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“Our Loss Is Our Gain” ขาดทุนของเราเป็น
กำาไรของเรา หรือว่า เราขาดทุน เราก็ได้กำาไร เวลา
พูดไปแล้วเขาก็บอกว่า “ขอย้ำา ขอซ้ำาอีกที” ก็พูดซ้ำา
อีกที เขาก็นั่งเฉยไปอีก ก็หมายความว่าต้องการ การ
อธิบาย เราก็ อธิบายว่า
ถ้ า เราทำ า อะไรที่ เ ป็ น การกระทำ า แล้ ว ก็ เราเสี ย
แต่ในที่สุดก็ ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็น “การได้”..
พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ (“เสีย”ใน
ที่นี้ย่อมไม่ใช่เสียหาย แต่มุ่งหมายถึงการกระทำาที่เราได้เสียสละ ซึ่ง
นัยของการที่เราได้เสียสละออกไป นั่นแหละมันเป็น “การได้” คือได้
ทำาความดีที่สุดแล้วใน มนุษย์ใดที่ทำาการให้ ยิ่งการเสียสละหรือการให้
ใดๆ ออกไปแก่ผู้อื่น โดยไม่หวังหรืออยากได้อะไรตอบแทนเลย นั่นคือ
สุดยอดมนุษย์ผู้ประเสริฐ)
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“คนจน” ที่ มี แบบ
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อาตมาเขียนหนังสือเล่มนี้ ด้วยความ“เชื่อว่า” คน
ส่วนใหญ่ คงจะยังไม่ค่อยเข้าใจ หรือซาบซึง้ ใจอะไรนักหรอก
ขออภัยจริงๆถ้าอาตมาจะประมาณว่า ก็คงจะอ่านกัน แล้ว
ก็ ง้ั นๆแหละ พออ่านได้ พอรู้เรื่อง ว่า มีแนวคิดแปลกไปจาก
มนุษย์ สามัญทั่วไปทั้งหลาย (เว้นแต่ว่า บางคนที่ มีภูมิตนส่วนตนฝั ง
วิบากมาแล้วแต่ปางบรรพ์ หรือมี“โลกุตรธรรม”แท้ในใจจริง ก็ย่อมเกิด“ความ
ซาบซึ้ง”ขึ้นมาได้กับความจริงนี้ เพราะมันคือ“ความจริงแห่งความจริง”ที่ ไม่สามัญ
ทั่วไปของปุถุชนในโลก อาจจะมี บ้าง เป็นบ้าง แต่ ก็น่า จะยังไม่มากมายอะไร)

และยิ่งจะให้“เชื่อตาม”อย่างซาบซึ้งใจนั้น ก็คงจะยังไม่
เกิดอาการอย่างนั้นในใจใครกันนักหรอก
แต่อาตมาก็เขียนด้วยความ“เชื่อมั่น” ของตนเองอย่างยิ่ง
ว่า นี้ คือ “ความจริงอันยิ่งใหญ่ในความเป็นมนุษย์และสังคม
ที่เจริญจริงแท้” แบบที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และแบบเดียวกันกับที่
ในหลวง ร. ๙ ของคนไทยมี ในพระปัญญาธิคุณของพระองค์
และได้ทรงพระจริยวัตรด้วยพระอุตสาหะปลูกฝังลงในแดนไทย
ที่พสกไทยทั้งหลายเทิดทูนสุดเกล้าสุดเศียรตลอดพระชนม์ชีพ
๗๐ พรรษา ซึ่งเกิดขึ้นจริงและหยั่งลงในประเทศไทยแล้ว ตาม
ที่เห็น และเป็นอยู่ และก�าลังจะขจรไปทั่วโลก
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ค�าตรัสที่ว่า“เศรษฐกิจพอเพียง”ก็ดี “บริหารประเทศ
แบบคนจน”ก็ดี หรือ“ขาดทุนของเรา คือก�าไรของเรา”ก็ดี ความ
เป็นไปได้ที่มีคนไทยท�าได้จริง กลุ่มสังคม“คนจน”ที่เป็นไทย ก็
เกิด ขึน้ แล้วในประเทศไทยวัน นี้
แม้จะมีความล�าบากใจ หรือมีเชิงชังอยู่บ้าง ก็น่าจะ
ลองลดอคติจากใจสักชั่วขณะ ลองพิจารณา“ชาวอโศก”หรือที่
คนทั่วไปมักเรียกว่า“ชาวสันติอโศก”ดูบ้าง
เผื่อจะมี“ความจริง”ให้ทา่ นได้พบเห็น แม้ไม่มากก็นอ้ ย
ก็ได้นะ
หวังด้วยความเกรงใจอย่างยิ่งว่า คงจะมีคนผู้พอรับฟัง
ที่อาตมาพูดนี้ได้บ้าง และอาจจะมี ผู้มาลองคบหาสมาคมกับ
ชาวอโศกดูบ้าง ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงส่งทีเดียวส�าหรับเรา
ชาวอโศก
ขอยืนยันว่า เราจริงใจตามภูมิของเราอย่างหมดใจจริงๆ

สมณะโพธิรักษ์
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
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(๗๗) “สาธารณโภคี”ไม่ ใช่เหลือแค่ต�านานเล่าขานเท่านั้น.๑๐๕
(๗๘) ทั้ง“โลกียะ”ทั้ง“โลกุตระ”ต่างก็มคี วามเป็น“นิรันดร”..๑๐๗
(๗๙) เพราะ“พุทธ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว “อัตตา”ครบหมด...๑๐๘
(๘๐) “อัตตาใหญ่ย่งิ ๆ”นั้น มีแต่ ตัวตนหนึ่งเดียวเด็ดขาด...๑๐๙
(๘๑ ) “ปรมาตมัน”เทวนิยมนั้นตัดขาดจากจิตวิญญาณอื่น....๑๑๐
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(๘๒) “อิสระเสรีภาพ”พุทธนั้นมีนัยส�าคัญยิ่งกับ“อัตตา”...๑๑๑
(๘๓) เพราะ“พุทธ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว “อัตตา”ครบหมด....๑๑๓
(๘๔) อัตตาที่เป็น“พระเจ้า”จึงสัมผัสด้วย“ทวาร ๕”ไม่ได้..๑๑๕
(๘๕) “ความจริงยิ่งใหญ่”ถูกจ�ากัดเฉพาะ ไม่เป็นอิสระ.....๑๑๖
(๘๖) “ความจริงยิ่งใหญ่”ของพุทธ เป็น“อิสระ”สัมบูรณ์...๑๑๗
(๘๗) “ความอิสระ”ของพุทธนั้นไม่มตี ัว“อัตตา”เด็ดขาด...๑๑๙
(๘๘) เพราะ“ปัญญา”มีความรูแ้ จ้งจริง“อัตตา”และ“โลก”.....๑๒๐
(๘๙ ) “ความอิสระ”ขึ้นอยู่กับการศึกษา“อัตตาและโลก”...๑๒๒
(๙๐) สาธารณโภคีกา� ลังเกิดได้ในหมู่ ฆราวาสปัจจุบันนี้.......๑๒๓
(๙๑) ความเป็น“๓ เส้า”นีย้ ่ิ งใหญ่ ทีต่ อ้ งศึกษาอย่างส�าคัญ....๑๒๕
(๙๒) ความเป็น“๓ เส้า”ทีภ่ าษาว่า“ธรรม”กับ“อธรรม”.......๑๒๖
(๙๓) ความเป็น“๓ เส้า”ในที่ น้ี คือ อะไร?...............................๑๒๗
(๙๔) ผู้ม“ี ปั ญญา”ท�าให้ความมี“ตัวตน”นัน้ “สูญ”ได้จริง....๑๒๙
(๙๕) “สูญ”คืออะไร? มีนัยส�าคัญแท้จริงอย่า งไร?................๑๓๐
(๙๖) สาธารณโภคีทด่ี ีจะมีการไหลแทรกซึมซับของธรรมะ...๑๓๒
(๙๗) สาธารณโภคีที่ดีเกิดจากสังคมที่เป็น“บวร”ที่ดี........๑๓๓
(๙๘) หมู่บ้าน“สาธารณโภคี” คือ ครอบครัวเดียวกัน........๑๓๔
(๙๙) “สาธารณโภคี”ส่วนตัวนั้น“จน” แต่สว่ นรวม“อุดม” ....๑๓๕
(๑๐๐) คน“สาธารณโภคี”จริงๆ รู้จริงว่า“จน”ดีกว่า “รวย”...๑๓๖
(๑๐๑) “สาธารณโภคี”เป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองสัมบูรณ์.....๑๓๖
(๑๐๒) “สาธารณโภคี”เป็น“อจินไตย”ที่จะหยั่งรูค้ วามรูส้ กึ ......๑๓๙
(๑๐๓) “สาธารณโภคี”นี้ เกิดได้ แม้แต่ ท่ามกลางกลียุค......๑๔๐
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(๑๐๔) “สาธารณโภคี”นี้ พ้น“มิจฉาชีพ”ได้สงู สุดๆของคน....๑๔๑
(๑๐๕) “มิจฉาชีพ ๕”นีว้ ดั ความเจริญของมนุษยชาติแท้ๆ......๑๔๒
(๑๐๖) “สัมมาอาชีพ”สูงสุดๆแท้จริงของคนจึงคือ“คนจน”....๑๔๓
(๑๐๗) มิจฉาชีพ ๕ ขั้น
จากขั้น ๑ ชั่วแย่สดุ ถึงขั้น ๕ ก็ส้นิ สุดชั่ว...............๑๔๕
(๑๐๘) มิจฉาชีพ ๕ ขั้นของพระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาให้ดีย่ งิ .........๑๔๖
(๑๐๙) ความมี“อัตตา”ต้องท�างานถึงขั้นเป็น“อาชีพ”เลี้ยงตน......๑๔๘
(๑๑๐) ผู้ที่ไม่ ต้องท�า“อาชีพ”เลีย้ งตน คือ ใคร?.....................๑๔๙
(๑๑๑) “อาชีพ”รับใช้มวลประชาชน คือ อาชีพยิ่งใหญ่ทส่ี ดุ ..๑๕๒
(๑๑๒) ราคาของ“กรรมทีเ่ ป็นโลกุตระ”น้น้ “หาค่าบ่ มิได้”.....๑๕๓
(๑๑๓) ผู้ท่ี มี“กรรมที่เป็นโลกุตระ”ที่“หาค่าบ่ มไิ ด้”ของไทย...๑๕๔
(๑๑๔) ต่างกันยิ่งยวด..โลกียะกับโลกุตระ“ตี ราคา”แรงงาน...๑๕๕
(๑๑๕) “ตี ราคา”แรงงานของ“โลกุตระ”นัน้ ยากยิ่งยวด..........๑๕๖
(๑๑๖) พุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้ง“ภาษา”และ“สภาวะ”จริง..๑๕๗
(๑๑๗) การเกิดก่อน-เกิดหลังของ“สภาวะ”กับ“บัญญัติ”....๑๕๙
(๑๑๘) เพราะ“จินตนาการ”ของใครก็ของผู้นั้นไม่อาจรู้..๑๖๐
(๑๑๙) chaos คือ ความไม่เป็นระบบ พุทธศึกษาจะช่วยได้...๑๖๑
(๑๒๐) พุทธมีตน้ -กลาง-ปลาย“หมุนรอบเชิงซ้อนที่พเิ ศษ”......๑๖๒
(๑๒๑) พุทธมีตน้ -กลาง-ปลาย ของความเป็น“ตน”สุดลึ ก.....๑๖๓
(๑๒๒) “ความหมดสิ้นตัวตน” ที่เป็น“ตถตา”ของมนุษย์.....๑๖๕
(๑๒๓) “คุณวิเศษ”แท้ คือ “ความหมดสิน้ ตัวตน”ที่เป็นจริง.....๑๖๖
(๑๒๔) ผู้มี“สัญชาตญาณ”ที่เป็น“ตถตาในโลกุตระ”ก็มีอยู.่ ....๑๖๗
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(๑๒๕) “อาชีพ”สูงสุดของความเป็น“คน”คือ “รับใช้”........๑๖๙
(๑๒๖) ยัง มีรายละเอียดของความเป็น“ธรรมะ ๒”อีกมาก.....๑๗๑
(๑๒๗) ความเป็น“ธรรมะ ๒”ทีย่ ากจะเข้าใจ ก็ข้นั โลกุตระ.......๑๗๒
(๑๒๘) “อรหันต์”คือผู้“ท�าบุญ” และไม่ลึกลับใน“บุญ”.....๑๗๓
(๑๒๙) “อรหันต์”คือผูไ้ ม่ลึกลับใน“การเกิด-การตาย”.......๑๗๔
(๑๓๐) เนื้อแท้ ของ“ภูมธิ รรม”ขั้น“ฌานวิสยั ” คือ อย่างไร?..๑๗๕
(๑๓๑) วิสยั ของฌาน“โลกียะกับโลกุตระ”แตกต่า งกันไฉน....๑๗๖
(๑๓๒) ความเป็น“ฌาน”ของศาสนาพุทธ เป็น“อจินไตย”..๑๗๗
(๑๓๓) ศาสนาพุทธเรียนรู้และก�าจัด“กิเลส”ด้วย“ฌาน”....๑๗๘
(๑๓๔) “ฌานโลกุตระ”จึงจะก�าจัด“กิเลส”ได้ส�าเร็จแท้......๑๗๙
(๑๓๕) ศึกษา“สุข”ให้ สัมมาทิฏ ฐิ จึงจะกล้าปฏิบตั ิ “ฌาน”....๑๘๐
(๑๓๖) ต้องรู้“ทุกขอาริยสัจ“ได้ จึงจะเป็น“ฌานโลกุตระ”....๑๘๑
(๑๓๗) “ฌาน”ที่รู“้ เวทนา ๑๐๘”จึงจะ“ดับทุกขเวทนา”ได้แท้..๑๘๓
(๑๓๘) “ฌานหลับตา”ไม่ม“ี ปฏิจจสมุปบาท”ให้ศกึ ษาเลย......๑๘๔
(๑๓๙) ผู้ท่ี ไม่ม“ี ปฏิจจสมุปบาท”ให้ศกึ ษาจึงไม่ ใช่ “พุทธ”.....๑๘๖
(๑๔๐) พุทธ เรียนรู้ “อัตตา ๓” ก�าจัด“อัตตา”ด้วย“ปัญญา”..๑๘๗
(๑๔๑) “ปัญญา”รู้ยงิ่ จริง จึงได้ชื่อว่า“อุตตริมนุสสธรรม”...๑๘๘
(๑๔๒) “ปัญญา”คือ“ธาตุร-ู้ ธาตุฉลาด”แต่พเิ ศษเกินอัจฉริยะ...๑๘๙
(๑๔๓) “นิพพาน”นั้นคือจบ “เที่ยง”เด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้.......๑๙๑
(๑๔๔) “ผูม้ นี พ
ิ พาน”มี“สูญ”แท้ แต่ยังมี“อัตตาอาศัย”อยู.่ .....๑๙๒
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(๑) • แบบคนจน • ...ที่มาของเรื่อง
ค�าว่า“แบบคนจน”นี้ อาตมาน�ามาจากพระราช
ด�า รัส ในหลวง ร. ๙ ที่ชาวไทย แม้แต่ชาวต่างประเทศ
ต่างยอมรับว่า สุดยอดแห่ง“ศาสตร์พระราชา” อันเป็น
หลักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ
พระราชด�ารัส ของในหลวง ร. ๙ ซึง่ ทรงชี้บ่งความ
ชัดเจนยิ่งขึน้ ของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”แท้ๆ
ที่ตรัสเจาะลงไป ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”นั้น ก็คอื
การบริหารประเทศ“แบบคนจน”เมือ่ วั น ที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๓๔
คลิปนี“้ ทีวีช่องบุญนิยม”เปิดให้ดูกันอยู่ทุกวัน นัน่ เอง
และยังมีการตรัสต่อไปอีกว่า “การขาดทุนของเรา
คือ การได้ก�าไรของเรา” ก็ยิ่งขยายชัดกว่าชัด ขึน้ ไปอีก
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ซึง่ มีความวิเศษลึกซึ้งแท้จริงยิ่ง ยอด ในเรื่องของ
การบริหารประเทศ“แบบคนจน” และการมาเป็น“คนจน”
(๒) ล้มเหลวเพราะทุม่ เทเร่งให้เศรษฐกิจเจริญ ขึ้นรวดเร็ว !

พระราชทานพระราชด�ารัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ครั้งแรก “…การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�า
ตามล�าดับขัน้ ต้องสร้างพืน้ ฐาน คือความพอมี พอกิน
พอใช้ของประชาชนเป็นเบือ้ งต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมื่อได้พ้นื ฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ
ขัน้ ที่สูงขึน้ โดยล�าดับ ต่อไป
หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะทาง
เศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ ให้แผนปฏิบัติ
การสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชน
โดยสอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลในเรือ่ งต่างๆ
ได้ ซึง่ อาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด…”

(“พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภูม ิพ ลอดุ ล ยเดชฯ”ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวัน
พุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) ปัจจุบันประชาชนไม่พอกิน

ไม่พอใช้ เพราะวิถีชีวิตเปลีย่ นไปเป็น“ซือ้ กิน ซือ้ ใช้”
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เลยมี ผลให้หนี้สินท่วมท้นทั่วหน้ากัน !
(๓) ส�าเร็จได้เพราะ.. “ท�าตามล�าดับด้วยความรอบคอบ”
และในวันถัดมา “..ในการพัฒนาประเทศนัน้ จ�าเป็น
ต้องท�าตามล�าดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมี
กินมี ใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง
แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพืน้ ฐานเกิดขึน้ มัน่ คงพอควร
แล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญขั้นที่สูงขึ้นไปตามล�าดับ …การ
ถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามล�าดับ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพือ่
ป้ องกั น ความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ
ได้แน่นอนบริบูรณ์…”(วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗

ในการพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
บรมราโชวาทซ�้าว่าด้วยแนวทางการพัฒนา อย่างพอเพียง)

(๔) ไทยยอดยิ่งยวดได้เพราะ..?
หลังจากนัน้ ทรงมีพระราชด�า รัส “เน้นย�้า” เรือ่ ง
ความพอมี พอกิน พอใช้ อีกครัง้ “…คนอื่นจะว่าอย่างไร
ก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมือง
ไทยไม่มีสงิ่ ที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่ พอมี พอกิน และขอให้
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ทุกคน มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่ พอกิน
มีความสงบ และท�างานตัง้ จิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ใน
ทางนี้ที่ จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่ พอกิน ไม่ใช่ว่า
จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความ
สงบ เปรียบเทียบกับประเทศ อื่นๆ ถ้าเรารักษาความพอ
อยู่ พอกินนีไ้ ด้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้…” ( พระราชทาน

ให้ ค ณะบุค คลที ่เข้ า เฝ้ า เนือ่ งในวั น เฉลิม พระชนมพรรษา ณ
ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

(๕) เราจะเป็นที่หนึ่งในโลก ด้วย “พอมี พอกิน”
... ...ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุด
ในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็
ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมัน่ คง มีความสงบ
ได้ เพราะว่าในโลกนีห้ ายากแล้ว เราท�าเป็นประเทศที่
สงบ ประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึง่ กันและกันจริงๆ เรา
จะเป็นที่หนึง่ ในโลกในข้อนี้...
...แล้วรู้สึกว่าที่หนึง่ ในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่น จะ
ดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลก จะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไร
ก็ตามที่สุดในโลก ถ้าเรามีความสงบ
แล้วมีความสบาย ความมัน่ คงที่สุดในโลกนัน้ รู้สึก
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จะไม่มีใครสู้เราได้...
(ที่มา : พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนังสือค�าพ่อสอน ในโครงการตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี ๖๐ ปี ๖๐ ล้าน
ความดีถวายในหลวง น้อมเกล้าถวายในหลวง)

(๖) ต้องท�า“แบบคนจน”!
มีชาวต่างประเทศคนหนึ่งมาพบ. (นาย พาร์ก จุล

อุน รัฐมนตรีการกีฬาและเยาวชน แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มา
เฝ้าที่ พระต�าหนักจิตรลดาฯ เมือ่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๔) เขา

บอกว่าประธานาธิบดีของเขา ผู้เป็นเพือ่ นเขามอบหมาย
ให้มาขอโอวาท.
“เราเลยบอกว่า ถ้าจะแนะน�าก็แนะน�าได้ ต้องท�า
“แบบ คนจน” เราไม่เป็นประเทศร�า่ รวย เรามีพอสมควร
พออยู่ได้. แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เรา
ไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก. เพราะถ้า
เราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง.
ประเทศเหล่านัน้ ที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้า
จะมีแต่ถอยหลัง และถอยหลังอย่างน่ากลัว.
แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่า “แบบคนจน”
แบบที ่ไ ม่ ติ ด กับ ต�า รามากเกิน ไป ท� า อย่ า งมีส ามัค คี น ี ่
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แหละ คือเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอดไป. คนที่ท�างานตาม
วิชาการ จะต้องดูตา� รา. เมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้ว
ในหน้าสุดท้ายนัน้ เขาบอก “อนาคตยังมี” แต่ไม่บอกว่า
ให้ท�าอย่างไร. ก็ต้องปิดเล่มคือปิดต�ารา. ปิดต�าราแล้ว
ไม่รู้จะท�าอะไร. ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่ เปิดหน้า
แรกก็เริ่มต้นใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง.
แต่ ถ ้ า เราใช้ ต า� รา“แบบ คนจน” ใช้ ค วามอะลุ้ ม
อล่วยกัน
ต�ารานัน้ ไม่จบ เราจะก้าวหน้า “เรือ่ ยๆ”.
(พระราชด�ารัส ที่ทรงเรียบเรียงและปรับปรุงขึน้ จากที่ได้
บันทึกพระสุรเสียงไว้ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
พุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔)

(๗) “ขาดทุนของเราเป็นก�าไรของเรา”
“Our loss is our gain”.
“Our Loss Is Our Gain” ขาดทุนของเราเป็นก�าไร
ของเรา หรือว่า เราขาดทุน เราก็ได้ก�าไร เวลาพูดไปแล้ว
เขาก็บอกว่า “ขอย�า้ ขอซ�้าอีกที” ก็พูดซ�้าอีกที เขาก็นงั่ เฉย
ไปอีก ก็หมายความว่าต้องการ การอธิบาย เราก็ อธิบายว่า
ถ้าเราท�าอะไรที่เป็นการกระท�าแล้วก็เราเสีย แต่
ในที่สุดก็ ไอ้ที่เราเสียนัน้ มันเป็น “การได้”..
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พระราชด� า รั ส พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานไว้เมือ่
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ (“เสีย”ในทีน่ ยี้ ่อมไม่ใช่เสียหาย

แต่มุ่งหมายถึงการกระท�าที่เราได้เสียสละ ซึง่ นัยของการที่เรา
ได้เสียสละออกไป นัน่ แหละมันเป็น “การได้” คือได้ท�าความ
ดีที่สุดแล้วใน มนุษย์ใดที่ท�าการให้ ยิ่งการเสียสละหรือการให้
ใดๆ ออกไปแก่ผู้อื่น โดยไม่หวังหรืออยากได้อะไรตอบแทนเลย
นัน่ คือสุดยอดมนุษย์ผู้ประเสริฐ)

(๘) สังคมมีความสามัคคี มั่นคง
เป็นปึกแผ่น ได้ด้วยการ..“ให้ !”
“…ข้าพเจ้าเองก็มีความปีติเต็มตื้นใจ ที่ได้เห็นน�้าใจของ
ทุกคนเช่นนี้ เพราะเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมข้อหนึ่ง ที่
ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให้
การ“ให้”นี้ ไม่ ว่าจะ“ให้”สิง่ ใดแก่ผู้ใด โดยสถานใด
ก็ตาม ล้วนเป็น“การกระท�าที่พึงประสงค์”อย่างยิ่ง เพราะเป็น
เครือ่ งประสานไมตรีอย่างส�าคัญ ระหว่างบุคคลกับบุคคล
และท�าให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ด้วยสามัคคีธรรม
นอกจากนัน้ การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอีกด้วย
กล่าวคือ ผู้ให้ ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผู้รับ
ก็มีความสุข มีกา� ลังใจ สังคมส่วนรวม ตลอดถึงประเทศ
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ชาติ ก็มีความผาสุก มีความร่มเย็น
ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็น
ชาวไทย มีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความ
รัก ความเมตตากัน ให้นา�้ ใจไมตรีกัน ให้อภัยไม่ถือโทษ
โกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดี
มุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์ และจริงใจ…”
(พระราชด� า รั ส พระราชทานแก่ ป ระชาชนชาวไทย ใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เมือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕)

(๙) สังคมจะล้มเหลว หรือเจริญส�าเร็จ เพราะ...
ชัดเจนยิ่งมัย้ พระราชด�ารัสของในหลวง ร.๙ ว่า
(๑) ล้มเหลวเพราะ..ทุ่มเทให้เศรษฐกิจเจริญขึน้ เร็วๆๆ!
(๒) ส�าเร็จได้เพราะ..ท�ำตำมล�ำดับด้วยควำมรอบคอบ
(๓) ไทยยอดยิ่งยวดได้ เพราะ….?
เพราะ (๓.๓) เรำจะเป็นที่หนึ่งในโลก ด้วย“พอมี
พอกิน”
เรำจะเป็นที่หนึ่งในโลก เพราะ..
เป็ น “คนจนที ่ร ู้ จั ก พอ มีใจพอในภาวะทีพ่ อเหมาะ
ที่พอควร ไม่ โลภโมโทสัน”
เป็น“คนจนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม”
เป็น“คนจนที่ ไม่สะสมทรัพย์สิน ทั้งไม่สะสมกิเลส”
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เป็น“คนจนที่ยอดขยัน ปรารภความเพียร”
จึงเป็น“คนจนที่มีเศรษฐกิจของสังคมอุดมสมบูรณ์”
เพราะ (๓.๔) ต้องท�าแบบ “คนจน”!
เพราะ (๓.๕) “ขาดทุนของเราเป็นก�าไรของเรา”.
“Our loss is our gain”
เพราะ (๓.๖) สังคม มีความสามัคคี มัน่ คง เป็น
ปึกแผ่น ได้ด้วยการ..“ให้ ! ” จิต“รวยโลภให้-ไร้โลภเอา”
“ให้” นี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดของคน ถ้าจิตใจของใคร
มีแต่ความยินดีใน“การให้”มากกว่า“การเอา”หรือ“การได้
มาให้ตน” ความเจริญยิ่งใหญ่จะเกิดทั้งในตนและทั้งใน
สังคม และในโลกทีเดียว
เพราะจะเกิดสังคม“คนจน”อย่างเป็นจริงขึน้ มาให้
แก่ โลก เป็น “ปรากฏการณ์”พิเศษให้โลกเห็นความวิเศษ
(๑๐) ชาวพุทธไม่กลัวจน เพราะมี“ปัญญา”ตามค�าตรัส
ปกตินั้น คนทั้งหลายต่างก็กลัว“ความจน”กันทั้งนั้น
แต่ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่สัมมาทิฏฐิ และปฏิบัติ
ดีแล้วตามค�าสอนพระศาสดา จะไม่กลัว“ความจน”เลย
เพราะจะเกิดเป็น“คนจนสุขส�าราญเบิกบานใจ”
อันเป็น“คนจนแบบอาริยะ”
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เป็น“คนจนที่ มีปัญญา(ฉลาดโลกุตระมิ ใช่อัจฉริยะแค่เฉโก)”
เป็น“คนจนที่ ไม่เบียดเบียนใคร”
เป็น“คนจนที่มี ความมักน้อย อยากจน กล้าจน”
เป็น“คนจน”ที่มีความรูส้ มรรถนะความสามารถสร้าง
สรร จึงมีอยู่มีกิน มีเหลือเผื่อแผ่แจกจ่ายผู้อื่นได้จริงๆ
(๑๑) คนจนอุดมสมบูรณ์สุขส�าราญเบิกบานใจ
“คนจน”ยังไง? ที่จนอย่างอุดมสมบูรณ์สุขส�าราญ
เบิกบานใจ ..นี่แหละที่ต้องไขความกันอย่างส�าคัญ
“คนจนที่อดุ มสมบูรณ์มคี วามสุขส�าราญเบิกบานใจ”
ไปตลอดกาลนาน ไม่ขาดตอน ไม่มี ความรูส้ กึ โศกคั่นใน
กาละเลย ก็เพราะคนผู ้ นนั้ ได้ปฏิบัติตน“เป็นคนจน”ตาม
ทฤษฎีพระพุทธเจ้าส�าเร็จแล้วจริง อย่างสัมมาทิฏฐิ ถูกต้อง
ตรงค�าสอนแท้ จึงเป็น“คนจนอุดมสมบูรณ์”ที่ ไม่ตอ้ งแย่งรวย
ซึง่ ตรงกันกับ“ศาสตร์พระราชา ร. ๙”แห่งราชวงค์
จั ก รีของไทย ที่คนไทยทั้งประเทศก�าลัง“ตืน่ รู้” และเกิด
ปรากฏการณ์ “ ตืน่ ตัว-เต็มตืน้ ”อย่างทีเ่ ห็น ตามทีเ่ ป็นอยู่
และจะไม่หายไปจากใจ จากความซาบซึ้ง ที่“รับรูค้ วามพิเศษ
ในคุณวิเศษแห่งโลกุตรธรรม”ของพระพุทธเจ้านี้ ไปอีกแล้ว
จึงไม่ขาด“ความจน”เลย และจนอย่างสุขส�าราญฯ
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(๑๒) ชาวพุทธตั้งใจจน เพราะเต็มใจจนด้วย“ปัญญา”
การเป็น“คนจน”ที่ ไม่ ได้กลัว“ความจน”เลย เพราะ
ยินดีจนเต็มใจจน ตัง้ ใจจน และจนอย่างมีความสุขส�าราญ
ยินดีเป็น“คนจน”เพราะมี“ปัญญา”ทีเ่ ข้าใจยิง่ จริงใน
“ความจน”ว่าจะ“จน”อย่างไรดี จึงจะประเสริฐกว่า“ความรวย”
จึงเป็นผู้ชัดเจนชัดจริงในใจว่า ท�าไมต้องมาจน
จนอย่างมีความสุขส�าราญเบิกบานใจนั้นจริงอย่างไร?
อย่างไรจึงเป็น“คนจน”ผู้มีคา่ มี ประโยชน์ ตอ่ สังคม
เพราะ“คนจน”ชนิดนี้มีหลักปฏิบัติอันประเสริฐ
คือ เป็นคนมีคุณสมบัติ“อัปปิจฉะ(มักน้อย = กล้าจน)”
มี“สันตุฏฐิ(สันโดษ = ใจพอ)” รัก“ปวิเวก (รักความสงบ)” และ“อปจยะ
(เป็นผูไ้ ม่สะสม)” ซ�า้ มิหน�า“วิริยารัมภะ(ยอดขยัน )”อีกด้วย เป็นต้น
จึงเป็นคนมี“ ปัญญา”เข้าใจ“ความจน”ที่วเิ ศษแท้จริง
ของ“คนจนอาริยะ”
(๑๓) “คนจนอาริยะ”คือ คนจนที่มี“ปัญญา”ซึ่งมิใช่เฉโก

คนผู้มีความฉลาดที่ชื่อว่า“เฉโก” คือ ผู้ยังไม่ฉลาด
ขัน้ “ปัญญา” มีกรอบจ�ากัดของความเข้าใจ คือมีความฉลาด
อยู่ ในกรอบโลกียเ์ ท่านั้น จึงยังเข้าใจการเป็น“คนจน”นั้ น ดี
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ไฉน? ประเสริฐอย่างไร? เหนือชั้นกว่า“คนรวย”นัยยะใด?
คนผู ้เต็ มใจเป็น“คนจน”และตั้งใจปฏิบัติตนให้จนนั้น
คือ ผู้ซาบซึ้งดีในการมีวรรณะ ๙ จึงมีปกติกถาวัตถุ ๑๐ ปฏิบัติ
สั มมาอาริยมรรคองค์ ๘ ปฏิ บัติโพชฌงค์ ๗ ปฏิบตั ิโพธิปกั ขิย
ธรรม ๓๗ ปฏิ บั ติ ไตรสิกขา ปฏิบัติจรณะ ๑๕ วิชชา ๘ ฯลฯ
จนกระทั ่ง เกิด ผลเป็ น สาราณี ยธรรม ๖ เพราะใน
จิ ตของผูป้ ฏิบัตเิ กิดจิตเจริญคุณสมบัติ“ พุทธพจน์ ๗”ได้แท้
กันจริงๆ (พุทธพจน์๗ ได้แก่ สาราณียะ,ปิยกรณะ,ครุกรณะ,สังคหะ,อวิวาทะ,
สามัคคียะ,เอกีภาวะ ; พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ ข้อ ๒๘๒-๒๘๓ สาราณิยสูตร)

(๑๔) ชาวพุทธรวมพลังต่อยอด“ความจน”ให้เจริญวิเศษ
จึงท�าให้เกิดสังคมที่ต่างก็ มีลาภโดยสุจริตเป็นธรรม
(ลาภธัมมิกา) แล้วน�ามารวมกัน กินใช้ อาศัยบริโภคร่วมกัน
ในการด�าเนินชี วิ ต เป็น“สาธารณโภคี ” รวมทุกคนทั้งสัง คม
ชุมชนทัง้ กว้างทัง้ ลึกเป็นเครือแห(ยิ่งกว่าเครือข่าย Piramidal web)
อันเป็นเศรษฐกิจขัน้ เยีย่ มยอดเจริญสูงยิ่งได้สุดกว่า
เศรษฐกิจแบบใดๆ เท่าที่มนุษ ยชาติสามารถท�าได้ในโลก!
สังคมคนหมู่ ใด ประเทศใด ที่เป็นสังคมเศรษฐกิจ
ขั้น“สาธารณโภคี” สังคมนั้นจึงเป็นตัวอย่างให้สังคมมนุษย์
เผด็จการทุนนิยม แม้แต่ประชาธิปไตย และให้คอมมูนิสต์
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เรียนรู้ และต้องศึกษาอย่างลึกล�้าส�าคัญยิ่งยวด
(๑๕) “สาธารณโภคี”คือระบบสังคมที่มีเศรษฐกิจดีสูงสุด
เฉพาะอย่างยิง่ ประชาธิปไตย หรือคอมมูนสิ ต์นนั่
แหละ แม้แต่เผด็จการ ถ้ามีสังคมชุมชนหมู่บ้านใดอยู่กัน
อย่าง“สาธารณโภคี”ได้จริง สังคมชุมชนนั้นเป็นสุดยอดแห่ง
ประชาธิปไตย ยอดสุดแห่งคอมมูนิสต์ สุดยอดแม้เผด็จการ
เพราะไม่มีระบบสังคมแบบไหนตรงตามเป้าส�าคัญ
สูงสุดดีเท่า“สาธารณโภคี”อีกแล้ว “สาธารณโภคี”ท�าให้การ
เป็นอยู่หรือระบบการปกครองมี“ผลดี”แก่สังคมมนุษย์ดีสุด
เพราะ“สาธารณโภคี” เป็นสังคมที่คนแต่ละคนใน
สังคมชุมชนนีท้ �างานฟรี อยู่ ในสังคม“สาธารณโภคี”นี้แล้ว
แรงงานก็ดี ผลผลิตก็ดี ทุกคนยกให้สว่ นกลางหมด จึงเท่ากับ
คนในสังคมนี้เสียภาษี ให้ส่วนกลาง ๑๐๐ %
การบริหารปกครองประเทศนัน้ ต้องการได้ภาษีจาก
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้มากนัน่ แหละ มาให้แก่
ส่วนกลาง(สาธารณะ)หรือให้แก่รัฐ ที่เป็นจุดหมายส�าคัญหลัก
ของระบบเศรษฐกิจการเมืองทุกระบบ
แล้วเชื่อมั่นกันว่า ผูบ้ ริหารจะได้จดั การทรัพย์สนิ ส่วน
กลางนัน้ สะพัดหรือเฉลีย่ ออกไปสู่ ให้คนทั้งสังคมได้มีอยู่มี
กินทั่วถึงกันสงบสุข ไม่เดือดร้อน ไม่ก่อความวุ่นวาย
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(๑๖) “สาธารณโภคี” คือระบบสังคมที่มีอิสระสูงสุด
ซึ่งนัยะส�าคัญยิ่งๆ ของความเป็น“สาธารณโภคี”นั้นผู้
จะเข้าไปอยูใ่ นสังคม“สาธารณโภคี”นี้ตอ้ งพอใจยินดี เต็มใจ
เป็นคนส่วนกลาง ยกแรงงาน ยกรายได้ ยกผลผลิตที่ตา่ งคน
ต่างอุตสาหะพากเพียรขวนขวายลงมือลงแรงท�าหรือช่วยกัน
ท�าขึ้นในสังคม ได้เท่าไหร่ก็ให้ส่วนกลางทั้งหมด
ไม่เอามาเป็นของส่วนตน โดยทุกคนมีอสิ ระเสรีเต็มที่
แต่สมัครใจเอง ไม่ ได้ถูกบังคับกดขี่เหมือนระบบคอมมูนิสต์
หรือเหมือนระบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะยิ่งเผด็จการยิ่ง
ไม่ ใช่ใหญ่เลย
ทุกคนยินดีพอใจระบบนี้ เป็น“ความอิสระ”ของทุก
คนที่สมัครใจจะเข้ามาอยู่ ในระบบ“สาธารณโภคี”นี้เอง
คนที่ ไม่มี“ปัญญา”จะ“ไม่ยินดี”มาเป็น“คนจน”
คนที่มี“ปัญญา”จริงๆจึงจะยินดีมาเป็น“คนจน”
ดังนั้น ระบบ“สาธารณโภคี”จะเกิดได้กต็ อ้ งมี“คน”หมู่
หนึ่ง ประชากรจ�านวนหนึ่งที่มีความยินดี ในระบบดังกล่าวนี้
รวมตัวกันขึ้นมา แล้วก็ท�าอย่างนี้ กันได้อย่างเป็นจริงยืนยัน
เพราะสังคม“สาธารณโภคี”นั้น คนที่จะเอาชีวติ มาอยู่
แบบ“สาธารณโภคี”ก็เป็นเรือ่ งของความเข้าใจอย่างดี และ
ด้วยความสมัครใจของคนที่จะเข้ามาอยู่ในสังคมแบบนีเ้ อง
เป็น“ความอิสระ”เต็มที่ของตนเองทั้งนัน้ ทุกคน แม้ตนจะ
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ยังมีกิเลสอยู่ แต่มี“ปัญญา”เข้าใจและเชื่อมั่นของตนจริงๆ
จึงเต็มใจตั้งใจมาเป็น“คนจน”เอง “อิสระ”แท้ ๆ
(๑๗) สาธารณโภคีคอื ระบบ“คนจน”ที่ไม่มขี องตัวของตน

นั่น คือ “สาธารณโภคี”นี้ ตนเต็มใจเป็น“คนจน”เอง
ด้วย“ปัญญา” ซึ่ ง เป็นความรู้ขนั้ โลกุตระ ยินดีที่จะลงแรง
มาก ท�างานหนักแท้ๆปานใดๆก็ ไม่เอาค่าแรง ไม่เอาผล
ผลิตนัน้ มาเป็น ของตน ไม่ แบ่ ง เอาอะไรเป็ น ของตนเลย
เป็นคนไม่ สะสมทรัพย์สินเป็นของตนแต่ยอดยิ่งขยัน(อปจยะ
แต่ วิ ร ิย ารัม ภะ ) ยิน ดีพอใจกับการมีน้อย (อัปปิจฉะ) สงบกาย
สบายใจ (ปวิเวกะ) เพราะเป็น คน“ไม่ มีสวรรค์ (อสังสัคคะ)”
“นรก”จึงเกิดในคนผู้นี้ ไม่ ได้
เพราะคนผู้นี้“ไม่สะสมภพ-ชาติ”(อปจยะ)จึงไม่มี“ภพ
นรก-ภพสวรรค์” ขึ้นในจิตใจ ที่เจริญ“ปัญญา”แล้วจริง
เพราะไม่ต้องการเป็น“คนรวย”(อัป ปิจฉะ) จึงสมัครใจ
เป็น“คนมักน้อย”(อัปปิจฉะ) เต็มใจตัง้ ใจเป็น คน“กล้าจน,เอา
เป็นของตนน้อยๆ ไม่มีของตนมาก”(อัปปิจฉะ)ด้วยปัญญาตน
มีน้อยก็พอเพียง พอใจ ใจพอ (สัน ตุ ฏฐิ ) เต็ม ปัญญา
ไม่ ริษยาใครที่เขามีมาก ใจสงบ (ปวิ เวกะ)ครบปัญญา
เป็นคนหมดสวรรค์ จึงหมดนรกไปด้วย (อสังสัคคะ)
ผูห้ มดสวรรค์หมดนรกส�าเร็จเป็นจริงนี้แล ที่เป็น“คน
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ผู้ไม่มีตัวไม่มีตนหมดของตัวของตน”แท้
“จิต”มีคุณสมบัติ“เฉยๆ-กลางๆ”คือ จิตมีอยู่ แต่
มี“ความรู้สึกกลางๆ เฉยๆ คือ อุเบกขาเวทนา”(ยังไม่สูญ)
ชี้ที่“เวทนา”ไม่สุข-ไม่ทุกข์ ; ไม่มีสวรรค์-ไม่มีนรก
เพราะจิตไม่ยึดเอาอะไรเป็น“ของตัวของตน”แล้ว
ฉะนีค้ ือ ผู้หลุดพ้น ผู้“ไม่มีความมีของตัวของตน”
(๑๘) “เป็นกลาง”ในทีน
่ ้ตี ้อง“ก�าหนดหมาย(สัญญา)”ให้ถกู

“ความเป็นกลาง”ในที่นตี้ ามปรมัตถสัจจะเจาะจง
ลงไปมุ่งเอา“เวทนา(ความรู้สึกหรืออารมณ์ )”ต่างหาก“เป็นกลาง”
ไม่ใช่“ปฏิปทา”เลย แปลว่า“ทางสายกลาง”ยิ่งผิด
“มัชฌิมา”แท้จริงตามค�าตรัสของพระพุทธเจ้านัน้
คือ“จิต-เจตสิก”ทีเ่ จาะลึกละเอียดลงไปอีกได้แก่“ เวทนา”
เป็น“ความรู้สึกหรืออารมณ์”แท้ๆต่างหากที่“เป็นกลาง”
อารมณ์กลางๆ เฉยๆ ไม่สุข-ไม่ ทุกข์ มันว่างจาก
อารมณ์ที่มันชอบหรือมันชัง มันไม่ผลักหรือมันไม่ดูด มัน
ไม่ไป“ข้าง (อันตา)”ไหนเลย คือ มันไม่มี“ข้าง” ไม่มี“อันตา(คือ
ไม่มีข้าง,ส่วน,ปลาย,ฝ่าย,ด้าน,โต่ง ,เหลื่อม)”ไปฝ่ายใดเลย ความรู้สึก
ต่างหาก ที่มันอยู่“กลางๆ” ไม่มีนรก-ไม่มีสวรรค์ ไม่มีเราไม่มีเขา ..ซึ่งไม่ ใช่ไปหมายเอา“วิธีปฏิบัติหรือทางปฏิบัติ”
และ“ทาง” (วิถี ใครจะเรียกว่า“สาย”ก็ ไม่วา่ )หรือ“วิธีปฏิบัติ ”
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ที่ ภ าษาบาลี ว่า“ปฏิปทา”นัน้ ก็ใ ห้ ส�า คั ญ มัน่ หมายกัน ที ่
“ทิฏฐิ”ต่างหากทีต่ ้อง“สัมมาทิฏฐิ” ให้ดี นัน่ คือท�า“ความ
เห็ น ให้ ถู ก ต้ อ งตรงกับวิ ธี ท่พี ระพุทธเจ้าทรงสอน” ไม่ใช่ไป
หลงงมอยู่ที่ “กลางๆ” หรือ“ความเป็นกลาง”หรือ“ทางสาย
กลาง” หรือมัวแต่ไปเดินเป็น“สาย”ให้อยู่“กลางทาง”ให้ได้
“เวทนาหรือจิต”ต่างหากที่ตอ้ งท�าให้“เป็นกลาง” ให้
เป็น“มัชฌิมา” คือให้เป็น“อุเบกขาหรือไม่ทกุ ข์ไม่สขุ ”นั่นเอง
หมายเอา“ความรู้สึก”แท้ๆ ที่ให้“เป็นกลาง”
ไม่ใช่ท�า“วิธีปฏิบัติ”ให้“เป็นกลาง”
และไม่ ใช่ ให้ท�า“เวทนา”ไปเป็น“ความตรงทาง”
“วิธปี ฏิบัตหิ รือทางปฏิบตั ิ”นัน้ ต่างหากที่ท่านให้ท�า
“ความตรงทาง” ต้องท�า“ทางปฏิบัติ”ให้“ตรง”ให้“ถูกทาง”
คือ“สัมมา” มิใช่ ไปท�า“วิธีปฏิบัติ”ให้ “เป็นกลาง”คือ“มัชฌิมา”
“ปฏิปทา”คือ“วิ ธีปฏิ บั ติ” พระบรมศาสดาทรงให้ “ท�า
ทิฏฐิ”คือ“ความเข้าใจ”หรือความเห็นให้ถูกตรง คือต้อง
“สัมมาทิฏฐิ” ซึ่ง มันไม่ ใช่“ความเป็นกลางของความรูส้ ึกหรือ
อารมณ์” ทีบ่ าลีวา่ “เวทนา”เลย อย่าสับสนไขว้เขวเป็นอันขาด
(๑๙) แยก“จิต”แยก“วิธีปฏิบัติ”ให้ถูก มิฉะนั้น“วิปลาส”
แยก“ความรู้สึก,อารมณ์” ที่บาลีว่า“เวทนา”นัน้ มัน
แตกต่างกันกับค�าว่า“ความเข้าใจ”ที่บาลีว่า“ทิฏฐิ”ให้ ชัดๆ
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ยิง่ เป็น“ความรู้สึกหรืออารมณ์ ( เวทนา)” กับ “วิธีปฏิบัติ
(ปฏิ ปทา)” มันยิ่งแตกต่างแยกไปคนละชิ้นคนละอันกันเลย
“ปฏิปทา”นัน้ คือ“ทางปฏิบัติ หรือวิถีทางประพฤติ”
เป็น“เหตุ” ที่พาไปสู “่ ผล”ได้สา� เร็จ จึงมี“ความรูส้ ึกเป็นกลาง”
ซึ่งบาลีว่า “มัชฌิมา” อันหนึง่ “เหตุ” แต่อีกอันนัน้ มัน“ผล”
“ผล”ที่มี“ความเป็นกลาง” มิ ใช่หมายเอาแค่“ปฏิปทา”
แต่“ปฏิปทา”หรือ“ทางปฏิบัติ”นัน้ มันเรือ่ งของ“การ
ท�า” ซึ่งต้อง“สัม มาทิฏฐิ”ก่อน “ปฏิปทา”เป็น“เหตุ”ยังไม่ใช่“ผล”
“มัชฌิมา”ต่างหากเป็น“ผล”คือเกิดอาการ“ความรูส้ ึก
เป็นกลาง” ที่เกิดจาก“เหตุ”อันตนปฏิบัติ ก�าหนดกันให้ชดั ๆ
“ทิฏฐิ”ต้อง“สัมมา (ถูกตรง)”ก่อน แล้วจึงจะ“ปฏิบัต”ิ ให้
ถูกตาม“ทิฏฐิ”นั้น “ผล”ที่เกิด“ความเป็นกลาง”จึงจะมี จริงได้
แม้แต่มี“สัมมาทิฏฐิ”แท้ๆมาก่อนแล้ว แต่ถ้าแม้น
“ปฏิบัติ”ไม่”สัมมา”คือ ไม่ถูกต้องตรงตามความเข้าใจ กลับ
“ปฏิบัติ”ผิดไป ไม่ถูกต้องตรงตามที่เข้าใจ มันก็“มิจฉาปฏิบัติ”
เพราะประพฤติไม่ตรง ก็ไม่มี“ผล”ถูกต้องส�าเร็จเป็น“จริง”
ได้
(๒๐) “ทิฏฐิวิปลาส”จึงมี“สัญญาวิปลาส”แล้ว“จิตวิปลาส”

“ทิฏฐิ”จึงมาก่อน แล้วปฏิบัติตาม“สัมมาทิฏฐิ”นั้นจน
กระทั่ง“จิต”ต่างหากที่ส�าเร็จเป็น“กลาง(มัชฌิมา)” ซึ่งจะไม่ ใช่ไป
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หมายเอา“ปฏิปทา (วิธีปฏิบัตหิ รือทางหรือวิถี )”โน่น ที่เป็น“กลาง”
ซ�า้ ไปแปลว่า“ทางสายกลาง” ให้ เขวไปว่า “ทางหรืิอ
วิถีปฏิบัติ”ที่เป็น“กลาง”เสียเอง มันก็เลยหลงเข้าใจผิดกัน
ไปว่า “มัชฌิมาปฏิปทา”หมายเอาแต่“ทางเดิน”หรือ“วิธี
ปฏิบัติ”เท่านั้นที่เป็น“กลาง” ไม่มีอะไรเกี่ยวกับ“จิต,เวทนา”
แล้วไปอธิบายกันว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ “ทางสาย
กลาง” คนก็กา� หนดหมายเอาแค่“ทาง”เท่านั้น ทีเ่ ป็น“กลาง”
ก็เลยไม่ไปถึง“จิต”หรือ“เวทนา”กันสักที
หลงเพี้ยนไปอธิบายกันอยูแ่ ต่กบั “ทาง”ว่าเป็น“กลาง”
ก็ยึดกันได้แค่“ทาง”เท่านั้น งมง่วนวนวุ่นอยู่กับ“ทาง”กับ
“สายแห่งทาง”กันอยู่แค่นั้น ไม่ถึง“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”
เช่น อธิบายว่า “การปฏิบัติต้องเป็นกลาง” เหมือน
ดัง“พิณ ๓ สาย” ต้องขึงให้ตึงทั้ง ๓ สาย จึงจะได้เสียงที่
ถูกต้อง รู้ว่า สายไหนเสียงต�า่ สายไหนเสียงกลาง สาย
ไหนสูง
นั่นมัน“การเปรียบเทียบ” ไม่ ใช่“การมุง่ หาความจริง”
ซึ่ง“ปรมัตถสัจจะ”ไม่ใช่มีแต่“สมมุติสจั จะ” มันต้องมีทั้ง ๒
ถ้า“สัจจะ”ไม่ครบ มันก็จะได้“ความวิปลาส”ไปเป็น
ล�า ดับ นั่ น คือ ได้“ทิฏฐิวิปลาส”ก่อน แล้วก็ไปก�าหนดหมาย
เป็น“สัญญาวิปลาส”ตามมา สุดท้ายก็กลายเป็นคน“จิต
วิปลาส” เป็น ผู ้ มี ครบ“วิปลาส ๓”
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(๒๑) แยก“สมมุติสัจจะ”กับ“ปรมัตถสัจจะ”กันยังไม่ ได้
มันก็หลงเพี้ยนไปยึดเอา“สมมุติสัจจะ”กันที่“เสียง” อยู่
กับ “รูป ธรรม”หรือ “วั ต ถุธ รรม”คื อ “เสีย ง”แท้ ๆ งมหลง
อยูต่ รงนั้น ไม่ ได้ลึกเข้ามาหาความเป็น“จิต-เจตสิก”เลย ยิ่ง
เป็น“เวทนา”ก็ยิ่งต้องมี“ปัญญา”ละเอียดลึกเข้าไปอีกอย่าง
ส�าคัญมาก เมือ่ หลงผิดกันก็งมจมอยู่แต่กับ“ทางเขาวงกต”
วนอยู่แต่ ใน“ความเป็นทาง” ออกจาก“ทาง”ไม่ ได้เลย
เพราะ“ทิฏ ฐิวิปลาส” ความเข้ า ใจผิ ด เพีย้ น การ
ก�าหนดหมายจึงผิดเพีย้ นตาม“สัญญาวิปลาส” ที่สุด“จิตก็
วิปลาส”ไปตาม“ทิฏฐิ” ตาม“สัญญา”ที่ ปฏิบัติผิดเพี้ยน
ต้อง“พ้นวิปลาส ๓”นี้ให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะยิ่ง“วิปลาส
๔”กันไปใหญ่ ซึ่ง“วิปลาส ๔”มันก็เสียหายท�าชีวติ เลอะเทอะ
เละเทะแย่ ได้แก่ ๑. วิปลาสในภาวะไม่เที่ยง(อนิจจัง)ว่าเที่ยง
(นิจจัง) ๒. วิปลาสในภาวะที่เป็นทุกข์(ทุกขัง)ว่าเป็นสุข(สุขัง)
๓. วิปลาสในภาวะที่ ไม่เป็นตัวตน(อนัตตา)ว่าเป็นตัวตน (อัตตา)
๔. วิปลาสในภาวะที่ ไม่น่าได้น่ามีน่าเป็น(อสุภ)ว่า น่าได้น่ามี
น่าเป็น(สุภ) หรือ“ไม่งาม(อสุภ)”ว่า“งาม (สุภ)”[พตปฎ. เล่ม ๒๑ ข้อ ๔๙]
นั่นคือ ต้องปฏิบัติให้ “จิตไม่มีอาการสุข-ไม่มีอาการ
ทุกข์” จิตเป็น“อุเบกขา” ด้วย“ปัญญา”อันยิ่งของตนเอง
แม้ผใู้ ดจะท�าจิตได้ถึงขั้น“ไม่มีอาการสุข-อาการทุกข์”
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ก็จะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า“จิตอย่างนี้”เป็นของเราอีกที
ถ้ายัง“ยึด”จิตเฉยๆกลางๆอยูก่ ็ไม่ส้นิ “ภพ”จบ“ชาติ”
“ความยึด”นี่แหละคือ “สุดยอดแห่ง“อาการจิต”ที่ตอ้ ง
ศึกษาใน“อาการ-ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง จึง
จะ“ปล่อยวางสภาวะ”นั้นๆได้จริง ส�าเร็จจบไม่มี“ภพ-ชาติ”
คือ ไม่มีภพ-ชาติของนรก-ของสวรรค์,“ไม่ทกุ ข์-ไม่สุข”
(๒๒) ไม่ ม“ี สวรรค์-นรก”ในจิตคือ “ไม่มภี พ-ไม่มชี าติ”ขั้นต้น

เพราะ“ภพ”ก็ดี “ชาติ”ก็ดี ปุถุชนทั้งหลายที่“อวิชชา”
ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“ภพ”เป็น“ชาติ” นั่นเอง
สวรรค์ก็เป็น“ภพ” นรกก็เป็น“ภพ” ที่ผู้“อวิชชา”ท�า
กรรมใดทีย่ ัง“อวิชชา” จึงเป็น“การกระท�า(กรรม)”ทีม่ คี วาม
เป็น“ชาติ” เป็น“นรก” เป็น“สวรรค์” ถ้าไม่เป็น“นรก(ทุกข์)”
ไม่เป็น“สวรรค์(สุข )”ก็คอื “ไม่ทกุ ข์-ไม่สขุ (อทุกขมสุข หรืออุเบกขา)”
ซึง่ “ไม่ทุกข์-ไม่สุข”นีแ้ หละเป็นได้ตามธรรมชาติของ
ชีวติ สามัญ ของปุถุชน เรียกว่า “เคหสิ ตอุเบกขาเวทนา”อยูน่ ะ
เพราะสามัญทั่วไปของปุถุชน“ไม่ทุกข์-ไม่สุข”นั้นคือ
“ความรูส้ ึกกลางๆเฉยๆ”ที่มีเป็นธรรมดาของปุถุชนสามัญ
เป็น“สมมุติธรรม”ชาวโลกียะ เป็นการ“พักยก”ของอารมณ์
ยังไม่ถึงขั้นเป็น“ปรมัตถธรรม”ของชาว“โลกุตระ”เลย
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มันต้องเรียนรู้ปฏิบตั ฝิ ึกฝนอบรมกันมี“ทฤษฎี”หรือ“ทิฏฐิ”
ส�าคัญของพระพุทธเจ้ากันจริงๆ ต้องรู้จักรู้แจ้งละเอียดลึก
ไปถึง“ธรรมนิยาม ๕”ด้วย“ปัญญา”กันทีเดียวจึงจะรู้จริง
ยืนยันทั้งสภาวะแต่ละคนและภาษาที่สอื่ ตรงกันไม่
ขัดแย้งกัน มันจะมีทั้ง“สมมุติสัจจะ”กับมีทั้ง“ปรมัตถสัจจะ”
ยืนยันตรงกัน เป็น“สัจจะมีหนึ่งเดียว”ได้แท้ด้วย“ธรรมะ ๒”
ยิง่ ยืนยันมากมายหลากหลายเท่าใดก็ยง่ิ เป็นของแท้
ดังนั้น ถ้าผู้ใดไม่มี“ภูมิแห่งความรู้”ที่สามารถพูดกัน
ถึงสภาวะของ“อุตนุ ิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม-กรรมนิยามธรรมนิยาม”กันได้อย่างสามารถสื่อรูเ้ รื่องชี้บง่ สภาวะรองรับ
เข้าใจตรงกันได้ ก็ไม่สามารถจะผ่าน“อจินไตย”นี้
(๒๓) ไม่ม“ี สุข-ทุกข์”ในตนคือ ไม่มขี องตัว ของตนยืนพื้น

ยิ่งมีเวลาด�าเนินชีวติ คบคุน้ อยูร่ ว่ มกันสัมผัสสัมพันธ์
กันนาน ยิง่ นานก็ยงิ่ สามารถยืนยันมี“พฤติสัจจะ”ที่รู้กันได้แท้
ซึง่ เป็นภาวะที่ต้องศึกษาเรียนรู้อบรมฝึกฝนกันจน
กระทั่งรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ด้วย“ปัญญา
ธาตุ”ร่วมกัน ที่ผู้มี“ปฏิปทา”มี“วิธีปฏิบัติ”หรือมี“ทางปฏิบัติ”
ไปสู่ “ ความเป็นกลาง” คือ“ไม่มีสุข-ไม่มีทุกข์” ปฏิบัติแล้ว
เกิด“ความเป็นกลาง”ของจิตในจิต โดยเฉพาะใน“เวทนา”ตน
เองกันจริงๆ ล้วนมี“อาการ-นิมิต-อุเทศ”อันสามารถอ่าน
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“อาการ-นิมิต”ของแต่ละคนตรงกันชนิดไม่มี“ลิงคะ”จริงๆ
จึงจะมี“สภาวะ”ยืนยัน“ความรู้สกึ ”หรือ“เวทนา”ของ
“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ที่ทุกคนสามารถถ่ายทอดเรียน
รู้“ความรู้สึก”ของกันและกันไปมาได้
ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความไม่เอียงไปข้างใด ไม่ว่า
ไปข้าง“สวรรค์”หรือข้าง“นรก”อันเป็น“อาการของจิตนิยาม”
ที่มันเป็น“ความรู้สึก(เวทนาเจตสิก)”ที่พุทธศึกษารู้ได้แท้
ถึง“ความเป็นกลาง”ที่ไม่มีตัวตนของสวรรค์-นรกแล้ว
ซึ่งสามัญที่ควรเป็นก็จะยืนอยูบ่ นฐานของความเบิก
บานร่าเริงหรือ“รื่นเริงในธรรม”เป็น“ผรณาปีต”ิ แม้มากสูงสุด
ก็“อภิปปโมทติ(เบิกบานยิ่ง)” ไม่ถึง“อุพเพงคาปีติ”เหมือนคน
โลกีย์เขาเป็นกัน ยิ่งทุกวันนีม้ ันหลงในความจัดจ้านรุนแรง
กันจนไม่ มีขีดจ�ากัด ใครรีดออกมาให้สุดๆได้ยิ่งเด่นโคตรๆ
ในโลกของ“ธรรม”ก็“มี”บ้างสื่อความเบิกบานสดชื่น
นี่คือ สมัยนี้ ก็มีอนุโลมไปตามค่าเฉลี่ยของยุคสมัย
จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความไม่มัวคลัง่ คว้า“สวรรค์”
ไม่หลงเมามืดด�าดิ่ง“นรก”กระทั่ง“โง่จนไม่โงหัวฟื้นตื่น”บ้าง
“ความเป็นกลาง”ตามบาลีที่ว่า“มัชฌิมา” ซึง่ ต้องมี
“ธาตุรู้ ขัน้ ปัญญา”อันเป็น“โลกุตระ”ที่เรียนรู้จาก“สัจจะ”
ของ“ธรรมนิยาม ๕”กันแท้ จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง แจ่มแจ้ง
ชัดเจนกันได้ สื่อกันด้วยภาษาสื่อ“รู้ตรงกัน”แท้จริงว่า ไม่มี
“สุข-ทุกข์ ”ในตนคือ ไม่มี“สวรรค์-นรก”ของตัวของตนยืนพืน้
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(๒๔) สรุป “มัชฌิมาปฏิปทา”คือ ไฉน? อย่างไรกันแน่?

สรุป ค�าตรัสของพระพุทธเจ้า ใน“ธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร”นั้น “มัชฌิมา”คือ “ความเป็นกลางของจิต”
คือ ไม่ม“ี สุข”ที่เป็น“สุขัลลิกะ”ใน“โลกแห่งกามคุณ ๕”
และไม่มี“ทุกข์” ที่เป็น“ความล�าบากของอัตตา(อัตต
กิลมถะ)”แล้ว เพราะอย่างน้อยก็ท�าให้ความเป็น“อัตตนิยะ”
คือ “ความเป็นของตน”ได้อย่างมีสภาวะ“ไม่มีในจิตตน”แท้
“จิตเป็นกลาง” ไม่เอียงไปข้างไปฝ่าย(อันตา)ใดจริงๆ
ส่วนค�าว่า“ปฏิปทา”นั้นคือ “วิถีทาง” คือ “วิธีปฏิบัติ”
“มัชฌิมาปฏิปทา”ที่พระพุทธเจ้าตรัสจึงไม่ ใช่“ทาง
สายกลาง”ดังที่แปลกัน และเข้าใจกันอย่างผิดๆเพี้ยนนั้นเลย
“ทาง”ที่“สัมมาทิฏฐิ” นั่นคือ “วิธีปฏิบัติ”ที่สัมมาทิฏฐิ
จึงจะท�าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุ“ความมีจิตเป็นกลาง”ได้ส�าเร็จ
ไม่ใช่ไปแปลว่า “มัชฌิมาปฏิปทา”ว่า“ทางสายกลาง”
ความหมายของ“ทางสายกลาง”นัน้ มันหมายถึง
ได้“แค่ทางหรือแค่วิธีปฏิบัติ”เท่านั้น ที่เป็น“ทางเดินหรือวิธี
ปฏิบัติกลางๆ” มันยังไม่ได้ลึกเข้าไปถึง“สภาวะของจิตใจที่มี
ความเป็นกลาง”แต่อย่างใดเลย
“ความเป็นกลางของจิตใจ”คือ “ความไม่ทกุ ข์-ไม่สุข”
“ไม่ทุกข์-ไม่สุข”นีแ้ หละแท้ๆคือ“ความเป็นกลาง
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(มัชฌิมา)”ที่เป็น“สภาวะของจิต”

ซึง่ ชาวพุทธจะต้องมี“ทาง”
หรือวิธีปฏิบัติ( ปฏิปทา) อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”จึงจะสามารถท�า
“ความเป็นกลาง(มัชฌิมา)”ได้อย่างเป็นจริงแท้ ขึ้นมาในจิตใจ
(๒๕) “จิต”ที่“ไม่ มีสุข-ทุกข์”เป็น“รากจิต”ในการไม่สะสม
คนชนิดนีจ้ ึงไม่มีของตัวของตน ไม่รวยแน่ เป็น
“คนจน”โดยแท้ ทีเ่ ต็มใจจน คือไม่มั่งมีด้วยทรัพย์ส่วนตน
แล้ว ท�างานให้แก่สังคม“ส่วนกลาง”ทั้งหมด เมื่อมี“ส่วน
กลาง”ตนก็สบายใจกินใช้อาศัยของส่วนกลางเป็นหลักประกัน
“ส่วนตัว”ทุกคนก็มี ชีวิตเป็น“คนจน”ไปได้ตลอดกาล
แล้วต่างเป็นอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์เกิดทรัพย์สินก็
ช่วยกันบริหารร่วมกัน เป็นของ“ส่วนกลาง” ไม่ต้องดิ้นรน
เป็น“คนรวย” ความเป็นจริงแห่งความเป็น“คนจน”ที่เป็นไป
ได้ ก็ดว้ ย“เหตุผล”และ“หลักฐานความเป็นไปได้จริงฉะนี้เอง
ทุกคนจึงช่วยกันสร้างสรร(สรรคือเลือกเฟ้น จึงสร้างอย่างมี
การเลือกสรรด้วยปัญญาเฟ้นแต่ส่งิ ที่ดมี ีประโยชน์แท้ ไม่เป็นพิษ ไม่มอมเมา)

และสร้างสรรค์(สรรค์คอื สร้าง เมื่อมีปญั ญาเลือกเฟ้นดีแล้วจึง“สร้าง”เต็ม
้ มา
ที่ จึงสร้างๆๆๆๆ) สร้างสรรค์ ให้เป็นผลิตผลทรัพย์สิน ขึน
เป็น“ส่วนกลาง”โดยธรรม มีผลผลิตกินใช้อย่างพอเพียง
แถมมีเหลือมีเกิน จึงเผื่อแผ่ไปสู่ผู้อื่นได้ด้วยการ“ขาดทุน”
เพราะแม้จะ“ขาดทุน”ตนและหมูก่ ลุม่ ก็ไม่เดือดร้อน
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เพราะมีเหลือมีเกินจริง จึง“ท�าการขาดทุน”ไปให้ผู้อื่นแล้ว
ทั้งคนในสังคมทั้งหมู่กลุ่มก็ไม่ขาดแคลน ไม่ลา� บากล�าบน
อะไรเลย เพียงแต่ว่าจะขาดทุนให้ผู้อื่นไปเท่าไหร่ มากหรือ
น้อย หรือจะแจกฟรีก็ได้จริง อย่าขาดทุนจนเกินตัวเกินที่ตน
มีอยู่ก็แล้วกัน จึงสบายใจกับ ไม่ต้องมีการยึดเป็นของตน
(๒๖) สาธารณโภคีไม่สะสม“ความรวย” และไม่เป็นหนี้
และสังคมทั้งสังคม ที่เป็น“สาธารณโภคี”จะไม่สะสม
“ความรวย” จะสะพัดผลผลิต หรือสิง่ ที่ได้ที่เป็นที่มีออก
สู่สังคมอย่างมีหลักเกณฑ์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นหรือไม่เอา
เปรียบสังคมอื่นประเทศอื่นเด็ดขาด
เพราะคนในสังคมนีม้ ี“ปัญญา”แล้ว ชัดเจนแล้วว่า
ความขี้เกียจเป็นอบายภูมิจริงๆ จึงไม่มีคนขี้เกียจ ต่างช่วย
กันขยันผลิตสร้าง“สรร”ให้มีกินมีอยู่อย่างพอเพียง คนใน
สังคมนี้รจู้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงในประโยชน์สูง-ประหยัดสุด ประโยชน์
ตน-ประโยชน์ท่านเป็นอย่างดี ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ผลาญพร่า
ท�าลาย จึงมีส่วนเหลือส่วนเกินจริงๆ
“สาธารณโภคี”เป็นสังคมที่มีระบบ“เศรษฐศาสตร์” ที่
ให้ความสงบสุขสุดยอดแก่มนุษย์ในโลก เพราะเป็นเศรษฐ
ศาสตร์ที่ไม่เป็นภัยเป็นโทษใดๆกระทบกระเทือนสังคมใด
เป็นสังคมที่สุขสงบอบอุ่น หรือเย็นใจสบายจิตที่สุด
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เพราะทุกคนขยันสร้าง“สรรค์”จริง เต็มใจท�างานไม่เกี่ยงกัน
ที่ส�าคัญยิ่งคือ เป็นสังคมที่ ไม่ มีหนี้สิน เลิกระบบ
ดอกเบีย้ เด็ดขาด อาจจะ“ยืมกัน-เกือ้ กูลกัน”ในหมู่กลุ่มตน
เอง หรือจากส่วนกลางที่อาจขาดช่วงขาดตอนเป็นครั้งคราว
ด้วยการ“เกือ้ ”มิใช่“กู้”(เกือ้ กูลกัน มิใช่ขูดรีดกัน) เป็น
เงิน“หนุน”มิใช่เงิน“หนี”้ (อุดหนุนจุนเจือกัน ไม่มีความคิด เอาเปรียบกัน )
สังคม“สาธารณโภคี”จึงเป็นสังคมที่ไม่ทุกข์เพราะ
เรื่องหนี้สิน เนื่องจากเข้าใจชัดเจนยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนว่า “การเป็นหนีเ้ ป็นทุกข์ในโลก”อย่างซาบซึง้ ใจจริงๆ
จึงหยุดบ้าตาม“ระบบสินเชื่อ”ของทุนนิยมกันแท้
(๒๗) สาธารณโภคีเกิดได้แม้ทา่ มกลางทุนนิยม-คอมมูนสิ ต์

แม้สังคมประเทศในยุคทุนนิยมที่สุดแสนสามานย์
ปัจจุบัน นี้ หรือ ยุค คอมมูนิสต์กล้ามโตขนาดไหน สังคม
ชุ ม ชนที ่ด� า เนิน ชี วิ ต เป็ น “สาธารณโภคี”ก็ยั ง อาจสามารถ
“เกิด”ขึน้ ท่ามกลางสังคมคอมมูนิสต์กล้ามโตหรือในสั ง คม
ยุคทุนนิยมสามานย์ได้ส�าเร็จ เช่น สังคมชาวอโศก เป็นต้น
เพราะเป็นชุ มชนทีม่ ี“ลาภธัมมิกา (ลาภที่ ได้มาโดยธรรม)”
แล้วน�ามารวมกันเป็น ส่วนกลาง กินใช้อาศัยบริโภคร่วมกัน
ในการด�าเนินชีวิตเป็น“สาธารณโภคี” ซึง่ มี ชี วิ ตไปด้วยกัน
กับของส่วนกลางได้ จริงๆ ไม่มี ใครพยายามแย่ง หรือแยก
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เอาอะไรไปเป็นของส่วนตัว ทุกคนมีปจั จัยส�าคัญส�าหรับชีวติ
แต่ละคนอันพอเหมาะพอเพียง ด้วย“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตระ
“สาธารณโภคี”จึงเป็นเศรษฐกิจ ขัน้ เยีย่ มยอดของ
สังคมมนุษยชาติที่สูงสุดกว่าระบบเศรษฐศาสตร์ใดๆ
ซึง่ สามารถเป็นได้ชนิดที่เป็นอกาลิโก คือไม่ จา� กัด
กาละยุคสมัย ว่าเป็นได้แต่ ในยุคพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ยุคนี้
ก็ยังเป็นได้ แม้คนยุคนี้จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ ได้จัดจ้านสาหัส
และเป็นเอหิปัสสิโก คือ สามารถท้าทาย ให้ มาชม
ความจริงที่เกิดได้-เป็นได้ นี้กัน แท้ๆ ในยุคนี้มีแล้ว สังคม
ชุมชนหมู่บ้าน“สาธารณโภคี”ที่ว่านี้ ไม่ ใช่ ได้แต่พูด
(๒๘) สาธารณโภคีเกิดได้เฉพาะในหมู่ สงฆ์เพราะเหตุใด?

ในยุคพระพุทธเจ้า การมีลาภโดยธรรม(ลาภธัมมิกา)
แล้วน�ามารวมกินใช้ อาศัยบริโภคในการด�าเนินชีวิต เป็น
“สาธารณโภคี” นั้น เป็นได้ แค่ เฉพาะในหมู่ นั กบวชหรือหมู่
ภิกษุ ส งฆ์เท่านั้น เพราะยุคนั้ นเป็น “สมบูรณาญาสิทธิราชย์”
เป็น“ยุ ค ทาส”กันอยู่ทั้่งโลก
และที่ส�าคัญคนหรือประชาชนในยุคนั้นทั้งหลายยัง
ไม่มีสิทธิเสรีภาพบริบูรณ์
เพราะคนทัว่ ไปทั้งหลายก็ยงั ไม่มีความรูเ้ รื่องสิทธิเสรี
ภาพใดๆเลย
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คนยุคนั้นจึงไม่มีอิสระเสรีภาพ(Independence) ไม่มี
คุณลักษณะแห่งความเป็นพีน่ ้องในสังคมหรือ“ญาติธรรม”
( Fraternity)แท้ ไม่มีสุขสงบสันติภาพ(Peace)แน่ เพราะเป็น
ยุคทาสทั่วทั้งโลกกันอยู่ ไม่มี“สมรรถนะ(efficiency)”ที่เต็มใจ
ด้วยความเต็มจริงยินดีของตนแท้จากแรงงานของทาสทั้ง
หลายแน่ ไม่มี“บูรณภาพ (Integrity)” ไม่มี“สุนทรียภาพ (Aesthetics)” ไม่มี“สูญญภาพ(Voidness)”สัมบูรณ์แท้จริงแน่นอน
(๒๙) สาธารณโภคีถา้ ไม่อสิ ระเสรีภาพจะเป็นได้ไม่ย่งั ยืน

ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินข้าวของสมบัติวัตถุ
สิทธิในการกระท�า สิทธิในการพูด สิทธิในการคิด
สิทธิตามกฎหมาย
สิทธิตามวัฒนธรรม
สิทธิของมนุษยชาติ
ฯลฯ
ดังนั้น ถ้าสังคมใดยุคใดคนยังไม่รเู้ รื่องของสิทธิ คน
ยั ง ไม่ มีสิท ธิ ใ นเรือ่ งต่างๆ ยังไม่มีอิสระเสรีภาพ ยังเป็น
สังคมทาสและเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่ สังคมนั้น
จะไม่ สามารถเป็น“สาธารณโภคี”ได้อย่างสงบสุขสัมบูรณ์ แท้
สังคมคนฆราวาสทั้งหลายทั่วไปจะเป็นได้ยาก แม้
เป็นได้ด้วยการบังคับ“สาธารณโภคี”นั้นก็ไม่ยั่งยืนยาวนาน
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สังคมยุคพระพุทธเจ้าจึงยังท�าให้เกิด“สาธารณโภคี”
มี ขึ้ นในชุมชนฆราวาสไม่ ได้ เป็นได้ในหมู่ภิกษุสงฆ์แค่นั้น
เพราะมีข้อจ�ากัดต่างๆดังได้กล่าวมาแล้ว
(๓๐) การมีชีวิต“สาธารณโภคี”ต้องเป็นสิทธิของแต่ละคน

การด�าเนินชีวิตเป็น“สาธารณโภคี”ต้องเป็น“ความ
สมัครใจ”ของคน จึงจะอยู่ ในสังคมนั้นอย่างไม่ทุกข์ทรมาน
สงบ และสุขเย็นหรืออบอุ่นที่สุด นี่คือ จุดตัดสิน
“การกดดัน”จึงชี้บง่ ว่า ระบบไหนจะแท้จริงยิ่งกว่ากัน
ถ้าสังคม“สาธารณโภคี”ใดใช้อ�านาจบังคับ-กดดัน
มากกว่าก็จะเป็นสังคมแห่ง“ทุกข์” ถือว่า ยังไม่เต็มสิทธิ หรือ
มีอิสระน้อยยิ่งกว่า ย่อมด้อยกว่า ไปไม่รอดกว่า ต�่ากว่า
ดูได้จากสังคมคอมมูนิสต์ ซึ่งมี“การบังคับ”ในหลาย
กรณียิ่งกว่าประชาธิป ไตย มากกว่าชาวเผด็จการแน่นอน
จึงชัดเจนว่า ไม่มีอิสระเสรีมากเท่า“สาธารณโภคี”
เพราะ“การบังคับ”นี่เองที่ท�าให้คอมมูนิสต์ต้องล่ม
สลายไปจากโลกเกือบหมดแล้ว แม้จะอยู่ ได้ในทุกวันนี้ก็ตอ้ ง
เป็นคอมมูนิสต์ลัทธิแก้กันไปแล้ว เอนเอียงมาข้างให้อิสระ
ก็ตัดสินได้ด้วยเรื่อง“ความเป็นอิสระ” นี่มิติหนึ่ง
และ“สาธารณโภคี”มีคณ
ุ ลักษณะ communal อันเป็น
ลักษณะพิเศษถึงขัน้ คุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)ส�าคัญยิ่ง (เป็น
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สัจธรรมลึกลงไปในจิต มีความเกี่ยวเกาะแสนสนิทสัมพันธ์แห่งเชือ้ ความเป็น
ญาติสายเลือดและความเป็นชาติในประเทศ หรือมี DNA ที่สืบสานชิ ดแน่น
แสนสนิทกว่า) ซึ่งลึ กซึ้งแหลมคมยิ่งกว่าคอมมูนิสต์ท่ ีโลกช่วงหนึ่ ง

พยายามปลุกปั้นให้เกิด ขึ้น มาในยุคหนึ่งเสียอีก
นีก่ ็อีกมิติหนึง่ ซึง่ เพิม่ ขึ้นเป็นเครือ่ งตัดสินได้
เพราะ“สาธารณโภคี”นี้ทกุ คนในสังคม กล้ามักน้อย
-กล้าจน-กล้าไม่สะสม ยิง่ กว่า ๓ ระบบนัน้ (เผด็จการ,คอมมูนิสต์
และประชาธิปไตยทุนนิยม) จึงเต็ม ใจเสีย ภาษี ให้แก่ ส่วนกลาง
เข้าใกล้ ๑๐๐ % หรือเสีย ๑๐๐ % ได้จริงยิ่งยอดกว่าทั้ง ๓
ระบบนั้นอย่างเป็นจริง ทั้งจริงใจและทั้งจริงฉลาดขั้นปัญญา
(๓๑) “จุดเด่น-จุดเน้น”ส�าคัญยิ่ง ของระบบแต่ ละระบบ

คอมมูนิสต์นี้เน้นที่“ทรัพย์สินและเงินเข้าส่วนกลาง”
ยิ่งกว่า เน้นที่จิตใจที่เป็น“อิสระเสรีภาพของคน”
คอมมูนิสต์จึงเอียงข้าง“วัตถุนิยม”ยิ่งกว่า“จิตนิยม”
ประชาธิปไตยนั้นเน้นที่“อิสระเสรีภาพของคน”แต่ละ
คนยิ่งกว่าเรื่อง“ทรัพย์สินและเงินเข้าส่วนกลาง” จึงเอียงมา
ข้าง“จิตนิยม”ยิ่งกว่า“วัตถุนิยม”
คนผู้ใดจะเข้าสู่ระบบ“สาธารณโภคี” จึงล้วนมี“อิสระ
เสรีภาพ”เต็ม ๑๐๐ % สูงสุดได้ นี่แหละคือจุดส�าคัญที่เป็น
ประชาธิปไตยสูงสุด ๑๐๐ % แท้ๆยิ่งกว่าระบบคอมมูนิสต์
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ส่วนคนผู้ใดจะเข้าสู่ระบบ“สาธารณโภคี” นัน้ ล้วน
เต็มใจ“เสียภาษี” ๑๐๐ % มากสุดได้ยิ่งกว่าคอมมูนิสต์
จึ ง เป็ น คอมมูน ิส ต์ ส ูง สุด ๑๐๐ % แท้ ๆ ยิ ่ง กว่ า ระบบ
ประชาธิปไตย อย่างวิเศษด้วยซ�้า
สรุปตรงนี้ ก็คือ ไม่ว่าจะเรื่อง“อิสระเสรีภาพ” หรือ
เรือ่ ง“วัตถุเงินทองทรัพย์สิน” สาธารณโภคีท�าความส�าเร็จ
ได้ จึงเป็นได้ยิ่งๆกว่า ทั้ง ๒-๓ ระบบนั้นแท้ จริง
สาธารณโภคีจึงมีทั้ง ๒ จุดเด่นกว่าของทั้ง ๓ ระบบ
ดังนั้น ระบบ“สาธารณโภคี”จึงเกิดได้แม้ในประเทศ
ประชาธิปไตยที่เน้นระบบอิสระเสรีภาพเต็ม ๑๐๐ % เพราะ
ระบบ“สาธารณโภคี”ก็เป็นระบบที่นิยมอิสระเสรีภาพเช่น
เดียวกันกับ“ประชาธิปไตย” ๑๐๐ % อยู่ที่คนจะเป็นได้มั้ย?
และเด่นกว่าประเทศคอมมูนิสต์ท่เี น้นระบบมีทรัพย์
สินส่วนกลางเต็ม ๑๐๐ % เพราะระบบสาธารณโภคีเป็น
ระบบที่ ไม่เป็น ภัยเป็นโทษกันแล้ว ไม่หลงแย่ง“ทรัพย์สิน
เงินทองข้าวของส่วนกลาง”ยิ่งกว่าชาวคอมมูนิสต์เป็นกัน
“สาธารณโภคี” จิตใจจึงสะอาดกว่า มีอสิ ระเสรีย่งิ กว่า
(๓๒) “สาธารณโภคี”มีจดุ ดีย่งิ กว่าระบบการปกครองทั่วไป

“สาธารณโภคี”นั้นอิสระยิ่งกว่า“เผด็จการ”นั้นแน่แท้
ระบบ“สาธารณโภคี”จึงเป็นระบบที่ดวี เิ ศษยิ่ง ทั้งการ
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มีอิสระเสรียิ่งกว่าระบบประชาธิปไตยเสียอีก และทั้งเป็น
ระบบที่มคี วามเป็น“คอมมูนอล”ที่เน้น“ส่วนกลางร่วมกัน”ได้
ยิ่งกว่าระบบคอมมูนิสต์ด้วยซ�้าไป
จิตใจของผูจ้ ะเข้าสูร่ ะบบ“สาธารณโภคี”จึงมีท้งั อิสระ
ยิ่งยอด และมีทั้งความเต็มใจเสียสละให้ส่วนกลางก็ยิ่งยอด
จุดดีจุดเด่นของ ๒ ระบบการปกครองในโลก คือ
มี“อิสระ”ก็ดี มี“ใจสาธารณะ”ก็ดี คนจะท�าได้เป็นได้ก็ต้อง
เป็นคนที่มจี ติ ใจเจริญสูงพิเศษกว่าคนธรรมดาสามัญแน่นอน
เพราะผู้ สมัครใจจะอยู่ ในสังคมสาธารณโภคีถา้ กิเลส
ยังมากอยู่ ก็อยู่ ไม่ได้ แม้จะอยูก่ ็อยูอ่ ย่างมี ทุ ก ข์ หรืออยู ่
ได้ ไม่ ยาวนานแน่นอน ไม่เป็น สุขส�าราญเบิกบานใจเต็ม
๑๐๐ % แน่ยิ่งกว่าแน่
แต่ถ้าเป็นคนมี“ปัญญา”จริงก็จะยอมตาย กัดฟันสู้
(๓๓) สาธารณโภคีจึงต้องมีจิตใจที่ฉลาดพิเศษคือปัญญา

“สาธารณโภคี”เป็นสังคมที่มีความพิเศษหรือสังคม
ที่คนอยู่ ได้ตอ้ งมีคณ
ุ ธรรมจริงมากมายหลายมิติจงึ จะอยู่ ได้
เพราะไม่ใช่สังคมธรรมดาสามัญที่ปุถุชนจะอยู่ ได้ง่ายๆ
คนที่มีคุณธรรมจริงคือคนมี“ปัญญา”ซึง่ เป็นภาษา
บาลี อันเป็น“ความฉลาดแบบโลกุตระ” จึงแตกต่างจาก
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“ความฉลาดแบบโลกียะ”ที่ภาษาบาลีเรียกว่า“เฉโก”
ความฉลาด“เฉโก”เป็นความฉลาดที่เต็มไปด้วยเล่ห์
เหลีย่ มลึกร้ายซับซ้อน โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเอง(อวิชชา) หรือ
แม้รู้ก็ยังใช้เล่ห์เพือ่ ความเอาเปรียบถึงขัน้ โกงทุจริตหนัก
แต่คนไม่ยอมใช้คา� ว่า“เฉโก”เรียกความฉลาดของตน
ทั้งๆที่เขามีแค่“ความฉลาดเฉโก”คือ ฉลาดแบบโลกียเ์ ท่านั้น
มี วิธีท่ีจะเกิด“ความฉลาดซื่อสัตย์”ซึ่งเรียกด้วยภาษา
บาลีว่า “ปัญญา” คือฉลาดไม่ตอ้ งใช้เล่หเ์ หลี่ยม และฉลาด
ทีย่ อมเสียเปรียบ ฉลาดทีเ่ ต็มใจเสียสละ เพราะมีปญ
ั ญาแท้
ผู้มี“ปัญญา”แท้รู้ดีว่า “เสีย”คือผู้ต้อง“สละ” ผู้ต้อง
“ให้”แก่ผู้อื่น ผู้ต้อง“ขาดทุน”ให้แก่ผู้อื่น เป็นความประเสริฐ
ดังนั้น“ปัญญา”ที่รู้ดีว่า “การเสีย”คือ“การได้” หรือ
การให้แก่ผอู้ น่ื คือความดีงามจริงๆ “ขาดทุนของเราคือก�าไร
ของเรา” จึงเต็มใจ“เสีย” เต็มใจ“สละ” เต็มใจ“ให้”แก่ผู้อื่น
เต็มใจ“ขาดทุน”ให้แก่ผอู้ น่ื อย่างสัมบูรณ์ ดว้ ย“ฉลาดปัญญา”
ผู้ยังมีแค่“ฉลาดเฉโก”จะไม่เห็นดีเห็นงามตามทีว่ ่า
นี้ จะเข้าใจ“ความจริง”ที่ว่านี้ไม่ได้ เขาจะมี“อวิชชา”อยู่เต็ม
ความโง่ แม้จะพอเข้าใจได้ก็จะไม่ยอมท�าอย่างเต็มใจเลย
หรือแม้แค่สมัครใจจะท�าเป็นครัง้ คราว เขาก็ต้องพยายาม
ฝืดฝืนใจอย่างเหลือเกิน จึงไม่นิยม ไม่ชื่นชม ไม่รมเยศแน่
เห็นมัย้ ว่าคนจะมี“ ปัญญา”จึงยากแสนยากมาก
เพราะเปลี่ยน“อวิชชาธาตุ”ในจิตใจคนได้ยากจริงๆ
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(๓๔) “เฉโก”คือ อวิชชาธาตุ เป็น“ความฉลาด”แบบเก่า
ผู้เริม่ มีธุลีแห่ง“ปัญญา”เกิดในจิตใจใหม่ จึงคือ ผู้ที่
มี“ความฉลาดแบบอื่น (อัญญะ)” ที่แตกต่างจาก“อวิชชาธาตุ”
ของคนสามัญในโลกที่เป็น“โลกีย์” ชนิดที่เป็น“คนละโลกหันหลังชนกัน” จึงมองเห็นมุ่งไปทิศตรงกันข้ามเลยทีเดียว
การพูดกันจึงยากที่จะเข้าใจกันได้ เพราะมันเหมือน
กับคนต่างดาวมาเจอกัน คนที่มาจากคนละโลกคุยกัน
คนหนึ่งเป็นมนุษย์โลกียะ ที่เป็นโลกของมนุษย์สามัญ
ปุถุชน คือโลกที่เป็นดวงดาวที่เป็นโลกีย์ มี“ความคิดรวบยอด
(concept)”แบบโลกีย์ จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงแต่“ค่านิยม(values)ก็ดี
รสนิยม(taste)ก็ดี” หรือ“ธรรมนิยาม ๓” คือไตรลักษณ์ โลกีย์
(การเกิดขึ้น-การตั้่งอยู่-การดับไป = สามัญญลักษณ์ของโลกีย์ )ก็ดี ที่เป็น
สามัญของคนชาวโลกีย์ธรรมดาเท่านั้น
(๓๕) “ปัญญา”คือ อัญญธาตุ เป็น“ความฉลาด”แบบใหม่

แต่อีกคนหนึง่ เป็นมนุษย์โลกุตระ ที่เป็นคนโลกต่าง
ดาว เป็นโลกของมนุษย์“โลกอื่น” คือโลกที่เป็น“ดวงดาว
โลกุตรชน” ซึง่ มี“ความคิดรวบยอด(concept)”ก็ดี “ค่านิยม
(values)”ก็ดี “รสนิยม(taste)”ก็ดี แม้“ธรรมนิยาม ๓ คือไตรลักษณ์
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ก็ดี( การเกิดขึน้ -การตัง้่ อยู่-การดับไป) คนโลกต่างดาวก็มีปัจจัตต
ลักษณ์ของโลกุตระ ที่รจู้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงความเป็นไตรลักษณ์ท่มี ี
ความรูส้ ลับซับซ้อนลึกซึง้ (ปฏินิสสัคคะ)ยิง่ กว่าคนโลกีย์ธรรมดา
นัน่ คือ คนผู้นนั้ สามารถใช้“ธรรมะ ๒”คือ ถึงขัน้ มี
“ปัญญาธาตุ”ที่เป็น“นาม”ของตนเอง เมือ่ สัมผัส“กาย”ตนเอง
ก็สามารถอ่าน“อาการ”อ่าน“นิ มิต”ของ“จิตในกายตน”ออกถึง
ความเป็น“สามัญลักษณ์”หรือ“ไตรลั ก ษณ์ ” ได้เกินกว่าสามัญ
ปุถุชนที่เห็นแค่“การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป”ในกรอบของเขา
นั่นก็คือ สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่ดับไป”ของ“วิญญาณธาตุ”ของตนนัน้ ๆได้มากกว่าการเห็น
ความจริงว่า เป็นแค่“การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป”ของปุถุชน
เพราะมี“ปัญญา”ที่ความสามารถหยั่งรู้จิตของตน
และแยกแยะ“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรม
ในธรรม”ของตนได้ด้วย“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”สัมมาทิฏฐิ
(๓๖) “ปัญญา”สัมมาทิฏฐิเป็น“ความฉลาด”ขั้น“โลกุตระ”
เช่น รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ไตรลักษณ์”หรือสามัญลักษณ์
ถึงขัน้ “โลกุตระ” นัน่ คือ สามารถแยกแยะ“กาย ๒-เวทนา
๑๐๘-จิต ๘๙-ธรรม ๒”ได้อย่างแตะต้องสัมผัสสภาวะจริง
จากความเป็น“รูป ๒๘” ที่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง
ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตาม“นาม ๕” ที่พระพุทธเจ้ า
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ตรัสไว้ชัดในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๔ ก็จะสามารถ
รูจ้ ักรู้แจ้งรู้จริง“ปฏิจจสมุปบาท”ได้บริบูรณ์สัมบูรณ์
นัน่ คือ ผู้มี“ปัญญา”ขั้น“วิชชา”ตั้งแต่“วิปสั สนาญาณ”
ไปครบ“วิชชา ๘” สามารถอ่านสภาวธรรมที่เป็น“ปฏิจจ
สมุปบาท”ได้ตงั้ แต่ความเป็น“สังขาร-วิญญาณ-นามรูปอายตนะ” เมื่อมี“สัมผัส”จึงมี“เวทนา”ขึ้นมาให้ศึกษาเรียนรู้
ขอยืนยันว่า ต้องมี “สัมผัส ๖”จึงจะสามาถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้
หากไม่ ม ี“ ผั ส สะ ๖”หรื อ ไม่ ม ี“ สั ม ผั ส ๖”ให้ เรีย นรู้
เช่น หลับตาเข้าไปเรียนรู้อยู่แต่“ภายในภวังค์”ที่มีแต่“จิต
ในจิต”เท่านั้น ซึง่ ไม่ม“ี กายในกาย-เวทนาในเวทนา”ให้
ศึกษา“ธรรมในธรรม”ทั้งหลายได้ครบทั้งภายนอก-ภายใน
ไม่มีสมมุติสจั จะ-ปรมัตถสัจจะ ครบครัน การศึกษาก็ไม่
บริบูรณ์ การบรรลุธรรมทั้งหลายก็ไม่สัมบูรณ์ ..เห็นชัดมั้ย?
ต้องมี“ผัสสะ”จึงจะสามารถพิจารณา“กายในกายเวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม”ได้จริงถึงขัน้ รู้จัก
รูแ้ จ้งรูจ้ ริงว่า “สังขาร”ทั้งหลายก็ดี “ธรรม”ทั้งหลายก็ดี ย่อมมี
“อาริยสัจ”ทีเ่ ป็น“ความจริงอันยิ่งใหญ่ ”ในสังขารในธรรมนั้นๆ
นั่นคือ มี“สัจธรรม”ให้เราเรียนรูศ้ กึ ษาได้ครบครันทั่ว
หมดตาม“ปฏิจจสมุปบาท”ทั้งสาย ชนิดที่อนุโลม-ปฏิโลมได้
ถ้วนรอบ รอบแล้วรอบเล่า จะกีร่ อบก็ทบทวนได้จนแน่ ใจ
เป็นที่สุดว่า บรรลุธรรมสูงสุดแล้ว จบกิจแล้ว บริบูรณ์สัมบูรณ์
แล้ว อย่างทีต่ นมัน่ ใจของตนจริงๆ ครบ“เวทนา ๑๐๘”

53

เต็มถ้วนด้วยการทบทวนแล้วทบทวนอีก สะสม“อาเนญ
ชาภิ ส งั ขาร”แล้ ว ๆอี ก ๆ กระทั ง่ “อดี ต ๓๖-ปั จ จุ บ ัน ๓๖
-อนาคต ๓๖” ควบแน่นเป็น“นิจจัง-ธุวงั -สัสสตัง-อวิปริณาม
ธัมมัง-อสังหิรัง-อสังกุปปัง”กันทีเดียว
(๓๗) ยกตัวอย่าง ไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณ์ เป็นต้น
๑.สังขาร คือสังขตธรรมทั้งปวง ไม่เทีย่ ง(สัพเพ สังขารา
อนิจจา) ๒.สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวง เป็นทุกข์ (สัพเพ สังขารา
ทุกขา) ๓.ธรรมคือสังขตธรรมและอสังขตธรรม หรือสังขาร
และวิ สังขารทั้งปวง ไม่ ใช่ตน (สัพเพ ธัมมา อนัตตา)
ผูม้ ีแค่“ความรูส้ ามัญปุถุชน”จะไม่สามารถรูจ้ กั รู้แจ้ง
รู้จริงเริ่มตั้งแต่ความเป็น“สังขาร”ได้เลยว่า มันคือไฉน?
ยิ่ง“ความไม่เที่ยง”ของสังขารก็ดี ของธรรมก็ดี ก็จะ
ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้เลย
“กายที่เป็นภายนอกของสังขาร”นัน้ อาจจะสามารถ
พอรู้ได้เห็นได้ ว่า มันมี“ความไม่เที่ยง”ด้วยตา ด้วยทวาร
ภายนอก อาศัยผ่านกาล ผ่านเวลาที่มันล่วงไปๆ “สังขาร
ภายนอก”มันก็จะปรากฏ“ความไม่เที่ยง” เสื่อมไปให้เห็นได้
แต่“จิตสังขาร-วจีสงั ขาร”ที่เป็น“สังขารภายในนี้สิ มัน
ต้องมี“ปัญญา”จริงๆ
มีแค่“เฉกะหรือเฉโก”นั้น ไม่สามารถหยั่งรูค้ วามเป็น
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จริงของ“อาการ-เพศ-นิมิต-อุเทศ”ได้แน่
ซึ่งผู้มี“ ปัญญา”จริงแท้ จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง
สภาวธรรม“ความไม่เที่ยงในสังขารภายในจิตของตน”ได้
เช่น เริม่ รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นรูปกับนามปรุง
แต่งกันอยู่”ในตน เรียกว่า“กายสังขาร”ก็ดี “จิตสังขาร”ก็ดี
“วจีสังขาร”ก็ดี ว่า เป็นไฉน? อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”จริงๆ
นั่นคือ สามารถหยั่งรูภ้ าวะที่เป็น“ความไม่เที่ยง”ได้แก่
ความเป็น“อนิจจัง (ความไม่เที่ยง)”ของจิต-เจตสิก ก็สัมผัสเห็น
ความไม่เที่ยงของ“กิเลส (ภาวะเก๊ = ภาวะที่เป็นของไม่จริง-ไม่เที่ยงไม่แท้ ที่หลอกคนอวิชชาอยู่ ในจิต ตัวเอง)”ในตนได้ จริง
หรือ“กิเลส”เป็น“เหตุแห่งทุกข์”ก็สัมผัสสภาวะว่ามัน
เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ ที่มี“ปัญญา”สัมผัสรู้กันจริงๆ
แม้แต่“กิเลส”ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเลย มันเป็นเพียง
“พลังงานเก๊ ในจิต”ทีเ่ รา“อุปาทาน”ยึดมั่นถือมั่นมันเองแท้ๆ
ก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้แท้ๆจริงๆ จึงรู้หน้าตาของ“อุปาทานจิต”
ที่มันเป็น“ผีหลอก”ได้แท้ชัดเจนยิ่ง ด้วยธาตุ“ปัญญา”ตน
ตนจึงแจ้งชัด“ความหลอก” หรือ“ความเท็จ”ชัดยิ่ง
(๓๘) “ปัญญา”ที่รู้จริง“ธรรมนิยาม ๕”มี ในพุทธเท่านั้น

ซึง่ ผู้มี“ปัญญา”จริงจะสามารถแยกแยะความเป็น
“ธรรมนิยาม ๕”ได้อีกด้วย
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“ธรรมนิยาม ๕” (นวังคสัตถุศาสตร์ = ค�าสอนของพระพุทธ
ศาสดา ๙ หลักใหญ่ ) แท้ๆ ที่ล้วนเป็นโลกุตระ มิ ใช่ โลกียะ
“ธรรมนิยาม ๕”ได้แก่ อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิตนิยาม,
กรรมนิยาม,ธรรมนิยาม (การเกิดขึ้น-การตัง้่ อยู่-การดับไปของสรรพ
สิ่ง -ที่เป็นทั้งสรรพสิ่งโลกียะ-ทั้งสรรพสิ่งโลกุตระ) อันประกอบด้วยรูป
ธรรมและนามธรรมที่เป็นอาริยธรรมขั้นโลกุตระ = ปัจจัตต
ลักษณ์ของโลกุตรธรรม (ไม่ใช่แค่เป็นปัจจัตตังแบบโลกียะเท่านั้น ) และ
มี“อธิปไตย”ในธรรมนิยาม ๕ (ธรรมาธิปไตย) เป็นอาริยธรรม
บริบูรณ์ สัมบูรณ์ ก็ล้วนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ด้วย“ปัญญา”
อันเป็น“ความฉลาดแบบใหม่”ที่ไม่เหมือนแบบเก่า
จริงๆ และมีลักษณะทวนกระแสโลกเก่า คือโลกีย์เอาด้วย
เป็น“คนโลกใหม่” เป็น“คนโลกต่างดาว” ที่มีความ
ฉลาดแบบใหม่ ซึ่งฉลาดแบบคนต่างดาว แบบ“โลกตุระ”
(๓๙) “ปัญญา”จึงเป็น“ความฉลาด”ของคนต่างดาว
คนโลก“อื่น”(อัญญะ)นีจ้ ึงเป็นคนต่างดาว เป็นคน
ดาวดวงใหม่แท้จริง ที่มีความสามารถ“หลุดพ้นจากโลกลูก
เก่า”ของตนออกมาสู่“โลกอื่น” ที่ ไม่ ใช่“โลกโลกีย์”ที่ตนอยู่
จ�าเจด้วย“ทุกข์ๆ-สุขๆ” ยึดมั่น“ของเอ็ง-ของข้า” แย่งกัน
อยู่ หวงแหนเป็นของตนอยู่ โดยเฉพาะ“ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง
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ในความเป็นอัตตา ๓” จึงไม่รู้จักจบสักที ไม่ส�าเร็จได้จริง
เพราะยังไม่ม“ี ปัญญา”ทีเ่ ป็น“โลกุตระ”เป็นคนดาว
ดวงใหม่ที่บรรลุพุทธธรรมสัมมาทิฏฐิจริง ซึง่ เป็นโลกุตระที่
มี“ความแตกต่าง”จากโลกียะเป็นคนละโลก หรือเป็นคนละ
ดวงดาวแท้ๆ
เมื่อคนดาวดวงใหม่ สามารถเดินทางออกจาก“โลก”
ลูกเก่าของตนได้ ก็เท่ากับเป็นคนที่“พ้นโลกเก่า”มาได้ ครั้น
แสดงตนบอกตนต่อคนโลกเก่า ว่า ตนหยุดหลงโง่งมจมอยู่
กับ“ทุกข์ๆ-สุขๆ” เลิกที่จะยึด“ของเอ็ง-ของข้า” แย่งกันอยู่
หวงแหนเป็นของตนอยู่ ไม่รู้จักจบสักที ได้แล้วจริงๆ
“คนโลกเก่า”คือ คนโลกีย์ รู้แบบดาวดวงเก่า หมุน
เวียนวนไปตามทิศทางเดิม จึงฉลาดตามความหมุนวนอยู่
เหมือนกันหมดตามความวนของโลกเก่า วนอยู่ตามเข็มทิศ
ของสนามแม่เหล็กโลกีย์ อย่างเดิมๆนั่นเอง
(๔๐) “ปัญญา”เป็น“ความฉลาด”ที่ทวนกระแสกับ“เฉโก”
แต่ดาวดวงใหม่น้ี หมุนวนทวนกระแสกับดาวดวงเก่า
จึงมีความรู้สึก(เวทนา)ก็ดี การก�าหนดหมาย(สัญญา)ก็ดี ปรุง
แต่งกันอยู(่ สังขาร)ก็ดี ความรู้ทั้งมวล(วิญญาณ)ก็ดี จึงเป็นแบบ
ของดาวดวงใหม่ ที่เรียกว่าปัญญา ซึ่งเป็น“ความรู้”ของคน
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โลกใหม่มิใช่“ความรูเ้ ฉโก”ที่เป็น“ความรู”้ ของคนโลกเก่าแล้ว
จิตใจคนมี“ปัญญา”จึงเป็นคนหน้าใหม่ ที่มี“ความรู้ความเห็น”แปลกใหม่ ทวนกระแสโลกโลกียห์ รือทวนกระแส
คนดาวดวงเก่า ซึง่ ไม่เหมือนกับ“ความรู้-ความเห็น”ของ
คนดาวดวงเก่า เพราะมันแปลกใหม่ -แยกแตกต่างกันไปใหม่
แล้ว
“ความคิดรวบยอด(concept)”ก็ดี “ค่านิยม(values)”ก็ดี
“รสนิย ม (taste)”ก็ดี “ธรรมนิย าม ๕ (Supra normal of the
Teacher’s nine[นวังคสัตถุศาสตร์] - factored dispensation 5)”ก็ดี จึง
ล้วนทวนกระแสดาวดวงเก่าแน่ๆ เป็น“ธรรมชาติชนิดใหม่
ที่เหนือธรรมชาติโลกีย์”แท้ๆ
ดังนัน้ “อัญญะ(อื่น )”จึงคือ “ธาตุใหม่”ของจิตใจ ที่
เมื่อ“ธาตุ”ชนิดใหม่นี้ พัฒนาขึ้นจึงเป็น“วิชชาธาตุ”
“วิชชาธาตุ”ที่เจริญมากขึ้นจากที่เริ่ม“จากอัญญธาตุ”
เมื่อพัฒนาเป็นพหูพจน์มากขึน้ ก็คือ “อัญญา” ซึง่ “ตรงกัน
ข้ามกับอวิชชาธาตุ”ไปตามล�าดับ
จะเรียกด้วยภาษาว่า “ธรรมชาติ”ก็มี“ธรรมะ”ที่เป็น
“ชาติของคนต่างดาว” ซึ่งมี“เชื้อชาติคนละเชื้อชาติ” และมี
DNA ของคนละโลก หรือคนละดวงดาวกันจริงๆ กับ“เชื้อชาติ
คนโลกีย์ เก่า” เพราะมี DNA คนโลกใหม่หรือคนโลกุตระที่
ไม่ ใช่ DNA ของคนในดาวดวงเก่ากันแล้ว
DNA คนละ DNA เป็นคนมีเชื้อจากดาวคนละดวง
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(๔๑) “คนดาวดวงใหม่”เป็นผู้เสียสละแบบโลกุตระ
สิง่ ที่สัมผัสได้แม้ภายนอก จะยืนยันสอดคล้องกับ
ภายใน ซึ่งต้องคบคุ้น และพิสูจน์ยืนยันกันหลากหลายมิติ
ได้จริงๆ นัน่ ก็ต้องครบทัง้ ภายนอก-ภายใน ครบทั้งสมมุติ
สัจจะ-ทั้งปรมัตถสัจจะ เป็น“ธรรมะ ๒”เสมอ
โลกยุคนี้ โชคดีมากที่ยงั มีพระวจนะของพระพุทธเจ้า
คือ พระไตรปิฎกฉบับนี้ ใครเก่งเกินกว่าพระไตรปิฎกฉบับนี้
ไม่เชื่อพระไตรปิฎกฉบับนี้ ไปเชื่ออะไรอื่น เป็นสิ่งที่น่าเชื่อ
ถือ ก็เป็นสิทธิของเขา เขาก็เชื่ออะไรอื่นของเขาไป ก็เป็น
ธรรมดา ก็ปล่อยเขาไป แต่เราเชื่อพระไตรปิฎกฉบับนี้
เราก็พูดกันกับกลุ่มคนที่ยังเชื่อพระไตรปิฎกฉบับนี้
อยู่ เท่านี้ ก็เหลือหลายแล้ว ซึง่ อาตมาว่าเท่านีก้ ็มี ไม่น้อย
หรอกในโลกแม้ปัจจุบันนีท้ ี่ยังเชื่อพระไตรปิฎกฉบับนีก้ ัน
เอามาปฏิบัติให้บรรลุตามนั้นให้ได้เถิด จะรู้ความจริงเอง
ซึ่งแน่ยิ่งกว่าแน่ ว่า คนที่มี“ภูมิโลกุตระ”ในโลกยุคนี้
ขณะนี้นั้นยังมีน้อยอยู่ ก็มี ในประเทศไทยนี่แหละมากที่สุด
เราก็ตรวจสอบตามพระไตรปิฎก ทัง้ มรรค-ทั้งผล
กับ“ธาตุรู้(วิญญาณ)”ของเราทั้งหลาย ที่มีครบตามค�าสอน
ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็น“นวังคสัตถุศาสตร์(ค�าสอนของพระพุทธ
ศาสดา ๙”หรือพุทธคุณ ๙)” เป็น“สฺวากฺขาโต ๖ (พระธรรมที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ดีแล้ว บันทึกมาถึงวันนี้ พิสูจน์ได้ตามหลัก ๖ ประการนั้น )”
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(๔๒ ) “สฺวากฺขาโต”นั้น คือ อย่างไร?
“สฺวากฺขาโต หรือสวากขาตธรรม” ๖ ประการ ที่
พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ท้งั หลายนั้น ล้วนดีแล้วทัง้ นั้น ไม่มี
ผิดไปจากค�าตรัส ให้เราตรวจสอบตามหลัก ๖ ประการนั้นได้
๑.สฺวากฺขาโต ภควตา ธัมโม ก็คือ เป็นธรรมของ
พระพุทธเจ้า ทีี่ตรัสยืนยันไว้อย่างดีแล้ว ๖ ประการ ใครอย่า
เข้าใจเพี้ยนผิดออกไปจากพระวจนะของท่านก็แล้วกัน
๒.สันทิฏฐิโก ก็คอื ผูป้ ฏิบตั ทิ เ่ี อาตัวเองมาปฏิบตั เิ อง
เลย นี่เรียกว่า สันทิฏฐิโก ก็จะเกิดผลในตนเองได้จริง จึงจะ
มี“ความรูข้ องตนเอง”เป็น“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูห”ิ ของ
ตน “มีความรู้ ขึ้นในจิตตนเอง” เกิดรู้ขึ้นในสันทิฏฐิโกผู้นั้นๆ
ผู้ไม่เอาตนเองปฏิบัติ ก็แน่นอน..ย่อมไม่มีผล
[สันทิฏฐิโก หมายความถึง ตัวตนทั้งร่างทั้งใจองคาพยพทั้งหมด ทั้ง
ภายนอก-ภายใน ซึ่งแตกต่างจากข้อที่ ๖ (ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ) เพราะข้อ
๖ นั้นหมายถึงจิตใจเท่านั้น เฉพาะจิตใจที่เกิดผลกันภายใน แต่“สันทิฏฐิโก”ข้อ
๒ นี้หมายถึง ทัง้ ตัวตนทัง้ ร่างกายทั้งจิตใจ และผลทัง้ หมดทัง้ สมมุติสจั จะและ
ปรมัตถสัจจะ อันมีสัมผัสทั้งภายนอกและภายในสัมพันธ์กัน ร่วมรวมกันอยู่
ทั้งโลกภายนอกและอัตตาภายใน ทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตสัจจะหมดถ้วน]

๓.อกาลิโก ก็คือ ไม่จ�ากัดกาละ ไม่ว่ายุคใดสมัย
ใดหากมีหลักฐานค�าสอนพระพุทธเจ้าของจริงอยู่ ก็นา� มา
ปฏิบัติพิสูจน์จะเป็นจริงเกิดจริงได้ทุกกาละ ขอให้สัมมา
ทิฏฐิ-สัมมาปฏิบัติเถิด แต่ถ้ากาละใดไม่มีหลักฐานค�าสอน
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พระพุทธเจ้าเลย หรือมีอยู่แต่มิจฉาทิฏฐิกันเอง ก็แน่นอน
ย่อมปฏิบัติอย่างไรก็ไม่มี“ผล”จริง แม้เขาจะยืนยันว่ามีผล ก็
เป็นได้ แต่นั่น“มิจฉาผล” ไม่ ใช่“สัมมาผล”เกิดแน่ยิ่งกว่าแน่
ซึ่งชาวพุทธยุคนี้ก็มีให้เห็นอยู่ เขาก็หลงว่า ของเขานี้แลจริง
๔.เอหิปัสสิโก ก็คือ มีผู้ปฏิบัติเกิดตาม“มรรคผล”นี้
จริง ตามค�าสอนนี้จริง ยืนยันได้ เชิญให้มาสัมผัสพิสูจน์ได้
ว่า เป็น“โลกุตรผล”ตามพระวจนะของพระศาสดาที่เรายึดถือ
ในพระไตรปิฎกฉบับนี้ ถ้าไม่ถอื สาจะว่า ท้าให้มาพิสูจน์ก็ได้
ส่วนผู้ไม่เชื่อถือพระไตรปิฎกฉบับนี้ ก็แน่นอนย่อม
ไม่เห็นว่าจริง ก็ธรรมดาที่เขาต้องเป็นอย่างนั้น ก็ไม่มปี ญ
ั หา
๕.โอปนยิโก ก็คือ สิ่งนี้ ความรู้นี้ ความประพฤตินี้
ความจริงนี้ ความเป็นอย่างนี้ เป็นสิ่งเลิศ เป็นของสูงยิ่ง จึง
เป็นสิ่งที่น่าเอื้อมเอามาให้ตน ควรโน้มเอามาให้ตนให้ได้
๖.ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ก็คือ ผู้ปฏิบัตินนั้
ปฏิบัติแล้วก็เกิดผลธรรมในตน บรรลุธรรมนั้นในตน ตนก็มี
ญาณหยั่งรูค้ วามจริงของธรรมนี้ท่ีเกิดขึ้นในตน ที่ตนบรรลุ
ในตนของตน ทั้งธรรมะเกิดขึ้นจริง และทั้งตนก็รู้ธรรมะนั้น
(๔๓) ศาสตร์ท่ที า� ให้เป็น“คนจน”ส�าเร็จอย่างมี“ปัญญา”แท้

ธรรมะของพระพุทธเจ้านีเ้ ป็นศาสตร์ยิ่งใหญ่ โดย
เฉพาะมีความเป็นเศรษฐศาสตร์ที่รวมคุณธรรมของ“เผด็จ
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การ-คอมมูนิสต์-สังคมนิยม-ประชาธิปไตย”ไว้ครบ แม้แต่
ความเป็น“พระเจ้า”มารวมไว้ ในความเป็น“โลกุตรภูมิ”ได้
แท้อย่างวิเศษสุด เพราะธรรมะของพุทธศาสนาช่วยให้
ประชาชนมีความเข้าใจชีวิตชาติศาสน์กษัตริย์อย่างลึกล�า้
ความมี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตรภูมิ”จะรู้จกั รูแ้ จ้งรู้จริง
ความเป็น“โลก” ความเป็น“อัตตา” โดยเฉพาะมี“ธรรมะ”ขั้น
“โลกุตระ” วุ ฒิแห่ง“ปัญญา”จึงควบคุม“อธิปไตย”ไปกับ“โลก”
ด้วย“สติ” ที่เป็น“ธรรมาธิปไตย”ขัน้ “อาริยะ(Supramundane )”
อัน มี“ ปัญญา”เป็น“เมตตา”แท้ๆ “อภิบาล”สังคมมาตลอด
ชี วิ ต ทีอ่ ยู่กบั สังคม“ประชาธิปไตย”จึงเต็มไปด้วย
“เมตตา”คุ้มครองดูแล“โลก” อธิปไตยจึงเป็น“โลกุตรธรรม”
นี้ คอื สังคม-ประเทศชาติ-โลก ที่เป็น“ธรรมาธิปไตย”แท้จริง
ซึง่ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีภูมิรู้ชนิดนีใ้ นความ
เป็นคนและความเป็นสังคมมนุษยชาติโดยตรงแท้ๆ จึงท�าได้
ความเป็นเศรษฐกิจ-เป็นการเมือง-เป็นสังคมจึงเกิด
ด้วย“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตรธรรม” ซึ่งผูไ้ ม่เป็นทาส“โลกธรรม”
แน่แท้ และมี“ปัญญา”เข้าใจจริงๆว่า ท�าไมชีวิตตนจึงควร
อยู่กับสังคมอย่างต้องเป็น“คนจน”
จึงมีชีวิตเป็น“คนจน”อย่างสุขส�าราญเบิกบานใจ
เพราะมี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตระ”แท้จริงฉะนี้เอง
โดยเฉพาะคนไทย“มีตะกอนเชื้อโลกุตระ”ตกผลึ ก
อยู่ในอนุสัย ของจิต”มาแต่ โบราณอยู่ จ ริงๆเพราะไทยนัน้
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มีพทุ ธเป็นศาสนาประจ�าชาติมาแต่ต้นเกิดชาติไทยมาเลย
ตลอด แม้ปริมาณจะลดลง แต่แก่นความจริงยังมีคุณภาพ
ควบแน่นอยู่ ใน“อนุสัย”ลึกๆ ด้านปริมาณจะลดแต่ DNA
โลกุตรธรรมก็ยังเหลือเนื้อแท้เป็นเชื้อแท้คงอยู่ ในอนุสัย
“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตระ”จึงมีเชื้อจริง ที่ถูกปลุก
ให้ “ตื่น”ขึ้นมา เป็น“ปรากฏการณ์ Phenomenal แห่งระเบิด
รัก”ที่นา่ มหัศจรรย์ทนั ที ในประเทศไทย เมื่อปลายปี ๒๕๕๙
ก็เพราะมีเหตุ-ปัจจัยที่ครบถ้วนสัดส่วนแท้ จึงเกิดจริง
เป็นจริง“ปรากฏการณ์”นั้นๆขึ้นมาอย่างไม่ มีการนัดหมาย
ฉะนี้คอื “อจินไตย”ทีเ่ กิน“โลกจินตา”ของสามัญปกติ
ที่เกิด“ปาฏิหาริยข์ องการบริหารแบบคนจน”แท้ๆจริงๆของ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แห่งวงศ์จักรีของประเทศไทย
ซึ่ง“ทุกอย่างย่อมมาแต่เหตุ” ถ้าไม่มี“เหตุ”แท้ ย่อม
เกิดปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์จริงนั้นๆ ไม่ ได้
จริงมั้ย..?!..?!..!!??
(๔๔) การบริหาร“แบบคนจน”จึงเป็ น ศาสตร์ ท่ยี ่งิ ใหญ่
ดังนั้น“วิญญาณแห่งอิสระเสรี ” ของคนไทยจึงมีอยู่
เข้มข้น ไม่เหือดหายไปได้ง่ายๆ จนมีค�าพังเพยว่าคนไทย
ติดมากระทั่งทุกวันนี้คือ “ท�าได้ตามใจคือไทยแท้”นั่นปะไร!
การสมัครใจหรือเต็มใจเป็น“คนจนอย่างมีปัญญา”
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จึงมิ ใช่ถูกบังคับเลยในเลือดและวิญญาณมนุษย์ แต่ เจ้า
ตัวเข้าใจและยินดีพอใจเป็น“คนจน” ชนิดที่เต็มใจแท้ๆ
คนไทยแท้ทม่ี ี“ปัญญา”จึงไม่ใช่คนทีจ่ ะกระเหีย้ นกระ
หือรือยื้อแย่ง“ความรวย”เหมือนคนชาติอื่น สังเกตดูดีๆ
เถอะ คนไทยจะเป็น “คนจน”ที่สงบอบอุน่ เรียบร้อยเอื้อเฟือ้
เกื้อกูลเผื่อแผ่กันอย่างมีน้า� ใจ และมีกันเป็นสามัญอยูท่ ่วั ไป
แต่ก็เต็มใจแจกจ่ายเจือจานกันอยู่เป็นวัฒนธรรมไทยปกติ
เพราะจิตใจมี“พื้นจิตของพุทธโลกุตระ”แท้ๆอยู่จริง
ความเป็น“คนจน”ชาวพุทธแบบนี้จงึ ไม่เหมือนหมูอ่ ่นื
ลัทธิอ่ืน ซึ่งเป็น“คนจน”ที่มีแบบพิเศษเป็นเศรษฐกิ จเฉพาะ
ตัว อันเป็น“กระบวนการ”สุดยอดทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่
เป็น“คนจน”ที่มี“ปัญญา”แบบ“โลกุตรสัจจะ”จริงๆ จึงเป็น
“คนจน”ที่ สุขส�าราญเบิกบานใจส�าเร็จ เพราะไม่ทุกข์แต่สุข
(๔๕ ) การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จึงต้องแก้“แบบคนจน”
การแก้ปัญหาสังคม หรือแก้ปัญหาประเทศ โดย
เฉพาะเน้นในเรือ่ ง“ปัญหาเศรษฐกิจ” จึงต้องแก้ด้วย การ
บริหาร“แบบคนจน” ตามที่ในหลวง ร. ๙ ของไทยเราที่มี
พระปัญญาธิคุ ณที่แท้จริงใน“ความจริงหรือความรู้” นี้
ซึง่ ต้องท�า“ปัญญาให้แจ้ง”ตามศาสตร์พระพุทธเจ้า
เพราะค�าว่า“ปัญญา”นีอ้ าตมาย�้ามาตลอดว่า เป็น
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“โลกุตระ”ที่พิเศษยิ่งคนละขั้วกับความฉลาดปุถุชนจริงๆ
อย่าลืมว่า ค�าว่า“ปัญญา”นี้ มิใช่“ฉลาดยอดเยี่ยม
แบบโลกีย์หรือฉลาดเฉลียวยอดอัจฉริยะแบบเฉโก”นะ!
แต่ต้องเป็น“จิตนิยาม”ที่ภูมิขนั้ “โลกุตระ”เจริญตาม
สัจจะของ“วิชชาจรณะ ๑๕”กันอย่างสัมมาทิฏฐิแท้ๆ
(๔๖) “สาธารณโภคี”ต้องเป็นสังคม“คนจน”เสียสละแท้จริง

ธรรมของพระพุทธเจ้านั้น เป็นระบบทีร่ วมความเป็น
“เผด็จการ-คอมมูนิสต์-สังคมนิยม-ประชาธิปไตย” แม้แต่
ความเป็น“พระเจ้า”มารวมไว้ในความเป็นโลกุตรภูมิหมดสิน้
เพราะ“ธรรม”ของพระพุทธเจ้ามี“ความเป็น”ทุกสิง่
อย่าง ทุกระบบ ทุกระบอบ ทุกระเบียบ ทุกระแบบ ทุก
ระบิล ฯลฯ ที่ประดามี บริบูรณ์สัมบูรณ์แล้วทุกอย่าง เท่า
ที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงผ่าน และ“ทรงเป็นเอง”ในความ
เป็น“มนุษย์”และความเป็นสังคมประเทศชาติ ทั้งเป็นผู้ถูก
บริหาร และทั้งเป็นผู้บริหารมาด้วยตนเองนับชาติไม่ถ้วน
ผ่าน“ความรวย-ความจน”มาทุกขนาดแล้ว ย่อมมี
“ปัญญา”ตัดสินได้ว่า ที่สุดแห่งที่สุดของชีวิต“เราควรอยู่ใน
สภาพใด”ดีท่สี ุดแก่สังคม ในเมื่อ“จิต”ของท่านเป็นอะไรก็ได้
แต่การเป็น“คนจน”ในสังคม โดยสมัครใจทีจ่ ะ“เป็น
เอง” ซึ่งที่แท้แล้ว“ตน”จะเป็น“คนรวย”ก็เป็นได้แน่แท้ และ
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เป็นได้อย่างดี เป็นได้อย่างรวยมหาศาลอีกซ�า้ ด้วยความ
สุจริต มีลาภมากโดยธรรมได้ จริงๆ เพราะเรามีความรู้มี
ความสามารถ อีกทั้งขยันอุตสาหะยิ่งด้วย
ทว่า..“ตน”สมัครใจเป็น“คนจน” เพราะมี“อภิปญ
ั ญา”
รอบถ้วนยิ่ง ว่า ประเสริฐสุดแล้วของความเป็น“คน”
จึงเต็มใจจน ตั้งใจจน ยินดีจน สมัครเป็น“คนจน”อย่าง
อิสระเสรีสุดๆ ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง”จริงๆ
และต้องพากันมาเป็น“คนจน”ให้เป็นสังคมกลุ่มหมู่
ทีเ่ ป็น“สาธารณโภคี”ให้ได้ ยิง่ เป็นกันทัง้ ประเทศส�าเร็จจริง
ยิ่งจะเป็นคุณค่าอัน“แสนประเสริฐวิเศษมหัศจรรย์สุดๆ”ใน
โลกกันทีเดียว
เพราะมันท�าให้สังคมมนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขกันจริงๆ
(๔๗) บทสรุปของชีวิตก็อย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน“เป็น”
พระพุทธเจ้าจึงได้สรุปผลสุดของความเป็นคน ว่า
“ประเสริฐ”สุดต้องเป็นคนมีคุณสมบัติตาม“วรรณะ ๙”นัน้ แล
นั่นคือ ต้องมีความเป็น“คนจน”ที่ ช้บี ง่ ชัดเจนใน“วรรณะ ๙”
นั้นชัดๆ อย่างน้อยต้อง“อัปปิจฉะ = มักน้อยหรือชอบใน
การเป็นคนจน”, ต้อง“สัน ตุฏฐิ = มี ใจพอ มีน้อยก็พอ พอให้
ได้เสมอแม้มีไม่มากเลยแต่เราก็อยู่ ได้ไม่เสียสภาพ ไม่เสีย
สุขภาพ”, ต้อง“อปจยะ = ไม่สะสม” ฯลฯ ดังนี้เป็นต้น
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แม้แต่ ในชาติที่อุบัติเป็น“พระพุทธเจ้าสมณโคดม”ก็
เห็นชัดอยู่ยืนยันได้ว่า“พระองค์ไม่สะสมทรัพย์สินเป็นของ
ตนเองเลย” มีแต่“กองกลางสงฆ์” และให้สงฆ์บริหารอย่าง
ไม่สะสมด้วย
โดยเฉพาะเงินทองเป็นอสรพิษ จึงให้ ฆ ราวาสท�า
หน้าที่ ไวยาวัจกร ส่วนพระองค์เองเป็นผู้ไม่ ถืออภิสิทธิ์ ใดๆ
เลย เพียงมีชี วิตอาศัยให้ ผู้อื่นเลีย้ งไว้ (ปรปฏิพัทธา เม ชีวิกา)
เป็นหรือตายก็เป็นหน้าท่ีผ่ ู้อื่นเขาจะเลีย้ งเราไว้ ตามที่จะ
ให้ “เป็น” ให้“อยู่” ก็สุดแท้แต่เขาจะอนุเคาะห์เราไว้
ขอให้บริสุทธิ์จริงเถอะ ธรรมจะรักษาผูป้ ระพฤติธรรม
ส่วนเรื่อง“ตาย”ท่านทรงจัดการเองตามวาระอันควร
ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ จงึ เป็น“คนจน”แท้ๆที่มี
“อาการที่นา่ เลื่อมใส (ปาสาทิโก) ”ชัดเจนยิ่ง ตามทีพ่ ระองค์ทรง
“เป็น” ทรง“มี พฤติ”อยู่ ตาม“วรรณะ ๙”หรือตาม“กถาวัตถุ
๑๐” หรือตามหลักตรวจธรรมวินัย ๘(โคตมีสูตร)นัน้ แท้ๆ
(๔๘) “การแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจ”ที่กษัตริยไ์ ทยทรงยืนยัน
มาพูดถึงเรื่อง“การแก้ ปัญหาเศรษฐกิจ”อีกที ที่เป็น
เรื่องลึก ซึ้งยิ่งยอดจริงๆ ในสังคมมนุษย์หรือในประเทศ
เอาแค่เรื่อง “รายได้”ของประชากรในสังคมโลกเป็น
ตัวอย่างสักเรือ่ ง ผู้บริหารปกครองทุกคนทุกระบอบล้วน
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ต้องการ“เงินทอง”ที่เป็นรายได้ของคนในหมู่ของตน ของ
ประชากรในสังคมของตน หรือในประเทศของตน เข้ามา
รวมเป็น“ส่วนกลาง”ให้ มากที่สุดเท่าที่จะหา“วิธีการ”มาใช้
กับประชากร เพื่อให้ได้จากประชาชนมากที่สุด
และ“วิธีการ”ทั้งหลายนั้นก็ตา่ งมุง่ จะให้ทกุ คนเต็มใจ
สละ หรือยอมให้แก่“กองกลาง”อย่างยินดีเต็มใจเป็นส�าคัญ
สังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้รายได้เข้าส่วนกลาง
มากๆ โดยออกแบบระบอบใหม่ เช่น ระบอบคอมมูนิสต์
ก็คดิ อยากให้คนในสังคมท�ารายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆ
ยิ่งกว่าระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ยังเป็นแค่ความฉลาด
โลกีย์ จึงมีรายได้เข้าส่วนกลางอย่างบีบบังคับ ไม่ ใช่ อิสระ
เพราะเขาไม่ มีวธิ แี ละความรูเ้ หมือนพระพุทธเจ้า จึง
กลายเป็นระบบ“ละเมิดอิสระเสรีภาพ”ร้ายแรง โลกจึงเป็น
ได้ยาก แม้จะเห็นว่า คอมมูนิสต์พอมีหลงเหลืออยูใ่ นโลก ก็
เหลืออยู่เพียงจ�านวนน้อย เพราะมันริดรอนสิทธิเสรีมนุษย์
( ๔๙ ) “คนจน”ที่ม“ี ปัญญา”แตกต่าง“คนจน”ที่ม“ี เฉโก”
ที่ท�ากันในโลกทั้งหลายก็คือ ออกกฎหมายมาให้
ประชากร“หั ก รายได้ ข องตนหรื อ ชั ก เอาของตน”เอามา
ให้“กองกลาง” ซึ่งเป็น “ของส่วนรวม”หรือคือ“ของรัฐ”นัน่ เอง
มาจากแต่ละคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมี “ วิธี การ”สารพัด
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ที่ มี“เชิงฉลาดเพือ่ ให้ไ ด้ มาเข้ากองกลาง”เท่าที่ประชาชน
จะ“ยอม”และจ�าต้องให้ อย่าง“สงบ”อยู่ เป็นส�าคัญ แม้จะ
ไม่เต็มใจ ๑๐๐ %
แต่ก็ให้เห็นว่าประเทศมีเหตุผลเพียงพอสมควรอย่าง
ยิง่ ที่จา� เป็นต้องออกกฎหมายมาให้คณ
ุ จ่ายให้แก่รัฐอย่างนี้
โดยหาวิธี ให้ประชาชนรูส้ ึกว่า ไม่ ใช่จะรีดจะขูดโหด
โฉดอะไรหรอก เพราะประเทศมีความจ�าเป็นจริงๆ ท�าให้
ประชาชนเห็นใจประเทศว่าสมควรอย่างยิง่ แล้ว ที่ประเทศ
ต้องท�า ซึ่งมันก็คือ บังคับกดขี่ เป็นระบบที่ ไม่“อิสระ”อยู่ ดี
ประชาชนในสังคมยอมเสียเพราะถูกบังคับอยู่ ต้อง
เสียเพราะจ�านน จะต้อง“เสีย”เพราะมันเป็นกฎหมายแล้ว
ประชาชนต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นผิดกฎหมาย
มันก็คือ ยังไม่“อิสระเสรีภาพ”แท้สัมบูรณ์อยู่นั่นเอง
หรือแม้จะยอมเป็น“คนจน”ด้วยใจสมัคร เช่น นัก
ปฏิบัติธรรมชาวโลกีย์ทั้งหลาย มาเป็น“คนจน” ก็มีกันมาก
มีตัวอย่างเหมือนอย่างนักบวชศาสนา“เชน”ของ
ศาสดาพระมหาวีระเป็นต้น ก็เป็น“คนจน”ที่จนสุดๆ
ปฏิบัติกันหนักหนาสาหัสถึงขนาดเป็น“คนจน”หมด
เนือ้่ หมดตัวสิน้ ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตน ไม่เอาอะไรทั้ง
นั้น แม้ผ้าก็ไม่ยอมนุ่ง มีแต่ตัวล่อนจ้อน มีชีวิตแก้ผ้าโทงๆ
มี“บาตร”เล็กๆใบเดียว กับไม้ปัดหนึ่งอัน ไว้ค่อยๆใช้ระวัง
ปัดสัตว์เล็กสัตว์น้อย กลัวสัตว์จะตายเพราะเราไปทับมัน
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แต่ยังไม่ มี “ ปัญญา” ยังเป็นแค่“คนจน”สุดๆที่เจริญ
ยิ่งด้วย“เฉโก”เท่านั้น ยังไม่มี“โลกวิทู” ยังไม่รู้จักรู้แจ้ง“อันต
คาหิกทิฏฐิ” หรือแค่ความเป็น“โลก”และความเป็น“อัตตา”
(๕๐) พุทธที่ฉลาดแบบโลกุตระนั้น เป็ น“อัญญะ”แท้ๆ
แต่พุทธนัน้ มีความรู้ที่เป็น“อัญญะ(ความรู้อย่าง“อื่น”ที่
ทวนกระแสโลกียแ์ ท้จริง)”แท้ๆ เจริญพัฒนาถึง ขั้น“ปัญญา”จริงๆ
จึงยอมเสียให้เพราะมิ ใช่ ถูกบังคับ จึงเสียให้เพราะ
มิ ใช่จา� นน จึง“เสียให้กองกลาง”เพราะมิ ใช่กฎหมายบังคับ
เป็น ต้น หรืออื่นๆ ซึ่ง มัน เป็นอิสระเสรีภาพมั่นใจ ๑๐๐ %
จึงเต็มใจมาเป็นสมาชิกสังคมนีเ้ อง ๑๐๐ % ไม่ ใช่
มาเป็น“สมาชิกของสังคม”นี้ อย่างไม่เต็มใจ-อย่างไม่สมัครใจ
แต่ มี“ปัญญา”เข้าใจ“ทฤษฎี(ทิฏฐิ )”ชนิ ดนี้ จริง คือ“สาธารณ
โภคี”ของพุทธโลกุตระนี่เองว่า เป็นอย่างนี้ๆๆๆๆๆ ..ชั ด
สังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้รายได้เข้าส่วนกลาง
มากๆ โดยออกแบบใหม่ๆมาเรื่อย เช่น ระบอบคอมมูนิสต์
ก็คดิ อยากให้คนในสังคมท�ารายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆ
แม้แต่“ประชาธิปไตย”ก็เช่นกัน แต่ก็ยังเป็นแค่ความฉลาด
โลกีย์ จึงมีรายได้เข้าส่วนกลางอย่างบีบบังคับ ไม่ ใช่อิสระ
เพราะเขาไม่มีวิธีและความรูเ้ หมือนพระพุทธเจ้า จึง
กลายเป็นระบบ“ละเมิดอิสระเสรีภาพ”ร้ายแรง โลกจึงเป็น
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ได้ยาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า คอมมูนิสต์ที่มีอยู่ ในโลก ก็เหลืออยู่
เพียงจ�านวนน้อย เพราะมันริดรอนสิทธิเสรีมนุษย์ แม้“แบบ
ประชาธิปไตยโลกีย”์ ที่พยายามพัฒนาให้มีอสิ ระที่สุดก็เถอะ
จึงไม่เหมือน“ประชาธิปไตยโลกุตระ”ของพุทธแน่ๆ
(๕๑) “คนจน”ที่เสียสละจริงเต็มใจแท้ ต้องมี“ปัญญา”
ในศาสนาพุทธ ท่านให้เริม่ ตัง้ แต่ตัวผู้บ ริหารเองจะ
ต้องมี“ปัญญา”เป็น“คนจน”ก่อน แล้ว จึงจะให้ “ความรู้”แก่
ผู้อนื่ และพาผู้อ่นื มาเป็น “คนจน”ที่ขยันหมั่นเพียร สร้างสรร
อย่างคนมี“ ปัญญา” จึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสังคมนั้น
ประเทศนัน้ ส�าเร็จได้แท้จริง ทั้งยั่งยืน ไม่เวียนวน
ส�าคัญที่ผู้แก้ปัญหาต้องมี“ ปัญญา”และ“จน”ก่อน
ถ้า ผู้น�าหรือผู้บริหารก็ยังด�าเนินชีวิตเป็นคนรวยคนหรูอยู่ และมีชีวิตแสดงความเสพรสเสวยอารมณ์โลกีย์
ส�าราญอยูอ่ ย่างเห็นๆได้ ชัด ว่า ถ้ายังจัดจ้านอยูก่ ็แน่ย่งิ กว่า
แน่ ว่าคนผู้นีไ้ ม่มีทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจส�าเร็จได้อย่าง
ยั่งยืนถาวรหรอก อย่างเก่งก็แค่“สมบัติผลัดกันชม”ชั่วระยะ
หนึ่งแล้วก็“วิบัติ”ได้อีกอยู่แน่นอน หากตนยังเป็นคนมุ่ง
บ�าเรอโลกียารมณ์ อย่างไม่มี“ใจพอ”เป็นต้น หรืออย่าง
เห็นท่าว่า แม้แค่“ใจพอ (สันโดษ) ”คนผู้นกี้ ็ยังไม่มีเลย
คนผู้นแี้ ค่ค�าว่า“เศรษฐกิจพอเพียง”ก็ยังไม่รู้จักรู้
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แจ้งรู้จริงหรอก จะยังคลุมเครืออยู่ ดังนัน้ ย่อม“แก้ปัญหา
เศรษฐกิจ”ให้บรรลุผลที่ดีเยี่ยม เป็นได้จริงและยั่งยืนไม่
ส�าเร็จแน่นอน ต้องฉลาดเป็น“ปัญญา”เข้าขัน้ โลกุตระ
จึงจะมุง่ มาจน จะตั้งใจจน และจะเต็มใจจน กระทั่ง
เป็น“คนจน”อย่างมี“ปัญญา”ส�าเร็จแท้อย่างสัมมาทิฏฐิ
(๕๒) ผู้ เสียสละที่เป็น“คนจน”แท้จะถึงขั้น“สาธารณโภคี”
ผู้ไม่มีวันที่จะมี“ใจพอ” เป็นคน“พอเพียง”ไม่ ได้ ก็
จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่สังคมประเทศชาติไม่ ได้
เพราะจะเป็น ผู้“หลงรวย”ทีเ่ บียดเบียนผู้อืน่ ไม่จบ
ไม่ มเี สร็จสิ้น จะต้องแย่งชิงหาทาง“รวย”อย่างไม่มจี บสุด ไม่มี
วันหยุดวันพอ จะไม่มี“จิตวิญญาณ”ของคน“พอเพียง”
ก่อนอื่นต้องมี “ ปัญญา”จริงๆ ว่า คนที่เจริญสูงสุด
คนดีประเสริฐสุดนัน้ คือ “คนจน”ที่มีความรู้ความสามารถ
และขยันหมั่นเพียร สร้างสรร จะไม่กลัวอดกลัวอยาก จะ
ไม่กลัวความยากจน จะขยันท�างานพากเพียรสร้างสรร
สิง่ ที่ควรสร้าง แล้วเผื่อแผ่ แจกจ่าย เกือ้ กูลสะพัดออก
เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น แบบผู้ที่มีปัญญา จะ“ขาดทุนของ
เรา คือก�าไรของเรา”อยู่ ในสังคมจริงๆ มีคุณค่าประโยชน์
แก่คนจ�านวนมากอย่างเห็นๆเป็นปกติอยู่เป็นธรรมดา
ของ“คนจนผู้มีนา�้ ใจ”จริง อุ้มชูช่วยเหลือเกือ้ กูลสังคมช่วย
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เหลือโลกอยู่จริง (พหุ ชนหิตายะ-พหุ ช นสุข ายะ-โลกานุ กั ม ปายะ)
และคนผู้นี้ก็จะเป็น“คนจน”ที่อยู่ ไปกับสังคมที่เป็น
“สาธารณโภคี ” พากเพีย รตนเองไปกับ “สัง คมสาธารณ
โภคี”พัฒนาตนให้เจริญยิ่งๆขึน้ ไปตลอดเพราะมี“ปัญญา”
รูแ้ จ้งจริงว่า “สังคมสาธารณโภคี”นัน้ พิเศษและวิ เศษกว่ า
สังคมทั่วไปอย่างไร? ชัดเจนแจ่มแจ้งจริงที่สุด
(๕๓) คนที่มี“ปัญญา” จึง“แก้ปัญหาความจน”ส�าเร็จ
แม้จะไม่เป็นสังคมสาธารณโภคีก็ตาม ผู้มี“ ปัญญา”
แท้จริงจะเต็ม ใจและตัง้ ใจเป็น“คนจน”หรือเป็นคนมี“ความ
พอเพียง” ท�าอยู่ทา� กินท�าใช้เลี้ยงตนไปให้เจริญความมีชีวติ
ตามสมควร ไม่เป็น คนมุ่งเพิม่ “ความรวย”ให้ ตนอีกต่อไป
แล้ว แม้สามารถจะรวยได้ อกี มาก เพราะมี“ปัญญา”รูช้ ดั เจน
ลึกซึง้ ว่า ถ้าตน“สะสมความรวย”ผูอ้ นื่ ก็ขาดแคลน สังคมก็
เดือดร้อน ประเทศชาติก็ล�าบากยุง่ ยากในการบริหารปกครอง
เพราะเงินทองเข้าของ“ส่วนกลาง”ในสังคมถูกเรา
กอบโกยสะสมกัก ตุนไว้เ ป็ น ของตนมากขึน้ ๆ มัน ก็ท�าให้
เกิด ภาวะสังคมขาดแคลน คนก็ต้องแย่งชิง ถึงขัน้ ฆ่าแกง
กัน เป็นที่น่าสงสารเวทนายิ่ง ดังที่เห็นและเป็น กันอยู่จริง
นี่คือ“คุณธรรมอันวิเศษ”ของอาริยชนแท้ๆจริงๆ ที่
ผู้เป็น“อาริยชนที่แท้”จะมีความส�าเหนียกส�านึกนีแ้ ท้ๆ จึง
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ตั้งใจด�ารงชีวิตเป็น“คนจน”อย่างยินดีพอใจ เต็มใจ เป็น
อยู่อย่างสุข ส�าราญเบิกบานใจจริงๆ เพราะมีปัญญาจริง
ชาวอโศกทั้ ง หลาย ซึง่ มีชุ ม ชนอยู ่ ห ลายชุ ม ชน
กระจายอยู ่ ทั ่ว ประเทศทุ ก ภาคในประเทศไทย ต่ า งก็มี
“ปัญญา”เช่นว่านี้ จึงเป็นชุมชนที่ด�ารงชี วิตอยู่อย่างเป็น
“คนจน” มีเศรษฐกิจแบบ“สาธารณโภคี”กันทุกชุมชน
จึงพอใจมุ่งมัน่ เป็น“คนจน”ที่มีชีวิตอยู่ “แบบคนจน”
ผู้มี“ปัญญา”จริงๆ จะมิ ใช่“คนจน”สามัญทั่วไปที่“ยากจน”
แต่เป็น คน“อยากจน”แบบผู ้ ม“ี ปัญญา”แท้ๆ ทีแ่ ก้
ปัญหาเศรษฐกิจในประเด็น “ความจน”หรือ“คนจน”ให้แก่
ตนด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมส�าเร็จได้แท้ตลอดไป
(๕๔) “แก้ปัญหาแบบคนจน”จึงเป็นยอดวิชชาของพุทธ
“คนจน”ที่ เป็นปุ ถุ ชนทัง้ หลายนั้นล้วน“ไม่ อยากจน”
แต่ ตอ้ งจ�านนเป็น“คนจน”เพราะยังไม่ม“ี ปัญญา” จึงแตกต่าง
จาก“คนจน”ผู้ม“ี ปัญญา” ซึง่ มันก็คนละแบบ คนละตระกูล
ที่ ในหลวง ร. ๙ ของไทยตรัสว่าต้องบริหารประเทศ
“แบบคนจน”และ“ขาดทุน ของเราคือ ก�าไรของเรา”นั้น มี
นัยส�าคัญเยี่ยงนีเ้ อง ผู้ท�าตนตามนัยส�าคัญนี้ได้แท้ จึงคือ
ผู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ตน ให้แก่สังคม และสะพัดต่อ
เนื่องเชื่อมโยงเป็นประโยชน์ย่งิ ไปทั่วประเทศ ทั่วโลก ส�าเร็จ
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ชือ่ ว่าเป็นคนทีช่ ่วยเศรษฐกิจของสังคมของโลกอยู่อย่าง
ประเสริฐยิ่ง
ซึง่ ยั ง ยากที ่ค นปุถ ุช นในโลกจะเข้ า ใจ“เศรษฐกิจ
แบบคนจน”ของพระพุทธเจ้า แม้นักเศรษฐศาสตร์ที่เก่ง
ต�ารามีทฤษฎีวิ ชาการขัน้ สูงสุดยอดขนาดไหน ก็ยังยากที่
จะชั ด เจนแจ่ ม แจ้ ง เห็ น ดี “ เศรษฐศาสตร์ แ บบคนจน”นี ้
ได้ชนิดที่มี “ ปัญญา” รู้จักรู้แจ้ง รู้ จ ริงซาบซึง้ แท้
กระทั่งตนท�าตนเป็น“คนจน”จริง และพูดออกมา
ชวนให้ ส ัง คม กล้ า พูด กล้ า ท� า ตนเป็ น “คนจน”กัน จริง ๆ
ด้ ว ย“ปั ญ ญา”ที ่เ ห็ น ควรกระท� า โดยเฉพาะคนระดั บ ผู ้
มีหน้าที่บริหารบ้านเมือง
ดังเช่น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ของไทย ที่ท่าน
ตรัสดังกล่าวนี้ สู่สาธารณชน อย่างเป็นทางการ
เพราะคนที่ตงั้ ใจและยินดีเต็มใจมุ่งมัน่ มาเป็น“คน
จน”ดังว่านี้ คือผู้มี“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตรธรรม ความเป็น
“ปัญญา”เป็น“อจินไตย”แท้ๆ ที่ ผู้มีบารมีจิตเข้าขั้น“ฌาน
วิสัย”จะรู้จริงเห็นแจ้งความเป็น“คนจน”เช่นว่านี้ ซึง่ ผู้ไม่มี
“ปัญญา”แท้ จิตยังไม่เป็น“ฌานวิสัย”จะคิดเอา คะเนนึก
เอา เดาเอา ก็ไม่สามารถมีสภาวะของ“ปัญญา”ที่ จ ริ ง นี้ ไ ด้
จะพอมี“ ทิ ฏ ฐิ ” ได้ อั น เป็ น ระดั บ “ตรรกะ” คื อ ขัน้ เข้ า ใจ
ความเป็ น เหตุเ ป็ น ผลเท่ า นัน้ แต่ ไ ม่ ใช่ “ปัญญา” ต้ อง
บรรลุธรรมนีด้ ้วยตนเอง จึงจะมีปัญญาเป็น“วิชชา”แท้จริง
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หรือแม้จะเข้าใจได้ด้วยตรรกะ หรือรู้ความหมายได้
ดี แต่แน่ยิ่งกว่าแน่ว่า จะไม่ซาบซึง้ เท่า ผู้ ม“ี ฌานวิสยั ”จริง
เพราะเป็น“ความรู”้ ขั้น“วิชชา(พ้นอวิชชา)”ซึ่งเป็นยอด
“ความรู้” ที่“พ้นอัน ตคาหิกทิฏฐิ ๑๐”ได้แล้วแท้
(๕๕) “คนรวย”คือคน“ไร้ปัญญา” มีแต่“เฉโก”จัดจ้าน
ซึ่ง“คนจน”ชนิดนี้ มี “ ปัญญา”เข้าใจตน เข้าใจคนอื่น
เข้าใจสังคม-ประเทศ เข้าใจโลก ยินดีเป็น“คนจน” จึงเป็น ผู้
มีประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศ ต่อโลก เป็นผู้ช่วยสร้าง
เศรษฐกิจให้แก่สังคมโลกเจริญเป็นปฏิสัมพัทธ์ยิ่งๆขึ้น
จะมิใช่คนช่วยฉุดเศรษฐกิจสังคมแต่อย่างใดเลย
จึงเป็น“คนจน”ที่มีประโยชน์คุณค่าน่าเคารพบูชา
เทิด ทูน ยิ่งกว่า“คนรวย”ที่เอาแต่จะรวย และสะสม“ความ
รวย”ยิ่งขึน้ ๆอยู่ ในสังคม ซึง่ มันเป็น“คน”คนละขั้วจริงๆ
สามัญปุถชุ น จึงเป็น“คนรวย”ที่ ไม่รู้สึกรู้สาอะไร
จึงเป็นคนถ่วงเศรษฐกิจของสังคมเท่าที่คนรวยผู้นนั้ เอาแต่
รวยไม่มี“ความคิดพอ(สันตุฏฐิ,สันโดษ)” ไม่มี“ความส�านึกที่
จะพอ(สันตุฏฐิ,สันโดษ)”
โดยเฉพาะจะไม่มีความส�านึกรู้สึกแม้สักน้อยว่า
ถ้า“เรารวย”แล้วคนอื่นต้องล�าบาก การท�าตนเป็น“คนรวย”
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จึงไม่ควรเป็น กระทั่งเห็นว่า การเป็นคนรวยนัน้ ไม่ดีเลย
ถึง ขั้นส�าเหนียกตนเองเลยว่า ถ้าเรารวยเราก็เลว
เพราะมีแ ต่ ค วามฉลาด“เฉโก”ที ่จั ด จ้ า นยิ ่ง ๆขึน้
ชีวิตก็จะมีแต่“หนี”้ มีแต่“วิบากบาป”
(๕๖) “คนรวย”มีแต่“ เฉโก”ในโลกียะไม่มี“โลกวิทู”
คนผู ้ มี“ ปัญญา”เช่นทีก่ ล่าวนีจ้ ึงยินดีเป็น“คนจน”
อยู่ตลอดไปด้วยความชั ด เจนแจ่มแจ้งด้วย“ปัญญา”อยู่ใ น
สัง คม แม้ ตนจะสามารถรวยก็ไม่ท�าตนให้เป็น“คนรวย”
ตั้งใจเต็มใจเป็น“คนจน”มีคุณค่าประโยชน์ดีกว่า
“คนจน”ที่มี“ปัญญา”แท้ๆจึงคือผู้“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”
ความเป็น“โลก”และเป็น“อัตตา”จึงสามารถก�าจัด“อัตตา”
ของตนได้สา� เร็จจริง และมี“โลกวิทู”เป็นผู ้ อนุเคราะห์โลก
(โลกานุกัมปายะ)เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อโลกไปตามภูมิตน
“คนรวย”จะไม่ ใช่คนท�าคุณค่าประโยชน์แก่สังคม
แก่โลกที่แท้จริงเลย เป็นคนถ่วงเศรษฐกิจของสังคมโลก
แท้ๆ เพราะได้แต่กอบโกยยิ่งๆขึ้น จนกระทั่งตนไม่สามารถ
แข่งแย่งคนอื่นได้ต่อไปเท่านัน้ จึงจะ“รวยต่อไม่ได้”
แต่ถ้ายังรวยต่อได้ ก็จะไม่ขอลด“ความรวย”ของ
ตนลงเลย ไม่ว่าใครในสังคมจะเป็น“คนจน”ลงไปเท่าใดๆ
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ก็ตาม “คนรวย”จึงเป็นคนอ�ามหิตใจด�าที่สุด
ถ้าเขาท�าการบริจาค หรือท�าการกุศลก็เป็นวิธีเพือ่
เสริมฐานะทางสังคมของเขายิ่งขึน้ ไปอีกนัน่ เอง
“คนรวย”มี แ ต่ “เฉโก”ในโลกียะ ไม่มี “ โลกวิทู”
“คนรวย”จึงเป็นคนไม่รู้“โลก” ไม่รู้“อัตตา”จริงๆ
เพราะไร้“ปัญญา” มีแต่“เฉโก”จัดจ้านและต�า่ ลงๆ
(๕๗) “คนจน”ที่มี“ ปัญญา”ของโลกุตระมี“โลกวิทู”
“คนจน”ชนิดหนึ่งนัน้ เป็นคนที่มีคุณค่า มีประโยชน์
ต่อสังคมยิง่ มีความแตกต่างจาก“คนจน”อีกชนิดหนึง่ ผู้
ไม่มี“ปัญญา” ไม่มีความสามารถ อย่างมีนัยส�าคัญ
“คนจน”ชนิดที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคมจึงแตก
ต่างอย่างยิง่ เลยจาก“คนจน”แม้ แต่ “คนรวย”ปุถุชนคนละขั้ว
ยิ่งเป็น“คนจน”ผู้มีความรู้มีความสามารถมากเก่ง
เหนือผู้อื่น ก็ยิ่งต้องส�านึก ส�าเหนียก ไม่ ท�าตนให้เป็นผู้ได้
เปรียบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อย่า ว่าไปถึงแย่ง ชิง ผู้อื่น เลย
เพราะมี“ปัญญา”จริงๆว่า การโลภมาให้ตนมากๆ
นั้น มันเป็น“พฤติกรรมเลวชั่ว”อยู่ ในสังคม นี่คือ“ความจริง
อัน ประเสริฐ”ไม่ว่าสังคมไหนของคนในโลกทั้งโลก
การโลภ“โลกธรรม”มาให้ตนมัน“เลวชัว่ ”เป็น“สัจจะ”
ผู้ฉลาดพอแม้แต่จะยังที่“ภูมิโลกีย์”ก็สามารถเข้าใจได้แล้ว
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(๕๘) “คนรวย”ที่เป็นปัจเจก คือคนท�าลายเศรษฐกิจแท้ๆ
“ความรวย”ของปัจเจกบุคคล มันท�าให้เศรษฐกิจ
ของสังคมเดือดร้อน ติดขัด ขาดแคลน แย่งชิง ก่อทุจริต ผู้
มี“ ปัญญา”จึงไม่สะสมเป็นของตนมากๆ กระทั่ง“ร�า่ รวย”
ผู้ด�ารงตนเป็น“คนจน”ที่ม“ี ปัญญา”ก็จะจริงตามนี้
แต่ผู้ที่มี“เฉโก”ก็จะไม่สมัครใจท�าตนเป็น“คนจน”แน่นอน
เพราะเขาจะไม่รแู้ ละไม่เชื่อว่า มี ชีวิตเป็น“คนจน”จะ
ดีตรงไหน? ดี ได้อย่างไร? “จน”แล้วจะประเสริฐยังไง?
ซึง่ “คนจน”ผู้มี“ปัญญา”จริงนั้นจะเป็น“คนที่มีความ
รู้ความสามารถ”และ“ขยันจริง” นี่คือ “สมบัติ ๒ อย่าง”ที่มี
เมื่อเรามี“ความรูค้ วามสามารถ”อยู่ ในตน ย่อมเป็น
“สมบัติ”ในตนแล้ว ก็ควรสร้าง“คุณสมบัติ” ไม่ควรเป็น
คนมี“ความรู้ความสามารถ”แต่ท�าตนเป็นคนสร้างแต่“ วิบัติ
หรือโทษสมบัติ”ให้เกิดแก่ตน-แก่ผู้อื่น-แก่สังคม-แก่โลก
เราไม่ควร“เอามาก-สะสมมาก-ยือ้ แย่ ง มาให้ ต น
มาก” แค่ มี ไว้ “ เพียงน้อยก็พอ” แต่ ควรท�างานสร้างสรร
เผื่อแผ่แก่สังคม แก่ผู้อื่นมากๆ เราควรเป็นคนมีประโยชน์
คุณค่า เสียสละให้ผู้อื่น ให้ สังคม เป็นดีแท้ ดีสุด จึงท�าตาม
ที่มี“ปัญญา”จริง ไม่ สับ สน ไม่วนวก ไม่ย้อนแย้งความจริง
ผู้มี“ ปัญญา”จริงแท้ จะส�านึกส�าเหนียกดังนี้แท้ๆ ก็
จึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ตนแก่สังคม แก่ประเทศส�าเร็จ
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(๕๙) คนที่มี“เฉโก” แก้“ปัญหาเศรษฐกิจ”ไม่สา� เร็จแน่
ส่วนผู้มีแต่“เฉโก” ก็ย่อมไม่มีส�านึกส�าเหนียกดังว่า
นี้ ก็ จะ“แก้ ปัญหาเศรษฐกิจ”ให้แก่ตน แก่สังคม แก่ประเทศ
แก่ โลก ไม่ ส�าเร็จ อย่างยั่งยืนเด็ดขาด ขอยืนยัน
สังคมที่จะมีเศรษฐกิจดี ต้องมีความส�านึกส�าเหนียก
ของคนผู้ไม่กลัว“ความจน” แต่เต็มใจ“จน”อยู่ ในสังคม
ในสังคมที่มีคนเต็มใจ“จน”และตัง้ ใจเป็น“คนจน”อยู่
ในสังคมอย่างมีสา� นึกส�าเหนียกจริงๆ ด้วย“ปัญญา”แท้ๆ
ช่วยกันการแก้“ ปัญหาเศรษฐกิจ”ให้แก่สังคม แก่ประเทศจึง
จะส�าเร็จ
ผู้ไม่มี“ปัญญา”จึงได้แต่งมๆคล�าๆอยู่กับ“การแก้
ปัญหาสังคม” ด้วยความฉลาด“เฉโก”อยู่เท่านั้น แบบโลกีย์
“การแก้ ป ั ญ หาเศรษฐกิ จ ”แบบโลกีย ์ ปุ ถ ชุ นจึ ง ได้
แค่“สมบัติผลัดกันชม” ตัง้ แต่ขนั้ “คน”แต่ละคน “สังคม”
แต่ ล ะสัง คม “ประเทศ”แต่ ล ะประเทศ ต่ า งก็ส ลับ แย่ ง
สมบัติกัน แล้วก็มี“สมบัติผลัดกันชม” ไม่เคยจบสิน้
เพราะไม่มี“ความหยุดเป็นคนรวย” มาเป็น“คนจน”
ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง” โดยไม่ต้องไปอยู่ ในวงจรของ“สมบัติ
ผลัดกันชม”อีกเลยตลอดไป
คนผู้นี้ สังคมนี้ ประเทศนีจ้ ึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ให้ตนเองส�าเร็จเสร็จจบแท้จริง เพราะมี“ปัญญา”พ้นจาก

83

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยความฉลาด“เฉโก”เท่านัน้
(๖๐) ถ้าแก้“ปัญญา”ได้ก่อน ก็จะแก้“ปัญหา”ส�าเร็จแน่
“ปัญญา”จึงเป็นความจ�าเป็นหลักในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ไม่เพียงแต่เรื่อง“เศรษฐกิจ” ทุกเรือ่ งถ้ามี“ปัญญา”
ที่เป็น“โลกุตรธรรม”แท้แก้ได้ แต่แค่“เฉโก”ที่เป็นความฉลาด
โลกีย์อยู่เท่านั้นมัน“แก้ปัญหา”ได้กเ็ พียง“สมบัติผลัดกันชม”
แม้จะแก้ปัญหาได้บ้าง ก็ไม่ยั่งยืน ไม่มนั่ คงถาวร
ยาวนานเป็นอันขาด เป็นแค่“สมบัติผลัดกันชม”แย่งกันไป
แย่งกันมา วนไปเวียนมา ทรมานทุกข์ร้อนอยู่อย่างไม่ รู้จบ
แย่งกันในระดับบุคคลแต่ละบุคคล แย่งกันในระดับ
หมูก่ ลุม่ แต่ละหมูก่ ลุม่ แย่งกันในระดับสังคมแต่ละสังคม แย่ง
กันในระดับประเทศแต่ละประเทศ แย่งกันในระดับโลก ไม่
ว่าใครก็มงุ่ แต่จะต้องเป็น“ผูร้ ่า� รวย”ที่สุดในโลก จึงแย่งไม่จบ
เว้นสังคมคนที่ มี“ปัญญา”เป็น“โลกุตระ”จริงเท่านั้น
จากความเป็น “คน (อัตตา)”ไปจนถึงความเป็น“โลก”
ผู้ไม่มี “ปัญญา”จะยื้อแย่งกันอยู่ ไม่มีจบสิ้น ตลอดกาลนาน
ผู้มี“ปัญญา”จริงเท่านั้นจะหยุด“แย่ง”อย่างแท้จริง
และจะเป็นผู้มีแต่“ ช่วยมวลมหาชนให้ได้ประโยชน์
(พหุชนหิตายะ)” “ช่วยมวลมหาชนให้เป็นสุขสงบสบาย(พหุชนสุขา
ยะ)” “เป็นผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลโลก(โลกานุกัมปายะ)”ไปเท่านั้น
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เพราะเป็นผู้มี“เศรษฐกิจพอเพียง”ส�าเร็จจริง
(๖๑) คนผู้มี“เศรษฐกิจพอเพียง”ที่แท้จริง คือไฉน?
ผู้มี“ปัญญา”จึงเป็นคนมี“ความพอเพียง(sufficiency)”
โดยการท�าตนเป็น คนมี “ความพอ (สันตุ ฏฐิ,สั นโดษ)” และเป็น
คนมี“ของตนน้อยๆ(อัปปิจฉะ)-มักน้อย(อัปปิจฉะ)” เป็นคน
ไม่ สะสม(อปจยะ) แต่เป็นคนขยันเสมอปรารภความเพียร
ไม่ ขาด (วิ ริยารัมภะ)ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“วรรณะ ๙”
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ ๒๐) ท�างานอุตสาหะอยู่ ในสังคม รับใช้
สังคมเป็น“คนจน”ที่ สร้างสรร มี ชี วิ ต เจริญทางเศรษฐกิ จ
และทางการเมือง อยู่ ในสังคม ช่วยสังคม ดังนีเ้ ป็นต้น
คนผู้เจริญในเศรษฐกิจจริงๆจะเป็น“คนจน” และ
ต้องบริหารประเทศ“แบบคนจน”ดัง ว่านี้ เท่าที่เคยได้ยนิ ก็มี
แค่“ พระด�ารัส”ของ“ในหลวง ร. ๙”ของไทยนี้แหละที่ ชั ด เจน
ที่สุด ที่ตรัสด้วย“พระปัญญา” และ“จริงพระทัย”แท้ๆ
แต่คนไทยก็ไม่เข้าใจ แม้ผู้บริหารของประเทศก็
ยังงงๆ จึงไม่ด�าเนินตามพระราชด�ารัส ไม่สนองพระราช
ด�ารัส ยังคงงมงายไปกับ“การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ด้วยมุ่ง
จะท�าให้“คนรวย”กันทั้งประเทศอยู่นัน่ เอง
จึง“แก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ไม่สา� เร็จยั่งยืนถาวรสักที
เพราะมันขัดแย้งกับ“สัจจะ” ไม่สมคล้อยอยู่ ชัดๆ
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(๖๒) “ความจน”ที่ประเสริฐ ก็จะเป็น“คนจน”แสนวิเศษ
ขอยืนยันว่า ต้อง“แก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ด้วยการ
ท�าให้คนมารู้จัก รู้แจ้งรู้จริง“ความจน” และเป็นผู้มี“ความ
จน”อันแสนประเสริฐ ซึง่ จะเป็น“คนจน”ที่สุขส�าราญเบิก
บานใจแสนวิเศษ เป็น ผู้มีประโยชน์คุณค่ามากต่อสังคม
“จน”ในที่นีห้ มายความว่าอย่างไร? ก็หมายความ
ว่า ผู้นี้คือคนที่ ไม่มสี มบัตเิ ป็นของตนมาก แต่ตอ้ งพยายาม
เป็น“คนมีความรู้ความสามารถมาก และขยันสร้างสรร
เก่งๆ” แล้วสะพัดผลผลิต บริจาคแรงงาน ให้ความรู้ของ
เราแก่ ผู ้ อื่น มากๆ ก็เป็น“คนจน”ส�าเร็จเพราะเราเองเป็น
“คนไม่สะสมอะไรไว้ที่ตนมาก” เป็นคนมี“ความพอ”แท้จริง
ถ้า คนในสังคมใด มีปัญญาชัดเจนใน“ความจริงนี”้
เพราะ“ธรรม”ของพระพุทธเจ้ามี“ความเป็น”ทุกสิง่
อย่าง ทุกระบบ ทุกระบอบ ทุกระเบียบ ทุกระแบบ ทุกระบิล
ฯลฯ ที่ประดามี บริบูรณ์สัมบูรณ์แล้วทุกอย่าง
เอาแค่เรื่อง“รายได้”ของคนแต่ละคน ซึ่งเป็นมวลของ
สังคม ของประเทศ ของโลกเป็น ตัวอย่าง ก็เห็นชัดเจนได้
ว่า การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะท�าให้คนแต่ละ
คน มี“ความรวย”กันมากที่สุดทั้งประเทศมาเป็นเป้าหลักนั้น
มัน ก็แก้ปญ
ั หาที่เป็น“วัวพันหลัก” วนแล้ววนเล่าอยูน่ ่ันเอง
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มัน“ไม่มีวันจบ”สัมบูรณ์ที่ ไม่ต้องแก้กันอีกได้แท้เลย
(๖๓) “ความจน”จึงเป็น ความประเสริฐส�าคัญของโลก
การบริหารประเทศทุกคณะทุกระบอบการปกครอง
ล้วนต้องการ“เงินทองทรัพย์สิน”ที่เป็น“รายได้ ”ของคนในหมู่
ของตน ของประชากรในสังคมของตน หรือในประเทศของ
ตน เข้ามารวมเป็น“ของส่วนรวมหรือของส่วนกลาง”ของตน
โดยพยายามหา“วิธีการ”มาใช้เพือ่ จะได้“รายได้ เข้า
ส่วนรวม”ให้ มากที่สดุ เท่าที่ จะท�าได้ เพื่อจะได้มี“ทรัพย์สิน
เงินทองส่ว นรวมหรือส่วนกลาง”มากๆ ใช้ ในการบริหาร
สังคมหรือบริหารประเทศ
แต่พร้อมกันนัน้ ก็ต้องการให้คนทุกคนแต่ละคน“มี
รายได้”หรือ“มีเงินมีเงินทองมีทรัพย์สิน”มากๆทั่ว ถ้วนเพื่อ
จะได้ใช้สอยอย่างสะดวกเป็นอยู่สขุ กัน ..ว่างั้นเถอะ
พูด ชัดๆความเข้าใจง่ายๆ ตืน้ ๆ ก็คือ ประสงค์ให้
ทั้งประเทศ ทั้งประชากรทุกคน มี“เงินทองทรัพย์สิน”มากๆ
ซึง่ มัน ก็เป็น“ความขัดแย้งกัน”อยู่โต้งๆ แท้ๆ แต่ผู้
บริหารทั้งหลายทุกประเทศ ก็ดันทุรังพากเพียรพยายาม
ท�ากันอยู่ทุกประเทศ ทีจ่ ะให้คนในประเทศของตน“รวย”
โดยเพียงแต่อ้างว่า ขอให้นา� มาเข้าเป็น“กองกลาง”
มาเป็น“ของส่วนรวม”กันมากๆ แล้วผู้บริหารก็ยืนยันจะ
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จัดการสะพัดออกไปสู่ประชาชนเองด้วยซือ่ สัตย์ ไม่มีอคติ
แต่แล้วก็พ้น “การโกง-การกิน” พ้น ทุจริตไม่ ได้
เพราะไม่แก้ปัญหาที่“จิตใจคน”กันเป็นส�าคัญก่อน
(๖๔) “ความรวย”จึงเป็นความไม่ประเสริฐ หรือเป็นบาป
ถ้าแก้ปัญหาที่จิตใจคน โดยเริม่ ท�าความเข้าใจกัน
ให้ได้ว่า “คนจน”นัน้ เริม่ มี“ความดี”บทแรกก็คือ คนจน
ต้อง“ท�างาน”เพือ่ เลีย้ งชีพ หากไม่ท�าก็ไม่มกี นิ มีใช้ ก็ตาย
มันก็โง่ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน สัตว์บางชนิดมันยังท�า
งานเป็นประโยชน์แก่โลกได้ สัตว์แท้ๆยัง“ดี”กว่าคนได้
แต่ถ้าเป็น“คนรวย”แล้ว ไม่ ทา� งาน เอาแต่กินแต่ ใช้
จึงไม่มี“ความดี”แม้ดีแรก ดังนัน้ “ความดี”ต่อๆไปก็ไม่มีแน่
ก็ มีแต่ ได้“บาป”เพิ่มขึ้นๆ หรือ“กินกุศลเก่า”พร่องไปๆๆ
“คนรวย”ที่ท�างาน“ไม่เป็นกุศล(ความดี )” หรือไม่เป็น
“บุญ ( ไม่ ช�าระกิเลส)” จึงไม่ประเสริฐเลย มีแต่“บาป”
หรือ คน“ไม่ทา� งาน”ก็ยงั มิ ใช่“มนุษย์” ชีวติ ยังแค่สัตว์
เดรัจฉานทั่วไปที่มันไม่ท�างาน ก็ยังเป็นสัตวโลกที่เลวอยู่
ยิ่งเป็น“สัตวโลก”ที่มีแต่เสวยสุข หลงบันเทิงเริงรมย์
มีแต่เต้นกินร�ากิน มีแต่เล่นเกมส์ มีแต่หลงสนุกสนาน (ขิฑฑา
ปโทสิกนรกหรือปหาสนรก) เอาแต่กินแต่ ใช้ บ�าเรอตนด้วยกิเลส
มากมาย ก็เป็น“สัตวโลก”ที่เท่ากับหรือแย่ยิ่งกว่า“เดรัจฉาน”
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หรือเป็น“สัตวโลก”ที่หลงว่า“ตนท�างาน” แต่ที่แท้
งานที่ทา� นั้นคือ งานท�าสิ่งที่เป็นพิษ-ท�าสิ่งที่มอมเมา หรือ
การงานที่หาทางเอาเปรียบผู้อ่นื แย่งชิงผู้อ่ืน จะเอาให้ได้
มากๆ เกินกว่า ผู้อืน่ อย่างไม่มี ที่ สิน้ สุด เบ่งอ�านาจเหนือ
ผู้อื่น ทั้งหลอก ทั้งเล่ห์ ทั้งเหลีย่ ม ทั้งมอมเมา ก็ยังเป็น
“สัตว์มโนปโทสิกะ” ซึง่ เป็น“สัตว์ที่ยังโง่มีจิตใจเป็นโทษมุ่ง
ร้ายด้วยใจ” เพราะยัง“มี จิตไม่พ้นความเป็นเดรัจฉาน”
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ส�าคัญมาก คือ ทุคติ ๒ อย่าง
ต�่าที่สุ ด ส�าหรับผู้ตกต�า่ ที่สุด มี ๒ ทางเท่านัน้ ทางอื่นไม่มี
มี ๒ ทางเท่านัน้ ได้แก่ ๑.นรก กับ ๒.เดรัจฉาน
“คนรวย”ถ้าไม่ม “ี ปัญ ญา”แท้ จึ ง ยากมากทีจ่ ะใช้
“ความรวย”เป็น“คุณ”แก่ตน-แก่ผู้อื่น หรือไม่เป็น“บาป”
ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อผู้ที่ยังท�าสิง่ ไม่ดี ตาม
ที่ว่านีอ้ ยู่ มัน ก็ต้องกระทบเป็นธรรมดา แต่นคี่ ือ “ความรู้”
เป็นวิชาการ ที่พูดนีเ้ ป็น“การศึกษาความจริง”ตามสัจจะ
อาตมาพูดด้วยความจริงใจ สะอาดใจ พูดซือ่ ที่สุด
(๖๕) ผู้มี “ปัญญา”เป็น“คนจน”ได้ถงึ ขั้น“สาธารณโภคี”
ผู้บริหารสังคมหรือบริหารประเทศทุกระบอบ มีจุด
ขายส�าคัญ คือ ประกาศตนว่า หา“ทรัพย์สินเงินทองเข้า
กองกลาง”เก่ง ไม่ว่าการปกครองระบอบใด ทุกระบอบ
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นัน่ ก็คือ ประสงค์ให้มี“ทรัพย์สินเงินทองเป็นของ
ส่วนรวมหรือส่วนกลาง”มากๆ แล้วผูบ้ ริหารจึงพยายามทุก
คณะบริหารทีจ่ ะให้ได้ “ทรัพย์สินเงินทองมาเป็นของส่วน
รวมหรือส่วนกลาง”ดัง ว่า นี้ ไม่แค่จากประเทศตนเท่านัน้
พยายามได้มาจากประเทศอื่นๆทั้งนั้นๆ อย่างไม่มีวันพอ
แต่ถา้ ไม่มี“สัมมาทิฏฐิ”จิตเข้ากระแส“โลกุตระ” ตั้งแต่
เริม่ ต้นทิฏฐิมี“อัญญะ” “ทิฏฐิ”ก็จะเป็นแบบโลกียปุถุชน
อยูเ่ ต็ม และไม่เริ่มมีทศิ ทางที่จะพากเพียรสะสม“โลกุตรจิต”
ศาสนาพระพุทธเจ้ามีทฤษฎีสามารถให้คนท�า จิต
เป็น“โลกุตรจิต”ได้ส�าเร็จบริบูรณ์สัมบูรณ์ กระทั่งมี“ปัญญา”
สร้าง“เศรษฐกิจ”ให้แก่สังคมสูงสุดได้ถึงขั้น“สาธารณโภคี”
ซึ่งสร้าง“คน”ให้ก�าจัดกิเลสตนได้ตามล�าดับอย่างน่า
อัศจรรย์ เพราะดีจริง สะอาดจริง ก�าจัดกิเลสได้จริง เป็นทาง
ลัดที่ สุด ตรงที่สุด ไม่ โค้งงอ ไม่วกวน ไม่อ้อยอิ่ง เสียเวลา
คนที่ลดกิเลส“ตัวตน” ลด“ความเห็นแก่ตัว”ที่ก�าจัด
กิเลส“ถูกตัวกิเลสหรือตัวตนแท้จริง”ไปทีละตัวทีละล�าดับ จึง
เป็น“ความส�าเร็จที่จบในตัวเองได้แท้ๆ” จบแล้วจบเลย ไม่
วนมาซ�้าซากกันอีกเด็ดขาด
“ทฤษฎี”ทีจ่ ะหา“วิธกี าร”ให้“คนเสียสละ” แต่ถ้า
ไม่มี“คนจริงใจชนิดโลกุตระ”เป็น ผู้นา� และมี“ทฤษฎีโลกุตระ”
จะไม่เริม่ ต้น“ถูกจุดของพลังงานจิตนิยาม”อย่างมีความรู้
ใน“ธรรมนิยาม ๕” ที่ สามารถแยก“รูป”แยก“นาม”
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ที่สา� คัญมากคือ “แยกกาย-แยกจิต”อย่างสัมมาทิฏฐิ
และสามารถท�า“อภิสังขาร”ที่เป็น“บุญ”ได้อย่างถูกต้องจริง
(๖๖) “เศรษฐกิจ”สุดวิเศษ คือ“สาธารณโภคี”ของพุทธ
“สาธารณโภคี”จะเกิดไม่ ได้เป็นอันขาด ถ้า“ทฤษฎี”
ไม่เป็น“โลกุตรสัจจะ” ซึง่ “โลกุ ต ระ”ต้องได้รับฟังถ่ายทอด
มาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือ จากสัต บุร ุษ ผู ้ “ สัม มา
ทิฏฐิ” ที่แท้จริง เท่า นัน้ จึงจะเป็น ของแท้ รับ จากผู้อื่นที่
ไม่ ส มั มาทิ ฏ ฐิ ไม่ ไ ด้ เ ลย หรือ ผู ้ ใ ดจะค้ น คิ ด เองก็ไม่ ไ ด้
“โลกุตระ”นัน้ เป็น“พระสัพพัญญู”ู ความรู้สูงสุดที่
พระพุท ธเจ้ า แต่ ล ะพระองค์ ทรงถ่ายทอดกันและกัน ผู้
ได้รับ“สัมมาทิฏฐิ”แล้วก็ยังต้องอบรมฝึกฝนบ�าเพ็ญบารมี
ไปตามล�าดับ ขัน้ อีกไม่รู้กี่ ล้านๆชาตินับ ชาติไม่ถ้วน กว่า
จะได้ เ ป็ น “อรหั น ต์ ” ที ม่ “ี นิพ พานธรรม”ผู ้ พ ้ น ทุ ก ขอาริย
สัจแท้ และสามารถดับ“อัตตา”ของตน“ปรินิพ พานเป็ น
ปริโยสาน”สูญสิน้ ไปจากโลกได้จริงแล้ว และถ้าประสงค์
จะบ�าเพ็ญ“โพธิสัตวภูม”ิ ต่อไปอีก ก็ได้ ตอ่ จากอรหัน ต์เ ป็ น
“โพธิสัตว์” ซึง่ โพธิสัตว์ก็มีอีกถึง ๙ ขัน้ ” จึ ง จะมี ภูมิ” ถึ ง ขั้ น
พระปัจเจกสัม พุทธะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึง่ มิ ใช่เรือ่ งสามัญของโลกีย ภูมิหรือเทวนิยมเลย
เพราะ“เศรษฐกิจ ”ที ่เ กิด ได้ ถ ึง ขัน้ “สัง คมสาธารณ
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โภคี” นัน้ เป็น“เศรษฐกิจ”ขัน้ สุดยอดในวิชาเศรษฐศาสตร์
ทั้งหลายของโลก ที่มีผู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสตร์
หรือเจ้าของทฤษฎี ลอกเลียนไม่ ได้ ปลอมแปลงไม่ได้
ซึง่ “ความรู้” ที่สัม มาทิ ฏฐิต้องรับจากพระพุทธเจ้า
หรือสัตบุรุษ จริง จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วิธีการหรือมรรควิธี”
(๖๗) “สาธารณโภคี”จึงต้องก้าวด้วย“สัมมาอาริยมรรค”
เพราะ“วิธีการ”หรือ“มรรควิธี”ของพุทธนัน้ มีเป็น
พิเ ศษเฉพาะหนึง่ เดี ย วเรีย กว่ า “สัม มาอาริย มรรค” ซึง่
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ ที่ตรัส รู้แล้ว เอามาประกาศแก่ โลก
“วิ ธีการ”ที่ผู้บริหารทั้งหลายของโลก ต่างมุ่งจะให้
ทุกคนเสียสละ หรือยอมให้มาเป็น“ของส่วนรวมหรือส่วน
กลาง”อย่างยินดีเป็นส�าคัญ ซึ่งจะ“เต็มใจ”หรือไม่ นี่ส�าคัญ
หากไม่ ใช่ โลกุตระที่แท้ ก็แน่นอนว่า ยัง ! มันยังปลอม
อยู่ทั้งนั้่น ไม่สะอาด ตรงแท้ ยังไม่อยู่ ใน“วรรณะ ๙”จริง
“โลกุตระ”ตรงแท้นัน้ ขัน้ “สาธารณโภคี”จะเห็นได้
ชัดเจน ตรวจสอบได้ ตาม“วรรณะ ๙”หรือตาม“กถาวัตถุ ๑๐”
หรือ“ตามหลักตัดสินธรรมวินัย ๘ (โคตมีสูตร)” เป็นต้น
ซึง่ ส่วนรวมหรือส่วนกลางจะเป็น“คนทีอ่ ยู่กบั ของ
ส่วนรวมหรือส่วนกลาง”อย่างสบายใจจริงๆ ตัวใครก็ดทู ่ตี น
ส่วนตนไม่ต้องสะสมมาเป็น“ของส่วนตน”มากมาย
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อะไร ส่วนตนชอบ(มัก)จะมีเพียงเล็กๆน้อยๆพอใช้ (อัปปิจฉะ)
นอกนั้นก็เป็นของส่วนรวมหรือของส่วนกลาง (สาธารณะ)
คนแต่ละคนจึงไม่ต้องมีมาก ไม่ต้องร�่ารวย เรียกได้
ว่า เป็น“คนจน”อย่างมี“ปัญญา” ชนิดที่ยินดีเป็น“คนจน”
ก็ มีบ้างบางคน คือ ผู้บา� เพ็ญ ที่ยัง มี กิเลสส่วนเหลือ
ก็ต้องสู้ ต้องอดทนเอา แต่ถ้า“เข้ากระแส”ถึงขั้นถึงขีด ก็จะ
ไม่กล้าละเมิดออกมาภายนอก จะเพียงเหลือกิเลสส่วนตน
เท่านั้น แต่กอ็ ดได้ทนได้โดยไม่ยากโดยไม่ลา� บากอยูใ่ นหมู่
แต่ถา้ แม้น“ภูมิไม่เข้าขั้น” ก็จะไม่ สามารถทนได้ จะ
ล�าบากจนทนอยู่ในหมู่ไม่ไดัจริงๆ จึงอยูร่ ว่ มกันไม่ ได้ ก็จา� ต้อง
ออกไปจากหมู่ ซึ่งอย่างนี้ก็เป็นอยู่จริง ดังนี้
(๖๘) “เศรษฐกิจ”ที่มที ฤษฎีสา� เร็จสูงสุดคือ“สาธารณโภคี”
ผู้บริหารที่สามารถท�าให้มวลประชากรของสังคม
มี“ปัญญา”แท้ๆจริงๆ เข้าใจและยินดีเสียสละแรงงานหรือ
ผลผลิตของตนให้เป็น“ของส่วนรวมหรือส่วนกลาง” จึงเป็น
ความส�าเร็จสูงสุด ในการบริหารสังคม หรือบริหารประเทศ
พระพุทธเจ้าสามารถสอนคนให้เข้าใจเรื่องนี้ และพา
คนในสังคมของท่านมามี “เศรษฐกิจ”ตามที่ว่านี้ ได้จริง
เพราะทฤษฎีของท่าน“ก�าจัดกิเลส”ได้จริงอย่างวิเศษ
ค�าว่า“ของส่วนรวมหรือส่วนกลาง” ก็คือ สาธารณะ
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ค�าว่า“โภคี” ก็คือ ผู้บริโภค,คนมี โภคะ,คนมีทรัพย์
“สาธารณโภคี” จึงคือ “ผู้บ ริโภคของส่วนกลาง”
ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าจึงเกิดคนลดกิเลสอย่าง
เป็นจริง และแถมมี“ปัญญา”เห็นแก่ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว
จริงๆ เพราะกิเลสในตัวเอง“ลดได้หรือหมดออกไปได้”จริงๆ
ความเป็น“สาธารณโภคี”จึง เป็นไปได้อย่างดี สงบ
เรียบร้อย ราบรื่น ง่าย สะดวก เป็นสังคมสันติภาพที่งดงาม
นับเป็นสุดยอดของ“เศรษฐกิจ”ที่สังคมใด ประเทศใด
ท�าได้ ถึงขั้น“สาธารณโภคี”ก็เป็นยอดสุดของเศรษฐศาสตร์
(๖๙) การบริหารจะเกิดลัทธิตา่ งๆ ระบอบนานาขึ้นในโลก
สังคมหรือประเทศที่บริหารเศรษฐกิจส�าเร็จได้ถึง
ขัน้ “สาธารณโภคี ” ซึง่ แตกต่างจากการบริหารทั้งหลายที่
ล้วนหา“วิ ธีการ”สารพัดต่างๆเพือ่ จะได้ทรัพย์สินเงินทอง
มาเป็น“ของส่วนกลาง” โดยการบริหารที่ ไม่ ได้คา� นึงถึง“การ
ก�าจัดกิเลส”เลย หรือมีการคิดบ้างแต่“ก�าจัดกิเลส”ไม่ได้จริง
หรือก�าจัดไม่ ได้เลย ข้อก�าหนดกฎบังคับของผู้บริหารก็เกิด
มากขึ้นๆ และหนักขึ้นๆๆ ตามที่เห็นและเป็นกันอยู่ทั่วไป
คนมีกิเลสก็เห็นแก่ตัวแน่นอน จึงจ�าใจให้ หรือเสีย
ออกไปอย่างฝืนสละ มี โอกาสเลี่ยงก็เลีย่ ง ถึงขั้นโกง ถึงขั้น
ทุจริต ก็เป็น“สัจจะ” จึงแตกต่างกันคนละขั้วกับ“เศรษฐกิจ
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ขั้นสาธารณโภคี”ของผู้มี“ปัญญา”จริง ใจจึงยินดีเต็มใจให้
“เศรษฐศาสตร์”ของชาวโลกีย์ คนยอม“ให้”ก็เพราะ
ถูกบังคับ เพราะจ�านนทั้งนั้น บังคับด้วยกฎหมาย เป็นต้น
สังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้รายได้เข้าส่วนกลาง
มากๆ โดยออกแบบระบอบใหม่ เช่น ระบอบคอมมูนิสต์
ก็คดิ อยากให้คนในสังคมท�ารายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆ
แต่ก็เป็นแค่ความฉลาดโลกีย์ ซึ่งมีรายได้เข้าส่วนกลางอย่าง
บีบบังคับ ไม่ ใช่อิสระเสรีภาพ ในโลกจึงมีระบอบนี้ ไม่มาก
ระบอบประชาธิปไตยชื่อว่าให้อิสระเสรีภาพเต็มที่
แล้ว ในโลกหารายได้เข้าส่วนกลาง แต่ประชากรในประเทศก็
ยังเลี่ยง ยังหนีการจ่ายเข้าส่วนกลาง ยังโกงการจ่ายเข้าส่วน
กลาง หรือซ�า้ มิหน�าต่างโกงกินส่วนกลางอย่างหนักเอาด้วย
เพราะเขาไม่มวี ธิ แี ละความรูเ้ หมือนพระพุทธเจ้า จึง
กลายเป็นระบบ“ละเมิดอิสระเสรีภาพ”ทั้งนั้น ระบบคอมมูนิสต์ใช้การบังคับมากกว่า มนุษย์ถูกริดรอนอิสรภาพมาก
กว่า คอมมูนิสต์จึงมีจ�านวนน้อยกว่าประชาธิปไตยในโลก
(๗๐) สาธารณโภคีจงึ ต้องมีจิตใจที่ฉลาดพิเศษคือปัญญา
“สาธารณโภคี”คือ ชีวติ สังคมคนทีม่ ีทรัพย์สินสมบัติ
อยู่กันอย่างเป็น“ส่วนกลาง”ด้วย“ปัญญา” จึงเต็มใจสละราย
ได้ สละผลผลิตเข้าส่วนกลางทั้งหมด สละแรงงานท�างาน
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ไม่รบั รายได้มาเป็นของตนเองเลย ทุกคนมีสทิ ธิร์ ่วมกันใน
ทรัพย์สินส่วนกลางนั้นตามหลักเกณฑ์ ที่สังคมนี้ก�าหนดกัน
ส�าหรับ“ส่วนตัว”นั้นเป็น“คนจน” คือ ไม่แบ่งสมบั ติ
มาเป็นของตน ไม่สะสมสมบัติส่วนตนอีกแล้ว ซึ่งเป็น
“คนจน”ที่ ตนเองสมัครใจเองด้วย“ปัญญา”เข้าใจ“ความจน”ดี
ว่า เป็นเรือ่ งประเสริฐของมนุษย์แท้ๆ จึงเต็มใจเป็น“คนจน”
เป็นคนทีอ่ ยู่ในสังคมที่ ไม่มกี ารสะสมเงินทองเข้าของสมบัติ
เป็นส่วนตัว ไม่ คิ ดเอารายได้ เป็นของตน ไม่ เอารายได้ มา
ให้ ตนเอง เพราะแต่ละคนในสังคมกลุ่มนีต้ งั้ ใจจริง ช่วยกัน
ท�างานเข้าส่วนกลาง เป็น ของส่วนกลาง กินใช้ อาศัย ของ
ส่วนกลางร่วมกันอยู่ในสังคมหมูช่ น“สาธารณโภคี” นี้ ทุ ก คน
ท� า ได้ดังว่านี้จริงอย่างเรียบร้อย สงบสุขส�าราญเบิกบานใจ
ชื่อว่าบรรลุธรรมนี้ ได้อย่างเป็นจริง
สมาชิกของสังคม“สาธารณโภคี”จึงต้องเป็นคนไม่มี
กิเลส หรือกิเลสไม่มาก ไม่จัดจ้านอย่างแท้จริง จึงจะเป็น
“สังคมสาธารณโภคี”ได้อย่างสงบ อบอุ่น สันติ สุขส�าราญ
เบิกบานใจ คนที่มีกิเลสมากนั้นจะอยู่ ในสังคมนี้ ไม่ ได้ หรือ
ถ้ามีแต่ คนมีกิเลสมาก ก็เป็น“สังคมสาธารณโภคี” ไม่ ได้
( ๗๑) ยุคนี้ยงั มี“ จิต จริง -ปัญญาแท้” ใน“สาธารณโภคี”มั้ย?

ในยุคสมัยพระพุทธเจ้า“สาธารณโภคี” ท�าได้แต่แค่
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ในหมู่ภิกษุสงฆ์หรือนักบวชเท่านัน้ ในหมู่ ฆราวาสยังท�า
ระบบ“สาธารณโภคี”ไม่ ได้ เพราะมี ขอ้ จ�ากัดหลายอย่าง เช่น
ยังเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สังคมเป็นยุคทาส ผู้คน
ในยุคนั้นยังไม่เข้าใจเรื่อง“สิทธิ ” ต่างๆเลย
และภิกษุสงฆ์ ในยุคพระพุทธเจ้าก็ทา� “สาธารณโภคี”
ได้ดีจริงๆด้วย ซึ่งไม่เหมือนสงฆ์ชาวพุ ทธยุคนี้แน่นอน
ยุคนี้จะหาสงฆ์ที่เอาภาระในเรื่อง“สาธารณโภคี”กัน
จริงจังไม่ ได้แล้ว หรือจริงๆแล้วไม่ รู้ด้วยซ�า้ ไปมัง้ ว่า ความ
เป็น“สาธารณโภคี”มันคืออะไร? อย่างนี้มีด้วยเหรอในโลก?
ในพุทธศาสนามี “สาธารณโภคี” ด้วยเหรอ?
แต่ขอยืนยันว่า แม้ยคุ นี้ท่ลี ัทธิทนุ นิยมจัดจ้านทั้งโลก
ก็ยังมีคนและกลุ่มบุคคลทีม่ “ี จิตจริง-ปัญญาแท้”มีชีวิตจริง
ประพฤติตนเป็นสังคมกลุ่ม“สาธารณโภคี”ส�าเร็จกันได้ จริง
ทุกวันนี้มี “ชาวอโศก”ได้พิสูจน์ความเป็นจริงนี้ถึงขั้น
มีวัฒนธรรมของสังคมด�าเนินชีวิตขั้น“สาธารณโภคี”กันได้
แต่แน่นอนยังเป็นกลุม่ น้อยของประเทศ มีเป็นกลุม่ หมู่แบบ
ปิรามิดหรือ“เครือแห”กระจายกันอยู่ทุกภาคของประเทศ
ซึ่ง“สาธารณโภคี” นี้เป็น“เศรษฐศาสตร์ท่ยี ่งิ ใหญ่ท่สี ุด
ของมนุษยโลก”แท้ๆ ที่ ม นุ ษ ย์ สังคมกลุม่ ใด หรือประเทศใด
ถ้าท�าได้ โดยเฉพาะท�าได้อย่างถาวรยั่งยืนยาวนานด้วย มัน
ยอดยากแท้ๆ แต่ มี ในสังคมกลุ่มคนในประเทศไทยท�าได้
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(๗๒) มีแค่“เฉโก”มิใช่ “ปัญญา”จะเป็น“สาธารณโภคี”ไม่ได้

และ“สาธารณโภคี” นี้ จะเกิดอย่างเป็นจริงได้ คนใน
สังคมกลุ่มหรือในประเทศนั้นจะต้องมีทั้ง“จิตจริง”ที่กล้าจน
จริงๆ ไม่ ใช่ท�าเล่นๆ หรือท�ากันชั่วครั้งชั่วคราว แล้วเลิก
และส�าคัญยิ่งต้องมี“ ปัญญาแท้”ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า
“เป็นคนจนไปท�าไม?” จ�าเป็นด้วยหรือที่จะต้องท�าอย่างนี้?
มัน เป็นประโยชน์คุณค่าอะไรในโลกในสังคมในประเทศ?
หรือมันเป็น“เศรษฐศาสตร์”แบบไหน? ที่จะต้องเป็น“คนจน”
บ้าหรือเปล่า? พิสดารวิตถารไปหรือเปล่า?
แล้วแท้ๆมันเป็น“เศรษฐศาสตร์”จริงๆหนะหรือ?
ก็ ต้องรู้ จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“ปัญญาอันยิ่ง (อภิปัญญา)”
เพราะฉะนั้น “ปัญญา”ของคนในสมาชิ กสังคมกลุ่ม
หรือประเทศที่ จะมีระบบหรือระบอบเป็น“สาธารณโภคี ”
ได้ จะต้องเป็น“ความฉลาดขั้นโลกุตระ” ระบบหรือระบอบ
“สาธารณโภคี” จึง จะเกิดจริงจะเป็นแท้อยู่ ได้อย่างถาวร
ยั่งยืนยาวนานตลอดไปจนหมดกัปป์ของศาสนาพุทธ
สังคมกลุ่มใดหรือ ประเทศใดท�าได้ จึงนับว่า “ยอด”
จริ งๆ ที่พู ดนี้ ไม่ ใช่ การยกยอ หรือมีเจตนายกยอ แต่เป็น
การพู ด“สัจธรรม”ที่เป็นเรื่องยอดยิ่งใหญ่น้ี ในโลกให้รกู้ ัน ว่า
ในโลกนี้มีระบบหรือระบอบ“เศรษฐศาสตร์” ชนิดนี้อยู่จริง
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มิ ใช่ มีแค่“ความคิดเพ้อฝัน”แค่น้นั แต่เป็น“เศรษฐกิจ
การเมืองหรือเศรษฐศาสตร์การเมือง”แท้จริงที่เกิดได้เป็นได้
ถ้า“สัมมาทิฏฐิ”ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าแท้จริง
และพากเพียรปฏิบัติจนมีมรรคผลจริงแท้ เริ่มตั้งแต่มีบุคคล
หนึ่งคนที่สัมมาทิฏฐิแท้แล้วเกิดกลุม่ หมูท่ ่เี ป็น“สาธารณโภคี”
ยืนยันได้ ทุกกาลสมัย แม้ โลกยุคนี้ ตาม“สวากขาโต”
(๗๓) ยุคเสื่อมนั้นถ้ามี“สาธารณโภคี”ขึ้น มาจึง ดูป ระหลาด

“สาธารณโภคี”ทีบ่ ริบูรณ์ คนในสังคมนั้นมีทรัพย์สิน
เงินทองเป็นของส่วนกลาง ส่วนใหญ่ส่วนมากในสังคม
ท�างานแล้วน�ารายได้เข้าส่วนกลางหมด คือท�างานฟรี หรือ
เสียภาษีให้กองกลาง ๑๐๐ % นั่นเอง โดยเฉพาะสมาชิกแท้ท่ี
เป็นแก่นของสังคมหมู่ ไม่ เอารายได้ มาเป็นส่วนตน ทั้งภิกษุ
สงฆ์ ทั้งฆราวาส แต่ก็มีผู้ที่ยังอนุโลมตนอยู่อย่างรู้ๆว่า ตน
มีอนิ ทรียพ์ ละยังไม่ดพี อก็จะมีของตนบ้าง ทว่ามีสัมมาทิฏฐิ
ไม่เอารวยกันแล้ว แค่นี้ กเ็ ป็นสังคมทีด่ �าเนินชีวิตอยู่ด้วย
พฤติกรรมสังคมที่วิเศษจริงๆยิ่งแล้วในโลกปัจจุบันนี้
ภิกษุ สงฆ์หมู่ ใหญ่ ในประเทศไทยยุคสมัยนี้ ไม่มี
“สาธารณโภคี” กันแล้ว ไม่ท�ากันแล้ว ท�าไม่ ได้แล้ว ใคร
จะสะสมก็สะสมไป ใครจะไม่สะสมเงินทองเลยก็เป็น เรือ่ ง
เฉพาะตน ไม่ มีแล้ว“กลุ่มคนสาธารณโภคีทั้ง ฆราวาสทัง้
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ภิกษุ” ที่เป็นสังคมท�างานฟรี ไม่ มีรายได้ ส่วนตนจริงๆจังๆ
มีบ้างเฉพาะภิกษุสงฆ์คณะหนึง่ คณะใดที่เคร่งครัด
แต่ก็กระจัดกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มของตนๆกัน เท่านั้น ไม่
เชื่อมโยงกันมีระบบ-ระบอบเป็น“เครือแห (pyramidal web) ”
จึงไม่ ใช่สังคมกลุม่ เชื่อมโยงเป็น“เครือแหแห่งสาธารณ
โภคี”ประสานกันอยู่มีระบบ-ระบอบที่เป็นกิจจะลักษณะตรง
ตาม“สาราณียธรรม ๖” เพราะได้ปฏิบัติกนั มาจนเกิด“องค์ ๗
ของจิต (สาราณียะ-ปิยกรณะ-ครุกรณะ-สังคหะ-อวิวาทะ-สามัคคียะ-เอกี
ภาวะ ; พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ ข้อ ๒๘๓)”ตามพุทธพจน์เป็นอาริย
บุคคลทั้งฆราวาสและภิกษุรวมกันเป็น“สังคมสาธารณโภคี”
ชาวโลกีย์ จึงไม่เห็น“ความส�าคัญชนิดนี้”ว่าเป็นเรื่อง
ที่ควรส่งเสริมกัน เขากลับเห็นสังคม“สาธารณโภคี” นีเ้ ป็น
สังคมหมู่ กลุ่มสุดโต่งที่แปลกประหลาดไปเลยด้วยซ�้า
( ๗๔) ภิกษุม“ี เงินทองเป็นของส่วนตัว”ยังเป็น“อาบัต”ิ
พุทธศาสนาทุกวันนีผ้ ่านกาลล่วงเลยมาถึง พ.ศ.
๒๕๖๐ กว่าแล้ว ความเสือ่ มของพุทธศาสนิกชนมันเสือ่ ม
ไปมากถึงขนาดไม่เข้าใจความเป็น“สาธารณโภคี”กันจริงๆ
อย่าว่าไปถึงขัน้ เป็น“สาธารณโภคี”ได้เลย สงฆ์หมู่
ใหญ่ทุกวันนีร้ วมใจกันไม่ ได้ ไม่เป็น“สีลสามัญญตา-ทิฏฐิ
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สามัญญตา”กันเท่าที่ควรเลย แยกนิกายกันด้วยซ�า้ แม้
แต่“ นานาสังวาส”ก็ยังไม่สามารถเข้าใจกันเป็น“สัมมาทิฏฐิ”
ภิกษุยคุ นี้สว่ นใหญ่จงึ มีแต่ท่ตี า่ งก็สะสมทรัพย์สินเงิน
ทองเป็นของส่วนตัวกัน จนต้องถึงกับยินยอมให้ ภิกษุมีเงิน
ทองเป็นของส่วนตัวกันได้ ปานนั้นเลย
ภิกษุมี“เงินทองเป็นของส่วนตัว”นัน้ “ต้องอาบัตินิส
สัคคียปาจิตตีย์” ซึง่ “นิสสัคคียปาจิตตีย์”นีถ้ ้าผู้ใดยังไม่สละ
เงินทองออกไปเสียก่อนจะปลงอาบัติ ก็คือ ภิกษุไม่บ ริสุทธิ์
ซึ่ง“การมีเงินเป็นของส่วนตัวอยู”่ มันปลงอาบัติไม่ตก
ปลงอย่างไรก็ไม่ตก ตราบที่ยังมีเงินทองเป็นของส่วนตัวอยู่
หรือยังยินดีเงินทองนั้นเป็นของส่วนตัวอยู่ ก็คอื ผูต้ อ้ งอาบัติ
แล้วภิกษุที่มีเงินทองเป็นของส่วนตัว คือ ผู้ยังต้อง
อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์อยู่ เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา
แต่กเ็ ข้าร่วมท�าสังฆกรรมกับสงฆ์กันหน้าตาเฉย ไม่สะดุด
อะไรเลย ไม่วา่ จะเข้าร่วมกับ“สงฆ์ปญ
ั จวรรค-สงฆ์ทสวรรคสงฆ์วสี ติวรรค”ท�าสังฆกรรมกันอยูใ่ นทุกวันนี้ สังฆกรรมนั้น
ล้วนโมฆะทั้งสิ้น แล้ววงการสงฆ์ของพุทธส่วนใหญ่ จะไม่มี
แต่สังฆกรรมที่“ วิบั ติ” กัน หรอกหรือ ?
จะมี“สัง ฆกรรม”ที่บริสุทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน“สมบัติ”
ได้ กี่ สัง ฆกรรมกัน หนอ?
โดยเฉพาะ“คณะสงฆ์” ที่ท�าพิ ธีบวชกันในยุคนี้ จะมี
ภิกษุไม่ตอ้ งอาบัตินิสสัคคียปาจิตตียร์ ว่ มคณะเลย ได้หรือ ?
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เท่าที่เห็นและเป็นจริงอยู่ภิกษุ ผู้ที่ยกย่องกันขึ้นไปมี
ต�าแหน่งสูงๆใหญ่ๆ บริหารสงฆ์ในวงการศาสนาพุทธกัน
นัน้ จะค่อนข้างมีทรัพย์สินเงินทองเข้าของส่วนตัวมากมาย
หรูหราเสียด้วยซ�้า แล้วก็เข้าร่วมท�าสังฆกรรมพิธีบวชด้วย
( ๗๕ ) ต้องขออภัยอย่างมากจริงๆ ที่ต้องอ้างอิงสัจจะ
ขออภัยจริงๆ ที่สาธยายอยู่นี้ ไม่ ได้หาเรื่องแต่อย่าง
ใด และไม่ ได้ มี จิต ข่ม จิตดูถูกเลย มีแต่เห็นสงสาร เห็นใน
เวทนาจริง ที่พูดพาดพิงไปถึงสงฆ์หมู่ ใหญ่ ก็เพียงเพือ่ ขอ
อนุญาตว่ามี“ความจริง”ที่เป็นปรากฏการณ์จริงว่าเป็นจริง
ในยุคนี้กันเท่านั้น มันจ�าเป็นทีจ่ ะต้องยืนยันอ้างอิงความ
เป็นจริง จ�าเป็นจริงๆอาตมาต้องขอความกรุณาอย่างมาก
เอาล่ะ..พูดถึงความเสื่อมแล้ว มันสุดๆที่จะพูดจริงๆ
เพราะมันมี มาก กระทั่ง“คนที่เสื่อมจากศีลจากวินัยของพุทธ
ศาสนา” คนเสือ่ มรวมตัวกันจนเป็น“สังคมคนหมู่ใหญ่”กัน
แล้ว ถ้าจะนับเอาความปกติที่เป็นสามัญทั่วไปของคนส่วน
ใหญ่ คนหมู่มากในโลกปัจจุบันนี้ ( normality ) “คนเสือ่ มจาก
คุณธรรมหรือคนมีกิเลส”นั้นเป็นส่วนมากของโลกกันแล้ว
ส่วน“กลุม่ ของคนที่เป็นสาธารณโภคี”มันน้อยนิดจน
ถูกหาว่า“สุดโต่ง”บ้าง “เป็นกลุม่ คนประหลาดวิตถาร”บ้าง ก็
เป็น“ความจริง”ตามที่เห็นและเป็นอยู่ ในสังคม พ.ศ.นี้
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ดัง นัน้ เพือ่ ความสงบระงับของ“วิวาทาธิกรณ์” นี้
อาตมาก็จึงจ�านนด้วย“เยภุยยสิกา” นัน่ คือ “กิ รยิ าเป็นไป
ตามข้างมาก-ถือเสียงข้างมากในการตัดสิน” ฝ่ายสงฆ์หมู่
ใหญ่ย่อมเป็น“ข้างมาก”แน่ นอน ก็ ต้องย่อมให้เป็นใหญ่
ฝ่ายอาตมาเป็น ฝ่ายน้อยก็ต้องยอมแพ้ เพราะน้อยจริงๆ
ก็ เป็นจริงอยู่แล้ว โลกอิสระทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้ตามใจตน
สังคมประชาชนส่วนใหญ่ จึง พึง่ สงฆ์หมู่ ใหญ่ ก็เป็น
จริง ชัดๆ อย่างที่เป็นและเห็นกันอยู่ สงฆ์ หมู่ น้อยก็เป็นที่
พึ่งของประชาชนส่วนน้อย เราเป็น“ผู้แพ้”แท้ เราแพ้จริงๆ
ต่างคนต่างมีสิทธิ์อิสระ เราก็แค่ขอสิทธิ์อิสระเท่านั้น
ไม่ได้ มี“ปัญหา”แต่อย่างใดเลย อาตมาชัดเจนมาก
เราอยู่เป็น“นานาสังวาส”กันมาแล้วตั้งแต่ ๗ ส.ค.๒๕๑๘
( ๗๖ ) ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าสงบยิ่งเป็นสัจจะเสมอ
“นานาสังวาส” คือ เป็นพุทธร่วมกันแน่นอน (สังวาส
เดียวกัน ) สงฆ์หมู่ ใหญ่ ก็เป็นพุทธ เราก็เป็นพุทธ ก็อิสระทั้งคู่
เพียงแต่มีความแตกต่างกัน (นานา)จริง เป็นต้นว่า มีศลี
ไม่เสมอสมานกัน (ศีลไม่เป็นสีลสามัญญตา) คือ ถือศีลกันคนละ
อย่าง สงฆ์หมู่ ใหญ่ ถือศีลคือ“วินัย ๒๒๗” ส่วนเราชาวอโศก
ถือศีลคือ“จุลศีล ๒๖, มัชฌิมศีล ๑๐, มหาศีล ๗ เป็น“ศีล ๔๓”
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มีกรรม (การกระท�า ) หรือการประพฤติ )ก็ต่างกัน เราไม่
นิยมกินเนื้อสัตว์ สงฆ์หมู่ ใหญ่นิยมกินเนื้อสัตว์ สงฆ์อโศก
ไม่นิยมใช้เงิน สงฆ์หมู่ ใหญ่นิยมใช้เงิน เราไม่มีเดรัจฉาน
วิชา สงฆ์หมู่ ใหญ่มีเดรัจฉานวิชา เราไม่นิยมสวดมนต์อย่าง
เทวนิยม สงฆ์หมู่ ใหญ่นิยมสวดมนต์อย่างเทวนิยม ฯลฯ
อุ เ ทศต่ า งกัน คื อ หั ว ข้ อ ธรรมต่ า งๆยกขึน้ มา
สาธยายอธิบายขยายความแตกต่างกัน เช่น“ศีล”ก็อธิบาย
ต่างกัน “สมาธิ”ก็อธิบายต่างกัน “ปัญญา”ก็อธิบายต่างกัน
“วิมุติ”ก็อธิบายแตกต่างกัน แม้แต่ค�าว่า“บุญ” ค�าว่า“กาย”
ค�าว่า“ปัญญา” ค�าว่า“โลกุตระ” ค�าว่า“อาริยะหรืออริยะ”
โดยเฉพาะค�า“บาลี”ต่างๆมากมาย อธิบายขยาย
ความแตกต่างกัน ดัง นี้เป็น ต้น ตรวจสอบกันดีๆเถิด
เราจึงเป็น“นานาสังวาส”กันจริงๆตามพระวินัยของ
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ถูก ต้องที่สุดแล้ว เป็นจริงแล้ว
(๗๗) “สาธารณโภคี”ไม่ ใช่เหลือแค่ ตา� นานเล่าขานเท่านั้น

“สาธารณโภคี” ของพระพุทธเจ้าในสังคมสงฆ์พุทธ
ศาสนาหมู่ ใหญ่กระแสหลักทุกวันนี้ มันเหลือแค่เป็นต�านาน
เล่าขานในยุคเท่านัน้ แต่ จ ริงๆแล้วสงฆ์หมู่ ใหญ่ไม่ค่อยรู้
เรื่อง“สาธารณโภคี”กันหรอก ว่า คืออะไร? ท�าได้กัน หรือ?
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กระนั้นแม้ ยุคนี้ ก็ยงั มี “ส่วนน้อย”คือ ชาวอโศกที่ ยนื
หยัดยืนยั น ความเป็น“สาธารณโภคี” ของพระพุทธเจ้าได้ จริง
อยู่ เพื่อพิสูจน์ ทฤษฎี วิเศษที่ เป็น “เศรษฐศาสตร์”สุดยอดนี้
แม้ จะยังไม่ดีเลิศ ประเสริฐศรีเท่ายุคพระพุทธเจ้า
แต่สังคมยุคนี้ สมัย นี้ ไม่ ใช่ยุคทาสกันแล้ว ไม่ ใช่ยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชแล้ว มีสิทธิอิสระเต็มเปี่ยม เป็นยุคที่
เจริญ เจริญ“รู้”สุดขีดแล้ว เลิก“ความไม่เจริญ”ส�าหรับส่วน
ที่เป็น“ความรู้”กันสิ้นเกลี้ยงทีเดียว ..ว่างั้ น กันเลย!
ซึ่งยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่คนในประเทศทั้งหลายหรือ
ในโลกต่างก็มีสิทธิเสรีภาพ“ทางวัตถุ”บริบูรณ์กันจริงแล้ว
ส่วนสิทธิเสรีภาพ“ทางจิตใจ” ซึ่งแน่นอนที่สุด ของ
ใครก็ของตน ไม่มี ใครล่วงล�า้ “สิทธิทางใจ”ของ“คนผู้ท�า
เอกสิทธิแ์ ห่งจิตใจให้แก่ตนเองได้สา� เร็จ”จริงจังได้เป็นเด็ด
ขาด ส�าหรับ“จิตใจ”ของแต่ละคน คนจึงมีสิทธิท์ �า“อิสระ”
ให้ตนเองได้เต็มที่เด็ดเดี่ยวแน่นอน ไม่มี ใครบังอาจล่วงล�้า
“อิสระเสรีภาพ”ของใครได้เลยเป็นอันขาด (สัญญายะ นิจจานิ )
เว้นแต่คนผู้ใดฝึกฝน“ท�าใจในใจของตน (มนสิกโรติ )”
ไม่ ไ ด้ เ องเท่านั้น เพราะ“อัตตา”ของใครก็ของตนคนนั้นๆ
“อัตตาหรืออาตมัน”ของเราย่อมเป็น“ของเรา” จะ
เป็นของคน“อื่น (อัญญะ)”ได้อย่างไร?
จึงเหลือไอ้ตัว“อัตตา”นีเ้ องที่เจ้าตัวต้อง“ท�าอิสระ
เสรีภาพ”ให้ตนเอง“ตัวแท้” ..ตัวนี้แหละตัวส�าคัญมากยิ่งๆ
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(๗๘ ) ทั้ง“โลกียะ”ทั้ง“โลุตระ”ต่างก็มคี วามเป็น“นิรน
ั ดร”

ตัว“อัตตา”มันยังไม่หมด“ความเป็นตัวของตน”แท้
มันยัง“ไม่อิสระเสรี”อย่างเป็นจริงเป็นแท้เลย
จุดนี้เองที่เป็นจุดแยกระหว่าง“ความมี (อัตถิ )”เด็ดขาด
“นิรันดร” กับ“ความไม่มี( นัต ถิ )”เด็ดขาดที่“ นิรัน ดร”เช่นกัน
ฝ่าย“นิรันดร”ของ“ความมีอัตตา(หรืออาตมัน )”นั้นคือ
ฝ่าย“เทวนิยม” เขาก็“นิรันดร”แต่ของเขา“มีอัตตานิรันดร”
ส่วนฝ่าย“นิรนั ดร”ของ“ความไม่มอี ัตตา(สุญญตา)”นี้
คือ ฝ่าย“อเทวนิยม (ฝ่ายพุทธ)” เราก็“นิรันดร”แต่ของเรานั้น
“ไม่มีอัตตานิรันดร”ต่างหาก ..มันแตกต่างกันคนละขัว้ !!!
ฝ่ า ยหนึง่ “มีอั ต ตานิ ร ัน ดร” แต่ อี ก ฝ่ า ยหนึง่ “ไม่ ม ี
อัตตานิรันดร” มัน“นิรันดร”เหมือนกัน..แต่ไม่เหมือนกัน
ชัดเจนแจ่มแจ้งมั้ย ?
“นิร ัน ดร ๒ ชนิด ”นีล้ ้ ว นเป็ น “อิ ส ระเสรี ภ าพ”ของ
แต่ ละคน แต่ละฝ่าย ที่ “ ยึ ด”ความเป็น“อั ต ตภาพ”หรือ
“ยึด”ความเป็น “อัตตา (อาตมั น ) ”ไปคนละทิศคนละทาง แตก
ต่างไปคนละอย่าง ฝ่ายหนึง่ ยึดว่า“มี(อั ตถิ )”นิรันดร แต่อีก
ฝ่ายหนึง่ ยึดว่า“ไม่มี( นั ต ถิ )”นิ รัน ดร
เทวนิยม เขาก็ยึด“ความมีอัตตา”นิรันดร ก็จริง
อเทวนิยม เราก็ยึด“ความไม่มีอัตตา”นิรันดร ก็ถูก
ต่างคนต่างพอใจ สมัครใจ“ยึด”กันคนละแบบเท่านั้น
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(๗๙ ) เพราะ“พุทธ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว “อัตตา”ครบหมด
แต่ ของชาวพุทธที่เป็น“อเทวนิยม”นีห้ มายใจเอา
ว่า “ความไม่มีอัตตา”สิ้นสนิทเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น“เทพเจ้า
หรือพระเจ้าที่ย่ิงใหญ่(ปรมาตมัน )”ปานใดๆ ก็ไม่มี ในตนแล้ว
จึงเป็นผู้“อิสระเสรี”ยิ่งยอดแท้จริง
เพราะศึก ษาภาวะ“อัตตา”ที่มันมีอยู่ในจิตวิญญาณ
แล้วก�าจั ด “ภาวะ‘อัตตา’นัน้ ๆให้ หมดสิ้นเกลีย้ งไปจาก‘จิต
วิ ญญาณแท้ๆ’กันจริงๆ”ทุกขนาดอย่าง“รูๆ
้ ”ด้วยปัญญา
อัตตาทุกขนาด ตัง้ แต่“ปรมาตมัน”และ“โอฬาริก
อัตตา-มัชฌิมอัตตา-อรูปอัตตา”จึงหมดสิน้ เกลีย้ งได้แท้
ถ้าแม้นใครไม่เรียนรู้ และไม่ก�าจัด“ภาวะอัตตา”
ออกจาก“จิ ต วิญญาณ”ได้จ ริ ง ผู้นั้น ก็ยัง“อวิ ช ชา”คือคงมี
ความเป็น“อั ต ตาหรืออาตมัน”อยู่ “ธาตุร้”ู ก็มีความรู้แค่
ขั้นโลกีย์ ยังไม่ เป็น“อื่น (อัญญะ)” นั่น คือยังไม่เป็น“โลกุตระ”
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าให้เรียนรู้ลดละ“ดับ‘อัตตา’
ในจิ ตวิ ญ ญาณ”ไปตามล�าดับ ซึง่ มี“โอฬาริกอัตตา” และ
ต่อมาก็“มโนมยอัตตา” เหลือสุดท้ายเศษเล็ก เศษน้อย
ขั้นปลาย“อรูปอัตตา”อยู่ ใน“จิต” ก็สามารถดับได้หมดสิน้
เกลีย้ ง “จิตหรือวิญญาณ”ก็ สะอาดเป็นจิต บริสุท ธิ์ “ไม่ มี
อัตตา”หมดสิน้ เกลี้ยงสนิท
จึงเป็น“จิตที่‘ดับอัตตา’ใหญ่ยิ่งๆ (ปรมาตมัน )”ได้ จริง
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เพราะศาสนาพุทธศึกษาความเป็น“ธาตุ”และความ
เป็น“ธรรม”ได้ครบบริบูรณ์ถ้วนรอบ ทั้ง“รูปธาตุ-นามธาตุ”
ทั้ง“โลกียธรรม-โลกุตรธรรม” เป็นต้น
เช่น ความเป็น“ธาตุ” ก็ศึกษาวิจัยด้วย“รูปธาตุ ๒๘
(มหาภูตรูป ๔,อุปาทายรูป ๒๔)” และ“นามธาตุ”ก็ศึกษาด้วย“นาม
๕ (เวทนา,สัญญา,เจตนา,ผัสสะ,มนสิการ)” หรือความเป็น“ธรรม”ก็
ศึกษาด้วย“อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิตนิยาม,กรรมนิยาม,ธรรม
นิยาม” ส่วนความเป็น“ธรรม”ก็ศึกษาทั้ง“กุศลธรรม-อกุศล
ธรรม”ที่เป็นทั้ง“โลกียธรรม-โลกุตรธรรม”รอบถ้วนกระบวน
ธรรม สัมบูรณ์กระบวนธาตุ
จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว“อัตตา”ครบหมดได้
แม้แต่ความเป็น“ปรมาตมัน”หรือ“อัตตาใหญ่ยิ่งๆ”
(๘๐) “อัตตาใหญ่ย่งิ ๆ”นัน
้ มีแต่ ตวั ตนหนึ่งเดียวเด็ดขาด
ซึง่ “อัตตาใหญ่ยิ่งๆ (ปรมาตมัน )”นี้ ใน“เทวนิยม”มีแต่
ความเป็น“ปรมาตมันหรือปรมอัตตา”ถ่ายเดียว เด็ดเดี่ยว
ทีเดียว ไม่ยอมมีความเป็น“มัชฌิมอัตตา(อัตตาอย่างกลาง)”และ
“อรูปอัตตา”ที่เป็นล�าดับแต่อย่างใดเลยเด็ดขาด
“ปรมาตมัน”จึงเป็น“อรูปอัตตา (อัตตาที่ ไม่มีรูป หรือจิต
วิญญาณที่ ไม่มี กาย-มีแต่นาม-ไม่มีรูป) ใหญ่ยงิ่ หนึ่งเดียวแท้ๆยิ่งๆ
สุดๆ”ที่มีแต่“ ปรมาตมันหรือบรมอัตตา”แค่น้ัน ไม่มหี รือไม่
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รู้จักรู้แจ้งรูจ้ ริงความเป็น“โอฬาริกอัตตา-มัชฌิมอัตตา-อรูป
อัตตา”อัน มี “ ต้น -กลาง-ปลาย”ตามล�าดับแห่งสัทธรรมเลย
เพราะเทวนิยมยึดมั่นถือมั่นใน“อัตตาเดียวเดี่ยวโดด
เด็ดขาด” ถ้าเป็น“เทพผู้ย่งิ ใหญ่ท่สี ุดแห่งที่สุดแล้ว(ปรมาตมัน)”
แยก ๒ ไม่ ได้เลย ไม่ยอมมี ๒ เทวะ ไม่ยอมมี ๒ พระเจ้า ไม่
ยอมรับพระเจ้าองค์เล็กองค์นอ้ ยใดๆ ยึดมัน่ ถือมั่น“พระเจ้า
องค์ เดียว” ไม่ยอมมีพระเจ้าอื่น หรือมี ๒ เทวะไม่ ได้
นี่คอื ลัทธิ “ เทวนิ ยม ทีถ่ อื พระเจ้าองค์เดียวเดีย่ วแท้ ”
“ความยึดมัน่ ถือมัน่ ”นี้ จึง“ลึกลับอยู่หนึง่ เดียว”ที่ ไม่
สามารถวิจัยแยกแยะออกมารู้รายละเอียดกันได้ จึงคงอยู่
เป็น“หนึ่งเดียวนิรันดร์”ตามความยึดถือของ“เทวนิยม”ถาวร
ความเป็ น “อั ต ตาหนึง่ เดี ย ว”จึ ง อยู ่ ย งคงกระพัน
นิรนั ดร ก็เป็นจริงตามที่เขายึดมัน่ ถือมัน่ กัน ไม่แปลกเลย
(๘๑ ) “ปรมาตมัน”เทวนิยมนั้นตัดขาดจากจิตวิญญาณอื่น
เขาก็คงความเป็น“อัตตาหนึ่งเดียว”อยูเ่ ที่ยงแท้ถาวร
ไปนิรันดรจริงๆ “พระจิตวิญญาณ”จึงต้องยิ่งใหญ่หนึ่งเดียว
จะมี..จะเป็น “จิตวิญญาณอื่น”ไม่ ได้เลยเด็ดขาด
ความเป็น“อิสระเสรีภาพ”ของ“พระเจ้า”จึงตัดขาด
จากความเป็น“จิตวิญญาณ”ใดๆหมด “สุดโต่ง”โดดเดี่ยว
เพราะ“สงวนสิทธิ”์ ที่วิเศษสุดของตนไว้ที่“พระเจ้า”เท่านัน้
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ชนิ ด ที่“จิต วิญญาณ”ของผู้ใดใครอื่นในมหาจักรวาฬหรือ
ในมหาเอกภพใดๆ หากจักเกิดใน“กาล”ใดขึน้ มาก็ดี หรื อ
จะ“มี” ใน“กาล”ไหนอยู ่ ก ็ดี เอกภพนัน้ ก็ต ้ อ งเป็ น “สิท ธิ”์
ของพระเจ้าเท่านัน้ ที่จะบันดาลให้เป็นได้ ให้มีขนึ้ มาได้
“จิตวิญญาณ”ใดๆของใครๆในมหาเอกภพไหนๆ
ก็“ท�าตน”ให้สูงสุด ยิ่งใหญ่สุดดั่ง “พระเจ้า”ไม่ ได้
“พระเจ้ า ”หรือ “ปรมาตมัน ”จึ ง เป็ น ผู ้ ม “ี อิ ส ระเสรี
ภาพ”ที่ขาดจาก“อัตตา”ต่างๆไปทั้งหมด เพราะแยกเป็น
“โอฬาริกอัตตา หรือมโนมยอัตตา หรืออรูปอัตตา”ไม่ ได้
เลยเด็ดขาด เนือ่ งจาก“ยึดมัน่ หรือสงวนสิทธิค์ วามเป็น
อัตตา”เป็น“ปรมาตมันหนึง่ เดียวเดี่ยวโดดยิ่งใหญ่กันสุดๆ
จริงๆจังๆ”ไว้ที่ตัวพระเจ้า-ที่อัตตาพระเจ้าสุดๆเสียแล้ว
ความเป็ น “ตน”หรือ “อั ต ตา”ยึ ด ใหญ่ - ยึ ด ยิ ่ง หนึง่
เดียวเด็ดเดี่ยวเดียวโดด “จิตใด-วิญญาณใด”จะเป็นเช่น
ตน เหมือนตน เท่าตนไม่ ได้เด็ดขาด อย่างเก่งสุดก็แค่
เป็น“ลูก(พระบุตร)”ที่ตนก็เป็นผู้สร้างหรือผู้บันดาลให้เกิด
“อัตตา”พระเจ้า จึงมี“อัตตาหนึง่ เดียว”แยกไม่ได้
ใหญ่ย่งิ ชนิดสงวนสิทธิ์ไว้แต่ผเู้ ดียว เดียวดาย ขาดลอยจริงๆ
(๘๒) “อิสระเสรีภาพ”พุทธนั้นมีนยั ส�าคัญยิ่งกับ“อัตตา”
ทีนพี้ ุทธนัน้ ศึกษารอบถ้วนในความเป็น“อัตตา” จึง
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ชัดเจนยิง่ ว่า “อัตตา”เป็นนามธรรมที่เกิด“ความยึด”มันก็ยดึ
และถ้าเกิด“ความสัมพันธ์”มันก็สัมพันธ์ มันอยูท่ ่“ี เจ้าตัว” ซึ่ง
ก็คือ “ความเป็นอัตตาอีกแหละ”ที่จะ“ยึด”หรือจะ“สัมพันธ์”
ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง” ซึ่งเป็น“ปัญญาขั้นโลกุตระ”แท้ๆ
“จิตของใครก็ของคนนั้น” จิตเป็นประธานทั้งตนเอง
และสามารถเป็นประธานที่จะขยายความสัมพันธ์ไปร่วม
กับอื่นๆได้อีกที่เป็นอุตุ-พีช-จิต-กรรม-ธรรมโดยไม่ตกเป็น
ทาส
เพียงแต่สร้าง“พลังจิตให้แข็งแรงมีภูมคิ ุ้มกันตนเอง
ได้” ไม่ตกเป็นทาส“พลังจิตหรือพลังงานอื่นที่เราสัมพันธ์
ด้วย”เท่านัน้ จึงนับเป็น“ความอิสระเสรีภาพ”ส�าหรับตนแล้ว
สัมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น“พลังงาน”ของ“อุตุนิยาม-พีชนิยามจิตนิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”
ดังนั้น “จิตที‘่ ดับอัตตา’ใหญ่ภายนอก(โอฬาริกอัตตา)”ได้
และสามารถดับอั ตตากลาง(มโนมยอัตตา)-อัตตาเล็กสุด(อรูป
อัตตา) ซึ่งเล็กสุดเล็กในตัวตน (อนุสัย )ใดๆ หมดสิน
้ เกลีย้ งจริง
จึงหมดสิน้ “อวิชชา”(ซึง่ จะหมดไปตามล�าดับจนสิน้ “อวิชชาสวะ”ก่อน
และที่สุดแห่งที่สุดก็สนิ้ “อวิชชานุสัย ”กันทีเดียว)

ความเป็นตัวตนคือ “อัตตาหรืออาตมัน”ก็สิ้นเกลี้ยง
ความอยูเ่ หนือพลังงานตัวตนและพลังงานอื่น จึงอยู่
ที่เราจะจัดสรร เลือกเฟ้นจะร่วมด้วยอย่างมีประสิทธิผลก็
เป็นอันบริบูรณ์ เป็น“อิสระเสรีภาพ”ที่อยูเ่ หนือ“อัตตา”ต่างๆ
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(๘๓ ) เพราะ“พุทธ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว “อัตตา”ครบหมด
จึ ง เป็น“จิต”เป็น“วิญญาณ”ของตน (จะใช้บัญญัติเรียก
ว่า“อัตตา”ก็ได้ ก็เป็นการอาศัยบัญญัติ ใช้ สื่อ ) ที่ อยู่เหนือ“อาตมัน
หรืออัตตา”ทุกขนาด เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“จิต
วิญญาณ”ที่เป็นประธานในทุก“กรรม”ตราบที่มอี ยู่ ใน“กาล”
ซึง่ ต่างกันกับความเชื่อมัน่ ยิ่งของเทวนิยมที่เรียก
ว่า “ปรมาตมัน”อันเป็น“นามธรรมที ่ยิ ่ง ใหญ่ ที ่ส ุด (พระเจ้า
ของเทวนิยม)” เป็น“อรูปแท้ๆ” ไม่มีรูป-ไม่มีร่าง-ไม่มี โฉมให้
ใครสัมผัสได้เลย เป็น“นามธรรมในธาตุรู้ ที่ชาวเทวนิยมยึด
มัน่ เชื่อมัน่ ทุกคนว่ามีอยู่จริงยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านัน้ ”
“พระเจ้า”ที่เป็นปรมาตมันของเขาไม่มี“กาย” จะมีก็
เฉพาะ“มโนมยอัตตา”ส่วนเดียว จึงเป็น“อรูปอัตตา(ตัวตนที่
ไม่ มี รูป ) แท้ๆ” ซึง่ ผู้เคารพนับถือบูชา“ปรมาตมัน”ชนิดนี้จะ
ไม่มีความเป็น‘มัชฌิมอัตตาหรืออรูปอัตตาใดๆเลย’ มีแต่
ความเป็น“ปรมาตมัน (ปรมัตตา = บรมอัตตา) แต่ ถ่ายเดียว”
ดังนั้น “ปรมาตมัน แต่ถา่ ยเดียว”นี้จงึ ไม่สามารถแยก
“อัตตา”ออกไปเป็นความเป็น‘โอฬาริกอัตตา’ให้ตัวเองศึกษา
กันได้เลย เพราะตนเองเอาแต่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับ“ปรมาต
มัน หนึง่ เดี ย วในตน”เท่ า นัน้ นัน่ เอง แยกเป็น“โอฬาริก
อัตตา”ไม่ ได้ ดังนั้นจึงเป็น“อรูปอัตตา”ก็ไม่ ได้ ..ชัดเจนนะ!
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“พุทธ”รู้จกั รู้แจ้งรู้จริงตัว“อัตตา”ครบหมดทัง้ ๓ อัตตา
ตามที่มีพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๐๒
(๘๔) อัตตาที่เป็น“พระเจ้า”จึงสัมผัสด้วย“ทวาร ๕“ไม่ได้
หากจะมีความเป็น“มโนมยอัตตา (รูปหรืออัตตาที่ส�าเร็จ
ด้วยจิต วิญญาณของตน) ก็มเี ฉพาะตนทีต
่ นยึดมัน่ ถือมัน่ ยิง่ สุดๆ
เท่านั้น”ของใครก็เป็นส่วนตัวของตนเฉพาะตนในตน และ
เป็นทั้ง“อรูปอัตตาอย่างยิ่ง (ตัวตนที่ ไม่ มีรปู ใดๆเลย)” มี“อัตตา”
ของตนผู้เดียว แม้จะยึดเองในตนที่ถงึ ขนาดเป็น“โอฬาริก
อัตตา”แต่เป็นจิต ภายในจิต คือ ตนใหญ่ยิ่ง-ยิ่งใหญ่สุดๆ
(ปรมาตมัน,ปรมัตตา,บรมอัตตา)ในภายในของตนเท่านั้น
นี่แหละคือ “อัตตาหรืออาตมัน”ขั้น“ปรมาตมัน”
ที่เป็น“จริง”เฉพาะ“อัตตา”ของตัวของตนจริงๆ
ถ้าไม่มี“จิตวิญญาณของคน” ปรมาตมันก็ไม่มีเลย
ในโลก ในมหาจักรวาฬ หรือในวัฏฏจักรใด หรือในสมมุติใด
ดังนั้น ความเป็น“โอฬาริกอัตตา”อันเป็น“อัตตา
ใหญ่ภายนอก”ที่เป็น“สมมุติสัจจะ”สัมพันธ์กับดินน�า้ ลมไฟ
พืช สัตว์ และอื่นๆอยูน่ นั้ “ปรมาตมัน”ไม่มี“การยื่นส่วนใด
ออกมาสัมผัสแตะกับคนได้เลย” อยู่ไหนก็ไม่รู้ อยู่คนละสัด
ละส่วน ไกลแสนไกลลิบลับลึกลับ มืดลับมิดลับด้วยซ�้า จึง
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ไม่มี“โอฬาริกอัตตา” มีแต่“ปรมธรรม(ทรงไว้ซ่งึ ความยิ่งใหญ่ )ของ
ตนเองแค่นั้น” หาชิ้น-หาเนื้อ-หาตัว-หารูป ไม่ได้เลย
“สมมุติธรรม-โอฬาริกธรรม”ไม่มี ให้เห็นได้เลย
แม้แต่“ความมี(อัตถ)”อย่างยิ่ง ก็ มี ใน“ภพ”ของตน
เองเฉพาะๆ ซึ่งไม่มีส่วนออกมามี“สัมผัส ๕”กันเด็ดขาด
จึงไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่จะ“สัมผัสด้วยทวาร ๕”
กับความเป็น“ปรมาตมัน”หรือ“พระเจ้า”ได้เลย
แม้ ใ น“ศาสนาเทวนิย ม”เองก็ไ ม่ ม ี ใ ครใดๆที ่เ ป็ น
มนุษย์ในโลกจะสามารถท�าความเป็น“พระเจ้า“ให้ปรากฏ
แจ้งชัดจริงแท้ได้เป็น“สัจฉิกตา(แจ้งจริง)หรือสัจฉิกตั วา(แจ้งจบ)”
เพราะสงวนสิทธิ์ไว้ที่“มนุษย์”คนเดียวเท่านั้น
“ความจริงยิ่งใหญ่”จึงถูกจ�ากัดเฉพาะ ไม่เป็นอิสระ
( ๘๕ ) “ความจริงยิ่งใหญ่”ถูกจ�ากัดเฉพาะ ไม่เป็นอิสระ
เพราะ“ปรมัตถ”หรือ“ความจริงยิ่งใหญ่อนั มนุษย์พึงได้
สัมผัสกัน”แท้ๆ มนุษย์อื่นใดในโลกก็ไม่มีสิทธิ์ได้สัมผัส
นัน่ คือ“ปรมาตมัน (ปรม + อัตตา,อาตมัน)”ที่เป็น“อัตตา
ยิ่งใหญ่”หมายถึง“พระเจ้า”ในศาสนาเทวนิยมนั้นลึกลับ
มากยิง่ ๆดังที่กล่าวมาแล้ว จนไม่ยอมให้สมั ผัส ไม่มี ใคร
สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ใน“ความจริง”นัน้ ได้เลย ไม่ว่าจะ
เป็น“ความจริง”ที่เป็น“สมมุติสัจจะ”หรือ“ปรมัตถสัจจะ”
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สงวนสิทธิเ์ ฉพาะในโลกมนุษย์ว่า มีมนุษย์คนเดียว
เท่านัน้ ที่จะสามารถมี“ความรู้ที่เป็นความจริงอันยิ่งใหญ่
ในมหาจักรวาฬ”นีไ้ ด้ “ความรู้ในความจริงอันยิ่งใหญ่”นี้
จึงถูกสงวนสิทธิ์ไว้ที่คนผู้เดียว ไม่เป็น“อิสระ”สัมบูรณ์
“ความจริงอันยิ่งใหญ่”หรือ“ปรมัตถ”ถูกยึดสิทธิ์
ซึง่ “ปรมัตถ”นัน้ เป็นภาวะของ“ความจริงที่ยิ่งใหญ่ ”
มนุษย์จึงควรได้ส ัม ผัส กันอย่างถึง ที่สุด ”ก็หา“ภาวะ (ความ
ปรากฏ)”หรือ“ทรงอยู่ (ธรรม)”ให้ สัมผัสไม่ ได้อย่างเป็น“อิสระ”
มีแต่ บอกว่า “มนุษย์”คนหนึง่ เท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็น
ผู้นา� “ความจริงทีย่ ิ่งใหญ่อันมนุษย์พึงได้สัมผัสกัน”ที่พระเจ้า
เท่านัน้ “รู้”นี้ หรือมนุษย์ผู้นแี้ หละที่เป็นตัวแทน“พระเจ้า”ที่
จะน�า“ความรู้ในความจริงอันยิ่งใหญ่วิเศษทั้งหลาย”นั้นมา
ประกาศแก่มนุษย์ในโลก และมนุษย์คนนีเ้ ท่านัน้ ที่มีสิทธิ์
น�า“ความจริงของพระเจ้า”มากล่าวประกาศ คนอื่นไม่มสี ิทธิ์
(๘๖ ) “ความจริงยิ่งใหญ่”ของพุทธ เป็น“อิสระ”สัมบูรณ์
แต่ ใ นศาสนาพุทธนั้ น “ความจริงที่ย่งิ ใหญ่”ที่เรียกว่า
“ปรมัตถ”อั น มนุษ ย์ พึง ได้ สัม ผั ส กัน ”นัน้ “มนุษย์”ทุกคนมี
สิทธิเ์ ท่าเทียมกันที่จะ“รู้”ได้เท่ากันทุกคน แม้ที่สดุ สามารถ
“รู”้ ได้เท่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ถ้าผูน้ ้ันพากเพียรเรียนรู้
ฝึกฝนจนกระทั่งมี“ความตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ”เท่า
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กันกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆเลย
“สัจจะ”ที่เป็น“ความจริงอันยิ่งใหญ่”ศาสนาที่เป็น
“เทวนิยม”จึงเท่ากับสงวนสิทธิไ์ ว้ และกลายเป็นหวงแหน
“สัจจะ”ไว้เฉพาะบุคคล ไม่ให้“สัจจะ”เป็นสาธารณะให้ผู้คน
ทัง้ หลายทัว่ ไปได้ศกึ ษา“สัจจะ”ได้อย่างเป็น“อิสระ”สัมบูรณ์
การศึกษา“สัจจะ”ของ“เทวนิยม”จึงไม่เป็น“เทฺว หรือ
ทฺว(ิ สอง)” มีไม่ครบทั้ง“ปรมัตถสัจจะ”และไม่มี“สมมุติสัจจะ”
จนกระทั่งเมื่อศึกษาปฏิบตั บิ รรลุธรรมกันเป็นผลที่สุด
ก็จะไม่มีความเป็น“สอง”(เทฺวหรือทฺวิ )จะมีสัมบูรณ์สุดในความ
เป็น“หนึ่ง” นั่นคือ “อเทฺวนิยม”
เพราะ“พุทธ”ศึกษาครบทัง้ ทีเ่ ป็น“ปรมัตถสัจจะ”และทัง้
“สมมุติสัจจะ”จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้หมดครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้ง
ความเป็น“อัตตาหรืออาตมัน” และทั้งความเป็น“โลก” แม้
ที่สุดรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อันตหิกาทิฏฐิ ๑๐” ซึง่ เป็น
ที่สุดแห่งที่สุดของ“ความจริงอันยิ่งใหญ่”ครบครัน
จึงเป็นผู“้ พ้นอวิชชา”คือ รูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงที่สุดแห่งที่สุด
ของ“ความจริงอันยิ่งใหญ่”ครบครัน หรือเป็นผู“้ หลุดพ้นจาก
ความไม่ร”ู้ ในสรรพสิ่งทั้งปวง ชนิดที่สัมผัส“ของจริง”ทั้งหมด
พุทธจึงเป็นศาสนาที่สามารถสัมผัส“ปรมาตมัน”
หรือ“ปรมัตตา”(ปรม + อัตตา)ได้ถึงสาระอันยิ่งใหญ่ที่เป็นแก่น
ของ“อัตตา”เรียกว่า“ปรมัตถ(ปรม + อัตถ)”อย่างเป็นจริง ที่มี
ความเป็น“จิตวิญญาณ”อันครบถ้วนด้วย“ตรีมูรติ (ผู้สร้าง-
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ผู้รักษา-ผู้ท�าลาย)”ที่สมมุติกันว่าเป็น“พระพรหม”คือ ผู้ สร้าง

“พระนารายณ์หรือพระราม”คือ ผู้รักษา “พระศิวะหรืออิศวร”
คือ ผู้ท�าลาย อย่างมีสภาวะ“จิตวิญญาณ”จริงๆรองรับ ที่
คน“สัมผัส”กันได้แท้ครบ“สัจจะ ๒ ประการ”ยืนยันในโลก
(๘๗ ) “ความอิสระ”ของพุทธนั้นไม่มตี วั “อัตตา”เด็ดขาด
ศาสนาพุทธรู้จัก รู้แจ้งรู้จ ริง ความเป็น“อัตตาหรือ
อาตมัน”ตัง้ แต่ ใหญ่หยาบยิ่งที่เป็น“ปรมาตมัน”ได้ ที่เป็น
“อัตตาหรืออาตมัน” และสามารถดับสิน้ ความเป็น“อัตตา
หรืออาตมัน”นี้ได้จริงด้วย ไม่ติดยึดในความเป็น“อัตตา”
ทั้งหมดทั้งมวลได้จริง แม้จะอาศัย“อัตตา”ท�างานรับใช้
มวลมนุษย์และสังคมหรือโลกอยูก่ ็ชดั เจนว่า“ไม่ใช่เรา(อัตตา)ไม่ใช่ของเรา(อัตตนียา)” เพียงอาศัยใช้ท�างานเท่านัน้ จริงๆ
พุทธจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อัตตา”สัมบูรณ์แท้
ไม่ ว ่ า “ปรมอั ต ตา (ปรมาตมัน)-โอฬาริ ก อั ต ตา-มโน
มยอัตตา-อรูปอัตตา”ศาสนาพุทธศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งหมด
จึงหมดสิน้ “อัตตา”ใดๆจะมาเป็นนายบงการ จึ ง
มี“ความอิสระ”ได้ตลอดกาล ถ้าผู้ใดมีสัมมาทิฏฐิในค�าสอน
ของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติบรรลุผลจริง ก็บริบูรณ์แท้
กลุ่ม,สังคมหรือประเทศที่มคี วามรู้ยิ่งรู้จริง(ปัญญา)
ในความเป็ น “อั ต ตา”และ“โลก”จึ ง ไม่ ต ้ อ งออกกฎหรือ
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กฎหมายมาบังคับ“อัตตา”ของใคร คน“โลกุตระ”จึงมี“ความ
อิสระ”ในตัวเองสัมบูรณ์สุด แม้ประเทศจะมีกฎหมาย
ทุ ก วั น นีป้ ระเทศที ่ยั ง ไม่ ใช่ ป ระเทศที ่ม ีป ระชาชน
พัฒ นาตนถึง ขัน้ “โลกุต ระ”เต็ม จริง เท่ า นัน้ ที ่ยั ง กล้ า ออก
กฎหมายบังคับ“ความอิสระ”ของคนในประเทศตนเอง แต่
กระนั้นคน“โลกุตระ”ก็อยูก่ ับกฎหมายนั้นๆได้โดยไม่ละเมิด
คนโลกียะจึงยังไม่มี“ความอิสระ”สัมบูรณ์แท้จริง
โลกียะจึงยัง “นิยม”(เป็น ism = เป็นลัทธิ )ความเป็นทาส
อยู่ ตามภูมธิ รรมแห่งความรู้และความจริงของกลุ ่ ม หรือ
สังคมหรือประเทศ เท่าที่กลุ่มหรือสังคมหรือประเทศนั้นมี
เพราะยังไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นทาส”
ทั ้งภายนอกและภายในที่เป็น“จิต” แล้ วท� า ตนให้ “หลุด
พ้น”ความเป็นทาสได้บริบูรณ์สัมบูรณ์กระทั่ง“สิน้ อัตตา ๓”
และ“สิ้นอัตตา ๔ (รวมทั้งปรมาตมัน อีก ๑)”เป็นที่สุดได้แท้จริง
ลัทธิ“พุทธ”จึงสิน้ ความเป็น“ทาสอัตตา”เด็ดขาด
(๘๘ ) เพราะ“ปัญญา”มีความรู้แจ้งจริง“อัตตา”และ“โลก”
แต่โลกยุคนี้ ชดั เจนแจ่มแจ้งทั่วไปแล้วว่า *ไม่ “ นิยม”
ความเป็นทาสกันแล้ว (*ไม่เป็น ism = ไม่ ยอมเป็นลัทธิ ) ทางระบบ
วิ ธี ของโลกเขาจึงละอายที่จะกล้าออกกฎหมายมาละเมิด
“อิสระเสรีภาพ”ของประชาชน แต่กระนัน้ ก็ยังมีจนได้อยู่
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นัน่ เอง เพราะผู้ออกกฎหมายยังมี แค่ “ความรู้ ขัน้ เฉโก”อยู่
อย่างเดิมไม่เป็น“อื่น” จิตยังไม่เป็นจิต“อื่น (อัญญะ)”ที่เป็นจิต
เข้าเขตภูมิโลกุตระ จิตก็เป็น“จิตเดิม”แท้ๆ ที่เป็นโลกียะ
เพราะ“จิตเดิม”แท้ๆของ“จิตนิยาม”นัน้ คือ จิตที่มี
“อวิชชา”มาแต่เดิมก่อนจึงเกิด“สังขาร” ตามปฏิจจสมุปบาท
ของพระพุทธเจ้า คือเริม่ “จิตนิยาม”ตัง้ แต่สัตว์เซลล์เดียว
“จิตนิยาม”คือ“สัตว์” เริม่ ตัง้ แต่“สัตว์เซลล์เดียว”ก็
คือ “จิตนิยาม”แล้ว “สัตว์เซลล์เดียว”มี“อวิชชา”มาก่อนแน่
“จิตเดิมแท้”ของสัตวโลกจึงไม่ ใช่“จิตสะอาดจาก
กิเลส”มาแต่ดั้งเดิมเลย ผู้อวิชชา“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่ต่างหาก
ดังนั้น วิธีการที่ท�าตนให้เข้าไปอยู่กับ“จิตเดิมแท้”
จึงคงเป็นมิจฉาทิฏฐิของนักปฏิบัติชาว“โลกียะ”อยู่นนั่ เอง
ทั้ง“นิกายเถรวาท”ทั้ง“นิกายมหายาน” เพราะยังหลงผิด
ยุคนีเ้ ป็นยุคบริบรู ณ์ ด้วยการศึกษา และเป็นยุคที่
นิยม“ความอิสระ” คนทั้งโลกนิยม“อิสราธิปไตย” ที่ยกให้
เป็นเลิศยอดหัวใจแล้ว มี“เหตุผล-หลักฐาน-ความฉลาด”ยิ่ง
แต่ถา้ ความรูเ้ ก่งยอดแบบ“เฉโก”ยังไม่สามารถ“หยั่ง
รู้”เข้าไปในความเป็น“อัตตา”อันเป็นภายใน“จิต-เจตสิก”
ทั้งหลายแล้วจึงจะ“อยูก่ ับโลก”อย่างรูจ้ กั รูแ้ จ้งการเป็นอยู่ ไป
กับ“โลก”อย่างสงบสมดุล จนกระทั่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อัตตา”
และ“โลก”บริบูรณ์ พ้นความเป็นทาส“อัตตา”ทาส“โลก”ได้
และด้านความเป็น“โลก”ถ้าเอาแต่“หลับตา”ปฏิบัติ
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กันก็แน่นอนว่า“โลก”ภายนอกย่อมรู้จักรู้แจ้งรู้จริงไม่ได้
มากมายหลากหลายมหาศาลมโหฬารครบครันถ้วนรอบเท่า
ผู้“ลืมตาปฏิบัติมีสัมผัสจริง”อย่างแน่นอน
ความรู้ ขั้น“ปัญญา”นี้สามารถ“หลุดพ้ น”ได้จริงซึง่
หลุดพ้นทัง้ “อัตตา”ทั้ง“โลก”แน่แท้ จึงเป็นสุดยอด“อิสระ
เสรีภาพ”ที่ตนได้พิ สูจน์ด้วยตนเองโดยตนเองเป็น-ตนเอง
มี“ ความอิ ส ระ”นัน้ อย่างพอใจแล้ว ใน“ความลึกซึง้ และ
ความลึกลับ ของจิ ต ขั้น อัตตาหรืออาตมันในตนและโลก”
( ๘๙) ความอิสระ”ขึน
้ อยู่กับการศึกษา“อัตตาและโลก”
และใน“ความเป็นโลก”ก็รู้จักรู ้ แจ้ง รู้ จ ริง ด้ว ยการ
สั ม ผั ส ธาตุ รู้ทงั้ ๖ ทวารของตนกับ“โลก”ต่างๆ “สังขารโลกสัตวโลก-โอกาสโลก หรือมนุษยโลก-เทวโลก-พรหมโลก
หรือ ความเป็ น “โลก”อี ก สารพัด หลากหลายมากมาย
เช่ น โลกธรรม,โลกธาตุ, โลกนาถ,โลกบาล,โลกวั ช ชะ,
โลกาธิป ไตย,โลกามิษ ,โลกิย ฌาน,โลกุต รฌาน,โลกิย
วิมุตติ,โลกุตรวิมุตติ ฯลฯ ที่สา� คัญโลกคือโลกียะ-โลกุตระ
เป็นต้น ฯลฯ (คือ มีความรู้โลกสารพัดทั้งหลาย = มี โลกวิทู )”
แต่ ความรู้ขั้น“ศรัทธา”นัน้ ยังตกอยู่ในห้วง“การเชื่อ
ตามผู้อื่น” หรือยังนิยม“หลับตาปฏิบัติ”ที่ยังไม่พ้น“ความ
ลึกลับหรือลึกซึง้ ”อันยัง“เป็นอัตตาหรืออาตมัน และเป็น
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โลก” คือรู้ยังไม่ครบความเป็นโลกวิทู ( โลกภายนอกที่กว้างขวาง
่ คือ สายนีย้ ังรู้วกวนอยู่ ใน“โลกแคบ”
หลากหลายมากมาย) นัน
ยังรูไ้ ม่กว้างออกมาภายนอก“โลก” จึงรู้ประมาณหนึ่งเท่านั้น
จึงยังเป็นทาสในส่วนที่เป็น“โลก”อยูอ่ กี ประมาณมาก
ที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ว่า “ต้องสัมผัสวิโมกข์ ๘
ด้วยกาย”(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๔๐)จึงจะพ้นความเป็นทาส
ทั้งเป็น“ทาสโลก”และ“ทาสอัตตา” ซึง่ “หลุดพ้นความเป็น
ทาส”ทั้งภายนอกคือ“โลก” และทั้งภายในคือ“อัตตา”
(๙๐) สาธารณโภคีกา� ลังเกิดได้ในหมู่ ฆราวาสปัจจุบันนี้
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในโลกยุคนี้เป็น“ทาสผู้
ปล่อยไม่ไป” ยังไม่สามารถท�าตนจนเป็นผู้หลุดพ้นอ�านาจ
โลกธรรมส�าเร็จเป็นอาริยชนกันได้นั่นเอง ไม่เป็น“โลกุตระ”
มีคนในประเทศไทยเท่านัน้ ทีม่ “ี วิชชา”ความรู้พาตน
ออกจากความเป็น“ทาสโลกธรรม”ได้เพียงจ�านวนน้อยนิด
แม้คา� สอนของพระพุทธเจ้าที่พาคน“พ้นความเป็นทาส”จะยัง
มีอย่างสมบูรณ์อยู่แท้ๆ และมีอยู่ ในแดน“อเทวนิยม”จริง
อีกทั้งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็หมดสิ้นไปแล้ว
สังคมฆราวาสและสงฆ์ จึงสามารถท�าให้เกิดสังคม
เป็ น รูปสังคมสาธารณโภคีทั้งหมู่บ้านหรือทั้งชุมชนกันได้
สังคมกลุ่มหมู่ ใดหากไม่ แ ยกหมู่ บ ้ า น ไม่ แ ยกวั ด
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ไม่แยกโรงเรียน ก็ยิ่งเป็น“สาธารณโภคี”ที่ ดี วิเศษทีเดียว
บ้าน-วัด-โรงเรียน ไม่แยกกัน แต่อยู่ร่วมกัน สัมพันธ์
กันเป็นหนึ่งเดียวคือ“บวร”
สังคมทีม่ คี รบความเป็น“บวร”จะเป็นสังคมที่เจริญ
พัฒนาได้ดียิ่งๆ ทั้งในการศึกษา และภาวะ osmosis
เพราะเป็นสังคมที่สัมพันธ์กัน ๓ เส้า และมีอภิสังขาร
(๙๑) ความเป็น“๓ เส้า”นี้ยงิ่ ใหญ่ ทีต่ อ้ งศึกษาอย่างส�าคัญ
ความเป็น“๓ เส้า”นี้ มีความส�าคัญมากในสรรพสิง่
เพราะเป็นพลังงานที่สังขารกันอยู่ ใน“ตัวตนของตนเอง”
(ใน“วงวนที่สังเคราะห์กันอยูแ่ ต่ละหน่วย หรือโลกหนึ่งๆ” nucleus หรือ ISH,
อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิตนิยาม ฯลฯ) ซึง่ มีความสมดุลของ“สรรพสิง่ ”

แต่ละหน่วยที่“ทรงไว้ (ธรรม)ซึง่ สภาพของตน”อยู่ ไม่ ว่าใน
“นิยาม”หนึ่ง “นิยาม”ใด ของทุก“ธรรมนิยาม ๕”
ใน“อุตนุ ยิ าม”ก็ตอ้ งอาศัยความสมดุลด้วย“๓ เส้า”
เช่น พลังงานเป็นตัวเอง(I), พลังงานลบ(S), พลังงานบวก(H)
ถ้ามีอยู่สมดุลก็จะเป็น“วงวนทีห่ มุนอยู่อย่างพอเหมาะได้”
ไม่รอ้ นเกินจนตัวละลายเร็วกระทั่งทรงรูปร่างมิได้ ไม่ขัดสีกัน
จนมวลกระจุยกระจายยึดรูปร่างของตนไม่ได้ ไม่กระเด็น
ดิ ้น เร็ว จนดู ร ูป ไม่ อ อกจนไม่ ม ีร ูป ทรงพอที ่จ ะเรีย กได้ ว ่ า
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เป็นหน่วยเป็นจุด หรือที่พอทรงรูปอยู่ ได้มีระยะเวลาเป็น
ตัวเป็นตนในระยะเวลาพอนับเป็นจุดเป็นมวลได้ เป็นต้น
แม้“พีชนิยาม”ก็เช่นกัน “จิตนิยาม”ก็เช่นกัน
ยิ่ง“กรรมนิยาม”นี่แหละที่คนผูส้ ามารถท�า“กรรม”ให้
สมดุลได้จริง ไม่ว่าส�าหรับตนเอง หรือส�าหรับผู้อื่น ส�าหรับ
สังคม ส�าหรับประเทศชาติ แม้ที่สุดส�าหรับมหาจักรวาฬ
ที่พุทธศาสนาศึกษากัน ก็คือ “ตัวตนของตนเอง”
ทุก“นิยาม”จะต้องมีภาวธรรม“๓ เส้า”เสมอ แม้แต่
“สุญญตา”ก็ตอ้ งมี“ภายนอก-ภายใน”และ“ความเป็นสุญญ”
ทีเ่ิ กิดขึน้ แก่ตัวเอง ว่า สมดุลกันดีหรือไม่ดี นี่ก็“๓ เส้า”
(๙๒) ความเป็น“๓ เส้า”ที่ภาษาว่า“ธรรม”กับ“อธรรม”
“การทรงสภาพนั้นๆไว้ได้อยู”่ แม้เหลือรังสี “รังสี”ส่วน
ที่ถือว่ายังเป็น“พลังงานแสง,สี,เสียง ฯลฯ” ที่ยังเป็นส่วนดี
ก็ยังนับว่า “ธร หรือธัมม หรือธรรม” คือ ยังทรงมี-ทรงอยู่
ซึ่งส่วนยังมีเหลือคือ รังสี ยังไม่ส้นิ สนิท ยังเหลือเศษ
ต้องหมดสิน้ เกลีย้ ง“รังสี” คือไม่มีรังสี จึงจะเรียก
ว่า ไม่มี “ธร หรือธัมม หรือธรรม” ซึ่งภาษาก็เรียกว่า “อธรรม”
ฟังความซับซ้อนนี้อกี ที ความไม่มีแม้แต่“กัมมันตภาพ
รังสี”อันหมายถึง พลังงาน“รังสีของกัมมันตภาพ”ส่วนที่เป็น
พลังงานพิษภัยร้ายที่ยงั เป็นส่วน“กัมมันภาพรังสี”โน่นแหละ
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หมดไป จึงจะนับส่วนที่เหลือ ว่า ไม่ ใช่ “ธร หรือธัมม หรือ
ธรรม” คือ “ไม่ทรงสภาพนั้นไว้แล้ว”
เมื่อ“ไม่ทรงไว้ใดๆแล้ว”ก็เรียกด้วยภาษาว่า “อธรรม”
แต่ถา้ ที่สุดเหลือ“รังสีแห่งกัมมันตภาพ”ที่ยงั เป็นส่วน
ดี ก็นับว่า“ทรงสภาพไว้” ที่ภาษาก็วา่ “ธร, ธัมม, ธรรม” คือ“มี”
มันก็แค่“มี”เศษทีเ่ หลือเท่านัน้ แต่กย็ ัง“มี”เศษอยู่
ในส่วนที่ดี ไง! มันยังเป็นประโยชน์ในโลก ก็ไม่เสียหาย
“มีคุณ”จะยัง“ทรงอยู่”ก็เป็นการอนุโลมให้“มี”อยู่
ถ้า“มี โทษ”ก็ก�าจัดแน่นอน ไม่ ให้“มี”อยู่เด็ดขาด
ไม่ ให้“ทรงไว้-ทรงอยู่”นั่นคือ “ไม่เป็นธร,ธัมม”เด็ดๆ
“ความมีอยู่”นัน้ ถ้าแม้นไม่มี“พลังงาน”อะไรมาเพิม่
ให้มนั “เจริญ”ต่อ (โภ,กุศล,พลติ,พลัฏฐะ) โดยเฉพาะพลังงานที่
เพิ่มมาไม่ถึงขั้น“อัตราการก้าวหน้า (progression ratio)” ที่บวก
ลบคูณหารแล้ว มีแต่ถอยหลัง มัน ก็“เสื่อมไป”เป็นที่สุดอยู่ดี
(ชรตา) ก็ธรรมดาของ“ไตรลักษณ์”
(๙๓) ความเป็ น“๓ เส้า”ในที่นี้ คือ อะไร?
เป็นต้นว่า ใน“๓ เส้า”นั้น มี“ I-S-H” คือ มี“ตัวเรา
-เพศหญิง-เพศชาย” หรือมี“ไตรลักษณ์” คือ “การเกิด
ขึน้ -การตัง้ อยู่-การดับไป” ที่มีอยู่ ในมหาจักรวาฬนิรันดร
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ถ้าผู้ใดยังมี“ความเห็นแก่ตัว (self-ish) ก็ย่อมแย่งเอา
มาให้ตัวเองอยู่ นัน่ คือ I (ตัวเรา) เมือ่ เรามีพลังเหนือกว่า
ก็แย่งจากพลังงาน S (พลังงานลบ=[อิตถีภาวะ]เพศเมีย ) หรือยัง
แย่งจากพลังงาน H (พลัง งานบวก=[ปุริสภาวะ]เพศผู้) อยู่
ก็จะสร้าง“พลัง อ� า นาจเพือ่ แย่ ง จากมนุ ษ ย์ คื อ S
(เพศเมีย) หริือ H (เพศผู้) และจากอื่นๆ ไม่มีหยุด เพราะเห็น
แก่ตัวอยู่
หรือ“๓ เส้า”คือมี“พลังอ�านาจ-มนุษย์-การแย่งพลัง
มาให้ตน”ซึง่ ยังโยงใยยุ่งยากกันมากในสังคมมนุษย์ตลอด
ผู้ยังไม่สามารถมี“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตระรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริงในความเป็น“อ�านาจ”ที่แท้ ก็จะตกเป็นทาสอ�านาจ
อยู่ โดยพยายามแสวงหา“อ�านาจ”มาให้ตน ได้ มากขึ้นเสมอ
เพื่อแย่งมาให้ตนเอง ไม่หยุด ไม่หย่อน ตราบที่ยงั เห็นแก่ตัว
และยังรักความเป็น“ตัวตน” ก็ไม่ยอมหมดตัวตนแน่นอน
ไม่ท�า“ความเป็นสูญ”ให้แก่“อัตตา”ตนเองแน่ยิ่งกว่าแน่
เพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ทั้งความเป็นโทษ-ทั้งความ
เป็นคุณแห่งตัวตน” และท�า“ตัวตน”ให้เป็น“สูญ”ไม่ได้น่นั เอง
ผู้มี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตระ”เท่านัน้ ที่จะรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริง“ตัวตน” รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นคุณ-เป็นโทษ”ของ
อัตตา (ตัวตน)จริงแท้ และท�าความเป็น“ตัวตน”ที่เป็น“โทษ”
หมดสิน้ ไปก่อน แม้แต่“ตัวตน”ทีเ่ ป็น“คุณ”ก็สามารถท�าให้
ให้“สูญ”สิ้นไปได้ด้วย จึงชื่อว่า“อยู่เหนือความเป็นอัตตา”
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(๙๔) ผู้ ม“ี ปัญญา”ท�าให้ความมี“ตัว ตน”นัน
้ “สูญ”ได้จริง
ซึ่ง ผู ้ ที่ได้ ศึก ษา“ความเป็น ‘ตั วตน’ และความเห็น
แก่ ตัวเอง”ได้จริงแท้ และเห็น“โทษ”ของการเห็นแก่ตัวเห็น“โทษ”ของการมี“ตัวตน (อัตตา)” แล้วปฏิบัติลดละ“ความ
เห็นแก่ตน” และรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นตัวตน(อัตตา)” ถึง
ขั้นถ้าจะรักษาตัวตนไว้อยู่ก็เพียงเพื่อ“อาศัยใช้ท�างาน”
ไม่ ได้หลงผิดแล้วว่า “อัตตานั้นเป็นตัวตนที่มีอยู่
นิ รั น ดร” เพราะได้เรียนรู้ฝึกฝนจริงจนกระทั่งสามารถท�า
ความเป็น“ตัวตน (อัตตา)” ตัง้ แต่“โอฬาริกอัตตา”หยาบใหญ่
ที ่ส ุด มีทั ้ง “อุ ต ุน ิย าม,พีช นิย าม,จิ ต นิย าม,กรรมนิย าม,
ธรรมนิยาม”ก็สามารถก�าจัดได้แล้วจริง
หรือขนาด“ปรมาตมัน”อันเป็น“อัตตาลึกลับ”ที่ ใหญ่
ยิ่งสุดเป็นเพียงพลังงานทางจิตวิญญาณจริงๆ ก็ได้เรียนรู้
และสัมผัสความเป็นพลังงานระดับนีจ้ ริงที่สุดด้วยตนเอง
ในตนเอง เพราะ“ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ีม่ ีพลังเหนือ“อุตุนิยาม,
พีชนิยาม,จิตนิยาม,กรรมนิยาม,ธรรมนิยาม”โดยสามารถ
ควบคุมจัดการพลัง“ธรรมนิยาม ๕”นั้นๆได้แท้ นั่นเอง
จึงไม่มีความลึกลับ(อรหะ)แล้วส�าหรับ“พลังงานในธาตุ
และในธรรมต่างๆประดามี ในจักรวาฬหรือในมหาเอกภพ”
พลังงานที่เป็น“จิตวิญญาณ”ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ ใด
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ถ้าลึกลับ ไม่สามารถท�าให้คนที่ ๒ หรือคนอื่นๆทั้งหลายทั้ง
โลกรู้ร่วมได้ ก็ไม่น่าจะชื่อว่า“ความจริงอันยิ่งใหญ่ของโลก”
“ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”ท่เี่ รียกว่า“บรม”
หรือ “ปรม” ที่ เ ป็ น “ปรมอั ต ตาหรือ ปรมาตมัน ” หากจะ
ชื่อว่าเป็น“สัจจะ”ก็ต้องเป็นสากล ที่มนุษย์ผู้ล้วนมี“จิต
วิญญาณ”สามารถร่วมรู้หรือรู้ร่วมได้ จึงจะชื่อว่า“สัจธรรม”
ดังนั้น ผู้นีจ้ ึงชัดเจนว่า ถ้าจะยัง“มี”อัตตาก็มีเพือ่
ประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้น ส�าหรับ“ตนเอง”หากยังมี“ตน”อยู่ไม่
ว่าในแบบใดๆก็ยังมี“ ทุกข์”ทั้งสิ้น มากหรือน้อย(ชาติ ปิ ทุกขา)
และรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า “อัตตา”นีค้ ือ พลังงานที่เรา
สามารถ“ยึดไว้ให้ทรงอยู่เป็นภาวะที่ใช้งานเท่านัน้ ” ถ้าเรา
“ไม่ยึด มัน่ ถือมัน่ (ไม่มีอุปาทานหรือไม่มีอภินิวาส)”ก็วาง(มุญจิตุ = มี
“มุญจิตุกัมมยตญาณ” ) เป็นผู้มีการปล่อย(มุญจน)ความเป็นอัตตา
นี้ได้จริง ก็เป็นผู้“อยู่เหนือ(อุตตระ)”ความเป็น“อัตตา”จริงแท้
บริบูรณ์ จะวางจะปล่อยเมื่อใดก็ได้ อย่างเป็นจริง ก็จบกิจ
(๙๕) “สูญ”คืออะไร? มีนัยส�า คัญแท้ จริง อย่างไร?
ผู้นีจ้ ึงอยู่ที่เมื่อใดตนจะ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”
เท่านั้น ก็ทา� ได้ เอง ถ้าท�า“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”แล้ว ก็
“สูญ”แท้นิรันดร ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว เหมือนแยกธาตุ H
กับธาตุ 0 ออกจากกันได้แล้ว “ธาตุน้�า”ก็สูญสิ้นไป ธาตุ“ น�้า”
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ตัวนี้ก็ไม่ มีอีกแล้วนิรันดร แตกสลายออกไปเป็นแก๊สแล้ว
เพราะผู้นรี้ ู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิต
นิยาม,กรรมนิยาม,ธรรมนิยาม”จริงแท้ และสามารถแยก
ธาตุของ“ธรรมนิยาม ๕”เหล่านี้ได้แท้จริง
“อ�านาจ”ที่สามารถแยก“ธาตุ”ท�าลาย“ธรรม”ให้“สูญ”
ได้นี้ ไม่บาป ไม่เป็นโทษ ท�าได้อย่างนี้ แค่นี้ ก็บริบูรณ์สัมบูรณ์แล้ว ที่เป็น“อ�านาจ”ที่ยิ่งใหญ่ ไม่เป็น“โทษ” มี
แต่“คุณ”ถ่ายเดียวเท่านั้น “อ�านาจ”นี้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งที่สุด
แล้ว จึงไม่ต้องแสวงหา ไปมี“อ�านาจ”อะไรใดอื่นอีก
และ“ตนเอง”ก็ไม่ต้องเป็น“เจ้าของอ�านาจ”ด้วย คน
อื่น ส่วนอื่นทั้งหลายเขามอบ“อ�านาจ”มาให้เราเองทั้งนั้น
ผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“ปัญญา”อันเป็นโลกุตระแล้ว
จึงไม่แสวงหา“อ�านาจ(อธิปไตย)”มาให้ตนเลย แต่จะเป็นผู้
ท�างานรับใช้ผอู้ ่นื เป็นประโยชน์ให้แก่สงั คมประชาชนแท้จริง
(อภิ บาล) ก็จะได้“อ�านาจโดยธรรม”(ธรรมาธิปไตย)อย่างเป็น
อัตโนมัติที่สุจริตที่สุด ที่ผู้อื่นได้รับการเกือ้ กูลช่วยเหลือ
หรือเลีย้ งดูจากเรา หรือให้ประโยชน์แก่เขา เขาต่างมอบ
ให้เราเอง ด้วยความรู้ ด้วยใจที่เคารพบูชาเทิดทูนแท้จริง
คือ เราจะ“ไม่สร้างอ�านาจมาให้ตัวเองเลย” แต่จะ
ท�างานสร้างสรรสิง่ ที่ตนแน่ใจว่าดี และที่ตนสามารถท�าได้
ทั้งรูปทั้งนาม-ที่มีคุณค่าประโยชน์แท้แก่โลก แก่สัตว์ แก่
มวลมนุษย์ หรือไม่ก็ใช้แรงงานที่เป็นประโยชน์รับใช้(ไม่ ใช่
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รับจ้าง)ช่ ว ยเหลือ เกือ
้ กูลผู้อื่น

ไม่ว่าจะเป็น“แรงกายหรือ
แรงความรู้,แรงความคิด” โดยไม่แลกสิง่ ตอบแทน
(๙๖) สาธารณโภคีท่ดี จี ะมีการไหลแทรกซึมซับของธรรมะ

ในสังคมหรือหมู่กลุ่มมนุษย์ที่เป็นโลกุตระมี“บ้านวัด-โรงเรียน”ครบ“๓ เส้า = บวร”จึงเป็นสังคมหมู่กลุ่มชุมชน
ทีม่ี ีการเรียนรู้และมีการสังเคราะห์ (การรับเอา,รวบรวมไว้ )และ
การสังขาร(การแยกแยะปรับปรุง)ที่บ ริบูรณ์สัมบูรณ์ ได้ แท้จริง
สังคมชุมชน“บวร”นอกจากครบครันด้วยการศึกษา
อย่างมีการจัดท�ากันเองแล้ว ก็ยังมีการไหลแทรกซึมซับ
(osmosis)ของ“ธรรมะ” ของ“การศึกษา”อยู่อย่างอัตโนมัติ
แต่“ธรรมะ”หรือ“การศึกษา”ของสังคมนัน้ ต้องดีถึง
ขัน้ มีคุณภาพเข้มข้นสูงเพียงพอนะ จึงจะมีการไหลถ่ายเท
ซึมซับแทรก(osmosis)ของ“ธรรมะ”ของ“การศึกษา”ที่ซึมลึกได้
ถ้าไม่มคี ุณภาพเข้ม ข้นสูงเพียงพอก็เกิดการถ่ายเท
ไหลซึ มซั บแทรก(osmosis)ของ“ธรรมะ”ของ“การศึกษา”ไม่ ได้
หรือถ้า“ธรรมะ”หรือ“การศึกษา”ของสังคมนั้ น ย�่าแย่
มีคุณภาพต�่า ก็ยง่ิ จะกลับเกิดการถ่ายเทไหลแทรกซึ มซั บ(os้ แหละหนักยิ่งขึน้ ได้ เช่นกัน
mosis)สู่กันในแบบเลวร้ายนัน
จึงต้องสร้าง“สังคมหมู่กลุ่ม”หรือประเทศให้เป็น
สังคมหมู่กลุ่มที่เป็น“โลกุตระ”ให้ได้ จึงจะมี“ธรรมะ”ที่เป็น
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“โลกุตระ” ซึมซับ แทรกซอนมี osmosis ในสังคมนั้นๆจริง
(๙๗) สาธารณโภคีที่ดีเกิดจากสังคมที่เป็น“บวร”ที่ดี
สังคม“บวร”ที่ดีก็จะมี osmosis ที่ดี ถ้าเป็นสังคมที่
ไม่ดี ก็แน่นอนย่อมจะมี osmosis ที่ ไม่ดี เกิดโดยอัตโนมัติ
เราก�าลังชี้ให้เห็นแจ้งกันว่า สังคมแบบ“คนจน”ที่มี
“ปัญญา” เป็น“โลกุตระ”นัน้ เป็นสังคมที่ประเสริฐแท้จริง
ซึง่ สั ง คมชุ ม ชนที ่ด� า เนิน ชี วิ ต “แบบคนจน”อันเป็ น
เศรษฐกิจถึงขัน้ “สาธารณโภคี”กันได้นี้ เป็นเครือ่ งชีว้ ัด
ความเจริญประเสริฐของคนและสังคม ในโลก เจริ ญ ทั้ ง
ตั้งใจเจตนาให้เจริญ ทั้งที่เกินเจตนาที่มัน osmosis อยู่เอง
ถ้า มนุษย์ในสังคมใดสามารถด�าเนินชีวิตกันถึงขัน้
“สาธารณโภคี”ได้ ก็จะอยู่กันอย่าง“บวร”คือ บ้านของ
ฆราวาสก็ดี วัดอันเป็นที่อาศัยของนักบวชก็ดี โรงเรียนอัน
เป็นสถานศึกษาของเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน
ก็ดี ต่างอยู่รว่ มกั น ช่วยกันด�าเนินความเป็นอยู่ ของบ้าน
ของวัด ของโรงเรียนไปด้วยกัน ทุ กคน เป็นสามัคคีหนึง่
เดียวกันสุดยอดสังคม เท่า ที่เคยมีเคยเป็นกันมา
จึงเป็นเหตุดี-ผลดีสนับสนุนเกือ้ กูลกันอย่างวิเศษ
ทั้งที่ดินทั้งข้าวของวัตถุทรัพย์ สมบัติต่างๆล้วนเป็น
ของส่วนรวม ไม่ ยดึ เป็นของตัวของตน เหมือนอย่างที่สังคม
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โลกีย์สามัญ คนทั่วไปทั่วโลกที่เป็นที่มีกัน
(๙๘) หมู่บ้าน“สาธารณโภคี” คือ ครอบครัวเดียวกัน
ดังนัน้ “สาธารณโภคี” นี้ทุกอย่างเป็นของส่วนกลาง
จึงต่างช่วยกันสร้างช่วยกันรักษาดูแล ร่วมใช้รว่ มกินด้วยกัน ซึง่
เป็นสังคมที่มี“บ้าน-วัด-โรงเรียน” ย่อว่า“บวร”ที่ต่างมีชีวิต
ด�าเนินอยู่ร่วมกันเป็นหนึง่ เดียวอย่างเป็นระบบระเบียบสนิท
เนียนทั้งหมู ่บา้ น เหมือนครอบครัวบ้านหลังเดียวกัน ผู้คนใน
หมู่บ้านอยู่ร่วมกัน ท�าอยู่ท�ากินท�าใช้ร่วมกัน กินอยู่ร่วมกัน
ปลูกสร้างผลิตผลขึน้ มาเป็นสมบัติส่วนกลางกันทั้งหมด
ซึง่ เรียกว่าสังคมชุมชน“สาธารณโภคี ” และด�ารง
ความเป็นอยู่ของชีวิตจริง ที่ ไม่ ใช่ละครหรือการแสดงชั่ว
ครั้งชั่วคราว แต่เป็นชีวิตจริง สังคมจริงของคนที่สมัครใจมา
อยู่ ร่วมกัน มีชีวิตอยู่กับเศรษฐกิจ“สาธารณโภคี” เพราะได้
ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุ ท ธเจ้ามีผ ลจริง ส�าเร็จอย่าง
เป็นจริง ในประเทศไทยมีหมู่บ้านที่เป็น“สาธารณโภคี”ที่ว่า
นี้ ให้พิสูจน์จับต้องสัมผัสได้จริง ของจริงมิใช่ละครชั่วคราว
พิสจู น์ได้ท้งั ความเป็น“บ้าน” เป็น“วัด” เป็น“โรงเรียน”
แม้จะยังมี“รูป”ไม่ ใหญ่โตมโหฬาร แต่ ใน“อรูป”ที่หยั่ง
รูถ้ ึงได้ยากคือ“นาม”นั้น ขอยืนยันรับประกันได้วา่ “แท้แน่ย่งิ ”
เพราะการศึกษาของพุทธนั้นมีท้งั “รูปและจิตใจ”ครบ
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(๙๙) “สาธารณโภคี”ส่วนตัวนัน
้ “จน” แต่สว่ นรวม“อุดม”
คนทุกคนในชุมชนสังคมนี้จงึ ชื่อว่า “คนจน”ที่แท้จริง
เพราะแต่ละคนไม่สะสมสมบัติ “ของตน” มีแต่ชว่ ยกันสร้าง
ขึน้ เป็นของส่วนกลาง ทุกคนท�าอาชีพช่วยกันแต่ ไม่เอามา
เป็นของตน จึงเป็น“สัมมาอาชีพ”ขั้นสูงสุด เป็นสังคมที่อดุ ม
สมบูรณ์ นั่นคือ ท�างานเลีย้ งชีพโดยไม่รับแลกค่าแรงค่าผลผลิต
เป็นรายได้มาให้แก่ต น ซึ่งพ้นจากงานอาชีพที่ยังมี “ลาภแลก
ลาภ (ลาเภน ลาภัง นิ ชิ คิ ง สนตา) ” ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า
“สาธารณโภคี” จึงเป็นสังคมที่มีเศรษฐศาสตร์เข้าขัน้
พ้น“มิจฉาชีพ ๕”ได้ สูงขัน้ สุดส�าเร็จแล้วจริง มิใช่มีแต่คิดได้
แต่เป็นได้จริง
จึงเป็นสังคม“คนจน”ที่เป็นจริงที่สุด และเป็นสังคม
“คนจน”ที่เจริญยิ่งสูงสุด ประเสริฐสุดด้วย
เพราะคนในสังคมทุกคนท�าให้ “ส่วนกลาง”ทั้งนัน้
ด้วยความมี“ปัญญา”จึงรูอ้ ย่างเข้าใจจริงๆตาม“ปัญญา” ไม่
ใช่แค่ “เฉโก” จึงพอใจ“จน”และเต็มใจ“จน” ท�าให้ส่วนกลาง
“ส่วนกลาง”จึงมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะทุกคน
ท�าให้ “ส่วนกลาง”ทั้งนั้น ไม่สะสมไว้ “ส่วนตัว”
“ส่วนตัว”แต่ละคนจึง“จน”อย่างสุขส�าราญเบิกบาน
ใจ เพราะมี“ปัญญา” เข้าใจแจ่มแจ้ง ไม่ ใช่ถูกบังคับเด็ดขาด
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(๑๐๐) คน“สาธารณโภคี”จริงๆ รู้จริงว่า“จน”ดีกว่า “รวย”
รู้ชัดรู้จริงว่า “คน”หรือมนุษย์นนั้ เป็นคนที่มีสภาพ
“จน”อย่างนี้แหละเป็นดีที่สุดแล้ว เพราะไม่ต้องต่างคนต่าง
แย่งกัน แต่ต่างคนต่างท�าแล้วน�ามารวมกันไว้ แล้วก็กินก็ใช้
ร่วมกัน มันก็ไม่มีวันหมดสิ้น หรือ“ยากจน”ต่อไปอีกแล้ว
สงครามก็ไม่มี ไม่แย่ง ความวิวาทบาดหมางก็ไม่มี
แถมมีแต่ความเกื้อกูลกัน เมตตากัน ช่วยเหลือกัน
และถ้าเราเดือดร้อนก็มีหลักประกัน มีผู้ช่วยเหลือ
พึ่งพา“ญาติธรรม”ได้ ไม่ ใช่รอพึ่งแต่“ญาติเชื้อสาย”เท่านั้น
แม้แต่ตายลงก็ฝากผี ได้ ป่วยไข้ก็มีคนช่วยรักษา ไม่
อ้างว้างโดดเดี่ยว เพราะทุกสิ่ง“สาธารณโภคี” พึ่งสาธารณะ
“ส่วนตัว”จึงไม่ต้องแบกต้องหามเป็นภาระมาก เอา
แรงงานและเวลาไปช่วยกันดูแลรักษาสังคมส่วนรวม
“สังคมชุมชน”หรือหมู่มนุษย์เช่นนี้ จึงเป็นสังคมที่มี
สภาพ“พออยู่พอกิน-อุดมสมบูรณ์” สามารถมีเหลือมีเกิน
ที่ชุมชนกินใช้ จึงเผื่อแผ่แจกจ่ายไปสู่ผู้อื่น หมู่อื่นได้ง่าย
“สาธารณโภคี”เป็นเรื่องดีทั้งนั้น อย่างนี้จริงๆ
(๑๐๑) “สาธารณโภคี”เป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองสัมบูรณ์

ความเป็น“คนจน”แบบ“สาธารณโภคี”นี้เป็นสุดยอด
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“เศรษฐศาสตร์การเมือง”(Political Economy)ในสังคมมนุษย์ ใน
โลก เพราะเป็นเศรษฐศาสตร์ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งยากสุดที่จะเป็นไปได้ และดีสุดที่ควรจะเป็นให้ได้
ชาวไทยกลุม่ “บวรอโศก”สามารถน�ามาปฏิบตั ิส�าเร็จ
ได้ ในยุคนี้จริงๆ ทั้งๆที่เป็นยุค“ทุนนิยมสามานย์”แท้ๆ
ชุมชนชาวบวรอโศกจึงหมดปัญหาใน“เศรษฐศาสตร์
การเมือง”เรื่องเกี่ยวกับการท�างานเลี้ยงชีพ เพราะเป็นสังคม
ชุมชนที่มีชีวติ พ้น“มิจฉาชีพ ๕”ได้จริง เป็นสังคมชุมชนที่แก้
ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้สูงสุดแล้ว ทุกคนวางใจได้
ชุมชนนี้จงึ เป็นที่พ่งึ ของคนจากหมูบ่ า้ นชุมชนอื่นเข้า
มาท�างานอาศัยรับจ้างท�างานในชุมชน“บวรอโศก”ทีเ่ ป็น
“สาธารณโภคี”นี้ เพื่อน�ารายได้ไปเลี้ยงชีพครอบครัวของเขา
ได้อีกด้วย ทั้งๆที่ชุมชนนี้เป็นสังคม“คนจน”นะ! แปลกมั้ย?
“สาธารณโภคี”เป็นเศรษฐศาสตร์ทีแ่ ก้ปัญหาเรือ่ ง
เศรษฐกิจ ของชุ ม ชนได้ ส า� เร็จ อย่ า งยั ่ง ยื น ถาวร ถ้ า ยั ง มี
การศึกษาและปฏิบัติ“พุทธธรรม”เป็นโลกุตระได้จริงอยู่
ในยุคพระพุทธเจ้านัน้ ไม่สามารถท�า“สาธารณโภคี”
ให้เกิดให้เป็นในสังคมฆราวาส ท�าได้แค่สังคมนักบวชของ
พระองค์เท่านั้น เพราะมี ข้อจ�ากัดดังได้กล่าวหลายทีแล้ว
แต่ยุคนี้ พ้นจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้ว
พ้นจากการเป็นสังคมทาสแล้ว และเป็นสังคมสากลทั่วไปที่
ทุกคนต่างมีสิทธิเสรีภาพสัมบูรณ์ กันแล้ว
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จึงสามารถท�าให้เกิดสังคมชุมชนฆราวาสที่มีเศรษฐ
กิจถึงขั้น“สาธารณโภคี”ได้จริง ตรงตามหลักสูตรหรือทฤษฎี
ที่เป็น“เศรษฐศาสตร์” ขั้นสูงเลิศของพระพุทธเจ้าได้แท้
(๑๐๒) “สาธารณโภคี”เป็น“อจินไตย”ที่จะหยั่งรูค้ วามรูส้ กึ

ซึง่ ความเป็นได้ จริง แท้ นี้ หากคนไม่มี “ความรู้”ขัน้
“ปัญญา” ยังมีแต่“ความรู้”ทีเ่ ป็น“เฉโก”อยู่เท่านัน้ จะยัง
ไม่สามารถรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงหยั่งถึงใน“อจินไตย(เกินกว่าการขบคิด
หรือนึกค้นเอาได้ )”ขั้นนี้ ได้อย่างแท้จริง
มันสุดวิสยั ทีจ่ ะเดาหรือคาดคะเน“ความรู้สึก(เวทนา)”
ที่ยินดีพอใจในความเป็น“คนจน” ที่เต็มใจจะเป็น“คนจน”
ว่า คนในหมู่กลุ่มชุมชน“สาธารณโภคี” นี้จะเป็น“คนจน”ที่มี
ความสุขส�าราญเบิกบานใจ ในความเป็น“คนจน”ที่ตนเป็น
อยู่กันจริงหรือ? ความรู้สึกจริงนี้จะเป็นไปได้อย่างไร?
มันจะไม่สามารถหยั่งเข้าไป“เดา”หรือใช้“ตรรกะ”วัด
เทียบเพื่อรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงใน“ความรูส้ ึก (เวทนา)”แท้จริงของคน
ที่มี“ความรูส้ กึ ในใจจริงๆ”ของคนที่เขาผูม้ ี“ปัญญา”จริงนี้ได้
ส�าหรับผู้ยังมีความฉลาดแค่“เฉโก” ยังไม่ ใช่“ปัญญา”ที่แท้
ซึ่งคนชนิดนี้ จะมี“ธรรมะ”ขั้นท่่ชี ่อื ว่า“อภิธรรม”จริงๆ
“อภิธรรม”นี้ประกอบไปด้วย“คุณธรรม ๙ ประการ”
คุณธรรม ๙ ประการนั้นได้แก่ ๑.เป็นคนเลีย้ งง่าย
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๒.บ�ารุงง่าย(สุโปสะ) ๓.มักน้อยหรือกล้าจน(อัปปิจฉะ)
๔.สันโดษ หรือใจพอ(สันตุฏฐิ ) ๕.ขัดเกลา(สัลเลขะ) ๖.ก�าจัด
กิเลสจริงมีศีลเคร่ง ได้ (ธูตะ) ๗.มีอาการที่น่าเลือ่ มใส(ปาสาทิ
กะ) ๘.ไม่สะสม(อปจยะ) ๙.ปรารภความเพียร (วิ ริยารัมภะ)
พระพุทธเจ้าตรัสยืนยัน“คุณธรรม ๙ ประการ”นีไ้ ว้
ชัดเจน ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ ๒๐ เป็นต้น
อ่านดูดีๆเถิด เป็น“เศรษฐศาสตร์”ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ
(สุภระ)

(๑๐๓) “สาธารณโภคี”นี้ เกิดได้ แม้แต่ ท่ามกลางกลียุค
“สาธารณโภคี”นีย้ ืนยันการเป็นเศรษฐกิจได้แม้แต่ใน
ยุคที่ เ ต็ มไปด้วยเศรษฐกิจทุนนิยมกิเลสจัดจ้าน สะสมของ
ตั วของตนหนักหนาสาหัสอยู่ชัดๆในปัจจุบนั สมัยนี้แท้ๆ ก็
ยังอาจสามารถมีสังคมชุมชน“สาธารณโภคี”ทีเ่ กิดได้เป็นได้
จริงในโลก จึงเป็น“ปรากฏการณ์ ”ของคนพิเศษในยุคนี้ท่เี ป็น
สังคมยอดเยี่ยมมหัศจรรย์อนั เป็นลักษณะสังคมจริง ที่ ค น
ภายนอกต่างก็สามารถเข้าไปสัมผัสได้ยืนยันความจริงนี้ได้
เป็น“อกาลิโก(ไม่จ�ากัดกาล) เอหิปัสสิโก(เชิญให้มาสัมผัส
ความจริงที่เป็นจริงนี้ได้เสมอ)” ตรงค�าตรัสพระพุทธศาสดาที่สุด
ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ ( phenomenon)ที่ประหลาดยิ่งๆ
เป็นความแปลกที่แตกต่างจากสังคมเศรษฐกิจโลกีย์สามัญ
ไม่นา่ จะเกิดขึ้นได้ในสังคมมหาโฉดเน่าเฉาหนักยุคนี้
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แต่ก็เกิดขึ้นจริงๆ มี ให้สัมผัสได้แท้ๆ ณ ลมหายใจ
เฮือกนี้ ที่ยังอยู่กลางกาละ ในปรัตยุตบันนี้นี่ แล
ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธที่มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ขัน้ “สาธารณโภคี”อันเป็นเศรษฐกิจชนิดพิเศษเยี่ยมยอดนี้
ประเทศเดียวในโลกที่มีหมู่กลุ่มชุมชนปฏิบัติจริงประพฤติ
ได้แท้ และเป็นผลส�าเร็จเรียบร้อยราบรื่น ง่ายงามสันติสุข
(๑๐๔) “สาธารณโภคี”นี้ พ้น“มิจฉาชีพ”ได้สงู สุดๆของคน
โดยเฉพาะเกิดได้ถงึ ขั้นเป็นชุมชนเศรษฐกิจ“สาธารณ
โภคี” อันเป็น จริงได้ นัน่ คือ ชุมชนที่ด�าเนิน ชีวิตเป็นอยู่
ประจ�าวันปกติจริงๆของคนชุมชนนั้น ทุกคนที่สามารถท�า
งานเลี้ยงชีพอยูท่ กุ วัน โดยไม่แลกเอารายได้มาเป็นของตน
เลย (ลาเภน ลาภัง นิ ชิคงิ สนตา) ไม่ต้องสะสม(อปจยะ)มาให้ตนเลย
จึงจะถือว่า เป็นคนหรือเป็นสังคมที่มีเศรษฐกิจ“พ้น
มิจฉาชีพ”กันแท้ จริง ซึ่งเป็นสุดยอดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ผู้ยงั ท�าอาชีพที่ยงั “รับค่าตอบแทนอยู”่ ยังไม่ทา� งาน
ฟรี ยังหารายได้มาให้ ตนอยู่นนั้ พระพุทธเจ้ายังทรงนั บ
ว่าเป็นคนที่ยงั มี“มิจฉาชีพ”อยู่ เป็นข้อที่ ๕ ซึง่ ถ้าสามารถ
ปฏิบัติกระทั่งพ้นความเป็น“มิจฉาชีพ๕ ข้อ”นี้ได้ในประดาที่
เป็น“มิจฉาชีพ” ตามทฤษฎีของศาสนาพุทธส�าเร็จจริง ก็เป็น
คนหรือเป็นสังคม ทีม่ ีเศรษฐกิจสูงสุดยอดกันจริงแล้ว วิเศษ
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สุด ถ้าท�าได้กันทั้งประเทศก็จะเป็นประเทศที่ม“ี เศรษฐกิจขั้น
สุดยอด”ในโลกกันทีเดียว สังคมประเทศจะอยู่เย็นเป็นสุข
สงบ ส�าราญเบิกบานใจสูงสุด จริงๆ
“สาธารณโภคี”จึงเป็นเครือ่ งชี้บ่งความเป็นสังคมที่
มี“เศรษฐกิจ”เจริญสูงสุดเท่าที่คนและประเทศจะเป็นได้มีได้
(๑๐๕) “มิจฉาชีพ ๕”นี้วัดความเจริญของมนุษยชาติแท้ๆ
“มิจฉาชีพ”ที่พระพุทธเจ้าตรัสมี ๕ ระดับนั้น ได้แก่
(๑) กุหนา(โกงทุจริตร้ายเลวสุด) (๒) ลปนา(โกงร้ายชั่วรองมา)
(๓) เนมิตตกตา(ยังอยู่ในระหว่างปฏิบตั ิ พฒั นาตน จึงชื่อว่า ต้อ ง
อาศัยโชคที่อุต สาหะท�าเองสร้างเองให้ได้ ไม่ ใช่เสี่ยง) หมายถึง ผู้ก�าลัง
ปฏิบัติพัฒนาตนเองแท้ๆนั่นเองที่จะเจริญ“โชค”เป็นของตน
(๔) นิปเปสิกตา (ผู้บรรลุผลแล้ว และไม่ยอมตนให้กับผู้ ผิด)
(๕) ลาเภน ลาภัง นิชิคิงสนตา(พ้นมิจฉาชีพขั้นสูงสุดคือ
ท�างานฟรี โดยไม่ รับสิ่งแลกเปลี่ ยนเอาอะไรกลับมาให้ ตนแล้ว สบายใจ)
[พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๗๕ มหาจัตตารีสกสูตร]

“อาชีพ”ที่“พ้นมิจฉาชีพข้อ ๕”ถึงขัน้ “สาธารณโภคี”
จึงจะนับได้ว่า คนผู้นัน้ ท�า“สัมมาอาชีพ”ที่ มีเศรษฐกิจสูง
สุด วิเศษสุดแล้ว เท่าที่คนและสังคมชุมชน หรือยิ่งเป็น
ประเทศจะพึงสามารถมี ได้ เป็นได้ ก็ยิ่งยืนยันความเจริญ
ของมนุษยชาติโดยแท้
ซึง่ ขัน้ สูงสุดทีย่ ังนับว่าเป็น“มิจฉาชีพ”นัน้ คือ คนผู้
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นั้นยังท�างานแล้วมีการ“รับสิ่งแลกเปลี่ยนกันไปมาอยู่ (ลาเภน
ลาภัง นิชิคิงสนตา)” จึงยังไม่ชื่อว่าเจริญสุดๆ ยังไม่ท�างานฟรี
โดยไม่รับสิ่งตอบแทนแลกเปลี่ยนมาให้ตนเลย จึงยังไม่เป็น
ความเจริญในความเป็นมนุษยชาติ และสังคมประเทศสูง
สุดๆที่ ไม่มีความเจริญใดจะเจริญไปยิ่งกว่านี้ได้แล้ว
คนผู้“พ้นมิจฉาชีพ ๕”ได้สูงสุดจึงเป็นคนมี“สัมมา
อาชีพ”สูงสุด จึงเป็น“คนวิเศษ”สุด เพราะมี ชีวิตอยู่ ได้ด้วย
การท�างานฟรี อันเป็นคุณงามความดีที่แท้จริง ท�าเพื่อผู้อื่น
แท้ๆ โดยไม่เอาอะไรมาให้ตน อย่างบริสุทธิ์จริงใจ
เฉพาะอย่างยิ่งต้องมี“ ปัญญา”เข้าใจจริงๆ ว่า ท�า
เช่นนี้เพราะอะไร? ดีจริงไฉน? แม้จะต้องเป็น“คนจน”
ทั้งๆที่เป็นคนยอดขยันอยู่เสมอ(วิริยารัมภะ) แต่กลับ
ไม่สะสม(อปจยะ) เป็น ผู้มักน้อย ชอบที่จะมีน้อยๆ(อัปปิจฉะ)
ไม่ปรารถนามีสมบั ติมาก (เป็น ผู้ ไม่มหัปปิจฉะ)
ผูป้ ระพฤติตนเช่นนี้จริง คือผูม้ ีความรูเ้ ศรษฐศาสตร์ดี
เยี่ยม เป็นผูม้ ีเศรษฐกิจดีเยี่ยม ช่วยเศรษฐกิจสังคมประเทศ
ชาติอยู่อย่างมีประโยชน์มาก เป็นคุณค่าสูงยิ่ง
นั่นก็คอื “เศรษฐกิจแบบคนจน”ที่เป็น“สาธารณโภคี”
(๑๐๖) “สัม มาอาชีพ”สูงสุดๆแท้จริงของคนจึงคือ“คนจน”
สังคมคนที่ม“ี สัมมาอาชีพ” ที่พน้ “มิจฉาชีพ”สูงสุดได้
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จริง คือ พ้นมิจฉาอาชีพข้อที่ ๕ นี้แลได้ แท้ จึงเป็น“คนจน”
ชั้น สูง จริง (The Classes) เป็น ผูม้ ี“วรรณะ ๙”ได้บริบูรณ์เต็ม
ตรงตามที่พ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ ดังที่ได้ยกอ้างผ่านมาแล้ว
นั้น [พระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ ๒๐] ซึง่ มีผลส�าเร็จเยีย่ มยอดเป็น
ผู้ประเสริฐแท้จริง สัมบูรณ์ในความเป็นกลุม่ ชุมชนที่มีชีวิต
สามัญ ประพฤติตนเป็น“อาริยธรรม(civilization) ”สูงสุดได้
ปานนี้ ยิ่งยุคนี้ ก็ยิ่ง มหัศจรรย์ ในโลก
ในยุคนีม้ ีกลุม่ ชุมชนชาวอโศกทุกชุมชนที่กระจายอยู่
ทั่วไปในประเทศไทยล้วนพิสูจน์“ความจริง”อันเยี่ยมยอด
นีข้ องพระพุทธเจ้าได้สา� เร็จ จึงเป็นกลุ่มชุมชนที่แก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้ ถาวรยั่งยืนจริงในประเทศไทย และในโลก
แม้แต่ ฆราวาสก็ท�างานฟรี เป็น ชีวิตที่ ไม่มีรายได้
แต่มชี ีวิตที่เป็น“สุข-สงบ-อบอุ่น-อุดม-สมบูรณ์”
โดยตนเองผู้เป็นสมาชิกชุมชนแต่ละคนต่างก็เป็น
“คนจน”ที่สุขส�าราญเบิกบานใจ
โดยสังคมก็อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้อย่างพอเพียง (effectual)อยู่ได้โดยแท้ แถมผลิตเผื่อแผ่แจกจ่ายเจือจานจริงอีก
แปลกไหม? ที่ผู้“พ้น มิจฉาชีพ”คือ ผู้ท�างานฟรี ผู้
ท�างานไม่รับรายได้ตอบแทนเลย นีแ่ หละคือ ผู้ที่ได้รับชื่อ
ว่า คนผู้มี“สัมมาอาชีพ”สูงส่งแท้จริง
เช่น ผูม้ าบวชเป็นภิกษุของศาสนาพุทธ คือ ผูท้ �างาน
ฟรี ผูท้ า� งานไม่รับรายได้แลกเปลี่ยนใดๆ เป็น“คนจน”แท้จริง
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ที่ต้องกราบเคารพบูชา
ยิ่งไปกว่านัน้ แม้ฆราวาสในสังคมชุมชนชาวอโศก
ก็ท�างานฟรีอยู่ในชุมชน ไม่รับรายได้มาให้ตนเลย เป็น“คน
จน”ที่สุขส�าราญเบิกบานใจ ไม่เป็นภัยอยู่ในสังคมประเทศ
(๑๐๗) มิจฉาชีพ ๕ ขั้น จากขั้น ๑ ชั่วแย่สดุ ถึงขั้น ๕ ก็ส้น
ิ สุดชั่ว

“มิจฉาชีพ” ๕ ขั้นของพระพุทธเจ้าไตร่ตรองตามพินจิ
ให้ดีๆเถิด ชั่วต�่าสุดนั้นขั้น“กุหนา(ครบกาย-วาจาใจ)” ขั้นหยาบ
รองลงมาก็“ลปนา(หนักที่วาจาใจ กายอาจเบาแล้ว)” แต่ก็มีเชิงลึก
ที่“วจีหลอกด้วยเฉโกลึกร้ายเข้าไปอีก” มันซับซ้อนขึ้นแบบนี้
เช่น อาชีพที่เป็นภัยเป็นโทษต่อมวลชน ต่อสังคมโลก
เลวร้ายท�าทุกข์ร้อนให้ผู้คนมากสุดร้ายแรงสุด ซึง่ กระทบ
สะเทือนไปถึงคนทุกขนาดทุกวัยทั้งชาติทั้งประเทศ
แต่เรียกว่าหยาบ แต่หยาบตื้นๆ ขั้นเด็กๆ แต่ถือกัน
ว่าหยาบ คนก็รู้ได้ง่าย เป็นต้นว่า นักเลง ตีหัวหมา ด่าแม่
เจ็ก(ขออภัยที่ใช้ค�านี้ ) อะไรอย่างนั้น นี่ถือว่าหยาบตื้นๆ
“กุหนา”นีเ้ รียกว่า“ชั่วหยาบต�่าร้ายสุดๆ”แต่มีเชิง
ซ้อ นที่เขาอ้างว่า“ดี”มากได้ดว้ ย เพราะเขารวยลาภ-รวยยศ
-รวยสรรเสริญ-รวยโลกียสุข แล้วชี้ชวนปลุกเร้าเทิดทู น
“คนเจริญโลกีย์”กันอยู่อย่างไม่ยอมมี“ปัญญา”กันได้สักที
ถ้าเป็นสมัยโบราณก็โหดโฉดอ�ามหิตไร้เทียมทาน
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เช่น ข่าน หรือจักรพรรดิโบราณที่รุนแรงดุเดือดอ�ามหิต แต่
ก็ถือกันว่า ช่วยมวลประชาชนของตน นี่คือ เชิงซับซ้อน
หยาบมากยิ่งกว่าก็ซับซ้อนมีเชิงฉลาดลับลวงพราง
ยิ่งขึ้นอีก ดูเหมือนเป็นคนสูงส่ง แต่ลึกซ้อนฉลาดกิเลสร้าย
ยิ่ง ขึ้ น แรงหยาบยิ่งขึ้น ซ่อนพรางยิ่งขึ้น คนไม่รู้ทนั ก็เลยยิ่ง
หลงหนักขึน้ ว่า อย่างนี้แหละ อย่างนี้แหละคือ ดีแน่ -ดีแท้
แต่แท้จริงยิ่งหยาบร้ายกาจซับซ้อนยิง่ กว่า แต่หลงว่า
ดีย่งิ กว่า เช่น นักการเมืองน�้าเน่า นายทุนยุคนี้ นักบวชยุคนี้
เป็นต้น พินิจไตร่ตรอง ตรวจตรากันให้ลึกๆเถิด จะเห็นได้
คนเหล่านี้ อาชีพอย่างนี้แหละคือ ผู้มีอาชีพชั่วที่สุด
กุหนา หรือลปนา ตัวแท้ ตัวจริง รู้กันให้ ชัดๆ
(๑๐๘) มิจฉาชีพ ๕ ขั้นของพระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาให้ ดยี ่งิ

เพราะความลึกซึง้ ซับซ้อน“หมุนรอบเชิงซ้อน (คัมภีรา
่ ง“อจินไตย”ขั้น“วิสัย(วิสยั รูป๕ หรือฌาน
วภาโส,ปฏินิสสัคคะ)”นี้ เป็นเรือ
วิสัย เป็นต้น )” ขั้น“กรรมวิบาก”และขั้น“โลกจินตา”อย่างยิ่งจริงๆ
“อจินไตย ๔”นั้น ขั้นที่ ๑ สูงสุด“พุทธวิสยั ”เรายกไว้
เราไม่บังอาจล่วงล�้าเข้าไปแตะต้องแสดงภูมิใดอวดรู้ได้แน่
ต่อมา“อจินไตย ขัน้ ที่ ๒”คือ “ฌานวิสัย” อันนี้แหละที่
มีความหมายอันเป็นเรื่องของ“จิตวิญญาณ”เต็มๆ เริ่มเสื่อม
หรือพัฒนา เป็นโลกียะหรือโลกุตระก็ข้นั “ฌานวิสัย”นีเ้ อง ใน
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สังคมยุคนี้ มี ให้เห็น มี ให้ ศึกษาเป็นตัวอย่างมากมาย
ถ้าผู้ใดไม่รู้เรือ่ งของความเป็น“โลกุตระ”กันแท้ๆ
“สัมมาทิฏฐิ”จริงๆละก็ ผู้นนั้ จะพูดถึงความเป็น“ฌาน”
ก็พดู ได้แค่“ฌานโลกีย”์ เพราะตนเองอย่างเก่งก็ยังมี “ฌาน
วิสัย”แบบ“โลกีย์” ย่อมพูดถึง“ฌานวิสัยแบบโลกุตระ”ไม่
ได้ ยิ่งขัน้ “วิสัย”นัน้ ต้องมี“เนือ้ แท้”(สาระ)สูงมาก
เพราะ“สย”นี้เริ่มตั้งแต่“อาสัย” เพิม่ ขึ้นก็“นิสัย” แล้ว
จึงจะถึงขั้น“วิสัย” สูงสุดๆก็สลับซับซ้อนย้อนกลับเป็น“อนุสัย”
ผู้ไม่มีสภาวะถึงขัน้ “วิสัย”จริง จึงยังเป็น“อจินไตย”
เดาเอาไม่ ได้ คาดคะเนไม่ ได้ ต้องปฏิบัติตนให้ถึงขั้นปัจจัตตัง
“จิต-เจตสิก-รูป -นิพพาน” ๔ ค�าสั้นๆนี้เป็น“อภิธรรม”
คือ ธรรมะขั้นสูงยิ่ง เข้าขัน้ โลกุตระทีเดียว ที่จะสามารถ
มี“ปัญญา”ที่รู้เรือ่ ง“อัตตา”หรือ“อนัตตา” หรือแค่ขัน้ ว่า
เป็นคน“มีฌาน” หรือเป็นคน“ไม่มีฌาน”ซึ่งอจินไตยจริงๆ
เพราะแค่ค�าว่า“รูป”ที่เป็นบัญญัติค�าที่ ๓ ใน“จิตเจตสิก-รูป-นิพพาน”นีแ้ หละมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่“มหาภูต
รูป ๔”เท่านั้นๆกันแล้ว มันหมายถึง“กาย”ที่มี“นามรูป”แล้ว
ซึ่งพ้นจากความเป็น“รูปรูป”ไปแล้ว เป็น ต้น นี่คอื “กายวิสัย”
ที่คนไทยทุกวันนี้ เข้าใจ“กายวิสัย”กันไม่ได้ง่ายๆหรอก
เพราะค�าว่า“กาย”ของพระพุทธเจ้าเป็น“โลกุตระ”ใน
ศาสนาพุทธ เป็น“อจินไตย” เดาเอาไม่ได้ง่ายๆ ดังนั้น ผู้จะ
ศึกษา“สติปฏั ฐาน ๔”กว่าจะสามารถพิจารณา“กาย-เวทนา-
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จิต-ธรรม”ได้ถูกต้องเป็นสัมมาปฏิบัติ แม้ค�าว่า“กาย”ยังไม่
สัมมาทิฏฐิแล้ว ย่อมไม่มีบรรลุธรรมเป็นแน่แท้
(๑๐๙) ความมี“อัตตา”ต้องท�างานถึงขั้นเป็น“อาชีพ”เลี้ยงตน

ความมี“ อั ต ตา”ของพุท ธนัน้ ผู ้ ม ี“ สัม มาทิ ฏ ฐิ ” ใน
ความเป็น“อัตตา”จะต้องมี“อาชีพ” ต้องมีการท�างาน เพื่อ
เลี้ยงตนเองให้อยู่รอด ให้คุ้ม อย่าให้เป็นหนี้ เพราะไม่เช่น
นัน้ มันจะเบียดเบียนผู้อื่น ตนเองท�าการงานอันมี“ผล”ไม่
คุ้มค่า ไม่คุ้มราคาพอกับที่ตนใช้ตนกิน ตนอาศัย ตนก็มี
“วิบาก”เป็น“หนี้”โดยสัจจะ แท้จริงที่สุด
นั่นคือ ค่าของตนเองที่ตนใช้ ตนกินตนอาศัยในชีวติ
มัน มาก มั น เกินกว่า“ค่าหรือราคา”ของการงานที่ตนท�าอยู่
นัน้ เมื่อไม่คมุ้ จึงเป็นคนกินแรงผูอ้ ่นื เบียดเบียนผูอ้ ่นื อยูแ่ ท้
ตามสัจจะ “วิบากบาป”ของคนผู้นีก้ ็คอื เป็นหนี้ เห็น มั้ย?
“กิเลสบาป”ที่เป็นหนี้ก็จะประกอบตัวขึ้นเป็น“อัตตา”
“กรรมวิบาก”เป็นเรือ่ งจริงที่สุด ซือ่ สัตย์ที่สุด
แต่ถ้าผู้ที่“ท�างานเลีย้ งชีพคุ้มตนเอง”และมีเหลือมี
เกิน“ให้ ( ทาน)”แก่ผู้อื่นได้จริง “อัตตา”ก็ไม่มี ไม่เกิดมาสะสม
เกิดมาเป็น“สัตว์”ที่มี“อัตตา”จึงต้อง“เลีย้ งตน”ด้วย
การท�างาน“หากิน”ทุกตัวสัตว์ ยกเว้นที่ยังเป็น“ลูกอ่อน”
หรือ ผู ้ ป ่ วยเจ็บท�างานไม่ ได้ หรือ แก่มากแล้ วท� างานไม่
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ไหวแล้ว ที่จริงคนแก่ก็เลีย้ งคนอื่นมามากแล้ว ก็ต้องมี
คนเลีย้ งท่านตอบแทนบ้าง ที่สุดเป็นคนพิการที่เลีย้ งตน
ไม่ได้ ก็จ�าเป็นต้องเกื้อกูลเลีย้ งดูกัน ด้วยเมตตา
สังคมคนที่มีความรู้รอบอย่างนีแ้ ละท�าตามนีก้ ็เป็น
สังคมที่เป็นอยู่กันอย่างเป็น สุข สงบอบอุ่น ต่างคนต่างก็
ท�าอาชีพ ไม่ ใช่“ไม่มีอาชีพ” หรือยิ่งแย่ ใหญ่ก็คือ มีอาชีพ
ที่เป็น“มิจฉาชีพ” หรือ“ไม่พ้นมิจฉาชีพ ๕”ได้จริง
ศึกษาเรื่อง“อาชีพ”คือท�างานเลี้ยงตนกันดีๆ มิ เช่ น
นัน้ จะมีชีวิ ตเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน โดยเฉพาะ“ภิกษุ”
(๑๑๐) ผู้ ที่ไม่ ต้องท�า“อาชีพ”เลีย้ งตน คือ ใคร?
ส่วนผู้ที่ไม่ต้องท�างานเลีย้ งตนเองนั้นก็คือ “ผู้ไม่มี
อัตตา”แล้ว กับ“ผูด้ บั ชีพไป..ตาย”ก็ไม่ ตอ้ งท�าอาชีพเลีย้ งตน
ได้แก่ ผู้“ดับสิ้นสลายอัตตาของตนไปได้”ไม่เหลือ
ความเป็ น “ตัว ตน(อัตตา)”อยู่ ใ นตนอี ก แล้ ว คื อ ผู ้ บ รรลุ
นิพพาน แล้วก็ท�าปรินิพพานเป็นปริโยสาน ก็สูญสิน้ ไปไม่
เหลืิอ“อัตตา”ในที่ ใดๆ ไม่มีแม้ในสวรรค์ใด หรือนรกไหน
กับผู้เป็น“อรหันต์”ที่แม้จะยังมี“ขันธ์ ๕”อยู่ ในโลก
ยังไม่ “ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ก็ไม่ต้อง“ท�างานอาชีพ”
คือไม่ต้อง“ท�างานเลี้ยงตน”แล้ว ทิ้งชีวิตให้“คนอื่นเขาเลี้ยง
ไว้ ( ปรปฏิพัทธา เม ชี วิกา)” ท่านก็จะมีชีวติ อยูเ่ พียงแต่..ใช้ภาษา
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ตรงๆก็ว่า “ท�างานรับใช้ประชาชน”ไปตลอดจนตาย หาก
แม้นใครเขาไม่เลี้ยงไว้ ท่านก็ต้องตายไปเท่านั้นแหละ
แต่ผู้ที่เป็น“อรหันต์”หรือยิ่งเป็น“โพธิสัตว์”ที่สัมมา
ทิฏฐิแท้นนั้ คือ “ผู้รบั ใช้ประชาชน”จริงๆ จึงจะไม่มหี รอกที่
จะไม่มี ใครเลี้ยง“พระอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์”ไว้
ฉะนี้คือ ผู้รับใช้มวลมนุษย์ เป็นประโยชน์ต่อมวล
มนุษย์ ทั้งหลาย(พหุชนหิตายะ) ผู้ให้ความสุขแก่มวลมนุษย์ทั้ง
หลาย(พหุชนสุขายะ) เป็นผู้อนุเคราะห์โลกอยู่ (โลกานุกัมปายะ)
ไม่ต้องกังวลเรือ่ ง“เลีย้ งชีพตน”เลย มีแต่ท�าหน้าที่
“รับใช้”(ไม่ ใช่“รับจ้าง”นะ ระวัง!) ผู้อื่นให้ได้ประโยชน์ ให้เป็นสุข
เว้นแต่..บางองค์เป็นผู้มี“ อกุศลวิบาก”หนักถึงขัน้
อนันตริยกรรมจนต้อง“ตาย”ไปโดยไม่มี ใครเลี้ยงไว้จริงๆ
เพราะท�า“อาชีพ”ไม่ เป็น จึงต้องอดอาหาร“ตาย”
แท้ๆ
ซึง่ ก็มี ได้ ยากอยู่ ที่“ตาย”อดอยากจริงๆ ไม่มี ใคร
เลี้ยงไว้ ปานนั้น แม้จะเป็นยุคนี้ ยุคมหาทุนนิยมสามานย์
“อาชีพ”สูงสุดของมนุษย์ จึงได้แก่ อาชีพ“รับใช้”
มวลชน ท้ั้งหลาย (พหุชนหิตายะ) “รับใช้”โลก (โลกานุกัมปายะ)
“อาชีพ”สูงสุดยิ่งก็คอื ท�าให้มวลมหาชนเป็นอันมาก
เป็น“สุข”(พหุชนสุขายะ) ซึ่งค�าว่า“สุข”ในทีน่ ี้ ในศาสนาพุทธที่
เป็น“โลกุตระ”นั้น สุดลึกซึง้ ยิ่ง เพราะเป็น“สุขอันสงบยิ่ง”
ชนิดที่“ไม่ มีสวรรค์-ไม่มีนรกสัมบูรณ์”ทีเดียว
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(๑๑๑) “อาชีพ”รับใช้มวลประชาชน คือ อาชีพยิ่งใหญ่ท่สี ดุ
“กรรม”ที่รับใช้ประชาชนนีแ้ หละที่มี“ค่าหรือราคา”
แท้จริง ที่ผู้ มี“อาชีพ”ชนิดนีแ้ ล้วไม่ต้องท�างานเลีย้ งชีพตน
เลย ถ้าบริสุทธิ์แท้จริง แม้จะเป็นฆราวาสที่เรียกว่า “นักการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย”ผู้ท�างานเพือ่ ประชาชน ผู้
มี“กรรม”ที่ประพฤติไม่มเี ล่ห์ ไม่มีกเิ ลสแท้จริง หรือมี“จิต
ตั้งใจ”จริง ไม่เพื่อตัวตน ไม่เพื่อโลกธรรม ได้ตรงบริสุทธิ์แท้
“อาชีพ”นักการเมือง คือ ผู้รบั ใช้มวลประชาชนจึง
เป็นอาชีพที่ยงิ่ ใหญ่ท่ีสุด ถ้า“ท�า”ได้อย่างบริสุทธิ์จริงๆแท้ๆ
คนผู้บรรลุธรรมของพุทธสูงสุดคือเป็นอรหันต์ หรือ
แม้แต่ผู้ยังไม่ถึงขัน้ อรหันต์เป็นอาริยบุคคลขึน้ ไปแต่ละขัน้
ก็เป็น“ผู้รับใช้มวลมนุษยชาติ”อยู่จริง ตามขั้นแห่ง“อาริยะ”
“อรหันต์” ก็คือ “นักการเมือง”ตัวยง แท้จริง เห็นมั้ย?
ใครเห็นว่าท่าน“ดี” มีคุณค่าต่อคนต่อสัตวโลก เมือ่
ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็มีประโยชน์ต่อคนต่อสัตวโลก หาก
ใครคนนัน้ อยากให้ท่านมี ชีวิตอยู่ เขาก็อนุเคราะห์ เลีย้ งดู
ท่านไว้แน่ ซึ่งเป็นการต่างตอบแทนกันอยู่ ในที
หรือที่จริงแท้แล้วผู้ท่อี นุเคราะห์เลี้ยงดูทา่ นไว้ จึงเป็น
ผู ้ มี“ ปัญญา”ที่สามารถหยั่งรู้ การกระท�าหรืออาชีพ “รับใช้
มวลประชาชน”ซึ่งเป็น“งานสัจจะวิเศษ”นี้ ได้ ต่างหาก
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ผู้ที่ยังมี“ทิฏฐิ”หรือมี“อุปาทาน”ว่า “นักการเมือง”
กับ“นักธรรมะ” ต้องแยกกันอย่างเด็ดขาด จึงไม่สามารถ
เข้าใจ“สัจจะ”ที่ว่านี้ ได้ง่ายๆเลย ก็ต้องศึกษากัน ต่อไป
(๑๑๒) ราคาของ“กรรมที่เป็นโลกุตระ”นั้น“หาค่าบ่ มไิ ด้”
เพราะ“ราคาของกรรมที่เป็นโลกุตระ”นี้แหละค�านวณ
“ค่า”ได้ ยากมาก เพราะเป็น“ค่าแห่งสัจจะ”ที่มีความลึกซึ้ง
เป็น“นามธรรม”ที่ มสี ภาพหมุนรอบเชิงซ้อน(ปฏินิสสัคคะ)ด้วย
ซึง่ เกิด จาก“กรรม”ทั้งสิน้ ใครจะ“ตีราคากรรม”ชนิดนี้ ไม่ ได้
ง่ายเลย เพราะมันละเอียดสูงส่ง“หาค่าบ่ มิได้ ”
“กรรม”ของอาริยบุคคลทีเ่ ป็น“โลกุต ระ”นัน้ มี“ ค่า
สูงและแพง”ยิ่งกว่า“กรรม”ที่เป็น“โลกียะ”อย่างเทียบกัน
ไม่ ได้ แล้ว โดยเฉพาะทุกวันนี้คนมี“กรรมที่เป็นโลกุตระ”นั้น
หาเกือบไม่ ได้แล้วในโลกขณะนี้ จึงยิ่งเป็น“อุปสงค์ (demand)”
ที่ มีราคาแพงอย่างประเมิน “ราคา”ของกรรมที่เป็นโลกุตระ
กันไม่ ได้ แล้ว จึงยิ่ง“หาค่าบ่มิได้”หนักหนาไปใหญ่
ผู ้ ท�างานที่เป็น“อุป ทาน (supply) ตามอุ ป สงค์ (de้ บั ว่า เป็น
mand)” คือ“กรรมอันเป็นโลกุตระ”ได้จริง จึงเป็นผูน
ผู้มีคา่ ที่ “หาค่าบ่มิไ ด้ ” ยากที่จะประเมินเป็น“ราคา”ของโลก
ผูม้ ี“ปัญญา”แท้ หยั่งรู“้ ความจริง“นี้ได้จริงเท่านั้นที่จะ
รู“้ ค่าที่หาค่าบ่มิได้” นี่้ จึงจะเคารพนับถือบูชายกย่อง“คนที่มี
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คุณค่าที่หาค่าบ่มิได้”กันจริงๆ
ในโลกทั่วไปที่ไม่ ใช่พุทธแม้ยุคนี้ที่เป็นโลกหลงค�าว่า
“ปัญญา”แล้วก็ยงั หาคนที่มี“ปัญญารูจ้ ริง”ที่วา่ นี้ยากมากส์ส์
กระนั้นก็ดีวิญญาณอันมีเชื้อโลกุตระลึกในก้นบึ้งของ
จิตคนไทย ก็ยังมีอยู่ ยังไม่“สูญสิ้นเชื้อโลกุตระ”เสียทีเดียว
เพราะประชาชนคนไทยมี“ศาสนาพุทธ”มาก่อนมี
ประเทศไทยเสียอีก และเป็น“ศาสนาพุทธที่ยังไม่เสื่อม”มา
ก่อน จึงมี“อนุสัยแห่งโลกุตระ”เหลือติดฝังอยู่มาถึงทุกวันนี้
(๑๑๓) ผูท้ ม่ี “ี กรรมทีเ่ ป็นโลกุตระ”ที่“หาค่าบ่มไิ ด้”ของไทย

ผู้ทีย่ ืนยัน“ความจริง”ทีว่ ่านีอ้ ยู่ ในปัจจุบนั หลัดๆที่
เกิดโต้งๆเป็นปรากฏการณ์ประเทศไทย ณ ลมหายใจเฮือก
นี้ คือ “พระจริยวัตรของในหลวง ร.๙”ของไทย ที่ ได้ทรง
“กรรมอั น เป็นโลกุตระ”มานานถึง ๗๐ ปี
คนไทยเป็นพุทธศาสนิกชน ๙๕ % ยัง มี วญ
ิ ญาณ
ลึกๆ อั น เป็ น “เชื้ อ โลกุตระ”มาแต่ดึกด�าบรรพ์อยู่ จึง “ตืน่
โพลง”เห็น“ค่า”อัน“หาค่าบ่มิได้” นีก้ ัน แล้วตืน่ ตัว-สว่าง
โพลงเป็น “ระเบิดแห่งความรัก (Bomb of love)”อันยิ่งใหญ่
ขึน้ มา เป็น“ปรากฏการณ์”จริงแท้ของความเป็นจริง ดังที่
เป็นที่ เห็น กัน อยู่โต้งๆ ในบั ด ปัจจุบัน นี้ และตรงตามที่ โ พธิ
สั ต ว์ไอน์สไตน์ได้เขียนจดหมายบอกลูกสาวเอาไว้นั่นแหละ
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“กรรม”คือ การกระท�าของมนุษย์ ในขัน้ “โลกียะ”ก็
มี“ราคา”ตามแบบโลกีย์ ซึง่ การตีราคา“ค่าแรง”ของการ
กระท�าแบบโลกีย์ และอยูใ่ นระบบ“ทุนนิยม”หรือ“ศักดินา”ผู้
เป็น“นายทุน”หรือ“นาย”จะเป็น ผู้ “ตีราคา”ให้ ตามใจที่เขา
ยังมีกิเลสเห็นแก่ ได้-เห็นแก่ตัวอยู่ตามที่เขามีมากหรือน้อย
นั้นจริงๆ ซึ่ง“อคติ”อยู่ คือ ล�าเอียงให้ตัวเองหรือผู้ที่ตนรัก
ชอบได้เปรียบแน่นอน
ที่ส�าคัญคือ“ราคา”ของ“การกระท�าหรือแรงงาน”จะ
ถูกตีราคาเป็น“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข”อันเป็นโลกียธรรม
ซึง่ แตกต่างกัน อย่างยิง่ กับ“ราคา”ของ“การกระท�า
หรือแรงงาน”อันเป็น“โลกุตระ” ที่ ไม่ มี“ราคา”แต่เป็น“ค่า”
อัน“หาค่าบ่ มิได้” เพราะเป็น“นามธรรม”ที่เรียกว่า“การให้”
หรือ“การเสียสละ” ที่วั ดค่า ก�าหนดราคากันยากสุดยาก
โดยเฉพาะ“รูปของการให้หรือการเสียสละภายนอก”
มันก็พอรู้กันประมาณกันพอได้
แต่“นามของการให้หรือการเสียสละภายในจิต”ของ
ผู้ที่เป็น“โลกุตระ”แท้ๆนั้น มันหยั่งรู้ก็แสนยาก หรือรู้ไม่ได้
นั่นก็แสนจะยากแล้ว ในการก�าหนด“ราคา”
(๑๑๔) ต่างกันยิ่งยวด..โลกียะกับโลกุตระ“ตีราคา”แรงงาน

เพราะยิ่งเป็น“โลกุตระ”นั้น มั นยิ่งเป็น“นามธรรม”ที่
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ทวนกระแส (ปฏิโสตัง) หมุนรอบเชิงซ้อน (ปฏินิสสัคคะ)ที่แตกต่าง
กันคนละทิศ และแถม“หมุนรอบเชิงซ้อน”ที่ซับซ้อนกันไม่รู้
กี่“วนกลับ”(ปฏิกฺกมติ=กลับมากลับไป วนหลายชั้น) ซับซ้อนกลับไปกลับมากันไม่รู้กี่ชั้น ที่ “โลกียะ”จะไม่มี“ระบบระเบียบ”เลย
แต่ “โลกุตระ”จะมี“ความเป็นล�าดับ”ที่มี“ระดับอัน
เป็นระบบระเบียบ”ลาดลุม่ เหมือนฝัง่ ทะเลอย่างน่าอัศจรรย์
ไปตามขัน้ ตอนแห่ง“ศีล-สมาธิ-ปัญญา-วิมุติ-วิมุตติญาณ
ทัสสนะ”ของแต่ละชั้น“อาริยะ”อันมีความเป็น“บุคคล”ที่
ชาว“โลกุตระ”สามารถรอบรู้อย่างละเอียดมากมายเป็น
“อจินไตย”เกิน“ความรู้ของชาวโลกียะ”ที่จะหยั่ง รู้ได้ จริงๆ
“พลัง งาน”ที่ยากยิ่งในการ“ตีราคา”คือ พลังงาน
ทีเ่ ป็น“นามธรรม” และยิ่งยากยิง่ ๆขึ้นไปอีกนักกว่านัก เมือ่
พลังงานนัน้ แถมเป็น“โลกุตรธรรม”อัน“หาค่าบ่มิได้”ซ�้าเข้าไป
อีก ซึง่ จับรายละเอียดได้ยากยิ่งนักอีกก็คือ “โลกุตระ”นี้
รวมครบเป็นระเบียบทั้ง“มิติ(dimension)”ของหน่วย แต่ ละ
หน่วย ที ่ห ลากหลายปนเปกัน อยู ่ ทั ้ง “มิต ิ” แบบเหลีย่ ม
อันสลับซับซ้อน และทั้ง “มิติ” แบบกลมอันสลับซับซ้อน
“การตีราคา”พลังงานโลกุตระ กับโลกียะจึงแตกต่าง
กันยิ่งยวด เพราะมีทั้งแง่“ประโยชน์” แง่“ราคา” แง่“คุณค่า”
(๑๑๕) “ตีราคา”แรงงานของ“โลกุตระ”นั้นยากยิ่งยวด
“โลกียะ”นัน้ รู้และเก่งแต่ ในแนวตรง แนวระนาบ
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แนวเหลีย่ ม-ทรงเหลีย่ ม เป็นหลัก ถ้าถึงขัน้ “ความรู้”ที่เป็น
ทรงกลม หมุนเป็น“ความวน” อันมี“คติ”ครบทุกด้าน เริม่
ตั้งแต่“๓ มิ ติ ( three dimension) ”ได้แก่ “กว้าง-ยาว-หนา”หรือ
“๓ เส้า”ที่“หมุนเป็นวงกลม (cyclic) ” แถมมี“มิติที่ ๔”เพิม่ ขึน้
มา จึงมี“คติ”เป็น“วงวน”และมีแรงงานของ“มิติที่ ๔”เสริม
เข้ามาอีก และต่อไปอีกเป็น“๕ มิติ-๖ มิติ-๗ มิติ-๘ มิติ-๙
มิติ-๑๐ มิติ” ซึ่ง “จิต”ที่มีคณ
ุ ธรรมขั้น“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตระ
จึง จะสามารถจั ด การปรุงแต่งกันเข้า (อภิสงั ขาร) เป็น“พลังงาน
ความวน”ที ่ “หมุนรอบเชิงซ้อน”ทั ้ง ในเชิ ง “ปฏิโ สตั ง (ทวน
กระแส)”ทั้งในเชิง“ปฏินิสสัคคะ(ทวนไปมาสลับซับซ้อน)” ชนิ ด ที่
เป็นระเบียบระบบไปตามขัน้ ตามตอนเป็นล�าดับ อย่างน่า
อัศจรรย์ของ“วงวน” จึงเกินกว่าความเป็น“มิติ”ของโลกียะ
ที่ รู้ความเป็นส่วนของแนวระนาบ หรือเป็นเหลี่ยม เท่านั้น
“โลกุตระ”จึงเป็น“สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน”ที่มีขั้น
ตอนอันมีล�าดับ“ซับซ้อน”ที่ซ้อนซับสลับกันไปมาอย่างรู้จัก
รู้แจ้งรู้จริง“ความสลับซับซ้อนกัน” เกินกว่า“ชาวโลกียะ”จะ
สามารถเดาหรือใช้เพียง“ตรรกะ”หรือใช้“การขบคิด”เท่านัน้
จะหยั่ง“รู้แจ้งจริง”ได้
(๑๑๖) พุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้ง“ภาษา”และ“สภาวะ”จริง

เพราะต้อง“รู”้ หมดทั้ง“กติ (เท่าไหร่? )” ทั้ง“คติ(ด�าเนินไป)”
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ตัง้ แต่เป็น“อากาศ-ลม-ไฟ-น�า้ -ดิน” หรือเริม่ จาก“อุตุ-ลมไฟ”ปรุงกัน กระทั่งจับรูปเป็น“กลละ-อัมพุช-เปสิ-ฆนะ-ปัญจ
สาขา” ทั้ง“ฆฏา (ประชุมกัน,หมู่ )” ทั้งที่เป็น“ฆต (ธาตุน้า� ที่มีคณุ สมบัติ
ขึ้นมาจ�าเพาะแต่ละอย่าง เช่น น�้ามันเปรียง,เนยใส,เนยเหลว)” ทั้ง“ฆติ
กา (ลิม่ ,ปุ่ม,ปม,เวลา)” จนกระทั่งเป็น“ฆน (ค้อนที่ใช้ประโคมดนตรี)
แล้วเป็น“เมฆ,กายที่มรี ่างขึน้ มา,ก้อน,หนา,แน่น,แข็ง,ทึบ ”
จนถึงขั้นเป็น“ฆร(เป็นทีอ่ ยู,่ เป็นเรือน) เป็น“ฆาส(เป็นอาหาร,ทุง่ หญ้า)
เป็น“ฆสิ(เป็นอาหารต่างๆ)” กระทั่งเป็น“ฆาต(การฆ่า) ฯลฯ และ
อื่นๆอีกมากๆๆๆ
นี่ยังกล่าวถึงแค่ตัวอย่างจากอักษรไม่กี่ตัวอักษรนะ
มันก็คิดราคา หรือมี“ค่า”ที่หาค่าบ่มิได้กันแล้ว
ซึง่ เกิดจาก“ธรรมะ ๒”อันเป็น“รูป”กับ“นาม”ของทุก
สรรพสิ่ง ที่มที ้งั “อุตุนิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม-กรรมนิยามธรรมนิยาม”
“ภาษาหรือบัญญัติ”กับ“สภาวะจริง”นี่แหละที่เมื่อมัน
ด�าเนินไป สังขารกันขึน้ ด้วย“อภิปัญญา”จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริง
ความสลับกัน กลับไปกลับมาของ“สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน”
ที่มี“สภาวะ”เกิดขึน้ มาก่อน แล้วจึง“บัญญัติภาษา”ขึน้ มา
ก�าหนดเรียก“สภาวะ”นั้นๆ
“สภาวะ”เกิดขึน้ ก่อนแล้วจึงตัง้ “ภาษาบัญญัติ”ขึน้
มาเรียก“สภาวะ”นั้น จึงนับว่า“ของจริง”ทุกสภาพ
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(๑๑๗) การเกิดก่อน-เกิดหลังของ“สภาวะ”กับ“บัญญัติ”
ส่ ว นผู ้ “ บัญ ญัต ภิ าษา”ขึน้ มาก่ อ น แล้ ว จึ ง ค่อย
สร้าง“สภาวะ”ให้ เ กิด ขึน้ มาตามที ่ต นก�า หนดนัน้ บาง
อย่างเป็นขึน้ มาตรงตามนั้นได้ บางอย่างไม่ตรง แต่เจ้า
ของ“บั ญ ญั ต ิ” มัก จะโมเมบอกแก่ ช าวโลกว่ า นีแ่ หละ
“ของจริง (สภาวะจริง )” ใครสามารถยืนยันได้ล่ะ?
จึงต้องเรียนรู้ความหมายของ“บัญญัติ”นัน้ ๆ ว่า
เข้ากันเป็นจริงตรงกันถูกต้องทั้ง“สภาวะ”ที่เกิดขึน้ มานัน้
ใครๆก็ส ัม ผั ส กัน ได้ รู้ เ ห็ น “ของจริง ”ที ่ป รากฏออกมาสู่
ภายนอก ให้ทุกคนตรวจสอบได้ว่า“ครบครันทั้งบัญญัติ
และสภาวะ” ถ้าอย่างนี้ก็นับว่า “ใช่..ของจริง”ครบ“ธรรมะ ๒”
แต่ถ้าช่วยกันตรวจสอบว่า มัน“ไม่ ใช่”หรือ“ใช่” ก็
ตรวจสอบดู“ของจริง”ที่เกิดออกมาภายนอกแล้ว มันจึง
จะช่วยกันรับรองยืนยันความจริงที่ครบครันได้
การก�า หนด“บัญ ญัติ ” ของผู ้ ตั ้ง “ภาษา”มาก่ อ น
ซึง่ “การก�าหนดนัน้ ”เป็นของ“ผู้ก�าหนดมาจาก“จิต”หรือ
“จินตนาการ”ส่วนตัว ซึง่ ใน“จิตใจคนผู้ก�าหนด” ใครจะ
สามารถหยั่งเข้าไปล่วงรู้“ความจริงตามของจริง”ที่เกิดขึ้น
ว่า มันตรงกันจริงกับความเต็มครบตาม“ความคิด”ของ
ตัวผู้คิดที่กา� หนดเป็น“ภาษา”ออกมาหรือไม่
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ศาสนาที่กา� หนด“บัญญัติภาษา”มาก่อน“สภาวะ”
นั้นคือ ศาสนา“เทวนิยม” ศาสนิกเขาจึงยึดมั่นบัญญัติภาษา
อย่างยิ่งยวดกวดขัน ก็เป็นจริง ตามลักษณะแท้ของสัจจะ
(๑๑๘) เพราะ“จินตนาการ”ของใครก็ของผู้นั้นไม่อาจรู้
เพราะใน“จิ น ตนาการ”ของใครก็ข องผู ้ ใ ด ก็ผู ้
นัน้ รู้เองคนเดียว พอ“สภาวะจริง”ที่ปรากฏเกิดออกมา
ภายนอกเป็ น “รูป ธรรม-วั ต ถุธ รรม”แล้ ว จะตรงตามที ่
ผู้ก�าหนดและบอกเป็น“ภาษาบัญญัติ”ไว้หรือไม่ ใครจะ
ล้ ว งเข้ า ไปล่ ว งรู้ specification (การระบุร ายละเอี ย ดไว้ ,
สภาพที่ก�าหนดไว้แน่นอน)นั้นๆว่า มีแค่ ไหน? อย่างไร?
จึงยืนยันกันแน่นอนไม่ได้ ว่า จะตรงตามความเป็น
จริงของผู้ที่ เป็นเจ้า ของ“จินตนาการ”หรือไม่?
เว้ น แต่ ผู ้ น นั ้ เป็ น “อรหั น ต์ ย ่ อ มละเอี ย ดลออพอ
ผูน้ ้นั ย่อมซื่อสัตย์สุจริตแท้จริง และท่านก็เผื่อพอของตนเอง
แน่ แต่ ถ้ายังมี กิเลสก็ย่อมยากจะเชื่อได้ ..ใช่ มั้ย?
“สภาวะ”ที่เกิดแล้วกระทั่งออกมาภายนอกให้คนทั้ง
หลายต่างก็สัมผัสได้ แล้วจึง“บัญญัติภาษา”ใส่เข้าไปจึงแน่แท้
เป็นสัจจะ ที่คนอื่นทั้งหลายช่วยกันรับรองยืนยัน ก็จะเชื่อ
กันได้จริงแท้เป็นสากลกว่า การ“บัญญัติภาษา”ภายในไว้
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ก่อน แล้วค่อยสร้าง“สภาวะ”ขึน้ มาภายหลัง ซึง่ มันจะตรง
เป๊ะ ตามจินตนาการของผู้ยังมีกิเลสนั้นหรือ?
เห็นความ“ควร” จะเชื่ออันใดยิ่งกว่ากันเอ่ย ?
นี่..เป็นเรื่องที่พดู กันถึงความละเอียดลอออย่างหนึ่ง
(๑๑๙) chaos คือ ความไม่เป็นระบบ พุทธศึกษาจะช่วยได้

ทีน้ี มาพูดกันถึงความละเอียดลออกันอีกอย่างหนึ่ง
คือ เรื่องของ chaos สับสน วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบระบบ
“สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน”ของ“วงวน”ที่ ไม่เป็นระบบ
ระเบียบไปตามล�าดับๆ จึง“ยุง่ ”พันกันวุน่ ไปหมดยิ่งกว่าเส้น
ไหมที่ยุ่งแสนยุ่ง “โลกียะ”จึงรู้“อะไรต่างๆในสิ่งปรุงแต่งอยู่
ในวงวน”ได้ ไม่ เป็นระบบ รู้ไม่หมดหรอก เพราะมันซับซ้อน
สับสน ปนเป ลึกล�้า ไม่มีระบบระเบีย บเลย (chaos หรือ caos)
ทั้งในวงวนความเป็น“โลก” ทั้งวงวนความเป็น“ตน”
ความเป็น“โลก”และความเป็น“ตน” ๒ สภาวะนี้แล ที่สรุป
รวม“การปรุงแต่งที่มันวุน่ วนปนเปแล้วไม่ร”ู้ เรียกว่า“สังขาร”
ได้แก่ สังขาร ๑ อยู่ในรูปหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรียกว่า“โลก” กับ
อีกสังขาร ๑ ที่อยู่ในอีกรูปหนึง่ เปลี่ยนไปเรียกว่า“ตน” อัน
เป็น“สังขาร ๒” ที่พระพุทธเจ้าตรัสชัดใน“พรหมชาลสูตร”
พระสูตรแรกของพระไตรปิฎกทีเดียว ศึกษากันดีๆ
ฉะนี้แลคือ เริ่มต้นปฏิจจสมุปบาทว่า เพราะ“อวิชชา”
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ของคนทัง้ หลาย จึงมี“สังขาร” ก็ตอ้ งเรียนรูค้ วามเป็น“สังขาร”
เพราะ“อวิชชา”ไม่ รู้“สังขาร” นี่ กต็ น้ “ปฏิจ จสมุปบาท”
ผู้ศึกษาฝึกฝนตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมา
ทิฏฐิชว่ ยได้แน่ๆ จะสามารถเรียนรู้ จัดระบบของ chaos ได้
เป็นขัน้ เป็นตอน รู้จักรู้แจ้งรู้จริงไปตามล�าดับที่น่าอัศจรรย์
(ศึกษาความน่าอัศจรรย์ยิ่งในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙ ปหาราทสูตร)

(๑๒๐) พุทธมีตน
้ -กลาง-ปลาย“หมุนรอบเชิงซ้อนที่พเิ ศษ”

อย่างที่เริม่ เรียนรู้กันจาก“ผีเสือ้ ขยับปีก”เกิดความ
เคลื่อนทีข่ อง“ลม”ใน“ช่องว่าง”ที่เป็น”อากาศ”ขึ้น มาทีเดียว
เริ่มตั้งแต่อ่อนแผ่ว กระทั่งโผล่รูปเป็นร่าง“รูปแห่งก้อนลมที่
มีการเคลื่อน” กระทั่งเป็นมวลก้อน แล้วแข็ง แล้วแรง รวม
เป็น“นิวเคลียส” แล้วระเบิดกระจายฤทธิ์ เป็น แผ่พลังมวล
ที่แค่“ลม” ก็มีพลัง มีฤทธิ์ มีแรงมหาศาล
มวลที่เป็น“ไฟ”หรือ“อุณหธาตุ” ซึ่งคือ ๑ ใน ๔ ของ
อุตุนิยาม มันก็เป็น“สังขาร”ของ“มหาภูตรูป ๔”นั้นแหละ ที่
ปรุงแต่งกันจนเปลี่ยนรูปจากไฟสู่ลม-จากลมสู่ไฟ หรือจาก
ดินสู่น�้า-จากน�้าสู่ดิน ต่างก็ล้วนมีพลัง มีฤทธิ์ มีแรงยิ่งใหญ่
มหาศาล เช่น ในดวงอาทิตย์ หรือใน“แกแล็คซี่”เป็นต้น
ก็เกิดจาก“การสังขาร-ปรุงแต่ง”กันขึ้นทั้งสิ้น แม้แต่“อุตุ
นิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม” ล้วนเกิด“อาการหรือกิริยาหรือ
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กรรม” ที่มี“ภาวะทีถ่ ูกรู”้ คือ“รูป”กับ“ธาตุร”ู้ คือ“นาม”ของตน
“อุตนุ ิยาม”มันมี“พลังงานปรุงกันเป็นมวลของมัน”
แต่มันไม่มี“ธาตุร”ู้ ซึ่งพลังงานต่อมา“พีชนิยาม”มันก็ปรุงแต่ง
ตนเองด้วยซ�้า จะว่ามันรู้ตัวเอง มันก็รู้แค่“ท�าให้เป็นตัวกู”
“พลังงานทางจิต”ที่มีสภาพเดียวกันกับ“นิวเคลียส”
เกิดจาก“กรรม”หรือ“การกระท�า”ของ“คน”นัน้ แหละท�าขึ้น
เอง ตนเป็น“ตัวการ”ทั้งสิ้น ผู้รู้จริงจึงเรียนรูก้ ันที่“กรรมตน”
(๑๒๑) พุทธมีตน
้ -กลาง-ปลาย ของความเป็น“ตน”สุดลึก
“กรรมวิบาก”คือ “เหตุ”ที่เป็น“การกระท�า” ตกผลึก
เป็ น “ผล”ที ส่ ะสมไว้ คื อ “วิ บ าก (แปลว่ า ผล) ” ที่ ชาวโลกีย์ยงั
ไม่มี“ธาตุปัญญา”สามารถใช้หยั่งรูอ้ ย่างเป็น“ระบบระเบียบ”
อย่างเป็นล�าดับขัน้ ตอนละเอียดลออได้ จึงเป็น“อจินไตย”
ความยิ่งยอดใน“มิติ” ที่ชาว“โลกีย์”ไม่ สามารถเห็น
“คุณค่า”และไม่“ตีราคา”ให้ ก็คือ “โลกียะ”เห็นแต่“ค่า”ของ
“การได้มาหรือการเอาเป็นของตน”เป็นประโยชน์ เป็น“ค่า”
“การให้แก่ ผู ้ อื่น” การเอาออกจากตนไปเพือ่ ผู้อื่น
ไม่เห็นว่าเป็น“ค่า” หรือเป็นภาวะที่“ดีกว่าประเสริฐกว่าเอา
มาให้ตน” จึงกลายเป็น“คน”ผูเ้ ต็มไปด้วย“ความเป็นตนเอง”
จึงสะสมแต่ “การเอามาให้ตนเป็นของตน” ไม่รู้ตน
โดยเฉพาะจะไม่เชื่อเลยว่า “หมดตัวตน-ไม่มีอะไร
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เป็นของตนเลย”นัน้ คือภาวะที่“ดี-ประเสริฐสุด”ในคนผู้
ฝึกฝนจนท�าได้เองจริง พร้อมมีปญ
ั ญาเห็นความจริงนี้อย่าง
หมดสงสัย อย่างสนิทใจเป็นผู้ไม่มีของตน กระทั่งถึง ความ
เป็น“ตัวตน”ที่เป็นการ“ยึดจิตตนเอง” ก็หมด“ตัวตน”สิ้นได้
โดยการปฏิบัติตาม“วิธี”ของพระพุทธเจ้าไปตาม“ต้นกลาง-ปลาย” ตาม“หยาบ-กลาง-ละอียด”มาเป็นมรรคผลแท้
(๑๒๒) “ความหมดสิ้นตัวตน” ที่เป็น“ตถตา”ของมนุษย์
ดังนั้น ผู้ได้ปฏิบัติสงั่ สมมรรคผลแท้จริง เป็นบารมี
บริบูรณ์สัมบูรณ์ ถึงขัน้ พระโพธิสัตว์อันดับสูง โดยเฉพาะ
จากขั้น ๔ (คือขั้นอรหันต์)ขึ้นไป จะมี“ตถตา(axiom)”ติดตนมาจริง
ในชาติ ตอ่ ๆไปเรื่อยๆตามสัจธรรม เป็น“ทุนเดิมประจ�าตัว”
จึงเป็นผู้“หมดสิน้ ตัวตน” หมดสิน้ จาก“หยาบ”ไป
เป็นขัน้ ตอนตามล�าดับ ตรวจตราไปตลอด จึงเกลี้ยงสนิท
หมดจดแท้ เป็นล�าดับๆ “ต้น-กลาง-ปลาย” แม้จะมี“วงจร
ของสังขาร”ที่ซับซ้อน สลับกันอยู่มากมาย หลากหลายชั้น
เชิง ผู้มีภูมิพอหยั่งรู้ได้ ก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้แท้
ในหลวง ร.๙ พระองค์นี้ พระองค์ทรงมีความเป็น
เช่นที่วา่ นี้ในพระองค์เองมาตลอด คืือความเป็น“ตถตา”แห่ง
“ความหมดสิ้นตัวตน” ตราบสิ้นพระชนม์
อันเป็น“คุณภาพ-คุณลักษณะ-คุณประโยชน์-คุณงาม
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ความดี-คุณวุฒิ-คุณวุฑฒะ(บุคคลผูม้ ีเกียรติคณุ อันสูงส่ง)-คุณสมบัติคุณธรรม-คุณาฒัย(มั่งคั่งในความดี)-คุณปู การ-คุณวิเศษ-คุณราศี”
โดยเฉพาะในที่นี้ต้องพูดถึง“คุณวิเศษ”ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง
(๑๒๓) “คุณวิเศษ”แท้ คือ “ความหมดสิ้นตัวตน”ที่เป็นจริง

“คุณวิเศษ”คือ อุตตริมนุสสธรรม เป็น“คุณธรรมอัน
ประเสริฐสุดของคน” ได้แก่ “ความหมดสิ้นตัวตน”ที่เป็นจริง
ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ทรงเป็น“ตถตา”แท้ นั่น
คือ พระองค์เป็นเช่นนั้นเอง (bond to be, axiom) จิตโพธิสัตว์
เป็นอัตโนมัติ เป็นได้โดยไม่ตอ้ งล�าบาก ไม่ตอ้ งมีใคร
บังคับ เป็นยิ่งกว่านิสัย เป็นวิสัยแท้เต็มๆ ฝังอนุสัยอยู่
พระองค์ทรงงาน ใครๆก็เห็นว่าต้องเหน็ดเหนือ่ ย
พระวรกายแน่ๆ แต่พระองค์เอง“ไม่ทรงเหนื่อยพระทัยเลย”
ซึง่ แน่นอนล่ะ ทาง“กายภาพ”มันย่อมเหน็ดเหนือ่ ย
อย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นธรรมดา ส่วน“จิตภาพ” ใครๆจึง
เห็นเป็น“พระวิริยอุตสาหะเพื่อมวลประชาชน”โดยแท้ ไม่มี
ใครปฏิเสธได้ เมื่อสัมผัสด้วยสัมผัสทั้ง ๖ ของตนอยู่จริง
มันไม่ ใช่ความเสแสร้งของพระองค์ หรือไม่ ใช่ dramatics การแสดงเหมือนละคร ทีพ่ ระองค์ทรงแสดงเพือ่
ให้คนชมเชยยกย่องแต่อย่างใดเลย มันจริงแท้ท้งั กายทั้งจิต
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ไม่เหมือนนักสร้างภาพ นักการเมืองน�้าเน่า ไม่ได้ทรง
งานเพื่อ“อยาก”ได้ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุขใดๆ แน่แท้
ไม่ใช่“โลกียธรรม”ชัดที่สุด ถ้าใครหยั่งถึงมองออก ก็
จะเห็นความแท้จริงได้แน่ ว่าพระองค์ทรงงานเพื่องาน เพื่อ
ประชาชนของพระองค์ให้ได้รับความสุขสบายกายใจแท้ๆ
พระองค์จงึ เป็น“นักการเมือง”แท้จริงผูย้ ่งิ ใหญ่ หาใด
เทียบมิได้ พูดด้วยภาษาพื้นๆอันดูเหมือนไม่สมควรนัก ก็คอื
พระองค์รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงที่สุด มิมีที่เปรียบ
ถ้าพูดด้วยภาษาสัมบูรณ์กค็ อื พระองค์ทรงปกครอง
(อภิบาล)ประชาชนโดยธรรม พระองค์จึงทรงได้รับ“อธิปไตย
(อ�านาจ)”จากประชาชนโดยธรรม ด้วยจิตวิญญาณเต็มๆที่
บริสุทธิ์ของประชาชนที่เขาต่างเทิดทูนให้พระองค์แท้ๆ
หมายความว่า พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ ทีต่ อ้ งอุบัติ
ขึน้ มาในโลกเพือ่ สัง่ สมบารมีจริงแท้ เป็นเช่นนัน้ เอง ท่าน
ต้องอุบัติขึ้นมาเป็นตามที่ท่านจะต้องเป็น (bond to be) เป็น
สัจธรรมที่ลงตัวจริงไม่ต้องพิสูจน์เลย (axiom) ผู้มีภูมิรู้พอรู้ได้
ทันทีว่าจริงแท้ ตามบารมีปางนี้ที่พระองค์ทรงเป็น
(๑๒๔) ผูม้ “ี สัญชาตญาณ”ที่เป็น“ตถตาในโลกุต ระ”ก็มอี ยู่
คนไทยมี“สัญชาตญาณ” คือ“ความรู้แบบนีท้ ี่ฝังลึก
ติดตามตัวมาทุกชาติทุกชาติ โดยเป็นเช่นนั้นเอง ไม่ต้องมี
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ใครบอก ไม่ต้องเรียน ไม่ต้องฝึกฝน ท�าได้เองด้วยตนเอง
ทันที ดังที่เห็นปรากฏการณ์“ระเบิดรัก(Bomb of love)”ที่ประ
ชาชนคนไทยได้ระเบิดออกมาให้เห็นปลายปี ๒๕๕๙ นั้นแล
ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีรากฐานของ“ความรู้”
“คุณลักษณะวิเศษ”ดังกล่าวนี้อยู่ ใน“สัญญา”อันลึกอยูท่ ้งั สิ้น
เมื่อถูกกระตุ้นด้วย“คุณลักษณะวิเศษ”ที่พระเจ้าอยู่หัว ร. ๙
ท่านทรง“คุณลักษณะวิเศษ”ขึ้นให้เห็นเป็น“ปรากฏการณ์
(phenomena)”มาตัง้ ๗๐ ปี คนไทยทราบซึม-ซึมซาบ-ซึง้ ใจ
มาตลอด กระทั่งถึงจุดระเบิด เมื่อ“พระผู้สร้างคุณลักษณะ
วิเศษ”ทรงจากไปด้วยการสวรรคต ความอาลัยรักสุดรัก
ใน“คุณลักษณะวิเศษ”นี้ ที่ประชาชนคนไทยสุดอาลัย จึง
“ระเบิดความรักอันยิ่งใหญ่”นี้ข้นึ กับคนไทยทั้งประเทศ ชนิด
ที่เป็น“ปรากฏการณ์”เกิดจริง ดังที่โลกได้เห็นกันนั้นแหละ
ก็น ่ า ตื ่น เต้ น ยิ น ดี ส ุด ที ่จ ะหาอะไรเปรีย บมิไ ด้ ใ น
ปรากฏการณ์นอี้ ย่างยิ่งจริงๆที่“พุทธศาสนิกชนคนไทย”มี
อาการ“ตื่นตัวเกิดระเบิดโพลงพุ่ง”นี้ กันออกมาขนาดนี้ กัน
จึงน่าจะมีการศึกษากันอย่างส�าคัญเหลือเกินว่า “คน
ไทยตื่นโพลง”อะไรในการเสด็จสวรรคตของในหลวง ร.๙ นี้
“ภาวะ”นีแ้ หละทีน่ ่าศึกษา และทีพ่ ดู กันว่า จะเดิน
ตามรอยพระบาทของพ่อ จะปฏิบัตติ ามค� าสอนของพ่อ
อะไรต่างๆสารพัดที่ชัดยิ่ง ว่าหมายถึงอะไรอยู่ทั้งนัน้ ๆ
จะได้“เห็นค่าอันหาค่าบ่ มิได้” นี้ กันจริงๆ ว่า คืออะไร?
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เป็นอย่างไร? และในหลวง ร.๙ พระองค์ทรงพระจริยวัตร
ไฉน? ก็จะได้“น�ากรรม”ทีร่ ้จู ักรู้แจ้งรู้จริงนัน้ มาท�าตามพ่อ
สอน เดินตามรอยพระบาทพ่อกันได้ จริงๆ
มิ ใช่มีแต่“ตืน่ โพลง”วูบมาแล้วก็วาบเลยไป ผ่านไป
เป็นสายลมที่พัดหาย “หาค่ามิได้”จากสายลมนั้นเลย
เพราะมันเป็น“สิง่ ส�าคัญยิ่งสูงสุดคือ กรรมอันเป็น
โลกุตรธรรม” ที่ประเทศไทยยังมีอยู่ ตัง้ แต่“สมเด็จพ่อ”
คือ ในหลวง ร.๙ และคนไทยที่แสดงความจริงออกมา“ตื่น
โพลง”ต่อการจากไปของในหลวง ร.๙ นี้กัน นี้แล
ซึง่ ก็คือ “ความหมดตัวตน” มีแต่“กรรม”การงาน
ที่“เป็นประโยชน์เพื่อผู้อ่นื ”จริงๆ หรือ“รับใช้ผอู้ ่นื ”แท้น่นั เอง
(๑๒๕) “อาชีพ”สูงสุดของความเป็น“คน”คือ “รับใช้”
“รับใช้”ไม่ ใช่“รับจ้าง”นะ คุณ ค่าของ“สัจจะ”แห่ง ๒
ค�านี้ แตกต่างกันคนละฟากฟ้ากับก้นเหวทีเดียว
“รับจ้าง”คือ มีส่งิ แลกเปลี่ยน ยิง่ ได้มามาก ยิง่ ต�่าตาม
จ�านวนที่ได้ เอามาน้อยก็ลบ“คุณค่า”ของตนลงน้อย ยิ่ง“เอา
มา”มาก ก็ยิ่งลบ“คุณค่า”ของตนมากตามที่มากขึ้นๆนั้นๆ
“รับใช้”คือ ไม่รับสิ่งแลกเปลี่ยน แลกเอาคืน“ค่า”มา
“ค่า”ก็ยิ่งลดลง ท�างานเพื่อผู้อื่นบริสุทธิ์เท่าใดๆ “ค่า”ยิ่งสูง
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มากเท่านั้นๆ ยิ่งไม่“รับค่าตอบแทนเลย” ยิ่ง“หาค่าบ่มิได้”
ประชาชนคนไทยที“่ ตื่นโพลง”กับคุณค่าอัน“หาค่าบ่
มิได้” ของในหลวง ร.๙ นีก้ ัน จึ งส่อแสดงถึง“ภูมิธรรม”
ของคนไทยที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
ผู้สามารถ“รูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง”ใน“คุณค่าอันหาค่าบ่มิได้”
ของ“ในหลวง ร.๙”นี้ได้ จริง ว่า เป็น“สุดยอดแห่งกรรมอัน
เป็นโลกุตระ”ที่คนไทยทั้งหลาย“ตืน่ โพลง”จากพระจริยวัตร
ของในหลวง ร.๙ แท้ๆ เป็น“เหตุ”
จึงเกิด“ผล”เป็นปรากฏการณ์“ระเบิดรัก (Bomb of
love)”อันยิ่งใหญ่ที่คนไทยมีต่อในหลวงร.๙ ฉะนี้เอง
เห็นมัย้ ว่า มันเป็นเรือ่ งจริงที่มีเหตุมีผล มี“เรือ่ งดีเรือ่ งไม่ดี” ที่“คน”จะมีปัญญาตัดสินจาก“กรรม”ของแต่ละ
คน ที่กระท�ากันอยู่ ด้วย“ปัญญา”จริงๆ
ดังนั้น ผู้ที่ ไม่“ห่วงตนเอง ทิ้งตนเองให้คนอื่นเลี้ยงดู
ไว้”ได้เลย จึงท�าการงานโดยไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องใครจะต้องมา
คิดราคาของตน ที่จะต้องมี ใครมาให้“ราคาแลกเปลี่ยนแล้ว”
ท�างานฟรีไปเลย ท�างานอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อสังคมเต็มๆ
ผู้พ้น“มิจฉาชีพ”ขั้นที่ ๕ คือ คนผู้ท�างานฟรี “ไม่แลก
ลาภด้วยลาภ”แล้ว จึงเป็น“อาชีพ”ที่สูงสุดแล้วของความ
เป็นคน
การเปรียบเทียบ“ธรรมะ ๒”ในภาวะที่“มี”ที่“ทรง
อยู่(ธรรม)”ต่างๆ มี ให้เราศึกษามากมายนับไม่ถ้วน
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(๑๒๖) ยังมีรายละเอียดของความเป็น“ธรรมะ ๒”อีกมาก
ค� า ว่ า “ธรรม” มีใ ห้ ศึ ก ษาในความเป็ น “ธรรมะ ๒
(เทฺว ธัมมา)” ได้แก่ กุศล กับอกุศล นี้ ๑ และเป็นได้ทั้ง
โลกียสัจจะ กับโลกุตรสัจจะ นี้ ๒ เป็นต้น แม้“บุญกับกุศล”
กุศลกับอกุศลธรรม ก็ธรรมะ ๒ ยังเป็นโลกียสัจจะ
ส่วน“โลกียธรรมกับโลกุตรธรรม”นี้เป็น“โลกุตรสัจจะ”
“ธรรม”นั้นคือ ความยังแสดงความมีอยู่ ซึ่งบอกนัยะ
ของความเป็น“สภาวะ”ว่า มีหรือไม่มี, ทรงอยูห่ รือไม่ทรงอยู่
ส่วน“สัจจะ”นีค้ ือ การแสดงว่า บัญญัตินนั้ เป็นจริง
หรือไม่เป็นจริง ถูกหรือผิด ชั่วหรือดี บอกนัยะ ความเป็น
ข้าง ว่า ข้างใด“ควร” กับ ข้างใด“ไม่ควร” เป็นต้น
“บัญ ญัต ิ” แตกต่ า งกั บ “สภาวะ” ท� า ความส�า คั ญ
ก�าหนดหมายให้มั่นให้แม่นให้คมกันดีๆ
นัยะส�าคัญ แจกแยกให้ละเอียดได้อย่างนี้
ทีนเี้ อาค�าส�าคัญ ๒ ค�า คือ บุญกับกุศล มาชี้แจงดู
“บุญ”นั้นเป็น“โลกุตระ” แต่“กุศล”เป็น“โลกียะ”
“บุญ”เป็น“โลกียะ”ไม่ได้เลยเป็นอันขาด
“บาป”คูก่ ับ“บุญ” ซึ่ง“บาป”นั้นเป็น“โลกียะก็ได้ เป็น
“โลกุตระ”ก็ได้ แต่“กุศล-อกุศล”เป็ นโลกียะ ไม่ ใช่ “โลกุตระ”
“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”นี้ ต้องเรียนรู้กันอย่างส�าคัญยิ่ง
โดยเฉพาะขั้น“โลกุตระ”
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(๑๒๗) ความเป็น“ธรรมะ ๒”ทีย่ ากจะเข้าใจ ก็ข้น
ั โลกุตระ

เพราะ“กุศล-อกุศล”เป็น“โลกียะ”ที่ไม่มีวันหมดสิน้
ไปจาก“วิ บ ากกรรม”ของคนแต่ ล ะคน จนกว่ า ผู ้ น นั ้ จะ
“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”จึงจ�าเป็นต้องยกเลิกทิ้งไป
ส่วน““ธรรมะ ๒” คือ “บุญ-บาป”นัน้ เป็น“โลกุตระ”
เมือ่ ผู้ใดท�า“บุญก�าจัดบาป”จบสิน้ ก็เป็นผู้หมดสิน้ บุญสิน้
บาป(ปุญญปาปปริกฺขีโณ) ที่จะมีใน“กรรม”ที่ไปกับ“กาล”อีก
เป็นผู้จบ“กาลกิริยา” คือ ท�าการตายเสร็จแล้ว คน
ผู้นจี้ ะไม่มี“กิริยาของการตายของบาปในจิตตน”อีกแล้ว
คนผู้นเี้ ป็นอรหันต์“กิริยา”ทุกกิริยาในทุกๆ“กาล”
จึงไม่มีการเกิดการตายของ“บุญและบาป”กันอีกแล้ว
การจะยก“กรรมวิ บ าก”ของตนทิ ้ง ได้ ก ็ต ้ อ งคนผู ้
เป็น“อรหันต์”ขึ้นไปที่กระท�า“การตาย”ลงด้วย“ปรินิพพาน
เป็นปริโยสาน”เท่านั้น (“มูลสูตร” พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘)
เพราะอรหันต์คือ ผู้“ท�ากาละ(ตาย)”เป็นแล้ว หรือผู้
“ท�าการตาย”ส�าเร็จแล้ว “กรรม”ของอรหันต์จึงไม่มี“บาป
หรือบุญ”อีกแล้ว(ปุญญปาปปริกฺขีโณ) ฉะนี้คือ“กรรม”ไม่มีวิบาก
นอกนัน้ ไม่มีใครสามารถเลิก“วิบากกรรม”ของตน
“ท�ากาละ”ก็ดี “กาลกิริยา”ก็ดี หมายถึง การตาย
หรือการกระท�าความตายให้ตน
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ส�าหรับ“อรหันต์”คือ ผู้เกิด ๒ ครั้ง หรือตาย ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เกิดทางสรีระ จากท้องแม่ ที่คลอดออก
มาจากมดลูก เป็นการเกิดแบบ“ชลาพุชโยนิ” ถ้าตายก็
ตายทางสรีระ คือ การตายกายแตก (กายัสสะ เภทา)
ครั้งที่ ๒ การเกิดของสัตว์ทางจิตวิญญาณ (สัตว์โอป
ปาติกะ) เป็นการสะสมพลังงานของสัตว์ทางวิญญาณ (โอกกัน
ติ ; อภินิพพัตติ)ที่คลอดแบบ“ผุดเกิด” เป็นการเกิดแบบ“โอป
ปาติกโยนิ” นัน่ คือ จิตวิญญาณหนึง่ “ตาย”ลง จิตวิญญาณ
ทีต่ อ่ จากนั้นก็เกิดต่อทันที ไม่มเี กี่ยวกับ“สรีระ”ทีเ่ ป็นดิน,น�้า
ไฟ,ลม มีแต่“กาย”กับ“สัญญา”เท่านัน้ ที่เป็น“สัตว์”อยู่ ตาม
ความเป็น“สัตว์”ใน“สัตตาวาส ๙”หรือ“วิญญาณฐีติ ๗”
(๑๒๘) “อรหันต์”คือผู้“ท�าบุญ” และไม่ลึกลับใน“บุญ”
ส่ ว นผู ้ เ ป็ น อรหั น ต์ ไ ม่ มี “ การเกิด ”แบบโอปปาติก
โยนิ” มีแต่“ท�ากาละ(ตาย)” หรือ“ท�ากาลกิริยา(ท�าการตาย)”
อรหั น ต์ คื อ ผู ้ ท� า “การตาย”ของสัต ว์ โ อปปาติก ะ
หรือ ท� า การตายของ“บาป”ของ“อกุศ ล”ในจิ ต ตนส�า เร็ จ
เด็ดขาด ด้วยอาวุธวิเศษ (ศาสตรา) คือ“บุญ” หรือความรู้ขัน้
โลกุตระ(ศาสตรา)มิใช่ผู้ท�า“การเกิด”ทางสรีระเนื้อหนังเลย
ส่วน“บาป”นัน้ มันเป็น“จิตชัว่ ” ซึง่ เป็น“กรรม”ทีจ่ ะ
ท�าเป็นโยนทิ้งไปดื้อๆไม่ ได้ เพราะมันเป็นโทษเป็นภัยที่
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คนอื่นเขาเดือดร้อนเขาก็ยึดพยาบาทอยู่ที่เขาไม่ยอมทิ้ง
แต่“กุศล”ก็ไม่ ใช่“บุญ” “กุศล”เป็นภาคหรือส่วนที่“ไม่
ใช่ความชั่ว” เป็น“ความดี” ซึ่งเป็นสมบัต“ิ โลกียะ”ไม่มี“สูญ”
ต่างจาก“บุญ”มีสูญ แม้“บุญ”จะ“ฆ่า”แต่ก็“ฆ่าอกุศล
จิตหรือจิตบาป”เท่านัน้ คือ“ฆ่า”เฉพาะ“กิเลส”ใน“จิต”ของ
ตนเองเท่านั้นด้วย ไม่“ฆ่า”อะไรอื่นเด็ดขาดนอกจาก“กิเลส”
“บุญ”เป็นแค่“พลังงานจิต” ท�าการก�าจัดหรือฆ่า
กิเลสเสร็จ “บุญ”ก็จบหน้าที่ของพลังงาน ไม่มีความเป็น
“บุญ”เหลืออยู่อีก “บุญ”จึงสะสมไม่ได้ ไม่ ใช่“สมบัติ”
“อรหันต์”คือ “ปัญญา”ที่สูงสุด ไม่ลึกลับใน“บุญ”
(๑๒๙) “อรหันต์”คือผู้ไม่ ลึกลับใน“การเกิด-การตาย”
“บุญ”ท�าหน้าที่ท�าลาย หรือก�าจัด เป็น“วิบัติ”
“บุญ”เป็น“นักฆ่า”ผู้ยิ่งใหญ่
“บุญ”ฆ่ากิเลสเท่านั้น “บุญ”ไม่ฆ่าผิดไปจากกิเลส
หากเป็น“จิตดี”แท้(กุศล) “บุญ”จะไม่“ฆ่า”เด็ดขาด
“อรหันต์”จึงท�า“บุญ”ที่ละเอียดชัดแม่นคมยิ่ง ไม่“จับ
ตัวอกุศลจิตหรือ ตัวบาป”ผิดเพี้ยนเด็ดขาดจึง“ฆ่า”ถูกตัว
เพราะ“บุญ”ต้องมี“ปัญญา”แท้ “ปัญญา”เป็น“โลกุตระ”
ฉะนี้ๆ คือ “วิ สัย ขั้น ฌาน ( ไฟ )”ซึง่ “เผากิเลส”วิ สัย
นี้คือ“บุญ (โลกุตรธรรม)” เป็น“ฌานวิสัย”ที่“อจินไตย”จริงๆ
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ผู้ไม่มีภูมิถึงขั้นมี“ฌานวิสัย”แบบพุทธ เดาไม่ได้เด็ด
ขาด “ฌาน (พุทธ)วิสัย”จึงเป็น “อจินไตย”จริงแท้แน่ที่สุด
ผู้ปฏิบัติได้แต่“ฌานโลกีย์” กัน ก็เพราะความเป็น
“ฌานวิสัย”ของพุทธเป็น“อจินไตย” ปุถุชนคนโลกีย์จึงต้อง
ศึกษา“ฌาน”ของพุทธให้“สัมมาทิฏฐิ”ก่อน จึงจะปฏิบัติได้
ทุกวันนี้เข้าใจ“ความเป็นฌานแบบพุทธ”กันไม่ได้แล้ว
เข้าใจความเป็น“ฌาน”กันแต่แบบโลกีย์ หรือของเดียรถีย์
อยู่ทั่วไป และปฏิบัติได้กันแต่“ฌานโลกีย์” มีผลกันแค่ฌาน
โลกีย์ จึงได้แต่อาศัย-มีนิสัย-มีวิสัยกันแค่“ฌานโลกีย์”
ก็ไม่มีวันจะได้“ฌานวิสัย”ของพุทธแน่ยิ่งกว่าแน่
(๑๓๐) เนื้อแท้ ของ“ภูมธิ รรม”ขั้น“ฌานวิสัย” คือ อย่างไร?

จิตวิญญาณขั้น“ฌานวิสัย”นั้น มันมีสมรรถนะ มี
อาการ มีลักษณะ อย่างไรกันแท้?
ค� า ว่ า “ฌานวิ ส ัย ”นีเ้ ป็ น ขัน้ ที ่ ๒ ของความเป็ น
“อจินไตย ๔”รองจาก“พุทธวิ สัย” ซึง่ นับจากสูงลงมาหาต�า่
และขัน้ ที่ ๓ ของ“อจินไตย ๔” คือ “วิบากแห่งกรรม”
ขั้นที่ ๔ ก็“ความคิดเรื่องโลก(โลกจินตา)”
แต่ถ้านับจากล่างขึ้นไปขั้น ๑ ก็“โลกจินตา” ขัน้ ๒ ก็
“กรรมวิบาก” ขั้น ๓ จึงจะเป็น“ฌานวิสัย” ขั้น ๔ “พุทธวิสัย”
“วิสัย”นี้ คือ “สยหรือสัย”ซึง่ หมายถึง“เอง”คือ“ตัว
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ตนเอง” ที่สามารถมี“ฌาน”สูงถึงขัน้ “วิ” นัน่ คือ “วิเศษ(พิเศษ
ยิ ่ง ใหญ่ ) -วิ ศิ ษ ฏ์ ( เลิศ ) -วิ ส ารท (แกล้ ว กล้ า ,ช� า นาญ,มัน่ ใจ) -วิ สุ ท ธิ์
(ความสะอาดหมดจด,บริสุทธิ)์ ” เป็นต้น
“วิสัย”จึงมีความหมายว่า พิเศษยิ่งใหญ่ -เลิศยอดแกล้วกล้า-ช�านาญ-มัน่ ใจ-บริสุทธิ-์ สะอาดหมดจด
“ฌานวิสัย”จึงสูงส่งมากกว่า คนที่มี“พลังงานอุณห
ธาตุหรือไฟธาตุ” แค่อาสัย แค่นิสัย ..ชัดเจนมัย้ ?
“ฌานวิสัย”นัน้ เป็น“ฌานโลกียะ”ก็ได้ เป็น“ฌาน
โลกุ ตระ”ก็ ได้ แล้วแต่“ทิฏฐิ”ของใคร
ถ้ า ใครเข้ า ใจความเป็ น“ฌาน”ได้แค่“โลกียะ”ก็จัด
อยู่ ในพวก“มิจฉาทิฏฐิ”ซึง่ จะได้แต่“ฌาน”แบบที่ไม่ใช่พุทธ
แต่ ถ ้ า ใครเข้ า ใจความเป็น“ฌาน”เข้าขั้น“โลกุตระ”จึงจะจัด
อยูใ่ นพวก“สัมมาทิฏฐิ”ที่เป็นแบบพุทธ
(๑๓๑) วิสยั ของฌาน“โลกียะกับโลกุตระ”แตกต่างกันไฉน

เพราะ“ฌาน”ที่เป็น“โลกียะ”นัน้ มีคุณสมบัติเพียง
แค่“กดข่ม”หรือสะกดจิตให้สงบให้เก่งๆได้ท�าเป็นคราวๆ
เท่านัน้ เพราะไม่มีผลของ“โพชฌงค์ ๗” ไม่ปฏิบัติตาม
“มรรคองค์ ๘”บริบูรณ์สัมบูรณ์ หรือไม่ได้ด�าเนินไปตาม
“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”อย่างสัมมาทิฏฐิจนส�าเร็จผลจบกิจ
เพียงแต่ท�าให้“พลังงานนามธรรมของตน”อยู่ ใน
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อ�านาจ“สามารถควบคุม”ให้ อยู่ ในอาณั ติของตนได้ เยีย่ ม
ยอดเป็นครั้งคราว แล้วต้องเลิก แล้วก็ต้องท�าใหม่อยู่เสมอ
ซึง่ หากไม่มีการควบคุมหรือไม่ตัง้ ใจมีสติควบคุมมันก็ไม่มี
ความเป็น“ฌาน” กล่าวคือ ไม่เป็น“ฌาน”จนเป็นปกติสามัญ
ซึ่งไม่ต้องตั้งใจท�า“ฌาน”ให้แก่ตนอีกก็มี“ฌาน”ไม่ได้นั่นเอง
โดยเฉพาะ“ฌาน”โลกียต์ อ้ งเข้าไปอยู่ ใน“ภวังค์”หรือ
อยู่ ใน“ภพภายใน” หากมีภายนอกด้วย เกีย่ วข้องสัมพันธ์
ร่วมด้วยกับสัมผัสภายนอกอย่างเป็นปกติชวี ติ ก็เป็น“ฌาน”
ปกติไปตลอด ไม่ได้ ..จึงเป็น“ฌาน”ที่ ไม่ มีผลส�าเร็จจบจริง
ซึง่ แตกต่างจาก“ฌาน”ที่เป็น“โลกุตระ” พลังงาน
อุณหธาตุพลังงานนามธรรม สามารถ“เผาท�าลายกิเลสให้
สลายสิน้ ไปจนหมดสิน้ เกลีย้ งบริสุทธิ์สะอาดหมดจด”ได้
แท้ จ ริง ยั ่ง ยื น ตลอดกาลในชี วิ ต ปกติส ามัญ ตืน่ ๆไม่ ต ้ อ ง
หลับตา รับรู้ภายนอกเป็นปกติจิตก็เป็น“ฌาน”ได้ตลอด
จบกิจเสร็จการ “ฌาน”เป็น“วิสัย”ของชีวิตตนปกติ
(๑๓๒) ความเป็น“ฌาน”ของศาสนาพุทธ เป็น“อจินไตย”
เมือ่ เป็นได้สา� เร็จแล้วก็มีชีวิตที่ด�าเนินไปได้โดยไม่
มีกิเลสาสวะอยู่ ในชีวิตตลอดไปเป็นชีวิตธรรมดาสามัญ
ไม่ต้องเรียกว่ามี“ฌาน”อีกก็ได้ เพราะแท้จริงจิตมี“ฌาน
วิสัย”ในตนแล้วเป็นอัตโนมัติ เป็น“ตถตา”เป็น axiom
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ซึง่ จาก“อาสัย” เจริญขึน้ เป็น“นิสัย” แล้วจึงเจริญ
ขึน้ เป็น“วิสัย” ที่สุดจุดท้ายแท้ๆเป็น“อนุสัย”กันทีเดียว
“อนุสัย”ในที่น้ีมิ ใช่ หมายถึง“กิเลส”เด็ดขาด อย่า
หลงผิดเป็นอันขาด มันคนละขั้ว เพราะไม่ ใช่“อนุสัยกิเลส”
แต่เป็น“ฌาน”ที่มี“วิสัย”สูงสุดวิเศษ วิศิษฏ์ วิสุทธิ์
ตัง้ สติดีๆนะ ค�าว่า“อนุสัย”ในที่นเี้ ป็น“ฌานวิสัยขัน้
โลกุตระ”ที่มีคุณสมบัติขัน้ “ตถตา” นั่นคือ “ได้โดยไม่ยาก
ได้โดยไม่ล�าบากในฌานทั้ง ๔” ซึง่ มันเป็นสามัญปกติของ
ชีวิตทีเดียว ที่“ผู้มีฌานนี”้ ก็คือ คนมี“พลังงานทางจิต(อุณห
ธาตุ)”อันสามารถไม่มีกิเลสอยู่เสมอ“ยั่งยืนถาวร” โดยไม่
ต้อง“ท�าฌาน”กันอีกเลย เป็น“ความจริงหรือสัจธรรมที่
เป็นจริงที่สุดแล้ว ไม่ต้องพิสูจน์ แล้ว (axiom)”
(๑๓๓) ศาสนาพุทธเรียนรู้และก�าจัด“กิเลส”ด้วย“ฌาน”
คนที่ไม่ศึกษาการ“ท�าฌาน”เพือ่ิ เรียนรู้กิเลส และ
ก�าจัดกิเลสเลย จึงคือ“ปุถุชน” เป็นคนมีกิเลสเพิม่ ขึน้ โตขึ้น
มากขึ้นๆ อ้วนขึน้ หนาขึน้ ให้แก่ชีวิตยิ่งๆขึน้ อยู่ตลอด
เวลาของชีวิตที่ด�าเนินอยู่ ตาม“กรรม”ไปกับ“กาล”
ฟังให้ดีๆ!.. คนไม่มี“ฌาน”จึงคือ“ปุถุชน”คนมีกิเลส
เพิ่มขึ้นโตขึ้ น มากขึ้นๆ อ้วนขึ้น หนาขึ้น ให้แก่ชีวิตยิ่งๆขึ้น
ตลอดเวลาของชีวิตที่ด�าเนินอยู่ และมี“กรรม”ไปกับ“กาล”
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ดังนั้น ปุถุชนคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้“กระบวน
การ”ของจิ ตใจตนเอง แล้วปฏิบัติ“ฌาน”ให้แก่ตนเอง จึง
คือผู้สะสมกิเลสใส่จิตตนเองอยู่ตลอดกาลทุกวินาที
ผูไ้ ม่ม“ี ฌาน” เข้าใจว่า“ฌาน”เป็นเรื่องไม่จา� เป็น โดย
เห็นว่า“ฌาน”เป็นเรื่องลึกลับไกลตัว เป็นเรื่องไม่ส�าคัญเลย
ในชีวิต เข้าใจว่าไม่ ใช่เรื่องชีวิตธรรมดาปกติ นั่นคือผู้เข้าใจ
ความเป็น“ฌาน”ผิดไปอย่างถนัดถนี่
จึงเป็นชีวิต“มีทุกข์”อยู่ และทุกข์ยิ่งๆขึน้ แน่นอน
ไม่ว่าจะเฉลียวฉลาดยอดเยี่ยม เป็นอัจฉริยะปานใดๆ
(๑๓๔) “ฌานโลกุตระ”จึงจะก�าจัด“กิเลส”ได้ส�าเร็จแท้
แม้จะเก่งสุดเยี่ยมใน“ฌานโลกียะ”ก็ไม่ มี วนั สิ้นกิเลส
จะ“รวยลาภหรือจะจนลาภ-จะมียศหรือเสื่อมยศจะมีสรรเสริญหรือถูกนินทา”ก็ “ทุกขอาริยสัจ”ตลอดกาล ถ้า
ยัง“อวิชชา”อยู่ ก็แน่นอนไม่พ้น“อวิชชาสวะ-อวิชชานุสัย”
ด้วย“ปัญญาหรือญาณ”อย่างสัมมาทิฏฐิ ได้เลย
เพราะหลงผิดด้วย‘อวิชชา’มาเป็น“พื้นจิตของปุถชุ น”
มาเลยตามปฏิจจสมุปบาท ว่า ชีวติ คนถ้าได้ส่งิ ที่ตนมี“ความ
ต้องการ”ตามที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ ในใจก็เป็น“สุข” หรือ“อยาก
ได้”กระทบสัมผัสทาง“ทวาร ๖”คือ ตา,หู , จมูกลิ้น,กาย,ใจแล้ว
ตรงตามที่ตนมี“สมมุติ”ไว้ในใจ ก็เป็น“สุข” ก็ปกติปุถุชน
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ดังนั้น ถ้าคนจะ“สุข-ทุกข์”ก็ต้องมี“เป้ายึด”อยู่ ในใจ
เสมอตลอดกาลหรือไม่ต้องการ แต่เมื่อกระทบสัมผัสทาง
“ทวาร ๖”ได้ตามที่“ตนยึดมั่นไว้ในใจ”อยู่เสมอ ก็สุขอยู่เสมอ
ซึ่งเป็น“ความหลงผิด(โมหะ)”หรือ“อวิชชา”เต็มที่แท้ๆ
ถ้า“ได้” ตาม“ใจยึด-ความต้องการอยู่ ”ก็“สุข” และถ้า
กระทบสัมผัสทาง“ทวาร ๖”ไม่ ได้สมใจตามที่“ยึด”ก็“ทุกข์”
ดังนัน้ “คน”ที่ ไม่ เคยมี“ฌาน”อันเป็น“พลังงานทาง
จิต(พลังงานไฟธาตุหรืออุณหธาตุ)ทีช่ า� ระกิเลสยึดของตน”จึงล้วนยังมี
“สุข-ทุกข์”บ�าเรอ“ความต้องการอยู่ในใจ”อยู่ตราบที่ยงั “อวิชชา”
และยัง มี “สุข”บ�าเรอตามที่“อยากได้”เมื่อกระทบสั ม ผั ส ทาง
“ทวาร ๖”อยู่ตลอดที่ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สุขเท็จ”
จึงมีชีวิตที่อยู่กับ“ผีหลอก(สุขัลลิกะ)”ที่ชื่อว่า“สุข”อยู่
ตลอดไปชั่วกาลนานใน“กรรม”กับ“กาล” ทั้งๆที่มันคือ“เท็จ”
“ฌานโลกุตระ”เท่านั้นทีจ่ ะมี“ ปัญญา”ก�าจัด“สุข”ได้แท้
(๑๓๕) ศึกษา“สุข”ให้สัม มาทิฏ ฐิ จึงจะกล้าปฏิบัติ“ฌาน”

ซึ่ง “สุข”นี่แหละ ทีเ่ ป็น“สุข เท็ จ (สุขัลลิกะ = สุข+อลิกะ) ”
“สุข”ไปเป็นขณะๆ ตามที่หลงว่าการได้ลาภ“เกิดรสสุข”
การได้ ยศ“เกิดรสสุข” การได้สรรเสริญยกย่อง“เกิดรสสุข”
[นี่คือ กายภาพ เป็นกามสุข ๕ หรือกามคุณ ๕] เป็นเรือ
่ งจากภายนอก
อยู่ด ้ ว ยเสมอ และการได้ “ สัม ผั ส ”ภายนอกแล้วเกิด “รส

181

สุข”เข้าไปหาจิตภายใน นี่ คือ จิตภาพ เป็นอัตตทัตถสุข ๕
หรือสุขลั ลิกะ ๕ คือรสภายในที่เต็มไปด้วยความหลงหรือโง่
คนจะหมดสิน้ “ความหลง (โมหะ)”หรือหมดสิน้ “ความ
โง่ (อวิชชา)”ได้จริงสิน้ เกลีย้ งนัน้ ต้องท�าลายล้าง“ความหลงความโง่”ส�าเร็จด้วย“ฌาน” และต้องเป็น“ฌานโลกุตระ”นะ
จึงจะเกิดผลส�าเร็จจริงแท้ และจริงแท้อย่างสมบูรณ์แบบ
เพราะ“ฌานโลกุตระ”นั้นมี“กาย”ตลอดการปฏิบัติ ที่
ก�าจัดกิเลสภายนอกคือ“กามสุข ๕” หมด“กามสุข ๕”ภายนอก
แล้ว เหลือ“สุขหรือโสมนัสภายในที่เป็นรูปภพ-อรูปภพ”ก็
ยังเรียนรู้ต่อโดยมีภายนอกสัมผัสด้วยอยู่ตามเดิมนั่นแหละ
แต่ในจิตที่เป็น“กามจิต”มันหมด“สุข”แล้ว “กามสุข”ตายสิ้น
หมดแล้ว เหลือแต่“รูปจิตกับอรูปจิต”ที่ยังเป็นโสมนัส(เรียก
ความสุข ภายในว่าโสมนัส) ก็ต้องก�าจัดกิเลสภายในนี้ที่ยัง“สุข
ภายใน”ต่อไปอีกให้หมดสิ้นจนกระทั่งเกลี้ยงสนิทให้ได้
“สุขและโสมนัส”จึงจะหมดสิ้นไปจากจิตวิญญาณตน
ด้วยการปฏิบตั ิ“ฌาน” และเป็น“ฌานโลกุตระ”ทีม่ ี“กาย”อัน
เป็น“นิพพาน” นั่นคือ “หมดสิ้นสุขสิ้นทุกข์”ที่อยู่กับโลก
“ฌานโลกุตระ”ถึงที่สุด จิต“ไม่มีสุขไม่มีทกุ ข์”สัมบูรณ์
(๑๓๖) ต้องรู้“ทุกขอาริยสัจ“ได้ จึงจะเป็น“ฌานโลกุตระ”
“กาย”อันเป็น“นิพพาน”รู้ได้ด้วย“ฌานโลกุตระ”
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“กาย”ส่วนที่หมายถึงภายนอก (กายภาพ) เมือ่ หมดสัมผัส
ไม่มีสัมผัสภายนอกนัน้ มันก็พอรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันได้ง่าย
กว่าการยึดภายในเมื่อหมดภาวะของความเป็น“ภายนอก”นั้น
แล้ว ซึ่ง“สุข”ภายนอกนั้นหายไป แต่การสัมผัสภายนอกอยู่
คงเดิมนั่นแหละ ทว่าความรูส้ ึก“สุข”นั้นไม่มแี ล้ว แต่ภ ายใน
มันยังเหลือมี“สุข”อยู่นั่นแหละ(อนาคามีบุคคล) นี่คือ “สุขเที่ยง”
นี่คือ การยึดว่า“เทีย่ ง”อันเป็นอยู่จริง ยังไม่หมดสิน้
“ความเที่ยง”ที่ลึกลงไปตามล�าดับ ก็ก�าจัดต่อไปให้หมดสิ้น
แต่ถ้าหมดยึดส่วน“กายภายนอก”ได้ ก็ยัง“อวิชชา”
ภายในอยู่ ไม่รู้จัก“ความยึด”ที่“เที่ยง”อยู่ภายใน มันก็ไม่
หมด“ความยึด(อุปาทาน)”อยู่ โดยเฉพาะการปฏิบัติที่“หลับ
ตา”ท�า ตามทฤษฎี“ฌาน”แบบ“ฌานโลกียะ”
การท�า“ฌานหลับตา”แล้ว“เกิดรสสุขภายใน” หรือ
แม้จะเหลือ“อุเบกขา”แล้วหลงยินดียึดมั่นถือมั่นว่า “อุเบกขา
เวทนา”เป็นสิง่ จริงเทีย่ งแท้”ลัทธิหลับตาท�าถึงขั้นนี้ ได้ และ
ยึดเป็นนิรันดรด้วย คือ ยึดอยูก่ ับ“เวทนา”นี้น่นั เอง อย่างนี้
จึงไม่มีวันหมด“ภพ” จบสิ้นหมด“ชาติ”จนเกลี้ยงได้
“มิจฉาทิฏฐิ”ยังหลง“หลับตา”ท�า“ฌาน”อยู่จึงเป็น
“โลกียะ”ที่ ไม่หมด“ภพ”จบ“ชาติ”กับเขาได้สักที
ต้องเป็น“ฌานโลกุตระ”จึงจะรู้แจ้ง“ทุกขอาริยสัจ ๔”
แล้ว“ก�าจัดเหตุแห่งทุกข์”ไปตามล�าดับ ต้น-กลาง
ปลายซึ่งมี“หยาบ-กลางภายนอก...กลาง-ปลายภายใน”อีก
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(๑๓๗) “ฌาน”ที่ร“ู้ เวทนา ๑๐๘”จึงจะ“ดับทุกขเวทนา”ได้แท้

“เวทนา”ที่ยึดอยู่นั้นมี“๓ เวทนา” ได้แก่ “สุขเวทนาทุกข์เวทนา-อุเบกขาเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนา”
และ“วิญญาณ”นัน้ จะต้องมี“นาม-รูป”เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยกันและกัน จึงจะมี“อายตนะ”เป็นปัจจัย ซึง่ ก็ต้องมี
“สัมผัส”เป็น“เหตุ”ในการปฏิบัติจงึ จะเกิด“เวทนา” เป็น“ฐาน”
ส�าคัญให้เรียนรู้“ความรู้สึก(เวทนา) ๑๐๘”ครบครันบริบูรณ์
มี“เวทนา”จึงจะสามารถปฏิบัติให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงชัด
“เหตุ”แห่ง“ทุกขอาริยสัจ”อีกที ได้ จากปัจจัย ของ“เวทนา”นี้ เอง
ตามหลั ก“ปฏิจจสมุปบาท” ซึ่ ง มิ ใช่ แค่ “เหตุ” คือ“สัมผัส”ที่
ท�าให้ เกิด“เวทนา”ตาม“มูลสูตร ๑๐”อันต้องปฏิบัติก่อน
แต่ “เหตุ”นี้ท�าให้เกิด“ตัณหา”ตาม“ปฏิจจสมุปบาท”
มันคนละสภาวะ คนละขั้นตอน คนละสมัย
“เวทนา”จึงคือ“ภาวะแท้ตรงตัว”เป็น“กรรมฐาน”จริง
ที่จะต้องใช้ศึกษาให้“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ในภาวะท่เี่ ป็นสุข-เป็น
ทุกข์-เป็นอุเบกขาหรือไม่สุขไม่ทุกข์” แล้วท�าให้เป็น“เนกขัม
มสิตอุเบกขา”ที่เป็น“โลกุตรธรรม”จึงจะสัมมาทิฏฐิ
ซึ่งมันมี“ตัณหา”นั่นเอง เป็นเหตุเป็น“ปัจจัย”ส�าคัญ
และมี“ความรู้สึก(เวทนา)สุข-ทุกข์-ไม่สุขไม่ทุกข์”ให้
ศึกษากันจริงๆ จึงจะเป็น“อาริยสัจ” ที่จัดการได้ถูกต้องแท้
เพราะ“เวทนา ๓”นี้เป็นได้ท้งั “โลกียะ”หรือ“โลกุตระ”
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ผู้มจิ ฉาทิฏฐิ“หลับตา”ปฏิบัต“ิ ฌานโลกียะ”ก็จะไม่มี
“เวทนา ๑๐๘”ให้เรียนรู้ปฏิบัติ จึงท�า“เนกขัมมสิตเวทนา”
ไม่ได้เด็ดขาด ต้อง“ฌานโลกุตระ”ที่เดินตามหลัก“โพธิปกั ขิย
ธรรม ๓๗”จึงจะท�าให้ รู้ จกั รูแ้ จ้งรู้จริง“เวทนา ๑๐๘”สามารถ
แยก“เคหสิตเวทนา”และแยกเป็น “เนกขัมมสิตเวทนา”ได้
เมื่อท�าให้เป็น“เนกขัมมสิตเวทนา”ได้จริง จึงจะเห็น
“อาริยสัจ ๔”ทีจ่ ะท�า“เวทนา ๒” ให้เป็น“เวทนา ๑”(ทฺวเยนะ
่ ระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ไว้ ใ น
เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ ) ตามทีพ
พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ ส�าเร็จอย่างถูกต้อง
โดยเฉพาะ“เวทนา ๑๘”ที่เป็น“มโนปวิจาร”อันสามารถ
มี“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”แยกแยะเป็น“เคหสิตเวทนา ๑๘”
และเป็น“เนกขัมมสิตเวทนา ๑๘” แล้ว“ดับ”เคหสิตเวทนา
ด้วย “ปัญญา”อันยิ่งได้ จึงจะเกิด“ผล”ในการปฏิบัติ
ซึ่งจะท�า“เวทนาเก๊”ที่เป็น“สุขัลลิกะ”ให้หมดไป เหลือ
แต่“เวทนาแท้”ที่ชีวิตเรายังอาศัยตามที่เป็นจริง เราก็“สิน้
ทุกขอาริยสัจ” ศาสนาพุทธต้องมี“ฌาน”สัมมาทิฏฐิอย่างนี้
จึงจะเกิด“บุญ” หรือท�าให้มี“พลังงานไฟพิเศษเผา(ฌายติหรือ
ฌานนั่นเอง)”ส�าเร็จอย่างเป็นผล“สัมมาทิฏฐิ”แท้
(๑๓๘) “ฌานหลับตา”ไม่ ม“ี ปฏิจจสมุปบาท”ให้ศกึ ษาเลย

ดังนั้น “การหลับตา”ปฏิบัติ“ฌาน”จึงไม่ ใช่“ฌาน”แบบ
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พุทธ เพราะอย่างเก่งสุดก็ยึดเอา“อุเบกขาเวทนา”นั่นเองที่
เป็น“ภพ”เป็น“ชาติ”แห่ง“ฌานหลับตา”เป็น“ผล”เทีย่ งแท้อยู่
เท่านั้น เรียกว่า“เคหสิตเวทนา”
เพราะ“ฌานหลับตา”เรียนรู้อยู่ แต่ใน“ภวังค์” ไม่มี
“ผัสสะ”จึงไม่ มี“เวทนา”เป็ น“ฐานะ(ฐานะแห่งการกระท�าใจในใจ =
มนสิการ)”แท้ๆของ“การรู้สึกทุกข์-รู้สึกสุข”ให้ ปฏิบัติจนบรรลุ
มรรคผล“นิพพาน”ตามเหตุปัจจัยแห่ง“ปฏิจจสมุปบาท”
เพราะ“นิพพาน”ในอดีต-ในอนาคตนั้น มี ไ ม่ ได้
“นิพพาน”จะมี ได้แต่ ใน“ปัจุบัน”ที่สัมมาทิฏฐิ ซึง่ “มี
ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิ คือ เวทนาทั้งหลาย”เท่านั้น
ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๕๐
ในปริเฉทรองสุดท้าย
การปฏิบัติจะต้องอาศัย“ผัสสะ”จึงมี“เวทนา”
การหลับตาปฏิบัติจึงจมอยู่ ใน“องค์แห่งภพ (ภวังค์)”
แทนที่จะได้เรียน“ความเป็นภพ”ที่หยาบ(กามภพที่เป็นโอฬาริก)
แล้วก็กลาง(รูปภพ) และขั้นปลาย“อรูปภพ”
ถ้าจะปฏิบั ติ“ฌานหลับตา”ก็ตอ้ งมี“สัมมาทิฏฐิ”ก่อน
และปฏิบัติ“ฌานหลับตา”นีก้ ็เป็นเพียง“อุปการะ(ช่วยเสริม)”
เท่านั้น ในคราครั้งที่จา� เป็นบ้างในบางส่วนบางกาละ เช่น จะ
ท�า“เตวิชโช”ตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติท่“ี ผ่านๆมา”ซึ่งก็
ไม่ ใช่“วิธีปฏิบั ติ ” ที่จะก�าจัดกิเลสโดยตรงหรอก
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(๑๓๙) ผู้ ท่ไี ม่ม“ี ปฏิจจสมุปบาท”ให้ ศกึ ษาจึงไม่ ใช่ “พุทธ”

และ“การหลับตา”ปฏิบัตินัน้ ไม่มี“ปฏิจจสมุปบาท”
ให้ ศึกษาเลย ลัทธิที่ ไม่มี“ปฏิจจสมุปบาท”จะไม่มี“ผัสสะ”
เป็ น ปัจจัยในการปฏิบตั ิ จึงไม่ ใช่ศาสนาพุทธ แม้ชาวพุทธก็
เป็นลัทธิเดียรถีย์ หรือลัทธินอกรีตพุทธ เพีย้ นพุทธไปแท้
ซึง่ ศาสนาอื่นใดทั้ง หลายในโลกไม่ ม ี“ ปฏิ จ จสมุป
บาท” ไม่ ได้ศึกษา“ปฏิจจสมุปบาท” จึงไม่สามารถ“ก�าจัด
กิเลส”จนกระทั่ง“ดับเหตุ”ที่มี“สภาวะจริงของจิต-เจตสิก”
อย่างถูกต้องของจริง ชนิด ที่“สัมผัส วิ โมกข์ ๘ ด้ ว ยกาย”
โดยตรงถูกตัวของ“รูปนาม”ได้
ศาสนาอื่นหรือแม้แต่“ชาวพุทธแท้ๆที่ ไม่ รู้จักรู้แจ้งรู้
จริง“ปฏิจจสมุปบาท”ก็จะมี“อวิชชา”เป็นตัวตัง้ ต้นอยู่ทัง้
นั้น จึงไม่รู้จกั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง“สังขาร-วิญญาณ-นามรูป-อายตนะผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อุปาทาน-ภพ-ชาติ” ก็ไม่สามารถหมด
สิน้ “โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะ” แน่นอน
ศาสนา“เทวนิยม”ทั้งหลายที่ ไม่มี“ปฏิจจสมุปบาท”
หรือแม้ ชาวพุทธเองแท้ๆ ที่ปฏิบัติวิ ต กวิ จ ารไม่ เป็น หรือ
ไม่มี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”ตามเหตุตามปัจจัยของ“ปฏิจจ
สมุปบาท”ก็ จะหลงยึดถือ“วิญญาณ”เที่ยงแท้กันอยู่ท้ังนั้ น
“จิต วิญญาณ”จึงเป็น“อัตตา”ที่ยิ่ง“หนา (ปุถุ = หนา,อ้วน,โต,
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ใหญ่ )”ยิ่ง ขึ้นๆ

ตลอดไปนิรัน ดร
ที่นิรันดร เพราะไม่มีทางลดละจางคลายลงนัน่ เอง
จึงไม่สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ความเป็น“อัตตา ๓”
ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๐๒
แล้วปฏิบตั ิลดละ“อัตตา”ใน“จิตวิญญาณ”ลงได้เป็นอันขาด
จึงงมงายหลงผิด “หลับตา”ปฏิบัติกันอยู่ ไม่ฟังผู้รู้
ชาวพุทธผูม้ ิจฉาทิฏฐิท่ง้ั หลายเอ๋ย ! นั่นมันไม่ใช่พุทธ
(๑๔๐) พุทธเรียนรู้ “ อัตตา ๓” ก�าจัด“อัตตา”ด้วย“ปัญญา”

ศาสนาพุทธมี“ภูมิธรรม”รู้ในความเป็น“อัตตา”แท้
ด้วย“ธาตุรู้”ที่ชื่อว่า“ปัญญา”ทีเดียว ไม่ ใช่แค่“เฉโก”เท่านั้น
“ปัญญา”เป็น“ธาตุรู้”ที่เป็น“อุตตริมนุสสธรรม(ธรรมะ
ซึง่ เหนือความเป็น ปุถุช นสามัญ ขึน้ ไปเป็น พิเ ศษจริงๆ) ” เพราะเป็ น
“อัญ ญธาตุ” (ธาตุ“ อื่น ”ที่ ไม่ ใช่แค่ธาตุสามัญของปุถุชน) แต่ เ ป็ น
“ธาตุใหม่” ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ จึงมีเครื่องมือมาใช้งาน
ที่เป็น“สมบัติ”ใหม่ เป็น“นวั ต จิต”ที่มี ใน“ศาสนา
พุทธ”เฉพาะ ผูอ้ ยากได้อยากมี“สมบัติ”นี้ก็ตอ้ ง“ต่อเชื้อ”เอา
จากเชื้อที่เป็น“เชื้อแท้ของความเป็นปัญญา”จริงจึงจะได้
เพราะไม่ ใช่“ความรูห้ รือความฉลาดเฉลียว”แบบเก่า
ที่เป็นแค่ DNA โลกีย์ หรือแบบปุถุชนคนสามัญทั่วไปจริงๆ
“ปัญญา”จึงเป็น“ธาตุรู้”ที่มีคุณสมบัติ“ใหม่”อีกชนิด
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หนึ่งซึ่งมีเชื้อของ“อัญญธาตุ”แท้ กล่าวคือ เป็น“ธาตุใหม่” ที่
เกิดขึน้ มาให้แก่ โลกจริงๆ แล้วจึงขยายผลมาเป็นคุณสมบัติ
“ธาตุร”ู้ จาก“สัญญาและสังขาร” ซึ่งเกิดมีลกั ษณะการพัฒนา
ของ“เวทนาธาตุ”และ“วิญญาณธาตุ”กันขึ้นก้าวหน้ายิ่งขึ้นมา
เกิดเป็น“เวทนา”และ“วิญญาณ”ของ“จิตนิยาม”ขั้นโลกุตระ
เมือ่ “อัญญธาตุ”ขยายตัวเป็น“อัญญา”ให้แก่“สัญญ
ธาตุ”ถึงขัน้ “ปัญญา”ก็กลายเป็น“ความรู้”ที่พิเศษสามารถ
“รู”้ ความเป็น“อัตตา”ได้จริง และแยกแยะออกไปได้ครบถ้วน
ในความเป็นอยู่จริง แล้วก�าจัด“อัตตา”ที่เป็น“อกุศล”ได้แท้
ต้องมี“ปัญญา”จริงแท้จึงจะสามารถท�า“อัตตา”ของ
ตนให้เป็น ผู้“อยู่เหนือ”ความเป็น“อัตตา”ของตนเองส�าเร็จ
(๑๔๑) “ปั ญญา”รู้ยิ่งจริง จึงได้ชื่อว่า“อุตตริมนุสสธรรม”

ซึ่งล�าพัง“ความรู้”ความฉลาดเฉลียวแค่ขั้น“เฉโก”
นัน้ มี คุ ณ สมบั ต ิห รือ อั จ ฉริย ะของ“เฉโก”ที ่ไ ม่ ส ามารถรู้
ลึกล้วงล่วงรู้เข้าไปถึงความเป็น“อัตตา”อันเป็น“ปรมัตถ
ธรรม”คือ สภาวะที่เป็น“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ได้ หรอก
เพราะ“ปัญญา”นีร้ ู้ได้ยิ่งซึ่งลึกกว้างหนาเกินกว่า
“มิติ”แห่งความรู้สามัญมนุษย์ที่พึงรู้กันอยู่ จึงเป็นการรู้ที่รู้
ยิ่งสูงกว่า“ธาตุรู้”ของคน“โลกียะ”ปุถุชนทั่วไปในโลกสามัญ
ปกติ เพราะเป็น“โลกุตรธาตุ” จึงชื่อว่า“อุตตริมนุสสธรรม”
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เช่น สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา” ดัง
ที่สาธยายผ่านมา หรือสามารถรู้ลึกรู้กว้างรู้หนารู้ละเอียด
รู้ร อบถ้ ว นไปได้ ถ ึง ความเป็ น “อุ ต ุน ิย าม-พีช นิ ย าม-จิ ต
นิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”เป็นต้น และอื่นๆอีกมาก
จึงมีประสิทธิภาพในการ“รู้”ได้มากมายเหนือเกิน
กว่า“ความรู้”สามัญธรรมดาของประดาคนผู้รู้ที่ได้รู้กันมา
แล้วจะยิ่งเยี่ยมเก่งสุดแค่ไหนก็ตาม ในมหาจักรวาฬนี้
“ธาตุ ร ู้ ” ที ่เ ป็ น เช่ น ดั ง สาธยายมาคร่ า วๆนีแ้ ลคื อ
“ธาตุรู้”ที่เรียกกันในภาษาว่า“ปัญญา” ซึ่งมิใช่ความรู้ปกติ
เพราะมีค วามพิเ ศษเหนือ กว่ า “ธาตุรู้”ปกติทีช่ ือ่
ว่า“เฉกะหรือเฉโก” ซึง่ จะอัจฉริยะเท่าใดๆก็ยังไม่สามารถ
เหมือนมีได้“ปัญญา”เลย
ธาตุรู้ขัน้ “ปัญญา”จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน
“ปรมัตถธรรม”ที่เรียกว่า“อัตตา” เพราะสามารถแจกแจง
“ธาตุ”ต่างๆที่เป็น“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ได้แน่ แท้
(๑๔๒) “ปัญญา”คือ“ธาตุร-ู้ ธาตุฉลาด”แต่พเิ ศษเกินอัจฉริยะ

การรู้ความเป็น“อัตตา”จึงไม่ ใช่เรือ่ งตืน้ ๆง่ายๆ
หันมาศึกษาให้“สัมมาทิฏฐิ”กันเถิด ฝึกฝนไปแล้วจะ
รูจ้ ักรู้แจ้งรูจ้ ริง“โอฬาริกอัตตา”ที่เกิดใน“กามาวจร”เป็นขั้นต้น
แล้วมีสัมมาปฏิบัติกา� จัดความเป็น“อัตตา”ขัน้ ต้นนี้ใ ห้ ได้
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เหลือ“รูปาวจร”ขัน้ “มโนมยอัตตา”คือ“อัตตา”ขัน้ กลาง ซึง่
เป็น“อุทธัมภาคิยสังโยชน์”ก็ศึกษาต่อก�าจัดต่อให้ได้หมด
ไปอีก จนกระทั่งที่สุดเหลือ“อรูปาวจร”อันเป็น“อรูปอัตตา”
ขั้นปลายก็ ศึ ก ษาก� า จั ด ให้ ไ ด้ จ นหมดสิน้ เกลีย้ ง ก็บ รรลุ
ความเป็น“อนัตตา” เป็นผู้“ไม่มีอัตตา”ได้สัมบูรณ์
ไม่ ใช่แค่ได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทั้งหลาย
ไม่ ใช่อัตตา หรือไม่ มีความเป็นอัตตา(สัพเพธัมมา อนัตตา)”
แล้วก็ยึดเอาแค่นี้ เพียงแค่ที่ตนเข้าใจภาษาดีแล้ว เท่านี้
แล้วก็หลงผิดว่า“อัตตา”ในโลกนี้ไม่มี หรือหลงเพีย้ นไป
ว่า “อัตตา”ใดๆก็“ไม่มี” ในตนก็“ไม่มี” จึงไม่ต้องปฏิบัติ
ถ้าเข้าใจหรือเห็นเป็นอย่างนีก้ ็“มิจฉาทิฏฐิ”แน่ๆ
ย่อมเป็น ผู ้ “อวิ ชชา”อยู่แท้ คนผู้นีก้ ็ไม่ มี“ปัญญา”
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา” และไม่รู้วิธีปฏิบัติก�าจัด
“อัตตา”นัน้ ๆได้ส�าเร็จ
การก�าจัด“อัตตา”นัน้ มิใช่กา� จัด“อัตตา”อย่างพา
ซือ่ หรือพาเซ่อ ก�าจัดกันดือ้ ๆดุ่ยๆชนิดทีไ่ ม่มี“ปัญญา”
แยกแยะส่วนใดของความเป็น“อัตตา”ที่จะก�าจัดให้ถูกตัว
“อัตตา”ส่วนใดที่“เจ้าตัว”ของ“จิตนิยาม”นั้นจะต้อง
อาศัยก็ตอ้ ง“มี”อยู่ ส่วน“อัตตา”ใดที่ตอ้ งก�าจัดทิ้งก็ทา� ให้สูญ
ด้วย“ปัญญา”ที่เป็น“ธาตุรู้-ธาตุฉลาด”ทีพ่ ิเศษเกิน
อัจฉริยะของ“โลกียะ” ชนิดที่บรรยายยากมาก
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(๑๔๓) “นิพพาน”นั้นคือจบ “เที่ยง”เด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้

ผูย้ งั ไม่สามารถท�า“อัตตา”ของตนจนได้จนเป็นในตน
คือ“ปัจจัตตัง” ที่มีเองเป็นเองเฉพาะตัว ก็ไม่สามารถจะ“เดา”
เอาได้หรอก ไม่อาจจะ“รู้จักรู้แจ้ง รู้ จริง”ตามที่เป็น จริงแน่
เพราะ“อัตตา”ของคนผู้นี้ก็ยัง“มีอยู่”เที่ยงแท้ ไม่ มี
วัน“สูญ”อยู ่ กบั “พระเจ้า”นิรันดร(ลัทธิ“เทวนิยม”จมอยูก่ บั เที่ยงแท้น้)ี
ส่วน“อเทวนิยม”นั้นใน“จิตวิญญาณ”วัดกันที่“อกุศล
เวทนา”ที่ยัง“ยึ ด ”อารมณ์ สุข ยังเสพความรู้สึกสุข“เที่ยง
(นิจจัง)”อยู่ ในตนยังไม่“ดับสูญ” เพราะท�า“ความไม่เทีย
่ ง” คือ
ยังท�า“อกุศลเวทนา”ที่คนผูน้ ี้ยึดมัน่ ถือมั่นเป็น“อัตตา”ของ
ตนอยู่ เขาก็ยงั ท�าให้“อัตตา”นี้ ให้มนั “ไม่เที่ยงหรือสูญ” ไม่ได้
เพราะเขาเปลีย่ นแปลง“อกุศลเวทนา”ที่มีอยู่ ในจิต
ตนให้นอ้ ยลงๆด้วยความสามารถของตน กระทั่ง“สูญ”ไม่ ได้
คนผู้ศึกษาที่“สัมมาทิฏฐิ” และมี“สัมมาปฏิบัติ”เกิด
มรรคผลจริง จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความไม่เที่ยง” เพราะเป็นผู้
ท�าให้“อกุศลเวทนา”ลดละไปจากเดิม ท�าให้ไม่เท่าเดิมได้ ซึ่ง
ชื่อว่า“ไม่เที่ยง” และที่สุด“ดับสูญ”ไป จนกระทั่งไม่มี“อกุศล
เวทนา”นั้น เกิดขึ้นอีกในจิ ตเลย นี่คอื ผู้บรรลุผลปฏิบัติที่จบ
โดย“อกุศลเวทนา”ที่เป็น“อัตตา ๓”ไม่มี ในจิตเราแล้ว
ชนิดที่“เที่ยง(นิจจัง )-ธุวัง (ยั่งยืน)-สัสสตัง (ตลอดไป)-อวิปริณาม
ธัมมัง(ไม่แปรเปลีย่ นเป็นอื่น)-ไม่มีอะไรมาหักล้างได้(อสังหิรัง)-ไม่
กลับก�าเริบอีกแล้ว(อสังกุปปัง)” นี่คอื “ความเที่ยง”ของ“เวทนา”
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นี้แล “นิพพาน”ทีจ่ บ “เที่ยง”เด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้
(๑๔๔) “ผู้มน
ี พิ พาน”มี“สูญ”แท้ แต่ยงั มี“อัตตาอาศัย”อยู่
แม้“นิพพาน”แล้วแต่“อัตตา”ที่ต้อง“อาศัย”ในขณะ
มีชีวิตมัน ก็ตอ้ ง“มีอยู่” เพราะยังไม่“ปรินิพานเป็นปริโยสาน”
“อัตตา”นีแ้ หละที่“ไม่เที่ยง” ต้องมี“เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-เสื่อมไป”
เป็นธรรมดาของ“ขันธ์ ๕”จึงต้อง“บริหารความเป็นสังขาร”
เฉพาะ“อัตตา ๓”ของเวทนา”(สุ ข เวทนา-ทุ ก ขเวทนาอุเบกขาเวทนา) นัน
้ เราได้ ทา� ให้ “สูญ”ทั้ ง “๓ อัตตา” จนกระทั่ง
“เที่ยง”ใน“ความไม่มีอัตตา ๓”นัน้ อันได้แก่“ความรู้สึกทุกข์สุข-ไม่ทุกข์ไม่สุข หรืออทุกขมสุข” ที่เป็นโลกีย์แก่ตนส�าเร็จ
สัมบูรณ์เป็น “นิพพาน”จริงแล้ว
เพียงแต่ยังไม่ท�า“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”จนหมด
สิ้น“ชีวิตสลายขันธ์ ๕ ไป”ชนิดหมดเกลี้ยงไม่เหลือแค่นั้นเอง
ผู้ก�าจัด“อัตตา ๓”ของตนให้หมดสิ้นเกลี้ยงได้กระทั่ง
“เที่ยง”ส�าเร็จได้แท้ดั่งนี้แล คือ ผู้บรรลุผล“นิพพาน”จริง
แม้“นิพพาน”ขั้นนี้ ก็จบ“เที่ยง”เด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้
ถ้า ผู้ใดท�า“จิตตน”ให้มีภาวะ“นิพพาน”ได้ เป็นครัง้
คราว ก็ยังไม่“เที่ยง (นิจจัง )”แท้เด็ดขาด ยังไม่ “ แน่ นอน (นิยต)”
แต่“นิพพาน”ที่จบนี้เป็น“ความเที่ยง”แน่แท้เด็ดขาด
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