
การเกดิ

โดย พอทาน สมณะโพธริักษ

วันจันทรที่ ๒๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ณ พทุธสถาน ปฐมอโศก

ธรรมดา ธรรมชาตขิองวัฏฏะ ยอมมเีกดิขึ้น มตีัง้อยู มดีับไป หมนุวนเปนวัฏจักรอยูเชนนัน้ๆ

ถาเราไมรูเหตแุหงความเกดิ และเราไมดับเหตแุหงความเกดิจนสิ้นสนทิได ความเปนวัฏจักร ที่เปนธรรมดา

ธรรมชาตกิย็อมเกดิแลว เกดิอยู

เมื่อเรามาศกึษาถงึเหตเุกดิ แลวเรากไ็ดศกึษาวธิทีี่จะดับเหตเุกดิ จนเราไดดับจรงิๆ ฝกฝนอบรมตน

จนไดดับเหตนัุน้สนทิ ถอนสิ้นอาสวะอนสุัย กจ็ะไมเกดิอกี จะดับสนทิ รูความดับสนทิ เหน็ความจรงิ

เหน็ของจรงิแหงการดับสนทิ

ดังนัน้ คาํวา การเกดิ จงึเปนจดุสาํคัญ ที่เราจะตองศกึษา ที่เราจะตองรูเหตแุหงการเกดิ ทัง้ที่ด ีและที่ชัว่

ทัง้ที่จะใหเกดิใหยิ่ง ทัง้ที่จะไมใหเกดิอกีเลย

ดังนัน้ในความหมาย หรอืในความจรงิแหงสิ่งที่จะเกดิอยู หรอืไมให เกดิอยู จนกระทัง่ ไมมเีกดิขึ้น ไมมตีัง้อยู

สญูสนทิ ดับสนทิอยู สิ่งใดเลา ที่เราจะไมใหเกดิขึ้น ไมใหตัง้อยู สญูสนทิ ดับสนทิ หมดวัฏฏะเปนธรรมชาตไิมมี

แตเปนธรรมะอันเปนอมตะ � เปนธรรมะอันวเิศษยิ่ง

มันจะอยูที่ใด เราจะตองคนควาใหเจอ และเปนผูที่รูความจรงิของวัฏฏะ หรอืธรรมดา ธรรมชาต ิอันเกดิขึ้น

และยิ่งเรา ยิ่งจะใหเกดิใหยิ่ง ใหตัง้อยูใหนาน และไมใหเสื่อม ไมใหดับไปได โดยเจตนารมณ กย็อมมสีิ่งนัน้อยูจรงิ

ดวยความปรารถนาด ีเชน เราตองการใหศาสนาเกดิขึ้น ใหศาสนาตัง้อยู ใหศาสนาไมเสื่อม ดังนี้เปนตน

นัน่คอื สิ่งที่เราจะใหเกดิ แตสิ่งที่จะไมใหเกดิอยางยิ่ง ใหดับสนทิ ใหไมเกดิอกีเลย กค็อืกเิลส ตัณหา อปุาทาน

ซึ่งอาศัยจติเปนแดนเกดิ

เพราะฉะนัน้ เราจะตองพบตัวเกดิที่อยูในจติ ที่เปนแดนเกดิแทๆจรงิ มันเปนกเิลส ตัณหา อปุาทาน

ที่อาศัยภพของจติเทานัน้ ผูคนพบ ผูรูวธิดีับ ผูดับได ผูนัน้แล เปนผูพบอมตธรรมแลว

วันนี้ อาตมากต็ัง้ใจจะเทศนเรื่อง การเกดิ คาํวาการเกดินี่ สาํคัญ มันมหีลายนัยมาก ถาไมรู การเกดิแลว

จับสภาพจดุเกดิ แดนเกดิ แลว จะใหเกดิ หรอืไมใหเกดิ ถารูพวกนี้ ไมชัดนะ เรากก็ลายเปน ปฏบัิตธิรรม เลอะๆ

อยูอยางนัน้แหละ เขาใจเพี้ยนๆ แลวมันกไ็มแมนเปา สับสน ยกตัว อยางงายๆ เชนวา

เราเขาใจเผนิๆกันมานานวา เราจะไมใหรางกายนี้เกดิ เสรจ็แลว เรากท็รมานกัน เหมอืนหลายลัทธิ



ใหรางกายนี้ทรดุโทรม ให รางกายนี้เสื่อม ผอมแหง แรงนอยไป แลวกไ็มไดม ีสมรรถภาพอะไร เหมอืน

อยางลัทธเิชน พวกชเีปลอืยนะ ที่เราไดดภูาพไปแลวเมื่อวานนี้ ไปบณิฑบาต บณิฑบาตเสรจ็แลว เขากใ็สบาตร

แลวกก็ราบอยางดเีลย แลวกจ็ะอธษิฐาน หรอืไมเปนอธษิฐาน กต็ามแตเถอะ คงตัง้ใจพดูดังๆดวย ใหอาตมา

ตอหนา อาตมา

สาธ ุขออยาใหตองตกไปเปนลกูศษิยชเีปลอืยเลย วาอยางนัน้ ทัง้ สหีนา น้ําเสยีง ลลีาจรงิจังวางัน้ วา แหม

รูสกึเศราใจ รูสกึทเุรศทรุังการ รูสกึวา แหม มันคงอาภัพอัปภาคเหลอืกาํลังแลว ไปเปนลกูศษิย ชเีปลอืย พวก

นัน้นะ คอืเหน็สภาพแลว สัมผัสแลว มันโอโฮ เจาประคณุเอย เราจะเหน็ได วา มันไมใชเรื่อง ศวิไิลซ

มันไมใชเรื่องความเจรญิ มันสดุโตงไปอกีทางหนึ่ง ใหเหน็เดนชัดเลยวา มันโตงไป ยิ่งกวาพวกเรา พวกเรานี่

เหมอืนพวกมอซอ โลกๆที่เขาจี๋จา เขาปรงุแตงเปนแบบโลกยีะ อยางฟฟูา หรหูรา แลวเขานยิมกัน

สรางคานยิมไปหลงในความงาม หลงในความสวย เขากเ็รยีกของเขาวา ความเจรญิ ความพัฒนา

ความศวิไิลซของเขานัน่แหละจนมาก และมันกม็นัียที่ซอน มันมากเกนิ จนกระทัง่ ทาํใหคนเปนทกุขหนักเปนภาระ

เปนเรื่องผลาญ เปนเรื่องทาํลาย แลวเปนเรื่องแยงชงิ วุนวายกัน เกดิทกุขทรมานกัน เดอืดรอนมาก

นี่เปนทศิทางของคานยิมของโลกยีะ มันทาํใหคนทกุข อยางนัน้ สวนพวกสดุโตงไปในทางที่ไมเกดิๆๆๆ

แลวกไ็มสรางอะไรใหเกดิ ไมทาํอะไรให เกดิ จนลัทธ ิพวกชเีปลอืยนี่ ถงึขนาดเขาจะไปนัง่อดขาว แลวกนั็ง่สมาธนิี่

นัง่อด ขาวใหแหงลงๆๆๆๆๆๆ แลวกใ็หตายไปเลยนัน่ เขาถอืวา นัน่แหละอมตธรรม ถงึนพิพาน คนนัน้นะทาํเกง

ถงึเกง เขาจนถงึขนาดนัน้นะ เรื่องรางกายตายนี่ เขาถอืวา รางกายนี่ ไมใชเรื่องสาํคัญอะไร รางกายนี่

ไมมปีระโยชนอะไรหรอก

เพราะฉะนัน้ ใครสามารถถงึจรงิๆนี่ เขาจะทาํอยางนัน้ เพราะวา พวกที่เขาถอืวาถงึขัน้อรหันตของเขานี่

เวลาจะตายแลว จะตองไปนัง่ แลว กไ็มกนิขาว ไมกนิอะไร นัง่ทน ทนจรงิๆ พวกนี้ทนมาก แลวก ็แหงลงๆๆๆ แลว

เขากต็าย แตเขาถอืวาคนนี้ องคนี้ละเยี่ยมยอดเลย แลวเขากอ็ยูกันอยางนัน้ละ อยูกันทรมานรางกายไป

ดัดตนไป ทาํอะไรตออะไรไป ไมเอาภาระโลกยีโลกอะไร รางกายผอมๆ แหงๆ กรองๆ แกรงๆ อยางนัน้นะ

แลวมันกส็มประกอบดวย มันเปนคนดาํ ที่เราเหน็ตัวอยางนะ ถาเปน คนขาว มันกค็งไมนาเกลยีดเทานัน้นัก

หรอก ทนีี้กลายเปนคนดเีสยีดวย มันกเ็ลยด ูแหม นาเกลยีดพลิกึ ผอมกะหรอง กะแหรง ไมไดเรื่อง มันเกนิ

มันเหน็เดนชัด โดยเขาไมรูวา ควรใหเกดิ หรอื ไมควรใหเกดิ เขาไมรู รางกายนี้ควรใหเกดิขนาดใด

มสีันโดษขนาดใด มคีวามพอเหมาะ สัมมาพอด ีขนาดใด เขาไมรู เขาไมเขาใจ อาตมาเหน็วา แหม ลัทธพิทุธนี่

เปนลัทธทิี่ไมคานแยงกับโลก ไมคานแยง กับเมื่อใดๆ ไมคานแยง อกาลโิก สัมมา มัชฌมิา ปานกลาง

อยูในจดุที่ดทีี่สดุ ประโยชนสงู ประหยัด สดุ ดทีี่สดุ

อาตมาจะลองไลเรื่อง การเกดิ ไปเปนตัง้แตระดับวัตถ ุไปจนกระทัง่ ถงึที่สดุ มนสกิารเปนแดนเกดิ แลวกจ็ะรูยิ่ง



เหน็จรงิวา อะไรที่เราจะไมใหเกดิ ใหดับสนทิ ซึ่งเปนวสิามัญลักษณะ ซึ่งอาตมา ไดพยายาม เนนจดุนี้ขึ้นมาอกีพอ

สมควรตอนนี้ เนนถี่ แลวอธบิายถี่ เพราะจะขยายเรื่องไตรลักษณ และ วสิามัญ ของไตรลักษณ

พอเราเรยีนรูมาตัง้แตเรื่องไตรลักษณนี่ เรยีนรู ไมมปีญหาอะไร เรื่องไตรลักษณ การเกดิขึ้น ตัง้อยู แลวกด็ับไป

เปนธรรมดาสามัญ ไมมปีญหา เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวา เรารูขอตรงนี้กอน ขอเจาะตรงนี้กอนนดิหนึ่งวา

รางกายขันธนี้มันเกดิขึ้น แลวมันกต็ัง้อยู แลวมันกด็ับไป รางกายนี้ อะไรเปนเหตใุหเกดิอยู อาหารเปนเหตุ

อาหารเปนหนึ่ง รางกายนี้ดวยรปูขันธ อะไรเปนเหต ุอาหาร คอืขาวสกุ ขนมสด อาหาร คอืกวฬงิกราหาร เปนเหตุ

สาํคัญใหญหลัก ซึ่งใครกร็ูอันนี้

เพราะฉะนัน้ ใหอาหารมันกนิอยูเมื่อไหร คอืเหตเุกดิ เราไมไดดับเหต ุเราไมไดอดอาหาร เหมอืนอยาง พวกเชน

ที่เขาทาํอยางนัน้ พระพทุธ เจาไมเคยใหอดอาหารตาย รูวาเหตเุกดิ แลวเราไมไดดับเหตนัุน้ แมพระพทุธเจา

ซึ่งวันจะปรนิพิพาน ทานกย็ังรับประทานอาหาร กย็ังใหเหตเุกดิ เหตกุเ็กดิ เพราะเรา ใหเหตอุยู ใหอาหารเปนเหตุ

รางกายกย็ังเกดิอยู อยางนี้เปนตน เราไมไดไปดับเหตอุาหารนะ สิ่งที่ใหเกดิ เกดิไป เหต ุคอือาหารกใ็หมันกนิไป

ใหสมควรพอเหมาะ สัมมา เมื่อไดสัมมา รางกายกอ็ยู อยางสมบรูณพอด ีสมดลุ ไมอวนไป ไมผอมไป

ไมออนแรงไป ไมมพีลังงานแคลลอรี่มากเกนิไป จนกระทัง่ ไปหาปบเตะ ไปวุนวายอะไร เดอืดรอนอยูในสังคม

ไมไปทาํอะไรเกนิๆ การๆแรงไป เพราะวา มันไมรูความจรงิ พอด ีพอเหมาะของชวีติ ไมรูความพอดขีองเหตุ

ใหอาหารมันมากไป มันกไ็ป สังเคราะห แคลลอรี่มากไป แคลลอรี่มากไป มันกฟ็ุงซานมากไป

มันกไ็ปเที่ยวไดสราง ไดทาํอะไรตอ อะไรเยอะเกนิไป วุนวายเกนิไป มันเปนธรรมดา แตถาพอด ีมันกพ็อด ีแลว

เรากไ็มไดดับเหตนุี้ อยางนี้เปนตน

ทนีี้ ถาเผื่อวา เรารูจักตัวเหตทุี่เราจะไมใหเกดิชัดเจนวา ตัวนี้ไม ใหเกดิ อะไรไมใหเกดิ พระพทุธเจาสอน

ในเรื่องทกุข เหตแุหงความทกุข ดับ ทกุข ดับเหตแุหงความทกุข แลวกม็ชีวีติเปนธรรมดา ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา

เปนคนธรรมดาเหมอืนชาวบาน ปฏปิทา คามนิปีฏปิทา แตดับทกุข ไมมทีกุข เพราะรูเหต ุอยางชัดแจง ดับเหตุ

ดับสนทิอยางชัดแจง ไมมเีกดิอกี เหน็ความ ไมเกดิ ไมใชวา ตายไปแลว ถงึจะไมเกดิ ไมใช รางกายนี้ตายแน

รางกายนี้ จะเกดิอกี ไมเกดิอกี เราจะรูดวย ญาณปญญา เราจะตัง้จติเกดิอกีหรอืไมเกดิอกี เรารูดวยปญญา

มันมคีวามลกึซึ้งมากตรงนัน้ คณุฟง อาตมาพดูนี่ คณุฟงแตภาษา แตคณุยังไมรู เพราะคณุยังไมเปนพระอรหันต

คณุยังไมรูหรอกวา มันไมเกดิอกี มันเปนอยางไร แตกม็ตีัวนอย มรีอบเลก็ รอบนอย ใหคณุไดพสิจูน เชน

เราดับสนทิกเิลสในจติที่เปนแดนเกดิ ในสัมภวะ เราดับกเิลสในจติ ตัดกเิลสเรื่องใดอันใด เราชัด นี้เปนเหตุ

มผีัสสะกับอันนี้แลวละกเ็ปนเหต ุตัง้ แตผัสสะขางนอก เราทนไมได จนเราทนได แตกย็ัง มเีกดิใน เปนอนาคามภีมูิ

ยังเหลอืรปูราคะ อรปูราคะอะไรอยู เรากด็ับรปูราคะ อรปูราคะจนสิ้นเกลี้ยง ถอนอนสุัยอาสวะไมเหลอื

ไมเหลอืเลย เมื่อไมเหลอืจรงิๆ กไ็มเกดิอกี คณุจะ รูเลยวา กเิลสเราไมเกดิ วัฏฏะของกเิลสเรื่องนี้ ไมมอีารมณ



ไมมอีาการที่เกดิ เพราะเหตนุี้ แมแตผัสสะใน ที่เรยีก ธรรมารมณ ในจติเอง ขางนอกนี่ พอผัสสะยังไง เรากท็นได

แลวกเ็ฉยวางไมเดอืดรอน ไมไปทาํอะไรกับมัน ไมไปปรงุ ไปแตง ไมไปเมถนุกับมันเลย ขางนอกนะ ขางใน

แมมันจะมสีภาพ อาการ เรากไ็มมจีรงิๆเลย เหน็สนทิรู รูจรงิๆ รูของคณุเลยวา รูความ ประชมุลง รูเวทนา

เวทนาเปนความประชมุลง เอาสตูรนี้ กไ็ดมากอน มลูสตูร เรามฉีันทะเปนมลู เรามคีวามยนิดพีอใจ เขาใจ ดใีจ

หรอืใจของเราดแีลว เราพอใจแลว ใจเราพอ ใจเรารู ใจเราเหน็ เรายนิด ีมฉีันทะนี่ เปนความยนิด ีมคีวามสบายใจ

มฉีันทะเปนมลู มมีนสกิาร เปนแดนเกดิ มตีัวกริยิา การงาน การกระทาํไดจรงิๆ อยูที่จติ เปนแดนเกดิ

มผีัสสะเปนเหต ุเปนเหตเุกดิ เปนสมทัุย มเีวทนาเปนที่ประชมุลง มคีวามรูสกึสขุ รูสกึทกุข หรอืวา มันไมสขุ

มันไมทกุข มันเปนอัพยากฤต มันเปนสภาพที่ไมตองเปน มสีมาธเิปนประมขุ มสีมาธเิปนที่ตัง้ แลวมันจะมัน่คง

แขง็แรงตัง้มัน่ ตัง้มัน่จรงิๆ คณุใหดับ ใหตัง้มัน่ กด็ับตัง้มัน่ คณุใหเกดิตัง้มัน่ กเ็กดิตัง้มัน่อยู อยาง พระพทุธเจานี่

มคีวามเกดิ ตัง้มัน่ จนสรางศาสนาใหเกดิ จนสรางศาสนานี่ เกดิมา ตัง้หลายพันปแลว ตัง้มัน่อยูเดี๋ยวนี้

หลายพันปแลว คาํวาตัง้มัน่นี่ ไมใชเรื่องเลนๆ

เพราะฉะนัน้ ถงึบอกวา เดี๋ยวจะพดูเรื่องการเกดินี่ใหพสิดาร ให มากกวานี้ใหฟง มสีมาธเิปนประมขุ

เปนความตัง้มัน่ เปนประมขุ เปนสิ่งที่จะ เปนแกน เปนแกนนาํ เปนหัวหนานาํ ที่จรงิแกนแกนจรงิๆนัน้ วมิตุิ

แตวาอันนี้ เปนตัวนาํ ตัวที่ตัง้มัน่ แลวกเ็ปนตัวหลัก ตัวนาํ ตัวที่จะตองพาเปนพาไป ได เกดินาํนี่ มันจะตองเกดิ

จะมอีะไรที่จะนาํไปไดจรงิๆ ถามันหมดสมาธ ิหมดความตัง้อยู ไมมอีะไรตัง้อยูแลว แลวกไ็มมคีวามแขง็แรง

เหลวๆเละๆ มันจะไปนาํอะไรไมได อยางนี้เปนตน สมาธเิปนประมขุ มสีต ิเปนใหญ มปีญญาเปนยิ่ง

ทานแปลในพระไตรปฎก ทานแปลวาอยางนัน้ ซึ่งอาตมาเอง อาตมากเ็หน็ ดวยอยู แตกย็ังไมถนัดคาํนัน้ทเีดยีว

แตกเ็หน็วาด ีอาตมากย็ังนกึวา คาํไหนจะ เหนอืกวานัน้ จะดกีวานัน้ กย็ังไมงาม มันงาย มันสัน้ มสีตเิปนใหญ

มปีญญา เปนยิ่ง กด็ ีแตในพระบาล ีของทาน มสีตเิปนอธปิไตย ภาษาบาลวีา อธปิเตย มปีญญาเปนอตุร อธปิเตย

กมั็นยิ่งใหญนะ มันมอีาํนาจ อธปิไตย มสีตเิปนใหญ เปนอาํนาจใหญ แลวกม็ปีญญานี่ เปนตัวเหนอื อตุร

พระบาลใีชตัวนัน้ มาแปลเปนไทย วายิ่ง วาใหญนี่กด็ ีมตีัวปญญาเปนตัวอยูเหนอื คลมุ ดแูล จัดแจงเลย อันไหน

ใหเกดิกป็ญญาตัดสนิ อันไหนไมใหเกดิ กเ็ปนตัวปญญาตัดสนิไมใหเกดิแลว โดย ไมตองไปทาํงาน อกีแลว

มันกไ็มเกดิอยูเปนธรรมดา กร็ู ปญญาคอืตัวตัดสนิ เปนปญญาวมิตุ ิหรอืเปน วมิตุญิาณทัสนะ

อยูอยางชัดเจนอกีเหมอืนกัน สวนอะไรจะ ใหเกดิ จะเกดิมาก เกดินอย เทาไหร ปญญาเปนตัวอตุร

เปนตัวคลมุอยูเหนอืเลย เหนอืชัน้อตุร ปญญาเปนตัวเลศิ ตัวยอด อยูอยางนัน้ จรงิๆ มวีมิตุเิปนแกน เปนสาระ

มมีตุเิปนแกน มอีมตะเปนที่หยัง่ลงๆ เปนโอฆธะ ภาษาบาลใีชคาํวา โอฆธะ มนีพิพานเปนที่สดุ ปรโิยสาน

ใน มลูสตูร นี่ ประเดี๋ยวจะอธบิายขยาย คอยๆออกไปแตจะ เนนตรงที่เกดิ จะเนนตรง ที่เกดิ แลวเขาใจ ตัวเกดิ

หรอืคาํวาเกดิอะไรนี่ ใหชัดเจน ไมเชนนัน้ เรากไ็มรูเรื่อง เอ! เราจะไมใหเกดิ แลวอะไรไมใหเกดิ แลวอะไรใหเกดิ



ถาพระพทุธเจามคีวามเขาใจผดินะ มคีวามหลงผดิอยางเผนิๆ เหมอืนอยางลัทธพิทุธ ในเมอืงไทย นี่พดูกันงายๆ

แลวจะไมใหเกดิ แตที่จรงิ ตัวเองกไ็มรู ไมรูวาตัวเองกก็นิขาว ใหรางกาย เกดิอยู แลวความดใีหเกดิกไ็มรูวา

เราจะทาํด ีขี้เกยีจ ไมขยัน ไมขวนขวายที่จะสรางดใีหเกดิ ดชัีน้ไหน ขนาดไหน ที่ควรใหเกดิ ที่จรงิดทีี่สดุ

กค็วรใหเกดิทัง้นัน้แหละ ดเีปนประโยชนคณุคา ของสิ่งที่ด ีเรื่องอะไรจะใหดับ โลกนี้จะไปใหความดดีับทาํไม

เขาไมเขาใจ ถาใครไปยดึดอียู ยังไมเปนอรหันต แหม อยากเปนอรหันต แตไมเขาใจอยางชัดแจง

ถาพระพทุธเจาคดิ เออ เราไมขวนขวายหรอก ดมัีนกเ็ปน ธรรมดา ชัว่กเ็ปนธรรมดา เราไมตดิด ีไมยดึด ีไมยดึชัว่

กลางๆ เราเปนอรหันต ศาสนามันจะมาใหเกดิ เหลอืใหคณุทกุวันนี้เหรอ ทานอตุสาหะ ขวนขวายเทาไหร

พระสาวก มหาสาวก คณุไมตองด ูมหาสาวก อะไรมาก ดพูระโพธริักษนี่กไ็ด ขวนขวายเทาไหร

เหนด็เหนื่อยเทาไหร ยังแคนี้เลย วเิศษอะไรกันนักหนา กแ็คนี้เอง พวกคณุกไ็ดของคณุ ไดวเิศษอะไรกันนักหนา

ยังอกีไกล หรอืใกล จวนอรหันตหรอืยังละ จวนหรอืยัง กร็ูอยูกันอยูอยางนี้นะ แลวจะมานัง่ แหม เราไมยดึดี

ไมยดึชัว่ ยดึดไีวเดี๋ยวไมเปนอรหันต มันซับซอนนะ อาตมาไมรูจะใชคาํวาอะไร สภาพหมนุรอบ เชงิซอนนี่

มันซับซอน ลกึซึ้งมากๆ แลวกเ็รยีนกัน โอ เรยีนกันแตละคนนี้หวัดๆ อยางกะตัวเอง รูซับรูซอนรูชัด รูเจนเหลอืเกนิ

เหน็แลวกอ็ื่อ แหม ไมรูจะทาํยังไง แลวกย็ดึตัวเองเสยีดวยนะ โอโฮ เขา สอนมาเกาแก เกจอิาจารยๆอะไรสอนมา

ตองเอาเชื่อเกาแก มอีะไร พระโพธริักษองคเดยีว แลวกม็า พดูโดๆ เดๆ บาลกีไ็มเคยเรยีนมา ไมมคีรู

ไมมอีาจารยดวย อะไรอยางนี้ตางๆนานา ซึ่งอาตมาเหน็ใจ อาตมาตอง แสดงฤทธิ์อันนี้ อาตมาตองทาํ

ใหเหน็ใหได เพราะอาตมารู อาตมารูอะไรหลายอยาง ของอาตมา อาตมาตองพสิจูน อันนี้เปนอลังการ

ของอาตมา อลังการของอาตมาอะไร อลังการของ อาตมา คอื ความจน คอืความกระจอก อลังการ ของอาตมา

คอืความจน คอืความกระจอก คอื ความไมมอีะไรที่จะไป ใครสัมผัสปุบ ตองเหน็ทึ่งปบเลย ไม

อาตมาตองแสดงความมเีนื้อ โดยที่ไมมเีนื้อ ภาษาซับซอนแลว อาตมาตองแสดงความมเีนื้อ

โดยความไมมเีนื้อใหเขารู ใหเขาเชื่อ ใหเขายอมรับใหได ถาเศรษฐมีเีงนิทอง มอีลังการอะไรอยางนัน้

อยางนัน้โลกๆ เปนโลกยีตรงๆนี่ ไปใหเขาสัมผัส เขากย็อมซฮูกรับนับถอื มันกไ็มประหลาดอะไร แตเปนเศรษฐี

ที่ไมมสีตางค เศรษฐทีี่ ไมมเีงนิเลย เขากม็านับถอืวาเราอดุม เรามคีวามอดุมสมบรูณ เขาตองทึ่ง

เพราะเราไมมอีะไรเลย จน ไมมสีตางค กไ็มมจีรงิๆ แตเราสมบรูณนะ ขยายความขึ้นมา นดิหนึ่ง อยางนี้ เปนตน

อาตมาไมม ีอลังการ และอาตมาเจตนา อลังการอะไรจะไมใช แมแต ปาฏหิารยิอื่น อาตมาจะเอา

อนสุาสนยีปาฏหิารยิ เทานัน้ใหเพยีว นี่เปนตัว นี่เปนของอาตมา

เพราะฉะนัน้ อาตมามสีิ่งเหลานี้เปนอลังการ มคีวามไมม ีเปนอลังการ เปนเครื่องประดับของอาตมา

แลวเราจะแสดง ใหคนนับถอืความไมม ีความกระจอก ความจน ความมักนอย เนนตัวมักนอย ปางนี้

ตองเนนอันนี้ดวย อาตมาปางนี้ สมัยนี้กต็องเนนอันนี้ดวย เพราะวามันหลงไอใหญไอโต ไอหร ูไอหรา



จนมันพดูกัน ไมรูเรื่องแลว ปางนี้ ตองเนนอันนี้ดวย ขม ไอที่ใหญ ขม ไอที่หรหูราฟฟูา อยางนี้จรงิๆ อยางนี้ เปนตน

เพราะฉะนัน้ เรากม็ารูใหชัดลงไปวาอะไรใหเกดิ อะไรไมใหเกดิ อะไรควรที่จะเขาใจอยางแนแทแลว จะไปเบลอๆ

ไมแมน ไมคม ไมเขาใจ ถาไมเชนนัน้ เราจะเขาใจศาสนาพทุธไมได ศาสนาพทุธ ไมใชศาสนาทาํลายสังคม

ไมใชศาสนาทาํลายมนษุย ไมใชศาสนาทาํลายความด ีไมใชศาสนาจะมา เที่ยวไดดอย

ที่สังคมเขานยิมมนษุยชาตใินโลก คนในโลกเขานยิมศาสนาพทุธ ไมคานเลย แตลกึซึ้ง ละเอยีดลออ

สิ่งที่ควรจะเจรญิอยางนัน้ อยางนัน้ไมมปีญหา ใครๆฟงอาตมานี่นะ แลวกอ็าตมา พามาทาํหมูเมอืง หมูบานนี่

อาตมาพยายามกด พยายามที่จะใหลดใหมักนอย บานหลังเลก็ ใหอยูกัน นอยๆ อะไรนี่

อาตมาไมไดสอนใหคณุมาอยูบานหลังเลก็หลังนอย กอ็ยูกัน กฏุใิครกฏุมัิน งอกองอขงิ ไมกอ ไมสราง ไมสรร

ไมใชนะ อาตมาบอกวา เราจะมาจนนะ แตเราจะไมจน มันมคีูเคยีง อธบิาย ประกอบ จนที่สดุ อาตมาบอกวา

จะมสีถาปตยกรรมที่จะสราง อาจจะเปนวังหนิออน ขลบิทองเลยกไ็ด

คณุฟงดีๆ กจ็ะรูวา อาตมาไมใชวา อาตมาจะดับสญูใหพวกคณุเปนกระจอกไปหมด แลวจะไมม ีอะไรนะ มนีะ

จะสรางใหญ ถงึขนาดที่อาตมาเปรยไปอยางที่วานัน่ดวย แตอาตมากไ็มไดมุง หมาย สรางไดไมได

อาตมาไมเกี่ยวเรื่องนัน้ ไมเกี่ยง ไมไดกไ็มวา เพราะสมัยนี้ไมจาํเปน ไมจาํเปนตองไป อวดโออะไรเขา

แตถาเปนไปได กไ็มมปีญหา แตอาตมากบ็อกแนวโนมแลววา ไมใชอาตมานี่ โตงไป ขางหนึ่งเลยนะ

อกีขางหนึ่งไมมอีะไร ไมใช อาตมารูโลก ที่เขาจะอลังการ ดวยความหรหูราฟูฟา สวยงาม อาตมาเขาใจทัง้สิ้น

แลวเรากไ็มไดดอยนอยหนาเขาหรอก เรารู จะทาํหรอืไมทาํ แลวเรา ไมทาํแลว กไ็มนอยหนา ไมไดเปนปมดอย

ปมเสยีอะไร อยางนี้ เปนตน อาตมารูวา ทศิทาง หรอืวา ความควรวา อะไรควรจะจะมขีนาดไหน

ประมาณขนาดไหน ที่จะเปนประโยชนคณุคา ของสิ่งที่จะ สังเคราะห หรอื สังขารออกมา อาตมากาํหนดสังขาร

ประมาณสังขารได ที่ทาํงานนี่ กป็ระมาณ สังขารมาตลอดเวลา อาตมาอยูเหนอืสังขาร ไมใชสังขารเกดิ

หรอือาํนาจกเิลส อาํนาจอยากจะสังขาร ปรงุมาก กไ็มรู ปรงุนอยเกนิไป กไ็มรู ไมใช รูสังขาร เหนอืสังขาร

เขาใจสังขารปรงุ

เพราะฉะนัน้ อะไรไมใหสังขาร ใหดับเลย เรากด็ับ ดับใหสนทิ ดับใหตาย อันนี้ไมตองใหเกดิอกีเลย กต็องดับ

อันนี้ใหเกดิอยู กต็องใหเกดิ ใหเกดิอยางยิ่ง ตองใหเกดิ อยางนี้เปนตน

จับตัง้แตเรื่องของความยนิด ีเอาสตูรนี้เปนหลัก เรามยีนิด ีเปนราก เปนมลู เปนเคาเงื่อน เปนตนทาง มคีวามยนิดี

เพราะฉะนัน้ กข็อเปรยปรายกับพวกคณุเลย อาตมาพดูมามาก พดูบอยกับพวกคณุ คณุพอใจ จะอยูนี่

คณุอสิรเสรภีาพของคณุนะ คณุยนิด ีพอใจของคณุเอง อาตมาไมไดปกปด เพราะฉะนัน้ จะมาตูอาตมาอะไรไมได

มฉีันทะของคณุเอง ความยนิดทีี่วานี้ มคีวามพอใจ มคีวามรู ใชความรู เปนตัวตัดสนิของตนๆ ของใครกข็องมัน

ตัดสนิแลววาดนีะ อยางนี้ดหีรอก เอา เอาอันนี้ละ เปนตัวตนทาง เปนตัวรากเคา เปนตัวตนนะ จะไปเรยีกอะไรละ



มมีลูรากเปนเคาเงื่อน เปนจดุเริ่มตน คณุตอง มคีวามยนิด ีพอใจ ความหมายอันนี้ ถาใครเขาใจชัดเปนปฏภิาณ

จะเหน็ไดวา อันนี้แหละ คอื ความอสิรเสรภีาพ ไมใชเรื่องของการเผดจ็การ ไมใชเรื่องของการมาบังคับกดขี่

ขมเหงน้ําใจอะไร น้ําใจเปนของคณุ คณุเปนผูยนิด ีคณุเปนผูไมยนิด ีคณุเปนผูพอใจจะเอา ไมพอใจจะเอา

เปนของคณุเอง

เพราะฉะนัน้ ของคณุพอใจจะเอา ยนิดเีอง นี่เปนตัว อาตมาถอืวา เงื่อนไขอันนี้ชัดเจนมาก ของพระพทุธเจา

อันนี้เปนมลู เปนตนเคา ถาที่จรงิสตูรนี้นี่ มันมอียางนีๆ้ พระพทุธเจาเคยตรัส ถามภกิษ ุเพื่อจะสอนสตูรนี้ วานี่

เธอทัง้หลาย เธอมาปฏบัิตธิรรม หรอืมาศกึษานี่ เธอมอีะไรเปนมลู มอีะไรเปนเหต ุมอีะไรเปนอะไรนี่

ทานวาอยางนัน้ มอีะไรเปนมลู มอีะไรเปนเหต ุพระลกูศษิย สาวกของทาน กท็ลูตอบวา ขาพเจาทัง้หลาย

มพีระตถาคต มพีระผูมพีระภาคนัน่แหละเปนมลู เปนเหต ุมาเพื่อพระผูมพีระภาค พระพทุธเจานะ

ทานหยัง่รูแลววา ภกิษจุะตอบอยางนัน้ เพราะศาสนา ในสมัยโนนเปนอยางนัน้ คอืเขาตดิพระเจา

นอกจากตดิพระเจา เปนมลู เปนเหตแุลว เขากม็าตดิบคุคล คอื พระพทุธเจา นอกจากพระเจา ซึ่งไมมตีัวตนแลว

เขากม็ามตีัวตน ถอืวามาม ีพระพทุธเจาเปนใหญ เปนยิ่ง เขากเ็อาอันนัน้เปนเหต ุซึ่งพระพทุธเจา ไมสอนศาสนา

อัตตาอยางนี้ ไมไดสอนศาสนาศรัทธาอยางนี้ ตัวเดยีวโดเด ศรัทธาพระเจา ศรัทธาพระพทุธเจา แลวกเ็อาตัวนี้

เปนอัตตา พระพทุธเจาตองการแก แกประเดน็ หรอืแกปมที่มันหลงผดิอันนี้ สมัยโนน มันหลงผดิ กันมานาน

ไมมศีาสนาที่ชัดเจน ที่จะไมเปนอัตตาแบบนี้นะยากมาก พระพทุธเจาตรัสรู ชัดเจน จงึมาแกไข

พระพทุธเจาจงึไขบอกวา ไข แสดง ใชศัพทภาษาทางครสิตบาง พระพทุธเจาจงึไขแสดง บอกวา เธอทัง้หลาย

ฉันทะนัน่แหละเปนมลู ตองมฉีันทะเปนมลู ไมใชไปม ีพระผูมพีระภาคเปนมลู ไมใช มฉีันทะเปนมลู

มมีนสกิารเปนแดนเกดิ มผีัสสะเปนเหตเุกดิ เปนสมทัุย แดนเกดิกส็ัมภวะ

ทานกต็รัสไลมา เดี๋ยวอาตมากจ็ะไลใหฟงอยางเมื่อกี้ มผีัสสะเปนเหตเุกดิ แคนี้ แค ๓ ตัวนี่ชัด สาํหรับ อาตมานะ

ชัดเดนเลย ออ มันมตีัวผัสสะ เปนตัวเกี่ยวของตลอด ตัง้แตนอกและใน ในภพของจติ ของเรา เรากม็ผีัสสะใน

ที่เรยีกวา ธรรมารมณ ขางนอกเราเรยีกวา โผฏฐัพพารมณ ผัสสะขางนอก เราเรยีกวา โผฏฐัพพารมณ

ขางในเราเรยีกธรรมารมณ ในภพของจติ มันกม็สีัมผัส นี่แหละ มันเปนเหต ุมันเปนตัวสาํคัญ

เพราะฉะนัน้ ถาเราจับเหตอุยางหยาบกไ็มรูเรื่อง ละเอยีดเขาไปๆๆ จนกระทัง่ถงึขางในเปนเหตเุกดิ เรากไ็มรูเรื่อง

แลวดับเหตไุมได หรอืปลอยใหเหตนัุน้เกดิไมเปน แลวประมาณเหตนัุน้กไ็มถกู จะใหเกดิ เทาใด มสีันโดษอยู

มสีัมมาอยู มคีวามพอใหเกดิเทานี้ละนะ ประมาณเทานี้พอด ีสัมมา มัชฌมิา เราควบคมุไมได เราทาํไมได

เรากไ็มใชผูที่อยูเหนอื ไมใชผูมอีตุระ ไมมปีญญา นัน่เอง ปญญาเปนอตุร เมื่อกี้กไ็ลไปแลว ปญญาเปนใหญ

เปนยิ่ง ปญญาเปนยิ่ง ที่จรงิภาษาไทยนี่ จะเอายิ่ง มาใสตัวอตุระกไ็ด จะเอาใหญมาใสตัวอตุระกไ็ด แตกเ็อาละ

เขาใชตัวนัน้กอน อาตมาถงึบอกวา ถาไมกาํกับ ดวยภาษา บาล ี๒ ตัวนี้นะ สตกิับปญญา สตเิปนใหญ



ปญญาเปนยิ่งนี่ ไมกาํกับดวย อธปิไตย กับอตุรนี่ มันไมถนัดเลย อาตมาเหน็วา เปนภาษาไทย มันยังไมครบ

ยังใชแทนกันได แลวดมัูนสับสนอยู เหมอืนกัน ที่จรงิมันทัง้ใหญทัง้ยิ่งทัง้ ๒ ตัว สตนิี่เปนตัวครองชวีติ

อยูอยางมชีวีติอยู ตองมสีต ิและ กต็อง มตีัวปญญาเปนตัวนาํ ตัวคมุ ตัวจัดแจง ตัดสนิ ทาํอะไรตออะไรอยูทเีดยีว

มันสาํคัญ ไมมสีต ิกไ็มไดเรื่อง ไมมปีญญา กด็อย ไมไดเรื่องเหมอืนกัน ไมมปีระโยชนคณุคาสงูสดุ

เอา ทนีี้ เมื่อพระพทุธเจาทานตรัส ทานกไ็มไดอธบิายอะไรละเอยีด ลออเหมอืนอยางที่อาตมา กาํลังอธบิาย

ใหฟงหรอก ทานกต็รัสบอกสภาพพวกนี้พอสมควร คนสมัยโนน มันอคุฆตติัญ ูวปิญจติัญ ูพอบรรยาย

พอทานบอกหัวขอ แตเพยีงหัวขอ ขยายความนดิหนอย บัวกบ็าน สวางไสว พวกเรานะ มัน เนยยบคุคล

อธบิายไปเถอะ ขยายหัวขอนี่ ไมรูกี่ขยายแลว ขยายไปเถดิ กย็ังเฉย สูครเูสยีดวย บางทนีะสูครเูสยีอกี

มันกอ็ยางนี้แหละ มันเปนธรรมดา อาตมาไมไดนอยใจ ไมไดอะไร หรอก เพราะวาอาตมารูอยูวา อาตมาคอื

อาตมา อาตมาไมใชพระพทุธเจา ที่จะไดม ีแหม เหมอืนกับ ผูที่นัง่เสวย มาถงึ สอนพับ้ บรรลอุรหันต อรหันต

เปนอะไรตออะไรเจรญิงอกงาม ทาํอะไร กม็ผีลเลศิ ผลยอดทันท ีอาตมาไมใชคนเชนนัน้ อาตมาไมเคยหลงตัววา

อาตมายิ่งอยางนัน้ ใหญอยางนัน้ ไมเคยหลงตัว รูดอียู กพ็รอม พรอมที่จะเหนื่อย พรอมที่จะอตุสาหะวริยิะ

ขวนขวาย แลวกท็าํนะ

อาตมาเขาใจเดด็ๆแนๆวา อาตมาจะตองสรางความเกดิ สรางอะไร สรางงานที่ทาํนี่แหละ สรางหนาที่

อาตมาเปนโพธสิัตว กท็าํหนาที่นี้ งานนี้ อาตมาเหน็วาสิ่งที่ดับ สิ่งที่มันไมตองใหเกดิ รูของอาตมาเอง

วาอะไรอาตมาไมใหเกดิ เอาตัง้แต ๑ วัตถ ุอาตมาเอาตัวเองเปนหลักใหฟงกอนนะ เอาอาตมา เปนหลัก

ที่จะถอืเปนตัวอเุทศขยายความ ยกขึ้นแสดง อธบิาย อะไรตออะไรใหฟง อาตมาเอง อาตมาอธบิายดับ ใหคณุฟง

กค็งจะลกึจนกระทัง่ คณุรูตัวดับไมได แตอธบิายตัวเกดิใหฟงประกอบ จะเหน็ชัดกวา แตกจ็ะอธบิายดวยตัวดับ

กต็องอธบิาย ในเรื่องตัง้แตวัตถนุอก อาตมาตัง้แตรู เขาใจ อาตมาใชคาํวา ตรัสรูดวย แตวาตรัสรูอันนี้

ไมใชคาํวาตรัสรู อาตมาเคยขยายความ ไมใชตรัสรูของพระพทุธเจานะ อาตมาตรัสรู ในตัวตรัสรูของอาตมา

ในระดับในภมูขิองอาตมา ตัง้แตอาตมารูเรื่องวัตถสุมบัต ิขาวของ นอกตัว อาตมาวา อาตมามจีติของอาตมาดับ

ไมเกดิไปอยากไดยนิดขีองนัน้ มาเปนของตัว ของตนอกี อะไรตออะไรอกี ตัง้แตแนใจชัดเจน ไมสงสัยลังเล

แลวกจ็นกระทัง่เดี๋ยวนี้ก ็แมจะม ีอะไรตออะไร เกดิขึ้นมานี่ก ็อาตมากท็าํหนาที่ใหเกดิอกีแหละ ซอน

ทาํหนาที่ใหเกดิ มันมเีกดิมา ตามบญุ ตามบารม ีมาใหเกดิ แมจนกระทัง่เกดิหมูบาน

จะตองเกดิขาวของวัสดอุะไรขึ้นมา ที่จะมา ใชงาน ใชอะไรตออะไร เปนไปอะไร อาตมากต็องรูจักตัวเอง

แลวรูจักสภาพ สวนรวม แลวอาตมา กไ็มไดตดิยดึอะไร วาอาตมา ตดิยดึ หรอืไมตดินี่ ซอน อันนี้พดูยากนะ

พดูแลวกอ็ธบิายยาก บอกแลววา ตัวดับ มันมอียูที่ตัวอาตมา ที่อธบิาย ใหคณุฟงไมได แตอาตมากต็องเปนไปอยู

เพราะฉะนัน้ คนจะไมเขาใจ เมื่อเลยเถดิ เออ มาสราง มากอ มาอะไรนี่ มันไมใชตัวเกดิ ศาสนาพทุธ



ของเมอืงไทยเรา มันเถรวาท เนนตัวดับ เนนดับจนเลยเถดิ เนนดับ จนเอยีงขางไปหาเชน ดแีตวา มันยัง

ไมแกผาเทานัน้ละ มันเอยีงเขาไปหาสดุโตง เขาไปหาฤาษ ีหรอืเชน เขาไปหาตัวดับมาก เนนตัวดับ แตกถ็กู

เพราะวาถาไมดับกเิลสเสยีไดสนทิ ดับกเิลสได จรงิจัง มันกบ็รรลัย เดี๋ยวมัน กเ็ลอะเทอะ ไปใหญเลย ปรงุสราง

ทาํแตประโยชนผูอื่น เหมอืนกับอยางมหายาน เลยเปนมหายาน โตงเตงเลย มันเปนธรรมะ

หรอืวาเปนพทุธศาสนาสังฆเภท ของพทุธนัน้ มทัีง้เกดิและดับ ของ พทุธนัน้ มทัีง้ ประโยชนตน -ประโยชนทาน

แยกกันเมื่อใด กส็ังฆเภทเมื่อนัน้ เอยีงเมื่อใด กเ็ริ่มแลว ถาเอยีง ไปทาง ประโยชนทานมาก ประโยชนตนนอย

โดยไมรูวาตนเองนี้ ยังไมไดผลประโยชน ของตนเอง มากพอ ที่จะไปเนนประโยชนผูอื่น มากเกนิไป

อาตมาไมรูจะพดูยังไงนะ ฟงดีๆนะละเอยีด ผูนัน้เพี้ยน ผูนัน้ผดิ ผดิระดับของตน

แตถาเผื่อวามปีระโยชนตนมากแลวสอบได ๗๐% ขึ้นไปเปน พระอนาคาม ีแลว สอบได ๗๐ แลว

ตองมปีระโยชนผูอื่นมากกวาประโยชนตน เพราะตนไดตัง้ ๗๐-๘๐-๙๐ ยิ่งจะเปน พระอรหันตอยูรอมรอแลว

ยังมาเนนแต ประโยชนตนๆ ประโยชนทานไมทาํ คนนี้กเ็อยีง

ฟงที่อาตมาใหขอมลูขยายความอันนี้กอน คนนี้กเ็อยีง แตถาเราเปนโสดา พึ่งไดประโยชนตนซัก ๒๕% แหม !

กระเหี้ยนกระหอืรอื จะเอาประโยชนทานใหหนัก นี่แหละ มันซวยตรงนี้ ไมรอดๆ คนนี้ไปไมรอด ตายแนไอหวัง

ไอหวังตายแน นี่มันไมรูฐานของตน ไมรูฐานะของตน ไดของตนเองแค ๒๕% กต็อง ขวนขวายใหตัวเอง นี่

เพิ่มความตัง้อยู สมาธมิปีระมขุ มตีัวหัวหนา ของเรา ถงึจะไปเดนิหนา ใหมากหนอย ตองสัง่สม

ใหไดสกทิาคามภีมูขิึ้นมา จนไดตัวเอง ๕๐% ขึ้นไป กจ็ะมปีระโยชนตน ประโยชนทานกึ่งกัน ทาํประโยชนตน

ประโยชนทานกึ่งกัน ถาสงูขึ้นมา เกนิกวาสกทิาคาม ีมเีนื้อหาของ อนาคามขีึ้นมา มากขึ้นๆ ประโยชนทาน

ตองมากกวาประโยชนตน ยิ่งเปนพระอรหันตแลว ไมมปีระโยชนตนเลยหมด มันจบแลวประโยชนตน สญู

ประโยชนตนสญู เมื่อได ครบ ๑๐๐% แลว ประโยชนตนกส็ญู มแีตประโยชนทานทัง้สิ้น อยางนี้ เปนตน

เมื่อไมเขาใจรอบละเอยีดซับซอนพวกนี้ จงึกลายเปนมหายาน และเถรวาทที่โตง เพราะฉะนัน้ เถรวาท เนนตน

๒๕% กไ็มรู ๕๐% กไ็มรู และ ยิ่งไมเอาอื่น มันยิ่งซับซอนเลยวา เถรวาทนี่ ไมสามารถบรรล ุเพราะมันไมมผีัสสะ

เปนปจจัย มันไมรูโลก มันไมรูโลกยีะ มันไมเดนิมรรค มันกโ็ตงไปหาฤาษีๆ เอยีงเปนสังฆเภทไปอยางนัน้

ศาสนาพทุธจงึเสื่อมดวยประเภทอยางนี้ แตกย็ังมเีนื้อโสดา สกทิา เพราะฉะนัน้ จะเอาพระอรยิะแลว

ในเมอืงไทยม ีโสดา สกทิาม ีไมใชนอย แตเขาไมรู ที่อาตมาไมใหคา ของพระโสดา พระสกทิาในเมอืงไทย

อาตมาไมใหคาเพราะอะไร อาตมาไมให เพราะเขาไมรูของเขา ทัง้ๆที่เขามนีะ เขามคีณุธรรมโสดา

แตมันไมเปนอภุโตภาค มันไมเปนสองสวน เขาม ีจติเขาม ีแตเขาไมมปีญญารู ทนีี้ ถามมีาก แมเขาไมรู

อาตมากใ็หรู ฯลฯ

� เพราะฉะนัน้ ในเมอืงไทยนี่แหละ มอีรยิะ โสดา สกทิา ม ีเพราะรูจักเบื้องตน ทามกลาง บัน้ปลาย เนนตนกอน



เอาที่ตนใหไดๆๆๆ  ไป เนนคนอื่นกอน อยางมหายาน จงึไมมอีรยิะ ผดิฐาน ไมไดประโยชนตน

แลวเอาอะไรเปนเศรษฐ ีเราจะไปแจกคน แตเราไมมเีงนิสักบาท เอา...อะไรไปแจก เราจะเผื่อแผคนอื่น

แลวเราไมมอีะไรเลย จะไปเผื่อแผ เอาอะไรไปใหเขา นี่เปนเหตผุลงาย เพราะฉะนัน้ มันตองมเีสยีกอน

เราตองมเีสยีกอน แลวเราถงึจะเอาไปใหคนอื่นๆได ถาเราจะแจก อรยิทรัพย เราตองมอีรยิะเสยีกอน

เราถงึจะเอาอรยิทรัพยไปแจกคนอื่นได แลวกม็อียูนดิหนึ่ง มาทาํเปนแอค แหม จะนัง่แจกๆ หมดตัวกไ็มรูตัว

พอหมดตัวแลวเปนไง ชักของปลอมออกแจก นี่ มันเสื่อมตรงนี้นะ เพราะฉะนัน้ ไมรูตัว ตัวเองเพิ่งไดมายี่สบิหา

หนอ็ย แจกหมดยี่สบิหา ตายละหวา ตองรักษาหนา วาเราเปนเศรษฐ ีตอนนี้ ควักขี้หมาแจก ควักของปลอมแจก

มันจงึเสื่อม เพราะเหตนุี้ดวย จงึไมขึ้นสงู อรยิะของประเทศไทย จงึไมขึ้นสงู แตอรยิะของประเทศไทยมี

ทนีี้มหายานนัน้นะ ตัวไมมเีลย จะเอาแตประโยชนทานๆ สอนเขาตะพดึ โอโห! เรยีนไอทางโลกๆ โลกยี

สังคมนอกตัว เรยีนศกึษาเหตผุล อะไรตออะไรมากมาย โอโฮ! เขาลกึมาก ลกึดวยภาษา เขามากๆ

มากดวยภาษา มากดวยเหตผุล มหายาน จงึยานโตงเตง มเียอะ แมแตคัมภรี พระไตรปฎก กข็มเถรวาท มตีัง้

๓๐๐ เลม เถรวาทมเีทาไหร สี่สบิหา ไอจอย กด็ถูกู ขมไปหมด มหีมูมวลเยอะ มอีะไรตออะไรมากมาย

จนตัวเองไปเปน ตันตระลัทธ ิเอาแตทองสวดมนต ลัทธเิอาแตสอนผูอื่น ลัทธเิอาแตเหตผุล ลัทธเิซน

ลัทธอิะไรตางๆนานา พอมันมากเขา มันชักเมื่อย เซนนี่ มันเกดิเพราะ ความเสื่อม เซนนี่มันเกดิขึ้นเพราะตะกละ

และเพราะเมื่อย เฮย วางเสยีท ีอะไรก ็วาๆ วางเสยีท ีเซน คอืมันเมื่อย มันมแีตเหตผุลๆๆๆๆ จนวุน จนฟุงไปหมด

เลย เฮย หยดุเสยีบางเถอะวะ วางๆ เสยีบาง เถอะวา เซนนี่ มันเกดิเพราะความเมื่อย มหายานแลวมันกส็ลัด

แลวมันกเ็อาวาง เอาซาโตร ิกว็างได ไดนดิไดหนอย เขากเ็อา วางไดนดิไดหนอย เขากย็ังพอบรรเทา ไมอยางนัน้

มันยุง มันปวดห ูมันปวดหัว ไปหมดเลย เหตผุลมันเยอะ โอโฮ อะไร มันเยอะเหลอืเกนิ เสรจ็แลว ไมมเีนื้อ

ไมเขาแกน ไมมเีบื้องตน ทามกลาง ที่ถกูตองอยางที่วาแลว ตองเบื้องตนที่ตน แลวตอใหมเีนื้อหา สาระแกนสาร

ใหมวีมิตุ ิเปนแกนใหได สัง่สมใหจรงิ มสีตสิัมปชัญญะ มหีลักเกณฑ มกีารประพฤต ิปฏบัิตทิี่ถกูศลี สมาธ ิปญญา

ที่เปนหลักแท แลวกจั็บเปา จับสาระ จับมนสกิาร จับแดนเกดิใหได จงึจะได

อาตมายังไมไดอธบิายถงึมนสกิารตัวแดนเกดิที่เปนภพใน อธบิายไปนอกกอน เพราะฉะนัน้ อาตมา พอรูวา

เรื่องวัตถ ุสมบัตภิายนอก มันไมเกดิหรอก อาตมาไมเกดิ แตคนอื่นดยูากนะ ดวูาอาตมาเกดิ ไมเกดิ ดยูาก

จะรูอาตมาไมได อาตมายนิดหีรอืไมยนิด ีคณุจะมารูตัวดับ ตัวเกดิของอาตมา ไมออกหรอก

อาตมาทาํทวีายนิดนีะ ไอนี้ เออ ไอนี้เอามามากๆดอียางนี้ คณุไมรูหรอกวา อาตมาชอบ หรอืไมชอบ

เหมอืนกับอยางชาํน ิมโนรมณ ที่เขา แหม ชางจับที่ เทศนตอนนัน้ ที่บอกวา ที่ขางหนานี่ ที่สันต ิเรานาจะได

นี่เหน็ไหม กเิลสแลวๆ เขากว็า เขากซั็ดอาตมา แหม ทาํเปนพระอรยิะ ดซู ินี่กเิลส อยากไปไดที่ของเขา

อยากไดอะไรอยางนี้ สวนเขาไมเขาใจหรอก อาตมาเขาใจเขา เออ เขาก ็เอาพวกนี้ มาจับ มันกจ็รงิของเขา



ถาเขาคดิแคนัน้ๆ จะไมใหพดูอะไรเลย จะ ไมใหสรางสรรอะไรเลย เขาจะเอา แตดับๆ กเ็ขาเรยีนเปรยีญมา

เขามแีต สายดับในเมอืงไทย มันเถรวาท

เพราะฉะนัน้ อะไรจะเกดิอะไรขึ้นมา เขาแพลมๆ เขาจับมาวาไดทัง้นัน้ ดวยเหตดุวยผล แตเขาไมรู ลกึซึ้งวา

มันคอือะไร ประโยชนอะไร ควรเปน ควรแคไหน เขาไมเขาใจ ในเรื่องลักษณะการเกดิ เขาไมเขาใจ

ไมไดหมายความวาไมเกดิ อาตมากข็อย้ําอกีวา ถาพระพทุธเจามสีดุโตงแบบ เถรวาท ทกุวันนี้นี่

จะเอาแตดับๆๆๆ เอาหยดุๆๆๆเลย ศาสนาไมเกดิหรอก พระพทุธเจาขวนขวายอยางกะอะไรด ีแมจะตายอยูแทๆ

ยังตองสรางพระอรหันต องคสดุทาย ดพูระกรณุาธคิณุซ ิคณุไมซาบซึ้งยังไง

เพราะฉะนัน้ เมื่อเถรวาทมันโตงอยางนี้ อาตมากต็องถวงโตงนี้ มาเปนมหายานใหมากขึ้น แตอาตมา

กจ็ะไมพาคณุเพอ แบบมหายาน อยางเสถยีร โพธนัินทะ อยางอะไรตออะไรนี่ สอนเพื่อที่จะใหเปน

มหายานใหมาก แลวเขา กโ็ตงมหายาน แลวเขากไ็มเขาแกน เขาจงึไมไดอะไรมากนัก อยาง เสถยีร โพธนัินทะ

เขาประกาศตัวเปนมหายานในเมอืงไทยเลย อาตมาไมไดประกาศมหายาน แตอาตมา แสดงพฤตกิรรมมหายาน

เพื่อถวงเถรวาท เพราะฉะนัน้ อาตมาหวอืหวา ที่ไมมคีานยิม ไมมจีารตี ประเพณ ีไมมแีบบอยาง ไมมตีัวอยาง

แบบมหายาน แบบสรางกอ สรางสรร สรางเมอืง แตอาตมา กบ็อกแลววา อาตมากไ็มพาโตงแบบมหายาน

จะตองสรางวัง สรางเวยีง จะตองสรางอะไร ใหมัน อะราอราม สรางอยางกับวัด... ขึ้นมาใหได ไมบา

อาตมาตองสรางแคโบสถใหหรหูรา สักหลังหนึ่ง แบบที่เขาสรางกันนะ นัน่กค็อื มหายานซอนอยูในเถรวาท

การสรางโบสถ สรางเครื่อง อลังการ อะไรตออะไรมาซับซอนนะ นัน่แหละ ลัทธแิบบมหายาน ฯลฯ

เพราะฉะนัน้ อาตมาเองกข็อวเิคราะหวา แมแตอยาวาแตเรื่องของ วัตถสุมบัต ิในที่นี้ผัสสะ ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย

กาม รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส อาตมากว็า อาตมาไมมปีญหา ของอาตมา ไมมอีะไร แตตอง

เกี่ยวขางนอกอกีเหมอืนกัน ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย วัตถรุปูนอก รปูอะไรตออะไร อาตมากม็าถวงอกีมา ถวงพวกเรา

มาถวงใหเหน็วา อยาเลย ไอรปูนี่ ไอรส มันของเขา มันประเจดิประเจอ แลวมันกห็รหูรา ฟฟูา กพ็ามาถวง

ไมตองใหเกดิหรอก ใหดับลงมา ถวงใหดับ ใหนอย เราจะเหน็หลักของพระพทุธเจา ที่ทานสอน ธรรมใด วนัิยใด

เปนไปเพื่อความมักนอย ขนาดสองพันหารอยกวาปแลว ทานยังถวง ใหมักนอย มากกวามักมาก ธรรมใดวนัิยใด

เปนไปเพื่อ ความมักมากมักใหญ ไมใชของเราตถาคต นี่เปนหลักชัดนะ

เพราะฉะนัน้ มักนอย ถวงมาแลวตัง้สองพันหารอยกวาป เพราะยคุกาลของศาสนานัน้ ยคุกาลของ

ศาสนากอนโนน พระพทุธเจาองคกอนๆโนนนะ ไมตองถวงมากเทาพระสมณโคดม ไมตองถวงมาก

เทาพระสมณโคดมละ ตัง้แต ตอนที่มอีรยิะ หรอืมอีะไรที่อดุมสมบรูณ โลกนี้ยังมาก ยังมายกวานี้อยู เพราะฉะนัน้

พระพทุธเจาองคกอนๆโนน ไมตอง ไมตองถวงเทาพระพทุธเจา แตพระพทุธเจานี่ มันใกลกลยีคุแลวจงึถวง

เพราะฉะนัน้ หลักแกนของทาน ถงึบอกใหมักนอยเปนแกน ไมใชใหมักมาก และโดยสวนกวาง



สวนรวมดวยกไ็มมักมาก แตทานไมตองเนนอันนี้เลย ในพระพทุธเจาบางองค ไมตองเนน

ไมตองเนนมักมากมักนอย ไมตองเนน แตของพระพทุธเจาองคนี้เนน พระสมณโคดมเนน อาตมายิ่งตองเนน

ยิ่งตองเนน ยิ่งตองเนนมักนอย ถวงใหตาย จนกระทัง่อาตมาตาย เกดิมาตายอกี ๔-๕ ครัง้ กย็ังตองเนนอันนี้อยู

กไ็มรูวา มันจะพลกิกลับมาไดแคไหน ในความมักมาก มักใหญ ไมใชเรื่องงาย มันไมใชเรื่องงาย

เพราะฉะนัน้ เรากจ็ะตองเนนอันนี้ใหมักนอย ใหสญู ใหนอยมาใหมาก เมื่อมันเปนฤาษ ีมันขี้เกยีจมาก

กต็องมาเนนขยันใหมาก พระพทุธเจาจงึเนน สมัยโนนกย็ังเปนฤาษอียูไมใชนอย จงึเนนขยัน ธรรมใด วนัิยใด

เปนไปเพื่อความเกยีจคราน ธรรมนัน้วนัิยนัน้ ไมใชของเราตถาคต ธรรมใดวนัิยใด เปนไปเพื่อ

ความขยันหมัน่เพยีร ธรรมนัน้วนัิยนัน้ ของเราตถาคต ทานเนนใหขยันเกดิ ทานเนน ใหมักนอยเกดิ ฟงภาษาซอน

อยางนี้เปนตน

เพราะฉะนัน้ รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส คณุไมตองไปเนนมันหรอก มันมาก มันมักมากอยูแลว

เพราะฉะนัน้ รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส คณุไมตองไปเนนมันหรอก มันมาก มันมักมากอยูแลว เนนใหมันนอย

เพราะฉะนัน้ พวกเรานอยแลว เราสบายใจไหม สมัยขนาดพระพทุธเจายังสรรเสรญิ ผูนุงผาสหีมน

ผูนุงผาบังสกุลุ สมัยนี้ตองบังสกุลุขนาดไหน ตองสหีมนขนาดไหน นี่ ยัง แหม ชักจะสซีดีแลวเรา ยอมเถอะ

ชักซดีแลว อยาใสเลย ปะกไ็มได กลัวมันจะเปนบังสกุลุ อาตมายังทาํ พวกคณุนุงพวกผาปะ ยังไมคอยไดเลย

อกีหนอยตอไป หมูบานปฐมอโศก หรอื พวกชาวอโศกนี่ จะนุงผาปะ เปนสัญลักษณ แตไมใชแกลงปะนะ

มันขาดจรงิ อยาไปแกลงปะ มันนาอายเขาทวงวา มันขาดตรงไหนเลา เขาคอยๆแงมด ูแงะด ูปดโธเอย ดัดจรติ

มันไมขาดกท็าํเปนอยากโก สรางคานยิม ไปเฉยๆ ใหมันเปนจรงิ เราเอง เรามักนอย เราเอง

เรามคีวามขยันหมัน่เพยีร เรามคีวามอตุสาหะ แมนอย เรากเ็อา มันยังพอไปได ประหยัดใหโลกหนอย

โลกมันฟุงเฟอ ฟุมเฟอยเหลอืเกนิ ถามัน

โถ ตัวนอยเดยีว

ถามมาวา ที่พอทานเทศนวา พทุธเมอืงไทยมอีรยิะ ที่ไมสามารถวัดอรยิคณุในตัวเอง ไมมปีญญา ที่มสีัมมาทฐิชัิด

ใชไหม

ใช ไมมปีญญาที่มสีัมมาทฐิชัิด คอืเรยีกใหเตม็ๆกค็อื ถาเรยีกปญญาแลว พวกคณุกจ็ะไมชัดเรยีกญาณ

ไมมญีาณ ไมมญีาณทัสสนวเิศษ ปญญาที่สัมมาทฐิชัิดนี่ ถาเรยีกเปนศัพทแลวกเ็รยีกวา ไมม ีญาณทัสสนวเิศษ

ที่คมชัดเปนเครื่องวัด เครื่องรูที่สมบรูณ ไมมอัีนนัน้จรงิ

ขอปญญาทฤษฎ ีซึ่งตัดสนิอรยิะ พรอมพฤตกิรรมที่พอสามารถวัดจติ พฤตกิรรมของตนเอง ที่จะได ขวนขวาย

ปฏบัิตใิหยิ่งๆขึ้นไป

แหม พดูอยูไมรูกี่พดู หลักเกณฑ กบ็อกแลว ศลี ๕ อบายมขุ โสดา ศลี ๘ กก็วางขึ้น ศลี ๑๐ กก็วางขึ้น สาํหรับ



อนาคาม ีกศ็ลี ๑๐ ขึ้นเปนเขต แลวกนั็ยละเอยีดกพ็ยายามอธบิายอยูนี่ อธบิายยอยๆไมได

นี่อาตมาเอาภาษาพวกนี้มาพดูเอง ที่จรงิกอ็ยูในหลักสังโยชน ๑๐ แตสังโยชน ๑๐ วัดในทางจติชัด แต ทนีี้

ทางจติตัวเดยีว พวกคณุวัดไมได ไมมหีลักดวยบัญญัต ิไมมหีลักดวยวัตถอุะไร หรอืวาขางนอกดวย มันกย็าก

เพราะฉะนัน้ ในฐานตนนี่ โสดา สกทิา กพ็ดูโดยทางวัตถ ุทางโลกนอก ภพนอก กันเสยีกอน สวนภพใน

ไมใชอาตมาไมสอน ไมใชไมบรรยาย บรรยายๆ ภพในกบ็รรยาย สอดซอนอยู ตลอดเวลา

วันนี้ที่ขอมา กจ็ะไมบรรยายซอนหรอก พอคณุฟงแลว คณุกจ็ะตัดสนิวา เรานี่ เอะ เราเปนโสดาหรอืยัง เรานี่เปน

สกทิาหรอืยัง เอานะ ใจเยน็ๆ กบ็อกหลักแลว ศลี ๕ อบายมขุ ถาอบายมขุของเรานี่ มันหมด จรงิๆ มันฐานต่ํา

ปดอบายนี่ คอือบายมขุนี่แหละ ปดอบายนี่แหละ ทกุอยางมันกเ็ปนอบาย มันเปน ความไมเจรญิ อบายนี่ เปนนรก

พระสกทิาคามกีม็อีบาย อานในทางเอกซ ิอาตมาเขยีนเอาไว ไมใชวา เปนพระอนาคามแีลวไมมอีบาย

เขาไมเขาใจอบาย อบายของเขาตื้น แคอบายของเขาแคนัน้ เขากย็ัง ไมเขาใจ แลวเขากเ็ลยเลอะเลย พระโสดา

ปดอบาย สกทิา อนาคา ไมมอีะไรที่ตองไปนัน่แลว ยิ่งยอดเลย เขากเ็ลยเขาใจศาสนาพทุธ มอีรยิคณุอันเดยีว

คอืโสดา โสดาเทากับอรหันต อรหันตเทากับโสดา อยางนี้ ทางเถรวาทขณะนี้ กเ็ขาใจอยางนัน้ เขาใจวา

โสดานี่แหละ คอือรหันต อรหันตคอืโสดา เขาแบงแยกไมออกเลย ที่จรงิไมใช พออาตมา มาแยกวเิคราะหเปนชัน้ๆ

เปนสัด เปนสวนชัดๆ ทัง้ๆที่ จะสอนอยางที่พระพทุธเจาทานวา ผูมมีรรคองค ๘ นี่ ผูนัน้มอีรยิะ ๔ เหลา มสีมณะ ๔

เหลา แยกเปน ๘ กชั็ดขึ้น ละเอยีดขึ้น นี่เขาแยกไมออกเลย แลวกไ็ปเขาใจผดิดวยวา อรยิคณุโสดา

ไปเอาเปนอรหันตเลย โอย ทานเปนโสดาบันแลว ไมมตีัวตนแลว ปดโธเอย สักกายะ ของพระโสดา

ละสักกายะแลวไมมตีัว ไมมตีนแลว ทานไมกลัวตายแลวดวย แหม เอย พระโสดา ไมกลัวตาย ขนาดวสิาขา

หลานตาย ยังรองไหขี้มกูโปงๆ ไมกลัวตาย ไมเสยีดาย มันไมรูอยางนี้ มันสับสนกัน อะไรกไ็มรู

พระโสดาเหรอไมกลัวตาย โสดานัน่เหรอ ไมมตีัวตน นี่เขาไมเขาใจ แลวเขากว็า อาตมาอธบิายผดิ

อยางนี้เปนตนนะ เอาละ ตัดเรื่องนี้ไวกอน มาตอ

มาตอที่กาํลังพดูอยู แมแตรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส เปนสิ่งสัมผัส พวกนี้นี่ เรากต็องถวง เพราะฉะนัน้ พวกเรานี่

จะนุงผาปะตอไป สหีมนลงมา ไดพอสมควร อาตมากเ็หน็ทศิทาง พวกเราเจรญิ พวกเรา เจรญินะ เจรญิที่ไม

หนากแ็ดง ตากเ็ขยีว ปากกแ็ดง ผมกม็มัีนระยับอะไรอยางนี้ นี่เจรญิ เจรญิ ดวยสหีมอง เจรญิดวยสหีมอง

แตเรามแีจมใสในๆ คนตาดวีารูวา เราแจมใส แจมใส ใจเราเบกิบาน แจมใส สรรีะที่ซอนอยูในตัวมันแจมใส

ไมจาํเปนตองแจมใส เพราะเอาสมีาทาปกปด พวกนี้นะ มันไมแจมใส ตัง้แตถามาเทยีบกันจรงิๆนะ

พวกที่ทาใชเครื่องสาํอางมากๆนี่ อยากรูวาแจมใส หรอื ไมแจมใส ตองรูตอนตื่นนอน ตองตอนตื่นนอน เคยมี

ไมใชนทิานหรอก เปนเรื่องเขาเลา ฝรัง่มาขึ้น หองกับโสเภณ ีมันกต็องเลาประกอบนดิหนอยละ มันเปนเรื่องที่วา

มันกไ็มนาเอามาพดู แตมันกพ็ดู เพื่ออธบิายธรรมะ อาตมาไมไดเจตนาลามกอะไรหรอก พอขึ้นหองเสรจ็แลว



กโ็อโฮ ตอนที่มันดงึออกไป จากไนทคลับนี่นะ อื้อ ออื อยางกับ นางฟา เทวดา งามเหลอืเกนิ นางนี้ กซ็ื้อไปขึ้นหอง

อยางที่วา นัน่แหละ พอรุงเชา มันกต็ื่นรูสกึตัวขึ้นมา พอเหน็หนาผูหญงิ มันกต็กใจนกึวาผ ีเอ ! เรามากับนางฟา

ทาํไมเรามานอนกับผ ีตกใจวาเปนคนละคนเลยนะ มันเปนคนละคนเลย มันตกใจ มานอนกับผ ีคอืมันหนาซดีแท

คอืพวกนี้ พวกหากนิในไนทคลับ มันหากนิในพวกนี้ มันทรมานตนนะ มันทรดุโทรม ไอเครื่องสาํอางนี่

มันกก็ัดกรอน อยาวาแตโสเภณเีลยคณุ คนธรรมดาสามัญที่ทาหนา แตงหนาเปน ประจาํอะไรนี่นะ

พอเวลาจะนอน เขากล็างหนา แลวหนาแทของเขานี่มันซดีคณุ ปฏกิริยิาของธาตเุคม ีมันทาํใหเซลลประสาทอะไร

เสื่อมโทรมลงไปหมด แลวหนาซดี มันไมเหมอืนคนนะ เลอืดฝาด มันไมมนีะ มันเปนอะไรๆ ขึ้นไปจรงิๆนะ

ทนีี้ ผัวเมยีมานอนดวยกันทกุวันๆ มันกเ็หน็หนาอยางนี้ทกุวัน มันกช็นิ เทานัน้เอง แตไอฝรัง่นี่ มันไม อยางนัน้ซิ

มันไมนกึนะ มันไมใชผัวเมยี ที่นอนทกุวันทกุคนื พอตื่นเชากม็าเจอหนา เมยีเรากไ็มมสี ีมันกเ็ปนอยางนี้นะ

เขาทาส ีกเ็ปนอยางนี้ เมยีเรา ผัวเรา มันกเ็หน็กัน มันกไ็มตกใจ มันกไ็มแปลก แตไอฝรัง่นี่ มันไมคดิอยางนัน้นะ

มันไมเหน็อยางนัน้ พอตื่นเชามันกต็กใจ ตกใจจรงิๆ มันนกึวา เอ นอนกับผ ีมันเหมอืนผซีากตาย

มันเหมอืนคนตายนัน่แหละ มันเหมอืน มันมานอนอยูนี่ ขางๆ คนตาย มันตกใจเลย เพราะในสาํนกึของมันนี่

มันมากับนางฟา แหม เราอบอุน มันมคีวามสขุกับนางฟา หนอ็ย ที่ไหนไดคนตาย คนเปนโรค อมโรค เอ

นี่จะพกเชื้อโรคไวเทาไหรหรอืเปลา แลวจรงิๆ มันกพ็ก เชื้อโรค ไวดวย ฝรัง่มันยิ่งกลัวโรค ฝรัง่นี่

ขี้กลัวโรคมากที่สดุเลย ตายละหวา เราขนืคบกับคนขนาดนี้ เรามเิอาโรค เขาไปเตม็เปาแลวเหรอ

แลวมันกไ็มรูตัวหรอก วามันกเ็อาไปจรงิๆนัน่แหละ นี่อยางนี้ เปนตนนะ ซดีโทรม แลวกอ็ะไรตอ อะไรตางๆนานา

ยาก แตของเรานี่ จะไมเปนเชนนัน้ ของเรา จะไมมสีอียางนัน้กจ็รงิ แตเรามใีน เรามคีวามผองใสในๆ

มคีวามเปลงปลัง่ในๆ ไมฟูฟา หวอืหวา เหมอืนกับ คนโลกๆหรอก

เพราะฉะนัน้ จะสมบรูณแขง็ขัน เมื่อวานนี้ อาตมาดทูี่มันใชแสงผสมหนอย คอืวา วดิโีอนี่ เวลาถาย พวกเรานี่

พระของเรานี่ด ูเหน็ชัดเลย มันเหมอืนกับเอาเครื่องเขาไปผสมนดิหนอย เพื่อที่จะใหแสดง อันนี้ออกมา

แลวเราเหน็เลย โอโฮ หนาตาเนื้อตัว พระของเรานี่ออกมา ผองด ูแหม ไดระดับ มันดดู ีแลวกอ็ยาลอยตัว

เหน็วาคนชมอยางนี้นะ เอา จรงิๆนะ เปนเรื่องจรงิที่ เราเอาปจจบัุน เอาอะไรตออะไร มายกเทยีบประกอบใหฟง

คอืเราไดสภาพ ไดระดับที่มาๆนี่ โกโรโกโรคมา กด็เูหมอืน ขี้ยาเขามา กค็อยยังชัว่ พอไอที่มันเฟอๆ ฟะๆมา

จากขางนอกนี่โอโฮ บวมๆ เปงๆ อะไรมา กด็มูา รปูราง กไ็ดรปู ไดราง อะไรขึ้นมา ซึ่งอันนี้ อาตมาวา

มันเปนสัจจะนะ มันเปนความพอเหมาะพอด ีของความจรงิ แลวเรากม็า ไดทาํอยางนี้ เมื่อเรามารูจดุถวง

มารูจดุพอด ีเราไมไดนอยใจ อาตมาไมไดนอยใจ ไมไดเหน็ เปนปมดอยอะไร ที่อาตมาเปนอยางนี้ ขนาดนี้ อยางนี้

แตกอนที่จรงินะ อาตมาอยูทางโลกนะ มันโกโรโกโร กวานี้

เพราะฉะนัน้ มาเปนพระแลวจงึสมบรูณด ีสมดลุ เพราะฉะนัน้ อาตมาจงึหลอกวา ตัง้แตเปนฆราวาส นี่



ไมไดชมตัว แมแตสักนอยนะ นี่พดูสัจจะใหฟง ฟงภาษาสัจจะ จติของอาตมาไมไดชมตัวเอง ไมไดชมตัวเองนะ

แตพดูสัจจะใหฟง แตพวกคณุมันสะเทิ้นสะทาน แหม ใครชมตัวเอง มันรูสกึวา มันเหนยีมๆ

อาตมาไมไดเหนยีมนะ อาตมาไมไดมอีทุธัจจะอะไร ธรรมดา พดูใหฟง ความจรงิใหฟง

แลวเปนความจรงิหรอืเปลา ใครเกาๆ เคยรูจักอาตมา มาแตกอน แตไหน แตไร จรงิหรอืเปลา เคยด ูแตกอนนี้

มันแกมตอบกวานี้ หนาไมเตม็เลย ผวิพรรณอะไร เลอืดฝงเลอืดฝาดอะไร กเ็กรง็ แตกอนนี้เกรง็

เพราะมันเอาแตงาน แตการ มันเอาแตเรื่องโลกๆ สวนจะใหมันหลอ มันนัน่ มันนี่ กป็รงุไปตามเรื่อง แหม

ผมนี่ตองทาน้ํามันอยางโนนอยางนี้ อะไรตออะไร เนื้อตัวกต็องใสน้ําหอม อะไรตออะไร เสื้อผาตรงนัน้ตรงนี้

ตรงนี้ควรจะมาก ควรจะนอย อะไรตองให มันอวนมันพ ีมันดอูวน ดพูนีะ แตเปลานะ โกโรโกโร ดเูนื้อตัวแลว

แยกวาเดี๋ยวนี้มากเลย เดี๋ยวนี้ พอเหมาะพอด ีอาตมาวา พอเหมาะพอด ีแมจะทาํงาน

กไ็มไดนอยกวาแตกอนเทาไหร แตมันไมเหมอืนกัน เดี๋ยวนี้อาตมา รับผดิชอบ มากกวาแตกอน แตกอนนี้

อาตมาไมไดรับผดิชอบ เพราะอาตมาไมไดเปนตาํแหนง หัวหนากอง เอาแคอยางเกง หัวหนาแผนกนะ

ถาเปรยีบนะ ถาวัด อาตมาทาํงานทางโลกแคนัน้นะ แคตาํแหนงหัวหนาแผนก ถาจะเทยีบเงนิเดอืนสมัยโนนกก็ะ

ขัน้อาตมากแ็คขัน้หัวหนาแผนก แตกอนนี้ ที่ลาออกจากโลกมานี่ ไมไดสงูสงอะไร ทาํงานแคนัน้เอง เพราะฉะนัน้

รับผดิชอบ ไมไดมากนัก แตงานสวนตัว ของอาตมา มากเพิ่มหนอยเทานัน้เอง แลวมันกท็าํหนักๆ

แตไมหนักเหมอืนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้รับผดิชอบมาก ตองบรหิาร ตองดแูล ตองทาํอะไรตออะไร ตองทัง้ใช

บางทแีรงกต็องลงไปทาํ แตกอนนี่ อาตมาแรงจะไปทาํอะไร สตางคม ีกไ็มตองแบก ไมตองหามอะไรนี่

กร็ักษามานะ อยูเหมอืนกันนะ ไมเอาละ จะลดไปทาํงานอันนี้ ตาํแหนงของภารโรง ตาํแหนงของนักการ ตาํแหนง

ไอโนน ไอนี่ คณุกท็าํซ ิเรื่องอะไรเลาเราจะตองไปทาํกับเขา แตกอนนี้ กเ็ปนอยางนัน้ แตเดี๋ยวนี้ มันไมเปน

แมแตเดี๋ยวนี้อาตมากย็ัง เอ พอเหมาะ พอเจาะ มันกต็องแบก ตองหามละ จะไปรอ ไปรัง้ทาํไม

มันเปนเรื่องธรรมดากท็าํ ไมไดตดิอะไรเหมอืนแตกอน

เพราะฉะนัน้ เมื่อเรามารู แมแตสัมผัสนอก มผีัสสะเปนสมทัุย มตีัวที่จะตองรู ตัง้แตวัตถเุปนผัสสะแลว

เราเหน็เพชร เราเหน็ทอง เราเหน็เงนิ เราเหน็แบงก ธนบัตร เรากต็องศกึษา วามันเปนตัวเหตใุหเกดิที่จติ

แลวเรากฝ็กกันมา จนกระทัง่วาสมบัตคิณุกร็ู ที่จรงิ มันกย็ังหวงอยูบางแหละ มันกย็ังปลอยไมหมด จนกวา

คณุจะเหน็วา เออ เราสามารถมัน่ใจ สรางมนสกิาร สรางความเกดิใหที่จติ เกดิอรยิคณุนะ แตดับเหตเุกดิ

คอืดับตัวกเิลส กเิลสมันม ีมันทาํปฏกิริยิาของเราอยูในใจเรื่อย แลวมันกต็อเนื่อง มาจากขางนอก ตัง้แตวัตถุ

จนกระทัง่รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัสตอเขามา จนกระทัง่ถงึในจติของเราเอง เรากต็องจับใหออก

อานใหออกวามธีรรมารมณ มอีารมณกเิลส มันยังปรงุอยูนะ มันยังเปนรปูราคะ มันยังเปนอรปูราคะ

จับถอนมันสิ้น จนเปนพระอรหันตในโสดา นี่ อาตมากอ็ธบิายมามากแลว จนอรหัตคณุในโสดาใหไดๆ ใหมันมี



ถอนรปูราคะ อรปูราคะจากเหต ุตัง้แตวัตถนุอกอันนัน้ๆ นี่มันเปน ยังไงเลา ไอเรื่องเครื่องสาํอาง เดี๋ยวนี้

มันสัมผัสแลว มันเปนยังไง เหอ แหม ยังจาํไดไหม ถงึอะไร อันหนึ่ง อะไรอยางนี้ มันเปนยังไง

ถามทาํไมตองเหนยีมอยูอยางนี้นะ ตอบซ ิคร ูกับนักเรยีนนะ ตัวเรา กเ็ปนครนูะ พอเราเปนครถูามเดก็นักเรยีน

พอเดก็มัน อยางนี้ ไมตอบ ไมยกมอื อะไรอยางนี้ คณุรูสกึ อยางไรละ เสยีเวลา กระบดิกระบวนอยูนัน่แลว เอ !

มันตองดใุชไหม อาจหาญซ ิครถูาม กต็องตอบซ ิใชไหม นัน่แหละตัวเองกเ็ปนคณุคร ูพอตัวเองเปนนักเรยีนเขามัง่

กเ็ปนเหมอืน นักเรยีน ที่ตองถกูครดู ุเหมอืนตัวเราดเุขา แลวตอบชากต็องด ุทาํไมไมตอบละ ทาํอะไรอยู

กต็องดนัุกเรยีน อกีแหละ ใชไหม แตตัวเราเองกไ็มรู เวลาดเุขา ดไุด พอตัวเองเปน กต็องถกูดเุหมอืนกัน เอา

วาไงละนี่ เฉยไดจรงิๆ นะ ไมเหน็เขาสวย ดถูกูเขานะซ ิมานะ นี่มันก ็เพราะนอกจากรปูราคะ อรปูราคะ มันไมมี

ในใจแลว มันจะผยองตัว และมันจะเกดิมานะงาย เพราะฉะนัน้ มานะจงึ เปนสังโยชนขอที่ ๘ ตอไป กแ็มรูดแีลว

แมจงึไมอยากใหลกูตองมาเปนอยางแม ที่ แตกอนแมยังโง เดี๋ยวนี้แมฉลาดแลว กบ็อกเขา ใหจรงิๆ ทนีี้เรารูแลว

เราศกึษา เราไมมคีวามจาํเปน กอ็ธบิายไปซ ิถาเผื่อเราไปทาํอยางนี้นะ ถาผูชาย มาชอบเรา

กจ็ะไดผูชายตาถัว่นะ อะไรพวกนี้ กเ็คยอธบิายแลว กบ็อกเขาจรงิๆ บอกวา ความดไีมไดอยูที่ สิ่งเหลานี้

และสิ่งเหลานี้ ไมใชเรื่องเปนใหญของสังคม ความสามารถ ความดงีามสมรรถภาพ และ น้ําใจอันดี

พวกนี้เปนคณุภาพ เปนคณุธรรมของคน สิ่งนี้ไมใชคณุธรรม เสยีเวลา เปลอืงเวลา เปลอืงแรงงาน

เปลอืงอะไรกบ็อกเขาซ ินัยละเอยีดพวกนี้ ตองมปีญญาบอกเขา เหตผุลสงูสดุ มันกจ็าํนนมนษุย

อาตมาลองเชค็ดเูทานัน้เองนะ ลองวัดด ูลองเปรยีบเทยีบด ูลองอะไรๆด ูเพื่อจะไดเขาใจมากขึ้น มตีัวอยาง

มอีะไรตออะไรเทานัน้เอง งัน้ถา เผื่อวาเรารูวาอันนี้เปนเหต ุตัง้แตนอก วัตถนุอก จนกระทัง่ รปู รส กลิ่น เสยีง

สัมผัสนอกกระทบเรา ดวย ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย มันกเ็ขาไปที่ใจเปน แดนเกดิ เปนสัมภวะ เปนที่ใจ

ถาเราสามารถรูกเิลสมันเกดิ จับตัวกเิลสใหได จับหัวจับหางมัน มแีรง มมีาก มนีอย ดวยเหตนุี้ ปจจัยนี้

ของขางนอกจนขางในๆ จนกระทัง่ขางนอกกไ็มตองมขีางนอก รูเลยวา ไอเจากเิลสตัวนี้นี่ มันไมมเีหตนุอกเลย

มันกย็ังมชีวีติชวีาๆ อยูดีๆ มันกย็ังแงมๆ แงะๆ ยังมอีาการ อารมณขึ้นมา ระลกึอดตีบาง ไมระลกึอดตี กเ็อ

มันโผลเขามาเปนโอปปาตกิะมา หลอกหลอนเราอยู อยางโนนอยางนี้ เราตองจับไดแมน วาไอเจานี่ มาจากอันนี้

ดวยเหตอัุนนี้ ตระกลูอันนี้ เรากจั็บได และกต็องหาวธิกีารลดละ ปลดปลอย พจิารณา จะดับกเิลสในภพไดนี่

ตองใชปญญาอันยิ่ง เหตผุล เหตผุลจรงิๆ กระทบ ขางนอกนี่ สูดวยใจนะ แตขางในนี่ จะตองสู ดวยใจนัน่แหละ

แตวามันม ีฐานแลว มันสูดวยใจได พอฐานหนึ่งแลว มันกม็เีจโต มอีนิทรยีพละ มอีนิทรยี ๕ พละ ๕ พอสมควร

แลว จะตองใชปญญา เพราะฉะนัน้ เราตองนกึทบทวนใหด ีมเีตวชิโช ระลกึทบทวน วันนี้เราไปสัมผัส โนนนี่มา

มันเกดิอาการโดยที่เราไมรูตัวงายๆหรอก มันเลก็นอย บางทไีมเกดิอาการ แตเราเองวางๆ ตอนนัน้ตอนนี้

กย็ังระลกึ อาวรณอาลัยเรื่องนัน้เรื่องนี้ เอาขึ้นมาปรงุอรอยของเรา เหมอืนกับตัวเราเอง เหมอืนกับควายเคี้ยวเอื้อง



กนิหญามาแลว กเ็อามาพักเอาไวอยูในโกดัง พอเสรจ็ เขามานอน กส็าํรอก ออกมาเคี้ยว มันดโีวยๆ ของเกานะ

ที่ไปกนิ มาจากขางนอกนะ มันอยูในเอื้อง เขามกีระเพาะ ๒ กระเพาะ ไอวัวควายนี่ สาํรอกออกมา เคี้ยวเอื้อง

อยางนัน้แหละ อรอยอยู เราเปนเชนนัน้หรอืไม เราเปนเชนนัน้หรอืเปลา ตองรูตัว ตองเขาใจพวกนี้ แลวกม็วีธิรีู

ทัง้รูทัง้เจโต หยดุ ดับ ฆาใหตาย เหน็ใหชัดเจน มปีญญาเปนอตุระ ปญญาตองเหนอืชัน้ จรงิๆเลย มอีาํนาจ

อยางจรงิๆเลย มอีธปิไตย มสีต ิรูใหชัดวานี่มันเลนเรา แมแตขางๆในในใน มันก ็เลนเรานะเนี่ย มสีตริูตัวทัว่พรอม

ทัง้นอกและใจ กายนอกกายใน นี่มันขึ้นมา ประชมุ โอโห มันเลนใหญแลว ตัง้วงดนตรอียูขางในเลย ลอเละเลย

ขนาดนัน้ยังไมรูตัว ไมมสีตเิลย นี่กเ็จง ตองมสีตริูตัววา เอ แมมันไมเปนดนตรหีรอก มันมาแอบมาสซีอ

ออนๆนอยๆ ออแอๆๆอยูในใจ กต็องจับมันใหได มสีต ิมอีธปิเตย มสีต ิมอีาํนาจที่จะหยัง่รู รูนอกรูใน กบ็อกแลววา

กายนอกคอื การประชมุทัง้หมดเลยนี่ บรรยากาศนี่ กายอาตมานี่โตนะ เพราะอาตมา จะตองรู กาย

ความประชมุของสังคม ความประชมุ ของบรรยากาศ

โดยเฉพาะในประเทศไทย ประเทศนอก อาตมาจะตองรับรูบาง อาตมาไมเพงมาก เพงในประเทศไทย

และในแวดวง ถาแวดวงการศาสนา อาตมากร็ับรู ตองมตีากวางที่จะรูรอบ นี่เปนองคประชมุ ที่อาตมา

จะตองรับผดิชอบ และตองดกูายอันนี้ อะไรไมควรจะเปนพษิเปนภัย อาตมาปลอย อะไรที่เปนพษิ เปนภัย

อาตมากป็ราบ แมกายนอก อาตมาจงึเปนนักปราบอยู จนกระทัง่ใน แวดวง ของเรานี่ อาตมา กป็ราบ

ไอที่มันไมไดเรื่อง ปราบยิ่งกวาดวย นี่งานชัดขึ้น มาปราบยิ่งกวา ตัวไหน ที่ควรเปนไป พอไปอยู เออ เอาไว อันนี้ดี

บาํรงุใหเกดิ รูตัวเกดิ รูตัวดับ จะดับอะไร จะเกดิอะไร นี่กาย สาํหรับอาตมารู อาตมา ทาํหนาที่นี้

ทนีี้ สาํหรับคณุกเ็หมอืนกัน กายพวกนี้ จะทาํใหเราไป จะทาํใหเราบานทะโล ตองใชภาษาศัพทสแลง พวกนี้

เขามันจะเยอะเลอะเทอะไปอกี ไมเอา เราจะดับ เราจะลด เราจะละ เรากต็องรูตัวเราของเรา เพราะฉะนัน้

หนาที่ที่เราจะไปชวยคนอื่น เราจะไปแบกหามเรื่องอื่น เรากต็องระมัดระวังเอาไว รูความสัมผัส

มันจะเปนเหตใุหญ รูวามันจะเกดิ แมกระทัง่วัตถนุี่ กเ็กดิใหญแลว เกดิเกนิตัวแลว เราจะตอง มามักนอยกอน

แมจะมาสรางบาน สรางบานเลก็ใหมันไดกอน ลดใหมันลงกอนเถอะ ไมมบีานอยู ไมเปนไร เดี๋ยวอาตมาจะสละ

ศาลานี่ใหอยู แลวกวาดใหทกุวันนะ ไมเปนไร สรางใหมัน เลก็ดซู ิจนกระทัง่ บอกวา เอย มันเลก็อยางนี้

จนกระทัง่ไมมบีานแลวจะอยูอะไร กไ็มเปนไร มาอยูศาลานี่ กมั็นเลก็ไมลง มันอยากใหญ กเ็อาไปเลย

ขนาดศาลานี่ ถทูกุวันดวย กวาดใหไดนะ จะเอามัย้ละ จะเขด็ขี้ออนขี้แกซ ิอยากจะใหญอยูอยางนัน้แหละ

เพราะฉะนัน้ เราตองเลก็ลงใหมันได เลก็ลงได เรากไ็มคานแยง ที่เราขยันหมัน่เพยีรสรางสรร มคีวามดี

มสีมรรถภาพอยู ไมดดูาย มกีะจติกะใจ ไมเหน็แกตัว คณุจะอยูที่ไหนกอ็ยูไดนา จะไปกลัวอะไร จะอยูที่ไหน

สังคมมนษุยนี่นะ ที่เราไมไดเปนคนดดูาย เปนคนที่เอาเปรยีบเอารัดอะไร มแีต เปนผูสรางสรรใหเขาไดประโยชน

ไดกาํไร อยาไปจากบานอัว๊เลยเวยลื้อ แหม ลื้ออยูนี่ อัว๊เบาชะมัดเลย ลื้ออยูเหอะ กท็าํงานมาก กนินอยใชนอย



ผลาญนอย ไมเอาราคาดวย ไมเอาเงนิเดอืนดวยนี่ อยูไปซ ิจะไปมปีญหาอะไรละ โลกไหนกต็องการ

โรงงานไหนบาง ไมตองการคนงานทาํๆๆๆๆ แตเงนิเดอืนไมตองเพิ่ม ไมตองขึ้นเงนิเดอืน ขอใหเขาลด

เงนิเดอืนตัวเองดวย อยางนี้เปนตน คลายๆอยางนี้นะ โรงงานไหนไมเอาคนงานนี้นะ อยากรู โลกเขากเ็อา

มันไมคานแยงกับโลกนะ ธรรมะเรากต็องม ีอยูในวงการธรรมะ เรากต็องเอา อยูในทางโลก เขากย็ังเอาเลย

ที่ไหนมันไมตองการ ที่มันกดขี่ขมเหงกรรมกร อะไรกันอยู มันกค็อื ความเหน็แกตัว จดุนี้ทัง้นัน้แหละ เพราะฉะนัน้

ถามคีนเสยีสละอยางนี้ในโลก ในสังคมกวางๆ พวกนายทนุ มันกอ็ายเองแหละ ถงึมันไมอายเอง กไ็มเปนไรนะ

เราจะมปีญญารูวา ไอนี่มันหนาเลอืด มันเปนนายทนุมากมาย มันไมตองเอาไปสนับสนนุหรอก ใหมันแหงตาย

เราอยูกับพวกหมู ที่สมเหมาะ สมควรกันนี่ เดี๋ยวมันกถ็กู ถกูปลดปลอยเองแหละ โดยไมตองไปทารณุกันหรอก

ปลดปลอย ละ วาง อยาไปยุงเขาอะไรอยางนี้เปนตน มันจะเปนเองนะ

เพราะฉะนัน้ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องนอกๆกอน ทนีี้ อาตมาอยากจะพดูจดุหนึ่ง กอนที่จะหมดเวลา กค็อื

ความไมเขาใจ การเกดิอกีชนดิหนึ่ง คอืการเกดิของสภาพตัวรางกายมนษุย นี่อยาไปบอก อยาไปพดูวา

การเกดิตอชาตไิมม ีเพราะอันนี้ บรรลัยกวาการพดูวาการเกดิตอชาตมิ ีสังคมบรรลัยกวา ผูไมรู และ กผ็ูหลง

กจ็ะมาเนนแตวา เอาการเกดิ มนสกิาร การเกดิที่จติเทานัน้ เปนการเกดิกเิลสอกี อยูที่จติเทานัน้ พดูไมผดิๆ

แตถาบอกวา การเกดิชาตหินาไมม ีอันนี้ผดิบรรลัยเลย ผดิเอามากๆ ดวย เพราะพวกนัน้ ไมเขาใจ ไมรูเลยวา

การเกดิ การเชื่อมตอ เชื่อมโยงของมนษุยชาต ิของชวีะ ของวญิญาณเนี่ย มันไมรู ที่จรงินะ ไอที่ไปเกดินะ

มันไมใชวญิญาณไปเกดิ เพราะวาวญิญาณนี่นะ เปนธาตรุู ที่บรสิทุธิ์ เรยีกแตเฉพาะวญิญาณ มันเปนธาตรุู

ที่บรสิทุธิ์ แตคนที่นะ มันไมไดมธีาตรุู ที่บรสิทุธิ์อยูมาแตไหนๆ ไมใชนะ มันมกีเิลส เปนตัวตามเกดิ

เปนตัวอัตตามาเรื่อยๆ แลวกจ็นกระทัง่ เปนกเิลสมาก กเิลสนอย แมจะมาละลดมาแลว มันกย็ังไมหมดกเิลส

กวาจะหมดกเิลส เหลอืวญิญาณ เปนพระอรหันตจรงิๆ นัน้นะ ผูเปนพระอรหันตแลว จงึจะมวีญิญาณบรสิทุธิ์

แลววญิญาณ กไ็มไปเกดินี้ถกู วญิญาณ ไมไปเกดิหรอก แตไอที่ไปเกดินะ มันกเิลส อัตตา อัตตา หรอื

สักกายะไปเกดิ

เพราะฉะนัน้ ชาตหินานี่ อะไรไปเกดิ มอัีตตา หรอืสักกายะไปเกดิ พดูศัพทใหถกู เราเปนนักศกึษา ธรรมะ

พดูสาํคัญนะ เขาบอกวา เอย ไมเอาหรอก วญิญาณเกดิเปนตัวตน วญิญาณตายแลว วญิญาณกไ็ปเกดิอกี

วญิญาณกไ็ปเกดิอกี พดูอยางนี้ผดิ ถกูตอง พระพทุธเจา ไมใหพดูอยางนี้ ไมใหพดูอยางนี้

วาวญิญาณตายแลวไปเกดิ (ตายแลวไปเกดิ )ไมใหพดูอยางนี้ เพราะศัพท ที่ละเอยีดแลว

ใชวญิญาณไปเกดิไมได และวญิญาณมันไมไดเปนตัว อยางนัน้ มันไมเปนตัวนาํเกดิ

วญิญาณไมไดเปนตัวนาํเกดิ กเิลสเปนตัวนาํเกดิ โลภ โกรธ หลง เอาศัพทตัวเฉพาะ มันเปนตัวนาํเกดิ

เพราะฉะนัน้ คณุไมหมดสักกายะ อัตตา กเ็ปนตัวสรปุของ โลภโกรธหลง นี่แหละ เปนตัวนาํเกดิ เพราะฉะนัน้



สิ่งที่ไปเกดิตอมไีหม ม ีอะไรไปเกดิ มโีลภโกรธหลงไงละ วบิากของกรรม อกศุลของตน มันยังมอีกศุลอยู

กต็องไปเกดิอยู หรอืไปตดิกศุล แหม เรายังดนีะ ไดดแีลวจะไปอยูกับพระเจา เปนผูที่มบีญุมากมาย

จะตองไปอยูกับพระเจา เปนสวรรคกย็ังมอัีตตา กไ็ปเกดิอยูกับสวรรค ถาเผื่อวาเราปฏบัิตหิมดกเิลส

ที่จะมาเกดิในโลกกาม เรากไ็มมาเกดิในโลกกาม กเ็ปนปรมาตมัน อยูอยางนัน้แหละ เปนมหายาน โตงเตง

เพราะฉะนัน้ จงึเปน...อะไร อวโลกเิตศวร ตองเปนเจาแม กวนอมิ ตองเปนอะไรอยูอยางนัน้แหละ

ไมไปผดุไปเกดิเลย ใหญกวาพระพทุธเจาเปนไหนๆ อกี เขากนั็บถอื พวกนี้ใหญซะดวย

เพราะวาพวกนี้มปีระโยชน มคีณุคา เรื่องอะไร จะสญูไปทาํไม พวกนี้กเ็ลยโตงไปเรื่อย ไมสญู เสรจ็

แลวกม็าสอนสญู สญูตา สญูภาพ แลวตัวเองกไ็มสญู เหน็ไหมวา มันคานแยงกันอยู อยางนี้ตลอดเวลา

มหายาน มันกเ็ลย เอย อะไรกันแน กไ็มรู จะเอาสญูไม เอาสญูกไ็มรู ไมสอนเขา ไมสาบสญู ทิ้งมนษุยบาป

โหดราย ตองชวยมนษุย ไมผดุไมเกดิ จนกระทัง่ อธบิายสาํนวนโวหาร บอกวา ถาเรารื้อขนสัตวไมไดหมดโลก

เราจะยังไมยอมตาย เราจะตาย เปนคนสดุทาย เราจะนพิพานเปนคนสดุทาย อวดดใีหญเลย ใชสาํนวน

ถงึปานนี้ มันเลยเถดิ คดิดซู ิพระพทุธเจายังไมกลากลาวอยางนี้เลย หนอ็ยนี่ กลากลาวอยางนี้ได คดิด ูอยางนี้

เปนตนนะ

เพราะฉะนัน้ เรากม็าเรยีนรูตัง้แตหยาบ กลาง ละเอยีดไป แลวเราขอกาํชับกาํชาในเรื่อง บอกวา อยาไปบอกวา

คนตายแลวไมเกดิ ทนีี้ถาคณุ บอกวา คนตายแลวเกดิ คณุกต็องมเีหตผุลกาํกับ มวีชิาความรูกาํกับ พดูใหถกูวา

เอ คนตายแลวไปเกดิ กว็ญิญาณเปนอัตตา วญิญาณไปเกดิ เปนอัตตาๆซ ิวญิญาณไมเปนอัตตา

อัตตาไมใชวญิญาณ บอกเขาใหชัดอกี เอย ไปบอกวา อธบิายวา อัตตาไปเกดิ อัตตาเกดินะคณุ

อนัตตาตางหากนะไมเกดิ พดูกันใหเปนผูมปีญญา มวีชิาการ เพราะฉะนัน้ บอกวา ไอที่ไปเกดินัน่อะไร

กมั็นมอัีตตา คณุรูจรงิรเึปลา วาคณุหมดอัตตาแลว อยาเอา แตความรู อยาเอาแตเหตผุล อยาเอาแตเขาใจวา

เออ ไมมอัีตตาไปเกดิ ถาไมมอัีตตาแลวไมเกดิ แตคณุหมดอัตตารยึัง หมดโลภ โกรธ หลงรยึัง แมแตอยางละเอยีด

ถงึอรปู ถงึอนสุัย อาสวะ หมดยัง ถายังไมหมด กม็อัีตตาซ ิ... อัตตาพาเกดิ เปนวภิวตัณหาไง เปนอัตตา

เพราะฉะนัน้ ในเรื่องกาม เรามาเกดิในโลกนี้เหมอืนกัน แตมาเกดิแลว ไอเรื่องกาม กเ็หมอืนลงิลม อมขาวพอง

โลกมันมอมเมาขึ้นมา กเ็ปนเดก็ มันกถ็กูยัดกันมา มันกห็ลงไปตามโลกเขา พอรูสกึตัว ไอยา ใหเราตาย

ทนีี้ผูที่มจีรงิแลว มันรอนแลว มันสลัดกดื มันกห็มดตัว ไมตองมาก มากนอยกแ็ลวแต

ผูยังพอถกูเขามามอมเมานดิหนอย มันกย็ังมเีชื้ออยูแยะ หรอืวามันยังมอีะไรอยูมาก มันกด็ดูมาก กส็ลัดยาก

แตอยางพระพทุธเจานัน่ โถ ทานเอง ทานไมตองสลัด มันกห็ลดุเองนะ เอากาวแปะ มันยังไมคอยอยูเลย

เขากเ็อากาวมาแปะ เอา ถาเปนสมัยนี้ กต็องเอาลาเทก็ซมาแปะ หรอืเอา ๒ ตัน ๓ ตัน ชื่อกาว ๒ ตัน หรอื ๓ ตัน

ไมรูเอามาแปะ มาตดิไว จะใหตดิทาน แตทานรูตัวปบ หลดุเลย ไมตองสลัดอะไรมาก อยางอาตมา



ยังสลัดอยูพอสมควรเลย แหม จะสลัดออกมา กามบาง ไอโลกบาง อะไรบาง ที่มันจะสลัดนี่ พอสมควร

กวาจะสลัดหลดุออกมานี่ อยางพระพทุธเจา ทานจะสลัดอะไร เหน็อะไรเปนเหตนุดิหนอย

แลวทานกมั็นสบายมาก มันลอน จนไมรูจะลอนยังไง แตโลก กม็อมเมา จนได พยายามมอมเมา

ถาไมมอมเมาขนาดพระพทุธเจา จางกไ็มมอีะไรไปแตะทานได ตองประคบ ประหงม

อยางที่เราทราบประวัตพิระพทุธเจามา ตาํนานพระพทุธเจากม็อมเมาทานดวย เบญจกามคณุ

ไอความอยูเปนโลกยีสขุดานนัน้ ดานนี้ตองประคบประหงมของทานเหลอืกาํลัง ตอง แหม

แวดลอมไวทัง้หมดเลยนะ ไมใหสัมผัสสิ่งที่นาเกลยีดนาชังในโลกเลย จะตองใหรูสกึ หลงไป เลยวา ในโลกนี้

มแีตของนารักนาใคร นาเอน็ด ูนาปรารถนา ไมใหไปเหน็ไอของที่ไมนารัก ไมนาเอน็ด ูไมปรารถนา

แมแตคนแกยังไมใหเหน็เลย กลัวจะดนูาเกลยีด นาชัง ใหอยูแต แหม สาวสรร กาํนัลใน นางฟา

อยูในสถานที่สัมผัสเยน็รอน ออน แขง็ มบีาน ๓ ฤด ูอบร่ําดวยเบญจกามคณุ อะไรตางๆ นานา

ทกุอยางไมใหกระทบ กระเทอืน ไมใหเดอืดรอนอะไรตออะไรตางๆเลย ขนาดนี้ ยังเอาทานไมอยู ขนาดนี้

ถงึจะเอาใหทานรูสกึวา เออจะอยูกับโลกเขานดิๆๆๆๆ เสรจ็แลว ฝมอื ทางโลกนอยมาก แยมาก

ฝมอืที่จะไปปรงุโลกเขา อยางโลกๆเขา ที่จะไปหวอืหวาอยางโลกๆ พระพทุธเจานอยมาก แตขนาดนัน้

กย็ังใชเวลาตัง้นาน ตัง้ ๒๙ ป อาตมาตัง้ ๓๖ ป กวาจะเฮย ! ไมเอาแลวโวย กวาจะออกมาอยางนี้ ๓๖ ป

พระพทุธเจา ๒๙ ป แตอยางนี้ กอ็ยาเพิ่งไปนับ ตัวเลขซับซอน สาํหรับบางคนไดเกงกวาอาตมา เฮอ

เราเกงออกมาตัง้แต อาย ุ๒๐ กวา แลวเกงกวา อาตมา อยา อยา คดิอยางนัน้ มันซับซอน พวกนี้ มันซับซอนนะ

เดี๋ยวจะหลงตัว วา โอ อาตมา เอาไปเทยีบ กับพระพทุธเจานดิหนอย อาตมาไมเกง เทาพระพทุธเจา

เพราะอาตมา ๓๖ พระพทุธเจา เกงกวาอาตมา ๒๙ คณุกเ็ลยบอกเอาสตูรนี้ มาใชบอก เอา ! งัน้เราเกงกวา

พระพทุธเจาอกีแนะ นอยกวาพระพทุธเจา ๒๙ อยา อยาวาแต พระโพธริักษ ๓๖ นี่ สูเราไมไดเลย ระวัง

เดี๋ยวจะตายเอางายๆ พวกนี้ซับซอนลกึซึ้งนะ อาตมากพ็ดู ไมหมด มันอจนิไตยอกีหลายอยาง

ถาเราเปนเหมอืนวัวเคี้ยวเอื้อง จะมวีธิดีับไดอยางไร กรณุาอธบิาย อกีครัง้

รูใหได วาเราเคี้ยวเอื้องขี้หมาอะไร เคี้ยวขี้หมาอยู กเ็ลกิเคี้ยวขี้ หมานะ มันอรอยนักเหรอ แหม ระลกึถงึอดตี

หรอืวามันโผลขึ้นมา มันไมโผล กเ็ลยยอนเอาเอง ระลกึมา หลงตัวไปเลย เพลนิไปกับ อารมณโลกยี อารมณสขุ

ปรงุ รปูราคะ อรปูราคะใสกระปองเปงๆๆๆๆอรอยๆๆๆๆใสกระปองเสรมิราคะ เสรมิกเิลสของเราอรอย

หรอืจะตัวสายโทสะกเ็หมอืนกัน ระลกึถงึไอหนาคนนี้ ไอคนนี้ แหม เกลยีดมันจรงิ แหม ไอคนนี้นี่จับขึ้นมาพับ้แลว

ลบูแกม ๒ ท ีแลวตบ หนา ๕ ทนีา ดนีะ ไปไมรูเรื่องแลว ไปเฟองอทุธัจจะอะไร ไปสัง่สมอาฆาต

พยาบาทใสกระปองออมสนิของตน หรอืสัง่สมราคะ ใสกระปอง ออมสนิของตน รูตัวใหได มสีตเิปนอธปิไตย

มสีตริูตัว อยาเผลอ แมในภพกอ็ยาเผลอ แมสัมผัสนอก กอ็ยาเผลอ อยาเผลอ มสีตปิฏฐาน รูกายนอก



กายในใหชัด แลวกห็ยดุมันซ ิอยาไปปรงุ อยาไปสังขารอะไร เอารส เอาอรอย เอาเสพยใสเขาไปทาํไม

แมแตถนีมทิธะ นัง่ หยดุ ซมึ วาง โอย อรอยๆๆๆๆ กย็ิ่งเปนฤาษไีปมาก กย็ังซมึไรคา ไรคณุ ไรอะไรตออะไร

สงสัยอะไรนัง่อยูวางๆ เฉยๆ แลววา มันกเ็บา งาย สบาย แบบเบางายสบายๆ สบายแบบเบา แบบงาย

คณุสงสัยอะไร อาตมา ไมสงสัย หรอืคณุยังงง เอ! มันอรอยจรงิหรอืเปลาวะ วาง ไปดอูะไรกห็นัก ไปดอูะไรกย็าก

ไปดอูะไร กล็าํบาก กจ็รงิ ถาเราไปจัดการไปโนนไปนี่ มันกล็าํบาก เจายิ่งขี้เกยีจๆ ยิ่งสันหลังยาว ยิ่งไมเอาภาระ

อะไรเลย อกีหนอย แขนกไ็มอยากยกละ โอย นาเมื่อย อกีหนอยลมืตา กไ็มอยากลมื เอาแตนัง่ปรอื ปรอืๆ โอย

ตาลมืไมขึ้นแลวหนัก เหน็ไหมละ หนักเขา แมแตเปลอืกตายังยกยากเลย มันจรงิๆนะ

เพราะฉะนัน้ ฤาษ ีขนาดจะยกเปลอืกตานี่ยัง แหม มันจาํเปนนะ ตองลกุไปขี้ ไปเยี่ยว มันจาํเปนนะ ตองเกา

มันคัน ถาไมอยางนัน้ จะไมเกาเสยีเลย ไมอะไรเลย จะนัง่มันอยูอยางนี้ แมแตเปลอืกตา มันยังยดื ไมคอยขึ้นแลว

เปลอืกตานี่ ฤาษ ีถาเอาหนักๆ มันกจ็ะเปนอยางนัน้จรงิๆ แลวยิ่งไมรู ยิ่งงมงายนะ ยิ่งไปกันใหญเลย

สงสัยอะไรละ ควรตายซะ มันหนักนัก อะไรกห็นักไปเสยีหมด มันหนักนัก กค็วรตายซะ เขาใจไหม เพราะฉะนัน้

เราตองรูวา อะไรควรจะใหมันคลองแคลว ใหมัน กระปรี้กระเปรา ใหมันวองไว ใหมันแขง็แรง

ใหมันเปนไปโดยสภาพ คณุไมตองไปหวงมันหรอก รางกายนี้ ถามันแคลวคลอง แขง็แรง อยูแลว พอแกๆๆๆ ๆ

มันกย็ังไมคอยแขง็แรงดังใจเลย ถาเผื่อ มันกเิลสนะ แหม ไอนัน่ มันทาํไมไดดังใจนะนี่ มันอดือาด

แลวเซลประสาทกลามเนื้อ มันกไ็มคอยด ีกระดกู มันกจ็ะผแุลว แลวเรากท็าํใหสมตัว เดี๋ยวมันกต็าย

ตายยังคลองแคลว แขง็แรง แหม อาย ุ๑๐๐ ป ยังทาํงานอยูอยางด ียังแขง็แรงยิ่งกวา พวกเดยีรถยี

หรอืพวกเขาใจผดิอยางนี้ซ ิถงึจะแจว ถาไมเชนนัน้แลว เราเขาใจทศิทางพวกนี้ไมถกู

ถาเราไมรูความเกดิอะไรควรใหเกดิ อะไรควรใหดับ เราจะสับสนมาก

กอนจะจาก อาตมาไดย้ําในเรื่องของวาอยาไปอธบิาย หรอือยาไปพดูวา การเกดิตอชาตไิมม ีในพระไตรปฎก

มกีารเกดิตอชาตมิาก ไมตองเอาอะไรมาก พระพทุธเจาทานเลามาถงึ แมประวัต ิทานเกดิ ทศชาต ิหารอยชาติ

อะไรกม็อียางนอยที่สดุทศชาต ิคณุกป็ฏเิสธไมได ทานกเ็ลา ทานกพ็ดู แตพวกที่สดุโตง จะเอาแตจติ

เอาแตจติๆๆๆ เอาแตปญญา เอาแตจติ ไปปฏเิสธ อันนี้จงึเกดิ ภาวะลาํบาก ในสังคม เพราะตัวหยาบ

ไมเขาใจตัวหยาบ จะเอาแต ตัวมนสกิาร จะเอาแตตัวในภพ ในจติ จตินัน่แหละเปนตัวเกดิ กเิลสที่เกดิแตจติๆ

โดยไมมเีบื้องตน ทามกลาง บัน้ปลาย ไมมศีลี ระงับที่กาย ระงับที่วาจามากอน ละลด เลกิ

ปละปลอยพวกนี้ออกมากอน ไมอยูบนมันเหนอืมัน แลวมันเหนอืไดยังไง มันลัดยังไง

พระพทุธเจาทานเคยสอนอยางนี้เหรอ ทานไมเคยสอนอยางนี้ เพราะฉะนัน้ มันจงึสับสน

สับสนแลวไมงามดวยเบื้องตน ไมงามดวยทามกลาง ไมงามดวยบัน้ปลาย มันจงึลดไมไดจรงิ

แลวสภาพไมสอดคลอง เมื่อไมสอดคลอง คานแยงอยู คนกไ็มศรัทธา ไมศรัทธา จะศรัทธาดวยกัน



เพราะวามันมเีลหดวยกัน รูกันๆ

เพราะฉะนัน้ พวกที่บอกวาจติวาง อยูเหนอืมัน มามัน ไมตองมัน นัน่หรอก เสพยมันดวยจติวาง พวกนี้

ลัทธอิยางนี้ เหน็ดอียางนี้ เปนทฐิติรงกัน เหมอืนกัน เพราะชอบดวยกัน มาลด มาละละ มันกต็องกนิ ตองอยู

มันกเ็ปนธรรมดาสามัญนะไตรลักษณ กก็นิไปซ ิแตเขาไมรูนะวาภพ มนสกิารในจติ ภพที่ เกดิภวภพ

กเิลสที่เปนตัวสภาพ เขาไมรู ไมรู ไมเขาใจอาการพวกนี้ เพราะฉะนัน้ เขาจะละลาง พวกนี้ ไมออกสนทิ

ไมถอนอาสวะ และจะไมเนนอาสวะ ไมเนนอนสุัย ไมเนนสภาพสังโยชนซอน สังโยชน สังโยชนโสดาบอกวาสาม

แตสังโยชนโสดาเปนอรหัตผล อรหัตคณุของโสดากส็บิกส็บิ

เพราะฉะนัน้ ถาคณุแนใจ คณุยังจะเสยีดายอะไรกับอบายมขุ คณุจะเสยีดายอะไร ขอถามหนอย

คณุจะเสยีดายอะไรกับอบายมขุ ถามันจะดับสนทิ ใหตาย ไมผดุ ไมเกดิอกีเลย อบายมขุนี่

คณุจะเสยีดายมันเหรอ เอาแคนี้กอน ใครจะเสยีดายมัง่ ยกมอืขึ้น มันๆๆ มันสเหมอืนกันนะ อบายมขุนี่ อยางวานี่

อยางนัน้เหรอ แหม ชาตหินา กค็วรจะมบีาง ไมเกดิเสยีเลยนี่ มันกจ็ะดไูรรส เหมอืนกันนะ งัน้เหรอ ไมมปีญหาเลย

คณุดับไดเลย โสดาบันดับอบายมขุนี่ ยังบอกวาปดใหได ปดใหได ปดสนทิเลย ไมผดุ ไมเกดิอกีเปนธรรมดาใหได

โสดา สกทิากม็าลดลงไปอกี คณุจะกลัวเหรอ ตองเกดิกาม ถามัน จะดับเลย ใหตาย ไมมสีิ้นซาก สิ้นเชื้อ

ไมตองไปมอีะไรอกีเลย ไมมสีมรรถภาพทางกาม ไมตองวา อะไรมาก แตเรื่องผูหญงิผูชาย เกดิมาชาตหินานี่

ไมเอาภาระ เรื่องนี้เลย จะเปนอะไรม ีไมเหน็มปีญหาอะไร

อาตมาชาตนิี้ แหม มันมอมเมายังมเีชื้อ มขีนนะนี่ จาํเปนจะตองไปมคีูรักเสยีตัง้หลายคน ยังไปโนน ไปนี่

อะไรตออะไรเปน อาตมาเคยยกตัวอยาง พระพทุธเจา แหม ที่จรงินะนะ นางสนมกาํนัล ที่มายก ใหพระพทุธเจา

พระพทุธเจาไมเกี่ยวนะ พระพทุธเจาไมเกี่ยว ถาเกี่ยวกค็งไปมลีกู กับนางสนม ไมรูอกีกี่คน ไมม ีพระพทุธเจาไมมี

ยุงเกี่ยวแตพมิพาคนเดยีว แลวฝมอืแยมาก แตงงานอาย ุ๑๖ อาย ุ๒๙ คอยมผีลติผล ฝมอืแยมาก ถาคณุ

คณุกค็งจะไมเหมอืนกัน ถาคนโลก ผูหญงิทางโลก เขาเปน นางพมิพา คงทิ้งพระพทุธเจาไปนานแลว

ถาผูหญงิทางโลกๆ เขานะ แตงงานกับพระพทุธเจานี่นะ คงทิ้งพระพทุธเจาไปนานแลว ไมเอาไหนเลย

วาอยางนัน้นะนะ อยางนี้เปนตน อาตมาเองยัง เอ เรายังรูสกึวา เรานี่ ยังมเีรื่องพวกนี้อยู อะไรตออะไร

จนกระทัง่มาปฏบัิต ิมาอะไรตออะไรขึ้น ไปจรงิๆ แตทานไมไดปฏบัิตเิลย พระพทุธเจาไมตองปฏบัิต ิเลกิกเ็ลกิกัน

ไมตองปฏบัิตหิรอกของทาน พอรูตัว แคเหลยีวไปมอง มันอายเลย กเิลสมันอาย มันรวงผลอยไปเลย ของเราเหรอ

ปดโธเอย เหมอืน ขี้กลากนะ ทาแลวทาอกี ขดูแลวขดูอกี มันกย็ังไมคอยจะออกเรว็นัก ยิ่งคณุละ ขี้เรื้อน

ไมใชขี้กลาก หรอก ขี้เรื้อนเลย อยาหาวา วาเลยนะ ใชไหม มันกย็าก มันกต็องเพยีรทาํ รักษา บาํบัดจรงิๆ กระทาํ

ใหออก ถาไมไดของเรา ใครมาทาํใหเรา กรรมเปนของตน เราไมเอาออก เรายังอยากไดอยู เรากย็ังอยากไดอยู

เราโหยหา เรากโ็หยหาอยู เราอาลัย เรากอ็าลัยอยู แตถาเราไมอาลัย ตัดอลยวญิญาณใหได แลวไมตองกลัว



มันจะไมมาหาคณุ ขนาดคณุจะเปน โพธสิัตว มาเกดิอกี กไ็มตองกลัวหรอกนะ จะโพธสิัตวขนาดไหน

ขนาดอาตมาวาระดับ ๗ นี่ มันกย็ังขนาดนี้ เลย มันมวีบิาก แกกันและกันนะคณุ มันม ีมันตองมาหอมลอม

มันตองยัว่ มันตองมชีอง ไอเราไมๆๆ แลวนะ เอ ทาํไมมันมา เราวา ไมๆๆ มันกม็าอะไร พวกนี้ มันมา

ขนาดอาตมานี่ วาไมๆๆๆ  นี่นะ ไมดวย เดี๋ยวนี้นะ เดี๋ยวนี้ รู วาไม แตกอนนี้ ไมไมละ เอ เรากต็องแมนเหมอืนกันนะ

ยังนกึวา อื้อฮอื เขาเกงนะ เขามแีฟน มเีฟนกัน ไอคนนีๆ้ มันเกง มันจบีเจบิกัน เอ มันเกงนะ ทาํไมเราไมมฝีมอืนะ

แหม ทาํไม เรากว็า เรากห็ลอเหมอืนกันนะ กเ็ปนเจาชูไกแจใหมาได แตเสรจ็แลว กเ็พราะอยางนัน้แหละ

ไมคอยเกง เทาไหรนะ กอ็ยางนัน้ อยางนัน้ละ

แตเสรจ็แลว เดี๋ยวนี้ถงึมารูวา ไอพวกนี้ มันเปนโรคเหมอืนลงิลม อมขาวพอง มันมอมเรา มันยัว่ยเุรา

มันจะตองเปนคนอยางโลกนะ ตองเปนอยางโลก ตองเอาอยางโลก อยูในโลกเกดิมา มันกล็มืๆ ไปนดิหนึ่ง

จนกวาเรา จะมสีตเิตม็ อาํนาจของสตอิธปิไตย อาํนาจของสตถิงึขึ้นในตัว ถงึไดรูตัว ออ อยางนี้ แลวมันกไ็มรูวา

ออ อยางนี้ทเีดยีวหรอกนะ มันคอยๆ เปนไป มเีหต ุมปีจจัยใหเราเปนไป ถาเรามบีารม ีมันกจ็ะสงเสรมิไปเอง

เหมอืนดวง เหมอืนชะตา พอมันไดแลว ถงึมารูตัวเตม็ครบ ตอนมอีาํนาจเตม็แลว เรามอีาํนาจของเราเทาใด

เมื่อนัน้แลวทนีี้ อยาเสยีใหยาก อยาเสยีใหยากเลย พอ อาํนาจนัน้เตม็แลว ไมมปีญหา อยางนี้

เปนสภาพที่ตองเปนจรงิ มจีรงิ

พอทานครับ ขอบขายความเกยีจครานของโสดาบันมมีากแคไหนครับ

ขอบขายของความเกยีจครานนี้ มันอยูที่ตัวบคุคล เพราะวามันเปน กเิลสแขนงหนึ่ง บางคนเปนโสดา

ไมเกยีจคราน เพราะเขาไดบาํเพญ็ ไดเหน็คณุคาของความไมเกยีจคราน เหน็โทษภัย ของความเกยีจคราน

ผูไดบาํเพญ็แลว โสดาบันบางคน ความเกยีจครานไมมาก เพราะฉะนัน้ เราจะไป ตรีาคา

วาขอบขายของความเกยีจคราน มแีคไหน

ผมจะไดรูวาผมหยดุเกยีจครานแลว หรอืวาผมไมมคีวามเกยีจคราน ขนาดนี้ ผมกเ็ปนโสดาบันแลว

วาอยางนัน้นะ

อาตมากข็อบอกวา อยาไปตัดเขตมันเลย ใหมันขยันใหหมดกแ็ลวกัน อยาไปตัดเขตมันเลย ความเกยีจครานนี่

ยิ่งฤาษ ีลัทธฤิาษโีนมเอนไปอยูในทางเมอืงไทยเปนแบบเถรวาทนี่ มันมาก เพราะฉะนัน้ ความเกยีจคราน

หรอืความที่ไมเอาถาน ความเฉื่อย เฉยชาอะไรพวกนี้ มันมากอยูแลว กย็ิ่งจะตอง ไมตองไปกังวลเรื่องความขยัน

เปนแตเพยีงรูวา เราอยาทรมานรางกายสังขาร เมื่อยจรงิๆ ควรพักไดแลวละ ไมพัก ประเดี๋ยวจะเปนลม

ไมพักประเดี๋ยวกจ็ะปวยไข กต็องหยดุ แตอยาออเซาะ ตัวนัก ไอตัวนี้ กใ็หคาของตัวเองงาย เหมอืนกัน โอย

เดี๋ยวจะปวย เดี๋ยวจะไข อะไรกเ็หยาะๆ แหยะ อยางนี้ มันกง็ายอกีเหมอืนกันแหละ กต็องประมาณใหดีๆ

ขยันเขาไว ยิ่งจะแขง็แรงแลวเรา จะรูวา ยิ่งขยัน ยิ่งซักซอม มันยิ่งแขง็แรง ถาไมขยัน มันกไ็มแขง็แรง



เพราะฉะนัน้ ในหมูในกลุมพวกเรานี่ คนขนาดนี้ ประมาณนี้นี่ เราจะตองขยันหมัน่เพยีร พอที่จะโอบอุม หรอื

สรางสรรออกไป แตไมไดหมายความวา จะพาใหพวกคณุสขุภาพรางกายเสยี อาตมายนืยัน แมแตพวกเรา

พากันทาํงานนี่ กไ็มไดพาใหสขุภาพรางกายเสยี แตถาเราจัดสรรใหมันสมดลุ พอดแีลว มันกจ็ะเจรญิ

อาตมาคงจะอธบิายไมมากกวานี้ แตตัง้ใจจะพดูเรื่อง ความเกดิ นี้อกี อกี ตอๆๆๆๆ ไป ใหมากที่สดุ

เพราะวาจดุๆนี้ เปนสาํคัญ ตองรูตัวเกดิ ตองรูการเกดิ แมกระทัง่ จะเกดิอกี เกดิตอ หรอื ไมเกดิอะไรตออะไรตางๆ

นี่ จะพดู จะบรรยาย จนกวาเราจะเขาใจแยกแยะ ไตรลักษณที่เปน สามัญลักษณ

และเขาใจไตรลักษณที่เปนวสิามัญลักษณะ หรอืวสิังขาร สามัญที่รูไตรลักษณ แลวกอ็ยู เหนอืไตรลักษณ

จนกระทัง่ เรามสีภาพที่อะไรไมดับ อะไรดับ เราไมดับรางกาย ไมตองดับ อันนี้เปน ไตรลักษณ

ใหอาหารมันกนิพอสมเหมาะสมควร ถามันเจบ็ปวยกม็ปีจจัย รักษามันพอสมควร มันรอน มันหนาว

กถ็าเผื่อวานอยได ไมตองไปถงึขนาด ซักซอม ทนรอน ทนหนาวพอสมควร จนทนได จนมอีาํนาจ พอสมควร

อะไรตางๆ พวกนี้ เยน็ รอน ออน แขง็อะไร เรากไ็มออนแอเกนิการ แขง็แรงเสยี ดวยซ้ํา ถาคนอื่นเขาหนาวแลว

เรายังไมหนาว กด็กีวาแลว เรากเ็ปนผูนาํได อะไรอยางนี้ เปนตน อยางนี้ กต็องศกึษา ซอนๆๆๆๆไป

แลวเรากจ็ะมาฝกฝน รู วาอะไรที่มันใหเปนไปอยู กต็องใหเปนไป แลวกต็อง เปนไปใหยิ่ง กต็องใหเปนไป ใหยิ่ง

ไมใชวาสดุโตง เอยีงขางหนึ่งไปวา เอาแตดับๆๆ อะไรกไ็มรูเรื่อง ทรมานตน จนกระทัง่ไมกนิขาว ไมกนิขาว

ไมมกีาํลังเลยจะทาํ ถาของพระพทุธเจา กส็ดุโตงไปถงึ ขนาดวา แมแตเราระลกึวา

เราจะตองลกุไปเยี่ยวเทานัน้เอง เรากซ็วนเซลมลง พระพทุธเจา ทานตรัสไว ตอนที่ทานทรมานกาย

ปางทรมานนัน่นะ อด ไอเรานะ อดอยางขนาดทาน ไมได คงตายไปนานแลวละ ไอประเภททอด ถงึขนาดนัน้

แตของทานอดอยางนี้ แลวจะไปเอาอะไร ที่จรงิทานกอ็ดมาตามปาง นะ ปางที่ยังไมไดเปนพระพทุธเจา

ทานกอ็ดมาๆ ตามควร ใหเพื่อพสิจูน ความจรงิวา มันจะอดได ขนาดไหน แลวความพอเหมาะ พอดขีนาดไหน

พอถงึขนาดพระพทุธเจาแลว กต็องอนิทรยีพละ อยางนัน้เลย พวกเราอยาไปอดขนาดพระพทุธเจา

นัน่มันตายนานแลว จับขางหนา กถ็งึขางหลัง จับขางหลัง กถ็งึขางหนา เหมอืนกับหนากับหลัง เปนอันเดยีวกัน

ที่รางกายเปนปุม เปนปม ไอเสนเลอืด กลามเนื้ออะไรเปนขอดๆ จะไปเหมอืนกับเถาวัลยอะไร ทานเรยีกเถา

มใีนภาษา พระบาลอีะไร เปนเถาไม เลื้อยเตม็ในรางกาย โอย ถาอยางนัน้ มันกค็วรจะตาย ถัาคนธรรมดา

แตพระพทุธเจา ตองทน ตองสามารถมาก ซึ่งเปนเรื่องของทาน เปนเรื่องของทาน เราจะไปเอาอยางทานกไ็มได

แลวทานกไ็มไดทรมาน ของเราเหมอืนกัน ขนาดของเรา แตเราตองมตีบะ ตองอดทน ตองฝกฝน ของเราเหมอืนกัน

สิ่งเหลานี้ ยังมอีกีมาก ที่เราจะเนน

สาํหรับวันนี้ กส็มควรแกเวลาแลว เพราะฉะนัน้ ในเรื่อง ความเกดิ ที่อาตมาตัง้ตน และเริ่มตน

จะสาธยายบทเรื่อง ความเกดินี่ไปอกีเยอะแยะ ตอนนี้ มันอาจจะเยอะหลายเรื่อง อาตมาพดูปนกันอยู ตอไป



จะคอยๆแบง คอยๆสลับ แบงกซ็อนนะ แบงกซ็อนแหละละ อาตมาไมอยากใหเขาใจสดุโตง ไปในแงเดยีว

แลวอาตมากไ็มมเีวลานานพอ ที่จะนัง่อยูที่ตรงนี้แหละ อธบิายแตเรื่องนี้ เรยีงลาํดับไป ยาวนาน

พวกคณุกอ็ยูกับอาตมายาวนานไป จนใครฟงกช็าง ไมฟงกช็าง เรยีบเรยีงเปนหนังสอื เลมหนึ่ง กเ็ทานัน้เอง

อาตมาไมใชเปนอยางนัน้ เพราะอาตมา ตองสรางกลุมศาสนา ไมใชอาตมา จะมานัง่ สรางตาํรา

เหมอืนทานพทุธทาส ทานพทุธทาสทานทาํได พอนัง่อธบิายไป แลวเรยีบเรยีงไป แลวทานเจตนาอันนัน้

แลวทานกท็าํออกมาไว วันนี้กอ็ธบิาย พรุงนี้กอ็ธบิายตอ มะรนืกอ็ธบิายตอ ใครจะฟง ไมฟงกช็างคณุ

ทานกเ็อาอันนี้ ทานไมไดเอาอันโนน แตอาตมาตอง คาํนงึพวกคณุดวย ไอเรื่องตาํรา อาตมาเสยีอกีวา

คาํนงึนอยแลวอาตมา ไมกลัวเรื่องตาํรา แมอาตมาจะไมไดสรางตาํรา ดวยฝมอื อาตมาไมกลัว

จะมคีนมาสรางตาํรา จะเกบ็กวาดคาํสอนของอาตมา หรอือะไรตออะไรนี่ ไปเรยีบเรยีงในอนาคต อาตมาไมกลัว

จะตองมคีนมาเรยีบเรยีงจรงิๆ

เพราะฉะนัน้ อาตมาไมจาํเปนจะตองไปเรยีบเรยีงกันจรงิๆจังๆ แตทานพทุธทาส ทานกาํลังสนกุ ในเรื่องนัน้

ทานสนกุของทานในเรื่องนัน้ ปางของทานเปนอยางนัน้ อาตมารูวา อะไรหลายๆอยาง

อาตมาไมอยากจะพดูอะไรมาก แตทานกไ็ดมบีญุคณุ มปีระโยชน คณุคาในศาสนาทเีดยีว ทานเปน

คนแกของอาตมา อาตมาเปนคนหนุม ที่จะตองสบืตอคนแกของทาน เอา เอาละ สาํหรับวันนี้พอ




