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ความลกึของธรรมในธรรม 

โดย พอ่ท่านโพธิรักษ ์

เมื�อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ 

 

ผมเอง ผมทาํงานมากรู้็วา่ มนัเป็นปีที�ขยาย เป็นปีที�มีงานหนกัเพิ�มขึ�น มี

งานมากเพิ�มขึ�น งานที�กล่าวนี�กคื็อ กิจกรรม กิจการที�แมแ้ต่พวกเราที�เป็น

สมณะ กจ็ะตอ้งเอาภาระ ส่วนผูใ้ดที�ไม่รู้สึกรู้สารู้สมอะไร ไม่สงัเกต 

หรือวา่ตวัเอง กไ็ม่พยายามที�จะพากเพยีรตนเองออกมา เพื�อที�จะมารับรู้ 

หรือมาร่วมช่วยเหลือกิจกรรม กิจการของหมู่ เพราะวา่เราทั�งหมู่ตอ้ง

ร่วมทาํกนั ตามที�พระพทุธเจา้ท่านกไ็ดส้อนเอาไวแ้ลว้ ในคาํสอนต่างๆ 

เช่นคาํสอนในนาถกรณธรรม เป็นตน้ ที�วา่เราจะตอ้งพยายาม มีความ

พากเพียร ในการที�จะกระทาํงาน ร่วมช่วยเหลือการงานของหมู่ 

นอกจาก ที�จะเป็นการงาน อนัเป็นความพากเพียร ในการปฏิบติัธรรม 

ของตนๆ ซึ�งในนาถกรณธรรมมีทั�ง ๒ ประเดน็ ในความเพียรที�จะเอา

ภาระของหมู่ดว้ย แลว้กใ็นความเพียรปฏิบติัธรรมเพื�อตนดว้ย ซึ� งผมก็

เคยหยบิขึ�นมาพดู หรือแมแ้ต่สูตรที�พระพทุธเจา้บอกวา่ การปฏิบติัธรรม

กคื็อการตอ้งทาํงานทั�ง ๒ อยา่ง เหมือนกบัแม่โคที�เลี�ยงลูกไปพลาง แลว้

กเ็ลม็หญา้ ใหแ้ก่ตวัเองไปพลาง แลว้กต็อ้งเลี�ยงดูลูกๆไปพลาง ฉนัใดก็

ฉนันั�น การปฏิบติัธรรมกต็อ้งอยา่งนั�น  
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ซึ� งปีที�ผา่นมานี�  ผมกไ็ดพ้ยายามที�จะทาํความเขา้ใจ เอาทั�งหลกัฐาน

พระไตรปิฎก ที�มีขอ้คาํตรัสคาํสอนของพระพทุธเจา้ เอามาอธิบาย มา

ขยายความ มาเป็นหลกัฐาน ในการยนืยนัวา่ พระพทุธเจา้ สอนลูกศิษย์

ของท่านนั�น สอนมีนยัที�ลึกซึ� ง ละเอียด ซบัซอ้น เมื�อปฏิบติัถูกตรงแลว้ 

จะเป็นอยา่งไร ซึ� งลว้นแลว้แต่ มนัจะเป็นหนึ�งเดียวลงไปหาโพธิปักขิย

ธรรม หรือปฏิบติัมรรคองค ์๘ ที�มีตวัโพชฌงค ์๗ เป็นตวัหลกั ที�วา่หลกั 

กคื็อมีสติ มีธมัมวจิยั มีวริิยะ คาํวา่สติ กเ็ป็นสติสมัโพชฌงค ์ไม่ใช่สติแค่

สติปุถุชน หรือ แค่ สติกลัยาณชน ดงักล่าวแลว้ ที�ไดเ้คยอธิบายมา เป็น

สติที�จะตอ้งรู้ตวัทั�วพร้อม พร้อมขณะ ที�รู้จกัองคป์ระชุม เรียกวา่กาย 

แลว้กต็อ้งมีการเรียนรู้ ที�จะเขา้ไปจบัเวทนา และพิจารณาอ่านรู้ฝึกตน 

ใหอ่้านรู้ ลึกซึ� ง และเท่าทนัเวทนาในเวทนา เขา้ไปในจิต เราจึงเกิด เจโต

ปริยญาณ เกิดจิตที�ไดพ้ฒันาขึ�นมา ตลอดเวลา จากรู้จกักิเลส ซึ�งเป็น

กิเลสราคะ โทสะ โมหะ หรือกาํลงัลดละจางคลาย ทาํการลดการปฏิบติั 

ในราคะ โทสะ โมหะลงไปเรื�อยๆ แมจ้ะไดแ้ค่สงัขิตตะ วขิิตตะยิ�งขึ�นไป

เป็น มหคัคตะ ขึ�นไปเป็น สอุตระ อนุตระ เป็นที�สุด ที�สุดแห่งที�สุดแห่ง

อนุตระ กเ็ป็นสมาหิตะ เป็นวมุิติ ซึ� งเป็นความเจริญของจิต ที�เรียกวา่ มีเจ

โตปริยะ มีญาณหยั�งรู้ในเจโตปริยะ จนถว้นรอบ แลว้กท็าํจิตของตนเอง 

สู่อนุตรจิต ที�ครบพร้อมดว้ย สมาหิตะ พร้อมดว้ยวมุิตจิตอยา่งสมบูรณ์ ก็

เพราะวา่เราสามารถรู้กาย รู้เวทนา มีธมัมวจิยัสมัโพชฌงค ์เป็นตวัปฏิบติั 

 

ถา้ผูใ้ดไม่มีทิฐิ ไม่มีความเห็น ไม่ใช่ทิฐิความเห็น ที�เห็นเฉพาะความ
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เขา้ใจเป็นตรรกเท่านั�น แต่เกิดความรู้ ความเห็นที�เป็นองคธ์รรมแห่ง

ปรมตัถ ์เป็นความรู้ความเห็น ที�จะเกิดองคธ์รรม ที�มีปัญญา ปัญญิณทรีย ์

ปัญญาผลเกิด ปัญญา ปัญญิณทรีย ์ปัญญาผลเกิด เพราะธมัมวจิยัสมั

โพชฌงค ์เพราะปฏิบติัมคัคงัคะ มรรคองค ์๘ มรรคองค ์๗ เพราะไดส้ั�ง

สมสมัมาทิฐิขึ�น ตลอดเวลา ถา้เขา้ใจองคท์ั�ง ๖ ของสมัมาทิฐิ สมัมาทิฐินี�

เวลาปฏิบติัแลว้ จะเกิดองค ์๖ ปัญญา ปัญญินทรีย ์ปัญญาพละ ธมัม

วจิยัสมัโพชฌงค ์สมัมาทิฐิ มคัคงัคะ ผูที้�ไดร้ํ�าเรียนมาแลว้ จะตอ้งรู้หลกั

องคธ์รรม ๖ ประการนี�  ของพระพทุธเจา้ รู้ภาษาเท่านั�นกคื็อรู้ภาษา แต่

ถา้ผูที้�รู้ภาษาแลว้ก็รู้สภาวะวา่ อาการ ลิงคะ นิมิต อยา่งไรที�เรียกวา่ ธมัม

วจิยัสมัโพชฌงค ์อยา่งไรเรียกวา่สมัมาทิฐิ ซึ� งเป็นสภาวธรรม ที�เป็น

อาการ เป็นนิมิต ใหเ้รารู้ในใจของเราวา่ เกิดสมัมาทิฐิอนัเจริญ สมัมาทิฐิ

เมื�อรู้ รู้ดว้ยความหมาย ซึ�งเป็นบญัญติัมาก่อน จากอุเทศ ที�ไดอ้ธิบาย ที�

ผมอธิบายอยูเ่สมอ หรือแมแ้ต่คุณจะอ่านเอง กเ็กิดจากการรู้ จากบญัญติั 

จากอุเทศ จะเป็นผูใ้ดบรรยายไวก้แ็ลว้แต่ ในบรรยาย หรือแมแ้ต่ไปอ่าน 

ไปฟังจากผูบ้รรยาย ที�เป็นอาจารยอื์�นๆ หรือผูที้�ท่านรู้อื�นๆ แลว้เราก็

ไดรั้บซบัซาบอนันั�นขึ�นมาเป็นลาํดบั แลว้เราไปปฏิบติัจนมีตวั ธมัม

วจิยัสมัโพชฌงค ์วริิยสมัโพชฌงค ์แลว้มีสติสมัโพชฌงคเ์ป็นตวันาํ หรือ

มีสติปัฏฐาน มีสมัมาสติ เป็นตวัหอ้มลอ้มในการปฏิบติั โดยเรามีทิฐิเป็น

ประธาน มีความเขา้ใจ มีความเห็นแลว้ รู้แลว้เขา้ใจแลว้ เป็นตวัประธาน 

มีสติ มีสมัมาวายามะ หรือมีวริิยะ พากเพียรปฏิบติั 
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ธมัมวจิยัสมัโพชฌงค ์กบัสมัมาทิฐิ ที�เป็นประธานโดยบญัญติักดี็ เมื�อ

ปฏิบติัมคัคงัคะ ปฏิบติัดว้ยองคธ์รรม โดยเฉพาะสงักปัปะ วาจา กมัมนั

ตะ อาชีวะ ตวัมคัคงัคะ ตวัปฏิบติักคื็อ สงักปัปะ วาจา กมัมนัตะ อาชีวะ 

ทั�ง ๔ นี�เอง เป็นตวัปฏิบติั เป็นตวัที�ฝึกฝนอบรมไปตลอด ที�เราจะรู้เท่า

ทนั สงักปัปะ รู้ตกัะ วติกักะ สงักปัปะ รู้อปัปนา พยปัปนา เจตโส อภินิ

โรปันนา รู้จกัวจีสงัขารา หรือรู้จกัสงัขาร โดยเฉพาะสงัขารจิต สงัขารจิต

ทีเดียว แต่ไม่ไดห้มายความวา่ เราไปรู้กายสงัขาร ไปรู้วจีสงัขาร ไม่ใช่ 

วจีสงัขารที�เป็นเรื�องราว หรือจนเป็นคาํพดู เป็นบญัญติั วจีสงัขารกคื็อ 

สงัขารบญัญติั บญัญติัเป็นของคาํพดู บญัญติัเป็นกายกรรม ถา้เป็น

ปรมตัถข์องวจีสงัขาร กห็มายถึงวา่ เป็นสิ�งที�สั�งการสมบูรณ์แลว้ สั�งการ

สมบูรณ์ ออกเป็นภาษาพดูเป็นวาจา หรือเป็นกายกรรม พร้อมที�จะเป็น

กายกรรม พร้อมที�จะเป็นวจีกรรมออกมา แต่สั�งการไวแ้ลว้ในใจ ปรมตัถ์

เป็นวจีสงัขาร ปรุงแต่งไวอ้อกเป็นวจี ออกเป็นเรื�อง วจี แปลวา่เรื�อง 

ออกเป็นเรื�องที�สมบูรณ์แลว้อยูใ่นใจ เรียกวา่ปรมตัถ ์ยงัไม่ออกมาเป็น

ภาษา วาจา คาํพดู ยงัไม่ออกมาเป็นกายกรรม  

 

ถา้ผูใ้ดมีตวั มุทุภูตธาตุ ที�เร็วที�แววไว ไม่ใช่เห็นตกักะ วติกักะ สงักปัปะ 

มนัจะเขา้ใจอาการพวกนี�  แลว้กจ็ะเขา้ใจ จนกระทั�ง มนัปรุงมาเป็น

สงัขาร เมื�อเป็นสงัขารแลว้ พร้อมที�จะพดูออกมา หรือพร้อมที�จะแสดง

ออกมาทางกาย แต่เราเร็ว จนกระทั�งสามารถมีอาํนาจ ความแขง็แรง 

อปัปนา พยปัปนา เจตโสอภินิโรปนา ซึ�งเป็นตวัจิตที�ไดฝึ้กแขง็แรงตวั
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นั�น เราจะตดั เราจะใหอ้อกมา หรือไม่ใหอ้อกมา เราจะตดั หรือเราจะ

สร้างออกมา จะระงบัหรือวา่จะปล่อยออกมา จะมีความเร็วความไว ที�จะ

ใช ้ที�จะทาํ 

 

ในตวัสงักปัปะ หรือจิตเป็นประธานสิ�งทั�งปวง คือ มโนปุพพงัคมา ธมั

มา ที�ใจเป็นตวัก่อน มโนปุพพงั ปุพพะ จิตเกิดก่อน ใจเกิดก่อน มโน

ปุพพะ ปุพพะกคื็อก่อน ใจเกิดก่อนจะมาเป็น คมา กเ็ชื�อการเป็น ป จึงมา

เป็นคมา ไปมา จะมาเป็นธมัมาทั�งหลาย ที�จะออกมาเป็นกศุล-อกศุลใดๆ 

ทั�งสิ�น จะเป็นกายกรรม วจีกรรม กม็าจาก มโนปุพพงั มโนเป็นประธาน 

เพราะฉะนั�น จะดีจะชั�วอยา่งไร กอ็ยูที่�ความสามารถ ความรอบรู้ หรือ

สรุปง่ายๆ กคื็อผูที้�ตกอยูใ่ตอ้าํนาจกิเลสหรือไม่ ถา้เป็นพระอรหนัต ์ถือ

วา่เป็นผูที้� รู้จกักิเลสจริงๆ สามารถระงบักิเลสได ้ไม่มีพษิ ไม่มีอาํนาจ

จริงๆ เพราะฉะนั�น ในการจะออกมาเป็นกายกรรม วจีกรรม หรือในใจ

ในจิต มีความรู้เท่าใด มีความสะอาดบริสุทธิ� เท่าใด ผูเ้ป็นพระอรหนัต ์

ถือวา่เป็นผูส้ะอาดแลว้ เพราะฉะนั�น ในจิตที�จะออกมาเป็นมโนปุพพงั 

คมา ธมัมา จะออกมาเป็นธรรมะใดๆ กายกรรม วจีกรรมออกมาจากจิต 

จิตเป็นตวัประธาน ที�จะใหอ้อกมาเป็นกายกรรม วจีกรรม ถา้เป็นพระ

อรหนัตต์อ้งถือวา่ เป็นผูที้�มีกศุลจิตทุกๆตวั เมื�อมีกศุลจิตทุกตวั 

กายกรรม วจีกรรม ที�จะออกมา กเ็ป็นกศุลทั�งสิ�น หรือถือวา่ไม่บาป 

 

โดยสจัจะ โดยปรมตัถสจัจะแลว้ เมื�อผูใ้ดที�เป็นพระอรหนัตจ์ริง จะไม่มี
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อกศุลเจตนา แต่จะบกพร่องได ้ที�ท่านรู้ไม่เท่าทนัเท่านั�นเอง รู้ไม่เท่าทนั

กคื็อสมมติ พระอรหนัตจ์ะผดิ ผดิที�สมมติ ไม่ไดผ้ดิที�ปรมตัถ ์

เพราะฉะนั�น จึงไม่ถือวา่เป็นบาปอาบติั จะเป็นบาปกเ็ป็นบาปสจัจะ ที�

ท่านรู้ไม่เท่าทนัจริงๆ ไม่รู้วา่สมมตินี�  มนัควรหรือไม่ควร แต่ในเรื�อง

ของกิเลสนั�น พระอรหนัตถื์อวา่ไม่มีกิเลส ไม่มีตวัที�จะทาํเพื�อบาํเรอ

อตัตา กิเลสที�วา่นี�  คือ ไม่มีอตัตาที�เป็นอนตัตา จิตไม่ไดท้าํบาํเรอตน 

ไม่ไดส้นองความโลภ ไม่ไดส้นองความโกรธ และถือวา่ ไม่ไดห้ลงผดิ

แลว้ ไม่ไดห้ลงเหลือเลย โมหะไม่มีหลงเหลือ ส่วนอนุสยัอาสวะใดๆ 

เพราะฉะนั�น จิตที�พระอรหนัต ์จะปรุงอะไรออกมา จะสร้างอะไร

ออกมา จึงไม่ไดบ้าํเรออตัตา ไม่ไดเ้ป็นจิตที�ทาํเพื�อตวัเพื�อตน ที�มีส่วน

ของอนุสยั หรืออาสวะใดๆ ที�เป็นความบริสุทธิ� นั�นๆ 

 

ถา้ผูใ้ดปฏิบติั รู้จกัเวทนา รู้จกัธรรมะที�ประกอบไปดว้ยนิวรณ์ นิวรณ์

หยาบ กลาง ละเอียด ทั�งนั�นแหละ โดยกิเลสกไ็ม่มีอื�น มีนิวรณ์ ๕ 

เท่านั�นแหละ ที�เป็นอาหารของอวชิชาทั�งหลาย ฉะนั�น เมื�อเราเรียนรู้แลว้ 

เราเขา้ใจอายตนะทั�งหลาย เขา้ใจขนัธ์ ๕ จนกระทั�งสมบูรณ์สุด ขนัธ์ ๕ 

ที�วา่นี�  มีอุปาทานร่วมอยูด่ว้ย อุปาทานในเวทนา ซึ�งเราจะตอ้งรู้เวทนา

แท้ๆ  วา่เวทนาที�เป็นตวัรู้ ตวัรู้สึก สุข ทุกข ์เขา้ใจหมด แมแ้ต่เวทนา ๑๐๘ 

กไ็ดอ้ธิบายกนัแลว้ กอ็าจจะรู้กนัยงัไม่ทั�วถว้น กอ็าจจะเขา้ใจ ยงัไม่

ละเอียด แมแ้ต่ที�สุด เวทนาไปถึงระดบัตวัที�สาํคญัที�สุด กคื็อเป็น เคหสิต

โทมนสั หรือ เคหสิตโสมนสั เคหสิตอุเบกขา หรือวา่เป็น เนกขมัมะ 
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เขา้ใจชดัเลยวา่นี�เป็น เนกขมัมสิตโทมนสั ดูมนัยงัตั�งตนอยูบ่นความ

ลาํบาก แต่เรากพ็ากเพียร ที�จะปฏิบติัเพื�อการออกจาก หรือละเวน้ให้

หลุดพน้ออกมาจาก กิเลสตณัหาอุปาทานทั�งปวง แมว้า่ เนกขมัมะ มนั

ลาํบากอยู ่โทมนสัจนกระทั�งทาํได ้แมท้าํไดแ้ลว้ กย็งัมีอุปกิเลส ซึ�ง

อุปกิเลสในตวัที�แรงๆ กคื็อปีติพวกนี�  เป็นตน้ ยงัมีความชื�นใจ ยนิดีสูง 

จนเหลือโสมนสั กเ็ป็นความยนิดี แต่ความเป็นโสมนสันั�น เบาบางเหลือ

ในภายใน เป็นอุปกิเลสที�เหลือ มนัจะเกิดมา ที�ท่านใชค้าํวา่ ระงบั

โสมนสัก่อนได ้ซึ� งเป็นภาษา ในฌาน ถา้ใครไดอ่้านพระไตรปิฎก 

สาํนวนพวกนี�  ท่านแปลไวก้คื็อวา่ มนัจะมีตวัอาการของความยนิดี ที�

เหลือเศษส่วนอยู ่แลว้เรากอ่็านรู้เท่าทนั จนระงบัมนั ไม่มีโสมนสั เป็น

อุเบกขาสุดทา้ย เพราะฉะนั�น ตวัที�จะเป็นตวัสุดทา้ย ที�จะถึงอุเบกขาฐาน 

ฐานจิตที�มนัวางไดล้ะเอียด ไม่มีธุลีละออง ไม่มีความหลง อุปกิเลสที�มี

รสของความยนิดีได ้กคื็อโสมนสัสุดทา้ยนี�แหละ ระงบัไดโ้สมนสัก่อน 

ระงบัโสมนสัก่อนได ้ไดส้มบูรณ์จริง หมดอุปาทาน 

 

เพราะฉะนั�น อุปาทานนขนัธ์ ๕ อุปาทานในเวทนา ความรู้สึกอุปาทาน

ในสญัญา คุณกาํหนดรู้สญัญา วเิคราะห์สญัญา ออกเลยวา่ แมแ้ต่ที�สุด 

เรากเ็ป็นผูที้�มี สญัญาเวทยตินิโรธ รู้จกัอากิญจญัญายตนะ รู้จกัเนว

สญัญานาสญัญายตนะ สญัญาการกาํหนดอยา่งที�เรียกวา่ ไม่มีคาํที�วา่ไม่รู้ 

แต่วา่รู้บา้งไม่รู้บา้ง มนัยงัครึ� งๆกลางๆ ยงัลงัเลสงสยั หมดสญัญานั�น 

เป็นสญัญาที�กาํหนดรู้อยา่งชดั อยา่งตรง อยา่งเที�ยง เป็นสญัญาย นิจจานิ 
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สญัญาที�กาํหนดรู้อยา่งเที�ยง อยา่งแท ้อยา่งมั�น อยา่งคง อยา่งเดด็เดี�ยว 

สมบูรณ์ ในการกาํหนดรู้ ถึงขั�นไดเ้ป็น เนวสญัญายตนสญัญา ไม่เป็น

การกาํหนดรู้ ที�จะรู้กไ็ม่ใช่ ไม่รู้กไ็ม่เชิง ไม่มีตวัสญัญาที�กาํหนดรู้แค่นั�น 

แต่เป็นตวัสญัญาที�กาํหนดรู้อยา่งรอบถว้น เป็นสญัญาที�กาํหนดรู้ ทุก

อารมณ์ ทุกอาการของจิตเจตสิก เรียกวา่ สญัญาเวทยติะ สญัญาเวทยติงั 

สญัญาเวทยติงั และดบัสนิท นิโรธงั โหติ เกิดความดบัอยา่งแทจ้ริง รู้จกั

ความดบั รู้จกัสญัญา กาํหนดรู้อารมณ์เวทนา รู้อารมณ์ของสญัญา รู้

อารมณ์ของสงัขาร คือ เจตสิก ๓ ซึ�งเป็นเจตสิกสุดทา้ย รู้นี� เป็นสงัขาร 

หรือไม่ใช่สงัขาร สังขารนี� เป็นกศุล สงัขารนี� เพื�อตวัตน หรือไม่ใช่ตวัตน 

สงัขารนี�ปราศจากตวัตน สงัขารนี�ปราศจากอตัตา สงัขารนี�ปราศจาก

อตันียา สงัขารนี�ปราศจากความเป็นของตน สงัขารนี�ปราศจากความเป็น

ตน เป็นปุญญาภิสงัขาร หรือเป็นวสิงัขาร เป็นสงัขารที�พิเศษ ว ินี�แปลวา่

พิเศษ มนัเป็นสงัขารที�พิเศษจริงๆ มีความกาํหนดรู้ ตามที�ผมอธิบายนี�  

โดยบญัญติั แต่ผมอ่านจากสภาวะ มาบรรยายขณะนี�  ผูใ้ดยงัไม่สามารถรู้ 

ถึงสภาวะ ยงัไม่เขา้ใจถึง กจ็งรู้เถิดวา่ เรายงัไม่มีภูมิถึง ฟังภาษานี�  กย็งัไม่

เขา้ใจ นั�นแสดงวา่ ยงัไม่มีภูมิความรู้ ภมิูความเห็น หรือภูมิของทิฐิ ภูมิ

ของตกักะเท่านั�น กย็งัไม่ถึง 

 

ถา้ผูใ้ดมีภูมิแมแ้ต่แค่ตกักะ ภูมิแค่ทิฐินี� ฟังนี� เขา้ใจ เขา้ใจในความหมาย

อยา่งไร กเ็ขา้ใจดี ผูน้ั�นมีภูมิ ที�ฟังธรรมะนี�ได ้เรียกวา่เป็น อุปสมัปันใน

ส่วนหนึ�ง 
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ส่วนผูใ้ดฟังนี� เขา้ใจดี มีสภาวะรองรับดว้ย ผูน้ั�นเป็นอุปสมับนัแท ้เป็น

อุปสมับนัจริง ฟังที�ผมพดูถึงนี� พดูถึงปรมตัถสจัจะ เป็นเรื�องของจิต

เจตสิก และมีสภาวะแทร้องรับดว้ย ฟังไปเขา้ใจไป ถึงแมเ้ราจะมีบท

ฝึกหดั ที�ไม่มากนกั กย็งัเขา้ใจ และกย็งัมีตวัอาการสภาวะ ที�เคยผา่นเคย

พบ กเ็ป็นจิตเป็นเจตสิกดงักล่าว ที�ผมกาํลงักล่าวนี�ชดั เขา้ใจไดน้ั�นเป็น 

อุปสมับนัแท ้นี�เป็นเรื�องของปรมตัถสจัจะ ที�เป็นอุตริมนุสธรรม เป็น

ธรรมะที�แท ้ที�สูงส่ง เป็นเรื�องของจิตเจตสิก ผูใ้ดปฏิบติัแลว้ สามารถ

หยั�งรู้ธรรมะที�วา่นี�  รู้จกันิวรณ์ รู้จกัอุปาทานในขนัธ์ ๕ รูปสิ�งที�ถูกรู้ ถา้

เป็นมหาธรรม รูปที�เนื�องเขา้ไปถึงนามธรรม ถึงปรมตัถ ์เป็นสิ�งที�ถูกรู้ 

ไปถึงรูป รูปราคะ อรูปราคะที�ถูกรู้ หรือเป็นเจตสิกที�ถูกรู้ เรียกวา่ เรารู้

นามธรรม รู้จิตเจตสิกของเรา วเิคราะห์ราคะโทสะโมหะออก วเิคราะห์

อ่านอาการของราคะโทสะโมหะ อ่านอาการของจิต ที�เมื�อแยกแลว้ 

ระงบัส่วนที�ควรระงบั คือ ราคะโทสะโมหะ เมื�อระงบัไดแ้ลว้ จิตจะเป็น

อยา่งไร จิตจะยิ�งเจริญ จิตจะยิ�งผดุผอ่ง จะยิ�งมีพลงั จะยิ�งแขง็แรง จะยิ�ง

บริสุทธิ� สะอาด อะไรพวกนี�  เราจะเห็น เราจะรู้ เราจะเขา้ใจสภาพของ

ความเป็นจริงๆ พวกนี� เกิดเอง มนัยิ�งหมดอุปาทาน ที�ขนัธท์ั�งหลาย ใน

เวทนากดี็ สิ�งที�ถูกรู้กร็วม รวมทั�งกิเลสและรวมทั�งจิต เรียกวา่ สิ�งที�ถูกรู้

เป็นนามธรรม แลว้รวมๆ วา่รูปนาม กเ็มื�อวเิคราะห์ออกไดลึ้กเขา้ไปใน

จิต เป็นเวทนา และในเวทนากไ็ม่มีอุปาทาน หรือไม่มีนิวรณ์ ไม่มีอาการ

แมแ้ต่เป็นอุปกิเลส รู้กิเลส รู้อุปกิเลส เป็นเวทนาบริสุทธิ� ขึ�น เป็นสญัญา

บริสุทธิ� ขึ�น เป็นสงัขารบริสุทธิ� ขึ�น นี�เป็นเจตสิก ๓ รวมแลว้เป็นวญิญาณ 
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หรือเป็นจิตที�บริสุทธิ�  จากที�เราไดล้ะลา้ง เนกขมัมะ และ ปฏิบติัออกมา

เรื�อยๆ 

 

อุปาทานขนัธ์ ๕ เรากเ็ขา้ใจอายตนะ ๖ รู้อายตนะนอก อายตนะใน รู้ ตา 

หู จมูก ลิ�น กาย ใจ อายตนะนอก เมื�อรับกระทบสมัผสัแลว้ มนักเ็ป็นสิ�ง

ที�ถูกรู้ ถูกรู้โดยตา เรียกโดยภาษามนัซํ� ากนัวา่ รูป ซํ� ากนักบัคาํวา่รูป คือ

ภาพหรือภาวะ ถา้เรียกกนัเป็นอีกคาํหนึ�ง กเ็รียกวา่ภาพหรือภาวะ เป็น

ภาวะ หรือเป็นสภาวะนั�นแหละ เป็นสภาวะที�เกิดจากทวารตา เป็น

สภาวะที�เกิดจากทวารหู เป็นสภาวะที�เกิดจากทวารจมูก ทวารลิ�น ทวาร

กาย หรือทวารใจของมนัเอง สภาวะหรือรูป คือสิ�งที�ถูกรู้นั�นๆ มนัเกิด

สภาวะ เมื�อเราไปเรียกโดยภาษาไทยอีกวา่รูป ซํ� าทางตา หรือสภาวะนั�น

แหละ หรือรูปทางเสียงกคื็อรูป กคื็อสภาวะทางเสียง มนัคืออยา่งไรก็

อยา่งนั�นแหละ สภาวะทางกลิ�น สภาวะทางรสในลิ�น สภาวะในกาย

สมัผสั โผฏฐพัพารมณ์ สภาวะในใจ มนักเ็ป็นสภาวะ หรือรูป หรือสิ�งที�

ถูกรู้โดยเรา จะถูกรู้ทางเสียง จะถูกรู้ทางกลิ�น จะถูกรู้ทางรส ทางลิ�น 

อะไรอยา่งนี�  เป็นตน้ เราสามารถหย ั�งรู้โดยญาณ โดยธาตุรู้ โดยปัญญา 

โดยธาตุรู้ของจริง ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ตกักะ ไม่ใช่การคิดนึก ผกผนั

ความคิด แต่เป็นของรู้ ที�มีสภาวะเกิดแลว้ เรารู้สิ�งที�เกิด ที�เป็น ที�อยูน่ั�น

ดว้ยญาณ ดว้ยปัญญา ดว้ยธาตุรู้ตวัที�เรารู้ ตามความเป็นจริง ขึ�นไปเรื�อยๆ 

 

อายตนะ เรากจ็ะรู้จากการปฏิบติั มากาํหนดรู้นิวรณ์ กาํหนดรู้อุปาทาน 
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นิวรณ์กคื็อกิเลส หรือตณัหา อุปาทานกคื็อตวัที�ยดึติดอยู ่มีกิเลสมีตณัหา

ติดอยู ่คืออาการเราวางไม่ขาด จะตดัไม่ขาด เราลา้งไม่สะอาด จนกระทั�ง

ลา้งสะอาด เหลืออายตนะบริสุทธิ�  ตากระทบรูป มนักต็อ้งเห็นรูป หูได้

ยนิเสียง มนักเ็สียง ทีนี� เรารู้จกันิวรณ์ รู้จกักิเลสแลว้ อุปาทานไม่มีแลว้ 

ขนัธ์ ๕ บริสุทธิ�  อายตนะนอกใน กท็าํงาน ธรรมดา ดว้ยโพชฌงค ์๗ 

ดว้ยมรรค ๘ ที�เป็นธรรมในธรรมทั�งหมด ที�เราปฏิบติั กป็ฏิบติัได้

บริสุทธิ� บริบูรณ์ เรากจ็ะรู้ของเรา ปฏิบติัไดอ้ยา่งไม่บริสุทธิ� บริบูรณ์ เราก็

จะรู้ของเราจริง เพราะฉะนั�น ธรรมในธรรมกมี็เท่านี�  ฉะนั�นเรากป็ฏิบติั

กาย เวทนา ดว้ยการสร้างจิต มีเจโตปริยะ เกิดญาณรู้ จนกระทั�งถึง อาส

วกัขยญาณ รู้จกัองคป์ระกอบของสมาหิตะ หรือ อสมาหิตะ หรือตวั วิ

มุติ  

 

สมาหิตะ คือจิตที�มีการงาน มีบทบาท มีคติ มีความเป็นไป มีอวจร มีตวั

ที�ยงัดาํเนินไปสู่สุคติ อวจรที�เป็นปรารถนาดี เป็นกศุลเจตนา คือทาํงาน 

สมาหิตะคือเป็นจิตที�ตั�งมั�น แขง็แรง เป็นสมาธิ นี�แหละ รวมไป แปล

เป็นภาษาบาลีซอ้นบาลี กแ็ปลสมาหิตะวา่สมาธิ ท่าน สมาธิมาเป็นไทย 

ไทยมนัไม่มีภาษา กมี็แต่ความตั�งมั�น แปลเมื�อไร กส็มาธิ กแ็ปลวา่ตั�งมั�น 

สมาหิตะ กแ็ปลวา่ตั�งมั�น สมาทหะ กแ็ปลวา่ ตั�งมั�น เป็นความตั�งมั�น ขั�น

สมาหิตะ ที�จะมีจิตที�เป็นตวัตน เรียกวา่ สมาทหงั สมาทหะ ท่านก็

แปลวา่สมาธิ สมาทหะหมายความวา่ จิตที�เป็นตวัที�หนุ่ม สด แขง็แรง 

สมาทหะ สมาหิตะ เป็นจิตที�ตั�งมั�น แขง็แรง ที�เป็นบทบาทการงาน มี
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ประโยชน์คุณค่า ถา้ประโยชน์ตนหมด พระอรหนัตป์ระโยชน์ตนกไ็ม่มี

เพื�อตน อะไรจริงๆ มีแต่ประโยชน์เพื�อท่าน เพื�อผูอื้�น เพราะฉะนั�น 

สมาหิตะ ประโยชน์เกื�อกลู กมี็แต่ประโยชน์เพื�อผูอื้�น ไปทั�งหมด เป็น

หิตประโยชน์นั�นแหละ ส่วน สมาทหะนั�นเป็นของเรา จิตที�อาศยั จิตที�

หนุ่มที�สุด ที�เบิกบาน ที�ร่าเริง หนุ่มสด หรือวา่หนุ่มแขง็แรงนี� เป็นวยัที�

สด เป็นวยัที�อธิบายโดยวยั เป็นวยัที�แขง็แรง เป็นวยัที�มีทุกอยา่ง ครบ

พร้อม มีทั�งกาํลงั มีทั�งความเบิกบานร่าเริง มีทั�งความกระปรี� กระเปร่า มี

ทั�งความ.. กเ็รานึกถึง สภาพของความเป็นหนุ่ม ที�เป็นหนุ่มเตม็ตวั เป็น

หนุ่มที�เบิกบานร่าเริง เป็นหนุ่มที�มีความแววไว อยากรู้อยากเห็น เป็น

หนุ่มที�อยากจะสร้างสรร อยากจะมีอะไรต่ออะไร ที�เท่าที�โลกเขาเป็น ที�

เราเรียก เป็นวยัที�สมบูรณ์ที�สุด เป็นวยัที�เจริญ เป็นวยัที�ครบพร้อมที�สุด 

ทั�งความแขง็แรง ที�มีประโยชน์คุณค่า ความเบิกบาน ร่าเริงที�เป็นสุขที�สุด 

นั�นแหละ เป็นจิตที�สงบ สมะ นี�สงบ สมาทหงั เป็นจิตที�สงบ แต่วา่สงบ 

ในคุณลกัษณะของเจโต สมาทหะนี�เป็นของเรา  

 

ส่วนสมาหิตะ นั�นเป็นของทั�งหมดทั�งมวล เป็นของโลก เป็นคุณค่าที�เป็น

เพื�อผูอื้�น แต่สมาทหะ นั�นเราอาศยั เป็นจิตที�เราอาศยั และเป็น

คุณลกัษณะประจาํตวั เป็นคุณลกัษณะ สรุปง่ายๆ กคื็อ แขง็แรง เบิกบาน 

แขง็แรง หนุ่มนี�แขง็แรง และแขง็แรงอยา่งสดชื�น เบิกบาน ไม่มีเหี�ยว ไม่

มีเฉา ไม่มีหดหู่ มีแต่แจ่มใส เป็นจิตลกัษณะนั�น คุณเอาไปสงัเกต แมแ้ต่

รูปง่ายๆ รูปนอกๆ เป็นความเบิกบาน คนพวกนี� เบิกบาน ไม่มีเศร้า ไม่มี
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หมอง ไม่มีขรึม ไม่มีเคร่ง มนัไม่เคร่งดอก มนัคลาย ผอ่นคลายหมดแลว้ 

มนัมีแต่เบิกบาน ดูรูปนอกกไ็ด ้ถา้คุณดูรูปนอก กคื็อสภาพหยาบ 

จนกระทั�งเขา้ไปใน จิตใจกเ็ป็นฉนัเดียวกนั เบิกบาน ร่าเริง แขง็แรง ไม่

เหยาะแหยะ ไม่ทอ้แท ้ไม่หยอ่น เป็นนกัสู้น่ะ อยา่ง สมทหงั นี�เป็นนกัสู้ 

คุณลกัษณะไม่ถดถอย ไม่ทอ้แท ้สู้ แต่ไม่ใช่พวกบา้ระหํ�านะ ที�ที�วา่นี� 

ไม่ใช่ตวัคนพาลที�ไร้ปัญญา ที�ไร้กาํหนดกฎเกณฑ ์ไม่ใช่ เป็นคนที�มี 

กาํหนดกฎเกณฑ ์รู้ทุกอยา่ง เพราะฉะนั�น จะมีคุณลกัษณะของจิต

สมบูรณ์พวกนี�  จิตสมาหิตะกบัวมุิติ วมุิติกเ็ป็นจิตอาศยั วมุิติเป็นจิต ที�

หลุดพน้ เป็นจิตที�รู้รอบ เป็นจิตที�เป็นตวัเจตสิกของเรา วมุิติกคื็อตวัอาศยั 

ตวัสมบูรณ์ ตวัที�ไม่มีกิเลสแลว้ เกลี�ยงแลว้ สมาหิตะ เป็นตวัการงาน 

เหมือนมีความอยาก มีความตอ้งการ ไม่นิ�ง ไม่หยดุ 

 

สมาหิตะ มนัจึงไม่ไดเ้ป็นความหมายที�ตื�นๆ เขินๆ เหมือนที�เขาเขา้ใจวา่ 

สมาหิตะ คือผูส้งบ ผูมี้สมาธิคือผูส้งบ แปลหยาบๆ แลว้กเ็ลยแปลสงบ

วา่ "นิ�งเฉย" ที�จริง "สงบ" มนัมีในนั�น คือจิตมนัสงบ จิตสงบอยา่งไม่มี

กิเลส ไม่มีการเกิดอีก ไม่มีกิเลสเกิด กิเลสไม่มี มนัสงบ เกลี�ยง สะอาด

แลว้ ไม่มีกิเลสอะไรเกิดมาอีกเลย มนัสงบตลอดเวลา แต่ที�มนัปรุง ไอที้�

มนัสร้าง ไอที้�มนัทาํงานไว ้ที�จริงมนัเป็นบทบาทนั�นน่ะ มนัเป็น

คุณลกัษณะของจิตวญิญาณ ที�มีประสิทธิภาพสูง ไม่ไดเ้พื�อตวัเพื�อตน 

ไม่ไดกิ้เลส เป็นตวัการ ไม่ไดม้าบาํเรอตนอะไร มนัเป็นการสร้างสรร 

มนัเป็นจิตพระเจา้ มนัเป็นจิตพระผูส้ร้าง ผูป้ระทาน ผูส้ร้างเพื�อให ้สร้าง
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เพื�อใหผู้อื้�น ไดรั้บประโยชน์คุณค่านั�น มนัเป็นจิตพระเจา้ที�วเิศษ มนัเป็น

จิตสงบ มนัเป็นจิตบริสุทธิ�  ฟังความ ฟังภาษาไว ้แลว้จึงสร้างจิตนี�  ให้

เกิดที�เรา อนันี� เป็นหลกัวชิา ที�แถมให ้พร้อมกนัทุกรูป ใครจะบอกวา่

ไม่ไดฟั้ง ใครนั�งหลบั ใครนั�งเบลอ ใครฟังไม่ได ้หรือใครฟังไม่ออก ก็

เป็นฐานของแต่ละคน โอกาสนี� เป็นโอกาสพร้อมทุกคนแลว้ ผมไดพ้ดู

แลว้ ผมไดก้ล่าวแลว้ ต่อหนา้ทุกท่าน ใครจะบอกวา่ ไม่มีโอกาส ไร้

โอกาส ไม่ได ้ถา้คุณจะกล่าวอยา่งนอบนอ้ม คุณกก็ล่าวไดว้า่ เป็นบุญ 

ของเราหนอ ที�ไดฟั้งอนันี�แลว้ ถา้จะกล่าวโดยผมกบ็อกวา่ นี�เป็นโอกาส

อนัดีหนอ ของพวกคุณ ที�ไดฟั้งอนันี�แลว้ ที�เจาะปรมตัถ ์สาํหรับปีนี�  

สาํหรับวนันี�กไ็ดก้ล่าว แมแ้ต่คราวที�ไดบ้รรยายมา ตลอดทั�งปี ไปเจอ

พระสูตร จูฬว�ิูหสูตร สูตรที�กล่าวถึงสจัจะ กล่าวถึงสญัญาสุดทา้ย ผมก็

ยงัไม่เจออะไร ที�จะลึกไปกวา่นี� อีก ในพระไตรปิฎก ที�เป็นคาํกล่าว มีอยู่

ตวัเดียวนี�แหละ ในพระไตรปิฎกทั�ง ๔๕ เล่ม คาํตรัสที�เจาะลึก เพราะวา่ 

เป็นตวัที�เจาะลึกที�สุดแลว้ เพราะวา่เจาะถึงขั�นสญัญา และผมกเ็ขา้ใจ

สญัญานี�วา่ สญัญานี�  เป็นสญัญาเวทยตินิโรธ อนัเป็นตวัสญัญา ที�เป็น

อาการของสญัญายะ นิจจานิ ซึ� งผมเขา้ใจบญัญติั ทั�ง ๒ ตวันี�  รวมความ

แลว้ทั�งหมด ในพยญัชนะ ในคาํตรัสสูตรนั�น ผมวา่ผมเขา้ใจทั�งหมดนี�  

แลว้กห็ยบิมาบรรยาย เท่าที�ผมสามารถไดบ้รรยายไป ซึ�งจะตอ้งบรรยาย

อีก บรรยายไปจนตายแหละ นี�สูตรพวกนี�  แลว้หยบิมาบรรยายไวก่้อน  

 

การบรรยายนี�  เป็นเรื�องของการยดึสูงมากล่าว แลว้กจ็ะค่อยๆ ขยาย
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ละเอียดยบิ ขยายหยาบ ไปในอนาคต เพราะฉะนั�น ผูที้�มีภมิูธรรมสูง ก็

จะรับไดก่้อน ผูที้�มีภูมิธรรมยงัไม่สูง กย็งัรับไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง ไป

ตามลาํดบั ที�ผมทาํเช่นนี�  ผมกท็าํมาแต่ตน้ คือทาํจากสูงไปหาตํ�า 

โดยเฉพาะ ในขณะนี�กคื็อ อยูใ่นสงฆ ์ไม่ไดก้ล่าวอยูน่อกสงฆอ์ะไร 

ถึงแมว้า่อยูน่อกสงฆ ์ผมกก็ล่าวไปเรื�อยๆ เมื�อกาละที�ควรกล่าว เช่น ทาํ

วตัร ในพวกเรากดี็ ศึกษาเล่าเรียน ไม่มีผูที้�เพง่โทษแลว้ เป็นอุปสมับนั 

หรือ อุปสมับนัโดยบญัญติั อยูใ่นวดั ไม่ไดไ้ปกล่าวผดิที� ผดิถิ�นที�ไหน 

ถึงแมว้า่จะเป็นโอกาสขา้งนอกครั� งคราว ผมจะไปกล่าวบา้ง ผมก็

ประมาณของผม แต่กย็งัไม่ไดไ้ปกล่าวสูตรเหล่านี�  หรืออะไร อธิบาย

เหล่านี�  ยงัไม่ไดไ้ปกล่าวนอกวดั โดยเฉพาะ ที�ผมเทศน์อยูทุ่กวนันี�  ไม่ได้

ไปเทศน์นอกวดัเลย ผมไม่ไดอ้อกไปเทศน์นอกวดัทุกวนันี�  นอกจากงาน 

บางงาน อยา่งงานไปฉนัที�โรงชมร. ไปเทศน์ชมร. จะเป็นส่วนในเรา ผม

กไ็ม่ไดเ้ทศน์ถึงอยา่งนี�  กเ็ทศน์กล่าว ในตวัเรื�องราว อะไรต่ออะไร ไป

ขนาดนั�น เพราะฉะนั�น จะบอกวา่อาบติัที�กล่าวนอก เป็นการผดิ 

ปาจิตตีย ์ที�กล่าว อุปสมับนั อนุสมับนันั�นน่ะ ผมวา่เมื�อเอากนัละเอียด

แลว้ มนัไม่ไดผ้ดิไดพ้ลาดอะไร แต่จะใหเ้สมอสมานกนันั�นไม่ได ้

เพราะวา่ทุกวนันี�  คนมนัมีฐานะที�ต่างกนัมาก ผูไ้ม่รู้ ไม่รู้เอามากๆ ผูรู้้กรู้็

อยา่ง ต่างกนัอยู ่หลายระดบัชั�น แมแ้ต่พวกเรา ไอนี้�เป็นปรมตัถ ์ที�ผมได้

สาธยายลงไป สาํหรับวนันี�  

 

ทีนี� เรื�องของกรรม การงาน และอาชีพ ที�ผมกบ็อกซํ� าอีกวา่ ผมจาํเป็นที�
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จะตอ้งนาํพา ท่านทั�งหลาย กจ็ะตอ้งศึกษาเล่าเรียนตาม ผูใ้ดที�ติดยดึแบบ

ฤาษี ติดยดึในตวัสงบ ที�ไม่ค่อยอยากจะมาทาํการงาน บรรดาฤาษี มนัไม่

อยากทาํงานดอก หรือทาํงานกท็าํงานเบา ทาํงานเบานี�กคื็อ ทาํงาน

สงักปัปะ กบั วาจา ซึ� งเป็นฤาษีกรุง ฤาษีกรุงนี�จะลงมือ จะแบกจะหาม 

จะเอาหลงัเขา้สู้ จะเอาบ่าเขา้แบบกนั�นนอ้ย พวกฤาษีกรุง หรือวา่พวกใช้

ชอบแบบปัญญา ชอบใชแ้ต่วาจา มีสงักปัปะกบัวาจา ส่วนกมัมนัตะ ที�

ทาํครบพร้อม ผมบอกแลว้วา่ กมัมนัตะเขารวมทั�งสงักปัปะ รวมทั�งวาจา

กายกรรมดว้ย กมัมนัตะ นี�ลงมือทาํงาน ลงมือมีกิจกรรมการงานทุก

กรรม ทั�งกาย วาจา ใจ เรียกวา่ กมัมนัตะ อาชีวะนั�นน่ะ กาํหนดเรื�องของ

งานเลยทีเดียว อาชีวะกาํหนดเรื�องของงาน งานใดกแ็ลว้แต่ 

 

ผูที้�มีจริตไปในขา้งที� ไม่อยากจะลงไปทาํงานหนกั ถึงขั�นกมัมนัตะ 

อาชีวะนั�นน่ะ นี�มนัเป็นอยา่งนี�  โลกกมี็ ธรรมกมี็ ที�ไหนก็มีทั�งนั�นแหละ 

เห็นทั�งนั�นแหละคน คนละจริตที�ชอบเป็น เขาถือวา่ เป็นปัญญาชน ใช้

แต่ปัญญากบัคาํพดู นกัวชิาการสอน เป็นครูเขา ชอบเป็นหวัหนา้ ชอบ

ไปเที�ยวไดชี้� ใช ้บอกกล่าว คิดนึก ฉลาดเฉลียวรู้ แต่ไม่ทาํลงมือไม่ลงมือ 

พดูแค่นี�กค็งพอเขา้ใจ มนัเป็นจริต เพราะวา่ผูใ้ดมีจริตอยา่งนี�  พากเพียร

เถิด พยายามกระทาํ อยา่ใหม้นับกพร่อง คือออกมาทาํ การกระทาํทาง

กาย ทางการงานอาชีพใดๆ อยูใ่นขอบข่ายของวนิยั ที�เราเป็นสมณะ ก็

เอาเถิด ตามวนิยัพอสมควร อนัไหนที�พออนุโลม มนัไม่ถึงสงัฆาทิเสส

ดอก ในการทาํการงาน การงานไม่ถึงสงัฆาทิเสสดอก นอกจาก คุณไป
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อนัอื�นซี ต่อไปอีก นั�นอีกเรื�องหนึ�ง ถึงสงัฆาทิเสสนั�น อีกเรื�องหนึ�ง 

โดยเฉพาะสงัฆาทิเสส ที�จะเป็นจริงๆ กคื็อ บอกยากสอนยาก และขี� เกียจ 

สงัฆาทิเสสนี� อนันั�นแหละ จะเป็นสงัฆาทเสส กต็รงที�ไม่ทาํต่างหาก 

บอกยาก สอนยาก ไม่ทาํ หรือเมื�อทาํกใ็หร้ะวงั ที�จะไปประจบคฤหสัถ ์

นั�นกเ็ป็นสงัฆาทิเสส เหมือนกนั เพราะฉะนั�น กิเลสมากๆเขา้ กไ็ป

ประจบประแจงคฤหสัถ ์เพราะกิเลสโลภ กิเลสที�จะตะกละตะกลาม

อะไร หรือแมที้�สุด ตวัที�เชิงชั�นเชิงซอ้น ประจบประแจง อาศยัคฤหสัถ์

ไปแกแ้คน้ เป็นไมเ้ป็นมือ มนักคื็อ กิเลสโทสะมูล เขา้ไปร่วมทาํงาน ก็

เลยอาศยัคฤหสัถ ์ประจบประแจง ใชก้าํลงัของทรัพย ์ใชก้าํลงัของ

อาํนาจกรรมกริยา ที�คฤหสัถเ์ขาทาํได ้เราเป็นสมณะ เราทาํไม่ได ้แต่จะ

ไปแกแ้คน้ กจ็ะใชอ้าศยัเชิงฉลาด เขา้ไปซอ้น ใชค้ฤหสัถเ์ป็นไมเ้ป็นมือ

ต่อไปอีก มนักเ็ป็นความลึกซึ� ง ที�เราจะตอ้งรู้เท่าทนับาปเอง ต่างๆ ที�จะ

ไม่พึงกระทาํ นั�นกเ็ป็นสงัฆาทิเสสไดเ้หมือนกนั 

 

เวลาเราทาํงาน กรรมกริยาต่างๆ ที�เป็นกายกรรม วจีกรรมที�เป็นตวั

บทบาทมากนี� เรากต็อ้งระมดัระวงั เรียนรู้และมีผสัสะเป็นปัจจยั ใหเ้รา

ปฏิบติัสูงขึ�น มนัจะเป็นการปฏิบติั มีผสัสะที�แท ้กระทุง้กระแทก กิเลส

ออกมา เพราะฉะนั�น อาสวะอนุสยันี� จึงไม่ใช่เรื�องธรรมดา เป็นเรื�อง

ลึกซึ� ง ซึ� งศาสนาอื�น ศาสนาเดียรถีย ์ฤาษีไม่มีสมบูรณ์ ไม่มีมรรคองค ์๘ 

ตวัที�จะไม่ไดถู้กกระแทกกระทุง้ กระเทือนอะไรออกมา เมื�อเราปฏิบติั

ธรรม จึงสมควรที�สุด ที�จะตอ้งมีการเรียนรู้ ใหรู้้ถึงขั�นกมัมนัตะ อาชีวะ 
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และมีบทบาท พฤติกรรมต่างๆ ออกมาร่วมดว้ย ผมกพ็ยายามนาํพาทาํ 

ผมไม่ไดถึ้งขั�นบงัคบัทีเดียว มีแต่พดู ผมกไ็ม่ไดบ้งัคบัน่ะ ไม่วา่รูปไหน 

คุณสมคัรใจที�จะทาํเป็นฤาษีอยู ่ระวงัจะเป็นฤาษีดา้น ใหม้นัแกต้วั ให้

ตวัเอง ไม่วา่จะเป็นฤาษีป่า หรือฤาษีกรุง มนัจะแกต้วั ใหต้วัเองตามจริต 

ฤาษีป่าเขาแกต้วัใหต้วัเอง เป็นฤาษีจญัไร แกใ้หต้วัเองไปใหญ่ฤาษีป่า 

ฤาษีเมือง ฤาษีกรุงกแ็กใ้หก้บัตวัเอง ไปอยา่งฤาษีเมือง ตามจริต

เพราะฉะนั�น เรียนรู้ดีๆ วา่เรานี�แกต้วัใหต้วัเองน่ะ เราเขา้ใจแลว้ แต่เรา

เอง เรากแ็กต้วัใหกิ้เลส ไม่วา่ฤาษีป่า ฤาษีเมือง ต่างๆ อ่านดีๆ 

 

ถา้มีผสัสะเป็นปัจจยัจริงๆ ตามที�เราเจอมา ไม่รู้กี�สูตรแลว้ ทุกขสูตรเป็น

ตน้ หรือสูตรอื�นๆอีก ท่านอธิบายวา่ มีผสัสะอยา่งไรๆ นี�แค่หยบิมานี� ผม

มาอ่านสูตร บางสูตร โดยไม่ไดจ้าํชื�อ ขยายใหเ้ห็นวา่ ผสัสะเนน้รวมไป

ดว้ย ทั�งอายตนะนอก อายตนะใน วา่มีอายตนะนอก อายตนะใน แลว้กมี็

วญิญาณ วญิญาณก็วญิญาณของอายตนะ ๖ นั�นแหละ วญิญาณทางตา 

ทางหู ทางลิ�น ทางกาย ทางใจ รวมกนัแลว้ สามองคนี์� อายตนะนอก

อายตนะในกบัวญิญาณ กม็าเป็นผสัสะ หรือผสัสะจะก่อเกิด รวมทั�งสาม

นี�  ตอ้งมีสภาพโดยวตัถุนอก หรือตานี� เรียกวา่นอกแท้ๆ  ยิ�งวตัถุยิ�งนอก

แท ้แต่วตัถุนอก ถา้ไม่มีตาเขา้ไปประกอบแลว้ มนัไม่มีอะไรเกิดดอก 

วญิญาณเกิด โดยไม่มีตาไม่ได ้เพราะวญิญาณมนัจะเกิด เพราะมีตาเป็น

อายตนะนอก เพราะมีหู เพราะมีจมูก เพราะมีลิ�น เพราะมีกาย เป็น

อายตนะนอก ไปกระทบกบัวตัถุ มนัจึงจะเกิดรูป เกิดเสียง เกิดกลิ�น เกิด
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รส เป็นอายตนะใน มนัเกิดอายตนะใน นั�นแหละ เรากจ็บัอายตนะใน

นั�นน่ะ เพื�อที�จะอ่านวเิคราะห์เป็นกิเลส และเป็นวญิญาณ หรือ เป็น

วญิญาณแท ้วจิยัตวันั�น เรียกวา่วญิญาณ เพราะวญิญาณทางตา หู จมูก 

ลิ�น กาย ใจ เมื�อกระทบสมัผสัแลว้ จบัวญิญาณได ้ถึงวเิคราะห์วญิญาณ

ต่อไปถึงวญิญาณ หรือจิต จะตอ้งมีตา มีรูป และตอ้งมีนอก เพราะผสัสะ

กต็อ้งมีนอก เอาแต่ผสัสะธรรมารมณ์อยา่งเดียว มนัไม่ครบ พระพทุธเจา้ 

ท่านไม่ไดส้อนแหวง่ๆ อยา่งนั�น ท่านกส็อนอายตนะทั�ง ๖ ทุกที แต่ไป

เพี�ยนเอง เอาจิตๆ อายตนะนอก กมี็จิต ถา้เมื�อมีตากระทบรูป เมื�อมีหู

กระทบเสียง มนักต็อ้งเกิดอายตนะ ทั�งคู่ขึ�นแลว้ นี�มนักส่็งผา่นไปถึง 

วญิญาณ หรือจิต วิญญาณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ�น ทางกาย หรือ

ทางใจ ที�จะไม่ตอ้งไปกระทบ ไปถึงทวารนอกทั�ง ๕ ใจในใจกต็าม 

 

การศึกษาที�เราจะรู้ทุกข ์ทุกขสูตรนี� ท่านกบ็อกแลว้วา่ มีอายตนะนอกใน 

แลว้กมี็วญิญาณเป็นผสัสะ เมื�อเป็นผสัสะแลว้ เรากมี็มารู้ผสัสะ มารู้

เวทนาจากผสัสะ ผสัสะจึงเป็นเวทนา เมื�อเวทนานี� วเิคราะห์ออกมา เป็น

ตณัหา เป็นอุปาทาน คุณกล็า้งตณัหา ลา้งอุปาทานไป เพราะฉะนั�น 

เวทนาจึงเป็นประตทีู�สาํคญั ที�ตอ้งเรียนรู้เวทนาถึง ๑๐๘ แต่ถา้เก่งเวทนา 

๓๖ แลว้กไ็ม่มีปัญหา อดีต ปัจจุบนั คุณกต็อ้งใชอ้ยูต่ลอดเวลา นี�มนัก็

เกี�ยวเนื�องไปถึงอนาคต อดีต ปัจจุบนั อนาคต เป็นเวทนา ๑๐๘ กเ็อาอดีต 

ปัจจุบนั อนาคต ของ ๓๖ นี�แหละมาใช ้เมื�อ ๓๖ แบ่งออกเป็นอดีต แบ่ง

ออกเป็นปัจจุบนั แบ่งออกเป็นอนาคต มนัก ็๑๐๘ เพราะเรารู้ เวทนาใน



20 
 

เวทนา อยา่งจริงเลย คุณกส็ร้างจิตเป็นอนุตรจิต ที�ประกอบไปดว้ย 

สมาหิตะ ประกอบไปดว้ย วมุิติได ้เพราะเวทนากเ็ป็นตวัเจตสิก เป็นตวั

ละเอียด ต่อออกไปจากจิต นี�เป็นโพธิปักขิยธรรม หรือเป็นทฤษฎีหลกั

ของพระพทุธเจา้ 

 

ทีนี� เมื�อประกอบกรรม ประกอบอาชีพ ที�ผมพาทาํอยู ่เราจะไดส้ร้างพทุธ

บริษทั โดยอุบาสกอุบาสิกา นาํพา ทาํกนัไปอยูนี่� ซึ� งผมกรั็บผดิชอบอยู่

ทั�งหมดนั�นแหละ ไม่วา่อาชีพไหนๆ แลว้พวกคุณกเ็รียนรู้ตาม แลว้พวก

คุณ กช่็วยผมไดป้ระพฤติปฏิบติั ไดช่้วยสอนช่วยอบรม ช่วยกนัทาํกบั

ทุกๆคนต่อไป เราจะตอ้งประสบ หรือจะตอ้งพบกบัการงาน พบกบั

อาชีพพวกนี�  หนกัหนา้ขึ�น ผมจึงจาํเป็นที�จะตอ้ง หยบิมาอธิบายกบัพวก

เรา ใหเ้ขา้ใจ อธิบายอยา่งผูรู้้ พดูกบัผูรู้้ เพราะปีต่อไป อาชีพการงาน การ

กระทาํพวกนี�  จะหนกัหนา้ ขึ�นไปอีก  

 

ทุกวนันี� นี� แมแ้ต่กมัมนัตะ หรืออาชีวะ การกระทาํการงานต่างๆ หรือ

เป็นอาชีพ ฆราวาสพวกเรานี� ชาวอโศกนี� จะรู้จะเขา้ใจเพิ�มขึ�นแลว้ จริง 

เขาอาจจะไม่แววไว หรือบางคนเขาแววไวกวา่ อยา่นึกวา่ ฆราวาสบาง

คนไม่มีบารมี บางคนมีบารมี ขอบอกไดเ้ลยวา่ บางคนบารมีเหนือกวา่

พวกคุณ ที�เป็นสมณะบางรูป เขามีบารมีที�จะเรียนรู้ธรรมะ หรือจริงๆ

แลว้ อจินไตยน่ะ จริงๆแลว้ เขาเป็นคนสูงกวา่พวกคุณ แต่สมมติคุณสูง

กวา่เขา เท่านั�นเอง แต่จริงๆแลว้ เขาสูงกวา่พวกคุณ ภูมิธรรมเขาสูงกวา่
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พวกคุณ คุณรู้ได ้ใครกสู็งกวา่คุณ คุณอยา่นึกวา่ คุณไดบ้วชเป็นสมณะ

แลว้ นี�คุณสูงกวา่ใครทั�งหมดในโลก สูงกวา่ฆราวาสทั�งหมด อยา่ทาํเป็น

แอ๊คไปเลย ฆราวาสเขาบางคน เขามีภมิูธรรม มีบารมีเขาสูงกวา่คุณได ้

แต่ในฐานะ ตามวบิาก เขาจะตอ้งไปสร้างสรรอยา่งนั�นได ้เพราะฉะนั�น 

อยา่ไปดูถูกคนเขานกั โดยสมมติแลว้ กใ็หเ้ขาเคารพที�เป็นสมมติสจัจะ

หนึ�ง เป็นรูป เป็นแบบกเ็ป็นไป เพราะฉะนั�น พวกที�เขารับช่วงไปแลว้ก็

รับไป เพราะการงาน ในหนา้ที�ของฆราวาสเขารับ แลว้เขากท็าํต่อช่วง

ไปแลว้ เขากเ็บิก ทาํอะไรต่ออะไรไป รังสรรไป บางคนจะตอ้งทาํไปทั�ง

ชาติ เป็นฆราวาสทั�งชาติ แต่ฆราวาสคนนั�น บางคนน่ะ เขาไม่ไดต้ ํ�ากวา่

คุณเลยนะ ชาตินี�ทั�งชาติ คุณยงัไม่ไดสู้งกวา่เขาดอก แต่เขาตอ้งเคารพ

คุณ โดยรูป แต่ภูมิธรรมเขาสูงกวา่คุณ ถา้ผูใ้ดอ่านออก ผูน้ั�นคุณจะ

คารวะเขาในใจได ้แลว้คุณจะยอมเขาเอง คุณจะรู้สึกตอ้งเชื�อฟัง ตอ้ง

เคารพ เคารพในใจ ตอ้งนบัถือจริงๆ  

 

ตอ้งพยายามสงัเกตเรียนรู้ อยา่ไปถือตวัถือตน มีอตัตามานะมากเกินไป 

เราตอ้งรังสรรค ์ศาสนานี�  มนัจะตอ้งครบพร้อมไปดว้ยอาชีพ ไปดว้ยการ

งาน เพราะชีวติมนุษยน์ั�นน่ะ มนัจบอยูที่�การงาน จบอยูที่�อาชีพ สุดทา้ย 

พระอรหนัตก์ท็าํการงาน ทาํอาชีพ หยดุติด หมดปัญหา เพราะฉะนั�น ไม่

มีตวัตน จะมีแต่บทบาทการงาน มีพกัมีเพียร เท่านั�นเอง 

 

ในเรื�องของมนุษย ์กมี็แต่พกักบัเพียร กไ็ม่มีอื�นอะไร ไม่ใช่มีแต่พกักบั
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พกั หนี หลบ เป็นลทัธิฤาษี ลทัธิเดียรถีย ์ที�ออกป่า เขา้ถํ�า หลบไปไม่เอา

อะไร ไม่เอาอะไร มนัสุดโต่ง เป็นนตัถิกทิฐิ หรือพวก อกิริยาทิฐิ เป็น

พวกไม่มีอะไร พวกสูญสุดโต่ง เพราะศาสนาพทุธเรา เป็นศาสนาแห่ง

มนุษยชาติ เป็นพหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกมัปายะ เป็น

ศาสนา ที�สอนคนใหม้าอนุเคราะห์โลก ไม่ใช่สอนคนใหต้ดัช่องนอ้ยแต่

พอตวั หนีไปสุดๆ เดี�ยวๆ ไปอยา่งนั�น 

 

ฉะนั�นทุกวนันี�  จริตของบางคน จะเป็นฤาษีป่า หรือฤาษีกรุง นี�เขา้ใจให้

ดีๆ ผมกไ็ม่รู้จะแก ้จะอธิบาย ไม่รู้กี�ภาษา ปฏิภาณอยา่งไร กพ็ยายามใช้

ในพวกคุณ เขา้ใจใหไ้ด ้แลว้ไปศึกษาสภาวะ แลว้พยายามทาํตนใหห้ลุด

พน้ ทาํตนใหล้ะเอียดลออใหไ้ด ้แลว้เราจะดาํเนินต่อไป 
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