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เล่มเดียว บรรยายหลายครัง้ รวมเข้าเป็นหนังสือเล่มเดียว,
จบ คือครบทุกเรื่องที่ควรจะมี
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ความมุ่่�งหมายในการบรรยาย
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ข้้อที่่� ๕ ต้้องเข้้าใจเรื่่�องจิิตให้้ถููกตรงมิิฉะนั้้�นจะหลงไสยศาสตร์์
จิิตมีีความรู้้�ผิิดมาตั้้�งแต่่เกิิด กิิเลสจึึงมีีมาก
ต้้องต่่อสู้้�ด้้วยธรรมะมิิให้้กิิเลสเกิิด
ต้้องศึึกษาปฏิิบััติิธรรมอย่่างสัันทิิฎฐิิโก

๘
๑๓
๒๑
๒๘
๓๓
๓๗
๔๒
๔๕
๔๘

ท่่านสาธุุชน ผู้้�มีีความสนใจในธรรม ทั้้�งหลาย,
การบรรยายวัันนี้้� เป็็นการบรรยายวัันเสาร์์แรกแห่่งปีีใหม่่ เราได้้
หยุุดการบรรยายมาสามเดืือน บััดนี้้�มาถึึงงวดที่่จ� ะต้้องบรรยายต่่อไป.
วัันนี้้�เป็็นวัันแรก แห่่งการบรรยายประจำำ�วัันเสาร์์งวดนี้้� ซึ่่�งท่่าน
ทั้้�งหลายก็็พอจะทราบได้้ว่า่ การบรรยายเป็็นงวดๆ เป็็นเรื่อ่� ง เป็็นชุุดๆ,
เมื่่�อจบการบรรยายงวดหนึ่่�ง ก็็ได้้เรื่่�องชุุดหนึ่่�ง สมบููรณ์์ในข้้อธรรมะ
เรื่่�องหนึ่่�งๆ เพื่่�อความสะดวกแก่่การศึึกษา การบรรยายชุุดนี้้�เรีียกว่่า
ชุุด ภาคมาฆบููชา ซึ่่�งมีี ๓ เดืือน ประมาณ ๑๓ หรืือ ๑๔ ครั้้�ง.
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ความมุ่่�งหมาย
ในการบรรยาย.
การบรรยายชุุดนี้้� อาตมาตั้ง้� ใจที่่�จะได้้คำำ�บรรยายพิิเศษสัักชุุด
หนึ่่�ง, สัักชุุดหนึ่่�ง เพื่่�อแก้้ปััญหาที่่�กำ�ลั
ำ ังมีีอยู่่� คืือว่่า เราจะหาหนัังสืือ
เล่่มเดีียวจบ ในเรื่อ่� งสำำ�หรัับจะศึึกษาและปฏิิบัติั ิ สำำ�หรัับคนทั่่ว� ไปไม่่ได้้,
มัันมีีกระจายอยู่่�ในหนัังสืือมากมายมหาศาล เขาก็็ติิดตามไม่่ไหว,
จึึงตั้้�งใจว่่า จะให้้มีีหนัังสืือเล่่มเดีียว ครบ สำำ�หรัับการศึึกษาของคน
ธรรมดาสามััญ. ดัังนั้้�นจึึงให้้ชื่่�อธรรมบรรยายชุุดนี้้�ว่่า ธรรมะเล่่ม
เดีียวจบ, ธรรมะเล่่มน้้อย เล่่มเดีียวจบ. ขอฟัังให้้ดีี ซึ่่ง� มัันก็็ต้อ้ งมีีการ
บรรยายหลายครั้้�งเหมืือนกััน, เมื่่�อหลายครั้้�งมารวมเข้้าเป็็นหนัังสืือเล่่ม
เดีียว มัันมีีจบคืือครบทุุกเรื่่�องเท่่าที่่�ควรจะมีี สำำ�หรัับคนทั่่ว� ไป; อาตมา
เลยให้้ชื่่�อชุุดนี้้�ว่่า ธรรมะเล่่มน้้อย หรืือธรรมะเล่่มเดีียวจบ.
การบรรยายจะมีีไปตามลำำ�ดัับ ตามเรื่่�องที่่�ควรจะทราบก่่อน
ทราบหลััง ที่่จำ� ำ�เป็็นสำำ�หรัับคนธรรมดาสามััญทั่่ว� ไปจะได้้ศึกึ ษา. ฉะนั้้�น
ในเรื่่�องแรกสำำ�หรัับการบรรยายในวัันแรกนี้้� มีีหััวข้้อว่่า ภาวะธรรมดา
แห่่งชีีวิิตมนุุษย์์ คืือเราบรรยายเรื่่�องมนุุษย์์, บรรยายเรื่่�องของมนุุษย์์
บรรยายเพื่่�อมนุุษย์์ จะได้้เป็็นมนุุษย์์สููงสุุดตามที่่�มนุุษย์์จะเป็็นได้้,
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จึึงต้้องพููดกัันถึึงเรื่่�องธรรมชาติิธรรมดาของชีีวิิตมนุุษย์์ ให้้เป็็นที่่�
เข้้าใจ โดยหลัักพื้้�นฐานทุุกแง่่ทุุกมุุมกัันเสีียก่่อน ว่่าธรรมดาของมััน
มีีอยู่่�อย่่างไร, แล้้วเราจะเข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง ด้้วยการพััฒนาให้้มัันเจริิญ
งอกงามขึ้้�นมาได้้อย่่างไร, และจะไปถึึงไหนกััน, โดยเจตนาว่่า ผู้้�ที่่�
ศึึกษาและปฏิิบััติิแล้้ว จะสามารถพััฒนาชีีวิิตนั้้�น ให้้เจริิญงอกงามไป
ตามทางของธรรมะ และเขาก็็ได้้ประสบผลสำำ�เร็็จในขั้้�นสุุดท้้าย คืือ
เป็็นมนุุษย์์ที่่�หมดปััญหา.
	ฟัังดููแล้้วก็็น่่าขััน ที่่�ว่่า มนุุษย์์นี้้�ไม่่มีีอะไรมาก นอกจากมััน
หมดปััญหา คนทั่่�วไปมัันมีีปัญั หาเรื่่�อย, ปััญหานั้้�นปััญหานี้้�ไม่่มีที่่ี สิ้้�� นสุุด
ทยอยกัันมา, มัันจะต้้องไปถึึงขีีดสููงสุุดขีีดหนึ่่�ง ซึ่ง่� อยู่่เ� หนืือปััญหาโดย
ประการทั้้�งปวง. ถ้้าพููดเจาะจง มัันก็็คืือเป็็นพระอรหัันต์์นั่่�นเอง; ถ้้า
พููดอย่่างนี้้�ก็จ็ ะพากัันกลััวเสีียอีีก เพราะว่่าคนโดยมากก็็กลััวความเป็็น
อรหัันต์์ ว่่าดีีเกิินไป ว่่าสููงเกิินไป, ว่่าใช้้กัับเราไม่่ได้้. ชวนให้้เป็็นพระ
อรหัันต์์นั้้�น ดููน้้อยคนจะเอา เพราะเห็็นว่่ามัันดีีเกิินไป, นี่่� จึึงติิดอยู่่�
ที่่�นี่่� คืือเป็็นมนุุษย์์ที่่�อยู่่�ในท่่ามกลางปััญหา, มีีปััญหาอยู่่�ตลอดเวลา,
หมดปััญหาต่ำำ��ๆ แล้้วก็็มีีปััญหาสููงๆ ขึ้้�นมา จนเดี๋๋�ยวนี้้�ก็็ยัังมีีปััญหา.
อยู่่�ในโลกมนุุษย์์ก็็มีีปััญหา, ขึ้้�นไปอยู่่�ในโลกสวรรค์์ก็็มีีปััญหา, อยู่่�ใน
พรหมโลกก็็ยัังมีีปััญหา, นี่่�แม้้ว่่าจะมีีจิิตใจของเรานี้้�เป็็นอย่่างในเมืือง
สวรรค์์ ก็็ยัังมีีปััญหา, มีีจิิตใจเหมืือนกัับพวกพรหมอยู่่�ในพรหมโลก ก็็
ยัังมีีปััญหา.
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	ปััญหาใหญ่่ยิ่่�งก็็คืือปััญหาเรื่่�องตััวกูู–ของกูู, ปััญหาเรื่่�องมีี
ความโง่่ว่า่ มีีตัวั กูู–ของกูู, แล้้วมัันก็็ปรุุงแต่่งความอยากความต้้องการ
ไม่่มีที่่ี สิ้้�� นสุุด, แล้้วมัันก็็ได้้อะไรมา ชนิิดจะให้้เกิิดปััญหาแปลกๆ ใหม่่ๆ
ไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด, มนุุษย์์จึึงมีีปััญหาที่่�ไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด, นี้้�เรีียกว่่าธรรมดาของ
มนุุษย์์ ธรรมชาติิของมนุุษย์์.
	ถ้้ามัันไปถึึงที่่สุุ� ดแห่่งปััญหา เป็็นมนุุษย์์ที่่�ไม่่มีปัี ญั หา นั่่�นแหละ
คืือสิ่่�งสููงสุุด เรื่่�องก็็จบ; ถ้้าไปถึึงนั่่�นท่่านก็็เรีียกว่่าจบ ในภาษาบาลีี
ก็็เรีียกว่่า จบพรหมจรรย์์; ไม่่มีีอะไรที่่�จะต้้องประพฤติิให้้ดีีอย่่าง
นั้้�นอีีก, คืือไม่่มีีอะไรที่่�จะต้้องประพฤติิให้้ดีีอย่่างนั้้�น หรืือให้้ดีีเกิินไป
กว่่านั้้�นอีีก มัันจบเรื่่�อง. เรารู้้�กัันก็็แต่่ว่่าจบเรื่่�องเมื่่�อเป็็นพระอรหัันต์์;
เดี๋๋�ยวนี้้�ก็็มาพููดให้้ชััด ให้้ลงเป็็นธรรมดาสามััญสัักหน่่อยว่่า มัันเป็็น
มนุุษย์์ที่่�จบ ก็็เมื่่�อไม่่มีีปััญหา เมื่่�อหมดปััญหาโดยประการทั้้�งปวง
มีีชีีวิิตอยู่่� โดยปราศจากสิ่่�งที่่�เรีียกกัันว่่าความทุุกข์์ ทั้้�งโดยตรงและ
โดยอ้้อม.
	ถ้้าท่่านทั้้�งหลายสนใจ และไม่่กลััวว่่ามัันจะดีีเกิินไป บางทีี
เราจะพููดกัันได้้ จะพููดกัันรู้้�เรื่่�อง; ถ้้าเข้้าใจว่่ามัันดีีเกิินไป จิิตใจมััน
ไม่่สนใจ โดยแท้้จริิงมัันไม่่อยากจะสนใจ แล้้วมัันก็็พููดกัันไม่่รู้้�เรื่่�อง,
ป่่วยการเปล่่าทั้้�งคนพููดและคนฟััง. นี่่�ก็็คืือปััญหาที่่�มัันกำำ�ลัังประสบ
อยู่่�กับั พวกเรา, โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ก็็คืืออาตมา ซึ่่ง� มีีหน้้าที่่จ� ะบรรยาย
ธรรมะแก่่ท่า่ นทั้้�งหลาย, เท่่าที่่ทำ� ำ�มาเป็็นสิิบๆ ปีีมันั ก็็รู้้�สึกึ อย่่างนี้้� : รู้้�สึกึ
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เป็็นปััญหาที่่�ว่า่ เราไม่่สามารถจะจููงกัันไปให้้ถึงึ ระดัับสููง คืือหมดปััญหา
ได้้ เพราะเหตุุหลายอย่่างที่่�กล่่าวมาแล้้ว.
ส่่วนมากก็็เห็็นว่่าดีีเกิินไป ไม่่มีรี สไม่่มีชี าติิไม่่สนุุก สู้้�อยู่่�ในกอง
อบายมุุขขึ้้�นๆ ลงๆ นี้้�ไม่่ได้้; แม้้ว่่าจะเป็็นคนธรรมดาสามััญ ไม่่ได้้
ลุ่่�มหลงในอบายมุุข ก็็ยัังเห็็นว่่ามัันไม่่ใช่่เรื่่�องของเราอยู่่�นั่่�นเอง. เรื่่�อง
ที่่�ดีที่่�สุ
ี ดุ ของพระพุุทธศาสนานั้้�น ไม่่ใช่่เรื่่�องสำำ�หรัับเรา, ไม่่ใช่่เรื่อ่� งของ
เราอยู่่�นั่่น� เอง; เป็็นอย่่างนี้้�กันั ทั้้�งพระทั้้�งฆราวาส, พวกพระในวััดก็็เป็็น
อย่่างนี้้�. ที่่�สัังเกตเห็็น เขาไม่่ได้้สนใจ อย่่างยิ่่�ง อย่่างแท้้จริิง ด้้วย
จิิตใจทั้้�งหมด ในเรื่อ่� งของธรรมะ ที่่จ� ะทำำ�ให้้ขึ้้�นสู่่�ระดัับสููงสุุด คืือผู้้�หมด
ปััญหา, แม้้จะทนฟัังเรื่่�องนี้้�ก็็นั่่�งเหม่่อๆ นั่่�งใจลอย นั่่�งหลัับใน อย่่างที่่�
กำำ�ลัังเป็็นอยู่่�แล้้วนี้้�ก็็ได้้, ไม่่มีีใครสนใจที่่�จะติิดตามอย่่างละเอีียดลออ
ไปสนใจเรื่อ่� งเล่่นเรื่อ่� งหััว, ไปดููหนัังสืือที่่พ� วกพระสมััยนี้้�เขาลงทุุนซื้้�อมา
ดููบ้้างซิิ, ไปค้้นหนัังสืือที่่�พวกพระสมััยนี้้�เขามีีกัันอยู่่�ดููบ้้างเถิิดว่่าเขามีี
หนัังสืืออะไรกััน. มัันมีีหนัังสืืออื่่น� ไม่่เกี่่ย� วกัับเรื่อ่� งดัับทุุกข์์, ไม่่เกี่่ย� วกัับ
เรื่่�องหมดกิิเลสและหมดทุุกข์์เลย, หนัังสืืออ่่านเล่่นก็็มีีมาก, หนัังสืือ
วิิชาทั่่�วๆ ไปไม่่เกี่่�ยวกัับดัับทุุกข์์โดยตรงก็็มีีมาก. เขาอยากจะเป็็น
นัักปราชญ์์ผู้้�มีชื่ี อ่� เสีียง ในทางภาษาในทางวิิชาพิิเศษอย่่างนั้้�นอย่่างนี้้�;
ธรรมะแท้้จริิงในระดัับสููงสุุด จึึงยัังคงเป็็นหมัันอยู่่�จนกระทั่่�งทุุกวัันนี้้�.
คนที่่�เอามาพููดมาสอนนั่่�นแหละ มัันจะกลายเป็็นคนบ้้าเอง เขาว่่ามััน
เอาเรื่่�องที่่�ไม่่ตรงกัับความต้้องการของผู้้�ฟัังมาสอน.
11

	นี้้�คืือปััญหาที่่�ได้้ประสบมาตลอดเวลา จึึงมีีความตั้้�งใจว่่า จะ
ต้้องมีีหนัังสืือสัักเล่่มหนึ่่�ง เพื่่�อแก้้ปัญั หาเหล่่านี้้� จึึงพยายามพููดด้้วยการ
บรรยายชุุดนี้้� แต่่จะประสบความสำำ�เร็็จหรืือไม่่ ก็็ยัังเป็็นปััญหาอยู่่�อีีก
นั่่�นเอง. อาตมาก็็ยัังไม่่เชื่่�อว่่า มัันจะประสบความสำำ�เร็็จ คอยดููกััน
ต่่อไปก็็แล้้วกััน.
	ทีีนี้้�ก็็จะพููดกัันให้้เป็็นข้้อๆ ย่่อยๆ เพื่่�อฟัังง่่าย ศึึกษาง่่าย
ธรรมชาติิแห่่งชีีวิิตมนุุษย์์ตามธรรมดานั้้�นเป็็นอย่่างไร ที่่�เราควรจะ
ทราบเป็็นประเด็็นๆ คืือเป็็นข้้อๆ ไป. ขอให้้สนใจเข้้าใจชััดเจนทุุกๆ
ประเด็็น.
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ข้้อที่่� ๑

ชีีวิิตมีีหลายแบบ
ตามเหตุุปััจจััย.
	ข้้อแรกที่่�สุุด อาตมาอยากจะเสนอว่่า ชีีวิิตนี้้�มัันเป็็นสิ่่�งที่่�มีีได้้
หลายแบบ ตามเหตุุตามปััจจััยของมััน. ท่่านทั้้�งหลายฟัังดููให้้ดีว่ี า่ ชีีวิติ นี้้�
มัันเป็็นไปได้้หลายแบบหรืือทุุกแบบ ตามเหตุุปััจจััยของมััน. ชีีวิติ แบบ
ที่่�เรามีีกัันอยู่่� เป็็นๆ กัันอยู่่�ตามธรรมดานี้้� แน่่นอนมัันมีีแล้้วและเรา
ต้้องเห็็นอยู่่�แล้้ว; แต่่มีเี หตุุมีีปัจั จััยของมัันที่่ทำ� ำ�ให้้เราต้้องมีีชีวิี ติ แบบนี้้�,
และขอให้้เข้้าใจต่่อไปถึึงว่่า ชีีวิติ แบบอื่่น� มัันก็็มีไี ด้้อย่่างเดีียวกัันนี้้�. ที่่�
มัันเลวมากกว่่านี้้� มัันก็็มีีได้้ง่่ายๆ เหมืือนกัับที่่�เรากำำ�ลัังมีีแบบของเรา
อยู่่�อย่่างง่่ายๆ สำำ�หรัับเรา. ชีีวิิตแบบที่่�เลวๆ มัันก็็มีีได้้ง่่ายๆ สำำ�หรัับ
คนเลวตามแบบของคนเลว, ชีีวิติ ที่่สู� งู ขึ้้�นไปที่่ดี� ที่่ี ป� ระเสริิฐ จนถึึงแบบ
ของพระอรหัันต์์ มัันก็็มีีได้้อีีกเหมืือนกััน, มีีได้้ง่่ายๆ ตามแบบของ
พระอรหัันต์์ แต่่ว่่าสำำ�หรัับผู้้�ที่่�จะเป็็นพระอรหัันต์์.
เรา ควรจะมองให้้กว้้าง ทั่่ว� ไปหมดว่่า โอ้้ ชีีวิตนี้้�
ิ จะมีีได้้หลาย
แบบ หรืือหลายสิิบแบบ แล้้วแต่่จะจััดให้้มัันแตกต่่างกัันมากน้้อย
เท่่าไร, แต่่ละแบบมีีเหตุุมีีปััจจััยเครื่่�องปรุุงแต่่งของมัันเอง. เราไม่่รู้้�
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เรื่อ่� งนี้้� เราก็็ปล่่อยให้้มันั ลอยไปตามยถากรรม, ปล่่อยไปตามยถากรรม
แล้้วแต่่ว่า่ มัันเป็็นอะไร ตามความอยากความต้้องการชั่่�วขณะของเรา.
พระเณรเข้้ามาบวชนี้้� ไม่่รู้้�ว่่าต้้องการอะไรโดยแท้้จริิง แล้้ว
ก็็ปล่่อยไปตามเหตุุตามปััจจััยชั่่�วขณะ เห็็นเพื่่�อนเขาเรีียนนัักธรรม
ก็็เรีียนนัักธรรม, เห็็นเพื่่�อนเขาเรีียนบาลีีก็็เรีียนบาลีี แล้้วไม่่รู้้�ว่่าเรีียน
ไปทำำ�ไม โดยเรีียนไปเผื่่อ� ว่่ามัันจะดีี หรืือมัันอาจจะเป็็นหนทางที่่จ� ะได้้
รัับประโยชน์์. อย่่างนี้้�เรีียกว่่าไม่่ได้้รู้้�จัักโดยแท้้จริิง ว่่า จะทำำ�อะไร,
จะทำำ�ทำำ�ไม. นี่่�เรื่่�องเกี่่�ยวกัับพระธรรม หรืือเกี่่�ยวกัับพระศาสนาโดย
เฉพาะ สำำ�หรัับผู้้�ที่่�เข้้ามาบวช.
ผู้้�ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ เ ข้้ า มาบวช ที่่� อ ยู่่�ที่่� บ้้ า นที่่� เ มืือง ก็็ ป ล่่ อ ยไปตาม
ยถากรรม ของความต้้องการเล็็กๆ น้้อยๆ แต่่ละวัันๆ ของกิิเลส
เพราะมัันไม่่รู้้�ทั้้�งหมด, มัันไม่่รู้้�จัักทั้้�งหมด, มัันไม่่รู้้�จนสามารถจะ
รวบรััดเอามาทั้้�งหมด, หรืือรวบรััดเอามาแต่่สิ่่�งดีีที่่�สุุด เพราะมัันไม่่รู้้�
ว่่า มัันเป็็นได้้. ถ้้าเรารู้้�จัักเหตุุปััจจััยของชีีวิิตแบบนั้้�นๆ เราต้้องการ
ชีีวิติ แบบไหนชนิิดไหน, เราต้้องรู้้�เหตุุรู้้�ปัจั จััย สำำ�หรัับการปรุุงแต่่งแห่่ง
ชีีวิิตแบบนั้้�นๆ.
นี่่ข� อให้้ท่า่ นเข้้าใจ หรืือแน่่ใจกัันเสีียก่่อนสัักข้้อหนึ่่ง� ว่่า ชีีวิติ นี้้�
มีีได้้หลายแบบ แล้้วแต่่เหตุุปััจจััยของมััน, และ เราอาจจะเลืือกเอาที่่�
ดีีที่่�สุุดได้้ ถ้้าเรารู้้�จัักเลืือก รู้้�จัักต้้องการ ไม่่ปล่่อยไปตามยถากรรม.
14

สรุุปความว่่า เราไม่่รู้้�ว่า่ เราเกิิดมาทำำ�ไม, เพื่่�อจะได้้อะไร, เรา
ไม่่รู้้�ก็ป็ ล่่อยไปตามยถากรรม, ให้้ความยถากรรมมัันเลืือกเอาเองตาม
ชอบใจมััน ดููมัันเป็็นเรื่่�องเกิินบ้้าบอไปเสีียอีีก, ให้้ความเป็็นยถากรรม
มัันเลืือกเอาเอง ตามความชอบใจของยถากรรม. รู้้�สึึกสงสารในข้้อนี้้�
จึึงพยายามที่่�จะพููดให้้เข้้าใจว่่า มัันมีีเหตุุปััจจััยเฉพาะที่่�จะปรุุงแต่่ง
ให้้ได้้ตามที่่�ควรจะได้้. ขอให้้สนใจศึึกษา ให้้มากพอ ตามที่่�ท่่านได้้
กล่่าวไว้้ แล้้วเลืือกเอาแบบที่่�เหมาะสำำ�หรัับเราที่่สุุ� ด โดยความรู้้�ที่่เ� พีียง
พอ, ไม่่ใช่่ละเมอๆ หรืือทำำ�เพ้้อๆ เผื่่�อๆ ไปเท่่านั้้�น, อาจจะมีีชีีวิิตที่่�ดีี
ที่่�สุุด ที่่�ชอบใจเราที่่�สุุด แต่่เราไม่่รู้้�จััก เราก็็เลยไม่่ได้้.
อยากจะพููดว่่า เราอาจจะทำำ�ชีีวิิตแบบหนึ่่�ง ให้้เต็็มไปด้้วย
ความสุุขสนุุกสนาน ไม่่มีีความทุุกข์์เลย ก็็ได้้ ถ้้าเรารู้้�จัักทำำ�จิิตใจ
: เรามีีธรรมะในพระพุุทธศาสนามาทำำ�จิติ ใจของเรา ให้้อยู่่�ในสภาพที่่�
เฉลีียวฉลาดแจ่่มแจ้้ง รู้้�จัักสิ่่�งทั้้�งปวงตามที่่�เป็็นจริิง, ไม่่ยึึดถืืออะไร
เอามาไว้้ให้้เป็็นของหนััก หรืือเป็็นความทุุกข์์. เรื่่�องที่่�เขาถืือกัันว่่า
เป็็นความทุุกข์์ เราก็็เห็็นว่่ามัันเช่่นนั้้�นเอง. หน้้าที่่�ที่่�เราจะต้้องทำำ� เรา
เห็็นว่่าดีีแล้้ว ประเสริิฐที่่�สุุดแล้้ว เราก็็พอใจ, เราจึึงทำำ�มาหากิินอยู่่�
ด้้วยความพอใจ ในการงานที่่ก� ระทำำ� เป็็นสุุขที่่ไ� ด้้กระทำำ� ถ้้าเราพอใจ.
อาตมาไปยืืนดููเขาทำำ�งานในโคลน, เขาจัับปลากัันในโคลน
เลอะเทอะสกปรกแล้้วเหม็็นด้้วย รกรุุงรัังไปด้้วยขวากหนาม แต่่เขาก็็ทำำ�
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กัันอย่่างสนุุกสนานเลย เพราะว่่าเขาชอบที่่จ� ะได้้ปลา. เขาก็็เพลิิดเพลิิน
ในการที่่�ได้้มาทีีละตััวสองตััว, มัันจะยุ่่�งยากลำำ�บากสกปรกเน่่าเหม็็น
อย่่างไร ก็็ทำำ�กัันอย่่างสนุุกสนาน. ชีีวิิตนี้้�ก็็เหมืือนกัันแหละ; ถ้้าเรา
รู้้�จัักจััดรู้้�จัักทำำ� ทำำ�ความเพลิิดเพลิินให้้เกิิดขึ้้�นในการกระทำำ� มัันก็็
ไม่่มีีความทุุกข์์; ถ้้ามัันผิิดหวัังในบางกรณีี เอ้้า, มัันเช่่นนั้้�นเอง, มััน
เป็็นเช่่นนั้้�นเองของธรรมชาติิ, จะต้้องไปเป็็นทุุกข์์กับั มัันทำำ�ไม; ถ้้ามััน
เหนื่่�อยยากลำำ�บาก ก็็ยิ่่�งเห็็นว่่า เอ้้า มัันก็็เป็็นอย่่างนี้้�เอง เหมืือนกััน.
ความเป็็นอย่่างนี้้�เพ่่งแต่่ในแง่่ดี,ี เอาผลที่่�ได้้เป็็นวััตถุมุ่่�ุ งหมายอยู่่เ� สมอ
มัันก็็สนุุก; ฉะนั้้�นเราได้้มีีงานที่่�สนุุก และก็็ได้้ผลได้้ประโยชน์์มา
หล่่อเลี้้�ยงชีีวิิต.
แต่่ว่่าคนทั่่�วไปเขาไม่่คิิดกัันอย่่างนี้้� เขาว่่ามัันเหน็็ดเหนื่่�อย
ลำำ�บากยุ่่ง� ยาก, เขาคิิดว่่าวิิธีอื่ี น่� มีี ที่่ไ� ม่่ต้อ้ งเหน็็ดเหนื่่อ� ยยุ่่ง� ยากลำำ�บาก
เช่่นไปขโมย ไปจี้้� ไปปล้้นเขาก็็ยังั ได้้ พัักเดีียวได้้เป็็นล้้านเป็็นแสนก็็มี;ี
เมื่่�อเป็็นเช่่นอย่่างนี้้�ก็็ไม่่มีีใครที่่�จะอดทน ทำำ�สิ่่�งที่่�ยากลำำ�บากในหน้้าที่่�
การงาน. อย่่างว่่าจะแจวเรืือจ้้าง จะถีีบสามล้้อ จะล้้างท่่อถนน จะกวาด
ถนน จะอะไรก็็ตามเถอะ ไม่่มีใี ครชอบดอก เพราะว่่าไม่่รู้้�จักั ปรัับปรุุง
จิิตใจให้้มัันชอบ.
ต้้องศึึกษาธรรมะให้้เพีียงพอ สามารถปรัับปรุุงจิิตใจให้้ชอบ
สิ่่�งที่่�เป็็นหน้้าที่่�การงาน; แม้้จะเหน็็ดเหนื่่�อยเหงื่่�อไหลไคลย้้อย ก็็
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ปรัับปรุุงจิิตใจให้้มัันรััก ให้้มัันชอบ ให้้มัันพอใจได้้ ก็็เลยไม่่มีีความ
ทุุกข์์ในหน้้าที่่�การงาน. อุุปมาเหมืือนกัับผีีเสื้้�อ ทำำ�มาหากิินด้้วยการ
เที่่�ยวสููบน้ำำ��หวานในดอกไม้้ ทำำ�ให้้ธรรมชาติิสวยงาม, ไม่่มีีความทุุกข์์
เลย. มองดููกัันแต่่ในแง่่นี้้� ว่่ามนุุษย์์ก็็สามารถจะทำำ�ได้้ ให้้ทำำ�การงาน
สนุุกสนานไม่่มีคี วามทุุกข์์เลย; แต่่ต้อ้ งรู้้�จักั ปรัับปรุุงจิิตใจ, ไม่่ใช่่มันั จะ
ทำำ�ได้้เองตามธรรมชาติิเหมืือนผีีเสื้้�อ ซึ่่�งมัันเป็็นได้้เองตามธรรมชาติิ,
เราจะต้้องรู้้�จัักปรัับปรุุงจิิตใจให้้สนุุกสนานในการทำำ�งาน.
คนเขาไม่่เชื่่�อก็็ว่่า มัันทำำ�ไม่่ได้้ หรืือไม่่อยากทำำ� มัันต้้อง
ปรัับปรุุงจิิตใจกัันมากเกิินไป ; แต่่ขอให้้สนใจเถิิดว่่า ทางนี้้�มัันเป็็น
ทางสำำ�คััญที่่�จะรอดได้้ :อย่่างว่่าเราเป็็นลููกจ้้างซัักผ้้าล้้างจานนี้้� ทำำ�ไมจะทำำ�ให้้สนุุกไม่่
ได้้ล่ะ่ . เราอย่่าเห็็นเป็็นความยากลำำ�บาก เพราะมัันก็็ทำำ�ได้้, แล้้วมัันก็็
ทำำ�ไปเรื่อ่� ย ๆ โดยไม่่ต้อ้ งมีีตัวั ตนที่่น้� อ้ ยอกน้้อยใจเสีียใจในโชควาสนา
อะไรทำำ�นองนั้้�น, โดยเชื่่�อลงไปเถอะว่่า มัันเป็็นของดีี, มัันเป็็นของถููกต้้อง,
จนเรีียกว่่าเป็็นธรรมะอย่่างหนึ่่�งด้้วยเหมืือนกััน. ถ้้าเราเป็็นลููกจ้้าง
ล้้างจาน ถููบ้้านกวาดบ้้าน หุุงข้้าว ทำำ�ข้้าวปลาอาหาร, ทำำ�อะไรก็็ให้้
มัันเป็็นศิิลปะสนุุกสนานไปในการงานเหล่่านั้้�น; แม้้แต่่จะกวาดบ้้าน
หรืือกวาดพื้้�นบ้้านลานบ้้านให้้เตีียนให้้สวยงามนี้้�, ลองไปดููใหม่่ซิิ
กวาดด้้วยความรัักศิิลปะ มัันจะรู้้�สึึกพอใจทุุกครั้้�งที่่�กวาด, ทุุกครั้้�ง
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ที่่�กวาด พููดอย่่างนั้้�นเลย, มัันจะเป็็นสุุขทุุกครั้้�งที่่�กวาดเลย ไม่่ใช่่ต่่อ
กวาดเสร็็จแล้้วจึึงจะเป็็นสุุข เพราะมัันสามารถกวาดให้้ดีที่่ี สุุ� ด ทุุกครั้้�ง
ที่่�ไม้้กวาดมัันจะเขี่่�ยไป. แต่่เดี๋๋�ยวนี้้� คนไม่่ได้้ทำ�ด้
ำ ้วยจิิตใจ, จิิตใจมััน
อยู่่�ที่่�อื่่�น, แล้้วบางทีีก็็รู้้�สึึกว่่างานชนิิดนี้้�งานไพร่่ งานขี้้�ข้้า กููไม่่รััก กูู
ไม่่พอใจ มัันก็็ทำำ�ไม่่ได้้ ในการที่่�จะทำำ�ให้้มัันดีี.
ถ้้าเราจะถืือให้้ตรงตามความจริิงว่่า ไม่่มีอี ะไรที่่�เป็็นเรื่่�องไพร่่
เรื่่�องขี้้�ข้้า, ถ้้ามัันเป็็นการงาน มัันจะช่่วยหล่่อเลี้้�ยงชีีวิิตได้้เหมืือนกััน;
มัันอยู่่�ที่่�จิิตใจของเรารู้้�จัักคิิดนึึกหรืือไม่่ต่่างหาก. ถ้้าเราฉลาดพอ ก็็
สร้้างความพอใจขึ้้�นมาได้้ ในการงานทุุกชนิิด ที่่�ไม่่ใช่่เป็็นเรื่่�องบาป
เรื่่�องอกุุศล, เป็็นเรื่่�องที่่�ถููกต้้อง แต่่เขาถืือกัันว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�ต่ำำ��ต้้อย
เรื่่�องของคนชั้้�นต่ำำ��. ถ้้าเราไม่่มีีปััญญาทำำ�ให้้สููงไปกว่่านั้้�น เราก็็ต้้อง
ยิินดีี, เราจะค่่อยๆ มีีปัญั ญาทำำ�งานที่่ดี� กี ว่่านั้้�น ง่่ายกว่่านั้้�น สููงกว่่านั้้�น.
แต่่ก็็ต้้องทำำ�ด้้วยความพอใจ สมััครใจ ทั้้�งหมดทั้้�งสิ้้�นอีีกเหมืือนกััน,
เราก็็จะประสบความสำำ�เร็็จในการที่่�ว่่า การงานนั้้�นแหละเป็็นสวรรค์์
ของเรา.
นี่่� สรุุปความนิิดเดีียวว่่า ชีีวิิตนี้้�มีีได้้มากแบบ พััฒนาได้้มาก
แบบ, แล้้วบางแบบน่่าอััศจรรย์์ ประเสริิฐ และมีีปาฏิิหาริิย์อ์ ยู่่�ในตััวของ
มััน คืือมัันให้้เกิิดความพอใจที่่�สุุดอย่่างยิ่่�งได้้ด้ว้ ยกัันทั้้�งนั้้�น ถ้้าเรารู้้�จักั
ทำำ�จิติ ใจ. นี่่�ไม่่พููดถึึงการงานทุุจริิตของพวกคนพาล อัันธพาลนั้้�นมััน
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ก็็เป็็นที่่พ� อใจของมััน เพราะเขามีีจิติ ใจอย่่างนั้้�น เขาก็็พอใจในสิ่่ง� เหล่่า
นั้้�น. แต่่พวกเราที่่�เป็็นสััตบุุรุุษ ก็็มีีความพอใจตามแบบของสััตบุุรุุษ
ก็็มีีความพอใจอย่่างนี้้�. ความพอใจอย่่างนี้้� ได้้ผลงานที่่�ดีี ไม่่ทำ�ำ ให้้
เกิิดโทษ ลำำ�บากยุ่่�งยากในภายหลััง จึึงได้้เลืือกเอา.
ขอให้้ยุุติิกัันทีีว่่า ชีีวิิตนี้้�มัันมีีมากแบบ เลืือกได้้ อย่่าโง่่เกิินไป
จนเลืือกไม่่ถูกู ต้้อง, มัันต้้องเลืือกมาได้้อย่่างหนึ่่ง� เสมอ ที่่เ� หมาะสมกัับ
สถานะของเรา, จะเป็็นคนโง่่คนฉลาดมากน้้อยเพีียงไร อย่่าต้้องเสีียใจ
เพราะว่่ามัันอัับโชค ไม่่มีีวาสนา, ถ้้าพอใจให้้ความสุุขได้้ แล้้วก็็เรีียก
ว่่ามัันดีี หรืือมีีโชคด้้วยกัันทั้้�งนั้้�น, เพีียงแต่่มัันไม่่เหมืือนกััน.
ถ้้าเราถืือหลัักกัันอย่่างนี้้� ก็็จะไม่่มีีใครทำำ�ผิิดทำำ�ชั่่�ว หรืือเป็็น
อัันธพาล จะไม่่มีีใครว่่างงาน จะไม่่มีีใครที่่�จะว่่างงาน, จะมีีคนที่่�มีี
งานทำำ�กันั อย่่างสนุุกสนาน และเป็็นสุุขในการทำำ�งานอยู่่�ด้ว้ ยกัันทุุกคน.
โรงเหล้้าโรงยาโรงหนัังโรงละครนั้้�นปิิดได้้ ปิิดหมดเลยได้้ เพราะไม่่มีี
ใครไป ไม่่มีีใครต้้องการ; เพราะแต่่ละคนมัันสนุุกสนานอยู่่�กัับชีีวิิต
การงานหน้้าที่่นั้้�� นๆ, จะไม่่ต้อ้ งหมดเปลืืองเรื่อ่� งสำำ�รวย สำำ�ราญ สำำ�เริิง
เกิินความจำำ�เป็็น. อยู่่�แต่่พอดีีๆ มีีความสงบสุุข, ถึึงเหน็็ดเหนื่่�อยก็็
นอน หายเหนื่่�อยก็็ทำ�ำ งาน. เมื่่�อนอนก็็เป็็นสุุข, เมื่่�อพัักผ่่อนก็็เป็็นสุุข,
เมื่่�อทำำ�งานก็็เป็็นสุุข, แล้้วก็็จะเอากัันอย่่างไร มัันหมดแล้้ว คืือมััน
มีีความสุุขอยู่่�ทุุกอิิริิยาบถ.
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นี่่ธ� รรมชาติิเขามีีให้้เลืือกถึึงอย่่างนี้้�; แต่่คนมัันโง่่เอง มัันเลืือก
เอาไม่่ได้้, มัันไม่่เลืือกด้้วยซ้ำำ��ไป, มัันไม่่รู้้�จะเลืือกอย่่างไร, ได้้แต่่คิิด
ผิิวๆ เผิินๆ : ดููตััวอย่่างของการที่่�ไม่่ต้้องทำำ�อะไรเหน็็ดเหนื่่�อยแล้้วก็็
ร่ำ���รวย, พอเขาบอกว่่ามัันมีีได้้ด้้วยการเซ่่นสรวง บนบานผีีสางอะไร
มัันก็็ทำำ�ไปอย่่างนั้้�นแหละ ด้้วยหวัังว่่าจะรวย หรืือว่่าซื้้�อหวยซื้้�อสลาก
กิินแบ่่งอะไรกัันไปตามเรื่่�อง ว่่ามัันจะรวย แล้้วมัันก็็รวยไม่่ได้้, แต่่ว่่า
มัันรวยด้้วยโรคประสาท มัันเป็็นโรคประสาทกัันได้้มากๆ.
นี่่� ข้้อแรกที่่�จะขอให้้สนใจว่่า ชีีวิิตมีีให้้เลืือกหลายแบบ ครบ
ทุุกแบบแล้้วก็็ล้้วนมีีเหตุุมีีปััจจััยของมััน ที่่�เราจะต้้องทำำ�ให้้ถููกต้้อง.
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ข้้อที่่� ๒

รู้้�จัักธรรมชาติิ
ของชีีวิิต.
ทีีนี้้� ข้้อถััดไป อยากจะให้้รู้้�ถึึงธรรมชาติิอีีกข้้อหนึ่่�งว่่า เพราะ
คนเรามีี ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ มัันจึึงมีีเรื่่�อง ปััญหายุ่่�งยากลำำ�บาก;
ฉะนั้้�นอย่่าไปทำำ�เล่่นกัับ ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ นั่่�นแหละตััวเจ้้าเหตุุ
ตััวการแหละ. เพราะมนุุษย์์หรืือคนมัันมีี ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ
แต่่ละอย่่างๆ มัันมีีความรุุนแรง, แล้้วมัันก็็ปรุุงแต่่งอะไรต่่างๆ นานา
จนมัันมีีปัญั หาทุุกอย่่างเลย. ถ้้ามัันเป็็นก้้อนหิิน ก้้อนหิินไม่่มีี ตา หูู จมููก
ลิ้้�น กาย ใจ มัันก็็ไม่่มีปัี ญั หา, ก็็เห็็นๆ กัันอยู่่�. แต่่นี้้�คนมัันไม่่ใช่่ก้อ้ นหิิน
มัันมีี ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ, แต่่ละอย่่างๆ มีีขอบเขต, มีีหน้้าที่่�
อะไรของมัันกว้้างไกลมาก, กว้้างไกลมากไปตามแบบของมััน. ตา
มัันก็็ทำำ�หน้้าที่่ไ� ปตามแบบของตา ไม่่ซ้ำำ��กับั หููหรืือจมููกเป็็นต้้น. ตามััน
สร้้างปััญหาทางตามากเหลืือประมาณ, หููก็็สร้้างปััญหาที่่�เกี่่�ยวกัับหูู
กัับเสีียงน่่ะเหลืือประมาณ, จมููกก็็เกี่่ย� วกัับกลิ่่�น, ลิ้้น� คู่่�กับั รส, กายคู่่�กับั
ความรู้้สึ� ึกทางผิิวหนััง, ใจก็็ทางจิิต.
ปััญหาของมนุุษย์์ ซึ่่�งเป็็นสััตว์์มีีชีีวิิต มัันอยู่่�ที่่�ตา หูู จมููก ลิ้้�น
กาย ใจ นั่่�นเอง; ถ้้าอย่่ามีี ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ มัันก็็ไม่่มีีปััญหา.
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ถ้้ามีีกัันน้้อยหน่่อยมัันก็็มีีปััญหาน้้อย. เช่่นต้้นไม้้มัันไม่่มีีตา มีีหูู จมููก
ลิ้้�น กาย ใจ อะไรมากมายนััก หรืือมัันมีีไม่่ถึึงกำำ�หนด; ฉะนั้้�นปััญหา
ของต้้นไม้้มัันก็็มีีน้้อยกว่่า, สััตว์์เดรััจฉานมัันก็็มีีตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย
ใจ ในลัักษณะที่่�น้้อยกว่่า มีีสมรรถนะน้้อยกว่่าของมนุุษย์์, ปััญหา
มัันก็็น้้อยกว่่าของมนุุษย์์.
มนุุษย์์นี่่�มีีตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ ที่่�มีีความสามารถกว้้าง
ขวาง, แล้้วยัังเสริิมสร้้างออกไปได้้อีีกมาก ให้้ ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย
ใจ มัันขยายตััวออกไปได้้มากมาย, แล้้วมนุุษย์์ก็็ชอบทำำ�กัันอย่่างนั้้�น
และกำำ�ลัังทำำ�กัันอยู่่�อย่่างนั้้�นทั้้�งโลก, เสริิมปััญหา ทาง ตา หูู จมููก
ลิ้้�น กาย ใจ ออกไป ด้้วยสร้้างสิ่่�งที่่�เอร็็ดอร่่อยสนุุกสนานสวยงาม
เกี่่ย� วกัับสิ่่ง� เหล่่านี้้�, แล้้วก็็หลงกัันอยู่่�แต่่กับั เรื่อ่� งเหล่่านี้้� จนเห็็นแก่่ตัวั
จััด จะฆ่่าเพื่่�อนมนุุษย์์ให้้หมดทั้้�งโลก มัันก็็ไม่่รู้้�สึึกว่่าเป็็นอะไร. นี่่�
ความคิิดมัันหลงขนาดนี้้� : ประโยชน์์ของเราก็็แล้้วกััน, ถ้้าไม่่ได้้
เราก็็จะต้้องเอาให้้ได้้, ถ้้าไม่่ได้้เราก็็จะต้้องฆ่่าคนที่่ม� าขััดขวาง; ฉะนั้้�น
เราจะทำำ�สงครามรบราฆ่่าฟัันกััน, ฆ่่ากัันให้้หมดโลก ก็็ไม่่เห็็นแปลก
อะไรนี่่�, เขาคิิดกัันอย่่างนี้้�.
นี่่�เรื่่�องของ ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ มัันดึึงชีีวิิตนี้้�ไปในทาง
ที่่�มีีปััญหาทั้้�งนั้้�น อย่่างรุุนแรงด้้วยกัันทุุกๆ ทาง. พระพุุทธเจ้้าท่่าน
จึึงตรััสว่่า ตััวปััญหาตััวต้้นตอของปััญหามัันอยู่่�ที่่�นี่่� ที่่�ผััสสะ คืือการ
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กระทบที่่�ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ. อายตนะเป็็นบ่่อเกิิดของทุุกสิ่่�ง
เพราะอายตนะเป็็นที่่�กระทบให้้เกิิดความรู้้�สึึก; เช่่นเรามีี ตา หูู จมููก
ลิ้้�น กาย ใจ เราจึึงฉลาดขึ้้�นทุุกวััน. เราคลอดมาจากท้้องแม่่แล้้ว ตา
หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ ก็็ทำำ�หน้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทุุกวััน, เพิ่่�มขึ้้�นทุุกวััน. เด็็ก
ก็็รู้้�อะไรมากขึ้้�นทุุกวััน, ฉลาดขึ้้�นทุุกวััน, รู้้�อะไรไกลออกไป, ไกล
ออกไป; เพราะว่่า ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ ของเขาทำำ�งานแปลก
ใหม่่ เพิ่่�มขึ้้�นๆ ทุุกวััน. ความรู้้�ที่่�ถููกต้้อง มัันก็็มาจากการสััมผััส ตา
หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ, ความคิิดที่่�ผิิดเป็็นมิิจฉาทิิฏฐิิ มัันก็็มาจากการ
สััมผััส ที่่�ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ. การสััมผััสบางอย่่างมัันไม่่มีีโอกาส
ของปััญญาของวิิชชา มัันก็็ผิิด, สร้้างความเห็็นผิิดใหม่่ๆ ขึ้้�นมาอีีก,
ก่่อนนี้้�ไม่่เป็็นมิิจฉาทิิฏฐิิมากถึึงขนาดนั้้�น, แต่่เดี๋๋�ยวนี้้�มีีมิิจฉาทิิฏฐิิมาก
ขึ้้�นๆ เพราะการสััมผััสทางตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ มัันหมุุนไปทาง
ผิิด มัันควบคุุมไม่่ได้้.
เมื่่�อทำำ�ผิิด แล้้วมัันก็็เกิิดผลร้้ายผลดีีที่่�เรีียกว่่าวิิบากกรรม,
กรรม ก็็ดีี วิิบากกรรม ก็็ดีี มัันมาจากสััมผััสทางตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย
ใจ. ฉะนั้้�น นรกสวรรค์์ ก็็อยู่่�ที่่�นี่่� : นรกก็็อยู่่�ที่่�สััมผััสทาง ตา หูู จมููก
สิ้้�น กาย ใจ, สวรรค์์ก็อ็ ยู่่�ที่่สั� มั ผััสทาง ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ. แต่่เรา
ไม่่บอกกัันอย่่างนี้้�, เราไม่่สอนกัันอย่่างนี้้�, ไปชะเง้้อมองกัันที่่�อื่่�นโน่่น,
ไม่่มองว่่ามัันอยู่่�ที่่�ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ. แม้้แต่่จะศึึกษาเรื่่�อง
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นิิพพาน, มีีนิิพพานกััน ก็็ต้้องศึึกษากัันที่่� ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ;
แต่่เราก็็ไปศึึกษากัันที่่�อื่่�น, แล้้วหวัังที่่�อื่่�น หวัังในอะไรก็็ไม่่รู้้�, ไกลออก
ไปจนต้้องคาดคะเน ต้้องเชื่่�อคนอื่่�นอย่่างโง่่เขลางมงาย, มัันเป็็นเสีีย
อย่่างนั้้�น.
ถ้้าเรารู้้�จัักใช้้ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ ให้้เป็็นประโยชน์์ที่่�สุุด
ในการศึึกษาแล้้ว เราจะรู้้�อะไรหมดทุุกสิ่่�ง; เพราะทุุกอย่่างมัันมา
รวมอยู่่�ที่่�ความรู้้�สึึกทางตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ จริิงๆ. แต่่เราก็็ไม่่รู้้�
อย่่างนี้้� ไม่่ถืือหลัักอย่่างนี้้�, เราจะไปเรีียนกัันที่่�อื่่�น, มีีหนัังสืือหนัังหา
ตำำ�รัับตำำ�ราอย่่างอื่่�นสำำ�หรัับไปเชื่่�อ สำำ�หรัับไปถืือด้้วยความยึึดมั่่�นถืือ
มั่่�น; ส่่วน ตััวจริิง ของจริิง อยู่่�ที่่�ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ นี้้� ไม่่สนใจ
ทำำ�ไม่่ถููก ไม่่สามารถจะใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ได้้.
ท่่านผู้้�ใดต้้องการจะมีีธรรมะ จะรู้้�ธรรมะแล้้ว ก็็จงสนใจศึึกษา
ทุุกเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ, และก็็เป็็นเรื่่�องแรกที่่�สุุด
ด้้วย. ถ้้าจะมีีการถามกัันขึ้้�นมาว่่า อะไรเป็็น ก ข ก กา ของพระพุุทธศาสนา? ก็็บอก ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ นั่่�นแหละเป็็น ก ข ก กา
ของพุุทธศาสนา; เริ่่�มเรีียนพุุทธศาสนาในขั้้�น ก ข ก กา ลงไปที่่�
ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ, เรื่่�องพระพุุทธ พระธรรม พระสงฆ์์ อะไรนั้้�น
ไว้้ทีหี ลัังก็็ได้้, มัันไม่่ใช่่เงื่อ่� นต้้น, ไม่่ใช่่จุุดตั้้�งต้้นของปััญหา. ความทุุกข์์
มัันอยู่่�ที่่�ทำำ�ผิิดทางตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ.
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พระพุุทธเจ้้าท่่านไม่่อาจจะมาช่่วยทำำ�ให้้เป็็นทุุกข์์ หรืือช่่วยให้้
หายทุุกข์์ได้้โดยตรง, ท่่านได้้แต่่แนะนำำ� ให้้จัดั ให้้กระทำำ�เกี่่�ยวกัับตา หูู
จมููก ลิ้้�น กาย ใจ. การแสดงเรื่่�องความทุุกข์์ก็ดี็ ี ท่่านแสดงที่่เ� รื่อ่� งของ
ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ, การแสดงเรื่่�องดัับทุุกข์์ก็็ดีี ท่่านก็็แสดงเรื่่�อง
ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ; แปลว่่าคำำ�สอนทั้้�งหมด สอนเราให้้รู้้�จัักสิ่่�งที่่�
เรีียกว่่า ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ ให้้รู้้�จัักควบคุุมมััน, ให้้รู้้�จัักพััฒนา
มััน, ให้้เป็็นไปในทางที่่�ถููกต้้อง แล้้วจะไม่่เกิิดความทุุกข์์. เรื่่�องมัันก็็
จะจบกัันตรงที่่�มัันไม่่เกิิดความทุุกข์์ใดๆ ขึ้้�นมาได้้เลย.
ฉะนั้้�น หนัังสืือเล่่มน้้อยเล่่มนี้้� ก็็ต้้องการให้้ท่่านทั้้�งหลาย
สนใจเรื่่�อง ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ ในฐานะเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�สุุดที่่�
มนุุษย์์จะต้้องรู้้�, ไม่่อย่่างนั้้�นท่่านจะแก้้ปััญหาอะไรไม่่ได้้ในทางจิิตใจ.
ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ มัันเป็็นรากฐานของทุุกเรื่่�อง ที่่�เกี่่�ยว
กัับชีีวิิตของคนเรา, และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเกี่่�ยวกัับใจ. ตา หูู จมููก
ลิ้้�น กาย นี้้�มัันก็็เป็็นประตููที่่�ใจจะสััมผััสกัับสิ่่�งภายนอก, ใจก็็สััมผััสใน
ภายในด้้วย, สััมผััสเนื่่อ� งออกมาถึึงภายนอกได้้ด้ว้ ย, มัันก็็รวมเป็็นเรื่อ่� ง
เดีียวกัันหมด คืือเรื่อ่� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัันอยู่่�กับั สิ่่ง� ที่่เ� รีียกว่่าจิิตใจ. ถ้้าไม่่มีี
จิิตใจอย่่างเดีียว อะไรมัันก็็ไม่่มีีดอก เพราะมัันมีีจิิตใจนี่่�แหละ เรื่่�อง
ทั้้�งหลายจึึงมีี, เรื่่�องรู้้�สึึกอย่่างนั้้�นอย่่างนี้้� เรื่่�องสุุขเรื่่�องทุุกข์์ เรื่่�องเป็็น
เรื่อ่� งตาย เรื่อ่� งอะไรมัันจึึงมีี เพราะมัันมีีจิติ ใจอย่่างเดีียว; ฉะนั้้�นเป้้าหมาย
มัันจึึงอยู่่�ที่่�จิิตใจ.
25

ทีีนี้้� จิิตใจนี้้�มัันทำำ�อะไรไม่่ได้้ ถ้้าไม่่มีีตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย;
ถ้้ามีีแต่่ตากัับใจ มัันก็็รู้้�อะไรน้้อยเกิินไป มัันจึึงต้้องมีีหูู มีีจมููก มีีลิ้้�น
มีีผิิวหนััง สำำ�หรัับสััมผััสถึึง ๕ อย่่าง, ๕ อย่่าง : ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย
สำำ�หรัับให้้จิิตใจติิดต่่อกัับสิ่่�งทั้้�งหลายภายนอก ติิดต่่อกัับภาพทางตา,
ติิดต่่อกัับเสีียงทางหูู, ติิดต่่อกัับกลิ่่�นทางจมููก, ติิดต่่อกัับรสทางลิ้้�น,
ติิดต่่อกัับสิ่่�งที่่�มากระทบทางผิิวหนััง. ถ้้าอย่่ามีีสิ่่�งเหล่่านี้้� เรื่่�องก็็แทบ
ไม่่มีีเลย, และถ้้าไม่่มีีจิิตใจอย่่างเดีียว เรื่่�องหมดเลย, ไม่่มีีอะไรเป็็น
เรื่่�องเป็็นราวขึ้้�นมาได้้.
แต่่แล้้วคนเราก็็ไม่่สนใจเรื่่�องจิิตใจ; ไปสนใจที่่�เรื่่�องผิิวเรื่่�อง
เปลืือก คืือเรื่่�องตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย, แล้้วก็็เลืือกสนใจแต่่ที่่�มัันเป็็น
กิิเลสตััณหา คืือความสุุข สนุุกสนาน เอร็็ดอร่่อย, เป็็นกิิเลสตััณหา
สนใจกัันนััก แล้้วก็็บููชา เสีียสละบููชากัันอย่่างยิ่่�งเลย, ไม่่ได้้สนใจ
ตััวสุุขทุุกข์์ที่่จิ� ติ ใจจริิงๆ, ไปสนใจที่่ผิ� วิ เปลืือกที่่มั� นั หลอก, ที่่มั� นั หลอก
ให้้หลงรัักหลงเกลีียด, หลงรัักหลงเกลีียด อยู่่�กันั แต่่อย่่างนี้้� แล้้วขยาย
ออกไปเป็็นความกลััว เป็็นความวิิตกกัังวล อาลััย อาวรณ์์ อิิจฉา ริิษยา
หึึงหวงอย่่างนี้้� เป็็นต้้น. แล้้วไม่่ดููว่่าปััญหามัันมาจากอะไร, ปััญหา
นานาชนิิดนี้้�มัันมาจากอะไร, มัันมีีมาจากความโง่่ของจิิตใจ เมื่่�อ
สััมผััสกัันกัับ รููป เสีียง กลิ่่�น รส โผฏฐััพพะ ธััมมารมณ์์. นี่่�คืือ ก ข
ก กา. แต่่เรื่่�องอย่่างนี้้�เขาว่่าไม่่ใช่่. นี่่�เรื่่�องปรมััตถ์์เรื่่�องสููงสุุด อย่่า
เอามาศึึกษา ยัังไม่่สมควร. คนธรรมดายัังไม่่ต้้องศึึกษาปรมััตถ์์อััน
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สููงสุุดอย่่างนี้้�, เด็็กๆ ก็็เลยไม่่ต้้องรู้้�เรื่่�องนี้้�.
ที่่�จริิงถ้้าเราไปดููตามพระบาลีี ที่่�พระพุุทธเจ้้าท่่านตรััสไว้้,
เรื่่�องนี้้�ท่่านว่่าเป็็นเรื่่�องเบื้้�องต้้น เป็็นจุุดตั้้�งต้น้ ที่่�จะต้้องศึึกษา. เรื่่�อง
ปฏิิจจสมุุปบาทที่่�เขาห้้ามไม่่ให้้เอามาสอนกััน ว่่ามัันเป็็นเรื่่�องสููงเรื่่�อง
ไกล พระพุุทธเจ้้าท่่านตรััสว่่าเป็็นอาทิิพรหมจรรย์์, เป็็นจุุดตั้้�งต้น้ ของ
พระศาสนา ที่่�จะต้้องเรีียนรู้้�และปฏิิบััติิ, จึึงขอร้้องให้้ท่่านทั้้�งหลาย
ทุุกคน สนใจเรื่่�อง ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ ว่่าเป็็นเรื่่�องแรกที่่�เราจะ
ต้้องรู้้� จะต้้องเข้้าใจ. ครั้้�นรู้้�ครั้้�นเข้้าใจแล้้ว เราจะรู้้�เรื่่�องอื่่�นๆ ต่่อไป,
แล้้วเราก็็จะรู้้�เรื่่�องที่่�ควรกระทำำ�, แล้้วเราจะไม่่ขโมย จะไม่่ฆ่่าสััตว์์
ไม่่ลัักทรััพย์์ ไม่่ประพฤติิผิิดในกามได้้เอง, ไม่่ต้้องมีีใครมาบอกดอก
เพราะเรารู้้�ความจริิงอัันลึึกซึ้้�งที่่เ� ป็็นรากฐานของมัันหมดแล้้ว. เดี๋๋ย� วนี้้�
เราไม่่รู้้�เราก็็หลงไป แม้้จะมีีใครมาห้้าม เราก็็ไม่่เชื่่�อ, เราก็็ทำำ�สิ่่�งที่่�เป็็น
ของเลวร้้าย ทั้้�งต่่อตนเองและต่่อผู้้�อื่่�น เพราะเรามัันไม่่รู้้�เรื่อ่� งนี้้�, เพราะ
เรามัันไม่่รู้้�เรื่่�องนี้้�.
ขอให้้คิิดดููใหม่่เถิิด ให้้ทุุกๆ คนไปคิิดดููใหม่่เถิิด ว่่า ถ้้าไม่่
เข้้าใจเรื่่�องตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ โดยครบถ้้วน เราจะไม่่มีีทางที่่�จะ
เข้้าใจธรรมะ ให้้ลึกึ ๆ เข้้าไป จนถึึงกัับว่่าจุุดที่่�สำำ�คัญั ที่่�สุดุ ที่่�มีปี ระโยชน์์
ที่่�สุุด ที่่�จะให้้ความเป็็นมนุุษย์์ของเราดีีที่่�สุุด หรืือว่่าดัับทุุกข์์ ได้้.
นี่่อ� ยากจะให้้ถืือเป็็นหััวข้้ออีีกหััวข้้อหนึ่่ง� ว่่า ต้้องศึึกษาให้้รู้้�จักั สิ่่ง� ที่่เ� รีียก
ว่่า ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ.
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ข้้อที่่� ๓

มีีร่่างกายและจิิตได้้
โดยไม่่ต้้องมีีตััวตน.
ทีีนี้้�ข้อ้ ถััดไปอีีกก็็ว่า่ เรามีีร่า่ งกายและจิิตใจได้้ โดยที่่ไ� ม่่ต้อ้ งมีี
ตััวตน. นี้้�คงจะแปลกมากสำำ�หรัับบางคน ที่่มี� คี วามรู้้�สึกึ ว่่ามีีตัวั ตน มีีตัวั กูู
เสีียเป็็นประจำำ�. ร่่างกายของเรานี้้� มีีได้้ตามหน้้าที่่ร� ะบบของร่่างกาย,
ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย มัันก็็รวมกัันอยู่่�ที่่�ร่่างกาย, มีีระบบประสาท
มีีระบบอะไรต่่างๆ ที่่�เป็็นส่่วนร่่างกาย ทำำ�หน้้าที่่�ได้้ดีีที่่�สุุดในส่่วน
ร่่างกาย, แล้้วก็็มีีจิิตใจที่่�รู้้�สึึกสิ่่�งต่่างๆ ได้้ โดยผ่่านทางร่่างกาย. เรา
มีีสองอย่่างนี้้�พอแล้้ว, สองอย่่างเท่่านี้้�พอแล้้ว เรีียกว่่า นามรููป ก็็ได้้,
เรีียกว่่า กายใจ ก็็ได้้. ในบาลีี เรีียกว่่า นามรููปํํ, นามรููป รวมกััน
แฝดติิดกัันอยู่่�, นามรููปไม่่แยกเป็็นสองสิ่่�ง. เรามีีนามรููป คืือกายกัับ
ใจ หรืือ ใจกัับกาย นี้้�พอแล้้ว, ไม่่ต้้องมีีอัันที่่�สาม ที่่�เรีียกว่่า อััตตา
หรืือตััวตนนั้้�นไม่่ต้้องมีีดอก. ถ้้าเรารู้้�สึึกว่่ามีี เรามัันโง่่ไปเอง; รู้้�สึึกว่่า
มีีตััวตนอะไรอีีกอัันหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นเจ้้าของกายและใจ ที่่�เป็็นเจ้้าของใจ
บัังคัับกายบัังคัับใจอีีกทีีหนึ่่�ง เรีียกว่่าตััวตน.
พระพุุทธเจ้้าท่่านสอนเรื่อ่� งนี้้แ� ปลกจากที่่�เขาสอนกัันอยู่่�ก่อ่ น ก็็
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ตรงที่่�มาสอนว่่า มัันไม่่มีีสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าตััวตน, มัันมีีสิ่่�งที่่�เรีียกว่่ากายกัับ
ใจ นามกัับรููปก็็พอแล้้ว. ถ้้ามัันเกิิดความคิิดว่่าตััวตนขึ้้�นมา มัันก็็เป็็น
ความเข้้าใจผิิด คิิดผิิดของสิ่่ง� ที่่เ� รีียกว่่าใจ, มัันคิิดผิิดก็็โดยที่่ก� ารสััมผััส
ทางกาย ทางภายนอกมัันผิิด, แล้้วก็็ให้้เกิิดความสำำ�คััญผิิดในภายใน
คืือใจ, ใจก็็สำำ�คััญผิิดว่่ามีีตััวตน. เรื่่�องมัันเลยยุ่่�งกัันใหญ่่ จนตาย ก็็
ไม่่สามารถจะดัับทุุกข์์ได้้, หรืือแก้้ไขอะไรให้้มัันดีีขึ้้�นมาได้้.
ท่่านทั้้�งหลายถืือหลัักข้้อนี้้�ไว้้ก่่อนเถิิดว่่า เรามีีกายกัับใจโดย
ไม่่ต้้องมีีตััวตนก็็ได้้, มีีเพีียงสองส่่วนนี้้� รวมกัันเข้้าเป็็นอัันหนึ่่�ง เรีียก
ว่่าคนคนหนึ่่�งก็็แล้้วกััน. สมมติิเรีียกว่่าคนคนหนึ่่�ง แต่่ที่่�แท้้มัันก็็มิิใช่่
คนคนหนึ่่ง� , มัันเป็็นเพีียงร่่างกายกัับจิิตใจ รวมกำำ�ลังั กัันทำำ�หน้้าที่่ก� าร
งานอะไรของมัันอยู่่�ตามธรรมชาติิ. กายเป็็นส่่วนที่่�เป็็นโครง, เป็็น
โครงสร้้างเป็็นเปลืือกเป็็นสิ่่�งรัับใช้้. ใจเป็็นสิ่่�งที่่�รู้้�สึึก ทำำ�หน้้าที่่�เหมืือน
นายบัังคัับร่่างกายไป, ต้้องอาศััยกัันจึึงจะอยู่่�ได้้; ถ้้าเกิิดไม่่อาศััยกััน
เมื่่�อใด ก็็ตายหมดทั้้�งสองอย่่าง. กายอยู่่�ได้้ก็็เพราะมีีใจ, ใจมีีอยู่่�ได้้
ก็็เพราะมีีกาย, ทำำ�หน้้าที่่�ต่่างกัันอาศััยกัันจึึงอยู่่�ได้้; ฉะนั้้�นจึึงคลอด
ออกมาจากท้้องแม่่ พร้้อมกัันทั้้�งกายและใจ.
แต่่ ทุุกสิ่่�งเป็็นการปรุุงแต่่งของธรรมชาติิ : ปรุุงแต่่งอย่่างหนึ่่ง�
เป็็นเรื่่�องกาย, ปรุุงแต่่งอย่่างหนึ่่�งเป็็นเรื่่�องใจ, ไม่่ใช่่ของจริิงแท้้ถาวร
อะไร, แต่่มันั ก็็ทำำ�อะไรของมัันได้้ ตามที่่มั� นั เป็็นอย่่างนั้้�น. มัันทำำ�หน้้าที่่�
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อะไรของมัันได้้ ตามที่่�มัันทำำ�ได้้อย่่างนั้้�น, ทั้้�งที่่�มัันไม่่ต้้องเป็็นของจริิง
แท้้แน่่นอนตายตััว, มัันเปลี่่�ยนแปลงไปตามเหตุุตามปััจจััยเรื่่�อย, แล้้ว
มัันก็็ทำำ�อะไรได้้แปลกๆ.
ก็็คิิดดููสิิ กายใจนี้้�มัันรู้้�สึึกอะไรแปลกๆ แปลกๆ หลายหมื่่�น
หลายแสนปีีเข้้า เดี๋๋ย� วนี้้มนุ
� ษุ ย์์ทำำ�อะไรได้้บ้้าง. ดููเถอะ เขาไปนอกโลก
หรืือเขาทำำ�อะไรกัันได้้อย่่างน่่าประหลาดน่่ามหััศจรรย์์ ซึ่่�งคนป่่าสมััย
โน้้นทำำ�ไม่่ได้้; เช่่นเรื่่�องวิิทยุุ เรื่่�องอิิเล็็กทรอนิิกส์์ คอมพิิวเตอร์์อะไร
ต่่างๆ มัันทำำ�ไม่่ได้้ดอก. แต่่ที่่�มนุุษย์์สมััยนี้้�ทำ�ำ ได้้ ใครมัันสอนเล่่า?
มัันก็็ ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ ที่่�มัันมองเห็็นมากเข้้าลึึกเข้้า กว้้าง
ออกไป กว้้างออกไป มัันก็็มารวมเป็็นความรู้้�, พบอะไรแปลกขึ้้�นมา
แปลกขึ้้�นมา แปลกขึ้้�นมา, แล้้วหลายๆ อย่่างมารวมกัันเข้้า ก็็แปลก
ออกไปอีีก แปลกออกไปอีีก, จึึงมีีเรื่่�องเหมืือนกัับว่่าเป็็นของทิิพย์์เป็็น
ของปาฏิิหาริิย์์ เหาะเหิินเดิินอากาศอะไรก็็ได้้.
นี่่� ไม่่ต้้องมีีตััวตนนะ มีีแต่่กายกัับใจ ตามธรรมชาติิ, ผสม
ปรุุงแต่่งกัันไป ตามธรรมชาติิ มีีความก้้าวหน้้า มีีความเจริิญพััฒนา
ออกไปๆ, ไม่่ต้้องไปหลงยึึดถืือ ให้้วิิเศษประเสริิฐไปกว่่า ว่่ามัันเป็็น
ธรรมดาอย่่างนั้้�นเอง. เราไม่่ยึึดมั่่�นถืือมั่่�น ในสิ่่�งใด เพราะมัันเป็็น
ธรรมดาเช่่นนั้้�นเอง.
แต่่จิิตใจตามปรกติิมัันไม่่เป็็นอย่่างนั้้�น มัันไปหลงรัักหลง
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ยึึดถืือ หลงความรู้้�ยึึดถืือความรู้้� หลงการงานก็็ยึึดถืือการงาน หลง
ทรััพย์์สมบััติเิ กีียรติิยศชื่่อ� เสีียง ความสุุขสนุุกสนานเอร็็ดอร่่อย, ก็็หลง
ไปจนสุุดเหวี่่�ยง ก็็ไม่่ต้้องมองหน้้าใคร เพราะเราหลงของเราจนสุุด
เหวี่่�ยง. ฉะนั้้�นการกระทำำ�ของเราจึึงทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นพลอยเดืือดร้้อน ซึ่่�ง
เป็็นปััญหาคาโลกอยู่่�ในปััจจุุบัันนี้้�; พวกหนึ่่ง� เขาเห็็นแก่่ประโยชน์์ของ
เขา เพราะเขามีีอำำ�นาจ จนทำำ�ให้้อีีกพวกหนึ่่�งเดืือดร้้อน, โลกนี้้�มัันจึึง
แบ่่งเป็็นซ้้ายเป็็นขวา แล้้วก็็ต่่อสู้้�กัันมาไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด, ยัังจะต่่อสู้้�กัันไป
อีีกนาน ระหว่่างคนที่่�มีีอำำ�นาจกัับคนที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจในการที่่�ยึึดครอง
เหยื่่�อต่่างๆ ในโลกนี้้�.
มีีกายกัับใจโดยไม่่ต้อ้ งมีีอัตต
ั า โดยไม่่ต้อ้ งมีีตัวั ตน นี้้�ก็ข้็ อ้ หนึ่่ง�
นี่่รู้้�� ไว้้เป็็นหลัักเถอะว่่า มัันมีีนามรููป กายกัับใจเท่่านั้้�นพอแล้้ว, ไม่่ต้อ้ ง
มีีอััตตา เรื่่�องต่่างๆ ก็็เป็็นมาได้้ หรืือจะเป็็นต่่อไปได้้, หรืือว่่าเราจะ
ดัับทุุกข์์ไปนิิพพานกัันได้้ ก็็ไม่่ต้้องมีีอััตตา มีีแต่่กายกัับใจที่่�มัันอบรม
ดีีขึ้้�นๆ เพราะการถููกเข้้ากัับอารมณ์์ในโลก มัันทำำ�ให้้เกิิดความเฉลีียว
ฉลาดเปลี่่�ยนแปลง, นี่่�เรีียกว่่ามัันพััฒนาตััวเองดีีขึ้้�นๆ.
คนทีีแรกก็็ไม่่มีีความรู้้�เรื่่�องนิิพพาน แต่่พอเขาเป็็นทุุกข์์มาก
เข้้าๆ เขาค้้นหาเรื่่�องเกี่่�ยวกัับนิิพพาน. เขาก็็พบๆ พบๆ จนพบถึึงที่่สุุ� ด
ว่่าอ้้าว! จิิตใจมัันดำำ�รงไว้้ผิิด จิิตใจมัันตั้้�งไว้้ผิิด มัันก็็มีีความทุุกข์์,
มาตั้้�งกัันเสีียใหม่่ให้้ถููกต้้อง มัันก็็จะไม่่มีีความทุุกข์์, ไม่่ต้้องมีีตััวตน
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ไม่่ต้้องมีีพระเป็็นเจ้้า, ไม่่ต้้องมีีอะไรที่่�ไหนมาเข้้าเกี่่�ยวข้้อง, มััน ทำำ�
ผิิดทำำ�ถููกได้้ในตััวมัันเอง ของกายและของใจ, นี่่�เรีียกว่่าไม่่มีีตััวตน.
แล้้ ว ในกายและใจนี้้� มัั น มีี ส่่ วนที่่�เป็็ น ใจนั่่�นแหละสำำ�คัั ญ
ที่่�สุดุ เป็็นเหมืือนกัับว่่าหััวใจ. ร่่างกายนี้้�เหมืือนกัับเนื้้�อหนัังหรืือเปลืือก
นอก, ใจสำำ�คััญที่่�สุุด. เพราะฉะนั้้�นเรื่่�องที่่�จะต้้องรู้้�จัักกัันจริิงๆ ก็็คืือ
เรื่่�องใจ มากกว่่าเรื่่�องกาย, ที่่�เราจะศึึกษากัันจริิงๆ นั้้�น เป็็นเรื่่�องใจ
มากกว่่าเรื่อ่� งกาย เพราะอะไรมัันก็็รู้้�สึกึ ที่่ใ� จ, ผลเสีียผลได้้ผลอะไรต่่างๆ
มัันก็็อยู่่�ที่่�ใจ. เรื่่�องของกายมัันเป็็นเพีียงเปลืือก หรืือเครื่่�องใส่่เครื่่�อง
รัับรอง; ฉะนั้้�นจะต้้องศึึกษาเรื่่�องจิิตเป็็นพิิเศษ; ถ้้าเราเรีียนเรื่อ่� งกาย
เท่่าไร, เราต้้องเรีียนเรื่อ่� งจิิต ให้้ดีกี ว่่านั้้�นให้้มากกว่่านั้้�นหลายเท่่าทีีเดีียว.
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รู้้�เรื่่�องธรรมชาติิ
ของจิิต.
เอ้้า, ทีีนี้้�ก็็มาถึึงเรื่่�องจิิต, ข้้อถััดไปก็็ให้้รู้้�เรื่่�องจิิต. จิิตนี้้�ตาม
ธรรมชาติิ ตามธรรมดา มัันเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่มีกิี เิ ลส, เขาเรีียกจิิตประภััสสร.
จิิตนี้้�ก็็เป็็นธาตุุ ตามธรรมชาติิชนิิดหนึ่่�ง เรีียกว่่า จิิตตธาตุุ เรีียกว่่า
มโนธาตุุ เรีียกว่่า อรููปธาตุุ อะไรก็็แล้้วแต่่จะเรีียก, มัันเป็็นธาตุุชนิิด
หนึ่่�ง เหมืือนกัับธาตุุดิิน น้ำำ�� ลม ไฟ นี้้�ก็็เป็็นธาตุุ. มโน หรืือ วิิญญาณ
หรืือ จิิต นี้้�มัันก็็ เป็็นธาตุุ, ธาตุุนี้้�มัันปรุุงแต่่งตััวเองมาเป็็นสิ่่ง� ที่่เ� รีียกว่่า
จิิต ในชั้้�นแรก พื้้�นฐานธรรมดา มัันก็็ไม่่ดีไี ม่่ชั่่�ว ไม่่เศร้้าหมอง ไม่่มีกิี เิ ลส
ไม่่มีีอะไร, ใช้้คำำ�เรีียกว่่า ประภััสสร คืือแวววาวโชติิช่่วงเหมืือนกัับ
เพชร, หรืือเหมืือนกัับว่่าดวงอาทิิตย์์ ที่่�ประภััสสรรุ่่�งเรืืองเรืืองแสง
อย่่างยิ่่�ง; แต่่มิิได้้หมายถึึงว่่าเป็็นทางวััตถุุนะ เป็็นทางธรรม เป็็นทาง
จิิตใจ ไม่่มีีกิิเลส.
ธรรมชาติิประภััสสรไม่่มีีกิิเลส แต่่แล้้วมัันเกิิด ปรุุงกิิเลสขึ้้�น
มาได้้ โดยทางเปลืือกนอก : ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจนี้้� มัันทำำ�ให้้
เกิิดส่่วนที่่�เป็็นกิิเลสขึ้้�นมาได้้, ครอบงำ��ความเป็็นประภััสสร, ความ
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เป็็นประภััสสรก็็สููญเสีียไปเป็็นคราวๆ, ไม่่ประภััสสรเพราะมีีกิิเลส
เกิิดขึ้้�นเป็็นคราวๆ. แต่่โดยเหตุุปััจจััยของกิิเลสหมดไป กิิเลสดัับไป
ความเป็็นประภััสสรก็็มีีอีีก; นี่่�จิิตมัันอยู่่�อย่่างนี้้� ธรรมชาติิของจิิต
แท้้ๆ เป็็นอย่่างนี้้�, มีีความเป็็นประภััสสรในตััวมัันเองตามธรรมชาติิ,
แล้้วก็็มีีการปรุุงแต่่งผิิดๆ จนเกิิดกิิเลสครอบงำ��จิิตนั้้�น ให้้สููญเสีีย
ความเป็็นประภััสสร. ในขณะที่่�เป็็นประภััสสรไม่่มีีทุุกข์์ ไม่่มีีวุ่่�นวาย
ไม่่มีีอะไร, ในขณะที่่�ไม่่ประภััสสร คืือเศร้้าหมองแล้้วนี้้� ยุ่่�ง มีีกิิเลส
มีีความทุุกข์์ มีีวุ่่�นวาย โกลาหลวุ่่�นวาย มัันเป็็นอยู่่�อย่่างนี้้�.
ความสำำ�คััญมัันอยู่่�ที่่�ว่่า จิิตนี้้� โดยเนื้้�อแท้้มัันไม่่ใช่่มีีกิิเลส,
กิิเลสมัันเป็็นของเพิ่่ง� เกิิด. เพราะฉะนั้้�นจึึงแยกออกกัันได้้ว่า่ จิิตไม่่ใช่่
กิิเลส, กิิเลสไม่่ใช่่จิิต, จิิตเกิิดมาโดยไม่่มีีกิิเลส แต่่ถููกครอบงำ��โดย
กิิเลส คืือ กิิเลสเกิิดขึ้้�นมาครอบงำ��จิิต โดยการทำำ�ผิิดทางตา หูู จมููก
ลิ้้�น กาย ใจ, โดยการทำำ�ผิิดทางตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย และทางจิิตเอง
นั่่�นแหละ มัันจึึงเกิิดกิิเลสขึ้้�นมาครอบงำ��จิิต.
เมื่่�อเราเชื่่�อแน่่หรืือเห็็นชััดลงไปว่่า กายกัับจิิตมัันแยกกัันได้้
คืือว่่า จิิตนี้้�มัันจะมีีกิิเลสครอบงำ��ก็็ได้้, ไม่่มีีกิิเลสครอบงำ��ก็็ได้้. เรา
จััดให้้มัันอยู่่�อย่่างที่่�ไม่่มีีกิิเลสครอบงำ��, เราจััดให้้จิิตมัันอยู่่�โดยที่่�ไม่่มีี
กิิเลสครอบงำ�� ให้้มัันคงความเป็็นประภััสสรไว้้ นั่่�นคืือทำำ�วิิปััสสนา,
ทำำ�กััมมััฏฐาน, ทำำ�วิิปััสสนา, หรืือการอบรมจิิต.
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การอบรมจิิตหรืือการทำำ�จิตต
ิ ภาวนา ก็็คือื การทำำ�ให้้ไม่่มีอี ะไร
มาทำำ�ความเศร้้าหมองแก่่จิติ ; แต่่เขาพููดกลัับไปอีีกทีีหนึ่่ง� ว่่า อบรมจิิต
ชนิิดที่่�ไม่่มีีอะไรมาทำำ�ให้้เศร้้าหมองได้้. อบรมจิิตให้้อยู่่�ในลัักษณะที่่�
ไม่่มีีอะไรมาทำำ�ให้้เศร้้าหมองได้้. ก่่อนนี้้�มัันง่่ายเกิินไป ที่่�จะมีีอะไร
มาทำำ�ให้้จิิตเศร้้าหมองได้้ ไม่่ประภััสสรและเป็็นทุุกข์์, เดี๋๋�ยวนี้้�เราทำำ�
จิิตตภาวนา สมถกััมมััฏฐาน วิิปััสสนากััมมััฏฐาน หรืืออะไรๆ ที่่�เรีียก
กัันนั่่�นแหละ, เมื่่�อทำำ�ไปๆ แล้้ว จิิตนั้้�นมัันเปลี่่�ยนไปอยู่่�ในสภาพที่่�
จะทำำ�ให้้เศร้้าหมองไม่่ได้้อีีก เพราะมัันฉลาดขึ้้�นนั่่�นเอง, เพราะมััน
สามารถมัันฉลาดขึ้้�นมารอบตััว, ป้้องกัันก็็ได้้ ระวัังก็็ได้้ แก้้ไขก็็ได้้
ไม่่ให้้เกิิดความเศร้้าหมองขึ้้�นแก่่จิิต.
ฉะนั้้�นถ้้าผู้้�ใด มีีความรู้้�จัักธรรมชาติิของจิิต ว่่าเป็็นอย่่างนี้้�
ผู้้�นั้้�น ก็็เชื่่�อตััวเองว่่า เราอบรมจิิตได้้, หรืือจิิตเป็็นสิ่่�งที่่�อบรมได้้, และ
เราก็็อาจจะอบรมจิิตได้้; เพราะฉะนั้้�นเขาจึึงยิินดีี ที่่�จะทำำ�การศึึกษา
เพื่่�ออบรมจิิต. เมื่่�อเขายิินดีีที่่�จะอบรมจิิต จิิตตภาวนาก็็มีีแก่่บุุคคล
นั้้�น มีีแก่่บุุคคลนั้้�นที่่�เห็็นว่่า จิิตนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�อบรมได้้.
เดี๋๋ย� วนี้้�เราไม่่มองเห็็นชััดถึึงอย่่างนี้้� เราก็็ไม่่เชื่่อ� ว่่าจะอบรมได้้;
ไปลองทำำ�สมาธิิดูู ไม่่ถึึงอึึดใจ ร้้องยอมแพ้้ๆๆ, หลายคนมาที่่�นี่่� ถาม
ว่่าอบรมเท่่าไร? ไม่่ถึึงอึึดใจ พอเห็็นว่่าจิิตมัันฟุ้้�งซ่่าน มัันไม่่ยอมเอา
ด้้วย ดิ้้�นรนอยู่่�นั่่�น ยอมแพ้้ๆ เลิิกๆๆ อย่่างนี้้�ทั้้�งนั้้�นแหละ, ไม่่มีีใคร
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ต่่อสู้้�ยืืดเยื้้�อ ที่่�จะอบรมจิิตให้้อยู่่�ในอำำ�นาจ อยู่่�ในอำำ�นาจ อยู่่�ในอำำ�นาจ
จนอยู่่�ในอำำ�นาจถึึงที่่�สุุด จนอุุปกิิเลสเกิิดขึ้้�นในจิิตไม่่ได้้นั่่�นแหละไม่่มีี,
มีีแต่่ยอมแพ้้ง่่ายๆ เกิินไป ไม่่ยอมต่่อสู้้�เป็็นครั้้�งที่่�ยี่่�สิิบ สามสิิบ ห้้าสิิบ
หรืือครั้้�งที่่�ร้้อย, มัันไม่่เอานี่่�.
ขอให้้รู้้�เถอะว่่า จิิตที่่�เป็็นธรรมชาติิที่่�ไม่่ได้้เศร้้าหมองอยู่่�ใน
เนื้้�อในตััว มีีอะไรเข้้าไปทำำ�ให้้เศร้้าหมอง; เพราะฉะนั้้�นเราจึึงแยก
ความเศร้้าหมองออกจากจิิตได้้ โดยวิิธีกี ารกระทำำ�ที่่�ถููกต้้อง ที่่�เรีียกว่่า
จิิตตภาวนา : เป็็นสมาธิิก็็ได้้ เป็็นวิิปััสสนาก็็ได้้, รวมกัันแล้้วเรีียก
จิิตตภาวนา การอบรมจิิต. นี้้�ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�เราต้้องรู้้�.
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ต้้องเข้้าใจเรื่่�องจิิตให้้ถููกตรง
มิิฉะนั้้�นจะหลงไสยศาสตร์์.

ข้้อต่่อไปนะ ที่่ว่� า่ ประเด็็นที่่จ� ะต้้องรู้้� เนื่่อ� งจากว่่าจิิตมันั เข้้าใจ
ยาก, เข้้าใจให้้ถูกู ให้้จริิงให้้ตรงไม่่ได้้ มัันก็็เข้้าใจผิิด, เห็็นเรื่อ่� งจิิตเป็็น
เรื่อ่� งผีีสางเทวดา เป็็นเรื่่�องที่่�เข้้าใจไม่่ได้้, แล้้วก็็พูดู กัันขึ้้�นมาตามพอใจ
แปลกๆ ประหลาดๆ ที่่�เรีียกกัันว่่าไสยศาสตร์์. ไสยศาสตร์์ คืือ สิ่่ง�
ที่่�เข้้าใจไม่่ได้้ แล้้วก็็ว่่าเอาเองผิิดๆ ไม่่มีีเหตุุผลและงมงายอย่่างยิ่่�ง.
ฉะนั้้�น ไสยศาสตร์์เกิิดขึ้้�น ก็็เพราะว่่าคนไม่่รู้้�เรื่่�องจิิตโดยแท้้จริิง. ถ้้า
คนเราสามารถรู้้�เรื่่�องจิิตโดยแท้้จริิงแล้้ว ความรู้้�ทางไสยศาสตร์์ก็็
เกิิดขึ้้�นไม่่ได้้, ไม่่มีีใครคิิดอย่่างนั้้�น ไม่่มีีใครเชื่่�ออย่่างนั้้�น.
เดี๋๋�ยวนี้้� เราไม่่รู้้�เรื่่�องจิิตอัันแท้้จริิง มัันลึึกลัับต่่อเรา, เราก็็
พููดกัันอย่่างสัันนิิษฐาน ตามความรู้้�ความเข้้าใจของครููบาอาจารย์์
คนหนึ่่�งๆๆๆ. ความรู้้�ประเภทไสยศาสตร์์ที่่�ไม่่มีีเหตุุผลและงมงาย
เกี่่ย� วกัับสิ่่ง� ที่่เ� รีียกว่่าจิิตนั้้�น ก็็เกิิดขึ้้�นสะพรั่่ง� สะพราวไปหมด หลายลััทธิิ
หลายแขนงหลายอาจารย์์; นี่่� ไสยศาสตร์์เกิิดขึ้้�นมา จากการที่่�เรา
ไม่่รู้้�จักั สิ่่�งที่่�เรีียกว่่าจิิตอย่่างถููกต้้องตามที่่�เป็็นจริิง, แล้้วไสยศาสตร์์ก็มี็ ี
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อำำ�นาจมากเหลืืออยู่่�จนกระทั่่�งบััดนี้้�, ระบบไสยศาสตร์์นี้้�มีีอำำ�นาจมาก
แล้้วยัังเหลืืออยู่่�กระทั่่ง� บััดนี้้�. นี้้�มัันได้้เกิิดขึ้้�นมาด้้วยความเข้้าใจผิิดเป็็น
หมื่่น� ปีีแสนปีี ตั้้�งแต่่มนุุษย์์แรกมีี ไม่่รู้้�แน่่ว่า่ กี่่แ� สนปีีหรืือกี่่ล้� า้ นปีี, ตั้้�งแต่่
มนุุษย์์เริ่่�มคิิดเรื่่�องจิิตแล้้วเข้้าใจผิิด, เข้้าใจผิิดต่่อจิิต, ระบบความคิิด
ประเภทไสยศาสตร์์ก็็เกิิดขึ้้�น และมีีมาจนกระทั่่�งบััดนี้้�.
ทีีนี้้� ไสยศาสตร์์ นั้้�นมัันได้้เปรีียบ เพราะมััน ไม่่ต้้องอธิิบาย
นี่่� มัันเชื่่�ออย่่างเดีียว, มัันเชื่่�ออย่่างเดีียว มัันก็็เลยตั้้�งมั่่�น, แล้้วเขา
ก็็พููดไว้้ในลัักษณะที่่�เรีียกว่่าน่่าเอาด้้วย, น่่าเอาด้้วย. สิ่่�งที่่�เรีียกว่่า
ไสยศาสตร์์นั้้�น น่่าเอาด้้วยที่่�สุุดแหละ, แล้้วมัันลึึกลัับ, มัันยิ่่�งลึึกลัับ
คนยิ่่ง� เชื่่อ� ถ้้าเปิิดเผยชััดเจนเสีียแล้้ว คนไม่่ค่อ่ ยเชื่่อ� ดอก. ถ้้ายิ่่ง� ลึึกลัับ
เท่่าไร เข้้าใจไม่่ได้้เท่่าไร จะยิ่่ง� เชื่่อ� ตามที่่เ� ขาพููดเท่่านั้้�น, นี่่ข้� อ้ ได้้เปรีียบ
ของไสยศาสตร์์.
ที่่น่� า่ หััวกว่่านั้้�น ก็็คืือว่่า เรื่อ่� งไสยศาสตร์์นี่่ใ� ครๆ ก็็ชอบเพราะ
มัันลงทุุนน้้อย, เข้้าใจไหม? เรื่่�องไสยศาสตร์์มัันลงทุุนน้้อยนี่่� เสีีย
หััวหมููสัักหััวหนึ่่�งแล้้วเอาอะไรอีีกเท่่าไรๆ ก็็ได้้, เสีียเหล้้าสัักขวดหนึ่่�ง
ให้้เซ่่นสรวง, ลงทุุนน้้อยที่่�สุุด แล้้วก็็ได้้ผลมากที่่�สุุด มัันก็็เป็็นข้้อได้้
เปรีียบของไสยศาสตร์์ ที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์ชอบและใช้้ไสยศาสตร์์กัันอยู่่�
จนกระทั่่�งบััดนี้้�. แล้้ว ไสยศาสตร์์ชนิิดนี้้� มัันเกิิดมาจากสััญชาตญาณ
แห่่งความโง่่, เพราะฉะนั้้�นมัันจึึงเข้้ากัันได้้ กัับสััญชาตญาณแห่่งความ
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โง่่ที่่�ยัังเหลืืออยู่่�. สััญชาตญาณแห่่งความโง่่, เช่่นว่่า ความรู้้�สึึกที่่�จะ
ให้้ผู้้อื่� น่� ช่่วย ไม่่ช่ว่ ยตััวเอง นี้้ไ� สยศาสตร์์เขาเสนอตััวเข้้ามาช่่วย, คนก็็
รัับเอา เพราะเข้้ากัับสััญชาตญาณแห่่งการให้้คนอื่่�นช่่วย. เด็็กๆ พอ
เกิิดมาจากท้้องแม่่ ก็็ได้้รัับการช่่วยเหลืือจากบิิดามารดาหรืือคนเลี้้�ยง
จนสููญเสีียนิิสัยั ที่่จ� ะช่่วยตััวเอง, ต้้องให้้คนอื่่น� ช่่วย และช่่วยเรื่อ่� ยๆ มา
เรื่่�อยๆ มา จนเป็็นนิิสััยว่่าต้้องช่่วย พ่่อแม่่ต้้องช่่วย ใครๆ ต้้องช่่วย.
นี่่�ก็็ได้้เปรีียบทางไสยศาสตร์์ เพราะเขาเสนอการช่่วย ไม่่ต้้องทำำ�เอง
พระเจ้้าผีีสางเทวดาอะไรทำำ�ให้้.
เมื่่�อมัันเดิินไปทางนี้้�แล้้ว มัันก็็เกิิดอุุปสรรคในทางความจริิง,
แล้้วมัันก็็เหมาะสำำ�หรัับคนปััญญาอ่่อน. ในโลกนี้้�มีีคนโง่่มาก ในโลกนี้้�
มีีคนปััญญาอ่่อนมาก; ฉะนั้้�น ไสยศาสตร์์มันั เหมาะกว่่า, เหมาะกว่่า
พระธรรม เหมาะกว่่าของจริิง, โลกนี้้�จึึงรัับเอาไสยศาสตร์์เข้้าไว้้อย่่าง
แน่่นแฟ้้น. อย่่าเข้้าใจว่่าในประเทศในเมืืองที่่เ� ขาเจริิญกัันเช่่นพวกฝรั่่ง�
นั้้�นไม่่มีีไสยศาสตร์์, มัันก็็มีีเหมืือนกัันตามแบบของเขา. ความเชื่่�อ
พระเจ้้า ให้้พระเจ้้าช่่วยก็็ยัังมีีอยู่่�, เพราะว่่ามนุุษย์์มัันมีีสััญชาตญาณ
แห่่งการให้้คนอื่่�นช่่วย.
ในที่่สุุ� ด มัันก็็สับั สนกัันหมด ไสยศาสตร์์ที่่�คนสร้้างขึ้้�นมา มััน
กลัับเป็็นเจ้้าของคน, ไสยศาสตร์์ที่่ค� วามโง่่ของคนสร้้างขึ้้�นมา มัันกลัับ
เป็็นเจ้้าเหนืือหััวของคนสร้้าง. นี้้�มัันไม่่รู้้�จะประหลาดอย่่างไรแล้้ว สิ่่ง� ที่่�
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ความโง่่ของคนสร้้างขึ้้�นมา มัันกลัับเป็็นเจ้้านายของคนสร้้าง.
นี้้�เรีียกว่่า ไสยศาสตร์์ เป็็นหััวข้้อหััวข้้อหนึ่่ง� ที่่เ� ราจะต้้องเข้้าใจ
ชััดเจน เพราะเราทำำ�ผิิดเข้้าใจผิิดต่่อสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าจิิต, ความเข้้าใจผิิด
ความรู้้�ผิิดมัันก็็เป็็นระบบขึ้้�นมา สำำ�หรัับโง่่สำำ�หรัับงมงาย, ระบบนี้้�เรา
เรีียกว่่าไสยศาสตร์์ มีีอะไรๆ ตรงข้้ามจากความเป็็นจริิงทั้้�งนั้้�น. พวก
ที่่�เขาถืือไสยศาสตร์์ เขาด่่าอาตมาจนไม่่รู้้�จะด่่าอย่่างไรแล้้ว, อาตมา
ก็็ไม่่กลััว พููดไปเรื่่�อย พููดไปตามความจริิง ว่่ามัันมีีอยู่่�อย่่างนี้้�, เราก็็
พููดความจริิงเหมืือนกััน ว่่ามัันมีีอยู่่�อย่่างนี้้�. ฉะนั้้�นถ้้าว่่ารู้้�จัักเรื่่�องจิิต
เสีียให้้ตรงตามที่่�เป็็นจริิงแล้้ว ระบบไสยศาสตร์์ก็็สลายไปหมดเอง.
เดี๋๋�ยวนี้้�มัันถึึงขนาดประหลาดมหััศจรรย์์ที่่�สุุด คนนี่่�เจิิม เจิิม
พระพุุทธรููปให้้เป็็นพระพุุทธเจ้้าได้้. เขาหล่่อพระพุุทธรููปออกมาจาก
โรงหล่่อ เป็็นองค์์พระพุุทธรููปแล้้ว ยัังใช้้ไม่่ได้้, ยัังใช้้ไม่่ได้้, ต้้องไปเอา
ใครมาเจิิมๆๆ จึึงจะเป็็นพระพุุทธเจ้้าขึ้้�นมา. นี่่� คิิดดููเถอะ คนแท้้ๆ
นี้้�เจิิมพระพุุทธเจ้้า, สร้้างพระพุุทธเจ้้า, ก็็ทํํากัันได้้ในหมู่่�ไสยศาสตร์์
แล้้วก็็เจิิมนิิดเดีียวแหละ ดีีตลอดชาติิ : เอาปููนเอาแป้้งมาแตะหน้้าผาก
นิิดเดีียว ดีีไปตลอดชาติิ, แล้้วดีีจริิงไม่่ดีีจริิงก็็ดููเอาเองสิิ.
เรื่่�องความเข้้าใจผิิดต่่อสััจจะ ต่่อธรรมะ ต่่อจิิตแล้้ว มัันก็็เกิิด
ระบบไสยศาสตร์์ขึ้้�นมา. ถ้้าเรายัังพ่่ายแพ้้แก่่ระบบไสยศาสตร์์แล้้ว เรา
ไม่่สามารถจะเข้้าถึึงธรรมะได้้, ธรรมะจะเป็็นหมััน, เป็็นหมัันต่่อเรา,
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เราใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ไม่่ได้้ เพราะเรามัันเข้้าใจผิิด ต่่อของจริิงของ
ธรรมชาติิโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งก็็คืือจิิต. เข้้าใจสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าจิิตผิิดจาก
ของจริิง ก็็ไปยึึดถืือไสยศาสตร์์ มีีเท่่านั้้�นแหละ, แล้้วมัันกำำ�ลัังเป็็น
อุุปสรรคอย่่างยิ่่�ง ที่่�เราทำำ�ให้้คนถืือพุุทธศาสตร์์ โดยสมบููรณ์์ไม่่ได้้ ก็็
เพราะว่่าระบบไสยศาสตร์์นี้้�มัันปิิดกั้้�น มัันต่่อต้้าน มัันหุ้้�มห่่อเอาไว้้
ไม่่ให้้เข้้าถึึงของจริิง.
ถ้้ามนุุษย์์ไม่่รู้้�เรื่่�องนี้้� ไสยศาสตร์์มัันก็็ครอบงำ��มนุุษย์์ยิ่่�งขึ้้�น,
แล้้วโลกนี้้�ก็จ็ ะน่่าหััวเราะยิ่่ง� ขึ้้�น คืือ จะดัับทุุกข์์ไม่่ได้้, ทั้้�งที่่ค� วามทุุกข์์นั้้�น
ความโง่่ของคนก็็สร้้างขึ้้�นมาเอง แล้้วคนก็็ดัับไม่่ได้้ เพราะไม่่เข้้าถึึง
ของจริิง ของสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าจิิตใจและร่่างกาย. ศึึกษาเรื่่�องตา หูู จมููก
ลิ้้�น กาย ใจ และกลไกอัันลึึกลัับซัับซ้้อน ของตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ
นี้้�ให้้พอเถิิด แล้้วจะรู้้�ความจริิง, รู้้�ของจริิง ที่่�เรีียกว่่าธรรมะอัันสููงสุุด
ที่่�จะบรรลุุมรรค ผล นิิพพาน ได้้อยู่่�เหนืือความทุุกข์์, จิิตใจจะไม่่มีี
กิิเลส อีีกต่่อไป, จิิตใจจะประภััสสรตลอดกาล.
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จิิตมีีความรู้้�ผิิด
มาตั้้�งแต่่เกิิด
กิิเลสจึึงมีีมาก.

เรามัันไม่่มีีความรู้้�มาแต่่ในท้้องตามธรรมชาติิ, เราไม่่ได้้มีี
ความรู้้�ถูกู ต้้องตามธรรมชาติิมาแต่่ในท้้อง, มัันว่่างความรู้้�ที่่ถู� กู ต้้องมา
แต่่ในท้้อง. จิิตนั้้�นมีีความรู้้�แต่่จะรู้้�สึึกสััมผััส ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ
เท่่านั้้�น, มีีแต่่รู้้�อย่่างนี้้�เท่่านั้้�น; แต่่ไม่่รู้้�ว่า่ สััจจะของจริิงคืืออะไร, ไม่่มีี
ความรู้้�เรื่่�องปััญญาวิิมุุตติิเจโตวิิมุุตติิ, ไม่่มีีความรู้้�เรื่่�องทุุกข์์คืืออะไร,
เหตุุให้้เกิิดทุุกข์์คืืออะไร, ความดัับทุุกข์์คืืออะไร, ทางดัับทุุกข์์คืือ
อะไร, อย่่างนี้้�มัันไม่่รู้้�มาแต่่ในท้้อง, จิิตมัันว่่างความรู้้�ชนิิดนี้้�มาแต่่ใน
ท้้อง. พอมัันคลอดมาจากท้้องแม่่ สิ่่�งต่่างๆ เข้้ามาแวดล้้อมเด็็กนั้้�น
ให้้รู้้�ไปทางอื่่�น, รู้้�ไปทางอื่่�น ผิิดตรงกัันข้้ามไปจากความจริิง ตรงกััน
ข้้ามจากสััจจะ; แต่่ไปเป็็นเรื่่�องมิิจฉา เท็็จ มุุสาไปหมดสิ้้�น. ฉะนั้้�น
เด็็กจึึงเติิบโตขึ้้�นมาท่่ามกลางความหลอกลวง ของสิ่่�งแวดล้้อม ทาง
ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ ก็็ยิ่่�งไม่่รู้้�สััจจะ, ไม่่รู้้�ทางรอด ไม่่รู้้�นิิพพาน,
ไม่่รู้้�อะไรยิ่่�งขึ้้�นๆ.
นี่่คืื� อบาปดั้้�งเดิิมของเรา; พวกศาสนาอื่่น� ก็็มีบี าปดั้้�งเดิิม พููดไว้้
อย่่างอื่่�น, พวกเราชาวพุุทธนี่่� มีีบาปดั้้�งเดิิมพููดไว้้อย่่างนี้้� ว่่าพอเรา
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คลอดมาจากในท้้องแล้้ว สิ่่�งต่่างๆ มัันแวดล้้อมให้้เราเข้้าใจผิิดทั้้�งนั้้�น :
คนเลี้้�ยงก็็หาของเอร็็ดอร่่อยมาให้้กิิน จนเราหลงในความเอร็็ดอร่่อย
แหละ, หาสิ่่�งสวยงามมาล่่อให้้หลง ก็็หลงในทางสวยงาม แล้้วหลง
ที่่�จะยึึดถืือตััวกููยึึดถืือของกูู, ยึึดถืือความเห็็นแก่่ตััว ก็็ผิิดมาเรื่่�อยๆ
จนโตเป็็นหนุ่่�มเป็็นสาวแล้้วมัันก็็ไม่่ลดลง, มัันก็็มีีความเห็็นผิิดชนิิดนี้้�
ไปจนแก่่จนเฒ่่า.
ลองสัังเกตดูู ลองสอบสวนตััวเองดููซิิ ว่่า ความเข้้าใจผิิด
ที่่�เราได้้มาตั้้�งแต่่อ้้อนแต่่ออก ตั้้�งแต่่คลอดจากท้้องแม่่นั้้�น มัันลดลง
หรืือเปล่่า? มัันมีีแต่่เพิ่่ม� ขึ้้�นเหนีียวแน่่นขึ้้�น เลยเป็็นการลำำ�บากยุ่่ง� ยาก
ที่่�จะเอาสิ่่�งเหล่่านี้้�ออกไป. เมื่่�อเอาออกไปไม่่ได้้ มัันก็็ต้้องทนทุุกข์์,
ต่่อเมื่่�อเราไม่่อยากจะทนทุุกข์์ เราจึึงกระทำำ�อย่่างที่่�ตรงกัันข้้าม คืือ
แก้้ไขมััน. ฉะนั้้�นถ้้ามัันเป็็นโชคดีี เราได้้รัับความรู้้�ว่่า โอ้้ ! สิ่่�งเหล่่านี้้�
แก้้ไขได้้โว้้ย แล้้วเราก็็ตั้้�งหน้้าตั้้�งตาแก้้ไข, แล้้วมัันก็็จะแก้้ไขได้้, แล้้ว
เราก็็จะเป็็นทุุกข์์น้้อยลง. เราจะอยู่่�อย่่างไม่่มีีความทุุกข์์, โดยบุุคคลก็็
ไม่่ต้้องเป็็นทุุกข์์, โดยสัังคมก็็ไม่่ต้้องเป็็นทุุกข์์, ทั้้�งครอบครััวก็็ไม่่ต้้อง
เป็็นทุุกข์์, ทั้้�งบ้้านทั้้�งเมืืองก็็ไม่่ต้อ้ งเป็็นทุุกข์์, กระทั่่ง� ว่่าทั้้�งโลกก็็ไม่่ต้อ้ ง
เป็็นทุุกข์์, นั่่�นแหละมัันดีีที่่�สุุด. ทำำ�อย่่างไรมัันจึึงจะได้้อย่่างนั้้�น? จะ
ต้้องให้้ธรรมะช่่วยโลก ครองโลก ให้้โลกไม่่มีีความทุุกข์์.
เราไม่่มีีความรู้้�มาแต่่ในท้้อง, หมายความว่่าว่่างมา; พอออก
มาจากท้้องก็็บรรจุุความรู้้�ผิดิ ๆ รู้้�ผิดิ ๆ เข้้าไปๆ ความรู้้�ถูกู ๆ มัันไม่่ได้้
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สอนนี่่�. ใครบ้้างที่่�สอนเด็็กๆ ทารกให้้มัันรู้้�เรื่่�องดัับทุุกข์์ มัันไม่่มีีนี่่�,
มีีแต่่ป้อ้ นเข้้าไปให้้กินิ เข้้าไป ประเล้้าประโลมเข้้าไป, ประคบประหงม
เข้้าไป เอาอกเอาใจเข้้าไป จนเด็็กมัันเสีียนิิสััย; นี่่�มัันเป็็นอย่่างนี้้�
มัันเป็็นบาปของใคร? ที่่�เราไม่่มีีความรู้้�ที่่�ถููกต้้องมาโดยธรรมชาติิ
โดยกำำ�เนิิดออกมาแต่่ในท้้อง ว่่างออกมา, พอมาถึึงก็็ได้้รัับการบรรจุุ
ผิิดๆ ผิิดๆ, เห็็นแก่่ตััวๆๆ, หลงใหลในความเอร็็ดอร่่อยทางตา หูู
จมููก ลิ้้�น กาย ใจเพิ่่�มขึ้้�นๆ จนถึึงขนาดที่่�เรีียกว่่าบููชา บููชาความ
สนุุกสนานเอร็็ดอร่่อยทางตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ จนเงิินไม่่พอใช้้,
เงิินเดืือนไม่่พอใช้้ ที่่�เอามาหล่่อเลี้้�ยงความสุุขทางตา หูู จมููก ลิ้้�น
กาย ใจ.
รู้้�สึกึ กัันเสีียทีีว่า่ ปััญหามีีอยู่่�อย่่างนี้้�, ความยากลำำ�บากนั้้�นมััน
มีีอยู่่�ถึึงขนาดนี้้�, ความเป็็นอย่่างนี้้�มัันชิินๆ เพิ่่�มความชิินซ้ำำ��ๆ ซากๆ
ชิินๆๆ นี้้�เขาเรีียกว่่า อนุุสััย. กิิเลสที่่�เกิิดแล้้ว เคยชิินเพิ่่�มขึ้้�น, ความ
เคยชิินแห่่งกิิเลสนั้้น� เขาเรีียกว่่าอนุุสััย. กิิเลสก็็เป็็นกิิเลส ที่่มั� นั เกิิดขึ้้�น
ตามเหตุุปััจจััยเป็็นคราวๆ. เกิิดโลภบ้้าง เกิิดโกรธบ้้าง เกิิดหลงบ้้าง,
นี้้�เรีียกว่่ากิิเลส. แต่่พอเกิิดแล้้ว มัันก็็เกิิดความเคยชิินที่่�จะเกิิดนั้้�น
เพิ่่�มขึ้้�นๆ; นี่่�มัันได้้เปรีียบอย่่างนี้้�. กิิเลสเกิิดทีีหนึ่่�ง มีีความเคยชิิน
เพิ่่�มขึ้้�นทีีหนึ่่�ง, มัันก็็เกิิดความเคยชิินที่่�จะเกิิดกิิเลส มัันก็็เหนีียวแน่่น.
เพราะฉะนั้้�นเราจึึงสู้้�มัันไม่่ได้้ มัันเกิิดเสีียทุุกทีี, กิิเลสมัันชิิงเกิิดเสีีย
ทุุกทีี, เพราะมัันมีีความเคยชิินในการเกิิดมากกว่่าที่่�จะไม่่เกิิด.
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ต้้องต่่อสู้้�
ด้้วยธรรมะ
มิิให้้กิิเลสเกิิด.

เอ้้า, ทีีนี้้�มาตั้้�งป้้อมธรรมะต่่อสู้้�ไม่่ให้้มันั เกิิด, มีีสติิสัมั ปชััญญะ
ต่่อสู้้�ไม่่ให้้เกิิด. ถ้้าต่่อสู้้�ได้้ครั้้�งหนึ่่�ง ความเคยชิินมัันลดไปเหมืือนกััน
แหละ, อำำ�นาจกิิเลสมัันลดไปเหมืือนกััน, มัันลดๆ ไปเหมืือนกััน.
เพราะฉะนั้้�นเราระวััง อย่่าให้้กิิเลสเกิิดซิิ ด้้วยเราควบคุุมได้้นะ; ไม่่ให้้
กิิเลสเกิิดโดยเราควบคุุมได้้นี้้� กิิเลสมัันจะลดอำำ�นาจ ลดความเคยชิิน
ลงไป หน่่วยหนึ่่ง� ๆ นี่่�มัันจะเป็็นทางรอดที่่�มัันดีีขึ้้�น. ฉะนั้้�นทุุกคนอย่่า
ยอมแพ้้, อย่่าท้้อถอย ที่่จ� ะบัังคัับกิิเลสให้้ได้้มากขึ้้�น หรืือทุุกคราวก็็ยิ่่ง� ดีี,
แล้้วความเคยชิินเช่่นนั้้�นจะหมดไป. กิิเลสจะไม่่มีีเกิิด.
ทีีนี้้�ก็็มาถึึง ความเชื่่�อความคิิดที่่�มัันผิิดมาแล้้ว, มัันไปชอบ
ไปบููชาการได้้ตามกิิเลส ก็็เลยบููชาการได้้ตามกิิเลสนั้้�นเป็็นของดีี.
พููดแล้้วมัันก็็ไม่่น่่าฟััง, ไปบููชาการได้้ตามกิิเลส ว่่าเป็็นของประเสริิฐ,
ประเสริิฐวิิเศษอยู่่�ที่่�การได้้ตามกิิเลส มัันก็็เท่่ากัับบููชากิิเลส, บููชา
กิิเลส. เราบููชากิิเลส คืือเอาความได้้ตามกิิเลสต้้องการ สนุุกสนาน
เอร็็ดอร่่อยอย่่างอกอย่่างใจ, บููชาสิ่่�งนั้้�นเป็็นพระเจ้้า. คำำ�ว่่าพระเจ้้า
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นั้้�นแปลว่่าสิ่่�งสููงสุุด, สิ่่�งสููงสุุดที่่�เราจะต้้องเชื่่�อ เราจะต้้องกลััว เราจะ
ต้้องปฏิิบััติิตาม. เราเชื่่�อกิิเลส, เรากลััวกิิเลส, เราปฏิิบััติิตามกิิเลส,
เป็็นนิิสััยไปเลยตลอดเวลา เรามีีกิิเลสเป็็นพระเจ้้า.
ทีีนี้้�จะมาเปลี่่�ยนให้้เชื่่�อพระพุุทธเจ้้า ให้้มาทำำ�ตามพระพุุทธเจ้้า
มัันก็็ยาก เพราะบููชากิิเลสเป็็นพระเจ้้าสููงสุุดมาแต่่อ้้อนแต่่ออก. นี่่�
เรื่่�องลำำ�บากของการที่่�จะบรรลุุมรรค ผล นิิพพาน, เราบููชากิิเลสมา
ตั้้�งแต่่เกิิดจนบััดนี้้� แล้้วจะเปลี่่ย� นเป็็นบููชาพระธรรม, ธรรมะนี้้�มัันยาก.
นี้้�มัันก็็แล้้วแต่่ว่่า เหตุุปััจจััยหรืือโอกาสหรืืออะไรก็็อีีกเหมืือนกััน; ถ้้า
มัันปะเหมาะมัันก็็เป็็นได้้ การอบรมมัันดีี หรืือธรรมมัันมากพอ
มัันก็็อบรมให้้เปลี่่�ยนได้้, ไม่่เอากิิเลสแล้้ว. ทีีนี้้�ไม่่คบกิิเลสแล้้ว, มัันจะ
มาคบธรรมะแล้้ว สนใจที่่�จะปฏิิบััติิตามธรรมะ. นี่่�แสงสว่่างเกิิดแล้้ว,
แสงสว่่างแห่่งความรอดมัันเกิิดแล้้ว, เกิิดตอนนี้้� เกิิดตอนที่่เ� ราเปลี่่ย� นว่่า
เราจะไม่่บููชากิิเลสอีีกต่่อไป, จะบููชาของจริิง ของถููกต้้อง ของประเสริิฐ
คืือพระธรรม, หรืือสััจจะความจริิงของจริิง นั่่�นนะ เป็็นพุุทธศาสตร์์
ขึ้้�นมา. ก่่อนนี้้�มัันเป็็นไสยศาสตร์์, ความรู้้�ของคนหลัับเรีียกว่่า
ไสยศาสตร์์, เดี๋๋�ยวนี้้�มัันเปลี่่�ยนเป็็นความรู้้�ของคนตื่่�น ลืืมตา ไม่่หลัับ.
นี่่�มัันก็็เข้้ามาในทางของพุุทธศาสนา : ผู้้�รู้้� ผู้้�ตื่่�น ผู้้�เบิิกบาน, แล้้วก็็
ค่่อยๆ ไปตามทางนี้้�จนถึึงปลายทาง คืือการบรรลุุมรรคผลนิิพพาน
นั่่�นเอง. ขอให้้สนใจเถิิด ว่่าทางมัันมีีอยู่่�อย่่างนี้้�.
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ทั้้�งหมดนี้้� เราจะต้้องรู้้�สึึก จะต้้องรู้้�จััก ด้้วยจิิตใจแท้้ๆ จะมา
เชื่่�ออาตมาก็็ไม่่ถููกดอก, เหมืือนเรื่่�องกาลามสููตรนั่่�นแหละ ยืืนยัันอยู่่�
เสมอว่่าต้้องเป็็นไปตามนั้้�น. ทุุกเรื่่�องอย่่าให้้มัันฝืืนหลัักกาลามสููตร :
ไม่่เชื่่�องมงาย เชื่่�อเมื่่�อเห็็นโดยประจัักษ์์ ว่่ามัันเป็็นอย่่างไร, แล้้วมััน
จะค่่อยๆ เปลี่่�ยน มัันจะค่่อยๆ เปลี่่�ยนมาในทางที่่�ถููกต้้อง. เคารพ
ธรรมะ คืือสััจจธรรมสููงสุุด, แล้้วทำำ�ตามการกระทำำ�ที่่�ถููกต้้อง ให้้ลุุถึึง
สิ่่�งสููงสุุดคืือพระนิิพพาน, นี่่�มัันถึึงจุุดจบกัันที่่�นี่่�.
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ต้้องศึึกษา
ปฏิิบััติิธรรม
อย่่างสัันทิิฏฐิิโก.

ทุุกอย่่างมัันเป็็นสิ่่ง� ที่่รู้้�สึ
� กึ ด้้วยใจ สนฺฺทิฏฺิ ิฺ โิ ก, สัันทิิฏฐิโิ ก คำำ�นี้้�
ไม่่ใช่่คำำ�เล็็กๆ ไม่่ใช่่คำำ�น้อ้ ยๆ มัันเป็็นคำำ�ที่่มี� คี วามหมายสููงสุุด, ถ้้าไม่่มีี
เรื่่�องสัันทิิฏฐิิโกแล้้วล้้มเหลวหมด, เรื่่�องของธรรมะจะขาดสัันทิิฏฐิิโก
ไม่่ได้้ดอก. เราอุุตส่่าห์์ท่อ่ งเถอะ สฺฺวากฺฺขาโต ภควตา ธมฺฺโม สนฺฺทิฏฺิ ิฺ โิ ก
อกาลิิโก ฯลฯ ปากว่่ากัันอยู่่เ� รื่่�อย, แต่่ไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์จากสัันทิิฏฐิิโก;
นี่่�คิิดดููเถอะ มัันไม่่มีีสัันทิิฏฐิิโกนี่่�, มัันว่่าแต่่ปากนี่่�, จิิตใจมัันไม่่ได้้เห็็น
คำำ�ใดที่่�เราว่่าออกไป ท่่องออกไป ขอให้้เป็็นสัันทิิฏฐิิโก. ถ้้าว่่าความ
ทุุกข์์ คำำ�ว่่า ทุุกฺฺโข ทุุกฺฺขํํ เป็็นทุุกข์์ แล้้วก็็ให้้มัันรู้้�สึึกด้้วยจิิตใจ ว่่ามััน
เป็็นทุุกข์์อย่่างไร, กิิเสสเป็็นเหตุุให้้เกิิดทุุกข์์ ก็็รู้้�จัักตััวกิิเลสแล้้วว่่ามััน
เป็็นเหตุุให้้เกิิดทุุกข์์อย่่างไร, ให้้มัันสัันทิิฏฐิิโกเสมอไป.
สิ่่�งที่่�จะต้้องสัันทิิฏฐิิโกก่่อนเรื่่�องอื่่�นนั้้�นก็็คืือ เรื่่�องตา หูู จมููก
ลิ้้�น กาย ใจ, เรื่่�องรููป เสีียง กลิ่่�น รส โผฏฐััพพะ ธััมมารมณ์์ คู่่�ปรัับ
ของมััน, คู่่�สร้้างของมััน, แล้้วเกิิดเป็็นภาวิิตญาณ เป็็นผััสสะเป็็นเวทนา
อย่่างไร นี้้�ต้้องเป็็นสัันทิิฏฐิิโก. แล้้วก็็เป็็นเรื่่�องแรก ตามที่่�พระพุุทธเจ้้า
ท่่านตรััสไว้้ว่า่ เป็็นจุุดตั้้�งต้้นของพรหมจรรย์์. ในส่่วนปริิยัติั ก็ิ ต้็ อ้ งเรีียน
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เรื่อ่� งนี้้�เป็็นเบื้้�องต้้น, ในส่่วนปฏิิบัติั ก็ิ ต้็ อ้ งปฏิิบัติั เิ รื่อ่� งนี้้�เป็็นเบื้้�องต้้น, ใน
ส่่วนปฏิิเวธก็็ต้้องได้้ผลเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องแรก; นี่่�สัันทิิฏฐิิโกที่่�ตา
หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ. ที่่�จะมาสัันทิิฏฐิิโก กับั พุุทฺธํํฺ สรณํํ คจฺฺฉามิิ
ธมฺฺมํํ สรณํํ คจฺฺฉามิิ ยากนะ, นี้้�ว่่าแต่่ปากทั้้�งนั้้�น ยัังไม่่สัันทิิฏฐิิโก นี้้�
ยากที่่�สุุด. ไปสัันทิิฏฐิิโกที่่�ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ เสีียก่่อน มัันยััง
ง่่ายกว่่า เพราะพอจะเห็็นได้้ว่่า มัันทำำ�กัันอย่่างไร; แต่่ที่่�จะมาให้้รู้้�จััก
พระพุุทธ พระธรรม พระสงฆ์์ ซึ่่�งยัังไม่่เข้้าใจ เห็็นไม่่ได้้นี้้�ยาก. แต่่
ก็็ต้้องว่่ากัันไปก่่อนเถอะ, ว่่าแต่่ปากตามพิิธีีกัันไปก่่อน, รัับๆ ตาม
พิิธีี แม้้จะมีีลัักษณะเป็็นไสยศาสตร์์ก็็ไม่่เป็็นไร, ยอมรัับเอาพระพุุทธ
พระธรรม พระสงฆ์์ ทั้้�งที่่ไ� ม่่รู้้�อะไรกัันไปก่่อน, แล้้วค่่อยศึึกษาเพิ่่�มเติิม,
เพิ่่�มเติิม จนกว่่าจะสัันทิิฏฐิิโก.
ดัับทุุกข์์ได้้ทีหี นึ่่ง� จะรู้้�จักั พระพุุทธเจ้้าขึ้้�นทีีหนึ่่ง� , รู้้�จักั พระธรรม
ขึ้้�นทีีหนึ่่ง� , รู้้�จักั พระสงฆ์์ขึ้้�นทีีหนึ่่ง� . เราต้้องดัับทุุกข์์ในหััวใจของเราเอง
ให้้ได้้เสีียก่่อน; พอรู้้�จักั ดัับทุุกข์์ได้้ นั่่น� น่่ะ โอ้้! พระพุุทธเจ้้าเป็็นอย่่างนั้้�น,
ดัับทุุกข์์คืืออย่่างนั้้�น, พระธรรมความดัับทุุกข์์เป็็นอย่่างนั้้�น, พระสงฆ์์
ผู้้�ดับั ทุุกข์์ได้้เป็็นอย่่างนั้้�น. ฉะนั้้�นจะเห็็นพระพุุทธ พระธรรม พระสงฆ์์
ที่่�เป็็นสัันทิิฏฐิิโก ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อเราดัับทุุกข์์ได้้ ในจิิตของเราเอง; เพีียง
แต่่อ่่านหนัังสืือเรื่่�องพระพุุทธคุุณ ธรรมคุุณ นี้้�มัันยัังไม่่ถึึง, ยัังไม่่ถึึง
สัันทิิฏฐิิโก. สัันทิิฏฐิิโกทางปริิยััติินี้้�เป็็นแนวบ้้างเท่่านั้้�น; แต่่มัันไม่่ใช่่
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ตััวจริิง แต่่ก็็ยึึดไว้้ก่่อน เพื่่�อเป็็นหลััก เป็็นแผนที่่�, เหมืือนกัับเป็็น
แผนที่่� ยึึดหลัักไว้้ก่่อน : พุุทฺฺธํํ สรณํํ คจฺฺฉามิิ ธมฺฺมํํ สรณํํ คจฺฺฉามิิ ก่่อน
อย่่าให้้เปลี่่�ยนได้้, แล้้วค่่อยไต่่เข้้าไปหา, เข้้าไปหา คอยจ้้องที่่�จะรู้้�.
พอจิิตดัับทุุกข์์ได้้ รู้้�สึึกว่่าไม่่มีีทุุกข์์ทีีหนึ่่�ง ก็็โอ้้, พระพุุทธเจ้้า
เป็็นอย่่างนี้้�, พระพุุทธเจ้้าองค์์ไหนที่่�ไหนเมื่่�อไรก็็เป็็นอย่่างนี้้�เอง, เป็็น
อย่่างที่่จิ� ติ ของเรากำำ�ลังั ดัับทุุกข์์, กำำ�ลังั ไม่่มีทุุี กข์์; พระธรรมก็็คืืออย่่าง
นี้้�เอง คืือความดัับทุุกข์์. พระสงฆ์์ผู้้�ดับั ทุุกข์์ตามก็็เป็็นอย่่างนี้้�เอง; เมื่่�อ
นั้้�นแหละ มีีสัันทิิฏฐิิโกในพระพุุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ์์ ขึ้้�นมา.
เดี๋๋�ยวนี้้�กลััวว่่า กี่่�ปีีๆ แล้้ว มัันก็็จะไม่่มีี จะไม่่มีีพระพุุทธ
พระธรรม พระสงฆ์์ เป็็นสัันทิิฏฐิิโก. ฉะนั้้�นเราจึึงเป็็นกัันจนตาย ก็็ไม่่ได้้
พระพุุทธ พระธรรม พระสงฆ์์ที่่เ� ป็็นสัันทิิฏฐิิโก. พระเณรก็็อย่่าอวดดีีไป
จะไม่่มีีสัันทิิฏฐิิโกในพระพุุทธ พระธรรม พระสงฆ์์; ฉะนั้้�นชาวบ้้านก็็
อย่่าปล่่อยเฉื่่อ� ยชาไป; พุุทธบริิษัทั ทุุกคนแหละ อย่่าปล่่อยปละละเลย
ในเรื่่�องที่่�จะทำำ�ให้้มีีสัันทิิฏฐิิโกในตััวพระธรรม ในตััวพระศาสนา.
พููดแล้้วมัันก็็จะถููกหาว่่ามากไปกระมััง; พอเราดัับทุุกข์์ได้้,
เห็็นทุุกข์แ์ ละดัับทุุกข์ไ์ ด้้, เมื่่อ� นั้้น� เราเป็็นพระพุุทธเจ้้าเอง. พููดอย่่างนี้้�
เขาหาว่่าจาบจ้้วงพระพุุทธเจ้้า ที่่�จริิงมัันเป็็นอย่่างนั้้�น, จิิตนั้้�นมัันเป็็น
พระพุุทธเจ้้าขึ้้�นมาแล้้ว น้้อยๆ องค์์น้้อยๆ. จิิตที่่�มัันดัับทุุกข์์ได้้ รู้้�สึึก
ความดัับทุุกข์์ได้้ จิิตนั้้�นมัันเป็็นพระพุุทธเจ้้าเสีียเองแล้้ว; จะเรีียกว่่า
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ถึึงพระพุุทธเจ้้าก็็ได้้, มีีพระพุุทธเจ้้าก็็ได้้, เพราะมัันอัันเดีียวกัันแหละ.
มัันมีีลัักษณะเป็็นพระพุุทธเจ้้าแล้้ว จึึงจะเรีียกว่่า ถึึง, ถึึงความ เป็็น
พระพุุทธเจ้้า.
อุุตส่่าห์์มีีสัันทิิฏฐิิโกในความทุุกข์์ให้้มาก, ในความดัับทุุกข์์
ให้้มาก, ในพระธรรมนั่่�นแหละให้้มาก. ธรรมะทุุกอย่่างมัันเป็็นไป
เพื่่�อดัับทุุกข์์; ทุุกอย่่างต้้องเป็็น สนฺฺทิิฏฺฺิิโก–เห็็นแจ้้งด้้วยตนเอง,
อกาลิิโก–ไม่่ขึ้้�นอยู่่�กับั เวลา มัันมีีความเป็็นของมัันเอง ตายตััวของมััน
เอง ไม่่เกี่่�ยวกัับเวลา ไม่่มีีฤดูู ไม่่มีีเวลา, โอปนยิิโก–น้้อมไปดููข้้างใน,
ปจฺฺจตฺฺตํํ เวทิิตพฺฺโพ–รู้้�เฉพาะตน, เฉพาะตน, มัันเห็็นแทนกัันไม่่ได้้.
นี้้�เรีียกว่่าสิ่่�งที่่�จะต้้องรู้้�หลายประการ, บางประการ เกี่่�ยวกัับ
พระธรรม, เกี่่�ยวกัับการจะเข้้าถึึงพระพุุทธศาสนา. เอามาพููดเป็็น
เรื่่�องแรกเป็็นบทแรก ของหนัังสืือธรรมะเล่่มน้้อย, ธรรมะเล่่มน้้อย
ธรรมะเล่่มเดีียวจบ.
ถ้้าเราพููดเรื่่�องนี้้�จบ เราจะได้้หนัังสืือเล่่มเล็็กๆ เล่่มหนึ่่�งชื่่�อ
ว่่า ธรรมะเล่่มน้้อยเล่่มเดีียวจบ; หมายความว่่า อาตมาจะพยายาม
อย่่างยิ่่�ง ที่่�จะให้้ศึึกษาธรรมะกััน เพีียงจากหนัังสืือเล่่มน้้อยๆ นี้้�เล่่ม
เดีียว แล้้วก็็รู้้�เพีียงพอ, รู้้�หมดที่่�ควรจะรู้้� ธรรมะเล่่มน้้อย ธรรมะ
เล่่มเดีียวจบ มีีบทแรกว่่าด้้วยธรรมชาติิธรรมดา ของสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า
ชีีวิิต; เพราะมัันไม่่มีีปััญหาอยู่่�ที่่�อื่่�น นอกจากที่่�ชีีวิิต. ทีีนี้้�เรารู้้�จััก
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ธรรมดาของชีีวิิตให้้ถููกต้้อง หรืือธรรมชาติิของชีีวิิตให้้ถููกต้้อง, แล้้วก็็
จััดให้้มัันถููกต้้อง เกี่่�ยวกัับธรรมชาติิของชีีวิิต.
ธรรมชาติิของชีีวิิต นี้้�ก็็ลึึกลัับอยู่่�เหมืือนกััน แล้้วก็็มีีหลายแง่่
หลายหััวข้้อ หลายประเด็็น จึึงเอามาพููดทีีละข้้อ ทีีละแง่่ ทีีละ
ประเด็็น เหมืือนที่่ไ� ด้้กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น. แล้้วเราก็็จะได้้อาศััยแนวนี้้�
เพื่่�อศึึกษาไปยัังจุุดสำำ�คััญ จุุดสำำ�คััญที่่�จะต้้องปฏิิบััติิ, แล้้วเราจะได้้
รัับผลของการปฏิิบััติิเป็็นแน่่นอน เพราะว่่าเราได้้ทำำ�อย่่างถููกหลััก
วิิชา, สมััยใหม่่นี้้�เขาเรีียกว่่า ถููกเทคนิิค ถููกหลัักวิิชา, แล้้วเราก็็จะมีี
หวัังที่่จ� ะประสบความสำำ�เร็็จ เราจะใช้้หลัักวิิชาให้้ถููกต้้อง เขาเรีียกว่่า
เทคโนโลยีี. ฟัังดููภาษาไม่่ใช่่ภาษาของเรา, เราต้้องมีีเทคนิิคคืือ
หลัักวิิชา, แล้้วเรารู้้�จัักใช้้หลัักเทคนิิคให้้ถููกต้้อง เรีียกว่่าเทคโนโลยีี,
มีีเทคโนโลยีีในพระธรรม, แล้้ว พระธรรมก็็จะสำำ�เร็็จประโยชน์์แก่่เรา.
นี้้�วัันแรกของวัันเสาร์์แรก แห่่งภาคมาฆบููชา เราเริ่่�มเรื่่�อง
ธรรมะเล่่มน้้อยเล่่มเดีียวจบ เป็็นการสมควรแก่่เวลาแล้้ว. เข้้าใจว่่า
เราคงจะได้้ช่่วยให้้ธรรมะมาปรากฏแก่่เราได้้มากกว่่าแต่่ก่่อน, ง่่าย
กว่่าแต่่ก่่อน, สะดวกดายกว่่าแต่่ก่่อน ขอให้้สนใจด้้วย.
ขอยุุติิการบรรยายในวัันนี้้�ไว้้เพีียงเท่่านี้้� ให้้โอกาสแก่่พระคุุณ
เจ้้า สวดบทธรรมคณสาธยาย เป็็นเครื่อ่� งส่่งเสริิมกำำ�ลัังใจในการศึึกษา
ปฏิิบััติิของท่่านทั้้�งหลาย แต่่ละคนๆ สืืบต่่อไป.
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หนัังสืือเล่่มน้้อยเล่่มนี้้� ก็็ต้้องการให้้
ท่่านทั้้�งหลาย สนใจเรื่่�อง ตา หูู จมููก
ลิ้้�น กาย ใจ ในฐานะเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ
ที่่�สุุดที่่�มนุุษย์์จะต้้องรู้้�, ไม่่อย่่างนั้้�นท่่าน
จะแก้้ปััญหาอะไรไม่่ได้้ในทางจิิตใจ.

รายชื่่�อเจ้้าภาพ

เผยแผ่่ธรรมะใกล้้มืือ

๑. กฤตศรััณย์์ เตชะเจริิญอนัันต์์
๒. กฤติิมา ศรีีสมศัักดิ์์�
๓.	กััณณวัันต์์ สกุุลจิิตตเจริิญ
๔.	กึึกก้้อง ฤกษ์์ลััภนะนนท์์
๕.	กุุลกนิิษฐ์์ สุุธรรมชััย
๖. จอย ชายแสน
๗.	จัันทร์์พร เหล่่าประภากร
๘.	จิิราพร เปรมโยธิิน
๙. เจริิญศรีี ประวาลปััทม์์
๑๐. ตริิตาเวสน์์ โสธนะเสถีียร
๑๑. ทรงยศ และปณิิดา จัันทจิิตร์์
๑๒. ทวีีเกีียรติิ ทวีีกิิจสััมพัันธ์์
๑๓.	ทิิพธิิดา สุุขุุม
๑๔.	ทููล –
๑๕. ธนิิตย์์ ไพบููลย์์
๑๖.	ธีีตานัันตร์์ รััตนแสนยานุุภาพ
๑๗. นลิินีี ภััทรากรกุุล
๑๘.	นััยน์์ปพร สิิริิจริิยาพร และครอบครััว

ธรรมะใกล้้มืือ

๑๙.	บุุณยวีีร์์ โพธิ์์�ศรีี
๒๐. พรทิิรา กลิ่่�นพิิกุุล และครอบครััว
๒๑. เพีียงพร ลาภคล้้อยมา
๒๒. ด.ช. ภวดล และ ด.ญ. จรรยมณฑน์์
แจ่่มจัันทร์์
๒๓. ภรณีี บุุญมีี
๒๔. ภาวิินีี แซ่่เฮีีย
๒๕.	ภููมิิใจ อิินทพรโสภิิต
๒๖.	ภููริิณััฐ แหวนบุุญกิิจ
๒๗. ยศวดีี แววศร
๒๘.	ลััดดาวััลย์์ โลหะศิิริิภากรณ์์
๒๙. วรรณวิิภา มั่่�งคั่่�ง และครอบครััว
๓๐.	วััลภา เจษฎาวนิิชกุุล
๓๑.	วิิสิิทธิ์์� วััฒนเชษฐ์์
๓๒.	ศิิริิรััตน์์ อุุฬารติินนท์์
๓๓.	สััมพัันธ์์ และเสาวนีีย์์ สุุนทรภููษิิต
๓๔.	สิิริิกร บุุญเลิิศ
๓๕.	สุุธีีร์์ คัันธารวงสกุุล

รายชื่่�อเจ้้าภาพ

เผยแผ่ธรรมะใกล้มือ

ร่วมกับตักบาตรเดือนเกิด

๓๖.	สุุธีีรา เตชะธนะวััฒน์์
๓๗.	สุุพััตรา แซ่่ตั้้�ง
๓๘.	สุุพััตรา อัันเจริิญ
๓๙.	สุุริิยา วิิรุุฬห์์บััณฑิิตกุุล
๔๐.	สุุรีีย์์พร รุ่่�งรส
๔๑.	สุุวิิตตรา แช่่มชื่่�น
๔๒. อภิิรััตน์์ รััตนอภิิรมยกิิจ
๔๓. อรพร วิิศุุภกาญจน์์
๔๔. อรวรรณ โฉมศรีี
๔๕. Chiraporn Ruangsawang
๔๖. Kanyasorn Wichayathian
๔๗. Veerachai Photipatcha
๔๘. Wilawan Wichitcharoen
๔๙. บจก. คงกิิจเจริิญฮาร์์ดแวร์์
๕๐. บจก. เอส.คอนสแตนท์์ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง�
๕๑. หจก. ต เจริิญ

๑. กรรณิิกา สุุมานนท์์
๒. กฤษฎา หลีีอาภรณ์์
๓. ขนิิษฐา เบลนนีีย์์
๔. 	จิิราพร เปรมโยธิิน
๕. 	จิินต์์ณััชชา กุุลกีีรติิยุุต
๖. ฉวีีวรรณ คงเจริิญกิิจกุุล
๗.	ณััฐพััชร์์ และกนกวรรณ วงษ์์สวััสดิ์์�
๘.	บุุญชรััสมิ์์� นุุวััฒน์์ไกรสิิน
๙. ปรีียา ศรีีสมบููรณานนท์์
๑๐.	ปิิยพร โกมลวิิชญ์์
๑๑.	ผาสุุข พิิมพ์์พระ
๑๒.	ภััคกร วิิสุุทธิิกุุลพาณิิชย์์
๑๓.	วััลภา เจษฎาวนิิชกุุล
๑๔.	ศิิวพร สุุวรรณมณีี
๑๕.	สุุวิิตตรา แช่่มชื่่�น
๑๖.	อุุไรวััลย์์ รััตนบวรชััย

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

พูดกันถึงเรือ่ งธรรมชาติธรรมดาของชีวติ
มนุษย์ ให้เป็นที่เข้าใจ โดยหลักพื้นฐาน
ทุ ก แง่ ทุ ก มุ ม กั น เสี ย ก่ อ น ว่ า ธรรมดา
ของมันมีอยู่อย่างไร, แล้วเราจะเข้าไป
เกี่ยวข้อง ด้วยการพัฒนาให้มันเจริญ
งอกงามขึ้นมาได้อย่างไร, และจะไปถึง
ไหนกัน

ธรรมะใกล้มือ

