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…ในระดับคนทั่วไปเขาไม่ถืออย่างนั้น 

สงูสดุระดับพระอรหนัต์ เขาถือว่ามนั มนัพ่าย

แพ้แก่กิเลส แก่ความรู้สึกทางเพศเต็มร้อย

เปอร์เซ็นต์ เขาเห็นว่ามันยังพ่ายแพ้ คือตาม

ความรูส้กึ มนักข็ยะแขยง ถ้ามคีวามรู้สกึกต้็อง

ไปสนองตามความรู ้สึก เรียกว ่ามันน ่า

ขยะแขยง

นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่า ธรรมะที่จะมี

ส�าหรบัแก้ปัญหาน่ันมนัก็เป็นชัน้ๆ อย่างนี ้เรา

ธรรมะ ท�าไมกัน
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จะพูดกันในชั้นไหน มันก็มีทางที่จะพูดได้ ที่

จะพูดถึงเรื่องช้ันเป็นพระอรหันต์กันเสียเลย 

มันก็ได้ มันพูดก็ได้ หรือมันเรียนก็ศึกษาอาจ

จะเข้าใจ แต่มันอาจจะไม่ได้ใช้เลย ไม่ได้เอา

ไปปฏิบัติ หรือให้เป็นประโยชน์ได้เลย คือมัน

สูงเกินไปส�าหรับคนท่ีจะไปเป็นชาวบ้านตาม

ธรรมดา ถ้าผู้ที่ต้องการจะไปใช้เรื่อยๆ จนถึง

ที่สุดของธรรมะมันก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่ต้อง

ศึกษากันจนถึงอย่างง้ัน คือจิตจะไม่ถูกกิเลส

ชนิดนี้บีบคั้นได้อีกต่อไป จิตจะไม่บังคับให้ไป 

ไอ้กิเลสนั้นจะบังคับให้ไปแสวงหากามารมณ์ 

บริโภคกามารมณ์นี้ มันไม่มีอีกต่อไป

แต่ถ้าว่าเรายงัเป็นคนธรรมดาอยู่ กศ็กึษา

ไปในทางท่ีว่าไปหามันอย่างไร จึงจะไม่เป็น

ทุกข์ หรือจะเอามาบริโภค กามารมณ์นั้นน่ะ
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จะบริโภคอยู่อย่างไร จึงจะไม่ถึงกับที่เรียกว่า

เป็นทุกข์ ทุกข์อย่างธรรมดาๆ นี่ ทุกข์อย่าง

ละเอยีด อยา่งประณตี อย่างสงูสดุ มนัคงเป็น

ไปไม่ได้ เพราะเขามีมาตรฐานว่า ถ้ามันพ่าย

แพ้แก่ความรูส้กึทางอายตนะนีแ้ล้ว ก็เรยีกว่า

แย่ ถูกบีบคั้น หรือทนทุกข์ ฉะนั้นเราควรจะ

ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งนีก้นับ้าง คอืว่าจะ

ศึกษาธรรมะกันเพียงระดับไหน

แต่ผมก็อยากจะพูดในขั้นต้นที่สุด หรือ

ว่าเป็นเรื่องแรกที่สุด ก็คือว่า ขอให้ทุกคนนี่รู้ 

ว่าท�าไมเราจะต้องมายุ่งกับธรรมะ คือว่ามัน

เป็นสอง สองขยักอยู่ก็ได้ ต้อง นี่คือต้องมี

ธรรมะ ไม่มีไม่ได้ นี่มันเป็นธรรมะชนิดไหน 

พวกไหน ระดับไหน เห็นอีกทีว่า ควร ไอ้ควร
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มีธรรมะ น่ีคือชนิดไหน ระดับไหนที่เรียกว่า

ควร ระดับไหนที่เรียกว่าต้อง ไอ้ระดับที่เรียก

ว่าต้องหมายความว่า ถ้าเกดิไม่มกีแ็ล้วมนั มนั

เป็นทุกข์อย่างน่าเกลียดน่าชัง หรือว่าอย่าง

เสียชาติเกิดไปเลย ถ้าอย่างนี้ก็ต้องใช้ค�าว่า

ต้อง ต้องมีธรรมะชนิดนั้น ทีนี้เมื่อมีแล้ว พอ

สมควรแล้ว อยูส่ขุสบายแล้ว มนัยงัจะมเีลือ่น

ข้ึนไปว่า ควรจะมธีรรมะระดบัไหนอกี นัน่มนั

กจ็ะเลือ่นขึน้ไปถึงหลดุพ้น เป็นโลกตุตระหลดุ

พ้น บรรลุมรรคผลนิพพานไปเลย 

นี่เรามองดูให้ดีว่า มนุษย์นี่มันมีอยู่สอง

ขยัก คือไม่ต้องทนทุกข์อย่างเจ็บปวด อยู่

สบาย นี้ชั้นหนึ่งต้องท�าให้ได้ ถึงแม้อย่างนั้น

แล้วมันก็ยังไม่ดับทุกข์สิ้นเชิง มันก็ท�าอีกขั้น

หนึ่งสูงขึ้นไปจนหมดปัญหาของมนุษย์

๔ ๕



บางทีเราก็ใช้ค�าว่า “รอด” ในรอดน้ีก็มี

สองขยัก รอดชีวิต มนุษย์จะต้องรู้จักท�าให้

รอดชีวิตอยู่ได้ เป็นธรรมะเหมือนกัน ธรรมะ

พื้นฐาน ธรรมะตามธรรมชาติ ธรรมะทั่วไปที่

ต้องประพฤติเพื่อให้รอดชีวิตอยู่ได้ ไม่ถูกฆ่า

ตาย ไม่เป็นอะไรตาย กระทั่งว่ามีธรรมะใน

การกิน การอยู่ การบริหารกาย นี้ก็เรียกว่า

ธรรมะเหมือนกนันะ นีธ่รรมะขัน้ทีใ่ห้รอดชวิีต

อยูไ่ด้ ไปศกึษาดใูห้ด ีมธีรรมะขัน้ทีใ่ห้รอดชวิีต

อยู่ได้

ทนีีเ้มือ่รอดชวีติอยูไ่ด้แล้ว ยงัจะต้องรอด

จากอะไรอีก นี่คือธรรมะแท้ ตัวธรรมะแท้ 

เพียงแค่รอดชีวิตอยู่ได้น่ีมันไม่ต้องของพุทธ-

ศาสนาก็ได้ ของวิชาความรู้ทั่วไปก็ได้ หรือว่า

ลัทธิอื่นมันก็มี เพียงรอดชีวิตอยู่ได้ แต่เมื่อมี

๕



ชีวิตรอดอยู่ได้แล้วจะต้องรอดจากอะไรอีก 

เรียกว่า รอดจากการบีบคั้นของกิเลส รอด

จากการบีบคัน้ของอารมณ์ผกูมดั ทิม่แทง หุม้

ห่อของกิเลส นี่คือรอดที่เราเรียกกันว่า วิมุตติ 

วิโมกข์ หลุดพ้น ไป ไปนิพพาน คือรอดชั้นนี้ 

มนัเป็นสองรอดอยูอ่ย่างนี ้ไปศกึษาให้ชดัเจน 

อย่าให้มันปนกันยุ่งจน จนไม่รู้อะไรเป็นอะไร

มันปนกันยุ่ง 

ค�าว่าธรรมะในลักษณะอย่างนี้มันหมาย

ถึงไอ้ธรรมะตามธรรมชาติ ของธรรมชาติ ไม่

ต้องตดิป้ายว่า พทุธศาสนา คริสต์ศาสนา หรือ

อะไร คือว่าปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของ

ธรรมชาติก็รอดชีวิตอยู่ได้ในตอนนี้ ทีนี้กิเลส

บีบค้ัน ข่มขี ่กกัขงั ผกูมดั ก็ต้องต่อสูใ้ห้ถกูต้อง

ตามธรรมชาติอีกเหมือนกัน ที่แท้มันตาม

๖



ธรรมชาติ ตามกฎของธรรมชาติ คือหลุดพ้น

จากอ�านาจของกเิลสไปได้ นีม่นัเป็นชัน้ทีย่าก 

ชั้นที่ลึก แล้วที่เรามาติดฉลากว่าพุทธศาสนา

ทีส่งูสดุหรอืไม่มใีครเท่า ไม่มใีครเหมอืน ทีจ่รงิ

มันก็เป็นความจริงของธรรมชาติ

ถ้าเราพยายามศึกษากันไปในแง่ว่ามัน

เป็นความจริงของธรรมชาตินี่ จะรู้จริงยิ่งกว่า

ที่จะให้มันเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนานั้น

ศาสนานี้

ผมยงัคดิ คดิอย่างอสิระตามความคดิของ

ตัวว่าในอนาคตน่ีคงจะไม่มีค�าว่าพุทธศาสนา 

หรือคริสต์ศาสนา หรือศาสนาอะไรก็ตาม มัน

อาจจะไม ่ มีใครสนใจ จะเหลืออยู ่ เป ็น

วทิยาศาสตร์ทางจติใจ เรยีกว่า ความจรงิของ

ธรรมชาติ มนุษย์จะสนใจในฐานะเป็นของ

๗



ความจริงของธรรมชาติ แม้เป็นเรื่องท�าให้

กิเลสหมดไปก็ยังเรียกเป็นเร่ืองความจริงของ

ธรรมชาติ ท่ีมันจะรับได้ทั้งโลก ผู้มีปัญญา 

ปัญญาชนท้ังหลาย ทุกพวกทกุหมูเ่หล่า ไม่ว่า

จะเป็นเกิดที่ไหน ไม่ว่าเขาจะถือศาสนาอะไร

อยู่โดยก�าเนิดนั้นน่ะ ในท่ีสุดก็จะมาหาไอ้อัน

นี้ ตรงกัน ร่วมกันได้ท้ังโลก ความจริงของ

ธรรมชาติว่าท�าอย่างไร กิเลสบีบคั้นไม่ได้

เดี๋ยวน้ีเราศึกษากันในฐานะเป็นของ

บัญญัติ แต่งตั้ง มีขอบเขต และก็จ�าเพาะ 

จ�ากดั หรอืขึน้อยูก่บั ยงัขึน้อยูก่บัพทุธศาสนา 

พูดอย่างนี้เป็นพุทธศาสนา ขอสงวนลิขสิทธิ์

ว่าอย่างนี้ต้องเป็นพุทธศาสนา ต่อไปจะไม่มี

ใครเอาด้วย ต้องพดูออกไปในฐานะว่ามันเป็น

ความจรงิของธรรมชาตสิ�าหรับมนษุย์ทกุคน
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นี่หมายความว่าในอนาคตนี่ การศึกษา

มนัเป็นอสิระ มนัก้าวหน้า มนัเข้าถงึความจรงิ 

มันมีวิธีเข้าถึงความจริงอะไรอย่างอิสระ มัน

จะไปรูปน้ี และท่ีจริงพระพุทธเจ้าท่านก็

ประสงค์อย่างนัน้นะ ท่านไม่ประสงค์จะสงวน

สทิธคิ�าสอนนีเ้รยีกว่าของฉัน เป็นระบบนีข้อง

พุทธศาสนา อย่างที่เรียกกันว่ามี authority 

ที่จะผูกขาดว่าอย่างนี้เป็นพุทธ อย่างนี้เป็น

คริสต์ อย่างนี้เป็นอิสลาม ต่อไปมันจะมีไม่ได้ 

ต้องปรับตัวเข้าเป็นความจริงของธรรมชาติ

ส�าหรับมนุษย์กันไปหมด เพราะถ้าท�าอย่างนี้

แล้วบุคคลจะไม่มีความทุกข์แน่นอน เห็นได้

อยู่และไม่ต้องเช่ือใคร นี่เลื่อนขึ้นไป ถ้าท�า

อย่างนีแ้ล้วสงัคมจะอยูเ่ป็นผาสกุแน่นอน หรือ

ว่าเลื่อนขึ้นไปอีก ทั้งโลกมันจะอยู่กันเป็น

๙



ผาสุกแน่นอน

และมันยังเลื่อนขึ้นไปเป็นเรื่องส่วนตัว 

ไม่ใช่ระดบัโลกอย่างน้ี เป็นเร่ืองส่วนตวัทางจิต

ทางวิญญาณว่า ถ้ามนุษย์ขึ้นมาถึงนี่แล้ว ไอ้

กิเลสอันละเอียดของมนุษย์จะบีบคั้นไม่ได้ 

เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่นับบี

คั้น บีบคั้นไม่ได้ คือหมดเลย เดี๋ยวนี้เรียกว่า

เราอยู่กันอย่างผาสุก แต่อย่างธรรมดา ไอ้

กเิลสยงับีบคัน้ได้ เวลาเจ็บไข้ข้ึนมากเ็ป็นทกุข์ 

เวลาจะตายก็เป็นทุกข์ อันนี้เขาก็เรียกว่า

ดแีล้วถูกแล้วส�าหรบัระดบัทัว่ไป  แต่ถ้าระดบั

แท้จริงก็ไปไกลถึงว่าไม่รู้จักทุกข์ จะมีความ

เกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ไม่รู้จัก

ทุกข์ จะมีความวิบัติเปลี่ยนแปลง อะไรเลว

ร้ายที่สุดในโลก ก็ไม่มีความทุกข์

๑๐ ๑๑



คนสมัยน้ีอาจจะเห็นว่าเกินไปแล้ว เกิน

ไปแล้ว ตัง้ใจแต่จะเหน็ว่าเกนิไปเสยีแล้วกอ็ย่า

เอามันสิ แต่เดี๋ยวนี้มนุษย์ที่เขาค้นคว้าใน

ระดับพระศาสดา เขาเห็นว่านี่คือจุด จุดที่

ต้องการ คือเราจะอยู ่ในโลกนี้ชนิดที่ไม่มี

ปัญหา ในชีวิตนี้มันจะเกิด จะแก่ จะเจ็บ จะ

ตาย จะเผชิญน่ันเผชิญนี่ พลัดพรากจากน่ัน

จากนี ่ซ่ึงเขาเป็นทุกข์กนันี ่เราไม่ต้องเป็นทกุข์ 

ไม่มีกิเลสอันไหนไสหัวให้ไปเสพกามารมณ์ 

ไม่มีกิเลสอันไหนท�าให้โกรธชัง ไม่มีกิเลสอัน

ไหนท�าให้มันค้นคว้าในความสงสัยไม่มีที่สิ้น

สุด นี่เรียกว่าหมดโลภะ โทสะ โมหะ หมด

ราคะ โทสะ โมหะ

ถ้าในอนาคตมนุษย์ไม่ต้องการ มันก็จะ

ไปโทษธรรมะไม่ได้ ธรรมะต้องมีอยู่อย่างนั้น 

๑๑



เมือ่มนษุย์ยังต้องการจะไปเสพกามารมณ์กไ็ป

สิ ก็ไม่มีใครว่า แต่รู้จักท�าอย่าให้มันเกิดความ

ทกุข์ขึน้มาเพราะกามารมณ์กไ็ด้เหมอืนกนั แต่

พระอรยิเจ้าชัน้สงูสดุท่านไม่ประสงค์อย่างนัน้ 

เพราะไม่ประสงค์จะมีกิเลสไหนไสหัวไปหา

กามารมณ์ น่ีเขาเรียกความหลุดพ้น วิมุตติ

หลุดพ้นมันคืออย่างนี้

ดังนั้นคุณไปใคร่ครวญดู จะเอาหรือไม่

เอาไอ้ธรรมะระดับนี้ หรือว่าจะเอาแต่เพียงรู้

ไว้ก็ได้ ไม่ต้องปฏิบัติ ไม่ต้องประพฤติ เอาแต่

เพียงว่าไม่ทุกข์เมื่ออยู ่ในโลกที่เต็มไปด้วย

ปัญหา เต็มไปด้วยไอ้ความเลวร้ายอย่างในโลก

นี้ ก็อยู่ได้อย่างไม่เป็นทุกข์ ก็พอ ก็ได้เหมือน

กัน คือไม่ต้องหมดกิเลสนะ เพราะว่าไอ้หมด

กิเลสน่ะมันดีเกินไป สูงเกินไปส�าหรับเรา นี่

๑๒ ๑๓



คณุจะต้องแน่ใจกนัเสียก่อนว่าจะเอากนัระดบั

ไหน

ที่จริงมันก็เรื่องเดียวกัน ถ้ามันยังต้องมี

ความทกุข์เพราะความเปล่ียนแปลงในโลก มนั

ก็อย่างนั้นเพราะมันยังมีกิเลส เอาแต่เพียงว่า

พอทนได้ พอใจแล้ว อย่างนี้ก็ตามใจ

เราพูดกัน เราพูดกันหมดเลย พูดกันว่า

ในพุทธศาสนามีอยูเ่ท่าไร พ้นทกุข์กนัถงึขนาด

ไหน เรามาศกึษาเอามาพดูกนัหมดเลย ดงันัน้

มันจะมีส่วนหน่ึงหรือบางส่วนที่มันไม่มีใคร

ต้องการ ไม่เข้าใจ แล้วก็หัวเราะเยาะ นั้นคุณ

พยายามศึกษา จับให้มันได้ว่ามันมี มันมี

ปัญหาอย่างไรส�าหรับเรา หรือส�าหรับมนุษย์

ทั้งหมด หรือส�าหรับเราด้วย มันมีปัญหา

อย่างไร ถ้าไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเป็นที่พอใจ

๑๓



แล้วก็ ก็ไม่ต้อง ไม่ต้องมาศึกษาธรรมะให้มัน

เสียเวลา ป่วยการเปล่าๆ ถ้าไม่มีปัญหา  ถ้ามี

ปัญหามันก็ต้องมีปัญหาจริงๆ  อย่าให้เป็น

ปัญหาสมมติ เช่นว่า บวชตามธรรมเนียม

ประเพณีเผื่อเข้ามาศึกษาดูว ่ามันจะเป็น

ประโยชน์ไหม นี่สมมติปัญหาสมมติ ก็ได้

เหมือนกันแต่ประโยชน์มันน้อย และมันยาก

ที่จะพบตัวของศาสนา นั้นถ้าจะให้มันจริงก็มี

ปัญหา ปัญหานั้นเป็นที่ชัดเจนแจ่มแจ้งแก่เรา

แล้วตั้งแต่ก่อนบวชจึงเข้ามาบวช มันมีปัญหา

ที่เราไม่ชอบ เกลียดชัง อยากจะท�าลาย บวช

เข้ามาเพื่อศึกษาเพื่อท�าลายปัญหาเหล่านั้น

เสีย  ตรงนีก็้อยากจะบอกแทรกออกไปหน่อย

ว่า ไอ้ทีม่ตีวัจรงิในความรูส้กึต้องมองเหน็และ

ท�าลายเสีย อย่างน้ีเขาไม่ใช่เรียกว่าปรัชญา 

๑๔ ๑๕



ต้องเรียกมันว่าวิทยาศาสตร์  

ธรรมะที่ ดั บทุ กข ์ ได ้ จ ริ งต ้ อ ง เป ็น

วิทยาศาสตร์ ถ้าเป็นปรัชญามันจะได้แต่ 

ประมาณ คะเน ค�านวณ ไม่มีของจริงมีแต่

สมมติฐาน สมมติฐานว่าเราเป็นทุกข์ ว่าเรา

คงจะเป็นทุกข์ หรือว่าอย่างนี้ต้องเรียกว่าเรา

เป็นทุกข์ มันมีสมมติฐานอย่างนี้ ถ้าตั้งต้น

อย่างนี้แล้วหาทางค�านวณต่อไปว่าคงจะดับ

มนัได้อย่างไร อย่างนัน้เป็นปรชัญาหมดแหละ

ไม่เป็นพทุธศาสนา และจะไม่มปีระโยชน์อะไร

ด้วย เอาไปท�าเป็นปรัชญาเสีย ดังนั้นความ

ทุกข์ของเราต้องไม่ใช่สมมติฐาน ไม่ใช่ที่เรียก

ว่า hypothesis ไม่ใช่ไอ้อันนัน้ มนัต้องมคีวาม

ทุกข์ท่ีปรากฏอยู่กับเรา แผดเผาเราอยู่จริงๆ  

ตั้งแต่เราเล็กๆ มา เราไม่ค่อยรู้จักมัน แต่เรา

๑๕



รูส้กึได้ว่ามันมี มันเคยมี และมันได้มเีรือ่ยๆ มา

จนกระทั่งวันน้ี มันมีความทุกข์อยู่จริง ไอ้

ความรู้สึกที่เป็นทุกข์อยู่จริงนี่ไม่ใช่สมมติ มัน

ไม่ต้องสมมติ มันสมมติไม่ได้เพราะมันเป็น

ทกุข์อยูจ่รงิ นีเ่อาตวัจรงิ เอาเข้ามาวางลงแล้ว

ก็ดู ดู ดู ไม่ต้องค�านวณ ไม่ต้องค�านวณ ดู ดู

ด้วยปัญญา ดูด้วยตาส�าหรับดู เห็นเหตุมัน

อย่างนัน้ เหน็ทางดบัมนัอย่างนัน้ แล้วกป็ฏบิตัิ

ดับได้จริง นี่เลยเป็นวิทยาศาสตร์

นั้นถ้าจะช่วยกันเผยแผ่ธรรมะต่อไปแก่

ชาวต่างประเทศละก็ พยายามบอกเขาให้ 

อธิบายให้เขาเห็นชัดว่าพุทธศาสนา หรือ

ธรรมะในพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วมันเป็น

ลักษณะวิทยาศาสตร ์  มี วิ ธี การอย ่ าง

วิทยาศาสตร์ จะต้องกระท�ากับมันอย่าง

๑๖



วิทยาศาสตร์ อย่าเอาไปท�าให้เป็นปรัชญา

อย่างที่เขาชอบกันนัก แล้วท�าเป็นปรัชญา 

เพ้อเจ้อไปเลย เพราะฉะนั้นหนังสือที่ชื่อว่า

พุทธปรัชญามันจึงมีมาก ฝรั่งก็เขียนมาก ชาว

อินเดียก็เขียนมาก แล้วไม่ส�าเร็จประโยชน์ ดู

เหอะมันจะไม่ส�าเร็จประโยชน์ถ้าเอาไปท�าใน

รูปของปรัชญา มันดับทุกข์ไม่ได้ ถ้ามันให้ท�า

ไปอย่างสมมติฐาน แล้วก็ค�านึง ค�านวณ 

อนุมานกันเรื่อยไป แล้วยุติลงว่าอย่างนั้นด้วย

ความพอใจ มันก็ดับทุกข์ไม่ได้ 

เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เห็นว่ามันเป็น

วทิยาศาสตร์ ถ้าเรามโีอกาสจะพดูกบัชาวต่าง

ประเทศหรือเพื่อนร่วมโลกที่มันจะอยากจะรู้

พุทธศาสนาก็บอกเขาไปเลยได้  เพราะเดี๋ยว

นี้เขาชอบปรัชญากันนัก และถ้าคุณเรียนมา

๑๖ ๑๗



แบบนัน้ คุณกจ็ะต้องรูจ้กัพทุธศาสนาแต่ในแง่

ปรัชญาเหมอืนกนั พดูได้ ไอ้ธรรมะทัง้หมดเอา

ไปพูดให้เป็นปรชัญาได้ส�าหรบัคนทีย่งัไม่... ไม่

เห็นธรรมะยงัไม่รูจ้กัธรรมะ มนักต้็องพดูอย่าง

ปรัชญากันไปก่อนน่ะ เช่นเราเรียนธรรมะนี่

เรียนในรูปปรัชญากันไปก่อน เพราะเราไม่รู้

จะเรยีนอย่างไร ต่อเม่ือเราไปถงึตวัจริงมนัเข้า 

จับตัวความทุกข์ได ้จริง เอามาช�าแหละ 

ท�าลายไปได้น่ีมันจะเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมา 

เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาประโยชน์กันเดี๋ยวนี้ละ

ก็รีบจับตัวความทุกข์นั้นให้ได้ มันปรากฏ

ตั้งแต่เราเกิดมา ตั้งแต่เด็กจ�าความได้มา แต่

เราก็ไม่สนใจท่ีจะรูมั้น กป็ล่อยมาตามธรรมดา

ธรรมชาติไม่ได้สนใจที่จะรู้ทุกข์ รู้เหตุให้เกิด

ทุกข์ รู้ความดับทุกข์ มันไม่มีความรู้นะ แต่

๑๘



เด๋ียวน้ีเมื่อเราอยากจะรู้ขึ้นมา เราก็ไปกวาด

มาดูได้ จนกระท่ังวันนี้น่ะมันมีความทุกข์

อย่างไร 

จะเห็นได้ว ่ามัน มันควรจะศึกษาจน

ปฏิบัติได้ จนท�าลายมันหมดได้ แล้วมันจะมี

ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็เอาสิ ถ้าต้องการจะ

ดับทุกข์ให้ได้ต้องท�ากับมันอย่างนี้ ไม่ใช่เรียน

ท่องจ�า อย่างท่องจ�า แล้วก็ไม่ใช่เรียนอย่าง

ค�านวณ อย่างเรียนปรัชญาก็ไม่ใช่อย่างน้ัน 

ต้องเรียนเหมือนกับว่ามนุษย์รู้จักท�าอะไรใน

ทางวัตถุ ในทางวัตถุเรารู้จักท�าอะไรบ้างจน

เกิดมีอะไรขึ้นมาเยอะแยะ ซึ่งในทางจิตใจใน

ทางนามธรรมก็เหมือนกัน เราจะต้องรู้จักท�า

อะไรให้มนัปรากฏออกมา ให้มีค่ามาก เป็นวธิี

จะมีชวีติอยู่อย่างดทีีส่ดุ อย่างทีไ่ม่มคีวามทกุข์

๑๘ ๑๙



หรือเป็นทุกข์ได้ยาก คือมีชีวิตอยู่ในจิตใจที่

เกลี้ยงจากกิเลส เกลี้ยงจากความทุกข์อยู ่

ตลอดเวลา จะเรยีกว่าปกตกิถู็กเหมอืนกนั เรา

จะมี ชี วิ ตอยู ่ ด ้ วยจิ ตที่ ปกติ  จะวิ ปริ ต

เปลีย่นแปลงอย่างไรกไ็ม่ได้ คอืมนัไม่เป็นทกุข์

ก็เท่านั่นเอง

บางทีก็ใช้ค�าว่าอิสระ (free) ที่สุด จะมี

ชวิีตอยูด้่วยจติทีอ่สิระทีส่ดุ มนักไ็ด้เหมอืนกนั 

ความหมายมันเดียวกันแม้แต่ค�าพูดจะคนละ

อย่าง จติทีป่กตทิีส่ดุกค็อืจิตทีอิ่สระทีสุ่ดถ้าไม่

อิสระมนัปกตไิม่ได้ ถูกกระทบกระทัง่ด้วยโลภ

ะ โทสะ โมหะเรื่อยไป นั้นเราก็ไม่มีจิตที่ปกติ

และเราก็ไม่มีจิตที่อิสระ และเราก็ต้องเป็น

ทุกข์แหละ หรือแม้ว่าเราจะท�าการท�างานถ้า

จติของเราไม่เป็นอสิระ ไม่ปกต ิไอ้การงานนัน้

๒๐ ๒๑



ไม่มีทางที่จะดีได้ คุณท�างานเป็นอะไรกัน ไอ้

อาชพี มีอาชีพอะไรท�าการงานอะไร ถ้าคณุได้

ท�ามันด้วยจิตที่ปกติหรือจิตที่อิสระจะท�าได้ดี

มาก งานน้ันจะมีผลดีมาก แล้วสนุกและ

เป็นสขุด้วยในการงานนัน้เอง นกึถงึเรือ่งนี ้ถ้า

มองเห็นเรื่องนี้และพยายามจะได้เรื่องนี้ จะ

ถกูตวัพทุธศาสนา เป็นในลกัษณะธรรมะทีดั่บ

ทุกข์ได้จริง และถ้าเราบวชเข้ามาเพื่อที่จะ

แสวงหาอนันี ้พบอนันี ้เอาไปใช้เป็นประโยชน์

ให้ได้มันก็จะคุ้มค่า คุ้มค่าที่มาบวชไม่ได้เสี่ยง

ว่าเพื่อลองดูหรืออะไร 

จงต้ังต้นรู้จักไอ้ตัวปัญหาเสียก่อน ให้มี

ปัญหาเสียก่อนว่าเรามีความทุกข์อยู่อย่างไร 

ไม่ใช่ทุกข์เจ็บปวด เหมือนกับถูกแทง ถูกขบ

กดั ไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ทีท่รมานใจ รบกวนใจ 
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เรยีกว่าเป็นปัญหาในชวีติอย่างไร สนใจให้มาก 

เก็บมาดูให้หมด ถ้าไม่ชอบต้องการจะแก้จะ

ท�าลายมันนี่จึงจะศึกษาธรรมะ ถ้าชอบอยู่

อย่างนัน้กไ็ม่ต้องแล้ว ไปอยูด้่วยกบัปัญหา อยู่

ด้วยชีวิตชนิดนั้นก็ได้ไม่มีใครว่า แต่น่ากลัวว่า

จะเป็นโรคประสาทโรคจิตเข้าวันหนึ่งแน่ ถ้า

อยู่ด้วยความทรมาน ถ้าเราท�าอะไรให้มันลง

รูปไม่ได้มันก็อยู ่ในลักษณะที่ต่อสู ้ เครียด 

กดดนั ทรมาน ไม่เท่าไรกต้็องเป็นโรคประสาท

หรือยิ่งกว่าโรคประสาท ให้มองเห็นให้ชัดไป

ก่อนนะว่าเราจะต้องการอะไร เราท�ามนัท�าไม 

เราจะได้อะไร ไอ้ศกึษาธรรมะนีไ่ม่บวชกศ็กึษา

ได้ แต่ว่าบวชมันสะดวกกว่า คุณอย่าพูดให้

ผิดๆ เหมือนกับที่เขาพูดกันผิดๆ ว่าต้องบวช 

ต้องบวช มันพดูตามความคาดคะเนความเดา
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อะไรของมนั บวชมนัสะดวกนะนัน่ มนัสะดวก

กว่า ง่ายกว่า เร็วกว่า แต่ไม่บวชก็ท�าได้และ

ต้องท�าเหมือนกัน ถึงคนที่ไม่บวชมันก็ต้อง

ท�าการศึกษา รู้จากธรรมะนี่เหมือนกัน มันก็

ท�าได้ด้วยความยากล�าบาก กอ็ยูท่ีบ้่านทีเ่รือน

มันมีอะไรรบกวนมาก ดังนั้นถ้าออกบวชแม้

สักระยะหน่ึงมันก็ท�าได้ง่ายกว่าศึกษาหรือ

ปฏิบัติ  

ไปอ่านเรื่องในพระบาลีท่ีว ่าคนรู ้สึก

อย่างไรจงึได้ออกบวช พระพทุธเจ้าเองกด็ ีคน

บางคนที่เป็นสาวกก็ดี มันก็จะมองเห็นอย่าง

นี้ทั้งนั้น มองเห็นว่าไอ้หลักการอันนี้ที่จะ

ปฏิบัติให้ถูกต้องน้ันให้สมบูรณ์ก็ใช้อุปมา

เหมอืนสงัข์ทีข่ดัดแีล้ว หอยสงัข์ทีข่ดัสวยแล้ว 

แล้วท�ากันเต็มท่ี ท�าที่บ้านเรือนไม่ได้ ฉะนั้น
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เราต้องบวช เราต้องบวช แล้วมันจึงออกบวช

เพื่อจะปฏิบัติตามหลักการนี้ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ เขาจึงบวช ที่เรามันไม่ถึงขนาดนั้น 

เพราะว่าเรายังมีแผนการที่จะสึก เราก็ถือเอา

ว่าเข้ามาหาโอกาสศึกษาให้ดีที่สุด ให้ได้มาก

ทีส่ดุ ได้เรว็ทีส่ดุ บางอย่างมนักจ็ะยงัคงอยู ่ยงั

คงอยูเ่ตม็ แต่บางอย่างเมือ่สกึกลบัออกไปเป็น

ฆราวาสมนัจะต้องลดลงบ้าง คอืเหมอืนกับมนั

จะถอยหลงัลงบ้าง แต่กย็งัดมีปีระโยชน์ ได้ค�า้

ประกันในฆราวาสคนน้ันให้มีความทุกข์น้อย 

ให้มีความทุกข์น้อย น่ีมันจะหวังได้ก็อย่างนี้

แหละส�าหรับผู้ที่บวชชั่วคราว

ถ้าต้องการจะศึกษาและปฏบิตัธิรรมะให้

ดีให้จริงให้เร็วให้เต็มที่สักระยะหนึ่งก็คือบวช 

ถ้าไม่สึกก็ไม่มีปัญหาก็ไปต่อไป ถ้าสึกมันก็จะ
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ต้องมีอะไรเหลืออยู่มาก ถ้าเรารู้จักเข้าใจเต็ม

ที ่รูจั้กเตม็ที ่ควบคมุมนัได้เตม็ที ่ก็สามารถจะ

เอาธรรมะน่ีไปใช้เป็นประโยชน์เมือ่สกึแล้วได้

มากทีเดียว 

น่ีผมพูดเหมือนกบัว่ามันเป็นเรือ่งน�า เป็น

ค�าน�า เป็นเรื่องน�าว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ

ธรรมะกนัในลกัษณะอย่างไร เป็นเรือ่งทัว่ๆ ไป

ทีก่อน แล้วต่อไปใครคนไหน มีปัญหาเฉพาะ

อย่างไรก็ค่อยว่ากันไปให้มันตรงเรื่อง ตัวโดย

ทั่วไปมันเป็นอย่างนี้ คุณไปมองให้เห็นเสีย

ก่อน เพราะมันต้องดับทุกข์ที่มีอยู่จริง ของมี

อยู่จริง จัดการลงไปจริงๆ อย่างนี้มันเป็น

ระบบวิทยาศาสตร์ ของไม่มีอยู่จริงสมมติขึ้น

มาส�าหรับคิดนึกค�านวณอย่างนี้เป็นปรัชญา 

ดังนั้นใครจะดับทุกข์จริงหรือจะศึกษาเพียง
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ปรัชญาก็ได้ไม่มีใครว่า 

แต่ฝรั่งหรือนักศึกษาสมัยปัจจุบันนี่เขา

ศึกษามันอย่างปรัชญา แล้วก็เอาไปเปรียบ

เทียบกันยุ่งไปหมด ปรัชญาเก่า ปรัชญาใหม่ 

ปรัชญากรีก ปรัชญาสายนั้นสายนี้ เพื่อจะ

เทียบกันให้มันยุ่งไปหมดให้มันเสียเวลา แล้ว

กด็บัทกุข์ไม่ได้ เพยีงแต่พดูได้มากสอนอย่างมี

เกยีรตไิด้ โลกสมยัปัจจบุนันีม้นัไปเมาปรชัญา 

มันก็รู้อะไรส�าหรับพูด ก็ดับทุกข์ไม่ได้ ดังนั้น

โลกสมัยปัจจุบันน้ีจึงมีความทุกข์มากขึ้น 

มนุษย์แต่ละคนควบคุมตัวเองก็ไม่ได้ ดังนั้น

ความทุกข์ก็ต้องมากขึ้น ถ้ามันยังมีปัญหา

อย่างอื่นอีกที่ท�าให้มันมันยากล�าบากขึ้น นั่น

คือความก้าวหน้าทางวัตถุ มันแรงเหลือเกิน 

ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุยั่วให้ไปเอากับ
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มัน เร่ืองสวย เรื่องสะดวก เรื่องอร่อย เรื่อง

อะไรก�าหนดไปมากมายหลายอย่าง ความ

ก้าวหน้าทางวัตถุ อันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่ง

เพิ่มในมนุษย์ มีปัญหามากขึ้นและก็แก้ไขมัน

ได้ยากขึ้น

ที่อยู่อย่างมาตรฐานปัจจุบันนี้มันก็มาก 

เรื่องมันก็มาก มันก็ต้องใช้เงินมาก ต้องมีบ้าน

อย่างนั้นอย่างนี้ มีรถยนต์อย่างนั้นอย่างนี้ มี

เครื่องใช้ไม้สอยอย่างนั้นอย่างนี้ มีอะไรอีก

มากมายหลายอย่าง มนักต้็องมปัีญหามากขึน้

ต้องล�าบากมากขึ้น ไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่

เขามีสิ่งจ�าเป็น ถ้าจ�ากัดจ�าเป็น เพราะฉะนั้น

การศึกษาธรรมะในยุคปัจจุบันนี้ มันก็ต้อง

ศึกษามากกว่ายุคโน้น เป็นเพราะมันมีปัญหา

มาก ไอ้ยุคเรามันมีปัญหามาก มขีองมายัว่ มา
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ดึงให้พลัดตกลงไปในความทุกข์มันมาก นั่นก็

เพราะว่ามันมีไม่พอ เพราะมันมีธรรมะไม่พอ

กับความก้าวหน้าทางวัตถุในโลกปัจจุบัน

ธรรมะมีไม่พอ คือมนุษย์ไม่สนใจมีไม่พอ โลก

ปัจจุบันนี้จึงเต็มไปด้วยปัญหายุ่งยากล�าบาก

ไอ้ที่พวกท่ีก้าวหน้าโดยเฉพาะพวกฝร่ัง

มันก้าวหน้าจนไม่รู้ว่าจะก้าวหน้าไปไหน ไอ้

ทางวัตถุนี่มันยังท�าให้ก้าวหน้าได้อีกมาก แต่

แล้วมันก็ไม่รู ้ว ่าจะก้าวหน้าไปที่ไหนเพื่อ

ประโยชน์อะไร จะประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่

ประดิษฐ์โน่นขึ้นมาเรื่อย แล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะ

ไปไหน จะเพื่ออะไร ในที่สุดมันก็เพื่อไอ้ของ

ปัจจุบันเพื่อเอร็ดอร่อย สนุกสนาน เท่านี้เอง 

ทีม่นัให้มนัแปลกออกไปกม็นัมีเท่านัน้ ถามว่า

จะท�าไปท�าไม มันก็ตอบไม่ถูก ต้องใช้ให้ไป
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ถามคอมพวิเตอร์ ให้คอมพวิเตอร์ช่วยคดิแล้ว

ก็ว่าบ้ากันเท่าไรแล้ว จะท�าไปท�าไมไอ้เหล่านี้

ที่ยุ ่ งยากล�าบากหมดเปลืองท�าลายโลก 

ท�าลายทรัพยากรในโลก ที่ว่าน�้ามันในโลกนี้

จะหมดไปอย่าง จะมีปัญหาล่วงหน้าจะใช้

อะไรแทนน�้ามัน น�้ามันมันถูกขุดขึ้นมาใช้เพื่อ

ความคิดของมนุษย์ที่ก้าวหน้าทางวัตถุมาก

เกินจ�าเป็น ถ้ามันหมดต้องคิดอื่นอีก หมดคิด

อื่นอีก ก็แปลว่ายุ่งไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อไปท�าให้

มันเกินกว่าท่ีมันควรจะท�า ดังนั้นค�าว่าพอดี 

ค�าว่าพอดี คือธรรมะ คือพระธรรม 

อย ่างในพุทธศาสนาก็ เห็นได ้ชัดว ่า 

มัชฌิมาปฏิปทา คือตัวพุทธศาสนา ถ้าเกินไป

เป็นกามสุขัลลิกานุโยค ถ้าขาดไปเป็นอัตตกิ

ลมถานุโยค ไม่พอดี ดังนั้นเราอย่าไปเข้า
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มาตรฐานหรือแฟชั่น ไอ้พวกเกินจะล�าบาก

ระวังให้อยู่พอดี มีครอบครัวที่มีการเป็นอยู่ที่

พอดีและถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ มันก็

จะไม่มปัีญหา น่ีกปั็ญหาทีม่นษุย์สร้างขึน้มาก็

ต้องแก้ได้ แก้ให้ได้ ส่วนปัญหาธรรมชาติ เช่น 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือความวิบัติตาม

ธรรมชาติอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติสร้าง

ขึน้มา เรากต้็องแก้ได้ คณุอาจจะฟังไม่ถกูก็ได้ 

เราจะอยู่เหนือความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้

อย่างไร คณุอาจจะฟังไม่ถกูกไ็ด้ และนัน่จะไม่

เข้าใจพุทธศาสนา คือว่าเราอยู่เหนือปัญหา

ของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย มันจะเกิด แก่ เจ็บ 

ตาย ก็เกิด แก่ เจ็บ ตายไปสิแต่มันไม่ท�าอะไร

ให้เป็นทกุข์ได้ เราอยู่เหนอืปัญหาของการเกิด 

แก่ เจบ็ ตาย อย่างนีเ้ขาเรียกว่าอยูเ่หนอืความ
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ตาย เหนือความเจ็บ ธรรมะท�าให้อยู่เหนือ

ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ 

ไม่ตาย ค�าพูดมันพูดอย่างนั้น 

คนอาจจะฟังผิดว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างมี

ชีวิตแล้วไม่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างนั้นน่ะ

มันลิบ ไปไกลลิบแล้ว เป็นความเข้าใจผิดกัน

ลิบแล้ว อยู่ท่ีน่ีท้ังท่ีร่างกายมันเกิด แก่ เจ็บ 

ตาย แต่ว่าจิตใจมันไม่มีปัญหา มันอยู่เหนือ

ปัญหา ความตายไม่ท�าอะไรให้เราเป็นทุกข์ 

ความเจ็บไม่ท�าอะไรให้เราเป็นทุกข์ ความแก่

ไม่ท�าให้เราเป็นทุกข์ ก็อยู่เหนือ เหนือเกิด 

เหนอืแก่ เหนอืเจบ็ เหนอืตาย ถ้าอะไรยงัท�าให้

เราเป็นทุกข์ได้อยู่ ก็แปลว่าเราไม่ได้อยู่เหนือ

นั่นนะ ฉะนั้นไปดูให้ดีๆ อะไรมันท�าให้เป็น

ทุกข์ ต้องอยู่เหนือนั้นให้ได้ ไอ้ธรรมะมีครบ
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ส�าหรับอยู่เหนือปัญหาทุกอย่าง มันอยู่แต่ว่า

เรานี่จะพบธรรมะน้ันหรือไม่ จะศึกษาพบ

ธรรมะน้ันหรือไม่ เข้าถึงธรรมะนั้นได้หรือไม่ 

ส�าหรับจติใจท่ีอยู่เหนือปัญหาทัง้หมด เรียกว่า

จิตใจปกติก็ได้ จิตใจอิสระก็ได้ แล้วก็เป็นสุข 

นอกจากจะเป็นสขุแล้วมันจะท�าอะไรได้ดด้ีวย 

มันจะท�าการท�างานอะไรได้ดีด้วย เตรียมมี

จิตใจชนิดนี้กันจะถูกเรื่อง จิตใจที่ไม่เป็นทุกข์ 

จิตใจที่ท�าอะไรก็ท�าได้ดี ที่เราเคยเป็นทุกข์ 

อย่ามีอีกเลย 

เราท�างานที่ออฟฟิศ ราชการก็ดี บริษัท

ก็ดี อะไรก็ดี ที่มันเคยเกิดเป็นความทุกข์ร้อน

ขึ้นมาอย่างไรนั้นอย่าให้มันเกิดได้ ถ้ามันเกิด

ขึน้มากอ็ย่าเป็นทุกข์ แล้วแก้ไขมนัให้ลลุ่วงไป

ด้วยดี ด้วยจิตที่ปกติและอิสระนี้ นี่เรียกว่าไม่

๓๒



เป็นทุกข์ พอละ ทีนี้จะคิดจะนึกจะตัดสินใจ

อะไรจะท�าอะไรต่อไปก็ท�าได้ดีที่สุดด้วยจิต

ชนิดนี้ เป็นสุขเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เมื่อมีจิตใจ

เป็นสุข นี่ก็เป็นสุข ที่ไปท�างานอะไรก็ดีเป็นที่

พอใจ มันเป็นสุขในส่วนนั้นเพิ่มขึ้นอีกส่วน

หนึ่ง แล้วก็เลยเป็นสุขได้โดยไม่ต้องไปอาศัย

กามารมณ์หรือไปอาศัยเครื่องกระตุ้น เครื่อง

ประเล้าประโลมอย่างโลกๆ  มนักจ็ะไม่ต้องใช้

เงินเป็นค่าประเล้าประโลมทางโลกๆ  

เดี๋ยวน้ีคนส่วนมากเงินเดือนไม่พอใช้ 

เพราะต้องไปใช้จ่ายในเรื่องประเล้าประโลม

จติใจของตวัของครอบครัวมากจนเงนิเดอืนไม่

พอใช้ นี่พวกกรรมกรมันก็อยากจะท�าเหมือน

พวกร�่ารวยมันก็ดิ้นรนกันใหญ่ พวกอันธพาล

ทีย่ากจนมนักจ็ะท�าเหมอืนคนร�า่รวยมนักเ็ลย

๓๒ ๓๓



ต้องท�าอาชญากรรม ข่มขนื ข่มขนืแล้วฆ่าหรอื

อะไรกไ็ปตามเรือ่งของมนัเพือ่จะได้มาซึง่ไอ้สิง่

เหล่าน้ันซ่ึงไม่อยู่ในฐานะที่ควรได้ เพราะมัน

ไม่รูจ้กัธรรมะ อนัธพาลทัง้หลายไม่รู้จักธรรมะ

เลยแม้แต่นิดเดียว ดังนั้นเมื่ออยากเมื่อ

ต้องการแล้วกเ็อามนัด้วยก�าลงัด้วยกเิลส ด้วย

ก�าลังของตัว ถ้าคนชนิดนี้มีมากขึ้นในบ้านใน

เมอืงแล้วจะท�าอย่างไร คณุลองคดิดลูะกนั ถ้า

อนัธพาลมนัชมุเหมอืนกับยงุในกรุงเทพฯ แล้ว

มันจะอยู่กันได้อย่างไร 

นีธ่รรมะมนัจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัมนษุย์ 

แต่มนุษย์ก็ไม่รู ้จัก และก็ไม่ให้โอกาสแก่

ธรรมะทีจ่ะมาคุม้ครอง เมือ่มนษุย์ไม่มธีรรมะ 

ธรรมะก็ไม่มีมาคุ้มครองเหมือนกัน ให้ธรรมะ

คุ้มครองเฉยๆ มันจะมาได้อย่างไร จะมาน่ัง

๓๔



อ้อนวอนกันอยู่ก็ไม่ได้มันต้องท�า อย่างน้อยก็

ต้องท�าเพื่อเราคนหนึ่ง ถ้าท�าเพื่อผู้อื่นได้ด้วย

ก็ยิ่งดีย่ิงวิเศษ เพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้แน่ 

เราจะดีไปคนเดียวไม่ได้ เราจะสุขอยู่คนเดียว

คงไม่ได้ มันต้องมีคนรบกวน ก็แก้ปัญหามัน

เสียให้มันได้รับประโยชน์ทั่วๆ ไปหมด ก็ไม่มี

ใครที่จะต้องจ�าเป็นที่จะไปรบกวนใคร มี

ธรรมะแล้วจะมีความสุขในการมีชีวิตในการ

งานนั้นเอง ไม่ต้องหาเหยื่อของกิเลสมาประ

เล้าประโลมใจ เดี๋ยวนี้มันมุ่งแต่จะหาเหยื่อ

ของกิเลสมาประเล้าประโลมใจ จึงเกิดความ

ก้าวหน้าทางวัตถุ เหมือนกับวิ่งไม่ทันกัน 

มนษุย์ไปหลงสิง่ประเล้าประโลมใจมากเกนิที่

ถูกท่ีควรมันก็สร้างปัญหาข้ึนมาส�าหรับเป็น

ทกุข์ ทีค่ดิจะเป็นเจ้าโลกกนักเ็พือ่จะได้โอกาส
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กอบโกยสิ่งประเล้าประโลมใจทั้งโลก

สรุปความว่ามนุษย์ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง

ท�าตัวให้เป็นมนุษย์ ไม่อย่างนั้นจะเป็นสัตว์

เดรัจฉานหรือเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน สัตว์

เดรัจฉานไม่เป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์ แล้ว

มนุษย์มามีความทุกข์อยู่นี่มันจะเป็นอย่างไร

คุณลองคิดดู นี่เรียกว่าธรรมะพื้นฐานธรรมะ

เบื้องต้นมันก็ไม่มี สัตว์เดรัจฉานมันหยุดการ

คิดสติปัญญา วิวัฒนาการอะไรมันหยุดอยู่แค่

นั้น มันก็ไม่มีปัญหามันก็นอนหลับสบาย หิว

ก็กิน หากิน หากิน แล้วก็พักผ่อน มีก็ปัญหา

สืบพันธุ์เดี๋ยวเดียวปัญหากามารมณ์ไม่มี

คุณมองให้เห็นด้วยว่าไอ้ป ัญหาทาง

กามารมณ์ไม่มีแก่สัตว์เดรัจฉาน มีแต่ทาง

สืบพันธุ์ชั่วขณะ ไม่กี่วัน ปีนึงไม่กี่วัน ปัญหา

๓๖



ทางสืบพันธุ์ เป็นบ้า คล้ายๆ กับเป็นบ้าไปพัก 

มันก็เรื่องธรรมชาติ เรื่องอวัยวะภายใน เรื่อง

ต่อมเรือ่งอะไร ปัญหาทางกามารมณ์ทีม่านอน

กกกอดกนัตลอดคนืทัง้เดอืนทัง้ปีนีม่นัไม่มแีก่

สัตว์เดรัจฉาน มันมีแต่มนุษย์ นี่บาปของ

มนุษย์

น่ีมนุษย์มนักต้็องมีปัญหาทีท่�าให้นอนไม่

หลบั ท่ีต้องต่อสูด้ิน้รนจนเป็นปวดหวั จนเป็น

โรคประสาท จนเป็นโรคจติ สตัว์เดรจัฉานไม่มี 

เราต้องไม่เป็นอย่างนั้นสิมันถึงจะเรียกว่าดี

กว่าสตัว์เดรจัฉาน เราต้องรูจ้กัท�าอย่าให้นอน

ไม่หลบั หรอืเป็นโรคประสาท หรือเป็นโรคจิต 

หรือเป็นโรคอะไรที่มันเนื่องมาจากไอ้สิ่ง

เดียวกันนี้ ก็คือความไม่มีธรรมะ ข้อนี้เอาให้

ได้เสียก่อนอย่าให้แพ้แก่สัตว์เดรัจฉาน

๓๗



ที่เมื่อได้แล้วเราก็ท�าประโยชน์ต่อไป 

ประโยชน์ตนเองกส็งูขึน้ไป ประโยชน์แก่เพือ่น

มนษุย์กสู็งขึน้ไป ตอนนีเ้ราชนะสตัว์เดรจัฉาน 

ซึง่สตัว์เดรจัฉานจะตามมาไม่ทนั ตามมาไม่ถงึ 

มนษุย์กด็กีว่าสตัว์เดรจัฉานมากมาย แต่ถ้าไอ้

มนุษย์มันไม่มีธรรมะไปนอนปวดหัวเป็น

โรคประสาท เป็นโรคจิตอยู่มันก็เลวกว่าสัตว์

เดรัจฉานซึ่งมันไม่เป็น มันไม่เป็น ปัญหาเรื่อง

ความก ้าวหน ้าทางวัตถุมันไม ่มีแก ่สัตว ์

เดรัจฉาน มันยังเหมือนเดิม ไอ้เราต้องมีเสื้อ

อย่างนัน้ มผ้ีาอย่างนี ้มกีนิอย่างนัน้ มรีถอย่าง

นี้ มีบ้านอย่างนี้ อย่างนี้มันเพิ่มขึ้นแต่คน 

ทนีีม้นักม็ปัีญหาท่ีสองทีส่ามงอกงามออก

ไป คือว่าต้องโกงกันบ้าง คดโกงกันบ้าง ต้อง

เอาเปรียบกันบ้าง ต้องท�าสงครามกันบ้าง ซึ่ง

๓๘ ๓๙



สตัว์เดรจัฉานมนัไม่ต้องท�า ทนีีเ้รามนัอยากได้ 

สตัว์เดรจัฉานมันไม่ต้องการขนาดนัน้มนัไม่ท�า

อะไรได้ ไม่มีโอกาสที่จะคดโกงหรือคอรัปชั่น

หรืออะไรได้ มนุษย์จะเต็มไปด้วยคอร์รัปชั่น 

จนเขาพดูกนัเดีย๋วน้ีน่าเศร้ามาก ไอ้คอร์รปัชัน่

นี่เต็มไปในวงการต�ารวจ เดี๋ยวนี้คอร์รัปชั่นนี้

เขยิบขึ้นไปถึงวงการผู้พิพากษาตุลาการ คิดดู

ในที่สุดมันจะไม่มีที่พึ่ง มันขาดธรรมะ

ท�าไมจงึคอร์รัปชัน่เพราะมนัต้องการเกิน

กว่าที่จ�าเป็นหรือว่าควบคุมจิตไม่ได้ ในเรื่อง

มันมีอย่างน้ีคุณเอาไม่เอาก็สุดแท้ผมก็พูดไม่

ถูก ไอ้ธรรมะมันมีอย่างนี้ ไอ้เรื่องมันก็มีอย่าง

นี ้จะเอาหรอืไม่เอากนักสุ็ดแท้ แต่อย่างอ่ืนมนั

ไม่มีนี่มันก็พูดไปไม่ได้ด้วยพูดไม่เป็นด้วย มี

ธรรมะ รูธ้รรมะ ปฏิบตัธิรรมะ กแ็ก้ปัญหาของ

๓๙



ธรรมชาติท่ีมันเกิดอยู่กับมนุษย์ผู้ไม่มีธรรมะ 

คนทีไ่ม่มีธรรมะมปัีญหาตลอดเวลาเหมอืนกบั

ตกนรกทั้งเป็น ถ้ามีธรรมะมันก็ยกขึ้นมาจาก

นรกได้ เป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือปัญหา มันมีเท่า

นี้มันไม่มีอะไรง่ายมากกว่านี้

ลองคิดดูเองค�านวณดูเอง ไหนๆ ก็บวช

เข้ามาแล้ว ใครใช้ให้คณุบวชหรอืว่าคณุสมคัร

ใจบวชเอง จะมาเอาอะไร ต้องการอะไรนี่ไป

คดิดใูห้มนัตรงกบัเรือ่ง ให้มนัได้พอสมควรกนั

กจ็ะไม่เสยี เสยีเทีย่วทีว่่าได้บวชเข้ามา ต้องได้

อะไรกลับออกไปคุ้มค่า จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่า 

ที่มีความทุกข์น้อยกว่า หรือไม่รู้จักความทุกข์

ได้กย็ิง่ด ีแต่ว่าไม่ใช่สิน้กเิลสนะ เป็นคนมกิีเลส

นะแต่ว่ามีความทุกข์น้อยกว่า เพราะเรามัน

ควบคมุกเิลสได้มากกว่า รูจ้กัป้องกันไม่ให้เกดิ

๔๐ ๔๑



กิเลสได้มากกว่า แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะสิ้นกิเลส 

ดังนั้นไปศึกษาเรื่องป้องกันไม่ให้เกิด

กิเลสน่ันแหละให้มากมากเข้าไว้ ระวังตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ อย่างไร ป้องกันไม่ให้เกิด

กเิลสได้อย่างไร อนันีศ้กึษาให้มากๆ เข้าไว้ มนั

จะมีประโยชน์ เม่ือสึกออกไปหรือว่าใน

อนาคตต่อไปจนกระทั่งแก่เฒ่าเข้าโลงทีเดียว

เหมือนกับควบคุมกิเลส เมื่อคนอ่ืนเป็นทุกข์

เราไม่เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านแนะหรือ

ท่านสอนให้มีมาตรฐานกันอย่างนี้ ให้วาง

มาตรฐานอย่างนี้ เม่ือคนอ่ืนเป็นทุกข์เราไม่

เป็นทุกข์ เราไม่รู้จักความทุกข์แหละดี เราไม่

ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ ดังนั้นท�าอย่างไรจึงจะ

ไม่เป็นทุกข์ ก็ศึกษาให้พอ มิฉะนั้นเราจะเป็น

ทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉาน มันน่าอาย

๔๑



ทั้งหมดน้ีเป็นความจริงของธรรมชาติ 

ไม่ใช่พระพทุธเจ้าท่านบญัญัตใิห้สิง่ต่างๆ เป็น

ไปตามที่ท่านบัญญัติมันเป็นไปไม่ได้ มันเป็น

ตามธรรมชาติ เป็นกฎของธรรมชาติ ท่าน

ตรัสรู้ รู้ก็คือรู้เรื่องนี้ เรียกว่าตรัสรู้ แล้วเอา

มาบอกมาสอน เกิดทุกข์อย่างนั้น ไม่เกิดทุกข์

อย่างนั้น เป็นตามกฎของธรรมชาติอย่างนั้น 

ท่านค้นพบและส�าเรจ็ปฏบิตัไิด้ส�าเร็จแล้วเอา

มาสอน เราก็เป็นสาวกของท่านก็ท�าไป อย่า

ให้ต้องเป็นทุกข์เหมือนที่ท่านเคยท�ามาแล้ว 

ถ้ายังมีชีวิตอยู ่แล้วก็ไม่ให้มันเป็นทุกข์สิก็

พอแล้ว ไม่ต้องรับผิดชอบไปถึงตอนตายแล้ว 

เพราะมันแน่นอนเหลือเกิน ถ้าว่าที่นี่ท�าให้ไม่

เป็นทุกข์ได้เลย ตายแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ได้ 

จะมีชาติหน้า ชาติใหม่ ชาติหลัง มันก็ไม่เป็น

๔๒



ทุกข์ ท�าถูกต้องท่ีชาตินี้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ 

มันก็ไม่มีชาติไหนที่เป็นทุกข์

เรียนเรื่องชีวิตตามธรรมชาติ  ของ

ธรรมชาติ โดยธรรมชาติ เพื่อธรรมชาติ กิเลส

ก็เกิดขึ้นในชีวิตตามวิธีทางธรรมชาติ ตามกฎ

ของธรรมชาต ิก็มนักเ็ป็นธรรมชาต ิทนีีจ้ติของ

คนนีก่ส็มัผสัไอ้ความทุกข์จนเกลยีด จนเบือ่ ก็

ไปหาวิธีด�ารงจิตกันเสียใหม่ ท�ากันเสียใหม่ 

ปรับปรุงกันเสียใหม่ อย่าให้ต้องเป็นทุกข์ นี่

เรื่องของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ก็มีอย่างนี้ เป็น

มนุษย์ที่พบความลับของธรรมชาติตั้งไว้อย่าง

นี้ ด�ารงไว้อย่างนี้ ท�าอยู่อย่างนี้ ไม่เป็นทุกข์ 

ต่อไปมนุษย์อาจจะยอมรับเพียงว่าเป็นความ

จรงิของธรรมชาต ิเป็นสจัจะของธรรมชาต ิจะ

ไม่เรียกว่าศาสนาน้ันศาสนานี้ตามชื่อคนพบ 

๔๒ ๔๓



ตามชื่อคนค้นพบอีกต่อไป มันเอาไว้ไม่อยู่ จะ

สงวนลิขสิทธิ์ไว้ไม่ได้ ต้องไปเป็นของมนุษย์ผู้

รู ้จักธรรมชาติ เพ่งเล็งไปยังธรรมชาติ ถือ

ศาสนาความจรงิของธรรมชาตติรงกนัหมดทัง้

โลก พร้อมกันหมดทั้งโลกสักวันหนึ่ง.

๔๔



สมทบพิมพ ๘ บาท




