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โอกาสแห่งการบรรยายต่อไปนี้ ก็จะได้พดู ถึงเรือ่ งทีต่ อ่ เนือ่ ง
กันกับทีไ่ ด้บรรยายมาแล้วในตอนเช้า คือเรื่องมีชวี ิตอยูโ่ ดยไม่ตอ้ ง
มีอายุ

ถ้าไม่มีอะไรเป็นตัวตน ก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชีวิต
เราพอจะเข้าใจกันแล้วว่า มีชีวิตโดยไม่มีอายุนั้นก็คือ
มีชวี ติ โดยทีไ่ ม่มที ตี่ งั้ ทีส่ มมติ หรือทีบ่ ญ
ั ญัตแิ ห่งสิง่ ทีเ่ รียกว่าอายุ
สิง่ นัน้ ก็คอื อัตตา สิง่ ทีเ่ รียกอีกอย่างหนึง่ ว่าอัตตา มีอตั ตาก็เป็นทีต่ งั้
แห่งตัณหา ตัณหาก็มอี ปุ าทาน ก็มตี วั ตน หรือถ้ามีตวั ตนก็มที ตี่ งั้ แห่ง
อายุหรือเวลา เพราะยึดถือว่าเวลาเป็นเครือ่ งนับอายุของอัตตา พระ
อรหันต์นั้นคือผู้ที่ไม่มีอัตตาก็เพราะว่า ไม่มีทั้งเวลา ไม่มีทั้งตัณหา
มีตัณหาก็มีเวลา มีเวลาก็มีตัณหา ใจความมันจึงอยู่ที่ว่าไม่มีอัตตา
สิ่งที่เรียกว่าอายุนั้นเป็นสิ่งที่ทะนุถนอมสูงสุด ซึ่งใน
ความหมายว่าเป็นชีวิต ชีวิตเป็นอายุ อายุเป็นชีวิต นั่นก็เพราะ
ยึดถืออัตตาให้เป็นตัวตน ความหมายแห่งชีวิตก็เกิดขึ้น ถ้าไม่มี
อะไรเป็นตัวตน ก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชีวิต หรือเป็นที่ตั้งแห่งความ
ยึดถือว่าชีวิต นั่นแหละท่านทั้งหลายลองใคร่ครวญดูเถิดว่ามัน
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เกี่ยวข้องกันอย่างไร มีอัตตาเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เกี่ยวข้องออก
ไปได้รอบด้าน มีชวี ติ มีอายุ มีตณ
ั หา มีอตั ตา ทัง้ หมดนัน้ เป็นปัญหา
ปัญหาคือสิง่ รบกวน หาความสงบสุขไม่ได้มนั รบกวน ก็เรียกว่าเป็น
ปัญหา ทั้งสุขและทั้งทุกข์น่ะมันเป็นปัญหา ทั้งบวกและทั้งลบมัน
เป็นปัญหา ทั้งได้และทั้งเสียมันเป็นปัญหา ทั้งมั่งมีและยากจนมัน
เป็นปัญหา
ทุกอย่างที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าอัตตา หรือมี
อัตตาเป็นแกนกลางจะมีปัญหาทั้งนั้น เอาอัตตาออกไปเสียได้ มัน
ก็เท่ากับเอาปัญหาออกไปหมดทัง้ พวง ไม่วา่ จะปัญหาในลักษณะใด
เดี๋ยวนี้มันก็ว่า เอาตัณหาออกไปเสียได้ก็ไม่มีอายุ มันก็มีชีวิตอยู่ได้
โดยที่ไม่ต้องมีอายุ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาพอๆ กันหรือเท่าๆ กัน
กับสิ่งที่เรียกว่าอัตตา
สรุปความว่าในวันนี้ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่ง
ที่เรียกว่าอัตตา แล้วก็จัดการกับสิ่งนี้ให้สุดความสามารถที่จะจัด
ได้ มีอัตตาก็ไม่มีความสงบสุข มันรบกวนให้เกิดตัณหา ให้เกิด
อุปาทาน ให้เกิดความหมายแห่งชีวติ แห่งเวลา แห่งความหวาด
กลัว แห่งความสะดุ้งหวาดเสียว ทุกอย่างทุกประการ ฉะนั้นเรา
จะต้องเห็นโทษของมัน จนเกลียดกลัว กลัวเกลียดมันยิ่งกว่าสิ่งใด
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รู้จักอัตตาในฐานะที่เป็นศัตรู
ถ้าท่านทั้งหลายต้องการจะหมดไปจากอัตตา ก็ขอร้องให้
เริ่มต้นจุดตั้งต้นด้วยการศึกษาให้รู้จักอัตตาในลักษณะที่น่าเกลียด
อย่างยิ่ง น่ากลัวอย่างยิ่ง น่าขยะแขยง แล้วก็ในฐานะที่เป็นศัตรู
ศัตรูข้าศึก ไพรี แล้วแต่จะเรียกอย่างเลวร้ายที่สุด อัตตามันกัด
เจ้าของ ฉะนั้นก็เป็นศัตรู เป็นไพรี อัตตานี่มันผูกพัน ผูกพันอย่าง
ที่แยกออกไปไม่ได้ ฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับคุกตะราง อัตตา
ตัวตนนั่นแหละมันเป็นคุกเป็นตะราง ของใครล่ะ ก็ของอัตตาเอง
ของชีวิต อัตตาของจิตไหนมันก็เป็นคุกเป็นตะราง กักขังจิตหรือ
ชีวิตนั้น มันก็ถูกกักกัน ถูกกักขังอยู่ในคุกทั่วๆ ไป หาเสรีภาพไม่ได้
เลยเป็นคุกตะรางที่ประหลาด ที่มันติดกันอยู่ทุกคน ติดเต็มที่หรือ
ติดครึ่งเดียวหรือแล้วแต่ แล้วแต่ว่าจิตใจมันจะสูงหรือต�่ำเท่าใด แต่
ว่ามันติดกันอยู่ทุกคน
ลูกเด็กทารกก็ตดิ เด็กโตก็ตดิ วัยรุน่ ก็ตดิ หนุม่ สาวก็ตดิ พ่อ
บ้านแม่เรือนก็ติด คนแก่คนเฒ่าก็ติด แล้วก็ติดกันไปถึงพวกเทวดา
ในเมืองสวรรค์กามาวจรก็ติดเพราะมีกาม ก็ติดอย่างยิ่ง ติดสูงสุด
ก็ในชั้นพรหมโลก เพราะพรหมโลกก็ถือว่ามีอัตตา อัตตาที่สูงสุด
อัตตาที่พัฒนาดีแล้วอย่างสูงสุดแล้ว คืออัตตาของพรหมโลกชั้น
สุดท้าย พรหมโลกนี่มีหลายชั้น มี ๑๖ ชั้น โดยมากถือกัน แล้วก็
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อันสุดท้ายนั้นก็เป็นชั้นสุดยอดของพรหม พรหมโลก นี่เรียกว่า
ภวัคคพรหม ; ภวัคคพรหม พรหมที่เป็นชั้นสุดยอดของภพ ภพ
คือความเป็น ความเป็นที่เป็นชั้นสูงสุด   ความเป็นทั้งปวงก็คือ
อันนี้ ฉะนัน้ พวกพรหมจึงมีอตั ตาบริสทุ ธิ์ หาความชัว่ ไม่ได้ แล้วก็คอื
ความดี ความดีนนั่ ล่ะกลายเป็นคุกขังพรหมให้ตดิ อยูใ่ นคุกของอัตตา
ชั้นสูงสุด เป็นคุกชั้นสูงสุด
ท่านเคยได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างนี้ไหม ก็พูดกันว่าสวรรค์ชั้น
พรหม ระวังให้ดี นั่นแหละมันจุดสุดท้ายของคุกสูงสุด ถ้าหลุดจาก
นั้นไปได้ก็ออกไปสู่นิพพาน ข้อความที่มีอยู่ในพระบาลีแสดงให้เรา
เห็นได้ สรุปความได้ว่า ผู้ที่กลัวตาย กลัวความตายมากที่สุดคือ
พวกพรหม สักกายะ แปลว่า ชีวติ ของกู สักกายะนี่ สักกายนิโรธก็ดบั
ชีวิตของกู พวกพรหมหวาดเสียวที่สุดพอได้ยินว่าความตายหรือ
สิน้ สุดแห่งสักกายะนี่ พวกพรหมหวาดเสียวหวาดสะดุง้ หวาดเสียว
ต่อความตายที่สุด เพราะเขามีอะไรชั้นสูงสุด ชั้นดีเลิศ ชั้นเป็นที่
พอใจอย่างยิง่ ชัน้ ดีเลิศก็มขี องดีเลิศอย่างนี้ มันเลยไม่อยากตาย มัน
อยากอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันจึงกลัวตาย
บรรดาสัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่สัตว์นรกขึ้นมา เป็นสัตว์
มนุษย์ แล้วก็สัตว์เทวดาในกามาวจร แล้วก็พรหมที่มีรูป แล้วก็
พรหมที่ไม่มีรูป สูงสุดอยู่ที่นั่น ทั้งหมดนั้นพวกพรหมชั้นสูงสุดกลัว
ตายมากที่สุด น่าขันไหม น่าเชื่อไหม น่าหัวเราะไหม เพราะเขา
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ยึดถือหรือพอใจในความดีสูงสุดเท่าที่เป็นอยู่ เป็นอยู่ได้ เรียกว่า
ภพ ภวะ เป็นอยูไ่ ด้ มีภพสูงสุด พอใจหลงใหลสูงสุด ก็กลัวตายทีส่ ดุ
นีจ่ ะว่าอย่างไร ไอ้สตั ว์มนุษย์นมี่ นั ยังไม่กลัวตาย มันฆ่าตัวเองตายก็
มีอยูบ่ อ่ ยๆ และบางทีคดิ อยากจะตายอยูบ่ อ่ ยๆ เทวดาในกามาวจร
คือมีกามคุณมากก็พอใจห่วงใยกามคุณ ไม่อยากตาย แต่ก็ยัง
ไม่ละเอียดลึกซึ้งเท่าพวกพรหม
ที่พูดนี้ก็ขอให้สรุปความได้สักอย่างหนึ่งเถิดว่า ยิ่งยึดถือ
ในความดีเท่าไร จะยิ่งกลัวตายเท่านั้น อาตมาก�ำลังพูดว่ายึดถือ
ในความดีเท่าไร ความมีตัวกูที่ดี ดี ดีเลิศเท่าไร ก็ยิ่งกลัวตายเท่านั้น
และก็นี่พูดส�ำหรับถูกด่า ให้เขาด่า พุทธทาสมันติเตียนความดี มัน
สอนไม่ให้ท�ำดี นี่มีอยู่ทั่วๆ ไป เคยได้ยินไหม อาตมาไม่ได้เจตนาจะ
ติเตียนความดี แต่บอกให้รู้ตามที่เป็นจริงว่า สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่ง
ความยึดถือมากมายที่สุดก็คือความดีที่สุด เข้าใจว่าสิ่งใดเป็น
ความดีที่สุด ก็ยึดถือในสิ่งนั้นเป็นของสูงสุด
ลูกเด็กๆ มันก็ยดึ ถือของกินของเล่น แม้แต่ตกุ๊ ตา เด็กวัยรุน่ ก็
ของกินของเล่นทีส่ งู ขึน้ มา คนหนุม่ คนสาวก็เรือ่ งทางเพศตรงกันข้าม
พ่อบ้านแม่เรือนก็สมบัติพัสถาน คนแก่คนเฒ่าก็ห่วงลูก ห่วงหลาน
ห่วงอนาคต ห่วงอะไรไปตามเรื่องของท่าน เรียกว่าอะไร หวังที่สุด
พอใจที่สุด ยึดถือที่สุด มันก็เป็นสิ่งที่กัด กัดเจ้าของๆ ดีมากก็กัด
มาก ดีน้อยก็กัดน้อย หรือพูดอีกทีหนึ่งว่า รักมากก็กัดมาก รักน้อย
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ก็กัดน้อย พูดให้ถูกกว่านั้น ก็ยึดถือมากก็กัดมาก ยึดถือน้อยก็กัด
น้อย ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นอะไร แล้วก็มันไม่ค่อยตรงกันล่ะไอ้สิ่งที่
พวกหนึ่งยึดถือ พวกหนึ่งไม่ยึดถือ เพราะมันไม่ต้องการ เพราะมัน
ไม่ตรงกับกิเลสของมัน
ที่เขาให้ตัวอย่างไก่กับพลอย เพชรพลอยให้ไก่มัน มันสู้
ข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ เพชรเม็ดหนึ่ง มันอยู่ที่ว่าให้เวทนาเป็นที่
พอใจ ให้อุปาทานอย่างเหนียวแน่นและยึดถือมาก เป็นอัตตาที่สูง
แล้วก็เป็นอัตตนียาของตนที่สูง เป็นตัวตนที่สูง เป็นของตนที่สูง
จนกว่าจะปล่อยวาง ตลอดเวลาที่ไม่ปล่อยวางก็กัดๆ กัดๆ เจ้าของ
ทั้งวันทั้งคืน ทั้งหลับทั้งตื่น นี่เรื่องอัตตา มีความน่ากลัว มีความ
น่าเกลียด มีความเป็นศัตรูร้ายกาจ ท�ำมนุษย์หรือท�ำโลกนี้ไม่ให้มี
ความสงบสุขหรือสันติสุข
นี่จึงขอให้ยึดเป็นหลักว่า อยากจะละอัตตาก็จงพยายาม
ศึกษาให้ละเอียดจนเกลียดน�้ำหน้ามันให้ถึงที่สุด เกลียดอัตตา
กลัวอัตตา หลีกเลี่ยงอัตตา ที่เป็นเพียงมายา ที่เป็นเพียงความโง่
สร้างขึ้นมา ไม่มีตัวตนจริงแต่ว่าครอบง�ำจิตใจจริง ท�ำจิตใจให้
เป็นทุกข์จริง มันจริงในส่วนนี้ มันไม่ใช่ตัวจริง แต่มันจริงในส่วนที่
มันกัดเจ้าของ ไอ้ของปลอมนี้เกิดขึ้นมาที่ใครก็กัดเจ้าของ ชีวิตนี้ก็
กัดเจ้าของเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นว่า อัตตา –ตัวตน, อัตตนียา
–ของตน มีได้ทงั้ ฝ่ายบวกและฝ่ายลบ ฝ่ายบวกก็นา่ รักก็หลงรัก มัน
12

ก็กัดไปแบบหนึ่ง ฝ่ายลบมันก็หลงเกลียด หลงโกรธ หลงเกลียดก็
ทรมานใจอยู่แบบหนึ่ง ไอ้ความเกลียดมันก็กัดเจ้าของ ไอ้ความรัก
มันก็กัดเจ้าของ นี่เรียกว่าเพราะมันมีอัตตา อัตตาบวกก็กัดไปแบบ
บวก อัตตาลบก็กัดไปแบบลบ
ก็พดู ให้ถกู ด่าอีกทีหนึง่ ก็วา่ บุญมันก็กดั ไปแบบบุญ บาปมัน
ก็กัดไปแบบบาป ลองไปบ้าสิ บ้าบุญก็ได้ บ้าบาปก็ได้ ลองดู มันจะ
กัดพอๆ กัน นรกก็กัดไปแบบนรก สวรรค์ก็กัดไปแบบสวรรค์ เอ้า
เผลอไปแล้วดูสิ เผลอไปหาเรื่องให้ถูกด่าอีกแล้ว มาท�ำลายสวรรค์
ติเตียนสวรรค์ เขายังต้องการกันอยู่ทั่วๆ ไป
ความหลุดพ้นอยู่เหนือความหมายที่เป็นคู่ๆ เหล่านี้ ดีชั่ว
บุญบาป สุขทุกข์ นรกสวรรค์ ได้เสีย แพ้ชนะ ก�ำไรขาดทุน ได้เปรียบ
เสียเปรียบ จะมีกี่คู่เป็นคู่ๆ คู่ๆ ตรงกันข้ามนี่ ไปยึดถือมันก็กัด
ทั้งนั้น กัดคนละอย่าง กัดคนละแบบ อย่างหนึ่งกัดอย่างบวก เป็น
ความเป็นของบวก น่ารักน่าพอใจ อย่างหนึ่งกัดความเป็นของลบ
คือไม่มีอะไรที่น่าพอใจ ก็ลองไปเกลียดใครเข้าสิ เอ้า คุณลองดูสิ
ไม่มีเรื่องอะไร ไปเกลียดใครเข้าสักคนสิ เดี๋ยวมันก็กัด กัดเอาทันที
ทั้งที่ผู้ถูกเกลียดมันไม่รู้อะไร แต่ผู้เกลียดมันถูกกัดละ มันก็เพราะ
เรื่องของอัตตา พอกันทีนะส�ำหรับว่าอัตตา มันเป็นที่ตั้งแห่งเวลา
เป็นที่ตั้งแห่งตัณหา เป็นที่ตั้งแห่งอายุ มันก็มีความทุกข์ เราจงมี
ชีวิตชนิดที่ไม่มีอัตตา
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ความเลวร้ายของอัตตา น่ากลัวกว่าผี
เอ้า ทีนี้ขอเวลาพูดรายละเอียดหน่อย อย่าหาว่านอกเรื่อง
นะ คือพูดเรือ่ งอัตตานีก่ นั ให้มนั ถึงทีส่ ดุ เอาของปัญหาทีม่ นั มีอยูจ่ ริง
เมื่ออัตตาเป็นไปอย่างแรงกล้า คือยึดถืออย่างแรงกล้า มันก็เกิด
อัตตัตถปัญญา –ความเห็นแก่ตวั อัตตัตถปัญญา เกิดความเห็นแก่ตวั
มีปญ
ั ญารูจ้ กั แต่ประโยชน์ของตัว อย่างอืน่ ไม่รู้ อย่างอืน่ มองไม่เห็น
ไม่รู้ รู้จักแต่ว่าประโยชน์ของตัว มันก็เลยเรียกว่าความเห็นแก่ตัวๆ
ไอ้มตี วั มีอตั ตาเฉยๆ นัน่ มันไม่เท่าไรหรอก เป็นภาระหนักก็จริงเถอะ
แต่มนั ยังไม่กดั มันเมือ่ เห็นแก่ตวั เห็นแก่ตวั เกิดกิเลสทุกประเภทที่
เห็นแก่ตัว มีตัวไม่เท่าไร แต่ถ้ามีความเห็นแก่ตัว นั่นถึงขนาดที่จะ
ต้องถูกกัด มันกัดตัวเองยังไม่พอ มันกัดคนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือ
สิง่ ทีเ่ ข้าไปเกีย่ วข้อง แล้วกัดเป็นวงกว้างออกไป กว้างออกไปจนมัน
กัดทั้งโลก กัดทั้งโลก กัดทั้งจักรวาลเลย น่ากลัวไหม

ความเห็นแก่ตัวนั่นเกิดขึ้นแล้วก็กัดเจ้าของ
ขยายออกไปเป็นกัดครอบครัวทั้งครอบครัว และก็กัด
ทั้งหมู่ ทั้งคณะ ทั้งสังคม เป็นหมู่เป็นพวกใหญ่ออกไป จนกัดทั้ง
ประเทศ กัดทั้งประเทศไม่พอ ยังต้องกัดทั้งโลก กัดทั้งโลก โลก
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ของเราจึงเดือดร้อนอยูด่ ว้ ยสิง่ ทีเ่ รียกว่าอัตตา แล้วก็สงู ขึน้ มาเป็น
ความเห็นแก่ตวั ถ้ารูจ้ กั และเกลียดชังสิง่ เลวร้ายนีเ้ ท่าไร ก็จะเกลียด
อัตตา เกลียดความมีตวั ยิง่ ขึน้ ยิง่ ขึน้ ๆ จนหาทางหลุดพ้นจากความ
มีตัวและจากความเห็นแก่ตัว
เพือ่ จะให้ได้เกลียดอัตตามากขึน้ อาตมาก็จะขอพูดบรรยาย
ความเลวร้ายของอัตตาให้ฟงั ไม่ใช่เรือ่ งหลอกกันเล่น ไม่ใช่มาหลอก
ให้กลัวผี มันยิ่งกว่าผี มันจริงยิ่งกว่าผี มันน่ากลัวยิ่งกว่าผี ขอมา
เสียเวลากันหน่อย รู้จักความเห็นแก่ตัวของอัตตาที่น่าเกลียดน่าชัง
อย่างยิ่ง ตั้งต้นไปตั้งแต่เรื่องของบุคคลชั้นบุคคลแต่ละคนๆ ก่อน
คนเห็นแก่ตัวๆ ทั้งแรดตัวขาวและแรดตัวแดง คนน่ะทั้งคนตัวแดง
และคนตัวขาว ทั้งพระทั้งฆราวาส พูดอย่างนั้นดีกว่า มีส่วนที่เห็น
แก่ตัวได้โดยเท่ากัน ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัว ผู้เห็นแก่ตัว ชั้นดีเลิศก็
เห็นมากที่สุด ชั้นดีน้อยก็เห็นน้อยหน่อย ชั้นเลวก็เห็นไปตามแบบ
ของเลว เห็นที่สุดไปตามแบบของเลว เพราะเป็นเรื่องของอัตตา
อัตตนียา และก็เป็นอัตตัตถปัญญา เห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวๆ จะบอก
พอเป็นตัวอย่างเท่านั้น หมดหรือไม่หมดก็ไม่แน่ใจว่าพอ พอที่จะ
เป็นตัวอย่างส�ำหรับเกลียดไอ้สิ่งที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวที่มาจากอัตตา
ความเห็นแก่ตวั ก็มใี นผูใ้ ด ก็คนนัน้ ก็เป็นคนเห็นแก่ตวั เห็น
แก่ความต้องการของตัวคือความต้องการของกิเลสตัณหา เขาก็ไม่
เห็นแก่ผู้อื่น ไม่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ตาด�ำๆ แล้วก็ไม่เห็นแก่ความ
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ถูกต้อง ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ไม่เห็นทั้งนั้น ฉันจะเห็นแต่
ประโยชน์ของฉัน นี้เรียกว่าคนเห็นแก่ตัว แล้วมันมีอาการอย่างไร
คอยฟังดูให้ดี จะไล่ไปตามล�ำดับ
เป็นเรือ่ งจริงของมนุษย์นะ ขอให้ชว่ ยฟังให้ดๆี ให้สมกับว่า
มันเป็นเรื่องจริงของมนุษย์ ก�ำลังเป็นปัญหาแก่มนุษย์ และเป็นที่
เลวร้ายแก่มนุษย์ เป็นศัตรูอย่างยิ่งแก่มนุษย์ คนเห็นแก่ตัวมันก็
ขี้เกียจ เกือบจะไม่ต้องอธิบาย พอเห็นแก่ตัวมันก็อยากจะนอน ไม่
อยากจะท�ำงานอะไร แต่มันจะเอาประโยชน์เต็มที่กับเขาเหมือน
กัน คนขี้เกียจทุกคนมันต้องการประโยชน์โดยไม่ต้องท�ำอะไร เป็น
ที่รังเกียจของผู้อื่นอย่างยิ่ง มันเห็นแก่ตัวและมันก็ขี้เกียจ แต่มัน
จะเอาประโยชน์ และก็มีความเลวร้ายต่อออกไปจากความขี้เกียจ
คนเห็นแก่ตัวมันล�ำเอียงไม่เที่ยงธรรม เป็นอคติ อคติ ผู้
พิพากษาเห็นแก่ตัวมีอคติ ก็เพราะเห็นแก่ตัว ไม่คงไว้ซึ่งความเที่ยง
ตรง เพราะมันเห็นแก่ตัวมันเอียงไปหาตัวหมด คนเห็นแก่ตัวมันก็
บิดพลิ้วๆ สิ่งที่ควรท�ำมันไม่ท�ำ  มันก็มีข้อแก้ตัวมาก คนเห็นแก่ตัว
นี้เก่งมีข้อแก้ตัวมาก แก้ตัวสารพัดอย่างเพื่อจะบิดพลิ้วจากหน้าที่
การงานที่ควรจะท�ำ  คนเห็นแก่ตัวมันบิดพลิ้วเก่งหาทางออกจนได้
ให้ได้ขี้เกียจจนได้ อย่างนี้เรียกว่าบิดพลิ้วๆ ไม่ต้องท�ำงาน ถ้าต้อง
ท�ำอะไรคนเห็นแก่ตัวมันก็ท�ำอย่างชุ่ยๆ หวัดๆ เพราะมันไม่อยาก
ท�ำ  มันฝืนใจท�ำก็ท�ำอย่างชุ่ยๆ อย่างหวัดๆ อย่างสะเพร่า มีโมหะ
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เต็มที่ มันก็ท�ำชนิดที่เอาเปรียบด้วย คือท�ำอย่างตลก เล่นตลก ท�ำ
อย่างหลอกลวง
นอกจากจะชุ่ยๆ แล้วท�ำอย่างหลอกลวง ท�ำอย่างไม่ซื่อ
และให้ได้เปรียบทุกอย่างทุกประการแก่เขา แก่ผู้เห็นแก่ตัว และ
อีกทางหนึ่งคนเห็นแก่ตัวนี่มันตระหนี่ๆ ไม่ช่วยเหลือ ไม่เจือจานใน
กรณีที่ควรช่วยเหลือเจือจาน มันมีความตระหนี่ ไม่ใช่มัธยัสถ์ มัน
เกินมัธยัสถ์จนตระหนี่ มันควรช่วยแท้ๆ มันก็ไม่ช่วย แม้แต่กับผู้มี
บุญคุณมันยังไม่ช่วย มันตระหนี่เกินไป มันก็มีอุบายวิธีที่จะโกงเอา
ซึ่งหน้า คดโกงกันซึ่งหน้า ขี้ฉ้อต่อหน้า คนเห็นแก่ตัว แล้วก็ริษยา
คนเห็นแก่ตัวมันก็ริษยา ไม่อยากให้ใครดีกว่า ไม่อยากให้ใครสวย
กว่า ไม่อยากให้ใครรวยกว่า ไม่อยากให้ใครอะไรกว่า มันริษยาๆ
มันจะดีเสียคนเดียวในโลกนี้
มันไม่มีน�้ำใจนักกีฬา น�้ำใจนักกีฬาที่จะซื่อตรง ที่จะอดทน
ทีจ่ ะให้อภัย ทีเ่ รียกว่าน�ำ้ ใจนักกีฬาหาไม่ได้ในผูท้ เี่ ห็นแก่ตวั คนเห็น
แก่ตัวจึงไม่รู้จักให้อภัย ไม่อดโทษ ใครจะขอโทษเท่าไรมันก็ไม่รู้จัก
อดโทษ อะไรหน่อยมันก็จะฟ้องศาล มันจะเอาประโยชน์จากที่เขา
มาล่วงเกิน ไม่รู้จักให้อภัยอย่างนี้เป็นธรรมดา เมื่ออย่างนี้แล้วมัน
ก็ไม่สามัคคีกับใคร ไม่สามัคคีกับใคร ไม่จงรักภักดีกับใคร ไม่อยาก
จะร่วมสามัคคีเพื่อท�ำความดี เพื่อความสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนา
มันก็ไม่เอา แม้เพื่อการพัฒนามันก็ไม่เอาเพราะไม่สามัคคี ชวนคน
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ชนิดนี้มาช่วยกันท�ำอะไรเพื่อพัฒนา มันไม่เอาๆ มันไม่มา ไปชวน
ช้างมาลอดรูเข็มซะยังง่ายกว่าชวนคนอย่างนี้มาหาความสามัคคี
นี่เป็นเรื่องทั่วไปไม่ว่าที่ไหน คนเห็นแก่ตัวไม่สามัคคี ไม่ช่วยกันท�ำ 
แต่พอเขาท�ำเสร็จแล้ว มันกลับได้ประโยชน์และเอาประโยชน์
ขอยกเรื่องจริงที่มีอยู่แถวนี้มาสักเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่ประจาน
ไม่ใช่ประจานใคร แต่มนั เป็นเรือ่ งจริงเพือ่ ประกอบค�ำบรรยายข้อนี้
สามัคคี ไม่สามัคคี คือเมื่อ ๔๐ - ๕๐ ปีมาแล้ว ไอ้ถนนนี้ไม่มี มัน
ต้องเดินทุ่งนา เดินกลางทุ่งนา เดินหัวคันนา เดินบุกน�้ำมานี่ มา
สวนโมกข์นี่ เราก็พยายามทีจ่ ะสร้างถนนกันทีละเล็กละน้อยเรือ่ ยๆ
มา ก็บอกกล่าวขอความช่วยเหลือ มาช่วยกันสร้างถนน อาจารย์ธน*
วัดชยาราม เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง อาตมาก็ไปช่วยเขาเหมือนกัน ก็มี
คนมา ไม่ใช่ไม่มา ก็มีคนมา จนท�ำถนนได้เหมือนกัน แต่มันก็มีคน
จ�ำนวนหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มากนัก มันไม่มา แล้วมันยังแถมพูดว่า มึง
ท�ำเถอะๆ เสร็จแล้วกูจะเดินให้มงึ ได้บญ
ุ มันดีถงึ ขนาดนี้ มึงท�ำเถอะ
ถนนนี่ มึงท�ำ แล้วกูจะเดินให้มึงได้บุญ มันตัดช่อง ตัดช่องเอาแต่ที่
เขาจะไม่ต้องท�ำ  แล้วก็เขาจะได้ประโยชน์ นี่คนไม่สามัคคีมันเป็น
อย่างนี้ คนเห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างนี้
ในที่สุดมันก็เป็นคนอกตัญญู แม้แต่บิดามารดาของมันเอง
ถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวมากมันก็อกตัญญูแก่คนทุกคน แม้แต่กับ
* พระครูสุธนธรรมสาร (ธน จนฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดชยาราม
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มารดาบิดาของมันเอง มันก็ไม่เสียสละตอบแทนพระคุณ นี่เรียก
ว่ามันอกตัญญู ถ้าเป็นไปอย่างแรงกล้า อย่างสูงที่สุดแล้วก็เป็นคน
ขายชาติ เรียกว่าคนขายชาติ คือคนยอดสุดของอกตัญญู คือผู้เห็น
แก่ตวั ไม่รบู้ ญ
ุ คุณเสียแล้วมันยังลบหลูบ่ ญ
ุ คุณเสียอีก ไม่รจู้ กั บุญคุณ
ไม่ตอบแทนบุญคุณยังลบหลู่บุญคุณ กล่าวร้ายไปเสียอีก ไอ้คนที่
ช่วยเหลือกลายเป็นคนโง่ไปเสีย นี่เรียกว่ามันลบหลู่บุญคุณ ก็ยก
ตัวเองขึ้นเหนือผู้อื่น ยกตนข่มท่าน เป็นสิ่งสนุกสนานของผู้เห็นแก่
ตัว ผูเ้ ห็นแก่ตวั มันจะพูดเอาก�ำไรให้แก่ตวั เองในลักษณะทีว่ า่ ยกตน
ข่มท่าน เป็นปกติวิสัยของผู้เห็นแก่ตัว
คนเห็นแก่ตัวโกรธง่ายและโกรธเร็ว แล้วก็ลืมยาก เลิก
โกรธยาก มันโกรธง่ายและโกรธเร็ว แล้วมันก็ลืมยาก คือหายโกรธ
ยาก ความเห็นแก่ตวั ยังคงมีอยูเ่ ท่าไรมันก็โกรธอยูอ่ ย่างนัน้ โกรธอยู่
เท่านั้น แล้วที่มันเลวร้ายกว่านั้นก็ว่าคนเห็นแก่ตัวมันชอบใส่ความ
ผู้อื่น ปั้นเรื่องร้ายขึ้นมาใส่ความผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่ตัว ให้ตัวได้
ประโยชน์เมือ่ ได้สร้างเรือ่ งนีส้ ำ� เร็จ หรือว่าให้คนมันแตกสามัคคีกนั
ยุใ ห้ค นมั น แตกสามัคคีกัน ถ้าว่าการแตกสามัคคีน้ันตัวเองได้
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็เอา นี่มันยิ่งกว่าผี มันหลอก
ลวง มันอะไรมันอย่างยิ่ง
คนเห็นแก่ตัวไม่รักษาสัจจะ ไม่รักษาความจริง ไม่รักษา
เวลา ไม่ตรงต่อค�ำพูดหมด และคนเห็นแก่ตวั มันก็เป็นคนสุรยุ่ สุรา่ ย
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ใช้ของเปลือง แม้ว่าเป็นของตัวเองก็เถิด เป็นของตัวเอง ความหมด
เปลืองของตัวเอง ไอ้คนเห็นแก่ตัวมันก็ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย หาความ
สะดวกสบาย อวดมัง่ อวดมี สุรยุ่ สุรา่ ย แม้อย่างว่ามันจะใช้น�้ำ ใช้ไฟ
ใช้สงิ่ ของนีม่ นั ก็ใช้อย่างสุรยุ่ สุรา่ ยสนองกิเลสตัณหาของมัน เพราะว่า
ความประหยัดนั้นมันไม่ส่งเสริมไอ้ความรู้สึกของกิเลสตัณหา พอที
ละมั้ง มันเยอะแยะนัก
คนเห็นแก่ตวั ขีเ้ กียจ แล้วก็อคติ และก็บดิ พลิว้ หน้าที่ แล้วก็
ท�ำอะไรชุย่ ๆ แล้วก็เอาเปรียบ แล้วก็ตระหนี่ แล้วก็โกงซึง่ หน้า อิจฉา
ริษยา ไม่มีน�้ำใจนักกีฬา ไม่ให้อภัย ไม่สามัคคี ไม่กตัญญู ลบหลู่
คุณท่าน ยกตนข่มท่าน โกรธง่าย ชอบใส่ความ ไม่รักษาความจริง
ไม่รักษาสัจจะ แล้วก็สุรุ่ยสุร่าย ท�ำลายตัวเองก็ยังได้ สิ่งใดที่จะ
สนองกิเลสตัณหาของตัว แม้จะหมดเปลืองมันก็ท�ำ  เอาละ เท่านี้
ก็พอแล้วละ

โลกก�ำลังเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัว
อาตมาคิดว่าพอแล้ว พอแล้ว ส�ำหรับทีจ่ ะเกลียดความเห็น
แก่ตัว กลัวความเห็นแก่ตัว แล้วพอที่จะประกาศความเป็นศัตรู
กับมัน ประกาศความเป็นศัตรูกับความเห็นแก่ตัวหรือผู้เห็นแก่ตัว
ทัง้ หมดนีม้ นั ท�ำแก่ตวั เอง เป็นแก่ตวั เอง เป็นนิสยั ของตัวเองเฉพาะตัว
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แล้วผลมันก็ออกไปกว่านัน้ ออกไกลไปกว่านัน้ คนเห็นแก่ตวั นีม่ นั ก็
ท�ำลายสมบัติของธรรมชาติ คนท�ำลายป่า คนท�ำลายแม่น�้ำล�ำธาร
ท�ำลายภูเขา ท�ำลายธรรมชาติ นี่มันเห็นแก่ตัว
แม้แต่สิ่งที่เขาสร้างไว้ดีแล้ว มันก็ท�ำลายนะพวกนี้นะ ถนน
หนทาง ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ที่เขาท�ำไว้ดีแล้ว มันก็ไปท�ำลาย
มันก็รุกล�้ำ  มันก็เบียดบังเอามาเป็นของมันหมด มันท�ำรั้วปิดถนน
ปิดทางเดิน โกงเอาพื้นที่เหล่านี้มาเป็นของตัว สรุปรวมอยู่ในค�ำ
ว่ามันโกง ท�ำลายถนนหนทาง ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ที่เขา
ท�ำไว้ดีแล้ว มันปลูกกอไผ่รุกล�้ำล�ำคลองให้แคบเข้ามาแล้วตัวเอง
ก็ได้เนื้อที่ เห็นกันอยู่ทั่วๆ ไป การกระท�ำของผู้เห็นแก่ตัวท�ำลาย
ธรรมชาติ ตามธรรมชาติก็ท�ำลาย ท�ำลายในสิ่งที่เพื่อนมนุษย์สร้าง
ไว้ดีแล้วมันก็ท�ำลาย แล้วคนเห็นแก่ตัวนี่เป็นผู้ที่สร้างมลภาวะ
ปัญหาโลก
โลกก�ำลังเดือดร้อนด้วยมลภาวะ แล้วคนเห็นแก่ตวั มันเป็น
ผู้สร้างมลภาวะ นับตั้งแต่คนมีอ�ำนาจวาสนาที่สุด คนร�่ำรวยที่สุด
คนมีอทิ ธิพลมากทีส่ ดุ เขาท�ำกิจการเพือ่ ประโยชน์ของเขา แล้วสร้าง
มลภาวะให้แก่ผู้อื่นโดยไม่รับผิดชอบ แล้วก็ไม่สงสาร มลภาวะจึง
เพิ่มขึ้นในโลก เพิ่มขึ้นในโลกเพราะคนเห็นแก่ตัว บ้านเราบ้านนอก
ยังไม่มาถึง แต่ในเมืองกรุงเต็มไปด้วยปัญหาเหล่านี้ มลภาวะที่มา
จากผู้เห็นแก่ตัว แล้วคนที่เห็นแก่ตัวๆ ชุ่ยๆ มันสร้างอุปัติเหตุ รถ
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ชนกัน อะไรชนกัน หรือจมคว�่ำลงไปในทะเล ในคู ในอะไรต่างๆ
อุปัติเหตุนานาชนิด มีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง
ทุกระดับของตัวเจ้าของใหญ่ ของคนขับรถ ของคนขนของ ของ
อะไร มันออกมาตามล�ำดับ เขาเอาแต่ประโยชน์ของเขา แล้วก็ทิ้ง
มลภาวะ สร้างมลภาวะ นี่คนเห็นแก่ตัว สร้างมลภาวะพร้อมกับ
สร้างอุปัติเหตุ นี่มันออกมาถึงผู้อื่น
แล้วเขาก็ยงั จะเป็นอะไรได้ลกึ ซึง้ กว่านัน้ เป็นอะไรได้ลกึ ซึง้
กว่านั้น เพราะเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัว อยากจะลองความสุขสนุก
สนานที่เรียกว่าความเอร็ดอร่อยมากไปกว่าความจ�ำเป็น ยิ่งได้ไป
ลองยาเสพติด แล้วก็ติดยาเสพติดจนตลอดชีวิตจนเป็นปัญหาของ
โลก ปัญหายาเสพติดนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งเล็กน้อยเสียแล้ว เดีย๋ วนีเ้ ป็นปัญหา
ของโลกทั้งโลก เป็นปัญหายาเสพติด แล้วติดอบายมุข อบายมุขนี่
มันยิ่งกว่ายาเสพติด ดื่มน�้ำเมา เที่ยวกลางคืน ดูการเล่น เล่นการ
พนัน เกียจคร้านท�ำการงาน คบคนชั่วเป็นมิตร ที่เรียกว่าอบายมุข
เพราะเป็นสิ่งเสพติด ยังมีสิ่งเสพติดอีกมาก เอาเป็นว่าไม่หมด ผู้ที่
เห็นแก่ตัว
แล้วที่น่าหัวที่สุด ที่น่าหัวที่สุด คนเห็นแก่ตัวเหล่านี้ก็ได้
เป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดทีส่ นุ ขั ก็ไม่เป็น โรคแปลกๆ โรคเอดส์อะไรน่ะ
คนเห็นแก่ตัวเอามาเป็นได้ มันอยากจะไปลองสิ่งที่มันไม่เคย นั่น
คิดว่าจะมีรสหรือว่ามีความสุขอะไรพิเศษออกไป มันไม่ระมัดระวัง
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แล้วก็ไปลอง นี่ก็ได้เป็นโรคเอดส์ ได้เป็นโรคที่แม้แต่สุนัขก็ไม่เป็น
ก็สมน�ำ้ หน้าไหม สมน�ำ้ หน้าหรือไม่สมน�ำ้ หน้า คุณค�ำนวณดูเอง พูด
ตรงๆ ก็มันก็ได้เป็นโรคที่หมาก็ไม่เป็น มันเป็นคนแล้วมันก็เลยเป็น
โรคที่หมาก็ไม่เป็น เดี๋ยวนี้เราได้ยินก้องทั่วโลก โรคเอดส์ ก่อนนี้
มันก็มีแต่มันไม่ร้ายกาจเท่าโรคเอดส์ โรคซิฟิลิส โกโนเรีย อะไรมัน
ก็เป็นโรคที่หมามันก็ไม่เป็น แล้วคนเห็นแก่ตัวก็เอามาเป็น มันได้
เป็นโรคที่สุนัขก็ไม่เป็น เลยเอามาเป็น มันก็ยังไม่รู้สึกตัว ก็เรียกว่า
ไม่ต้องมีความละอายกันแล้ว ไม่ต้องมีความละอาย ขอแต่ให้ได้ใน
สิ่งที่กิเลสมันต้องการ ที่อัตตามันต้องการ ที่ตัณหามันต้องการ คือ
สรุปรวมมันไปอยู่ในความเห็นแก่ตัว ซึ่งมีอัตตาหรือความมีตัวเป็น
ฐานรองรับอยู่ในส่วนลึก
มันเห็นแก่ตวั หนักเข้า หนักเข้ามันก็เป็นอันธพาล อันธพาล
ได้ทุกรูปแบบ ความชั่ว ความผิด ความเลวอะไรมันทุกรูปแบบ มัน
ก็เป็นได้เพราะความเห็นแก่ตัว เขามีปรัชญาสูงสุดของเขา อาตมา
เคยสนทนากับบางคน เขาว่าเขามีวิธีรวยลัด คนเห็นแก่ตัวเขามีวิธี
รวยลัด คือไม่ตอ้ งไปท�ำงาน ให้ตากแดดกร�ำฝน ให้เหงือ่ ไหลไคลย้อย
ไปปล้นไปจีด้ กี ว่า บางทีไม่กนี่ าทีกร็ วยเป็นล้านๆ เรียกว่ารวยลัด คน
เห็นแก่ตัวคิดรวยลัดทั้งนั้น ไม่เคยคิดจะท�ำด้วยความเหน็ดเหนื่อย
เหงื่อไคล ปรัชญารวยลัดของเขามันท�ำให้เกิดการปล้น การจี้ การ
คดโกงกัน เหมือนอย่างที่ได้ยินอยู่ โกงเงินธนาคาร ปล้นจี้ธนาคาร
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บางทีไม่กี่นาทีก็ได้เป็นล้านๆ แล้ว นี่มันอันธพาลทุกรูปแบบๆ เพื่อ
ความรวยลัด
เอ้า คิดบัญชีกนั ทีนี้ ในทีส่ ดุ มันก็หลงทาง ไอ้ความเห็นแก่ตวั
มันก็หลงทาง มันไปท�ำไปทุกอย่างทุกประการ หลงทางก็คอื เริม่ เสือ่ ม
เสื่อมจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดี หลงทางเรื่องรวยลัด หรือรวยโดย
อ้อม รวยคดโกงนี่ จนกระทัง่ ว่าเป็นโรคประสาทแล้วก็เป็นบ้า ไปอยู่
โรงพยาบาลบ้า จบฉากของเขาอยู่ด้วยความเป็นบ้า ต้องไปอยู่ใน
โรงพยาบาลบ้า อาตมาขอยืนยันอย่างที่ท้าให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์
พนันกันก็เอา อาตมาว่าคนบ้าทุกคนๆ ในโรงพยาบาลทุกแห่งๆ
ที่มีคนบ้า คนบ้าทุกคนตั้งต้นความเป็นบ้าของเขานี้มาจากความ
เห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวมาตามล�ำดับ ตามล�ำดับจน
ความเห็นแก่ตัวแก่กล้าคมเข้มงวดจนหลงทางๆ วนเวียนหลงทาง
ไม่รู้จะไปทิศทางไหนก็เลยเป็นบ้า ค่อยๆ เป็นบ้าจนไม่รู้สึกตัว จน
เป็นบ้าเลย บ้าเลย นี่อย่างหนึ่ง ไปจบลงด้วยความเป็นบ้า
ทีน้ีความเห็นแก่ตัวอีกทางหนึ่ง หลงทางไปทางที่ว่าไม่รู้
จะท�ำอย่างไร ท�ำไม่ถูก มุทะลุขึ้นมาด้วยความเห็นแก่ตัว มันขัดใจ
อะไรไม่มากมาย มันก็ฆา่ ลูก ฆ่าเมีย ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าตัวเองตายตาม
เดีย๋ วนีเ้ มียไม่ให้เงินไปซือ้ เหล้า มันก็ยงั ฆ่ากันแล้ว  ฆ่าได้แม้แต่พอ่ แม่
แม้แต่ลกู เมีย นัน่ จบฉากด้วยความเป็นบ้า ด้วยการฆ่าตัวเองตายตาม
หลังจากฆ่าลูก ฆ่าเมีย ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าคนที่มันเกลียดชังหมดแล้ว
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ก็ฆ่าตัวเองตายตาม หรือแม้ในกรณีที่มีการฆ่าตัวเองตายตามอย่าง
ปกติ มันก็เป็นเรือ่ งความเห็นแก่ตวั เหมือนกัน ถึงมหาเศรษฐีในโลก
ทีฆ่ า่ ตัวเองตายก็มบี อ่ ยๆ ความเป็นเศรษฐีมนั หลงทาง ความเห็นแก่ตวั
มันหลงทาง มันก็ฆ่าตัวเองได้ น่าหัวหรือไม่น่าหัว ความเห็นแก่ตัว
กลับฆ่าตัว ตัวกลับฆ่าตัว ความหลงตัวมันกลับฆ่าตัว ท�ำลายตัว พอ
แล้วมั้ง ไอ้ความเลวร้ายหรือโทษของความเห็นแก่ตัว
ความเห็นแก่ตัวนี้มาจากความมีตัว มีตัวจนหลง แล้วก็
เห็นแก่ตัว ก็หลงหนักขึ้น หลงหนักขึ้น ตามอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้
คุณจะต้องใคร่ครวญดูเองว่า ความเลวร้ายในโลกที่ไหนที่ไม่มา
จากความเห็นแก่ตัว ไม่มีๆ ความเลวร้ายทุกอย่างทุกชนิดมาจาก
ความเห็นแก่ตัว แล้วก�ำลังมีอยู่ในโลก ในบ้านเราก็มี บ้านอื่นก็มี
ประเทศเราก็มี ประเทศอื่นก็มี และก็กำ� ลังจะมีกันทั้งโลก ทั้งโลก
เพราะความเห็นแก่ตัวมันมีความยั่วยวน มีความหลอกลวงก็เป็น
กันทั้งโลก เบียดเบียนกันทั้งโลกพร้อมที่จะฆ่าฟันกันตลอดเวลา
เดี๋ยวนี้เขาสร้างอาวุธไว้ส�ำหรับจะท�ำลายผู้อ่ืนมากมายแต่ยังไม่ได้
ใช้เพราะยังกลัวตาย ถ้าเมื่อไรมันลืมกลัวตายมันก็ใช้อาวุธเหล่านี้
วินาศกันทั้งโลก นี่ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในโลกนั้นน่ะมันจะ
ท�ำลายโลกพร้อมทั้งตัวเอง
นีข่ อให้ใคร่ครวญดูเถิด สิง่ เหล่านีม้ ากพอหรือยังทีจ่ ะท�ำให้
เราเกลียด เกลียดความเห็นแก่ตัว แล้วก็เกลียดอัตตา อัตตาซึ่งเป็น
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ฐานที่ตั้งรองรับแห่งความเห็นแก่ตัว ถ้าท่านเกลียดพอ รู้จักเกลียด
อัตตาหรือความเห็นแก่ตัวพอ ท่านก็คงจะมีความยินดีในการที่
จะมามีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีอายุ ท่านคงจะพอใจในการมีชีวิตอยู่
โดยไม่ต้องมีอายุ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอัตตา เป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่
ตัว อายุที่รักนักรักหนา ถนอมนักถนอมหนา อายุหรือชีวิตมันมี
ความหมายแห่งอัตตารวมอยูใ่ นนัน้ นีก่ เ็ ป็นรากฐานให้เกิดความ
เห็นแก่ตัว ก็สร้างความเลวร้ายทุกอย่างทุกประการดังที่ได้ยกมา
เป็นตัวอย่างให้เห็น เสียเวลาไปเกือบชั่วโมงพูดเรื่องความเลวร้าย
ของอัตตาและของความเห็นแก่ตัว

มีชีวิตที่ไม่มีอัตตา
เอ้า เดี๋ยวนี้เหมาเอาเองนะ อาตมาเหมาเอาเองว่าท่าน
ทั้งหลายเกลียดอัตตาแล้ว เกลียดความเห็นแก่ตัวแล้ว ก็มาสนใจ
ในการมีชวี ติ โดยไม่ตอ้ งมีเวลา ไม่ตอ้ งมีอายุ ไม่ตอ้ งมีอตั ตา ไม่ตอ้ งมี
ความเห็นแก่ตวั กันบ้าง คงจะเข้าใจว่าเราได้ดำ� เนินมาถูกต้องแล้วมัง้
ก่อนนี้ก็เมาอายุ หลงใหลในอายุ สมโภชอายุ ต่ออายุอะไรกันใหญ่
ต่อมาก็เห็น โอ้ ไม่เอาเว้ย ก็ล้ออายุ ล้อเลียนอายุ ล้อความมีอายุ
ต่อมาขี้เกียจล้อแล้วเว้ย เลิก เลิกอายุๆ ก็เลิกอายุแล้วเดี๋ยวนี้ก็มา
ถึงขั้นที่ว่ามีชีวิตโดยไม่ต้องมีอายุ มีชีวิตเป็นอยู่ชนิดที่ไม่ต้องมีอายุ
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หรือสิ่งหลอกลวงที่ขบกัดเจ้าของ แล้วคงฟังไม่ถูกอีกเพราะค�ำว่า
อายุนี่เขาใช้ความหมายเป็นอย่างอื่นก็ได้ ความหมายกลางๆ ก็ได้
แต่ในที่น้ีเราหมายถึงมันเป็นที่ตั้งแห่งอัตตา หรือมีอัตตาเป็นที่ตั้ง
อายุมันมาจากอัตตา มีความหมายแห่งอัตตา อายุมันจึงเป็นสิ่งที่
หลอกลวงไปตามความหมายแห่งอัตตา แล้วก็มีความเห็นแก่อัตตา
คือความเห็นแก่ตน
สมัยก่อนคนเกลียดความเห็นแก่ตนกันมาก ใช้เป็นค�ำด่า
เมื่ออาตมาเล็กๆ ได้ยินด้วยหูตัวเอง ไปฟังค�ำบรรยายของฝรั่ง ฝรั่ง
เขาจ้างมาจากเมืองนอกมาเป็นจเรต�ำรวจเที่ยวบรรยายสั่งสอน
อบรมต�ำรวจ และอบรมข้าราชการด้วย เขามาพูดที่วัดโพธาราม
ที่พุมเรียง อาตมาไปฟังกับเขาด้วย ได้ยินเขาต�ำหนิติเตียนว่า
คนไทยนีย้ งั เห็นแก่ตวั ยังเห็นแก่ตวั ฝรัง่ ติเตียนคนไทยว่าเห็นแก่ตวั
เห็นแก่ตัว แล้วเคยได้ยินจากที่อื่นๆ อีกหลายแห่งที่ฝรั่งเขาติเตียน
คนไทยว่าเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัว เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วนะ ฝรั่งรับเอา
ไปใช้เองหมดแล้ว ฝรั่งเอาไปใช้เองหมดแล้ว ความเห็นแก่ตัว ไม่
ต้องว่าคนไทยเห็นแก่ตัวแล้วนะ แล้วทั้งโลกมันจะเป็นอย่างไร ถ้า
ทั้งโลกมันเห็นแก่ตัว
โลกมันก�ำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัว ช่วยกัน
เร็วๆ เผยแผ่ธรรมะออกไปเร็วๆ เผยแผ่ธรรมะออกไป ป้องกัน
ความเห็นแก่ตัว ก�ำจัดความเห็นแก่ตัว อย่าให้ความเห็นแก่ตัว
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มันมากไปกว่านี้ ครอบง�ำโลกยิ่งขึ้นไปกว่านี้ โลกมันจะวินาศน่ะ
เห็นไหมอัตตา อัตตาตัวเดียวมันเป็นปัญหาทั้งโลก ทั้งจักรวาล แม้
ในเมืองสวรรค์ ถ้าเจริญด้วยอัตตาแล้วก็หมด หมดความเป็นเมือง
สวรรค์หรือเป็นพรหมโลก มาเป็นอบาย มาเป็นสัตว์นรกกันหมด
เป็นอันว่าขอร้องให้สนใจเถิดว่าจะมีชีวิตอย่างไรจะไม่ตก
อยู่ภายใต้อ�ำนาจของสิ่งที่เรียกว่าอัตตาๆ ไม่ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
ของสิ่งที่เรียกว่าอัตตา บุคคลก็อย่าเห็นแก่ตัว ครอบครัวก็อย่าเห็น
แก่ตัว หมู่บ้านนี้ก็อย่าเห็นแก่ตัว เมืองนี้จังหวัดนี้ก็ไม่เห็นแก่ตัว
ประเทศนี้ก็ไม่เห็นแก่ตัว โลกนี้ก็ไม่เห็นแก่ตัว นั่นแหละคือหนทาง
รอดของมนุษย์ จะไม่วินาศ เมื่อชวนกันเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นๆ มันก็
ไม่พ้น หลีกไม่พ้น ความเห็นแก่ตัวนั้นก็จะท�ำลายโลกวินาศไปใน
ที่สุด ไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวก็ปลอดภัยหมดทุกอย่าง นี้เรียกว่ามี
พระศาสนาสมบูรณ์
ศาสนาทุกๆ ศาสนาทีม่ อี ยูใ่ นโลกล้วนแต่สอนเรือ่ งไม่เห็น
แก่ตัวทั้งนั้น แต่เรียกชื่อต่างๆ กัน ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู
ซิกซ์ แม้แต่อะไรก็ตามที่เป็นลัทธิศีลธรรม จริยธรรม แล้วก็สอนให้
ลด เลิก ละความเห็นแก่ตัวทั้งนั้น แต่แล้วก็ไม่มีใครปฏิบัติ ไม่มีใคร
ปฏิบัติ คิดดูสิ ก็ไปเห็นแก่ตัว ล้อเลียนท้าทายศาสนาหรือศีลธรรม
กันเสียอีก ความเห็นแก่ตัวมันก็ได้เปรียบก็ระบาดไปทั่วโลก ถ้าว่า
มีความไม่เห็นแก่ตัว ก็คือศาสนายังอยู่กับมนุษย์
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พอมีความเห็นแก่ตัว มนุษย์ก็หมดไปจากศาสนา ไม่มี
ศาสนา มีแต่สัตว์อะไรชนิดหนึ่งก็ไม่ควรเรียกว่ามนุษย์ จะเรียกว่า
คนหรืออะไรก็ตามใจแต่ไม่ใช่มนุษย์แล้ว เห็นแก่ตัวท�ำอย่างเดียว
แต่เพื่อประโยชน์ของตัว บังคับไว้ไม่อยู่ก็ใช้ทำ� ลายกันทั้งโลก ที่เคย
เรียกไว้ในคัมภีร์เก่าๆ ว่า มิคสัญญีๆ ประหารกันฆ่าฟันกันจนไม่มี
เหลือ เรียกว่า สัตถันตรกัป สัตถันตรกัป กัปนั้นยุคนั้นฆ่าฟันกันจน
ไม่มีอะไรเหลือก็มี เรียกว่า สัตถันตรกัป หรือเรียกว่า มิคสัญญี ฆ่า
กันเหมือนกับง่ายๆ เหมือนกับตบยุง หรือเหมือนกับฆ่าเนื้อฆ่าปลา
นี่ความเห็นแก่ตัว
ถ้าไม่มคี วามเห็นแก่ตวั ไม่มใี ครเดือดร้อน บ้านเรือนไม่ตอ้ ง
ท�ำรั้ว บ้านเรือนไม่ต้องปิดประตู นอนไม่ต้องปิดประตูเรือน ถ้าไม่มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่มีโจร ไม่มีขโมย ไม่มีศัตรู เดี๋ยวนี้แม้จะท�ำรั้วปิด
ประตูกันแน่นหนาเท่าไร มันก็ยังไม่พ้น เพราะความเห็นแก่ตัวมัน
แรงกว่า พอไม่เห็นแก่ตวั เท่านัน้ แหละ ใครจะเบียดเบียนใครล่ะ ใคร
จะฆ่าใคร ขโมยใคร ผิดกาเมฯใคร โกหกหลอกลวงใคร มันก็ไม่มี
หรือว่าถ้าใครเผลอไปล่วงเกินผู้ใดผู้หนึ่งบ้าง ไอ้ผู้นั้นมันก็ให้อภัย
ให้อภัยๆ มาด่ามันซึง่ หน้ามันก็ยงั ให้อภัย มาตีหวั มันซึง่ หน้ามันก็ยงั
ให้อภัย ถ้ามันไม่เห็นแก่ตัว คดีก็ไม่เกิด คดีแพ่งก็ไม่เกิด เพราะมัน
เต็มไปด้วยคนให้อภัย บางทีจะถือว่าได้บญ
ุ คดีอาญาก็ไม่เกิด เพราะ
มันเลวร้ายเกินไป แล้วมันก็ไม่เกิด คดีอาญาก็ไม่มี คดีแพ่งก็ไม่มี
29

ค�ำนวณเอาเองเถิดว่า บ้านเมืองจะสงบสุขเท่าไรในการที่
ไม่ต้องมีคุกตะราง ไม่ต้องมีต�ำรวจ ไม่ต้องมีศาล กระทั่งว่าไม่ต้องมี
โรงพยาบาลบ้า นี่เป็นสุขสงบเย็นเท่าไร ทั้งหมดนั้นมันมีได้เพียงแต่
ว่าไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ตัว เป็นภาวะสูงสุดไม่ว่าจะมองกันในแง่
ไหน มองกันในแง่การเมืองก็สูงสุด มองในแง่ศาสนาก็สูงสุด สูงสุด
อยู่ที่ไม่มีความเห็นแก่ตัว คนโบราณเขาเคยหวังกันไว้อย่างนี้ แล้ว
สร้างค�ำพูดอันนี้ขึ้นมารอรับไว้ข้างหน้า ว่าโลกพระศรีอาริย์ โลก
พระศรีอาริยเมตไตรย เมสซิอาห์ของพวกยิว ความหมายเดียวกัน
แหละ กัลกีของฮินดู หมายถึงว่าผูท้ เี่ กิดขึน้ มาท�ำให้โลกนีไ้ ม่มคี วาม
เลวร้ายใดๆ มีแต่ความสุขสงบเย็น ไม่เห็นแก่ตัว เดี๋ยวนี้ก�ำลังไม่มี
หวังๆ ยังไกล ไกลออกไป ไกลออกไป ไกลออกไป จะท�ำอย่างไรได้
แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามันเป็นไปได้ สมมติว่าเป็นไปได้ ทุกคน ทุก
คนๆ ในโลกไม่เห็นแก่ตัวๆ มันก็เป็นไปได้ทันทีถ้าคนทุกคนในโลก
ไม่มคี วามเห็นแก่ตวั เพียงอย่างเดียว สภาพอย่างนัน้ ก็กลับมา ไม่ตอ้ ง
มีคุกตะราง ไม่ต้องมีต�ำรวจ ไม่ต้องมีศาล ไม่ต้องมีเรื่องคดี และก็
ไม่ต้องมีการปกครอง เป็นภาษาพูดของเหลาจื๊อ เหลาจื๊อนี้เป็น
พระศาสดาในเมืองจีน พ้องๆ สมัยกับพระพุทธเจ้าในอินเดีย พ้อง
สมัยกันเหลาจื๊อกับพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพนับถือของคนใน
ประเทศจีน ยกเป็นพระศาสดาองค์หนึ่งเหมือนกัน และก็จะสอน
ดีเกินไป ท่านเลยสูญหายไปเสีย
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มีลูกศิษย์ถามศาสดาเหลาจื๊อนี้ว่า การปกครองอย่างไร
เป็นการปกครองทีป่ ระเสริฐทีส่ ดุ ทีด่ ที สี่ ดุ ศาสดาเหลาจือ๊ เขาก็ตอบ
ว่าได้แก่การปกครองทีไ่ ม่มกี ารปกครอง การปกครองทีไ่ ม่ตอ้ งมีการ
ปกครอง พูดกันไม่รู้เรื่อง เงียบไปเสีย เพราะฟังดูคล้ายกับบ้า การ
ปกครองที่ไม่ต้องมีการปกครอง อาตมามาคิดเองถึง เอ้อ มันจริง
เหลือเกิน มันถูกต้องเหลือเกิน ไอ้การปกครองที่ไม่มีการปกครอง
ประเสริฐที่สุด คือคนมันไม่เห็นแก่ตัว มันไม่ได้ท�ำผิดคิดร้ายอะไร
เลยไม่ต้องมีการปกครอง นี่เรียกว่าปกครองกันอยู่โดยที่ไม่ต้องมี
การปกครอง สงบสุขสันติภาพอย่างยิ่งโดยไม่ต้องมีการปกครอง
คือการปกครองคนที่ไม่เห็นแก่ตัว ก็ได้แต่ค�ำพูดอยู่จนเดี๋ยวนี้ มัน
ไม่มีใครสร้างขึ้นมาได้
การปกครองเดีย๋ วนีก้ ย็ งิ่ เป็นไปในทางส่งเสริมให้เห็นแก่ตวั
เปิดโอกาสให้เห็นแก่ตัว ประชาธิปไตยมันเปิดโอกาสให้มือใครยาว
สาวเอา มือใครยาวสาวเอา เห็นแก่ตัวได้โดยสะดวก ยังไกลกันนัก
กับทีเ่ หลาจือ๊ เขาปกครองโดยไม่ตอ้ งมีการปกครอง ปกครองจนไม่รู้
จะปกครองกันยังไง มันก็ยงั มีความเห็นแก่ตวั จะเลือกผูแ้ ทนกันสักที
ก็ล�ำบาก ผู้แทนก็เห็นแก่ตัว จ้างให้คนเลือก ประชาชนก็เห็นแก่ตัว
รับจ้างเลือก เพียงเท่านีม้ นั ก็หมดแล้ว มันไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นความหมาย
ส�ำหรับผูไ้ ม่เห็นแก่ตวั ถ้าไม่มคี วามเห็นแก่ตวั มันก็ไม่มอี าการอย่างนี้
ผู้แทนก็เป็นผู้แทนที่ดี ไปตั้งสภาก็เป็นรัฐสภาที่ดี ตั้งรัฐบาลก็เป็น
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รัฐบาลที่ดี รัฐบาลดีข้าราชการก็ดี พลเมืองก็ดี ลูกเล็กเด็กแดงก็ดีๆ
ดีๆ หมด เพราะความไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียว และความเลวร้าย
ทั้งหมดนั้น มากมายกี่มากน้อยก็สุดแท้ มันมาจากอัตตาอันเป็นที่
ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัว
เราจงมาด�ำเนินชีวติ มีชวี ติ กันใหม่ชนิดทีไ่ ม่ตอ้ งมีอตั ตา มี
ชีวิตโดยไม่ต้องมีอายุ เพราะว่ามันไม่มีอัตตาที่เป็นที่ตั้งแห่งอายุ
พอไม่มีอัตตาแล้วก็มันไม่มีความหมายแห่งอายุ แล้วก็ดูเอาเอง
ความสงบสุขจะมีเท่าไร ท่านจะท�ำได้หรือไม่ ไม่เป็นประมาณ แต่
ที่อาตมาเอามาพูดนี้ ก็พูดเพื่อให้เกลียดไอ้สิ่งที่เรียกว่าอัตตา และ
เพื่อเกลียดสิ่งที่เรียกว่า ความเห็นแก่ตัวจนไม่มีความเห็นแก่ตัว ก็
เป็นสงบสุขสันติภาพอยู่ในโลกนี้
ถ้าพร้อมกันนั้นมันก็เขยิบ เขยิบๆ ไหลไปในทางโลกุตตระ
เพื่ อ บรรลุ ม รรคผลนิ พ พานพร้ อ มกั น ไปในตั ว ในคราวเดี ย วกั น
ประชาชนคนในโลกเป็นอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีอัตตา อย่างไม่มีเห็น
แก่ตัว แล้วสันติภาพ สันติภาพๆ จนมันนอนไม่ต้องปิดประตูเรือน
พร้อมกันนัน้ จิตใจมันก็สงู สูงไปในทางลดละ เพราะว่าไม่อาจจะเกิด
กิเลส เพราะกิเลสมันเกิดมาจากความเห็นแก่ตวั ไม่มคี วามเห็นแก่
ตัว มันไม่อาจจะเกิดกิเลส กิเลสก็ลดลง ลดลง ก็เป็นไปเพือ่ มรรคผล
นิพพาน ได้ผลทีเดียว ๒ อย่าง ทางโลกก็ประเสริฐที่สุด ทาง
โลกุตตระก็ประเสริฐที่สุด นี่คือความไม่มีอัตตา ความไม่เห็นแก่ตัว
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อย่าตกเป็นทาสของอัตตา
หัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือสอนเรื่องไม่มีสิ่งที่เรียกว่า
อัตตา แม้จะเรียกว่าอัตตามันก็มิใช่อัตตา ไม่ใช่อัตตา ไอ้สิ่งที่เรา
หลงว่าเป็นอัตตา เป็นตัวเราของเรานั่น สิ่งนั้นไม่ใช่อัตตา จงมีไว้
ในลักษณะที่มันมิใช่อัตตา ก็จะต้องขจัดมัน จัดการกับมันไปเรื่อยๆ
อย่าให้มนั เกิดเป็นอันตรายเลวร้ายอะไรขึน้ มา จนกว่าจะหมดความ
รูส้ กึ ว่าอัตตา นับตัง้ แต่วา่ ตาเห็นรูปก็ตาเห็นรูป อย่ากูเห็นรูป หรือว่า
ลิ้นได้รับรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็ว่าลิ้นเป็นผู้ได้รับรส ไม่ใช่กู เปรียบ
เทียบกันดูเองเถอะ ลิ้นอร่อยกับกูอร่อย มันเกิดปัญหายุ่งยากต่าง
กันมาก ถ้าลิ้นมันไม่อร่อย ไอ้มือมันก็ว่าไปเติมน�ำ้ ปลา เติมน�ำ้ ตาล
เติมอะไรพออร่อยได้ แต่ถ้าว่ากูไม่อร่อยแล้วมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมา
ทันที มันจะด่าแม่ครัวบ้าง มันจะสาดเทอาหารบ้าง นี่กูมันไม่อร่อย
เพียงแต่ลิ้นไม่อร่อยกับกูไม่อร่อย มันต่างกับลิบลับเป็นฟ้าและดิน
ฉะนั้นเราอย่ามีตัวกู อะไรๆ อย่ามีตัวกู มีเพียงร่างกาย มี
เพียงจิตใจ มีความรู้สึกถูกต้อง ด�ำเนินไปอย่างที่ควรจะด�ำเนินโดย
ไม่ต้องมีตัวกู ตาเห็นรูป ก็ตาเห็นรูป อย่ากูเห็นรูป หูได้ยินเสียง ก็หู
ได้ยนิ เสียง อย่าว่ากู กูได้ยนิ เสียง ถ้ากูได้ยนิ เสียงก็เกิดปัญหาไพเราะ
ไม่ไพเราะขึน้ มา ก็ไปหลงใหลในความไพเราะ ต้องซือ้ หา ต้องยุง่ ยาก
ต้องล�ำบาก จมูกได้กลิ่นก็เหมือนกันเป็นเรื่องของจมูก ถ้าเป็นเรื่อง
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ของกูก็ต้องไปซื้อน�้ำหอมมา ลิ้นน่ะเป็นปัญหามากที่สุด เพราะมัน
เป็นเรื่องที่มีตลอดเวลามีทุกวัน ถ้าไปตกเป็นทาสของลิ้น เอาตัวกู
เป็นใหญ่แล้วก็ มันก็ยุ่งยากแหละ คนนั้นจะยุ่งยาก ครอบครัวนั้น
จะยุ่งยาก
สั ม ผั ส ผิ ว หนั ง ก็ เ หมื อ นกั น นั่ น แหละ โดยเฉพาะทาง
กามารมณ์ ทางเพศตรงกันข้าม ถ้าเอาเป็นตัวกูละก็ มันก็เรื่องมัน
ใหญ่โต ใหญ่โต จนฆ่ากันตายไม่หมด ไม่รู้จักหมดจักสิ้น ถ้าเพียง
แต่ผิวหนังได้รับสัมผัส จัดการไปตามที่ถูกที่ควร มันก็ไม่มีปัญหา
อะไร ฉะนัน้ ศีลข้อนีจ้ งึ ส�ำคัญมาก ศีลเกีย่ วกับทางเพศ ทางเพศตรง
กันข้าม เพราะเคยสนใจกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ในครั้งพุทธกาล
อินเดียก็สนใจกันมาก มีพุทธกาลแล้วก็มาอยู่ในศีลส�ำคัญข้อที่ว่า
ไม่ประพฤติล่วงกาเมฯ ฉะนั้นมันอยู่ในความเป็นระเบียบ
ไอ้ความคิดนี้ก็เหมือนกัน อย่าเอาเป็นตัวกูสิ มันเป็นเรื่อง
ของจิตได้รับสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งเข้ามาจากรอบด้าน มันก็คิดอย่าง
นั้น คิดอย่างนี้ไปตามแบบของจิต ก็รู้ มีความรู้ว่ามันผิดหรือถูก มัน
ชั่วหรือดี มันจะเลวร้ายหรือมันจะไม่เลวร้าย มันเป็นเรื่องของจิต
อย่าเป็นเรื่องของกู อย่าเป็นเรื่องของกู เป็นเรื่องของตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ อย่าเป็นเรื่องของกู ก็ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส ไม่ตกเป็น
ทาสของอายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกนี้
ในลักษณะทีเ่ ป็นทาสของอายตนะ เป็นทาสของตา หู จมูก ลิน้ กาย
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ใจ ทั้ง ๖ อย่าง เพราะมันได้หลงไปเอาทั้ง ๖ อย่างนั้นมาเป็นตัวกู
มันก็เลยอยู่เหนือสิ่งใดหมด เป็นทาสตา เป็นทาสหู เป็นทาสจมูก
เป็นทาสลิ้น เป็นทาสสัมผัสผิวหนัง เป็นทาสความคิดความนึกรู้สึก
ก็ไม่มีอะไรเหลือ มีแต่ปัญหา มีแต่ความยุ่งยาก
ทีนกี้ ม็ าถึงข้อทีว่ า่ ท่านเป็นอย่างนัน้ หรือเปล่า ท่านทัง้ หลาย
รูส้ กึ ในความเป็นอย่างนัน้ หรือเปล่า ถ้าไม่รสู้ กึ เอาเสียเลย มันก็ตอ้ ง
เรียกว่าเป็นแรด เพราะนั้นอย่า อย่าโกรธเลย ถ้าจะต้องถูกเรียกว่า
เป็นแรด หรือว่าเป็นเต่า อย่าโกรธเลย เพราะว่ามันไม่รู้นี่ว่าก�ำลัง
เป็นทาสของสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ มันจะให้เกิดความทุกข์แต่กลับ
ไปรักไปพอใจกับมัน นี่เรียกว่าเป็นทาสของอายตนะ เป็นภาษาวัด
คงจะฟังไม่ถูก เป็นทาสของอายตนะคือเป็นทาสของตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ เพราะมีความโง่ความหลง อย่าไปเป็นทาสของตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ จัดการให้ถูก ให้ควร ให้อยู่เหนือไว้ ให้เป็นอิสระ
ไว้ ให้มีแต่ความถูกต้อง มันก็เป็นชีวิตที่อิสระ มันไม่กัดเจ้าของ พอ
ไปเป็นทาสของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ชีวิตนี้ก็กัดเจ้าของเมื่อนั้น
หาความสงบสุขไม่ได้ นี่ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นทาสของอวิชชาไป
ความไม่รู้
ถ้าเป็นทาสของอวิชชาก็ได้เป็นทาสของตัณหา เป็นทาส
ของตัณหาก็เป็นทาสของอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วเอา
สิง่ เหล่านัน้ มาเป็นตัวกู เป็นอัตตาตัวกู ก็เลยเป็นทาสของอัตตา ของ
35

ตัวกู เรามีชวี ติ แต่ละวัน ละวันๆ ด้วยความเป็นทาส เป็นทาสของ
อายตนะเหล่านี้ อยู่ไม่เป็นสุข รับใช้อายตนะ เป็นทาสของมันก็
ต้องรับใช้มนั ก็ตอ้ งขวนขวายเพือ่ จะบ�ำรุงบ�ำเรอให้เกิดความสุข
สนุกสนานพอใจทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
ใครเป็นน้อย คนนั้นก็โชคดี เป็นทาสอายตนะน้อยหน่อย
ก็เป็นโชคดี ไม่เป็นเสียเลยก็เป็นโชคดีที่สุด แต่แล้วก็ดูจะไม่มีใคร
สมัคร ต้องการจะไปเป็นทาสให้มันยิ่งขึ้นไป จึงได้ไปซื้อหาสะสม
ซื้อหาไอ้สิ่งที่มาส่งเสริมให้เป็นทาสตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ยิ่งๆ
ขึน้ ไป มีเงินเท่าไรก็ไปซือ้ หาสิง่ เหล่านัน้ มา เพราะว่ามันไม่รจู้ กั ไอ้สงิ่
ที่เรียกว่าอัตตา อันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัว มันไม่ควบคุม มัน
เลยกลับส่งเสริม มันไม่ควบคุมความเห็นแก่ตัว แต่มันกลับส่งเสริม
มันก็เลยเป็นทาสของความเห็นแก่ตัว นี่คือปัญหาเฉพาะหน้า ไป
บูชาสิ่งที่จะท�ำร้ายตัว คือความเห็นแก่ตัวหรือกิเลสตัณหา ก็ต้อง
ถือว่าโง่ เป็นค�ำหยาบคายมาก ใช้คำ� ว่าโง่ ต้องพูดกันด้วยค�ำหยาบ
คายว่าโง่  โง่ ซึ่งเขาอุปมาว่าเป็นแรดหรือเป็นเต่า เรียกว่ามีความโง่
แล้วจะจัดการกันอย่างไรให้พน้ จากความเป็นแรดหรือความเป็นเต่า
อาตมาไปดูแรดใกล้ๆ ที่สวนสัตว์ที่เมืองพม่า แทบจะหยิบ
ถึงอยู่ในคอก มันโง่จริงๆ แรด แล้วหนังมันก็หนาเหลือเกิน ไม้เรียว
ไม่มคี วามหมายล่ะ จะเอาไม้เรียวไปเฆีย่ นแรดไม่มคี วามหมายอะไร
แล้วจะท�ำยังไงเมือ่ ไม้เรียวมันไม่มคี วามหมาย ไอ้เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ นี้
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มันไม่อาจจะก�ำจัดความเห็นแก่ตัว เช่นเดียวกับไม้เรียวไม่มีความ
หมายที่จะไปตีแรด เฆี่ยนแรดให้อยู่ในอ�ำนาจ ไม่เป็นไปได้ ถึงเต่า
มันก็มีกระดองนะ เฆี่ยนไม่เจ็บเหมือนกันนะ ฉะนั้นจะแก้ไขความ
เป็นเต่ามันก็ยากเหมือนกันแหละ มันมีกระดองแข็ง แรดมันก็มหี นัง
หนา ขูดเกลากันยาก แก้ไขกันยาก มันก็เหลือแต่สิ่งประเสริฐสูงสุด
มันคือธรรมะในชัน้ ทีเ่ ป็นปัญญา เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา อันนี้
จะว่ามาแก้ไขให้หมดความเป็นแรด ให้หมดความเป็นเต่า แล้วก็ไม่มี
อัตตาเหลืออยู่ ก็ไม่เห็นแก่ตน ชีวิตก็ไม่กัดเจ้าของ มีแต่การบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ บ�ำเพ็ญประโยชน์ๆ สนุกไปเลย เรื่องมันก็ควรจบนะ

ชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์
คือความหมายของนิพพาน
มีชีวิตเยือกเย็น เยือกเย็นๆ ไม่มีไฟกองไหน ราคะก็ไม่มี
โลภะ โทสะ ก็ไม่มี โมหะก็ไม่มี ไม่มีไฟกองไหนเลย นี่มันเย็น เย็นๆ
ชีวติ นีม้ นั เย็นๆ เย็นๆ ไม่กดั เจ้าของ แล้วก็มคี วามรู้ เพราะไม่มโี มหะ
มันก็มีความรู้ที่จะบ�ำเพ็ญประโยชน์ บ�ำเพ็ญประโยชน์ ประโยชน์
ตัวเองด้วย ประโยชน์ผอู้ นื่ ด้วย ประโยชน์ทเี่ กีย่ วพันกันเหนียวแน่น
ด้วย เป็นบ�ำเพ็ญประโยชน์ เมื่อได้อย่างนี้แล้ว คือชีวิตเย็นและเป็น
ประโยชน์ มันได้อย่างนี้แล้ว จะเอาอะไรอีก อาตมาว่ามันพอแล้ว
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ถ้าต้องการเกินนี้มันก็บ้า คิดดูเถิด ต้องการเกินที่ควรจะต้องการ
ได้ชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์มันก็ควรจะพอแล้ว ถ้าต้องการ
ไปมากกว่านี้มันก็บ้าแล้ว มันก็บ้ากาม บ้าอะไรไปตามเรื่องของมัน
ก็เป็นเรื่องบ้า
เพราะฉะนัน้ ดูให้ดวี า่ เรายังไม่รวู้ า่ ต้องการอะไร เราต้องการ
อะไร เรายังไม่รู้ เรายังไม่แน่ใจ บอกว่าต้องการชีวิตเย็นและเป็น
ประโยชน์มันก็ไม่พอๆ มันจะไปเอาอะไรอีกก็ไม่รู้ ที่ได้มาก็เกินไป
ก็บ้ากัน เรื่องบ้ากัน เรื่องบ้า เรื่องหลง เรื่องเป็นทาสของอายตนะ
เป็นทาสของกิเลสตัณหา พอใจนั่นแหละเป็นความเยือกเย็น มี
สันโดษพอใจในความฉลาดเฉลียวของตัว สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์
ขึ้นมาได้ คือหาทรัพย์สมบัติได้ หาเกียรติยศชื่อเสียงได้ด้วยความ
เฉลียวฉลาดของตัวแล้วก็พอใจ พอใจนีเ้ รียกว่าสันโดษ พอใจทีม่ นั ได้
เกิดขึน้ มาแล้ว แต่ไม่ใช่หยุดนะ พอใจอย่างนีม้ นั ไม่ได้หยุด เพราะสิง่
นีม้ นั เป็นประโยชน์กส็ ร้างขึน้ มาอีก สร้างขึน้ มาอีก เพือ่ ให้ประโยชน์
มันแผ่กว้างไกลออกไปแก่ทุกคน นี่คือมหาบุรุษ มหาบุรุษ
คนทีเ่ ป็นมหาบุรษุ มันเกิดขึน้ มาในโลกเพือ่ ความเป็นอย่างนี้
เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ๆ แล้วก็เป็นสุขด้วย
การสร้างสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ พอใจในความสามารถทีส่ ร้างสิง่ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ แล้วก็ไม่บ้าไม่หลงในอะไร สิ่งที่หามาได้ก็ไม่บ้าไม่หลง
หรือว่าจะไปซื้อหาอะไรมาส�ำหรับจะบ้าจะหลงมันก็ไม่มี พอใจอยู่
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ด้วยความสามารถ และได้บ�ำเพ็ญประโยชน์ นี่จะถูกด่าอีกแล้วว่า
ไอ้โง่ มาโง่อยูท่ นี่ ที่ ำ� ไมเล่า ฉะนัน้ อาตมาก็ตอ้ งบอกว่า ไอ้ชาติโง่ ไม่รู้
ว่าควรจะต้องการอะไร มันไม่รู้เดี๋ยวนี้ควรจะต้องการอะไร แล้วจะ
ไม่ให้เรียกว่าแรดหรือเต่าอย่างไรเล่า
มันต้องรูก้ นั อย่างถูกต้องว่าควรต้องการอะไร เดีย๋ วนีค้ วรจะ
ต้องการอะไร ก็ตอ้ งการให้มนั มี ให้มนั ได้ ให้มนั ถูกต้อง แล้วก็เป็นสุข
เยือกเย็นๆ อยู่ด้วยชีวิตเย็น ชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์ นั่นแหละ
คือพระนิพพาน นัน่ ล่ะคือความหมายของพระนิพพาน ในอันดับแรก
น้อยๆ ยังเรียกว่านิพพุติ นิพพุติ พอสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป เต็มขนาด
ก็เรียกว่านิพพาน เมื่อยังไม่เต็มขนาดเรียกว่านิพพุติ ก็แปลว่าเย็น
เหมือนกัน เมื่อเต็มขนาดก็เรียกว่านิพพานก็แปลว่าเย็นเหมือนกัน
นิพพุติ ก็แปลว่า เย็น ; นิพพาน ก็แปลว่า เย็น คือมีจิตใจเยือกเย็น
จิตใจเยือกเย็น ชีวิตเยือกเย็น แต่ไม่ใช่สูงสุด นี่ก็เป็นนิพพุติ
ถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่า นิพพุโต ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่า
นิพพุตา คือผู้มีนิพพุติ มีความเย็น มีความเยือกเย็นแห่งชีวิต ใน
อินเดียได้ใช้ค�ำนี้กันเป็นค�ำธรรมดา เป็นค�ำส�ำหรับวัด วัดประมาณ
ซึ่งกันและกัน เมื่อพระสิทธัตถะเดินผ่านไป เจ้าสาวในศากยวงศ์
คนหนึ่งร้องตะโกนออกมาว่า บุรุษนี้เป็นลูกของใคร แม่ของเขาก็
จะนิพพุตา คือนิพพุติอย่างผู้หญิง บุรุษนี้เป็นลูกชายของใคร พ่อ
ของเขาก็จะเป็นนิพพุตา บุรุษนี้เป็นภัสดาของใคร หญิงคนนั้นก็จะ
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นิพพุตา ใช้คำ� เดียวกันหมด นิพพุติ นิพพุตแิ ปลว่าความเย็น เมือ่ เป็น
ของบุคคลก็เรียกว่านิพพุโตบ้าง นิพพุตาบ้างตามเพศนัน้ ๆ นีเ่ ป็นค�ำ
พูดธรรมดาซึ่งยอมรับ เป็นที่ยอมรับ ยอมปรารถนา ยอมสรรเสริญ
เดี๋ยวนี้ใครมันชอบอย่างนี้บ้าง ชอบอย่างนี้บ้างล่ะ มันชอบความ
เป็นทาสทางอายตนะเอร็ดอร่อย ทางเนือ้ ทางหนัง ไม่รจู้ กั จบจักสิน้
อย่างนัน้ มันไม่เย็น นีเ่ พราะเป็นเรือ่ งของกิเลส ถ้าเป็นเรือ่ งเย็นก็ชนะ
กิเลส มันหยุดอ�ำนาจของกิเลสเสียได้ มันก็มีความสงบเย็น เย็นใน
โลกตามประสาโลกไปก่อน ไม่ถึงที่สุดก็จะเป็นนิพพุติๆ
จะยกตัวอย่างให้ฟงั อีกข้อหนึง่ ว่า ถ้าเรามีการสวดบ้านสวด
เรือน นิมนต์พระมาฉันมาสวดทีบ่ า้ นทีเ่ รือน พระก็ตอ้ งให้ศลี พอพระ
ให้ศลี ก็ตอ้ งมีค�ำพูดบอกอานิสงส์ศลี สีเลนะ สุคะติง ยันติ –ถึงสุคติ
เพราะศีล, สีเลนะ โภคะสัมปะทา –มีโภคทรัพย์กเ็ พราะศีล, สีเลนะ
นิพพุติง ยันติ –ถึงนิพพุติก็เพราะศีล, ตัสมา สีลัง วิโสธะเย –ดังนั้น
ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงช�ำระศีลของตนให้สะอาดเถิด เจ้าของบ้าน
ไม่รู้ว่าอะไร นิพพุติไม่รู้ว่าอะไร ต้องเป็นแรดอยู่แล้ว ไม่ต้องมีใคร
บอก มันเป็นแรดอยู่แล้ว นิพพุติที่พระเขาบอกว่าได้นิพพุติเพราะ
ศีล มันไม่รวู้ า่ นิพพุตวิ า่ อะไร บางทีพระเองก็ไม่รนู้ พิ พุตคิ อื อะไร มันก็
เป็นแรดเหมือนกันแหละ แรดต่อแรดพูดกันรูเ้ รือ่ งเมือ่ ไหร่ละ่ พระที่
ให้ศลี มันก็ไม่รนู้ พิ พุตคิ อื อะไร ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั พรว่านิพพุตมิ นั ก็ไม่รู้
ว่าอะไร ก็เป็นแรดต่อแรด ฉะนั้นอย่าหาว่าอาตมาพูดหยาบคายนะ
40

มันก็เป็นเรือ่ งเล่าความจริงให้ฟงั ว่ามันยังเป็นแรดกันอยูม่ าก ทัง้ คน
ให้ศีลและทั้งคนรับศีล
มันเลิกเป็นแรด ก็หมายความว่าท�ำลายอวิชชา ท�ำลาย
ความไม่รู้หรือความรู้ผิดๆ ศึกษาเสียใหม่ให้รู้ถูกต้อง ถูกต้องๆ มัน
ก็จะค่อยๆ รู้เองว่าสิ่งที่ควรปรารถนามันคืออะไร ถ้าเขาถามว่า
ต้องการอะไร ก็บอกถูกสิ ว่าข้าพเจ้าต้องการนิพพุตทิ นี่ เี่ ดีย๋ วนี้ แล้วก็
ต้องการนิพพานในอนาคต ต้องการนิพพุตทิ นี่ แี่ ละเดีย๋ วนีต้ ลอดเวลา
แล้วก็ตอ้ งการนิพพานะ นิพพาน นิพพานะในข้างหน้าต่อไปให้ถงึ ให้
ได้กอ่ นจะตายก็ยงิ่ ดี มีนพิ พุตอิ ยูต่ ลอดเวลา และก็ได้นพิ พานะก่อน
เข้าโลง ก็ดีเท่านั้น ก็หมดเท่านั้น นี่เดี๋ยวนี้มาถามว่าต้องการอะไร
ต้องการอะไร ก็ไม่รวู้ า่ จะต้องการอะไร เขาเรียกไอ้ชาติโง่ ก็โกรธเอา
อีก มันไม่รวู้ า่ ต้องการอะไรไม่ควรจะต้องการอะไร มันก็ไม่รู้ พอเขา
บอกว่าอย่างนีม้ นั โง่ มันก็โกรธเอาอีก เพราะฉะนัน้ มันก็ตอ้ งล�ำบาก
ทีเดียว ถ้าพูดกับแรดมันไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง เป่าปีใ่ ห้แรดฟังมันก็ไม่รเู้ รือ่ ง
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มีชีวิตอย่างสมาทาน อย่ามีอย่างอุปาทาน
เอาละ ขอให้เป็นว่าแต่ละปี แต่ละปีนี้ก็ขอให้มันดีขึ้น ดีขึ้น
ให้แรดมันลอกคราบ ให้หนังมันบาง ให้หนังมันบาง ให้เฆี่ยนด้วย
ไม้เรียวเจ็บก็เอาแล้ว ไอ้แรดนีห้ นังหนาไม่รสู้ กั กีน่ วิ้ แข็งโป๊กเหมือน
กับหิน ให้หนังมันบางๆ พอเฆี่ยนด้วยไม้เรียวเจ็บสะดุ้ง ทีนี้มันก็
เชือ่ ฟัง มันก็เปลีย่ นแปลงจากความเป็นแรดมาเป็นสัตว์ธรรมดาทีไ่ ว
ต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดี นี่เรียกว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ก่อนนี้มัน
หลับเหมือนกับหนังแรด แล้วมันก็คอ่ ยๆ ตืน่ ค่อยๆ เบิกบาน ค่อยรู้
แล้วมันก็ตื่นจากหลับจากโง่ แล้วก็ร  ู้ รู้ๆ แล้วก็ท�ำถูกต้อง ถูกต้อง
แล้วไอ้ความสุขสงบเย็นมันก็เบิกบานออกมาให้เห็น นี่เรียกว่า ผู้รู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ดังนั้นเมื่อเขาถามว่าคุณต้องการอะไร ต้องการอะไรที่มา
ปฏิบัติ มาวัด มานี่ต้องการอะไร ก็ขอให้ตอบถูกต้องสักหน่อยหนึ่ง
ก็ยังดีว่า ข้าพเจ้าต้องการความเป็นผู้รู้ ความเป็นผู้ตื่น ความเป็น
ผู้เบิกบาน จะยากดีมีจน ขี้เหร่ไม่สวยอะไรก็ตามใจ ฉันต้องการ
ความเป็นผู้รู้ เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบาน คนจนก็เป็นได้ คนรวยก็
เป็นได้ คนสวยก็เป็นได้ คนไม่สวยก็เป็นได้ แต่ที่เป็นไม่ได้ก็คือ
คนโง่เท่านัน้ มันก็ได้เป็นแรด มันก็เป็นอย่างอืน่ ไม่ได้ มันก็ได้เป็นแรด
จงนึกถึงหลักส�ำคัญในพระพุทธศาสนาว่าบริสุทธิ์ได้ด้วย
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ปัญญาจะค่อยๆ หายโง่ บริสุทธิ์ก็คือว่า ไม่มีผิดพลาด ไม่มีโง่เขลา
ด้วยปัญญา พอกพูนปัญญา พอกพูนปัญญาๆ ก็ค่อยๆ บริสุทธิ์ๆ
สะอาดๆๆ เข้ามา แล้วก็ สัมมาทิฏฐิ สมาทานา สัพพัง ทุกขัง อุปจั
จะคุง –ล่วงพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยการสมาทานสัมมาทิฏฐิ
พ้นจากทุกข์ทกุ ชนิดได้ดว้ ยการสมาทานสัมมาทิฐิ เรือ่ งนีอ้ าตมาเคย
พูดหลายหนแล้ว ท่านจะจ�ำได้หรือไม่ได้ก็ตามใจ มันล�ำบากที่ว่า
สมาทาน มันถือเอาอย่างถูกต้อง ถ้า อุปาทาน มันถือเอาอย่าง
โง่เขลา เดี๋ยวนี้เรามันมีกันแต่อุปาทาน ถือเอาอย่างโง่เขลา หลับหู
หลับตาด้วยอวิชชา เป็นแรดโดยไม่รู้ตัว
อุปาทานใช้ไม่ได้ อุปาทานในศีลก็ศลี เหลวศีลเลว อุปาทาน
ในสมาธิก็สมาธิผิดหมด อุปาทานในปัญญาก็ใช้ไม่ได้ ต้องสมาทาน
สมาทาน ถือเอาอย่างถูกต้อง อย่างเฉลียวฉลาดไม่มีอันตราย มีแต่
ประโยชน์คณ
ุ โดยส่วนเดียว นีเ้ รียกว่าสมาทาน ก็มนั พูดกันอยูท่ กุ วัน
แล้วท�ำไมไม่สังเกตบ้าง เราสมาทานศีล สมาทานอุโบสถ ถ้าพูดว่า
อุปาทานศีลก็บ้าเลย ก็หนักกว่าเก่า ร้ายกว่าเก่า อุปาทานศีล
จ�ำความหมายของค�ำสองค�ำนี้ไว้ให้ดี จะท�ำอะไรก็ขอให้
ท�ำอย่างสมาทาน อย่าท�ำอย่างอุปาทาน จะมีเงินสักบาทก็ขอให้มี
อย่างสมาทาน อย่ามีอย่างอุปาทาน จะมีภรรยาสักคน มีสามีสกั คน
ก็ขอให้มีอย่างสมาทาน อย่ามีอย่างอุปาทาน ถ้ามีอย่างอุปาทาน
มันจะกัดเอานั่น สามีนั่นจะกัดเอา ภรรยานั่นจะกัดเอา ถ้าไปมี
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อย่างอุปาทานๆ ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน ด้วยอวิชชา มันจะมี
ทรัพย์สมบัติเท่าไร เท่าไรๆ ก็ขอให้มีอย่างสมาทาน มันไม่กัด ใช้
เป็นประโยชน์ได้เต็มที่
มันจะมีเกียรติยศชื่อเสียงเท่าไรอย่างไรก็มีด้วยสมาทาน
อย่ามีดว้ ยอุปาทาน ถ้ามีดว้ ยอุปาทานมันจะแว้งมากัดเอาวินาศเลย
วินาศเพราะความมีชื่อเสียงนั่นแหละ จะมีพรรคพวกก็เหมือนกัน
ให้มีถูกต้อง พรรคพวกที่ถูกต้อง เป็นสัตบุรุษ มีพรรคมีพวกอย่าง
สมาทาน อย่ามีอย่างอุปาทาน มันก็หมดปัญหา มีทรัพย์สมบัตพิ อตัว
ด้วยสมาทาน มีเกียรติยศชือ่ เสียงพอตัวด้วยอ�ำนาจสมาทาน มีพรรค
พวกอย่างพอตัวด้วยอ�ำนาจของสมาทาน อุปาทานยกเลิก อุปาทาน
อย่าเข้ามาเกี่ยวข้อง
เดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรอย่างอุปาทานเสียหมด สักนิดหนึ่งก็มี
ด้วยอุปาทาน แล้วมันก็กัดเจ้าของ ของเล็กๆ น้อยๆ ลองไปมีด้วย
อุปาทาน มันจะเกิดโลภะ โทสะ โมหะ โกธะ อะไรขึ้นมาได้ไม่ทันรู้
ถ้าไปมีดว้ ยอุปาทาน แล้วก็จะหวัน่ วิตกสงสัยอยูเ่ สมอว่ามันจะวินาศ
ฉิบหายไป มันมีความกลัววิตกกังวลอยู่อย่างนี้เสมอไป นี่เพราะมัน
มีด้วยอุปาทาน ยิ่งมีมันยิ่งกัดเจ้าของ ยิ่งมีมันยิ่งกัดเจ้าของ เพราะ
มีด้วยอุปาทาน ถ้ามีด้วยสมาทานมีสติปัญญามันไม่กัดเจ้าของ มี
เงินเก็บไว้ในธนาคาร มันก็อยู่ในธนาคาร ไม่มากัดเจ้าของ ถ้ามีด้วย
อุปาทานมันก็เอามาวิตกกังวลอยู่จนกัดเจ้าของ จนไม่ว่าจะมีอะไร
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จะท�ำอะไร มันก็กัดเจ้าของไปเสียหมด เพราะว่ามันมีอุปาทาน
เอ้า ทีนี้ดูต่อไปว่าอุปาทานนั้นมันเป็นสมบัติของอัตตา มี
อัตตาที่ไหน มีอุปาทานที่นั่น ไม่มีอัตตาที่ไหน มันก็ไม่มีอุปาทาน
ทีน่ นั่ ถ้ามันมีความรูอ้ ย่างถูกต้องเป็นอนัตตา อนัตตา แล้วมันก�ำจัด
อุปาทานหมด ก็หมดข้าศึก หมดอันตราย เลยสรุปความว่า มีชีวิต
ชีวิตนี้จงมีอย่างสมาทาน อย่ามีอย่างอุปาทาน มีชีวิตนี่ ที่มีชีวิตๆ
อยู่ทุกวัน จงมีอย่างสมาทาน คือมีด้วยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด
ถ้ามีด้วยอุปาทานเป็นตัวกูของกู ชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของเหลือแต่
กระดูก สมน�ำ้ หน้า มีชวี ติ ด้วยสติปญ
ั ญา ในความหมายว่าสมาทาน
ประพฤติถกู ต้องทุกอย่างทุกประการเกีย่ วกับชีวติ ก็พน้ จากทุกข์
ทั้งปวง ถ้ามีด้วยอุปาทานตัวกูของกูเสียเรื่อยไปมันก็โง่เข้า โง่เข้า
ก็ท�ำผิดพลาดหมด ก็วินาศไปได้เพราะปัญหาของชีวิต นี่เพราะว่า
มีด้วยอุปาทาน
ชีวิตที่ผ่านมาแล้วแต่หนหลังเป็นบทเรียนที่ดีแล้ว ขอ
ให้ทบทวนดู ทบทวนดู ในกรณีไหนเราเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีมัน
ด้วยอุปาทาน แล้วมันกัดเอาเท่าไร ในกรณีไหนในเรื่องไหนเรา
มีสติปัญญา เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญา ไม่มีอุปาทาน ส�ำเร็จ
ประโยชน์ มันส�ำเร็จประโยชน์ ในเรื่องที่ส�ำเร็จประโยชน์ให้ความ
เยือกเย็นแก่เจ้าของ เรือ่ งนัน้ เป็นสมาทาน ในกรณีทกี่ ดั เจ้าของเหลือ
แต่กระดูกก็เป็นอุปาทาน
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จึงขอสรุปความว่าแม้แต่จะมีชวี ติ มีชวี ติ นี่ จงมีดว้ ยความ
หมายของสมาทาน แปลว่าถือเอาไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยดี
ด้วยดี อย่ามีอย่างอุปาทาน พอเข้าไปถือเอาด้วยความโง่ ยึดมั่น
ถือมั่น หมายมั่นยึดมั่นนั่นน่ะ ก็ด้วยความโง่ อย่างนั้นมันเป็น
อุปาทาน มีชีวิตแท้ๆ ยังต้องมีด้วยสมาทาน อย่ามีด้วยอุปาทาน
ฉะนั้นจะไปมีทรัพย์สมบัติ มีบุตรภรรยาสามี มีเกียรติยศชื่อเสียง มี
อะไรก็ตาม ลองดู ลองไปดู ลองไปท�ำ มีดว้ ยอุปาทาน มันจะกัดเหลือ
แต่กระดูก คือเป็นนรกทั้งวันทั้งคืน เป็นไฟเผาจิตใจทั้งวันทั้งคืน
ตรงกันข้าม ถ้ามีดว้ ยสมาทาน มันก็จะถูกต้อง ถูกต้อง แล้ว
ก็ไม่มีไฟ ไม่มีความร้อน มีแต่ความเยือกเย็น แล้วก็มีแต่ความเป็น
ประโยชน์ เป็นประโยชน์ๆ ไม่มีโทษไปเสียทุกกระเบียดนิ้ว นี่รวม
ความว่ามีชวี ติ โดยไม่ตอ้ งมีอายุ คงจะเข้าใจขึน้ บ้างแล้วใช่ไหม มีชวี ติ
โดยไม่ตอ้ งมีอายุ เพราะค�ำว่าอายุ อายุมนั เป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่
ถือมั่น อายุเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น เป็นที่สิ่งหวงแหนเหลือ
ประมาณ กลัวจะสิ้นอายุคือตาย ไม่ใช่อย่างนั้น อายุเป็นที่ตั้งแห่ง
ความยึดถือตัวกูจะมีอยู่ ตัวกูจะมีอยู่ นี้อย่าอยู่ด้วยความคิดชนิด
นั้น ไม่ยึดมั่นในอายุ ไม่ยึดมั่นในเวลาซึ่งเกิดมาจากกิเลสตัณหา
แต่มีชีวิตชนิดที่ฉลาด มีสติปัญญาครบถ้วนถูกต้องทุกอย่างทุก
ประการ เรียกว่ามีชีวิตด้วยกิริยาที่เรียกว่าสมาทานๆ มันถูกต้อง
หมด มันไม่เกิดโทษ ชีวิตมันไม่เกิดโทษ มันไม่เป็นปัญหา มันมีแต่
46

ความเจริญ เจริญๆ งอกงามก้าวหน้า ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วก็เข้าสู่
โลกุตตระเป็นพระนิพพานแน่นอน

ด�ำเนินชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิ
ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายด�ำเนินชีวิตโดยสมาทานสัมมา
ทิฏฐิ ความรู้ ความคิด ความเห็น ความเข้าใจ อันถูกต้อง ทิฏฐิ ;
ทิฏฐิ นี่แปลว่าความเห็นถูกต้อง ความรู้ถูกต้อง ความเข้าใจถูกต้อง
ความเชื่อถูกต้อง อุดมคติถูกต้อง มันถูกต้องไปหมด เขาเรียกว่า
สัมมาทิฏฐิ เอาสัมมาทิฏฐิเป็นหลัก ชีวิตนี้ก็จะอยู่ด้วยการสมาทาน
ก็ไม่มคี วามทุกข์ ผิดจากนี้ มิจฉาทิฏฐิมนั ก็เข้ามา มีความเห็นผิด เชือ่
ผิด คิดผิด รู้ผิด อุดมคติก็ผิดๆ ผิดๆ มันก็เป็นไฟขึ้นมาในชีวิต แล้ว
ก็ตกนรกทั้งเป็น ตกนรกทั้งเป็น
เรือ่ งนรกทัง้ เป็น เรือ่ งนรกทัง้ เป็นนี่ บางคนจะไม่เชือ่ เพราะ
มันได้รับค�ำสอนว่าต่อตายแล้วจึงจะตกนรกหรือจะไปสวรรค์ พอ
เราพูดว่านรกทั้งเป็น ไม่ค่อยมีใครเชื่อ แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า
เมื่อมีการท�ำผิด ผิดกฎ ผิดกฎเกณฑ์ ผิดปฏิจจสมุปบาท ผิดอะไร
ที่เรียกว่าผิดนั่นแหละ เมื่อมีการท�ำผิด ก็จะมีนรกที่ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ นรกจะเกิดขึ้นที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อมีการกระท�ำ
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ผิดต่อธรรมะ ต่อกฎของธรรมะ เมื่อมีการกระท�ำถูกต้องต่อกฎของ
ธรรมะ ก็มีสวรรค์อยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ครั้งแรกที่อาตมาเอาเรื่องนี้มาสอน มาป่าวประกาศ นักด่า
มันก็ด่าอีกตามเคย พุทธทาสเอามาย้อมแมวขาย เอาเรื่องอะไรก็
ไม่รู้ไม่มีในพระบาลีมาหลอกคน เขาว่าอย่างนี้ มากมายหลายเรื่อง
ด้วยกัน ทั้งที่เป็นค�ำที่พระพุทธเจ้าตรัส แล้วเอามาบอกให้รู้ เช่น
เดียวกับเรือ่ งกาลามสูตร พระพุทธเจ้าตรัส แล้วเราเอามาบอกสอน
ละก็เลวร้ายมาก เอาเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยมาเปิดเผย นี่ขอบอกให้
รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า นรกหรือสวรรค์ก็ตามมันมีอยู่ที่ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อท�ำผิดก็เป็นนรก ไม่ได้อยู่ใต้ดินหรืออยู่บนฟ้า
หรอก นรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้านี่เขาพูดกันอยู่ก่อน ก่อนพุทธกาล
คือว่าก่อนลัทธิฮินดูปัจจุบันเสียด้วยซ�้ำไป มันพูดกันแต่ครั้งไหนก็
ไม่รู้ ตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นสมัยคนป่า แล้วก็สอนอย่างนี้สืบกันมาๆ
จนเป็นยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันง่ายดี
ชาวอินเดียมาสอนคนแถวนีต้ งั้ แต่สองพันกว่าปีมาแล้ว ก็ได้
รับความรูเ้ รือ่ งนรกใต้ดนิ สวรรค์บนฟ้าติดแน่น พอได้ยนิ ค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าว่านรกอยูท่ อี่ ายตนะ สวรรค์อยูท่ อี่ ายตนะ ก็ไม่เข้าใจ ก็
ไม่ฟงั ถูก ก็ไม่พยายามฟังถูก แต่วา่ คงจะมีการฟังถูกบ้างสองสามคน
บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย ของเรา สองสามคนคงจะฟังถูก เพราะว่า
บรรพบุรุษเหล่านั้นสามารถพูดได้ว่า สวรรค์ในอก นรกในใจ ยังดี
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กว่าอยู่ใต้ดิน หรืออยู่บนฟ้า ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่ที่ตา หู จมูก
ลิน้ กาย ใจ นีม่ นั ชัดยิง่ เข้ามาอีก พูดว่าอยูใ่ นอกในใจก็ยงั ดี ยังดีกว่า
ไปไว้ใต้ดินหรือไว้บนฟ้า
สวรรค์มันอยู่ที่ความถูกต้อง การกระท�ำที่ถูกต้อง มันอยู่
ที่อกที่ใจก็ได้ อยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่กระท�ำก็ได้ นรก
มันก็อยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เป็นเครื่องกระท�ำ หรือว่าอยู่ใน
อกในใจทีเ่ ป็นทีส่ รุปรวมผลแห่งการกระท�ำ นีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิด
ความเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิ สมาทานสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะพ้น
จากความทุกข์ทกุ ๆ ประการ เลิกหรือไม่เลิกก็ตามใจ ไอ้สวรรค์บน
ฟ้า นรกใต้ดิน จะเก็บไว้เฉยๆ ก็ได้ มาพิจารณาดู โอ้ มันอยู่ที่ตา หู
จมูก ลิน้ กาย ใจ นีจ่ ะเปลีย่ นสภาพจากความเป็นแรดมาสูค่ วามเป็น
ราชสีห์ พอเลิกไอ้ที่มันไม่มีประโยชน์เสีย มาอยู่ที่สิ่งที่มีประโยชน์
ชัดเจนอยู่ในตัวนั้นน่ะ ก็จะหมดความเป็นแรด ก็กลายเป็นราชสีห์
ไอ้แรดนั้นเอาหนังหนาๆ ออกเสียให้หมด มีหนังบางๆ แล้วก็มีขน
ทั่วๆ ไปพอเป็นราชสีห์ได้
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รู้จักพุทธศาสนาทั้งกลม
ฉะนั้นก็ควรจะรับเอาไว้ถ้าเขาว่าเราเป็นแรดนั้น ก็รับเอา
ไว้ว่าจริงหรือไม่จริง จริงหรือไม่จริงพิจารณาดู ถ้ามันจริงก็แก้ไข
เสียอย่าให้มันมีความเป็นแรดให้เหลืออยู่ ก็คือศึกษาสิ่งที่ถูกต้อง
ถูกต้อง คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสมาธิ ความถูกต้อง ๘ ประการนี้
ถูกต้องครบทั้ง ๘ ประการ ถูกต้องในความคิดความเห็น ถูกต้องใน
ความปรารถนา ถูกต้องในการพูดจา ถูกต้องในการกระท�ำ ถูกต้อง
ในการด�ำรงชีวิต ถูกต้องในความพากเพียรพยายาม ถูกต้องในการ
ระลึกนึกอยูป่ ระจ�ำใจ ถูกต้องในความตัง้ จิตมัน่ เป็นสมาธิกถ็ กู ต้องนี่
ถูกต้อง ๘ ประการนัน่ นะ บุถชุ นก็จะกลายเป็นพระอริยเจ้า แรดทัง้
หลายก็กลายเป็นราชสีหห์ มด ถ้ามีความถูกต้อง ๘ ประการนีเ้ ข้ามา
ฉะนัน้ เมือ่ เขาบอกว่าคุณเป็นแรด ก็อย่าโกรธเขาเลย ขอบใจ
เขาทีเ่ ขาได้มาพูดให้เราช�ำระตรวจสอบตัวเองเสียใหม่ ตรวจสอบตัว
เองเสียใหม่ถ้ามันยังมีอะไรไม่ถูก ก็จะได้ท�ำเสียให้มันถูก พอท�ำถูก
มันกลับสภาพตรงกันข้ามเป็นฝ่ายถูกต้อง ถูกต้อง เรียกว่าสัมมา
สัมมา แปลว่า ซึ่งมีความถูกต้อง ; ภาวะแห่งความถูกต้องเรียกว่า
สัมมัตตะ สัมมัตตะ –ภาวะแห่งความถูกต้อง สัมมา สัมมาซึ่งมี
ความถูกต้อง ความถูกต้อง ๘ ประการนั้นแหละ เป็นส่วนเหตุ คือ
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ว่าท�ำให้เกิดผลอยู่ ๘ ประการ ครั้นท�ำเหตุ ๘ ประการถูกต้องแล้ว
ก็เกิดผลอีก ๒ ประการ เรียกว่า สัมมาญาณะ –ญาณอันถูกต้อง ;
สัมมาวิมุตติ –หลุดพ้นถูกต้อง รวมเป็น ๑๐ ประการทั้งเหตุและ
ทั้งผล นั่นน่ะคือพระพุทธศาสนา ใช้ภาษาโสกโดกหน่อยๆ ว่าเป็น
พุทธศาสนาทั้งกลม
พูดว่าทั้งกลมนี้ดูเป็นค�ำโสกโดกหยาบคาย แต่มีใช้ในจารึก
สุโขทัยนะ ทั้งกลมนี้ ไม่ใช่ค�ำหยาบคายหยาบโลน ทั้งกลม เป็น
พุทธศาสนาทั้งดุ้นทั้งกลม ในเมื่อมันมีความถูกต้องทั้งส่วนเหตุ ๘
ประการ ทั้งส่วนผลอีก ๒ ประการ รวมเป็น ๑๐ ประการ เรียก
ว่า สัมมัตตะ ๑๐ ประการ เป็นตัวพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ใน
พระพุทธศาสนา
แรดตั วไหนอยากจะเลิกความเป็น แรดก็ไปศึกษาเร็วๆ
ความถูกต้อง ๘ ประการส่วนเหตุ  ๒ ประการส่วนผล รวมกันเป็น
๑๐ ประการ คือทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ในพระไตรปิฎก
ในบาลีมีพูดมากถึงเรื่องความถูกต้อง ๑๐ ประการ แต่ไม่รู้เพราะ
เหตุใดที่เอามาสอนๆ กันนี้ มักจะพูดกันแต่เพียงเรื่อง ๘ ประการ
ไอ้เรื่อง ๑๐ ประการทั้งสมบูรณ์มักจะเก็บไว้ไม่ค่อยเอามาพูด ถ้า
เราจะท�ำให้สมบูรณ์ก็เอามาพูดให้ครบทั้ง ๑๐ ประการ
ความถูกต้อง ๑๐ ประการ มรรคมีองค์ ๘ ประการนั้น ๘
แล้วก็เติมอีก ๒ คือ ญาณะ และ วิมุตติ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ
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รวมเป็น ๑๐ ประการนั้นน่ะหมดทั้งกลม ทั้งกลม ถ้าถือภาษาสมัย
สุโขทัยเป็นหลัก ค�ำว่าทั้งกลมนี้ไม่ใช่คำ� หยาบคาย ไม่ใช่ค�ำโสกโดก
เป็นค�ำที่ใช้อย่างธรรมดา คือว่าทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั้งมวล ฉะนั้น
พระพุทธศาสนาครบถ้วนบริบูรณ์ก็คือ สัมมัตตะ ๑๐ ประการ
มีแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม ที่เคยเป็นโลกียะจมอยู่ในกอง
ทุกข์ ก็กลายเป็นโลกุตตระอยูเ่ หนือกองทุกข์ หรือว่าเหนือปัญหา
ใดๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น
ที่พูดว่าทุกข์นี่ที่ภาษาที่ถูกต้องที่พวกแรดไม่รู้นะ ค�ำว่า
ความทุกข์มันรวมความสุขอยู่ด้วย ที่พูดเฉยๆ ว่าความทุกข์มัน
รวมความสุขอยูด่ ว้ ย เพราะความสุขมันไม่เทีย่ ง มันเปลีย่ นแปลง
แล้วมันก็เป็นทุกข์ ฉะนั้นมันไม่ต้องมีความสุข มันมีแต่ความ
ทุกข์ ทั้งสุขและทั้งทุกข์มันเป็นทุกข์ อย่างนี้ก็พูดได้ถ้าพ้นทุกข์
หมดทุกข์ก็ใช้ได้ แต่ถ้าชาวบ้านธรรมดาฟังแล้วมันก็เข้าใจผิด มัน
เก็บความสุขไว้เป็นปัญหาอีก มีปัญหาเพราะความสุข ก็พูดว่าหมด
ปัญหาโดยประการทั้งปวงดีกว่า ทั้งสุขและทั้งทุกข์เลิกหมด เลิก
เป็นปัญหาหมด
ฉะนั้นขอร้องว่าท่านทั้งหลายจงจัดระบบชีวิตการเป็นอยู่
ให้ถูกต้อง พูดโดยเหตุก็ว่ามีความถูกต้อง ๘ ประการ และก็ได้รับ
ผล ๒ ประการ มรรคมีองค์แปด ๘ ประการ เติมญาณะกับวิมตุ ติเข้า
ก็เป็น ๑๐ ประการ นี่ ถูกต้อง ถูกต้อง ตามค�ำพูดทางธรรมะ หรือ
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ทางศาสนา แต่ถ้าเราจะไปพูดกับคนที่ไม่รู้เรื่องศาสนา ก็ศึกษากัน
อย่างสมัยปัจจุบันรู้แต่เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างนี้แล้ว ก็ใช้ค�ำพูดเสีย
ใหม่เถิดว่า จงมีชีวิตชนิดที่อยู่เหนือบวกเหนือลบ นั่นมันเหนือสุข
เหนือทุกข์ เป็นเหนือบวกเหนือลบ ไม่มีชีวิตเป็นบวก ไม่มีชีวิต
เป็นลบ มันก็ไม่ต้องหัวเราะ มันก็ไม่ต้องร้องไห้ มันก็ไม่ต้องดีใจ
มันก็ไม่ต้องเสียใจ มันก็ไม่ต้องก�ำไร มันก็ไม่ต้องขาดทุน มันไม่มี
การเสียเปรียบหรือได้เปรียบ อย่างนีเ้ รียกว่า เหนือบวก เหนือลบ
ภาษาเหลาจือ๊ ก็เรียกว่าเหนืออิมเหนือเอีย๊ ง ออกเสียงแต้จวิ๋
ว่าเหนืออิมเหนือเอี๊ยง ออกเสียงภาษากลางว่าเหนือยินเหนือยาง
เหนือยินเหนือยางนั่นนะเหนืออิมเหนือเอี๊ยง ซึ่งวิทยาศาสตร์เรียก
ว่าเหนือบวกเหนือลบ เหลาจื๊อก็ได้สอนเรื่องนี้ ไม่ใช่เล่น แต่คนมัน
ไม่เข้าใจ เลยไม่รเู้ รือ่ งเหลือแต่อาซิม้ นัง่ ไหว้หวั สิงโต ว่าถือศาสนาเต๋า
มันเป็นเสียอย่างนี  ้ ถ้าว่าศาสนาเต๋ายังอยู่จริงๆ คนก็อยู่เหนือบวก
เหนือลบ แล้วก็ไม่มีปัญหา ก็มีความหมายแห่งพระนิพพาน เหนือ
ดีเหนือชั่ว เหนือบุญเหนือบาป เหนือบวกเหนือลบแล้วมันก็เป็น
อสังขตะ ; อสังขตะ –อะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้ หรือเป็น วิสังขาระ ;
วิสังขาระ –อันอะไร อะไรปรุงแต่งไม่ได้ บวกก็ปรุงแต่งไม่ได้ ลบก็
ปรุงแต่งไม่ได้ ความดีก็ปรุงแต่งไม่ได้ ความชั่วก็ปรุงแต่งไม่ได้ เรียก
อีกค�ำหนึ่งซึ่งเป็นค�ำที่ไพเราะสูงสุดประเสริฐที่สุดว่า อตัมมยตา
พวกแรดไม่เคยได้ยินใช่ไหม อตัมมยตา ; อตัมมยตา แปล
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ว่า อะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้ ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรๆ ไม่ว่าเป็นบวก
หรือเป็นลบ อตัมมยตาค�ำเดียวพอ บวกหรือลบปรุงแต่งไม่ได้
ดีหรือชัว่ ปรุงแต่งไม่ได้ สุขหรือทุกข์ปรุงแต่งไม่ได้ ไม่ถกู ปรุงแต่งโดย
ประการใดๆ เพราะว่ามันไม่ขนึ้ อยูก่ บั ปัจจัยใดๆ ไม่ขนึ้ อยูก่ บั ปัจจัย
ฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบ เรียกว่า อตัมมยตา
ใครมีอตัมมยตา คนนั้นเป็น อตัมมโย อตัมมโยนั้นเป็น
ชื่อของพระอรหันต์ พระอรหันต์เป็นอตัมมโยเพราะมีอตัมมยตา
เพราะมีอตัมมยตาจึงได้เป็นอตัมมโย เป็นค�ำสูงสุดในเรื่องของ
ธรรมะ จะเข้าไปแตะต้องก็ระวังให้ดีๆ ให้มันถูกต้อง อตัมมโยน่ะ
แก้ปญ
ั หาหมด ไม่มปี ญ
ั หาใดๆ เหลือ เพราะไม่ขนึ้ อยูก่ บั ปัจจัยอะไร
ความดีก็ท�ำให้หลงไม่ได้ ความชั่วก็ท�ำให้หลงไม่ได้ ไม่หลงดีหลงชั่ว
ไม่หลงบาปไม่หลงบุญ ไม่หลงนรกไม่หลงสวรรค์ ไม่หลงอะไรหมด
แต่ไม่มใี ครต้องการ ใครต้องการสิง่ นีบ้ า้ ง ถ้าไม่ตอ้ งการก็หมายความ
ว่าไม่รู้พุท ธศาสนา ถ้ า รู ้ พุ ท ธศาสนาก็ จ ะต้ อ งการอตั ม มยตา
ต้องการความมีอตัมมยตา คือสภาวะทีป่ จั จัยอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้
ทั้งกุศลและทั้งอกุศลปรุงแต่งมันไม่ได้ จิตนี้มี อตัมมยตา

อย่ามีอัตตาไว้เพื่อติดคุก
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พูดไปพูดมาเรื่องมันก็จบไม่ทันรู้ พูดมากไปอีกมันก็เกิน นี่
เอาแต่ว่า ลด ละ อายุหรืออัตตาเสีย เลิกอายุเสีย อยู่อย่างไม่ต้อง
มีอายุ ไม่มีอัตตาเป็นที่ตั้งแห่งอายุ หรือแห่งตัณหา มันก็ไม่มีเรื่อง
เรื่องมันก็จบ ช่วยจ�ำไปคิดไปใคร่ครวญว่าเราจะมามีชีวิตชนิดที่
ไม่มีอายุ เด็กๆ ก็ว่าตายแล้ว เด็กๆ ว่าอย่างนั้นก็ตายแล้วสิ ไม่มี
อายุ แต่สำ� หรับผู้รู้ธรรมะ มันไม่ได้ตาย มีชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีอายุ
ไม่โง่เกี่ยวกับอายุ ไม่หลงยึดมั่นในอายุ ไม่ตกเป็นทาสของอายุ
อยู่เหนืออายุก็คืออยู่เหนือปัญหาทุกชนิด ไม่ต้องหัวเราะ ไม่
ต้องร้องไห้ ไม่ต้องดีใจหรือเสียใจให้เหนื่อย ดีใจก็เหนื่อย เสียใจ
ก็เหนื่อย อย่าเอามันทั้งสองอย่างนั่นแหละคือความปกติ ปกติ
เป็นพระนิพพาน นิพพาน ในความหมายหนึ่งว่าปกติ ปกติ ใน
ความหมายหนึ่งว่าว่าง ว่างๆ ถ้าไม่ว่างไม่ปกติ ถ้าปกติมันต้องว่าง
ว่างๆ เพราะมันไม่ไปจับฉวยอะไร ฉะนัน้ ความปกติกบั ความว่างนัน้
มีความหมายอย่างเดียวกัน หรือจะพูดให้ฟงั ง่ายกว่านัน้ ก็วา่ สะอาด
สว่าง สงบ ให้ถึงสูงสุดเถิด นั่นก็คือนิพพานเหมือนกัน
ถ้าไปพูดกับนักโทษก็บอกว่า เสรีภาพ นิพพานคือเสรีภาพ
ไม่ถูกกักขังอยู่ในคุกใดๆ คุกที่รุนแรงที่สุดก็คือ คุกแห่งอัตตา
อัตตาเป็นคุกที่รุนแรงที่สุด หลุดออกมาเสียได้เรียกว่ามีเสรีภาพ
ตัวกูหลุดออกมาเสียจากคุกแห่งตัวกู คุกแห่งตัวกูเป็นที่กักขังตัวกู
พอมีความรู้อย่างถูกต้องว่า โอ้ มันไม่ใช่มีตัวกู มันไม่ได้มีตัวกู ตัวกู
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ไม่ใช่ของจริง เป็นความโง่สร้างขึ้นมา เพียงเท่านี้เท่านั้นแหละมันก็
หมดตัวกู คุกพังทลายหมด ตัวกูไม่ติดคุกตัวกูอีกต่อไป ใครชอบก็
หมดความเป็นแรดและเป็นพุทธบริษทั ทีถ่ กู ต้อง หลุดพ้น หลุดพ้นๆ
วิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งผูกมัด สังโยชน์ เครื่องผูกพันทั้งปวง หลุดพ้น
จากเครือ่ งผูกพันทัง้ ปวง นีเ่ รียกว่าจบเรือ่ งของความเป็นพุทธบริษทั
ถ้ายังติดคุกอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง แม้นิดหน่อยก็เถิด เรียก
ว่ายังไม่หลุดพ้น ยังเป็นผู้ติดคุกหรือว่าอยู่ในปัญหาอยู่ในกองทุกข์
สิ่งนี้ท�ำได้โดยไม่ต้องฆ่าตัวตาย ท�ำได้โดยมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิต่อสิ่งทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อสิง่ ทีเ่ รียกว่าชีวติ มีสมั มาทิฏฐิหรือสมาทานสัมมาทิฏฐิ มีอย่างไม่
ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าสมาทาน
สมาทานสัมมาทิฏฐิให้มีอยู่ทุก ทุกอะไรดี ทุกกระเบียดนิ้ว
หรือทุกวินาที ให้ชีวิตนี้มันมีสัมมาทิฏฐิอยู่ทุกกระเบียดนิ้ว อยู่ทุก
วินาที ขืนพูดมากไปมันก็เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ อยูท่ กุ Time and
space เขาก็ด่าอีกแหละ ไอ้นี้มันชอบภาษาฝรั่ง ชอบพูดภาษาฝรั่ง
มันก็ถูกด่าอีกแหละ แต่แล้วไม่ค่อยจะกล้าพูดกัน พูดอย่างภาษา
ธรรมดาก็ว่าทุกกระเบียดนิ้วคือ ทุกๆ ที่ ทุกวินาทีคือ ทุกเวลา ทุก
Time and space ; Time คือเวลา Space น่ะเนื้อที่ ไม่มีเวลา
หรือเนือ้ ทีใ่ ดๆ เหลือไว้สำ� หรับโง่ นีก่ เ็ รียกว่ามีสมั มาทิฏฐิ ทุกๆ วินาที
หรือทุกกระเบียดนิว้ มันรุงรัง พูดภาษาวิทยาศาสตร์ ทุก Time and
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space มันกะทัดรัด แล้วก็เป็นค�ำพูดที่เขาใช้กันอยู่ทั่วโลก จะเอา
มาใช้บ้างก็ไม่เป็นไร แปลว่าในทางเวลาก็ไม่มีปัญหา ในทางเนื้อที่
เนือ้ ทีก่ ไ็ ม่มปี ญ
ั หา จึงเรียกว่าทุกวินาทีทางเวลา ทุกกระเบียดนิว้ ใน
ทางเนื้อที่ เราไม่มีโง่ ไม่มีถล�ำเข้าไปในมิจฉาทิฏฐิทุกเวลา ทุกพื้นที่
คือ ทุกกระเบียดนิ้ว หรือทุกๆ วินาที
ฟังดูมันก็เห็นเป็นเรื่องยุ่งยากล�ำบาก มหาศาลมากมาย
ภูเขาเหล่ากา แต่เรือ่ งมันนิดเดียวเท่านัน้ แหละ คือเลิกอัตตา เลิกโง่
ว่ามีอัตตา ไม่ต้องมีอัตตา มีแต่สิ่งที่ไม่ใช่อัตตา อัตตาที่มีอยู่ในชีวิต
ในจิตใจ ในความรู้สึก ในค�ำพูดจานี่ก็ให้รู้เถิดว่ามันไม่ใช่อัตตา เป็น
ค�ำสมมติของชาวโลก ชาวบ้าน ชาวเมือง สมมติขึ้นมาพอพูดจากัน
รู้เรื่องเท่านั้นแหละ มันไม่ใช่ตัวจริง อัตตานั้นไม่ใช่ตัวจริง มันเป็น
อนัตตา คือไม่ใช่อตั ตา ก็เลยเลิกยึดถือหมด ยึดถือในอัตตา ไม่ยดึ ถือ
ในเวลา ไม่ยดึ ถือในสังขาร ไม่ยดึ ถือในปัจจัย ไม่ยดึ ถือสิง่ ใดๆ เรียกว่า
จิตใจมันเกลี้ยงมันหมดจากความยึดถือ เรียกว่า วิมุตติ -หลุด
พ้น มีวิมุตติอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานาที นี่เรียกว่าชีวิตสูงสุด ชีวิต
ประเสริฐที่สุด ชีวิตที่ได้ถึงสิ่งสูงสุดคือ พระนิพพาน
ทางพุทธศาสนาเราสมัครใช้ค�ำว่าอยู่กับสิ่งสูงสุดคือ พระ
นิพพาน ถ้าเป็นศาสนาอื่น เขาจะพูดว่าอยู่กับสิ่งสูงสุดคือ พระ
เป็นเจ้า ถ้าเราฟังของเขาไม่ดีก็ไปหาว่าเขาโง่ ไปอยู่กับพระเป็นเจ้า
ซึ่งเป็นบุคคล พระเป็นเจ้าที่ถูกแท้ ที่ถูกต้อง ที่พูดจาถูกต้องก็ไม่ใช่
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บุคคล คือ สิง่ สูงสุดทีอ่ ยูเ่ หนือปัญหาโดยประการทัง้ ปวง ถ้าจะญาติดี
กับพวกคริสต์พวกฮินดูนั้น ก็อธิบายค�ำว่าพระเป็นเจ้าให้เข้ารอย
กันเสีย ไม่ต้องเป็นศัตรูกัน ไม่ต้องทะเลาะกันระหว่างศาสนา ซึ่ง
ดูเหมือนไอ้พวกโง่ๆ มันตั้งป้อมจะเอากันแล้ว จะเอากันให้วินาศ
ระหว่างศาสนา หาว่าศาสนาอันหนึง่ รุกล�ำ้ ศาสนาอืน่ มันไม่ได้รกุ ล�ำ้
หรอก มันเป็นเพราะใช้ค�ำพูดผิดกัน ไม่เข้าใจกัน ใช้ค�ำพูดเสียให้
ถูกต้อง มันก็ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างศาสนา เพราะว่าทุกๆ ศาสนา
ต้องการให้เลื่อนขึ้นไป ให้เลื่อนขึ้นไปจนถึงสิ่งสูงสุด พวกนี้สมัคร
เรียกพระนิพพาน ก็ควรจะได้เรียก พวกโน้นเขาจะสมัครเรียกว่า
พระเป็นเจ้า ก็ควรจะได้เรียก แล้วเราก็ไม่ต้องทะเลาะกันระหว่าง
กับพระเป็นเจ้า หรือนิพพาน

การบรรลุธรรมสูงสุด
มีได้ทั้งเป็นฆราวาสและบรรพชิต
พูดอะไรอีกล่ะ ในเรือ่ งทีว่ า่ ไม่มอี ตั ตา ถ้ามีอตั ตามันมีความ
เห็นแก่ตวั มันมีความเลวร้ายเหลือประมาณ ซึง่ แจกแจงมาเป็นเวลา
เกือบครึ่งชั่วโมง ความเลวร้ายของผู้เห็นแก่ตัว ถ้าเห็นหมดนั้นเห็น
หมดนั้น ก็จะเกลียดความเห็นแก่ตัว เกลียดตัว เกลียดความมีตัว
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เกลียดความเห็นแก่ตัว นั่นแหละมันง่ายดี ดูที่โทษของความเห็น
แก่ตัว มีอย่างไร แล้วมันมาจากความรู้สึกว่ามีตัว แล้วก็เลิกความ
รู้สึกว่ามีตัวเสีย ว่ามันไม่ใช่ตัว แม้มันจะรู้สึกว่าตัว มันก็เป็นความ
รู้สึกที่ผิดๆ รู้สึกเสียใหม่ให้ถูกต้องว่ามันไม่ใช่ตัว แต่ความโง่ท�ำให้
เรายึดถือว่าเป็นตัว มันจึงมีตัว มีของตัว แล้วมันก็กัดเจ้าของ กัด
เจ้าของ ไม่มีตัว ไม่มีของตัว ไม่มีอะไรกัดเจ้าของ ชีวิตนี้ก็เยือกเย็น
และเป็นประโยชน์ เยือกเย็นเป็นประโยชน์ เยือกเย็นเป็นประโยชน์
ควรจะพอกันทีเท่านี้ ถ้าต้องการเกินนี้ก็ต้องหาว่าบ้าอีกล่ะ เพราะ
มันเกินความจ�ำเป็นที่จะต้องการ
เยือกเย็นและเป็นประโยชน์ เยือกเย็นและเป็นประโยชน์
แล้วก็พอใจในความเป็นอย่างนี้ แล้วก็เป็นสุขอยูใ่ นความเป็นอย่างนี้
จะท�ำการงานก็ให้เยือกเย็น จะได้รบั ผลงานก็ให้เยือกเย็น เก็บผลงาน
ไว้กใ็ ห้มคี วามเยือกเย็น จะใช้ผลงานออกไปก็ให้มนั มีความเยือกเย็น
ก็คือบนความถูกต้อง มันถูกต้องตั้งแต่เมื่อคิดจะท�ำก็ถูกต้อง พอ
ลงมือท�ำก็ถกู ต้อง ได้รบั ผลงานมามันก็ถกู ต้อง เก็บไว้กถ็ กู ต้อง ใช้ไป
ก็ถูกต้อง ท�ำประโยชน์ก็ถูกต้อง มันถูกต้องตลอดสาย นี่ชีวิตของ
พระอริยเจ้า ถ้าถือตามพระบาลีแล้วเป็นฆราวาสที่ครองเรือนก็ได้
เป็นบรรพชิตที่ออกบวชไปอยู่นอกเรือนก็ได้ สามารถที่จะมีชีวิต
ชนิดนี้ด้วยกันทั้งนั้น
พระอริยเจ้าที่อยู่บ้านเรือนเป็นโสดาบัน เป็นสกิทาคามี
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เป็นอนาคามี หรือแม้เป็นพระอรหันต์ แต่พระอรหันต์น่ะพอเป็น
พระอรหันต์มนั หมดความอยูบ่ า้ น อยูเ่ รือน หรือไม่อยูเ่ รือน จึงไม่ได้
พูดกัน ที่เห็นชัดอยู่ว่าครองเรือนอย่างธรรมดา ก็มีพระโสดาบัน
พระสกิทาคามี พระอนาคามี แต่พอเป็นพระอรหันต์มนั พ้นทีจ่ ะพูด
ว่าอยูเ่ รือนหรืออยูป่ า่ คนบ้ามันพูดว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วรีบไป
บวช ไม่เช่นนั้นจะตาย นี่คนโง่มันพูด พระอรหันต์จะตายอะไรอีก
ล่ะ พ้นความเป็นฆราวาส พ้นความเป็นบรรพชิต แล้วมันมีปัญหา
อะไรที่จะต้องตายล่ะ
ขอให้ยอมรับไว้ว่า การบรรลุธรรมะแท้จริงและสูงสุดใน
พระพุทธศาสนานั้น มีได้ทั้งเป็นฆราวาส และมีได้ทั้งผู้ออกไป
จากเรือน ไม่มีเรือน แต่ว่าความเป็นฆราวาสในที่นี้ก็หมายความว่า
ฆราวาสที่ถูกต้องคือ สมาทานสัมมาทิฏฐิ ไม่ใช่ฆราวาสบ้าๆ บอๆ
มัวเมากามารมณ์ มัวเมาชื่อเสียง ไอ้นั้นฆราวาสบ้าๆ บอๆ ยกไป
ไม่อยู่ในขอบเขตนี้ ฆราวาสที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องไม่ใช่อย่าง
นัน้ ต้องสมาทานสัมมาทิฏฐิถงึ ระดับ ถึงมาตรฐานอันหนึง่ ซึง่ ท�ำให้
เรียกได้ว่าเป็นพระอริยเจ้า เป็นพระโสดาบันก็มี พระสกิทาคามีก็มี
พระอนาคามีก็มี พอเป็นพระอรหันต์ก็เลิกกัน ไม่ใช่ฆราวาสไม่ใช่
บรรพชิตแล้ว พอเป็นพระอรหันต์แล้วอย่าโง่วา่ เป็นฆราวาสหรือเป็น
บรรพชิต มันเป็นไม่ได้ มันเหนือ มันเหนือไปเสีย เป็นพระอรหันต์
จะอยู่ที่ไหนก็มันไม่มีการอยู่ที่นั่น ไม่เป็นฆราวาส ไม่เป็นบรรพชิต
60

เอ้า พูดมาหมดแล้ว เลือกเอาเอง เลือกเอาเอง เมื่อเขา
ถามว่าคุณจะเอาอะไร คุณจะเอาอย่างไร ก็ตอบให้ถูก ตอบไม่ถูก
ก็ตอ้ งเป็นแรดไปตามเดิม พูดกันอีกหลายปีกว่าจะเลิกจะหลุดจาก
ความเป็นแรด นี่มัน ๒ ชั่วโมงแล้ว ๒ ชั่วโมงกว่า มันไม่มีแรงพูด
แล้ว มันเหนื่อย มันหมดแรงพูด.
การบรรยายตอนบ่ายนี้ ก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้.

เราจงมาด�ำเนินชีวิตมีชีวิตกันใหม่
ชนิดที่ไม่ต้องมีอัตตา มีชีวิตโดยไม่ต้องมีอายุ
เพราะว่ามันไม่มีอัตตาที่เป็นที่ตั้งแห่งอายุ
พอไม่มีอัตตาแล้วก็มันไม่มีความหมายแห่งอายุ

ใบสมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือ
วันที่สมัคร
 สมัครใหม่

 ต่ออายุสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่สำ� หรับจัดส่ง ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร
เลขที  ่
  หมู่    ซอย

   ถนน

ต�ำบล/แขวง

อ�ำเภอ/เขต

จังหวัด
โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์
มือถือ

Email
สมทบการผลิต
 ๑ ปี (๑๒ เล่ม) ๑๘๐ บาท
 ๒ ปี (๒๔ เล่ม) ๓๖๐ บาท
เริ่มตั้งแต่

เดือน

ปี

ถึง  

เดือน

ปี

โอนเงินสมทบการผลิตมาที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
บัญชี ออมทรัพย์  เลขที่ ๑๑๑-๒-๙๖๒๙๕-๘
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา ส�ำนักรัชโยธิน
จากนั้นส่งหลักฐานใบโอนและใบสมัครสมาชิก โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
๑. ทางไปรษณีย์ ส่งที่
ฝ่ายผลิตหนังสือและสื่อธรรม (ธรรมะใกล้มือ)
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส 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 โทรศัพท์ : ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑
อีเมล : bookclub@bia.or.th
เฟสบุ๊ค : bookclub.bia

ธรรมะใกล้มือ

มีชีวิตโดยไม่ต้องมีอายุ

เราจงมาดำ�เนินชีวิตมีชีวิตกันใหม่
ชนิดที่ไม่ต้องมีอัตตา มีชีวิตโดยไม่ต้องมีอายุ
เพราะว่ามันไม่มีอัตตาที่เป็นที่ตั้งแห่งอายุ
พอไม่มีอัตตาแล้วก็มันไม่มีความหมายแห่งอายุ
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