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คํา นํา  สํา นั ก พิ ม พ  
 
 

 ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปชาตกาล ของทานพุทธทาสภิกขุในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ น้ี ประกอบ

กับการที่ทานไดรับการยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของโลก  จากองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประจําป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๔๘ ที่ผานมา หลายหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดจัดทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเชิดชูเกียรติคุณทาน 
 

 สํานักพิมพสุขภาพใจ ไดจัดทําหนังสือในวาระพิเศษขึ้นในโครงการที่วา พุทธทาส ๑๐๐ ป หนังสือดี ๑๐๐ 

เลม ภายใตโครงการ “๑๐๐ ปชาตกาล สืบสานปณิธานพุทธทาส” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความกตัญู
กตเวทิตา และถวายเปนอาจาริยบูชา รวมทั้งเปนการเผยแผหลักคําสอนของทานใหกวางไกลมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี 

ยังไดคัดสรรหนังสือที่มีเน้ือหาสาระสําคัญ โดดเดน เขาใจงาย และเปนหลักธรรมพื้นฐาน ที่เหมาะสําหรับจะนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
 

 ศิลปะแหงการใชสติในทุกกรณี เปนหนังสือดี ๑ ใน ๑๐๐ เลม จัดอยูในชุด ธรรมะรักษาใจ ซึ่งชุดน้ี

ประกอบดวยหนังสือ ศาสนาคือ โรงพยาบาลโลก, ธรรมะคือโอสถสําหรับโลก, ยาระงับสรรพโรค, ความสุขในทุก

อิริยาบถ และธรรมะ ๔ เกลอ 
 

 ศิลปะแหงการใชสติในทุกกรณี เปนวิธีการดําเนินชีวิตอยางมีศิลปะและงดงาม ๙ ขั้นตอน เริ่มต้ังแต

ธรรมะขั้นพ้ืนฐานสําหรับสามัญชนทั่วไป ไดแก การละเวนจากอบายมุข การประกอบอาชีพท่ีสุจริต จนถึงธรรมะขั้น

สูงสุด คือความไมยืดม่ันถือม่ัน ซึ่งแตละขั้นตอนจะมีสติเปนตัวควบคุมพฤติกรรมตาง ๆ ของชีวิตใหดําเนินไป

อยางถูกตอง เหมาะสมและงดงาม อันเปนผลสะทอนออกมาจากจิตใจที่งดงามดวยธรรมะอยางแทจริง 
 

 ความงามในภายนอก ทุกวันน้ีนับวา มีเทคโนโลยีที่เจริญจนสามารถจะสรางเสริมเติมแตงไดแทบทุกอยาง 

จนบางครั้งทําใหเราหลงลืมสติ ละเลยความงามทางดานจิตใจไป ฉะน้ันเราควรหันมาสนใจความงามทางดานจิตใจ

กันใหมากขึ้น เม่ือจิตใจงดงามแลว ทุกสิ่งทุกอยางก็จะงดงามไปดวย 
 

สํานกัพิมพสุขภาพใจ 
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ศิลปะแหงการใชสติ 
ในทุกกรณี 
 
 
 
ทานสาธุชน ผูมคีวามสนใจในธรรม ทั้งหลาย, 
 

 การบรรยายประจําวันเสารแหงภาควิสาขบูชาในวันน้ี อาตมาก็ยังคงกลาวโดยหัวขอใหญเรื่อง ปรมัตถ-

ศิลปแหงการครองชีวิต ตอไปตามเดิม แตจะไดกลาวโดยหัวขอยอยเฉพาะในวันน้ีวา ศิลปะแหงการใชสติในทุ

กรณี 
 

ความหมายอันถูกตองของคําวา “ศิลปะ” 
 

 ขอใหทานทําความเขาใจ ในความมุงหมายของการบรรยายนี้ใหถูกตอง เพราะมีความกํากวมบางอยางที่

อาจจะเขาใจผิดได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็คือคําวา “ศิลปะ” น้ันเอง ในภาษาไทย คําน้ีมันกํากวม ไมใชรัดกุม เพราะ

ไมมีคํารัดกุม อาตมาจึงตองจํากัดความของคําวา “ศิลปะ” ใหเปนท่ีแนนอน อยาใหกํากวมมากเกินไป ดังที่ไดกลาว

มาแลวในครั้งกอน ๆ วา “ศิลปะ” น้ัน ความหมายสําคัญอยูที่ ความงาม แลวก็ ความเปนสิ่งที่ตองใชฝมือ คือ ทํา

ยาก แลวก็ใหสําเร็จประโยชนจนถึงที่สุดในความมุงหมายแหงเรื่องนั้น ๆ คําวา “ศิลปะ” บริสุทธิ์ตองเปนอยางน้ี 

 แตเด๋ียวน้ีในภาษาไทย คําวา ศิลปะนี้ เขาไปใชในความหมายหลอกลวงก็ได คือโกงเปนเพียงศิลปะไมใช

ของจริง น่ีเพราะภาษามันกํากวม ศิลปะโกง ศิลปะทําปลอม ศิลปะผิดน้ัน มันเปนศิลปะเทียม หรือจะตองเรียกวา

เทียมศิลปะ ไมใชศิลปะ มันเปนของทําขึ้นเพื่อเทียมศิลปะ หลอกตาวางาม วายาก วาประณีต วามีประโยชน 
 เพราะฉะน้ัน ขอใหทานเอาความหมายใหถูกตอง ถาเปนภาษาอังกฤษมันงาย เพราะมันจํากัดไวชัด คําวา 

art แปลวา ศิลปะที่มีความหมายดี คือ มีความงาม มีความยาก และมีประโยชน ถา เทียมศิลปะ น้ัน เขามีคําวา 

artificial ถา artificial น่ันคือเทียมศิลปะ ทําเทียมศิลปะ ไมใชศิลปะ น้ีถามันเปน ศิลปะสูงสุด ถึงขนาดสูงสุด 

เขาก็มีคําวา artistic น่ี ถึงขนาดแหงความมีศิลปะ คือมันสูงสุด 

 เม่ือเขามีคําใชจํากัดตายตัวกันอยูอยางน้ัน มันไมปนกัน ภาษาไทยเราอะไรก็ศิลป อะไรก็ศิลปะ แลวเปด

ไวกวาง คือจริงก็ได ปลอมก็ได แลวโดยมากเดี๋ยวน้ีคนมักจะมองไปในทางที่วามันเปนของปลอม คือเทียมศิลปะ 



 ขอใหเขาใจเสียใหมวา คําวา ศิลปะ น้ี ไมใชเรื่องหลอกเรื่องลวง เรื่องตบตา เรื่องคดโกง เรื่องปลอมเทียม

อะไร มันใหสําเร็จประโยชน แตมันยิ่งกวาธรรมดา คือตอง งาม ดวย ถาเราเอากันตามธรรมดา ไมตองการความ

งามก็ได และถาเปนศิลปะจริง มันตองประณีตละเอียดและทํายากยิ่งดวย เราก็เลยมีปญหา เชนวา จะทําไมตับปง

ปลา เด๋ียวก็จะเอากระดาษทรายมาขัดเพื่อวาใหมันงาม ใหมันเปนศิลปะ อยางน้ีมันก็บา เพราะวามันไมใชเรื่องที่

ตองทําถึงขนาดน้ัน ถาศิลปะที่ทําไมตับปงปลา มันก็ผาออกมาพอใหปงปลาได มันก็เปนศิลปะพออยูตัวแลว ไม

ตองเอากระดาษทรายขัด หรือไมตองเอาน้ํามันทา 
 ฉะน้ัน ขอใหจํากัดขอบเขตแหงความหมายของคําวา ศิลปะ ไวใหพอดี ๆ หรือวาเรามองกันในแง

ธรรมดา ๆ ก็ใหเห็นวา มันมีความงามชนิดที่ทําความพอใจ ไมตองเปนไปในทางรูปรางสีสันอะไรนัก แตมันทํา

ความพอใจ ทําความสําเร็จประโยชนแลวก็ทําดวยฝมือ 
 ยกตัวอยางเชนวา ศิลปะการทําฟน การทําฟนน้ี เด๋ียวน้ีไมเปนเรื่องของหมอเสียแลว แตกลายเปนเรื่อง

ของศิลปนเสียแลว เพราะวาทําฟนน้ันตองทําใหดีถึงขนาดที่เรียกวาไมเจ็บเลย ไมเปนอันตราย น้ันแนนอน แลวยัง

ตองทําใหไมเจ็บ จนเด็ก ๆ ก็ไมตองรองไห ฉะน้ันการทําฟนน้ัน ก็เลยกลายเปนศิลปะ เลยไปกวาเปนเรื่องของหมอ

ลวน ๆ ฉะน้ันแทนที่จะเรียกหมอฟน ก็กลายเปนเรียกวา ทันตศิลปน ไปเสียโนน 
 น้ีเราก็ดูเถอะวา อะไรเปนศิลปะอยางยิ่ง? อาตมาก็จะระบุไปยังสิ่งที่เรียกวา ธรรมะ หรือพระธรรม พระ

ธรรมนี้งามอยางยิ่ง มีแตคนโงเทาน้ันแหละ หรือจะอยูในพุทธบริษัทเรานี้ก็ได ที่ไมมองเห็นวาพระธรรมเปนของ

งาม เพราะคนมีหัวใจหยาบ กระดาง ต่ํา มาแตกําเนิด คนชนิดน้ีแมจะมาบวชเปนพระเปนเณรแลวก็ยังไมเห็นวา

พระธรรมเปนของงามเพราะไมมีหัวศิลปะเอาเสียเลย 
 ที่พระพุทธเจาทานตรัสวา “พระธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในเบื้องปลาย” ไมมี
ความหมายสําหรับคนชนิดน้ี แตถาวา เขามีสติปญญาเต็มตามความหมายของคําวา พุทธบริษัทคือกลุมชนผูมี

ความรู ความตื่น ความเบิกบาน พระธรรมก็จะมีความหมายไปในทางความงาม ยิ่งกวาส่ิงใด ขอใหสนใจหนอยวา 

ยิ่งกวาสิ่งใด ไมมีอะไรจะงดงามเทากับพระธรรม หรือความมีพระธรรม เด๋ียวก็จะไดดูกันเปนเรื่อง ๆ ไปวางาม

อยางไร 
 ทีน้ี นอกจากงามแลว พระธรรมเปนของละเอียดออน ตองทําอยางมีฝไมลายมือ เชนวา จะทําสมาธิ

บังคับจิตใหได อยางน้ีมันตองละเอียดออน ตองมีฝมือยิ่งกวาหมอฟน หรือทันตศิลปนเปนอันมาก เพราะวามัน

เปนเรื่องทางจิตใจ มันละเอียดออนกวาเรื่องทางวัตถุ 
 ที่วา “สําเร็จประโยชน” น้ี สําเร็จประโยชนยิ่งกวาส่ิงใด บรรดาสิ่งที่ใหสําเร็จประโยชนแกมนุษยเราแลว 

ไมมีสิ่งใดที่จะใหสําเร็จประโยชนมากเทาธรรมะหรือพระธรรม ดังน้ัน พระธรรมจึงมี

ความงาม มีความละเอียดออนในการประพฤติ และมีความสําเร็จประโยชนสูงสุด พระ

ธรรมก็คือศิลปะ ศิลปะแทจริงก็คือพระธรรม เรารูจักพระธรรมกันในแงน้ีหรือเปลา? 
 

ศิลปะ...แหงการใชสติในทุกกรณี   ๒ 

 



ที่แลว ๆ มาก็สนใจกันแตเรื่องวามีประโยชนดับทุกขได แตไมคอยคํานึงถึงความงาม ดังน้ัน มันจึงโงและ

ไมคํานึงถึงความละเอียดออน ดังน้ันจึงทําไมได ปฏิบัติไมได เพราะวาทําหยาบ ๆ มีนิสัยทําหยาบ ๆ หวัด ๆ มา

ตั้งแตเกิด มันก็มาทํากันไมไดกับพระธรรม แลวก็ไมรูจักมุงหมายความงดงามดวย มันก็เขารูปกันยาก มันไม

เขารูป มันไมถูกฝาถูกตัวกันอยางน้ี ธรรมะก็ไมสําเร็จประโยชนแกบ

ศิลปะ...แหงการใชสติในทุกกรณี   ๓ 

ุ

 

คคลชนิดน้ี ซึ่งไมมีความรูความเขาใจหรือ

ความพอใจในสิ่งที่เรียกวา ศิลปะ เม่ือพระธรรมเปนศิลปะอยางเต็มตัว คนที่ไมรูเรื่องศิลปะมันก็รูเรื่องพระธรรม

ไมได ฉะน้ันขอใหสนใจคําวา ศิลปะกันใหถูกตองและเต็มท่ี 
เด๋ียวน้ีอาตมายังเติมคําวา ปรมัตถะ เขาไปขางหนาดวย เปน ปรมัตถศิลปะ ก็คือ ศิลปะท่ีมีความหมาย

อยางยิ่ง มีประโยชนอยางยิ่ง คือยิ่งถึงที่สุด แลวก็ระบุเฉพาะในดานท่ีเกี่ยวกับการครองชีวิต ไมใชเรื่องการขีด

เขียน การระบายสี การตกแตง การกระทําอยางวัตถุภายนอก เด๋ียวนี้เปนเรื่องในจิตใจ ในภายใน 
น่ีสรุปความวา ถาไมงาม ก็ไมใชศิลปะ แมจะดีมีประโยชนอยางไร ก็ไมใชศิลปะ ตองงามจึงจะเปนศิลปะ

เพราะวาใจความสําคัญมันจะอยูที่น่ัน คําวา “งดงาม” มันหมายถึงคาท่ีเปนไปในทางความสุขดวยเหมือนกัน 

เพราะวาสิ่งใดงามยอมทําความพอใจ สบายใจใหแกบุคคลน้ัน ๆ เพราะวามันจะเปนสัญชาตญาณก็ได 
อาตมาคาดคะเนเอาวา ความรูสึกวางาม และเปนสุขน้ี มันเปนสัญชาตญาณ โดยไมตองมาศึกษาอะไรกัน

อีก แมแตสัตวเดรัจฉานมันยังรูจักชอบงาม เม่ือไดสถานที่ที่งดงาม มันก็โลดเตนกันใหญ แมแตไกน่ีไดที่ที่

สะดวกสบาย งดงาม มันก็คึกคะนองกันใหญ บินขึ้นบินลง ขันแลวขันอีก เรียกวา ความงามทางจิตใจนี่มันเปน

เรื่องที่ตองการของจิตใจ ถาไดมาก็เปนเรื่องประเลาประโลมใจที่ดีมีประโยชน 
 

 จิตใจของคนเราตองการสิ่งประเลาประโลมใจ น้ีขาด

ไมได ถาขาดแลวมันเหงา มันไมสมบูรณ คือมันไมมีความสุขน่ัน

แหละ มันตองมีสิ่งประเลาประโลมใจ ทีน้ีคนโงเขาก็ไปเอา

อบายมุข ด่ืมนํ้าเมา เลนมหรสพอะไรกันไปตามเรื่องที่เปนสิ่ง

ประเลาประโลมใจ มันก็ประเลาประโลมไปตามแบบนั้น ผลที่ได

มันก็ไมใชความสงบสุข เพราะมันประเลาประโลมใจไปในทาง 

ยั่วยุใหมันสงบไมลง

 



 

 ทีน้ีพุทธบริษัทเรา ตองการความงามอยางแทจริงมาเปนเคร่ือง

ประเลาประโลมใจ เชน คุณคาของพระธรรมที่มีความงามในทางศิลปะอยางที่

กลาวแลว มาเปนสิ่งประเลาประโลมใจ พุทธบริษัทจึงสบายใจ สงบสุขอยูได

ดวยธรรมะ โดยไมตองไปดูหนังดูละคร ไมตองกินเหลาเมายา ไมตองลุกขึ้น

เตนรํา หรือไมตองทําอะไรอยางที่อวิชชาพาไป เหมือนคนสวนมากในโลก 
 น้ีเปนการชี้ใหเห็นในแงที่วา ชีวิตมันตองการสิ่งประเลาประโลมใจในทางความงาม แลวความงามนั้นตอง

เปนไปในทางที่ถูกตอง คือเปนไปเพื่อความสงบสุข ถามันประเลาประโลมใจไปในทางใหฟุงซาน ใหกําเริบแลวมัน

ก็ผิด คือมันไดผลไปในทางยุงยากลําบากไมมีความสงบ ฉะน้ัน ความสงบนั้นแหละกลับเปนความงาม เราดูคนท่ีมี

ความสงบเสงี่ยมเรารูสึกวางาม คนที่แตงเน้ือแตงตัวสวย หาความสงบเสงี่ยมไมได เราก็ดูเปนคนบาหรือคนที่ไมนา

ไวใจ น้ีเปนเรื่องของธรรมชาติแท ๆ 
 ถามีความผิดพลาดอยางใด ๆ ที่เรียกวาเปนบาป เปนอกุศลปรากฏอยู พุทธบริษัทก็จะเห็นวามันไมงาม 

แตคนโงปุถุชนคนธรรมดาสามัญอาจจะเห็นเปนงามไปก็ได เด๋ียวน้ีเราเอาพุทธบริษัทเปนหลักกันดีกวา อะไร

ผิดพลาดไมถูกตอง หรือเปนกิเลส น่ีมันไมงาม ตอเม่ือมันตรงกันขาม คือเม่ือไมมีกิเลส มันมีความถูกตอง เราก็

เห็นวามันงาม หรือมันมีศิลปะ เม่ือเวลามีกิเลสก็คือไมมีศิลปะเพราะไมมีความงาม เม่ือเวลาไมมีกิเลสมันก็มีศิลปะ

เพราะวามันงาม 
 น่ีงามในทางธรรมเปนอยางน้ี ไมใชงามทางวัตถุรูปรางภายนอก หรืองามเพราะกิเลสชวนใหเห็นวางาม น้ี

เราตองการ ความงามที่แทจริง คือธรรมะ ธรรมะคือความงาม ความงาม คือธรรมะ เราตองมีวิธีการที่จะกระทําให

ไดตามน้ัน ความไมมีกิเลสเปนความงาม การทําใหไมมีกิเลสก็เปนศิลปะ วิธีที่จะทําใหไมมีกิเลส มันเปนศิลปะ 

เพราะวามันทํายาก และมันมีความงามอยูในตัวมันเอง ฉะน้ันเราจึงหลีกสิ่งที่เรียกวาศิลปะนี้ไมพน ไมวาเราจะ

รูสึกตัวหรือไมรูสึกตัว 
 เราไมรูสึกตัว เราก็ไมสนใจกับสิ่งที่เรียกวาศิลปะอยางที่ทานทั้งหลายโดยมากก็เปนอยางน้ัน ยกเอาเรื่อง

ของศิลปะไวเปนเรื่องหลอกลวง เปนเรื่องหลอกคนเอาสตางค เปนอยางน้ันไปเสีย น่ีมันเขาใจผิดกันอยู ถาเขาใจ

ถูกจับใจความของพระธรรมใหไดตรงที่มีความงามแลว คนก็จะมีความพอใจในศิลปะคือการทําใหมันงาม โดยการ

ใชพระธรรมใหถูกตอง เรื่องนี้มันสําคัญอยูที่ความมีสติ ถามีสติพอ ก็สามารถจะทําไดในการที่จะรักษาไว ซึ่งความ

งามในทุกแงทุกมุมของธรรมะที่เกี่ยวกับชีวิตของเราในทุก ๆ กรณี ในทุก ๆ ขั้นตอน และในทุก ๆ คนดวย 
 อาตมาพูดอยางน้ีวา ทุก ๆ คนดวย ไมวาคฤหัสถ บรรพชิต ไมวาเด็กเล็ก ผูใหญ ผูเฒา มีความจําเปนที่

จะตองรูจักทําใหชีวิตนี้ประกอบไปดวยความงาม คือมีพระธรรม เหมือนกับวาพระธรรมนี้จําเปนสําหรับมนุษยทุก

ขั้นทุกตอนแหงวิวัฒนาการของเขาทีเดียว 
  

ศิลปะ...แหงการใชสติในทุกกรณี   ๔ 

 



เอาละ เปนอันจํากัดความไดวา ถาศิลปะแลวก็ตองงาม ตองเปนงานฝมืออันละเอียด แลวก็สําเร็จ

ประโยชนถึงที่สุด ในความหมายนั้น ๆ ฉะน้ัน ถาไมงามก็ไมใชศิลปะ เชน กินขาวมูมมาม ซูดซาด น้ีงามหรือไม

งาม? ตามธรรมดาก็จะถือวามันไมงาม น่ันก็เพราะวามันไมมีศิลปะในการกินอาหารนั่นเอง ถาวากินไดเรียบรอย

เหมือนอยางพระที่ถือวินัย น่ันก็งาม น่ันก็คือมีศิลปะ หรือมีธรรมะ ซึ่งเปนสิ่งเดียวกันกับที่เรียกวาศิลปะ ฉะน้ัน 

เรามาพิจารณาดูกันในขอน้ี วาทําอยางไรจึงจะรักษาไวไดซึ่งความงาม? 
บางคนอาจจะคิดวา อาตมาหมายความวา ความงามมันมีอยูแลว ไมตองสรางขึ้นมา เราเพียงแตรักษา

อยางน้ันหรืออยางไร? อาตมาก็จะพูดวาอยางน้ันแหละ ยืนยันวาอยางน้ันแหละ ความถูกตองน้ีมันมีอยูโดย

ธรรมชาติ ความสงบมีอยูโดยธรรมชาติ ความวุนวายความไมถูกตองนี้เพ่ิงมา 
ถาเรารูจักธรรมชาติของจิต เราจะรูตามพระพุทธภาษิตที่ไดตรัสไววา จิตนี้มีปรกติประภัสสร คือ ใส ผอง 

ใสอยูตามธรรมชาติ แลวก็เศราหมองเมื่ออุปกิเลสจรเขามา เหมือนกะวา เพชรน้ีมันมีนํ้าที่ใส นํ้าเพชรที่สวยงามอยู

ในเพชร ถามีอะไรมาปดบังเสีย มันก็ไมปรากฏ มันก็ไมงาม แมวาธรรมชาติเดิมของมันจะงาม เชน ความที่ไมได

เจียระไน ยังมีผิวขรุขระ น่ีมันก็ไมงาม เพราะความที่ไมไดเจียระไนนั้นมันบังเอาไวเสีย หรือวาเจียระไนแลวแตถา

มันเปอนโคลน เปอนสี เปอนของสกปรก มันก็ไมงามเหมือนกัน ฉะน้ันเราถือวาโดยธรรมชาติน้ี จิตน้ีเปนประภัสสร 

งาม แลวก็เสียความงามไปเมื่อมีกิเลส คือความเศราหมองเขามาปกปด ฉะน้ัน ความมีกิเลสจึงไมงาม ความไมมี

กิเลสจึงเปนความงามอยูโดยธรรมชาติ 
ใคร ๆ ก็ลองไปคิดดู ไมตองลึกซึ้งอะไรนัก วาเม่ือจิตมีกิเลสเปนอยางไรบาง? และเมื่อจิตไมมีกิเลสน้ัน

มันตางกันอยางไร? พอจะสังเกตไดดวยกันวา เมื่อจิตแจมใส สะอาด สวาง สงบ เย็น นี้มันเปนความงามอยางยิ่ง 

พอมันสกปรก มืดมัวและเรารอน มันก็หาความงามมิไดเลย ฉะน้ัน เรารักษาอยาใหมันสกปรกมืดมัวเรารอนขึ้นมา 

ใหมันคงสภาพปรกติ ประภัสสร สะอาด สวาง สงบ อยูตามธรรมชาติเดิม 
ที่วาอบรมจิตน้ัน คือ อบรมจิตชนิดที่อยาใหมันใหโอกาสแกกิเลสเกิดขึ้น อบรมเรื่อยไปใหจิตนี้สามารถ

ปองกันไมใหกิเลสเกิดขึ้น ความเปนประภัสสรของจิตก็ตายตัวลงเปนพระนิพพาน เพราะวามันประภัสสรตลอด

กาลโดยประการทั้งปวง 
เราถือวาความสงบเปนของเดิม ความวุนวายโกลาหลนี้เปนของใหม แลวก็ไมงาม ก็

รักษาสภาพเดิมท่ีงดงามเอาไวใหได ก็คือมีธรรมะ การใชสตินี้ ก็ใชเพ่ือรักษาสภาพปรกติไว

ได รักษาสภาพที่ถูกตองไวได ถาเราไมมีสติ มันก็ไมมีอะไรจะเปนเครื่องรักษา น้ีเปนหลัก

สําคัญตายตัวสั้น ๆ วา สติเปนเครื่องรักษา ถาไมมีสติแลว ไมมีอะไรที่จะเปนเครื่องมือ

สําหรับการรักษา 

ศิลปะ...แหงการใชสติในทุกกรณี   ๕ 

 



คําวา รักษา ในที่น้ีหมายถึง ทําทุกอยางท่ีเกี่ยวกับใหคงสภาพเดิม เด๋ียวน้ีถาวาเรารักษาไวไดมันก็งาม 

ฉะน้ัน ความงามมันก็มีได เพราะวามีสติในการรักษา ภิกษุสามเณรจะมีศีลาจารวัตรงดงามนาเลื่อมใส ก็เพราะมีสติ

ในการรักษา การที่มีศิลปะอยูได ก็เพราะวามีสติในการรักษา ดังน้ันเราควรจะไดพูดกันเสียใหละเอียดลออกันสัก

ครั้งหนึ่งวา จะใชสติอยางไร ดังหัวขอที่ไดยกมาตั้งไวขางตนสําหรับวันน้ีวา ศิลปะการใชสติในทุกกรณี 
การใชสติก็เพ่ือใหมีศิลปะ มันก็เปนศิลปะแหงการใชสติ แลวเราก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมตาง ๆ 

ทุกอยางในชีวิตของเรา ใหเปนไปอยางมีความงาม ตามความหมายของคําวา ธรรมะหรือศิลปะ น่ันเอง 
 

วิธีสรางความงาม  
 

พูดถึงความงาม ก็จะแยกออกไปไดหลายอยางหลายประการ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของคนเรา ซึ่งในที่น้ี

ใชคําวา ทุกกรณี ทุกขั้นตอน หรือทุกคนจะตองทําอยางไรจึงจะมีความงาม? 
ขอแรกที่สุด อยากระบุไปยังความไมมีลักษณะแหงอบาย หรือจะเรียกวาไมมีอบายมุขก็ไดเหมือนกัน คํา

วา อบายมุข แปลวา ปากทางแหงความเสื่อม แลวก็มีคําประกอบเขามาวา เสื่อมแหงอะไร? ถาเสื่อมแหงทรัพย

สมบัติ ก็เปนคําธรรมดา ภาษาคนธรรมดา อบายมุขคือปากทางแหงความเสื่อมของทรัพยสมบัติ แตถาเปนภาษา

พิเศษที่สูงขึ้นไป ที่เรียกวา ภาษาธรรม ก็จะระบุไปยังความเสื่อมแหงการเปนมนุษย คือความเปนมนุษยน้ันมัน

รอยหรอไป มันเสื่อมไป หรือมันหายไป แลวมันงามหรือไมงาม? ขอใหลองคิดดู เรามีสติในการจะรักษาความเปน

มนุษยไวไมใหเสื่อม ก็คือมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ แลวมันจะงามหรือไมงาม ก็ขอใหลองคิดดู? พรอมกันน้ันก็

จะรูความหมายของคําวา งามในทางธรรม หรือทางภาษาธรรมดวย พรอมกันไปในตัว 
คําวา “อบาย” ที่แปลวา ความเสื่อม แลวเล็งถึงความเสื่อมแหงความเปนมนุษยนั้น ก็ถือเอาตามหลักท่ีรู

กันอยูทั่ว ๆ ไปวา อบายทั้ง ๔ คือ นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย ลําดับน้ีไมแน อาจจะเรียงอยางอื่นก็ได แต

อาตมาถนัดท่ีจะเรียงอยางน้ีวา นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย 
นรก คือความรอนใจ ทุกขรอนอยูในใจเหมือนกับไฟเขาไปลุกอยูในอกในใจ มันงามหรือไมงาม? 
เดรัจฉาน นั้นคือความโง โงจนเหลือประมาณโง โงจนไมรูจะโงอยางไร เม่ือมันโงอยางน้ี มันงามหรือไม

งาม? 
เปรต คือความหิว มีกิเลสตัณหาสําหรับจะหิว มีจิตมีวิญญาณอันหิว หิวเหมือนจะขาดใจ ก็ดูเถอะวามัน

งามหรือไมงาม? 
อสุรกาย คือความขี้ขลาด ขี้ขลาดเหลือประมาณ เน่ืองมาจากความโงมันเหลือประมาณ ก็ขี้ขลาดเหลือ

ประมาณ แลวก็คิดไปไดมากจนไปขลาดในสิ่งที่ไมควรจะขลาด อยางน้ีก็เรียกวาเปนอสุรกาย คิดดูเถอะวามันงาม

หรือไมงาม? 
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ที่วาเราจะมีสติแกไขความไมงาม ทําใหมันงามนี้เรียกวา ศิลปะแหงการใชสติในกรณีอันเกี่ยวกับอบาย

ทั้ง ๔ 
ไมทําผิด ไมประกอบกรรมชั่วใหเกิด นรกเปนความรอน ไมใหความโงครอบงํา จนมีลักษณะแหงสัตว

เดรัจฉาน และไมหิวที่จะไดสิ่งตามที่ตนหวังดวยความโง ความหวังน้ีทําไปดวยความโง ไมไดทําไปดวยสติปญญา 
ฉะน้ัน มันจึงหิวชนิดแผดเผาจิต แผดเผาวิญญาณ เปนเรื่องกิเลสตัณหา เรื่องกามารมณนะ มันหิวอยางไร? มัน

หิวอยางไร ก็พอจะเขาใจกันได เรียกวามันไมงาม เปนเปรตแลวมันจะงามไดอยางไร เปนอสุรกายคือขลาด มันก็

แสดงอาการแหงคนขลาดออกมา นาเกลียดนาชัง นาหัวเราะ นาตําหนิ นาดูหม่ิน มันงามไมได 
ฉะน้ัน มีสติใหดีใหพอ คือใหถูกตอง และใหเพียงพอ ไมทําจิตถึงกับรอนใจเหมือนไฟเผา หรือถาหากวา

ความรอนเหมือนไฟเผานั้น มันจับพลัดจับผลูเขามาโดยบังเอิญ เพราะวาเราไมไดทํา เราก็ยังมีธรรมะที่จะสลัด

ออกไป ไมเอามารอนอกรอนใจโดยเห็นวา โอะ...มันเชนนั้นเองในโลกนี้ ก็ไมตองตกนรก มันก็ไมสูญเสียความ

งามของจิตใจในขอแรก 
ทีน้ีเรื่องเกี่ยวกับความโงน้ัน มันลําบากสักหนอย ถาการศึกษาไมพอมันก็โง แตในทางธรรมะนี้ มันไม

มากมายเหมือนกับเรื่องทางโลก แลวมันตองการแตจะดับทุกขเทาน้ันแหละ ถาดับทุกขไดก็เรียกวา มันมีความรูพอ 

ฉะน้ันเราก็รูแตพอจะดับทุกขได เราก็พนจากความโงในความเปนพุทธบริษัท 
แลวก็เปรต คือความหิวน้ี มันรูวา มันไมมีอะไรที่จะตองหิว ถาตองการอะไร ก็ไมตองหิว ไมตองหวัง ทํา

ไปดวยสติปญญา ทําทุกอยางดวยสติปญญา อยาทําดวยความหวัง นั่นแหละเปนเคล็ดที่สําคัญอยางยิ่ง ขอทุกคน

ชวยกําหนดจดจําใสใจไววา อยาทําดวยความหวัง อยาทําดวยความหิว จงทําดวยสติปญญาเทานั้นเอง ทําไปพราง 

สนุกไปพลาง ไมตองหิว ไมตองหวังตอผลสําเร็จ น่ีศิลปะแหงการขจัดเสียซึ่งความเปนเปรต ใหมันหมดสิ้นไป มัน

จะไดงดงาม 
ทีน้ี สําหรับความขลาดน้ัน ถาความรูเรื่องตัวตนมันไมพอ มันจะยึดถือตัวตนของตนมากเกินไป มันก็กลัว

ไปหมดทุกอยาง ของเล็กนิดเดียวมันก็มากลัวไดมากมายเปนเรื่องใหญโต แสดงความขลาดออกมาใหคนอื่น

หัวเราะเยาะ แตถาเรารูวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไมควร รูวาตัวตนเปนเรื่องของความ

ยึดถืออยางน้ีแลว เราก็ไมขลาดเปนแน ก็จะดํารงตัวอยูไดในลักษณะที่พอดี คือไมตองขลาด 
ฉะนั้นเราก็ยังคงมีความงาม เพราะวาไมตกลงในอบาย ไมอยูในอบาย ไมมีลักษณะแหงอบายเขามา

เกี่ยวของ เราจึงมีความงาม มีสติในการที่จะเวนเสียไดจากอบายทั้งปวง ก็เรียกวามีความงามในการละเสียไดซึ่ง

อบาย 
อบาย ๔ อยางนี้ไมมีแลว ความเสื่อมแหงการเปนมนุษยก็ไมมี แลวความเสื่อมแหงทรัพยสมบัติจะมีได

อยางไร เพราะมันทําสิ่งที่ใหญกวา สําคัญกวา ถูกตองเสียแลวเรื่องเล็ก ๆ นอย ก็ไมมีทางที่จะผิดพลาดได 
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ขอใหทานท้ังหลายสังเกตดูใหดีวา อบาย อบายนี้เปนเรื่องของความเสื่อม ถาเปนความเสื่อมของทรัพย

สมบัติ น้ีก็เปนเรื่องเล็ก ๆ เปนเรื่องชาวบาน แตถามันเปนความเสื่อมของความเปนมนุษย น่ันมันเปนเรื่องของ

บัณฑิต นักปราชญ ของพระอริยเจา เขาไมยอมใหเสื่อมจากความเปนมนุษย แมจะตองเสื่อมจากทรัพยสมบัติ ก็

รักษาเอาความเปนมนุษยไวได ไมมีความเสื่อมของความเปนมนุษย อยางนี้เรียกวา เปนความงาม มีสติพอ แลวก็

รักษาความงามอันน้ีไวได ฉะน้ัน เรามาฝกฝนศิลปะแหงการมีสติ การใชสติปองกันไมใหอบาย ๔ ประการนี้มาย่ําย ี

หรือมาแผวพานไดเปนขอที่ ๑ 
ขอท่ี ๒ ความงามในการดํารงชีพ ในความหมายธรรมดา ในการแสวงหาทรัพยสมบัติก็ดี ในการบริโภค

ทรัพยสมบัติก็ดี ในการเก็บรักษามีไวสะสมไวก็ดี สามประการนี้ตองมีความถูกตองจนถึงกับเรียกวา มีความ

งดงาม หาทรัพยอยางงดงาม บริโภคทรัพยอยางงดงาม สะสมทรัพยอยางงดงาม ใครทําไดอยางน้ีหรือเปลา? 
ในการแสวงหาทรัพยอยางงดงาม มันก็ตองเปนสัมมาอาชีวะ ไมใชเรื่องลักเรื่องขโมย เรื่องคอรัปชั่น 

เรื่องอะไรที่วา “เอาแตได” ก็แลวกัน ผิดถูกไมรู น้ีมันเปนการแสวงหาที่นาเกลียดนาชัง ไมมีความงดงาม แตคนก็

แสวงหากันโดยมาก ฉะน้ัน ไปศึกษาดูใหดีวา จะแสวงหาทรัพยสมบัติกันอยางไร จึงจะเวนเสียไดจากความ

ผิดพลาดในทางศีล ในทางธรรม ในทางกฎหมาย ในทางอะไรทุกอยาง 
ที่วาหาทรัพยอยางงดงามนี้ อาตมาอยากจะเสนอแนะวา ในการหาทรัพยน่ันเอง ถาฉลาดจริง ๆ แลว มัน

ตองทําใหมีความไดดวย โดยทั่วไปคนจะมองเห็นหรือยึดถือเสียวา ถาหาทรัพยมันก็เหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลไคล

ยอย ทนทุกขทรมาน อยางน้ีมันเปนการหาทรัพยที่ไมงดงาม เปนเรื่องของคนโง เปนเรื่องของคนไมมีศิลปะ ถามี

ศิลปะมันตองหาทรัพยไดอยางสนุกสนาน มีความสุขอยูในการหาทรัพยน้ัน 
จะยกตัวอยางเรื่องธรรมดาสามัญและต่ําตอยท่ีสุดวา เปนชาวนาเลี้ยงควายก็

พอใจสนุกอยูกับควาย เม่ือเห็นแมควายกินหญา ลูกควายกินนม ก็สบายใจเหลือ

ประมาณ เพราะวาเขาเปนคนมีธรรมะ ไมมีกิเลสตัณหาครอบงําใจ เขาจึงไมตองการที่จะ

ไปกินเหลาเมายาที่ไหนเพื่อใหมีความสุข เม่ือเห็นแมควายกินหญา เม่ือเห็นลูกควายกิน

นม เขาก็ชื่นอกชื่นใจ สบายใจสบายตาเสียแลว น้ีเรียกวา เลี้ยงควายก็มีความสุข เปนศิลปะอยูในการเลี้ยงควาย 
เอาควายมาไถนา ก็มีความสุขอยูกับคันไถนั่นเอง มีจิตใจสํานึกในหนาท่ีของมนุษย รูสึกวา เราไดทํา

หนาท่ีของมนุษยแลว ก็เปนการประพฤติธรรม เขาประพฤติธรรม เม่ือจับไถไถนาอยู ไมตองด้ินรนในจิตใจวาจะ

ไปพักผอน จะไปเที่ยวสนุก จะไปกินเหลาเมายา เขาก็เปนสุขเพราะรูสึกวา การทํางานคือการปฏิบัติธรรม แลวก็

เปนสุขตลอดเวลาที่ไดไถนา หรือวาถาตองขุดนา เม่ือฟนลงไปดวยจอบทุกทีก็สํานึกวา นี่เราทําหนาท่ีที่ถูกตอง เปน

การประพฤติธรรม เราฟนลงไปทีหน่ึง งานมันก็เสร็จไปทีหน่ึง ฟนอีกทีหน่ึง งานก็เสร็จทีหน่ึง งานของเรากําลังเสร็จ 

กําลังกาวหนาไปทุกทีที่เราฟนลงไป ก็มีความพอใจ มีความสุขอยูในการขุดนา 
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ทีน้ีตอไปจะทําอะไร จะเปนเรื่องของการคราด การดํา การหวาน การอะไรก็ทําอยูดวยความพอใจทั้งนั้น 

ขาวออกรวงมาก็ไมคอยไดสนใจนักสําหรับพอบาน เปนเรื่องของแมบานเอาไปขาย เราพอใจมีความสุขเสียแลวเม่ือ

ไดทํานา ฉะน้ันขายขาวไดเงินเทาไร เราก็ไมรูไมชี้ มันแลวแตแมบาน พอบานก็ไปเปนสุขกับแมควายกินหญา ลูก

ควายกินนมตอไปอีก 
ชีวิตน้ีมันไมมีความทุกข มันเปนการรับประกันความ

ไมลมเหลวในทางเศรษฐกิจ คือมันตองไดผล แลวเราก็มี

ความสุขตลอดเวลา มีดวงตาอันแจมใส พอใจในความมีชีวิต

ของตน นี่เรียกวาศิลปะคือทําใหมีความงามอยูในเนื้อในตัว ที่

กาย ที่วาจา ที่ใจ ของชาวนาคนนั้น 
น้ีอาตมาเห็นวา เปนความงามอยางมีธรรมะ ธรรมะที่มี

อยูที่คนคนน้ันเปนความงาม ธรรมะกับศิลปะจึงเปนอันเดียวกัน

อยางน้ี ถาชาวนาของเราทุกคนเปนชาวนามีธรรมศิลปะอยางน้ี

แลว ก็จะอยูกันเปนผาสุก ไมตองไปเบียดเบียนใครที่ไหน ไม

ตองสรางความขัดแยงกระทบกระทั่งขึ้นมากับใคร มันก็เลยยิ่ง

งามใหญ มันงามทั้งพวกแหงชาวนา งามทั้งหมูบานแหงชาวนา 

เย็นตาเย็นใจแกบุคคลผูไดพบเห็น น้ีเรียกวาการแสวงหาทรัพยก็มีศิลปะคือความงาม 
ทีน้ี การบริโภคใชสอยทรัพยนั้น ถาใชไปในทางอบายมุข มันก็ไมมีสวนที่จะงาม มันตองใชไปอยาง

ถูกตอง แลวมันก็งาม ไมมีเรื่องกินเกิน ใชเกิน บริโภคเกิน อะไรเกินอยางที่เปน ๆ กันอยู จนทรัพยสมบัติที่เปน

รายไดน้ันไมพอกับรายจาย มันก็เปนความไมนาดูอยางยิ่ง ก็เรียกวาไมงาม เพราะเขาใชไมเปน เพราะเขากินไมเปน 

บริโภคไมเปน เน่ืองมาแตการแสวงหาก็ไมเปน คือไมงาม แลวมันก็ไมงามมาถึงการใชจายหรือการบริโภค 
ฉะน้ัน การบริโภคปจจัยในลักษณะท่ีถูกตองและพอดีนั้น เปนความงาม แมแตกินขาวสักคําหน่ึงก็มี

ลักษณะแหงความงดงาม คือไมมีกิเลสตัณหา ไมมีความตะกละ ไมมีอะไรที่เปนเรื่องใหดูแลวมันนาเกลียด ฉะน้ัน 

การบริโภคโดยสวนใหญหรือโดยสวนยอย หรือรายละเอียดอะไร ๆ มันก็ดูงามไปหมด ครอบครัวน้ันบริโภคใช

สอยทรัพยสมบัติในลักษณะที่ใครมองเห็นแลวก็เคารพนับถือและเลื่อมใส น้ีเรียกวาเขามีศิลปะในการบริโภค มี

ความงามในการบริโภค 
ที่มีการสะสม มีไวเปนหลักทรัพย ก็ทําถูกตองตามหลักการ คือวามันจะตองมีสวนที่สะสมเอาไวเปน

หลักประกัน น้ันมันก็เปนความงามอยูในตัวมันเองแลว แลวก็สะสมไว อยางที่เรียกวาจริงหรือตรงตออุดมคติ ไม

เอาไปทําอบายมุข หรือทําอะไรใหมันผิดหลักของการสะสมไวเปนหลักประกัน 
 

 
ศิลปะ...แหงการใชสติในทุกกรณี   ๙ 

 



เขามีคําพูดเลยไปถึงวา สะสมไวสําหรับชาติน้ียังไมพอ ยังตองสะสมไวเพ่ือชาติหนาในอนาคตอีกดวย น้ี

ถาทําถูกตองตามกฎหมาย มันก็ยิ่งงดงาม เพราะคําวาชาติหนานั้นนะ นับตั้งแตนาทีนี้ไป มันก็เปนชาติหนาไป

หมด ปญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นในอนาคต แมแตชั่วโมงหนาน้ี มันก็แกไขไดอยางถูกตองและทันแกเวลา 
น่ีแหละการสะสมทรัพยสมบัติ มันตองงดงามอยางถึงขนาดน้ี อยาใหมันโงจนยุง จนตองหยิบตองยืมตอง

กูกัน อยาใหมันปนปวนไปหมด มันไมควรจะมี ถาวามีสติปญญากระทํามาอยางถูกตองตั้งแตตนแลวมันจะไมมี

ความโกลาหลวุนวายในทํานองน้ัน เพราะฉะนั้น ขอใหกระทําอยางดีที่สุด คืออยางมีศิลปะในการหาทรัพยก็ดี ใน

การบริโภคทรัพยก็ดี ในการสะสมทรัพยไวก็ดี จะตองมีสติปองกันความผิดพลาดไดทุกข้ันตอน 
สตินี้หมายถึงมีปญญารวมอยูดวย ธรรมดาคนเรายอมรูจักคิด รูจักนึก รูจักผิดถูกชั่วดี สวนนั้นมันเปน

ปญญา แตถาวาไมมีสติแลว ปญญาไมรูวามันไปคลานงุมงามอยูเสียท่ีไหน มันไมมาชวยแกปญหาทันทวงที ฉะน้ัน 

จึงตองมีสติ คือส่ิงที่ไปดึงเอาปญญาเขามาใชใหทันทวงที ที่มันเกิดปญหา 
ถาสติเอาปญญามาไดทันทวงทีฉับไว อยางน้ีปญญานั้น เปลี่ยนชื่อใหม 

แทนที่จะเรียกวาปญญา กลับไดชื่อใหมวาปฏิภาณ ปฏิภาณน้ันก็เปนปญญาชนิด

หนึ่ง คือปญญาไว ปญญามาทันทวงที ไมใชปฏิภาณลมปากเลนลิ้น โกหก 

หลอกลวง น้ันมันเปนปฏิภาณของคนพาล ถาปฏิภาณที่แทจริงตามหลักธรรมะ

แลว คือปญญาที่มาไว มาทันทวงที จนสามารถพูดออกไปไดทันควันและถูกตอง 

น้ีเรียกวา ปฏิภาณ 
เรามีสติ หมายความวามีปญญาทันทวงที แตเราเรียกวามีสติ การมีปญญาทันทวงที เราไปเรียกเสียใหม

วา มีสติ ถาทันทวงทีมาก ยิ่งขึ้นไปกวาน้ันอีกเราไปเรียกชื่อใหมวา ปฏิภาณ ฉะน้ัน คนท่ีมีปฏิภาณแลวจะไมอับจน 

จะแกปญหาไดทุกอยาง ไมวาทางกายหรือทางจิต ไมวาทางวัตถุหรือทางนามธรรม จะไมเกิดปญหาเกี่ยวกับการเงิน 

ทรัพยสมบัติหรือการกระทําใด ๆ ที่จะตองกระทําอยูเปนประจําวัน 
เด๋ียวนี้ สติไมมี คือปญญาปฏิภาณไมมี มันก็ทําผิดเสียเรื่อย ก็ตองมีขอแกตัวเรื่อย สําหรับจะทําความชั่ว 

มีขอแกตัวสําหรับจะไปดื่มนํ้าเมา ไปเลนการพนัน หรือไปทําอะไรก็ตาม น่ีสติไมมีพอ ที่จะเอาปญญามาหักหาม

กิเลส กิเลสก็ครอบครองจิตใจของบุคคลน้ัน แลวมันก็สกปรกเหลือที่จะสกปรกแหละ เพราะคําวากิเลสน้ัน แปลวา

ของสกปรก 
คําวา “กิเลส” น้ัน ขอใหทราบไวดวยวา ถาแปลเปนภาษาไทยก็คือ “ของสกปรก” เขาเอาความหมายของ

ของสกปรก อุจจาระ ปสสาวะ ที่มันสกปรกนี่ ที่เรียกกันอยูกอนแลว ไปใชเปนชื่อเรียกของสกปรกทางจิตใจ คือ

กิเลส เด๋ียวนี้เขาแปลใหอยางสุภาพ ๆ วาความเศราหมอง ความเศราหมอง ที่จริงมันก็คือความสกปรก ขอใหทาน

ทั้งหลายรูไวเถอะวา กิเลสน้ันคือของสกปรก ของสกปรกมันจะงามไดอยางไร ตอเม่ือไมมีภาวะสกปรกมันจึงจะมี

ภาวะแหงความงาม 
 

ศิลปะ...แหงการใชสติในทุกกรณี   ๑๐ 

 



เอา..ทีน้ีก็ดูตอไปในขอที่ ๓ คือ ความงามเกิดมาจากการละเสียไดซ่ึงการทุศีลทุกระดับ การทุศีล 

ตัวหนังสือแปลวา มีศีลที่ชั่วเสียแลว ทุ แปลวา ชั่ว หรือแปลวา โทษประทุษรายเสียแลว ศีลที่โทษมันประทุษราย

เสียแลว หมดความเปนศีลแลว เปนศีลชั่วแลวอยางน้ีเรียกวา ทุศีล ความงามจะเกิดขึ้นตอเม่ือปราศจากความทุศีล 

ไปสํารวจดูใหดีวาเรามีความทุศีลหรือไม? 
คําวา ศีล ในที่น้ีหมายถึง ระเบียบ วินัย ทุกอยางทุกประการที่ปองกันไมใหเกิดความวุนวาย ความ

ผิดปรกติ ความกระทบกระทั่งและเบียดเบียน เพราะวาคําวา ศีล น้ี แปลวา ปรกติ ปรกติไมมีเหตุ ไมมีความ

วุนวาย ไมมีปญหา ไมมีอะไรที่นาเกลียดนาชัง เพราะวามันปรกติ คําวา สี-ล แปลวา ปรกติ รักษาศีลเถอะ จะเกิด

ความปรกติ เต็มทุกความหมายแหงสิกขาบทของศีลน้ัน ๆ 
ทีนี้พอทุศีล ก็ถือวา ศีลถูกโทษประทุษรายเสียแลว มันก็ใชอะไรไมได เหมือนกะวาดอกไม ผลไม ใบไม 

ที่ถูกหนอนกัดกินหมดแลว มันก็ใชอะไรไมได น่ันแหละคือภาวะแหงความทุศีล มันก็เปนกิเลส มันก็ไมงาม ฉะน้ัน

เราจะตองมีศีล นับตั้งแตระเบียบเล็ก ๆ นอย ๆ ในทางมารยาทดวย จึงจะเรียกวามีศีลสมบูรณ 
คําวา “มีศีลสมบูรณ” น้ัน ศีลที่เปนหลักประธาน เปนขอ ๆ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ แลวศีลประกอบศีล

ตัวเล็กตัวนอย ที่จะประกอบศีลท่ีเปนหลักเปนประธานนั้นก็สมบูรณ แลวมารยาที่พึงประพฤติแสดงออกภายนอกก็

สมบูรณ ที่เท่ียว ที่ไปที่มา ที่กินที่เลน ที่เรียกวาโคจรนั้นก็สมบูรณ อยางน้ีจึงจะเรียกวามีศีล ไมมีทุศีล ไมฝา

ระเบียบ ไมแหวกแนวของระเบียบ ก็เรียกวา ปรกติที่สุด สงบที่สุด เลยงดงามที่สุด ศีลจะมีความงามที่สุดดวย

อยางหนึ่งเหมือนกัน ฉะน้ัน ความทุศีลมันก็ไมงาม 
เด๋ียวน้ีเรามีสติในการรักษาเอาไวไดซึ่งความมีศีล น่ีเรียกวา ศิลปะในการมีสติ ยึดเอาไวไดซ่ึงความมีศีล 

มันตองเปนงานฝมือ เปนงานละเอียดออน ประณีต สุขุม ของบุคคลผูเฉลียวฉลาด ซื่อตรง ไมคดโกง ตั้งใจจริง 

มันจึงจะรักษาศีลไวได ก็มีความงามที่เกิดมาจากการไมทุศีล แลวก็ทุกระดับ ระดับเด็ก ระดับผูใหญ ระดับ

ฆราวาส ระดับบรรพชิต คือทุกระดับทีเดียว 
ทีน้ี ขอท่ี ๔ พวกถัดไปอีกก็เรียกวา มีความงามในการบริโภคปจจัย ๔ ขอน้ีมันก็คลาย ๆ กันกับในเรื่อง

ดํารงชีพ การหา การบริโภค การสะสมทรัพย แตมันก็ไมใชเรื่องเดียวกัน ขอบอกวาแยกออกมาเปนคนละเรื่อง

ดีกวา การบริโภคปจจัย ๔ ตองถูกตองและมีความงาม ปจจัย ๔ น้ีรูกันแลววา อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย 

และการบําบัดโรคภัยไขเจ็บ รวมเปน ๔ ประการ น้ีเรียกวาปจจัย ๔ ตองทําใหมีความงาม เพราะวาแตละอยาง ๆ 

น้ีมันมีความหมายที่กํากวม 
จะยกตัวอยางเหมือนกับวาเสื้อผาเครื่องนุงหม เรานุงหมมันทําไม? วานุงหมเพื่อปกปดของน

ศิลปะ...แหงการใชสติในทุกกรณี   ๑๑ 

าละอายน่ี 

อยางน้ันก็ได ฉะน้ัน ความมุงหมายของการนุงหม เพ่ือจะปกปดความละอายก็ได มันก็งามไปอยางหนึ่งแลว เพราะ

เราไมเอาของนาเกลียดมาอวดกัน มันก็งามแลว ทีน้ีนุงหมเพ่ือปองกันผิวหนังไมใหถูกแดดเผา ไมใหถูกลมพัด น้ี

มันก็มุงหมายอีกอันหนึ่ง หรือวาปองกันเหลือบ ยุง ที่มาคอยกัดกินน้ีก็อยางหนึ่ง มันมีความหมายไปอีกอยางหนึ่ง 

นอกจากปกปดของนาละอาย 

 



ทีน้ีมันยังมีความหมายเตลิดไปถึงวา อะไร ๆ ที่มันมี

ประโยชนมีคุณคาแลวมันก็กลายเปนสินคาไป เพราะฉะนั้น 

เสื้อผาเครื่องนุงหมน้ี มันกลายเปนสินคาไป ก็กลายเปนวัตถุแหง

ศิลปะ ที่เขาจะตองถักตองทอตองเย็บตองยอมอะไร ใหมันสวย 

กลายเปนวัตถุศิลปะ กลายเปนของที่สําหรับคาสําหรับขายของ

พอคาไปเสียก็มี 
อะไร เปนความมุ งหมาย อันแท จริ ง ของ เสื้ อผ า

เครื่องนุงหม? ฉะน้ันเราควรจะถือเอาหลักวา ที่มันใหประโยชน

ดวย ความงามดวย ใหเปนการกระทําท่ีละเอียดออนของคนผูมี

ปญญาดวย เครื่องนุงหมน้ีจึงจะเปนปจจัยท่ีใหความงาม ตาม

ความหมายของคําวาธรรมะ แลวก็เปนศิลปะสมบูรณ 
ความหมายมันมีไดหลายอยาง แลวก็คาบเกี่ยวกันบาง กํากวมกันบาง อะไรก็ตามเรื่อง เราตองรูเทาวาอัน

ไหนเปนความหมายสําคัญ เปนความหมายนําหนา เปนความหมายแทจริง ทําใหมันถูกตอง 
ในปจจัย ๔ ของภิกษุนี้ ทานยกเอาวีจรและเครื่องนุงหมมาเปนขอท่ี ๑ ดูก็แปลกอยู แตชาวบานเขาพูด

กันวา ปจจัยที่ ๑ คืออาหารมากกวา น้ีดูเหมือนจะเห็นแกปากแกทอง หรือกลัวตายมากเกินไป เอาอาหารมาเปน

เรื่องที่ ๑  เรื่องที่วัดท่ีวาของพระพุทธเจาทานเอาจีวรมาเปนเรื่องที่ ๑ 
เราจะทําใหมันถูกตอง ตามความหมายของคําวา “ปจจัย” คือ สงเสริม รักษา ปองกัน บํารุง ชีวิตไดเปน

อยางดี น่ันแหละคือความงาม เราอยาใชปจจัยเพ่ืออยางอื่นเลย ใชปจจัยเพ่ือใหสําเร็จประโยชนแกความมีชีวิต

อยางถูกตอง ใหมันมีคุณคา มีคุณสมบัติ เปนรางกายหรือชีวิตที่ถูกตอง ถูกตองคือเหมาะสมที่จะทําหนาท่ีสูงสุด 

ใหไดรับประโยชนสูงสุดของการที่เกิดมาเปนมนุษย พูดรวม ๆ ไวทีกอนวา สูงสุดของความเปนมนุษยน่ันแหละ 

วัตถุประสงคมุงหมาย 
น้ีเราจงบริโภคปจจัย ๔ น้ีเพื่อประโยชนแกความตั้งอยูไดแหงความเปนมนุษยที่เหมาะสม สําหรับจะไดรับ

สิ่งสูงสุด ที่มนุษยควรจะไดรับ อยาใชอาหาร อยาใชเครื่องนุงหม อยาใชที่อยูอาศัย อะไรใหมันเปนไปในทางกิเลส

ตัณหาเลย แลวมันมีความหมายอยูตรงที่วา พอดีนั่นแหละคือความงาม ถามันขาด หรือมันเกิน มันก็ไมงาม จะ

เปนอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย หยูกยาอะไรก็ตามแต ถามันขาดหรือมันเกิน แลวมันก็หาความงามไมได 

ฉะน้ัน จงใหมันมีความพอเหมาะพอดี ซึ่งมันออกจะเปนของจํากัดเฉพาะคนอยูมาก ตองไปแสวงหาอัตราเฉพาะ

คนพอเหมาะพอดีเฉพาะคนเอาเอง ในที่น้ีเราใชคํากลาง ๆ ความหมายรวมวาอยาใหมันขาด อยาใหมันเกิน 

 

 

  
ศิลปะ...แหงการใชสติในทุกกรณี   ๑๒ 

 



 เราอยากจะกินแตอาหารอรอย ไมรูไปเอาเหตุผลมาแตไหน การอยากกินอาหารอรอยนี่มันเปนเหตุผล 

หรือวามันเปนความตองการของกิเลส? ถาเปนความตองการของกิเลสแลว ก็อยาเอาเลย ถามันเปนเหตุผล มี

เหตุผลที่ตองกินใหอรอย ก็เอามาพูดจากันดู หมอยืนยันวาเรื่องอรอยน้ีไมไดมีความหมายวา มันจะบํารุงรางกายได

ดีที่สุด อาจจะเปนของแสลงไปเสียก็ได ฉะน้ันความอรอยหรือความเห็นแกความอรอยน้ัน จึงไมใชความถูกตอง 

แลวมันยังโงมากนะ 
คนที่กินอาหารอรอยน่ี มันโงตามเขาที่เขาวากัน วาถามันแพงแลวมันก็อรอย ทั้ง ๆ ที่ไมอรอย มันก็หลอก

ตัวเองวาดี วาควรกิน เพราะวามันแพงนี่ คนสมัครกินอาหารแพงมันโงอยางน้ี มันหลอกตัวเองใหอรอยจึงเรียกวา

เปนคนโง เมื่อโงแลวมันก็ไมงามหรอก เพราะมันมีความผิดอยูในการกระทําน้ันเสียแลว 
เราควรจะมองกันตามหลักธรรมดาสามัญทั่วไปวา อรอยน้ันมันอยูที่หิว เรื่อง

ทําใหหิวน่ีไมตองลงทุนอะไรมาก ทํางานใหมันเหน่ือยหนอย มันก็หิวแลว มันก็กลับเปน

ผลดีแกการงาน ครั้นหิวแลวอาหารอะไร ๆ มันก็อรอยไปหมด เพราะความอรอยน้ันมัน

มีรากฐานอยูบนความหิว ฉะน้ัน หาความหิวมาใหพอดี แลวอาหารมันก็อรอยแน อยาตองไปกินอาหารที่วาแพง 

แลววานิยมกันมันบาสุดเหวี่ยง ถึงกับอาหารบางชนิดคําละ ๑,๐๐๐ โนน ไมอยากจะเชื่อ แตเขาวามันเปนความจริง 

อาหารที่คนชั้นสูงคนรวยเขานิยมกันอยู มีอัตราขนาดคําละ ๑,๐๐๐ บาทก็มี มันก็บา เปนหม่ืน เปนแสนแหละ แลว

มันจะมีความงามมาแตไหนเลา? 
ฉะน้ัน เม่ือเราหิว พอหิวแลวมันก็อรอย แลวความอรอยน้ันดีกวา เปนความงามที่ควรจะยึดถือในที่น้ี ใน

ความหมายธรรมดาสามัญวา ถาอรอยแลวก็คือมันอรอยตอความหิว เม่ือมีความหิว ความกระหายพอแลว นํ้า 

เปลา ๆ ขันเดียว แกวเดียว มันก็อรอย วิเศษสูงสุดอยูแลว นํ้าเปลา ๆ นํ้าจืดเปลา ๆ มันก็ยังอรอยสูงสุดได ถามัน

มีความหิวหรือความกระหายรูจักใชรากฐานอันน้ี คือความหิวน้ีสําหรับบริโภคอาหาร มันก็จะไมหมดเปลือง มันก็

จะไมกินจนเปนโรคภัยไขเจ็บ แลวยังไดความอรอยหรือเรียกวาความงามในทางวัตถุ แตอยาใหเลยไปถึงกิเลสเลย 

ธรรมดาสามัญ หิว กินอะไรก็ได แลวก็อรอย น้ีก็เรียกวาความงามทางวัตถุได 
การแตงเนื้อแตงตัว ก็ใหอยูในความมุงหมายเดิมวา ปกปดความละอายที่จําเปน แลวก็ปองกันความรอน 

เหลือบยุง ลมแดด เทาท่ีจําเปนแลวก็ไมตองเกิน ที่แพงเกิน มักจะบาง แลวเสียเร็ว ขาดเร็ว แลวก็ไมปองกันเสีย

ดวยซ้ําไป ไมใชวามันแพง มันสวย แลวมันจะปองกันความละอาย หรือเหลือบยุง ลมแดดได แลวบางทีมันอาจจะ

เปนอันตราย คือความสวยงามทํานองน้ันมันยั่วใหอันธพาลมาฉุดคราไปก็ได ฉะน้ันอยาบูชาความงามชนิดน้ัน 
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ที่อยูอาศัย มันไมไดงามอยูที่วาสีสันทาไวสวยหรือวาลงทุนแพง ๆ มันอยูที่มีความเหมาะสม เย็นตาเย็น

ใจในลักษณะของธรรมชาติ ฉะน้ันอยาท้ิงธรรมชาติมันจะสูญเสียความงามตามธรรมชาติ จะเปนบานเรือนก็ดี จะ

เปนเครื่องใชสอยก็ดี เปนยานพาหนะก็ดี อะไร ๆ กดี็ ที่รวมอยูในคําวาเครื่องใชสอยในที่อยูที่อาศัยน้ี มันไมจําเปน

จะตองเกินในจํานวน คือมากเกิน มันไมตองเกินในเรื่องคาเรื่องราคา นิยมวาเขาวาแพงแลวมันจึงจะดี อยางน้ีมัน

ยิ่งโง ยิ่งโง แลวก็ยิ่งไมงาม ความโงอยูกับความงามไมได เวนไวแตเปนเรื่องของคนโง คนโงมันก็วาความโงน่ัน

แหละงาม แตคนมีปญญามันงามดวยไมได ฉะน้ันเราก็รูเอาเองวา มันควรจะมีสักเทาไร หรืออยางไร 
ทีน้ียารักษาโรค ความมีโรคไมงามแน ความหายโรคนั้นเปนความงาม ฉะน้ัน ก็จัดใหมันหายโรคตามที่

ถูกท่ีควร เด๋ียวน้ีทํากลับกันอยูก็มี ที่ทําใหเกิดโรคแสลงแกโรค เห็นเปนของถูกของควรไปเสียก็มี ฉะน้ันเราจึงกิน

จึงด่ืม จึงทําอะไร ๆ หลาย ๆ อยางที่มันแสลงแกโรค นํามาซึ่งโรคโดยไมรูสึกตัวบาง ขอใหคิดดูใหดี ๆ เรายังมี

ความผิด มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของเราอยูเปนอันมาก แลวสวนมากก็มักจะเปนเรื่องโรคทาง

จิต ทางวิญญาณที่ทําผิดกันมาก ถาเปนโรคทางกายนี้หมอชวยไดมาก ชวยใหมันมีความ

ถูกตองตามกรณีน้ัน ๆ แตถาเปนโรคทางจิตทางวิญญาณแลว ดูเขายังปลอยใหไปตามบุญ

ตามกรรมกันมาก ไมมีความถูกตอง ฉะน้ันแมกายจะไมมีโรค แตจิตและวิญญาณมันมี

โรคเสียแลว มันก็ไมงามดวยเหมือนกัน 
ฉะนั้นขอใหทุกคนใชปจจัย ๔ ใหถูกตอง ใหเกิดความงาม ทางอาหาร การนุงหม การอยูอาศัย การ

บําบัดโรค ที่เรียกวาปจจัยทั้ง ๔ จึงจะเรียกวามีธรรมะ มีความงามอยางธรรมะ มีศิลปะ ซึ่งเปนตัวเดียวกันกับสิ่งที่

เรียกวาธรรมะนั้น 
ทีน้ีพวกตอไป อาตมาจะเขยิบสูงขึ้นไป ๆ ตามลําดับเปนขอท่ี ๕ วา ความงามในการละเสียไดซ่ึงนิวรณ 

พอพูดถึงนิวรณ ก็เปนเรื่องทางจิตใจแลว สูงขึ้นไปถึงเรื่องจิตใจแลว ความรูสึกเลวรายทางจิตใจที่เกิดขึ้นและ

รบกวนอยูเปนประจําวันใหจิตสูญเสียความบริสุทธิ์ ความสงบสุข หรือเสรีภาพ น่ีเขาเรียกวา นิวรณ แปลวา เครื่อง

กั้นจิต ปดกั้นจิต ใหติดอยูในความไมนาดู ติดอยูในวงของกิเลสตัณหา ความไมนาดู 
นิวรณที่ ๑ จิตมันครุนอยูในเรื่องทางกามารมณ ไปรูเอาเองเถอะ พูดมากมันก็เสียเวลาเปลา คนหนุมคน

สาวก็อยางหน่ึง พอบานแมเรือนก็อยางหน่ึง บางทีคนแกคนเฒาแลวก็ยังมามีปญหาทางกามารมณ ความรูสึกทาง

กามารมณที่มันครุนขึ้นมา ทําใหจิตกระสับกระสายหรือวามันสูญเสียภาวะแหงความแจมใส สงบเย็น ก็เรียกวา

นิวรณ ความรูสึกอยางน้ีมันเกิดขึ้นเม่ือไร จิตมันก็กระสับกระสายไมเปนปรกติ แลวก็ทําอะไรไมไดดวย จะเขียน

หนังสือสัก ๒-๓ บรรทัดใหดีน่ี ก็ทําไมได ถาความรูสึกทางกามารมณมันมาครอบงําจิต 
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ทีน้ีถัดไปก็คือ นิวรณที่ ๒ ความรูสึกในทางขัดใจ เคียดแคน  ทางกามารมณนี้เรียกวา กามฉันทะ คือ 

เรื่องหลงรัก ทีน้ีที่หลงเกลียดน่ีเรียกวา พยาบาท ความไมพอใจในวัตถุ ในบุคคล ในสถานการณ หรือแมแตเรื่อง

ของตัวเอง ชีวิตของตัวเอง ก็ไมพอใจ ขัดแคน เคียดแคนอยูน่ีเรียกวา พยาบาท เปนนิวรณ อึดอัดใจอยูเพราะ 

 

 



ความไมพอใจ จิตน้ันก็ทําอะไรไมได ไมโปรง ไมเย็น ไมสงบ สูญเสียความสงบสุข แลวมันก็ไมงาม เราเองแหละ

รูสึกมากกวาใคร วาจิตกําลังขัดแคนอะไรอยู แลวมันไมงาม แลวมันแสดงออกมาใหคนอื่นเห็นไดวา มันมีอะไรขัด

แคนอยูในใจ มันก็ไมนาดู มันก็ไมงดงาม 
ทีน้ี ความรูสึกถัดไปอีก นิวรณที่ ๓ ก็เรียกวา ถีนมิทธะ คือ จิตถอยกําลัง หดหู แฟบฟุบ ละเหี่ยละหอย 

มึนชา งวงเหงา คือวาจิตแฟบหรือต่ําลงไปเปนนิวรณ บางคราวรูสึกวา จิตน้ีมันไมเอาดวย 
มันไมอยากจะทําอะไรดวย มันคอยแตจะหลบจะแฟบไป จะไมทําอะไร คือมึนชาไป 
หมด งัวเงียไปหมด มันตรงกันขามกับนิวรณถัดไปคือ อุทธัจจกุกกุจจะ 

นิวรณที่ ๔ อุทธัจจกุกกุจจะ คือมันฟุง ในบางคราวจิตมันฟุง ฟุงจนทําอะไรไมได ในบางคราวมันแฟบ 

แฟบจนทําอะไรไมได ที่แฟบนี้เรียกวา ถีนมิทธะ ที่ฟุงเรียกวา อุทธัจจกุกกุจจะ ตางก็เปนนิวรณดวยกันท้ังน้ัน เลา

อาการอยางน้ีก็จะพอแลวเพราะวาทุกคนเคยมี 
นิวรณที่ ๕ อันสุดทายคือ วิจิกิจฉา คือ ความโลเลแหงจิตใจ ไมรูจะเอาอยางไรกันแน แมเรื่องที่เคย

เรียนมาดีแลว เชื่อวาถูกตองแลว ก็ยังมาเกิดลังเลกันอีก แลวก็ลังเลกังวลไปเสียทุกอยาง แมในสิ่งที่อยูขางนอกวา

มันก็จะไมถูก จะเปนอันตราย หรือจะเกิดอะไรขึ้น ที่เราตั้งใจไวมันจะลมเหลวหมด กระทั่งวาแผนการที่เราคิดไวดี

แลวน้ัน มันอาจจะไมถูก มันจะผิดพลาดขึ้นมา มันลังเลไปถึงวา หลักธรรมะ หลักศาสนาที่เคยยึดถือเปนหลักอยู 

ก็ชักจะไมเชื่อม่ันเสียแลว น่ีเรียกวา “ลังเล” 

อยาเห็นเปนเรื่องไมสําคัญ นิวรณนี่เปนเรื่องสําคัญ เพราะเกิดทุกวัน เกิดแทบตลอดเวลา แลวก็บั่นทอน

ความสุขของชีวิตอยางยิ่ง แลวก็บั่นทอนความสามารถของจิตใจ  ที่จะทําการงานใหไดผลดี ฉะน้ันผลที่เราควรจะ

ได มันก็ลดลงไปเปนอันมาก เพราะเหตุแหงนิวรณ ภาวะอยางน้ีไมงาม ตองขจัดออกไปเสียดวยศิลปะแหงการใช

สติ ไปศึกษาเรื่องนิวรณใหดี แลวปองกันนิวรณไวไดในทุกความหมาย คือทั้ง ๕ อยาง 
สรุปอีกทีหน่ึงวา จิตมันแสไปแตในเรื่องกามเรื่องเพศ น้ีก็เปนนิวรณ จิตมันกลัดกลุมอยูดวยความขัด

เคืองโกรธแคน ไมพอใจ อาฆาตจองเวรอะไร น้ีก็เปนนิวรณ จิตมันแฟบไมมีกําลัง น้ีก็เปนนิวรณ จิตมันฟุงจนทํา

อะไรไมได น้ีก็เปนนิวรณ จิตมันก็ลังเลไมแนใจในการกระทํา ก็เปนนิวรณ ลวนแตสกปรก ในพวกกิเลส แลวมัน

ก็ไมงาม ถาไมมีนิวรณมันจึงจะงาม ก็มีสติในการที่จะปองกันในการที่จะขจัดออกไป ในการที่จะรักษาจิตไวให

เกลี้ยงเกลาจากนิวรณ การกระทําไดอยางน้ีเปนศิลปะ เปนธรรมะ เปนความงาม 
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ดูตอไปอีกวา ขอท่ี ๖ ความงามเกิดมาจากการเห็นพระธรรม 

คือไตรลักษณ คนโงไมเห็นไตรลักษณ ไมรูจักไตรลักษณ คนโงน้ันยอม

หาความงามไมได เปนความสกปรกนาเกลียด ตามภาษาของพระอริยเจา 

คนที่เห็นไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้จะตองงาม เพราะวา

สติปญญาของเขาไดงามเสียแลว แลวจิตใจของเขาก็งามตามไปดวย 

รางกายของเขาก็ประพฤติตามความงามนั้น รางกายก็พลอยงามไปดวย คนท่ีเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาน้ันจะไมมี

ทุศีล จะไมทําอะไรเลว ๆ อยางน้ันในภายนอก แมในภายนอกก็มีความงาม เพราะฉะนั้นพระอรหันตจึงมีความ

งดงามที่เรียกวา มีอินทรียผองใส ใครเห็นเขาแลวก็พอใจ โดยบอกไมถูกวาทําไมจะตองไปพอใจ เพราะมีความงาม

ชนิดน้ี ความงามที่เกิดมาจากความรูแจงในธรรมะอันสูงสุดมีอยูในใจ สองแสงออกมาถึงภายนอก ทําใหอิริยาบถ

ทั้งหลายงาม ใหเน้ือตัวงาม ใหแววตางาม ใหทุกอยางงาม 
เห็นไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนความงามแหงสติปญญา ลงไปถึงจิตใจ แลวลงไปถึงเน้ือตัว

อิริยาบถ จงมีชีวิตอยูดวยการเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวง เรื่องไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มันจะสองแสงมี

รัศมีที่สองแสงของจิตของสติปญญา มีความงามชนิดหน่ึง ซึ่งไมเหมือนความงามชนิดอื่น ก็เปนสิ่งหน่ึงซึ่งจะตอง

สรางขึ้นมาใหได ใหมีความงามชนิดน้ีใหได 
น้ีอาตมาแยกใหมันละเอียดมากหนอยตรงนี้เพราะมันพอจะแยกออกจากกันได 
ถัดไปใน ขอท่ี ๗ ความงามในการที่ไมเกิดกิเลสตัณหา ความงามที่มันไมเกิดกิเลสตัณหา เมื่อไรเกิด

กิเลสตัณหา มันก็สกปรกและไมงาม แตเด๋ียวน้ีคนแตละคน แตละวัน ๆ น้ันมันเกิดกิเลสตัณหา บางทีเกิดอยูใน

ใจ ไมมีใครรู บางทีเกิดอยูในใจบังคับไวไมได ออกมาขางนอกใหคนอื่นเห็น คนอื่นเขาก็รู เขาก็เห็น เขาก็วาไมงาม 

เขาก็รูสึกวาไมงาม ตัวเองก็รูสึกวาไมงามอยูแลว ไปใหคนอื่นเห็นเขาดวยมันก็ไมงามเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่ง 
ตองมีสติมาก ควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใหเกิดกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร 

กิเลสตัณหาก็ไมเกิดขึ้น พูดอยางน้ีบางคนฟงไมถูก แตเรื่องมันก็ยาวเกินไปที่จะเอามาอธิบายในเวลาอันสั้น ฉะน้ัน

ไปศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเอาเอง แลวก็ควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยาใหปรุงแตงเปนกระแส

แหงปฏิจจสมุปบาทขึ้นมา กิเลสตัณหาประจําวัน ในชีวิตประจําวัน ในเรื่องประจําวัน มันก็ไมเกิด เราก็มีความงาม 
ตอไปเปนขอที่ ๘ (มันตองแขงกับเวลาแลว) ความงามในการที่จะไมเกิดตัวกู-ของกู ใครลองคิดดูบาง 

เกิดตัวกู-ของกูขึ้นมาเม่ือไร มันงามหรือไมงาม? แตเด๋ียวน้ีบางคนยังไมรูจักวาตัวกู-ของกูคืออะไรเสียอีก ก็เลยฟง

ไมถูก ตัวกู-ของกู คือความเกิดขึ้น เปนความรูสึกวาตัวกู วาของกู เน่ืองจากอวิชชา ความไมรูวาอะไรเปนอะไร เรา

ไปหลงรักหลงเกลียดอะไรเขา มันก็เกิดความอยากไปตามอํานาจของความรักและความเกลียด เม่ือความอยากน้ี

เปนไปเต็มท่ีแลว มันก็เกิดความรูสึกเปนตัวกูผูอยาก อยากเอามาเปนของกู หรือถือวามันเปนศัตรูของกู เรื่องของ

ตัวกูมันก็กลุมไปหมด 
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เรื่องตัวกู-ของกูอยางนี้ เปนความเลวรายที่สุดในการทํามนุษยใหทนทุกขทรมาน เราเห็นแลวจะเห็นวา

มันไมงามอยางยิ่ง แตคนเราก็เต็มไปดวยความรูสึกชนิดน้ีเพราะวาสะสมมาตั้งแตออนแตออก ตั้งแตคลอดจาก

ทองแมใหยึดม่ันถือม่ันเปนตัวกู เปนของกู แลวก็ใหรูจักอยากใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปเรื่องสวย เรื่องงาม เรื่องหอม เรื่อง

หวาน เรื่องเอร็ดอรอยตาง ๆ นานา 
ถาความอยากมันเปนไปเต็มที่แลว ความรูสึกวาตัว

กูผูอยากมันก็ตามมา พอตัวกูผูอยากเกิดขึ้นในจิตใจเดี๋ยวน้ี 

อะไรเปนตัวกู อะไรเปนของกูก็เกิดขึ้นมาแลว กอนน้ีมันเงียบ

อยู มันไมมีความรูสึกเปนตัวกู-ของกู มันไมมีเรื่อง พอมัน

เกิดความรูสึกเปนตัวกู-ของกู ถึงจะมีเรื่อง ยากที่จะปองกันไว

ได มันก็มีเรื่องของกิเลสตัณหา แลวแตวามันเกิดตัวกู-ของกู

ประเภทไหน ชนิดไหน 
ฉะน้ัน ความงามหมดไปเพราะเกิดความรูสึกชนิด

ตัวกู-ของกู และเห็นแกตัวทั้งน้ันเลย ไมเห็นแกผูอื่น จิตวาง

ไมไดแลวทีน้ีตัวกู-ของกูเขามาอยูเต็มจิตแลว จิตไมวางแลว 

ไมมีธรรมะแลว ตัวกู-ของกูเขามาอยูเต็ม ธรรมะหายไปหมด 

จิตน้ันก็ไมงาม เหลืออยูแตตัวกู-ของกู หัวสลอน สกปรก เปนลักษณะของพญามาร ภูตผีปศาจสลอนไปหมด หา

ความงามในจิตไมได น่ีมารอยูตรงนี้ มารเกิดอยางน้ี ในลักษณะอยางน้ี เราก็ไมรูจักมัน แลวก็ไปหลงรักมัน เอามา

เปนตัวเราเสียดวย ก็เลยไมตองมีการกําจัดมาร หรือทําลายลางมารกันเลย 
กําจัดความรูสึกชนิดน้ีเสียใหได อยาใหมีตัวกู-ของกู จิตก็วางจากกิเลส ก็มีแตธรรมะทุกอยางครบถวน 

เมื่อไมมีตัวกู มันมีธรรมะ เมื่อมีธรรมะ มันไมมีตัวกู มันอยูดวยกันไมได ฉะน้ันเราตองมีสติจัดใหดี ใหมันไมเกิด

ตัวกู ของกู ถาเกิดขึ้นก็รูทัน กําจัดออกไปเสียโดยเร็ว ถาเกงกวาน้ันก็กําจัดความคิดชนิดน้ีไดตลอดเวลา 
กําจัดตัวกู ของกูเสียไดนี้ เปนพระอรหันต เรียกวา เปนผูตายเสร็จแลวกอนรางกายตาย กิเลสตัณหา

หมดแลวกอนแตรางกายตาย ความคิดวาตัวกู ของกู ตายหมดแลวไมอาจจะเกิดอีกกอนแตที่รางกายนี้จะตาย น้ี

งามสักเทาไร ขอใหลองคิดดูเถิด ธรรมะสูงสุดมันอยูที่หมดความยึดถือเปนตัวกู ของกู น่ีธรรมะสูงสุด ก็งามสูงสุด

แหละ 
เอา, เวลาบังคับใหหมดแลว ก็พูดขอสุดทาย 
ขอที่ ๙ วาความงามที่เกิดจากการตายอยางมีสติ ความงามที่มีอยูในการตายอยางมีสติ น้ีจะตายกันอยู

แลวยังอยากจะงามอีก ลองคิดดูเถอะ แมจะตายอยูแลวก็ยังแสดงฝไมลายมือครั้งสุดทายวา จะตายใหงาม นี้

ไมใชกิเลสตัณหา 
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ความตองการอยางน้ีเปนการทําหนาที่ เปนการประพฤติใหตรงตามหนาที่ แมจะตายก็ตายอยางมีศิลป มี

ศิลปะแหงการตาย คือตายใหมันงาม คือตายดวยสติ รูวาส่ิงทั้งหลายทั้งปวงเปนเชนนี้เอง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

เชนนี้เอง อิทัปปจจยตา เชนนี้เอง ไมตองกระเสือกกระสนวุนวายใจ เดือดรอนอะไร 
สงบรํางับอยางยิ่งดวยอํานาจสติ แลวจิตก็ดับไป เหมือนดับสวิทชไฟ น่ีงามหรือไมงามก็ลองคิดดู? 

เรียกวาตายอยางงดงามที่สุด ตายอยางมีศิลปะที่สุด ก็คือตายอยางมีสติ ศิลปะแหงการใชสติมันมาจบลงตรงที่วา 

“ตายอยางงดงาม” เปนธรรมะสูงสุด เปนศิลปะสูงสุด 
อาตมาไดกลาวกะทานท้ังหลายในวันน้ี ดวยเรื่องศิลปะแหงการใชสติในทุก ๆ กรณี หมายความวา ทุก

ขั้นตอนและทุก ๆ คน ใหทุกอยางเปนไปถูกตองตามทางของพระธรรมะ ซึ่งงามอยูในตัวพระธรรม มีธรรมะก็มี

ความงาม มีความงามก็มีธรรมะ มีธรรมะก็มีความงาม มีความงามก็เปนศิลปะ ฉะน้ัน เราจึงมีศิลปะในทุกกรณี ทุก

ขั้นตอน ในการละเสียซึ่งอบายมุข  
o งามของชาวบานท่ัวไป ก็ละอบายมุขเสียใหไดเถอะ มันก็งามขั้นตน งามขั้นแรกของเรื่องของชาวบาน 
o แลวก็งามในการดํารงอาชีพ การหาทรัพยสมบัติ การบริโภคทรัพยสมบัติ การสะสมไวซ่ึงทรัพย

สมบัติ ก็ถูกตองและงดงาม 
o บริโภคปจจัย ๔ ที่เปนเครื่องบํารุงรักษาชีวิต ก็ถูกตองงดงาม ไมมีสวนใดที่นาติเตียน เพราะมันไม

โง 
o ทีน้ีงามเพราะวา ไมมีนิวรณรบกวนใจตลอดวัน ๆ ตลอดวันไมมีนิวรณรบกวนใจ มันก็งามขางใน 

และงามออกมาถึงขางนอก คนที่ไมหงุดหงิดงุนงานดวยนิวรณน้ันนะ มันนาดู คืองดงาม 
o ทีน้ีงามเพราะสติปญญาเห็นไตรลักษณ บังคับชีวิตน้ีใหงดงาม ใหปรกติ 
o แลวก็งามเพราะไมมีกิเลสตัณหาประจําวัน เหมือนท่ีเกิดกันอยู 
o แลวก็งามเพราะไมเกิดตัวกู ของกู ดวยความเผลอสติ 
o แลวก็งามอันสุดทายคือ ตายอยางงดงามที่สุด เพราะตายอยางมีสติ ไมยึดมั่นถือม่ันในสิ่งใด ๆ 

เพราะเห็นความเปนเชนนั้นเองของสิ่งทั้งปวงแลว  น้ีเรียกวาตายอยางมีสติ ดับไปเหมือนปดสวิทช

ไฟ  
  เรื่องมันก็จบที่วาจะมีศิลปะในการใชสติน้ี ๙ หัวขอน้ีมันก็พอแลว จะพูดให

มากกวาน้ีก็ได แตมันจะฟนเฝอ ขอใหทานทั้งหลายเก็บไปสนใจแลวก็พอใจในการที่จะมี
ชีวิตที่งดงาม คือประกอบอยูดวยธรรมะ ซึ่งเปนความงามตามธรรมชาติของธรรมะนั้น ๆ 
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 การบรรยายในวันน้ีก็พอสมควรแกเวลาแลว อาตมาขอยุติการบรรยายดวย

ความหวังวา ตอไปนี้ทานท้ังหลายก็จะมีความงามเพิ่มขึ้นบาง ไมมากก็นอย สิ้นสุดการบรรยายนี้แลวใหพระคุณเจา

ทั้งหลายไดสวดบทพระธรรมสําหรับสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติธรรม ในหนาท่ีของตน ขอจงไดอดทนฟงตอไป

อีกสักขณะหนึ่ง 
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