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ความลกึซึ�งของบุญบาป 

โดยพอ่ท่านสมณะโพธิรักษ ์

 

 

เรามาฟังธรรมกนัต่อนะ เราสงัเกตดีๆนะ ที�เรามาศึกษานี� สงัเกตให้

ลึกซึ� งดีๆวา่ ขนาดคนอยา่งพวกเรานี� วนัๆนึงกไ็ดศึ้กษา ปีแลว้ปีเล่า เคา้

เรียนกนันี� เคา้เรียนกาํหนด ชั�นประถมกเ็ท่านี� ปี ชั�นมธัยมกเ็ท่านั�นปี 

ปริญญาตรีกเ็ท่านั�นปีจบ ปริญญาโท กเ็ท่านั�น กท็าํรูปแบบอยา่งนั�น กว็ธีิ

อยา่งนั�น เดี�ยวพวกปริญญาเอก กอ็ยา่งงั�นจบ จบไว จบ มีขีด มีเขต มีขั�น 

แต่ของพวกเรา มาศึกษาธรรมะนี� เราเรียนกนัไป ปีแลว้ปีเล่าๆๆ แลว้มนั

ก ็เป็นสาระที�แทด้ว้ย เพราะงั�นสาระที�แท ้ที�จะไดนี้� มนัไม่ง่าย  ปีแลว้ปี

เล่า บางคนกไ็ด ้บางคนมนักไ็ม่ได ้๓ ปีแลว้ ๓ ปีเล่า ๔ ปีแลว้ ๕ ปีเล่า ก็

เป็นยงังั�น กไ็ม่ได ้บางคนได ้ปีนึงกไ็ดม้าก ๒ ปีกไ็ดม้าก ๓ ปีกไ็ดม้าก

ไปเรื�อยๆ บางคนไดม้ากปีนั�น ไม่ใช่มากปีนี�  อะไรกแ็ลว้แต่ แลว้เรากย็งั

มีขีดเขตที�จะเรียนไปอีก จนกระทั�งไม่รู้ล่ะ ที�สุดของเรา กจ็ะตอ้งมี สาระ

สจัจะของมนัแท ้มีสจัธรรมของมนัแทว้า่ เราเรียนแลว้เราจะไดถึ้งที�สุด 

ขีดสุด ที�ไหน เราเรียนอยู ่กถื็อวา่อรหนัตโ์น่นแหละ แมจ้ะเป็นอรหตัผล 

ของเหตุปัจจยั แต่ละเหตุปัจจยั มีสงัโยชน์ ๑๐ ของแต่ละเหตุปัจจยั กิเลส

แต่ละตวั มีสงัโยชน์ ๑๐ ของกิเลสแต่ละตวั มนักมี็ซอ้นอยู ่กิเลสทุกตวั 

หมดกิเลสทุกตวั ครบสงัโยชน์ ๑๐ ทุกตวั จึงจะเรียกวา่พระอรหนัต ์
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สมบูรณ์ แต่ยงัไม่เป็นอรหนัตส์มบูรณ์ กเ็ป็นอรหตัผล หรือพระอรหนัต ์

ในระดบัโสดา สกิทา ในระดบัโสดา สกิทากส็ะสมไปในแต่ละกิเลส แต่

ละตวัๆไป มีอรหตัผลของกิเลสแต่ละตวั หรือสงัโยชน์ ๑๐ ของกิเลส แต่

ละตวัเหมือนกนั มีไปเป็นขั�นเป็นตอนไป เป็นสาระที�ไดรู้้กนั จริงๆ เห็น

จริงๆ ไม่ง่าย เราเรียนกนัไปนี� ทั�งนั�งฟัง ทั�งพากนัไปปฏิบติั เคี�ยวเขน็กนั 

พยายามสอดส่องดูแลตกัเตือนกนั ใหส้ญัญาณกนัใหส้งัวรระวงั พยายาม

อุตสาหะวริิยะกนั มากมาย ไม่ง่าย เป็นการศึกษา ที�จะตอ้งสู้ทน 

เหลือเกิน ใชเ้วลายาวนาน ถา้ผูใ้ดเขา้ใจสาระสจัจะจริง กจ็ะไม่มีปัญหา

กบัชีวติ ชีวติยิ�งไดม้รรคไดผ้ลขึ�นไปบา้ง แลว้เรากจ็ะมีชีวติ ไปกบัมรรค

กบัผลนี�  เพราะการศึกษาของธรรมะนี�  ศึกษาแลว้มนัไดอ้าศยั เป็น

กมัมปฏิสรโณ เป็นที�อาศยั ไดอ้าศยักรรมนี�  อาศยัการประพฤตินี�  เป็น

กศุลกรรม ไดอ้าศยัจริงๆ เพราะมนัเป็นการเกิดผล กมัมโยนิ เป็นการ

เกิดผลจริง กมัมพนัธุ แลว้มนักจ็ะต่อเชื�อ ต่อพนัธุ์ต่อเผา่ขึ�นไป จากเหล่า

กอพทุธ ไปจนกระทั�ง เป็นความสมบูรณ์ของพทุธ เป็นเหล่ากอ 

จนกระทั�งโต จนกระทั�งเตม็ กเ็ป็นไดเ้รื�อยๆ เป็นกมัมพนัธุ เป็นกรรม 

กรรมเป็นเผา่ เป็นพนัธุ์ เห็นการกระทาํที�จริง เกิดจากการเรียนปริยติั 

แลว้กป็ฏิบติัใหถู้กตอ้ง ใหมี้การเจริญ มีภาวนามยั มีการเกิดผล เกิดไป

เรื�อยๆ จนกระทั�งสมบูรณ์ในผล แลว้ก็ไดอ้าศยั เราไดน้อ้ยเรากไ็ด ้อาศยั 

เกิดนอ้ย กไ็ดอ้าศยันอ้ย เกิดมากขึ�นกไ็ดอ้าศยัมากขึ�น เกิดจนขั�นสมบูรณ์

กไ็ดอ้าศยัอยา่งสมบูรณ์ มนัไดอ้าศยัจริงๆ เราจึงเห็นวา่ นี�เป็นสาระสจัจะ 

ไดอ้าศยัอยา่งแน่ อยา่งเกษมดว้ย ไม่เหมือนอยา่งโลก เราไปเรียนวชิา



3 
 

ทางโลก เรากไ็ดอ้าศยันะ วชิาความรู้ทางโลก ไดอ้าศยัไปแลกเงิน แลก

ทองมาหากิน เอาความสามารถความรู้ ในวชิาความรู้ทางโลก นั�นไป

ประกอบการ ไปปฏิบติัประพฤติ ไปทาํงานทาํการ แลว้ก็แลกกนั 

กลบัคืนมา เป็นการหมดค่า ยิ�งแลก เรากไ็ดเ้รียนแลว้นะ ยิ�งแลก เอา

รายไดแ้ลกกลบัมา กบัการงานที�เราได ้ทาํใหแ้ก่โลก แลกมาไดเ้ท่าไหร่ 

มนักย็ิ�งลดค่าไปเรื�อยๆ ถา้แลกเกินค่าของมนัจริง เรากข็าดทุนไปเรื�อยๆ 

แลกเกินไปมากเท่าไหร่ ยิ�งไดเ้ปรียบ เอาเปรียบมากเท่าไหร่ มนักย็ิ�ง เป็น

หนี�มากเท่านั�นๆๆ นอกจากค่ามนัไม่มีแลว้ มนักเ็กิน นอกจากวา่ เรารู้วา่

เราไปรับแลกเปลี�ยนมาแลว้นี� มนัไม่ถึงค่าจริง สมมุติคุณค่ามนัควรเป็น 

๑๐๐ นี� เรารับมาแค่ ๙๐ รับมาแค่ ๘๐ ๗๐ แลว้เรากย็งัมีส่วนเป็นกาํไร

อริยะ เป็นประโยชน์คุณค่า ใหแ้ก่สงัคมเขาอยูบ่า้ง ถา้รับมาเท่ากบัค่าของ

มนัจริง ค่า ๑๐๐ กรั็บมา ๑๐๐ เตม็ มนักไ็ม่มีแลว้ เรากไ็ม่มีประโยชน์

อะไรแลว้ อยา่งที�เราเคยอธิบายกนัแลว้ 

 

ถา้อยา่งเรามาทาํงานนี� เรากมี็การงาน อยา่งทางธรรมะนี� เรามาปฏิบติั 

ธรรมนี� มาเรียนรู้ ทุกวนันี�  เรากท็าํงานสร้างสรร สร้างประโยชน์คุณค่า 

อะไรกแ็ลว้แต่ ที�จะทาํขึ�นมา แมแ้ต่ในพวกเรากนัเอง พวกเรานี� ทาํงาน

ทอผา้ทอเสื�อ ที�ในนี� น่ะ ทอเสื�อ ทอเสื�อ เรากจ็ะเอามาใชก้นั มนักไ็ด้

อาศยักนั เป็นบุญเป็นกศุลอยูใ่นนี�อยูแ่ลว้ เราไม่ไดรั้บค่าทอเสื�อ เราจะ

ปัด จะกวาด จะถู เรากท็าํอยูใ่นนี�  เรากไ็ดอ้าศยั นี�คนในนี�กไ็ดอ้าศยันี�

มาก คนขา้งนอกมาอาศยัดว้ยซํ� าไป หรืออะไรกแ็ลว้แต่ เราทาํแลว้เสร็จ 
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กไ็อโ้น่นไอนี้�อีก มนักส่็งทอดต่อไปใหป้ระชาชน งานการโนน้ งานการ

นี�  อะไรกแ็ลว้แต่ มนัต่อเนื�องกนั มนัอธิบายใหม้นัสมบูรณ์ไดย้าก คน

กวาดปัดถู เรากไ็ดอ้าศยัที�นี� แลว้คนที�อาศยัที�นี� กไ็ดไ้ม่ตอ้งไปทาํ แต่เอา

เวลาหรือแรงงานไปทาํอื�น เอา้! มาพบักระดาษ คนนั�นปัดกวาดก ็เออ! ดี 

แลว้ล่ะ บางทีปัดกวาดที�นอนเราดว้ยซํ� า เราไม่ไดปั้ดกวาด แมที้�นอนเรา

เอง แต่คนนี�ไปปัดกวาดช่วย เออ! เรากไ็ม่ตอ้งเอาแรงงานเอาเวลาไปปัด

กวาด เราเอาเวลาแรงงานมาพบัหนงัสือ หนงัสือนี�กเ็ป็นประโยชน์แก่

ประชาชน มนักเ็หมือนกบัคนที�ปัดกวาดนั�นแหละ ช่วยเราไว ้แลว้เราก็

มาทาํอนันี�  กเ็หมือนกบัคนนั�นทาํอนันี� ต่อเนื�องกนั อยา่งนี� เป็นตน้ เป็น

ลูกโซ่ มนัเหมือนกบัเคา้ทาํ คนนั�นเช็ดส้วมถูส้วม ไม่ไดม้าพบัหนงัสือ

หรอก แต่คนนั�นก็มีส่วนเกี�ยวโยง ใหเ้ราไดม้าพบัหนงัสือ แลว้หนงัสือก็

ไดไ้ปเป็นประโยชน ์ต่อประชาชนขา้งนอก เพราะงั�น จะบอกวา่ ที�นี� 

เออ! เราไม่ไดม้าพบัหนงัสือ วา้! เราไม่ไดท้าํประโยชน์ต่อคนขา้งนอก 

ไดแ้ต่ไปเช็ดส้วม ถูส้วมอยูนี่� เราไม่ไดไ้ปทาํสื�อสารธรรมะออกไปให้

ประชาชน เราเลยไม่มีคุณค่า ไม่ใช่นะ ฟังใหดี้นะ มนัมีอิทปัปัจจยตา มนั

มีการต่อเนื�อง เพราะเหตุนั�น ต่อเนื�องไปหา เพราะเหตุนั�นๆ เกื�อกลูกนั 

เป็นลูกโซ่สมัพนัธ์อยูนี่� เพราะงั�นคนที�ทาํอะไรภาย ในนี� น่ะ ถา้รวมยอด

แลว้ ผลิตเพื�อประโยชนต่์อประชาชน มนัร่วมกนัสาน ร่วมกนัประกอบ 

ร่วมกนัสาน ร่วมกนัประกอบอยูใ่นนี�แหละ คนนั�นทาํอนัโนน้ คนนี�ทาํ

อนันี�  อะไรต่ออะไร เกื�อกลูกนั ประสมประสานกนัไป เป็น

เครื�องจกัรกล ที�มีความสาํคญั ทุกตวัเฟือง ทุกตวัจกัร ทุกตวัชิ�นงาน มนัก็
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ผสมผสานกนัไปคนละเลก็คนละนอ้ย หรือ คนละมากกย็ิ�งดี ผูใ้ดทาํมาก 

ผูใ้ดไดท้าํอะไรต่ออะไร ไดเ้ป็นโลเ้ป็นพาย เป็นสิ�งที�จะตอ้ง อาศยักนั

แหละ จริงๆง่ะ มนักย็ิ�งเป็นเนื�อหาสาระ 

 

เราไดม้ารวมกนักดี็ หรือแมไ้ม่รวม จะอยูข่า้งนอก รวมกนัห่างๆกต็าม 

ไดม้า เชื�อมโยง สืบสาน สร้างสรร สร้างอะไรกแ็ลว้แต่เถอะ แมแ้ต่ไม่ใช่

เนื�อหาของหนงัสือธรรมะโดยตรง ไม่ใช่เป็นตวัหนงัสือธรรมะโดยตรง 

ไปทาํกิจนั�นกิจนี�  อยา่งที�วา่นี� เราทาํกนัอยูนี่�เยอะแยะไป บางคนช่วยอยู ่

ตรงหอ้งเทป็ บางคนช่วยอยูศ่าลาสุขภาพ บางคนกช่็วยดูแล ตน้หมาก

รากไม ้พื�นแถว พื�นที� พื�นดิน ปัดกวาด จดัโน่นจดันี� อะไรกแ็ลว้แต่เถอะ 

สารพดั ที�เราทาํอยูนี่� ของเรานี� เป็นบริษทั หรือเป็นโรงงาน โรงงาน กจ็ะ

มีพลเมืองอยูใ่นนี�  มีประชาชน มีพลเมืองแหละ จะเรียกอะไร พลเมือง

นั�นแหละนะ อยูใ่นนี�  ที�ไดป้ระกอบการ เป็นผูผ้ลิต เป็นผูส้ร้าง ซึ� งมี

ความสาํคญัเหมือนกบับริษทั หลายบริษทั เคา้มีความสาํคญั ตั�งแต่ คนที�

เป็นภารโรง คนเป็นภารโรง คนดูแลมุมนั�นมุมนี�  จดัโน่นจดันี� ไปจน 

กระทั�งถึง ผูอ้าํนวยการ ถึงผูที้�เป็นประธานบริษทั มนักโ็ยงใยเกี�ยวขอ้ง

กนัหมด ช่วยกนัประกอบการ ผลงานรวมที�ประกอบการออกไปสู่

ประชาชนนั�น ทุกคนมีผล ทุกคนไดบุ้ญร่วมกนัหมด ทุกคนไดบุ้ญ

ร่วมกนัหมด เพราะฉะนั�น ถา้เราจะทาํหนา้ที�ไหน ถา้กาละที�มนัจะตอ้ง

มาลงแขกกนั กาละที�จะตอ้งมารวมกนั สาํคญัหน่อยซิ ไอโ้น่นไอนี้�ขาด

แลว้นะ ขาดแคลนแรงงาน แลว้กต็อนนี�ก ็เร่งรัดพฒันา เพราะอนันี�ขาด
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แคลน กเ็ป็นคนที�มีปัญญาทางเศรษฐศาสตร์ ปัญญาทางเศรษฐศาสตร์ รู้

วา่ ออ้! ตอนนี� นี�เราควรจะตอ้งมาร่วมสร้างอนันี�  ร่วมผลิตอนันี�  เพราะอนั

นี�  เป็นความจาํเป็น เป็นความสาํคญัเร่งด่วน เป็นกาละที�จะตอ้ง รีบไป

ช่วยกนัสร้างสรรอนันี�ออกมา ผลิตใหม้นั เวลาใหม้นัทนักบัเรื�องราว ให้

มนัทนักบัเหตุการณ์ ทนัเวลา ทนัเรื�องราว ทนัเหตุการณ์ เหตุการณ์นี�  

เวลานี�  วาระนี�  เออ! อนันี�มนัจะตอ้งเร็ว อนันี�จะตอ้งไป ไดใ้ชง้านที�จะได้

ประโยชน์ทนัการ เรามีปัญญาทางเศรษฐศาสตร์รู้วา่ เออ! อนันี�จะตอ้ง 

เป็นความตอ้งการ เป็นอุปสงค ์เป็นความตอ้งการที�รีบด่วน เรากม็าใช้

แรงงานกบัอนันี�  ผลิตอนันี�  ช่วยกนัทาํงานอนันี�  โอ๋! ตอนนี�  มนัรกมาก 

ตอ้งรีบมาช่วยกนั รีบปัดรีบกวาด ตอนนี�  จะตอ้งช่วยกนัยกกฏิุ เพราะ

ตอ้งอาศยัแรงงานนี�  ถา้ไม่ทาํอนันี�  มนักไ็ม่ใช่กาละแลว้นี� ตอ้งรีบมาทาํ

เพราะเดี�ยวกเ็สร็จแลว้ ถา้ไม่เสร็จ มนักย็งัยากอยู ่ประเดี�ยวกจ็ะเสียสภาพ 

เดี�ยวมนัจะไม่เกิดความสมบูรณ์มารวมกนัพอสมควร มากเกินไป เราก็

ไม่เอา มากเกินเฟ้อ แลว้ คน แรงงานเกิน กเ็อา ไปแยกยา้ยมาแลว้ดว้ย ก็

แยกยา้ยไปทาํอื�นต่อ ถา้มนัยงัพอ มารวมกนัซะ เพราะฉะนั�น ถา้เผื�อเรา

เขา้ใจในเศรษฐศาสตร์พวกนี�นะ จะเป็นงาน ที�จะตอ้งอาศยักาํลงัคนนี�ละ 

ไม่ตอ้งมีเครื�องทุ่นแรง ไม่ตอ้งมีเครื�องเทคนิกอะไรมากมายนกันี� 

กาํลงัคน แลว้เรามีปัญญาญาณทางเศรษฐศาสตร์ดงัที�กล่าวนี�  โอ๊ย! งาน

ของเรานี�เรียบร้อยไปหมดแลว้ พอบอกวา่งานนี�มาช่วยกนัหน่อย มา

กนัพึบ ถา้เหลือ เราเห็นแลว้ใครสาํคญั ใครดี กดู็หนา้ดูตากนั คนนั�นคน

นี�  เออ! คนนี� เหมาะสม คนนี�สาํคญั เอา ควรเขา้มาช่วย เตม็แลว้ พอแลว้ 
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เอา้! แยกยา้ยกนัไปทาํอื�นต่อ ไม่ตอ้งมารุมลอ้มกนัอยูอ่ยา่งเก่า หรือ 

บางครั� ง มนัตอ้งการกองเชียร์บา้ง เอา มีบา้ง เชียร์กเ็ชียร์นิดหน่อย ไม่

ตอ้งตั�ง cheer leader เขา้มาตอ้ง แหม! ฮูลา ฮูลา ไม่ตอ้งกไ็ด ้บางงานมนั

ตอ้ง ฮูลา ฮูลา เหมือนกนั นะ ตอ้งมี cheer leader ตอ้งมีการ โอ๊วๆ มี มี

เหมือนกนั บางทีอาตมาไปทาํหนา้ที� หนา้เชียร์อยูบ่่อยๆเหมือนกนั ใน

บางงานนะ ไม่ไดแ้บกดว้ยหรอก ไปเป็นหวัหนา้เชียร์นะ มีบางงาน มีนะ 

คุณอยา่นึกวา่เป็นเรื�องเหลวไหลนะ มนัเป็นเรื�องจริงนะคุณ มนัเป็นเรื�อง

จริง มนัเป็นเรื�องนํ�าใจ มนัเป็นเรื�องพละกาํลงั มนัเป็นเรื�อง สิ�งที�จะเกิด 

อยา่งนอ้ยนํ�าใจมนัเกิด เห็นมั�ย มนัรู้สึกสบายใจ มนัสนุกสนาน มนั

เพลิดเพลิน มนัไม่ใช่เรื�องยากเรื�องเยน็ มนัยากล่ะในงาน มนัยาก มนั

อาจจะยาก แต่มนัเป็นเรื�องง่ายขึ�นได ้มนัเป็นเรื�องที�มีพลงัเสริมขึ�นมาได ้

มนัเป็นเรื�องของสามคัคีธรรม มนัเป็นเรื�องของจารีตประเพณี 

วฒันธรรม เป็นเรื�องของมนุษยพ์ึงรู้ และพึงกระทาํกรรม หรือกระทาํกิจ 

กระทาํรูปแบบ กระทาํอะไร ที�มนัเป็นลกัษณะออกมา เป็นลกัษณะที�น่า

เอน็ดู หรือน่าชมชื�นในลกัษณะที�ดี 

 

นี�พวกนี�อาตมาพยายามซอย พดูละเอียดลออ อะไรต่ออะไรใหฟั้ง จะ

เห็นไดว้า่ลกัษณะเหล่านี�  อยา่นึกวา่ไม่สาํคญั อาตมากาํลงัพดูถึง ความ

ลึกซึ� งของ บุญและบาป บุญคืออะไร บุญคือ การชาํระความชั�ว หรือการ

ชาํระกิเลส ความชั�วคืออะไร ความชั�วคือ กายกรรมกดี็ วจีกรรมกดี็ อนัที�

ไม่ลงตวั อนัที�ไม่เหมาะสม ความชั�วนี�เอาความกลางๆ นิยามความ
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กลางๆ ความชั�วคือ กรรมกิริยา อนัที�ทาํไปแลว้มนัไม่ดีพร้อม มนัไม่ดี

สุด มนัยงัไม่เหมาะสม แมม้นัจะดีมาก มนัยงัไม่ดีอยูบ่า้ง มนักคื็อชั�วอยู่

บา้ง ดีมากกมี็ส่วนดี แต่ส่วนที�ยงัไม่ดีสมบูรณ์ กคื็อส่วนที� ยงับกพร่อง

อยู ่กคื็อยงัชั�วอยูน่ั�นเอง ยงัไม่ดีนั�นเอง คืออะไร คือกายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรมทั�งหมด คือสิ�งชั�ว หรือสิ�งไม่ดี หรือเรียกวา่ทุจริต หรือจะ 

เรียกวา่อกศุลกย็งัได ้

 

บุญคืออะไร บุญกคื็อสิ�งที�ดี ดีมากดีนอ้ยกแ็ลว้แต่ ดีจนกระทั�งสุด ไดส้ดั

ไดส่้วน พอเหมาะพอเหมง็เลย สมัมาที�สุด มชัฌิมาที�สุด ไดคุ้ณค่าที�

สมบูรณ์ที�สุด ประโยชน์สูง ประหยดัสุดที�สุด กคื็อบุญ อะไรที�ยงัพร่องๆ 

มนัยงัไม่เตม็ กมี็ส่วนนั�นแหละ คือมนัยงัไม่ดีไม่งาม หรือจะเป็นทุจริต 

หรือจะเป็นอกศุล หรือยงัเป็นตวัชั�วตวับาป ตวัไม่ดีไม่งามอยู ่บา้ง แต่

ค่าเฉลี�ยแลว้ดี ดีมาก กเ็รายงัไม่รู้ อะไรที�บกพร่องกต็อ้งยกไว ้แต่ถา้เรา

รู้อยู ่มนัยงัไม่ดีกเ็พยีรใหม้นัดี บางทีเรารู้นะ ดีกวา่นี�  มนัตอ้งทาํอยา่งงี�ๆ 

แต่มนัทาํไม่เป็น มนัยงัทาํไม่ได ้มนัยงัไม่มีสมรรถภาพพอ เรากพ็ยายาม 

หรือ มนัมีสมรรถภาพพอ แต่ใจเรายงัไม่อยากทาํ ตอ้งสาํคญัตรงนี�  ใจเรา

ไม่ทาํใหม้นัเตม็ใจทาํไม เราไม่อยากดึงมนัไว ้ทาํไดน้ะ ช่างมนัเหอะ ทาํ

แค่นี�  ไอค้นนี�มนัน่าเคาะกระบาล มนัไม่ทาํไม่ได ้มนักเ็ป็นความจาํนน

นะ มนัไม่มีความสามารถกเ็ป็นความจาํนน มนัยงั เออ้! มนัอยากจะทาํ

ใหดี้ แต่มนัยงัทาํไม่ไดน่้ะ ทาํไม่เป็น มนัยงัไม่เก่ง มนัยงัดอ้ยสมรรถภาพ 

ไอย้งังี�มนัเป็นความจาํนน กแ็ลว้ไป กน่็าเห็นใจอยู ่แต่ไอค้นที�ทาํไดน้ะ 
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แต่มนัไม่ทาํ เวลากมี็ โอกาสกมี็ แต่มนัไม่ทาํ ทาํงี�  เสียไม่ได ้กงี็�  ไอย้งังี�

มนัน่าเคาะกระบาล นี�มนับุญยงัไม่เตม็ ทาํไมโง่ สิ�งนั�นมนัดีใช่มั�ย ดีแลว้ 

ทาํไมไม่ทาํ นี�กิเลส เห็นมั�ย กิเลส กิเลสขี� เกียจๆ ไม่เตม็ใจ อาจจะโทสะ 

ไม่ชอบ ไอโ้น่นไอนี้� ประชด แกลง้ หรือโดยเฉพาะไม่อยากทาํ ขี� เกียจ 

นั�นโดยตรงเลย ตวัเรา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ถา้มนัไม่ขี� เกียจ เรากโ็ทษคนนั�น 

แหม! เราไม่ชอบหนา้คนนั�น เราไม่ชอบงานนี�  เราไม่ชอบโอกาสหรือ

สถานที�นี�  อะไรกแ็ลว้แต่ ไปเที�ยวไดเ้กลียด ไปโทษไอน้ั�น ไปโทษไอนี้� 

กคื็อความโง่ของเรา ไปโทษเขาทาํไม ไปโทษไอโ้น่นไอนี้�ทาํไม โทษ

ใหม้นับกพร่อง เราเองกเ็ป็นผูบ้กพร่อง ไม่เจริญ เพราะเราจะสร้างบุญ 

ไดม้าก กเ็พราะเรา เรียนรู้ รู้กิเลส รู้ไออ้ะไรๆที�มนัยงัพร่อง ยงัไม่เขา้ท่า

พวกนี�  นี�อาตมาวเิคราะห์ใหฟั้ง คิดใหดี้ซิ นี�อาตมาวเิคราะห์ใหฟั้ง คิดดู

ดีๆ มนักเ็ป็นเรื�องอยา่งนั�นเท่านั�นเอง 

 

ทางสมรรถภาพ ทางกายภาพ ทางฝีมือความสามารถ มนักอ็นันึง ทางจิต 

วญิญาณมนักอี็กอนันึง ทางจิตวญิญาณมนักต็า้นอยา่งนั�น ตวันี�แหละ

ปรับใหดี้ ถา้กายกรรมมนัไดแ้ค่นั�น สมรรถภาพทางกายมนัไดแ้ค่นั�น 

มนักเ็รื�องเท่านั�น เรากพ็ยายามเตม็ที�แลว้ เก่งเท่านี�  ใจเราเตม็แลว้ มนักจ็บ

ไป ใหม้นัเตม็ไดที้�จิต จิตมนัยงัทาํไดน้ะ ฝีมือทางกายภาพ ไอโ้น่นไอนี้� 

มนัไดน้ะ แต่จิตมนัไม่เตม็ มนัยอ่ๆหยอ่นๆ มนัประชดประชนั มนัไม่เอา

เรื�อง มนัไม่เอาเตม็ที� นั�นตอ้งโทษตวัเอง แลว้กป็รับ ไอจิ้ตตวันี�  เราตอ้ง

ปรับได ้ถา้เราเอาความสูญเสีย หรือวา่ความบกพร่องพวกนี� คืนมาไดน้ะ 
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เราจะเจริญขึ�นอีก มนัไม่ใช่เจริญแต่ทาง การสร้างสรร เท่านั�นนะ ที�

อาตมาพดูถึงจิตนี� มนัเจริญทางธรรมนะ กายกรรม วจีกรรม กป็ระกอบ

ไปดว้ยจิต ไม่ใช่วา่จิตไม่มี กายกรรมมนัพดูเอง วจีกรรมมนัพดูเอง ไม่ 

คนละเมอ ยงัมีจิตเป็นตวัสาํคญัเลย ไม่ไดห้มายความวา่ คนละเมอนี� จิต

ไม่รู้เรื�อง ไม่ใช่จิตเป็นตวัประกอบ พดูเอง ไม่ใช่ คนละเมอที�พดูออกมา

กต็าม กายกรรมที�ทาํออกมากต็าม ละเมอออกมา ทาํยงัโงน้ยงังี�  จิตเป็น

ตวักาํหนด จิต จิตใตส้าํนึกมนัทาํ โดยที�เราไม่สามารถควบคุมมนั แต่มนั

มีตวักลไกรู้ เพราะฉะนั�น จะเห็นได ้คนละเมอบางคน ทาํอะไร ถูกตอ้ง

ไดห้มดเลยนะ เรียบร้อย มานอนหลบัไม่รู้ตวั พอตื�นขึ�นมา เอ๊ะ! ใครทาํ 

ตวัเองทาํแท้ๆ  ละเมอไอโ้น่น ละเมอไอนี้� บางทีทาํ สติมนัไม่ค่อยเตม็นกั 

บางทีจิตใตส้าํนึกมนัไม่ค่อยเตม็ ทาํไปบกๆพร่องๆ ไม่ค่อยเรียบร้อยดี

นกั กเ็รียกวา่ คนนี� มีสติไม่ค่อยเตม็ดี ไปทาํโดยที�เรียกวา่ จิตตวัที�ทาํน่ะ 

มนัรู้ แต่สติที�ควบคุมไม่ดี บกๆพร่องๆ ขาดๆตอน ขาดช่วงอะไร กไ็ด ้

มนักเ็ลย เป็นของที�ถูกมั�ง ดีมั�งไม่ดีมั�ง เลอะๆเทอะๆมั�ง เสียๆหายๆมั�งก็

ได ้คนละเมอนี� บางคนทาํไม่ไดเ้ตม็ที� บางทีทาํเรียบร้อยไดดี้หมดเลยนะ 

คนละเมอนี� ละเมอไปทาํเรียบร้อย เสร็จแลว้ กน็อนพบั อยูต่รงนั�นกมี็ 

หรือกลบัมานอนอยา่งเรียบร้อยอีกนะ รู้เสียดว้ยนะวา่ที�นอนอยูต่รงไหน 

มานอนเรียบร้อย ตื�นขึ�นมา เอ!๊ ใครมาทาํ ตวัเองน่ะทาํ มีใครเคยเป็นมั�ง

มั�ย ในนี� มีมั�ย ใครเคยละเมอ ลุกขึ�นมาทาํโน่นทาํนี�ยงังี�  ตวัละเมอตกันํ�า

ใส่ตุ่มจนเตม็ตุ่ม ขึ�นไปนอน ตื�นขึ�นมา เอ!๊ ใครมาตกันํ�าใส่ตุ่ม ยงัมีเลย มี

จริงนะ คน มีจริง เคยมีๆ ละเมอนะ ตกันํ�าใส่ตุ่มจนเตม็ตุ่ม ไม่รู้ตวั ตื�น
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ขึ�นมา เอ!๊ ใครตกันํ�าใส่ตุ่ม ไม่รู้เรื�อง ยงังี�กมี็ ละเมอ บา้ๆบอๆอะไรกมี็ 

ไอบ้า้ๆอีกเยอะ พดู บางทีพดูไม่รู้หรอกนะ ไม่รู้เรื�อง คนที�คอยอยูต่อนที� 

เคา้ไม่หลบั คนไม่หลบั แหม! คนละเมอนี�พดูนะ ตอบความใหญ่เลย 

แหม! โตต้อบไดเ้ลยนะ พร่องๆแพร่งๆมั�ง บางทีสติมนัไม่เตม็ ไดม้ั�ง 

ไม่ไดม้ั�ง ชิ�นนั�น ชิ�นนี�นะ พดูออกมาแลว้ คนละเมอนี�ขี�มกัของจริง 

(หวัเราะ) ขี�มกัของจริง จบัความ จบัอะไรได ้จากละเมอๆของจริงนะ 

มนัออกมาจากจิต มนัไม่มีอะไรอาํพราง มนัไม่มีตวัเลศเล่ห์ ตวัเล่ห์

เหลี�ยมอะไร กนัๆไว ้ขี�มกัจะไดข้องจริง ดึกๆซกัเอา อีตอนคนละเมอนี�  

ขี�มกัจะไดข้องจริง บ่อยๆ พดูกต็าม กายกรรมกต็าม มนัมีจิตเป็น

ตวักาํหนด เป็นตวัที�คอยคุม เป็นตวัที�จดัการออกมา ทั�งนั�น เพราะฉะนั�น

เราสงัวรกาย สงัวรวาจานี� เป็นจิตสงัวรเมื�อใดเรากไ็ดส้งัวร เราได้

ควบคุม ไดอ้บรม อบรมจิตดว้ย อบรมกายวาจาดว้ย อบรมจนเป็น

อตัโนมติั จนเห็นดว้ยญาณปัญญา เพราะวา่ เราอบรมแลว้ทาํยงังี�  มนัดีมั�ย

เล่า กายกรรมอยา่งนี�มนัดีมั�ยล่ะ ญาณปัญญาเรากต็อ้งเช็กตาม ตรวจตาม

วา่ เอ๊อ! ดีนะ เราทาํกายกรรมอยา่งนี� ดี ทาํวจีกรรมอยา่งนี� ดีนะ 

องคป์ระกอบอยา่งนี�  เมื�อนั�นเมื�อนี� มีผลอยา่งงี�ๆๆนะ โอ๊ย! เรียบร้อย เรา

กจ็ะไดผ้ล จะไดป้ระโยชน์มากมาย นี�เป็นความลึกซึ� ง ที�เราจะตอ้ง

พากเพียรขึ�น เราจะตอ้งกระทาํขึ�น จริง เรียนรู้จริงๆนะ ในความลึกซึ� ง 

ของบุญ ที�อาตมาพดูกบัพวกคุณนี� ในความลึกซึ� งของบุญ ในความลึกซึ� ง

ของบาป จะเรียกภาษา สองภาษานี�  เรากไ็ม่ตอ้งใหเ้ลอะเทอะอะไรจน 

กระทั�งเขา้ใจไม่ได ้เรียนใหดี้ 
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บาปกคื็อไม่ดี บกพร่องนั�นเอง มนัเป็นสิ�งที�ไม่ดี อกศุล โดยเฉพาะตวัที�

ทาํเหตุ ใหม้นัเกิดบาป ตวัที�มาเหตุใหญ่กคื็อกิเลส กิเลส ตณัหา อุปาทาน 

ตวัผร้ีาย เพราะฉะนั�น ถา้เผื�อวา่เราเอง เราไดอ้บรม ควบคุมอยา่งแทจ้ริง

แลว้ เราจะลึกซึ� งละเอียดขึ�น ชีวติของ เราจะมีกายกรรม วจีกรรมดี 

เพราะมโนกรรมดี บอกแลว้วา่ กายกรรม วจีกรรม กเ็กิดมาจากจิต

วญิญาณ เป็นตวัประธาน เป็นตวัสาํคญั เพราะฉะนั�น อยา่ไปประมาท 

อยา่ไปดูถูกวา่ การสงัวรกาย สงัวรวาจานี� เป็นเรื�อง เหลวไหล อยา่ไป

ประมาท จริง ในกายกรรมบางอยา่งนี� สาํหรับผูที้�ตีกลบั กายกรรมดู

เหมือน ท่านมาทาํสิ�งนี�  ดูเหมือนเราวา่มนัไม่ดีนะ ไม่เหมาะสมตามสูตร 

หยาบๆน่ะ สูตรตน้ๆ ไปทาํกรรมกิริยาอนันี�  ดูเหมือนวา่ท่านทาํไม่ดี แลว้

เรากเ็ลยเห็นวา่ เอ!้ อยา่งงี�ก ็จิตวญิญาณอยา่งงี�กต็ ํ�าซี ซึ� งมนัมีสภาพตีกลบั 

แบบนี�  ปฏินิสสคัคะ สลดัคืน ตีกลบั มนัมีเหมือนกนั แต่วา่ท่านทาํนั�น 

ไม่ไดเ้พื�อตวัเอง ท่านทาํเพื�ออนุโลมไปอยา่งนั�นอยา่งนี�  เพื�อที�จะใหเ้ป็น

ประโยชน์แก่คนอื�น สร้างสรร ส่วนคนที�ทาํกายกรรมอยา่งนั�น วจีกรรม

อยา่งใดของตนเองอยู ่เพื�อที�สงัวรระวงั ขดัเกลาตนเองนั�น มนักข็ดัเกลา 

หรือบางที เรากระทาํสิ�งใดอยู ่กายกรรมกดี็ วจีกรรมอะไรกต็าม ทาํแลว้

เราบาํเรอ กิเลสเราอยู ่เพราะถา้เผื�อเรายงับาํเรอกิเลสเราอยู ่ในกายกรรม

ใด วจีกรรมใดนั�น สิ�งนั�นกเ็ป็นทุจริต แค่บาํเรอนะ ฟังใหดี้ แค่บาํเรอ

กิเลสเราอยู ่บาํเรออารมณ์เราอยู ่กเ็ป็นทุจริต เพราะฉะนั�น ถา้ผูใ้ด ที�ท่าน

ทาํแลว้ ไม่ไดบ้าํเรอแลว้ แมเ้ราจะดูรูปของกายกรรม รูปของวจีกรรม ดู
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เหมือนวา่มนัตํ�า แต่ท่านไม่ไดบ้าํเรอหรอก ท่านมีเจตนารมณ์เพื�อผูอื้�น 

เพื�ออนันั�นอนันี�  แต่ทาํใหเ้คา้ไป ไม่ไดบ้าํเรอเลยนะ อนันั�นบริสุทธิ� ใจ 

และอนุโลม ปฏิโลม ตามความเหมาะสมเพื�อผูอื้�น ไม่ไดเ้พื�อตนเลย 

เพราะฉะนั�น จะใหผู้ที้�ดีนี� ทาํแต่ดีอยูต่ลอดเวลาเลย คนอื�นกต็ามไม่ติด 

ไม่มีฐาน ไม่มีขั�นบนัได ไม่มีขั�นตน้ ขั�นกลาง ขั�นปลาย ใหแ้ก่คนนั�นคน

นี� เลย ใหเ้คา้ทาํเอา เคา้กท็าํไม่ถูก เคา้กท็าํไม่ได ้เราทาํไดดี้กวา่ กท็าํให้

เคา้บา้ง เคา้ไดอ้าศยัเป็นขั�นเป็นตอนเป็นฐานเป็นฐานะไต่ระดบัขึ�นไป ก็

เป็นขนาด เป็นขั�นเป็นตอนอยู ่อยา่งนี� เป็นตน้ 

 

เราตอ้งรู้ เรียนรู้ความลึกซึ� งพวกนี�  โดยเฉพาะตวัเราเองน่ะ อยา่โกหก

ตวัเอง อยา่หลอกตวัเอง อยา่ตีกินตวัเอง ตวัเองตีกิน ตอ้งรู้ใหไ้ดว้า่ กรรม

กิริยาอยา่งนี�  เราบาํเรอตน แลว้กห็ลอกคนอื�นซอ้น เคยพดูตั�งไม่รู้กี�ทีแลว้ 

นอกจากตนเองรู้อยูว่า่ นี�ตวัเราบาํเรอตน แลว้ยงัโกหก คนขา้งนอกอีก 

โกหกคนอื�นเสียอีกวา่ ฉนัจิตวา่ง ฉนัไม่ไดท้าํเพื�อตนหรอก อะไรต่อ

อะไร ต่างๆนานา กไ็ดบ้าปใหญ่เขา้ไปอีก บาปซอ้นบาปซํ� าเขา้ไปอีก ก็

ระวงั 

 

สิ�งใดที�เราทาํแลว้ อะไรต่ออะไร เพื�อผูอื้�น ไม่ไดบ้าํเรอตน อะไรจริงๆ

แลว้ มีเจตนารมณ์ที�ถูกตอ้งตรงแลว้ ก็สบายใจได ้ไม่มีปัญหา แต่ขอ้

สาํคญั ตอ้งตรวจตราใหดี้วา่ อารมณ์บาํเรอตนนี� ไม่ไดรู้้ไดง่้ายๆ ไม่รู้ได้

ง่ายๆนะ อารมณ์บาํเรอตนนี� ไม่ง่าย แลว้ยิ�งลาํเอียงเขา้ขา้งตน 
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เผลอๆไผลๆ ตรวจตราหวดัๆ ตรวจตราลวกๆ ตรวจ อ่านจิตวญิญาณ

ของเราลวกๆ มนักย็ิ�งไม่ชดั ยิ�งไม่รู้ง่ายเลย กไ็ม่เขา้ท่านะ 

 

ทุกวนันี� นี� เราไดศึ้กษา ไดอ้บรม ไดพ้ากเพียร ปฏิบติักนัมาแลว้นี� เราได้

กายกรรม วจีกรรมที�ดีขึ�นมาพอสมควร แต่ยงัจะมีการลึกซึ� ง สร้างบุญ 

ประกอบบุญ ยงักศุลใหถึ้งพร้อม ไปอีกๆๆๆ ลดใหเ้นียน ใหส้นิท ให้

ลึกซึ� ง บอกแลว้วา่ บาปหรือความไม่ดี หรือวา่สิ�งที�บกพร่อง อกศุล 

ทุจริตนี� ยงัมีขั�นตอนหยาบ กลาง ละเอียด ลึกซึ� งอีกมาก ที�เราจะตอ้ง

เรียนรู้ แลว้กพ็ฒันาฝึกฝนเพิ�มเติมขึ�นไป เพราะฉะนั�น เราเรียนไปเถอะ 

วนัแต่ละวนั แต่ละวนัๆ เราเรียนกนัไป เพิ�มเติมกนัไป คนนั�นช่วยกนั คน

นี� ช่วยกนั แนะนาํกนัไป เรากไ็ตร่ตรองตรวจตราเอา อะไรที�จะประพฤติ

ปฏิบติั แก่ตนๆ กท็าํกนัไปเรื�อยๆ เรื�อยๆ ถา้เราแน่ใจวา่ เราไดม้าทิศทาง

ที�จะมาศึกษามหาวทิยาลยัชีวติ เป็นมหาวทิยาลยัของอริยะ มหาวทิยาลยั

ของอริยะแลว้จริงนะ เราศึกษาแลว้ เราจะประเสริฐจริง ประเสริฐอยา่งที� 

ทิศทางพระพทุธเจา้พาเป็นเลย เรากสุ็ขเกษม สุขอยา่งเกษม สุขอนัเกษม 

คนอื�น กไ็ม่ไดรั้บการเบียดเบียนจากเราเลย เราไม่ไดเ้บียดเบียนใคร มีแต่

เกื�อกลูเขา มีแต่จะไดป้ระโยชนคุ์ณค่าแก่เขา และยิ�งศึกษา เรากย็ิ�งจะเป็น

ผูที้� มีคุณค่าประโยชน์แก่เขาเรื�อยไป เรากย็ิ�งสุขสนิท เนียนๆ แมจ้ะเหงื�อ

แตก ยนืทาํงานร้อนหนกัอยูแ่ท้ๆ  กย็งัสุขสนิทเนียนที�ใจ คุณจะรู้วา่ 

ปรมงัสุขงั มนัยิ�งกวา่สุข หรือมนับรมสุขนี� ปรมงัสุขงั คือบรมสุข ถา้

ไม่ไดเ้รียนรู้ วา่ โลกียสุขกบัวปูสโมสุข สุขที�วา่งจากกิเลสแลว้นี� มนั
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ต่างกนัอยา่งไรนี�นะ ถา้ไม่ไดอ้นันี�แลว้นะ เคา้จะไม่รู้ มนัจะวา่งอยู ่อยา่ง

นั�นน่ะ บรมสุขนี� มนัจะวา่งอยูอ่ยา่งนั�น จะทาํงานหนกัอยูข่นาดไหน จะ

ร้อน จะลาํบากขนาดไหน มนักว็า่งอยูน่ั�นน่ะ มนักบ็รมสุขอยูน่ั�นน่ะ มนั

ต่างกบัโลกียสุข เสพสม มนัรสเป็นธรรมรส เป็นวมุิตติรส อยูอ่ยา่งนั�น

แหละ เพราะฉะนั�น ใครรู้ คนนั�นกจ็ะรู้ ตถตา มนัเป็นเช่นนั�นแหละ นั�น

แหละ อยา่งไรคุณกต็อ้งมีขอ้นั�นเสียก่อน นะ ไม่มีอยูอ่ยา่งนั�น อยา่ไปเดา 

ตถตา แบบอะไรๆ เป็นอยา่งนั�น ตามคะเนคาํนวณ ตามเหตุผล ไม่ใช่ อนั

นี�ไม่ใช่เหตุผลนะ ปรมตัถสจัจะนี� ไม่ใช่เหตุผล สจัจะของตถตา ของ 

ปรมตัถนี์� มนัจะตอ้งมีสภาวะนั�นรองรับ มีสุญตา มีจิตวา่ง มีความเบา 

ความง่าย เป็น วปูสโมสุข สงบสนิทอยู ่มนักเ็ป็นอยา่งนั�นล่ะ คุณไป

ศึกษาอ่านดู จบัตวัสภาวะนั�นใหไ้ด ้ที�ในตวันั�น อ๋อ! มนัวา่ง มนัวปูสโม

สุข มนับรมสุข มนัสบาย มนัไม่เดือดร้อน ใครจะมาพดู กระทบ

กระแทกกระเทือนอะไร กมี็ญาณปัญญารู้ ตื�น แต่กเ็บิกบานอยูอ่ยา่ง

นั�นน่ะ รู้ ตื�น เบิกบาน แลว้กมี็วจิารณญาณ ไม่ใช่ฟังเคา้แลว้กโ็ยนทิ�ง ฟัง

เคา้แลว้กโ็ยนทิ�ง ไม่ใช่ ฟังแลว้ กเ็อาพิจารณา แววไว เร็วขึ�น ชดัเจนขึ�น 

อ๋อ! มีขอ้มูลเพิ�มเติม อ๋อ! อนันี� มีเหตุผล อนันี� มีเหตุผลเก่า อนันี� มีเหตุผล

ใหม่ ขอ้มูลใหม่ เออ! ดี ขอ้มูลนี�  เอ!๊ น่าคิดนะ เอามาเปรียบ เอามาเทียบ 

เอามาพิจารณาแลว้ เอ๊! รู้สึกมีผล มีผลกระทบ มีผลจะบวกลบคูณหาร

ขึ�นมาได ้บางอยา่ง มีแต่เสริมหนุนใหดี้ขึ�น บางอยา่งกม็าตา้นไปบา้ง ลบ

ไปบา้ง อะไรพวกนี�  เรากจ็ะเกิดญาณปัญญา เรื�อยไป ยิ�งทาํยิ�งสร้าง ยิ�งมี

คนใหข้อ้มูลเหตุผล ติเตียนบา้ง อะไรกแ็ลว้แต่ ชมเชยกต็าม มนักเ็ป็น
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ขอ้มูลต่างๆ กย็ิ�งทาํใหเ้รารู้ความจริง ลึกซึ� งขึ�น เพิ�มเติมขึ�น นบัวนัฉลาด

เฉลียวยิ�งขึ�น เป็นผูเ้ฉลียวฉลาด ที�รู้ความจริง เรากย็ิ�งมั�นใจ ยิ�งหนกัแน่น 

ยิ�งเห็นความจริง ยิ�งยนืหยดัอยูใ่นฐานของความจริง มนัยิ�งเห็น มนักย็ิ�ง

มั�นคง มนักย็นืหยดั ในความจริงขึ�นไปเรื�อยๆ นี�เป็นรายละเอียด ที�เรา

กาํลงัศึกษา เป็นไปอยู ่ทุกวี�ทุกวนัเป็นไป ถา้ใครเขา้ใจผล หรือใคร มี

เนื�อหาของความจริงพวกนี�  มากขึ�นๆๆ แลว้คุณกฟั็งธรรมะของอาตมานี�

ง่าย ฟังธรรมะของอาตมาสบาย เขา้ใจยิ�งขึ�น ฟังทีไรก ็โอ!้ เบิกบานร่าเริง 

ฟังทีไรกลึ็กซึ� ง ฟังทีไรกย็ิ�งไดอ้านิสงส์ ฟังทีไรกย็ิ�งมีกาํลงัใจ มีฤทธิ�  มี

อิทธิบาท มีฉนัทะ วริิยะ จิตตะ วมิงัสาไปเรื�อยๆ นั�นเป็นเครื�องแสดง 

ความเป็นสมณะ เรากไ็ดก่้อเกิดสมณะขึ�นเรื�อยๆ สมณะโตขึ�นๆๆ เพราะ

มนัมีอิทธิบาทเจริญขึ�นเรื�อยๆ อิทธิบาทเป็นเครื�องแสดงสมณะ เพราะ

อิทธิบาท มนักจ็ะเกิดสภาพวา่ฉนัทะ เบิกบาน ยนิดี มีความเพียร วริิยะ 

จิตตะ เอาใจใส่ๆ ในชีวติ ชีวติของเราเนี�ย มีชีวติอยูก่บัการงาน ตื�นขึ�น 

มากท็าํงานสร้างสรรไป มีชีวติเกี�ยวขอ้งกบัอะไร กมี็ชีวติชีวา ไม่ไดเ้ป็น

คนแหนงหน่าย ไม่ไดเ้ป็นคนเหลาะแหละ ไม่ไดเ้ป็นคนยอ่หยอ่น

เหยาะแหยะ แต่เป็นคนกระปรี� กระเปร่า แขง็แรง ปราดเปรียว 

แคล่วคล่อง มีกาํลงัวงัชาสร้างสรร สามารถ โอ! สร้างไดดี้ แววไว ปราด

เปรียว ทาํไดแ้คล่วคล่องดีจริงๆ มนัจะยิ�งเป็นอยา่งนั�นขึ�นไปเรื�อยๆ 

มนุษยจึ์งเจริญ ไม่ใช่เฉื�อยๆแฉะๆ รอวนั เดี�ยวเมื�อไหร่พระอาทิตยจ์ะตก 

รอเวลาวา่ เมื�อไหร่ มนัจะไดกิ้นไดอ้ยู ่เมื�อไหร่จะไดดู้วดีิโอ เมื�อไหร่จะ

ไดน้อน มนัจะไม่เลยนะ มนัจะไม่มีอะไรมากาํหนดเรา มนัจะไปตาม
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วนิาที มนัจะไปตามยิ�งกวา่วนิาทีอีก ไปตามโอกาส เวลาของมนัไป เบิก

บาน ร่าเริงของมนัไป เรื�อยไปๆๆๆ สบายๆไป 
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