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ธรรมปาฏิโมกข์ตามเคย วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องสิ่ง

ที่เป็นเครื่องทดสอบเกี่ยวกับตัวกูของกู สิ่งที่จะเป็นเครื่อง

ทดสอบเกี่ยวกับตัวกูของกูว่ามันมีมากน้อยอย่างไร มันมีอยู่

หลายๆ อย่าง ลองพูดดูสักอย่างหนึ่ง คือความรู้สึกสบาย

ของจิตใจ 



ถ้าเรารู้สึกสบายเมื่อจะเอา	เมื่อจะได้		

เราก็เป็นคนตะกละ

ถ้าเรารู้สึกสบายเมื่อจะให้ยิ่งกว่าเมื่อจะเอา		

จึงจะถือว่าเป็นคนอีกแบบหนึ่ง
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ความสบาย
เมื่อให ้- เมื่อเอา

ส�าหรับค�าว่า ‘สบาย’ นี้มันก็มีหลายความหมาย

เหมือนกัน ขออย่าให้ลืมเสียว่าค�าพูดแต่ละค�ามันก็มีความ

หมายหลายชนิดหรือหลายอย่าง มันต้องพูดกันให้แน่ลง

ไปว่าเราจะหมายถึงอย่างไหน โดยเฉพาะค�าว่าความสบาย 

ความรู้สึกสบายในกรณีนี้ที่จะพูดนี้มันต่างกันมาก กับความ

รูส้กึสบายเหมอืนทีค่นทัว่ไปเขารูส้กึ แต่ว่ากเ็ป็นสิง่ทีอ่าจจะ

เข้าใจได้

อยากจะให้หวัข้อส�าหรบัได้คดินกึเป็นหลกัไว้เสยีเลย

ว่า ‘จติทีรู่ส้กึเมือ่จะให้ สบายกว่าจติทีรู่ส้กึเม่ือจะเอา’ เม่ือ

จะให้ รู้สึกสบายกว่าเมื่อจะเอา นี่ลองคิดดู พิจารณาดู นึกดู

ย้อนหลังความรู้สึกของตัวเองว่าความรู้สึกที่เกิดในใจ เม่ือ

เราจะให้หรือจะเสียสละ มันสบายกว่าเมื่อจะเอา จะได้ จริง

หรือเปล่า 

ไอ้สัญชาติคนตะกละนั้นมันเป็นไปไม่ได้ เม่ือจะให้ 

ถ้าเรารู้สึกสบายเมื่อจะเอา	เมื่อจะได้		

เราก็เป็นคนตะกละ

ถ้าเรารู้สึกสบายเมื่อจะให้ยิ่งกว่าเมื่อจะเอา		

จึงจะถือว่าเป็นคนอีกแบบหนึ่ง
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มันไม่รูส้กึสบายหรอก ไอ้คนทีม่นัยงัดบิ ยงัหนา ยงัเป็นปุถชุน

อะไรมากเกนิไป เมือ่จะให้มนัไม่รูส้กึสบาย เมือ่จะเอานัน้มัน

จึงจะรู้สึกสบาย เมื่อจะเอาจะได้มันจึงจะรู้สึกสบาย 

ทนีีเ้ราเป็นคนชนดิไหนกท็ดสอบดไูด้ด้วยหลกัเกณฑ์

อย่างนี้ ถ้าเรายังรู้สึกสบาย สบายเมื่อจะเอา เป็นสุขสบาย

เมือ่จะเอา เมือ่จะได้ เรากเ็ป็นคนตะกละ เป็นคนมตีวักขูอง

กูจัด 

ถ้าเรามีความรู้สึกสบายเมื่อจะให้ ยิ่งกว่าเมื่อจะ

เอา หรือเมื่อจะเอาไม่รู้สึกสบายเลย อย่างนี้จึงจะรู้ จึงจะ

ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่ง เป็นคนอีกชนิดหนึ่ง ไม่เหมือนกัน

กับคนทีแรก 
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การให้
อยา่งบรสิทุธิ ์- อยา่งลงทนุ

เมื่อจะให้นี้ก็ต้องรู้ว่ามันมีความหมายที่บริสุทธิ์ คือ 

‘ให้’ ‘ให้จริงๆ เลย’ ‘ให้ไปเลย’ ‘ให้โดยไม่มีวี่แววที่จะ

กลับมาตอบแทนอะไร’ น่ันจึงจะเรียกว่า ‘ให้’ ไม่ใช่ให้

อย่างลงทนุเพือ่หว่านผลเอานัน่เอานีก่ลบัมามากกว่าเก่า นัน้

มันไม่ใช่ให้ นั่นมันลงทุน 

ไอ้คนตะกละนั้นมันก็สบายสิ เมื่อลงทุนเพื่อจะได้

มามากกว่าเดิม ให้อะไรเขาไปนิดเขาจะให้เรามากกว่าเดิม 

เป็นนักบวช เป็นพระ เป็นบรรพชิต ก็ยังท�าการให้ชนิดที่ว่า

จะเอามากกว่าเดิม เป็น อเนสนกรรม เป็นการผิดวินัย เป็น

อะไร ให้อย่างน้ีมันเรียกว่ามันไม่ใช่ให้ มันเป็นเรื่องลงทุน 

ลงทุนค้าเอาก�าไร แต่เขาก็รู้สึกว่าให้ และคนที่ตะกละแบบ

นั้นมันก็รู้สึกสบายสิเพราะมันลงทุนไปแล้วจะได้ก�าไร เมื่อ

ให้แล้วรูส้กึสบายอย่างนีไ้ม่เอา มนัคนละเรือ่งกนั ต้องเอาให้

ที่บริสุทธิ์ ให้ที่ไม่มีหวังตอบแทน คือให้จริงๆ เหมือนที่สอน
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กันอยูท่กุวนัว่า เป็นอยูเ่หมอืนกบัตายแล้ว ท�างานด้วยจติว่าง 

เป็นอยู่เหมือนกับตายแล้ว คือให้หรือท�าไปโดยไม่หวังอะไร

กลับมา ถ้ามีจิตใจที่ให้ไปอย่างบริสุทธิ์ แล้วรู้สึกสบาย อย่าง

น้ีกรู้็ได้เลยว่ามนัเป็นคนละแบบแล้ว มนัเปลีย่นมากแล้ว มนั

เปลี่ยนจากเดิม เป็นคนละแบบ คือตรงกันข้าม 

การใหข้องพระเวสสนัดร

 มีบทประพันธ์เกี่ยวกับเวสสันดรชาดก ที่เขามาแต่ง 

มาเทศน์กันอยู่ พระเวสสันดรเมื่อรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะมีคนมา

ขอ รู้ว่าจะมีชูชกมาขอลูก รู้สึกจะมีคนมาขอลูก ตามที่รู้สึก

ในความฝันของพระนางมัทรีหรืออะไรก็ตาม เขาเขียนไว้

ว่าพระเวสสันดรรู้แต่ล่วงหน้าก็เลยรู้สึกสบาย ตอนนั้นเขา

พรรณนาดีมาก ‘สบาย แล้วอยากให้มาถึงเร็วๆ’ เหมือนคน

อยากกินเหล้า คนขี้เมาอยากกินเหล้า มันกลับตรงกันข้าม

นะ ถ้าเปรียบเทียบนะ 

 นีเ่รากต้็องดวู่าพระเวสสนัดรมจีติใจให้ชนดิไหน ‘ให้

ชนิดค้าก�าไร’ หรือว่า ‘ให้จริงๆ’ ถ้าคิดอย่างคนนักการค้าก็

คงจะคิดไปในแง่ที่ว่าพระเวสสันดรก็ค้าก�าไรเหมือนกัน ให้
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ลูกให้เมียไปเพื่อที่จะเอาพระโพธิญาณ อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่

ค้าก�าไร นัน่ไอ้คนทีม่สีายตาอย่างนัน้มนัมองอย่างนัน้ แต่ตาม

ความเป็นจริง รู้สึกว่าพระเวสสันดรเขาอยากจะให้เท่านั้น 

อยากจะให้ออกไป อยากจะตดัสิง่ทีผ่กูพนัออกไป รูส้กึสบาย 

รูส้กึเป็นสิง่ประเสรฐิทีส่ดุ อยากให้มาถงึเรว็ๆ นีเ่รยีกว่า การ

ให้นั้นมันมีหลายแบบ 

ค�าว่า ‘สบาย’ มันก็มีหลายแบบอย่างที่กล่าวแล้ว 

สบายของกิเลส มันก็สบายเมื่อได้เหยื่อของกิเลส ได้เหยื่อ

แก่กิเลสมันก็สบายอย่างกิเลส ทีนี้ถ้าสบายอย่างไม่มีกิเลส 

อย่างสติปัญญา มันก็หมายความว่าเมื่อไม่มีเหยื่อให้กิเลส 

ไม่ต้องมีเหยื่อมาให้กิเลส 

‘การให้’ ก็หลายความหมาย ‘ความสบาย’ ก็หลาย

ความหมาย 

‘จะได้จะเอาอะไร’ มันก็หลายความหมาย จะได้

อะไร ได้ก�าไรหรอืว่าได้การเสยีสละ มอีย่างนัน้ ‘ได้เสยีสละ’ 

มันก็เป็นการได้ชนิดหนึ่งของพระอริย-เจ้า ไอ้ ‘ได้ก�าไร’ ก็

เป็นการได้ชนิดหนึ่งของปุถุชน 

ทนีีม้นัเป็นเครือ่งทดสอบตรงไหน ถ้าว่าจะเป็นเครือ่ง
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ทดสอบในทางที่ถูกต้องหรือที่ดี มันก็เมื่อให้จริงๆ เมื่อให้

จริงๆ เมื่อสละจริงๆ เพียงแต่คิดก็สบายแล้ว เพียงแต่คิด

ว่าจะให้หรือว่ามีหวังว่าจะได้ให้แน่ๆ นี่ก็สบายแล้ว และเมื่อ

ให้อยู่ก็ยิ่งสบาย ที่เราพูดนี้หมายถึงเมื่อตั้งแต่คิด จิตที่รู้สึก

เมือ่จะให้ สบายกว่าจติทีรู่ส้กึเมือ่จะเอา เพยีงแต่คดิว่าจะให้ 

หรือจะได้ให้ไปจริงๆ ก็สบายเสียแล้ว ถ้ามันยังไม่สบาย มัน

จะสบายต่อเมื่อเอา ก็รู้ตัวเองเถอะว่าเป็นอย่างไร 

เมื่อได้ขี้เกียจ เมื่อได้เอาเปรียบคนอื่น เมื่อได้อะไร

ในทางอย่างนี้ มันสบายนั่นน่ะก็ได้ ส�าหรับคนบางคน คน

บางพวก  แต่คนบางคนบางพวกมันไม่สบายเลย มันสบาย

ต่อเมื่อได้ท�าอะไรมากกว่าคนอ่ืน ซ่ึงอีกพวกหนึ่งก็จะหาว่า

มันโง่กว่าคนอื่น เสียเปรียบกว่าคนอื่น มันเหนื่อยกว่าคนอื่น

อย่างนี้มันก็มี มันคนละอย่าง อย่างนี้ 

ดังนั้นอย่าให้กิเลสมันเล่นตลกได้ คุณลองจ�าไว้เป็น

อย่างไร ว่าอย่าให้กิเลสมันเล่นตลกได้ อย่าให้ถูกลวง ถูก

อะไรโดยกิเลสนั้น ให้มันจริง ให้มันตรง ให้มันถูก หรืออย่าง

ทีเ่รยีกว่า ‘ดอียูท่ีล่ะ พระอยูท่ีจ่รงิ’ เราพดูกนับ่อยๆ ‘ดอียูท่ี่

ละ พระอยูท่ีจ่รงิ’ ให้มนัจรงิอย่างนัน้แหละ กจ็ะรูว่้ามนัสบาย
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ไหม เมื่อความรู้สึกที่จะให้ หรือว่าโอกาสที่จะให้มันเกิดขึ้น 

มันสบายไหม ถ้าไม่สบายก็ไปแก้ไขเสียใหม่ 

ทีนี้บทเรียนของเราก็พูดกันมาซ�้าๆ ซากๆ กันอยู่นี้ 

เพื่อทดสอบเรื่องตัวกูของกู หรือว่าท�างานนี้ก็เพียงเพื่อจะ 

‘เอาเหงื่อล้างตัวกูของกู’ อย่าหวังอะไรมากกว่านั้น ท�างาน

เหงื่อออกมากก็เพื่อว่าล้างตัวกูของกูให้มันหลุดออกไป นี่

มนักท็ดสอบได้เหมอืนกนั อย่างเดยีวกนัอกีว่า เม่ือได้ท�างาน

อย่างนัน้ หรอืเมือ่จะได้ท�างานอย่างนัน้ หรอืว่ามโีอกาสอย่าง

นัน้ มนัสบาย มนัสนกุ มนักระปรีก้ระเปร่าขึน้มาทนัท ีนีก่อ็ยู่

ในพวกที่ว่า ‘จะให้’ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อจะต้องให้ 

หรือเมื่อจะต้องเสียสละ หรือว่าจะต้องบริจาคอะไร มันรู้สึก

เป็นสุข รู้สึกสบาย 



เอาไว้ดมเอง	เดี๋ยวมันก็ช�้า	

รุ่งขึ้นมันก็โรย	เหี่ยวร่วงโรยไป	

.

ที่เราให้ไป	มันไปอยู่ในหัวใจของเพื่อน	

หัวใจของเรามันเหมือนกับไม่รู้โรย
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ดอกไม้
ดมเอง - ใหเ้พื่อนดม

มนัเปรยีบเทยีบกนัได้กบัเรือ่งของเดก็ๆ อกีเรือ่งหนึง่ 

ซึ่งผมเคยพูดให้ฟังบ้างแล้ว ไอ้เด็กเล็กๆ นี้ เด็กอมมือก็ได้ 

เด็กคนหนึ่งมันมีดอกกุหลาบหรือดอกจ�าปีอะไร

สักดอกหนึ่ง ได้มาเป็นของตัว ทีนี้มันได้ดมๆ ดมแล้วดม

อีกๆ มันก็ได้สบายยินดี ก็ยังแถมภาคภูมิใจโอ้อวดว่าเด็ก

คนอื่นไม่มี บางทีจะดมอวดเด็กคนอื่นเสียด้วยซ�้า เด็กคนนี้

มันก็สบายใจๆ 

ถ้ามีเด็กอีกคนหนึ่งมันไม่คิดอย่างนั้น มันไม่ดมเอง 

มนัให้คนอ่ืน ให้เพือ่นเสยีแล้วมนัสบายใจ แล้วมนันัง่ดเูพือ่น

ดม สบายใจ แล้วมันสบายใจกว่า นี่มันจะเป็นสบายใจที่

เหมือนกันหรือไม่ 

ลองคิดดู เด็กคนหนึ่งมันให้เพื่อนไปเลย ให้เพื่อนไป

นัง่ดมดู แล้วเหน็เพือ่นดม แล้วเพือ่นเป็นสขุ เพือ่นสบาย มนั

ก็เลยสบายใจด้วย หรือเพียงแต่ให้ไปทีแรกก็สบายใจ ความ

เอาไว้ดมเอง	เดี๋ยวมันก็ช�้า	

รุ่งขึ้นมันก็โรย	เหี่ยวร่วงโรยไป	

.

ที่เราให้ไป	มันไปอยู่ในหัวใจของเพื่อน	

หัวใจของเรามันเหมือนกับไม่รู้โรย
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สบายใจนี้คนละชนิด ไอ้เด็กขี้เหนียว เด็กเห็นแก่ตัว ดมแล้ว

ดมอีก มันก็สบายใจเหมือนกันตามแบบของการเห็นแก่ตัว 

อีกคนหนึ่งมันท�าตรงกันข้าม คุณจะถือว่าเด็กคนไหนมันมี

จิตใจสูง หรือต�่ากว่ากันอย่างไร ผมเคยพูดแม้แต่เด็กๆ ว่า

ลองคิดดูเถอะอย่างนี้อันไหนจะดีกว่าหรืออยู่นานกว่า 

เราเอาไว้ดมเอง เดี๋ยวมันก็ช�้า รุ่งขึ้นมันก็โรย เหี่ยว

ร่วงโรยไป ที่เราให้ไป มันไปอยู่ในหัวใจของเพื่อน ในหัวใจ

ของเรา มันเหมือนกับไม่รู้โรย ไม่รู้เหี่ยวไม่รู้ช�้า อยู่ไปได้อีก

นาน เดอืนหนึง่ล่วงไปแล้ว มานกึถงึมนักย็งัรูส้กึภาคภมิูใจ

อยู่ เพื่อนก็ยังขอบใจอยู่ ไอ้เราก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจอยู่ มัน

กลายเป็นไอ้ดอกไม้ชนิดที่ไม่รู้จักเหี่ยว ไม่รู้จักโรย ไม่รู้จัก

อะไรไปเลย  ถ้าดมเองเดีย๋วกช็�า้ รุง่ขึน้กเ็หีย่วโรยทิง้ขว้างไป 

ไอ้ความสนกุสนานเอร็ดอร่อยเพราะว่าได้ดม พักเดยีวกห็มด

ไป ส่วนความรูส้กึชนดิทีด่ใีจ ภาคภมูใิจทีไ่ด้ให้นัน้อยูอี่กนาน

หลายเดือน จนถึงหลายปี หรือบางทีจะจ�าได้จนกระทั่งเป็น

ผูใ้หญ่แล้วยงัจ�าได้ ว่าเคยให้ดอกจ�าปีแก่ไอ้เดก็คนนัน้ เพือ่น

คนนั้น เมื่อยังเดินต๊อกๆ นี่มันถาวรเหมือนอย่างนี้ 

ถ้าเราต้องการจะดนู�า้หนกัของความสบายใจ ดชูนดิ
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ลักษณะของความสบายใจว่ามันมีอย่างไร ต่างกันอย่างไร 

มากน้อยกว่ากันอย่างไร หนักเบากว่ากันอย่างไร นี่ ต้อง

เข้าใจเรื่องอย่างนี้ก่อน แล้วค�าว่าสบาย หมายความว่าได้กี่

อย่าง อย่างนี้ ก็จะเข้าใจได้ถึงหัวข้อท่ีว่า ‘จิตที่รู้สึกเม่ือจะ

ให้นั้นสบายกว่าจิตที่รู้สึกเมื่อจะเอา’ 



ความอยากนั้นมันเป็นความร้อน	

ความยึดมั่นนั้นมันก็เป็นความหนัก	

อวิชชามันก็เป็นความมืดมนท์
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ความเป็นไปของจติ
เมื่อคิดจะเอา - เมื่อคิดจะให้

จติเมื่อคิดจะเอา

เรามองดูจิตที่รู้สึกเมื่อ ‘จะเอา’ ก่อน ความจริงมัน

ไม่มีอะไรที่น่าจะเอา ฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าจะเอาหรือน่าเอาก็

หมายความว่าเป็นอุปาทานชนิดหนึ่ง เป็นความโง่ อวิชชา

ชนดิหนึง่ เป็นตณัหาชนดิหนึง่ ในขณะนัน้มนัมอีวชิชา ตณัหา 

อุปาทาน มีการกระท�าทางมโนกรรม 

แล้ว ‘ความอยากนั้นมันเป็นความร้อน ความยึด

ม่ันนั้นมันก็เป็นความหนัก อวิชชามันก็เป็นความมืดมนท์’ 

ไอ้ความรู้สึกสบายอย่างร้อน อย่างหนัก อย่างมืดมนท์ มัน

เป็นได้แต่ส�าหรับคนตะกละ คนโง่ แล้วคนที่สะอาด ที่จิตใจ

สะอาด ที่จิตใจก�าลังว่างโปร่ง มันสนุก มันสบายไปไม่ได้ มัน

รู้สึกหวัง รู้สึกอยาก รู้สึกเหมือนกับชะเง้ออยู่อย่างนั้น หิว

หรือชะเง้อว่าอยากจะได้ ว่าอยากจะเอา จะต้องรู้จักความ

หิวทางวิญญาณ ความร้อนทางวิญญาณ ความผูกพันทาง

ความอยากนั้นมันเป็นความร้อน	

ความยึดมั่นนั้นมันก็เป็นความหนัก	

อวิชชามันก็เป็นความมืดมนท์
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วญิญาณ ความหนกัอ้ึงทางวญิญาณนีก่นัเสียก่อน ถ้ามองดใูห้

ดีก็จะรู้ได้ว่า ‘โอ๊ย, มันไม่ใช่ความสบาย’ อย่างน้อยที่สุดนะ 

มันก็เป็นการกระตุ้น เป็นการกระตุ้นท�าให้เกิดความตื่นเต้น  

เกิดความกระตุ้น ก็ดูเถอะ 

ถ้ามันได้อะไรที่ถูกใจจริงๆ นะ อย่าว่าแต่ใจ แม้แต่

มือมันก็ส่ัน ยื่นมือไปรับด้วยมือสั่น นี่หมายความว่าใจมัน

สั่นเสียเหลือเกินแล้ว เมื่อได้ นี่หมายความว่ามันถูกเชิด ถูก

กระตุ้น เนื่องในการได้หรือการเอา รู้สึกว่าเป็นสุขก็ตามใจ 

มันก็เป็นสุขมันสบายตามแบบของคนนั้น

ทนีีถ้้าจะพดูตามแบบของวถิขีองจติวทิยาแท้ๆ มันก็

ไม่ใช่ความสงบ ไม่ใช่ความเยือกเย็น หรือความกระตุ้น หรือ

ความร้อน 

ทีนี้ถ้าพูดถึงหลักธรรมะในพุทธศาสนา ตามแบบ

ของพระอริยเจ้าแล้วมันก็เป็นเรื่องใช้ไม่ได้ จิตที่ถูกเชิด ถูก

กระตุ้น ถูกกระท�าให้ฟุ้งขณะนั้นมันใช้ไม่ได้ แม้แต่สิ่งที่

เรียกว่า ปีติ ปีติปราโมทย์ ถ้าเป็นอย่างอาศัยโลก อาศัย

อามิส อาศัยวัตถุนี้ มันก็เหมือนกัน มันเหมือนกับสิ่งกระทบ

กระท่ังจิต รบเร้าจิต ไม่มีความสงบสุข ไอ้เร่ืองปีติ แต่คน
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ทั่วไปก็รู้สึกชอบ ได้ปีติจนน�้าตาไหล ก็รู้สึกชอบ ได้ปีติจน

เนื้อตัวสั่นก็รู้สึกชอบ 

ผมเข้าใจว่าเคยผ่านกันมาแล้วไม่มากก็น้อย ไอ้เรื่อง

ปีตหิรอืความสขุชนดินี ้เคยรู้จกัมนัมาแล้ว ผมกร็ูจ้กั และมนั

ควรจะรู้จักต่อไปว่ามันไม่ใช่ ไม่ใช่ความสบาย ไม่ใช่ความ

ผาสุก ไม่ใช่ความสงบเยน็ ไอ้การเอา การได้ การอะไรอย่างนี้ 

ไม่ใช่ความผาสกุ ไม่ใช่ความสงบเยน็ นีก่ารได้ลกัษณะอย่างนี้ 

จติเมื่อคิดจะให้

เมื่อไม่เอา เมื่อไม่ได้ หรือเมื่อเจตนาจะไม่เอา มัน

ไม่มอีาการอย่างน้ี ไม่มอีาการทีถ่กูเชดิ หรอืถกูกระตุน้ หรอื

ถกูกระทุง้กระแทกอะไรอย่างน้ี น่ีมนัเป็นร่องรอยของความ

สงบ เป็นลักษณะของความสงบ ไม่เอา มนัไม่สงบ แล้วให้มัน

ยิ่งกว่านั้นอีก มันเป็นเรื่องสงบยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก 

แต่ค�าว่า ‘ให้’ ในท่ีนี้ไม่ใช่ให้ลงทุนค้า ไม่ใช่ให้เพื่อ

ปลอบใจตัวเอง และไม่ใช่ให้เพื่อว่าเราจะได้ภาคภูมิใจว่า

เราเป็นคนให้ 

ค�าว่า ‘ให้’ ในที่นี้ ตามความหมายก็หมายถึง 
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เสียสละหรือบริจาค ไม่ยึดมั่นถือมั่น เอาความไม่ยึดมั่นถือ

มัน่เป็นหลกั จึงเรยีกว่า ‘ให้’ ไม่หวงั ไม่ต้องการ ไม่ยดึมัน่ถอื

มั่น ไม่มีตัณหา ไม่มีอุปาทานในสิ่งเหล่านั้น นี่เรียกว่า ‘ให้’  

เพราะจิตมันจะน้อมไปเพื่อสิ่งนี้เท่านั้น เพื่ออาการอย่างนี้

เท่านั้น มันก็สบายเสียแล้ว พอมันมีอยู่อย่างนั้นจริงๆ ก็ยิ่ง

สบายจริง นี่อันนี้เรียกว่าจิต หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อจะ

ให้หรือเมือ่ให้กต็าม สบายกว่าจติทีม่คีวามรูส้กึเมือ่จะเอา ไอ้

เมือ่จะเอานัน้มนัเป็นทางการส่งเสรมิตวักขูองก ูหรอืเป็นการ

กระท�าของตัวกูของกู

ไอ้จติเมือ่จะ ‘ให้’ นัน้มนัเพือ่จะลด ลดเสยีซึง่ตวักขูอง

กู เอากันอย่างเลวๆ ว่ามันจะให้ จะให้ไปเสียให้สมน�้าหน้า  

ทีม่นัยึดถือหวงแหน อย่างนีก้ย็งัด ียงัดกีว่าทีจ่ะไม่ท�าอย่าง...

ที่ว่า ‘ให้’ ประชดกิเลสซะอย่างนี้ก็ยังดี ยังมีผลในทางฝ่ายที่

จะท�าลายตัวกูของกู 

ถ้าว่า ‘ให้’ โดยเรยีบร้อย ด้วยสตปัิญญาไปตามความ

รู้สึกที่ว่ามันควรกระท�าอย่างยิ่ง ก็ใช้ได้ดี 

ไอ้ ‘ให้’ เพื่อประชดประชันกิเลส ตัวกูของกูนี่มันยัง

ร้อนอยูบ้่าง แต่มนัยงัร้อนไปในฝ่ายทีจ่ะเผาผลาญกเิลส ไม่ใช่
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ให้กเิลสเผาเรา ยงัดกีว่าจดุไฟขึน้เผากเิลส ไอ้คนจดุมันกร้็อน

ทั้งนั้น แต่ยังดีกว่าชนิดที่กิเลสมันเผา เผาคน เผาเรา การ

ประชดกิเลสที่ถูกต้องได้ผลก็เป็นการปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่ง

ด้วยเหมือนกัน แต่อย่าประชดแบบหุงข้าวประชดหมา ปิ้ง

ปลาประชดแมว อย่างนั้นมันไม่ได้ มันโกหก มันหลอกลวง 

มันเข้าข้างตัวต่อไปอีก คือมันท�ากิเลส ท�าความชั่ว ประชด

ไม่ใช่ท�าสิ่งที่ตรงข้ามเพื่อประชด 

นี่มันเป็นบทเรียนอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ในการเป็น

อยู่อย่างนี้ ที่นี่ หรืออย่างท่ีเรามีหลักมีเกณฑ์อย่างที่นี่ ถ้า

ไม่ศึกษาฝึกฝนในบทเรียนอย่างนี้แล้วมันไม่มีอย่างอื่น มัน

ล้มเหลวหมด มันเป็นบทเรียนชนิดที่พุ่งเข้าถึงตัว ปราดเข้า

ถงึตวั คอืว่าเล่นกบักเิลสโดยตรงเลย รบราฆ่าฟันต่อสูก้นักบั

กิเลสโดยตรงเลย ไม่ใช่เพียงแต่เรียนหนังสือ ท่องจ�า หรือว่า

พูดได้ คิดเก่ง เหตุผลเก่ง โวหารเก่ง นั้นมันไปไม่รอด อันนั้น 

คือเล่นตลกต่อตัวเอง ประชดกิเลสให้กิเลสยิ่งได้เปรียบ นี่

เราไม่ต้องค�านึงถึงสิ่งเหล่านั้น ไม่ต้องอ่านหนังสือเลย ที่ผม

พูดนี้มันไม่เกี่ยวกับหนังสือ มันไม่ต้องอ่านหนังสือ ไม่ต้อง

ใช้หนังสืออะไรอีก แต่ใช้วิธีการโดยตรง จี้ลงไปโดยตรงที่
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ความรู้สึกที่เป็นตัวกูเป็นของกู ว่ามันมีอยู่อย่างไร ในวัน

หนึ่งๆ ตรงนี้ 

ถ้าจะได้ ได้ใหเ้ป็น ไมเ่ป็นทกุข์

ก็ขอให้นึกดูให้ดีว่า ในวันหนึ่งๆ เรามันมีเรื่องสอง

อย่างน้ี คือ เรื่องได้กับเรื่องเสีย เรื่องดีใจเสียใจ เรื่องยินดี

ยินร้าย มีเท่านี้ วันหนึ่งๆ ปัญหามันมีเท่านี้ ถ้าได้ก็ระวังให้

ดี มนัจะเป็นการได้ชนดิท่ีจะท�าให้ขาดทุน นกึถงึค�ากลอนอกี

บาทหนึ่งว่า ‘ถ้าจะได้ ได้ให้เป็น ไม่เป็นทุกข์’  

ค�าว่า ‘ได้ให้เป็น ไม่เป็นทุกข์’ มันต้องได้ชนิดที่ตรง

กันข้ามกับที่คนเขาได้กัน คนที่เขาได้ๆ กันตามประสา มัน

เป็นได้ด้วยกเิลส เพือ่กเิลส ของกเิลส ของคนตะกละ นีเ้รยีก

ได้ว่าได้ไม่เป็น คอืเป็นทกุข์ ถ้าได้ให้เป็นน่ะมนัได้อย่างทีเ่รยีก

ว่า ‘ไม่ได้’ ที่คนธรรมดาเขาเรียกว่าไม่ได้คือไม่เอา ‘ได้อย่าง

ที่ไม่เอา’ เหมือนที่ไปซื้อของที่ตลาดไม่เอาอะไรมาอย่างนั้น

แหละ ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ ได้เมียได้ลูกได้ผัวได้เงินได้ของ

ได้อะไรก็ตาม ถ้าได้เป็นตามวิธีนี้ละก็ไม่มีความทุกข์ แต่นั่น

แหละ มันอาจจะมีปัญหาอย่างอื่น ไม่ฝ่ายเรา มันก็มีฝ่ายอื่น 
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มันก็เป็นเรื่องรบกวนเหมือนกัน แต่พูดโดยเนื้อแท้ในฝ่าย

บุคคลผู้มีสติปัญญามีความรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ 

ยามจะได้ ได้ให้เป็น ไม่เป็นทุกข์

ยามจะเป็น เป็นให้ถูก ตามวิถี

ยามจะตาย ตายให้เป็น เห็นสุดดี

ถ้าอย่างนี้ ไม่มีทุกข์ ทุกวันเอย ฯ

จากบทกลอน	"ยามไหนก็ได้"	หนังสือ	พุทธทาส

มันเรื่องเดียวกันกับอันนี้ ทีนี้พอเรามองดูโดยทั่วไป  

คนทั่วไปเขาไม่เป็นอย่างนี้ มันก็ต้องเป็นทุกข์  ดังนั้นเอา

ข้างไม่ได้ไว้จะดีกว่าท�าง่ายกว่า ข้างท่ีจะสละหรือจะสลัด

ออกไปท�าง่ายกว่าที่จะพูดว่าได้ให้เป็น ที่ว่าได้ให้เป็นนั่นน่ะ

คือรู้จักสลัดออกไป ในการได้นั้นนะเป็นการได้ที่ไม่ได้เอา

อะไรมา แต่เขาฟังไม่ถูก ผมก็ถูกหาว่าบ้าบอในค�าพูดชนิดนี้

อยู่เสมอ เพราะเขาฟังไม่ถูก เขาก็ว่าผมพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้  

ก็พยายามพูดภาษาธรรมดาท่ีสุดแล้ว ให้รู้จักสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่ง

มนัซ่อนอยูห่รอืมันแฝงอยูใ่นค�าเหล่านัน้ มนักลายเป็นภาษา

คนละชัน้อย่างท่ีเรยีกว่า ‘ภาษาคน ภาษาธรรม’ แต่มนัค่อยๆ 

เขยิบมาทีละนิดๆ ไม่ถึงกับหันหลังให้กันเสียทีเดียว 
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ไปนึกถึงเรื่องเด็กเมื่อตะกี้นี้ พอเอาดอกไม้ไว้ดมเอง 

กับเอาให้คนอื่นเสียอันไหนสบายกว่า มันก็ไม่ไกลกันนักกับ

ความรู้สึกของคนธรรมดาที่อาจจะรู้สึกได้ โดยไม่ต้องอาศัย

ธรรมะชั้นลึกซึ้ง ชั้นสูงสุด แต่มันก็เป็นไปในทางฝ่ายของ

ธรรมะช้ันสงูสดุ ถ้าเผอญิเดก็คนไหนมนัไม่ได้คดิว่าจะให้โดย

วิธีอย่างนี้ แต่เผอิญมันได้ให้ไป ไอ้เด็กบางคนมันเผอิญได้ให้

ดอกไม้นัน้ไปแก่เพือ่น แล้วมนัมาเกดิความรูส้กึอย่างนีอ้ยูไ่ด้ 

น่ีน่ะมนัรูธ้รรมะข้อน้ีโดยบงัเอิญโดยไม่เจตนา โดยไม่รูส้กึตวั 

มนักเ็ป็นเดก็ทีเ่ข้าถงึธรรมะพรวดเดยีวลกึกว่าเดก็อีกตัง้ร้อย 

ตัง้พนั ตัง้หมืน่ ตัง้แสน หรอืกว่าคนโตๆ หวัหงอกแล้วตัง้หมืน่ 

ตั้งพัน ตั้งแสน ซึ่งไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้ 
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ดีอยูท่ี่ละ พระอยูท่ี่จรงิ

ไอ้เรื่องได้เร่ืองเสียเร่ืองอะไรนี้ระวังให้ดี จะได้เป็น

พระที่ดี ‘ดีอยู่ที่ละ พระอยู่ท่ีจริง’ อย่าเป็นพระท�าการค้า 

ไปใช้วาจาพูดประจบประแจงให้เขาให้ หรือว่าท�าส่ิงของ

ขึ้นแลกเปล่ียน เพื่อให้เขาให้ เมื่อความต้องการของเขามี

มากกว่า เขาก็ตอบแทนไอ้สิ่งนี้มากกว่าที่เราลงทุน อย่างนี้

ไม่ใช่เรื่องให้ ไม่ใช่เรื่องสละ ไม่ใช่เรื่องท�าให้หมดไปซึ่งตัวกู

ของกู ไม่ควรจะอยู่ที่นี่ ขอเชิญไปอยู่ที่อื่น ถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ 

ก็เหมือนกับที่พูดมาหลายครั้งหลายหน หลายสิบครั้งหลาย

สิบหน ‘กนิข้าวจานแมว อาบน�า้ในค ูเป็นอยูเ่หมือนตายแล้ว’ 

ท�างานไม่เพือ่ตวักขูองกแูต่ประการใด ‘ท�างานให้ความว่าง’ 

ผมเป็นผูร้บัค�าด่าเอง ว่าพดูบ้าๆ บอๆ อะไรไม่รู ้‘ท�างานด้วย

จิตว่าง ยกผลงานให้ความว่าง กินอาหารของความว่าง เป็น

อยู่เหมือนกับตายแล้ว’ 

นั่นมันเป็นเครื่องทดสอบที่ดี ในประโยคสั้นๆ ที่ว่า

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อจะให้สบายกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้น

เมื่อจะเอา ไปปรับปรุงให้มันเข้ารูปอย่างนี้ มันก็เลยเข้าชุด 

เข้าเซ็ตกันหมดไปเลย  



อย่ามีไอ้เครื่องประดับประดา

ชนิดที่เป็นเหยื่อของกิเลส	เป็นเหยื่อของวัตถุ	

อย่าให้มันมีตามกุฏิที่อยู่	แล้วมันจะประจานตัวเอง

ถึงความไม่เป็นพระ	ไม่เป็นบรรพชิต	

ถ้าจะมีอะไรก็ให้มันมีอะไรก็ไปในทางที่แสดง

ความเป็นพระ	เป็นบรรพชิต	

หรือไม่มีอะไรก็ยิ่งดี	
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ความเป็นอยู่
เปน็เกลอกับวตัถ ุ- เปน็เกลอกับธรรมชาติ

กินข้าวจานแมวนั้นมันสบายกว่ากินส�ารับคับค้อน

อาบน�า้ในคมูนัดกีว่าอาบน�า้ในห้องน�า้ ทีก่�าลงัคดิจะ

สร้างจะท�ากันอยู่ ด้วยความฟุ้งเฟ้อ นี่อยู่อย่างไม่มีตัวฉันนะ 

ทีค่นอืน่เขาเหน็ว่ามนัเป็นเรือ่งเหนือ่ยเปล่าๆ ไอ้การคิดแบบ

นี้ มันดีที่สุด สบายที่สุด 

อยู่โคนไม้สบายกว่าอยู่ในกุฏิ หรือกระท่อม อยู่โคน

ไม้ตามแบบพระพุทธเจ้าท่านสอน หรือท่านขอร้อง เราก็

ตกลงกันในวันบวชอุปสมบท ที่บอกอนุศาสน์นี้ มันก็เป็น

เรื่องที่ไม่ใช่เล็กน้อย อยู่โคนไม้มันสบายกว่าอยู่ในกุฏิเล็กๆ 

แม้อยูใ่นกฏุเิลก็ๆ มนักส็บายกว่าอยูใ่นตกึปราสาทหรอืวมิาน

ในเมอืงเทวดา ถ้าไม่อย่างนัน้พระพทุธเจ้ากจ็ะสอนในวนับวช

ว่าพยายามไปอยู่ในวิมานอยู่ปราสาท จงพยายามๆ อยู่ใน

วิมานปราสาทแทนที่จะว่าอยู่โคนไม้ 

นั่นโคนไม้ นั่นที่สงัด จงใช้มันให้เป็นประโยชน์ อย่า

อย่ามีไอ้เครื่องประดับประดา

ชนิดที่เป็นเหยื่อของกิเลส	เป็นเหยื่อของวัตถุ	

อย่าให้มันมีตามกุฏิที่อยู่	แล้วมันจะประจานตัวเอง

ถึงความไม่เป็นพระ	ไม่เป็นบรรพชิต	

ถ้าจะมีอะไรก็ให้มันมีอะไรก็ไปในทางที่แสดง

ความเป็นพระ	เป็นบรรพชิต	

หรือไม่มีอะไรก็ยิ่งดี	
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ต้องเป็นผู้เสียใจในภายหลัง ให้พยายามอยู่นอกกุฏิกันบ้าง 

ผมรู้สึกว่ายังอยู่ในกุฏิกันมากเกินไป 

ที่เห็นๆ อยู่นี้ เดี๋ยวจะหาว่าผมเอาเปรียบหรือโกหก 

เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมมันแก่ มันเอาแต่อยู่ในกุฏิมากเกินไป  

ถ้าเอากันว่าอยู่ที่สวนโมกข์ที่พุมเรียงแล้วก็ เอาอย่างนั้น

แหละ ผมไม่ได้อยู่ในกุฏิเหมือนกับที่เดี๋ยวนี้ หัวค�่าก็ไม่ได้อยู่

ในกุฏิ ไก่ขันก็ไม่ได้อยู่ในกุฏิ มันก็อยู่ตามข้างนอก เพื่อชิม

รสข้างนอก 

เดินไปเดินมาจนทางลึกเหมือนกับเป็นรถไฟมาขูด 

เพราะมันไม่ได้เดินไปไกลๆ มันเดินไปเดินมา มันมืด มัน

เดินไปไกลไม่ได้ มันก็เดินไปเดินมา เพื่อคิดเพื่อนึกเพื่ออะไร

ไป เดินคิดนั้นดีกว่านอนคิด เลิกเข้าใจผิดสักที ไอ้นอนก่าย

หน้าผากคดินัน้นะมนัคดิออกเหมอืนกนั แต่มนัคดิออกไปใน

ทางใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละ ถ้าไปนั่งตรงโคนไม้ ไปเดินตามที่

โล่งที่แจ้ง เดินคิดนะ คิดออกถูกต้องกว่า คิดอะไรก็ตาม คุณ

จะคิดอะไรก็ตาม คิดเรื่องโลกๆ ก็ได้มันถูกต้องกว่าที่จะไป

นอนในที่นอน  แล้วนอนคิด โดยเฉพาะนอนคิดเมื่อฝัน เมื่อ

ก�าลังจะเคลิ้มๆ น่ะยิ่งคิดฟุ้งใหญ่ คิดออกวิเศษเลย พอตื่น
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ขึ้นมา พอลุกขึ้นมา ‘อ้าว, ผิดหมด’ ความคิดนั้นมันผิดหมด 

ความคดิทีค่ดิได้เมือ่นอนคดิน่ะผดิ มนัเป็นเพราะข้อนีแ้หละ

ทีพ่ระพทุธเจ้าท่านว่า อยูโ่คนไม้ คอือยูก่บัธรรมชาติ อยูก่บั

ก้อนหิน ก้อนดิน ต้นไม้ เป็นเกลอกับธรรมชาติ ความคิด

มันไปในทางถูก ถ้าอยู่ในกุฏิกับที่นอนอ่อนนุ่มหรือว่าห้อง

หับอันอบอุ่นอะไรนี้ ความคิดมันไปทางอื่น และส่วนมากก็

ไหลไปในทางเอาทางได้ ทางเอา จะเอา จะได้ แล้วก็ไหลไป

ในเรื่องวัตถุ เรื่องกามารมณ์ เรื่องวัตถุ 

เมื่อยังหนุ่มๆ อยู่ ยังแข็งแรงอยู่ ยังสู้อะไรได้นี่ ก็

พยายามเข้มแข็งในการท่ีจะเป็นเกลอกับธรรมชาติ แล้ว

พยายามท�าในจิตเหมือนกับว่าไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่อยู่หรือไม่มี

การอยู่ ก็จะดีมาก 

'ไมม่อีะไร' สบายกวา่ 'มอีะไร'

เพราะฉะนั้น อย่ามีไอ้เครื่องประดับประดาชนิดที่

เป็นเหยื่อของกิเลส เป็นเหยื่อของวัตถุ อย่าให้มันมีตาม

กุฏิที่อยู่ แล้วมันจะประจานตัวเองถึงความไม่เป็นพระ 

ไม่เป็นบรรพชิต ถ้าจะมีอะไรก็ให้มันมีอะไรก็ไปในทางที่
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แสดงความเป็นพระ เป็นบรรพชิต หรือไม่มีอะไรก็ยิ่งดี 

โดยเฉพาะที่อยู่ในๆ เข้าไป ลึกๆ เข้าไปนั้นมันเป็นการรับ 

เป็นการประกาศตัวเองว่าจะอยู่อย่างผู้สงบ แล้วให้มันสงบ 

แล้วกจ็ะรูสึ้กธรรมะชนดิท่ีก�าลงัพูดนีด้้วย คือไม่มอีะไรสบาย

กว่ามีอะไร 

คุณไปคิดดู ‘ไม่มีอะไรนั่นแหละสบายกว่ามีอะไร ใน

เมื่อท�าทางจิตไม่ได้ก็ท�าทางกายนี้ไปก่อน’ คือไม่มีทางกาย

ไปก่อน ต่อสู้บังคับให้ไม่มีทางกายไปก่อน จนกว่ามันจะ

ชนะได้ แล้วก็เป็นไปในทางจิต คือมีเหมือนกับไม่มี แม้จะ

ไปอยู่ปราสาทวิมานอะไร ตอนหลังมันก็เหมือนกับอยู่โคน

ไม้ เหมือนกับอยู่กลางดินได้เหมือนกัน แต่แรกๆ นี้อย่าเพิ่ง 

มนัท�ามนัยาก เพราะตอนแรกๆ นีจ้ะต้องศกึษาจะต้องฝึกฝน

จะต้องต่อสู้กับไอ้ที่ไม่มีนี้กันเสียก่อน 

ไอ้เรือ่งวนิยัมนัช่วยได้ สกิขาบท วนิยั มนัจงึเป็นเรือ่ง 

บุพพภาค เป็นเรื่องเบื้องต้น หรือเป็นในขั้นตระเตรียม เพื่อ

ให้เคร่ง เพื่อให้ไม่มี เพื่อที่จะให้ช่วยให้ไม่มีในทางภายนอก 

ทางวัตถุ ทางระเบียบวินัย กว่าที่จะไปถึงขั้นธรรมะ ซึ่งเป็น

เรื่องทางจิตใจ ทางวัตถุจะมีหรือไม่มีก็ไม่ค่อยส�าคัญนัก 
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การท�างาน
ด้วยจติวุน่ - ด้วยจติวา่ง

รวมความแล้วอย่ามีอะไรเป็นตัวเรา เป็นของเรา 

อย่าท�าอะไรเพื่อเป็นตัวเรา เพื่อเป็นของเรา อย่าได้อะไร

มาเป็นตัวเราเป็นของเรา นั่นน่ะมันจึงจะมีเหงื่อออกมาล้าง 

ตัวกูของกูอยู่เรื่อยไป 

อย่ามีอะไรเป็นตัวเราของเรา, อย่าได้อะไรมาเป็น 

ตัวเราของเรา, อย่าท�าอะไรเพื่อตัวเราของเรา 

คุณก็ท�าไปเถอะไอ้เหง่ือนี้มันจะล้าง ล้างตัวกู ล้าง

ของกูนี้เรื่อยไปเลย ถ้าท�าอย่างอื่น มันเพิ่ม มันเพิ่มตัวกูของ

กู มันจะยุ่งกันใหญ่ ผลสุดท้ายมันจะพ่ายแพ้ มันจะพ่ายแพ้

ทางธรรมะ 

ทีนี้การงานท�าไปได้ตามเดิม แต่จิตใจต้องเปลี่ยนรูป

ไปในทางทีว่่ามนัดขีึน้ ให้มนัพสิจูน์ในตวัมนัเองได้ว่าไม่ใช่ท�า

เพื่อกู เพื่อของกูอยู่ แล้วก็มากขึ้นๆ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการ
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งานให้ล�าบาก และอีกทีหนึ่งก็ใช้ไม่ได้ คือไม่ท�าอะไร 

ไอ้ที่ไม่ท�าอะไรน่ะมันพูดได้ ได้แต่นั่งหลับตาภาวนา

อยูท่ีโ่คนไม้ไหนตลอดเวลานีม้นัท�าได้ แต่มนัพสิจูน์ไม่ได้ มนั

เป็นเรื่องโง่ชนิดหนึ่งก็ได้ เป็นความเข้าใจผิด คือบางทีไอ้

ความขี้เกียจ ความเอาเปรียบนั่นเอง ผลักไปให้ไปท�าอย่าง

นัน้ มนัจะเอาเหงือ่ไหนมาล้างตวักขูองก ูคดิดสู ิทีจ่ะเอาสต-ิ 

ปัญญา อริยมรรค มาล้างนั้นยังไกล ยังอยู่เหนือวิสัยของคน

ชนิดนี้ 

ฉะนั้นต้องท�ากันเมื่อเคลื่อนไหวอยู่ทุกอิริยาบถ เมื่อ

กนิ เมือ่อยู ่เมือ่นอน เมือ่อาบ เมือ่ถ่าย เมือ่อะไรกต็ามใจ แล้ว

อะไรที่มันเป็นช่องให้เห็นแก่ตัวอันนั้นแหละเอาเข้าไป เพื่อ

ให้มันรู้ดี เห็นด�าเห็นแดงกันว่าท�าเพื่อเห็นแก่ตัวหรือเปล่า 

ความขี้เกียจมันก็เห็นแก่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู ่

แล้ว ถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็มีประโยชน์ไปทุกอย่างแหละ ไป

เคลื่อนไหวก็มีประโยชน์ทุกอย่าง เดี๋ยวนี้เราเลือกสรรและ

จัดสรรดีเป็นพิเศษอยู่แล้ว 

ขอให้มองให้เห็นข้อนี้บ้างว่า ถ้าจะเสียเหงื่อไปบ้าง 

แล้วก็ไม่เสียหลายไม่เสียเปล่าจะต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 
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ไอ้เหงื่อมันต้องล้างตัวกูของกู ต่อเมื่อเห็นแก่ผู้อื่น 

ถ้าท�างานเพ่ือลูกเพ่ือเมีย เพ่ืออย่างนี้ เหงื่อนี้มันก็

ไม่ล้างตัวกูของกูอะไร ไอ้เหงื่อนั้นมันต้องไม่มีตัวกูไม่มีของ

กู แล้วมันจึงจะล้างตัวกูของกู แล้วมันจะสบาย จะสนุกใน

การกระท�านั้นด้วย 

ท�างานด้วยจติวุน่-ทกุข,์ ท�างานด้วยจติวา่ง-สนุก

เมื่อจิตวุ่นด้วยตัวกู การงานมันเป็นทุกข์ เมื่อจิตมัน

ว่าง การงานมันก็เป็นสุขหรือสนุก 

งานอย่างเดียวกัน คุณลองไปสังเกตดู ใครมีหน้าที่

อะไรท�าอยู่อย่างนั้น ‘พอจิตวุ่นไปทางตัวกูของกู มันก็ต้อง

เป็นทกุข์’ มนัน้อยใจ มนัเสยีใจ มนัเศร้ามนัอะไรหลายอย่าง 

‘พอจิตว่างจากตัวกู ไอ้งานนั้นอีกแหละมันก็สนุก’ เป็น

เร่ืองสนกุไปได้ และเป็นสขุไปได้ด้วย  เพราะมนัได้เคลือ่นไหว 

ได้ exercise ท้ังร่างกาย ท้ังมันสมอง ท้ังอะไรต่างๆ มัน

สบาย เหมือนเราเดินเล่นตามสบาย แล้วก็มันภาคภูมิใจใน

ข้อที่ว่า ‘เพื่อผู้อื่น’

ดงันัน้ภาวนาไว้ถงึข้อ ‘เพือ่ผูอ้ืน่ก่อน’ กห็มดเลย มัน
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จึงจะมีผลอย่างที่ว่านี้ คือว่าจะรู้สึกสบายต่อเมื่อรู้สึกว่าจะ

ไม่เอาหรือจะสละ จิตเมื่อจะให้สบายกว่าจิตเมื่อจะเอา จะ

รู้จริง จะรู้จักจิตเหล่านี้จริง แล้วก็เข้าใจค�าที่ผมพูด แล้วมัน

กจ็ะเป็นการทดสอบตวัเองขึน้มาทนัทว่ีาไปถงึไหนแล้ว เป็น

อิสระแก่ตัวให้มาก ให้ถูกวิธีให้ถูกทาง อย่าไปเป็นทาสของ

วัตถุ อย่าไปเป็นทาสหรือคล้อยตามบุคคลที่มันโง่ 

ไอ้เรามันก็มีปัญหาสองอย่างนี้ เดี๋ยวก็หลงไปเป็น

ทาสของวัตถุ ของสวย ของหอมของเอร็ดอร่อย เด๋ียวก็

ไปเป็นทาสของบุคคล ที่เกล้ียกล่อม ชักจูง ชักชวน ไอ้

ความเป็นทาสนี้มันไม่ดีทั้งนั้นแหละ แต่ว่าถ้าเป็นทาสของ

พระธรรม พระพทุธ พระสงฆ์ ยงัดกีว่า ยงัดกีว่าเป็นทาสของ

กิเลส หรือเป็นทาสของมนุษย์ด้วยกันนี้มันไม่ไหวแน่ ไม่ต้อง

คิดไม่ต้องสงสัย ที่ในที่สุดมันมีอยู่ที่ตรงนี้ 

‘เป็นทาสกิเลสก็คือเป็นทาสตัวกู เป็นทาสของกู’ 

เป็นทาสไอ้ความรูส้กึว่าตวักวู่าของก ูคอืว่าเป็นทาสของกเิลส 

กิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่ กิเลสทั้งหมดจะเรียกโดยชื่อ

ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ ว่ากี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ตาม มันมา

รวมอยู่ที่ค�าค�าเดียวว่า ‘ตัวกูของกู’  ความโลภ ความโกรธ 
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ความหลง ความเกลียด ความกลัว ความอิจฉาริษยา ความ

อะไรก็ตามมันออกมาจากไอ้ตัวนี้ ออกมาจาก ‘ตัวกูของกู’

ค�าว่า ‘ให้’ มันจึงควรสรุปความว่า ‘ให้ตัวกูของกู

ออกไป’ นี่คนชาวบ้านจะฟังไม่ถูก เพราะค�าพูดมันมีอยู่สอง

ค�า ดิ้นได้อยู่เสมอไป ไอ้ให้ตัวเรา ให้ตัวกูนี่มันต่างกัน 

เหมือนกับที่วันก่อนพูดถึงเรื่องตาย ถ้าตายอย่างคน

ประมาทมันก็ไม่ควรตาย ถ้าตายอย่างสุญญตา ตายอย่าง

อนัตตานั้นควรตายอย่างยิ่ง 

ที่ว่า ‘ให้ตัวกู’ ถ้าให้แก่กิเลสนั้นอย่าให้เลย อย่า

ให้เป็นอันขาด พระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตอะไรที่ว่า  

อตฺตานํ น ทเทยฺยโปโส แปลว่า เป็นลูกผู้ชาย เป็นบุรุษ 

ไม่ควรให้ซึ่งตน  นั้นน่ะหมายถึงให้แก่กิเลส ที่เราสละตัว

ตนออกไปเสียน้ีไม่ได้ให้แก่กิเลส อย่างนี้ควรให้ ท�าลายตัว

ตนเสีย ให้ตัวตนออกไปเสีย เพื่อจะได้หมดตัวตน ระวังให้ดี  

พระพุทธภาษิต หรือบาลีอะไรก็ตาม ถ้าเข้าใจผิดแล้ว มัน

ผิดกันใหญ่เลย ซึ่งถ้าพูดว่าให้ตนเสียนี้ ให้ตัวตนของตน ตัว

กูของกูหมดไปเสีย อย่างนี้มันถูก แต่ถ้าว่าให้ตัวตน ตัวคน

แก่กิเลสไปท�าตามอ�านาจกิเลส อันนี้มันผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ 
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ตรงกันข้าม 

ดังนั้นค�าที่เขาห้ามไว้ว่า ‘อย่าให้ซึ่งตน’ นั้นนะเขา

หมายถงึให้ตัวตนแก่กเิลส ตามแต่กเิลสจะพาไป มนัเป็นทาส

ของกิเลส ที่ต้องให้ตัวตนให้หมดออกไป สละตัวตนออกไป 

บริจาคตัวตนออกไป ให้แก่ใครก็ไม่รู้ เพราะถ้าไม่รู้ว่าให้แก่

ใคร ก็คือให้แก่ความว่าง ท�าให้มันว่างไป 

‘บริจาคตัวตน’ อย่างนี้มันควรบริจาค เพื่อว่ามันจะ

ได้หมดตัวตนกนัเสยีที ระวงัอย่าไปเพิม่มนัเข้า อย่าไปปลกูฝัง

มันเข้า อย่าไปรดน�้าพรวนดินมันเข้า โดยวิธีที่จะ ‘หาความ

สุขจากการให้ออกไป ไม่หาความสุขจากการเอาเข้ามา’ ให้

สมกับความหมายของค�าว่า ‘โมกข์ๆ’  

ค�าว่า ‘โมกข์’ นีม่นัแปลว่าออกไป ไม่ใช่เข้ามา สวน

โมกขพลาราม ป่าไม้เป็นก�าลังแก่ความออกไป แก่โมกษะ  

คือว่าออกไป นั้นมีความหมายถึงการออกไป หรืออะไร

ก็ตามที่มันมีอยู ่ในสายตา จัดหรือกระท�าให้มันส่งเสริม

ในทางออกไปๆ กระทั่งว ่าอยู ่ในกรงก็มันไม่เป ็นกรง 

กระทั่งว่ากินก็เหมือนกับไม่กิน กระทั่งว่าได้ก็เหมือนกับ

ไม่ได้ แม้อยู ่ในภาวะท่ีเขาเรียกกันว่าเอา ก็เหมือนกับ 
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ไม่ได้เอา หรือไม่เอาจริงๆ 

ดงันัน้ไอ้วธิทีีง่่ายทีส่ดุ ทีป่ลอดภยัทีส่ดุ ดทีีส่ดุส�าหรบั

คุณที่ไม่ต้องคิดอะไรมากคือว่า อย่าเอาเข้ามาเพื่อตัว อย่า

ท�าเพื่อตัว อย่าเพื่อตัวกูของกู เป็นอยู่เหมือนกับตายแล้วนั่น

แหละ วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือไม่มีตัวกูเสียแล้ว นิพพานเสีย

ก่อนตาย นิพพานคือตายเสียก่อนตาย หัดตายเสียก่อนตาย

ไม่มีตัวฉันเสียแล้ว 

ถ้ามนัไม่ได้ คอืมนัไม่ได้เดด็ขาด กใ็ห้มนัมเีวลาทีไ่ม่มี

ตัวฉนันัน้น่ะมากขึน้ๆ ให้เวลาทีม่ตีวัฉนั ตวักน่ัูนน่ะให้มันน้อย

ลงๆ จนแวบเดียวรูส้กึ แวบเดยีวรูส้กึ เกดิตัง้อยูไ่ม่ได้ เกดิขึน้

แลว้กด็ับไป ตัง้อยูไ่มไ่ด ้มนัว่างจากตวัฉนัอยู่เรือ่ยๆ ไป มนัก็

ไม่มีโอกาสของกิเลส ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยของกิเลส ทิฏฐิ มานะ 

ความอวดดี ความดื้อรั้น ความอะไรมันก็ไม่มีที่ตั้ง ไม่มีที่เกิด 

หาการงานท่ีท�าลายความเหน็แก่ตัว

 ฉะนัน้เร่เข้าไปหาการงานชนดิท่ีท�าลายความเหน็แก่

ตัว หลีกห่างจากงานชนิดที่ว่าเพิ่มความเห็นแก่ตัว ไม่เท่าไร

ก็จะเกิดความสูงในทางจิตใจ สูงถึงระดับท่ีว่า ความรู้สึก



40

เม่ือจะให้นั้นสบายกว่าความรู้สึกเมื่อจะเอา นี่ก็เป็นเหมือน

ปรอท หรือเข็มวัด หรืออะไรอันหนึ่ง ที่จะต้องมีไว้ให้ทุกคน 

จงวัดดู ทดสอบดู อย่าบ๊งเบ๊งๆ วันหนึ่งๆ ไปด้วยความอวดดี 

ด้วยความสะเพร่า ด้วยความคิดว่า ‘โอ้, กถูกูหมดแล้ว ไม่ผดิ

เลย’ นั้นแหละคือความฉิบหาย ฉิบหายอย่างยิ่ง คือมันโลเล 

แกว่งไปแกว่งมาๆ แล้วแกว่งไปในทางท่ีมันไกลออกไปจาก

จุดหมายปลายทางโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ 

 ส�ารวมระวงั อย่าไปมวัหวัเราะอยู ่อย่าไปพดูมากอยู่ 

มสีติสมัปชญัญะให้มากอยูเ่รือ่ย พอหวัเราะ พอพดูพล่าม นัน่

คือไม่มีสติสัมปชัญญะ คุณดูให้ดีๆ สังเกตให้ดีๆ เมื่อไรมีการ

พูดพล่าม เมือ่ไรมกีารหัวเราะร่วน เมือ่นัน้หาสตสิมัปชญัญะ

ไม่ได้ ให้นิง่เงยีบ เหมอืนไดนาโมล้านโวลต์นัน้ละ มนัเงยีบถ้า

ไปถกูเข้ามนัเป็นจณุไปเลย ต้องอบรมจติในลกัษณะอย่างนัน้ 

แล้วจึงจะสู้กันกับกิเลสได้ 

 เป็นอยู่ชนิดที่เราท้าทายกิเลส ไม่ใช่กิเลสท้าทายเรา 

ถ้าพูดโดยไม่สมมติ พูดอย่างภาษาธรรมะก็ว่า ให้สติปัญญา 

ให้โพธิมันท้าทายกิเลส อย่าให้กิเลสมันท้าทายโพธิ  

 กิเลสมันก็เป็นความรู้ โพธิก็เป็นความรู้ กิเลสเป็น
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ความรูช้นดิหนึง่เป็นไปทางตัวกขูองก ูโพธิกเ็ป็นความรูช้นดิ

หนึง่ไม่มตัีวกไูม่มขีองก ูให้โพธมินัเย้ยหยนักเิลส อย่าให้กเิลส

มันเย้ยหยันโพธิ  ทีนี้มันเผลอเสียเรื่อย กิเลสมันก็เย้ยหยัน

โพธิเรื่อยไป 

 นี่ก็คือธรรมะปาฏิโมกข์ ทุกวันธรรมสวนะ เจ็ดวัน

ครั้ง แปดวันครั้ง เพื่อซ้อม หรือย�้าไอ้ความรู้สึก หรือความรู้

ที่แล้วๆ มาอยู่เสมอ แล้วก็เพื่อขยายความบางอย่างออกไป

ให้ชดัเจนยิง่ขึน้ แต่รวมแล้วไม่มเีรือ่งอะไรนอกจากเรือ่งตวักู

ของกเูรือ่งเดยีว เพือ่ว่าจะได้มคีวามก้าวหน้าในทางจติใจ ไป

สูค่วามว่างจากตวักขูองก ูคอืมร่ีางกายมชีวีติมจีติใจนกึคดิได้ 

แต่ไม่เจืออยู่ด้วยความหมายมั่นว่าเป็นตัวกูของกู ก็อยู่ด้วย

แสงสว่างของโพธ ิของปัญญา ของสญุญตา ของอนตัตา ไม่มี

ความทกุข์เลย นัน้จะร�าคาญหรอืไม่ร�าคาญกไ็ปคดิด ูพดูเรือ่ง

เดยีวซ�า้ๆ ซากๆ พูดแล้วพูดอกีหลายๆ แขนง แยกแขนงออก

ไปในข้อปลีกย่อย แล้วอย่าเผลอลืมไปเสียว่าพูดอย่างเดียว 

พูดอย่างเดียวทุกตัวอักษร 

อย่างเปิดจากเสียงฟังอย่างนี้ ฟังหลายๆ หนก็ยังดี

กว่าฟังหนเดียว ไปคิดดู แม้จะเปิดจานเสียงแผ่นเดียวฟัง  
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ขอให้ฟังกันหลายสิบหนได้ยิ่งเป็นการดี เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ถึง

กับเปิดจานเสียงฟัง มันพูดให้เข้าใจคืบหน้าไปบางส่วน บาง

แขนงอยู่เรื่อย แต่อย่างนั้นผมก็ยังยืนยันว่า เปิดเทปฟังหรือ

เปิดจานเสยีงฟังเรือ่งเดยีวนัน้นะ ฟังหลายๆ หนกย็ิง่ด ีดกีว่า

ฟังเพียงหนสองหน อยูท่ีค่วามประจวบเหมาะของความรูส้กึ

วันหน่ึงคืนหนึ่งมันไม่เหมือนกัน บางวันอ่านหนังสือมีรสมี

ชาติ บางวันเหลว นี่การฟังก็เหมือนกันบางวันมีรสมีชาติ 

บางวันก็เหลว ก็ฟังซ�้าๆ ซากๆ เพื่อจะมีโอกาสอันหนึ่งที่มัน

ดืม่ด�า่ในจติใจ เข้าใจได้ด ีลกึซึง้ได้ผล นีท่ี่เรียกว่าธรรมะปาฏิ

โมกข์ ยงัน่าฟังกว่าไอ้สวดปาฏโิมกข์ ซ�า้กนัทกุตวัอกัษร ทกุๆ 

วันอุโบสถ ก็ยังทนฟังได้ ทนท�าได้ รักษาไว้ได้เป็นการดี ฟัง

ปาฏโิมกข์ทกุวนัปาฏโิมกข์ ทีนีไ่ด้ฟังธรรมะปาฏโิมกข์แบบนี้

มันก็เหมือนกัน ดังนั้นควรจะฟังได้ เพื่อให้มันเบิกบานออก

ไป ทีละนิด ทีละหน่อย เอาละ, พอกันที.



ท�างานเหงื่อออกมากก็เพื่อว่า

ล้างตัวกูของกูให้มันหลุดออกไป	

 E-Book  YouTube  สมาชิกรายปี
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