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ณ บัดนี้ จะได้วิสัชชนาพระธรรมเทศนาของพระผู้มี
พระภาคเจ้า เพือ่ เป็นเครือ่ งประดับสติปญ
ั ญา ส่งเสริมศรัทธา
ความเชือ่ และวิรยิ ะความพากเพียร ของท่านทัง้ หลาย ทีเ่ ป็น
พุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนา
ของสมเด็จพระบรมศาสดา กว่าจะยุติลงด้วยเวลา
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การไม่เบียดเบียนกัน ส�ำรวมระวัง
ในสิง่ ที่มีชีวิตทั้งปวงเป็นความสุข
...
ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นปุพพาปรล�ำดับ สืบต่อจาก
ธรรมเทศนาในวันก่อน ซึ่งมีใจความว่า บุคคลผู้อยู่ในโลก
เต็มไปด้วยความประมาทมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่มี
สิ่งยั่วยวนมากขึ้น จึงได้ตกอยู่ในวิสัยที่เป็นทาสของความ
สุขทางวัตถุ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ท�ำให้เกิดผล คือความที่ปั่น
ป่วนระส�่ำระสาย มีความประมาทยิ่งขึ้นเท่าใดก็ยิ่งมีความ
ระส�่ำระสายมากขึ้นเท่านั้น
เพราะฉะนั้นจ�ำเป็นจะต้องมีข้อปฏิบัติก�ำจัดเสียซึ่ง
ความระส�ำ่ ระสาย คือท�ำลายความประมาทด้วยการประพฤติ
กระท�ำตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาซึง่ มีอยู่ ๓ ประการด้วย
กัน เป็นหลักใหญ่ ได้แก่ การไม่กระท�ำบาปทุกอย่าง การ
กระท� ำ ความดี ใ ห้ เ ต็ ม พร้ อ ม และการช� ำ ระจิ ต ของตน
ให้หมดจด นี้เป็นหลักเป็นการท�ำความดับทุกข์โดยทั่วไป
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เมือ่ เราได้ทำ� การดับทุกข์กแ็ ปลว่า สิง่ ทีเ่ รียกว่าความสุขจะ
เกิดขึน้ ความสุขในทีน่ ี้ เป็นชือ่ ของความไม่มที กุ ข์ ความทุกข์
หมดไปเท่าใด ก็เรียกว่ามีความสุขเกิดขึ้นแทนเท่านั้น
ท่ า นมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ จ ะพิ นิ จ พิ จ ารณาในเรื่ อ งของ
ความสุขนี้ไว้เป็น ๓ อย่างด้วยกัน ดังที่ปรากฏในหัวข้อที่
ยกขึ้นไว้ข้างต้นว่า อัพยาปัชฌัง สุขัง โลเก ฯลฯ เป็นอาทิ
ซึ่งมีใจความว่า การไม่เบียดเบียนกัน ส�ำรวมระวังในสิ่งที่มี
ชีวติ ทัง้ หลายนีเ้ ป็นความสุขสถานหนึง่ ความคลายก�ำหนัด
ในสิง่ ทีต่ งั้ แห่งความก�ำหนัด ก้าวล่วงเสียซึง่ อ�ำนาจแห่งกาม
ทั้งปวงนี้เป็นความสุขสูงขึ้นมาอีกสถานหนึ่ง ความถอน
ความยึดถือว่าตัวว่าตน หรืออัสสมิเสียได้ นัน่ เป็นยอดของ
ความสุขทั้งหลาย ดังนี้
อธิบายความข้อนี้ว่า ความสุขในขั้นต�่ำหรือทั่วๆ ไป
นั้น ท่านเพ่งเล็งถึงความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน บัดนี้ใน
โลกเรามีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง เห็นปรากฏชัดอยู่ มูลเหตุแห่งความเบียดเบียนก็คอื การ
ทีต่ า่ งฝ่ายต่างตกเป็นทาสของความสุขทางเนือ้ ทางหนัง แล้ว
แข่งขันแย่งชิงกันแสวงหาความสุขนั้นๆ หรือปัจจัยให้ได้มา
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ถึงความสุขเป็นของตัวให้มากทีส่ ดุ จึงมีการกระท�ำทีเ่ ป็นการ
เบียดเบียนผู้อื่น คือจะแย่งความสุขนั้นมาเป็นของตัวให้มาก
โดยเฉพาะก็คือจะแย่งเอาวัตถุปัจจัยซึ่งเป็นที่ตั้งแห่ง
ความสุขทางวัตถุนนั้ มาเป็นของตัวให้มาก ให้ได้เปรียบผูอ้ นื่ ให้
ได้มากที่สุด เมื่อต่างฝ่ายต่างรู้ทันก็มีการเบียดเบียนกัน เช่น
ในระหว่างบุคคลที่จะลักจะขโมยกันก็เพราะต้องการความ
สุขทางวัตถุให้ได้อย่างใจ หาที่ไหนไม่ได้อย่างใจก็ขโมย จึง
เบียดเบียนกันด้วยการขโมย แม้การทะเลาะวิวาทกัน ส่วน
ใหญ่กม็ าจากการทีต่ า่ งฝ่ายต่างอยากได้ของอย่างใดอย่างหนึง่
ซึ่งตรงกัน หรือว่าอีกคนหนึ่งเป็นศัตรูขัดขวางขัดคอ หรือได้
เคยเป็นผูข้ ดั ขวางเคยฉกชิงประโยชน์ของเขาไป จึงได้อาฆาต
ปองร้ายและก็ท�ำลายชีวิตกัน ดังนี้เป็นต้น
แม้การเบียดเบียนในระหว่างหมู่คณะ ยกกันเป็นหมู่
เป็นพวก เบียดเบียนกันก็เพราะอาศัยความต้องการความ
สุขในทางวัตถุ แม้จะรบกันในระหว่างประเทศต่อประเทศ
ก็เพราะต้องการวัตถุปัจจัยที่เป็นเครื่องอ�ำนวยความสุขทาง
วัตถุ ไม่เคยมีใครรบราฆ่าฟันกันเพราะแย่งชิงธรรมะแก่กนั
และกัน หรือว่าจะแย่งชิงกันไปนิพพานแล้วต้องรอต้องตีกัน
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ดังนี้ไม่เคยมีเลย
เพราะว่าธรรมะหรือสิ่งเหล่านั้น ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการ
ลุ่มหลงและแย่งชิง ส่วนรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เหล่านี้เป็น
ที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง กระท�ำให้มึนเมามืดหน้ามัวตาแล้วก็
เบียดเบียนกันแย่งชิงกัน ท�ำลายล้างกัน เป็นสงครามระหว่าง
ประเทศชาติหรือหลายๆ ประเทศรวมกัน แบ่งกันเป็นครึง่ โลก
แล้วก็รบกัน มีมูลจากการหวังที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเหนือคน
อื่น แล้วรวบรวมเอาวัตถุปัจจัยส�ำหรับความสุขทางวัตถุนั้น
เป็นของตนเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
เพราะฉะนัน้ โลกทีล่ มุ่ หลงด้วยความสุขทางวัตถุ จึง
เต็มไปด้วยการเบียดเบียนทางตรงและทางอ้อม เบียดเบียน
ตรงๆ ก็คอื ยกพวกเข้าประหัตประหารกัน โดยวิธตี า่ งๆ นานา
ที่เป็นทางอ้อมก็คือ ท�ำลายล้างกันอย่างเงียบๆ ไม่ให้รู้สึกตัว
ด�ำเนินนโยบายทางการเมือง ทางการค้า หรือทางการอื่นๆ
ทีจ่ ะท�ำให้อกี ฝ่ายหนึง่ ร่อยหรอ ทรุดโทรมไปโดยไม่รสู้ กึ ตัว นี้
เรียกว่าสงครามโดยอ้อม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สงคราม
เย็นก็ตาม
ทั้งสองประเภทนี้ ล้วนแต่เป็นการท�ำให้เดือดร้อน
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ระส�่ำระสาย ท�ำให้ชาวโลกอยู่ด้วยความกลัว ความสะดุ้ง
ความหวาดเสียวตลอดเวลา เป็นห่วงวิตกกังวลถึงความตาย
อันจะตกลงมาเมื่อไรก็ไม่ทราบ แต่ก็มีความวิตกกังวลกันอยู่
ทั่วไป ท�ำให้จิตใจปราศจากความสงบ
เพราะฉะนั้น การเบียดเบียนกันจึงเป็นความทุกข์
การไม่เบียดเบียนกันมีความส�ำรวมระวังในระหว่างสิ่งที่มี
ชีวิตทั้งหลายไม่ให้กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน จึงเป็นความ
สงบสุข แต่ขอ้ นีก้ ม็ มี ลู ข้อนีก้ ม็ ที างทีจ่ ะส�ำเร็จได้ดว้ ยการถอน
ตนออกมาจากการเป็นทาสของความสุขทางเนื้อทางหนัง
ดังกล่าวมาแล้วนั่นเอง แต่แม้ยังจะถอนตนออกมาจากการ
เป็นทาสของความสุขทางเนือ้ ทางหนังไม่ได้ ก็ตอ้ งพยายาม
อย่างยิ่งที่จะบังคับตนเองให้มากที่สุด อย่าให้ลุล่วงละเมิด
ศีลธรรมต่างๆ ข้อนี้หมายความว่า แม้เราจะยังมีกิเลส จะ
ยังละกิเลสไม่ได้ ก็อย่าปล่อยตามอ�ำนาจของกิเลส เราจะ
ต้องบังคับกิเลส แผดเผากิเลส อย่าให้กิเลสแผดเผาเรา
เมือ่ นัน้ แหละจึงจะมีการส�ำรวมระวังตนไม่ให้กระทบ
กระทั่งในบุคคลอื่นได้ แม้ว่าจะมีความปรารถนาในความ
สุขทางวัตถุ ก็ควบคุมตนให้ประพฤติปฏิบัติ แสวงหาแต่ใน
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ท�ำนองคลองธรรม เคารพซึง่ กันและกันในสิทธิ ไม่ลว่ งละเมิด
ก้าวก่ายกัน ก็พอจะอยู่กันได้เป็นผาสุก นี้เรียกว่าเป็นความ
สงบสุขทั่วๆ ไปเป็นส่วนรวมและชั้นต้นๆ ต�่ำๆ ซึ่งปรารถนา
และต้องการกันทั้งนั้น ไม่ว่าหมู่บ้านใด ต�ำบลใด เมืองไหน
ประเทศไหน หรือในโลกนี้ หรือในโลกไหนก็ตาม ล้วนแต่
ต้องการความไม่เบียดเบียนเป็นมูลฐานในขั้นต้นก่อน ท่าน
จึงได้กล่าวในข้อต้นว่า การไม่เบียดเบียนกัน ส�ำรวมระวังใน
สิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงเป็นความสุข

...
การไม่เบียดเบียนกัน
ส�ำรวมระวังในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย
เป็นความสุข
...
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การที่ท�ำลายความก�ำหนัด
ก้าวล่วงเสียซึ่งอ�ำนาจแห่งกามทั้งปวง
เสียได้นี้เป็นความสุข
...
แต่นี่ก็เป็นเพียงพื้นฐานและท�ำได้โดยยาก ถ้าหากว่า
ยังมีกเิ ลส ฉะนัน้ ท่านจึงได้กล่าวเขยิบขึน้ ไปชัน้ หนึง่ ถึงข้อทีว่ า่
วิราคะตา โลเก กามานัง สะมะติกกะโม คือ การที่ท�ำลาย
ความก�ำหนัด ก้าวล่วงเสียซึ่งอ�ำนาจแห่งกามทั้งปวงเสีย
ได้นี้เป็นความสุข ; ความคลายก�ำหนัด หมายถึง การที่มี
จิตใจไม่ลุ่มหลงในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง, การก้าว
ล่วงอ�ำนาจของกามทั้งหลายเสีย หมายความว่า กามารมณ์
ทุกชนิดไม่ว่าทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายก็ตาม
ล้วนแต่มอี ำ� นาจทีจ่ ะชักจูงบุคคลให้เป็นไปตามอ�ำนาจของมัน
ขอให้พนิ จิ พิจารณาดูกค็ นเราในโลกนีท้ ไี่ ด้ทำ� สิง่ ต่างๆ
อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจนตลอดชีวิตนั่นเพราะ
อะไร ส่วนใหญ่ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่ากามคุณ คือความสุข
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สนุกสนานทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ได้กิน
ได้อยูไ่ ด้ใช้ตามความต้องการของกิเลสตัณหา แม้ทที่ ำ� บุญก็จะ
ไปสวรรค์ ก็เพื่อกามคุณในสวรรค์นั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงถือ
เป็นหลักโดยทั่วๆ ไปว่า ความอยากของมนุษย์นั้นเป็นไปใน
ทางกามคุณอย่างต�่ำ อย่างหยาบก็มี อย่างกลางก็มี อย่างสูง
อย่างละเอียดประณีตก็มี แต่แล้วก็ยงั คงเรียกว่ากามคุณเสมอ
กัน คือสิ่งที่เป็นไปตามใคร่ของกิเลสตัณหา ทางตา ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ นั่นเอง
เราพินิจพิจารณาดูแล้วจะเห็นอ�ำนาจอันร้ายกาจ
ของสิ่งที่เรียกว่า กามคุณ ข้อที่สัตว์หรือบุคคลตรากตร�ำ ทน
แดด ทนฝน ทนต่างๆ นานา ก็เพื่อให้ได้มาของสิ่งที่ตน
อยาก ส่ ว นใหญ่ที่สุดนั้นให้ได้ตามความอยากของกิ เ ลส
ตัณหา ยิ่งกว่าที่จะให้รอดตาย เพราะว่าถ้าต้องการแต่
เพียงให้รอดตายก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องท�ำให้มากอย่างนี้ แต่
ที่ต้องการให้สวย ให้งาม ให้สนุกสนาน ให้เพลิดเพลิน
ให้ มี ม ากไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด มี ไ ว้ บ ริ โ ภคตนเองด้ ว ยตนเอง
ไม่พอแล้ว ก็ยังมีส�ำหรับจะไว้อวดคนอื่นได้สบายใจเพราะว่า
มีอะไรมากกว่าคนอื่น เหนือคนอื่น
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ความอร่อยในทางใจเช่นนี้ ก็รวมเรียกว่า กามคุณ
ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกัน แต่เป็นชั้นละเอียด จึงเป็นการเห็น
ได้ว่า เมื่ออ�ำนาจของกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งครอบง�ำแล้ว
สัตว์ทั้งหลายที่ลืมตัวลืมตาย ลืมความกลัวตาย ลืมทุกๆ สิ่ง
ทุกๆ อย่าง ไม่กลัวทุกๆ สิ่งทุกๆ อย่าง กล้าท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่ง
กามคุณ ทีต่ นปรารถนานีเ้ รียกว่า อ�ำนาจของกามคุณ ท�ำให้
คนทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ ท�ำให้คนเวียนว่ายต่อไปใน
โลกอืน่ เพือ่ แสวงหาซึง่ กามคุณนัน้ ๆ ในโลกทีเ่ รียกว่า กามาวจร เป็นมนุษย์ต่างๆ ชนิด เป็นเทวดาต่างๆ ชนิด ก็ล้วนแต่
ตกอยู่ในวิสัยของการที่ต้องเป็นไปตามอ�ำนาจของกามคุณ
ด้วยกันทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นจึงเอาตัวเป็นของตัวไม่ได้ ยังคงมีตัว
เป็นของกิเลสตัณหา ยังเร่าร้อนอยู่ตามเดิม ท่านจึงบัญญัติ
การปฏิบัตใิ นชัน้ นี้วา่ ให้ก้าวล่วงอ�ำนาจครอบง�ำของกามคุณ
เสีย มีจิตเบื่อหน่ายคลายก�ำหนัดในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ก�ำหนัดเสีย ก็จะได้รับความสุขให้สูงขึ้นมาจากความสุข
อันดับแรก ความสุขอันดับแรกเป็นความสุขที่เกิดจากการ
ไม่เบียดเบียนกันเท่านั้น แต่แล้วใจก็ยังร้อนถูกแผดเผาไป
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ด้วยความก�ำหนัด เป็นต้น ไม่มีใครเบียดเบียนก็จริงแต่
กิเลสข้างในเบียดเบียน ร้ายหรือร้อนยิ่งไปกว่าคนข้างนอก
เบียดเบียน
ท่านจึงสอนให้มีการดับทุกข์ภายในขั้นนี้ คือเอาชนะ
ความก�ำหนัด หรืออ�ำนาจของกามคุณเสียให้ได้กจ็ ะเป็นผูส้ งบ
เย็นได้ชนั้ หนึง่ นีเ้ รียกว่าเป็นความสุขทีส่ งู ขึน้ มาจากความสุข
ทีไ่ ด้มาจากการไม่เบียดเบียนกัน เป็นความสุขทีเ่ ราท�ำแต่เรา
เพื่อไม่ให้เราเบียดเบียนตัวเราเอง
ถ้าเราปล่อยให้กจิ นีห้ นักไปในสิง่ ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของความ
ก�ำหนัดแล้ว นัน่ ก็คอื การจุดไฟเผาตัวเอง หรือการเบียดเบียน
ตนเองให้เร่าร้อนทั้งในเวลาหลับและในเวลาตื่น เวลาตื่นก็
เร่าร้อนกระวนกระวายด้วยความอยาก เวลาหลับก็ยังฝัน
ร้ายยังระส�ำ่ ระสาย ไม่มคี วามหลับทีส่ นิท จึงเรียกว่า เป็นการ
เบียดเบียนตนเอง ผิดจากการเบียดเบียนข้อแรกซึง่ คนอืน่ มา
เบียดเบียน ไม่มใี ครคนไหนมาเบียดเบียน ตนก็ยงั เบียดเบียน
ตนเองด้วยกิเลสตัณหาของตนเองอยูด่ งั นี้ ก็หาเรียกว่า เป็นผู้
มีความสุขได้ไม่
ในทางพระศาสนาจึ ง สอนให้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ หยุ ด การ
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เบียดเบียนตนเสียอีกต่อหนึ่ง ซึ่งได้แก่ความสุขในขั้นนี้ แต่
เราจะเห็นได้ว่า ในโลกนี้มีคนกลัวความร้อนหรือความทุกข์
ชนิดนี้กันน้อยเกินไป กลับกล้าในการที่จะเผาตัวเองหรือสุม
ตัวเองให้เร่าร้อนไปเสียอีก เที่ยวเร่หาหมกมุ่น เพื่อจะให้ได้
ความก�ำหนัดในสิง่ ทีต่ งั้ แห่งการก�ำหนัด ค�ำว่าราคะหรือความ
ก�ำหนัดนีเ้ ป็นภาษาบาลี มีความหมายมากไปกว่าความหมาย
ในภาษาไทย
ความหมายในภาษาไทยเรา ถ้าพูดถึงความก�ำหนัดก็
หมายแต่ในทางกามารมณ์ ในทางโผฏฐัพพะ แต่ค�ำว่า ราคะ
หรือ ระชะ ในภาษาบาลีนั้น หมายถึงในทางปฏิพัทธ์ ในทาง
จิตใจทั่วๆ ไป แม้ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์โดยตรง แม้ที่สุดแต่
ความรักใคร่อาลัยในสมบัติพัสถาน ในแก้วแหวนเงินทอง
ในสิ่งของที่ตนรักใคร่พอใจ แม้ที่สุดแต่หลงใหลในชื่อเสียง
เกียรติยศบริวาร มีจิตใจฝังแนบแน่นถอนไม่ได้อยู่ดังนี้แล้ว
ก็เรียกว่าความก�ำหนัดด้วยกันทั้งนั้น เมื่อมีจิตใจติดแน่น
ในสิ่งใด ความทุกข์ก็เกิดขึ้นในสิ่งนั้น เพราะสิ่งนั้นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงไป เช่นว่ามีก�ำหนัดจิตใจในเครื่องประดับหรือ
เพชรพลอย เป็นต้น ครั้นสิ่งนั้นสูญหายไปคนเราก็เร่าร้อน
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ถ้ามีความก�ำหนัดในเพชรพลอยนัน้ มากก็ถงึ กับจะขาดใจตาย
ดังนี้เป็นต้น

...
ความคลายก�ำหนัดในสิ่งที่ตั้งแห่งความก�ำหนัด
ก้าวล่วงเสียซึ่งอ�ำนาจแห่งกามทั้งปวงนี้
เป็นความสุขสูงขึ้นมาอีกสถานหนึ่ง
...
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คนในโลกตกอยู่ใต้อ�ำนาจของกามคุณ
ไม่มีที่สิ้นสุด
...
ความก�ำหนัดในทางภาษาบาลีจึงมีใจความกว้าง
หมายถึง ความมีจิตใจแนบแน่นถอนไม่ได้ในสิ่งต่างๆ ที่ตน
พอใจ เพราะฉะนัน้ ผูท้ จี่ ะปฏิบตั จิ งึ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องถอนจิตใจ
ออกมาจากสิง่ ทีจ่ ติ ใจหลงติด จะเป็นสมบัตพิ สั ถานแก้วแหวน
เงินทอง หรือจะเป็นยศศักดิ์บริวาร กับสังขารอันเป็นที่รัก
เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ตาม พึงถอนความติดแน่นออกมาเสีย
เป็นผู้ก้าวล่วงอ�ำนาจของความติดแน่นนั้นเสีย ไม่มีอะไรเป็น
ทีต่ งั้ แห่งความหลงใหลก�ำหนัดอีกต่อไป จิตใจก็จะมีความสงบ
สุขสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งโดยแน่นอน
แต่พอเราพิจารณาดูคนในโลกในสมัยนี้ จะเห็นว่า
เขายิง่ ฝังใจให้ก�ำหนัดติดแน่นในสิง่ ต่างๆ เขาฝังใจอยูแ่ ต่ทจี่ ะ
ได้ความสุขทางวัตถุ หรือปัจจัยเกื้อกูลความสุขทางวัตถุไม่มี
สร่าง ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ขึ้นมาให้มากส�ำหรับให้จิตใจมัวเมา
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หลงใหล ในทางประดับตบแต่งร่างกายก็ประดิษฐ์ประดอย
กันขึ้นมาอย่างไม่สิ้นสุด ในการกินการบริโภคก็ประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ขึ้นมา อย่าให้รู้จักเบื่อในการเล่นเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ในการดู ในการฟัง และการเป็นอยู่อย่างอื่นๆ
ก็ยิ่งประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ขึ้นมา ไปเป็นเครื่องจับจิตใจฝังแน่น
ขึ้นไป ไม่มีที่สิ้นสุด
คนในโลกจึงตกอยู่ใต้อ�ำนาจของกามคุณไม่มีที่
สิน้ สุด คือยิง่ กว่าทีต่ นจะรูส้ กึ ได้ ไม่มเี วลาอิม่ ไม่มเี วลาเบือ่
ไม่มีเวลาหน่าย ไม่มีเวลาที่จะพินิจพิจารณา ให้เห็นเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของสิง่ ใดเลย ก็แต่มเี วลาจะประกอบ
ความสนุกสนานเอร็ดอร่อยทางเนื้อทางหนังที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งเหล่านั้น ที่ตนติดใจหลงใหลผูกพันอยู่ตลอดเวลา เหนียว
แน่นแนบสนิทอยู่กับสิ่งเหล่านั้น แล้วจะมีโอกาสปลีกตัว
ออกมาได้อย่างไร จะมีจิตใจที่เป็นจิตใจบริสุทธิ์ หรือว่าจะมี
จิตใจที่เป็นอิสระ เพียงแต่จะมาพิจารณาให้เห็นความจริงว่า
สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนี้ ก็ไม่มีเสียแล้ว
เหมือนกับคนเมาเหล้าตลอดเวลา ย่อมไม่มีขณะใด
เลยที่จะรู้สึกส�ำนึกตัวว่าตนเมา เห็นเป็นตนไม่เมาไปได้เสมอ
21

ผู้ที่มึนเมาในกามคุณในโลกนี้ก็เป็นอย่างเดียวกัน ย่อมไม่มี
แม้แต่ขณะเดียวที่จะรู้สึกว่าเราก�ำลังมึนเมาในกามคุณใน
โลกนี้ เพราะฉะนัน้ จึงกล้าเสีย่ งชีวติ กล้าสละชีวติ กล้ากระท�ำ
ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาในสิ่งนั้น โดยไม่ต้องค�ำนึงว่าจะ
ผิดจะถูกอย่างไร จึงได้ตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาเครื่องมือที่จะ
ท�ำลายล้างศัตรูซงึ่ แข่งขันในการแสวงหากามคุณด้วยกัน เลย
มีความทุกข์สองซ้อน
ตั ว เองก็ ทุ ก ข์ ใ นภายในเพราะกิ เ ลสตั ณ หาที่ ต น
สร้างขึ้น เผาตัวเองนี้ประการหนึ่งแล้ว แล้วก็ยังมีความ
ทุ ก ข์ ค วามร้ อ นที่ ต ้ อ งเบี ย ดเบี ย นแข่ ง ขั น แย่ ง ชิ ง กั น ใน
ระหว่างผู้อื่นอีกต่อหนึ่ง จึงเป็นความระส�่ำระสาย เป็น
โลกที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความกระวนกระวาย เป็ น ปั ญ หาที่
พวกเราทั้ ง หลายจะต้ อ งช่ ว ยกั น ขบคิ ด เพื่ อ ขจั ด ปั ด เป่ า
ให้ สู ญ สิ้ น ไป แต่ ค� ำ ตอบก็ มี อ ยู ่ ง ่ า ยๆ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมา
แล้ ว ตามพุ ท ธภาษิ ต ที่ ว ่ า เป็ น ผู ้ ที่ ท� ำ ตนให้ ก ้ า วล่ ว งเสี ย
ซึ่งอ�ำนาจของกามคุณเท่านั้น ก็จะก�ำจัดปัญหาความเดือด
ร้อนความยุ่งยากข้อนี้ ให้สูญสิ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเลย
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การถอนความยึดถือว่าตัวตน
หรือของตนคือยอดของความสุข
...
ทีนี้มีปัญหาที่จะต้องพิจารณากันต่อไป ก็ได้แก่ความ
สุขหรือความดับทุกข์ในชั้นสูง ที่สูงขึ้นไปอีก ท่านทั้งหลายที่
ไม่เคยสดับ ไม่เคยศึกษามาแต่กาลก่อน จ�ำเป็นที่จะต้องฟัง
ให้ดี พินิจพิจารณาให้ดี เพราะว่าความสุขในขั้นที่สามนี้เป็น
ยอดของความสุข ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า เอตังเว ปะระมัง
สุขัง นั่นเป็นยอดแห่งความสุขเว้ย จะเป็นยอดแห่งความสุข
อย่างไร ก็จ�ำเป็นที่จะต้องพิจารณามาแต่ต้นว่าความสุขขั้น
แรกที่สุดนั้น คือความไม่เบียดเบียนกัน ความสุขขั้นที่สูงขึ้น
มาคือความสุขขั้นที่สองนั้น คือความชนะกามคุณเสียได้
แต่บัดนี้ชนะกามคุณได้แล้ว ยังมีความทุกข์อะไรอยู่
อีกเล่า? ความทุกข์ในขั้นนี้ละเอียดที่สุด ความดับทุกข์ในขั้น
นีก้ ล็ ะเอียดทีส่ ดุ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องยกตัวอย่างเป็นบุคลาธิษฐาน
คือว่า ตามธรรมดาสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนกันแล้ว เป็นผู้
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ก้าวล่วงกามคุณเสียได้แล้ว ก็อยูใ่ นฐานะทีเ่ ราเรียกกันว่าเป็น
พรหม พรหมทั้งหลายไม่อยู่ใต้อ�ำนาจของกามคุณต่อไปอีก
เลย แต่ว่าพวกพรหมทั้งหลายเหล่านั้นยังเดือดร้อนอยู่ด้วย
อะไรเล่า?
ข้อนี้ก็เห็นได้ง่ายๆ ไม่ยาก ว่าแม้พวกพรหมทั้งหลาย
ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เดือดร้อนด้วยกามคุณเลย แต่ก็ยัง
เดือดร้อนด้วยปัญหาในข้อที่ว่าตนจะต้องเกิด จะต้องแก่ จะ
ต้องเจ็บ จะต้องตาย ตนยังมีทิฏฐิความเห็นผิดอย่างใดอย่าง
หนึง่ อยู่ ยังมีเดือดร้อนด้วยความเห็นผิดนัน้ ๆ ยังมีความสงสัย
นานาประการ ยังมีความโง่ ความหลงหรืออวิชชาบางอย่าง
เหลืออยู่มากมาย จนไม่รู้จะก�ำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความ
เกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไม่สามารถจะบ�ำบัดความ
หนักอกหนักใจที่เกิดมาจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย
พวกพรหมทั้งหลายก็มีความทุกข์ ความหนักอก
หนักใจในเรื่องนี้ นี้จึงเห็นได้ว่า แม้จะเป็นผู้ที่ชนะกามได้
แล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาข้อสุดท้าย คือ ความยึดถือตัวตนว่าเป็น
ตัวตนหรือของตนเหลืออยู่ จะต้องแบกตัวตนในฐานะเป็นสิง่
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ทีใ่ ห้ยดึ ถือ หวงแหน ปล่อยตัวตน เมือ่ ความรูส้ กึ ว่ามีตวั ตน ก็มี
ตนเกิด ตนแก่ ตนเจ็บ ตนตาย เมื่อตนไม่อยากตาย ตนก็เป็น
ทุกข์ พวกพรหมจึงมีความทุกข์ในข้อนี้ไม่แพ้พวกเราเลย กับ
การธรรมดาทีอ่ ยูใ่ นวิสยั ของกาม ไม่อยากตายเพราะไม่อยาก
จะพรากจากกามนี้ก็อย่างหนึ่ง
แต่โดยทัว่ ๆ ไปก็กลัวตาย แต่กลัวตายก็เพราะกลัวว่า
จะพลัดพรากจากกาม พวกพรหมไม่มีความอาลัยในกาม แต่
ก็ยังกลัวตายเพราะกลัวจะสูญเสียตัวตนไป ไม่อยากสูญเสีย
ตัวตนก็ต้องเป็นทุกข์ ต้องดิ้นรน จึงมีความทุกข์อยู่กับความ
เกิดแก่เจ็บตาย เกี่ยวกับจะต้องจุติหรือจะต้องตาย แม้ที่ยังมี
ชีวิตอยู่ก็ล�ำบากเดือดร้อนด้วยปัญหาที่ว่า มันจะเป็นอย่างไร
กันแน่ในอนาคต มีปัญหาต่างๆ ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้า
มากมายไม่น้อยกว่าสัตว์เหล่าอื่น
นี้เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้เห็นได้ว่า แม้เราจะไม่เบียด
เบียนกันแล้ว แม้เราจะไม่ลุ่มหลงในกามแล้ว แต่เราก็ยังมี
ความทุกข์ขั้นสูงคือการที่เรายึดถือตัวตน จึงมีหลักที่จะต้อง
ปฏิบัติขั้นสุดท้าย ในการที่จะถอนความยึดถือว่าตัวตนเสีย
ซึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า อัสมิมานัสสะ วินะโย คือ
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การน�ำออกเสียโดยสิ้นเชิง ซึ่งความยึดถือว่าเรามีเราเป็น
นี้เป็นการท�ำลายอวิชชาขั้นสุดท้าย ขั้นสูงสุด ท�ำลายอวิชชา
ที่ไม่รู้แล้ว โดยอุปาทานหลงใหลยึดถือสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ
ก็คือ ยึดถือว่าตัวว่าตน ของๆ ตน
เมือ่ ท�ำลายอวิชชาข้อนีเ้ สียได้แล้ว หมดอุปาทานโดย
ประการทั้งปวงแล้ว ไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนแล้ว
ลองคิดดูเถิดว่าจะเบาจะสบายสักเพียงไร คนเรายังหนักอึ้ง
เหมือนกับแบกภูเขาไว้ตั้งหลายๆ ลูก ก็เพราะความยึดถือ
ว่าตัวตนหรือของตนนั่นเอง ถ้าหมดความยึดถือภายในว่า
ตัวตนเสียแล้ว ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องแบกเครื่องหาบหาม
เครื่องเทิดเครื่องทูน มันจึงเบาด้วยประการทั้งปวง ไม่มี
อะไรที่น่าต้องวิตกกังวล หวาดระแวงอีกต่อไป จึงถึงยอด
ของความสุข ที่เรียกว่า ปะระมัง สุขัง
ผูใ้ ดได้พจิ ารณาไปตามล�ำดับ นับตัง้ แต่ความสุขทีเ่ กิด
มาจากความไม่เบียดเบียน ด้วยความสุขที่เกิดมาจากการละ
กามคุณเสียได้ ย่อมจะเข้าใจความสุขที่ขั้นนี้ได้ไม่มากก็น้อย
โดยต้องอาศัยพินิจพิจารณาให้แยบคายสืบต่อไป เพราะ
เป็นเรื่องที่ละเอียดสุขุม แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็ยังตรัส
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ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดสุขุมยิ่งนัก เพราะท�ำไมเราจึงจะเข้าใจ
กันง่ายๆ ได้เล่า? เพราะฉะนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องเสียสละอุทิศ
เวลาในการศึกษาพินจิ พิจารณาให้เข้าใจถึงสิง่ ทีเ่ ป็นยอดของ
พระพุทธศาสนาเรา นี่แหละคือ ใจความส�ำคัญของพระพุทธ
ศาสนา หรือเป็นตัวของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง
การสอนไม่ให้เบียดเบียนกันนั้นศาสนาไหนก็สอน
ไม่ว่าศาสนาไหนในโลกล้วนแต่สอนการไม่เบียดเบียนกันทั้ง
นั้น ไม่ผิดแปลกแตกต่างกันเลย ส่วนการสอนให้ละกามคุณ
เสียนัน้ ศาสนาอืน่ ก็มสี อน มีสอนอยูก่ อ่ นพุทธศาสนาเสียด้วย
ซ�้ำไป จึงไม่สู้แปลก แต่ครั้นมาถึงการละเสียซึ่งตัวตน คือการ
ท�ำความเข้าใจให้ถูกต้อง มองเห็นความไม่มีตัวตนของตน ที่
เรียกว่า น�ำอัสมิมานะออกเสียได้นี่แหละ มีแต่ในพระพุทธ
ศาสนาเราเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การถอนตัว
ถอนตนออกมาเสี ย ให้ ไ ด้ ใ ห้ ห มดนี่ แ หละ คื อ พระพุ ท ธ
ศาสนาที่แท้จริง
พุทธบริษทั เราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทีถ่ กู ต้อง เป็น
ภิกษุภิกษุณีที่ถูกต้อง ย่อมไม่ท�ำการเบียดเบียนผู้อื่นอยู่แล้ว
ย่อมไม่ลุ่มหลงในกามอยู่แล้ว แต่ในที่สุดก็ยังคงมีปัญหาใน
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การที่จะดับความยึดถือว่าตัวตนเสียให้ได้นี่เอง เป็นสิ่งที่เห็น
ได้ยาก เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาตามธรรมดาไม่ได้ จะต้อง
ใช้การพินจิ พิจารณาให้แยบคายโดยประการทัง้ ปวงแต่อย่าง
เดียว จึงตกเป็นหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราจะต้องอธิษฐานจิต ใน
การทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั ใิ ห้ลใุ ห้ถงึ ในโอกาสต่อไป เพือ่ ให้ได้
เราได้รับสิ่งที่ประเสริฐสุด ซึ่งเป็นตัวพระพุทธศาสนาของเรา

...
ความถอนความยึดถือ
ว่าตัวว่าตนหรืออัสสมิเสียได้
นั่นเป็นยอดของความสุขทั้งหลาย
...
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โทษอันร้ายกาจของความยึดถือตัวตน
...
เพราะฉะนัน้ เราควรจะตัดปัญหาในการดับความทุกข์
เบื้องต้นนั้นเสียให้เด็ดขาดไปโดยเร็ว อย่าไปมัวเบียดเบียน
ผูอ้ นื่ เลย อย่าไปมัวสุมเผาตัวเองให้เดือดร้อนด้วยความอยาก
ความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดเลย จะได้มีโอกาสมีเวลาหันมา
พินิจพิจารณา ในการที่จะถ่ายถอนตัวตนของตนออกเสีย
ให้ได้ ตัวตนนี้ คือการยึดถือซึ่งเป็นเหตุให้มีความรู้สึกว่า เรา
เป็นเรา หรือถ้าพูดอย่างธรรมดาก็คอื ตัวกู การทีเ่ ราไม่ยอมซึง่
กันและกัน อันมีมลู มาจากการยึดถือตัวตนนีเ่ อง การทีค่ นท�ำ
ผิดแล้วก็ยังไม่ยอมรับผิด นี้ก็เพราะการยึดถือตัวตน เพราะ
เห็นว่ามันจะเสียหน้า มันจะอับอายขายหน้า แพ้แล้วมันก็ยัง
ไม่ยอมแพ้ นี่ก็เพราะความยึดถือตัวตน
การทีไ่ ม่มใี ครยอมใครได้มแี ต่จะดือ้ ดันท�ำลายล้างกัน
ต่อไป นี่ก็เพราะความยึดถือตัวตน การที่มีทางจะปรองดอง
กันได้อย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว ไม่ยอมปรองดองกันได้ นีก่ เ็ พราะ
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ความยึดถือว่าตัวตน การที่โลกเราไม่ยินยอมกันและกัน แม้
จะมองเห็นว่ามันจะฉิบหายวินาศกันทั้งสองฝ่าย ก็ไม่มีใคร
ยอมใคร นี่ก็เป็นเพราะความยึดถือตัวตน สมมติว่าเขาจะรบ
กันในโลกนีด้ ว้ ยอาวุธใหม่ๆ ทีท่ �ำลายกันทีเดียวทัง้ โลก พินาศ
กันไปหมดทั้งโลก แต่เขาก็ไม่ยอมหยุดรบกันเพราะความ
ยึดถือตัวตน คือยึดถือตัวกูว่าเป็นผู้แพ้ไม่ได้ ตายเสียดีกว่า
จึงได้ท�ำไปจนพินาศวอดวาย ไม่ยอมแพ้
นี่แหละคือพิษสง หรือโทษอันร้ายกาจของความ
ยึดถือตัวตน ความยึดถือตัวตนนี้ติดมาแต่ก�ำเนิด ติดมาใน
สันดานของสัตว์ทงั้ หลายทีเ่ รียกว่า เป็นความรูส้ กึ ตามสัญชาต
ทีเ่ กิดอยูเ่ อง ไม่ตอ้ งเสีย้ ม ไม่ตอ้ งสอน แม้แต่สตั ว์ตวั เล็กๆ เช่น
ไก่ก็ดี มันตีกันชนกันจนตายไปกับที่ นั่นเพราะอะไร ถ้าท่าน
ทัง้ หลายไม่รจู้ กั สิง่ ทีเ่ รียกว่า อัสมิมานะ ก็จงดู ตรงทีไ่ ก่มนั ชน
กันจนตายก็แล้วกัน ด้วยอ�ำนาจอัสมิมานะว่าตัวกูเป็นตัวกู
นั่นเอง ไก่บางคู่จึงชนกันจนตาย สัตว์เล็กๆ เช่น จิ้งหรีดและ
ปลากัดก็มีอัสมิมานะจัด กัดกันจนตาย ตัวกูๆ เป็นความรู้สึก
ประจ�ำอยู่ในภายใน ไม่ยอมละแต่จะยอมตาย เพราะเช่นนั้น
มันจึงกัดกันจนตาย
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เมื่อสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นนี้เห็นชัดกันอยู่แล้ว เราก็
พอที่จะเชื่อได้ว่า อัสมิมานะนั้นเป็นของดั้งเดิม ฝังรกฝังราก
อยู่ในจิตใจของคนทุกคน การที่คนผิดแล้วไม่ยอมผิด ผิด
แล้วยังด่าเขาเรื่อย จะต้องแก้หน้ากู้หน้าของตัวเองเรื่อยทั้ง
ที่ตัวเป็นฝ่ายผิด นั่นก็เป็นไปด้วยอ�ำนาจของอัสมิมานะตาม
สัญชาต ข้อนี้ไม่ต้องเสี้ยมต้องสอน มีมาเอง เพราะเป็นไป
หนักเข้าก็โกรธแค้น แม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิต สัตว์ลูกเด็กๆ ร้อง
เพราะเอาหัวไปโดนเสา มันก็อยากให้แม่ตีเสา ถ้าแม่ช่วยตี
เสาให้สักทีสองที มันก็หายร้องได้ นั้นด้วยอ�ำนาจของอะไร
นั่นก็คืออัสมิมานะนั่นเอง ความยึดถือกูว่าเป็นกู เสาก็เป็น
มัน คือความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้ แม้ในกระทั่งเสา เลย
ต้องช่วยตีเสาให้ ทีนี้คนโตๆ เป็นพ่อเป็นแม่แล้ว อัสมิมานะก็
ไม่ได้ลดไปเลย ทุบหม้อต่อยไห ขว้างถ้วย ขว้างชาม ก็มีอยู่
บ่อยๆ เพราะอ�ำนาจโกรธขึ้นมา คล้ายกับว่าถ้วยชามหม้อไห
เหล่านั้นมีชีวิตชีวา เป็นตัวเป็นตน
นี่แหละความส�ำคัญผิดยึดถือในตัวในตน ถ้ามันมาก
ออกไปแล้วก็ยึดถือไปเสียทุกสิ่ง ว่าเป็นตัวเป็นตน จึงโกรธได้
แม้แต่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ เอามาเป็นคู่ทะเลาะวิวาท เป็นคู่
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อาฆาตด้วยตนก็ได้ดังนี้ ขอให้พิจารณาดูเถิดว่า อัสมิมานะนี้
ละเอียดประณีตอย่างไร มันท�ำลายเราเท่าไร มันแผดเผาเรา
เท่าไร มันผูกมัดเราเท่าไร มันท�ำให้เราประสบความยุ่งยาก
ล�ำบากเพียงไร
ในการที่เพียงแต่จะกู้หน้ากู้ตาของตัวเอง รักษาหน้า
รักษาตาของตัวเอง ก็ทนล�ำบากตรากตร�ำต่างๆ นานา คน
ที่รักสวยที่รักงามก็ทนยากล�ำบากหลายอย่างหลายประการ
ในการตกแต่งให้ตวั งาม เสียเวลาไปวันหนึง่ ไปตัง้ หลายชัว่ โมง
เงินก็เสียมาก เนื้อหนังก็เจ็บปวดด้วยเหตุนั้น แต่ก็อยากให้
กูงาม มันก็ต้องทนท�ำไป และก็ท�ำกันทั่วทั้งโลกของบุคคล
ที่หลงใหลในความสวยในความงาม นี่ก็เพราะอ�ำนาจของ
อัสมิมานะนั้นอีกเหมือนกัน
สิ่งที่เรียกว่าอัสมิมานะนั้น ไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่า
อะไรดี แต่ก็พอจะแปลได้ง่ายๆ เสียทีก่อนว่า ความยึดถือ
ว่าตัวกู ความยึดถือว่ากูเป็นกูนี้ แจกลูกได้ ๓ ทาง คือแจก
ลู ก เป็ น ทางที แ รกว่ า กู เ ลวกว่ า คนอื่ น หรื อ ต�่ ำ กว่ า คนอื่ น
อีกทางหนึ่งก็กูเสมอกับคนอื่น อีกทางหนึ่งกูดีกว่าคนอื่น
ทางที่ว่ากูเลวกว่าคนอื่นนั้น ท�ำความให้เราน้อยอกน้อยใจ
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ให้เราเพียงไร คนที่เคยจนกว่าคนอื่นย่อมรู้ดี คนที่หน้าตา
ไม่สะสวยเหมือนคนอื่นก็ย่อมรู้ดี คนที่อาภัพอับโชคกว่า
คนอื่นก็ย่อมรู้ดี ว่าความรู้สึกที่ว่ากูเลวกว่าคนอื่น ที่ต�่ำกว่า
คนอื่นมันแผดเผาหัวใจสักเท่าไร
ทีนมี้ าถึงข้อทีว่ า่ กูเสมอกันกับคนอืน่ นัน้ มันท�ำให้เกิด
ความรู้แข่งขัน ให้เกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาในบางประการ
ไม่ต้องการให้มีผู้เสมอหรือผู้แข่งขัน นอนไม่ค่อยหลับ เพราะ
กลัวว่าเขาจะเกินหน้าไป ท�ำให้ฝันร้ายเพราะเหตุนี้อยู่เสมอ
เป็นการแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันอีก
ส่วนขัน้ ทีว่ า่ ตัวกูดกี ว่าคนอืน่ นี้ ระวังให้ดี นีย้ งิ่ เป็นโทษ
เป็นภัยใหญ่หลวงยิง่ ขึน้ ไปอีก ในเมือ่ รูส้ กึ ว่าตัวดีเสียแล้วก็มกั
จะลืมตัว มิหน�ำซ�ำ้ มักจะดูหมิน่ ดูแคลนผูอ้ นื่ โดยไม่รสู้ กึ ตัว จะ
เป็นผู้ไม่ยอมแพ้แม้แต่ตนเป็นฝ่ายผิด มีตัวเองที่ดีกว่าสูงกว่า
ใหญ่กว่าเขา ท�ำผิดนั้นตัวไม่ถือว่าเป็นความผิด เมื่อคนเด็กๆ
หรือผูน้ อ้ ยท�ำอย่างเดียวกัน ตนกลับถือว่าเป็นความผิด นีเ้ ป็น
ความปิดบังของความรู้สึกยึดถือในตัวตนที่เข้าใจว่าตนดีกว่า
คนอื่น
ความยึดถือว่าตนดีกว่าคนอื่นเป็นเหตุให้ทะนง เป็น
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เหตุให้จองหองเย่อหยิ่ง เป็นเหตุให้ประมาทมากขึ้นไปอีก
จึงเป็นเหตุท�ำให้บุคคลนั้นเร่าร้อนอย่างประณีตลึกลับขึ้น
ไปอีก แต่สรุปความในที่สุดแล้วก็จะเห็นได้ว่า การที่ยึดถือ
ตัวกูนี้ใช้ไม่ได้ทั้งนั้น จะยึดถือตัวกูเลวกว่าเขาก็ตาม จะ
ยึดถือตัวกูเสมอเขาก็ตาม จะยึดถือตัวกูดีกว่าเขาก็ตาม
เป็นความโง่ความหลงเท่ากันหมด เป็นสิ่งที่น�ำมาซึ่งทุกข์
โทษอย่างเดียวกันหมด เป็นสิ่งที่จะแผดเผาบุคคลผู้นั้นให้
หมดความดีความงาม หมดความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง แล้ว
ทนทุกข์ทรมานอยูท่ งั้ เป็นๆ ทีน่ แี่ ละเดีย๋ วนี้ และร้ายยิง่ ไปกว่า
ตกนรก ซึ่งร้อนแต่ภายนอกกาย
การทีบ่ คุ คลเราถูกเผาอยูโ่ ดยไม่รสู้ กึ เพราะอ�ำนาจของ
ความโง่ ความหลงนี้ ขอให้พิจารณาดูให้ดีเถิดว่า มันร้ายกาจ
ยิง่ กว่าการเอาไฟเผา ไฟธรรมดาเผาซึง่ เผาแต่ทางกาย และรูส้ กึ
ว่ามันดับง่าย แต่ไฟคือความโง่ ความหลง แผดเผานีไ้ ม่รสู้ กึ เลย
ไม่ต้องดับกัน อย่าว่าแต่ว่ามันจะดับยาก มันไม่รู้สึกแล้วมันก็
ไม่เคยคิดทีจ่ ะดับ มันจึงถูกเผาอยูน่ นั่ เองตลอดเวลา หาโอกาส
ที่จะดับไม่ได้ จึงเป็นผู้ที่ลุ่มหลง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็น
ชั่วเป็นดี เห็นอะไรกลับกันเสียทุกอย่าง เช่น คนทรมานอยู่
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ในโลกนี้ แล้วก็ไม่มีความรู้สึกในการทนทรมาน ต้องร้องไห้
น�้ำตาไหลโดยไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด แล้วก็ยิ่งจะร้องไห้กันไป
เสียอีก กลับเห็นเป็นการสนุกดี
นี้คือความหลงผิด ส�ำคัญผิดด้วยอ�ำนาจความยึดถือ
ว่าตน ท�ำให้เกิดการกระทบกระทั่งแตกดับตัวเองได้ เป็น
โรคอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกันโดยมากและเป็นกันทั่วๆ ไป การ
ประชดผู้อื่นนั้นยังน้อย ยังเล็ก การประชดตัวเองนั่นแหละ
เป็นโทษของอัสมิมานะที่ท�ำลายตัวเองอย่างร้ายกาจ คือ
ท�ำลายความดีในตัวเองให้สูญสิ้นไปโดยสิ้นเชิง แต่ก็ถึงกับ
เป็นโรคอีก คือเป็นการวิกลจริตเอาทีเดียว
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ความสุขที่ถอนตัวถอนตน
ออกมาเสียได้ เป็นความสะอาด
สว่าง สงบใจถึงที่สุด
...
ทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นโทษของอัสมิมานะ ที่
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ถ้าละเสียได้แล้วเป็นยอดของความ
สุขเว้ย เป็นความสุขที่ยิ่งไปกว่าความสุขคนอื่นๆ ความสุขที่
เกิดเพราะการละกามคุณเสียได้กย็ งั ไม่เท่า ความสุขทีเ่ กิดจาก
การไม่เบียดเบียนกันก็ยังไม่เท่า
ความสุขที่ถอนตัวถอนตนออกมาเสียได้นี้ เป็น
ความสุขสงบเย็น เป็นความสะอาดใจถึงที่สุด เป็นความ
สว่างใจถึงที่สุด เป็นความสงบใจถึงที่สุด จนกล่าวได้ว่า
เป็นความสะอาด สว่าง สงบใจถึงที่สุด คือการบรรลุถึง
ความดับทุกข์โดยประการทั้งปวง ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ
พระนิพพาน คือผลเป็นความสงบสุข ไม่มีการแผดเผาทิ่ม
แทงพัวพัน ร้อยรัด หรือสิ่งใดๆ อีกต่อไป เป็นจิตใจที่เป็น
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อิสระ ไม่มีอะไรมาปิดบังครอบง�ำย�่ำยี เป็นจิตใจสะอาดที่สุด
สว่างสงบเป็นจิตใจที่สุด ดังกล่าวแล้ว
ความได้เช่นนี้เป็นความได้ที่ดี ยิ่งกว่าได้อะไรๆ หมด
ได้ทรัพย์สินเงินทองก็ยังไม่เท่า เพราะว่าทรัพย์สินเงินทอง
ก็ยังไม่ดับทุกข์ให้ได้เลย แม้จะได้ความสุขมาจากการไม่
เบียดเบียนหรือการละกาม เป็นต้นเสียได้ ก็ยงั ไม่เท่ากับความ
สุขทีก่ ารถอนตัวถอนตนเสียได้ พระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสว่า
เป็นยอดของความสุขเว้ย ดังนี้
ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น การแสดงให้ ท ราบถึ ง ความสุ ข ๓
สถานที่ มี อ ยู ่ เ ป็ น ล� ำ ดั บ ๆ กั น นั บ ตั้ ง แต่ ค วามสุ ข ที่ เ กิ ด
จากความไม่ เ บี ย ดเบี ย นกั น ความสุ ข ที่ เ อาชนะกามคุ ณ
เสียได้ และความสุขที่สูงสุด คือการถอนตัวถอนตนเสีย
ได้ นี้ เ ราจะได้ ม ากั บ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามทางแห่ ง
พระพุทธศาสนา โดยนัยยะที่ได้วิสัชชนามาแล้วแต่วันก่อน
คือการไม่ท�ำความชั่วทั้งปวง การท�ำความดีให้ถึงพร้อม ใน
การช�ำระจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง
เมื่อได้ท�ำดังนั้นแล้วย่อมได้รับผลเป็นความสุข ๓
สถานดังที่ได้กล่าวในวันนี้ จึงเป็นอันว่า เราได้พินิจพิจารณา
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กันในคาบสมัยอันส�ำคัญคือวันนี้ ถึงยอดของความสุข ซึง่ เป็น
จุดหมายปลายทางแห่งพระพุทธศาสนา สมกันทีเ่ ป็นวันเวลา
พิเศษเป็นวันเวลาที่เราถือโอกาสฉลองกันเป็นการใหญ่
เราพู ด กั น ถึ ง เรื่ อ งความประมาทและความไม่
ประมาท เราพูดกันถึงพิธีที่จะประพฤติจะปฏิบัติของบุคคล
ผู้ไม่ประมาท เราพูดกันถึงความสุข ๓ ประการที่ประพฤติ
ปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทนั้น จะพึงได้รับสรุปใจความ
แล้วก็คอื ว่า เราจะต้องระลึกนึกถึงพระพุทธด�ำรัสทีต่ รัสเป็น
ค�ำสุดท้ายก่อนท่านจะปรินพิ พานว่า ท่านทัง้ หลาย จงเป็น
ผูไ้ ม่ประมาทให้เต็มที่ เราเป็นผูไ้ ม่ประมาทด้วยการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักที่พระองค์ทรงสอนไว้ ๓ ประการนั้น แล้ว
ก็ได้รบั ความสุข ๓ ประการดังทีพ่ รรณนามา การท�ำดังกล่าวนี้
ชือ่ ว่าเป็นการบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาอย่างยิง่ ด้วยปฏิบตั ิ
บูชา ไม่มีการบูชาใดเสมอเหมือน
เพราะฉะนั้ น ขอให้ เ ราทุ ก คน ผู ้ มี ค วามเข้ า ใจใน
ใจความข้อนี้แล้ว จงตั้งจิตอธิษฐานในการที่จะประพฤติ
ปฏิบัติบูชาโดยนัยยะดังที่ว่ามา จงทุกคนเถิด การได้จะ
เป็นการได้ที่ดี ตนก็จะได้ประสบความสุขอันสถาพร พระ
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ศาสนาก็จะยั่งยืนยาวเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลาย ตนก็จะ
ได้ชื่อว่าบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยความกตัญญูกตเวที
อย่างถึงจุด ประโยชน์ตนก็เป็นอันว่าท�ำแล้ว ประโยชน์ผู้อื่น
ก็เป็นอันว่าท�ำแล้ว ประโยชน์แก่พระศาสนาโลกส่วนร่วมก็
เป็นอันว่าท�ำแล้ว ด้วยการประพฤติปฏิบตั ซิ งึ่ เป็นปฏิบตั บิ ชู า
อย่างเดียวนี้
ทัง้ หมดนีจ้ ะเป็นไปได้ถงึ ทีส่ ดุ ก็ดว้ ยอ�ำนาจความทีเ่ รา
ยังมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ซื่อสัตย์ต่อความเป็นพุทธบริษัท
ของเรา รวมถึงซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัย มอบกายถวายชีวิต
นี้แก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว จงพยายามปฏิบัติให้
ตรงตามท�ำนองของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เถิด สิ่งที่
พึงปรารถนาทั้งปวงก็จะพึงลุล่วงไปด้วยดี ด้วยอ�ำนาจที่เรา
ทั้งหลายมี เลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่คืนคลาย
ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลา ด้วยประการฉะนี้.
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การไม่เบียดเบียนกัน
สำารวมระวังในสิ่งที่มชี ีวิตทั้งหลาย
เป็นความสุขสถานหนึ่ง
ความคลายกำาหนัด...
ก้าวล่วงเสียซึ่งอำานาจแห่งกามทั้งปวง
เป็นความสุขสูงขึ้นมาอีกสถานหนึ่ง
ความถอนความยึดถือว่าตัวว่าตน...
เป็นยอดของความสุขทั้งหลาย

ธรรมะใกล้มือ

