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 คารวะพระผู้ผ่านกาลเวลา

พระผู้เปดดวงตาสว่างไสว

พระผู้จุดประทีปธรรมปักชำไว้

พระผู้ใช้วิชชาเป็นอาวุธ

 คารวะสมณะแก้วผู้แผ้วผ่อง

พระผู้ถ่องโลกธรรมฉ่ำวิสุทธิ์

พระผู้เปรื่องปรีชาศาสตราพุทธ

พระผู้เป็นมนุษย์หนึ่งมณี

 

  พุทธทาสนามท่านเพี้ยง ภูผา

 แต่จิตว่างดั่งอา- กาศกว้าง

 ศตวรรษหนึ่งจึ่งปรา- กฏเกิด

 คารวะพระผู้สร้าง สวัสดิ์ไว้วงศ์สยาม



 คารวะพระผู้เสกซึ่งสวนโมกข์

ผู้เป็นโชคเป็นศักดาเป็นราศี

เป็นนักคิดเป็นนักเขียนเป็นกวี

เป็นเมธีแห่งธรรมพระสัมมา

 คารวะครูต้นคนสำคัญ

ผู้แบ่งปันธรรมวิโมกข์โลกศึกษา

พระล่วงแล้วไม่ลาลับกับเวลา

ยังตรูตราด้วยตัวตนแห่งผลงาน

ว.วชิรเมธี

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ภาวนาศรมออกซฟอร์ด เมืองออกซฟอร์ด

ประเทศสหราชอาณาจักร



            ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง  ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือ

เรียน คุณเมตตา พานิช

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 ๑. อาร์ตเวิร์ก “ถามชีวิตกับท่านพุทธทาส ตอน ใช้ชีวิตอย่างไร” ๑

 ๒. ต้นฉบับ “ถามชีวิตกับท่านพุทธทาส ตอน เข้าใจถูกต้องหรือยัง” ๒

   

 หนังสือธรรมะเป็นหนังสือที่ช่วยจรรโลงใจให้ผู้อ่านคิดดี พูดดี ทำดี ช่วยให้ 

สังคมพัฒนาไปในทางท่ีถูกต้อง ช่วยเยียวยารักษาสังคมท่ีกำลังเจ็บป่วยจากวัฒนธรรม 

บริโภคนิยม หากใครได้อ่านหนังสือธรรมะที่ดีแล้ว ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ 

ชีวิตประจำวันได้ 

 สำนักพิมพ์ปราณ เป็นสำนักพิมพ์ในเครือของบริษัท ปราณ พับลิชชิ่ง จำกัด 

พิมพ์หนังสือแนวธรรมะ จิตวิทยา และหนังสือที่เน้นจรรโลงใจให้สังคมสงบสุข 

มีแต่ความดีงาม ตัวอย่างหนังสือท่ีสำนักพิมพ์จัดพิมพ์ เช่น ผลงานของท่าน ว.วชิรเมธี 

เร่ือง มองลึก นึกไกล ใจกว้าง, ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย, คิดถูก โปร่งใส 

ใจสูง, คนดลใจ, ลายแทงแห่งความสุข, หนึ่งคนตาย ล้านคนตื่น เป็นต้น

 ผมในนามตัวแทนของบริษัท ปราณ พับลิชช่ิง จำกัด เห็นว่า ควรจะสนับสนุน 

ให้มีการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะหลากหลายมากขึ้น ในรูปแบบที่น่าสนใจสำหรับคน 

ท่ัวไป เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนอย่างท่ัวถึง ดังน้ันจึงมีความประสงค์จะ

ขอนำผลงานหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสไปดำเนินการจัดพิมพ์ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ๑. ถามชีวิตจากท่านพุทธทาส ตอน ใช้ชีวิตอย่างไร ๓

 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำบรรยายของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับเรื่องชีวิต 

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด แล้วนำเสนอในรูปแบบของคำถาม คำตอบ โดยได้แบ่ง 

ประเด็นออกเป็นการเกิด การดำรงอยู่ ครอบครัว ความสุข ความทุกข์ ความเจ็บไข้ 

ความตาย การปฏิบัติธรรม และนิพพาน ซ่ึงคำตอบเหล่าน้ีทำให้เราเข้าใจชีวิต และรู้ว่า 

ชีวิตจะดำเนินไปอย่างไรจึงจะคุ้มค่าที่สุด

 ๑ และ ๓ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “กิเลสปุจฉา ปัญญาเฉลย”
 ๒ และ ๔ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “พลิกกะลาคว่ำให้หงาย”



 หนังสือเล่มน้ี สำนักพิมพ์ได้จัดทำอาร์ตเวิร์กไปบ้างแล้ว ดังตัวอย่างอาร์ตเวิร์ก 

ที่แนบมานี้

 ๒. ถามชีวิตจากท่านพุทธทาส ตอน เข้าใจถูกต้องหรือยัง ๔

 หนังสือเล่มน้ีได้รวบรวมคำบรรยายของท่านพุทธทาสเก่ียวกับเร่ืองความเช่ือ 

ความจริง ความรู้ แล้วนำเสนอในรูปแบบของคำถาม คำตอบโดยได้แบ่งประเด็น 

ออกเป็น การศึกษา กามารมณ์ การงาน การเงิน ดี ชั่ว กรรม นรก สวรรค์ บุญ บาป 

ผี วิญญาณ ความเชื่อ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งคำตอบต่างๆ เหล่านี้ทำให้เราเข้าใจโลก 

และช่วยให้แยกแยะได้ว่า สิ่งใดคือความดี ความจริง หรือสิ่งใดเป็นแค่สิ่งหลอกลวง

 หนังสือเล่มนี้ อยู่ระหว่างการตรวจเนื้อหา เพื่อนำไปจัดอาร์ตเวิร์ก ดังนั้น 

จึงส่งเป็นไฟล์ต้นฉบับมาให้ดูดังที่แนบมานี้

 

 จุดประสงค์ของการจัดพิมพ์

 ๑. เพ่ือให้หนังสือธรรมะท่ีดีได้กระจายไปสู่สังคมในวงกว้าง ในรูปแบบใหม่ๆ 

ตอบโจทย์กับปัญหาของสังคมในปัจจุบัน

 ๒. เพื่อจัดรูปเล่มหนังสือให้สวยงามน่าอ่าน ให้เข้าถึงผู้อ่านทุกเพศทุกวัย

 ดังน้ัน ผมจึงกราบเรียนมาเพ่ือขออนุญาตนำผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาส- 

ภิกขุไปจัดพิมพ์จำหน่าย โดยจะมอบหนังสือจำนวนหนึ่ง หรือตามที่ธรรมทานมูลนิธิ 

แจ้งความประสงค์มามอบให้กับธรรมทานมูลนิธิ เพื่อกระจายหรือส่งต่อให้กับผู้อ่าน 

ที่สนใจต่อไป

    กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง

    (เทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง)

    บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ปราณ
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“ 
ศีล คือ การบังคับตัวเองทางด้านกายและวาจาโดยเด็ดขาด  

โดยไม่มีช่องทางที่จะตามใจภูตผีปศาจเหลืออยู่อีกเลย 
 

สมาธิ คือ การบังคับตัวเองในด้านจิตใจโดยเด็ดขาด 

โดยไม่มีช่องทางที่จะตามใจกิเลส หรือเปดโอกาสให้กิเลสอีกเหมือนกัน 

 

ส่วน ปญญา นั้น คือการทำลายรากเหง้าของกิเลส 

อันเป็นเหตุให้ตามใจตัวเองเสียโดยสิ้นเชิง 

ไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะงอกเงยเป็นการตามใจตัวเองได้อีกต่อไป 
 

 ” 
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พุทธทาสภิกขุ
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 ความเอย ความเกิด

จงดูเถิด ยากเข็ญ เปนไหนไหน

เจ็บปวดทั้ง แมลูก เหมือนถูกไฟ

เพื่ออะไร กันแน ลองแกมา

 เกิดเพื่อกิน เพื่อเลน หรือเพื่อหลับ

หรือเพื่อรับ มรดก กระมังหนา

หรือเกิดเพียง เพื่อเติบโต เชนโคลา

สวนตูวา เกิดเพื่อกอ บอบุญเอย

สิริวยาส
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พูดอยางกำป นทุบดินกอน ไมมีทางผิดวาพระธรรมสราง

เรามา เพื่อใหเรามีธรรม คุณจะฟงออก ชอบหรือไมชอบก็ตาม 

พระธรรมนี้สรางเรามาเพื่อใหเรามีธรรม สรางมนุษยมาเพื่อใหเรา

มีธรรม เมื่อมีธรรมแลวก็จะไดแตกตางจากสัตว ฉะนั้น เขาจึงมี

คำพูดมาแตโบราณดึกดำบรรพวา “ธรรมะนี้เพื่อความผิดแปลก

แตกตางจากสัตว”

 ถาทองคาถาน้ีไวบางก็จะดีวา “อาหารนิทฺทา ภยเมถุนฺจ”

การแสวงหาความสุขจากการกินอาหารก็ดี การแสวงหาความสุข

จากเมถุนธรรมก็ดี และการรูจักขี้ขลาดตออันตราย รูจักหนีภัย

ก็ดี “สามฺเมตปฺปสุภิ นรานํ” ๔ อยางนี้มีเสมอกันระหวางคน

กับสัตว

 “ธมฺโม หิ เตสํ อธิโก วิเสโส” ธรรมะเทานั้นท่ีจะทำความ

ผิดแปลกแตกตางระหวางคนกับสัตว “ธมฺเมน หีนา ปสุภิ 

สมานา” เมื ่อเอาธรรมะออกไปเสียแลว คนก็เทากันกับสัตว 

มีใจความวา ธรรมะนี ้ทำใหคนตางจากสัตว ธรรมะสรางคน

ขึ้นมาผิดจากสัตวก็เพราะวา ตองการใหคนมีธรรมะอยางคน 

อยางมนุษย

ã¤Ã·ÓãËŒàÃÒà¡Ô´ÁÒ 
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 เดี๋ยวนี้ เราก็เรียกตัวเองวาเปนคน หรือเปนมนุษย มัน

ก็ตองมีธรรมะ ถาใครไมมีธรรมะก็ไมตางอะไรจากสัตว คำวา 

“ธรรมะ” ในที่นี้ก็หมายถึง ธรรมะสำหรับคน ธรรมะเพื่อมนุษย

เพื่อคน ก็คือ รูวาเกิดมาทำไม แลวก็ทำไปใหถึงที่สุด

จากพระธรรมเทศนาอบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูรอน

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓
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สำหรับเรื่องนี้เรายังเขาใจผิด เรื่องการเกิด การตาย ผูเกิด

ผูตาย แตถาบุคคลนั้นรู เรื ่องนิพพานแมโดยทางหลักวิชาแลว 

เรื่องนี้ไมเปนปญหา

 ชีวิตของมนุษยประกอบขึ้นดวยธาตุ ๖ ธาตุดวยกัน มา

รวมกันเขาพอดีก็เปนชีวิต ธาตุเหลานั้นคือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ 

ธาตุลม ธาตุไฟ วิญญาณธาตุ และอากาศธาตุ ธาตุเหลานี้กำลัง

เลื่อนไหลไป หรือเกิด  ๆ  ดับ  ๆ  ตลอดเวลา ซึ ่งจะหาสิ ่งที ่เปน 

“ตัวเรา” “ของเรา”  ไมพบเลย

 เกี่ยวกับเรื่องธาตุตาง  ๆ ตรงกับธาตุในวิทยาศาสตร แต

เรียกชื่อผิดกันไป เชน คำวา  ธาตุดิน หมายถึงคุณสมบัติแหง

ความเปนของแข็ง, คำวา  ธาตุน้ำ  หมายถึงสิ่งซึ ่งเปนคุณสมบัติ

ของการไหล ธาตุลม  หมายถึงคุณสมบัติของสิ่งซึ่งเปนการระเหย

ลอยตัว, ธาตุไฟ หมายถึงอุณหภูมิในหลักวิทยาศาสตร ธาตุท้ังส่ีน้ี

ตามศัพทเรียกวารูปธาตุ

 สวน  วิญญาณธาตุนั้น แปลวาธาตุที่สามารถรับรูอารมณ

ภายนอก ที่เปนรูปธาตุทั้งหลายเหลานั้น และตัวมันเอง จัดเปน

นามธาตุ ซึ่งในวิทยาศาสตรไมมี และเชนเดียวกัน อากาศธาตุ

¡ÒÃ àÇÕÂ¹Ç‹ÒÂ 
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ในท่ีน้ีหมายถึงท่ีวางไมมีอะไรเลย ซ่ึงเราก็เรียกวาท่ีวางน้ันมีอยู คือ

ที ่ ๆ ซึ่งรางกายเราแทนที่อยูเดี๋ยวนี ้ เราก็นับไปอีกธาตุหนึ่ง ในทาง

วิทยาศาสตรเรียกสุญญากาศ vacuum ไมเรียกวาเปนธาตุตาม

ความหมายทางวัตถุ

ตอบปญหาแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กลุมศึกษาพุทธศาสตรและประเพณี ส.จ.ม.

ณ วัดปทุมคงคา ครั้งที ่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๓
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คำสอนของพระพุทธเจาที่กลาวถึงอดีตชาตินั้นก็มีอยูบาง แต

มิไดมากมายเหมือนคัมภีรชาดก หรือคัมภีรอรรถกถา ที่ตกแตง

รอยกรองกันขึ้นในหนหลัง คืออดีตชาติโดยทางเนื้อหนัง ที่ตาย

เขาโลงแลวจึงเกิดอีก แลวมีเรื่องอื่นอีกนั้น มันก็เปนเรื่องที่เขา

กลาวกันอยูกอนพระพุทธเจา นอกคำสั่งสอนของพระพุทธเจา

ก็มี ในคัมภีรอุปนิษัทของพวกพราหมณก็กลาวอยางน้ี พุทธบริษัท

อยาไปตู ไปผูกขาดมาเปนของตนหรือเปนของพระพุทธเจาเลย

 มันควรจะเขารูปเดิมที่วา ถาตองการที่จะเกิดดีก็ทำใหด ี

ทำอยางนั้น  ๆ ทำใหดีจะไดเกิดดี เทานี้ก็พอ นี่เรียกวาเตรียม

ชาตินี้ไวสำหรับการเกิดดี แตคำวา “ชาติ” ของเรามันละเอียดถี่ยิบ

กวานั้น เกิดตัวกูครั้งนี้ใหจดจำไวศึกษาใหด ี ปฏิบัติใหดี สำหรับ

จะมีผลดีแกการเกิดตัวกูครั้งหลัง  ๆ

 วันหน่ึง  ๆ เกิดตัวกู - ของกูก่ีคร้ัง  ๆ ก็นับวา ชาติหน่ึง ๆ ฉะน้ัน 

ในปเดียวก็มีไดหลายรอยชาติหลายพันชาติ กวาจะตายก็มีตั้ง

หลายหมื่นหลายแสนชาติ เวียนวายหลายหมื่นชาติตามแบบนี ้

แลวก็จะพบความจริงท่ีจะหลุดพนออกไปจากวัฏฏสงสารได ฉะน้ัน

หลักที่วามันเนื่องกันนี้ เรายอมรับวาเกิดตัวกูชาตินี้มันก็มีผล

ËÒ¡ Í´ÕµªÒµÔ¡ÒÃàÇÕÂ¹Ç‹ÒÂµÒÂà¡Ô´äÁ‹ÁÕ¨ÃÔ§ 
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เกี่ยวโยงไปถึงการเกิดตัวกูชาติหนา คือครั้งหลัง ๆ การเกิดตัวกู - 

ของกูครั้งนี้จะมีผลเกี่ยวโยงไปถึงการเกิดตัวกู  - ของกูครั้งหลัง  ๆ 

วันหนึ่งก็มีหลาย ๆ ครั้ง ฉะนั้นการที่มีผลกรรมสืบตอถึงกันมันก็

มีได

 พระพุทธเจาทานไมคัดคานเรื่องชาติ หรือการเวียนวาย

ในชาติตามแบบที่เขากลาวอยูกอน ทานยอมรับเอามาเปนคำสอน

ในพระพุทธศาสนาน้ีก็แตเพียงวา ใหทำไวใหดีจะไดไปเกิดชาติใหม

ที่ดี ชาติชนิดนั้นมันยังไกลนัก ยังไมเปนปญหา มันมีตอเมื่อ

ตายแลว

 แตวาชาติที่เปนปญหาคุกคามอยูเดี๋ยวนี้ที่นี่ แตละวัน  ๆ 

ไมรูกี่ชาตินี ่ ควรจะจัดการกันกอน เพราะมันคุกคามเราเหลือเกิน 

จงทำใหการเกิดตัวกู  - ของกูในครั้งนี ้ใหมีประโยชนแกการเกิด

ตัวกู - ของกูในคร้ังหลัง น่ีมันจะไดเปนการเวียนวายท่ีดีข้ึน  ๆ จนกวา

จะหมดปญหา แลวเราก็ไมไดปฏิเสธเร่ืองอดีตชาติ หรือเร่ืองอะไร

ตาง ๆ แลวก็เชื่อยิ่งกวาเชื่อ เห็นจริงยิ่งกวาจริง สันทิฏฐิโกจริง 

อกาลิโกจริง แตตองในคำอธิบายอยางนี้ ไมใชคำอธิบายเพอเจอ

ไมมีประโยชน แลวก็ไมรูสึกวาเปนโทษเปนภัยอะไร ใครจะใหอภัย 

หรือไมใหอภัยก็ไมมีความหมายแกเรา

จากบรรยายธรรมในลักษณะถาม - ตอบในวาระที่หนึ่ง 

ณ ลานหินโคง สวนโมกขพลาราม ไชยา เมื่อวันลออายุ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๓
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อุปมาที่จำงาย  ๆ ถือวาทั้งหมดของพวกเรานี้เปนชาวนา ก็พูด

เร่ืองทำนาเปนอุปมาวา เราอยากจะทำนา แลวเราก็ทำนา แลวเราก็

ไดขาวเปลือก ไดขาวเปลือกแลวก็อยากจะทำนาอีก แลวก็ทำนาอีก 

แลวก็ไดขาวเปลือกอีก แลวก็อยากจะทำนาอีก แลวก็ทำนาอีก 

แลวก็ไดขาวเปลือกอีก แลวก็อยากจะทำนาอีก นี้คือ วงกลม

ของกิเลส ของกรรม และของวิบาก

 การอยากทำนาเหมือนกับกิเลส ถาอยากดวยความโงเขลา

แลวก็ยิ่งเปนกิเลสโดยตรง พอทำนาก็เปนกรรม คือการกระทำ 

แลวก็มีผลกรรม คือการไดขาวเปลือกมา เรียกวาเวียนวายอยูใน

วัฏฏสงสารแหงการทำนา แลวเมื่อไรมันจะจบจะสิ้น มันจบสิ้น

ไมได ถามันยังมีตัวตน ที่ยังเปนตัวเปนตนยึดถือเปนตัวตนอยู 

มันตองกินอาหาร มันก็ตองทำไปอยางนี้

 แตวาใจความสำคัญมันไมไดอยูที่ตรงนี ้ มันอยูที่วามีความ

ทุกข หรือไมมีความทุกข ถามีความทุกขแลวก็ใหถือวาเปนเรื่อง

เสียหาย รีบแกไขเสียอยาใหมันมีความทุกข

 ถาจะทำนา ก็อยาทำนาดวยกิเลส อยามีกิเลสที่เปนเหตุให

ทำนา แตใหมีสติปญญาที่รูสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริงแลวเปนเครื่อง

·ÓäÁ¡ÒÃàÇÕÂ¹Ç‹ÒÂ 
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ชี้บอกวาทำนา ถาทำก็ทำดวยสติปญญา ก็ตองไมทำดวยกิเลส 

แลวไดขาวเปลือกมาก็ไมยึดมั่นถือมั่น ไมหลงใหลดวยอำนาจของ

กิเลส มันก็เหมือนกับไมไดมา ในที่สุดมันก็เหมือนกับไมไดทำนา 

ไมไดเปนทาสของกิเลสท่ีเปนเหตุใหทำนา มันก็อยูอยางเหมือนกับ

วาไมไดทำนา อยางนี้ก็ไมมีความทุกข

 ถากิเลสหรืออวิชชามีมาก มันทำไปดวยกิเลส เมื่ออยาก

จะทำมันก็เปนทุกขเสียแลว เมื่อทำอยูก็เปนทุกข ไดขาวเปลือก

มามันก็เปนทุกข ยึดถือหนักหนวงหนักอ้ึงอยูในจิตใจ คนจนก็เปน

ทุกขตามแบบคนจน คนรวยก็เปนทุกขตามแบบคนรวย นี่เพราะ

ยึดมั่นดวยอำนาจของกิเลส

 เราจงพิจารณาดูใหดีวา การเวียนวายตายเกิดน้ัน โดยแทจริง

แลวตองเปนเรื่องของกิเลส ถาไมเปนเรื่องของกิเลสแลวมันไม

เวียนวายตายเกิด ไมเรียกวาเวียนวายตายเกิด มันก็เวียนวาย

ตายเกิดอยางภาษาคน ตายแลวเขาโลงไป แลวมาเกิดใหม แลว

เขาโลงอีก แลวเกิดใหมอีก ถาไมมีกิเลสไปหลงใหลเอาเปนตัว

เปนตนวาเปนคน มันก็ไมมีการเวียนวายตายเกิด

 ดูสัตวเดรัจฉาน มันไมไดหลงใหลยึดถือวาเวียนวายตายเกิด 

มันก็ตายและเกิดไปตามธรรมชาติ ไมมีความมั ่นหมายเปน

ตัวกูตาย ตัวกูเกิด ตัวกูเกิดมา ตาย เกิด ตาย เกิด เปนตัวกู

อยูคนเดียวอยางนี้

จากธรรมโฆษณของพุทธทาส ชุด “อะไรคืออะไร”

หมวดที่ ๔ ชุมนุมธรรมบรรยาย อันดับที่ ๓๗.ค บนพื้นแถบสีน้ำเงิน
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การที่จะหยุดเวียนวายตายเกิดเสียไดก็คือการทำลายตัวกูเสีย 

ตามวิธีของพุทธศาสนาไมไดมุ งหมายวาใหตัวกูนี ้ไปเปนอัตตา

ที่ดีที่ใหญ แลวไปรวมกับบรมอัตตา ซึ่งเปนลัทธินอกพุทธศาสนา 

ที่เรียกวาฮินดู

 ทีนี ้เราจะมาหยุดความโงหลงวาอัตตา ตัวเราวาของเรา 

เสียใหไดที่นี่และเดี๋ยวนี้ อยาใหมีตัวนี้เปนตัวเวียนวายตายเกิด 

แลวมันก็หยุดเวียนวายตายเกิด จะเปนอะไรอยูก็ได จะเปนชาวนา

ที่ทำนาอยูก็ได อยามีตัวตนที่เปนที่ตั้งแหงความยึดถือวา กูทำนา 

แลวก็กูไดขาว แลวก็กูอยากรวยอีก กูก็ทำนาอีก ถามีตัวกูอยางน้ี 

อยูในจิตใจ เปนความรูสึกของอุปาทานแลวก็เรียกวามีการเวียนวาย

ตายเกิดในวัฏฏสงสารอยูในการทำนานั้นเอง

 ทีนี้ถาเปนลูกศิษยของพระพุทธเจาจริง  ๆ  ทำนาอมตะกัน

เสียบาง ศึกษาใหรูวามันไมมีตัวกูอะไรที่เปนตัวตนอยางนั้น มัน

มีแตนาม รูป คือ   กายกับใจ สามารถคิดนึกอะไรได คิดนึกผิดไป

มันก็เกิดการปรุงแตงเปนตัวตน ก็หนักอึ้งอยู คิดนึกใหถูกตอง

มันก็ไมรูสึกเปนตัวตน มันก็เบาสบาย เราอยาใหมีตัวตนอยางนี ้

มันก็จะไมมีอะไรเวียนวาย แมวาจะตองทำนา จะตองไดขาว 

·Ó ÍÂ‹Ò§äÃ  
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จะเก่ียวขาว แลวก็ทำนาอีก ทำไปเถอะ มันก็ไมเปนการเวียนวาย

อยูในวัฏฏะแหงการทำนา

 ถาชาวนาคนไหนทำไดอยางที่กลาวมานี้ ก็เปนลูกศิษยที่

แทจริงของพระพุทธเจา ยิ่งกวาคนที่เปนพระเปนเณรอยูตามวัด

ตามวา แตไมรูจักทำจิตใจใหหมดความยึดถือวาตัวกูวาของกู

 ฉะน้ัน อาตมาจึงถือวาเร่ืองไมเวียนวายตายเกิดน้ี เปนเร่ือง 

สำหรับทุกคน แมที่อยูที่บานที่เรือน จะทำไร ทำนาคาขายทำงาน

อยางใดก็ตาม ขอใหอยาทำไปดวยความยึดมั่นถือมั่นเปนตัวตน 

แลวก็เวียนวายอยูในการกระทำและในผลของการกระทำ คือ

ศึกษาใหรู ใหมีจิตใจสะอาด สวาง สงบ ปราศจากความโงหลง

วาเปนตัวตน วาเปนของตน แลวทำอะไรก็ทำไป มันจะไมเปน

การกระทำท่ีเปนความยึดม่ันถือม่ัน ไมเปนกรรม ไมเปนผลกรรม 

ไมเปนกิเลสนี้ก็ทำไปได

จากธรรมโฆษณของพุทธทาส ชุด “อะไรคืออะไร”

หมวดที่ ๔ ชุมนุมธรรมบรรยาย อันดับที่ ๓๗.ค บนพื้นแถบสีน้ำเงิน
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ท่ีวาตายไปแลวเกิดใหมหรือไมน้ี ก็ไดพูดไวในบรรยายคร้ังหน่ึง

วา เกิดนั้นหมายความวาอยางไร การเกิดจากทองแมครั้งหนึ่ง

แลวตายไป ไปเผา ไปฝงคร้ังหน่ึงน้ัน มันไมใชความเกิดท่ีแทจริง 

เปนความเกิดทางรางกายตามที่ชาวโลกเขาพูดกัน

 ความเกิดที่แทจริงหมายถึงเกิดทางจิตใจ ที่เกิดเปนกิเลส

ตัณหา เปนตัวกูของกูข้ึนในจิตใจคร้ังหน่ึงเรียกวาเกิดคร้ังหน่ึงแลว

มันก็ดับไป เมื่อเรื่องนั้นเสร็จแลวมันก็เกิดอีก เพราะวาเชื้อของ

กิเลสตัณหายังไมส้ิน รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสภายนอกก็เขามา

แวดลอมอยูเร่ือย เพราะฉะน้ันจึงเกิดเร่ือย เอาเกิดอยางน้ีกันดีกวา 

เปนเรื่องการดับทุกขโดยตรง แลวเกิดเรื่อย เราตองทำจนไมให

มันเกิด ถาจิตยังไมถึงนิพพาน คือวาไมหมดกิเลสตัณหา วันหน่ึง ๆ 

ก็ตองเกิดเรื่อย ไมรูวาสักกี่สิบครั้งกี่รอยครั้ง มันเกิดเรื่อย

 จะไปเกิดในที่ใดนั้น มันเกิดตามที่ความคิดเกิดขึ้นอยางไร 

ถาในขณะนี้บุคคลนั้นไดมีความคิดนอมคิดไปในทางต่ำเหมือนกับ

จิตใจของสัตว คนน้ันก็เกิดเปนสัตวแลว ฉะน้ัน จึงวาไปเกิดเปน

สัตว ไปเกิดในโลกของสัตวในภูมิของสัตวทั้ง ๆ  ที่รูปรางกายนี้

เหมือนคน ทีนี้ความคิดเปนไปในทางสูงเหมือนกับคน ก็เกิดเปน
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คนอีก มาเกิดเปนคนอีก หรือวาความคิดไปลุมหลงในทางกามคุณ

อันเปนทิพย มันก็เกิดเปนเทวดา อยางนี้จึงเรียกวาภูมินั้นภูมินี ้

กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ คือภูมิของจิตใจ ที่มัน

เปนไดแกคนทุกคน แลวแตวาสิ่งแวดลอมหรือการศึกษา หรือ

การอบรมนี้มันจะมีอยูอยางไร

 ฉะนั้น ตอบไดวาที่แทจริงโดยหลักธรรมะนั้น มันจะเกิด

ใหมอยูเร่ือยตลอดเวลาท่ีกิเลสตัณหายังอยู ท่ีวากิเลสตัณหายังอยู 

คือยังไมนิพพาน แลวมันจะตองไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งตามตัณหา

พาไป มีกิเลสตัณหาอยางสัตว ก็เปนสัตว มีกิเลสตัณหาอยาง

คนก็เปนคน มีกิเลสตัณหาอยางเทวดา ก็เปนเทวดา มีกิเลส

ตัณหาอยางละเอียดชั้นสูงสุดก็เปนอยางพรหม ก็เกิดเปนพรหม 

ทีนี้ถาในทางต่ำมีความทุกขเรารอนอยูในใจ มีกิเลสตัณหาอยางต่ำ 

มันก็เกิดเปนสัตวนรกบาง เดรัจฉานบาง เปรตบาง อสุรกายบาง 

ทั้งที่รางกายอยูในรูปที่เรียกกันวาคน เขาจึงเรียกวาภูมิของจิต 

แลวแตวาจิตตั้งอยูในภูมิไหน มันก็เกิดในภูมินั้น

ตอบปญหาผูพิพากษา รุน ๒๕๐๔

ณ หองบรรยายเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๔
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