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อนุปุพพกิถา ๕ 
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ 

วนัที� ๙ สงิหาคม ๒๕๓๖ ณ พทุธสถานสนัตอิโศก 

 

  

นี�ก็เข้าพรรษาแล้วนะ คราวนี �เราเข้าพรรษา ก็ควรจะต้องถือ

ยญัพิธี หรือพิธีการ หรือในกาละ เรียกวา่ เป็นฤกษ์ก็ได้ เป็นฤกษ์ดี 

เข้าพรรษานี�ถือเป็นฤกษ์ เป็นการกําหนดหมาย เป็นการประชมุ 

ฤกษ์นี�เป็นการประชมุ เป็นการรวม รวมเอาพลงัเลยทั �งนั �นแหละ 

พลงัทางคน พลงัทางวตัถ ุพลงัทางจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ พลงั

ทางจิตวิญญาณ  มีพลงังานทางจิตวิญญาณมารวมเข้า   มาทํา

อะไร ให้มนัเป็นนํ �าหนกั เป็นคณุคา่ ให้เกิดประโยชน์มากๆ 

เข้าพรรษาก็เป็นวธีิการของคน  พระพทุธเจ้าทา่นพยายาม

กระทําขึ �นไว้ ให้แคค่นมารวมกนั แล้วให้อยู่กบัที� ไมต้่องเร่ร่อนไป

ไหน เพราะเวลาปักหลกัอยู่นี� เราทําอะไรเป็นชิ �นเป็นอนัดี ถ้าทํา

แล้วก็ตะรอนๆ เดี�ยวก็ไปโน่นเดี�ยวก็มานี� จบัๆจดๆ ร่อนๆ เร่ๆ 

ไมไ่ด้เรื�องอะไร ไมเ่ป็นชิ �นเป็นอนั มนัต้องทํายํ �าๆ ซํ �าๆ ซากๆ อยู่

กนัอย่างนั �นละ มุน่อยูอ่ย่างนั �นละ มนัจะเป็นชิ �นเป็นอนั อนันี �ก็เป็น
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พิธีการ ย้ายไปก็เป็นพิธีการเหมือนกนั แตเ่ราต้องรู้วา่ เมื�อใดควร

เคลื�อนย้าย ควรเปลี�ยนแปลงบ้าง เมื�อใดควรจะอยู่กบัที�นั�นแหละ 

ปักหลกัอยู่นั�นแหละ ทําให้แน่นหนามั�นคง ทําจนกระทั�งถึงตายก็

ได้ บางอย่างบางอนั  ต้องใช้เวลาชั�วชีวิต  ต้องซํ �าซาก    เช่นการ

ปฏิบตัิธรรมนี�    เราซํ �าซากปฏิบตัิ    ก็คอืให้มนัอยู่ในหลกัของ 

โพธิปักขิยธรรม ซํ �าซากไปจนตายนั�นแหละ ถ้ายงัไมบ่รรลถุึงจดุ

สําเร็จสงูสดุ เป็นพระอรหนัต์ ยงัไมเ่สร็จกิจ คณุก็ต้องทําให้เสร็จ

นั�นแหละ  

   ตอนนี �เราเข้าพรรษา เราก็จะเน้นอะไรตอ่อะไร ให้พวกเราได้

สงัวรระวงั ให้เอาจริงเอาจงัเพิ�มขึ �นนะ เราลองมาฟังด ูอาตมาจะ

อธิบายอนปุพุพิกถาให้ฟัง ไมข่ยายความละเอียดลออนกัหรอก 

แตว่า่ก็จะเริ�มต้น อนปุพุพิกถา ๕    เป็นหวัข้อธรรมะที�ทา่นสอน 

ตอนแรกก็สอนกบั ยสมานพ  ตอนนั �นยงัไมไ่ด้เป็นพระ  

อนปุพุพิกถา ๕ นี�ม ี

๑. ทานกถา 

๒. สีลกถา 

๓. สคัคกถา 
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๔. กามาทีนวกถา 

๕. เนกขมัมานิสงักถา 

ทานกถา ก็พดูกนั พรรณนากนัถึงเรื�องทาน 

สีลกถา ก็พรรณากนัถึงเรื�องศีล 

สคัคะ แปลวา่สวรรค์ ก็พรรณนากนัถึงเรื�องสวรรค์  

กามาทีนวะ ก็พรรณนาถึงโทษ โทษของความอยากความใคร่นี� 

เรียกวา่กาม โทษของความอยากความใคร่ 

เนกขมัมานิสงั ก็หมายความวา่ อานิสงส์ของการออกจากกาม 

เนกขมัมะ + อานิสงส์ เนกขมัมานิสงักถา การพรรณนาถึง

อานิสงส์ของการออกจากกาม ออกจากความใคร่ ความอยาก 

นอกจากกามแล้ว ก็ต้องออกจากภพ ทั �งรูปและอรูปอีกด้วย 

 

ทานกถา 

  เรื�องทาน เราก็พดูกนั อธิบายกนัมามาก พรรณนาถึง

ความหมายของทาน การทาน จนกระทั�ง ให้ฝึกหดัอบรม ทาน

ตั �งแตว่ตัถไุป จนกระทั�งถึงทานกิเลส ทานความโลภ ความโกรธ

ความหลง ออกจากตวัเราเองจนได้ เสร็จแล้วเราก็เอามาทานคน

อื�นตอ่ ก็คือจะเรียกวา่เป็นธรรมะ เป็นคําสอนก็ได้ ทานธรรมะ ทํา



4 
 

ทานธรรมะ ก็คือคําสอน หรือนําพากนั ผู้ ใดนําพา ผู้ใดช่วย

เหลือเฟือฟาย ก็ได้การเสียสละ ช่วยเหลอืเฟือฟาย ให้ผู้อื�นได้

พฒันาตนเอง ได้ลดละกิเลสด้วย การช่วยเหลือนั�นแหละ เป็นการ

เสียสละ เป็นการทําทานอนัยิ�งใหญ่ ทานอะไรก็ไมยิ่�งใหญ่เทา่ 

ธรรมทาน ทานธรรมะนี� เพราะฉะนั �น ทานธรรมะ ตั �งแตแ่รกเริ�ม 

อธิบายบอกกลา่วถึงความถกูต้อง ความดีงาม หรือทางปรมตัถ์ ก็

การละกิเลส ให้รู้ถึงการละกิเลสได้นี� วิเศษสดุ และนําพากนั

ช่วยเหลอืเอาใจใส ่เคี�ยวเข็ญกนัด้วย จะเคี�ยวเข็ญจะนําพากนั

อย่างไร ก็แล้วแต ่อย่างที�เราทําๆ กนันี� ช่วยเหลือเกื �อกลูกนัอยู่นี� 

เป็นการเสียสละ เป็นการทําทานที�ยิ�งใหญ่นะ กิจการของเรา 

กิจการของชาวอโศกนี� หลกัการใหญ่เลย เรานําพาจะให้มาละ

กิเลส การละกิเลสได้จริง เป็นโลกตุรธรรม 

  การทําให้ลดละกิเลสได้ จงึมีวิธีการ มีการนําพากนั หา

วิธีการนานาสารพดั ที�จะมาช่วยจดัแจงตอ่เนื�อง นําพากนัไปให้

จนกระทั�ง ละลดกิเลสให้ได้จริงๆ ให้ได้จนหมดนั�นแหละ เป็นการ

ทําทานที�วิเศษ อาตมาทํางานนี �ไม่ทํางานอื�นหรอก ในการที�จะ

ลดละกิเลสได้ ก็ไมไ่ด้หมายความว่า เราไมม่ีงานอื�น ในงานลดละ
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กิเลสนั �น เราจะลดกิเลสไปพร้อมกนักบั มีทั �งงานทางสงักปัปะ 

วาจา กมัมนัตะ อาชีวะ ทํางานนี�แหละปฏิบตัิลดกิเลสจริง 

ทฤษฎีของพระพทุธเจ้านี� มรรคองค์ ๘ จงึสมบรูณ์แบบที�สดุ 

เพราะงานละลดกิเลสนี� มีอยู่ทกุอิริยาบถของบคุคล มีพร้อมสรรพ

ไปด้วยกระทําการงาน จริงๆ และ คําวา่อาชีพนี�แหละ คือการงาน

ตา่งหาก สว่นสงักปัปะ วาจา กมัมนัตะ นั �นคือการกระทํา งานทาง

กาย ทางวาจา ทางใจของคน อิริยาบถของคน กายวาจาใจ 

เรียกวา่ กมัมนัตะ สว่นอาชีวะนั �นก็คือ การงานที�ประกอบกบั

บทบาทการงาน ที�เกี�ยวข้องกบัการกระทํางานตา่งๆ มนัรวมไว้

หมด กิเลสจะเกิดให้เราละได้ทกุกรรมกิริยา 

  การปฏิบตัิธรรมของพระพทุธเจ้า จงึรวมไว้หมด ทกุกรรม

กิริยาทกุงาน งานทางกาย งานทางวาจา งานทางใจ แล้วก็งานที�

ประกอบกบัวตัถสุมบตัิ ข้าวของทกุอย่าง อิริยาบถตา่งๆ ที�ทําเป็น

กิจการตา่งๆทกุอย่าง ซึ�งเรียกวา่สมัมาอาชีพ แล้วอาตมาก็แปลให้

ฟังแล้ววา่ อาชีพไมไ่ด้แปลวา่งานที�ได้เงิน กลบัตาลปัตรเสียด้วย

ซํ �า ถ้าเผื�อวา่ทํางานแล้ว ไมเ่อาเงินนั�นแหละ ยิ�งได้ทาน ยิ�งได้

เสียสละ ยิ�งได้ละความเหน็แก่ตวั ละความโลภจริงๆ ยิ�งเป็นบญุ

เป็นคณุคา่เป็นประโยชน์ ประโยชน์หลดัๆ ทนัตาเหน็เลย เราทํา
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แล้วเราไมเ่อาคา่แรง เราทําหรือเราให้ของคน เราไมเ่อาคา่

แลกเปลี�ยนกลบัคืนมา มนัก็เป็นประโยชน์ให้แก่เขา เขาก็ได้

คณุคา่ได้ประโยชน์ ไมต้่องแลกเปลี�ยนกลบัคืนมา คณุคา่มนัก็ไม่

ลด ถ้าแลกเปลี�ยนกลบั ให้เขาไปแล้ว เราก็เอาเงินตอบแทนคืนมา 

คา่มนัก็หมด ดีไม่ดีอย่าวา่แตห่มดคา่เลย เรียกวา่กําไรทางโลก 

ขายของไป กําไรวา่อย่างนั �นนะ หมดคา่ แล้วไปขดูรีดเขามาตอ่อีก 

นี�ทฤษฎีกําไรขาดทนุอารยชน อาตมาก็พยายามอธิบาย แม้แต่

เดก็ๆก็อธิบายให้ฟัง เดก็ๆเขาก็เข้าใจได้ 

อาตมาบอกแล้ววา่ คนเราเกิดมาเพื�อทําทาน เทา่นั �นเอง เกิด

มาเพื�อมีชีวิตพลงังานตา่งๆนานา เมื�อมาทํางานทําการ ออกกําลงั

กายวาจาใจ อะไรออกไป เป็นกิจการงานอะไรอีกด้วยซํ �า สร้างสรร

อะไรก็แล้วแต ่เพื�อมาทําทาน เทา่นั �นแหละ เพื�อมาให้ผู้อื�น สดุ

ยอดไมม่ีอื�นหรอก ใครทําให้ตรงสจัจะที�วา่นี � ได้มากเทา่ไหร่ ก็เป็น

คนมีคณุคา่ ประเสริฐสดุยอดมากเทา่นั �นๆ แล้วงานที�สดุยอด งาน

ที�มีคา่อะไรมากๆ ก็มีคา่ซ้อนๆขึ �นไปเหมือนกนั มนัเป็นงานทําทาน 

ที�เป็นงานทาน เรื�องของศาสนา เรื�องของธรรมะสงูๆ ละเอียดลออ

ดีๆ ก็ยิ�งคา่แพง เป็นคนมีประโยชน์สงู อย่างเป็นสจัธรรม 
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ศีลกถา 

  เรื�องของศีล ก็เป็นหลกัการ มีหลกัการทั �งนั �นแหละ ในอะไรก็

มีหลกัการ มีกฎ มีหลกั มีระเบียบ มีวินยั พวกเราก็มาอยู่ในกฎ ใน

ระเบียบในวินยักนั 

อย่างเดก็ๆ ที�มาเรียนอยู่ที�นี� มีกฎมรีะเบียบเยอะกวา่เดก็ๆที�

อยู่ข้างนอก เดก็พวกนี �ก็มามีศีล อยา่วา่แตศ่ีล ที�ตั �งวา่ ปาณาติปา

ตา ศีล ๕ เทา่นั �นเลย เดก็มาอยู่ในกรอบ ในระเบียบ ในกฎนี � พวก

นี �ศีล หรือวา่เราทํางานอยู่ในกลุม่ไหนก็แล้วแต ่เราก็มีหลกัเกณฑ์

ของเรา มีระเบยีบวินยัของเราตกลงกนันะ เป็นที�รู้กนันะ แม้แตเ่รา

กําหนดหลกัเกณฑ์ให้แก่ตวัเอง ก็เป็นศีลของตวัเอง ถ้าหลกัเกณฑ์

นั �น เรากําหนดกบัหมูก่ลุม่ อย่างนี �นะ เราตกลงจะเอาอย่างนี �นะ 

แล้วเราก็ทําให้มนัเหมือนกนั เรียกวา่สอดคล้องกนั ตามที�เราตก

ลงกนั มีมติ เป็นศีล 

คนที�มีมติประชมุกนัแล้ว มีมติตกลงกนัแล้วทกุทีไป แล้วไม่

ทําตามมติ คนนั �นคือคนไร้ศีล เป็นคนที�ไมอ่ยู่ในกฎ ในระเบียบ ใน

หลกัการที�ตกลงกนั หรือเราวา่จะต้องกระทําตามเหตผุลนี � ความ

เป็นอย่างนี � เป็นคนไร้ศีล พดูกนัไปแล้ว ก็ออกไปตามเรื�องตามราว
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ตามกิเลส ตามอํานาจอําเภอใจอย่างนั �น เป็นคนไมม่ีหลกัเกณฑ์ 

ไมม่ีกฎ ไมม่ีระเบียบ ไมม่ีวินยั ไมม่ีศีลนั�นเอง เข้าใจศีลให้ดีนะๆ 

  เพราะฉะนั �น ใครตกลงมีมติตกลงกบัหมู ่หรือตกลงใจตนเอง 

ก็บอกแล้ววา่ ก็เป็นกฎเป็นหลกั เป็นศีลของตวัเอง ถ้าตกลงกบัหมู่

แล้ว ก็ต้องทําให้ตรงกนั หมูเ่ลก็ก็ตาม หมูใ่หญ่ก็ตาม เราก็ทําให้

มนัตรงกนั ตามที�เราตกลงวา่ นี�เป็นกฎเป็นหลกั เป็นมติ ในสิ�งที�ได้

สญัญากนัลงไปอย่างนี � สญัญาก็คอืการกําหนด กําหนดกนัไป

อย่างนี � ก็ตองให้เป็นอย่างนั �น เรียกวา่เป็นศีล นี�ก็อธิบายขยาย

ความเรื�องศีล ให้ฟังอีกนิดหน่อย 

 

สคัคกถา 

  สคัคกถา กถาก็แปลวา่ การพรรณนาหรือการพดู คําพดู 

สคัคะนี�แปลวา่สวรรค์ เจ้าตวัสวรรค์นี�แหละ เป็นตวัร้ายกาจมาก

ในโลกียะ เพราะคนมนัไมรู้่จกัสวรรค์ แล้วหลงสวรรค์ คนที�หลง

สวรรค์ สวรรค์มนัก็คือสิ�งที�เสพสมสขุสม แล้วเราก็ยินดีปรีดา ได้

เพลิดเพลิน เอร็ดอร่อย สนกุสนาน พวกคณุรู้กนัทกุคนแหละ มนั

รสอร่อยนะ รสเพลิดเพลิน รสสนกุสนาน รสที�ยินดีปรีดาอะไร ก็ได้

ทั �งนั �นแหละ มนัเป็นอารมณ์ชื�นใจ อารมณ์พอใจ อารมณ์ยินดี 
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จนกระทั�ง มนัจดัจ้านไปขนาดไหนก็ตาม ยินดีพอใจ เอร็ดอร่อย 

ถึงขนาดเต้นแร้งเต้นกา ดีด เต้น ชื�นใจ ประทบัใจ อะไรขนาดไหน

ก็ตามเถอะ มนัก็คือสวรรค์ มนัเป็นรสทางจิต สวรรค์มนัไมม่ีอยู่ที�

อื�นหรอก มอียู่ที�จิตเทา่นั �นแหละ มนัเป็นรสทางจิต แล้วสวรรค์ ที�

เสพสมใจอย่างนั �นนะ เป็นสวรรค์ที�คนทกุคนรู้ทั�วหมด ไมว่า่ใคร 

เคยมาทกุคน แม้แตส่ตัว์เดรัจฉานก็ยงัเคย สตัว์เดรัจฉาน ก็เริ�ม

สะสมอารมณ์เสพสมอย่างนี �มาแล้ว มาเป็นคน ก็ติดกนัเข้าไป

ใหญ่ นกึวา่ไอ้นี�เป็นจริง เป็นจงั วา่จะต้องได้ต้องมี ถ้าไมไ่ด้ไมม่ี

แล้ว ชีวิตมนัไมส่ดชื�น ชีวิตมนัจืดชืด อะไรก็แล้วแต ่หลงมานาน 

  สคัคะ สวรรค์ที�กําลงักลา่วถึงนี � เป็นสวรรค์โลกียะ สวรรค์เสพ

สมสขุสม ได้สดุยอดแหง่ความพอใจ ชื�นใจ เอร็ดอร่อย เขาก็

เรียกวา่ เป็นความสําเร็จแหง่ความใคร่ เราใคร่อะไร หรืออยากได้

อะไร พออยากได้ แล้วก็เสพสมใจดงัที�กําหนด มนัก็เป็นรสชาติ

ทางใจ ปรุงแตง่ปั�บเข้าไปเลย เร็วนะ การปรุงแตง่นี�เร็ว สงัขารนี�เร็ว 

ปรุงแตง่เป็นรสชาติอร่อยสมใจปั�บ อาการที�มนัเป็นสขุเวทนาพึ

บขึ �นมา ที�ไปเสพสมใจนั�นแหละ เรียกวา่สวรรค์ รู้จกัสวรรค์ให้ชดัๆ 

ใจของใครของมนั สวรรค์ของใครของมนั 
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  สวรรค์ไมไ่ด้อยู่บนฟ้า ไมไ่ด้อยู่ที�ไหนๆ ไมไ่ด้มีสถานที� ไมไ่ด้มี

อะไร สวรรค์ไมม่ีตวัตน ไมม่ีอะไรๆ อยู่นอกจิตวิญญาณ ไม่

ม ี! สวรรค์เป็นอารมณ์เสพของจิตเทา่นั �น ที�เกี�ยวข้องกบัรูป รส

กลิ�นเสียงสมัผสั เกี�ยวข้องกบัความกําหนด เรียกวา่ กามตณัหา -

ภวตณัหา เสพสมตามตณัหา ก็เป็นกําหนดขึ �นมา หรือแม้แตจ่ะ

เป็นตณัหา ในวิภวตณัหา ตณัหาในเสพสม ในคณุคา่อะไรสงูๆ

ขึ �นมา ทําดีได้สมใจ ก็เป็นสวรรค์บ้าง แตส่วรรค์ทําดีได้สมใจ จะ

เป็นอดุมการณ์ เป็นวิภวตณัหา ดีที�วา่นี� ต้องเป็นดียิ�งดี ในระดบั

โลกตุระ ดีในระดบัปรมตัถสจัจะ ก็เป็นวิภวตณัหา เป็นความ

อยากใคร่ ในสิ�งที�เป็นโลกอีกโลกหนึ�ง โลกเจริญขึ �นนะ เป็นโลก ถ้า

ตดักรอบของโลกียะกบัโลกตุระ ก็คือได้สมใจ ในความบรรลสุู่

ภมูิโลกตุรภมูิ หรือโลกตุรธรรม อยูใ่นโลกใหม ่เป็นโลกของ

โลกตุรธรรม นั�นเรียกวา่ วิภวตณัหา ซึ�งเป็นตณัหาที�ละโลกนี � คือ

ไมอ่ยากได้ ไมอ่ยากได้อะไร ไมอ่ยากได้โลกเก่า แล้วเอาปรโลกคือ

โลกใหม ่โลกที�พระพทุธเจ้าทา่นค้นพบ เรียกวา่โลกตุรภพ หรือโล

กตุรภมูิ เป็นโลกชนิดใหมจ่ริงๆ นะ คนจะรู้เลยวา่ มนัรสชาติก็ไม่

เหมือนกนั ก็คือล้างรสโลกีย์ สวรรค์ลวง สวรรค์โลกีย์ที�ได้เสพสม 

นี�แหละเป็นตวัร้ายของโลกียะ 
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  เมื�อเราเข้าใจรสของโลกีย์อย่างนั �นแล้ว เราก็ไมต้่องไปยินดี

ยินร้ายมนั ลองหดัเลิกรสโลกีย์แบบนั �นดซูิ นั�นละ จิตจะสงบลง 

แล้วก็เหตแุหง่ทกุข์ก็ต้องดบั ดบัเหตแุหง่ความอยากด้วยนะ เหตุ

แหง่ความอยากมาเสพสมด้วย ดบัเหตแุหง่ความอยาก ดบัเหตคุือ

ตวัความอยากนั�นนะ ดบัหรือวา่ไมต้่องไปอยากอย่างนั �น อยากมา

เสพสมทําไม สดุท้าย เราไมต้่องเสพสม แล้วไมต้่องมีรสสงัขาร 

ด้วยการปรุงแตง่เสพสม 

  เช่น แตก่่อน เราเคยติดรูปอย่างนี � รสอย่างนี � กลิ�นอย่างนี � 

เสียงอย่างนี � ถ้าเราได้แตะแล้ว โอ๊ รสอร่อย เราพยายามฝึกหดั 

จนกระทั�งไมไ่ด้ยินดียินร้าย กบัรสอร่อยนั �นแล้ว อาการอร่อยชื�นใจ

อย่างนั �นนะ หายไป ก็ธรรมดา สามญัก็รสธรรมดา ใครจะปรุงมา

อย่างไร ใครจะปรุงสี ปรุงรส ปรุงกลิ�น ปรุงสมัผสัแตะต้องมายงัไง 

มนัก็อย่างนั �นแหละ ก็อย่างความจริง ตามความเป็นจริงของมนั 

แตเ่ราไมม่ีการเกิดรส เป็นอสัสาทะ รสอร่อย รสที�มนัซ้อนเชิง

ขึ �นมาอีกอนัหนึ�งนี� อนันั �นตวันั �นแหละไมม่ี มนัลกึซึ �งหน่อยนะ คณุ

จะต้องอ่าน คณุจะต้องเรียน มนัไมม่ี มนัก็ปกติง่ายๆ เช่น เอา

ลิปสติกมาทาให้เดก็ผู้ชายนี� คงไมใ่ชเ่กย์นะ เอามาทา เดก็แกก็ไม่

เกิดรสอร่อยหรืออะไรหรอก ไมเ่กิดสขุ ไมเ่กิดสวยงาม โอ๊ย มนั
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วิเศษอะไร เดก็ผู้ชายคนนี � เขาจะไมรู้่สกึ นั�นแหละ ความเฉยๆ ดี

ไมด่ี มนัจะผลกัเอาด้วยซํ �าไปวา่ ว้าเหนียวเหนอะ หรือวา่อะไรด้วย

ซํ �าไป ไอ้อย่างนั �น ยงัไมเ่ป็นรสกลางๆ ไมม่ีรสอร่อย ไมม่ีรสชงัด้วย 

ยงัไมม่ีรสผลกัด้วย ถึงจะเรียกวา่รสกลางๆ เรียกวา่รสวา่ง ก็ทํา ก็

ทําได้ ถ้าเผื�อวา่วางใจได้นะ ไมผ่ลกัไมด่ดู เอาลิปสติกทาปาก มนั

ก็ทาปาก ก็เหมือนกบัเรากินอาหาร ที�คนอื�นเขาอร่อย เราก็กิน

อย่างนั �นแหละ ก็กินรสอย่างคนอื�นเขาก็ได้ แตเ่ขามตีวัอร่อย เรา

ไมต้่องมีอร่อยนั �น แตเ่ราก็ได้กินรสเดียวกนั ถ้าของอย่างเดียวกนั 

คนอื�นกิน เขาก็ได้รสอย่างนั �น มนัหวาน ก็หวาน มนัเคม็ก็เคม็ มนั

ขมก็ขม มนัเปรี �ยวก็เปรี �ยวเหมอืนกนั รสนั �น มนัไมป่ระหลาด อะไร 

มนัเป็นรสของจริง ตามความเป็นจริง 

  แตอ่สัสาทะ รสอร่อยที�มนัเป็นอปุาทาน มนัเป็นรสโลกีย์ ที�

คณุไปปรุงไปแตง่มานั�นนะ มนัไมม่ีจริงๆ เคยมก็ีหายไป แตเ่ราก็รู้ 

เราไมผ่ลกัด้วย ควรกินก็กิน ควรรับก็รับ ควรมีก็มี ควรใสก็่ใส ่ควร

ดก็ูด ูควรได้ยินก็ได้ยินดี ควรเกี�ยวข้องก็เกี�ยวข้อง นี�คือสวรรค์ และ

มนัเป็นสวรรค์อยา่งโลกียะ ที�จะต้องได้รับรสอร่อย แล้วก็ได้เกิดรส

อร่อย นั�นคือสวรรค์ รสอร่อยโลกียะ พอเราลดรสอร่อยโลกียะลง

ไปได้ ลดไปจริงๆ จนกระทั�ง มนัไมม่ี มนัก็ไปเป็นคนอีกชนิดใหม ่
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เป็นคนอีกโลกหนึ�ง เป็นสวรรค์ใหม ่สร้างสวรรค์ใหม ่การมีของ

โลกียะ ของโลกๆ เรียกวา่โลกียรส อนันั �นเป็นสวรรค์ของโลกียะ 

ธรรมดาสามญั มีทกุคน เคยมาทกุคน คนมาลดรสโลกียะได้ ลด

โลกียรสได้ ก็เป็นคนชนิดใหม ่เกิด เกิด ถ้าลดได้เรื�อยๆ ก็เป็นอบุตัิ

เทพ ถ้าได้เสพรสสมใจอย่างโลกๆ อย่างโลกียะ เขาเรียกวา่ สมมติ

เทพ เป็นเทวดาสมมติ ซึ�งเป็นทกุคน สมมตินี�แปลวา่ รู้กนัทั�ว รู้

ด้วยกนัทั�ว ทกุคนรู้กนัหมด แตว่า่จะมีญาณปัญญารู้หรือไม ่ไมรู้่

นะ แตว่า่คณุรู้รสอร่อย คณุเสพรสอร่อยอยู ่ที�เสพมนัอย่างไมรู้่ ก็

คืองมงายเลย ถ้ารู้ตวัแล้วก็อ่านออก แล้วก็ลดมนั ลดรสกิเลสนั �น

ได้จริง ลดรสอร่อยนั �นได้จริง คณุก็เกิดใหมเ่ป็นอบุตัิ อบุตัิแปลวา่

เกิด เป็นเทวดา ที�เกิดขึ �นไป เกิดขึ �นไป จนคณุหมดรสอร่อยนั �น 

เรียกวา่ วิสทุธิเทพ เป็นเทพบริสทุธิ�แล้ว เป็นเทพที�ไมม่ีรสอร่อย 

ของโลกียะแล้ว เป็นเทวดาสมบรูณ์ เป็นพระอริยเจ้า อรหตัผลเลย

แหละ คณุจะไมอ่ร่อยในรสของอะไรเป็นเหต ุรสอร่อยในอาหาร 

รสอร่อยในของเสพติด รสอร่อยในเครื�องแตง่ตวั รสอร่อยในลาภ 

ในยศ รสอร่อยในสรรเสริญ รสอร่อยในอะไรก็แล้วแต ่ที�เป็นโลกียะ

ที�ได้สมใจ แม้มนัได้ แตม่นัได้สมใจเหมือนกนันะ แตไ่มเ่กิดรส 

อาการที�วา่นี � คณุอยากจะทําดี นี�เป็นวิภวภพด้วย คณุสร้างอนันี � 

เพื�อเสียสละให้คนอื�น คณุทําให้เตม็ที�เลย แล้วคณุก็ไมเ่กิดฟใูจ
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อะไรเลย ไมเ่กิดอาการฟ ู ที�เป็นรสอร่อยใสใ่จเลย   ไมเ่กิดในใจ   

ไมเ่กิดตวันั �น   นั�นคือรหตัผล จิตวิมตุิ จิตหลดุพ้น เป็นวิสทุธิเทพ 

เทวดาบริสทุธิ� เป็นสวรรค์ที�ยิ�งใหญ่ ตา่งจากสวรรค์โลกๆ 

  เราจะต้องเรียนรู้ออกจากสวรรค์ลวง รสของสวรรค์แบบนี � 

ต้องรู้ตวั การออกจากสวรรค์ลวง ข้อ ๔ ทา่นเรียกวา่  

 

กามาทีนวะ  

  ต้องเหน็โทษของสวรรค์ลวง โทษที�เสพกาม เสพความใคร่ 

ความอยากได้สมใจ แล้วก็มีรสของกาม เรียกวา่ กามาทีนวะ เหน็

โทษ การเหน็โทษนี� จะต้องเหน็ด้วยญาณปัญญา ต้องพิจารณา 

ต้องไตร่ตรอง ต้องตรวจสอบ เพราะมนันานมาเหลือเกิน อะไร

สมใจสงัขารปุ๊ ป รสอร่อยเกิดสมใจ แหม มนัชื�นใจ มชีีวิตชีวาอยู่

ตลอดเวลา เพราะมนัเป็นอย่างนั �นมาแตไ่หนๆ เป็นมาตั �งแต่

เดรัจฉาน บอกแล้ว แม้คนมาเป็นมนษุย์ มาเป็นคนแล้ว คนก็ยงั

เสพรสอร่อยของกามนี�มาอยู่ตลอด ทีนี �เรามาเรียนรู้ เพื�อที�จะได้

พิจารณาออก แล้วก็จะต้องเหน็โทษมนันี� โอ้โฮ กินเมื�อไหร่ก็อร่อย

เมื�อนั �น ได้สมใจในเรื�องทางตาทางห ูเมื�อไหร่มนัก็ยงัเป็นความสขุ

อยู่เมื�อนั �น มนัยงัอร่อยอยูเ่มื�อนั �นแหละ นี�มนัยาก มนัลวงอยู่ตรงนี � 
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  จะต้องเหน็โทษของมนั พิจารณาส ิถ้าเราจะต้องไปติด ไอ้สิ�ง

ที�โลกเขาก็วา่ มนัไมด่ีใช่ไหม อบายมขุ แล้วเราก็ไปรสอร่อยมนัอยู่

อย่างนั �น ก็พยายามดซูิ อบายมขุนี� บางทีเขาก็มีกฎหมายห้าม 

ด้วยซํ �าไปนะ สบูฝิ� นเป็นต้น สบูเฮโรอีนเป็นต้น ถึงแม้เขาไมห้่าม

ดื�มเหล้า สบูบหุรี� อะไรอย่างนี �เป็นต้น มนัก็ยงัไมใ่ชข่องดิบของดี

อะไร เป็นรสอร่อยอยูอ่ย่างนั �นทําไม เหน็โทษมนัให้ได้ เป็นภยั เป็น

โทษ เจบ็ๆป่วยๆ เสียเงินเสียทอง ต้องเสยีเวลํ�าเวลา เสียโน่นเสียนี� 

เหน็โทษของมนัให้ได้วา่ ถ้าเราไปเสพไปติดอยู่ โทษมนัมมีาก

เทา่ไหร่ คณุคา่มนัมีเทา่ไหร่ ถ้าคณุคา่ก็รับแตเ่พียงคณุคา่จริงๆ 

มนัไมต้่องเสพต้องติด บางอย่างไมม่ีคณุคา่ด้วยซํ �า เพราะวา่เรา

เสพมากเกินไป เหน็โทษมนัจริงๆ พิจารณาโทษมนัทกุอย่าง แม้แต่

เราจะต้องไปเหนด็เหนื�อย เสียแรงงาน เสียเวลา เสยีทนุรอน เสีย

อะไรก็เป็นโทษเป็นภยั ทั �งนั �นแหละ 

  เพราะฉะนั �น ในอบายมขุนี� มนัเหน็ได้ง่ายกวา่สิ�งที�ตํ�า สงัคม

เขาไมย่อมรับ หรือสงัคมเขาก็รู้กนัทั�ววา่ อนันี �มนัเลกิได้ดี ใครไม่

ไปเสพไปติดอย่างนี �ด ีจนเราทําให้ไมเ่สพไมต่ิด เพราะเรารู้จกัวา่

รสอร่อย หรือรสเราไปติดไปยดึนี� มนัก็คือกิเลส ล้างกิเลสนั �นออก 

จนไมม่ีรสอร่อยนั �น ไมต้่องไปติดไปยดึนั �นได้จริงๆเลย ให้ได้ ก็เป็น
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การออก นอกจากเหน็โทษแล้ว คณุจะต้องออกจาก เรียกวา่ 

เนกขมัมานิสงัสะ  

 

เนกขมัมานิสงัสะ 

  เหน็ประโยชน์ ในการออกมาจากกาม ออกมาจากรสอร่อย 

ออกมาจากการไปเสพสขุ อย่างนั �น เรียกวา่ เนกขมัมะ เหน็

ประโยชน์ในการออกมา เหน็โทษในการที�ไปติดไปยดึ ไปเสียเวลา

บําเรอตนอยู ่แตเ่หน็ประโยชน์ ในการออกมาจากรสกามเหลา่นั �น 

  ทีนี �เรื�องซ้อนอีกเรื�องหนึ�งก็คอืเรื�องโทสะ กาม พยาบาท นี�เป็น

คูห่นึ�ง พยาบาท โทสะ กามเป็นความใคร่อยากได้สมใจตน กาม

เป็นอาการที�สงัขาร ที�จริงกามก็คือ การสงัขารจากอตัตากบักาม 

อตัตากบักามผสมพนัธุ์กนั แล้วก็เกิดมาเป็นโทสะ การใคร่อยาก

คือกาม อยากได้มาสมใจให้ตวัก ูพอกไูมไ่ด้สมใจก ูเทา่กบั ลองทํา

สิ สมการนี � การใคร่อยากมาให้ได้ตามใจ ที�กกํูาหนดอปุาทานยดึ

ติด แล้วยงัไมไ่ด้สมอยาก ของก ูบวกกบัอตัตา คือตวักขูองกนีู�มนั

ไมไ่ด้ ยงัไมไ่ด้ พอมนัอยาก มีอาการอยากแล้ว มนัไมไ่ด้มาตามใจ

ก ูยิ�งมคีนมาขดัขวางต้านกั �น จะเกิดอะไรขึ �น ๆ เกิดไมช่อบใจ 

จนกระทั�งถึงโทสะ เกิดโทสะ เพราะฉะนั �น โทสะนี �เกิดได้ก็เพราะ
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กาม แล้วมนัก็ลวงคน ไมใ่ช่ลวงหรอก มนัเหน็ชดัอยูแ่ล้ว เพราะ

ปรุงเร็วเหลือเกิน มนัเป็นการโกรธ การไมช่อบใจ ก็ปรี�ดขึ �นมาเลย 

มีโทษไหม โทสะมีโทษไหม มีโทษไหม ทา่นอธิบาย ในนี � อธิบาย

ในพยาปาทาทีนวะ โทษของพยาบาท อาทีนวะแปลวา่โทษ 

พยาบาทมีโทษไหม มีโทษ ไมม่ีคณุเลย ซึ�งอาตมาเคยบอกวา่ 

แม้แตค่วามไมช่อบใจ แม้นิดหนึ�ง ไมต้่องเอาไว้ในใจ เอาออกให้

หมด 

  เราจะต้องมาออกจากโทษ หรือออกจากพยาบาท ออกจาก

โทสะด้วย หรือไมอ่อก หรือจะเอาไว้ก่อนด้วยซํ �าไป ก่อนกามาทีน

วะ เพราะวา่การใคร่อยาก ในการที�อยากจะสร้างสรร อยากจะ

เสียสละ อยากจะทําดี มนัยงัมีคณุคา่ แตอ่ยาก อยากจะโกรธ 

อยากจะไมช่อบใจ อยากจะชงั อยากจะพยาบาท อยากจะ

อาฆาต อยากจะแก้แค้น อยากจะรําคาญพวกนี � เป็นลกูเต้าเหลา่

หลาน ของโทสมลูทั �งนั �น อาการพวกนี � มากกวา่นี � อาตมาเคย

อธิบาย แม้แตริ่ษยา แม้แตม่กัขะ ปลาสะ อาชีพ ตระหนี�ถี�เหนียว 

อะไรพวกนี � ลกูของโทสะทั �งนั �นเลย สายโทสมลูทั �งนั �นเลย สรุป

แล้ว ก็ตวัโทสะนี� ต้องออกก่อนกามด้วยซํ �า ต้องละออกก่อนกาม 

แตพ่วกเรามีโทสะ อยู่ในใจกนับ้างหรือเปลา่ ใครหมดแล้วยกมอื
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ขึ �น เกลี �ยงแล้ว ไมม่ีโทสะแล้วตอนนี � ถอนอาสวะสิ �นแล้ว มีไหม ยงั

มีอยู่ทกุคน เพราะฉะนั �น เรามาเอาก่อนอื�นกนัเถอะ 

  วนันี �มีกระดาษ เทศกาลเข้าพรรษา สปัดาห์แหง่การพิจารณา 

โทษของโทสะ ใน ๗ วนัตอ่ไปนี � มาเอาไป แล้วทําแบบฝึกหดัด ูใน 

๗ วนัตอ่ไปนี � ตลอดเวลาที�ทา่นตื�นอยู ่ไอ้ตอนนอนหลบั มนัคงไมรู้่

ละนะ มนัโกรธเมื�อไหร่ ไมรู้่ละนะ มนัไปโกรธในฝันคงยาก เอามนั

ตอนตื�นนี�ละนะ ตลอดเวลาที�ทา่นตื�นอยู ่ขอให้ทา่นพิจารณา คิด

นกึให้มาก ถึงโทษของโทสะ จะเรียกวา่ โทสาทีนวะก็ได้ ไมใ่ช่

กามาทีนวะ โทสาทีนวะ คิด นกึคิดให้มากถึงโทษของโทสะ วา่มี

อะไรบ้าง พอมนัโกรธ หรือมนัโทสะขึ �นมา มนัพยาบาท มนัจะคิด

ได้ ถึงขั �นลกูของโทสะมลูก็ได้นะ แล้วมนัมีผลไมด่ีอะไรบ้าง มนัมี

อะไรบ้างโทษของมนั โทษความไมด่ไีมง่ามของมนั และอานิสงส์ 

ทีนี �อานิสงส์ ก็แปลวา่ประโยชน์ อานิสงส์ของการออกจาก เนกขมั

มานี� ออกจากโทษ ออกจากโกรธทั �งนั �นแหละ ออกจากทั �งโทสะ

และโลภะ ไมใ่ช่ออกจาก แตก่ามอย่างเดียว บอกแล้ววา่ โทษนั�น

มนัเกิดจากกาม เพราะฉะนั �น กามที�ลกึที�สดุก็คือ ตวัที�ยงัต้องการ

มา อยู่ตลอดเวลา 
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แม้แคต้่องการ จะให้ต้องการมาบําเรอตนจริงๆ ก็คือกาม

โดยตรง ต้องการแล้วไมไ่ด้สมใจ จงึเกิดโทสะ อย่างที�บอกแล้ว มนั

ก็เกิดไปจากตวักาม เพราะฉะนั �น อธิบายตวักามาทนีวะตวัเดียว 

ขยายออกเป็นโทสะ อย่างที�อาตมากําลงัขยายให้ฟังนี �นะ 

เพราะฉะนั �น อานิสงส์ของการออกจากโทสะ ที�ทา่นเคยได้รับ เราก็

พิจารณาของจริงของเราเลย หรือคดิวา่จะได้รับ อนันี �เรียกวา่ยงั

ไมไ่ด้รับ อนาคต หรือคิดวา่จะได้รับ 

ใครจะออกยงัไง ก็เอาไปลองด ูอ่านด ูมนัก็เหมือนกนั 

กระดาษนี � อาตมากําลงัอ่านนี � อนัเดียวกนั แผ่นเดียวกนั แล้วก็มี

ช่องให้คณุกรอก เอาไปทําแบบฝึกหดัด ูทําการบ้านด ูตั �งใจศกึษา 

ศกึษาเรามีอปุกรณ์ เรามีวิธีการอะไร เพื�อที�จะให้พวกเราได้เรียนรู้ 

เรียนรู้สจัธรรม เรียนรู้ความจริง เดก็ๆเข้าใจไหมนี� ฟังดูๆ  เข้าใจ

ไหม นกัเรียนเข้าใจไหม รู้เรื�องไหม พอรู้ เอาไปทําดบู้าง 

  นี�เป็นการทําแบบฝึกหดัที�จริง คิดให้ถึงโทษของมนั โทษของ

โทสะ นี�กําลงัทําแบบฝึกหดัของ โทสาทีนวะ บอกแล้ววา่โทสาทีน

วะ เป็นลกูของกาม ผสมพนัธุ์กบัอตัตา มนัถึงออกมาเป็นโทส เป็น

โทสะ 
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  เราทําตวัลกูนี�ก่อน คอ่ยไปถอนรากถอนโคนแม ่แมน่ั�นมนัยงั

อาศยัอยูบ้่าง เพราะที�จริงแล้ว โลกนี �เราก็ต้องมีเครื�องอาศยั 

เพราะฉะนั �น จะอาศยัที�สดุก็คือ จิตวิญญาณที�เป็นความปรารถนา 

หรือความใคร่อยากที�ดี เป็นวิภวตณัหา เป็นความใคร่อยาก

สร้างสรรอยู่ ถ้าเรายงัมีชีวิต เรายงัมีรูปนามขนัธ์ ๕ เรายงัไม่

ปรินิพพาน เราจะต้องมีความปรารถนานี �อยู่ตลอด เป็นอากงัขาว

จร หรือเป็นอะไรละ อิจฉาวจร ยงัจะต้องดําเนินไป อวจรก็

หมายความวา่ มนัยงัเดินไปอยู่ มนัยงัมีวงที�เป็นไปอยู ่มนัจะต้องมี

อากงัขาวจร หรืออิจฉาวจรนี �อยู่ เป็นความปรารถนา เป็นความ

ต้องการ จะเรียกอิจฉา จะเรียกฉนัทะ จะเรียกอะไร มนัมีเยอะ คํา

วา่ปรารถนานี� มนัมีความหมาย ถ้าเราเข้าใจเนื �อหามนัแล้ว ก็ไม่

ยากอะไร ลองไปทําด ูนี�เป็นสิ�งที�เราพยายามที�จะช่วยกนั ช่วยกนั

ให้เกิดคณุคา่ ให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดการดําเนิน เจริญขึ �นในตวั

คน ในตวับคุคล พยายามกระทํากนั ใครไมเ่ข้าใจถามไถ่กนั ถ้า

ใครเข้าใจดีแล้ว ก็ทําเลย เข้าใจยงัไมด่ีอะไร ก็ประชมุกนั เหมอืน

อย่างที�เราทําหนงัสืออริยสจั ๔ มา มนัไมเ่ข้าใจดี ก็มาประชมุกนั 

วิจยัวิเคราะห์กนัไปเรื�อยๆ จนกระทั�งมาถึงมืออาตมาอีกทีหนึ�ง ถ้า

มนัไปไมร่อด ก็มาถึงมืออาตมา อาตมาก็ช่วยเสริมเติมให้อีก แต่

ถ้าไปรอด ทําได้ดี ก็เอาเลย ได้คณุคา่ ได้ประโยชน์ทนัที ไมม่ี
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ปัญหาอะไร แล้วเราก็ทํา พหลุีกมัมงั มนัจะเกิดจากการทําให้มาก 

ในการฝึกฝนตนเอง มีความเพียร 

  ไหนๆ เราก็เป็นนกัเรียนมหาวิทยาลยัแหง่ชีวิต ที�จะต้อง

เดินทางไปสูป่ริญญา ปริญญาอะไรรู้หรือเปลา่ จบปี ๔ พระ

อรหนัต์ จบปี ๑ นี�ได้แคโ่สดานะ จบปี ๒ สกิทา จบปี ๓ อนาคา 

จบปี ๔ อรหนัต์ ปริญญาของมหาวิทยาลยัชีวิตนี� มนัยิ�งยอดอย่าง

นี � มนัยิ�งใหญ่ สว่นใครจะไปเรียนปริญญาโท ไปเรียนดอกเตอร์ 

เป็นพระโพธิสตัว์ เรียนปริญญาโท ก็หมายความวา่ ไปเป็นพระ

โพธิสตัว์ จบดอกเตอร์ ก็หมายความวา่ เป็นพระพทุธเจ้า ใครจะ

ไปจบดอกเตอร์ ไปเรียนดอกเตอร์ ก็คอ่ยวา่กนัอีกทหีลงั ตอนนี �เอา

ปริญญาตรีก่อน ปริญญาตรีนี� เรียน ๔ ปีนะ โสดา สกิทา อนาคา 

จบอรหนัต์ถึงจะจบปี ๔ เป็นปริญญาตรี มนัต้องทําจริงๆ ในชีวิต

พวกเรา เข้าใจมาถึงขั �นนี �แล้ว ทําได้ทกุคน เดก็ๆก็ทําได้ ผู้ ใหญ่ก็

ทําได้ทกุคนแหละ ทํา 

  ถ้าเราสงัวรของเราจริง เราอบรมตนเราจริง ใครละจะได้ 

อบรมตนเรา เราก็อบรมของเรา เราจะไตร่ตรองพิจารณาศกึษา 

แล้วก็พยายามอ่าน ยิ�งมอีปุกรณ์วิธีการเขียนนี� อาตมาวา่ มนัยิ�ง

กวา่สมยัพระพทุธเจ้า สมยัพระพทุธเจ้า ไมม่ีการเขียนการบนัทกึ 
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เวลาเรามาเขียนมาบนัทกึนี�นะ ภาษาบญัญตัิ กําหนดความหมาย

พวกนี � มนัให้ความเข้มข้น มนัให้ความกระชบั มนัให้ความกระจ่าง 

ในตวัของมนั เพิ�มเติมขึ �นอีกนะ เวลาคณุนกึแล้วก็มาเขียน มา

เรียบเรียงเป็นสํานวนโวหารภาษา เพื�อที�จะบรรยาย สภาวะนี� คณุ

จะได้นกึคิด เติมซ้อนๆลงไปอีกนะ คณุคิดดีๆ ที�อาตมาอธิบายให้

ฟังนี� คณุได้แตค่ิดนกึ มนัก็แคค่ิดนกึ คณุไปลงบนัทกึลงไปอีก 

พยายามที�จะใช้คําความ บญัญตัิภาษา เพื�อให้มนัไปถกูต้องตาม

สภาวะที�จริงนี� คณุได้กลั�นกรอง ได้พิจารณาได้รอบรัด ทําอะไรมนั

ลงไปอีก ได้ตั �งเยอะตั �งแยะ มนัทําให้ลกึซ้อนๆ ความจริง เป็น

พฤติกรรมจริงของมนษุย์ 

   ใครที�เที�ยวได้มกัง่าย เป็นคนช่างดถูกูดแูคลน อะไรเลก็ๆ 

น้อยๆ พวกนี �ละนะ มีอตัตามานะ ใหญ่ ถือดี เฮ้ย แคนี่ �ฉนัก็รู้แล้ว 

ฉนัเก่งแล้ว ฉนัวเิศษแล้ว คนที�มีความรู้สกึอย่างนั �น เป็นคนที�

ประมาท ความประมาทนี� เป็นยอดแหง่ธรรมะที�เลวที�สดุ ที�

พระพทุธเจ้าทา่นรวมเอาไว้ เพราะทกุอย่างอะไรๆ ก็จะเลวร้ายลง

ได้ หรือวา่เสียหาย และเป็นทกุข์ได้ เพราะประมาทตวัเดียว 

  ธรรมะอนัที�ยิ�งยอดที�สดุ ทา่นจงึบอกคือตวั อปัปมาโท ความ

ไมป่ระมาท เป็นตวัยอด แหง่การศกึษาเลย ตวัไมป่ระมาท 
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เพราะฉะนั �น อย่าไปประมาท แม้โทษภยัอนัมีประมาณน้อย ไอ้

เรื�องเลก็เรื�องน้อย อย่าไปประมาท ยิ�งมีผู้ รู้ทา่นแนะนํา ให้ทําจดุ

นั �นจดุนี � อาตมาวา่มนัไมไ่ด้เลวหรอก มีแตม่นัจะได้ดี ใช่ไหม ถ้า

เราตั �งอกตั �งใจ พยายามจริงๆ มนัจะมีแตป่ระโยชน์ 

  ลองอ่านด ูสตูรที�ทา่นขยายความของ อนปุพุวิหารสมาบตัิ 

พระพทุธเจ้าทา่นตรัสของทา่นนะ แตข่องเราก็เอามาอธิบาย 

ขยายความของเราได้ ทา่นตรัสวา่อย่างนี �  

 อานนท์ ครั �งก่อนแตก่าลตรัสรู้ เมื�อเรายงัไมไ่ด้ตรัสรู้ ยงัเป็น

โพธิสตัว์อยู ่(อย่าลืมวา่โพธิสตัว์นี� จะตรัสรู้อะไร จะตรัสรู้อรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจ้านะ ไมใ่ช่มาตรัสรู้แคอ่รหนัต์ธรรมดาของคณุนะ 

เป็นโพธิสตัว์นี� ยงัไมไ่ด้ตรัสรู้สดุยอด เป็นอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า

นี � 

  ในครั �งนั �น ความรู้ได้เกิดขึ �นแก่เราวา่ เนกขมัมะ (นี�เป็นคํา

กลางๆ) ความหลกีออกจากกาม (การหลีกออกจากกามเป็นของ

พระพทุธเจ้า ทา่นกลา่วกลางๆ เดี�ยวอาตมา จะขยายให้ฟังวา่ 

กลางของคณุเทา่ไหร่ กลางของพระพทุธเจ้าเทา่ไหร่ ก็คอ่ยวา่กนั 

มนัเป็นธรรมกาโม หรือ เป็นธรรมกาม 
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เพราะฉะนั �น ธรรมะในระดบัคณุ กบัธรรมะในระดบั

พระพทุธเจ้า มนัก็คนละกาม ถ้าเข้าใจธรรมกาโม หรือธรรมกาม

นะ เนกขมัมะ เป็นทางแหง่ความสําเร็จ ปวิเวก เป็นทางแหง่

ความสําเร็จ ๒ ตวั ๒ ตวัเทา่นั �นแหละ มีเนกขมัมะ กบั ปวิเวกะ 

ดงันี � แตแ่ม้กระนั �น จิตของเราก็ยงัไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลื�อมใส ไมต่ั �งอยู่

ได้ ไมห่ลดุออกไป ในเนกขมัมะ ทั �งที�เราเหน็อยู่วา่นั�นสงบ คําวา่

นั�นสงบ คําวา่สงบนี� ก็คอืความหมายของวิเวกด้วย ความหมาย

ของวิเวก แปลวา่สงบ ทั �งๆ ที�รู้อยู่วา่นั�นสงบ) 

  อานนท์ ความคิดได้เกิดขึ �นแก่เราสบืไปวา่ อะไรหนอเป็นเหตุ

เป็นปัจจยั ที�ทําให้จิตของเราเป็นเช่นนั �น 

  อานนท์ ความรู้สกึได้เกิดขึ �นแก่เราวา่ เพราะวา่โทษในกาม

ทั �งหลาย เป็นสิ�งที�เรายงัมองไมเ่หน็ (ฟังดีๆนะ ความนี �จะรู้ ตอนนี �

เรากําลงัเอาคําวา่โทษ คําวา่โทสะ มาใสแ่ทนคําวา่กามเสียนะ ถ้า

จะบอกให้พวกคณุฟังตอนนี � ก็น่าจะบอกวา่ เพราะวา่โทษในโทสะ

ทั �งหลาย เป็นสิ�งที�เรายงัมองไมเ่หน็ ยงัไมไ่ด้นํามา ทําการคิดนกึ

ให้มาก และทั �งอานิสงส์แหง่การออกจากโทสะ ในนี �ของทา่นวา่

กามนะ อาตมาเอาแทนซะ และอานิสงส์ แหง่การออกจากโทสะ 

เราก็ยงัไมเ่คยได้รับเลย ยงัไมเ่คยรู้รส รสออกจากโทสะ มนัเป็น



25 
 

ยงัไง ยงัไมเ่คยรู้รสเลย จิตของเราจงึเป็นเช่นนั �น ก็คอืจิตที�ยงัไม่

แลน่ไป ไมเ่ลื�อมใส ไมต่ั �งอยู ่ไมห่ลดุพ้นไป ออกจากโทสะ นั�น

แหละ 

  อานนท์ ความคิดได้เกิดขึ �นแก่เราสบืไปวา่ ถ้ากระไรเราได้

เหน็โทษในกาม (อาตมาเอาโทสะใสแ่ทนนะ) ถ้าเราได้เหน็โทษใน

โทสะทั �งหลาย แล้วนํามาทําการคิดนกึในข้อนั �นให้มาก ได้รับ

อานิสงส์ ในการหลีกออกจากโทสะแล้ว พงึเสพในอานิสงส์นั �น

อย่างทั�วถึงไซร้ ข้อนั �นแหละ จะเป็นฐานะ ที�จะทําให้จิตของเราพงึ

แลน่ไป พงึเลื�อมใส พงึตั �งอยู่ได้ หลดุออกไปในโทสะ โดยที�เหน็อยู่

วา่นั�นสงบ จบเลย นั�นสงบแล้วหนอ ก็มนัไมม่ีโทสะ มนัก็สงบ 

  อานนท์ โดยกาละตอ่มา เราได้ทําเช่นนั �นแล้ว อย่างทั�วถึง จิต

ของเราจงึแลน่ไป จงึเลื�อมใส ตั �งอยูไ่ด้ หลดุออกไปในโทสะ ในนี �

ทา่นใช้คําวา่เนกขมัมะ หรือในกาม โดยที�เหน็อยู ่ทา่นใช้คําวา่

เนกขมัมะเลย บอกไว้แล้ว อาตมาอธิบายเนกขมัมะ วา่ต้องออก

จากทั �งกามและโทสะ โดยที�เหน็อยูว่า่ นั�นสงบ อานนท์ 

  ฟังดคูําสั �นๆ แตล่ะเอียดลออลกึซึ �ง กินความหมด ที�

พระพทุธเจ้าทา่นตรัสนี� พวกเราคงจะติดอยู่ที�ตรงนี � เหมือนกนัวา่ 

เอ๊ ทําไมเราทําออกไมไ่ด้นะ ทําไมเราออกจากกามไมไ่ด้ ทําไมเรา
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ออกจากโทสะนี �ไมไ่ด้ เพราะเราไม่ได้ตรึกตรอง ไมไ่ด้มี

สติสมัปชญัญะ ไมไ่ด้พิจารณา ไม่มีสติปัฏฐาน ในการที�จะอ่าน

อารมณ์ มีมทุภุตูธาต ุมีมทุภุเูต ให้จิตแววไว ให้รับรู้ตวัเอง มนัเกิด

โทสะเมื�อไหร่ ก็รู้อารมณ์นั �น อ่านมนั พยายามเหน็โทษของมนั 

พยายามพิจารณาเหน็โทษเหน็ภยัของมนัจริงๆ เลย แล้วก็

พยายามละหน่ายคลาย ให้มนัจริงๆเลย บอกวา่ เอ๊ะ มนัมีอยู่นี� 

มนัเป็นโทษเป็นภยั มนัเป็นความตกตํ�า มนัไมใ่ช่ความเจริญ 

  เพราะฉะนั �น ใจเราให้หลดุออกมา ให้หลดุออกมา ให้แลน่ไป

จากทิศทางที�ควรจะแลน่ออก อย่าไปจมอยูก่บัอย่างนั �น ให้ออกมา

จากกาม ให้ออกมาจากโทสะ ให้ออกมาจากกามวิตก ให้ออกมา

จากพยาบาทวิตก วิตกแปลวา่ตรึก เพราะฉะนั �น การตรึกก็คือ 

การที�กําลงัมีอาการ มีอารมณ์อย่างนั �น ตรึกในกาม ก็หมายความ

วา่ กําลงัมีความอยากใคร่ ตรึกในพยาบาทก็หมายความวา่ กําลงั

มีความโกรธ กําลงัมคีวามไมช่อบใจ นี�อาตมาอธิบายพยาบาท 

ตั �งแตต่วัสายแรงสดุ เรียกวา่โกรธ หรือโทสะแรง จนกระทั�งถึง ไม่

ชอบใจ มีอาการนิดๆ ในใจมนัไมส่บายใจ ไมช่อบใจ มนัอยาก

ผลกั บอกแล้วผลกั คือสายไมต้่องการ สายผลกั สายโทสะ  สาย

ดดูคือสายกาม เราอ่านอาการเหลา่นั �น มนัให้ออกจริงๆ แล้วก็เหน็



27 
 

โทษเหน็ภยัจริงๆ แล้วก็ดอูานิสงส์แหง่การออกจาก เมื�อเราไมม่ี

อาการโทษ อาการโทสะ อาการกามในใจของเราแล้ว เหน็

อานิสงส์วา่ นั�นสงบๆ นั�นสงบ อ๋อ มนัไมม่ีอาการนี � มนัสงบอย่างนี �  

(สงบไมไ่ด้แปลวา่นิ�ง มีบรรยากาศ นิ�งๆ เงียบๆ ไมม่ีเสียง ไมม่ี

กลิ�น ไมม่ีรส หรือนั�งนิ�งๆ เฉยๆ ไมใ่ช่!)  กิเลสมนันิ�ง โทสะมนันิ�ง 

โทสะมนัตาย โทสะมนัไมก่ระดิกกระดกุแล้ว โทสะมนัไมม่ีบทบาท

อาการแล้ว หรือโกรธ หรือตวัไมช่อบใจ ก็แล้วแต ่ที�มนัมีอาการ

หยาบ กลาง ละเอียด ขนาดไหนก็แล้วแต ่คณุอ่านอาการของมนั

ให้ออก วา่นี�มนัอยู่ในสายโทสมลู 

  ถ้าอยู่ในกามก็ไปอ่านอาการให้ออก วา่อยู่ในสายกาม ใน

สายราคมลู หรือโลภมลู อ่านจริงๆ อ่านอาการให้ได้ออก เราจะ

เกิดญาณรู้รูปนาม หรือรู้อาการ ลงิคะ นิมิต อเุทศ อเุทศก็คือ

หวัข้อนี�แหละ หยิบข้อของพระพทุธเจ้า มาอธิบายสูค่ณุฟัง นี�อเุทศ 

มานิเทศให้คณุฟัง อเุทศนี �มานิเทศให้คณุฟังนี�ไง กําลงัสาธยาย

ขยายความ อยู่นี�แหละ เมื�อคณุฟังแล้ว คณุก็ไปอ่านอาการ-ลิง

คะ-นิมิต ของคณุเอง แล้วคณุจะมอีเุทศของคณุเอง คณุก็จะได้

รู้จกัหวัข้อนั �น ยกขึ �นมาแสดงตอ่ไปอีกเลย เป็นพระธรรมกถึก 

ตอ่ไป เมื�อคณุรู้สภาวะดีแล้ว รู้อะไรจริงแล้ว มั�นใจแล้ว คณุพดูได้ 
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พดูภาษา ไมเ่ป็นภาษาธรรมะ แบบที�อยู่ๆ  ในภาษาวิชาการนี�เลย 

คณุพดูภาษาของตวัเองเลย เหมอืนลกูทุง่เลย ยงัได้เลย แตค่ณุจะ

พดูถกู เพราะคณุมสีภาวะ เหมือนอย่างอาตมานี�ลกูทุง่ บางทีไป

เอาภาษาธรรมะ ของเขามาพดู ยงัผิดๆถกูๆเลย เขายงัหาวา่ 

อาตมาอธิบายภาษา ที�เขากําหนดเป้าหมายของเขาอย่างนั �น แล้ว

เราเอามาอธิบาย ถ้าเผื�อไมเ่หมอืนเขา เขาก็วา่เอา 

  แตอ่าตมาขอยืนยนัวา่ อาตมาไมผิ่ดพลาดในเรื�องสภาวะ 

ภาษาอาจจะสบัสนบ้าง อาจจะไมถ่กูตรงกบั ที�เขากําหนดยดึได้

บ้าง แตข่อยืนยนัวา่โดยสจัจะสาระ โดยเนื �อหาสภาวะแล้ว 

อาตมาไมผิ่ดหรอก เพราะอาตมาอธิบาย มญีาณในสภาวะ 

อาตมาอธิบายบาลีด้วยญาณ เขาเลยเข้าใจวา่ อาตมามีญาณ 

รู้จกับาลี ในประเภทที�เรียกวา่ ก็คงไปรู้จกัภาษาบาลี ก ข ค ง 

เหมือนอย่างที�เขาเรียนพยญัชนะ ไวยากรณ์ อะไรนั �นนะ ซึ�ง

อาตมาไมไ่ด้หมายถึงอย่างนั �นเลย พออาตมาวา่ อาตมารู้บาลี

ด้วยญาณ เขาก็หาวา่ อาตมาก็คงจะรู้ภาษา อย่างที�เขาเรียนนั�น

แหละ พยญัชนะ ไวยากรณ์อะไร พวกอย่างโน้นนะ ซึ�งไมใ่ช่ 

อาตมารู้สภาวะมนั รู้บาลี แม้ภาษาบาลี ที�บอกสภาวะ อาตมาก็รู้

สภาวะมนัในบาลี รู้บาลีเป็นสภาวะ ไมใ่ช่รู้บาลีเป็นภาษา อาตมา
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ไมไ่ด้รู้บาลีเป็นภาษา เหมือนอย่างที�เขาหมาย นี�มนัก็เข้าใจกนั

ไมไ่ด้ เขาก็ไมเ่ข้าใจ เขาก็มองไปอีกอย่างหนึ�ง อาตมาก็ไมรู้่จะไป

เถียงเขาทําไม อาตมาก็ไมไ่ปเถียงเขาหรอก เขาวา่ก็วา่ไป อาตมา

ก็รู้วา่หมายไมถ่กู เขาเข้าใจอาตมาไมถ่กู ก็แล้วไป ก็เทา่นั �นเอง 

  ในความหมายที�พระพทุธเจ้าทา่นตรัสไว้นะ เนกขมัมะคือ 

การหลีกออกจากกาม หลีกออกจากโทสะ ที�อาตมาบอกแล้ววา่ 

เนกขมัมะแปลวา่ การหลีกออก การหลดุพ้นออกไปให้ได้ หลดุพ้น

จากอะไร ก็อนันั �นแหละ จนสงบ ปวิเวกะ ปวิเวกะ จนสงบ สงบก็

คือออกไปได้อย่างสนิทเลย หรือ ในจิตวิญญาณเราสงบแล้ว ไมม่ี

กิเลส ไมม่ีตวักาม ตวัโทสะ หยาบไมม่ี กลางไมม่ี ละเอียดยิบไมม่ี 

ไมม่ีธลุีละออง ของกิเลสพวกนี � ถอนอาสวะ ถอนอนสุยักิเลสสิ �น 

ถอนอาสวะสิ �น โน่นแหละ สงบสนิท แตม่นัสงบลงไปบ้าง สงบลง

ไปกลางๆ สงบลงไปได้ แตก่่อนมนัจดัจ้าน เดี�ยวนี �มนัสงบลงบ้าง 

ก็รู้ความจริงให้ได้ ไลเ่รียงมนัให้ได้จริงๆ 

  เราลองทําดนูะ ทาํแบบฝึกหดัที�วา่ด ูพระพทุธเจ้าทา่นตรัสนี � 

เข้าใจใช่ไหม เพราะวา่โทษในกามทั �งหลาย เป็นสิ�งที�เรายงัมองไม่

เหน็ ยงัไมไ่ด้นํามานกึคิดให้มาก และทั �งอานิสงส์แหง่การออกจาก

โทสะ หรือออกจากกามนี� เราก็ยงัไมเ่คยได้รับเลย เราจะยงัไมเ่คย
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ได้รับ แล้วยงัไมเ่คยรู้รส มนัออกจากมาแล้ว รสมนัเป็นยงัไง เป็น

วิมตุติรส แตก่่อนมนัเป็นแตโ่ลกียรส ก็ยงัไมรู้่อีก 

  ต้องทําจนกระทั�ง เข้าใจด้วยญาณของตวัเอง สมัผสัเอง รู้รส

เองเลย เหมือนช้อนอยู่ในชามแกงเองเลย ไมใ่ช่วา่คนอื�นชิมแกง 

แล้วบอกวา่อร่อยไหม เออ อร่อยตาม ที�จริงนะ เราต้องชิมแกงเอง 

เราต้องรับรสที�มนัพ้นแล้ว ไมม่ีโทสะแล้ว มนัเป็นความสงบแล้ว 

มนัออกจากโทสะ มนัออกจากกามอย่างนี � มนัเป็นรสยงัไง วิมตุติ

รสนี � วิมตุติรสก็คือ รสที�หลดุพ้นจากที�เราจะละออกมา ให้ได้แล้ว 

มนัจะต้องเหน็จริง มนัถึงจะมี จิตแลน่ไปได้ดี จิตหลดุออกไปได้

สนิท 

  เราต้องมาพยายามทําด ูแบบฝึกหดัพวกนี � มนัจะทําให้เราได้

นกึได้คิด ได้ซกัซ้อม ได้อ่าน แม้จะมอีปุกรณ์พวกนี � เป็นการทําให้

เคี�ยวข้นขึ �น อย่างที�อาตมาบอกแล้ว มนัจะได้ทําละเอียดลออ 

เคี�ยวข้นขึ �น

 
ถอดโดย ประสิทธิ� ฝ่ายทอง               พมิพ์โดย ทองแก้ว ทองแก้ว ๑๖ ก.ค. ๓๗ 

ตรวจทานโดย โครงงานถอดเท็ปฯ ๒๕ ก.ค. ๓๗     

เข้าปกโดย สมณะพรหมจริโย            เขียนปกโดย พทุธศิลป์ 


