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ถ้าปัจจุบันถูกต้อง อนาคตจะควบคุมตัวมันเองอย่างถูกต้อง ๓๗

นักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์ และท่านสาธุชน
ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,    
การบรรยายธรรมะในครั้งนี้ อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อ
ว่า ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม ในครั้งที่แล้วมา เราได้พูดถึง
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีธรรม มีธรรมแล้วเราจะต้องปฏิบตั ใิ ห้มนั
ถูกต้อง มิฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นนนท์ทุก
อาตมาเข้าใจว่าท่านทั้งหลายทุกคน คงจะได้ยินเรื่อง
นนท์ทกุ เขาได้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ แล้วก็เอาไปฆ่าตัวเองตาย ไอ้นนท์ทกุ
ตัวนี้ ค�ำนี้ ค�ำพูดค�ำนี้ อยากให้เขียน นน ท. ทหารสะกดด้วย จะ
ได้แปลว่ามันชอบความทุกข์และมันก็ได้ตาย แล้วก็สมน�้ำหน้า
มัน ไอ้นนท์ทุก ท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังที่จะไม่เป็นนนท์
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ทุก ในความหมายที่ว่าได้อะไรวิเศษมาแล้วก็ใช้ฆ่าตัวเองตาย
เพราะว่ามันชื่อนนท์ทุก แปลว่า ชอบทุกข์ ชอบความทุกข์ ก็ได้
ทุกข์จริง ๆ

...
ปัญหาของมนุษย์ที่ว่า จะต้องมีธรรมะท�ำไมกัน
ธรรมะจ�ำเป็นอย่างไร อาตมาก็พูดว่า
เพื่อมนุษย์จะไม่ต้องละอายแก่สัตว์เดรัจฉาน
ในทางส่วนตัวก็ดีกว่า ในประโยชน์ผู้อื่นก็ดีกว่า
...
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อย่าให้สัตว์หัวเราะเยาะมนุษย์
...
พูดกันมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนว่า มนุษย์นี้มี
วิวฒ
ั นาการสูงสุด มีมนั สมองสูงสุด คิดเป็น เฉลียวฉลาดเลยสัตว์
เดรัจฉานซึ่งยังอยู่คงที่ มนุษย์ก้าวหน้าเรื่อยทางมันสมอง เมื่อ
สัตว์เดรัจฉานอยู่คงที่ เดี๋ยวนี้มนุษย์ก้าวหน้าก็ตามล�ำดับ เรื่อง
ไฟฟ้า เรื่องปรมาณู เรื่องอวกาศ เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
คอมพิวเตอร์อะไรต่าง ๆ
แล้วก็ไม่เห็นว่า มนุษย์มันมีตรงไหนที่ดีกว่า พอจะเป็น
เครื่องอ้างว่าสัตว์เดรัจฉานไม่หัวเราะเยาะ มนุษย์ต้องท�ำยา
แก้ปวดหัว แก้นอนไม่หลับ แก้โรคประสาทขึ้นมากินเป็นตัน ๆ
ร้อยตัน พันตันแล้ว ที่ต้องกินยาแก้ปวดหัว แต่สัตว์เดรัจฉาน
มันไม่ต้อง คิดดูว่าเรามันมีความเป็นอยู่อย่างละอายแก่สัตว์
เดรัจฉาน เพราะใช้สิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติให้มานั้นไม่ถูกต้อง
วิวฒ
ั นาการทางมันสมองสูงสุดทีธ่ รรมชาติให้มาเราใช้
มันไม่ถูกต้อง จึงได้เป็นที่หัวเราะเยาะของสัตว์เดรัจฉาน ถ้า
มันรูว้ า่ มนุษย์กำ� ลังเป็นอย่างไร ขอให้ทา่ นทัง้ หลายใช้ธรรมะเพือ่
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แก้หน้าอันนี้ อย่าให้มันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน ให้มนุษย์มีความ
สุขด้วย และมีเป็นความเป็นประโยชน์แก่ทุกคนหรือทุกสิ่งรอบ
ตัวเองด้วย ข้อนี้ต้องเป็นที่แน่นอนว่าต้องการอะไร
บางทีท่านอุตส่าห์ลงทุนศึกษาเล่าเรียนค้นคว้า มา
สวนโมกข์อะไรต่าง ๆ แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไร ส�ำหรับความ
เป็นมนุษย์ มันมีมากถ้าจะพูด แต่อาตมาอยากจะสรุป ให้มนั จ�ำ
ง่าย ๆ เพียงว่า ตัวเองไม่มีทุกข์ก็แล้วกัน มีความสุขคือไม่มีทุกข์
มีความสงบสุขเป็นที่พอใจอยู่เสมอ แล้วก็ให้ผู้อื่นหรือสังคม
พลอยรับประโยชน์ด้วย มันมีสองอย่างเท่านั้น
พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นทรงใช้ ค� ำ ว่ า ประโยชน์ ทั้ ง สอง
ประโยชน์ทั้งตนและประโยชน์ทั้งผู้อื่น ขอให้เรามีประโยชน์
ทั้งสอง ตัวเองมีความสุข แล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างเป็นประโยชน์
แก่ทกุ สิง่ ทุกอย่างรอบตัวเรา ถ้าท�ำได้อย่างนีแ้ ล้ว เราก็มโี อกาส
ที่จะยิ้มเยาะ ยิ้มเยาะสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเราไม่ได้อย่างนี้ คือเรา
เป็นทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉาน ไม่ได้ท�ำอะไรที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้อื่นโดยรอบตัวเรา มันก็ส�ำหรับจะให้สัตว์เดรัจฉานหัวเราะ
เยาะเรา
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นี่ไก่ก็มาให้ดูว่ามันไม่เคยเป็นทุกข์เลย ไม่เคยเห็นไก่
ปวดหัว ไม่เคยเห็นไก่ปวดฟัน ไม่เคยเห็นไก่นอนไม่หลับ ไม่เห็น
ตัวไหนเป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคจิต แต่คนก�ำลังมีปัญหา
อย่างนี้มากขึ้น ปวดหัว ปวดฟัน นอนไม่หลับ เป็นโรคประสาท
เออ ก�ำลังเบียดเบียนกันอย่างยิง่ ในทางสังคม อย่างทีป่ รากฏอยู่
ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวัน ๆ อย่างไม่น่าเชื่อว่ามันจะมากมาย
หรือเลวทรามถึงขนาดนั้น
นี่คือปัญหาของมนุษย์ที่ว่า จะต้องมีธรรมะท�ำไมกัน
ธรรมะจ�ำเป็นอย่างไร อาตมาก็พดู ว่า เพือ่ มนุษย์จะไม่ตอ้ งละอาย
แก่สตั ว์เดรัจฉาน ในทางส่วนตัวก็ดกี ว่า ในประโยชน์ผอู้ นื่ ก็ดกี ว่า
แล้วก็ไม่ต้องเป็นนนท์ทุก คือไม่ได้ใช้ของวิเศษที่ได้รับมานั้น
ฆ่าตัวเอง
เดี๋ยวนี้เราก�ำลังเป็นนนท์ทุก เพราะใช้มันสมองอัน
วิเศษของมนุษย์นั้นท�ำลายตัวเอง ให้เดือดร้อนอยู่ทั่วไปทุก
หัวระแหงในโลกนี้ ก�ำลังมีวกิ ฤตการณ์เบียดเบียนกันทัว่ ทุกหัว
ระแหงในโลก เพราะคนแต่ละคนก็ได้รับการกระทบกระเทือน
จากสงครามนัน้ ๆ และยังไม่สามารถจะขจัดสงครามภายใน คือ
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กิเลสของตน จนในทีส่ ดุ ก็เรียกว่าเป็นนนท์ทกุ คือมันชอบความ
ทุกข์ ด้วยความโง่ ไม่รู้ว่านี้เป็นความทุกข์
ข้อนั้นดูให้มากเถอะ ว่าสติปัญญาของเรา มันไม่มี
ความหมายตรงตามค�ำว่าสติปัญญา ไปมีความหมายตรงกับค�ำ
ว่า อวิชชา มีสติปัญญาเป็นอวิชชา คือมันรู้ส�ำหรับจะท�ำสิ่งที่
ไม่ต้องท�ำ  ไม่ควรท�ำอย่างยิ่ง มันกลับไปท�ำเข้า จนได้มีสภาพ
เป็นวิกฤตการณ์อันถาวรอย่างที่กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้นเรา
จึงต้องมีธรรมะ ครั้งที่แล้วมาได้พูดไปแล้วอย่างนี้ วันนี้ก็จะ
พูดว่าธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะ เพื่อขยายความข้อนั้นให้มัน
ละเอียดออกไป
...
ธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะ
ก็คือการรู้กฎของธรรมชาติ
แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎนั้น ๆ
...
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ธรรมะต้องปฏิบัติลงไปที่ความทุกข์
...
ธรรมะกับการปฏิบตั ธิ รรมะ มันก็บอกอยูใ่ นตัวแล้วว่า
ธรรมะนั้นต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีความเป็นธรรมะที่จะ
ช่วยได้ มันเป็นธรรมะในความหมายอื่นโน่น เพราะฉะนั้นอย่า
ได้ลืมเสียว่า ค�ำว่าธรรมพยางค์เดียว มีความหมายถึง ๔ หมวด
ใหญ่ ๆ ด้วยกัน ธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวง
ธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติ ธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของ
ธรรมชาติ ธรรมะคือผลทีเ่ กิดมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
ของธรรมชาติ
แต่ว่าปทานุกรมธรรมดาในประเทศอินเดีย เขาแปล
ค�ำ  ธรรมะ นี้ว่า หน้าที่ ปทานุกรมของเราจะแปลว่าอย่างไรก็
ไม่ได้เปิดดู แต่ปทานุกรมธรรมดาสามัญส�ำหรับคนทั่วไป ค�ำว่า
ธรรมะในประเทศอินเดีย แปลว่า หน้าที่ หน้าที่ที่มนุษย์จะต้อง
ท�ำอย่างมนุษย์ อย่างที่เป็นมนุษย์ นี้เรียกว่าธรรมะ
นับตั้งแต่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องรอดชีวิตอยู่ได้ ปฏิบัติ
ให้ดี สูงขึ้นไปจนบรรลุโมกษะหรือนิพพาน เรียกว่าหน้าที่ ทีนี้
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ธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะ ธรรมะนี่คือธรรมะไหน ก็ธรรมะ
ที่รู้ โดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องกฎของธรรมชาติ แล้วเรามีหน้าที่
ปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติ คือการปฏิบัติธรรม ธรรมะ
กับการปฏิบตั ธิ รรมะ ก็คอื การรูก้ ฎของธรรมชาติ แล้วก็ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตามกฎนั้น ๆ เราก็มีธรรมะ ธรรมะก็คุ้มครองเราให้
เดินไปถูกทาง ส�ำหรับความดับทุกข์ ให้มีแต่ความสงบสุขอยู่
ด้วยกันทุกฝ่าย คือทัง้ ตัวเราเอง และผูอ้ นื่ ทุกคน ลงไปถึงสัตว์
เดรัจฉาน
เดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่มีธรรมะ ท�ำลายสัตว์เดรัจฉานเสียมาก
ว่าจะลงไปถึงต้นไม้ต้นไร่ พฤกษาชาติทั้งปวง เดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่มี
ธรรมะ ท�ำลายต้นไม้ตน้ ไร่ พฤกษาชาติทงั้ ปวงเสียวอดวายหมด
เพราะไม่มีธรรมะ มันก็ไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุขด้วยกันทุก ๆ ฝ่าย
ซึง่ เกือ้ กูลแก่กนั และกันอย่างจะแยกกันไม่ได้ ขอให้ทา่ นทัง้ หลาย
นึกถึงธรรมะในทุกวิถีทางที่มันถูกต้อง ที่เราจะต้องประพฤติ
ปฏิบัติธรรมะ ท่านอาจจะถามว่าเมื่อไหร่ ที่ไหน อาตมาก็บอก
ว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้
ถ้าไม่ใช่ที่นี่และเดี๋ยวนี้จะไม่เป็นธรรมะ เพราะธรรมะ
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ต้องปฏิบัติลงไปที่ความทุกข์ ก็เมื่อมีความทุกข์ จะต้องได้รับ
ผลเมือ่ ปฏิบตั ดิ ว้ ย เช่นนิพพานเป็นเครือ่ งดับทุกข์ ก็ตอ้ งปฏิบตั ิ
เมื่อมีทุกข์ และก็ที่นี่ ก็จะได้แก้ความทุกข์นั้นตรง ๆ แล้วก็เดี๋ยว
นี้ ก็เพื่อจะได้รับผลของธรรมะ ของพระนิพพาน คือความเย็น
ไม่มีความร้อนซึ่งเป็นความทุกข์
ครั้นจะพูดว่านิพพานต่ออีกหมื่นชาติ แสนชาติ เหมือน
ทีใ่ ครเขาพูดกันนัน้ ก็ตามใจ ยกไว้ให้คนพวกนัน้ นิพพานอีกหมืน่
ชาติ แสนชาติ ก็ยกไว้ให้คนพวกนัน้ ทีเ่ ขาพูดอย่างนัน้ เราพูดว่า
นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ ตามค�ำของพระพุทธเจ้าว่า สันทิฏฐิโก
อะกาลิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ. ; สันทิฏฐิโก –รู้สึกอยู่
ด้วยใจ ในใจของตัวเรา ถ้านิพพานไม่มารู้สึกอยู่ในใจของเรา
ไม่ใช่นิพพานที่จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา แล้วก็ทันทีที่มีการ
ประพฤติปฏิบัติ เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นต้องดับทุกข์ให้ได้ นี่เป็น
อะกาลิโก –ไม่จ�ำกัดเวลา เป็น ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ
คนมีสติปัญญาสามัญไม่ใช่คนโง่จะรู้ประจักษ์ได้ด้วยตนเอง
ธรรมะต้องทีน่ แี่ ละเดีย๋ วนี้ คือเมือ่ มีความทุกข์แก่บคุ คลผูม้ คี วาม
ทุกข์
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แต่ถงึ อย่างนัน้ มันก็ยงั มีหลักทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ จ�ำแนกออก
ไปให้มันเหมาะเจาะกับเรื่อง คือว่า เมื่อความทุกข์ยังไม่เกิดเรา
ก็ต้องรู้เรื่องความทุกข์ เป็นอยู่อย่างที่ความทุกข์ไม่อาจจะเกิด
ก็เป็นปัจจุบันเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นอดีต อนาคตอะไร
เมื่อความทุกข์ยังไม่เกิด เราระมัดระวังอยู่เป็นปัจจุบันทีเดียว
ว่าความทุกข์ต้องไม่เกิด
มีค�ำว่า การเป็นอยู่อย่างถูกต้อง ที่เป็นบาลีเรียกว่า
สัมมาวิหาร ท่านจะเคยได้ยินแต่ค�ำว่า พรหมวิหาร หรืออะไร
เป็นต้น ไม่เคยได้ยินค�ำว่า สัมมาวิหาร แปลว่า การเป็นอยู่
โดยชอบ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อิเม จะ สุภัททะ ภิกขู
สัมมาวิหะเรยยุง อะสุญโญ โลโก อะระหันเตหิ อัสสาติ –ดูก่อน
สุภัททะ พระภิกษุเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบไซร้ โลกจะไม่ว่าง
จากพระอรหันต์    
สุภัททะนั้นคือบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงสนทนาด้วย
เป็นคนสุดท้าย เมื่อจะปรินิพพาน ถ้าเป็นอยู่โดยชอบ โลกจะ
ไม่ว่างจากพระอรหันต์ ค�ำนั้นว่า สัมมาวิหะเรยยุง เป็นค�ำกิริยา
ถ้าเป็นค�ำนามก็ว่า สัมมาวิหาโร เป็นอยู่โดยชอบ เราจะถือเอา
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หลักสัมมาวิหาโร เป็นอยู่โดยชอบเพื่อป้องกันไม่ให้ความทุกข์
เกิดขึ้น
ท่านจะปฏิบัติธรรมะข้อไหนก็ได้ ให้มันเหมาะกับการ
เป็นอยู่ของท่าน แล้วก็ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น วันก่อนก็
บอกแล้วว่า ค�ำว่าธรรมะค�ำนี้   ควรจะมีบทนิยามว่าอะไร เมื่อ
ใคร่ครวญดูทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว เห็นด้วยกับบทนิยามที่มีอยู่ว่า
ธรรมะคือระบอบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ ทุก
ขัน้ ทุกตอนแห่งวิวฒ
ั นาการของเขา ในทุกสถานการณ์ ช่วยจ�ำ
ไว้เถอะ แม้มันจะยืดยาวสักหน่อย ก็ช่วยท่องไว้ให้ขึ้นปาก
ธรรมะคือระบอบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์
ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา จะเติมท้ายอีกหน่อยว่า
ในทุกสถานการณ์ เป็นระบอบปฏิบตั ิ ไม่ใช่ระบอบเพียงแต่พดู ๆ
เรียน ๆ เขียน ๆ อยู่ในสมุด ต้องปฏิบัติอยู่ที่เนื้อ ที่ตัว ที่กาย
ทีว่ าจา ทีใ่ จ ธรรมะคือระบอบการปฏิบตั ิ ระบอบการปฏิบตั นิ นั้
ถูกต้อง หรือจะเรียกว่าจ�ำเป็นก็ได้ แก่ความเป็นมนุษย์ของบุคคล
นั้น ๆ แล้วก็ในทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการ
คือเราวิวฒ
ั นาการอยูเ่ รือ่ ย วิวฒ
ั นาการน้อย น้อยก็คอื ว่า
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ตั้งแต่เกิดมาจนกว่าจะเข้าโลง มันมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง
เรื่อย วิวัฒนาการใหญ่ ก็คือว่าตั้งแต่เมื่อยังเริ่มมีมนุษย์ในโลก
จนมีมนุษย์ปัจจุบันนี้ นี่เป็นวิวัฒนาการยาวใหญ่ ก็วิวัฒนาการ
เหมือนกัน ต้องมีการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องกับความเป็นมนุษย์ทกุ ขัน้
ตอนแห่งวิวัฒนาการ ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ถ้าแม่จะช่วยเหลือได้
ตั้งแต่คลอดออกมาเป็นเด็กแดง ๆ เด็กโต เด็กวัยรุ่น เป็นหนุ่ม
เป็นสาว พ่อบ้านแม่เรือน คนแก่คนเฒ่า ต้องถูกต้องทุกขัน้ ตอน
แห่งวิวัฒนาการ
แยกเป็นส่วนปลีกย่อยไปว่า ทุก ๆ สถานการณ์ อย่าง
เวลานี้เราอยู่ในสถานการณ์สงครามอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็มี
ธรรมะที่เหมาะสมถูกต้องแก่สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยสงคราม
หรือว่าประเทศชาติจะอยู่ในสถานะอย่างไร เราก็มีธรรมะ
ส�ำหรับปฏิบัติถูกต้อง ทุก ๆ สถานการณ์ แต่จะพูดเพียงว่าทุก
ขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการก็ได้เหมือนกัน มันก็พอ พอที่จะขยาย
ความออกไปเป็นทุกสถานการณ์ได้เหมือนกัน
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ถ้าเป็นอยู่โดยชอบ
จะไม่เกิดกิเลสและอนุสัย
...
ธรรมะคือระบอบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็น
มนุษย์ ของมนุษย์ทกุ ขัน้ ทุกตอนแห่งวิวฒ
ั นาการของเขา ในทุก ๆ
สถานการณ์ นี่เรียกว่าสัมมาวิหาโร ตามพระพุทธภาษิตได้ คือ
ว่ามันเป็นอยูอ่ ย่างทีก่ เิ ลสเกิดไม่ได้ แล้วไม่เท่าไหร่กเิ ลสมันหมด
ท่านรู้จักกิเลสไว้ โดยธรรมชาติอย่างนี้กันสักหน่อย ก็เกิดความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ความโง่ทีหนึ่ง นี่เรียกว่าเกิดกิเลส
ทีหนึ่ง พอเกิดกิเลสทีหนึ่ง มันก็มีการสะสมความเคยชินแห่ง
กิเลสทีหนึ่ง และความเคยชินแห่งกิเลสก็เรียกว่า อนุสัย กิเลส
และอนุสัย กิเลสคือตัวกิเลส อนุสัยคือตัวความเคยชินแห่ง
กิเลส        
ฉะนัน้ กิเลสสะสมไว้มาก แล้วมันก็จะกดดันเพือ่ จะออก
มา ไหลออกมาเขาเรียกว่า อาสวะ กิเลสคือตัวกิเลส อนุสัยคือ
ความเคยชินแห่งกิเลส เมือ่ สะสมไว้มากก็จะมีอาสวะมาก พร้อม
ที่จะกลับออกมาภายนอกเป็นกิเลสอีก เป็นความโลภ ความ
โกรธ ความหลงอีก แล้วมันก็เผาลนเราอยู่ตลอดเวลาที่มีกิเลส
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เมือ่ ใดมีกเิ ลสออกมา มีอาสวะเป็นกิเลสออกมา มันก็เผา
เราเมื่อนั้น เมื่อมันว่างมันไม่ออกมา มันก็ยังไม่เผาเรา เหมือน
บางเวลาเราไม่มีกิเลสออกมาเราก็สบาย ประเดี๋ยวกิเลสออก
มา เป็นความโลภก็ได้ เป็นความโกรธก็ได้ เป็นความโง่ก็ได้ เรา
ก็ร้อนเป็นไฟ เมื่อไม่มีกิเลสก็เย็น แต่จะไม่พูดว่าเป็นน�้ำ เพราะ
ค�ำว่าเย็นทีเ่ ป็นความหมายค�ำว่า ไม่มกี เิ ลส มันเหนือร้อน เหนือ
เย็น ในภาษาธรรมดา สิน้ ไปแห่งความร้อน มันก็เรียกว่า นิพพาน
คือเย็น เย็นอก เย็นใจ หมดเลย
ฉะนั้นเราระวังอย่าให้กิเลสเกิดขึ้น มันก็ไม่มีอนุสัยที่
สะสม มันก็ไม่มีอาสวะที่จะออกมา เราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นทีหนึ่ง
มันก็ท�ำลายอนุสัยทีหนึ่ง ทีนี้เรามีอนุสัยที่จะสร้างกิเลส ที่จะให้
ติดกิเลสอีกใหม่มาก สะสมไว้ตั้งแต่เกิดมานู่น ตั้งแต่เกิดมาจาก
ท้องแม่ พอเป็นเด็ก รู้ความได้ว่าอร่อย ไม่อร่อย ถูกใจ ไม่ถูกใจ
อะไรเหล่านี้ แล้วก็เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง น้อย ๆ มาก่อน
ทีนี้มันเกิดกิเลสนั้นทีหนึ่ง มันก็สะสมอนุสัยไว้ทีหนึ่ง
ฉะนั้นอนุสัยมันก็พอกพูนมากขึ้น ๆ ๆ เพราะเราสะสมกันมา
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ตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนบัดนี้ ทีนี้เราจะลบมันได้อย่างไร เพราะ
มันเป็นบวกมาเรื่อย ทีนี้จะให้มันกลับตรงกันข้ามคือเป็นลบ
ก็ลบด้วยการระวังไม่ให้เกิดกิเลส
เมือ่ กิเลสควรจะเกิด มีอะไรมายัว่ ให้เกิด ก�ำลังจะเกิดอยู่
แล้ว เราบังคับมันได้ไม่ให้เกิด ถ้าท�ำได้อย่างนี้ทีหนึ่ง อนุสัยที่มี
สะสมไว้ในสันดานจะลดลงทีหนึง่ คือลดลงหน่วยหนึง่ ถ้าสมมติ
ว่ามันมีตั้งร้อยหน่วย พันหน่วย หมื่นหน่วยแล้ว เราบังคับกิเลส
ให้ได้ มันถึงทีส่ ดุ จวนจะเกิดอยูแ่ ล้ว เราบังคับได้ ถ้าอย่างนีแ้ ล้ว
มันบังคับกิเลสนั้นได้ด้วย ไม่ต้องทนทุกข์ แล้วมันจะลดอนุสัย
ความเคยชินของกิเลสในสันดานนั้นลงหน่วยหนึ่งด้วย
ทุกครั้งที่บังคับกิเลสได้อนุสัยลดลงหน่วยหนึ่ง หน่วย
หนึ่งเสมอ ถ้าเราบังคับได้มาก มากครั้ง มากเวลา มันก็ลดลง
มาก มากหน่วย อนุสัยมันก็เบาบาง อนุสัยที่สะสมกิเลสไว้นั้น
มันก็เบาบางลง ลดลง น้อยลง ทีนี้ว่าท�ำไปจนถึงที่สุดมันลด
หมดก็เป็นพระอรหันต์ หมดกิเลส หมดอนุสัย หมดอาสวะ เป็น
พระอรหันต์ เพราะการเป็นอยูโ่ ดยชอบ พูดกลับอีกทีหนึง่ ว่า ถ้า
เป็นอยู่โดยชอบกิเลสจะไม่เกิด และอนุสัย ความเคยชินแห่ง
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กิเลสที่เคยสะสมไว้แต่ก่อน ก็จะลด ลดทุกครั้งที่บังคับกิเลส
ได้ เป็นอยู่โดยชอบมันเป็นอย่างนี้ และเป็นพระอรหันต์ได้ ได้
จริงในที่สุด อนุสัยลดลงจนหมด อาสวะก็ไม่มี
เราจะต้องเป็นอยูโ่ ดยชอบ เพือ่ จะจัดการป้องกันไม่ให้
เกิดกิเลสหรือเกิดความทุกข์ เดีย๋ วนีเ้ ราได้สติปญ
ั ญาสูงกว่าสัตว์
เดรัจฉานตามธรรมชาติ แต่เราไม่ได้ใช้มันอย่างนี้ โลกก�ำลังใช้
สติปญ
ั ญาเพิม่ กิเลส เพิม่ วัตถุปจั จัยแห่งกิเลส เขาใช้เครือ่ งจักร
ผลิตวัตถุปัจจัย สวยงาม เอร็ดอร่อยมาให้มนุษย์ ได้กินได้ใช้ ได้
ซื้อหาด้วย ไม่ใช่ให้ฟรี ไม่ได้แจกเปล่า ๆ เราต้องซื้อเขาด้วย สิ่ง
ที่จะหล่อเลี้ยงกิเลสของเรา เราต้องซื้อเขามา บริษัททั้งหลายก็
ผลิตของเหล่านี้ขาย เราก็ต้องซื้อเขามา
สติปัญญาของมนุษย์ใช้เพื่อผลิตเหยื่อของกิเลส เอา
มากินมาใช้ มาขาย มาล้างผลาญกัน จะเป็นนนท์ทุกก็ตอน
นี้เอง ระวังให้ดี สติปัญญาเฉียบแหลมใช้เพื่อท�ำลายมนุษย์เอง
ให้อยู่ไม่เป็นสุข เรียกว่าตายทางวิญญาณแล้วก็ได้ ในขั้นที่หนึ่ง
หรือว่าขั้นต้นก็ได้ เราใช้ธรรมะเมื่อความทุกข์ยังไม่เกิด เราเป็น
อยู่ให้ถูกต้อง ไม่ให้มันเกิด
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สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่ส�ำคัญ
ท�ำคนให้เป็นพระอรหันต์มาแล้ว
นับไม่ถ้วนในครั้งพุทธกาล
...
ทีนมี้ าตอนทีส่ อง ก็ปจั จุบนั อีกเหมือนกัน เมือ่ ความทุกข์
ก�ำลังเกิด เมื่อก�ำลังร้อนอกร้อนใจ เหมือนกับนรกอยู่ข้างในใจ
น�ำ้ ตาไหล ไปกระโดดน�ำ้ ตายให้มนั พ้น รูแ้ ล้วรูร้ อดไปที วิธอี ย่าง
นั้นมันไม่ใช่วิธีของพุทธบริษัท จะไปกินยาตาย หรือกระโดด
น�้ำตาย หรือฆ่าตัวตายโดยวิธีใด ไม่ใช่วิธีของพุทธบริษัท
พุทธบริษัทก็ต้องมีธรรมะ ธรรมะในการปฏิบัติธรรม
เมื่อความทุกข์มันก�ำลังเป็นไฟลุกโพลง ๆ อยู่ในใจ ถ้าธรรมะ
พอมันก็ดับได้ ธรรมะไม่พอมันก็ดับไม่ได้ ในตอนนี้เรียกว่า
สติ สติมันส�ำคัญไปทุก ๆ เวลา แต่เวลานี้ก็ส�ำคัญมาก ที่ก�ำลัง
มีทุกข์โพลง ๆ อยู่ในใจ ต้องระลึกกันได้ว่า มันอะไรกันโว้ย
ถ้าสติมีพอมันก็จะระลึกได้ว่า อ้อเหมือนที่เราเรียนมา เมื่อมี
ความโง่ มีกิเลส มีอะไรแล้ว มันก็ต้องท�ำให้เกิดเป็นความทุกข์
ขึน้ มา โดยนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาท โดยกรรมวิธขี องธรรมชาติ
21

ทีเ่ รียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็เป็นทุกข์ มันต้องมีสติมาก�ำจัดอวิชชา
ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท แล้วก็ดับทุกข์
ทีนี้ถ้าเรื่องมันยุ่งยาก ซับซ้อน ล�ำบาก ก็เอากันสั้น ๆ ที
ก่อนก็ได้ว่า มีสติปัญญารู้สึกตามหลักธรรมะที่เราเรียนมาแล้ว
ว่า โอ้ มันเป็นอย่างนี้เองเว้ย จะเป็นความทุกข์ตามธรรมชาติ
เช่น ความเจ็บ ความไข้ ความจะตาย อะไรก็ตาม นี่ก็เป็นทุกข์
แต่เป็นทุกข์ตามธรรมชาติ
ทีนี้ที่เป็นทุกข์ เพราะว่าไปท�ำเรื่องเข้ากับใคร คือการ
เบียดเบียนของผู้อื่นมันก็เป็นทุกข์ เราเรียกว่าตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง คือธรรมชาตินอกตัวเรา มีความ
ทุกข์เกิดขึ้นมาจากสิ่งนอกตัวเรา กับความทุกข์เกิดขึ้นมาจาก
สิ่งภายในตัวเรา เช่น ร่างกายมันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องไข้ ต้อง
ตาย เรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง เจ็บปวดอยู่ มีสติรู้ว่า
โอ้ย มันเช่นนี้เองโว้ย  มันเช่นนี้เองโว้ย
นี่คือธรรมะที่ส�ำคัญและค่อนข้างยากที่จะปฏิบัติได้
มันเป็นยาขนานยากที่จะรู้จัก ยากที่จะกินได้ ที่จะรู้ เช่นนั้น
เองโว้ย มันเช่นนี้เอง เช่นนี้เอง จะมานั่งร้องไห้อยู่เสียเวลา จะ
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แก้ไขอย่างไร ก็ลุกขึ้นแก้ไข จะมานั่งร้องไห้อยู่ท�ำไม เราเรียน
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กันมาแล้วอย่างเพียงพอว่ามัน
ไม่เที่ยง มันดูแล้วน่าเกลียดน่าชัง มันให้ความทุกข์ มันเป็น
อนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่จะไปบังคับมันได้ อย่างนี้รวมเรียกว่า
เช่นนั้นเอง เช่นนั้นเอง ถ้าเป็นบาลีก็เรียกว่า ตถาตา ตถตา
ตถาตา แปลว่า ความเป็นเช่นนั้นเอง
ถ้าเจ็บปวดขึ้นมาในความรู้สึก ก็เอ้า มันอย่างนี้เองตาม
ธรรมชาติ ถ้ามันมีการปรุงแต่งอย่างนี้ มันก็ต้องมีผลอย่างนี้ คือ
เจ็บปวดอยู่ เห็นเช่นนั้นเอง เช่นนั้นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เวทนาที่ก�ำลังรู้สึก สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่ส�ำคัญนัก ท�ำคนให้
เป็นพระอรหันต์มาแล้วนับไม่ถ้วนในครั้งพุทธกาล เขาบรรลุ
ธรรมะเป็นพระอรหันต์กัน ในความรู้เท่าทันกันในสิ่งที่เรียก
ว่าเวทนา เวทนาเป็นสุขก็ได้ เวทนาเป็นทุกข์ก็ได้ เวทนาที่ไม่ใช่
สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ได้ ขึ้นชื่อว่าเวทนาแล้ว ท�ำให้คนโง่ คนหลง หลง
ยึดถือ มีตัวมีตนจนเป็นทุกข์
เดี๋ยวนี้เรามีเวทนาที่เป็นทุกข์ ก็มองดูให้เห็นตามหลักที่
พระพุทธเจ้าสอน มันสักว่าเวทนา เวทนานี่มันสักว่าเวทนา สัก
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แต่ว่าเวทนา ไม่ใช่ตัวตน ไม่ให้ค่า ไม่ให้ความหมายในลักษณะ
ที่เป็นตัวตนอะไร มันสักว่าความรู้สึกตามธรรมชาติ
เมื่อเรารู้เป็นสุขเพราะอร่อย เพราะอะไรก็ตาม หรือ
เรารู้สึกเป็นทุกข์เพราะไม่อร่อย เป็นต้นก็ตาม มันเป็นเวทนา
ที่ เ ป็ น สั ก ว่ า ความรู ้ สึ ก ตามธรรมชาติ ที่ มั น ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ตาม
กฎเกณฑ์ของมัน อาหารไม่อร่อย มันก็สักว่าเวทนา ที่ต้องรู้สึก
ขึ้นตามธรรมชาติส�ำหรับอาหารชนิดนี้ และถ้าอร่อยมันก็รู้สึก
อร่อย เป็นสุข เป็นเวทนาทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติจากอาหารชนิด
นี้ มันจะแปลกอะไร มันสักว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ข้อนี้เขาสอนให้ภิกษุพิจารณาศึกษากันเป็นอันมากที
เดียว สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ เป็นไปตามเหตุตาม
ปัจจัยอยู่เนืองนิจ ถ้ามันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา ก็ดูว่ามันเป็น
ความรูส้ กึ สักว่าเวทนาเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ ใหญ่กว่าตัวตนเป็น
เจ้าของเวทนาแล้วว่าจะตาย ก็กลัวว่าจะตาย นี่เป็นความทุกข์
แบบหนึ่ง หรือเป็นเจ้าของเวทนาว่า อร่อยจริงโว้ย มันก็เป็นตัว
ตนขึน้ มา ส�ำหรับทีจ่ ะแบก หรือยึดมัน่ ถือมัน่ ในความอร่อยแล้ว
เป็นทุกข์ในรูปแบบอื่นต่อไป
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เราหลงรักในสิ่งใดมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้น เพราะ
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ นัน้ เมือ่ เห็นเวทนา สักว่าเวทนา สักว่า
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความหมายมันต้องให้มันชัด
ว่า ความรู้สึกที่ต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติ อย่าเอามาหลงรัก
หลงเกลียดมันก็จะขจัดความทุกข์นนั้ ออกไปได้ทนั ที เจ็บปวด
ก็เป็นความรูส้ กึ ตามธรรมชาติทเี่ นือ้ หนัง อย่าเกิดความรูส้ กึ โง่ ๆ
ว่าตัวกูได้รับความเจ็บปวด ตัวกูจะตายแล้ว อันนี้อย่าให้เกิด
พระพุทธเจ้าท่านได้เปรียบไว้เป็นอุปมาอุทาหรณ์สำ� หรับ
จ�ำง่าย ๆ ว่ามันเป็นสองชั้นกันอยู่ เมื่อคนคนหนึ่ง เขาถูกลูกศร
เด็กเล่นเล็ก ๆ ไม่มยี าพิษเสียบเข้าไปในเนือ้ มันก็เจ็บเท่านัน้ แต่
ทีนเี้ ดีย๋ วก็มลี กู ศรใหญ่อาบยาพิษเต็มที่ แล่นมาเสียบเข้าไปอีกที
หนึ่ง อันไหนมันจะเจ็บปวดกว่ากัน คิดดู
ฉะนั้นเราจะให้เวทนาทั้งหลายท�ำอันตรายเรา เพียง
แต่เหมือนลูกศรเด็กเล่นเล็ก ๆ เข็มแทงอย่างนี้ ไม่ให้กลายเป็น
ลูกศรดอกใหญ่อาบยาพิษ นั่นคือความโง่เกิดขึ้นว่า กูเป็น
นั่นเป็นนี่ เป็นเจ้าของสุขเวทนา เป็นเจ้าของทุกขเวทนา ใน
เมื่อตัวกูอย่างนี้เกิดขึ้น ในความรู้สึก เท่ากับเหมือนกับลูกศร
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ดอกใหญ่อาบยาพิษ
ถ้ามันเจ็บปวดตามธรรมดา เป็นแผล หรือว่าถูกมีดบาด
ถูกแทง อันนีม้ นั ก็ให้เป็นลูกศรเด็กเล่น แต่วา่ ทุกชนิดเราจะท�ำให้
มันเป็นลูกศรเด็กเล่น แม้วา่ ความเจ็บป่วยทีจ่ ะถึงตาย มันก็เป็น
ความรู้สึกของเวทนา ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พอเผลอไปกลาย
เป็นตัวกูเกิดขึ้น เป็นเจ้าของเรื่องล่ะก็ ทีนี้มันจะรู้สึก ในความ
รู้สึกเจ็บมาก ปวดมาก มีปัญหามาก เป็นทุกข์มาก เวทนาสักว่า
เวทนาทุกชนิด
หรือถ้ามันเกิดตัวกูขึ้นมาก็แก้ล�ำมันเสีย โดยเอามารับ
กรรมกันโว้ย มันเกิดมารับกรรม ให้มันแล้วกันไปที มันเลิกร้าง
กันไปที ก็ทนถือว่ารับกรรม ก็ไม่ต้องเจ็บปวดนัก บางทีจะดีใจ
เสียอีก ว่ามันจะได้สนิ้ กรรมกันที ความเจ็บปวดเจ็บป่วยถึงตาย
นีม่ นั ได้รบั กรรม สิน้ กรรมกันทีมนั ก็ดเี หมือนกัน มันก็ไม่เป็นทุกข์
ฉะนั้นเมื่อก�ำลังเป็นทุกข์อยู่ก็มีธรรมะดับความทุกข์นั้นเสีย นี่
สองขั้นตอนแล้ว อยู่ตามปกติก่อนความทุกข์จะมีมานั้น เราก็มี
ธรรมะป้องกันมันไว้  พอความทุกข์มาเกิดขึ้นจริง ๆ ก็มีธรรมะ
ประเภทที่จะสลัดมันออกไป
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อยู่อย่างไรไม่ให้เกิดทุกข์
...
ทีนี้จะอยู่ต่อไปอย่างไรล่ะ จะอยู่ต่อไปอีกหลังจากนั้น
แล้ว มันก็ต้องมีธรรมะ ส�ำหรับจะอยู่ต่อไปข้างหน้า โดยไม่ต้อง
มีความทุกข์อีก มันก็คล้ายกับจะย้อนไปหาอันที่หนึ่ง อันแรก
อยู่มาอย่างไรความทุกข์ไม่เกิด แล้วก็จะอยู่ต่อไปอย่างที่ความ
ทุกข์ไม่เกิด ต้องมีสติให้สมบูรณ์ที่สุด
สติสมบูรณ์นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย พูดละก็ง่าย แต่พอท�ำแล้ว
ก็ยาก เพราะว่าถ้ามีสติสมบูรณ์จริง ๆ ก็เป็นพระอรหันต์แล้ว
กิเลสเกิดไม่ได้ อาสวะ อนุสัยสูญสิ้นไปหมด เพราะความมีสติ
สมบูรณ์ แต่เราก็ต้องพยายาม เราไม่เอ่ยอ้างถึงว่าจะเป็นพระ
อรหันต์ แต่เราจะจัดการในปัจจุบันเพื่อควบคุมอนาคต ให้มัน
เป็นไปในภาวะที่พึงปรารถนา คือไม่เกิดกิเลส ก็เป็นอยู่ด้วยสติ
ในอายตนะทั้งหก ค�ำว่า อายตนะทั้งหก อย่าเป็นค�ำส�ำหรับเอา
ไปหัวเราะเยาะกัน จะโง่เองนะจะบอกให้
อายตนะทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่เขาเรียก
อายตนะทัง้ หก เป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องจัดการกันอย่างถูกต้อง ควบคุม
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กันไว้ให้ดี ส�ำรวมควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตาส�ำหรับเห็น
รูป อย่าโง่ หูส�ำหรับฟังเสียง อย่าไปโง่เพราะการฟังเสียง จมูก
ส�ำหรับรับกลิ่น ก็อย่าโง่เพราะกลิ่น ลิ้นส�ำหรับรับรส ก็อย่าโง่
เพราะชิมรส
อาตมารูส้ กึ ว่าเดีย๋ วนีม้ นั โง่กนั มาก เพราะเรือ่ งลิน้ ชิมรส
ไปซือ้ ของแพง ๆ มากิน ทีนผี้ วิ หนังนีร้ า้ ยกาจเป็นทีต่ งั้ แห่งกิเลส
ความก�ำหนัด ความรู้สึกในทางกามารมณ์ อาศัยผิวหนังเกิดขึ้น
ทีนี้ก็ใจ อันสุดท้ายลึกอยู่ข้างในเป็นสิ่งที่หก ก็เหมือนกัน มัน
ต้องควบคุมมีสติ ศึกษาไว้ให้ดี ให้มีสติมากพอและก็รวดเร็ว ถ้า
ไม่รวดเร็วไม่เป็นสติ
ต้องมีความรู้คือปัญญาพอและความมีสติก็ต้องพอ มี
สติมากและก็รวดเร็วทันแก่เหตุการณ์ พอตาเห็นรูป กระทบ
รูปปั๊บ สติก็มาปั๊บ ก็ควบคุมตาไม่ให้โง่ หรือถ้าเห็นว่าสวยและ
รักก็โง่ เห็นว่าไม่สวยแล้วโกรธเกลียดก็โง่ ฉะนัน้ ต้องไม่มที งั้ สอง
อย่าง เรื่องหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เหมือนกันมีสติควบคุมไม่ให้
มันโง่ ไม่ให้เกิดผัสสะโง่ สัมผัสด้วยความโง่ คือความไม่รู้สึกตัว
แล้วเกิดเวทนาขึ้นมา เป็นเวทนาโง่ ส�ำหรับให้รักให้เกลียด แล้ว
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ก็เกิดความอยาก ความต้องการที่โง่ คือตัณหา
มันอยากอย่างนั้นส�ำหรับของน่ารัก มันอยากอย่างนี้
ส�ำหรับของน่าเกลียด เรียกว่าอยากได้ –กามตัณหา, อยากเป็น
–ภวตัณหา, อยากไม่เป็น –วิภวตัณหา มีอยู่สามอย่าง เหมือน
กับช้างตัวหนึ่งกินน�้ำสามสระ ไปดูรูปภาพในตึกนั้น เราอยู่ด้วย
ความโง่มันก็เกิดตัณหาจนได้ แล้วก็มีความทุกข์ พอมีตัณหา
คือความอยาก แล้วมันปรุงเป็นความรูส้ กึ ขึน้ มาเอง เป็นตัวกู
ผู้อยาก อันแสนจะมายาที่สุด
ความรู้สึกว่าตัวกู ตัวกู อย่างนั้นอย่างนี้ อยากอย่างนั้น
อย่างนี้ ได้อย่างนั้นอย่างนี้ คือเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกที่ปรุง
ขึน้ มา ไม่มตี วั จริง เมือ่ ใดมีความอยากเกิดขึน้ เต็มทีอ่ ยูใ่ นจิตใจ
จิตใจนั้นจะปรุงความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมา จากความอยากนั้น
เอง ถ้าเราควบคุมความอยากเสียได้ ตัวกูเกิดไม่ได้
มันน่าหัวที่ว่าความอยากมันสร้างผู้อยาก มันผิดกันอยู่
กับเรื่องทางธรรมดาสามัญ ทางวัตถุ มันต้องมีผู้อยากก่อน แล้ว
มันจึงจะมีความอยากได้ แต่ถ้าเรื่องธรรมะอันลึกซึ้ง มันมีความ
อยากตามธรรมชาติเท่านั้น แล้วความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากมันจะ
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เกิดตามมาทีหลัง ความอยากเกิดก่อน ผู้อยากเกิดทีหลัง
เด็ก ๆ ก็จะอ้าวนี่มันผิด logic แล้วโว้ย กูไม่เชื่อแล้วโว้ย
กูไม่เชื่อพระเจ้า ลองไปคิดดูให้ดี เพราะว่าตัวกูผู้อยากมันเป็น
เพียงมายาเท่านัน้ มันก็ปรุงขึน้ มาจากความอยาก ความอยากก็
เกิดขึ้นมาจากความโง่ เมื่อมีการสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ฉะนั้นระวังเมื่อมีการสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดี ๆ
อย่าให้โง่ไปอยากอะไรเข้า ถูกใจก็อยากได้ ไม่ถูกใจก็อยากฆ่า
เสีย นี่เป็นความอยาก
ถ้าความอยากนี่มีเยอะ รู้สึกตัวกูผู้อยาก เป็นเจ้าของ
ความอยาก เป็นเจ้าของสิ่งที่อยาก เรียกว่าตัวกู ของกู เกิดขึ้น
แล้ว เป็นความรู้สึกเท่านั้น รู้สึกว่าตัวกู รู้สึกว่าของกู ไม่ใช่มีตัว
จริงอะไรที่ไหน ฉะนั้นท่านกล่าวว่ามันไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่อัตตา
มันเป็นอนัตตา เราไม่เข้าใจ เพราะเราไม่รู้เรื่องนี้
ฉะนัน้ รูไ้ ว้เถอะว่าตัวกู-ของกูเป็นความคิดนึกปรุงขึน้ มา
หลังจากทีไ่ ด้มคี วามอยากอย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ เกิดมาจากความ
โง่ ในขณะที่สัมผัสทางอายตนะหกทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ จะเห็นได้วา่ ไอ้ตวั ร้ายมันอยูท่ ตี่ รงเวทนา ถ้าเป็นเวทนาน่ารัก
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ก็รัก น่าเกลียดก็เกลียด เวทนาจะท�ำให้เกิดเรื่อง
ฉะนั้นถ้าควบคุมเวทนาได้ โอ้ สักว่าความรู้สึกตาม
ธรรมชาติเท่านั้นโว้ย อย่ามาหลอกกูเลย                         
ก็บอกแล้วว่าอย่าทะเยอทะยานเพือ่ จะเป็นพระอรหันต์
ทะเยอทะยานเพียงว่าจะไม่มีความทุกข์ก็พอแล้ว อยู่อย่าง
ไม่มีความทุกข์ก็พอแล้ว ให้เป็นพระอรหันต์ก็เป็นเองเถอะ
อย่าไปใฝ่ฝันให้มันเกิน ให้เกินฐานะเลย เดี๋ยวมันจะเป็นบ้าไป
ทางอื่นอีก ไม่ต้องใช้ค�ำว่ากูจะเป็นพระอรหันต์ มีแต่ว่ากูจะไม่
เป็นทุกข์ก็พอแล้ว
ถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็รีบสลัดออกไปเสีย กูไม่ได้เกิด
มาเพือ่ เป็นทุกข์ กูไม่เอา ความรูส้ กึ อันนีก้ ไู ม่เอา สลัดออกไปจาก
จิตใจเสียโดยเร็ว อย่างทื่อ ๆ เสียทีนึงก่อน ก็มาตั้งตัวใหม่ คิด
นึกให้ดี อย่างนั้นอย่างนี้ ให้มันเลิกร้างกันไปจริง ๆ ถือคาถาว่า
กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ ไว้ให้แม่น ๆ ให้แม่นย�ำ  ให้รวดเร็ว
จะได้สลัดความทุกข์ออกไปเสียทันที อย่าต้องน�้ำตาออก
เรื่องที่ยั่วให้รัก ให้หลงก็เหมือนกัน กูไม่ได้เกิดมาเพื่อ
จะหลง ควบคุมจิตเป็นปกติ จิตปกตินี่ส�ำคัญมาก จะเรียกว่าจิต
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อิสระก็ได้ ถ้าไม่อิสระไม่ปกติ ถ้าจะปกติต้องอิสระจากสิ่งเหล่า
นี้ สิ่งที่มาท�ำให้โง่ หรือดึงไปหากิเลสตัณหา และความทุกข์ นี่
เรียกว่าจิตมันไม่เป็นอิสระ มันถูกกิเลสดึงไป หรือพูดให้ตรงกว่า
นั้นก็คือความโง่ของสติปัญญาที่โง่ดึงไป

...
เวทนา มันสักว่าความรู้สึกตามธรรมชาติ
มันไม่ได้มีตัวตนอะไรที่ไหน
แต่มันก็หลอกคนให้วินาศฉิบหาย
มาตลอดทุกยุคทุกสมัยในโลก
ถ้าควบคุมมันได้ก็เป็นพระอรหันต์    
...
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นรกสวรรค์อยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
...
เดี๋ยวนี้เราฉลาดกันแต่จะโง่ ฉลาดแต่จะกินให้อร่อย
ฉลาดแต่ที่จะอยู่ดีกินดีอย่างเอร็ดอร่อย ไม่มีขีดขั้น ฉลาดของ
ความโง่ ความโง่ของความฉลาด ระวังมันเป็นความฉลาดของ
ความโง่ หรือความโง่ของความฉลาด อย่างมนุษย์ก�ำลังฉลาด
แต่ในทางที่จะท�ำให้ปัญหาเกิดขึ้นในโลก ก็ได้ทนทุกข์
ฉะนั้นเรามีสติ รวดเร็ว ทันควัน ในการสัมผัสเมื่อไร
ที่ไหนก็ตามแต่ ทางอายตนะทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า โลกมันอยู่ที่นี่ โลกมันอยู่ที่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ถ้าเราจัดการถูกต้องกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ก็คือจัดการถูกต้องทั้งโลกเลย
คุณควรจะมองเห็นจริง ๆ เห็นเป็นสันทิฏฐิโกจริง ๆ ว่า
สมมติว่าถ้าเราไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หกอย่างนี้ มันจะมี
ความหมายอะไรโลกนี้ มันก็เท่ากับโลกนี้ไม่มี ที่เรียกว่าโลก ก็
คือสิ่งที่จะเข้ามาสู่จิตใจ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าโลกมันอยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น
33

กาย ใจ ถ้าจะเป็นนรก มันก็เป็นนรกอยู่ที่นั่น ที่ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ คือมันท�ำผิดเข้าแล้วทางอายตนะ ถ้ามันจะเป็นสวรรค์
มันก็เป็นสวรรค์อยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
อาตมาจึงพูดว่า นรกสวรรค์มันอยู่ที่ในใจ ที่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ เหมือนกับคนโบราณเขาพูด แต่คนพวกหนึ่งเขา
ด่าอาตมาว่าพูดโกหก พูดหลอกลวงคน นรกอยู่ใต้ดินไปถึงต่อ
ตายแล้ว สวรรค์อยู่ข้างบนไปถึงต่อตายแล้ว ก็บอกว่าไม่ใช่มัน
ที่นี่และเดี๋ยวนี้ เมื่อท�ำผิดที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นรกก็อยู่
ที่นั่น เมื่อท�ำถูกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สวรรค์มันก็อยู่ที่
นัน่ ก็ยงั มีคนเขียนด่า เพิง่ พิมพ์ออกมาใหม่ ๆ อีกเล่มหนึง่ ไปหา
ซื้ออ่านดู สอนว่า นิพพานอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ สวรรค์อยู่ที่นี่และ
เดี๋ยวนี้ ก็ยังถูกด่าอยู่
อาตมายื น ยั น ว่ า มั น ก็ ยั ง เป็ น ความถู ก ต้ อ งตามที่
พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ แล้วยังตรัสว่ามหาสมุทรก็อยู่ที่ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นมหาสมุทร
อันลึก ทีต่ กลงไปแล้วมีหวังตาย ขึน้ มาได้โดยยาก คือเราพลัด
ตกลงไป
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สิ่งที่มันยั่วอยู่ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ฝ่ายสุขเวทนา กามารมณ์ทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ทางใจ เป็นสมุทรอยู่ที่นั่น แล้วก็เป็น ตกแล้วขึ้น
ยาก โดยมากก็ตาย ตายแล้วเกิดใหม่ แล้วก็ตกอีก วนเวียนอยู่
ที่นี่เดี๋ยวนี้ เป็นวัฏฏสงสาร ไม่ทันจะเข้าโลงก็มีวัฏฏสงสารเป็น
ร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติแล้ว เอาชนะอันนี้ได้คือ
นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ หลังจากตกนรก ขึ้นสวรรค์อะไรเป็น
ร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ
ทีนี้คนพวกหนึ่งเขานับพันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ นับ
ด้วยการเกิดจากท้องแม่แล้วเข้าโลง เกิดจากท้องแม่แล้วเข้าโลง
นั่นหมื่น ๆ ๆ หมื่นครั้ง แสนครั้ง จึงจะนิพพาน เขาก็รอไปสิ เรา
มันมีหมื่นชาติ แสนชาติ ที่นี่ไม่ทันจะเข้าโลงมีได้หมื่นชาติ แสน
ชาติเหมือนกัน เข็ดขยาดแล้วก็หยุด แล้วก็เป็นนิพพานได้ก่อน
แต่จะเข้าโลง พูดอย่างนี้ถูกด่า ไม่เชื่อลองไปพูดดู อาตมาก�ำลัง
ถูกด่า ว่าพูดอย่างนี้ ถ้าคุณลองไปพูดต่อก็จะถูกด่าโดยคนพวก
นั้นอีก
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เขามีความหวังจะสร้างบารมี หมื่นชาติ แสนชาติ ไป
นิพพาน เราก็บอกว่าเราก็หมื่นชาติ แสนชาติไปนิพพาน คือท�ำ
ผิดหมื่นครั้ง แสนครั้งที่นี่และเดี๋ยวนี้ เกิดตัวกูครั้งหนึ่งนับเป็น
ชาติหนึ่ง เกิดตัวกูครั้งหนึ่งนับเป็นชาติหนึ่ง กว่าจะเข้าโลงนับ
เป็นหมืน่ ชาติแสนชาติเหมือนกัน แล้วคอยระวังไม่ให้เกิดกิเลส
คือการสร้างบารมีของเราที่นี่เดี๋ยวนี้ เต็มหมื่นชาติแสนชาติ
บรรลุนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ เขาไม่เอาก็ตามใจสิ เรามีหน้าที่
พูด เราบังคับเขาไม่ได้

...
โลกมันอยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ถ้าเราจัดการถูกต้องกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ก็คือจัดการถูกต้องทั้งโลกเลย
...
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ถ้าปัจจุบันถูกต้อง อนาคตจะควบคุม
ตัวมันเองอย่างถูกต้อง
...
ทีนี้ก็อยากให้เอาไปคิดดู คุณจะเลือกเอาอย่างไหน ใช้
ธรรมะเป็นสันทิฎฐิโกที่นี่และเดี๋ยวนี้ หรือให้ธรรมะเป็นความ
งมงาย ตาย เกิด เข้าโลงอีกกี่ร้อยครั้ง พันครั้ง จึงจะมีผล ก็ลอง
คิดดู เราท�ำบุญท�ำกุศล ท�ำความดีทนี่ กี่ ต็ อ้ งรอต่อตายแล้วจึงจะ
ได้ผล อันไหนมันจะดีกว่า ถ้าท�ำแล้วมันได้ผลที่นี่ ท�ำแล้วได้ผล
ทันที เรามีทุกข์ที่นี่ ก็จะดับทุกข์ต่ออีกหมื่นชาติ แสนชาติ มัน
บ้าหรือดี ก็ไปคิดดู
นิพพานเป็นเรื่องดับทุกข์ เรามีทุกข์อยู่ที่นี่ ที่นี่เดี๋ยวนี้
ก็จะรออีกหมื่นชาติ แสนชาติ จึงจะดับทุกข์ มันจะท�ำกันได้
อย่างไร ขอให้สนใจ มีสติทนั ต่อเหตุการณ์ทมี่ นั เป็นทีน่ แี่ ละเดีย๋ ว
นีท้ งั้ นัน้ พอสัมผัสทางตาเป็นต้น มีอวิชชาโง่เข้ามา ควบคุมแล้ว
มันก็เป็นสัมผัสโง่ มันก็เป็นเวทนาโง่ เป็นความอยากต้องการที่
โง่ คือตัณหา แล้วเกิดตัวกูของกูเป็นอุปาทาน ตามความอยากที่
โง่ แล้วตัวกูของกูมันก็รับเอาทุกสิ่งมาเป็นของกู มันก็เป็นความ
ทุกข์
37

พูดสั้นเป็นภาษาเทคนิค เป็นภาษาทฤษฎี ที่สวดเช้า ๆ
ว่า สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา นั่นแหละเป็นบท
สรุปทัง้ หมดเลย โดยย่อแล้ว ปัญจุปาทานักขันธ์ เป็นตัวทุกข์ คือ
สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้น ที่เราเรียกกันว่าคน ว่ามนุษย์ ส่วน
ต่าง ๆ นั้นถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนแล้วก็เป็นทุกข์ทันที
เพราะมีตัวตน ภารา หะเว ปัญจักขันธา –ขันธ์ทั้งห้า
เป็นของหนักเน้อ มันหนักแก่ผู้แบก ถ้าไม่แบกไม่ยึด ไม่ได้เป็น
ทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์ทั้ง ๕ เป็นของหนัก มันหนักแก่
ผูแ้ บก ภาระหาโร จะ ปุคคะโล –บุคคลนัน่ แหละแบกภาระของ
หนักไป คือมันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูขึ้นมาแล้ว เป็นบุคคลขึ้น
มาแล้ว มันก็ได้แบก ถ้ามันไม่เกิดเป็นความรู้สึกเป็นตัวกูหรือ
เป็นบุคคล แล้วใครมันจะแบกล่ะ มันก็ไม่มีใครแบก
ฉะนั้นความโง่ของเรา สร้างความรู้สึกเป็นตัวเรา เป็น
บุคคลขึ้นมา ภาระหาโร จะ ปุคคะโล, ภาราทานัง ทุกขัง โลเก
–การแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลก ภาระนิเขปะนัง สุขัง
–ขว้างทิ้งไปเสีย ก็เป็นความสุข ฉะนั้นระวังอย่าเกิดความรู้สึก
เป็นตัวกู ของกู เป็นบุคคลขึ้นมา แล้วอะไร ๆ มันจะมาบรรทุก
38

ลงไปบนบุคคลนั้น แล้วมันก็ได้เป็นทุกข์จริง
สติปัญญาที่ถูกใช้ไปผิด มันก็จะสร้างสิ่งส�ำหรับเป็น
ทุกข์มากขึ้น โลกปัจจุบันก�ำลังเป็นอย่างนี้ แล้วมันเป็นบาป
เพราะฉลาด เพราะฉลาดในการที่จะท�ำความทุกข์ให้แก่ตัว นี่
ก็เรียกว่าเป็นนนท์ทุก ฉะนั้นพวกคุณอย่าเป็นนนท์ทุกกันเลย
ขอร้องสักที อย่าเป็นนนท์ทุก ได้อะไรมาส�ำหรับฆ่าตัวเอง แล้ว
ก็ชอบสิง่ ทีเ่ ป็นความทุกข์ จัดการกับปัจจุบนั ไม่ตอ้ งนึกถึงอดีต
ไม่ต้องนึกถึงอนาคต ให้มันมากเรื่อง เดี๋ยวจะนอนไม่หลับอีก
จัดการกับปัจจุบนั ให้ถกู ต้อง แล้วมันจะคุม้ ครองอนาคต หรือ
อดีตที่เคยท�ำผิดมาแล้วก็เลิกกันได้ เพราะจัดการถูกต้องใน
ปัจจุบัน
พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนไว้ว่า อะตีตัง นาน๎วา
คะเมยยะ คุณก็สวดบทนี้กันอยู่บ่อย ๆ อย่าพะวงถึงอดีต อย่า
พะวงถึงอนาคต จัดการให้ถูกต้องกับปัจจุบัน แล้วอนาคตมันก็
จะคุ้มครองตัวมันเอง ด้วยการท�ำถูกต้องในปัจจุบัน ไม่นั้นคุณ
จะนอนไม่หลับ ปวดหัว แค่นนั้ ก็จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน ไก่มนั
นอนหลับ สุนขั หมา แมวมันนอนหลับ เพราะอนาคตมันไม่ยำ�่ ยี
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จิตใจของมัน เรานอนไม่หลับก็เพราะเหตุนี้
ฉะนั้นเพื่อไม่ให้อนาคตเป็นปัญหา ก็จัดการกับปัจจุบัน
ให้ถูกต้อง ให้เด็ดขาด ให้เฉียบขาดลงไป อะไรเป็นหน้าที่ อะไร
เป็นหน้าทีท่ ำ� ให้เสร็จ ให้หมด ให้ครบ ให้ถว้ น ให้ถกู ต้อง อย่า
ให้มเี หลือ ถ้าจัดการกับปัจจุบนั ถูกต้องแล้ว อนาคตจะควบคุม
ตัวมันเองอย่างถูกต้อง
นีค่ ณ
ุ พอจะมองเห็นได้แล้วกระมังว่า พุทธศาสนาหรือวิธี
การปฏิบัตินั้นเป็นรูปแบบของวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ปรัชญา ไม่ใช่
ตรรกวิทยา หรือไม่ใช่เป็นจิตวิทยาเพ้อเจ้อ มันเกี่ยวข้องกับจิต
แต่ในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะจิต ก็เป็นธรรมชาติ ตาม
ธรรมชาติ แล้วให้เป็นเรื่องอย่างวิทยาศาสตร์ ให้มันเป็นเรื่อง
จริง ไม่ใช่เรื่องค�ำนวณ
เรื่องปรัชญา มันเรื่องเพ้อ ๆ ที่เขาชอบกันนัก ปรัชญา
มันเป็นเรื่องเพ้อ ๆ เพ้อฝัน เพราะมันต้องมีสมมติฐาน จุดตั้งต้น
ของปรัชญาคือสมมติฐาน ทีเ่ รียก hypothesis มันไม่ได้มตี วั จริง
มันเป็นสมมติ เหมือนกับสมมติทางคณิตศาสตร์ ทีจ่ ะต้องสมมติ
มันไม่ใช่ตวั จริง เอามาสมมติแล้วมีการค�ำนวณไปตามเหตุผล ว่า
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สมมตินี้จริงโว้ย ให้เชื่อว่าจริง แม้แต่ความดีก็ต้องตั้งสมมติฐาน
มาหาเหตุผลว่าเรา เอ้อ มันดีจริงโว้ย แม้แต่ความทุกข์ก็เหมือน
กันอีก นักปรัชญาก็ตอ้ งหาสมมติฐานมาแวดล้อมด้วยเหตุผลว่า
เป็นทุกข์จริงโว้ย อย่างนี้วิธีปรัชญา จึงเรียกว่าเป็นเรื่องเพ้อฝัน
มากกว่า
ถ้าเป็นพุทธศาสนาต้องเป็นรูปแบบของวิทยาศาสตร์
ไม่ต้องมีสมมติฐาน ต้องมีของจริง ๆ มาวางลงไปเป็นเดิมพัน ก็
จะศึกษา พิสจู น์ ค้นคว้า ลงไปบนของจริงนัน้ ซึง่ ไม่ใช่สมมติฐาน
ดังนั้นเราจึงไม่ใช้ค�ำนึงค�ำนวณอย่างแบบปรัชญา เราใช้การที่
เห็นลงไปจริง ๆ โดยประจักษ์ ที่เรียกว่าปัญญา ยถาภูตสัมมัปปัญญา ยถาภูตญาณทัสสนะ เป็นต้น
ของจริง ปัญญาจริง ลูกตาจริง จัดการลงไปกับสิ่งที่
เป็นตัวจริง ทีว่ างอยูเ่ ฉพาะหน้าเราอย่างนี้ เราจะเรียกว่าวิถที าง
วิทยาศาสตร์ หรือวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ ธรรมะต้องเป็นอย่าง
นี้ อย่าท�ำธรรมะให้เป็นปรัชญา มีสมมติฐาน แล้วก็แวดล้อมด้วย
เหตุผลที่เป็นการค�ำนึง ค�ำนวณ
พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสห้ามไว้ว่าอย่าใช้วิธีการทาง
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ตรรกะ คือตรรกวิทยา อย่าใช้วิธีการทางนยะ ก็คือวิธีการทาง
ปรัชญา แต่ใช้วิธีการในทางที่เป็นยถาภูตสัมมัปปัญญา มีของ
จริง จัดการลงไปกับของจริง เกิดความรู้ตามที่เป็นจริง
ฉะนั้ น ถ้ า ว่ า จะต้ อ งพู ด กั บ ชาวต่ า งประเทศที่ เขามา
ชักชวน หรือขอความรู้ทางปรัชญา เราก็บอกว่าพุทธศาสนา
ไม่ใช่ปรัชญามันเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าคุณชอบปรัชญาจะให้
พูดอย่างปรัชญาก็พดู ได้ ก็พดู ให้เพ้อเจ้อไป ปีหนึง่ ก็ไม่จบ ถ้าเขา
ชอบปรัชญา เดี๋ยวนี้คนก็ชอบปรัชญา หลงใหลในค�ำว่าปรัชญา
แต่ดูจะมีความเข้าใจผิด ซ้อนอยู่ในนั้น เนื่องจากถ้อยค�ำ  เรา
ไม่ควรจะท�ำผิดในเรือ่ งนี้ พุทธศาสนาต้องเป็นเรือ่ งจริง ของจริง
มีวธิ กี ารศึกษาและปฏิบตั ลิ งไปโดยทางวิถที างวิทยาศาสตร์ แล้ว
เราก็จะดับทุกข์ได้
ถ้าให้ความทุกข์เป็นเรือ่ งสมมติ แล้วค�ำนึงค�ำนวณไป
ตามเหตุผลที่ว่าจะนึกเอาเองอย่างนี้ละก็ มันก็ไม่มีทางจะดับ
ทุกข์ จะไม่ไปถึงพระนิพพาน ทีเ่ ป็นเครือ่ งดับทุกข์ ฉะนัน้ เตรียม
ตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์รอ้ ยเปอร์เซ็นต์เลย อย่าไปชอบว่าจะเป็น
นักปรัชญาเลย ใครเขาชอบก็ปล่อยเขาไปเถอะ เดี๋ยวนี้หนังสือ
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ที่พิมพ์ขึ้นในโลก จะมีว่า ชื่อว่าพุทธปรัชญานี้มากที่สุด หายาก
ที่จะมองว่าวิทยาศาสตร์ หรือพุทธวิทยาศาสตร์นี้หายาก ที่เขา
พิมพ์ขึ้นมาขาย
ในโลกเวลานี้ เพราะว่าโลกมันก�ำลังหลงค�ำว่าปรัชญา ขอ
ใช้คำ� หยาบคายทีส่ ดุ ว่ามันอร่อยแก่สมอง ปรัชญา วิทยาศาสตร์
นีม้ นั ไม่เป็นอย่างนัน้ ปรัชญามันเป็นเฮโรอีนแก่มนั สมอง คนมัน
ก็ตดิ กันใหญ่ ถ้าพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนัน้ มันต้องเป็นเรือ่ งจริง
ของจริง ตามธรรมชาติทเี่ ป็นจริง โดยกฎของธรรมชาติ ต้องมีวธิ ี
การที่จริง โดยกฎของธรรมชาติ แล้วก็มาแก้ไขปัญหานั้น ๆ ถ้า
เราท�ำอย่างนี้แล้วก็สติปัญญาของเราจะไม่หลอกลวงเราให้โง่
เดี๋ยวนี้เราก�ำลังถูกหลอกลวงโดยสติปัญญาของเรา
หลงใหลแต่ในเหยื่อของกิเลส แล้วผลิตมันเรื่อย ผลิตเหยื่อของ
กิเลส ผลิตปัจจัยของกิเลส มาส่งเสริมกันจนคนมีกเิ ลส มันก็พดู
กันไม่รู้เรื่อง มันก็มีแต่จะท�ำลายล้างกัน ด้วยอ�ำนาจของกิเลส
ของตัว คือความเห็นแก่ตัว
ถ้ามีกิเลสก็ต้องเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ต้องท�ำ
เพื่อประโยชน์ของตัว ไม่ค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น ตัวเองก็
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ไม่เป็นสุข ผู้อื่นก็ไม่เป็นสุข แม้แผ่นดินโลกนี้ก็ถูกท�ำลายล้าง
เดี๋ยวนี้เขาว่าน�้ำมันจะหมดแล้วใช่ไหมในแผ่นดิน ต่อไปอะไร
มันก็หมดไปจากแผ่นดินอีก เพราะความโง่ของมนุษย์ที่มีความ
เห็นแก่ตัว ในความเอร็ดอร่อยทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ไม่เป็นพุทธบริษัทเลย เมื่อใดธรรมะกลับมา เมื่อนั้นมันถึงจะ
หมุนไปในทางที่ถูกต้อง
อาตมาจึงพูดว่า ธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะ รู้เรื่อง
ธรรมะให้ถูกต้องในส่วนที่เป็นความจริง แล้วก็ปฏิบัติให้ถูก
ต้องตามกฎเกณฑ์แห่งความจริง ธรรมะในความหมายที่สาม
คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ นั่นแหละคือสิ่งที่จะช่วยเราได้
ขอให้สนใจในเรื่องนั้น ก็จะอยู่เหนือความทุกข์ ไม่โง่เป็นนนท์
ทุก คือชอบความทุกข์ แล้วก็ใช้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อฆ่าตัวเอง
การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้ว ขอให้นึกถึงว่า
วันแรกเรามาพูดถึงเรือ่ ง ธรรมะจ�ำเป็นอย่างไร วันนีก้ พ็ ดู ถึงเรือ่ ง
ธรรมะและการปฏิบัติธรรมนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้สติปัญญา
ทางมันสมองที่เป็นวิวัฒนาการที่ดีนี้ท�ำลายตัวเอง
ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงมีความรู้ความเข้าใจแจ่ม
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แจ้งในเรือ่ งนี้ แล้วก็ใช้สติปญ
ั ญาอันนี้ ให้ถกู ต้อง ตามความหมาย
ค�ำว่าสติปญ
ั ญา มีความเจริญงอกงาม ก้าวหน้าในทางการศึกษา
การปฏิบัติ การเป็นอยู่ อยู่ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ.

...
อะไรเป็นหน้าที่ท�ำให้เสร็จ ให้หมด
ให้ครบ ให้ถ้วน ให้ถูกต้อง อย่าให้มีเหลือ
ถ้าจัดการกับปัจจุบันถูกต้องแล้ว
อนาคตจะควบคุมตัวมันเองอย่างถูกต้อง
...
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ถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็รีบสลัดออกไปเสีย
กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ กูไม่เอา
...
ถือคาถาว่า
กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ ไว้ให้แม่น ๆ
ให้แม่นย�ำ ให้รวดเร็ว
จะได้สลัดความทุกข์ออกไปเสียทันที
...
พุทธทาสภิกขุ
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ใบสมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือ
ข้อมูลสมาชิก
ชื่อ
โทรศัพท์

นามสกุล
อีเมล

มีความประสงค์บอกรับเป็นสมาชิกหนังสือธรรมะใกล้มือ
  สมัครใหม่
  ตอ่ อายุสมาชิก
  สมาชิกอุปถัมภ์ แบบระบุองค์กร
  สมาชิกอุปถัมภ์ แบบไม่ระบุองค์กร ตามแต่มูลนิธิฯ จัดสรร
  ๑ ปี (๑๒ เล่ม) ๑๘๐ บาท
  
ปี (
เล่ม)
บาท
ต้องการรับหนังสือตั้งแต่ฉบับ เดือน
ปี
ที่อยู่ส�ำหรับจัดส่ง
ผู้รับ
ที่อยู่
โทรศัพท์

สมทบการผลิต
  ณ สโมสรธรรมทาน จ�ำนวน
บาท
  โอนเงิน		
จ�ำนวน
บาท
เข้าบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๑-๒-๙๖๒๙๕-๘
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน
		 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง
		
ไปรษณีย์ : จ่าหน้าซองถึง สโมสรธรรมทาน (สมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือ)
			 มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ
			 ถ.นิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
		
โทรสาร : ๐-๒๙๓๖-๒๖๘๕ อีเมล : bookclub@bia.or.th
		
กล่องข้อความ : www.facebook.com/bookclub.bia
		
อื่น ๆ (ระบุ) :
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑
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สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่สำาคัญนัก
ทำาคนให้เป็นพระอรหันต์มาแล้ว
นับไม่ถ้วน...

ธรรมะใกล้มือ

