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และสัมมาสมาธ ิตอนท�ี ๑

โดยพอทาน โพธริักษ

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๓

เนื่องในงานพทุธาภเิษกสดุยอดปาฏหิารยิของพทุธ ครัง้ที่ ๑๔ ณ พทุธสถาน ศาลอีโศก

วันนี้เรามาศกึษากันเรื่อง สมาธ ิและสัมมาสมาธิ

ที่ใหชื่อวาสมาธ ิและสัมมาสมาธนัิน้ มันรวมไวหมด อานาปานสตภิาวนากจ็ะอยูในนี้ แลวกเ็รื่องสมาธ ิที่เราจะทาํอยางอานาปานสตกิด็ี

เรากจ็ะพงึเรยีนรู ฝกฝนกันจรงิๆ ในเรื่องของสัมมาสมาธ ิกจ็ะอธบิายประกอบ ความจรงิเรากเ็รยีนสัมมาสมาธกิันมาตลอด สวนสมาธทิี่เราจะมา นัง่...

ที่เราเรยีกวา เจโตสมถะ จะทาํอยางสมาธ.ิ.. สวนทัง้หลายทัง้แหล สวนกวางที่คนทัว่ไปเขาเรยีนกัน พอบอกวาสมาธ ิเขาเรยีกภาษาอังกฤษกันวา

Meditation สมาธนิี่ Meditation แลวกเ็วลากจ็ะทาํ กจ็ะตองเขาไปอยู ในภวังค นัง่หลับตา แลวกไ็ปอยูในภวังค เมื่อสตติื่นเตม็ ตัดทวารทัง้ ๕ ไมรับ รู...

ไมรับรูทาง ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย มแีตความรับรูอยูภายในเทานัน้ เราเรยีกวาอยูในภวังค เขากถ็อืวาอยางนัน้แหละ เปนสภาพที่เขาไปสูฌาน..

เขาไปสูฌาน แลวกม็อีงคประกอบที่เปนเงื่อนไขอยูบางวา ในขณะที่เขาไปอยูในภวังคนัน้ จติใจกจ็ะตอง เปนหนึ่ง เรยีกวา เอกัคคตารมณ

โดยไมไปคดิถงึกาม ไมไปคดิถงึพยาบาท ไมงวงเหงาหาวนอน ไมเซื่อมซมึ อะไร เปนสตเิตม็อยูขางใน แลวกจ็ติใจไมฟุงซานไปในเรื่องหลายเรื่อง

ตองมเีรื่องเดยีว เรยีกวา เอกัคคตารมณ มอีารมณอยูในเรื่องเดยีว ในสภาพที่อยูในภวังคนัน่แหละ เหน็อยางชัดเจน ไมสงสัย ไมมคีวามราํคาญใจ

ไมมคีวามทกุขใจอะไร มอีารมณที่อยูในสภาพที่สบาย แลวกอ็ยูในสภาพ อยางนัน้แหละ นัง่อยูในภวังค ขางนอกจะเปนอยางไรไมรูเรื่อง สบาย

เราคดินกึอะไรสวนหนึ่งของเราอยูในนัน้ ซึ่งมเีงื่อนไข ประกอบแลววา อยาใหเปนกาม อยาใหมคีวามนกึคดิไปทางกาม ทางพยาบาท และ อารมณของจติ

กย็ังไมฟุงซาน กระเดน็กระดอนอะไร อยูในเรื่องที่รับรู อยูในภาวะอยางนัน้ ไมงวงเหงาหาวนอน ไมเซื่องซมึ สตเิตม็...

คาํวาวจิกิจิฉานัน่ เขากแ็ปลกันไปหลายอยางหลายนัย เขาแปลตัง้แตวา ไมคดิวจิกิจิฉา ไมสงสัยในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆไปโนน... อธบิายกันวา

ไมสงสัยในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ แลวกไ็มสงสัยที่จรงินะ ไมสงสัยคาํนี้ วจิกิจิฉา คาํนี้ เปนเงื่อนไขของความเปนฌานหนึ่งๆ นี่...ม ี๕ มกีาม พยาบาท

ถนีมทิธะ อทุธัจจกกุกจุจะ แลวกว็จิกิจิฉา คาํวาวจิกิจิฉา ไมสงสัยนี่ คอืเราจะตองรูนัน่เอง รูอยางชัดเจนนัน่เอง ไมสงสัย รูเหน็ รูแจง เขาใจ แลวกเ็ปนการรูอยู

เหน็อยู อยางไมมขีอเถยีง ขอโต คาํวาวจิกิจิฉานี่ มันรูเหน็อะไร รูเหน็ของจรงิ ตามความเปนจรงิ เรารูวากามคอือะไร อาการของกาม พยาบาท คอือะไร

อาการของพยาบาท คอือะไร เรยีกวา รปูนาม ที่เราเรยีนกันมาแลว เรยีนกันมาแบบสัมมาสมาธ.ิ.. เราเรยีนรูจติ เจตสกิ รูอารมณของจติ กามมันมอียู

ในอารมณของจติไหม พยาบาทมันอยูในอารมณของจติไหม ลักษณะอยางนี้ เรยีกวา ถนีมทิธะ งวงเซื่องซมึ กระดางอะไรอยู แลวแต

ที่เราเหน็...อธบิายกันมามาก วาอาการมันไมโปรง ไมใส จนกระทัง่ อทุธัจจกกุกจุจะ มันมคีวามฟุงซาน มันมคีวามราํคาญใจ มันมคีวามคดินกึ ที่มันไมเปน

หนึ่งเดยีว ไมเปนเรื่องที่เปน สารัตถะอะไร ที่เราตองการอยูอยางนัน้ เราจะตองรูสิ่งเหลานี้แหละ ดวยความเปนจรงิ อยางชัดเจน ไมของใจ ไมสงสัย

วานี่คอืสภาพฌาน นี่คอืสภาพที่ไมม ีนวิรณ คอืสภาพของ การปราศจากนวิรณ เปนสภาพฌานแทๆ ที่เราเรยีนกันมาแลว ดวยสัมมาสมาธนัิน้นะ จะหลับตา

หรอื ไมหลับตา จะเหน็รปู แตไมมสีภาพของนวิรณเหลานี้ จะไดยนิเสยีง จะไดกลิ่น ดไีมด ีไดกลิ่นตุยตุย อยูในจมกูเสยีดวยซ้ํา

เรากไ็มมใีจอาฆาตพยาบาทอะไร ไมมคีวามโกรธ ความเคอืงอะไร แมจะเปนกลิ่นนัน้ ไมใชของเรา ของคนอื่นทาํมาใหดมกต็าม กเ็ฉยๆ จติใจไมโกรธ ไมเคอืง



ไมไดอะไร ถอืสาอะไร กถ็อืเปนธรรมดา ธรรมชาตอิะไรอยางนี้ เปนตน จติไมมคีวามไมสบายใจ จติไมมสีภาพที่เรยีกวา เปนกาม เปนราคะ ไมชอบ ไมชัง

จติใจกไ็มไดงวงงนุ เบกิบาน ราเรงิ ไมไดซมึเซา ไมไดหดหู อะไรเลย ถนีมทิธะไมม ีไมฟุงซานอะไร อยูในเรื่องที่เรากาํลังคดิอะไร ที่มันเปนการสรางสรร

เปนสังกัปปะ เปนการดาํร ินกึคดิ ที่ไมมมีจิฉา ไมเปนกาม ไมเปนพยาบาท ไมไดเบยีดเบยีนตน ไมไดเบยีดเบยีนทานอะไร หรอืแมแตพดูอยู ดวยซ้ํา

กเ็ปนสัมมาวาจา จะทาํการงานอะไรอยูดวยกต็าม กไ็มเปนไปเพื่อ ปาณาตบิาต ไมเปนไปเพื่อ อทนินาทาน ไมเปนไปเพื่อกาเมสมุจิฉาจาร อะไร

กาํลังประกอบ การงานอาชพีอยูอยางด ีในองคประกอบของ การงานอาชพี บางท ีนี่ พนมจิฉาชพีทัง้ ๕ เสยีดวยซ้ํา ในขณะนัน้นะ บางคนมอีาชพีพนมจิฉาชพี

๕ อยางถาวร บางคนชัว่ครัง้ชัว่คราว กต็าม... ในขณะนัน้ เปนฌานแนๆเลย แลวฌานอยางสงูสงดวย เปนสัมมาสมาธอิยางดเีลย อยางนี้ เรากเ็รยีน

กันมาแลว แตในฌาน ในสมาธทัิว่ๆไป ที่นัง่เขาไปอยูในภวังคนี่ เขากอ็ธบิายวจิกิจิฉา กันไปนานาสารพัด อยางที่วา ของเรานี่ วจิกิจิฉา คอืไมไดสงสัยเลยวา

ลักษณะฌาน คอือยางนี้ จะลมืตากต็าม หลับตากไ็ด นี่กค็อื วจิกิจิฉา ที่ไมวจิกิจิฉาเรื่องของที่รู ที่เหน็นัน่แหละ ตามความเปนจรงิ เปนญาณทัสสนะ

ไมสงสัยใน ญาณทัสสนะของเรา ในขณะนัน้ เรารู เราเหน็ เราแจง อยางไมวจิกิจิฉา อยางไมสงสัยลังเล มเีปาหมาย ของความไมวจิกิจิฉา

บางท ีเขากเ็อาวจิกิจิฉานี่ ไปอธบิายอยางที่วา ไมสงสัยในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ อันนี้ที่จรงิ เขาอธบิาย อยูในสังโยชน วจิกิจิฉาสังโยชน

ซึ่งพระโสดาบัน จะตองพนสักกายะทฏิฐ ิพนสลีลัพพตปรามาส พนวจิกิจิฉานี่ ตัว แลวเขาบอกไมสงสัยในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ที่จรงิแลวถกูนะ

พระพทุธคอือะไร พระธรรมคอือะไร พระสงฆคอือะไร เราขณะนัน้กาํลังเปนสงฆสาวกของพระพทุธเจา อยางนอยกม็สีภาพ โสดาคณุ โสดาปน

เปนโสดาบันชัว่คราว ในคราวนัน้ ในขณะนัน้ จติ เจตสกิของเรานี่ เปนจติที่ปราศจาก กเิลส ในชวงนัน้ อยางรู อยางเหน็ อยางแจงเลย ไมสงสัย พนวจิกิจิฉา

การปฏบัิตไิมใชวา เราเรยีนรูโดย จารตีประเพณ ีรปูแบบเฉยๆ แตเราไดทาํจติของเรานี่ สูวปิสสนา จติสูวปิสสนา กค็อืจติที่รูเหน็ รูแจงวปิสสนา แปลวาเหน็

เชน เขาบอกวา ยกจติขึ้นสูวปิสสนา อาตมากง็งๆอยูเหมอืนกัน ความหมายของคนอื่น เขาวายกจติ ขึ้นสูวปิสสนา อาตมาไมรูวา

เขายกจติขึ้นสูวปิสสนาอยางไร เขาเอาจตินี่ เอาอะไรมายก แลวยกกันยังไง... มเีครื่องยกยังไง เอาอะไรยก ยกขึ้นไปยังไง...

ที่จรงิ ถาเราปฏบัิตถิกู เราไมตองยก ไมตองปลงอะไรมันหรอก จติของเรานี่ สภาพที่มันเขาสูสภาพ วปิสสนาฌาณ หรอืเขาสูสภาพวปิสสนา กค็อืเหน็ มญีาณ

กค็อืตัวเหน็ ตัวรูนัน่แหละ ญาณนัน่แหละ ตัวรู ตัวเหน็ เหน็จรงิๆเลยวา เราทาํจติของเราใหปราศจากกเิลส ปราศจากกาม พยาบาท ถนีมทิธะ

อทุธัจจกกุกจุจะ อยางไมสงสัย คอืมันพนวจิกิจิฉาจรงิๆ มันไมไดสงสัย มันเหน็อยูรูอยู เปนปจจบัุนนัน่เทยีว เราทาํไดไหม ... ไดขณะนี้เปนฌาน

จติเราเปนฌาน ฌานนี่ เปนอตุรมินสุธรรม เปนความเหนอืมนษุยธรรมดา ที่จะทาํได เปนคณุวเิศษของมนษุยที่ไมใชวา จะทาํไดงายๆ ทาํดวยเจตนา

ทาํดวยความมุงมาด ปรารถนา ไดทาํอยูตลอดเวลา ไดเทาใด กค็อื ฌาน ไดมากครัง้ มากขณะเทานัน้ๆ ทาํใหแกตนจรงิๆ ถกูกระทบสัมผัส ตอจากตา หู

จมกู ลิ้น กาย ใจ เหน็ลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุอยู เรากท็าํของเราอยู ตลอดเวลาเลย ไมใหจติของเราม ีโลภ โกรธ หลง ไมใหมกีาม ไมใหมพียาบาท

นัน่เอง อยางรๆู ไมไดหดหู ไมไดเสยีใจ ไมไดดใีจ ไมไดฟุงซาน มคีวามนกึคดิที่อยูในกรอบ มคีวามแจมใส มคีวามเบกิบาน ราเรงิ มคีวามรูอยู วาจตินี่

เราไดธรรม เราไดปฏบัิต ิเราไดอบรมตน เราไดประพฤต ิเราไดสัง่สมตลอดเวลา สัง่สมใหไดบอยครัง้ทึ่สดุ ทาํอยูอยางนี้ เราเรยีกวา เราสัง่สมฌาน

สัง่สมวมิตุ ิเราทาํสมาธแิบบลมืตา

ทนีี้ แบบหลับตานี่...เขากใ็หมันมชัีว่คราวนัน่แหละ ใหมันอยู ในภวังคนัน่แหละ เราจะหมายเอาในขณะที่ภวังค นัง่หลับตา แลวกอ็ยูอยางนัน้

ใหมันเปนไดจรงิๆ เราจะทาํใหมันเปนไดจรงิๆ... ลมืตา มันกช็นดิหนึ่ง ที่เราทาํ กค็งจะชาํนาญ อยางลมืตากันนะ พวกเราทาํนี่ จะทาํไดงาย

ไดไมงายอะไรแคไหน พวกคณุกร็ูตัวเองวา มันไมงายนักนะ แตมันกด็วูา เอะ ในขณะนี้นี่ เรากท็วนอาการของใจของเรา อารมณของใจของเรา



มันมกีามหรอืเปลา แมขณะ นี้... มันมไีหน อาการของกาม อาการของความรื่นรมย อาการของ ความเสพยกาม รื่นรมยในรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส ขณะนี้...

อากาศมันรอน แหม ลมแผวพัดมานี่ มันเยน็ สบายดเีหลอืเกนินะ นี่กเ็ปนกามชนดิหนึ่ง เปนกาม ถกูสัมผัสแตะตอง แลวเรากช็ื่นชอบอะไร... เรากร็ูวาดี

แลวกท็าํใจใหคลายวา เออ เราอยาไปตดิอกตดิใจ ประเดี๋ยวมันรอนขึ้นมา หงดุหงดิ อดึอัด แหม ไมชอบ อารมณไมชอบ หรอือารมณชอบพวกนี้

เราอานใหละเอยีดเชยีว กระทาํสัมมาสมาธ ิทาํฌาน ทาํสมาธ ิแบบที่เราฝกหัดนะ เราจะรูอารมณพวกนี้ไดชัด ในขณะตื่นลมืตา แลวรูตอสัมผัสขางนอก

ขางในอะไร ตลอดเวลา เราจะเขาใจ กามคณุ ๕ เราจะเขาใจพวกนวิรณพวกนี้ไดด ีไปเอาแตตอนนัง่หลับตานัน่นะ มันงาย แตพวกเราไมงาย ตรงที่วา

เขาไปสูภวังค มันไมคอยไดงาย มันไมได เพราะไมไดฝก มันกลายเปนอะไรรูไหม

พอนัง่หลับตาเขาไปแลวนี่ มันไมเปนฌานตรงที่มันหลับ พวกเราพอนัง่เขาไปแลว หลับไปเลย ไมมสีต ิสตติกไปเลย คมุไมได ตัง้ไมเตม็ อันนี้แหละ คอื

Meditation ของเรา ไมเปนสมาธติามที่เขาหมายทัว่โลกนี่ เราไมเปน แหม พวกนี้นี่ มันแยเตม็ท ีมาเปนนักปฏบัิตธิรรมโลกตุระ แตไมมสีมาธ ิโอโห ฟงแลว

เสยีเหลี่ยมหมด เสยีแตมไมรู...แตมมเีทาไหร เสยีหมด มันไมไดจรงิๆ เลยนะ สมาธติามที่เขาหมายนัน่ ทาํไมเปนกัน อาตมาเลนมานักละ สมาธแิบบนี้

ทาํจน...อยูในนัน้ละ นัง่ไป มจีติอยูขางในภวังคนัน่ ไปขางนอกไมรูเรื่องอะไร อยูอยางนัน้ละ ตื่นนะ ไมใชหลับ ถานัง่หลับ กช็นดิหนึ่ง

ทนีี้ พวกเรา มันจะหลับ มันไมเปนเมดเิตชัน่ มันเปนสลปิป ไมใชแรงกนูดวย มันไมใช SLEEPY แรงกนูดวย SLEEPY อโศก นัง่เขาไป เปน SLEEPY

อโศกไปเลย เปนการนัง่หลับ กไ็มใชแตพวกเราหรอก ที่อื่นกเ็ปนนะ ในสายที่นัง่ หลับตา นัง่ไปๆ มันกห็ลับ ไมใชนัง่ฌานหรอก ฌานไดบาง

ประเดี๋ยวมันกเ็ปลี่ยนเปนหลับ เพราะฉะนัน้ ผูที่เขาฝกจรงิๆ เขาฝกอยางเกงๆ นี่ ที่เขาถอืวาเขาฝกไดเกงๆ อยางสายที่เขาฝกจรงิๆจังๆ สายธรรมกาย

เปนตน หรอืสายอะไรตออะไร สายอาจารยมัน่ เขาฝกกันจรงิๆ ฝก ฌาน อันนี้แหละ ฝกสมาธ ิอันนี้แหละ มันกม็ผีล มผีลนะ มผีลอปุการะจรงิ เพราะ วา

เมื่อฝกจรงิๆแลว มันกจ็ะไดมสีต ิแลวกใ็ช ณาณ หรอืใชความที่ปราศจาก นวิรณชัว่คราว ในตอนนัน้ อานอารมณ จะนกึคดิ กจ็ะนกึคดิไดด ีจะปรงุอะไรกไ็ดดี

เพราะมันไมมกีเิลสมากวน แจมใน แมแตจะทาํไปอยางไรๆ อกี นานาสารพัด ไปแบบฤาษ ีเปนแบบ เดรัจฉานวชิา เปนแบบอะไรตออะไร

มันกเ็ปนพลังจติที่สามารถ ฝกรวบรวมพลังจติ ใหโนมนอมไปใน อยางที่เปนฤทธิ์เดช แบบอภญิญา อยางนอกทาง อยางนอกพทุธนัน่นะ

จะเปนอะไรตออะไรไป อยางที่ เขาเลา เขาลอืกัน พวกเรานี่ ไมคอยไดศกึษาขางนอกเขาเทาไหร อยางหนังสอื ที่เขาเขยีนขายนอกนัน้ มแีตแบบนี้แหละ

เขาเขยีนขาย หนังสอืที่เขามกีี่อยางแลวไมรู เดี๋ยวนี้ อาตมากไ็มไดตดิตาม หนังสอืโลกทพิย หนังสอืคนเหนอืโลก หนังสอืลานโพธิ์ หนังสอืโพธญิาณ

หนังสอือรยิะ กเ็คยไดเหน็เหมอืนกัน หนังสอือรยิะ หนังสอือะไรพวกนี้ เขาอธบิายสมาธแิบบนี้ทัง้นัน้แหละ เวลาจะมพีลังจติ เวลาอะไร เขากอ็ธบิายไป

แบบนี้ทัง้นัน้ พลิกึพลิอือะไรไปมากมายกายกอง พวกเรานี่ มันไมมอียางนัน้ พวกเราไมเลน เพราะเราเปน ลกูพระพทุธเจา พระพทุธเจาทานสอนวา

อทิธปิาฏหิารยิ กด็ ีอาเทสนาปาฏหิารยิกด็ ีอยางนัน้นะ อยามายุง ยิ่งเปนสมณะ เปนพระแลว อยาไปทาํ... แสดงพับ่นี่ คอืวา อาบัต ิไปแสดง ไปม ีไปอะไรนี่

ไมตอง ไมตองสัง่สมนะ ไมตองสัง่สม ถาเผื่อวา ผูใดมบีารม ีมกีารไดเทยีบเคยีงวา เออ อยางนี้ เขาเปนจรงิๆ แลวเขากถ็อืวา เขาเปนเขาได เขาจรงิจัง

เหมอืนกันนะ อยาง ..บางแหง....นี่ พอนัง่แลว เขากต็ัง้ปนมโน มโนมยอัตตา ที่เรยีกวา รปูที่สาํเรจ็ดวยจติ เขากป็น พอปนเสรจ็แลว มันกเ็ปนรปู

เปนเรื่องอะไรกันไป เปนวมิานอยางที่วานัน่นะ ไอที่เลาเปน นยิายปรัมปรากันไปสู ดาวดงึส ไปสูเมอืงสวรรคอะไรนี่ ไปเหน็สระ อโนดาต มตีนปารชิาต

มกีลิ่นปารชิาต อะไร หอม มันกร็ูสกึหอมจรงิๆนะคณุ หอม น้ําใส กใ็สจรงิๆ น้ําที่วาใสนี่ ความสมมตุนิี่ วาใสกวานัน้ มันกส็มมตุไิด แลวมันปนเอาได จตินี่

มันปนอะไรตออะไรที่มันไมมใีนโลก มันปนไดนะ

เพราะฉะนัน้ เราบอกวา ปนไดใสมันใสจรงิๆ กส็มมตเิอาวา ใสกวาใสนะ ใสนี้นี่ใสเทานี้ อกีใสหนึ่ง มันใสกวานี้ มันกส็มมตเิอาเปนรปู ปนเปนรปูนมิติ



เปนจนิตนาการของตนเอง มันกท็าํเอาไดนะซ ีกข็องที่มัน สมมตเิอานะ อันนี้ มันเหนอืกวาอันนี้ มันสมมตคิาเอาเองนะ เพราะฉะนัน้ จะสมมตวิา โอโห

วมิานแกว ๗ ชัน้ ของทางดานสายฤาษลีงิดาํตอนนี้ วมิานแกว ๗ ชัน้ ๘ ชัน้ ของคนนัน้ สวยๆ เอา ! สวยกวาสวย มันกส็มมตไิด อันนี้สวย... อันนี้

สวยกวาสวย... เรามรีสนยิมอยางไร เรากป็นเอา สวยกวาสวย ของเราอยางนัน้ เยน็นะ มันเยน็อยางไร กป็นเยน็กวาเยน็ มันเปนยังไง กป็นไป เยน็เกนิไป

มันหนาวกไ็มเอา เอาเยน็กวาเยน็เทานัน้ อะไรอยางนี้ เปนตน เขากป็นไปในความรูสกึ เปนความรูสกึรับรส ที่เราเอง เราตองการ เราวาอะไรด ีอยางไหน

ของใคร กร็ูสกึเอาเอง มันเปนความรูสกึของจติเทานัน้ กท็าํเอาได หอมกวาหอม มันเปนยังไง สมมตเิอาที่หอมกวาหอม กเ็ราชอบ รสนยิมไปทางไหนละ โลชัน่

หรอื เพอรฟมู ละ กเ็อาไป...รสนยิมคน หนักไปทางเพอรฟมู กไ็ปทางเพอรฟมู เรื่องของกลิ่น ทางไหน ถาหนักไปทางโลชัน่ กไ็ปทางโลชัน่ออนหนอย

เพอรฟมูกฉ็นุหนอย อะไรอยางนี้ กแ็ลวแต นี่ เปนเรื่องของ ความรูสกึ สมมตเิอา รสนยิมของใครของมัน กป็นไป กท็าํได แลวกไ็ปม ีแมกระทัง่ที่สดุ

มเีมอืงนพิพาน โอ ! อยาวาแตสวรรคธรรมดาเลย ไปถงึเมอืง นพิพาน ไปดิ่งไปเลย เขาปนเปน มโนมยอัตตาทัง้สิ้น เขาจรงิๆจังๆ มันไดจรงิๆ คนไมไดนี่ โอย

ไมเกง เรายังไปไมถงึ ไมมบีญุ แหม นอยวาสนา นอยใจ อะไรๆตางๆนานา มอียูเยอะ คนที่ปนไดสาํเรจ็ดวยจติ กถ็อืวา คนนัน้แหละ สาํเรจ็แลว ไดไปใหญเลย

จรงิๆมันไมม ีไอเมอืงสวรรค เมอืงนพิพานอะไรๆ ลงอยางนัน้ๆ แหละ ปนสระอโนดาตอะไรนัน่ มันไมมหีรอก หรอืวา แมในนรก กจ็ะมกีระทะทองแดง

แลวกเ็อาคนจุมหัว จุมหางลงอะไรกัน แหม เขยีนภาพออกมา... มันไมม ีมันไมมใีนแดนไหนๆ ในโลกไหน มันกไ็มม ีแตเขามกีัน จรงิๆนะ เขามกีันจรงิๆ

ปนสาํเรจ็ แลวมันจรงิของเขา จรงิๆเลย คนไหนไปอยูในทางนัน้ แลวกถ็อืทางนัน้ เหน็จรงิ เหน็จังในทางนัน้ เขากจ็ะมจีรงิๆ อยางพวกคณุนี่ ไมเชื่อแลว

ไปปนใหตายยังไง มันกไ็มเปน เพราะมันไมเชื่อ จติลกึๆ มันไมเชื่อแลวปนยังไง มันกไ็มเปน เพราะมันไมเชื่อ กมั็นไมม ีแลวจะใหมันม ีเอะ จะมยีังไง กมั็นไมมี

มันจติสาํเรจ็ดวยจติเทานัน้เอง

เพราะฉะนัน้ พวกเรานี่ไมมบีญุอยางเขาหรอก คนที่เขาใจอยางสนทิ ยิ่งสนทิเทาไหร ยิ่งไมม ีมันตองไป หลงเชื่อจรงิๆเลยนะ แลวมันถงึจะปนได อาตมานี่

กไ็ปปนกับเขามาไดบาง ไมไดบาง คอืมันมธีาตเุดมิมันนะ ที่มันรูแน รูแทแลว มันกไ็ดอยางนัน้ละ มันไมคอยเขาทาอะไรเทาไหรหรอก ไมเกงเหมอืนเขาหรอก

ของเขานี่ มันสนทิ มันคนเชื่อสนทิ มันไมมอีะไรไอนัน่เลย มัน ไปดิ่วเขาไป อยางโนนอยางนี้ อาตมากเ็ออ มันไปไดดิ่ว แตกอนที่ยัง...ไมไดมาฟน

ความรูจรงิของเรา อยางนี้ เรากย็ังนกึอยูวา เออ พวกนี้ มันไปไดเกง เขาเกง ยังนกึอยูวา เขาเกงอยูนะ เราไมเกงเทาเขา อะไรกแ็ลวแต เรากน็กึๆ

แตอาตมากไ็มไดหมายความวา ไมรูเรื่องอะไรกับเขา รู กเ็ขาใจทัง้นัน้แหละ จนกระทัง่ มารูทางนี้ อยางแนนอน ชัดเจนแลว ถงึเหน็ไดวา พวกนี้ มันใชจติ

ที่เปนจติสมมตอิะไรตออะไรกันไปอยางนี้นะ แลวกต็ดิกันอยางนัน้จรงิๆ เขาเชื่อกันอยางนัน้จรงิๆ ที่เหน็ความจรงิวา เขาเปนอยางนัน้กเ็ปนไป ถาเผื่อวา

สิ่งอยางนัน้ จะนาํพาใหเขาเอง ละอกศุล ละทจุรติ อะไรไดบาง เขากท็าํกัน พยายามที่จะเปนคนมศีลี ศาสนาพทุธเรานี่ มศีลี เขากร็ะลกึเหมอืนกันวา ศลี

เขาไมพยายามที่จะละเมดิ เขาทาํศลี แตไมพยายามละเมดิศลี เขากพ็ยายามทาํอยูบาง เอา เขาจะเชื่ออยางนัน้ เปนความสามารถ เปนสิ่งที่เขาได เขาเปน

เปนกาํไรของเขา แลวเขากพ็งึปฏบัิตลิะอกศุล ละทจุรติอะไรอยู กเ็อา กย็ังดนีะ

นี่ อธบิายโครงงายๆ ใหฟงวา ลักษณะของสมาธ ิหรอื MEDITATION อยางเขานี่ เขาเอาไปเลนจนกระทัง่ พวกฝรัง่ เอาไปเลน เอาไปนัง่เหาะดวยนะ

ไปทาํแลวกเ็หาะ กระโดดอะไรของเขากไ็มรู ตองไปนัง่บน ไอที่นัง่ตรง เปนฟกู เปนมสีะปรงสปรงิอะไร เอ มันเหาะไดจรงิๆ มันจะไปนัง่ที่นัง่สปรงิทาํไม

แลวมานัง่ปนูอยางนี้ เหาะใหดซู ิทาํไมจะตองไปนัง่ในทีๆ่มันเปนสปรงิ เบาะธรรมดาเหรอ จะตองมทีี่นุม ที่เนิ่มอยูทาํไม ไปนัง่หนิอยางนี้เลย นัง่แลวกเ็ขาฌาน

แลวกเ็หาะบรื๊อ เหมอืนตดิจรวดลงไปด ูอาตมาไมรูนะ เหน็เขา ถายรงถายรปูมา ไมเคยเขาไปสอดสอง ไมเคยเขาไปตดิตาม..วาเหาะไดดวย กเ็อา กเ็อา

กเ็กง นะ



เอา.. มาเขาสูบทเรยีนที่วา เราจะตองเรยีน ดซูนิี่ อธบิายคราวๆ ใหฟงในลักษณะที่สมาธ ิกับสัมมาสมาธ ิมันตางกันอยู ในลักษณะอยางนัน้

เปนสมาธทิี่เขาใจทัว่ไป กส็มาธอิยางที่เลานัน่แหละ ทัว่โลกเขาใจ สมาธแิบบ MEDITATION หรอืแบบเขาไปอยูในภวังค สวนสัมมาสมาธิ

ที่เรากาํลังพยายามประพฤต ิศกึษา ทาํกันจรงิๆ แลวกเ็ปนสภาพที่เราลดละกเิลสได ไมอยูใตอาํนาจของตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ใจ อยูเหนอือาํนาจ ของ ตา หู

จมกู ลิ้น กาย ใจ ชนะกามที่แทจรงิ ชนะอัตตา เรยีกวา ภพอัตตา หรอืภวอัตภาพ ชนะตัวสภาพ ของที่ในภพ ในจติของเรา ที่ไปปนอยางนัน้ สมมตอิยางนี้

อปุาทานอยางโนนอยางนี้อะไร เรยีนรูอัตตา เรยีนรูมานะ เรยีนรูกเิลส สภาพทางจติ ที่มันมภีพ มชีาตอิะไรอยูอกี อยางแทจรงิ เพื่อที่จะพนกามาสวะ

พนภวาสวะ พนอวชิชาสวะ อันเปนอาสวะ ๓ ใหญ ๆ พน ๓ อาสวะนี้ เสรจ็กเ็ปนพระอรหันตกันไดจรงิๆ ซึ่งเรากใ็ชสัมมาสมาธ ิอยางที่ทาํนัน้

อาตมากเ็หน็ประโยชนวา พวกเราศกึษาสัมมาสมาธกิันมา แลวกเ็รยีนรูกันมา ลด ละมานี่ ไดมา จะแกลงอาตมา หรอืวาไมแกลงกต็าม

อยางที่อาตมาพยายาม ตรวจสอบพวกคณุ แลวคณุกต็รวจสอบตัวเอง วาคณุมานี่ บางคนมา ๓ ป บางคนมา ๕ ป บางคนมา ๑๐ กวาปแลว บางคนมาแลว

มาจนกระทัง่ อยาวาแตมาเฉยๆ เลย ไมใชมาปฏบัิตธิรรมดา จนกระทัง่วางลาภยศ ทิ้งเงนิ ทิ้งทอง ทิ้งสิ่งที่เคยได ทิ้งงาน ทิ้งการ ทิ้งหลักฐานที่โลกเขาแยงกัน

ยังกับอะไรด ีสมัครภารโรง ๖ ตาํแหนง ไปสมัครกัน ๓ พัน สถานที่อะไรของเขา ไปสมัครนักการ เขาไมเรยีกภารโรงหรอก เขาเรยีกนักการ โอโห !

นี่เขากแ็ยงกัน ลาภยศ แตพวกเราทิ้ง อยาวาแตตาํแหนง นักการอยางนัน้เลยนะ จะเปนขาราชการ มซี ี๓ ซ ี๕ ซ ี๖ อะไร กเ็ลกิๆละๆ ทิ้งๆ มาจรงิๆ นะ

บางคนกท็ิ้งมาไดหลายปแลว แลวเปนยังไงละ โหยหา อาวรณ อยากจะกลับไปไดซอียางเกาอะไรหรอืไม แคไหน อาตมากพ็ยายาม มาทดสอบ

พดูเตอืนพวกเราวา ละโลกโลกยีะนี่มาไดจรงิไหม ลาภกด็ ียศกด็ ีสรรเสรญิกด็ ีเปนโลกยีะ ชัดๆนี่ โลกยีสขุ ที่เราละมานัน่แหละ เปนแกน

ถาเราไมละทิ้งโลกยีสขุมาได เราจะทิ้งลาภ ทิ้งยศไมไดหรอก มันทิ้งได กเ็พราะวา เราไดละ โลกยีสขุ เรื่อยๆมา เรื่อยๆมา ไลมา ทิ้งมาๆ จนกระทัง่ เหน็วา อูว

มันนอยแลว เราไมตองไปบาํเรออะไร มากหรอก

เพราะฉะนัน้ เรื่องเงนิเรื่องทอง เรื่องสิ่งที่เราจะมาบาํเรอตนมากๆนี่ มันไมตอง มันจะลดจรงิๆ แลวมันจะมัน่ใจ วา มชีวีติอยูอยางไมตองไปสะสมเงนิทอง

สภาพคณุภาพของชวีตินี่ มันจะขึ้นไปจรงิๆเลยวา... เปนคนเลี้ยงงาย บาํรงุงาย มักนอย สันโดษ ขัดเกลาตัวเอง มศีลีเครง มอีาการที่นา เลื่อมใส

มกีารไมสะสม มคีวามขยันหมัน่เพยีร นะ คณุธรรม ๙ ประการ มนษุยพัฒนา ๙ ประการ มันจะเปนจรงิๆ มันเชค็ได วัดได ผูใดไมไดไปมมีากอน

กย็ิ่งสบายใหญเลยนะ ปฏบัิตมิาตัง้แตอายยุังนอย เริ่มร ิแคเปนนักเรยีน เปนอะไรมา แลวกไ็มตองมอีะไรเรื่อยไปเรื่อยๆๆๆ แลวกอ็ยาไปนกึวา แหม เรานี่

ไมไดไปสะสมเงนิกอน ไมไดไปมลีาภกอน ไมไดไปมยีศ แลวกม็าทิ้งลาภทิ้งยศ โอย เราเลยไมไดผลโลกยีะ กับเขาเลย เพราะวา เราไมไดทิ้งลาภ

เราไมไดทิ้งยศ ไมตองหรอก กมั็นทิ้งมาเลย โดยที่ไมตองไปมมีาเลย มันกท็ิ้งอยางจรงิๆแลว คณุไปโหยหา อาวรณเขาไหมละ ไปรษิยาเขาไหมละ

ไปขมไปเบงเขาไหม ไมมลีาภนี่แหละ ไปขมเบงคนมลีาภอกีนะ มันจะซอนเชงิ

กเ็มื่อเราไมไดไปเบง ไปขมอะไรเขา แลวกเ็ราไมไดหลงใหลยนิด ีไดปลื้มอะไร เรากร็ูวา เราทาํลาภ คอือะไร ลาภคอืสิ่งที่จะสรางสรรขึ้นมา เปนสิ่งที่ได แลวก็

สรางขึ้นมาโดยสจุรติดวย มฝีมอื มคีวามสามารถ... เหมอืนกับเราไปทาํงานรับจาง ไดคาตอบแทนนัน่แหละ แตเรามผีลผลติ มแีรงงาน

มคีวามรูความสามารถ จงึสรางทาํงานเกง ขยัน หมัน่เพยีร นัน่แหละ มันกเ็กดิผลผลติ เกดิแรงงาน เกดิความสามารถ ยิ่งทาํ กย็ิ่งชาํนาญ

ยิ่งทาํกย็ิ่งแคลวคลอง เปนผลผลติ เปนแรงงาน เปนคณุคา ที่เราไดสราง นัน่แหละ ลาภโดยธรรม เสรจ็แลว เราไมไดเอามาเปนของตัว ตลอดเลย เราไดลาภ

แตเราไมเอาๆ ไมเอา...เลย มันซอนเชงิ มันสงูกวา ที่เราจะตองไปเอามาเสยีกอน แลวกม็าเอาออกไป จะตองไปทาํใหมันขยักขยอน ทาํไมเลา กท็าํทเีดยีว

ลาภนี่แหละ แลวกแ็จกไปเลย ทาํเสรจ็แจก ทาํเสรจ็แจกไปเลย มันเรว็นะ โดยเศรษฐศาสตร มันเจรญิทันทเีลย สะพัดเลย ทาํไดกส็ะพัดทันที



ทาํไดสะพัดทันท ีไมไดมากักตนุ ไมไดสะสมเปนของเราเลย ความเปนของของเรา กย็ิ่งไมมใีหญ ทันททัีนใด SUDDENLY ทันท ีไมตองไปชา

ไมตองไปนานอะไรเลย มันไมดกีวาหรอื ใชไหม อยางทันทเีลย ทาํปบ กส็รางให มันกเ็ปนลาภยศ ไมตองไปมหีรอก กเ็ปนกรรมกรนะ

พวกเราเปนกรรมกรทัง้นัน้แหละ ยศถาบรรดาศักดิ์ กก็ารแตงตัง้ คนนัน้รับผดิชอบอันนี้ คนนี้รับผดิชอบอันโนน มคีวามสามารถมาก เขากใ็หรับผดิชอบมาก

อะไรอยางนี้ มันกเ็ปนยศ... บอกวานี่ละนะ ซ ี๑ ซ ี๒ ซ ี๕ ซ ี๘ อะไรกต็ัง้กันไปอยางนี้ นี่ สบิตรแีลวนะ นี่สบิโท สบิเอก อะไรกต็ัง้กันไป เปนยศ

เพื่อที่จะรับผดิชอบงานการ ขนาดนัน้ขนาดนี้ มคีวามสามารถมาก กไ็ดยศมาก เทานัน้เอง

สวนสรรเสรญิ สรรเสรญิ หรอืนนิทานัน้ โอย ซับซอน มเียอะแยะไมตองหวง อันนี้ไดแน สรรเสรญิเยนิยอ หรอืวา นนิทานี่ ไดแน ในหมูพวกเรานี่

กน็ยิมนนิทากัน ที่จรงิ เราไมเรยีกนนิทา เราเรยีกตเิตยีน นนิทานี่ หมายความวา พดูลับหลังนะ นนิทานี่ คอืไปเที่ยวไดดาลับหลัง ไปตาํหนติเิตยีนลับหลัง

ไมใหเจาตัวรู ไอนี่ พวกเรากม็ ีไมใชไมม ีตอหนาไมกลาหรอก ไปเที่ยวนนิทากับใครไมรู ตเิตยีนขางหลังโนน ตอหนา กไ็มกลา ตเิตยีนหรอก

มอียูแนในพวกเราเยอะ ไดแน พวกเรา นนิทากับสรรเสรญิ ไดแน แตสรรเสรญิ นัน่นอย ไมคอยจะสรรเสรญิกันเทาไหรหรอกนะ กไ็มเปนไร ไมแปลกอะไร

เรากส็รรเสรญิกันบาง สรรเสรญิกันดวย นนิทากันบาง ที่จรงิตเิตยีน ไมใชนนิทา ตเิตยีนกัน ตเิพื่อกอ สรรเสรญิเพื่อใหรู แลวกพ็ยายามดตูัวเอง

สรรเสรญิแลวกอ็ยาลอย อยาหลงอะไร อันนี้ แนๆนอนๆ เรื่องลาภ เรื่องยศนี่ มันของเรา พวกเรานี่ ตัดกัน อยางที่เรยีกวา มรีปูแบบเลย มสีภาพเลยวา

เราลดกันไดด ีลาภยศ ที่เปนของอยากในโลก แมแตฆราวาสเรา กย็ังลดลาภ ลดยศ ไดด ีวากันจรงิๆแลว ดกีวานักบวชอกีเยอะๆนะ มนัีกบวชที่ไมลดลาภ

ลดยศ ยังแยง ยังชงิ ยังแสวงหากันอยู

พวกเรานี่ เปนฆราวาสแทๆ ยังไมไปแยงลาภ แยงยศอะไรกับเขา ดกีวาผูที่เปนนักบวชเสยีแลวดวยซ้ํา เหน็รปู เหน็แบบ เหน็อะไรที่ชัดเจน ทิ้งมาใหเหน็ชัดๆ

ลดมาใหเหน็ชัดๆ นี่ โลกยีะหลักๆ เนื้อหาของโลกยีะ แลวเราก ็เหนอืโลกยีะอันนี้ ลดโลกยีะอยางนี้ จรงิๆมานี่ บางคน ๓ ป ๕ ป ๘ ป อยางที่วานี่ ตรวจสอบซี

แลวเปนยังไงละ นับวัน นับเดอืน จะตองไปตอไปแลวนะ ถาเผื่อวา ตรวจสอบดีๆแลว ...เอ มันไมถกูนะนี่ รบี รบีกลับ ไมอยางนัน้ เสยีเวลานะ จะตายเปลาๆ

ทิ้งๆนะ ไปรูสกึตัวเอาเมื่ออาย ุ๖๐ แลว ไมไดนะ ทนีี้ แลวจะกลับไปหาเอาลาภ เอายศอกี ไมไดนะนะ ชวีติมัน เอ! เรานี่ มันหลงผดิทางแลวนี่

มาพาไปไหนกไ็มรูนี่ ที่นี่...เลกิละทิ้งมาอยางนี้ มันจะเขาทาหรอื ตรวจสอบจรงิๆ แลวกร็ะลกึรูดวยปญญาญาณ ดวยความเขาใจ เอ โลกของเขา

เปนอยางนัน้กันนี่นะ ตัวอยาง...นะ แลวทาํไมเรามาบา พามาบานี่ ถกูหลอก ลางสมองมา ตาย..เรามาเปนแรงงานทาส มาขยัน หมัน่เพยีร แลวมาทาํงาน

ความสามารถของเราม ีกเ็อามาทาํอยูทางนี้ มารับใชฟร ีอะไรกไ็มได มาหลอกใชเราทกุอยางเลย เงนิทอง ขาวของ เราจะไปเสวยสขุโลกยีสขุ คนที่เขา สบาย

สาํรงสาํเรงิ สาํราญอะไรอยูกันเยอะแยะ ในตัวอยางในโลกนี่ มใีหดเูยอะแยะเลย เราจะมาอดอยาก ปากแหงอยูนี่ละ หลอกเกงจังเลย

เราเสยีทามาซะหลายป แลว รูสกึตัวแลวรบีไป ... เอาจรงิๆไหมละ... จรงิไหมละ กแ็ตกอน คณุเคยเสพย ยังไดเสพยไมเตม็ที่ดวย บางคน โอโห !

อยากจะกนิอาหารราน มื้อละแสน ๒ แสน กย็ังไมมเีงนิไปกนิ จะตองไปกนิใหไดส ิไมไดเที่ยวในรปูอยางนัน้ รสอยางนี้ กลิ่นอยางนี้ สัมผัสอยางโนน

มันยังไมได เคยแลวเหรอ... เคยกนิหรอื เปลาละ นัน่นะ...ไมเคย เอา แลวอยาไปกนิเลย โตะละเปนแสนนะ บนิไปกนิตางประเทศอะไรกแ็ลวแตเถอะ

มันจะตองไปเสพยสขุ โลกยีสขุอะไรทางตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ใจ เขาวามันด ีมันวเิศษ มันเลศิ มันอรอย มันอะไรกต็องไปเอานะ นี่ ยังไมเคยมคีู กต็องไปมคีู

กอนซ ีไมเคยสขุ ถกูหลอกมาอยูทางนี้ เดี๋ยวแหงเหี่ยวหัวโตตายเลย หา ไมเสยีดม เสยีดายอะไรเหรอ เพราะฉะนัน้ เตอืนสตติลอดเวลา

โลกยีะเขาเปนอยางนัน้แหละ เราจะสขุสาํราญ ประสพผลสาํเรจ็ในชวีติ มเีงนิหลายพันลาน อะไรกต็าม จะตองไดเสพย รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส เอรด็อรอย

ไปสาํเรงิสาํราญ ตามอยางโนนๆ คนโลกๆ เขามอียูใหดใูหเหน็อยูตลอดเวลา จะมานัง่อับเฉา ถกูหลอกมา เปนขาทาสนี่ มาเปนแรงงานทาส แลวใชคาํวา



แรงงานอรยิะนี่ หลอกไวใหมาทาํ ดซู ินี่ มาทาํซอกๆๆ ยังกับบางคนนี่ โอ บางคนนะ มฐีานะทางโลก เขาออกไปขางนอกผงาด เหมอืนกันนะนี่ แหม มคีนโคง

เคารพอยางโนนอยางนี้ มาทางนี้ ตาย มากวาดขี้หมา มาทาํอะไรอยูอยางนี้ โอ ! ดแูลว มันสมเพชเวทนาจรงิๆนะ พดูแลว มันเหน็จรงิ เหน็จังเลย

เขาวากจ็รงิของเขาทกุอยางเลยนะ อะไร ทาํไมมันโงดักดาน

งัน้ มาใหถกูหลอก กอ็ยูทางโนน มศีักดศิร ีมอีะไรสงาผาเผยด ีมาทางนี้ แลวมาเปนขาทาส มาเปนอะไร ตออะไร ทาํสารพัด อะไรตออะไรตางๆนานา

เหมอืนกับคนทกุๆคน ของคนอื่นเขา คนจบไมจบ ป.๔ ดวย กนั็ง่กับพื้นๆ อยางนี้ นอนกันอยางนี้ กนิกอ็ยางนี้ ไมไดมศีักดิ์ศร ีไมไดมขัีน้ตอน ไมไดม.ี..อะไรตอ

อะไรเลย อยางนี้ เอ เสยีหมด หมดศักดิ์ หมดศร ีหมดอะไรทัง้นัน้ละ จะเปนอยางขาทาสอะไร ตางๆนานา มันจรงิของเขาทัง้นัน้

เพราะฉะนัน้ คนไหนกแ็ลวแต เมื่อรูสกึตัววา ถกูหลอกอยางสนทิแลว รบีรูตัว แลวรบีไป ...ไปอยูกับ ทางโนนเขา กเ็อา เพราะทางโนนเขาเปนธรรมดา

ธรรมชาตขิองเขาอยูอยางนัน้ เขากม็ ีลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ มศีักดิ์ มศีร ีมทีนุ มรีอน มเีงนิ มทีอง มอีะไรของเขาอยูอยางนัน้แหละ แตทนีี้ เราจะมาทางนี้

นี่กพ็ดูเตอืนตลอดเวลานะ อยามาเสยีเวลามากมาย... อาตมา เตอืน ผูที่มาบวชแลวอยางนัน้นะ ที่ไลๆมา ที่เคยพดูมาแลว มาอยูไดตัง้หลาย เปนสบิๆป

แลวไมอยางนัน้ ไปอยูทางโนน กน็ี่ หนาตาก.็..ไมคอยเลว ไมเลวนะนี่ ปานนี้ กไ็ดเมยีกันคนละหลายๆคนแลว อะไรอยางนี้ (ผูฟงหัวเราะ)

นะ ลกูสาวบานใครบานใคร กค็งไดกันไปหลายคู หลายคนแลวละ จะมาเสยีเวลาอยูทาํไม ตัง้เปนนม เปนนาน ใชไหม... หรอืไม กไ็ปหาเงนิ หาทอง

นี่ไดกันคนละหลายหลัวแลว นี่เงนิทองแตละคน แตละคนนี่ ถาไปทาํงานมาเปน แรงงานอรยิะ หรอืมาเปนแรงงานทาส ฟรีๆ ไปตัง้หลายแลวนะนี่ เกบ็แลวได

ตัง้เยอะนะนี่ แตคดิจรงิๆ มันจรงินะ นี่แรงงาน หรอืวาความสามารถ แตละคน พวกเราทาํนี่ มันเปนผลผลติ จรงิๆ แลวมันกไ็ด มันกอ็อกไปสูสังคมจรงิ...

ทกุคนไมเหน็เหลอืสักกะบาท ไมมเีหลอืเลยนะ นี่ ทาํงานกัน ทัง้นัน้ละ ทกุๆคน ทาํงานกัน ไมมเีลย มแีตทาํแลวกอ็อกไปหมด ทาํแลวกก็ระจาย

ทาํแลวกส็ลาย ไมมไีดแลกกลับมา นี่แหละ คนขางนอกเขางงวา มันเอามาจากไหนวะ อโศกนี่ มันรวย กจ็ะไมรวยยังไงละนี่ ไมใชคนงอมอืงอเทา

ทกุคนมปีระสทิธภิาพใชไหม มันกท็าํ กส็รางๆ ออกไปๆ แตมันไมเปนรปู มันไมมไีวสัก ๕ หมื่น ๕ แสน ๕ ลาน ทางโนนเขามนีะ ใสแบงคไว

แตของเราไมม ีไมมนีะ ทางโนน ไมใชคาแรงงานดวย บางทคีาบรจิาค ทาํทานของเรานี่ ทาํทานกไ็มเอา อยูแลว ถาทาํกเ็ขากองกลาง เขามลูนธิไิปเลย

สวนตัว กย็ังงัน้ๆ แหละ ถาไมมารับกเ็ขากองกลางตอ หรอืวาเปนครัง้เปนคราว เปนเรื่องเปนราว อะไรกว็าไป กไ็มมเีกบ็ ไมมอีะไร ทางโนนนะ รับเละเลยนะ

เยอะ นี่ ถาเราจะเอาวธินัีน้บาง กป็านนี้ ทานสันตจติโต มากอนเพื่อน คงจะไดหลายกวาเพื่อนมัง้ ปานนี้... ผูรัตตัญ ูมาบวชกอนเพื่อน ปานนี้ กค็งปาเขาไป

เปนลานแลวมัง้ ๑๐ กวาปแลว ใสแบงคไว นอกนัน้ กไ็ลมาซ ิตามฐานะ ไมแนหรอก หลังๆนี่ อาจจะฝมอืดีๆนะ บางคนอาจจะทาํ ไอขง ไอขกิ เกงอะไร

อาจจะรวยกวาเขา.. ฝมอืมันตางกัน คนเราฝมอืดีๆ เหน็ไหม (หัวเราะ) กอ็าจจะรวยกวาเขา สะสมไดมากกวาเขา กไ็ด แตพวกเรา ไมมอียางนี้

เรามาเสยีเวลาอยูทาํไม แกลงไป ทกุวันๆๆๆๆ ทกุวัน เดี๋ยวกถ็งึเวลาตาย เอ พวกเรา สมณะเรา ยังไมตายสักคนละเนาะ ห ึเออ อทิธปิาทายโุก

ตายไปคนหนึ่งเนาะ ลมืไป ตายอายยุังหนุม ไปตายที่เชยีงใหม ตายไปคนหนึ่งแลว นี่ยังไมตายกันนี่ นี่เราแกขึ้นไป แกไปๆ บางคนแกๆ มาบวชแลว

นกึวาจะตาย กอนที่จะมาบวชแลวนะ เหน็วา เอ คนนี้จะอยูไดกี่ป มาบวชตอน อายมุากแลวมาบวชแลว เอะ แขง็ขัน ขยัน แขง็แรงขึ้นมา เผลอๆไปนี่

อยางทาน พหลุกีโต ปาเขาไป ๗๐ แลว แตกอนก ็มาบวช ทาํไมมาบวชหนอ นี่อายตุัง้ ๖๐ แลว จะมาบวชทาํไม บอกวา พอไปได ผมยังแขง็แรง วายังงัน้นะ เอ

จะไปรอดหรอื เอา เอาเขาจรงิ ๗๐ ยังแขง็ขันอยูเลย ใหเทศนแลว ไมไลไมลงนะนัน่ (ผูฟงหัวเราะ) ถาใหขึ้นเทศน ไมไลไมลง เทศนโอโห แหม ตองหามกันนะ

แขง็แรง กไ็ปกันได ยังไมทันตาย

ที่อาตมาพดูใหฟงนี่ เพื่อใหตรวจสอบของจรงิ ความจรงิ ไมใชพดูเลน จัดเปนเลนใหมันระเรงิอารมณเลน ไมใชนะ แตมันกด็สูนกุดเีหมอืนกันแหละนะ



มันกด็ูๆแลว มันกข็าํๆ เออ ดซูนิี่ ถกูหลอกไดสนทิ อะไร จะปานฉะนัน้ ถกูหลอกไดสนทิดนีะ แลวกม็าเปนไป นี่ เปนผลของสัมมาสมาธ ิเปนผลของเราลมืตารๆู

แลวญาณปญญา จะพดูยังไงกพ็ดูไป จะพดูวาหลอก จะพดูวา ถกูอยางโนนอยางนี้ อะไรตออะไร กพ็ดู ไมมปีญหาอะไรหรอก นะทางเรานี่ อาตมาวา

ไมกลัวนะ คาํพดู แลวกไ็มใชวา ไมถอืสาคาํพดูดวย เอาคาํพดูมาตรวจสอบ เขาพดูอยางนัน้ๆ อาตมาพดูนี่ กไ็มใชวา ไปฟงแลว กเ็ลนๆ แลวกห็ลงมี

อาตมามจีติวทิยา ทาํใหพวกคณุนี่ หลงสนทิเลย ไมตองตรวจตรา ไมตองคดินกึ ไมตองสาํเหนยีกสังวร ไมตองพยายามเปรยีบเทยีบอะไร ไมไดนะ

ตองวนิจิฉัยจรงิๆเลย ใหดใูหดีๆ มันเปนยังไง ทัง้นอกและใน อารมณขางในจติ และขางนอก สภาพขางนอก มันสอดคลองกันไหม สงบระงับ ไมสะสม

มันเปนยังไง อยูเหนอืโลกยีะ หรอืโลก มันเปนยังไง ลาภ ยศ สรรเสรญิ กามคณุ อัตตา มานะ เปนยังไง ใหรูสภาพ เหลานัน้ วา เราหลดุพนขึ้นมานะ

เราเบาบางลงมา เราสบายใจขึ้น แลวเรากอ็ยูของเราได

ของเราเดี๋ยวนี้ ทกุวันนี้นี่ มันเปนสังคมมนษุย มวีงจรขึ้นมา มรีะบบ มอีะไรตออะไร อาตมายิ่งพดูได อยางแจมชัด ยิ่งพดูได มทีี่รองรับ มอีะไรรองรับมากขึ้นวา

เราอยูกันไดยังไง เราไมมเีงนิสักบาท ไมไดม ีรายไดเลย แลวมันจะอยูไดยังไง เอ มันอยูไดแฮะ โลกเขาไมมรีายไดมันอยูไมไดนะนี่ อาตมาอานขาว พวกคน

ไปทาํงานที่สงิคโปรนี่นะ ไปอยูเขาบอกไมไดเปนบานหรอก เปนกลองๆ ใครอานไหมละ ขาวคราว เขาบอกวา ไปอยูในกลอง อยูกัน มันทเุรศ ทรุังการ วายังงัน้

อัดกันอยูอยางนัน้ บางคนมันไมม ีมันอยูไมไหว มันกอ็อกมานอนขางนอกบาน สะเปะสะปะ อับชื้น มเีชื้อโรค มอีะไรตออะไร แตมันเปนคนงานทาส

ตองไปทาํสัญญาเขามากูเงนิมา เพื่อที่จะใหทางบานไปกอน ๔ หมื่น ๕ หมื่น แลวกจ็ะตองทาํใชหนี้ ใชอะไร มสีัญญาผกูมัด หนมีาไมได

ตองทนทาํใหมันหมดหนี้ หมดสนิ อะไรตออะไรตางๆนานา เพราะเขาเอาเงนิ ซื้อไวกอน อะไรตางๆนานา พวกนี้ดแูลว รูวาดิ้นรนชวีติ นะ ตัวเองตาย

กต็องตาย ยอมตายทกุอยางนะ รูวา ไอนี่เปนพษิ ไอนี่เปนอะไร มันถงึตาย กต็องยอม จะตองกนิยา จะตองกนิโนน กนินี่ จะตองทกุขยากยังไงอยู กต็องทนอยู

ไออยางนัน้ส ิมันนาสงสาร มันไมมทีางออก เขาไมมคีวามรู เขาไมรูวา จะอยูยังไงนะ

ทนีี้ ทางพวกเรานี่ ไดมาพบ ไดมารู ไดมาเหน็ ไดมาอยู แมจะมคีวามรู หรอืไมมคีวามรู เรากอ็ยูอยางพี่ อยางนอง คนที่มคีวามรูมากๆ กเ็อน็ดกูัน มฝีมอื

มคีวามสามารถ กท็าํมากๆ เปนบญุของเรา เราไดเกื้อกลูกันไป กบ็ญุของเรา แมแตคนที่ความรูไมมาก ความสามารถกม็ไีด เกื้อกลูได สรางสรรได

บางคนมบีญุ ไดมากๆเหมอืนกันนะ คนที่เรยีนสงูๆ บางทหียบิโหยง บางท ีมันอัตตามันเยอะ ขี้เกยีจ จะใหแตคนที่ไมไดเรยีนสงู ยังมลีักษณะศักดนิา ทนุนยิม

อยูพอควร แกทาํกแ็ลวกัน มเีชงิฉลาดอยูในหัว คณุทาํกแ็ลวกันนะ คณุไดบญุมาก ฉันไมคอยทาํ คณุไมคอยทาํ คณุกไ็มคอยได ไมมปีญหา คณุจะไปทาํ

ฉลาดโกงอยางนัน้ ไมไดเรื่องอะไรนะ ใครทาํกใ็ครได มันเรื่องธรรมดา แตพวกเรากท็าํกันไปอยางนัน้แหละ แลวแต บญุใครบญุมัน บาปใครบาปมัน

กรรมใครกรรมมัน

ประโยชนของการเจรญิอานาปานสตนิะ อานากับอาปานะ แปลวา ลมหายใจเขา ลมหายใจออก หรอื อัสสาสะ ปสสสาสะ กเ็หมอืนกันนะ อัสสาสะ

ปสสาสะ กห็มายถงึ ลมหายใจเขาอันหนึ่ง ลมหายใจออก อันหนึ่ง กายไมหวัน่ไหว จติไมหวัน่ไหว เรยีกวา งามนอกงามใน คาํวากาย ไมหวัน่ไหว

จติไมหวัน่ไหวนัน้ ไมไดหมายความวา กายไมกระดกุกระดกิ แลวกเ็ลย จติกไ็มกระดกุกระดกิดวย เรยีกวา ไมหวัน่ไหว ไมใชอยางนัน้ กายไมหวัน่ไหว

หมายความวา กายของเรากอ็ยูตามสภาพ ที่จรงิ องคประชมุนะ ถาวากันลกึๆ แลว มันหมายถงึองคประชมุ ไมไดหมายความวา รางกายอยางนัน้เทานัน้

หมายถงึองคประชมุ องคประชมุสวนนอก ที่เรารับอะไรตออะไร มันอยูในรปูแบบของมันอยางด ีมันอยูในวงจร มันอยูในการเปนไป การเคลื่อนไหว

หรอืวาการดาํเนนิบทบาทของมัน ไดสัดสวน ไดสภาพที่ด ีไมแปรปรวน ไมออกนอกวงโคจร ไมพลกิแพลง ไมออกนอกเสนทาง หรอืวา ออกจากสภาพที่มันไม

ไมอยูในระบบ อยูในระเบยีบ มันอยูในระเบยีบ เรยีบรอยด ีเรยีกวา อยางนัน้ถกูกวานะ กายกด็ ีจติกเ็ปนจติที่แขง็ แรง เปนจติที่มปีญญา มอีะไรรูอยางดี



ไมบกพรอง ไมมอีารมณ

สรปุงายๆ ถาจติแลว สรปุไปไดถงึที่สดุ จติไมหวัน่ไหว กค็อื จติไมมอีารมณอะไร ที่มกีเิลสเขามาแทรกไดดวย จติไมหวัน่ไหว จติไมแปรปรวน เปนจติที่แขง็แรง

เปนจติที่ใสสะอาด เปนจติที่บรสิทุธิ์ เปนจติที่สมบรูณ ทาํงานไดเตม็ที่ ทาํหนาที่ของจติได อยางมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ใครจะมบีญุบารมี

จติจะมสีมรรถภาพเทาไหร ไมเทากัน พระอรหันตแตละองค กไ็มเทากัน พระอรหันตทกุองค มจีติที่วางจากกเิลสทกุองค แตประสทิธภิาพ ของจติวญิญาณ

ที่มคีวามสามารถ ทางเฉลยีวฉลาดกด็นีะ ทางเฉลยีวฉลาด ทางรอบรู จะเปนเชงิจาํ จะเปนเชงิคดิ จะเปนเชงิปฏภิาณอะไร กต็ามใจเถอะ ไมเทากัน

เพราะฉะนัน้ กท็าํงานไดเตม็ที่ จะเกงเทาไหร กเ็ทาพระอรหันตที่มบีญุบารม ีแตละองคนัน้ ฉันใด เราไมใช อรหันต เรากม็ปีระสทิธภิาพทางจติเหมอืนกัน

แมจะยังไมอรหันต แตถาเราทาํฌานในชัว่คราว ฌานไมมนีวิรณชัว่คราว เรากม็จีติทาํงานไดเตม็ที่เหมอืนกัน ทนีี้ มันมคีวามไมแขง็แรงอยางสมบรูณ

มันกอ็าจจะหวัน่ไหวได ขณะใดที่เราทาํงานไดเตม็ที่ ตามประสทิธภิาพของจติของเรา แลวไมหวัน่ไหว นัน่แหละ เรยีกวาจติไมหวัน่ไหว มันเปนชัว่คราว

กชั็ว่คราว ถาเปนพระอรหันตแลว กไ็มหวัน่ไหวตลอด เพราะไมมคีวามวบูวาบอะไร มันไมกลัว มันไมทกุข มันไมอาลัยอาวรณหวงหาอาลัย นัน่เรยีกวาจติ

สวนกาย กค็อื สภาพองคประกอบทกุอยาง... มันไปในระบบระเบยีบของมันอยางสงบเรยีบรอย เรยีบรื่น งาย งาม สันต ินัน่ เรยีกวา กายไมหวัน่ไหว

ดกูอน ภกิษทัุง้หลาย เพราะอบรม ทาํใหมาก ซึ่งสมาธ ิมสีตกิาํหนดลมหายใจเขาออก เปนอารมณนะนี่ วงเลบ็วา อานาปานสตสิมาธ ิกายยอมไมหวัน่ ไหว

จติยอมไมหวัน่ไหวนะ

ดกูอน ภกิษทัุง้หลาย เพราะอบรม ทาํใหมาก ซึ่งสมาธ ิมสีตกิาํหนดลมหายใจเขาออก เปนอารมณนะนี่ วงเลบ็วา อานาปานสตสิมาธ ิกายยอมไมหวัน่ ไหว

จติยอมไมหวัน่ไหวนะ

เพราะฉะนัน้ กห็มายความวา กายรางกาย กไ็ดดวย เปนองคประกอบของกาย มันไมหวัน่ไหวอะไร มันกอ็ยูของมันไดสบาย อยางนัน้ละนะ นี่ กพ็ดูรวมๆ

เปนคาํรวม ถาเราเขาใจกวาง กอ็ยางที่อาตมา อธบิายแลว

เมื่อกอนตรัสรู ทรงเจรญิ อานาปานสตมิาก อาตมากเ็หมอืนกัน เลนมา กอนจะมาทาํงานศาสนา อยางที่เรยีกวา เขาใจศาสนาอยางสมบรูณนี่ อยางดแีลว

แลวกม็าทาํงานศาสนานี่ อาตมากเ็ลน อานาปานสต ิมามากมาย นัง่หลับตา อาตมาไมเลนกสณิอื่น ไมเลนนะ เพงดนิ เพงน้ํา เพงไฟ เพงลม เพงอะไรไมเลน

เคยลองเหมอืนกัน เอาเทยีนมาจดุด ูอูว ไมสนกุ แลวกเ็พงไฟ เปลวเทยีนอะไรนี่ เคยเหมอืนกัน เคยทาํบาง แตไมเลน ไมเอา ลอง วา... มันไมอะไร

กมั็นลมหายใจ มันสบายอยูแลว กใ็ชลมหายใจ เขาออกมาแตไหนๆ ไมๆ มันไมยาก พอเลนชาํนาญแลว กไ็มยากหรอก ลมหายใจเขาออก แลวยิ่ง

มาประกอบ มาเลนแบบวทิยาศาสตร สะกดจติ มองจดุใดจดุหนึ่ง เพงจดุนัน้ นิ่งดิ่งแลวพับ่ เหมอืนกับอันนี้ คลายๆกสณิ เหมอืนกัน จดุอะไรกไ็ด นดิหนึ่ง

แลวกห็ลับตาเขาไป มันกเ็ปน อคุคหนมิติ เปนสิ่งทาํ เรากาํหนดนิ่งหนึ่ง เรากเ็ขาไปไดเหมอืนกัน คลายลมหายใจ เขาออก จะวา กสณิ ก ็เออ วทิยาศาสตร

แบบนี้ อาตมาเลน แตไมไดกาํหนดวา เปนไฟ เปนดนิ เปนน้ํา อะไรกไ็ด มอง ถาเวลาจะมองนี่ เขาใหมองเหนอื สงูขึ้นไปกวาระดับตาหนอย เพง เพงใหดิ่งนิ่ง

แลวกห็ลับตาพับ่ แลวกมั็นจะเปนสมาธงิายนะ ใครเคยเรยีนมา เคยเรยีนมาทางสายทางทันตแพทยนี่ หมอประพันธ กเ็คยสอน ถาทางทันตแพทย

อาตมารูจักคน ทางที่อื่นๆ ศริริาชกม็หีมอจรญู ทางโรงพยาบาลโรคจติกม็หีมอวเิชยีร อาตมาอยูในวงการนี้ กร็ู พวกนี้ เลนสะกดจติทัง้นัน้ละ หมอวเิชยีร นัน่

โรงพยาบาลพวกโรคจติ ถาหมอธรรมดากห็มอจรญู ทางทันตแพทยกห็มอประพันธ พวกนี้ละ เลนสะกดจติ เลนอะไรตออะไรกันมานี่

คลกุกันอยูอยางนัน้แหละ ไปเฮละโล โฮละเล กันไปนะ แตกอนนี้ กท็าํอยางนี้ มวีธิกีาร แตกอนนี้ มเีปนตาํราเปนเลม อาตมาใหเขาไปหมดแลว

แจกเขาไปหมดแลว ฯลฯ..



เอา ทนีี้ ดกูอน ภกิษทัุง้หลาย แมตัวเรา ในสมัยกอนจะตรัสรู ยังเปนโพธสิัตว ผูยังมไิดตรัสรู กข็ออธบิาย ตรงนี้อกีนดิหนึ่ง ที่บอกวา กอนตรัสรู นัน้นะ

พระพทุธเจาทานจะตรัสรู เปนพระพทุธเจานะ สัมมาสัมโพธญิาณ ไมใชตรัสรูเปนโสดาบัน ไมใชตรัสรูเปนสกทาคาม ีตรัสรูเปนโสดาบัน กเ็ปนอันหนึ่ง

ของการตรัสรู ซอยไปยิ่งวานัน้ เกดิญาณตรัสรู แมแตในธรรมะ แตละเรื่อง แตละคราว กเ็ปนการตรัสรู รูความจรงิ ตามความเปนจรงิ ในรอบของ ฌาน

แตละฌาน กต็รัสรู มญีาณทัสสนวเิศษ เหน็ของจรงิ ตามความเปนจรงิ คราวใดคราวหนึ่ง ที่คณุเอง คณุตรัสรู ในการทาํฌาน แลวกร็ูแจง เหน็จรงิ

ในความเปน ฌานนัน้ นัน่คอื การตรัสรู จติในขณะนัน้เปนญาณ จติในขณะนัน้ เปนโพธ ิจติในขณะนัน้ ตรัสรูของจรงิ ตามความเปนจรงิ วาไมมกีเิลส

ไมมนีวิรณ จนกระทัง่ คณุจะมเีหต ุมปีจจัยอะไร คณุจะลดกเิลส ลดไดจรงิ ลดไดชัว่คราว ลดไดถาวร ลดจนกระทัง่ไดสนทิ เดด็ขาด ถอนอาสวะ คณุกต็รัสรู

เหตแุตละเหต ุแตละเรื่อง ตรัสรูสัง่สมไป จนกระทัง่เขารอบไดวา เราไดมสีิ่งที่ไดสัง่สม การละกเิลสไดประมาณนัน้แลว เปน พระโสดาบัน

คณุกต็รัสรูโสดาบัน ไดมากขึ้น ลดโลภ ลดโกรธ ลดหลง ลดโมหะ ลงไปอกีๆๆไปอกี ไดรอบอกี ตรัสรูขนาดนัน้อกี เออ ขนาดนี้ เปนสกทิาคามี

กเ็ปนตรัสรูสกทิาคาม ีไดรอบ จนกระทัง่สังโยชน ๕ มันหมดไป เหลอืสังโยชนสงู เปนอนาคาม ีคณุกต็รัสรู อนาคาม ีตรัสรูอนสุัย อาสวะสิ้น ไมเหลอืเลย เปน

อรหันต คณุกต็รัสรู อรหันต

ทนีี้ จะตรัสรูโพธสิัตว ในระดับของ โพธสิัตว ไป กเ็ปน ตรัสรูโพธสิัตว จนกระทัง่จะตรัสรู อยางพระพทุธเจา ที่ทานบอกวา แตกอนจะตรัสรู ยังเปนโพธสิัตวอยู

ทานกค็อื เปนโพธสิัตวตามของทานนัน่แหละ แตละฐานะ ซึ่งไมจาํเปนจะตอง พดูกับคนที่ไมไดอยูในเกรดเดยีวกัน ไมตองมาบอกวา นี่วชิานี้ เรยีนหรอืยัง

ไดกี่ยนูติ นี่ทาํนี่ ไดกี่ยนูติ คราวนี้ กค็นที่อยูในชัน้เรยีนเดยีวกันอยู ในเขากพ็ดูกันได ไอคนที่ไมรูเรื่อง คณุจะไปพดู อะไรละ กับคนนอกวงการ นอกวชิาการ

นอกระดับที่จะรูกัน เขากไ็มพดูนะ

เพราะฉะนัน้ คาํวา ตรัสรู นี่ ตถีัวงายๆเอาวา กต็รัสรูตัวเดยีวเทานัน้แหละ คอืเปนพระพทุธเจา คาํวา ตรัสรู ของเขา เปนพระพทุธเจาตัวเดยีว แตของเรานี่

ตรัสรูเยอะ เพราะฉะนัน้ คาํวา ตรัสรู ของเขากเ็รยีกวา กอนที่ จะเปนพระโพธสิัตว กอนจะตรัสรู ยังเปนพระโพธสิัตวอยู ยังไมไดตรัสรู เพราะจะตรัสรู กค็อื

ตัวเดยีว ครัง้เดยีว เปนพระพทุธเจาเลย เขากเ็ลยเขาใจวา พระพทุธเจาเทานัน้ ที่จะตรัสรู คนอื่นไมมใีครตรัสรู เพราะฉะนัน้ ในตราบใด

ที่ยังไมไดตรัสรูเปนพระพทุธเจา ถอืวาเปนโพธสิัตวอยูตลอดกาลนาน แลวมโีพธสิัตว อยูอันเดยีว ขัน้เดยีว นี่ มันกพ็ดูกันไมรูเรื่องนะ

เพราะฉะนัน้ คาํวาโพธสิัตว ของพระพทุธเจานี้ แสดงวา ทานยังไมไดตรัสรูนัน้คอื ยังไมตรัสรูเปน พระสัมมาสัมพทุธเจานะ ยังไมไดตรัสรู กอ็ยู ดวย

วหิารธรรม นะ ธรรมเปนเครื่องอยูนี้โดยมากคอื อานาปานสต ินี่นะ เมื่อเราอยูดวยวหิารธรรมนี้โดยมาก กายของเรากไ็มลาํบาก ตาของเรากไ็มลาํบาก

และจติของเรา กพ็นจากอาสวะ นี่ ฟงดีๆนะ ในขณะที่จติของเรา กพ็นอาสวะ นี่ กเ็พราะวา ทานทาํ อานาปานสต ิทานพนอาสวะ พนอาสวะ แลวเปนใครละ

เอา ประเดี๋ยวกว็ายังไมตรัสรู ประเดี๋ยวกว็า เปนพระอรหันต ฟงแลวกเ็มาเทานัน้เอง ถาเราไมเขาใจแมนๆ เหน็ไหม นี่ ภาษาอยูในนี้ มันจะคานแยง

ตัวมันเองใชไหม แลวจติของเรากพ็นจากอาสวะ เอ มันพนอาสวะแลวกต็รัสรูแลวซ ีกบ็อกวา ยังไมตรัสรู เรากอ็าศัยนี้เปนวหิารธรรม เอ วหิารธรรม

แลวทาํไม แลวกบ็อกตรัสรู บอกวาพนอาสวะนะ เมื่อเราอยูดวย วหิารธรรมนี้โดยมาก

เพราะฉะนัน้ เมื่ออยูในความเปนอยูอยางนัน้ มอีานาปานสต ิบอกวา ไมมอีาสวะ เอา ตอนนัน้ กเ็ปน พระอรหันตแลวส ิเปนอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา แลวสิ

ที่จรงิ ยังไมใชหรอกนะ ถาเราไมสับสน เรากจ็ะไมงง อะไร บอก ตอนนี้ จะรูตรงนี้ บอกแลว เมื่อกี้นี้ อธบิายไปแลววา ในขณะที่เปนฌาน กต็รัสรู ฌานได

ถาฟงอยางนี้แลว ไมขัดแลวใชไหม นี่ ฟงอยางนี้แลว เผื่อถอืพาซื่อบอก ยังไมไดตรัสรู แตพอมาบอกวา จติพนอาสวะ เอ คนพนอาสวะ มันตรัสรูแลวนี่

มันจะเมา มันจะงง เอ ทานพดู เหน็ไหมนี่ ถาเปนอาตมาพดูนะ เขาจะบอกวา คานแยงตัวเอง แตนี่ พระพทุธเจาตรัสไว เถยีงไมออก แลวเขาเขาใจ อยางที่



เราพดูไหม ที่เราพดูกัน เราเขาใจแลว เราหมดปญหา แตเขาเขาใจอยางนี้ไหม ไปถามเขาจรงิๆเถอะ คณุวาคาํวา พนอาสวะ กับคาํวา ตรัสรูนี่

อันเดยีวกันไหม เอา แลว ทาํไม อยๆู ประเดี๋ยวเดยีว กบ็อกวา ยังไมตรัสรู ประเดี๋ยวเดยีว กบ็อกวา พอเรามวีหิาร อานาปานสต ิเรากต็รัสรูแลว

เรยีกสาํเรจ็แลวส ิแตเปลา ประเดี๋ยวกอ็อกมา ใชไหม ประเดี๋ยวกอ็อกมา นี่ หมายความวา อยู ในฌาน อยูในฌาน แบบนี้นะนะ แลวจติของเรา

กพ็นจากอาสวะ ไมถอืมัน่ดวยอปุาทาน เพราะเหตนัุน้แล ภกิษทัุง้หลาย ถาภกิษพุงึหวังวา กายของเราพงึไมลาํบาก ตา ของเราไมพงึลาํบาก

จติของเราพงึพนจากอาสวะ ไมถอืมัน่ดวยอปุาทาน เธอก ็พงึทาํไวในใจ ซึ่งสมาธอัินมสีต ิกาํหนดลมหายใจเขาออก เปนอารมณนี้ใหดนีะ กล็องฝกดู

เปนพระอรหันต ชัว่คราวนะ ใหฝกตอนที่ไมมกีเิลสนี่ เปนพระอรหันตชัว่คราวนะ อยางนัน้นะ กค็งไมสงสัยแลวนะนี่ เขาใจกัน มาเปนระดับๆๆแลว

กค็งไมมปีญหา

เพราะฉะนัน้ การนัง่อานาปานสต ิเขาไปอยูในสภาพนัน้ เขาถงึบอกวา ทานพทุธทาสวาเหมอืนกันวา เปนนพิพานลาํลองนะ เปนนพิพานลาํลอง

เปนสภาพตรัสรู นพิพานลาํลอง เมื่อตรัสรูแลว ทนีี้นี่ กอนตรัสรูนะ กอนตรัสรู กม็กีารพนอาสวะในชัว่คราวนัน้เหมอืนกัน

ทนีี้ อาสวะอันนัน้ เปนอาสวะของพระพทุธเจานะ ไมใชอาสวะของคณุ ไมใชอาสวะของโสดา ไมใชอาสวะ ของสกทิา ไมใชอาสวะของอรหันตธรรมดา

อาสวะของพระพทุธเจา ซึ่งยอมจะตองมภีพของทาน ภพของทาน จะกวางขนาดไหน โลกวทิขูนาดไหน กข็องพระพทุธเจา ไมใชของเราหรอก โลกของเรา

ที่ตรัสรูนัน่คอื โลกจอยๆหอยๆ แตกเิลสสวนตัวนัน้ โลกของโสดา กแ็คโลกโสดา เรยีกวาโสดาภมู ิหรอืโสดาภพ สกทิาคามภีพ กเ็หมอืนกัน กภ็พของสกทิา

อรหันตกข็องอรหันต กเิลสของเราทัง้หมดที่มอียู เรากใ็หมันพนภพ พนภมูขิองเรานี่ ภพที่มันเปนภพเปนภมูกิเิลสของเรานี่ใหได สวนจะไปรวบรวม เอาอะไรอกี

ทานจะสรางภพ ที่ใหญโต เปนพระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจานัน้ กไ็มตองไปสงสัยกับทาน ใหคณุสอบผาน ซะกอนเถอะนะ สอบผานเปนขัน้ๆไปแลว อยากจะ

ไปเรยีนอันนี้คอยเรยีน เมื่อตรัสรูแลว กท็รงอยูดวย อานาปานสตโิดยมาก นี่ กอนตรัสรูกใ็ชอยางนัน้ ทนีี้อยูเมื่อตรัสรูแลว ลาํดับนัน้ พระผูมพีระภาค

ทรงออกจากที่ เรนในปา ในปาอจิฉานังคละ เมื่อลวงเวลา ๓ เดอืนแลว จงึตรัสกับภกิษทัุง้ หลายวา

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย ถานักบวชเจาลัทธอิื่น พงึถามอยางนี้วา พระสมณโคดม อยูจาํพรรษาดวยวหิารธรรม อะไรโดยมาก ทานทัง้หลายพงึตอบวา

พระผูมพีระภาคอยูจาํพรรษาดวยสมาธ ิม ีสต ิกาํหนดลมหายใจ เขาออกเปน อารมณโดยมาก เพราะวามันอยูกับตัว

เพราะฉะนัน้ สมาธขิองพวกเจาลัทธอิื่น เขาจะบอกวาอยูวหิารธรรม วหิารธรรมคอื อยูเปนสขุ สขุวหิารธรรม เรยีกเตม็ๆ เขาเรยีกสขุวหิารธรรม

คอืเปนสขุดวยฌาน นี่เปนภาษาที่เขาพดูกันทัว่ไปละนะ เปนความสขุ เปนความพนทกุข อยางสนทิ ถาเขาจะถามของเราบาง เรากม็อียางเขาเหมอืนกัน

ของพระพทุธเจา ทานกบ็อกอยางนี้ ของเรากม็อียางเขาเหมอืนกันแหละอยูในวหิารธรรม อยางนี้ ถาเขาถามกบ็อกเขาตรง บอกวา ไอที่คณุม ีฉันกม็ี

จะดหูรอืวหิารธรรมอะไร อันเดยีวกันนัน่แหละ แตอันอื่นวเิศษอยาเพิ่ง เพราะ พระพทุธเจานี่ ทานจะตองประนปีระนอม ทานจะตองไมใหเขามาถกเสยีกอน

ไมใหเขามา ถกมาเถยีงกัน ไมอยางนัน้ เอาเวลาไปเถยีงกัน ไมทันไดสราง เอาเวลาไปเถยีงกันแลวยุงกันไปหมด อาตมาทาํงานนี่นะ ตอนแรกๆ เหมอืนกันละ

ทาํงานอยางนี้ มาแตตน เขาบอกเหมอืนกันมาเลยนะ เหมอืนมาเลยนะ แหม เครงนัง่หลับตา อะไรเหมอืนกันเลยนะ... มาพาทาํอะไรตออะไร พวกเรามา

แลวอาตมากส็อนพวกเรา คอยๆใหเปน... สัมมาอรยิมรรค มาเรื่อยๆๆๆ แตดขูางนอกนี่ แหม เหมอืนกันเลยกับทางฤาษ ีทางดานโนน นะสาย...เหมอืนกันเลย

ใหมๆนี่นะ มทีี่ผดิแปลกบาง กก็นิมังสวริัต ิตอนแรกกพ็ยายามเอาอันนัน้ มานาํหนอยหนึ่ง นอกนัน้มันเหมอืน เขากต็ายใจวา เออ ใชแลว นี่ มาด ีไปด ีไปดแีลว

พอไปด ีไปด ีเรื่อยๆๆๆ ฯลฯ

เพราะฉะนัน้ ทาํไมคาํถามที่เขาถามกันอยูทกุวันนี้วา เขาถามหรอื เรากถ็ามดวย ทาํไมละ วาไมด ีทาํไมปลอยใหมาไดตัง้ ๑๐ ป ทาํไมปลอยมาตัง้ ๑๐ ป



ไมใชปลอยหรอก เผลอไป เมื่อรูกส็ายเสยีแลว หรอืเมื่อรูกส็งูเสยีแลว อะไรกแ็ลวแต เมื่อรูกไ็ปอยางนัน้แลว อาตมากท็าํอยางอาตมานะ นี่ กบ็อกใหพวก คณุรู

แลวอยาเอาไปคยุโมมากละ เดี๋ยวมันนาหมัน่ไสนะ กบ็อกใหรู พระพทุธเจาทานกต็องระวังอยางนี้ บอกแลวนะ ไมใชมผีูที่จะมาปราบ

ไมใชมผีูที่จะมาเหนอืชัน้อะไรขึ้นมาอกีนะ เพราะฉะนัน้ กอ็าศัยเวลา เหลานัน้ เขาจะไปไหวตัวอะไร เราสรางหมูสรางกลุมกอน สรางไปได

มฐีานมอีะไรกค็อยๆ เหน็ชัดขึ้นเอง พยายามไมเปด แตมันจะเปดเผยตัวขึ้นมาของมันเอง

เพราะฉะนัน้ ถงึมา พอมารูอกีตัว เฮย...ไอนี่มันไมใชลายเสอื อยางเรานี่หวา มันเปนลายอกีอยางหนึ่ง ไมใชเสอือยางที่เราเปน ตอนแรก

นกึวาจะเปนลกูเสอืเหมอืนกัน ลายเหมอืนกัน ตอนแรก เอา ลายมันออก มาโตแลว ไมใชเวย พอรูตัวกต็ายเขี้ยวงอกแลว เลยบอกไอยา

เลยลมยากอะไรอยางนี้ มันเปนธรรมดา ธรรมชาตอิยางนัน้ละ วธิกีาร บอกเอาไว ฯลฯ

อรยิวหิาร พรหมวหิาร ตถาคตวหิาร วหิารกค็อื เครื่องอาศัย เครื่องอยูนะ

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย บคุคลเมื่อกลาวธรรมใดๆ โดยชอบ พงึกลาววา อรยิวหิาร คอืธรรมะเปนเครื่องอยู ของ พระอรยิเจา กลาววาอรยิวหิารบาง

พรหมวหิารบาง ตถาคตวหิารบาง พรหมวหิาร กค็อื ธรรมะเครื่องอยู อยางพรหม ตถาคตวหิาร กธ็รรมเปนเครื่องอยู อยาง พระตถาคตบาง ผูนัน้

เมื่อกลาวถงึ อานาปานสตสิมาธ ิโดยชอบ กพ็งึกลาววา อรยิวหิารบาง พรหมวหิารบาง ตถาคตวหิารบาง

ดกูอน ภกิษทัุง้หลาย ภกิษเุหลาใด ยังเปนเสขะ ยังมไิดบรรลอุรหัตตผล เมื่อปรารถนาธรรมอันยอดเยี่ยม อันปลอดโปรงจากโยคะอยู

สมาธทิี่มสีตกิาํหนดลมหายใจเขาออก เปนอารมณ อันภกิษเุหลานัน้ เจรญิ ทาํใหมากแลว ยอมเปนไป เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวา

เรามพีื้นของ อานาปานสต ิแลว มคีวามเขาใจ แลวกท็าํไดอรยิวหิาร มันจะเปนอรยิวหิาร กด็วย เปน พรหมวหิาร พรหมวหิาร อรยิวหิาร ตถาคตวหิาร

ตางกันโดยคณุภาพนะ ถาจะวา อรยิวหิาร เปนเชงิปญญา พรหมวหิาร เปนเชงิของเจโต กใ็ชไดนะ ตถาคตกร็วมเลย วเิศษสมบรูณนะ ตถาคตวหิาร

เปนเครื่องอยู เครื่องอาศัย เพราะฉะนัน้ จะเอา อานาปานสต ินี้มาเปนหลัก วาเรายอมมสีมาธกิาํหนดลมหายใจ นี่เปนฐานอาศัย เปนวหิารธรรม กเ็ปน

วหิารธรรมได แลวงาย ทาํช่ําชองแลวกง็าย กาํหนดหยดุงาย จนกระทัง่ไมตองลกึกไ็ด ใหมๆ ทาํใหมๆ แรกๆ ยังเปนนักเรยีนใหมๆนี่ มันจะดลูกึเขากช็านาน

พอเขาไปแลวจะออกกน็าน พอเกงเขาแลว เขากเ็รว็ ออกกเ็รว็ เกงจรงิๆ ไมตองเขาตองออก มันอยูดวยกัน จะเขามันเหมอืนไมไดเขา จะออกเหมอืนไมไดออก

ยิ่งเปน พระอรหันต หรอืเปนพระอรยิะ ที่เจโตสมถะเปนพื้นฐานดวยแลว กท็าํได จะเขาปบ ใหมันเปนสมาธเิขาไป นัง่ แตตองฝกเหมอืนกันนะ ถาเรื้อๆ

ไมฝกบางเลย มันกไ็มเปน

แตถาเผื่อวา เอาโดยสมบรูณแลว จติไมเปนนวิรณแลว พระอรหันตเจา กไ็มมนีวิรณตลอดกาลนาน เพราะฉะนัน้ ตองเขา ตองออกตรงไหนละ

ถาเราเขาใจแลววา ตอนเปนฌาน เปนสมาธ ิเปนฌานกค็อื การไมมนีวิรณในจติ พระอรหันตเจา กไ็มมนีวิรณแลว ทกุองคนัน่แหละ

จะเปนพระอรหันตที่นัง่เจโตสมถะ มาหรอืไมกต็าม ไมนัง่เจโตสมถะมา กไ็มมนีวิรณอยูด ีแตวามันไมไดอยูในภวังค ตองเขาไปในภวังค

แลวกถ็งึคอยไมเปนสภาพหลับ... เปนการเปดสตเิตม็ แลวกต็ัดตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ไมรับรู ไมใชทานอน ถาทานอน พระอรหันตเจาทกุองค

กไ็ปดวยกันหมดทกุองคก.็..สบายๆ ทัง้นัน้แหละ ทานัง่อยางนี้ ถาไมไดฝก มันกนั็ง่ไมคอยอยู ถาเผื่อวาไมไดฝกนะ อยางนี้ เปนตนนะ

สรปุแลว กอ็านาปานสต ินัน้นะ จะเรยีกอรยิวหิาร เรยีกพรหมวหิาร เรยีกตถาคตวหิาร กไ็ด แตขึ้นอยูกับ คณุภาพของฐานะนะ

เพราะฉะนัน้ ทานกพ็ดูเผื่อ ถาเราไมใชตถาคต เราไมใชพระพทุธเจา เรากม็อีรยิวหิาร เรากม็พีรหมวหิาร ตามคณุภาพของคนแตละคน แตละฐานะ

ตามความเปนจรงินะ เอา สรปุแลว งายๆอยางนี้ เปนเครื่องอาศัย พระอรหันตเจรญิอานาปานสต ิทาํไม... ทนีี้เจรญิทาํไม



ดกูอน ภกิษทัุง้หลาย ภกิษเุหลาใด ที่เปนพระอรหันตขณีาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว มสีิ่งควรทาํ อันไดทาํ เสรจ็แลว มภีาระอันวางแลว มปีระโยชนสวนตน

อันไดบรรลแุลว สิ้นกเิลส เปนเหตมัุดไวในภพแลว พนแลว เพราะรูโดยชอบ อานาปานสตสิมาธ ิอันภกิษเุหลานัน้เจรญิแลว ทาํใหมากแลว ยอมเปนไป

เพื่อความอยู เปนสขุในปจจบัุน และเพื่อสตสิัมปชัญญะ เพราะฉะนัน้ มันจะอนเุคราะห แมเปนพระอรหันตแลว ถาไดฝก เจโตสมถะแลว บางที

มันเหนื่อยๆนะคณุ วับ ไมตองไปนอน นัง่ อยูที่นี่กไ็ด คยุกับคณุไป กบ็อกวา เดี๋ยวนะ ถาคณุฝกช่ําชอง คณุกไ็ดไปอาศัย เปนปจจบัุนนัน่เทยีว เปนเครื่องอาศัย

สขุวหิารธรรม ทานเรยีกวา เจโตสมถะ หรอืวา อานาปานสต ินี่ เปนสขุวหิารธรรม เปนปจจบัุนนัน่เทยีว เพื่อความเปนอยูสขุในปจจบัุน คอื มันวางหมดเลย

มันพักได มันสบาย มันไมตองทาํงาน ชัว่คราว ถามันเมื่อยมากๆ มันเพลยี มันอะไรนี่ เรากต็องหยดุ ใชไหม หยดุกห็ยดุ ปรับ ถาคนที่ฝกไดดวย มันกป็รับ

เพราะฉะนัน้ คนที่ไมไดฝกเจโตสมถะ มันกไ็มได เพราะฉะนัน้ พักกต็องขอเวลานอก นอนหนอย เปนพัก ไปนอน ไปพัก ไปหยดุ หรอืไมกพ็งิฝาไปเลย

แตนี่ไมตองพัก มันกจ็ะเปนการใช ไมตอง เพราะทรงตัว หัดทรงตัว หัดตัดทวารทัง้ ๕ หัดอะไรตออะไรนี่ อยูในภวังคได อยางในรปูทรงที่ด ียิ่งทาํไดเกเทาไหร

ใชไหม แหม เก นะ อยาไปกวนทาน ทานกาํลังนโิรธ แนะ ทานกาํลังอยูตอนนโิรธสมาบัต ิเอาจรงิๆ เขากถ็งึ นโิรธสมาบัต ิคอื ดับวหิารธรรม ทานถงึอยู ถอืวา

สขุนี่ เปนฌาน เพราะฉะนัน้ สมณะนี่ จะเปนสขุ ถอืวาสขุที่สดุ เพราะมันวางที่สดุ ไมตองทาํงานอะไรเลย

ซึ่งกพ็ดูกับพวกเรา ตัง้เทาไหรแลว บอกวา ไอคนเรานะ ลงไมไดทาํอะไรอยูวางๆ เสรจ็แลว มันเบาที่สดุ มันกจ็รงิที่สดุ เบาที่สดุ งายที่สดุ แลวมันกส็บายนะ

สบายแบบงายๆ ใครเขากเ็ขาใจ เพราะฉะนัน้ จะเปนสขุวหิารธรรม กด็วยฌานอยางนี้ สมณะจะมอัีนนี้ ใครเถยีงไมไดหรอก พระพทุธเจากเ็ถยีงไมได

ใครจะมาเถยีงกไ็มได ทกุคนตองเขาใจ แตนัน่แหละ กไ็มไดหมายความวา คนเราจะเอาแตนัง่อยูวางๆ อยางนัน้ เปน วหิารธรรมที่ เมื่อเราฝกมาแลวนี่

เราทาํงานไปดวย เรากอ็าศัยไปดวย เปนวหิารธรรม ที่ซอน ซอนในขณะที่เราทาํงานนี่ ไดอยางดี

หากเจรญิธรรมอยางเดยีว ชื่อวา เจรญิธรรมอยางอื่นอกีมาก

ดกูร อานนท ธรรมอยางหนึ่ง ชื่อวา อานาปานสตสิมาธ ิอันบคุคลเจรญิแลว ทาํใหมากแลว ยอมทาํสตปิฏฐาน ๔ อยางใหบรบิรูณ สตปิฏฐาน ๔

อันบคุคลเจรญิแลว ทาํใหมากแลว ยอมทาํโพชฌงค ๗ อยางใหบรบิรูณ โพชฌงค ๗ อันบคุคลเจรญิแลว ทาํใหมากแลว ยอมทาํวชิชาวมิตุตใิหบรบิรูณ

เพราะฉะนัน้ อานาปานสต ิจงึเปนองคประกอบที่เอื้อใหเกดิสตปิฏฐาน ๔ เอื้อใหเกดิโพชฌงค ๗ เปนอทัิปปจจยตา ตอเนื่องทาํใหเกดิอาศัยได จงเหน็

อานสิงสของอานาปานสต ินัน้ ทาํใหเราเกดิสตปิฏฐาน ๔ ไดด ีใหบรบิรูณได ทาํใหเกดิโพชฌงค ๗ ใหดไีด

เพราะฉะนัน้ อันนี้จะอปุการะจรงิๆ จะทาํใหเราเกดิสภาพที่เจรญิ ดวยสภาพตางๆ ดังกลาวนัน้ เอาละ เวลาอาตมาอธบิายเนื้อหาของอานาปานสตไิป

กค็งจะตองมาพดูถงึยกตัวอยางในสตูรตางๆ ที่เอามาไว ขางหนานัน้ ประกอบไปใน ตอน...ปฏบัิต ิตอนอธบิายถงึตอนนัน้

ตอนนี้ กจ็ะไดโคงจะวกมาที่ตรงนัน้อกีดวย เมื่อทราบอานสิงสแลว กม็าเริ่มตนปฏบัิตกิันด ูแหม ทาํบรรยากาศ นี่มดืลงนะ มันจะเปนฌาน หรอื

จะเปนหลับกันละ มันนาจะสวาง...เนาะ หยดุไฟโนนหรอืไง ไฟตกนะส ิกเ็ราไมไดตดิเครื่องไฟ ออ ห ึแลวเครื่องกขั็ดของ

เอา เอา คูบัลลังก คูบัลลังก นัง่ขัดสมาธ ิมบีางคนเขาชอบนัง่พับเพยีบ มันไมตรงนะ มใีนสัดสวนอยางนัน้ นัง่ขัดสมาธ ิเขาเรยีกวา คูบัลลังก บัลลังเกนะ

บัลลังเก นัง่ขัดสมาธ ิขาซอนขาใหดีๆนะ เอา ตัง้กายตรง ดาํรงสตคิงมัน่นะ

โส สโตว อสสฺสต ิสโต ปสสฺสติ

เธอยอมมสีตหิายใจออก มสีตหิายใจเขา เอา นัง่สตหิายใจออก สตหิายใจเขานะ หลังตรง คอตัง้ ตาหลับ ไมใชตาตกนะ หลังตรง คอตัง้ หลับตา ตอนนี้

หลับตากอน เลนหลับตากอน แตกอนนี้ อาตมาพาใหลมืตา แลวมันยาก กวาจะเขาฌาน เขาไปถงึไหน แตกอนนี้ อาตมาไมไดตัง้ใจจะสอนอยางนี้



เพราะฉะนัน้ ตอนนี้ หลับตา มันจะไดเขาไป หลับหรอืไมหลับ รูไอตอนนี้

ทฆี ํวา อสสฺสนโฺต ทฆี ํอสสฺสามตี ิปชานาติ

เธอนัน้ หายใจออกยาว กร็ูสกึตัวทัว่ถงึวา หายใจออกยาวดังนี้

ทฆี ํวา ปสสฺสนโฺต ทฆี ํปสสฺสามตี ิปชานาติ

เธอนัน้ เมื่อหายใจเขายาว กร็ูสกึตัวทัว่ถงึวา หายใจเขายาว เอา ดทูี่ลมหายใจ หลับตา แลวกเ็อาจติ เอาสต ิเอาความรูสกึ

มาจดจออยูที่ลมหายใจอยางเดยีว ความนกึคดิอะไรมาอยูที่ลมหายใจหมด ไมนกึไมคดิ อะไรทัง้นัน้นะ อยูที่ลมหายใจ ดซูวิา เออ อันนี้ยาวนะ ยาวแลว

ยาวออกไป ยาวออกไป เอา เขาแลว เขา เขานะ เขานะ ยาว แลวอันนี้ออกไปสัน้ๆ แลวเขาสัน้ๆ นะ ออก สัน้ๆ ดอูยางนี้นะ ดทูี่ความสัน้ยาว ความออก

ความเขาเทานัน้นะ

รสสฺ ํวา อสสฺสนโฺต รสสฺ ํอสสฺสามตี ิปชานาติ

เมื่อเธอนัน้ หายใจออกสัน้ กใ็หรูสกึตัวทัว่ถงึวา หายใจออกสัน้

รสสฺ ํวา ปสสฺสนโฺต รสสฺ ํปสสฺสามตี ิปชานาติ

เธอนัน้ เมื่อหายใจเขาสัน้ กร็ูสกึตัวทัว่ถงึวา หายใจเขาสัน้ ดังนี้

นะ นี่ ๒ ขอแลว ขอที่ ๑ มสีต ิมสีตหิายใจออก มสีตหิายใจเขา นี่เปนอันตน มสีต ิระวัง อยาลมื วามสีต ิสตคิอือะไร ตองรูตัวทัว่พรอมอยูวา มสีต ิหรอืวาตอนนี้

สตติกแลว ตองเตอืนตัวเองอยางสาํคัญ จะแขง็แรง ไมแขง็แรง กอ็ยูที่ตัวสตนิี่ เปนตัวเอก ถาสตมัินตก ตัวเองนัน่แหละ สตติก แลวตัวเองกไ็มรูตัว หลับไปแลว

กไ็มรู ถนีมทิธะไปแลว กไ็มรู พจิารณาอะไร ไมออกทัง้นัน้

เพราะฉะนัน้ สต ิจะตองรูตัวทัว่พรอมอยูตลอดเวลา วาเรามสีต ิเรามสีต ินี่เปนขอที่ ๑ นะ เรามสีต ิยังหายใจออกอยู ยังหายใจเขาอยูนะ

ยังมลีมหายใจเขาออกอยู มสีตริูตัว มันไมเขาไปอยูในภวังค ชางมัน ฟงดีๆนะ พยายามนัน่ละ มสีตอิยูที่ลมหายใจ เขาออกเทานัน้

มันจะไมเขาไปอยูในภวังคกช็างมัน ไมตองกลัววา จะไมเขา มัน่คงอยูกับไอนัน่ใหหนึ่งเดยีว หนึ่งเดยีว ลมหายใจเขา ลมหายใจออก ลมหายใจเขา

ลมหายใจออก แลวกพ็ยายามดรูายละเอยีดเพิ่มเตมิไป เปนขอที่ ๒ นะ

หายใจออกสัน้ กใ็หรูวามันสัน้ วา เออ นี่สัน้นะ อันนี้ ยาวนะ เลนอยูกับลมหายใจเทานัน้แหละ เลนอยูเทานัน้ เรื่องเดยีว เรื่องอื่นตัดทิ้งหมด เรื่องอื่นตัดทิ้งหมด

ไมนกึไมคดิ ใครจะเปนใครจะตาย เขาจะมาทิ้งระเบดิ ปรมาณ ูกช็างมัน อยูกับลมหายใจเขาออกนี่ อยางเดยีว แลวกด็วูา ออกนี่ เขานี่ เรยีกวา สัน้นะ

เรยีกวา ยาวนะ ที่อยูในขอ ๒ นะ ออกเขา นัน่อยูในขอ ๑ ทนีี้ กม็รีายละเอยีดเพิ่มเตมิขึ้น นอกจาก ออกเขา เทานัน้ กย็ังบอกวา นี่ออกยาว นี่ออกสัน้

นี่เขายาวนะ นี่เขาสัน้นะ

เพราะฉะนัน้ เมื่อมันออกสัน้ มันกเ็ขาสัน้ มันออกยาว มันกเ็ขายาว อะไรอยางนี้ เปนตน กด็อูอกๆ เขาๆ สัน้ๆ ยาวๆ อยางนัน้ ดเูรื่อยไป นี่ เปนบทที่ ๑ บทที่ ๒

อยาลมืนะ บทที่ ๑ นะ สาํคัญกวา คอืสต ิระลกึรูอยูเสมอวา มสีตติกไมได ความระลกึรูตัวทัว่พรอมอยู ตกไมได ถาตกปบ เดี๋ยวกห็ลับฟบุเลย พวกเรา

ยิ่งเกงดวยนะ ไมรูหัดมาจากไหน ปบเดยีวแหละ หลับแลว ไมสอน แตทาํไมมันเปนเกง แหม มันนา...เหลอืใจจรงิ ไมไดสอนสักหนอย ไมรูไปเอามาจากไหน

หอื หลับไว หลับเกงได ไอที่สอนไมได ไอที่ไดไมไดสอน อยาลมื สต ิเปนเอก ตัวตนขอที่ ๑ จะตองมตีลอดกาลนาน จนถงึขอที่ ๑๖ ขอที่ ๑

จะตองมอียูตลอดไปหมด แมแตขอที่ ๒ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก เรากจ็ะรูเนยีน จะรูตามเนยีนวา เออ เราจะรูสกึลมหายใจเขา ลมหายใจออก อยูไดนะ



ถาเผื่อ เรยีนถกูตอง ไปถงึ ๑๖ ขอ แลวนี่ ถงึขอ ๑๖ คณุเปนนโิรธแลว คณุกจ็ะเหน็ลมหายใจเขา ลมหายใจออก ของคณุอยูนัน่แหละ

แสดงวาคณุไมไดเขาไปในภวังคเลย แตทาํใหกเิลสมันหมดได นโิรธานปุสส ีปฏนิสิสัคคานปุสส ีไดอยางชัดแจง เพราะฉะนัน้ จะเขาไปสูภวังค

จะออกจากภวังคไดเรว็ ถาปฏบัิตอิยางช่ําชองนะ เขาๆ ออกๆ อะไรอยางนี้ เปนตน ไดอยางดแีลว เหมอืนกับมันไมไดเขา ไมออก มันไดเรว็ ทันอกทันใจ

เอา ดสูต ินัน่กอนนะ เอา จะอานใหฟงไปเรื่อยๆ อกี ๒ ขอ นี่เรยีก วา กายานปุสสนานะ กายานปุสสนา สตปิฏฐาน ขอที่ ๓

สพพฺกายปฏสิเํวท ีอสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต ิฯ ทนีี้ กศ็กึษาตอ สกิขตนิี่คอื การศกึษา

เธอนัน้ยอมทาํในบทศกึษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทัง้ปวง จักหายใจออก ดังนี้

คาํวากาย ทัง้ปวงนี้ กค็อื กองลม ลมหายใจออก หายใจเขาเทานัน้แหละ เราจะรูพรอมเฉพาะ ซึ่งกายทัง้ปวง จักหายใจออกดังนี้

สพพฺกายปฏสิเํวท ีปสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺติ

เธอนัน้ ยอมทาํในบทศกึษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะ ซึ่งกายทัง้ปวง จักหายใจเขา

กร็ู ตอนนี้ เพิ่มเตมิขึ้นมาวา รูพรอมเฉพาะ ซึ่งกายทัง้ปวง หายใจออก หายใจ เขา กม็อียูนัน่แหละ ปสสัมภยัง ขอที่ ๔

ปสสฺมภฺย ํกายสงขฺาร ํอสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺติ

เธอนนัน้ ยอมทาํในบทศกึษาวา เราเปนผูทาํกายสังขารใหระงับอยู จักหายใจออกดังนี้

ปสสฺมภฺย ํกายสงขฺาร ํปสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺติ

เธอนัน้ ยอม ทาํในบทศกึษาวา เราจะเปนผูทาํกายสังขาร ใหระงับอยู จักหายใจเขา

มสีภาพ

๑. ม ีสติ

๒. รูวาหายใจออกหรอืเขา สัน้หรอืยาว ประกอบกัน

๓. รูกายทัง้ปวง คอืรูกองลมอยูกับกองลมทัง้ปวงนัน่เองนะ

นี่ม ีหมายเหตมุาถงึ ๓ หมายเหต ุวาสาํนวนพระไตรปฎก ฉบับ ๑๔ ฉบับหลวง ขอ ๑๔ ทัง้นัน้ ขอตางๆ นี้ มสีาํนวน หลายๆสาํนวน ในพระ ไตรปฎกนี่ ใชคาํวา

พรอมเฉพาะ รู เปนผูรูพรอมเฉพาะ นี่วา เปนผูรู สาํเหนยีกอยูวา กายทัง้ปวง จักหายใจเขา หรอืกาํหนดรูกายทัง้ปวงหรอืกองลมทัง้ปวงนะ เปนผูรูพรอม

เฉพาะ กองลมทัง้ปวง จักหายใจออก หายใจเขานะ นัน่ขอ ๓ ขอ ๔ ทาํใหระงับ ลมของเรานี่ ทานบอกวา ใหเพงด ูใหมันละเอยีดนะ มันละเอยีด หรอืวามันตอ

มันเขา เรากร็ู จนกระทัง่ มผีูอธบิายตอออกไปวา เราดซูวิา ลมของเรารอน หรอืวา ลมของเราเยน็นะ นัน่แถม มอีาจารยบางอาจารย กบ็อกดลูมซิ

ลมมันละเอยีด ลมมันรอน หรอืลมมันเยน็ ลมมันหยาบ ลมมันละเอยีด ซึ่งกด็กูองลมนัน่เอง ปสสัมภยัง หมายความวา สงบระงับ กจ็ะเหน็วา มันนิ่ง

มันสงบระงับ แลวจติของเรา กม็สีตทิี่แขง็แรง ตื่น อันนี้ เปน จตกุะที่ ๑ กายานปุสสนา นะ กายานปุสสนา สตปิฏฐาน เอาแคนี้แหละ เอาแคกายนี่

เปนเบื้องตนกายใหด ีระวังนะ ขอแรกเลย ไมเอาโงกงวง ไมเอาหรี่ ซมึอะไร ไมเอาทัง้นัน้ ตองสตติื่นเตม็ สตติื่นเตม็ เอาอยางหลับตา ตอนนี้เอาอยางหลับตา

ตอนนี้ไมใหลมืตาแลว ลมืตานัน่กอนนี้ บอกใหลมื แตเดี๋ยวนี้ เอาอยางหลับตานี่แหละ หลับตาแลวไมหลับนี่แหละ ใหมันมสีตเิตม็ ถามันจะหลับ

ตองปลกุตัวเอง ขึ้นมาทันท ีตองมสีต ิมสีตติองรูนะวา ตัวจะหลับ ถาหลับลงไปแลว มันไมมสีตแิลว มันหรี่ลงไปแลว มันไมมสีตแิลว

เพราะฉะนัน้ เริ่มจะหรี่ นี่เรยีกวา ตกแลว ถนีมทิธะแลว ตกไปสูถนีมทิธะแลว ถาเริ่มจะหรี่ สตไิมเตม็รอยนี่ ถอืวา เริ่มแลว สตติกลงเหลอื ๙๙



นี่ จะเริ่มมถีนีมทิธะ เพราะฉะนัน้ ไมเอา ใหตื่นเตม็ แลวไมตองกลัววา จะไมเขาภวังค ใหมันรูอยู ลมหายใจ เขาออกอยูนัน่ อยางชัดๆ อยูอยางนัน้

ไดยนิอาตมาพดูนี่ ยังไมตองไปคดิถงึเวทนา ยังไมตองไปคดิถงึจติ แลวในบทตอไป จะไดตรวจสอบเวทนา จะตรวจถงึจติ ตรวจถงึนวิรณ ตอนนี้

ไมถงึนวิรณนเิวนิอะไรหรอก ตอนนี้ตรวจดทูี่ลมหายใจ ดวูาเราเอง เราเพงลมหายใจไดจรงิๆไหม เราวอกแวกไปอื่นไหม เรางวงไหม เมื่อไมงวง

แลวกไ็มฟุงซาน ไมตองไปพดูถงึกาม ไมตองไปพดูถงึพยาบาท จติใหมันจดจอ ไมตองนกึ ตองคดิ อยูกับลมหายใจเทานัน้กอน... คอตัง้ หลังตรง คอตัง้หลังตรง

ดตูัวเราดวยวา เรานัง่อยใูนทาไหน นัง่อยูอยางไร ใชกระแสของความรู นี่ พอรๆู ใชกระแสที่มันจะพอรๆู ตัวเองวา นัง่อยูอยางนีๆๆๆ้  มันนัง่ตรงหรอืเปลา

ใหรูอยู ใหมสีต ิมคีวามรู สตริูตัวทัว่พรอม ใหเตม็ที่นะ ไมตองกลัววา จะไมเขาภวังค ประเดี๋ยวตอๆไป ทาํจนแขง็แรง เขาภวังคแลว จะเขาภวังคไดดี

แตถาเผื่อวา ไมระวังไมรูตัว ไมรูวา เรานัง่ตรง ไมรูวา เรานัง่เอยีงอะไรนี่ เขาไปในภวังค ประเดี๋ยวกเ็อยีง กระเทเรไปขางหนา ขางหลังอะไร ไมไดเรื่องหรอก

รปูไมด ีจะตองตรงใหดีๆ ถงึเวลาที่ไดที่ มันจะเขาสูภวังคไดอยางใส แลวทกุอยางจะพรอม ทัง้ขางนอก รปูนอกกด็ ีรปูในกด็ ีไมตองเกรง็ตัว

นัง่ใหมันอยูในสภาพที่ตรง ที่ดเีทานัน้ ไมใชเกรง็ นะ นัง่ในสภาพที่ตรงดีๆ อยาเกรง็ เกรง็แลวเมื่อย นัง่ตามรปูที่ด ีของเราใหมันตรงใหดีๆ โงก อยาใหตัวสาย

ดีๆ นะ แหงนหนา ประเดี๋ยว หลังลมตงึเลย ยัง้ไมอยู เคยมบีอย นัง่ตรงอยางนี้ แลวแหงนหนา อยางนี้ปบ ลงไปขางหลัง แลวหัวฟาดเลยนะ อยาแหงนหนา คอื

กลัววาเราจะหงบุลงขางหนา กเ็ลยแหงนหนาขึ้นไปเลย ไอนัน่ละ ยิ่งหัวฟาด ยิ่งไมดใีหญ ใหตรง ใหคอตรง แลวนะ มันไมมถีนีมทิธะ ไมมงีวง

ไมมฟีุงซานอะไรมาก เทานัน้แหละ เราจะ รูสกึสบายแลว โดยเฉพาะพวกที่ปฏบัิตมิาเรื่องกาม เรื่องพยาบาท อะไรไมมาก ไมมายแลวนี่ จะเหน็ชัดเจนเลย

เออ ถาเราตรวจดนูดิๆหนอยๆ วากามเรากไ็มม ีนะ ตอนนี้ ไมมอีารมณกามอะไร ไมมพียาบาทอะไร

เพราะฉะนัน้ มาตอสู กต็อสูกับไอตัวถนีมทิธะ กับไอตัวฟุงซานนี่แหละ ถามันไมมฟีุงซานอะไร จติกอ็ยูงาย จติกอ็ยูนิ่งงาย จะฟุงซานอะไรแลวกไ็มตก

ไมตกเปนถนีมทิธะนะ ไมตก อยูอยางตื่น อยูอยางแขง็แรง ขนาดนัน้นะ แคนี้ คณุจะรูสกึอารมณไดเลยวา มันสบาย มันสบายแลว กห็มายความวา

มันไมมนีวิรณ นัน่แหละ มันไมมสีภาพนวิรณนัน่แหละ อยางนอยกเ็ปนววิรณอยางหยาบ ไมมนีวิรณอยางหยาบ ไมตอง ยังไมตรวจ

ยังไมไปตรวจจติอะไรที่เปนลกึๆ ยังไมตองตรวจไปถงึขนาดนัน้ แคนี้กอน ถาเราทาํได เราจะเหน็วา แคนี้กส็บายแลว จะเหน็วหิารธรรม เปนสขุวหิารธรรม

ที่แทจรงิ เขาใจไดเปนสขุวหิารธรรม ที่แทจรงิ มันเบา มันงาย มันสบายนะ ยังไมตองถงึขัน้เขาไปอยูในภวังค ในนัน้เขาไป ที่เปนสภาพลกึ สภาพละเอยีด

เขาไปอกี แคเทานัน้ได ไมมถีนีมทิธะนี่ ตัวนี้แหละ ตัวรายละ ลองด ูกะใหด ูเวลาเสรจ็รายการ เสรจ็อะไรตออะไรแลว รบีไปนอน พักผอนใหด ีไมอยางนัน้ละก็

พทุธาภเิษกฯคราวนี้ละ ไมอยางนัน้ ตื่นเชา เขามา เจโตสมถะ มาถงึสมาธอิะไร กม็านัง่หงบุๆหงับๆ วันๆ หงบุหงับมันทัง้ๆวันส ิเสยีทา

วันนี้นะไดเวลาเริ่มตนลองด ูจะเหน็ไดวา บางคนจะไดรูสกึวาเราเองนี่ พอนัง่หลับตาเขาเทานัน้ละ มันหลับเลย จะเหน็ไดชัด เอะ ทาํไมมันงายจังเลยนะ

ไมไดสอนสักหนอยเลย วธินัีน้นะ ไปเอามาจากไหน ทาํไม ช่ําชองจังเลย ไปฝกฝนตัง้แตปานใดมา ฝกฝนมาหลายปางแลว ไอไปตดิหลับ ตดิอยางนัน้นะ

มากมายจรงิๆนะ เพราะฉะนัน้ เราจะตองมาลองดูๆ วันนี้ เอามันใหไดนะ อยางนอยที่สดุ ไอตัวถนีมทิธะ นี่แหละ เอามันชนะกอน โดยไมจาํเปนที่จะตอง

ไปเขาภวังคกอน ใหมันไดกอนเลย อยูอยางนี้แหละ ไมใชแวบ เอาแลว พอเขาภวังคแวบ ไมเอา ตื่นมันนี่ ใหมันรูไมใหแวบ แวบเขาไป เพราะฉะนัน้

พอเขาภวังคแลว กเ็ปนอยางนัน้ มันจะไปไมไดอะไรละนะ มันกก็ลายเปน นัง่หลับทกุทไีป แยกันพอดี

ถอดโดย ประสทิธิ์ ฝายทอง

ตรวจทาน ๑. โดย สม. ปราณ ี๒๓ พ.ค.๓๓



พมิพโดย สม. นัยนา เถระวงศ

สมาธ ิและ สัมมาสมาธ ิตอนท�ี ๒

โดย พอทาน สมณะโพธริักษ

เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๓๓

เนื่องในงานพทุธาภเิษกสดุยอดปาฏหิารยิ ครัง้ที่ ๑๔ ณ พทุธสถานศาลอีโศก

วันนี้ วันที่ ๓ แลว งานคราวนี้ อาตมาเหน็วา มันเปนความเรยีบรอย เปนความเรยีบรอยขึ้นมากเลย เขาระบบ มันรูงาน มันรูไอนัน่ไอนี่ อะไรตออะไรดขีึ้นมาก

แลวพวกเรากด็เูหมอืนจะเปนคนเกา เสยีเยอะ อยางนี้ มันจะเขาเปนแกนใน มันกจ็ะขัดเคี่ยว เพราะฉะนัน้ แมแตอยางนี้ เรากอ็ยาพึ่ง ตายใจ

อยาพึ่งคดิวามันดแีลว มันดขีึ้น แตดยีังมอีกี มดี ีดกีวา ดมีาก ดทีี่สดุ ออ มดีมีากที่สดุ อกีเหรอ โอโฮ !เสรมิอกี มันมดีอียางนี้เรื่อยไป มันจะตองด ีคอื

หลายๆอยาง เราอยาไประมาทวา ไอนี่จบแลว เราอยาประมาทวา นี่จบแลวงายๆ โยนโิสมนสกิาร ตรวจตรา ญาณปญญา ที่ละเอยีดลออ สขุมุ ประณตี

แยบคาย มันจะเกดิจรงิๆ มันจะคอยๆพจิารณา คอยๆเหน็สิ่งที่ด ียิ่งกวานัน้อกี มอีกี เราตองพากเพยีร มันจะยากขึ้น มันจะตองพยายามเขน็ ที่จรงิ มันไมยาก

ขึ้นหรอก มันงายกวาเกาที่จรงิ มันละเอยีดขึ้นนี่ มันงายกวาเกา แตวาคนเรามันตดิ มันตดิ สบาย มันตดิที่วา ไดดขีนาดนี้แลว มันกเ็อา มันกไ็ดอาศัยดแีลว

แลวมันกไ็มอยากจะทาํตอ ซึ่งถาไปคดิ อยางนัน้แลวละก ็ไปไมรอดนะ

พวกเรากร็ูสกึวาหมูนี้ตางกับเมื่อสบิกวาปที่แลวเยอะ กม็กีารปรับตัวกันไดงายขึ้น แตกจ็ะตองได งายขึ้นอกี ปรับตัวกันไดงายขึ้น มันไมดื้อเหมอืนเกา

แตละคนๆ มันไมดื้อเหมอืนเกา แตใครยังดื้ออยู รูตัวนะ ที่มันไมยอมอยูนัน่แหละ ไมปรับ ไมอะไรตออะไร มันกม็ดีวยเหตทุี่เปนหลักๆ กค็อื อวชิชา คอื

มันไมเขาใจ มันไมรู มันโง มันไมรูตัว มันดไูมออก นกึวาตัวเองนี่ด ีตัวเองนี่ถกู นี่เปนตัวรายที่สดุ มันหลงวา ตัวเองด ีตัวเองถกูอยูนัน่แหละ มันกไ็มปรับ

ไออยางนี้ มันประเภท อวชิชาแทๆ มันโมหะ มันหลงผดิ มันเขาใจวา เอ เราถกู เราด ีเราถกู เราด ีมันกไ็มปรับ นี่ อันหนึ่ง อกีอันหนึ่ง มันรูวา เราเองไมดี

เราเองไมถกู แตมันดื้อ มันดื้อ เขาเรยีกถัมภะ มันดื้อ รูวามันไมดลีะ แตดื้ออยูอยางนัน้ ไออยางนี้ เราไมรูวา จะแกมันอยางไร เพราะตัวเองดื้อเอง ทัง้โง

กไ็มรูจะแก อยางไรเหมอืนกัน พดูอยางไร มันกไ็มรู อธบิายยังไง มันกไ็มรู แหม ไมรูจะทาํอยางไร ชี้อยางไร มันกย็ัง เอ กว็าตัวถกู อยูนัน่แหละ

กค็งจะเหมอืนทางโนนเขาเหมอืนกัน เขาวา เอ โพธริักษนี่ ทาํไมมันดื้อจัง กค็งจะวา เราโง เราดื้อละนะ ทัง้โง ทัง้ดื้อละ เอ ทาํไมมันโงนัก กมั็นไมถกู

ใหแกกไ็มแกสักท ีใหเปลี่ยน ไมเปลี่ยน ดื้อ สู ตอสูอยูนัน่แหละ เขาคงวาเราเหมอืนกันนะ เขาหาพอทานฉลาด แตดื้อ ฉลาดกย็นืยันนะ ไมใชดื้อ

มันไมสอดคลองกันหรอก ฉลาดแตดื้อไดเหรอ ไอนัน่ ไมฉลาดจรงิหรอก นัน่นะ เฉกตา ฉลาดแกมโกง ถาจรงิ มันตองฉลาด มันตอง ชัดเจน คม ชัด วานี่

มันดจีรงิๆ เมื่อดจีรงิๆ แลว เรากย็นืหยัด ยนืยันอันนี้ ไมใชดื้อ ยนืหยัด ยนืยัน มัน่คง นัน่เรยีกวา ฉลาดจรงิๆ เอาละ ถงึยังไงๆ ไอตัวดื้อนี่ มันมดีื้ออยางยักษ

ดื้ออยางใหญ ดื้ออยางกลาง ดื้ออยางเลก็ ดื้ออยางบรรจซุอง มันกด็ื้อหลายขนาด เพราะฉะนัน้ กล็องด ูเปนคนวางาย สอนงาย อาตมาจะเอา โสวัจจัสตา

การเปนคนวางาย มาใหมลีักษณะ ๑๑ ประการ นี่นะ เปนคนวางาย เราลองมองดซูวิา ถาเราเปนคนวางายนี่ มันจะเปนอยางนี้ไหม ถาเรายังไม เปนอยางนี้

มันยังดื้ออยู ไมดื้ออยางยักษ กอ็าจจะดื้อบรรจซุองอยูกไ็ด ตรวจสอบดซู ิมันจะเขาหลัก เขารอยวาเปนวางาย เราเปนคนวางาย หรอืเปลา

ลักษณะเปนคนวางาย ๑๑ ประการคอื

๑. ไมกลบเกลื่อน เมื่อถกูวากลาว ตักเตอืนนี่ ไมกลบเกลื่อน ลองตรวจดซูวิา เราเปนคนอยางนัน้ หรอืเปลา พอถกูวากลาวตักเตอืนแลว เออ



เรากไ็มกลบเกลื่อน ไมเลี่ยง ไมอะไรตออะไรไปละ

๒. ไมอยูนิ่งเฉย นอกจากไมกลบเกลื่อนแลว พอเขาบอก กแ็กไขเลย ปรับปรงุเลย เปลี่ยนแปลงเลย ไมอยูนิ่งเฉย เมื่อถกูตักเตอืน ขอ ๑. ไมกลบเกลื่อน

เมื่อถกูวากลาวตักเตอืน ๒. ไมอยูนิ่งเฉย เมื่อถกูตักเตอืน

๓. ไมมจีติเพงโทสผูวากลาว สัง่สอนผูวากลาว สัง่สอนนี่นะ ไมไดหมายความวา เปนครเูราเทานัน้ เปนผูที่เราศรัทธาเทานัน้ เพราะฉะนัน้ คนดื้อนี่

มันไมดื้อเทาไหรหรอก ไมดื้อเทาไหรหรอก ผูที่ศรัทธายกให ยอมแลวนะ มันกไ็มคอยดื้อเทาไหรหรอก แตมันจะไปดื้อกับไอคนที่พอๆกัน หรอืวาไปเขาใจ

วาเขาแยกวาเรา เขาต่ํากวาเรา เรามันกด็ื้อไปเลย คอืมันเพงโทสเขากอน ขมเขากอน อยางนี้ อยางนัน้กพ็วกดื้อเหมอืนกัน ไมใชพวกโสวจัสสตา

ไมใชพวกวางาย ความไมมจีติเพงโทส ผูวากลาวสัง่สอน

๔. เอื้อเฟอตอคาํสอน และตอผูสอนเปนอยางดยีิ่ง ไมเพงโทส แลวกไ็มกระดางดวยนะ เอื้อเฟอ เขาวาอยางไรก ็เออ มนี้ําใจเอื้อเฟอ มนี้ําใจ ที่ยอมรับ

โยงใยอยางด ีเอื้อเฟอตอผูที่ ไมเปนการ ประชดประชัน กระดาง กระทบ กระแทก ประชดตออะไร ไมมนีะ

๕. เคารพตอคาํสอน และตอผูสอนเปนอยางดยีิ่ง เคารพ นอกจากเอื้อเฟอแลว กม็คีวามคารวะ มคีวามเคารพอยูในตัว ลักษณะพวกนี้ ละเอยีดนะ

เคารพคารวะนี่ ถาเราจะเคารพคนใหญคนโต คนสงูแนนอน เรากเ็คารพไดงายๆ ไมมอีะไร มันกเ็คารพอยูแลว อยูเฉยๆ พอเดนิสวนกเ็คารพ อยูแลว อยางนี้

มันไมมปีญหาอะไรหรอก ตอผูสอน หรอืคาํสอน แตเราจะเคารพคนที่เขาสอน คาํสอนของเขา ผูสอน ซึ่งไมใชผูที่เราเคารพนี่ซ ินี่ ทดสอบใจนะ อานใจตัวเองวา

คาํสอนของคนมคีา ยิ่งเขาสอนถกู จะเปนใครเขาสอนเรากต็าม เดก็กต็าม เขาสอนเรา พอบอกเราเตอืนเรา เดก็ เดก็ซื่อๆ บางทมัีนสอนเลยนะ แตคาํสอนนัน้

มันเปนความจรงินะ มันความถกูตอง มคีา มปีระโยชน ถาเราฟง เราวา เออ ไอแบบนี้ มันเคารพไดนะ เคารพ แมเราจะไมทาํรปู เพราะวา เราเปนผูใหญ

เดก็เขาสอน แตเรากร็ูสกึในใจของเรานี่ จติของเรา มันเปนตัวเรว็ๆ ทเีดยีวละ มันเปนตัวที่มันจะด ีหรอืมันจะไมด ีมันกอ็ยูความจรงิที่จติ จติ

ถาเรามคีวามสาํนกึ มคีวามเคารพ การเคารพนี่ อยูในใจเรากไ็ด เราอาจจะไมทาํออกขางนอก เพราะวาเดก็นี่ เออ เขาเปนเดก็นะ แลวเรากจ็ะไปเคารพ

ประเดี๋ยวเดก็กจ็ะไมเขาใจ จะกลายเปน อยางโนนอยางนี้ เดก็กจ็ะกลายเปนมานะ แตเรากร็ูสกึว าเราเคารพในใจนะ จติอยางนี้ มันเปนได แลวเรารูสกึได

เราเขาใจเราได เพราะฉะนัน้ ตองมจีติที่แยบคาย โยนโิสมนสกิาร รูใจตัว แลวกท็าํ ถามันไมเปน ตองทาํ รูสกึแลวตองฝก เมื่อเขาใจแลว มันมเีหตกุารณ

มเีรื่องราวจรงิ ตองฝก ฝกใหได กระทาํใหไดเสมอ มันไมเลวลงหรอก ไมเชื่ออยาเชื่อ มันไมเลวลงหรอก

๖. มคีวามออนนอม ถอมตนเปนอยางดยีิ่ง อันนี้ไมตองอธบิายละ ออนนอมถอมตน ถามันดื้อดาน แลวมันกอ็อนไมลงละ

๗. มคีวามยนิดปีรดีาตอคาํสอนนัน้ รูสกึวา เออ คาํสอนนัน้ พยายามถาจติใจมันไมรูสกึยนิด ีมันไมรูสกึปรดีิ์เปรม มันไมรูสกึวา โอ มันนาดอีกดใีจนะ

คาํสอนอยางนี้ แมเลก็แมนอย ถาผูที่ยิ่งละเอยีดลออนี่ จะเหน็วา แมแตคาํสอนนดิๆหนอยๆ เลก็ๆนอย ไมใชคาํสอนที่จะแกไข ปรับปรงุใหญโตอะไรหรอก

แกไขเลก็ๆนอยนี่ เพราะเวลาคนเรามันดมีากๆๆ แลวมันจะมเีหลอื สวนเศษอะไร เลก็ๆนอยๆเทานัน้แหละ มันไมใชเรื่องใหญเรื่องโต

เรื่องใหญเรื่องโตเราทาํไดแลว กเ็หลอืเรื่อง ละเอยีดลออ เรื่องเลก็ๆนอยๆ บกพรองนดิๆหนอยๆ คาํสอนเลก็ๆนอยๆ เหลานี้แหละ เรากม็คีวามยนิด ีโอ นี่ แหม

ไดเตมิ ไดเพิ่ม บางทมัีนหลง บางทมัีนหลดุ บางทมัีนยาน มันไมละเอยีด ปญญาเราไมละเอยีด มคีนนัน้ คนนี้เตอืนได ตไิด เขามองเหน็ได เลก็ๆนอยๆ เทานี้

เราจะเปนคนที่มญีาณรูวา ออ นัน่แหละ คนที่แยบคาย คนที่ละเอยีดลออสขุมุประณตี เขากจ็ะเหน็ เหน็ได รับได จับได ออ นี่ นดิหนึ่ง นอยหนึ่ง มคีา

นายนิดปีรดีานะ เรากจ็ะตองรูสกึอยางนัน้

๘. กาํปนทบุดนิ ไมดื้อรัน้ ผูวางายกค็อื ไมดื้อรัน้



๙. ลกึเขาไปอกี จะตองมใีจละเอยีดอกี ไมยนิดใีนการขัดคอ ระวัง ไปยนิดกีับไอคนที่เขา แหม ขัดคอกัน อยางโนนอยางนี้ เหมอืนพระพทุธเจา

ไปยนิดทีี่เหน็ชาวประมงฆาปลา ชาวประมง กาํลังฆาปลาอยู ทานกไ็ปยนิด ีใจทานมอีาการยนิดนีดิหนึ่งกับเขาไปเทานัน้เอง โอ เปนวบิากมาก

กต็องมาปวดหัว เพราะวบิากไปยนิด ีเหน็คนฆาปลา เขาฆาปลา ไปมใีจแวบ็ ไปยนิดกีับเขาได อยางนี้ เปนตน นี่เปนความละเอยีด เราตองลกึซึ้งขึ้น

เราอยาไปยนิดกีารขัดคอ คนทะเลาะเบาะแวงกัน ทาํอะไรตออะไร ใครเขาจะชนะคะคาน ใครเขาจะเถยีงกัน จนอยางนัน้ กอ็ยาไปสะใจ

อยาไปไอโนนไอนี่อะไรกับเขานัก อยาไปยนิด ีในการขัดคอ

๑๐. มปีกตริับโอวาทเอาไวดเียี่ยม ละเอยีดขึ้นไปอกี มปีกตริับโอวาทเอาไวอยางดเียี่ยม มปีกตริับ คาํกลาว คาํเตอืน โอวาทคาํสอน คาํที่เขาให

เรากเ็ปนคนที่วางาย เปนคนที่ จรงิๆแลวกไ็มใชวา ยนิดจีะตองรับดเูนื้อเรื่อง เนื้อหาที่เขาให โอวาทนัน้ มเีนื้อเรื่องอะไร มเีนื้อ แมจะมเีนื้อ ไมคอยมากละ

มเีนื้อนดิๆ มนี้ําเยอะๆ อะไรกช็าง กเ็รากต็องดเูนื้อ ดนู้ําอะไรของเขา ถงึแมจะเนื้อนดิ อยางที่วานี่ คอื มเีนื้อหาสาระไมมากหรอก เปนโอวาท

เปนอะไรโหรงๆเหรงๆ ไปอยางนัน้กต็าม เรากเ็ปนปกต ิทาํใหเปนผูที่มคีวามยนิดตีอผูที่จะใหโอวาท ใหอะไรๆกับเขา อยาไปลบหลูดหูมิ่น อยาไปเที่ยวไดทาํใจ

อะไรตออะไร ไปในทศิทางที่มันไมด ีนี่ เปนความละเอยีด เราไมไดพยายาม รูสกึไตรตรอง ไมพยายามที่จะไดกระไดฝกฝน มันจะหยาบๆ อยูอยางนัน้

อานดดูีๆ แลวใครครวญด ูถาเผื่อวา เราไดฝกปรอื กับความรูสกึพวกนี้เขาไปอกี เราจะเปนคนที่มจีติละเอยีด แลวกร็ูจักความด ีเกบ็ความด ีที่ยิ่งละเอยีดๆ

มันยิ่งเลก็ ยิ่งนอยอะไร เกบ็ความดทีี่ละเอยีดเหลานี้ขึ้นได

๑๑. เปนผูอดทนๆ มงคลสตูรขอที่ ๒๘ ที่บอกวา โสวจัสสตา แปลวา คนวางายนี่ จะมคีณุลักษณะ ตางๆ ที่เราจะตองเกบ็ละเอยีด ดแูล พยายามปรับ

พยายามทาํอะไรเขาไป กข็ยายความ ใหฟงบางแลว เลก็ๆนอยๆ เพราะฉะนัน้ พวกเรานี่ นับวัน เรามดี ีเรามอีะไรที่เจรญิขึ้น เรากค็วรจะเจรญิขึ้นไปเรื่อยๆ

มอีะไรที่ยิ่งฐานะของบคุคลแตละคน บางคนกเ็กบ็ละเอยีดกอน บางคนกท็าํหยาบกอน กไ็ด บางคนกท็าํไปทัง้สองดาน หยาบบาง ละเอยีดบาง

จะตองเปนคน ที่มจีติใจ ที่จะตองดจูรงิๆ อะไรที่มันเปนอกศุล อะไรที่มันมขีอบกพรอง อะไรที่เปนของที่ไมคอยด ีเรารูตัว เรากพ็ยายามปรับ พยายามกระทาํ

เราไดพัฒนา พวกเราชาวอโศก ในหมูกลุมกันมานี่ จนกระทัง่ทกุวันนี้ อาตมาวา พวกเรานี่ มคีวามมัน่ใจ เปนผูที่มัน่ใจ ความมัน่ใจที่เกดิขึ้นนัน้

ไมไดเกดิขึ้นเพราะวา มันมเีวลานานๆ เฉยๆ บางคน มันนานถงึขนาดนี้นี่ มาถงึวันนี้แลว เรากอ็ยูมา ๖ ป ๘ ป แลว สมควรเวลาควรจะจากกันไดแลวมัง้

เพราะวา มันไมเขาทาเลย ยิ่งอยูไปนาน กย็ิ่งเหลาะแหละ ยิ่งเหน็ ไมไดเรื่อง นี่ เรยีกวา ไมมัน่ใจ แมจะอยูนาน ยิ่งอยูนานยิ่งไมเขาทา จะตองจากไปแลว

จะตองอยูรวมไมไดแลว จะเปนอยางนี้ ไมไดตอไปแลว

เพราะฉะนัน้ การอยูนานๆ กไ็มไดหมายความวา มันจะมัน่ใจ ที่มัน่ใจ ยิ่งอยูนาน ยิ่งมัน่ใจ มันกต็องมอีะไรละ จะตองมคีวามจรงิ ความจรงิ

อาตมาไดเนนมนัียะถงึ

๑. ความจรงิ จะตองมเีงื่อนไขวา มันตองเปนความด ีเปนนยิาม จาํกัดความวาความจรงิ ที่จรงิความชัว่ มันกเ็ปนความจรงิ แตวาเราไมเอาละ

ความจรงิอันนัน้ อยางนัน้ เรามาปฏบัิตคิวามจรงิ นี้กค็อืสัจจธรรม โดยเฉพาะ ยิ่งเปนอรยิสัจ อรยิสัจคอื ความจรงิอันประเสรฐิ อรยิสัจ อรยิะนี่คอื

ความประเสรฐิ ความจรงิอันประเสรฐิ เพราะฉะนัน้ เราจงึจาํกัดความของเรา ลงไปวา ความจรงินัน้ จะตองมคีวามด ีเปนความดี

๒. ตองเปนประโยชนคณุคาๆ ดงีาม เปนความด ีเปนความถกูตอง เปนสองนัย แบงเปนหลายๆ นัย กไ็ด เปนความด ี๑.เปนความด ี๒.เปนความถกูตอง

๓. เปนความเปนประโยชนคณุคา ความถกูตอง ความด ีความถกูตอง จะแบงเปนอกี เปน ๕ กย็ังได หนึ่งด ีสองถกูตอง สามเปนประโยชนคณุคา สี่

๔. เปนความพนทกุขๆๆ ตัวสาํคัญจรงิๆ ที่อาตมาย้ําจรงิอยูทกุทวีา ความจรงิคอือะไร คอืความเปนไปได ตองเปนไปได ตองทาํได พอสสเิบิ้ล



ไมไดอมิพอสสเิบิ้ล ตองเปนไปได ตองทาํได เพราะฉะนัน้ ในความด ีเราจะคดิถงึความดทีี่เลศิลอย วเิศษวเิสโส แตคนเปนไปไมได อันนัน้

ไมใชความจรงิหรอก มันความเพอฝน คนเราทกุวันนี้ ชอบคดิอะไรเพอๆ ฝนๆ บาๆบอๆ อะไรเยอะ เพราะฉะนัน้ เราจะตองมานยิามความจรงิกันลงไปใหไดวา

ความจรงิจะตองไมใชสิ่งเพอฝน บอกวาความจรงินี่ ตองคดิใหด ีวาดภาพอะไรตออะไรใหวาด ีแตเสรจ็แลว มันเปนไปไมได มันไมเอาละ เมื่อจะเปนความจรงิ

วามันดแีลว เราตองมาทาํพสิจูน เราตองมาทาํใหเปนไปได ทาํใหเปนไปได

อาตมาถงึเหน็วา ในพวกเรา มคีวามจรงิๆขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเปนไปได เปนไปไดอยางที่นาอัศจรรย แลวเรากท็บทวนกันดอูยูวา เรามาจนลงอยูอยางนี้

มาจนอยางที่เราจน มันไมดหีรอืไง แลวอยางที่เรา จนลงไปนี่ มันไมเปนประโยชนหรอือยางไร เรามาหัดจนนี่ ยกตัวอยางงาย ทางโลกเขากลัวนัก ความจน

แตเสรจ็แลว เราไมคอยกลัวหรอกความจน หนักๆเขา บางทหีลายคน มาอยูที่นี่ ไมอยากใหเพื่อนรูหรอกวา เราม ีมันแปลก ทางโลกเขาอยากใหคนรูวาฉันมี

ฉันร่ํารวยนะ ฉันเยอะแยะ มาอยูที่นี่ ไปๆมาๆหนักเขา ไมอยากใหเพื่อนรูวาม ีเพราะเพื่อนจะรูวา เราไมคอย เอาออก ใชไหม เดี๋ยวเพื่อนจะรูวา

เราไมคอยเอาออก คนม ีแลวมันก ็เอ กเ็พื่อนเขาเอาออกเรื่อยๆ จนเขาจะหมดแลว เขาจะเปนคนจนไดสาํเรจ็แลว เราเองไมคอยเอาออก เพื่อนมันกอ็าย

มันกไ็ม เหมอืนกันกับทางโลก ทางโลกมันอยากจะใหคนเขารูวา ไมม ีมันยังอวดทาํเปนมเีลย โอย ขี้เก ไมคอยม ีแหม ขางนอก หรหูราฟูฟา จาย อวดอาง

กลับบานลอขาวกับน้ําปลา ขางนอกละ ทาํเปนเขื่อง เปนอะไรตออะไร แบกนัน้นะโลกๆ พวกนี้เขากลับกัน ทางเรานี่ วาเรามาสละออก

เรามาเปนผูที่อยูไดอยางไมมอีะไร มันไมใชเรื่องงายนะ เรามาอยูไดโดยไมตองสะสมอะไร ไมมอีะไรละ ทรัพยสมบตอิะไร กไ็มมอีะไร

เปนเรื่องจรงิๆถงึขัน้อนาคาม ีอนาคาม ีหรอือนาคารกิ อนาคารยิะ เปนผูที่ไมมทีรัพยศฤงคาร ไมมบีานชองเรอืนชานแลว แตมันอยูได มันเปนเรื่องที่

ทาทายมากในโลก ไมใชคนจรจัด คนจะมเีพื่อน มมีติรด ีสหายด ีมญีาตมิาก ไปไหนกม็ทีี่พักที่พงิ มพีี่มนีอง สังคมอยางนี้ บคุคลอยางนี้ มันตองมสีังคมล

จะไมมสีังคม มันไมได

ทกุวันนี้ มันไมมสีังคมอยางนี้ ถาโดดเดี่ยวเดี่ยวดายใหดนีะ ไปโนน ไปนี่ มันไมไวใจกันแลว ถงึแมจะรูวาด ียังพึ่งไดยากเลย จะอยูกันไดสักกี่วัน เปนคนดไีป

คนนี้ด ีไปบานโนน บานนี้ แหม ไอนี่อยูนาน มันไมออกจากบาน มันยังมาพะอยูที่บานอัว้ อยางนัน้ อยางนี้ ทัง้ๆที่เขาทาํดใีห บางทเีขาไมคอยชอบหรอก

แตถาพวกเรานี่ มนี้ําใจ มโีนน มนีี่ อะไรตออะไรกัน อบรมเปนวัฒนธรรม มรีะบบ มคีวามเปนไป ทางกาย วาจา ใจกัน สดุทาย แมแต แกเฒา ปวย

พกิารอะไรไปถงึขัน้นัน้ กต็าม เรากม็นี้ําใจ มเีรี่ยวแรง มคีวามเกื้อกลูกัน ไมใชคนเดยีว แบงเบากันหลายๆคน ชวยกัน คนละไม คนละมอื เหน็อก เหน็ใจกัน

เขาอกเขาใจวา มาหนักอยูคนเดยีว มันกย็าก กล็าํบาก ตางคน ตางเหน็ใจกัน กไ็ปผลัด ไปเปลี่ยนกันบาง เกื้อกลูกันบาง คนนัน้บาง คนนี้บาง

กย็ังไมตายจากกัน กด็แูลกันไป ชวยเหลอืกันไป สังคมอยางนี้ เปนสังคมมนษุยประเสรฐิ มนษุยแทๆ เปนเมอืงสวรรค เปนสังคมที่เราจะตองสราง

เปนสังคมที่เปน ศรอีรยิเมตไตย เปนสังคมที่ จติวญิญาณ เราเขาใจ แลวกฝ็กฝน เหน็ความจรงิพวกนี้ ใหไดวา มันเปนความดงีามของมนษุย มนษุยชาติ

ควรจะตองเปนอยางที่กลาว อยางนี้ใชไหม หรอืใครเหน็วาไมด ีกไ็มตองเอานะ ไมตองอยูดวยกันละ ถาอยูดวยกัน กต็องมาเอาดอัีนนี้ ฝกฝนอันนี้จรงิๆ

ทาํกันใหได กี่ป กี่เดอืน กี่ชาตกิท็าํ อาตมาวา มันเปนอยางนี้ไป ไมใชวาเฉพาะยคุนี้ สมัยนี้เทานัน้แหละ อกีหารอยป กไ็มเอาแลว อยางนี้นะ

มจีติใจเอื้อเฟอเกื้อกลู เลี้ยงดกูันอยางนี้ เขาไมเอาแลว ไมจรงิละ อกีหารอยป อกีหาพันป อกีหาหมื่นป มันกต็องอยางนี้ มนษุยนะ จรงิๆ ไออยูอยางแตกแยก

อยูอยางระแหง อยูอยางตัวใครตัวมัน อยูอยางไมเกื้อกลูกัน เอา ลองเดาด ูในใจลองคาดคะเนดซู ิชาตไิหน มันควรจะทาํ ยคุไหน มันควรจะทาํอยางนี้ ยคุไหน

มันกไ็มสมควร นอกจาก มันทาํไมได ใชไหมๆ นอกจากมันทาํไมได ยคุไหนมันกไ็มสมควรนะ ที่จะไมทาํ มันจงึตองทาํอยางนี้ จะตองเกื้อกลูกัน เอื้อเฟอกัน

เพราะฉะนัน้ เราจะเกดิมายคุไหน สมัยไหน สัจจะที่วา มันเปนความด ีมคีวามถกูตองจรงิๆ มันกไ็มคอยเปลี่ยนแปลงหรอก ที่มันเปลี่ยนแปลง



กเ็พราะความไมด ีไมงาม ความไมคอยชอบมาพากล กเิลสมันเกง มันกเ็ลยไปกันใหญ

เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวาเกดิมา เรายังมคีณุธรรม เรายังมพีทุธธรรม เรายังมคีวามรู คณุจะเกดิมา ในทามกลางกลยีคุ ซึ่งเปนคนเหน็แกตัว

กเิลสจัดจานอยางไรๆ คณุกจ็ะไมเหน็วา โอ คนแกไขไมได ปรับปรงุไมได กจ็รงิอยู แตความด ีมันกค็อือันเดยีวกันนัน่แหละ เรากท็าํของเรา เราทาํไดคนเดยีว

สองคน หาคน กท็าํกันไป ทกุวันนี้ ไดขนาดนี้ ดแีคนี้ อยานกึวา ดใีจวาจะชมมากวานี้นะ ไดขนาดนี้ ดแีคนี้ กย็ังยาก แตยากกต็องทาํ มันตองทาํใหดยีิ่งขึ้น

ดกีวานี้ ดมีากกวานี้ เทาที่เราจะพากเพยีร มันพากเพยีรใหดเีทานัน้แหละคนเรา แลวก ็เมื่อมมีติรด ีสหายด ีสังคมสิ่งแวดลอมดอียางนี้ มันหางายที่ไหน แหม

พดูแลว ไมอยากจะพดู จรงินะ สังคมกลุมที่มันจะเปนอยางนี้ สังคม กลุมที่มันจะไดขนาดนี้ อยางนี้ มันไมใชหาไดงายๆ ยิ่งยกุกาลทกุวันนี้ มันแยจรงิๆ มันแย

เราจะตองพยายาม ใหเนยีนยิ่งขึ้น ใหเจรญิยิ่งขึ้น อยาดดูาย ถาเราไดสัง่สม ไดอบรม ประพฤต ิใหมันดยีิ่งขึ้น มันเปนพลวปจจัย เปนวบิาก เปนกัมมทายาโท

เปนมรดกของแตละคนๆๆ เปนของ ตนๆ ไมมใีครปลนจี้เอาได ถาคณุไมทาํกไ็มไดนะ คณุจะผลัดไปวันนี้ จนกระทัง่ ผลัดไปชาตนิี้ ชาตหินา

มันกไ็มไดอยูทัง้ชาตนิะ ชาตหินามันกย็ังไมได ผัดไปมันยังไมได ขนาดไดบางแลว มันยังกรอน ฟงคาํวากรอนแลว เพราะวากาละก ็อะไรกด็ ีสัญญากด็ี

มันประกอบกัน สัญญาคอื ความจาํ มันเปนเจตสกิหนึ่ง ของสิ่งที่เปนองคประกอบ ของจติวญิญาณๆ มันมสีัญญา มันมพีวกนี้ สัง่สม มสีัญญานี่แหละ

เปนตัวสัง่สม เปนตัวความจาํ เปนตัวกาํหนดรู พระพทุธเจาทานสอนวา สัญญาเที่ยงหรอืเปลา

ตอบ ไมเที่ยง

สัญญากไ็มเที่ยง เพราะฉะนัน้ มันจะมคีวามเสื่อม มันจะมคีวามกรอนอยูในตัวของมันเหมอืนกัน ที่มันตดิตัวเราไป มันตดิตัวไปดวยสัญญาๆมันจาํ

เปนความสัง่สม เปนความวจิติรของจติ ถงึแมกระนัน้ มันกไ็มเที่ยง สัญญากไ็มเที่ยง มันไดสัญญานี่ จาํ หรอืวาผนกึ หรอืวาสัง่สม เปน พลวปจจัยไดแนน

ไดแขง็แรงขนาดนัน้ จรงิๆแลว มันตองมเีสื่อมอยูในตัวของมันบาง เพราะฉะนัน้ ทาํใหมันแมน ทาํใหมันมัน่คง ใหมัน่คงยิ่งขึ้นๆๆ มันไมเที่ยงแท

เราถงึตองขวนขวาย ถงึตองอตุสาหะ วริยิะอยูเรื่อย ไมมอีะไรเที่ยงแท มันมัน่คงกเ็พราะ เราสัง่สมมันมาก ไมไดหมายความวา มันจะเปนเอง

มันไมงอกเองนะ มแีตมันจะเสื่อม เพราะฉะนัน้ สัง่สมคณุคา ความอดทน สัง่สมความเมตตา สัง่สมคณุคา ความเฉลยีวฉลาด อะไรกแ็ลวแตเถอะ

ความสามารถในดานนัน้ ดานนี้ สัง่สมลงไปนัน่แหละ สัง่สมไวมากๆๆๆๆ มันจงึอยูไดคงทน หรอืวา ไดนาน ไดแขง็แรงนาน เพราะการสัง่สม

มันจงึตองทาํอยูตลอดเวลาๆ ในสิ่งที่เราตอง เขาใจ วานัน่คอื ความม ีทนีี้กลับกัน ในความไมม ีเราปรารถนาใหอะไรไมม ีกเิลส ปรารถใหกเิลสไมมี

ขนาดกเิลสเราทาํไปแลวนี่ อาตมาจะพดูใหฟง ถงึเรื่องของอจนิไตยอยางหนึ่ง เราไดยนิมาวา สิ่งที่ลางสะอาดไดแลว สญุญตาสนทิแลว เสรจ็จบแลว

มันกไ็มม ีความไมม ีมันกไ็มเที่ยง อาตมาจะพดูใหฟงนี่ มันเรื่องของพระโพธสิัตว เรากไ็มมแีลว กลับมาเกดิใหม เอ มันมอีกีแฮะ มันมอีกี เพราะโลก

มันมอมเมาเรา โลกมันเอามาโปะเราไว กว็าเราม ีมไีปตามโลก แตมันก ็สลัดออกได เพราะเราเคยทาํมาแลว มันจะตองถงึคราว ที่เราจะรอนไปไดเกลี้ยง

เราเคยทาํ เกลี้ยงแลว มันได ถาไดถงึรอบที่เราทาํสะอาดได มันกเ็ปนของจรงิ ทนีี้ ถามันรอนได อยางมัน มรีะดับ อกีเหมอืนกัน รอนไดระดับที่เรยีกวา

รอนไดอยาง แหม ตดิยาก มันกอ็าบพอก ไดหลวมๆ สลัดปรื๊ด กเ็กลี้ยง รอนอยางชนดิเรยีกวา ยังมเีนื้อดดูนดิๆ ทนีี้ละ สลัดออกยากเลยทนีี้ นี่ เหตผุลงายๆ

เหตผุลจรงิๆ คณุฟงเอากแ็ลวกัน

เพราะฉะนัน้ ถงึไมตองไปคดินกึอะไรเลย อยาประมาทเอาใหมันไดเกลี้ยง ใหมันรอน ใหมันหมดไป จนกระทัง่ มันมาแตะปบนี้กระเดน็เองเลย

ใหมันถงึอยางนัน้เลย เพราะทกุอยาง มันเกดิจากกรรม เกดิจากการสัง่สมทัง้นัน้ แมแตเรื่องที่ไมม ีเพราะฉะนัน้ ถาบอกวากเิลสเราไมม ีอยาไปนกึวา

เราไมมแีลว จบแลว อยาไปเขาใจตื้นๆ วานี่หมดแลว ถอนอาสวะสิ้นแลว หมดแลว เกลี้ยงแลว ไมตองทาํอกีแลว จรงิ ไมตองทาํอกี แตรอบที่มันจะแนนๆๆๆๆ



จรงิๆนัน้ ไมใชเรื่องภาษาพดู เพราะผูนัน้ รูจรงิ แลวกไ็มทาํ ไมรับเอง ไมรับจรงิๆ แลวกพ็ยายามทัง้รู ทัง้ทาํเจโต ทาํจติใหเกลี้ยง อยูเรื่อยๆๆๆๆๆ

สะอาดอยูเรื่อย ไมใชไปประมาท ไมเปนไรหรอก เรารอนไดแลว ดดูๆๆๆๆ ประเดี๋ยวมันกก็ลับ มันเวยีนวน มันเวยีนวน ถาคณุเขาใจอันนี้แลว

คณุจะไมสงสัยวา เอ ทาํไม กว็าหมดแลว ทาํไมกลับมามเีหมอืนกับมอีกีละ มันมอีกีได แตจะมอีกีในระยะที่เรยีกวา มันแบบหลวมๆ แบบงายๆ แบบที่เรยีกวา

มันกถ็กูหลอกๆ มันเลนๆ ไปชัว่คราว อะไรกไ็ด มันเปนโลกๆ โลกยีหลวมๆ มันไมใชแกนแท แลวถาผูที่ไดแลว แมลางออก ละออกแลว ไดกไ็ด ผูนัน้ทาํไดแลว

มพีลวปจจัยจรงิๆ กท็าํได แตรอนอยาง สะอาดบรสิทุธิ์อยางวเิศษขนาดไหนละ ถาวเิศษมากกส็ลัดงาย ถาไมวเิศษมาก กห็นักของคณุอยูนัน่แหละ

เพราะฉะนัน้ อยาประมาทเลย ถาเผื่อวาเราเหน็วา สิ่งที่ไมใหม ีกต็องไมใหมไีปเรื่อยๆ บาํเพญ็ไป ทกุระยะไป อยาไปเที่ยวชะลอ อยาไปเที่ยวไดประมาท

อยาไปชะลอ อยาไปประมาทเปนอันขาด สิ่งใดควรจะสะสม ใหมคีวามขยัน หมัน่เพยีร ความเมตตาเกื้อกลู ความเอื้อเฟอ ความอดทนอะไร

ตางๆนานาพวกนี้ ในดานที่จะตอง อาศัยมัน สิ่งที่จะม ีคณุกต็องสัง่สมไปทัง้นัน้ ถาไปเรยีนอยางฤาษแีลวละก ็ไอพวกนี้ นอกจากกเิลส จะหมดจรงิ กไ็มจรงิ

อยางที่พระพทุธเจาไมยอมรับ แมแตแคโสดาบัน จะไปนัง่กดขม ไปนัง่ทาํลมื อะไรอยู แคไหน กแ็ลวแต มันไมจรงิ มันไมจรงิ มันไมคอยไดเรื่อง

พระพทุธเจาทานบอก ไมรูจะเอาเกรดอะไรไปตัด เพราะวามันไมรูแลว แลวไมรูเอาไปจมบอ เอาไวที่ไหน นัง่สะกดจติ มันไมเขาสตูรนะ ทานกไ็มยอมรับ

แมแตโสดาบัน ทนีี้ ถาเขาสตูรของพระพทุธเจา ทานรูจัก อยางกลาง อยางสงู อยางต่ํา อยางอะไรตออะไร เขาใจกเิลสจรงิๆ เขาใจเหตปุจจัย เหตปุจจัยนี่

เรยีกวา อบายมขุ นี่เรื่อง เลวรายของสังคมโลก รูโลกวทิ ูอันนี้ เขาเรยีกวา ไอนี่หยาบๆ ต่ําๆ อยางนัน้ อยางนัน้นะ แลวกก็เิลสเราไปตดิ ไปผกูพัน ไปยดึ

ไปอะไรอยู กร็ู กเิลสดวย เหตปุจจัยกต็่ํา กเิลสเรากห็ยาบ ไปผกูพันมันอยู จนกระทัง่ กเิลสหยาบ กเิลสกลาง กเิลสละเอยีด กเิลสหมด ไอเรื่องต่ํากห็มดไป

ไอเรื่องสงู เรื่องกลาง เรื่องอะไรตออะไร รูโลกวทิ ูรูจรงิๆ ลักษณะอยางไรๆ อยางไรๆ แลวกเิลสอยางไร ถากเิลสหมด ไมหมดอยางไร

มันมลีักษณะของมันหมด ชัดเจน ไมใชคลมุเครอื ไมใชเดา ไมใชปดประต ูไมรูเรื่อง ขังมันไวตรงโนนละ ไหนละ ไมม ีเอา ไมมอียูไหน ปดขังไว เปนอะไร

ไมรูเรื่อง ขังมันไว มันแตกตัวยังไง มันใหญ มันโต เขี้ยงงอกอยางไร ไปกด ไปดันมันไวอยางไร เหมอืนขังเสอื เสอืมันโต เขี้ยวมันยาว เขาไมรูเรื่อง สักวันหนึ่ง

มันกอ็อกมากัด ตัวเอง ลักษณะของฤาษ ีลักษณะของผูที่ทาํไมถกูทาง เปนแบบนัน้นะ แลวเขากห็ลงไปชาตหินึ่ง สองชาต ิไปตามเรื่องตามราว

กดขมจนมากๆ ตดิตอกันเนิ่นนาน กันหลายๆชาต ิมันกก็ดขม ไดเยอะนะ

เพราะฉะนัน้ สายกดขมไดเยอะพวกนี้ เขาไมคอยเชื่อ พวกนี้ชา มาฟงธรรมของพระพทุธเจา ไมคอยรูเรื่องละ เพราะเขากดขมเอา

เขากท็าํลักษณะของเขานัน่แหละ แลวกว็าของเขาได เขาฟงไออยางนี้ ไมรูเรื่อง รายละเอยีดพวกนี้ ไมคอยรูเรื่อง เพราะฉะนัน้ กวามันจะไดกลับมา ฟงธรรม

ของพระพทุธเจารูเรื่อง กวาจะรูรายละเอยีดอะไรตออะไร ถาใครไปเที่ยวไดหลงทาง ไปอยูกับฤาษ ีไปแบบฤาษไีปมากๆๆๆๆๆ จะกลับมา โอ ยาก

เพราะฉะนัน้ ทางใคร กท็างใครทางมัน บรวิารใครกบ็รวิารมัน จรงิๆนะ บรวิารใคร กบ็รวิารมัน เพราะฉะนัน้ บางทบีางคน อาตมาเหน็แลว พบแลว เออ

อยาไปพดูเลย มันคนละสกลุ คนละสปซี่ คนละแฟมริี่ คนละไฟรัม่ แยกไปละเอยีดๆ ไปเลย มันแยกไปคนละพวก คนละเหลา ไปคนละกอ คนละเชื้อ

คนละสาย มันพดูกันไมรูเรื่อง เพราะฉะนัน้ กไ็ปกันกอน ใครเขาสายได เรากว็าของเรา อยางนี้นะ นี่สายฤาษลีงิดาํกไ็ป ขณะที่วาพทุธเหมอืนกันนะนะ เอา นี่

สายพระเทพเวท ีกไ็ปเฮอะ แมแตที่สดุ แยกกันละเอยีดอกีสายนัน้ สายนี้ ยังมแีนวรวมกันบาง มันกย็ังคลายๆ ใกลๆกัน พอไปพอมา

มันกย็ังไมคอยเขากันอยูนัน่แหละ เพราะฉะนัน้ กวาจะเขากันไดสนทิเนยีน เหน็ตรง เหน็ไปไดชองเดยีวกัน ไมไดงายๆเลย

เขากค็งวากันเหมอืนกันกับเราวานะหนอ ไอพวกนัน้ มันพวกสาย คนบา มันไปเฮอะ เขาสายคนด ีมาดเูขากว็าบาๆ บอๆ กนิกไ็มเหมอืนโลก อยูก็

ไมเหมอืนโลก มานัง่ทาํเปนพดูหัดจน เราจะมาเปนคนจน ดซูนิี่ มันร่ํารวย ดซูนิะ มันทาํออกไปแจก ทาํอยางกับโอโฮ มหาเศรษฐแีนะ จรงิดวยซ ิเพราะเราจน



เราจงึแจกได เพราะเรากลาจน เราจงึแจก ไดเกง เขาไมกลาจนเทานัน้ เขากไ็มพอบาํเรอตน มันจะไปแจกอะไรเขาได สัจจะมันจะตอง สอดคลอง

เพราะเรากลาจน มันถงึมแีจก ถาเราไมกลาจน มันจะเอาอะไรไปแจก กลาจนแลว ก ็ไมใชขี้เกยีจดวย กลาจน แลวขยันดวยนะ สรางอยู ทาํอยู

ไมใชไปควาเอาของคนนัน้ คนนี้มาแจก สรางเอง ตางคนตางชวยกันสราง เสรจ็แลว เรากซ็อนลกึลงเขาไปอกี เราไมผลาญดวย สรางแลว กไ็มผลาญ

ชวีติเรากเ็ลี้ยงงาย ถกูๆ ไมแพง กนินดิหนอยๆกพ็อแลว สังเคราะหไดด ีสรรีะเกง กนิเขาไปนอยทเีดยีว แตสังเคราะหเปนแคลอรี่มาก ไมใชใสเขาไปตัง้โอโฮ

ไมสังเคราะหเลย มันพษิดวย เลอะ สรรีะไมด ีรางกายธาตไุฟ ธาตนุ้ํา ธาตลุม อะไร รางกายเรา ไมด ีกนิไปก ็สังเคราะหไมออก อยางโนนอยางนี้ไมได

ไมไดภาพที่ดอีอกมา ใชเลี้ยงรางกาย มันกทั็ง้นัน้ละ มันกถ็กูแลว มันกไ็มสมดลุ มันกไ็มด ีมันกไ็มเจรญิ แตถาดแีลวนะ สรรีะรางกาย กนิกไ็มคอยมาก

ไมคอยอะไรหรอก สังเคราะหไปไดสัดสวน แคลอรี่ที่ไดธาตพุอเหมาะ พอสมเอาไปเลี้ยงรางกายไดด ีแขง็แรง ทาํงานไดมาก สขุสบาย มันจะคอยๆปรับปรงุ

ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ ทัง้ยนีส ทัง้ตัวบญุ ทัง้ตัวบาป ทัง้ตัวพลวปจจัยของเรานี่ บางคนอายสุัน้ อายยุาว มันเปนเรื่องของบญุ ของกรรม อยางที่เราวา

บางคนสรรีะเกดิมาไมมโีรค ไมมภัีย อวัยวะด ีตับด ีไตด ีไอนัน่ด ีแขง็แรงอะไรด ีมันกเ็ปนของเรานะ บางคนเกดิมา หัวใจไมดมีาตัง้แตเกดิแลว

อยางเลก็อยางนี้ เหน็ไหม ผาตัดแลว ตองตาย แลวกข็องเขานะ เขากท็าํมาของเขา ไตไมดตีับไมด ีสรรีะสวนนัน้สวนนี้ไมด ีใครมันกอ็ยาก ไดดีๆทัง้นัน้ละ

มันจะด ีหรอืไมด ีมันกบ็ญุ กก็รรมของเรา

เพราะฉะนัน้ สัง่สมไปเถอะ คณุคาความด ีแลวกท็าํไปใหด ีอยาไปขี้เกยีจ อยาไปรังเกยีจ ไอสิ่งที่มันถกูตอง มันดงีาม บอกใหกนิถัว่ ใหกนิงา ใหกนิ ไอโนน

ไอนี่บาง เอาแตกเิลสเปนเจาเรอืน มันไมชอบ ไมชอบกก็นิซ ิกมั็นเปนธาตนุะ ธาตมัุนจะรูเรื่องอะไรละธาต ุใหธาต ุมันสมธาต ุใหมันไดสัดสวนของธาตุ

ธาตทุี่ดีๆ เขาไปแลว มันกจ็ะไปสังเคราะห ไปปรับปรงุ มันกเ็ปนไปเอง ไปสัง่สม ไอสิ่งที่มันไมเขาทาไป ไอนัน่กเ็วา ไอนี่กแ็หวง ชาตหินากแ็หวง ตอ ตับแหวง

ไตแหวง หัวใจแหวง ฟงดีๆนะ มันเปนพลวปจจัย อยาไปคดิตื้นๆ นะ เพราะฉะนัน้ เราพากเพยีรพยายามนี่ เราทาํทกุอยาง อยาไปทาํ ดวยอาํนาจกเิลส

ตองทาํดวยความรู ตองทาํดวยวชิา ทาํดวยอาํนาจวชิา อาํนาจความรู

เพราะฉะนัน้ เราตองพยายามพากเพยีรอะไร แมแตกนิ แมแตอยู แมแตทาํการงาน แมแตขยันหมัน่เพยีร ทาํโนน ทาํนี่ พวกเรานี่ เรยีบรอย เหน็ไหมนี่ มาก็

เอะอะมะเทิ่งกันนอย ไดระบบ ระเบยีบขึ้นมา แตละวัน แตละเดอืน ปนี้ ปที่ ๑๔ มานัง่ มาถงึเวลาอะไรมากนั็ง่กัน เรยีบรอย อะไรตางๆนานาๆ แหม

คดิถงึเมื่อสบิกวาปที่แลว ไดโละเละ เดี๋ยวนี้ มันกเ็ขาใจ ตางคนตางกร็ู มันชาํนาญไปในตัว ไมใชเรื่องเลก็นอยหรอก คอยๆเปนไป เราไมไดจับ เหมอืนอยาง

ทหารเขาแถว ทาํไมไดกต็องหัดบอยๆ ใหมันพรอมใหมันตรง ใหมันไดสัดไดสวน เปนแบบบบีบังคับ เราไมถงึขนาดบบีบังคับ ทกุคนคอยๆปรับๆๆๆๆ

คอยๆถอยท ีถอยอาศัยกัน คอยๆแบง คอยอะไรกันไป อยางนี้ แตมันกจ็ะจัดสรร จัดสวนอะไรของมันเอง ลงตัวของมันเลย แตละเดอืน แตละปมาเรื่อยๆ

เรามาแบบธรรมชาต ิไมใชไปรบีบบี รบีบี้เอา

เพราะฉะนัน้ ใครเองกต็าม สวนตัว แตละคน ถาเรายิ่งสังวร ระวัง ด ีเออ เราเขาใจ เรารูจักนัง่ รูจักยนื รูจักไป รูจักมา คนนัน้กเ็รว็ คนนัน้กเ็ปนหลักไดกอน

ใชไหม คนนัน้กเ็รว็ คนนัน้กเ็ปนหลัก ไดกอน แลวกร็ูจักเขาใจ จาํได อะไรไวไว เขากเ็ปนหลัก เปนอะไร คนอกีหลายๆคน คนนัน้ คนนี้ ไดอกี

รวบกันเสรมิสานเปนรปู เปนแบบ เปนอะไรตออะไร ไปหลายๆคน คนไหนเฉื่อยๆ เซอๆ เขาเกงไปตัง้นานแลว เขารูหมดแลว ตัวกย็ังเซอคลาํอยูอยางนี้ งุมงาม

เอา ไมคอยรูเรื่อง พดูอยางนี้ กค็งเขาใจ มันเปนธรรมดา อยูที่ใครจะพากเพยีร อบรมฝกฝนปฏบัิต ิประพฤตสิิ่งเหลานี้ ดเูหมอืนเลก็นอย

ดเูหมอืนมันไมใชปรมัตถ แตเปนพลวปจจัย ไมขาดทนุหรอก ไดกไ็ด ในชาตนิี้แหละ มแีลว เราแคลวคลอง มกีริยิา มารยาท มกีารสังวร รูจักระบบระเบยีบ

รูจักกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม พฤตกิรรม อะไรที่ดีๆ งาม เรากไ็ดใช ไดอาศัย ไปอยูที่ไหน กเ็ปนคนด ีมพีฤตกิรรมที่ด ีกาย วาจา ใจอยางนี้



แมคณุจะเอาชาตนิี้ ชาตเิดยีว เปนอรหันตชาตเิดยีว แลวกจ็ะเลกิเลยกต็าม มันกไ็ดดชีาตนิี้ ไดอาศัยชาตนิี้ แต แนใจไหมเลาวา จะไดอรหันต ชาตนิี้ชาตเิดยีว

แนใจไหมเลา วาจะไดอรหันตชาตนิี้ เพราะฉะนัน้ ชาตหินา ถาไมไดอบรมเอาไวอกี ชาตหินามาก ็แหม ลงิเอย เกดิมาอกีแลว นอกจากลงิแลว

มันยังเหมอืนควายอกีดวย เซอ ลงิผสมควาย เกดิมาอกีแลว เพราะไมไดอบรมไวแตชาตนิี้ ชาตหินามาก ็โอโฮ ถาไปเจอผูที่เขา อดทนไดกด็ไีป

ไอลงิกับควายนี่ ฝกมันเถอะ ลงิกับควาย ฝกมันใหมัน ถาไปเจอไอที่ เขาไมอดไมทน เขากด็ดีสงไปเลยไป ไอลงิไอควาย เขากไ็มเอาเทานัน้เอง ไมมเีพื่อน

ไมมหีมู แตถาเราดไีปแลว เรากจ็ะไดเปนหลัก ที่นัน่ที่นี่ อยางโนนอยางนี้ มันเปนพลวปจจัย ไมนาปฏเิสธหรอก

เพราะฉะนัน้ เราเองเราศกึษากันไปบางที่บางแหงสอนปรมัตถไอนี่ มันไมใชหรอก ไอนี่มันสมมตุ ิเทานัน้แหละ เมื่อไมกี่วันนี้ อานของเสฐยีรพงษ วรรณปก

พดูถงึปรมัตถกับสมมตุ ิเขาเถยีงกันกับ คนอื่น คนอื่นเขาตเิตยีน เขานะ ตเิตยีนเขาถงึเรื่องเขาพดูผดิไป เขากต็เิตยีน พดูถงึเรื่องสัจจะ เขากแ็ยงไปหาสัจจะ

แหม รูนะ รู เขาตเิตยีนไปถงึเรื่องความถกูตอง ความดงีาม อะไร เขากต็ะแบงไปพับ้ เออ เรื่องปรมัตถ มันไมมดี ีไมมชัีว่ ที่ผมหมายนะ หมายถงึปรมัตถ

คณุมาพดูนี่ มันเปนเรื่องของสมมตุสิัจจะเทานัน้นะ ทาํเปนถอืสาอยู เรื่องด ีเรื่องชัว่ไปโนนเลย โอโห ! เจงจรงิๆๆๆ มันเลี่ยงได เถยีงได เรื่องปรมัตถ ไมมดีี

ไมมชัีว่ แตปรมัตถที่ด ีพระอรหันตเจา ทานเปน คนด ีมพีฤตกิรรมที่ด ีไมดนีะหยาบๆจรงิในสัดสวน บางทกีย็ังมหียาบอยูบาง แตหยาบนัน้ จะตอง มนี้ําหนัก

ของปรมัตถที่สมบรูณนะ เปนพระอรหันต แลวกย็ังมนีะปรมัตถ บางท ีพระอรหันตดื้อๆ พระอรหันตถอยๆกม็ ีพระอรหันตหยาบคาย

ที่บกพรองบางสิ่งบางอยาง กม็อียูบาง แลวคณุอยาก จะเปนเหรอ ถาเลอืกเอาได แลวคณุจะเลอืกอยางไร เปนพระอรหันตดีๆ กแ็ลวกัน เพราะฉะนัน้

อยางนอย กต็องไดอาศัย สัง่สมไป ทัง้สองดาน จะเปนสัจจะ ดานสมมตุกิต็าม เปนสัจจะ ดานปรมัตถกต็าม

เพราะฉะนัน้ จะไปนัง่สอนกันวา เราอยาไปวุนวายเลย เรื่องพวกนัน้ มันไมเขาทาหรอก ที่จรงิ มันเปนอปุการะ บางคนมสีมมตุสิัจจะเจงเลยนะ แตปรมัตถไมมี

สวย กริยิา มารยาท ความออนนอม ถอมตนอะไรกต็ามแต สมมตุทัิง้นัน้นะพวกนี้ ความอดทน ความเมตตาเกื้อกลู อะไรตางๆ สมมตุทัิง้นัน้ พวกนี้มมีาก มดีี

แตปรมัตถไมม ีถงึแมวา ไมมปีรมัตถ มสีมมตุสิัจจะด ีแลวสอดคลองอยางวเิศษ ยังทาํใหคนหลงวาเปนพระอรยิเจา ไดเลยใชไหม เพราะแนวโนมของคน

มันเขาใจวา พระอรหันต หรอืพระอรยิะ จะตองเปนคนด ีเขาไมมแีนวโนมวา พระอรยิะ หรอื พระอรหันตจะตองเปนคนไมด ีใชไหม เพราะฉะนัน้ ขอใหดเีถอะ

ใหเปน สมมตุสิัจจะ นี่แหละ ดนีี่แหละ ใหดพีรอม แมวาปรมัตถยังไมเกง ฝกฝนแตดีๆๆๆ ๆๆๆๆ สมมตุสิัจจะนี่ดีๆๆๆ ๆๆ มากมายๆๆๆๆๆๆ

มันกเ็ปนคณุคาของโลกแลว คนกเ็ขาใจ ยกยองชมเชย หรอืวา คนรักคนบชูา เคารพนับถอืไดแลว ยิ่งมปีรมัตถดวย เรากเ็รยีนปรมัตถกันอยู มันกไ็ปดวยกัน

อปุการะกันไปหมดเลย เจรญิไปดวยกันหมดเลย

� เพราะฉะนัน้ อยาไปประมาทสมมตุสิัจจะ สายบางสาย ศกึษาธรรม ประมาทสมมตุสิัจจะ แลวทิ้งขวาง ไมสมบรูณทัง้สองดาน แลวมันกย็ากดวยนะ

ยิ่งเขานกึวา เฮย อยาไปวุนเลยสมมตุ ิเอาแตจติๆ สายนัง่หลับตา ไอนัน่อยาไปยุง สายนัง่หลับตานี่ เอาแตใจ เอาแตจติ เอ ไอนัน่ อยาไปยุง ศกึษาอะไรนัน่

ไอพวกนัน้สมมตุ ิเอาเขาไปที่จติพวกนี้แหละ พวกหลงทศิหลงทาง จรงิๆแลว มันอปุการะกัน ถาเขาใจมรรคองค ๘ แลว ไปดวยกัน มาดวยกัน

ในการปฏบัิตกิาย วาจา ใจ ทัง้นัน้ แลวกค็อื กรรมทกุกรรมๆ เพราะฉะนัน้ เมื่อปฏบัิตทัิง้กรรมทกุกรรม กาย วาจา ใจทกุกรรม มันกย็ิ่งละเอยีดเนยีน

ที่จะอานจติวญิญาณไดด ีมสีตสิัมโพชฌงค มธีรรมวจัิยสัมโพชฌงค แลวกพ็ากเพยีรกระทาํ ประพฤตไิปเรื่อยๆ มันกไ็ดปรับทัง้ สมมตุสิัจจะ กาย วาจา ใจ

ปรับพฤตกิรรมดีๆๆๆ  แลวมันกจ็ะไดอาน ยิ่งดอียางนี้ มันจะมสีภาพซับซอน สภาพยอนแยง เอ ! เรามทีาทดีอียางนี้ สัมผัสกอ็ยางนี้ จะเปนยังไง

ทาทเีราไมดอียางนี้ สัมผัสกันอยางนี้ จะเปนอยางไร มันจะเกดิจติ อยางไร ผลสะทอนตอบ Action Reaction ตางๆ นานา มันจะใหเราไดอาน ละเอยีดลออ

แลวบวกกับเหตปุจจัยที่วา แลวคนจรติอยางนี้ละ กระทบอยางนี้ สัมผัสอยางนี้ ดวยกายกรรม อยางนี้ วจกีรรมอยางนี้ มโนกรรมอยางนี้ คนดื้อดาน



คนวางาย คนที่หยวนกับคนที่ไมหยวนงาย อะไรตางๆนานา อกีสารพัดอกี มันกจ็ะทาํใหเรานี่แหละ ไดอาน ไดรับความรูพวกนี้

เพราะฉะนัน้ สายที่จะเอาแตจติ เอาแตนัง่ไมสัมผัสอะไร ไมคบกับใคร ไมวุนกับใคร ไมมทีาง บรรลธุรรม ไมมทีางเปนพระอรหันต ขอยนืยัน เอาหัวชนเสาเลย

ไมใชชนฝา ยนืยัน ขอยนืยัน เพราะมันไมไดชัดเจน มันไมไดละเอยีดลออ พระอรหันตจะตองลางอนสุัย อาสวะทกุอยาง ลักษณะอยางนัน้

แลวมันจะไปลางอนสุัยอะไรได ไมไดหรอก มันไมมกีารรูเรื่องรูราว ไมมสีภาพแงเชงิ ที่สลับซับซอน ละเอยีดลออ มันไมมนีะ เพราะฉะนัน้

พระพทุธเจาถงึไมยอมรับ ประเภทที่ ไปเที่ยวหลบหลับ มดุอยูที่ไหน แบบฤาษชีไีพร ซึ่งโถ ! เขาคนพบกอนพระพทุธเจา มาตัง้ไมรู กี่กัปกี่กัลป

พวกอาจารยแบบฤาษอียางนัน้ พระพทุธเจามาคนพบ ทฤษฎขีองทาน ถงึบอกวา ออ ของทานนี่ มสีัมผัสเปนปจจัย ลางมจิฉาทฏิฐ ิลางสักกายทฏิฐิ

ลางอัตตานทุฏิฐ ิออกใหหมดเกลี้ยง โดยการเหน็อนัตตา เหน็ความสญูของกเิลส อยางชัดเจน อยางนี้จรงิๆ แลวทานก ็เอามาสอนคน พสิจูน

ทานพสิจูนของทานแลว ทานกพ็สิจูน แลวมันกไ็มใชทฤษฎพีึ่งเกดิ เปนทฤษฎทีี่พระพทุธเจา มมีาตัง้ไมรูกี่องคแลว มหายานเขาบอกวา พระพทุธเจา

มจีาํนวนเทากับ เมลด็ทราย ในมหานท ีมมีาตัง้เมื่อไหร เรากไ็มรู แลวมันเปนทฤษฏ ีที่มมีานานแลว พระพทุธเจา เทานัน้ คนทศิทางนี้เทานัน้ สกลุนี้เทานัน้

ที่คอยๆสัง่สมเรยีนรู แลวกเ็ขามาๆๆ แตไมได หมายความวา สกลุนี้ จะไมมเีวลา ไมมโีอกาส จะไปเรยีนสกลุอื่นนะ บางครัง้ ไปเรยีนเมอืงนอก เหมอืนกัน

ไปเรยีนสกลุอื่นชัว่คราว ชัว่ชาต ิเปนชาต ิเปนครัง้ เปนคราวบาง ไปเรยีน ศกึษา เปนโลกวทิบูาง เปนอะไรตออะไรบาง ศกึษาบางเหมอืนกัน

นี่ กข็ยายความ หรอืเลาอะไรตออะไรใหฟง ใหไดรายละเอยีดๆขึ้น จะไดเขาใจอะไรลกึๆขึ้น แลวจะไดไมประมาท หลายแบบมเียอะ

อยางผูที่เคยไปเรยีนสายเจโต สายจติอยางที่วานี่ ดถูกูสมมตุ ิอยาดถูกู อยาประมาท แลวเราจะตองเนยีนขึ้น ดขีึ้น ทกุอยางมันจะอปุการะกันหมด

เมื่อเราทาํทัง้สัจจะ ที่เปนสมมตุ ิทาํทัง้สัจจะที่เปนปรมัตถ เรารูหลักแลว มันไปดวยกัน เสรจ็แลวหมู กลุมของเรากม็อีกี ตางคนตางดขีึ้นมา

มันกจ็ะชวยเหลอืเกื้อกลูกัน แลวมันกจ็ะเรว็ขึ้น ดขีึ้น มอีะไรตออะไร ที่ยังไมสมบรูณ มันกจ็ะสมบรูณขึ้น มอีะไรละเอยีด มันไดละเอยีดขึ้น มันกจ็ะเสรมิ

ละเอยีดขึ้นไปอกี เหมอืนกับฐานที่มันมฐีาน ฐานที่มันมฐีาน แลวมันกไ็ปไดจรงิ ไมใชมานัง่ สมมตุเิอา ไปไดจรงิ เพราะฉะนัน้ ถาเราไมสงูดวยกัน

มันกไ็ปสงูดวยกันไมได จะตองมสีงูขึ้นๆๆ ดวยกัน มันถงึจะไปสงูขึ้นๆได มคีวามละเอยีดลอออยางนัน้ นี่ เรากจ็ะตองพยายามพากเพยีร ตองทาํใหดขีึ้น

อาตมาไมนกึวา สมพงษ อภสิขุ จะ แหม จับอะไรตออะไรเกงนะ เอาภาษา อาตมามาใช อาตมานี่ เปนคนถงึขนาดกัดไมปลอย อื้อฮอื ไมใชเบานะ

หยาบนาดเูลย กัดไมปลอย คอืยดึมัน่ ถอืมัน่ เปนภาษา ทางธรรมนะนะ แหม ยดึมัน่ ถอืมัน่นาดเูลย กัดไมปลอยเลย จรงิโดยสมมตุ ิอาตมามสีมมตุิ

กัดไมปลอย นี่เปนสมมตุยิดึใชไหม อาตมาจะยดึ อาตมาจะสราง อาตมาจะทาํนะ กัดไมปลอย อาตมาจะทาํ ทาํจรงิๆ แตโดยปรมัตถของอาตมา

ยดึหรอืไมยดึ มันเรื่องของใจอาตมา ปรมัตถของอาตมา อาตมาจะใช อาตมาจะยดึ จะสรางสรร จะเปนอะไร อาตมาจะปลอย หรอืไมปลอย

กเ็รื่องถาอาตมาจะปลอยได หรอืไมได มันกเ็รื่องของอาตมาอกีใชไหม แตคนโลกๆ เขากอ็ะไร กเ็ปนอันนัน้ เขาเองเขาทาํไมไดสองดาน ไมไดสองสวน

มันกเ็ปนไปดานเดยีว ทนีี้ เพราะฉะนัน้ ทาํไดทัง้สองดาน ดานนี้ สัจจะของพระพทุธเจา ถงึมสีองดาน มทัีง้สมมตุ ิและทัง้ปรมัตถ เพราะฉะนัน้ ปรมัตถ ดแีลว

สมมตุเิราจะเปนอะไรกไ็ดรอบตัว ปรมัตถดแีลว นี่บอกแลว แมแตที่สดุ จะเกดิกไ็ด จะตายกไ็ด ปรมัตถสมบรูณ จะเกดิกไ็ด จะตายกไ็ด เลอืกเอาสบายๆ

จะเกดิตอกไ็ด ไมเกดิตอกไ็ด สญูไปเลยกไ็ด อะไรอยางนี้ เปนตน มันเปนอยางนัน้ จรงิๆ เมื่อไดแลว มันกไ็ดทกุอยาง เมื่อยังไมได จะไปเอาสิ่งที่ยังไมไดนัน้

มาไดยังไง สิ่งที่ยังไมได กต็องฝกเพยีรเอาจนได แลวมันกจ็ะไดสมบรูณทกุอยาง คาํพดูนี้ กเ็ปนภาษาพดู เพราะฉะนัน้ คณุฟงไป ถาคณุยังไมถงึ

คณุกไ็ดแตฟง แตถาคณุไดจรงิแลว คณุกจ็ะรูวา เออ เราทาํอะไร ไดแคไหน เรากค็วรจะทาํ

เอา ทนีี้ มาขยายความอะไรตออะไรใหเพิ่มเตมิ แลวทนีี้ กม็าสู อานาปาณสต ิอานจตกุะ ที่ ๒ จตกุะที่ ๑ นัน้ เรื่องกาย กายานปุสสสนา ตอมา



เวทนานปุสสนา

ปตปิฏสิเํวท ีอสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺติ

เธอนัน้ ยอมทาํในบทศกึษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปต ิจักหายใจออก คาํวาจักหายใจออก จักหายใจเขา นี่จะมกีาํกับไปอยูตลอดเวลา คอืคาํวา

อัสสสสิสามตี ินัน่แหละ เปนการหายใจออก เพราะฉะนัน้ เราดตูรงนี้ เรากจ็ะไดเหน็ไดวา อัสสะนี่ แปลวา หายใจออก ปสสะ แปลวาหายใจเขา ปตปิฏสิังเวที

หมายความวา สภาพรูพรอม เฉพาะซึ่งปต ิปฏสิังเวท ีการรูพรอมเฉพาะซึ่งปต ิหายใจออกกอั็สสะ อัสสสสิสามตี ิหายใจเขาก ็ปสสสสามตี ิสกิขต ินัน่คอื

การศกึษา เรายอมศกึษา ในบทศกึษานัน้ สกิขติ

ปต ิกเ็ปนเจตสกิ เปนอาการของเจตสกิ ตัวสาํคัญทัง้ดุนเลย

โส สโตว อสสฺสต ิสโต ปสสฺสต ิฯ

นี่ จะตองมสีต ิตัวหลักขอที่ ๑.เลย หายใจออก หายใจเขา เมื่อจะเอาอานาปานสต ิซึ่งเปนสตูร วาดวยลมหายใจออก ลมหายใจเขา กต็องมสีตเิปนตัวหลัก

เสรจ็แลวกร็ู ศกึษาขอที่ ๒. ทฆีะ หรอื ทฆัีง นัน่ยาว หายใจออกยาว ทฆัีง หายใจออกยาว กใ็หรูวายาว หายใจออกสัน้ กใ็หรูวาสัน้ รัสสะ หรอื รัสสัง

หายใจออกสัน้ หรอืหายใจออกยาว นี่เปนขอที่ ๒. มสีตใิหรู

ขอที่ ๓. กใ็หรูพรอมเฉพาะซึ่งกาย กายทัง้ปวง สัพพกายะปฏสิังเวท ีคอืรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทัง้ปวง สัพพกายะ กายทัง้ปวง หายใจออก รูเฉพาะ หายใจเขา

เฉพาะกายทัง้ปวง หายใจออก หายใจเขา อัสสะ กับ ปสสะ อัสสะ กับ ปสสะ

� ขอที่ ๔. กายสังขาร เราเปนผูทาํกายสังขารใหสงบระงับ ปสสัมภยัง สงบระงับ กายสังขารัง ใหรูสภาพที่มันสงบระงับ เมื่อวานนี้ กย็ังอธบิายเลย

กายสงบระงับ ไมใชกายสัน่เทิ้ม แลวกส็งบ ระงับ คอืความเรยีบรอยของกาย เรานัง่แลวมันกจ็ะโยกเอนไป เอนมา กค็อื ความไมคอยสงบระงับ กไ็ดพดูนะ

เมื่อวานนี้ กายนะ ใหรูดานนอกกอน ทนีี้ ตอมาก ็เวทนา ดานใน เพราะฉะนัน้ ปต ิขอ ๕ หายใจออก หายใจเขานี่ เปนหลักอยูตลอดแหละ

เราไมตองละไวในฐานที่เขาใจนะ หายใจออก หายใจเขานัน่แหละ ทนีี้ กม็ปีต ิเสรมิมา เรยีกวา เปนเจตสกิ หรอืเปนเวทนา ตอมากเ็ปนสขุ เปนอารมณ พวกนี้

อารมณปต ิอารมณสขุ อารมณปต ิอารมณสขุ พวกนี้ ทานกเ็รยีกวา จติสังขาร อยางหนึ่งเหมอืนกัน มันเปนอารมณ ในจติสังขาร ในขอที่ ๓.

จติตสังขารังปฏสิังเวท ีคอืการรูพรอมเฉพาะ จะใชไปตลอด ทัง้กายนี่ กม็ปีฏสิังเวท ีเวทนากม็ปีฏสิังเวท ีไปถงึจติตานปุสสนา กม็ปีฏสิังเวททัีง้นัน้แหละ

จติตสังขาร เปนจติตสังขาร หายใจออก หายใจเขา จะตองรู

ขอที่ ๘ รู ทาํใหจติสังขารนัน้ระงับ อันแรก กายสังขารระงับ อันที่สอง ทาํใหจติสังขารระงับ สรปุงายๆ กค็อื ทาํนอก ทาํใน ขางนอกกเ็ปนเรื่องของกาย

เปนเรื่องขององคประชมุ ที่มันจะหยาบอะไร กท็าํใหมันเรยีบรอย ใหพอเหมาะพอด ีถาจะทาํแบบสมาธฤิาษ ีจะทาํแบบเจโตสมถะ เรากด็ ูเอานัง่คูบัลลังก

ตัง้กายตรง แลวกด็าํรงสตคิงมัน่ หายใจเขา หายใจออก เริ่มตน กด็ไูปทเีดยีว ดอูงคประชมุ ดกูาย จนถงึกายสังขาร กายทัง้ปวง ดกูายทัง้ปวง สัพพกายะ

ดกูายทัง้ปวง ดกูายสังขาร อันแรก กแ็คนัน้เอง ในหมวดที่ ๑. หมวดกายานปุสสนา ๑. มสีต ิ๒. ดลูมหายใจเขา ลมหายใจออก และดสูัน้ ดยูาว นัน่ขอ ๒.

ลมหายใจ ออกยาว เขายาว ลมหายใจเขายาว สัน้ยาว หรอื วาสัน้ หรอืยาวอะไรอยูแคนัน้ มสีัน้กับยาว มอีอกกับเขา เกี่ยวกับลมหายใจ ขอ ๒.

ขอ ๑. สต ิจะมลีมหายใจเขา หายใจออกอยู

ขอ ๒. สัน้ยาว กับลมหายใจเขา ลมหายใจออก

ขอ ๓. กด็ ูสัพพองคประชมุ สัพพกายะทัง้ปวง กับกายสังขาร ขอ ๓. กายทัง้ปวง



ขอ ๔. กายสังขาร สวนมาถงึเวทนานัน้ กด็ปูต ิดสูขุ คอืยกตัวอยาง ที่จรงิมันมมีากกวานัน้ อารมณ มมีากกวานัน้ ทนีี้ ในเรื่องของฌาน ทานเอาปติ

เอาสขุเทานัน้มาใช ถาเราระงับนวิรณได เรากจ็ะรูสกึวาเราไดด ีมันจะดใีจ อารมณดใีจนัน้ เปนอารมณชนดิหนึ่ง เปนความฟใูจ มอีปุกเิลสซอน มันไดดขีึ้นมา

เออ สงบไดนะ ไดทาํความสงบได ลมหายใจออก ลมหายใจเขา แลวเรากท็าํสงบ ได นี่ เราพดูถงึเรื่อง

 จะมอีปุกเิลสซอน มันไดดขีึ้นมา เออ สงบได ทาํความสงบได ลมหายใจออกแลว กล็มหายใจเขา แลวเรากท็าํความสงบได เราพดูถงึสภาพ

สมาธแิบบฤาษกีอน สมาธแิบบอานาปานสต ิแลวกด็แูลวกท็าํได กายดนูอกแลว นัง่ตรงด ีไมเอนไมโอน ไมซัดสาย ไมวุนวายอะไรขางนอก

องคประชมุดมัูนหยาบ มันกง็ายเขาใจแลว ทนีี้กเ็ขาไปขางใน ดขูางในวา เราทาํไดแลว จดุมุงหมายของเรากค็อื จะสงบระงับนวิรณ อันนี้ ทานไมไดบอกไว

ละไวในฐานที่เขาใจ เวลาเรามาทาํฌาน กจ็ะตองจติอยูที่ฤาษ ีเขากเ็อาอยาง นัน้ เอากสณิ เอาลมหายใจ ไมยุงอะไร ไมคดิอะไร ไมปรงุอะไร

เพราะฉะนัน้ นวิรณคอือะไร ไมรู ใจกค็อื มาอยูเปนหนึ่ง กับลมหายใจ อยาคดิ อยานกึอะไรอื่นๆ อยางนี้ เขากส็อนอยางนี้ ถาพดูถงึเรื่องฤาษ ีเขากแ็คนี้

แตของพทุธอธบิายรอบ แมจะไมพดูไวในนี้ กต็องอธบิาย ใหรูวา อารมณ ของนวิรณ คอือะไร กายกด็ ีแตกพ็อรูละ ที่จรงิ ฤาษเีขากต็องสอนเหมอืนกันแหละ

นวิรณ ๕ กามคอือะไร พยาบาทคอือะไร ถนีมทิธะ อทุธัจจกกุกจุจะ วจิกิจิฉาคอือะไร เขากต็องอธบิาย อยูเหมอืนกันแหละ อยาใหมอีาการอยางนัน้

อารมณอยางนัน้ เมื่อไมมนัีน่แหละ เรากว็า เราจะรูตัวเองวา เราไดดนีะ เราทาํใหนวิรณหายไปแลว วางแลวนะ อยูกับลมหายใจเขาออกอยูอยางนัน้ โอ

ลมหายใจเขาออก สัน้ยาวๆ อะไรกด็ ูมปีต ิแลวตอนนี้ไดดขีึ้นมา คนที่เริ่มใหมๆ จะเหน็ชัด คนที่เริ่มหัดใหม โอ ไดด ีมันจะดใีจ ปต ิมันไดดี

เพราะฉะนัน้ ปตเิปนอปุกเิลส ที่มันฟใูจ ดใีจ ปลื้มใจ มันจะมชัีด คนใหมๆ คนที่ยังไมเคย พอทาํไดแลว อื้อฮอืด ีแลวสขุกจ็ะชัด สขุนี่คอื อารมณสงบระงับ

ไมใชสขุอยางโลกยีสขุ เปนวปูสโมสขุ หรอื เปนสขุที่ปราศจาก นวิรณ เปนสขุที่สงบระงับ เปนวปูสโม หรอือปุสโม สขุอยางนี้ เปนปสสัทธ ิเปนสขุที่ปสสัทธิ

เปนสขุที่สงบ คณุกจ็ะไดรับอารมณนัน้ กร็ูอารมณนัน้ใหได ที่จรงิ ถาไปอรอย มันเปนเวทนา รูสกึ แตรูสกึสขุ รูสกึฟใูจ ปตเิปนเวทนา รูสกึฟใูจ รูสกึสขุ

คนละเรื่องนะ ปตนัิน้ เปนฟใูจที่เราไดด ีเราไดอาการอยางนี้ เราลดอยางนี้ มันละเอยีดขึ้นไปอยางนี้ อารมณของทางปรมัตถแลว เสรจ็แลวสขุ โอ วาง เบา

งาย สขุ มันกเ็ปนรสที่พอใจ อกีอยางหนึ่ง ดใีจ ที่เราทาํไดด ีรสที่เราไดเสวยอารมณวาง สขุเพราะวางๆ งายๆ เบาๆ เปนอารมณอยางไร เปนอารมณปสสัทธิ

เปนอารมณสขุที่สงบระงับ วปูสโมสขุ อยางนัน้ไมใชสขุ เพราะเราไดสมใจ ที่เราจะเสพยโลกๆ เสพรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส ที่จรงิอันนี้ กเ็ปนสัมผัสใน

สขุนี่สงบระงับ นี่กเ็ปนสัมผัสทางใน สัมผัสที่ในจติมันวาง สงบขางในอรอยยังไง จะดดูดื่ม ตดิยดึยังไง เราเรยีนรู นี้เปนจติสังขาร จติสังขารนี้ เพราะวา

เราไปเอาความชอบ เราไดด ีเรากม็คีวามชอบที่ไดด ีดใีจที่เราไดด ีมันกม็กีเิลสนดิ ปตนัิน่แหละ เปนอปุกเิลสเขามาปรงุรวม อันนี้ใหรู แลวกเ็ดี๋ยวจะละออก

แยกใหออก ไปตดิใจที่สงบระงับ แลวกจ็ะตดิอยูที่สงบระงับนัน้ กใ็หรูเปนสังขาร พวกนี้เปนจติสังขาร

เพราะฉะนัน้ จะตองทาํจติสังขารใหสงบระงับ ปสสัมภยัง จติตสังขารัง รูพรอมเฉพาะจติสังขาร รูในจติสังขาร แลวกว็เิคราะหวจัิยในจติ สังขารใหออก

แลวทาํจติสังขารใหสงบระงับลงไปอกี มันมคีวามดใีจมาประกอบ มปีตมิาประกอบ กส็งบระงับ ปต ิลดความฟใูจ ลดอปุกเิลส ที่ปตนัิน่แหละ ถงึจะเปนฌาน

๒ ฌาน ๓ ตามที่เราเคยเรยีนมา ที่เคยเรยีนมาวา เมื่อปตสิงบระงับ กข็ึ้นสูฌาน ๓ ฌาน ๓ กย็ิ่งสงบระงับ ยิ่งวาง ยิ่งเบา ตดิเขาไปอกี กเ็ปนสังขาร

ตดิสงบระงับ มันกเ็ปนสังขาร เพราะฉะนัน้ จะตองทาํใหสงบระงับกวานัน้อกี ฟงใหดนีะ คาํวาระงับซ้ํากันแลว ตอนนี้ คณุระงับปตไิด จติมันกส็งบ

ระงับลงไปอกี มันกย็ิ่งสขุ ยิ่งเบา ยิ่งสนทิเนยีนลงไปอกี เปนความปสสัทธ ิเปนความสงบระงับลงไปอกี เปนสขุที่สงบระงับลงไปอกี ถาแยกสังขาร อาการที่ตดิ

ไปตดิใจสงบระงับนี้ได ถาคณุสังขาร คณุเอง คณุมอีาการ อารมณที่คณุไปชอบ จติสังขารนี้ แลวคณุกอ็านไมออก แลวคณุกพ็ยายามแยกจติ

หรอืพยายามทาํจติสลัดคนื หรอืกลับ อยาไปตดิจติสังขาร คณุทาํไมออกหรอก เปนฤาษตีายไปเลย ตดิตังฝงไปเลย นี่ มันลกึซึ้งอยางนี้



เพราะฉะนัน้ คาํวาจติ คาํพดู ทาํจติสังขารใหสงบระงับ ทาํจติสังขารใหระงับนัน้ แมสขุที่นัน่เปนปสสัทธ ิเปนความสงบระงับ แลวเรากไ็ปตดิความสงบระงับ

เราตองระงับความที่ไปสงบระงับนัน้อกี ไมมภีาษา จะเรยีก กค็อื จะตองไมเอาความตดินัน้ จะตองเปลี่ยนแปลง ถาตดิ มันคอือยางนี้ มันกต็องกลับแลว

ตองกระเดน็ออก ตองหางออก พรากออกจาก ออกอันนัน้ เปนลักษณะของสภาวะ ภาษาไมม ีถาภาษา กจ็ะใชภาษาซ้ํา ตองระงับ ในความระงับ ตองระงับ

จติที่ระงับ จติสังขารที่ระงับ คอืคณุระงับปตไิด มันชัน้หนึ่งเทานัน้เอง ทนีี้ มันระงับแลว คณุกจ็ะตองอยามาตดิใจในระงับนี่อกี ไมไดจะบอกวาไมระงับ

มันกไ็มไดอกี เพราะวาตองใหมันสงบกวานัน้อกี สงบกค็อื ไมตดิไอเจานี่ มันไมมภีาษาเรยีก แลวอยางนี้ เปนตน นัน่เปนความลกึซึ้งขึ้นไปอกี เอาไปเลย

ไปหมดทัง้จติ ทาํใหมันหมดเสยีกแ็ลวกัน วันนี้ มันหมดไปเลย จติตานปุสสนา จติตปฏสิังเวท ีกมั็นอยางเกานัน่แหละ คอื ความรูพรอมเฉพาะ ใหรูจักจติ

ทนีี้ศกึษาจติ พรอมเขาไปอกี วาอยางนัน้ หายใจออก หายใจเขา นี่ ขอ ๙. เหมอืนกันหมด หายใจออก หายใจเขา อภปิปฺโมทย ํยังเปนเรื่องของจติแลวตอนนี้

มันคลายๆ กับปตนิะ อภปิปโมทยัง จติปราโมทย จติปรดี ีจติปรดีิ์เปรมอะไรนี่ เรากท็าํจติใหมันขึ้น มาจากระงับ ตอนนี้ จติปราโมทย จติยนิด ีแตมันกไ็มใชจติที่

มันเหมอืนปต ิเหมอืนยนิดอียางนัน้อกีแลว มันไมรูจะใชภาษาอะไรกัน ภาษาบาล ีเขาม ีเขากเ็ขาใจกัน เราไมใชบาล ีกเ็อามาอธบิายเปนภาษาไทย

อธบิายกไ็มออก มันกเ็อาภาษามาใชซ้ํา ปตกิแ็ปลวา ความยนิด ีปราโมทย กแ็ปลวา ความยนิด ีไมรูจะเอายังไงกันแน เพราะภาษาไทยไมม ีแตภาษาบาลี

เขาตัง้ศัพทเฉพาะ ไวเลยวา ปตติางจากปราโมทยอยางนัน้ๆ แลวตางยังไงละ มาแปลเปนไทย กแ็ปลไมได ภาษาไทย มันมแีคนัน้ เพราะฉะนัน้

เรากอ็ธบิายเอา อยางที่อาตมา กาํลังอธบิาย ใชภาษาไทยอธบิายนี่แหละ

เพราะฉะนัน้ เรายอมมาทาํในบทศกึษาวา เราจะทาํจติใหปราโมทยยิ่งอยู (ปโมทยัง กค็อื ทาํจติใหราเรงิ) สาํนวนพระไตรปฎก ทานหมายความวา

เบกิบานใจ ผูทาํไอนี่มา กไ็ปคนมาหลายตาํรา ตาํราพระไตรปฎกวา ทาํจติใหราเรงิ ตาํราโพธริักษ วาความเบกิบานใจ คอื ทาํจติไมใหมันซมึ ทาํจติไมให

มันทื่อเขาไป แลวกใ็หมันตดินิ่ง แนเขาไปกับความระงับ แลวกร็ะงับกันตอไปอกี ไมเอา ทาํจติใหฟขูึ้นมาอกี แตไมใชฟอูยางปต ิเหน็ไหม

มันไมรูจะใชภาษาไทยวาอยางไร ภาษาไทย แปลวา ความยนิด ีปราโมทย กแ็ปลวาความยนิด ีมันกไ็มใชอยางนัน้อกี แหม จะพดูกับคณุวายังไง คอื

ไมใหจติมันซมึ พอจะสงบ ระงับ ปตกิค็อื จติมันฟใูชไหม ลักษณะหนึ่งมันฟ ูมันชื่นใจ มันระเรงิ มันกเ็ปนอปุกเิลส อยางนัน้ คณุปฏบัิตแิลว คณุกจ็ะรู

เรากร็ะงับอันนัน้ได พอระงับอันนัน้ได กเ็ปนจติสงบระงับ คอืจะไปตดิระงับ กค็อื ใหมันดิ่งเขาไปอกี มันกไ็มได ตองแปลจติสังขารนัน้อกีใหมันระงับ

เปลี่ยนอยางไรละ อานจตินี่แหละ ในจตกุะที่ ๓ นี่ อานจตินัน้อกี ดใูหมันดีๆ เปลี่ยนใหเปนปโมทยัง ทับศัพทมันเสยีเลย

อยาลมืวา ปโมทยัง ไมใชปต ิปตเิปนอปุกเิลส เพราะฉะนัน้ ไมใชปต ิแตในปต ิถาเขาใจวา ความไดด ีที่อาตมาพยายามใชภาษาไทยแลวก็

จะไปทิ้งความไดดนัีน้ แตตองทิ้งอปุกเิลส ที่เปนอาการที่หมายเอา อะไรอกีอันหนี่งวา ปต ิคอื ความฟใูจนัน้ ที่ลงิโลด ดใีจ ยนิด ีตื่นเตนอันนัน้ ระงับเสยี

เสรจ็แลว กท็าํจติใหมัน ขึ้นมาเบกิบาน ใหมันตื่น อยาใหมัน ยิ่งซมึเซา อยาใหมันตื้อ มันสงบลงไปอกี ใหตื่นโพลง ใหเปนจติที่อาศัย ขนาดหนึ่ง

ที่เปนชื่นชมขนาดหนึ่ง ไมรูจะเอาภาษาไทยอะไร มาเรยีกกันนะ ใหมันรูสกึวา เออ ใหมันรูด ียนิด ีสดชื่น ขึ้นมาขนาดหนึ่งๆ อภปิปโมทยัง อภนิี่

เขาจะตองใชคาํวา ยิ่งนะ ถาปโมทยัง บางทกีค็ลายๆ กันกับปต ิปราโมทย ชุมชื่น ยนิด ีปรดีาอะไร นี่ คลายๆ กัน อภปิปโมทยัง กห็มายความวา พเิศษ อภิ

มันชื่นขึ้นมา ในระดับอยางหนึ่ง อันนี้ เปนเจตนาของเรา

ถายังฟใูจ มันไมไดเจตนาหรอก มันเปนประเภทที่เรยีกวา มันลงิโลด มันเกดิกเิลส เรากร็ูวา มันเกดิกเิลส อุย ดใีจจรงิ มันกเ็กดิอาการอยางนัน้ ทนีี้

พออภปิปโมทยัง เรากใ็หมันยนิดขีึ้นมา ใหมันเขาใจวานี่ดนีะ แลวกพ็อใจ ยนิดใีนสิ่งนี้ อยาเพิ่งปลอยใหมันเฉื่อยเฉยไปเลย วางอะไรไป นัน่มันไมไหวแลว

มันจะสรางอะไร ตอไมได ทาํอยางนี้แหละ อาตมาเคยแปลอันนี้อกี สมาทหังจติตัง ในปทานกุรม บาลเีขากแ็ปลวาสมาธ ิซ้ําเขาไปนัน่แหละ อาตมากว็า



มันจะไปทาํยังไง มันวน ภาษามันวนหมดแลว สมาทหัง กแ็ปลวา สมาธอิกี สมาธกิแ็ปลวา สมาทหัง ไมรูจะทาํยังไง ทาํจติใหตัง้มัน่ นัน่กค็อื สมาธนัิน่เอง

ที่จรงิ สมาทหัง เปนจติที่แขง็แรง ใหมันไดอยางไหนละ ไดอยางที่เราใหเปน อภปิปโมทยัง นัน่แหละ ใหมันสด ใหมันยนิด ีใหมันรื่นเรงิ เบกิบานอยูอยางนัน้

ขนาดนัน้แหละ อยาใหมันราซา เกนิกวานัน้ อยาใหมันวบูวาบ มากกวานัน้ ใหมันได ใหมันเปนฐานอาศัย ฐานอาศัยอยางนัน้ละ อาตมาใช คาํวา จติสด

จติหนุม จติผองใส ในระดับอยางนัน้ อาตมาใชคาํวา สด หรอื หนุม โดยอาตมาพยายาม ที่จะมามองที่พยัญชนะ คาํวา ทห ทห แปลวาหนุม ทหารนี่

แปลวาหนุม ถาอาตมาไปวเิคราะห แยกคาํ อันนี้ออกมา ประเดี๋ยวพวกเปรยีญ เลนงานอกี เพราะเขาไมรูไปเอาไวยากรณ เขาไปเอามาจาก รากศัพทอะไร

อาตมาไมรู แลวเขากจ็ะ วเิคราะหวา สมาทหัง นี่ มาจาก รากศัพทโนนนี่ ประเดี๋ยวไปชกกันอกี อาตมาไมอยากจะชกกับเขา เพราะอาตมายอมแพแลว

เพราะอาตมาไมมตีาํรา ไมมรีะบบ ที่เขาเรยีนกันมา นานนับป เดี๋ยวนี้ อาตมา จะไมสอนวชิาไวยากรณ ไมไดมาสอนอักษรศาสตร

เพราะฉะนัน้ อาตมาเปนแตเพยีง อาตมาอาศัยสิ่งเหลานี้เทานัน้ แลวกอ็าตมากอ็าศัยที่มสีภาวะรองรับ มันมจีติเบกิบาน ราเรงิ หนุม สดใหม

เอาะอยูอยางนัน้ จติเอาะๆ (ผูฟงหัวเราะ) อยางนัน้ ใหมันเปนอยางนัน้ อยูตอเนื่อง จงึเรยีกวาแขง็แรง ตัง้มัน่ จะเรยีกวาสมาธ ิแปลความหมายวา ตัง้มัน่

ยนืยง ยนืหยัด อยูอยางนัน้กไ็ด ใหแขง็แรง หนุม สด แขง็แรง เอาะๆ อยูอยางนัน้ อยางที่เราวา ใหมันเบกิบาน ยนิดอียู อยางนัน้ โดยเราเจตนา โดยเรารูวา

ฐานนี้ เปนฐานอาศัย จตินี้เปนจติอาศัย และเรากไ็มตอง ยดึมัน่ถอืมัน่มัน แมแตที่สดุ เปนอเุบกขา เรายังไมยดึมัน่ถอืมัน่

เพราะฉะนัน้ ปราโมทย อภปิปโมทยัง อยางนี้ สมาทหัง อยางนี้ เรากอ็ยาไปตดิ ไปหลงมันไมไดเหมอืนกัน เราทาํจติที่อาศัยของเรา วโิมจยัง เสรจ็แลว

ทานกเ็ตอืน วโิมจยัง จติตัง แลวแมกระนัน้ เรากจ็ะตองเอาอาศัย แตมหีางตระหวัดปลอยอยๆู ไมใชของเราๆๆ อยาไปหลงตดิยดึมัน แตอาศัย เหน็ไหมวา

มันอธบิายยากๆๆ พอเขาใจนะ Do you understand ? Are you clear ? เขาใจไหม ชัดเจนนะ คอื มันอธบิายยาก อธบิายฌาน อธบิายสมาธิ

อธบิายวมิตุอิะไรพวกนี้ มันเปนเรื่องที่ลกึซึ้ง ถาไมมสีภาวะแลวละ หลงทศิ หลงทาง แลวกย็ิ่งเอาแต พยัญชนะ ทกุวันนี้ อาตมา นี่ พดูกันจรงิๆนะ ตอนแรกที่

อาตมาทาํนะ มันเปนความคะนอง ที่เขยีนหนังสอื ทางเอก มันคะนองตรงที่วา ไอพวกภาษานี่ เราไมตองไปเรยีน เรากใ็ชภาษาตามประสาของเรา ที่จรงิ

คาํวาประสานี่ มาจากคาํวาภาษา ตามประสานี่ กค็อื ตามภาษานัน่แหละ ทาํอะไรตามประสา ทาํตามภาษานัน่แหละ ตามภาษาของเรานัน่แหละ

ภาษานี่มันบอก มันสื่ออะไร ทัง้นัน้แหละ ในโลกนี้ มันใชภาษา คนนี่มภีาษา สัตวมันกม็ภีาษา แตภาษาสัตวมันนอย มันไมฉลาดเหมอืนคน คนกม็าสมมตุิ

หนักเขากห็ลายชาต ิหลายภาษา สมมตุกิัน เขาใจกัน จนกระทัง่ปวดขมอง ทกุวันนี้ เพราะมันมหีลายภาษา จนมคีนคดิศาสนา ที่เขาคดิวา

จะตองใหมภีาษาเดยีว ศาสนาบาไฮ เขามภีาษาของเขานะ ศาสนาบาไฮ  ี่เขาสรางภาษาของเขามาภาษาหนึ่งเลย แลวเขาจะใหทัง้โลกนี่

เปนศาสนาเดยีวกัน แลวใชภาษาเดยีวกัน หมดทัง้โลก เพราะมันยุงกันคนละภาษานี่แหละ ขนาดภาษาเดยีวกัน ยังเถยีงกันเลย ปวยการกลาวไปใย

กับคนละภาษา ฯลฯ ..

สดุทายอันนี้แหละ เมื่อเรารูจักจติ รูจักอารมณตอเนื่องมาจากเวทนา รูจักความรูสกึ รูจักปต ิรูจักสขุ รูจักอะไร แลวเรากต็องเขาใจใหไดวา

เราจะตองถอนออก ตองอะไรออกนะ แตกต็องปรับปรงุจติใหมอีภปิปโมทยัง ทาํใหแขง็แรง ทาํใหตัง้มัน่ ทาํใหมันใหม สด หนุมสด อยูอยางนัน้เสมอ

ทาํใหเปนอยางนัน้ อยูอยางนัน้ อาศัย ทาํใหชาํนาญ ทาํใหมัน่คง ทาํใหด ีทาํใหลักษณะที่คณุอาศัย ของใครของมัน บางคนอาจจะตองอาศัย มากๆหนอย

บางคนจะตองเอิ๊กอากหนอย เพราะวา ไมอยางนัน้ มันออนไป มันอาศัยไมได เรามันหยาบ เราตองอาศัยหยาบ คนหยาบกต็องอาศัยปรงุ อภปิปโมทยัง

นี่หยาบหนอย ถาคนที่ไมหยาบ คนที่ละเอยีด กอ็าศัยละเอยีดหนอย แคอาศัยละเอยีดๆนดิๆ ชื่นนดิๆกพ็อ แลว มันไมมภีาษาไทยที่อื่นแลวนะ จะวาสด

วาชื่นอะไร กต็ามใจคณุนะ คณุเขาใจวา ทาํใจเบกิบาน ทาํใจสดๆ ชื่นๆนี่ มันอาศัย แตเราทาํ ไมใชวา กเิลส มันมาเปนเจาเรอืนเราอยูเหมอืนกัน



เรากาํหนดมัน เราสรางมันขึ้นมาอาศัย เราตองรูวา เรามสีมมตุ ิเรามจีติ เรามเีจตสกิ เรารูจักอาการของเจตสกิ วามหียาบ มลีะเอยีด มกีลางขนาดไหน

แลวเราสราง มันมาอาศัย อภปิปโมทยัง อยางนี้ แลวทาํใหมันเปนขนาดนี้ละ มันสด มันชื่นอยางนี้ อยาให มันวบูวาบ สมาทหัง ใหมันแขง็แรง หนุมสด

เอาะอยูอยางนี้ อาศัยตามที่เราอาศัย อยาใหมันเสื่อม อยาใหมันคลาย ใหมันสาํเรจ็ ที่เราเอง เราทาํไดสาํเรจ็ แตสดุทาย ตองวโิมจยัง ถงึแมอยางนัน้

กจ็ะตองปลอย ตองทิ้ง ตองอยาไปตดิ อยาไปยดึ อยาไปหลงตดิ อยาไปหลงผดิวา นี่เปนเรา นี่เปนของเรา นี่เปนของเที่ยง นี่เปนของวเิศษ นี่เปนของจะตดิตัว

ตดิตนไปนริันดร ไมนริันดร

เพราะฉะนัน้ แมสดุทาย กจ็ะตองมคีวามสาํนกึวา จะตองปลอยมัน จะตองไมหลงเปนเรา ไมหลงเปนของเรา นี่คอื ภาคปฏบัิต ิจติ เจตสกิ เวทนา และเจตสกิ

หรอืจติ สดุทาย เมื่อคณุอาศัยฐานพวกนี้ เปนฐานอาศัย เปนเครื่องอาศัยในการปฏบัิตจิติ จะเปนอานาปานสตแิบบฤาษ ีหรอื จะไปปฏบัิตแิบบพทุธ

แบบอะไรตออะไร เขาใจความหมายพวกนี้ใหชัด ใชไดหมด แมแตจะนัง่หลับตานี่ กใ็ชได ใหมใีจเบกิบาน สดชื่น อยาไปหอเหี่ยว อยาไปแหงจนเกนิไป

ใหมันมคีวามเบกิบาน ราเรงิพอสมควร ไมใชหลงผดิวา เอ จติเบกิบานไมไดหรอก จติตองเฉยเลย เดอๆอะไร แหงอะไร มันไมมกีาํลัง ตองมี

อภปิปโมทยังอาศัย แลวกท็าํใหแขง็แรง จะแปลวา ทห แขง็แรง ทหาร ทหาร ถาเราเคยไดฟงภาษา ที่เขาเอามาใช แปลวาหนุม แปลวา แขง็แรงอยูอยางนัน้

ตามองคประกอบที่มันสมบรูณ

อันสดุทาย เมื่อเราใชอยางนี้แลวเสรจ็ เราใชวงจร คณุภาพของการกระทาํวธิ ีนี่เปนความหมายของทฤษฏ ีความหมายของหลักเกณฑ

ความหมายของการทาํใจในใจ เขาใจแลวนะ ความหมายของใจในใจ เพราะฉะนัน้ กายกข็างนอก ที่เราทาํมันกง็าย กายสังขาร องคประชมุขางนอก

องคประชมุ ในกเ็ขาไป หาในเลย เพราะฉะนัน้ องคประชมุนอก เราจะเอาอยูแคไหน กว็าไป เสรจ็แลว เมื่อสาํรวมองคประชมุ ขางนอก ไดเรยีบรอย

คณุจะเครงขนาดวา กายสังขารังของเรา จะประชมุใหกายสงบระงับ พรอมเฉพาะ ใหสงบระงับ คณุกจ็ะใหมันนิ่งขนาดไหนกต็ามใจ

แตบางคนไมเครงครัดนัก ไมนิ่งนัก ขยับเขยื้อนอะไร ยิ่งมาเปนพทุธแลว ขยับเขยื้อนกไ็ด กายสงบระงับกค็อื อยูในสัดสวนที่เราเรยีบรอย ไมวบูวาบ

ไมกระโดก กระเดก ไมโฉงฉางอะไร ใหมันดสูขุมุประณตี เรยีบรอย มันกน็ารัก นาเอน็ดดูกีวา สภุาพเรยีบรอยกวาใชไหม กเ็อาที่กาย ที่จติ เรามเีจตสกิ

มเีวทนา แลวกม็าถงึจติ เปนสองขัน้ตอนอยางนัน้

สรปุแลว มางายๆ ตัง้แตรูจักอาการของจติ เมื่อไดด ีมันจะมอีปุกเิลส เสรจ็แลวเปนอปุกเิลส สงบระงับลงไป เปนปสสัทธ ิหรอืสดุทาย สงบระงับ

เราจะไปหลงวาเปนสขุ เปนความอรอย เปนเวทนาชนดิหนึ่ง คอื สขุเวทนา โดยเฉพาะ สขุเวทนาที่เปนภวตัณหา นี่เปนสขุเวทนา ภวตัณหา สงบระงับ

ไมใชรสของทางรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส ที่ตามสมมตุทิี่เราชอบ แตนี่กช็อบเหมอืนกัน เปนรสที่เราสมมตุ ิแตมันอยูภวตัณหา ไมใชกาม ไมใชตา ห ูจมกู ลิ้น

กาย แตใจ ความสงบ เรากเ็ขาใจ

เพราะฉะนัน้ เราไมตดิแมแตอารมณสขุอยางนี้ เมื่อมาอานจติ วเิคราะหจติซอนๆๆๆๆลงไปอกี แลวกจ็ะทาํจติ อยางไร เพราะฉะนัน้

เมื่อจติสังขารที่จะสงบระงับอยางนัน้ แลวกไ็มเอาอยางนัน้ จนกระทัง่เรามาเขาใจ สภาพที่จะตอง ใหมจีติอาศัย ตองใหมอีภปิปโมทยัง มันกทั็บศัพทละ

สดุทาย เมื่อคณุเขาใจแลว ตอไป ในอนาคต คณุกไ็ปเขาใจเอาเอง แลวคณุมสีภาวะ คณุจะอธบิายไดเอง บางคนจะเกงกวาอาตมา ใชภาษา ไดสละสลวย

ภาษาไดวเิศษกวาอาตมากไ็ด ทาํใหคนอื่นเขาเขาใจ บางคนเขาสงสัย ภาษาอยางนีๆ้ เปนอภปิปโมทยัง แลวทาํใหมัน สมาทหัง สดุทาย คณุจะตองหลงไมได

ตองวโิมจยัง ตองปลอย คณุทาํอยางนัน้ แหละ ใหรูจักกเิลสตัง้แตหยาบ กลาง ละเอยีด

สรปุเขาไปหากค็อืนวิรณ นอกจากนวิรณ กม็อีปุกเิลส แลวกม็กีารทาํใจในใจ อยางที่กลาวไปนัน่แหละ เวทนานปุสสนา แลวกจ็ติตานปุสสนา อยางนัน้แหละ



เมื่อคณุทาํแลว คณุกจ็ะเหน็ความจรงิวา อะไรๆ มันกไ็มเที่ยง จะทาํใหมันเที่ยงยาก โดยเฉพาะ เจตนาที่จะทาํใหดีๆ เหมอืนอยางกับที่เวทนานปุสสนา

จติตานปุสสนา นี่ นัง่หลับตาทาํนี่แหละ กจ็ะยาก จะเหน็ความไมเที่ยง โอโฮ ความไมเที่ยง มันยากหนอ แลวคณุกจ็ะซึ้งความจรงิวา อนจิจานปุสสี

นัน้อยางหนึ่ง

ความหมายอกีอยางหนึ่ง ดไูปนะ ในหนังสอืนะ อาตมาไมอาน อธบิายไปเลย ไมตองอัสสสสิสามตี ิปสสสสิสามตี ิอะไรอยูอกีนะ อธบิายไปเลย เพราะฉะนัน้

ในอันนี้ จะเหน็อนจิจัง จดุหมายกค็อืวา จะเหน็ ตามรู ตามเหน็ ซึ่งความไมเที่ยง อนปุสส ีตามรู ตามเหน็ ตามเหน็ ไมใชรูละ ปสสสสิสามตีนิี่ ปสสะนี่ เหน็

เหน็ของจรงิตามความเปนจรงิ ดวยญาณ ไมใชเอาลกูตาเขาไปเหน็ ใครอยาไปมวนเอาลกูตา เขาไปขางในนะ ตามันกอ็ยูอยางนัน้ หลับแลว มันมญีาณเหน็

เหน็วาความไมเที่ยงคอือะไร เราพยายามทาํ อยางนี้แหละ ทาํใหเวทนามันเปนอยางนี้ ทาํใหจติตานปุสสนา เปนอยางนี้ มันกย็าก มันไมเที่ยง นัน่หนึ่ง

๒. ใหกเิลสมันออกไป แหม มันกจ็ะออก มันกไ็มคอยจะเที่ยงอยูเทาไหรนะนะ หรอืเราเอามันออก นี่แหละ มันชัดเจน อาตมาเคยอธบิายกเิลสเรา กอนนี้

ถาตรีาคาวามันรอย กอนนี้นี่ รอยหนวย เราทาํใหมันลดลงไดๆ นัน่แหละ มันไมเที่ยง หรอืรอยหนวย เสรจ็แลว เราไมไดทาํลดหรอก แลวไมรูตัว มันกโ็ตขึ้นๆ

จากรอย เปนรอยหา รอยสบิ รอยยี่สบิ มันกไ็มเที่ยง ไอไมเที่ยงแบบนี้ กเิลสโตขึ้นๆ แลวเปนยังไง เจรญิไหม

ตอบ ไมเจรญิ ลกูผ ีผโีตขึ้น มันไมเที่ยง ไมเที่ยงอยางนัน้นะ เรามาเปนนักศกึษา เราตองรู จะตองใหยนูติเที่ยง เมื่อกเิลสลดลงๆๆ กเิลสลดลง นัน่แหละ

เปนผลสาํเรจ็ของเรา เสรจ็ เรา เราทาํลายความไมเที่ยงได เราทาํความไมเที่ยงไดนะ เหมอืนพระเจาไหม กเิลสนะ มันจะเที่ยง คอืมันจะไมลดลง ภาษา

สองภาษา นี่เวลาลกึซึ้ง เวลาไอสิ่งที่มันยาก แลวมันซับซอนอยางนี้ มันไมเที่ยง เพราะกเิลสมันเขาเพิ่มขึ้น มันไมอยู อยางเกา มันไมเที่ยง มันไมตรง

ไปอยูอยางเกา กเิลสมันเพิ่มขึ้น แลวมันกเ็ที่ยง ตรงที่มันไมตแีตกเลย มันจะมแีต โตๆๆๆ มันไมมลีด มันเที่ยงนะ มันใหญขึ้นเรื่อยเลย มแีตกเิลสใหญขึ้นเรื่อย

เพราะฉะนัน้ เราตองตใีหมันแตก มันไมเที่ยง ใหมันลดลงๆๆ เหน็อนจิจัง ตรงที่มันลดลง เพราะความสามารถ ของเรา ลดลงไดมากเทาใดๆ กไ็มเที่ยงเทานัน้

ยิ่งลดลงจนกระทัง่ถงึสญูเลยนี่แหละ เดด็ขาด ทาํลาย ความไมเที่ยงมันได จนกระทัง่มันเที่ยง จนกระทัง่มันเหน็ชัดเจนเลยวา แกหมดแนๆ หมด

อยางแขง็แรง หมดอยางถาวร หมดอยางมัน่คง หมดอยางจรงิๆจังๆ เลย อยางชัดเจนจรงิๆเลย ตองเหน็แจง รูจรงิ เขาไปใหได นี่คอื อนจิจานปุสสี

ไปหาวริาคานปุสส ีไปหานโิรธานปุสส ีอธบิายจบแลว

พอเราเหน็ความไมเที่ยงแลว เรากเ็หน็ความจางคลายลงไปได เพราะวากเิลสมันคลายความกาํหนัด ในนี้ มหีมายเหตใุหฟงดวยวา ในพระไตรปฎก

เขามหีลายเลม แลวแปลกันหลายสาํนวน พระไตรปฎก บางสาํนวน เขากแ็ปลวา ความจางคลาย บางสาํนวนเขากแ็ปลวา ความคลายกาํหนัด นี่ยังไง

มฟีตุโนต หนา ๑๑ ฟตุโนต หมายเลข ๒ นัน่ บอกวาความจางคลาย วริาคานปุสส ีวริาคา บางสาํนวน เขากแ็ปลวา จางคลาย บางสาํนวน เขากแ็ปลวา

คลายกาํหนัด กค็อื มันลดกเิลสนัน่เอง จะแปลอกีสาํนวนหนึ่งวา กเิลสมันออนตัวลง มันจางลง มันคลายลง มันนอยลง มันกเ็ปนความหมาย

ที่คณุฟงเปนภาษาไทย กเ็ขาใจได เหน็ความจรงิวา มันคลายลง มันจางลงมาแลว มันยังไมหมดนะ ยังไมถงึนโิรธ นี่ มันขัน้ตอมา มันยังไมถงึนโิรธนัน่เอง

ขึ้นจากเหน็อนจิจัง แลวกเ็หน็ความจางคลาย วริาคานปุสส ีอนจิจานปุสส ีวริาคานปุสสลีงมาเรื่อยๆ เหน็บางไหม

� ตอบ ไมคอยเหน็

ถาม เหน็บางไหม

บัง้เดยีว สบิตร ีถาสองบัง้ สบิโท สามบัง้ สบิเอก เรามาเรยีนแลว ตองเหน็นะ ไมเหน็ คณุปฏบัิตธิรรมอยางนี้ คณุไปไมรอด คณุไมรูไมเหน็ ไมเกดิญาณ

ไมเขาใจเลย นี่ของเราเองนะ อานไมออก ปฏบัิตไิมรูไมได ตองได ตองรู ตองเหน็ เออ มันจางคลายลงนะ ดวยเหตไุหน ปจจัยไหน กแ็ลวแต คณุจะศกึษา



ตองเหน็ เออ มันจางคลายลง มันเบา มันออนลงนัน่แหละ เหน็วริาคานปุสส ีในระดับวริาคา วริาคานปุสส ีมันจางคลายลง ลงไดมากๆๆๆๆ

จนเหลอืนอยๆไปเทาไหร กค็อื วริาคานปุสส ีดยีิ่งขึ้นเทานัน้เอง นี่ฐานที่ ๒.ในขอที่ ๒.

ขอที่ ๓. กน็โิรธานปุสส ีดับหมด จางคลายจนกระทัง่หมดกเิลสดับกเิลส ในนี้กม็ฟีตุโนตมาอกีวา ดับกเิลสบาง ดับไมเหลอือยูบาง ในเนื้อนี่ เอา

เนื้อหานัน่รวบรวมมา เอาสาํนวนวา เราตามเหน็ ซึ่งความดับไมเหลอือยู เปนประจาํ เหน็อยู เออ เมื่อไหรๆ กต็ามเหน็ ตามด ูมันไมเหลอืแลวหนอ เหน็เมื่อไหร

คณุกต็รวจตราดปูระจาํ เหน็เรื่อย กค็ณุกเ็หน็ของคณุเอง นโิรธานปุสส ีตามเหน็ความดับไมเหลอื ตามเหน็ความดับสนทิกไ็ด ความดับกเิลสกไ็ด

ความดับอานสุัยอาสวะ กแ็ลวแตคณุจะเขาใจ เหน็ของจรงิตามความเปนจรงิ อยางนัน้

ทนีี้ อันที่สดุทาย ปฏนิสิสัคคานปุสส ีนี่ละ อาตมาวา เขาแปลกันมาวา โดยความไมรู โดยความไมจรงิ มันคานแยง เรามสีภาวะตางคนตางม ีอาตมาวา

อาตมามสีภาวะ สวนภาษานัน้ ตางคนตางมาเขาใจๆ ปฏนิสิสัคคานปุสส ีเขากแ็ปลวา สลัดคนื อาตมากฟ็งภาษารู สลัดคนื ในนี้เขาแปลวา

ความสลัดคนืกเิลส กมั็นทิ้งไปจนหมดแลว สลัดคนืไป ยังวนกลับมาภาษาเกา สลัดคนืกเิลส มาคนืทาํไมเลา กมั็นดับไปอยูในตัว ไมตองคนือะไรแลวนี่

แสดงวา ความสลัดคนืกเิลส แปลโดยที่เรยีกวา เอาเถอะ อยางนอย เอาคาํวากเิลส มาสลัดคนื มันกไ็มผดิละนะ แตมันไมใชขัน้ตอน

แลวนี่ขัน้ตอนมันดับสนทิไปแลว คนืไปจนเกลี้ยงแลว ยังมาคนือะไรอกีละ จะแปลวาคนื วาสลัดคนืกเิลสกไ็ด กลับคนืไปเอากเิลสมาใหม

จะแปลวาอยางนัน้กไ็ด ไปเอากเิลสมาใหม เอา จรงิๆนะ แตกเิลสนี้ คณุสละไดแนหรอืยัง ดับไดเดด็ขาด มอีาญาสทิธิ์แลวหรอืยัง ถาม ีอาญาสทิธิ์แลว

เรากอ็ยูเหนอืมัน

เอามันมาใชๆ เอามาใช แตคณุตองแนใจนะ เอามันมาใชแลว มันไมกลับ เหน็ไหม พวกคณะละครสัตวนัน่ เอาเสอืมาเลน เอาเสอืมาใช วันนัน้ มันซัดเอาเสยี

มันตะครบุเอาซะ มันกัดเอาซะ แนไหมวา มันจะไมกัดคณุ คณุอยูเหนอืมันแนไหม ตองเหนอืจรงิๆ ตองแนจรงิๆ แลวเอามันมาใช ตองเอามาใช ที่จรงิแลว

กเิลสที่วานัน้ มันกเ็ปนสมมตุสิัจจะ ในโลกนัน่แหละ สมมตุนัิน่แหละวา เราไปมอียางนัน้ ไปเปนอยางนี้ ไปอะไรอยางนี้ กับเขานัน่แหละ

แตเราไมไดเปนเราหรอก เราไมไดเสพย ไมไดเสวยหรอก มันซอนเชงิ มันไมมภีาษา จะอธบิายเลย มันลกึซึ้งขึ้นมาแลว ไมมภีาษาจะอธบิาย

แตคนขางนอกเขาดเูหมอืนกับเขานี่ กลนืน้ําลายแลว ดซูนิี่ วาไมแลว นี่ไมใสรองเทาไดแลว ไปเอารองเทามาใสอยางนี้ ถอืวาตกต่ํา นี่สกลุเมอืงวา แหม

พวกนี้ ไมไดเปนพระโสดาบัน กนิมังสวริัตไิดแลว กลับคนืไปกนิเนื้อสัตวอกีอยางนัน้ไมได เวยีนคนือยางนี้ตกต่ํา นี่เวยีนไปสูต่ํา กจ็รงิของเขานะ ภาษา ทนีี้

เรายอมรูตัวเราวา เราเอง เราจะทาํอยาง ไร เราจะทาํเพื่อเขา หรอืวาเราเอง แอบเสพยนี่ ตัวนี้ ความจรงิอยูที่ตรงนี้ สัจจะ ถาคณุแอบเสพย

คณุกห็ลอกคนอื่นเขาไป แอบเสพยไป แลวเปนอยางไรละ แลวเมื่อไหร จะหมดสักทลีะ คณุกแ็อบเสพยของคณุไปอยูอยางนัน้ละ กเ็รื่องของคณุละ

คณุไมซื่อสัตย ไมสจุรติ ไมเอาจรงิ กเ็รื่องของคณุ เปนความซวยของคณุ แตใครไมแอบเสพยหรอกนะ จรงิๆเลย แลวอนโุลมกับคนอื่น ปฏนิสิสัคคานปุสสี

อนโุลมกับคนอื่น อนโุลม ปฏโิลม เพื่อผูอื่น

สรปุงายๆ กค็อื การสลัดคนืเพื่อผูอื่น ไมใชเรื่องเลน แลวไมใชวา จะมญีาณรูตัวเองไดงายๆ วาเรา แลวจรงิ หรอืเปลา เพราะฉะนัน้ อยาพึ่งไปประมาทวา

เราหมดแลว เราสลัดคนืไดแลว เอาเถอะ เรากลับไปเถอะ เพื่อผูอื่น แตที่แท เรากย็ังไมมญีาณรูวา เราแอบเสพย กวาจะรูกโ็อโฮ แบบที่ควัน่เชอืกหนัง

นัน่แหละ หมามันกนิอยูใตถนุหมด นกึวาเราไดยาวแลว เอาขึ้นมาด ูเอา ทาํไมมันอยูเทาเกาละ ทาํไมมันแคนี้ละ ปรากฏวา ขางหลัง มันมหีมาแอบเสพย

หมาอวนเลย หมาตัวนัน้อยูที่ใคร กเูอง หมาตัวนัน้ อยูที่ใคร กเูอง

นัน่แหละ ตองรูตัวเอง ตองรูตัวเองๆ เพราะฉะนัน้ คนที่จะสลัดคนื จงึเปนสภาพที่ยกไว ยกสมมตุใิหแกผูที่ อยางที่พระพทุธเจาทานบอกวา ทานถงึมวีนัิย



วาจะตองพยายาม พระอรหันตบางรปู ทานเอง ทานละเมดิ นัน่ๆนีๆ่อะไร ของทานนี่ ตองอยาไปถอืสาทาน ตองประกาศ อันนี้ตองยกสมมตุใิหทาน เราอยา

ไปเอาอาบัต ิอะไรทาน อยางนี้ เปนตน เพราะวา บางสิ่ง บางอยางนี้ เราไมรูเทาทาน ทานเอง ตองแนใจของทาน วาทานเปนพระอรหันต

ทานซวยกซ็วยของทานเอง อันนี้ ตองของตนเอง ถงึวาญาณที่ละเอยีดลกึซึ้ง มันจะ ตองซื่อสัตย สจุรติตอตัวเอง มันตองแยบคาย ตองศกึษา อยาประมาท

คาํวาประ มาท เปนคาํเดยีว

ออื ใช วนัิยใหญๆ คณุจะไปละเมดิสังฆาทเิสส ละเมดิอะไรตออะไร ตางๆนานา พระอรหันต ทานไมทาํหรอก ยังสังฆาทเิสส ถาไปตองกายหญงิ

ไปจับตองกายหญงิ ดวยความกาํหนัด มันตองมคีาํวา ความกาํหนัด ดวยนะ เพราะฉะนัน้ ถาไมมคีวามกาํหนัด ไปจับตองกายหญงิ กไ็มสังฆาทเิสส

ถาเปนผูที่ยังไมยกไว เปนพระอรหันตไปจับ ไมยกเวนเลย ไมยกเวนเลย

เพราะฉะนัน้ เมื่อสวดประกาศวานี่พระอรหันต อยาไปเอาผดิทาน ถาเราแนใจวาทานเปนพระอรหันต กต็องใหทานแลว แตถาไมยกเวน

ใหเปนพระอรหันตจับได ยังไมไดสวดประกาศกันเปนพระอรหันต จะบอกวา เฮย ไปแตะตองกายหญงิ เราไมมกีเิลสหรอก ไมสังฆาทเิสสไมได

ตองเอาสังฆาทเิสส อยางนี้ เปนตน ตองเอา ใครจะไปรูใจใคร ไปนัง่หลอกลวงซ้ํา ไมเอาละ เพราะฉะนัน้ เดนิตามวนัิย เดนิตามวนัิย

นี่เปนเรื่องลกึซึ้ง เปนเรื่องหลากหลาย วันนี้ ตัง้ใจฟงกจ็ะได ตองรูพวกนี้ซอน แลวทนีี้ จากวันนี้ไปพรุงนี้ มะรอืนี้ กจ็ะไดทบทวน คณุยังไมรูไปอาน ทบทวน

แลวกจ็าํภาษา แตอาตมาอาจจะอธบิายยดืๆยาดๆ แปลเปนภาษาไทย วนไปวนมา เอาภาษา เอาคาํนัน้ คาํนี้ ของภาษาไทยมาซอนบาง เราถอืวาเราเปน

นักศกึษาขัน้เทคนคิแลว จะตองใช Technical Term เปนนักศกึษา ในระดับขัน้เทคนคิ แลวจะตองรูภาษาเทคนคิ เพราะฉะนัน้ จะใชภาษานี้เลยทับศัพท

เอา ปสสัมภยัง กายสังขารัง ทาํความสงบระงับดวยกายสังขารเรานัน่แหละ ตัง้กายตรง ดาํรงสตคิงมัน่ หลังตรง คอตัง้ ตาอยาตก แตหลับซะ อะไรอยางนี้

พอตอไป จติตสังขารัง

ปสสัมภยัง จติตสังขารัง หรอืวา เอา ปโมทยัง อภปิปโมทยัง มันหอ มันเหี่ยวแลว บางคนนี่ มาถงึขางนอกเลย ไมใชเหี่ยวแตเฉพาะจติตสังขารัง

มันออกมาถงึกายสังขารังเลย เอา ไอนี่ ไมใชกายหอเหี่ยวอยางเดยีวแลว อยางนี้ มาจากจติแลว มาจากจติแลว อภปิปโมทยัง อภปิปโมทยังขึ้น เอา ใหชื่นขึ้น

สดชื่นขึ้น แขง็แรงขึ้น มาหนอย สมาทหังๆ หนุมขึ้นหนอย จะใชศัพทพวกนี้ เราจะเขาใจขึ้นมาวา มาใชแทนอะไร ทาํใหสมาทหัง อภปิปโมทยังใหดี

หรอืแมแตจะสงบระงับ จติตสังขารตางๆ หรอืขัน้จะสงบระงับสิ่งที่ มันสงบระงับถงึขัน้สขุ กเ็ตอืนกัน ระวัง จติสงบระงับเกนิไป แลวกไ็ปตดิสขุนี่ ไมรูจะพดูยังไง

แลวไปตดิสงบอยางไร สงบระงับนี่ แลวมสีาํนวนของพทุธดวยวา ยังจติผูยนิด ีในความสงบนัน้ ยอมเปนผูที่ดแีลว จติโนมนอม จติยนิดี

ในความสงบระงับนัน่นะ มันกด็แีลวละ

เหน็ไหม ภาษา พอเวลามันใช ในกาละแตละกาละ เราตองรู ในกาละที่จะตองสลัดคนืในกาละ จะบอกวา สลัดคนืกไ็ด จติสงบระงับนัน้ แลวเรากส็ลัดคนื

แลวกส็งบระงับ นี่กเ็ปนปฏนิสิสัคคานปุสส ีอกีอยางหนึ่ง สงบระงับ เอาละ เราทาํจติ สงบระงับได แลวเรากอ็ยาไปตดิ ไปแชไปหลง อยางนัน้ไมได

ตองทาํจติปลอยอยู หรอืสลัดคนืออกมา มันจะคลายกัน วโิมจยัง กับ ปฏนิสิสัคคานปุสส ีสลัดคนื มันจะคลายกัน มันปลอย มันมลีักษณะมากหรอืนอย

ใหชาํนาญ ทาํมาก หรอืนอย แรกๆ เราอาจจะตองทาํมากหนอย จัดๆหนอย แลวเนยีนเขาไปเรื่อยๆ พดูกเ็ปนภาษาหยาบ อธบิายเปนรปู กด็เูหมอืนรปูหยาบๆ

แตจรงิๆแลวลกึซึ้ง เนยีนในอยางนี้ วันนี้ หมดเวลาแลว ไมไดพานัง่ แตวาอธบิาย ตดิตอเนื่องกันซะ มันจะไดเขาใจ เพราะวา มันยาก ในระดับของจติ เจตสกิ

ในระดับของ ปรมัตถธรรม เพราะฉะนัน้ ตอนแรกนะกาย เมื่อวานนี้ พดูถงึกายเทานัน้ ซึ่งกายกพ็อแยกได แตพอถงึจติ เวทนา จติ ถงึธรรมะ ในระดับจติ

อยางนี้ มันจะยากนะ กไ็ดอธบิายแลวเรยีบรอย



สาํหรับวันนี้ ยังไมไดนัง่กไ็มเปนไร พรุงนี้ นัง่แลวกพ็ดูถงึศัพทพวกนี้ ใครจะทบทวน แลวกค็อยๆพดู ทบทวนไป กพ็อระลกึรู เขาใจกันไดหรอก เอา วันนี้

พอกอน

สาธุ

ถอดโดย นายทองออน จันทรอนิทร ๑๑ พ.ค.๒๕๓๓

ตรวจทาน ๑. โดย สม. ปราณ ี๑๒ พ.ค.๒๕๓๓

พมิพโดย สม. นัยนา

ตรวจทาน ๒. โดย โครงการถอดเทป็ฯ ๑๕ พ.ค.๒๕๓๓

สมาธ ิสัมมาสมาธ ิตอนท�ี ๓ หนา้ ๑

โดย พอทาน สมณะโพธริักษ

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๓ เนื่องในงาน พทุธาภเิษก สดุยอดปาฏหิารยิของพทุธ ครัง้ที่ ๑๔

ณ พทุธสถาน ศาลอีโศก จังหวัดนครสวรรค

วจัิยใหออกวา อารมณงวง คอือะไร สวนเวลาเอาความงวง อารมณงวง ลักษณะอาการที่มันมรีสงวง และกจ็ะทาํสภาพรับรสงวง ไดงวงๆลงไป ไดทาํหรีๆ่

หลับๆ อะไรลงไปนัน่ มันเปนรสอรอย มันไมไดงวง มันไมไดหลับ มันเปนรสฝน มันเปนรสทกุข ถาไดหลับหรีๆ่ อะไรลงไปในขดีหนึ่งๆ เราเรยีกวา รสอรอย

วจัิยใหออก แลวสลัด แลวทาํใหจางคลาย ทาํใหออก ใหมสีภาพแมจะ เขาไปอยูในการหลับตา หรอืวา อยูในสภาพภวังค อยูในภพ อยูในภวังค

เรากจ็ะตองใหรูสกึตัว ใหเหน็วา มันเปนจติที่มสีตเิตม็ จติที่ใส สตเิตม็ กับจติที่ม ีอารมณงวงๆ ที่มันไมไดสมใจ กเ็ปนอาการทกุขๆอยางหนึ่งเปนเวทนา ทนีี้

เมื่อมันไดงวงมันไดหรี่ มันไดดับๆ หลับๆลงไป แลวกร็ูสกึวา มัน เออ สบายดีๆ อรอยด ีอาการอยางนัน้ๆแหละ เปนอาการของกเิลส เปนอาการของเวทนา

เปนอาการของตัวกเิลสที่เปนเวทนา รูสกึสขุ รูสกึทกุข ไมสมใจ กท็กุขๆ พอสมใจ กส็ขุๆ นัน่ แหละ เราขจัดมันออก ทาํใหมันเปนสตทิี่เตม็ ตื่น จะอยูในภวังค

กอ็ยูไป ตื่น รูสกึตัวทัว่พรอมด ีใส สดใสขึ้น อาการจติสดใสขึ้นมา ฝกจรงิๆ อยาใหมันมอีาการงวงเหงา เศราซมึ อยางนัน้เรยีกวา ถนีมทิธะแทๆ

รอยเปอรเซน็ต หัดฝกออก ขจัดออก อยาไปใหมันม ีแลวกต็ดิอยูอยางนัน้ สะลมึสะลอือยูอยางนัน้กับมันไมได เอามันออกจากอารมณจติ เมื่อไหรๆ กช็าง

เพราะฉะนัน้ ถาอยากจะพักอยูในภวังค จะนอนลงไปหรอืวาจะนัง่อยูกต็าม หัดอยางนัน้ไวเสมอ ภวังคใสๆ อยางนัน้ แลวเรารูไดวา เราพักโดยฌาน

หรอืโดยหลับชัน้สงู จะเรยีกวาหลับกไ็ด หลับชัน้สงู ตองพยายามด ูพยายามเขาใจอันนี้ใหดีๆ แลวฝก ทกุคนมอียูในตัวเอง ตัวเองตองผาน ตองพบทกุคน

แลวฝกใหดี

กอนอื่น ตองทาํใจใหแจมใสเสมอๆ เมื่อไหรๆ กท็าํใจใหแจมใส มอีะไรมากระทบ อยางโนนอยางนี้ มันชวนใหโกรธ ชวนใหไมชอบใจ ชวนใหมันอดึอัด ขัดเคอืง

อะไรตออะไร เอามันออกจากอารมณจติ ใหรูเลยวา อารมณนัน้ เปนอารมณที่เราเอามันออก โดยความสามารถ แลวกป็รับจติเราใหสดใส สบาย รูมันวา

เอามันออก คอือยางนี้ ดวยเหตดุวยผล วาอยาไปมเีลย อาการอยางนี้ ไมใชอาการของคนที่มจีติ ประภัสสร เปนคนที่มจีติไมประภัสสร พระอรยิเจา

จะมจีติประภัสสรเสมอ ทาํ ทาํจติอยางพระ อรยิเจานัน่แหละ ทาํจติใหบรสิทุธิ์ ตามโอวาทปาฏโิมกข วา ทาํจติใหบรสิทุธิ์นัน่ แหละ ทาํเสมอๆ อยางนอย

เรากข็จัดที่มันไมชอบใจ มันหมนหมอง มันอดึอัดขัดเคอืง มันนอยใจ เสยีใจอะไร พวกนี้สายโทสมลู เอามันออกเลย นัน่คอื เอาความเปนกเิลสในสายโทสะ



เอาออกจากจติ ทาํจรงิๆ อยาไปปลอยเอาไว รูตัวเมื่อไหร กพ็ยายามขจัดออกอยางรๆู อยางรๆู อยาใหมันมัวซัว ทาํออก เราเอาออก แลวมันเอาออกได

เรว็ขึ้นๆๆ เอาออกแลวจติใจใสโปรง แลวมันจะมดียีังไง จติใจใสโปรง มันจะมดียีังไง มันจะรูเองนะ ไวตอนที่ มันมัวซัว มันอดึอัด ขัดเคอืง ดไีมดี

มันโมโหโกรธาอยูในใจ แลวมันพาเราเปนยังไง มันจะรู จะรูดเีอง มันไมไดเขาทา มันไมไดทาํใหเราไดมกีายกรรม วจกีรรม มโนกรรมที่ดอีะไรเลย

แตถาเราใจใสโปรงสบาย มคีวามเบกิบาน ราเรงิด ีมันจะพาเราเปนยังไง กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม แมแตนกึแตคดิ แมแตจะปรงุ จะสรางอะไร

มันพาใหเราดยีังไง จะเหน็อานสิงสแหงการที่ไมมโีทสะ โลภะ แมแตราคะ มันไมม ีมันไมใชวา มันจะเปนคนแหงเหี่ยวอะไรหรอก

เอา มาฟงสตูรอกีสตูรหนึ่ง ประกอบ คอื รโหคตสตูร รโหคตะ กค็อื รห กับคตะ นัน่แหละ อานรโหคตะ ถกูแลวละ มวีงเลบ็แปลเปนภาษาอังกฤษ

ไวใหเสยีดวยนะ ไปแลวในที่ลับ (Gone) ไปแลวในที่ลับนะ หรอืวา ไปสวน ตัว (Being in private)ไปโดยสวนตัวนะ เปนไปอยูในความสวนตัว รโหคตะ

ไปแลวในที่ลับ ชื่อของสตูร รหคตะนี่ รห แปลวา อันเปนที่ลับ คต แปลวาไป คต คโต แปลวา ไป ชื่อสตูรกบ็อกอยูแลววา มันเปนเรื่องลับๆ มันเปนเรื่องลกึซึ้ง

มันเปนเรื่องที่ไมใชรูไดงายๆ มันลับๆซับซอน ไมใชเรื่องที่จะเหน็โจงๆ แจงๆ ไดงาย มันจะซับซอน บังซอนอะไรตออะไรอยู มันซับซอนลกึซึ้งอยู นัน่เอง

โดยความหมาย

เพราะฉะนัน้ ถาเราจะอานโดยภาษาธรรมดา แลวกเ็ขาใจตื้นๆ ระนาบเดยีวนี่นะ สตูรนี้ ไมใชๆ ชื่อสตูร กบ็อกอยูแลว รหคต รโหคตะ

เปนเรื่องลกึลับสาํหรับคนที่ไมรู เปนเรื่องลกึซึ้งสาํหรับคนรู เพราะฉะนัน้ ถาพาซื่อ เถนตรง อานภาษาแลวกไ็ปซื่อๆ อยางนี้นี่นะ มันจะไปลับอะไร กเ็ปดโจง

มันกแ็บไว เทานัน้เอง ไมใชเรื่องของความแปลเอาเขาไวตื้นๆ อยางนัน้ไมใช สตูรนี้เปนเรื่องลกึซึ้ง เปนชื่อสตูร ไมไดเปนเรื่องอะไร เปนเรื่องเดี๋ยวจะรู

เปนเรื่องปรมัตถนัน่เอง ไมใชเรื่องอะไร อานด ูหมายถงึ สังขารเปนของไมเที่ยง วางัน้นะ

วาดวย เวทนา ๓ เราจะปฏบัิตนิี่ จะปฏบัิตสิมถะ หรอืจะปฏบัิตวิปิสสนา อะไรตองรูจติ รูเวทนา รูความรูสกึ รูอารมณ

พระไตรปฎก เลม ๑๘ ขอ [๓๙๑] ครัง้นัน้แล ภกิษรุปูหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึที่ประทับ ถวายบังคม พระผูมพีระภาคแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง

ครัน้แลวไดกราบทลูพระผูมพีระภาควา ขาแตพระองคผูเจรญิ ขาแตพระองค ขอประทานพระวโรกาส ความปรวิติกแหงใจ เกดิขึ้นแกขาพระองค

ผูหลกีเรนอยูในที่ลับ อยางนี้วา พระผูมพีระภาคตรัสเวทนา ๓ อยาง คอื สขุเวทนา ทกุขเวทนา อทกุขมสขุเวทนา พระผูมพีระภาค ตรัสเวทนา ๓ อยางนี้

กพ็ระผูมพีระภาค ตรัสพระดาํรัสนี้วา ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง เปนทกุข (นี่ ยนืยันชัดแลว ความเสวยอารมณ อยางใดอยางหนึ่งเปนทกุข

แมจะเปนอารมณ อทกุขสขุ หรอืวาอเุบกขา กแ็ลวแต )

ดังนี้แล พระผูมพีระภาค ตรัสพระดาํรัสนี้วา ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง เปนทกุข ดังนี้ ทรงหมาย เอาอะไรหนอ พระผูมพีระภาคตรัสวา ถกูแลวๆ

ภกิษ ุดกูรภกิษ ุเรากลาวเวทนา ๓ นี้ สขุเวทนา ทกุขเทวนา อทกุขมสขุเวทน เรากลาวเวทนา ๓ นี้ ดกูร ภกิษ ุเรากลาวคาํนี้วา

ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง เปนทกุข ดังนี้ ดกูร ภกิษ ุกค็าํนี้วา ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง เปนทกุข ดังนี้ เรากลาว หมายเอา

ความที่สังขารทัง้หลายนัน่เอง ไมเที่ยง (สังขาร เพราะฉะนัน้ สังขารอยูที่ไหน สังขารตัวนัน้ ไปยดึไมได เอาละ เดี๋ยวคอยอธบิาย) ดกูรภกิษ ุกค็าํนี้วา

ความเสวยอารมณ อยางใดอยางหนึ่งเปนทกุข ดังนี้ เรากลาวหมายเอา ความที่สังขารทัง้หลาย นัน่แหละ (ทานกลาวหมายเอาสังขารนัน่แหละ เพราะฉะนัน้

การไปยดึ หรอืการไปเสพ หรอื การไปเอาสังขารทัง้หลาย ทัง้ที่เปนของไมเที่ยง แตเรากไ็ปยดึเอา นัน่เปนตัว ที่โงแลว มันเปนทกุข เพราะงัน้

ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง เปน ทกุข นี่ เราหมายเอาความ ที่สังขารทัง้หลาย นัน่แหละ) มันมคีวามสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไป

แปรปรวนไปเปนธรรมดาฯ



ตองเหน็ความจรงิอันนี้ใหไดวา สังขารมันเปนเรื่องไมเที่ยง เปนเรื่องที่แปรปรวนอยู เพราะฉะนัน้ มันจะเปนทกุข กแ็ปรปรวน ประเดี๋ยวเปนทกุข

ประเดี๋ยวเปนสขุ มันเปนความแปรปรวนทัง้นัน้ หรอื แมแตที่สดุ จะวาไมทกุข ไมสขุ ประเดี๋ยวมันกม็ามอีาการ เปนสขุเปนทกุขอะไรตออะไร

ตามควรของมันได ในคนที่ยังเหน็สขุ เหน็ทกุข ในคนที่ยังเหน็วา จะตองได รับรสสขุ

[๓๙๒ ]ดกูร ภกิษทัุง้หลาย กล็าํดับนัน้แล เรากลาวความดับสนทิแหงสังขารทัง้หลาย โดยลาํดับ (ดับสนทิ แหงสังขาร ที่จรงิไมไดไปดับที่เวทนา

ดับที่สังขารอยูในเวทนา แลวเวทนามันจะบอกเราวา เปนสขุบาง เปนทกุขบาง เปนอทกุขมสขุบาง อะไรยังงัน้ตางๆนา)

คอื เมื่อภกิษ ุเขาปฐมฌาน วาจายอมดับ (วาจา นริทุธา โหต)ิ

เมื่อ เขาทตุยิฌาน วติกวจิารยอมดับ (วติักกวจิารา นริทุธา โหนต)ิ

เมื่อเขา ตตยิญาน ปตยิอมดับ (ปต ินริทุธา โหต)ิ

เมื่อเขาจตตุถฌาน ลมอัสสาสะ ปสสาสะ ยอมดับ

เมื่อเขา อากาสานัญจายตนฌาน รปูสัญญายอมดับ

เมื่อเขาวญิญาณัจจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญา ยอมดับ

เมื่อเขาอากญิจัญญายตนฌาน วญิญาณัญจายตสัญญายอมดับ

เมื่อเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากญิจัญญายตนสัญญายอมดับ

เมื่อเขาสัญญาเวทยตินโิรธ สัญญาและเวทนายอมดับ

ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษผุูสิ้นอาสวะยอมดับ ฯ

[๒๙๓] ดกูร ภกิษ ุลาํดับนัน้แล เรากลาวความสงบแหงสังขารทัง้หลายโดยลาํดับ คอื

เมื่อภกิษเุขาปฐมฌาน วาจายอมสงบ

เมื่อเขาทตุยิฌาน วติกวจิารยอมสงบ ฯลฯ

เมื่อเขาสัญญาเวทยตินโิรธ สัญญา และเวทนายอมสงบ

ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษผุูสิ้นอาสวะ ยอมสงบฯ

[๓๙๔] ดกูรภกิษ ุปสสัทธ ิ๖ อยางนี้คอื

เมื่อภกิษเุขาปฐมฌาน วาจายอมระงับ

เมื่อเขาทตุยิฌาน วติกวจิารยอมระงับ

เมื่อเขาตตยิฌาน ปตยิอมระงับ

เมื่อเขาจตตุถฌาน ลมอัสสาสะ ปสสาสะ ยอมระงับ

เมื่อเขาสัญญาเวทยตินโิรธ สัญญาและ เวทนา ยอมระงับ

ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษขุณีาสพ ยอมระงับ ฯ

เอาละ ลองฟงภาษาด ูถาฟงภาษา บอกแลววา ฟงภาษาอยางระนาบเดยีว ทวนไปตัง้แตบรรทัดทายไปเลย



ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษขุณีาสพ ยอมระงับ หมายความวา ระงับ หรอื ดับ เปนปสสัทธิๆ แปลวา ความระงับ แปลวาความสงบเหมอืนกันแหละ คาํวา

สมถะ กเ็หมอืนกัน ระงับ ดับ สดุทาย เราหมายเอาราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษขุณีาสพ ระงับ หรอืดับ เราไมไดหมายเอาอันอื่นดับ

ทนีี้ ถาปฏบัิตเิขารปูรางของฌานตางๆนานา พวกนี้จรงิๆ ราคะ โทสะ โมหะ กร็ะงับจรงิๆ ยอนขึ้นไป

เมื่อเขาสัญญาเวทยตินโิรธ สัญญาและเวทนา ยอมระงับ นี่ แลวเขากบ็อกวา ดับ ถาแปลเตม็ๆ เขากแ็ปลวา ดับเลย สัญญาและเวทนา ดับ

หรอืสัญญาและเวทนา ระงับๆ หรอืดับ ในอันขางหลังนี่ ในขอ ๓๙๒ ด ูเมื่อเขา สัญญาเวทยตินโิรธ สัญญาและเวทนา ยอมดับ นี่ เขาใชวา นริทุธาๆ แปลวา

ดับ ปสสัทธ ิแปลวาระงับ มันแปลโดย ภาษาไทยวายังงัน้ ที่จรงิมันกค็ลายๆกัน เหมอืนกันนัน่แหละ

ถาบอกวา สัญญาและเวทนา ดับนี่นะ คนที่เคยทาํสภาวะมาแลวนี่ สัญญา และเวทนาดับนี่ คอืไมรูเรื่องอะไร ถานัง่ทาํเปนสมาธ ิกจ็ะดับ ทานเรยีกวา

อสัญญ ีอกีภาษาหนึ่ง ไมมเีวทนา คอืไมมคีวามรูสกึ เพราะไมกาํหนดอะไร ไมระลกึถงึความจาํ ไมระลกึถงึปจจบัุน ไมระลกึถงึอนาคต สัญญาไมกาํหนดรู

อะไรเลย ดับสัญญา ภาษาทางบาล ีเรยีกอยูคาํวาอสัญญ ีหรอือสัญญา อสัญญสีัตตายตนพรหม เปนพรหมชนดิหนึ่ง อสัญญสีัตตายตนพรหม

สัตะ+อายตนะ คอื อายตนะ นัน่ระงับ ไมกาํหนดอะไร ไมใหตัวสัญญาๆนี่ คอืธาตทุี่กาํหนดรูลงไป หรอื ธาตทุี่มันจาํอะไรไดตออะไรไดอยูมา มันผานอะไร

ๆมา กจ็าํได ปจจบัุน มันกก็าํหนดรู เปนปจจบัุน ถาจะกาํหนดรูยอนสัญญา กย็อนความจาํของตนเอง ถาจะกาํหนดรูในปจจบัุน กป็จจบัุน ถาจะนกึคดิ

เขาเรยีกวา สังกัปปะ นกึคดิไปขางหนา ไกลไปอกี เขาเรยีกสังกัปปะ ถาจะเอาเดี๋ยวนี้ก ็สัญญา กาํหนดรู แลว กห็ยัง่รูลงไป ถาไมระลกึอะไร ไมนกึคดิอะไร

ไมมสีังกัปปะ ไมมตีรรกะ ไมมรีะลกึ ไมมดีาํร ิไมมนีกึ ไมมคีดิ ไมมกีารกาํหนดรูอะไรเลย กเ็รยีกวา ดับไปเลย ไมรูเรื่อง เรยีกวาไมรูเรื่องไปเลย ดับไปเลย

สัญญาและเวทนาดับไปเลย ถาไปเขาใจในขณะที่นัง่ฌาน นัง่สมาธ ิเขาเขาใจวา สัญญาเวทยตินโิรธ นี่คอื นโิรธ นี่คอืดับ ไมรูเรื่องอะไร ดับเวทนา

ดับสัญญา กค็อื ดับนิ่งดิ่งไปเลย นี่ แปลอยางระนาบ ตามบัญญัต ิตามภาษาชัน้เดยีว เขาแปลอยางนัน้ และเขากแ็ปล กันมานัก และขยายความเปนภาษา

ส� ฺ�า จ เวทนา จ ปฏปิปฺสสฺทธฺา โหนตฺ ิฯ ยอมเกดิสภาพระงับ โหนต ิคอื การยอมเกดิ ส� ฺ�า จ เวทนา จ นริทุธฺา โหนตฺ ิฯ ยอมเกดิความดับ ดับเวทนา

และสัญญา เขาแปลตาม คาํอธบิายนี้ ที่จรงิในนี้ มสีัญญากันไปทัง้นัน้ อานยอนขึ้นไป ในหนา ๑๓ สัญญายอมดับ พอสัญญาเวทยตินโิรธ กอนจะถงึอันนี้

อากญิจัญญายตนสัญญายอมดับ เมื่อเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เมื่อเกดิเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว อากญิจัญญายตสัญญานัน่แหละ

สัญญานัน่แหละ สัญญาในลักษณะ อากญิจัญญายตนะสัญญา อยางอากญิจัญญายตนสัญญานัน้แหละดับ ไมใชวา ดับสัญญาทัง้หมด เขาใจไหม

ทนีี้ มเีนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ในบางสตูรมเีหมอืนกัน แตทานไมเหน็วา เมื่อเขาสู สัญญาเวทยตินโิรธแลว เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับ

ไมม ีเหน็ไหม ไปบอกวาสัญญาหรอืเวทนา ไมไดบอกวา เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับ ไมไดบอกวาอยางนัน้ คอื ไมไดดับหรอก มันเปนสภาพ

เนวสัญญา ถาไมรูสภาวะแลว คนที่ไมไดทาํสภาพจติจรงิๆ แลวนี่ จะไมรูตัววา เนวสัญญานาสัญญายตนะ ขนาดไปทาํจติจรงิๆ ยังไมรูนะ

แลวกไ็มเขาใจตรงพยัญชนะพวกนี้ ไมงาย

เนวสัญญานาสัญญายตน คอื สภาพรูบาง ไมรูบาง จะวารูกไ็มใช จะวาไมรูกไ็มเชงิ แปลมาเปนไทยวายังงัน้ จะวารูกไ็มใช จะวาไมรูกไ็มเชงิ อะไรอยางนี้

เขาแปลวา จะรูบาง ไมรูบาง กค็อื ความรูที่ไมเตม็นัน่เอง

เพราะฉะนัน้ ถาอยูในอารมณภวังค กส็ะลมึสะลอื แตถาอยูในความหมายของพทุธ กค็อืไมใชสะลมึสะลอื คอืรูที่ไมชัด รูที่ไมเตม็ รูที่ไมสมบรูณ

รูที่ไมครบพรอม ไมรูรอบถวน ไมรูแจงแทงทะลนัุน่เอง เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา กค็อื กาํหนดลงไป สัญญาคอื การกาํหนดรูที่ยังไมแจง รูไมถงึที่สดุ

รูไมสมบรูณ รูไมแทงทะลรุอบ ใหพนลักษณะนี้ ใหเกดิการรูสมบรูณ รูครบรอบ รูแจงแทงทะลใุหหมด เปนตรัสรูใหได



เพราะฉะนัน้ สัญญาเวทยตินโิรธ จงึหมายความวา สัญญาและเวทนา นัน่ สมบรูณ เพราะไมมอีะไร เปนอวชิชาอยูเลย ดับอวชิชาหมด นโิรธ คอื ดับอวชิชา

สัญญาเปนวชิชา เวทนาเปนวชิชา เหน็มัย้ ภาษา

เพราะฉะนัน้ มันเปนรโหคตะ บอกแลว มันเปนเรื่องลกึซึ้ง ไมใชระนาบตื้น ไมใชเรื่องที่จะรูกันไดโดยหยาบๆ เพราะฉะนัน้ ความดับ นัน่คอื อวชิชาสวะดับ

มแีตวชิชา มแีตความรูยิ่งหมดเลย เพราะฉะนัน้ สัญญา ไมใชดับ ดับสัญญาที่มันเปนตัวสัญญา ที่มันอยูในลักษณะที่ไมสมบรูณ

เนวสัญญานาสัญญายตนดับ อากญิจัญญายตนสัญญาดับ วญิญาณัญจายตนสัญญา ทนีี้ ลองมาดับวญิญาณดซู ิเปนไง ถาไปบอกวา มันดับมาเรื่อยๆ

นี่ใชไหม ถาบอกมันนริทุธามาหมดเลย เอามาแต แรกๆ กไ็ด เริ่มตนตัง้แตปฐมฌาน วาจายอมดับ เปนคนใบเลย เอา ไลมาเรื่อยๆนา หนา ๑๓

เขาฌานแรก วาจายอมดับ ตอนนี้ กาํลังเขาฌานที่ ๑ แลว ไมม ีวาจา ใชมัย้ นี่เขาฌานหนึ่งแลว ไมมวีาจา เขาฌาน ๔ กันทัง้นัน้เลย ไมมวีาจา นี่เรยีกวา

หมากรกุชัน้เดยีว

วาจา มันหมายความถงึเรื่องราว หมายถงึเรื่องวจสีังขาร สังขาร เปนเจตสกิหนึ่งในจติ เราเรยีนองคธรรมของ สังกัปปะมาแลว มตีรรกะ องคธรรม ๗

ของสังขาร ของสังกัปปะ ตกโฺก วติกโฺก สงกฺปโฺป อปปฺนา พยฺปปฺนา เจตโส อภนิโิรปนา วจสีงขฺาโร หรอื วจสีังขาร หรอืวาจาสังขาร มันเปนการปรงุชนดิหนึ่ง

ทานบอกแลวแตตน แหละวา สังขารทัง้หลาย ทานไมไดบอกวา ตัวนัน้หรอก สังขารทัง้หลายโดยลาํดับ เปนการดับสนทิ แหงสังขารทัง้หลาย

ไมไดไปหมายเอาตัวตรงๆ แตสังขารนี่ มันปนอยูกับสิ่งเหลานัน้ ปนอยูกับวาจา เสยีงของอาตมา กาํลังพดูนี่ วาจาดับ ดับ เพราะวาจานี้

ปราศจากสิ่งอันสดุทาย ราคะ โทสะ โมหะ ดับ ของผสูิ้นอาสวะ ไมใชเปนผูตายแหงแก ไมใชเปนผูที่หมดลมหายใจนะ

มาดทูี่ขอจตตุถฌาน เมื่อเขาจตตุถฌาน ลมอัสสาสะ ปสสาสะ ยอมดับ เมื่อถงึฌาน ๔ แลวหมดลมหายใจ คนหมดลมหายใจแลวทาํไง เอาไปปาชา

คนหมดลมหายใจ แลว เอาไปปาชา

เพราะฉะนัน้ พอเขาฌาน ๔ เรยีบรอย เขาฌาน ๔ แลวหมดลมเขา ลมออกแลว หามไปปาชาได นี่ถาพาซื่อ หมากรกุชัน้เดยีว จะเปนอยางนี้ ทานบอก

สังขารของลมหายใจ บอกแลวแตตนวาสังขาร สังขารทัง้หลาย ของวาจา ของวติก วจิาร มวีติก วจิารอยู ไมใชหมายความวา ไมมวีติกวจิาร นะ

เพราะฉะนัน้ ในฌาน รปูฌานนี่ ยังมวีติกวจิารไปถงึอรปูฌาน อากาสาฯ วญิญาฯ คอยไมมวีติกวจิาร ไมมวีติกวจิาร กไ็มไดหมายความวา ไมมสีัญญา

ไมมเีวทนา มสีัญญาเวทนา เวทนาเจรญิดวย เปนสัญญา เวทนาที่บรสิทุธิ์ เปนสัญญา เวทนาที่สะอาด เปนสัญญาเวทนาที่ผองใส

เปนประสทิธภิาพของสัญญาเวทนา ของแตละคน จะเปนผูใดกแ็ลวแต มบีญุบารม ีสัญญาด ีเวทนาด ีผูนัน้กม็สีัญญาและ เวทนาของผูนัน้แหละ

ที่ไดฝกอบรมมา ไดสราง ไดทาํสัญญาเวทนาใหบรสิทุธิ์ หรอื ใหมปีระสทิธภิาพ ความจาํไดเกง ความกาํหนดรูไดเกง ลกึซึ้งอะไรกแ็ลวแต

กเ็ปนประสทิธภิาพของสัญญา ประสทิธภิาพของความรูสกึ เปนคนที่มคีวามรูสกึเรว็ ที่เราเรยีกเปนภาษาอังกฤษวา เซนซติฟี หรอื เซนซเิบิ้ลอะไรอยางนี้

เปนตน มันเรว็ มันเปนความรูสกึ ที่รับไดเรว็ แววไว รับรูรับอะไร แตขจัดสังขารออกจากเวทนา ออกจากความรูสกึได เพราะฉะนัน้ ความรูสกึเรว็รับรู

แตไมไดมสีังขาร รับรูอะไรไวเรว็ ประสทิธภิาพของเวทนากค็อื ความรับรูสกึ ไดเรว็ มันเปนความเรว็ แหงการรับกระทบ และกล็กึ มันจะลกึ แลวเรว็

มันกเ็ปนประสทิธภิาพของเวทนา ของแตละบคุคล

เพราะฉะนัน้ ลองมาไลดนูะ

ผูเขาปฐมฌาน วาจายอมดับ หรอืวาจายอมระงับ ในหนา ๑๔ บอกวา ระงับ หนา ๑๔ ยนยอเหลอื ๖ เทานัน้เอง ไมมอีรปูฌาน จะเหน็ไดวา จตตุถฌาน

สัญญาเวทยตินโิรธเลย ไมมอีรปูฌาน อาตมาเคยอธบิายวา เวลาเราจะใชงาน เราไมตองไปใชอรปูฌานหรอก เพราะอรปูฌานเปนผล มันเกดิสภาพวาง



จติอากาสาฯ จติมันวางลง วาง อากาสาฯ แปลวา ที่วางดวย แปลวา ความสวางดวย แปลวา แสงสวาง หรอืแปลวา ความวางดวย อากาสาฯนี่ ความวาง

มันวาง มันโลง มันโปรง มันใส มันสะอาด

หมายถงึนามกค็อื แสงสวาง หมายถงึรปูกค็อื ความวาง อาการอยางนัน้แหละที่จติ จติมันวาง มันโลง มันโปรง มันสวาง กค็อื มันรู มันแจง มันชัด

มันเหน็หมด เหน็ไฝ เหน็ฝา เหน็อะไรอธบิายในอภญิญา ที่บอกวา เหมอืนคน สองกระจก หญงิสาวที่รักใบหนา เหมอืนมกีระจกสอง เหมอืนกับหญงิสาว

ที่ชอบแตงตัว เหมอืนมกีระจกสองใบหนาวา มไีฝ มฝีา มรีิ้วรอยไมสะอาด ไมสวยไมงามตรง ไหนๆ เหมอืนกับน้ํา ที่ในแมน้ํา เหน็น้ําใส

ใสจนกระทัง่มองเหน็หอย เหน็ป ูเหน็ปลา เหน็อะไรตออะไรเกาะอยู ตรงนัน่ตรงนี่ อะไรตางๆนานา นัน่เรยีกวา แสงสวาง เรยีกวาถงึระดับแสงสวาง

ถงึระดับญาณที่แจงชัดทะล ุปรโุปรง ใสสะอาด แทงทะล ุหมดอยางนัน้ รูรอบ นี่เปนความหมายที่ลกึซึ้ง รโหคตะ ไมไดหมายความวา เปนความหมายที่ ตื้นๆ

เขนิๆ พาซื่อ หมากรกุชัน้เดยีว พวกเถนสองบาตร ใครไมเคยไดยนินยิายเรื่อง เถนสองบาตรบาง ใครไมเคยไดยนิ โอ เยอะหนอ อาว เลาใหฟง เถนสองบาตร

คอืงี้

มพีระเถระ เขาเรยีกเถน พระเถระที่จรงินัน่นะ เขากเ็รยีกไปยังงัน้ แหละ เถน พระเถระผูใหญนี่ ทานกอนจะออกบณิฑบาต ทานกเ็อาบาตรมาสอง ทาํยังงี้

เอาบาตรมาทาํสองยังงี้ มาทาํดยูังงี้ มเีณรนอย อยูกับพระเถระ คอยสังเกตเหน็อาจารย กอนจะออกบณิฑบาต สองบาตรทกุทเีลย ดบูาตร ปดเชด็อะไร

ของทาน แลวทานกอ็อกไปบณิฑบาต กลับมาเตม็บาตร รวย เณรนอย ไปบณิฑบาตทไีร มันไมเตม็บาตร เหมอืนพระเถระสักท ีแหม พระเถระนี่ มเีคลด็แหงๆ

เลย พอเหน็เชาๆ ทานกเ็อาบาตรมาสองด ูตรวจตราไป ทกุท ีทานกค็อยไปบณิฑบาต กลับมาเตม็บาตรทกุท ีเณรกเ็อาบาง พอถงึกเ็อาบาตรสอง

เลง็ทาํเหมอืนเลย ทาํเหมอืนพระเถระทาํ สองเสรจ็แลว ทาํเหมอืนกันเลย แลวกอ็อกไปบณิฑบาต กลับมากพ็รองอยูอยางเกา มันกไ็มเตม็บาตรอยูอยางเกา

กท็าํ ทาํหลายวัน ทาํแลวทาํเลา กท็าํเหมอืนอยางพระเถระทาํ ทานสอง กอนจะไปทกุท ีแตมันกไ็มรวยเหมอืนพระเถระสักท ีกเ็ลยสดุทาย กเ็ลยบอก เอ

ไมใชแลว ไมใชแลว นี่ไมไดทองคาถาแนๆเลย นกึวาทานสองทาํพธิแีลวกท็องคาถาถงึเฮง บณิฑบาตไดรวย แทๆไมใช กอ็ดไมได กเ็ลยตองถามทาน

บอกทานทาํอะไรยังงัน้ ทานตรวจตราบาตร บาตรมันจะทะล ุมันจะเปนร ูเปนอะไรไมได อาบัตนิะ ทานตองซอม เวลาจะไปบณิฑบาต หรอืเวลาจะใชบาตร

ตองใชบาตรที่ด ีใหสะอาดสะอาน ใหเรยีบรอย อยาใหมันทะล ุอยาใหมันโหว อยาใหมันเปนแผล เปนอะไรตออะไร แลวกต็องแกไขซอมแซม นัน่คอื เรื่องราว

นัน่คอื เนื้อหา ไมใชมานัง่สองบาตรเปนพธิ ีสวดมนตเปามนต เพื่อใหมันเฮงไปบณิฑบาต ไมใช ทานเฮง กเ็พราะทานเปนพระเถระ มคีนศรัทธาเลื่อมใส

เพราะเณรยังไมมอีะไร มใีครจะไปใสใหมากๆ

เพราะฉะนัน้ ถาเขาใจอยางเณรนัน่แหละ เรยีกวา เขาใจอยางเถนสองบาตร เขาใจตื้นๆ หมากรกุชัน้เดยีว แคเหน็ทานสองบาตร กน็กึวา ทานทองคาถา

ทานทาํพธิกีารอะไร กอนจะไปบณิฑบาต ไมใช เนื้อหาของทาน ทานตรวจตราบาตร เรยีกวาเถนสองบาตร เพราะงัน้ คนตื้นๆ แบบเถนสองบาตร กแ็บบนี้

หมากรกุชัน้เดยีว นกึวาทานทองคาถา กท็าํตาม ทาํอยางบาง

เพราะฉะนัน้ อันนี้มันไมใชเรื่องตื้น ไมใชหมากรกุชัน้เดยีว ไมใช เรื่องเถนสองบาตร เปนเรื่องลกึซึ้ง เรารูแลว ตอนจะใชจรงิๆ แลว อรปูฌาน ไมไดใชหรอก

เปนผลนะ

อากาสาฯ คอื สภาพของความบรรลชุนดิหนึ่งของพทุธ นี่ ของพทุธ กอนวญิญานัญจา กค็อื ความมวีญิญาณ เขาถงึสภาพวญิญาณที่บรสิทุธิ์ขึ้น วางขึ้นแลว

ปราศจากกเิลส อะไรแลว

อากญิจัญญายตนะ ยังไมพอ ตรวจอกี อะไรมอีกี เศษเลก็เศษนอย สวนที่เหลอื เอาใหไมม ีอากญิจัญญะ แปลวา นดิหนึ่ง นอยหนึ่งกไ็มม ีไมใหเหลอื



แมแตนดิหนึ่ง นอยหนึ่ง นัน่เอง ไมใหมอีกี ตรวจอกี เนวสัญญานาสัญญายตนะ กค็อื ตรวจอยางครบครัน ใหรูแจง เหน็จรงิ สัญญาเวทยติตัง เวทยติตะ

แปลวา การเคลาเคลยีอารมณ ใหสัญญาทาํงานเคลาเคลยีอารมณ เคลาเคลยีลักษณะของจติ เจตสกิ ใหครบหมดเลยวา มันบรสิทุธิ์ผดุผอง

ไมมอีารมณคางที่เหลอื ไมมอีารมณเศษที่เหลอื อารมณที่มันไมบรสิทุธิ์ อารมณที่มันยังเปนลักษณะเหลอืสวนเศษ ของราคะ หรอื

เหลอืสวนเศษของโทสะอยางละเอยีด จะมอียางบาง อยางเบา อยางธลุลีะออง จะนอน จะเนื่อง จะคาง จะหลบ จะเลี่ยง อยูที่ไหน ใหตรวจใหเสรจ็

เคลาเคลยีอารมณ ตรวจอารมณนัน่เอง ตรวจใหหมดใหเกลี้ยง สัญญาเวทยตินโิรธ จนเหน็วาดับสนทิ ไมเหลอื อะไรที่ดับสนทิไมเหลอื สมทัุย

ไมดับอะไรหรอก ในศาสนาพทุธ ไมใชไปดับเอาไมเขาทา ดับสมทัุย ไมใชไปดับจติ จติไมตองไปดับหรอก เพราะจติมันไมใชตัว ไมใชตน จติไมใชอะไร

จติมันเกดิกเ็พราะมเีหต ุมปีจจัย ยังมรีปู นามขันธ ๕ มันยังมรีปู ยังมสีัญญา สังขาร ยังมเีวทนา ยังมวีญิญาณ อยูกับราง ที่เปนรปูธรรม

มันอาศัยอยูเทานัน้เอง เมื่อเวลาจติไมตัง้อะไรอกี ไมมภีพอะไรอกี ไมตออะไรอกีเลย พระอรหันตเจา ไมตอภพ ไมตอภมู ิไมตัง้อะไรอกี

ไมหยัง่ลงในอะไรอกีเลย วางไดจรงิๆ ปลอยไดจรงิๆ ไมเหลอืเชื้อตัณหา แม วภิวตัณหา วภิวตัณหาจะนอยจะเลก็ จะละเอยีดอกีแคไหน ทานกไ็มเอา ไมม ีวาง

เลกิ ลางหมด หยดุ พอรางกายแตกดับ รปู ดนิ น้ํา ไฟ ลม ธาตนุ้ํา ดนิ น้ํา ไฟ ลม แตกดับ วญิญาณ กห็ายไปในตัว เพราะกมั็นไมใชตัวตนอะไร

มันไมใชสิ่งเกาะกมุ มันไมใชตบุปองๆไป มันตบุปองอยู ยังรวมกันอยูกับวบิาก เพราะมันมตีัวตัณหา ยางเหนยีว ทานเรยีกตัณหาวายางเหนยีว

แมเปนวภิวตัณหา กร็วมอยู ยังไมปลอย

เพราะฉะนัน้ ผูที่จะยังตออยู มภีพอยู กย็ังมตีัณหาอยู พระโพธสิัตว ยังมตีัณหาอยู คอื วภิวตัณหา ตัณหาอดุมการณ ไมใชตัณหาเพื่อตัวเอง หมดตัวหมดตน

กห็มดไปได แตเพื่อผูอื่น เพื่อโลก เพื่อใครๆ แตกย็ังเปนสภาพ เปนความปรารถนาด ีเปนความตองการ เปนความไมปลอย เปนความยังเหลอือยู

ในขณะที่ สอปุาทเิสสนพิพาน กย็ังเหลอือยู เปนพระอรยิเจา เปนพระอรหันต กต็าม กย็ังเหลอือยู ยังทาํอะไร ตออะไรอยู ในสิ่งที่จะตองสรางสรร เปนไป

ยังไมหมด ยังไมวาง

อนปุาทเิสส ไมเหลอืเลย ทนีี้ไมเหลอือะไรเลย หมดทกุอยาง โดยเฉพาะ ตัณหาที่วานี่ หมด

อยางพระพทุธเจา ทานปลงอายสุังขารนี่นะ ตอนแรก พอทาํไปตามระยะปจจบัุน พระพทุธเจาตรัสรูปบ ทานกม็คีวามมุงหมาย ที่จะไปถงึที่สดุ เมื่อถงึที่สดุ

ทานตรัสรู ทานบอกสดุแลว จบ หยดุ ในขณะนัน้ จติหมด วางหมด ไมมตีัณหา พระพทุธเจากส็วาง โปรงใสที่สดุ

พระพทุธเจา ทานกต็รัสกับพระอานนท อันหนึ่งวา ตถาคตนัน้ ยอมมจีติที่ โปรง เบา วาง ใสที่สดุ ๒ ครัง้

ครัง้ที่ ๑ คอื ตรัสรู ตอนทานตรัสรู

ครัง้ที่ ๒ คอื ปลงอายสุังขาร

นัน่บอกวา เลกิ ละหมดแลว ทนีี้ ไมตองทาํงานตอแลว จบ หยดุ ปลงอายสุังขาร จติจะวางใส เลกิแลว ยังไมทันตาย ยังไมไดปรนิพิพาน ยังไมทันตาย

ปลงใจสังขารกอนตาย ๓ เดอืน นัน่แหละ พอปลงอายสุังขาร ปบ วางนัน่เอง นัน่แหละสวาง วาง โลงที่สดุ ๒ ครัง้ นี่เปนเรื่องของจติ ถาคนไมรู

มาอธบิายใหคณุฟง ไมออกหรอก ใครกเ็คยอานประวัต ิพระพทุธเจา ทานตรัสกับพระอานนท อานพระไตรปฎก กเ็คยอานกัน มหาเปรยีญ

เคยอานพระไตรปฎก หลายๆมหาเปรยีญ กค็งจะไดฟง จติมันวางจรงิ มันปลอยจรงิ คอืวาง ไมมตีัณหา แตไมมตีัณหา นี้เปนไมมตีัณหาโดยธรรม

โดยเจตนารมณ ไมเอาแลว ไมปรารถนาที่จะทาํ อะไรตอ ในขณะที่ปรารถนาจะสรางศาสนา ใหเปนปกแผน พอเริ่มตนวางแลว ทานกจ็ะไมเอาอะไรแลว

กเ็หมอืนกับจติที่มันจะไมเอาอะไร เดอืดรอนถงึพระพรหม มองดอูะไรมันกท็กุข โอ ยากหนอ เหน็คน พระพทุธเจาเกดิมาในยคุนี้ โอโฮ พระพทุธเจาองคนี้



โลกมันเตม็ไปดวยกาม เตม็ไปดวย มานะการถอืด ีสงสัยจะเหนื่อยเปลาเสยีละมัง้ มันจะชวยไหวฤานะ พระพทุธเจาทานกป็รวิติกอยางนัน้ แวบเดยีว

เทานัน้แหละ เรยีกวา ปรวิติกไปในแงลบนะ อยางนี้นะ ไมคอยดแีลว เดอืดรอน พระพรหมบอก ฉบิหาย แลวหนอๆ พระพรหมบนเลย เปนบคุลาธษิฐานนะ

พระพรหม กจ็ติของพระพทุธเจาเองนัน่แหละ จติเมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา นัน่แหละ จติผูที่จะตองเหน็แกมนษุยโลก จะตองสรางสรร จะตองชวยเหลอื

จะตองเกื้อกลู มพีระมหาธคิณุอันหาที่สดุมไิด ตองเปนจติอยางนัน้ ถาขนืจติอยางนัน้กท็ี่จรงิควรลงโทษ คดิไมดแีลวนะ พระพทุธเจา นี่พดูหยาบๆ พดูหนักๆ

คดิไมดแีลว จะไมสอนมนษุยเสยีหายนะ มันฉบิหายแลว นะโลก แตเราไมไปเพงโทษพระพทุธเจาหรอก เรากบ็อก ฉบิหายแลวหนอโลก

ไปใหพระพรหมนัน่เพง ที่แทกต็ัวเองนัน่แหละ เปนความสาํนกึของตนเอง วาเราอยาไปคดิชัว่ เราอยาไปคดิผดิ อยาไปคดิในทางลบ อยาไปคดิในทางไมดี

แมนดินอยนี้ ทานปรวิติก ทานกต็องสาํนกึตนเอง ทานกร็ูตนเอง

นี่ บรรยายใหฟง โดยเนื้อหา โดยความหมาย แตทาํเปนบคุลาธษิฐาน สาํหรับคนที่โงๆ บอกวาไปดถูกู พระพทุธเจา ไมใชดถูกูหรอก มันมแีงลบ

แงบวกอยูในตัว แวบ็หนึ่งได พอแมทานปรวิติกนดิหนึ่ง ชัว่แวบ็เดยีว วา เอ ไมสอนเสยีดมัีง้ มนษุยนี่ แหม ทาํไม โอย แยเลย ไมมพีระเมตตายังงี้ไดยังไง

ใชไหม ไมสอนเสยีดมัีง้ กามมันกเ็ยอะ มานะมันกใ็หญเหลอืเกนิ อาตมาคดิอยางนี้กับพวกคณุ ซะดมัีง้ นี่ ห ึมานะมันกเ็ยอะ กามมันกแ็ยะ

เดี๋ยวพระพรหมรอง พวกคณุเปนพระพรหมเหรอ โอโฮ เปนไดเหรอ พวกคณุเปนพระพรหม เลยเหรอ รองเลยเหรอ ฉบิหายใหญแลวหนอ

พระโพธริักษไมสอนคนแลวละนะ ฉบิหายใหญ

นี่ เปนบคุลาธษิฐาน เปนธรรมาธษิฐาน ตองฟงใหชัด แลวรูใหจรงิ ถารูจรงิ มันกชั็ด มันกเ็ปนอยางนัน้แหละ เพราะฉะนัน้ เราไมไดลงโทษหรอก

เปนลักษณะที่มันเปน พระพทุธเจาปรวิติกแวบ็หนึ่ง ชัว่เหยยีดแขนออก คูแขนเขา เรว็แวบหนึ่ง ทานกต็องรบีกลับตัว เหมอืนกับพระพรหม ที่ตองอาราธนา

ไมไดนะ

พรหมา จ โลกาฯ. เขากเ็ขยีนเปนบทไวอยางนัน้แหละ ที่จรงิเขยีนขึ้นใหม พรหมา จ โลกา ธปิต ิสหัมปต ิอะไรนี่นะ กต็องอาราธนา หรอืตนเองนัน่แหละ ไมได

ตองรบีนกึคดิเปลี่ยนเสยีใหม ตนเองตองทาํกจิ พระพทุธเจา ไมทาํกจิ ไมทาํพทุธกจิ ไมทาํโพธกิจิ ไมได ตองทาํพทุธกจินัน้ ตองทาํงานนัน้ เพราะ ปรารถนาไป

เพื่อที่จะตองชวยโลก ชวยมนษุย เปนโลกานกุัมปายะ เปนพระโลกนาถ ตองชวยมนษุย เทาที่จะชวย มันจะยังไงๆ กต็องชวย เปนกจิ เปนหนาที่ เปนวาระ

ถงึวาระแลว กต็องทาํ นี่เปนลักษณะของ นามธรรม เปนลักษณะที่ลกึซึ้งทัง้นัน้ เปนลักษณะที่ลกึซึ้ง เมื่อทานตัง้จติ พอแวบ็เดยีว ทานกร็บีตัง้จติ กต็องทาํงาน

พอวางโลงนดิเดยีว อื้อฮอื มันไมวางแลว ตอนนี้ ตองทาํงานแลว ทนีี้ เพราะตองทาํงานแลว

อาตมาวางนานนะ อยูวัดอโศการาม วางนาน ตอนนี้ ไมวางเลย อยูวัดอโศการามนาน พระพรหม กวาจะอาราธนา ออกมาจากวัดอโศการามได นาน

ไมเหมอืนพระพทุธเจา พระพทุธเจาขนืนานอยางอาตมา โลกฉบิหายใหญเลย พระพทุธเจา ถาขนืไปเผลอไผล ทาํเปนวางนานๆ อยางอาตมาไมได

อาตมานานกวา พระพรหมจะลากออกมา ไมใชอาราธนา คอื ความรูสกึของเรา กวาจะรูตัว กวาจะไหวพรบิ กวาจะทัน กวาจะรูวา เอะ ขาฯเปนใคร

ขาฯตองทาํอะไร กวาจะรูตัว นานเลย เมามนึ โอโฮย เสวยไอภพ ไมเขาเรื่อง อยูนัน่นะ มุนอยูนัน่นะ เพราะฉะนัน้ ใครถงึถามวา ทาํไมละ เปนเจโตสมถะ

อยูที่นัน่หมด ไปจมอยูวัด อโศการาม ทาํไมไมใหผมไปเจโตสมถะ เหมอืนทานอยูวัดอโศการาม มัง่ละ ทาํไมใหออกมาทาํงานๆ นา ชางขี้

อยาขี้ตามชางเลยนา ไมดหีรอก เหน็ชางขี้ ขี้ตามชาง ไปซะหมด มันไมถกู

ฟงดีๆ พวกนี้อธบิายอะไรผสมผเส เพื่อใหเราไดเขาใจอะไรลกึซึ้งขึ้น ฟงไปเรื่องนดิ เรื่องหนอย แถมทาํใหเกดิ ญาณปญญา เกดิปฏภิาณ มันลกึซึ้ง ละเอยีด

ที่พดู ที่อธบิายนี่ มันเปนเรื่องที่มันมนัียะตางๆนานา หลายเรื่อง ที่คณุเคยไดยนิ ไดฟงธรรม ฟงเทศนาหลายอยาง ไมเคยไดยนิไดฟง ออ มันหมายอยางนี้



เหรอ มันจะเขาใจ ลกึซึ้งขึ้น ของเกา แตมอีะไรใหมๆ มอีงคประกอบ มวีาระ มเีรื่อง มรีาว มโีนน มนีี่มาประกอบกันเขา ออ อยางนีๆ้เหรอ มันเขาใจลกึขึ้นไปอกี

แตกอนนี้ วาเขาใจแลวนะ แตตอนนี้ เขาใจอกี เขาใจลกึซึ้งไปเรื่อยๆ อานสิงสในการฟงธรรม จะมอีานสิงส ๕ ประการ อยางนี้จรงิๆ

เพราะฉะนัน้ ในความหมายที่วา มันมอีะไรซอนอยูในเจตสกิ หรอือยูในจติวญิญาณ อยูในจติ อยูในอะไร ตางๆ นานา พวกนี้ มันไมใชเรื่องตื้นเขนิ มี

อยางพระอภธิรรมแยกเอาไว เจตสกิมากมาย เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ และยังมวีนิจิฉัย มวีจิารณญาณ มโีนนมนีี่ อาตมาอานแลว กเ็ยอะ กร็ูนะ

ไมใชไมรูนะ

ทนีี้ กลับเขาสูอันนี้นะ เมื่อนดิหนึ่ง นอยหนึ่ง อะไรไมมแีลว เนวสัญญานาสัญญา ไมใชไมรู ตองใหรู ตองใหรูหมด รูบาง ไมรูบาง จะวารูกไ็มใช

จะวาไมรูกไ็มเชงิ ไมได ตองรูอยางพนวจิกิจิฉาอยางสงูสดุ หมดสงสัย รูแจงแทงทะล ุเหมอืนมันทะลโุลกไปถงึไหนๆ โนนเลย มันเหมอืนรู เหมอืนอะไรจะไมรู

ไมม ี! มันบางท ีมันเถลไถลไปถงึขนาดนัน้ อาตมาเคยเลา ตัวเอง ตอนที่มันรู มันชัด มันแจง โอโฮ เรานี่ แหม ตอนนี้นี่ อะไรหนอ จะมใีหเรารูอกีเนี่ย

กมั็นรูจรงิๆนะ มันรูหมดเลย นี่อะไรนี่ มันกร็ูหมดเลย สงสัย แหม ในโลกนี้ ไมมอีะไรมาใหเรารู มันเหมอืนอยางนัน้เลยนะ ที่ไหนไดละ ยังมอีกีตัง้เยอะ

ที่เรายังไมรู มันตอนนัน้ มันเปนยังงัน้จรงิๆ โอโฮ ไมกลัวอะไรเลย โลกนี้ เรารูหมดทกุอยาง จะยังมอีะไรใหเรารูอกีบางนี่ โอ มันรูจรงิๆ เลยนะ

มันรูสกึอยางนัน้จรงิๆเลย แลวมันผยองจรงิๆเลย มันผยอง ตอนหลังๆ บอกวา โอ คดิจรวด กย็ังไมเปนเลย โธ ไปรูหมดไดยังไงเนาะ หลายๆอยาง

เรากย็ังไมรูเลย ตอนนัน้ มารูสกึอยางนัน้จรงิๆ เปนอยางนัน้จรงิๆเลย มันรูวา เรารูสิ่งที่ละเอยีดลกึซึ้ง มันรูจรงิๆ รูรอบ รูอะไรตออะไร มันบรรยายไมถกู

วาจะบอกคณุไดยังไง กบ็อกไดเปนภาษาหยาบๆแคนี้

สัญญาเวทยตินโิรธ บอกแลววา ไมใชไปดับสัญญา ดับเวทนา แต ดับอวชิชา ฟงใหชัด พนอวชิชา พนความไมรูนัน้ พนอวชิชานัน้ อวชิชานัน้ดับ

อวชิชาสวะดับ ไมใชไปดับสัญญา ดับเวทนานะ สัญญา มันยิ่งเจง สัญญาและเวทนา นัน้ ถงึซึ่งนริทุธา สัญญา และเวทนาถงึซึ่งนริทุธา

ถงึซึ่งความดับหมดเลย ดับสิ่งที่ควรดับ กค็อื อวชิชาสวะ ในสัญญา เวทนานัน่แหละ ไมใชในอื่น ภาษาสัน้ๆ ก ็เหมอืนเอาไปดับอันนี้ เอาไปขยายอันนี้

ไวยากรณ เขากว็าของเขาไป ตามเรื่องตามราว เอาเถอะ คณุอธบิายไวยากรณภาษา ขยายโนน ขยายนี่ คณุขยายกันไป ขยายมันไดแตขยายขนาดหนึ่ง

อาตมาขยายไปไดอกี เขากข็ยายได ขนาดของเขา อาตมาขยายไปไดอกี เขาขยายไปไดระนาบหนึ่ง อาตมาขยายไปไดอกีระนาบหนึ่ง หลายมติกิวานัน้

ไปดับเวทนา ดับสัญญานัน้ มันไมใชนะ อันนัน้มันไดม ีธาตรุู แลวกไ็มไดมอีะไร ยิ่งไปดับไว ไปดับเวทนาสัญญา ดับปบ กด็ับเลยๆ ยิ่งโงอยูตรงนัน้นะ

ยิ่งไมไดเรื่องอะไรเลย ไมไดปรงุอะไร ไมไดสังขารอะไร ไมไดคดินกึอะไร ไมไดตักกวติักกะ ไมไดตรวจตราอะไร วนิจิฉัยอะไรเลย ไปถงึกป็บ แหม เกงนะ

นโิรธเกง ปบ ปบ เขาไปถงึวนิาทกีด็ับเลย ได เขานยิมอยางนัน้เสยีดวยนะ ดับนัน่แหละ คอืนโิรธ ฌานสมาบัต ินโิรธสมาบัต ิเสรจ็แลว

กย็ิ่งไมไดรูเรื่องอะไรเลย แลวกจ็มอยูในภพนัน่แหละ ภพดับนัน่แหละ มันกย็ิ่งไมไดเรื่อง นี่กผ็ล

ทนีี้ กม็าที่เหต ุวาจากค็อื เรื่องราว กค็อืวจ ีสังขารมันปรงุ มันอะไร ตออะไรตางๆนานา ที่มันมสีังขาร ที่เปนสวน ที่จะตองรูวา สังขารนี้ เปนอัสสาทะ สังขารนี้

เปนเรื่องอกศุล เปนเรื่องทจุรติ สิ่งที่มสีวนของกเิลส ตัณหา อปุาทาน เอามารวมสังขาร เอามารวมปรงุ ไมไดหมายความวา คนไมมสีังขาร พระอรหันตเจา

กย็ังมสีังขาร มรีปูนามขันธ ๕ มเีวทนา สัญญา สังขาร เปนปญุญาภสิังขาร ถาสวนของเราเหลอื กเิลสเรา ยังเหลอือยู เรากล็าง

สวนที่มันปรงุกับกเิลสของเราออก เรยีกวา ลางสังขาร สวนที่มันไมควร จะมาสังขารกัน ในจติวญิญาณของเรา

อะไรละ ที่จะไมควรมาปรงุอยูกับใน มาปนอยู มันเปนสวนไมด ีมันเปนมลพษิ เอามลพษินัน่ออก อยาใหมาม ีสังขาร เอาแตของสะอาด ปรงุอยูกับของสะอาด

เปนปญุญาภสิังขาร สรางเพื่อผูอื่น สรางเพื่อบญุ เพื่อกศุล สรางเพื่อคณุคา ไมใชเพื่อตัวกขูองกเูสพ บอกแลว ไมเสวยอารมณสังขาร ไมเสวยอารมณ



ในนี้บอก ชัดๆ อยูแลว ไมเสวยอารมณ

เพราะฉะนัน้ เมื่อเราเขาใจแลวถงึวาจายอมดับ กค็อื เรื่องราว เบื้องตนเสรจ็แลว กต็องวติกวจิารตอ ตองตรกึ ตองนกึ ตองคดิ ตองตรวจ ตองทาํงาน

จนกระทัง่ไดดเีพิ่มขึ้น เรยีกวาไดปต ิวติก วจิาร กไ็มตองตอแลว เพราะคดิไดแลว ตรวจเหน็แลว แยกวเิคราะหไดแลว สภาพที่เอาออก กเ็อาออกไดแลว

สภาพที่ยังไมตัง้มัน่ กท็าํตัง้มัน่ไดแลว สภาพที่ลางออก และกใ็หตัง้มัน่ แขง็แรง ใหมัน่คง ทาํสมาธ ิคอื อยาใหมกีเิลส จติกแ็ขง็แรง ตัง้มัน่ ทาํไดชัว่คราว

จนกระทัง่เกงขึ้น มัน่ขึ้น ยนืนานขึ้น ตอเนื่องไดยาวขึ้นไปอกีเรื่อยๆ นี่ คอืสภาพของ การทาํสมาธ ิใหอารมณที่เราตองการ สภาพที่ปราศจากนวิรณ

ใหมันไดตอเนื่อง ใหมันแขง็แรง คงทน ทาํไดเรื่อย กค็อื ไดดยีิ่งขึ้น ไดดขีึ้น คณุกจ็ะมจีติ ปต ิที่เปนอปุกเิลสซอนดวย และหรอืไดดยีิ่งขึ้น นัน่คอื ผานปฐมฌาน

ผานทตุยิฌาน ขึ้นมาเรื่อยๆ เปนตตยิฌาน จนกระทัง่มปีต ิมไีดด ีหรอืถามอีปุกเิลส ที่เปนปต ิกด็ับสวนที่เปนอปุกเิลส ที่เปนปตนัิน่ออกไป

แตไมใชดับความดทีี่เราได ดับสิ่งที่เราไดขจัดนวิรณออกจากจติ ไมใช อาการที่ทาํนวิรณออกจากจติไดนัน้ เปนจติที่ด ีเปนจติบรสิทุธิ์

เปนจติที่เพงเผากเิลสออกได เปนตัวฌานแลว ไมไดทิ้งฌาน แตฌานนัน่ มอีานสิงสอะไรรูไหม ฌานมอีานสิงสอะไร สขุ ฌานเปนสขุ สขุ อันวปูสโมสขุดวย

เพราะฉะนัน้ เรากพ็ยายามที่จะอานดวย อานรสของผูมฌีาน เรานัน่แหละอานของเรา อยาไปอานของคนอื่น อานของคนอื่นไมออกหรอก

แลวอยาไปอตุรวิาคนอื่นชมิแกง เรากเ็ลยรูรส ไมได เราตองชมิแกงเอง เราก ็ถงึจะรูรส เราจะตองทาํฌานเอง เรากร็ูรสแกงของเราเอง รูรสฌานของเราเอง

เสรจ็แลว จตตุถฌาน ลมอัสสาสะ ปสสาสะ ยอมดับ แหม ตอนนี้ละ ก ็ตองหามไปเผาแลว

คอื หมายความวา เราไมตองคาํนงึ เราไมตองไปเกี่ยวของกับองคประชมุที่ไมเกี่ยวของ อัสสาสะปสสาสะ หมายถงึกาย หมายถงึองคประชมุ เพราะฉะนัน้

องคประชมุที่เราเองอาศัย เราอาศัยลมหายใจเขา ลมหายใจออก ตอนนี้ไมแลว อยูกับสภาพที่เปนสิ่งที่ตองการ สิ่งที่เปนนามธรรม เปนใน องคประชมุใน

วเิคราะห วจัิยทาํอะไร อยูกับสภาพของจติ ถาเรยีกกาย กเ็รยีกกายในกาย องคประชมุ ถาเรยีกเวทนา กเ็วทนาในเวทนา เขาไปเรื่อยๆ เวทนาคอื ความรูสกึ

เมื่อความรูสกึมสีขุ มทีกุข กเ็รยีกวาเวทนา ที่ยังนอก หรอืยังเปนองคประชมุหยาบ มสีขุกด็ ีมทีกุขกด็ ีขจัดสขุ ขจัดทกุขออก ขจัดเหตแุหงทกุขออก ขจัดออก

กจ็ะเกดิความรูสกึเวทนา รูสกึสะอาดขึ้น รูสกึวางขึ้น รูสกึสงบขึ้น สงบขึ้นไป เรากจ็ะตองเอาจติของเรา เขาไปแนบแนน ไปรูสกึ

เพราะฉะนัน้ องคประชมุนอก กค็อื อัสสาสะปสสาสะ หรอื กายนอก หมดไปเรื่อยๆๆ ดับไปเรื่อยๆ

เพราะฉะนัน้ องคประชมุนอก กค็อื อัสสาสะปสสาสะ หรอื กายนอก หมดไปเรื่อยๆๆ ดับไปเรื่อยๆ ไมไดมาเกี่ยว มาของไดเรื่อยๆๆ จนกระทัง่รูเวทนาในเวทนา

ฌาน ๔ คอื ฌานสงูแลว ฌาน ๔ นี่ เปนฌานที่ตัดสนิแลว เพราะฉะนัน้ จะเกดิ อเุบกขา จะเกดิแมแตสขุ สขุเพราะไมมสีขุ ไมมทีกุข เรยีกวา อทกุขมสขุเวทนา

สขุเพราะ ไมมสีขุไมมทีกุข หรอือเุบกขา อทกุขมสขุ หรอือเุบกขานี่ เขาใชเปน Synonym เปนคาํที่ใชแทนกันได อทกุขมสขุ หรอื อเุบกขา

เวทนาในเวทนา ถงึขัน้นัน้ เพราะเราดับสังขารที่เปนทกุขเวทนา ดับสังขารที่เปนสขุเวทนา หรอืดับเหต ุแหงทกุข ออกไปไดจรงิๆ เวทนานัน้ กส็ะอาด

ผดุผองบรสิทุธิ์ขึ้นเรื่อย จนมันเองเปนอเุบกขาเวทนา มันกเ็ปนสิ่งหนึ่ง เปนเจตสกิสิ่งหนึ่ง ใชเราหรอืเปลาๆ ไมใชเรา ไมใชเขา ไมใชใคร มันเปนธาตตุัวหนึ่ง

เพราะฉะนัน้ ตองทาํสัญญามัน่หมายใหรูวา นี้คอืธาตทุี่บรสิทุธิ์อันหนึ่ง เราจะหลงวา เราไดแลวละโวย เสรจ็เลย ตอนนี้ สังขารแลว สังขาร อเุบกขาแลว

อันนี้คอือันนี้ อันนี้คอื อเุบกขาธาต ุคอือทกุขมสขุ เจตสกิธาตอัุนหนึ่ง ทาํใจในใจใหลกึซึ้ง ในเวทนาขึ้นไป นัน่แหละ ตอนนี้ จงึสามารถ ไปทาํปฏกิริยิา หรอืวา

ทาํการสังเคราะห อยางลกึซึ้งละเอยีด จะมานัง่ขนาดนี้ คณุมานัง่คาํนงึ ถาพดูกัน ดวยหยาบ วาจะมานัง่ นกึถงึ ลมหายใจ มันออกอยูหนอ ลมหายใจ

มันเขาอยูหนอ วาบออกไปนอกแลว วาบเขามาพจิารณาอยู โอย ไมตองคดิถงึแลว ตอนนี้ ไมมหีรอก ลมอัสสาสะปสสาสะ ไมเกี่ยวแลว มันละเอยีดมากแลว

เพราะฉะนัน้ จากนี้ไป จงึจะพจิารณาถงึผลวา สะอาดบรสิทุธิ์หรอืไม ในจตตุถฌาน แมแตที่สดุวาวาง คณุกซั็บอารมณเวทนา นี้เปนอากาสาฯใหได



รปูสัญญายอมดับ เมื่อพดูถงึอากาสานัญจายตนะ รปูสัญญา กค็อื สิ่งที่ถกูรู กาํหนดรูวา อเุบกขา อเุบกขาเจตสกิเปนอยางไร

หรอือทกุขมสขุเจตสกิเปนอยางไร แลวเราก ็อยาไปกาํหนดหมายวา สิ่งที่ถกูรูนัน้เปนเรา เมื่อไมกาํหนดวาเปนเรา คณุกจ็ะวางเลย นี่เปนภาษาพทุธนะ

เมื่อคณุวาง ไมใชเรา มันกค็อืการกาํหนดสัญญานัน่ แหละ มันเปนอากาสานัญจายตนสัญญา นัน่แหละ ฟงใหดีๆ เปนอากาสานัญจายตนสัญญา คอื

การกาํหนดวาง คณุใชสัญญาของคณุทาํ กาํหนดจรงิๆ กาํหนดรูวา วางคอือะไร แลวทาํวางนัน้ ใหเวทนารับรู เวทนาของคณุเอง ความรูสกึของคณุเองวา

ออ วาง อยางนี้เองนะ กาํหนดใหวางไมใชเรา พอขจัดตัวเราออกวับหนึ่ง กค็อื ไม ใชเราวับหนึ่ง ถากาํจัดไมใชเรา ไดนานๆ มันกค็อื อากาสาฯ

สภาพอากาสานัญจายตนฌาน กเ็กดิอยูนัน่นะ คณุลองนกึตาม โดยคะเน เดาๆตาม กไ็ด สภาพฟงภาษาเหตผุลนี่ มันวางตอเนื่องอยูยาวๆ กนั็น่แหละ

ในชวงนัน้แหละ คอื คณุอากาสาณัญจายตนฌาน ทนีี้ พอระลกึรูวา ออ วญิญาณ มันนิ่ง ที่จรงิโดยความเปนจรงิ เราลมืตัวเรา ไดชัว่ครู แตจรงิๆ

ในสมมตุจิรงิๆแลว เรามเีราดวยหรอืเปลา ตัวเรายังอยู ตัวเรายังไมไดสลายเปน ปรนิพิพาน ยังไมไดสลาย เปนอนปุาทเิสสนพิพานธาต ุยังมธีาตวุญิญาณ

ที่เราอาศัยเปนเรา โดยสมมตุ ิและเปน วญิญาณอันนัน้จรงิ อยูที่เรา ธาตรุูทกุอยาง

พอเราระลกึรูตัวอกีอันหนึ่ง สงูขึ้นไปเปนญาณปญญา อาตมาเอามาอธบิายนี่ เปนสิ่งที่อาตมาเกดิเอง ไมไดอานมาจากไหนนะ เปนของจรงิที่เรารู ออ

มันลกึละเอยีดอยางนี้เอง (สภาพอากาสา) รูอยูตลอดเวลา ไมรูความวาง แลวจะไปรูอะไรละ รูอยูตลอดเวลา แตรูแลว เรากต็องวจัิยออก เราตองมสีัญญา

กาํหนดออก กาํหนดรูวา ความรูของคณุเอาไปใชไดทันท ีเมื่อคณุถงึเวลานัน้ บอกนี่ไมใชเรา เออ มันกไ็มใชเรานะ คณุกจ็ะตองซับซาบ คณุทาํบอยๆ

คณุกจ็ะซับซาบบอยๆ วาไมใชเราๆ ถาคณุไมทาํเลย มันกเ็ราอยู โดยที่ไมเคย เอาออกสักท ีมันกไ็มออกสักท ีไมไดวาง ไมไดวางสักท ีพอเราอากาสา มันวาง

คณุทาํตอเนื่อง ไดนานเทาใด กค็อืวางเทานัน้ เสรจ็แลว เรากร็ะลกึอกีทหีนึ่ง โดยความจรงิ ของความเปนจรงิ กค็อื เรามวีญิญาณ เรามตีัวเราอยู โดยสมมตุิ

โดยจรงิเรายังอาศัยอยูนะ เมื่อเรานกึวา เมื่อชัดเจนแลววา ตอนนี้ ไมไดไปหลงตดิ วา แมแตเฉยกเ็ปนอรอย เฉยกเ็ปนเรา โอย เราจะตองอยูที่อากาสานี่

แหละ ไมเปนไร ไมเอาอื่นแลว ไมเอาอื่นแลว ในขณะที่มันเปนอยางนัน้นะ

อาตมาเคยเลาตัวเองนะวา อากาสา โอโฮ มันวาง มันโลง อื้อฮอื ความระลกึวา ไมอยากออกจากภพนี้เลย นัน่แหละ กูๆที่เปนอากาสานะๆ

มันจมอยูในภพนัน้ กค็วามหมายมันวา ก ูไมอยากออกจากนัน่ละ กค็อื มันอยูในภพนัน้ ฟงภาษาใหด ีความรูสกึของเราเกดิเลยนะ

อาตมายังจาํไดเลยนะ สัญญาของเรากย็ังจาํเวทนาของเราได เวทนาของเราบอกวา โอโฮ แหม อาตมาเหน็ใจ นายฝรัง่ที่ตามหา ตามหาอัย้ที่ขามน้ํา

ขามทะเลมาเอา มันวาง มันแหม เจาพระคณุเอย มันวเิศษจรงิๆ นัน่แหละ ชัว่อารมณที่เราเกดิวา แหม เราจะอยูมันตรงนี้แหละ ไมอยากไปไหนละ นัน่แหละ

มันตดิอากาสาแลว ถาเราตดิแลว เรากต็ดิไปเนื่องๆ ไปตอเผลอตัววา เรา จรงิๆนะ เรามวีญิญาณ เรามธีาตรุู ที่รูดวย ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ใจอยูอาศัยทัง้หมด

ถาเราโง เรากจ็ะอยูมันตรงนัน้นานๆ พอรูตัววญิญาณ ระลกึรูได วญิญาณ คอืธาตรุวมของเจตสกิ และวญิญาณกค็อื มทัีง้วญิญาณทางตา วญิญาณทางหู

ไมใชม ีวญิญาณอยูในตัววางๆเทานัน้ ไมเหน็อะไรเลย มแีตแสงสวางโลงๆ ไมใชวญิญาณ จรงิๆนัน้ มวีญิญาณตา วญิญาณห ูวญิญาณจมกู วญิญาณลิ้น

วญิญาณกาย มวีญิญาณ ออกมาทัง้หลายทัง้หมด ขนืไปจมอยู ตรงนัน้นะ มันเปนภพแคบๆ ภพเลก็ๆ ภพที่ไมมใีครเขารูอะไรกับเราหรอก มแีตตัวมงึของมงึ

สขุมาก สขุจรงิๆ สขุวางๆ สขุเบา วาง โลง โลกนี้ไมมอีะไรทกุขเลย ไมมอีะไรที่มันลาํบาก ไมมอีะไรหนัก ไมมอีะไรอดึอัด

โลง โปรง หาที่สดุมไิด โอโฮ มันโลง มันเบา มันวาง มันอื้อฮอื ไมมนี้ําหนักเลย อากาสานัญจาฯ มันรูสกึ อยางนัน้ ถาเราตอเนื่องอากาสาอยูนัน้

โดยที่ไมรูความจรงิ ไมเกดิญาณปญญาวา เอง็ไมใชอยางนี้หรอก ขณะนี้ เอง็มรีปูนามขันธ ๕ มเีวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ มอีายตนะ ๖ ม ีตา ห ูจมกู

ลิ้น ตอนนัน้ไมม ีตากไ็มม ีหกูไ็มม ีอะไรกไ็มมทัีง้นัน้ มเีดยีว มรีูสกึวา มันโลงอยางเดยีว ไมม ีไมเหน็ผูเหน็คน ไมเหน็อะไร ไมรู นกึไมออก อะไรทัง้นัน้



ไมรูอะไรทัง้นัน้

ถาเราหลงความจรงิอยางนี้ หลงสมมตุสิัจจะอยางนี้นัน่แหละ เรากจ็มอยูตรงนัน้ คณุจะอยูอารมณนัน้ อยางเดยีว เพราะฉะนัน้ คนที่ตดินาน โงนาน

เขากต็ดิอยูในนัน้นาน เพราะฉะนัน้ ใครยิ่งไปจมอยูในนัน้นาน ยิ่งโงนาน ๆ เพราะฉะนัน้ ถาไดแวบหนึ่งออกมา นัน่คอื ภมูขิองเราสงู ถาคนที่ไปจมอยูนานๆ

ตดินานๆ คนนัน้ พากเพยีร ที่จะทาํภพใหแกตนเอง กท็าํภพอากาสาใหแกตนเอง เสรจ็แลว เรากจ็ะตองลมือะไรใหหมด อยูมันในภพนัน้ นัน่แหละคอื

เราเขาไปอยูภมูนัิน้ ภพนัน้ ฟงดีๆนะ นี่อธบิาย อภธิรรมที่เอา สภาวะจรงิ มาอธบิาย ใหคณุฟง เปนภาษาคน ภาษาไทยไมใชบาล ีบาลเีอามาอธบิาย อยางนี้

ไมไดบาล ีไมพสิดาร อยางที่อาตมาพดูภาษาไทย ภาษาไทยทกุวันนี้ มันมากกวาภาษาบาล ีที่มแีตเดมิ ภาษาแตเดมิ เปนภาษา ที่บัญญัตไิวขนแคนๆ

แลวกไ็มเจรญิแลว ตายแลวดวย มแีตจะหมดไป ไมมใีครไปแตงภาษาบาล ีตอขยาย อกีแลว ภาษาบาลมีเีทานัน้ ไมมใีครไปขยายภาษาบาล ีไมเจรญิแลว

หมดงอกงามแลว แตภาษาไทยนี่ ยังงอกงามไดอกี และยังเอาภาษาบาลมีาแถมดวย ดไีมด ีเอาฝรัง่ เอาจนีมาแถมดวย ขยายไปไดเรื่อย ๆ

มถีามแทรกมาวา ทาํไมพระพทุธเจาปรนิพิพานในฌาน ๔

พระพทุธเจาปรนิพิพานในความจรงิ ไมไดปรนิพิพานในภพลวง อากาสาฯเปนภพลวงชนดิหนึ่ง

ขณะนี้ มันกาํลังเปนภพ เปนภมู ิยังมภีพอากาสาฯนี่ เปนภพ

ความเปนจรงินัน้ คอืธาตทุี่อาศัย แลวกท็าํอะไรปกต ิเพราะฉะนัน้ เมื่อเกดิวญิญาณ วญิญาณกค็อืธาตรุู วญิญาณที่เปนตัวตรัสรู กค็อื รูความจรงิ

พนอวชิชา มวีชิชา เอย ไมใชหรอก มันตองมวีญิญาณ ไมใชวา มันตองมตีัวเรา มันตองมตีา มหี ูมจีมกู มลีิ้น มกีาย มอีายตนะทัง้ ๖ อัย้นี่ มันอยูในภพ

ที่อยูไหนกไ็มรู มมีงึคนเดยีว ความจรงิ มันจะตองตื่นทัง้หมด ตื่นทางตา ตื่นทางห ูจมกู ลิ้น กาย ทัง้หมด ใหรูอะไรครบพรอม

ถาม... ธาตรุู กับขันธ ๕ เปนอันเดยีวกันหรอืไมใชครับ

ตอบ... ธาตรุูนัน่ ถาจะบอกถงึเจตสกิ มธีาตรุู ๔ มเีวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ๔ รปูไมใชธาตรุู รปูเปนสิ่งอาศัย รปูเปนธาตทุี่ถกูรู ธาตขัุนธ ๕ รปูขันธ

ไมใชธาตรุู

ถามมาวา ธาตรุูกับขันธ ๕ เปนอันเดยีวกันหรอืไมใช

ในขันธ ๕ มธีาต ุ๔ ที่เปนธาตรุู เปนอันเดยีวกันกค็อื ธาต ุ๔ จติ เจตสกิ วญิญาณกเ็จตสกิ๓ นัน่เรยีกวาธาตรุู สวนรปู ไมใช ในขันธ ๕ รปูขันธ ไมใชธาตรุู

แหม ชางถามมาจรงิๆนะ เวลาทาํอสัญญ ีนัน่ ดับธาตรุูหรอืครับ หรอื ดับขันธ ๕

ดับธาตรุู อสัญญไีมไดไปดับขันธ ๕ ดับธาตรุู ดับขันธ ๕ กเ็อาไปเผาซ ิดับขันธ ๕ กค็อืธาตวุญิญาณ ไมไดทาํงานกับรางกาย แลว เหลอืแตธาตดุนิ น้ํา ไฟ ลม

เหลอืแตรปูธาต ุดับขันธ ๕ กค็อื ธาตวุญิญาณ เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ กไ็มเกี่ยวกับอันนี้ มันแยกขันธ ๕ ขันธ ๕ มันแยกกันแลว กเ็อารปูธาตุ

นี่ไปเผา ไมไดดับ

มันลวง มันซอน ออ กมั็นเปนภพที่เราไปสรางขึ้นมาในขณะนัน้ เราทาํจติของเรานี่เขาไปๆ กเ็หมอืนอยางที่ ธรรมกายเขาบอกวาเขาไปหาใสๆๆ กเ็ปนเขาสราง

เขาไมไดสรางอยางอากาสาฯ นี่เปนของฤาษ ีสรางมาแตเกา อาจารย แบบนี้ เขาสรางมา เขากเ็รยีกฌานแบบนี้เอาไว เปนอากาสาฯ

สวนธรรมกาย มาสรางใหม แลวบอกวา ใสเขาไป ใส๑ ใส๒ ใส๓ เปนอะไรเขาเรยีกภาษาของเขา เหมอืนกัน วานี่โสดาภมู ิอะไรของเขา

สกทิาคามภีมูเิขาไปใสซอนเขาไป ใสซอนเขาไป ซอนเขาไปๆ มกีี่ชัน้ เขามภีาษา ของเขา ธรรมกาย นัน่นะเหมอืนๆกับรปูฌาน อรปูฌาน

นี่กส็รางแลวกส็มมตุนัิน่ขึ้นไป สรางภพใหม ขึ้นมาใหแกตนเอง เขาไปไชชอน เหมอืนกับไสเดอืน เหมอืนกับหนเูจาะรเูขาไปอยางนัน้ แลวกเ็ขาไปอยู



ในชองนัน้นะ ไมรูเรื่อง ไมเหน็ ไมอะไรตออะไร มันไมไดเปนธรรมดาๆ สามัญ เปดโลก ที่มคีน ที่มอีายตนะ ๖ และกม็อีะไรเปนปกตธิรรมดา ไมไดเปนอยางนัน้

เทานัน้เอง

เพราะฉะนัน้ เมื่อเจาะเขาไปในนัน้แลว มันเกดิวชิชาขึ้นมา อากาสา มันจะรูสกึวาวญิญาณคอืเรา มันจะเกดิวญิญาณ เกดิขึ้นคอืเรา มันรูสกึวาเรานัน่ แหละ

คอืตัววญิญาณนัญจายตนะ วาเปนธาตรุู ออ วาเรากาํลังเสวยภพนี่ เทานัน้เอง ถาเผื่อวา เราไมตดิ เราไมมอีะไรที่จะไปหลงอยูนาน แมความอยากได นาน

ถาไมชาํนาญ มันกจ็ะออกไปเหมอืนกัน

ทนีี้ ถาเผื่อวา ทาํใหความชาํนาญเกดิมากๆ มันกจ็ะอยูไดนาน มันกลับไปกลับมา ถายังทาํไมไดเกง มันกจ็ะออก กลับมาสูสภาพปกต ิปกตกิจ็ะรูเตม็ธาตุ

รปูนามขันธ ๕ แตถาเผื่อวาไมอยากออก กท็าํฝกเอา ฝกไมงายนะ

ทนีี้ ฝกไปไดตดิแลวทนีี้ เสรจ็แลว ทนีี้กไ็ปถกูภพที่ตัวเองสรางเอง เขาไปอยูในภพนัน่อกีไดนานเทาไหรๆ กน็กึวาตัวเกง ที่จรงิเกง เพราะมันไมใชทาํไดงายๆ

เกงเหมอืนกับพวกเรานี่ ไปหลง แหม อัย้นี่ มันไมตองปรงุ ขนมอยางนี้ มาใหอรอย รสอยางนี้ เดี๋ยวเสนอคนนี้ เราวาดนีะ รสนี่วเิศษ ปรงุขนมรสนี้ออกมา

คนกต็ดิ คนกห็ลง ตัวเองหลงกอน ตัวเองหลงขนมอยางนี้ ปรงุขนมอันนี้ มาทาํใหคนตดิรสนี่ สนีี้ รปูนี้ กลิ่นนี้ ตดิกอนเหมอืนกัน นัน่แหละปรงุขนมมาใหคนหลง

ตัวเองนัน่แหละหลงกอน แลวกไ็ปชวยคนอื่นหลง คนกเ็ลย หลงตามไปทัง้โลก ใครหลงกห็ลงตาม ฌานนี่กเ็หมอืนกัน เหมอืนปรงุขนมอันหนึ่งมาใหมัน

ทาํเปนภพ อันหนึ่ง เปนภพอยางของทางจติวญิญาณ ทางจติ ทางเจตสกิ ฯลฯ ..

คนที่ทาํใหมๆ นี่ ทาํไมคอยได เมื่อทาํไมคอยได กย็ังไมคอยเกง เรยีกวา เปนนักปรงุขนมยังไมเกง กอ็ยากจะปรงุเกง เพราะมันหลงวา ขนมนี่

ตองทาํขึ้นมาในโลก สรางโลกขึ้นมาอันหนึ่ง สรางภพขึ้นมา อันหนึ่ง กส็รางโลกนี่ใหม กเ็ราไดแลว เรารูแลว ปรงุยังงี้ได ทาํอยางนี้ไดแลว สรางขึ้นไปอกี

ทาํขึ้นไปอกี ชาํนาญเปนจนกระทัง่ แคลวคลอง กท็าํได แลวกส็รางภพนี่ ไป ใหตัวอยูคนหลงๆจรงิๆ

ที่อาตมาพดูๆนี่ พดูเพราะอาตมารูแลว และกาํลังบอกใหคณุรูตัว อยาไปหลงตามเขา เพราะฉะนัน้ เมื่อคณุรูแลว คณุจะเขาภพนัน้ กย็าก พอรูแลว โอ

ไมตดิหรอกไอนี่ มันเปนของลวงๆ หลอกๆ ขนมอยางนี้ ไปตดิมันมาทาํไม คณุรูตัว ถาคณุไมรู คณุจะทาํไดงาย เพราะฉะนัน้ คนที่ไปนัง่เขาฌานอยางนี้

เหน็ลกูแกว ไมคอยเหน็ มันคงจะไดถกูสอนมาบางแลว จติลกึๆ มันเคยไดรับมาแลว เคยม ีอาจารยเคยบอกมาแต ๓ ๔ ชาตทิี่แลว ชาตทิี่แลว มันยังเหลอือยู

มันกเ็ลยไมคอยเชื่องายๆ มันกเ็ลยเขายาก มันพยายามจะเขายังไง กเ็ขาไมไดเลย กเ็พราะมันรูอยู ปดโธเอย โงเขาไป กเ็ขาไปขี้หลอก เพราะฉะนัน้

คนที่เขาไปไมไดนัน่นะ ที่จรงินัน่นะ มันเฮง

ทนีี้ ไอคนที่มันหลง มันเตรยีมจะหลง มันหลงมาตัง้นานแลว ตามมาหา ตัง้หลายชาตแิลว ไมได แหม ชาตนิี้มาถงึ ทาํจนได พอได ยิ่งไดเรว็เทาไหร กแ็สดงวา

เราเคยหลงเขาไปไดแลวดวยกไ็ดเรว็ เมื่อไดเรว็ กค็อื คนพวกนี้ คนโลกที่ถกูลวงไวเนี่ย โลกเนี่ย ถกูลวงไวเนี่ยๆ สอนอยางนี้ พวกคณุจะได ทาํไดยาก

มันยอนกัน อยูอยางนี้ พอสอนแลวทาํไดยาก ตองไมกลัว เขาไปในโลกลวง นี่ดมัูง่ ใหมันจบไปเถอะ อาตมาจะลาก ออกมาเอง ถาอาตมาตามเขาไปได

จะไปลากออกมาเอง ไมตองหวงหรอก ไมยอมใหลากเหรอ กต็องปลอยไป กไ็มยอมใหลากนี่ กใ็นเมื่อจะไปตดิกับเจาโลกๆนัน่แลวนี่ เจาภพ เจาภมูนัิน่

ไปหลงเขาแลว เปนบรวิารเขาแลว กต็องไปอยูกับเขา

ถาจะออกมาอยูโลกตุรภพ โลกตุรภมู ิกค็อยออกมา ถาไมออก กอ็ยูไปเลย ลมืโลกตุรภพไปเลย กอ็ยูในภพ นัน่แหละแน มันละเอยีดอยางนี้ วันนี้อธบิาย

เรื่องภพเรื่องภมู ิอาตมายังไมเคยอธบิาย อยางนี้เลยนะ วันนี้ นี่เจาะชอนไชลงไป ตัง้ใจจะซอยใหละเอยีดในเรื่องของ ฌาน ในเรื่องของ ภพ ในเรื่อง ของ สมถะ

ในเรื่องสภาพ ที่เขาไปอยู ภวังค ในอะไรพวกนี้ใหฟง



เมื่อเรารูตัวเปนวญิญาณัญจายตนะ ความยังเขาใจผดิอยู เมื่อมันรูตัวแลว มันกร็ูตัวเราขึ้นมาแลว เราบอกแลว โอ เสรจ็ มันจะทนอยูในสภาพนัน้ไมไดนาน

เพราะเรายังไมช่ําชอง มันจะออกมา มันก ็ไมอยากออก มันกจ็ะกลับเขาไป กลับเขามา อยูระหวางอากาสาฯ วญิญาฯ พากเพยีรแลว จะเปนอยางนัน้

ทนีี้ ความเขาใจผดิของคนที่เขาใจผดิมา แบบฌานฤาษ ีเขาใจวา อากญิจัญญายตนะ คอืสภาพที่บอกวา เอ มคีวามรับรูอยูอยางนี้ เปนวญิญาณ

มันกม็ธีาตรุู พอมวีญิญาณรูพับ้ ในเจตสกิ ๓ กต็ามมา มันกม็เีวทนา สัญญา ความจาํได กม็ ีมันก ็เอ เรากค็อืเรา เรามคีวามหลังของเรา มอีดตี

เรามโีนนมนีี่อะไร อยูใน สัญญา มันมหีมด มันกบ็อกวา มันยังไมดับหรอกอยางนี้ มันยัง คนเขาใจผดินี่ คอื จะดับแมแตอดตี ความจาํ หรอืมันยังรับรูอะไรอยู

กย็ังเรยีกวา มันยังไมดับสนทิ เพราะความเขาใจผดิ กเ็ลยตองดับสัญญา อยางที่วานี่ อยางอธบิายใหฟงนี่ โอ สัญญาเวทยตินโิรธ หรอืวาอะไรนี่

ตองดับสัญญา ถายังรับรูอยู ยังไมได ตองไมรู อะไรเลย นี่ กจ็ะดับ นี่เขาใจผดิ นี่อากญิจัญญายตนะ นี่พดูที่เปนฌาน แบบฤาษกีอน เขากจ็ะดับอยางนี้

ไมรับรูอากาสา แสงสวางกไ็มเอา ไมรับรูอะไร ถารับรูแสงสวางอยางนี้ มันกจ็ะมวีญิญาณรูอยู มันธาตไุมไดดับธาต ุไมไดดับสัญญา ไมไดดับความรู

ไมไดดับอะไร ความรูสกึ จะตองดับความรูสกึ ดับหมด ทัง้เวทนา ความรูสกึ กาํหนดกไ็มกาํหนดอะไร ไมรูอะไร วางหมด ดับๆ เวทนา ดับสัญญานัน่เอง

ดับไมกาํหนดรู ไมรูสกึอะไรทัง้นัน้ ดับนดิหนึ่ง นอยหนึ่ง ไมใหรูตัว กเ็ขาสูสภาพอกีอันหนึ่งเลยทนีี้ นี่แหละ อากญิจัญญายตนะ ที่เขาหมาย อาฬารดาบส

อทุกดาบสอะไรเลนพวกนี้ เสรจ็แลว ดับไปเถดิ คณุจะดับไปให อยางไร คณุกจ็ะตองออกมา เพราะความจรงิ คณุจะตองมตีา ห ูจมกู ลิ้น กาย ใจ

เปนความตื่นธรรมดา จะดับยังไง มันกต็องพากเพยีร ที่จะกดขมดับๆ ตองพากเพยีร อยูตลอดชาติ

เพราะฉะนัน้ พวกฤาษ ีจะนัง่สะกดมาตลอดชาต ิไมมแีลว ไมมเีสรจ็ ทาํไดชาํนาญกช็าํนาญ แตตองทาํเอา ไมทาํเอาไมได กด็ับดับ แลวมันกต็องออกมา

ลาํๆเลอืงๆ เนวสัญญานาสัญญาดับไป เดี๋ยวกอ็อกมา ลาํๆเลอืงๆ ดับเขาไปใหม ดับกล็าํๆเลอืง ดับเขาไปใหม อยูอยางนัน้นา หมนุอยูตรงนัน้นะ

ทนีี้ กเ็ลยเถยีงกันซ ิดับวาสงู เฮย มันสงูไมได มันตองออกมา อทุกดาบส อาฬารดาบส กเ็ลยตองเถยีงกัน อทุกฯ กเ็อาอันหนึ่ง อาฬารฯ กเ็อาอันหนึ่ง

สงูอยูอันหนึ่ง วันนัน้ใครบอก อทุกฯ เอาอะไรนะ อาฬารฯ เอาอะไร เอา อากญิจัญญาฯ อา เอาอา ใชกลเมด็นดิหนึ่ง อา เอาอา อาฬาฯ นี่ เอาอากญิ

อทุกฯไปเอาเนวสัญญา กเ็ถยีงกัน ตางคนตางเถยีงกัน ที่แท มันกว็นอยูตรงนัน่แหละ มันไปไหนไมได ในวงที่แคบที่สดุแลว อยูในภพของจติ

อยูในวงที่แคบที่สดุแลว อยูในภพ ในวงที่แคบที่สดุแลว ตรงนัน้ดับ ประเดี๋ยวมันกอ็อก กด็ับมันใหมวะ ยังไมสงูนี่ สงูมันตองดับ ไอนัน่กบ็อก พโิธเอย

มาดับยังไง มันกต็องมารู มันกล็าํเลอืงๆ อยางนัน้แหละ

เพราะฉะนัน้ อยูลาํๆเลอืงๆ ไมตองไปดับอะไรมันมาก มันกอ็ยูอยางนัน้ ลาํๆเลอืงๆ คนนี้กเ็ลยเอาอันนี้ ลาํๆเลอืงๆ ลาํๆเลอืงๆ อยูอยางนัน้

เนวสัญญานาสัญญา อกีคนหนึ่ง กเ็อาดับใหได นา ถาไมดับ ไมสงู อยูแคนัน้เอง นี่ เรยีกวา ภพของฤาษี

สวนของพทุธนัน้ อากาสาฯ กร็ูวาวาง ตองรูความวางจากสังขาร วางจากอกศุล วางจากทจุรติ วางจากเหต ุที่เปนสมทัุย เสรจ็แลว วญิญาณ กบ็รสิทุธิ์

วญิญาณกส็ะอาด วญิญาณกค็อืธาตรุูที่มเีจตสกิ ๓ เปนเจตสกิใหญ เจตสกิหลัก ตองประมาณเตม็ที่

อากญิฯ กค็อื สิ่งที่เราตองการตรวจสอบ ซอนเชงิลงไปอกีนดิหนึ่ง นอยหนึ่งไมใหม ีไมใหจร ไมใหหลง ไมใหเหลอื ทาํใหไมมอียางตองรู

ตองมญีาณทัสสนวเิศษ รูสัญญาเวทยติตังนโิรธัง ยอมเกดิการเคลาเคลยี อารมณ ทาํการตรวจสอบ คนใหซอกแลวซอกอกี ซอนแลวซอนอกี ซ้ําแลวซ้ําอกี

ในสภาวะเปนๆ อยางพทุธนี่ ลมืตา ไมตองหลับตา ลมืตา หลับตากช็าง หลับตากด็วย ตลอดเวลานี่ มกีระทบสัมผัสทางทวารทัง้ ๖ นี่ รูหมดเลย เกดิเมื่อไหร

มฌีานที่มมีทุภุตูธาต ุมทุภุเูต กมมฺนเิย € ิเต อาเน� ฺชปปฺตเฺต อยางแขง็แรงมัน่คง จะทเีผลอทไีมเผลอ ตัง้ใจไมตัง้ใจ เมื่อนัน่เมื่อนี่อะไร จติมทุภุตูธาต ุจะแววไว

เรว็ ดวูนิจิฉัยตรวจสอบ แลวกป็รับ แลวกด็ัด ลาง กเ็อาออกได อยางลมืตาโพลงๆ จกขฺมุา ปรนิพิพฺโุพต ิเปนความดับสนทิ สะอาด บรสิทุธิ์อยางจรงิๆเลย



ถาม. ใช คอื ที่ถามมาวา ความจรงิ คนตดิอากาสานัญจายตนะมากที่สดุ ใชไหม ใชไหม

ตอบ. ตดิอากาสาฯ มากที่สดุ เพราะมันวาง มันโลง แตเสรจ็แลว พอมารูสกึเปนวญิญาณฯ มันจะรูสกึตัว แลวมันกจ็ะมอีดตี มสีัญญา มอีะไรตางๆ นานามัง้

เปนทกุข มันไมลมืทกุข มันไมรูหรอก มันไมหมดหรอกทกุข มันกเ็ลย ถามันรับรูอยู บนโลกมันวาง มันกจ็ะมาอากาสา กจ็ะมาหาวญิญาณ วญิญาณัญจาฯ

และมัน จะตองไปดับใหหมด เขาจงึไปเอาที่อากญิจัญญาฯ กับเนวสัญญาฯ วามันพนทกุข ถามารับรูอยู มันไมทกุข แตในรสวาง รสอรอยนัน่ มันอากาสาฯ

ดับนัน่มันไมรูเรื่องอะไรหรอก แตมันไมมทีกุข มันลมืทกุขไปๆ เหมอืนวา มันมอีะไรอยูในรปู อยูในอะไรนี่ รปูเปนอะไรนี่ ถาแสงสวางสองมัน กเ็หน็รปู

มันมอียูนัน่แหละ มันมอีดตี มโีนน มนีี่ มอีะไร มปีจจบัุน มอีะไรอยูอยางนัน้ โดยเฉพาะมันอดตี มันเคยทกุขอยู ที่เคยผาน และมันกย็ังมโีนน มนีี่มาหลอน

เพราะเรายังไมไดมาระงับกเิลส กเิลสมันมฤีทธิ์

เพราะฉะนัน้ อยากระนัน้เลย เอาสดีาํมาทาเลยดกีวา สดีาํทารปูหมดเลย มันกไ็มเหน็รปูอะไรเลย กเ็หมอืนกับอดตี ดับอะไรตออะไรไปหมด

วญิญาณมันกค็อื ยังมธีาตสุัญญา ยังมธีาตอุะไรอยู อยางนี้ เปนตน หรอืแมสังขาร กย็ังระงับไมไดเลย พอรู เดี๋ยวกม็เีจตสกิทาํงาน นี่แหละปรงุเปนทกุขไป

กเ็พราะวา ไมไดทาํ เตม็ที่ ไมไดทาํอยางที่พระพทุธเจาสอน ไมไดอยูเหนอืสังขาร

พระพทุธเจาอยูเหนอืสังขาร เราจะปรงุ เรามฤีทธิ์มสีทิธิ์ที่จะปรงุ สังขารนี่ ไมใชเพื่อตัว สังขารไมไดเปนธาต ุจะปรงุ โดยเฉพาะมันหมดตัว หมดตน

ไมใชเพื่อตัวอะไรจรงิๆ และกส็ังขารเพื่อผูอื่น กม็คีณุคาประโยชนอยางนัน้จรงิๆ

สดุทายแลว เมื่อเราทาํอยางนี้จรงิๆๆ มาจนกระทัง่ เนวสัญญานาสัญญา คอืความไมรูไมใช ตองใหรู อยางเปนญาณทัสสนวเิศษ รูรอบ รูทะล ุรูแจงแทง

ทะลรุอบ สัญญาเวทยตินโิรธ จงึดับอวชิชาสนทิ สัญญากาํหนดรูอวชิชา แลวกไ็มเหลอือวชิชาเลย อวชิชาสังโยชนกด็ับ อวชิชาสวะกห็มดเกลี้ยงจรงิๆ

เปนผูถงึซึ่งวชิชาที่สมบรูณ เรยีกวา สัญญาเวทยติ นโิรธอวชิชา นโิรธอาสวะ ไมใชนโิรธสัญญา

ไมใชนโิรธ คอืดับเอาสัญญา ไมใชไปดับเอาเวทนา ไมใช

พระอรหันตที่หมดกเิลส นโิรธสมบรูณ ที่เปนอปุาทเิสสนพิพาน ถงึสภาพภพนพิพาน ภมูนิพิพานแลวสมบรูณ เปนพระอรหันตจรงิๆแลว ลมืตาอยูทกุทวาร

สัญญาม ีเวทนาม ีมสีัญญา เวทนา สังขาร มขัีนธ ๕ รูทกุข รูสขุ ทกุขที่เลี่ยงไมได นพิัทธปวดขี้ ปวดเยี่ยว เปนทกุข แหม คนนี่ ไมออกสักทหีนึ่ง สวมมันนอย

คนมันเยอะ รอ อื้อฮอื จุ มันจะไหลแลวนะ เอาเถอะ พระอรหันตไมทกุขกใ็หมันรูกันไปเถอะ ไมไหวแลว นพิัทธทกุข ทกุขที่เลี่ยงไมได มันยังมขัีนธ ๕ สัญญารู

กาํหนดรู เวทนารูสกึทกุข แต กไ็มอดึอัดขัดเคอืง ไมสังขาร เอาตัวตน เอาเรื่องราวอะไรมาอดึอัดขัดเคอืงตัวเอง มากมายนักหรอก กร็ูกับความเปนจรงิ

ตามที่มันมสีภาพ อยางนี้ เปนตน

ทกุข เพราะวา จะตองมานัง่สอนพวกคณุนี่ อาหารปรเิยฏฐทิกุข ทกุขเพราะวาแสวงหา อาตมากแ็สวงหา โพธญิาณ แสวงหาภพภมูทิี่สงู กม็าทาํอันนี้

ใหเกดิความช่ําชอง เปนคร ูจะไดเปนครใูหญ ในอนาคต มันกต็ัง้ภมู ิตัง้ภพของเรา เหมอืนกัน ไมไดหลงอะไรเลย ใครจะบอกวา ตัง้ภมู ิตัง้ภพที่จะเปน

พระพทุธเจา ใชไหม ใช ทาํไม ใช ภมูภิพเปนพระพทุธเจา คอือะไร เรยีนรูความจรงิ เราไมใชเพื่อตัวเพื่อตน เสยีสละ กอ็ยากเปนพระพทุธเจา ตองเสยีสละ

จะเหนื่อย หรอื ไมเหนื่อย อยามาพดู สมน้ําหนา อยากเปนพระพทุธเจานี่

ถาผูนัน้ มสีทิธิ์ตอภพตอภมู ิกม็สีทิธิ์ทาํไดจรงิ ใครจะมาวาไมจรงิ กช็างเขาปะไร ไมจรงิหรอก มันขี้โม มันยังอยากอยู แตอยาก ตางอยากนะ อยากเพื่อผูอื่น

มันไมไดอยากเพื่อตัวเราเอง ถาทาํตัวเราเอง กเิลสของเรา เทานัน้ๆ เราเรยีนรูใหจบ ครบกแ็ลวกัน

ถาม อรปูฌานของพทุธ เปนผล จะสังเกตไดอยางไรวา ไดอรปูฌาน ถาปฏบัิตธิรรมแบบมรรคองค ๘ จะมอีาการอยางไร ชวงไหน



ตอบ กม็สีภาพที่จรงิ ถาขนืตอบปญหาอันนี้ ปานนี้ไปไหนไมรอด และไมไดพานัง่อกีวันนี้ ถาจะตอบปญหานี่ ไปไมรอด เอาๆ ใสไวในนี้ ตดิตามฟงอยารบี

กลับนะ กลับไมไดรู เอาไวตอบ เมื่อตอนตอบปญหา มันละเอยีดพวกนี้ ยิ่งอธบิายนอย กไ็มรูเรื่อง กต็องอธบิายเยอะ เพราะฉะนัน้ อยาพึ่งเอาอันนี้กอน

มันไมตอ มาขัดจังหวะอยูนี่ มันไมตอ

ถาผูที่เปนอรหันตแลว ไมตองตอ จะมภีพมภีมูทิี่จะเปนพระพทุธเจา กม็ภีพมภีมูทิี่เรารู ที่จะไปเปนพระพทุธเจา มอีะไรละ กเ็ปนไป ไมใชเพื่อตน

ยังจะมาเพื่อตนอกี กเ็มื่อไร มันจะหมดตนสักทลีะ ยังมาเพื่อตนๆ อยูนัน่แหละ และ มันจรงิอยางไร ที่วา เราทาํเพื่อเขา ตัวเราเองเปนอาหารปรเิยฏฐทิกุขๆ

แสวงหาภพ หาภมูสิงูขึ้น ภพภมูขิองพระอรยิะ พระโพธสิัตว กว็ากันไป แตภพภมูทิี่เราแสวงหาของตนเอง แคกาม แคมานะ อัตตา กย็ังไมรู และกท็าํยังไมได

ยังจะไปภพภมูเิพื่อเขาๆ มันขี้เก มันจะไปฆาอยูอยางไร คอื แหม อาตมาพดูแลว กับพวกนี้ ไมไดเรยีนกไ็มไดเรยีน ไมรูจะทาํยังไง เขาเรยีนยังไมถงึสภาวะ

เขากต็องเถยีงๆ จรงิๆ ถาคนที่ถงึภมูิๆนัน้ถงึจรงิๆ เขาไมเถยีงหรอก กเ็พราะมันเขาใจ ขนาดพวกคณุ ยังไมถงึขนาดไหน มภีพมภีมูทิี่จะรองรับจักรวาลนอย

จักรวาลใหญ นี่ กย็ังพอไดอยู ยังพอลาํลอง ยังพอรูวา โอ มันสอดคลองกัน แตมันใหญ มันโตตางกันเทานัน้เอง

แตทางโนน มันไมมอัีย๊พวกนี้ไปเทยีบ เลยรูอยูในโลกเดยีว อยางเดยีว เพราะฉะนัน้ เขาคดิไมออกๆ เปนยังไง เขาคดิไมออกหรอก ซึ่งเรากเ็ขาใจ

เขาเขาใจไมได

เรื่องภพ ภมู ิของภวังค เปนฤาษ ีมันกจ็ะเปนอยางที่อาตมาวา ซึ่งพวกคณุกฟ็งแลว กย็ังทาํไมถงึ มันวาง มันโลง มันกร็ูสกึตัว และกต็องเพยีร แลวกอ็ยูในนัน้

ถาเพยีรอยูในนัน้ได กอ็ยูในนัน่เทานัน้ ยังไมถงึขัน้ จะมาดับ ถาคณุหลงอากาสา กห็ลงสภาพที่มแีสงสวาง จนกวาคณุจะมาคดิตามที่เขาพดูวา

ยังมคีวามรูสกึ ยังมแีสงสวาง ยังมเีวทนา สัญญาอะไรอยู ยังไมสงู สงูตองดับหมดเลย อากญิจัญญายตนะ นัน่เปนเรื่องของ ฌานฤาษ ีเขากจ็ะมานัง่หัดดับ

วางโลง กไ็มเอา กจ็ะดับ ทาํใหนวิรณๆไมมไีดแลว กผ็านไป แตยังมาเลน อยูกับอรปูฌาน จะตองเอาสวาง เอาดับเลย ไมรูสกึเลย นี่ดับเลยเถดิไป

ไมรูเถดิขนาดไหน

ของพระพทุธเจานัน่ อยูแคขัน้เอานวิรณหมดเทานัน้ เอานวิรณหมดเทานัน้ เพราะฉะนัน้ จะมานัง่ดับสัญญา ดับเวทนาอกีนัน้ ออกนอกเขตเทศบาลไปแลว

ไมใชเทศบาลพทุธแลว เพราะฉะนัน้ ทานถงึไมวุนวายอะไรกัน อรปูฌาน ถาจะเอามามคีวามหมายอธบิายกค็อื อยางที่อาตมาอธบิายแลว

อากาสา กค็อื วางจากกเิลส

วญิญาณัญจา กค็อื ธาตวุญิญาณที่บรสิทุธิ์

อากญิจัญญา กค็อื ตรวจสอบใหละเอยีดลออ

เนวสัญญา กค็อื ธาตรุูอกีทหีนึ่ง

อากญิจัญญา กค็อื จติจรงิๆ จะตองไมใหมเีศษเหลอืใหธลุลีะอองอะไร ทัง้นัน้

เนวสัญญานาสัญญา กค็อื ไมใชรูกไ็มใช รูกไ็มใช ตองใหรูเปนตัวสมบรูณ เปนตัวญาณทัสสนวเิศษ อันยิ่งใหญ พนความไมรูสมบรูณจรงิๆ

ถาจะเอาความหมายนี้ มาอธบิาย กอ็ธบิายอยางนี้จรงิๆ และทาํใหได ตามนี้

เพราะฉะนัน้ รปูฌาน กค็อื พนนวิรณ ศาสนาพระพทุธเจา จงึอธบิายอยูแคฌาน ๔ เปนตัวปฏบัิต ิตัวนี้เปนตัวเสรมิ จรงิๆเอากเ็อาเขาไปยอนหาฌาน ๔

กไ็ดเหมอืนกัน พยายามทาํรายละเอยีดของมัน มวีติกวจิาร ม ีตกโฺก วติกโฺก สงกฺปโฺป อปปฺนา พยฺปปฺนา เจตโส อภนิโิรปนา วจสีงขฺาโร กค็อื สังกัปปะ

อยาใหมมีจิฉา จนกระทัง่ แมแตเบยีดเบยีนตน เบยีดเบยีนทาน ที่เปนมจิฉาสังกัปปะ ใหละเอยีดจรงิๆเลย วาจากใ็หละเอยีดลงไป เปนคาํพดูแลวกต็าม กรรม



การงานกต็าม อยาใหไปเบยีดเบยีน อะไรหมด เบยีดเบยีนตน เบยีดเบยีนทาน เปนการฆา เปนการมโีทสะ โลภะ ปาณา กโ็ทสะ อทนินา กโ็ลภะ กาเมสมุจิฉา

ก ็ราคะ ไมใหมอียางเกลี้ยงจรงิๆได

เพราะฉะนัน้ ทาํการงานอยู มกีัมมัญญาอยู มกีารงานอยูในโลก มบีทบาท มคีณุคา มปีระโยชน เปนตัวพสิจูนวา เราทาํการงานสรางสรร มชีวีติอยู ตา หู

จมกู ลิ้น กาย ใจ มันจะมลีาภ มันจะมยีศ มันจะมสีรรเสรญิ มันจะมอีะไรตออะไรมาอยางไร รูเทาทันอยู อยูเหนอืโลกยีะ อยูเหนอืจตินี่แหละ มันจะไปสัมพันธ

จะไปเที่ยวเกาะกับโลกธรรม ไปเกี่ยวเกาะเอากับลาภ เกี่ยวเกาะ เอากับยศ มหียาบ มกีลาง มลีะเอยีด ซอนเชงิ มันหลอกตัวเองบาง กเิลสนี่

กเิลสมันเปนเจาเรอืน ตัวเรา และมันกท็าํใหเรา หลอกตัวเอง กเ็รายังอวชิชา จนตัวเรารูตัวเอง แลวกท็าํใหบรสิทุธิ์ ใหซื่อตรงบรสิทุธิๆๆ์ ซื่อตรง จนกระทัง่

เราไมไดทาํอะไร เปนเชงิชัน้ เปนตัวหลอกอะไรใครเลย มแีตความซื่อตรง มแีตความบรสิทุธิ์ ไมไดทาํเพื่อลาภ แตลาภกต็องม ีไมไดทาํเพื่อยศ ยศกม็ ีอาตมานี่

เปนประธานชาวอโศกเชยีวนะ ยศใหญยิ่งนะ และเราหลงผดิวาเราเปน หลงวาเราเองนี่ แหม วา ยิ่งใหญ ไอโนน ไอนี่ มาทาํเบง ทาํอะไรตออะไร จะยังงัน้

ยังงี้หรอืไม

อาการที่มันมอียูในจติจรงิ กต็องอานใหละเอยีดลออ ยิ่งเลก็ ยิ่งนอย ยิ่งเหลอืเลก็เหลอืนอย ธลุลีะออง ใครไมรูกับเรางายหรอก แตเราตองซื่อสัตยตอตนเอง

เราตองรูความจรงิของตนเอง แลวลางละเลกิ มันเปนหนาที่ของเรา ที่เรารูแลว เราจะตองมคีวามสะอาดบรสิทุธิ์อยางแทจรงิของเรา ไมใชคนอื่น

ความจรงิ คอืความจรงิ ถาเราไปหลบ ไปเลี่ยง ไปหลอกไปอยู มันหลอกกค็อืหลอก ความจรงิ ยังไมจรงิ และยังไปแถม ไปหลอกคนอื่นอกี และมันกบ็าป ๒

บาปแลว ความจรงิเรากย็ังไมบรสิทุธิ์บรบิรูณ และแถม ไปหลอกคนอื่น วาบรสิทุธิ์บรบิรูณอกี ชัว่หนักเขาไปอกี และคณุจะมาชัว่ หรอืคณุจะมาดลีะ นัน่นะ

ความจรงิมันเปนอยางนี้ เพราะสดุทาย มันกค็อื ตัวเรานัน่แหละ จะบรสิทุธิ์ กต็ัวเราเอง นี่ ยกตัวอยางใหฟง เรื่องลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ เรื่องรปู รส

กลิ่น เสยีง สัมผัส เรื่องอัสสาทะใดๆ โลกยีะทัง้หมด เรากท็าํไป จรงิๆของเรา รับผดิชอบของเราใหด ีเราไมตองไปอาขา ผวาปกอะไร ใหมันมาก มันมาย

แตในสภาพที่เรา จะเกื้อกลูกัน ตามควรตามอะไร มันกเ็ปนไปตามธรรม มันกเ็กดิหมูกลุม เกดิคณะ เกดิมติรด ีสหายด ีสังคมสิ่งแวดลอมดี

เปนทัง้สิ้นทัง้หมดของศาสนา ถาบอกวา ศาสนาพทุธ กทั็ง้สิ้นทัง้หมดของศาสนาพทุธ นี่กม็มีติรด ีมมีติรดัดมัง่ มติรดบีางมติร กด็ัดๆเรามัง่ กท็าํไป

มันมมีติรดจีรงิๆ ขึ้นมายังงี้ คนด ีกเ็ปนมติรด ีกป็รารถนาดตีอกัน กเิลสมันยังมซีอน มอีะไรอยู มันกม็ไีป มันกต็องรูตัวเองใหได กพ็ยายาม ลดละจรงิๆ

องคประกอบของมติรด ีที่อยูรวมกัน ที่มศีลีสามัญญตา มทีฏิฐสิามัญญตา มสีิ่งที่มันตรงกัน ไปในทศิทาง เดยีวกัน เปนครรลองเดยีวกัน

แตมันไมเทากันเปะหมดเลยหรอก เสมอกันหมดไมม ีโสดาเสมอโสดา สกทิาเสมอสกทิา อนาคาเสมออนาคา อรหันตเสมออรหันต แมคาํวาเสมอ

มันกย็ังมสีิ่งที่ไมเสมอ แลว อยางไปพดูอรหันตขี้เป พดูแตวา อาตมาจะเทยีบทไีร กบ็อกอรหันตขี้เป กับอรหันตสัมมาสัมพทุธเจานี่ ไมไดเหมอืนกันเลย

เผื่อที่จะใหกระจางชัด อยาไปวาเขา เขาจะหาวา ลบหลูพระอรหันต เดี๋ยวใครไดยนิ แลวผมจะลบนะนี่ พอไปพดูทไีร กไ็ปวาอรหันตขี้เป

พระอรหันตขี้หมาอะไร ยังงี้ เปนตน ขี้กะโลโทอะไรอยางนี้ เปนตน อยาไปดถูกูพระอรหันตเขานา เขาฟงเขาสแลง จะบอกวา พระอรหันต

ที่ทานฐานะไมสงูจรงิ แตลลีา โวหาร ศลิปะที่พดูนี่ พวกคณุฟงกเ็ขาใจ กเ็พราะไมถอื แตเขาถอือรหันต ทัง้ๆที่ตัวไมไดเปนอรหันตสักหนอย

บอกอรหันตขี้เปเทานัน้โกรธ อยางกับตัวเอง เปนอรหันตนัน่แหละ ยิ่งไมใชอรหันต ขนาดพวกคณุไมใชอรหันต คณุมภีมูธิรรมดา เปนภมูสิงูขึ้นมา เปนอรยิะ

เปนอะไรขึ้นมาแลว มันเขาใจ มันกไ็มตดิ ไมยดึอะไร เพราะฉะนัน้ ตดิยดึ ถงึขนาดภาษาบัญญัต ิโถ ใครไปแตะบัญญัตวิา อรหันตขี้เปไมได

เพราะฉะนัน้ อรหันตกไ็มเทากัน แมอรหันตที่บอกอรหันต อยูในภมูไิลเลยีงกัน มันกไ็มมอีะไรเทากัน ไมมอีะไร เทากันบอกแลว ในมหาจักรวาลนี้

ไมมอีะไรเทากัน มสีิ่งที่เทากันอยางเดยีว คอื ความไมมกีเิลส อรหันตระดับ แหม จะวาอะไรอกีละ กับอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา



กเ็ทากันตรงที่ไมมกีเิลสเหมอืนกัน เทานัน้แหละ แตคณุภาพของอรหันต ตางกันมาก มปีระสทิธภิาพ มอีภญิญา มปีฏสิัมภทิาญาณ อยางกับพระพทุธเจา

เรยีกเวสารัชญาณ พลญาณ ตถาคตญาณ อะไรของพระพทุธเจา เหนอืชัน้กวา พระอรหันตธรรมดาเยอะ มันกไ็มเทากันอยูในสวนที่ไมเทากัน

สวนที่ไมเทากัน กต็องรูอะไร สวนที่ไมเทากัน และ อะไรเทากัน

เพราะฉะนัน้ คาํวาเสมอสมาน ศลีเทากัน ๕ ขอเทากัน แตกไ็มเทากัน โดยกวางๆ โดยใหญๆ รวมๆ เทากัน แตโดยละเอยีด ทาํไดแลวหรอืยัง ยัง

สมาทานอยูเทานัน้ ยังไมเปนผลสาํเรจ็ หรอืแมสาํเรจ็แลว กย็ังมหียาบ กลาง ละเอยีด เทากันหรอืเปลา ถงึเทากันแลว กย็ังเปนคนที่มชัีว่ปจจบัุนนี้

คณุมอีตุสาหวริยิะ อธศิลีกวานี้ ไมเทากันแลว วนิาฑนีี้ ขณะนี้ คนนี้ อธกิวาคนนีๆ้ คณุเอาอะไรไปวัด คนนี้ตัง้ใจกวาคนนี้ ตัง้จติอธกิวาคนนี้

คณุเอาอะไรไปวัด ไปเสมอกันตรงไหน เทากันเปะ ตรงไหน เมื่อไหร กี่วนิาฑ ีกี่เศษหนึ่งสวนรอยของวนิาฑ ีไมใชเรื่องที่จะงายๆ เหน็ไหม

มันไมใชเรื่องที่มันจะเปะๆ แตเรามคีรรลอง เรามโีครงสราง มรีะบบ มแีบบ มอีะไรตออะไร ที่จะเทยีบ จะวัด ที่จะเปนไป ในทางแนวเดยีวกัน

นี่ ชาวอโศก กม็ศีลีสามัญญตา มทีฏิฐสิามัญญตา เสมอไป ทาํไปจรงิๆ ใหมันขึ้นไปเรื่อยๆ จะไปนัง่ตดิยดึ เปนมานะ โสดาเสมอโสดา แลวไปตดิแปน

คัดออกจากบัญชนีะ เดี๋ยวใหไปอยูกับบรษัิท บญุรอดบรวิเวอรี่นะ รูหรอืเปลา บรษัิทบญุรอด เรเวอรี่ ทาํอะไรขาย ทาํโซดา ทาํโซดา ตราสงิหขาย บรษัิทอื่นกม็ี

แตบรษัิทนี่ เขาดัง เขาใหญ กเ็ลยเอาบรษัิทนี่โฆษณาใหบญุรอดหนอย ทาํโซดา เดี๋ยวใหไปอยูกับบรษัิทโซดาโนน โสดากต็ดิแปนอยู

โสดาไปอยูกะโซดากแ็ลวกัน

เอาละ อาตมาอธบิายอะไรตออะไร พยายามอธบิาย ไมใหเรว็นัก แลวกไ็มใหมันหนักนัก มบัีนเทงิ มโีนน มนีี่ มอีทุาหรณ เปรยีบเทยีบอะไรตออะไร มาใหฟง

เมื่อเราเขาใจแลววา ไมใชพาซื่อเปนรโหคตะ เปนเรื่องลกึซึ้ง เปนเรื่องที่มันลับ ยากที่จะรู และกไ็มใช ภาษาพาซื่อ ไมใชเรื่องตื้น บคุคลาธษิฐาน

หรอืธรรมาธษิฐาน กม็นัียที่ซับซอนลกึซึ้ง ตางกันมาก ภาษาอาตมา พยายามที่จะเอาภาษา ที่จะมาชี้ มายนืยันใหฟงใหชัดขึ้นมา อยางโนน อยางนี้

แมแตอาตมา ไปแปลอะไร ไปเพิ่มเตมิขึ้นไปอกี ในวันนี้นี่ แปลวาจาวา เรื่องราว เขากต็องไปนัง่คดิ เอ ทาํไมไปแปลวา เรื่องราว วาจานี่เปนเรื่องราว

เขาแปลแตคาํพดู ถอยคาํอะไร อาตมาขอยนืยัน เปนเรื่องราว เปนนัย และกอั็สสาสะ ปสสาสะ อาตมาพยายามอธบิาย

ไมใชไปดับอัสสาสะปสสาสะจรงิๆหรอก จติของธาต ุของภพของภมู ิมันเปนอยางที่กลาวไปแลว มันไมม ีตอนนี้ไมเกี่ยว มันไมม ีมันไมเกี่ยว แลวมันกจ็ะตอง

เกี่ยวกัน ไอนัน่ใหเขมขนเขาไป เพราะตอนนัน้ จะตองละเอยีดลอออะไรตางๆ พวกนี้

จตตุถฌาน เปนฌานที่จะตองละเอยีดอยูในภพใน เวทนาในเวทนา จติในจติ ธรรมในธรรม ที่ในจรงิๆ

เพราะฉะนัน้ ในมันจะมาเอี่ยวกาย องคประชมุนอกไมได กายคอื องคประชมุ มันจะมาเกี่ยวกับความประชมุ ที่หยาบไมได

มันจะตองอยูในความประชมุที่ละเอยีดในละเอยีด ฟงภาษาออกชัดไหม เพราะฉะนัน้ จตตุถฌาน นัน่ ม ีฌานที่จะตองอยูในภพละเอยีดอยางนัน้ จตตุถฌาน

และเปนภพไมเกี่ยวเนื่องกับ ความประชมุที่หยาบอยางนัน้ อัสสาสะ ปสสาสะ คอื กาย ตองอานพระไตรปฎก หลายๆหมวด หลายสตูร

ถงึจะขยายความพวกนี้ ยนืยันตางๆ มันถงึจะได ถาเขาใจความหมายอันนี้ อาตมากว็า ไมตองไปตดิ ภาษามากนัก แลวทาํกแ็ลวกัน พสิจูนกแ็ลวกัน

พสิจูนสภาพอยางนี้จรงิๆ แลวคณุกจ็ะไดรูสภาพนัน้ จะเกดิสภาพนัน้ จะมอัีนนัน้ แลวเอาอธบิาย

อาตมาเอามาอธบิาย นี่ไมไดอานตาํรา ถาตาํราอันไหนผดิ อันไหนถกู อาตมากจ็ะรูอกี ดทีี่วาอาตมา ไมขยันอานตาํรา ถาขยันอานตาํรา มันจะยาวกวานี้

เพราะจะเอาของเขามาวเิคราะหมากกวานี้อกี จะเอาของเขามาวเิคราะห เปนตัวที่เปรยีบเทยีบ วามันไมด ีมันไมถกู จะเอามาวเิคราะหมากกวานี้ นี่ด ีแตวา

เอาไอที่เรารู เอาไอที่เราวา มันถกูมันตองมาวเิคราะห แงเดยีวเชงิเดยีว มันกเ็ลยสัน้หนอย ไมงัน้จะยาวกวานี้ แตถายาวกด็นีะ ถาอานมากๆ



มสีิ่งนัน่มาเปรยีบเทยีบถกูไมถกู มากๆ และคณุกไ็ปเคยรู ไปเคยอาน ไปเคยศกึษาโนนมาดวย และ หยบิเอาอันโนน ที่เคยมาศกึษา มาเปรยีบเทยีบ

คณุกจ็ะเหน็ชัด วาอาตมา แยกออก ใหไดชัด อะไรตอะไร กย็ิ่งจะเขาใจดเีหมอืนกัน แตมันกน็าน มันจะยาว อาตมากค็งอาย ุ๒๐๐ ป

เพราะมันตองใชเวลาอธบิายมากขึ้นไปอกี เพราะฉะนัน้ มันกส็มสวนนะ อาตมากเ็ลยไมตองขยันอาน มากนัก ไมตองไปขยันรูของคนอื่นมากนัก ขนาดไมรูนี่

เขายังวาปากจัดขนาดนี้ ถารูไปรูมามากกวานี้แลว โอโฮ เขาจะมวิา ปากอะไร กระจกซอนกระจก เงาซอนเงา

เอาละ วันนี้ กไ็ดขยายความอะไรตออะไรอกีมากมาย ที่จรงิ มสีตูรอื่นอกี นี่จะตองอธบิายซอน เพื่อไข อยางนอย มอีกีหนึ่งสตูร ที่จะตองขยายคาํนี้

ที่พระพทุธเจา ทานตรัสเอาไววา ที่จรงิ มันดับสังขาร ไมไดดับอะไรอื่น เวทนากต็องรูเวทนาที่ซอน มันมอีกีสตูรอื่นอกี ที่ขยายนี่พอสมควร

อกีอยางนอยสักสตูรหนึ่ง ไมงัน้วันนี้ที่ ๔ เขาไปแลว พรุงนี้ที่ ๕-๖ โอ เอาเขาจรงิ กไ็ดนัง่กัน ไมไดกี่ทหีรอกนอ มันรูสกึอธบิายไปแลว มันกไ็มคอยจะรวบรัด

จะเรว็ๆ เกนิไป กจ็ะดไูมด ีเอาไปเอามา กเ็วลากน็ี้แหละ ไมเปนไรหรอก อยาพึ่งตาย จากกัน เรว็นัก วากันไป ฟงกันไปเรื่อยๆ กอน วันนี้ พอแคนี้กอน

สาธุ

ถอดโดย ยงยทุธ ใจคณุ

ตรวจทาน ๑. โดย อภญิญา เทพไพฑรูย ๑๘ พ.ค.๒๕๓๓

พมิพโดย สม. นัยนา เถระวงศ ๑๙ พ.ค.๒๕๓๓

ตรวจทาน ๒. โดย สม. ปราณ ี๒๓ พ.ค.๒๕๓๓

สมาธ ิและสัมมาสมาธ ิตอน ๔

โดย พอทาน สมณะโพธริักษ

เนื่องในงานพทุธาภเิษกฯ ครัง้ที่ ๑๔ ณ พทุธสถานศาลอีโศก

เมื่อ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๓

เรามาทบทวนการเปนคนวางายอกีเที่ยวหนึ่ง การเปนคนวางาย เมื่อถกูวา ถกูกลาวอะไรกแ็ลวแต

๑. ไมกลบเกลื่อน

๒. ไมอยูนิ่งเฉย

๓. ไมมจีติเพงโทษผูวากลาวสัง่สอน

อันนี้ตองพยายามระลกึจรงิๆ ไมเชนนัน้แลว เรากไ็มคอยจะรูตัว มันถอืตัวถอืด ีมันเปนกเิลส มันเปนจรงิๆะ ยิ่งอายมุากกวาบาง มากอนบาง หรอืถอืตัววาเรา

มคีวามสามารถมากกวาบาง เราดกีวาอะไรกแ็ลวแตเถอะ มันถอืไปทัง้นัน้ละ มันลาํบาก ถาเผื่อวาเราเอง เราไมพยายาม ที่จะศกึษาแลว แลวมันกช็า

แลวมันกเ็หน็...มันเปนจรงิๆ มันเปนลักษณะบกพรอง เปนลักษณะยังไมเจรญิ เปนลักษณะที่ยังไมเปนกศุล เพราะฉะนัน้ จะตองพยายามจรงิๆ

ไมกลบเกลื่อน มันหาเรื่องกลบเกลื่อน ตองระลกึดีๆ มันหาเรื่องกลบเกลื่อนจรงิๆ ฯลฯ..

เมื่อถกูเตอืนแลว นอกจากเราจะไมกลบเกลื่อน เหน็จรงิแลว กไ็มนัง่เฉย อะไรที่มันควรแก แก อะไรที่มันควรปรับ ปรับ อะไรที่มันยังไมดขีึ้น

อะไรที่มันจะตองทาํใหดขีึ้นจรงิ ตองรบีทาํ ไมอยูนิ่งเฉย แลวกอ็ยาไปเพงโทษ ผูใดเขาจะเตอืนจะตงิเรา เอาละคนไหนอาจจะมนีสิัยจรติเตอืน กเ็ตอืนซะแหม !



เตอืนแตละทเีอาจะเปนลม เตอืนแตละครัง้ หนักแรงอะไรกต็ามแตเถอะ กอ็ยาไปเพงโทษ เออ...คนนี้นี่ คงจะมแีตปางบรรพ หมัดหนักมาแตปางบรรพ

คงไดซักซอม ไวหลายรอยชาต ิที่พดูนี่กไ็มใชวาไปประชดอกีนะ เรานกึดวยความกลางๆ ใจกลางๆ ตองหัดเรื่องการฝกจติฝกใจ ตองหัดจรงิๆ

ตองรูจรงิๆเลยวา เราเอง มันมเีหน็มัย้ นดิๆหนอยๆ มายๆอะไร จะเหน็ไดวา มันละเอยีด สขุมุ ประณตีจรงิๆ เรากน็กึจรงิๆวา เออ ! คงจะเปนนสิัย วาชัดๆ

เปนสันดาน เปนสันดานของเขา หรอืวามันวาสนาของเขา มันตดิตัวมากไ็ด เรากเ็ขาใจใหมันจรงิ อยางนี้วางใจไมตองไปเพงใคร

ไมตองไปอะไรเขาจะเตอืนเรา อยางนัน้อยางนี้ ไมตองไปบอกวา ทาํไมตองอยางนี้ อยางนี้กไ็ด ไมตองอยางนัน้หรอก ไมตองไปพดูอยางนัน้ กเ็ขาเปนอยางนัน้

กค็อยๆพดูกัน ทหีลังบอก โอกาสมเีวลาดีๆบอก ถาเราสังเกตแลว เหน็วา เขาพดูอยางนี้เปนอยางนี้ อยูประจาํ หรอืวานานๆเปนที

เรากต็องรูแลววาเปนกเิสสของเขา ไมใชเปนอยางนัน้เสมอไป เรยีกวา ไมใชนสิัย ไมใชวาสนา นานๆเปนท ีบางทมัีนเปนกับเราเทา นัน้แหละ ทคีนอื่นนี้ แหม !

หวาน ทคีนอื่นนี้เพราะ พอทกีับเรา เอ ! ทาํไมเปนอยางนี้ ไมตองเอะ ! หรอกนะ มันจะเปนกับเรา อยางนี้แหละ เรากร็ูวา เออ ! เขาอยางนี้กับเรา

เราจะรูความจรงิทัง้นัน้ๆเลย

เพราะฉะนัน้ ในเรื่องความจรงิเหลานี้ตางๆเราศกึษาความจรงิ แลวกร็ูจักทรีับเปนวรยทุธ เปนความฉลาด เปนความเขาใจ ทกุอยางมแีตด ีถาเราเขาใจแลว

เรารูจักทรีับทรีกุ รกุกร็กุอยางไมใชรกุอยางนักมวย หรอืวานักอะไรจนเกนิการหรอก เราไมมจีติเพงโทษ มอีะไรเรากร็ับรูรับปรกึษา เราจะเขาใจ

ความจรงิหลากหลาย ความจรงินานาในมนษุย จรตินสิัย พฤตกิรรม ไอโนน ไอนี่ อะไรตออะไรตางๆ กาย วาจา ใจของคนเราจะไดรู แลวเรากจ็ะเปนผูฉลาด

ถาเรารูคนนี้อยางนี้ คนนี้อยางนี้ คนนี้อยางนี้ แลวเราจะรับกับผูนี้ เราจะมกีารสนองตอบอยางนัน้ อยางนี้อยางไร ที่จะเปนประโยชนดเีกื้อกลูกัน

บางทเีราจะพาซื่อวา เราไมมอีะไรสนองตอบเลย ซักอยางเลย มะลื่อทื่อหมดเลย มันกไ็มได อาจจะตองตอบบาง ในสภาพที่ตอบอยางด ีเขาวาเรามาแรง

เราวา เอ! นาจะบอกใหเขารูบาง หรอืวากน็าจะตอบเขา ใหเขาไดรับผลกระทบ อยางหนึ่งบาง กด็เีหมอืนกัน ถาเราสามารถที่จะมกีารสนองตอบนัน้

อยางมกีารประมาณได ในกายกรรม วจกีรรม ซึ่งมาจากมโนนัน่แหละ จะออกไปอยางด ีอยางพอเหมาะ กเ็กดิประโยชน แกกันและกัน

มปีรารถนาดแีลวกพ็ยายามเรยีนรู แลวกป็ระมาณ ประมาณกาย วาจา ใจ ตอบกันไป ใหไดประโยชนทัง้สองสวนสองดาน อยางนี้ มันกเ็กดิความเจรญิเรว็

ซึ่งไมใชเรื่องงาย

ที่อาตมาพดูนี่ รูสกึวามันเปนคาํพดูงายๆ แตวาเวลาฝกจรงิไมใชงายๆ ไมเพงโทษจรงิๆ และเอื้อเฟอตอคาํสอน และตอผูสอน ผูที่เขาสอน ผูที่เขาตงิ

ผูที่เขาเตอืน ผูที่เขาวากลาวอะไร กแ็ลวแต เราตองเอื้อเฟอชวยเหลอื ใหคาํสอน ชวยเหลอืใหสิ่งที่เขาไดตงิ ไดเตอืนนัน้ ที่จรงิถกูตองนัน้ ใหเปนจรงิขึ้นมา

เรยีกวาเอื้อเฟอตอคาํสอน แตถาเผื่อวาไมเปนจรงิ กแ็ลวไป เรากย็อมไมทาํละ ทัง้ๆที่เหน็วามันดอียู แตเขาวาเสยีแลว เราจะไปแกไขใหมันเปนไป ตามเขาวา

มันกไ็มได อยางนัน้มันกแ็นนอนละ แตถาเผื่อวา มันจรงิตามที่เขาวา เรากต็องแกไข อยางนี้เราตองเอื้อเฟอใหมันเปนจรงิใหได ตองเหน็ใจเขาดวย

ตองเขาใจวา เขาปรารถนาด ีมันไมใชเรื่องเสยีหายอะไร เปนเรื่องเจรญิดวยกัน

เคารพตอคาํสอนตอผูสอน ขอบคณุ เคารพ คารวะวา เออ ดนีะ เขามสีิ่งดีๆ มาแจงแกเรา บอกแกเรา มาเตอืนเรา มาแสดงเรา มาแนะนาํเราอะไรตางๆนานา

นอกจากเคารพแลว กม็คีวามออนนอม ถอมตน เรื่องความเคารพ ถอมตนนี่ เปนเรื่องใหญๆนะ เปนเรื่องใหญ ใหญในมนษุย ฯลฯ..

ตองมคีวามยนิดนีะ ขอตอไป

ขอ ๔ เอื้อเฟอ

ขอ ๕ เคารพตอคาํสอน



ขอ ๖ มคีวามออนนอม

๗. มคีวามยนิดปีรดีาตอคาํสอน จติใจเรากจ็ะตองจรงิใจ ตองรูสกึวา เออ! กย็นิดนีะ แมเขาจะดวยโกรธ อยางที่เคยยกตัวอยางแลววา พอแมอยางนี้เปนตน

ด ุวาตเิตยีน อะไรตออะไรตางๆ นานา เวลาตเิตยีนอะไรตางๆ บางทกีโ็กรธ ประกอบเขาไปดวยอะไรกเ็ถอะ เรากต็องรูสกึมใีจวา เออ ! เขายังรักเรา

เขาปรารถนาดตีอเรา มคีวามยนิดใีนสิ่งที่เขาจะตเิตยีน หรอื อะไรตออะไรแกเรา จะดเุราวาเราอะไรกแ็ลวแต

จะตองพยายามเขาใจความปรารถนาดเีหลานัน้ แมวามันจะมอีารมณโกรธ มคีวามดดุัน มเีรื่องราวอะไรที่รูสกึวา เปนลักษณะที่เปนจรงิ

ไมใชลักษณะเทานัน้ เปนจรงิดวยซ้ําไป ที่เหน็วายังมคีวามโกรธผสมอยูดวยกต็าม เรากจ็ะตองเขาใจความปรารถนาดลีกึๆ ซอนๆอยู

มคีวามยนิดปีรดีาตอคาํสอน โดยเฉพาะ ยิ่งเปนคาํสอนที่ถกู ถกูแลว เราจะตองยนิดปีรดีาตอคาํสอน สอนถกูตอง แมจะแรง แมจะดุ

แมจะประกอบความโกรธออกมา และจะหยาบๆคายๆ อะไรดวยบางกต็าม เราจะตองดซูอน เขาใจสิ่งที่มันลกึๆ ผสมมาในวญิญาณ

มวีญิญาณผสมออกมาลกึๆวา เปนความปรารถนาด ีและเปนความเฉลยีวฉลาดดวย เรารูวาความผดินี้ เปนจรงิ และลกึๆ ซับๆซอนๆ หรอืวาที่เราเองไมรูตัว

เขากเ็ตอืนให มปีระโยชนใหกต็องพยายาม หรอืแมมันจะไมถกูตองนัก โอะ ตเิตยีนมา มันกไ็มถกู แตวากย็ังมคีวามปรารถนาด ีมคีวามฉลาดไมเทาไหร

ฉลาดนอย กเ็ลยไมคอยถกูเทาไหร กต็าม

เราตองเขาใจจติวญิญาณของผูคน มคีวามยนิดปีรดีาตอคาํสอนใหด ีกไ็มดื้อรัน้ ขอ ๘ ไมดื้อรัน้

ไมชอบใจที่จะขัดคอ หรอืไมยนิดใีนการขัดคอ ขอ ๙ เปนลักษณะที่เราจะตองรูวา ผูออนนอมถอมตน แลวนี่ จะไม...ชอบจะขัดคอนัก อะไรอยางนี้ ไมยนิดี

ไมชอบใจ หรอืวาไมยนิด ีไมชอบจะขัดคอ ไมชอบที่จะขัดไวกอน ผูวานอนสอนงาย เขาจะเปนอยางนัน้ แตผูวายากสอนยาก กมั็กจะมเีหลอือยู อยางนี้ละ

ชักจะขัดคอ ไมขัดคอขางนอก กขั็ดอยูในใจละ ชักจะขัดคอ ขัดอยางนี้บาง อยางนัน้บาง ไมคอยยอมรับฟงโดยดษุณยี ไมยอมรับฟงดวยดลีะ

ขอ ๙ บอกวา ผูวานอนสอนงาย ไมยนิดใีนการขัดคอ หรอืไมชอบใจในการที่จะขัดคออยูเรื่อย

๑๐.มปีกตริับโอวาทเอาไวดเียี่ยม มปีกต ิทาํใหเปนปกต ิฝกใหเปนปกต ิโดยเฉพาะผูที่ชื่อวา โสวจัสสตา ผูวานอนสอนงายแลว

จะตองเปนผูที่มคีวามปกตเิลย เปนผูที่รับโอวาทเอาไวดเียี่ยม เปนผูอดทน ขอสดุทาย เปนผูอดทน

ทบทวน ไมใชบอกภาษาเทานัน้ ผูไมจด กต็องจาํใหด ีคนเกงๆไมจดเลย ๑๑ ขอ ไดกเ็กง อาตมาไมเกง ตองจดเอามาอาน ทบทวนดวย

เพราะวานัยบางทเีราคดิไมออกหรอก เราจะฉลาดเฉลยีว จะรูทกุแงทกุมมุ ใหมันพรอมกันไปเลยไมได หลายๆอยาง หลายๆแง หลายๆมมุ ที่อะไรตออะไร

ที่จะชวยกันนาํออกมาใช นาํออกมาฝกหัดอบรม เปนหลักเปนเกณฑ อะไรด ีใหเกดิประโยชนคณุคาการพัฒนา มันด ีมันหลายๆอยาง หลายอันละเอยีดลออ

มันกจ็ะตอง พยายามจดบาง พยายามเอามาทบทวนบาง เอาไปดเูอาไปทาํความเขาใจวา เมื่อเวลาเกดิเหตจุรงิๆ มันไมไดอยูพรอมกันหรอก ถาเผื่อวา

เราจาํไดดีๆ จาํไดมากๆ หรอืวามหีลักฐานอะไรปบ มันเอามาทบ มาทวน เอามาใชงาน กจ็ะไดประโยชนไว แกไขไดดี

เดี๋ยววันนี้กพ็ยายามที่จะมเีวลาที่จะนัง่ ตอนแรกกว็าจะพานัง่ แตตอนนี้กเ็หน็วา วันนี้กว็ันที่ ๕ เขาไปแลว พรุงนี้อกีวัน แตวันที่ ๗

เรากย็ังไดทาํวัตรเชาอยูเหมอืนกัน แตวันที่ ๗ กจ็ะสรปุ รวบรวมอะไร เพราะฉะนัน้ กม็วีันนี้กับพรุงนี้ ที่จะได มันมมีาอกีตัง้ ๒ ปง ที่มันมอียู แตที่จรงิ

กอ็กีสตูรสองสตูร มันกค็ลายๆกันละนะ แตวามันกอ็ยากจะใหมันเสรจ็ไปกอน ทนีี้กม็เีวลาเหลอื ไมมอีะไรกไ็ปนัง่เอาวันที่ ๖ กย็ังได ไมมปีญหา

กเ็ลยอยากจะตอใหมันละเอยีดลออ เสยี

วาดวยเวทนาที่เปรยีบดวยลกูศร เวทนาที่เปรยีบดวยลกูศร เวทนา ไดอธบิาย ไดพยายามที่จะเอาสตูร ที่เปรยีบถงึขัน้สภาพของความรูสกึ หรอือารมณ



ที่ซับซอน แลวมันใชภาษาเขาไปไมถงึ ที่เรยีกวา รโหคตสตูร สตูรที่หมายถงึ สภาพที่มันลับ มันลกึไมใชลกึลับ แตมันลกึซึ้ง ถาคนที่ไมรู มันกล็ับ ถาคนรูแลว

มันกไ็มใชลกึลับ แตมันลกึซึ้ง มันซับซอน บางทเีราใชภาษาไมถงึ เปนนามธรรม กไ็ดอธบิายไปแลว ถงึสภาพสขุเวทนา ทกุขเวทนา อทกุขมสขุ อะไรตออะไร

ตางๆ นานา จนกระทัง่ เขาไปสูสภาพเสวยอารมณอยางใดเปนทกุข อยางใดเปนสขุ แลวเรากจ็ะตองรูวา เวลาเราทาํได ในระดับที่เรยีกวา

เขาเปนระดับฌาน คอืเพงเผาๆ หรอืสภาพรู แลวกท็าํลาย หรอืลดในสิ่งที่มันไมด ีเพงเผา คาํวา ฌาน คอื สภาพที่เพงเผา สภาพที่รูเพง เปนลักษณะที่เพื่อใหรู

เผาคอืลักษณะ ที่เราจะตอง ใหสิ่งที่มันไมถกูตอง ไมด ีไมงามนัน้ๆออกไป หมายเอาสงูสดุ กค็อื สังขาร สิ่งที่มันไมเปนกเิลสตัณหาอปุาทาน หรอืโลภ โกรธ

หลง อยางลกึซึ้ง จนกระทัง่ เปนโลกในอัตตา ในสภาพที่แมแตที่สดุ ถงึอเุบกขา หรอื อทกุขมสขุ ถาเราไปตดิยดึ วานัน่เปนเรา มันกเ็ปนอัตตา

เราจะตองรูถงึขนาดนัน้เชยีว แลวกท็าํใหไดละเอยีดลออถงึขนาดนัน้ อยางที่บอกไปแลว อธบิายไปแลว ขัน้ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน

ฌานที่เราจะตองรูจักอารมณของปต ิวติกวจิาร อารมณของปต ิอารมณของสภาพสขุ หรอืแมอเุบกขา ในที่นี้ ใชภาษาอะไรตออะไรวา วาจายอมดับ

วติกวจิารยอมดับ ปตยิอมดับ ลมอัสสาสะ ปสสาสะยอมดับ หรอืยอมระงับ อะไรตางๆ พวกนี้ มันไมใชวา ภาษาพาซื่อ แตเปนภาษาที่สื่อใหเขาใจ

ในสภาวะที่ละเอยีดลกึซึ้ง จนกระทัง่ถงึ อากาสานัญจายตนะ วญิญาณัญจายตนะ ซึ่งเปนสัญญา เปนการกาํหนดรู ถงึสัญญาเวทยตินโิรธ เปนตัวจบ

ถาจบสัญญาเวทยตินโิรธแลว ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษผุูสิ้นอาสวะ ยอมดับ หรอืราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษผุูขณีาสพยอมระงับ ราคะ โทสะ โมหะ

กห็มายความวา หมดถอนรากถอนโคน ราคมลู โทสมลู โมหมลู ของภกิษผุูขณีาสพ ยอมระงับ ตอนหลัง ทานมาใชคาํวาระงับ ซึ่งอาตมา ตัง้ขอสังเกต

ใหฟงอยูแลววา ระงับ ทานไมไดใชคาํวาดับ ในตอนหลัง ถงึภกิษขุณีาสพ ใช ภาษาบาล ีใชคาํวา ปสสัทธดิวย ไมไดใชนริทุธา หรอืนโิรธ ใชคาํวา ปสสัทธ ิใน

๖ ขอ

รวมแลวกค็อื เราจะตองลาง หรอืระงับราคะ โทสะ โมหะทกุขนาด ทกุสภาพที่มันมฤีทธิ์ มแีรง มเีหลอือยูในจติวญิญาณของเรา ซึ่งจะตองดลูะเอยีด

ตรวจตราจรงิๆ แลวกท็าํฝกฝน เปนการศกึษา คณุพยายามที่จะทาํอะไรกับวัตถ ุอะไรกแ็ลวแต เรากพ็ยายามที่จะทาํใหอยางจะทาํใหสะอาด

ทาํใหมันเรยีบรอย ทาํใหมันหมดหมองหมดมัว หมดคราบหมดไคลอะไรตางๆ เรากม็คีวามสะอาด ที่จะรักสิ่งนัน้ ถาเรารักสิ่งนัน้มาก

เราตองการใหมันเกลี้ยงเกลา ใหมันบรสิทุธิ์ สะอาด ผดุผอง เรากท็าํกับสิ่งนัน้ ถาใครจติใจที่มคีวามละเอยีด สขุมุ ประณตี กท็าํเทาที่เราจะมญีาณ

จะมปีญญา มคีวามรูวา เราจะรูความสกปรก ความไมสะอาดบรสิทุธิ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนเพชร เปนพลอย เปนเสื้อ เปนผา เปนของละเอยีดสงูสงขนาดไหน

กต็ามใจเถอะ ของที่เรารัก ของที่เราปรารถนา ใหมันบรสิทุธิ์สะอาด แลวเรากท็าํกับสิ่งนัน้ฉันใด คนไหนทาํ อยางทาํเหน็วามคีา อันนัน้สิ่งนัน้มคีา

เรากเ็ชด็มันมาก เรากท็าํความสะอาดมาก เหมอืนตาเรานี้ เปนตน ลกูตาเรา มันตองใหสะอาด เราจะทาํความสะอาดนัยนตา ตามันจะมขีี้ตา

มันจะมฝีุนละออง มันจะมโีนนมนีี่มานี่ มันจะเปนทกุข

เพราะฉะนัน้ เราตองทาํใหมันสะอาด ตองเชด็ ตองทาํสะอาดอะไร เราไมตองการใหมันเสื่อมงายๆ ในลกูตาของเรา คนใดรักลกูตาอยางไร

กต็องทาํกับลกูตาเรา ใหสะอาดสะอานใหบรสิทุธิ์ ไมใหอะไร ที่เปนฝาละอองธลุอีะไร เขาไปขัด ไปเคอืง เขาไปทาํใหมันเกดิสภาพที่จะเสื่อมจะเสยี

เรากท็าํกับตาเรา อยางนัน้ ถาเราเหน็วา กเิลสมันไปอยูในจติ จติของเรามคีาเหลอืเกนิ เราจะตอง ทาํจติของเราใหสะอาด เหมอืนกับเราจะทาํความสะอาด

ใหมันรูวา มันเปนทกุข ถาเทยีบกับลกูตา นี่มันชัดนะ มันเปนทกุข เรากท็าํใหลกูตาของเรา มันไมมธีลุลีะออง หรอืไมมอีะไร ที่จะเขาไปขัด ไปเคอืง

ใหมันสะอาดฉันใด เรากท็าํสิ่งที่มันเปนธลุลีะอองของกเิลส ราคะ โทสะ โมหะ ใหมันออก ไปจากจติวญิญาณของเรา ใหบรสิทุธิ์ผดุผองไป ฉันเดยีวกัน แตทนีี้

ความรูสกึทกุข ของสิ่งที่มันเปน ธลุลีะออง ที่มาเปนพษิ เปนภัยตอลกูตา มันชัด มันทกุขชัด มันงาย มันเปนวัตถรุปู มันมปีระสาท



อะไรตออะไรเยอะแยะอยูในนัน้ มันบอกเรา เปนประสาทเลยนะ มันมทีอ มอีะไรตออะไร ที่มันรับรูสกึได แตจติวญิญาณ ที่มันดานชา มันกเ็ปนทกุข

เหมอืนลกูตา แตมันไมมทีอ มันไมมสีาย มันเปนนามธรรม มันไมมรีปู มันไมใชวัตถรุปู มันกเ็ปนทกุข เราจะตองรูทกุขเหลานัน้ใหได

นัยเดยีวกันกับเรารูทกุขที่ลกูตา ที่มันมทีอ มทีางอะไรของมัน มันทกุข แลวเรากจ็ะตองเอาออก มันมคีวามสาํคัญเหมอืนกัน ยิ่งยวดยิ่งยอดเหมอืนกันเลย

กับที่เราทกุข ที่ตาของเรา ที่มธีลุลีะออง เขามาขัด มาขวาง มาเคอืงเหมอืนกัน มคีวามสาํคัญเหมอืนกัน

เพราะฉะนัน้ ใครจะมญีาณละเอยีด ที่จะรูทกุขนัน้ได เรยีกวาอรยิสัจ รูทกุขเหมอืนที่ธลุลีะอองนัน้ มาขัดมาเคอืงตา นัน่เปนรปูธรรม แตจติวญิญาณ

มันไมใชรปูธรรม มันเปนนามธรรม แลวมันกช็นิชา หัดฝนหัดทน หัดอะไรตออะไรมาได นอกจากหัดฝนหัดทน แลวยังไมพอ หลงผดิดวย นกึวา มันเปนสขุ

ที่จรงิสขุไมม ีนกึวามันเปนสขุ ตกีลับเลยนะ นกึวาเปนสขุ ที่จรงิมันเปนทกุข เหมอืนกับ ผูหญงิ เอาอะไรมาจิ้มลกูตา เอาอะไรมาเขยีนตา

ที่จรงิมันเปนพษิตอตา เอาธาตเุคม ีอะไรมาเขยีน มาทา มาระบาย มาอะไรตออะไรเอาไวนัยนตานี่นะ หลายอยาง มันเปนธาตเุคม ีเปนอะไรตออะไร

ตางๆนานา มันไมมมีากนัก มันกม็นีอย ใชมัย้คณุ ลองคดิดซูวิา แลวเอามาจิ้ม เอามาอบ เอามารม เอามาทาํไรไวนี่ ไมรู ถามันแพลบ็เขาไปในตา

กแ็สบกเ็จบ็แลว กพ็ยายามอยาใหมันเอามาแปะไว ที่คิ้วนี่บาง ที่ขอบนี่บาง โอ ทาํไมถงึพยายามกันจริ๊ง กไ็มรูนะ นัน่ละ ถกูหลอก วานัน่สวย วานัน่วเิศษ

วานัน่ด ีทาํเอาเลย เอะ ! มันเปนยังไง กร็ูนะวา ถามัน แพลบ็เขาไป บางทอีะไรมันมากๆ เกนิ มันกแ็สบ มันกร็อน กร็ู ไมตองถงึขนาด บางทมีธีลุลีะออง

อันนัน้เขาไปจิ้มลกูตาหรอก แตกเ็อาไปลอไวตรงนัน้ละ แหม ! นักเสี่ยง นักไตรมิเหวรไึง เสี่ยงทาํนัน่นะ เพราะหลงวามันสวย หลงวามันวเิศษ

หลงวามันอะไรตออะไรที่เขาหลอก ทัง้ๆที่มันไมเคยนยิมกันมากอน เพิ่งจะมานยิม หลอก อกีหนอยกผ็านไป ไปอยางอื่นอกีแหละ

กไ็มรูวาจะทาํอะไรกันอยางนี้ เปนตน ยกตัวอยางใหฟง มันถกูหลอก ถกูหลง ถกูหลอกแลวก ็ไปเชื่อถอืตาม

เพราะฉะนัน้ ในอารมณของจติกเ็หมอืนกัน หลอกวาเปนรสอรอย แลวเรากไ็ปหลงงมงายอยางนัน้ กวาจะรู โอโฮ ตองมจีติใจ

ตองมญีาณปญญาที่ละเอยีดลออ กวาจะรูอรยิสัจวามันเปนทกุข ไมใชมันเปนสขุ ทาํความสะอาด อยางนัน้ใหได

ทนีี้ มาฟงเสรมิ สัลลัตถสตูร วาดวยเวทนาเปรยีบดวยลกูศร เลม ๑๘ ขอ (๓๖๙) ดกูรภกิษทัุง้หลาย ปถุชุน ผูไมไดสดับแลว

หมายความวา คนไมไดยนิไดฟงธรรมะ แมไดสดับแลว แตไมเอาถาน นี่ไมตองพดูกัน ไอที่ไมไดสดับ มันกน็าเหน็ใจเขา ที่เขาไมไดสดับนัน่นะ

ถาเขามาไดสดับ หรอืไดฟง เขาอาจจะดกีวาพวกเรา หลายคน ฟงแลวไดยนิแลว แตไมเอาถาน อยางนี้ มันนาเอากระบองที่เอามาไวตรีะฆังนี่แหละ

ตเีอาดมัีย้ ฯลฯ..

ปถุชุนผูไมไดสดับแลว ยอมเสวยสขุเวทนาบาง ทกุขเวทนาบาง อทกุขมสขุเวทนาบาง อรยิสาวก ผูไดสดับแลว คนละคนเลยนะ อันหนึ่งปถุชุน ผูไมไดสดับ

อกีอันหนึ่ง อรยิสาวกผูไดสดับแลว กย็อมเสวยสขุเวทนาบาง ทกุขเวทนาบาง อทกุขมสขุเวทนาบาง คอื เสวยเหมอืนกัน แตคนละคน ฟงดดูีๆ

ดกูรภกิษทัุง้หลาย ในชนสองจาํพวกนัน้ อะไรเปนความพเิศษเปนความแปลก เปนเครื่องทาํใหตางกัน ระหวางอรยิสาวก ผูไดสดับ กับปถุชุนผูไมไดสดับ

ภกิษทัุง้หลาย กราบทลูวา ขาแตพระองคผูเจรญิ ธรรมะทัง้หลายของ พวกขาพระองค มพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ คลายๆกับวา

แลวแตทานจะโปรดเถอะ ไมรูหรอก แปลงายๆ ไมรูหรอก กท็านโปรดยังไง จะอธบิายยังไง กโ็ปรดเถดิ พวกขาพเจากจ็ะถามทานแหละ วาทานเปนตนเคา

ทานเปนผูจะสอน ผูจะแนะนาํทกุอยางแหละ ผูไมรูนัน่เอง พระพทุธเจา เปนผูรูทกุอยาง เปนรากฐาน

พระผูมพีระภาคตรัสวา ดกูรภกิษทัุง้หลาย ปถุชุนผูไมไดสดับ อันทกุขเวทนาถกูตองแลว ยอมเศราโศก ร่ําไร ราํพัน ทบุอก คร่ําครวญ ยอมถงึความงมงาย

เขายอมเสวยเวทนา สองอยาง คอืเวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ ฯ



ฟงดีๆ ปถุชุนนะ ปถุชุน ผูไมไดสดับ เขากจ็ะทกุขเวทนา เมื่อทกุขเวทนามันเคี้ยวกลนื หรอื เวทนามันเกดิ ความรูสกึนัน้มันเกดิ ความรูสกึทกุขเวทนา

หรอืสขุเวทนา จะไดรับทกุขเวทนากอน อันนี้ทานบอกวา ทกุขเวทนาถกูตองแลว ยอมเศราโศก ร่ําไรราํพัน ทบุอกคร่ําครวญ กจ็ะแสดงอาการ

สภาพพวกนี้ออกมาทัง้หมด กจ็ะมมีาตัง้แตจติโนนแหละ เสวยทกุขเวทนาครบทัง้สองอยาง คอืทัง้กาย เวทนาทางกาย ฟงดีๆ เวทนาทางกาย

และเวทนาทางใจ

(๓๗๐) ดกูร ภกิษทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืนนายขมังธน ูพงึยงิบรุษุดวยลกูศร ยงิซ้ําบรุษุนัน้ ดวยลกูศรดอกที่สองอกี คอืเหมอืนบรุษุที่ยงิลกูศร ยงิดอกหนึ่ง

แลวไมพอ ยงิอกีดอกหนึ่งเลย สองซอนซ้ําอกี

กเ็มื่อเปนอยางนี้ บรุษุนัน้ยอมเสวยเวทนา เพราะลกูศรสองอยาง คอื ทางกาย และทางใจ เรยีกวาสองดอกซอนเลยนะ เจบ็สอง เจบ็สองไมใช เจบ็หนึ่ง

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย ปถุชุนผูไมไดสดับ กฉ็ันนัน้เหมอืนกัน อันทกุขเวทนาถกูตองแลว ยอมเศราโศก ร่ําไร ราํพัน ทบุอก คร่ําครวญ ยอมถงึความงมงาย

เขายอมเสวยเวทนาสองอยาง คอื เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ

อนึ่ง เขามคีวามขัดเคอืง เพราะทกุขเวทนานัน้ ปฏฆิานสุัย เพราะทกุขเวทนานัน้ ปฏฆิะ คอื อาการที่มันเปนตัวผล ที่มันเกดิตามอวชิชา มันกป็ฏฆิะ

นอกจากไดรับทกุขเวทนานัน้แลว สัมผัสไดรับทกุขเวทนานัน้แลว เกดิปฏฆิะซอนขึ้นมาอกี

ปฏฆิานสุัยเพราะทกุขเวทนานัน้ ยอมนอนตามเขา นี่ศัพทแปลตาม พยัญชนะเลยนะ เขาแปลเปนไทยวา ยอมนอนตามเขา ปฏฆิานสุัย นี่ยอมนอนตามเขา

แหม มเีพื่อน มปีฏฆิานสุัยเปนเพื่อนสองนะ

ยอมนอนตามเขา ผูมคีวามขัดเคอืงเพราะทกุขเวทนา เขาเปนผูอันทกุขเวทนาถกูตองแลว ยอมเพลดิเพลนิกามสขุ นี่ทกุขเวทนาเขาครอบงาํแลว ปฏฆิานสุัย

กม็าเปนเพื่อน เขาไปเตมิขึ้นมาอกี ถามันเกดิ มันกค็อืเกดิ ปฏฆิานสุัย มันจะเกดิหรอืมันจะนอนตาม นี่มันใชศัพท

คอืมันจะอยูดวยเลย มันไมไปไหนแลว มันกจ็ะมแีตหมกหมักเขาไปดวยกันเลยนะ มคีวามขัดเคอืง เพราะทกุขเวทนา ปฏฆิานสุัย คอื ความขัดเคอืง หรอื

ความไมชอบใจ คอืความไมชอบใจอยางสงู ไมใชอรต ิอรตนิี่ ความไมชอบใจ อยางเบา มันเบา มันละเอยีด สวนปฏฆิานสุัย นี่มันมสีภาพ

ที่พฤตกิรรมของปฏฆิะ นี่มันแรงกวาอรต ิมันมสีภาพที่โทสมลู นัน่สายโทสมลู ความขัดเคอืง ไมชอบใจมาก มากกวาอรติ

ผูมคีวามขัดเคอืง เพราะทกุขเวทนา เขาเปนผูอันทกุขเวทนาถกูตองแลว เมื่อมสีภาพอารมณ ทกุขเวทนาแลว ถกูตองนี่หมายความวา

มันเกดิกับตัวจติของเราแลว ยอมเพลดิเพลนิกามสขุ ขอนัน้เพราะเหตอุะไร เพราะปถุชุนผูไมไดสดับ ยอมไมรูอบุาย เครื่องสลัดออกจากทกุขเวทนา

นอกจากกามสขุ เพราะฉะนัน้ เขาจะไมรูจักตัวเหต ุไมรูจักตัวผพีวกนี้ แลวเขากจ็ะทาํเอาไว เสรจ็แลว เขากจ็ะสัง่สมตัวนี้ สายโทสะ โทสะ เสรจ็แลว

มันกจ็ะกลายเปน สภาพที่ ถาเผื่อวาไดสมใจ กเ็รยีกวา กามสขุ ไดสมใจ ในความที่ตัวเอง ถาไมไดสม ไมชอบใจ ที่ตัวเอง ไมชอบใจอะไร กแ็ลวแตนี่นะ

มันจะมอีะไรกแ็ลวแต เสรจ็แลวตอไป อันนี้จะกอใหเกดิ สิ่งที่ตัวเองยดึตดิไว แลวกจ็ะไดสมใจ สิ่งที่ตัวยดึตดิ จนกระทัง่กลายเปน ลักษณะ ถาอธบิายซาดสิม

จะเขาใจ ไดเจบ็ไดปวด ซาดสิมหรอืวามาโซคสิม พวกนี้ไดทาํกับตัวเอง หรอืวา ทาํใหคนอื่นเจบ็อะไร สมใจ พวกกามเปนกามชนดิหนึ่ง เปนกามสขุ

ซึ่งมันซอนนะ มันตกีลับไปกลับมา ขอนัน้เพราะเหตอุะไร ออ! แลวเมื่อเขาเพลดิเพลนิกามสขุอยู ยอมไมรูอบุายเครื่องสลัดออก จากทกุขเวทนา

มันมทีกุขเวทนาเปนเหตแุลว แลวกม็าเกดิปฏฆิานสุัยซอน นอนเนื่องนอนตาม ตามยอม นอนตาม ถาอธบิายแลว มันเปนสภาวธรรม มันไมมภีาษา

ภาษาบาลทีี่สัน้ๆกแ็คนี้แหละ แตถาจะอธบิาย เปนภาษาไทย กจ็ะอธบิายไปอกีเยอะ ยอมนอนตามนี่ เมื่อกี้นี้ กพ็ดูไปหนอยๆแลว มันจะอยูดวยกัน

มันจะเกดิปฏฆิะออกมาอกี มันจะมอีนสุัยตัวราย นี่มันเกดิปรงุแตงขึ้นมาอกี เปนปฏฆิะ นอกจาก ทกุขเวทนา ซึ่งไมคอยดอีะไรแลว กม็ปีฏฆิะ



แลวกเ็กดิหมกลงไปนอนตามนี่ เกดิสัง่สมลงไป เกดิทาํใหเรามอีะไรที่ เกดิขึ้นอกี เปนกเิลสที่ซับซอน แลวกส็ัง่สมลงไปอกี เพราะเหตอุะไร กเ็พราะวา

ไมรูอบุายเครื่องสลัดออกจากทกุขเวทนา ตัวตนเหตคุอืทกุขเวทนา กไ็มรู อารมณทกุขเวทนา ไมมอีบุายเครื่องออก ที่จะสลัดออก นอกจากกามสขุ

มันกจ็ะกลายเปน กามสขัุลลกิะตอไปเรื่อยๆ ดวยเหตทุี่เราสัง่สม จะเปนสายโทสะ หรอื สายราคะ สายโลภะ กต็าม และเมื่อเขาเพลดิเพลนิ กามสขุอยู

ราคานสุัยเพราะ สขุเวทนานัน้ ยอมนอนเนื่อง เหน็มัย้ สัง่สมซับซอนขึ้นไปอกี

นี่ ไมใชสตูรธรรมดานะ เปนสภาพหมนุรอบเชงิซอน ที่ซับซอนเขาไปอกี เริ่มตนจากทกุขเวทนา เสรจ็แลว เมื่อเขาเพลดิเพลนิกามสขุอยู ราคานสุัย

เมื่อกี้ปฏฆิานสุัยเตมิเขาไปแลว ราคานสุัย กม็าเกดิตอ เพราะสขุเวทนานัน้ ยอมนอนเนื่อง เมื่อเปนกามสขุ มันกจ็ะชอบใจ จนกลายเปนซาดสิม

ไปไดอยางที่วา อธบิายตัวสงูๆขึ้นไป จนกลายเปนซาดสิมได ราคานสุัยเพราะสขุเวทนา ยอมนอนเนื่อง เหมอืนกันนัน่แหละ

นอนเนื่องกเ็หมอืนกับยอมนอนตามเขานัน่แหละ หมายความวา ยิ่งนอนเนื่อง ยิ่งตกปลักเลยนะ ตกคลัก่ๆ คงจะรูนะ คาํวา "ตกคลัก่" เปนผลกึไปเรื่อยๆ

เขายอมไมรู เหตเุกดิความดับ คณุ โทษ ไมรูจักเหตเุกดิความดับ และกไ็มรูวามันเปนคณุ หรอืวามันเปนโทษ เขายอมไมรูเหตเุกดิความดับ คณุ โทษ

และอบุายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนาเหลานัน้ เปนความรูสกึเหลานัน้ สดุทาย มันเปนกามสขุ หรอืมันจะไปเกดิเปนอะไรตออะไร ที่มันจะไปเปนสขุ

มากขึ้น ทกุขมากขึ้น คาํเดยีวคาํเกา ทกุขกต็าม สขุกต็าม ถามันเขาใจผดิ ซับซอนลงไปแลว มันกจ็ะรับอปุาทานอันใหม ซับซอนเพิ่มขึ้นอกี เขาจะไมรูเลยวา

มันมเีวทนากี่ชัน้ เขาใจมัย้ ฟงออกมัย้ ที่พดูนี่ อธบิายไปแลวมันซับซอนๆ เกดิกเิลสเขามาเปนตัวเหต ุปจจัย เพื่อใหเขาไดสมมตุใิหมขึ้นมา

เหมอืนกับที่คนกนิอาหาร กนิอาหารชนดิหนึ่ง รสขนาดนี้ ตอนแรก คนที่หัดกนิเผด็ใหมๆ กนิเผด็ไดขนาดนี้ กนิไปๆๆ เรื่อย กซั็บซอนความชาํนาญ นอนเนื่อง

ความสามารถ คงทนได กนิเผด็ขึ้น กนิเผด็เกงขึ้น พสิดารขึ้น ทนีี้ ไมใชเผด็ธรรมดา พสิดารขึ้น มแีงเชงิ มอียางโนนอยางนี้ ขึ้นมาตางๆนานา นัน่แหละ

เปนกามสขุ ที่เขาซับซอน ที่เขาเสรมิ รสเวทนา รูสกึเผด็นี่อรอย กซั็บซอนขึ้นไปไดอยางนี้ เปนตน

อันนี้ กเ็หมอืนกันแหละ ผูปถุชุน ผูไมไดสดับ จะไมรูจักสิ่งเหลานี้เลย เมื่อกี้ ยกตัวอยางกนิเผด็ หนักเขา พอเวลาไปตดิเผด็ในสภาพที่ซับซอนหลายชัน้

ปรงุแตงอกี ไมรูกี่ชัน้แลว ไออยางเกาๆ กอนๆ นัน่เปนไง ไมเอาแลว ไมอรอยแลว จดืมะลดืชดือยางนี้ เพราะฉะนัน้ จะตองจัดจานอยางนี้ ปถุชุน ผูไมไดสดับ

ผูมกีเิลสที่หนา หรอืวามสีมมตุทิี่หยาบคาย มสีมมตุทิี่ซับซอนอยางนี้ เปนเวทนาซอน เวทนาๆๆ แตกอนรูสกึอยางนี้กพ็อใจ รูสกึเปนสขุเวทนาเทานี้กพ็อใจ

ตอมากไ็มพอใจเทานี้ ตองอยางนี้ ถงึจะสขุเวทนา ถงึจะพอใจ ถงึอยางนี้ ถงึจะพอใจ ตอมาถาไมมหียดุหยอน เปนปถุชุน ผูไมไดสดับ จะกลับไปกลับมา

วนเวยีนอยางที่วา ทาํไมมันถงึไปชอบความทกุขไดวาเปนสขุ เหน็มัย้ อยางพวกซาดสิม ทาํไมมันไปชอบความทกุขไดวาเปนสขุ มันกลับไปกลับมา

มอียางหรอื ทาํใหตัวเองเจบ็ปวด แลวถงึจะเปนสขุ หรอืทาํใหผูอื่น เหน็ผูเจบ็ปวดแลวเปนสขุ พวกซาดสิม หรอื พวกมาโซคสิม ซาดสิมนี่

เปนพวกใหคนอื่นเจบ็ปวด เหน็คนอื่นเจบ็ปวด แลวสขุใจ สวนมาโซคสิม นี่ใหตัวเองเจบ็ปวด ตัวเองเจบ็ปวด แลวกมั็น โอโฮ! นี่รายกาจนะ มันถงึขนาด...โอโฮ !

เลอืดไหล กรดีเลอืดตัวเอง แลวเปนสขุ แหม ! มันเปนได โอ ! นี่ละลักษณะเดยีวกันนี่แหละ ลักษณะนี้ มันถงึวา ตกีลับไปทกุอยาง มันถงึเปนอยางนี้หมดแลว

ไมรูคณุ ไมรูโทษ และอบุายเครื่องเปนสลัดออกแหงเวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจรงิ เมื่อเขาไมรูเหตเุกดิ ความดับ คณุ โทษ และอบุายเครื่องสลัดออก

แหงเวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจรงิ อวชิชานสุัย ทนีี้มาหมดทัง้ตระกลูเลย อนสุัย ๓ ปฏฆิานสุัย ราคานสุัย และกอ็วชิชานสุัย ราคานสุัยกส็ายราคะ

ปฏฆิานสุัยกส็ายโทสะ อวชิชานสุัยกส็าย...ทัง้ตระกลูเลย เหมาหมดเลย โมหะนัน่แหละ อวชิชานสุัย เพราะอทกุขมสขุเวทนายอมนอนเนื่อง ทนีี้กเ็หมอืนกับ

มันชนิชาแลว อทกุขมสขุเวทนา ยอมนอนเนื่อง ถาจะอธบิายอยางไมซับซอน เขากจ็ะอธบิาย อยางสภาพเปนตัวๆ ผูที่จะศกึษา หรอืผูที่จะเรยีนสตูรนี้

กจ็ะอธบิายวาเวทนา มันเปนปฏฆิานสุัย กเ็ปนทกุขเวทนา เขากแ็ยกไป สขุเวทนากเ็ปนราคานสุัย เขากแ็ยกไป อวชิชากค็อื อทกุขมสขุเวทนา



เขากแ็บงแยกเปนเวทนา ๓ เวทนา ปฏฆิานสุัยกก็อใหเกดิทกุขเวทนา ราคานสุัย กก็อใหเกดิสขุเวทนา อวชิชานสุัยกก็อใหเกดิอทกุขมสขุเวทนา

จะอธบิายเปนอยางๆ นัน้กไ็ดอยางที่เอาเปนอยาง เปนเฉพาะเรื่อง เฉพาะสวนกไ็ด แตนี่อธบิายซับซอน ใหคณุฟงประเภทซับซอน

อวชิชานสุัย เพราะอทกุขมสขุเวทนา ยอมนอนเนื่อง เขายอมเสวยสขุเวทนา เปนผูประกอบดวยกเิลส เสวยสขุเวทนานัน้ ยอมเสวยทกุขเวทนา

เปนผูประกอบดวยกเิลส เสวยทกุขเวทนานัน้ ยอมเสวย อทกุขมสขุเวทนา เปนผูประกอบ ดวยกเิลส เสวยอทกุขมสขุเวทนานัน้ พอมาสดุทาย นี่กอ็ธบิาย

สรปุหมดแลว ไมใชอธบิายหรอก ทานกอ็ธบิายนัน่แหละ กบ็รรยายเอาไว มันดแูลว นี่กค็งแปล มาเตม็ภาษาบาลแีลวละนะ มาแปลเปนไทยนี่ มันไดอยางนี้

ผูแปลกค็ง แปลมาเตม็ที่แลวละ

ลองอานดอูกีทหีนึ่ง เขายอมไมรูเหตเุกดิความดับ คณุ โทษ และอบุายเปนเครื่องสลัดออกแหง เวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจรงิ

เมื่อเขาไมรูเหตเุกดิความดับ คณุ โทษ และ อบุายเปนเครื่อง สลัดออก แหงเวทนาเหลานัน้ คอื ปฏฆิานสุัยและราคานสุัย

ซึ่งมันจะเกดิเวทนาซับซอนอยางที่วา เมื่อไมรูจักสลัดออกแหงเวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจรงิ อวชิชานสุัย เพราะอทกุขมสขุเวทนา ยอมนอนเนื่อง

ถาฟงดีๆ แลวจะเหน็ไดวา มันเปนสภาพหมนุรอบเชงิซอน มันไมไดเปนแบงแยกวา ปฏฆิานสุัยกค็อืทกุข ราคานสุัยกค็อืสขุเวทนา

อวชิชานสุัยกอ็ทกุขมสขุเวทนา ฟงดีๆ เหน็มัย้? ที่อานใหฟง มันจะไมเปนภาษาที่วา มันแยกไปคนละเรื่อง แตมันซับซอนอยางที่อาตมาอธบิาย

แตคนจะอธบิายสภาพหมนุรอบเชงิซอน ซับซอนอยางที่อาตมาอธบิายนี้ ยังหาไดยาก นี่ไมไดชมตัวเองนะ ฯลฯ..

อวชิชานสุัย เพราะอทกุขมสขุเวทนายอมนอนเนื่อง เขายอมเสวยสขุเวทนา เปนผูประกอบดวยกเิลส เสวยสขุเวทนานัน้ นี่เปนตัวสรปุลงมาเลย เพราะฉะนัน้

จะเปนกเิลสในลักษณะทกุข ลักษณะ อนสุัยทกุข ลักษณะอนสุัย เพราะไมรูเปนขัน้ อยางที่อาตมาวา ไมรูวธิดีับ ไมรูคณุ ไมรูโทษ

ไมรูวามันซับซอนกันอยางไร ไมรูสภาพตัง้แตตน จนกระทัง่ปลาย

เขายอมเสวยสขุเวทนา เปนผูประกอบดวยกเิลส เสวยสขุเวทนานัน้ ยอมเสวยทกุขเวทนา เปนผูประกอบดวยกเิลส เสวยทกุขเวทนานัน้

และยอมเสวยอทกุขมสขุเวทนา เปนผูประกอบดวย กเิลส เสวยอทกุขมสขุเวทนานัน้ ตคีวาม สรปุหมดเลย เพราะไมรูอะไรซักอยาง มันกเ็ลยซับซอน

อยางไมรูอะไรไปหมด

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย ปถุชุนผูไมไดสดับนี้ เราเรยีกวา เปนผูประกอบดวยชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนัส และอปุายาส เรากลาววา

เปนผูประกอบดวยทกุข ฯ ใครสงสัย? ใครไมรูเรื่อง? ไอตัวสรปุนี่ตหัีวเขาบาน ไมตองยากอะไร ไมตองอธบิาย

(๓๗๑) ดกูร ภกิษทัุง้หลาย ฝายอรยิสาวกผูไดสดับ อันทกุขเวทนาถกูตองแลว ยอมไมเศราโศก ไมร่ําไร ไมราํพัน ไมทบุอกคร่ําครวญ ไมถงึความงมงาย

เธอยอมเสวยเวทนาทางกายอยางเดยีว ฟงใหดนีะ ! นี่แหละ เปนทกุขที่มันมขัีนธ ๕ และมันเลี่ยงไมได เพราะฉะนัน้ พระอรยิสาวก จะเขาใจรูจักทกุขทางใจ

และกร็ูจักทกุขทางกาย เพราะแมมันจะมเีหตปุจจัยอยางไร มันจะไมเกดิอนสุัย มันจะไมเกดิการสัง่สม มันจะไมเกดิอะไรๆ

มันจะเปนการรูความจรงิตามความ เปนจรงิเทานัน้ อาตมาเคยบอกแลววา เอาเถอะ พระอรหันตเจา ที่บอกวา อยางที่เขาเคยอธบิายกันแลว

วาเปนพระอรหันตประเภทที่พาซื่อ แบบเขานี่ วาไมมทีกุข ไมเปนไร เอาไมกระบองตกีระบาลสักเปรี้ยง ใหแตกเลยนะ ดซู ิใหช้ําเลยนะ ไมเจบ็ไมรองโอย

กล็องดวูา กัดฟนเกงๆมัย้ ตซัีก ๑๐ ปาบ หมัดนี้ไมรอง อกีหมัดใหมเอาซ ิไหวมัย้ มันเปนสภาพของ ปฏกิริยิาของกาย มันกเ็จบ็ เพราะฉะนัน้ ทกุขทางกาย

เรากร็ู ใจเราไมไดเกดิโกรธ ไมไดเกดิเคอืง ไมไดเกดิถอืสา ไมไดเกดิผกูพยาบาท ไมมโีทสะ ไมมโีลภะ ไมมโีมหะอะไร รูของจรงิ ตามความเปนจรงิ นัน่คอื

พระอรหันต ไมใชพระอรหันตไมเจบ็ไมปวด เดี๋ยวนี้ พาซื่อกันจนกระทัง่ ปฏบัิตธิรรมะไมเปน



ยอมเสวยเวทนาทางกายอยางเดยีว ไมไดเสวยเวทนาทางใจ ฯ

(๓๗๒) ดกูรภกิษทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืนนายขมังธน ูพงึยงิบรุษุดวยลกูศร ยงิซ้ําบรุษุนัน้ดวยลกูศร ดอกที่สองผดิไป รับลกูศรดอกเดยีว พระอรยิเจา

นี่จะรับลกูศรดอกเดยีว กเ็มื่อเปนอยางนี้ บรุษุนัน้ ยอมเสวยเวทนา เพราะลกูศรดอกเดยีว

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย อรยิสาวก ผูไดสดับ กฉ็ันนัน้เหมอืนกัน ผูอันทกุขเวทนา ถกูตองแลว ยอมไมเศราโศก ไมร่ําไร ไมราํพัน ไมทบุอกคร่ําครวญ

ไมถงึความงมงาย เธอยอมเสวยเวทนา ทางกายอยางเดยีว ไมไดเสวยเวทนาทาง ใจ เพราะใจฉลาด เพราะใจรูทัน เพราะใจเขาใจสภาพ อนึ่ง

เธอยอมไมมคีวามขัดเคอืงเพราะทกุขเวทนานัน้ ไมเกดิปฏฆิานสุัย ยอมไมเกดิขัดเคอืง ยอมไมสรางกเิลสขึ้นมาใหม ปฏฆิะ

แลวกจ็ะนอนเนื่องลงไปนอนตามเขา แลวกจ็ะสัง่สมปฏฆิะ ขึ้นมาเสรมิ แลวกซั็บซอนลงไปในจติอกี

เธอยอมไมมคีวามขัดเคอืง เพราะทกุขเวทนานัน้ ปฏฆิานสุัย เพราะทกุขเวทนานัน้ ยอมไมนอน ตามเธอ ไมมใีครมานอนดวย ไมใชลามกนะ เหน็มัย้

ไมมอีะไรเกดิ ไมมอีะไรมานอนดวย ไมมอีะไรสัง่สม ไมมอีะไรที่จะมาทาํปฏกิริยิา หรอืมาเกดิหมักหมม แตกตัว กอหวอด กออะไรขึ้นไปอกี

ยอมไมนอนตามเธอ ผูไมมคีวามขัดเคอืง เพราะทกุขเวทนา เธอผูอัน ทกุขเวทนาถกูตองแลว ยอมไมเพลดิเพลนิกามสขุ เพราะฉะนัน้ กจ็ะไมมสีภาพ

ซับซอนอะไรเกดิขึ้น

เธอผูอันทกุขเวทนาถกูตองแลว ยอมไมเพลดิเพลนิกามสขุ ขอนัน้เพราะเหตไุร เพราะอรยิสาวก ผูไดสดับนัน้ ยอมรูชัด

ซึ่งอบุายเปนเครื่องสลัดออกจากทกุขเวทนา นอกจากกามสขุ เหมอืนอยางเกา ภาษามันอยางนี้ ภาษาบาล ีภาษาธรรมะขัน้ลกึแลว มันจะเปนอยางนี้

คนที่อานแลว อาตมาเชื่อแนวา ตอใหจบดอ็กเตอรมา ๗ ใบ มาอานอันนี้ ถาไมมคีวามรูทางธรรมมานะ ใหฉลาด จบดอ็กเตอรมา ๗ ใบเลย ไมรูหรอก

ไมเขาใจหรอก แคอานภาษาออกทัง้นัน้แหละ คาํวา "นอกจาก" แปลวาอะไรกไ็มรู คาํวา "กามสขุ" แปลวาอะไรกไ็มรู ตอใหเปรยีญ ๙ ประโยคมาดวย

จบเปรยีญ ๑๘ มาอกีกไ็ด ถาไมไดเรยีนสภาวะ ไมไดเรยีนธรรมะที่ถกูตองแลว มาอานเขาใจภาษาหมด เรยีนภาษาบาลอีะไรมา ชัดเจนหมด

นี่แปลมาจากบาลเีองดวยซ้ํากไ็ด นอกจากกามสขุ เปนอยางไรๆ ผูแปลมานี่กเ็ปรยีญ ๙ ทัง้นัน้แหละ ที่แปลมานี่ แตอาตมาทาใหดวยวา ไมเขาใจซับซอน

ไมเขาใจลกึซึ้ง ตอสภาวะนัน้ไดจรงิ จะอธบิายคลี่ความออกมา อยางที่อาตมา อธบิายคลี่ใหคณุฟงนี่นะ คลี่ออกมาตัง้เทาไหร ยังไมไดคลี่มากนี่นะ

เดี๋ยวไวซักครู

ยอมรูชัด ซึ่งอบุายเปนเครื่องสลัดออกจากทกุขเวทนา นอกจากกามสขุ เมื่อเธอไมเพลดิเพลนิกามสขุ ราคานสุัยเพราะสขุเวทนา ยอมไมนอนเนื่อง นี่

มันจะมสีภาพซับซอนขึ้นไปอกี เมื่อไมเพลดิเพลนิกับ กามสขุ ที่เราไปเขาใจผดิ ที่มันจะเกดิซับซอนนัน้ ราคานสุัย เพราะสขุเวทนา ยอมไมนอนเนื่อง

ยอมไมมานอนตาม กับเราอกี ยอมไมมาเสรมินอนเนื่องเขาไปอกี เตมิเขาไปอกีทหีนึ่ง ไมมี

เธอยอมรูชัดซึ่งเหตเุกดิ ความดับ คณุ โทษ และอบุายเปนเครื่องสลัดออก แหงเวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจรงิ เมื่อเธอรูชัด ซึ่งเหตเุกดิ ความดับ คณุ โทษ

และอบุายเปนเครื่องสลัดออก แหงเวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจรงิ อวชิชานสุัย เพราะอทกุขมสขุเวทนา ยอมไมนอนเนื่อง เพราะฉะนัน้

มันจะเหมอืนอทกุขมสขุ เมื่อเวลามันเปนแลว แมเจบ็ มันกย็ังตลีังกากลับไปอรอยไดอกี อยางที่บอกวาซาดสิม เปนตน หรอืมาโซคสิม เปนตน เหน็มัย้

มันจะกลับไปเปนอยางนัน้ ผูที่ไมถนัดภาษา อาตมากไ็มรูวา จะเรยีกภาษาไทยวาอะไร ซาดสิม ซาดสิซึ่ม กับมาโซคสิม อาตมากไ็มรูวาจะเรยีก

ภาษาไทยวาอะไร (เสยีงพดูบอกมาไกลๆ) ชอบความรนุแรง สะใจที่ตัวเจบ็ สะใจที่เหน็เขาเจบ็ ซาดสิม สะใจที่เหน็เขาเจบ็ สะใจที่ทาํใหเขาเจบ็ได ซาดสิม

มาโซคสิม สะใจที่ทาํใหตัวเองเจบ็ลงไปได เอา ! แปลเปนไทยวาอยางนี้ แตมันไมมศีัพทคาํเตม็ของมัน แตนี่เปนศัพทภาษาฝรัง่เขาม ีซาดสิม กับ มาโซคสิมซึ่ม



เปน ๒ อยาง อาตมากเ็อามาใชประกอบ เราจะไดเขาใจเพิ่มขึ้น

เมื่อเธอไมเพลดิเพลนิกามสขุ ราคานสุัย เพราะสขุเวทนา ยอมไมนอนเนื่อง เธอยอมรูชัด ซึ่งเหตเุกดิความดับ คณุ โทษ และอบุายเครื่องสลัดออก

แหงเวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจรงิ เมื่อเธอรูชัด ซึ่งเหตเุกดิความดับ คณุ โทษ และอบุายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจรงิ

อวชิชานสุัย เพราะอทกุขมสขุเวทนา ยอมไมนอนเนื่อง

ถาเธอเสวยสขุ เวทนา ยอมเปนผูปราศจากกเิลสเสวยสขุเวทนานัน้ ถาเสวยทกุขเวทนา ยอมเปนผู ปราศจากกเิลส เสวยทกุขเวทนานัน้

ถาเสวยอทกุขมสขุเวทนา ยอมเปนผูปราศจาก กเิลส เสวยอทกุขมสขุเวทนานัน้ หมายความวา เมื่อผูใด มจีติเขาไปเสวยอารมณ ไปเสวยสขุเวทนา

เพราะเรารูคณุ รูโทษ รูความดับ มอีบุายเครื่องออก เพื่อจะดับสขุเวทนา บอกแลววา ดับหมดทกุขเวทนานะ เราฟงมาแลววา ดับหมดเลย แลวไปดับพาซื่อ

ถาเขาใจไมได กไ็ปดับพาซื่อ แตความจรงิไมไดดับพาซื่อ ดับ เวทนาที่วานี่นะ ดับทัง้สขุเวทนา ดับทัง้ทกุขเวทนา ทกุขเวทนานัน้ แนนอน คนปกติ

กต็องดับกอนแนนอน แตคนที่ถงึปกตกิต็าม ถาไมลกึซึ้งอกี ไปตดิสขุเวทนา เราไมตดิสขุเวทนา สขุเวทนานัน่แหละ เปนตัวรายกวา ถาเขาใจชัดๆ

มันเปนตัวที่ทาํให คนหลง สะบัดเลย ที่จรงิมันไมใชตัวเหต ุมันเปนพอของเหต ุสขุเวทนานี่ ! มันไมใชตัวเหต ุมันเปนพอของเหตเุลยทเีดยีว

มันเปนทวดของเหตเุลยนะ มันลวงคนมานานแลว สขุเวทนา

เพราะฉะนัน้ ศาสนาพทุธไมมสีขุ มแีตความสงบ ราํงับ แลวกย็มืคาํวาสขุ มาเรยีกลาํลองเทานัน้

เพราะฉะนัน้ ศาสนาพทุธไมมสีขุ มแีตความสงบ ราํงับ แลวกย็มืคาํวาสขุ มาเรยีกลาํลองเทานัน้ เองวา มันวปูสโมสขุ มันสขุอยางวางๆ สขุอยางระงับ

สขุอยางไมมตีัวบาํเรอ บาํบัดมาจากตนเหต ุตองการอยางนี้ กอนแลวได อยางนี้เรยีกวาสขุ ไมใช ! มันปกตมัินไมไดบาํเรอบาํบัดอะไร มันยากนะ

ถาไมเขาใจจรงิๆ แลวไมรูตัวสภาพพวกนี้จรงิๆ แลวมันจะไปเลกิไดงายๆ ยังไง แมที่สดุวา อทกุขมสขุ อทกุขมสขุ เพราะดานชา ตองขออธบิายตรงนี้เสยีกอน

คนอทกุขมสขุเพราะดานชา อยางที่อธบิายเมื่อกี้แลววา กนิเผด็แลว เผด็มันดานชา แลวเฉยๆแลว ไมสขุไมทกุขแลว ไมมัน่แลว แตไมใชสภาพไมมี

สภาพเหตปุจจัย รอนแรงแลวหยาบแลว มันตองการกวานี้ อยางนี้ประเภทที่เสรมิความดานชาเขาไปอกี โอโฮ ! กวาจะลางออก ยอนกลับเขาไป กวาจะหมด

ยิ่งหนัก นัน่หนึ่ง นัน่แสดงวา อวชิชาเดนิหนา อทกุขมสขุที่วานัน้ ทานบอกวา ทกุขอวชิชา เพราะอทกุขมสขุ ยอมไมนอนเนื่อง

มันซับซอนสัง่สมความอทกุขมสขุ อยางดานชา อยางประเภทที่วา มันไมรูตัวเลย แลวเปนอวชิชาจรงิๆ

ทนีี้ อทกุขมสขุ อยางทางดานสายนโิรธทวาร สายระงับ มันกจ็ะออกมาเปนอทกุขมสขุ อเุบกขา วางเฉยไดอยางสะอาดขึ้นมา แตไปตดิเปนอัตตา เขาใจมัย้

มันจะละเอยีดลออมาทางนี้ อทกุขมสขุ นัน้เปนอัตตาจรงิ และหยาบดวย ดวยกเิลสที่หนานอนเนื่อง และหนาขึ้นๆๆๆๆ โดยไมรูเรื่องตอไป เพราะฉะนัน้

คนนี้กม็แีตเดนิทศิทางไปเรื่อยเหมอืนปากกรวยไปเรื่อย โอโฮ ! อกีหนอยเบอเรอเลย อทกุขมสขุของเขาเบอเรอเลย เหมอืนกับคนที่ฝกหัดจัดจาน

อยางคนกนิเผด็ กต็าม กนิน้ํารอน อยางอาตมาเคยยกตัวอยาง กนิน้ํารอนเหลอืเกนิ แหม ! ซดเขาไปปากพอง พวกคนจนีกนิน้ํารอน ของเขาเฉย เกงดวยนะ

ทาํใหประสาท ทาํใหอะไรตออะไร ไมเกดิปฏกิริยิา ปากพองไดดวยนะ กนิเฉย กนิเดอืดๆ จรงิๆ เลย เดอืดๆเลยนะ เอาเทอรโมมเิตอรวัดไดเลย เดอืดๆนี่ ซูด !

มัน เราไมตอง ถงึขนาด ๑๐๐ องศา อยางเขาหรอก พองๆพองเลยแตะเขา อาตมาเคยลอง มาแลว ถงึไดมาพดู แหม ! กนิเขาไปไดยังไง ไมตองยังไง

ถาเขาใจแลว ไมตองสงสัย กเ็ขาฝกจรงิ และกเ็ปนได นัน่แหละมัน...จนกระทัง่ปฏกิริยิา ของจตินี่มอีาํนาจพเิศษ ที่จะทาํใหปฏกิริยิาของ ผวิเซลลอะไร

ไมเปนปญหา ทนได ไมเกดิอะไรได คดิดซู ิจติมันมพีลังถงึขนาดนัน้ จติมันมคีวามอปุาทาน ถงึขนาดนัน้ อยางที่ประเภทใหมันเกดิ ปฏกิริยิาที่ไมเปนแตเปน

กเ็คยอธบิายใหฟงแลว เคยสะกด อยางที่วานี่ เอาไมบรรทัดนาบ แคนัน้แหละ บอกวานัน่เหลก็เผาไฟแดงๆนะ เอาดนิสอหรอืไมบรรทัด นาบลงไปที่แขนนะ



พับ ! นี่ สลัดรอนพับ แดงผื่นพองขึ้นมาเลย ทัง้ๆที่ไมบรรทัด มันไมมคีวามรอน อะไร มันไมมอีะไรเลย ดนิสอแทงหนึ่ง ไมบรรทัดอันหนึ่ง พองเลย

เปนเรื่องธรรมดา อปุาทานมนษุยนี่ มันเหลอืกาํลัง ไมใหมกีไ็ด ใหมกีไ็ด ใหหายไปกไ็ด ไมมเีลย ใหมกีไ็ด นัน่แหละ คอืความบา ที่คนเราไมเขาใจเทาทัน

วาจติวญิญาณมันบาไดขนาดไหน ที่จรงิมันเปนกเิลส กพ็ลังจากจตินัน่แหละ มันผสมรวมกัน เขาใจอทกุขมสขุ ๒ ดาน อทกุขมสขุ ประเภทที่เรยีกวา

สัง่สมกเิลสจนดานชา นัน่แหละ จะเปนซาดสิม จะเปนมาโซคสิม สวนทางดานอทกุขมสขุ มาทางดานที่ละหนาย คลาย จาง มาทางดานนโิรธทวารมานี้

ถาไมรู สดุทายวา แมเปนอเุบกขา หรอือทกุขมสขุแลวลางสะอาดแลว กจ็ะไปหลงใหลวา นี่เปนเรา นี่เปนของเรา แลวเสวยวาเราจะตองมอัีตตาอยู กแ็สดงวา

ยังตดิอัตตา ยังมอัีตภาพอยู จะไปอยูกับพระเจา สรวงสวรรค ทาํสะอาด แลวกไ็ปอยูกับพระเจา สรวงสวรรคไหน มันกเ็ปนพทุธเกษตรอยูนัน่แหละ

แตถาเผื่อวา รูแลววางเมื่อไหรกไ็ด แลวจะทาํหัดวาง แมอเุบกขาฐานอาศัย ไมหลงใหลวา นี่เปนเรา เปนของวเิศษ สะอาดบรสิทุธิ์แลวจรงิๆ ขนาดไหน กต็าม

กจ็ะตองรูวา ตองพรากจากกัน กับความรูสกึเวทนานี้ เวทนาอทกุขมสขุนี้ กต็องพรากจากกัน เวทนากไ็มใชเรา เวทนา อเุบกขาเวทนานี้ กไ็มใชเรา

เราไมใชอเุบกขาเวทนา ตองมแียกอกีอัน มันถงึจะสญูอัตภาพ

อธบิายจบแลว ถาขยายอกี กว็นเวยีนอกีเหมอืนกับถามสมถะนัน่แหละ ๒ ชัว่โมงกย็ังไมพอ อยางเดมินัน่แหละ ไมมปีญหา ฟงไวแคนี้กอนกแ็ลวกัน

ถาเธอเสวยสขุเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกเิลส เสวยสขุเวทนานัน้ ถาเธอเสวยทกุขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกเิลสเสวยทกุขเวทนานัน้

ถาเสวยอทกุขมสขุเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกเิลส อทกุขมสขุเวทนานัน้ เพราะฉะนัน้ เมื่อเปนผูรูความจรงิตามความเปนจรงิ รูเหตเุกดิ รูความดับ รูคณุ

รูโทษ รูอบุายเครื่องสลัดออกแหงเวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจรงิ เพราะฉะนัน้ จะไป เสวยเวทนาอยางไรกต็าม จะเสวยอทกุขมสขุเวทนา

จะเสวยสขุเวทนา จะเสวยทกุขเวทนากต็าม ยอมเปนผูปราศจากกเิลส เพราะรูอบุายเครื่องออก เพราะรูความดับ เพราะรูคณุรูโทษ

ยอมเปนผูปราศจากกเิลสเสวยอทกุขมสขุนัน้

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย อรยิสาวกผูไดสดับแลวนี้ เราเรยีกวา เปนผูปราศจากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนัส และอปุายาสะ เรายอมกลาววา

เปนผูปราศจากทกุข

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย นี้แลเปนความพเิศษ เปนความแปลกกัน เปนเครื่อง กระทาํใหตางกัน ระหวางอรยิสาวกผูไดสดับ กับปถุชุนผูไมไดสดับฯ

เพราะฉะนัน้ ปถุชุนผูไมไดสดับ ไมตองกลาวเลย ขนาดพวกคณุวา พวกคณุนี่มเีชื้ออรยิะ เขาไปบางนี้นะ ทาํยิ้มกริ่ม มเีชื้ออรยิสาวกเขาไปบาง ทาํยิ้มกริ่ม

ขนาดนี้ยังขนาดนี้ แลวจะปวยการ กลาวไปใยกับผูที่ไมไดสดับ หรอืสดับกไ็มรูเรื่อง นอกจากสดับไมรูเรื่องแลว ยังจะเอาเราตายอกีดวย

แลวจะไปพดูกันไดยังไง เพราะฉะนัน้ อยาพดูกันดกีวา พดูกันกไ็มรูเรื่อง ทะเลาะกันเปลาๆ ประเดี๋ยว กพ็ดูกัน เรื่องอะไรตออะไร พอจะสงเคราะหกันได

เปนไง ไมมขีาวกนิเรอะ กเ็อาขาวกนิ แคนี้กพ็อ เกื้อกลูกันไปตามประสา จะเอาธรรมะ ประเดี๋ยวกจ็ะเกดิมานะ เกดิทะเลาะเบาะแวง เอง็พดูผดิ เอง็แปลผดิ

เอง็อธบิายผดิ เอง็ ! จะมาทาํลายพทุธศาสนา เอา ! กแ็ลวไป จบ ผูที่รูแลววา มันพดูกันไมไดกต็องจบ ผูที่เขาไมรู เขาจะตองพดูอยูนัน่แหละ

เพราะเขาจะตองเอาชนะคะคาน เราแพกไ็ด ไมเปนปญหาอะไร สรปุ ในขอตอมา ทานสรปุ

(๓๗๓) อรยิสาวกนัน้เปนผูมปีญญา ทัง้เปนพหสูตู ยอมไมเสวยทัง้สขุเวทนา ทัง้ทกุขเวทนา นี้แล เปนความแปลกกัน ระหวางธรีชนผูฉลาดกับปถุชุน

ธรรมะสวนที่นาปรารถนา ยอมไมย่ําย ีจติของอรยิสาวกนัน้ ผูมธีรรม อันรูแจงแลว เปนพหสูตู เหน็แจงโลกนี้และโลกหนาอยู ทานยอมไมถงึความขัดเคอืง

เพราะอนฏิฐารมณ อนึ่งเวทนาเปนอันตัง้อยูไมได นี่แหละ คอืไมมเีวทนาอะไรแลว อนึ่ง เวทนาเปนอันตัง้อยูไมได เราเรยีกวา ดับเวทนา เหน็มัย้ ภาษา

สดุทายแลว มันจะตองดับเวทนา เปนอันตัง้อยูไมได เพราะแมแตอทกุขมสขุเวทนา หรอื อเุบกขาเวทนา มันกเ็วทนาที่อาศัยเปนฐานนพิพาน



ในขณะเรามรีปูนาม ขันธ ๕ ไมทกุข ไมสขุแลว กเ็หลอืแตวาเฉยๆ ใชมัย้ แตมันกเ็ปนเวทนาหนึ่งที่จะรูสกึ และคณุจะตองไมหลงวา เวทนานัน้เปนเรา

เปนของเรา นี่เปนตัวราย แตคณุยังไมตายอยูตราบใด คณุยังจะตองมรีูสกึวา สดุยอดแลว จะตองอาศัยฐาน อเุบกขาฐาน ที่ปรสิทุธา ปรโิยธาตา มทุุ

กัมมันยา ปภัสสรา อยูอยางนัน้แหละ แตนี่ไมใชเรา ไมใชของเรา มันเปนเจตสกิหนึ่งเทานัน้เอง เพราะฉะนัน้ ผูที่ฉลาดถงึขัน้ๆที่วานี่ เปนผูที่รูซึ้ง

เปนผูที่รูจบอยางนี้ จงึสรปุไดภาษาวา เวทนา เปนอันตัง้อยูไมได แตมเีวทนามัย้ ในขณะมขัีนธ ๕ กมั็นมอียูแลวเวทนา ขันธ ๕ กค็อืเวทนาหนึ่ง มันกขั็นธหนึ่ง

ของขันธ ๕ มรีปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ในขณะที่มขัีนธ ๕ อยูเปนสอปุาทเิสสนพิพาน จะตองอาศัยเวทนาหนึ่ง แตเวทนานัน้ ไมใชเรา

คณุจะตองหัดวโิมจยัง ปลอยอยๆๆๆู ๆ วโิมจยัง ปลอยอยู มันไมใช เรานะ ตองฝกซอม ตองทาํจรงิไมใชไดแตรู ตองไมยดึมัน่ถอืมัน่ เพราะฉะนัน้

ในขณะที่ไมตดิการอยูเฉย หรอืการวางเฉย กเ็ปนความรูเปนปญญาของอรยิสาวก เพราะฉะนัน้ เราบอกเฉย มันวางด ีวางด ีนัน่นะ ไปเลย หนักเขากไ็ปเลย

เปนฤาษไีปเลย จบแลวไมเกดิคณุคาอะไร เพราะฉะนัน้ การสลัดคนื ปฏนิสิสัคคะ กค็อื เราจะตองรูวา เมื่อวางกอ็ยาวางๆ เมื่อไมวาง จงวาง จบ ถาไมจบ

ประเดี๋ยวกว็นอกี ตองจบไวกอน

อนึ่ง เวทนาเปนอันตัง้อยูไมได เพราะอรยิสาวกนัน้ไมยนิด ีและไมยนิราย อรยิสาวกนัน้ รูทางดาํเนนิ อันปราศจากธลุ ีและหาความโศกมไิด

ยอมเปนผูถงึฝงแหงภพ รูโดยชอบ ฯ นี่ จบสตูรนี้ ถาฟงดีๆ และไดศกึษามาดีๆ แลวจะพบวาสตูรนี้ หลายคนอาจจะเคยอานผาน ผูที่เคยอานพระไตรปฎก

แตอานแลว กม็ปีญญาเขาใจ ตามที่เราเขาใจ ทนีี้ พอฟงอาตมาอธบิายคราวๆ มาแลวนี้ กจ็ะรูวา เอะ ! ไมเหมอืนอยางที่เราเขาใจ ใชมัย้ ไมรูละ

ฆราวาสบางคน อาจจะเคยอาน บางคน เปรยีญเปรญิ อาจจะเคยอานมา แตสวนมากเปรยีญกบ็อกวา เรยีนกไ็มไดอานพระไตรปฎกหรอก ไปอานโนน !

อรรถกถาจารยโนน ไปอานอรรถกถา ของฎกีา อานวสิทุธมิรรค ไปอานอะไรโนน เสยีสวนมาก สองกไ็ปออกขอสอบอยูที่โนนมาก

พระไตรปฎกไมคอยสอบหรอก เพราะอาจารยก ็ไมคอยขยันเปดพระไตรปฎกเทาไหร อาจารยผูออกขอสอบ เอาเลมเดยีวกพ็อแลว กห็ากนิไดเยอะ แหม !

เลมเดยีว ก ็โอะ ! ถาจะออกขอสอบแลวก ็ไมยากหรอก ที่จรงิกอ็าตมาเคยเปนคร ูออกขอสอบไมยาก จะแกลงนักเรยีนกไ็มยาก

หามมุที่จะใหนักเรยีนมันสอบตกกไ็มยาก จรงิๆ เพราะฉะนัน้ ทานสมณะทัง้หลายแหลนี่แหละ เคยอานผานพระสตูรพวกนี้มา และกจ็ะไดเหน็วา มันลกึซึ้ง

และมันกม็นัียที่จะตองเขาใจ และมสีภาวะจรงิๆ จงึจะรูวา แมกลาวถงึเวทนาแลว เปนปรมัตถธรรม ยิ่งเขาใจถงึเวทนา สขุเวทนา ทกุขเวทนา

ซึ่งเปนเวทนาที่ไมใชเรื่องเลนๆ ไมใชเรื่องเลนๆเวทนาที่วานี่ เมื่ออานอันนี้ใหคณุฟงแลวก ็มเีนื้อความ ที่ขยายใหฟงบางคราวๆแลว คณุจะเขาใจไปถงึวา

สดุทายที่บอกวา สัญญาเวทยตินโิรธ นัน้คอืผู สัญญา จ เวทนา จ นริทุธา โหนต ิเขากแ็ปลโดยพยัญชนะออกมาปงเลย ดับ ยอมเกดิความดับสัญญา เวทนา

ใชมัย้ เปรยีญ ใครเปรยีญ ? ไมตองเอาถงึ ๙ เอาแค ๓ กไ็ด ใชมัย้ อาตมาไมมเีปรยีญสักเปรยีญ กไ็มเหน็จะมปีญหาอะไรมาก สัญญา จ เวทนา จ นริทุธา

โหนต ิกย็อมนะ ยอม...โหนต ิกค็อื ยอมเกดิสภาพอยางนี้นัน่แหละ โหนต ินี่ ยอมเกดิสภาพสัญญาและเวทนา นริทุธา เขากแ็ปลวา ดับ ยอมดับ

ตองเกดิอยางนี้ ตองเกดิสภาพดับ ดับหมด ดับเวทนา ดับสัญญา แลวคดิดซู ิแลวมันไมเปนฤาษไีดยังไงละ กค็าํสอนในพระไตรปฎก กแ็ปลอยางนี้ทัง้โลก

ฝรัง่กแ็ปลอยางนี้ ดวยกันทัง้โลก ไมใชในประเทศไทย นะ

เพราะฉะนัน้ อาตมาอธบิายออกมาวา ไมไดดับเวทนา ไมไดดับสัญญา เถยีงนัก พทุธธรรม พทุธศาสนาทัง้โลก ฟงเอาไว ตาํราของอสิเดรทิ

ตาํราของนักธรรมะ นักบาลทัีง้หลาย ที่ระดับโลก เขาถอืกันอะไรกันนี่ จะเปนคนอื่น กแ็ลวแตเถอะ ทัง้โลก จะตองเถยีงกับอาตมาทัง้โลก อาตมาจะตอง

แปลผดิจากเขาทัง้โลก เรื่องนี้นี่ใหญกวาไอที่ ไอขี้หม ูขี้หมา ที่กาํลังแยงอาตมา ที่วา อาตมา แปลบาลผีดิ แลวเขากแ็ยงมา แคอปุสัมบัน อนปุสัมบัน โถ !

อยาเพิ่งกาวที่ ๑ ของบันได นี่ สัญญาเวทยตินโิรธ สัญญา ดับสัญญานี่ กาวถงึนพิพานนะ สดุทาย นะๆ นพิพานนะ ยอมทาํใหหลักการพทุธศาสนาเสยี



ผูไมซื่อตรงตอหลักการพทุธศาสนาอยางนี้ ควรจะออกไป จากพทุธศาสนาไดแลว ใชมัย้? นี่ยิ่งกวาอปุสัมบัน อนปุสัมบัน ยิ่งกวาพาหสุัจจะ พหสูตู ยิ่งกวานะ

อาตมาแคขยายความพหสูตู พาหสุัจจะแคนัน้ จะเอาอาตมาตาย ไลอาตมาออกจากพทุธแลว ตอนนี้ตองไลอกี ๓ ตลบ ตองออกจากพทุธไปอกี ๓ ตลบ

ออกตลบเดยีวยังไมพอ ตองใหหาง จากพทุธไปอกี ๓ ตลบ อยาใหมาใกล ถาขนืใกล เดี๋ยวเชื้อมา เชื้อโพธริักษเขามาสูศาสนาพทุธ เพราะฉะนัน้

นอกจากไลออกจากศาสนาพทุธแลว คงจะตองไลออกจากประเทศอกีดวย ไมใชเรื่องเลนนะ

แลวฟงดดูีๆ มันไมใชเรื่องตื้นเขนิ ไมใชเรื่องงายๆเลย อาตมานกึเหน็ใจ ถงึเขาใจวา โอโฮ ! จะแกฤาษยีังไง อาตมาตอนแรก ถงึรนุแรงกับฤาษมีาก พวกเรา

จนกระทัง่ มานัง่เจโตสมถะอะไร กไ็มเอาแลว รนุแรงกับฤาษมีากตอนแรก เอ ! จะทาํยังไงหนอ พวกเราไปหลงใหลไดปลื้มตดิอยูยังงี้ อาตมาถงึตองแกปมนี้

เปนเรื่องที่แรง เปนเรื่องที่จัด จนกระทัง่ มาถงึวันนี้ มาถงึการอธบิาย คราวนี้แลว พวกคณุกม็พีื้นฐาน หรอืมอีะไรตออะไรมารองรับแลว อาตมากอ็ธบิาย

กพ็ดูกับพวก ถงึขนาดนี้กต็ามเถอะ ผูที่ฟงอาตมาอธบิาย ฟงแลวกไ็มรูเรื่อง ใครบางยกมอืขึ้นซ ิตอบจรงิๆ ผูมาใหม อาตมาเชื่อวาจะรูเรื่องไดยาก ใครบาง

ที่ฟงแลวไมรูเรื่อง ยกมอืขึ้นซ ิกลาๆพดู ตรงๆ อาตมาอยากจะวัดจะเชค็ดวย ใครไมรูเรื่อง ที่พดูมานี่ ฟงแลวกไ็มรูเรื่องหรอก โอ ! อะไรนอ สัญญา จ เวทนา จะ

อากญิจัญญา อทกุขมสขุเวทนา อะไรบางไมรูเรื่อง ใครไมรูเรื่องเลย ฟงแลวฟงไมเขาใจ มันไมรูเรื่องยกมอืซ ิเอา ! กไ็มใชนอยๆ คนใหมๆ มา เลยไมรูเรื่อง เอา!

คนใหมที่ไมรูเรื่องยกมอืซ ิกไ็มใชนอย คนใหม ไมสงสัย คนใหมมาไมรูเรื่อง ไมสงสัย

คนเกา เกานี่ หมายความวา ๓ ปขึ้นไป ไมรูเรื่อง ยกมอืซ ิ๓ ปขึ้นไป บางคน ๑๐ กวาปแลวไมรูเรื่อง อาตมาไมสงสัย ใครรูเรื่องบาง ไมรูเรื่องบาง เยอะ

รูเรื่องบาง ไมรูเรื่องบาง นี่เยอะ อาตมาไมไดดขูางหลัง ยกมอืไมยกมอื ไมรูเรื่องละนะ ที่นัง่อยูหลังๆนี่ ไมรูเรื่องหรอก ไมยกสักอยาง ใชมัย้ รูเรื่องบาง

ไมรูเรื่องบาง ใครรูเรื่องคอนขางด ีเออ รูเรื่องคอนขางด ีเอาละ ไมเอารูเรื่องอยางสมบรูณ ไมเอา ไมถาม กลัวจะพบพระอรหันต ทิ้งไว

อาตมากลัวจะพบพระอรหันต ยังไมถาม รูเรื่องดทีี่สดุ ไมเอา รูเรื่องคอนด ีรูเรื่องบาง ไมรูเรื่องบาง ยังงัน้แหละ อาตมาวา บางทฟีงขนาดนี้ พอออกไปแลว

มันอะไรวา ทานบรรยาย อตุสาหตัง้เปนชัว่โมงสองชัว่โมง เอะ ! เมื่อกี้กว็าเขาใจ เขาใจนะ พอมาอานไป อานเองอกีบางนี่ มันยังไง มันยังไงวา

กว็าเขาใจดนีะตอนฟง เขาใจ มันยังไง! เอา จรงิๆ ! จรงิๆ อาตมาเชื่อเชนนัน้ เพราะอาตมามปีระสบการณที่ผานอยางนี้มา ใชมัย้? เพราะฉะนัน้

ยอมรูความจรงิๆ อยางนี้

อาจจะมสีตูรอื่นอกี ทานพทุธชาโตพบ กเ็อามาแถมให อาตมาไมไดเตรยีม บอกตรงๆ อาตมาเปนคร ูที่เตรยีมการสอนนอย มันไดขนาดนี้

นี่เปนบญุของพวกคณุแลว อาตมาตอนแรก กค็ดิถงึแตเฉพาะ อานาปาณสตสิตูร เสรจ็แลวกอ็านพระไตรปฎกยอที่สอนอยู กพ็อดมัีนตรง

สวนมากอาตมาเหน็ อยางนัน้แหละ อาตมาพออธบิายถงึตรงนัน้ ตรงนี้ไป จะมโีนนมนีี่ หยบิพระสตูร คนนัน้คนนี้ จะตองหยบิตอนนัน้ตอนนี้มาให

มันจะสอดคลองกับตอนที่ อาตมากาํลังอธบิาย อันนี้ไวอยูเรื่อยๆเลย กเ็หน็วา เออ อยูในพระสตูรนี่ กาํลังอานอยูพอด ีกเ็ลยเอามาให ฯลฯ..

ทานพทุธชาโตกไ็ป เจอพระสตูรพวกนี้อกี กเ็อามาใหอกี กอนจะมานี่เอง อาตมากเ็ออดีๆๆ ชัดขึ้น ขยายความกันขึ้นชัด ทาํใหไดรูอะไรดขีึ้น อาตมากเ็อามา

กเ็ลยมาอธบิาย มาอานใหฟง เอามาใหหมดเสยีเลยอกีสตูรหนึ่ง อกีประมาณ ๑๕-๑๖ นาท ีเมื่อเขาใจสตูรเมื่อกี้แลว สตูรนี้อกีสตูรหนึ่ง กจ็ะเขาใจเพิ่มเตมิขึ้น

แตใชภาษาตางกัน ภาษาตางกันขึ้นมานดิหนึ่ง

สมคุคสตูร สตูรวาดวยนมิติ นมิติ ๓ เลม ๒๐ ขอ (๕๔๒) ดกูรภกิษทัุง้หลาย ภกิษผุูประกอบอธจิติ พงึกาํหนดไวในใจ ซึ่งนมิติ ๓ ตลอดกาลตามกาล

ตลอดกาล ตาม กาล หมายความวา ทาํใหทัง้ในชวงนัน้ๆ เรยีกวาตามกาล และทัง้ตอเนื่องอยูเสมอ เรยีกวาตลอดกาล ตามกาล คอื พงึกาํหนดไวในใจ

ซึ่งสมาธนิมิติ ๑ สมาธนิมิติ ฟงไวคาํหนึ่ง พงึกาํหนดไวในใจ ซึ่งปคคาหนมิติ ๑ พงึกาํหนดไวในใจซึ่งอเุบกขานมิติ ๑ มคีาํวา อเุบกขา



ชัดขึ้นมาอกีตัวหนึ่งแลวนะ

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย ถาภกิษผุูประกอบอธจิติ พงึกาํหนดไวในใจ เฉพาะแตสมาธนิมิติ ตอนนี้จะตองฟงใหดนีะ สมาธนิมิติ นี้จะหมายวาอยางไร

เดี๋ยวจะไดเขาใจ

พงึกาํหนดไวในใจเฉพาะแตสมาธนิมิติ โดยสวนเดยีวเทานัน้ พงึเปน เหตเุครื่องใหจติเปนไป เพื่อความเกยีจคราน จาํไวนะ พวกสมาธ ิพวกนักสมาธิ

ทัง้หลายแหลนี้ ลงหลมุนี้หมด พรอมทัง้พวกเรา ที่ยังเอยีงอยูดวยกัน เพราะฉะนัน้ ผูใดมเีชื้อฤาษ ีเชื้อนักสมาธ ิฟงไว ที่จรงิเราเอาทัง้ ๓ นะ

หลักสมาธเิรากเ็อา ปคคาหะเรากเ็อา อเุบกขาเรากเ็อา แตไปอยางหนึ่ง อยางเดยีว หรอืเอยีง ไมสมดลุ ไมเสมอสมาน และไมรูจักกาลตามกาล

เราจะมตีลอด แตเรารูจักกาลตามกาล รูจักวาระตามวาระ วาระใดเราใชสมาธนิมิติ วาระใดเราใชปคคาหนมิติ วาระใดเราใชอเุบกขานมิติ จะตองเขาใจ

เราใช แตที่มันเอยีงโตงทกุวันนี้ มันเอยีงโตงไปทาง สมาธนิมิติ ปคคาหนมิติมันกไ็มเอา โดยเฉพาะ มันจะไมเอา เพราะมันเขากับกเิลส มันชอบเกยีจคราน

ปคคาหนมิติคอืความขยัน ปคคาหะ แปลวาความเพยีร สมาธนัิน่แหละ สมาธทิี่ทัง้โลกที่เขารูอยูนี่ พระพทุธเจาเจตนาใชคาํวา สมาธนิมิติ นี่ อาตมาวา ชัด

วาจะทาํลาย สมาธทัิง้หลาย ที่ฤาษทัีง้หลายแปลเรยีกสมาธ ิเพราะฉะนัน้ อธจิติ ที่เรยีกวา สมาธนัิน่แหละ สมาธเิขาทัง้หลาย นัน่แหละทานซอนไว

ทานเรยีกกลางๆ สมาธนิมิติ เพราะฉะนัน้ เครื่องหมาย ที่เปนสมาธขิองเขา ที่เขาทาํกัน กไ็ดเครื่องหมายนัน่แหละ คอื ไดความสงบระงับอะไร

แลวกห็นเีขาไปอยูในภพนัน้แหละ สมาธนิมิติ ทาํอธจิติ อยางสมาธนิมิติอยางนัน้แหละ สวนปคคาหนมิตินัน้ ปคคาหะแปลวาความเพยีร ปคคาหะแปลวา

ความขยัน แปลวาความเพยีร มันแกกัน เอาความเพยีรมาแกตัวนี้ ถาใครไปโตงอยูในสมาธนิมิติอยางเดยีว กจ็ะอยูอยางนัน้แหละ ทนีี้

ทานมอีปุมาอปุมัยดวย เพราะฉะนัน้ จะทาํใหจติเกยีจคราน

ถาภกิษผุูประกอบอธจิติ พงึกาํหนดไวในใจเฉพาะแตปคคาหนมิติโดยสวนเดยีว ฟงใหดนีะ เปนโทษดวยเหมอืนกัน แตปคคหนมิติโดยสวนเดยีวเทานัน้

พงึเปนเหตเุครื่องใหจติเปนไป เพื่อความฟุงซาน ชัดเลยนะ แตกไ็มขยันกไ็มได ตองแกกลับอกีแหละ เอาฟงตอไป

ถาภกิษผุูประกอบอธจิติ พงึกาํหนดไวในใจเฉพาะแตอเุบกขานมิติ โดยสวนเดยีว ฟงดีๆ คลายๆกับวา เอ! ถาเราไปทาํสมาธนิมิติแลว มันจะกลายเปนขี้เกยีจ

ที่จรงิมันนาจะอยูที่อเุบกขา มันถงึจะขี้เกยีจ ใชมัย้ ฟงมาขนาดนี้ พอมาถงึตรงนี้แลว ลองฟงด ูเอาลองฟงตอ

พงึกาํหนดไวแตเฉพาะอเุบกขานมิติโดยสวนเดยีว พงึเปนเหตเุครื่อง ใหจติไมตัง้มัน่ เพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบ ไมใชคาํที่เราเดางายๆแลว

ถาใครไปเอาแตอเุบกขานมิติ โดยสวนเดยีว พงึเปนเหตเุครื่องใหจติ เดี๋ยวจะขยายความ

พงึเปนเหตเุครื่องใหจติไมตัง้มัน่ เพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบ ทัง้ๆที่ แหม! มันนาจะอเุบกขา อเุบกขาอยูบอยๆ มันนาจะตัง้มัน่ มันนาจะสิ้นอาสวะโดยชอบ

ใชมัย้ ไปทาํสมาธแิลวกจ็นกระทัง่ ถงึฌาน ๔ แบกขาอยูอยางนัน้ละ พดูเสยีให มันแสลง ใหมันดนูาเกลยีด นาชังหนอยหนึ่ง แลวนัง่นิ่งแบกขาอยูนัน่แหละ

กน็าจะสิ้นอาสวะโดยชอบ มันนาจะมคีวามตัง้มัน่ แตพระพทุธเจา กลับวา พงึเปนเหต ุเครื่องใหจติไมตัง้มัน่ เพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบ เพราะที่จรงินัน้

มันไดแคสมาธ ิที่จรงิเทานัน้ มันไมไดเปนอเุบกขาอยางพทุธ เขาใจมัย้ อเุบกขา อยางพทุธ นัน่ เขาไมไดไปตดิอเุบกขา บอกแลววา วางแลวอยาวาง ชัดขึ้นมัย้

วางแลวอยาวาง แตไอนัน่ มันวางแลว จงอยูวางๆ โอย ! แลวมันจะไปสิ้นอาสวะโดยชอบอะไร จะไปตัง้มัน่อะไร มันกจ็มดิ่งเทานัน้เอง รูจักความตัง้มัน่มัย้

ตัง้มัน่ไมใชจมดิ่ง จมดิ่งนัน่นะฝงเลย ฟงภาษาไทย คณุฟงภาษาไทยดีๆ ถาคณุไมฟงภาษาไทยอยางที่อาตมาพดูแลวนะ บาลมัีนม ีเทานี้แหละ

ภาษามันตายแลว และเขากเ็ขาใจกัน เพราะคนสมัยเรยีนกับพระพทุธเจา เปนคนยังไง เปนคนมบีารม ีเปนคนมบีญุ มปีญญา มอีะไรพรอมที่จะศกึษาธรรมะ

ที่จะฟงพระพทุธเจาเทศน แค ๔๕ พรรษา กเ็ปนพระอรหันตอยางนอยนะ ใหพวกคณุไปพบพระพทุธเจาอกี ไมใช ๔๕ ปหรอกนะ ๔๕๐ ป ๔๕๐๐ ป



จะบรรลอุรหันตหรอืยัง ยังไมรูนะ จะเปนพวกกระอักเลอืดเหรอ เอา! เดี๋ยวจะหมดเวลา เดี๋ยวจะไมจบสตูรนี้

ดกูรภกิษทัุง้หลาย เมื่อใดภกิษผุูประกอบอธจิติ กาํหนดไวในใจ ซึ่งสมาธนิมิติตลอดกาล ตามกาล เมื่อกี้ใหคาํกาํชับความ หรอืคาํขยายใหฟงแลววา

ตลอดกาล ตามกาลอยางไร?

กาํหนดไวในใจ ซึ่งปคคาหนมิติ ตลอดกาลตามกาล ทาํอยูตลอดเวลา ทาํเสมอแลวใหรูจักจังหวะตามกาล ใหรูจักครัง้จักคราว ปคคาหนมิติตลอดกาลตาม

กาล

กาํหนดไวในใจซึ่งอเุบกขานมิติ ตลอดกาลตามกาล เมื่อนัน้ จตินัน้ยอม ออนควรแกการงาน อาตมาอานถงึจตินัน้ยอมออน เมื่อไหรแลวก ็แหม ! มันออน

ใจจรงิๆเลย ฟงภาษานี้แลว ไมนาเลย มันนาจะแกจรงิๆดวย ฟงแลวมัน แหม ! มันตองแขง็แรงนะ อันที่จรงิ มันคานแยงกับตัง้มัน่เหลอืเกนิ ฟงแลว

ภาษาคดิวา ออน มันนาจะผดิ แตกไ็มรูจะทาํยังไง เพราะวา อาตมากไ็มไดแปลกับทาน อาตมากย็ังไมไดคดิเหมอืนกันนะวา จะเอาภาษาคาํวาแปลมทุุ

คาํนี้อะไรด ีจตินัน้ ยอมออนควรแกการงาน ผดุผองไมเสยีหาย แนวแนเปนอยางด ีเพื่อความสิ้นอาสวะ ดกูร ภกิษทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืนชางทอง

หรอืลกูมอืชางทอง ตระเตรยีมเบา แลวตดิไฟ แลวเอาคมีคบีทองใสลงปากเบา แลวสบูเสมอๆ เอาน้ําพรมเสมอๆ เรงสบูเสมอฯ หนึ่ง มสีบูเสมอๆ สอง

มเีอาน้ําพรมเสมอๆ สาม ม ีเพงดเูสมอๆ ม ี๓ ลักษณะ

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย ถาชางทอง หรอืลกูมอืชางทอง พงึสบูทองนัน้แตอยางเดยีว ตอนนี้ ไมเอาทัง้พรมตอนนี้ไมเพงด ูสบูอยางเดยีว พงึเปนเหตใุห ทองนัน้ไหม

จรงิมัย้ สบูตะพดึ น้ํากไ็มพรม ดกูไ็มด ูสบูรับรองไหม ทองนัน้ยอมไหม ถาชางทอง หรอืลกูมอืชางทอง พงึเอาน้ําพรมแตอยางเดยีว ไมสบู ไมดไูฟดับ จตินะ

อทุาหรณนี่ดจีรงิๆเลย พงึเปนเหตใุหทองนัน้เยน็ แตเดี๋ยวฟงดีๆนะ เอาน้ําพรมอยางเดยีว นี่มันดกูลับกันนะ ไมฟุงซาน เหมอืนกับจะไมฟุงซาน

แตฟุงซานอยางยิ่ง ฟงดีๆ เหมอืนเยน็นะ ใชมัย้ จะเผาทอง จะละลายทอง แตเสรจ็แลว กค็ณุไมสบู คณุเอาน้ําเยน็พรมอยางเดยีวนี่ คอืหมายความวา

เพงปคคาหนมิติ เพงปคคาหนมิติอยางเดยีว คอื หมายความวา ขยันมันลกูเดยีว ฟงดีๆนะ อทุาหรณนี่ มันจะดานแยงกับความสมมตุนิี่นดิหนึ่ง

เลนเอาน้ําพรมอยางเดยีว มันนาจะเยน็ใชมัย้ ฟุงซานนี่รอนนะ มันกลับกัน พงึเอาน้ําพรม แตอยางเดยีว พงึเปนเหตใุหทองนัน้เยน็

ถาชางทองหรอืลกูมอืชางทอง พงึเพงดทูองนัน้ แตอยางเดยีว พงึเปนเหตใุหทองนัน้สกุไมทัว่ถงึ ตัวนี้สาํคัญ ที่อาตมาบอก แลวเมื่อกี้นี้

เปนเหตเุครื่องทาํใหจติไมตัง้มัน่ เพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบนัน่นะ นัน่แหละ ฤาษจีมฝงดุย ที่บอกวาหลงอเุบกขาแบบโมหะ อทกุขมสขุแบบโมหะหลงเฉย

นกึวามันเปนความเฉย ที่แทมันเปนอทกุขมสขุแบบดานชา อทกุขมสขุแบบไมเกดิปญญา ไมเกดิอะไรตออะไรเราเลย เพราะฉะนัน้ จงึตองออกมาขยัน

ตองออกมาสบู ออกมาพรม ออกมาเพงด ูตรวจตราละเอยีด ตองตรวจตรา ตองทาํเสมอ เมื่อชางทองนัน้ เพงดแูตอยางเดยีว พงึเปนเหตใุหทองนัน้

สกุไมทัว่ถงึ ไมสบู ไมพรมน้ํา เอาแตเพงดอูยางเดยีว กส็กุไมทัว่ถงึ นัน่แหละ นัง่เพง วางๆๆๆๆๆๆ อเุบกขาๆ อเุบกขาๆๆ แหม ! มันชัดดจีรงิๆนะ

ไมรูจะชัดอยางไรแลวละ โอ ! เอาสตูรพวกนี้ มาเสรมิชัดที่สดุ สกุไมทัว่ถงึ และไมมทีางทัว่ถงึ และไมมทีางรูกเิลส ที่ซับซอน ไมรูกเิลสเกดิ มแีตนอนเนื่องๆ

หมักหมมๆๆๆๆๆๆๆๆ จม บุม ! แหม ไมรูจะจมยังไง จมไมมฟีเูลย จมมัง่ดุย นี่มันจะเปนยังงี้ สกุไมทัว่ถงึ

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย เมื่อใดชางทอง หรอืลกูมอืชางทอง สบูทองนัน้เสมอๆ เอาน้ําพรมเสมอๆ เพงดเูสมอๆ เมื่อนัน้ ทองนัน้ยอมเปนของออน ควรแกการงาน

ผดุผอง และไมแตกงาย เขาถงึเพื่อการทาํโดยชอบ และชางทองหรอืลกูมอืชางทอง มุงประสงคสาํหรับเครื่องประดับชนดิใดๆ คอืแผนทอง ตางหู

เครื่องประดับคอ หรอืดอกไมทองกด็ ียอมสาํเรจ็สมประสงคของเขาทัง้นัน้ หมายความวา ชางทองนัน้ ใหมาดแีลว ทนีี้ จะมาทาํรปูพรรณอะไร

ตกแตงประดับประดาอยางไร เหมอืนอาตมา เปนศลิปนตอนนี้ นี่กาํลัง ประดับประดา กาํลังทาํเครื่องตบแตงใหพวกคณุ ไดกันไปคนละดอกๆๆ แลวนะ



เครื่องประดับไดไปแลวนะ คนละดอก ใครไมไดกช็าง แจกทกุคนแลว นัง่งวงนัง่งบุอยูตรงนี้กไ็มไดอะไร ถาไมนัง่งวงนัง่งบุรับเอาอยางด ีใสใจ ตัง้ใจเงี่ย

สดับสดับ ทาํด ีทาํจติรับด ีกจ็ะได

แมฉันใด ฉันนัน้ เหมอืนกันแล ภกิษทัุง้หลาย ฟังดีๆนะ จะอา่นเรว็ ภกิษผุูประกอบอธจิติ พงึกาํหนดไวในใจซึ่งนมิติ ๓ ตลอดตามกาล คอื พงึกาํหนดไวในใจ

ซึ่งสมาธนิมิติ ๑ พงึกาํหนดไวในใจ ซึ่งปคคาหนมิติ ๑ พงึกาํหนดไวในใจ ซึ่งอเุบกขานมิติ ๑

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย ถาภกิษผุูประกอบอธจิติ พงึกาํหนดไวในใจเฉพาะแต สมาธนิมิติโดยสวนเดยีว พงึเปนเหตเุครื่องใหจติเปนไปเพื่อความเกยีจคราน

ถาภกิษ ุผูประกอบอธจิติ พงึกาํหนดไวในใจ เฉพาะแตปคคาหนมิติโดยสวนเดยีว พงึเปนเหตเุครื่องใหจติ เปนไปเพื่อความฟุงซาน ถาภกิษ ุผูประกอบอธจิติ

พงึกาํหนดไวในใจเฉพาะแต อเุบกขานมิติโดยสวนเดยีว พงึเปนเหตเุครื่องใหจติ ไมตัง้มัน่โดยชอบ เพื่อความสิ้นอาสวะ

ดกูรภกิษทัุง้หลาย เมื่อใดภกิษผุูประกอบอธจิติ กาํหนดไวในใจ ซึ่งสมาธนิมิติตลอดกาลตามกาล กาํหนดไวในใจซึ่งปคคาหนมิติ ตลอดกาลตามกาล

กาํหนดไวในใจซึ่งอเุบกขานมิติตลอดกาล ตามกาล เมื่อนัน้ จตินัน้ยอมออน ควรแก การงาน ผดุผอง และไมเสยีหาย ยอมตัง้มัน่โดยชอบ เพื่อความสิ้นอาสวะ

และ ภกิษนัุน้ ยอมโนมจติไปเพื่อทาํใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ซึ่งธรรมที่ ควรทาํใหแจง ดวยปญญาอันยิ่งเองใดๆ เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนัน้ๆ

ในเมื่อเหตมุอียู เปนอยู ถาภกิษนัุน้พงึหวังวา เราพงึแสดงฤทธิ์หลายประการ ฯลฯ พงึทาํใหแจงซึ่งเจโตวมิตุ ิปญญาวมิตุ ิฤทธิ์ที่ทาํใหแจงเจโตวมิตุิ

ปญญาวมิตุนิะ ไมใชที่ไป ทาํเดรัจฉานวชิา อันหาอาสวะมไิด เพราะอาสวะทัง้หลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุนเขาถงึอยู

เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนัน้ๆ ในเมื่อเหตมุอียู เปนอยู ฯ เอาละ! สตูรนี้ลกึซึ้ง ลกึซึ้งอกี เวลาจะหมดลง

กข็ยายกอนจะลกุจากที่นัง่นี่ไปซักนดิหนึ่งนะวา

สรปุแลวมอียู ๓ นมิติ สมาธนิมิติ ปคคาหนมิติ อเุบกขานมิติ ตตีรา อเุบกขากอน อเุบกขานมิติ ที่เปนมจิฉาทฏิฐนัิน้ เปนอเุบกขา ฟงดีๆนะ อเุบกขานมิติ

เปนมจิฉาทฏิฐนัิน้กค็อื นัง่เจโตสมถะ แลวกนั็ง่แชตดิเอาแตอเุบกขา ไมไดทาํอะไร ตออะไรที่มันรุงเรอืงกวานัน้ เอาแตเฉย อทกุขมสขุ หรอือเุบกขา วางๆ

ประเภทที่ไมเกดิปญญา ไมเกดิรูเรื่องอะไร ไมรูเหต ุไมรูกาล ไมรูกาละ เอาแตนัง่จม กับจมตออยูอยางนัน้ ไมรูกาลตามกาล ไมรูจักที่จะทาํอะไร ตามกาล

สมาธแิบบฤาษเีลย ทาํอยางนี้ตลอดไป เพราะฉะนัน้ คาํวาสมาธนิมิติ ทาํอธจิติสมาธนิมิติ สมาธนิมิตินัน้ หมายความในสภาพความสมถะ สมาธนิมิติ

ความสงบอยางสมถะ สมาธนิมิติ เปนความตัง้มัน่ ถาจะแปลสมาธวิาตัง้มัน่อยางที่ เขาเขาใจวา ตัง้มัน่กค็อื ทาํใหมันบอยๆ ทาํใหมันเสมอๆ อยางที่เขาทาํ

เขาจะทาํในระดับรปูฌาน หรอืเขาจะทาํในระดับอรปูฌาน ในสมาธฤิาษ ีอยางใดๆ แลวกเ็อาแตจมอยูอยางนัน้ๆโดยไมมมีรรคองคแปด โดยไมมกีารขยัน

หมัน่เพยีร โดยไมมกีารงาน โดยไมมกีารรูตามกาล ไมรูกาลรูควรวา เอะ ! จังหวะนี้ จะทาํอะไร ควรจะเปนอะไร โดยเฉพาะ

ไมไดปฏบัิตโิดยสตูรโพธปิกขยิธรรม ไมไดรูผัสสะ ไมรูจักกเิลส ไมรูจักแลวกไ็มเปนสมถะแบบพทุธดวย เขาจะเปนลักษณะนี้ จะทาํใหเกดิเกยีจคราน

จะเกดิเกยีจครานจรงิๆ มคีนถามมาซอนบอกวา นมิติ ๓ นมิตินัน้ กร็วมเรยีกวา ศลี สมาธ ิปญญาใชไหม? อยาไปโมเมมากเกนิไป ไอนัน่มันหยาบ ศลี สมาธิ

ปญญา เปนองครวม เปนองคกวางๆ อันนี้กาํลังเจาะเขาไป ในๆภายใน ของสภาพของการเรยีนถงึขัน้ฌาน ขัน้สมาธิ

เพราะฉะนัน้ ไอนี่ เอามาปนเปกันเขาไป โดยเฉพาะไปเอาศลีเขามาอกี มันจะยุงกันใหญ มันไมไดยังงัน้ ถาเพงสมาธโิดยการเอาแตสบู เอาแตสบู อยางเดยีว

ฟงดแูลว มันเหมอืนจะรอน ไหม ทองไหมนะ คอื เอาแตสมาธนิมิติ อยางเดยีว เอาแตสบูอยางเดยีว ทองไหม ที่จรงิกค็อื ลงนรกไปเลย เปนโลกันต

ลงนรกไปเลย ยอมดิ่งไปเลย ไมผดุไมเกดิ ประเภทนี้ ไมเกดิอรยิคณุนัน่เอง เพราะมันหมักหมม มันนอนเนื่อง แลวมันกทั็บถมลงไปเรื่อยๆ มันยิ่งไมรูเรื่อง

มันเกดิอวชิชา อวชิชา คอืสภาพที่ทานบอกไวตอนหลังนัน่แหละวา อทกุขมสขุ สตูรกอนนี้ นัน่จะเปนอวชิชา แลวไมสิ้นอาสวะโดยชอบ มแีตอวชิชา เมื่อกี้นี้



กอ็ยูในตัว กบ็อกอยูแลววา มันจะมแีตอวชิชา มันเปนเครื่องเหตไุมสิ้นอาสวะโดยชอบ เปนการที่ไมรูรายละเอยีด มันจะมแีตอยางนัน้ สวนเอาแตพรมน้ํา

หรอืเอาแตขยัน เอาแตขยัน ปคคาหนมิติ เอาแตมแีตผูที่มสีภาพที่เพยีร มสีภาพที่เอาแตความรู ฟงดีๆนะ ปคคาหะ เปนสภาพลักษณะตางกันกับสมาธนิมิติ

สมาธนิมิติ นี่เอาแตการตัง้มัน่ เอาแตการอยูในภพ เอาแตการสงบ เอาแตการสมถะ สวนปคคาหะนัน้ เอาแตความเพยีร เอาแตความรู เอาแตวปิสสนา

เอาแตงานคดิ คดิหาแต ความรูเปนพวกมหายาน สวนสมาธนัิน้ เปนพวกหนิยาน หรอืเถรวาทนี่ มันเอยีงโตงแลวขณะนี้ ถาเอาแตอยางโตงไป

ดานใดดานหนึ่งอยางนี้ ลักษณะนี้ ตรงตามพระพทุธเจาตรัส เอาแตสมาธ ิอยางที่จะโตงไป เอาแตสมถะ เอาแต ความตัง้มัน่ เอาแตภพ เอาแตสงบ

เกยีจครานแนนอน ใครกร็ู ไมตองเอาใครหรอก คณุคกึฤทธิ์ยังรูเลย อยาเอามาสอน นี่โลกตุตระอยางนี้ อยาเอามาสอนนะ พัฒนาไมขึ้น จรงิที่สดุ

กเ็มื่อเขาใจสภาพศาสนาเปนอยางนัน้ กผ็ดินะซ ีใชมัย้ มันกต็องเกยีจคราน มันจะพัฒนาอะไรขึ้นไมได ไมขึ้น แลวกจ็รงิที่สดุ ทนีี้ เอาแตขยัน

ขยันไมถกูอกีแหละ ฟงตอนที่ มันไมถกูกอน เขาเอาแตจะหาความรู เอาแตจะความเพยีร แตไมไดเพยีรถกูสภาพเลยวา จะตองมกีายกรรม วจกีรรม

มโนกรรม มกีารงาน อันสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ สัมมาอาชพี อยางไร ไมรูเรื่อง ปฏบัิตมิรรคองค ๘ หรอืปฏบัิตโิพธปิกขยิธรรมไมเปน เอาใหชัดๆกอน

เอาแตคดิๆๆ กฟ็ุงซานนะซ ีกท็านบอกตรงๆแลววา จะเกดิฟุงซาน กอ็านไปแลวเมื่อกี้ กฟ็ุงซานแน เอาแตพรมน้ํา สกุทองนี่ เอาแตพรมน้ํา ที่จรงิบอกแลว

มันจะคานแยงกับสภาพ เอาแตพรมน้ํา ทองมันกเ็ยน็แยเลย มันไมฟุงซาน ฟุงซานมันไมเยน็ มันรอน มันรอนนะ หยดุไมเปนเลยนะ มันกจ็ะเกดินี่ ปคคาหะ

กค็อื เพยีร เอาแตคดิ เอาแตมหายานนี่แหละ มหายานสายเรยีนรู ไมมทีางที่จะเจรญิได เพราะฉะนัน้ เอาแตพรมน้ําๆ กเ็กดิจติฟุงซาน

ตามชัดที่ทานบอกแลวฟุงซาน อันแรก จติเกยีจคราน ทนีี้ อเุบกขาจะทาํใหจติไมตัง้มัน่ เพื่อสิ้นอาสวะโดยชอบ กเ็พราะเอาแตแบบเซน็ ทนีี้แบบเซน็ อเุบกขานี่

ถาเผื่อวา ทางลมืตาจะแบบเซน็ ถาหลับตาจะไปสมาธ ิเขาใจอเุบกขาวา เออ ! ปลอยมัน วางมัน วางมัน อยาไปยุงกับมัน ไมเอาๆถานอะไรกับมันอกีแหละ

พวกนี้มปีญญาๆ พอจะเลี้ยงตัวได ขยันหมัน่เพยีรไมคอยเทาไหรหรอก แตวามปีญญา ขยันหมัน่เพยีรไปอยูที่ปคคาหะ ขยันหมัน่เพยีร กไ็มเทาไหร

แตปญญาพอกนิพอใช พอ อะไรตออะไร ถามปีญญามากกร็วยมาก มเีลหเหลี่ยมมาก มอีะไรตออะไรมาก ดไีมด ีกเ็อาธรรมะนี่แหละ มาขายกนิ ไดทัง้ยศ

ไดทัง้ลาภมากมาย ไดอยางนัน้ ไดทัง้ยศ ไดทัง้ลาภมากมาย มันไมตัง้มัน่จรงิ ไมสิ้นอาสวะจรงิ อธบิายอยางฤาษ ีทนีี้ นี่อธบิายอยางเซน็

อธบิายอยางปญญาเปนอยางนี้ อธบิายอยางฤาษ ีถาเปนอเุบกขาอยางฤาษ ีมันควรจะตัง้มัน่ แตไมใช เพราะจติ อธบิายขยายมาจากสมาธ ิบอกแลว

ถาเอาความหมาย สมาธเิปนแบบที่เอาแตภพ ใครจะภพรปูฌาน อรปูฌาน หรอืวาตื้น กเ็อารปูฌานกต็าม เอาแตนัง่ๆๆๆ ขี้เกยีจแน ทนีี้ อยางนี้จะไมตัง้มัน่

จะไมสิ้นอาสวะ ที่จรงิ มันควรตัง้มัน่ใชมัย้? เอาแตอเุบกขา นัง่ๆๆ มันควรจะตัง้มัน่ ทานกลับวาไมตัง้มัน่ และไมสิ้นอาสวะ เพราะมันไม ละเอยีดลออ

มันไมชอนไช มันไมรูจักสภาวะที่จรงิ ถาไมนัง่เอาแตหลับตาจม อยางนัน้แหละ แลวมันจะไปสิ้นอาสวะไดยังไง มันตื้นๆๆๆอยูอยางนัน้ มันไมชอนไชลงไปได

มันมแีตทับแนนๆๆๆๆ แลวเมื่อไรมันจะเกดิ ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ที่จะเปนตัวสัมผัส ตัวจะกระแทก กระทุงกเิลสออกมา หยาบ กลาง ละเอยีดอะไรตออะไร

ออนบางอยางโนนอยางนี้ จะเกดิการ ตามสภาวะที่มันจะออกมา ไมม ีเพราะฉะนัน้ จะไปสิ้นอาสวะไดอยางไร

หรอืแมแตพวกเรานี่ ฟงดีๆนะ ตอนนี้ ในระดับไมใชเรื่องที่ผดิทัง้หมด เปนโสดากต็าม สกทิาขึ้นมากต็าม ไดฐานไหนมา แลวกม็าตดิไดแลวขนาดนี้

อเุบกขาหมายความวา ไดไมเจรญิแลว เฉยเทาที่เราไดแลว กไ็มพากเพยีร ไมมปีคคาหะ ไมมคีวามเพยีรที่จะทาํใหมันถกูเรื่องตามกาล จะตองเพยีร

การงาน มสีังกัปปะ วาจา กัมมันตะ ที่เปนสัมมา สัมมาทัง้อาชวีะ อะไรตออะไร อยางจรงิจังอยางนัน้ ไมมคีวามเพยีร ไดแตตดิเหนื่อย เฉื่อย ไปตาม

ไดแลวกข็นาดนี้ กพ็อกนิแลว นัน่แหละ อเุบกขาแลวๆๆ ใครจะไดแคไหน กแ็ลวแต อเุบกขาแลว แบกมันอยูตรงนัน้แหละ เปนเจาตดิศาล ไดแคศาลซ ี๑

เจาประจาํศาลซ ี๑ อยูซ ี๑ ไปตลอดกาล ถามันยังไมแขง็แรง มันยังไมสมบรูณถกูตองถวน แลวกห็ลงตกต่ําได ถามันไดรอบของมัน กย็ังจรงิอยู กย็ังดหีนอย



ที่วามันกย็ังไดอะไรบาง ไมตกต่ํากจ็รงิ แตมันไมกาวหนา มันไมเจรญิ ถาอธบิายเขาไปหาสมาธ ิอยูในภพนัน้ อยูในความสงบอันนัน้

อยูในสมถะขนาดที่คณุไดนัน้ คณุกจ็ะกลายเปนคนเกยีจคราน เพราะมันไมมอีะไรที่ใหม ไมมอีะไรที่จะทาํงานซอกแซกอะไร เพราะฉะนัน้

อาสวะจะสิ้นรอบไมได เพราะฉะนัน้ ความตัง้มัน่ ไมใชความอยูเฉยๆ

เหมอืนกับที่อาตมาพยายามอธบิายมัชฌมิา ความเปนกลาง ไมใชเอาไมบรรทัด อันหนึ่งมา ๑๒ นิ้ว ๖ คอืกลาง ไมใชระนาบอยางนัน้ คาํวากลาง มัชฌมิา

ไมใชตื้นๆแคนัน้ มลีกูกลมมาลกูหนึ่ง กลางคอืตรงใจกลาง ไอนัน่มันงายๆ เปนวัตถรุปู เปนนมิติตื้นๆ ไมใชอยางนัน้ ความลงตัว พอเหมาะ พอดทีี่สดุ กลาง

มคีวามลงตัว ความสมบรูณ ความถงึที่สดุแหงการสิ้นรอบอาสวะ นัน้คอืความเปนกลาง คาํวากลาง ไมใชภาษาตื้นๆ แตเขามากลางตามใจของเขาชอบ

แลวก ็๒+๒ เอา ๒ ไปหาร ไมใช ๒ หาร ไปหารครึ่งนะ หารครึ่ง มอีะไรกห็ารครึ่ง มาเรื่อย เอะ ! ๒ หาร หรอืเปลา? เออ ... ๒ หารแหละนอ ๘ กค็อื ๔ อยาง

นี้เปนตนนะ แมแต ๗ กค็อื ๓ ครึ่ง อะไรอยางนี้แหละนะ แลวอยางนัน้ เรยีกวา กลาง ไออยางนัน้ มติทิี่ตื้นเขนิมาก มันไมใชคาํวากลางที่พระพทุธเจาตรัสรู

ไมตองใชสัพพัญหูรอก อยางนัน้นะ ตองใชสัพพัญมูา ตองคนคดิตรัสรูวา โอ ! เจอ แลวกลาง มัชฌมิาปฏปิทา คอื ๒ หาร นัน่เอง แหม !

อาตมาวาไมตองบาํเพญ็ เพยีรหลายชาต ินานับชาต ิอาตมาเลกิเดี๋ยวนี้โพธสิัตว เลกิเดี๋ยวนี้ ถาเผื่อวา เกดิไปตรัสรูอยางนัน้นะ เลกิเดี๋ยวนี้เลย

มัชฌมิาปฏปิทาแคนัน้นะ เลกิเดี๋ยวนี้เลย ไมเอาตอแลว พวกคณุกไ็ปตรัสรู คดิหาสตูรอยางนี้นะ มัชฌมิาปฏปิทาคอืสองหาร โถ ! มันไมไดตื้นเขนิอยางนัน้

แหม ! มันมนัียที่ลกึซึ้งละเอยีดลออ อยางที่กลาวนี้ มากมาย เพราะฉะนัน้ อเุบกขานมิตินี่ ถาอเุบกขาที่เราไดภมูธิรรม อเุบกขาฐานนมิติ

อยางที่อาตมาวาฐานนพิพาน คณุนพิพานโสดา คณุไดอเุบกขาของโสดา คณุวางโสดา แมคณุจะไมเอาละ ที่จรงิ

คณุจะไมมปีญญาจะวางอเุบกขานัน้ดวยซ้ําไป เพราะคณุตดิ เมื่อกี้วา จะอธบิายวา คณุวางอัตตาอเุบกขาได เพราะคนที่วางอัตตา อเุบกขาได

จงึเพิ่มมาเปนสกทิา อนาคาขึ้นไป เพราะภมูวิางสงบอันนี้ ไมตดิภมูนิี้ มันจงึจะเลื่อนฐาน แตคณุบอกวา อเุบกขา เออ อยูมันเฉยๆ เอารสนี้ไว กอ็ยูอเุบกขา

แลวมันจะไปไหน อาสวะจะสิ้นรอบ กวามันจะสิ้นรอบได ไมใชตัง้มัน่ ตดิเด ตดิตัง ฟงใหด ีคาํวาตัง้มัน่ กไ็มใชลักษณะตดิตัง ตดิเดงอยูตรงนัน้ละ

ไมตองไปไหนละ ไมใชนะ ตองวาง เหน็มัย้? ปฏนิสิสัคคะ นี่ลกึซึ้งกวานัน้ ปฏนิสิสัคคะไดแลวไมได ไดแลวไมเอา ไดแลวไมเอา อยาไปตดิ อยาไปหลงแช แหม!

ถาบอกปนี้ พทุธาภเิษกกันไปแลวนี่ ยังไมคลี่คลาย ยังไมขยับ ยังไมออกจากร ูยังไมเคลื่อนคลอย เคลื่อนกายยายจดุ ยังไมพัฒนาขึ้นอกี กไ็มรูจะทาํยังไงแลว

เอา ! ทนีี้ มาถงึปคคาหะ ยังมกีารสงสัย เอะ ! ถางัน้เอาแตงานๆๆๆ เอาแตขยันๆ มาพดูกันกอนวา ขยันทาํงานนัน่นะ ปฏบัิตธิรรม หรอืขยันทาํงาน

ถาขยันทาํงานแลวไมไดปฏบัิตธิรรมกแ็นนอนๆ เพราะมันเปนโลกยี คณุขยันทาํงาน ตองไดลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุมาบาํเรอ ใชมัย้?

มาบาํเรอมันถงึจะทนได เพราะขยันทาํงาน กไ็มไดลาภนี่ ที่นี่ยศกไ็มได มแีตถกูตดิวย คนอื่นไมทาํ เขากไ็มมอีะไรบกพรอง เขากไ็มมอีะไรผดิพลาด

เขากไ็มถกูต ิเราทาํงาน เอา ! ประเดี๋ยวกบ็กพรอง ประเดี๋ยวกผ็ดิพลาด เรากต็องถกูตถิกูเตอืน ทาํไมไอนัน่ไมทาํอยางนี้ละ ทาํไมไอนี่บกพรองผดิพลาด ออ !

นี่ลมืไป หลนไป เดี๋ยวคนนัน้ กม็าหมัดหนึ่ง เดี๋ยวคนนี้ กม็าสองหมัดสามหมัด อะไรกันหนัก กันหนาวะ คนที่ทาํโลกยี กต็องเปนโลกยี ไมไดเขาสูระบบ

ของโลกตุตระ เมื่อทาํโลกตุตระ ทาํงานคณุกไ็ด เออ เขามาดาใชมัย้ เขามาตใิชมัย้ เออ รูแลว รูทันลดกเิลส คณุกร็ูอานสิงสวาคณุได นี่ไดรายไดโลกตุตระ

ไดลดใชมัย้ กม็าตดิที่วาเมื่อยนะ เออ เมื่อยกไ็มเปนไร เราสรางสรรกศุล คณุไดทาํงาน คณุไดมกีระทบสัมผัส คณุมทัีง้กระทบสัมผัส ตองานการ

กระทบสัมผัสตอรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส กระทบตอ บคุคล จติวญิญาณมนษุยมาอะไร คณุกป็ฏบัิตธิรรมเปนโลกตุตระๆๆ คณุกร็ูวาคณุไดมรรค ไดผล

เมื่อไดมรรค ไดผล คณุกม็ปีต ิมอีภปิปโมทยัง มคีวามชื่นใจ มคีวามสดชื่น มเีพราะเราได จะวาไมไดกไ็มได จะวาไมมอีะไรที่เกดิไมใช เกดิ

แตคนที่ยังมภีมูขิองโลกยีะ มันไดรับแตนนิทา มันไมไดรับลาภ มันไมไดรับยศ มันไมไดรับอะไรตออะไร มันไมไดอะไรมาบาํเรอเปนอามสิเลย แนนอน



มันไมทนหรอก คณุอาจจะตองสกึหาลาเพศ ถาบวชแลว หรอืถาเปนฆราวาส คณุกต็องแหนงหนาย ออกไปหากนิของกดูกีวาวะ กเ็พราะมันไปเอาลาภ

กต็องไปนะส ิกน็ี่มันไมได (มเีสยีงทักทวง) รูแลววามันเลย แตกไ็มรูจะทาํยังไง ทาํไมไมมันแลวเหรอ มันตอเนื่องอยูเขาใจ

เพราะฉะนัน้ ตัง้มัน่ ที่หมายนี้กค็อื อธิๆหรอืเปลา ใช อันนี้ถกู ตัง้มัน่ นี่ คอือธ ิสัง่สมอธิๆๆๆ ๆๆ ขึ้นเรื่อย แลวกส็มบรูณๆขึ้นเรื่อยๆ

ไมใชอธแิลวกต็ดิอธอิยูตรงนี้แหละนะ ไมใชนะ อธกิไ็มใชอธ ิตดิจติอยูตรงจติเกา อเุบกขาจติตัวเกา กไ็มใชอธ ิคอืยิ่งๆๆๆๆ ขึ้นอยูเรื่อย ด ีอันนี้ถกู

แตอยาไปโมเม ศลี สมาธ ิปญญา วานมิติไมใช อันนี้ถกู เพราะฉะนัน้ คาํวาอเุบกขา กจ็งึไมมสีภาวะลกึซึ้ง ซับซอน ขึ้นมาอกี เพราะมันตองเจรญิจติ

ทาํใหจติตัง้มัน่ กเ็พราะไมตดิอเุบกขา จะสิ้นอาสวะโดยชอบ กเ็ปนเพราะตดิอเุบกขา เพราะฉะนัน้ อเุบกขา เปนฐานนพิพาน กจ็รงิ แตไมใชอัตตาอันที่หมาย

สรปุ ดวยภาษาสัน้ๆอยางนี้สดุทาย อเุบกขา เปนฐานอาศัยกจ็รงิ บอกแลวนะวา อเุบกขาอยาง มจิฉาทฏิฐ ิไมเอานะ อเุบกขาอยางสัมมาทฏิฐ ิเปนฐานอาศัย

แตไมใชตัวกขูองก ูแตไมใชฐาน ที่จะตองตดิตัง ไมตองตดิตัง เพราะฉะนัน้ เฉยไดแลวอยาเฉย วางไดแลวอยาวาง ไมใชใหไปเกาะ อันเกานะ

แตมันตองเลื่อนใหม วางแลวอยาวาง วางแลวอยาวางดกีวา เฉยไดอยาเปนคนเฉยๆ ตองรูวา กรรม กายกรรม วจกีรรมอะไรดกีวานี้มอีกี

ทาํใหมเปนเหตปุจจัย และจะทาํใหเราเรยีนรูจติ ขึ้นไปใหมอกี กายกรรม วจกีรรม ที่เราทาํนี่แหละ ที่เราทาํการงาน ที่เราทาํอะไรนี่แหละ มันจะกอ

ใหเกดิเรยีนจติที่รูอาสวะ รูอนสุัย รูกเิลสที่ลกึซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆอกี จะเหน็ไดวา ศาสนาพระพทุธเจานัน้ เปนศาสนาที่ตองเพยีรอยูตลอดเวลา

แตไมใชที่เพยีรอยางฟุงซาน ไมใชหาแตความรู แตตองปฏบัิต ิแตตองปฏบัิต ิตองสัง่สมสภาพที่มันจะตองมจีรงิๆขึ้นไป

เอา เอาละ มันไมมเีวลาแลว จบไปดื้อๆ กอน...
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อาตมาจะขอทาวความ สตูรเมื่อวานนี้นดิหนึ่ง สมคุคสตูร ไมไดบอกเลมพระไตรปฎก (เลม ๒๐ ขอ ๕๔๒) แตละเลม ที่สตูรเหลานี้มา มาจากอะไรตออะไรบาง

อาตมาไมคอยไดบอก แลวไวพรุงนี้คอยทบทวน ไลไปตัง้แตตน ไปเลย มกีี่สตูรกี่สตูรมาจากเลมไหน ขอ ไหน สตูรไหน คอยๆทบทวนกัน แตตอนนี้ เอาสตูร

ทบทวนสตูรนี้ ซะกอน สมคุคสตูร คอื อยากจะทบทวน เพราะวาจะไดไมสับสน แลวกจ็ะไดเขาใจงายๆเขา

คอืที่บอกวา อธจิติที่กาํหนดอยางถกูตองตามสภาพกค็อื ถาผูวัดกาํหนดตลอดกาล ตามกาล คอืทาํอยูเรื่อยๆ แลวกต็ามวาระ ที่เราควรจะไดทาํ ถาเผื่อวา

ทาํไปอยางเดยีว เนนแตอยางเดยีว มันมอียู ๓ มมิติ สมาธนิมิติ ปคคหนมิติ อเุบกขานมิติ คอืจาํงายๆวา สมาธนิมิตินัน้ หมายถงึวา การทาํสมถะ

การอยูในภวังค ในภพ สมาธนิมิติ ถาใครทาํไปแตอยางนัน้อยางเดยีว ทานเปรยีบวาเหมอืนกับ เรา...ชางทองที่จะหลอมทอง แลวกเ็อาแตจดุไฟสบู ถาเผื่อวา



เอาแตสมาธนิมิติ เพราะฉะนัน้ เมื่อสบู สบูทองเอาแตสบูทอง เรงไฟ กแ็นนอน ทองมันจะไหม ทองจะไหม นัน่เปนสมาธนิมิติ จาํงายๆกเ็อาแตนัง่หลับตา

วางัน้เถอะ

สวนปคคหนมิตินัน้ เอาแตคดิ มคีวามบากบัน่พากเพยีร ขยัน เอาแตคดิ เอาแตฟุงซาน กจ็ะไดแตฟุงซาน สวนสมาธนิมิตินัน้ก.็.. จะไดแตเกยีจคราน

ทองจะไหมนี่ หมายความวา จะไดแตเกยีจคราน ทานบอกไวชัด จะไดแตเกยีจคราน สวนจะเอาแตคดิ จะเอาแตขยันเรยีน พดูถงึแงงายๆวาเปนปคคหะ

กเ็หมอืน มหายาน สมาธกิเ็หมอืนเถรวาท สมาธนิมิติกเ็หมอืนกับพระปา ปคคหะกเ็หมอืนกับพระบาน เอาแตตัง้โรงเรยีน เอาแตสอน เอาแตเรยีน เอาแตคดิ

เอาแตปรงุ มันกจ็ะไดแตฟุงซาน สวนอเุบกขา นัน้มาแปลก เอาแตวาง อเุบกขาเอาแตวาง อะไรมากว็างๆๆ พวกนี้ตื้น เอาแตวางๆๆ นี่ตื้น พวกที่วางๆๆ

นี่จะไมสามารถที่จะบรรล ุสิ้นอาสวะ จติจะไมตัง้มัน่ จะไมเปนสมาธดิวยซ้ํา พวกนี้ เอาแตวางๆๆๆ นี่ เปนเหตเุครื่องใหจติไมตัง้มัน่

เพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบ กเ็อาแตวาง แตไมมรีายละเอยีดรู เปรยีบเสมอืนกับจะหลอมทอง แลวไมพนิจิ ไมเพงพนิจิด ูเสมอๆ ไมตรวจตราพนิจิ

ไมตรวจตราเสมอๆ ไมดแูลวดอูกี ไมพยายามที่จะทาํความเขาใจ ในเนื้อหา ในความลกึซึ้ง ในสวนเหลอืสวนได สวนอะไรเปนอะไร

จะทาํใหเกดิประโยชนคณุคาอะไร ถกูตองหรอืไม ไมเพง ไมพนิจิ อะไรตางๆพวกนี้ กเ็ลยไมมทีาง

อันนี้แหละ ชัดเจนมากเลย วาสมาธใิดๆ กแ็ลวแต ถาไมพยายามที่จะเรยีนรูไปจนกระทัง่ถงึ รปูนามขันธหา ไมรูวา เวทนาคอือะไร สัญญาคอือะไร

สังขารคอือะไร วญิญาณคอือะไร จนรูสภาวะจรงิๆ วางานบทบาทของ ปรมัตถ บทบาทของจติ เจตสกิ ตางๆพวกนี้ เปนยังไง แลวกก็เิลส

มันกย็อมเกดิที่จติเจตสกินี่แหละ แลวมันจะเปนยังไง มันจะเหลอืหยาบ กลาง ละเอยีดอยางไร สายไหน ตองรูรปู รูนาม มันอยางชัดเจน ดวยอาการ ลงิคะ

นมิติ อเุทศ คอืคาํที่ชี้ขอกลาวขึ้นมา อธบิายกันอยูนี่แหละ อเุทศ ฟงไป แลวกเ็อาไปปฏบัิต ิปฏบัิตจิรงิๆ กด็อูาการ ลงิคะ นมิติ นัน่แหละ

มันสอดคลองกับที่เราเรยีนหรอืเปลา

เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวา จะเอาแตเปนพระบาน เอาแตเรยีน เอาแตคดิ เอาแตขยันหมัน่เพยีร อยางจะทาํงาน ทาํงานแบบที่ เขาทาํกันละนะ

โดยที่ไมไดพยายามรูจติ สมาธนิี่ จะรูความเปนอธ ิความเจรญิ โดยเฉพาะ ของจติ มันกจ็ะมแีต...ทองนี่ กจ็ะมแีต...มันจะเยน็ เหมอืนกับเอาน้ําพรม

กไ็ดแตเยน็ๆ ฟงๆดแูลว อยางที่ ตัง้ขอสังเกต เมื่อวานนี้แลว วามันกลับ ที่จรงิมันมแีตรอน แตวาทอง นี่ กลับจะเยน็ คอื มันไมเกดิอะไร จะหลอมทองแลว

ทองมแีตเยน็ๆ เอาแตน้ําพรม ไฟกไ็มสบู แลวมันจะไปทาํ...ละลายทองกไ็มออก ทองมันจะเปนอะไร กไ็มเปนอะไร ไมเกดิผลอะไร

จะเกดิแตความฟุงซานดวยซ้ํา โดยตรงมันจะเกดิ ความฟุงซาน มแีตความวุนวาย ความไมเปน มแีตแถมกเิลสนะ วาจรงิๆ ไมไดมกีาร ลดละกเิลสอะไรได

อเุบกขานัน้ก ็อเุบกขานมิติ กม็แีตวางๆๆ แบบเซน อยางที่วานัน้ เปนแบบเซน อะไรกไ็มใชเรา ไมใชเขา วางเฉย ไมเกี่ยว เอาแตเฉย ทาํจติ แหม ! วางๆๆ วาง

พวกนี้ไมเรยีนรูหรอก จติไมตัง้มัน่ ไมมกีารเปนสมาธ ิกไ็มเปน แขง็แรงอะไร ตัง้มัน่อะไรได กไ็มเปน เพราะฉะนัน้ ยิ่งความสิ้นอาสวะ นัน้ กไ็มตองไปพดูถงึเลย

ไมรูวากเิลสหยาบเปนอยางไร กเิลสกลางเปนอยางไร กเิลสละเอยีด เปนอนสุัย เปนอาสวะเปนอยางไร ไมไดเรยีนรูเลยนะ แตหลง วามันวาง หลงวามันวาง

มันเบา มันงาย สายนี้ กส็ายตรรกศาสตร เขาเรยีก ดเูหมอืนเขาจะเหมาใหเปนสายปญญา ที่พระปาสายไหนละพระปา พระบานสายไหนละพระบาน

พระบาน สายปญญา สายไหนละ สายปญญา นัน่แหละ สายชัดๆอยางนี้ มอียูทัง้นัน้แหละ ในตัวอยาง สาํนักไหนๆ คณะไหนๆ ขณะนี้ในเมอืงไทยกม็ ีทัง้ ๓

สาย

เพราะฉะนัน้ เราตองเอาหมดทกุสายนะ เขาหาวาเรานี่สายศลี วาเราเปนสายศลี เอาสายศลี กส็ายศลีนะ เพราะฉะนัน้ กต็องใหชัด เราสายศลี

แลวปฏบัิตใิหเปน สมาธ ิหรอืเปลา ปฏบัิตแิลวมปีคคาหะ มคีวามพากเพยีร บากบัน่หรอืเปลา แลวกม็กีารปลอย การวางหรอืเปลา



รูจักอเุบกขาจรงิๆหรอืเปลา ไมใชเอาแตแบกขา หรอืวาวางหลวมๆอะไร

ทนีี้ กเ็อาอกีสตูรหนึ่ง สตูรนี้ แยกสมาธใิหฟงอกี ชัดนะ สังคตีสิตูร มาจากพระไตรปฎก ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค เลม ๑๑ เอาตรงขอ ๒๓๓ สมาธภิาวนา๔ อยาง

ลองฟงดกูันชัดๆ ทานบอกวา สมาธภิาวนา มันมหีลายลักษณะ

๑. ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย สมาธภิาวนาที่ภกิษอุบรมแลว ทาํใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสขุ ในทฏิฐธรรมมอียูฯ [หมายความวา

สมาธภิาวนาที่ไดพยายามฝกฝนอบรม มันจะเกดิผล เพื่อความเปนอยูสขุ ในปจจบัุน เพื่อความเปนสขุ ในทฏิฐธรรม อยางนี้กอั็นหนึ่ง มอียูในการทาํสมาธิ

เพื่อความเสวยสขุ เสวยระงับ เสวยอยูเฉยๆ อยางนี้กม็อียูแลว ทาํไปเยอะแยะไป พวกที่ทาํสมาธ ิเพื่อความสบาย]

๒. ดกูรผูมอีายทัุง้หลาย สมาธภิาวนา ที่ภกิษอุบรมแลว ทาํใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความไดเฉพาะ ซึ่งญาณทัสสนะมอียูฯ [สมาธนิี่ทาํใหเกดิเรอืงปญญา

ไดปญญามอียู]

๓. ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย สมาธภิาวนา ที่ภกิษอุบรมแลว ทาํใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสต ิและสัมปชัญญะ มอียู [อันนี้ใหเกดิสต ิใหเกดิความตื่น]

๔. ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย สมาธภิาวนา ที่ภกิษอุบรมแลว ทาํใหมาก แลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไป แหงอาสวะ ทัง้หลายมอียู ฯ [อันที่สี่นี่ โลกตุระแทๆ ทนีี้

มาฟงคาํอธบิายตอ]

ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย กส็มาธภิาวนาอยางไหนที่ภกิษอุบรมแลว ทาํใหมากแลว ยอมเปนไป เพื่อความอยูเปนสขุในทฏิฐธรรม [เปนสขุในทฏิฐธรรม คอืทาํให

เกดิฌาน ฌานนี่เปนสขุของสมณะ ทาํอยางไร แบบไหน ที่วา ทาํเปนฌาน เปนการอาศัยใหเปนสขุในปจจบัุน ถาทาํสมาธอิยางนี้ มันกเ็ปนสขุอยู ในขณะ

ที่ทาํสมาธนัิน่แหละ]

ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย ภกิษใุนพระธรรมวนัิยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก อกศุลธรรม บรรลปุฐมฌาน มวีติกมวีจิาร มปีต ิและสขุ เกดิแตวเิวกอยู

ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย ภกิษใุนพระธรรมวนัิยนี้ บรรลทุตุยิฌาน มคีวามผองใสแหงจติในภายใน เปนธรรมเอก ผดุขึ้นเพราะวติกวจิารสงบ ไมมวีติก ไมมวีจิาร

มปีต ิและสขุ เกดิแตสมาธอิยู

ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย ภกิษใุนพระธรรมวนัิยนี้มอีเุบกขา มสีต ิมสีัมปชัญญะ เสวยสขุดวยนามกาย เพราะปตสิิ้นไป บรรลตุตยิฌาน ที่พระอรยิะสรรเสรญิ

วาเปนผูมอีเุบกขา [ในเริ่มตนพอถงึตตยิฌาน ทานบอกวา จะเริ่มตน จะเปนผูมอีเุบกขา เขาไปหาสภาพวางเฉยแลว] ที่สตอิยูเปนสขุ ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย

ภกิษใุนพระธรรมวนัิยนี้ บรรลจุตตุถฌาน ไมมทีกุข ไมมสีขุ เพราะละสขุ ละทกุข และดับโสมนัสโทมนัส กอนๆได มอีเุบกขาเปนเหตใุหสตบิรสิทุธิ์อยู ดกูร

ผูมอีายทัุง้หลาย สมาธภิาวนานี้ อันภกิษอุบรมแลว ทาํใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเปนอยูสขุในทฏิฐธรรม ฯ

[เปนอยูสขุในปจจบัุน อันนี้ที่จรงิ กห็มายถงึสภาพสมาธ ิที่เขาไปอยูในภวังคมากกวา ถาเราเขาใจเปนพทุธ กไ็ด กค็อื ทาํใหสภาพของความวุนวาย

ความเกี่ยวของกับอะไร มันหายไป แบบกสณิ อยางที่อธบิายนี่ ฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔ แบบทัว่ไปเลย อธบิาย มวีติกวจิาร แลวกม็ปีต ิมสีขุอะไร

อยางที่เราพดูกัน มอีาการที่จดจอง ลมหายใจเขาออก หรอืจะเปนกสณิเปนอะไร เพงเขาไปแลว กส็งบระงับๆๆ จนกระทัง่ มปีต ิจนกระทัง่ มันระงับเขาไปอกี

มแีตสตริูอยู จนกระทัง่เขาสูฌาน ๓ อะไรนี่ก ็สูอเุบกขา วางเฉยได จนสดุทาย บรรล ุจตตุถฌาน ฌานที่ ๔ ไมมสีขุ ไมมทีกุขอะไร พจิารณาใหนิ่งดิ่ง อยูกับ

ความกาํหนด ของเรานี่แหละ อยางนี้กเ็ปนสขุ เรยีกวา สขุในทฏิฐธรรมวหิาร สขุดวยความสงบระงับ เปนวเิวก เปนอเุบกขา เปนวเิวก ความสงัด สงบ

นี่สมาธภิาวนา ชนดิที่ ๑]

ชนดิที่ ๒



ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย สมาธภิาวนาที่ภกิษอุบรมแลว ทาํใหมาก แลว ยอมเปนไปเพื่อ ความไดเฉพาะ ซึ่งฌาณทัสสนะเปนไฉน ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย

ภกิษใุนพระธรรมวนัิยนี้ มนสกิารอาโลกสัญญา [คอื แสงสวาง อาโลกสัญญา] ตัง้สัญญาวา เปนเวลากลางวันไว กลางวันอยางใด กลางคนือยางนัน้

กลางคอือยางใด กลางวันอยางนัน้ มใีจเปดเผย ไมมอีะไรหุมหอ อบรมจติใหมแีสงสวาง ดวยประการฉะนี้

ดกูรผูมอีายทัุง้หลาย สมาธภิาวนานี้ อันภกิษอุบรมแลว ทาํใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความได เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ ฯ

เปนผูที่จะพยายามพจิารณา พจิารณาอาโลกสัญญา คอื การกาํหนดรูแจง รูไมแจง อะไรมันไมชัด อะไรมันชัด อะไรมันยังมดืมัว

จะไปหมายเอากลางคนืกลางวัน เปนกลางคนืกลางวัน เฉยๆ พาซื่อ เปนแบบหมากรกุชัน้เดยีว เปนพยัญชนะอยูกไ็มไดนะ หมายความวา อะไรมันชัด

อะไรมันไมชัด อะไรมันจรงิ อะไรมันไมจรงิ มันมอีะไร เทาที่จะตรวจสอบอยูได มกีารใชสัญญา การกาํหนดหมาย รูโลก รูสภาพ ที่เราจะอยูในภพ

ในภมูนัิน้อะไร มันมอีะไรปรากฎ อะไรเกดิ มมีนสกิาร กพ็ยายามอานรู เรยีนรูใจ มกีารใชสัญญากาํหนด ตรวจสอบ กาํหนดรๆๆู นี่เรยีกวา ทาํสมาธิ

บางสาย นัง่หลับตานี่แหละ อยางนี้ นัง่หลับตาเขาไปในภวังค แลวกใ็ชสัญญากาํหนด บางสายถอืวาอยางนี้ เปนวปิสสนา ถาอยางอันแรก ถอืวาเปนสมถะ

เปนสมถะแลวกส็งบระงับ กเ็ปนสขุ อันที่สอง บางสายที่เขาทาํ อยางนี้ ลักษณะอยางนี้ เขาวาอยางนี้วปิสสนากจ็รงิ หมายความวา มันเหน็มันรู

มสีัญญากาํหนดความจรงิ ตามความเปนจรงิ แตมันกอ็ยูในภพ มันกไ็ดอยูในภพ จะเกดิญาณทัสสนะ หรอืเกดิปญญา ความรูจรงิ เปนจรงิ

ที่เกี่ยวของอยูในภพ อยูในจติเจตสกิ ที่มันเกดิเดี๋ยวนัน้ๆ ปญญาเดี๋ยวนัน้ เปนสัญญา แตไมเปน สังขาร ไมไดมสีังขาร ไมรูจักสังขาร ไมไดไปปรงุสังขาร

ไมไดไปปรงุอะไร เปนสมาธแิบบที่สอง

ทนีี้ ที่สาม

ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย กส็มาธภิาวนาที่ภกิษอุบรมแลว ทาํใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ สตสิัมปชัญญะ เปนไฉน [อันนี้จะเกดิสตสิัมปชัญญะ อันที่หนึ่งเกดิสขุ

อันที่สองเกดิปญญา อันที่สามเกดิสต ิทาํอันนี้สตจิะเดน]

ดกูอน ผูมอีายทัุง้หลาย เวทนาทัง้หลาย อันภกิษใุนพระธรรมวนัิยนี้ รู แจงแลว[ อันนี้มาเนนเวทนา อันที่สอง เนนสัญญา อันที่หนึ่งนัน้อยูกับความเปนหนึ่ง

วเิวกไป สงบไป ไดสมถะแท อันที่สองนัน้ มสีภาพกาํหนดรู มตีัวรู ตัวพจิารณารู มกีาํหนดรู มกีารเรยีนรู เพราะฉะนัน้ กป็รงุความรู มปีญญาที่ตรวจสอบ

แตเปนความรู ที่เขาวา เปนสภาพในจติ เปนการรูในจติ จติเจตสกิอะไรตางๆ กอ็ยางที่ วเิคราะหใหฟงวา สายนี้ มันเหมอืน กับลักษณะ เราเรยีกวา วปิสสนา

แตอยูในภพ การอยูในภวังค อันแรกอยูในภพเหมอืนกัน แตอันนัน้ อยูในพวกสมถะ

ทนีี้ อันที่สามนี้ เอาเวทนาเปนหลัก เวทนาคอืความรูสกึ ไมใชตัวกาํหนดรูนะ ตัวอานอารมณ เวทนา ตัวอานอารมณ สวนสัญญา ตัวเพงอาน เพงกาํหนดรู

อันที่สอง

อันที่สามนี้อานอารมณ อานอารมณรับซับซาบอารมณ ของพทุธนี่ รูหมดทัง้นัน้ ของพทุธตองรูหมดทัง้นัน้ หนึ่งกต็าม สองกต็าม สามกต็าม ตองรูใหละเอยีด

แลวกต็องเปน ถาเปนจะมคีวามชาํนาญ ในแงเชงิตางๆ อยางด ีแลวจะไดประโยชนอาศัย ไดประโยชนอาศัยแลวอนเุคราะหอปุการะ

อันที่สาม] เวทนาทัง้หลาย อันภกิษใุนพระธรรมวนัิยนี้ รูแจงแลว [คอืรู อานอารมณเวทนา ความรูสกึ ใหรู ใหออก ทกุขเวทนา สขุเวทนา อเุบกขาเวทนา หรอื

อทกุขมสขุเวทนา อานใหชัด] ยอมบังเกดิขึ้น[ รูแจงแลว] ยอมตัง้อยู [รูแจงแลว] ยอมถงึความดับ [เพราะฉะนัน้ เวทนา มันจะเกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไป อานอารมณ

อานความรูสกึนัน้ รูแจงแลว ยอมถงึความดับ] สัญญาทัง้หลาย อันภกิษใุนพระธรรมวนัิยนี้ รูแจงแลว ยอมบังเกดิขึ้น ยอมตัง้อยู ยอมถงึความดับ

วติกทัง้หลาย อันภกิษใุนพระธรรมวนัิยนี้รูแจงแลว ยอมบังเกดิขึ้น ยอมตัง้อยู ยอมถงึความดับ ฯ ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย สมาธภิาวนานี้ อันภกิษอุบรมแลว



ทาํใหมาก แลว ยอมเปนไปเพื่อสตสิัมปชัญญะ ฯ [กร็ับซับซาบอารมณ รูสกึ รับรูความจรงิ สัญญา การกาํหนดรู การใชเวทนา การซับซาบอารมณนัน้

กส็ัญญาซอนอยู สัญญาซอน รูอารมณ รูในสภาพนัน้ ไมไดมปีรงุ จะเหน็ไดวา ในนี้ไมไดใชสังขารเลย มแีต เวทนา สัญญากก็าํหนดรู ซอนเวทนาทัง้หลาย

แลวกเ็หน็ความจรงิ ตามความเปนจรงิ วามันเกดิขึ้น แลวมันกต็ัง้อยู แลวมันกด็ับไป วติก คอืความนกึคดิอกีเหมอืนกัน นกึคดิทัง้หลาย ที่มันนกึ มันคดิอะไร

ในที่สดุ ทาํอะไรแลวรูแจง รูแจง การรูแจงนัน่นะ เกดิขึ้นกร็ูแลว ถาตัง้อยูกผ็านไป ทาํใหตื่นอยูกับเจตสกิ ทัง้หลาย จะวาไปละกเ็จตสกิ แลวกม็กีารรับรู

เกี่ยวกับเจตสกิ ทัง้หลาย อยางนี้จะเกดิความตื่นอยู หรอื มสีตสิัมปญญะ]

ทนีี้ อันที่สี่

ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย กส็มาธภิาวนา ที่ภกิษอุบรมแลว ทาํใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ ทัง้หลาย เปนไฉน ฯ [อันนี้ เปนอันที่โลกตุระแท

แตกไ็มไดหมายความวา ทัง้สามอยางนัน้ เราไมรูเรื่อง ทัง้ ๓ อยางนัน้ เรากฟ็งใชประกอบ ในอันที่ ๔ นี้ ในอันที่ ๒ เกดิญาณทัสสนะ เรากต็องใชประกอบ

ถงึจะเกดิอันที่ ๔ อันที่ ๓ ใชเวทนา ใชสัญญา ใชวติก เรากต็องใช ซึ่งจะเกดิอันที่ ๔ อันที่ ๑ นัน้ มันเปนสมถะโดยตรง เปนสขุวหิารธรรม

ซึ่งมันผานทกุคนแหละ ถาทาํฌานเขาภวังค ทาํไป มันกต็องผานทกุคนแหละ มันยังงัน้ ถาไมงัน้ มันกเ็ปนสภาพที่สูสภาพเปนสมาธ ิหรอื เปนฌาน ไปสูสภาพ

นัน้กอน แลวมันจะมสีภาพ ในระดับ ที่สอง ในระดับที่สาม ที่เกดิญาณทัสสนะ ที่เกดิสต ิอันมัน่คงแขง็ แรง สตไิมมัน่คงแขง็แรงไมได จะทาํงาน

ถงึขัน้ที่จะเกดิญาณทัสสนะ หรอืยิ่ง อันสดุทาย เกดิองคประกอบ ที่จะชวยใหมสีภาพถงึขัน้โลกตุระ ละ อปุาทานไป ดวย อปุาทานขันธ ๕

ถาไมมสีตสิัมปชัญญะ อยางแขง็แรง ตัง้มัน่ มันทาํอะไรไมคอยไดผลหรอก]

ดกูร ผูมอีายทัุง้หลาย ภกิษใุนพระธรรมวนัิยนี้ มปีรกตพิจิารณาเหน็ความเกดิขึ้น และความเสื่อมไป ในอปุาทานขันธหาวา ดังนี้รปู ดังนี้ความเกดิขึ้นแหงรปู

ดังนี้ความดับแหงรปู

[อะไรที่เราจะรู ถายิ่งจติเจตสกิแลว มันกจ็ะมสีภาพที่เหน็สภาพ สิ่งที่ถกูรูเปนรปู เสรจ็แลว มันกเ็กดิขึ้น แลวมันกต็ัง้อยู แลวมันกด็ับไป เพราะฉะนัน้

เราจะไปพาซื่อวา รปูกค็อื มหาภตูรปูขางนอก ดนิ น้ํา ไฟ ลม ตอนนี้ ฌาน หรอืวาเขาสมาธ ิหรอืวา ทาํสมาธอิยางนี้แลว จะมาไอนี่มันจะดับไป มันจะดับยังไง

มันยังไมทันตาย แลวจะบอกวา มันเกดิขึ้น เหน็แลวมันตัง้อยู ดับไป มันยังไมดับ เพราะฉะนัน้ อันนี้ไมใช เพราะ เราจะตองรูวา รปู สิ่งที่ถกูรู นัน่นะ

ขัน้นามธรรม ขัน้จติเจตสกิแลว จะเหน็อะไรที่ถกูรู มันกใ็หรู แลวมันกเ็ปลี่ยนแปลงไป ตัง้อยูในชวงระยะหนึ่ง แลวมันกเ็ปลี่ยนแปลงไป ดับใหเหน็ได สวนที่เรา

ตองการจะดับ โดยเฉพาะกเิลส เรากจ็ะเหน็วามันดับ แลวกด็ับสนทิ มันไมมอีกี สวนจติ เจตสกิ ที่บรสิทุธิ์นัน้ เมื่อเกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไป ในขณะที่เราม ีรปู

นามขันธ ๕ อยู มันกย็ังจะมอียู มันกจ็ะเกดิขึ้นอยูละ เมื่อไหร พจิารณา มันกเ็กดิขึ้นตอเนื่อง สันตตติอเนื่อง มันยังไมได ดับสญู เพราะฉะนัน้ จะบอกวา

ถงึความดับ ถงึนริทุธา หรอืถงึนโิรธ ดับแลว มันยังไมดับ ฟงตรงนี้ชัดๆ นะ เพราะฉะนัน้ คนยังเปนๆ อยู จะพจิารณา ในภวังค จะพจิารณาในการตื่นลมืตา

รูจักสัมผัส อะไรอยูกต็าม เราไมไดหมายวาดับนัน้ ไปดับเอารปูนาม ขันธ ๕ ไปดับเอาเวทนา ไปดับเอาสัญญา ไปดับเอาความรูสกึ ไปดับเอาความรับรูอะไร

ไมใช ! ใหมันชัดๆ อยางนี้ ถาไมอยางนัน้ละกเ็พี้ยน เราจะดับสิ่งที่เจตนาจะดับ อปุาทานกด็ ีตัณหากด็ ีกเิลสกด็ ีอารมณ อาการ สื่งที่เปนอกศุลอะไร

ที่มันไมดทัีง้นัน้นะ โลภ โกรธ หลง อะไรเกดิขึ้น ในภายในจติ รูสิ่งที่ถกูรู กค็อืรูอาการนัน้ ใหชัด นมิตินัน้ใหชัดวา มันเปนอยางไร แลวกจ็ะเหน็วา เกดิขึ้น ตัง้อยู

แลวกด็ับไป

ทนีี้ จะทาํใหมันเกดิไดนอย ไปเกดิอกี จนกระทัง่มันไมเกดิเลย มันดับสนทิ นโิรธ หรอื นริทุธา ดับจนไมเกดิ เรากจ็ะเหน็ความดับ เหน็ความไมเกดิอกี

อรหัตผลกอ็ยูที่มันไมเกดิ เมื่อมันไมเกดิ มันกชั็ดแลวกน็ี่ นโิรธ เดี๋ยวนัน้แหละ เมื่อใด กเ็มื่อนัน้ ทาํใหอยาเที่ยวไปตขีลมุวา อปุาทานขันธ ๕ คอืดับขันธ ๕



ดับขันธ ๕ กต็าย ไมมรีปู ไมมเีวทนา ไมมสีัญญา สังขาร วญิญาณ แลวมันกต็าย กเ็อาไปเผา ถาพาซื่ออยางนัน้ละก ็ไมรูเรื่อง เพราะฉะนัน้

จะไปดับทัง้เวทนานี่ เรื่องนี้เปนเรื่องที่สาํคัญมากเลย ทกุวันนี้ จะทาํสมาธ ิทาํฌาน หรอืวา จะทาํวมิตุ ิทาํฌาน ฌานลมืตาหลับตาอะไร กย็ังพดูไปได

พอเปนพอไปนะ แตพอถงึสัญญา เวทนา ที่เปนภาษา ที่เอามายนืยันไดเลยนะ วาในพระไตรปฎก จะกลาวอยางนี้แหละ สัญญา จ เวทนา จ นริทุธา โหต ิดับ

เขากแ็ปลวาดับ ยอมเกดิการดับ ดับสัญญา ดับเวทนาเลย มันกพ็าซื่อ มลื่อทื่อ กเ็ปนการดับไมรูเรื่อง อสัญญ ีตอนนี้กจ็ะดับ แลวก ็เราจะรูวา เหน็อะไรดับ

รูอะไรดับ นี่ตัง้แตเริ่มตน ตัง้แตรปู สิ่งที่ถกูรูนัน้]

ดังนี้ความเกดิขึ้นแหงรปู ดังนี้ความดับแหงรปู ดังนี้เวทนา ดังนี้ความเกดิขึ้นแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหงเวทนา [นี่ ภาษานี่ กบ็อก กด็ับเวทนาอกีแหละ

เดี๋ยวจะมอีกีสตูรหนึ่ง แลวจะรูวาอะไร] ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกดิขึ้นแหงสัญญา ดังนี้ความดับแหงสัญญา [นี่ภาษามันพาซื่อ อยางนี้ แตเสรจ็แลว จรงิๆ

มันไมใชอยางนัน้ ถาอยางนัน้ มันไมรูเรื่องอะไร แลวกไ็มไดอะไร ทัง้ที่อธบิายใหฟง]

ดังนี้สังขาร ดังนี้ความเกดิขึ้นแหงสังขาร ดังนี้ความดับแหงสังขาร ดังนี้วญิญาณ ดังนี้ความเกดิ ขึ้นแหงวญิญาณ ดังนี้ความดับแหงวญิญาณ

[วญิญาณอะไรที่ดับ ดับวญิญาณแลวในขณะที่ เปนพระอรหันต ยังเปนๆอยูนี่ ดับวญิญาณอะไร วญิญาณผ ีวญิญาณอกศุล วญิญาณกเิลส

ซึ่งมันอยูดวยกันนะแหละ มันอยูกับจติ มันเหมอืนกับจติ มันเปนจติ มันเกดิอยูกับจติ ดับวญิญาณดวย เพราะฉะนัน้ วญิญาณดับ ดังนี้ ]

ดกูรผูมอีายทัุง้หลาย สมาธภิาวนานี้ อันภกิษอุบรมแลว ทาํใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไป แหงอาสวะ ทัง้หลาย ฯ

เพราะฉะนัน้ เราไมไดไปเที่ยวได ดับพาซื่ออยางนัน้ ดับพาซื่อ นี่ไปดับสัญญา ดับเวทนา ทนีี้ตัวโลกตุระนี่ จะเรยีนรู ชัดเจนใน รปู เวทนา สัญญา สังขาร

วญิญาณ อปุาทานขันธ ๕ จติ อปุาทาน กค็อืความที่ตดิอยู ยดึอยู เกาะอยู เราไมตดิไมยดึ แลวเรากเ็รยีนรูอยางพนิจิ เรยีนรูอยาง มอีเุบกขานมิติ มพีนิจิ

จนกระทัง่ทาํสมาธ ิจนกระทัง่ถงึการวาง การเฉย อเุบกขาอยางไมใชวา วางแบบตื้นๆ บอกแลว ถาเผื่อวา เอาอยางงายๆแลว สมาธนิมิติ

กค็อืไปนัง่เขาในฌาน แลวกเ็พงกสณิ วาง จติไมมกีเิลสนวิรณอะไร สงบ ระงับ เปนทฏิฐธรรมสขุวหิาร ปคคหนมิติ ทฏิฐธรรมสขุวหิาร วาง แตจตินัน้

มันกจ็ะกลายเปนจติขี้เกยีจ ปคคหนมิติ กส็ภาพที่เรยีน สภาพที่ฝกฝน เรยีนอยางโลกๆ นะ เรยีนคดินกึ วปิสสนา วางัน้เถอะ สายสมาธนิมิติ กส็ายสมถะ

สายปคคหนมิติกส็ายวปิสสนา เรยีนกเ็กดิฟุงซานเปนผล ถาดิ่วๆไปอันไหน อเุบกขานมิติอะไร กว็างๆๆ วางเฉยๆ วางเฉย อะไรกเ็ฉย เฉยเดอ

จะไปเฉยเดออยูในปา หรอื จะเฉยเดออยูในกรงุ กแ็ลวแตเถอะ พวกนี้ ไมมคีวามพนิจิเสมอ ไมเกดิการสิ้นอาสวะ ไมเกดิการตัง้มัน่อะไร สายปญญา

วางัน้เถอะ เขาวาเขาปญญา ที่จรงิตรรก หาอะไรมาเปนเครื่องโบยโบย ไป อยางนี้ มันไมมกีารเรยีนรู ไมมกีารลกึซึ้ง มันไมรูจักอปุาทาน ไมรูจักวา อะไรจะดับ

อะไรจะอาศัย สมาทานกับอปุาทาน สมาทานกค็อื ฉวยเอาไวใหตอเนื่อง เฉยๆ แลวกไ็มไดตดิยดึมัน่ อปุทานนัน่แหละ ฉวยไวเลย ยดึไวไมปลอย อปุาทาน

อยางที่ไดอธบิายตอนแรกวา แมแตที่สดุ เราเรยีนรูเขาไปในทกุอยาง นัน่แหละ เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ สิ่งที่ถกูรู กเ็ปนรปู รปูที่เปนปรมัตถแลว

ที่รูยาก เปนนามธรรม มันเหมอืนภาษามันปนนะ วานามธรรมวา ไหนวารปูละ เรารูนามธรรม นามธรรมนัน่แหละ อันนี้อธบิายอยูในคนคอือะไร จนกระทัง่

คนงงวา เอะ ทาํไมแลวนามกลายเปนรปู นามกลายเปนรปูไปไดยังไง ทาํไมพดู กลับไปกลับมา นามกลายเปนรปู วางัน้ นี่แหละ สิ่งที่ถกูรู

ที่เปนนามธรรมนี่แหละ มันถกูรู เราเรยีกมันวารปู จะเรยีกวากลาย มันไมไดกลายหรอก แตวาสิ่งที่ถกูรู ถาแปลวา สิ่งที่ถกูรู มันกย็ังงี้ ถาไปแปลรปูวาคอื

แตมหาภตูรปู คอื ดนิ น้ํา ไฟ ลม

�อาตมากเ็ลยตัง้ขอสังเกตใหฟงวา ในขณะที่คณุวา คณุจะเขาฌานอยางนัน้แลว คณุจะเอา ดนิ น้ํา ไฟ ลม เขาไปอยู ในอารมณไดยังไง เอาดนิ น้ํา ไฟ ลม

เขาไปยัดเขา ไวในอารมณไดยังไง เขาไปยัดไวในตัวนามธรรม ตัวจติไดยังไง จะไปรูสิ่งขณะที่นัง่อยูในนัน้นะ แลวกม็แีตการรับรูงัน้นะ เพงรปู



ถามาเพงตัวที่รางกาย ขางนอกนี่ แลวเมื่อไหร มันจะรูกเิลสละ มันจะสับสนยังงัน้

เราไดผานสตูรอานาปานสตมิาแลว สตูรที่บอกตัง้แตตอนแรก กาย สังขาร เพงลมหายใจ นี่เปนกายสังขาร กาย ลมหายใจออก ลมหายใจเขา เขาสัน้

เขายาวอะไร แลวพยายามสรางใหสตเิกดิ ใหรูวา นี่มันการปรงุ การประชมุ ลมหายใจบาง มนีามธรรมบาง นามธรรมเปนตัวรับรู ตัวลมหายใจเปนกาย

เปนองคประชมุ ที่ละเอยีดแลวละ เปนจตกุะที่ ๑

จตกุะที่ ๒ เวทนา เวทนามกีารรูจักปต ิสขุ เปนจติสังขาร อันแรกเปนกายสังขาร อันที่สองเปนจติสังขาร ทานเรยีก เปนจติสังขาร ทนีี้กเ็พงเขาไปหาจติอกี

เปนจตกุะที่ ๓ จตกุะที่ ๓ เปนจติ ทนีี้รูจักเรยีนรูถงึจติ นี่ กท็าํจติ ทาํจติ ทาํใหจติมันเบกิบาน ราเรงิ ใหมันยนิด ีในสิ่งที่ไดด ีบอกแลว

เมื่อเราตอเนื่องมาจากเวทนา มปีต ิที่แปลวาไดด ีดยีังไง มันสงบยังไง อยูในระดับไหน ที่เปนจติยนิดวีา ถาเรามเีปาหมายหลักวา เราจะไมให มันเกดินวิรณ

๕ เมื่ออารมณนวิรณ ๕ เรากร็ู เรยีนรู มญีาณทัสสนะ ที่จะรูอยูในความรู วาใน เวทนา สัญญานัน้ เรากาํหนดรู มคีวามคดินกึกย็ังได ปรงุแตงวติกกไ็ด ตักโก

วติักโก สังกัปโป อะไรกไ็ด อยูในจติ เสรจ็แลวอยางไร จติสังขารนี้ มันไมมนีวิรณ แลวกพ็ยายามรูอารมณนวิรณ กามคอือยางนี้ อารมณอยางนี้กาม

อารมณอยางนี้อารมณพยาบาท อารมณอยางนี้อารมณถนีมทิธะ อารมณอยางนี้ อารมณอทุธัจกกุกจุจะ ใหรูชัด อยางนี้แหละ ยังมอีารมณรูวา

อาการหรอืวาลักษณะของวจิกิจิฉา จนกระทัง่พน ไมมคีวามสงสัยลังเลชัดเจน แจง เปนสัจฉกิรณะทัง้นัน้ แลวกเ็พง เรยีนรูจตินัน้วา ทาํจติใหเปน

อภปิปโมทยัง สมาทหัง แตแลวกป็ลอยอยู วโิมจยัง อยางนี้ก ็จติตานปุสสนา จนกระทัง่ ทาํอยางนัน้แหละ อนจิจัง อนจิจานปุสส ีวริาคานปุสส ีนโิรธานปุสสี

ปฏนิสิัคคานปุสส ีตามเหน็ความจรงิอันนัน้ ทกุอยางวา ไมเที่ยง เกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไป

โดยเฉพาะ เราจะใหกาม พยาบาท ถนีมทิธะ อทุธัจจกกุกจุจะ วจิกิจิฉาดวย เหลานี้แหละ มันดับไป มันพนไป มันไมม ีมันไมเหลอื ๆ หรอืสรปุรวม

เปนจนกระทัง่ถงึโลภ โกรธ หลง อยางหยาบ กลาง ละเอยีด เปนอนสุัย เปนอาสวะ ถาหลับตากด็แูตปจจบัุนนัน้ ถาหลับตาอยูในภวังค ถาลมืตา

กเ็หมอืนกันนัน่แหละ ถาเราอานจติเปน รูอารมณจติปรงุแตงเปน เวทนาเปน รูจักเวทนา สัญญา สังขารเปน ลมืตามสีัมผัสแตะตอง มันยิ่งจะเกดิมาก

เกดิวบูวาบ เกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไปไดมากกวา จรงิกวา เพราะเปนปจจบัุนนัน่เทยีว สัมผัสอยางนี้ เกดิรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส เอาไหม สัก ๑๐ ลานจรงิๆนะ เอะ

! จรงิเหรอ จรงิๆ ๑๐ ลาน เอามัย้ ไมมขีอแมใดๆ ๑๐ ลาน เอ ทาํไมพระจันทร มันตกลงมาใสมอื อยางนี้จรงิๆนะเหรอ ใจมันจะหวัน่ไหว มัย้ อยูดีๆ ใหตัง้ ๑๐

ลาน เอาเพชรงามๆ มาใหเมด็หนึ่ง เอ เรากไ็มใชแลวนา เพชรนี่ แตไมใชกเ็อาไปขาย ไดนะ แนะ ไปโนนเลย มันจะอยากไดไหม เอาไปใหทานซื้ออปุกรณ

นี่ศาลาชาง ทานกย็ังสรางไมเสรจ็ ยังไมไดสรางอะไร มันลองใจเรา สารพัดสาระเพ มันขี้โลภ มันจะโลภเกดิไหม มันจะโกรธมัย้ มันจะหลงยังไง

อะไรตางๆนานา มันม ีสัมผัสแตะตองเรื่องราว อะไรตออะไรมากมาย สารพัดสาระเพนัน่ละ เราถงึจะเปน ผูที่ม ีพนิจิเสมอๆๆ ถงึจะสิ้นอาสวะได ไมใชเอาแต

อะไรกว็าง อเุบกขา มแีต อเุบกขานมิติ อะไรกว็างๆ ไมมทีางที่จะสิ้นอาสวะได

เราตองเขาใจความหมาย ที่พระพทุธเจาทานหมายใหดีๆ ทาํอยางไร ถกู ทาํไมตอง ประเดี๋ยวกบ็อกวา ตองทาํจติใหเปนอเุบกขา ประเดี๋ยวกว็าไปตดิแต

อเุบกขานมิติ ไมสิ้นอาสวะ เดี๋ยวกย็ุงกันใหญนะ ทาํจติใหเปนอเุบกขาฐาน โนนแหละ แตไมใชทาํอยางใจวาง ตองหมายความวา อเุบกขานมิติ คอืทาํอยาง

มแีตวาง อะไรกว็าง กป็ลอย กว็าง กป็ลอย เราจะเขาใจสภาพจรงิๆวา อะไรกว็าง อะไรกไ็มเอา ถาอยางนัน้ละก ็ไมมทีางที่จะแขง็แรง ตัง้มัน่ แลวกไ็มมทีางที่

จะสิ้นอาสวะ แตถาทาํถกูตองเลยนะ เรยีนรู มเีวทนา สัญญา สังขาร พจิารณาอาน เพงพนิจิใหรู มธีัมมวจัิยสัมโพชฌงค รูกเิลส รูสิ่งที่ไปสังขาร แมที่สดุ

เปนปญุญาภสิังขาร สังขารเพื่อชาํระ การปรงุแตงเพื่อชาํระ ปญุญาภสิังขาร ปญุญะ นี่เปนการชาํระ ชาํระไอสิ่งที่เราจะดับ ดับได ชาํระไดจรงิๆ

อยางนัน้แหละ มันถงึจะสมบรูณ



ลองฟงภาษาที่วเิคราะหไวอกีชัด อกีสองอัน

นางวสิาขา ตอนนี้ อันนี้ ในจฬูเวทัลลสตูร ในพระไตรปฎกเลม ๑๒ ขอ ๕๐๘ เรื่องสมาธ ิและสังขาร นางวสิาขา ไปถาม ธัมมทนินาภกิษณุ ีถามวา

ขาแตพระแมเจา กธ็รรมอยางไร เปนสมาธ ิธรรมเหลาใด เปนนมิติของสมาธ ิธรรมเหลาใด เปนเครื่องอดุหนนุสมาธ ิการทาํใหสมาธเิจรญิเปนอยางไร

ธัมมทนินาภกิษณุ ีกต็อบวา

ดกูร วสิาขะ ผูมอีาย ุความที่จติมอีารมณเปนอยางเดยีว [ เราเรยีก อยางเดยีว รอึยางหนึ่ง ความที่จติมอีารมณเปนหนึ่ง รเึปนอยางเดยีว] เปนสมาธิ

สตปิฏฐาน ๔ เปนนมิติของสมาธ ิสัมมัปปธาน ๔ เปนเครื่องอดุหนนุสมาธ ิความเสพคุน ความเจรญิ ความทาํใหมาก ซึ่งธรรมเหลานัน้แหละ เปนการทาํให

สมาธเิจรญิ

ภกิษณุกีต็อบบอกวาอะไร ธรรมะอยางไร และเปนสมาธ ิธรรมเหลาใด เปนนมิติธรรมสมาธ ิธรรมเหลาใด เปนเครื่องอดุหนนุสมาธ ิและกก็ารทาํให

สมาธเิจรญิทาํอยางไร เปนอยางไร ทานกต็อบบอกวา ความที่จติ มอีารมณเปนหนึ่ง หรอืเปนอยางเดยีว เปนสมาธ ิทาํใหจตินี่ มันสะอาดบรสิทุธิ์

เปนหนึ่งไมฟุงซาน ไมอะไร อยูในเรื่องราวนัน้อยางสมบรูณ นี่ตอบอยางพทุธนะ อันนี้ตอบอยางพทุธ หมด ภกิษณุตีอบนี้อยางพทุธ

ไมใชสมาธอิยางฤาษแีลวนะ สตปิฏฐาน ๔ เปนนมิติของสมาธ ิสตปิฏฐาน ๔ เปนเครื่องหมาย กาย เวทนา จติ ธรรมนะทัง้หมด สัมมัปปธาน ๔

เปนเครื่องอดุหนนุ เปนเครื่องอดุหนนุ สมาธ ิความเสพคุน ความเจรญิ ความทาํใหมาก ซึ่งธรรมเหลานัน้แหละ เหลาไหนกแ็ลวแต

ธรรมะเหลาไหนที่ทาํทกุเหลา สตปิฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ เปนการ ทาํใหสมาธเิจรญิ ความจรงิกเ็ทานัน้แหละ กส็ตปิฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ นัน่แหละ

เปนตัวหลัก มอีทิธบิาท ๔ เปนตัวหนนุ เปนตัวแรง เปนตัววริยิะ อตุสาหะ เปนตัวพากเพยีร เอาใจใส กระทาํจรงิ ถาจะพดูถงึ โพธปิกขยิธรรม มันกม็อียางนัน้

(ขอ ๕๐๙) นางวสิาขากถ็ามวา

ขาแตพระแมเจา กส็ังขารมเีทาไหร [ตอนนี้ถามไปถงึสังขารแลว]

ธัมมทนินาภกิษณุ ีกต็อบวา

ดกูร วสิาขะผูมอีาย ุสังขารเหลานี้ม ี๓ ประการคอื กายสังขาร วจสีังขาร จติตสังขาร [ฟงดคูาํวาสังขาร นี่ จะเขาใจด ีเราผานคาํวาสังขาร มาหลายทแีลว]

นางวสิาขากถ็ามตอไปอกี

ขาแตพระแมเจา กก็ายสังขารเปนอยางไร วจสีังขารเปนอยางไร จติตสังขารเปนอยางไร

ธัมมทนินาภกิษณุ ีกต็อบวา

ดกูร วสิาขะผูมอีาย ุลมหายใจออก และ ลมหายใจเขา เปนกายสังขาร วติกและวจิาร เปนวจสีังขาร สัญญาและเวทนา เปนจติตสังขาร [เหน็มัย้

สัญญาและเวทนา เปนจติสังขาร เหน็มัย้ สัญญาและเวทนา นี้เปนจติสังขาร นีๆ่ ถาเขาใจดแีลว จะเหน็ไดชัดเลยนะ วาตัวสภาพนอกจรงิๆนัน้กค็อื

ลมหายใจในกาย สภาพกลางๆ นัน้ คอื ความเปนตัวบทบาทการงานอยู คอืวติกวจิาร นัน่เปนวจสีังขาร เพราะฉะนัน้ วจสีังขารนี่ ไมใชคาํพดูแลวนะ ใชมัย้

วจสีังขาร ไมใชคาํพดู วติกและวจิารเปนวจสีังขาร สัญญาและเวทนา เปนจติสังขาร ไมไดหมายความวา ดับเวทนา ดับสัญญา แตจติสังขาร

มอีาการที่ซอนเชงิ มอีภปิปโมทยัง มสีมาทหัง วโิมจยัง นี่เปน จติสังขาร ตองรูจักสังขารธรรม พวกนี้จติสังขาร]

นางวสิาขา กถ็ามตอไปวา

ขาแตพระแมเจา กเ็หตไุร ลมหายใจออกและ ลมหายใจเขา จงึเปนกายสังขาร วติกและวจิาร จงึเปน วจสีังขาร สัญญาและเวทนา จงึเปนจติตสังขาร



ธัมมทนินาภกิษณุกีต็อบวา

ดกูร วสิาขะผูมอีาย ุลมหายใจออกและ ลมหายใจเขาเหลานี้ เปนธรรมมใีนกาย เนื่องดวยกาย ฉะนัน้ ลมหายใจออก และลมหายใจเขา จงึเปนกายสังขาร

[ลมหายใจออก ลมหายใจเขา มใีนกาย คอื กายเรามลีมหายใจออก กย็ังมอียู แลวกเ็นื่อง เนื่องในกาย ตอเนื่องอยู] บคุคลยอมตรกึ ยอมตรองกอนแลว

จงึเปลงวาจา [เหน็มัย้ บคุคลยอมตรกึ ยอมตรองกอนแลว จงึเปลงวาจา] ฉะนัน้วติกวจิาร จงึเปนวจสีังขาร [ชัดไหม เพราะฉะนัน้ อยาไปพาซื่อ วาจายอมดับ

อุป ฌาน ๑ แลว (หัวเราะ) อยาไปพาซื่ออยางนัน้ เพราะฉะนัน้ ถาดับ กด็ับที่สังขาร วจสีังขาร นะดทูี่วจ ีเพราะฉะนัน้ ความตรกึ ความตรอง มอีะไร

เขาไปสังขาร ซอนอยูในความตรกึ ความตรอง อยูในวติก อยูในวจิาร มอีะไรเขาไปสังขาร เราตองการ ความสังขารที่เปนบญุ ความสังขารที่สะอาด คดินกึได

สังขารคอื ความที่จะปรงุแตงคดินกึ มเีรื่องมรีาว อะไรได แตเอาละ ดับเรื่องไหน ที่มันไมใชเรื่องที่ การมเีปนอกศุลุกด็ับไป]

สัญญา และเวทนา เปนธรรมมใีนจติ เนื่องดวยจติ ฉะนัน้ สัญญาและเวทนา จงึเปนจติตสังขาร.

งัน้เรารูเทาทันสังขาร แลวกร็ูจักวา เราจะดับอะไร สังขารอะไร มาสังขารอะไร เอาละ นี่ไมตองขยาย ความมาก เพราะนี่ปรมัตถแลว ถาขึ้นมาปนวุนๆ

พดูกันทาง ออกมาหาของหยาบอกี ประเดี๋ยวกว็น

ตอไปนี้อกีอันหนึ่ง ขอ ๒๒๒ อันนี้ไมบอกวา มาจากขออะไร คาํวาดวยการระงับสังขาร ๓ ขยายความตอไปอกี

ตอไปนี้อกีอันหนึ่ง เลม ๓๑ ขอ ๒๒๒ คาํวาดวยการระงับสังขาร ๓ [ขยายความตอไปอกี ดวยการระงับสังขาร ๓] คาํวา ดวยการระงับสังขาร ๓ เปนไฉน

วติกวจิารเปนวจสีังขาร ของทานผูเขาทตุยิฌานระงับไป ลมอัสสาสะ ปสสาสะ เปนกายสังขาร ของทานผูเขาจตตุถฌานระงับไป [อันนี้ ไปเอา อัสสาสะ

ลมปสสาสะ ระงับ เขาจตตุถฌาน อยางที่เราอานมาแลว จากสตูร อานาปาณสต ิไมใชจาก รโหคตสตูร เปนกายสังขาร ของทานผูเขา จตตุถฌานระงับไป]

สัญญาและเวทนา เปนจติตสังขาร ของทานผูเขาสัญญาเวทยตินโิรธ ระงับไป ดวยการระงับสังขาร ๓ เหลานี้

นี่เปนการระงับ ๓ ทนีี้ เรากอ็านมาแลว แลวกศ็กึษามาแลว การระงับพวกนี้ อัสสาสะ ปสสาสะ คอืกายสังขาร เพราะฉะนัน้ เขาไปหานาม ไมใช กายสังขาร

เขาไปหาจติ เรารูแลววา เราวางจติ หรอืระงับเรื่องกาย แลวกไ็ปหาจติ ทนีี้จติไปอยูที่เวทนาสัญญา สัญญาและเวทนา เปนจติสังขาร และอะไร เขาไปสังขาร

อกศุลใดจะไปสังขาร เรากต็องรู จนสดุทาย กร็ะงับสิ่งที่เปนอกศุล สิ่งที่เปนทจุรติอะไร ตางๆ นานา ไดทัง้หมด กเ็รยีกวา การระงับ สดุทาย

เอา ทนีี้ กล็องฟงตอไปอกี นัยที่ละเอยีดซึ้งขึ้นไปอกี ถงึวา กายและนามรปูนามอะไรอกี เลม ๓๑ ขอ

(๔๐๓) บคุคลยอมศกึษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทัง้ปวงหายใจออก จักเปนผูรูแจงกองลมทัง้ปวงหายใจเขา อยางไร ฯ

กาย ในคาํวา กาโย ม ี๒ คอื นามกาย๑ รปูกาย๑ นามกายเปนไฉน เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสกิาร เปนนามดวย เปนนามกายดวย

และทานกลาวจติสังขารวา นี้เปนนามกาย [จติสังขารนี่ กเ็ปนนามกาย] รปูกายเปนไฉน มหาภตูรปู ๔ รปูที่อาศัยมหาภตูรปู ๔ [มันม ี๒ อยาง มหาภตูรปู ๔

เปนรปูกาย รปูที่อาศัย มหาภตูรปู ๔ ดนิ น้ํา ไฟ ลม รปูที่อาศัยมหาภตูรปู รปูที่อาศัยดนิ น้ํา ไฟ ลม อกีทหีนึ่ง] ลมอัสสาสะ ปสสาสะ นมิติ และทาน กลาววา

กายสังขารที่เนื่องกัน นี้เปนรปูกาย ฯ

(๔๑๐) บคุคลยอมศกึษาวา จักรูแจงจติตสังขารหายใจออก ยอมศกึษาวา จักรูแจงจติตสังขาร หายใจเขา อยางไร ฯ

จติตสังขารเปนไฉน สัญญาและเวทนา ดวยสามารถ ลมหายใจออกยาว เปนเจตสกิ ธรรมเหลานี้ เนื่องดวยจติ เปนจติตสังขาร สัญญาและเวทนา

ดวยสามารถ [นี่หมายความวา ถาจะอธบิายกันแลว กต็องขยาย ตัวอยางมันตื้อแลวตอนนี้ เพราะวา แมแตผูแปลนี้กแ็ปลมาเอาพยัญชนะ มาตอกันเทานัน้

เทานี้ ฟงแลว ดภูาษา นะ] สัญญาและเวทนา ดวยสามารถ ลมหายใจเขายาวเปนเจตสกิ ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจติ [ฟงไปแลวกไ็มรูเรื่อง]



สัญญาและเวทนาดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปนเจตสกิ ธรรมเหลานี้ เนื่องดวยจติ เปนจติตสังขาร ฯลฯ

สัญญาและเวทนาดวยสามารถความเปนผูรูแจงสขุหายใจออก ดวยสามารถ ความเปนผูรูแจงสขุหายใจเขา เปนเจตสกิ [ฟงแลว กจ็ะตอง (หัวเราะ)]

ธรรมเหลานี้ เนื่องดวยจติ เปนจติตสังขาร นี้เปนจติสังขาร ฯ

ดวยสามารถ นี่เราจะตองฝก ใหเกดิสภาพพวกนัน้ แลวกเ็ปนผูรู มกีารตรกึ การตรอง การสัญญา กาํหนดรูเขาไป ทัง้นัน้แหละ สัญญาดวย

และเวทนาดวยสามารถ จะตองซับซาบ ทัง้กาํหนดรู นี่คอื สัญญา เวทนา นี่คอื ตัวซับอารมณ

เราเรยีนสมาธ ิ๔ มา เมื่อกี้นี้เอง สมาธ ิ๔ ที่จะตองเอาเวทนานาํ เอาสัญญานาํ เมื่อกี้ ขอที่สมาธทิี่ ๑ นี่เปนการสงบระงับที่สขุวหิาร สมาธภิาวนา อยางที่สอง

คอื สภาพที่เอาสัญญานาํ กาํหนดรู จะเปนผูม ีญาณทัสสนะ ในความสมาธภิาวนาอยางที่ ๓ เอาเวทนานาํซับอารมณ จะเปนผูไดรับความรูสกึ

เพราะฉะนัน้ เมื่อผูใด จะฝกฝนดวยสามารถ ใชสัญญา กเ็ปนสัญญาที่เชี่ยวชาญ ใชเวทนา หรอืวา ซับซาบเวทนา ทาํความเวทนาใหเกดิ

กเ็ปนผูที่จะสามารถมคีวามเชี่ยวชาญ สามารถที่จะรูแจงในเวทนา รูแจง หรอืวาเหน็ ประสทิธภิาพของสัญญา มันจะเกดิทัง้ปญญาญาณ

จะเกดิทัง้การรับรูอยางจรงิจัง อยางรูแจง ดวยสามารถเปนผูรูแจง เพราะฉะนัน้ จะรูแจง รูแจงสขุ หายใจเขา รูแจงสขุ หายใจออก การรู การแจงชัด

อยางนี้แหละ เรยีกวาเปนเจตสกิ เปนปญญาเจตสกิ แลวเรากจ็ะรูดวยจติ เนื่องดวยจติ อะไรมันเนื่องกันอยู เปนเจตสกิ ธรรมะเหลานี้ เนื่องดวยจติ

เปนจติสังขาร มันจะมาเนื่อง มาเกี่ยวของอยู แลวเราจะรูขัน้ตอน ตอนกอน ตอนหลัง ตอนไหน ที่มันกอนมันหลัง มันจะตอ เนื่องไป ถาเรารูแลว เรากว็จัิย

ออกทัง้นัน้ๆ วาอะไรมันสังขาร สิ่งที่ไปสังขารในเวทนา สิ่งที่สังขารในสัญญา ในขณะที่เรากาํหนดรูอะไรนี่ ถามคีวามเปนฉันทาคต ิความชอบ มโีทสาคติ

ความชัง เขาไปรวมปรงุดวย การสังขารนัน้ สัญญากาํหนดนัน้ เอยีง ไมจรงิ ไมตรง ถาเรารูวา มฉีันทะ มรีาคะ หรอืมโีทสะ มโีมหะ มคีวามกลัว

ความเกรงอะไรกแ็ลวแต เขาไปผสม สัญญานัน้กไ็มตรง สัญญานัน้กไ็มชัด เพราะฉะนัน้ เรากจ็ะตองรูความเปนสังขารในสัญญา ดวย วาอะไร

เขาไปปรงุแตงในสัญญา มอีกศุลเหลานี้ เขาไปปรงุแตงไหม โลภ โกรธ หลง นัน่ แหละ ตรงๆ กโ็ลภ โกรธ หลง หยาบ กลาง ละเอยีด ถาไมมสีัญญานัน้

กเ็ปนตัวสัญญาดวยสามารถ ที่จะเขาไปกาํหนดรู เวทนา ความรูสกึ ในความรูสกึของเรา มันมสีิ่งเหลานี้ปนไหม มันมอีารมณเปนรส เปนอัสสาทะ เปนรส

รสสขุ รสทกุข หรอืรสไมสขุไมทกุข อยางเดอๆ ไมสขุไมทกุข อยางที่วาง ปลอยเปลาๆ แทนที่จะพนิจิแลวพนิจิอกี ใหแยบคาย โยนโิสมนสกิารแลว

โยนโิสมนสกิารอกี

เพราะฉะนัน้ เวทนานี้ เราไดพนิจิลงไปจรงิๆ หรอืเปลา จนกระทัง่วา มันวาง มันสะอาด อเุบกขาที่วางเฉยๆ นะเปนลักษณะที่ตื้นๆ เขนิๆ

ไมสามารถที่จะทาํใหถงึขัน้อาสวะ ไมสามารถที่จะแขง็แรงดวย ไมตัง้มัน่ดวย แตถาเผื่อวา อเุบกขาอยางที่เราไดพากเพยีรอธบิายกันอยูแลวๆเลาๆ

มันไมมภีาษาที่มากกวานี้แลว เราทาํจติ ใหถงึขัน้อเุบกขา แบบฌาน นี่แหละ วเิคราะหวจัิย มวีติก วจิาร จนกระทัง่รูกเิลส กาํจัดกเิลสออก วางกเิลสออก

วางนวิรณตางๆ ออก ซอนแลวซอนเลา หยาบ กลาง ละเอยีดขึ้นๆ ซอนๆ พนิจิแลวพนิจิเลา ความจรงิตามความเปนจรงิ จนสังขารนัน้ ไมมอีกศุลอะไรเลย

คณุจะสังขารเรว็เทาไหร กไ็ดทนีี้

พระพทุธเจา สังขารเกง เรยีกวา อทิธาภสิังขาร สังขารอยางมฤีทธิ์ อทิธาภสิังขาร ทานใชอะไร ทานใชอทิธาภสิังขารเรื่อย จติสังขารเหลานัน้

ยอมปรากฏอยางไร เมื่อรูความที่จติมอีารมณเดยีว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ ลมหายใจออกยาว สตยิอมตัง้มัน่ จติสังขารเหลานัน้ ยอมปรากฏดวยสตนัิน้ สติ

สัมปชัญญะ นี้บอกแลว เหมอืนสมาธ ิในประเภทที่ ๓ สตจิะตัง้มัน่ สตจิะแขง็แรง ยอมปรากฏดวยสตนัิน้ เมื่อมสีตกิแ็ขง็แรง สัญญากท็าํงานไดดี

เพราะปญญามันด ีญาณทัสสนะมันด ีเมื่อเราพากเพยีรสรางเวทนาใหแขง็แรง เวทนานัน้ รับรูสกึไดด ีสตกิด็ ีกจ็ะเกดิทัง้ญาณ เกดิทัง้สตริวมกันทาํงาน



เมื่อรู ความที่จติมอีารมณเดยีว ไมฟุงซานดวยสามารถ ลมหายใจเขายาว สตยิอมตัง้มัน่ จติสังขารเหลานัน้ ยอมปรากฏดวยสตนัิน้ ดวยญาณนัน้ มสีติ

มญีาณ เปนอยูตลอด กาลนาน ตรวจตรา อานรู ถาเราลมืตา มันกย็ิ่งยาก หลับตา มันกง็ายหนอย เสรจ็แลว เรากฝ็กไป จนกระทัง่ใชสลับกันไป สลับกันมา

มันกจ็ะทาํใหเราแขง็แรง ทาํใหเรามสีตแิละญาณ เมื่อทาํใหแจง ซึ่งธรรมะที่ควรทาํใหแจง กค็อื ทาํใหเกดิสภาพขจัดออก เพงพนิจิ เพงเผา กค็อื

เพงแลวกพ็นิจิ ตรวจทาํใหแจง ทาํใหเหน็วาหมดเทานัน้แหละจติ มเีจโตปรยิญาณ เจโตปรยิญาณ ๑๖ จติสังขาร เหลานัน้ยอมปรากฏ จติสังขารเหลานัน้

ยอมปรากฏอยางนี้

[๔๑๑] บคุคลยอมศกึษาวา จักระงับจติตสังขารหายใจออก ยอมศกึษาวา จักระงับจติตสังขารหายใจเขา อยางไร ฯ

จติตสังขารเปนไฉน สัญญาและเวทนา [โยงใยกลับมาหาไอตัวสองตัวนี่แหละ ไมมอีื่นหรอก มสีัญญา กับ เวทนา กาํหนดรู กับตัว รับอารมณ ซับอารมณ

ใหรูเวทนานี่ ตัวเราเปนเวทนา ตัวเรา เปนอาการที่ชื่อวา ภาษาเรยีกวาเวทนา ตองเขาใจวา อันนี้เรากาํลังทาํเวทนา ทาํความรูสกึ รับรูอารมณ

สัญญากาํหนด พนิจิ ชอนไชลงไปวา ในอารมณนี้ มอีะไรสังขาร แมในสัญญา สัญญาในสัญญาเอง มอีะไรเขาไปสังขาร เขาไปปรงุ เมื่อสัญญา

ไมมอีะไรเขาไปสังขารกอนอื่น แลวกเ็อา สัญญามาใชรวมกับเวทนา แลวจะรูวา เวทนามอีะไรเขาไปสังขาร] สัญญาและเวทนาดวยสามารถ

และลมหายใจออกยาว เปนเจตสกิ ธรรมเหลานี้ เนื่องดวยจติ เปนจติสังขาร บคุคลระงับ คอืดับสงบจติ สังขารเหลานัน้ ศกึษาอยู สัญญาและเวทนา

ดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปนเจตสกิ ธรรมเหลานี้ เนื่องดวยจติ เปนจติตสังขาร บคุคลระงับ คอืดับ สงบจติตสังขารเหลานัน้ศกึษาอยู

สัญญาและเวทนา ดวยสามารถ ความเปนผูรูแจงจติสังขาร หายใจเขา ดวยสามารถ ดวยความเปนผูรูแจงจติสังขาร หายใจออก เปนเจตสกิ ธรรมเหลานี้

เนื่องดวยจติ เปนจติสังขาร บคุคลระงับคอืดับ สงบจติตสังขารเหลานี้ ศกึษาอยู เวทนา ดวยสามารถความเปนผูระงับ จติสังขาร หายใจออก หายใจเขา

ปรากฏ สตเิปน อนปุสสนาญาณ

มคีาํวา อนปุสสนา นี่หมายความวา การไตรตรอง การสังเกต เหน็ อนปุสสนา หมายความวา การตามสังเกต ตามไตรตรอง ตรวจตราอยูทเีดยีว อนปุสสนา

ถาเปนภาษาบาล ีกเ็ปนอนปุสส ีแปลวา ผูสังเกตเหน็ หรอืผูพจิารณาเหน็ สวนถาอนปุสสนา กเ็ปนตัวบทบาทของ การสังเกต เหน็ การไตรตรองอยู

สตเิปนอนปุสสนาญาณ เวทนาปรากฏ กห็มายวา ของเรานี่แหละ เวทนาของเรา เรารูสกึของเรา เรารับทราบ ของเรา มันกป็รากฏเปนของเรา

เพราะเรามสีัญญาซอนอยูในเวทนา ทาํการอานรู กาํหนดรูกันอยูในนัน้ ฟงไหวไหม หมนุรอบเชงิซอนอยู สัญญาทาํงานอยูกับเวทนา กาํหนดรๆู กันอยู

นัน่ละอานใหชัด กาํหนดใหชัด พนิจิไตรตรองอนปุสสนาญาณเกดิ สตคิวามระลกึรูเตม็ สตคิวามรูตัวทัว่พรอมอยูอยางตื่นๆ สตเิปน อนปุสสนา เปนการเหน็

สังเกตเหน็ รูเหน็ ไมใชหลับ ไมใชดับเลย ตื่น สต ิมสีตนิี่ไมใชดับ สตเิปนอนปุสสนา เวทนาปรากฏ เพราะเหตดุังนี้ ทานจงึกลาววา สตปิฏฐาน ภาวนา คอื

การพจิารณา เวทนาในเวทนา ทัง้หลาย นี่คอื เวทนาในเวทนา นี่คอื การพจิารณาเวทนาในเวทนา ทัง้หลาย ชัดเจนที่สดุ ที่ทานมภีาษาพดู ในสมัยนัน้

ทานไมมภีาษาเหมอืนสมัยนี้เราหรอก ภาษาของเราสมัยนี้ เยอะแยะมากมาย เลย มันมทัีง้สแลง มทัีง้อะไรตออะไรดวย ภาษามันเจรญิ งอกงาม

ตัง้เทาไหรเปนเทาไหร สมัยนัน้ มภีาษา เทานี้ พดูเทานี้ ทานเขาใจกันแลว สมัยนี้ อาตมาเอามาขยายขนาดนี้ กย็ังไมเขาใจอยู ขยายไปแลว ขยายไปอกี

กย็ังไมเขาใจอยู ขยายแลว กต็องสรปุ ไมสรปุมันกไ็มเขาเปา เพราะฉะนัน้ เราจะรูเวทนาในเวทนา มันกจ็ะตองถงึขนาดอยางนี้แหละ สดุทาย

เราจะตองรูสภาพวา สัญญาคอือะไร เวทนาคอือะไร

เพราะฉะนัน้ ในการลางสิ่งที่เขาไปสังขาร จติสังขารทัง้หลายแหลนี้ เจตสกิทัง้หลาย กค็อืจตินัน่แหละ เขาไปสังขารในเวทนา เขาไปสังขารในสัญญา

เขาไปสังขารในสังขารเอง ในการปรงุอยูนี่ มอีกศุล เขาไปสังขารไหม ตองชัดเจนวา เราจะดับอะไร เราจะทาํลายอะไร เราจะขจัดอะไรออกใหไมม ีนดิหนึ่ง



นอยหนึ่งไมม ีจะเอาอะไรออก วญิญาณธาตมุจีติ เจตสกิ มเีวทนา สัญญา สังขารนี่ เปนเจตสกิ ๓ เจตสกิใหญ

เอาละ เริ่มตนเรยีนสมาธขัิน้สมาธ ิมันกอ็ยางนี้แหละ อาตมากเ็ขา ใจ กร็ูนะวา มันยากนะ อาตมา ถาจะพดูภาษามากกวานี้นะ พวกคณุยิ่งจะเมา

แลวมันจะออกจากเนื้อหาเปาหมาย ตัวจติ เจตสกิ ตัวปรมัตถ

เพราะฉะนัน้ ใครไมมสีภาวะเลยนะ วเิคราะหไมออกเลยวา รปู นาม ขันธ ๕ คอือะไร เพราะฉะนัน้ จะไมรูจัก เราฟงไมรูเรื่อง มันตองรูวา รปู นาม ขันธ ๕

คอือะไร มันตองรูวา รปู คอืสิ่งที่ถกูรู แลวขณะนี้ไมใชเปนรปูหยาบ แลว ขนาดเริ่มตน เอาแคลมหายในเขาออกเปนกายแลว มันละเอยีดขนาดไหน แลว

ไมเอาดนิ น้ํา ไฟ ลม ที่มันปรงุแตงในแทงนี้ไวเปนกายแลวนะ ไลไปตัง้ตน กายนี่คอื ลมหายใจเขาออก แคนัน้นะ ที่เนื่องเกี่ยวกับ การตอเนื่องกันอยู

กายสังขาร จนกระทัง่ไปถงึจติสังขาร หมายถงึ เวทนา สัญญา เวทนา สัญญา จะเปนเปาหลัก จดุลกึแลว เวทนา สัญญา คาํวา สังขารนี่

คอืสิ่งที่มันจะตองคดิ ตองนกึ จะตองปรงุ ตองผสมผเสอยู การรวมกันอยูนัน่แหละสังขาร จะเรยีกกายกไ็ด จะเรยีกสังขารกไ็ด เปน Synnonym

กายกค็อืสังขาร อยางที่เราไปรูวา นี่กาํหนดคอืลมหายใจ ตัวนัน้แหละ คอืการกาํลังใชสัญญาเจตสกิ เปนตัวกาํหนด กาํหนดรูวา ลมหายใจเขา

ลมหายใจออก กาํหนดรูวายาว กาํหนดรูวาสัน้ นัน่คอื ตัวกาํหนดรู นัน่คอืตัวเจตสกิของเรา เรยีนรูอยู อาการที่เรยีนรูแลวมันกม็าปรงุรู การมาปรงุรูวา ออ

อันนี้คอืยาว อันนี้คอืสัน้ อันนี้คอืออก อันนี้คอืเขา นัน่แหละเราเรยีกวา การตรกึการตรอง การคดิ ออ นี่เขา นี่ออก นี่สัน้ นี่ยาว นี่ลมหายใจ ใชสัญญาอยู

ทนีี้ ในขณะที่เราทาํอยูอยางนี้ ถาเผื่อวา จติของเราเปนหนึ่ง จติของเรามอีารมณเปนหนึ่ง คาํวาอารมณ เขาไปเมื่อไหรนี่ มันจะไปหาคาํวาเวทนา

การกาํหนดรู ลมหายใจเขา ลมหายใจออกอยูนี้ คอืการสัญญา คอืสภาพสัญญา คอืตัวสัญญาทาํงาน ทนีี้การกาํหนดรูอารมณอกีทหีนึ่ง กาํหนดรูวา

เมื่อจติของเราเปนหนึ่ง การตรวจตราไตรตรอง เปนอนปุสสนาญาณ การสังเกตเหน็ การตรวจตรา ไตรตรองอยูนี่ อนปุสสนาญาณ ตรวจตรา

ไตรตรองอารมณ เมื่อเราเองไมมนีวิรณ ตรวจตรา ไตรตรองวานวิรณเปนอยางไร กาํหนดรูนวิรณ กาํหนดรูวา อาการของกามเปนอยางไร

อาการของพยาบาทเปนอยางไร อาการของถนีมทิธะ ตัวสาํคัญ ถนีมทิธะ นี่แหละบอกแลววา เวลานัง่หลับตา ระวังถนีมทิธะกับอทุธัจจะ เวลาลมืตา

ใหระวังกาม กับพยาบาท ในขณะลมืตา ในขณะที่เรามอีริยิาบถปกต ิชวีติ กามกับพยาบาทเปนตัวราย เวลานัง่หลับตา สมาธหิลับตา ถนีมทิธะกับอทุธัจจะ

เปนตัวราย เมื่อเราตรวจตรา ไมมตีัวถนีมทิธะ ไมมอีทุธัจจกกุกจุจะ ใชสัญญานี่แหละ กาํหนดซอนตัวสาํคัญ นี่ตัวจะรูลงไป จะเกดิอนปุสสนาญาณ

กต็องมสีัญญารวมดวย ทาํงาน กาํหนดรูลงไป จนกระทัง่ซับซาบเขาไปถงึอารมณ เมื่อมันตรวจแลว ไมมอีาการนวิรณ ไมมสีภาพ ของนมิติของนวิรณ

ไมมกีาม ไมมพียาบาท ไมมถีนีมทิธะ ไมมคีวามงวงเหงาเศราซมึ มสีตเิตม็รอย มคีวามตื่นเตม็ มคีวามสดอยู นัน่แหละ เราซับซาบอารมณนัน้ดวูา

กาํหนดรูเวทนา กาํหนดรูอารมณ ของเวทนา วาเปนอารมณอยางไร เมื่อกาํหนดรูวาเราไดขจัดระงับ หรอื ขจัดไมใหมกีาม พยาบาท ไมใหม ีอาการอารมณ

ไมใหมตีัวที่เขาไปผสม เปนอกศุล หรอืเปนสภาพถนีมทิธะ สภาพที่ฟุงซาน มันอยูกับการรู หนึ่งเดยีวนัน่แหละ เมื่อเหน็ชัดวาเวทนา หรอือารมณของเรา

เปนอยางไรวาสงบ เปนอยางไรระงับ เปนอยางไรวาวาง เปนอยางไรวาโปรง เปนอยางไรวาเบาสบาย นัน่ แหละคอื การซับซาบ อารมณเวทนา

โดยที่ไมมกีเิลสนวิรณอะไร แลวมันจะเปนอยางไร อานด ูสังเกตด ูใหเกดิอนปุสสนาญาณ ในจติ ที่จรงิ ในขณะที่กาํหนดรูอยู มันกเ็ปนสังขารหนึ่งเหมอืนกัน

จะเรยีกวาสังขาร มันกส็ังขาร จะเรยีกวา สัญญา กาํหนดรู กก็าํหนดรู มันมอีะไรไปปรงุรวมละ กาํหนดรูแลวละ เปนสังขาร คอืกาย คอืการตัง้อยู

คอืการประชมุอยูของนามธรรม แตเปนจติสังขารแลวตอนนี้ ตอนนี้เปนจติสังขาร แลวมันมอีกศุล ไปสังขาร รวมดวยไหม ถาไมมรีวมดวย มันกค็อืตัวบรสิทุธิ์

เพราะฉะนัน้ เวทนากด็ ีตัวอารมณกเ็ปนอารมณวางจากนวิรณ สัญญากาํหนดรูในตัวสัญญาของมันเอง ไมมตีัวลาํเอยีง ไมมตีัวฉันทา โทสา โมหา

หรอืวาไมมโีลภะ โทสะ โมหะอะไรเขาไปประกอบดวย มันเปนการกาํหนดรู อยางตรงๆ จรงิๆ ชัดๆ กาํหนดดวยสัญญาบรสิทุธิ์



ความมเีวทนา กร็ูอารมณ มอีารมณอันปลอดโปรง แจมใส วาง เบา งาย สงบ ระงับจากกเิลสทัง้ปวง สงบระงับจากอกศุลทัง้ปวง สงบระงับจากโลภ โกรธ

หลง อยางหยาบ กลาง ละเอยีด ขนาดไหนกแ็ลวแต อานออก กาํหนดรู ดวยตัวเรา ฝกใหเกดิญาณรูอยางนี้นะ อยางนี้เปนอาการของกาม อยางนี้เปน

อาการของพยาบาท อยางนี้เปนอาการของถนีมทิธะ อยางนี้เปนอาการของอทุธัจจกกุกจุจะ มันไมมจีรงิๆ คณุกจ็ะไดรูวามันไมมี

มันมตีองพยายามกาํหนดรูของเราแหละ เราจะตองฉลาดของเราเอง ตองเกดิ อนปุสสนาญาณของเราเอง ถาไมเกดิญาณ คอือนปุสสนาญาณ

หรอืวปิสสนาญาณกไ็ด เรยีกวา วปิสสนาญาณกไ็ด คอืตามสังเกตเหน็ การรู การไตรตรอง การสังเกตอาน ถาในจติเราขณะนี้ ขณะที่ทาํ ขณะนี้

มันไมมสีภาพนวิรณเลย ซับซาบเวทนา ซับซาบอารมณดซูวิา อารมณมันเปนอยางไร ที่จรงิมันกเ็ปน สังขาร เปนจติสังขาร เปนจติสังขารที่สขุเวทนา

ที่จรงิสขุอยางโลกยีะมันไมมแีลว มันวางๆ มันเปน อทกุขมสขุเวทนา และแมที่สดุ อยางที่ไดอธบิายแลว อทกุขมสขุเวทนา หรอือเุบกขาเวทนา เรากจ็ะไปตดิ

ไปหลง ไปเสพย ไปเปนอยูอยางนี้ตลอดนริันดรกาลไมได มันเปนอปุาทาน ถาไปยดึฉวยเอา อยากได แลวกจ็ะมอียูแตอยางนี้ จะเปนอยูอยางนี้

ไมเปนอยางนี้กไ็ด เปนปฏนิสิสัคคะ สลัดคนื ทาํได แลวกร็ูสภาพ อยางนี้แลวกเ็อามาใชเวลาลมืตา มบีทบาท กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม มผีัสสะ ตา หู

จมกู ลิ้น กาย ในอนาคตที่ไหนๆ เรากจ็ะพยายาม เราจะทาํมากๆ เราจะจาํได อาการสภาพจติ มันวางจากกเิลส เปนอารมณอยางนี้ เปนเวทนาอยางนี้

คณุกม็ตีัวสัญญาที่ช่ําชอง กาํหนดรู กาํหนดอาน ฝกอยูตลอดเวลา ฝกเวทนา ฝกสัญญา ฝกรูเวทนา ฝกใชสัญญากาํหนดรูดวย

แลวเรากจ็ะเขาใจชัดถงึสังขาร เปนจติสังขาร ที่สะอาดๆ เปนองคประชมุที่สะอาด ไมมอีกศุล มันยิ่งจะรูด ีมันจะเปนญาณตัววเิศษเลยดวยซ้ํา สะอาด

ยิ่งสะอาดเทาไหร ยิ่งรูด ีแววไว ผองใส มปีฏภิาณดี

นี่ พวกเรานัง่ทาํอยูนี่ มันยังไมช่ําชอง มันยังไมเปน จะเหน็ไดวา กเิลสของเรามันมาก โดยเฉพาะตัวถนีมทิธะ กับฟุงซาน เพราะฉะนัน้ นัง่หลับตา

ตัวฟุงซานกับตัวถนีมทิธะ เปนตัวเกง เพราะฉะนัน้ เวลาจติของเรามันไม เตม็รอย สตขิองเราไมด ีสตสิัมปชัญญะของเรา มันไมแขง็แรง มันกไ็มไดรูสกึ

อารมณอะไรได จะอานอารมณ ไมไดหรอก มแีตมูทู หมนหมอง มดืมัว ญาณกไ็มเกดิ ความรูแจง รูจรงิกไ็มเกดิ อารมณเปนอยางไร จะไปรูอะไรได

จะไมเขาใจเวทนา ใชสัญญาไมได ไมมฤีทธิ์ ไมมแีรงจะใชสัญญากาํหนดรู จะใชตัวที่รู ใหมันรูไมไดหรอก มันออนแอไปหมดเลย มันจะตองใหมสีตเิตม็ รู

ตองใหแขง็แรง อยาพึ่งไปกลัววา จะไมเขาสูภวังค ในขณะที่อาตมาพดูนี่ คนที่เขาฌานไดจรงิๆ ฟงอาตมาพดูนี่ ไดยนิอยูตลอดเวลา เปนฌาน ๑ ฌาน ๒

ฌาน ๓ ฌาน ๔ กไ็ดยนิเสยีงอาตมาบรรยายอยางไรกร็ูอยู แลวเรากจ็ะอานความจรงิออกดวย

พยายามอยาใหมันหรี่ ตื่นใหมันตื่นมาเปนใชได แมมันจะลมืตาโพลงๆ ขึ้นมา กช็างมัน ถามันเอง หลับตา ลงไป หรอืวาพยายามตัง้สตใิหมันขึ้น มันไมขึ้น

มันจะหรี่ จะหลับอะไร กส็ลัดๆเบาๆ ไมตื่น สลัดมันแรงๆ อยาใหมันหรี่มันหลับ ถาหรี่หลับไปแลว กไ็มไดเปนอะไรหรอก ฝกกันจนตาย กไ็มไดเปนอะไร

กฝ็กการนัง่ หลับตาเทานัน้เอง แลวเกงนะ พวกฝกนัง่หลับไดนี่กเ็กง เกง อยางนัน้นะนะ เกงอยางนัง่หลับ แตไมไดเกงฌานนะ นัง่หลับเกง แลวหลอกกันเยอะ

ในสายนัง่หลับตานี่ หลอกกันเยอะ ที่จรงินัง่หลับเกง แตบอกวา เขาฌานนะ เปลาเลย ไมไดเปนฌานจรงิๆเลย แตนัง่หลับ นัง่หลับไดเกง ไมโยกดวยนะ

ไมโยก แตชนดิโยกเกงกม็เีหมอืนกัน โอโฮ แกวงเกงเลยนะ นัง่ไปไดทัง้คนื พวกนี้นาเมื่อย เพราะวามันออกกาํลัง มันเหมอืนกับวดิน้ํา พอวาเลกิ

คลานเขามุงไปเลย

เพราะฉะนัน้ การนัง่สมาธ ิเรามอียู ๒ อยาง นัง่ฝกอยูนี่ นัง่สมาธนิี่ มันมไีด ๒ อยาง ๑. ไดนัง่หลับเกง นัง่หลับจรงิๆนะ ไมไดเปนฌานหรอก ไมไดเกดิเวทนา

สัญญาอะไร ที่แคลวคลองวองไวอะไรหรอก ไม อกีอันหนึ่ง คอื ทาํฌาน ไดจรงิๆ นัง่สมาธหิลับตาเกดิฌานไดจรงิๆ สวนผูที่นัง่สมาธหิลับตา ไมไดฌานหรอก

ไดนัง่หลับเกงมเียอะ เพราะฉะนัน้ ผูที่นัง่หลับตา สายนัง่หลับตา ถามันเกดิฌาน ถงึจะเกดิ การเรยีนรูได จรงิๆ เรยีนรูสภาพสัญญา เวทนา เรยีนรูขันธ ๕



เรยีนรูสภาพอารมณที่มันเปนฌาน จะรูความสงบระงับ จะไดรับรส รสฌาน เปนรสสขุวหิารธรรม มวีติก วจิาร ปต ิสขุ แลวเราระงับ ความเครงคมุ

อาตมาเคยอธบิาย แลววา วติกวจิาร คอืการเครงคมุ เราลดการเครงคมุลงไปได มันเปนงาย พอนัง่เปนฌาน แลวมันกเ็ปนฌาน โดยไมตองเครงตองคมุ

มันกจ็ะวาง เบาสบาย ถาทาํแคลวคลองแลว ไมตองหลับตา มันกเ็ปนฌาน หลับตาเขาไป กย็ิ่งไมตองสัมผัสทางตา ไมตองมรีปูอะไร กย็ิ่งงาย ยิ่งเปนฌาน

สบาย เพราะวาเราเพยีงขจัด ไมใหเกดินวิรณเทานัน้ เปนการเขาไปอยูในกรอบอันหนึ่ง เปนวธิกีารเขาไปอยู ในกรอบอันหนึ่งชัว่คราว

เหมอืนกับเราหลบไอโจรเขาไปอยูในบาน หลบไอโจร มันวิ่งไลมากวน เอามดีมา ไลแทง ไลฟน แลวกห็ลบ เขาไปอยูในบาน ไอโจรเขามากวนอะไรเราไมได

เรากนั็ง่สบาย อยูในบานเทานัน้เอง โจรมันเขาไมได เพราะบานเรากแ็ขง็แรง ทาํบานใหแขง็แรง คอืทาํที่ปองกันไวขางนอกใหแขง็แรง แลวกห็ลบ

เขาไปอยูในบาน เทานัน้แหละ ถาเผื่อช่ําชอง แลวก ็เขาไปงาย ไปนัง่วางสบาย เปนสขุวหิารธรรม ซึ่งเปนสมาธภิาวนาอันแรก อยางนี้ชัดเจน

ทนีี้ เราจะโนมเนนไปในทางใชปญญา หรอืใชเวทนาชัดละ ถาเนนไปในสัญญามาก กจ็ะเกดิ ญาณทัสสนะ เปนสมาธภิาวนาแบบที่ ๒

ถาเนนไปในในการใชเวทนามาก กจ็ะเกดิ สตสิัมปชัญญะ สมาธอิยางที่ ๑. กจ็ะตองผานทัง้นัน้ แหละ ผานสมาธอิยางที่ ๑. สขุในทฏิฐธรรม สขุในปจจบัุน

มันจะวาง เปนสขุ วปูสโมสขุ มันไมใชสขุแบบโลกๆ เสพยสม ที่จรงิเราเสพยสมชนดิหนึ่ง เสพยสมภพ ภพชาต ิมันเปนภพ มันเปนภวังค เสพยสมภวังค

เขาไปอยูในภพมากๆ มันกเ็ปนภวตัณหา ชนดิหนึ่ง ทาํไดสาํเรจ็ แลวกไ็ดความไมมอีะไร เขามายุงมากวน ไมมโีลกยีะ แลวกไ็มมนีวิรณอะไรเขามากวน

มันกว็าง เปนสขุ สงบระงับอยูเปนภพ เปนภวตัณหาตดิเลย ถาเผื่อวาไมรู ทาํไดแคนี้ ตดิอยูแคนี้ในโลก ถาเราใชสัญญาดีๆ จะเกดิญาณทัสสนะ

เพื่อความไดญาณทัสสนะ ถาใชเวทนา กจ็ะไดสตสิัมปชัญญะ

ทนีี้ ถาเผื่อวา ชอนไช รูทัง้สัญญา รูทัง้เวทนา ใชกันใหละเอยีดลออ เมื่อเปนฌาน เปนสขุวหิารธรรม อยางนัน้แลว เรากส็ามารถ ที่จะใชสัญญา เวทนาของเรา

เปนอยางช่ําชอง รูรปู รูเวทนา รูอารมณ รูการกาํหนด รูจักสังขาร ขจัดสังขารได แลวสดุทาย กไ็มตดิ ไมยดึ ไมมอีปุาทานอยูในขันธ ๕ นี่แหละ รปู เวทนา

สัญญา สังขาร วญิญาณนี่แหละ ชอนไชพนิจิ ตรวจสอบ ใหลกึละเอยีดไปเรื่อยๆ ถงึสิ้นอาสวะได เปนสมาธภิาวนาแบบที่๔ ซอนสัญญาลงไป ในเวทนา

เวทนาอารมณ รูสกึในเวทนา มสีัญญาอานเวทนา กาํหนดเวทนา กาํหนดรูอารมณ คาํวากาํหนดรู กค็อื คาํวาสัญญานัน่แหละ สัญญาในเวทนา กถ็งึอาน

เวทนาในเวทนาได ในความรูสกึ รูสกึที่มอีารมณ ที่มันปรงุรวม อารมณเปนรส แมที่สดุ อารมณเปนอเุบกขา เจตสกิ เปนจติที่ปราศจาก

มันจะอเุบกขาอยางที่อาตมาเคยอธบิาย เวลาเราวางเฉยไดนี่ ไมใชวางเฉยอยางหน ีหรอืสลัดทิ้ง หรอืทาํลมื ทาํไมเอาถาน ปลอย ไมใช แตเราเฉยได

อยางกระทบสัมผัสอยู เราวางเฉยได โดยที่จติของเราไมมสีังขาร ไมมกีารใหกเิลสนัน้ อยางที่เปนโลกๆ เปนโลกยี เปนรสอรอย สวยด ีอรอยด ีเปนรสชาติ

เปนสภาพที่ มันมอีาการของอัสสาทะ ไมมสีิ่งเหลานี้เขาไปรวม กระทบสัมผัสอยู กเ็ฉยวางอยูนี่ อยางนี้ เปนตัวแขง็แรง ไมใชวางเฉย อยางไมรูเรื่อง

ไมรูราวอะไร ใจวาง ปลอยทิ้ง หรอืไมอยางนัน้ กใ็ชคาถาวา เออ อะไรกไ็มใชเรา ไมใชของเรา ปลอยวางอะไรไปเฉยๆ ไมใช แตเราอานเขาไป หาสภาวะดวย

ใหสภาวะของจติวญิญาณ นี่เฉย ใหจติวญิญาณนี่ วาง

จติวญิญาณที่มอีารมณ มันไมมฤีทธิ์เดช ของไอสิ่งที่จะเปนโลกยีนัน้ เขามาแทรกเขาไปได ในอารมณ เขาไปในเวทนา เขาไปสังขารในเจตสกิของเรา

ในจติของเรา มันเขาไปสังขาร มันเขาไปปรงุ เขาไปเปนฤทธิ์ เปนเดชอะไร ในตัวนัน้ไมไดเลย นัน่เรยีกวา วางเฉยอยางอเุบกขา บรสิทุธิ์อยู เหมอืนกับใบบอน

เอาน้ํามาราด ราดมันยังไง มันกไ็มซมึเขาไปไดเลย ปรโิยทาตา เอาน้ํามาราดยังไง มันกไ็มซมึเขาไป หุมน้ํา หอน้ําอยูยังไง มันกไ็มซมึเขาไป เรยีกวา อเุบกขา

วางเฉย จติมันเฉย ไมใชเพราะทิ้ง ไมใชเพราะไมสัมผัส ไมใชเพราะไมรู มสีัญญาทาํงานรวมอยูดวยกับเวทนาดวย รูแจงสัญญานัน้เปนปญญา

หรอืเปนญาณทัสสนวเิศษไปดวยซ้ํา รูแจงเหน็จรงิ เขาใจทะลปุรโุปรงอยู อยางอยูเหนอืมันเลย สิ่งเหลานัน้ไมมฤีทธิ์เดชอะไรจรงิๆเลย



เบื้องตนนี้ พยายามอยาใหหลับ อยาใหสตติก นี่เปนบทแรกเลย นัง่หลับตา พวกเรามันกาํลังตดิอันนี้ ตดินอน ถนีมทิธะ พวกเรานี่ไมเกง ไมไดขจัดถนีมทิธะ

นัง่สมาธ ิขจัดถนีมทิธะ นี่ ตัวราย แตพวกเราไมคอยไดฝก มันกเ็ลยเปน ถาเผื่อวาพานัง่ฝก เอาแตนัง่สมาธอิยางนี้ นัง่ขจัดถนีมทิธะ ฝกแลวสักป ๒ ป ๓ ป

ดังที่สายเขาฝกจรงิๆนี่นะ เหมอืนอยางสายธรรมกาย จะเปนจะได อยางสายธรรมกาย ฝกเพงใหมลีกูแกวๆๆ ลกูแกวเปนอยางไร เขากม็ลีกูแกว

อยูอยางนัน้อยูตลอดเวลาจนได มันจะไมหลับ มันจะมาสนใจที่ลกูแกว แลวมันกจ็ะมนีมิติ เพงที่ลกูแกว เพงพระแกว ที่เขาเอามาเปนดวงพระ จนกระทัง่

เขาปนลกูนมิติ เขาไปๆๆ เพงเขาไป โดยใชอบุาย ใหเอาใสเขาไป เจาะเขาไปในใจกลาง เจาะเขาไปในใจกลางใหดิ่ง มันกจ็ะแหลมลกึ เขาไป เรื่อยๆ

มสีตเิพงเขาไปเรื่อยๆ เราไมใชขนาดนัน้ เราใชอบุายที่ลมหายใจนี่แหละ มันจะรูสกึวา มลีมหายใจ อยูขางในเอง

ที่จรงิลมหายใจมันอยูขางนอก แตเราจะรูสกึเอง เพราะวามันเนื่องกัน กายสังขารมันเนื่องกัน ลมหายใจ มันเนื่องกับความรูสกึ มันเนื่องกับขางใน

มันเขาไปขางในกจ็ะรูสกึ มันจะรับการตอสะเทอืนกันได ลมหายใจออก ลมหายใจเขา มันมอียูจรงิ

เพราะฉะนัน้ ในความรูสกึที่ตอเนื่องกับลมหายใจออก ลมหายใจเขา มันกจ็ะมคีวามรูสกึ ลมหายใจออก ลมหายใจเขาอยูจรงิๆ ลมหายใจออก

ลมหายใจเขานัน้ มันไมไดดับไปไหนหรอก บอกแลว ดับมันกต็ายนะซ ีมันไมตาย เพราะมันไมไดดับ แตเราจะมลีมหายใจออก ลมหายใจเขา พอฌาน ๔

ถงึขัน้วางเฉย แลว มันไมไดเกี่ยวหรอก ฌาน ๔ หมายความวามันแขง็แรงแลว มันเปนฌาน จรงิๆแลวนะ เปนฌาน ๑ มันกเ็ริ่มตนเปนฌานที่คอยๆเปนขึ้นมา

พอเปนฌานที่ ๒ แขง็แรงขึ้น เปนฌานที่ ๓ กย็ิ่งแขง็แรง เปนฌานที่ ๔ ไมตองไปมกีสณิรองรับกไ็ด จงึเรยีกวา อัสสาสะปสสาสะไมม ีหรอืหายไป

เพงเขาไปที่สัญญา เวทนาเทานัน้ พจิารณา หรอืวาใชสัญญา ใชเวทนาเทานัน้ แมแตในสัญญา ในเวทนา กส็ดุทาย จะเปนสัญญาเวทยตินโิรธ

เขาจงึบอกวา สัญญา เวทนาดับไปเลยดวยซ้ํา ไมใช แตแคลมหายใจออก ลมหายใจเขาดับ แมแตสัญญา และเวทนา เขายังใชภาษาวา

สัญญาและเวทนาดับ สัญญา จ เวทนา จ นริทุธา โหต ิสัญญายิ่งชัด การกาํหนดรูยิ่งชัด ความรูสกึอารมณยิ่งชัด แตไมมอีกศุลสัญญา อกศุลเวทนา

ไมมสีิ่งที่ไมตองการ อะไรไมตองการ อันนัน้แหละ เรากาํหนดได รูไดวา ขจัดไดวาไมม ีแตยิ่งมขัีนธ๕ ที่บรสิทุธิ์ เวทนาบรสิทุธิ์ สัญญา สังขารบรสิทุธิ์

หรอืเปนกศุล สังขารที่เปนกศุล เปนบญุเสยีดวยซ้ํา มวีญิญาณ อันบรสิทุธิ์ เปนวญิญาณพระอรยิเจาเลยทเีดยีวแหละ

เอ ชักทรงตัวดกีวาตอนแรก ที่นัง่แฮะ ชักทรงตัวดกีวาตอนแรกๆกัน ตอนแรกๆ นี่ โอโฮ กระผบุกระผับ กันเตม็ไปหมด ทรงตัวหลับไดเกง หรอืวาเปนฌาน

ชักนัง่หลับตาไดแลวตอนนี้ แตวานัง่บอกแลววา หลับตา มันม ี๒ อยาง หลับไดเกง นัง่หลับไดเกง นิ่งไมกระผบุกระผับดวยเหมอืนกันนะ กเ็ปนฌาน

แมเราไมกระผบุ กระผับแลว ไมผงก ไมโยกไปโยกมาแลวกต็าม กจ็ะตองปรับในจติใหไดวา จะตองเปนฌานนะ ไมใชนัง่หลับ ไมใชหลับ ไมใชหรี่ มจีติใส

แจมใส มสีตเิตม็ ตองเขาไปเรยีนรู สัญญา เวทนา ถาไมเรยีนรูสัญญา เวทนา อยางผูที่มาฟงบอก โอ ฟงแลวงวง เพราะไมรูวา อาการสัญญาคอือะไร

สภาพของสัญญาคอือะไร สภาพของเวทนาคอือะไร หรอืสังขารคอือะไร เมื่อไมรูอยางนี้ กเ็รยีกวา ไมรูปรมัตถ ไมรูทางที่จะไปนพิพาน แนนอน ถาไมรูสัญญา

เวทนา ไมรูสังขารจรงิๆละกไ็มได ไมมทีาง ขนาดนัง่นิ่งๆ นี่ ยังอานสัญญาไมออก รูสภาพของสภาวะสัญญา สภาวะของเวทนาไมเปน

แลวจะไปเคลื่อนไหวตา ห ูจมกู ลิ้น กาย เหน็รปูแลว จติจะเกดิฌานลมืตานี่ ไมมทีาง

เพราะฉะนัน้ ตองรูตัง้แตนิ่งๆ แคนัง่นี่ ใหรูใหไดวา อยางนี้เรยีกวาสัญญา ใชสัญญาเปนอยางนี้ เรยีกวาเวทนา กาํหนดเวทนาเปน

แลวกใ็ชสัญญาลงไปในเวทนาอกี จงึจะเรยีกวา เวทนาในเวทนา กาํหนดรูลงไปในเวทนาวา เออ อารมณรูสกึเปนอยางนี้นะ รูสกึวามันมอีกศุลไหม

รูสกึวาวาง รูสกึวา มกีารปรงุแตง มรีสอะไรตออะไรอยูไหม กว็จัิยเขาไปอกี สังเกตตรวจตรา ไตรตรอง พนิจิ พจิารณาเขาไปอกี ใหลกึๆๆลงไป

ถาไมเพงพนิจิเขาไป เรื่อยๆๆๆ ไมมทีางสิ้นอาสวะ อกีหนอยไปประเดี๋ยวกเ็ฉย อเุบกขา เฉยอยูเรื่อยกไ็มได มแีตอเุบกขานมิติกไ็มได ตองตรวจตรา ไตรตรอง



มกีาํหนดซอนๆๆๆ อานซอนลงไปเรื่อยๆ

เอา เอาละ หมดเวลาแลว เลยเวลาไป ๕-๖ นาทวีาจะหมด จะเลกิกัน ๐๕.๔๕

สาธุ

ถอดโดย นายทองออน จันทรอนิทร ๑๐ พ.ค.๒๕๓๓

ตรวจทาน ๑. โดย สม. ปราณ ี๑๑ พ.ค.๒๕๓๓

พมิพโดย สม. นัยนา

ตรวจทาน ๒. โดย โครงการถอดเทป็ ๑๕ พ.ค.๒๕๓๓

สมาธ ิและสัมมาสมาธ ิตอนท�ี ๖ หนา้ ๑

โดย พอทาน สมณะโพธริักษ

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๓

เนื่องในงานพทุธาภเิษกสดุยอดปาฏหิารยิของพทุธ ครัง้ที่ ๑๔ ณ พทุธสถานศาลอีโศก

... ปนี้ละก ็ผดิพลาดอยางมากเลย ถาไมไดนัง่กันวันนี้ละก ็นี่พึ่งจะต ี๔.๐๖ นาทนีี่นะ

กอนอื่นเอาทบทวนสตูรตางๆ ที่ไดเอามาบรรยายนี่เสยีกอนวา มาจากอะไรตออะไรบาง สาํหรับสตูร ที่ในหนังสอื เลมที่ในอานาปานสตนิี่นะ บอกไว

ในที่นี่หนอยกไ็ด เพราะวาในเสยีงในเทป็ ในอะไร มันจะไมมดีวยนะ

สตูรแรกเลยนะที่วา กายไมหวัน่ไหว จติไมหวัน่ไหว ที่วา งามนอก งามในนัน่ มาจากพระไตรปฎกเลมที่ ๑๙ สังยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขอที่ ๑๓๒๔ ถงึ

๑๓๒๖ เอาไวนะ มาจากพระไตรปฎกเลมที่ ๑๔ ขอ ๒๘๘ มาเรื่อยๆ แหละ ขอ ๒๘๘ ทาํสังคายนาใหม ขอชักเปลี่ยนไปแลว แตเลมไมเปลี่ยนนะ

แตเลมตามได แตขอเปลี่ยนไปแลวที่นี่ ในภาษาไทย ฉบับชดุสังคายนาใหม ถาใชฉบับหลวงจะตรง ที่ใชนี่ ใชฉบับหลวง ฯลฯ

ตอไป สัลลัตถสตูรนัน้ มาจากพระไตรปฎก ฉบับหลวง เลม ๑๘ ตัง้แต ขอ ๓๖๙-๓๗๓ สัลลัตถสตูร สตูรที่วาดวย เวทนา เปรยีบดวยลกูศร พระไตรปฎกเลมที่

๑๘ ขอที่ ๓๖๙-๓๗๓

ตอไป สมคุคสตูร วาดวย นมิติ ๓ นัน้มาจากพระไตรปฎกฉบับหลวง เลมที่ ๒๐ ตัง้แตขอ ๕๔๒ ขอเดยีวนะ อันนี้ขอเดยีว ขอ ๕๔๒ ขอเดยีว

เรื่อง สมาธ ิและ สังขาร มาจากพระไตรปฎกฉบับหลวง เลมที่ ๑๒ ขอ ๕๐๘ จฬุเวทัลลสตูร ที่นางวสิาขา กับภกิษณุธีรรมทนินาถามกัน

สวนเรื่อง ของการระงับสังขาร ๓ ตอมานัน้ มาจากพระไตรปฎกเลม ๓๑ ตัง้แตขอ ๒๒๒ แตไมไดเรยีงกัน ทเีดยีวนะ ขอ ๒๒๒ และ กข็อ ๔๐๓ ขอ ๔๑๐

และกข็อ ๔๑๑ ที่ไดเอามาอานใหฟงนี่

และสตูรสดุทาย ที่เราไดนาํมาอาน เรื่อง สมาธภิาวนา ๔ นัน้ มาจาก พระไตรปฎก เลมที่ ๑๑ สังคตีสิตูร ขอ ๒๓๓ ขอเดยีว เรื่องของสมาธภิาวนา ๔

ทบทวนนดิหนึ่ง วาเราตองเขาใจอานาปานสตนิะ อาตมาเคยตัง้ใจวา ตัง้แตเขยีนทางเอกภาคผนวกวา จะเขยีนสรปุ จะเอาอานาปานสตเิปนหัวเรื่อง

เปนหัวชื่อ แลวกจ็ะเขยีนใหเหน็ถงึอานาปานสต ิตัง้แตหลับตา ไปจนกระทัง่ถงึ อานาปานสตลิมืตา วาจะทาํอยางนัน้ แตเสรจ็แลว กไ็มมเีวลาไดเขยีนเลย



จนกระทัง่บัดนี้ และกค็งจะไมไดเขยีน

อาตมาทกุวันนี้ ระลกึวา ถาเราจะเขยีนหนังสอืเหมอืนอยางที่ไดเขยีนคนคอือะไร เขยีนหนังสอืทางเอก อยางนี้นะ ไมไดทาํอยางที่ทาํ คอืพดูๆๆไป

แลวกใ็หไปเอาไปถอดเทป็ เอามาเรยีบเรยีง เหมอืนกะสมาธพิทุธนี่ ซึ่งอาตมาคดิวา กวาจะเขยีนไดออกมาลกึกวา มันจะไดตอนที่อาตมาเขยีนหนังสอื

มันลกึกวาพดูๆๆ แลวกใ็หไปเรยีบเรยีงมาทาํ อยางสมาธพิทุธ อาตมากร็ูสกึอยางนัน้นะ ถาใหอาตมาเขยีนเอง อาตมานี่ เขยีนไดลกึ และรอยเรยีง

และเจาะลกึไดมาก ไอเรื่องกวางไมยากหรอก เรื่องกวางเอาอะไรมาเปนเคาเงื่อน กไ็ด แนวระนาบนี่ไมยาก เอาอะไรมาเปนเคาเงื่อน วากันตอพดืไปหมดเลย

ไมมปีญหา แตวาจะเจาะลกึ ลงไปในแนวลกึ แนวดิ่งของแตละเรื่องๆ อะไรตออะไรพวกนี้ เขยีนนี่ ใชเวลา แลวกไ็ดเพง ไดพยายาม ที่จะตรวจสอบถงึสภาวะ

ตรวจสอบถงึอะไรตอมอิะไรไดนาน เพราะฉะนัน้ ถงึไดพยายามใชภาษา เขยีนอธบิาย หรอืพยายามที่จะกาํหนด อะไรตออะไรออกมา สื่อใหพวกเราไดฟงนี่

มันมเีวลาไดใช ไดไตรตรอง ตรวจสอบ บางทนีี่ กวาจะไดเขยีนออกมานี่ กต็องพยายามที่จะเอาสภาวะนัน้ ออกมาเปน ภาษาไดยาก และนาน กวาจะได

บางทอียางนี้ เขยีนหนังสอื จะไดบรรทัดหนึ่ง สองบรรทัดนี่ บางทนีี่ ตดิอยูตรง สภาวะบางเรื่องบางราว นาน แตพดูนี่ยังไงๆ มันตองพดูออกไปตอเนื่องไป

มันไมไดมานัง่เจาะ เพราะฉะนัน้ มันจะตื้นกวา พดูนี่ มันจะตื้นกวาๆ เอาไปเรยีบเรยีงแลว แลวเอามาเกลา อกีทหีนึ่ง มันกไ็มเหมอืน ไมเหมอืนที่อาตมาเพง

เขยีนทาํเปนตดิตอๆกันไปเอง มันอาจจะยดืยาด มันอาจ จะอะไร ตออะไร วนๆบางๆ กอ็าตมาวา ยังละเอยีดลออลกึกวาที่พดู ที่เอาเรยีบเรยีง

แตมันทาํไดขนาดนี้ กย็ังนกึอยูเลยวา เราจะมเีวลาไหมนะ ในชาต ินี้ ที่จะมพีวกเราไดทาํงานแทนอาตมาไปหมด อาตมาไมตอง มาเสยีเวลาในอะไรๆ

หลายๆอยางนี่ ที่จรงิ ทกุวันนี้ งานมันจะตองพยายามดแูล ตัง้กอตัง้แลวกส็ราง ดแูล มากเหลอืเกนิ มันกเ็ลยไมมเีวลาที่จะปลกี จะทาํ อยางที่วานี้

เพราะตองใชเวลามาก เวลาเขยีนนี้ ตองใชเวลามาก

อาตมาเขยีนทางเอก ตอนนัน้ไมมงีานอะไรมาก มงีานอบรมพวกเรา อยูจาํนวนหนึ่ง อยูแคในวัด อันอื่นๆ ไมมภีาระอะไร นอกนัน้ ยังไมทาํของตัวเองไป

พากันจารกิไปโนนมานี่ อาตมากท็าํไปอยางสบายๆ ไมตองไปคาํนงึถงึอะไร กเ็พราะวามันแคบ จะไปไหนกไ็มตองไปกาํหนดอะไรเอาไววา อันนัน่งานที่นัน่

งานที่นี่ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ไมม ีตอนนัน้ไมม ีไมตองไปคาํนงึอะไร เพราะฉะนัน้ โปรง จะเขยีนกเ็ขยีน เมื่อไหร มเีวลากเ็ขยีน อาตมาจารกิไป มเีทยีนเลมหนึ่ง

กม็บีาตรเขยีนบนบาตร ที่นัง่ตัง้ไวเขยีนไป ไปขึ้นเขาลงหวย ขางทาง ที่ไหน เขยีนตะพดึ ในทางเอก นี่ เขยีนไปเรื่อยๆ ใชเวลาที่เราพักผอนแลวเขยีน

ตื่นเชาเขยีน กลางวันเขยีน หรอืวาเยน็เขยีน แลวแตตอนไหน สวนมากเชา ตื่นแตเชา นัง่เขยีน มันกไ็ดอยางนัน่ กไ็มนกึเหมอืนกันวา

ตัวเองจะเขยีนออกมาไดยาว ยดืยาดถงึขนาดนัน้ มารวมแลว โอโฮ! ไมใชเลมเลก็ๆ ตัง้หลายเลม ถามเีวลา ไดเขยีนหนังสอือื่น ไดเขยีนเรื่องอื่นๆ

ซึ่งจะเขยีนอะไรกไ็ด เรื่องเยอะแยะ ที่อาตมา จะนาํมาเขยีนนี่ ที่นาํมาบรรยาย ในงานพทุธาภเิษกฯ กด็ ีหรอืปลกุเสกกด็ ีตอนหลังๆ ที่จับเรื่องขึ้นมา ที่สาํคัญๆ

จะเขยีนนัน่ ไดแลว บรรยายไปแลว และเอามาเรยีบเรยีงรวบรวมมา ซึ่งอาตมากเ็หน็แลววา มันไมเหมอืน ที่อาตมาจะเขยีนออกมาเองหรอก ถาจะเขยีนซ้ํา

เขยีนซอนอกี กเ็หมอืนกับไปรื้อ แลว มันก็ๆตองได ที่จรงิมันกด็ ีถารื้อไดมันกด็ ีทาํใหมันละเอยีดลออขึ้น มันกด็ ีแตมันกย็ังไมมเีวลา แมแตเขา

เรยีบเรยีงไวแลวนี่ จะเอามาตรวจอกีทหีนึ่ง ทาํเพื่อที่จะพมิพเปนเลมออกมา แตละคราวๆ กค็วรจะทาํ แตไมมแีรง ไมมเีวลา ที่จะไปทาํไดอกี

เรยีบเรยีงไวแลวนะ หลายเรื่อยๆ ทกุขอรยิสัจ กบ็รรยายไปแลว เรยีบเรยีงมาแลว เรื่องวชิชา ๙ กพ็ดูไปแลว เรยีบเรยีงไวแลว แตกย็ังไมไดทาํตอ

ยังไมไดออกมาเปนเลม มันนาจะไดออกมาเปนเลม เหมอืนสมาธพิทุธ อยางนอยกอ็ยางนัน้ สมาธพิทุธ ตอนสอง กเ็รยีบเรยีงขึ้นมา แลวนะ

ยังไมไดทาํออกมาตอเลย สมาธพิทุธ เลม ๒ มันยังไมจบทเีดยีว ยังไมหมด ตามสารบัญ เลม ๑ นัน่ มไีวครบ แตไมไดหมด ตามสารบัญนัน่ และยังไมไดทาํตอ

ถาเผื่อพวกเราแขง็แรง มสีมรรถภาพเพยีงพอ ชวยกันบรหิาร ชวยกันรับงานทาํอะไรตออะไรไปไดด ีทกุวันนี้ กด็ขีึ้น และมันกวาง ชวีติมนษุย



สังคมของมนษุยทัง้หมด มันกวาจะแขง็แรงตัง้มัน่ เปนระบบ แลวกม็วีัฒนธรรม มจีารตีประเพณ ีมพีฤตกิรรมของชวีติ มกีจิกรรมของชวีติ ในกลุมชน

อยางกลุมชน อยางพวกเรา ที่กาํลังเปนไปนี่ แมแตมพีธิกีรรมอะไรกต็าม อาตมากพ็ยายามที่จะ สรปุกรรมเอาไว ในของสังคมมนษุยนี้ จะเปนชมุชนใดกแ็ต

มันจะประกอบไปดวย พฤตกิรรม กจิกรรม พธิกีรรม ในแงความหมายของมัน อาตมาพยายามสรปุ กรรม เอาไวอยางนัน้ มันจะม ีอยางคนหมูนี้มพีฤตกิรรม

กไ็มเหมอืนคนขางนอก ที่เขาเอง เขาไดอบรมในความรูสกึนกึคดิ หรอืหลักเกณฑของชวีติ เมื่ออบรมอยางนัน้ และ เหน็อยางนัน้ เปนชวีติอยางนัน้

กเ็ปนคนที่มพีฤตกิรรมอยางนัน้

แมแตกจิกรรม หรอืกจิการ การงานทัง้หลายแหล อันประกอบอยูใน ชวีติของมนษุย การงานทัง้หลายแหล ของพวกเรา เรากเ็ลอืกเฟน หรอืรูวางานใด

ควรจะทาํ งานใดไมควรจะทาํ งานใดควรจะเปนหลักแกน หลักแกนสาํคัญ งานใดไมใชหลักแกนสาํคัญอะไร กม็ขีนาดสาํคัญเอก สาํคัญรอง

อะไรลงไปเรากม็ ีในสวนที่ เราม ีสวนที่เราไมม ีเราไมเอา เราไมเหน็ดดีวย มันกไ็มเหมอืนกัน อยาง เชนวา

เราเหน็วา งานทาํนา นี่ เปนงานเอก เปนงานสาํคัญหลัก ควรเชดิชบูชูา ทาํนาทาํไร ซึ่งเปนเรื่องของอาหาร เปนความสาํคัญ เปนหนึ่งในโลก ดังที่พระพทุธเจา

ทานตรัสตอบเนนเอาไววา อะไรเปนหนึ่งในโลก อาหาร เปนหนึ่งในโลก เพราะฉะนัน้ อันนี้ตองสาํคัญ เปนหนึ่งเปนเอก เราคดิตื้นๆ สามัญ สาํนกึเรารูไดวา

จรงิ มันสาํคัญ เปนหนึ่งในโลก จะเรื่องของเศรษฐกจิ เรื่องของสิ่งที่ควรกระทาํ เปนการกระทาํการงาน ความสาํคัญ เกี่ยวเนื่องกับชวีติมนษุย

มันเปนเอกจรงิๆ ถาเราไมใหคามันสาํคัญไดอยางไร และที่นี่ ความเหน็ของพวกเรานี่ สาํคัญ เพราะเราตองทาํ ตองสรางใหดทีี่สดุ ใหมบีรบิรูณ สมบรูณที่สดุ

คาํวา สมบรูณ กไ็มใชลนเหลอื เรากม็หีลักเศรษฐกจิเหมอืนกัน มหีลักเศรษฐศาสตร เหมอืนกัน ไมใชเฟอเกนิ แตวากจ็ะตองมากเพยีงพอ

ที่จะเผื่อเหลอืเผื่อขาด และตองราคาถกูอกีดวย หรอืแจกกันเองไดอยางงายๆ นี่เปนความรู เปนปรัชญา เปนแนวคดิ เปนความเขาใจของพวกเรา

เปนทฏิฐคิวามเหน็ ที่เราจะตองเหน็ หรอืตางกันกะโลกวา ถามันสาํคัญ มันตองแพง อันนัน้ไมได ที่จรงิในโลกเขากร็ูนะวา ใหขาวราคาแพงเกนิไป

แลวกป็ระชาชน ตายแนๆ ไปไมรอด

เพราะฉะนัน้ จงึตองกดราคาขาวเขาไวอยูตลอดเวลา แลวกค็านแยงกัน ชาวนากเ็ลยกลายเปน ปฏปิกษตอรัฐบาล มากดราคาขาวเขาไว ไมบอกเขาใหรู วา

ราคาขาวนัน่ ต่ําไวนัน่ดแีลว ขายราคาขาว ไดถกูเทาไหร กเ็ปนคณุคาของตัวเราเองเทานัน้ ยิ่งแจกฟรไีด กย็ิ่งเปนบญุ เปนคณุ เปนกศุล เปนคณุคา

ซึ่งอาตมากพ็ยายามอธบิาย ถงึหลักบญุนยิม ทฤษฎบีญุนยิม ตองมปีญญา มแีนวคดิ มคีวามเขาใจ ในหลักบญุนยิม ใหถกูตอง

และกต็องทาํใหสอดคลองเปนจรงิ ทกุวันนี้มันอยูในหลักของ ทนุนยิมทัง้นัน้ ซึ่งเอากเิลส ความเหน็แกตัว ความโลภเปนเจาเรอืน

หรอืเปนตัวบันดาลทางความคดิๆหลัก แลวกต็ัง้ทฤษฏ ีมันไมตองตัง้หรอก มันเกดิมาเอง ตามภาษาของปถุชุน และมันกเ็กดิทฤษฏทีนุนยิมขึ้นมา

เปนทฤษฏทีนุนยิม เปนทฤษฏขีองปถุชุน ขอยนืยัน แลวมันกไ็ปไมรอด มันเปนทกุข เพราะมันไมไดเปน ทฤษฎทีี่คาํนงึถงึ ความพนทกุข

ไมไดเปนทฤษฏทีี่คาํนงึถงึความเสยีสละที่แทจรงิ ความไมเหน็แกตัวที่แทจรงิ มันเปนทฤษฎ ีของความเหน็แกตัว ทฤษฎขีองความโลภ ความเหน็แกได

เอาเปรยีบ และมันเปนอยางนัน้ มันไปไมรอด มาพดูกันเมื่อไหรกไ็ด เอานักศกึษาดอ็กเตอรปรญิญาเอก โพสดอ็กเตอรนัน่แหละ มาพดูกันดวยหลัก

เศรษฐศาสตร หลักปกครองอะไรๆ กแ็ลวแต หลักรัฐศาสตรตางๆ อะไรกต็าม ถาจะ เอาทฤษฎทีนุนยิมมา พยายามปรับกับหมูมนษุยแลวละก็

มาใชกับมวลมนษุยๆ โดยทฤษฎหีลักของเขา คณุจะไปจัดระบบ จัดทฤษฎนัีน่ มาเปนวชิาการหลักถกูตองอยางไร อยางที่เลาที่เรยีนไดมา

จนกระทัง่ไดปรญิญา ขนาดโพสดอ็กเตอรมากต็าม เอามาใหเตม็ที่เลยทฤษฎหีลัก ทนุนยิม นัน่นะ แลวเอามาเทยีบกันด ูกับหลัก บญุนยิม รับรองวา

จะเหน็เดนชัด วาหลักทนุนยิมนัน้แกไขไมตก เปนสภาพวัวพันหลัก ยิ่งแกกย็ิ่งพัน ยิ่งแกกย็ิ่งยุง ไมคาํนงึถงึทางจติวญิญาณ ไมมคีวามรูทางจติวญิญาณ



อยางสมบรูณ รูบางเรื่อง จติวญิญาณ รูบางตามประสา สามัญสาํนกึ แลวไปไมรอด แกไขอยางไร กไ็ปไมรอด

เพราะฉะนัน้ จงึเดนิทางสูกลยีคุกันอยูอกีนาน ถาพวกนี้ไดเรยีนทฤษฎทีนุนยิม ซึ่งเปนภาษารวมสมัย ภาษาสมัย ของพระพทุธเจาทานใชเหมอืนกันนัน่แหละ

ทานใชมาแลว มันจงึไดเกดิความอยูเยน็เปนสขุมาได นานถงึ ๒ พันกวาปมาแลว ยังไมสญูทเีดยีวหรอก แตความลกึของความหมายหลัก

ของคาํวาบญุนยิมนี้ มันตื้นแลว เพราะฉะนัน้ ศาสนาพทุธ มันกเ็ลยเพี้ยน มันกเ็ลยกลายเปน สภาพดิ่งไปในสภาพภวตัณหา กามตัณหาพอเขาใจ

แตกย็ังไมลกึซึ้งพอ กไ็มไดประโยชนเทาที่ควร ยิ่งภวตัณหากเ็ลยยิ่งไมรูเรื่อง กเ็ลยกลายเปนทฤษฎบีญุนยิม ของพระพทุธเจา กเ็ลยตื้นเขนิ

และกไ็มไดเรื่องอะไรนะ อยางที่เหน็ได แมแต พระ หรอืภกิษผุูศกึษาธรรมะของพระพทุธเจา แลวดิ่งไปในทางเหน็แกตัว ในภวตัณหา ไมเอาอะไรเลย

เปนแบบฤาษ ีกามภพ กามตัณหา กเ็รยีนรูบางนะ กย็ังด ีเพราะมันเปนเบื้องนอก กพ็อรูเรื่องลาภ เรื่องยศ เรื่องอะไรกพ็อพดูกัน เขาใจงาย แตภวตัณหานัน้

เปนเรื่องของภพ ทางแนวดิ่งลกึ ไมคอยเขาใจวา อัตตา อัตภาพ คอือะไร ไมเขาใจ และไมหมดอัตภาพ กไ็ปไมรอด ไมสมบรูณ

ทนีี้พวกเรา อาตมาแนใจ เขาใจตอสิ่งเหลานี้จรงินะ ไดทาํงาน ๑๐ กวาป กเ็หน็ผลกับพวกเราแลววา มันลดความโลภ ความโกรธ แกปญหาสังคม

แกปญหาเศรษฐกจิ ปญหาชมุชน ปญหาหมูกลุม ที่แบบรัฐศาสตรนี่ เราจะอยูกันอยางพี่อยางนองอยางไร อยูกันอยางเกื้อกลูอยางไร อยูกันอยางสรางสรรค

ไมเอาเปรยีบ เอารัดกันอยางไร รัฐศาสตร กอ็ยางนัน้ พยายามที่จะใหเกื้อกลูกัน ใหอยูกันอยางเปนสขุ มกีารดแูลชวยเหลอื ใครทาํอะไรๆ

มกีารประนปีระนอม ประสาน อยูกันเปนอยางชมุชน สงบเรยีบรอย ตางคนตางขยันขันแขง็ อยูเยน็เปนสขุอะไรกัน อยางนัน้แหละ เกดิการดแูล

หมูชนมันกวาง มันมาก มันหลายลานคน มันกม็ากเรื่อง ถามันนอยคน มันกน็อยเรื่อง เพราะฉะนัน้ ประเทศจงึมคีนไมมากนัก มปีญญาดหีนอย ฉลาดหนอย

มกีเิลสนอยหนอย กอ็ยูด ีกเิลสมากๆ อยูนอยคน กไ็มรอด ยิ่งมากคน กเิลสนอย กเิลสมาก กอ็ยูยากขึ้นไปเรื่อยๆ ตามปรมิาณดวยนะ

และคณุภาพของคนดวย

ทนีี้เราทาํกันไดขนาดนี้ กจ็ะเหน็ผล ถาใครมองในแงรัฐศาสตรเปน กจ็ะเหน็อยาง ดร.สมบัต ิจันทรวงศ สอดสองพวกเรา มาตัง้แตเริ่มชมุชน ที่ปฐมอโศก

เริ่มเปนหมูชน กม็องเหน็วา คนอยางพวกเรานี่ ตอนแรก กจ็ะทาํ มองในแง ของชมุชนอยูปฐมอโศก พอจัดทาํวจัิย อยางที่ออกมาแลวในภาคที่ ๑ ภาคที่ ๒

เสรจ็แลว ของ ดร.สมบัต ิอาตมากด็ูๆแลว แตภาคที่ ๓ ยัง ภาคที่ ๔ กอ็อกมาแลวภาคที่ ๑ ออกมาแลว กเ็หน็ได พอทาํไปแลว กย็ิ่งเหน็วา ในชมุชนพวกเรานี่

มอีะไรที่นาศกึษาอกีเยอะ เพราะแยกออกไปหมดทกุแขนง ของมนษุยที่ควรจะเปน จะแยกไปในแง อันนัน้มุงไปในแงรัฐศาสตรมาก พอมาดแูลวแงอื่นอกี

แงความเปนอยู ทางดานเกษตร ทางดานการพาณชิย ทางดานอะไรอกี อื่นของเราม ีที่ไมเหมอืนกับชาวโลก รัฐศาสตรนี่ จะมองคลมุไปหมด

มองคลมุไปทัง้เศรษฐศาสตร พาณชิยศาสตร ในแงบรหิารกต็าม ในแงอะไรกต็าม ดไูปแลว ไมเหมอืนคนกลุมอื่น พอวารัฐศาสตรนี่เขารู อยางนี้ เปนตน

กเ็ลยอยากจะทาํอะไรตออกี จะวจัิย พวกชาวอโศกนี่ ซึ่งกจ็รงิ อาตมาเหน็วาจรงิ ถานักศกึษา หรอืวา นักวชิาการ สนใจมนษุยชาตจิรงิๆ แลวนะ

มาศกึษาชาวอโศกนี่ จะไดอะไรจรงิๆเลย จะได เพราะวามันมชัีดเจน จนเหน็ไดวา จนเขากลากลาวไดวา พวกเราเหมอืนคนบา เพราะมันแปลกออกไปจรงิๆ

มันแปลก ถาพดูมันไมธรรมดา มันไม Normal ด ูงายๆ นะ มันไมใช Normal แตกไ็มใช Abnormal นะ แตมัน Super Normal มันไมใช Abnormal มันไมปกติ

มันไมธรรมดา อยางคนทัง้หลายเขาเปน ทนีี้ เขามองไมออก เขาไมไดศกึษาอยางลกึซึ้ง เขาไมไดศกึษาอยางด ีเขากเ็หน็วา แปลก แลวเขากต็คีาเอางายๆ

จะบอกวา Abnormal คนสตไิมคอยเตม็ แตนี่ เรายิ่งสตเิตม็ ยิ่งสตเิตม็ ปญญากถ็กูตอง ไมใชวุนวายงมงาย หลงๆ เลอะๆ มันไมใชอยางนัน้

มันกลับกลายเปนอกีอันหนึ่ง เหนอืธรรมดา Abnormal กมั็นผดิธรรมดา นี่มันเหนอืธรรมดา มันไมใชอยางที่เขาเขาใจ เปนอยางนัน้นะ

เอาละ ถาจะวเิคราะหวจิารณอะไรไปอกี ในเรื่องนี้มันกม็าก มันกพ็ดูใหเขาใจ ใหรูสกึเสยีบางเทานัน้เอง ใหรูสกึ ที่จรงิพวกเรากร็ูสกึอยู



แตกพ็ดูใหมันเปดเผยขึ้นมา ใหเขาใจชัดๆ

เอาละ มาพดูถงึเรื่อง อานาปานสต ิใหพอสมควร แลวจะไดนัง่บาง อานาปานสต ิอยางหลับตา เราจะมา เนนกันตอนนี้ อานาปานสตลิมืตานัน้ อาตมาวา

มันเหมอืนกัน ถาอานทางเอกแลว มันเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน เรื่องสตปิฏฐาน หรอือานาปานสตนิี้ จะวาอะไรกไ็ด เหมอืนกันนะ แตมันคนละมมุ

อาตมากว็าไปแลว ในทางเอก เขยีนเอาไว บรรยายเอาไว นัน่นัง่ลมืตาเปนอยางนัน้

สวนหลับตานัน้ มันจะเปนดิ่งๆไปตามที่เขาใชกันมา ตัง้แตสมัยฤาษอีทุกดาบส อาฬารดาบส อะไรเขากใ็ช กันมาอยางนัน้ เขากใ็ชกันมาเปนอยางนัน้

พระพทุธเจาทานกเ็อาอยางนัน้มาอธบิายของทาน จะมคีาํเกาๆ ที่เปนคาํหัวขอ คาํ Technical term ระบอุะไรๆเอาไวบาง ทานกเ็อามาใชรวม แลวกข็ยาย

ซึ่งใน อานาปานสต ิสตูรนัน้ เปนคาํที่ขยายไมเหมอืนกับของฤาษรีอยเปอรเซนต๑๖ หลักนี่ กไ็มเหมอืนฤาษ ีรอยเปอรเซนต

เปนคาํขยายของทานโดยเฉพาะใหฤาษกีลับมาทาํความหมายไมคอยรูเรื่อง เพราะฉะนัน้ พวกปฏบัิตสิมาธหิลับตานัน่ จะไมเอาความหมายหลักนัน่

ของอานาปานสตนิี้ ที่อธบิาย ที่พระพทุธเจา ทานบอกไว ๑๖ หลัก ไปบรรยายนัก เชนใน จตตุกที่๑, ๔ ขอ แยกเปน ๔ ขอ ๔ หมวด หมวด ๑ จตตุกะที่ ๑ นี่

หมวดกายานปุสสนา นี่ อาตมาสรปุลงไปเองนะวา กายานปุสสนา แบบนี้ เวทนานปุสสนา จติตานปุสสนา ธัมมานปุสสนา นี่ หมวด ๔ ขอนัน้

สรปุไดคอื เรื่องของ กายสังขาร ใหรูจักสังขาร กายคอืการประชมุ ตัง้แตขางนอกหยาบ ไปจนกระทัง่ เอาประเทศทัง้ประเทศมาประชมุอยู เรยีกวา ประเทศ

มมีนษุยชาต ิมจีารตีประเพณ ีมวีัฒนธรรม มกีฎหมาย มหีลักเกณฑ อะไรตออะไร มกีารปกครอง ระบอบ ระแบบอยางนี้ นี่กอ็งคประชมุใหญ

องคประชมุลงมาถงึองคประชมุชน เปนจังหวัด เปนอาํเภอ เปนตาํบล เปนหมูบาน เปนชมุชน เปนครอบครัว กอ็งคประชมุยอยลงมา จนกระทัง่ถงึตัวเรา

ในตัวเรามพีฤตกิรรมกค็อืกายของเรา จนกระทัง่กาย เอาแทงกอนนี้ เรยีกวา รางกาย เปนองคประชมุ เปนองคประชมุ เปนกายนอก กายในเขามาเรื่อยๆ

จนกระทัง่ ละเอยีดเขามา คอืเอากาย คอืองคประชมุที่เปนวัตถธุาตเุลก็ๆ จนกระทัง่ถงึ เอาลมหายใจเขา ลมหายใจออก เปนกาย กใ็หรูวานัน่คอื วัตถธุาต ุคอื

มหาภตูรปู เปนรปูหยาบ กายคอืลมหายใจเขา ลมหายใจออก จนกระทัง่ถงึ องคประชมุเขาไปถงึกายในกาย รวมไปจนกระทัง่ถงึความรูสกึ กระทัง่ถงึจติ

จติเราจะเรยีก กายในกาย กไ็ด อารมณความรูสกึนกึคดิ กายในกายกไ็ด และละเอยีดลงไปกายในกาย ถาไมตดิภาษานะ กค็อืองคประชมุ

ทนีี้องคประชมุของจติ เราจะเรยีกกายในกาย มันจะสับสน แตโดยกาย กาโย องคประชมุ องคที่ประชมุรวมกันอยู หยาบกห็ยาบ ดังที่พดูแลว

จนกระทัง่ถงึละเอยีด เพราะฉะนัน้ ถาเราจะเรยีก จติสังขารเปน กายะ กค็งไมตองเมานะ เปนองคประชมุของสิ่งละเอยีดในระดับจติ เจตสกิ สังขารทัง้หลาย

นัน่ความหมายของกาย กายสังขาร กใ็หพยายามเรยีนรูกาย แลวกท็าํใหสงบ ลงทายกจ็ะบอกวา สพพฺกายปฏสิเํวท ีกับ ปสสฺมภฺย ํกายสังขาร ํขอที่ ๓๔ นัน้

หมายความวา พรอมความรวม ความประกอบเฉพาะ เราตองรูสัพพกายะ กายทัง้หลาย เมื่อตัดขอบเขต เอาแคลมหายใจ เขาไปหา ความประกอบ

ในที่ละเอยีดยิ่งกวาลมแลว มันกจ็ะถงึความรูสกึที่จติ

เพราะฉะนัน้ คาํวา กาย ที่เรยีนรูในอานาปานสต ินัง่หลับตานี้ จงึไมไดกวางขวางอะไร เปนกายละเอยีด เอาลมเปนขอบเขตหยาบที่สดุ

ถาจะพจิารณาออกมาหาถงึกายคตาสต ิพจิารณาถงึเนื้อตัว รางกาย ตับ ไต ไส พงุอะไร กม็อีงคประกอบ มคีาํอธบิาย มอีงคประกอบบางเหมอืนกัน

แตตอนนี้ เราจะนัง่หลับตา

เพราะฉะนัน้ เมื่อนัง่หลับตา แลวกพ็จิารณากายพวกนี้ ใหมันชัดเจนวา องคประกอบอันนี้ มันคอือะไร กร็ูชัดๆ วากาย เสรจ็แลวเขาใจวา ใหเขาใจใหไดวา

เมื่อมันสังขารกันตางๆแลว คาํวา สังขารนี่แหละ ตองเรยีนรู สังขาร เราเรยีนรูสังขารแลว กพ็จิารณา อะไรสังขารกับอะไรอยู สิ่งที่ตองเปนอยางนัน้

ตามความเปนจรงิ มลีม มเีนื้อหนังตองอาศัย อันนี้มันเปนธรรมดา ธรรมชาต ิสวนที่มันไปประกอบเปนพษิเปนภัย เรยีกวาสังขาร อันนี้แหละเอาออก



เมื่อเอาออก มันกจ็ะเกดิความสงบระงับ เรยีกวาปสสัมภยัง สงบ ราํงับ เอาออกแลว มันกส็งบระงับอยู ตามธรรมชาตขิองมันอยู

ตามองคที่มันจะปรงุแตงกันอยูอยางพอเหมาะพอด ีกายกส็ังเคราะหกันอยู สังขารกันอยูพอด ีใหความพอด ีลมหายใจเขา ลมหายใจออก ที่ไมไดรอน

ไมไดเยน็ ไมไดผดิแปลกอะไร ในลมหายใจ ไมมพีษิไมมภัีย ไมมอีะไร ควรจะออก ควรจะเขา อยางแรง อยางยาว อยางสัน้ อยางเบา ขนาดไหน อยางนี้

เปนตน เรากร็ูสัดสวนที่พอเหมาะพอด ีตอนนี้ มันควรจะออนลงไป เพราะวา เรานัง่ลงไป ไมตองอะไรมาก กใ็ชขนาดนัน่นัน่ เรยีกวากาย หรอืสังขารกาย

ตอมา เวทนานปุสสนา ในบทที่ ๒ นัน้ ทานใหเรยีนรูเวทนา เชน ปต ีเชน สขุ ปต ิหรอืสขุเหลานี้ นี่เปนเวทนา ซึ่งกม็อีะไรสังขารอยูอกีเหมอืนกัน

มันกค็อืจติสังขารนัน่แหละ จติสังขารคอื มอีะไรปรงุแตงอยูในความรูสกึ เวทนานี่ ความรูสกึ มันจะตองเจาะไชลงไปในความรูสกึ เปนอารมณ ในอารมณนัน้

วเิคราะหใหออกวา อะไรไปสังขารในนัน้ อารมณปต ิเปนยังไง อารมณสขุ เปนยังไง อารมณทกุขเปนอยางไร วเิคราะหวจัิยถงึเหต ุเหตซัุบซอนที่มันหลง

ที่มันอะไรตออะไรดวย กใ็หพจิารณา และทาํใหมันสงบระงับ ปสสัมภยัง จติตสังขารัง เหมอืนกัน รูองคประกอบพรอมของสังขารทัง้หลายแหล

หรอืที่มันรวมประชมุกันอยู อะไรมันสังขาร สอดแทรก กใ็หรู

สวนบทที่ ๔ นัน่ จติตานปุสสนา กใ็หตัง้หลักเลยวา จติ แลวเราทาํนี่ ไมใชรู เรยีนรูเจาะไชความจรงินัน่ วเิคราะหวจัิย แตวาทาํลงไปเลย

สรางขึ้นมาใหจติของเราเกดิ อภปิปฺโมทย ํจติสังขาร หมวดที่ ๓ นี่ ใหม ีอภปิปฺโมทย ํใหเกดิสมาทห ํและใหเกดิ วโิมจย ํใหจติของเรานี่ อาศัยสภาพ

อภปิปโมทยัง อาศัย จติเบกิบาน ราเรงิ ทานแปลทับศัพทวา ปราโมทยยิ่งอยู กค็อื ความเบกิบาน ราเรงิ ยนิดีๆ เปนใจที่ ใจมันพอนะ พอใจ มันพอใจ

พอนี่มันมาจากคาํวา สันโดษ มันพอขนาดนี่ มันพอแลว ถานอยลงไปได อยาไปฟูฟา หวอืหวา มากนัก ใหมกีาํลัง ใหมใีจที่ยนิด ีใจเบกิบานราเรงิ ยนิดขีนาดนี้

ใชการไดด ีนอยเทาไหร มันซับซอนนะ ถาเราลดลงไป เปนใจที่ลาซานี่ ไมไหว ยนิดแีรงเกนิไป อาตมาพยายามใชภาษาไทย ราเรงิอยาระเรงิมาก เกนิไป

อยางนี้มันมากไป ใหลด อยางความยนิด ีหรอืวาความเบกิบาน ราเรงิของเราขนาด ถานอยลงไปได เทาไหร เรยีกวา อัปปจฉะ แลวเรากม็กีาํลัง

เปนใจที่ไดอาศัย มกีาํลัง มฤีทธิ์แรงของความพากเพยีร ขยัน ความยนิด ีที่จะทาํงานอะไรไดคงทน นอกจาก แขง็แรงแลว กอ็ดทนคงทน ทาํอะไรได

เปนประสทิธภิาพ ของจติที่ด ีเรากพ็ยายามรูของเรา เปนจติที่อาศัย อันนี้สรางขึ้นมานะ และกท็าํใหมันเปนอยางนัน้อยู อยางแขง็แรงตัง้มัน่

จนเอาของความหมายสมาทหัง วาเปนสมาธ ิที่เขาแปลสมาธ ิเขาแปลสมาทหัง แลวแปลซอนลงไปวาสมาธ ิในพระบาล ีในปทานกุรมบาลี

เขากแ็ปลอยางนัน้เหมอืนกัน แปลสมาทหังวา สมาธ ิหรอืไมตองไปแปลซ้ําซอน ในภาษาไทยอกีวา ตัง้มัน่กไ็ด แตในความตัง้มัน่ หรอืในความเปนสมาธนัิน้

มันลกึกวานัน้ สมาทหัง มันไมใชแคคาํวาสมาธ ิที่แปลวาตัง้มัน่เทานัน้เอง มันทาํใหสภาพของ อภปิปโมทยัง นัน่แหละ ใหทรงสภาพอยางนัน้แหละตัง้มัน่

ใหทรงสด ทรงหนุม ใหแขง็แรงอยูในสภาพที่เรากะเอาไว หรอื ประมาณเอาได หรอืใหมันเหมาะสมกับตัวเรา ซึ่งจะไมเทากันทเีดยีว

บางคนอาจจะราซามากกวา บางคน อาจจะจดืหนอย กอ็ยาไปวาทานนัก แตทานกบ็อกวา ทานเบกิบานราเรงิของทานแลว บางคนอาจ

จะยิ้มแยมมากหนอย

เพราะฉะนัน้ พระอรหันตบางรปู ทานกหั็วเราะมากหนอย ดังหนอยกวา พระอรหันตบางรปู บางรปูนี่ ไม ไมหัวเราะ ยิ้มในหนา เฉยกไ็ด หรอืจะยิ้มนอยๆ

บางทจีดืๆกวากไ็ด กแ็ลวแตจรติของแตละบคุคลนัน่แหละ อยางนัน้นะ ใหแขง็แรง ใหตัง้มัน่จรงิๆ ตองทาํ ตองฝก ตองอบรม เสรจ็แลว ทายที่สดุ แมจะใชจติ

จติวญิญาณ จะใชจตินี่แหละของเรา กเ็ปนตัวตนไมได ไมใชของเรา จะตองหัดปลอย หัดวาง ภาษาไทยกม็เีทานัน้ หัดปลอย หัดวาง เราจะวางยังไง

ไมยดึเปนเรา ไมเปนของเรานี่ มันลกึซึ้งมาก แลวมันกม็ใีนพทุธเทานัน้ สอน ไมเปนอัตภาพ

ความรูสกึอันหนึ่ง ซึ่งเปนความรูสกึของจติเองนัน่แหละ ที่จรงิ จติที่รูสกึ จติที่อาศัย กเ็ราเองนี่แหละ อาศัยมัน ใชมัน จรงิๆมันกเ็ปนเราโดยบัญญัตใินโลก



โดยมนษุยทกุคนรู แตสดุทายมันตองจากกัน มันตองแยกกัน ไมมอีะไร เปนของของตัว แมแตตัวมันเอง กไ็มเปนตัวของมันเอง แมแตตัวมันเอง

มันกไ็มใชตัวของมันเอง มันกค็อื แยกสลายเปนอื่นทัง้นัน้ สงูสดุมันไมมอีะไร ไมใชจะเอาภาษานี่มาพดูตัง้แตตนๆนะ

พอเริ่มตนเรยีนเบื้องตน กบ็อก โอย เอายอดมาเลย เบื้องตนเลย ทกุอยางไมมอีะไรเปนอะไร ไมใชของตัว ของตนอะไร ตกีนิหมด กก็ลายเปนปญญา

อยางทานตกิขวโีรวา แมอันนี้ เจง นะ แกวน้ํา มทัีง้น้ํา มไีอกากอะไร บอกวา เอย มองมันไปทาํไมเลา มันไมใชอะไรๆหรอก ไมมอีะไรหรอก มันกอ็ยางนัน้แหละ

มันกอ็ยูของมัน อยางนัน้แหละ อะไรไมอะไร ไปยดึมัน่ถอืมัน่อะไรไมไดทัง้นัน้ โอโฮ ไมตองยดึมัน่ถอืมัน่ มาตัง้แตตนเลย เปนเรื่องของความฉลาดเทานัน้เอง

ตกีนิ และ เอามาใช และไมรูความรูสกึ ไมรูเวทนา ไมรูอปุาทาน ไมรูความยดึเกาะของเรา เกาะขนาดไหน วางจรงิๆนี่ ไมใชคาํวาวางเลนๆ มาวางถงึขัน้ที่

อาตมาพดู มันไมใชเรื่องตื้นเขนินะ วางสิ่งที่เปนจติที่ดทีี่สดุ วเิศษที่สดุแลว เปนความรูสกึที่พนทกุขแลว แตมปีระสทิธภิาพพนทกุขแลว ไมมกีเิลสแลว

มปีระสทิธภิาพรูรอบ รูถวน รูฉลาด รูเฉลยีว รูอยางใส อยางโปรง อยางมคีวามซับซอนลกึซึ้งจรงิๆ มันยิ่งกวา สมบัตใิดๆในโลก พระพทุธเจาเปรยีบเทยีบ

ไดภมูแิคโสดาบัน ยิ่งกวาไดบาน ไดเมอืง วายังไง สาํนวนอันนี้ ยิ่งกวาสวรรคาลัย ยิ่งกวาไดบานไดเมอืง ไดเปนจอมจักรพรรดิ์ มอีาํณาจักรมหาศาล

ไดภมูโิสดาบัน คามันยิ่งกวาไดเปนจอมจักรพรรดิ์ ไดอาณานคิม หลากหลาย ไดสวรรคมาทัง้สวรรค ยิ่งกวาสวรรคาลัย ยิ่งกวาจอมจักรพรรดิ์

ที่ไดอาณานคิมมากมาย ไดภมูโิสดาบันนี่

เพราะฉะนัน้ จะกลาวไปไย สกทิาคามภีมู ิอนาคามภีมู ิอรหัตตภมู ิที่ไดสภาพของจติวญิญาณ ที่เรารูจรงิ แลวกล็ะปลอย จนกระทัง่ถงึ

การบรรลจุติวญิญาณอันบรสิทุธิ์ จติวญิญาณอันปราศจากกเิลส ออกมาได ตามลาํดับขัน้ ขัน้ที่ ๑ เรยีกวา โสดาบันขึ้นไปนี่กต็าม โอโฮ ไมใชเรื่องเลนๆ

แลวไปนัง่พดูเลนเผนิๆ เอาแต ความเฉลยีวฉลาด มาตกีนิอยางนี้ ในโลกมันซับซอนอยูอยางนี้ เสรจ็แลว อาตมากไ็มอยากพดูมาก พดูมากแลว

มันกไ็ปขมเขา ฯลฯ ...

ทนีี้ อันที่ ๔ ยิ่งอันที่ ๔ นี่ ยิ่งไม พระพทุธเจาชัดเจนเลย เปนเนื้อหาของพระพทุธเจาเลย

อนจิจานปุสส ีวริาคานปุสส ีนโิรธานปุสส ีปฏนิสิสัคคานปุสส ียิ่งไมใชของฤาษเีลย เรยีนเวทนา เรยีนจติ จติสรางจติ ใหหัดปลอย หัดวาง วโิมจยัง

แลวกท็าํไดจรงิ กเ็หน็ไดถงึความไมเที่ยง คอื แกไขได แกจติวญิญาณได จติมันไมเที่ยง ตัวมันเองมันไมเที่ยง ไมมปีระสทิธภิาพ ฝกฝนมาใหมปีระสทิธภิาพ

แกไขจติได ที่จรงิไมไดมาแกไขจติ เพราะจติ เปนจติคอื ธาตปุระภัสสรเทานัน้ ธาตรุู แตมันโง มันถกูกเิลสนี่ ซึ่งไมใชตัวจติ เปนแขก เปนตัวอื่น เปนอาคันตกุะ

ไมใชตัวของจติเอง เขามายดึครอง อาศัยเปนเจาเรอืน ตกีนิเลย มาบังคับ มาใชอาํนาจอยูในจติ แลวมันกเ็ลยเอยีงเอน มันกเ็ลยเบี้ยวๆเบี่ยงๆ

มันกเ็ลยไมบรสิทุธิ์ ไมซื่อสัตย

เรามาลางกเิลสออกใหหมด จะไดรูวา ไอแขกนี่ ไมใชเรา จติวญิญาณ คอืธาตอุาศัยดวยเหตปุจจัยเทานัน้ และ มันบรสิทุธิ์สะอาดอยางไร

เพราะฉะนัน้ พระอรหันต จติบรสิทุธิ์ จงึเปนประโยชนคณุคา ไมเหน็แกตัว เปนประสทิธภิาพของมนษุย จติวญิญาณที่บรสิทุธิ์สะอาด มันจะซื่อสัตย

มันจะเปนคณุคา ไมเหน็แกตัวจรงิๆ ขยัน สรางสรร เกื้อกลู เปนประโยชนยิ่ง มนษุยเมื่อทาํความจรงิอันนี้ไดแลว ลางความสกปรก

คอืกเิลสนี้ออกไปไดมากเทาใด มันกย็ิ่งเปนประโยชนคณุคาตอสังคมประเทศชาต ิหรอืเปนบญุของตนเองนัน่แหละ ถาจะวาไป ตนเอง กเ็ปนบญุของตนเอง

คอืมแีตคณุคา เมื่อเขาใจหลักบญุนยิมแลว มันจะเปนอยางนัน้จรงิๆ เมื่อปฏบัิต ิจรงิๆ แลว จะเหน็ความอนจิจัง วาเออ แกได เปลี่ยนได

อนจิจังอยางที่อาตมาอธบิาย อธบิายซอน ไมใชอนจิจัง เอาแตแคฉลาด นกึคดิตรรกศาสตร แตอนจิจังที่เหน็ความเปลี่ยนแปลง คอืจติมันทาํลายได

ทาํใหสะอาด บรสิทุธิ์ ทาํใหกเิลสมันเลก็ลงไดจรงิๆ จนจางคลายไป วริาคานปุสส ีรูยิ่ง เหน็จรงิ ในความจางคลาย ของกเิลสจรงิๆ ไมใชมานัง่เดา



ไมใชมานัง่สะกดจติ รูรอบ รูถวน รูละเอยีด รูลออ รูอยางชัดคม แมนมัน่ จรงิจัง จนถงึดับสนทิ นโิรธานปุสส ีจนถงึสภาพที่สลัดคนื สงูสดุ คอืสูสามัญ

อะไรกแ็ลวแต หรอืวาได แลวไมได อยางที่เคยพดู เอาแลวไมเอา เปนแลวไมเปน อะไรกแ็ลวแต มันเปนสภาพกแ็คนี้ เอาแคภาษาแคนี้กอน ซึ่งเราสังเกตเอา

เมื่อไรที่อธบิายถงึลักษณะของสลัดคนื อยางหยาบกต็าม อยางละเอยีดกต็าม

เหมอืนอาตมานี้ เปนนักแตงเพลง ไมไดเลยนะวา จะกลับมาแตงเพลงอกี อาว นี่แหละ ปฏนิสิสัคคะเสยีแลว มาแตงเพลง พทุโธ แตอาตมาบอกคณุเลย

อยางไมไดโกหก อาตมาไมไดมาตดิเพลง ไมไดมาตดิ ไมไดมามัน อะไรเลย เมื่อยดวย แตกพ็ยายามทาํ แตกเ็หน็วาเพื่อไปทาํเปนประโยชน ไมไดเหน็แกลาภ

ยศ กร็ูอยูแลว ไมไดทาํเพื่อ ลาภยศแนๆอยูแลว กไ็มไดตดิสรรเสรญิเยนิยอ กไ็มคดิวา จะมาสรรเสรญิเยนิยออะไร ถาตองการสรรเสรญิเยนิยอ

กต็องพยายาม แขงแตงเพลงสมัยใหม แขงกะเขากแ็ลวกเ็ขาดังยังไง กต็องแขงกะเขาใหจนได มันไปไมรอด พยายามอยูนะ พยายามเขน็ไมขึ้น

ตามสมมตุเิขาไมไหว เลนกะสมมตุ ิกับเขาไมไหว กไ็ดแตอยางนี้ ไดขนาดนี้ มันดูๆแลว กโ็บราณๆอยูนัน่นะ หลายคนกบ็อกวา ทาํไมไมแตง

ใหรวมสมัยกับเขามัง่ โอ มันกอ็ยากจะรวมสมัยกับเขาเหมอืนกันนะ มันทาํไมถงึนะ มันกต็องรูของเรา อาตมาตามไมไหวนะ มันปรงุรวมไมขึ้นนะ

ปรงุรวมไมไหว กเ็ลยไดแคอยางที่มันได กเ็อาละ มันไดแคนีๆ้ อยางนี้ เปนตนนะ เอาละ กอ็ธบิาย สรปุคราวๆ อยางนัน้ นัน่คอื อานาปานสต ิโดยหลัก

ถาจรงิๆ แลวคอื ถงึลมืตาหมดเลย เพราะฉะนัน้ เมื่อเวลามาหลับตา ไมตองใชทัง้หมดนี่หรอก เอามาหลับตา ไมตองเอามาใช พวกในรายละเอยีดพวกนี้

เพราะหลับตานี่งาย ตื้นแตพวกเรา กย็ังไมเอาอยูนัน่เอง ขนาดอยางงาย กย็ังไมเอา มันกเ็ปนผดิที่อาตมาๆ บอกแลว อาตมาคงผดินะ พาไปไมรอด

เพราะวาไปตีๆ พยายามต ีที่จรงิ มันตองตซีอนนะ มันตดิกันมาหนักหนาสากรรจ มาแกกลับ ตอไป ในอนาคต พวกเรามพีื้นฐานอันนี้แลว คนตอไป

ในรุนตอๆไป กค็งจะไมมปีญหามาก เพราะฉะนัน้ ตอนนี้เราจะมา ไมมอีะไรมากหรอก อาว นัง่หลับตา กนั็ง่หลับตา กนั็ง่หลับตาไป

กค็ดิวาจะพยายามหาเวลา พยายามจะพากันฝก กับพวกเรา ในอนาคต ตอไป ในคนืตอๆไป กลับไปนี่ ไปสันตฯิ ไปปฐมฯ อะไรนัง่กัน เอาใหกนดานกันเลย

ลองด ูถามเีวลานะ งานกย็ังมาหมดเลยนี่ เกษตรกจ็ะมา ชางกจ็ะมา ศาลาชางกจ็ะสราง จะตองทางดานวศิวกรรม กจ็ะตอง กเ็พราะวา คนเราไมมแีรงพอ

กจ็ะตองสรางเครื่องทุนแรง จะตองมเีครื่องกลไก จะตองมอีะไร เรากม็คีน พอที่จะดาํเนนิการ จะตองหลายดาน อยาพดูไปเลย กเ็ดี๋ยวจะไมไดนัง่กันพอดี

อาว ทนีี้กส็ตูรตางๆ ที่ไดอธบิายประกอบนี้ ในเรื่องของเวทนานะ พระพทุธเจากส็รปุเรื่องสัลลัตถสตูร นี่ สรปุใหเหน็วา เวทนานัน่ พระอรยิเจา

ที่รูความจรงิแลว กเ็สวยเวทนาแตกายสวนเดยีว สวนใจ เวทนาทางใจ นัน่อยูเหนอืมัน เพราะพนอนสุัย ไมวาจะเปนอนสุัย ๓ ม ีราคานสุัย ปฏฆิานสุัย และ

อวชิชานสุัย รวมแลว กม็ ี๒ สายใหญๆ คอื ปฏฆิานสุัย ราคานสุัย คอื อนสุัยทางสายโกรธ โทสะ กับอนสุัยทางสายรงึรัด คอืราคะ

เพราะฉะนัน้ เมื่อแจงดวยอวชิชา หมดอนสุัยของอวชิชาแลว แมเราจะเจบ็กาย ใจมันไมมอีะไรหรอก ไมพรองอะไร สรปุงายๆ มันไมมปีญหา ถกูลกูศรยงิ

กเ็จบ็ที่แผล ไมไดไปเจบ็ใจอะไร แมศัตรนัูน่ ยงิแลวดาดวย กไ็มเจบ็ใจ ยงิแลวดาดวย ไมใชดาแตพอแตแม ดาทวดดวยกช็าง ไมมปีญหา เมื่อรู เมื่อพน

อวชิชานสุัยแลว กไ็มไปเปนปญหา เจบ็แตกาย อยาไปนกึวาพระอรหันตไมเจบ็ อยาลองนะ ลอง รองใหฟงเลยนะ อยาไปเขาใจผดิ คนเขาใจผดิ ออ

พระอรหันต เปนพระอรหันตแลว คงไมรูจักเจบ็ จักปวดอะไรนอ มันเจบ็ มันทกุขใชไหม เจบ็ปวดมันกเ็ปนทกุขอันหนึ่ง และไมไดเรยีนเรื่องทกุขอยางละเอยีด

อยางที่วานัน่ นี่กส็ัลลัตถสตูร

ทนีี้ สมคุคสตูร กเ็ปนเรื่องบอกใหเหน็สภาพนมิติ ๓ อันนี้กชั็ดสาํหรับพวก เราไดผานสภาวะมาชัด สมาธนิมิติ ปคคาหนมิติ อเุบกขานมิติ

ฯลฯ

เพราะฉะนัน้ ทานเปรยีบเหมอืนอยางกับชางที่จะสบูทองนี่ สมาธนิมิติ กเ็อาแตสบูๆๆ ทองไหมหมด ไมเหลอือะไร ไมไดเกดิอะไรหรอก ละลายหมด



เพราะฉะนัน้ ทานเปรยีบเหมอืนอยางกับชางที่จะสบูทองนี่ สมาธนิมิติ กเ็อาแตสบูๆๆ ทองไหมหมด ไมเหลอือะไร ไมไดเกดิอะไรหรอก ละลายหมด

สวนปคคานมิตินัน่ กเ็อาแตน้ําพรมๆๆ พรมๆ เยน็หมดทอง ทาํปฏกิริยิาอะไรกไ็มเกดิ ทาํอะไรกไ็มขึ้น

สวน อเุบกขานมิตินัน่ จะวาจรงิๆแลว กค็อยยังชัว่หนอย อเุบกขานมิติ คอืทาํไดบาง มอีเุบกขานี่นะ มฐีานเฉย วางเฉยไดจรงิๆอยูบาง

และกเ็ปนชวีติมนษุยธรรมดาอยูบาง สมาธนิมิติ ไมเปนชวีติมนษุยธรรมดาหรอก เหมอืนนางอาย เหมอืนหลบอยูในรใูนเลี้ยว

แตอเุบกขานมิตินี่ อยูกับชน อยูกับมนษุย อยูกับธรรมดา และกม็ฐีานอาศัยนดิหนอย แตเอาแตด ูไมทาํตอ ไมมพีนิจิ

อาตมาถงึบอกวา ใชคาํแปลวาเพงดเูสมอๆนี่ มันไมคอยจะชัดเจน บอกวาไมพนิจิยิ่งขึ้นๆๆเสมอๆนะ คอื ไมโยนโิสมนสกิาร จรงิตอสภาวะ และตองลกึขึ้นๆ

เจรญิขึ้นๆ จนกระทัง่ถงึที่สดุ มันไมหรอก มันมฐีานอาศัย เหมอืนกับพวกเรานี่ มันเขน็ไมขึ้น ตดิแปนๆ แลวกน็กึวาเราจบแลว ไมไดมฐีานเดยีว

มันกเ็ลยไมมทีาง ที่จะตัง้มัน่แขง็แรง หรอืสิ้นอาสวะได อเุบกขานมิติ มันกจ็ะไดแคนัน้เอง ใช อเุบกขานมิติ อเุบกขาพรหมวหิาร อเุบกขานมิติ

อันนี้อธบิายไดอยางที่วานี้

อเุบกขาพรหมวหิารนัน้ เปนคณุลักษณะที่อาศัยและรูวาอาศัยดวย อันนี้ไมอาศัยเปนอัตตา อเุบกขานมิตินี้ เปนอัตตา แลวอัตตาที่ไมไดลกึ

อเุบกขาไมไดมชัีน้เดยีว วางเฉยนี่ ใจวางๆๆ วางมันเรื่อย วางเฉย ยิ่งไปเอา อยางความคดินกึ เอาแตความฉลาดเทานัน้มาวาง กเ็ลยไดวางแตความฉลาด

วางแตความคดินกึ ไดแตตรรกศาสตร ไดแตความหมาย แตไมรูจติจรงิ รูจติจรงิ สูสมาธนิมิติยังไมไดเลย พวกอเุบกขานมิตินี่ ความจรงิมแีตภาษาหลอก

แตเขาวางนะ เขาวาง คอืวางโยนทิ้งนะ ชางมัน วาง ปลอย ไมใชตัวกขูองก ูแตกกูอ็ยูกับกนูี่แหละ เบอเรอๆดวย จะกนิเบยีรกย็ังกนิอยู

ไปบรรยายะรรมกล็อเบยีรกันเมา บางท ีนี่สายนี้ เขาเปนอยางนี้ มกีนิกก็นิ มนีอนกน็อน มใีชกใ็ช

เพราะฉะนัน้ คนพวกนี้ฉลาด จงึอยูกะสังคมไดเพราะฉลาด เขาใชความฉลาดนัน่หากนิ ไอฉลาดแคบรรยาย ผดิๆนี่ ยังขายไดเลย ขายได หากนิได ไดลาภ

ยศ สรรเสรญิ จรงิๆนี่ คนนี่อยูอยางนี้ แลวมันกไ็ปไมรอด มันจะแทงทะล ุสิ้นอาสวะนัน้ไมไดเลย พระพทุธเจากย็นืยันอยางนี้นะ สตูรนัน้

ทนีี้ เรามารูสมาธ ิ๔, สองอัน นางวสิาขาอะไรตออะไรนัน่ กไ็มตองอะไรมาก อนปุสสนา ตามเพงเลง็ เหน็มญีาณวปิสสนา หรอืจะเรยีกอนปุสสนากไ็ด สมาธิ

๔

สมาธทิี่ ๑. นัน้เปนสขุ ในทฏิฐธรรม เปนสขุในปจจบัุน เพราะฉะนัน้ ผูใดทาํสมาธ ิจะเปนสมาธนัิง่หลับตา หรอื ลมืตาอยูกต็าม ปกตธิรรมดากต็าม

จะมสีขุวหิารธรรม มธีรรมดา มคีวามสขุๆ อยางสงบนะ นัน่เปนอกีอันหนึ่ง

๒.สมาธอัินที่ ๒. นัน่ ถาไปเพงเลง็หรอืไปใชจติสัญญานาํ สัญญาเปนตัวกาํหนดรๆู ๆ หรอืจาํไว มันเปนฐาน ฐานจาํนี่ เหมอืนทรัพย ความจาํนี่

มันเหมอืนทรัพยชนดิหนึ่ง และเกดิความฉลาด แลวกจ็าํได กาํหนดรู กับฉลาดนัน่แหละ คอืความกาํหนดรๆู สัญญา อะไรเปนอะไรๆๆ กม็ไีว

พอเกดิสัญญาแลวกเ็ปนสัญญาๆๆ แลวกส็ัง่สม เปนสัญญา ไวเรื่อยๆๆ สิ่งสัง่สมไวเปนความจาํ ที่จรงินาจะเรยีกวาสัญญา สัญญากาํหนดรู ลงไปรๆๆู

มันกเ็กดิทัศน ทัสสนะ เกดิความฉลาด ถาใชเวทนาเปนหลัก รับรูสกึๆๆๆ คณุจะรูสกึอยูเสมอ กค็ณุสตขิองคณุ ความระลกึรูทัว่ตัว ตื่นๆๆๆอยู

แลวจะคดิสตสิัมชปญญะ เวทนานาํ กจ็ะเกดิสตสิัมปชัญญะ ใชสัญญา ตองฝกสัญญา ฝกแลวตองพยายาม เรยีนรูเวทนา

เพราะฉะนัน้ คณุจะใชสัญญา ตองฝกสัญญา ฝกแลวกต็องพยายามเรยีนรูเวทนา ฝกสัญญา เรยีนรูเวทนา จะเรยีนรูเวทนา กต็องใชสัญญาซอนเวทนา

กาํหนดรูเวทนา กาํหนดรูอารมณเปนอยางนี้ รูสกึอยางนีๆๆ้ แลว วเิคราะหในเวทนา เวทนาในวามอีะไรเปนสังขาร มอีะไรที่เขาแฝงๆซอนๆ สขุเวทนาเปนตน

สขุมันสขุอะไร ถกูตมจนสกุ หรอืวาสขุเพราะวา มันไมมอีะไร เฉยๆ วางๆ เปนสขุมันวาง มันวาง มันสะอาด มันไมมอีะไร มาบาํเรอ บาํบัดอะไร



ไมตองมเีหตแุละกต็องมาบาํบัดเหต ุไมใช วางไปแลว ไมมอีะไรมาเปนตนเคา ไมมอีะไร ที่จะมาปลกุเรา เพื่อบาํเรอตน อยางนี้ เปนตน

กต็องทาํเสมอ ถาใครพยายามระลกึ รูสกึตัวทัว่พรอม ระลกึตอความรูสกึอยูเรื่อย กเ็พราะวาความรูสกึนี้ ไมใชวา รูไดดวยโดยเวลาหลับกไ็มใช นัน่มันเสพ

เรารูความรูสกึกับเสพตางกัน รูความรูสกึเรื่อยๆ กว็จัิยอยูในตัว เหมอืนกัน

ใหสัญญาซอนอยูในเวทนา กาํหนดรูชอนไชๆลกึเขาไป เสรจ็แลว เราจะตองมสีตเิตม็อยูเรื่อย ราํๆเรอืงๆ ไปกไ็มเตม็ที่ ใชตองตื่นเตม็อยูเรื่อย

ตองมคีวามรูสกึเตม็ที่ มันกภ็าษาซอนหนอย ตองใชสัญญาเจาะลงไป ในเวทนาเรื่อยๆ ผูใดไมถนัด หรอืยังไมเขาใจในความหมายของสัญญากด็ ีเวทนากด็ี

อะไรพวกนี้นี่ อาตมาพดู ใชภาษาพวกนี้ ซอนภาษาแลว กค็งจะรูยากหนอย เขาใจยากหนอย กข็ออภัย กไ็มรูจะทาํยังไง กต็อนนี้ มันตองอยางนี้แลว

สวนอันสดุทาย สมาธอัินที่ ๔ นัน้ สมาธภิาวนา อันที่ ๔. จะสิ้นความเปนอาสวะได กเ็พราะวา เกงทัง้สัญญา เกงทัง้เวทนา จะตองเรยีนรูขันธ ๕ ซึ่งมรีปู

บอกแลววา รปู เปนรปูที่ถกูรู ยิ่งเปนรปู หรอืองคประชมุที่ละเอยีด จติในจติ เวทนาในเวทนาแลว มันจะตองมคีวามรูจรงิๆ มญีาณทัสสนะเอาไปใช

ญาณทัสสนะ เพราะไดฝก สัญญามาดแีลว กจ็ะตองมสีตเิตม็ เพราะฝกเวทนามาด ีจะตองเรยีนรูเวทนา มเีวทนาที่ด ีมสีัญญาที่ด ีจงึจะชนะสังขาร

จงึจะวเิคราะหเอาสังขารที่เปนสังขาร อันที่ไมควรปรงุ ไมควรแตง ไมควรใช เหลอืแต สังขารที่เปน ปญุญาภสิังขาร เปนสังขารที่เปนบญุ จนสดุทาย

กไ็มเปนบญุ ไมเปนบาปดวย สังขารเปนบญุ เปนฐานอาศัย เสรจ็แลว เราตองวาง จงึจะเรยีกวา ไมตดิบญุ ไมตดิอัตตา ไมตดิสิ่งที่เปนสงูสดุ ที่ยังมชีวีติอยู ใช

แมเปนขันธ ขันธไหนกต็าม วญิญาณขันธ รวมแลว เจตสกิ ๓ เวทนา สัญญา สังขาร คอื เจตสกิใหญ ทาํงานเตม็ที่แลว กร็วมลงเปนวญิญาณ

วญิญาณนัน่เปนประสทิธภิาพของมนษุย วเิศษยิ่งใหญ ขนาดไหน กต็าม เรากต็องรูวาเปนฐานอาศัย เปนของอาศัยเทานัน้ มันเปนเรา

แตอยาสาํคัญมัน่หมายวาเปนเรา อยาไปหมายเอาวา เปนเรา บอกคณุแลว คณุกไ็ปทาํอยางนี้ใหได ฝกจรงิๆนะ มันเปนเรา แตมันกต็อง พรากจากกัน

เปนที่สดุ

เพราะฉะนัน้ จะตองพรากได ตายเมื่อไหรกพ็รากไดจรงิ คณุจงึจะเปนอรหันต ตายไมไดคณุกจ็ะตดิ วญิญาณยิ่งใหญนี่ เปนปรมาตมัน

เพราะไมไดเรยีนพราก ไมไดเรยีนจาก ไมไดเรยีนปลอย ปรมาตมันอันนี้ นี่วญิญาณอันสดุทาย อันนี้จะสิ้นอาสวะ เพราะหมดอปุาทานขันธ ๕

นี่เปนสมาธอิธศิลี

เพราะฉะนัน้ สงบสขุระงับนัน้ สขุสงบราํงับดวยสมาธ ินัง่หลับตากเ็อา เรยีนรูสมาธ ิไมนัง่หลับตา ลมืตานี่แหละ มันเปนฌานจรงิ เปนฌานพทุธ มันกส็ขุๆ

ไมใชไมสขุ

เพราะฉะนัน้ สมาธทัิง้ ๔ สมาธภิาวนาทัง้ ๔ นี้ ใชทัง้ ๔ เพราะฉะนัน้ บางคนไมมเีจโตสมถะ สมาธ ินัง่หลับตา เอา กไ็มเปนไร กเ็อา

แตที่พวกเราจะตองยอนกลับมาเอานี่ กเ็พราะวาไมได แตผูที่ไดแลว ไมตองไปนัง่สมาธ ิหรอก พระพาหยิะทารจุรยิะ พระพทุธเจา ถามขอคาํสอนสัน้ๆ

ไมตองยาว นี่ อยางที่จรงิ ตองพดูอยางสภุาพ กวานี้แหละนะ พดูกับพระพทุธเจา ที่อาตมาพดูกลายๆ เอาถงึเรื่องเนื้อๆ พระพทุธเจาก ็ออ ทานเอง

ทานไมมปีญหาหรอก พระพทุธเจาทานสัมผัสแลว ทานมอีภญิญาสงูนะ ทานกร็ูวา คนนี้มบีารม ีเอาสอนอยางนี้ ทานกส็อน ๔ ประโยคปบ

กไ็ปนัง่ขัดสมาธทิี่ไหนเลา พระพาหยิะทารจุรยิะ เปนอรหันตเลย ฟง ๔ ประโยค เปนพระอรหันตแลว พวกเรานี่ ฟงสี่ลานประโยคแลว (ผูฟงหัวเราะ)

แลวกฝ็กมาอกี กต็ัง้ไมรูวา เทาไหรแลว กย็ังไมไดเปนอรหันต

เพราะฉะนัน้ มันกต็องทกุขบวนทา มันตองใชทกุวธิกีาร เพราะอนิทรยีพละ บญุบารมเีรายังไมพอ ตองใช ทกุอยาง มันเหมอืนเพชรที่เจยีระไนแลว

ยังเหลอืที่จะเอาหนังชามัวมาเชด็นัน่แหละ แลวกเ็อาไปขายไดแลว สมบรูณแลว แตเขากต็องทาํเพชรนี่ เขากต็องเกลา ตองกลงึ ตองโกลน



ตองทาํอะไรมากอน จนกระทัง่ จะเปนเมด็เพชร ที่เจยีระไนแลว ใชไหม แลวเราจะไปถอืตัววา เราเอง ไมตองไปโกลนหรอก จะเอาแตชามัว นี่เชด็

แลวเรากจ็ะออกไปเปนพระอรหันต มันจะไปไดอะไรเลา คนที่เขาเจยีระไน จนถงึชัน้นี้แลว สดุทายแคนี้ เขากไ็ดที่ แตเขาทาํทัง้นัน้แหละ ชาตไิหนกไ็มรู

และพวกเรานี่ ชาตไิหนกย็ังไมไดทาํ และ จะไมเริ่มทาํ มันจะไปม ีองคประกอบอปุการะอะไรได รูนะวาตอนนี้ ตองนัง่แลวนะ ไมนัง่กไ็มไดแลวนะ

จะมาเอาชามัว เชด็กอนเพชร หรอืกอนกรวดอะไรมานัน่กเ็ชด็ นัน่นา หนังชามัวขาด และไอเพชรกอนกรวด และมันยัง ไมไดเปนเหลี่ยม

เปนเหลิ่มอะไรใหคณุหรอก หนังชามัวกข็าดหมดนะ ใชไหม เขาใจนะ เอาละ กเ็ปนเรื่อง ที่สรปุพวกนี้ใหฟง กเ็พื่อเขาใจภาษาหลักพวกนี้แลวก ็เอา กล็องดู

เอาไปเอามา มาไดนัง่สักครึ่งชัว่โมงกย็ังด ีเอาละ ไมตองกลัว ตัง้ใจไวแลวกัน ทนีี้ ไปอาตมาไมพานัง่ ทานทัง้หลายนี่พานัง่ แมผูนัง่จะพาโงกบาง กไ็มเปนไร

อยาไปโงกตามทานกแ็ลวกัน ไมมปีญหาหรอก ตัวใครตัวมัน นัง่นี่ ไมมใีครชวยใครไดหรอก บอกเวลานัง่นี่ ตัวใครตัวมัน ตงิเตอืนไวเทานัน้แหละ เพราะฉะนัน้

ถาจะพานัง่ กพ็านัง่ ไมเปนไร วากันไป นี่พดูเผื่อไว เพราะฉะนัน้ กเ็ตรยีมตัวไวใหดีๆ สมณะผูพานัง่กต็องฟตใหดีๆ นะ

เอา ตัง้กายตรง ตัวตรง คอตัง้ ตาอยาตก ไมตองลมืตาหรอก หลับตานี่แหละ เอา หลับตานี่แหละ เอาใหมันได แตคนไหนที่ลมืตาไปพับ้ แหม มันหรี่ รูนะ

ถนีมทิธะ เปนตัวผรีาย ตองผานดานนี้ใหดีๆ อันอื่นกค็ดิวา กค็งจะรอง แหละนะ แตถนีมทิธะนี่จัด แตสายฟุงซาน กร็ะวังเหมอืนกัน มันไมคอยหลับหรอก แขง็

แตแหม อทุธัจจะ คดิอะไรกไ็มรู รอยเรื่อง ลดลงมาใหเหลอื ๙๐ ลดลงมา เหลอื ๘๐ ลดลงมาใหเหลอื ๗๐ เรื่อยๆใหได เอา เอาเลย เริ่มตนเลย ...

หฟูงเสยีง อาตมากลาวไว หลับตาแลว กท็าํฌาน ฌานนี่ ฌานไมใชวา อยูในภวังคแลวไมไดยนิเสยีง ไดยนิ นัง่หลับตาไปแลวกไ็ดยนิเสยีง

แลวกใ็หมสีตริอยไว พยายามทาํความเขาใจคาํวา สตเิตม็รอยใหดีๆ หรี่ลงมานดิหนึ่ง กถ็อืวาถนีมทิธะ ถามันฟุงซานกร็วบรวมใหเปนเรื่องหนึ่งเดยีว

เพราะฉะนัน้ อยูขณะนี้ เราจงึมเีรื่องที่จะรูกค็อื เรื่องลมหายใจมันยาว มันสัน้ ลมหายใจมันออกมันเขา เอามาทาํงานกับเรื่อง ลมหายใจนี้เทานัน้

คนฟุงซานกอ็ยูกับอันนี้ หรอืคนหลับกอ็ยูกับอันนี้ นัน่แหละ ใหรูอยูนะวา ลมหายใจ เขาออก คนจะหลับเกงๆ ประเดี๋ยวลมืเสยีแลว

ลมหายใจมันหายไปเสยีแลว เพราะหลับนัน่แหละ พยายาม อยาใหมันหลับ ไดยนิเสยีงอาตมาได แมจะเขาไปในภวังคแลว กย็ังไดยนิเสยีงอาตมาได

แลวคณุจะรูวา ออ ฌานมันตางกับหลับอยูตรงนี้เอง มันใส มันชัด และจะไดยนิชัดกวาปกตดิวยซ้ํา ยิ่งไปอยูในฌานนี่ เปนฌาน จะไดยนิชัดกวาปกตดิวย

แมเสยีงอื่นรบกวนยังไมไดยนิเลย ถงึขนาดนัน้ เสยีงอื่นจะซอนอยางเชน ขณะนี้ อาตมาพดู และยังมเีสยีงนกรองอยูนี่ จะไมไดยนิเสยีงนกดวยซ้ํา จะไดยนิ

แตเสยีงอาตมา ถงึขนาดนัน้ เพราะวาจตินี่มันวจิติร จติที่มันจะรับเอาแตแคนี้ มันจะรับได อันนี้ ถาใครเรยีน สะกดจติมา จะรูด ีบอกไมตองเหน็อื่น

ไมตองรับอื่น รับแตอันนี้อันเดยีว กาํหนดสัง่อยางนี้ไดเลย จะไมรับอื่น จะรับแตอันนัน้ อันเดยีวจรงิๆ กท็าํไปเรื่อยๆ ใหดีๆ ..

ดกูายขางนอกดวย กายสังขาร ใหมันไดรปูรางที่นัง่ที่ด ีอยาใหโอนเอน สัดสาย พยายามกาํหนดรู แมจะหลับตา กก็าํหนดรูวารางเรานัง่อยูอยางไร แขน ขา

มอื ไม กายที่ตัง้ที่นัง่อยูนี่ ไดสภาพดไีหม ถามันเอนมันโอน มันสาย มันซัด มันกไ็มปสสัมภยัง ไมระงับ อันนี้กแ็คงายๆ

(อานตอหนา ๒)

รูตัวทัว่พรอม ใครรูสกึหรี่ ใครรูสกึโงก ใครรูสกึวามันซัดสายอะไร แกทันท ีนี่เปนเบื้องตน แกทันท ีตอนนี้ เราจะแขงขันกันดานสายนัง่ ไมวาเปนธรรมกาย

ไมวาจะเปนทางดานสายอาจารยมัน่ แมแตฤาษลีงิดาํ แตเราม ีสัมมาทฏิฐแิลววา เราจะไมไปยดึตดิอะไร แตเรากจ็ะใชฝกปรอืประกอบ กเ็รยีนรู

ใหลวงรูกันลกึซึ้ง ขึ้นไปอกี แตในเบื้องตนนี่ ..

- ลมหรี่เปนถนีมทิธะ เปนงวงงนุ จะหลับ อันนัน้กแ็กทันท ีตองแกทันท ีมันไมใชอารมณนายนิด ีไมใชสขุหรอก ทกุข แกมาใหสตเิตม็ ใหเบกิบานแจมใส

ไมตองกลัววา จะไมเขาไปสูภวังค ไมตองกลัว ใหสตติื่นเตม็อยู อยางนัน้ ไมตองกลัว ทาํไปเถอะ วันนี้ไมได หลายๆวันทาํไปแลว จะรูวาสูสภาพฌานนี่



เปนอยางไร

- ปสสัมภยัง กายสังขารัง กายอยาโงกเงก อยาสาย นัง่ดใูหเรยีบรอย ไมใชไมขยับเลยนะ ถารูสกึมันปวด มันเมื่อย กข็ยับได แกไมยากหรอก มันปวด

มันเมื่อย กข็ยับนดิหนึ่ง มันหายปวดเมื่อยไดแลวนะ

- แตถาใครไมพยายามที่จะขยับนัก พยายามที่จะฝนจนกดขมมันกอ็ดทนด ีหัดฝนหัดทน หัดกดขม มันกห็าย ไดเหมอืนกัน แตมันอาจยากกวาเราขยับ

มันอดทนดดีวย หัดอยางนัน้กไ็ด แตระวัง มันจะเสยีสขุภาพ บางอยาง ถามันไปไมดนัีก มันกจ็ะเสยีสขุภาพได ถาคดิวามันไมเสยีหรอก สขุภาพอยางนี้

มันเปนเรื่อง เลก็นอยเทานัน้ กป็ลอยวาง อดทนได ฝกหัดอดทน เรากจ็ะแขง็แรง จะอดทนไดด ี..

- ลมหายใจเขายาว เริ่มตนดวยมสีตอิยูกับลมหายใจ อยางนี้เรยีกวา ลมหายใจออก ลมหายใจเขา แลวกพ็ยายาม ที่จะอยูกับเรื่องเทานัน้ คนเรานี่มันจะคดิ

เพราะฉะนัน้ เรากเ็อาความคดินัน่มาไวแคคดิวา ออ อันนี้มันยาว มันสนใจอยู อยูแคนี้ ออ อันนี้ลมออก อันนี้ลมหายใจออก อันนี้ลมหายใจเขา ออ นี่ออก ออ

นี่เขา ออเขา เปนกฬีาเลนอยูกับมันแคนี้ เหมอืนกับตแีบตมนิตัน แลวกต็ไีป ฟากโนนเขาตมีากร็ับ กต็กีลับ ตไีปตมีา กต็กีลับเหมอืนกันแหละ เลนแบตบนิตัน

เลนนัน่เลนนี่ มันเปนกฬีา อาว ลมหายใจออก ลมหายใจเขา เอา สัน้ เอา ยาว นี่ลกูหยอด นี่ลกูยาวอะไรกว็ากันไป อยูกับลมหายใจเขาออก สัน้

ยาวแคนัน้แหละ ใหมาเปนหนึ่ง ไมตองคดิอะไร ที่อาตมาพดูนี่ ไดยนิเสยีงประกอบไปในการกระทาํ ไมใชเปนเรื่องที่จะใหพาเขว ไมใหมเีรื่อง อะไรมาก

ที่จะตองใหคดิมาก เปนเรื่องที่สอดคลองกับเรากระทาํเทานัน้ ที่พดูนี่ เพราะฉะนัน้ ไมตองไปวจัิย อะไรยาก ฟงแลวกใ็ชทันท ีฟงแลวกจ็ะรู ฟงแลวกใ็ชทันที

กับทัง้ที่เราปฏบัิต ิ..

- ดอูารมณถนีมทิธะ อยาหรีๆ่ หรี่ไมเตม็รอย ความรูสกึไมเตม็ที่ ไมรอย แมหรี่นดิหนึ่ง กค็อืถนีมทิธะ ถาเรายัง ซัดสายเรื่องมาก ไมอยูกับเรื่องลมหายใจ เขา

ออก สัน้ ยาว กฟ็ุงซาน อทุธัจจะเหมอืนกัน กร็วมมันมา ใหเปนหนึ่ง อยูกับอันนัน่แหละ หนึ่งใหดิ่งเลย อยูกับลมหายใจเขาออก

กเ็รื่องอะไรตอมอิะไรกไ็มตองฟงเสยีง นี่บอกแลววา ไมตองมาคาํนงึ เพราะเสยีงจะวิ่งเขาห ูเขาไปรับรูรวมอยู กับความรูของเรา และเรากจ็ะทาํไป

พรอมกันเลย ฟงกเ็ขาใจอะไร เออ อันนี้ ของเรา ยังไมถกู ควรแกกแ็กไปพรอมกัน ไมควรแก คณุกจ็ะรู มันจะมตีัววจัิย อยูในนัน้เสรจ็ ตัวธัมมวจัิย

ฟงแลวคณุกจ็ะวจัิยไดเรว็ เพราะไมใชเรื่องอะไร เปนเรื่องที่ ทาํใหเกดิตรงที่เรารูสกึอยูเดี๋ยวนี้ เรากไ็มตองแก ถาพดูไป มันตรงกับที่เรารูสกึ คณุกแ็ก

แกใหมันตรง ตามที่พดู ..

- มสีองสายเทานัน้ สายฟุงซานกับสายที่จะหรี่หลับ จะหรี่หลับ กป็รับมาทันท ีมันฟุงซานกเ็อามานิ่ง ดิ่งอยูกับ ลมหายใจเทานัน้ เรยีกอานาปานะกับสต ิมสีติ

เตม็ตื่นอยูกับลมหายใจเขา ลมหายใจออก อานาปานะ ทาํอยูแคนี้แหละ ลม มันจะเปนเอง มันจะเขาไปสูภวังค มันจะเปนฌาน มันจะรูสกึโปรง รูสกึโลง

มันจะไมรับ สัมผัส ไมรับปรงุ ไมรับสังขารกับอะไรขางนอก และจติของเรา มันรวมเปนหนึ่ง เปนเอกัคคตารมณ มันกจ็ะเปนของมันเอง ฝกตามบาทฐานที่วานี่

ไปเรื่อยๆ มันจะคอยๆชาํนาญเอง ..

- ใหเหน็ลมหายใจใหชัด ไมตองไปไดรูอันอื่นสิ่งอื่นอะไรมากมาย อยูแคลมหายใจนี่ ใหชัดดิ่งอยูอยางนัน้ เหมอืนเขาบอกเพงลกูแกวนัน่ เพงลกูแกว

เจาะเขาไปในกลางลกูแกว ใสลงไปๆนัน่แหละ คลายๆกัน นัน่แหละ อยูที่ลมหายใจชัดขึ้นๆ อยูกับลมหายใจนัน่แหละ เขาออกยาวสัน้ อยูที่ลมหายใจ

อยูแคนัน้แหละ

- ถาใครมันยังไมไหวจรงิๆ จะทองเอา พทุเขา โธออก หรอื พทุออก โธเขา ประกอบไปดวยกไ็ด จะไดดงึ ความนกึคดิ มันยังเปนปรงุ มันยังเปนหยาบอะไรนัก

กเ็อามัง่ อยางนี้กไ็ด หรอืจะเอา ๑-๒-๑-๒ กไ็ด หรอืใครรับ พระเยซ ูจะเอาเยออก ซเูขา เย-ซ ูกย็ังได ใหมอีะไรที่ประกอบเปนเครื่องประกอบ ที่มันหยาบหนอย



สาํหรับ จติบางคน ที่แหม จะไมทองไมอะไร ไมมบีททองทวนอะไรเลย เอาจติเพงอยูที่ลมหายใจ มันกไ็มหวาดไหว มันกย็ังดิ้น ยังสาย ยังหยาบ

กใ็หมันละเอยีดขึ้น เอาอันนี้ประกอบกไ็ด เอาพทุโธประกอบ พทุโธๆๆๆ กไ็ด หรอื จะเอาสัมมาอรหัง มันยาวกไ็ด คนที่หยาบหนอย กเ็อาสัมมาอรหังๆๆ เปน ๒

จังหวะ ทาํชวงแรกๆนี่ ถาเราทาํใหเราทาํ ทาํไดเปนหนึ่งอยูขนาดนี้นะ เปนหนึ่งอยูขนาดหยาบๆ ไมซัดสายอะไรมาก แลวกแ็จมใส ทาํแลวกแ็จมใส ไมหรี่

ไมฟุงซาน ไมอะไรมากมายนัก อยูกับลมหายใจไดดพีอสมควร ออกเขาตดิตอกัน ๕ นาท ี๑๐ นาท ี๒๐ นาท ีขณะนี้ เวลาหมดไปแลว ๑๕ นาท ีพานัง่มานี่ ๑๕

นาท ีแลว ถาใครยังเบกิบานแจมใส โปรง ไดมาตอเนื่อง กันมาไดเรื่อยๆ กด็แีลว ..

- ลมกล็กุๆ ไมมทีางอื่น ทาํอยางเดยีว นัง่อยางนี้ เขานัง่กันชาติๆนะ ไมใชปเดยีวนะ นัง่กันเปนชาติๆเลย และ นัง่ทาํฝกๆ จรงิๆ

- จะแกตัววานอนไมพอไมได เพราะวา ทาํฌานนี่ ถาไดฌานแลวนี่ มันจะไดยิ่งกวานอน นี่แหละเปนการนอน ที่สงูกวา การไปนอนหลับเฉยๆ

แตแคไดนอนหลับ มันไมสงูสงหรอก บอกวาเมื่อยวาเพลยี นี่แหละ มันจะไดหายเมื่อย หายเพลยีในตัวมันเอง จะตองฝก ไมไดขดีขัน้ของมัน แมเพลยีมาจรงิๆ

แลวไมชาํนาญ มันกไ็มไดเหมอืนกัน ไมชาํนาญจรงิๆ ไมไดฝกปรอือยู แมแตเรื้อๆ ไมไดฝกปรอืมานี่ นัง่บางทมัีนกไ็มด ีเพราะฉะนัน้ สิ่งนี้จงึตองนัง่ทาํเอา

ตองทาํ ตองฝกเอาเรื่อยๆ ตลอดๆ ไมไดเคยหยดุ

- พยายามทาํความรูสกึกายดวย กายไมโงก ไมโงน ไมเงน บางทไีมรูงายนะ ไมรูงายนะ ถาไมเรยีนรูตัวเอง ไปตัง้แตตน จะกลายเปนคนที่นัง่ สมาธนิี่

เปนฌานเหมอืนกัน แตกายไมปสสัมภยัง ไมสงบระงับ กายมัน กเ็อน โอนๆ อยูขางนอกนี่ คนขางนอก เขามองเหน็ แตขางอยูในภวังคจรงิๆ และใสไดดวยๆนะ

มสีภาพใส สตเิตม็ อยูขางในดวย แตขางนอกกายนี่ โงนเงนๆ เปนอยางโนนอยางนี้อยู มันไมนิ่ง ถาไมฝกใหด ีไมพยายาม ทาํความรูสกึ ในทางกายสังขาร

สัพพกายะ กายทัง้ปวงที่เราจะควบคมุ หรอืเราจะจัดแจงมัน ถาเราไมเรยีนรู ใฝรูใหมันพรอม ใหมันครบ ใหมันเฉพาะเทาที่เรากาํหนด กไ็มไดกวางอะไรนัก

กายะ องคประกอบอันนี้ กแ็คกายเรา กับอาการที่มันเคลื่อนไหว เพราะฉะนัน้ เราจะนิ่งกน็ิ่ง ตัง้กายตรง กท็าํสภาพ เขาใชคาํวา อธษิฐาน บอก

อธษิฐานในนิ่งกไ็ด ใชตัง้ใจ อธษิฐาน คอืตัง้ใจ ตอไปนี้ เราจะตัง้ใจ คอื อธษิฐาน คอืขออธษิฐาน เราจะตองนิ่ง และจะตองนัง่ตรง ไมเอน ไมซัดสาย ลาํตัวตรง

คอตรง แลวกท็าํ จะอธษิฐานนัน่ คอืใจเราสัง่ตัวเอง แลวกท็าํใหมันตรงตามอันนัน้ จติมันจะชวยดวย ตัง้ใจ คอือธษิฐานจรงิๆ ตื่นแมหลับตา

กท็าํจติใหตื่นอยูเรื่อย อยาใหหรี่ลงไป อยาใหมัวซัวลงไป เวลาเปนฌานนัน้ จะไดยนิเสยีงอาตมาชัด เสมอ ยิ่งเปนฌาน ยิ่งไดยนิแตเสยีงอาตมาชัด

เพราะฉะนัน้ ขณะใดที่ไมไดยนิเสยีงอาตมาแลว นัน่นะ ขณะไมหลับ ไมหรี่ กแ็ยแลว คนที่จะมถีนีมทิธะ จะไมไดยนิ เสยีงของอาตมา คนที่เปนฌาน

จะไดยนิเสยีงอาตมา ยิ่งเปนฌานดเีทาไหร กจ็ะไดยนิเสยีงอาตมา และจะไดยนิชัดขึ้นดวย ยิ่งเปนฌานดเีทาไหร ยิ่งจะไดยนิชัดขึ้น ไดยนิเปนเสยีงเดยีว

เทานัน้ดวย แมแตเสยีงอื่น บอกแลววา เสยีงอื่นที่ประกอบ ไมไดยนิ

ถายิ่งเปนฌานดเีทาไหร ฌานสงูเทาไหร ยิ่งจะด ียิ่งจะไดยนิแตเสยีงเดยีว เสยีงอาตมา พดูบอกตรงรับรูอยู รวมกันเทานัน้ดวย บางคนอาจจะเปนฌาน

โดยที่ไมไดยนิเสยีงอาตมากไ็ด แตฌานอยางนัน้ ถาเรา ไมกาํหนด เราสัง่วา ใหไดยนิเสยีงอาตมา เออ ถาอยางนัน้ กเ็ปนฌานได ถาจรงิๆ กจ็รงินะ ถาไมจรงิ

กเ็ปนหลับเหมอืนกัน กไ็ดแตวา ไมจาํเปนที่จะตองตัดเสยีงอาตมา ไมจาํเปนจะตองตัง้อธษิฐาน ไมใหไดยนิ เสยีงอาตมา

ควรตัง้อธษิฐานไดยนิเสยีงอาตมาดวยซ้ํา แลวจะไดพสิจูนฌานไดงายขึ้น พสิจูนฌานไดชัดขึ้น เมื่อตัง้อธษิฐานวา จะตองไดยนิเสยีงอาตมา คณุกจ็ะรูตัววา

ถาเริ่มไมไดยนิเสยีงอาตมาเมื่อไหร นอกจาก อาตมาหยดุพดู ถาอาตมาพดูอยู แลวไมไดยนิเสยีงอาตมา แสดงวา เรากาํลังหลับ เปนถนีมทิธะ ไมใชฌาน

- จาํไววา ตองไดยนิเสยีงอาตมา ถาตัง้ใจไวอยางนัน้แลว อาตมาพดูขึ้นมาเมื่อใด มเีสยีงขึ้นมาเมื่อไร กจ็ะไดยนิเมื่อนัน้ เมื่อเปนฌานจรงิแลว จะไดยนิเมื่อนัน้

ทกุทไีป



- สมาธภิาวนา อยางที่ ๑ คอื ทฏิฐธรรมสขุวหิาร อยางนัน้ การอยูในสภาพอยางนัน้นะ เปนสขุในปจจบัุน อยางนัน้ จะเปนสขุจรงิๆ เปนสขุดวยสงบระงับ

ถามันเปนฌาน มันสบาย มันจะไมอดึอัด มันจะไมขัดเคอืง มันจะไมเดอืดรอนอะไรเลย มันจะสบาย เปนฌานจรงิๆ มันจะสบายจรงิๆ ออก เขานัน้

แมไปอยูในฌาน ไปอยูภวังคแลว เราจะเอาลมหายใจ เปนลมหายใจเขาสัน้ ออกยาว อะไร เขาไปไวในขางใน รูสกึกไ็ดเหมอืนกันกับ เอากสณิลกูแกว

เอากสณิไฟอะไร ไปมดีวงไฟอยูขางในอะไร ความนกึคดิ เอาลกูแกว เขาไปอยูในความนกึคดิ เหมอืนกันแหละ ลกูแกวกด็ ีไฟกด็ ีหยาบกวาลมหายใจ

เทานัน้เอง ถาเผื่อวา เอาลมหายใจเขา ลมหายใจออก รูสกึวามันยาว มันสัน้ เขาไปอยูในภวังค เหมอืนมลีมหายใจอยู ที่เราไดอยูกับ ลมหายใจเขาออก

ยาวอยู สัน้อยู อยางนัน้ตลอดเวลากไ็ด

- ในอานาปานสตสิตูรนัน้ จะกาํกับวา ลมหายใจเขา ลมหายใจออก จนกระทัง่ แมที่สดุทายถงึขัน้ ปฏนิสิสัคคานปุสส ีกย็ังจะตองออกเขา แลวกจั็กหายใจ

จักหายใจออกอยู นัน่กห็มายความวา ความจรงิแลว มันจะคานแยงกัน กับรโหคตสตูร ที่บอกเอาไววา พอถงึฌานที่ ๔ แลว ลมหายใจจะดับ เมื่อเขา

จตตุถฌาน ลมอัสสาสะปสสาสะยอมดับ อสสฺาสปสสฺาสา นริทุธฺา โหนตฺ ิในจตตุถฌาน ที่อานใหฟงแลว ในรโหคตสตูร

เพราะฉะนัน้ ตอจากนัน้ไป ตางๆนานา อากาสานัญจายตนะ สัญญาเวทยตินโิรธ จนกระทัง่ถงึสดุทาย ถงึสภาพปฏนิสิสัคคะ ถงึนโิรธานปุสสี

ที่เราเรยีนมาถงึขอสบิหา นโิรธานปุสสฺ ีปฏนิสิสฺคคฺานปุสสฺี

กย็ังมกีาํกับ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก มันกจ็ะแยงกันกับนี่แคฌานที่ ๔ ในรโหคตสตูร กต็รัสไววา ลม หายใจออก หายใจเขา ยอมดับ โนนแน

เลยนโิรธไปโนนแน กย็ังลมหายใจเขา ลมหายใจออกอยู ถาเรยีนไมด ีเขาใจไมจรงิ มันกจ็ะแยงกัน กเ็ลยไปมุงเอาที่ลมหายใจจรงิๆ หยาบ

เปนเรื่องของความหมาย เพราะฉะนัน้ อันนัน้ไมใช นะ ลมหายใจเขา ลมหายใจออกนัน้ จะเปนความรูสกึ เปนจนิตนาภาพ เปนอคุคหนมิติ และ

จะขยายทาํเองเลย ทนีี้ จะปนใหยาวเทาไหร สัน้เทาไหร จะใหเขา จะใหออกอยางไร เปนปฏภิาคนมิติกไ็ด ขยายกสณิ เพงลกูไฟ แลวไปอยูขางใน

เปนการเหน็เหมอืนมไีฟอยูขางใน หลับตาแลว ไมไดเหน็ไฟแลว ถามดีวงไฟนัน่ ตดิอยูในจนิตนาภาพอยูขางใน เปนนมิติ แลวกข็ยายออก ขยายเขา

ขยายใหใหญ ขยายใหโต ขยายใหเลก็ ลดใหเลก็ ใหมันอยูใกลตัว ใหมันออกไปหางตัว อะไรอยางนี้กไ็ด ฉันเดยีวกัน ซึ่งมันไมใชของจรงิ ลมหายใจออก

ลมหายใจเขา มันไมใชของจรงิ แตกม็ลีมหายใจออก ลมหายใจเขา เพราะฉะนัน้ จะบอกวาดับ คอืเราไมไดไปสัมผัส อยูกับลมหายใจจรงิ ที่อยูขางนอกนัน้

แตกม็ลีมหายใจออก ลมหายใจอยูขางใน ของเราดวย มคีวามรูสกึที่มสีต ิมสีตเิตม็ รูสกึอยูได ทาํอยางนัน้ได

หรอืแมที่สดุ เราเขาถงึในระดับที่ไมจาํเปนจะตองไปนกึถงึลมหายใจอะไรเลย วางไปเปนอากาสา ดังกลาวแลว จากฌาน ๔ แลวกข็ึ้นสูอากาสา

ลมหายใจเขา ลมหายใจออก ดับจรงิๆ ไมตองเกี่ยวของกับ แมนมิติของลมหายใจเลย จะวางวาง อยูกับความสวาง อากาสานัญจายตนะ

สวางนิ่งหนึ่งเดยีวอยู นัน่แหละ กจ็ะรูสกึได จะทาํได ปลอยออกไปอกีนัน่เอง ไมปรงุอะไรขึ้นไปยิ่งกวาๆ ขึ้นอกี ปลอยออกไปอกี กเ็ปนวาง แมแตลมหายใจ

ไมมแีลว ไมเอาแลว วาง เพราะฉะนัน้ เมื่อเวลาเขาไปในสภาพภวังค หรอืฌาน ที่มสีตเิตม็ เรากจ็ะโนมนอมจติไป ปลอยได แลวจะวาง สวางอยู

จะรูสกึตอวญิญาณ รูสกึตอความรูสกึของ ตนเอง กจ็ะรูสกึได เรยีกวา วญิญาณัญจายตนะ กจ็ะรูวา โอ เรากาํลังอยูในอกีภมูหินึ่ง ภพหนึ่งหนอ

อยูสภาพที่มันวาง มันสวาง มันโปรง มันโลง มันเบาอะไร มันกจ็ะรู รูสกึเอง มันจะรูสกึอยูในนัน้

เพราะฉะนัน้ สภาพอากาสากบ็อกความวาง สภาพวญิญาณัญจากบ็อก ความรูสกึ ความวาง นี่ดนูอก ดอูงคประกอบ มาระลกึถงึความรูสกึ กเ็รยีกวา

เวทนา หรอืวญิญาณ มันวางเฉย อเุบกขา วางเฉยอยู อยางนัน้แหละ วญิญาณ ที่เปนอเุบกขาเจตสกิ คอื จติที่เปนอเุบกขาเจตสกิ เรารูวางวาง อยูเฉยๆ

อยูนัน้นะ ถาเราจะทาํใหมอีะไรนดิหนึ่ง นอยหนึ่งนัน่ ไมมนัีน่ กค็อืสิ่งใด ที่เรารูสกึ วามันเปนของกวน มันเปนอะไรกวน ละเอยีดลอออยางไร



ที่เราไมตองการใหม ีกด็ับไปได หรอืจะหัด อยางที่เขาใหความหมายวา อากญิจัญญายตนะ คอื ดับไมรับรูสกึอะไรเลย ความวางกไ็มเอา

ความรูสกึตัวกไ็มเอา ดับมดืไป ดับๆ ไป เหมอืนหลับ อยางไมมฝีน หลับอยางไมมคีวามรูสกึ หลับอยางดับดิ่งไปเลย จะหัดอยางนัน้กเ็อา ที่จรงิๆ กค็อื อสัญญี

นดิหนึ่งนอยหนึ่งไมมอีะไร จะหัดอยางนัน้กเ็อา ถาใครอยากจะหัด จะรูไดวา ดับไดจรงิๆแลว แตจะตองมฐีาน อากาสาจรงิๆนะ ถาไมมฌีานอากาสาแลว

ไปถงึปบ กจ็ะดับดิ่งไปเลย ตกสูถนีมทิธะ งายที่สดุ

เพราะฉะนัน้ จะตองเปนฌานไป ๑-๒-๓-๔ ที่เขาใจ ลักษณะอยางนี้แหละ ฌาน ... จนถงึกระทัง่ อากาสาฯ วญิญานัญจาฯ แลวดับทนีี่ ดับๆ ในภมูนัิน่

แลวเปนอสัญญ ีจรงินะ ที่เขาเรยีก นโิรธสมาบัตนัิน่แหละ ดับดิ่งไปเลย แตมันกจ็ะออกมาเหมอืนกัน มันจงึเปนเนวสัญญานาสัญญา เมื่อออกมาแลว

กจ็ะพยายาม จะดับดิ่งอกี มันกจ็ะวนอยูที่ ๒ สภาพนี้แหละ เพราะฉะนัน้ อาฬารดาบส อทุกดาบส จงึตกีันอยูตรงนี้ สดุทาย มันกจ็ะอยูตรงนี้ อาฬารดาบส

กย็ดึเอาอากญิจัญญายตนะ อทุกดาบสกย็ดึเอาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ตางคน ตางกเ็ปนยอดฤาษกีันทัง้คู แลวจะวนอยูตรงนี้ สดุทาย

เขาไมมสีัญญาเวทยตินโิรธหรอก ในฤาษ ีมแีคนัน้นะ อรปูฌานที่ ๔ แคนัน้แหละ ๓-๔ กว็นอยูตรงนี้แหละ อาฬารดาบส กว็าตัวเองสงู เพราะได

อากญิจัญญายตนะ สวนอทุกดาบสกไ็ดเนวสัญญานาสัญญายตนะ กว็าของตนสงู กเ็ทานัน้เอง สัญญาเวทยตินโิรธไมมี

แตของเรานี่ ยังเรยีนตอ ยังเรยีนถงึสัญญาเวทยตินโิรธ แตตอนนี้ เรายังไมตองคาํนงึถงึสัญญาเวทยตินโิรธ เราคาํนงึแคฌาน รปูฌาน และ อรปูฌาน

อยางฤาษนีี้เทานัน้ เพราะฉะนัน้ กม็เีวลาไปฝกตอที่บาน ที่เรอืน ที่ไหนกพ็งึทาํ มขีอสงสัยอะไรกม็าถามนะ ถามันมอีะไรที่ของใจ

เพราะมันมเีรื่องที่ไมรูอยูเยอะ เหมอืนกัน เวลาหลับตา เขาไปแลว มอีปุาทานเดมิ ความยดึถอื ความเขาใจเดมิของเรา มันมอียูมาก มันกม็าทาํ ใหเราไมรู

ทาํใหเราเกดิสงสัย คลางแคลง และมันกก็ะที่จะขัดแยงกัน หรอืมอีะไรตออะไรบาง กอ็าจจะเปนไปได เพราะฉะนัน้ กเ็อามาถามๆได อยาปลอยไป

อยาไปเขาใจผดิๆ คะเนเอาเอง ตัดสนิเอาเอง มาถาม มันกจ็ะไมตองเพี้ยนไป ไมตองผดิ ประเดี๋ยวไปตัดสนิผดิๆ ไปทาํอะไรตออะไรออกลูนอกทาง

ออกนอกเรื่องไป มันจะไมดี

เอาละ สาํหรับวันนี้ เรากไ็ดใชเวลามากพ็อสมควร เวลาสดุทาย คอยวากัน ใครจะไปตอกันที่อื่น ตอกันที่บาน ที่สันตอิโศก ปฐมอโศก ศาลอีโศก

กท็าํกันตอไปนะ
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