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 อาตมาเขียนหนังสือเล่มนี้ ด้วยความ“เชื ่อว่า” คน 

ส่วนใหญ่คงจะยังไม่ค่อยเข้าใจ หรือซาบซึง้ใจอะไรนักหรอก  

ขออภัยจริงๆถ้าอาตมาจะประมาณว่า ก็คงจะอ่านกัน แล้ว 

ก็งั้นๆแหละ พออ่านได้ พอรู้เรื่อง ว่า มีแนวคดิแปลกไปจาก 

มนุษย์สามัญทั่วไปทั้งหลาย (เว้นแต่ว่า บางคนที่มีภูมิตนส่วนตนฝัง 

วิบากมาแล้วแต่ปางบรรพ์ หรือมี“โลกุตรธรรม”แท้ในใจจริง ก็ย่อมเกิด“ความ 

ซาบซึ้ง”ขึ้นมาได้กับความจริงนี้  เพราะมันคอื“ความจรงิแห่งความจริง”ที่ ไม่สามญั 

ทั่วไปของปุถุชนในโลก อาจจะมีบ้าง เป็นบ้าง แต่ก็น่าจะยังไม่มากมายอะไร )

 และยิ่งจะให้“เชื่อตาม”อย่างซาบซึ้งใจนั้น ก็คงจะยังไม่

เกิดอาการอย่างนั้นในใจใครกันนักหรอก

 แต่อาตมาก็เขียนด้วยความ“เชื่อมั่น” ของตนเองอย่างยิ่ง 

ว่า นี้คือ “ความจริงอันยิ่งใหญ่ในความเป็นมนุษย์และสงัคม 

ที่เจริญจริงแท้” แบบที่พระพุทธเจ้าตรสัรู ้ และแบบเดียวกันกับที่

ในหลวง ร. ๙ ของคนไทยมีในพระปัญญาธิคุณของพระองค์  

และได้ทรงพระจรยิวตัรด้วยพระอตุสาหะปลูกฝังลงในแดนไทย

ที่พสกไทยทั้งหลายเทิดทูนสุดเกล้าสดุเศยีรตลอดพระชนม์ชีพ 

๗๐ พรรษา ซึ่งเกิดขึ้นจริงและหยั่งลงในประเทศไทยแล้ว ตาม

ที่เห็น และเป็นอยู่ และก�าลังจะขจรไปทั่วโลก
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 ค�าตรัสที่ว่า“เศรษฐกิจพอเพียง”ก็ดี “บริหารประเทศ 

แบบคนจน”ก็ด ีหรือ“ขาดทนุของเรา คือก�าไรของเรา”ก็ด ีความ

เป็นไปได้ที่มีคนไทยท�าได้จริง กลุ่มสังคม“คนจน”ที่เป็นไทย ก็

เกิดขึน้แล้วในประเทศไทยวันนี้ 

 แม้จะมีความล�าบากใจ หรือมีเชิงชังอยู่บ้าง ก็น่าจะ 

ลองลดอคติจากใจสักชั่วขณะ ลองพิจารณา“ชาวอโศก”หรือที่

คนทั่วไปมักเรียกว่า“ชาวสันติอโศก”ดูบ้าง

 เผื่อจะมี“ความจริง”ให้ท่านได้พบเหน็ แม้ไม่มากก็น้อย

ก็ได้นะ

 หวังด้วยความเกรงใจอย่างยิ่งว่า คงจะมีคนผู้พอรับฟัง

ที่อาตมาพูดนี้ได้บ้าง และอาจจะมี ผู้มาลองคบหาสมาคมกับ

ชาวอโศกดูบ้าง ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงส่งทีเดียวส�าหรับเรา

ชาวอโศก 

 ขอยนืยนัว่า เราจริงใจตามภูมิของเราอย่างหมดใจจรงิๆ     

            
    สมณะโพธิรักษ์

                          ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
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(๗๖ ) ตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าสงบย่ิงเป็นสจัจะเสมอ.....๑๐๔

(๗๗ ) “สาธารณโภคี”ไม่ใช่เหลือแค่ต�านานเล่าขานเท่านั้น.๑๐๕

(๗๘) ท้ัง“โลกยีะ”ทั้ง“โลกตุระ”ต่างกม็คีวามเป็น“นรัินดร”..๑๐๗ 

(๗๙) เพราะ“พุทธ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว“อัตตา”ครบหมด...๑๐๘

(๘๐) “อัตตาใหญ่ย่ิงๆ”นั้นมแีต่ตัวตนหนึ่งเดียวเด็ดขาด...๑๐๙

(๘๑ ) “ปรมาตมนั”เทวนยิมนั้นตัดขาดจากจติวญิญาณอ่ืน....๑๑๐



9

(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) “ความอสิระ”ของพุทธน้ันไม่มตัีว“อัตตา”เด็ดขาด...๑๑๙

(๘๘) เพราะ“ปัญญา”มคีวามรู้แจ้งจริง“อัตตา”และ“โลก”.....๑๒๐

(๘๙ ) “ความอิสระ”ขึ้นอยู่กับการศึกษา“อัตตาและโลก”...๑๒๒

(๙๐) สาธารณโภคกี�าลังเกดิได้ในหมู่ฆราวาสปัจจบัุนนี้.......๑๒๓

(๙๑) ความเป็น“๓ เส้า”นีย่ิ้งใหญ่ ท่ีตอ้งศึกษาอย่างส�าคัญ....๑๒๕

(๙๒) ความเป็น“๓ เส้า”ทีภ่าษาว่า“ธรรม”กับ“อธรรม”.......๑๒๖  

(๙๓) ความเป็น“๓ เสา้”ในท่ีนี้ คืออะไร?...............................๑๒๗

(๙๔) ผู้ม“ีปัญญา”ท�าให้ความม“ีตวัตน”นัน้“สูญ”ได้จริง....๑๒๙

(๙๕) “สูญ”คืออะไร? มนีัยส�าคัญแท้จริงอย่างไร?................๑๓๐

(๙๖) สาธารณโภคทีีด่ ีจะมกีารไหลแทรกซมึซบัของธรรมะ...๑๓๒

(๙๗) สาธารณโภคีที่ดีเกิดจากสังคมที่เป็น“บวร”ที่ดี........๑๓๓

(๙๘) หมู่บ้าน“สาธารณโภคี” คือ ครอบครัวเดียวกัน........๑๓๔

(๙๙) “สาธารณโภค”ีสว่นตัวนั้น“จน” แต่ส่วนรวม“อุดม” ....๑๓๕

(๑๐๐) คน“สาธารณโภคี”จรงิๆ รู้จรงิว่า“จน”ดีกว่า“รวย”...๑๓๖   

(๑๐๑) “สาธารณโภคี”เป็นเศรษฐศาสตร์การเมอืงสมับูรณ์.....๑๓๖

(๑๐๒) “สาธารณโภคี”เป็น“อจนิไตย”ท่ีจะหย่ังรู้ความรู้สกึ......๑๓๙

(๑๐๓) “สาธารณโภคี”นี้ เกิดได้แม้แต่ท่ามกลางกลียุค......๑๔๐
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(๑๐๔) “สาธารณโภคี”นี้ พ้น“มจิฉาชพี”ได้สงูสดุๆของคน....๑๔๑

(๑๐๕) “มจิฉาชพี ๕”นีว้ดัความเจริญของมนษุยชาติแท้ๆ......๑๔๒

(๑๐๖) “สัมมาอาชพี”สงูสดุๆแท้จริงของคนจงึคือ“คนจน”....๑๔๓

(๑๐๗) มจิฉาชพี ๕ ขั้น 

              จากขั้น ๑ ชั่วแย่สดุ ถงึขั้น ๕ กส็ิ้นสดุชั่ว...............๑๔๕

(๑๐๘) มจิฉาชพี ๕ ขั้นของพระพทุธเจ้าจึงต้องศึกษาให้ดีย่ิง.........๑๔๖

(๑๐๙) ความม“ีอตัตา”ต้องท�างานถงึขั้นเป็น“อาชพี”เล้ียงตน......๑๔๘

(๑๑๐) ผู้ที่ไม่ต้องท�า“อาชพี”เล้ียงตน คือ ใคร?.....................๑๔๙

(๑๑๑) “อาชพี”รับใชม้วลประชาชน คือ อาชพีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ..๑๕๒

(๑๑๒) ราคาของ“กรรมทีเ่ป็นโลกุตระ”น้น้“หาค่าบ่มิได้”.....๑๕๓

(๑๑๓) ผู้ท่ีมี“กรรมท่ีเป็นโลกุตระ”ท่ี“หาค่าบ่มไิด้”ของไทย...๑๕๔

(๑๑๔) ต่างกันยิ่งยวด..โลกยีะกบัโลกตุระ“ตีราคา”แรงงาน...๑๕๕

(๑๑๕) “ตีราคา”แรงงานของ“โลกตุระ”นัน้ยากย่ิงยวด..........๑๕๖

(๑๑๖) พุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงท้ัง“ภาษา”และ“สภาวะ”จริง..๑๕๗

(๑๑๗) การเกิดก่อน-เกดิหลงัของ“สภาวะ”กบั“บัญญัติ”....๑๕๙

(๑๑๘) เพราะ“จินตนาการ”ของใครก็ของผู้นั้นไม่อาจรู้..๑๖๐

(๑๑๙) chaos คอื ความไม่เป็นระบบ พทุธศึกษาจะช่วยได้...๑๖๑ 

(๑๒๐) พทุธมต้ีน-กลาง-ปลาย“หมนุรอบเชงิซ้อนท่ีพเิศษ”......๑๖๒

(๑๒๑) พทุธมตีน้-กลาง-ปลาย ของความเป็น“ตน”สดุลึก.....๑๖๓

(๑๒๒) “ความหมดสิ้นตัวตน” ที่เป็น“ตถตา”ของมนุษย์.....๑๖๕

(๑๒๓) “คุณวเิศษ”แท้ คือ “ความหมดสิน้ตัวตน”ท่ีเป็นจริง.....๑๖๖  

(๑๒๔) ผู้มี“สัญชาตญาณ”ที่เป็น“ตถตาในโลกุตระ”กม็ีอยู.่....๑๖๗



11

(๑๒๕) “อาชีพ”สูงสุดของความเป็น“คน”คือ “รับใช้”........๑๖๙

(๑๒๖) ยังมีรายละเอียดของความเป็น“ธรรมะ ๒”อีกมาก.....๑๗๑

(๑๒๗) ความเป็น“ธรรมะ ๒”ท่ียากจะเข้าใจ กข็ั้นโลกตุระ.......๑๗๒

(๑๒๘) “อรหันต์”คือผู้“ท�าบุญ” และไม่ลึกลับใน“บุญ”.....๑๗๓

(๑๒๙) “อรหนัต์”คอืผูไ้ม่ลึกลับใน“การเกดิ-การตาย”.......๑๗๔

(๑๓๐) เนื้อแท้ของ“ภูมธิรรม”ขั้น“ฌานวสิยั”  คืออย่างไร?..๑๗๕

(๑๓๑) วสิยัของฌาน“โลกยีะกบัโลกตุระ”แตกต่างกนัไฉน....๑๗๖

(๑๓๒) ความเป็น“ฌาน”ของศาสนาพทุธ เป็น“อจนิไตย”..๑๗๗

(๑๓๓) ศาสนาพุทธเรียนรู้และก�าจัด“กิเลส”ด้วย“ฌาน”....๑๗๘

(๑๓๔) “ฌานโลกุตระ”จึงจะก�าจัด“กิเลส”ได้ส�าเร็จแท้......๑๗๙ 

(๑๓๕) ศกึษา“สขุ”ให้สัมมาทิฏฐิ จงึจะกล้าปฏิบัติ“ฌาน”....๑๘๐

(๑๓๖) ต้องรู้“ทุกขอาริยสัจ“ได้ จงึจะเป็น“ฌานโลกตุระ”....๑๘๑

(๑๓๗) “ฌาน”ท่ีรู้“เวทนา ๑๐๘”จงึจะ“ดับทุกขเวทนา”ได้แท้..๑๘๓

(๑๓๘) “ฌานหลับตา”ไม่ม“ีปฏิจจสมปุบาท”ให้ศกึษาเลย......๑๘๔

(๑๓๙) ผู้ ท่ีไม่ม“ีปฏิจจสมปุบาท”ให้ศกึษาจงึไม่ใช่“พทุธ”.....๑๘๖

(๑๔๐) พทุธ เรียนรู้“อัตตา ๓” ก�าจดั“อัตตา”ด้วย“ปัญญา”..๑๘๗

(๑๔๑) “ปัญญา”รู้ยิง่จรงิ จึงได้ชื่อว่า“อุตตริมนุสสธรรม”...๑๘๘

(๑๔๒) “ปัญญา”คือ“ธาตรูุ้-ธาตุฉลาด”แต่พเิศษเกนิอัจฉริยะ...๑๘๙

(๑๔๓) “นพิพาน”นั้นคือจบ “เท่ียง”เด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้.......๑๙๑

(๑๔๔) “ผูม้นีพิพาน”ม“ีสญู”แท้ แต่ยังม“ีอัตตาอาศัย”อยู่......๑๙๒
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 ค�าว่า“แบบคนจน”นี ้ อาตมาน�ามาจากพระราช 

ด�ารัสในหลวง ร. ๙  ที ่ชาวไทย แม้แต่ชาวต่างประเทศ 

ต่างยอมรับว่า สุดยอดแห่ง“ศาสตร์พระราชา” อันเป็น

หลักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ ่งใหญ่จริงๆ 

 พระราชด�ารัสของในหลวง ร. ๙ ซึง่ทรงชี้บ่งความ

ชัดเจนยิ่งขึน้ของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”แท้ๆ

 ที่ตรัสเจาะลงไป ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”นั้น ก็คือ  

การบริหารประเทศ“แบบคนจน”เมือ่วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๓๔  

คลิปนี“้ทีวีช่องบุญนิยม”เปิดให้ดูกันอยู่ทุกวัน นัน่เอง

 และยังมีการตรัสต่อไปอีกว่า “การขาดทุนของเรา 

คือ การได้ก�าไรของเรา” ก็ยิ่งขยายชัดกว่าชัดขึน้ไปอีก

(๑) • แบบคนจน •  ...ที่มาของเรื่อง
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 ซึง่มีความวิเศษลึกซึ้งแท้จริงยิ่งยอด ในเรื่องของ 

การบริหารประเทศ“แบบคนจน” และการมาเป็น“คนจน” 

   

       
พระราชทานพระราชด�ารัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ

พอเพียง” ครั้งแรก  “…การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�า

ตามล�าดับขัน้  ต้องสร้างพืน้ฐาน คือความพอมี พอกิน 

พอใช้ของประชาชนเป็นเบือ้งต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ

อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา      

 เม่ือได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว  

จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ

ขัน้ที่สูงขึน้โดยล�าดับ ต่อไป 

 หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะทาง

เศรษฐกิจข้ึนได้รวดเร็วแต่ประการเดยีว โดยไม่ให้แผนปฏบัิติ

การสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชน 

โดยสอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลในเรือ่งต่างๆ

ได้  ซึง่อาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด…” 
(“พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวภมู ิพลอดุลยเดชฯ”ในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวัน

พุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)  ปัจจุบันประชาชนไม่พอกิน 

ไม่พอใช้ เพราะวิถีชีวิตเปลีย่นไปเป็น“ซือ้กิน ซือ้ใช้” 

(๒) ล้มเหลวเพราะทุม่เทเร่งให้เศรษฐกจิเจรญิขึ้ นรวดเรว็!                                                    
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 เลยมีผลให้หนี้สินท่วมท้นทั่วหน้ากัน !

(๓) ส�าเร็จได้เพราะ.. “ท�าตามล�าดบัด้วยความรอบคอบ”

       และในวันถัดมา “..ในการพัฒนาประเทศนัน้ จ�าเป็น
ต้องท�าตามล�าดบัข้ัน เร่ิมด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คือความมี 
กินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวธีิการที่ประหยดัระมดัระวัง  
แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพืน้ฐานเกิดขึน้มัน่คงพอควร 
แล้ว จงึค่อยสร้างความเจริญข้ันท่ีสูงข้ึนไปตามล�าดบั …การ 
ถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามล�าดับ 
ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพือ่
ป้องกันความผดิพลาดล้มเหลว และเพ่ือให้บรรลุผลส�าเร็จ 
ได้แน่นอนบริบูรณ์…”(วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 

ในการพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ บางเขน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ 

บรมราโชวาทซ�้าว่าด้วยแนวทางการพัฒนา อย่างพอเพียง)

   

(๔) ไทยยอดยิ่งยวดได้เพราะ..?

       หลงัจากนัน้ทรงมีพระราชด�ารสั “เน้นย� ้า” เรือ่ง
ความพอมี พอกิน พอใช้ อีกครัง้  “…คนอื่นจะว่าอย่างไร
ก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมือง
ไทยไม่มีสิง่ที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่ พอมี พอกิน และขอให้
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ทุกคน มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่ พอกิน 

มีความสงบ และท�างานตัง้จิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ใน

ทางนี้ที ่ จะให้เมอืงไทยอยู่แบบพออยู่ พอกนิ ไม่ใช่ว่า

จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน  มีความ

สงบ เปรียบเทียบกับประเทศ อื่นๆ ถ้าเรารักษาความพอ

อยู่   พอกินนีไ้ด้  เราก็จะยอดยิ่งยวดได้…” ( พระราชทาน

ให้คณะบุคคลที ่เข ้าเฝ้าเนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

(๕) เราจะเป็นที่หนึ่งในโลก ด้วย “พอมี พอกิน”

...  ...ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุด

ในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็

ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมัน่คง มีความสงบ

ได้ เพราะว่าในโลกนีห้ายากแล้ว เราท�าเป็นประเทศที่

สงบ ประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึง่กันและกันจริงๆ  เรา

จะเป็นที่หนึง่ในโลกในข้อนี้... 

     ...แล้วรู้สึกว่าที่หนึง่ในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื ่น จะ

ดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลก จะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไร

ก็ตามที่สุดในโลก ถ้าเรามีความสงบ 

 แล้วมีความสบาย ความมัน่คงที่สุดในโลกนัน้ รู้สึก
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จะไม่มีใครสู้เราได้...

 (ที ่มา : 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 เมือ่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๔) เขา

บอกว่าประธานาธิบดีของเขา ผู้เป็นเพือ่นเขามอบหมาย

ให้มาขอโอวาท.

   “เราเลยบอกว่า ถ้าจะแนะน�าก็แนะน�าได้ ต้องท�า 

“แบบ คนจน” เราไม่เป็นประเทศร�า่รวย เรามีพอสมควร 

พออยู่ได้. แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก  เรา

ไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก. เพราะถ้า

เราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง. 

ประเทศเหล่านัน้ ที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้า

จะมีแต่ถอยหลัง และถอยหลังอย่างน่ากลัว. 

 แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่า “แบบคนจน” 

แบบที ่ไม่ติดกับต�ารามากเกินไป ท�าอย่างมีสามัคคีนี ่
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แหละ คือเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอดไป. คนที่ท�างานตาม

วิชาการ จะต้องดูต�ารา. เมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้ว 

ในหน้าสดุท้ายนัน้เขาบอก “อนาคตยังมี” แต่ไม่บอกว่า

ให้ท�าอย่างไร. ก็ต้องปิดเล่มคือปิดต�ารา. ปิดต�าราแล้ว

ไม่รู้จะท�าอะไร. ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่ เปิดหน้า

แรกก็เริ ่มต้นใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง.

  แต่ถ้าเราใช้ต�ารา“แบบ คนจน” ใช้ความอะลุ้ม 

อล่วยกัน

 ต�ารานัน้ไม่จบ เราจะก้าวหน้า “เรือ่ยๆ”.

 (พระราชด�ารัส ที่ทรงเรียบเรียงและปรับปรุงขึน้จากที่ได้

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 เขาก็นัง่เฉย

ไปอกี ก็หมายความว่าต้องการ การอธิบาย เราก็ อธิบายว่า

          ถ้าเราท�าอะไรที่เป็นการกระท�าแล้วก็เราเสีย แต่

ในที่สุดก็ ไอ้ที่เราเสียนัน้มันเป็น “การได้”..
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 พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานไว้เมือ่

วันที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๓๔ (“เสีย”ในทีน่ีย้ ่อมไม่ใช่เสยีหาย  

แต่มุ่งหมายถึงการกระท�าที่เราได้เสียสละ ซึง่นัยของการที่เรา

ได้เสียสละออกไป นัน่แหละมันเป็น “การได้” คือได้ท�าความ

ดีที่สุดแล้วใน มนุษย์ใดที่ท�าการให้ ยิ่งการเสียสละหรือการให้ 

ใดๆ ออกไปแก่ผู้อื่น โดยไม่หวังหรืออยากได้อะไรตอบแทนเลย 

นัน่คือสุดยอดมนุษย์ผู้ประเสริฐ)

(๘) สังคมมีความสามัคคี มั่นคง 

     เป็นปึกแผ่น ได้ด้วยการ..“ให้ !”

      “…ข้าพเจ้าเองก็มีความปีติเต็มต้ืนใจ ท่ีได้เห็นน�้าใจของ

ทุกคนเช่นนี้ เพราะเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมข้อหนึ่ง ที่

ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให้ 

 การ“ให้”นี ้ ไม่ว่าจะ“ให้”สิง่ใดแก่ผู้ใด โดยสถานใด

ก็ตาม ล้วนเป็น“การกระท�าที่พึงประสงค์”อย่างยิ่ง เพราะเป็น 

เครือ่งประสานไมตรีอย่างส�าคัญ ระหว่างบุคคลกับบุคคล  

และท�าให้สังคมมีความม่ันคงเป็นปึกแผ่น ด้วยสามคัคธีรรม 

นอกจากนัน้ การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอีกด้วย

 กล่าวคือ ผู้ให้ก็มีความสุข มคีวามอิ่มเอิบใจ ผู้รับ

ก็มีความสุข มีก�าลังใจ สังคมส่วนรวม ตลอดถึงประเทศ
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ชาติ ก็มีความผาสุก มีความร่มเย็น 

 ในปีใหม่นี ้ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็น

ชาวไทย มีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความ

รัก ความเมตตากัน ให้น�า้ใจไมตรีกัน ให้อภัยไม่ถือโทษ 

โกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดี 

มุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ ์และจริงใจ…” 

 (พระราชด�ารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ใน

โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เมือ่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕)

(๙) สังคมจะล้มเหลว หรือเจริญส�าเร็จ เพราะ...

 ชัดเจนยิ่งมัย้ พระราชด�ารัสของในหลวง ร.๙ ว่า

(๑) ล้มเหลวเพราะ..ทุ่มเทให้เศรษฐกิจเจริญขึน้เร็วๆๆ!                            

(๒) ส�าเร็จได้เพราะ..ท�ำตำมล�ำดับด้วยควำมรอบคอบ

(๓) ไทยยอดยิ่งยวดได้ เพราะ….?

 เพราะ (๓.๓) เรำจะเป็นที่หนึ่งในโลก ด้วย“พอมี 

พอกิน”

 เรำจะเป็นที่หนึ่งในโลก เพราะ..

 เป็น“คนจนที่ร ู้ จักพอ มีใจพอในภาวะทีพ่อเหมาะ

ที่พอควร ไม่โลภโมโทสัน” 

 เป็น“คนจนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม”

 เป็น“คนจนที่ไม่สะสมทรัพย์สิน 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 มัน่คง เป็น

ปึกแผ่น ได้ด้วยการ..“ให้ ! ”  จิต“รวยโลภให้-ไร้โลภเอา”

 “ให้”นี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดของคน ถ้าจิตใจของใคร 

มีแต่ความยินดีใน“การให้”มากกว่า“การเอา”หรือ“การได ้

มาให้ตน” ความเจริญยิ่งใหญ่จะเกิดทั้งในตนและทั้งใน 

สังคม และในโลกทีเดียว 

 เพราะจะเกิดสังคม“คนจน”อย่างเป็นจริงขึน้มาให ้

แก่โลก เป็น “ปรากฏการณ์”พิเศษให้โลกเห็นความวิเศษ

(๑๐) ชาวพุทธไม่กลัวจน เพราะมี“ปัญญา”ตามค�าตรัส

 ปกตินั้นคนทั้งหลายต่างก็กลัว“ความจน”กันทั้งนั้น 

 แต่ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่สัมมาทิฏฐิ และปฏิบัติ

ดีแล้วตามค�าสอนพระศาสดา จะไม่กลัว“ความจน”เลย 

 เพราะจะเกิดเป็น“คนจนสุขส�าราญเบิกบานใจ” 

 อันเป็น“คนจนแบบอาริยะ” 
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 เป็น“คนจนที่มีปัญญา(ฉลาดโลกุตระมิใช่อัจฉริยะแค่เฉโก)”

 เป็น“คนจนที่ ไม่เบียดเบียนใคร”

 เป็น“คนจนที่มีความมักน้อย อยากจน กล้าจน”

 เป็น“คนจน”ที่มีความรู้สมรรถนะความสามารถสร้าง

สรร จึงมีอยู่มีกิน มีเหลือเผื่อแผ่แจกจ่ายผู้อื่นได้จริงๆ

(๑๑) คนจนอุดมสมบูรณ์สุขส�าราญเบิกบานใจ

 “คนจน”ยังไง? ที่จนอย่างอุดมสมบูรณ์สุขส�าราญ 

เบิกบานใจ ..นี่แหละที่ต้องไขความกันอย่างส�าคัญ 

 “คนจนที่อดุมสมบูรณ์มคีวามสุขส�าราญเบิกบานใจ” 

ไปตลอดกาลนาน ไม่ขาดตอน ไม่มีความรูส้กึโศกคั่นใน 

กาละเลย ก็เพราะคนผู้นัน้ได้ปฏิบัติตน“เป็นคนจน”ตาม 

ทฤษฎีพระพุทธเจ้าส�าเร็จแล้วจริง อย่างสัมมาทิฏฐิ ถูกต้อง 

ตรงค�าสอนแท้ จึงเป็น“คนจนอดุมสมบูรณ์”ที่ ไม่ต้องแย่งรวย

 ซึง่ตรงกนักบั“ศาสตร์พระราชา ร. ๙”แห่งราชวงค์ 

จักรีของไทย ที่คนไทยทั้งประเทศก�าลัง“ตืน่รู้” และเกิด

ปรากฏการณ์“ตืน่ตวั-เตม็ตืน้”อย่างทีเ่ห็น ตามทีเ่ป็นอยู่ 

และจะไม่หายไปจากใจ จากความซาบซ้ึง ที่“รับรู้ความพิเศษ

ในคุณวิเศษแห่งโลกุตรธรรม”ของพระพุทธเจ้านี้ไปอีกแล้ว  

 จึงไม่ขาด“ความจน”เลย และจนอย่างสุขส�าราญฯ
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(๑๒) ชาวพุทธตั้งใจจน เพราะเต็มใจจนด้วย“ปัญญา” 

 การเป็น“คนจน”ที่ ไม่ได้กลัว“ความจน”เลย เพราะ

ยินดีจนเต็มใจจน ตัง้ใจจน และจนอย่างมีความสุขส�าราญ 

 ยินดีเป็น“คนจน”เพราะม“ีปัญญา”ทีเ่ข้าใจยิง่จรงิใน 

“ความจน”ว่าจะ“จน”อย่างไรด ี จึงจะประเสริฐกว่า“ความรวย” 

 จึงเป็นผู้ชัดเจนชัดจริงในใจว่า ท�าไมต้องมาจน

 จนอย่างมีความสขุส�าราญเบิกบานใจน้ันจริงอย่างไร?

 อย่างไรจงึเป็น“คนจน”ผู้มีค่า มีประโยชน์ต่อสังคม  

 เพราะ“คนจน”ชนิดนี้มีหลักปฏิบัติอันประเสริฐ 

 คือ เป็นคนมีคุณสมบัติ“อัปปิจฉะ(มักน้อย = กล้าจน)”  

มี“สันตุฏฐ(ิสันโดษ = ใจพอ)” รัก“ปวเิวก(รักความสงบ)” และ“อปจยะ 

(เป็นผูไ้ม่สะสม)” ซ�า้มิหน�า“วริิยารัมภะ(ยอดขยนั)”อกีด้วย เป็นต้น 

 จงึเป็นคนมี“ปัญญา”เข้าใจ“ความจน”ท่ีวเิศษแท้จริง

ของ“คนจนอาริยะ” 

(๑๓) “คนจนอาริยะ”คือ คนจนที่มี“ปัญญา”ซึ่งมิใช่เฉโก

 คนผู้มีความฉลาดที่ชื่อว่า“เฉโก” คือ ผู้ยังไม่ฉลาด 

ข้ัน“ปัญญา” มกีรอบจ�ากัดของความเข้าใจ คอืมีความฉลาด 

อยู่ในกรอบโลกีย์เท่าน้ัน จงึยงัเข้าใจการเป็น“คนจน” น้ันดี 
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ไฉน? ประเสริฐอย่างไร? เหนือชั้นกว่า“คนรวย”นัยยะใด?

 คนผู ้เต็มใจเป็น“คนจน”และต้ังใจปฏิบัติตนให้จนน้ัน  

คอื ผู้ซาบซ้ึงดีในการมวีรรณะ ๙ จงึมีปกติกถาวตัถุ ๑๐ ปฏิบัติ 

สัมมาอาริยมรรคองค์ ๘ ปฏิบัติโพชฌงค์ ๗ ปฏิบติัโพธิปักขิย 

ธรรม ๓๗ ปฏิบัติไตรสิกขา ปฏิบัติจรณะ ๑๕ วิชชา ๘ ฯลฯ 

 จนกระทั ่งเกิดผลเป็นสาราณียธรรม ๖ เพราะใน

จิตของผูป้ฏบิัตเิกิดจิตเจริญคุณสมบัติ“พทุธพจน์ ๗”ได้แท้

กันจริงๆ (พุทธพจน์ ๗ ได้แก่ สาราณยีะ,ปิยกรณะ,ครุกรณะ,สังคหะ,อววิาทะ, 

สามัคคียะ,เอกีภาวะ ; พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ ข้อ ๒๘๒-๒๘๓ สาราณิยสูตร) 

(๑๔) ชาวพทุธรวมพลังต่อยอด“ความจน”ให้เจริญวิเศษ 

 จึงท�าให้เกิดสงัคมที่ต่างก็มีลาภโดยสจุรติเป็นธรรม 

(ลาภธัมมกิา) แล้วน�ามารวมกนั กนิใช้อาศัยบริโภคร่วมกัน 

ในการด�าเนินชีวิต เป็น“สาธารณโภคี”รวมทุกคนทั้งสังคม

ชุมชนทัง้กว้างทัง้ลกึเป็นเครอืแห(ยิ่งกว่าเครือข่าย Piramidal web)

 อันเป็นเศรษฐกจิขัน้เยีย่มยอดเจริญสูงยิ่งได้สุดกว่า 

เศรษฐกิจแบบใดๆ เท่าที่มนุษยชาติสามารถท�าได้ในโลก!

 สังคมคนหมู่ ใด ประเทศใด ที่เป็นสังคมเศรษฐกิจ 

ขั้น“สาธารณโภคี” สังคมนั้นจึงเป็นตัวอย่างให้สังคมมนุษย์

เผด็จการทุนนิยม แม้แต่ประชาธิปไตย และให้คอมมูนิสต์ 
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เรียนรู้ และต้องศึกษาอย่างลึกล�้าส�าคัญยิ่งยวด

(๑๕) “สาธารณโภคี”คือระบบสังคมที่มีเศรษฐกิจดีสูงสุด

 เฉพาะอย่างยิง่ประชาธปิไตย หรอืคอมมนูสิต์นัน่ 

แหละ แม้แต่เผด็จการ ถ้ามีสังคมชุมชนหมู่บ้านใดอยู่กัน

อย่าง“สาธารณโภค”ีได้จรงิ สงัคมชมุชนน้ันเป็นสุดยอดแห่ง

ประชาธิปไตย ยอดสุดแห่งคอมมูนิสต์ สุดยอดแม้เผด็จการ

 เพราะไม่มีระบบสังคมแบบไหนตรงตามเป้าส�าคัญ

สูงสุดดีเท่า“สาธารณโภคี”อีกแล้ว “สาธารณโภคี”ท�าให้การ

เป็นอยู่หรือระบบการปกครองมี“ผลดี”แก่สังคมมนุษย์ดีสุด  

 เพราะ“สาธารณโภคี”เป็นสังคมที่คนแต่ละคนใน

สังคมชุมชนนีท้�างานฟรี อยู่ ในสังคม“สาธารณโภคี”นี้แล้ว 

แรงงานก็ด ีผลผลิตก็ดี ทกุคนยกให้ส่วนกลางหมด จงึเท่ากบั

คนในสังคมนี้เสียภาษีให้ส่วนกลาง ๑๐๐ % 

 การบริหารปกครองประเทศนัน้ต้องการได้ภาษีจาก

ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้มากนัน่แหละ มาให้แก่

ส่วนกลาง(สาธารณะ)หรือให้แก่รัฐ ที่เป็นจุดหมายส�าคัญหลัก

ของระบบเศรษฐกิจการเมืองทุกระบบ 

 แล้วเชื่อม่ันกันว่า ผูบ้ริหารจะได้จดัการทรพัย์สนิส่วน

กลางนัน้สะพัดหรือเฉลีย่ออกไปสู่ ให้คนทั้งสังคมได้มีอยู่มี

กินทั่วถึงกันสงบสุข ไม่เดือดร้อน ไม่ก่อความวุ่นวาย  
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 ซ่ึงนัยะส�าคญัยิ่งๆ ของความเป็น“สาธารณโภค”ีนั้นผู้
จะเข้าไปอยูใ่นสังคม“สาธารณโภค”ีน้ีต้องพอใจยนิด ีเต็มใจ
เป็นคนส่วนกลาง ยกแรงงาน ยกรายได้ ยกผลผลิตท่ีต่างคน
ต่างอตุสาหะพากเพียรขวนขวายลงมือลงแรงท�าหรือช่วยกัน
ท�าขึ้นในสังคม ได้เท่าไหร่ก็ให้ส่วนกลางทั้งหมด 
 ไม่เอามาเป็นของส่วนตน โดยทกุคนมีอิสระเสรีเต็มท่ี 
แต่สมัครใจเอง ไม่ได้ถูกบังคบักดข่ีเหมือนระบบคอมมูนิสต์ 
หรือเหมือนระบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะยิ่งเผด็จการยิ่ง
ไม่ใช่ใหญ่เลย
 ทุกคนยินดีพอใจระบบนี ้ เป็น“ความอิสระ”ของทุก
คนที่สมัครใจจะเข้ามาอยู่ ในระบบ“สาธารณโภคี”นี้เอง
 คนที่ไม่มี“ปัญญา”จะ“ไม่ยินดี”มาเป็น“คนจน”
 คนที่มี“ปัญญา”จริงๆจึงจะยินดีมาเป็น“คนจน”
 ดงัน้ัน ระบบ“สาธารณโภค”ีจะเกิดได้ก็ต้องม“ีคน”หมู่
หน่ึง ประชากรจ�านวนหน่ึงที่มีความยนิดีในระบบดงักล่าวน้ี
รวมตัวกันขึ้นมา แล้วก็ท�าอย่างนี้กันได้อย่างเป็นจริงยืนยัน 
 เพราะสังคม“สาธารณโภค”ีน้ัน คนที่จะเอาชวีติมาอยู่
แบบ“สาธารณโภคี”กเ็ป็นเรือ่งของความเข้าใจอย่างดี และ
ด้วยความสมัครใจของคนที่จะเข้ามาอยู่ ในสังคมแบบนีเ้อง
เป็น“ความอิสระ”เต็มที่ของตนเองทั้งนัน้ทุกคน แม้ตนจะ

(๑๖) “สาธารณโภคี”คือระบบสังคมที่มีอิสระสูงสุด 
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ยังมีกิเลสอยู่ แต่มี“ปัญญา”เข้าใจและเชื่อมั่นของตนจริงๆ

 จึงเต็มใจตั้งใจมาเป็น“คนจน”เอง “อิสระ”แท้ ๆ

(๑๗) สาธารณโภคีคือ ระบบ“คนจน”ที่ไม่มขีองตัวของตน

  นั่นคือ “สาธารณโภคี”นี้ตนเต็มใจเป็น“คนจน”เอง 

ด้วย“ปัญญา” ซึ่งเป็นความรู้ขัน้โลกุตระ ยินดีที่จะลงแรง 

มาก ท�างานหนักแท้ๆปานใดๆก็ไม่เอาค่าแรง ไม่เอาผล 

ผลตินัน้มาเป็นของตน ไม่แบ่งเอาอะไรเป็นของตนเลย  

เป็นคนไม่สะสมทรัพย์สินเป็นของตนแต่ยอดยิ่งขยนั(อปจยะ 

แต่วิร ิยาร ัมภะ ) ยินดีพอใจกับการมีน้อย(อัปปิจฉะ) สงบกาย

สบายใจ(ปวิเวกะ) เพราะเป็นคน“ไม่มีสวรรค์(อสังสัคคะ)” 

 “นรก”จึงเกิดในคนผู้นี้ ไม่ได้

 เพราะคนผู้นี้“ไม่สะสมภพ-ชาติ”(อปจยะ)จงึไม่มี“ภพ

นรก-ภพสวรรค์”ขึ้นในจิตใจ ที่เจริญ“ปัญญา”แล้วจริง

 เพราะไม่ต้องการเป็น“คนรวย”(อัปปิจฉะ) จึงสมัครใจ

เป็น“คนมักน้อย”(อัปปิจฉะ) เต็มใจตัง้ใจเป็นคน“กล้าจน,เอา

เป็นของตนน้อยๆ ไม่มีของตนมาก”(อปัปิจฉะ)ด้วยปัญญาตน 

 มีน้อยก็พอเพียง พอใจ ใจพอ(สันตุฏฐิ )เต็มปัญญา

 ไม่ริษยาใครที่เขามีมาก ใจสงบ(ปวิเวกะ)ครบปัญญา

 เป็นคนหมดสวรรค์ จึงหมดนรกไปด้วย(อสังสัคคะ) 

 ผูห้มดสวรรค์หมดนรกส�าเร็จเป็นจริงนี้แล ท่ีเป็น“คน



30

ผู้ไม่มีตัวไม่มีตนหมดของตัวของตน”แท้

 “จิต”มีคุณสมบัติ“เฉยๆ-กลางๆ”คือ จิตมีอยู่ แต่

มี“ความรู้สึกกลางๆ เฉยๆ คือ อุเบกขาเวทนา”(ยังไม่สูญ) 

 ชี้ที่“เวทนา”ไม่สุข-ไม่ทุกข์ ; ไม่มีสวรรค์-ไม่มีนรก 

 เพราะจิตไม่ยึดเอาอะไรเป็น“ของตัวของตน”แล้ว

 ฉะนีค้ือ ผู้หลุดพ้น ผู้“ไม่มีความมีของตัวของตน”

(๑๘) “เป็นกลาง”ในท่ีนี้ต้อง“ก�าหนดหมาย(สญัญา)”ให้ถกู

 “ความเป็นกลาง”ในที่นีต้ามปรมัตถสัจจะเจาะจง 

ลงไปมุ่งเอา“เวทนา(ความรู้สึกหรืออารมณ์)”ต่างหาก“เป็นกลาง” 

 ไม่ใช่“ปฏิปทา”เลย แปลว่า“ทางสายกลาง”ยิ่งผิด

 “มัชฌิมา”แท้จริงตามค�าตรัสของพระพทุธเจ้านัน้ 

คอื“จิต-เจตสกิ”ทีเ่จาะลกึละเอียดลงไปอีกได้แก่“เวทนา” 

เป็น“ความรู้สึกหรืออารมณ์”แท้ๆต่างหากที่“เป็นกลาง” 

 อารมณ์กลางๆ เฉยๆ ไม่สุข-ไม่ทุกข์ 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 ไม่มีเรา-

ไม่มีเขา  ..ซึ่งไม่ใช่ไปหมายเอา“วิธีปฏิบัติหรือทางปฏิบัติ”

 และ“ทาง” (วิถี ใครจะเรียกว่า“สาย”ก็ไม่ว่า)หรอื“วิธีปฏบิัติ ” 
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ที่ภาษาบาลีว่า“ปฏิปทา”นัน้ ก็ให้ส�าคัญมัน่หมายกันที ่

“ทิฏฐิ”ต่างหากทีต่้อง“สัมมาทิฏฐิ”ให้ดี นัน่คือท�า“ความ

เห็นให้ถูกต้องตรงกับวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอน” ไม่ใช่ไป 

หลงงมอยู่ที่ “กลางๆ” หรือ“ความเป็นกลาง”หรือ“ทางสาย

กลาง” หรือมัวแต่ไปเดินเป็น“สาย”ให้อยู่“กลางทาง”ให้ได้

 “เวทนาหรือจติ”ต่างหากที่ต้องท�าให้“เป็นกลาง”  ให้

เป็น“มัชฌมิา” คอืให้เป็น“อเุบกขาหรือไม่ทกุข์ไม่สุข”น่ันเอง 

 หมายเอา“ความรู้สึก”แท้ๆที่ให้“เป็นกลาง” 

 ไม่ใช่ท�า“วิธีปฏิบัติ”ให้“เป็นกลาง” 

 และไม่ใช่ ให้ท�า“เวทนา”ไปเป็น“ความตรงทาง”

 “วิธปีฏบิัตหิรอืทางปฏิบตัิ”นัน้ต่างหากที่ท่านให้ท�า 

“ความตรงทาง” ต้องท�า“ทางปฏิบัติ”ให้“ตรง”ให้“ถูกทาง” 

คอื“สัมมา” มใิช่ไปท�า“วธีิปฏิบัติ”ให้ “เป็นกลาง”คือ“มัชฌิมา” 

 “ปฏิปทา”คอื“วิธีปฏิบัติ” พระบรมศาสดาทรงให้“ท�า

ทิฏฐิ”คอื“ความเข้าใจ”หรือความเห็นให้ถูกตรง คือต้อง 

“สัมมาทิฏฐ”ิ ซ่ึงมันไม่ใช่“ความเป็นกลางของความรู้สึกหรือ

อารมณ์” ทีบ่าลีว่า“เวทนา”เลย อย่าสับสนไขว้เขวเป็นอนัขาด

(๑๙) แยก“จิต”แยก“วิธีปฏิบัติ”ให้ถูก มิฉะนั้น“วิปลาส”

 แยก“ความรู้สึก,อารมณ์”ที่บาลีว่า“เวทนา”นัน้มัน

แตกต่างกันกับค�าว่า“ความเข้าใจ”ที่บาลีว่า“ทิฏฐิ”ให้ชัดๆ
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 ยิง่เป็น“ความรู้สึกหรอือารมณ์ (เวทนา)” กับ “วิธีปฏิบัติ

(ปฏิปทา)” มันยิ่งแตกต่างแยกไปคนละชิ้นคนละอันกันเลย  

 “ปฏิปทา”นัน้คือ“ทางปฏิบัติ หรือวิถีทางประพฤติ” 

เป็น“เหต”ุ ที่พาไปสู“่ผล”ได้ส�าเร็จ จงึมี“ความรู้สึกเป็นกลาง” 

ซึ่งบาลีว่า “มัชฌิมา” อันหนึง่“เหตุ” แต่อีกอันนัน้มัน“ผล”

 “ผล”ที่มี“ความเป็นกลาง” มิใช่หมายเอาแค่“ปฏิปทา”

 แต่“ปฏิปทา”หรือ“ทางปฏิบัติ”นัน้มันเรือ่งของ“การ 

ท�า” ซ่ึงต้อง“สมัมาทฏิฐ”ิก่อน  “ปฏิปทา”เป็น“เหตุ”ยงัไม่ใช่“ผล”

 “มัชฌมิา”ต่างหากเป็น“ผล”คอืเกดิอาการ“ความรู้สึก

เป็นกลาง” ที่เกิดจาก“เหตุ”อนัตนปฏิบัติ ก�าหนดกันให้ชดัๆ

 “ทฏิฐ”ิต้อง“สมัมา(ถกูตรง)”ก่อน แล้วจงึจะ“ปฏบิัต”ิให้

ถูกตาม“ทฏิฐ”ิน้ัน “ผล”ที่เกิด“ความเป็นกลาง”จึงจะมีจริงได้

 แม้แต่มี“สัมมาทิฏฐิ”แท้ๆมาก่อนแล้ว แต่ถ้าแม้น 

“ปฏิบัติ”ไม่”สัมมา”คือ ไม่ถูกต้องตรงตามความเข้าใจ กลับ 

“ปฏิบัติ”ผดิไป ไม่ถูกต้องตรงตามที่เข้าใจ มันก็“มิจฉาปฏิบัติ” 

เพราะประพฤติไม่ตรง ก็ไม่มี“ผล”ถูกต้องส�าเร็จเป็น“จริง” 

ได้

(๒๐) “ทิฏฐิวิปลาส”จึงมี“สัญญาวิปลาส”แล้ว“จิตวิปลาส”

 “ทิฏฐิ”จึงมาก่อน แล้วปฏิบัติตาม“สัมมาทฏิฐ”ิน้ันจน

กระท่ัง“จติ”ต่างหากที่ส�าเร็จเป็น“กลาง(มัชฌมิา)” ซ่ึงจะไม่ใช่ไป
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หมายเอา“ปฏิปทา(วิธีปฏิบัตหิรอืทางหรอืวถิี )”โน่นท่ีเป็น“กลาง”

 ซ�า้ไปแปลว่า“ทางสายกลาง” ให้เขวไปว่า “ทางหริือ 

วิถีปฏิบัติ”ที่เป็น“กลาง”เสียเอง มันก็เลยหลงเข้าใจผิดกัน 

ไปว่า “มัชฌิมาปฏิปทา”หมายเอาแต่“ทางเดิน”หรือ“วิธี

ปฏิบัติ”เท่านั้นที่เป็น“กลาง” ไม่มีอะไรเกี่ยวกับ“จิต,เวทนา”

 แล้วไปอธิบายกนัว่า “มัชฌมิาปฏิปทา” คือ “ทางสาย

กลาง” คนก็ก�าหนดหมายเอาแค่“ทาง”เท่าน้ัน ทีเ่ป็น“กลาง” 

ก็เลยไม่ไปถึง“จิต”หรือ“เวทนา”กันสักที 

 หลงเพ้ียนไปอธิบายกันอยู่แต่กับ“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 จึงจะได้เสียงที ่

ถูกต้อง รู้ว่า สายไหนเสียงต�า่ สายไหนเสียงกลาง สาย 

ไหนสูง

 น่ันมนั“การเปรียบเทยีบ” ไม่ใช่“การมุ่งหาความจรงิ” 

ซึ่ง“ปรมัตถสัจจะ”ไม่ใช่มีแต่“สมมุติสัจจะ” มันต้องมีท้ัง ๒

 ถ้า“สัจจะ”ไม่ครบ มันก็จะได้“ความวิปลาส”ไปเป็น 

ล�าดับ นั่นคือ ได้“ทิฏฐิวิปลาส”ก่อน แล้วก็ไปก�าหนดหมาย

เป็น“สัญญาวิปลาส”ตามมา สุดท้ายก็กลายเป็นคน“จิต

วิปลาส” เป็นผู ้มีครบ“วิปลาส ๓” 
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(๒๑) แยก“สมมุติสัจจะ”กับ“ปรมัตถสัจจะ”กันยังไม่ได้

 มันก็หลงเพ้ียนไปยดึเอา“สมมุติสัจจะ”กันที่“เสียง” อยู่

ก ับ“รูปธรรม”หรือ“วัตถุธรรม”คือ“เสียง”แท้ๆ งมหลง

อยูต่รงน้ัน ไม่ได้ลึกเข้ามาหาความเป็น“จติ-เจตสิก”เลย ยิ่ง

เป็น“เวทนา”ก็ยิ่งต้องมี“ปัญญา”ละเอียดลึกเข้าไปอีกอย่าง

ส�าคัญมาก เมือ่หลงผิดกันก็งมจมอยู่แต่กับ“ทางเขาวงกต” 

วนอยู่แต่ใน“ความเป็นทาง”  ออกจาก“ทาง”ไม่ได้เลย

 เพราะ“ทิฏฐิวิปลาส” ความเข้าใจผิดเพีย้น การ

ก�าหนดหมายจึงผิดเพีย้นตาม“สัญญาวิปลาส” ที่สุด“จิตก็

วิปลาส”ไปตาม“ทิฏฐิ” ตาม“สัญญา”ที่ปฏิบัติผิดเพี้ยน

 ต้อง“พ้นวิปลาส ๓”นี้ให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะยิ่ง“วิปลาส 

๔”กันไปใหญ่ ซ่ึง“วปิลาส ๔”มันก็เสียหายท�าชวีติเลอะเทอะ

เละเทะแย่ ได้แก่ ๑. วิปลาสในภาวะไม่เที่ยง(อนิจจัง)ว่าเที่ยง

(นิจจัง)  ๒. วิปลาสในภาวะที่เป็นทุกข์(ทุกขัง)ว่าเป็นสุข(สุขัง)  

๓. วปิลาสในภาวะที่ ไม่เป็นตัวตน(อนตัตา)ว่าเป็นตัวตน(อัตตา) 

๔. วิปลาสในภาวะที่ไม่น่าได้น่ามีน่าเป็น(อสุภ)ว่า น่าได้น่ามี

น่าเป็น(สุภ) หรอื“ไม่งาม(อสภุ)”ว่า“งาม(สุภ)”[พตปฎ. เล่ม ๒๑ ข้อ ๔๙]

 นั่นคือ ต้องปฏิบัติให้“จิตไม่มีอาการสุข-ไม่มีอาการ

ทุกข์” จิตเป็น“อุเบกขา” ด้วย“ปัญญา”อันยิ่งของตนเอง

 แม้ผูใ้ดจะท�าจติได้ถึงข้ัน“ไม่มีอาการสุข-อาการทกุข์” 



35

ก็จะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า“จิตอย่างนี้”เป็นของเราอีกที

 ถ้ายงั“ยดึ”จติเฉยๆกลางๆอยูก็่ไม่ส้ิน“ภพ”จบ“ชาติ” 

 “ความยดึ”น่ีแหละคอื “สุดยอดแห่ง“อาการจติ”ที่ต้อง

ศึกษาใน“อาการ-ลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริง จึง

จะ“ปล่อยวางสภาวะ”นั้นๆได้จริง ส�าเร็จจบไม่มี“ภพ-ชาติ”

 คอื ไม่มีภพ-ชาติของนรก-ของสวรรค์,“ไม่ทกุข์-ไม่สุข”

(๒๒) ไม่ม“ีสวรรค์-นรก”ในจติคอื “ไม่มีภพ-ไม่มีชาต”ิข้ันต้น

 เพราะ“ภพ”ก็ด ี “ชาติ”ก็ด ี ปุถุชนทั้งหลายที่“อวชิชา” 

ยังไม่รู ้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“ภพ”เป็น“ชาติ”นั่นเอง

 สวรรค์ก็เป็น“ภพ” นรกก็เป็น“ภพ” ที่ผู้“อวิชชา”ท�า

กรรมใดทีย่ัง“อวิชชา” จึงเป็น“การกระท�า(กรรม)”ทีม่คีวาม

เป็น“ชาติ” เป็น“นรก” เป็น“สวรรค์” ถ้าไม่เป็น“นรก(ทุกข์)”  

ไม่เป็น“สวรรค์(สุข)”ก็คอื “ไม่ทกุข์-ไม่สขุ(อทกุขมสุขหรืออเุบกขา)”

 ซึง่“ไม่ทุกข์-ไม่สุข”นีแ้หละเป็นได้ตามธรรมชาติของ

ชีวติสามัญของปุถุชน เรียกว่า “เคหสิตอเุบกขาเวทนา”อยูน่ะ 

 เพราะสามัญทั่วไปของปุถุชน“ไม่ทุกข์-ไม่สุข”นั้นคือ 

“ความรู้สึกกลางๆเฉยๆ”ที่มีเป็นธรรมดาของปุถุชนสามญั

เป็น“สมมุติธรรม”ชาวโลกียะ เป็นการ“พักยก”ของอารมณ์ 

 ยงัไม่ถึงข้ันเป็น“ปรมัตถธรรม”ของชาว“โลกุตระ”เลย
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มนัตอ้งเรยีนรู้ปฏิบตัฝิึกฝนอบรมกนัม“ีทฤษฎ”ีหรอื“ทิฏฐิ” 

ส�าคัญของพระพุทธเจ้ากันจริงๆ ต้องรู้จักรู้แจ้งละเอียดลึก

ไปถึง“ธรรมนิยาม ๕”ด้วย“ปัญญา”กันทีเดียวจึงจะรู้จริง

 ยืนยันทั้งสภาวะแต่ละคนและภาษาที่สือ่ตรงกันไม่

ขัดแย้งกัน มันจะมีทั้ง“สมมุติสัจจะ”กับมีทั้ง“ปรมัตถสัจจะ” 

ยืนยันตรงกัน เป็น“สัจจะมีหนึ่งเดียว”ได้แท้ด้วย“ธรรมะ ๒”

 ยิง่ยนืยนัมากมายหลากหลายเท่าใดก็ยิง่เป็นของแท้

 ดังนั้น ถ้าผู้ใดไม่มี“ภูมิแห่งความรู้”ที่สามารถพูดกัน

ถึงสภาวะของ“อุตนุิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม-กรรมนิยาม-

ธรรมนิยาม”กันได้อย่างสามารถส่ือรู้เร่ืองชี้บ่งสภาวะรองรับ 

เข้าใจตรงกันได้ ก็ไม่สามารถจะผ่าน“อจินไตย”นี้

(๒๓) ไม่ม“ีสขุ-ทกุข์”ในตนคือ ไม่มขีองตวัของตนยืนพื้น

 ยิ่งมีเวลาด�าเนินชวีติคบคุน้อยูร่่วมกันสัมผสัสัมพันธ์

กนันาน ยิง่นานกย็ิง่สามารถยนืยนัม“ีพฤติสัจจะ”ที่รู้กันได้แท้ 

 ซึง่เป็นภาวะที่ต้องศึกษาเรียนรู้อบรมฝึกฝนกันจน 

กระทั่งรู้จกัรู้แจ้งรู้จริง“จติ-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-อเุทศ”อนัสามารถอ่าน 
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“อาการ-นิมิต”ของแต่ละคนตรงกันชนิดไม่มี“ลิงคะ”จริงๆ 

 จงึจะม“ีสภาวะ”ยนืยัน“ความรู้สกึ”หรอื“เวทนา”ของ 

“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ที่ทุกคนสามารถถ่ายทอดเรียน

รู้“ความรู้สึก”ของกันและกันไปมาได้ 

 ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความไม่เอียงไปข้างใด ไม่ว่า

ไปข้าง“สวรรค์”หรือข้าง“นรก”อนัเป็น“อาการของจตินิยาม” 

ที่มันเป็น“ความรู้สึก(เวทนาเจตสิก)”ที่พุทธศึกษารู้ได้แท้

 ถึง“ความเป็นกลาง”ที่ไม่มีตัวตนของสวรรค์-นรกแล้ว

 ซ่ึงสามัญที่ควรเป็นก็จะยนือยูบ่นฐานของความเบิก

บานร่าเริงหรอื“ร่ืนเริงในธรรม”เป็น“ผรณาปีติ” แม้มากสูงสุด

ก็“อภิปปโมทต(ิเบิกบานยิ่ง)” ไม่ถึง“อุพเพงคาปีติ”เหมือนคน

โลกีย์เขาเป็นกัน ยิ่งทุกวันนีม้ันหลงในความจัดจ้านรุนแรง

กันจนไม่มีขีดจ�ากัด ใครรีดออกมาให้สุดๆได้ยิ่งเด่นโคตรๆ 

 ในโลกของ“ธรรม”ก็“มี”บ้างสื่อความเบิกบานสดชื่น

 นี่คือ สมัยนี้ ก็มีอนุโลมไปตามค่าเฉลี่ยของยุคสมัย

 จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความไม่มัวคลัง่คว้า“สวรรค์” 

ไม่หลงเมามืดด�าดิ่ง“นรก”กระทั่ง“โง่จนไม่โงหัวฟื้นตื่น”บ้าง

 “ความเป็นกลาง”ตามบาลีที่ว่า“มัชฌิมา” ซึง่ต้องม ี

“ธาตุรู ้ขัน้ปัญญา”อันเป็น“โลกุตระ”ที่เรยีนรู้จาก“สัจจะ” 

ของ“ธรรมนิยาม ๕”กันแท้ จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง แจ่มแจ้ง 

ชัดเจนกันได้ สื่อกันด้วยภาษาสื่อ“รู้ตรงกัน”แท้จริงว่า ไม่มี 

“สุข-ทกุข์”ในตนคอื ไม่มี“สวรรค์-นรก”ของตวัของตนยนืพืน้
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(๒๔) สรุป “มัชฌิมาปฏิปทา”คือ ไฉน? อย่างไรกันแน่?

 สรุป ค�าตรัสของพระพุทธเจ้า ใน“ธัมมจักกัปปวตัตน

สูตร”นั้น  “มัชฌิมา”คือ “ความเป็นกลางของจิต”

 คอื 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”ที่พระพุทธเจ้าตรัสจึงไม่ใช่“ทาง

สายกลาง”ดงัท่ีแปลกัน และเข้าใจกนัอย่างผดิๆเพ้ียนน้ันเลย

 “ทาง”ที่“สัมมาทฏิฐ”ิ น่ันคอื “วธีิปฏิบัติ”ท่ีสัมมาทิฏฐ ิ

จึงจะท�าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุ“ความมีจิตเป็นกลาง”ได้ส�าเร็จ

 ไม่ใช่ไปแปลว่า “มัชฌมิาปฏิปทา”ว่า“ทางสายกลาง” 

 ความหมายของ“ทางสายกลาง”นัน้ มันหมายถึง

ได้“แค่ทางหรือแค่วิธีปฏิบัติ”เท่านั้น ที่เป็น“ทางเดินหรือวิธี

ปฏิบัติกลางๆ” มันยงัไม่ได้ลึกเข้าไปถึง“สภาวะของจิตใจท่ีมี

ความเป็นกลาง”แต่อย่างใดเลย 

 “ความเป็นกลางของจติใจ”คอื “ความไม่ทุกข์-ไม่สุข” 

 “ไม่ทุกข์-ไม่สุข”นีแ้หละแท้ๆคือ“ความเป็นกลาง



39

(มัชฌิมา)”ที่เป็น“สภาวะของจิต” ซึง่ชาวพุทธจะต้องมี“ทาง” 

หรือวิธีปฏิบัติ(ปฏิปทา) อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”จึงจะสามารถท�า 

“ความเป็นกลาง(มัชฌิมา)”ได้อย่างเป็นจริงแท้ขึ้นมาในจิตใจ  

(๒๕) “จิต”ที่“ไม่มีสุข-ทุกข์”เป็น“รากจิต”ในการไม่สะสม  

 คนชนิดนีจึ้งไม่มีของตัวของตน ไม่รวยแน่ เป็น 

“คนจน”โดยแท้ ทีเ่ตม็ใจจน คือไม่มั่งมดี้วยทรพัย์ส่วนตน

แล้ว ท�างานให้แก่สังคม“ส่วนกลาง”ทั้งหมด เมื่อมี“ส่วน

กลาง”ตนก็สบายใจกินใช้อาศยัของส่วนกลางเป็นหลักประกัน 

 “ส่วนตัว”ทุกคนก็มีชีวิตเป็น“คนจน”ไปได้ตลอดกาล       

 แล้วต่างเป็นอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์เกิดทรัพย์สินก็

ช่วยกันบริหารร่วมกัน เป็นของ“ส่วนกลาง” ไม่ต้องดิ้นรน

เป็น“คนรวย” ความเป็นจริงแห่งความเป็น“คนจน”ที่เป็นไป

ได้ ก็ด้วย“เหตผุล”และ“หลักฐานความเป็นไปได้จริงฉะนี้เอง 

 ทุกคนจึงช่วยกันสร้างสรร(สรรคือเลือกเฟ้น จึงสร้างอย่างมี

การเลือกสรรด้วยปัญญาเฟ้นแต่ส่ิงที่ดมีีประโยชน์แท้ ไม่เป็นพิษ ไม่มอมเมา) 

และสร้างสรรค์(สรรค์คอืสร้าง เม่ือมีปัญญาเลือกเฟ้นดแีล้วจงึ“สร้าง”เตม็

ที่ จึงสร้างๆๆๆๆ) สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตผลทรัพย์สินขึน้มา

เป็น“ส่วนกลาง”โดยธรรม มีผลผลิตกินใช้อย่างพอเพียง  

แถมมีเหลือมีเกิน จึงเผื่อแผ่ไปสู่ผู้อื่นได้ด้วยการ“ขาดทุน”

 เพราะแม้จะ“ขาดทนุ”ตนและหมู่กลุ่มก็ไม่เดอืดร้อน 
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เพราะมีเหลือมีเกินจริง จึง“ท�าการขาดทุน”ไปให้ผู้อื่นแล้ว 

ทั้งคนในสังคมทั้งหมู่กลุ่มก็ไม่ขาดแคลน ไม่ล�าบากล�าบน

อะไรเลย เพียงแต่ว่าจะขาดทุนให้ผู้อื่นไปเท่าไหร่ มากหรือ

น้อย หรือจะแจกฟรีก็ได้จริง อย่าขาดทนุจนเกินตัวเกนิที่ตน

มีอยู่ก็แล้วกัน จึงสบายใจกับ ไม่ต้องมีการยึดเป็นของตน

(๒๖) สาธารณโภคีไม่สะสม“ความรวย” และไม่เป็นหนี้  

 และสังคมทั้งสังคม ที่เป็น“สาธารณโภค”ีจะไม่สะสม 

“ความรวย” จะสะพัดผลผลิต หรือสิง่ที่ได้ที่เป็นที่มีออก

สู่สังคมอย่างมีหลักเกณฑ์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นหรือไม่เอา

เปรียบสังคมอื่นประเทศอื่นเด็ดขาด

 เพราะคนในสังคมนีม้ี“ปัญญา”แล้ว ชัดเจนแล้วว่า 

ความขี้เกียจเป็นอบายภูมิจริงๆ จึงไม่มีคนขี้เกียจ ต่างช่วย 

กันขยันผลิตสร้าง“สรร”ให้มีกินมีอยู่อย่างพอเพียง คนใน 

สังคมน้ีรู้จกัรู้แจ้งรู้จริงในประโยชน์สูง-ประหยดัสุด ประโยชน์

ตน-ประโยชน์ท่านเป็นอย่างดี ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ผลาญพร่า

ท�าลาย จึงมีส่วนเหลือส่วนเกินจริงๆ  

 “สาธารณโภคี” เป็นสังคมที่มีระบบ“เศรษฐศาสตร์”ท่ี

ให้ความสงบสุขสุดยอดแก่มนุษย์ในโลก เพราะเป็นเศรษฐ 

ศาสตร์ที่ไม่เป็นภัยเป็นโทษใดๆกระทบกระเทือนสังคมใด

 เป็นสังคมที่สุขสงบอบอุ่น หรือเย็นใจสบายจิตที่สุด 
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เพราะทุกคนขยันสร้าง“สรรค์”จริง เต็มใจท�างานไม่เกี่ยงกัน

 ที่ส�าคัญยิ่งคือ เป็นสังคมที่ไม่มีหนี้สิน เลิกระบบ

ดอกเบีย้เด็ดขาด อาจจะ“ยืมกัน-เกือ้กูลกัน”ในหมู่กลุ่มตน 

เอง หรือจากส่วนกลางที่อาจขาดช่วงขาดตอนเป็นคร้ังคราว

 ด้วยการ“เกือ้”มิใช่“กู้”(เกือ้กูลกัน มิใช่ขูดรีดกัน) เป็น

เงิน“หนุน”มิใช่เงนิ“หนี”้(อดุหนุนจุนเจือกัน ไม่มีความคิดเอาเปรยีบกนั) 

 สังคม“สาธารณโภคี”จึงเป็นสังคมที่ไม่ทุกข์เพราะ

เร่ืองหน้ีสิน เน่ืองจากเข้าใจชดัเจนยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรง

สอนว่า “การเป็นหนีเ้ป็นทุกข์ในโลก”อย่างซาบซึง้ใจจริงๆ 

จึงหยุดบ้าตาม“ระบบสินเชื่อ”ของทุนนิยมกันแท้

(๒๗) สาธารณโภคีเกดิได้แม้ท่ามกลางทนุนยิม-คอมมนูสิต์ 

 แม้สังคมประเทศในยุคทุนนิยมท่ีสุดแสนสามานย์ 

ปัจจุบันนี ้ หรือยุคคอมมูนิสต์กล้ามโตขนาดไหน สงัคม 

ชุมชนที ่ด�าเนินชีวิตเป็น“สาธารณโภคี”ก็ยังอาจสามารถ 

“เกิด”ขึน้ท่ามกลางสังคมคอมมูนิสต์กล้ามโตหรอืในสังคม 

ยุคทุนนิยมสามานย์ได้ส�าเร็จ เช่น สังคมชาวอโศก เป็นต้น 

 เพราะเป็นชุมชนทีมี่“ลาภธัมมิกา(ลาภที่ ได้มาโดยธรรม)” 

แล้วน�ามารวมกันเป็นส่วนกลาง กินใช้อาศยับรโิภคร่วมกนั

ในการด�าเนินชีวิตเป็น“สาธารณโภคี” ซึง่มีชีวิตไปด้วยกัน

กับของส่วนกลางได้จริงๆ ไม่มีใครพยายามแย่ง หรือแยก
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เอาอะไรไปเป็นของส่วนตวั ทุกคนมีปัจจยัส�าคญัส�าหรับชวีติ

แต่ละคนอนัพอเหมาะพอเพียง ด้วย“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตระ

 “สาธารณโภคี”จึงเป็นเศรษฐกิจขัน้เยีย่มยอดของ 

สังคมมนุษยชาติที่สูงสุดกว่าระบบเศรษฐศาสตร์ใดๆ 

 ซึง่สามารถเป็นได้ชนดิที่เป็นอกาลโิก คอืไม่จ�ากัด 

กาละยุคสมัย ว่าเป็นได้แต่ในยุคพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ยุคนี้

ก็ยังเป็นได้ แม้คนยุคนี้จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จัดจ้านสาหัส 

 และเป็นเอหิปัสสิโก คือสามารถท้าทาย ให้มาชม 

ความจริงที่เกดิได้-เป็นได้นี้กันแท้ๆ ในยุคนี้มีแล้ว สังคม

ชุมชนหมู่บ้าน“สาธารณโภคี”ที่ว่านี้  ไม่ใช่ ได้แต่พูด

(๒๘) สาธารณโภคเีกิดได้เฉพาะในหมู่สงฆ์เพราะเหตุใด?  

 ในยุคพระพุทธเจ้า การมีลาภโดยธรรม(ลาภธัมมิกา) 

แล้วน�ามารวมกินใช้ อาศัยบริโภคในการด�าเนินชีวิต เป็น 

“สาธารณโภคี”น้ัน เป็นได้แค่เฉพาะในหมู่นักบวชหรือหมู่ 

ภิกษุสงฆ์เท่านั้น  เพราะยคุน้ันเป็น“สมบูรณาญาสิทธิราชย์” 

เป็น“ยุคทาส”กันอยู่ทั้่งโลก

 และที่ส�าคญัคนหรือประชาชนในยุคนั้นท้ังหลายยัง

ไม่มีสิทธิเสรีภาพบริบูรณ์  

 เพราะคนทัว่ไปทั้งหลายก็ยงัไม่มีความรู้เร่ืองสิทธิเสรี 

ภาพใดๆเลย 
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 คนยุคนั้นจึงไม่มีอิสระเสรีภาพ( Independence) ไม่มี

คุณลักษณะแห่งความเป็นพีน่้องในสังคมหรือ“ญาติธรรม” 

( Fraternity)แท้ ไม่มีสุขสงบสันติภาพ(Peace)แน่ เพราะเป็น

ยุคทาสทั่วทั้งโลกกันอยู่ ไม่มี“สมรรถนะ(efficiency)”ที่เต็มใจ 

ด้วยความเต็มจริงยินดีของตนแท้จากแรงงานของทาสทั้ง

หลายแน่  ไม่มี“บูรณภาพ(Integrity)” ไม่มี“สุนทรียภาพ(Aes-

thetics)” ไม่มี“สูญญภาพ(Voidness)”สัมบูรณ์แท้จริงแน่นอน

 

(๒๙) สาธารณโภคถ้ีาไม่อสิระเสรภีาพจะเป็นได้ไม่ย่ังยนื      

 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินข้าวของสมบัติวัตถุ 

 สิทธิในการกระท�า สิทธิในการพูด สิทธิในการคิด 

 สิทธิตามกฎหมาย   

 สิทธิตามวัฒนธรรม 

 สิทธิของมนุษยชาติ  

 ฯลฯ

 ดังน้ัน ถ้าสังคมใดยุคใดคนยงัไม่รู้เร่ืองของสทิธิ คน  

ยังไม่มีสิทธิในเรือ่งต่างๆ ยังไม่มีอิสระเสรีภาพ ยังเป็น 

สังคมทาส และเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู ่สังคมน้ัน

จะไม่สามารถเป็น“สาธารณโภคี”ได้อย่างสงบสุขสัมบูรณ์แท้

 สังคมคนฆราวาสทั้งหลายทั่วไปจะเป็นได้ยาก แม้

เป็นได้ด้วยการบังคับ“สาธารณโภคี”นั้นก็ไม่ยั่งยืนยาวนาน
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 สังคมยุคพระพุทธเจ้าจึงยังท�าให้เกดิ“สาธารณโภค”ี 

มีขึ้นในชุมชนฆราวาสไม่ได้  เป็นได้ในหมู่ภิกษุสงฆ์แค่นั้น

 เพราะมีข้อจ�ากัดต่างๆดังได้กล่าวมาแล้ว

 

(๓๐) การมีชีวิต“สาธารณโภคี”ต้องเป็นสิทธิของแต่ละคน  

 การด�าเนินชีวิตเป็น“สาธารณโภคี”ต้องเป็น“ความ

สมัครใจ”ของคน จึงจะอยู่ ในสังคมนั้นอย่างไม่ทุกข์ทรมาน 

สงบ และสุขเย็นหรืออบอุ่นที่สุด นี่คือ จุดตัดสิน

 “การกดดนั”จงึชี้บ่งว่า ระบบไหนจะแท้จรงิยิ่งกว่ากนั 

 ถ้าสังคม“สาธารณโภคี”ใดใช้อ�านาจบังคับ-กดดัน

มากกว่าก็จะเป็นสังคมแห่ง“ทกุข์” ถือว่า ยงัไม่เต็มสิทธิ หรือ

มีอิสระน้อยยิ่งกว่า ย่อมด้อยกว่า ไปไม่รอดกว่า ต�่ากว่า

 ดูได้จากสังคมคอมมูนิสต์ ซึ่งมี“การบังคับ”ในหลาย

กรณียิ่งกว่าประชาธิปไตย มากกว่าชาวเผด็จการแน่นอน

 จึงชัดเจนว่า ไม่มีอิสระเสรีมากเท่า“สาธารณโภคี” 

 เพราะ“การบังคับ”นี่เองที่ท�าให้คอมมูนิสต์ต้องล่ม

สลายไปจากโลกเกือบหมดแล้ว แม้จะอยู่ได้ในทกุวนัน้ีก็ต้อง

เป็นคอมมูนิสต์ลัทธิแก้กันไปแล้ว เอนเอียงมาข้างให้อิสระ

 ก็ตัดสินได้ด้วยเรื่อง“ความเป็นอิสระ” นี่มิติหนึ่ง

 และ“สาธารณโภค”ีมีคณุลักษณะ communal อนัเป็น 

ลักษณะพิเศษถึงขัน้คุณวิเศษ(อุตตริมนุสสธรรม)ส�าคัญยิ่ง(เป็น 
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สัจธรรมลึกลงไปในจติ มีความเก่ียวเกาะแสนสนิทสัมพันธ์แห่งเช้ือความเป็น 

ญาติสายเลือดและความเป็นชาติในประเทศ หรือมี DNA  ที่สืบสานชิดแน่น 

แสนสนิทกว่า) ซ่ึงลึกซ้ึงแหลมคมยิ่งกว่าคอมมูนิสต์ที่โลกช่วงหน่ึง

พยายามปลุกป้ันให้เกิดขึ้นมาในยุคหนึ่งเสียอีก

 นีก่็อีกมิติหนึง่ ซึง่เพิม่ขึ้นเป็นเครือ่งตัดสินได้ 

 เพราะ“สาธารณโภค”ีน้ีทกุคนในสังคม กล้ามักน้อย 

-กล้าจน-กล้าไม่สะสม ยิง่กว่า ๓ ระบบนัน้ (เผดจ็การ,คอมมูนิสต์ 

และประชาธิปไตยทุนนิยม) จึงเต็มใจเสียภาษีให้แก่ส่วนกลาง 

เข้าใกล้ ๑๐๐ % หรือเสีย ๑๐๐ % ได้จริงยิ่งยอดกว่าทั้ง ๓ 

ระบบน้ันอย่างเป็นจริง ทั้งจริงใจและทั้งจริงฉลาดข้ันปัญญา    

(๓๑) “จดุเด่น-จดุเน้น”ส�าคัญยิ่ง ของระบบแต่ละระบบ

 คอมมูนิสต์นี้เน้นที่“ทรัพย์สินและเงินเข้าส่วนกลาง”  

ยิ่งกว่า เน้นที่จิตใจที่เป็น“อิสระเสรีภาพของคน” 

 คอมมูนิสต์จึงเอียงข้าง“วัตถุนิยม”ยิ่งกว่า“จิตนิยม”

 ประชาธิปไตยน้ันเน้นที่“อสิระเสรีภาพของคน”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”นัน้ล้วน

เต็มใจ“เสียภาษี” ๑๐๐ % มากสุดได้ยิ่งกว่าคอมมูนิสต์  

จึงเป็นคอมมูนิสต์ส ูงสุด ๑๐๐ % แท้ๆยิ ่งกว่าระบบ

ประชาธิปไตย อย่างวิเศษด้วยซ�้า

 สรุปตรงนี้ ก็คือ ไม่ว่าจะเรื่อง“อิสระเสรีภาพ” หรือ

เรือ่ง“วัตถุเงินทองทรัพย์สิน” สาธารณโภคีท�าความส�าเร็จ

ได้ จึงเป็นได้ยิ่งๆกว่า ทั้ง ๒-๓ ระบบนั้นแท้จริง

 สาธารณโภคีจึงมีทั้ง ๒ จุดเด่นกว่าของทั้ง ๓ ระบบ

 ดังนั้น ระบบ“สาธารณโภคี”จึงเกิดได้แม้ในประเทศ

ประชาธิปไตยที่เน้นระบบอสิระเสรีภาพเต็ม ๑๐๐ % เพราะ

ระบบ“สาธารณโภคี”ก็เป็นระบบที่นิยมอิสระเสรีภาพเช่น

เดียวกันกับ“ประชาธิปไตย” ๑๐๐ % อยู่ที่คนจะเป็นได้มั้ย?

 และเด่นกว่าประเทศคอมมูนิสต์ท่ีเน้นระบบมีทรัพย์ 

สินส่วนกลางเต็ม ๑๐๐ % เพราะระบบสาธารณโภคีเป็น

ระบบที่ ไม่เป็นภัยเป็นโทษกันแล้ว ไม่หลงแย่ง“ทรัพย์สิน

เงินทองข้าวของส่วนกลาง”ยิ่งกว่าชาวคอมมูนิสต์เป็นกัน

 “สาธารณโภค”ีจติใจจงึสะอาดกว่า มีอิสระเสรียิ่งกว่า  

(๓๒) “สาธารณโภค”ีมจีดุดียิ่งกว่าระบบการปกครองทั่วไป      

 “สาธารณโภคี”นั้นอิสระยิ่งกว่า“เผด็จการ”นั้นแน่แท้

 ระบบ“สาธารณโภค”ีจงึเป็นระบบที่ดวีเิศษยิ่ง ทั้งการ
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มีอิสระเสรียิ่งกว่าระบบประชาธิปไตยเสียอีก และทั้งเป็น

ระบบที่มีความเป็น“คอมมูนอล”ที่เน้น“ส่วนกลางร่วมกัน”ได้

ยิ่งกว่าระบบคอมมูนิสต์ด้วยซ�้าไป 

 จติใจของผูจ้ะเข้าสู่ระบบ“สาธารณโภค”ีจงึมีทั้งอสิระ

ยิ่งยอด และมีทั้งความเต็มใจเสียสละให้ส่วนกลางก็ยิ่งยอด

 จุดดีจุดเด่นของ ๒ ระบบการปกครองในโลก คือ

มี“อิสระ”ก็ดี มี“ใจสาธารณะ”ก็ดี คนจะท�าได้เป็นได้ก็ต้อง 

เป็นคนที่มจีติใจเจรญิสงูพิเศษกว่าคนธรรมดาสามญัแน่นอน     

 เพราะผู้สมัครใจจะอยู่ ในสังคมสาธารณโภคถ้ีากิเลส 

ยงัมากอยู ่ ก็อยู่ ไม่ได้ แม้จะอยูก็่อยูอ่ย่างมีทุกข ์ หรืออยู ่ 

ได้ไม่ยาวนานแน่นอน ไม่เป็นสุขส�าราญเบิกบานใจเต็ม  

๑๐๐ % แน่ยิ่งกว่าแน่  

 แต่ถ้าเป็นคนมี“ปัญญา”จริงก็จะยอมตาย กัดฟันสู้

(๓๓) สาธารณโภคีจึงต้องมีจิตใจที่ฉลาดพิเศษคือปัญญา 

 “สาธารณโภคี”เป็นสังคมที่มีความพิเศษหรือสังคม

ที่คนอยู่ได้ต้องมีคณุธรรมจริงมากมายหลายมิติจงึจะอยู่ ได้ 

เพราะไม่ใช่สังคมธรรมดาสามัญที่ปุถุชนจะอยู่ได้ง่ายๆ

 คนที่มีคุณธรรมจริงคอืคนมี“ปัญญา”ซึง่เป็นภาษา

บาลี อันเป็น“ความฉลาดแบบโลกุตระ” จึงแตกต่างจาก 
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“ความฉลาดแบบโลกียะ”ที่ภาษาบาลีเรียกว่า“เฉโก”

 ความฉลาด“เฉโก”เป็นความฉลาดที่เต็มไปด้วยเล่ห ์

เหลีย่มลึกร้ายซับซ้อน โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเอง(อวิชชา) หรือ

แม้รู้ก็ยังใช้เล่ห์เพือ่ความเอาเปรียบถึงขัน้โกงทุจริตหนัก

 แต่คนไม่ยอมใช้ค�าว่า“เฉโก”เรียกความฉลาดของตน 

ทั้งๆที่เขามีแค่“ความฉลาดเฉโก”คอื ฉลาดแบบโลกย์ีเท่าน้ัน  

 มีวิธีท่ีจะเกิด“ความฉลาดซ่ือสัตย์”ซ่ึงเรียกด้วยภาษา 

บาลีว่า “ปัญญา” คือฉลาดไม่ต้องใช้เล่ห์เหล่ียม และฉลาด 

ทีย่อมเสียเปรียบ ฉลาดทีเ่ต็มใจเสียสละ เพราะมีปัญญาแท้ 

 ผู้มี“ปัญญา”แท้รู้ดีว่า “เสีย”คือผู้ต้อง“สละ” ผู้ต้อง 

“ให้”แก่ผู้อื่น ผู้ต้อง“ขาดทุน”ให้แก่ผู้อื่น เป็นความประเสริฐ 

 ดังนั้น“ปัญญา”ที่รู้ดีว่า “การเสีย”คือ“การได้” หรือ 

การให้แก่ผูอ้ืน่คอืความดงีามจริงๆ “ขาดทุนของเราคือก�าไร

ของเรา” จึงเต็มใจ“เสีย” เต็มใจ“สละ” เต็มใจ“ให้”แก่ผู้อื่น 

เต็มใจ“ขาดทนุ”ให้แก่ผูอ้ืน่ อย่างสัมบูรณ์ด้วย“ฉลาดปัญญา”

 ผู้ยังมีแค่“ฉลาดเฉโก”จะไม่เห็นดีเห็นงามตามทีว่่า

นี้  จะเข้าใจ“ความจริง”ที่ว่านี้ไม่ได้ เขาจะมี“อวิชชา”อยู่เต็ม

ความโง่ แม้จะพอเข้าใจได้ก็จะไม่ยอมท�าอย่างเต็มใจเลย 

หรอืแม้แค่สมคัรใจจะท�าเป็นครัง้คราว เขากต็้องพยายาม

ฝืดฝืนใจอย่างเหลือเกิน จึงไม่นิยม ไม่ชื่นชม ไม่รมเยศแน่ 

 เห็นมัย้ ว่าคนจะม“ีปัญญา”จึงยากแสนยากมาก 

เพราะเปลี่ยน“อวิชชาธาตุ”ในจิตใจคนได้ยากจริงๆ
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(๓๔) “เฉโก”คือ อวิชชาธาตุ เป็น“ความฉลาด”แบบเก่า

 ผู้เริม่มีธุลีแห่ง“ปัญญา”เกิดในจิตใจใหม่ จึงคือ ผู้ที่

มี“ความฉลาดแบบอื่น(อัญญะ)” ที่แตกต่างจาก“อวิชชาธาตุ” 

ของคนสามัญในโลกที่เป็น“โลกีย์” ชนิดที่เป็น“คนละโลก- 

หันหลังชนกัน” จึงมองเห็นมุ่งไปทิศตรงกันข้ามเลยทีเดียว 

 การพูดกันจึงยากที่จะเข้าใจกันได้ เพราะมันเหมือน

กับคนต่างดาวมาเจอกัน คนที่มาจากคนละโลกคุยกัน

 คนหนึ่งเป็นมนุษย์โลกียะ ที่เป็นโลกของมนุษย์สามัญ 

ปุถุชน คอืโลกที่เป็นดวงดาวที่เป็นโลกีย์ 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

 แต่อีกคนหนึง่เป็นมนุษย์โลกุตระ ที่เป็นคนโลกต่าง

ดาว เป็นโลกของมนุษย์“โลกอื่น” คือโลกที่เป็น“ดวงดาว 

โลกุตรชน” ซึง่มี“ความคิดรวบยอด(concept)”ก็ดี “ค่านิยม 

(values)”ก็ด ี“รสนิยม(taste)”ก็ดี แม้“ธรรมนิยาม ๓ คอืไตรลักษณ์ 
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ก็ดี(การเกิดขึน้-การตั้ง่อยู่-การดับไป) คนโลกต่างดาวก็มีปัจจัตต 
ลักษณ์ของโลกุตระ ท่ีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นไตรลักษณ์ที่มี
ความรู้สลับซับซ้อนลึกซ้ึง(ปฏินิสสัคคะ)ยิง่กว่าคนโลกย์ีธรรมดา
 นัน่คือ คนผู้นัน้สามารถใช้“ธรรมะ ๒”คือ ถึงขัน้ม ี
“ปัญญาธาตุ”ที่เป็น“นาม”ของตนเอง เมือ่สัมผัส“กาย”ตนเอง 
ก็สามารถอ่าน“อาการ”อ่าน“นิมิต”ของ“จติในกายตน”ออกถึง 
ความเป็น“สามัญลักษณ์”หรือ“ไตรลักษณ์”ไดเ้กินกว่าสามัญ
ปุถุชนที่เห็นแค่“การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป”ในกรอบของเขา
 นั่นก็คือ สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-
ดับไป”ของ“วิญญาณธาตุ”ของตนนัน้ๆได้มากกว่าการเห็น
ความจริงว่า เป็นแค่“การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป”ของปุถุชน
 เพราะมี“ปัญญา”ที่ความสามารถหยั่งรู้จิตของตน
และแยกแยะ“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรม
ในธรรม”ของตนได้ด้วย“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”สัมมาทิฏฐิ 

(๓๖) “ปัญญา”สมัมาทฏิฐเิป็น“ความฉลาด”ขั้น“โลกตุระ”  

 เช่น รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ไตรลักษณ์”หรือสามัญลักษณ์ 

ถึงขัน้“โลกุตระ” นัน่คือ สามารถแยกแยะ“กาย ๒-เวทนา 

๑๐๘-จิต ๘๙-ธรรม ๒”ได้อย่างแตะต้องสัมผัสสภาวะจริง

 จากความเป็น“รูป ๒๘” ที่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตาม“นาม ๕” ที่พระพุทธเจ้า 
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ตรัสไว้ชัดในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๑๔ ก็จะสามารถ 

รูจ้ักรู้แจ้งรู้จริง“ปฏิจจสมุปบาท”ได้บรบิูรณ์สัมบูรณ์

 นัน่คอื ผู้มี“ปัญญา”ข้ัน“วชิชา”ต้ังแต่“วปัิสสนาญาณ” 

ไปครบ“วิชชา ๘” สามารถอ่านสภาวธรรมที่เป็น“ปฏิจจ

สมุปบาท”ได้ตัง้แต่ความเป็น“สังขาร-วิญญาณ-นามรูป-

อายตนะ” เมื่อมี“สัมผัส”จึงมี“เวทนา”ขึ้นมาให้ศึกษาเรียนรู้ 

ขอยืนยันว่า ต้องมี“สัมผัส ๖”จึงจะสามาถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้

 หากไม่มี“ผัสสะ ๖”หรือไม่มี“สัมผัส ๖”ให้เรียนรู้ 

เช่น หลับตาเข้าไปเรียนรู้อยู่แต่“ภายในภวังค์”ที่มีแต่“จิต

ในจิต”เท่านั้น ซึง่ไม่ม“ีกายในกาย-เวทนาในเวทนา”ให้

ศึกษา“ธรรมในธรรม”ทั้งหลายได้ครบทั้งภายนอก-ภายใน 

ไม่มีสมมุติสัจจะ-ปรมัตถสัจจะ ครบครัน การศึกษาก็ไม่

บริบูรณ์ การบรรลุธรรมทั้งหลายก็ไม่สัมบูรณ์ ..เห็นชัดมั้ย? 

  ต้องมี“ผัสสะ”จึงจะสามารถพิจารณา“กายในกาย-

เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม”ได้จริงถึงขัน้รู้จัก 

รู้แจ้งรู้จริงว่า “สังขาร”ทั้งหลายก็ด ี“ธรรม”ทั้งหลายก็ดี ย่อมม ี

“อาริยสัจ”ทีเ่ป็น“ความจริงอนัยิ่งใหญ่”ในสังขารในธรรมน้ันๆ  

 น่ันคอื มี“สัจธรรม”ให้เราเรียนรู้ศกึษาได้ครบครันทั่ว

หมดตาม“ปฏิจจสมุปบาท”ทั้งสาย ชนิดท่ีอนุโลม-ปฏิโลมได้

ถ้วนรอบ รอบแล้วรอบเล่า จะกีร่อบก็ทบทวนได้จนแน่ใจ

เป็นที่สุดว่า บรรลุธรรมสูงสุดแล้ว จบกิจแล้ว บริบูรณ์สัมบูรณ์

แล้ว อย่างทีต่นมัน่ใจของตนจริงๆ ครบ“เวทนา ๑๐๘” 
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เต็มถ้วนด้วยการทบทวนแล้วทบทวนอีก สะสม“อาเนญ 

ชาภิสงัขาร”แล้วๆอีกๆ กระทัง่“อดีต ๓๖-ปัจจุบัน ๓๖ 

-อนาคต ๓๖” ควบแน่นเป็น“นิจจงั-ธวุงั-สัสสตงั-อวปิรณิาม

ธัมมัง-อสังหิรัง-อสังกุปปัง”กันทีเดียว

(๓๗) ยกตัวอย่าง ไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณ์ เป็นต้น 

 ๑.สังขาร คือสังขตธรรมทั้งปวง ไม่เทีย่ง(สัพเพ สังขารา 

อนิจจา) ๒.สังขารคอืสังขตธรรมทั้งปวง เป็นทกุข์(สัพเพ สังขารา  

ทุกขา) ๓.ธรรมคือสังขตธรรมและอสังขตธรรม หรือสังขาร 

และวิสังขารทั้งปวง ไม่ใช่ตน (สัพเพ ธัมมา อนัตตา)

 ผู้มีแค่“ความรู้สามัญปุถุชน”จะไม่สามารถรู้จกัรู้แจ้ง 

รู้จริงเริ่มตั้งแต่ความเป็น“สังขาร”ได้เลยว่า มันคือไฉน?

 ยิ่ง“ความไม่เที่ยง”ของสังขารก็ดี ของธรรมก็ดี ก็จะ

ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้เลย 

 “กายที่เป็นภายนอกของสังขาร”นัน้อาจจะสามารถ

พอรู้ได้เห็นได้ ว่า มันมี“ความไม่เที่ยง”ด้วยตา ด้วยทวาร

ภายนอก อาศัยผ่านกาล ผ่านเวลาที่มันล่วงไปๆ “สังขาร

ภายนอก”มันก็จะปรากฏ“ความไม่เที่ยง” เสื่อมไปให้เห็นได้

 แต่“จติสังขาร-วจีสังขาร”ที่เป็น“สังขารภายในน้ีสิ มัน

ต้องมี“ปัญญา”จริงๆ 

 มีแค่“เฉกะหรือเฉโก”น้ัน ไม่สามารถหยั่งรู้ความเป็น
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จริงของ“อาการ-เพศ-นิมิต-อุเทศ”ได้แน่

 ซ่ึงผู้มี“ปัญญา”จริงแท้ จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

สภาวธรรม“ความไม่เที่ยงในสังขารภายในจิตของตน”ได้ 

 เช่น เริม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นรูปกับนามปรุง

แต่งกนัอยู่”ในตน เรียกว่า“กายสงัขาร”กด็ี “จิตสงัขาร”กด็ี  

“วจีสังขาร”ก็ดี ว่า เป็นไฉน? อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”จริงๆ

 น่ันคอื สามารถหยั่งรูภ้าวะที่เป็น“ความไม่เที่ยง”ได้แก่ 

ความเป็น“อนิจจงั(ความไม่เที่ยง)”ของจติ-เจตสิก  กสั็มผสัเหน็

ความไม่เที่ยงของ“กิเลส(ภาวะเก๊  = ภาวะที่เป็นของไม่จริง-ไม่เที่ยง- 

ไม่แท้ที่หลอกคนอวิชชาอยู่ ในจิตตัวเอง)” ในตนได้จริง

 หรือ“กิเลส”เป็น“เหตุแห่งทุกข์”ก็สัมผัสสภาวะว่ามัน

เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ ที่มี“ปัญญา”สัมผัสรู้กันจริงๆ

 แม้แต่“กิเลส”ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเลย มันเป็นเพียง 

“พลังงานเก๊ในจติ”ทีเ่รา“อปุาทาน”ยดึม่ันถือม่ันมันเองแท้ๆ 

ก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้แท้ๆจริงๆ จึงรู้หน้าตาของ“อปุาทานจติ” 

ที่มันเป็น“ผีหลอก”ได้แท้ชัดเจนยิ่ง ด้วยธาตุ“ปัญญา”ตน

 ตนจึงแจ้งชัด“ความหลอก” หรือ“ความเท็จ”ชัดยิ่ง 

(๓๘) “ปัญญา”ที่รู้จริง“ธรรมนิยาม ๕”มีในพุทธเท่านั้น 

 ซึง่ผู้มี“ปัญญา”จริงจะสามารถแยกแยะความเป็น 

“ธรรมนิยาม ๕”ได้อีกด้วย
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 “ธรรมนิยาม ๕” (นวังคสัตถุศาสตร์ = ค�าสอนของพระพุทธ 

ศาสดา ๙หลักใหญ่ )แท้ๆ ที่ล้วนเป็นโลกุตระ มิใช่โลกียะ

 “ธรรมนิยาม ๕”ได้แก่ อตุุนิยาม,พชีนยิาม,จตินยิาม, 

กรรมนิยาม,ธรรมนิยาม (การเกิดขึ้น-การตั้ง่อยู่-การดับไปของสรรพ

สิ่ง-ที่เป็นทั้งสรรพสิ่งโลกียะ-ทั้งสรรพสิ่งโลกุตระ) อันประกอบด้วยรูป

ธรรมและนามธรรมที่เป็นอาริยธรรมขั้นโลกุตระ = ปัจจัตต 

ลักษณ์ของโลกุตรธรรม(ไม่ใช่แค่เป็นปัจจตัตังแบบโลกียะเท่าน้ัน) และ

มี“อธิปไตย”ในธรรมนิยาม ๕ (ธรรมาธิปไตย)เป็นอาริยธรรม

บริบูรณ์สัมบูรณ์  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)นีจ้ึงเป็นคนต่างดาว เป็นคน

ดาวดวงใหม่แท้จริง ที่มีความสามารถ“หลุดพ้นจากโลกลูก

เก่า”ของตนออกมาสู่“โลกอื่น” ที่ ไม่ใช่“โลกโลกีย์”ที่ตนอยู่

จ�าเจด้วย“ทุกข์ๆ-สุขๆ” ยึดมั่น“ของเอ็ง-ของข้า” แย่งกัน

อยู่ หวงแหนเป็นของตนอยู่ โดยเฉพาะ“ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง



57

ในความเป็นอัตตา ๓” จึงไม่รู้จักจบสักที ไม่ส�าเร็จได้จริง

 เพราะยังไม่ม“ีปัญญา”ทีเ่ป็น“โลกตุระ”เป็นคนดาว

ดวงใหม่ที่บรรลุพุทธธรรมสัมมาทิฏฐิจริง ซึง่เป็นโลกุตระที่

มี“ความแตกต่าง”จากโลกียะเป็นคนละโลก หรือเป็นคนละ

ดวงดาวแท้ๆ  

 เม่ือคนดาวดวงใหม่ 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”ท่ีทวนกระแสกับ“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“ความรู้เฉโก”ที่เป็น“ความรู้”ของคนโลกเก่าแล้ว   
 จิตใจคนมี“ปัญญา”จึงเป็นคนหน้าใหม่ที่มี“ความรู้-

ความเห็น”แปลกใหม่ทวนกระแสโลกโลกีย์หรอืทวนกระแส

คนดาวดวงเก่า  ซึง่ไม่เหมือนกับ“ความรู้-ความเห็น”ของ

คนดาวดวงเก่า เพราะมันแปลกใหม่-แยกแตกต่างกันไปใหม่ 

แล้ว

 “ความคิดรวบยอด(concept )”ก็ดี “ค่านิยม(values)”ก็ดี 

“รสนิยม(taste)”ก็ดี “ธรรมนิยาม 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” 

 “วชิชาธาตุ”ที่เจริญมากข้ึนจากที่เร่ิม“จากอญัญธาตุ” 

เมื่อพัฒนาเป็นพหูพจน์มากขึน้ก็คือ “อัญญา” ซึง่“ตรงกัน

ข้ามกับอวิชชาธาตุ”ไปตามล�าดับ

 จะเรียกด้วยภาษาว่า “ธรรมชาติ”ก็มี“ธรรมะ”ที่เป็น 

“ชาติของคนต่างดาว” ซึ่งมี“เชื้อชาติคนละเชื้อชาติ” และมี 

DNA ของคนละโลก หรือคนละดวงดาวกันจริงๆ กับ“เชื้อชาติ

คนโลกีย์เก่า” เพราะมี DNA คนโลกใหม่หรือคนโลกุตระที่ 

ไม่ใช่ DNA ของคนในดาวดวงเก่ากันแล้ว 

 DNA คนละ DNA เป็นคนมีเชื้อจากดาวคนละดวง
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 สิง่ที่สัมผัสได้แม้ภายนอก จะยืนยันสอดคล้องกับ

ภายใน ซึ่งต้องคบคุ้น และพิสูจน์ยืนยันกันหลากหลายมิติ

ได้จรงิๆ นัน่กต็้องครบทัง้ภายนอก-ภายใน ครบทั้งสมมุติ

สัจจะ-ทั้งปรมัตถสัจจะ เป็น“ธรรมะ ๒”เสมอ 

 โลกยคุน้ีโชคดมีากที่ยงัมีพระวจนะของพระพุทธเจ้า 

คือ พระไตรปิฎกฉบับนี้ ใครเก่งเกินกว่าพระไตรปิฎกฉบับนี้ 

ไม่เชื่อพระไตรปิฎกฉบับนี้ ไปเชื่ออะไรอื่น เป็นสิ่งที่น่าเชื่อ

ถือ ก็เป็นสิทธิของเขา เขาก็เชื่ออะไรอื่นของเขาไป ก็เป็น

ธรรมดา ก็ปล่อยเขาไป แต่เราเชื่อพระไตรปิฎกฉบับนี้

 เราก็พูดกันกับกลุ่มคนที่ยังเชื่อพระไตรปิฎกฉบับนี้

อยู่ เท่านี ้ก็เหลือหลายแล้ว ซึง่อาตมาว่าเท่านีก้็มีไม่น้อย 

หรอกในโลกแม้ปัจจุบันนีท้ี ่ยังเชื่อพระไตรปิฎกฉบับนีก้ัน 

เอามาปฏิบัติให้บรรลุตามนั้นให้ได้เถิด จะรู้ความจริงเอง

 ซึ่งแน่ยิ่งกว่าแน่ ว่า คนที่มี“ภูมิโลกุตระ”ในโลกยุคนี้

ขณะนี้นั้นยังมีน้อยอยู่ ก็มีในประเทศไทยนี่แหละมากที่สุด 

 เราก็ตรวจสอบตามพระไตรปิฎก ทัง้มรรค-ทั้งผล 

กับ“ธาตุรู้(วิญญาณ)”ของเราทั้งหลาย ที่มีครบตามค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า ซ่ึงเป็น“นวงัคสัตถุศาสตร์(ค�าสอนของพระพุทธ

ศาสดา ๙”หรือพทุธคณุ ๙)” เป็น“สฺวากฺขาโต ๖ (พระธรรมที่พระพุทธเจ้า

ตรัสไว้ดีแล้ว บันทึกมาถึงวันนี้ พิสูจน์ได้ตามหลัก ๖ ประการนั้น)” 

(๔๑) “คนดาวดวงใหม่”เป็นผู้เสียสละแบบโลกุตระ
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(๔๒) “สฺวากฺขาโต”นั้น คือ อย่างไร?

 “สฺวากฺขาโต หรือสวากขาตธรรม” ๖ ประการ ที่

พระพุทธเจ้าตรสัยนืยนัไว้ทั้งหลายน้ัน ล้วนดแีล้วทัง้น้ัน ไม่มี

ผดิไปจากค�าตรัส ให้เราตรวจสอบตามหลัก ๖ ประการน้ันได้ 

 ๑.สฺวากฺขาโต ภควตา ธัมโม ก็คือ เป็นธรรมของ

พระพุทธเจ้า ทีี่ตรัสยืนยันไว้อย่างดีแล้ว ๖ ประการ ใครอย่า

เข้าใจเพี้ยนผิดออกไปจากพระวจนะของท่านก็แล้วกัน 

 ๒.สันทฏิฐโิก ก็คอื ผูป้ฏิบัติทีเ่อาตัวเองมาปฏิบัติเอง

เลย นี่เรียกว่า สันทิฏฐิโก ก็จะเกิดผลในตนเองได้จริง จึงจะ

มี“ความรูข้องตนเอง”เป็น“ปัจจัตตัง เวทตัิพโพ วญิญูห”ิของ

ตน “มีความรู้ขึ้นในจิตตนเอง” เกิดรู้ขึ้นในสันทิฏฐิโกผู้นั้นๆ 

 ผู้ไม่เอาตนเองปฏิบัติ  ก็แน่นอน..ย่อมไม่มีผล
 [สันทฏิฐโิก หมายความถึง ตัวตนทั้งร่างทั้งใจองคาพยพทั้งหมด ทั้ง

ภายนอก-ภายใน ซึ่งแตกต่างจากข้อที ่๖ (ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ) เพราะข้อ 

๖ น้ันหมายถึงจติใจเท่าน้ัน เฉพาะจติใจที่เกิดผลกันภายใน แต่“สันทฏิฐโิก”ข้อ 

๒ น้ีหมายถึง ทัง้ตัวตนทัง้ร่างกายทั้งจติใจ และผลทัง้หมดทัง้สมมุติสัจจะและ

ปรมัตถสัจจะ อันมีสัมผัสทั้งภายนอกและภายในสัมพันธ์กัน ร่วมรวมกันอยู่
ทั้งโลกภายนอกและอัตตาภายใน ทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตสัจจะหมดถ้วน]

 ๓.อกาลิโก กค็ือ ไม่จ�ากัดกาละ ไม่ว่ายุคใดสมัย
ใดหากมีหลักฐานค�าสอนพระพุทธเจ้าของจริงอยู่ ก็น�ามา
ปฏิบัติพิสูจน์จะเป็นจริงเกิดจริงได้ทุกกาละ ขอให้สัมมา
ทิฏฐิ-สัมมาปฏิบัติเถิด แต่ถ้ากาละใดไม่มีหลักฐานค�าสอน
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พระพุทธเจ้าเลย หรือมีอยู่แต่มิจฉาทิฏฐิกันเอง ก็แน่นอน

ย่อมปฏิบัติอย่างไรก็ไม่มี“ผล”จริง แม้เขาจะยนืยนัว่ามีผล ก็

เป็นได้ แต่นั่น“มิจฉาผล” ไม่ใช่“สัมมาผล”เกิดแน่ยิ่งกว่าแน่  

ซึ่งชาวพุทธยุคนี้ก็มีให้เห็นอยู่ เขาก็หลงว่า ของเขานี้แลจริง

 ๔.เอหิปัสสิโก ก็คือ มีผู้ปฏิบัติเกิดตาม“มรรคผล”นี้

จริง ตามค�าสอนนี้จริง ยืนยันได้ เชิญให้มาสัมผัสพิสูจน์ได้ 

ว่า เป็น“โลกตุรผล”ตามพระวจนะของพระศาสดาที่เรายดึถือ

ในพระไตรปิฎกฉบับน้ี ถ้าไม่ถือสาจะว่า ท้าให้มาพิสูจน์ก็ได้ 

 ส่วนผู้ไม่เชื่อถือพระไตรปิฎกฉบับนี ้ ก็แน่นอนย่อม

ไม่เหน็ว่าจรงิ ก็ธรรมดาที่เขาต้องเป็นอย่างน้ัน ก็ไม่มปัีญหา 

 ๕.โอปนยิโก ก็คือ สิ่งนี้ ความรู้นี้ ความประพฤตินี้ 

ความจริงนี้ ความเป็นอย่างนี้ เป็นสิ่งเลิศ เป็นของสูงยิ่ง จึง

เป็นสิ่งที่น่าเอื้อมเอามาให้ตน ควรโน้มเอามาให้ตนให้ได้  

 ๖.ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ก็คือ ผู้ปฏิบัตินัน้

ปฏิบัติแล้วก็เกิดผลธรรมในตน บรรลุธรรมนั้นในตน ตนก็มี

ญาณหยั่งรู้ความจริงของธรรมน้ีที่เกิดข้ึนในตน ท่ีตนบรรลุ

ในตนของตน ทั้งธรรมะเกิดขึ้นจริง และทั้งตนก็รู้ธรรมะนั้น     

(๔๓) ศาสตร์ที่ท�าให้เป็น“คนจน”ส�าเรจ็อย่างม“ีปัญญา”แท้

 ธรรมะของพระพุทธเจ้านีเ้ป็นศาสตร์ยิ่งใหญ่ โดย 

เฉพาะมีความเป็นเศรษฐศาสตร์ที่รวมคุณธรรมของ“เผด็จ 
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การ-คอมมูนิสต์-สังคมนิยม-ประชาธิปไตย”ไว้ครบ แม้แต่ 

ความเป็น“พระเจ้า”มารวมไว้ในความเป็น“โลกุตรภูมิ”ได้

แท้อย่างวิเศษสุด เพราะธรรมะของพุทธศาสนาช่วยให้

ประชาชนมคีวามเข้าใจชีวิตชาติศาสน์กษัตริย์อย่างลกึล�า้ 

 ความมี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตรภูมิ”จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

ความเป็น“โลก” ความเป็น“อัตตา” โดยเฉพาะม“ีธรรมะ”ข้ัน 

“โลกุตระ” วุฒิแห่ง“ปัญญา”จึงควบคมุ“อธิปไตย”ไปกับ“โลก” 

ด้วย“สติ”ที่เป็น“ธรรมาธิปไตย”ขัน้“อารยิะ(Supramundane )” 

อนัมี“ปัญญา”เป็น“เมตตา”แท้  ๆ“อภบิาล”สังคมมาตลอด  

 ชีวิตทีอ่ยู่กบัสงัคม“ประชาธปิไตย”จึงเต็มไปด้วย 

“เมตตา”คุ้มครองดูแล“โลก” อธปิไตยจึงเป็น“โลกตุรธรรม”  

นี้คอื สังคม-ประเทศชาติ-โลก ที่เป็น“ธรรมาธิปไตย”แท้จริง 

 ซึง่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีภูมิรู้ชนิดนีใ้นความ

เป็นคนและความเป็นสังคมมนุษยชาติโดยตรงแท้ๆ จึงท�าได้

 ความเปน็เศรษฐกจิ-เป็นการเมอืง-เป็นสังคมจึงเกิด

ด้วย“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตรธรรม” ซ่ึงผูไ้ม่เป็นทาส“โลกธรรม” 

แน่แท้ และมี“ปัญญา”เข้าใจจริงๆว่า ท�าไมชีวิตตนจึงควร 

อยู่กับสังคมอย่างต้องเป็น“คนจน” 

 จึงมีชีวิตเป็น“คนจน”อย่างสุขส�าราญเบิกบานใจ

 เพราะมี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตระ”แท้จริงฉะนี้เอง   

 โดยเฉพาะคนไทย“มีตะกอนเชื้อโลกุตระ”ตกผลึก

อยู่ ในอนุสัยของจิต”มาแต่ โบราณอยู่จริงๆเพราะไทยนัน้ 
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มพีทุธเป็นศาสนาประจ�าชาติมาแต่ต้นเกิดชาติไทยมาเลย

ตลอด แม้ปริมาณจะลดลง แต่แก่นความจริงยังมีคุณภาพ

ควบแน่นอยู่ ใน“อนุสัย”ลึกๆ ด้านปริมาณจะลดแต่ DNA 

โลกุตรธรรมก็ยังเหลือเนื้อแท้เป็นเชื้อแท้คงอยู่ ในอนุสัย

 “ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตระ”จึงมีเชื ้อจริง ที ่ถูกปลุก

ให้“ต่ืน”ข้ึนมา เป็น“ปรากฏการณ์ Phenomenal แห่งระเบิด

รัก”ที่น่ามหศัจรรย์ทนัทีในประเทศไทย เม่ือปลายปี ๒๕๕๙ 

 ก็เพราะมีเหตุ-ปัจจัยท่ีครบถ้วนสัดส่วนแท้ จงึเกิดจริง 

เป็นจริง“ปรากฏการณ์”นั้นๆขึ้นมาอย่างไม่มีการนัดหมาย 

 ฉะน้ีคอื “อจินไตย”ทีเ่กิน“โลกจินตา”ของสามัญปกติ 

ที่เกิด“ปาฏิหาริย์ของการบริหารแบบคนจน”แท้ๆจริงๆของ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่๙ แห่งวงศ์จักรีของประเทศไทย 

 ซึ่ง“ทุกอย่างย่อมมาแต่เหตุ” ถ้าไม่มี“เหตุ”แท้ ย่อม

เกิดปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์จริงนั้นๆ ไม่ได้

 จริงมั้ย..?!..?!..!!?? 

(๔๔) การบรหิาร“แบบคนจน”จงึเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่

 ดังนั้น“วิญญาณแห่งอิสระเสรี”ของคนไทยจึงมีอยู ่

เข้มข้น ไม่เหือดหายไปได้ง่ายๆ จนมีค�าพังเพยว่าคนไทย

ติดมากระทั่งทุกวันนี้คือ “ท�าได้ตามใจคือไทยแท้”นั่นปะไร! 

 การสมัครใจหรือเต็มใจเป็น“คนจนอย่างมีปัญญา”  
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จึงมิใช่ถูกบังคับเลยในเลือดและวิญญาณมนุษย์ แต่เจ้า

ตัวเข้าใจและยินดีพอใจเป็น“คนจน” ชนิดที่เต็มใจแท้ๆ

 คนไทยแท้ทีมี่“ปัญญา”จงึไม่ใช่คนทีจ่ะกระเหีย้นกระ

หือรือยื้อแย่ง“ความรวย”เหมือนคนชาติอื่น สังเกตดูดีๆ

เถอะ คนไทยจะเป็น “คนจน”ที่สงบอบอุน่เรียบร้อยเอื้อเฟ้ือ

เก้ือกูลเผื่อแผ่กันอย่างมีน�้าใจ และมีกันเป็นสามัญอยูท่ั่วไป

แต่ก็เต็มใจแจกจ่ายเจือจานกันอยู่เป็นวัฒนธรรมไทยปกติ 

 เพราะจิตใจมี“พื้นจิตของพุทธโลกุตระ”แท้ๆอยู่จริง 

 ความเป็น“คนจน”ชาวพุทธแบบน้ีจงึไม่เหมือนหมูอ่ื่น 

ลัทธิอื่น ซ่ึงเป็น“คนจน”ที่มีแบบพิเศษเป็นเศรษฐกิจเฉพาะ 

ตัว อันเป็น“กระบวนการ”สุดยอดทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่

เป็น“คนจน”ที่มี“ปัญญา”แบบ“โลกุตรสัจจะ”จริงๆ จึงเป็น 

“คนจน”ที่สุขส�าราญเบิกบานใจส�าเร็จ เพราะไม่ทุกข์แต่สุข

(๔๕ ) การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จึงต้องแก้“แบบคนจน” 

 การแก้ปัญหาสังคม หรือแก้ปัญหาประเทศ โดย

เฉพาะเน้นในเรือ่ง“ปัญหาเศรษฐกิจ” จึงต้องแก้ด้วย การ

บริหาร“แบบคนจน” ตามที่ในหลวง ร. ๙ ของไทยเราที่มี

พระปัญญาธิคุณที่แท้จริงใน“ความจริงหรือความรู้”นี้

 ซึง่ต้องท�า“ปัญญาให้แจ้ง”ตามศาสตร์พระพุทธเจ้า

 เพราะค�าว่า“ปัญญา”นีอ้าตมาย�า้มาตลอดว่า เป็น 
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“โลกุตระ”ที่พิเศษยิ่งคนละขั้วกับความฉลาดปุถุชนจริงๆ

 อย่าลืมว่า ค�าว่า“ปัญญา”นี ้มิใช่“ฉลาดยอดเยี่ยม

แบบโลกีย์หรือฉลาดเฉลียวยอดอัจฉริยะแบบเฉโก”นะ!

 แต่ต้องเป็น“จิตนิยาม”ที่ภูมิขัน้“โลกุตระ”เจริญตาม

สัจจะของ“วิชชาจรณะ ๑๕”กันอย่างสัมมาทิฏฐิแท้ๆ 

(๔๖) “สาธารณโภคี”ตอ้งเปน็สงัคม“คนจน”เสียสละแท้จรงิ

 ธรรมของพระพุทธเจ้าน้ัน เป็นระบบทีร่วมความเป็น 

“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”ดทีี่สุดแก่สังคม ในเมื่อ“จติ”ของท่านเป็นอะไรก็ได้

 แต่การเป็น“คนจน”ในสงัคม โดยสมคัรใจทีจ่ะ“เป็น

เอง” ซึ่งที่แท้แล้ว“ตน”จะเป็น“คนรวย”ก็เป็นได้แน่แท้ และ
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เป็นได้อย่างดี เป็นได้อย่างรวยมหาศาลอีกซ�า้ ด้วยความ

สุจริต มีลาภมากโดยธรรมได้จริงๆ เพราะเรามีความรู้มี

ความสามารถ อีกทั้งขยันอุตสาหะยิ่งด้วย 

 ทว่า..“ตน”สมัครใจเป็น“คนจน” เพราะม“ีอภิปัญญา” 

รอบถ้วนยิ่ง ว่า ประเสริฐสุดแล้วของความเป็น“คน”

 จงึเตม็ใจจน ต้ังใจจน ยนิดจีน สมัครเป็น“คนจน”อย่าง

อิสระเสรีสุดๆ ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง”จริงๆ

 และต้องพากันมาเป็น“คนจน”ให้เป็นสังคมกลุ่มหมู่

ทีเ่ป็น“สาธารณโภคี”ให้ได้ ยิง่เป็นกนัทัง้ประเทศส�าเรจ็จริง

ยิ่งจะเป็นคุณค่าอัน“แสนประเสริฐวิเศษมหัศจรรย์สุดๆ”ใน

โลกกันทีเดียว

 เพราะมันท�าให้สังคมมนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขกันจริงๆ 

 

(๔๗) บทสรุปของชีวิตก็อย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน“เป็น”

 พระพุทธเจ้าจึงได้สรุปผลสุดของความเป็นคน ว่า 

“ประเสริฐ”สดุต้องเป็นคนมีคุณสมบัติตาม“วรรณะ ๙”นัน้แล 

น่ันคือ ต้องมีความเป็น“คนจน”ที่ชี้บ่งชดัเจนใน“วรรณะ ๙” 

น้ันชดัๆ อย่างน้อยต้อง“อัปปิจฉะ = มักน้อยหรือชอบใน

การเป็นคนจน”, ต้อง“สันตุฏฐ ิ= 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 จึงให้ฆราวาสท�า

หน้าที่ไวยาวัจกร ส่วนพระองค์เองเป็นผู้ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆ

เลย เพียงมีชีวิตอาศัยให้ผู้อื่นเลีย้งไว้ (ปรปฏิพัทธา เม ชีวิกา ) 

เป็นหรือตายก็เป็นหน้าท่ีผู่้อื่นเขาจะเลีย้งเราไว้ ตามที่จะ

ให้“เป็น” ให้“อยู่” ก็สุดแท้แต่เขาจะอนุเคาะห์เราไว้ 

 ขอให้บริสุทธ์ิจริงเถอะ ธรรมจะรักษาผูป้ระพฤติธรรม

 ส่วนเรื่อง“ตาย”ท่านทรงจดัการเองตามวาระอันควร  

 ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์จงึเป็น“คนจน”แท้ๆที่ม ี

“อาการที่น่าเลื่อมใส(ปาสาทิโก)”ชัดเจนยิ่ง ตามทีพ่ระองค์ทรง 

“เป็น” ทรง“มีพฤติ”อยู่ ตาม“วรรณะ ๙”หรือตาม“กถาวัตถ ุ

๑๐” หรือตามหลักตรวจธรรมวินัย ๘(โคตมีสูตร)นัน้แท้ๆ 

(๔๘) “การแก้ปัญหาเศรษฐกจิ”ท่ีกษตัรย์ิไทยทรงยนืยนั

 มาพูดถึงเรื่อง“การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”อีกที ที่เป็น

เรื่องลึกซึ้งยิ่งยอดจริงๆ ในสังคมมนุษย์หรือในประเทศ 

 เอาแค่เร่ือง “รายได้”ของประชากรในสังคมโลกเป็น

ตัวอย่างสักเรือ่ง ผู้บริหารปกครองทุกคนทุกระบอบล้วน 
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ต้องการ“เงินทอง”ที่เป็นรายได้ของคนในหมู่ของตน ของ

ประชากรในสังคมของตน หรือในประเทศของตน เข้ามา

รวมเป็น“ส่วนกลาง”ให้มากที่สุดเท่าที่จะหา“วิธีการ”มาใช้ 

กับประชากร เพื่อให้ได้จากประชาชนมากที่สุด

 และ“วธีิการ”ทั้งหลายน้ันก็ต่างมุ่งจะให้ทกุคนเต็มใจ

สละ หรือยอมให้แก่“กองกลาง”อย่างยนิดเีต็มใจเป็นส�าคญั 

 สังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้รายได้เข้าส่วนกลาง 

มากๆ โดยออกแบบระบอบใหม่ เช่น ระบอบคอมมูนิสต์ 

ก็คดิอยากให้คนในสังคมท�ารายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆ

ยิ่งกว่าระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ยังเป็นแค่ความฉลาด

โลกีย์ จึงมีรายได้เข้าส่วนกลางอย่างบีบบังคับ ไม่ใช่อิสระ

 เพราะเขาไม่มีวธีิและความรูเ้หมือนพระพุทธเจ้า  จงึ

กลายเป็นระบบ“ละเมิดอิสระเสรีภาพ”ร้ายแรง โลกจึงเป็น

ได้ยาก แม้จะเหน็ว่า คอมมูนิสต์พอมีหลงเหลืออยูใ่นโลก ก็

เหลืออยู่เพียงจ�านวนน้อย เพราะมันริดรอนสิทธิเสรีมนุษย์

( ๔๙ ) “คนจน”ท่ีมี“ปัญญา”แตกต่าง“คนจน”ที่ม“ีเฉโก”

 ที่ท�ากันในโลกทั้งหลายก็คือ ออกกฎหมายมาให้

ประชากร“หักรายได้ของตนหรือชักเอาของตน”เอามา

ให้“กองกลาง” ซ่ึงเป็น “ของส่วนรวม”หรือคือ“ของรัฐ”นัน่เอง 

มาจากแต่ละคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมี“วิธีการ”สารพัด 
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ที่มี“เชิงฉลาดเพือ่ให้ได้มาเข้ากองกลาง”เท่าที่ประชาชน

จะ“ยอม”และจ�าต้องให้ อย่าง“สงบ”อยู่ เป็นส�าคัญ แม้จะ

ไม่เต็มใจ ๑๐๐ %  

 แต่ก็ให้เหน็ว่าประเทศมีเหตุผลเพียงพอสมควรอย่าง

ยิง่ ที่จ�าเป็นต้องออกกฎหมายมาให้คณุจ่ายให้แก่รัฐอย่างน้ี

 โดยหาวธีิให้ประชาชนรู้สึกว่า ไม่ใช่จะรีดจะขดูโหด 

โฉดอะไรหรอก เพราะประเทศมีความจ�าเป็นจริงๆ ท�าให้

ประชาชนเห็นใจประเทศว่าสมควรอย่างยิง่แล้ว ที่ประเทศ 

ต้องท�า ซึ่งมันก็คือ บังคับกดขี่ เป็นระบบที่ไม่“อิสระ”อยู่ดี 

 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

เนื้อ่หมดตัวสิน้ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตน ไม่เอาอะไรทั้ง

นั้น แม้ผ้าก็ไม่ยอมนุ่ง  มีแต่ตัวล่อนจ้อน มีชีวิตแก้ผ้าโทงๆ 

มี“บาตร”เล็กๆใบเดียว กับไม้ปัดหนึ่งอัน ไว้ค่อยๆใช้ระวัง

ปัดสัตว์เล็กสัตว์น้อย กลัวสัตว์จะตายเพราะเราไปทับมัน 
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 แต่ยังไม่มี“ปัญญา” ยังเป็นแค่“คนจน”สุดๆที่เจริญ

ยิ่งด้วย“เฉโก”เท่านั้น ยังไม่มี“โลกวิทู” ยังไม่รู้จักรู้แจ้ง“อันต

คาหิกทิฏฐิ” หรือแค่ความเป็น“โลก”และความเป็น“อัตตา”

 

(๕๐) พทุธท่ีฉลาดแบบโลกตุระนั้นเป็น“อญัญะ”แท้ๆ

 แต่พุทธนัน้มีความรู้ที่เป็น“อัญญะ(ความรู้อย่าง“อื่น”ที ่

ทวนกระแสโลกย์ีแท้จริง)”แท้ๆ เจริญพัฒนาถึงข้ัน“ปัญญา”จริงๆ

 จึงยอมเสียให้เพราะมิใช่ถูกบังคับ จึงเสียให้เพราะ

มิใช่จ�านน จงึ“เสียให้กองกลาง”เพราะมิใช่กฎหมายบังคบั  

เป็นต้น หรืออื่นๆ ซึ่งมันเป็นอิสระเสรภีาพมั่นใจ ๑๐๐ %  

 จึงเต็มใจมาเป็นสมาชิกสังคมนีเ้อง ๑๐๐ % ไม่ใช ่

มาเป็น“สมาชกิของสังคม”นี้อย่างไม่เต็มใจ-อย่างไม่สมัครใจ 

แต่มี“ปัญญา”เข้าใจ“ทฤษฎ(ีทิฏฐิ)”ชนิดนี้จริง คือ“สาธารณ

โภคี”ของพุทธโลกุตระนี่เองว่า เป็นอย่างนี้ๆๆๆๆๆ ..ชัด  

 สังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้รายได้เข้าส่วนกลาง 

มากๆ โดยออกแบบใหม่ๆมาเรื่อย เช่น ระบอบคอมมูนิสต์ 

ก็คดิอยากให้คนในสังคมท�ารายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆ

แม้แต่“ประชาธิปไตย”ก็เช่นกัน แต่ก็ยังเป็นแค่ความฉลาด

โลกีย์ จึงมีรายได้เข้าส่วนกลางอย่างบีบบังคับ ไม่ใช่อิสระ

 เพราะเขาไม่มีวิธีและความรูเ้หมือนพระพุทธเจ้า  จงึ

กลายเป็นระบบ“ละเมิดอิสระเสรีภาพ”ร้ายแรง โลกจึงเป็น
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ได้ยาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า คอมมูนิสต์ที่มีอยู่ ในโลก ก็เหลืออยู่

เพียงจ�านวนน้อย เพราะมันริดรอนสิทธิเสรีมนุษย์ แม้“แบบ

ประชาธิปไตยโลกีย์”ที่พยายามพัฒนาให้มีอสิระที่สุดก็เถอะ

 จึงไม่เหมือน“ประชาธิปไตยโลกุตระ”ของพุทธแน่ๆ

(๕๑) “คนจน”ที่เสียสละจริงเต็มใจแท้ต้องมี“ปัญญา”

 ในศาสนาพุทธ ท่านให้เริม่ตัง้แต่ตัวผู้บริหารเองจะ

ต้องมี“ปัญญา”เป็น“คนจน”ก่อน แล้วจึงจะให้“ความรู้”แก่ 

ผู้อืน่ และพาผู้อื่นมาเป็น“คนจน”ที่ขยนัหมั่นเพียร สร้างสรร

อย่างคนมี“ปญัญา” จงึจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสังคมน้ัน 

ประเทศนัน้ส�าเร็จได้แท้จริง ทั้งยั่งยืน ไม่เวียนวน 

 ส�าคัญที่ผู้แก้ปัญหาต้องมี“ปัญญา”และ“จน”ก่อน

 ถ้าผู้น�าหรือผู้บริหารก็ยังด�าเนนิชีวิตเป็นคนรวย- 

คนหรูอยู ่ และมีชีวิตแสดงความเสพรสเสวยอารมณ์โลกีย์ 

ส�าราญอยูอ่ย่างเหน็ๆได้ชัดว่า ถ้ายงัจัดจ้านอยูก็่แน่ยิ่งกว่า

แน่ ว่าคนผู้นีไ้ม่มีทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจส�าเร็จได้อย่าง

ยั่งยืนถาวรหรอก อย่างเก่งก็แค่“สมบัติผลัดกันชม”ชั่วระยะ

หนึ่งแล้วก็“วิบัติ”ได้อีกอยู่แน่นอน หากตนยังเป็นคนมุ่ง 

บ�าเรอโลกยีารมณ์ อย่างไม่มี“ใจพอ”เป็นต้น หรืออย่าง

เห็นท่าว่า แม้แค่“ใจพอ(สันโดษ)”คนผู้นีก้็ยังไม่มีเลย

 คนผู้นีแ้ค่ค�าว่า“เศรษฐกิจพอเพียง”ก็ยังไม่รู ้จักรู ้
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แจ้งรู้จริงหรอก จะยังคลุมเครืออยู่ ดังนัน้ย่อม“แก้ปัญหา

เศรษฐกิจ”ให้บรรลุผลที่ดีเยี่ยม เป็นได้จริงและยั่งยืนไม่

ส�าเร็จแน่นอน  ต้องฉลาดเป็น“ปัญญา”เข้าขัน้โลกุตระ

 จงึจะมุ่งมาจน จะต้ังใจจน และจะเต็มใจจน กระทั่ง 

เป็น“คนจน”อย่างมี“ปัญญา”ส�าเร็จแท้อย่างสัมมาทิฏฐิ  

(๕๒) ผู้เสยีสละที่เป็น“คนจน”แท้จะถงึขั้น“สาธารณโภคี”

 ผู้ไม่มีวันที่จะมี“ใจพอ” เป็นคน“พอเพียง”ไม่ ได้ ก็

จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่สังคมประเทศชาติไม่ ได้  

 เพราะจะเป็นผู้“หลงรวย”ทีเ่บียดเบยีนผู้อืน่ไม่จบ 

ไม่มีเสร็จส้ิน จะตอ้งแย่งชิงหาทาง“รวย”อย่างไม่มจีบสุด ไม่มี

วันหยุดวันพอ จะไม่มี“จิตวิญญาณ”ของคน“พอเพียง”

 ก่อนอื่นต้องมี“ปัญญา”จริงๆ ว่า คนที่เจริญสูงสุด 

คนดีประเสริฐสุดนัน้คือ “คนจน”ที่มีความรู้ความสามารถ 

และขยันหมั่นเพียร สร้างสรร จะไม่กลัวอดกลัวอยาก จะ

ไม่กลัวความยากจน จะขยันท�างานพากเพียรสร้างสรร 

สิง่ที่ควรสร้าง แล้วเผื่อแผ่ แจกจ่าย เกือ้กูลสะพัดออก

เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น แบบผู้ที่มีปัญญา จะ“ขาดทุนของ

เรา คือก�าไรของเรา”อยู่ ในสังคมจริงๆ มีคุณค่าประโยชน์

แก่คนจ�านวนมากอย่างเห็นๆเป็นปกติอยู ่เป็นธรรมดา

ของ“คนจนผู้มีน�า้ใจ”จริง อุ้มชูช่วยเหลือเกือ้กูลสังคมช่วย



74

เหลือโลกอยู่จริง(พหุชนหิตายะ-พหุชนสุขายะ-โลกานุกัมปายะ)   

 และคนผู้นี้ก็จะเป็น“คนจน”ที่อยู่ ไปกับสังคมที่เป็น 

“สาธารณโภคี” พากเพียรตนเองไปกับ“สังคมสาธารณ

โภคี”พัฒนาตนให้เจริญยิ่งๆขึน้ไปตลอดเพราะมี“ปัญญา” 

รูแ้จ้งจรงิว่า “สงัคมสาธารณโภคี”นัน้พิเศษและวิเศษกว่า 

สังคมทั่วไปอย่างไร? ชัดเจนแจ่มแจ้งจริงที่สุด

(๕๓) คนที่มี“ปัญญา” จึง“แก้ปัญหาความจน”ส�าเร็จ

 แม้จะไม่เป็นสังคมสาธารณโภคีก็ตาม ผู้มี“ปัญญา” 

แท้จรงิจะเต็มใจและตัง้ใจเป็น“คนจน”หรอืเป็นคนม“ีความ 

พอเพียง” ท�าอยู่ท�ากนิท�าใช้เล้ียงตนไปให้เจรญิความมีชีวติ 

ตามสมควร ไม่เป็นคนมุ่งเพิม่“ความรวย”ให้ตนอกีต่อไป 

แล้ว แม้สามารถจะรวยได้อกีมาก เพราะม“ีปัญญา”รูช้ดัเจน 

ลึกซึง้ว่า ถ้าตน“สะสมความรวย”ผูอ้ืน่ก็ขาดแคลน สังคมก ็

เดอืดร้อน ประเทศชาติก็ล�าบากยุง่ยากในการบรหิารปกครอง

 เพราะเงินทองเข้าของ“ส่วนกลาง”ในสังคมถูกเรา

กอบโกยสะสมกกัตุนไว้เป็นของตนมากขึน้ๆ มันกท็�าให้

เกิดภาวะสังคมขาดแคลน คนก็ต้องแย่งชิง ถึงขัน้ฆ่าแกง

กัน เป็นที่น่าสงสารเวทนายิ่ง ดังที่เห็นและเป็นกันอยู่จริง 

 นี่คือ“คุณธรรมอนัวิเศษ”ของอาริยชนแท้ๆจรงิๆ ที่ 

ผู้เป็น“อาริยชนที่แท้”จะมีความส�าเหนียกส�านึกนีแ้ท้ๆ จึง
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ตั้งใจด�ารงชีวิตเป็น“คนจน”อย่างยินดีพอใจ เต็มใจ เป็น

อยู่อย่างสุขส�าราญเบิกบานใจจริงๆ เพราะมีปัญญาจริง  

 ชาวอโศกท้ังหลาย ซึง่มีชุมชนอยู ่หลายชุมชน 

กระจายอยู ่ทั ่วประเทศทุกภาคในประเทศไทย ต่างก็ม ี

“ปัญญา”เช่นว่านี ้ จึงเป็นชุมชนที่ด�ารงชีวิตอยู่อย่างเป็น 

“คนจน” มีเศรษฐกิจแบบ“สาธารณโภคี”กันทุกชุมชน

 จึงพอใจมุ่งมัน่เป็น“คนจน”ที่มีชีวิตอยู่“แบบคนจน” 

ผู้มี“ปัญญา”จริงๆ จะมิใช่“คนจน”สามัญทั่วไปที่“ยากจน” 

 แต่เป็นคน“อยากจน”แบบผู้ม“ีปัญญา”แท้ๆ ทีแ่ก้

ปัญหาเศรษฐกิจในประเด็น “ความจน”หรือ“คนจน”ให้แก่

ตนด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมส�าเร็จได้แท้ตลอดไป

(๕๔) “แก้ปัญหาแบบคนจน”จึงเป็นยอดวิชชาของพุทธ

 “คนจน”ที่ เป็นปุถุชนทัง้หลายน้ันล้วน“ไม่อยากจน” 

แต่ต้องจ�านนเป็น“คนจน”เพราะยงัไม่มี“ปัญญา” จึงแตกต่าง

จาก“คนจน”ผู้ม“ีปัญญา” ซึง่มันกค็นละแบบ คนละตระกูล

 ที่ ในหลวง ร. ๙ ของไทยตรัสว่าต้องบริหารประเทศ 

“แบบคนจน”และ“ขาดทุนของเราคือก�าไรของเรา”นั้น มี 

นัยส�าคัญเยี่ยงนีเ้อง ผู้ท�าตนตามนัยส�าคัญนี้ได้แท้ จึงคือ 

ผู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ตน ให้แก่สังคม และสะพัดต่อ

เน่ืองเชื่อมโยงเป็นประโยชน์ยิ่งไปทั่วประเทศ ทั่วโลก ส�าเรจ็ 
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ชือ่ว่าเป็นคนทีช่่วยเศรษฐกจิของสงัคมของโลกอยู่อย่าง

ประเสริฐยิ่ง

 ซึง่ยังยากที่คนปุถุชนในโลกจะเข้าใจ“เศรษฐกิจ

แบบคนจน”ของพระพุทธเจ้า แม้นักเศรษฐศาสตร์ที่เก่ง

ต�ารามีทฤษฎีวิชาการขัน้สูงสุดยอดขนาดไหน ก็ยังยากที่ 

จะชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นดี“เศรษฐศาสตร์แบบคนจน”นี ้

ได้ชนิดที่มี “ปัญญา” รู้จักรู้แจ้งรู้จริงซาบซึง้แท้

 กระทั่งตนท�าตนเป็น“คนจน”จริง และพูดออกมา

ชวนให้สังคม กล้าพูดกล้าท�าตนเป็น“คนจน”กันจริงๆ 

ด้วย“ปัญญา”ที ่เห็นควรกระท�า โดยเฉพาะคนระดับผู ้

มีหน้าที่บริหารบ้านเมือง

 ดังเช่น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่๙ ของไทย ที่ท่าน

ตรัสดังกล่าวนี ้สู่สาธารณชน อย่างเป็นทางการ 

 เพราะคนที่ตัง้ใจและยินดีเต็มใจมุ่งมัน่มาเป็น“คน 

จน”ดังว่านี้ คือผู้มี“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตรธรรม ความเป็น 

“ปัญญา”เป็น“อจินไตย”แท้ๆ ที่ผู ้มีบารมีจิตเข้าขั้น“ฌาน

วิสัย”จะรู้จริงเห็นแจ้งความเป็น“คนจน”เช่นว่านี ้ ซึง่ผู้ไม่ม ี

“ปัญญา”แท้ จิตยังไม่เป็น“ฌานวิสัย”จะคิดเอา คะเนนึก

เอา เดาเอา ก็ไม่สามารถมีสภาวะของ“ปัญญา”ที่จริงนี้ได้ 

จะพอมี“ทิฏฐิ”ได้ อันเป็นระดับ“ตรรกะ” คือ ขัน้เข้าใจ

ความเป็นเหตุเป็นผลเท่านัน้ แต่ไม่ใช่“ปัญญา”  ต้อง

บรรลุธรรมนีด้้วยตนเอง จึงจะมีปัญญาเป็น“วิชชา”แท้จริง
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 หรือแม้จะเข้าใจได้ด้วยตรรกะ หรือรู้ความหมายได้

ดี แต่แน่ยิ่งกว่าแน่ว่า จะไม่ซาบซึง้เท่าผู้ม“ีฌานวสิยั”จรงิ

 เพราะเป็น“ความรู้”ข้ัน“วิชชา(พ้นอวิชชา)”ซ่ึงเป็นยอด 

“ความรู้”ที่“พ้นอันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐”ได้แล้วแท้

(๕๕) “คนรวย”คือคน“ไร้ปัญญา” มีแต่“เฉโก”จัดจ้าน

 ซึ่ง“คนจน”ชนิดนี้มี“ปัญญา”เข้าใจตน เข้าใจคนอื่น

เข้าใจสังคม-ประเทศ เข้าใจโลก ยินดีเป็น“คนจน” จึงเป็นผู้

มีประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศ ต่อโลก เป็นผู้ช่วยสร้าง

เศรษฐกิจให้แก่สังคมโลกเจริญเป็นปฏิสัมพัทธ์ยิ่งๆขึ้น

 จะมิใช่คนช่วยฉุดเศรษฐกิจสังคมแต่อย่างใดเลย

 จึงเป็น“คนจน”ที่มีประโยชน์คุณค่าน่าเคารพบูชา

เทิดทูนยิ่งกว่า“คนรวย”ที่เอาแต่จะรวย และสะสม“ความ

รวย”ยิ่งขึน้ๆอยู่ ในสังคม ซึง่มันเป็น“คน”คนละขั้วจริงๆ

 สามัญปถุชุน จึงเป็น“คนรวย”ที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไร 

จึงเป็นคนถ่วงเศรษฐกิจของสังคมเท่าที่คนรวยผู้นัน้เอาแต่

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 การเป็นคนรวยนัน้ไม่ดีเลย   

ถึงขั้นส�าเหนียกตนเองเลยว่า ถ้าเรารวยเราก็เลว

 เพราะมีแต่ความฉลาด“เฉโก”ที ่จัดจ้านยิ ่งๆขึน้ 

ชีวิตก็จะมีแต่“หนี”้ มีแต่“วิบากบาป” 

(๕๖) “คนรวย”มีแต่“เฉโก”ในโลกียะไม่มี“โลกวิทู”

 คนผู ้มี“ปัญญา”เช่นทีก่ล่าวนีจ้ึงยินดีเป็น“คนจน” 

อยู่ตลอดไปด้วยความชัดเจนแจ่มแจ้งด้วย“ปัญญา”อยู่ ใน

สังคม แม้ตนจะสามารถรวยก็ไม่ท�าตนให้เป็น“คนรวย” 

ตั้งใจเต็มใจเป็น“คนจน”มีคุณค่าประโยชน์ดีกว่า

 “คนจน”ที่มี“ปัญญา”แท้ๆจึงคือผู้“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”  

ความเป็น“โลก”และเป็น“อัตตา”จึงสามารถก�าจัด“อัตตา” 

ของตนได้ส�าเร็จจริง และมี“โลกวิทู”เป็นผู ้อนุเคราะห์โลก 

(โลกานุกัมปายะ)เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อโลกไปตามภูมิตน 

 “คนรวย”จะไม่ใช่คนท�าคุณค่าประโยชน์แก่สังคม

แก่โลกที่แท้จริงเลย เป็นคนถ่วงเศรษฐกิจของสังคมโลก 

แท้ๆ เพราะได้แต่กอบโกยยิ่งๆข้ึน จนกระทั่งตนไม่สามารถ

แข่งแย่งคนอื่นได้ต่อไปเท่านัน้จึงจะ“รวยต่อไม่ได้”

 แต่ถ้ายังรวยต่อได้ ก็จะไม่ขอลด“ความรวย”ของ

ตนลงเลย ไม่ว่าใครในสังคมจะเป็น“คนจน”ลงไปเท่าใดๆ
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ก็ตาม “คนรวย”จึงเป็นคนอ�ามหิตใจด�าที่สุด

 ถ้าเขาท�าการบริจาค หรือท�าการกุศลก็เป็นวิธีเพือ่

เสริมฐานะทางสังคมของเขายิ่งขึน้ไปอีกนัน่เอง

 “คนรวย”มีแต่“เฉโก”ในโลกียะ ไม่มี “ โลกวิทู”

 “คนรวย”จึงเป็นคนไม่รู้“โลก” ไม่รู้“อัตตา”จริงๆ

เพราะไร้“ปัญญา” มีแต่“เฉโก”จัดจ้านและต�า่ลงๆ

(๕๗) “คนจน”ที่มี“ปัญญา”ของโลกุตระมี“โลกวิทู” 

 “คนจน”ชนิดหนึ่งนัน้เป็นคนที่มีคุณค่า มีประโยชน์

ต่อสงัคมยิง่ มคีวามแตกต่างจาก“คนจน”อีกชนดิหนึง่ผู ้

ไม่มี“ปัญญา” ไม่มีความสามารถ อย่างมีนัยส�าคัญ

 “คนจน”ชนิดที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคมจึงแตก

ต่างอย่างยิง่เลยจาก“คนจน”แม้แต่“คนรวย”ปุถุชนคนละขั้ว 

 ยิ่งเป็น“คนจน”ผู้มีความรู้มีความสามารถมากเก่ง 

เหนือผู้อื่น ก็ยิ่งต้องส�านึกส�าเหนียก ไม่ท�าตนให้เป็นผู้ได้

เปรียบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อย่าว่าไปถึงแย่งชิงผู้อื่นเลย 

 เพราะมี“ปัญญา”จริงๆว่า การโลภมาให้ตนมากๆ

นั้น มันเป็น“พฤติกรรมเลวชั่ว”อยู่ ในสังคม นี่คือ“ความจริง

อันประเสริฐ”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“ปญัญา”จึงไม่สะสมเป็นของตนมากๆ กระทั่ง“ร�า่รวย”

 ผู้ด�ารงตนเป็น“คนจน”ที่ม“ีปัญญา”ก็จะจริงตามนี้ 
แต่ผู้ที่มี“เฉโก”ก็จะไม่สมัครใจท�าตนเป็น“คนจน”แน่นอน

 เพราะเขาจะไม่รู้และไม่เชื่อว่า มีชีวิตเป็น“คนจน”จะ

ดีตรงไหน? ดีได้อย่างไร? “จน”แล้วจะประเสริฐยังไง?

 ซึง่“คนจน”ผู้มี“ปัญญา”จริงนั้นจะเป็น“คนที่มีความ

รู้ความสามารถ”และ“ขยันจริง” นี่คือ “สมบัต ิ๒ อย่าง”ที่มี 

 เมื่อเรามี“ความรู้ความสามารถ”อยู่ ในตน ย่อมเป็น 

“สมบัติ”ในตนแล้ว ก็ควรสร้าง“คุณสมบัติ” ไม่ควรเป็น 

คนมี“ความรู้ความสามารถ”แต่ท�าตนเป็นคนสร้างแต่“วิบัต ิ

หรือโทษสมบัติ”ให้เกิดแก่ตน-แก่ผู้อื ่น-แก่สังคม-แก่โลก 

 เราไม่ควร“เอามาก-สะสมมาก-ยือ้แย่งมาให้ตน 

มาก” แค่มี ไว้“เพยีงน้อยก็พอ” แต่ควรท�างานสร้างสรร

เผื่อแผ่แก่สังคม แก่ผู้อื่นมากๆ เราควรเป็นคนมีประโยชน์

คุณค่า เสียสละให้ผู้อื่น ให้สังคม เป็นดีแท้ ดีสุด จึงท�าตาม

ที่มี“ปัญญา”จริง ไม่สับสน  ไม่วนวก  ไม่ย้อนแย้งความจริง 

 ผู้มี“ปัญญา”จริงแท้ จะส�านึกส�าเหนียกดังนี้แท้ๆ ก็

จึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ตนแก่สังคม แก่ประเทศส�าเร็จ
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(๕๙) คนที่มี“เฉโก” แก้“ปัญหาเศรษฐกิจ”ไม่ส�าเร็จแน่

 ส่วนผู้มีแต่“เฉโก” ก็ย่อมไม่มีส�านึกส�าเหนียกดังว่า
นี้ ก็จะ“แก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ให้แก่ตน แก่สังคม แก่ประเทศ 
แก่โลก ไม่ส�าเร็จอย่างยั่งยืนเด็ดขาด ขอยืนยัน
 สังคมที่จะมีเศรษฐกิจด ีต้องมีความส�านกึส�าเหนียก
ของคนผู้ไม่กลัว“ความจน” แต่เต็มใจ“จน”อยู่ ในสังคม 
 ในสังคมที่มีคนเต็มใจ“จน”และตัง้ใจเป็น“คนจน”อยู่
ในสังคมอย่างมีส�านึกส�าเหนยีกจรงิๆ ด้วย“ปัญญา”แท้ๆ 
ช่วยกันการแก้“ปัญหาเศรษฐกิจ”ให้แก่สังคม แก่ประเทศจึง
จะส�าเร็จ
 ผู้ไม่มี“ปัญญา”จึงได้แต่งมๆคล�าๆอยู่กับ“การแก้
ปัญหาสังคม” ด้วยความฉลาด“เฉโก”อยู่เท่าน้ัน แบบโลกีย์
 “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”แบบโลกีย์ปุถชุนจึงได้
แค่“สมบัติผลัดกันชม” ตัง้แต่ขัน้“คน”แต่ละคน “สังคม” 
แต่ละสังคม “ประเทศ”แต่ละประเทศ ต่างก็สลับแย่ง
สมบัติกัน แล้วก็มี“สมบัติผลัดกันชม” ไม่เคยจบสิน้
 เพราะไม่มี“ความหยุดเป็นคนรวย” มาเป็น“คนจน” 
ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง” โดยไม่ต้องไปอยู่ในวงจรของ“สมบัติ
ผลัดกันชม”อีกเลยตลอดไป
 คนผู้นี้ สังคมนี ้ ประเทศนีจึ้งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ให้ตนเองส�าเร็จเสร็จจบแท้จริง เพราะมี“ปัญญา”พ้นจาก
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การแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยความฉลาด“เฉโก”เท่านัน้

(๖๐) ถ้าแก้“ปัญญา”ได้ก่อน ก็จะแก้“ปัญหา”ส�าเร็จแน่

 “ปัญญา”จึงเป็นความจ�าเป็นหลักในการแก้ปัญหา

ต่างๆ ไม่เพียงแต่เรื่อง“เศรษฐกิจ” ทุกเรือ่งถ้ามี“ปัญญา” 

ที่เป็น“โลกตุรธรรม”แท้แก้ได้ แต่แค่“เฉโก”ที่เป็นความฉลาด

โลกีย์อยู่เท่านั้นมัน“แก้ปัญหา”ได้กเ็พยีง“สมบัติผลัดกันชม” 

 แม้จะแก้ปัญหาได้บ้าง ก็ไม่ยั่งยืน ไม่มัน่คงถาวร

ยาวนานเป็นอันขาด เป็นแค่“สมบัติผลัดกันชม”แย่งกันไป 

แย่งกันมา วนไปเวียนมา ทรมานทุกข์ร้อนอยู่อย่างไม่รู ้จบ

 แย่งกันในระดับบุคคลแต่ละบุคคล แย่งกันในระดับ

หมู่กลุ่มแต่ละหมู่กลุ่ม แย่งกันในระดับสังคมแต่ละสังคม แย่ง

กันในระดับประเทศแต่ละประเทศ แย่งกันในระดับโลก ไม่

ว่าใครก็มุ่งแต่จะต้องเป็น“ผูร้�่ารวย”ที่สุดในโลก จึงแย่งไม่จบ

 เว้นสังคมคนที่มี“ปัญญา”เป็น“โลกุตระ”จริงเท่านั้น

 จากความเป็น“คน(อัตตา)”ไปจนถึงความเป็น“โลก”  

ผู้ไม่มี“ปัญญา”จะยื้อแย่งกันอยู่ ไม่มีจบสิ้น ตลอดกาลนาน

 ผู้มี“ปัญญา”จริงเท่านั้นจะหยุด“แย่ง”อย่างแท้จริง

 และจะเป็นผู้มีแต่“ช่วยมวลมหาชนให้ได้ประโยชน์

(พหชุนหติายะ)” “ช่วยมวลมหาชนให้เป็นสุขสงบสบาย(พหชุนสุขา

ยะ)” “เป็นผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลโลก(โลกานุกัมปายะ)”ไปเท่านั้น
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 เพราะเป็นผู้มี“เศรษฐกิจพอเพียง”ส�าเร็จจริง 

(๖๑) คนผู้มี“เศรษฐกิจพอเพียง”ที่แท้จริง คือไฉน?

 ผู้มี“ปัญญา”จงึเป็นคนมี“ความพอเพียง(suff iciency)”  

โดยการท�าตนเป็นคนมี“ความพอ(สันตุฏฐ,ิสันโดษ)” และเป็น 

คนมี“ของตนน้อยๆ(อัปปิจฉะ)-มักน้อย(อัปปิจฉะ)” เป็นคน 

ไม่สะสม(อปจยะ) แต่เป็นคนขยันเสมอปรารภความเพียร 

ไม่ขาด (วิ ริยารัมภะ)ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“วรรณะ ๙” 

(พระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ ๒๐) ท�างานอตุสาหะอยู่ในสังคม รับใช้ 

สังคมเป็น“คนจน”ที่สร้างสรร มีชีวิตเจริญทางเศรษฐกิจ 

และทางการเมือง อยู่ ในสังคม ช่วยสังคม ดังนีเ้ป็นต้น

 คนผู้เจริญในเศรษฐกิจจริงๆจะเป็น“คนจน” และ 

ต้องบริหารประเทศ“แบบคนจน”ดงัว่าน้ี เท่าที่เคยได้ยนิก็มี

แค่“พระด�ารัส”ของ“ในหลวง ร. ๙”ของไทยนี้แหละที่ชัดเจน 

ที่สุด ที่ตรัสด้วย“พระปัญญา” และ“จริงพระทัย”แท้ๆ

 แต่คนไทยก็ไม่เข้าใจ แม้ผู ้บรหิารของประเทศก็

ยังงงๆ จึงไม่ด�าเนินตามพระราชด�ารัส ไม่สนองพระราช

ด�ารัส ยังคงงมงายไปกับ“การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ด้วยมุ่ง

จะท�าให้“คนรวย”กันทั้งประเทศอยู่นัน่เอง 

 จึง“แก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ไม่ส�าเร็จยั่งยืนถาวรสักที

 เพราะมันขัดแย้งกับ“สัจจะ” ไม่สมคล้อยอยู่ชัดๆ 
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(๖๒) “ความจน”ที่ประเสรฐิ กจ็ะเป็น“คนจน”แสนวิเศษ 

 ขอยืนยันว่า ต้อง“แก้ปัญหาเศรษฐกิจ”ด้วยการ
ท�าให้คนมารู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความจน” และเป็นผู้มี“ความ

จน”อันแสนประเสริฐ ซึง่จะเป็น“คนจน”ที่สุขส�าราญเบิก

บานใจแสนวิเศษ เป็นผู้มีประโยชน์คุณค่ามากต่อสังคม

 “จน”ในที่นีห้มายความว่าอย่างไร? ก็หมายความ

ว่า ผู้นี้คือคนที่ไม่มสีมบตัเิป็นของตนมาก แต่ต้องพยายาม

เป็น“คนมีความรู้ความสามารถมาก และขยันสร้างสรร

เก่งๆ” แล้วสะพัดผลผลิต บริจาคแรงงาน ให้ความรู้ของ

เราแก่ผู ้อื่นมากๆ ก็เป็น“คนจน”ส�าเร็จเพราะเราเองเป็น 

“คนไม่สะสมอะไรไว้ที่ตนมาก” เป็นคนมี“ความพอ”แท้จรงิ

 ถ้าคนในสังคมใด มีปัญญาชัดเจนใน“ความจริงนี”้    

 เพราะ“ธรรม”ของพระพุทธเจ้ามี“ความเป็น”ทุกสิง่

อย่าง ทกุระบบ ทกุระบอบ ทกุระเบียบ ทกุระแบบ ทกุระบิล 

ฯลฯ ที่ประดามี บริบูรณ์สัมบูรณ์แล้วทุกอย่าง

 เอาแค่เร่ือง“รายได้”ของคนแต่ละคน ซ่ึงเป็นมวลของ

สังคม ของประเทศ ของโลกเป็นตัวอย่าง ก็เห็นชัดเจนได้

 ว่า การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะท�าให้คนแต่ละ 

คน มี“ความรวย”กันมากที่สุดทั้งประเทศมาเป็นเป้าหลักน้ัน 

มันก็แก้ปัญหาที่เป็น“ววัพันหลัก” วนแล้ววนเล่าอยูน่ั่นเอง
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 มัน“ไม่มีวันจบ”สัมบูรณ์ที่ ไม่ต้องแก้กันอีกได้แท้เลย 

(๖๓) “ความจน”จึงเป็นความประเสริฐส�าคัญของโลก

 การบริหารประเทศทุกคณะทุกระบอบการปกครอง

ล้วนต้องการ“เงนิทองทรัพย์สิน”ท่ีเป็น“รายได้”ของคนในหมู่

ของตน ของประชากรในสังคมของตน หรือในประเทศของ

ตน เข้ามารวมเป็น“ของส่วนรวมหรือของส่วนกลาง”ของตน  

 โดยพยายามหา“วิธีการ”มาใช้เพือ่จะได้“รายได้เข้า 

ส่วนรวม”ให้มากที่สดุเท่าที่จะท�าได้ เพื่อจะได้มี“ทรัพย์สิน 

เงินทองส่วนรวมหรือส่วนกลาง”มากๆ  ใช้ ในการบริหาร

สังคมหรือบริหารประเทศ 

 แต่พร้อมกันนัน้ ก็ต้องการให้คนทุกคนแต่ละคน“มี

รายได้”หรือ“มีเงนิมีเงนิทองมีทรัพย์สิน”มากๆทั่วถ้วนเพ่ือ

จะได้ใช้สอยอย่างสะดวกเปน็อยู่สขุกัน ..ว่างั้นเถอะ

 พูดชัดๆความเข้าใจง่ายๆ ตืน้ๆ ก็คือ ประสงค์ให้

ทั้งประเทศ ทั้งประชากรทุกคน มี“เงินทองทรัพย์สิน”มากๆ

 ซึง่มันก็เป็น“ความขัดแย้งกัน”อยู่โต้งๆ แท้ๆ แต่ผู้

บริหารทั้งหลายทุกประเทศ ก็ดันทุรังพากเพียรพยายาม

ท�ากนัอยู่ทุกประเทศ ทีจ่ะให้คนในประเทศของตน“รวย”

 โดยเพียงแต่อ้างว่า ขอให้น�ามาเข้าเป็น“กองกลาง” 

มาเป็น“ของส่วนรวม”กันมากๆ แล้วผู้บริหารก็ยืนยันจะ
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จดัการสะพัดออกไปสู่ประชาชนเองด้วยซือ่สัตย์ ไม่มีอคติ 

 แต่แล้วก็พ้น“การโกง-การกิน” พ้นทุจริตไม่ได้ 

 เพราะไม่แก้ปัญหาที่“จิตใจคน”กันเป็นส�าคัญก่อน  

(๖๔) “ความรวย”จงึเป็นความไม่ประเสริฐ หรือเป็นบาป  

 ถ้าแก้ปัญหาที่จิตใจคน โดยเริม่ท�าความเข้าใจกัน

ให้ได้ว่า “คนจน”นัน้เริม่มี“ความดี”บทแรกก็คือ คนจน

ต้อง“ท�างาน”เพือ่เลีย้งชีพ หากไม่ท�ากไ็ม่มกีนิมใีช้ กต็าย

 มันก็โง่ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน สัตว์บางชนิดมันยังท�า 

งานเป็นประโยชน์แก่โลกได้ สัตว์แท้ๆยัง“ดี”กว่าคนได้

 แต่ถ้าเป็น“คนรวย”แล้ว ไม่ท�างาน  เอาแต่กินแต่ ใช้ 

จงึไม่มี“ความดี”แม้ดีแรก ดังนัน้“ความดี”ต่อๆไปก็ไม่มีแน่ 

ก็มีแต่ได้“บาป”เพิ่มขึ้นๆ หรือ“กินกุศลเก่า”พร่องไปๆๆ

 “คนรวย”ที่ท�างาน“ไม่เป็นกุศล(ความดี)” หรือไม่เป็น 

 “บุญ( ไม่ช�าระกิเลส)”  จึงไม่ประเสริฐเลย มีแต่“บาป”

 หรือคน“ไม่ท�างาน”ก็ยงัมิใช่“มนษุย์” ชวีติยงัแค่สัตว์

เดรัจฉานทั่วไปที่มันไม่ท�างาน ก็ยังเป็นสัตวโลกที่เลวอยู่  

 ยิ่งเป็น“สัตวโลก”ที่มีแต่เสวยสุข หลงบนัเทงิเรงิรมย์ 

มีแต่เต้นกินร�ากิน มีแต่เล่นเกมส์ มีแต่หลงสนกุสนาน(ขิฑฑา 

ปโทสิกนรกหรอืปหาสนรก) เอาแต่กินแต่ใช้ บ�าเรอตนด้วยกิเลส

มากมาย กเ็ป็น“สตัวโลก”ที่เท่ากบัหรือแย่ยิ่งกว่า“เดรจัฉาน”
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 หรือเป็น“สัตวโลก”ที่หลงว่า“ตนท�างาน” แต่ที่แท ้

งานที่ท�าน้ันคือ งานท�าส่ิงที่เป็นพิษ-ท�าสิ่งที่มอมเมา หรอื 

การงานท่ีหาทางเอาเปรียบผู้อื่น แย่งชิงผู้อ่ืน จะเอาให้ได้ 

มากๆ เกนิกว่าผู้อืน่อย่างไม่มีที่สิน้สุด เบ่งอ�านาจเหนือ 

ผู้อื ่น ทั้งหลอก ทั้งเล่ห์ ทั้งเหลีย่ม ทั้งมอมเมา ก็ยังเป็น 

“สัตว์มโนปโทสิกะ” ซึง่เป็น“สัตว์ที่ยังโง่มีจิตใจเป็นโทษมุ่ง

ร้ายด้วยใจ” เพราะยัง“มีจิตไม่พ้นความเป็นเดรัจฉาน”

 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ส�าคัญมาก คือ ทุคติ ๒ อย่าง  

ต�่าที่สุด ส�าหรับผู้ตกต�า่ที่สุด มี ๒ ทางเท่านัน้ ทางอื่นไม่มี 

 มี ๒ ทางเท่านัน้ ได้แก่ ๑.นรก กับ ๒.เดรัจฉาน

 “คนรวย”ถ้าไม่ม“ีปัญญา”แท้ จึงยากมากทีจ่ะใช้ 

“ความรวย”เป็น“คุณ”แก่ตน-แก่ผู้อื ่น หรือไม่เป็น“บาป”

 ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อผู้ที่ยังท�าสิง่ไม่ดีตาม

ที่ว่านีอ้ยู่ มันก็ต้องกระทบเป็นธรรมดา แต่นีค่ือ “ความรู้” 

เป็นวิชาการ ที่พูดนีเ้ป็น“การศึกษาความจริง”ตามสัจจะ

 อาตมาพูดด้วยความจริงใจ สะอาดใจ พูดซือ่ที่สุด

(๖๕) ผู้มี“ปัญญา”เป็น“คนจน”ได้ถึงข้ัน“สาธารณโภคี”

 ผู้บริหารสังคมหรือบริหารประเทศทุกระบอบ มีจุด

ขายส�าคัญ คือ ประกาศตนว่า หา“ทรัพย์สินเงินทองเข้า

กองกลาง”เก่ง ไม่ว่าการปกครองระบอบใด ทุกระบอบ
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 นัน่ก็คือ ประสงค์ให้มี“ทรัพย์สินเงินทองเป็นของ 

ส่วนรวมหรอืส่วนกลาง”มากๆ แล้วผูบ้ริหารจึงพยายามทกุ 

คณะบรหิารทีจ่ะให้ได้ “ทรัพย์สินเงินทองมาเป็นของส่วน 

รวมหรือส่วนกลาง”ดังว่านี ้ ไม่แค่จากประเทศตนเท่านัน้ 

พยายามได้มาจากประเทศอื่นๆทั้งนั้นๆ อย่างไม่มีวันพอ

 แต่ถ้าไม่มี“สัมมาทฏิฐ”ิจติเข้ากระแส“โลกตุระ” ต้ังแต่

เริม่ต้นทิฏฐิมี“อัญญะ”  “ทิฏฐิ”ก็จะเป็นแบบโลกียปุถุชน 

อยูเ่ต็ม และไม่เร่ิมมีทศิทางที่จะพากเพียรสะสม“โลกุตรจิต” 

 ศาสนาพระพทุธเจ้ามทีฤษฎสีามารถให้คนท�าจิต

เป็น“โลกุตรจติ”ได้ส�าเร็จบริบูรณ์สัมบรูณ์ กระท่ังม“ีปัญญา” 

สร้าง“เศรษฐกิจ”ให้แก่สังคมสูงสุดได้ถึงขั้น“สาธารณโภคี”

 ซ่ึงสร้าง“คน”ให้ก�าจดักิเลสตนได้ตามล�าดบัอย่างน่า

อศัจรรย์ เพราะดีจริง สะอาดจริง ก�าจัดกิเลสได้จริง เป็นทาง

ลัดที่สุด ตรงที่สุด ไม่โค้งงอ ไม่วกวน ไม่อ้อยอิ่ง เสียเวลา 

 คนที่ลดกิเลส“ตัวตน” ลด“ความเห็นแก่ตัว”ที่ก�าจัด

กิเลส“ถูกตัวกิเลสหรือตัวตนแท้จริง”ไปทลีะตัวทลีะล�าดบั จงึ

เป็น“ความส�าเร็จที่จบในตัวเองได้แท้ๆ” จบแล้วจบเลย ไม่

วนมาซ�้าซากกันอีกเด็ดขาด

 “ทฤษฎ”ีทีจ่ะหา“วิธกีาร”ให้“คนเสยีสละ” แต่ถ้า

ไม่มี“คนจริงใจชนิดโลกุตระ”เป็นผู้น�า และม“ีทฤษฎีโลกตุระ” 

จะไม่เริม่ต้น“ถูกจุดของพลังงานจิตนิยาม”อย่างมีความรู้

ใน“ธรรมนิยาม ๕” ที่สามารถแยก“รูป”แยก“นาม” 
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 ที่ส�าคญัมากคอื “แยกกาย-แยกจติ”อย่างสัมมาทฏิฐิ

และสามารถท�า“อภิสังขาร”ที่เป็น“บุญ”ได้อย่างถูกต้องจริง

(๖๖) “เศรษฐกิจ”สุดวิเศษ คือ“สาธารณโภคี”ของพุทธ  

 “สาธารณโภคี”จะเกิดไม่ได้เป็นอันขาด ถ้า“ทฤษฎี” 

ไม่เป็น“โลกุตรสัจจะ” ซึง่“โลกุตระ”ต้องได้รับฟังถ่ายทอด

มาจากพระพทุธเจ้าโดยตรง หรือจากสัตบุร ุษผู ้“ส ัมมา

ทิฏฐิ”ที่แท้จริงเท่านัน้ จึงจะเป็นของแท้ รับจากผู้อื ่นที ่

ไม่สมัมาทิฏฐิไม่ ได ้ เลย หร ือผู ้ ใดจะค้นคิดเองก ็ไม่ได ้ 

 “โลกุตระ”นัน้เป็น“พระสัพพัญญู”ูความรู้สูงสุดที ่

พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงถ่ายทอดกนัและกนั ผู้

ได้รับ“สัมมาทิฏฐิ”แล้วก็ยังต้องอบรมฝึกฝนบ�าเพ็ญบารม ี

ไปตามล�าดับขัน้อีกไม่รู้กี่ล้านๆชาตินับชาติไม่ถ้วน กว่า 

จะได้เป็น“อรหันต์”ทีม่“ีนพิพานธรรม”ผู ้พ้นทุกขอารยิ 

สจัแท้ และสามารถดับ“อัตตา”ของตน“ปรินิพพานเป็น 

ปริโยสาน”สูญสิน้ไปจากโลกได้จริงแล้ว และถ้าประสงค ์

จะบ�าเพ็ญ“โพธิสัตวภมู”ิต่อไปอกีกไ็ด้ ต่อจากอรหันต์เป็น 

“โพธิสัตว์” ซึง่โพธิสัตว์ก็มีอีกถึง ๙ ขัน้” จึงจะมีภูมิ”ถึงขั้น 

พระปัจเจกสัมพุทธะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 ซึง่มิใช่เรือ่งสามัญของโลกียภูมิหรือเทวนิยมเลย

 เพราะ“เศรษฐกิจ”ที ่เกิดได้ถึงขัน้“สังคมสาธารณ
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โภคี”นัน้  เป็น“เศรษฐกิจ”ขัน้สดุยอดในวิชาเศรษฐศาสตร์

ทั้งหลายของโลก ที่มีผู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสตร์

หรือเจ้าของทฤษฎี  ลอกเลียนไม่ ได้ ปลอมแปลงไม่ได้

 ซึง่“ความรู้”ที่สัมมาทิฏฐิต้องรับจากพระพุทธเจ้า

หรือสัตบุรุษจริง จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“วิธีการหรือมรรควิธี”

(๖๗) “สาธารณโภคี”จงึต้องก้าวด้วย“สัมมาอารยิมรรค”

 เพราะ“วิธีการ”หรือ“มรรควิธี”ของพุทธนัน้มีเป็น

พิเศษเฉพาะหนึง่เดียวเรียกว่า“สัมมาอาริยมรรค” ซึง่

พระพุทธเจ้าเท่านัน้ที่ตรัสรู้แล้วเอามาประกาศแก่ โลก

  “วิธีการ”ที่ผู้บริหารทั้งหลายของโลก ต่างมุ่งจะให้

ทุกคนเสียสละ หรอืยอมให้มาเป็น“ของส่วนรวมหรอืส่วน

กลาง”อย่างยินดีเป็นส�าคัญ  ซึ่งจะ“เต็มใจ”หรือไม่ นี่ส�าคัญ 

 หากไม่ใช่โลกุตระที่แท้ ก็แน่นอนว่า ยงั! มันยงัปลอม

อยู่ทั้งนั้่น ไม่สะอาด ตรงแท้ ยังไม่อยู่ ใน“วรรณะ ๙”จริง

 “โลกุตระ”ตรงแท้นัน้ ขัน้“สาธารณโภคี”จะเห็นได้

ชัดเจน ตรวจสอบได้ ตาม“วรรณะ ๙”หรือตาม“กถาวตัถุ ๑๐” 

หรือ“ตามหลักตัดสินธรรมวินัย ๘ (โคตมีสูตร)” เป็นต้น

 ซึง่ส่วนรวมหรือส่วนกลางจะเป็น“คนทีอ่ยู่กบัของ

ส่วนรวมหรือส่วนกลาง”อย่างสบายใจจริงๆ ตัวใครก็ดทูี่ตน

 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”

 ก็มีบ้างบางคน คือผู้บ�าเพ็ญที่ยังมีกิเลสส่วนเหลอื 

ก็ต้องสู้ ต้องอดทนเอา แต่ถ้า“เข้ากระแส”ถึงขั้นถึงขีด ก็จะ

ไม่กล้าละเมิดออกมาภายนอก จะเพียงเหลือกิเลสส่วนตน

เท่าน้ัน แต่กอ็ดได้ทนได้โดยไม่ยากโดยไม่ล�าบากอยูใ่นหมู่ 

 แต่ถ้าแม้น“ภูมิไม่เข้าขั้น” ก็จะไม่สามารถทนได้ จะ

ล�าบากจนทนอยู่ในหมู่ไม่ไดัจริงๆ จึงอยูร่่วมกันไม่ได้ ก็จ�าต้อง 

ออกไปจากหมู่ ซึ่งอย่างนี้ก็เป็นอยู่จริง ดังนี้ 

(๖๘) “เศรษฐกจิ”ที่มทีฤษฎีส�าเรจ็สงูสดุคือ“สาธารณโภค”ี

 ผู้บริหารที่สามารถท�าให้มวลประชากรของสังคม

มี“ปัญญา”แท้ๆจริงๆ เข้าใจและยินดีเสียสละแรงงานหรือ

ผลผลิตของตนให้เป็น“ของส่วนรวมหรือส่วนกลาง” จึงเป็น

ความส�าเร็จสูงสุด ในการบริหารสังคม หรือบริหารประเทศ 

 พระพทุธเจ้าสามารถสอนคนให้เข้าใจเร่ืองน้ี และพา

คนในสังคมของท่านมามี“เศรษฐกิจ”ตามที่ว่านี้ได้จริง

 เพราะทฤษฎีของท่าน“ก�าจัดกิเลส”ได้จริงอย่างวเิศษ

 ค�าว่า“ของส่วนรวมหรือส่วนกลาง” ก็คือ สาธารณะ
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 ค�าว่า“โภคี” ก็คือ ผู้บริโภค,คนมีโภคะ,คนมีทรัพย์ 

 “สาธารณโภคี”จึงคือ “ผู้บริโภคของส่วนกลาง”

 ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าจงึเกิดคนลดกิเลสอย่าง

เป็นจริง และแถมมี“ปัญญา”เห็นแก่ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว

จริงๆ เพราะกเิลสในตัวเอง“ลดได้หรอืหมดออกไปได้”จริงๆ 

 ความเป็น“สาธารณโภคี”จึง เป็นไปได้อย่างดี สงบ

เรียบร้อย ราบรื่น ง่าย สะดวก เป็นสังคมสันติภาพที่งดงาม

 นับเป็นสุดยอดของ“เศรษฐกจิ”ท่ีสังคมใด ประเทศใด

ท�าได้ ถึงขั้น“สาธารณโภคี”ก็เป็นยอดสุดของเศรษฐศาสตร์

(๖๙) การบรหิารจะเกดิลทัธต่ิางๆ ระบอบนานาขึ้นในโลก

 สงัคมหรอืประเทศที่บรหิารเศรษฐกจิส�าเร็จได้ถึง

ขัน้“สาธารณโภคี”ซึง่แตกต่างจากการบริหารทั้งหลายที่

ล้วนหา“วิธีการ”สารพัดต่างๆเพือ่จะได้ทรัพย์สินเงินทอง

มาเป็น“ของส่วนกลาง” โดยการบริหารที่ไม่ได้ค�านึงถงึ“การ

ก�าจัดกิเลส”เลย หรือมีการคิดบ้างแต่“ก�าจัดกิเลส”ไม่ได้จริง  

หรือก�าจัดไม่ได้เลย ข้อก�าหนดกฎบังคับของผู้บริหารก็เกิด

มากขึ้นๆ และหนักขึ้นๆๆ ตามที่เห็นและเป็นกันอยู่ทั่วไป   

 คนมีกิเลสก็เห็นแก่ตัวแน่นอน จึงจ�าใจให้ หรือเสีย

ออกไปอย่างฝืนสละ มีโอกาสเลี่ยงกเ็ลีย่ง ถึงขั้นโกง ถึงขั้น

ทุจริต ก็เป็น“สัจจะ” จึงแตกต่างกันคนละขั้วกบั“เศรษฐกจิ
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ขั้นสาธารณโภคี”ของผู้มี“ปัญญา”จริง ใจจึงยินดีเต็มใจให้   

 “เศรษฐศาสตร์”ของชาวโลกยี์ คนยอม“ให้”กเ็พราะ

ถูกบังคับ เพราะจ�านนทั้งนั้น บังคับด้วยกฎหมาย เป็นต้น     

 สังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้รายได้เข้าส่วนกลาง 

มากๆ โดยออกแบบระบอบใหม่ เช่น ระบอบคอมมูนิสต์ 

ก็คดิอยากให้คนในสังคมท�ารายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆ

แต่ก็เป็นแค่ความฉลาดโลกีย์ ซ่ึงมีรายได้เข้าส่วนกลางอย่าง

บีบบังคับ ไม่ใช่อิสระเสรีภาพ ในโลกจึงมีระบอบนี้ ไม่มาก 

 ระบอบประชาธิปไตยชื่อว่าให้อิสระเสรีภาพเต็มที ่

แล้ว ในโลกหารายได้เข้าส่วนกลาง แต่ประชากรในประเทศก็ 

ยงัเล่ียง ยงัหนีการจ่ายเข้าส่วนกลาง ยงัโกงการจ่ายเข้าส่วน

กลาง หรือซ�้ามิหน�าต่างโกงกินส่วนกลางอย่างหนักเอาด้วย 

 เพราะเขาไม่มีวธีิและความรู้เหมือนพระพุทธเจ้า จงึ

กลายเป็นระบบ“ละเมิดอิสระเสรีภาพ”ทั้งนั้น ระบบคอมมู- 

นิสต์ใช้การบังคับมากกว่า มนุษย์ถูกริดรอนอิสรภาพมาก 

กว่า คอมมูนิสต์จึงมีจ�านวนน้อยกว่าประชาธิปไตยในโลก 

(๗๐) สาธารณโภคจีงึต้องมจีิตใจที่ฉลาดพเิศษคือปัญญา

 “สาธารณโภค”ีคอื ชวีติสังคมคนทีมี่ทรัพย์สินสมบัติ

อยู่กันอย่างเป็น“ส่วนกลาง”ด้วย“ปัญญา” จงึเต็มใจสละราย

ได้ สละผลผลิตเข้าส่วนกลางทั้งหมด สละแรงงานท�างาน
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ไม่รบัรายได้มาเป็นของตนเองเลย ทุกคนมสีทิธิร์่วมกนัใน

ทรัพย์สินส่วนกลางน้ันตามหลักเกณฑ์ที่สังคมน้ีก�าหนดกัน

 ส�าหรับ“ส่วนตัว”น้ันเป็น“คนจน” คือ ไม่แบ่งสมบัต ิ

มาเป็นของตน ไม่สะสมสมบัติส่วนตนอีกแล้ว ซึ่งเป็น 

“คนจน”ที่ตนเองสมัครใจเองด้วย“ปัญญา”เข้าใจ“ความจน”ดี

ว่า เป็นเรือ่งประเสริฐของมนษุย์แท้ๆ จงึเต็มใจเป็น“คนจน”  

เป็นคนทีอ่ยู่ ในสงัคมที่ไม่มกีารสะสมเงินทองเข้าของสมบัติ 

เป็นส่วนตัว ไม่คิดเอารายได้เป็นของตน ไม่เอารายได้มา 

ให้ตนเอง เพราะแต่ละคนในสงัคมกลุ่มนีต้ัง้ใจจรงิช่วยกนั 

ท�างานเข้าส่วนกลาง เป็นของส่วนกลาง กินใช้อาศัยของ 

ส่วนกลางร่วมกันอยู่ ในสังคมหมู่ชน“สาธารณโภค”ีน้ี ทุกคน

ท�าได้ดังว่านี้จริงอย่างเรียบร้อย สงบสุขส�าราญเบิกบานใจ 

ชื่อว่าบรรลุธรรมนี้ได้อย่างเป็นจริง

 สมาชิกของสังคม“สาธารณโภคี”จึงต้องเป็นคนไม่มี

กิเลส หรือกิเลสไม่มาก ไม่จัดจ้านอย่างแท้จริง จึงจะเป็น 

“สังคมสาธารณโภคี”ได้อย่างสงบ อบอุ่น สันติ สุขส�าราญ

เบกิบานใจ  คนที่มีกิเลสมากน้ันจะอยู่ ในสังคมน้ีไม่ได้ หรือ

ถ้ามีแต่คนมีกิเลสมากก็เป็น“สังคมสาธารณโภคี”ไม่ได้

( ๗๑) ยคุนี้ยงัม“ีจติจริง-ปัญญาแท้”ใน“สาธารณโภค”ีมั้ย?

 ในยุคสมัยพระพุทธเจ้า“สาธารณโภคี”ท�าได้แต่แค่
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ในหมู่ภิกษุสงฆ์หรือนักบวชเท่านัน้ ในหมู่ฆราวาสยังท�า

ระบบ“สาธารณโภค”ีไม่ได้ เพราะมีข้อจ�ากัดหลายอย่าง เช่น 

ยงัเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สังคมเป็นยคุทาส ผู้คน

ในยุคนั้นยังไม่เข้าใจเรื่อง“สิทธิ”ต่างๆเลย 

 และภกิษุสงฆ์ในยคุพระพุทธเจ้าก็ท�า“สาธารณโภค”ี 

ได้ดีจริงๆด้วย  ซึ่งไม่เหมือนสงฆ์ชาวพุทธยุคนี้แน่นอน

 ยุคนี้จะหาสงฆ์ที่เอาภาระในเรื่อง“สาธารณโภคี”กัน 

จริงจังไม่ได้แล้ว หรือจริงๆแล้วไม่รู้ด้วยซ�า้ไปมัง้ว่า ความ

เป็น“สาธารณโภค”ีมันคืออะไร? อย่างนี้มีด้วยเหรอในโลก?

 ในพุทธศาสนามี“สาธารณโภคี”ด้วยเหรอ?

 แต่ขอยนืยนัว่า แม้ยคุน้ีที่ลัทธิทนุนิยมจดัจ้านทั้งโลก 

กย็ังมคีนและกลุ่มบคุคลทีม่“ีจิตจรงิ-ปัญญาแท้”มชีีวิตจริง

ประพฤติตนเป็นสังคมกลุ่ม“สาธารณโภคี”ส�าเร็จกันได้จริง

 ทกุวนัน้ีมี “ชาวอโศก”ได้พิสูจน์ความเป็นจริงน้ีถึงข้ัน

มีวัฒนธรรมของสังคมด�าเนินชีวิตขั้น“สาธารณโภคี”กันได้  

แต่แน่นอนยงัเป็นกลุ่มน้อยของประเทศ มีเป็นกลุ่มหมู่แบบ

ปิรามิดหรือ“เครือแห”กระจายกันอยู่ทุกภาคของประเทศ 

 ซ่ึง“สาธารณโภค”ีนี้เป็น“เศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ของมนุษยโลก”แท้ๆ ที่มนุษย์สังคมกลุ่มใด หรอืประเทศใด

ถ้าท�าได้ โดยเฉพาะท�าได้อย่างถาวรยั่งยนืยาวนานด้วย มนั

ยอดยากแท้ๆ แต่มี ในสังคมกลุ่มคนในประเทศไทยท�าได้
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(๗๒) มแีค่“เฉโก”มใิช่“ปัญญา”จะเป็น“สาธารณโภคี”ไม่ได้

 และ“สาธารณโภคี”นี้ จะเกิดอย่างเป็นจริงได้ คนใน

สังคมกลุ่มหรือในประเทศนั้นจะต้องมีทั้ง“จิตจริง”ที่กล้าจน

จริงๆ ไม่ใช่ท�าเล่นๆ หรือท�ากันชั่วครั้งชั่วคราว แล้วเลิก 

 และส�าคัญยิ่งต้องมี“ปัญญาแท้”ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า 

“เป็นคนจนไปท�าไม?” จ�าเป็นด้วยหรือที่จะต้องท�าอย่างน้ี? 

มันเป็นประโยชน์คุณค่าอะไรในโลกในสังคมในประเทศ? 

หรือมันเป็น“เศรษฐศาสตร์”แบบไหน? ที่จะต้องเป็น“คนจน” 

บ้าหรือเปล่า? พิสดารวิตถารไปหรือเปล่า? 

 แล้วแท้ๆมันเป็น“เศรษฐศาสตร์”จริงๆหนะหรือ?

 ก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วย“ปัญญาอันยิ่ง (อภิปัญญา)”

 เพราะฉะน้ัน “ปัญญา”ของคนในสมาชิกสงัคมกลุ่ม 

หรือประเทศที่จะมีระบบหรือระบอบเป็น“สาธารณโภคี” 

ได ้ จะต้องเป็น“ความฉลาดข้ันโลกุตระ” ระบบหรือระบอบ 

“สาธารณโภคี” จึงจะเกิดจริงจะเป็นแท้อยู่ ได้อย่างถาวร

ยั่งยืนยาวนานตลอดไปจนหมดกัปป์ของศาสนาพุทธ

 สังคมกลุ่มใดหรือประเทศใดท�าได้จึงนับว่า“ยอด” 

จริงๆ ที่พูดน้ี ไม่ใช่การยกยอ หรือมีเจตนายกยอ แต่เป็น 

การพูด“สัจธรรม”ที่เป็นเร่ืองยอดยิ่งใหญ่น้ีในโลกให้รู้กัน ว่า 

ในโลกนี้มีระบบหรือระบอบ“เศรษฐศาสตร์”ชนิดนี้อยู่จริง
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 มิใช่มีแค่“ความคดิเพ้อฝัน”แค่น้ัน แต่เป็น“เศรษฐกิจ

การเมืองหรอืเศรษฐศาสตร์การเมือง”แท้จริงที่เกดิได้เป็นได้

 ถ้า“สัมมาทิฏฐิ”ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าแท้จริง 

และพากเพียรปฏิบัติจนมีมรรคผลจริงแท้ เร่ิมต้ังแต่มีบุคคล 

หน่ึงคนท่ีสัมมาทฏิฐแิท้แล้วเกิดกลุ่มหมู่ที่เป็น“สาธารณโภค”ี 

ยืนยันได้ ทุกกาลสมัย แม้ โลกยุคนี้ ตาม“สวากขาโต”

(๗๓)  ยคุเสื่อมนั้นถ้าม“ีสาธารณโภค”ีขึ้นมาจงึดูประหลาด      

 “สาธารณโภค”ีทีบ่ริบูรณ์ คนในสังคมน้ันมีทรพัย์สิน

เงินทองเป็นของส่วนกลาง ส่วนใหญ่ส่วนมากในสังคม

ท�างานแล้วน�ารายได้เข้าส่วนกลางหมด คือท�างานฟรี หรือ

เสียภาษีให้กองกลาง ๑๐๐ % น่ันเอง โดยเฉพาะสมาชกิแท้ที่

เป็นแก่นของสังคมหมู่ไม่เอารายได้มาเป็นส่วนตน ทั้งภิกษุ

สงฆ์ ทั้งฆราวาส แต่ก็มีผู้ที่ยังอนุโลมตนอยู่อย่างรู้ๆว่า ตน

มีอนิทรีย์พละยงัไม่ดีพอก็จะมีของตนบ้าง ทว่ามีสัมมาทฏิฐิ

ไม่เอารวยกันแล้ว แค่นี้กเ็ป็นสงัคมทีด่�าเนนิชีวิตอยู่ด้วย

พฤติกรรมสังคมที่วิเศษจริงๆยิ่งแล้วในโลกปัจจุบันนี้ 

 ภิกษุสงฆ์หมู่ ใหญ่ในประเทศไทยยุคสมัยนี ้ ไม่ม ี

“สาธารณโภคี”กันแล้ว ไม่ท�ากันแล้ว ท�าไม่ได้แล้ว ใคร

จะสะสมก็สะสมไป ใครจะไม่สะสมเงนิทองเลยกเ็ป็นเรือ่ง 

เฉพาะตน ไม่มีแล้ว“กลุ่มคนสาธารณโภคีทั้งฆราวาสทัง้ 
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ภิกษุ”ที่เป็นสังคมท�างานฟรี ไม่มีรายได้ส่วนตนจริงๆจังๆ

 มีบ้างเฉพาะภิกษุสงฆ์คณะหนึง่คณะใดที่เคร่งครัด 

แต่ก็กระจัดกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มของตนๆกันเท่านั้น ไม่

เชื่อมโยงกันมีระบบ-ระบอบเป็น“เครือแห(pyramida l web)”

 จงึไม่ใช่สังคมกลุ่มเชื่อมโยงเป็น“เครือแหแห่งสาธารณ

โภค”ีประสานกันอยู่ มีระบบ-ระบอบที่เป็นกิจจะลักษณะตรง

ตาม“สาราณยีธรรม ๖” เพราะได้ปฏิบัติกนัมาจนเกดิ“องค์ ๗ 

ของจิต(สาราณียะ-ปิยกรณะ-ครุกรณะ-สังคหะ-อวิวาทะ-สามัคคียะ-เอกี

ภาวะ ; พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ ข้อ ๒๘๓)”ตามพุทธพจน์เป็นอาริย

บุคคลท้ังฆราวาสและภิกษุรวมกันเป็น“สังคมสาธารณโภค”ี 

  ชาวโลกีย์จึงไม่เห็น“ความส�าคัญชนิดนี้”ว่าเป็นเรื่อง

ที่ควรส่งเสริมกัน เขากลับเห็นสังคม“สาธารณโภคี”นีเ้ป็น

สังคมหมู่กลุ่มสุดโต่งที่แปลกประหลาดไปเลยด้วยซ�้า 

( ๗๔) ภกิษมีุ“เงินทองเป็นของส่วนตัว”ยงัเป็น“อาบตั”ิ    

 พุทธศาสนาทุกวันนีผ้่านกาลล่วงเลยมาถึง พ.ศ. 

๒๕๖๐ กว่าแล้ว ความเสือ่มของพทุธศาสนกิชนมันเสือ่ม

ไปมากถึงขนาดไม่เข้าใจความเป็น“สาธารณโภคี”กันจริงๆ  

 อย่าว่าไปถึงขัน้เป็น“สาธารณโภคี”ได้เลย สงฆ์หมู ่

ใหญ่ทุกวันนีร้วมใจกันไม่ได้ ไม่เป็น“สีลสามัญญตา-ทิฏฐ ิ
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สามัญญตา”กันเท่าที่ควรเลย แยกนิกายกันด้วยซ�า้ แม้ 

แต่“นานาสังวาส”ก็ยังไม่สามารถเข้าใจกันเป็น“สัมมาทิฏฐิ”

 ภิกษุยคุน้ีส่วนใหญ่จึงมีแต่ที่ต่างก็สะสมทรัพย์สินเงนิ

ทองเป็นของส่วนตัวกัน จนต้องถึงกับยินยอมให้ภิกษุมีเงิน

ทองเป็นของส่วนตัวกันได้ ปานนั้นเลย 

 ภิกษุมี“เงินทองเป็นของส่วนตัว”นัน้“ต้องอาบัตินิส

สัคคียปาจิตตีย์” ซึง่“นิสสัคคียปาจิตตีย์”นีถ้้าผู้ใดยังไม่สละ

เงินทองออกไปเสียก่อนจะปลงอาบัต ิ ก็คือภิกษุไม่บริสุทธิ์ 

 ซ่ึง“การมีเงนิเป็นของส่วนตัวอยู”่มันปลงอาบัติไม่ตก

ปลงอย่างไรก็ไม่ตก ตราบที่ยังมีเงินทองเป็นของส่วนตัวอยู่

หรือยงัยนิดเีงนิทองน้ันเป็นของส่วนตัวอยู ่ก็คอื ผูต้้องอาบัติ

 แล้วภิกษุที่มีเงินทองเป็นของส่วนตัว คือ ผู้ยังต้อง

อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์อยู่ เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา

แต่กเ็ข้าร่วมท�าสังฆกรรมกับสงฆ์กันหน้าตาเฉย ไม่สะดุด

อะไรเลย ไม่ว่าจะเข้าร่วมกับ“สงฆ์ปัญจวรรค-สงฆ์ทสวรรค-

สงฆ์วสีติวรรค”ท�าสังฆกรรมกันอยูใ่นทกุวนันี้ สังฆกรรมน้ัน

ล้วนโมฆะทั้งส้ิน แล้ววงการสงฆ์ของพุทธส่วนใหญ่ จะไม่มี

แต่สังฆกรรมที่“วิบัติ”กันหรอกหรือ? 

 จะมี“สังฆกรรม”ที่บริสุทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน“สมบัติ” 

ได้กี่สังฆกรรมกันหนอ?

 โดยเฉพาะ“คณะสงฆ์”ที่ท�าพิธีบวชกันในยุคนี้ จะมี

ภิกษุไม่ต้องอาบัตินิสสัคคยีปาจิตตีย์ร่วมคณะเลย ได้หรือ?   
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 เท่าที่เห็นและเป็นจริงอยู่ภิกษุผู้ที่ยกย่องกันขึ้นไปมี

ต�าแหน่งสูงๆใหญ่ๆ บริหารสงฆ์ในวงการศาสนาพุทธกัน

นัน้จะค่อนข้างมีทรัพย์สินเงินทองเข้าของส่วนตัวมากมาย

หรูหราเสียด้วยซ�้า แล้วก็เข้าร่วมท�าสังฆกรรมพิธีบวชด้วย

( ๗๕ ) ต้องขออภัยอย่างมากจริงๆ ที่ต้องอ้างอิงสัจจะ

 ขออภัยจริงๆ ที่สาธยายอยู่นี้ ไม่ได้หาเรื่องแต่อย่าง

ใด และไม่ได้มี จิตข่ม จิตดูถูกเลย มีแต่เห็นสงสาร เห็นใน

เวทนาจริง ที่พูดพาดพิงไปถึงสงฆ์หมู่ ใหญ่ก็เพียงเพือ่ขอ

อนุญาตว่ามี“ความจริง”ที่เป็นปรากฏการณ์จริงว่าเป็นจริง

ในยุคนี้กันเท่านั้น มันจ�าเป็นทีจ่ะต้องยืนยันอ้างอิงความ

เป็นจริง จ�าเป็นจริงๆอาตมาต้องขอความกรุณาอย่างมาก

 เอาล่ะ..พูดถึงความเส่ือมแล้ว มันสุดๆที่จะพูดจริงๆ 

เพราะมันมีมาก กระทั่ง“คนที่เส่ือมจากศลีจากวนัิยของพุทธ

ศาสนา” คนเสือ่มรวมตัวกันจนเป็น“สังคมคนหมู่ใหญ่”กัน

แล้ว ถ้าจะนับเอาความปกติที่เป็นสามัญทั่วไปของคนส่วน

ใหญ่คนหมู่มากในโลกปัจจุบันนี้ (norma l ity ) “คนเสือ่มจาก

คุณธรรมหรือคนมีกิเลส”นั้นเป็นส่วนมากของโลกกันแล้ว

 ส่วน“กลุ่มของคนที่เป็นสาธารณโภคี”มนัน้อยนิดจน

ถูกหาว่า“สุดโต่ง”บ้าง “เป็นกลุ่มคนประหลาดวติถาร”บ้าง ก็

เป็น“ความจริง”ตามที่เห็นและเป็นอยู่ ในสังคม พ.ศ.นี้
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 ดังนัน้ เพือ่ความสงบระงับของ“วิวาทาธิกรณ์”นี้ 

อาตมาก็จึงจ�านนด้วย“เยภยุยสกิา” นัน่คือ “กิรยิาเป็นไป

ตามข้างมาก-ถือเสียงข้างมากในการตัดสิน” ฝ่ายสงฆ์หมู่

ใหญ่ย่อมเป็น“ข้างมาก”แน่นอน ก็ต้องย่อมให้เป็นใหญ่ 

ฝ่ายอาตมาเป็นฝ่ายน้อยก็ต้องยอมแพ้ เพราะน้อยจริงๆ 

ก็เป็นจริงอยู่แล้ว โลกอิสระทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้ตามใจตน

 สังคมประชาชนส่วนใหญ่จึงพึง่สงฆ์หมู่ ใหญ่ก็เป็น

จริงชัดๆ อย่างที่เป็นและเห็นกันอยู่ สงฆ์หมู่น้อยก็เป็นที่

พึ่งของประชาชนส่วนน้อย เราเป็น“ผู้แพ้”แท้ เราแพ้จริงๆ 

ต่างคนต่างมีสิทธิ์อิสระ เราก็แค่ขอสิทธิ์อิสระเท่านั้น

 ไม่ได้มี“ปัญหา”แต่อย่างใดเลย อาตมาชัดเจนมาก 

เราอยู่เป็น“นานาสังวาส”กันมาแล้วตัง้แต่ ๗ ส.ค.๒๕๑๘ 

(๗๖ ) ตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าสงบยิ่งเป็นสัจจะเสมอ

 “นานาสงัวาส” คือ เป็นพทุธร่วมกันแน่นอน (สงัวาส

เดยีวกัน ) สงฆ์หมู่ ใหญ่ก็เป็นพุทธ เราก็เป็นพุทธ ก็อิสระทั้งคู ่

 เพียงแต่มีความแตกต่างกัน(นานา)จริง เป็นต้นว่า มีศลี

ไม่เสมอสมานกัน(ศีลไม่เป็นสีลสามัญญตา) คือ ถือศีลกันคนละ

อย่าง สงฆ์หมู่ ใหญ่ถือศลีคอื“วนัิย ๒๒๗” ส่วนเราชาวอโศก

ถือศลีคอื“จลุศลี ๒๖, มัชฌมิศลี ๑๐, มหาศลี ๗ เป็น“ศลี ๔๓”
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 มีกรรม(การกระท�า)หรือการประพฤติ )ก็ต่างกัน เราไม่

นิยมกินเนื้อสัตว์ สงฆ์หมู่ ใหญ่นิยมกินเนื้อสัตว์ สงฆ์อโศก

ไม่นิยมใช้เงิน สงฆ์หมู่ ใหญ่นิยมใช้เงิน เราไม่มีเดรัจฉาน

วชิา สงฆ์หมู่ใหญ่มีเดรัจฉานวชิา เราไม่นิยมสวดมนต์อย่าง

เทวนิยม สงฆ์หมู่ใหญ่นิยมสวดมนต์อย่างเทวนิยม ฯลฯ

 อุเทศต่างกนั คือ หัวข ้อธรรมต่างๆยกขึน้มา

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  ดังนี้เป็นต้น  ตรวจสอบกันดีๆเถิด

 เราจึงเป็น“นานาสังวาส”กันจริงๆตามพระวินัยของ

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องที่สุดแล้ว เป็นจริงแล้ว 

(๗๗) “สาธารณโภค”ีไม่ใช่เหลือแค่ต�านานเล่าขานเท่านั้น 

 “สาธารณโภคี”ของพระพุทธเจ้าในสังคมสงฆ์พุทธ

ศาสนาหมู่ใหญ่กระแสหลักทกุวันน้ีมันเหลือแค่เป็นต�านาน

เล่าขานในยุคเท่านัน้ แต่จริงๆแล้วสงฆ์หมู่ใหญ่ไม่ค่อยรู้

เรื่อง“สาธารณโภคี”กันหรอก ว่า คืออะไร? ท�าได้กันหรือ?  
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 กระน้ันแม้ยุคน้ีก็ยงัมี“ส่วนน้อย”คือ ชาวอโศกท่ียนื

หยดัยืนยันความเป็น“สาธารณโภค”ีของพระพุทธเจ้าได้จริง

อยู ่เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีวิเศษที่เป็น“เศรษฐศาสตร์”สุดยอดน้ี

 แม้จะยังไม่ดีเลิศประเสริฐศรีเท่ายุคพระพุทธเจ้า

 แต่สังคมยุคนี้สมัยนี ้ไม่ใช่ยุคทาสกันแล้ว ไม่ใช่ยุค 

สมบูรณาญาสิทธิราชแล้ว มีสิทธิอิสระเต็มเปี่ยม เป็นยุคที่

เจรญิ เจรญิ“รู้”สดุขีดแล้ว เลกิ“ความไม่เจรญิ”ส�าหรับส่วน 

ที่เป็น“ความรู้”กันสิ้นเกลี้ยงทีเดียว ..ว่างั้นกันเลย! 

 ซ่ึงยคุปัจจบัุนน้ีเป็นยคุที่คนในประเทศทั้งหลายหรอื 

ในโลกต่างก็มีสิทธิเสรีภาพ“ทางวัตถุ”บริบูรณ์กันจริงแล้ว

 ส่วนสิทธิเสรีภาพ“ทางจิตใจ” ซึ่งแน่นอนที่สุด ของ

ใครก็ของตน ไม่มีใครล่วงล�า้“สิทธิทางใจ”ของ“คนผู้ท�า

เอกสิทธิแ์ห่งจิตใจให้แก่ตนเองได้ส�าเร็จ”จริงจังได้เป็นเด็ด

ขาด ส�าหรับ“จิตใจ”ของแต่ละคน คนจึงมีสิทธิท์�า“อิสระ” 

ให้ตนเองได้เต็มที่เด็ดเดี่ยวแน่นอน ไม่มีใครบังอาจล่วงล�า้ 

“อิสระเสรีภาพ”ของใครได้เลยเป็นอันขาด(สัญญายะ นิจจานิ ) 

 เว้นแต่คนผู้ใดฝึกฝน“ท�าใจในใจของตน(มนสิกโรติ)” 

ไม่ได้เองเท่านั้น เพราะ“อัตตา”ของใครก็ของตนคนนั้นๆ 

 “อัตตาหรืออาตมัน”ของเราย่อมเป็น“ของเรา” จะ

เป็นของคน“อื่น (อัญญะ)”ได้อย่างไร?

 จึงเหลือไอ้ตัว“อัตตา”นีเ้องที่เจ้าตัวต้อง“ท�าอสิระ

เสรีภาพ”ให้ตนเอง“ตัวแท้” ..ตัวนี้แหละตัวส�าคัญมากยิ่งๆ   
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(๗๘ ) ทั้ง“โลกยีะ”ทั้ง“โลุตระ”ต่างกมี็ความเป็น“นรัินดร” 

 ตัว“อัตตา”มันยังไม่หมด“ความเป็นตัวของตน”แท้ 
 มันยัง“ไม่อิสระเสรี”อย่างเป็นจริงเป็นแท้เลย
 จดุน้ีเองท่ีเป็นจุดแยกระหว่าง“ความมี(อัตถิ )”เด็ดขาด 
“นิรันดร” กับ“ความไม่มี(นัตถิ )”เด็ดขาดที่“นิรันดร”เช่นกัน 
 ฝ่าย“นิรันดร”ของ“ความมีอัตตา(หรืออาตมัน )”นั้นคือ  
ฝ่าย“เทวนิยม” เขาก็“นิรันดร”แต่ของเขา“มีอัตตานิรันดร” 
 ส่วนฝ่าย“นรินัดร”ของ“ความไม่มอัีตตา(สญุญตา)”นี้
คอืฝ่าย“อเทวนิยม(ฝ่ายพุทธ)” เราก็“นิรันดร”แต่ของเรานั้น 
“ไม่มีอัตตานิรันดร”ต่างหาก ..มันแตกต่างกันคนละขัว้!!!
 ฝ่ายหนึง่“มีอัตตานิรันดร” แต่อีกฝ่ายหนึง่“ไม่มี
อัตตานิรันดร” มัน“นิรันดร”เหมือนกัน..แต่ไม่เหมือนกัน
 ชัดเจนแจ่มแจ้งมั้ย?  
 “นิรนัดร ๒ ชนิด”นีล้ ้วนเป็น“อิสระเสรีภาพ”ของ
แต่ละคน แต่ละฝ่าย ที่“ยึด”ความเป็น“อัตตภาพ”หรือ 
“ยึด”ความเป็น“อัตตา(อาตมัน )”ไปคนละทศิคนละทาง แตก 
ต่างไปคนละอย่าง ฝ่ายหนึง่ยึดว่า“ม(ีอัตถิ )”นิรันดร แต่อีก
ฝ่ายหนึง่ยึดว่า“ไม่มี(นัตถิ )”นิรันดร
 เทวนิยม เขาก็ยึด“ความมีอัตตา”นิรันดร ก็จริง 
 อเทวนิยม เราก็ยึด“ความไม่มีอัตตา”นิรันดร ก็ถูก
 ต่างคนต่างพอใจ สมัครใจ“ยดึ”กันคนละแบบเท่าน้ัน
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(๗๙ ) เพราะ“พุทธ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว“อัตตา”ครบหมด

 แต่ของชาวพุทธที่เป็น“อเทวนิยม”นีห้มายใจเอา
ว่า “ความไม่มีอัตตา”สิ้นสนิทเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น“เทพเจ้า 
หรือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่(ปรมาตมัน)”ปานใดๆ ก็ไม่มีในตนแล้ว 
 จึงเป็นผู้“อิสระเสรี”ยิ่งยอดแท้จริง 
 เพราะศกึษาภาวะ“อัตตา”ที่มันมีอยู่ในจิตวญิญาณ 
แล้วก�าจัด“ภาวะ‘อัตตา’นัน้ๆให้หมดสิ้นเกลีย้งไปจาก‘จิต 
วิญญาณแท้ๆ’กันจริงๆ”ทุกขนาดอย่าง“รู้ๆ ”ด้วยปัญญา
 อัตตาทุกขนาด ตัง้แต่“ปรมาตมัน”และ“โอฬาริก
อัตตา-มัชฌิมอัตตา-อรูปอัตตา”จึงหมดสิน้เกลีย้งได้แท้  
 ถ้าแม้นใครไม่เรยีนรู้ และไม่ก�าจัด“ภาวะอัตตา” 
ออกจาก“จิตวิญญาณ”ได้จริ ง  ผู้นั้นก็ยัง“อวิชชา”คือคงมี 
ความเป็น“อัตตาหรอือาตมัน”อยู่ “ธาตุรู้” ก็มีความรู้แค่ 
ขั้นโลกย์ี ยงัไม่ เป็น“อื่น (อัญญะ)”  นั่นคอืยงัไม่เป็น“โลกุตระ” 
 ค�าสอนของพระพุทธเจ้าให้เรียนรู้ลดละ“ดับ‘อัตตา’ 
ในจิตวิญญาณ”ไปตามล�าดับ ซึง่มี“โอฬาริกอัตตา” และ
ต่อมาก็“มโนมยอัตตา” เหลือสุดท้ายเศษเล็กเศษน้อย 
ขั้นปลาย“อรูปอัตตา”อยู่ ใน“จิต” ก็สามารถดับได้หมดสิน้
เกลีย้ง “จิตหรือวิญญาณ”ก็สะอาดเป็นจิตบริสุทธิ ์ “ไม่มี
อัตตา”หมดสิน้เกลี้ยงสนิท 
 จึงเป็น“จิตที่‘ดับอัตตา’ใหญ่ยิ่งๆ(ปรมาตมัน )” ได้จริง
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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

ศกึษาด้วย“อตุุนิยาม,พีชนิยาม,จิตนยิาม,กรรมนิยาม,ธรรม

นิยาม” ส่วนความเป็น“ธรรม”ก็ศึกษาทั้ง“กุศลธรรม-อกุศล

ธรรม”ที่เป็นทั้ง“โลกียธรรม-โลกุตรธรรม”รอบถ้วนกระบวน

ธรรม สัมบูรณ์กระบวนธาตุ

 จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว“อัตตา”ครบหมดได้

 แม้แต่ความเป็น“ปรมาตมัน”หรือ“อัตตาใหญ่ยิ่งๆ” 

(๘๐) “อตัตาใหญ่ยิ่งๆ”น้ันมแีต่ตวัตนหนึ่งเดียวเด็ดขาด

  ซึง่“อัตตาใหญ่ยิ่งๆ(ปรมาตมัน)”นี้ ใน“เทวนิยม”มีแต่

ความเป็น“ปรมาตมันหรือปรมอัตตา”ถ่ายเดียว เด็ดเดี่ยว 

ทีเดยีว ไม่ยอมมีความเป็น“มชัฌมิอตัตา(อตัตาอย่างกลาง)”และ 

“อรูปอัตตา”ที่เป็นล�าดับแต่อย่างใดเลยเด็ดขาด 

 “ปรมาตมัน”จึงเป็น“อรูปอัตตา(อัตตาที่ไม่มีรูป หรือจิต 

วญิญาณที่ไม่มีกาย-มีแต่นาม-ไม่มีรูป) ใหญ่ยิง่หนึ่งเดียวแท้ๆยิ่งๆ

สุดๆ”ที่มีแต่“ปรมาตมันหรือบรมอตัตา”แค่น้ัน ไม่มีหรือไม่ 



110

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“โอฬาริกอตัตา-มัชฌิมอัตตา-อรูป 

อัตตา”อนัมี“ต้น-กลาง-ปลาย”ตามล�าดบัแห่งสัทธรรมเลย 

 เพราะเทวนิยมยดึม่ันถือม่ันใน“อตัตาเดยีวเดี่ยวโดด 

เด็ดขาด” ถ้าเป็น“เทพผู้ยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งที่สุดแล้ว(ปรมาตมัน)” 

แยก ๒ ไม่ได้เลย ไม่ยอมมี ๒ เทวะ ไม่ยอมมี ๒ พระเจ้า ไม่

ยอมรับพระเจ้าองค์เลก็องค์น้อยใดๆ ยดึมัน่ถือม่ัน“พระเจ้า

องค์เดียว” ไม่ยอมมีพระเจ้าอื่น หรือม ี๒ เทวะไม่ได้ 

 นี่คอื ลัทธิ“เทวนิยม ทีถื่อพระเจ้าองค์เดยีวเดีย่วแท้”

 “ความยึดมัน่ถือมัน่”นี้จึง“ลึกลับอยู่หนึง่เดียว”ที่ ไม่

สามารถวิจัยแยกแยะออกมารู้รายละเอียดกันได้ จึงคงอยู่

เป็น“หน่ึงเดยีวนิรันดร์”ตามความยดึถือของ“เทวนิยม”ถาวร

 ความเป็น“อัตตาหนึง่เดียว”จึงอยู ่ยงคงกระพัน

นรินัดร กเ็ป็นจรงิตามที่เขายึดมัน่ถอืมัน่กัน ไม่แปลกเลย 

(๘๑ ) “ปรมาตมนั”เทวนยิมนั้นตัดขาดจากจติวญิญาณอื่น

 เขาก็คงความเป็น“อตัตาหน่ึงเดียว”อยูเ่ที่ยงแท้ถาวร

ไปนิรันดรจริงๆ “พระจติวญิญาณ”จงึต้องยิ่งใหญ่หน่ึงเดียว

จะมี..จะเป็น“จิตวิญญาณอื่น”ไม่ได้เลยเด็ดขาด  

 ความเป็น“อิสระเสรีภาพ”ของ“พระเจ้า”จึงตัดขาด

จากความเป็น“จิตวิญญาณ”ใดๆหมด “สุดโต่ง”โดดเดี่ยว  

เพราะ“สงวนสิทธิ”์ที่วิเศษสุดของตนไว้ที่“พระเจ้า”เท่านัน้ 



111

ชนิดที่“จิตวิญญาณ”ของผู้ใดใครอื่นในมหาจักรวาฬหรือ

ในมหาเอกภพใดๆ หากจักเกิดใน“กาล”ใดขึน้มาก็ดี หรือ

จะ“มี”ใน“กาล”ไหนอยู่ก็ดี เอกภพนัน้ก็ต้องเป็น“สิทธิ”์ 

ของพระเจ้าเท่านัน้ที่จะบันดาลให้เป็นได้ ให้มีขึน้มาได้ 

 “จิตวิญญาณ”ใดๆของใครๆในมหาเอกภพไหนๆ 

ก็“ท�าตน”ให้สูงสุด ยิ่งใหญ่สุดดั่ง“พระเจ้า”ไม่ได้

 “พระเจ้า”หรอื“ปรมาตมนั”จึงเป็นผู ้ม“ีอิสระเสร ี

ภาพ”ที่ขาดจาก“อัตตา”ต่างๆไปทั้งหมด เพราะแยกเป็น 

“โอฬาริกอัตตา หรือมโนมยอัตตา หรืออรูปอัตตา”ไม่ได้

เลยเด็ดขาด เนือ่งจาก“ยึดมัน่หรือสงวนสิทธิค์วามเป็น 

อัตตา”เป็น“ปรมาตมันหนึง่เดียวเดี่ยวโดดยิ่งใหญ่กันสดุๆ

จริงๆจังๆ”ไว้ที่ตัวพระเจ้า-ที่อัตตาพระเจ้าสุดๆเสียแล้ว

 ความเป็น“ตน”หรือ“อัตตา”ยึดใหญ่-ยึดยิ ่งหนึง่

เดียวเด็ดเดี่ยวเดียวโดด “จิตใด-วิญญาณใด”จะเป็นเช่น

ตน เหมือนตน เท่าตนไม่ได้เด็ดขาด อย่างเก่งสุดก็แค่

เป็น“ลูก(พระบุตร)”ที่ตนก็เป็นผู้สร้างหรือผู้บันดาลให้เกิด 

 “อัตตา”พระเจ้า จึงมี“อัตตาหนึง่เดียว”แยกไม่ได้  

ใหญ่ยิ่งชนิดสงวนสิทธ์ิไว้แต่ผูเ้ดยีว เดยีวดาย ขาดลอยจริงๆ

(๘๒) “อสิระเสรภีาพ”พทุธนั้นมนียัส�าคญัยิ่งกบั“อตัตา”

 ทีนีพุ้ทธนัน้ศึกษารอบถ้วนในความเป็น“อัตตา” จึง
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ชัดเจนยิง่ว่า “อตัตา”เป็นนามธรรมที่เกิด“ความยดึ”มันก็ยดึ 

และถ้าเกิด“ความสัมพันธ์”มันก็สัมพันธ์ มนัอยูท่ี่“เจ้าตัว” ซ่ึง

ก็คือ “ความเป็นอัตตาอีกแหละ”ที่จะ“ยึด”หรือจะ“สัมพันธ์” 

ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง” ซึ่งเป็น“ปัญญาขั้นโลกุตระ”แท้ๆ

 “จิตของใครก็ของคนน้ัน” จิตเป็นประธานทั้งตนเอง

และสามารถเป็นประธานที่จะขยายความสัมพันธ์ไปร่วม

กับอื่นๆได้อีกที่เป็นอุตุ-พีช-จิต-กรรม-ธรรมโดยไม่ตกเป็น 

ทาส

 เพยีงแต่สร้าง“พลงัจิตให้แขง็แรงมีภูมคุิ้มกนัตนเอง

ได้” ไม่ตกเป็นทาส“พลังจิตหรือพลังงานอื่นที่เราสัมพันธ์

ด้วย”เท่านัน้ จงึนับเป็น“ความอสิระเสรีภาพ”ส�าหรับตนแล้ว

สัมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น“พลังงาน”ของ“อุตุนิยาม-พีชนิยาม- 

จิตนิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”

 ดงัน้ัน “จติที‘่ดบัอตัตา’ใหญ่ภายนอก(โอฬาริกอตัตา)”ได้ 

และสามารถดับอัตตากลาง(มโนมยอัตตา)-อัตตาเล็กสุด(อรูป

อัตตา) ซึ่งเล็กสุดเล็กในตัวตน(อนุสัย)ใดๆ หมดสิน้เกลีย้งจริง

จึงหมดสิน้“อวิชชา”(ซึง่จะหมดไปตามล�าดับจนสิน้“อวิชชาสวะ”ก่อน 

และที่สุดแห่งที่สุดก็สิน้“อวิชชานุสัย”กันทีเดียว)

 ความเป็นตัวตนคือ “อัตตาหรืออาตมัน”ก็สิ้นเกลี้ยง

 ความอยูเ่หนือพลังงานตัวตนและพลังงานอื่น จงึอยู่

ที่เราจะจัดสรร เลือกเฟ้นจะร่วมด้วยอย่างมีประสิทธิผลก็

เป็นอนับริบูรณ์ เป็น“อสิระเสรีภาพ”ที่อยูเ่หนือ“อตัตา”ต่างๆ
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(๘๓) เพราะ“พุทธ”รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัว“อัตตา”ครบหมด

 จึงเป็น“จิต”เป็น“วิญญาณ”ของตน(จะใช้บัญญัติเรียก

ว่า“อัตตา”ก็ได้ กเ็ป็นการอาศัยบญัญตัิใช ้สื่อ) ที่อยู่เหนือ“อาตมัน

หรอือัตตา”ทุกขนาด เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“จิต

วญิญาณ”ที่เป็นประธานในทกุ“กรรม”ตราบท่ีมีอยู่ใน“กาล”

 ซึง่ต่างกันกับความเชื่อมัน่ยิ่งของเทวนิยมที่เรียก 

ว่า “ปรมาตมนั”อันเป็น“นามธรรมที่ยิ ่งใหญ่ที ่สุด (พระเจ้า 

ของเทวนิยม)” เป็น“อรูปแท้ๆ” ไม่มีรูป-ไม่มีร่าง-ไม่มีโฉมให ้

ใครสัมผัสได้เลย เป็น“นามธรรมในธาตุรู ้ที่ชาวเทวนิยมยึด

มัน่เชื่อมัน่ทุกคนว่ามีอยู่จริงยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านัน้” 

 “พระเจ้า”ที่เป็นปรมาตมันของเขาไม่มี“กาย” จะมีก็

เฉพาะ“มโนมยอัตตา”ส่วนเดียว จึงเป็น“อรูปอัตตา(ตัวตนที่

ไม่มีรูป )แท้ๆ” ซึง่ผู้เคารพนับถือบูชา“ปรมาตมัน”ชนิดนี้จะ

ไม่มีความเป็น‘มัชฌิมอัตตาหรืออรูปอัตตาใดๆเลย’ มีแต่

ความเป็น“ปรมาตมัน (ปรมัตตา = บรมอัตตา)แต่ถ่ายเดียว” 

 ดงัน้ัน “ปรมาตมันแตถ่่ายเดยีว”นี้จงึไม่สามารถแยก 

“อตัตา”ออกไปเป็นความเป็น‘โอฬาริกอตัตา’ให้ตัวเองศกึษา

กันได้เลย เพราะตนเองเอาแต่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับ“ปรมาต 

มันหนึง่เดียวในตน”เท่านัน้ นัน่เอง แยกเป็น“โอฬารกิ

อัตตา”ไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็น“อรูปอัตตา”ก็ไม่ได้ ..ชัดเจนนะ!
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 “พุทธ”รู้จกัรู้แจ้งรู้จรงิตัว“อัตตา”ครบหมดทัง้ ๓ อัตตา

ตามที่มีพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๐๒  

(๘๔) อัตตาท่ีเป็น“พระเจ้า”จงึสัมผัสด้วย“ทวาร ๕“ไม่ได้

 หากจะมีความเป็น“มโนมยอัตตา(รูปหรืออัตตาที่ส�าเร็จ 

ด้วยจิตวิญญาณของตน)กม็เีฉพาะตนทีต่นยึดมัน่ถือมัน่ยิง่สดุๆ 

เท่านั้น”ของใครก็เป็นส่วนตัวของตนเฉพาะตนในตน และ 

เป็นทั้ง“อรูปอตัตาอย่างยิ่ง(ตวัตนที่ ไม่มีรปูใดๆเลย)” มี“อตัตา” 

ของตนผู้เดียว แม้จะยึดเองในตนที่ถงึขนาดเป็น“โอฬารกิ 

อัตตา”แต่เป็นจิตภายในจิต 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”ท่ีเป็น“สมมุติสัจจะ”สัมพันธ์กับดินน�า้ลมไฟ 

พืช สัตว์ และอื่นๆอยูน่ัน้ “ปรมาตมัน”ไม่มี“การยื่นส่วนใด

ออกมาสัมผัสแตะกับคนได้เลย” อยู่ไหนก็ไม่รู้ อยู่คนละสัด

ละส่วน ไกลแสนไกลลิบลับลึกลับ มืดลับมิดลับด้วยซ�้า จึง
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ไม่มี“โอฬาริกอตัตา” มีแต่“ปรมธรรม(ทรงไว้ซ่ึงความยิ่งใหญ่)ของ

ตนเองแค่นั้น” หาชิ้น-หาเน้ือ-หาตวั-หารูป ไม่ได้เลย

 “สมมุติธรรม-โอฬาริกธรรม”ไม่มี ให้เห็นได้เลย 

 แม้แต่“ความมี(อัตถ)”อย่างยิ่ง ก็มีใน“ภพ”ของตน 

เองเฉพาะๆ ซึ่งไม่มีส่วนออกมามี“สัมผัส ๕”กันเด็ดขาด 

 จึงไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่จะ“สัมผัสด้วยทวาร ๕” 

กับความเป็น“ปรมาตมัน”หรือ“พระเจ้า”ได้เลย

 แม้ใน“ศาสนาเทวนิยม”เองกไ็ม่มีใครใดๆที่เป็น

มนุษย์ในโลกจะสามารถท�าความเป็น“พระเจ้า“ให้ปรากฏ

แจ้งชดัจริงแท้ได้เป็น“สัจฉิกตา(แจ้งจริง)หรอืสัจฉิกตัวา(แจ้งจบ)”

 เพราะสงวนสิทธิ์ไว้ที่“มนุษย์”คนเดียวเท่านั้น

 “ความจริงยิ่งใหญ่”จึงถูกจ�ากัดเฉพาะ ไม่เป็นอิสระ 

(๘๕) “ความจริงยิ่งใหญ่”ถูกจ�ากัดเฉพาะ ไม่เป็นอิสระ

 เพราะ“ปรมัตถ”หรือ“ความจริงยิ่งใหญ่อนัมนษุย์พึงได้

สัมผัสกัน”แท้ๆ มนุษย์อื่นใดในโลกก็ไม่มีสิทธิ์ได้สัมผัส

 นัน่คือ“ปรมาตมัน (ปรม + อัตตา,อาตมัน)”ที่เป็น“อัตตา 

ยิ่งใหญ่”หมายถึง“พระเจ้า”ในศาสนาเทวนิยมนั้นลึกลับ

มากยิง่ๆดังที่กล่าวมาแล้ว จนไม่ยอมให้สมัผัส ไม่มีใคร

สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ใน“ความจริง”นัน้ได้เลย ไม่ว่าจะ

เป็น“ความจริง”ที่เป็น“สมมุติสัจจะ”หรือ“ปรมัตถสัจจะ”
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 สงวนสิทธิเ์ฉพาะในโลกมนุษย์ว่า มีมนุษย์คนเดียว

เท่านัน้ ที่จะสามารถมี“ความรู้ที่เป็นความจรงิอันยิ่งใหญ่

ในมหาจักรวาฬ”นีไ้ด้ “ความรู้ในความจริงอันยิ่งใหญ่”นี้

จึงถูกสงวนสิทธิ์ไว้ที่คนผู้เดียว ไม่เป็น“อิสระ”สัมบูรณ์ 

 “ความจริงอันยิ่งใหญ่”หรือ“ปรมัตถ”ถูกยึดสิทธิ์ 

 ซึง่“ปรมัตถ”นัน้เป็นภาวะของ“ความจริงที่ยิ่งใหญ่” 

มนษุย์จึงควรได้สัมผัสกันอย่างถึงที ่สุด”กห็า“ภาวะ(ความ

ปรากฏ)”หรือ“ทรงอยู่ (ธรรม)”ให้สัมผัสไม่ได้อย่างเป็น“อิสระ” 

 มีแต่บอกว่า “มนุษย์”คนหนึง่เท่านั้นที่มีสิทธิ ์เป็น

ผู้น�า“ความจรงิทีย่ิ่งใหญ่อันมนุษย์พึงได้สัมผัสกัน”ที่พระเจ้า

เท่านัน้“รู้”นี้ หรือมนุษย์ผู้นีแ้หละที่เป็นตัวแทน“พระเจ้า”ที่

จะน�า“ความรู้ในความจริงอันยิ่งใหญ่วิเศษทั้งหลาย”นั้นมา

ประกาศแก่มนุษย์ในโลก และมนุษย์คนนีเ้ท่านัน้ที่มีสิทธิ์

น�า“ความจริงของพระเจ้า”มากล่าวประกาศ คนอ่ืนไม่มสิีทธิ ์

(๘๖) “ความจรงิยิ่งใหญ่”ของพทุธ เป็น“อสิระ”สัมบรูณ์

 แต่ในศาสนาพุทธน้ัน“ความจริงที่ยิ่งใหญ่”ท่ีเรียกว่า 

“ปรมัตถ”อันมนุษย์พึงได้สัมผัสกัน”นัน้“มนุษย์”ทุกคนม ี

สทิธิเ์ท่าเทียมกนัที่จะ“รู้”ได้เท่ากันทุกคน แม้ที่สดุสามารถ 

“รู้”ได้เท่าพระพุทธเจ้าทกุพระองค์ ถ้าผูน้ั้นพากเพียรเรียนรู้ 

ฝึกฝนจนกระทั่งมี“ความตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ”เท่า 
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กนักบัพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆเลย 

 “สัจจะ”ที่เป็น“ความจริงอันยิ่งใหญ่”ศาสนาที่เป็น 

“เทวนิยม”จึงเท่ากับสงวนสิทธิไ์ว้ และกลายเป็นหวงแหน 

“สัจจะ”ไว้เฉพาะบุคคล ไม่ให้“สัจจะ”เป็นสาธารณะให้ผู้คน 

ทัง้หลายทัว่ไปได้ศกึษา“สัจจะ”ได้อย่างเป็น“อิสระ”สัมบูรณ์

 การศึกษา“สัจจะ”ของ“เทวนิยม”จึงไม่เป็น“เทฺวหรือ

ทวฺ(ิสอง)” มีไม่ครบทั้ง“ปรมัตถสัจจะ”และไม่มี“สมมุติสัจจะ” 

 จนกระทั่งเม่ือศกึษาปฏิบัตบิรรลุธรรมกันเป็นผลที่สุด

ก็จะไม่มีความเป็น“สอง”(เทฺวหรือทฺวิ)จะมีสัมบูรณ์สุดในความ

เป็น“หนึ่ง” นั่นคือ “อเทฺวนิยม” 

 เพราะ“พทุธ”ศกึษาครบทัง้ทีเ่ป็น“ปรมัตถสัจจะ”และทัง้ 

“สมมุติสัจจะ”จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้หมดครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้ง

ความเป็น“อัตตาหรืออาตมัน” และทั้งความเป็น“โลก” แม้

ที่สุดรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อันตหิกาทิฏฐิ ๑๐” ซึง่เป็น

ที่สุดแห่งที่สุดของ“ความจริงอันยิ่งใหญ่”ครบครัน 

 จงึเป็นผู“้พ้นอวชิชา”คอื รู้จักรู้แจ้งรู้จริงที่สุดแห่งที่สุด

ของ“ความจริงอนัยิ่งใหญ่”ครบครัน หรือเป็นผู“้หลุดพ้นจาก

ความไม่รู้”ในสรรพส่ิงทั้งปวง ชนิดที่สัมผสั“ของจริง”ท้ังหมด 

 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 ผู้สร้าง 

“พระนารายณ์หรือพระราม”คอื ผู้รักษา “พระศวิะหรืออศิวร” 

คือ ผู้ท�าลาย อย่างมีสภาวะ“จิตวิญญาณ”จริงๆรองรับ ที่

คน“สัมผัส”กันได้แท้ครบ“สัจจะ ๒ ประการ”ยืนยันในโลก 

(๘๗) “ความอสิระ”ของพทุธนั้นไม่มีตัว“อตัตา”เด็ดขาด

 ศาสนาพุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตาหรือ

อาตมัน”ตัง้แต่ใหญ่หยาบยิ่งที่เป็น“ปรมาตมัน”ได้ ที่เป็น 

“อัตตาหรืออาตมัน” และสามารถดับสิน้ความเป็น“อัตตา 
หรืออาตมัน”นี้ได้จริงด้วย ไม่ติดยึดในความเป็น“อตัตา” 

ทั้งหมดทั้งมวลได้จริง แม้จะอาศัย“อัตตา”ท�างานรับใช้
มวลมนุษย์และสังคมหรือโลกอยูก็่ชดัเจนว่า“ไม่ใช่เรา(อตัตา)-
ไม่ใช่ของเรา(อัตตนียา)” เพียงอาศัยใช้ท�างานเท่านัน้จริงๆ

 พุทธจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อัตตา”สัมบูรณ์แท้ 

 ไม่ว่า“ปรมอัตตา(ปรมาตมัน)-โอฬาริกอัตตา-มโน 

มยอัตตา-อรูปอัตตา”ศาสนาพุทธศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งหมด 

 จึงหมดสิน้“อัตตา”ใดๆจะมาเป็นนายบงการ จึง

มี“ความอิสระ”ได้ตลอดกาล ถ้าผู้ใดมีสัมมาทิฏฐิในค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติบรรลุผลจริง ก็บริบูรณ์แท้  

 กลุ่ม,สังคมหรือประเทศที่มคีวามรู้ยิ ่งรู้จริง(ปัญญา) 

ในความเป็น“อัตตา”และ“โลก”จึงไม่ต้องออกกฎหรือ
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กฎหมายมาบังคับ“อัตตา”ของใคร คน“โลกุตระ”จึงมี“ความ

อิสระ”ในตัวเองสัมบูรณ์สุด แม้ประเทศจะมีกฎหมาย 

 ทุกวันนีป้ระเทศที่ยังไม่ใช่ประเทศที่มีประชาชน

พัฒนาตนถึงขัน้“โลกุตระ”เต็มจริงเท่านัน้ที่ยังกล้าออก

กฎหมายบังคับ“ความอิสระ”ของคนในประเทศตนเอง แต่

กระน้ันคน“โลกุตระ”ก็อยูกั่บกฎหมายน้ันๆได้โดยไม่ละเมิด

 คนโลกียะจึงยังไม่มี“ความอิสระ”สัมบูรณ์แท้จริง

 โลกียะจึงยัง“นิยม”(เป็น ism = เป็นลัทธิ )ความเป็นทาส 

อยู่ ตามภูมธิรรมแห่งความรู้และความจรงิของกลุ่มหรือ 

สังคมหรือประเทศ เท่าที่กลุ่มหรือสังคมหรือประเทศนั้นมี

 เพราะยังไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นทาส” 

ทั ้งภายนอกและภายในที่เป็น“จิต” แล้วท�าตนให้“หลุด

พ้น”ความเป็นทาสได้บริบูรณ์สัมบูรณ์กระทั่ง“สิน้อัตตา ๓” 

และ“สิ้นอัตตา ๔ (รวมทั้งปรมาตมันอีก ๑)”เป็นที่สุดได้แท้จริง

 ลัทธิ“พุทธ”จึงสิน้ความเป็น“ทาสอัตตา”เด็ดขาด

(๘๘ ) เพราะ“ปัญญา”มีความรู้แจ้งจริง“อัตตา”และ“โลก” 

 แต่โลกยคุน้ีชดัเจนแจ่มแจ้งทั่วไปแล้วว่า *ไม่“นิยม” 

ความเป็นทาสกันแล้ว(*ไม่เป็น ism = ไม่ยอมเป็นลัทธิ ) ทางระบบ 

วิธีของโลกเขาจึงละอายที่จะกล้าออกกฎหมายมาละเมิด 

“อิสระเสรีภาพ”ของประชาชน แต่กระนัน้ก็ยังมีจนได้อยู ่
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นัน่เอง เพราะผู้ออกกฎหมายยังมีแค่“ความรู้ ขัน้เฉโก”อยู่ 

อย่างเดมิไม่เป็น“อื่น” จิตยังไม่เป็นจติ“อ่ืน(อญัญะ)”ท่ีเป็นจิต

เข้าเขตภมูิโลกุตระ จิตก็เป็น“จิตเดิม”แท้ๆ ที่เป็นโลกียะ

 เพราะ“จิตเดิม”แท้ๆของ“จิตนิยาม”นัน้คือ จิตที่มี 

“อวชิชา”มาแต่เดมิก่อนจงึเกิด“สังขาร” ตามปฏิจจสมุปบาท

ของพระพุทธเจ้า คือเริม่“จิตนิยาม”ตัง้แต่สัตว์เซลล์เดียว

 “จิตนิยาม”คือ“สัตว์” เริม่ตัง้แต่“สัตว์เซลล์เดียว”ก็

คือ “จิตนิยาม”แล้ว “สัตว์เซลล์เดียว”มี“อวิชชา”มาก่อนแน่

 “จิตเดิมแท้”ของสัตวโลกจึงไม่ ใช่“จิตสะอาดจาก

กิเลส”มาแต่ดั้งเดิมเลย  ผู้อวิชชา“มิจฉาทิฏฐิ”อยู่ต่างหาก

 ดังนั้น วิธีการที่ท�าตนให้เข้าไปอยู่กับ“จิตเดิมแท้” 

จึงคงเป็นมิจฉาทิฏฐิของนักปฏิบัติชาว“โลกียะ”อยู่นัน่เอง 

ทั้ง“นิกายเถรวาท”ทั้ง“นิกายมหายาน” เพราะยังหลงผิด

 ยุคนีเ้ป็นยุคบรบิรูณ์ด้วยการศึกษา และเป็นยุคที่

นิยม“ความอิสระ” คนทั้งโลกนิยม“อิสราธิปไตย” ที่ยกให้

เป็นเลิศยอดหวัใจแล้ว มี“เหตุผล-หลักฐาน-ความฉลาด”ยิ่ง

 แต่ถ้าความรู้เก่งยอดแบบ“เฉโก”ยงัไม่สามารถ“หยั่ง

รู้”เข้าไปในความเป็น“อัตตา”อันเป็นภายใน“จิต-เจตสิก” 

ท้ังหลายแล้วจึงจะ“อยูกั่บโลก”อย่างรู้จกัรู้แจ้งการเป็นอยู่ไป

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

 ความรู้ขั้น“ปัญญา”นี้สามารถ“หลุดพ้น”ได้จริงซึง่ 

หลุดพ้นทัง้“อัตตา”ทั้ง“โลก”แน่แท้  จึงเป็นสดุยอด“อิสระ

เสรีภาพ”ที่ตนได้พิสูจน์ด้วยตนเองโดยตนเองเป็น-ตนเอง 

มี“ความอิสระ”นัน้ อย่างพอใจแล้ว ใน“ความลึกซึง้และ 

ความลึกลับของจิตขั้นอัตตาหรืออาตมันในตนและโลก”

(๘๙) ความอิสระ”ขึน้อยู่กับการศึกษา“อัตตาและโลก”

  และใน“ความเป็นโลก”ก็รู้จักรู ้แจ้งรู้ จริงด้วยการ 

สัมผัสธาตุรู้ทัง้ ๖ ทวารของตนกับ“โลก”ต่างๆ “สังขารโลก- 

สัตวโลก-โอกาสโลก หรือมนุษยโลก-เทวโลก-พรหมโลก  

หรือความเป็น“โลก”อีกสารพัดหลากหลายมากมาย  

เช่น  โลกธรรม,โลกธาตุ,โลกนาถ,โลกบาล,โลกวัชชะ, 

โลกาธิปไตย,โลกามิษ,โลกิยฌาน,โลกุตรฌาน,โลกิย 

วิมุตติ,โลกุตรวิมุตติ ฯลฯ ที่ส�าคัญโลกคือโลกียะ-โลกุตระ 

เป็นต้น ฯลฯ (คือ มีความรู้โลกสารพัดทั้งหลาย = มีโลกวิทู )”

 แต่ความรู้ขั้น“ศรัทธา”นัน้ยังตกอยู่ ในห้วง“การเชื่อ

ตามผู้อื่น” หรือยังนิยม“หลับตาปฏิบัติ”ที่ยังไม่พ้น“ความ

ลกึลบัหรอืลกึซึง้”อันยัง“เป็นอัตตาหรอือาตมัน และเป็น
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โลก” คือรู้ยังไม่ครบความเป็นโลกวิทู (โลกภายนอกที่กว้างขวาง

หลากหลายมากมาย) นัน่คือ สายนีย้ังรู้วกวนอยู่ใน“โลกแคบ” 

ยงัรู้ไม่กว้างออกมาภายนอก“โลก” จงึรู้ประมาณหน่ึงเท่าน้ัน

 จงึยงัเป็นทาสในส่วนท่ีเป็น“โลก”อยูอี่กประมาณมาก

 ที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ว่า “ต้องสัมผัสวิโมกข ์๘ 

ด้วยกาย”(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๖ ข้อ ๔๐)จึงจะพ้นความเป็นทาส

ทั้งเป็น“ทาสโลก”และ“ทาสอัตตา” ซึง่“หลุดพ้นความเป็น

ทาส”ทั้งภายนอกคือ“โลก” และทั้งภายในคือ“อัตตา”

 

(๙๐) สาธารณโภคีก�าลงัเกดิได้ในหมู่ฆราวาสปัจจุบันนี้

 เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ในโลกยคุน้ีเป็น“ทาสผู้

ปล่อยไม่ไป” ยังไม่สามารถท�าตนจนเป็นผู้หลุดพ้นอ�านาจ

โลกธรรมส�าเร็จเป็นอาริยชนกันได้นั่นเอง ไม่เป็น“โลกุตระ” 

 มคีนในประเทศไทยเท่านัน้ทีม่“ีวิชชา”ความรู้พาตน 

ออกจากความเป็น“ทาสโลกธรรม”ได้เพียงจ�านวนน้อยนดิ 

แม้ค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่พาคน“พ้นความเป็นทาส”จะยัง

มีอย่างสมบูรณ์อยู่แท้ๆ และมีอยู่ในแดน“อเทวนิยม”จริง

  อีกทั้งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็หมดสิ้นไปแล้ว 

 สังคมฆราวาสและสงฆ์จึงสามารถท�าให้เกิดสังคม 

เป็นรปูสงัคมสาธารณโภคีทั้งหมู่บ้านหรือทั้งชุมชนกันได้ 

 สงัคมกลุ่มหมู่ ใดหากไม่แยกหมู่บ้าน ไม่แยกวัด  
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ไม่แยกโรงเรียน ก็ยิ่งเป็น“สาธารณโภคี”ที่ดีวิเศษทีเดียว  

 บ้าน-วัด-โรงเรียน ไม่แยกกัน แต่อยู่ร่วมกัน สัมพันธ์

กันเป็นหนึ่งเดียวคือ“บวร”

 สงัคมทีม่คีรบความเป็น“บวร”จะเป็นสงัคมที่เจริญ 

พัฒนาได้ดียิ่งๆ ทั้งในการศึกษา และภาวะ osmosis 

 เพราะเป็นสังคมท่ีสัมพันธ์กัน ๓ เส้า และมีอภิสังขาร

 

(๙๑) ความเป็น“๓ เส้า”นี้ยิง่ใหญ่ ทีต่อ้งศึกษาอย่างส�าคัญ

 ความเป็น“๓ เส้า”นี ้ มีความส�าคัญมากในสรรพสิง่  

เพราะเป็นพลังงานที่สังขารกันอยู่ใน“ตวัตนของตนเอง” 

(ใน“วงวนท่ีสังเคราะห์กันอยูแ่ต่ละหน่วย หรือโลกหนึ่งๆ” nucleus หรือ ISH, 

อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิตนิยาม ฯลฯ)ซึง่มีความสมดุลของ“สรรพสิง่”  

แต่ละหน่วยที่“ทรงไว้(ธรรม)ซึง่สภาพของตน”อยู่ ไม่ว่าใน 

“นิยาม”หนึ่ง “นิยาม”ใด ของทุก“ธรรมนิยาม ๕”

 ใน“อุตนุยิาม”กต้็องอาศัยความสมดุลด้วย“๓ เส้า”  

เช่น พลังงานเป็นตัวเอง(I ), พลังงานลบ(S), พลังงานบวก(H) 

ถ้ามอียู่สมดุลก็จะเป็น“วงวนทีห่มุนอยู่อย่างพอเหมาะได้”  

ไม่ร้อนเกินจนตัวละลายเร็วกระทั่งทรงรูปร่างมิได้ ไม่ขัดสีกัน

จนมวลกระจุยกระจายยึดรูปร่างของตนไม่ได้ ไม่กระเด็น

ดิ ้นเร็วจนดูรูปไม่ออกจนไม่มีรูปทรงพอที ่จะเรียกได้ว่า
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เป็นหน่วยเป็นจุด หรือที่พอทรงรูปอยู่ได้มีระยะเวลาเป็น

ตัวเป็นตนในระยะเวลาพอนับเป็นจุดเป็นมวลได้ เป็นต้น

 แม้“พีชนิยาม”ก็เช่นกัน “จิตนิยาม”ก็เช่นกัน 

 ยิ่ง“กรรมนิยาม”น่ีแหละที่คนผูส้ามารถท�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”ก็ต้องมี“ภายนอก-ภายใน”และ“ความเป็นสุญญ” 

ที่เิกิดขึน้แก่ตัวเอง ว่า สมดุลกันดีหรือไม่ดี นี่ก็“๓ เส้า”

(๙๒) ความเป็น“๓ เส้า”ที่ภาษาว่า“ธรรม”กับ“อธรรม”

 “การทรงสภาพน้ันๆไว้ได้อยู”่ แม้เหลือรังสี “รังสี”ส่วน

ที่ถือว่ายังเป็น“พลังงานแสง,สี,เสียง ฯลฯ” ที่ยังเป็นส่วนดี  

ก็ยังนับว่า “ธร หรือธัมม หรือธรรม” คือ ยังทรงมี-ทรงอยู่

 ซ่ึงส่วนยงัมีเหลือคอื รังสี ยงัไม่ส้ินสนิท ยงัเหลือเศษ  

 ต้องหมดสิน้เกลีย้ง“รังสี” คือไม่มีรังสี จงึจะเรยีก 

ว่า ไม่มี“ธร หรือธัมม หรือธรรม” ซึ่งภาษาก็เรียกว่า “อธรรม”

 ฟังความซับซ้อนน้ีอกีท ีความไม่มีแม้แต่“กัมมันตภาพ 

รังสี”อนัหมายถึง พลังงาน“รังสีของกัมมันตภาพ”ส่วนท่ีเป็น

พลังงานพิษภัยร้ายที่ยงัเป็นส่วน“กัมมันภาพรังสี”โน่นแหละ
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หมดไป จึงจะนับส่วนที่เหลือ ว่า ไม่ ใช่“ธร หรือธัมม หรือ

ธรรม” คือ “ไม่ทรงสภาพนั้นไว้แล้ว” 

 เม่ือ“ไม่ทรงไว้ใดๆแล้ว”ก็เรียกด้วยภาษาว่า “อธรรม”  

 แต่ถ้าที่สุดเหลือ“รังสีแห่งกัมมนัตภาพ”ที่ยงัเป็นส่วน

ด ีก็นับว่า“ทรงสภาพไว้”ที่ภาษาก็ว่า “ธร, ธัมม, ธรรม” คอื“มี”

  มันก็แค่“ม”ีเศษทีเ่หลอืเท่านัน้ แต่กย็ัง“มี”เศษอยู่

ในส่วนที่ดี ไง!  มันยังเป็นประโยชน์ในโลก ก็ไม่เสียหาย

 “มีคุณ”จะยัง“ทรงอยู่”ก็เป็นการอนุโลมให้“มี”อยู่

 ถ้า“มีโทษ”ก็ก�าจัดแน่นอน ไม่ให้“มี”อยู่เด็ดขาด

 ไม่ให้“ทรงไว้-ทรงอยู่”นั่นคือ “ไม่เป็นธร,ธัมม”เด็ดๆ 

 “ความมีอยู่”นัน้ถ้าแม้นไม่มี“พลังงาน”อะไรมาเพิม่

ให้มนั“เจรญิ”ต่อ(โภ,กศุล,พลติ,พลฏัฐะ) โดยเฉพาะพลงังานที่

เพิ่มมาไม่ถึงขั้น“อัตราการก้าวหน้า(progression ratio)” ที่บวก

ลบคณูหารแล้ว มีแต่ถอยหลงั มันก็“เส่ือมไป”เป็นที่สุดอยู่ดี

(ชรตา) ก็ธรรมดาของ“ไตรลักษณ์”

(๙๓) ความเป็น“๓ เส้า”ในที่นี้ คืออะไร? 

 เป็นต้นว่า ใน“๓ เส้า”นั้น มี“I-S-H” คือ มี“ตัวเรา 

-เพศหญิง-เพศชาย” หรือมี“ไตรลักษณ์” คือ “การเกิด

ขึน้-การตัง้อยู่-การดับไป” ที่มีอยู่ในมหาจักรวาฬนิรันดร 
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 ถ้าผู้ใดยังมี“ความเห็นแก่ตัว(self-ish) ก็ย่อมแย่งเอา

มาให้ตัวเองอยู่ นัน่คือ I (ตัวเรา) เมือ่เรามีพลังเหนือกว่า 

ก็แย่งจากพลังงาน S (พลังงานลบ=[อิตถีภาวะ]เพศเมีย) หรือยัง

แย่งจากพลังงาน H (พลังงานบวก=[ปุริสภาวะ]เพศผู้)อยู่

  กจ็ะสร้าง“พลงัอ�านาจเพือ่แย่งจากมนุษย์คือ S 

(เพศเมีย) หริือ H(เพศผู้) และจากอื่นๆ ไม่มีหยุด เพราะเห็น

แก่ตัวอยู่

 หรือ“๓ เส้า”คือมี“พลังอ�านาจ-มนุษย์-การแย่งพลัง

มาให้ตน”ซึง่ยังโยงใยยุ่งยากกันมากในสังคมมนุษย์ตลอด

 ผู้ยังไม่สามารถมี“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตระรู้จักรู้แจ้ง

รู้จริงในความเป็น“อ�านาจ”ที่แท้ ก็จะตกเป็นทาสอ�านาจ

อยู่ โดยพยายามแสวงหา“อ�านาจ”มาให้ตน ได้มากข้ึนเสมอ

เพ่ือแย่งมาให้ตนเอง ไม่หยดุ ไม่หย่อน ตราบที่ยงัเห็นแก่ตัว 

และยังรักความเป็น“ตัวตน” ก็ไม่ยอมหมดตัวตนแน่นอน  

ไม่ท�า“ความเป็นสูญ”ให้แก่“อัตตา”ตนเองแน่ยิ่งกว่าแน่

 เพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ทั้งความเป็นโทษ-ทั้งความ

เป็นคุณแห่งตัวตน” และท�า“ตัวตน”ให้เป็น“สูญ”ไม่ได้นั่นเอง

 ผู้มี“ปัญญา”ที่เป็น“โลกุตระ”เท่านัน้ที่จะรู้จักรู้แจ้ง

รู้จริง“ตัวตน” รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นคุณ-เป็นโทษ”ของ

อัตตา(ตัวตน)จริงแท้ และท�าความเป็น“ตัวตน”ที่เป็น“โทษ” 

หมดสิน้ไปก่อน แม้แต่“ตวัตน”ทีเ่ป็น“คุณ”กส็ามารถท�าให้

ให้“สูญ”สิ้นไปได้ด้วย จึงชื่อว่า“อยู่เหนือความเป็นอัตตา”
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(๙๔) ผู้ม“ีปัญญา”ท�าให้ความม“ีตัวตน”นัน้“สูญ”ได้จรงิ

 ซึ่งผู ้ที่ได้ศึกษา“ความเป็น‘ตัวตน’ และความเห็น

แก่ตัวเอง”ได้จริงแท้ และเห็น“โทษ”ของการเห็นแก่ตัว-

เห็น“โทษ”ของการมี“ตัวตน(อัตตา)” แล้วปฏิบัติลดละ“ความ 

เห็นแก่ตน” และรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความเป็นตัวตน(อัตตา)” ถึง

ขั้นถ้าจะรักษาตัวตนไว้อยู่ก็เพียงเพื่อ“อาศัยใช้ท�างาน” 

 ไม่ได้หลงผิดแล้วว่า “อัตตานั้นเป็นตัวตนที่มีอยู ่

นิรันดร” เพราะได้เรียนรู้ฝึกฝนจริงจนกระทั่งสามารถท�า 

ความเป็น“ตวัตน(อัตตา)” ตัง้แต่“โอฬาริกอัตตา”หยาบใหญ่

ที ่สุด มีทั ้ง“อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิตนิยาม,กรรมนิยาม, 

ธรรมนิยาม”ก็สามารถก�าจัดได้แล้วจริง 

 หรือขนาด“ปรมาตมัน”อนัเป็น“อตัตาลึกลับ”ที่ใหญ่

ยิ่งสุดเป็นเพียงพลังงานทางจิตวิญญาณจริงๆ ก็ได้เรียนรู้

และสัมผัสความเป็นพลังงานระดับนีจ้ริงที่สุดด้วยตนเอง 

ในตนเอง  เพราะ“ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ีม่ีพลังเหนือ“อุตุนิยาม, 

พีชนิยาม,จิตนิยาม,กรรมนิยาม,ธรรมนิยาม”โดยสามารถ 

ควบคุมจัดการพลัง“ธรรมนิยาม ๕”นั้นๆได้แท้นั่นเอง

 จงึไม่มีความลึกลับ(อรหะ)แล้วส�าหรบั“พลงังานในธาตุ

และในธรรมต่างๆประดามีในจักรวาฬหรือในมหาเอกภพ”

 พลังงานที่เป็น“จิตวิญญาณ”ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ใด 
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ถ้าลึกลับ ไม่สามารถท�าให้คนที ่๒ หรือคนอื่นๆทั้งหลายทั้ง

โลกรู้ร่วมได้ ก็ไม่น่าจะชื่อว่า“ความจริงอันยิ่งใหญ่ของโลก”

 “ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”ท่ีเ่รียกว่า“บรม” 

หรือ“ปรม” ที่เป็น“ปรมอัตตาหรือปรมาตมัน” หากจะ

ชื่อว่าเป็น“สจัจะ”ก็ต้องเป็นสากล ที่มนุษย์ผู ้ล้วนมี“จิต

วิญญาณ”สามารถร่วมรู้หรือรู้ร่วมได้ จึงจะชื่อว่า“สัจธรรม” 

 ดังนั้น ผู้นีจ้ึงชัดเจนว่า ถ้าจะยัง“มี”อัตตาก็มีเพือ่

ประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้น ส�าหรับ“ตนเอง”หากยังมี“ตน”อยู่ไม่

ว่าในแบบใดๆก็ยังมี“ทุกข์”ทั้งสิ้นมากหรือน้อย(ชาติ ปิ ทุกขา)   
 และรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า “อัตตา”นีคื้อ พลังงานที่เรา

สามารถ“ยึดไว้ให้ทรงอยู่เป็นภาวะที่ใช้งานเท่านัน้” ถ้าเรา 

“ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ (ไม่มีอุปาทานหรือไม่มีอภินิวาส)”ก็วาง(มุญจิตุ =มี 

“มุญจิตุกัมมยตญาณ” ) เป็นผู้มีการปล่อย(มุญจน)ความเป็นอัตตา

นี้ได้จริง ก็เป็นผู้“อยู่เหนือ(อุตตระ)”ความเป็น“อัตตา”จริงแท้

บริบูรณ์ จะวางจะปล่อยเมื่อใดก็ได้ อย่างเป็นจริง ก็จบกิจ 

(๙๕) “สูญ”คืออะไร? มีนัยส�าคัญแท้จริงอย่างไร?

 ผู้นีจ้ึงอยู่ที่เมื่อใดตนจะ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน” 

เท่าน้ัน ก็ท�าได้ เอง ถ้าท�า“ปรินิพพานเป็นปรโิยสาน”แล้ว ก็ 

“สูญ”แท้นิรันดร ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว เหมือนแยกธาตุ H  

กับธาต ุ0 ออกจากกันได้แล้ว “ธาตุน�้า”กสู็ญส้ินไป ธาต“ุน�้า” 
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ตัวนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนิรันดร  แตกสลายออกไปเป็นแก๊สแล้ว

 เพราะผู้นีร้ ู้จักรู้แจ้งรู้จริง“อุตุนิยาม,พีชนิยาม,จิต

นิยาม,กรรมนิยาม,ธรรมนิยาม”จริงแท้ และสามารถแยก

ธาตุของ“ธรรมนิยาม ๕”เหล่านี้ได้แท้จริง

 “อ�านาจ”ที่สามารถแยก“ธาตุ”ท�าลาย“ธรรม”ให้“สูญ” 

ได้นี ้ ไม่บาป ไม่เป็นโทษ ท�าได้อย่างนี้ แค่นี้ ก็บริบูรณ์-

สัมบูรณ์แล้ว ที่เป็น“อ�านาจ”ที่ยิ ่งใหญ่ 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�างานรบัใช้ผูอ้ื่น เป็นประโยชน์ให้แก่สงัคมประชาชนแท้จริง

(อภิบาล) ก็จะได้“อ�านาจโดยธรรม”(ธรรมาธิปไตย)อย่างเป็น

อัตโนมัติที ่สุจริตที่สุด ที่ผู ้อื ่นได้รับการเกือ้กูลช่วยเหลือ 

หรือเลีย้งดูจากเรา หรือให้ประโยชน์แก่เขา เขาต่างมอบ

ให้เราเอง ด้วยความรู้ ด้วยใจที่เคารพบูชาเทิดทูนแท้จริง  

 คือ เราจะ“ไม่สร้างอ�านาจมาให้ตัวเองเลย” แต่จะ

ท�างานสร้างสรรสิง่ที่ตนแน่ใจว่าดีและที่ตนสามารถท�าได้ 

ทั้งรูปทั้งนาม-ที่มีคุณค่าประโยชน์แท้แก่โลก แก่สัตว์ แก่

มวลมนุษย์ หรือไม่ก็ใช้แรงงานที่เป็นประโยชน์รับใช้(ไม่ ใช่
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รับจ้าง)ช่วยเหลือเกือ้กูลผู ้อื ่น ไม่ว่าจะเป็น“แรงกายหรือ

แรงความรู้,แรงความคิด” โดยไม่แลกสิง่ตอบแทน 

(๙๖) สาธารณโภคทีี่ดจีะมกีารไหลแทรกซมึซบัของธรรมะ

 ในสังคมหรือหมู่กลุ่มมนุษย์ที่เป็นโลกุตระมี“บ้าน-

วัด-โรงเรียน”ครบ“๓ เส้า = บวร”จึงเป็นสังคมหมู่กลุ่มชุมชน 

ที่มีีการเรียนรู้และมีการสังเคราะห์(การรับเอา,รวบรวมไว้ )และ

การสังขาร(การแยกแยะปรับปรุง)ที่บริบูรณ์สัมบูรณ์ได้แท้จริง 

 สังคมชุมชน“บวร”นอกจากครบครันด้วยการศึกษา

อย่างมกีารจัดท�ากันเองแล้ว ก็ยังมีการไหลแทรกซึมซับ

(osmosis)ของ“ธรรมะ” ของ“การศึกษา”อยู่อย่างอัตโนมัติ

 แต่“ธรรมะ”หรือ“การศึกษา”ของสังคมนัน้ต้องดีถึง 

ขัน้มีคุณภาพเข้มข้นสูงเพียงพอนะ จึงจะมีการไหลถ่ายเท

ซึมซับแทรก(osmosis)ของ“ธรรมะ”ของ“การศกึษา”ที่ซึมลึกได้

 ถ้าไม่มคีุณภาพเข้มข้นสูงเพียงพอกเ็กิดการถ่ายเท 

ไหลซึมซับแทรก(osmosis)ของ“ธรรมะ”ของ“การศึกษา”ไม่ได้

 หรือถ้า“ธรรมะ”หรือ“การศกึษา”ของสังคมนั้นย�่าแย่ 

มีคุณภาพต�่า ก็ยิง่จะกลับเกิดการถ่ายเทไหลแทรกซึมซับ(os-

mosis)สู่กันในแบบเลวร้ายนัน้แหละหนักยิ่งขึน้ได้ เช่นกัน

 จึงต้องสร้าง“สังคมหมู่กลุ่ม”หรือประเทศให้เป็น 

สังคมหมู่กลุ่มที่เป็น“โลกุตระ”ให้ได้ จึงจะมี“ธรรมะ”ที่เป็น 
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“โลกุตระ” ซึมซับ แทรกซอนม ีosmosis ในสังคมนั้นๆจริง   

(๙๗) สาธารณโภคีที่ดีเกิดจากสังคมที่เป็น“บวร”ที่ดี 

 สังคม“บวร”ที่ดีก็จะม ีosmosis ที่ดี ถ้าเป็นสังคมที่

ไม่ดี ก็แน่นอนย่อมจะม ีosmosis ที่ ไม่ดี เกิดโดยอัตโนมัติ 

 เราก�าลังชี้ให้เห็นแจ้งกันว่า สังคมแบบ“คนจน”ที่มี 

“ปัญญา” เป็น“โลกุตระ”นัน้ เป็นสังคมที่ประเสริฐแท้จริง   

 ซึง่สังคมชุมชนที่ด�าเนินชีวิต“แบบคนจน”อันเป็น 

เศรษฐกิจถึงขัน้“สาธารณโภคี”กันได้นี ้ เป็นเครือ่งชีว้ัด 

ความเจริญประเสริฐของคนและสังคม ในโลก เจริญทั้ง

ตั้งใจเจตนาให้เจริญ ทั้งที่เกินเจตนาที่มัน osmosis อยู่เอง 

 ถ้ามนษุย์ในสังคมใดสามารถด�าเนินชีวิตกันถึงขัน้ 

“สาธารณโภคี”ได้ ก็จะอยู่กันอย่าง“บวร”คือ บ้านของ 

ฆราวาสก็ด ี วัดอันเป็นที่อาศยัของนักบวชก็ดี โรงเรียนอัน 

เป็นสถานศึกษาของเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน 

ก็ด ี ต่างอยู่รว่มกัน ช่วยกันด�าเนินความเป็นอยู่ของบ้าน 

ของวัด ของโรงเรียนไปด้วยกันทุกคน เป็นสามัคคีหนึง่

เดียวกันสุดยอดสังคม เท่าที่เคยมีเคยเป็นกันมา 

 จึงเป็นเหตุดี-ผลดีสนับสนุนเกือ้กูลกันอย่างวิเศษ

 ทั้งที่ดินทั้งข้าวของวัตถุทรัพย์ สมบัติต่างๆล้วนเป็น

ของส่วนรวม ไม่ยดึเป็นของตัวของตน เหมือนอย่างที่สังคม
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โลกีย์สามัญคนทั่วไปทั่วโลกที่เป็นที่มีกัน 

(๙๘) หมู่บ้าน“สาธารณโภคี” คือ ครอบครัวเดียวกัน

 ดังนัน้ “สาธารณโภคี”นี้ทุกอย่างเป็นของส่วนกลาง  

จงึต่างช่วยกันสร้างช่วยกันรักษาดแูล ร่วมใช้ร่วมกินด้วยกนั ซ่ึง

เป็นสังคมที่มี“บ้าน-วัด-โรงเรียน” ย่อว่า“บวร”ที่ต่างมีชีวิต

ด�าเนินอยู่ร่วมกันเป็นหนึง่เดียวอย่างเป็นระบบระเบยีบสนทิ

เนียนทั้งหมู่บ้าน เหมอืนครอบครวับ้านหลังเดียวกัน ผู้คนใน

หมู่บ้านอยู่ร่วมกัน ท�าอยู่ท�ากินท�าใช้ร่วมกัน กินอยู่ร่วมกัน 

ปลูกสร้างผลิตผลขึน้มาเป็นสมบัติส่วนกลางกันทั้งหมด 

 ซึง่เรียกว่าสังคมชุมชน“สาธารณโภคี” และด�ารง 

ความเป็นอยู่ของชีวิตจรงิที่ ไม่ ใช่ละครหรอืการแสดงชั่ว

ครั้งชั่วคราว แต่เป็นชีวิตจริงสังคมจริงของคนที่สมัครใจมา

อยู่ร่วมกันมีชีวิตอยู่กับเศรษฐกิจ“สาธารณโภคี” เพราะได้

ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้ามีผลจริง ส�าเร็จอย่าง

เป็นจริง ในประเทศไทยมีหมู่บ้านที่เป็น“สาธารณโภคี”ที่ว่า

นี้ให้พิสูจน์จับต้องสัมผัสได้จริง ของจริงมิใช่ละครชั่วคราว

 พิสจูน์ได้ทั้งความเป็น“บ้าน” เป็น“วดั” เป็น“โรงเรียน”

 แม้จะยงัมี“รูป”ไม่ใหญ่โตมโหฬาร แต่ใน“อรูป”ที่หยั่ง

รู้ถึงได้ยากคอื“นาม”น้ัน ขอยนืยนัรับประกันได้ว่า“แท้แน่ยิ่ง”

 เพราะการศกึษาของพุทธน้ันมีทั้ง“รูปและจติใจ”ครบ
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(๙๙) “สาธารณโภค”ีส่วนตัวนัน้“จน” แต่ส่วนรวม“อดุม” 

 คนทกุคนในชมุชนสังคมนี้จงึชื่อว่า “คนจน”ที่แท้จรงิ  

เพราะแต่ละคนไม่สะสมสมบัติ“ของตน” มแีต่ช่วยกันสร้าง 

ขึน้เป็นของส่วนกลาง ทุกคนท�าอาชีพช่วยกันแต่ไม่เอามา 

เป็นของตน จึงเป็น“สัมมาอาชพี”ข้ันสูงสุด เป็นสงัคมที่อดุม 

สมบูรณ์ น่ันคือ ท�างานเล้ียงชพีโดยไม่รับแลกค่าแรงค่าผลผลติ

เป็นรายได้มาให้แก่ตน ซ่ึงพ้นจากงานอาชพีที่ยังมี“ลาภแลก

ลาภ (ลาเภน ลาภัง นิชิคิงสนตา)” ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

 “สาธารณโภคี”จึงเป็นสังคมที่มีเศรษฐศาสตร์เข้าขัน้

พ้น“มิจฉาชีพ ๕”ได้สูงขัน้สุดส�าเร็จแล้วจริง มิใช่มีแต่คิดได้ 

แต่เป็นได้จริง 

 จงึเป็นสังคม“คนจน”ที่เป็นจริงที่สุด และเป็นสังคม 

“คนจน”ที่เจริญยิ่งสูงสุด ประเสริฐสุดด้วย 

 เพราะคนในสังคมทุกคนท�าให้“ส่วนกลาง”ทั้งนัน้ 

ด้วยความม“ีปัญญา”จงึรู้อย่างเข้าใจจริงๆตาม“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 ไม่ใช่ถูกบังคับเด็ดขาด
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(๑๐๐) คน“สาธารณโภคี”จริงๆ รู้จริงว่า“จน”ดีกว่า“รวย”   

 รู้ชัดรู้จริงว่า “คน”หรือมนุษย์นัน้ 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 ไม่ใช่รอพึ่งแต่“ญาติเชื้อสาย”เท่านั้น
 แม้แต่ตายลงก็ฝากผีได้ ป่วยไข้ก็มีคนช่วยรักษา ไม่
อ้างว้างโดดเดี่ยว เพราะทุกสิ่ง“สาธารณโภคี”พึ่งสาธารณะ  
 “ส่วนตัว”จึงไม่ต้องแบกต้องหามเป็นภาระมาก เอา
แรงงานและเวลาไปช่วยกันดูแลรักษาสังคมส่วนรวม  
 “สังคมชุมชน”หรือหมู่มนุษย์เช่นนี ้ จึงเป็นสังคมที่มี
สภาพ“พออยู่พอกิน-อุดมสมบูรณ์” สามารถมีเหลือมีเกิน 
ที่ชุมชนกินใช้ จึงเผื่อแผ่แจกจ่ายไปสู่ผู้อื่น หมู่อื่นได้ง่าย  
 “สาธารณโภคี”เป็นเรื่องดีทั้งนั้น อย่างนี้จริงๆ

  

(๑๐๑) “สาธารณโภค”ีเป็นเศรษฐศาสตร์การเมอืงสมับรูณ์ 

 ความเป็น“คนจน”แบบ“สาธารณโภคี”นี้เป็นสุดยอด 
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“เศรษฐศาสตร์การเมือง”(Political Economy)ในสังคมมนุษย์ใน

โลก เพราะเป็นเศรษฐศาสตร์ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ซึ่งยากสุดที่จะเป็นไปได้ และดีสุดที่ควรจะเป็นให้ได้

 ชาวไทยกลุ่ม“บวรอโศก”สามารถน�ามาปฏิบัติส�าเร็จ

ได้ในยุคนี้จริงๆ ทั้งๆที่เป็นยุค“ทุนนิยมสามานย์”แท้ๆ

 ชมุชนชาวบวรอโศกจงึหมดปัญหาใน“เศรษฐศาสตร ์   

การเมือง”เรื่องเก่ียวกับการท�างานเล้ียงชพี เพราะเป็นสังคม

ชุมชนที่มีชีวติพ้น“มิจฉาชพี ๕”ได้จริง เป็นสงัคมชมุชนที่แก้

ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้สูงสุดแล้ว ทุกคนวางใจได้ 

 ชุมชนน้ีจึงเป็นที่พ่ึงของคนจากหมู่บ้านชมุชนอ่ืนเข้า 

มาท�างานอาศัยรบัจ้างท�างานในชุมชน“บวรอโศก”ทีเ่ป็น 

“สาธารณโภคี”น้ี เพ่ือน�ารายได้ไปเลี้ยงชีพครอบครัวของเขา

ได้อีกด้วย ทั้งๆที่ชุมชนนี้เป็นสังคม“คนจน”นะ! แปลกมั้ย?

 “สาธารณโภคี”เป็นเศรษฐศาสตร์ทีแ่ก้ปัญหาเรือ่ง

เศรษฐกิจของชุมชนได้ส�าเร็จอย่างยั ่งยืนถาวร ถ้ายังมี

การศึกษาและปฏิบัติ“พุทธธรรม”เป็นโลกุตระได้จริงอยู่  

 ในยุคพระพุทธเจ้านัน้ไม่สามารถท�า“สาธารณโภคี” 

ให้เกิดให้เป็นในสังคมฆราวาส ท�าได้แค่สังคมนักบวชของ

พระองค์เท่านั้น เพราะมีข้อจ�ากัดดังได้กล่าวหลายทีแล้ว

 แต่ยุคนี้ พ้นจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้ว 

พ้นจากการเป็นสังคมทาสแล้ว และเป็นสังคมสากลทั่วไปที่

ทุกคนต่างมีสิทธิเสรีภาพสัมบูรณ์กันแล้ว 
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 จึงสามารถท�าให้เกิดสังคมชุมชนฆราวาสที่มีเศรษฐ 

กิจถึงข้ัน“สาธารณโภค”ีได้จริง ตรงตามหลักสูตรหรือทฤษฎี 

ที่เป็น“เศรษฐศาสตร์”ขั้นสูงเลิศของพระพุทธเจ้าได้แท้

(๑๐๒) “สาธารณโภค”ีเป็น“อจนิไตย”ที่จะหยั่งรูค้วามรูส้กึ

 ซึง่ความเป็นได้จริงแท้นี ้ หากคนไม่มี “ความรู้”ขัน้ 

“ปัญญา” ยังมีแต่“ความรู้”ทีเ่ป็น“เฉโก”อยู่เท่านัน้ จะยัง 

ไม่สามารถรูจ้กัรู้แจ้งรูจ้ริงหยั่งถงึใน“อจินไตย(เกินกว่าการขบคดิ

หรือนึกค้นเอาได้ )”ขั้นนี้ ได้อย่างแท้จริง 

 มันสดุวิสัยทีจ่ะเดาหรือคาดคะเน“ความรู้สึก(เวทนา)” 

ที่ยินดีพอใจในความเป็น“คนจน” ที่เต็มใจจะเป็น“คนจน” 

ว่า คนในหมู่กลุ่มชุมชน“สาธารณโภคี”นี้จะเป็น“คนจน”ที่มี

ความสุขส�าราญเบิกบานใจ ในความเป็น“คนจน”ที่ตนเป็น

อยู่กันจริงหรือ? ความรู้สึกจริงนี้จะเป็นไปได้อย่างไร?

 มนัจะไมส่ามารถหยั่งเขา้ไป“เดา”หรอืใช้“ตรรกะ”วดั

เทียบเพ่ือรู้จกัรู้แจ้งรู้จริงใน“ความรู้สึก(เวทนา)”แท้จริงของคน 

ท่ีมี“ความรู้สกึในใจจริงๆ”ของคนที่เขาผูมี้“ปัญญา”จริงนี้ได้ 

ส�าหรับผู้ยังมีความฉลาดแค่“เฉโก” ยังไม่ใช่“ปัญญา”ที่แท้

 ซ่ึงคนชนิดน้ี จะมี“ธรรมะ”ข้ันท่ี่ช่ือว่า“อภิธรรม”จริงๆ

 “อภิธรรม”นี้ประกอบไปด้วย“คุณธรรม ๙ ประการ”

 คุณธรรม ๙ ประการนั้นได้แก่ ๑.เป็นคนเลีย้งง่าย
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(สุภระ)  ๒.บ�ารุงง่าย(สุโปสะ)  ๓.มักน้อยหรือกล้าจน(อัปปิจฉะ)  

๔.สันโดษ หรือใจพอ(สนัตุฏฐิ )  ๕.ขดัเกลา(สลัเลขะ)  ๖.ก�าจัด

กิเลสจริงมีศีลเคร่งได้(ธูตะ)  ๗.มีอาการที่น่าเลือ่มใส(ปาสาทิ

กะ)  ๘.ไม่สะสม(อปจยะ)  ๙.ปรารภความเพียร(วิริยารัมภะ )  

 พระพุทธเจ้าตรัสยืนยัน“คุณธรรม ๙ ประการ”นีไ้ว้

ชัดเจน ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ ๒๐ เป็นต้น

 อ่านดูดีๆเถิด เป็น“เศรษฐศาสตร์”ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ 

(๑๐๓) “สาธารณโภคี”นี้ เกิดได้แม้แต่ท่ามกลางกลียุค   

 “สาธารณโภคี”นีย้ืนยันการเป็นเศรษฐกจิได้แม้แต่ใน 

ยุคท่ีเต็มไปด้วยเศรษฐกิจทนุนยิมกิเลสจดัจ้าน สะสมของ 

ตัวของตนหนักหนาสาหัสอยู่ชัดๆในปัจจบุนัสมยันี้แท้ๆ ก็ 

ยงัอาจสามารถมสีังคมชุมชน“สาธารณโภคี”ทีเ่กดิได้เป็นได้ 

จริงในโลก จงึเป็น“ปรากฏการณ์”ของคนพิเศษในยคุน้ีที่เป็น

สังคมยอดเยี่ยมมหศัจรรย์อนัเป็นลักษณะสังคมจริง ที่คน 

ภายนอกต่างก็สามารถเข้าไปสัมผัสได้ยืนยันความจรงินี้ได้

 เป็น“อกาลโิก(ไม่จ�ากดักาล) เอหิปัสสโิก(เชิญให้มาสมัผัส 

ความจริงที่เป็นจริงนี้ได้เสมอ)” ตรงค�าตรัสพระพุทธศาสดาที่สุด 

 ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ (phenomenon)ที่ประหลาดยิ่งๆ

เป็นความแปลกที่แตกต่างจากสังคมเศรษฐกิจโลกีย์สามัญ  

 ไม่น่าจะเกิดข้ึนได้ในสังคมมหาโฉดเน่าเฉาหนกัยคุน้ี
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 แต่ก็เกิดขึ้นจริงๆ มีให้สัมผัสได้แท้ๆ ณ ลมหายใจ

เฮือกนี้ ที่ยังอยู่กลางกาละ ในปรัตยุตบันนี้นี่แล

 ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธที่มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ขัน้“สาธารณโภคี”อันเป็นเศรษฐกิจชนิดพิเศษเยี่ยมยอดนี้

ประเทศเดียวในโลกที่มีหมู่กลุ่มชุมชนปฏิบัติจริงประพฤติ

ได้แท้ และเป็นผลส�าเร็จเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสันติสุข

(๑๐๔) “สาธารณโภคี”นี้ พ้น“มิจฉาชพี”ได้สูงสุดๆของคน

 โดยเฉพาะเกิดได้ถึงข้ันเป็นชมุชนเศรษฐกิจ“สาธารณ 

โภคี” อันเป็นจริงได้ นัน่คอื ชุมชนที่ด�าเนินชีวิตเป็นอยู ่

ประจ�าวันปกติจริงๆของคนชุมชนนั้น ทุกคนที่สามารถท�า 

งานเล้ียงชพีอยูท่กุวนั โดยไม่แลกเอารายได้มาเป็นของตน 

เลย(ลาเภน ลาภัง นิชิคงิสนตา) ไม่ต้องสะสม(อปจยะ)มาให้ตนเลย

 จึงจะถือว่า เป็นคนหรือเป็นสังคมที่มีเศรษฐกิจ“พ้น

มิจฉาชีพ”กันแท้จริง ซึ่งเป็นสุดยอดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

 ผู้ยงัท�าอาชพีที่ยงั“รับค่าตอบแทนอยู”่ ยงัไม่ท�างาน 

ฟรี ยังหารายได้มาให้ตนอยู่นัน้พระพุทธเจ้ายังทรงนับ 

ว่าเป็นคนที่ยงัมี“มิจฉาชีพ”อยู ่ เป็นข้อที ่๕ ซึง่ถ้าสามารถ

ปฏิบัติกระทั่งพ้นความเป็น“มจิฉาชพี๕ ข้อ”น้ีได้ในประดาที่

เป็น“มิจฉาชพี” ตามทฤษฎีของศาสนาพุทธส�าเร็จจรงิ ก็เป็น

คนหรือเป็นสงัคม ทีมี่เศรษฐกิจสงูสุดยอดกันจริงแล้ว วิเศษ
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สุด ถ้าท�าได้กันทั้งประเทศกจ็ะเป็นประเทศที่ม“ีเศรษฐกจิข้ัน
สุดยอด”ในโลกกันทีเดียว สังคมประเทศจะอยู่เย็นเป็นสุข
สงบ ส�าราญเบิกบานใจสูงสุด จริงๆ
 “สาธารณโภคี”จึงเป็นเครือ่งชี้บ่งความเป็นสังคมที่
มี“เศรษฐกิจ”เจริญสูงสุดเท่าที่คนและประเทศจะเป็นได้มีได้

(๑๐๕) “มจิฉาชพี ๕”นี้วัดความเจรญิของมนุษยชาติแท้ๆ

 “มิจฉาชีพ”ที่พระพุทธเจ้าตรัสมี ๕ ระดับนั้น ได้แก่ 
 (๑) กุหนา(โกงทุจริตร้ายเลวสุด) (๒) ลปนา(โกงร้ายชั่วรองมา)  
 (๓) เนมิตตกตา(ยงัอยู่ในระหว่างปฏิบัติพัฒนาตน จงึช่ือว่า ต้อง

อาศัยโชคที่อุตสาหะท�าเองสร้างเองให้ได้ ไม่ใช่เสี่ยง) หมายถึง ผู้ก�าลัง
ปฏิบัติพัฒนาตนเองแท้ๆนั่นเองที่จะเจริญ“โชค”เป็นของตน
 (๔) นิปเปสิกตา(ผู้บรรลุผลแล้ว และไม่ยอมตนให้กับผู้ผิด)   

 (๕) ลาเภน ลาภัง นิชิคิงสนตา(พ้นมิจฉาชีพขั้นสูงสุดคือ 

ท�างานฟรี โดยไม่รับสิ่งแลกเปลี่ยนเอาอะไรกลับมาให้ตนแล้ว สบายใจ)

 [พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๗๕ มหาจัตตารีสกสูตร]

 “อาชีพ”ที่“พ้นมิจฉาชีพข้อ ๕”ถึงขัน้“สาธารณโภคี” 
จึงจะนับได้ว่า คนผู้นัน้ท�า“สัมมาอาชีพ”ที่มีเศรษฐกิจสูง 
สุด วิเศษสุดแล้ว เท่าที่คนและสังคมชุมชน หรือยิ่งเป็น
ประเทศจะพึงสามารถมีได้เป็นได้ ก็ยิ่งยืนยันความเจริญ
ของมนุษยชาติโดยแท้ 
 ซึง่ขัน้สงูสดุทีย่ังนบัว่าเป็น“มจิฉาชีพ”นัน้ คือ คนผู้
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น้ันยงัท�างานแล้วมีการ“รับส่ิงแลกเปล่ียนกนัไปมาอยู่ (ลาเภน  

ลาภัง นิชิคิงสนตา)” จึงยังไม่ชื่อว่าเจริญสุดๆ ยังไม่ท�างานฟรี 

โดยไม่รับสิ่งตอบแทนแลกเปล่ียนมาให้ตนเลย จงึยงัไม่เป็น

ความเจริญในความเป็นมนษุยชาติ และสังคมประเทศสูง

สุดๆที่ไม่มีความเจริญใดจะเจริญไปยิ่งกว่านี้ได้แล้ว

 คนผู้“พ้นมิจฉาชีพ ๕”ได้สูงสุดจึงเป็นคนมี“สัมมา

อาชีพ”สูงสุด จึงเป็น“คนวิเศษ”สุด เพราะมีชีวิตอยู่ได้ด้วย

การท�างานฟรี อันเป็นคุณงามความดีที่แท้จริง ท�าเพื่อผู้อื่น

แท้ๆ โดยไม่เอาอะไรมาให้ตน อย่างบริสุทธิ์จริงใจ

 เฉพาะอย่างยิ่งต้องมี“ปัญญา”เข้าใจจริงๆ ว่า ท�า

เช่นนี้เพราะอะไร? ดีจริงไฉน? แม้จะต้องเป็น“คนจน”

 ทั้งๆที่เป็นคนยอดขยันอยู่เสมอ(วิริยารัมภะ) แต่กลับ

ไม่สะสม(อปจยะ) เป็นผู้มักน้อย ชอบที่จะมีน้อยๆ(อัปปิจฉะ)  

ไม่ปรารถนามีสมบัติมาก(เป็นผู้ไม่มหัปปิจฉะ) 

 ผู้ประพฤติตนเช่นน้ีจริง คอืผูมี้ความรู้เศรษฐศาสตร์ดี

เยี่ยม เป็นผูมี้เศรษฐกิจดีเยี่ยม ช่วยเศรษฐกิจสังคมประเทศ

ชาติอยู่อย่างมีประโยชน์มาก เป็นคุณค่าสูงยิ่ง

 น่ันกค็อื “เศรษฐกิจแบบคนจน”ที่เป็น“สาธารณโภค”ี

(๑๐๖) “สัมมาอาชพี”สูงสุดๆแท้จรงิของคนจงึคอื“คนจน”

 สังคมคนท่ีมี“สัมมาอาชพี” ท่ีพ้น“มิจฉาชพี”สูงสุดได้
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จริง คอื พ้นมิจฉาอาชีพข้อที่ ๕ น้ีแลได้แท้ จงึเป็น“คนจน” 

ชั้นสงูจรงิ (The Classes ) เป็นผูมี้“วรรณะ ๙”ได้บริบูรณ์เต็ม 

ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้  ดังที่ได้ยกอ้างผ่านมาแล้ว

นั้น [พระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ ๒๐] ซึง่มีผลส�าเร็จเยีย่มยอดเป็น

ผู้ประเสริฐแท้จริง สัมบูรณ์ในความเป็นกลุ่มชุมชนที่มีชีวิต 

สามัญ ประพฤติตนเป็น“อาริยธรรม(civi l ization)”สูงสดุได้  

ปานนี้  ยิ่งยุคนี้ก็ยิ่งมหัศจรรย์ในโลก

 ในยคุนีมี้กลุ่มชมุชนชาวอโศกทกุชมุชนที่กระจายอยู่ 

ทั่วไปในประเทศไทยล้วนพิสูจน์“ความจริง”อันเยี่ยมยอด

นีข้องพระพุทธเจ้าได้ส�าเร็จ จึงเป็นกลุ่มชุมชนที่แก้ปัญหา

เศรษฐกิจได้ถาวรยั่งยืนจริงในประเทศไทย และในโลก

 แม้แต่ฆราวาสก็ท�างานฟรี เป็นชีวิตที่ไม่มีรายได้  

แต่มชีีวิตที่เป็น“สุข-สงบ-อบอุ่น-อุดม-สมบูรณ์” 

 โดยตนเองผู้เป็นสมาชิกชุมชนแต่ละคนต่างก็เป็น 

“คนจน”ที่สุขส�าราญเบิกบานใจ 

 โดยสังคมก็อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้อย่างพอเพียง (ef-

fectual)อยู่ได้โดยแท้ แถมผลิตเผื่อแผ่แจกจ่ายเจอืจานจรงิอกี

 แปลกไหม? ที่ผู้“พ้นมิจฉาชีพ”คือ ผู้ท�างานฟรี ผู้

ท�างานไม่รับรายได้ตอบแทนเลย นีแ่หละคือ ผู้ที่ได้รับชื่อ

ว่า คนผู้มี“สัมมาอาชีพ”สูงส่งแท้จริง

 เช่น ผูม้าบวชเป็นภิกษุของศาสนาพุทธ คือ ผูท้�างาน

ฟรี ผูท้�างานไม่รับรายได้แลกเปล่ียนใดๆ เป็น“คนจน”แท้จริง 
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ที่ต้องกราบเคารพบูชา

 ยิ่งไปกว่านัน้ แม้ฆราวาสในสังคมชุมชนชาวอโศก

ก็ท�างานฟรีอยู่ในชุมชน ไม่รับรายได้มาให้ตนเลย เป็น“คน 

จน”ที่สุขส�าราญเบิกบานใจ ไม่เป็นภัยอยู่ในสังคมประเทศ  

(๑๐๗) มจิฉาชพี ๕ ขั้น จากขั้น ๑ ชั่วแย่สดุ ถงึขั้น ๕ กส็ิ้นสดุชั่ว

 “มิจฉาชพี” ๕ ข้ันของพระพุทธเจ้าไตร่ตรองตามพินจิ

ให้ดีๆเถิด ชั่วต�่าสุดนั้นขั้น“กุหนา(ครบกาย-วาจาใจ)” ขั้นหยาบ

รองลงมาก็“ลปนา(หนักที่วาจาใจ กายอาจเบาแล้ว)” แต่ก็มีเชิงลึก

ท่ี“วจหีลอกด้วยเฉโกลกึร้ายเข้าไปอกี” มันซับซ้อนข้ึนแบบนี ้

 เช่น อาชพีที่เป็นภยัเป็นโทษต่อมวลชน ต่อสังคมโลก 

เลวร้ายท�าทุกข์ร้อนให้ผู้คนมากสดุร้ายแรงสดุ ซึง่กระทบ

สะเทือนไปถึงคนทุกขนาดทุกวัยทั้งชาติทั้งประเทศ  

 แต่เรียกว่าหยาบ แต่หยาบตื้นๆ ขั้นเด็กๆ แต่ถือกัน

ว่าหยาบ คนก็รู้ได้ง่าย เป็นต้นว่า นักเลง ตีหัวหมา ด่าแม่

เจ็ก(ขออภัยที่ใช้ค�านี้ ) อะไรอย่างนั้น นี่ถือว่าหยาบตื้นๆ

 “กุหนา”นีเ้รยีกว่า“ชั่วหยาบต�่าร้ายสุดๆ”แต่มีเชิง 

ซ้อนที่เขาอ้างว่า“ด”ีมากได้ด้วย เพราะเขารวยลาภ-รวยยศ 

-รวยสรรเสริญ-รวยโลกียสุข แล้วชี้ชวนปลุกเร้าเทิดทูน 

“คนเจริญโลกีย์”กันอยู่อย่างไม่ยอมมี“ปัญญา”กันได้สักที 

 ถ้าเป็นสมัยโบราณก็โหดโฉดอ�ามหิตไร้เทียมทาน 
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เช่น ข่าน หรือจักรพรรดิโบราณที่รุนแรงดุเดือดอ�ามหิต แต่

ก็ถือกันว่า ช่วยมวลประชาชนของตน นี่คือ เชิงซับซ้อน 

 หยาบมากยิ่งกว่าก็ซับซ้อนมีเชิงฉลาดลับลวงพราง

ยิ่งขึ้นอีก ดูเหมือนเป็นคนสูงส่ง แต่ลึกซ้อนฉลาดกิเลสร้าย 

ยิ่งข้ึน แรงหยาบยิ่งขึ้น ซ่อนพรางยิ่งข้ึน คนไม่รู้ทนัก็เลยยิ่ง 

หลงหนักขึน้ว่า อย่างนี้แหละ อย่างนี้แหละคอื ดีแน่ -ดีแท้

 แต่แท้จรงิยิ่งหยาบร้ายกาจซับซ้อนยิง่กว่า แต่หลงว่า

ดยีิ่งกว่า เช่น นักการเมืองน�้าเน่า นายทนุยคุนี้ นกับวชยคุนี ้

เป็นต้น พินิจไตร่ตรอง ตรวจตรากันให้ลึกๆเถิด จะเห็นได้

 คนเหล่านี้ อาชีพอย่างนี้แหละคือ ผู้มีอาชีพชั่วที่สุด 

กุหนา หรือลปนา ตัวแท้ตัวจริง รู้กันให้ชัดๆ       

(๑๐๘) มจิฉาชพี ๕ ข้ันของพระพทุธเจ้าจงึต้องศกึษาให้ดยีิ่ง 

 เพราะความลึกซึง้ซับซ้อน“หมุนรอบเชิงซ้อน(คัมภีรา 

วภาโส,ปฏินิสสัคคะ)”น้ี เป็นเรือ่ง“อจินไตย”ข้ัน“วสัิย(วสัิยรูป ๕ หรือฌาน

วสัิย เป็นต้น)” ข้ัน“กรรมวบิาก”และข้ัน“โลกจนิตา”อย่างยิ่งจริงๆ

 “อจินไตย ๔”นั้น ขั้นที่ ๑ สงูสดุ“พุทธวิสยั”เรายกไว้  

เราไม่บังอาจล่วงล�้าเข้าไปแตะต้องแสดงภูมิใดอวดรู้ได้แน่

 ต่อมา“อจนิไตย ขัน้ที ่๒”คอื “ฌานวสัิย” อนันี้แหละที่

มีความหมายอนัเป็นเร่ืองของ“จติวญิญาณ”เต็มๆ เร่ิมเส่ือม

หรือพัฒนา เป็นโลกียะหรือโลกุตระก็ข้ัน“ฌานวสัิย”นีเ้อง ใน
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สังคมยุคนี้ มี ให้เห็น มีให้ศึกษาเป็นตัวอย่างมากมาย

 ถ้าผู ้ใดไม่รู้เรือ่งของความเป็น“โลกุตระ”กันแท้ๆ 

“สัมมาทิฏฐิ”จริงๆละก็ ผู ้นัน้จะพูดถึงความเป็น“ฌาน” 

กพ็ดูได้แค่“ฌานโลกย์ี” เพราะตนเองอย่างเก่งก็ยังมี“ฌาน

วิสัย”แบบ“โลกีย์” ย่อมพูดถึง“ฌานวิสัยแบบโลกุตระ”ไม่

ได้ ยิ่งขัน้“วิสัย”นัน้ต้องมี“เนือ้แท้”(สาระ)สูงมาก

 เพราะ“สย”น้ีเร่ิมต้ังแต่“อาสัย” เพิม่ข้ึนก็“นิสัย” แล้ว 

จงึจะถึงข้ัน“วสัิย” สูงสุดๆ กส็ลบัซับซ้อนย้อนกลับเป็น“อนุสัย”

 ผู้ไม่มีสภาวะถึงขัน้“วิสัย”จริง จึงยังเป็น“อจินไตย” 

เดาเอาไม่ได้ คาดคะเนไม่ได้ ต้องปฏิบัติตนให้ถึงขั้นปัจจัตตัง 

 “จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน” ๔ ค�าส้ันๆน้ีเป็น“อภิธรรม” 

คือ ธรรมะขั้นสูงยิ่ง เข้าขัน้โลกุตระทีเดียว ที่จะสามารถ

มี“ปัญญา”ที่รู้เรือ่ง“อัตตา”หรือ“อนัตตา” หรือแค่ขัน้ว่า 

เป็นคน“มีฌาน” หรือเป็นคน“ไม่มีฌาน”ซึ่งอจินไตยจริงๆ

 เพราะแค่ค�าว่า“รูป”ที่เป็นบัญญัติค�าที่ ๓ ใน“จิต-

เจตสกิ-รปู-นิพพาน”นีแ้หละมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่“มหาภูต 

รูป ๔”เท่านั้นๆกันแล้ว มันหมายถึง“กาย”ที่มี“นามรูป”แล้ว 

ซ่ึงพ้นจากความเป็น“รูปรูป”ไปแล้ว เป็นต้น น่ีคือ “กายวสัิย” 

ที่คนไทยทุกวันนี้ เข้าใจ“กายวิสัย”กันไม่ได้ง่ายๆหรอก

 เพราะค�าว่า“กาย”ของพระพุทธเจ้าเป็น“โลกตุระ”ใน

ศาสนาพุทธ เป็น“อจินไตย” เดาเอาไม่ได้ง่ายๆ ดังนั้นผู้จะ

ศกึษา“สติปัฏฐาน ๔”กว่าจะสามารถพิจารณา“กาย-เวทนา-
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จิต-ธรรม”ได้ถูกต้องเป็นสัมมาปฏิบัติ แม้ค�าว่า“กาย”ยังไม่

สัมมาทิฏฐิแล้ว ย่อมไม่มีบรรลุธรรมเป็นแน่แท้ 

(๑๐๙) ความม“ีอตัตา”ต้องท�างานถึงขั้นเป็น“อาชพี”เล้ียงตน

 ความมี“อัตตา”ของพุทธนัน้ ผู้มี“สัมมาทิฏฐิ”ใน

ความเป็น“อัตตา”จะต้องมี“อาชีพ” ต้องมีการท�างาน เพื่อ

เลี้ยงตนเองให้อยู่รอด ให้คุ้ม อย่าให้เป็นหนี้ เพราะไม่เช่น

นัน้มันจะเบียดเบียนผู้อื่น ตนเองท�าการงานอันม“ีผล”ไม่

คุ้มค่า ไม่คุ้มราคาพอกับที่ตนใช้ตนกินตนอาศัย ตนก็มี 

“วิบาก”เป็น“หนี้”โดยสัจจะ แท้จริงที่สุด 

 น่ันคอื ค่าของตนเองที่ตนใช้ตนกินตนอาศยัในชวีติ  

มันมาก มันเกินกว่า“ค่าหรือราคา”ของการงานที่ตนท�าอยู่

น้ัน เม่ือไม่คุม้ จงึเป็นคนกินแรงผูอ้ื่น เบียดเบียนผูอ่ื้นอยูแ่ท้

ตามสัจจะ  “วิบากบาป”ของคนผู้นีก้็คอืเป็นหนี้ เห็นมั้ย? 

 “กิเลสบาป”ที่เป็นหน้ีก็จะประกอบตัวข้ึนเป็น“อตัตา”

 “กรรมวิบาก”เป็นเรือ่งจริงที่สุด ซือ่สัตย์ที่สุด

 แต่ถ้าผู้ที่“ท�างานเลีย้งชีพคุ้มตนเอง”และมีเหลือมี

เกิน“ให้(ทาน)”แก่ผู้อื่นได้จริง  “อัตตา”ก็ไม่มี ไม่เกิดมาสะสม 

 เกิดมาเป็น“สัตว์”ที่มี“อัตตา”จึงต้อง“เลีย้งตน”ด้วย

การท�างาน“หากิน”ทุกตัวสัตว์ ยกเว้นที่ยังเป็น“ลูกอ่อน”   

หรือผู ้ป่วยเจ็บท�างานไม่ ได้ หรือแก่มากแล้วท�างานไม่
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ไหวแล้ว ที่จริงคนแก่ก็เลีย้งคนอื่นมามากแล้ว ก็ต้องมี

คนเลีย้งท่านตอบแทนบ้าง ที่สุดเป็นคนพิการที่เลีย้งตน

ไม่ได้ ก็จ�าเป็นต้องเกื้อกูลเลีย้งดูกัน ด้วยเมตตา

 สังคมคนที่มีความรู้รอบอย่างนีแ้ละท�าตามนีก้็เป็น

สังคมที่เป็นอยู่กันอย่างเป็นสุขสงบอบอุ่น ต่างคนต่างก็

ท�าอาชีพ ไม่ใช่“ไม่มีอาชีพ” หรือยิ่งแย่ใหญ่ก็คือ มีอาชีพ

ที่เป็น“มิจฉาชีพ” หรือ“ไม่พ้นมิจฉาชีพ ๕”ได้จริง

 ศกึษาเร่ือง“อาชพี”คอืท�างานเล้ียงตนกันดีๆ  มิเช่น 

นัน้จะมีชีวิตเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน โดยเฉพาะ“ภิกษุ”

(๑๑๐) ผู้ที่ไม่ต้องท�า“อาชีพ”เลีย้งตน คือ ใคร? 

 ส่วนผู้ที่ไม่ต้องท�างานเลีย้งตนเองนั้นก็คือ “ผู้ไม่มี

อตัตา”แล้ว กบั“ผูด้บัชพีไป..ตาย”ก็ไม่ต้องท�าอาชพีเลีย้งตน

 ได้แก่ ผู้“ดับสิ้นสลายอัตตาของตนไปได้”ไม่เหลือ

ความเป็น“ตัวตน(อัตตา)”อยู่ ในตนอีกแล้ว คือ ผู ้บรรลุ

นิพพาน แล้วก็ท�าปรินิพพานเป็นปริโยสาน ก็สูญสิน้ไปไม่

เหลืิอ“อัตตา”ในที่ใดๆ ไม่มีแม้ในสวรรค์ใด หรือนรกไหน 

 กับผู้เป็น“อรหันต์”ที่แม้จะยังมี“ขันธ์ ๕”อยู่ ในโลก  

ยังไม่“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ก็ไม่ต้อง“ท�างานอาชีพ”  

คือไม่ต้อง“ท�างานเลี้ยงตน”แล้ว ทิ้งชีวิตให้“คนอื่นเขาเลี้ยง

ไว้(ปรปฏิพัทธา เม ชีวิกา )” ท่านก็จะมีชีวติอยูเ่พียงแต่..ใช้ภาษา
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ตรงๆก็ว่า “ท�างานรับใช้ประชาชน”ไปตลอดจนตาย หาก

แม้นใครเขาไม่เลี้ยงไว้ ท่านก็ต้องตายไปเท่านั้นแหละ

 แต่ผู้ที่เป็น“อรหันต์”หรือยิ่งเป็น“โพธิสัตว์”ที่สัมมา

ทิฏฐิแท้นัน้คือ “ผู้รบัใช้ประชาชน”จริงๆ จึงจะไม่มหีรอกที่

จะไม่มีใครเลี้ยง“พระอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์”ไว้

 ฉะนี้คือ ผู้รับใช้มวลมนุษย์ เป็นประโยชน์ต่อมวล

มนุษย์ทั้งหลาย(พหุชนหิตายะ) ผู้ให้ความสุขแก่มวลมนุษย์ทั้ง

หลาย(พหุชนสุขายะ) เป็นผู้อนุเคราะห์โลกอยู่ (โลกานุกัมปายะ) 

 ไม่ต้องกังวลเรือ่ง“เลีย้งชีพตน”เลย มีแต่ท�าหน้าที ่

“รับใช้”(ไม่ใช่“รับจ้าง”นะ ระวัง! )ผู้อื่นให้ได้ประโยชน์ ให้เป็นสุข 

 เว้นแต่..บางองค์เป็นผู้มี“อกุศลวิบาก”หนักถึงขัน้

อนันตริยกรรมจนต้อง“ตาย”ไปโดยไม่มี ใครเลี้ยงไว้จริงๆ

 เพราะท�า“อาชีพ”ไม่เป็น จึงต้องอดอาหาร“ตาย” 

แท้ๆ    

 ซึง่ก็มีได้ยากอยู่ ที่“ตาย”อดอยากจริงๆ ไม่มีใคร

เลี้ยงไว้ ปานนั้น แม้จะเป็นยุคนี้ ยุคมหาทุนนิยมสามานย์

 “อาชีพ”สูงสุดของมนุษย์ จึงได้แก่ อาชีพ“รบัใช้” 

มวลชน ท้ั้งหลาย(พหุชนหิตายะ) “รับใช้”โลก(โลกานุกัมปายะ)

 “อาชีพ”สูงสุดยิ่งก็คอื ท�าให้มวลมหาชนเป็นอนัมาก

เป็น“สขุ”(พหุชนสขุายะ) ซึ่งค�าว่า“สขุ”ในทีน่ี ้ ในศาสนาพทุธที่

เป็น“โลกุตระ”นั้น สุดลึกซึง้ยิ่ง เพราะเป็น“สุขอันสงบยิ่ง” 

ชนิดที่“ไม่มีสวรรค์-ไม่มีนรกสัมบูรณ์”ทีเดียว   
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(๑๑๑) “อาชพี”รบัใช้มวลประชาชน คอื อาชพียิ่งใหญ่ท่ีสุด

 “กรรม”ที่รับใช้ประชาชนนีแ้หละที่มี“ค่าหรือราคา” 

แท้จริง ที่ผู ้มี“อาชีพ”ชนิดนีแ้ล้วไม่ต้องท�างานเลีย้งชีพตน

เลย ถ้าบริสุทธิ์แท้จริง แม้จะเป็นฆราวาสที่เรียกว่า “นักการ

เมืองในระบอบประชาธิปไตย”ผู้ท�างานเพือ่ประชาชน ผู้

มี“กรรม”ที่ประพฤติไม่มเีล่ห์ ไม่มีกเิลสแท้จริง หรือมี“จิต

ตั้งใจ”จริง ไม่เพื่อตัวตน ไม่เพื่อโลกธรรม ได้ตรงบริสุทธิ์แท้ 

 “อาชีพ”นักการเมอืง คือ ผู้รบัใช้มวลประชาชนจึง

เป็นอาชพีที่ยิง่ใหญ่ที่สุด ถ้า“ท�า”ได้อย่างบริสุทธ์ิจริงๆแท้ๆ   

 คนผู้บรรลุธรรมของพุทธสูงสุดคือเป็นอรหันต์ หรือ

แม้แต่ผู้ยังไม่ถึงขัน้อรหันต์เป็นอาริยบุคคลขึน้ไปแต่ละขัน้  

ก็เป็น“ผู้รับใช้มวลมนุษยชาติ”อยู่จริง ตามขั้นแห่ง“อาริยะ”

 “อรหันต์”ก็คือ “นักการเมือง”ตัวยง แท้จริง เห็นมั้ย?

 ใครเห็นว่าท่าน“ดี”มีคุณค่าต่อคนต่อสัตวโลก เมือ่ 

ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มีประโยชน์ต่อคนต่อสัตวโลก หาก 

ใครคนนัน้อยากให้ท่านมีชีวิตอยู่ เขาก็อนุเคราะห์เลีย้งดู 

ท่านไว้แน่ ซึ่งเป็นการต่างตอบแทนกันอยู่ ในที

 หรือที่จริงแท้แล้วผู้ที่อนุเคราะห์เล้ียงดทู่านไว้ จงึเป็น  

ผู ้มี“ปัญญา”ที่สามารถหยั่งรู้การกระท�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 ก็ต้องศึกษากันต่อไป   

(๑๑๒) ราคาของ“กรรมที่เป็นโลกตุระ”นั้น“หาค่าบ่มิได้”

 เพราะ“ราคาของกรรมที่เป็นโลกุตระ”น้ีแหละค�านวณ 

“ค่า”ได้ยากมาก เพราะเป็น“ค่าแห่งสัจจะ”ที่มีความลึกซ้ึง 

เป็น“นามธรรม”ที่มสีภาพหมุนรอบเชงิซ้อน(ปฏินิสสัคคะ)ด้วย  

ซึง่เกิดจาก“กรรม”ทั้งสิน้ ใครจะ“ตรีาคากรรม”ชนิดนี้ไม่ได้  

ง่ายเลย เพราะมันละเอียดสูงส่ง“หาค่าบ่มิได้” 

 “กรรม”ของอาริยบุคคลทีเ่ป็น“โลกุตระ”นัน้ม“ี ค่า

สูงและแพง”ยิ่งกว่า“กรรม”ที่เป็น“โลกียะ”อย่างเทียบกัน 

ไม่ ได้แล้ว โดยเฉพาะทกุวนัน้ีคนมี“กรรมท่ีเป็นโลกุตระ”นั้น 

หาเกือบไม่ได้แล้วในโลกขณะน้ี จงึยิ่งเป็น“อุปสงค์(demand)”  

ที่มีราคาแพงอย่างประเมิน“ราคา”ของกรรมที่เป็นโลกุตระ  

กันไม่ได้แล้ว จึงยิ่ง“หาค่าบ่มิได้”หนักหนาไปใหญ่

 ผู ้ท�างานที่เป็น“อุปทาน(supp ly )ตามอุปสงค์(de-

mand)” คือ“กรรมอันเป็นโลกุตระ”ได้จรงิ จงึเป็นผูน้บัว่า เป็น

ผู้มีค่าที่ “หาค่าบ่มิได้” ยากที่จะประเมินเป็น“ราคา”ของโลก

 ผูมี้“ปัญญา”แท้ หยั่งรู้“ความจริง“น้ีได้จริงเท่าน้ันที่จะ

รู้“ค่าที่หาค่าบ่มิได้”น่้ี จงึจะเคารพนับถือบูชายกย่อง“คนที่มี
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คุณค่าที่หาค่าบ่มิได้”กันจริงๆ 

 ในโลกทั่วไปที่ไม่ใช่พุทธแม้ยุคนี้ที่เป็นโลกหลงค�าว่า 

“ปัญญา”แล้วก็ยงัหาคนที่มี“ปัญญารู้จริง”ที่ว่าน้ียากมากส์ส์

 กระน้ันก็ดีวิญญาณอนัมีเชื้อโลกุตระลึกในก้นบ้ึงของ

จิตคนไทย ก็ยังมีอยู่ ยังไม่“สูญสิ้นเชื้อโลกุตระ”เสียทีเดียว

 เพราะประชาชนคนไทยมี“ศาสนาพุทธ”มาก่อนมี

ประเทศไทยเสียอีก  และเป็น“ศาสนาพุทธที่ยังไม่เสื่อม”มา

ก่อน จึงมี“อนุสัยแห่งโลกุตระ”เหลือติดฝังอยู่มาถึงทุกวันนี้ 

(๑๑๓) ผูท้ีม่“ีกรรมทีเ่ป็นโลกตุระ”ที่“หาค่าบ่มไิด้”ของไทย

 ผู้ทีย่ืนยัน“ความจรงิ”ทีว่่านีอ้ยู่ ในปัจจุบนัหลดัๆที่

เกิดโต้งๆเป็นปรากฏการณ์ประเทศไทย ณ ลมหายใจเฮือก

นี ้คือ “พระจริยวัตรของในหลวง ร.๙”ของไทย ที่ ได้ทรง 

“กรรมอันเป็นโลกุตระ”มานานถึง ๗๐ ปี 

 คนไทยเป็นพุทธศาสนิกชน ๙๕ % ยังมีวญิญาณ 

ลึกๆ อันเป็น“เชื้อโลกุตระ”มาแต่ดึกด�าบรรพ์อยู ่ จึง“ตืน่

โพลง”เห็น“ค่า”อัน“หาค่าบ่มิได้”นีก้ัน แล้วตืน่ตัว-สว่าง 

โพลงเป็น“ระเบิดแห่งความรกั (Bomb of love)”อนัยิ่งใหญ่ 

ขึน้มา เป็น“ปรากฏการณ์”จริงแท้ของความเป็นจริง ดังที่

เป็นที่เหน็กันอยู่โต้งๆ ในบัดปัจจุบันน้ี และตรงตามท่ีโพธิ

สัตว์ไอน์สไตน์ได้เขียนจดหมายบอกลูกสาวเอาไว้นั่นแหละ 
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 “กรรม”คือ การกระท�าของมนุษย์ ในขัน้“โลกียะ”ก็

มี“ราคา”ตามแบบโลกีย์ ซึง่การตีราคา“ค่าแรง”ของการ 

กระท�าแบบโลกีย์ และอยูใ่นระบบ“ทนุนิยม”หรอื“ศักดนิา”ผู้

เป็น“นายทุน”หรือ“นาย”จะเป็นผู้“ตีราคา”ให้ตามใจที่เขา

ยังมีกิเลสเห็นแก่ได้-เห็นแก่ตัวอยู่ตามที่เขามีมากหรือน้อย 

นั้นจริงๆ ซึ่ง“อคติ”อยู่ คือ ล�าเอียงให้ตัวเองหรือผู้ที่ตนรัก

ชอบได้เปรียบแน่นอน 

 ที่ส�าคัญคือ“ราคา”ของ“การกระท�าหรอืแรงงาน”จะ

ถูกตีราคาเป็น“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข”อันเป็นโลกียธรรม

 ซึง่แตกต่างกนัอย่างยิง่กบั“ราคา”ของ“การกระท�า 

หรือแรงงาน”อันเป็น“โลกุตระ” ที่ ไม่มี“ราคา”แต่เป็น“ค่า” 

อัน“หาค่าบ่มิได้” เพราะเป็น“นามธรรม”ที่เรียกว่า“การให้” 

หรือ“การเสียสละ” ที่วัดค่า ก�าหนดราคากันยากสุดยาก 

 โดยเฉพาะ“รูปของการให้หรือการเสียสละภายนอก” 

มันก็พอรู้กันประมาณกันพอได้ 

 แต่“นามของการให้หรือการเสียสละภายในจติ”ของ

ผู้ที่เป็น“โลกุตระ”แท้ๆนั้น มันหยั่งรู้ก็แสนยาก หรือรู้ไม่ได้ 

 นั่นก็แสนจะยากแล้ว ในการก�าหนด“ราคา”

(๑๑๔) ต่างกนัย่ิงยวด..โลกยีะกบัโลกตุระ“ตรีาคา”แรงงาน

 เพราะยิ่งเป็น“โลกุตระ”นั้น มันยิ่งเป็น“นามธรรม”ที่ 
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ทวนกระแส(ปฏิโสตัง) หมุนรอบเชงิซ้อน(ปฏินิสสัคคะ)ที่แตกต่าง
กันคนละทิศ และแถม“หมุนรอบเชิงซ้อน”ที่ซับซ้อนกันไม่รู้
ก่ี“วนกลบั”(ปฏิกฺกมติ=กลับมากลับไป วนหลายชั้น) ซับซ้อนกลับไป-

กลับมากันไม่รู ้กี่ชั้น ที่“โลกียะ”จะไม่มี“ระบบระเบียบ”เลย
 แต่“โลกุตระ”จะมี“ความเป็นล�าดับ”ที่มี“ระดับอัน
เป็นระบบระเบียบ”ลาดลุ่มเหมือนฝ่ังทะเลอย่างน่าอัศจรรย์ 
ไปตามขัน้ตอนแห่ง“ศีล-สมาธิ-ปัญญา-วิมุติ-วิมุตติญาณ 
ทัสสนะ”ของแต่ละชั้น“อาริยะ”อันมีความเป็น“บุคคล”ที ่
ชาว“โลกุตระ”สามารถรอบรู้อย่างละเอียดมากมายเป็น 
“อจินไตย”เกิน“ความรู้ของชาวโลกียะ”ที่จะหยั่งรู้ได้จริงๆ
 “พลังงาน”ที่ยากยิ่งในการ“ตีราคา”คือ พลังงาน
ท่ีเป็น“นามธรรม” และยิ่งยากยิง่ๆข้ึนไปอีกนักกว่านัก เม่ือ 
พลังงานนัน้แถมเป็น“โลกุตรธรรม”อนั“หาค่าบ่มิได้”ซ�้าเข้าไป 
อีก ซึง่จับรายละเอียดได้ยากยิ่งนักอีกก็คือ “โลกุตระ”นี ้
รวมครบเป็นระเบียบทั้ง“มิติ(dimension)”ของหน่วย แต่ละ
หน่วย ที ่หลากหลายปนเปกันอยู ่ ทั ้ง“มิติ”แบบเหลีย่ม
อันสลับซับซ้อน และทั้ง“มิติ”แบบกลมอันสลับซับซ้อน
 “การตีราคา”พลังงานโลกุตระ กับโลกียะจึงแตกต่าง
กันยิ่งยวด เพราะมีทั้งแง่“ประโยชน์” แง่“ราคา” แง่“คุณค่า” 

(๑๑๕) “ตีราคา”แรงงานของ“โลกุตระ”นั้นยากยิ่งยวด

 “โลกียะ”นัน้รู้และเก่งแต่ ในแนวตรง แนวระนาบ 
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แนวเหลีย่ม-ทรงเหลีย่ม เป็นหลัก ถ้าถึงขัน้“ความรู้”ที่เป็น

ทรงกลม หมุนเป็น“ความวน” อันมี“คติ”ครบทุกด้าน เริม่ 

ต้ังแต่“๓ มิติ (three dimension)”ได้แก่ “กว้าง-ยาว-หนา”หรือ 

“๓ เส้า”ที่“หมุนเป็นวงกลม(cycl ic )” แถมมี“มิติที่ ๔”เพิม่ขึน้

มา จึงมี“คติ”เป็น“วงวน”และมีแรงงานของ“มิติที่ ๔”เสริม 

เข้ามาอีก และต่อไปอีกเป็น“๕ มิติ-๖ มิติ-๗ มิติ-๘ มิติ-๙  

มิติ-๑๐ มิติ” ซ่ึง“จิต”ที่มีคณุธรรมข้ัน“ปัญญา”ที่เป็นโลกุตระ 

จึงจะสามารถจัดการปรุงแต่งกันเข้า(อภสิงัขาร)เป็น“พลงังาน 

ความวน”ที ่“หมุนรอบเชิงซ้อน”ทั ้งในเชิง“ปฏิโสตัง(ทวน 

กระแส)”ท้ังในเชิง“ปฏินิสสัคคะ(ทวนไปมาสลับซับซ้อน)” ชนิดที่

เป็นระเบียบระบบไปตามขัน้ตามตอนเป็นล�าดับ อย่างน่า

อัศจรรย์ของ“วงวน” จึงเกินกว่าความเป็น“มิติ”ของโลกียะ 

ที่รู้ความเป็นส่วนของแนวระนาบ หรือเป็นเหลี่ยม เท่านั้น 

 “โลกุตระ”จึงเป็น“สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน”ที่มีขั้น

ตอนอันมีล�าดับ“ซับซ้อน”ที่ซ้อนซับสลับกันไปมาอย่างรู้จัก

รู้แจ้งรู้จริง“ความสลับซับซ้อนกัน” เกินกว่า“ชาวโลกียะ”จะ

สามารถเดาหรือใช้เพียง“ตรรกะ”หรอืใช้“การขบคดิ”เท่านัน้

จะหยั่ง“รู้แจ้งจริง”ได้   

(๑๑๖) พุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้ง“ภาษา”และ“สภาวะ”จริง 

 เพราะต้อง“รู้”หมดทั้ง“กติ(เท่าไหร่?)” ทั้ง“คติ(ด�าเนินไป)” 
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ตัง้แต่เป็น“อากาศ-ลม-ไฟ-น�า้-ดิน” หรือเริม่จาก“อุตุ-ลม-

ไฟ”ปรุงกัน กระทั่งจบัรูปเป็น“กลละ-อมัพุช-เปสิ-ฆนะ-ปัญจ

สาขา” ท้ัง“ฆฏา(ประชมุกัน,หมู่ )” ทั้งที่เป็น“ฆต(ธาตุน�้าที่มีคณุสมบตัิ

ขึ้นมาจ�าเพาะแต่ละอย่าง เช่น น�้ามนัเปรียง,เนยใส,เนยเหลว )” ทั้ง“ฆติ

กา(ลิม่,ปุ่ม,ปม,เวลา)” จนกระทั่งเป็น“ฆน (ค้อนที่ใช้ประโคมดนตรี) 

แล้วเป็น“เมฆ,กายที่มรี่างขึน้มา,ก้อน,หนา,แน่น,แข็ง,ทึบ ” 

จนถึงข้ันเป็น“ฆร(เป็นทีอ่ยู,่เป็นเรือน) เป็น“ฆาส(เป็นอาหาร,ทุง่หญ้า) 

เป็น“ฆสิ(เป็นอาหารต่างๆ)” กระทั่งเป็น“ฆาต(การฆ่า) ฯลฯ และ

อื่นๆอีกมากๆๆๆ

 นี่ยังกล่าวถึงแค่ตัวอย่างจากอักษรไม่กี่ตัวอักษรนะ  
 มันก็คิดราคา หรือมี“ค่า”ที่หาค่าบ่มิได้กันแล้ว

 ซึง่เกิดจาก“ธรรมะ ๒”อันเป็น“รูป”กับ“นาม”ของทุก

สรรพส่ิง ที่มีทั้ง“อตุุนิยาม-พีชนิยาม-จตินิยาม-กรรมนิยาม-

ธรรมนิยาม”

 “ภาษาหรือบัญญัติ”กับ“สภาวะจริง”นี่แหละที่เม่ือมนั

ด�าเนินไป สังขารกันขึน้ด้วย“อภิปัญญา”จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริง 

ความสลับกัน กลับไปกลับมาของ“สภาพหมุนรอบเชงิซ้อน” 

ที่มี“สภาวะ”เกิดขึน้มาก่อน แล้วจึง“บญัญัติภาษา”ขึน้มา

ก�าหนดเรียก“สภาวะ”นั้นๆ

 “สภาวะ”เกิดขึน้ก่อนแล้วจึงตัง้“ภาษาบัญญัติ”ขึน้ 

มาเรียก“สภาวะ”นั้น จึงนับว่า“ของจริง”ทุกสภาพ
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(๑๑๗) การเกิดก่อน-เกิดหลังของ“สภาวะ”กับ“บัญญัติ” 

 ส่วนผู ้“บญัญตัภิาษา”ขึน้มาก่อน แล้วจึงค่อย 

สร้าง“สภาวะ”ให้เกิดขึน้มาตามที ่ตนก�าหนดนัน้ บาง 

อย่างเป็นขึน้มาตรงตามนั้นได้ บางอย่างไม่ตรง แตเ่จ้า  

ของ“บัญญัติ”ม ักจะโมเมบอกแก่ชาวโลกว่า นีแ่หละ 

“ของจริง (สภาวะจริง )”  ใครสามารถยืนยันได้ล่ะ?

 จึงต้องเรียนรู้ความหมายของ“บัญญัติ”นัน้ๆ ว่า  

เข้ากันเป็นจริงตรงกันถูกต้องทั้ง“สภาวะ”ที่เกิดขึน้มานัน้  

ใครๆก็สัมผัสกันได้ รู้เห็น“ของจริง”ที ่ปรากฏออกมาสู่

ภายนอก ให้ทุกคนตรวจสอบได้ว่า“ครบครันทั้งบัญญัต ิ

และสภาวะ” ถ้าอย่างน้ีก็นับว่า “ใช่..ของจริง”ครบ“ธรรมะ ๒”

 แต่ถ้าช่วยกนัตรวจสอบว่า มนั“ไม่ ใช่”หรือ“ใช่” ก็
ตรวจสอบดู“ของจริง”ที่เกิดออกมาภายนอกแล้ว มันจึง 

จะช่วยกันรับรองยืนยันความจริงที่ครบครันได ้
 การก�าหนด“บัญญัติ”ของผู ้ตั ้ง“ภาษา”มาก่อน

ซึง่“การก�าหนดนัน้”เป็นของ“ผู ้ก�าหนดมาจาก“จิต”หรือ 

“จินตนาการ”ส่วนตัว ซึง่ใน“จิตใจคนผู้ก�าหนด” ใครจะ

สามารถหยั่งเข้าไปล่วงรู้“ความจริงตามของจริง”ที่เกิดขึ้น 

ว่า มันตรงกันจริงกับความเต็มครบตาม“ความคิด”ของ 

ตัวผู้คิดที่ก�าหนดเป็น“ภาษา”ออกมาหรือไม่
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 ศาสนาที่ก�าหนด“บัญญัติภาษา”มาก่อน“สภาวะ” 

น้ันคอื ศาสนา“เทวนยิม” ศาสนิกเขาจึงยดึม่ันบัญญัติภาษา

อย่างยิ่งยวดกวดขัน ก็เป็นจริง ตามลักษณะแท้ของสัจจะ

(๑๑๘) เพราะ“จินตนาการ”ของใครก็ของผู้นั้นไม่อาจรู้

 เพราะใน“จินตนาการ”ของใครกข็องผู ้ ใด กผ็ู ้

นัน้รู้เองคนเดียว พอ“สภาวะจริง”ที ่ปรากฏเกิดออกมา

ภายนอกเป็น“รูปธรรม-วัตถุธรรม”แล้ว จะตรงตามที ่

ผู ้ก�าหนดและบอกเป็น“ภาษาบัญญัต”ิไว้หรือไม่ ใครจะ

ล้วงเข ้าไปล่วงร ู้  s pec i f i c a t i on (การระบุรายละเอียดไว ้ , 

สภาพที่ก�าหนดไว้แน่นอน)นั้นๆว่า มีแค่ ไหน? อย่างไร?  

 จึงยืนยันกันแน่นอนไม่ได้ ว่า จะตรงตามความเป็น

จริงของผู้ที่เป็นเจ้าของ“จินตนาการ”หรือไม่?

 เว้นแต ่ผู ้นัน้เป็น“อรหันต์ย่อมละเอียดลออพอ  

ผูน้ั้นย่อมซื่อสัตย์สุจริตแท้จริง และท่านก็เผื่อพอของตนเอง

แน่ แต่ถ้ายังมีกิเลสก็ย่อมยากจะเชื่อได้ ..ใช่มั้ย?

 “สภาวะ”ที่เกิดแล้วกระทั่งออกมาภายนอกให้คนทั้ง

หลายต่างก็สัมผสัได้ แล้วจงึ“บัญญัติภาษา”ใส่เข้าไปจึงแน่แท้

เป็นสัจจะ ที่คนอื่นทั้งหลายช่วยกันรับรองยืนยัน ก็จะเชื่อ

กันได้จริงแท้เป็นสากลกว่า การ“บัญญัติภาษา”ภายในไว้
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ก่อน แล้วค่อยสร้าง“สภาวะ”ขึน้มาภายหลัง ซึง่มันจะตรง

เป๊ะ ตามจินตนาการของผู้ยังมีกิเลสนั้นหรือ?  

 เห็นความ“ควร” จะเชื่ออันใดยิ่งกว่ากันเอ่ย?

 น่ี..เป็นเร่ืองที่พดูกันถึงความละเอียดลอออย่างหน่ึง   

(๑๑๙) chaos คอื ความไม่เป็นระบบ  พทุธศกึษาจะช่วยได้   

 ทีน้ี มาพูดกันถึงความละเอยีดลออกันอีกอย่างหน่ึง 
คือ เรื่องของ chaos สับสน วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบระบบ 
 “สภาพหมุนรอบเชงิซ้อน”ของ“วงวน”ที่ ไม่เป็นระบบ
ระเบียบไปตามล�าดบัๆ จงึ“ยุง่”พันกันวุ่นไปหมดยิ่งกว่าเส้น
ไหมที่ยุ่งแสนยุ่ง “โลกียะ”จึงรู้“อะไรต่างๆในสิ่งปรุงแต่งอยู่
ในวงวน”ได้ไม่เป็นระบบ รู้ไม่หมดหรอก เพราะมันซับซ้อน  
สับสน ปนเป ลึกล�้า ไม่มีระบบระเบียบเลย(chaos หรอื caos)

 ทั้งในวงวนความเป็น“โลก” ทั้งวงวนความเป็น“ตน”
ความเป็น“โลก”และความเป็น“ตน” ๒ สภาวะน้ีแล ที่สรุป 
รวม“การปรงุแต่งที่มันวุน่วนปนเปแล้วไม่รู้”เรียกว่า“สังขาร” 
ได้แก่ สังขาร ๑ อยู่ในรูปหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรียกว่า“โลก” กับ
อีกสังขาร ๑ ที่อยู่ในอีกรูปหนึง่เปลี่ยนไปเรียกว่า“ตน” อัน
เป็น“สังขาร ๒” ที่พระพุทธเจ้าตรัสชัดใน“พรหมชาลสูตร” 
พระสูตรแรกของพระไตรปิฎกทีเดียว ศึกษากันดีๆ
 ฉะนี้แลคอื เร่ิมต้นปฏิจจสมปุบาทว่า เพราะ“อวชิชา” 
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ของคนทัง้หลาย จึงมี“สังขาร” ก็ต้องเรียนรู้ความเป็น“สงัขาร”   

 เพราะ“อวชิชา”ไม่รู้“สังขาร” น่ีก็ต้น“ปฏิจจสมุปบาท”  

 ผู้ศึกษาฝึกฝนตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมา

ทิฏฐช่ิวยได้แน่ๆ จะสามารถเรียนรู้ จดัระบบของ chaos ได้

เป็นขัน้เป็นตอน รู้จักรู้แจ้งรู้จริงไปตามล�าดับที่น่าอัศจรรย์

(ศึกษาความน่าอัศจรรย์ยิ่งในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙ ปหาราทสูตร)  

(๑๒๐) พทุธมต้ีน-กลาง-ปลาย“หมนุรอบเชิงซ้อนที่พิเศษ”

 อย่างที่เริม่เรียนรู้กันจาก“ผีเสือ้ขยับปีก”เกิดความ

เคล่ือนทีข่อง“ลม”ใน“ช่องว่าง”ที่เป็น”อากาศ”ข้ึนมาทเีดยีว 

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”กันข้ึนท้ังส้ิน แม้แต่“อตุุ

นิยาม-พีชนิยาม-จิตนิยาม” ล้วนเกิด“อาการหรือกิริยาหรือ
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กรรม” ที่มี“ภาวะทีถู่กรู้”คอื“รูป”กับ“ธาตุรู”้คอื“นาม”ของตน

 “อุตนุิยาม”มันมี“พลงังานปรงุกนัเป็นมวลของมนั” 

แต่มันไม่มี“ธาตุรู้” ซ่ึงพลังงานต่อมา“พีชนิยาม”มันก็ปรุงแต่ง

ตนเองด้วยซ�้า จะว่ามันรู้ตัวเอง มันก็รู้แค่“ท�าให้เป็นตัวกู”    

 “พลังงานทางจิต”ที่มีสภาพเดียวกันกับ“นิวเคลียส” 

เกิดจาก“กรรม”หรือ“การกระท�า”ของ“คน”นัน้แหละท�าขึ้น

เอง  ตนเป็น“ตัวการ”ทั้งส้ิน ผู้รู้จริงจงึเรยีนรู้กันที่“กรรมตน”

(๑๒๑) พทุธมต้ีน-กลาง-ปลาย ของความเป็น“ตน”สดุลกึ  

 “กรรมวิบาก”คือ “เหตุ”ที่เป็น“การกระท�า” ตกผลึก

เป็น“ผล”ทีส่ะสมไว้ คือ“วิบาก(แปลว่าผล)” ที่ชาวโลกยี์ยงั

ไม่มี“ธาตุปัญญา”สามารถใช้หยั่งรู้อย่างเป็น“ระบบระเบียบ” 

อย่างเป็นล�าดับขัน้ตอนละเอยีดลออได้ จึงเป็น“อจินไตย”

 ความยิ่งยอดใน“มิติ”ที่ชาว“โลกีย์”ไม่สามารถเห็น 

“คุณค่า”และไม่“ตีราคา”ให้ก็คือ “โลกียะ”เห็นแต่“ค่า”ของ 

“การได้มาหรือการเอาเป็นของตน”เปน็ประโยชน์ เป็น“ค่า”

 “การให้แก่ผู ้อื่น” การเอาออกจากตนไปเพือ่ผู้อื่น  

ไม่เห็นว่าเป็น“ค่า” หรือเป็นภาวะที่“ดีกว่าประเสริฐกว่าเอา

มาให้ตน” จงึกลายเป็น“คน”ผูเ้ต็มไปด้วย“ความเป็นตนเอง”  

 จึงสะสมแต่“การเอามาให้ตนเป็นของตน” ไม่รู้ตน

 โดยเฉพาะจะไม่เชื่อเลยว่า “หมดตัวตน-ไม่มีอะไร
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เป็นของตนเลย”นัน้ คือภาวะที่“ดี-ประเสริฐสุด”ในคนผู้

ฝึกฝนจนท�าได้เองจริง พร้อมมีปัญญาเห็นความจริงน้ีอย่าง

หมดสงสัย อย่างสนิทใจเป็นผู้ไม่มีของตน กระทั่งถึง ความ

เป็น“ตัวตน”ที่เป็นการ“ยึดจิตตนเอง” ก็หมด“ตัวตน”สิ้นได้

 โดยการปฏิบัติตาม“วธีิ”ของพระพุทธเจ้าไปตาม“ต้น-

กลาง-ปลาย” ตาม“หยาบ-กลาง-ละอยีด”มาเป็นมรรคผลแท้

(๑๒๒) “ความหมดสิ้นตัวตน” ที่เป็น“ตถตา”ของมนุษย์

 ดังนั้น ผู้ได้ปฏิบัติสัง่สมมรรคผลแท้จริง เป็นบารมี

บริบูรณ์สัมบูรณ์ ถึงขัน้พระโพธิสัตว์อันดับสูง โดยเฉพาะ 

จากข้ัน ๔ (คอืข้ันอรหนัต์)ข้ึนไป จะม“ีตถตา(axiom)”ติดตนมาจริง 

ในชาติต่อๆไปเร่ือยๆตามสจัธรรม เป็น“ทนุเดมิประจ�าตัว”

 จึงเป็นผู้“หมดสิน้ตัวตน” หมดสิน้จาก“หยาบ”ไป

เป็นขัน้ตอนตามล�าดบั ตรวจตราไปตลอด จึงเกล้ียงสนิท

หมดจดแท้  เป็นล�าดับๆ “ต้น-กลาง-ปลาย” แม้จะมี“วงจร

ของสังขาร”ที่ซับซ้อน สลับกันอยู่มากมาย หลากหลายชั้น 

เชิง  ผู้มีภูมิพอหยั่งรู้ได้ ก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้แท้ 

 ในหลวง ร.๙ พระองค์นี ้ พระองค์ทรงมีความเป็น

เช่นที่ว่าน้ีในพระองค์เองมาตลอด คืือความเป็น“ตถตา”แห่ง 

“ความหมดสิ้นตัวตน”  ตราบสิ้นพระชนม์

 อันเป็น“คณุภาพ-คณุลักษณะ-คุณประโยชน์-คุณงาม
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ความด-ีคณุวฒิุ-คณุวฑุฒะ(บุคคลผูมี้เกียรติคณุอนัสูงส่ง)-คุณสมบัติ-

คณุธรรม-คณุาฒัย(ม่ังคั่งในความด)ี-คณุปูการ-คุณวเิศษ-คุณราศี”

 โดยเฉพาะในที่นี้ต้องพูดถึง“คุณวิเศษ”ของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง

(๑๒๓) “คณุวิเศษ”แท้ คอื “ความหมดส้ินตวัตน”ที่เป็นจรงิ 

 “คุณวิเศษ”คือ อุตตริมนุสสธรรม เป็น“คุณธรรมอัน

ประเสริฐสุดของคน” ได้แก่ “ความหมดสิ้นตัวตน”ที่เป็นจริง

 ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ทรงเป็น“ตถตา”แท้ นั่น

คือ พระองค์เป็นเช่นนั้นเอง(bond to be, axiom) จิตโพธิสัตว์ 

 เป็นอตัโนมัติ เป็นได้โดยไม่ต้องล�าบาก ไม่ต้องมีใคร

บังคับ เป็นยิ่งกว่านิสัย เป็นวิสัยแท้เต็มๆ ฝังอนุสัยอยู่

 พระองค์ทรงงาน ใครๆก็เห็นว่าต้องเหน็ดเหนือ่ย

พระวรกายแน่ๆ แต่พระองค์เอง“ไม่ทรงเหน่ือยพระทยัเลย” 

 ซึง่แน่นอนล่ะ ทาง“กายภาพ”มันย่อมเหน็ดเหนือ่ย

อย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นธรรมดา  ส่วน“จิตภาพ” ใครๆจึง 

เห็นเป็น“พระวิริยอุตสาหะเพื่อมวลประชาชน”โดยแท้ ไม่มี 

ใครปฏิเสธได้ เมื่อสัมผัสด้วยสัมผัสทั้ง ๖ ของตนอยู่จริง 

 มันไม่ใช่ความเสแสร้งของพระองค์ หรือไม่ใช่ dra-

matics การแสดงเหมือนละคร ทีพ่ระองค์ทรงแสดงเพือ่

ให้คนชมเชยยกย่องแต่อย่างใดเลย มนัจริงแท้ทั้งกายทั้งจติ 
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 ไม่เหมือนนักสร้างภาพ นักการเมืองน�้าเน่า ไม่ได้ทรง

งานเพื่อ“อยาก”ได้ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,โลกียสุขใดๆ แน่แท้

 ไม่ใช่“โลกียธรรม”ชัดที่สุด ถ้าใครหยั่งถึงมองออก ก็

จะเห็นความแท้จริงได้แน่ ว่าพระองค์ทรงงานเพื่องาน เพื่อ

ประชาชนของพระองค์ให้ได้รับความสุขสบายกายใจแท้ๆ

 พระองค์จงึเป็น“นักการเมือง”แท้จริงผูย้ิ่งใหญ่ หาใด

เทยีบมไิด้ พดูด้วยภาษาพ้ืนๆอนัดเูหมือนไม่สมควรนัก ก็คือ 

พระองค์รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงที่สุด มิมีที่เปรียบ 

 ถ้าพดูด้วยภาษาสัมบูรณ์กค็อื พระองค์ทรงปกครอง

(อภิบาล)ประชาชนโดยธรรม พระองค์จึงทรงได้รับ“อธิปไตย

(อ�านาจ)”จากประชาชนโดยธรรม ด้วยจิตวิญญาณเต็มๆที่

บริสุทธิ์ของประชาชนที่เขาต่างเทิดทูนให้พระองค์แท้ๆ    

 หมายความว่า พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ ทีต้่องอบัุติ

ขึน้มาในโลกเพือ่สัง่สมบารมีจริงแท้ เป็นเช่นนัน้เอง ท่าน

ต้องอุบัติขึ้นมาเป็นตามที่ท่านจะต้องเป็น( bond to be) เป็น

สัจธรรมที่ลงตัวจริงไม่ต้องพิสูจน์เลย(axiom) ผู้มีภูมิรู้พอรู้ได้

ทันทีว่าจริงแท้ ตามบารมีปางนี้ที่พระองค์ทรงเป็น  

(๑๒๔) ผูม้“ีสญัชาตญาณ”ที่เป็น“ตถตาในโลกตุระ”กม็อียู่

 คนไทยมี“สัญชาตญาณ” คือ“ความรู้แบบนีท้ี่ฝังลึก

ติดตามตัวมาทุกชาติทุกชาติ โดยเป็นเช่นนั้นเอง ไม่ต้องมี
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ใครบอก ไม่ต้องเรียน ไม่ต้องฝึกฝน ท�าได้เองด้วยตนเอง

ทันที ดังที่เห็นปรากฏการณ์“ระเบิดรัก(Bomb of love)”ที่ประ

ชาชนคนไทยได้ระเบิดออกมาให้เหน็ปลายปี ๒๕๕๙ น้ันแล

 ประเทศไทยเป็นเมอืงพทุธมรีากฐานของ“ความรู้” 

“คณุลักษณะวเิศษ”ดงักล่าวน้ีอยู่ ใน“สัญญา”อนัลึกอยูท่ั้งส้ิน 

เมื่อถูกกระตุ้นด้วย“คุณลักษณะวิเศษ”ที่พระเจ้าอยู่หัว ร. ๙  

ท่านทรง“คุณลักษณะวิเศษ”ขึ้นให้เห็นเป็น“ปรากฏการณ์

(phenomena)”มาตัง้ ๗๐ ปี คนไทยทราบซมึ-ซมึซาบ-ซึง้ใจ 

มาตลอด กระทั่งถึงจุดระเบิด เมื่อ“พระผู้สร้างคุณลักษณะ

วิเศษ”ทรงจากไปด้วยการสวรรคต ความอาลัยรักสุดรัก

ใน“คุณลักษณะวิเศษ”นี้ ที่ประชาชนคนไทยสุดอาลัย จึง 

“ระเบิดความรักอนัยิ่งใหญ่”น้ีข้ึนกับคนไทยทั้งประเทศ ชนิด

ที่เป็น“ปรากฏการณ์”เกิดจริง ดังที่โลกได้เห็นกันนั้นแหละ 

 ก็น่าตื ่นเต้นยินดีสุดที ่จะหาอะไรเปรียบมิได้ใน

ปรากฏการณ์นีอ้ย่างยิ่งจริงๆที่“พุทธศาสนิกชนคนไทย”มี

อาการ“ตื่นตัวเกิดระเบิดโพลงพุ่ง”นี้กันออกมาขนาดนี้้กัน

 จงึน่าจะมีการศกึษากันอย่างส�าคญัเหลือเกินว่า “คน

ไทยตื่นโพลง”อะไรในการเสด็จสวรรคตของในหลวง ร.๙ นี้ 

 “ภาวะ”นีแ้หละทีน่่าศึกษา และทีพ่ดูกันว่า จะเดิน 

ตามรอยพระบาทของพ่อ จะปฏิบัตติามค�าสอนของพ่อ  

อะไรต่างๆสารพัดที่ชัดยิ่ง ว่าหมายถึงอะไรอยู่ทั้งนัน้ๆ 

 จะได้“เหน็ค่าอนัหาค่าบ่มิได้”น้ีกันจริงๆ ว่า คอือะไร? 
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เป็นอย่างไร? และในหลวง ร.๙ พระองค์ทรงพระจริยวัตร

ไฉน? กจ็ะได้“น�ากรรม”ทีรู่้จักรู้แจ้งรู้จริงนัน้ มาท�าตามพ่อ 

สอน  เดินตามรอยพระบาทพ่อกันได ้จริงๆ 

 มิใช่มีแต่“ตืน่โพลง”วูบมาแล้วก็วาบเลยไป ผ่านไป 

เป็นสายลมที่พัดหาย  “หาค่ามิได้”จากสายลมนั้นเลย   

 เพราะมันเป็น“สิง่ส�าคัญยิ่งสูงสุดคือ กรรมอันเป็น

โลกุตรธรรม” ที่ประเทศไทยยังมีอยู่ ตัง้แต่“สมเด็จพ่อ” 

คือ ในหลวง ร.๙ และคนไทยที่แสดงความจริงออกมา“ตื่น

โพลง”ต่อการจากไปของในหลวง ร.๙ นี้กัน นี้แล

 ซึง่ก็คือ “ความหมดตัวตน” มีแต่“กรรม”การงาน

ที่“เป็นประโยชน์เพ่ือผู้อื่น”จริงๆ หรือ“รับใช้ผูอ้ื่น”แท้น่ันเอง   

(๑๒๕) “อาชีพ”สูงสุดของความเป็น“คน”คือ “รับใช้” 

 “รับใช้”ไม่ใช่“รับจ้าง”นะ คุณค่าของ“สัจจะ”แห่ง ๒ 

ค�านี้ แตกต่างกันคนละฟากฟ้ากับก้นเหวทีเดียว

 “รับจ้าง”คอื มีส่ิงแลกเปล่ียน ยิง่ได้มามาก ยิง่ต�่าตาม

จ�านวนที่ได้ เอามาน้อยก็ลบ“คณุค่า”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  จึงส่อแสดงถึง“ภูมิธรรม” 

ของคนไทยที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

 ผู้สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ใน“คณุค่าอันหาค่าบ่มิได้” 

ของ“ในหลวง ร.๙”นี้ได้จริง ว่า เป็น“สุดยอดแห่งกรรมอัน

เป็นโลกุตระ”ที่คนไทยทั้งหลาย“ตืน่โพลง”จากพระจริยวัตร 

ของในหลวง ร.๙ แท้ๆ เป็น“เหตุ” 

 จึงเกิด“ผล”เป็นปรากฏการณ์“ระเบิดรัก(Bomb of  

love )”อันยิ่งใหญ่ที่คนไทยมีต่อในหลวงร.๙ ฉะนี้เอง 

 เห็นมัย้ว่า มันเป็นเรือ่งจริงที่มีเหตุมีผล มี“เรือ่งดี- 

เรือ่งไม่ดี” ที่“คน”จะมีปัญญาตัดสินจาก“กรรม”ของแต่ละ 

คน ที่กระท�ากันอยู่ ด้วย“ปัญญา”จริงๆ

 ดังนั้น ผู้ที่ ไม่“ห่วงตนเอง ทิ้งตนเองให้คนอื่นเลี้ยงดู

ไว้”ได้เลย จงึท�าการงานโดยไม่ต้องไปคดิเรื่องใครจะต้องมา

คดิราคาของตน ที่จะต้องมีใครมาให้“ราคาแลกเปล่ียนแล้ว” 

ท�างานฟรีไปเลย ท�างานอย่างเดียวเท่าน้ัน เพ่ือสังคมเต็มๆ  

 ผู้พ้น“มิจฉาชีพ”ขั้นที่ ๕ คือ คนผู้ท�างานฟรี “ไม่แลก

ลาภด้วยลาภ”แล้ว จึงเป็น“อาชีพ”ที่สูงสุดแล้วของความ 

เป็นคน 

 การเปรียบเทียบ“ธรรมะ ๒”ในภาวะที่“มี”ที ่“ทรง

อยู่(ธรรม)”ต่างๆ มีให้เราศึกษามากมายนับไม่ถ้วน 
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(๑๒๖) ยงัมรีายละเอยีดของความเป็น“ธรรมะ ๒”อกีมาก

 ค�าว่า“ธรรม” มีให้ศึกษาในความเป็น“ธรรมะ ๒ 

(เทฺว ธัมมา)” ได้แก่ กุศล กับอกุศล นี้ ๑  และเป็นได้ทั้ง
โลกียสัจจะ กับโลกุตรสัจจะ นี ้๒ เป็นต้น แม้“บุญกับกุศล”
 กุศลกับอกุศลธรรม ก็ธรรมะ ๒ ยังเป็นโลกียสัจจะ
 ส่วน“โลกยีธรรมกับโลกุตรธรรม”น้ีเป็น“โลกุตรสัจจะ”
 “ธรรม”น้ันคอื ความยงัแสดงความมอียู ่ซ่ึงบอกนยัะ
ของความเป็น“สภาวะ”ว่า มีหรือไม่มี, ทรงอยูห่รือไม่ทรงอยู่
 ส่วน“สัจจะ”นีค้ือ การแสดงว่า บัญญัตินัน้เป็นจริง 
หรือไม่เป็นจริง ถูกหรือผิด ชั่วหรือดี บอกนัยะ ความเป็น
ข้าง ว่า ข้างใด“ควร”  กับ ข้างใด“ไม่ควร” เป็นต้น
 “บัญญัติ”แตกต่างกับ“สภาวะ” ท�าความส�าคัญ
ก�าหนดหมายให้มั่นให้แม่นให้คมกันดีๆ 
 นัยะส�าคัญ แจกแยกให้ละเอียดได้อย่างนี้ 
 ทีนีเ้อาค�าส�าคัญ ๒ ค�า คือ บุญกับกุศล มาชี้แจงดู 
 “บุญ”นั้นเป็น“โลกุตระ” แต่“กุศล”เป็น“โลกียะ”
 “บุญ”เป็น“โลกียะ”ไม่ได้เลยเป็นอันขาด
 “บาป”คูกั่บ“บุญ” ซ่ึง“บาป”น้ันเป็น“โลกยีะกไ็ด้ เป็น 
“โลกุตระ”ก็ได้ แต่“กุศล-อกุศล”เป็นโลกียะ ไม่ใช่“โลกุตระ”
 “ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”นี้ต้องเรียนรู้กันอย่างส�าคัญยิ่ง    
โดยเฉพาะขั้น“โลกุตระ”
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(๑๒๗) ความเป็น“ธรรมะ ๒”ทีย่ากจะเข้าใจ กข็ั้นโลกตุระ  

 เพราะ“กุศล-อกุศล”เป็น“โลกียะ”ที่ไม่มีวันหมดสิน้

ไปจาก“วิบากกรรม”ของคนแต่ละคน จนกว่าผู ้น ัน้จะ 

“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”จึงจ�าเป็นต้องยกเลิกทิ้งไป

 ส่วน““ธรรมะ ๒” คือ “บุญ-บาป”นัน้เป็น“โลกุตระ” 

เมือ่ผู้ใดท�า“บุญก�าจัดบาป”จบสิน้ ก็เป็นผู้หมดสิน้บุญสิน้

บาป(ปุญญปาปปริกฺขีโณ) ที่จะมีใน“กรรม”ที่ไปกับ“กาล”อีก

 เป็นผู้จบ“กาลกิริยา” คือ ท�าการตายเสร็จแล้ว คน

ผู้นีจ้ะไม่มี“กิริยาของการตายของบาปในจิตตน”อีกแล้ว 

 คนผู้นีเ้ป็นอรหันต์“กิริยา”ทุกกิริยาในทุกๆ“กาล” 

จึงไม่มีการเกิดการตายของ“บุญและบาป”กันอีกแล้ว

 การจะยก“กรรมวิบาก”ของตนทิ ้งได้ก็ต้องคนผู ้

เป็น“อรหันต์”ขึ้นไปที่กระท�า“การตาย”ลงด้วย“ปรินิพพาน

เป็นปริโยสาน”เท่านั้น (“มูลสูตร” พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘) 

 เพราะอรหันต์คือ ผู้“ท�ากาละ(ตาย)”เป็นแล้ว หรือผู ้

“ท�าการตาย”ส�าเร็จแล้ว “กรรม”ของอรหันต์จึงไม่มี“บาป

หรือบุญ”อีกแล้ว(ปุญญปาปปริกฺขีโณ) ฉะนี้คือ“กรรม”ไม่มีวิบาก

 นอกนัน้ไม่มีใครสามารถเลกิ“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” นัน่คือ จิตวิญญาณหนึง่“ตาย”ลง จิตวิญญาณ

ทีต่่อจากน้ันก็เกิดต่อทนัท ีไม่มีเก่ียวกับ“สรรีะ”ทีเ่ป็นดนิ,น�้า

ไฟ,ลม มแีต่“กาย”กับ“สัญญา”เท่านัน้ที่เป็น“สัตว์”อยู่ ตาม

ความเป็น“สัตว์”ใน“สัตตาวาส ๙”หรือ“วิญญาณฐีติ ๗”

(๑๒๘) “อรหันต์”คือผู้“ท�าบุญ” และไม่ลึกลับใน“บุญ” 

 ส่วนผู ้เป็นอรหันต์ไม่มี“การเกิด”แบบโอปปาติก 

โยนิ” มีแต่“ท�ากาละ(ตาย)” หรือ“ท�ากาลกิริยา(ท�าการตาย)” 

 อรหันต์คือ ผู ้ท�า“การตาย”ของสัตว์โอปปาติกะ

หรือท�าการตายของ“บาป”ของ“อกุศล”ในจิตตนส�าเร็จ

เด็ดขาด ด้วยอาวุธวิเศษ(ศาสตรา)คือ“บุญ” หรือความรู้ขัน้

โลกุตระ(ศาสตรา)มิใช่ผู้ท�า“การเกิด”ทางสรีระเนื้อหนังเลย

 ส่วน“บาป”นัน้ มนัเป็น“จิตชัว่” ซึง่เป็น“กรรม”ทีจ่ะ

ท�าเป็นโยนทิ้งไปดื้อๆไม่ได้ เพราะมันเป็นโทษเป็นภัยที่
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คนอื่นเขาเดือดร้อนเขาก็ยึดพยาบาทอยู่ที่เขาไม่ยอมทิ้ง

 แต่“กุศล”ก็ไม่ใช่“บุญ” “กุศล”เป็นภาคหรือส่วนที่“ไม่ 

ใช่ความชั่ว” เป็น“ความดี” ซึ่งเป็นสมบัต“ิโลกยีะ”ไม่มี“สญู”

 ต่างจาก“บุญ”มีสูญ แม้“บุญ”จะ“ฆ่า”แต่ก็“ฆ่าอกุศล

จิตหรือจิตบาป”เท่านัน้คือ“ฆ่า”เฉพาะ“กิเลส”ใน“จิต”ของ

ตนเองเท่าน้ันด้วย ไม่“ฆ่า”อะไรอื่นเด็ดขาดนอกจาก“กิเลส”

 “บุญ”เป็นแค่“พลังงานจิต” ท�าการก�าจัดหรือฆ่า

กิเลสเสร็จ “บุญ”ก็จบหน้าที่ของพลังงาน ไม่มีความเป็น 

“บุญ”เหลืออยู่อีก “บุญ”จึงสะสมไม่ได้ ไม่ใช่“สมบัติ”

 “อรหันต์”คือ “ปัญญา”ที่สูงสุด ไม่ลึกลับใน“บุญ”

(๑๒๙) “อรหันต์”คือผู้ไม่ลึกลับใน“การเกิด-การตาย”

 “บุญ”ท�าหน้าที่ท�าลาย หรือก�าจัด เป็น“วิบัติ”

 “บุญ”เป็น“นักฆ่า”ผู้ยิ ่งใหญ่ 

 “บญุ”ฆ่ากเิลสเท่านั้น “บญุ”ไม่ฆ่าผิดไปจากกเิลส

 หากเป็น“จิตดี”แท้(กศุล)  “บญุ”จะไม่“ฆ่า”เด็ดขาด 

 “อรหนัต์”จึงท�า“บุญ”ที่ละเอยีดชดัแม่นคมยิ่ง ไม่“จับ

ตัวอกุศลจิตหรอืตัวบาป”ผิดเพี้ยนเด็ดขาดจึง“ฆ่า”ถูกตัว

 เพราะ“บุญ”ต้องมี“ปัญญา”แท้ “ปัญญา”เป็น“โลกุตระ” 

 ฉะนี้ๆ คือ “วิสัยขั้นฌาน ( ไฟ )” ซึง่“เผากิเลส”วิสัย 

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

 ทุกวันน้ีเข้าใจ“ความเป็นฌานแบบพุทธ”กันไม่ได้แล้ว 

เข้าใจความเป็น“ฌาน”กันแต่แบบโลกีย์ หรือของเดียรถีย์

อยู่ทั่วไป และปฏิบัติได้กันแต่“ฌานโลกีย์”  มีผลกันแค่ฌาน

โลกีย์ จึงได้แต่อาศัย-มีนิสัย-มีวิสัยกันแค่“ฌานโลกีย์” 

 ก็ไม่มีวันจะได้“ฌานวิสัย”ของพุทธแน่ยิ่งกว่าแน่     

 

(๑๓๐) เนื้อแท้ของ“ภมูธิรรม”ขั้น“ฌานวิสัย”  คอือย่างไร?

 จิตวิญญาณขั้น“ฌานวิสัย”นั้น มันมีสมรรถนะ มี

อาการ มีลักษณะ อย่างไรกันแท้? 

 ค�าว ่า“ฌานวิส ัย”นีเ้ป ็นขัน้ที  ่๒ ของความเป็น 

“อจินไตย ๔”รองจาก“พุทธวิสัย” ซึง่นับจากสูงลงมาหาต�า่ 

 และขัน้ที่ ๓ ของ“อจินไตย ๔” คอื “วิบากแห่งกรรม”  

ขั้นที่ ๔ ก็“ความคิดเรื่องโลก(โลกจินตา)” 

 แต่ถ้านับจากล่างข้ึนไปข้ัน ๑ ก็“โลกจินตา” ขัน้ ๒ ก็ 

“กรรมวิบาก” ขั้น ๓ จึงจะเป็น“ฌานวิสัย” ขั้น ๔ “พุทธวิสัย”

 “วิสัย”นี ้คือ “สยหรือสัย”ซึง่หมายถึง“เอง”คือ“ตัว
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ตนเอง” ที่สามารถมี“ฌาน”สูงถึงขัน้“วิ” นัน่คือ “วิเศษ(พิเศษ

ยิ ่งใหญ่)-วิศิษฏ์(เลิศ)-วิสารท(แกล้วกล้า,ช�านาญ,มัน่ใจ)-วิสุทธิ์

(ความสะอาดหมดจด,บริสุทธิ)์”  เป็นต้น 

 “วิสัย”จึงมีความหมายว่า พิเศษยิ่งใหญ่ -เลิศยอด-

แกล้วกล้า-ช�านาญ-มัน่ใจ-บริสุทธิ-์สะอาดหมดจด

 “ฌานวิสัย”จึงสูงส่งมากกว่า คนที่มี“พลังงานอุณห

ธาตุหรือไฟธาตุ” แค่อาสัย แค่นิสัย  ..ชัดเจนมัย้?

 “ฌานวิสัย”นัน้เป็น“ฌานโลกียะ”ก็ได้ เป็น“ฌาน

โลกุตระ”ก็ได้ แล้วแต่“ทฏิฐ”ิของใคร 

 ถ้าใครเข้าใจความเป็น“ฌาน”ได้แค่“โลกียะ”ก็จัด 

อยู่ ในพวก“มิจฉาทิฏฐิ”ซึง่จะได้แต่“ฌาน”แบบที่ไม่ใช่พุทธ 

แต่ถ้าใครเข้าใจความเป็น“ฌาน”เข้าข้ัน“โลกตุระ”จงึจะจดั 

อยูใ่นพวก“สัมมาทฏิฐ”ิที่เป็นแบบพุทธ

(๑๓๑) วสิยัของฌาน“โลกยีะกบัโลกตุระ”แตกต่างกนัไฉน

 เพราะ“ฌาน”ที่เป็น“โลกียะ”นัน้มีคุณสมบัติเพียง

แค่“กดข่ม”หรือสะกดจิตให้สงบให้เก่งๆได้ท�าเป็นคราวๆ

เท่านัน้ เพราะไม่มีผลของ“โพชฌงค์ ๗” ไม่ปฏิบัติตาม 

“มรรคองค์ ๘”บริบูรณ์สัมบูรณ์ หรือไม่ได้ด�าเนินไปตาม 

“โพธิปักขิยธรรม ๓๗”อย่างสัมมาทิฏฐิจนส�าเร็จผลจบกิจ

 เพียงแต่ท�าให้“พลังงานนามธรรมของตน”อยู่ใน
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อ�านาจ“สามารถควบคุม”ให้อยู่ ในอาณัติของตนได้เยีย่ม

ยอดเป็นครั้งคราว แล้วต้องเลิก แล้วก็ต้องท�าใหม่อยู่เสมอ 

ซึง่หากไม่มีการควบคุมหรือไม่ตัง้ใจมีสติควบคุมมันก็ไม่มี

ความเป็น“ฌาน” กล่าวคอื ไม่เป็น“ฌาน”จนเป็นปกติสามัญ 

ซึ่งไม่ต้องตั้งใจท�า“ฌาน”ให้แก่ตนอีกก็มี“ฌาน”ไม่ได้นั่นเอง

 โดยเฉพาะ“ฌาน”โลกีย์ต้องเข้าไปอยู่ ใน“ภวงัค์”หรือ

อยู่ใน“ภพภายใน” หากมีภายนอกด้วย เกีย่วข้องสัมพันธ์

ร่วมด้วยกับสมัผสัภายนอกอย่างเป็นปกติชวีติ ก็เป็น“ฌาน” 

ปกติไปตลอด ไม่ได้ ..จึงเป็น“ฌาน”ที่ไม่มีผลส�าเร็จจบจริง

 ซึง่แตกต่างจาก“ฌาน”ที่เป็น“โลกตุระ” พลังงาน

อุณหธาตุพลังงานนามธรรม สามารถ“เผาท�าลายกิเลสให้

สลายสิน้ไปจนหมดสิน้เกลีย้งบริสุทธิ์สะอาดหมดจด”ได้

แท้จริงยั ่งยืนตลอดกาลในชีวิตปกติสามัญตืน่ๆไม่ต้อง

หลับตา รับรู้ภายนอกเป็นปกติจิตก็เป็น“ฌาน”ได้ตลอด 

 จบกิจเสร็จการ “ฌาน”เป็น“วิสัย”ของชีวิตตนปกติ

(๑๓๒) ความเป็น“ฌาน”ของศาสนาพทุธ เป็น“อจนิไตย” 

 เมือ่เป็นได้ส�าเร็จแล้วก็มีชีวิตที่ด�าเนินไปได้โดยไม่

มีกิเลสาสวะอยู่ในชีวิตตลอดไปเป็นชีวิตธรรมดาสามัญ 

ไม่ต้องเรยีกว่าม“ีฌาน”อีกก็ได้ เพราะแท้จริงจิตมี“ฌาน

วิสัย”ในตนแล้วเป็นอัตโนมัติ เป็น“ตถตา”เป็น axiom 
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 ซึง่จาก“อาสัย” เจริญขึน้เป็น“นิสัย” แล้วจึงเจริญ

ขึน้เป็น“วิสัย” ที่สุดจุดท้ายแท้ๆเป็น“อนุสัย”กันทีเดียว

 “อนุสัย”ในที่นี้มิใช่หมายถึง“กิเลส”เด็ดขาด อย่า 

หลงผิดเป็นอันขาด มันคนละขั้ว เพราะไม่ใช่“อนุสัยกิเลส” 

 แต่เป็น“ฌาน”ที่มี“วิสัย”สูงสุดวิเศษ วิศิษฏ์ วิสุทธิ์

 ตัง้สติดีๆนะ ค�าว่า“อนุสัย”ในที่นีเ้ป็น“ฌานวิสัยขัน้

โลกุตระ”ที่มีคุณสมบัติขัน้“ตถตา” นั่นคือ “ได้โดยไม่ยาก

ได้โดยไม่ล�าบากในฌานทั้ง ๔” ซึง่มันเป็นสามัญปกติของ

ชีวิตทีเดียว ที่“ผู้มีฌานนี”้ก็คือ คนมี“พลังงานทางจิต(อุณห

ธาตุ)”อันสามารถไม่มีกิเลสอยู่เสมอ“ยั่งยืนถาวร” โดยไม่

ต้อง“ท�าฌาน”กันอีกเลย  เป็น“ความจริงหรือสัจธรรมที่

เป็นจริงที่สุดแล้ว ไม่ต้องพิสูจน์แล้ว(axiom)”     

(๑๓๓) ศาสนาพุทธเรียนรู้และก�าจัด“กิเลส”ด้วย“ฌาน”  

 คนที่ไม่ศึกษาการ“ท�าฌาน”เพื่อิเรียนรู้กิเลส และ

ก�าจัดกิเลสเลย จึงคือ“ปุถุชน” เป็นคนมีกิเลสเพิม่ขึน้โตขึ้น 

มากขึ้นๆ อ้วนขึน้ หนาขึน้ ให้แก่ชีวิตยิ่งๆขึน้ อยู่ตลอด

เวลาของชีวิตที่ด�าเนินอยู่ ตาม“กรรม”ไปกับ“กาล”

 ฟังให้ดีๆ!.. คนไม่มี“ฌาน”จึงคือ“ปุถุชน”คนมีกิเลส 

เพิ่มขึ้นโตขึ้น มากขึ้นๆ อ้วนขึ้น หนาขึ้น ให้แก่ชีวิตยิ่งๆขึ้น

ตลอดเวลาของชีวิตที่ด�าเนินอยู่ และมี“กรรม”ไปกับ“กาล”     
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 ดังนั้น ปุถุชนคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้“กระบวน 

การ”ของจิตใจตนเอง แล้วปฏิบัติ“ฌาน”ให้แก่ตนเอง จึง

คือผู้สะสมกิเลสใส่จิตตนเองอยู่ตลอดกาลทุกวินาที

 ผูไ้ม่ม“ีฌาน” เข้าใจว่า“ฌาน”เป็นเร่ืองไม่จ�าเป็น  โดย 

เห็นว่า“ฌาน”เป็นเรื่องลึกลับไกลตัว เป็นเรื่องไม่ส�าคัญเลย

ในชีวิต เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องชีวิตธรรมดาปกติ นั่นคือผู้เข้าใจ

ความเป็น“ฌาน”ผิดไปอย่างถนัดถนี่  

 จึงเป็นชีวิต“มีทุกข์”อยู่ และทุกข์ยิ่งๆขึน้แน่นอน 

ไม่ว่าจะเฉลียวฉลาดยอดเยี่ยม เป็นอัจฉริยะปานใดๆ 

(๑๓๔) “ฌานโลกุตระ”จึงจะก�าจัด“กิเลส”ได้ส�าเร็จแท้  

 แม้จะเก่งสุดเยี่ยมใน“ฌานโลกียะ”ก็ไม่มีวนัส้ินกิเลส

 จะ“รวยลาภหรือจะจนลาภ-จะมียศหรือเสื่อมยศ- 

จะมีสรรเสริญหรือถูกนนิทา”ก็“ทุกขอาริยสัจ”ตลอดกาล ถ้า

ยัง“อวิชชา”อยู่ ก็แน่นอนไม่พ้น“อวิชชาสวะ-อวิชชานุสัย” 

ด้วย“ปัญญาหรือญาณ”อย่างสัมมาทิฏฐิ ได้เลย 

 เพราะหลงผดิด้วย‘อวชิชา’มาเป็น“พื้นจติของปถุชุน” 

มาเลยตามปฏจิจสมปุบาท ว่า ชวีติคนถ้าได้สิ่งที่ตนม“ีความ

ต้องการ”ตามที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ ในใจกเ็ป็น“สขุ” หรอื“อยาก

ได้”กระทบสมัผสัทาง“ทวาร ๖”คอืตา,หู,จมกูลิ้น,กาย,ใจแล้ว 

ตรงตามที่ตนมี“สมมุติ”ไว้ในใจ ก็เป็น“สุข” ก็ปกติปุถุชน 
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 ดังนั้น ถ้าคนจะ“สุข-ทุกข์”ก็ต้องมี“เป้ายดึ”อยู่ ในใจ 

เสมอตลอดกาลหรือไม่ต้องการ แต่เมื่อกระทบสัมผัสทาง 

“ทวาร ๖”ได้ตามที่“ตนยึดมั่นไว้ในใจ”อยู่เสมอ ก็สุขอยู่เสมอ 

 ซึ่งเป็น“ความหลงผิด(โมหะ)”หรือ“อวิชชา”เต็มที่แท้ๆ 

 ถ้า“ได้”ตาม“ใจยดึ-ความต้องการอยู่ ”ก“็สขุ” และถ้า 

กระทบสัมผัสทาง“ทวาร ๖”ไม่ได้สมใจตามที่“ยึด”ก็“ทุกข์”

 ดังนัน้ “คน”ที่ไม่เคยมี“ฌาน”อันเป็น“พลังงานทาง

จติ(พลังงานไฟธาตหุรอือณุหธาต)ุทีช่�าระกเิลสยดึของตน”จงึล้วนยงัม ี

“สุข-ทุกข์”บ�าเรอ“ความต้องการอยู่ในใจ”อยู่ตราบที่ยัง“อวิชชา”  

และยังมี“สุข”บ�าเรอตามที่“อยากได้”เมื่อกระทบสัมผัสทาง 

“ทวาร ๖”อยู่ตลอดที่ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“สุขเท็จ”

 จึงมีชีวิตที่อยู่กับ“ผีหลอก(สุขัลลิกะ)”ที่ชื ่อว่า“สุข”อยู่

ตลอดไปชั่วกาลนานใน“กรรม”กับ“กาล” ทั้งๆที่มันคือ“เท็จ”

 “ฌานโลกุตระ”เท่าน้ันทีจ่ะมี“ปัญญา”ก�าจดั“สขุ”ได้แท้  

(๑๓๕) ศึกษา“สุข”ให้ สัมมาทิฏฐิ จึงจะกล้าปฏิบัติ“ฌาน” 

 ซึ่ง“สุข”นี่แหละ ทีเ่ป็น“สุขเท็จ (สุขัลลิกะ =  สุข+อลิกะ)” 
“สุข”ไปเป็นขณะๆ ตามที่หลงว่าการได้ลาภ“เกดิรสสขุ”  

การได้ยศ“เกิดรสสขุ” การได้สรรเสรญิยกย่อง“เกิดรสสขุ” 

[นี่คือ กายภาพ เป็นกามสุข ๕ หรอืกามคุณ ๕] เป็นเร่ืองจากภายนอก

อยู่ด้วยเสมอ และการได้“สัมผัส”ภายนอกแล้วเกิด“รส 
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สุข”เข้าไปหาจิตภายใน นี่คือ จิตภาพ เป็นอัตตทัตถสุข ๕ 

หรอืสุขลัลกิะ ๕ คอืรสภายในที่เต็มไปด้วยความหลงหรือโง่

 คนจะหมดสิน้“ความหลง(โมหะ)”หรือหมดสิน้“ความ

โง่ (อวิชชา)”ได้จริงสิน้เกลีย้งนัน้ต้องท�าลายล้าง“ความหลง-

ความโง่”ส�าเร็จด้วย“ฌาน” และต้องเป็น“ฌานโลกุตระ”นะ 

จึงจะเกิดผลส�าเร็จจริงแท้ และจริงแท้อย่างสมบูรณ์แบบ

 เพราะ“ฌานโลกุตระ”น้ันมี“กาย”ตลอดการปฏิบัติ ท่ี

ก�าจดักิเลสภายนอกคอื“กามสุข ๕” หมด“กามสุข ๕”ภายนอก

แล้ว เหลือ“สุขหรือโสมนัสภายในที่เป็นรูปภพ-อรูปภพ”ก ็

ยังเรียนรู้ต่อโดยมีภายนอกสัมผัสด้วยอยู่ตามเดิมนั่นแหละ 

แต่ในจิตที่เป็น“กามจิต”มันหมด“สุข”แล้ว “กามสุข”ตายสิ้น

หมดแล้ว เหลือแต่“รูปจิตกับอรูปจิต”ที่ยังเป็นโสมนัส(เรียก 

ความสุขภายในว่าโสมนัส) ก็ต้องก�าจัดกิเลสภายในนี้ที่ยัง“สุข

ภายใน”ต่อไปอีกให้หมดสิ้นจนกระทั่งเกลี้ยงสนิทให้ได้

 “สุขและโสมนัส”จึงจะหมดส้ินไปจากจติวญิญาณตน

ด้วยการปฏิบติั“ฌาน” และเป็น“ฌานโลกุตระ”ทีมี่“กาย”อนั

เป็น“นิพพาน” นั่นคือ “หมดสิ้นสุขสิ้นทุกข์”ที่อยู่กับโลก

 “ฌานโลกุตระ”ถึงที่สุด จิต“ไม่มีสุขไม่มีทกุข์”สัมบูรณ์

(๑๓๖) ต้องรู้“ทุกขอาริยสัจ“ได้ จงึจะเป็น“ฌานโลกตุระ” 

 “กาย”อันเป็น“นิพพาน”รู้ได้ด้วย“ฌานโลกุตระ” 



182

 “กาย”ส่วนที่หมายถึงภายนอก(กายภาพ) เม่ือหมดสัมผสั 

ไม่มีสัมผัสภายนอกนัน้ มันก็พอรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันได้ง่าย 

กว่าการยึดภายในเม่ือหมดภาวะของความเป็น“ภายนอก”น้ัน

แล้ว ซ่ึง“สุข”ภายนอกน้ันหายไป แต่การสัมผสัภายนอกอยู่ 

คงเดมิน่ันแหละ ทว่าความรู้สึก“สุข”น้ันไม่มแีล้ว แต่ภายใน 

มนัยงัเหลือม“ีสุข”อยู่นั่นแหละ(อนาคามีบุคคล) นี่คือ “สุขเที่ยง”

 นี่คือ การยึดว่า“เทีย่ง”อันเป็นอยู่จรงิ ยังไม่หมดสิน้ 

“ความเที่ยง”ที่ลึกลงไปตามล�าดับ ก็ก�าจัดต่อไปให้หมดสิ้น 

 แต่ถ้าหมดยึดส่วน“กายภายนอก”ได้ กย็ัง“อวิชชา” 

ภายในอยู่ไม่รู้จัก“ความยึด”ที่“เที่ยง”อยู่ภายใน มันก็ไม่

หมด“ความยดึ(อุปาทาน)”อยู่ โดยเฉพาะการปฏิบัติที่“หลับ 

ตา”ท�า ตามทฤษฎี“ฌาน”แบบ“ฌานโลกียะ”

 การท�า“ฌานหลับตา”แล้ว“เกิดรสสุขภายใน” หรอื 

แม้จะเหลือ“อเุบกขา”แล้วหลงยนิดียึดม่ันถือม่ันว่า“อเุบกขา 

เวทนา”เป็นสิง่จรงิเทีย่งแท้”ลัทธิหลับตาท�าถึงข้ันน้ีได้ และ 

ยึดเป็นนิรันดรด้วย คอื ยดึอยูกั่บ“เวทนา”น้ีน่ันเอง อย่างน้ี 

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”ที่รู“้เวทนา ๑๐๘”จงึจะ“ดบัทกุขเวทนา”ได้แท้ 

 “เวทนา”ที่ยึดอยู่นั้นมี“๓ เวทนา” ได้แก่ “สุขเวทนา-
ทุกข์เวทนา-อุเบกขาเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนา”
 และ“วิญญาณ”นัน้จะต้องมี“นาม-รูป”เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยกันและกัน จึงจะมี“อายตนะ”เป็นปัจจัย ซึง่ก็ต้องมี 
“สัมผัส”เป็น“เหตุ”ในการปฏิบัติจึงจะเกิด“เวทนา” เป็น“ฐาน” 
ส�าคัญให้เรียนรู้“ความรู้สึก(เวทนา) ๑๐๘”ครบครันบริบูรณ์ 
 มี“เวทนา”จึงจะสามารถปฏิบัติให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงชัด 
“เหตุ”แห่ง“ทกุขอาริยสัจ”อกีทีได้จากปัจจยัของ“เวทนา”น้ีเอง 
ตามหลัก“ปฏิจจสมุปบาท” ซ่ึงมิ ใช่ แค่“เหตุ”คอื“สัมผสั”ที ่
ท�าให้ เกิด“เวทนา”ตาม“มูลสูตร ๑๐”อนัต้องปฏบิัติก่อน 
 แต่ “เหตุ”นี้ท�าให้เกดิ“ตัณหา”ตาม“ปฏิจจสมุปบาท”
 มันคนละสภาวะ คนละขั้นตอน คนละสมัย  
 “เวทนา”จึงคอื“ภาวะแท้ตรงตัว”เป็น“กรรมฐาน”จริง
ที่จะต้องใช้ศึกษาให้“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ในภาวะท่ีเ่ป็นสุข-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”น้ีเป็นได้ทั้ง“โลกยีะ”หรอื“โลกตุระ”
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 ผู้มจิฉาทฏิฐิ“หลับตา”ปฏิบัต“ิฌานโลกียะ”ก็จะไม่ม ี

“เวทนา ๑๐๘”ให้เรียนรู้ปฏิบัติ จึงท�า“เนกขัมมสิตเวทนา” 

ไม่ได้เดด็ขาด ต้อง“ฌานโลกุตระ”ที่เดนิตามหลัก“โพธิปักขิย 

ธรรม ๓๗”จงึจะท�าให้รู้ จักรู้แจ้งรู้จริง“เวทนา ๑๐๘”สามารถ 

แยก“เคหสิตเวทนา”และแยกเป็น“เนกขัมมสิตเวทนา”ได้

 เมื่อท�าให้เป็น“เนกขัมมสิตเวทนา”ได้จริง จึงจะเห็น 

“อารยิสจั ๔”ทีจ่ะท�า“เวทนา ๒” ให้เป็น“เวทนา ๑”(ทฺวเยนะ  

เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ ) ตามทีพ่ระพุทธเจ ้าตรัสไว ้ ใน 

พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ ข้อ ๖๐ ส�าเร็จอย่างถูกต้อง

 โดยเฉพาะ“เวทนา ๑๘”ที่เป็น“มโนปวจิาร”อนัสามารถ

มี“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”แยกแยะเป็น“เคหสิตเวทนา ๑๘” 

และเป็น“เนกขัมมสิตเวทนา ๑๘” แล้ว“ดับ”เคหสิตเวทนา

ด้วย “ปัญญา”อันยิ่งได้ จึงจะเกิด“ผล”ในการปฏิบัติ 

 ซ่ึงจะท�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”ไม่มี“ปฏิจจสมุปบาท”ให้ศกึษาเลย

 ดงัน้ัน “การหลบัตา”ปฏบัิติ“ฌาน”จึงไม่ใช่“ฌาน”แบบ
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พุทธ เพราะอย่างเก่งสุดก็ยึดเอา“อุเบกขาเวทนา”นั่นเองที่

เป็น“ภพ”เป็น“ชาติ”แห่ง“ฌานหลับตา”เป็น“ผล”เท่ียงแท้อยู ่

เท่านั้น เรียกว่า“เคหสิตเวทนา”

 เพราะ“ฌานหลับตา”เรียนรู้อยู่แต่ใน“ภวังค์” ไม่ม ี

“ผัสสะ”จงึไม่ มี“เวทนา”เป็น“ฐานะ(ฐานะแห่งการกระท�าใจในใจ = 

มนสิการ)”แท้ๆของ“การรู้สึกทุกข์-รู้สึกสุข”ให้ปฏิบัติจนบรรลุ

มรรคผล“นิพพาน”ตามเหตุปัจจัยแห่ง“ปฏิจจสมุปบาท”

 เพราะ“นิพพาน”ในอดีต-ในอนาคตนั้น มีไม่ได้ 

 “นิพพาน”จะมีได้แต่ใน“ปัจุบัน”ที่สัมมาทิฏฐิ ซึง่“มี

ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิ คือ เวทนาทั้งหลาย”เท่านั้น 

 ทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๕๐ 

ในปริเฉทรองสุดท้าย 

 การปฏิบัติจะต้องอาศัย“ผัสสะ”จึงมี“เวทนา”   

 การหลับตาปฏิบัติจึงจมอยู่ ใน“องค์แห่งภพ(ภวังค์)” 

แทนที่จะได้เรียน“ความเป็นภพ”ที่หยาบ(กามภพที่เป็นโอฬาริก) 

แล้วก็กลาง(รูปภพ) และขั้นปลาย“อรูปภพ”

 ถ้าจะปฏบัิติ“ฌานหลับตา”ก็ต้องม“ีสัมมาทฏิฐ”ิก่อน 

และปฏิบัติ“ฌานหลับตา”นีก้็เป็นเพียง“อุปการะ(ช่วยเสริม)” 

เท่าน้ัน ในคราคร้ังที่จ�าเป็นบ้างในบางส่วนบางกาละ เช่น จะ

ท�า“เตวชิโช”ตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติที่“ผ่านๆมา”ซ่ึงก็

ไม่ใช่“วิธีปฏิบัติ”ที่จะก�าจัดกิเลสโดยตรงหรอก 
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(๑๓๙) ผู้ที่ไม่ม“ีปฏจิจสมปุบาท”ให้ศกึษาจึงไม่ใช่“พุทธ”

 และ“การหลับตา”ปฏิบัตินัน้ไม่มี“ปฏิจจสมุปบาท” 

ให้ศึกษาเลย ลัทธิที่ ไม่มี“ปฏิจจสมุปบาท”จะไม่มี“ผัสสะ” 

เป็นปัจจยัในการปฏิบติั จงึไม่ใช่ศาสนาพุทธ แม้ชาวพุทธก็

เป็นลทัธิเดียรถีย์ หรือลัทธินอกรีตพุทธ เพีย้นพุทธไปแท้

 ซึง่ศาสนาอื่นใดทั ้งหลายในโลกไม่มี“ปฏิจจสมุป 

บาท” ไม่ได้ศึกษา“ปฏิจจสมุปบาท” จึงไม่สามารถ“ก�าจัด

กิเลส”จนกระทั่ง“ดับเหตุ”ที่มี“สภาวะจริงของจิต-เจตสิก” 

อย่างถูกต้องของจริงชนิดที่“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย” 

โดยตรงถูกตัวของ“รูปนาม”ได้

 ศาสนาอื่นหรือแม้แต่“ชาวพุทธแท้ๆที่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้

จรงิ“ปฏิจจสมุปบาท”ก็จะมี“อวิชชา”เป็นตัวตัง้ต้นอยู่ทัง้ 

นั้น จึงไม่รู้จกัรู้แจ้งรูจ้ริง“สังขาร-วญิญาณ-นามรูป-อายตนะ- 

ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อปุาทาน-ภพ-ชาติ” ก็ไม่สามารถหมด

สิน้“โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะ” แน่นอน

 ศาสนา“เทวนิยม”ทั้งหลายที่ไม่มี“ปฏิจจสมุปบาท”  

หรอืแม้ชาวพุทธเองแท้ๆที่ปฏิบัติวิตกวิจารไม่เป็น หรอื 

ไม่มี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”ตามเหตุตามปัจจยัของ“ปฏจิจ 

สมุปบาท”ก็จะหลงยึดถือ“วญิญาณ”เที่ยงแท้กันอยู่ทั้งน้ัน 

“จิตวิญญาณ” จึงเป็น“อัตตา”ที่ยิ ่ง“หนา(ปุถุ = หนา,อ้วน,โต, 
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ใหญ่ )”ยิ่งขึ้นๆ ตลอดไปนิรันดร 

 ที่นิรันดร เพราะไม่มีทางลดละจางคลายลงนัน่เอง

 จึงไม่สามารถ“รู้จักรู้แจ้งรู้จรงิ”ความเป็น“อัตตา ๓”  

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๐๒    

แล้วปฏิบติัลดละ“อัตตา”ใน“จิตวญิญาณ”ลงได้เป็นอนัขาด

 จึงงมงายหลงผิด  “หลับตา”ปฏิบัติกันอยู่ ไม่ฟังผู้รู้ 

 ชาวพทุธผูมิ้จฉาทฏิฐทิั้่งหลายเอ๋ย! น่ันมันไม่ใช่พุทธ

(๑๔๐) พทุธเรยีนรู้ “อตัตา ๓” ก�าจดั“อตัตา”ด้วย“ปัญญา”

 ศาสนาพุทธมี“ภูมิธรรม”รู้ในความเป็น“อัตตา”แท้ 

ด้วย“ธาตุรู้”ที่ชื่อว่า“ปัญญา”ทีเดียว ไม่ใช่แค่“เฉโก”เท่านั้น 

 “ปัญญา”เป็น“ธาตุรู้”ที่เป็น“อุตตริมนุสสธรรม(ธรรมะ 

ซึง่เหนอืความเป็นปุถุชนสามัญขึน้ไปเป็นพิเศษจริงๆ)” เพราะเป็น 

“อัญญธาตุ” (ธาตุ“อื ่น”ที ่ ไม่ ใช่แค่ธาตุสามัญของปุถุชน)  แต่เป็น 

“ธาตุใหม่”ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ จงึมีเคร่ืองมือมาใช้งาน

 ที่เป็น“สมบัติ”ใหม่ เป็น“นวัตจิต”ที่มี ใน“ศาสนา 

พุทธ”เฉพาะ ผูอ้ยากได้อยากมี“สมบัติ”น้ีก็ต้อง“ต่อเชื้อ”เอา

จากเชื้อที่เป็น“เชื้อแท้ของความเป็นปัญญา”จริงจึงจะได้ 

 เพราะไม่ใช่“ความรู้หรือความฉลาดเฉลียว”แบบเก่า

ที่เป็นแค ่DNA โลกีย์ หรือแบบปุถุชนคนสามัญทั่วไปจริงๆ

 “ปัญญา”จึงเป็น“ธาตุรู้”ที่มีคุณสมบัติ“ใหม่”อีกชนิด 
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หน่ึงซ่ึงมีเชื้อของ“อญัญธาตุ”แท้ กล่าวคอื เป็น“ธาตุใหม่”ที่ 

เกิดขึน้มาให้แก่โลกจริงๆ แล้วจงึขยายผลมาเป็นคุณสมบัติ 

“ธาตุรู”้จาก“สัญญาและสังขาร” ซ่ึงเกิดมีลกัษณะการพัฒนา

ของ“เวทนาธาตุ”และ“วญิญาณธาตุ”กันข้ึนก้าวหน้ายิ่งข้ึนมา

เกดิเป็น“เวทนา”และ“วิญญาณ”ของ“จิตนิยาม”ขั้นโลกุตระ 

 เมือ่“อัญญธาตุ”ขยายตัวเป็น“อัญญา”ให้แก่“สัญญ

ธาต”ุถงึขัน้“ปัญญา”ก็กลายเป็น“ความรู้”ที่พิเศษสามารถ 

“รู้”ความเป็น“อตัตา”ได้จริง และแยกแยะออกไปได้ครบถ้วน

ในความเป็นอยู่จริง แล้วก�าจัด“อัตตา”ที่เป็น“อกุศล”ได้แท้

 ต้องมี“ปัญญา”จริงแท้จึงจะสามารถท�า“อัตตา”ของ

ตนให้เป็นผู้“อยู่เหนือ”ความเป็น“อัตตา”ของตนเองส�าเร็จ

(๑๔๑) “ปัญญา”รู้ยิ่งจริง จึงได้ชื่อว่า“อุตตริมนุสสธรรม”

 ซึ่งล�าพัง“ความรู้”ความฉลาดเฉลียวแค่ขั ้น“เฉโก” 

นัน้มีคุณสมบัติหรืออัจฉริยะของ“เฉโก”ที ่ไม่สามารถรู้ 

ลึกล้วงล่วงรู้เข้าไปถึงความเป็น“อัตตา”อันเป็น“ปรมัตถ

ธรรม”คือ สภาวะที่เป็น“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ได้หรอก

 เพราะ“ปัญญา”นีร้ ู้ได้ยิ ่งซึ ่งลึกกว้างหนาเกินกว่า 

“มิติ”แห่งความรู้สามัญมนุษย์ที่พึงรู้กันอยู่ จึงเป็นการรู้ที่รู้

ยิ่งสูงกว่า“ธาตุรู้”ของคน“โลกียะ”ปุถุชนทั่วไปในโลกสามัญ

ปกต ิเพราะเป็น“โลกุตรธาตุ” จึงชื่อว่า“อุตตริมนุสสธรรม” 
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 เช่น สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา” ดัง

ที่สาธยายผ่านมา หรือสามารถรู้ลึกรู้กว้างรู้หนารู้ละเอียด

รู้รอบถ้วนไปได้ถึงความเป็น“อุตุนิยาม-พีชนิยาม-จิต

นิยาม-กรรมนิยาม-ธรรมนิยาม”เป็นต้น และอื่นๆอีกมาก 

 จึงมีประสิทธิภาพในการ“รู้”ได้มากมายเหนือเกิน

กว่า“ความรู้”สามัญธรรมดาของประดาคนผู้รู้ที่ได้รู้กันมา

แล้วจะยิ่งเยี่ยมเก่งสุดแค่ไหนก็ตาม ในมหาจักรวาฬนี้ 

 “ธาตุรู้”ที ่เป็นเช่นดังสาธยายมาคร่าวๆนีแ้ลคือ 

“ธาตุรู้”ที่เรียกกันในภาษาว่า“ปัญญา” ซึ่งมิใช่ความรู้ปกติ 

 เพราะมคีวามพเิศษเหนอืกว่า“ธาตรุ ู้”ปกตทิีช่ือ่

ว่า“เฉกะหรอืเฉโก” ซึง่จะอัจฉริยะเท่าใดๆก็ยังไม่สามารถ

เหมือนมีได้“ปัญญา”เลย

 ธาตุรู้ขัน้“ปัญญา”จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใน 

“ปรมัตถธรรม”ที่เรียกว่า“อัตตา” เพราะสามารถแจกแจง 

“ธาตุ”ต่างๆที่เป็น“จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน”ได้แน่แท้

(๑๔๒) “ปัญญา”คอื“ธาตรุู-้ธาตฉุลาด”แต่พเิศษเกนิอจัฉรยิะ 

 การรู้ความเป็น“อัตตา”จึงไม่ใช่เรือ่งตืน้ๆง่ายๆ

 หันมาศกึษาให้“สัมมาทฏิฐ”ิกนัเถิด ฝึกฝนไปแล้วจะ

รู้จักรู้แจ้งรู้จรงิ“โอฬาริกอตัตา”ที่เกิดใน“กามาวจร”เป็นข้ันต้น  

แล้วมีสัมมาปฏิบัติก�าจัดความเป็น“อัตตา”ขัน้ต้นนี้ให้ได้  
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เหลือ“รูปาวจร”ขัน้“มโนมยอัตตา”คือ“อัตตา”ขัน้กลาง ซึง่ 

เป็น“อทุธมัภาคิยสังโยชน์”ก็ศึกษาต่อก�าจัดต่อให้ได้หมด 

ไปอกี จนกระทั่งที่สุดเหลือ“อรูปาวจร”อนัเป็น“อรูปอตัตา” 

ขั้นปลายก็ศึกษาก�าจัดให้ได้จนหมดสิน้เกลีย้ง ก็บรรลุ

ความเป็น“อนัตตา” เป็นผู้“ไม่มีอัตตา”ได้สัมบูรณ์  

 ไม่ใช่แค่ได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทั้งหลาย

ไม่ใช่อัตตา หรือไม่มีความเป็นอัตตา(สัพเพธัมมา อนัตตา)” 

แล้วก็ยึดเอาแค่นี ้เพียงแค่ที่ตนเข้าใจภาษาดีแล้ว เท่านี้ 

แล้วก็หลงผิดว่า“อัตตา”ในโลกนี้ไม่มี  หรือหลงเพีย้นไป

ว่า “อัตตา”ใดๆก็“ไม่มี” ในตนก็“ไม่มี” จึงไม่ต้องปฏิบัติ

 ถ้าเข้าใจหรือเห็นเป็นอย่างนีก้็“มิจฉาทิฏฐิ”แน่ๆ 

 ย่อมเป็นผู ้“อวิชชา”อยู่แท้ คนผู้นีก้็ไม่มี“ปัญญา” 

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา” และไม่รู้วิธีปฏิบัติก�าจัด 

“อัตตา”นัน้ๆได้ส�าเร็จ

 การก�าจัด“อัตตา”นัน้ มิใช่ก�าจัด“อัตตา”อย่างพา 

ซือ่ หรือพาเซ่อ ก�าจัดกนัดือ้ๆดุ่ยๆชนิดทีไ่ม่มี“ปัญญา” 

แยกแยะส่วนใดของความเป็น“อัตตา”ที่จะก�าจัดให้ถูกตัว 

 “อัตตา”ส่วนใดที่“เจ้าตัว”ของ“จิตนิยาม”นั้นจะต้อง

อาศยัก็ต้อง“ม”ีอยู ่ ส่วน“อตัตา”ใดที่ต้องก�าจดัทิ้งก็ท�าให้สูญ 

 ด้วย“ปัญญา”ที่เป็น“ธาตรุู้-ธาตฉุลาด”ทีพ่ิเศษเกิน

อัจฉริยะของ“โลกียะ” ชนิดที่บรรยายยากมาก
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(๑๔๓) “นพิพาน”นั้นคือจบ “เที่ยง”เด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้  

 ผูย้งัไม่สามารถท�า“อตัตา”ของตนจนได้จนเป็นในตน
คอื“ปัจจตัตัง” ที่มีเองเป็นเองเฉพาะตัว ก็ไม่สามารถจะ“เดา” 
เอาได้หรอก ไม่อาจจะ“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ตามที่เป็นจริงแน่
 เพราะ“อัตตา”ของคนผู้นี้ก็ยัง“มีอยู่”เที่ยงแท้ ไม่ม ี
วนั“สูญ” อยู ่กบั“พระเจ้า”นิรันดร(ลัทธิ“เทวนยิม”จมอยูก่บัเที่ยงแท้นี้) 
 ส่วน“อเทวนิยม”น้ันใน“จติวญิญาณ”วดักันที่“อกุศล 
เวทนา”ที่ยัง“ยึด”อารมณ์สุข ยังเสพความรู้สึกสุข“เที่ยง 
(นิจจัง)”อยู่ ในตนยังไม่“ดับสูญ” เพราะท�า“ความไม่เทีย่ง” คอื  
ยงัท�า“อกุศลเวทนา”ที่คนผูน้ี้ยึดมัน่ถอืมั่นเป็น“อัตตา”ของ
ตนอยู ่เขาก็ยงัท�าให้“อตัตา”น้ีให้มนั“ไม่เที่ยงหรือสูญ” ไม่ได้ 
 เพราะเขาเปลีย่นแปลง“อกุศลเวทนา”ที่มีอยู่ในจิต
ตนให้น้อยลงๆด้วยความสามารถของตน กระทั่ง“สูญ”ไม่ได้
 คนผู้ศึกษาที่“สัมมาทิฏฐิ” และมี“สัมมาปฏิบัติ”เกิด
มรรคผลจริง จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ความไม่เที่ยง” เพราะเป็นผู้
ท�าให้“อกุศลเวทนา”ลดละไปจากเดิม ท�าให้ไม่เท่าเดมิได้ ซ่ึง
ชื่อว่า“ไม่เที่ยง” และที่สุด“ดับสูญ”ไป จนกระทั่งไม่มี“อกุศล
เวทนา”นั้นเกิดขึ้นอีกในจิตเลย  นี่คอื ผู้บรรลุผลปฏิบัติที่จบ   
 โดย“อกุศลเวทนา”ที่เป็น“อตัตา ๓”ไม่มีในจติเราแล้ว
ชนิดที่“เที่ยง(นิจจัง)-ธุวัง (ยั่งยืน)-สัสสตัง(ตลอดไป)-อวิปริณาม
ธัมมัง(ไม่แปรเปลีย่นเป็นอื่น)-ไม่มีอะไรมาหักล้างได้(อสังหิรัง)-ไม่

กลับก�าเริบอกีแล้ว(อสังกุปปัง)” นี่คอื “ความเที่ยง”ของ“เวทนา”
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 นี้แล “นิพพาน”ทีจ่บ “เที่ยง”เด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้

(๑๔๔) “ผู้มนีพิพาน”ม“ีสญู”แท้ แต่ยงัม“ีอตัตาอาศยั”อยู่

 แม้“นิพพาน”แล้วแต่“อัตตา”ที่ต้อง“อาศัย”ในขณะ 

มีชีวิตมนั กต้็อง“มอียู่” เพราะยงัไม่“ปรนิิิพานเป็นปรโิยสาน” 

“อัตตา”นีแ้หละที่“ไม่เที่ยง” ต้องมี“เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-เสื่อมไป” 

เป็นธรรมดาของ“ขันธ์ ๕”จึงต้อง“บริหารความเป็นสังขาร” 

 เฉพาะ“อัตตา ๓”ของเวทนา”(สุขเวทนา-ทุกขเวทนา- 

อุเบกขาเวทนา )นัน้เราได้ท�าให้“สูญ”ทั้ง“๓  อัตตา” จนกระทั่ง 

“เที่ยง”ใน“ความไม่มีอัตตา ๓”นัน้ อันได้แก่“ความรู้สึกทุกข์-

สุข-ไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออทุกขมสุข” ที่เป็นโลกีย์แก่ตนส�าเร็จ

สัมบูรณ์เป็น “นิพพาน”จริงแล้ว 

 เพียงแต่ยังไม่ท�า“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”จนหมด

สิ้น“ชีวิตสลายขันธ ์๕ ไป”ชนิดหมดเกลี้ยงไม่เหลือแค่นั้นเอง

 ผู้ก�าจัด“อัตตา ๓”ของตนให้หมดสิ้นเกลี้ยงได้กระทั่ง 

“เที่ยง”ส�าเร็จได้แท้ดั่งนี้แล คือ ผู้บรรลุผล“นิพพาน”จริง 

 แม้“นิพพาน”ขั้นนี ้ก็จบ“เที่ยง”เดด็ขาดหนึ่งเดยีวแท้  

 ถ้าผู้ใดท�า“จิตตน”ให้มีภาวะ“นพิพาน”ได้ เป็นครัง้

คราว ก็ยังไม่“เที่ยง(นิจจัง )”แท้เด็ดขาด ยังไม่“แน่นอน(นิยต)”   

 แต่“นิพพาน”ที่จบนี้เป็น“ความเที่ยง”แน่แท้เด็ดขาด   
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