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โดย พอทานสมณะโพธริักษ ณ พทุธสถานสันตอิโศก

วจัิยอะไรๆออกไดแคไหน เพราะตองรูจรงิๆวากายคอือะไร กายนี่มันเปนองคประชมุ ตัง้แตองคประชมุนอก กม็อีะไรๆ ขางนอกนี่

ประกอบไป

ถาเรารูแลวเรากจ็ะรูวาสิ่งเหลานี้เปนเหตเุปนเหตเุปนปจจัยยิ่ง มทีัง้ตลอดแมในปจจบัุนนี้ แมแตอดตี ที่เปน เหตปุจจัย ประกอบ

เหมอืนอยางกับ"กรรมในอดตี"นี่กเ็ปนเหตไุด ปจจบัุนนี้วาจะเกดิอะไร จะเกดิวบิากอะไร จะเกดิกรรมอะไร จะเกดิลักษณะอะไร

ที่จะเกดิสังเคราะหกันขึ้นมา หรอืสังขารกันขึ้นไดดวย เราจะเขาใจ ทัง้อดตี ปจจบัุน แมจะคาํนงึถงึ อนาคต

ถาเรารูวาอะไรเปนอะไรรวมกันแลวมันสังเคราะหกันเขาเปนอยางไรบาง แมแตเรื่องของขางนอก เรื่องของวัตถ ุเรื่องของบคุคล

เรื่องของสถานที่ เรื่องของอะไรตออะไรตางๆนานา จนกระทัง่ถงึ พฤตกิรรม การงาน แมแตเรื่องของ วบิากเอง วญิญาณเอง ที่มันม ีบวก

ลบ คณู หารกัน หรอืสังเคราะหกันเขา และเปนเหตเุปนปจจัยทัง้นัน้ เมื่อเวลา องคประชมุนัน้เกดิขึ้นมา รวมลงไปในๆ เปนภายใน

พอเวลา ตาเหน็รปู เกดิจักขวุญิญาณ ที่เราเรยีกรวม วาเปน "ผัสสะ รวม" ๓ ประการนี้เปนผัสสะ ตามที่พระพทุธเจา

ทานตรัสไวชัดเจนในทกุขสตูรนะ ๓ อยางนัน้ รวมกัน เกดิผัสสะ ผัสสนัน่แหละเรยีกวา กายแลวนะ

รวมแลวเปนองครวมและผัสสะที่วานัน่นะ มันกเ็กดิสภาพรวมไปอกี เราจงึเรยีกเปนภาษานะวา เวทนา เพราะผัสสะเรากเ็กดิ

จติวญิญาณเรากร็ูสกึ พอรับรูสกึ ในขณะรับรูสกึนัน้ เปนเวทนา เปนองครวม จากผัสสะนัน่แหละไปรับรูสกึ รวมจาก ตา รปู จักขญุาณ

แลวกเ็ปนความรูสกึ ความรูสกึรวม นัน่นะ เปนกายจรงิๆ เมื่อเราอานเวทนาลงไป เวทนากลายเปนรปู รปูนัน่กค็อืกายๆ

เพราะฉะนัน้เราตองใชญาณของเรานี่แหละอานเวทนา มันรูสกึอยางไร กอ็านความรูสกึนัน้ทันทีๆ วจัิยลงไปใน เวทนา เวทนาในเวทนา

ความรูสกึที่รูตามความเปนจรงิ อยางหนึ่ง วจัิยลงไป วเิคราะห ลงไปอกี ในเวทนาวา

นอกจากความรูสกึในเวทนาในเวทนานัน้เปนความรูสกึตามความเปนจรงิ เชนวา รปูสแีดง รปูสามเหลี่ยม เรยีกเปนทรง หรอืเรยีกเปนสี

กแ็ลวแต รปูบานรปูคนอะไรกต็ามแต เปนรปู ถาเปนรปู โดยความเปนจรงิ ที่ตาเหน็ เกดิจักขวุญิญาณ แลวเปนผัสสะแลวมารับรูสกึ

ถาเราอานรวมเลย ตัง้แตเวทนาแรก วามันเปนสขุหรอืเปนทกุข-เวทนาชอบหรอืชังนัน่เอง ถามันสมใจกส็ขุ ถามันไมสมใจ ที่ชอบมันกท็กุข

ถามันเปนเวทนารวมแลว มันกท็กุข เปนสขุเปนทกุขนะ มันปรงุแลว มันรวมลงไปหมดแลว เรากต็องเพงอาน แลวกว็เิคราะหวจัิยออกวา

ถาตากับรปู กร็ับสัมผัสแลวเกดิตัวรูเรยีกกลางๆวาวญิญาณ หรอืเปนเจตสกิเวทนา มันรูจรงิๆนะ มันรูอะไร มันรูรปู มันรูส ีอยางที่วา

เมื่อกี้นี้ "สแีดง" "สแีดง" มันกค็อื "สแีดง" โดยสัจจะความจรงิ รูคน คนมันกค็อืคน จะวเิคราะหซอน ลงไปอกี

วาคนนัน่มันบอกโดยสัญญาวา ผูหญงิหรอืผูชาย มันกค็อืผูหญงิถาผูหญงิ ถาเปนผูชายมันกค็อืผูชาย เอา! สมมตุเิปนผูหญงิ ผูชายมอง

ผูหญงิ มองลงไป มันกไ็มใชผูหญงิเฉยๆ ทนีี้มันปรงุลงไป เปนสขุเปนทกุข ชอบหรอืชังอะไร กแ็ลวแต... "เกดิ"

เปนสขุเปนทกุขหรอืชอบหรอืชัง...เกดิ มันมกีเิลสเขาไปรวมประชมุดวย เปนองคประชมุ หรอื เปนกายดวย เรากว็เิคราะห

คนกค็อืผูหญงิคนนัน้

ทนีี้มันมกีเิลสเขาไปปรงุรวมแลวสังขารรวมแลว จงึเกดิเปนสขุเปนทกุข เจอคูอาฆาตกเ็กดิทกุข เจอคน ที่คดิถงึ กเ็ปนสขุ กไ็ดพบ

อะไรอยางนี้เปนตน มันกป็รงุรวมมกีเิลสอยางนี้ เราชอบ เราตองการ มาผสม เราตองการ หรอืไมสมใจ ในที่ตองการ

เรากว็เิคราะหวาทาํไมเราจะตองไปชอบ เราจะตองไปชัง เราจะตอง ไปโลภ เราจะตอง ไปโกรธ วเิคราะหเอาแตตัวกเิลส ตัณหา

พวกนัน้ออกมา เมื่อเราวเิคราะห ไอกเิลสตัณหา พวกนัน้ ออกมาไดแลว กพ็จิารณาอาน พยายามทาํแบบฝกหัด เหน็ความจรงิ ดวยเหตุ



ดวยผล ดวยหลักฐาน ดวยความจรงิ ตางๆนานา สารพัดที่จะเปนหลักฐาน เหตผุลอะไร ที่จะทาํใหกเิลส มันออนตัว มันละลายตัว

มันตาย ตายดวยเหตผุล ตายดวยสัจจะความจรงิ ตายดวยหลักฐาน ที่เราเคยทาํมาวา เราทาํมามากๆนี่นะ ฝกปรอืมามากๆ

ความช่ําชอง ความชาํนาญ ความมคีวามรู ความเหน็จรงิ กจ็ะซอน ลงไปใหเรามากขึ้น จะทาํใหกเิลสนัน้ลดไดเรว็ เพราะอาํนาจ

หรอือนิทรยีพละ ของเราสงู บารมเีราสงู ภมูธิรรมเราสงู เพราะเราไดฝกซอมเราไดอานและมคีวามจรงิมากขึ้น สัจจะในเรื่อง

ของไตรลักษณ เหน็ความไมเที่ยง เหน็ความทกุข เหน็ความที่ไมนาจะเปนทกุข ประสทิธภิาพ ของการ ไมยดึมัน่ ถอืมัน่

ประสทิธภิาพในการเหน็วาสัจจะความจรงินี่เราทกุขเพราะอะไร อาการอยางไร ของจติ ที่ไปทาํอยางนัน้ ขึ้นมา มอีาการยดึตดิ

เปนอาการถอื เปนอาการตองการ เปนอาการปรารถนา ที่จะไดสมใจ อยางนัน้ สมใจอยางนี้ อะไรตางๆพวกนี้

เราจะเกดิญาณที่รูแทรกซอนเขาไปในพวกนี้ จะรูหนาตา ของสิ่งที่มันเปน อกศุล เปนแขก เปนกเิลสตัณหาที่แทจรงิ โลภะ โทสะ โมหะ

ตัวแทจรงิ มันเปนอยางนี้เอง ถาเราวจัิยซอน ลงไปๆๆ เสรจ็แลว เราจะชาํนาญยิ่งขึ้น

เพราะฉะนัน้กเิลสมันกจ็ะ... พอวปิสสนาญาณ ซึ่งตองเรยีกเปนภาษาวา "ยกวปิสสนาญาณขึ้นสูจติ ยกจติ ขึ้นสูวปิสสนา"

นัน่กเ็ปนภาษาที่ทาง สมาธหิลับตาเขาเรยีก สมาธหิลับตา เขาบอกนัง่สมาธ ิแลวกย็กจติ ขึ้นสูวปิสสนา แตในทางพทุธนี่

จะยกวปิสสนาขึ้นสูจติ คอืจะตองทาํวปิสสนา ในขณะปจจบัุนนี่ คอืจติเรา ฝกสัมผัสรูตัวดแีลว เรากจ็ะนกึถงึวา วปิสสนาคอือะไร

เรากจ็ะทาํวปิสสนา คอื ยกวปิสสนาใสจติ ใหม ีบทบาทของวปิสสนา เกดิทาํงานของวปิสสนานัน่เอง ทาํงานวปิสสนา เมื่อทาํงาน

วปิสสนา มันกจ็ะช่ําชอง แลวมันกจ็ะเกดิผลสงบระงับ นี่แหละสมถะของพทุธ สงบระงับตามหลังวปิสสนา สวนฤาษนีัน้ จะสมถะ

เกดิกอนวปิสสนา คอืทาํความสงบลง แลวคอยวปิสสนาวาอยางนัน้ ยกจติขึ้นสู วปิสสนา สวนของพทุธนัน้ วปิสสนาจรงิๆ สัมผัสแตะตอง

แลวกว็ปิสสนาเลย ดตูามอะไรๆ ตลอดเวลาเลยยิ่งช่ําชอง กร็ูตลอดสายเลย ตัง้แตรูสกึตัว ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ขึ้นสูวถิทีาํงาน เมื่อมรีปู

มเีสยีง มกีลิ่น มรีส มสัีมผัสอะไร แลวกร็ู พอรูแลว กเ็กดิเปนสัมผัสรวม ภาษาสัมผัสรวม สัมผัสกายนัน่ เขาเรยีกซอนภาษา เทานัน้เอง

ที่จรงิภาษา ของบาล ีเขาเรยีกมันกผั็นมาจากรากศัพท อันเดยีวกัน โผฎฐัพพา กเ็ปนผัสสะ เรามาเรยีกสัมผัส เรยีกเปน ภาษาไทยวา

สัมผัสนอกสัมผัสใน กค็อืไดกระทบนัน่แหละ สัมผัสรวมนัน่แหละ ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย กายกค็อื

เอาสัมผัสทัง้หมดของทัว่ๆไปของรางกายไดรับรูดวยการกระทบทางกาย แลวก ็"ใน" ธรรมารมณ สัมผัสทาง "ใน" เกดิสภาพจติรูจติ

จติสัมผัสจติ พอตาเปนรปู รปูกไ็ปเปน อายตนะใน มันกไ็ปสัมผัส กับจติใน เปนธรรมารมณ กป็รงุขางใน แลวของพทุธทาํวปิสสนาแลว

ถาไดผล กไ็ปสูสมถะ สูความสงบ ที่แท หรอืปสสัทธ ิเรากเ็รยีก หรอืความสงบอื่นๆนี่กเ็รยีก สมะกเ็รยีก สันตกิเ็รยีก อะไรๆกแ็ลวแต มันเปน

ความสงบ จะเรยีก"วเิวก" จะเรยีกอะไรๆอกีหลายคาํนะ เรยีกความสงบ มันกเ็กดิ ลงจรงิ เกดิสภาพนัน้จรงิ

วปิสสนาแลวกส็งบดวยเปนสมถะ งัน้เรากฝ็กเขาไปฝกเขาไป ความเกง ในการวปิสสนา ความช่ําชอง กจ็ะเกงขึ้น เกงขึ้นๆ

แลวกว็จัิยเวทนานี่ออก วจัิยออกจรงิๆเลย เกงใน เวทนา เวทนา ๒ เวทนา ๓ เวทนา ๕ เวทนา ๖ ...๑๘ เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘

จาํกันไดบางมัย้จาํกันไดบางหรอืยัง ลักษณะของเวทนา ๕ กค็อืกาํลังของเวทนา อนิทรยีพละ อนิทรยีคอืทวาร คอื สภาพของสขุ ของทกุข

ของอเุบกขานะ สขุเวทนา ทกุขเวทนา โทมนัสเวทนา โสมนัสเวทนา อเุบกขาเวทนา ...๕ เรยีกวาอนิทรยี ๕ เปนกาํลัง สขุ ทกุข โสมนัส

แลวกอ็เุบกขา ออน จาง คลาย ขนาดไหน ทกุข โทมนัส อเุบกขา สขุ โสมนัส อเุบกขา เขามาหาอเุบกขานี่ มันมกีาํลังความทกุข

หยาบ...เรยีกวาทกุข ความทกุขกลางเรยีกวาโทมนัส ความสขุใหญหยาบ... เรยีกวาสขุ ความสขุกลางเรยีกโสมนัส

ความไมมสีขุกเ็รยีกวาอเุบกขา เรากต็องรูวา ภาวะสภาวะเปนอยางไร อาการของสขุอยางนี้ เปนสขุอยางนี้เรยีกโสมนัส

อยางนี้เราเรยีกทกุข อยางนี้เราเรยีกโทมนัส อยางนี้เราเรยีก ... มันออนลงไปแลว จนกระทัง่ "เกอืบจะไมม"ี ไมมสีขุ-ทกุขแลว แตมันยังมี

มันตางกันกับไมมอียูนะ มลีงิคะ เหลอือยูนดิหนึ่งก.็.. ทกุขนี่กับ"ไมมเีลย"มันจะตางกันนอย

เพราะฉะนัน้ เราจะตองวเิคราะหวจัิย ตองมญีาณเขาไปรูความตางพวกนี้ ลงิคะพวกนี้ มกีาํหนดหมาย นมิติ ดวูาอาการของมัน



นี่เรยีกวารูรปูรูนามของมัน ดวยอาการเรยีกวาลงิคนมิติ "อเุทศ" อเุทศกค็อื หัวขอ ของทกุข แลวมันทกุขเลก็ทกุขนอย

ไปจนกระทัง่ถงึเหลอืนอย เปนโทมนัสนอยๆ ไปจนกระทัง่ ถงึอเุบกขา คอืไมทกุขไมสขุเลยนี่มันตางกันนะมลีงิคะ

คณุฟงหัวขอที่ยกขึ้นมาสาธยาย เรยีกวาอเุทศ ที่อาตมา เอาหัวขอ คาํวาทกุข วาสขุ อเุบกขา มันตางกัน

อะไรๆมาอธบิายสาธยายใหคณุฟง คณุฟงแลว คณุเขาใจแลว กไ็ปปฎบัิต ิประพฤต ิพสิจูน จะมอีาการอยางไร คณุกต็องรูดวยตน

ดวยญาณของตน นมิติเครื่องหมาย ใหรูอยางไรๆ มันมนีมิติหมายอยางไร คณุกร็ูดวยญาณของตน มันตางกันอยางไร ความตาง

ลักษณะที่ตองเปรยีบตองเทยีบกันนี่แหละความตางๆกัน เปรยีบเทยีบความมมีาก กับความมนีอย ความมนีอยกับความไมมเีลย

นี่มันตางกันนะ จนกระทัง่บอกวามันไมมจีรงิๆ ไมมคีวามตางแลว ไมมไีอที่วาเหลอืนอย มันไมเหลอืแลว

คณุกต็องไปรูไปเหน็ของจรงิกันเอง เปนทกุข เปนสขุ หรอืมันเกดิมาจาก...เรยีกวาเวทนา ๖ ในจักรวาลทัง้๖ ตาห ูจมกู ลิ้น กาย ใจ

เกดิเวทนาตอกันมา จากตาเปนเหต ุจากรปูเปนเหต ุโยงเขาไป มสัีนตตติอไปถงึขางใน เรยีกมันวาเวทนา กเ็วทนามาจากตา รปู เสยีง

เวทนามาจากห ูผัสสะนัน่แหละ มันรวมเปนผัสสะ มันเขามา เปนธาตรุูเรยีกวาวญิญาณ แลวกว็จัิย เวทนาวญิญาณนัน่ลงไป

เปนเจตสกิตางๆ กแ็ยกวเิคราะหได เวทนาจาก ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ใจ ตางๆ นานา ๖ จาก ๖ นี่แหละเอาสขุเอาทกุขมาบวกเขาไปอกี

เอา วเิคราะหวจัิยจากตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ใจ ๖ นี่ มสีขุ มทีกุข หรอืวาเราทาํไมด ีหรอืไมไดดหีรอก มันอเุบกขาเดอ อเุบกขาแบบเดอๆ แค

๑๘ คอื ทกุข สขุ อเุบกขา เรากยั็งไมวจัิยออกไปเปนตัวอเุบกขานี่ เปนตัวที่สาํคัญ ถาแค ๑๘ มันกยั็งไมไดแยกวา อเุบกขานัน้

เปนอเุบกขาโลกตุระ หรอืโลกยีะ พอแยกเปน ๓๖ มเีคหสติะ มเีนกขัมมะขึ้นมาทนีี้ชัด แยกวเิคราะห แมแต ทกุข-สขุ

ทกุขอยางไรเปนทกุขอยางโลกยีะ ทกุขอยางไรเปนทกุขอยางโลกตุระ ที่เราเองมสีตสัิมปชัญญะ ปฏบัิตไิดดเีลย เปนทกุขายะ อัตตานัง

ปทหต ิตัง้ตนอยูบนทกุขนี่แหละ ทกุขายะกค็อืทกุขนัน่แหละ เรามทีกุขนะ แตวาเปนทกุขที่เราตัง้ตน เราตัง้ใจ เปนอัตตสัมมาปณธิิ

เปนการตัง้ใจ ตัง้ตนเองเลยนะ ตัง้ตนไวชอบแลว ตอนนี้เราตัง้เองเราทาํเอง เพราะตัง้อยูในฐานะอยางนี้ มสัีมผัสอยางนี้ มกีารเรยีนรู

อยางนี้ มแีบบฝกหัดอยางนี้ มชีวีติอยางนี้แหละ มคีวามรู มวีชิชาแลว เอามาปฎบัิตกัิบตัวเองไดแลว มสัีงกัปปะใหเราไดฝก

มวีาจาใหเราไดฝก มกัีมมันตะ มกีารกระทาํตางๆนานาทาง กาย วาจา ใจ มกีารงานอะไร ประกอบไปกับวจกีรรม มโนกรรมอยูพรอม

หรอืมอีาชพี มกีารงาน การกระทาํ กจิการอะไรอยู กแ็ลวแต เปนอาชพีใหเราไดฝกเปนธรรมดาธรรมชาตขิองวันๆ

แตละวันเปนกจิวัตรประจาํวัน หรอืเปน กจิการประจาํวัน หรอืเปนชวีติประจาํวัน เปนวันๆ ทัง้วันๆ นี่เรากไ็ดเรยีนรู นี่คณุฟงไปนี่

เกดิสัมมาทฐิแิคใด คณุกเ็อาไปปฏบัิต ิองคแหงมรรค มัคคังคะ คณุกจ็ะชาํนาญ ในมัคคังคะ ธรรมวจัิยสัมโพชฌงค ชาํนาญ สัมมาทฐิิ

ไมใช... ธรรมวจัิยสัมโพชฌงค มัคคังคะนี่ปฏบัิตเิขา ปฏบัิตมิรรค ปฏบัิตโิพชฌงค ในมรรค โพธปิกขยิธรรม ๘ ประการนี่

คณุกป็ฏบัิตโิพชฌงค คณุกป็ฏบัิตมิรรคนัน่แหละ ปฏบัิตใิหมันเกดิสภาวะ สตปิฎฐาน ๔ เปนพละ ๕ ดวยโพชฌงค ๗ ดวยมรรค ๘

นี่แหละ โพชฌงค๗ กเ็มื่อเวลาคณุม ีธรรมวจัิย สัมโพชฌงค เกงขึ้นๆๆ มัคคังคะคณุกไ็ดทาํ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชวีะ

โดยความม ีสัมมาวายามะ มคีวามพยายาม มคีวามเพยีร มสีต ิตัง้สต ิพยายามตัง้สต ิไปปฏบัิตกิต็องพยายามตัง้สต ิใหเกดิองคธรรม

หรอืกลไกของการปฏบัิต ิโพธปิกขยิธรรมสมบรูณแบบ คณุกพ็ยายามสังวรปธาน ปหารปธานใหได มภีาวนาปธานเกดิ

อนรุักขนาปธานตาม รูกาย รูเวทนา รูจติ รูธรรม รูจรงิๆ มอีทิธบิาท ๔ ยิ่งทาํ กย็ิ่งเกดิฉันทะ ยิ่งทาํกย็ิ่งเกดิวริยิะ

ยิ่งทาํกย็ิ่งเกดิชาํนาญในการมจีติตะ ในการเอาใจใส หรอืม ีธรรมวจัิยสัมโพชฌงค เกงวมิังสาจรงิๆ

วมิังสามันกต็รวจตราไตรตรองวนิจิฉัยไปเรื่อย ธรรมวจัิยกค็อื ลักษณะคลายกันกับวมิังสา

วมิังสากค็อืลักษณะเดยีวกันกับธรรมวจัิยสัมโพชฌงค ไมใชวจัิยเฉยๆ ไมใชวจัิยอะไรๆ โดยนักวทิยาศาสตร วจัิยอะไรไปเรื่อยเปอยไป

ขางนอกๆนะเยอะแยะ แตนี่วจัิยสัมโพชฌงค วจัิยที่เปนองคแหงการตรัสรู มันจะเปนพระอรหันตนัน่นะ

ถาวจัิยอยางนี้มบีทบาทการทาํงานอยางนี้ ของตนเองอยู ประกอบไป แมนวาคณุจะทาํอาชพีใดอยู คณุกว็จัิยสัมโพชฌงคประกอบอยู



คณุทาํ กายกรรม มโนกรรม วจกีรรมใดอยูคณุกร็ู คณุกม็ธีรรมวจัิยสัมโพชฌงคประกอบอยู สัมมาทฐิคิณุ จะถกูปรับ ขึ้นไปในตัวเลย

คณุนกึวา คณุสัมมาทฐิแิลวนี่ พอเวลามาปฏบัิตจิรงิแลวนี่นะ สัมมาทฐิ ิมันจะยิ่งเหน็จรงิ ยิ่งรูจรงิ ยิ่งเขาใจจรงิ ยิ่งเชื่อมัน่จรงิ

ยิ่งเหน็ของจรงิของแท ไมใชเปนแตแคฟง รูความหมาย เขาใจบัญญัต ิเขาใจภาษา และกไ็มใชแคเอาไปนกึคดิเทานัน้ มันจะเกดิตัวจรงิ

เพราะปฏบัิต ิมัคคังคะ ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค วจัินเนื้อแท ไมใชวจัิยคดินกึ ไมใชวจัิยตรรกศาสตร แตวจัิยสภาวะ ที่เปนภาคปฏบัิติ

วจัิยอารมณ วจัิยกเิลส และปฏบัิตกิารลดกเิลสเหน็รูการที่กเิลสลด เหน็อารมณ การที่กเิลสลด เหน็ความจรงิตามเปนจรงิซอนขึ้นไป

เพราะฉะนัน้ สัมมาทฐินิี่กค็อื ความเหน็ความเขาใจที่ซอนลกึมาจากเหน็กม็าเพยีงบัญญัต ิหรอืปรยัิต ิมาเปนปฏบัิติ

จากปฏบัิตกิย็ิ่งเกดิญาณที่เหน็ๆ สัมมาทฐิกิค็อืตัวเกดิอกี เปนความเหน็ความเขาใจ สัง่สม ลงไป กลไกของธรรมวจัิยสัมโพชฌงค

สัมมาทฐิ ิมัคคังคะ ๓ ตัวนี้ ปญญนิทรยี ปญญา พละ เรื่อยๆ กลไกสงเสรมิซอน สงตอเหมอืนสายพานเครื่องกล ที่มันสงตอพลังงาน

เหมอืนสายเยื่อใยกลไก ของอะไร กแ็ลวแต เครื่องกลอะไรกแ็ลวแต มันกโ็ยงใยไปสังเคราะหกัน ไปเสรมิหนนุกัน ไปตานทานกัน ทาํใหเกดิ

สิ่งที่เปนยอดแหงพลังงาน หรอืยอดแหงผล เกดิยอดแหงผลที่ตองการจะใหออกมาเปนอะไรกไ็ด ผลที่ตองการออกมา ตามเครื่องกลนัน้

มันทาํงาน นี่กเ็ปนเครื่องกลของมนษุยที่วเิศษสดุ เราเปนชาง วเิศษสดุ ที่เราจะสรางใหเกดิ ไมสรางไมเกดิ ยิ่งสรางยิ่งเกดิ

ยิ่งสรางกย็ิ่งแขง็แรง ยิ่งสราง กย็ิ่งเกดิระบบ ที่เปนระบบที่ด ีที่ถกูตอง กป็รับระบบนี่ไปไปเรื่อยๆ สรางไปปรับระบบไป กลไกไหนขาดกเ็ตมิ

กลไกไหน เกนิกต็ัด มันกจ็ะเกดิระบบที่เรยีบรอยที่ Practical ที่สดุขึ้นไปเรื่อยๆนะนะ จะเกดิความลงตัว Practical นี่นาจะเรยีกวา "ลงตัว"

มันยิ่งฝกยิ่งจัด ยิ่งแจง ยิ่งเขาใจยิ่งลงตัว ยิ่งเนยีนยิ่งเกง ยิ่งละเอยีดลออ ยิ่งไดผลจรงิ เขาไปเรื่อยๆ มันสัง่สมลงเปนปญญา

ปญญนิทรยีปญญาพละ มันกเ็กดิความมัน่คงแขง็แรง เกดิสมาธ ิเกดิญาณ เกดิวมิตุ ิเปนผลแทซอนลงไปจรงิๆ

เราที่ใหทาํแบบฝกหัดขึ้นมานี่ ใครใสใจ กด็แีลวละ ฝกด ูตัง้แตเราลองดไูปตามนัน่นะ อานอารมณ...ทาํไป แมแตแบบฝกหัดที่ ๓ นี่กใ็ห"รู"

เกี่ยวของกา ยแลวนะ ขยายเพิ่มเตมิขึ้นไปวา ใหดสู ิสิ่งที่ชอบที่สดุ ไมชอบที่สดุ แมกระทัง่ เราสัมผัสแตะตอง เกี่ยวของกับสถานที่ วัตถุ

สิ่งของ การงาน บคุคล พฤตกิรรมของตนเอง ของเพื่อนของฝงู กระทบสัมผัส อะไรกันอยู แลวมันกก็อใหเกดิพวกนี้ทัง้นัน้แนะ เกดิเวทนา

เกดิตัณหา เกดิผัสสะ แลวกเ็กดิเวทนา เกดิตัณหา เราปฏบัิตไิปจรงิๆ นี่แหละ มันไมนอกไปจาก ปฏจิจสมปุบาท ไมนอกไปจาก

ที่เขาสอนหลักสตูร จดุใหญๆ ไมนอกไปหรอก ปฏบัิตจิรงิกเ็กดิสภาพพวกนี้จรงิ อกีหนอยเรา เรยีกภาษาหลักสตูร ปฏจิจสมปุบาท

แลวกจ็ะรูเลยวา ออ อวชิชาเปนอยางนี้ สังขารเปนอยางนี้ วญิญาณเปนอยางนี้ นามรปู เปนอยางนี้ มอีายตนะ ๖ อยางนี้

เกดิผัสสะอยางนี้ เกดิเวทนาอยางนี้ เกดิตัณหาอยางนี้ ตัณหามันสัง่สม เปนอปุาทาน

เพราะฉะนัน้ เมื่อเราทาํลายตัณหาอปุาทานกค็อื นอยลงๆ คลคีลายลง แตกอนเรายดึถอืเกดิอยางนี้ จะเอาอยางนี้ อยางกยูดึกถูอื

กต็องอยางกเูอานี่แหละ กตูองเปนอยางนี้ ตองไดอยางนี้ อัตตามานะ ตองเปน อยางที่กเูชื่อนี่แหละ เปนอปุาทานทัง้นัน้ ยดึตดิเอาไว

ฝงเอาไว เปนตัวกขูองก ูแตถาเราทาํลาย พวกนี้ได เปลี่ยนตัณหา ลดตัณหา อปุาทานลดดวย จนกระทัง่ หมดตัณหา มันกเ็หลอืแต

ตัวกขูองกทูี่แน สังโยชนกส็งู นี่มานะ แมจะแนขนาดไหน กต็องมาลดอัตตามานะพวกนี้ ตัวกขูองก ูที่เกงที่เยี่ยม ที่ยอด ที่เปนพระอรยิะ

ที่เปนจรงิ แมจะเปนพระอรหันต มะลอม-มะลออยูแลว เปนอนาคามทีี่สดุ กจ็ะตองรูวา ไอนี่มันเปนแตเพยีง สิ่งที่เราอาศัย

มันไมใชตัวกขูองก ูตัวเราของเราที่แนแทอะไรหรอก มันจะตอง พรากจากกัน สดุทาย มันกจ็ะตองสญู เราไมตองตดิตองยดึอะไรวา

เปนตัวเราของเรา ไมปรารถนา ที่จะตองยนิด ีจะตองใชมันอกี ไมตองเกดิประโยชนอะไรอกี เรากว็างกป็ลอย ไมอาลัย ไมอาวรณ

ไมหวงแหน อะไรอกีแลว คณุลางกเิลสไดหมดสดุ กเ็หลอือัตตามานะ เหลอือัตตา

แมที่สดุ ลางมานะได มานะเปนสภาพที่ถอืด ีแตมันกต็องใชดนีะ ใชความอตุสาหะวริยิะนี่ บางท ีเราใหความหมายของ อตุสาหะวริยิะ

เรากเ็อาความหมายของมานะ มาใชเหมอืนกัน ภาษาไทย หรอื ภาษาบาลกีต็าม มันมเีชงิวา มันเปนคนมกีาํลัง มกีาํลังสรางสรร

มานะนี่เอาซ ิอตุสาหะวริยิะเขา มันเปน ความหมายเดยีวกับ มานะ อตุสาหะ วริยิะนี่ เขาใจมัย้? คอืมันเปนคนที่มกีาํลังความเพยีร



มกีาํลัง ความสรางสรร มกีาํลังการ... ไมเปนคนอยูเฉยๆ ขี้เกยีจไมเอาถานอะไร แตเปนคนเอาถาน เปนคนม ีความขมขีมัน จนชาํนาญ

จนช่ําชอง เมื่อมันเปนกาํลังที่แทจรงิแลว กาํลังของความขยัน กาํลังของ ความเพยีร เปนอนิทรยี เปนพละ เปนวริยิะ เปนวริยินิทรยี

เปนวริยิพละ เปนความเพยีร ที่มกีาํลัง ในตัวมันเอง มันเปนตถตา มันเปนตัววริยิะพละ ที่เปนตัวตถตา เปนตัวพลังเพยีร

ที่อยูในตัวเราเปน กาํลังไมใชวาเปนตัวเฉื่อย มันเปนเองเลย โดยอัตโนมัต ิโดยเราไมตองไปใชแคลอร ีหรอืใชอะไร เขาไป บังคับมัน ดันมัน

ไมตอง... มันเปนวริยิพละที่เปนตถตา ฟงความนี้ เขาใจไหม มันเปนความแทจรงิ ของมันเอง เพราะเราสัง่สมความแทจรงินี้ขึ้นแลว

ไดแลว เปนแลว มันเปนเอง ของมันเลย มันเปน เหมอืนกับ นายลกูเขยบานนอกของใครละ "มันเปนเชนนัน้ ธรรมดาของมันเองแหละพอ"

มันเปนอยางนัน้ จรงิๆเลย เอะ! ทาํไมนะฟกทองเถามันนดิเดยีว แตลกูมันโตละ? ลกูมันเปนธรรมดา ของมันเองแหละพอ

เขาถามถงึฟกทอง มันเปนจรงิ คณุซักซอมไป มันจงึจะเกดิ ธรรมดามันจะเกดิ กธ็รรมดามันเกดิ ถาคณุ สัง่สมไดเทานี้

มันกเ็ปนธรรมดาเทานี้ ทรงไวเทานี้ ธรรมดากค็อืทรงไว ธรรมตา ภาษาบาลถีาเตมิ "ตา" เขาไปอกีตัวหนึ่ง มันกเ็ปนปจจัย อกีตัวหนึ่ง

กค็อืคาํนาม มันเปนความมอียางนี้ เปนทรงไวอยางนี้ ดวยคณุเอง เปนคนสัง่สม

เพราะฉะนัน้ เมื่อเราไดสภาพอยางที่กลาวมานี้วา นี่เราทาํไดอยางนี้จะเปนศรัทธา สัทธนิทรยี ศรัทธาพละ จนเปนความเชื่อมัน่

ที่เปนตถตา มันเปนความเชื่อมัน่ อยางจรงิเลย ตถตาคอืจรงิ มันเชื่อจรงิๆเลย เปนอยางนัน้ อยูอยางนัน้เลย ไมใชเชื่อมัน่ อยางงมงาย

ไมใชเชื่ออยางไดฟงมาเทานัน้ ไดยนิมาเทานัน้ มันเชื่อเพราะไดพสิจูน อยางที่สดุแลว เพราะฉะนัน้ ศรัทธาพละนี่ มันเปนความเชื่อ

อยางสดุยอด เชื่อมัน่ อาตมาแปลวา "เชื่อ" กแ็ค "เชื่อถอื" "เชื่อฟง" กล็องไปปฏบัิตปิระพฤตดิ ูจนกระทัง่เกดิผล จนกระทัง่ เกดิผลสดุทาย

เปน "กตญาณ" เปนญาณสดุทายเลย เปนกาํหนดรู จนกระทัง่ สัญญาย นจิจาน ิเที่ยงแทแลว จรงิจังแลว สดุทายแลว

ไมมอีะไรที่จะเปนอยางอื่นไปแลว จนถงึขัน้ สัญญาเวทยตินโิรธ การกาํหนดรู เคลาเคลยีอารมณรู จนกระทัง่แจงชัด ในเปนนโิรธ

เปนสัจฉกัิตวา เปนสัจฉกิริยิา เปนกรยิา ของตัวที่แจง เปนสภาวะของกรยิา อันที่แจง มันแจง... จนไมรูวา จะวายังไงนะ

ภาษามันกส็ื่อสภาวะ เทานัน้นะ "สัจฉ"ิ นี่แปลวาแจง มันแจง มันชัด มันแจง อู!... แจงจรงิ เหน็จรงิหนอ มันเหน็จรงิๆ มันแจง ไปหมด

ชัดไปหมด เหน็จรงิไปหมดเลย กรยิาของอาการของจติวญิญาณมันแจง ของญาณ... ไมใช จติวญิญาณเฉยๆ

ของญาณทัสสนวเิศษอันนัน้ ของปญญาอันนัน้นะ ของธาตรุูที่รูยิ่งรูยอด ของญาณ ของอภญิญา ของญาณทัสสนวเิศษ

ของอะไรกแ็ลวแตภาษา คณุจะเรยีกญาณวเิศษ ภาษาอังกฤษเรยีกวา Enlightenment กต็ัว Enlightement มันเกดิอาการอยางนัน้นะ

เกดิญาณตัวจบที่มันรูจรงิแลว นี่มันเปน อยางนี้ แลวนะ นโิรธมันเปนอยางนี้ สภาวะของความดับสนทิของกเิลส มันเปนอยางนี้

มันดับสนทิแลว แลวญาณ มันเปนอยางไร ธาตรุูมันเปนยังไง อารมณมันเปนยังไง เรากจ็ะรูซอนลงไปวา "เออ! กเิลส มันหมด มันเปน

อยางนี้ แลววญิญาณ มันอยูในลักษณะไหนละ เวลาดับแลว อเุบกขาแลว มันเปนยังไง มันถงึอเุบกขา เวทนาแลวนะ

วญิญาณมันเหี่ยวๆ หอๆอยูเหรอ วญิญาณมันหมนๆ หมองอยูเหรอ

เปลาเลย วญิญาณมันแจมใส วญิญาณมันปลอดโปรง มันรูทะล ุมันรูจรงิ รูแจง รูถงึสิ่งที่มอียูเดี๋ยวนี้ อะไรกค็อื ความจรงิ

มันกร็ูความจรงิอันนัน้โดยไมหรี่ไมหมก ไมตกไมพรอง อะไรเลย รูยิ่งรูจรงิรูชัดรูแจงดวย รูโดยไมมกีเิลส เขามาปนนี่ มันยิ่งรูยอดรูเยี่ยมเลย

ยิ่งไมมกีเิลสเขามาปน เขามาผสมเลย แมแตนดิแตนอย มันยิ่งรู โอโห... วญิญาณมันยิ่งเกง มันยิ่งใหญ ไมใชวญิญาณมันหาย

วญิญาณมันทาํงานไมเปน วญิญาณ มันจะเซอๆ ไมใช มันกม็ลาํเมลอืงเหมอืนกับเขาอธบิาย เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา

เขาอธบิาย อยางฤาษ ีลักษณะอยางฤาษมีดีวยนะ ถาคณุนัง่ทาํฌานแบบฤาษ ีไปเปนฌาน อรปูฌาน ๔ นี่ อากาสานี่ สวางแจงนะ

พอไปเนวสัญญานี่ไมสวางแลว มันจะเปนอารมณอกีอยางหนึ่ง อารมณที่ชาํนาญรู เพราะไปผดิตรงที่ อากญิจัญญายตนะ

ซึ่งหมายความวา เราจะตองไมรู ถาขนืรูอยูนดิหนึ่ง หนึ่งนี่ มันแสดงวา เรายังมกีเิลส มจีติวญิญาณ มันตองดับจติ จติมันคอืรู

เพราะฉะนัน้ ตองดับจติ พวกมจิฉาทฐิ ิเปนแบบ ฤาษลีะ เพราะฉะนัน้ นโิรธของเขา กจ็ะเปนแบบอสัญญ ีไมกาํหนดรูอะไรเลย



จะตองดับความรู ไปหมด ดับการกาํหนดรู ทกุอยางเลย ไมไดชัดแจงในเวทนาหรอก พวกนี้จะไมรูจักเวทนา ๑๐๘ ไมรูเรื่อง หรอก

พวกนี้ไมไดวจัิยเวทนา ความจรงิแลว เมื่อดับสนทิเปน สัญญาเวทยติตนโิรธแลว ไมใชไปดับสัญญา ดับเวทนาที่เปน โทมนัสเวทนา

แมแตโสมนัสเวทนา เรากไ็มไดตดิยดึ จรงิๆถอืวา ดับกไ็ด เราเอง เราไมได ไปหลงใหลไดปลื้ม กับสิ่งอยางนัน้ แตมันกเ็ปนสภาพที่เวทนา

คอืความรูสกึที่ปลอดโปรง ความรูสกึ ไปในเชงิ จะเรยีกโดยภาษากว็า วปูสโมสขุ นัน่แหละ มันสบาย... มันเปนภาษาเทานัน้เอง

แตอารมณนัน้ ไมไดเปนอารมณ ที่เราไปตดิยดึอะไรได เปนกเ็ปนอยู กด็แีลว เราทาํไดดกีด็แีลว ไดอาศัย แตเรากไ็มได ไปชื่น ...

หลงใหล... มันกช็ื่นใจอะไรละ กไ็มไดไปชื่นแบบเรงิราหลงใหลอะไรนะ

ภาษาพดู กไ็มรูวา จะพดูอยางไรนะ สัญญาเวทติยติตนโิรธนัน่ นโิรธคอืดับ ดับกเิลสสนทิแลว สัญญา เคลาเคลยีอารมณ เวทยติตังนี่

หมายความวา เคลาเคลยีอารมณ สัญญากาํหนดดอูารมณ เคลาเคลยีอารมณ จนสนทิ จนทัว่ จนถงึ ยิ่งรู ไมใชดับเวทนา

ไมใชดับสัญญา สัญญาทาํงาน อยางวเิศษดวย ไมไดดับเวทนา ไมไดดับสัญญา แมแตสังขาร เมื่อคณุหัดปฏนิสิสัคคะ

คณุกห็ัดปรงุกลับ ยอน อนโุลมกลับ สัมผัสแตะตอง ปรงุรวมกับเขาด ูดอูารมณดวย ดอูะไรๆดวยยังไดเลย เปนปฏนิสิสัคคะ

ในการสลัดคนืปรงุรวมกับเขา ยังไดเลย แลวกช็าํระกเิลส ในตัวไปเรื่อยๆ เปนปญุญาภสัิงขาร จนอยาง พระพทุธเจาตองเรยีกวา

อทิธาภสัิงขาร ทานปรงุอยางเกง อยางมอีทิธฤิทธิ์นัน่แหละ อทิธาภสัิงขาร ปรงุได อยางเกงเลย ทานกป็รงุ ของทานได พระอรยิเจา

ที่ช่ําชอง จะซักซอมฝกฝนไปเหมอืนกัน ไมตองหน ีตองหลบ ไมตองเลี่ยง เพราะฉะนัน้ จติวญิญาณ เจตสกิตางๆ ทาํงานเตม็

ทาํงานอยางมปีระสทิธภิาพ โดยกเิลสทาํอะไรไมได และเรา กไ็มเลนกับกเิลส กเิลสมารวมเกดิ รวมเขามาในจติวญิญาณอกีไมไดเลย

กเิลสเขามาซมึ มาซับ อกีไมได บรสิทุธิ์อยูเปน ปรโิยทาตา บรสิทุธิ์ในลักษณะที่มกีารปรงุกไ็ด คาํวา "ปรสิทุธา" กค็อื

"ชื่อของความบรสิทุธิ์" ปรโิยทาตา กค็อืชื่อของความบรสิทุธิ์ ที่ซอนลงไปอกี เปนพยัญชนะ เรยีกวา มันบรสิทุธิ์ โดยมกีาํลัง

มันยิ่งมรีอบสงูขึ้นไปอกี ยังไงๆกส็ะอาดๆ มอีะไรกม็าปรงุมารวม กย็ิ่งเกงขึ้น มันเกงขึ้น เพราะฝกฝน เพราะพสิจูน ความจรงิ

เพราะทาํจรงิแลว จงึแขง็แรงจรงิ จงึเกดิความเจรญิ งอกงามจรงิ ยิ่งเปนพระอรยิะ ที่สามารถเปน พระโพธสัิตวที่แขง็แรง แกลวกลา

มโีลกวทิ ูมกีาํลัง มภีมูธิรรม สามารถที่จะไปปราบมาร ชนดิยอด พญามาร ขนาดไหนๆๆ ไดมากขึ้น ตามจรงิเลย จะเปนของแทของจรงิ

ที่มบีญุบารมสีงูขึ้นๆ ที่จะปราบ พญามาร อาตมากฝ็กเรื่อยไป เพื่อที่จะปราบพญามารขึ้นไปเรื่อยๆ กป็ราบ ไดเกงขึ้นไป เรื่อยๆ แหละ

พญามารที่มอีาํนาจโลกยีขนาดไหน ทกุวันนี้กยั็งม ีที่อาตมายังปราบ ไมไดเทาไร ยังสูไมได ไมเกง กพ็ยายาม ฝกฝนตอไป

ความจรงิพวกนี้มันเกดิจรงิเปนจรงิขึ้นไปเรื่อยๆ ไมใชอยูดีๆกเ็กดิเอาเอง นัง่ปรารถนาตองการออนวอน กเ็กดิบันดาลมาเอง อยางนี้ไมใช

ทาํไดดวยตนทัง้นัน้ ฝกฝนไปจรงิ

นัง่ทบทวน อาตมาขยายเจาะลกึลงไปอกีในกลไกของการประพฤตธิรรม กลไกของโพธปิกขยิธรรม กลไกของ โพชฌงค ๗ มรรค ๘

หรอืกลไกของการปฏบัิตริะบบของพทุธ ทางเอกของพทุธ วชิาของพทุธ มโีอกาส กน็าํมาพดูขยายความซับซอน เอาอันนัน้มาสัมพันธอันนี้

เอาอันนี้มาสัมพันธอันนัน้ ขยายไปเรื่อยๆ นกึสตูรไหนได อาตมากเ็อามาตอเนื่อง มาสัมพันธใหเหน็วา มอีงคประชมุ

กลไกของพระพทุธเจานี่ กค็อืสตูรตางๆ วธิกีารตางๆ เอามาใชประกอบกันไปหมดแนะ แลวกค็อยขยายความ ยิ่งคณุรูบัญญัติ

รูพยัญชนะ รูอะไรแลว อาตมามาขยายความประกอบ คณุกจ็าํได มันกย็ิ่งจะชัดเจน มันกย็ิ่งจะ โอ.. ทกุอยาง กย็ิ่งจะสมบรูณ

ยิ่งมอีะไรมารับมารอบ มอีงคประกอบนัน้ๆนีๆ่ ยิ่งชัดเจนขึ้น แลวมัน นาํมาทเีดยีว เขามาตอนี่ตอนัน่ รวมหมดเขาไปทเีดยีวเลย

มันไมไดหรอก คอยๆตอ ตอตรงนัน้ตรงนี้ เขาไปเรื่อยๆๆ มันจะซับซอนๆๆ แลวคณุจะยิ่งมสีภาวะ คณุจะรูเลยวา เออ ซับซอนนี่

มันจะซับซอน ขนาดไหน มันกเ็รยีง ระบบได เปนสวนเปนสัด เปนระดับที่ด ีนาจะเขาใจนะ

ทนีี้มาฟงการขยายความถงึบพุกรรมของพระพทุธเจาตอนะ อาตมาเคยขยายบทบพุกรรม บพุจรยิา ของ พระพทุธเจามาแลว

ฟงกันไปแลวมัง๊ ฟงในเทปกันไปแลวนะ ที่พระพทุธเจา ทานตองมทีกุข เปน ทกุขเวทนา ตามมา แมกระทัง่ ตรัสรูเปนพระพทุธเจาแลว



ในปางพระพทุธเจา เปนทานสมณโคดมแลว วบิากเหลานัน้ ที่เปนทกุขเวทนา เปนวปิากทกุข เปนทกุขที่เปนวบิาก มันเลี่ยงไมได

ขณะเปนพระพทุธเจา กยั็งเลี่ยงไมได ถาเรายังมรีปูนาม ขันธ ๕ คณุจะสงูสดุไปถงึไหนละ มันสงูสดุกไ็ดเปนแค พระพทุธเจา นัน่แหละ

เปนคนที่ปางสดุทาย ที่จะตองปรนิพิพานแลวนะ! มันยังตามไปมวีบิากทกุข ทกุขวบิาก ที่เลี่ยง ไมได มมีันกต็ามมาใหเราทกุข

ทกุขเพราะวบิากเหลานัน้ ซึ่งมันจะมฤีทธิ์มาฆากัน มันไมถงึกับ ขนาด หนักหนา ขนาดฆานองชาย วบิากสดุทาย กเ็หลอืแคเศษวบิาก

กแ็คที่พระเทวทัต ทุมหนิลงมา ทับพระบาท หอเลอืด ฤทธิ์ของวบิาก มันกท็กุขนอยลง แตมันกยั็งมสีวนที่โยงใย ซึ่งเปนอจนิไตย ที่บวกลบ

คณูหารไมถกู มันจะตองเปนไปตามฤทธิ์ของมัน มันจะตองฆาฤทธิ์ ฆาอะไรกัน บางอัน มันจะตอง เหมอืนกับ แกแคน กันไป

แกแคนกันมาเลย หยาบๆอยางนัน้ กว็าไปนะนะ เรื่องทกุขเรากร็ูซะวา อะไร ที่มันเปนทกุข เรากไ็มพงึ สัง่สมทัง้นัน้แหละ

โทษภัยอันมปีระมาณนอยใดๆ ถาไมสัง่สมไดกด็ ีมันกเ็หมอืนกับ เราสะสมทรัพยแหละ เราไมสะสมทรัพย ที่เปนวบิากบาป

เราสัง่สมทรัพย ที่เปนวบิากบญุ วบิากกศุล เปนกศุลวบิาก คณุกม็สีิ่งนัน้ มกีค็อืม ีจะไปทิ้งไปขวางที่ไหนกไ็มได ทาํกศุลแลวยังบอกวา วา

ไมเอาหรอก กศุลนี้ ทาํไปแลวก.็.. คณุกโ็ยน ทิ้งไมได ถาโยนทิ้งได กร็บีโยนทิ้งอกศุลนี้ หรอืบาปวบิาก มันถงึไมไดกรรมเปนอันทาํๆ

เพราะฉะนัน้ เผลอทาํ ไมเผลอทาํอะไร เมื่อไหร ระวัง! ทาํกค็อืลงไปแลว ถาไมทาํเสยีไดด ีมสีตสัิมปชัญญะ รูตัวใหด ีไปสัง่สมมัน

พยายามสูใหได มันไมไดกค็อืมันสดุวสัิย โนนแหละ พยายามทาํ แลวมันจะสัง่สมลงไปเรื่อยๆ ไมมใีครทาํ ใหเราหรอก

เอา! ตอมา "เจาะลกึ" เลม ๒ นี้ใครมอียู ใครยังเหน็วามันเปนสมบัตทิี่ด ีกต็ดิตามเอามาใช ใครเอาไปทิ้ง ไปขวางแลวก็

เปนคนไมประหยัด เปนคนไมคอยเอาถาน ระวังแมแตขี้เถากไ็มเอา นอกจากถานกไ็มเอาแลว ขี้เถากไ็มเอาดวย เลยไมไดอะไรซักอยางนะ

ถอดโดย สมฤด ีชมภพูงษ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๓๗

ตรวจทาน ๑ โดย สม.ปราณ ี๒๐ สงิหาคม ๒๕๓๗

พมิพโดย ใจธรรม สทิธนิาวนิ ๙ ตลุาคม ๒๕๓๗

เขยีนปก โดย พทุธศลิป
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