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ธรรมะคือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร
ในชั้ น แรกนี่ ค วรจะท�ำความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ค�ำค�ำนี้
กันเสียก่อน เพราะมันคงจะแปลกส�ำหรับบางคน ในเมื่อ
ได้ทราบว่าค�ำว่า ธรรม ในภาษาไทยเรา หรือ ธรรมะ ใน
ภาษาบาลี มันหมายถึง ทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรให้เหลืออยู่ก็
เรียกว่าธรรมทัง้ นัน้ แหละโดยภาษาบาลี เพราะในภาษาบาลี
ค�ำว่าธรรมมันหมายถึงธรรมชาติ ค�ำว่า ธรรมะ-ชา-ติ โดยตรง
นี่ไม่ค่อยมีที่ใช้ คือไม่ค่อยพบ ในภาษาบาลีใช้ค�ำว่าธรรม
ธรรมะนี่ซึ่งหมายถึงธรรมชาติ
ค�ำว่า ธรรม หมายถึง ธรรมชาติ แล้วก็ถือว่าไม่มีอะไร
ที่ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นธรรมชาติหมด ไม่เหมือนกับภาษา
ปัจจุบนั ต่างๆ ในโลกเขายังมีค�ำว่าเหนือธรรมชาติ ธรรมชาติ
แล้วมีเหนือธรรมชาติหรือมิใช่ธรรมชาติ แต่ถ้าภาษาธรรมะ
ในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นธรรมชาติหมดไม่มีอะไรที่มิใช่
ธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่มีค�ำว่าเหนือธรรมชาติ นี่มันต่างกัน
อย่างนี้
ดังนัน้ การศึกษาสิง่ ทีเ่ รียกว่าธรรมก็คอื ศึกษาทุกสิง่ แต่
มันศึกษาไม่ได้ใครจะไปศึกษาทุกสิ่งได้ ก็ศึกษาเท่าที่จ�ำเป็น
หรือเท่าทีม่ นั เกีย่ วข้องกันกับเรา ก็ควรจะทราบว่าค�ำว่าธรรม
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หมายถึงทุกสิ่งนั่นอธิบายอย่างไรกัน ก็กล่าวแล้วว่าธรรม
หมายถึงธรรมชาติและมองดูได้ใน ๔ ความหมายคือ ตัว
ธรรมชาติแท้ๆ นั่นนะก็เรียกว่าธรรม ธรรมในฐานะที่เป็น
ตัวธรรมชาติ แล้วกฎของธรรมชาติทปี่ ระจ�ำอยูใ่ นตัวธรรมชาติ
กฎธรรมชาติมันก็เรียกว่าธรรมอยู่นั่นแหละโดยภาษาบาลี
เมื่อมีกฎแล้วมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ หน้าที่ตามกฎนั้น
หน้าทีน่ นั้ ก็ยงั คงเรียกว่าธรรมอยูน่ นั่ แหละ ครัน้ มีหน้าทีแ่ ล้ว
มันก็มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผลเหล่านั้นมันก็ยังคง
เรียกว่าธรรมอยู่นั่นแหละ ธรรมใน ๔ ความหมาย ธรรมคือ
ธรรมชาติ ธรรมคือกฎของธรรมชาติ ธรรมคือหน้าที่ตามกฎ
ของธรรมชาติ ธรรมคือผลที่เกิดจากหน้าที่ นี้จะเรียกว่า
ปฏิกิริยาของหน้าที่ก็ได้
ถ้าลองคิดดูมันมีอะไรเหลือ ทั้งสากลจักรวาลจะมี
เท่าไร ขอบเขตจะมีเท่าไรไกลเท่าไรมันก็อยูใ่ น ๔ ความหมาย
ดวงอาทิตย์ ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงจันทร์หรือศุกร์ทั้งหมด
นี้ก็ยังเป็นตัวธรรมชาติ ในสิ่งเหล่านั้นมีกฎของธรรมชาติ
มันก็เป็นไปตามกฎ ถ้ามันไม่เป็นไปตามกฎมันชนกันแตก
กระจายหมดไม่มีเหลือ แล้วก็มีผลออกมาเป็นอุตุนิยมต่างๆ
นานา มีอิทธิพลเหนือมนุษย์ นี่คือมันไม่ยกเว้นอะไร
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ในอัตตภาพของคนมีธรรมะ ๔ ความหมาย
แต่ทนี ที้ วี่ า่ มันศึกษาไม่ไหวหรือไม่จ�ำเป็นจะต้องศึกษา
มันก็ศกึ ษาเท่าทีม่ นั เกีย่ วกับมนุษย์กบั คนโดยตรง มันก็ดกู เ็ ห็น
ในอัตตภาพของคนคนหนึง่ นีม่ นั ก็คอื ธรรมะ ๔ ความหมาย
นั่นเอง ส่วนที่เป็นร่างกาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง หรือจะ
เรียกว่าธาตุดนิ ธาตุนำ�้ ธาตุไฟ ธาตุลมมันก็คอื ตัวร่างกาย
นี้ นีค่ อื ตัวธรรมชาติ ในเราคนหนึง่ ๆ มีตวั ธรรมชาติจนกระทัง่
ถึงว่าเซลล์ๆ หนึ่ง กระทั่งปรมาณูหนึ่งๆ นี่คือธรรมชาติ
ทีนใี้ นตัวธรรมชาติเหล่านีม้ นั มีกฎของธรรมชาติทบั อยู่
มันจึงเปลีย่ นแปลง มันเจริญเติบโต มันก็เป็นไปตามกฎ ทุกๆ
ปรมาณูในร่างกายของเราเป็นไปตามกฎ แม้จะเป็นผม ขน เล็บ
ฟัน หนัง มันก็มีกฎมันก็เป็นไปตามกฎ ที่เห็นง่ายๆ ก็เช่นว่า
มันงอก มันเจริญ แล้วมันเสือ่ มไป ในเมือ่ ทุกๆ ส่วนมันเป็นไป
ตามกฎ ในเมือ่ มันมีกฎมันก็มหี น้าที่ ทุกๆ ส่วนมันก็มหี น้าที่
ตามีหน้าที่อย่างไร หูมีหน้าที่อย่างไร แต่มันยังไม่ส�ำคัญ
เท่ากับว่าหน้าที่ที่ต้องถูกต้องตามกฎ ดังนั้นมันจึงรอดอยู่ได้
หน้าที่เหล่านี้ธรรมชาติท�ำเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้
เจตนามันก็มี เช่นว่า ปอดมันท�ำการหายใจ หัวใจมันท�ำการ
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สูบฉีดโลหิต หลายอย่าง มากๆ อย่างมันท�ำกันอยู่โดย
อัตโนมัตินี่ไปถามพวกหมอดูก็รู้ แต่บางอย่างเราต้องท�ำ
หน้าที่นั้น เราจะต้องกินอาหาร ต้องบริหารร่างกายแม้ที่สุด
แต่ว่าต้องถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ จะต้องกินน�้ำ  นี่หน้าที่
หน้าทีม่ ที งั้ ทีโ่ ดยธรรมชาติและโดยทีม่ นุษย์เจตนาท�ำตามกฎ
มันก็มีหน้าที่ตามธรรมชาติอยู่ในอัตตภาพร่างกายนี้
เมื่อมีหน้าที่แล้วมันก็มีผล เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ แล้ว
แต่วา่ ท�ำหน้าทีถ่ กู ต้องหรือผิดพลาดอย่างไร นีก่ ผ็ ลจากหน้าที่
มีความหมาย ๔ อย่างเช่นเดียวกับสิง่ ต่างๆ ทีภ่ ายนอกตัวเรา
ออกไปที่ไม่มีชีวิตจิตใจเป็นตัวธรรมชาติในสากลจักรวาล
มีความหมาย ๔ ความหมายเหมือนกันเลย นี่จงรู้ว่าสิ่งที่
เรียกว่าธรรมคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ มันไม่ได้ยกเว้น
อะไรแล้วมันก็ไกลออกไปจนถึงกับว่าบางอย่างที่เราไม่รู้จัก
ก็ยังคงเป็นธรรมชาติ
ถ้าพูดกันให้หมดจดกว่านัน้ ก็วา่ ธรรมชาติทเี่ ป็น สังขตะ
–คือมีเหตุมปี จั จัยปรุงแต่งต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนีก้ ็
เรียกว่าธรรมชาติ แล้วที่ตรงกันข้ามไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุง
แต่งเป็น อสังขตะ –มีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง
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ที่เห็นชัดๆ เช่นพระนิพพานไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง หรือ
ความว่างโดยแท้จริงไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเพราะมัน
อย่างเดียวอันเดียวกับพระนิพพาน หรือสิ่งที่เป็นตัวกฎ ตัว
กฎนัน้ มันก็เป็นอสังขตะ ไม่ตอ้ งมีเหตุปจั จัยปรุงแต่ง ถ้ามีเหตุ
ปัจจัยปรุงแต่งกฎก็เปลี่ยนหมด นี่เหล่านี้เรียกว่า อสังขตะ
แปลว่า ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ทั้งสังขตะ และอสังขตะ ก็ยังคง
เรียกว่าธรรม ถ้าพุทธธรรมทัง้ ปวงนะก็มนั หมายอย่างนี้ นีม่ า
รู้กันในเบื้องต้นซะทีว่าค�ำว่าธรรมมันหมายถึงอะไรมันมี
ขอบเขตเท่าไร
นี่ถ้าเอาสั้นๆ ก็ว่าหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรทั้งที่
เป็นสังขตะและอสังขตะ เท่าที่เป็นสังขตะเราก็ยังไม่ค่อยจะ
รู้แล้วจะไปรู้ถึงอสังขตะ มันก็ต้องศึกษากันโดยเฉพาะ และ
ก็รเู้ ป็นการล่วงหน้าว่าธรรมทัง้ ปวง ธรรมทัง้ ปวงนี้ หมายถึง
สังขตะและอสังขตะ คือธรรมชาติทั้งปวง เราศึกษาไหว
หรือศึกษาหมดนี่มันก็ไม่ไหว ก็ศึกษาพิเศษในส่วนที่ศึกษา
ไหว มันก็ได้แก่ความหมายที่สาม
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ธรรมะคือหน้าที่
ต้องศึกษาครบถ้วนสำ�หรับจะรอด
ความหมายที่หนึ่งตัวธรรมชาติแท้ๆ เราก็เรียนรู้ศึกษา
ตามสมควรคื อ รู ้ จั ก ธรรมชาติ แล้ ว กฎของธรรมชาติ ใ น
ความหมายที่ ส องนี้ เราก็ ศึ ก ษาเท่ า ที่ จ ะศึ ก ษาได้ แต่ ใ น
ความหมายที่สี่คือหน้าที่นี่ต้องศึกษากันอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนเพียงพอเพราะมันจ�ำเป็น มันจ�ำเป็นแก่ความอยู่
หรือความตาย ธรรมะคือหน้าที่ ธรรมะคือหน้าทีต่ อ้ งศึกษา
ครบถ้วนส�ำหรับจะรอด จะอยู่รอด ธรรมะในความหมายนี้
ก็คือหน้าที่ หน้าที่ ส่วนเรื่องผลของหน้าที่นั้น ถ้าว่ามีหน้าที่
ถูกต้องแล้วไม่ต้องเป็นห่วงมันก็ถูกต้อง ไปตามสังเกตดูก็ได้
ศึกษาตัวหน้าที่ หน้าที่ หน้าทีใ่ ห้มนั ถูกต้อง ธรรมะค�ำนี้
ในความหมายทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับคนเราก็แปลว่าหน้าที่ เรารูก้ นั
อย่างที่ต้องขอใช้ค�ำว่าโง่เขลา คือรู้กันแต่เพียงว่าธรรมะคือ
ค�ำสั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ า นั่ น มั น ไม่ ต รงตามความจริ ง
ธรรมะเป็นภาษาอินเดียโบราณที่สุดก็ใช้มาในความหมายที่
มันเป็นหน้าที่ เราใช้แก่ทกุ ลัทธิศาสนาไม่เฉพาะพุทธศาสนา
มันจะเป็นลัทธิอะไรศาสนาอะไร ศาสดาของเขาก็สอนธรรมะ
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กันทั้งนั้น สอนธรรมะก็สอนเรื่องหน้าที่กันทั้งนั้น
เพราะตัวค�ำว่าธรรมะ ธรรมะมันไม่ได้แปลว่าสอน
ไม่ได้แปลว่าการสอน แต่มนั หมายถึงสิง่ ทีส่ อนคือเรือ่ งหน้าที่
จึงเกิดมีธรรมะของศาสดาองค์นั้นศาสดาองค์นี้เต็มไปหมด
ในประเทศอินเดีย จึงมีชอื่ เรียกว่าธรรมะของพระสมณโคดม
ก็คอื พระพุทธเจ้าคือพุทธศาสนา ธรรมะของนิครนถนาฏบุตร
ปูรณกัสสป ธรรมะของสญชัยเวลัฏฐบุตร อชิตเกสกัมพลี
ที่เป็นคู่แข่งส�ำคัญมี ๖ หกคณะและยังมีอีกมาก ค�ำสอนของ
ศาสดานั้นๆ เรียกว่าธรรมะ ธรรมะเสมอกันหมด
ประชาชนก็ทักถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใคร
อย่างเดี๋ยวนี้เราทักกันว่าท่านถือศาสนาอะไรจนคนโน้น
ก็ถามว่าท่านชอบใจธรรมะของใคร นั่นแหละมันหมายถึง
การถือพระศาสนานั้นๆ ทุกๆ ศาสดาสอนธรรมะก็คือสอน
เรื่องหน้าที่ หน้าที่ หน้าที่นั้นก็คือสิ่งที่ช่วยให้รอด ถึงแม้มี
ความคิดความนึกต่างกันมันก็ตอ้ งสอนต่างกันในเรือ่ งหน้าที่
หรือการปฏิบัติเพื่อความรอด แล้วก็มุ่งหมายความรอด
เหมือนกันหมดเลย แม้ว่าความรอดจะมีความหมายต่างกัน
บ้างตามลัทธินนั้ ก็ใช้ค�ำเรียกว่าความรอด เพือ่ ความรอด เพือ่
ความรอด มันจึงเป็นหน้าทีเ่ พือ่ ความรอด พระศาสดาเหล่านัน้
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ก็สอนไปตามลัทธิของตน ของตน คือมันไม่เหมือนกัน ด้วย
ส�ำหรับเผื่อเลือกตามความสมัครใจ
นี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมาตั้งแต่โบราณกาล เรียกกัน
ภาษาถิ่นนั่นคือภาษาอินเดีย ภาษามาแต่โบราณกาลไม่ใช่
เฉพาะพุทธศาสนา เพราะว่าเป็นภาษากลางประชาชนก็
ยอมรับความหมายของค�ำว่าธรรมะนีแ้ ปลว่าหน้าทีเ่ พือ่ ความ
รอด หน้าที่เพื่อความรอด จะใช้ค�ำอื่นก็ได้เช่นใช้ว่าหนทาง
หรือการปฏิบัติ ระบบปฏิบัติก็ได้เหมือนกัน แต่ความหมาย
ส�ำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเป็นหน้าที่เพื่อความรอด ค�ำว่าธรรมะ
มันประหลาดอย่างนี้หมายถึงทุกสิ่ง
ความประหลาดมันก็คือสามารถตอบค�ำถามได้ทุก
ค�ำถามที่มนุษย์จะมีค�ำถามขึ้นมากี่ล้านๆ ค�ำถาม ถามมาสิ
ตอบได้ค�ำเดียว ธรรมะ ค�ำตอบธรรมะ ท�ำไมจึงเกิดมาก็
ธรรมะ ท�ำไมไม่เกิดมาก็ธรรมะ ท�ำไมเป็นสุขก็ธรรมะ ท�ำไม
เป็นทุกข์ก็ธรรมะ ท�ำไมไม่ได้อย่างใจก็ธรรมะ ไม่ถูกต้อง ท�ำ
ไม่ได้อย่างใจก็ธรรมะ ให้คนถามร้อยล้านค�ำถามมันก็ตอบได้
ด้วยค�ำทีป่ ระหลาดมหัศจรรย์ทสี่ ดุ คือค�ำว่าธรรมะ ธรรมะ นี้
โดยธรรมชาติ ๔ ความหมายมันตอบได้ดังนี้
นี่มันก็ประหลาดตรงที่ว่าจะแปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้
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ยุ่งยาก อย่างภาษาไทยนี้ไม่แปลใช้ค�ำว่าธรรมะ ธรรมะไป
ตามเดิมของมัน เมื่อพระพุทธศาสนาไปยุโรปในประเทศ
อังกฤษก็มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้สามารถเชี่ยวชาญ ก็
พยายามที่จะแปลค�ำว่าธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ ก็แปล
ได้ยินตามรายงานที่พูดกันมาว่าแปลไปได้ถึง ๓๘ ค�ำแล้ว
ยังไม่หมดนี่ ไม่หมดความหมายของค�ำว่าธรรมะ จะแปลว่า
ค�ำสอน หรือจะแปลว่าธรรมชาติหรือแปลอะไรของมัน
แปลกันนะมันก็ไม่หมด ในที่สุดก็ยอมแพ้ ยอมแพ้ไม่ต้อง
แปล ไม่ตอ้ งแปลยอมใช้ค�ำว่าธรรม ภาษาอินเดียเข้าไปอยูใ่ น
ภาษาพูดของภาษาอังกฤษ คือเข้าไปอยู่ในปทานุกรมคือใน
Vocabulary ส�ำหรับคนทีพ่ ดู ธรรมะ ธรรมิกะ ก็นนั่ น่ะความ
น่าอัศจรรย์
พวกอืน่ พยายามแปลตามภาษาของตนนัน้ ก็คงเหมือน
กันน่ะ ในที่สุดก็ใช้ค�ำนี้กันทุกภาษา ในทุกภาษา โชคดีที่ว่า
เมืองไทยไม่เคยพยายามแปล แต่มนั มีแง่ลบั อยูน่ ดิ หนึง่ ถ้าว่า
จะแปลก็แปลได้โดยเอาเปรียบหรือเรียกว่าเอาเปรียบคือ
แปลว่าสิ่ง ธรรมะ แปลว่า สิ่ง เพราะค�ำว่าสิ่งมันหมาย
ไม่ยกเว้นอะไรได้เหมือนกันน่ะ สิง่ สิง่ ดีสงิ่ ชัว่ สิง่ อะไรก็ตามนะ
มันเป็นสิ่ง สิ่งนะ แม้พระเจ้าก็เป็นสิ่ง โลกนี้ก็เป็นสิ่ง เป็นสิ่ง
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สิ่ง เป็นรูปธรรมก็เรียกว่าสิ่ง เป็นนามธรรมก็เรียกว่าสิ่ง ถ้า
ยังไม่เคยเห็นใครแปลในภาษาต่างประเทศ อาตมาก็ใช้ค�ำนี้
แปลอยู่ว่าสิ่ง สัพเพ ธัมมา ก็ธรรมทั้งปวง ถ้าบังคับให้แปล
ก็แปลว่าสิ่งทั้งปวง สังขตะก็ได้ อสังขตะก็ได้ ก็แปลว่าสิ่ง นี่
คือความประหลาดหรืออัศจรรย์ของค�ำพูดค�ำเดียวว่าธรรมะ
หมายถึงทุกสิ่ง นี้ก็ไม่อาจจะแปลเป็นภาษาใดโดยเฉพาะ
นี่เรามาพูดกันถึงเรื่องสิ่งนี้ นี้คือธรรมะและก็พูดกันใน
ส่วนที่มันจ�ำเป็นเกี่ยวข้องกับมนุษย์ มันก็มองดูความหมาย
ออกไป ความหมายออกไป สิ่งที่เป็นหน้าที่เพื่อความรอด
แล้วมันก็เป็นคูก่ บั สิง่ ทีม่ ชี วี ติ สิง่ ทีม่ ชี วี ติ ต้องมีธรรมะในความ
หมายว่าหน้าที่ หน้าที่ มันจึงจะรอดชีวิต ถ้ามองกันในแง่นี้
ธรรมะก็คือคู่ชีวิตหรือเป็นตัวชีวิตเสียเอง หรือจะพูดให้มัน
ลึกกว่านัน้ ก็เป็นคูก่ บั โลก ถ้าไม่มธี รรมะมันก็ไม่มโี ลก โลกมัน
ก็อยู่ได้ด้วยธรรมะของโลก สากลจักรวาลนี้อยู่ด้วยธรรมะ
ของสากลจักรวาล คือความจริงของสากลจักรวาลทีเ่ รียกว่า
เป็นกฎของธรรมชาติ นับประสาอะไรกับร่างกายเล็กๆ ของ
คนคนหนึ่งที่จะไม่ต้องมีธรรมะ มันจึงพูดว่ามันต้องมีทุก
กระเบียดนิว้ ทุกกระเบียดนิว้ ให้ถกู ต้องตามกฎของธรรมชาติ
อีกความหมายหนึง่ โดยภาษานีค้ �ำว่าธรรมะ ธรรมะมัน
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ก็แปลว่าถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ นี่เราแยกพูดเฉพาะ
คนมีชีวิต ธรรมะก็คือความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ก็
ศึกษาเอาเอง ถ้าศึกษาไม่ไหวก็ศึกษาจากค�ำสอนจากครูบา
อาจารย์ที่เขาสอนสืบๆ สืบๆ กันมาเป็นพันปี หมื่นปี และก็
ถ้านับตั้งแต่อย่างต�่ำ  อย่างต้น เบื้องต้นที่สุด ถึงสูงที่สุด
จนสูงที่สุดถึงระดับที่เรียกว่าความหลุดพ้นคือพระนิพพาน
เป็นบรมธรรม เป็นยอดสุดของธรรมะ เป็นยังไงลองคิด
ดูเถอะจะเรียนไหวไหม มันก็เห็นชัดอยู่ว่ามันไม่จ�ำเป็น
จะต้องเรียนทัง้ หมดนัน้ มันก็เรียนเท่าทีจ่ �ำเป็นแก่ความรอด
จึงขอบัญญัตคิ วามหมายของค�ำค�ำนี้ ให้เป็นประโยชน์
แก่การศึกษาและปฏิบัติส�ำหรับทุกชีวิต ภาษาไทยเรียกว่า
หน้าที่ ภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะ ; ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่
คือธรรมะ หน้าทีใ่ นความหมายทีส่ ามของค�ำว่าธรรมชาติ ใน
ธรรมชาติคอื หน้าทีต่ ามกฎของธรรมชาติ นีค่ อื หน้าที่ หน้าที่
ค�ำบัญญัติความที่จะถือให้เป็นหลักเป็นประโยชน์ได้ที่สุด
เท่าทีน่ กึ เห็นตัง้ แต่นานมาแล้วจนบัดนีก้ ถ็ อื เป็นหลัก ธรรมะ
คือระบบปฏิบตั ิ ระบบปฏิบตั หิ มายความว่าก็ปฏิบตั คิ รบถ้วน
ทั้งระบบ ไม่ใช่ข้อเดียว หลายข้อรวมกันเป็นระบบ
ระบบปฏิบัตินี่ค�ำแรก ที่ถูกต้อง ถูกต้อง ถ้าว่าถูกต้อง
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มันจ�ำกัดความหมายว่าแก่ความรอด ไม่ใช่ถกู ต้องตามภาษา
พูดเลอะเทอะ ถูกต้อง ถูกต้องก็คือแก่ความรอดคือมีความ
รอด ความรอดนี้ต้องมีทั้งทางกายและทางจิต มันต้องรอด
อยูด่ ว้ ยกันทัง้ ทางกายและทางจิต แล้วก็ตอ้ งมีตลอดเวลาคือ
ทุกขั้นตอนแห่งชีวิต ทุกขั้นตอนแห่งชีวิต ตลอดเวลาตั้งแต่
ออกจากท้องแม่จนเข้าโลง มันก็ต้องทั้งเพื่อตนเองและเพื่อ
ผู้อื่น
เพือ่ ตนเองอย่างเดียวยังไม่เป็นธรรมะทีถ่ กู ต้อง เพราะ
ว่าโลกนี้มันต้องอยู่กันมากๆ ให้อยู่คนเดียวไม่ได้ ตาย ตาย
แน่ๆ ยกโลกทั้งหมดให้ครองคนเดียว อยู่คนเดียวมันก็อยู่
ไม่ได้มันก็ตาย สัตว์ก็อยู่ตัวเดียวไม่ได้ต้องอยู่กันมากๆ ตาม
แบบสัตว์ ต้นไม้ก็อยู่ต้นเดียวไม่ได้ด้วยต้องอยู่กันอย่างครบ
ถ้วน เพราะฉะนั้นค�ำว่าเพื่อผู้อื่นจึงมีความส�ำคัญเหมือนกัน
เป็นธรรมะที่ต้องรับรู้ ต้องปฏิบัติทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น
อาตมาขอยืนยันว่าเป็นค�ำบัญญัติ ค�ำที่พอใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้ส�ำหรับค�ำค�ำนี้ ทบทวนใหม่นิดหนึ่งว่าธรรมะ
หรือหน้าที่ ธรรมะหรือหน้าที่คือ ระบบปฏิบัติเรียกว่าไม่ใช่
แต่เพียงความรู้พูดได้จ้อ คืออยู่ในกระดาษ มันเป็นตัวระบบ
ปฏิบัติอยู่ที่กาย วาจา ใจ ที่ติดตัวอัตตภาพ มันก็ครบถ้วน
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ทุกๆ ข้อที่ต้องมีจึงเรียกว่าระบบ ระบบปฏิบัติที่ครบถ้วน
เรียกว่าจ�ำกัดความออกไปว่าที่ถูกต้อง ถูกต้อง
ถูกต้องนี้หมายความว่าแก่ความรอด ค�ำว่า ถูกต้อง
ถูกต้องตามภาษาพูดของนักภาษาเพ้อเจ้ออย่าไปเอากับมัน
ถูกต้องตาม Logic บ้าง ถูกต้องตาม Philosophy บ้าง
บ้าบอทั้งนั้นแหละ เพราะมันมีเหตุผลที่จะแยกแยะคัดค้าน
คัดง้างออกไปเรื่อย Philosophy แล้วยิ่งแล้วใหญ่ไปไม่มี
จุดจบ แต่อย่าใช้ค�ำว่าปรัชญานะ ค�ำว่า Philosophy ไม่ใช่
ปรัชญา ในเมืองไทยเอามาใช้ผิดๆ พวกอินเดียเขาโกรธเขา
ต่อว่า ว่าใช้ของเขาผิดๆ
ถ้าปรัชญาหมายถึงว่าถูกต้องครบถ้วนยอดสุดของ
ปัญญา แต่ Philosophy มันไม่ใช่อย่างนัน้ มันยังพูดไปได้
เรื่อยไม่มีจบนะ ภาษาอินเดียแปลค�ำ  Philosophy ว่า
ทรรศนะ ทรรศนะ คล้ายกับ Opinion หรือความเห็นอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง Philosophy แปลว่า ทรรศนะ ไม่ได้แปลว่า
ปรัชญา ชาวอินเดียเจ้าของภาษา เขาโกรธและเขาดูถูก
คนไทยว่าเอามาใช้ผิดๆ ถูกต้องทางปรัชญาใช้ไม่ได้หรอก
ถูกต้องทาง Logic ก็ใช้ไม่ได้ มันคัดค้านด้วยเหตุผลคนเด็กๆ
ได้เรื่อยไปแล้วก็ไม่มีจุดจบ
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ถูกต้อง ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระศาสนา
คือได้รบั ประโยชน์และก็ไม่มโี ทษแก่ฝา่ ยใด ได้รบั ประโยชน์
แก่ทกุ ฝ่ายเป็นความรอดจากความทุกข์หรือปัญหาเรียกว่า
ถูกต้อง ถูกต้อง ค�ำว่าถูกต้องนั้นต้องดับทุกข์ได้แก้ปัญหาได้
จึงใช้ค�ำว่าถูกต้องแก่ความรอด ความรอดนีก่ เ็ หมือนกันเป็น
ค�ำส�ำคัญที่สุด ถ้าไม่รอดก็หมายความว่าถูกกักขังถูกจองจ�ำ
นี่มันก็มีความทุกข์ ถ้ายิ่งเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวด้วยละก็ยิ่ง
น่าสงสาร ติดอยู่ในวัฏฏะคือความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัว นี่ไม่มี
ความรอดไม่ใช่ความรอด ศาสนาทุกศาสนาต้องการจะช่วย
ให้หลุดไปจากการกักขังนีเ่ รียกว่าของรอด แปลความหมาย
ตรงๆ ก็นแี่ ปลว่ารอดจากความตายและรอดจากความทุกข์
ร่างกายรอดจากความตายที่ยังไม่ถึงเวลา จิตใจรอด
จากความทุกข์ รอดสองอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารอด รอด เป็น
จุดหมายของชีวติ หรือเป็นจุดหมายของการกระท�ำของชีวติ
เพื่อความรอด ใช้ค�ำตรงกันหมดแหละทุกๆ ศาสนามีค�ำว่า
ความรอดใช้กันทั้งนั้น เป็นค�ำสากลที่สุด เพื่อความรอด มัน
ก็รอดทั้งทางกายและทางจิตและต้องรอดตลอดเวลาทุก
ขั้นตอนแห่งชีวิต ตั้งแต่เกิดจากท้องมารดาจนเข้าโลง
แต่เราอาจจะพูดให้มากกว่านั้นให้สมกับอิทธิพลของ
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ธรรมะ รอดตลอดกาลนิรนั ดร คือว่ารอดตัง้ แต่วา่ เริม่ มีมนุษย์
ขึน้ มาในโลกและก็มาสูค่ วามโง่มปี ญ
ั หา เป็นสัตว์ไม่นงุ่ ผ้าจน
รู้จักนุ่งผ้า รู้จักท�ำบ้านเรือน รู้จักท�ำความเจริญๆ เจริญๆ
เจริญมาจนเป็นมนุษย์อย่างปัจจุบนั นี้ มันก็เรียกว่านับตัง้ แต่
เป็นสัตว์ปา่ ไม่นงุ่ ผ้าและมาเป็นอยูอ่ ย่างแข่งกับเทวดาเหมือน
อย่างเดี๋ยวนี้ ก็ต้องใช้ค�ำว่าทุกขั้นตอนเหล่านั้นต้องมีธรรมะ
ทุกขั้นตอนแห่งชีวิต มิฉะนั้นมีปัญหา มิฉะนั้นมีความทุกข์
นี่เรียกว่ารอดทุกขั้นตอนแห่งชีวิตและด้วยกันทั้งหมด
หรือทั้งตนเองและทั้งผู้อื่น ยอมรับหน้าที่เพื่อผู้อื่นด้วย อย่า
ถือเอาแต่หน้าที่ว่าเพื่อตัวกู ตัวกูคนเดียวนี่ไม่ถูก หน้าที่มี
เพื่อจะช่วยให้ทั้งหมดรอดและก็อยู่กันอย่างมีสันติภาพ
ถ้ามีพวกหนึง่ ไม่รอดเป็นทุกข์ทรมานอยูม่ นั ไม่มสี นั ติภาพล่ะ
โลกนี้ มันต้องมีความถูกต้องทั้งโลกและก็รอดด้วยกัน

ประโยชน์ตามหลักพุทธศาสนา
ค�ำว่าประโยชน์ในภาษาไทยเรามักจะแบ่งออกเป็น ๒
อย่างคือประโยชน์สว่ นตัวและประโยชน์สว่ นรวมก็ได้เหมือน
22

กัน ส่วนตัวก็ได้รับประโยชน์ส่วนรวมก็ได้รับประโยชน์ แต่
ภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดนะ ประโยชน์
แบ่งเป็น ๓ ประโยชน์ตนเรียกว่า อัตตัตถประโยชน์ นี่
ประโยชน์ ส ่ ว นตนและก็ ป ระโยชน์ ส ่ ว นผู ้ อื่ น คื อ ปรั ต ถ
ประโยชน์ และประโยชน์ทสี่ องฝ่ายเกีย่ วข้องกันโดยแยกจาก
กันไม่ได้ ประโยชน์นี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยไม่อาจจะแยก
ถ้ า แยกมั น กลายเป็ น ไม่ ใช่ ป ระโยชน์ เรี ย กว่ า อุ ภ ยั ต ถ
ประโยชน์ ; อัตตัตถประโยชน์ ปรัตถประโยชน์ อุภยัตถ
ประโยชน์ ประโยชน์ตนเอง ประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์
ทั้งสองฝ่ายที่ผูกพันกัน มันจึงจะเรียกว่ามีประโยชน์อย่าง
ครบถ้วน
ดังนั้นเราจงรู้จักประโยชน์ครบทั้ง ๓ มิฉะนั้นจะเกิด
ปัญหาเลวร้ายที่สุดอย่างที่ก�ำลังเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ คือมันเห็น
แก่ตัว มันเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวก�ำลังสร้างปัญหา
เลวร้ายทั้งโลกและมันไม่มีอุภยัตถประโยชน์ มันมีแยกเป็น
มึงเป็นกูเสีย เช่นว่ามันเป็นลูกจ้าง เป็นนายจ้างมันก็คนละ
ประโยชน์มันก็ขัดกันและมันก็ต่อสู้กันตลอดนิรันดร
ปัญหาลูกจ้างนายจ้าง อย่างเมืองไทยเรานี้ก�ำลังเป็น
ปัญหา ทัง้ โลกก�ำลังเป็นปัญหา มันก็แยกเป็นผูข้ าย เป็นผูซ้ อื้
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เป็นผู้ผลิต เป็นผู้ๆๆ ไป ในที่สุดมันก็ยังแยกเป็นสามีภรรยา
มันก็แยกเป็นประโยชน์อย่างนีม้ นั ก็มขี ดั แย้งนะ ไม่มากก็นอ้ ย
ถ้ามันเป็นคนเดียวกันเสียเหมือนกับสหกรณ์ปัญหาจะไม่มี
เพราะทุกคนมีธรรมชาติมาจากธรรมชาติเป็นคนเดียวกัน
อย่าไปแยกให้เป็นหลายคนให้ชีวิตทั้งจักรวาลนี่รวมเป็น
คนเดียว ฉะนั้นลูกจ้างหรือนายจ้างก็ตามคิดว่าท�ำเพื่อ
ประโยชน์แก่มนุษยชาติมันก็ไม่ต่อสู้แย่งชิงกันอย่างเดี๋ยวนี้
ทุกคนท�ำประโยชน์อุภยัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่
สัมพันธ์กันมันเกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกันเป็นร่วมกันท�ำเป็น
หน่วยเดียว เป็นกลุ่มเดียวเหมือนความหมายของค�ำว่า
สหกรณ์ เช่นประเทศทั้งประเทศเป็นคนเดียวหน่วยเดียว
ไม่ตอ้ งมีฝา่ ยนัน้ ฝ่ายนีส้ �ำหรับทะเลาะกัน เดีย๋ วนีค้ นเราสองคน
พอมาถึงกันเข้ามันก็เป็นมึง เป็นกู ไม่มคี วามเป็นสหกรณ์ มา
แย่งประโยชน์ต่อสู้เพื่อประโยชน์ เมื่อมันไม่มาเกี่ยวข้องกัน
มันก็ยงั ไม่เกิดปัญหา พอมาเกีย่ วข้องกันมาถึงมันเกิดเป็นมึง
เป็นกูมันก็ต่อสู้กัน
เดี๋ยวนี้การต่อสู้กันนี่จะมีแม้ระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วย
นะคุณไปสังเกตดูให้ดี ไอ้ความเห็นแก่ตวั ไม่ยอมรับไปผูกพัน
เป็นคนเดียวนี่ขยายตัวแรงขึ้น แรงขึ้นตามความเจริญทาง
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วัตถุ เจริญทางวัตถุท�ำให้หลงความสุขทางเนือ้ ทางหนังมันก็
แยกเป็นส่วนตัวเป็นคน เป็นคน ไปเรื่อย มันขัดแย้งกัน
ระหว่างสามีภรรยามันฆ่ากันตาย ขัดแย้งกันระหว่างบิดา
มารดากับลูก ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มากขึน้ และมันไม่รจู้ กั ความเป็น
อันเดียวหรือความเป็นสหกรณ์ เรากล่าวได้ว่าลูกฆ่าพ่อฆ่า
แม่มากขึ้นอย่างที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์

มีชีวิตเป็นสหกรณ์เดียวกัน
เพื่อความรอดทั้งทางกายและจิต
ถ้ า เรามี ชี วิ ต เป็ น สหกรณ์ เ ดี ย วกั น หมดไม่ มี ป ั ญ หา
มนุษย์กเ็ ป็นสหกรณ์อนั เดียวกัน สัตว์เดรัจฉานก็เป็นสหกรณ์
อันเดียวกัน ต้นไม้ต้นไร่ก็เป็นสหกรณ์อันเดียวกันและก็ไม่
ท�ำลายกันก็มคี วามสงบสุขเหลือประมาณด้วยกันทัง้ นัน้ ก็มา
อยู่ด้วยกันเป็นสหกรณ์ใหญ่นี่ มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน ต้นไม้
ต้นไร่นี่ ชีวติ ทัง้ สามประเภทนีเ้ ป็นสหกรณ์เดียวกัน นัน่ แหละ
คือธรรมะสูงสุด ธรรมะสูงสุดอยู่ที่นั่น บางคนมันก็จะพูดบ้า
แล้ว บ้าแล้วท�ำไมเอากันมากถึงอย่างนั้นท�ำไม่ไหวบ้าแล้ว
ไม่เอา ไม่อยากฟังก็ได้
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แต่อาตมาพูดตามความเป็นจริงของธรรมชาติตาม
ความหมายของค�ำว่าธรรมะ ธรรมะ หมายถึงทุกสิง่ ในความ
หมายที่มองดูเป็นส่วนๆ ไป ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือ
กฎของธรรมชาติ ธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ
ธรรมะคือผลจากหน้าที่นั้นๆ ประพฤติให้ตรงตามนี้ให้ครบ
ถ้วนตามนี้แล้วก็จะหมดปัญหา และก็จะเป็นไปเพื่อรวมกัน
ได้เป็นสหกรณ์ของสิ่งที่มีชีวิตท�ำให้ชีวิตรอด คนก็รอด สัตว์
ก็รอด ต้นไม้ต้นไร่ก็รอด เมื่อแยกออกเป็นส่วนๆ แล้วมัน
ก็เห็นแก่ตวั เห็นแก่ตวั เห็นประโยชน์ของตัวก็ขดั แย้งกัน มัน
ก็ท�ำลายกันฆ่าฟันกันไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ฆ่าฟันใครก็ได้
เพื่อประโยชน์ของกู
ความรู้สึกแตกแยกเป็นเห็นแก่ตัวเป็นตัวกู-ตัวสู
นั่นแหละคือความไม่มีธรรมะ ถ้าเป็นตัวเดียวกันเท่านั้น
ไม่ต้องมีตัวกู-ตัวสู นั่นแหละคือความมีธรรมะ ถ้าท่าน
ศึกษาธรรมะถึงทีส่ ดุ ก็จะพบความเป็นอย่างนี้ ธรรมะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน และก็ประโยชน์ที่ผูกพัน
กันเรียกว่าความถูกต้อง ถูกต้องเพื่อความรอด
ความหมายที่จะแยกเอามาปฏิบัติเฉพาะก็เรียกว่า
ความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ตามหน้าที่หรือตามผล
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ของหน้าทีเ่ รียกว่ามีความถูกต้อง ถูกต้องแล้วก็ไม่มผี ดิ พลาด
ไม่มีทุกข์โทษ ไม่มีเสนียดจัญไรอะไร ถ้ามันมีความถูกต้อง
ถ้ามันยังมีความทุกข์เหมือนเสนียดจัญไรอะไรอยู่แล้วมันยัง
ไม่ถูกต้อง ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายสนใจค�ำนี้ว่า ธรรมะคือ
ระบบปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องแก่ความรอดทัง้ ทางกายและทางจิต
ทุกขัน้ ตอนแห่งชีวติ ทัง้ ตนเองและผูอ้ นื่ หมดไม่มอี ะไรเหลือ
ทีนี้ก็มาดูถึงความหมายที่สามคือหน้าที่ หน้าที่ ทาง
กายถูกต้องหากินได้ตลอด ตลอดชีวติ นีก้ เ็ รียกว่าเป็นธรรมดา
มากถ้ารอดชีวติ นี่ ขออภัยใช้ค�ำหยาบคายว่าแม้แต่หมามันก็
รู้จักหากินจะรอดชีวิต มันจะไปเห็นแก่ตัวหรือมันก็มากไป
พระเยซูพดู ว่าแม้แต่นกกระจิบนกกระจอกมันก็หากินได้โดย
ไม่ตายท�ำไมจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ธรรมะเล่า
นัน่ น่ะต้องรูใ้ นข้อนีว้ า่ หน้าทีท่ างกายนีม้ นั ดูไม่คอ่ ยจะยุง่ ยาก
ล�ำบากอะไร แต่ว่าถ้าท�ำไม่ถูกต้องมันก็มีความทุกข์
ดังนั้นเราจึงมีระบบปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา
ทางจิตใจไม่ให้มีทุกข์ ธรรมะที่ส�ำคัญ จึงขอพูดอย่างตรงๆ
อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลย แม้ที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่ก็
เพราะมีปญ
ั หาเรือ่ งธรรมะคือเรือ่ งความรอดทางจิตใจ ถ้ามัน
เป็นรอดทางร่างกายก็ไม่ตอ้ งมาทีน่ ี่ แต่แล้วมันก็มปี ญ
ั หาคาบ
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เกี่ยวกัน ในการที่จะท�ำความรอดทางกาย ท�ำมาหากินนะ
มันยังมีความทุกข์ ดังนั้นจึงต้องมีธรรมะเพื่อไม่ให้การท�ำมา
หากินหรือการท�ำความรอดทางกายเป็นทุกข์ธรรมะมันช่วย
อย่างนี้ ทุกคนจึงแสวงหาความรูท้ จี่ ะช่วยไม่ให้เกิดความทุกข์
ในการท�ำมาหากินนีค่ อื สิง่ ทีเ่ รียกว่าธรรมะ ก�ำลังได้รบั
ความนิยมมากขึ้นๆ เพราะความทุกข์มันท�ำเอาเจ็บปวดทั้ง
โลก ทั้งโลก เจ็บปวดคราวใหญ่ๆ ก็เป็นสงครามโลก มันมี
มาสองหนแล้ว แต่ว่าแม้ไม่ได้มีสงครามนี้ก็มีสงครามใต้ดิน
อยู่ตลอดเวลา ก็มีปัญหาทรมานคนอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า
เป็นสงครามระหว่างความผิดกับความถูก
ถ้าชีวติ นีด้ �ำเนินไปผิดมันก็ได้รบั ความทุกข์ ท�ำสงคราม
กับความทุกข์ มาหาวิธีชนะสงครามคือธรรมะ ธรรมะ เมื่อ
มองให้เห็นความส�ำคัญของธรรมะก็เอาชนะความทุกข์ทั้ง
ปวงนี้ พระศาสดาเป็นผู้เปิดเผยวิธีการอันนี้เอง สอนธรรมะ
เผยแผ่ธรรมะ ท่านทั้งหลายจงพยายามเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า
ธรรมะในลักษณะอย่างนี้ก็ศึกษาให้ถูกจุดคือตรงกับปัญหา
ของตนแล้วก็เอาไปปฏิบตั ิ ปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หานัน้ ให้ได้ มัน
ก็เลยมีอยูเ่ ป็น ๓ ขัน้ ตอนอีกเหมือนกัน ธรรมะส�ำหรับศึกษา
ให้ถูกต้อง ถูกต้องในส่วนการศึกษาธรรมะ
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โลกจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัว
ฉะนัน้ ศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง ธรรมะถูกต้อง
ในส่วนการปฏิบตั หิ รือก็ถกู ต้องในการเสวยผลของการปฏิบตั ิ
ให้มันถูกต้องและพอดี เดี๋ยวนี้ยุคนี้มันเกินไป มันเกินไป กิน
เกินจ�ำเป็น แต่งเนือ้ แต่งตัวนุง่ ห่มเกินจ�ำเป็น เครือ่ งใช้ไม้สอย
เกินจ�ำเป็น ที่อยู่อาศัยเกินจ�ำเป็น คุณดูเอาเอง ในบ้านใน
เรือนเต็มไปด้วยสิง่ ทีไ่ ม่จ�ำเป็นอยูม่ ากเอาไปทิง้ เสียก็ไม่เป็นไร
จึงจะมีปญ
ั หาน้อย เขาบอกว่าบ้านบางบ้านน่ะห้องนำ�้ อย่าง
เดียวมีราคา ๓ ล้านบาท อาตมาไม่อยากจะเชือ่ แต่เขาก็บอก
ว่าเชื่อเถอะ เชื่อเถอะมันเป็นความจริง ห้องน�้ำอย่างเดียว
มันมีราคา ๓ ล้านบาท มาสร้างวัดได้ตั้งหลายวัดห้องน�้ำ
ห้องเดียว เรียกว่ามันเกิน
มันเกินเพราะถูกหลอก ถูกหลอกด้วยการโฆษณา
ชวนเชื่อ โฆษณาชวนเชื่อนี้ก�ำลังเจริญๆ สอนกันเป็นศาสตร์
อันหนึ่งเลยโฆษณาส�ำเร็จ โฆษณาเก่งให้คุณยายขี้เหนียว
ซื้อตู้เย็นก็ท�ำได้ ฝีมือของการโฆษณา ก็ขายได้หมด จะผลิต
ออกมาเป็นส่วนเกินยังไงก็ขายได้หมด ระบบอุตสาหกรรมก็
ผลิตออกมา ผลิตออกมาขายไม่ได้ระบบโฆษณาก็ชว่ ยๆ ช่วย
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จนขายได้หมด ก็ผลิตอย่างอืน่ ออกมาอีกระบบโฆษณาก็ชว่ ย
ขายได้หมด ต่อไปเกิน ต่อไปเกิน ต่อไป เกินต่อไป ความเกิน
นั้นมันก็มีมากขึ้น
เดี๋ยวนี้รถยนต์ราคาแสนไม่มีใครนั่งนะ จะนั่งรถยนต์
ราคาสีล่ า้ นห้าล้านกัน ลองคิดดู บ้านเรือนราคาแสนไม่มใี คร
อยูไ่ ด้ ต้องอยูบ่ า้ นเรือนราคาสีล่ า้ นห้าล้าน นีค่ วามหลอกลวง
ของอุตสาหกรรม ถ้าควบคุมไว้ไม่อยูอ่ ตุ สาหกรรมนัน้ แหละ
จะท�ำความพินาศให้แก่มนุษย์ ถ้าควบคุมไว้ได้ผลิตแต่พอดี
ส่วนที่จ�ำเป็นพอดีก็ดี หรือควบคุมไว้ได้อย่าให้คนมันโง่ไป
หลงซื้อส่วนเกินเหล่านั้น ควบคุมทางฝ่ายคนซื้อมันก็ยิ่งดี
ควบคุมทั้งฝ่ายคนผลิตก็ยิ่งดี ถ้าอย่างนี้ระบบอุตสาหกรรม
ไม่เป็นอันตรายถ้าปล่อยเป็นไปตามความเกินนั้นนะมันผิด
ธรรมะ มันดูถูกธรรมะ มันเหยียบย�่ำธรรมะ มันจะได้วินาศ
สมน�้ำหน้านะ
โลกนี้มันจะได้วินาศสมน�้ำหน้าเพราะมีส่วนเกิน
เท่าไรมันก็เห็นแก่ตวั เท่านัน้ มันเกินออกไปเท่าไรมันก็เห็น
แก่ตวั เท่านัน้ มันไม่เห็นแก่ธรรมะ มันตรงกันข้ามถ้าเห็นแก่
ตัวก็ไม่เห็นแก่ธรรมะ ถ้าเห็นแก่ธรรมะมันก็ไม่เห็นแก่ตัว
ความเห็นแก่ตัวเจริญก็ได้โอกาสมีสิ่งหลอกให้สนุกสนาน
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เอร็ดอร่อย เพลิดเพลินจนเห็นแก่ตวั อย่างไม่รตู้ วั อย่างลืมตัว
เห็นแก่ตวั จนสร้างปัญหา มลภาวะทัง้ หลายเกิดจากผูเ้ ห็นแก่
ตัว เพียงเท่านีก้ ท็ �ำโลกให้วนิ าศได้แล้ว ถ้าโลกมันเต็มไปด้วย
มลภาวะมันก็วินาศ
ความเห็นแก่ตัวท�ำให้เกิดอุปัติเหตุที่ไม่ควรจะเกิด รถ
ชนกัน เรือชนกัน อุปัติเหตุใดๆ ที่ท�ำให้เจ็บป่วยก็ไม่มี ผู้เห็น
แก่ตัวมันประมาณ มันเลินเล่อ มันเห็นแก่ตัวมันท�ำให้มี มัน
ก็ท�ำให้ไปหลงในสิ่งที่ไม่ควรจะไปหลงไอ้ความเอร็ดอร่อย
ที่ไม่ควรจะเกี่ยวข้องด้วย มันก็หลงมันก็ได้ไปติดยาเสพติด
จนเป็นปัญหาโลกอยู่เหมือนกัน ติดอบายมุขจนเป็นปัญหา
โลก แล้วก็ได้เป็นโรคชนิดทีเ่ ป็นปัญหาโลก โรคเอดส์โรคแอด
อะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นปัญหาโลก เพราะมันเห็นแก่ตัว
จะไปหาความอร่อยชนิดทีแ่ ปลกออกไปมันก็ได้เป็นโรคเอดส์
เป็นโรคที่แม้แต่สุนัขมันก็ไม่เป็น
คนได้เป็นโรคทีส่ นุ ขั ก็ไม่เป็นก็สมนำ�้ หน้ามันน่ะ ก็ได้ยนิ
ว่ายังไม่มที างปราบมัน โรคเอดส์นจี่ ะเป็นผูช้ ว่ ยควบคุมไม่ให้
พลเมืองล้นโลกกลายเป็นของดีไปเสียอีกมั้ง มนุษย์จะต้อง
พึ่งโรคเอดส์นะ เมื่อควบคุมก�ำเนิดกันไม่ไหวโดยคนละก็ให้
โรคเอดส์ช่วยควบคุมและบางทีมันจะไม่เหลือสักคน นี่ละ
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ความไม่มีธรรมะ ความไม่มีธรรมะก็ไปเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัว
หนักเข้า หนักเข้ามันก็ได้เป็นบ้าไปอยู่โรงพยาบาลบ้า
เดี๋ยวนี้ก็เห็นแก่ตัวกันจนมาสร้างคุกตะรางเท่าไรก็ไม่
พอ สร้างต�ำรวจเท่าไรก็ไม่พอ สร้างศาลเท่าไรก็ไม่พอ สร้าง
วัดวาอารามเท่าไรก็ไม่พอคนมันยังเห็นแก่ตัว กระทรวง
ยุตธิ รรมประกาศว่าไม่มเี งินจะสร้างศาลแล้วต้องวางนโยบาย
อย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ต้องสร้างตัวศาล หรือคุก
หรือเรือนจ�ำ นัน้ คือความเห็นแก่ตวั ก�ำลังจับมนุษย์ใส่นรกทัง้
เป็นๆ นั่นแหละคือความขาดธรรมะ ถ้าไม่มีธรรมะ

ศึกษาความถูกต้อง
ทางศีล สมาธิ และปัญญา
ถ้ามีธรรมะสิ่งเหล่านี้ไม่เกิด มันมีแต่ความถูกต้อง
ถูกต้อง ถูกต้อง อะไรๆ ก็ถกู ต้อง ถูกต้อง ท่านจงถือเป็นหลัก
ว่าถือความถูกต้องมันไม่ชวนให้เป็นบ้า ถ้าไปถือว่าดีๆ ดีแล้ว
เดี๋ยวก็บ้าดี เมาดี หลงดี เลวไปถึงหนักยิ่งไปกว่าเดิมนะ ถ้า
ยึดถือความถูกต้องมันไม่มีเมา ไม่มีบ้า มันถูกต้องมันพอดี
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มันปรับตัวของมันพอดี ไอ้ชั่วนั้นไม่ไหวไม่เอาแน่แต่ว่าดีนั้น
ก็ถ้าไปหลงกะมัน มันก็สร้างปัญหาขึ้นมาอีกทางหนึ่ง
ดั ง นั้ น จงเอาที่ ต รงกลางคื อ ความถู ก ต้ อ ง ถู ก ต้ อ ง
พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็สอนธรรมะสูงสุดของพระองค์คือ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แสดงออกมาเป็นครัง้ แรก ก็แสดงแต่
ความถูกต้อง ถูกต้อง ไม่แสดงความดี ไม่ชวนให้หลงดี แต่
ชวนให้ยึดถือความถูกต้อง สัมมา –ถูกต้อง ; สัมมาทิฏฐิ –
ความคิ ด ความเห็ น ความเชื่ อ ความเข้ า ใจถู ก ต้ อ ง สั ม มา
สังกัปปะ –ความปรารถนาถูกต้อง สัมมาวาจา –พูดจา
ถูกต้อง สัมมากัมมันโต –การงานถูกต้อง สัมมาอาชีโว –
อาชีวะถูกต้อง สัมมาวายามะ –พากเพียรถูกต้อง สัมมาสติ
–ระลึกถูกต้อง สัมมาสมาธิ –ตั้งจิตมั่นอยู่ในความถูกต้อง
ปัญหาหมด
ความถูกต้องนั้นน่ะแก้ปัญหาได้เพราะมันไม่ชวนให้
เกิน มันพอดี แต่ถา้ ไปหลงดี บูชาดีเหลือเกินไม่ทนั รูเ้ ดีย๋ วเกิน
มากมาย กินเกิน อยูเ่ กิน แต่งเนือ้ แต่งตัวเกินอะไรเกินๆๆ จน
บ้าดี บ้าดี บ้าบุญ เมาบุญก็วินาศ จงพอใจในความถูกต้อง
แล้วก็ไม่ตอ้ งบ้านัน่ แหละคือธรรมะ ธรรมะ ธรรมะชวนให้บา้
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ไม่ได้ แต่ถ้าไม่ใช่ธรรมะนั่นช่วยให้บ้าได้ ฝ่ายบวกก็บ้าบวก
ฝ่ายลบก็บ้าลบ คือบ้าชั่วก็ได้บ้าดีก็ได้ อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะ
ไม่บา้ อะไรเลยมีแต่ความถูกต้อง ถูกต้องนัน่ แหละคือธรรมะ
ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายสนใจศึกษาความถูกต้อง
ถูกต้อง ถูกต้องทางกาย ทางวาจา เรียกว่า ศีล ถูกต้องทางจิต
เรียกว่า สมาธิ ถูกต้องทางสติปัญญา เรียกว่า ปัญญา เมื่อมี
ความถูกต้องครบแล้วก็เรียกว่า มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา รวม
หมดทั้ง ๓ อย่างนั้นเรียกว่าธรรมะ ท่านต้องการท่านสนใจ
กีม่ ากน้อย วันหนึง่ ๒๔ ชัว่ โมงหลายร้อย หลายพันนาที ท่าน
สนใจธรรมะกี่นาที สนใจตัวเอง สนใจตัวกู สนใจความ
เอร็ดอร่อย สนุกสนานของตัวกูกี่นาที บางคนไม่เคยสนใจ
เลยทั้งวัน ทั้งวัน ทั้งวันนานๆ จะสนใจสักครั้งไม่กี่นาที มันก็
ไม่ถูกนะ
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่จะช่วยให้รอดใช้เวลาสนใจไม่ถึง ๑
เปอร์เซ็นต์ ไม่ถึง ๕ เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด เอาเวลาไป
สนใจเรื่องของความเห็นแก่ตัว เรื่องของกิเลสเป็นบ้า ไม่ทัน
รู้หรือจะเป็นบ้างอมแงม ไปช่วยที ช่วยที อาตมาก็บอกว่า
ช่วยไม่ได้แล้วแหละ เดีย๋ วนีค้ ณ
ุ ฟังธรรมะไม่ถกู แล้วคุณก�ำลัง
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จะเป็นบ้าแล้วไปหาหมอดีกว่า ไปหาหมอระงับอาการนี้ให้
มันปกติเสียก่อนจึงค่อยมาศึกษาธรรมะ ธรรมะจึงจะช่วย
อย่างนี้มีมากนะไม่ใช่แกล้งพูดมีมากมีบ่อย มาหาลักษณะ
ยิง่ กว่าคนเมาเสียอีกแต่เขาก็รตู้ วั ว่าเขาก�ำลังแย่ เขาก�ำลังแย่
มาให้ช่วยที ช่วยสอนธรรมะที
อาตมาบอกว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้ช่วยระงับ
ไอ้อาการนีข้ องคุณให้ปกติเสียก่อนจึงจะฟังธรรมะรูเ้ รือ่ ง ถ้า
ไม่อย่างนั้นแล้วอาตมาจะพูดธรรมะเท่าไร เท่าไรคุณก็ฟัง
ไม่รู้เรื่อง นี่มันโทษของการที่เขาไม่สนใจธรรมะ ๒๔ ชั่วโมง
ทั้ง ๒๔ ชั่วโมงไปสนใจความสวยงาม สนุกสนานเอร็ดอร่อย
เพลิดเพลินจนได้เป็นโรคทีส่ นุ ขั ก็ไม่เป็นมันสมนำ�้ หน้ากีม่ าก
น้อยคิดดูเถอะ คนได้เป็นโรคทีแ่ ม้แต่สนุ ขั ก็ไม่เป็น และก�ำลัง
จะมากขึ้น มากขึ้นเพราะมันไม่มีธรรมะ
ขอให้สนใจธรรมะในความหมายว่าถูกต้อง ถูกต้อง
ถูกต้อง ถูกต้องของอะไร ถูกต้องของหน้าทีค่ วามหมายทีส่ าม
ความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ปฏิบตั หิ น้าทีถ่ กู ต้องตาม
กฎของธรรมชาติธรรมะจะคุ้มครอง ธรรมะจะป้องกันไม่ให้
เกิดทุกข์โดยประการทัง้ ปวง นีธ่ รรมะคืออย่างนี้ ท่านทัง้ หลาย
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มาทีน่ ตี่ อ้ งการแสวงหาความรูท้ างธรรมะแต่ทา่ นจะต้องการ
อย่างนี้หรือไม่อาตมาไม่แน่ใจ ท่านทั้งหลายจากตัวเองว่า
ต้องการธรรมะในความหมายอย่างนีห้ รือเปล่า หรือต้องการ
เพียงความรู้ออกไปอวดคนไปคุยจ้อ ไปพิมพ์ออกโฆษณา
โดยไม่ได้ตอ้ งการผลอันแท้จริงคือความรอดทัง้ ทางกายและ
ทางจิต ซึ่งถ้ามันถูกต้องจริงมันก็ต้องการความรอดทั้งกาย
และทางจิตโดยบริสุทธิ์ใจ
การศึกษาธรรมะโดยบริสุทธิ์ใจด้วยความเคารพใน
ธรรมะแล้วก็ไปปฏิบัติโดยสุจริต ปฏิบัติโดยเคารพธรรมะ
เราก็จะได้ผลสมตามต้องการ แต่ถ้าเล่นไม่ซื่อกับธรรมะไป
ตบตาธรรมะ หาความรูธ้ รรมะไปตบตาคนหาประโยชน์ทาง
โลกๆ อย่างนี้ไม่มีธรรมะ ไม่ใช่ธรรมะ แม้จะไปพิมพ์โฆษณา
กันสักเท่าไรมันก็ไม่มผี ลของธรรมะเกิดขึน้ ฉะนัน้ ขอให้กลุม่
ผู้ศึกษาสนใจในการศึกษาและการปฏิบัติ รู้จักธรรมะให้
ถูกต้อง รู้จักธรรมะให้ถูกต้อง แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้อง แล้วก็
ต้องรับผลให้มนั ถูกต้อง นีธ่ รรมะจะช่วยได้และก็มปี ระโยชน์
โดยแท้จริงท�ำให้ได้ชีวิตชนิดใหม่ชนิดหนึ่งเป็นชีวิตที่ไม่กัด
เจ้าของ
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ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ
ท่านเคยได้ยินไหมค�ำว่า ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ อาตมา
คิดว่าคงจะไม่เคยได้ยินเพราะเรามันเพิ่งพูดกันว่าชีวิตที่
ไม่กัดเจ้าของ พูดให้พวกฝรั่งที่มานี่ฟังมันเลยชอบใจยึดถือ
ค�ำนี้ค�ำเดียว เขาพอใจที่อุตส่าห์ข้ามน�้ำข้ามทะเลมาศึกษา
ธรรมะและก็ได้พบชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ ก่อนนี้มีแต่ชีวิตที่กัด
เจ้าของ เดี๋ยวความรักกัด เดี๋ยวความโกรธกัด เดี๋ยวความ
เกลียดกัด เดี๋ยวความกลัวกัด เดี๋ยวความตื่นเต้นฟุ้งซ่านกัด
เดี๋ยวความวิตกกังวลกัด เดี๋ยวความอาลัยอาวรณ์กัด เดี๋ยว
ความอิจฉาริษยากัด เดีย๋ วความหวงกัด เดีย๋ วความหึงกัด กัด
จนตายไปเลย ยกตัวอย่างมาสิบอย่างเท่านั้นนะที่มันจะกัด
เจ้าของที่จริงมันมีหลายๆ สิบหลายร้อยอย่างที่มันจะกัด
เจ้าของ แต่สิบอย่างก็พอแล้ว
ขอร้องให้ไปใคร่ครวญดีๆ ว่าสิ่งที่ก�ำลังกัดเจ้าของอยู่
ความรัก ความรักทุกชนิด รักอย่างกามารมณ์ก็กัดรุนแรง
แม้แต่รักอย่างเมตตากรุณามันก็กัด ก็มันยังเป็นห่วง เช่น
รักลูกเท่าไรมันก็ต้องเป็นห่วงต้องทุกข์ยากล�ำบากเท่านั้น
เมตตากรุณามันก็ยังกัดไปตามแบบนั้นนะ ความโกรธนั้น
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ไม่ต้องพูดกัดเท่าไรก็เห็นกันอยู่ ความเกลียดก็ไม่มีที่อยู่ ถ้า
เกลียดนั่นเกลียดนี่ก็ไม่มีที่อยู่ มันโง่จนไปเกลียดไส้เดือน
เกลียดจิ้งจก เกลียดตุ๊กแกอย่างนั้นมันก็ไม่มีที่อยู่
ความกลัว กลัวสารพัดอย่าง กลัวยากจน กลัวความ
เจ็บไข้ กลัวอะไร กลัวศัตรูมนั ก็กดั ความตืน่ เต้น ตืน่ เต้น ต้อง
ไปดูสิ่งที่ให้เกิดความตื่นเต้น ไปดูกีฬา ไปดูมวยเพื่อให้เกิด
ความตื่นเต้น ตื่นเต้น มันไม่สงบมันก็กัด วิตกกังวลอนาคต
มันก็กดั อาลัยอาวรณ์อดีตแต่หนหลังก็กดั อิจฉาริษยายิง่ กัด
ความหวงก็กัดตลอดเวลา ความหึงก็กัดจนตาย
ชีวติ กัดเจ้าของเลวกว่าหมาเพราะไม่เคยพบหมาตัวไหน
กัดเจ้าของ ใครเคยพบบ้าง แต่ชีวิตกลับกัดเจ้าของเพราะ
ชีวิตนั้นไม่มีธรรมะ ถ้าเป็นชีวิตที่มีธรรมะไม่กัดเจ้าของนั้น
ชีวิตแท้ ถ้าได้ชีวิตที่ยังกัดเจ้าของอยู่ก็คือชีวิตที่ไม่มีธรรมะ
จงพยายามขวนขวายศึกษาหาความรูใ้ ห้เพียงพอ ให้มคี วาม
ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้องเพียงพอ ชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของมีแต่
ท�ำความสงบเยือกเย็น
นีอ้ าตมาได้พดู ปรารภเบือ้ งต้นเป็นอารัมภกถา ในเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ เป็นการชักชวนให้สนใจธรรมะ
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ปฏิบัติธรรมะอย่างเป็นธรรมะคือถูกต้อง มันมีหลักการ
ทั่วไปอยู่อย่างนี้ ท่านจะประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไร
ก็แล้วแต่
ทีนี้ก็จะอธิบายข้อสงสัยที่คุณดุษฎีเขียนมาให้ว่ามี
ผูส้ นใจจะทราบ อาตมาก็ขอบรรยายเป็นการถามตอบไปเสีย
เลยจะดีกว่า มันง่ายกว่า ประหยัดกว่า เข้าใจได้ง่ายกว่า
❖❖❖

(ค�ำถาม) การศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมคืออะไร เนือ่ งกันอย่างไร
พุทธทาสภิกขุ : ถ้าท่านรู้จักธรรมะ ธรรมะ ในลักษณะที่
อธิบายมาแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าคืออะไร การศึกษาธรรมะก็
ศึกษาสิ่งที่จะช่วยให้รอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้น
ตอนแห่งชีวิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติธรรมะก็
คือปฏิบัติเพื่อให้ได้อย่างนั้น การศึกษากับการปฏิบัตินี้มัน
เนื่องกัน ถ้ามีแต่ความรู้ไม่มีการปฏิบัติมันก็ยังไม่ได้รับ
ประโยชน์ ฉะนัน้ ถ้ามีขา้ วยังไม่ได้หงุ กินมันก็ยงั ไม่มปี ระโยชน์
ความรู้ก็ยังเหมือนกับวัตถุดิบยังเป็นข้าวสารต่อเมื่อหุงเป็น
ข้าวสุกด้วยการปฏิบัติมันก็กินได้มันก็เนื่องกัน
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ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็จะได้รับ
ประโยชน์อย่างที่ว่า ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและ
ทางจิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น จะต้อง
รูจ้ กั มันทัง้ ในแง่ทฤษฎีคอื หลักวิชา และในแง่ปฏิบตั กิ ป็ ฏิบตั ิ
ให้ ไ ด้ แ ล้ ว ต้ อ งถู ก ต้ อ งและพอดี เดี๋ ย วนี้ ไ ปเรี ย นเรื่ อ งที่
ไม่ตอ้ งเรียนไม่จ�ำเป็นแก่ชวี ติ เรือ่ งทีจ่ �ำเป็นแก่ชวี ติ ไม่ได้เรียน
ความรู้ก็ท่วมหัว ความรู้ก็ท่วมหัวแล้วก็เอาตัวไม่รอด
ถ้ามันไม่ได้เรียนตรงจุดทีเ่ ป็นปัญหาของชีวิตมันก็เป็น
คนบ้าหอบฟาง ดีกรียาวเป็นหางตั้งกิโล กิโล มันก็ช่วยอะไร
ไม่ได้นี่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เพราะมันไม่มี
ครบทัง้ ทฤษฏีและปฏิบตั ิ ถ้ามีครบแล้วมันก็ไม่มปี ญ
ั หาอะไร
แล้วมันก็ไม่ต้องเรียนทั้งหมด ไม่ต้องเรียนเพ้อเจ้อ เรียนแต่
ที่มันตรงจุดตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส พระพุทธเจ้าท่าน
ตรัสว่า ก่อนๆ มาก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี ฉันไม่พูดเรื่องอื่น ฉันพูดแต่
เรื่องทุกข์กับดับทุกข์ ดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้น เรื่องอื่น
ไม่พดู มันจึงไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งทีเ่ ราสนใจกันเหลือเฟือ ไม่สนใจ
แต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์
ลองสนใจเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสที่ว่า ทุกข์ก็ดับ
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ไม่เหลือแห่งทุกข์ มันก็จะไม่เป็นบ้าหอบฟาง มันมาจาก
ความโง่ มันเกิดความเห็นแก่ตวั เกิดตัณหา เกิดอุปาทานแล้ว
ก็เป็นทุกข์ นี้เราก็รู้จักแล้วก็ควบคุมไว้ได้ ชีวิตนี้ก็คือตัว
ธรรมะเพราะมันเป็นธรรมชาติ ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎของ
ธรรมชาติ มีธรรมะเข้ามาเกีย่ วข้องทัง้ ในทางทฤษฏีทงั้ ในทาง
ปฏิบัติ ชีวิตที่มีธรรมะและก็รอด รอดด้วยกันทุกๆ คน ทุกๆ
ฝ่าย
❖❖❖

(ค�ำถาม) หัวข้อต่อไปว่า การท�ำงานคือการปฏิบัติธรรม
พุทธทาสภิกขุ : มีปัญหาไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครค่อยจะยอม
เชื่อเพราะว่าเขาเอาการงานไว้ที่บ้าน ธรรมะไว้ที่วัด ไม่มี
โอกาสพบกัน แล้วการงานจะเป็นการปฏิบตั ธิ รรมได้อย่างไร
ทีนี้เราก็มารู้ความจริงเสียใหม่ว่าการงานนั่นน่ะกับการ
ปฏิบัติธรรมสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าการงานชนิดไหนมันเพื่อความ
รอดทั้งนั้น จะท�ำไร่ท�ำนาขุดดินอยู่โครมๆ มันเป็นการงาน
นั้นมันก็เพื่อความรอด ถ้ามันเป็นการกระท�ำเพื่อความรอด
มันก็เป็นธรรมะหมด ธรรมะเพือ่ ความรอด นีก่ ารงานกับการ
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ปฏิ บั ติ ธ รรมเป็ น สิ่ ง เดี ย วกั น ในฐานะเป็ น สิ่ ง ที่ ท�ำให้ ร อด
ด้วยกัน
ถ้าการงานไหนไม่ได้ท�ำเพือ่ ความรอดหรือหมดปัญหา
มันก็ไม่ใช่การงานทีถ่ กู ต้อง ถ้าการงานทีถ่ กู ต้องมันก็เป็นการ
ปฏิบตั ธิ รรมหมด จะขุดดิน ท�ำสวน ท�ำไร่ หรือจะค้าขายหรือ
จะท�ำอะไรทุกอย่าง เป็นไปเพื่อความรอด แม้แต่การเป็นอยู่
มันต้องกินอาหารให้ถูกต้อง อาบน�้ำให้ถูกต้อง ถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะให้ถูกต้อง คอยควบคุมความถูกต้อง ถูกต้อง อยู่
ทุกกระเบียดนิ้วแม้แต่นั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
การงานที่ออฟฟิศถูกต้องทุกกระเบียดนิ้ว การงานที่
บ้านก็ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้ว แม้เมื่อไปพักผ่อน พักผ่อนก็
ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้ว นี่เรียกว่าการงานที่ถูกต้องมันก็
เป็นการปฏิบัติธรรม แม้จะคันก็เกาให้ดีที่สุดให้ถูกต้อง การ
เกาก็เป็นการปฏิบตั ธิ รรมด้วยเหมือนกันถ้ามันเป็นการก�ำจัด
ทุกข์ กระท�ำสิ่งที่เป็นการก�ำจัดความทุกข์ให้ถูกต้องเรียก
ว่าปฏิบัติธรรมหมด อย่าแยกกันเอาไว้ที่เดียวกันคือที่
ตัวคน
การงานก็อยู่ที่ตัวคนนั่นแหละ การปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่
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ตัวคน อย่าโง่แยกเอาธรรมะไว้ที่วัด ท�ำการงานอยู่ที่บ้านอยู่
ที่ออฟฟิศอย่างนี้มันโง่มาก ถ้ามันอยู่ที่ตัวคน มันถูกต้องอยู่
ที่ตัวคน การงานถูกต้องก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นอยู่ที่
ตัวคน นีเ่ รียกว่าการงานกับการปฏิบตั ธิ รรมนีเ้ ป็นสิง่ เดียวกัน
เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าไปแยกกันไม่ตรงตามกฎของ
ธรรมชาติ คนโดยมากแยกธรรมะไว้สูงสุดแล้วการงานก็อยู่
ต�่ำสุดตามทุ่งนานี้ นั่นมันคนไม่รู้ เขาไม่รู้ธรรมะ
ถ้าเขารู้ธรรมะเขาก็จะรู้ว่า ความทุกข์อยู่ที่ไหนต้องมี
การดับทุกข์ที่นั่นนั่นก็คือการงานหรือการปฏิบัติธรรม จะ
นั่ง นอน ยืน เดิน ก็ถูกต้อง ถูกต้อง ก็เป็นการปฏิบัติธรรม
เพราะท�ำหน้าที่ให้ถูกต้อง แม้แต่จะเขียนหนังสือสักตัวหนึ่ง
ก็ตั้งใจเขียนให้ดี ตัวเดียวนี่เป็นที่พอใจ มันก็พอใจหมด ก็มี
ความสุขได้ตลอดเวลาเพราะว่าต้องท�ำการท�ำงาน แม้ที่สุด
แต่ว่าต้องเขียนหนังสือหนังหาเขียนทุกตัวให้ถูกต้องเท่านั้น
แหละ มันก็จะเป็นความสุขอยู่ที่การงานไม่ว่าท�ำการงาน
อะไร แต่คนโง่มันแยกออกไปการงานเป็นที่น่ารังเกียจ
เดียดฉันท์ไม่อยากจะท�ำงานแต่จะเอาเงินนีม่ นั โง่ หน้าทีท่ ที่ �ำ
ไปนั่นน่ะท�ำถูกต้องแล้วมันเป็นธรรมะทั้งนั้น
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ถ้าพอใจเพราะตัง้ ใจท�ำดีทสี่ ดุ ตัง้ ใจท�ำดีทสี่ ดุ มันก็พอใจ
พอใจมันก็เป็นสุขทั้งนั้น แม้ว่าการงานนั้นจะยากเย็น จะ
เหน็ดจะเหนื่อย อาบแดดอาบเหงื่ออยู่กลางทุ่งกลางแดด
ก็สนุก มันกลายเป็นสนุก ท�ำให้เหมือนลูกเด็กๆ เอาอย่าง
ลูกเด็กๆ หน่อยอย่าละอายไอ้ลูกเด็กทารกให้มันท�ำอะไร
ให้มันท�ำอะไรมันเป็นการเล่นไปหมดนะ คุณลองสังเกตดู
ลูกทารกเขาท�ำอะไร เขาท�ำสนุกเป็นการเล่นไปหมด ใช้ให้
เขาขนของเหงื่อแตกเขาก็สนุก สนุกขนของ ใช้ให้เขาถูเรือน
ถูเรือนเขาก็เป็นการเล่นสนุก ถูบ้านถูเรือนเป็นการเล่นสนุก
ไปเสีย จะใช้ให้ท�ำอะไรเขาก็หาความสนุกได้จากสิ่งนั้นๆ
ดั ง นั้ น การงานที่ ท รมานยุ ่ ง ยากเหนื่ อ ยล�ำบากไม่ มี
แก่ทารก เพราะเขาสามารถท�ำให้มีความหมายเป็นการเล่น
สนุกไปหมด เหงื่อออกก็สนุก นี่เราเอาอย่างนี้ท�ำให้มันเป็น
เรื่องเป็นสุขและสนุกไว้เสียให้หมด แม้เหงื่อจะไหลอยู่ท่วม
ตัวเหมือนอย่างเด็กทารก นีก่ ารงานก็จะเป็นการให้ความสุข
การปฏิบัติธรรมก็ให้ความสุขอยู่ทุกกระเบียดนิ้ว ทุกวินาที
ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไร ให้คนเขาเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมมัน
อยู่ส่วนหนึ่งในส่วนสูงและการงานมันอยู่ส่วนต�่ำมันเป็นอัน
เดียวกันไม่ได้อยากจะเข้าใจตามนั้นก็ตามใจก็ได้เหมือนกัน
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แต่ถ้าเข้าใจให้ถูกต้องแล้วการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
เป็นการปฏิบัติธรรม เมื่อถูกต้องก็พอใจ เมื่อพอใจก็เป็นสุข
แต่แล้วคนโง่ทั้งหลายมันท�ำให้ถูกต้องไม่ได้ มันก็เลยไม่มี
ความพอใจไปเสียหมด มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยน่าระอา
ไปเสียหมดแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปเป็นอันธพาล และไปโกง โกงดี
กว่า พักเดียวไปจีไ้ ปปล้นไปโกงได้ตงั้ ล้านสองล้านมันก็คดิ ไป
เสียอย่างนั้น มันก็ไม่มีทางที่จะมีธรรมะ
❖❖❖

(ค�ำถาม) ข้อต่อไปว่า การปฏิบัติธรรมทางลัด เป็นทาง
ลัดเป็นเคล็ดลัดตัดความทุกข์ด้วยสติ
พุทธทาสภิกขุ : นี่จะจ�ำกัดมาเสียแล้วว่าให้อธิบายว่าด้วย
สติ ไม่ถูก ไม่สามารถจะตัดปัญหาได้ด้วยสติก็ต้องตัดด้วย
ปัญญา สติเป็นลูกน้องของปัญญาช่วยร่วมมือกับปัญญา ทาง
ลัดนั้นมี มีแน่ มันลึกซึ้งหรือมันวิเศษเกินไป คนโง่รู้ไม่ได้แต่
มันก็มีแน่ วิธีลัดมันเป็นเทคนิคอันหนึ่งเหมือนกัน การท�ำให้
มันง่ายๆ ให้เร็ว ให้สะดวก ให้ลงทุนน้อย ให้ล�ำบากน้อย มัน
เป็นเทคนิค การปฏิบตั ธิ รรมก็มไี ด้โดยมีเทคนิคปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย
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ปฏิบัติได้เร็วก็ได้ผลใหญ่หลวงกว้างขวาง นี้ก็พอจะเรียกว่า
เป็นทางลัด มันก็ขึ้นอยู่กับความหมายของค�ำว่า ธรรมะ
ธรรมะคือความถูกต้อง
ถ้ามันมีความถูกต้องมันจะเป็นทางลัดโดยอัตโนมัติ
ในตัวมันเอง โดยตัวมันเอง ขอให้ท�ำให้ถูกต้อง ถูกต้อง มัน
จะก้าวหน้าพรวดๆ พรวดๆ โดยเฉพาะความถูกต้อง ทางลัด
มันจึงอยู่ที่ความถูกต้อง ท่านจงแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับ
ความถูกต้องให้มาก ธรรมะ ธรรมะตัวแท้ทเี่ ป็นความถูกต้อง
ความรูถ้ กู ต้อง หน้าทีถ่ กู ต้อง ปฏิบตั ถิ กู ต้อง มันก็เป็นทางลัด
โดยอัตโนมัติ การที่จะขจัดความทุกข์นั้นก็ต้องขจัดด้วยของ
มีคมเรียกว่าตัด สิ่งนั้นคือปัญญา สติเป็นเพียงเครื่องช่วย
วิ่งไปเอาปัญญาอาวุธมาทันเวลาและถูกต้อง
ถ้าเรามีปัญญากันมากทุกอย่างครบทุกอย่างท�ำการ
ศึกษาเก็บไว้เป็นปัญญามากมาย แต่พอเหตุการณ์ร้ายอันใด
เกิดขึ้น มันต้องการจะตัดเราก็ตั้งสติ เป็นหน้าที่ของสติเร็ว
วิ่งไปเอามาทันเวลาแล้วถูกต้องด้วย คือเลือกเอามาอย่าง
ถูกต้อง ปัญญามันมีมากเหมือนกับอาวุธมีมากอย่าง เรามี
ไว้พร้อมทุกอย่างแต่พอเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาจะต้องใช้อาวุธ
อย่างไหน สติไปเอามาให้ถูกต้องให้ทันแก่เวลา
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ถึงจะเกิดความผิดพลาดทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิน้ ทางกาย ทางใจอย่างนัน้ อย่างนี้ สติเป็นผูร้ วู้ า่ จะเอาอะไร
มาและก็เอาปัญญาส่วนนั้นแหละมาเป็นปัญญาโดยเฉพาะ
ไม่ได้เอามาทั้งหมดหรอก ครั้นเอาปัญญาเฉพาะหน้าเฉพาะ
เหตุการณ์มาได้แล้วก็เอามาท�ำเป็น สัมปชัญญะ ความรู้สึก
ตัวทัว่ พร้อม เรียกว่า สัมปชัญญะ คุมเชิงอยูต่ อ่ หน้าเหตุการณ์
ร้ายที่มันเกิดขึ้น สัมปชัญญะ นี้ก็คือปัญญา
ปัญญามาอยูใ่ นรูปของสัมปชัญญะ  ปัญญาเก็บไว้เฉยๆ
มากๆ เรียกว่าปัญญา ปัญญาทีม่ าท�ำหน้าทีเ่ ฉพาะเหตุการณ์
เรียกว่า สัมปชัญญะ สติไม่เอาปัญญามาท�ำเป็นสัมปชัญญะ  
ช่วยกันคุมเชิงอยู่ทั้งสติและสัมปชัญญะ ปัญญาก็ท�ำหน้าที่
ตัดปัญหา ตัดปัญหานี้ยังไม่พอ จะต้องมีน�้ำหนักให้ปัญญา
ตัดได้ ปัญญานั้นคือความคม มีดคม อะไรคมๆ คมเหลือ
ทีจ่ ะคม แต่ถา้ ไม่มนี ำ�้ หนักกดมันไม่ตดั หรอก มันคมเป็นหมัน
นะ ความคมก็เป็นหมันมันไม่ตัดเพราะมันไม่มีน�้ำหนักที่จะ
กดลงไป ต้องมีนำ�้ หนักทีจ่ ะกดลงไป น�ำ้ หนักนัน้ คือสิง่ ทีเ่ รียก
ว่าสมาธิ
ถ้ามันพอแล้วมันก็ตัดถ้ามันยังไม่พอก็ต้องเพิ่มสมาธิ
เพิม่ ก�ำลังของสมาธิให้แก่ปญ
ั ญา ปัญญาได้รบั นำ�้ หนักพอมัน
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ก็ตดั ขาดไป ขาดไปหมดตามความคมนี้ นีท่ างลัดหรือเทคนิค
มีปญ
ั ญาสะสมไว้เรือ่ ยคือเรียนรูไ้ ว้เรือ่ ยสะสมไว้เรือ่ ยเรียกว่า
ปัญญา พอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของสติ วิ่งไป
เอาปัญญามาทันเวลา ปัญญาเท่าที่เอามาเปลี่ยนรูปเป็น
สัมปชัญญะ พร้อมที่จะท�ำหน้าที่ แล้วปัญญา สัมปชัญญะ นี่
มันก็จะตัดปัญหาถ้าน�ำ้ หนักไม่พอต้องเอาสมาธิมาให้นำ�้ หนัก
พอ ความคมก็ตัดขาดไปเพราะมีน�้ำหนัก
ปัญญาคือความคม ถ้าไม่มีสมาธิคือน�้ำหนักมันก็ไม่มี
ความหมาย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า สะมะโถ
จะ วิปัสสนา จะ –สมถะคือสมาธิ วิปัสสนาก็คือปัญญา มา
เป็นคู่เกลอ คือน�้ำหนักกับความคม เราจะต้องมีความรู้เป็น
ปัญญามีสมาธิเป็นน�้ำหนัก ปัญญาก็ตัดนี่คือเทคนิคที่จะ
เรียกว่าความลับก็ได้ ทางลัดก็ได้ มันก็จะสามารถแก้ปัญหา
ได้ อย่าใช้ค�ำว่าตัดความทุกข์ด้วยสติ สติอย่างมากก็จะ
เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแต่ถ้าเกิดปัญหามันมีสติ
ไปเอาปัญญามาท�ำเป็นสัมปชัญญะ แล้วก็ตดั ปัญหาแล้วเพิม่
น�้ำหนักให้แก่ปัญญาคือสมาธิ
ถ้าท่านสนใจทีจ่ ะใช้ธรรมะเป็นเครือ่ งแก้ปญ
ั หา ท่าน
ต้องฝึกฝนปฏิบัติ ปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติรวดเร็วพอตัว ให้มี
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ปัญญาครบถ้วนสะสมไว้พอตัว ที่ใช้เป็นสัมปชัญญะได้
ทันทีทันเวลา และก็มีสมาธิมากพอ มากพอ เพิ่มก�ำลัง
น�้ำหนักให้แก่ปัญญา เกิดเป็นสติก่อน เกิดเป็นปัญญา เกิด
เป็นสัมปชัญญะ เกิดเป็นสมาธิ
ถ้าจะพูดให้มันเป็นล�ำดับของการปฏิบัติก็ว่า มีปัญญา
สะสมไว้ สะสมไว้ แล้วก็มสี ติทจี่ ะเอามาใช้ให้ทนั เวลา ถูกต้อง
แก่เวลาแล้วก็ท�ำให้เป็นสัมปชัญญะสามารถตัดปัญหาได้ แล้ว
ก็มีสมาธิเป็นก�ำลังให้ตัดๆ ตัดๆ ด้วยน�้ำหนักที่มากมายเลย
ได้เป็น ๔ เกลอ ท�ำงานร่วมกัน แม้แต่ธรรมะแท้ๆ มันก็ยัง
ท�ำงานเป็นสหกรณ์ร่วมกันเป็นสหกรณ์ระหว่างเกลอ ๔
เกลอ คือ ปัญญา สติ สัมปชัญญะ และสมาธิ
ท่านทั้งหลายจงพยายามมี ๔ เกลอนี้เป็นคู่ชีวิต มี
ธรรมะ ๔ เกลอเป็นคู่ชีวิต นี่ก็คือมีธรรมะที่เพียงพอ อย่า
ท�ำเล่นๆ อย่าเข้าใจผิด ต้องเห็นชัดและก็ท�ำจริง สะสมความรู้
ที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ทั้งหมด ความรู้เฉพาะที่จะดับทุกข์ได้
สะสมไว้ให้เพียงพอ เมื่อมีสติว่องไวที่ไปเอามาใช้ให้ทันเวลา
เอามาแล้วสามารถจะเปลีย่ นให้เป็นสัมปชัญญะ คือท�ำหน้าที่
ท�ำหน้าทีต่ อ่ สูข้ า้ ศึก แล้วก็มสี มาธิเป็นก�ำลัง ก�ำลัง เพิม่ ก�ำลัง
เพิม่ ก�ำลัง เพิม่ ก�ำลัง นีป่ ญ
ั ญา สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ๔ เกลอ
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นี่ช่วยได้มีธรรมะสมบูรณ์แน่ๆ ในเมื่อมีไอ้ ๔ เกลอนี้ ขอให้
ทุกคนพยายามมี ๔ เกลอนี้มีกันไว้ให้เพียงพอ
❖❖❖

(ค�ำถาม) ข้อต่อไปว่า การเจริญอานาปานสติและสติปัฏฐาน
ก็คืออะไร คืออย่างไร
พุทธทาสภิกขุ : ก็เป็นค�ำถามที่แสดงว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้จัก
ว่าอานาปานสติคืออะไร สติปัฏฐานคืออะไร ถ้าเอาค�ำว่า
สติปฏั ฐานเป็นหลักมันก็ดจู ะมุง่ แต่สติ แต่ถา้ เอาค�ำว่าอานาปานสติเป็นหลักมันจะครอบหมดแหละ ทั้งสติ ทั้งปัญญา
ทั้งสัมปชัญญะ ทั้งสมาธิ ระบบอานาปานสตินี้มันครบอย่าง
นี้ จนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เมื่ออานาปานสติสมบูรณ์
สติปัฏฐานก็จะสมบูรณ์เอง สติปัฏฐานสมบูรณ์อริยมรรค
ก็ จ ะสมบู ร ณ์ อริ ย มรรคสมบู ร ณ์ โ พชฌงค์ ก็ จ ะสมบู ร ณ์
โพชฌงค์สมบูรณ์ก็ตรัสรู้ได้ นี้เราก็มีอานาปานสติเป็นหลัก
พวกฝรั่งที่มาที่นี่เราสอนสองเรื่องเท่านั้นแหละ สอง
เรื่องเท่านั้น เรื่องความรู้ว่าความทุกข์เกิดดับอย่างไร เป็น
เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่หนึ่ง และเรื่องที่สองก็การที่
จะควบคุมปฏิจจสมุปบาทหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท
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นี่คือการปฏิบัติอานาปานสติ ถ้าปฏิบัติอานาปานสติได้
ก็ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้ ควบคุมกระแส
ปฏิจจสมุปบาทได้ก็ไม่มีความทุกข์
เอากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นปัญหาขึ้นมาก่อน
แล้วก็จะเข้าใจ เมือ่ ตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง จมูกได้กลิน่ เป็นต้น
นี่ แล้วมันก็เกิดวิญญาณ ตาเห็นรูปก็เกิดจักษุวิญญาณ หู
ได้ยินเสียงก็เกิดโสตวิญญาณ จมูกได้กลิ่นก็เรียกว่าฆาน
วิญญาณ เกิดวิญญาณขึน้ มารูส้ กึ ขึน้ มา วิญญาณเพิง่ เกิดเมือ่
มี ก ารกระทบของอายตนะ เมื่ อ มี อ ายตนะนอกในและ
วิญญาณแล้วก็เรียกว่าผัสสะ ผัสสะคือการกระทบ เมือ่ มีผสั สะ
ผัสสะก็มเี วทนา เวทนารูส้ กึ จะเป็นบวกหรือลบก็ตาม เวทนา
เหล่านั้นก็ให้เกิดตัณหา เวทนาบวกก็เกิดตัณหาจะเอา มัน
เกิดเวทนาลบก็เกิดตัณหาจะท�ำลายล้างก็มีเวทนาขึ้นมา
เวทนาอย่างไรก็ให้เกิดความอยากอย่างนัน้ แหละตามสมควร
แก่เวทนา ก็มีความอยาก อยาก อยาก อยาก
อยากรุนแรงถึงที่สุดแล้วมันก็โง่ขึ้นมา กูอยาก กูเป็น
ผู้ต้องการ กูเป็นผู้ได้รับทุกข์กูจะดับทุกข์ นี่ตัณหาให้เกิด
อุปาทาน ความอยากนั่นแหละท�ำให้เกิดตัวผู้อยาก ตัว
ผู้อยากนั่นเป็นผีหลอกแต่เป็นผีหลอกที่มีความหมายท�ำให้
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เป็นทุกข์ เมื่อมีอุปาทานเป็นตัวกูขึ้นมาในใจแล้วก็เรียกว่า
มีภพแล้ว มีภพมีความเป็นขึน้ มาแล้ว มีภพเท่าไรก็ออกคลอด
ออกมาเป็นชาติตัวกูมาเต้นโหยงๆ เอาตัวเองเป็นตัวกู เอา
สิ่งทั้งหลายเป็นของกู อะไรเอาเป็นของกูหมดแม้แต่ความ
เกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายก็เป็นของกู มันก็ได้เป็น
ทุกข์สมน�้ำหน้ามันแล้ว เพราะตัวกูมันจะกว้านเอาทุกอย่าง
มาเป็นของกู นี่เรียกว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท
ถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติส�ำเร็จแล้วไปหยุดกระแสนี้
เสียได้ตงั้ แต่แรก ตัง้ แต่ตาเห็นรูป หยุดกระแสเสียตอนนัน้ ว่า
ไม่ใช่ตา ตาเห็นรูปไม่ใช่กูเห็นรูป คนเราทุกคนโง่ ไอ้ตาเห็น
รูปมันก็ว่ากูเห็นรูป ระบบประสาทหูได้ยินเสียงมันก็ว่ากู
กูได้ยินเสียง ระบบประสาทจมูกได้กลิ่นก็ว่ากูได้กลิ่น ลิ้น
ได้รสก็ว่ากูได้รส ผิวหนังสัมผัสก็กูสัมผัส จิตมันคิดก็กูคิด
มันเอากู กู กู ก็ผิดมาตั้งแต่ต้น ที่จะมาปฏิบัติอานาปานสติ
มีปัญญารู้มันก็รู้ว่าไม่ใช่กูมาตั้งแต่ต้น มันก็ไม่เกิดไอ้ตัวกูได้
ไม่เกิดตัวกูได้ ไม่เกิดกิเลสได้มันก็ไม่มีทุกข์
อานาปานสติโดยใจความก็แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ขั้น
ตอนที่หนึ่ง หมวดที่หนึ่ง จัดการให้ร่างกายนี้มีคุณภาพ
สมบูรณ์ที่สุด เป็นกายที่สงบระงับมีก�ำลัง นี่หมวดกาย แล้ว
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หมวดที่สองเวทนา ก�ำจัดอ�ำนาจของเวทนาไม่ให้เวทนา
มาข่มขี่บังคับหลอกลวง และหมวดที่สาม เรื่องจิต รู้จักจิต
ทุกชนิดและก็บงั คับจิตให้เป็นไปในทางทีถ่ กู ทีค่ วร ฝึกมัน ฝึก
มัน ฝึกให้มนั ยินดีแล้วฝึกให้มนั หยุดเป็นกลาง เป็นสมาธิแล้ว
ฝึกให้มันปล่อย ปล่อยสิ่งที่มันยึดถือ นี่หมวดจิต และหมวด
สุดท้าย หมวดธรรมะ ธรรมะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะ
มาหลอกให้เราโง่หลงยึดถือมัน สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงไม่วา่ อะไร
ถ้าเราโง่แล้วจะไปยึดถือเป็นตัวตนของตน ทั้งที่สิ่งนั้น
มันไม่ใช่ตวั ตนของตนเราก็ยดึ ถือเป็นตัวตนของตน ไปยึดถือ
เอาตามชอบใจแห่งความโง่ให้มารู้ว่าสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวง
ที่เรายึดถือเป็นตัวตนมาแล้วแต่หนหลังหรือก�ำลังยึดถืออยู่
เดี๋ยวนี้หรือจะยึดถือต่อไปก็ตาม สิ่ง สิ่ง คือธรรมะ ธรรม
ทัง้ ปวงเหล่านัน้ ไม่ใช่ตวั ตนโดยมองเห็นความไม่เทีย่ ง ไม่เทีย่ ง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่วนนี้เห็นง่ายก็เห็นกันก่อน นี้ว่ามัน
ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ก็เห็นว่าต้องอยู่กับสิ่งที่
ไม่เทีย่ งนีเ้ ป็นทุกข์แล้วเมือ่ มันทัง้ ไม่เทีย่ งและเป็นทุกข์มนั จะ
เป็นอัตตาตัวตนได้อย่างไร
พอเห็นอย่างนี้จิตก็เริ่มคลายความยึดถือ เห็นความ
ไม่เที่ยงก็คลายความยึดถือเรียกว่าเห็นวิราคะ คลายความ
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ยึดถือ คลายสิ คลายสิ คลาย คลาย คลาย ถ้ามันคลาย
เรื่อยไปมันก็หมด มันก็หยุดดับหมด ก็เห็นนิโรธ ดับตัวกู ดับ
ความทุกข์ดบั อะไรหมด พอดูอกี ทีมา โอ้ หมดแล้ว หมดแล้ว
โยนความทุกข์ออกไปหมดแล้ว โยนความโง่กิเลสตัณหา
อวิชชาออกไปหมดแล้ว นี่เป็นหมวดที่สี่
หมวดที่ ห นึ่ ง จั ด การกั บ เรื่ อ งกายให้ ห มดปั ญ หาคื อ
ให้พร้อมที่จะท�ำหน้าที่ หมวดที่สองจัดการกับเวทนาไม่ให้
มันหลอกลวงได้ หมวดที่สามจัดการกับจิตให้ปล่อยวางได้
หมวดที่สี่ก็เห็นความไม่เที่ยงแล้วปล่อยวางไปตามล�ำดับจน
หมด ใจความส�ำคัญมันอยู่ที่ท�ำจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธิ
นัน้ น่ะดูจะมีปญ
ั หาอยูใ่ นนีข้ อ้ หนึง่ เหมือนกันว่าจะท�ำอะไรได้
นี่เพราะเข้าใจว่าเป็นสมาธิต้องไปนั่งตัวแข็งทื่ออยู่ที่แห่งใด
แห่งหนึ่ง ความเป็นสมาธิในธรรมะนี้ไม่ใช่อย่างนั้น
ความเป็นสมาธิคือ จิตสะอาดไม่มีกิเลสนิวรณ์รบกวน
เป็นจิตอิสระ แล้วก็รวมก�ำลังจิตนัน้ เป็นจุดเดียวเป็น สมาหิตะ
หรือสมาธิตัวความหมายของสมาธิ เมื่อรวมเป็นจิตเดียวก็
ท�ำการอบรมดีแล้วมันก็ว่องไวในหน้าที่ที่มันจะต้องท�ำเรียก
ว่า กัมมนียะ ภาษาสากลก็เรียกกันว่า Active ; Activeness
ความเป็น Active คือความว่องไวในหน้าที่ ถ้าจิตเป็นสมาธิ
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โดยแท้จริงมันจะมีลักษณะอย่างนี้คือว่องไวในหน้าที่ ไม่ใช่
ไปหลับตาตัวแข็งทือ่ เหมือนกับคนตายแล้วหรือครึง่ ตายนีม่ นั
ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่สมาธิ สมาธิของส�ำนักไหนก็ตาม
อาจารย์ไหนก็ตามถ้ามันเป็นสมาธิจริงมันต้องจิตสะอาด จิต
รวมก�ำลังเป็นจุดเดียวแล้วก็จิตนั้นว่องไวในหน้าที่ที่จะท�ำ
หน้าที่ ปริสุทโธ –จิตสะอาด สมาหิโต –จิตรวมก�ำลังเป็นจุด
เดียว กัมมนีโย –จิตว่องไวในหน้าที่ เป็น Active ที่สุด
ค�ำว่า Active นี่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม เพราะมันเป็น Active มันจึงจัดการกับปัญหาได้ นี่จิต
เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ขัดกันกับที่ว่าจะท�ำ
อะไรได้ไหม มีคนโง่ๆ ถามว่าถ้าเป็นสมาธิแล้วมันจะท�ำอะไร
ได้มานั่งตัวแข็งอยู่ นั่นมันโง่ มันโง่ บรมโง่ ค�ำว่าสมาธิในที่นี้
หมายถึงอิทธิพลของความเป็นสมาธิเหลืออยู่ในจิต ท่านจะ
ลุกขึ้นไปเดิน ไปนั่ง ไปนอนไปท�ำอะไรที่ไหนอิทธิพลนั้นยัง
เหลืออยู่คือจิตยังมีความเป็นสมาธิเหลืออยู่ไม่ใช่เข้าฌานนั่ง
นิ่งอยู่ แต่ว่าการเข้าฌานนั่งนิ่งอยู่นั่นมันฝึกความเป็นสมาธิ
เสร็ จ แล้ ว ไอ้ ผ ลนั้ น มั น ยั ง เหลื อ อยู ่ เ ป็ น ความเคยชิ น เป็ น
Momentum
ความเป็นสมาธิจะยังคงเหลืออยู่คือความสะอาดแห่ง
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จิต ความรวมก�ำลังแห่งจิต ความว่องไวในหน้าที่แห่งจิต
แม้แต่จะไปเดินอยู่อันนี้ก็ยังเหลืออยู่ในจิตไม่ได้นั่งเข้าฌาน
ออกจากฌานเดินไปท�ำหน้าที่ที่ไหนผลของสมาธิก็ยังเหลือ
อยู่ เป็นความสะอาดแห่งจิต เป็นความรวมก�ำลังจุดเดียวแห่ง
จิต เป็นความว่องไวในหน้าที่แห่งจิต ฉะนั้นคุณจะไปไถนา
ก็ได้ ท�ำงานที่ออฟฟิศก็ได้ ไปเป็นรัฐมนตรี เป็นนายก
รัฐมนตรีก็ได้ ถ้ามันมีสิ่งที่เรียกว่าความหมายหรืออิทธิพล
หรือคุณภาพของสมาธิเหลืออยู่ในจิต ฉะนั้นอย่ารังเกียจ
สมาธิหรืออย่ารังเกียจธรรมะ มีธรรมะทีเ่ รียกว่าสมาธิแล้วไป
ท�ำอะไรที่ไหนก็ได้มันเป็นอย่างนั้น
เจริญอานาปานสติถูกต้องสมบูรณ์แบบแล้วจะมีสติ
มาก จะมีปัญญามาก จะมีสัมปชัญญะมากแล้วก็จะมีสมาธิ
มาก มี ๔ เกลอเต็มอัดไปหมดเลยถ้าเจริญอานาปานสติ
ส�ำเร็จ ฉะนัน้ อย่ารังเกียจพยายามท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ิ
ให้ได้ ปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ยๆ เรือ่ ยๆ มันก็คอ่ ยได้ แต่คนโง่ไม่มคี วาม
อดทน มันจะขี่รถจักรยานแต่จะขี่ได้ต้องหกล้มถลอกปอก
เปิกหลายครั้งแต่ไม่ยอมแพ้มันก็ได้ ค่อยๆ ได้ ค่อยๆ ได้จน
ขี่ได้เรียบวุธปล่อยมือก็ได้ การท�ำสมาธิก็เหมือนกันครั้งแรก
มันจะหกล้มหกลุกเหมือนคนแรกขี่จักรยาน แต่พอท�ำไป
56

ท�ำไปมันก็ค่อยๆ ได้ ค่อยๆ ได้ละก็ได้ๆๆ ได้เป็นได้อย่างใจ
ก็ได้ ๔ เกลอมาเป็นคู่คิด คู่กระท�ำ คู่อะไรชีวิตนี้มันก็จะหมด
ปัญหา
ถ้าเรียกชื่อว่าอานาปานสติมันมีทั้ง ๔ หมวด คือเรื่อง
กาย เรื่องเวทนา เรื่องจิต เรื่องธรรม แต่ละหมวด ละหมวด
มีบทฝึกหัด ๔ ข้อ ๔ ข้อรวมกันมันก็เป็น ๑๖ ข้อมันเป็น
เทคนิคละเอียดเรียกว่าอานาปานสติ พระพุทธเจ้าท่านตรัส
ว่า ตถาคตอยู่ในวิหารธรรมคืออานาปานสติจึงได้ตรัสรู้ จะ
ขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ค�ำว่าสติปฏั ฐานนะไม่ได้เคย
ใช้ ท่านใช้ค�ำว่าอานาปานสติ
เมื่ออานาปานสติสมบูรณ์สติปัฏฐาน ๔ ก็สมบูรณ์โดย
อัตโนมัติ และก็มีสมบูรณ์ไปตามล�ำดับ มีโพชฌงค์สมบูรณ์
มีอริยมรรคสมบูรณ์ มีความหลุดพ้นได้ นีค่ อื เรือ่ งอานาปานสติ
มีใจความอย่างนี้ รายละเอียดก็มีมากมายศึกษาได้จาก
หนังสือคู่มืออานาปานสติพิมพ์ขึ้นแล้วทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จึงอยากรูว้ า่ ความส�ำเร็จในการปฏิบตั ธิ รรมนัน้
วัดผลด้วยอะไร วัดผลด้วยความไม่มีทุกข์ วัดผลด้วยความ
ทุกข์ลดลงไป ถ้าหากความทุกข์ไม่ได้ลดลงไปยังไม่ถูก แม้
อาจารย์คนไหนจะยืนยันว่าเธอเป็นโสดาบันแล้วก็อย่าไปเชือ่
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ป่วยการ ต้องมันดับทุกข์ได้ มันลดความทุกข์ลงไปได้นั่นน่ะ
จึงจะเรียกว่ามีผล
เดีย๋ วนีเ้ ขาเชือ่ อาจารย์บอกเธอส�ำเร็จแล้วไปได้ อย่าไป
เชื่อป่วยการ วัดด้วยความที่มันดับทุกข์ได้ ความทุกข์มันลด
ลงไป ลดลงไป นั้นนะวัดผลด้วยอันนั้น มันแน่นอนไม่มีทาง
ที่จะผิดพลาด
❖❖❖

(ค�ำถาม) อยากจะรู้ความสัมพันธ์กันของการอ่าน ของการ
ฟัง ของการท�ำสมาธิ ของการจงกรม
พุทธทาสภิกขุ : นีไ้ ม่หมดนะ แต่วา่ เอาละพอเป็นหลัก
อ่านคือการศึกษาในครัง้ โบราณเขาไม่มหี นังสืออ่าน เขามีพดู
ด้วยปาก การฟังนั้นคือการศึกษา เดี๋ยวนี้สะดวกที่ว่ามีการ
อ่าน เอามาใช้แทนการเขาพูด และก็ฟังจนเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ท�ำ
สมาธิโดยเฉพาะอานาปานสติอย่างที่ว่า ส่วนการจงกรม
นั้นน่ะมันเข้าใจผิดกลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไป จงกรมก็แปล
ว่าเดิน เพราะคนเรามันต้องเปลีย่ นอิรยิ าบถ ต้องเดินให้เป็น
เดินชนิดทีไ่ ม่เป็นข้าศึกแก่สมาธิและก็เดินชนิดทีเ่ ป็นการฝึก
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สมาธิอยู่ในตัว อย่างนี้เรียกว่าเดินจงกรม คือเดินด้วยสติ
เรียกว่าเดินจงกรม ก็หมายความว่าเมื่อนั่งก็มีสติ เมื่อยืนก็มี
สติ เมื่อนอนก็มีสติ เมื่อเดินก็มีสติ เดินจงกรมก็คือเดินเป็น
ส่วนหนึง่ ของอิรยิ าบถทัง้ สี่ เดินด้วยสติมนั ก็ส�ำเร็จประโยชน์
ได้
ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายฝึกสติ ฝึกสติ ฝึกความมีสติ
แล้วก็ท�ำการงานได้ดีที่สุดเพราะมีสติ มีปัญญา มีสมาธิและ
ก็พอใจ ชอบใจ ชืน่ ใจด้วยกันท�ำได้ดที สี่ ดุ ก็หาความสุขได้จาก
การท�ำการงานนั้นเอง ท�ำไร่ไถนาอยู่ก็ได้ถูกต้องพอใจแล้วก็
ยิม้ ร่าอยูก่ ลางแดดเหงือ่ ไหลท่วมตัว ทีอ่ อฟฟิศก็ได้ท�ำงานอยู่
ให้มีการเขียนหนังสือทุกตัว ทุกตัว ทุกตัวเขียนอย่างดีอย่าง
ถูกต้องอย่างพอใจมันก็เป็นสุขทุกตัวหนังสือทีเ่ ขียนนัน้ และ
มี ก ารเคลื่ อ นไหวชนิ ด ไหนก็ สุ ข พอใจทุ ก การเคลื่ อ นไหว
ท�ำงานเป็นสุขและสนุกอยู่ได้ทุกชนิดของการงาน
ถ้ามีธรรมะคือมี ๔ เกลอมีสติ มีปัญญา มีสัมปชัญญะ
มีสมาธิ ท�ำการงานก็จะสนุก สนุกเหมือนลูกเด็กๆ ทารกให้
มันท�ำอะไรมันท�ำสนุกไปหมด ให้มันขนของเหงื่อแตกมันก็
ยังสนุกอยูม่ นั สนุกเป็นการเล่น นีก่ เ็ ป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์
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ที่จะควรเอามาคิดดู นี่อย่าให้ลูกเด็กๆ มันเก่งกว่า ลูกเด็กๆ
มั น สามารถท�ำให้ ก ารงานและการเคลื่ อ นไหวทุ ก ชนิ ด
เป็นการเล่นสนุกไปหมด
ก็ลองสังเกตดูเราก็เคยเป็นมาแล้ว ถ้าพ่อแม่ใช้ให้
ขนของเหงื่อไหลไคลย้อยก็สนุก ขนของสนุก ใช้ให้กวาดๆ
มันก็สนุกในการกวาดหัวเราะสนุก ไปให้ถูพื้น เอ้า ก็ถูพื้น
อย่างสนุก ถ้าจะแข่งกันหลายคนก็ยงิ่ สนุก ให้มนั ท�ำอะไรมัน
กลายเป็นสนุกไปหมด นี่เราท�ำได้ถ้าเรามีธรรมะโดยเฉพาะ
มีสติ ปัญญา สัมปชัญญะและสมาธิ การงานที่ให้เกิดความ
รู้สึกว่าถูกต้อง ถูกต้อง พอใจ พอใจ มันก็สนุกก็เป็นสุข
นั้นน่ะคือเป็นผลดีของพระธรรม
อยากจะขอแถมพกว่าเป็นพร พรอันประเสริฐ คือ
ความรู้สึกพอใจเมื่อท�ำหน้าที่ส�ำเร็จและสนุก ทุกคนมาที่นี่
เพื่อขอพร ขอพร ขอพร บางทีโง่ถึงขนาดให้ช่วยเป่าหัว
ให้รดน�้ำมนต์ บอกที่นี่ไม่ได้ท�ำ  ท�ำไม่เป็นไม่ได้เรียนไม่เชื่อ
ไม่เชือ่ เรือ่ งรดนำ�้ มนต์ ถ้าคุณต้องการพร คุณต้องท�ำพรของ
พระพุทธเจ้าคือท�ำหน้าทีก่ ารงานทุกชนิดให้รสู้ กึ ว่าถูกต้อง
พอใจ ถูกต้องพอใจ ถูกต้องพอใจ ไอ้พอใจนะคือพร หน้าที่
ที่ทุ่งนาก็ถูกต้อง หน้าที่ที่ออฟฟิศก็ถูกต้อง ที่บ้านที่เรือน
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ก็ถกู ต้อง พักผ่อนก็ถกู ต้อง ถูกต้องแม้แต่กนิ ข้าว อาบน�ำ 
้ ถ่าย
อุจจาระปัสสาวะ มันถูกต้อง ถูกต้อง รู้สึกว่าถูกต้องที่ไหน
เมื่อไรเป็นพรเมื่อนั้นนะนี่คือพรจริง พรแท้จริง มีจริง พรที่
แนะให้โดยพระพุทธเจ้า
ส่วนให้พร ให้พร ปากว่าตามธรรมเนียมนั้นน่ะและ
ธรรมเนียมเกิดขึ้นทีหลังส�ำหรับคนปัญญาอ่อนมันท�ำอะไร
ไม่เป็นมันก็ให้พรกันด้วยปาก ให้พรกันด้วยปาก คุณไม่มี
โกดังจะใส่แล้วใช่ไหม ไอ้พรที่ให้กันด้วยปากไม่มีโกดังจะใส่
แล้ว มันมากนักพอกันทีมั้ง มาเอาพรปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติ
หน้าทีถ่ กู ต้องพอใจทีไ่ หนก็จะเป็นพรทีน่ นั่ แม้แต่ลา้ งถ้วยล้าง
จานให้สะอาด พอใจถูกต้องมันก็เป็นพรอยู่เมื่อล้างถ้วยล้าง
จานนั่นน่ะ จะกินข้าว จะอาบน�้ำ  จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
ตั้งใจท�ำให้ดีที่สุด ดีที่สุดทุกกระเบียดนิ้ว ทุกวินาทีก็เป็นพร
เป็นพรอยู่ที่อาบน�้ำ  กินข้าว ถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่ได้ก�ำไร
เท่าไร มหาศาลเท่าไรขอให้รู้เถิด
เพราะมีธรรมะ มีธรรมะที่ไหนก็มีพรที่นั่น ธรรมะให้
เกิดพรคือสิ่งที่เขาต้องการกันนักทุกหนทุกแห่งทุกเวลา
ทุกสถานทีท่ มี่ ธี รรมะ ท่านทัง้ หลายมาทีน่ เี่ พือ่ แสวงหาความรู้
ทางธรรมะ อาตมาก็บอกไปตามเรื่องของความจริงของ
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ธรรมชาติ ว่าธรรมะคืออะไร ธรรมะคือความถูกต้องส�ำหรับ
จะมีความรอด ใช้ค�ำว่าความรอดนี้มันดีอย่าใช้ว่ามีความสุข
เลย ความสุขเดีย๋ วเกิดเป็นปัญหาขึน้ มาอีก บ้าได้ เมาได้ หลง
ได้ ความสุขเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้ ความสุขใหญ่หลวง
เท่าไรก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์ใหญ่หลวงได้เท่านั้นแหละ
อย่าไปสนใจกับไอ้ความสุข สนใจกับความถูกต้อง
ถูกต้อง ถูกต้องก็จะตัดปัญหาได้ ตัดปัญหาได้ก็ไม่มีปัญหา
ทัง้ จากความสุขและจากความทุกข์ อย่าไปบ้าบวก หลงบวก
เหมือนคนสมัยนี้ เขียนจดหมายสักค�ำหนึง่ ก็จะเขียนลงไปว่า
จดหมายนี้คงมาถึงเธอโดยความเป็นบวก Positive มันบ้า
บ้า Positive จนหายใจเป็น Positive เป็นบวก อย่างนี้ยิ่ง
แล้วใหญ่ ยิ่งเปิดหนทางให้เกิดความผิดหวัง ยิ่งหวังเท่าไร
ก็ผิดหวังเท่านั้น ฉันไม่หวังฉันท�ำอย่างถูกต้อง ที่คิดให้ว่า
ท�ำอย่างไรแล้วก็เลิกหวังมีแต่ท�ำๆๆๆ ท�ำอย่างถูกต้อง อย่า
ไปโง่ตามภาษิตอะไรบ้าๆ บอๆ ให้อยู่ด้วยความหวัง พ่อแม่
โง่ก็สอนลูกให้อยู่ด้วยความหวัง เป็นโรคตายไปหลายๆ ล่ะ
อย่าให้เด็กๆ ต้องทรมานด้วยความหวัง ไม่ตอ้ งอยูด่ ว้ ย
ความหวัง อยู่ด้วยความถูกต้อง อยู่ด้วยสติปัญญา ต้องการ
อะไรคิดเสียให้เสร็จแล้วก็มแี ผนการท�ำตามนัน้ มีชวี ติ อยูด่ ว้ ย
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สติปัญญาอย่าอยู่ด้วยความหวังมันจะกัดหัวใจให้เป็นบ้า นี่
อานิสงส์ของธรรมะเป็นเครือ่ งรางคุม้ ครองไม่ให้มคี วามทุกข์
เลยตัง้ แต่ลกู เด็กๆ ทารกขึน้ ไปจนเข้าโลงไม่ตอ้ งมีความทุกข์
ถ้ามีธรรมะ ท่านรีบศึกษาธรรมะ เข้าใจธรรมะเสียให้เพียงพอ
เพียงพอ โดยความรับผิดชอบว่าจ�ำเป็น จ�ำเป็น เป็นหน้าที่
เป็นหน้าที่
รีบศึกษาและปฏิบัติเสียให้เพียงพอ อย่าไปโง่แก้ตัวว่า
โอ้ ก็ฉันไม่ได้สัญญามาว่าเกิดมานี่จะมาปฏิบัติธรรมะนี่ ฉัน
ไม่ได้สญ
ั ญามาฉันก็ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ เอ้า คุณก็ลองดู ลองดูอย่าง
นั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้น ธรรมชาติมันตายตัวมันไม่ล�ำเอียง มัน
มีอยูเ่ ทีย่ งตรง ไม่รจู้ กั ธรรมะส�ำหรับด�ำเนินชีวติ ให้ถกู ต้องมัน
ก็ต้องเป็นทุกข์ จะได้สัญญาหรือไม่ได้สัญญาอะไรมาก็ตาม
มันต้องเกิดมาแล้วมันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจะตั้งใจเกิดมา
หรือไม่ได้ตงั้ ใจเกิดมาอะไรก็ตามใจเมือ่ มันเกิดมาแล้วมันต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ถูกต้องนั้นก็คือธรรมะ ก็รีบศึกษาธรรมะ
รีบปฏิบัติธรรมะ ได้รับผลของธรรมะเสียให้ถูกต้อง ถึงที่สุด
เท่าทีม่ นุษย์ควรจะได้รบั แล้วก็จะไม่เสียทีทไี่ ด้เกิดมา ไม่เกิด
เปล่า
ถ้ายิ่งเติมค�ำว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้รับ
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พระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้ว ยิ่งจ�ำกัดชัดเจนเลยว่ามีความรู้
ถูกต้องจนดับทุกข์ได้จึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และ
พบพระพุทธศาสนา ดังนั้นรวมความว่าธรรมะช่วยแก้
ปัญหาหมดแต่ต้นจนปลายไม่ให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์
และพบพระพุทธศาสนา ถ้าสามารถด�ำเนินชีวิตถูกต้อง
ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วไม่มีปัญหาทั้งทางกายและทางจิต
นี่อานิสงส์ของธรรมะ ธรรมะจึงเป็นที่พึ่งจึงเป็นสิ่งสูงสุด
แม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็เคารพธรรมะ ธรรมะที่ท่าน
ตรัสรูข้ นึ้ มาเองนัน่ แหละ ท่านกลับเคารพธรรมะ เพราะท่าน
ประกาศยืนยันว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวง ในอดีตหน
หลังก็ดี ทีม่ อี ยูใ่ นบัดนีก้ ด็ ี ทีจ่ ะมีมาในอนาคตก็ดี พระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์เคารพธรรมะ ดังนัน้ เธอทัง้ หลายจงเป็นผูเ้ คารพ
ธรรมะ สัทธัมมะคะรุโน –เป็นผู้เคารพในธรรมะ
ท่านทั้งหลายมาแสวงหาความรู้ทางธรรมะอย่างนี้
อาตมาจึงพอใจ จึงยินดี จึงขออนุโมทนาพยายามให้ความ
ร่วมมืออย่างสูงสุดเท่าที่จะท�ำได้ ทั้งที่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแรง
แต่ไม่ใช่ทวงบุญคุณนะ ขอบอกหน่อยท่านไม่ต้องขอบใจ
อาตมานะ ไม่ตอ้ งขอบใจนะ เพราะมันเป็นหน้าทีข่ องอาตมา
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ที่จะต้องท�ำ  อาตมาเสียอีกขอบใจท่านทั้งหลายที่มาให้
อาตมาได้ท�ำหน้าที่ให้มีงานท�ำ อาตมาขอบใจท่านทั้งหลาย
ท่านทัง้ หลายไม่ตอ้ งขอบใจอาตมา อย่าไปนึกอย่างนัน้
อาตมาสิ ข อบใจท่ า นทั้ ง หลายมาท�ำให้ อ าตมาเป็ น คนมี
ประโยชน์ได้ท�ำหน้าที่ที่มีประโยชน์ ขอบคุณ ขอบคุณ
ขอขอบคุณท่านทัง้ หลายเป็นผูฟ้ งั ทีด่ ดี ว้ ยความอดกลัน้
อดทน ๒ ชั่วโมงแล้วนี่คุณนั่งมา ๒ ชั่วโมงแล้วด้วยความ
อดกลั้นอดทน ข้อนี้ก็ขอขอบใจขอบคุณมันจะได้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกือ้ กูลแก่ความดับทุกข์ มันเป็นการสมควรแก่เวลา
แล้ว ที่อดทนพูด อดทนฟังมา ๒ ชั่วโมงแล้ว
ขอให้ความหวังที่ตั้งใจมาเพื่อจะศึกษาธรรมะ จงได้
ประสบความส�ำเร็จคือรู้ธรรมะ เข้าใจธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ
มีธรรมะและก็ใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ แล้วก็เสวยสุขจาก
การมีธรรมะ ให้อยู่มีความสุขสวัสดีในชีวิตนี้ ในหน้าที่การ
งานทั้งหลายทั้งปวงนี้ อยู่ตลอดทุกทิพาราตรีกาลเทอญ.
ขอยุติการบรรยาย.
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ใบสมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือ
วันที่สมัคร
 สมัครใหม่    ต่ออายุสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่สำ�หรับจัดส่ง ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร
เลขที่  
  หมู่    ซอย
   ถนน
ตำ�บล/แขวง
อำ�เภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
Email
สมทบการผลิต  ๑ ปี (๑๒ เล่ม) ๑๘๐ บาท  ๒ ปี (๒๔ เล่ม) ๓๖๐ บาท
เริ่ม เดือน
ปี
ถึง เดือน
ปี
โอนเงินสมทบการผลิตมาที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
บัญชี ออมทรัพย์  เลขที่ ๑๑๑-๒-๙๖๒๙๕-๘
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา สำ�นักรัชโยธิน
จากนั้นส่งหลักฐานใบโอนและใบสมัครสมาชิก โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
๑. ทางไปรษณีย์ ส่งที่
ฝ่ายบริการ สโมสรธรรมทาน (สมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือ)
มูลนิธหิ อจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๒. ทางโทรสาร : ๐-๒๙๓๖-๒๖๘๘  
๓. อีเมล : bookclub@bia.or.th
๔. กล่องข้อความ : www.facebook.com/bookclub.bia
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑

การศึกษาธรรมะโดยบริสุทธิ์ใจ
ด้วยความเคารพในธรรมะและปฏิบัติโดยเคารพธรรมะ
เราก็จะได้ผลสมตามต้องการ

