมคมละเอยีดออน ที่สามารถจะรูความกระเพื่อมไหวของ "จติ" ตัวเองได

แมจะกระเพื่อมไหวอยางออน อยางเบา อยางบางอยูสดุซึ้งกนบึ้งของ "จติ" ของเรา กส็ามารถ จับไดไลทัน อานออก

ทกุขณะ และ ทกุดวงแหง "จติ" ที่มัน "เกดิ"

(อันคนธรรมดา จะไมรูไดเปนอันขาด เปน "ความไว" ของประสาทสัมผัส ชัน้ยอดเยี่ยม ที่เหนอืยิ่งกวา "มเิตอร"

ทางวัตถใุดๆ จะเปนได)

นอกจากจับ "จติ" ที่ "เกดิ" ไดทกุดวงแลว ยังสามารถลกึทะลวงทะลลุงไปลวงรูแจง "เหต-ุปจจัย" ที่มาปรงุแตงให

"จติ-ขัน้ลกึ หรอื จติอันบางเบา" (อาสวจติ) นัน้ๆ "เกดิ" ไดดวย

และสามารถ ที่จะ "ดับ" ความ "เกดิ" นัน้ ไดดวยตนในทกุขณะ ที่ตองการอกีดวย

จงึไมใชเรื่องอื่น ไมใช "งาน" อื่น ไมใชภาระอื่น และไมใช "ความเกง" อยางอื่น เปนอันขาด

แมจะเปน "ตาทพิย" เปน "หทูพิย" เปนผูรู "ระลกึชาตไิด" หรอื เปน "การรูชาตกิาํเนดิ ของผูอื่น รูวาระจติ ของผูอื่น" กต็าม

กไ็มใช "วชิชา" หรอื ไมใช "ความเกง" ที่เปน "เงื่อนตน" หรอื "จดุสาํคัญจดุแรก" เปนอันขาด

"ความเกง" หรอื "วชิชา" ที่จะตองมุงเพยีรใหบรรลสุาํเรจ็แจงใหได กค็อื ใหรูวา "ทกุข" คอือะไร ?



และ จะทาํการ "หยดุทกุข" นัน้ ไดอยางไร ? แลวกท็าํใหได เทานัน้เอง

จงึควรจะ "พจิารณา" คาํวา "ทกุข" ใหออก

แลวเราจะเขาใจ จะรูแจงวา ที่คนไปนัง่หลับตาทาํสมาธกิันนัน้ เขานัง่กันทาํไม ?

และนัง่เพื่อใหอะไรมัน "เกดิ" ? ใครทาํถกูอยู ? ใครทาํผดิอยู ? เรากจ็ะรูไดดวยผลจากการฝกฝน จนลถุงึ "อรปูพรหม"

ลัทธกิารนัง่หลับตา ทาํสมาธนัิน้ มมีาแตดกึดาํบรรพ กอนสมัยพระสัมมาสัมพทุธเจาเกดิเสยีอกี

แลว "ผลได" จากการนัง่หลับตาบาํเพญ็ตบะนัน้ กม็ ีกเ็กดิออกมา ตามอายกุาลของ ความจรงิที่ไดกระทาํ

คอื เมื่อฝกหัดนัง่ไปนาน สภาวะที่จะออกมาเปน "ผล" ในแงใดแงหนึ่ง ที่มันเปนได เกดิได กย็อมจะ "เกดิ"

เมื่อทาํ "เหต"ุ บาํเพญ็ "ปจจัย" ไดครบ ไดเตม็ หามไมใหมัน "เกดิ" กไ็มไดเอาดวย

เชนวา คนผูบาํเพญ็เพงเลง็ "นอมจติ" ใฝเพยีรทาํ "จติ" เพื่อใหนิ่ง ใหม ี"พลัง" ในทาง "ระงับความรูสกึ" ที่จะเกดิมา

กระทบสัมผัส "รางกาย" ของตน

ถาเขาผูนัน้ ไดสรางแบบฝกหัด หรอื กอเหตกุอปจจัยไป จนถวนพอ หรอื ครบจาํนวน

"ผล" คอื เปนผูพรอมทนหนาว ทนเจบ็ปวด ทนการกระทบสัมผัสตางๆ อันหนักหนา ที่มนษุยธรรมดา ทนไมได อยางนัน้

นัน่กเ็ปน "ผล" ของลัทธอิื่น ที่เขาทาํกัน เขาเพงเลง็ และเขากเ็รยีก "ผล" เชนนัน้ของเขาวา "นพิพาน" กม็ี

พวกที่ทาํอยางนี้ มุงอยางนี้ เปน "จดุเอก" กค็อื พวกที่พระสัมมาสัมพทุธเจา ทรงเรยีกวา "อปุาทาน" และ "อรปูพรหม"

จนลถุงึ "อสัญญพีรหม"

หรอืคน ผูบาํเพญ็เพงเลง็ "นอมจติ" ใฝเพยีรทาํ "จติ" เพื่อใหนิ่ง ใหดับ ใหขาดจากรางกาย อยางแทจรงิ

เหมอืนอยูกันคนละสวน คนละอัน "จติ" กแ็ยกจากรางกายไป "รางกาย" กแ็ขง็ทื่อ นิ่งอยูตางหาก ไมม ี"จติ" ครอง

ถาเขาผูนี้ ไดสรางแบบฝกหัด หรอืกอเหต ุกอปจจัย ไปจนครบถวนพอ หรอื ครบจาํนวน

"ผล" คอื เปนผูทนไดทกุอยาง ทนแมกระทัง่ดนิ ฟาอากาศ จะแปรเปลี่ยนอยางไร กย็ังสามารถทนได

เชน ไฟเผากไ็มไหม ทิ้งน้ํากไ็มจม มดีฟนกไ็มเขา เปนตน อยางนี้ กม็ี

นัน่เปน "ผล" ของลัทธอิื่นเขาทาํกัน เขาเพงเลง็กัน และเขากเ็รยีก "ผล" เชนนัน้ ของเขาวา "นพิพาน" กม็ี

พวกที่ทาํอยางนี้ มุงอยางนี้เปน "จดุเอก" กค็อื พวกที่พระสัมมาสัมพทุธเจาทรงเรยีกวา "อสัญญพีรหม" เกงจรงิๆ

ราวกับเลนกล "เดรัจฉานวชิชา"

หรอื ยิ่งคนผูบาํเพญ็เพงเลง็ "นอมจติ" ใฝเพยีรทาํ"จติ" เพื่อใหจติ "มพีลัง"

แลวนาํ "พลังจติ" นัน้ ไปสรางฤทธิ์ สรางอภนิหิาร ปาฏหิารยิตางๆได แลวกเ็ที่ยวนาํออกแสดง "ผล" อยางนี้ กม็ี

และเปนจรงิได



ซึ่งกเ็ปนของลัทธอิื่นเขาทาํกัน เขาเพงเลง็กัน

แต "ผล" อยางนี้ แมศาสดาของลัทธเิชนนี้ เขากย็ังไมกลาเรยีก "ผล" อยางนี้ ของเขาวา "นพิพาน"

แตเขาเรยีกของเขาวา "วชิชา" หรอืเปน "อภญิญา" ของเขา

พวกที่ทาํอยางนี้เปน "จดุเอก" กค็อื พวกที่ พระสัมมาสัมพทุธเจาทรงเรยีกวา พวกสาํเรจ็ "เดรัจฉานวชิชา"

เพราะเปน "วชิชา" ที่ยังไมชวยตนใหพนความเปน "สัตวโลก" ยังเปน "วชิชา" ที่ยังมคีวามหลง ความพงึพอใจ

ความถอืวาตนเกง ความอวดรู อวดผล เพื่อตาํแหนงอันนาํมาซึ่ง ลาภ-ยศ-สรรเสรญิอยู

(เดรัจฉาน หมายถงึ สัตวโลก เดรัจฉานวชิา หมายถงึ วชิชาที่ยังไมพนความเปนสัตวโลก อยาไปแปลวา

วชิชาของสัตวขัน้ต่ํา มันเปนการดถูกู "วชิชา" หรอื "ความรู" ไป เพราะ "ความรู" นัน้เปนของดทัีง้สิ้น ถาผูใด มปีระดับตน

แตพระพทุธเจาสอนให "คนรู" ยิ่งกวา คอื แมแตลาํดับ แหงการหา "ความรู" ใสตน กจ็ะตอง "รู" จักทางหนทีไีล ใหแกตน

อยางชาญฉลาดที่สดุ)

ดังนัน้ "วชิชา" ตามที่ยกตัวอยางมาทัง้หลายนัน้ จงึยังไมใช "จดุเอก" ไมใชเรื่องสาํคัญอันดับหนึ่ง ของพทุธศาสนา

จดุเอก จดุเดน สดุสาํคัญ ของพทุธวชิชา

"จดุเอก" หรอืเรื่องสาํคัญ อันดับหนึ่ง ของพทุธศาสนา จงึคอือะไรกันแน ?

"จดุเอก" ของพทุธ กค็อื ตองแทงทะล ุ"ทกุขอรยิสัจ" ดวย "ปญญาญาณ" ใหไดนัน่เอง ยังไมตองไป คาํนงึถงึ "ผลอื่น"

ยังไมตองถงึกับทนรอน ทนหนาว ทนเจบ็ปวดได หรอื ยังไมตองถงึกับสามารถแยก "จติ" แยก "กาย" ใหขาด จากกัน

จนเปน "นโิรธสมาบัต"ิ ขัน้ไฟเผา กไ็มไหม มดีฟนกไ็มเขา หรอื ยังไมตองสามารถแสดง "อภนิหิาร" อะไรได

"ผล" เหลานัน้ เปน "ผลสวนเกนิ" เปนความสามรรถของจติ ที่จะพงึเกดิเอง เปนเอง มมีาเอง เมื่อ "เหต"ุ และ "ปจจัย"

ครบถวน ตามฐานะ ของแตละบคุคล ผูม ี"เพยีร"

"เงื่อนตน" หรอื "จดุเอก จดุแรก" ที่พระสัมมาสัมพทุธเจาของเรา ถงึใหพทุธศาสนกิชน มุงเพยีรบาํเพญ็ และ

ทาํใหไดกอนอื่น

จงึคอื "ผล" อันนี้ "ผล" อยางนี้ จงึจะเรยีกวา "ถกูทาง"

ดังนัน้ คาํวา "สลีัพพตปรามาส" จงึมคีวามหมายเพยีง "ถกูทาง" ตรงทางเทานัน้

บคุคลใด แมจะไดบาํเพญ็จติ (โยคะ หรอืตบะ) มาอยางเกง อยางสงูเทาใด ถายังไมเขาใจ "จดุเอก" ยังไปมัวเมาใน

"วชิชา" อยางอื่นอยู จงึเรยีกวายังม ี"วปิสสนปูกเิลส" อยูทัง้สิ้น

จงึคอืผูยังไมไดเขาอันดับเปน "สมณะ" ของ "พทุธวชิชา"

จนกวาจะจับจดุเอกได และเริ่มเดนิทางถกู จงึจะไดชื่อวานักศกึษา ขัน้ผานการสอบคัดเลอืก เขามาได คอืเรยีกวา

เริ่มเปน "พระโสดาบัน"



การบาํเพญ็จติใหลถุงึ "พระนพิพาน"

เพราะฉะนัน้ การบาํเพญ็ "จติ" เพื่อใหบรรล ุ"นพิพาน" สาํเรจ็เปน "พระอรหันต" ของศาสนาพทุธ หรอื ตามลัทธขิอง

พระสมณโคดม จงึไมตองมฤีทธิ์เดช ดังตัวอยาง ที่ยกมาแลว แตสามารถม ี "จติ" ม ี"กาย" ม ี"วาจา" บรรลธุรรมถงึขัน้

"สงบ" ไดอยางจรงิแท กเ็ปนอันเพยีงพอ สาํหรับตาํแหนง ที่จะเรยีกวา "อรหันต"

แมยังไมมฤีทธิ์ใด เดชใด อันเรยีกวา "อทิธปิาฏหิารยิ" ซึ่งคอื ปาฏหิารยิ ทางแสดงใหตนเหน็ผล แปลง "รปู" หรอื ทาํรปู

ทาํตัวตน ทาํวัตถ ุใหเปนของนาทึ่งได

เชน เสกเปาบันดาลของ ใหเปนไปตามตองการ หรอื ทาํตนใหเหาะได หายตัวได เปนตน

และที่เรยีกวา "อาเทสนาปาฏหิารยิ" ซึ่งคอื ปาฏหิารยิทางแสดงออก ใหคนเหน็ผลทาง "นาม" หรอื สามารถ

ทาํใหคนทึ่งได โดยทายจติ ทายใจ หรอื สามารถใชจติ กาํหนดหยัง่ดนิ ฟา อากาศ หยัง่นรก-สวรรคได เปนตน

ผูที่ไดตาํแหนง "พระอรหันต" ในพทุธศาสนา จงึไมใชบคุคลในประเภทม ี"ปาฏหิารยิ" ดังกลาวนัน้เลย

แตพระพทุธองคระบวุา จะตองม ี"อนสุาสนปีาฏหิารยิ" ซึ่งคอื "ปาฏหิารยิ" ในการรูแจง "เหต"ุ และ "ผล" ของความจรงิแท

แนชัด รูอยางทาํได  และบอกได อธบิายถงึที่เปนไปอยางนัน้ ใหผูอื่นรูตามไดดวย

อยางต่ําที่สดุ กต็องรูวา "ทกุข" คอือะไร ?

"เหต"ุ แหงทกุข คอือะไร ?

อาการของ "ความดับ" แหงทกุขนัน้ เปนอาการอยางไร ?

และทางที่จะทาํให "เกดิความดับ" แหงทกุขนัน้ ประกอบไปดวยอะไร ?

เทานี้ เทานัน้เอง เปน "ความเกง" เปน "ความรูยิ่ง" ของผูที่ไดชื่อวา "อรหันต" หรอืผูสาํเรจ็ "วชิชาอรหันต"

จะเรยีกวา เปน "บัณฑติ" หรอื ผูจบปรญิญาตร ีกไ็ด

ใบไมนอกกาํมอืที่อาจมไีด

สวนจะม ี"พลังจติ" เขมแขง็ มอีาํนาจจติสงูขึ้นไปอกี จนสามารถทาํ "อทิธปิาฏหิารยิ" ได และสามารถทาํ

"อาเทสนาปาฏหิารยิ" ได กไ็มใชความผดิ หรอืความยุงยากอะไร สาํหรับ "พระอรหันต"

ทานอาจมไีด เปนได และแมมแีลวในตน เปนแลวในตน

พระอรหันต ผูรูแจงความทกุข และ การดับทกุขแลว ทานกจ็ะไมหลง ไมงมงาย ที่จะ "ยดึ" ไมตดิใจ ที่จะมัวเมาในฤทธิ์

ในปาฏหิารยิ เหลานัน้

ทานจงึจะไมเปน "รปูพรหม" ไมเปน "อรปูพรหม" ไมเปน "อสัญญพีรหม" และยอมจะไมของอยู เปนสัตวโลก

ในวัฏสงสารอกี

ดวยเหตดุังนี้ "พระอรหันต" แตละองค จงึม ี"อภญิญา" หรอื "ความเกง" สาํหรับตนไมเทากัน ไมเหมอืนกัน



เชน พระโมคคัลลานะ กเ็กงทางแสดงอทิธปิาฏหิารยิ

พระอนรุทุธะ กเ็กงทางแสดงอาเทสนาปาฏหิารยิ

สวนพระสารบีตุร ไมเกงในปาฏหิารยิทัง้สองนัน้เลย แตเกงทางอนสุาสนปีาฏหิารยิ จงึไดรับยกยอง เปนพเิศษ กวา

พระอรหันตองคอื่นๆ

และ พระอรหันตอื่นๆ  บางองค (ซึ่งมจีาํนวนมากเสยีดวย) กไ็มมปีาฏหิารยิใดๆเลย เปนเพยีงม ี"ความรูแจง" พอตัว รูจัก

ทกุข - เหตแุหงทกุข - อาการของความดับแหงทกุข - และ ทางที่จะทาํใหตน พนทกุข เทานัน้เอง ที่ทกุองค มเีทาๆกัน

เชน พระยศ พระภัททยิะ พระราหลุ พระอบุาล ีเปนตน

ทานเหลานี้ (เทาที่เอยพระนามมานัน้) ตางกไ็ดรับยกยอง แตกตางกัน จากพระพทุธองคทัง้สิ้น แตเปน  "ความเกง"

ในทางสวนตน อันไมเปนปาฏหิารยิ หรอื ความเกงที่คนจะหลง จะทึ่ง ถงึสนเทหแตอยางใด

อรหันต ยอมรูแจงในอรยิสัจ ๔

ดังนัน้ ความเปน "บัณฑติ" ของ"พทุธศาสตร หรอื การจบปรญิญาตรทีางพทุธศาสตร  จงึคอื การรูแจง แทงตลอด

"อรยิสัจ ๔" นัน้เทานัน้ ที่ทกุองค ตองมปีระดับตนใหได

อันมรีูทกุขแทๆ รูอาการของความดับแหงทกุขแทๆ และรูจักทางที่จะนาํพาตน ไปสูความดับทกุขแทๆ ใหได นี่แหละคอื

"อรหันต" ขัน้ตน อรหันตแทๆของ "พทุธศาสนา"

เมื่อพระอรหันตทานเหลานัน้ จบปรญิญาตรแีลว ทานจะบาํเพญ็จติของทาน ใหบรรล ุ"อภญิญา" อื่นๆ

สาํเรจ็ "วชิชาอทิธปิาฏหิารยิ-อาเทสนาปาฏหิารยิ-และอนสุาสนปีาฏหิารยิ ที่กวางขวางยิ่งๆ ขึ้นไป" อกีนัน้ กเ็ปนเรื่อง

ของทาน เปนการสัง่สม บารมขีองแตละองค อันจะเปนปรญิญาโท ปรญิญาเอก ดังเชน พระอนตุตร

สัมมาสัมพทุธเจาของเรา ผูมคีรบได ทกุปาฏหิารยิ  กไ็มใชเรื่องที่จะเปนไปไมได เปนไปได และ จะเปนไป ดังนัน้ดวย

ความเปน "บัณฑติ" ของ "พระอรหันต"  ดังกลาว กม็ไิดสญูสิ้นไป   แตจะเปน "บัณฑติ" ที่ม ี"วชิชา" เพิ่มเตมิมา สงูขึ้นๆ ไป

ตามความเปนจรงิ

ผูที่ยังเขาใจวา "อรหันต" คอื "การจบ" การสิ้นสดุแลว ไมมกีารไดอะไรอกี ไมมกีารเรยีนอะไรอกี หรอื ไมกออะไรตอ

จงึตองพยายาม ทาํความเขาใจใหได จงอานใหออก เขาใจใหถกู

อรหันตยอมไมหยดุในกศุลทัง้ปวง

พระอรหันตทานตางๆ ไมมอีงคไหน "หยดุ" จรงิๆ

ทกุองคยังบาํเพญ็ตอ ทกุองคยังศกึษาตออยูทัง้สิ้น มกีารถกปญหาธรรม มกีารบาํเพญ็ธดุงคธรรม มกีารได



อภญิญาธรรม มาเพิ่มเตมิ อยูเสมอทัง้สิ้น

แมพระพทุธองคเอง กไ็มเคยปลอยปละละเลยการบาํเพญ็ จงทาํความเขาใจ ใหถองแท

แตมันกย็ากเหมอืนกัน ที่จะเขาใจดังนี้ได เพราะ "ปฏเิวธธรรม" มันคอื "ปจจัตตัง" และ "สันทฏิฐโิก" มันคอื อาการสวนตน

เฉพาะตน เทานัน้

ผูยนือยูบันไดขัน้ที่ ๑ ยอมเหน็ขัน้ที่ ๒ พอได จะมองไปดขัูน้ ๓ กย็าก ยิ่งมองดขัูน้ ๔ ขัน้ ๕ อันยิ่งสงูขึ้นไป กย็ิ่งจะเหน็ชัด

เหน็แจง ไดยากยิ่งขึ้น

ตองผูไปยนืขัน้นัน้ๆจรงิๆ จงึจะเหน็ขัน้ที่ตนยนื และขัน้ที่สงูขึ้นไปกวา ไดอยางถกูกวา ไปตามลาํดับไดจรงิๆ

และไมผดิเพี้ยน หรอื เดาสุม

ดวย "จดุเอก" ของพทุธ เปนดังนี้ การนัง่หลับตา สมาธภิาวนา จงึไมจาํเปนนัก สาํหรับ "เงื่อนตน"

พระพทุธองค จงึมวีธิใีหแกพทุธบรษัิท เรยีกวา "สตปิฏฐาน ๔" คอื ใหหัดม ี"สต"ิ หรอื หัดอยาลมืตัว

อยาทาํอะไร กท็าํไปโดยไมรู วา เรากาํลังทาํอะไร ?

ตองทาํอยางม ี"ความรูตัว"  ทกุขณะ แมจะ "คดิ" จะ "พดู" จะ "ลงมอืทาํ" จรงิๆ กต็องใหรูใน "กรรม" หรอืใน "การกระทาํ"

นัน้ๆ ของตนใหได

แลวกต็องใช "ปญญา" พจิารณาใน "การกระทาํ" ของเราใหออกวา สิ่งที่เรากาํลังกระทาํอยูนัน้ เรา "ทาํด"ี หรอื "ทาํชัว่"

ถาแจงใจวา "เรากาํลังทาํด"ี กจ็งทาํตอไป

ถาแจงใจวา "เรากาํลังทาํชัว่" กจ็งระงับการกระทาํนัน้ใหได

โมหบคุคล

ถาผูใดไมรูเลยวา ที่ตนกาํลังทาํอยูนัน้ วา เปน "ดหีรอืชัว่"

(อันนี้สาํคัญ คนทกุคนเปนอยางนี้ทัง้นัน้ ทกุคนไมรูตัวอยางแทจรงิ แตสาํคัญตนวา ตนรู แตแทจรงิ "รู"

ตามอาํนาจของกเิลส ตัณหา มันครอบงาํ ปดบังอยู จงึนกึวา ตนทาํดอียูทกุท ีแทจรงิ ทาํเพื่อเหน็แกตน ลองคดิดใูหด)ี

คอื ทาํไปตามความเคยของใจ หรอืทาํไปตามอยางคนสวนมากในโลก กเ็รยีกวา ยังโง คอื ยังม ี"โมหะ"

ถาผูใดรูแจงไดวา "เปนดหีรอืชัว่" เรยีกวา ผูนัน้เปน "ผูพนโมหะ" (อยางหยาบ)

และผูที่รูนัน้ ถารูวาสิ่งที่ตนกาํลังกระทาํอยูนัน้ เปน "ชัว่" แตกย็ังทาํอยู หยดุไมได อดทาํไมได ตัดไมขาด ทัง้ๆที่รูแสนรู

ผูนัน้กค็อื ผูที่ยังม ี"โลภะและโทสะ" อยู และ กย็ังดทีี่ "พนโมหะ"

ผูชนะที่แทจรงิ

ถายิ่งผูนี้รูไดดวยวา "ตนกาํลังทาํชัว่" แลวกต็ัดใจระงับ การกระทาํนัน้ลงใหได อยางเดด็ขาดดวย คนผูนัน้ก็

"พนทัง้โลภะ และโทสะ" (คอื บางท ีสิ่งที่กาํลังกระทาํนัน้ อาจจะเปน "โลภะ" บางทกีอ็าจจะเปน "โทสะ")



ผูนี้จงึคอื ผูที่ "ชนะ" เปนผูบรรล ุเปนผูสาํเรจ็ในแบบฝกหัด การปฏบัิตธิรรมของ พระพทุธศาสนาไปได ๑ ขอ เปนผูถงึขัน้

"ทาํจติใหบรสิทุธิ์ผองใส" ไดแลวขอหนึ่ง หรอืครัง้หนึ่ง

ดังนี้ เรยีกวา "ตทังคปหาน" คอื ไดทาํการ "ฆากเิลส" ในตน จนมันตายไปจรงิๆ ไดแลวจรงิๆ ครัง้หนึ่ง

จงหัดทาํดังนี้ใหไดมากๆ ขอเถดิ หัดทาํแบบฝกหัดเชนนี้เขา เมื่อจาํนวนขอ หรอืจาํนวนครัง้ ของแบบฝกหัดมาก

ครบจาํนวน "การบรรลอุรหัตตผล" จะถงึเอง โดยไมตองมใีครแตงตัง้ ผูนัน้ จะแจง กับใจเองวา "ทกุข" ไดพนแลว

ความเบาไดเกดิขึ้นแลว ภาระไดหมดไปแลว ความอยูสขุ ไดถงึแลว ความสงบ เปนอยางไร กจ็ะแจงกับใจ

และจะอยูกับมันได อยางอิ่มเอม ไมทรุนทรุาย ไมมอีาการฟเูฟอง ไมมอีาการดิ้นแส

จะซาบซึ้งรสแหงการอยูคนเดยีวเงยีบๆ ดวยจติของตนเอง เปนสภาวะนิ่ง สภาวะหยดุ สภาวะรูจักอิ่ม รูจักพอ

อยางตรงกันขาม กับความเปน "ปถุชุน" โดยแทจรงิ

ดังนัน้ "กรรม" ของผูบรรลนุี้ จงึเปน "อโหสกิรรม" คอืเปน "กรรมที่ไมสงผลใดใหตนเสพ" หรอืผูบรรลนัุน้

"เสพความวางเปลา" กเ็ชนกัน มคีวามหมายเหมอืนกัน

แต "กรรม" ที่ผูบรรลนัุน้ประกอบ จะเปน "กศุลกรรม" คอื เปนการกระทาํที่ดกีวา เหนอืกวา สงูกวา ปถุชุน กระทาํนัน่เอง

เพราะเปนการกระทาํที่ไมเหน็แกตน เปนมหาเมตตา-กรณุา-มทุติาแกโลก และผูอื่นแตสวนเดยีว เปนจดุใหญ

ตราบชวีติจะดับขันธ จนกายแตก แยกจากกันไปตามแรง สามารถของ "พระอรหันต" นัน้ๆ

จงมัน่เปาในการฝกสมาธภิาวนา

ดังนัน้ การจะ "นัง่สมาธหิลับตา" กต็าม จงึตองรูใหไดอยางแจงวา จะตองปฏบัิต ิเพื่อตัดตรงใหเหน็ - ใหรู "ทกุข" แทๆ

ใหไดเชนกัน เปนเบื้องตน เปนจดุเอก

มใิชจะ "นัง่หลับตา" เพื่อเพงความดิ่งให "จติ" สงบสนทิ แลวกฝ็กหัด "นอมจติ" ไปใหเหน็แสง เหน็ส ีเหน็นรก เหน็สวรรค

หรอื ถอดจติ ออกไปดขูองหาย ถอดจติ ออกไปดเูลขลอ็ตเตอรี่

หรอื ไมกฝ็ก "นอมจติ" ใหตนเองสามารถเหาะได หายตัวได รักษาคนปวยได นัน่ไมใชทางตรง ไมใชทางเอก แหงการ

"พนทกุข"

นัน่คอื การ "ตอทกุข" ใหตน ไมใช "จบทกุข" ใหตน เปน "วปิสสนปูกเิลส" เปน "สลีัพพตปรามาส" จงึตองทาํความเขาใจ

ใหละเอยีด

และแมทานผูใด บรรลอุรหัตตผลแลว ไดชื่อวา เปนพระอรหันตแลว จะทาํสิ่งอันใด ใหแกผูอื่น ที่เปนเรื่อง

การนอกเหนอืกวา "อาการพนทกุข" ทานกย็อมทาํได และทานกย็ังตองทาํ เปนการทาํอยาง "รู"

เชน พระพทุธองค แสดงปาฏหิารยิเอง ทัง้ๆที่หามสาวกแสดงอยางนี้ เปนตน

(เหตทุี่หาม กเ็พราะ พระอรหันตตางๆ ยังไมบรรลวุชิชา ที่เปนอภญิญาทัง้ ๘ ครบ อยางแทจรงิ สวนพระองค

ที่ทรงแสดงเสยีเอง กเ็พราะพระองค บรรลสุิ้นแลว กระทาํไดสาํเรจ็หมดจดทัง้ ๘ อภญิญา แลว อยางจรงิ



เปนอยางแนนอน ไมใชอยางหลงตน คอื สัมฤทธิ์ผลบาง ไมสัมฤทธิ์ผลบาง)

หรอื พระอรหันตบางองค อาจจะรักษาไขใหกับคนบาง ตามโอกาส หรอือาจจะสราง กอวัตถ ุบางอยาง

อันเปนประโยชนทัง้ ๒ สวน คอื เปนทัง้ประโยชนโลก และประโยชนธรรม ทานกท็าํได ตามเหต ุตามกาล

ซึ่งปถุชุน ผูไมรูตองพยายาม อยาเพิ่งไปเที่ยวไดจับ เอาพฤตนัิยตางๆ ที่ตนยังไมไดไปวัด ความเปน "อรยิะ" ของทาน

สมณะตางๆ เปนอันขาด

จงึแมการนัง่หลับตาสมาธ ิกต็องนัง่ใหรูตัว (กาย) ใหรูใจ (จติ) ของตนใหไดวา  เมื่อจติเปน "ฌาน" (คอื "จติสงบ"

ลงนัน่เอง) มันเปนสภาวะอยางไร อานใหออก คนใหเหน็ เขาใจใหได ใหรูความสงบแหง "จติ" นัน้

เมื่อรูได เขาใจถงึ "อาการสงบ" นัน้วา เปนอยางนี้หนอ และม ี"เหต"ุ ม ี"ปจจัย" อะไร ที่ทาํให "สงบ" อยูอยางนี้ กร็ูแจงได

จงึจะออก มาจากอาการ "นัง่หลับตา" นัน้

แลวกน็าํ "เหต"ุ และ "ปจจัย" ที่ทาํให "จติสงบ" ไดนัน้ มาหัดทาํกับตน ในขณะ "ลมืตาโพลงๆ" นี้ใหได

(ไมใชทาํความสงบได กแ็ตขณะนัง่ อยูเทานัน้ ตลอดกาล พอออกมาจากสมาธ ิกท็าํความสงบอยางนัน้ ใหแกจติ

ของตนไมไดสักท)ี

ถาทาํไดจรงิๆ เมื่อใด กเ็รยีกวา "บรรล"ุ เรยีกวา "สาํเรจ็" เรยีกวา "นพิพาน" เรยีกวา "สงบ" ไดอยางจรงิ ในแบบคนเปนๆ

ลมืตาโพลงๆ

ดังนี้แล เรยีก "นพิพาน" อยางนี้วา "ตทังคนพิพาน" คอื ไดทาํจติของตนใหวางเปลา พนกเิลส - ตัณหา - อปุาทาน ไปได

ในขณะมชีวีติเตม็ๆ ธรรมดาๆ คอื ลมืตาโพลงๆอยู แตทาํไดเพยีงชัว่ขณะหนึ่ง

ถาแมนผูใด ทาํ "จติ" ใหเปนดังนี้ไดเดด็ขาด ตามตองการ ในขณะลมืตาโพลงๆ ไดทกุเวลาที่ตองการ ผูนัน้ กถ็งึซึ่ง

"สมจุเฉทนพิพาน" เปน "อรหันต"

๒๒ มกราคม ๒๕๑๔

ประกายธรรม ๑๓

เสน้เลอืดใหญเ่สน้หน�ึงของผู้พ�ึง "ธรรม"

ทานผูศกึษาธรรมะ และเคยไดปฏบัิตธิรรมมาบางแลว คงจะตองเขาใจดวีา เรื่องของไตรลักษณนัน้ เปนเรื่องสาํคัญ

เปนเสนเลอืดใหญ หรอืเปนลาํธารสายใหญ ที่จะนาํพาผูปฏบัิตธิรรม ใหไปสูจดุสงูสดุ คอื "นพิพาน" ทเีดยีว

ดังนัน้ ลองฟงเรื่องของ "ไตรลักษณ" ในแงหนึ่ง มมุหนึ่ง ซึ่งขาพเจาไดลองแยกแยะ ออกมาเลาสูกันฟง นี้ดบูางซิ

จะพอเปนประโยชน ไดบางหรอืไม ?

เรื่องของ ไตรลักษณ เปนเรื่องสาํคัญตอจาก เมื่อรูจักรปูกับนาม อยางดแีลว การเดนิทางและเปนไปอยู หรอื มชีวีติอยู

ของรปูและนาม เราเรยีกวา ไตรลักษณ เชนเดยีวกับคาํวา "ชวีติ"

ถาจะสมมตุ ิ"วงชวีติ" (วัฏฏะ) แตเพยีงวงแคบๆ ระหวาง ผูชายคนหนึ่ง กับผูหญงิคนหนึ่ง นัน่กค็อื ผูชาย หมายถงึ รปู



หมายถงึ ผูมคีวามดงึดดูนอย เปนสิ่งที่มคีวามรูสกึนอย เปนตัวดดีดิ้นนอย หรอื ถาจะพดู ใหถกูกับลักษณะของ "รปู"

โดยตรง กค็อื ผูชายเทากับ สิ่งที่ตายแลว หรอืคอื "ดับไปแลว" และโดยนัยนี้ แตเปนทางตรงกันขาม ผูหญงิ กค็อืนาม

คอืผูกาํลังดดีดิ้น เรงเรา เปนผูยังมชีวีติ โดยตรงกค็อื สิ่งที่ยัง ไมตาย หรอืคอื "เกดิขึ้น" นัน่เอง เพราะฉะนัน้

ถาโลกนี้มผีูชายคนนี้คนเดยีว ดังที่สมมตุ ิและ กม็ผีูหญงิ คนนี้ คนเดยีวดวย ถาผูหญงิคนนี้ตองการ จะใหโลกยัง

"มชีวีติ" ตอไป ผูหญงิผูยังไมตายนี้ จงึจะตอง เดอืดรอนดิ้นรน และ จะตองพยายาม "ปลกุ" หรอื ทาํการใดๆ

เพื่อใหไดผสมพันธุกับผูชาย หรอื ผูที่เรา กาํลังเขาใจอยูวา "ตาย" แลวนี้ใหได

และที่จรงิผูชายที่วาตายนัน้  กย็ังไมตายหรอก แตม ี"ความเปน" นอยกวาผูหญงิ ดังนัน้  เมื่อไมตายจรงิ

จงึตองถกูผูหญงิ พยายามเรงเรา ดงึดดู ใหวิ่งเขาไปผสม สบืพันธุจนได แลวกจ็ะกอเกดิเปน "ลกู" ออกมา

ในชวงที่เรยีกวาดิ้นรนเรงเราของผูหญงิ และเวลาพรอมๆกับ เรื่องราว หรอืปรากฏการณทัง้หมด ที่เกดิขึ้น จนกวาผูชาย

จะไปผสมพันธุกับผูหญงิ นัน่แหละ เราเรยีกวา "ตัง้อยู" หรอืการ "มชีวีติ" หรอื การเปน "ชวีติ" เพราะถาผูหญงิไมดิ้นรน

ปลอยใหผูชาย ที่ถอืวาตายแลวนัน้ ตายไป ตนเองไมชา กจ็ะตองตายตาม อยางสญูพันธุ แลว "โลก" กจ็บ

ทกุสิ่งทกุอยาง กไ็มมคีวามเกดิ จงึจบอยูได ในลักษณะนี้

ดังนัน้ ยอมพดูไดสัน้ๆวา ผูชาย คอืรปู ผูหญงิ คอืนาม เมื่อรปูกับนามผสมกัน กเ็ปนวญิญาณ แลวกม็ ีตัวตน ใหมขึ้นมา

ไตรลักษณ กค็อื ผูหญงิ-ผูชาย - และการดดีดิ้น ใหเปนไป เพื่อจะได ผสมพันธุนัน่เอง ถาผูหญงิกับผูชายคูนี้ แตงงานกัน

กจ็ะมแีตการ "กอเกดิ" คอื จะมแีตสราง "วญิญาณใหม" ใหตัวใหม เกดิขึ้นอยูนัน่เอง จะไมม ี"ดับไป" ไดงายๆ และ

ถาผูชายกับผูหญงิคูใด ยังไมไดแตงงานกัน แตกาํลัง ตดิตอกันอยู ดวยความเปนคูรักกัน เอาอกเอาใจกันบาง

ทะเลาะกันบาง กระเงากระงอดกันบาง  ตางๆ นานา จนสดุทาย กแ็ตงงานกัน หรอื แมจะไมไดแตงงานกัน

เพราะลงเอยกันไมได แลวตางกไ็ปหาคนอื่น จับคูกับคนใหม อะไรตางๆ เหลานี้แหละ คอื บทบาทของ "ชวีติ"

คอืการยังเปนไป การดดีดิ้น การยังไมยอม "ตาย" การยังไมยอม "ดับไป" ยังมคีวามฟุงซาน คดิหวังจะกอ "การเกดิ"

ใหมอกีใหได อันเรยีก รวมไดวา "ตัง้อยู" นัน่เอง (ไตรลักษณ  คอื ๑.เกดิ ๒.ตัง้อยู ๓.ดับ รวมเปน ๓ ลักษณะ)

ฉะนัน้ ถาใครเกดิมาแลว ไมดดีดิ้น หรอืไมคดิถงึเรื่องจะสบืพันธุ หรอืไมคดิวาจะตองมคีู จงึเปนผูที่เกดิ และดับในตัวแลว

ในชวงหนึ่ง ของความแทจรงิ แหงชวีติ เพราะเทากับ เกดิแลวกด็ับไปแลว ตัด "ทกุข" อันคอื การ "ตัง้อยู"

ของชวีติออกไปได จาํนวนหนึ่ง เปนกอนโต เสยีดวย ดังนัน้ ผูนี้จะมชีวีติอยู กเ็พยีงคดิถงึ แตตัวเอง และความเกี่ยวของ

ในวงที่เกดิแลวเปนแลว อันคอื ญาตพิี่นอง มพีอแมเปน

สาํคัญเทานัน้ ที่จะตองดดีดิ้น เปนบวงแหงชวีติ จงึดดีดิ้นนอยลง มคีวามเปน "ชวีติ" นอยลงจรงิๆ (ที่จรงิ สาํหรับหลักการ

ของพระพทุธองคแลว พอใครเริ่มบวช กจ็ะตองตัดขาด จากเมถนุธรรม เลกิเรื่องสบืพันธุ หรอืเรื่องมผีัวมเีมยีกัน

อยางเดด็ขาดทันท ีใครแตะตอง เปนถกูจับสกึ และแมความเปนญาต ิกย็ังให ตัดขาดลงไปดวย) ดังนัน้ ที่สาํคัญที่สดุ

กค็อื "ตัวเอง" ซึ่งมันยังโง ยังดดีดิ้น เพื่อความอยูรอด ของคาํวา "ชวีติ" และเมื่อเหลอืแตเพยีง "ตัวเอง"



กไ็มตองคดิเผื่อแผไปอื่น ใหเปนเรื่อง มากมายหนักหนา จงึเทากับ ตัดวัฏฏะ หรอื ตัดวงโคจร ที่ตัวเองจะตองวิ่ง ตองเตน

ตองดดีดิ้น เอาเงนิทอง เอาสิ่งที่ จะนาํมาปรงุแตง ใหตัวเอง และ สวนที่ตัวเอง ยังยดึเอามาเกี่ยวของ เพื่อใหอยูรอด

ดวยลงไปได ตัวเอง จงึนอยลง คาํวา "ตัวตน" จงึเลก็ จงึแคบเขา มชีวีติ แคบลง เลก็ลงโดยความเปนจรงิ ดังนี้

ถามคีรอบมคีรัว มลีกูมเีตา มญีาตเิพิ่มขึ้นไปอกี ความดดีดิ้น จงึตองทวตีาม ความ "จบสิ้น" จงึจะมไีดยากขึ้นไป

ตามความเปนจรงิ ผูจะมองเหน็ ไตรลักษณ ตองเขาใจ รปูกับนาม ใหถวนทัว่ นอกจากในลักษณะ ที่ไดเลา ใหฟงนี้

ชี้ใหเหน็ ความเปน ไตรลักษณแลว แมชวงชวีติ ที่สัน้กวานี้ กเ็ปนไตรลักษณตัวเลก็ ตัวละเอยีด ตัวที่ม ีวงแคบ

วงสัน้ตามลาํดับ ลงไปทัง้สิ้น เชน ถาจาํกัด วงชวีติ (วัฏฏะ) หรอื ความเปนอยู ของเดก็สักคน อายเุพยีง ๒-๓ ขวบ

เขากไ็มมหีนาที่อะไร ที่จะรับผดิชอบ หรอื จะตองดดีดิ้น คดิคน เพื่อความอยูรอด มากนัก เขาจะยัง ไมรูจักคาํวา คนอื่น

นอกจาก "ตัวเอง" ดังนัน้ ความสาํคัญของเขากค็อื ตองไดอาหาร มาใสปาก เปนตัว ดดีดิ้น ที่สาํคัญที่สดุ ถาขาดอาหาร

ก ็"ดับไป" กเ็ทานัน้

เรื่องอื่นจะไมทาํใหเดก็คนนี้ดับงายๆ เปนตนวา แมเดก็คนนี้จะไมไดวิ่งเลน จะไมไดนุงหม จะไมไดม ีที่อยูอาศัย ดังนัน้

ความสาํคัญ ชัน้ที่หนึ่ง ของเดก็คนนี้ กค็อื "อาหาร" เทานัน้ ตัวเขาจงึเปน "นาม" ตองดดีดิ้น หาอาหาร มาใสปากเขาทอง

ของเขาใหได เพื่ออยูรอด และ อาหารกเ็ปน "รปู" ไป เมื่อเขาได อาหารมาผสม เขาในรางกาย หรอืจะเรยีกใหฟงยากๆวา

ไดอาหารมาสบืพันธุ เขากับรางกายของตน อันคอื ไดอาหารมา ปรงุแตงรางกาย กเ็หมอืนกันนัน่เอง ในความหมาย

ตัวเดก็คนนี้กจ็ะ "ตัง้อยู" ไม "ดับไป" จะยังมคีวาม "เกดิขึ้น" ความเกดิขึ้นที่วานี้กค็อื  ชวีติของเขา "เกดิ" (ตัง้อยู หรอืโตขึ้น)

จากกอน ที่จะไดกนิอาหาร เหมอืนรถยนต น้ํามันหมด เรยีกวา รถยนตตาย พอไปเอาน้ํามันมาใส รถยนต กต็ดิ

เครื่องได รถยนตก ็"เกดิ" ใหม ดังนี้

การเปนอยูเพยีงชวงสัน้นี้ กเ็ปนวงวัฏฏะ ที่เลก็ละเอยีดซอนวงวัฏฏะใหญๆเขาไปอกี แมในจติในใจ กม็รีปูกับนาม

ผสมพันธุหรอื "ปรงุแตง" หรอืสบืพันธุอะไรกเ็รยีกได ถาเขาใจลักษณะ ความแทจรงิ ของเรื่องนัน้ ของสิ่งนัน้

ไดถกูฝาถกูตัวการ "ตัง้อยู" นี่แหละ จงึเรยีกวา "การเกดิ" พระพทุธองคตรัสวา "การเกดิ" เปนทกุข กค็อืสิ่งนี้เอง ดังนัน้

ถาใครไมใหมกีารเกดิ ไมตอการเกดิ ใหยดืยาว แตกแขนง ใหญโต ขึ้นไดเทาใด กพ็นทกุขไปไดมากเทานัน้

สิ่งแวดลอมขางนอก ถาเราตัดการเกดิ ที่จะแผขยายออกไป อยางที่วานี้ได กเ็ทากับเรา ตัดไฟแตตนลม

ไปไดเปนระดับๆ ยิ่งไมตองการ แมลาภ -ยศ -สรรเสรญิไดดวย กเ็ทากับเราตัด "การเกดิ" ไปได เพิ่มใหตน อกีอักโข

และสดุทาย กม็าตัด "การเกดิ" แตเพยีง ภายในจติ ของเราเอง การเกดิภายในจติ กไ็มมอีะไรมากแลว กเ็หลอืโลภะ

โทสะ โมหะ อยางออน อยางเบาเทานัน้เอง เพราะลาภ กค็อื โลภะอยางแรง ยศกค็อื โลภะอยางกลาง และสรรเสรญิ

กค็อื โลภะ อยางละเอยีดออน มคีวามสาํคัญ กับชวีติแทๆ จรงิๆ ไลลงไปตามลาํดับ และ ที่เรายังตัดไมได กเ็พราะยังมี

"โมหะ" ตัวเดยีว โมหะกค็อื ความหลงเขาใจผดิ หลงวาเราจะตองโลภะ เราจะตองโทสะ จงึจะเรยีกวา "คนผูมสีขุ"

แทจรงิ คนผูมสีขุนัน้ ไมใชคนผูที่มโีลภะ มโีทสะ คนผูไมมโีลภะ ไมมโีทสะ ตางหาก จงึจะเปนผูมสีขุ ถกูตอง



ถกูตรงอยางแท เมื่อรูแจงดังนี้ กห็มดโมหะ แลวกพ็ยายาม ใชจติตัวเอง อานตัวโลภะ กับ โทสะ ที่มใีนตัวเอง

นอยเตม็ทนัีน้ใหออก (โลภะ กค็อื กามราคะ, รปูราคะ, อรปูราคะ, และ โทสะ กค็อื ปฏฆิะ, มานะ) พรอมกันนัน้ก ็"ดับ"

หรอื ฆาเจาตัวโลภะ และโทสะ ออกไป ใหหมดสิ้น จากจติใจของเรา อยาใหม ี"โลภะ" เกดิ อยาใหม ี"โทสะ" เกดิอยูในจติ

ของเราได กเ็ปนการ "ดับ" เจา "การเกดิ" ตัวที่เลก็ละเอยีด ไดหมดสิ้น กเ็ปนผูอยูสขุ อยางแทจรงิ เปนผูพนภาระ เปนผูจบ

เรื่องที่จะตองทาํ ใหตนเองแลว ทัง้สิ้น จะเหลอืกแ็ตความเปน "ผูรู (พนอวชิชา) และ อยูโดยควบคมุ ความมชีวีติ

หรอืควบคมุจติ ที่ยังจะตอง รับกระทบ สัมผัสกับ "โลก" ที่เรายังไมดับจากไปจรงิๆ อยูเทานัน้  (คอื ปลอยใหมเีพยีง

อทุธัจจะ และ คมุอทุธัจจะ นัน้ไวดวย "วชิชา" หรอื "ปญญา" อันถกูตอง เหมาะควรนัน่เอง

กแ็ลวเจา "โลภะ" กับ "โทสะ" ๒ ตัวนี้ มันยังเกดิอยูที่ผูใด ? เพราะ "เหต"ุ อะไร? นี่ส ิสาํคัญที่ควรรู กเ็พราะเหตวุา

ผูนัน้ยังม ี"โมหะ" ตัวความหลง อยูในจติใจอยู โมหะ หรอืหลงผดิอยูในอะไร ? กห็ลงผดิ อยูในเรื่องของ รปู รส กลิ่น เสยีง

สัมผัสนัน่เอง ถาผูใดยังเหน็วา รปูสวย กย็ังตองการ รสอรอย กย็ังตองการ เสยีงไพเราะ กย็ังตองการ

สัมผัสเสยีดสถีกูใจ กย็ังตองการ ผูนัน้แหละ ยังไดชื่อวา ยังไมหมด โมหะ ดังนัน้ เมื่อโมหะตัวโต รูแจงหมดแลว

กต็องรูจักโมหะ ตัวเลก็ลงไปเรื่อยๆ ใหได เมื่อรูวา มันไมใชของที่เรา จะตองม ีตองได มันไมใชแกนสาร ของชวีติ

มันไมใชของจาํเปนอะไร เหมอืนเดก็ คนที่ไดยกตัวอยาง แลววา เขาไมไดวิ่งเลน เขากไ็มตาย เขาไมตอง มเีสื้อผา

กย็ังจะไมตาย แมจะไมมทีี่อยู กจ็ะยังไมตาย เพราะฉะนัน้ ผูใหญกเ็หมอืนกัน แมจะไมตองมคีวามสวย ไมวาตัวเองสวย

ดวยตบแตงใหสวย หรอื หาเสื้อผาสวย มาใหตน อะไรกต็าม กเ็ปนเรื่องเกี่ยวพันกัน เปนเรื่องเดยีวกันทัง้สิ้น

ไมใชเรื่องจาํเปน อะไรเลย ไมตองม ีสิ่งเหลานัน้ กไ็มตาย ถาเราจะมเีสื้อผา กส็ักแตวา มใีสพอกันอจุาด กันรอนหนาว

กันสัตวแมลง มชีดุเดยีว กไ็ด ถาเกงจรงิ เหมอืนอยางพระทานม ีไตรจวีร เพยีงชดุเดยีว และ อาหารที่จะกนิ เขาไป

ในรางกาย อะไร กก็นิได เมื่อเปนอาหารแท อาหารจรงิ ที่คนพงึกนิกัน โดยไมตองเหน็วา อรอย หรอื ไมอรอยทัง้สิ้น

สักแตวากนิ กแ็ลวกัน และ ที่อยูกส็ักแตวา ที่หลบนอน ที่อาศัยกันแดดลม กันรอนหนาว กเ็ทานัน้ สวนยา รักษาโรค

ถาไมมโีรค กไ็มจาํเปนเลย เพราะฉะนัน้ สรปุแลว อะไรอื่น นอกจากนี้ เปนของ นอกประเดน็ ทัง้สิ้น เปนเรื่องที่เรยีกวา

ขาดจากกันได โดยเดด็ขาดแนแท แมจะไมตองเหน็ ตองพบสิ่งอื่นๆ เหลาใด อันพงึมใีนโลก นอกจากอาหาร ที่อยู เสื้อผา

ดังกลาวนี้ กจ็ะไมตายเปนอันขาด จะอยูได อยางสขุแทจรงิ ถาใจผูนัน้บรสิทุธิ์ ผดุผอง หมดโมหะ คอื เขาใจไดถองแท

อยางนี้ แลวกป็ฏบัิต ิใหไดอยางนี้ ผูนัน้กไ็มม ี"การเกดิ" ที่ใหญโต จนเรยีกวา ทาํทกุขใหแกตน นัน่คอื ถาอยาก จะยังไม

"ตาย" จรงิๆ กห็าปจจัย แทๆ เพยีง ๓-๔ สิ่งนี้ ใหตนเทานัน้ นอกนัน้ ไมพงึเปนสิ่งที่สาํคัญอะไร กับตัวเอง อยางจรงิ

อยางแท ถาไมอยากอยู คอื ไมอยากไดชื่อวา "เกดิอยู" คอื "ตาย" นัน่เอง กไ็มตองใช แมแตปจจัย ๔ นี้ อยูอยาง ไมอนาทร

อะไรจรงิๆ อาหารกไ็มตองกนิ เสื้อผากไ็มตองเอาใจใส ที่อยูกไ็มอนัีงขังขอบ ยากไ็มตองใช เมื่อไดเวลารางกายนัน้ และ

จติใจนัน้ กจ็ะแยกจากกัน ออกจากรางกาย ไปอยางสงบที่สดุ บรบิรูณที่สดุ เปนการ "จบ" ชวีติที่เรยีบรอย สันตทิี่สดุ

จงึเรยีกวา หมดสิ้นเชื้อ แหงการเกดิ นัน่คอื เมื่อพระอรหันต ทานใด คดิวาตนเอง ถงึเวลาแลว ที่ควรจะตาย



กจ็ะทาํตนอยางนี้ แลวกจ็ากไป อยางหมดเชื้อ ดังนี้ การเกดิดวยเชื้อใด กไ็มมอีกี

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๓

ประกายธรรม ๑๔

"พทุธ" สอนใหเ้รยีนรู้อะไร

-เมอืงพทุธ ชาวพทุธ ?!

เมอืงไทยเราเรยีกกันวา "เมอืงพทุธ" เพราะมพีทุธศาสนกิชนมากมาย และยังดาํเนนิ ครรลองของพทุธ ไดตรงแทอยู

กวาประเทศใดๆ

แตนัน่แหละแมจะไดตาํแหนงชนะเลศิอันนายนิดอีอกอยางนัน้ พทุธศาสนกิชน สมัยพทุธศักราช ๒๕๐๐ ปเศษ มาแลวนี้

กห็าไดเรยีนเพื่อ "รู" พทุธศาสนากันไม

นอกจาก พอคลอดออกมาจาก ทองพอ-ทองแม ที่เปนพทุธแลว กไ็ดรับตาํแหนงเปน "พทุธศาสนกิชน" ไปเองโดยอัตโนมัติ

แลวเดก็คนนัน้ หรอื คนผูนัน้ กจ็ะไดรับการเสี้ยมสอน อบรมแตในทาง "โลก" (โลกยีะ) ไดรับการประคบ ประหงม

ยัดเยยีด ใหไปร่ําเรยีน เสาะหา กแ็ต "วชิา" ทางวัตถกุันเทานัน้ (ในหลักสตูรการเรยีน ไมมวีชิา พทุธศาสตร

อันนายนิดมีาก สมกับที่ควรยนิดเีลย ซึ่งแตกตางกับโรงเรยีน ที่ศาสนาอื่นๆ เขาเขามาตัง้อยู ในเมอืงไทยแทๆ)

- ความเจรญิ...ที่ควรเปน

เราไมเจรญิ ไดอยางถงึที่สดุทาง "วัตถ"ุ ตามที่ควรจะเปน (อยากจะเปน "นกิส")

แตเราเจรญิอยูแลวทาง "ธรรม" (จติใจ)

กท็าํไม ไมเอา "จดุเดน" อันนี้มาใช หรอื "สงเสรมิ" ใหมากกวา

กลับไพลไปปะตดิปะตอทางที่เปนไปไมได กข็อใหลองคดิกันด ู?

- คารวะ อะไร ? ใครรู

จนแมบางคน ที่เกดิมาในชื่อวา "พทุธศาสนกิชน" แตไมรูจักกระทัง่คาํวา "คารวะ" หมายความวาอยางไร ?

ไพลไปรูแต ยศ-เกยีรต-ิฐานะทางวัตถ ุและ รูดใีนคาํวา "ประจบประแจง" เพื่อยศ-เกยีรติ

"จติใจบรสิทุธิ์" อันเรยีกวา "คารวะ" ไมมเีลย ! หาไดยาก !

- อะไร คอือะไร ? นารู

และที่สดุ "พทุธศาสนกิชน" ไมรูจักแมคาํวา ...

"พระ" หมายความวาอยางไร ?

"ความด"ี ที่แทจรงิ (อรยิสัจ) คอื อยางไร ?

จงึไมรูวา "ชวีติ"แทๆ คอื อะไร ?



- รู รู รูแตอะไร ?

รูแต "โลก" (โลกยี) รูแต "สมมตุ"ิ

แลวกด็าํเนนิชวีติไปอยางไมเปนชวีติที่ด ีคอื มแีตการบังเบยีดแกงแยง

แตเขากย็ังหวังกันอยางลมๆแลงๆ อยูตามโลกหลอกเสมอวา เขาจะพบ "สันตสิขุ" ในที่สดุดวย "วัตถ"ุ

มันจะเปนไปไดหรอืไม ? ขอใหคดิดวยเหตผุลเอาเองเถดิ...

- พทุธแบบไหน ? ที่แพรหลาย

ดังนัน้ "พทุธ" ที่เขาทัง้หลาย ซึ่งเปนพทุธศาสนกิชนดังกลาวนี้ ไดรูไดเขาใจมากที่สดุ

กแ็ตเพยีงเหน็จารตี-เหน็ประเพณ ีที่ "คน" สวนใหญ แสดงออกกัน "ทางกาย" กับ "ทางวจ"ี เพื่อทาํกจินอกๆ กจิกระพีๆ้

ที่แฝงอยู ในพทุธศาสนา เทานัน้ เชน สวดมนต ทอดกฐนิ สรางโบสถ สรางพระเครื่อง พรมน้ํามนต ...ฯลฯ

แตเขาจะไมรูในทาง "ใจ" (กจิที่เปนแกนแท)เลย วา ที่เขาแสดงออก "ทางกาย" อยางนัน้ หมายความวา อะไร ?

แสดงออก "ทางวจ"ี อยางนัน้ หมายความวาอยางไร ?

- พทุธศาสนา คอื...

"ศาสนาพทุธ" คอื "ใจ" (นามธรรม) และทกุอยางมุงเอาที่ "ใจ" เทานัน้

ดังนัน้ แมจะทาํอะไรอยางอนโุลม เอาวัตถ ุเอาจารตี เอาประเพณ ีรอยแปดพันประการ อยางไร มาประกอบ

กเ็ปนการอนโุลม แสดงออก ในรปูแบบของ "กายกรรม" หรอื "วจกีรรม" ที่จะใหเลื่อนไหล หรอื โยงใย ชักจงู ใหเขาไปสู

"ใจ" ทัง้สิ้น

ดวยเหตนัุน้ ถาใครผูใดเขาใจไดชัดเจนดังนี้ จงึจะม ี"กาย" ม ี"วจ"ี ที่ถกู

คอื จะแสดงออก "ทางกาย" อยางไร ? กย็ังเชื่อมโยงอยูกับ "ใจ"

จะแสดงออก "ทางวจ"ี อยางไร ? กก็ลัน่กรองออกมาจาก "ใจ"

ให "ใจ" เปนใหญ "ใจ" เปนประธาน "ใจ" เปนผูแสดง

แม "กายกรรม" แม "วจกีรรม" อยางไร ? กก็ลัน่กรองจาก "ใจ" ออกมาแลวทัง้สิ้น ไมให ! กายกรรมของโลก

วจกีรรมอยางโลกๆ มาเปนผูนาํ มาเปนตัวอยาง

- ผูม ี"ใจ" เปนประธาน ตองฝก "ใจ"

"กายกรรม" และ "วจกีรรม" ของผูใช "ใจ" (ที่ด)ี เปนประธานได จงึเปน "กรรม" ที่ด ีเปนการกระทาํ ที่แสดง ออกมา

เปนไปในทางด ี- ทางสงู - ทางถกู

เพราะ "ใจ" ไดควบคมุใหทาํ โดยกอนทาํ ใจไดกลัน่กรองแยกแยะ เลอืกสรรแลว จงึสัง่ออกมา

แตนัน่แหละ กอน "กาย" กับ "วจ"ี จะอยูภายใตอาํนาจของ "ใจ" คนผูนัน้ จะตองไดรับ "การฝกอยางด"ี มาแลว ไมเชนนัน้

จะไมมทีาง เปนไปได เปนอันขาด



นี่แหละคอื คนผูจะ "บรรล"ุ จะตองได "ปฏบัิต"ิ เสยีกอน

คอื คนผู"บรรลธุรรม"นัน้ จะตองผานการลงมอื "กระทาํจรงิๆ จังๆ"

จนไดรับสัมผัส ไดรับกระทบ จนแจง "รสธรรมชาต"ิ ในตนจรงิๆ เสยีกอน จงึจะเรยีกวา "รูแจงแทงทะล"ุ เรยีกวา

"ปฏเิวธธรรม"

"นักธรรมะ" ทัง้หลาย จงึควรรู และ ซาบซึ้งในหลักเกณฑอันนี้ใหได

จงึจะไดเปน "ผูบรรลแุทๆ" เปน "ผูรูจรงิๆ" ไมหลง ไมปลอม ไมกึ่งๆกลางๆ อยูเพยีงเปลอืกกระพี้

- ทาํให "จรงิ" เพยีงหนึ่งเดยีว

ดังนัน้ ถา "นักธรรม" ผูใด ไดยนิคาํสัง่สอนใดๆมาแลว เพยีงหัวขอเดยีว

แลวกน็าํมา "ปฏบัิตติาม" จนถองแท รูแจงแทงทะลเุขาไปเรื่อยๆ ใน "ธรรมะ" ขอนัน้ๆ

แลวผูนัน้แหละ จะเหน็สภาวะธรรม ที่ลกึลงไปไดเรื่อยๆ จากธรรมะเพยีงหัวขอเดยีวนัน่เอง

แลวเขากจ็ะพยายามแทงทะล ุ"ธรรมะ" นัน้ ลงไปจนสดุลกึ ผูนัน้กจ็ะบรรลสุดุยอดได (มโนปพุพัง คมา ธรรมา ฯ)

- ความรูทวมหัว...

แต ตรงกันขาม ถา "นักธรรม" ผูใด มัวแตไปฟง ไปอาน ไปทอง เอาคาํสัง่สอนของ พระสัมมาสัมพทุธเจามา

แลวก"็จาํๆๆ"ไว ใหไดมากๆ ยิ่งมากกย็ิ่งดใีจ ไดรูมาก รูทกุมมุทกุเหลี่ยม ทกุหัวขอที่เปน "พระธรรม"

ตอใหทองมาไดหมด  ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ แตไมเคยลงมอืปฏบัิตจิรงิๆจังๆ ใหเกดิผลแจง แลวแทงทะล ุตอๆ และ

ตอๆลงไป ในสภาวะธรรมนัน้ๆ เลย

คนผูนัน้แหละ  พระสัมมาสัมพทุธเจา ทรงเรยีกขานวา "ตัวคัมภรีเปลา" (ปทปรม) เชน มหาเปรยีญ ทัง้หลาย

เปนสวนมากนัน่เอง

"ปรยิัต"ิ หรอื การเรยีนรูหัวขอธรรม จงึไมใชการเรยีนเพื่อทองจาํ เอาหัวขอธรรมใหหมดทัง้ ๘๔,๐๐๐

- ปรยิัต ิสาํคัญไหม ?

"ปรยิัต"ิ นัน้ มคีวามหมายเพยีงวา ใหรูจักหัวขอธรรม ที่พระพทุธเจาทรงสอนไวบาง เทานัน้เอง

แมรูเพยีงขอเดยีว กไ็ด กเ็พยีงพอในการจะนาํมาคนคดิ พจิารณาและวจัิย (ธัมมวจัิย) จนเกดิ "ศรัทธา" แลวกล็งมอื

นาํมา "ปฏบัิต"ิ จรงิๆจังๆ

มันไมจาํเปนเลยที่จะไปทอง "สมมตุบัิญญัต"ิ (ชื่อสภาวะธรรม และ อาการธรรม) อยูแลวๆ เลาๆ

แตไมนาํมาใชเปน"ศลี" (กฎที่กาํหนดใหตนเองประพฤต)ิ บังคับตนเองใหลงมอื ดาํเนนิการกระทาํ กับตน อยางมสีติ

ควบคมุซักที

- ศลี สมาธ ิปญญา



-"ศลี" หวขอ "ธรรม" ขอใดๆ กต็าม คอื "ศลี"

เมื่อนาํมาพจิารณาจนเขาใจ วา "ธรรม" ขอนี้ จะลงมอื "ปฏบิต"ิ ไดอยางไร ?

แลวกต็ัง้ใจ"ปฏบัิต"ิจรงิๆ

-"สมาธ"ิ โดยม ี"สต"ิ ควบคมุกาํกับ ใหตนทาํใหไดตาม "ศลี" หรอื หัวขอ "ธรรม" นัน้ (คอื บังคับตน หรอื ตัง้ใจใหตนเอง

กระทาํตามนัน้ นัน่เอง)

การม ี"สต"ิ ควบคมุตนใหทาํใหได ตามกฏ หรอื กตกิา ที่ตนตัง้ใหแกตนไวได นี่เอง คอื "สมาธ"ิ (อยาไป หลงเขาใจ

ความหมายของ "สมาธ"ิ วา นัง่หลับตา)

-"ปญญา" เมื่อ ทาํไดเปนแนแทถกูตองขึ้นมาทใีด มันกจ็ะม ี"ผล" เกดิออกมาทนัีน้ "ผล" นัน้ เรยีกวา "ปฏเิวธธรรม"

ถา "ผล" มันเกดิที่เราจรงิๆ แตเรายังอานไมออก ในเหตแุละผลของมัน เชน เราไมกนิขาวเยน็ หรอื ลดอาหาร ลงมา

กนิเพยีงวันละ ๒ เวลา เราปฏบัิตดิังนี้ ตามหวขอธรรม

แมจะทาํไปแลว กย็ังมองเหน็ "ผลด"ี ไมได กเ็รยีกวา "ปญญา" ยังไมเกดิ ยังไมถวน "ปญญาบารม"ี

เรากจ็ะตองคอยอาน คอยสังเกต ในการกระทาํ การปฏบัิตขิองเราเรื่อยๆไป

สักวัน เรากจ็ะแจงใน "ผลด"ี นัน้ จนได

และ พรอมกันนัน้ "ผลเสยี" ที่มอียูในการปฏบัิตนัิน้ กจ็ะมดีวย

กจ็งใหเลอืกเอา "ผลด"ี นัน้ไว ทิ้ง "ผลเสยี" นัน้ไป

แลวเพงคนหา "ผลด"ี กับ "ผลเสยี" ในสวนเลก็ ที่เราเลอืกไวนัน้ตอไปอกีเรื่อยๆ มัน จะยังมปีนเปกันอยู ในนัน้เสมอ

นี่แหละคอื "การปฏบัิตธิรรม" ที่แทจรงิ ที่ถกูตอง

-เรยีนรูศาสนาทาํไม ?

การเรยีนพทุธศาสนา คอื การเรยีนรู "คา" ของรปูธรรม (วัตถ)ุ และ นามธรรม (พลังงานอาํนาจ)

เมื่อรู "คา" ของอะไรได วา สิ่งใด "สงู" สิ่งใด "ต่ํา" เราก ็"เลอืก" เอาสวน "สงู" ใหถกู สิ่งใด "ด"ี สิ่งใด "ชัว่" เราก ็"เลอืก"

เอาสวน "ด"ี ใหถกู

และสิ่งใด "ถกู" สิ่งใด "ผดิ" เราก ็"เลอืก" เอาสวน "ถกู" ใหเปน

เมื่อ "เลอืก" เปนแลว เราก ็"ทิ้ง" หรอื "ละ" สวนที่ "ต่ํา" -สวนที่"ชัว่" -สวนที่ "ผดิ" เสยี

ยดึเอาสวนที่ "สงู" สวนที่ "ด"ี สวนที่ "ถกู" ไว ปฏบัิตติอไป

นัน่คอื เราทาํตามพระพทุธพจน โอวาทปาฏโิมกข ขอที่วา "ละชัว่ ประพฤตดิ"ี

-ทาํใจใหบรสิทุธิ์ผองใส

และในสวนหลังที่เรากลัน่กรองแลว และเขาใจวาเปนสวนที่ "สงู" สวนที่ "ด"ี สวนที่ "ถกู" นัน้



กใ็หเราเพง และมองใหทะลใุน "ผล" ที่เรายังประพฤตอิยู ใหได

มันจะ "เกดิผล" (ปฏเิวธธรรม) ทัง้สงู-ทัง้ต่ํา หรอื ทัง้ด-ีทัง้ชัว่ อยูในสวนที่กลัน่กรองแลวนัน้ อยูอกีนัน่แหละ

เราจงเรยีนรู"คา "ของ"สภาวะธรรม" อันนี้ใหออก แยกใหเปน เหน็ใหไดอกี

เมื่อเหน็ได แบงแยกออกวา การยังประพฤตอิยูอยางนัน้ กย็ังม ี"สวนด-ีสวนชัว่" ปนๆกันอยู กใ็หแยก เอาสวน "ชัว่" ทิ้งอกี

คงเหลอืไวแต "สวนด"ี ซึ่งจะเลก็ลง จะละเอยีดเขา จะบรสิทุธิ์ยิ่งๆขึ้น

นี่เอง คอื เราปฏบัิตตินตามโอวาทปาฏโิมกข ในขอที่วา "ทาํใจใหบรสทุธิ์ผองใส"

คอื การกระทาํอยางนี้เอง

คอื เจยีมใจตัวเองใหเลก็ ใหละเอยีดเขา ดวยการกระทาํอยางนี้

จะยกตัวอยางใหฟงงายๆ เชน คนสองคน นาย ก. กับ นาย ข. มฐีานะและสภาพ เทาเทยีมกัน เหมอืนกัน ทกุอยาง

ไปไดรับเงนิ มาจากนาย ค. ตัวนาย ก.ได ๑๐ บาท นาย ข.ได ๒๐ บาท

ลองคดิดซูวิา ทานจะเปนคนเชนนาย ก. หรอื นาย ข.ด ี?

ถาทานเปนคนโลกๆ อยูในโลกยี ทานกจ็ะเลอืกเปน นาย ข. เพราะได ๒๐ บาท มันกต็องดทีางโลก สงูทางโลก

แตในทาง "ธรรม" มันผดิ มันเปนความชัว่ มันเปนความต่ํา

มันผดิ หรอืชัว่-ต่ํา อยางไร ?

กค็อื การเอา ๒๐ บาท มาใหตนนัน้ กเ็ทากับเรายดึครองสมบัต ิ(สภาวะรปูธรรม) มาแบกไวกอนโต แทนที่ จะเปน

คนละโลภ (อโลภะ) เรากไ็ดชื่อวา "โลภ" จงึเปนผูตกอยูในฐานะ "คนต่ํา" (ทางธรรม)

บางคนจะนกึแยงออกมาทันทวีา เราไมได "โลภ" นี่ กน็าย ค.เขาใหเอง

ถาใครคดิอยางนี้ จงลองตัง้ใจพจิารณาใหดี

โจทยขอนี้ ขาพเจาทดสอบคนแบบวางกล ๒ ชัน้ คอื ขาพเจาสมมตุ ินาย ก. นาย ข.ซอนขึ้นมา เพื่อทดสอบ "ความอยาก"

ของคน แบบจติละเอยีดขึ้น แทนที่ขาพเจา จะถามตรงๆ วา "คณุเอาเงนิไหม จะเอา ๑๐ บาท หรอื ๒๐ บาท"

ถาถามอยางนี้ คณุกจ็ะตอบกับขาพเจาตรงๆไดงายๆ วา "เอา ๑๐ บาท เทานัน้แหละ" เพราะคณุจะนกึรู ทันท ีวา

ถาตองการ ๒๐ บาท จะเปน"โลภะ"

แตนี่ขาพเจาสมมตุ ินาย ก.นาย ข. ซอนขึ้นมาอกี เมื่อคณุไปเลอืกเปนนาย ข. ผูได  ๒๐ บาท กเ็ทากับ คณุแสดง "จติโลภ"

ของคณุ ออกมาวา "เอา ๒๐ บาท" นัน่เอง

คดิใหดอียางเดยีวกันแทๆ

นี่แหละคอื แงคดิ แงพจิารณาธรรม เมื่อพจิารณาออก เขาใจได เหน็แจงอยางถกูตอง ดังนี้

คนฉลาด

คนที่ฉลาดอยางโลก หรอื เปนคนอยางโลกๆ จงึเลอืกเปนนาย ข.ผูได ๒๐ บาท



จะไมหันไป "ทาํตนใหนอยลงอยางบรสิทุธิ์ใจ" เลย สักโอกาส

ดังนัน้ ผูแจงธรรม หรอืยดึการปฏบัิตธิรรม จงึจะเลอืกเปน นาย ก. ทิ้งการประพฤตอิยาง นาย ข.เสยี

ฝกฝน-หัดตน ละ-วาง-ทิ้งการกระทาํที่จะไดมา "มาก" (อันเรยีกวา โลภะอยูทกุขณะ ที่เรยีกวามาก) เสยี จรงิๆ

เรากจ็ะเปน "ผูถกู-ผูสงู"

ถาเรากระทาํเปน "ผูนอยลงๆ" อยู ดังนี้เสมอ แมจะมโีอกาสไดมากอยางบรสิทุธิ์ อยางไรกต็าม กพ็ยายาม "นอย"

ลงเสมอๆ เรากจ็ะ "บรรล"ุ สงูขึ้น (ทางธรรม) เสมอๆ

แตถา ใครยังไมไดทาํอยางนี้จรงิๆ "จติ" ของคนผูนัน้ จะเขาใจ "สภาวะธรรม" ที่สงูขึ้นกวานี้ อันเรยีกวา

"วาง-เบา-สงบ-ไมเดอืดรอน" นัน้ ไมได !

ตองลองทาํจรงิๆ เดนิเขาสูสนามแหงความเปนอยางนัน้ จรงิๆ (กลาจน) จงึจะเขาใจสภาวะธรรมที่สงู ที่ละเอยีดไดจรงิ

เมื่อทาํไดขัน้นี้แลว ขัน้ตอไปกจ็ะคัดเลอืก วจัิย "คา" ของ "ความด-ีความชัว่" หรอื "คา" ของ "ความผดิ-ความถกู"

ที่เปนธรรม ถกูแท ที่เปนโลกตุตระ ไดจรงิๆ

คนไมทาํดังนี้ เพราะเขากลัวอดตาย

-ใคร ? กลาจน !

แตถา ผูใดไมกลัวตาย และกลาทาํ อยางไมสะทกสะทานไดจรงิๆ

ผูนัน้แหละ จะเหน็ความ "ไมตาย" เกดิในตน (อมตธรรม)

- พทุธสอน... โลกตุตระ

พอเขาขัน้ "โลกตุระ" นัน้ มันเปนเรื่องของพลังงาน หรอื อาํนาจ ที่แสดงฤทธิ์ออกมา อยางมองไมเหน็ตัว มันเปน

"นามธรรม" (ใจ)

ดังนัน้ คนธรรมดาๆ ที่มองทกุสิ่งทกุอยางดวย "ตาเนื้อ" จงึจะเหน็พลังงาน-อาํนาจ หรอื เหน็ "คา" อานความแตกตาง

ของพลังงาน -อาํนาจทางนามธรรม (ใจ) นี้ ออกไมไดงายๆ จงึจะเดาถกูตองตรงแท ไมไดจรงิๆ

ฉะนัน้ ตองลงมอื "ทาํ" กับตนเอง โดยตนเอง

"พทุธ" สอนใหเรยีนรูอยางนี้ ใหปฏบัิตอิยางนี้ ใหดาํเนนิชวีติอยางนี้ (อรยิมรรค ๘)

ไมใชสอนใหทองตาํรา ใหฟงเขาเฉยๆ แลวหลงดใีจวา เรา "ไดรู" แลว อยูเทานัน้

และ "พทุธ" สอนให อาน"คา"ของพลังงาน อาน "คา" ของอาํนาจทางนามธรรมใหออก ใหทะลุ

"พทุธ"ไมไดสอนใหอานแตเพยีง"วัตถ"ุ ไมตองไปมัวงมอยูกับ "รปูธรรม" นอกตัวเรา ใหเสยี เวลามากกวา "นามธรรม"

จงหัด "ละชัว่-ประพฤตดิ"ี อยางที่วานี้เสยีเถดิ...

และ ทาํ "ใจ" ใหบรสิทุธิ์ผองใส ตามนัยดังกลาวนี้ คอื อาน "นามธรรม" (ใจ) ใหออกวา อยางไร คอื คาสงู ? อยางไร คอื

คาต่ํา ?



แลว"ละทิ้ง" สิ่งที่เปน"คาต่ํา" นัน้ๆ ลงไปเรื่อยๆๆๆ (คอื ละชัว่ที่ละเอยีด อันอานเหน็ไดยากลงไปเรื่อยๆ)

แลวคณุจะถงึที่สดุ

หยดุลงตรง...แดน (ภพ) แหงความนิ่ง แดนวาง แดนอสิระ แดนนพิพานเอง อยางแนนอนแทจรงิ.

๔ พฤษภาคม ๒๕๑๔

ประกายธรรม ๑๔ - ๒

ปลกูจติปัญญา

ถาเราปลกูตนไมสักตน เรากต็องตรวจตราดนิ เมื่อปลกูแลว กต็องคอยรดน้ําใหปุย เพื่อจะให "ตนไม" ที่เราปลกู

เจรญิงอกงาม แตเพยีง อยางเดยีว และที่สาํคัญกค็อื เราจะตองไมยอมให "ตนไมอื่น" ที่มันขึ้น อยูใกลๆ มาแยง

ความเจรญิของ "ตนไม" ตนที่เราตองการ ตนที่เราถอืวา เปนของเรา เปนตนที่เรามุงหมาย เพงเลง็ เอาประโยชน

เปนอันขาด ยิ่งถาเปนตนไมอื่น ที่เหน็ไดชัดเจนวา มันกาํลังโต ขึ้นมาแขงคูคี่ กับ "ตนไมของเรา" ในกระถางเดยีวกัน

เรากจ็ะรบีกาํจัด ตัดถอนออกไปเสยี เปนเบื้องแรกทันท ี"ตนไมของเรา" จงึจะเจรญิ ไดเตม็ที่ ไดดยีิ่ง แตกระนัน้กด็ี

ในกระถางดนิของเรา กย็อมจะมตีนหญา และวัชพชืเลก็ๆ อื่นๆ ขึ้นแซม ขึ้นปน อยูเปนแน

และกจ็งรูไวเสยีเถดิวา ตนหญากับพวกวัชพชืเลก็ๆ เหลาที่คนไมคอยนกึวาสาํคัญ แลวกป็ลอยปละละเลย ไมกาํจัด

ไมถากถาง ถอนเลอืกเลม็ออกไป มันจงึเปน "ตัวการ" สาํคัญ ที่ทาํให "ตนไมของเรา" บรบิรูณเตม็ที่ และเจรญิ

ไดเตม็ที่ไมได แมนลองคดิใหด ีหรอืสาํรวจใหด ีจะเหน็แจงวา ตนเลก็ๆ ที่แอบแฝง อยูกับดนิ ในกระถางนัน้

มันมมีากมาย เหลอืเกนิ บางตน บางลาํ มองดวยตาเปลา ไมเหน็ดวยซ้ําไป ถาใครลองตัง้ใจ พจิารณา ใหถองแท

แลวเกบ็ถอน เซาะเลม็ออกมาดดูีๆ เถดิ จะเหน็วา มันมจีาํนวน มากมายจรงิๆ ที่คน ไมเหน็มัน หรอืเอาใจใสมัน

พวก "ตนเลก็ตนนอย" เหลานี้แหละ ที่สาํคัญยิ่ง ที่เปน "ภัย" เปน "มาร" เปน "โจรราย" สาํหรับ "ตนไมของเรา"

"ตนไมของเรา" นัน้คอื "จติ" ของคนทกุคนนัน่เอง ไมผดิ ไมเพี้ยน เหมอืนกันยังไงงัน้ ถาเราตองการ ใหจติของเรา "บรบิรูณ"

และ "เจรญิ" เตม็ไปดวย "สต-ิปญญา" เราจะตองเกบ็ถอน หรอืเซาะเลม็เอา "ตนไมเลก็ๆ" ตางๆ

อันหาประโยชนมไิดเหลานัน้ ทิ้งออกไปใหหมด ใหไดจรงิๆ แลวเราจะม ี"ตนไมของเรา" แตเพยีง "ตนเดยีว" อยางแทจรงิ

(ปญญาทางโลก หรอื ทางธรรมกเ็หมอืนกัน แมนทาํดังนี้ กค็อื มปีญญา ไดเหมอืนกันนัน่แล) "ตนไมเลก็ๆ" เหลานัน้

คอือะไร? กค็อื "ความคดิฟุงซาน" ที่คดิถงึเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู ไมหยดุหยอน นัน่แหละ และ "ความคดิ" เหลานัน้

กไ็มใชความคดิ ที่เปนประโยชน จรงิอะไร มันเปน "ความคดิ ที่มตีัณหา ปนอยู" ทัง้สิ้น คอื คดิสรางสิ่งที่ "อยากหามา

ใหแกตน" ทัง้หมด ทัง้สิ้นจรงิๆ คดิดดูีๆเถดิ แลวจะแจงจะเหน็

ถาใครพยายามสอดสอง และสามารถมองเหน็ "ตนไมเลก็ๆ" ที่เปน "มาร" เปน "โจรราย" กวน "ตนไมของเรา" ออก

แลวกจั็ดการ เกบ็ถอน เซาะเลม็ ออกเสยีไดมากเทาใด ผูนัน้แหละคอื ผูม ี"สมาธ"ิ และคอื ผูม ี"ปญญา" อยางแทจรงิ

มากขึ้นตามจาํนวนของ "ความสามารถ ในการปดความคดิตางๆ ออกไปจาก จติของตน" ได ยิ่งแมนใคร ปดออกไปได



หมดเกลี้ยง อยางจรงิแท ผูนัน้แหละ คอื ผูอยูสขุ ที่เรยีกวา "นพิพาน" คอื ผูกาํลังอยู ในสภาวะ "สญุญตา" คอืผูมี

"จติวาง" นัน่ทเีดยีว

๔ กมุภาพันธ ๒๕๑๔

ประกายธรรม ๑๔ - ๓

"รู้ง่าย ทาํกง็่าย

แตค่นไมพ่ยายามหัดทาํน�ัน คอือะไรเอย่ ?"

คงจะไมมใีครที่จะไมเขาใจคาํวา "ทาํบญุ" หรอื "ทาน" โดยเฉพาะพทุธศาสนกิชน แมจะเปนเดก็ หรอืผูใหญ

และทานเชื่อไหมวา จดุใหญใจความของ "พทุธศาสนา" นัน้ อยูตรงนี้ เทานัน้เอง อยูตรงนี้ และเทานี้จรงิๆ

"ทาํบญุ" หรอื "ทาน" กค็อื "การให" การปฏบัิตธิรรมของพทุธ จงึเริ่มดวย "ทาน" แลวกศ็ลี-สมาธ-ิปญญา และแทๆ จรงิๆ

แมจะเปนศลี เปนสมาธ ิเปนปญญากต็าม กค็อื การหากฎ หาวธิ ีมาบบีบังคับ หรอื ทาํการแวดลอม ใหกระทาํ "บญุ" นัน้

หรอืทาํ "ทาน" นัน้ใหได อยางแท อยางจรงิ จนคนผูนัน้ กลายเปน คนใจบญุ สนุทานจรงิๆ กระทัง่ ไมเกดิอารมณ

เกาะเกี่ยว หวงแหน หรอื เสยีดายอะไร ใน "การให" นัน้ๆเลย ไมวาในกรณใีดๆ และทกุครัง้ ที่ทาํ แมจะเปนการให

ที่เลก็นอยที่สดุ หรอื จะเปนการใหที่มากที่สดุ

"ทาํ" ในที่นี้ หมายถงึตอง "ทาํ" จรงิๆ และ "ทาํ" ใหมาก มใิชเอาแตพดู เอาแตรูเทานัน้ ขอใหญใจความ กค็อื ตอง "ทาํ"

ใหได "ทาํบญุ" ใหจรงิ "ทาํทาน" ใหจรงิ และ "ให" กต็องใหไปโดยบรสิทุธิ์ใจ มใิช "ให" แลวยังหวัง ตอบแทน

"การให" ในที่นี้ กค็อื "ใหทกุๆสิ่ง" หมายความวา "ไมเอาไวเปนของเรา" ไมวาอะไรทัง้สิ้น จะเปนเจาของ เงนิทอง หรอื

วัตถธุรรมใดๆ ไปตราบ จนกระทัง่ แมอารมณโลภ-รัก-โกรธ-ชังอันใด กไ็มเอาไว เปนของเรา เลยจรงิๆ เรากจ็ะกลายเปน

ผูไมม ีสมบัตอิะไรเลย ไมมโีลภ ไมมรีัก ไมมโีกรธ และ ไมมชัีง คนผูนี้แหละ คอืผูถงึ "ที่สดุแหงทกุข" ถาใครอยาก

"พนทกุข"จรงิๆ กใ็หเริ่มหัด "ทาํบญุ" และ "ทาํทาน" เสยีตัง้แตบัดนี้ เปนตนไปเถดิ อยามัวคดิผัดผอน หรอื ที่พระพทุธองค

ทรงกลาวไววา "อยามัวประมาทกันอยูเลย"

มคีวามจรงิแทอยูวา ถาผูใดยังไมเคยควักเงนิ จาํนวนเลก็นอย ออกใหแกผูอื่นเลย เขากจ็ะไมกลาควักเงนิ จาํนวนมาก

ใหแกใคร เปนอันขาด เพราะเขากลัวเงนิของเขา จะพรองไป และโดยนัยนี้เอง ถาผูใด ไมเคย ควักเงนิ กอนสดุทาย

ที่มใีนชวีติของเขาจรงิๆ ใหแกคนอื่นไป โดยไมเกดิความกลัว แตอยางใดเลย คนผูนัน้ กจ็ะไมกลา ประจัญหนา กับคาํวา

"ไมโลภ" เพราะเขากลัว จะอดตาย แลวเขาจะได เปนผูหมดสิ้น สญูสลาย ถงึภาวะ แหงความวางเปลา เบา สบาย

อันเรยีกวา "สญุญตา" หรอืเปน "นพิพาน" นัน้ไมไดเลย

๒๑ มนีาคม ๒๕๑๔

ประกายธรรม ๑๕



จะสร้างปัญญากนัอยา่งไร ?

"พทุธศาสนา" นัน้เปนศาสนาที่สงูดวย "ปญญา" เขาใจแงมมุตางๆไดเปนอยางด ีอยาง ละเอยีด และ ลัดเขาหา

ความเปนประโยชน อยางแทจรงิไดงาย ไดตรง ทัง้สงูสดุดวย

ดังนัน้ ความสงูสดุขัน้ "เจโตวมิตุ"ิ อันเปนการ "วมิตุ"ิ ไดดวยการ "ทาํ" จรงิๆ ที่มใีนศาสนาอื่นๆ จะเปน "ศาสนาชนิะ"

ของพระมหาวรีะ (นคิรนถนาฏบตุร) กต็าม จะเปน "เจโตวมิตุ"ิ ในแบบของศาสดาองคอื่นๆ อกีมากมายกต็าม

พระพทุธเจา ของเรา กท็รงเขาใจไดถองแท และ จดุสดุโตงขัน้ "เจโตวมิตุ"ิ หมดเกลี้ยง ไมมเีหลอื เหมอืนดัง ของศาสดา

ทัง้หลายนี้ กเ็ปน "จดุสดุยอด" ของศาสนา พทุธเชนนัน้ ดังจะเหน็ไดจาก พระพทุธพจนใน มหาสาโรปมสตูร มวีา :-

"ภกิษทัุง้หลาย พรหมจรรยนี้ มใิชมลีาภสักการะ และเสยีงสรรเสรญิเปนอานสิงส พรหมจรรยนี้ มใิชมี

ความถงึพรอมแหง "ศลี" เปนอานสิงส พรหมจรรยนี้มใิชมคีวาม ถงึพรอมแหง "สมาธ"ิ เปนอานสิงส พรหมจรรยนี้

มใิชมคีวามถงึพรอมแหง "ญาณทัสนะ" (ปญญา) เปนอานสิงส

ภกิษทัุง้หลาย ก ็"เจโตวมิตุ"ิ อันไมกาํเรบิอันใดมอียู พรหมจรรยนี้ มเีจโตวมิตุนัิน้นัน่แหละ เปนประโยชน ที่มุงหมาย

"เจโตวมิตุ"ิ นัน่แหละ เปนผลสดุทาย ของพรหมจรรย"

จากพระพทุธพจนบทนี้ จงึแยกละเอยีด ความเปนผูถงึพรอมแตละขัน้ แตละระดับ ออก และ แทจรงินักปฏบัิตธิรรมะใดๆ

กร็ูกันวา ตองดาํเนนิการ "ปฏบัิตธิรรม" หรอื "สรางปญญา" กันดวยไตรสกิขา อันมศีลี-สมาธ-ิปญญา และสดุทายกค็อื

"วมิตุ"ิ อันหมายถงึ "เจโตวมิตุ"ิ หรอืคอื "ดับสิ้น" แมแต "ปญญา" นัน่เอง แตจะมคีวามละเอยีดลออ กันเปนระดับอยางไร

กล็องๆ มาพจิารณาดกูัน หรอื วจัิยกันด ูสักนดิเปนไร

ขัน้แรก ตองเขาใจกันใหหมดเสยีกอนวา "พทุธศาสนา" นัน้มทีี่สดุอยูดวย "วมิตุ ิและกจ็ะตอง "วมิตุ"ิ ทัง้ ๒ สวนดวย คอื

มปีญญาวมิตุ ิกับ เจโตวมิตุ ิอันเรยีกวา "อภุโตภาควมิตุ"ิ คอื หนึ่งหลดุพนดวย "รู" (ปญญา) สองหลดุพนดวย "เกดิจรงิ

เปนจรงิที่ใจ" (เจโต) ไมใชสักแต "รู" แบบฟงมา ทองมา หรอืแค นาํมาคดิ มาคาดคะเน มาคาํนวณ ประมาณเอา

แลวกเ็ขาใจวา "ลงตัวแลว" จน ถงึชัน้ที่เรยีกวา "วมิตุ"ิ หรอื "นโิรธ" (ดับสนทิ) ไดแลว แตแทจรงิ ยังสัมผัส สภาวะ

ยังลบูคลาํสภาพที่ยังไมวาง ไมดับนัน้อยู ดวยรสชาตติางๆ ถาผูใดเขาใจ สภาวะธรรม ที่เกดิขึ้นกับใจ จนเรยีกวาผาน

"วปิสสนาญาณ" ไปจนไดถงึขัน้ "มรรคญาณ" และ "ผลญาณ" จรงิๆ จะเขาใจไดทันทวีา "มรรคญาณ" นัน้คอื ตัว

"ปญญา" คอืแสงสวาง คอื วชิชา คอืตัวรู และ "ผลญาณ" นัน้คอื "ตัวเกดิ จรงิๆ  เปนไปจรงิๆในจติ" คอื การลอกคราบ

จากจดุเกา มาพบกับ จดุใหม เหมอืน "การชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพงึเหน็อยางนี้วา นี้หญาปลอง (มรรคญาณ)

นี้ ไสหญาปลอง (ผลญาณ) ตางเปนคนละอัน แตไสกชั็กออก จากหญาปลองนัน่เอง... อกีนัยหนึ่ง เปรยีบเหมอืนบรุษุ

จะพงึชักง ูออกจากคราบ เขาจะพงึคดิเหน็อยางนี้วา นี้ง ูนี้คราบ งอูยางหนึ่ง (เจโต) คราบอยางหนึ่ง (ปญญา)

แตงกูชั็กออกจาก คราบนัน่เอง" และ การขาดจากกัน ของหญาปลองกับไส หรอืการขาดจากกันของง ูกับคราบ กค็อื

การตัด "โคตรภจูติ" จากกันสวนหนึ่งดวย เปนการแยกกัน จรงิๆ คอื แยกจติ แยกกายไดจรงิๆ เปน ๒ สวน ถอด "จติ"



ออกจาก "กายรปู" ได จรงิๆ มใิชเพยีงคดิเอา คาดเอา ตราบใด "ปญญา" เปนเพยีงแค "สตุมยปญญา" (ฟงมา) หรอืแม

"จนิตามยปญญา" (คดิทบทวนเอา) กจ็ะยัง เกดิการผานไปสูจดุ "เกดิใหม" (บรรล)ุ ในคนนัน้จรงิๆ ไมได "ปญญา" จงึ

จะตองใหถงึขัน้ "ภาวนามยปญญา" (ทาํใหเกดิจรงิๆ มโีอปปาตกิโยนจิรงิๆ) แลว "ปญญา" มันจะเลื่อนขึ้น เปนชัน้ๆ

เปนชัน้ๆ ตามลาํดับ ดังนัน้ "มรรคญาณ" อันคอื จติปญญา คอื รู แลวกจ็งึจะเปน "ผลญาณ" อันคอื จติผดุเกดิเปน

จติดวงใหม ผองใสกวาเกา เรยีกวา จติเกดิจรงิเปนจรงิ (เจโต) และการเกดิ "ปญญา" ทัง้การกระทาํใหบรรล ุ"เจโต" นัน้

มันมมีากมาย หลายชัน้ หลายรอบนัก มหียาบๆ ไปหาคอยๆละเอยีดขึ้นๆ เปนระดับเปนชัน้ๆดวย

กล็องทาํความเขาใจกับการสราง "ปญญา" ที่จะพยายาม ยกตัวอยาง ใหเหน็ ประกอบ ไลลาํดับไปเรื่อยๆนี้ ดบูาง

ปญญาชัน้ที่ ๑. คนเรา "รู" ได หรอืม ี"ปญญา" รับมา "รู" กด็วยประสาทสัมผัสภายนอก ธรรมดาๆ  เรยีกวา ปญญาชัน้ตน

เปนการ "รู" ไดงายๆ ตื้นๆ มกีันได ทกุคน เชน หไูดยนิเสยีงกร็ู จมกูไดกลิ่นกร็ู ตาเหน็รปูกร็ู ลิ้นสัมผัสรสกร็ู ผวิกาย

ทกุสวน สัมผัสของแขง็ ของออน ความรอน ความเยน็กร็ู และแมเคยรูมาแลว อยางนัน้ นาํมาคดิเองขึ้นในใจกร็ู

ถาใครจาํไดมากกเ็รยีกวา ผูนัน้ "รู" มากกวาไดดวย นี่ แหละคอื "สตุมยปญญา" เปนปญญาชัน้ตน ของความรู

รูธรรมดาๆ มคีวามจรงิเพยีง รูกายภายนอก และกายภายใน บางอยางตื้นๆ เตม็ท ีคนผูนี้ยังไมรูวา "ใจ" หรอื "จติ"

คอือะไร? รูไดดวย "ตาเนื้อ" แทๆ "เจโต" ยังไมม ีหรอื ปญญาทางจติ ยังไมเกดิ เรยีกวาสักแตวา "รู" จากรับมาคอื "เวทนา"

แลวกจ็าํได คอื "สัญญา" โดยแยก ไมออกวา ควรรับ หรอื ควรจาํหรอืไม

ปญญาขัน้ที่  ๒ กค็อื คนที่ชางคดิ ชางคน ชางคาํนวณหาเหตหุาผล กน็าํสิ่งที่เคยเหน็ เคยไดยนิ เคยไดสัมผัส มาคนคดิ

หาเหต ุแหงการเปนมา รูผลของสิ่งนัน้ๆได ดวยปญญาแหงการคนคดิ พนิจิ พจิารณา ซึ่งกร็ูไดมากนอย ไมเทากัน เชน

คนบางคน ชางคดิ แควา กับขาวอยางนี้ เขาทาํยังไงจงึอรอย แลวกน็าํมาคดิคน จนรูวา ทาํอยางนัน้อยางนี้

มไีอนัน่ผสมไอนี่ คนนี้กค็ดิคน ไดแคขัน้นี้ บางคนชางคดิ ไปจนถงึวา "น้ํา" นี่มันมอีะไรผสมกับอะไร?  จงึเปน "น้ํา" หรอื

"น้ํา" มันเกดิมาจาก อะไร? เขากไ็ปคดิคนหา โดยฟง คนพดูมาบาง และ ไปอานจากตาํรามาบาง

(แตยังไมไดไปแยกธาตนุ้ําด)ู เพยีงนาํมาคดิ ถงึมมุ ถงึเหลี่ยม ถงึเหตแุละผล อันควร เปนของมันเทานัน้ ดังนี้ เปนตน

แตที่คดิกันอยูมากที่สดุ กค็อื ทาํอยางไร? เรา จะรวย ทาํอยางไร? เราจะเอรด็อรอย สนกุเพลดิเพลนิ สะดวกสบาย

ทาํอยางไร? เราจะมลีาภอดุม มยีศสงู มสีรรเสรญิมากลน นี่เรยีกวา ปญญาขัน้คนธรรมดา และสงูกวา คนชางคดิ

ธรรมดาๆ ขึ้นมาไดบาง แต กย็ังไมเคยเปนนักปฏบัิต ิคอืยังไมลงมอื นาํสิ่งที่สงสัย มาวจัิยวเิคราะห แยกธาต ุหรอื

ทาํการผสม ปรนปรงุ มันออกมา ใหเกดิผลกับตนจรงิๆเลย แมการจะกอใหเกดิ ลาภ เกดิยศ เกดิสรรเสรญิ กับตนกต็าม

กเ็พยีงคดิฟงฟุงเฟองไวเทานัน้ แถม เตม็ไปดวยเหตผุล นารวย นาไดยศ นาไดสรรเสรญิ ดวยซ้ําไป แตยังไมเคยลงมอื

จะเรยีกวา มผีลเปน "เจโต" ไมได มันไดแค ขัน้เรยีกวา "จนิตามยปญญา" เปน ปญญารูกายภายนอก และกายภายใน

ลกึขึ้นมาบาง แตกย็ังไมรู "จติ" หรอื "ใจ" อยูนัน่เอง จงึเปนการ "รู" ดวย "ตาเนื้อ" ขัน้ละเอยีดขึ้นมาหนอย ยังไมมกีาร ตัด

"โคตรภจูติ" แม "จติ" ตัวหยาบๆ รอบสัน้ๆ จงึยังไมมจีติตัวใดเกดิ ม ีแต"จติ" ตัวเกา ที่ถกูคดิคน ปรนปรงุ อันเรยีกวา



"สังขารธรรม" แลวก ็"รู" ได เปน "ผล" จากการคดินัน้ สิ่งที่รูไดจากผลแหงการคดินี้ เรยีกวา "วญิญาณ" ก ็ยังเปนการ "รู"

ที่ยังแบงไมออกอยูดวีา อะไรควรแยกเปนอะไร คงไดรับเอาไวหมด จงึคงฝงแนนอยูในจติ เปนอปุาทาน

ปญญาขัน้ที่ ๓ กค็อื คนผูนัน้ ไดลงมอืนาํสิ่งที่คดิที่สงสัย หรอืที่ได "รู" นัน้มา วเิคราะห แยกธาตจุรงิๆ หรอื ทาํการผสม

ปรนปรงุจรงิๆ เชน กับขาวอยางนี้ มันอรอยอยางนี้ ทาํอยางไร กน็าํมาทาํจรงิๆ จนเหน็ กับขาวนัน้ "เกดิ" ขึ้นมาโดยตน

เอง ทาํกับมอืเองจรงิๆ สงสัยวา "น้ํา" มันเกดิมาจากอะไร? กน็าํมาแยกธาต ุจนพบไฮโดรเจน ๒ หนวย กับ ออกซเิจน ๑

หนวยจรงิๆ เหน็ตัวตน ของไฮโดรเจน กับ ออกซเิจน ที่เปน "ตัวตน" อันละเอยีด เปนลม เปนแกสได จรงิๆ และแมสงสัยวา

ทาํอยางไรจะรวย? กค็ดิคนเหน็ทาง จนแนใจวา คาขายจะ รวย  กล็งมอืคาขายจรงิๆ หรอืแนใจวา ทาํราชการ จะไดยศ

กล็งมอืทาํราชการ ใหไดจรงิๆ  การทาํกับขาวนัน้ มันงาย กจ็ะเหน็ผลงาย เรว็ การแยกธาตนุ้ํา ยากขึ้นมาหนอย

แตกจ็ะเกดิ ผลได เหน็ได สัมผัสไดจรงิๆเหมอืนกัน และถงึอยางนัน้ กจ็ะยังรูมากกวานี้ไมได  คอืไมรูวาทาํไม?

กับขาวนัน้ เอาสิ่งนัน้ ผสมกับสิ่งนัน้ โขลกอยางนัน้ ยัดอยางนี้ จงึเรยีกวา "อรอย" หรอื ไฮโดรเจน ๒ หนวย มันทาํ

ปฏกิริยิากับออกซเิจน ๑ หนวยยังไง เหตผุลอยางไร มันจงึรวมตัวกัน แลวแปรสภาพมาเปน "น้ํา" กย็ังเขาใจ ลกึซึ้งไมได

ยิ่งการคาขาย เมื่อคดิวา จะทาํให รวย พอไปคาขายจรงิ กลับขาดทนุยอยยับกม็ ีหรอืบางทกีร็วยได แตกย็ังไมรูได

วาทาํไมถงึรวย เพราะบางคน เขาทาํอยางเรา เหมอืนกันกไ็มเหน็รวย แตบางคนทาํอยางเรา รวยกวาเรากม็ ีเรยีกวา

เหน็ผล เกดิผล สัมผัสผล จากลงมอืทาํ ดังนี้ จงึเรยีกวา "ภาวนามยปญญา" ตาที่รูเหน็ได ขัน้นี้ จงึตัง้ชื่อวา "ตาทพิย" คอื

เหน็รปูการณไดจรงิๆ แมการมบีทบาท เดนิทาง คลี่คลายการ "เกดิผล" ในสิ่ง ที่หยาบๆ กพ็อรู แตการเดนิทาง หรอื

คลี่คลายของไฮโดรเจน กับออกซเิจน จะยังไมเหน็ ไมรูแน จะเหน็ไดสัมผัสไดกแ็ต "รปู" ของมัน แมมันจะเลก็ จะละเอยีด

กย็ังอตุสาหเหน็ ."รปู" มันได ถงึขัน้ ที่กลาวไดวา เหน็ "รปูทพิย" หรอืตัวตนของ สิ่งเลก็ละเอยีด   ดังนี้  จงึจะเรยีกไดวา

ถงึขัน้  "ปฏเิวธธรรม" ถาปฏบัิต ิ"ฌานจติ" กจ็ะเหน็ "รปูสัญญา" หรอื "รปูนมิติ" ไดทเีดยีว ถาปฏบัิต ิ"สตปิฏฐาน" กจ็ะรูเหน็

"กเิลส-ตัณหา" ได ขัน้นี้แหละ เรยีกวา "เจโต" ปญญาขัน้เหน็จติจรงิ รู "ตัวตนของอปุาทาน" หรอื "สัญญา" หรอื

"วญิญาณ" ได อันเปน "ตัวตนของจติ" ที่เรยีกวา สมมตุ ิที่หลงยดึมัน่ กาํหนดจาํไว ไมยอมปลอยทิ้ง นัน่เอง แตคนผูนี้

กย็ังไมปลอย เพราะเพิ่งรู ไดชัน้ตน ยังไมแนใจ จงึยังม ี"วจิกิจิฉา" อยู

ปญญาขัน้ที่ ๔ กค็อื คนผูนัน้ รูแจงเหตผุลของกับขาวที่ทาํไดแลวา "อรอย" เพราะ มันมนี้ําปลาด ีผสมไดสวน มเีนื้อดี

ไดสวนพอด ีมผีักด ีไดสวนพอเหมาะ ที่จะปรงุ ออกมาเปน "รปู" นัน้ๆไดตามตองการ และจะให "รส" อยางนัน้ดวย

หรอืไฮโดรเจน ๒ หนวย มพีลังงาน เทานัน้ ออกซเิจนหนวยหนึ่ง มอีาํนาจ เทานัน้ ฤทธิ์ของสองสิ่งนี้ทาํปฏกิริยิากันไดรอบ

หรอืได "พลังงานกอตัวสัมบรูณ" ถงึขดีของมัน มันกแ็ปร "รปู" มาเปน"น้ํา" ได และรูไดวา ที่คาขายรวย เพราะ เรานาํของ

เหมาะสมมาทาํการ เรามจัีงหวะด ีโอกาสด ีอยูในยานด ีหรอื เราฉลาดหาเหลี่ยม หามมุอยางนัน้อยางนี้ กเ็ปนอันรูเหตุ

และผล ลกึซึ้ง ขึ้นมาไดอกี การรู อยางนี้กเ็ปน "ปญญา" ขัน้ลกึ เรยีกวา "รูนามธรรมในนามธรรม" หรอืเหน็ "นาม"

ไดแมที่ซอนอยูใน "รปู" อันเลก็ละเอยีดอกีท ีเหน็การคลี่คลายเดนิทาง ของ "รปูละเอยีด" ได จงึเรยีกวา เหน็ดวย



"ตาธรรม" แมเหน็ "รปูสัญญา" หรอื "รปูนมิติ" นัน้ๆ กเ็หน็ "เวทนา" หรอื ความรูสกึใน "รปูนมิติ" ได หรอืรู "ใจ" ของ "รปูนมิติ"

นัน้ๆขัน้นี้แหละ จงึจะเรยีกวา เหน็กายในกายแทๆ หรอื เหน็ จติในจติ เปน "ปญญาวมิตุ"ิ แทๆ ขัน้ตัด "โคตรภจูติ"

กันจรงิๆ ถอดคราบออกมา เปนจติใหม ม ี"จติเกดิ" ตัวใหม เรยีกซอนลงไปกไ็ดวาม ี"ปญญาวมิตุ"ิ เปน "โสดาปตตมิรรค"

(มรรคญาณ) และจะม ี"เจโตวมิตุ"ิ เปน "โสดาปตตผิล" (ผลญาณ) การจะเหน็แจง ดังนี้ได กด็วยการเพงแทงดวย

"สมาธจิติ" อันมพีลัง จรงิๆ เรยีกวา มแีสงสวางพรอม (คาของพลังจติ) มตีาอันใสคม (คาของสต ิปญญา)

มสีิ่งที่จะเหน็ไดจรงิ (รปูละเอยีดแท)  จงึจะ "เกดิผล" แทได (เปน "เจโต" ตัวใหม) รูอยางนี้ เรยีกวา รูอยางนับเปนผูมี

"ปญญาญาณ" หรอืเกดิ "ญาณทัสสนะ"  พทุธศาสนานับ "จติรู" ตัวนี้เปน "ปญญา" ตัวที่ ๑ คอื พนโงแลว ม ี"ปญญา"

จรงิๆ เสยีท ีมกีารตัด มกีารลอกออกไดแลว หนึ่งชัน้จรงิๆ

ปญญาชัน้ที่ ๕ กค็อื รูแจงชัดยิ่งกวานัน้มากขึ้นไปอกี จนดเูปนการ "หักมมุกลับ" ไป เลยวา ที่อาหาร มันอรอย กเ็พราะไป

"หลง" มันเขา ไปเชื่อตามคนทัง้หลายเขา ชวนเชื่อวา ถามผีักเปรี้ยวหวาน ที่ประกอบดวย ของที่ปรงุอยางนีๆ้

และจะอรอย อยางนี้นะ กไ็ปจาํมา ไปหลงเชื่อเขามา (มโีมหะ) พอมาไดกนิอาหาร อยางนี้เขา

และผลปรากฏตรงกับที่ไดไปหลงจาํมา หรอืหลงเชื่อมา กเ็ลยสมใจ ถกูใจ พอใจ เรยีกสิ่งนี้วา  "อรอย" แลวกย็ดึถอื

ผกูพัน (อปุาทาน)  จะตองกนิใหไดอยางนี้ จะตองหาอยางนี้ มาใหไดเสมอ มากๆยิ่งด ีทกุเวลานาท ียิ่งดใีหญ

แตถาไมไป "หลง" (ถกูหลอก) จาํมา "หลง" (โง) เชื่อมา "ความอรอย" มันกไ็มม ีภาษา เรยีกวา "อรอย" กไ็มมี

กไ็มเหน็จะตอง อยากกนิผัดเปรี้ยวหวานนัน้ กนิอะไรกไ็ด เพราะรูแจงเสยีแลววา  ที่แทก ็"การปรงุ" (สังขาร)

อยางหนึ่งเทานัน้เอง เราจะเอาเนื้อ เอาผัก เอาน้ําปลาอยางนัน้ไปทาํเปน "แกง" มากนิกไ็ด หรอืแม

จะนาํมากนิโดยวธิตีมจดืๆ แลวกก็นิ น้ําปลา น้ําเปรี้ยว น้ําหวาน กนิทหีลังกไ็ดมันก ็ไอกนิธาตขุองผัก ของเนื้อ ของน้ําปู

น้ําปลาตางๆ ชนดิเดยีวกัน ลงไป ในกระเพาะ เทานัน้เอง กเ็หตเุพราะ ไปหลง "การปรงุ" (สังขาร) นัน่แหละ จงึ "ทกุข"

และไฮโดรเจน  ๒ หนวย กับออกซเิจนหนวยหนึ่ง ที่รวมตัวกัน จนเปน "น้ํา" นัน้ ก ็คอื ธาตชุนดิหนึ่ง

ที่มอีอกซเิจนกับไฮโดรเจน โดยมันรวมกัน เปน "ตัวตน" (อัตตา) มไีฮโดรเจน เปน "นาม" และ มอีอกซเิจน เปน "รปู"

เกาะกันแนนดวยพลังงาน จาํนวนหนึ่ง (อปุาทาน) ถาตราบใด ไมมพีลังงาน ที่มคีา สามารถ ทาํลาย พลังงาน

แหงการยดึเกาะ (อปุาทาน) ของ "น้ํา" นี้ได มันกจ็ะยังคง ดาํรงตัวอยูใน "รปู" ของน้ํา ถาใครสามารถ หาพลังงาน ที่มคีา

ขัน้สามารถ ทาํลายตัวตน ของน้ําออกได เขากจ็ะได ออกซเิจน และ "ตัวตน" ของน้ํากส็ลายไป ดับสญู (นพิพาน) ไปดวย

ดังนี้ และในคนมพีลังงานนี้ ทัง้ในรางกาย ของคน กต็องใชน้ํา เพราะมันมอีอกซเิจน อันเปนธาตสุาํคัญ ที่เราตองใช

พรอมกันนัน้ มันเปน "น้ํา" (ธาตนุ้ํา) มันกย็ังเปน ธาตทุี่รางกายเราตองใชดวย  จงึรูมากขึ้นกวาแตกอนวา

ของนี้มปีระโยชน กับรางกาย แตกไ็มไป หลงมัวเมา ปรงุมันเลน หรอืแยกธาตมัุนเลน จะเอามันมาใช จรงิๆ กับเรา

กเ็พราะเมื่อเรา ตองใชมัน มากไป กไ็มเอา นอยไปหนอยกห็าเตมิ กเ็ทานัน้เอง สวนธาตอุื่นๆ หรอืของอื่นๆ เชน ทอนไม

ตะกัว่ ไซยาไนด อะไร ตางๆ อันไมจาํเปนเลย สาํหรับรางกายเรา เรากไ็มเอา ไมอยากไดมา แมจะ เปนทองคาํ เพชร



พลอย มมีาใหเรา เรากไ็มรับ หรอืแมจะมอียูเปนของตน ก ็แจกแกผูอื่น ใหเหมาะสม เปนประโยชนที่สดุ

ไปกับผูอื่นเทานัน้ เราไม "หลง" ใน ของไมจาํเปนอยางแทจรงิ อันจะเกื้อกลูรางกาย และความเปนอยู ใหเกนิความ

เปนไปอยางพอด ีจะรับอยูเฉพาะปจจัย ๔ ซึ่งม ีอาหาร-เครื่องนุงหม-ที่อยู-ยา แตเพยีง พอเหมาะ ไมมากไป

เปนอันขาดดวย

และแมการคาขายจนรวยนัน้ กเ็ขาใจไดอยางแจงดวยวา เรายังบังเบยีดผูอื่นอยู เรายัง "โลภ" อยู เราตองเหนด็เหนื่อย

เพราะตองการ "รวย" อยู แทจรงิ เราคาขายเพยีงพอดีๆ เพื่อใหมาพอใชสอย คุมปากคุมชวีติใหเปนไปพอดีๆ กพ็อแลว

หรอื ถามทีางที่เหมาะควรกวา เชน เหน็ทางวา แมเราจะไมคาขาย เราเอา ชวีติ "ของเราไปชวยเผยแพรความจรงิ"

อันนี้ใหคนอื่นๆ ที่เขายังไมรู ไดรูตาม และ ตัวเราเอง ยังชพีอยูเพยีงเลก็นอย กนิเพยีงวันละมื้อ หรอืสองมื้ออยางมาก

เครื่องนุงหม กแ็คผา พันกาย ที่อยูกเ็พยีงพออาศัย กันแดด กันฝน กันลม กันหนาวก ็พอแลว เรากจ็ะหยดุคาขาย

ออกบวชได แลวกเ็ผยแพร ความรู ความแทจรงิอันนี้ ใหคนอื่นรูตาม โดยนัยเดยีวกัน การจะหายศ หาสรรเสรญิ

โดยวธิใีดๆ กจ็ะไมรับ มา "ปญญา" ขัน้นี้แหละ คอื พระอรยิเจา ซึ่งจะมสีงูขึ้นๆ เปนระดับๆ จาก พระสกทิาคามี

ไปเปนพระอนาคาม ีและ เปนพระอรหันตกัน ในขัน้ที่เรยีกวา รู เหลี่ยมของทกุข พรอมทัง้รูเหต ุรูวธิดีับเหตไุด และ

กด็ับมันไดดวย ลอกออกทลีะ ชัน้ๆ เลก็ลงๆ หรอื ละเอยีดเขาๆ หรอื สงูขึ้นๆ ตามลาํดับขัน้ของความเปน "อรยิะ"

ขัน้สงูขึ้นๆนัน้ๆ  ตาที่เหน็ไดดังนี้ เรยีกวา "ตาปญญา" แทๆ และม ี"ปญญาวมิตุ"ิ เปน "มรรคญาณ" กับ "ผลญาณ"

เกดิปะตดิปะตอกันไป ตามแรง "ภาวนา" ของ ผูได "กระทาํ" ให "เกดิ" นัน้ ปญญาขัน้ที่ ๖ นัน้ เปนขัน้สงูสดุ ยอดเยี่ยม

เรยีกวา รูชัดเจน จนสิ้นรอบ เปน "ปรวิัฏสาม" ซึ่งมไิด หมายความวา สิ้น ๓ รอบแบบงายๆ แตหมายความวา ละเอยีด

กลาง หยาบ หรอื เบื้องตน ทามกลาง บัน้ปลาย เบื้องใน ตอนกลาง ขาง นอก สงู กลาง ต่ํา อดตี ปจจบัุน อนาคต เรว็

ปานกลาง ชา ฯลฯ อันอาจจะแบง เปนสบิรอบ รอยทา พันวถิกีไ็ด และแทจรงินัน้ ยิ่งกวาพันรอบ หมื่นวถิ ีทวา ใน

ภาษากพ็ดูไดเทานี้ หมายถงึ วัฏนอย (สภาพนอย) วัฏกลาง (สภาพประมาณปานกลาง) วัฏใหญ

(สภาพยดืยาวกวางไกล) อันจะเขาใจหยาบๆ กไ็ด และ ละเอยีดลกึซึ้งกไ็ด สาํหรับปญญาขัน้นี้นัน้ นับเปน การรูแจง

ครบทกุสภาพ รูแจงโลก รอบมหาจักรวาล  เรยีกวา "โลกวทิ"ู รูชัด แมการเกดิ ของสิ่งอันใด ใชพลัง "นาม" เทาใด

จงึจะไดรอบแหงความเปน "รปู" (อัตตา หรอืมวล) ถาจะทาํลาย "รปู" นัน้ ใหแตกดับ สลายไป พนสภาวะรปูนัน้ไปเปนอื่น

จะตองใช "พลัง" เทาใด? เมื่อไปตกในสภาวะ "รปู" ในวัฏใหม จะเลก็-ใหญเทาใด? จะทาํลาย "รปู" นัน้อกีไดดวย "พลัง"

เทาใด? จนที่สดุ ถงึ "สญุญตาแหงความไมม"ี ความเปนสิ่งนัน้ และทายสดุ แหงการไมเปนสิ่งอันใด อันหนึ่งอกีเลยนัน้

ยอมไมมใีนที่ ไหนๆ นอกจาก การเคลื่อนไป การแปรไป ของความเปน สิ่งนัน้ๆ เทานัน้ในโลก นัน่ คอื ทกุสิ่งทกุอยาง

ครองไวดวย "อนัตตา" ไมมคีวามแทเที่ยง ไมมคีวามยดึ ครองมัน่คง โดยไมเปลี่ยนแปร ในที่ไหนๆ ปญญาชัน้รูไดดังนี้

เรยีกวา "ตาพทุธะ" ผูซึ่งสามารถทาํลาย "อัตตาของจติ" ที่มันเลก็ยิ่งกวา "อัตตาของยเูรเนยีม" ใหสลายตัวได

แลวใครที่เคยเรยีนรู ทางวทิยาศาสตรมาแลว กช็วยคดิดวยวา พระพทุธองค  ม ี"อัตราเรง" เทาใด ไปยงิ "มวลทางจติ"



ใหสลาย และจะได "พลังกัมมันตภาพรังส"ี ออกมาเปนเทาใด? นัน่แหละคอื "ประภามณฑล" (ขอบเขตของเอกภาพ

และสนาม) ของพระพทุธองค ในวาระ ที่ทรงกระทาํ "ปรนิพิพาน" แตออกฤทธิ์ และรส "เยน็" ไมเผาผลาญ

เพราะรังสนัีน้เปน "สันตริังส"ี แทๆ อันเปนปฏภิาคกลับของ "กัมมันตภาพรังส"ี ที่โลกใชอยูขณะนี้

๒๔ มถินุายน ๒๕๑๔

ประกายธรรม ๑๕-๒

ประสบ "ธรรม" หรอื "รู้แจ้งธรรม" แท ้ๆ คอืเช่นไร

พอคากวยเตี๋ยว จะไมอยากกนิกวยเตี๋ยว แมคาทาํกลวยแขกทอดขาย กจ็ะไมอยาก กนิกลวยแขก และ แขกเลนกล

กจ็ะไมตื่นเตน หรอื หลงใหล ใฝอยากไปดกูารเลนกลที่ เขากร็ูแลว ทัง้ทาํไดดวย

สภาวะเชนนัน้ฉันใด กเ็หมอืนคนผู "รูแจงจรงิแลว" ในธรรมะ หรอืใน "ทกุข" กย็อมจะไมอยากเกลอืกกลัว้ กับ "ทกุข"

เปนธรรมดา

"ทกุข" คอือะไร ? เหตแุหงทกุข คอือะไร? ความดับทกุขนัน้คอือะไร? วธิ ีหรอื การกระทาํ ใหพน ความดับทกุข

คอือยางไร? ผูสนใจธรรมะ ทกุคนอยากรู อยากประสบ จงึไดเฝาเพยีรอาน-ฟง-ทอง - จด -จาํ แลวกค็ลาํๆ ลบูๆ อยูกับ

"ภาษา" ตางๆ หัวขอธรรม เนื้อความขยาย หัวขอธรรมตางๆนัน้ อยูเทานัน้ แหละ กเ็ทานัน้จรงิๆ เปนสวนมาก

โดยไมพยายาม นาํเอา หัวขอธรรม หรอื ความเขาใจใน ธรรมที่ตน ไดรูนัน้ ไปลงมอื "ปฏบัิต"ิ จรงิๆ กันสักท ีเปนตนวา ศลี

๕ ใครๆ กร็ู แต ไมนาํศลี ๕ อันเปน ธรรมะ ขัน้ตน จรงิๆ ไปฝกตน ไปประพฤต ิอยางจรงิจังกับตนให "เกดิผล" ให

"แจงจรงิเปนรสเปนชาต"ิ ออกมาวา มันจะ "ทน" ไดหรอืไม ? ถาเราปฏบัิตศิลี ๕ เครงครัด มัน "ทกุข" เพราะถอืศลี ๕

อยางเครงครัด อยางไร? ตรงไหน? แลวจะหาทาง "พนทกุข" ใหศลี ๕ บรสิทุธิ์ไดอยางไร?

ถาใครทาํจรงิๆ จงึจะรู "ทกุข" จรงิ จะรู "เหตแุหงทกุข" จรงิ จะรูเหลี่ยมมมุใน การทาํตนใหพนทกุข จนดับ "ทกุข" ที่หยาบๆ

ใหญๆ ไปตามลาํดับขัน้ได เมื่อ "เกดิผล" กับตนจรงิๆ แจงชัดๆ แทๆ นัน่แหละคอื เรา "รูแจงจรงิแลว" และ

เรากจ็ะไมอยากลิ้ม "ทกุข" ที่เราได "รูแจงจรงิแลว" นัน้โดยแทจรงิ เหมอืน พอคา กวยเตี๋ยว เหมอืนแมคากลวยแขก

เหมอืนแขกเลนกล ที่เขา "จับตอง" และกระทาํ ในสิ่งเหลานัน้ อยูจรงิ จนเขา "ไมอยาก"

จงึควรลงมอืตัง้สัจจะใหตนเอง ปฏบัิตอิยางแทจรงิกันเสยีเถดิ อยาเอาแต "รู" แฝงๆ "รู" เทยีมๆอยูเลย

"คนจะรูแจงใจวา มะนาวหวาน ดวยตาดวยหไูมไดเปนอันขาด ถาไมชมิดวยลิ้น อันเปนทวารรูแทๆ ที่จะรูรส"

๒๕ ม.ิย.๒๕๑๔




