
บญุนยิมจากโลกาภวิฒัน ์ตอนท�ี ๑ หนา ๑

โดย พอทานสมณะโพธริักษ

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๗ เนื่องในงานพทุธาภเิษกฯ ครัง้ที่ ๑๘

เอาตัง้ใจฟง เราจะเริ่มตนบญุนยิมจากโลกาภวิัฒน อาตมาไดพยายามตัง้ชื่อวา "บญุนยิม" ขึ้นมานี่ ถาใคร

มไีหวพรบิกค็งจะเขาใจไดทันทวีาอาตมาไมไดทิ้งโลก ที่เอาโลกาภวิัฒนมาพดู กค็อืภาษาของชาวโลก ทัง้หมด

หลายคนกบ็อกวาไมใชธรรมะ กถ็าเมื่อคณุฟงบญุนยิมเปนธรรมะมาตลอดเวลา คาํวา "ทนุนยิม" กค็อืธรรมะ

ฟงดีๆ เพราะวา "บญุนยิม" นี่กต็ัง้คูเทยีบคูเคยีง

ซึ่งอาตมากพ็ดูถงึอยูเสมอ วาเปนตัวที่จะเอาเขามาแกไขคาํวา "ทนุนยิม" เพราะฉะนัน้พอถงึวัน ถงึโอกาส

อาตมากห็ยบิเรื่องของทนุนยิมมาพดูกันเตม็ที่ กค็อืบทความ "โลกาววิัฒน ๒,๐๐๐" นัน่แหละ พอไดฤกษ

ไดโอกาสกห็ยบิขึ้นมาพดู เมื่อคณุเขาใจ "บญุนยิม" คณุจะตองเขาใจ "ทนุนยิม" เพราะเหมอืนกับที่พดูแลววา

ในโลกตุระนัน้มโีลกยีะอยูในนัน้เสรจ็ แนนอนที่สดุพวกทนุนยิม เขาไมรูจักบญุนยิม ในโลกยีะเขาไมรูจัก โลกตุระ

เพราะในโลกยีะมันไมมโีลกตุระ หรอืในทนุนยิม มันไมมบีญุนยิม แตในบญุนยิมนัน่มันมทีนุนยิม

มันมทีนุนยิมอยูในนัน้เสรจ็

เพราะฉะนัน้คนที่ศกึษามา ฟงธรรมะมา พออาตมาเอา "โลกาววิัฒน ๒,๐๐๐" มาพดู ยี้เลย ฟงไมได ไมรูเรื่อง

แสดงวา เรยีนมาตลอดเวลาไมรูเรื่อง เรยีนมาตลอดเวลาไมไดเกดิปญญา เรยีนมาตลอดเวลา ไมไดเปนธรรมะ

ไมไดรูจักธรรมะ

ธรรมะของพระพทุธเจานัน้นะ เรยีนรูจักสมมตสิัจจะ เรยีนรูจักรปู นาม เรยีนรูจักสิ่งที่เปนที่ม ีแลวเรากอ็ยู

เหนอืสิ่งที่เปนที่ม ีจนกระทัง่จติวาง จติมันไมไปตดิไปยดึอะไร สิ่งที่เปนที่มเีหลานัน้ ไมมฤีทธิ์ ไมมอีาํนาจ

ที่จะมาครอบงาํจติของผูที่บรรลแุลวนัน้ แตเราจะไปหาม ใหอะไรตางๆ มันไมมไีมได

เพราะฉะนัน้พระอรยิะยิ่งปฏบัิต ิยิ่งเรยีนรู กย็ิ่งจะรูจักสิ่งที่มใีนโลกมากขึ้นๆ ยิ่งเกดิปญญา ยิ่งมโีลกวทิู

ยิ่งมพีหสูตู ยิ่งมคีวามรูรอบ ความรูกวาง หรอืความรูที่ชัดเจน แตที่วาเราจะตองตัด หรอืวาเราจะตองตกีรอบ

เราจะตองไมขยายใหกวางออกกอน กเ็พราะวาอนิทรยีพละของแตละคนที่ปฏบัิตนัิน้นะ จะอาขาผวาปก

พอเริ่มตนกร็ูมันไปเสยีทัง้หมด แลวกร็ูยาวเหยยีด รูเหมอืนอยางที่คนโลกๆ เขาศกึษานี่ เขาจะรูกวางๆ ไป

แตเขาพายแพไปตลอด เขาไมเคยอยูเหนอืมันไดสักอยาง เขากม็แีตแบนกับแบน มแีตตายกับตาย เพราะถกู

สิ่งเหลานี้ทับถม หลดุไมไดมแีตผกู มแีตมัด มแีตทาํใหตกเปนทาสของสิ่งเหลานัน้ไปตลอด เพราะวธิ ีการเรยีน

ของเขา เขาไมไดเรยีนอยางละ อยางวาง แตเขาเรยีนอยางตดิ อยางยดึ มันจงึผกู มันจงึพัน มันจงึยิ่ง



ทาํใหเขายิ่งยุงยิ่งหนักยิ่งหนา

แตศาสนาหรอืโดยเฉพาะศาสนาพทุธนัน้ เรยีนรูแลวกล็ะกว็าง เพราะฉะนัน้ เราเองเราไปรูอะไร หรอืเราไปรับ

อะไรมาตัง้เยอะตัง้แยะแลว เราตองตกีรอบกอน ขดีเสนกอนวา เราอยาเพิ่งนะ บางท ีบางอัน บางอยาง

เราไปรูมากๆ แลว เรากย็ังสูมันไมได หรอืวาไปรับมันมาไวมากอนแลวตัง้มากๆ ตดิมันตัง้มากๆ แลว

เรากต็กีรอบวา เราเอาแคนี้กอน เรยีนรูเทานี้ แตรูนะไมใชวาไมรู ศาสนาพทุธไมใชวา หลับหหูลับตา แลวกท็ิ้ง

มันไปดื้อๆ ไมใช รูมันใหเทาทันเลยวามันกค็อืมัน อะไรคอือะไร

ยกตัวอยางงายๆ อยางอบายมขุนี่มันอะไร กนิเหลาสบูยาคอือะไร ลปิสตกิคอือะไร เครื่องทาหนาคอือะไร เสื้อผา

คอือะไร ไมใชวาทิ้งมันไปหมดดื้อๆ งายๆ

แตทนีี้กม็าหัดวางมาหัดปลอยดซู ิพอหัดปลอยหัดวางมันกจ็ะปลอยจะวาง กไ็มไดหมายความวา เราเอง

เราจะตองไปทาํลายสิ่งเหลานัน้ กไ็มถงึทาํลายสิ่งเหลานัน้ กใ็หคนไปใครเขาจะตดิจะยดึกว็าไป เรากมั็กนอย

อาศัยมันแตนอยลงมาเรื่อยๆ แลวมันกม็อียูในโลกนี้แหละ มันมมีามาก มันมมีามฤีทธิ์ทางรปู ทางรส ทางกลิ่น

ทางเสยีง ทางสัมผัส มอียางไรๆ มาเรากเ็รยีนรูมันไปเรื่อยๆ จนกระทัง่เขาใจฤทธิ์เดชของโลกยี ฤทธิ์เดชของรปู รส

กลิ่น เสยีง สัมผัส ฤทธิ์เดชของคานยิม ที่คนไปหลงนยิม ไปหลงยดึหลงตดิเอาไว

จนเรยีกทางภาษาธรรมะวาอปุาทาน คอืตดิยดึ ฉวยเอาไวไมปลอยอปุาทาน ตดิยดึ กค็านยิมทัง้นัน้แหละ

สมมตกิันขึ้นมาจะสวย จะไพเราะ จะชื่นใจดวยกลิ่น จะอรอยดวยรส จะเปนสขุเพราะไดสัมผัสทางกาย

หรอืแมแตจะเปนสขุเพราะไดปนขึ้นมาทางจติ ปนเนรมติสราง คดิฝน อะไรกต็ามใจเถดิขึ้นมาแตทางจติ

แลวเรากเ็ปนสขุ อรอย หรอืไดสมใจ ตามที่เราไปยดึไวแลวในจติ จะตองเอาอยางนี้ จะตองเปนอยางนี้

จะตองไดอยางนี้ ตองมอียางนี้

เมื่อไมไดไมเปน ไมมกีท็กุข ไมสมใจ ไมชอบใจอะไรตางๆ กต็าม แลวกเ็รยีนรู ไปในสิ่งที่มันมาประกอบ

ดวยกับชวีติ แลวเรากไ็ปหลงเขรอะขระ เยอะแยะหอบหิ้วอะไรๆ กจ็ะตองมมีาก มมีาย มาพสิจูนเพื่อปลด

เพื่อปลอยออก ลดละแมแตเปนวัตถรุปู เปนอะไรตออะไรออกไปเรื่อยๆ แลวเรากม็ ีชวีติอยูลองด ูตัง้แต ใกลตัว

ตัง้แตรูวามันรูสกึหยาบ รูสกึไดดวยปญญาวา เออ ! อยางนัน้มันไมตอง ไปยดึ ตดิเอาไวแลว ปลอยเถดิเลกิเถดิ

ไมตองมไีมตองเปนกไ็ดอยางนี้มาเรื่อยๆ จนกระทัง่เหน็วาโอ ! ชวีตินี้มันเบา ชวีตินี้ ไมตองไปหอบ

ชวีตินี้ไมตองไปหาม ไมตองไปเปน ไมตองไปมอียางเขาเปนเขาม ีมันกส็มบรูณ ในตัวมันแลว

กนิมรีสแคนี้ตามจรงิของมัน ไมตองไปปรงุอะไรมาก จนกระทัง่กนิอาหาร กก็นิตามธรรมชาต ิขาวหงุมา

กค็อืขาวหงุ มผีักกก็นิกับผัก กนิคนละท ีขาวกก็นิท ีผักกก็นิท ีผลไมกก็นิท ีกนิเขาไปแลว ในทอง มันไมเคย

บอกวา เฮย ! ไมทาํงาน เอง็กนิมาไมประสม เอง็กนิมาไมปรงุแตง ขาไมทาํงาน ทองมันไมเคย วาเลย

มแีตมันทาํหนาที่สังเคราะห แลวกไ็ดธาตทุี่ดมีา มันจะบอกวาสบายเลยไมยุงงานนี้ โอโฮ ! แตกอนนี้



มันประสมเละมาเลย โอย ! กวาจะเปนผักมันเอาไปตม มันเอาไปดอง เอาไปแกง มันเอาไปยาํ มันเอาไป ผสมเคม็

ผสมเปรี้ยวใหเขาเนื้อใหทาสใีหพอกกันมา โอย ! กวาจะมาสังเคราะหออก ถามันบนได มันคงบน อยางนัน้

กวาจะสังเคราะหเอาธาตแุทๆ มา แลวกเ็อาไปเลี้ยงเซลลประสาทรางกาย ธาตทุี่เปนธาตอุะไร ที่ใชในรางกายนี้

โอ ! ยุงฉบิหายเลย ถามันบนไดมันคงบนอยางนี้นะ แตเจาคนนี่ไมคอยรูเรื่อง

ฉะนัน้ เรามารูเรื่อง แลวเรากส็ะอาด รางกายกส็บายซอนเนยีนจรงิๆ ไมใชเดา การจะสังเคราะห เพื่อที่จะ

แยกแตกตัว จะอะไรออกมานี่ มันกเ็ปนแคลอรี่ที่เปนพลังงานที่มันจะไปทาํงาน ถาเราไมไปทาํเลอะอยางนัน้

มากมาย มันกท็าํงาน แตใชแคลอรี่แตนอย มันกง็ายนะซ ิทองไสกส็บาย อะไรกส็บาย เพราะมันไมตอง ยุงมาก

น้ํายอยมันเวยีนหัวเปนเหมอืนกันนะ ใชไหม

ถาเผื่อวาเราไมทาํใหน้ํายอยมันเวยีนหัว ทองไสเรากไ็มปนปวน ถาน้ํายอยมันเวยีนหัว ทองไสเรา กป็นปวน โธ !

เวยีนหัวฉบิเปงเลย กนิอะไรมาใหยอย น้ํายอยมันกอ็าจจะบนอยางนัน้กไ็ด นี่พดูเปนภาษาคน ใหฟง

ใหมันดหูยาบๆ อยางนี้เปนตน โรคภมูแิพยิ่งเยอะ เพราะวาพลังงานมันหมด มันจะยอย มันจะทาํโนน ทาํนี่

กช็วีติรางกาย คนไปทาํใหมันหมด ทาํใหมันยุงนะ เพราะฉะนัน้เรากง็ายขึ้นมา สะดวกขึ้นมา อะไร ขึ้นมา

แลวเรากเ็รยีนรูกัน ไปตดิมันทาํไม ? รสอรอยไปตดิมันทาํไม ไอกลิ่นเหมน็ กลิ่นหอม กลิ่นธรรมชาติ

กลิ่นอยางโนน อยางนี้มันกเ็ปนอยางนัน้แหละ เรยีกวาหอมกว็าไป อยางนี้เรยีกวาเหมน็กว็าไป ไอคนที่เกลยีด

น้ําหอม กว็าเหมน็ เวยีนหัว เหมน็ขวิ ภาษาอสีานวาเหมน็ขวิ ภาษาภาคกลางกว็าเหมน็ฉนุ แตคนที่ชอบ

กว็ามันหอม มันกว็ากันไป สมมตกิันไป เรามาเรยีนรูแลว นี่อาตมากเ็ทาความ มาย้ํา มาพยายามที่จะพดู

ใหราํลกึ ซ้ําซากกเ็ปนอยางนี้ หลักๆ มันกม็อียูแคกามคณุ ๕ รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส แลวกใ็นภายใน ซึ่งเปนเรื่อง

ของจติวญิญาณที่จะลกึซึ้งเขาไปอกีมากมายเลย เปนเรื่องของจติในภายใน

เพราะฉะนัน้เมื่อเราเรยีนภายในเรากเ็รยีน ภายนอกเรากเ็รยีน ทนีี้พอเรารูภายในไดด ีเราลดละไดด ีกม็พีลัง

อนิทรยีพละแขง็แรง เรากย็ิ่งจะมาเปนฐานอาศัย เปนตัวพลังงาน เปนฐานราก ที่แขง็แรง สามารถที่จะไปรู

แลวกเ็พิ่ม ตอนแรกเราตกีรอบเรากต็องขยายกรอบเพิ่มขึ้นที่นี้เอา สัมผัสเกงขึ้น รูอะไรตออะไรมากขึ้น

โดยธรรมชาต ิไมตองไปหามาใหตัวเองดอก ไมตองไปแสวงหา โอย ! ยังไมเคยแตงงาน ตองไปแตงงาน ดกูอน

ไมตอง ยังไมเคยไปมเีงนิลานจะตองไปมเีงนิลานกอน มันจะทิ้งไดไหม ตองไปมกีอน ตองไปหา เงนิลาน

แลวคอยทิ้ง ยังไมไดกนินี้อรอยๆ เขาวาอรอยนักอรอยหนา ตองไปชมิ มันยังไมรูวาวางไดหรอืเปลา

เขาวาจะตองไปดนูางสาวไทยแลวกเิลสขึ้น ตองไปดกูอน ตตีัว๋ขึ้นไปดกูอน มันถงึจะพสิจูน ไมตอง

ไมตองไปหาเรื่องมา เพื่อที่จะละ มันจะมาโดยธรรมชาต ิโจทยมันจะมาเอง ยิ่งไมเอามันยิ่งจะมาเอง อาตมา

ไมตองไปหาเงนิลานดอกทกุวันนี้ กม็คีนมาถวายเปนทลีะลานอยางนี้ มันกเ็หมอืนกันนัน่แหละ มันกไ็ดลองแลว

เฮอ! ไอลานนี่เราจะเอาไหมนี่ เปนของเรานะนะ เขาใหแลวนี่แลวแตเถดิ พอทาน จะเอาไป



จายอะไรใชอะไรกต็ามสบาย แนะ โอโฮ ! มันสบายหยอกใครอยางนี้เปนตน เขากเ็อามาใหเองแหละ

มันกจ็ะตองม ีไอที่แหลมที่ลกึ ที่เรื่องนัน่เรื่องนี่อะไรกแ็ลวแต เรื่องกามกต็ามใจเถดิ มันจะมตีามวบิาก ตามฐานะ

ของบคุคล มันจะเจอ สูใหไดกแ็ลวกัน ไมตองไปแสวงหาโจทย โจทยมันจะวิ่งมาหาเอง สูใหด ีกแ็ลวกัน หาวธิใีหดี

ใครไมมโีจทยมากกด็แีลว มันไมเปนไรดอก แตมันตองมไีปตามขัน้ตอน ตามฐานะ ของบคุคลตามวบิาก

ตามกรรมวบิาก มันจะตองมี

เพราะฉะนัน้เรายังอยูในโลกเรากเ็ปดขอบ เปดเขตตามที่เรากาํหนดเองวา เออ! เรามันอยูเหนอืแลว มันก ็อยูได

อะไรที่เราเหนอืมันไปแลว อบายมขุเหนอืมันแลว ไมตองไปหาอบายมขุ เดี๋ยวมันกม็า บางทนีาเกลยีด อบายมขุนี่

รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัสที่หยาบๆกค็อือบายมขุ เราไมตองไปหามัน มันกม็าหาเรา แลวเราก ็สูมันใหดี

ตรวจใจใหด ีสัมผัสแลวเราเองเปนทาสสิ่งเหลานี้หรอืไม เสรจ็แลวเรากจ็ะเกดิปญญา อกีอยางหนึ่ง วาเราเอง

เมื่อเราไมเปนทาสมันแลว เราจะใหมันเปนประโยชนอยางไร ซึ่งจะเปนประโยชน ในการรังสรรคธรรมะ

รังสรรคศาสนา รังสรรคคนที่ควรรังสรรค รังสรรคระบบ รังสรรคการงาน รังสรรคอะไร ที่ควรสราง ควรกอ

ควรทาํ มันเปนองคประกอบที่จะตองเกี่ยวเนื่องกัน

อาตมาทาํงานมา ๒๐ ปนี่ จะเหน็ไดวามันกม็รีปูรอยของโลกมาอยูเรื่อยๆ ซอน เปนสัมมา กัมมันตะ

เปนสัมมาอาชพี จนมาถงึวันนี้อาตมาพดูคาํวา "อาชพี" พวกคณุกค็งจะชัดเจนขึ้น มันจะไมเหมอืน ศาสนา

ที่เขาใจผดิของโลกๆ เขา เขาบอกวาเขาปฏบัิตศิาสนา ปฏบัิตธิรรมะแลว อาตมาเรยีกวาโลกๆ เพราะมัน

ไมเปนโลกตุระ เขาหนไีปเลย เปนฤาษ ีทิ้งไปเลย โลกตุระของเขากค็อืไมมโีลกยีะเลย มันกเ็หมอืน โลกยีะ

ไมมโีลกตุระนัน่แหละ เหมอืนกับโลกยีะวิ่งหนโีลกุตระ แลวเขากบ็อกวาของเขาโลกตุระ คอืวิ่งหน ีโลกยีะ

เขากค็อืโลกยีะ กอั็น เดยีวกันนะ อยางเดยีวกัน วิ่งหนโีลกกโ็ลกยีะธรรมดา เขาไมไดเหนอื เขาไมได เขาใจ

เขาไมไดชัดเจน เขาไมไดมคีวามรู

ที่เราอยูเหนอื เราหลดุพน ที่เราหลดุพนได หรอือยูเหนอืได โลกตุระ อตุระนี่แปลวาอยูเหนอื ทศิอดุรนี่อดุร อตุระ

เปนภาษาไทยกอ็ดุร แปลวาเหนอื ไมไดแปลวาทิ้ง

เพราะฉะนัน้ การอยูเหนอืกับการทิ้ง มันถงึตางกัน แคนี้แหละ โลกยีะกับโลกตุระที่มันเพี้ยนกันอยู ทกุวันนี้

เพราะลักษณะ ที่อยูเหนอืไดนี่ พวกเราจะเหน็เดนชัด เมื่อเราเองเรามชีวีติอยู เราอยูเหนอืสิ่งเหลาใดแลว

เรากอ็าศัย หรอืวารับแตนอย เพราะฉะนัน้เสื้อผาหนาแพร เครื่องกนิเครื่องใช เราไดโภชเนมัตตัญตุา

เราไดพจิารณา เครื่องอปุโภคบรโิภคมาแลว แลวเรากห็ลดุละวาง ปลอย พอ สันโดษ มักนอยมาเรื่อยๆ

ตามลาํดับ ปลดลงมาปลอยลงมาแลวพวกเรานี่อาตมาสอนในวธิจีากสงูมาหาต่ํา เอายากมากอนแลวคอยๆ

อนโุลม ขึ้นมา ที่จรงิมันยากขึ้นนะ มันเนยีน มันยิ่งสะอาดบรสิทุธิ์ยิ่งขึ้น เขมขน เลนบทเขมมากอน ทิ้งเลย แหม !

เสื้อผาหนาแพร กนิขาวมามื้อเดยีวปบ เสื้อผาหนาแพรแตงมอฮอม รองเทาถอด ปด แหม ! เรยีกวา pass ชัน้เลย



พวกนักศกึษา ยิ่งกวากศน. นักศกึษายิ่งกวากศน.pass สอบพรวด ยังไมเรยีน ป.๑ เลยนะ เลนสอบ ป.๔ เลย

สอบพรวดจาก ป.๔ ยังไมไดเรยีน ป.๕ ป.๖ ป.๗ สอบ ป.๗ เลย พอจบ ป.๗ ปบไมเรยีน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

สอบ ม.๖ มันเลยพรวด เปนนักศกึษาอยางนัน้ คอืถอือนิทรยีพละ คลายๆ กับอาตมาคัดคน

คนที่มบีญุบารมมีาเกากเ็อา มาถงึพรวดๆ แลวมันไดตามบญุ บางคนกไ็มจรงิ อวดด ีฉันนกึวาฉันแน สอบ pass

pass สอบไปสอบมา ทาํทาเหมอืนจะได เอาเขาจรงิๆ ไมไดวะ ตก ! บางคน ตลีังกา ลงไปตามภมู ิกเ็ปนจรงิ

คนที่ไมมภีมู ิมันกก็ลิ้งลงไป คนมภีมู ิไปรอดกไ็ปได กอ็ยู

คณุไดกห็มายความวา เมื่อไดแลวมันกเ็บา วาง สบาย มันกพ็อ มสีันโดษ มสีงบ ปวเิวกะ ใจสงบ ใจพอ กนิเทานี้

มอีาศัยเทานี้ ใชเทานี้ มเีทานี้ สาํหรับตน พอ เพื่อผูอื่น อันนี้แหละมันแฝงอาง ! ฉันมมีานี่ ฉันรับ ไอโนน

ฉันอยากไดไอนี่ มาเพื่อผูอื่นนะ แตตัวเองกผ็านมอืตัวเองกอ็รอยผานนะ มาผานตัวเอง ใหเสพกอน แลวคอย

ไปใหคนอื่น ตัวนี้แหละแฝง ระวัง ทาํทเีปนวาเพื่อผูอื่น ฉันทาํนี่เพื่อผูอื่น แตตองผานมอืตัวเรา เสยีกอน

เรากเ็สพกอน แลวกค็อยโบยใหคนอื่น แลวบอกวาฉันไมเอา กไ็มเอาซผีานคณุแลว แลวคณุกโ็บย ใหคนอื่นแลว

ไออยางนัน้มันกแ็ฝงได ระวัง ! ตองศกึษาดีๆ ถามันสะอาดบรสิทุธิ์จรงิๆ แลว มันกท็าํเพื่อ ผูอื่นจรงิๆ

จะตองมอีาคารบานเรอืนเพื่อที่จะรังสรรคสรางสรร เพื่อที่จะทาํประโยชนสวนรวม ไมใชมเีพื่อเรา ไมใชเรา

โอโฮมอัีนนี้แลว สบาย เราชอบ ตดิใจ โอโฮ ! วหิารนี้ เรอืนนี้ อาคารนี้ พดูถงึตัวใหญๆ กอน มเีครื่องมอือันนี้ อูย !

ชื่นชอบ มปีากกาอันนี้ เอามา ฉันเอามาทาํงานเพื่อผูอื่น แตชื่นชมปากกา เสพอยู นัน่แหละ มเีครื่องใชอปุโภค

มเีครื่องมอื มเีครื่องนัน่เครื่องนี่ ชื่นชม เสพอรอยกเ็ราไดใช ไดเปน ไดม ีแลวกม็าอาง เพื่อผูอื่น ใช

ผูอื่นใชตองเปนจรงิ คณุไมขายกเ็พื่อผูอื่นดแีลว คณุสรางเครื่องมอือันนี้ คณุมาใช แลวกท็าํ แลวกไ็ปเพื่อผูอื่น

เพื่อผูอื่นโดยไมขาย โดยไมเอาคาแรงงาน ไมเอาอะไรมากด็ชัีน้หนึ่งแลว แตคณุ กย็ังแอบเสพอยูตรงนี้

นี่มันเปนชัน้ เหน็ไหม ตองเรยีนรู ในที่อื่นนะ เขาไมไดสอนละเอยีดอยางนี้ เขากต็องการ

เครื่องใชมาตัวเองเสพดวย ผลติออกไปแลวขายดวย ผลติออกไปแลว ตองมสีิ่งแลกเปลี่ยน กลับคนืมาดวย

แมแตในวงการศาสนา ไดยนิชัดนะ เขามาบรจิาคใหนะเงนินี่ เขามาบรจิาคใหนะ เครื่องมอืนี้ สาํหรับพระเชยีวนะ

เสรจ็แลวกใ็ชเครื่องมอืนี้ เงนินี้ใชสราง สรางเสรจ็แลวขายตออกีนะ ไมใชไมขาย

เปนประโยชนกับคนอื่นอกีตอเหมอืนกัน เปนประโยชนกับคนอื่นตอเหมอืนกันฟงดีๆ

เพราะฉะนัน้ จะกลบเกลื่อนวานี่เราทาํเพื่อผูอื่นกไ็ด เปนของทนุนยิม ทนุนยิมกนั็ยนี้ แตทนุนยิม ไมมใีคร

มาบรจิาคใหเทาไรดอก ตองซื้อแลวกต็องขาย สรางไปตอคนอื่น สรางไปแลวใหคนอื่น ขายใหคนอื่น

แลวเขากย็นืยันวา ขายใหคนอื่นนัน่แหละ เขาทาํประโยชน ซึ่งอาตมาบอกแลววา ลักษณะทนุนยิม

มันไมมปีระโยชน มันไมมคีณุคา คณุสรางอะไรขึ้นมา คณุลงทนุเองแลวคณุกส็ราง สรางเสรจ็แลว เปนผลผลติ

พอเปนผลผลติแลว ทนุมันเทาไหร เขาคดิหมดแมแต error แมแตไอที่คดิยังไมออกวา มันอะไร มันยังนกึไมออก



เผื่อมันจะขาดหกตกหลน ตองบวก ๕ % error ๕% รวมเปนทนุ วธิคีดินะนา วธิคีดิการคา โดยระบบธรุกจิ

โดยระบบพาณชิย เขาจะตองอยางนี้เสมอแหละ หรอืเศรษฐกจิแบบทนุนยิม เขาจะตองคดิ อยางนี้แหละทนุ

กค็ดิทนุสมมตใิหพันหนึ่ง คดิหมดแลว คาอะไรทกุอยางคดิหมดแลว เขาจะใหคนอื่น เอาไปใช เปนประโยชนวานะ

ทนุมันพัน ขายพันกวา แลวกเ็อาเงนิคนืมา เอาเงนินัน้มา มันมาเปนเงนิ มันตรีาคา มาเปนเงนิ เกนิทนุ

เกนิของชิ้นนี้ คนไดของชิ้นนี้ไปใชนัน้นะไมไดไปเปลา เขาเสยีเงนิมา คณุเอาคนื มาหมดแลว แตมันเปนตัวเงนิ

ทนุเปนพัน คณุกเ็อาคนืมาหมดแลว เอาเกนิมาอกี แลวคณุ ยังมนี้ําหนา บอกวา ฉันนี้เปนประโยชน

นี่สรางพวกนี้ใหคณุไดใช สรางพวกนี้ ฉันนี่แหละสราง เปนไอ พวกนี้ไดใช ใหคณุไดใช

ฉันเปนประโยชนตอโลกตอสังคม ... เหน็ชัดเจนไหม นี่ทนุนยิมเขากย็นืยันวา ของเขามปีระโยชนแกโลก

อาตมาขอยนืยันวา ทนุลักษณะระบบทนุนยิมไมมปีระโยชน ไมมคีณุคาในโลก อาตมาพดูซ้ําซากกวานี้

จะพดูไปอกีจนปากเปยกปากแฉะ มมุประเดน็พวกนี้ เพื่อแกประเดน็ของความลมเหลวของทนุนยิม เขายนืยัน

เขาหลงอยูวาเขามปีระโยชนคณุคาในโลก ไมใชแตเฉพาะที่เปนวัตถแุทงกอนอยางนี้ คาแรงงาน คาความคดิ

คาโดยเฉพาะแรงงานทางความคดินักวชิาการคดิ แลวเขากค็ดิคาแรงงาน เขาจะไปแสดงออก เขาจะไปบอก

ในความคดิของเขา เขาจะไปใหความคดิของเขาแกใครกต็าม เขากค็ดิมาเปนเงนิหมดแลว กฉ็ันเดยีวกัน

มันไมเปนรปู มันเปนนามธรรม มันไมเปนตัวแทงตัวกอน แตเขากค็ดิราคามันมาหมดแลว เหมอืนกันนัน่แหละ

แลวเขากย็ังยนืยันวาเขามปีระโยชนคณุคาตอโลก ตออะไรกแ็ลวแต ที่เขาไดสรางออกไป ไดคดิออกไป

ไดทาํออกไป แตเขาคดิราคามันคนืมาหมดแลว คาแรงนะ คาแรงทางกายกรรม คาแรง ทางความคดิ

เขาเอามันมาหมดแลว ไมไดเหลอืเปนประโยชนไวใหแกใครดอก แลวเขากย็นืยันวา เขามปีระโยชนคณุคาในโลก

... มันไมมปีระโยชนคณุคาอะไรเทาขี้หมาดวย ขี้หมานี่เปนปุยไดไหม ? ได ! นี่มันไมมปีระโยชน เทาขี้หมาเลย

เหน็ไหม เปนปุยไมได เขาเอาไปหมดแลว

ฟงความนี้ใหชัดวา ระบบทนุนยิมในโลกนี้ทัง้โลกใชไหม เพราะฉะนัน้ ระบบทัง้โลกนี้ คนที่สรางสรร ทัง้ความคดิ

และสรางวัตถ ุสรางอะไรกแ็ลวแตนี่ ขายทัง้นัน้ใชไหม ในระบบการขายทัง้นัน้ ใชไหม แลวมันมี

คณุคาอะไรแกกันไหม มันไมมเีลย เขารูเหมอืนกันวาทานนี่เปนบญุ เปนกศุล เปนคณุคา เรยีกในภาษาโลกวา

คณุคาประโยชน เรยีกในภาษาธรรมะวาบญุ กศุล เปนบญุ เราไดทาน เราไดใหนี่เปนบญุ เปนกศุล เรยีกใน

ภาษาธรรมะ เรยีกในภาษาโลกๆ กว็า เปนคณุคาเปนประโยชน นี่เราไดเปนประโยชนเปนคณุคาใหคณุ โดยเรา

ไมแลกเปลี่ยนมา คอืทานนี่คอืใหหรอืบรจิาคนี่ เราไดบรจิาค บรจิาควัตถ ุนี่กเ็อาบรจิาคของไป เราไดเปน

ประโยชน เพราะของนี้ของเรา เราใหเขาเรากเ็ลยมคีณุคามปีระโยชนแกเขา เพราะเราไมได แลกเปลี่ยน

อะไรคนืมา มันไมไดสญูเสยีอะไร เราใหแรงงานโดยไมคดิคาแรง คาแรงงานลงไปเลย เหงื่อไหล ไคลยอยเลยนะ

เหมอืนกันทาํใหเสรจ็ หรอืทางความคดิกต็าม ใหความคดิเราไมไดแลกคนืมานี่มันเหน็ชัด เรากค็นืนะ ไมไดใหเขา



ไดประโยชนไดคณุคา ไดบญุ ไดบญุไดกศุล เพราะเราไดให

ตามองนี่ทาํทัง้รปูรางวธิใีหฟง หฟูง ตามอง จมกูดดูกลิ่น ถาเอากลิ่นไปได กลิ่นของคณุธรรม กาํลังพดู ความจรงิ

อธบิายความจรงิ

เพราะฉะนัน้ บญุนยิมกับทนุนยิมตางกันอยูอยางนี้ ถาเขาใจบญุ พวกทนุมันไมยอมหมดตัว ทนุนยิมเหน็ไหม

มันไมยอมหมดตัว แลวมันกม็รีะบบที่ยังไมหมดตัว มันมรีะบบที่จะไมหมดตัว ทนุนยิม สวนบญุนยิม มคีวามชัด

แลวคณุกลาใหหมดไหมเลา ยังวาใหไมหมดไมได กแ็หม ! ทนุมันตัง้พันเหน็ไหมนี่ เอาไปกอน ๙๐๐ กอน ใหไป

๑๐๐ เดยีว มปีระโยชนแครอยเดยีว มบีญุแครอยเดยีว ทนุมันพันขอคนืกอน ๙๐๐ เรายังตองกนิ ตองใช

เรายังไมไหว เรายังนอยไมได เรายังไมมพีลังงาน เรายังไมมทีนุรอน เรายังเลี้ยงตัวไมได ขอคนืกอน

แตกย็ังมยีังมบีญุอยูตัง้รอยบญุนยิม ทนุพันหนึ่งกเ็อามาแค ๙๐๐ กอน ถาเกงกวานัน้ เอาขอ ๘๐๐ แหม ! ชื่นใจ

เราไดกาํไรตัง้ ๒๐๐ แลว มคีณุคาประโยชนตัง้ ๒๐๐ เมื่อไรเราจะมคีวามรูสกึ อยางนี้ จรงิๆ ทนุพันหนึ่ง

ไมตองเอาคนืมา อยูรอด อยูไดเอาไปเลย คนนี้เหมาะสมที่จะไดเอาไป ไมแลกเปลี่ยน ไมตองคนื ไมตองอะไรมา

โอโฮ ! ไดตัง้พันเตม็ ทนุมันพันหนึ่ง ไดตัง้พันหนึ่งเตม็เลย ใหมันชัดๆ แลวมัน กส็บาย

เพราะฉะนัน้ใครที่ไดเขาใจอยางนี้ดวยปญญาญาณ ลางอปุาทานเกาๆ ลางความเหน็เกาๆ ทนุนยิมออกไป

เปนบญุนยิม เขามาแทนที่ในหัวใจ มเีลอืดบญุนยิม ถายเลอืดใหม ถายวญิญาณที่มันเปนเลอืดใหม เชื้อใหม

คนใหม พันธุใหม เขาใจอยางนี้จรงิๆ แลวกเ็ปนความจรงิ รูสกึจรงิๆ สดชื่นเบกิบานที่ไดเสยีสละ ไดสรางสรร

แลวคณุจะไปเอาของคนอื่นมาเสยีสละมันเปนของคณุหรอื หอื ? เราไมม ีไปขโมยเขามาทาน เสยีสละ ไปขโมย

ของคนอื่นมาทานไมไดดอก เพราะฉะนัน้ เรานี่แหละ จะเปนผูสรางสรร มวีธิกีารรวมกันสรางสรร ทาํเขาไป

เปนระบบ ถาโลกอยางนี้ไมเกดิ แกวกิฤตที่เขาพดูถงึนี่ ที่เอามา สาธยาย เดี๋ยวนี้กาํลังพดูมาก โอโฮ หนังสอืที่

วธินีี้นี่ หนังสอืที่โพนทะนาถงึความไปไมรอดแลว ... คลื่นลกูที่สามเลมนี้นี่ของออรวนิ คัฟเฟอ ใชไหมๆ นี่ ใชไหม

เขาเอาไปทอฟเฟอร นี่คลื่นลกูที่สามนี่ อาตมากเ็ปดอานไปในราวสามหนาละกระมัง เสรจ็แลว กเ็กบ็เอาไว

หลายปแลวนะ หลายปแลว อานประมาณ ๓ หนา แลวกเ็กบ็ไวในหิ้ง หลายปแลว ยังไมถงึเวลา

ที่อาตมาจะเอามาเปด อาตมาวาอาตมาไมตองอาน แลวกไ็มไดอานดอก แตอาตมาวา อาตมาพดูได

พอนี่ผูนี้อาน อานมาทัง้เลม อานมาหลายเลมกวานี้ดวย แตเสรจ็แลว ไมเหน็อธบิายไดเกง เทาอาตมาเลย

ยังมาซฮูก แหม ! พอทานเอามามัน อูฮู ! เพราะตัวเองรับบัญญัตพิวกนี้ไวใชไหม กร็ูนี่ อาตมาพดู อื้อฮื้อ !

โลกใบเกา โลกใบใหม มันกว็นเวยีนกันอยูอยางนี้แหละ มันไมมอีะไรมากดอก ถารูจักหลัก พระพทุธศาสนานี่

สอนถงึเรื่องแกน แกน แกนแกนของจักรวาลทัง้นัน้ โลกจะหมนุเวยีนไป อกีกี่โลก มันกม็ปีรงุใหม

ปรงุใหมมามันกอ็ยูในครอบ ในทฤษฎหีรอืวา อยูในรปูนามเดมิ เทานัน้แหละ วนเวยีนไป

ถาเผื่อวา เราศกึษาธรรมะเขาไปสูบญุนยิม เขาไปสูพทุธะ เขาไปสูสิ่งที่มันสมบรูณจรงิๆ แลวนี่นะ



ยิ่งลกึกย็ิ่งกวาง มันจะลกึจะกวาง บอกแลววาไมหน ีมันไมหนดีอก มันจะรูรอบ มันจะรูชัด รูเจน รูกวาง

เรากไ็ปรูบัญญัต ิไปรูตัวที่เขาเรยีกเขาสมมต ิเขาปรงุมาใหมเพิ่มเตมิขึ้นมาอกีเทานัน้แหละ แลวเรา กไ็มตอง

ไปวิ่งหาอะไรมามากมายดอก พอเราเปดนดิหนอยมันกม็าเองแหละ มันอยูที่เรากาํหนด การกาํหนด เปนของเรา

เราจะเปดกวางแคใด แคไหน มันเปนของเรา

เพราะฉะนัน้ สรปุแลว ที่อาตมาสาธยาย เอาโลกาววิัฒน เอาโลกานวุัฒนอะไรของเขานัน่มาพดู เปนแคเพยีง

ตัวอยางเดยีว อาตมากว็าสมบรูณอยูแลวในตัวมันเอง ฉะนัน้ผูใดที่ฟงแลว เราจะตัดรอบของเราเองแคไหน

เรากจั็ดแจงเอา เราสามารถรับรู เราสามารถที่จะใชสิ่งเหลานี้ เปดออกไปเทานี้ ใหเทานัน้มันเขามาหาเรา

โดยเรา ไมตองวิ่งไปหามัน เทานี้เราจะสูไดไหม มาสัมผัสแตะตองเกี่ยวของแลว สูไดเรากส็ูได สูไมได เรากส็ูไมได

กาํลังสูอยูกส็ู ไดใหมันชนะเรื่อยๆ ละ ถาไมไดกป็ดอกี ปดอกีหนอย แหม ! มันเปดมากไปหนอย มันไมไหว แหม !

นกึวาเราแน มันยังไมแน อยาไปอวดเกง เอาพอสมควร ไออันมัชฌมิามันอยูตรงนี้ มัชฌมิา แตถงึอยางนัน้กต็าม

คณุไมตองเปดดอก ไปกับอาตมาจะพาเปดเอง อาตมานี่นักเปด นักปดชัน้หนึ่ง อาตมา เปดโรงเอง

คณุไปดวยกันนี่ อาตมาพาเปนเอง คณุไมเกง คณุไมรูวาจะเปดอะไรจะปดอะไรกไ็มตองหวง อาตมาเปดอยูแลว

ปดกพ็าปดอยูแลว บอกเสมอคาํวา "นโยบาย" นี่เราจะเปดกวางแคไหน เราจะเอาแคไหน กบ็อกเสมอ

ใหสัญญาณอยูเสมอ แลวมันเขามากม็เีพื่อนฝงู มนีายทวาร มคีนรับคนตาน คนกรอง มาเปน ขัน้ๆ ตอนๆ

กวาจะถงึเรา ใครที่จะอยูปากทางเขากไ็ปจัดเอง คนนี้ไปอยูเวรโนน ปากทางทางโนน คนนี้อยูเวร ตรงนี้

มันกม็ขีองมันเอง ดไีมดมัีนกม็กีารเสนอหนาเอง ฉันอยูเอง มันอวดดบีางคน ฉันอยากเจออยางนี้

เขากไ็ปเจอเองแหละ บางทดีงึไมคอยอยู หาม ! อยาไปเลยคนนี้ อยาเพิ่งไปทางโนนเลย ใหคนนัน้ไปดกีวา

ฉันจะเอา ฉันจะไปอันนี้ชอบ เตอืนกันไป บางคนกเ็ชื่อ บางคนไมเชื่อ ไมเชื่อไปเจอ เออ ! หงกิกลับมา บางคนไมเชื่อ

บางคนเชื่อกเ็อา พอทาํเนา มเีหมอืนกัน อวดดไีปสูได กม็เีหมอืนกัน ถอืวาเคราะหดี

เคราะหนะ ไมใชโชค ฟงคาํวา "เคราะห" กับ "โชค" นี่ใหชัด ที่ตัดสนิไปนะ อยูในลักษณะเคราะห ไมใชโชค

แตมันไดด ีเออ ! เคราะหดไีปเอง็ เพราะฉะนัน้ ถาประมาณด ีเขาเรยีกวาโชค ประมาณอยางด ีแลวไมอวดดี

อะไรนี่โชค แตโชครายเปนไดอกีเหมอืนกัน แหม ! ประมาณดแีลว เรานกึวาโชคแทๆ นะ ตาย ! เสรจ็เหมอืนกัน

โชคราย เปนไดเหมอืนกัน แตกย็ังดเีพราะวา โชคกค็อืการไดกรอง การไดพจิารณา การไมอวดดอีะไร โชคนี่กค็อื

ใชสภาวะอยางผูปฏบัิต ิมกีารประมาณ มกีารไมเอากเิลสเปนเจาเรอืน แตมันเปนได โชคนี่ไมมเีสี่ยง

เขาถงึเรยีกวามันลอยๆ มันไดมาโดยไมไดคดิ โอย ! ไมนกึไมฝนอะไรเลยโชค แตเคราะหนี่ มันเสี่ยงอยูเสมอ

เคราะหนี่เสี่ยงอยูเสมอ สภาวะเคราะห เขาใจคณุลักษณะของเคราะห กับ โชคใหดีๆ

เมื่อเราปฏบัิตธิรรมะ อาตมากใ็ชวธิกีารของอาตมานะ สอนแนะนาํบาํเพญ็ประพฤต ิจนกระทัง่ ไดเกดิมา

เปนคณุคาประโยชน เกดิมาเปนความจรงิของแตละบคุคลจนกระทัง่รวมกันเปนหมูชน เปนพทุธบรษัิท



แลวกเ็กดิระบบ เกดิสิ่งแวดลอม มจีารตีประเพณ ีมวีัฒนธรรม ความเปนอยู เปนสังคมกลุม มชีวีติ มสีัมมาอาชพี

สัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา สัมมาสังกัปปะ มแีนวคดิ ม ีconcept มหีมดนัน่แหละ ที่เขาจะพดู ในสมัยใหม vision

vision นี่อาตมาแปลวา "ฝงฝน" แตทางโลกแปลวา ญาณทัศน vision แปลวา มมุมอง แปลวา

ความคาดหวังไปขางหนา โอ ! อะไรกส็ารพัดกแ็ลวแตเถดิ จะเปนภาษารวมสมัยนะนะ เปนภาษา สมัยใหม

อะไรเขาสารพัด นักบัญญัตกิบั็ญญัตขิึ้นมา ใครบัญญัตขิึ้นมา ใครยอมรับนับถอืดวย เขากเ็อา ไปใชกัน

ใชจนกระทัง่ตดิยดึ ใชจนกระทัง่ตดิตลาดกใ็ชไป เรากร็ูรวมกับเขา เปนอะไรกแ็ลวแต ภาษาของโลกเขาที่ใชกันอยู

เมื่อเรามาเปดโลกขึ้นมากม็ารวมรูกับเขา กเ็ขาใจ เขาจะมคีวามรูสกึนกึคดิ มรีสนยิม มคีานยิม

มคีวามสขุความทกุขขนาดไหน

ถาเราเองเรารูแลววา เราสขุทกุขเรากถ็งึขัน้ไมสขุไมทกุข อเุบกขา เขาสขุเขาทกุขอยู ออ ! แคนี้นะ ไดกนิ ไดใช

ไดสัมผัสทางตา แคนี้เขากส็ขุทกุข ไดมาเปนของตัว ของตน แคนี้เขากส็ขุกท็กุข เราไมสขุไมทกุขแลว

เราไมจาํเปนจะตองเอามาเปนของตัวของตนแลว เรากส็บายแลว จะเรยีกวาสขุ กว็ปูสโมสขุ สขุอยางไมเอามา

เปนของตัวของตน ไมตองเสพ เสพนี่คอื ภาษาของอาตมาวา คอืจติมันยังมรีสอรอย เสพนี่คอื จติมันยังมรีสอรอย

รสอรอยนี่ ไมใชแตแคลิ้นนะ รสชื่นใจ รสสบายใจ รสอะไรละ อัสสาทะนี่ มันไมใชรสอรอยกค็อืมันอรอย

ความอรอย ภาษาคาํวาอรอย นัน้มาใชที่ลิ้น มันอรอยทางจมกู มันคอืหอมชื่นใจ หรอืวา มันเปนกลิ่นที่เราพอใจ

มันอรอยทางตากค็อื มันเปนภาพ ที่ดแูลว มันเปนสขุทางตา มันเปนสขุที่ไดยนิเสยีง เสยีงทางห ูมันเปนสขุทางหู

มันเปนสขุ ทางไดสัมผัส แตะตอง หรอืวาไดรับรู รับสัมผัสทัง้หมด แลวเรากช็อบใจชื่นใจ มันเปนรสอยู

มันยังเหลอืรสอยู รสอันนี้แหละ ภาษาพระ ทานเรยีกวาอัสสาทะ ยังเปนรสสขุ ถามันไมชอบใจ มันกเ็ปนรสทกุข

รสทกุข กเ็รยีกวา อัสสาทะดวย รสสขุรสทกุข เรยีกวา อัสสาทะ เปนสขุเปนทกุขอยู จนกระทัง่ เราไมมอัีสสาทะ

คอื ไมมรีสสขุ ไมมรีสทกุข อทกุขมสขุ หรอือเุบกขา จติสัมผัสแตะตองเกี่ยวของอาการที่มันไมทกุขไมสขุ

ไมชอบไมชัง ธรรมดา ไมปฏเิสธ ไมผลัก และกไ็มดดู สมควรรวมดวยกร็วม สมควรกนิกก็นิ สมควรฟงกฟ็ง

สมควรเหน็กเ็หน็ สมควรจับตอง ปฏบัิตดิวยทาํดวย ทาํ แตไมมรีส แตไปไหนๆ ได

รสคาํนี้กแ็สลงเปนตัว ถ สะกดเสยี ไมมรีถ แตไปไหนๆๆ ได ทาํดวยได เปนอะไรไปดวยได คาํเนนิไปดวยได

เรยีกวา สคุโต ดาํเนนิไปด ีดาํเนนิไป ทาํไป สรางสรรไป ประกอบการไปดวย แลวดดีวย ดทีี่วานี่คอื ไมเปนภัย

แกตน และไมเปนภัยแกผูอื่น ดนีี่ รวมทาํดวย แตไมเปนภัย เชนวาในวัดนี้ปรงุอาหาร ปรงุนะ ไมใชไมปรงุ

สาํหรับคน ในฐาน ตองปรงุ กต็องปรงุมาใหเขากนิบาง กป็ฏบัิตไิป ขนาดนี้มันกไ็มจัดอะไรนัก คนบางคนนี่ โอโฮ!

อาหารของวัด ปรงุแลวนี่ กนิไมลงหรอก ตองออกไปกนิขางนอก ไปปรงุตางหาก ไมไหว อาหารวัดนี่ มันปรงุ

ไมไดเรื่องเลย กจ็รงิ แตเราปรงุขนาดนี้นี่ บางคนกบ็อก โอโฮ ! ปรงุจังเลย คนที่ทาํไดแลวกบ็อกเออ ! แคนี้กป็รงุ

ขนาดนี้แหละ เรากไ็มตดิไมแอบเสพอะไร สบาย วางได ปรงุกไ็ด ไมปรงุกไ็ด อยูเหนอืมันแลว ปรงุกไ็ด ไมปรงุกไ็ด



จรงิๆ

โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกนินี่ เปนพระอรหันตกต็องกนิ พระพทุธเจากต็องกนิ เพราะฉะนัน้ มันจะอยูกับเรา

จนตาย เสื้อผาหนาแพรนี่คณุไมไปแตงไอชะเวิ้บชะวาบ ไมไปแตงไอสวยๆ หรูๆ อะไรกับเขา คณุไมตองแตง

มเีสื้อผา หนาแพรคลมุตัวแลว แตอาหารนี่ มันยังปฏเิสธไมไดเลยนะ มันจะตองม ีมันจะตองมา ดไีมด ีโอโฮ !

มาถงึเอามาประเคนเรานี่ ปรงุอยางวเิศษวเิสโสมาเลยนะ เรยีกวาอาหารฮองเตมาเลยกไ็ด เขากม็สีทิธ ิที่จะปรงุ

มาถวายเรา แลวเรากต็องกนิ เพราะฉะนัน้ถาเราไมอยูเหนอืมันนะ มันฤทธิ์แรง โอโฮ มันดงึเอาเรา ไปเลยนะ

หากอยูเหนอืมันเขาจะปรงุมาอยางไรกไ็มมปีญหา

เมถนุสังโยค ๗ ขอที่ ๖ ของเมถนุสังโยค ๗ นัน้กค็อื บตุรคหบดทีี่ พรัง่พรอมไปดวยเบญจกามคณุ เสรจ็แลว

เรากไ็ปสัมผัสแตะตองกับบตุรคหบด ีภาษาของมันฟงยากนะ มันเปนภาษาธรรมะ แตคนกไ็ปฟงเปนภาษา

แบบโลกยีะ บตุรคหบด ีกห็มายความวา โอโฮ ! ไมไปเอาพอแมของคหบดดีอก มันแก มันไมนาเอาะๆ

มันไมนาดดูอก นี่ภาษาธรรมะนะ ฟงดีๆนะ ยิ่งบตุรสาวคอืนางอรต ีนางตัณหา นางราคะ บตุรพญา มารใหญ

นี่เอาะๆ เรยีกวานางสาวไทยสูไมได นอกจากนางสาวไทยสูไมไดแลว กด็าวยัว่เตม็เหนี่ยว กส็ูไมได นัน่แหละ

บตุรพญามาร พรัง่พรอมไปดวยเบญจกามคณุ มายัว่ยวนคณุเกดิไหม กเิลสเกดิไหม นี่เมถนุสังโยค ขอที่ ๖

แตเขาแปลกันนี่ อาตมาแปล แมแตในคาํแปลของ พระธัมมปฎก หรอืวา เจาคณุ ประยทุธ ปยตุโตนี่

ในพจนานกุรมบาล ีกแ็ปลความอันนี้ของเมถนุสังโยค ขอนี้ไปอกีอยางหนึ่ง มันไมได เปนการพสิจูน มันไมได

เปนเนื้อหาอะไร เพราะวามันไมเปนสภาวะ อาตมาดแูลว เออ ! นี่พยัญชนะ ตอพยัญชนะ แปลกันมา

จนกลายมาเปนอยางนี้ มันฟงแลวไมรูเรื่อง ฟงรูเรื่องบาง แตเอามาปฏบัิต ิมันไมสมบรูณ ที่อาตมาอธบิายนี่

เขาแปลวา บตุรคหบด ีไดเหน็บตุรคหบด ีหรอืบตุรคหบดทีี่พรัง่พรอมไปดวย เบญจกามคณุ นัน้ยังเกดิ เมถนุ อยู

เกดิสังโยคในเมถนุ เกดิปฏกิริยิา เกดิมรีส เดี๋ยวนี้กต็องพสิจูน เพราะฉะนัน้ อยูเหนอื กห็มายความวา

ตอใหมายัว่ยวน เหมอืนพระพทุธเจานี่ ถกูบตุรพญามาร มาฟอนราํ ยัว่ยวน ยัว่ยวนทกุประการ นัน่แหละ เฉย

วาง ไมสขุ ไมทกุข ไมเกดิกเิลสเลย แมเทาธลุลีะออง ผฏุฐัสสะ โลกะธัมเมห ิโลกธรรมขนาดนี้ จติตัง ยัสสะ นะ

กัมปต ิจติไมหวัน่ไหวอะไรเลย ไมมธีลุหีมอง ไมมธีลุเีรงิ อโสกะ วริชะ กไ็มม ีเขมัง สขุเกษม เปนสขุอันเกษม สบาย

จติลักษณะอยางนี้นี่ อาตมาพยายามอธบิาย ใหพวกเราฟง ใหพวกเราเขาใจ แลวก ็พยายามเรยีนรู แลวกด็ซูวิา

ใจเราเกดิหรอืยัง มไีดบางไหม เกดิไดไหม ใจกไ็มใชหัวใจที่ สบูฉดีโลหติ อยูตรงนี้ ดอกนะ ใจมันอยูทัว่ๆ ความรูสกึ

มันไมมรีปูราง มันอยูในถ้ํานี้ คหูาสยังนี้ เรยีนรูมันเถดิ อาการพวกนี้ มันจะเปนไดแคไหน ?

เพราะฉะนัน้ คนที่จะถกูบตุรคหบดแีคไหน กต็องไปตามฐานะ ไมตองไปอาขาผวาปกดอก มันจะมมีาเอง

ตามโจทย ตามบญุบารม ีแคนัน้แคนี้ เปนไปเอง ไมเจอไดมันกไ็มเมื่อยใชไหม บญุบารม ีดอียางหนึ่งนะ บางคน



เอาแตเจอๆ เหนื่อยไปทัง้กับปกับชาต ิกเ็รื่องของเขานะ วบิากของใครของมัน ไมเจอเสยีไดกส็บาย ขนาดอาตมา

ยังเจอเลย แตอาตมาเองมวีรยทุธนะ เพราะฉะนัน้ พวกคณุไมคอยรูตัวเทาไรดอก เพราะ อาตมา

มวีรยทุธไมคอยเปดตัว จัดการไปกไ็มไดมาทาํหยาบทาํคายอะไรเทาไร มไีปทัง้นัน้แหละ ทกุคนแหละ จะมวีบิาก

เพราะวาเรื่องเหลานี้ มันเปนเรื่องที่มากมาย จะเปนเรื่องผูหญงิผูชาย จะเปนเรื่องรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส

เปนเรื่องของลาภ ยศ สรรเสรญิ อะไรกแ็ลวแต มทัีง้นัน้ นัน่แหละ เปนตัวโจทยที่แท อยูในโลก

เมื่อศกึษาบญุนยิม เมื่อศกึษาการสราง การสละ สรางใจใหแขง็แรง สรางตัวเราใหเปนจติที่เปนโลกตุรจติ

อยูเหนอืโลก อยูเหนอืโลกยีะ แตสรางสรรได เพราะฉะนัน้ เปนคนมบีญุที่สรางสรร คนในฐานะอื่น กไ็ด

ประโยชนจากเรา เพราะเราเปนผูสรางสรร

บอกแลววา ทนุนยิมนะ สรางสรรแลวกไ็ปทาํคยุวามปีระโยชนคณุคา ความจรงิไมมเีลย เทาขี้หมา ยังไมได

ใชไหม ? บอกแลวอธบิายไปแลว คดิคามันแลกเปลี่ยนคนืแตโลกตุระ บญุนยิมนัน่นะ สรางเหมอืนโลกยีะ

สรางเหมอืนพวกทนุนยิม แตเราไมไดใชระบบทนุนยิม สรางแลว เรากม็ปีระโยชนคณุคาจรงิ เพราะเราใหจรงิ

ยิ่งเกงเทาไร ยิ่งสามารถเทาไร กย็ิ่งสรางไดมาก สรางสรรไดเยอะ มคีวามรูความสามารถ เปนนักกอนักสราง

คณุจะมโีรงงาน นี่เรากเ็ริ่มมโีรงงานขึ้นมาแลว คณุจะมคีนงาน มพีรรคมพีวก มหีมู มกีลุม ชวยกันสรางสรร สราง

เพราะเราตองกนิตองใช โลกทกุวันนี้ ยิ่งไมมอีะไร จะกนิจะใช มันรอยหรอ มันขาดแคลน มันทาํลายแมแตวัตถดุบิ

หรอืมาปรงุมาแตงมาใชนี่ มันกน็อย ขึ้นมาแลว เพราะมันพรอง โลกพรองอยูเปนนจิ มันพรองไปเรื่อยๆ อยูแลว

เพราะฉะนัน้ เราตอง มาสรางชวย แตสรางอยางเรานี่สรางอยาง "บญุนยิม" ไมใชสรางอยาง "ทนุนยิม"

แตกท็าํเหมอืนทนุนยิม เขาทาํทกุอยาง กส็ราง แตกไ็มทาํเหมอืนทนุนยิมเขาทาํ

ตรงที่ไมเอาระบบที่จะตองไปเหน็แกตัว ระบบเปนหนี้ ระบบ ไมเปนบญุ เขาใจขึ้นไหม นี่พทุธเปนอยางนี้

พทุธไมไดหนเีปนฤาษชีไีพรไปไมสราง ไมทาํอะไร ไมเอาทา ไมทาํอะไร ปดเงยีบ ยิ่งหน ียิ่งไปอยูปา อยูเขา อยูถ้ํา

หลบลี้ ไปไมรูอยูที่ไหน หาไมเหน็ ไมมปีระโยชน คณุคาอะไรเลย แลวสิ่งเหลานัน้ไมไดพสิจูนวาเขาเอง

เขาอยูเหนอืมันหรอืไมกเ็ขาหนมัีน

พระพทุธเจาทานตรัส มตีัวอยางของคาํสอนที่ซับซอนลกึซึ้ง คอืโรหติัส โรหติัสสตูรนี่ สตูรของโรหติัส โรหติัส

เปนชื่อของ เทวดารปูหนึ่ง เขากบ็อกวาเขาเองเขาเกดิมานี่ เขาพยายามที่จะไปใหไกลสดุโลก มวีัน มเีวลา

เขากพ็ยายาม เอาวันเอาเวลาเพื่อไปใหไกลสดุโลก หน!ี ไปที่ที่มันจะไมมกีเิลส ไมมทีกุข ไปสูโลกที่ไมมทีกุข

กห็นตีะพดึ ฟงใหดีๆ เปนธรรมะ กเ็หมอืนกับฤาษชีไีพรนัน่แหละ หนไีป บางคนหนคีน เบื่อคน คนๆ นัน้ กาํลังโง

ลงไปทกุที

คนจะไปเบื่อมันทาํไม กเ็หมอืนกันกับรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส เราไมตองไปเบื่อมันดอก แตวาวางใหมันเปน

อยูเหนอืมันใหได อยาไปเปนทาส ไปเปนอะไรกับมันแลวใหได อยางที่อธบิายไปแลว เพราะฉะนัน้ ขนืเบื่อ เมื่อไร



นัน่กาํลังฤาษเีขา โรคฤาษเีขาแลว เบื่อคน เบื่องาน เบื่ออะไรตออะไรที่มันเปนของคน สังคมมนษุย นี่เบื่อ

ไอที่เบื่อนัน้ เบื่อแบบฤาษ ีชังแลวกห็น ีมันไมใชนพิพทิาญาณ นพิพทิาญาณ ไมมภีาษาไทยจะแปล

เขากแ็ปลวาเบื่อ เบื่อหนายนี่ มันเปนเรื่องลักษณะไมทกุข มันยิ่งวาง ยิ่งเบื่อหนาย ยิ่งปลอย ยิ่งวาง มันยิ่งสขุ

ไอเบื่อหนาย ไอนี่มันอยากวิ่งหน ีไออยากวิ่งหน ีมันทกุขตางหาก หลบมันไปชัว่คราวเปนลักษณะฤาษ ีหลบหนี

มันไปชัว่คราวลักษณะฤาษ ีมันกไ็มรูแลว มันกเ็นิ่นชา มันกผ็ัดผอนไปเทานัน้เอง ผัดผอนไว หนักเขา

มันกไ็ปไมพนหรอก คณุจะตองเกดิมาพบมันอกีนะ มันไมไดตัดขาดจากกันไดทางที่ตัดกเิลส คณุอยูกับเสอื สูเสอื

ชนะเสอืได คณุกอ็ยูกับเสอืไป ไมตองหนอีกีแลว แตคณุหนเีสอื คณุกจ็ะตองมวีันมาพบเสอือกี แลวคณุ

กแ็พมันอกี คณุกต็องเกดิมาเจอมันอกี ตามวบิาก คณุไมไดสามารถอยูเหนอืมัน เจอมันอกี ดไีมดี

เสอืมันพัฒนาตัวมัน มันยิ่งรายกวาเกา เอาจรงิ ! มันยิ่งรายกวาเกา มาเจอมันอกี โอโฮ ! ยิ่งหนัก เจอมันอกี

ยิ่งหนัก โดยวบิาก โดยความวนเวยีน เรยีกวาโลก หรอืวัฏสงสารนี่ มันไมมหีนกีันพน

เพราะฉะนัน้ ในโรหติัสสตูรนี่ พระพทุธเจาถงึบอกวา ตอใหนายเทวดาโรหติัสนี่แกบอกวาแกหน ีมเีวลา แหม

เวลาจะหายใจ เวลาจะขี้จะเยี่ยว แกกเ็อาเวลาหนตีะพดึ เพื่อที่จะไปใหสดุโลก พระพทุธเจาบอกวา

มันไมมทีางหนไีดดอก ทานกส็อนตามของทาน อยาไปหนเีลย อยูเหนอืใหได อาตมาสรปุงายๆ แตภาษาเขา

มันลกึซึ้ง อาตมาไมรูจะพดูอยางไรนะ อยูเหนอืใหไดกแ็ลวกัน สรปุงายๆ วาอยางนี้กแ็ลวกัน

เพราะฉะนัน้ของพทุธนี่ จงึไมใชอยางฤาษเีลย มันงายนะดเูผนิๆ ดเูหมอืนวา เราหลดุพนนะ มนีี่ฉันกโ็ยนทิ้ง

มันไปเทานี้ หลับหหูลับตาลมื เหมอืนมันหลดุพน แตไปเจอมันเขาอกีละ กเิลสขึ้นอกีแลว

ถาอยางนัน้ วธินัีน้ไมยากดอก มตีาใชไหม เจาะตาออกมันกไ็มเหน็มันแลวนี่ มหีใูชไหม ไดยนิเสยีงใชไหม

ทิ่มหใูหหนวก จมกูมันไดกลิ่น ตัดประสาทจมกู ลิ้นมันไดรส ตัดประสาทลิ้น พวกนี้มันไมเปนอัมพาต

ตัดประสาทสัมผัส ใหมันเปนอัมพาตไปเลย ไมสขุ ไมทกุขแลว ไมรูเรื่อง มันจะไปยากอะไร วธิทีี่จะไป นพิพาน

แบบนัน้นะ ไมตองวิ่งใหมันเหนื่อยยากดวย ตัดทวารทัง้ ๖ ใหเรยีบรอย เปนมนษุยพชื เอา ! มนษุยพชื

มันไมมวีญิญาณแลวนะ มันมแีตพลังงาน มันเปน อนปุาทนิกสังขาร เปนสังขารที่ไมมวีญิญาณ ครอง

อนปุาทนิกสังขาร คนนี่เรยีก อปุาทนิกสังขาร สังขารที่ มวีญิญาณ มันรูสกึ มันรับรู มันโนน มันนี่ มันกเิลส

พชืไมมกีเิลสแลว มแีตพลังงานสราง นพิพานแลว เอาไหมละ เปนมนษุยพชื มนษุยนพิพาน ถาจะเปนอยางนัน้

มันจะไปยากอะไร เจาะใหหมดเลย นี่มันม ีประสาทรับรูทัง้นัน้ ตัดประสาทหมด ไดไปนอน ใหเขาปอนขาว

ไมรูเรื่อง เคี้ยวเอง กไ็มเปนดวย ประสาท นะนะ ทอใสทอลงไปอาหาร เปนมนษุยพชืกอ็ยูไป ใหเขาเชด็ขี้เชด็เยี่ยว

เยี่ยวเอง กไ็มเปน ขี้เองกไ็มเปน นี่กอ็ธบิายใหเหน็ชัดๆ เพราะฉะนัน้ โลกตุระของพระพทุธเจานัน้

ไมใชอยางมนษุยพชื ไมใชอยาง ลักษณะหน ีแตอยูเหนอื อยูเหนอื

ทนีี้จะขอทวนโลกาภวิัฒนหรอืโลกอกีนดิหนึ่ง แลวจะขอเริ่มตนเขาเจาะ เพราะเราพดูกันแตหยาบมากม็าก



นี่พดูทบทวนอะไรๆมา คนที่เลาเรยีนมา คนที่อะไรมา กค็งฟงเขาใจ ฟงด ีฟงได ฟงรู ฟงตามได บางคน อาจจะมี

อัตตามานะ ฟงแลวบอก พดูซ้ําซากวนเวยีน รูหมดแลวนะ หลับดกีวา เอง็เกง เอง็รูหมดแลว หลับกห็ลับ

กแ็ลวแตนะ อาตมามันคนไมเกง มันกต็องวนเรยีนศกึษาไปเรื่อยๆ ตามประสาผูนอย คอยกราบกราน

ทานผูใหญทานกเ็อาเถดิ ตามสะดวก

เพราะฉะนัน้ในโลกา ในโลกนี้ถาอนวุัตรตามโลก เปนไปตามโลกเขากค็อืปถุชุน กค็อืคนโลกๆ นี่ มอีะไรมา

เรากร็ับรูเขาไปถงึไหน เรากจ็ะไปถงึเขา วานี่เจรญิเรากเ็จรญิแบบเขาวา จะตองปรงุตองสราง ตองทาํอะไร

ไปกันใหญ เสรจ็แลวกท็าํลายกันไปเลย อะไรคอืได อะไรคอืม ีอะไรคอืเจรญิ อะไรคอื ประเสรฐิ เขากว็าอยางนัน้

ตรีาคาไป ตรีาคาความประเสรฐิ คอืจะตองคดิเกงๆ สรางเกงๆ เปนเจาคนเอาอยางตาม เปนเจาแฟชัน่ เปนตน

คนมันอยากเปนเจาแฟชัน่เยอะนะ ดารงดาราอะไรนี่ เขามาเอาตามอยางฉัน โอย ! เฟองเหน็ไหมนี่

คนนี้มาเอาอยางฉัน ฉันแกผา เขากแ็กตาม ฉันทาํบาๆ บอๆ เขากบ็าตาม ระวังเถดิพวกเรา กม็เีหมอืนกัน

มันแฝงซอนอยู

แตอยางไรกต็าม เขามาบาทางลดตาม มามแีฟชัน่ทางลดมันกย็ังดนีะ มาลดละคลาย แตไมใชลด จนกระทัง่

นอยเกนิ ผานุงกไ็มคอยนุง อยางนี้มันกเ็กนิไป มันเกนิไปอยางนี้ไมเอา นี่กพ็ดูใหเหน็ มันมมีมุ

ของมันอยูบางอยางนี้ กม็าลด มามักนอยสันโดษอยางที่เปนไปอยางนี้ เขาจะมาบา ตามแฟชัน่อยางนี้

มันกย็ังดใีชไหม มันยังไมผลาญพรา มันยังไมเหนื่อยมาก แตนี่บาไปตามโลกเขา ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ผลาญพรา

ทาํลาย เอาอยาง แลวกห็ลงใหลไปนัน่นะ

อยาวาแตเรื่องของแฟชัน่ เรื่องของการสรางกอ เรื่องของการร่ํารวย เอาอยางตามคนอยางนี้ ทาํอยางนี้ร่ํารวย

คนนี้นี่ออกเทป คนนี้นี่เอาดารามาปนรวย เลยเกดิไมรูกี่คาย ปนดาราเอาดารานัน่แหละ มาทาํปน แลวก็

promote หาเงนิหาทอง ผลาญพรา คนมันจะตดิอะไรกเ็อากเิลสนี่มาลอคน เดก็ๆ หรอืวัยรุน วัยหนุมๆ สาวๆ

มันถงึไมมคีวามคดิ เปนของตัวเอง เปนทาสของสังคม ความจัดจานของสังคม มันเปนทาสของสังคมมาก

มันกาํลังมฮีอรโมน มันกาํลังใฝหารส รสกเิลสนี่แหละ เขากค็รอบงาํงาย เพราะฉะนัน้ พวกเปาหมาย

หนุมสาววัยรุนนี่ หาเงนิจากกระเปาพวกนี้มอียูเยอะ มเียอะ แลวกเ็อาวบูวาบ เพราะพวกนี้ มันไมมัน่ไมคง

อะไรดอก มันวบูวาบเปลี่ยนไป จนกวามันจะไดหลักของตัวเอง เพราะฉะนัน้ มันจะผานวัยอันนี้ แลวมันเปน

ธรรมชาต ิของมันอยางนัน้ เขากห็ากนิ เรากก็าํลังแยงประชาชน แยงหนุมสาววัยรุนอะไรของโลก เขาบาง

เหมอืนกัน ซึ่งมันกย็าก แตยากกไ็มมทีางเลอืก ตองทาํ เรากพ็ยายามชวยหนุมๆ สาวๆ วัยรุนกาํลัง ๑๓-๑๔

เดี๋ยวนี้กร็ุนแลว แตกอน ๑๓ อาตมานี่วาอาตมา ๑๓-๑๔ ยังแกผาอาบน้ําอยูเลยนะ โดดน้ําตมู ! ตมู ! ตมู !

หัวสะพาน กลางถนน ใครไปใครมา เรากระโดดน้ําตมู! ตมู ! ของเรา อาย ุ๑๒-๑๓ เรายังโดดของเราอยูเลย

เดี๋ยวนี้อาย ุ๒ ขวบมันกน็ุงกางเกงใน แลวกส็อนกัน ไอนี่สอนกันทัง้นัน้แหละ อาย ! ทาํเปนเหนยีมอยางโนน



อยางนี้ มันกเ็ปนการสรางเรื่องความรูสกึทางเพศ อะไรไปใหแกเดก็ มันกโ็ตเรว็นะซ ีแลวไปบอกมันวา แหม!

อายยุังนอยๆ นอยๆ ดัดจรติไปทางโนน แกแดด! กเ็ขาสอนกันเองทัง้นัน้แหละ พอแม พี่นอง ญาตโิกโยตกิา

เพื่อนฝงู สอนมันใหซับใหมันเรื่อยใสใหมันเรื่อย ถามันไมซะ มันกไ็ม เดอๆ ดาๆ อะไรวะ อายดวยเหรอ

อายคอือะไร แปลวาอะไร มันกไ็มเกดิ แตนี่มันเกดิ เพราะฉะนัน้ มันสรางกันไปหมด เพราะเปนคานยิม

ไมวาจะเปน คานยิมทางอะไร ทางกาม ทางร่ํารวย ทางโกเก ทางเปนอะไรเขื่องๆ เทๆ อะไรสรางหมด

ทาํทาอะไรบาๆ บอๆ กส็รางกันมา เปนใหญเปนโต เปนอะไรกแ็ลวแต พอในฐานะเขาเปนคนที่โตหนอยขึ้นมา

อาย ุ๒๐-๓๐ ขึ้นมานี่สรางหลักฐาน กไ็ปมคีานยิมแบบแฟชัน่ อยางหลักฐาน ตองเขื่อง ตองมอืถอื ตองมรีถยนตขี่

อาย ุ๒๐ ขึ้นมา ๓๐ แลวกชั็ก แคอายใุนระดับ ๑๕ ขึ้นไปถงึ ๒๐-๒๕ บางคน มันกว็ัยรุนไปจนถงึ ๒๕

มันกย็ังวัยรุนอยู กเ็ปนเรื่องของมัน บางคน มันกไ็มแลว มันวัยรุน แคอาย ุ๑๕ ไปถงึ ๒๐ มันกพ็อแลว จาก ๒๐ ไป

มันกชั็กจะตองมมีอืถอื ตองมฐีานะ ตองมเีสื้อผา หนาแพรแบบไมใชวัยรุนแลว ตอนนี้ชักมมีาด ชักตองมรีถยนต

ตองมบีานเรอืน ตองมมีองไปโนนแลว จะหาหลัก หาฐานแลว มันกไ็ปตามเรื่อง ตามขัน้ตอนของวัย แลวยิ่งอายุ

๔๐ แลวมาดอกีอยาง อาย ุ๔๐ ขึ้นมาดอกีอยาง อยางตอนนี้อื้อฮอื ! ไมมบีางทกีข็างนอกนี่นะ โอโฮ ! มาด

ขางในกไ็ปถงึกม็อีะไรกนิบาง มกีางปลา กนิขาวกับกางปลา ขางนอกละทาํเขื่อง

มาดอะไรหลอกกันไปอยูอยางนัน้ ไปนยิมชมชื่น กับความหรหูรา ความร่ํารวย ความโออา ความอะไรมันมซีอนๆ

อาตมาพดูอยางนี้ กไ็มซอนเทาไร

เมื่อเรามารูแลวเรากบ็อก โธ ! มันไมตองกไ็ด แลวยิ่งเรามรีะบบวธิบีญุนยิม เปนความรวมกัน เปนพี่เปนนอง

มภีราดรภาพ สรางสรรกันแลว กไ็มตองไปสะสมอะไรดอก แมเราจะมพีลังรวม สรางสรรไดมาก เรากส็ะพัด

ออกมากๆ ไมตองสะสมกักดนุไว มแีตพอทนุที่จะหมนุเวยีนพอได เปนเศรษฐศาสตรที่เขาใจทนุ แตละคน กไ็มดดู

เอาไวของตัวเอง มันรวมอยูกองกลาง แลวกเ็ปนทนุกลางที่จะรังสรรค ทกุคนมัน่ใจในพลังสามารถ

พลังความขยัน หมัน่เพยีร พลังสมรรถนะที่ม ีความสามารถ ความรู ความชาํนาญสราง ทกุวันทาํงาน

มงีานเปนบทบาท มกีรรมเปนที่พึ่ง กรรมแปลวาอะไร กรรมแปลวาการกระทาํกใ็ช แลวแปลวาอะไรอกี การงาน

โอะ! กรรมนี้ไมไดรูเลยหรอืวาการงาน หา ? ไมรูหรอื โอ! สอนตกหลนนะ สอนตกหลนมานาน เทาไหรแลวนี่

สัมมากัมมันตะแปลวาอะไร หา ? การงานชอบ เอ ! มันกไ็มหลนนี่นะ แตมันเกบ็เอาไมหมด มันกไ็มหลนนี่นะ

แปลวาการกระทาํ หรอืแปลวาการงาน จาํ ! เพราะฉะนัน้คนเรานี่ มชีวีติอยูกับการงาน

หรอืมชีวีติอยูกับการกระทาํ คณุกระทาํอะไรลงไปนัน่แหละคอืงาน งานนัน้เรยีกโดยภาษาไทยกค็อื สิ่งที่เกดิผล

เพราะฉะนัน้ ถาเปนกศุลกรรม กเ็ปนเกดิผลที่ดหีรอืกระทาํที่ด ีแคเริ่มคดิเริ่มพดู เริ่มลงมอืทาํ เปนชิ้นเปนอัน

ลงมอืทาํกเ็กดิแรงงาน เกดิแรงงานกเ็กดิงาน แลวมันกเ็ปนผลผลติออกมาตาม

คาํวา "ด"ี นี่กห็มายความวาสอดคลองกับโลก สอดคลองขอยนืยัน ถาเราจะไปปรงุแตงแฟชัน่แบบโลกๆ



ที่เขาเฟอๆ มันกส็อดคลองกับโลกเฟอๆ เราปรงุสิ่งที่มันเปนเนื้อหาแกนสาร เรากส็อดคลองกับเนื้อหา

แกนสารของโลก แลวเรากม็ปีญญารูเลย บางทมัีนอาจจะไมนยิมมาก แตมันเปนเนื้อหาสาํคัญ เชน เราตอง

ทาํผานุง เพราะฉะนัน้ เราตองมกีารทาํเสื้อผา แตไมตองไปเฟอเหมอืนอยางเขาเฟอ แตเราตองนุงผา เปนเนื้อหา

สอดคลองกัน แตการนุงผาของเราแคนี้กพ็อ เขาเฟอแลว เรากม็ลีักษณะดวยปญญา ถวงดลุเขาหนอย

เขานยิมแบบสวย เรานยิมแบบไมสวย แตไมใชเอาอยางเหมน็นะ อยางเหมน็นัน้ ไมนยิม เหมอืนกันอยูแลว

เรากน็ยิมอยางไมสวยนี่แหละ แตมปีระโยชนของมันอะไร ประโยชนของมัน กันรอน กันหนาว

กันแมลงสัตวกัดตอย กันอจุาด ครบหรอืยัง ครบแลว มจีบ ไมตองไปแขงด ีแขงเดน อยางนี้ ไมตองไปนัง่มองกัน

ของเธอสวยกวาของฉัน ของเธอดกีวาของฉัน เชงินัน้เชงินี้ ไมตองแลว พอ วันๆ คนืๆ เรากม็สีิ่งนี้ ใชประโยชน

สมประโยชนของมันสมบรูณ มกีนิ กนิอยางสมบรูณ ไมตองไปเฟออกี มใีช ถาจะมเีครื่องประกอบ

ที่จะสรางสรรอกี เรากม็พีอสมควร ถาสาํหรับตัวเราเองแลว ไมตองใช เครื่องประกอบทุนแรง เรากพ็อแลว

แตถาเผื่อวาจะสรางเพื่อผูอื่นอกี แลวกเ็ปนเนื้อหาที่เราจะตองสรางอกี เชน เราจะตองทาํขาวใหไดมากๆ

ที่จรงิไมตองถงึขนาด ไมตองไปทาํนาดอกนะพวกเรานี่พอกนิ ใชหมนุเวยีน อะไรพวกนี้ ทดแทนกพ็อกนิ

แตเราเหน็วาการทาํนานี่ มันชักจะหนกีันหมดแลว แลวกท็าํนามมีลพษิ ทาํนาขึ้นมา กไ็ปขดูรดี ยังไงๆ

เรากต็องพึ่งตน ไมตองไปขอคนอื่นกนิ เพราะขาวมันตองกนิแนๆ กนิขาว ที่สะอาดบรสิทุธิ์ กนิขาวที่เราทาํใหดีๆ

แลวกท็าํไวเผื่อคนอื่นดวย การที่เราไดเผื่อคนอื่นได มันเปนฤทธิ์เดช แหงอาํนาจ ที่ยิ่งใหญกวา

ผูมอีาํนาจโดยทาน ไมใชผูมอีาํนาจ โดยขดูรดีขมขี่ คนฉลาดขดูรดีขมขี่ จนคนอื่นตองจาํนน เปนอาํนาจชนดิหนึ่ง

ยิ่งเจาพออยางนี้ มอีาํนาจขดูรดีขมขี่ได เขากลัวนะ เปนอาํนาจ ชนดิหนึ่ง นี่ยกตัวอยางหยาบๆ ไอแบบนัน้

แบบเจาพอ แบบลกูทุง ทนีี้เจาพออยางลกูกรงุ ขดูรดีโดย คนอื่นเขาซฮูก แหม ! ยิ่งใหญ

มแีตคณุงามความดซัีบซอน เหมอืนนายธนาคารใหญเปนตน เจาพอใหญ ขดูรดี มลีกูนอง โอโฮ ! ซฮูก

ความคดิประเสรฐิ คนอื่นไมรูเลยวาถกูขดูรดี มันเปนเจาพอชนดิคนกรงุ จอมโจรบัณฑติ แหมพดูอยางนี้

อาตมาเทากับหาศกึ หาศัตร ูพอประกาศคาํวานายธนาคารอยางนี้ กเ็ทากับประกาศศัตรู

ประธานนักกลุมธรุกจิใดๆ กแ็ลวแต เหมอืนกันฉันใดกฉ็ันนัน้ นัน่แหละ เปนเจาพอใหญ เกงในทางวางแผนคบคดิ

โดยการหาลิ่วลอมาชวยคดิ ชวยอาน เพื่อที่จะขดูรดีคนอื่น ไดเปรยีบมามากๆ คนอื่นกไ็ดรับเบี้ยบายรายทาง

ที่แจกลกูนองไปตามลาํดับ ขารวยเอง็รวยดวย แตอยารวยเทาขานะ ขาประธานตองรวยกวา นี่ของแนอยูแลว

ใชซฮูก ! นาย ฮองเตตองยอดกวาเพื่อน นอกนัน้ กร็องลงมา ใชวธิกีารอยางคนกรงุ จอมโจรบัณฑติ

เปนเจาพอใหญแบบคนกรงุ คนเบื้องลาง ไมรูสกึเลยวา ไอคนนี้ดดู ไอคนนี้ขดู คนนี้โลภเอาไปเปนของตัวเองเทาไร

ไมรูสกึวาถกูดดู แตอยากจะเปน บรวิาร ดวยซ้ําไป ซฮูก ! แหม ดดูไดแนบเนยีน ดดูไดคนไมเจบ็ไมปวด

ไมหยาบไมคาย ใชวธิกีารชาญฉลาด หาวธิกีารเอาไปใหไดมาก เปนอาํนาจ นี่แหละทนุนยิม



แตพวกเรานี่ยิ่งใหญกไ็มม ีไมเอา ไมเปนของตัว ไมตองรวย ขารวยกวาแก ขานี่มสีมบัตสิวนตัวกวาแก ไมตอง

ยิ่งไมตองเทาไร ยิ่งหมดเนื้อหมดตัวเทาไร ยิ่งเปนเจาพอ เปนเจาพอยิ่งไมม ียิ่งเจาพอไมม ีเรากม็าเคารพ

นับถอืเจาพอ ที่ยิ่งไมมขีองตัวมากๆ มากๆ

แตมันกม็ภีาวะซับซอน มันยิ่งไมม ีมันกย็ิ่งจะม ีพวกเราเขาใจอยางนี้ ไอคนไมเอานี่อยากให เอาจรงินะ

ไอคนที่อยากเอา ไมใหมันนะ มันอยากได มันยิ่งอยากเอา มันยิ่งอยากได ใครจะไปอยากให นี่เปนเรื่องของสัจจะ

อกีอันหนึ่งเหมอืนกัน

เพราะฉะนัน้ คนที่ไมอยากเอานี่ จรงิๆ เลยกม็เีลหเหลี่ยมทาํทไีมอยากเอา ไมอยากไดนะ เขากย็ิ่งอยากให

เสรจ็แลว กซ็อนแฝงพรางลวง ไมใหคนอื่นรูทัน แทจรงิตัวเองรวยเสยีไมรูเรื่อง แลวกเ็อาไปฟุงเฟอฟุมเฟอย

ไปซื้อไอศกรมีกนิ ไปเมอืงนอกบาง ไปซื้อไอนัน่ไปนัง่เครื่องบนิ ไปปละขบวน คาเครื่องบนิทลีะมากๆ บาง อะไรบาง

อูย ! เยอะแยะไป บาํเรอตน เสรจ็แลวคนอื่นกไ็มรูเทาทัน แตโพธริักษผาไปรูเทาทันบางนดิๆ หนอยๆ

อาตมากย็ังรูเทาทันไมหมดดอกนะ เพราะวาไปแอบผลาญอื่นๆ อกี อาตมาไมรูนะ รูแคเขาบอก

สื่อสารมวลชนเขาบอก อาตมาไมไดไปตดิตามดอก กแ็ลวแต อะไรกแ็ลวแต แอบเสพอยูในตัวนี่ แมแตอยูในนี้

กต็าม แอบซื้อ อื้อ ! เอาไอนี่มา แอบซื้อเสพซื้อใชอะไรกแ็ลวแต ซื้อเฟอบาํเรอตนดวย ที่เรยีกวา มวีธิกีารซับซอน

มันพอเหน็ไดดอกคนเรา ตรวจสอบได ผากอ็ยางดเีอามาใช เครื่องมอืเครื่องใชเอาอยางด ีหรอือะไรกแ็ลวแต

มันเสพไดทกุอยางแหละ แลวมันกซ็อนนะ เสพอะไร ซอนๆ ไปได กอั็นนี้พวกนี้บาง เหมอืนกัน

เพราะฉะนัน้ พวกนี้มันกย็ากที่จะแยกอยูเหมอืนกัน ตองเรยีนรู แลวกร็ูวาจอมโจรบัณฑตินี่ กเ็ปนอยางนี้

นี้ไมมหีมดดอก ทกุยคุทกุสมัยมซีอน แมแตอยูในนี้กร็ะวัง อาตมาจะหลอกเอาระวัง ทาํเปนมาให

เดี๋ยวนี้อาตมากลาพดูไดนะ เพราะวามคีวามจรงิ คนมาถวายทลีะลานกม็ไีด อาตมากไ็มนกึวา ใครจะมา

ถวายอาตมาไดปานนัน้ดอก เออ ! กม็ไีด ถวายเปนลานกย็ังม ีกลา เอ..ทาํไมไมเสยีดายหรอือยางไรหนอ ?

ไมกลัวอาตมาเอาไปซื้อทอ็ฟฟกนิหรอื แปลกดนีะ

นี่มันกเ็ปนความจรงิตอความจรงิ ตองอาน มันจะเปนบททดลองเหมอืนกันนะ อาตมานี่ เขามาใหแลวนี่

เราหวงแหน แลวเรากเ็อามาไวใชสวนตัว เอามาทาํประโยชนสวนตัว มาไวสาํหรับบาํเรอตัว จะไดซื้อ

หรอืจะไดแอบซื้อ อันนัน้อันนี้ จะไดแอบใชแอบทาํ แมไมซื้อใหตัว เอาไวสาํหรับทาํเปนใหญ ไปบรกิาร มเีงนินี้มาไว

แลวเรากจ็ะไดเกบ็ไวที่เรา คนนี้ขาดแคลน เอา เอาไป มันกเ็สพ อุย! ใหญนะขาม ีที่แทคนอื่นเขาใหมา

เสรจ็แลวขากเ็อามาไวเหมอืนของตัว คนนี้ขาดแคลนใชไหม ? เอาไป ขาดเทาไร ๕ หมื่น เอาไป ขาดเทาไร

แสนเอาไป โอย ! เสพ สขุ ใหญ ซอนทกุอยาง ตองศกึษา

นี่อาตมาบอกใหลกึ มันม ีเปดเผยใหฟง มันจะเปนอยางนี้ซอนไป เราจะตองไมเปนเจาอาํนาจ จะตองไมไป

ยดึครองอะไรเปนอะไร อยาไปแสดง อยาไปเอาอันโนนเปนของฉัน ฉันมสีทิธิ์ยิ่งใหญอะไร มันซอนไปหมด



เพราะฉะนัน้ในบญุนยิมนี่ จะซอนมากซอนมายอกีเยอะแยะ ที่เราจะตองศกึษาเรยีนรู เดี๋ยวอาตมา

จะไดวเิคราะห ถงึเรื่องของจติ จะไดพยายามพดูหลักใหญๆ ที่อาตมาจะเอามาขยายความใหฟง โพชฌงค ๗

อันเปนหลักอันหนึ่ง ที่อาตมาเอง จะเอามาขยาย ตัง้ใจจะขยายในบญุนยิมงวดนี้ พทุธาภเิษกนี้ คอืโพชฌงค

อธบิายมาแลว พวกคณุใชเปนบางแลว แตมันยังมนัียละเอยีดอกี ที่จะอธบิายใหฟง ถาเรามโีพชฌงคในตน

ใชโพชฌงคเปน นัน่แหละจอมยทุธ จอมยทุธ เรยีกวา ใหอาวธุแกพวกคณุ ตดิอาวธุโพชฌงคเขาเมื่อไรแลวก็

อาวธุที่คณุจะไดเปนจอมยทุธใหญ โพชฌงคนี่ เปนยอดอาวธุ

สวนมรรคองค ๘ นัน้นะ เปนทกุอยางในโลก เปนครรลองของชวีติ ทัง้คดิ ทัง้พดู ทัง้กระทาํ ทัง้ทาํงาน การอาชพี

ทาํอะไรนี่เปนครรลองของชวีติอยูในสังคม แตสวนตัวนะ อาวธุสาํคัญตดิตัวตองโพชฌงค มสีต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะ

ปต ิปสสัทธ ิสมาธ ิอเุบกขา ที่ไมเดอ อเุบกขาที่เปนของพระพทุธเจา เราจะไดพดูกัน เราจะไดขยายกัน

เพราะในโลกนี้อาตมาขยายไปบาง เมื่อกี้นี้ยกตัวอยางแฟชัน่ ยกตัวอยาง โลกที่มันจะตอง ไปเฟอ

ไปอะไรตออะไรกันอกีบางนดิหนอย ตามภาษาของอาตมาที่เคยพดู ไมตองไปเอาภาษา อยางที่เขาวา

เปนบทความพวกนี้มาขยายกไ็ดแลว คณุไปทาํความเขาใจเอา เพราะฉะนัน้ ใชภาษารวมสมัยไป สมัยใหม

พวกเรากม็ี

มันมสีองอยางนะ มันตองบางทนีี่แขกบางทตีอนรับขับออก ตอนรับขับแขกกม็ ีตอนรับขับสูกม็ ีตอนรับขับสูกม็ี

ตอนรับขับสูนี่กห็มายความวาตองเลอืกเฟน เอ! ดกูอนนะ ตอนรับขับสู ตอนรับขับสู เอา เลอืกแลว รับ Entrance

รับ ผานไดเขามาเปนสมาชกิได หรอืวาเขามารวมศกึษาดวย คนที่ยังไมแนไมชัด กต็อนรับขับสูกอน

ดกูันไปสูกันไปกอน มันจะไหวไหมคนนี้ มันจะมาทาํเสยีหายไหม มันจะพอมคีณุภาพไหม

หวังดหีรอืหวังรายอะไรกแ็ลวแต ตอนรับขับสู

สวนพอบางคนมาเหน็แลว แหมนี่ตอนรับขับแขกเลย คนนี้ไมไหวจะหาวธิใีดที่จะใหเขา ไปๆ เสยีเถดิ

ตองมมีารยาท ตองมวีรยทุธเหมอืนกัน ตอนรับขับแขกนี่แหละยิ่งสาํคัญ เพราะวาถาฝมอืขับไมด ีคณุกส็รางศัตรู

อยูรอดไมไดแลว อยูยาก เพราะไปสรางศัตรไูวมากๆ ขับแขกออกอยางรายๆ เลวๆ ไมได ตองใชฝมอืมากเลย

ตอนรับขับแขกนี่

เพราะฉะนัน้นี่เราตองรูตัววา นี่เรากาํลังจะเปดประตบูานขึ้นไปอกีแลวนะ นี่เรามสีื่อสัมพันธกับโลกนอก

ใหเขารูดวย เพิ่มขึ้น เขากาํลังแสวงหากันเหมอืนกันในขางนอก เราเองนะ เราปดประตอูยูแลวสาํหรับเขา

เกอืบจะเปนฤาษอียูแลว เพราะฉะนัน้ เราไมตองกลัวดอกวา เราเองเราจะไดไปเที่ยววุนๆ วายๆ คนอื่น คนอื่นนะ

จะมาวุนวายกับเรา แตเรากต็องมปีระโยชนกวางขึ้น โลกานกุัมปาย ตองอนเุคราะหโลก เพิ่มขึ้นเปนพหชุนะ

เพื่อชนมากขึ้นไปตามลาํดับ เปนประโยชนเพื่อชนมากขึ้นไปตามลาํดับ ไมใชอยูเทาเกา

๑.มันไมเปนประโยชนถามันอยูเทาเกา มันกเ็ปนประโยชนเทาเกา มันไมเจรญิขึ้น



๒.มันใจดาํ มันมดีมัีนกไ็มแจกคนอื่น มันผดิ ผดิหลักการ ผดิอดุมการณ มันตองเผื่อคนอื่นขึ้นไปเรื่อยๆ

มันจงึจะเปนสัจจะที่ว าเกดิมาเรามคีณุคา เกดิมาเรามปีระโยชน เรากต็องเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น กค็อืความเจรญิ

เพิ่มขึ้นไดกค็อื ความเจรญิ ใชไหม

เพราะฉะนัน้ กไ็ดโอกาส ไดเวลา อาตมาถงึบอกตอนนี้จะใหสัญญาณแลวนะ วาเราจะตองเพิ่มขึ้นแลว

เราจะตองรับแขกเพิ่มขึ้น ไดโอกาส ไดเวลา ไดวาระที่จะไดเปด เปดมาน ไมใชมานไมไผ ไมใชมานเหลก็

มานทองคาํ ยกตัวยกตนจังเลยหนอ พดูแลวยกตัวยกตนจัง เปดมานทองคาํออกไปแลว เพราะฉะนัน้

เราจะขี้เกยีจ คดุคูไมไดแลวนะ

กอนจะเจาะไอนี่ อาตมาวาเอาสนกุๆ หนอยดกีวานะ เดี๋ยวลองเริ่มตนนดิหนึ่ง ที่จรงิอันนี้นี่คอืบทเนื้อหา

ของคนคอือะไร ที่ขยายใหม อาตมาเพิ่งทาํใหมๆ สดๆ เลยนะนี่ ทานวยโส print ออกมาให ยังไมมเีวลาตรวจ

วาจะเอาตอนไหนมาพดูเลย

เอา ! เอานดิหนึ่ง เอาตอนแคโพธสิัตว แนะ เริ่มตนตรงโพธสิัตว แถมนะจรงิๆ เคยพดูแลว แตวาพวกเรา

กต็องขยายขึ้น จะไดลกึซึ้งๆ ตรงไหนมันกต็อเนื่องไปหมดเลย ไมรูมันจะเริ่มตรงไหนด ีมันคงเริ่มตัง้แตตน

นี่ละกระมัง คอือาตมาเริ่มดวยวา

แมวาทัง้ๆ ที่ขาพเจานี่ทราบดเีรื่องของไตรลักษณ ไตรลักษณของโลก ที่บอกวาเกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไป

นี่เปนไตรลักษณที่รูกัน ศาสนาอื่นเขากร็ู เกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไปนี่ กเ็ปนเรื่องตื้นๆ จนกระทัง่ถงึไตรลักษณของ

พระพทุธเจา กเ็กดิขึ้น ตัง้อยู ดับไปเหมอืนกัน แตของทานมชีื่อลงไปวา เกดิขึ้นอยางอนจิจสักษณะ ๑

ทกุขลักษณะ ๒ อนัตตลักษณะ ๓ นี่เปนของพระพทุธเจาที่ตรัสรู เกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไป แลวกเ็ปนลักษณะ ๓

เหมอืนกัน

อนจิจลักษณะเกดิขึ้น ไอที่อะไรเกดิกต็ามไมเที่ยง ตัง้อยูอะไรกต็าม ที่ตัง้อยูทกุขทัง้สิ้น ดับไป ที่ดับไปกไ็มจรงิ

ไมจรงิ ยังไมเปนอนัตตา อนัตตาคอื ดับอยางไมมตีัวตน ดับอยางสญูสนทิ ของพระพทุธเจา เพราะฉะนัน้

ของพระพทุธเจา ไตรลักษณของพระพทุธเจานี่ เกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไป คอื อนจิจัง ทกุขัง อนัตตา

อนจิจังกค็อืสิ่งที่เกดิขึ้นมานี่ มันเกดิมาอยางไรมันกไ็มเที่ยงไมแทดอก เกดิมามันกไ็มจรงิไมจัง ไมเที่ยงไมแท

มันตองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เกดิมากโ็ลกานวุัตรไปเรื่อยๆ แลวโลกานวุัตรอยางงมงาย หรอืโลกานวุัตร

อยางไมมปีญญา นี่แหละเรยีกวาทกุข โลกานวุัตรนี่แหละเรยีกวาทกุข เมื่อไมรูกท็กุขกับมัน แตไมรูวาทกุข

แลวกไ็มมทีาง ออกจากทกุข ถงึอยางนัน้กต็าม มันกย็ังเปลี่ยนไปใหสงบชัว่คราว ดับหรอืสญู เกดิขึ้น ตัง้อยู

แลวกด็ับไป แลวมันกด็ับ แตดับไมจรงิ ดับไมถาวร ดับไมเที่ยงแท ดับไมปรนิพิพาน ดับไมเปนอนัตตาที่แท

ไมมตีัวตน อยางสมบรูณสดุ ในโลกนะ เกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไปของพระพทุธเจา อนจิจังเปนอยางไร สอน

เกดิขึ้นอยางไร ตัง้อยูเปนทกุข ทกุขอยางไร อยูเหนอืทกุขนัน้ใหได เพราะฉะนัน้ ตราบใดที่เรายังมรีปู นาม ขันธ ๕



เรายังอยูกับทกุข พระอรหันตเจาถงึไดพดูวา "ทกุขเทานัน้เกดิขึ้น ทกุขเทานัน้ตัง้อยู ทกุขเทานัน้ดับไป"

แตทานไมไดเดอืดรอนกับทกุขแลว เพราะทานเขาใจแลว ทกุขที่เลี่ยงพนกค็อืที่เลี่ยงพนไดโดยอรยิสัจ

พระพทุธเจา กส็อนจนหมดแลว จนทาํไดแลว พระอรหันตทานกย็ิ้มหวาน พระอรหันตยิ้มหวานนะ มคีนเคยชมวา

อาตมายิ้มหวาน อาตมากฟ็งแลวก ็เอ! แกลงพดูชมเราหรอืเปลา อาตมาไมมใีครเคยชม วายิ้มหวานนี่

บอกวาเรายิ้มหวานได

นี่เริ่มตนตัง้แตแรกกข็ยายความแลว ไตรลักษณเกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไป ทัว่ไปกร็ู แตรูยังไมครบดอก พอแจกมา

เปนของพระพทุธเจา อนจิจัง ทกุขัง อนัตตา อนจิจลักษณะ ทกุขลักษณะ อนัตตลักษณะ ลักษณะของอนจิจัง

อนจิจะเปนอยางไร ลักษณะของทกุขเปนอยางไร ลักษณะของอนัตตาเปนอยางไร ที่จรงิอาตมา

สอนพวกเรามาหมดแลว ใหตามด ูอนจิจานปุสส ีวริาคานปุสส ีนโิรธานปุสส ีปฏนิสิสัคคานปุสส ีเรยีนรูเจาะลงไป

อนัตตา อาตมากเ็คยอธบิายวา อนัตตาของพระพทุธเจา ไมใชอนัตตา ประเมนิเอานะ ตรรกอะไรกไ็มมตีัวตน

อะไรกไ็มใชตัวไมใชตน อะไรกไ็มใชของเราของเขาอะไรดอก ได ความเขาใจได แตคณุจับเปาไดไหมวา

ไอที่ไมมตีัวตน จนกระทัง่สนทิเลยวา เอาอะไรแนไมใหมตีัวตน เอาอะไร อะไรเปนเหตแุหงใหญที่สดุ กเิลส

กเิลสตัณหาเปนตัวเหตใุหญที่สดุ เปนสมทัุยของทกุข สมทัุยของ การเกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไปของวัฏสงสาร

คณุตองมาเรยีนรูจับใหมัน่คัน้ใหตายเลยวา นี่กเิลสนี่กเิลส หนามันเปนอยางนี้ ตามันเปนอยางนี้

หนาตามันเปนอยางนี้ จับใหมัน่อาการ ลงิค นมิติ อทุเทส จับอานใหได ในตัวเรานี่แหละ กเิลสในตัวเรานี่แหละ

จับไดแลว หยาบ กลาง ละเอยีด ลดมันจนกระทัง่เหลอืกลาง เหลอืละเอยีด จนกระทัง่เหลอืนอย จนกระทัง่หมด

แหม! แรงนะ จนกระทัง่หมด ไมมตีัวตนของกเิลสตัวนัน้ อนัตตา ตองรูชัดเจนเลยวา ไมมตีัวตน

มันมเีปาหมายไหม มตีัวแทไหม โอ ! ตัวตน ตัวแทเปนอยางนี้ หมดตัวตน ตัวแทอยางนี้

ใครมตีัวอยางในใจแลวกก็รึ่มเลย แหม ! เรามแีลวหลายตัว อนัตตา สญูได หลายคน ยังไมถงึกับ ยังไมมตีัวตน

ยังมอียูบาง แตตัวมันเลก็ลงแลว กย็ังพอทาํเนา เอาใหหมด เอาใหเปน อนัตตา พสิจูนลักษณะของอนัตตาใหได

พสิจูนลักษณะของอนจิจังใหได เสรจ็แลวเรากจ็ะมาเขาใจ อนจิจัง ทกุอยาง มันกว็นเวยีน เกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไป

ไมเที่ยงดอก มันจะซอนเขาไปเรื่อยๆ เมื่อเราไมยดึมัน่ถอืมัน่ กับมันแลว เรากด็ับกเิลสเขาไปไดเรื่อยๆ แลว

เราจะอยูเหนอือนจิจัง เราจะอยูเหนอืทกุข เพราะคณุมอีนัตตา อนัตตลักษณะ นัน้จรงิ โดยเฉพาะ

อนัตตลักษณะตัวตนของกเิลส กเิลสกับอะไร เอามาพสิจูนเลย เปนตัวๆ ที่คณุไปเปนทาสมันอยู กเิลสตัวนี้

เรามกีเิลสกับมันแน เหตปุจจัยนี้ลางจนกระทัง่ พสิจูน อนจิจลักษณะ อนัตตลักษณะไดเลย หมดทกุข

คณุกจ็ะรูวาหมดทกุขคอือะไร อนัตตลักษณะคอือะไร นี่เปนของ พระพทุธเจา

อาตมาไมอานเนื้อความพวกนี้ไปดอก อาตมาหยบิมาพดู เปนเรื่องๆ

เพราะฉะนัน้ ถาผูใดที่ทาํได กล็ดลงไปได แมแตรสอะไรทกุๆ สิ่ง ทกุๆ อยาง ที่เรยีกขานกันวา ความรูสกึ



ความรับรูตางๆ เปนตนวา เจบ็ ปวด หวาน หอม นุม แขง็ แรง รอน ฯลฯ อันใดทัง้หลายกด็ ีทกุขรันทด ขมขื่น

รวดราว สนกุ ซาบซึ้ง สขุแสน ฯลฯ ใดๆ กต็าม ทัง้นัน้ ทัง้สิ้น กล็วนแลวแตทรงอยูไมไดทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้

เราจะรูรสมันเลย จนกระทัง่หมดรส อนัตตา เมื่อไมมกีเิลสกไ็มมรีส เมื่อหมดรสตางๆ ที่กลาวนี้ทัง้สิ้น ทัง้นัน้

ทรงอยูไมได เพราะเราทาํลายมัน เพราะเราฆามัน เกดิขึ้นมามอีายอุยูชัว่ระยะหนึ่ง แลวกด็ับสลายแปรไป

เปนดัง่นี้ ทัง้สิ้น ไมเวนแมแต ความเกดิมาเปนศาสนาพทุธ อันไดเกดิขึ้นแลว มพีระอนตุรสัมมาสัมพทุธเจา

นามวาโคดม เปนพระผูใหกาํเนดิ ใหชวีติขึ้นมาเปนตัวเปนตน ของศาสนาพทุธ หรอืของพทุธศาสนา แลวมชีวีติ

ที่แทจรงิ บรสิทุธิ์ผดุผอง ถกูตอง

เมื่อแรกเกดินัน้ กเ็ปนชวีติแทๆ จรงิๆ บรสิทุธิ์แท บรสิทุธิ์จรงิ มแีตความถกูตอง ความผดุผอง ไมมสีิ่ง ที่เรยีกวา

ของปลอม ของเทยีม พทุธศาสนาเกดิขึ้นใหมๆ ไมมกีเิลส กเิลสของพทุธศาสนานะ ไมมขีอผดิ เจอืปน

ไมมแีมแตเศษฝุนธลุ ีแหงขอขัดแยงแตกตางจากเนื้อแทของพทุธศาสนา มาฉาบแปะ หรอื เปอนทาอยู แตอยางใด

ในวาระที่เกดิมาใหมๆ เกดิมาแตแรก สมัยที่พทุธองคทรงมกีารกอกาํเนดิสรางตัวตนแทๆ ของพทุธศาสนา ขึ้นมา

ตราบจนเวลายาวนานเพิ่มขึ้น ชวีติรางกายของพทุธศาสนาเปนตัวตนเตบิใหญขึ้นมาในโลก มผีูคนรูจักเพิ่มขึ้น

กย็อมมคีวามรัก ความชังเขาไปพัวพัน มกีเิลสเขาไปสัมปยทุธ หรอืเขาไปรวมกับชวีติ เขาไปประกอบรวมประสม

รวมแทรกปนในชวีติ และกอเกดิสังขารธรรม นาํใหชวีติพทุธศาสนา ววิัฒนาการขึ้นมา กอใหชวีติหรอืตัวตน

อันมองใหเหน็ครบทัง้หมด ในความเปนรปูของพทุธศาสนา หรอื ของความเปนพระพทุธศาสนาไมไดงายๆ

แตกเ็ปนรปูธรรม คอืมรีปูรางของชวีติพทุธศาสนาอยู ซึ่งประกอบดวย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ

และพทุธบรษัิท รวมทัง้วัตถทุางโลก วัตถทุางธรรม อาการทางโลก อาการทางธรรม ที่พทุธศาสนกิ

ที่พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย รวมกันสังเคราะห ประกอบขึ้น และเปนอยู แตละสิ่งแตละสวน นัน่แหละรวมกัน

แตละอณ ูปรมาณรูวมแลวทัง้หมด เปนรปูของ ชวีติพทุธศาสนา และมนีามธรรม รวมอยูดวย

นามธรรมที่ตองศกึษาอยางสาํคัญ คอื รสของชวีติ พทุธศาสนา เรยีกงายๆ รส รสของศาสนานี่เปนชวีติ ชวีติหนึ่ง

แลวมรีสดวย ชวีติพทุธศาสนามรีส รสเรยีกงายๆ กไ็ดแกคณุธรรมของพทุธศาสนา

คณุธรรมของพทุธศาสนาคอืรสของชวีติพทุธศาสนา คอืคณุลักษณะ อันลกึซึ้งถงึขัน้สัจจะสงูสง

ทัง้ดานวัตถจุนสงูสดุ ทัง้ดานจติใจ นัน่แหละเปนนาม ของชวีติพทุธศาสนา รปูนามจงึรวมเปนชวีติแทๆ อันหนึ่ง

และมันกเ็ริ่มแปดเปอน ความบรสิทุธิ์ผดุผอง เดมิแท กถ็กูฉาบถกูทาดวยอาํนาจแหงโลก

ดวยอาํนาจแหงกฎของความแทจรงิ ดวยความจรงิ แหงไตรลักษณ พทุธศาสนากจ็ะดาํเนนิตอไป

อาตมากจ็ะไดคอยๆ อาน คอยๆ อธบิาย คอยๆ เชื่อมโยงเขาหาโพชฌงค เอาเรื่องสนกุนาํกอน เลาเรื่อง โพธสิัตว

เลาเรื่องชวีติพทุธศาสนา เลาเรื่องอะไรใหเปนตัวใหญกอน ประเดี๋ยวเลาไปๆ เจาะเขาไปๆ ถงึ โพชฌงค

จนกระทัง่ลกึไดที่ ตัดเลย ตัดเชื้อ ตัดเชื้อสดุยอดนี่



เอาสาํหรับวันนี้หมดเวลา เอาไวกอน

บญุนยิมจากโลกาภวิฒัน ์ตอน ๒ หนา ๑

โดย พอทานสมณะโพธริักษ

เนื่องในงานพทุธาภเิษกสดุยอดปาฏหิารยิ ครัง้ที่ ๑๘

เมื่อ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๓๗ ณ พทุธสถานศาลอีโศก

ระบบชวีติของพวกเรานี่นะเปนระบบชวีติที่เราไดลอง แลวกไ็ดกระทาํกันมา ถอืวาลองแตเสรจ็แลว ไอลองๆ

นัน่นะ มันกเ็ปน ความจรงิ ลองทาํแลว กท็าํไปทาํมามันกเ็ปนจรงินะ อยางที่เราเปนกันอยูนี่ เราลอง

ลองปลกุเสกฯ ดซูลิอง พทุธาภเิษกดซู ิเรากท็าํตาม ที่เราคดิวาเรา มันจะดลีะนะ มาประพฤต ิมทัีง้ระบบ วจกีรรม

มทัีง้ระบบกายกรรม แลวกพ็ยายาม ที่จะใหทาง มโนกรรม ทางความนกึคดิ ใหความรู ใหความเขาใจ

เสรจ็แลวกใ็หไปไตรตรอง ตรวจสอบ เลอืกเฟนเสรจ็แลว กน็าํมาทาํตอ หรอืนาํมาใหเกดิไว วจกีรรม

ทาํใหเกดิกายกรรมตออกี

มาถงึวันนี้แลวเราไดลองพทุธาภเิษก หรอืปลกุเสกนี่ ยิ่งเหน็เดนชัดวามันเปนกรรมวธิขีองมนษุย

มนษุยระบบบญุนยิม นี่แหละ ตอนนี้เราประกาศ จะเรยีกวาอาจหาญ ถาเรยีกในภาษาไอนัน่หนอย กบ็อกวา

บังอาจ บังอาจประกาศวาอยางนัน้นะ มันกอ็ยู ในฐานะ ที่บังอาจจรงิๆ ทามกลางยักษใหญทนุนยิม

ตอนนี้อาตมาพดูกันเลนเมื่อวานนี้ เหมอืนกับแชมเปยน แชมเปยนใหญนะ ครองบัลลังก ครองบัลลังกโลก มานาน

คอืแชมแปยนทนุนยิม เปนแชมเปยนใหญนะของโลก ครองบัลลังก มานาน เขามาเขาใจวา คอมมวินสิตนี่

คอมมวินสิตนี่ เขาเขาใจวาเขาไมใชทนุนยิมวาอยางนัน้นะ ที่จรงิมัน กท็นุนยิม คอมมวินสิต มันกท็นุนยิม

ไมมหีลักเกณฑ ที่ตางกันกับทนุนยิมหรอก เปนแตเพยีงวาวธิกีาร ตางกัน เทานัน้เอง เพราะรากเหงาของจตินัน่

มันกค็อื ไมไดเอาออก มันเอาเขาทัง้นัน้ รากเหงา ของคอมมวินสิตมันกเ็อาเขา ถกูบังคับมาก มากยิ่งขึ้นดวย

มันกย็ิ่งม ีความกดดัน มคีวามตอตานภายในมากขึ้นเทานัน้เอง แตในระบบ วธิกีค็อื ขี้โลภเหมอืนกัน

ไมไดเปนบญุนยิมอะไร ยิ่งๆ กวาดวย คอมมวินสิต เพราะวาเขาไมไดเรยีน เรื่องศาสนา เขาไมไดมศีาสนา

มากเทากับทางเสรนียิม ทางทนุนยิมนี่ดวยซ้ํา

เพราะฉะนัน้ คอมมวินสิตกย็ิ่งเปนวัตถนุยิม เขาถงึบอกวาวัตถนุยิมมคีนตงิเหมอืนกันนะวา วัตถนุยิม

ไมไดหมายถงึวัตถ ุหรอืภายนอก เทานัน้ เขาหมายถงึจติวญิญาณ ใหเขาใจในเรื่องอะไรตออะไรนี่เหมอืนกัน

เขากว็าอยางนัน้นะ ผูที่เขาเคยศกึษา ทางดานฝายซาย มามากๆ เขากป็ฏเิสธ พวกทางดานฝายขวากว็า

เขากเ็หมอืนกัน กับพวกเรานี่วา เรามรีายละเอยีด เราไมไดมตีื้นๆ อยางนัน้ กค็ลายๆ กัน จะวาเขาดเีขากด็ี

อยางหนึ่ง สวนหนึ่ง กค็อืวาเขาพยายามที่จะรวม ใหมันเฉลี่ยไป เทาเทยีมกัน แตกเ็ปนการบังคับ



แตมันกย็ังไมไดอยูในลักษณะ เขาใจดวยปญญาอันยิ่ง แลวกเ็ตม็ใจ หรอืวามาฝกตน เพื่อที่จะให ใหจรงิๆ เหน็วา

การใหเปนเรื่องด ีตองเขาใจ เขาใจจนกระทัง่มศีรัทธา ศรัทธนิทรยี ศรัทธาพละ แลวเชื่อ เชื่อแลวกเ็ชื่อ

จนกระทัง่เชื่อฟง กม็าฝกฝนตาม จนเชื่อมัน่วาจรงิๆ นะมันไดใหนี่มันดกีวากัน ไดใหแลว มันสบายใจ จนกระทัง่

เราเปนอยางนัน้จรงิๆเลย เปนอัตโนมัตเิปนอัตโนมัตเิลย เขาบรรยาย ไปในทาง ทนุนยิม ในทางโลกานวุัตร

โลกาววิัฒน อะไรกันนี่ เขากบ็รรยายกันไปจนกระทัง่ สดุทายโลกมันจะกลายเปน automation หรอือัตโนมัติ

กค็อือะไรกอั็ตโนมัตหิมด สดุทาย มันเปนไปโดยอัตโนมัต ิอะไรๆ เปนอัตโนมัต ิอยางที่บอรดสรปุเอาไว

กด็นีะอัตโนมัต ิมันเปนอัตโนมัต ิกันหมดแลว การเมอืง กอั็ตโนมัต ิเปนไป อยางนัน้เอง

ทกุอยางเปนกลไกที่เดนิตาม เหมอืนกับมันมอีะไร มันมอีะไร ลอ็คไวหมดแลว มันจะเดนิตาม นัน่ๆ ตามนัน้ๆ

อัตโนมัตนิะ กดปุมไหนมันกไ็ปตามนัน้ กดปุมนี้มันกไ็ปตามนัน้ เปนไปโดยเอง เปนเอง อาตมาแปลวา เปน ตถตา

มันเปน เชนนัน้เอง โดยไปสรางใหมันเปนอยางนัน้ แลวกแ็กไมได คนแกจะตอง เปนผูที่ม ีอาํนาจเหนอื

ที่จะตองมาปรับปรงุ เปลี่ยนแปลง ระบบพวกนี้ อยางมคีวามรูความสามารถ ทเีดยีว ซึ่งยาก พอขึ้นถงึขัน้

อัตโนมัต ิแลวนี่ยากนะ

เพราะฉะนัน้ แชมเปยนทนุนยิมนี่เขายิ่งใหญอยูมากเสรจ็แลวกม็เีจามดนอยอาจหาญเขามาทา ชงิแชมป

โผลมาจากไหน กไ็มรู ไมไดขาว ไดคราวงายๆ เลย อยๆู กโ็ผลพัว้ะมา ขาพเจาบญุนยิมจะมาทาชงิแชมป

เจายักษใหญ ครองโลกมานาน เปนรอยๆ ปแลว หลายรอยปแลว เจาทนุนยิมขาจะชงิแชมปทาน ฟงแลว

มันนากลัว มาจากไหน เจามดนอย ไอนัน่มันเปน ไดโนเสารใหญ ไดโนเสารยักษใหญ ครองโลก มาผงาดเลยนะ

ทกุคนกร็ูจักดหีนาตาด ีเคารพนับถอื ยกยองเชดิชเูกรงกลัว เจาแชมป แชมเปยน จักรวาลนี่ ใหญมาก

ไอเจาบญุนยิมนี่ โถ มองยังไมคอยเหน็ตัวเลยดวยซ้ําไป จะวามดกมั็นเปนตัวยังไง แลวจะมาประกาศ

ทาชงิแชมป ชะๆ นะตอนนี้

เมื่อวานนี้ อาตมาวาจะอธบิายทางดานบญุนยิมไปหานามธรรมไปหาทางธรรมมากหนอยแลววา จะเลาอะไร

ตออะไร กค็ดิวา มันคงจะเลากันไปยาก เพราะวาเทาที่มมุประเดน็มมุที่จะเลากม็เียอะ วาจะพดู ใหสนกุสนาน

วาจะอานอะไรนี่ ที่เรยีบเรยีง มาบาง แลวนี่ก ็เวลาจะพดูมันกไ็มเหมอืนอาน เวลาจะอาน มันกไ็มเหมอืนพดู

ไอครัน้จะอานมันกไ็มเหมอืนกับภาษา ที่จะพดูจรงิๆ นะ มันเปนภาษาเขยีน อานไปแลว มันกไ็มถนัด

แตเวลาเขยีนมันกต็องอยางเขยีนนี่ มันกไ็มเหมอืนพดู เพราะฉะนัน้ มันกม็นัียสื่อ ๒ อยางกแ็ลวกัน

นัยที่สื่ออยางเขยีนกค็อยๆ อาน นัยที่อยางพดูกค็อยวากันไป

อาตมาพดูถงึไตรลักษณเมื่อวานนี้ แลวกข็ยายไตรลักษณอยูเลก็นอย กเ็อาตรงนี้กแ็ลวกัน เขาสูบทบรรยาย

นี่ไดละ คอืไตรลักษณที่วานัน้ กเ็ปนไตรลักษณโดยสามัญทัว่ไป เขากเ็ขาใจกัน แมแตในปราชญอื่นๆ ศาสดาอื่นๆ

เขากเ็ขาใจ ไตรลักษณนี้บาง คอืเกดิขึ้น ตัง้อยู แลวกเ็วยีนวนเสื่อมลง แลวกด็ับไป เกดิขึ้นมาแลว



กต็ัง้อยูแลวกต็าย ซึ่งเปนสามัญ เปนธรรมดา ใครกร็ูกเ็หน็ มปีราชญ ปราชญเขาก ็มองเหน็อันนี้

แตของพระพทุธเจานัน้ นัยซอนลงไปกวานัน้ เกดิขึ้นจรงิ ตัง้อยูจรงิ แลวกเ็สื่อมไปจรงิ ดับไปจรงิ

แตวาเกดิขึ้นนัน้นะมันกไ็มเที่ยง ทานถงึตัง้วา เปนลักษณะอยางอนจิจัง อนจิจลักษณะ แลวมันเกดิขึ้นมา

นัน่แหละ ที่วาไมเที่ยงนัน่แหละ มันจงึทกุข เปนทกุขลักษณะ ทกุขเปนอยางไร ศาสนาพทุธนี่อธบิายไมรูกี่นัย

มันทกุขอยาง ภาษาธรรมดา คนทกุคนเขาใจวามันทรมานทรกรรม มันเดอืดรอน มันไมเปนสขุเลย มันจะอื้อหอื

จะวาอยางไรละ มันกท็รมาน นัน่ละนะกไ็ด

แมแตแปลทกุขวา การตัง้อยูไมไดทานกแ็ปลในศาสนาพทุธนี่ ความตัง้อยูอยางเดมิไมได กแ็ปลวาทกุข

ความทนไดยาก กท็รมานนัน่แหละ ทนไดยากแปลวาทกุข แปลหลายนัย สรปุแลวกค็อืมันไมนาม ีไมนาเปน

มันไมนาจะประสบ มันนาหน ีมันนาหลดุพน มันนาเลกิ นาจากอยางนัน้ นัน่เอง สรปุแลวนะทกุข

เปนลักษณะทกุขเทานัน้ พระอรหันตเจา พอตรัสรูแลว กเ็หน็วา โอโฮ อะไรๆ มันกท็กุขเทานัน้เกดิขึ้น

ทกุขเทานัน้ตัง้อยู ทกุขเทานัน้แหละดับไป จะเหน็ชัดเจน จนกระทัง่รูทกุข ที่มันจะตอง ใชวชิาการ ของพระพทุธเจา

เรยีกวา อรยิสัจนี่ ลางเหตแุหงทกุข จนกระทัง่ สมบรูณ จบ หมด เปนพระอรหันต ถายังไมตาย

กย็ังเหลอืแตทกุขที่มันเลี่ยงไมได ซึ่งเรากอ็ธบิายมาแลวทกุขตางๆ นานา เปนนพิัทธทกุข ทกุขที่มันยังเนื่อง

ยังตออยูกับ รางกายขันธ ๕ นี้ มันจะตองปวดขี้ ปวดเยี่ยว เปนพระพทุธเจา เปนพระอรหันตเจา ขนาดไหน

มันกย็ังมทีกุข ไมใชวา พระพทุธเจานี่ ปวดอแึลวไมทกุข มันกเ็หมอืนกัน ถาไมเชื่อ กอั็น้ไวดสู ิถาไมไปปลอยซะ

มันกท็กุขนะ ทกุขแมแต เราจะแสวงหาอาหารมากนิ มันกท็กุข ทกุขแมกระทัง่ เราจะแสวงหางานมาทาํ

งานที่ดเีปนคณุคาประโยชน ของชวีติมนษุยนะ มนษุยเกดิมา ควรเปนคณุคา ประโยชน กต็องแสวงหาการงาน

แลวกท็าํการงานกอกศุล ยังกศุลใหถงึพรอม เชน พระพทุธเจา ทานกเ็คยตรัสวา ทานเองไมเคยสันโดษในกศุล

มันกเ็ปนทกุข แตวาเปนทกุขที่ด ีเปนทกุข ที่มนษุยพงึมพีงึเปน แลวมัน กจ็ะตองเปน อยางปวดขี้ ปวด เยี่ยวอยางนี้

มันกต็องเปน อะไรอยางนี้เปนตน หรอืแมแตทกุข ยังมรีปูนามขันธ ๕ ทกุขขันธสภาวทกุข มันเกดิขึ้นอยู มันตัง้อยู

มันเปลี่ยนแปลงไปอยู สภาวทกุข เกดิขึ้น ตัง้อยู ดับไป หรอืมขัีนธ มรีปูกท็กุข มเีวทนากร็ูวามันเปนทกุข

มสีัญญากร็ูวามันเปนทกุข มันเปนทกุขอยางไร มันไมเที่ยง มันตัง้อยูไมได มันหมนุเวยีนไป และแมที่สดุ

เราจะทาํใหถงึขัน้ อนัตตลักษณะ ทาํใหถงึขัน้ไมมตีัวตน ตัวนี้แหละเปนตัวที่ศาสนา อื่นๆใดๆ

ไมไดรูไดถงึไดฟงชัดแจงงายๆ

พระพทุธเจาศกึษาไป เหน็วาทกุอยางนี่มาจากจติวญิญาณ โดยเฉพาะมนษุย กลาวถงึมนษุยแลวนี่ เกดิมา

เปนมนษุยแลว มันมคีวามรับรูสกึ คอืจติวญิญาณ จติวญิญาณหรอืมโนนี่ มันเปนประธานสิ่งทัง้ปวง

เราจะรูเราจะเหน็ เราจะวามันม ีมันเปน อะไร มันกม็มีโนเทานัน้ ถาไมมมีโนไมรูหรอกวาอะไรมอีะไรเปน

ไอนี่มันไมรูวา มันมตีัวมัน มันไมรูตัวหรอกวา มันมตีัวมัน ใครจะทาํมันอะไร มันกไ็มรูสกึอะไร มันไมมเีวทนา



มันไมมสีัญญา มันไมไดจาํไดหรอก แมแตใหเปนเครื่องคอมพวิเตอร ม ีmemory มอีะไรตออะไร มันกท็าํหนาที่

ของมันไป มันไมรูวามันจาํ ไอคอมพวิเตอรมันมกีลไกอะไร ม ีmemory อะไรของมัน บันทกึไว มันไมไดรูวา

มันเปนตัว คอืความจาํ มันกเ็ปนวัตถทุี่เขาสราง คนนัน่แหละไปทาํใหมันจะไปใหมันมอียางนัน้ๆ กซ็อมมันขึ้นมา

ถามันเสื่อม ถามันไมเสื่อม มันกท็าํงาน อยางนัน้ ถามันเสื่อม มันกท็าํไมได จนกระทัง่ มันกไ็มจาํ จาํไมเปน เลกิจาํ

มันกส็ญูไปได อยางเครื่องคอมพวิเตอร กท็าํใหสญูไปได แตจติวญิญาณนี่ส ิคนทาํใหสญูไป ไมไดงายๆ นอกจาก

จะเหน็วา มันสญูไมไดแลว เชื่อวามันนริันดรไปอกีแนะ มฝีายที่เชื่อวา จติวญิญาณนี่ นริันดร ไมสญูหรอก นริันดร

มปีราชญใหญ เปนศาสดา เชื่อมัน่วาจติวญิญาณนี่นริันดร

เพราะฉะนัน้ เรามาทาํจติวญิญาณใหดทีี่สดุถอืวาวญิญาณพระเจา นี่ดทีี่สดุ เกงที่สดุ ประเสรฐิที่สดุ สขุที่สดุ

กท็าํใหเหมอืน กับวญิญาณพระเจา กแ็ลวกัน สดุทายกจ็ะไดไปอยูกับพระเจา เปนอันหนึ่ง อันเดยีวกับพระเจา

ไปรวมเปนวญิญาณใหญ วญิญาณที่คุมครองโลก เรยีกวา universal soul อะไรอยางนี้ เปนตน

สวนทางดานพระพทุธเจานัน้ ทานกศ็กึษาของทาน ตามแนวทาง พระพทุธเจาทัง้หลาย จนกระทัง่

พบความจรงิเหมอืนกันวา ทกุอยางมันสญูได วญิญาณกส็ญูได และวญิญาณกไ็มไดยิ่งใหญ จนกระทัง่

จะตองไมมอีะไร สามารถทาํใหสญู ตองอยูนริันดรอยางนอยกเ็ปนทาสพระเจา ศาสนาพทุธกลับเหน็วา

จติวญิญาณ ไมตองไปเปนทาสพระเจา แลวความจรงิ พระเจากไ็มมอีาํนาจอะไรกับเรา สาํหรับพระเจา ที่บอกวา

สมมตวิา เปนพระเจา ที่อยูตางหากนัน่นะ ความจรงิแลวคาํวาพระเจานัน้ กค็อืวญิญาณ ของแตละคน นัน่แหละ

ที่สรางใหมพีลัง ถาพลังจติวญิญาณ ของเรานี่ เปนไปในทางอกศุล เปนไป ในทางชัว่ มันกเ็ปนอาํนาจซาตาน

อาํนาจ ผ ีมาร ที่มอีาํนาจอยูในตัวเรา จะทาํด ีกท็าํไมได ไอตัวมารนี่ มันบังคับ เราตองยอมมาร ยอมผนีี่มันบังคับ

ไมใชของใครไมใชของพระเจาสวนกลางที่เปน universal soul ที่เปนอาํนาจ ยิ่งใหญ ที่คอยเปน สิ่งศักดิ์สทิธิ์

บันดลบันดาลนัน่ๆ นีๆ่ พทุธพนความเปนทาสอันนี้ ไมใชตัวเราเอง

เพราะฉะนัน้ ตัวเราเองจะมคีรรลองวถิพีรหมลขิติวาอยางนัน้นะมดีวง มทีางเดนิของชวีติไปอยางไร

จะมพีระเจาบังคับ หรอืจะมอีาํนาจซาตานบังคับ ของเราสัง่สมมาเอง เรยีกวากรรมวบิาก สัง่สมมาเอง

จะหลออยางอาตมา อาตมา สัง่สมมาเอง พดูอยางนี้ เปนวธิพีดูเทานัน้แหละ ที่จรงิกไ็มไดหลงตัววา

หลออะไรนักหรอก เปนแตเพยีงรูวา ไมขี้เหรเทาไหร เทานัน้แหละ กเ็ราเองทาํมาเอง มวีบิากแหงกรรม

ซึ่งเปนอจนิไตย ที่อธบิายไดยาก มากมายซับซอนลกึซึ้ง อาตมาจะเฉลยีวฉลาด อยางนี้ นี่กไ็มไดชมตัวเอง

กช็มเทาที่เราฉลาดนัน่แหละ ใครจะฉลาดกวาอาตมากฉ็ลาดไปส ิอาตมากฉ็ลาดเทาอาตมาใชไหม เทาที่อาตมา

มคีวามโง อาตมาจะฉลาดอยางนี้ กเ็พราะอาตมาสัง่สมมา อาตมาจะมคีวามรูสกึนกึคดิ ที่มันเลวราย ขนาดไหน

ในตัวเราจรงิๆ จนเราไมสามารถที่จะตอตานกับ ความเลวราย ในตัวเราอันนัน้ เรากส็ัง่สมมา

มอีาํนาจในตัวเราเอง ไมใชพระเจาใดๆ มาบังคับ ไมใชสิ่งศักดิ์สทิธิ์อะไร ไมใชครรลองพระพรหม มาตองเขยีนวา



เอง็จะตองเปนอยางนี้ เอง็จะตองบาๆ บอๆ อยางนี้ ไมใชพระพรหม มาสัง่ใหเราบาๆ บอๆ เราบาๆ

บอๆของเราเองนะ เคยบาหรอืเปลา เคยหรอื บาคาํนี้ กห็มายความวา มันเลวนะ มันมพีฤตกิรรม

ที่มันไมเขาทาละนะ พฤตกิรรมที่ไมดไีมงาม หมายความวาอยางนัน้นะ มันมพีฤตกิรรม ที่มันไมเขาทานะ

พฤตกิรรมที่ไมดไีมงาม หมายความวางัน้นะ มันกเ็คยมามากบางนอยบาง ใครไปสะสม มามากๆ กม็าก

บามากๆ บาจัดๆ จานๆนาเกลยีด กค็ณุทาํเอง ถกู พระเจาของคณุนัน่แหละ อาํนาจของคณุ สิ่งศักดิ์สทิธิ์

ของคณุนัน่แหละ กรรมวบิากของคณุนัน่แหละบังคับมาเอง คณุตองเอาชนะ ใหได เปลี่ยนแปลงได ไมเที่ยง

ไมมอีะไรเที่ยง จนกระทัง่ทาํไม โดยเฉพาะความเลวนี่ จะเลวขนาดไหน กไ็มเที่ยง

ที่เราจะตแีตกใหมันกลับกลายเปลี่ยนมาเปนดไีด

สดุทายจรงิๆ ที่สดุแหงที่สดุแลวนี่ พระพทุธเจากม็คีวามเที่ยง เที่ยงทันการเลยนะ เที่ยงอันนัน้ กค็อื ความดทีี่สดุ

อนัตตาหรอืตัวความสญูของกเิลส ความสญูของกเิลสนี่ ตายสนทิ หรอืดับ โดยเรารูจักกเิลส

แลวมวีธิขีองพระพทุธเจานี่ พาทาํจนดับจนสญู สญูจนกระทัง่ มันเปนตถตา มันเปนอัตโนมัต ิมันเปน automation

แนะตอนนี้ชักจะเฟอง เลนภาษาอังกฤษ เขาให เปน automatic automation มันเปนเองเลย มันเที่ยง

จนมันเปนเอง โดยเราไมตองไปทาํใหมันเที่ยงอยางนี้ คอืใหสญูนี่ เที่ยง ใหกเิลสไมมใีนตัวเรานี่ ไมมใีนใจเรา

กเิลสมันไมม ีอยางนี้เอง โดยไมตองไปคอยควบคมุ ไมตองไปคอยทาํลาย ไมตองไปคอยใหมันหมดฤทธิ์

แตมันหมดแลว ตายแลว ตายสะเดด็ ตายไมฟน ตายอยางถาวร อยางเที่ยงแท ตายจนกระทัง่ เราไมตอง

ไปเอาใจใสอะไรมันอกี ไมตองไปอบรม ฝกฝน ไมตองไปเรยีนรู ไมตองไปสังวรระวัง มันเปนเองเปน automatic

เปน automation แลว เปนแลว

อันนี้เที่ยงได และมันเที่ยงและเรากใ็ชความเที่ยงนี้เพื่อที่จะสะสมบญุ หรอืชวยเหลอืโลก เรยีกวา โพธกิจิ หรอื

โพธสิัตว ตอไปไดอกี ตอไปไดอกี แตกรรมยังไมหมดนะ เปนอกศุลกรรม แมแตเปนโพธสิัตว เปนพระอรหันตแลว

เวยีนเกดิมาอกี ไอที่มันเปน อกศุลกรรม มันกย็ังมาทาํบทบาทกับเราอยูอกี ตามใชหนี้ โอโห กรรมวบิากนี่ยอด

ยอดรายเลย เปนพระอรหันตแลว มสีทิธิ์ ที่จะสญูแลว เปนอนัตตา อนัตตลักษณะ พระพทุธเจาตรัสรู

จนกระทัง่เหน็วา โอ สดุทายแลวนี่ กเิลสตัณหานี่เอง เปนเหตใุหมันเวยีนตาย เวยีนเกดิ พอดับกเิลสตัณหา

หมดแลวสิ้น เปนพระอรหันตแลว หยดุเวยีนตายเวยีนเกดิได ดับสญู ไมตองเกดิอกีได แตอยากลาววา

พระอรหันตตายแลวยอมไมเกดิอกี ยอมพนิาศ ยอมขาดสญู อยากลาว ใครกลาวคนนัน้ หรอืใคร ใครเหน็วา

พระอรหันตตายแลวยอมไมเกดิอกี ตายแลวเกดิอกีไมได ตายแลวตองขาดสญู ตายแลว เวลาหมดลมหายใจ

ตายแลวตองพนิาศ ตองมาเกดิ เวยีนมาเกดิอกีไมได อยาไปเขาใจเชนนัน้ ใครเขาใจ เชนนัน้ เปนมจิฉาทฐิิ

เรยีกวาเปน ทฐิชัิว่ชาดวย ทานเรยีกวา เปนทฐิชัิว่ชา ใชภาษาบาลเีรยีกวา ปาปกังทฐิคตัง ปาปกังกบ็าปชัว่ชา

ทฐิคตัง กค็วามเหน็ เปนมจิฉาทฐิทิี่ชัว่ชา ถาใครเหน็วา พระอรหันตนี่



ในพระไตรปฎกบทนัน้ นี่ยมกสตูร ในสตูรนัน้นี่ ทานตรัสเอาไวยนืยันไวเลยนะวา พระขณีาสพ ทานเรยีกวา

พระขณีาสพ พระขณีาสพเปนอื่นไปไมได อรหันตยังเปนอื่นไดนะ เพราะยังมอีรหันตนอย อรหันตอยาง

สขุวปิสสโก อรหันตอยาง จตปุฏสิัมภทัิปปตโต อรหันตอยางนัน้ๆ อรหันตอยางฉฬภญิโญ อรหันตสัมมาสัมพทุโธ

อรหันตนัน้มตีางๆ นานา อรหันตเปนอื่น เปนอยางอื่นไดอกี อรหันตเลก็ กเ็ปนอรหันตใหญขึ้นๆ ไดอยางนี้เปนตน

แตถาขณีาสพแลว เราเรยีก อรหันตอยางเดยีว จะเปนอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา จะเปนอรหันตอยางไรๆ

กค็อืตัวขณีาสพหมด ขณีาสพ ทกุองค หมด ไมไดบอกลักษณะวา จะแตกตางอยางไร เหมอืนกันหมด

ขณีาสพคอื ระบวุาเปนพระอรหันตทัง้หมด

เพราะฉะนัน้ พระอรหันตทัง้หมดถงึความมอีรหัตผล หรอืถงึความเปนอรหันตแลว เจอแลวนี่ ในพระไตรปฎก เลม

๑๗ ยมกสตูร ขอ ๑๙๘-๒๐๗ ยนืยันชัดวา ถาใครเขาใจวา พระอรหันต เมื่อตายไปแลว ยอมขาดสญู ยอมพนิาศ

ยอมไมเกดิอกี ผูนัน้เปน ผูมทีฐิชัิว่ชา กค็อืมคีวามเหน็ชัว่ชานัน่เอง พระบาลวีา ปาปกังทฐิคตัง เปนทฐิิ

หรอืความเหน็ ความเขาใจ ที่ชัว่ชาที่บาป อันนี้กเ็ปนของเถรวาทเอง เขาเขาใจเพี้ยน กันมานานแลววา

เปนพระอรหันตแลวตองตาย พอตายปุบแลว กต็องสญูทันท ีอันนี้ยมก ยมกะเรยีนแลว กไ็ปเขาใจผดิ

เรยีนมาบอกวา โอย ไมไดหรอก เปนพระอรหันต กเ็หมอืนกับยมกะเลก็ ทัง้หลายแหลนี่ ในประเทศไทยนี่

ผูที่เรยีนศาสนาพทุธมา เรยีนมาแลวกเ็ขาใจวา โอเปนพระอรหันต ตายแลวตองสญู เขากไ็ปกลาวอยางนี้

พอไปพดูอันนี้ขึ้น พระทัง้หลายแหลไดยนิเขา กน็าํมาฟองพระสารบีตุรวา นี่พระสารบีตุร

ไปเตอืนทานยมกะหนอยเถอะ ทานยมกะนัน่ไปกลาว เที่ยวไดไปพดูวา พระอรหันตตายแลว นี่สญู

ตายแลวตองสญู ตายแลวตองขาดสญู ตายแลว มาเกดิอกีไมได ไปกลาวอยางนี้ ทัว่บานทัว่เมอืงเลย

มันเปนการกลาวตูคาํสอนพระพทุธเจานะ พระพทุธเจาทานไมไดสอนอยางนี้ ไปชวยเตอืนหนอยเถอะ

พระสารบีตุร กไ็ปชวยเตอืน เตอืนพระยมกะ เตอืนแลวกบ็อกอธบิายใหฟงดวย บอกวาอยาไปเขาใจอยางนัน้

อรหันต ไมไดหมายถงึ ตายอยางนัน้ หมายถงึเวทนา สัญญา ทานกอ็ธบิายหมดเลย สิ่งเหลานี้ตางหากดับ

แลวมันซอนอกีนะ วาเวทนาที่ดับนี่ ไมไดไปดับเวทนาดวย แตไมรูจะพดูยังไง เวทนาดับกค็อืดับเวทนา

สวนที่ทานรูวา ควรดับอะไร สิ่งที่ไมตองไปดับ ไมตองไปดับมันหรอก มันเปนไปตามเหตปุจจัยเทานัน้ ถงึเวลา

มันกจ็ะสญู เมื่อไมมเีหต ุมันกส็ญูเทานัน้เอง สัญญา กเ็หมอืนกัน กเ็ขาใจวาไปดับเวทนา ไปดับสัญญา

อยางพาซื่อ อกีเหมอืนกัน ซึ่งลกึซึ้ง สัญญาเวทยติตังนโิรธังโหต ิสัญญาเวทยตินโิรธนี่ เขากแ็ปลวา ดับสัญญา

ดับเวทนา จรงิ กด็ับ แตดับเวทนาในเวทนา ดับสัญญาในสัญญา ไมใชไปดับทัง้หมด มันลกึซึ้ง ซับซอนไปหมด

แตพดูลวกๆ กบ็อกดับ กเ็หมอืนบอกวา พระอรหันตตายแลวดับ พระอรหันตตาย เพราะความดับ เพราะทาน

มนีโิรธ กถ็กู แตมันไมถกูหมดนะ ทานกอ็ธบิายไป ใหพระยมกะฟง พระยมกะ กย็ังไมเชื่อสนทิ ไปทลูพระพทุธเจา

ไปทวนถาม พระพทุธเจาอกี ไปทลูถามทวน ใหพระพทุธเจาอธบิาย ใหฟงอกี



พระพทุธเจากอ็ธบิายเหมอืนพระสารบีตุรเปะ แลวกต็องไปเชื่อพระพทุธเจาโนน คนดื้อ มันดื้อ อยางนัน้ละนะ

ไมเคารพพระสารบีตุร ไมเชื่อ ตองไปใหพระพทุธเจาโนน อธบิายเหมอืนกับ พวกเราดื้อๆ

พอทานองคนี้อธบิายไมเชื่อ ตองมาใหอาตมาอธบิายอกี ใหมันเมื่อยไปหลายๆ ตอดื้อ ทัง้ๆ ที่อธบิาย สดุทาย

กเ็หมอืนกัน คนดื้อกเ็ปนอยางนัน้

เพราะฉะนัน้เรื่องการเวยีนตายเวยีนเกดินี่ กเ็ปนประเดน็หนึ่งที่ชาวบญุนยิมเรา หรอืแมแตในทางศาสนานี่

กย็ังเขาใจ แตกตางกันอยู อาตมาพดูไปอยางนี้กไ็มไดไปบังคับใหใครเชื่อ ไมไดไปเผดจ็การวา ตองเชื่อตาม

ที่ฉันพดู อะไรอยางนี้ กไ็มใช คณุฟงไป คณุกเ็อาไปไตรตรอง คดินกึ แลวกพ็ยายามที่จะเอาไปพสิจูน ยนืยัน

เทาที่อาตมาไดทาํงานศาสนามา ๒๐ ปนี้ ประกาศจนกระทัง่ใชภาษาเพื่อที่จะขึ้นไปจรงิๆ นะ ตัง้บญุนยิม ขึ้นมา

เพื่อจะไป ชงิแชมปจรงิๆ ตอนนี้เราพึ่งประกาศ แตประกาศในวงแคบนะ เดี๋ยวมันคงดังออกไป ถงึวงกวางหรอก

(เสยีงผูฟงพดู) โอย รอยยกไมพอเหรอ ตองเปน infinity ยก ตองซอมใหอยูตัวจนกระทัง่ นับยกไมได โนนแหละ

แลวกย็ังแขง็แรง มันถงึจะสูไหว เพราะทนุนยิมนี่มันรายแรง แขง็แรงมานาน มามาก ซึ่งเมื่ออธบิายไปแลว

โยงเกี่ยวไปถงึสภาพขางนอก และเรากาํลัง จะมสีัมมาอาชพี เรากาํลังจะมฐีาน ที่ขยายขึ้นมา

อาตมาทาํไดแตตรงกลาง ทาํไดตรงกลางตรงยอดตรงใหญ มันไมใหญ กวาง มันไมหยาบ ออกไป

แตมันยอดกระจกุๆ ยอดๆ กลางๆ เสรจ็แลว มันกาํลังจะขยายออกไป ขยายออกไป สูโลกกวางนอก พวกเรา

กต็องมกีาํลัง ที่จะมโีลกาภวิัฒน หรอืวาม ีโลกตุระเปนฐาน แลวมันกจ็ะตองไปตามฐาน ถาเราไมแขง็แรง

เราขยายออกไปสูขางนอก เราจะถกูเขาดงึไป แลวกเ็ปลี่ยนแปลง เสรจ็แลว เรากไ็ปไมรอด

กก็ลายเปนเนื้อของเขา เขากด็งึเอา ตัวเราไปหมด ไดกวาง หรอืเราเอง กไ็มไดพสิจูนความจรงิวา แลวเรา

จะอยูเหนอืโลก จรงิหรอืเปลา เราจะถกูเขาดงึไปไดจรงิไหม นี่กเ็ปนสัจจะ ความจรงิ

เพราะฉะนัน้ ไอตัวที่มันเปนตัวที่ยนืยันตัวแนแท ตัวเที่ยงแทนี่ มันมหีลายคนไดบางเรื่องเทานัน้ บางเรื่องได

ไมเปลี่ยนแปลง แตหลายๆ เรื่องออนแอ ตอนแรกกน็กึวาได หนักเขาๆ กถ็กูเขาดดูไป กแ็ลวแตตัวใคร ตัวมันนะ

อันนี้จรงิ อันนี้จรงิๆ ตัวใครตัวมัน แลวกมั็นจะมขียายมวลชาวโลกตุระ หรอืวาชาวบญุนยิมนี่ จะแทรกตัว

เขาไปอยูกับทกุๆ นัน่นะ ในอนาคต อาตมาตายไปแลว หลายรอยป สิ่งเหลานี้กจ็ะเจอืออกไป ขยายออกไป

สูมวลหมู ศาสนาพทุธไมไดหมายความวา จะตองเปนพระอรหันตที่ยอด แลวกเ็ปนตัวอยาง เยี่ยมยอด

เปนนักบวชที่เยี่ยมยอด มสีมณสารปู มคีณุลักษณะเดนชัด มักนอย สันโดษ สันโดษไมไดหมายความวา

อยูกับใครไมได ตางกันที่สดุ กับคาํวาโดดเดี่ยว สันโดษนี่เปนคนที่อยูกับใครได อยางดทีี่สดุ เรยีกวา สันโดษ

สวนโดดเดี่ยวนัน่ อยูกับใครไมไดเลยที่สดุ ตัวเองจะทาํตัวเองโดดเดี่ยว หรอืคนอื่น เขาดันตัวเอง ไมใหอยูดวย

กแ็ลวแต ถาเปนมจิฉาทฐิไิปเลย ตัวเองเขาใจนะ เขาใจเอาเองเลยวา แหมฉันเบื่อคน เบื่ออะไรๆ ของคน

อยางที่เมื่อวานนี้ ใครละถาม บอกไปถามทาํไม ไมยอนถามตัวเอง เสยีบางวา ตัวเองเปนหมาหรอืไงเบื่อคน หา



ทานชาตวโรหรอื ถามตัวเอง บางเปนไง เบื่อคน แลวมองตัวเองซ ิออ ฉันเปนหมานะ ฉันไมใชคนเองแหละ

มันสลัดออกตรงไหนเลา เบื่อคน อาตมาเคยเลานทิาน เรื่องเบื่อคน คนเบื่อคน กับคนเบื่อขี้ เปนนทิาน ตลกๆ เลนๆ

เทานัน้แหละ ไมเลาอกีหรอก

ผูที่เบื่อคนอื่นนัน้นะ มันเปนอัตตาชนดิหนึ่ง อัตตาที่ใหญมากดวย เบื่อคน เขากับคนไมได ไปโทษเขา มันใหญ

ไปโทษเขา เขากับเขาไมได โทษเขา เราอยาไปโทษเขาเลย เราโทษเราเองนัน่ซวีา เราทนไมได ตางหาก

โทษเราซวีา เราทนไมได ฟงตรงนี้ใหดีๆ ชัดๆ อาตมายังจะตองพยายามสรางความจรงิ อันนี้ใหได ในพวกเรา

ถาพวกเราเปนคนสันโดษไมได พลังหมูกไ็มรวม บอกแลววาสันโดษนี่คอื พลังหมูที่อบอุน เพราะใจพอ

สันโดษแปลวาใจพอ ไมใชแปลวา โดดเดี่ยว ภาษาไทย มันมายังไงไมรู มันมาชนๆกันยังไง สันโดษแลว

กม็าโดดเดี่ยว สันโตสะ กม็ภีาษาบาลเีขา แตที่จรงิเขาสันตฏุฐ ิสันโดษนี่

เพราะฉะนัน้ ขยายความกันตรงนี้เสยีกอน ใหรูจักโครงสรางตัง้แตหยาบไป แลวคอยไปหาจติวญิญาณ ยังไง

มันถงึจะเปน สันโดษ ซึ่งจติวญิญาณนัน้นะ ตองอธบิายกัน ซอยละเอยีดจนกลายเปนคนที่หลกีเรน ไดเรยีบรอย

เปนคนที่อยูแตผูเดยีว ไดเรยีบรอย จงึจะสันโดษ งงไหม เดี๋ยวกข็ยายอยูผูเดยีว เดี๋ยวกข็ยาย หลกีเรน เรยีบรอย

เปนผูที่ออกหลกีเรน ไดเรยีบรอย เดี๋ยวคอยๆ ขยาย แตเราพดูโดยภาษาคน หลกีเรน กห็นไีปโนน ปา เขา ถ้ํา หาง

ใครตอใครโนน หลกีเรน อยางนัน้ ไมใชธรรมะ อยางนัน้ มันไมตองไปอาศัย พระพทุธเจาสอน กร็ูแลวอยางนัน้

วิ่งหนไีปเลย หนสีดุโลก เหมอืนโรหติัส ที่อธบิายมาแลว เมื่อวานนี้ หนไีป ไกล ไมเจออะไรทัง้นัน้นะ อยางนัน้

มันไมใชธรรมะของพระพทุธเจา หรอือยูแตผูเดยีว กค็อืปดประต ูลอ็คหอง ขดุรอูยู ไมอยูกับใคร

อยางนัน้กไ็มใชอยูแตผูเดยีว พระพทุธเจา ทานกย็นืยันวา อยางนัน้ ไมใชอยูแตผูเดยีว เอาตรงนี้กอน

จะไดจบตรงนี้ กอน

พระพทุธเจาตรัสวา อยูแตผูเดยีวนี่ยังไง ปกาสสตูร พระไตรปฎกเลม ๒๒ ขอ ๑๒๗ วาดวยธรรมะ ของภกิษุ

ผูควร และไมควรอยูผูเดยีว

ดกูรภกิษทัุง้หลาย ภกิษผุูประกอบดวยธรรมะ ๕ ประการ ยอมไมควรเพื่อหลกีออกจากหมูอยูผูเดยีว ธรรมะ ๕

ประการนัน้คอื ภกิษใุนธรรมวนัิยนี้ เปนผูไมสันโดษดวยจวีรตามมตีามได ไมสันโดษดวยบณิฑบาต ตามมตีามได

เอาคาํวาสันโดษ เขามาขยายอยูแลว ไมใชพอนัน่เอง แตไมใชวาไมโดดเดี่ยว มขีองกคูนเดยีว ไมใชอยางนัน้นะ

ไมสันโดษดวยจวีรตามมตีามได ไมสันโดษดวยบณิฑบาตตามมตีามได ไมสันโดษดวยเสนาสนะ ตามมตีามได

ไมสันโดษดวย คลิานปจจัยเภสัชบรขิาร ตามมตีามได เปนผูมากดวยความดาํรใินกาม

ดกูรภกิษทัุง้หลาย ภกิษผุูประกอบดวยธรรมะ ๕ ประการนี้แล ยอมไมควรเพื่อหลกีออกจากหมูอยูผูเดยีว

ตองอยูกับหมู คนพวกนี้ ยังไมมตีัวสันโดษ อยาโดดออกไป ผูที่ยังไมมคีวามสันโดษ อยาโดดหนอีอกจากหมู

ถาแปลงายๆ ไมควรอยูผูเดยีว ไมควร ออกจากหมู ไมควรอยูผูเดยีว ไมควรออกจากหมู ไมควรปลกี ไปไหนๆ



หรอก คนที่ยังไมสันโดษใน พดูแลว รวมหมดเลยนะ ปจจัย ๔ พรอมทัง้ยังมกีเิลสกาม ใครๆ ยังมกีเิลสกาม

ยังไมควรหนอีอกไปจากหมูทัง้นัน้ ควรไมออกจากหมู ทัง้นัน้ ควรจะตอง อยูกับหมู อันนี้ก็

อันหลังนี่กบ็รรยายกลับกันเทานัน้เอง

บคุคลผูควรหลกีออกจากหมูอยูผูเดยีว กค็อืผูที่มธีรรมะ ๕ ประการคอื เปนคนที่มตีามมตีามได ดวยจวีร

กเ็ครื่องนุงหม บณิฑบาตกอ็าหาร เสนาสนะกท็ี่อยูอาศัย คลิานเภสัชกย็ารักษา แลวกเ็ปนผูดาํร ิออกจากกาม

มเีนกขัมมะ เปนผูที่ม ีเนกขัมมสติะ นี่เรากพ็ดูภาษาของเราใหสงูๆ เรากพ็ดูกันมาแลว เปนผูที่มเีนกขัมมสติะ

เปนผูออกจากกาม ออกจากความใคร ความอยากได อยางนี้กค็วรที่จะอยู ไปอยูผูเดยีวได ผูที่ไมมกีามแลว

จะไปอยูผูเดยีว กไ็ปอยูซ ิแตจะไปอยูทาํไม คณุจะรูเอง คนนัน้ อันนี้อยูผูเดยีว ควรหรอืไมควร เอาทนีี้ เอาใหจัด

เอาใหชัดลงไปเลยวา

วาดวยผูมปีกตอิยูผูเดยีว เอาไปเลยทนีี้นะอันนี้เอาเปงไปเลย พระไตรปฎกเลม ๑๘ ตอนนี้ ใครไมเชื่อ

ไปเปดไปดเูองนะ หลักฐาน มทัีว่ไป ไมมไีปหาซื้อเอามา ขอ ๖๖ มคิคชาลสตูร วาดวยผูมปีกตอิยูผูเดยีว

ในพระนครสาวัตถ ีครัง้นัน้แล พระมคิชาละเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึที่ประทับ ถวายอภวิาทแลวนัง่ ณ ที่ควร

สวนขางหนึ่ง ครัน้แลวไดทลูถามพระผูมพีระภาควา ขาแตพระองคผูเจรญิ ที่พระองคตรัสวา ผูมปีกตอิยูผูเดยีว

ปกตติัวนี้นี่ automatic automation แลวนะ หมายความวาเปนอัตโนมัตแิลวนะ เปนไดเองแลวนะ อยูแตผูเดยีวนี่

หมายความวา เปนผูที่อยูแตผูเดยีว เปนปกตไิด ผูมปีกตอิยูผูเดยีว ฉะนี้ พระพทุธเจาตรัสวา ผูมปีกตอิยูผูเดยีว

แปลมาจากภาษาบาลอีะไร อาตมากไ็มรูละ กเ็อาภาษาไทยอยางนี้ กแ็ลวกัน ที่พดูวาอยางนี้นัน่นะ

ดวยเหตเุพยีงเทาไร จงึเรยีกอยางนี้ผูมปีกต ิหรอืผูอยูผูเดยีว ไดเปนอัตโนมัต ิแลว อยูผูเดยีวไดเปนตถตาแลว

อยูผูเดยีวไดสมบรูณแลว ไดเปนธรรมดาแลว เปนสามัญแลว คนนี้อยู ผูเดยีว ไดเปนสามัญแลว

ดวยเหตเุพยีงเทาไร ไปทาํเหตเุทาไหร มันถงึจะเปนคน คนอยางนี้ได ภกิษจุงึจะ ชื่อวา มปีกตอิยูผูเดยีว

และดวยเหตเุพยีงเทาไร ภกิษจุงึชื่อวาอยูดวยเพื่อนสอง หรอืวา อยูดวยคนมากมาย เสฐยีรพงษ เขาเอามาเขยีน

เหมอืนกันนะ เสฐยีรพงษเขาไมบอกวา อยูดวย เพื่อนสอง เขาบอกวามเีพื่อน อยูกับหมูเพื่อนนะ

แตถาอยูแตผูเดยีว กค็อืผูเดยีว สวนผูอยูแตผูเดยีวไมได กค็อืมเีพื่อน ทาํอยางไร มันจะตางกัน

อยูผูเดยีวไดกค็อือยูผูเดยีว โดยปกตเิลย โดยสามัญเลย ไม ! อยูผูเดยีว กไ็มวาเหว ไมโดดเดี่ยว ไมอะไร

อยูผูเดยีวกส็บาย อยูกับหมูกอ็บอุน กส็บาย เหมอืนอยูผูเดยีว อยูกับหมู กเ็หมอืนอยูผูเดยีว โอมันซอนลกึซึ้งนะ

ลองฟงดีๆ เอาลองฟงที่พระพทุธเจา ทานตรัส กอนแลวกัน อาตมา อธบิายทหีลัง

ภกิษดุวยเหตเุพยีงเทาไร จงึชื่อวามปีกตอิยูผูเดยีว แลวกด็วยเหตเุพยีงเทาไร ภกิษจุงึจะชื่อวา อยูดวย เพื่อนสอง

หรอื มเีพื่อนนัน่เอง พระผูมพีระภาคตรัสวา ดกูรมคิชาละ รปูที่จะพงึรูแจงดวยจักษ ุอันนา ปรารถนา นาใคร

นาพอใจ อยาพึ่งหลับนะ พอเริ่มตนภาษานี้ละก ็มันไปไหนไมรอดหรอก มันตองมาภาษานี้



เพราะถาไมถงึขัน้เขาถงึจดุนี้แลว มันถงึรปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณไมได แลวมันกไ็ปไมรอดหรอก

มันกป็ฏบัิตธิรรมไมได

เพราะฉะนัน้ ถาผูใดที่มใีจนี่นะ พอฟงถงึวารปู เวทนา สัญญา สังขาร โอโห ตาตื่นเลย นาฟง สนใจ

เราจะตองศกึษา เอารายละเอยีด ของรปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ทาํยังไงถงึจะดับรปู ดับเวทนา

ดับสัญญา ดับสังขาร ดับวญิญาณได ตองใสใจเรยีน ถาผูใดมจีติอยางนี้แลวละนะ มหีวังเปนพระอรหันต

แตถาใคร พอบอกวารปู เวทนา ยาเบื่อ ยาหมอใหญ ยาเมามาแลว ถาใครมคีวามรูสกึอยางนี้ แลวกย็ังหาง

อกีหลายๆ หลายพันลี้ ยังหางอรหันตอยูหลายพันลี้ ฟงไวดีๆนะ อันนี้ เปนเรื่องจรงินะ เรื่องความจรงิดวย

ไมรูเราจะไปเรยีก ภาษาอะไรดกีวานี้ ภาษาทานตัง้ไวอยางนี้ดแีลว เราจะไปดัดจรติ เรยีกอะไรอื่นๆ นี่มัน กไ็มชัด

มันไมแมน ทานสรปุมาดแีลว ทานเรยีกไวดแีลว เราอยาไปตัง้ใหมอกีเลย ประเดี๋ยวเหาจะกนิหัว ไมใชเหา

นรกอาจจะกนิหัวเอาดวย รปูที่จะพงึรูแจงดวยจักษ ุกค็อื ตาไดเหน็รปูนี่แหละ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ

ใหเกดิ ความรักชักใหใคร ชวนใหกาํหนัดมอียู ถาภกิษยุนิดกีลาวสรรเสรญิ หมกมุนรปูนัน้อยู

เมื่อเธอยนิดกีลาวสรรเสรญิ หมกมุนรปูนัน้อยู ยอมเกดิความเพลดิเพลนิ เพราะอัสสาทะ เมื่อมคีวามเพลดิเพลนิ

กม็คีวามกาํหนัดกลา มันอรอยนี่ มันกต็องม ีความอยาก เมื่อมคีวามกาํหนัดกลา กม็คีวามเกี่ยวของ สดุทาย

กย็ังเกี่ยวเกาะอยูยังสังสัคคะ หรอืยังสังคนกิะ พระบาลทีานวา คอืยังหวัง สวรรคอยู อาตมาแปลเปนอรรถ

แปลเปนเนื้อไปเลยนะวา เขาไมเชื่อ เขากไ็มเอาดวยสังสัคคะ นี่คอื การยังมสีวรรค ประกอบสวรรคอยู

ใหตัวเองเสพ มันมอัีสสาทะ มันมรีสอรอยอยู ยังอรอย พอมันไมได มันกท็กุข พอมันไดมาเสพ กห็อฮอ

ขึ้นสวรรคลวง ประเดี๋ยวเดยีว ตกใหม อยากใหม วนเวยีนอยูอยางนัน้ ไมรูจบ เปนอปุาทาน

มันมคีวามเพลดิเพลนิ มันกต็องยังม ีความเกี่ยวเกาะ หรอืเกี่ยวของ

ดกูรมคิชาละ ภกิษผุูประกอบดวยความเพลดิเพลนิ และความเกี่ยวของเราเรยีกวา ผูมปีกตมิเีพื่อนสอง

นี่เพื่อนนะ ทานไมได เอาคนอื่นหรอก ทานเอาแตกเิลสของคณุนัน่แหละ คณุยังมกีเิลส ยังมอัีสสาทะ

ยังมคีวามเกี่ยวเกาะ อยูนัน่แหละ ยังมเีพื่อน

เพราะฉะนัน้คาํวาเพื่อนนี่ มันลกึซึ้ง คาํวามอียูผูเดยีว หรอืไมอยูผูเดยีวนี่ มันลกึซึ้ง ผูอยูผูเดยีวนี่คอื เอกวหิารี

ทานกต็รัส อยางนี้แหละ จนกระทัง่ไมวารปู ไมวาเสยีง ไมวากลิ่น ไมวารส ไมวาสัมผัสทางอะไรทัง้หมด ทกุทวาร

๖ จนกระทัง่ถงึทวาร ๖ กถ็งึเรยีกธรรมารมณ ธรรมารมณพงึรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ

ใหเกดิความรัก ชักใหใคร ชวนใหกาํหนัด มอียู ถาภกิษยุนิดกีลาวสรรเสรญิ หมกมุน ธรรมารมณ นัน้อยู

เมื่อเธอยนิดกีลาวสรรเสรญิ หมกมุนธรรมารมณนัน้อยู ยอมเกดิความเพลดิเพลนิ เมื่อมคีวามเพลดิ เพลนิ

กม็คีวามกาํหนัดกลา เมื่อมคีวามกาํหนัดกลากม็คีวามเกี่ยวของ ดกูรมคิชาละ ภกิษผุูประกอบดวย

ความเพลดิเพลนิ และความเกี่ยวของ เราเรยีกวามปีกตอิยูดวยเพื่อนสอง หรอืวา ยังมเีพื่อนอยู ภกิษผุูมี



ปกตดิวยอาการอยางนี้ถงึจะฟงดีๆ นะ ถงึจะเสพเสนาสนะอันสงัด คอืปาหญา และปาไม เงยีบเสยีง ไมอื้อองึ

ปราศจากลม แหม อยูรอูดุเลยนะ ลมก ็ทานจะพดูประชดหรอืเปลา ไมรูนะ อยูมันดวย ความมันไมมอีะไร

ที่จะมาแผวพาน หรอืแตะตองเลยละนะ แมจะอยูอยางนี้ อยูอยางไมมเีสยีง ไมมลีม ไมมอีะไร ปราศจากลม

แตชนเดนิเขาออก ไมมคีนเดนิเขาออกนะ ควรเปนที่ ประกอบกจิของมนษุย ผูตองการสงัด คอืตองการสงัดจรงิๆ

ควรที่จะเปนคนที่ตองการ ความสงัด สงัดนี่กแ็ปลมาจาก ภาษาบาล ีมันไมตองการอะไร ใครมายุงมาวุนเลย

อยูคนเดยีวจรงิๆ ละนะ สมควรเปน ที่หลกีเรน อยูกจ็รงิ ถงึอยางนัน้ กย็ังเรยีกวา มปีกตอิยูดวยเพื่อน มเีพื่อนสอง

มเีพื่อนหลายคน อยูอยางนัน้แหละ อยูกับหมู อยูอยางนัน้ แหละ ถงึยังไง ทานกไ็มเรยีกวา อยูแตผูเดยีว

เหน็ไหมวา ภาษาธรรมะ ของพระพทุธเจานี่ ลกึซึ้งขนาดไหน เสรจ็แลวกพ็าซื่อกัน เพราะอยูแตผูเดยีว พอไปบอก

เอโก ตรงไหนกแ็ปลวา อยูแตผูเดยีว แลวกพ็าซื่อไปหมด บณิฑบาตแตผูเดยีว นัง่แตผูเดยีว นอนแตผูเดยีว

ทรงสังฆาฏ ิทรงจวีรแตผูเดยีว อจุจาระแตผูเดยีว ปสสาวะแตผูเดยีว มันกแ็นอยูแลว ไปหมดแหละ

ทานอธบิายนะ จรงิๆ อยางนัน้ละนะ อยูแตผูเดยีว ไมชาไมนาน ไดเปนพระอรหันต เลยพาซื่อไปตาม

(เสยีงผู้ฟังถาม : ถาเกดิกเิลสเขายังไมทาํงาน ไมเพลดิเพลนิแลวกไ็มเกี่ยวของ กเิลสยังไมไดออกมาทาํงาน

เขาจะอางอยางนี้ไดไหม เขาไมเพลดิเพลนิ และไมไดเกี่ยวของ แตกเิลสยังไมโผลออกมา)

(เสยีงผู้ฟังถาม : ถาเกดิกเิลสเขายังไมทาํงาน ไมเพลดิเพลนิแลวกไ็มเกี่ยวของ กเิลสยังไมไดออกมาทาํงาน

เขาจะอางอยางนี้ไดไหม เขาไมเพลดิเพลนิ และไมไดเกี่ยวของ แตกเิลสยังไมโผลออกมา)

เอากเิลสยังไมโผลออกมาเขากห็ลงได ถามบอกวา ถากเิลสไมเกี่ยวของในวาระใดๆ กเิลสไมเกี่ยวของ

ไมไดเพลดิเพลนิ ไมไดเกี่ยวของอยางนี้ ถอืวาอันนี้นี่ อยูแตผูเดยีวไดไหม ได อยูผูเดยีว เดี๋ยวเดยีว

อยูผูเดยีวตอนที่มันไมมาเกี่ยว มันออกมาเกี่ยวเมื่อไหร มันไมอยูผูเดยีวแลว ได ถกูไหม เอาถกู ตอบถกูแลว

ทนีี้ตองใหถาวรเลย เราตองลางกเิลส อยาใหมันเกดิ อยางที่พดูมาแตตน ใหมันตายสนทิ ไมฟนเลย ถาวร

ใหเปนสามัญ ใหเปนปกต ิเปนธรรมดา ไมฟน บอกแลววา เที่ยงแทไดอันนี้ พระพทุธเจาคนพบ ไมเชื่อ คณุกล็อง

ใหมันเจอกแ็ลวกัน เจอแลวมาบอกกันบางนะ ฆากเิลสตายหมดแลว ไมเกดิอกีแลว มาบอกดวยนะ

ไมบอกไมรูนะ

เพราะฉะนัน้ทานย้ําทนีี้ อกีบทหนึ่งทานกย็้ํา

ดกูรมคิชาละ รปูที่จะพงึรูดวยจักษอัุนนาปรารถนานาใคร นาพอใจ ใหเกดิความรัก ชักใหใคร ชวนใหกาํหนัด

มอียู ถาภกิษไุมยนิด ีไมกลาวสรรเสรญิ ไมหมกมุนรปูนัน้ เมื่อเธอไมยนิด ีไมกลาวสรรเสรญิ ไมหมกมุน

ในรปูนัน้อยู ความเพลดิเพลนิยอมดับ ไมมคีวามเพลดิเพลนิ กไ็มมคีวามกาํหนัด เมื่อไมมคีวามกาํหนัด

กไ็มมคีวามเกี่ยวของ

ทัง้ๆ ที่เราเกี่ยวเกาะกันอยูนี่แหละ เราสัมพันธกันอยูนี่ จติมัน ไมมเีสยีแลว มันกไ็มเกี่ยวของ



ดกูรมคิชาละ ภกิษผุูไมประกอบดวยความเพลดิเพลนิ และความเกี่ยวของ เราเรยีกวามปีกตอิยูผูเดยีว ฯลฯ

ธรรมารมณ กนั็ยเดยีวกัน อาตมาไมอาน มปีกตอิยูผูเดยีว ดกูรมคิชาละ ภกิษผุูไมประกอบดวย

ความเพลดิเพลนิ และความเกี่ยวของ เราเรยีกวามปีกตอิยูผูเดยีว

ดกูรมคิชาละ ภกิษผุูมปีกตอิยูดวยอาการอยางนี้ แมจะอยูปะปน กับภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก อบุาสกิา

แมจะปะปนอยูกับพระราชา ปะปนอยูกับมหาอาํมาตยของพระราชา ปะปนอยูกับเดยีรถยี

ปะปนอยูกับสาวกของเดยีรถยี ในที่สดุอยูในบานกจ็รงิ ถงึอยางนัน้ เรากย็ังเรยีกวา มปีกตอิยูผูเดยีว

ดกูรมคิชาละ เราเรยีกผูมปีกตอิยูผูเดยีวดวยอาการอยางนี้วามปีกตอิยูผูเดยีว ขอนัน้เพราะเหตไุร

เพราะตัณหาซึ่งเปนเพื่อนสองเธอละไดแลว เพราะเหตนัุน้จงึเรยีกวามปีกตอิยูผูเดยีว

อยูผูเดยีวเปน automatic แลว ชักพดูเฟองหมูนี้ นี่เรื่องของผูมปีกตอิยูผูเดยีว เพราะฉะนัน้ ถาบอกวา เอโก เอกี

อะไร ชอบที่จะไปอยูแคนัน้แหละ แตเรากม็บีาง สาํหรับผูที่ตองหลกีเรน เพื่อพสิจูน แตบางคนไมตอง หลกีเรน

อยางนี้หรอก ไมตองออกไปอยูปาเขาถ้ํา เพื่อพสิจูนหรอก ปฏบัิตติามมรรคองค ๘ ของพระพทุธเจานี่ มันจะชัดเจน

สะอาดไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ที่สดุ เปนผูอยูแตผูเดยีวไดแล วคอืกเิลสตายหมดแลว ตัณหาตายหมดแลว

แมจะอยูพรอมดวยภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก อบุาสกิา พระราชา มหาอาํมาตย ชาวบานชาวเรอืนอะไรกแ็ลวแต

แมกระทัง่อยูบานอยูเรอืน อยูกับทกุคน อบอุนมากมาย เกี่ยวของ แตจติไมเกี่ยวของแลว จติไมเกี่ยวเกาะนัน่เอง

จติไมเกี่ยวเกาะ แตสัมพันธ สัมพันธแต ไมเกี่ยวเกาะแลว ปลอยวางได จติเปนอยางนัน้จรงิๆ

ไมมกีเิลสไปเกี่ยวเกาะอะไรหรอก ตายรูตาย เปนรูเปน หางรูหาง ควรจะคดิถงึควร รูวาควรคดิถงึ คดิถงึไปทาํไม

ไมใชคดิถงึเพราะโหยหาอาวรณ คดิถงึเพื่อระลกึถงึ เพื่อระลกึถงึกัน พระพทุธเจาทานกต็รัสเสมอ ระลกึถงึกันได

นี่มันลกึซึ้ง มันซับซอน มันไมโดเด เหมอืนกับ เดี่ยวๆ พาซื่อ เหมอืนเถนตรงอะไรนี่ มันซับซอน พระพทุธเจานี่

เหมอืนพดูไปแลว เหมอืนกลับไป กลับมา อยูเรื่อย แตแทจรงิแลว ชัดเจน เราตองมขีองจรงิ แลวจะชัด

ทนีี้เมื่อพดูถงึอยูผูเดยีวแลว กพ็ดูถงึเรื่องหลกีเรนบาง เรื่องหลกีเรนน  ี่กเ็ขาใจผดิวา จะตองหนไีป หลกีไป

หลบอยูในร ูอยูในปา อยูในไกลๆ อยูใหหางคนนัน้คนนี้ พระพทุธเจากต็รัสถงึลักษณะ คณุลักษณะ

ของความหลกีเรน ที่เปนชื่อวาหลกีเรนนี่ ไมใชอยางนัน้ มันเรื่องของจติ มันเรื่องของธรรมะ กนั็ยคลายกันกับ

อยูแตผูเดยีว แมจะอยูรวมอะไร ทานกไ็มไดหมายความวา ทานเปนผูไมไดอยูผูเดยีว ทานอยูผูเดยีว มเีพื่อน มหีมู

มใีครตอใคร กอ็ยูผูเดยีว หลกีเรนกเ็หมอืนกัน วาดวยความประพฤตหิลกีเรน

อันนี้พระไตรปฎกเลม ๒๙ ขอ ๒๐๙ คาํวา ของภกิษผุูประพฤตหิลกีเรน มคีวามวา พระเสขะ ๗ จาํพวก เรยีกวา

เปนผูประพฤตหิลกีเรน คอืพระเสขะ คอืผูที่เปนพระอรยิะในระดับโสดาปฏมิรรค มาถงึ อรหัตมรรค ๗ นี่ถอืวา

ผูยังไมบรรลพุระอรหันต พระอรหันตเปนองคธรรมที่ ๘ เพราะฉะนัน้ ๗ นี่ยังเรยีกวาเปน ผูศกึษาอยู

เสขะแปลวาการศกึษา ยังศกึษาอยู ยังไมบรรลสุงูสดุ ยังไมจบ ยังไมหยดุศกึษา ทัง้ ๗ นี้ เรยีกวา



เปนผูกาํลังประพฤตหิลกีเรน ประพฤตหิลกีเรน ไมใชประพฤตวิิ่งหนไีปอยูแตผูเดยีว ไปอยูที่ไหนๆ หลบ ไมใช

พระอรหันตเรยีกวา ผูหลกีเรน พระอรหันตนี่เรยีกวา ผูหลกีเรนแลวนะ หลกีเรนแลวแตเสนอหนาจัง

พระอรหันตนี่ ไมไดไปไหนหรอก พระอรหันตนี่อยูกับหมูนี่แหละ แตเปนผูหลกีเรนแลว ชื่อวา ผูหลกีเรนแลว

พระเสขะ ๗ จาํพวก เรยีกวาผูประพฤต ิประพฤตเิพื่อจะไป เปนผูหลกีเรน ประพฤตใิหเปนอรหันตใหได

เพราะเหตอุะไร พระเสขะเหลานัน้ ผูยังจติ ไปหาจติแลว ไมใชไปพดูที่กายหลกีเรน นี่ไมใชพดูที่กาย

ผูยังจติใหหลกีเรน หดกลับ ถอยกลับ ปดกัน้ ขม หาม รักษา คุมครองจติ จากอารมณนัน้ๆ ยอมประพฤตอิยู

เปนไป หมนุไป รักษาไป ดาํเนนิไป ใหอัตภาพดาํเนนิไป ใหตัวรางกายนี่ดาํเนนิไป โดยดทูี่จติ ปรับที่จติ

นี่คอืเปนผูที่ประพฤตหิลกีเรน ประพฤตหิลกีเรน ไมใชหมายความวา ตองหนไีปอยูปา เขา ถ้ํา นี่ผูประพฤติ

หลกีเรนตามลัทธขิองพระพทุธเจาโดยตรง ผูประพฤตหิลกีเรนนี่ เพื่อทาํอยางนี้ ใหดาํเนนิไป

ผูยังจติใหหลกีเรนหดกลับ ถอยกลับ ปดกัน้ ขม หาม รักษาคุมครองจติ จากอารมณนัน้ๆ ในจักษทุวาร มาแลว

มาอกีแลว รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัสมาอกีแลว ประพฤตอิยู เปนไป หมนุไป รักษาดาํเนนิไป ใหอัตภาพดาํเนนิไป

ผูยังจติใหหลกีเรน หดกลับ ถอยกลับ ปดกัน้ ขม หาม รักษา คุมครองจติ จากอารมณนัน้ๆ ในโสตทวาร มาอกีแลว

ห ูตา ห ูจมกู ลิ้น กาย เหมอืนกันหมด ทานจะตรัสซ้ําอยางนี้แหละ ใหมันหดกลับ

รักษาตรงจติที่มันไปกระทบสัมผัสแลว มภีาวะที่มันไมไปลิ้มไปเลยี กเ็หมอืนกับ อยางนี้ไปเกี่ยวของ ไปเกี่ยวเกาะ

ไปหาอัสสาทะ ความเพลดิเพลนิเมื่อทาํไดแลวนี่ ผูยังจติใหหลกีเรนหดกลับ ถอยกลับ ปดกัน้ ขม หาม

รักษาดาํเนนิไป ใหอัตภาพดาํเนนิไป เปรยีบเหมอืนขนไก หรอืเสนเอน็ ที่ใสเขาไปในไฟ ยอมหดหูงอ ไมคลี่อออก

ฉันนัน้

นี่หลกีเรนหดไปอยางนี้ มันไมไดหมายความวาเอาเจานี่ไปเที่ยวได หนไีปฝงไวที่ในถ้ําไหน

เอาไปฝงไวที่ในหลมุไหน ไออยางนัน้มันไมมทีางหดหรอก เอามันไปทิ้ง เฉยๆ

เพราะฉะนัน้กเ็ปรยีบเหมอืนขนไกหรอืเสนเอน็ ที่ใสเขาไปในไฟแลว ยอมหดงอเขาไมคลี่ออกฉะนัน้ เพราะเหตนัุน้

พระเสขะ ๗ จาํพวกจงึเรยีกวาเปนผูประพฤตหิลกีเรน คาํวาของภกิษ ุคอื ของภกิษผุูเปน กัลยาณปถุชุน

หรอืของภกิษผุูเปนพระเสขะ เพราะฉะนัน้จงึชื่อวาของภกิษผุูประพฤตหิลกีเรน

เพราะฉะนัน้ ผูใดที่มกีารประพฤตหิลกีเรนอยู กจ็ะมขีองภกิษ ุผูใดหมดการประพฤตหิลกีเรนแลว

เปนผูหลกีเรนได เปนพระอรหันตแลว การประพฤตหิลกีเรนนี้ กไ็มมขีองภกิษอุกี ภกิษกุไ็มตองมขีองภกิษุ

คอืการประพฤต ิเพื่อหลกีเรนไปอกีกไ็มม ีเพราะเปนผูหลกีเรนไดแลว เปนผูหลกีเรน พระอรหันตจงึชื่อวา

เปนผูหลกีเรน เหน็ไหม ถาแปลเปนไทยงายๆ ขยายความวา ผูหลกีเรนกค็อื ผูหลบหนาหลบตานะ แปลความ

อยางพาซื่อ อยางผูไมเขาทา ผูไมรูเรื่องรูราวอะไรในธรรมะ ผูหลกีเรนกผ็ูหลบหนาหลบตา ตรงกันขามกับของจรงิ

ของจรงิผูหลกีเรนคอื พระอรหันตเจา พระอรหันตเจาคอื ผูเสนอหนา



เพราะฉะนัน้ผูใดเจอหนาพระอรหันต ถอืวามบีาปใชไหม หอื บญุหรอื พอเจอหนาพระอรหันต มาอกีแลว

เบื่อหนาจรงิเลย พระอรหันตนี่ อยาเบื่อหนาพระอรหันตนะ อยาเบื่อหนาพระอรหันต เหน็หนาพระอรหันต แลว

ยิ้มเขาใส ตัง้หนาตัง้ตารับสิ่งประเสรฐิจากทาน หา ! สมณานัญจ ทัสสนัง ... เอตัมมังคลมตุตมัง การไดพบพระ

ไดพบสมณะ พระอรหันตนี่ สมณะที่ ๔ เชยีวนะ เปนมงคลอันประเสรฐิสงูสดุนะ แลวพระอรหันต

กมั็กจะเสนอหนา เพราะวาทานเปนผูหลกีเรนแลว มันกลับกันไปหมด

เพราะฉะนัน้ภาษาคน ภาษาธรรม หรอืวาคนทกุวันนี้กพ็ดูกันไมรูเรื่อง ไมเขาใจแลว กไ็ปหลงฤาษ ีแลวกไ็ปเขาใจ

แบบงายๆ ตื้นๆ อยางนัน้ใครกเ็ขาใจ หลกีเรนคอืหน ีจติใหหดกลับ ทาํจติใหรักษา ใหจติมาเปนตัวเอง

มาเปนลักษณะของจติ กเ็ปนจติไมมกีเิลส ไมมอีะไรที่จะไปเกี่ยวไปเกาะ กับกเิลสตัณหา อปุาทาน อัสสาทะ

โลกยีะ ไมไปเกี่ยวไปเกาะกับโลกยีะ แตอยูกับโลกยีะ อยูกับโลกนี่แหละ แตเราหลกีเรน ไดแลว อยูผูเดยีว อตตฺา

ห ิอตตฺโน นาโถ ที่สดุ ตนพึ่งตนไดแลว ตนพึ่งตนไดแลวจรงิๆ พึ่งตนได ที่สดุคนเรานี่ แมในที่สดุ จะตายเดี๋ยวนี้

เรากต็ายเอง ใครวาไมจรงิละ ไมตายเอง ใหคนอื่นประหาร หรอือยางไร ไมด ีไมสนกุ ใหคนอื่นประหารนะ

เรากต็ายเอง แมจะเปนอยางไร เรากไ็มมคีวามวุนวายในใจ ไมทาํใหผูใดเดอืดรอน ถาคนอื่นจะหนัก

คนอื่นจะเหนื่อย คนอื่นจะเอาภาระเรา เขากเ็ตม็ใจ เตม็ใจ ที่จะเหนื่อยกับเรา เตม็ใจที่จะอปุการะเรา

เตม็ใจที่จะชวยเหลอืเรา เพราะเราเปนผูมบีญุ เพราะเราเปนคน ที่มคีณุ เพราะเราเปนคนที่มปีระโยชน

เขากจ็ะทดแทนบญุคณุนี้ เขากย็ังนกึดวยซ้ําไปวา เขาทดแทน บญุคณุนี้ กย็ังไมพอ ทดแทนบญุคณุนี้จนถงึที่สดุ

หมดลมหายใจ กจ็ะหมดเวลา ที่จะไดทดแทนบญุคณุ อกีแลว เขากย็ังไมไดใชบญุ ยังไมไดใชคณุ

ยังไมไดใชหนี้พอเลย จะไดทดแทน จะไดเสยีสละ จะไดชวยเหลอื เกื้อกลูเทาไร กย็ังไมพอเลย

มันกเ็ปนเรื่องของผูที่เขาจะทดแทน บญุคณุนัน่เอง เรากไ็มตอง ไปบังคับ หรอืไมตองไปตานเขานัก

กใ็หเขาไดแสดงบางซ ิเขาไดแสดงบญุคณุ เขาจะไดทดแทนบญุคณุ มันกด็แีลวนี่ เปนความดขีองมนษุย

เพราะมันมทีี่จบของมัน ไมใชสะดิ้ง เขาจะทดแทนบญุคณุ กไ็มตองชวยฉัน ทัง้ๆ ที่ตัวเองกจ็ะเดนิไมไดแลว

เดี๋ยวก.็.. พอทานทาํทา ในเทป็ไมรูวา อาตมาทาํอะไร พวกเราหัวเราะ อาตมากแ็สดง เดี๋ยวนี้ชักจะเปนพวก...

พวกที่เลนตามคาเฟ พวกตลกนะ มันเครยีด หรอืวา มันไมคอยราเรงิ เบกิบาน

มันกต็องมตีลกผสมบางอะไรอยางนี้ หรอืไมเวลาฟงธรรมะ หนักๆ เขากจ็ะตื้อ เอากม็บัีนเทงิ ประกอบบาง

เราอยาไปตดิในบันเทงิเลย นี่เปนเพยีงอนพุยัญชนะ เปนแตเพยีง องคประกอบเทานัน้ ไมใชเปนเรื่องเนื้อแท

ไมใชอรรถ ไมใชสาระ ไมใชแกน อนพุยัญชนะ ไมใชอรรถ ตองรูจักเนื้อ รูจักองคประกอบ

เพราะฉะนัน้ สวนประกอบที่มาประกอบเพื่อนัน่เพื่อนี่ เพื่อคนอื่นกต็องรู เพราะฉะนัน้ อาตมาเอง อาตมามตีลก

กเ็ผื่อคนที่เขา.. พอสมควร คนที่ตัง้ใจอยู ดแีลว กอ็ยาไปรังเกยีจรังงอน แหม แสดงทาท ีอะไรนาเกลยีด

แตมันกไ็มถงึนาเกลยีด อะไรหรอก อาตมากไ็มไดทาํถงึขนาดนัน้ ใชไหม เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวา



ผูใดไมไดเรยีนปรมัตถ เรยีนเขาไปเถอะ จนกระทัง่ถงึภาษาธรรม เรยีนเขาไปลกึซงึ อยางที่วานี้ ไดจรงิๆ แลว

จนกระทัง่ละลดไปไดจรงิ จนเหน็รู เกดิญาณ อยาใหใครมาหลอก คณุตองเกดิญาณจรงิๆ เกดิญาณ เกดิปญญา

ที่จะเขาใจเอง รูเอง เรยีนเปนปจจัตตัง เวทติัพโพ วญิหู ิญาณรู ออ อยางนี้กเิลส อยางนี้ หดกลับบางแลว

แตกอนนี้ ไมหดกลับ ถาอยูกับนัน่นะ หมูขางนอกเขานัน่ กไ็มกลับหรอก ไปกับเขาเลย มาเอาดวย ไปใหญเลย

เสรจ็แลวลมืไปเลย อยูเปนโลกยีไปหมดเลย หนักเขากไ็ปรดีนาทาเรน ทาํบาป สรางเวร

ปรงุแตงอะไรเปนโลกเปนโลกยีไป หมด เสรจ็แลวกเ็อรด็อรอย รื่นเรงิ อูย ชื่นชม ไปกันใหญเลย

อาตมาละกลัวๆอยูหลายอยาง

อยางเมื่อคนืนี้ ยกตัวอยางนะ ไมวาจะเปนทเุรยีนโภชนาการ หรอืวาจะเปนอวนโภชนาการกแ็ลวแตเถอะ

อาตมาละกลัวอยูเหมอืนกันนะ กลัวจะหดกลับไมได เพราะวาไปทาํเพื่อเขาเพื่อเขา มันกด็ยูนิดปีรดีา กับการที่วา

ไปปรงุใหเขา เขากช็อบใจ นอกจากเขาชอบใจแลว เรากไ็ปมองลกึลงไปอกีวา เขามาชอบใจ แคไมกนิเนื้อสัตวนี่

กท็าํใหสัตวไมตาย ดแีลว วาอยางนัน้นะ มันกม็เีหตผุลทัง้นัน้ แหละ มันกร็ื่นเรงิ บันเทงิอยู กับอยางนัน้ไป

จะทาํใหสงูขึ้นมันกไ็มสงูขึ้นละนะ มันกจ็ะทาํอยางนี้ไปเรื่อยละนะ กถ็ายวรยทุธ ใหคนอื่น เขาทาํไปเปนขัน้ๆ

ตอนๆ เรากจ็ะเขาหาฐานที่มันสงูขึ้นบางนะ..ฯลฯ...

แลวเรากเ็อาเวลาของเรา มาพากเพยีรศกึษาฝกฝนเขาไป คนโนนกร็ับถายทอด กใ็หเขาอกีเหมอืนกัน สอน

ถาเขาไดแลว กม็าอยางพี่นะ กม็าอยางปานะ อยาไปอยูอยางนัน้อกี ไลมาตามลาํดับ มันจะถายทอด บญุนยิม

จะขยายออกไปอยางนี้ เสรจ็แลวกจ็ะไปอยูทกุแหงนะที่เปนสัมมาอาชพี สวนมจิฉาชพีนัน่ ไมไปอยูแลว

ปลอยใหเขาบาๆบอๆเขาอยูเถอะ แมแตสัมมาอาชพีที่จะ แหม นี่รมิๆ แลว นี่มันจะตัด ตัดวามจิฉา หรอืสัมมาหนอ

นัน่แหละสดุแลวตอนนัน้ อาตมากไ็มรูจะไปพดูตรงไหน ตรงนี้นะ จะตัดเขต อันไหนจะเปนสัมมาอาชพี

อันไหนจะมจิฉา ขนาดไหนนี่ อาตมากย็ัง เอาละ เอาไวคอยกาํหนดกัน ในอนาคต ตอนนี้ อยาเพิ่งกาํหนดเลย

ไปกอน มากๆ กค็อยเตอืนกันไปพลาง ยังไมถงึกับตราลงไป ยังไมตรา เปนกฎหมาย เอาไวกอน นี่เราพดูถงึอาชพี

ในดานมังสวริัต ิมันกม็อีงคประกอบที่จะขยายความได ดกูวางอยู เดี๋ยวคอยไปหาลกึ พอไปหาลกึๆ ถงึขัน้รปู

เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ แลวกต็ัง้ใจ อยาหลับ ใหดกีแ็ลวกัน ตอนนี้กไ็ปอยางนี้กอน

เพราะฉะนัน้ เมื่อเราเองเราขยายบญุนยิมของเราออกไป มันกเ็หมอืนกับเราไปทาชงิ เราไปขายอยางนัน้ เราเอา

เงนิเขามาก เอาเงนิเขามากนี่ เรากไ็ดมาก ไดมากแลว เรามคีวามจาํเปนจะตองเอามากไหม จรงิ จริ๊งนะ

มคีวามจาํเปนเหมอืนกันนะ อยาบอกใหใครเขารูนะ... เพราะวาเราเองนะ เรายังทนุนอย เรายังจน แตนัน่แหละ

ถาเราจะไปเอามันกซ็อน ถาเอาเขามา เอามามากๆ มันกเ็หมอืนเราเปนหนี้อยู มันซอนเหน็ไหม แตจรงิๆ

ถาเราเอาของเขามามากนัน่นะ ซอนนี่แหละ เหมอืนเปนหนี้นี่แหละ แตเราไมไดเอามา ใชบาํเรอเรา ไมไดเอามา

เพื่อโลกๆ ไมไดเอามาสรางโลก แตเอามาทาํซอน เปนโลกตุระ เอามาขยายงานของโลกตุระ เอามา



เพื่อธรรมะอันนี้ มันจะตองใชเงนิไปดวยอะไร กแ็ลวแต ทางวัตถกุต็าม ทางอะไรที่...ในเศรษฐกจิ สังคม

มันกต็องใชอยางของเขา ถาโลกเขาซื้อวัตถดุบิชิ้นนี้ ราคานี้ เรากต็องซื้อ ถาเราตองการเอามาใช เราตองการซื้อ

เครื่องวดิโีอเอามาใช เพื่อที่จะเผยแพร มาในทางที่จะสื่อสาร ไมเอาไปถายวดิโีอ ไปถายอะไร อยางโลกๆเขา

แลวไปหาเงนิไดมากๆ เราไมเอาไปทาํหรอกอยางนัน้นะ เรากท็าํอยางของเรานี่แหละ เราใชอยางนี้ เรากไ็ปสื่อ

เปนโสตทัศนศกึษา เปนประโยชนมากนะ รูเรว็ เหน็เรว็ เขาใจด ีเรยีกวา มปีระสทิธภิาพ ที่ชวยไดมากมาย

อะไรกแ็ลวแต เปนเครึ่องศกึษา เปนอปุกรณในการใชศกึษาไดด ีเรากใ็ช ราคามันแพงนะ เราทาํเองกไ็มได

กวาจะไปทาํเองได กวาจะตัง้โรงงานนี่ พอดตีาย พอด ีซื้อเขาดกีวา ซื้อเขากอน แลวเอามาใช แลวกม็าใชในทางนี้

อยางนี้เปนตน เราทันสมัย ไมตกสมัยหรอก แตวาเรา กร็ูจักกศุล รูจักดานดทีี่เราจะใช เขาถงึคอมพวิเตอรเราถงึ

เขาถงึเลเซอรเราถงึ แตเราไมไดเอาคอมพวิเตอร เอาเลเซอร ไปใชในทางที่จะไป... คอมพวิเตอรกไ็ปคดิขอมลู

ไปที่วา เมื่อไหรหุนมันตก หุนตัวไหนมันด ีตัวไหนไมด ีไมใช ไปเกบ็ขอมลูอะไรๆกแ็ลวแต

ที่จะเปนขอมลูเพื่อที่จะเปนประโยชน ในทางที่จะไดเปรยีบ ในทางที่จะไป โลภโมโทสัน เรากไ็มใช

เรากม็าในทางการศกึษา ที่จะละลดหนายคลาย เพื่อที่จะเกื้อกลู ชวยเหลอื โลกเขาทัง้นัน้

สวนตัวเรานัน้ทาํใหตัวเรานี่นอยลงๆ นอยลงจนกระทัง่เราไมกลัวนะ ถาเราไมม ีของตัวเอง เราไมตองมี

เรากไ็มตองทาํ เรามเีรากท็าํ เราใชเปน เรากใ็ชใหมันเปน มันทุนแรง มันรวดเรว็ มันมปีระสทิธภิาพ ที่ทาํอะไรไดดี

เรากเ็อานะ

อยางอาตมานี่ เลนคอมพวิเตอร พมิพออกมา โอโหงามเฉงเลย ถาเปนเมื่อกอนนะหรอืรับรองลายพรอย

ตอนัน่โยงนี่ ดแูลวยิ่งกวาลายแทง... ดแูตลายแทงนี่ไมตองไปเดนิแลว หลับกอน... มนึหัวหมดเลย จรงิๆ ตนฉบับ

ของอาตมา เดี๋ยวนี้นี่ออกมา โอโห...พริ้ง เพราะแกในตัวไดเสรจ็ ไมตองโยงไปไหนเลย จะแกหรอื เอากดแก

จะซอนตรงนัน้ซอนตรงนี้ คอมพวิเตอรมันสบายเลย มันทาํใหเรา กดใหมันถกูปุมกแ็ลวกัน ไมถกูปุม

มันกเ็มาเหมอืนกันแหละ ยังไมเกงนะ เลน เอาเรางงๆเหมอืนกันบางท ีแตคลองแลวถกูแลว ไมเปนไร

กดตรงนัน้ตรงนี้ไดสบาย เรากใ็ชทุนแรงทุนอะไร ยิ่งแกแลวยิ่งไมไหวแลว ไมอยางนัน้ อาตมาเหน็ใจเขา

นี่อาตมาเขยีนตนฉบับนี่ พอเขยีนไปแลว กม็าอานทวน โอโฮ ตรงนี้มันกไ็มงาม ตองแก เอา กลับตรงนัน้ แกตรงนี้

เตมิตรงนัน้ ลบตรงนี้ ยาลบกเ็ปลอืงๆ แกแลวโยงตรงนัน้โยงตรงนี้ เสรจ็แลวกโ็อโฮย สงสารคนอาน ลอกใหม

ลอกแลวกม็าอานทวน แกอกีแหละ... แกเปนลายแทงอยูอยางเกา กส็งสาร คนที่เขา จะเอาไปทาํงานอกีใหมอกี

ลอกใหมอกี ลอกใหมกม็าอานทบทวน ตรงนี้กน็าแก แกอกี เอาอกีแลว ลายอกีแลว ลอกใหมอกี

กวาจะไดตนฉบับ ไปใหแกคนที่เขาจะทาํงานนี่ อาตมากท็าํ ไมรูกี่เที่ยว อันนี้เรื่องจรงินะ

แตกอนนี้อาตมากไ็มอยากใชหรอกนะ คอมพวิเตอร มคีนซื้อมาใหกอนนี้ กแ็หม เครื่องกระเปาหิ้ว ไมหนัก

วาอยางนัน้นะ .... อาตมากเ็ลยนัง่กดคอมพวิเตอรหัดไป ตอนนี้พอชักจะเปนแลว ... ยังไมคลองทเีดยีว



กพ็อไปไดนะ พอทาํได พวกนี้เราทาํ เรากต็องใช เรายอมรับ แตเรากม็าใชงาน อาตมาไมไดไปใช ไปหากนิ

ไมไดไปใชไปลาเงนิลาทอง ไมใชหลงใหลอะไรหรอก ปดโธ มันกเ็ปนไป มันกช็วยได งานไดนะ

นี่กอ็ธบิายประกอบใหฟงนะ อะไรกแ็ลวแตเถอะ ...

เพราะฉะนัน้ อยาพึ่งอาขาผวาปกวาเรานี่ถงึที่ควรแลวนะ ใหเขาควรแลวยัดเยยีดมาเถอะ แลวมันมาคลอง

แลวมันมาได มาเรว็ พอถงึเวลาวาระ พอถงึบญุบารมคีรบครัน มันสมเหมาะสมควร เราไมตองเรยีกรองหรอก

เราผลักไว เสยีดวยซ้ํา เขากเ็อามาให อันนี้อาตมาพสิจูนใหเหน็จรงิๆ อาตมาไมไดเจตนาเลนละครนะ ใครไมเชื่อ

กอ็ยาเชื่อ อาตมาไมไดแกลงจรงิๆนะ อาตมาไมอยากได ยังไมเอา มันเฟอไป หลายอยาง อาตมาจะอยูที่หอง

จะอยู เขากม็าเซาซี้ตดิแอรให อาตมากว็าอยูได อยูได ไมละ จนกระทัง่สดุทายอาตมากย็อม

ดแูลวมันเหมอืนเลนละคร แลวคนโกงเลนละครแบบนี้ซอนอกีเยอะ แตบาปใคร บญุมันนะ

ยิ่งเลหเหลี่ยมซอนแบบนี้ดอูยางเหมอืนสงูเทาไหร ราคาบาปกส็งู ถาเปนความจรงิ กไ็มมบีาปเลย มแีตบญุแท

แตถาเผื่อวาไมจรงินะ ซอน ยิ่งลกึซึ้งซับซอน ทาํเปนคนยิ่งหลงเชื่อมากเทาใด ฟงดีๆนะตรงนี้

คนยิ่งหลงเชื่อสนทิมากเทาใด คาของบาปที่ลวงเขาตัวนัน้ ยิ่งแพง ยิ่งสงูมากเทานัน้ จาํใสหัว ที่ไมใชกะลาเอาไว

หรอืวากะลา กะโหลกมัง้ กะโหลก จาํไวจรงิๆ อยาไปอตุรทิาํ บาปเปนบาป อยาไปเลน กับบาป กับบญุเลย

มันเปนจรงินะ ถามาปฏบัิตธิรรมแลว หรอืมาเรยีนรูศาสนาขนาดนี้ แลวยังไมเชื่อบาป เชื่อบญุนี่ ไปๆๆ

อยามาใหเหมน็หนาเลย ไมเชื่อบาป ไมเชื่อบญุละก ็ไปไหนกไ็ป ตองรูวา บาปคอือะไร เรานี่แหละทาํ บญุคอือะไร

เรานี่แหละทาํ ตองจรงิใจกับบาป จรงิใจกับบญุ อยาไปทาํบาปแมนอย นอยเทาไหร รูแลวเราจะทาํ ลดละไดลด

บญุนะมันจรงิ ทาํไดเทาไหรทาํ แลวตองรูราคาของบาปของบญุ อาตมาก ็พยายามอธบิาย คาของบาปของบญุ

มันซอนนะ ตางกันเยอะ

ยกตัวอยางงายๆ อาตมาสอนนี่นะ อาตมาไดราคาบญุมากมายนะ เพราะวชิาที่อาตมาสอนนี่ อาตมาวา

เปนวชิาพระพทุธเจา วชิาที่ยิ่งใหญนะ หาคนสอนไดยากนะ จงึจะเปนวชิาที่... อยาหมัน่ไสอาตมานะ ประเดี๋ยว

อาตมาพดูไป กต็องยกตัวยกตนละนะ วชิาที่จะรูอยางลกึซึ้งละเอยีดแลวกถ็กูตองที่สดุ จรงิที่สดุ ไมใชวาจะ

คนเรยีนรูแลว คนที่จะรูด ีรูครบ รูมาก ไมใชไดงายๆ ไดแลวเอามาสอนนี่ โอโฮ ราคาแพงนะ ตองจองควิ

กันมากๆนะ แตพวกคณุนะวิ่งหน.ี.. จองควิอะไร ตองจองควิจรงิๆนะ แลวราคาตองแพง นี่ฟงใหชัดๆ

แลวเรากย็ิ่งทาํดวยความเตม็ใจ คนสอนกเ็ตม็ใจจะสอน โดยไมไดอยากไดดวย ซอนอกี ไมไดอยากไดอะไร

ของคณุหรอก วาราคาแพงอะไรของคณุ กไ็มอยากไดของคณุมาใหแกเราหรอก ยิ่งไมเอาเทาไหร

มันกย็ิ่งราคาแพงเทานัน้ บรสิทุธิ์ใจ สะอาดเทาไหร แลวเตม็ใจจะให ปรารถนาจะให ดวยความจรงิใจ

อยากใหไดจรงิๆ จะไดเอาไปเปนสขุ จะไดเอาไปพนทกุข จะไดเอาไปเกื้อกลูคนอื่น ตอๆๆ จะไดเปนเชื้อ

นี่กาํลังถายทอดเชื้อ แหม ไมรูจะตดิเชื้อบางหรอืเปลา ... เอา นี่เชื้อพทุธ เชื้อโลกตุระ เชื้อบญุนยิม



เชื้อวเิศษนะเชื้อนี้ พระพทุธเจาเทานัน้ ที่จะ Breed เชื้อนี้มาได ไมมใีครสามารถ Breed เชื้อนี้ไดหรอก

พระพทุธเจา Breed เชื้อนี้ได แลวเอาใหพวกเราเรยีนตาม แลวเอามาแพรเชื้อ แพรยากชะมัด รักษาไมดี

กเ็ปราะบางตาย เนาเสยี แหม เพาะเอาไว ๕ พัน โอะ เหลอืรอดมาหนึ่ง sensitive เหลอืเกนิ เปราะบาง ตายไว

ระวังละอยาเปนอยางนัน้

เพราะฉะนัน้ ถาเรยีนรูไมจรงิ พสิจูนบาป พสิจูนบญุไมจรงิ คณุจะไมเชื่อ ถาคณุพสิจูนบาป พสิจูนบญุไดจรงิ

ละบาป อยางสนทิ เขาใจบาป ตองรูจักหนาตาเนื้อตัว หัวหางมันเลยแหละบาปนี่ ตาตองด ีจักษเุปน ธรรมจักษุ

ไมใชตาเนื้อ เหน็บาป เหน็ในคนอื่น เหน็ในเรา เหน็ในคนอื่น กต็องเขาใจเขา แลวอยาเพิ่ง ไปลบหลูเขา

อยาเพิ่งไปรังเกยีจเขา อยาพึ่งไปเพงโทษเขา เขากม็ขีองเขา นาสงสาร เปนที่สงสาร เพราะเขา

ยังตกอยูในวัฏฏะอยางนี้ สงสารนี่แปลวา... วัฏฏะ แปลวาวนเวยีนอยูอยางนัน้ละ โอ มันนาชวยขึ้นมา

ใหพนวัฏฏะ ใหพนความวนเวยีนนัน้ ประเดี๋ยวกล็งนรก ประเดี๋ยวกข็ึ้นสวรรคอยูนัน่แหละ... วนเวยีนอยู อยางนัน้

มันนาชวยจะตายไป เพราะฉะนัน้ คนในโลกนี้นาชวยทัง้นัน้แหละ พระโพธสิัตวมองเหน็อยางนัน้ จรงิๆนะ นาชวย

ไออยางนี้กน็าชวย ไอขางนอกนี่ ยิ่งโอโห ยิ่งนาสมเพชเวทนา ยิ่งนาชวย มันทกุข ทกุข ทกุขจรงิๆ

พวกคณุนี่ทกุขนอยมาได ลดลงมานี่ทกุขนอยลงๆ มาไดพอสมควร มันยิ่งไมคอยนาชวย สักเทาไหร มันดื้อ

แตคนอื่นเขา ไมไดมาดื้อใหอาตมาเหน็ กเ็ลยนาชวยกอน ระวังเถอะ ระวังเถอะ แตมันกต็องชวย นัน่แหละ

ถงึยังไงมันลกูใกลกวา โนนยังไมไดเปนลกูเลย มันกต็องชวยลกูกอน โดยสัจจะ กช็วยกันไปอยางนี้ ชวยกัน

แลวกพ็ยายามที่จะใหรูบาปรูบญุนี่แหละ สดุๆกก็ศุลอกศุล แลวมันเปนยังไง ในเรานี่แหละ

เปนเครื่องทดสอบที่จะเรยีนรู กรรม กริยิา กาย วาจา ใจ ที่เปนกศุลอกศุล นี่แหละบาป แมแตคดิ อานอาการไป

กระทัง่หยัง่ไปถงึจติวญิญาณ สังกัปปะ ความคดิแลว เมื่อนัน้แหละ ผูใดรูสังกัปปะ รูจรงิๆ เลยวา ตัง้แตเริ่มดาํริ

เรยีกวาตรรกะ วติรรกะ ดาํร ิมันจะเริ่มคดิแลว ไอความดาํรนิี่ อาตมาขยาย จนกระทัง่ถงึ ๖, ๗ การดาํร ิรัมภธาตุ

รัพภธาต ุนกิกัมมธาต ุปรักกัมมธาต ุถามธาต ุฐตีธิาต ุอปุกกัมมธาต ุธาตนุี่ ความมาเปนตัวพลัง ตัวพลังเพยีร

หรอืวาตัวกระทาํนี่ บทบาท ตัวอปุกกัมมธาต ุคอืตัวที่ มันเริ่ม พลังงาน บทบาทเลย มันเดนิ

มันตดิเครื่องเขาเกยีรเลย อปุกกัมมธาตนัุน่คอืตัวตดิเครื่อง เขาเกยีรแลวไปเลย เดนิ ดันไปเลย เริ่มแหยมขึ้นมา

เปนพลังงานที่จะเดนิเรื่อง รัพภธาต ุรัมภธาต ุรัพภธาต ุโตขึ้นมาหนอยนะ นกิกัมมธาต ุชักเปนตัวตนขึ้นมาแลว

เปนตัวตรรกะขึ้นมา เปนตัวที่จะดาํร ิแตยังไมถงึดาํรทิเีดยีว มันละเอยีด จนกระทัง่ถงึ ปรักกัมมธาตุ

ลงไปแลวเอาอะไรอื่นๆ องคประกอบอื่นๆมาชวย เปนตัวเปนตนขึ้นมาแลว มอีงคประกอบ ปรักกัมมธาตุ

จนแขง็แรง ถามธาต ุถามะ นี่แปลวาแขง็แรง นอกจากแขง็แรงแลว ฐตีธิาต ุมหีลักยันเลย ตอนนี้

ฐตีธิาตนุี่มหีลักยันเลย บรึ้ม อื่นอื๊นเลย พออปุกกัมมธาตกุพ็ุง แรง มแีรงดาํเนนิไป

นี่อธบิายเหมอืนฟงแลวหยาบๆนะ ที่จรงินี่เริ่มตนที่จติ มันจะเปนเรื่อง มันจะคดิจะอาน มันจะเปนไปนี่ มันอยางนี้



กอตัวมา มันกอตัวละเอยีดลอออยางนี้ กวาอาตมาจะอธบิายอยางนี้มาไดนี่ อาตมาเรยีนรูมา กับสภาวจติ

เจตสกินี่ ละเอยีดลออ เอามาอธบิายเปนภาษาคนๆ ใหคณุฟงนี่ ขยายใหเหน็ เหมอืนกับ ฉายหนังชา เปนตัวโตๆ

ใหดนูี่ แตคณุไปใชญาณของคณุ อานจาํพวกนี้เอาใหออกกแ็ลวกัน มันเลก็ ยิ่งกวาเลก็ ละเอยีดยิ่งกวาละเอยีด

แลวคณุกจ็ะรูวา นี่คอืพวกตรรกะ วติรรกะ ตัวดาํร ินกึคดิ สังกัปปะ จนเปน ความนกึคดิที่เปนตัวรปูสมบรูณแลว

กท็าํงานเตม็ที่ สังขารปรงุแตง คณุกต็องมตีัวหลักของตัวคณุส ิเรยีกวา อัปปนา พยัปปนา เจตโส อภนิโิรปนา

เปนตัวจติที่เปนหลักตัง้มัน่ วาคณุจะยนือยูในหลักอะไร หลักบญุนยิม คณุตองมหีลักบญุนยิมของคณุ

หลักของคณุโตแคไหน หลักของคณุนี่ สมบรูณแบบแคไหน เปนชาวบญุนยิม ฐานะไหน ฐานะสงูขนาดไหน

มันมคีวามจรงิทกุขัน้ ทกุตอนตามจรงิ แลวคณุใหมัน่คง เสรจ็แลว กพ็ัฒนาเรื่อยไป สังขารอยางวสิังขาร

หรอืสังขารอยางปญุญาภสิังขารใหได สังขารอยาง ชาํระ กเิลสไปเรื่อยๆ อยาไปสังขารแบบ เอากเิลสเขามาพอก

เขามาเตมิ มันตองปรงุ ตองปรับปรงุ พดูใหภาษา สวยๆ ตองปรับปรงุไปเรื่อยๆ แลวกม็แีรงอยู

นี่ศาสนาพระพทุธเจาไมไดเคยบอก ใหหยดุความคดิ สังกัปปะ อะไรเปนมจิฉา ฆามจิฉากเ็จรญิสัมมา

เจรญิสัมมากค็อืทาํลายมจิฉาไดทกุทไีป

เพราะฉะนัน้ ดาํรใินกาม คณุกต็องรูวาอาการตอนนี้นี่แนะๆ ไอเจาหนากามคณุ หยาบขนาดไหน ไอเจาหนากาม

แสดงอาการหยาบขนาดไหน คณุกจ็ะตองไมใหมันเกดิตัวคดิที่จะตองเปน อาการกามนี้ เพื่อที่จะมาทาํงาน

ใหกับตัวเอง คณุจะตองทาํใหแรงงานของกามนี่ อาการของกามลดแรงลง ลดลงๆ ไดมากเทาใด กค็อืดับมจิฉา

หรอืลดมจิฉาไดมากเทานัน้นัน่แหละ หรอืพยาบาท โกรธ อาฆาต ไมชอบใจ มันแรง ขนาดไหน กร็ูอาการมัน

แลวกท็าํใหมันลด จะลดดวยวธิกีดขม ดวยวธิใีชวปิสสนา ดวยวธิ ีที่จะตอง รูเหตรุูผล

รูความจรงิวาไอนี่มันดจีรงิๆละหรอื ไอนี่มันพาสขุจรงิๆละหรอื มันพาเจรญิจรงิๆละหรอื มันพาเปนประโยชน

บญุคณุจรงิๆละหรอื ย้ําซ้ําๆในตัวเองนี่ ถามตัวเองนัน่แหละเขาไป ถาไดทาํอาการ อยางนี้แลว

มันพาเจรญิจรงิๆละหรอื มันกจ็ะทาํตามที่คณุรู มันไมเจรญิหรอก มันมแีตกอเวรกอภัย ความจรงิ พวกนี้

จนกระทัง่มันมฤีทธิ์ พอเอาเหตผุลความจรงิพวกนี้มา มาพดูกับมัน ไออาการกาม อาการ พยาบาท นี่มาแลว

มันเอาหลักฐานความจรงิมาอางปบ มันฝอลงไปๆ แสดงวาวปิสสนาภมูขิองเรานี่ มฤีทธิ์ มฤีทธิ์

แลวคณุตองเหน็ความจรงิเลยวา อาการกาม อาการพยาบาท มันออนแรง มันฝอ มันออน คณุกต็องรูวา มันลด

มวีริาคานปุสส ีมกีารตามเหน็ ความจางคลาย ความออนลา ความลดลง ไดจรงิ จนกระทัง่ เหน็วามันลด

จนกระทัง่มันดับ นโิรธานปุสส ีมันไมมแีลว มันไมม ีดับ ตองเหน็วปิสส ีนี่กค็อืเหน็ กค็อื วปิสสนานัน่แหละ

เอาความเหน็ ความรู ความจรงิ นี้มาเหน็หลัดๆ ไมใชวาทาํดวยงมงาย ทาํดวยมดืๆ บอดๆ ทาํดวยไมรูไมชี้

ทาํดวยกดๆขมๆ มันจะเปนยังไงกร็ู วามันตายไปเฉยๆ มันไมรูวามัน อาการมัน เพราะอะไร เพราะความจรงินะ

เพราะเหตผุลความจรงิ ดวยปญญาญาณ ดวยการรๆู โทนโท จักขมุา ปรนิพิพโุพต ิอาการนพิพานที่ม ีจักขมุา



อาการนพิพานที่มดีวงตา ไมใชอาการนพิพานที่ไมเหน็ มันดับไปยังไง กไ็มรูนี่ มันกไ็มม ีมันมดืๆนะ ไมสวาง

ของพระพทุธเจานี่ นพิพานอยาง จักขมุา ปรนิพิพโุพต ินพิพานรอบ ดวยการมจัีกข ุการมดีวงตาเหน็อยู

ดับรอบดวยการเหน็ดวยตา ไมใชตาเนื้อ เปนธรรมจักษ ุตาธรรมะ เปนญาณทัสสนวเิศษ

อาตมากไ็ดแตอธบิายภาษานี่ คณุไปทาํของคณุรูวา ที่อาตมาพดูนี่ คณุทาํไดแลว อยางนี้คอือยางนี้ ทาํไดแลว

ทาํแลว แลวจงทาํใหมันหมด เปนพระอรหันตขึ้นมากันหนอยเถอะนะ

ทนีี้อาตมากค็ดิวา อาตมาจะเริ่มตนสักท ีเอาโพชฌงคมาเจาะกันกอน อะไรมันกน็าอธบิายทัง้นัน้แหละ

เราจะตองเรยีนรูโพชฌงคนี่ เพราะวาโพชฌงคนี่คอืการกาว พระพทุธเจาที่บอกวา ทานเกดิแลวเดนิ ๗ กาว กค็อื

อันนี้แหละ เดนิ ๗ กาว กค็อืเดนิโพชฌงคนี่ละ โพชฌงคคอืการเดนิ กาวไป ๗ กาวไปสูพทุธะ เพราะฉะนัน้

ผูใดจะเกดิเปนพทุธะ กต็องกาวอยางนี้

กาว ๑. สติ

กาว ๒. ธัมมวจัิย

กาว ๓. วริยิะ

กาว ๔. ปติ

กาว ๕. ปสสัทธิ

กาว ๖. สมาธิ

กาว ๗. อเุบกขา

เสรจ็แลวกก็าวพรวดพทุธะสมบรูณ ตองเดนิ ๗ กาว ถงึจะเปนพทุธะ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเกดิ ตองโพชฌงค ๗

เกดิ แลวเขากม็าอธบิายไป มาๆเพี้ยนๆ ไปมา พระพทุธเจาเกดิแลวกเ็ดนิ ๗ กาว เสรจ็แลว กเ็อาพระพทุธเจา

มาปนเปนรปูเดก็นอยเดนิ แลวแถมเขยีนดอกบัวรองเทาไว รองพระบาทไวดวยนะ กาวหนึ่ง กก็าวไปๆ กาวไป

อาตมากเ็คยถามคนวา แลวเมื่อพระพทุธเจาทานเกดิแลวทานเดนิ ๗ กาว พอครบกาวที่ ๗ แลวทาน ทาํยังไงอยู

เขาตอบอาตมาไมไดเลยสักคน ลมแผละลง หรอืวานัง่ยองๆลง หรอืวาทาํยังไงตอไป เอา เหน็เดนิ ๗ กาว

มันควรจะเหน็ตอซเินาะ เรากอ็ยากรูตอนะ เขาตอบอาตมาไมได อาตมากบ็อก ไมเอา ตอบไมได

แตอาตมาตอบได พอกาวที่ ๗ เปนพทุธะเลย วาง สมบรูณ อเุบกขา นี่มันจะถงึวางแลว อเุบกขาคอืวางแลว

แตถาไปตดิ อเุบกขาอยู ไมวางเสยีแลว ยังยดึอเุบกขาเปนภพเปนชาต ิกย็ังไมวาง ไมรูจักวางอเุบกขา มันลกึซึ้ง

มากนะ แตวากต็องฟงดวยภาษา แลวคณุจะไปรู ไปทาํ เรากต็องฝกปรอื จนกระทัง่ สมบรูณสดุ โนนแหละ

แตอเุบกขากเ็ปนฐานอาศัย เปนฐานที่วางจากกเิลส กส็บายที่สดุละ อเุบกขานี่ เปนฐานที่ใชเปน วหิารธรรม

ในบารม ี๑๐ ทัศ

ทาน ศลี เนกขัมมะ ปญญา นี่อาตมาไดจัดหมวดไว เปน ๔



วริยิะ ขันต ิสัจจะ อธษิฐาน อกี ๔ อันนี้ใน ๔ อันนี่นอกนี่ทาน ศลี เนกขัมมะ ปญญานี่ อธบิายนี่ชัด พอมาถงึ วริยิะ

ขันต ิสัจจะ อธษิฐาน นี่ชักอธบิายยากแลว มันเปนนามธรรม ตัวแรงพลังลกึ พลังลกึเรงที่ซอน อยูขางใน เสรจ็แล

วทาํไดเสรจ็แลว เราจะเหลอื ๒ อัน บารมอีกี ๒ อันสดุทาย เมตตา กับ อเุบกขา

เมตตา นี่เพื่อผูอื่น

อเุบกขา นี่เปนฐานอาศัยของตัวเอง

เมตตานี่เปนจติที่จะตองชวยเหลอืเกื้อกลู อยากจะใหผูอื่นพนทกุข แลวกท็าํงาน สดุทายพระอรยิเจา

พระอรหันตเจา พระพทุธเจา กอ็ยูในเมตตากับอเุบกขา เปนฐานอาศัย นอกนัน้เปนพฤตกิรรมของทาน

เกดิพฤตกิรรมทาน พฤตกิรรมของศลี กเ็ปนปกตเิปนธรรมดาแลว เปน Automatic แลว เปน Automation แลว

ปกต ิศลีกเ็ปนเรื่องธรรมดาของทาน ทานทาํได ยังไงทานกท็าํศลีของทานบรสิทุธิ์อยู ไมตองไปทาํ

ทานกบ็รสิทุธิ์ดวยศลี เอาศลีขอไหนมาจับ ทานกบ็รสิทุธิ์ได ที่สดุแมทานจะดดูวยรปู วาทานละเมดิศลี

แตใจทานกบ็รสิทุธิ์ อันนี้อยาเอาไปตกีนิละ เสพกามดวยจติวาง กนิไอศกรมีดวยจติวาง ไมตองไปเอามา

เที่ยวไดแกตัว ใหมันบาปหนา ซอนเขาไปอกีนะ ทาํไมหัวเราะกัน อาตมายกตัวอยางไมไดหรอืไง มันทันสมัย

หนอยนะ มันกเ็ลยดนีะ รูจักเรื่องทันสมัยมาอธบิาย แลวมันกต็ื่นกันดใีชไหม มันเหมาะกับยคุ เหมาะกับสมัย

ทันกาล ทันสมัย ไปเอาแตนยิายพระสวุรรณสาม เอาแตนยิายเตมยีใบ มายกตัวอยาง เขาบอกเตมยีอะไร อกีละ

แตถาบอกวา ไอศกรมีเทานัน้แหละ โอ ฟงรูกวาเตมยีเยอะเลย อะไรอยางนี้ ฟงรูกวาสวุรรณสาม เยอะเลย

อะไรอยางนี้ มันกใ็ชไดทันท ีไมตองไปเสยีเวลาอธบิายความอกี ตองไปเทาความถงึชาดกมากมาย ยดืยาด

นี่มันมชีาดกในตัวแลว ทันสมัย เพราะฉะนัน้ พดูกับคนทันสมัยกไ็ด ไดอยางนี้แหละ เพราะฉะนัน้ การเดนิ ๗ กาว

การถงึพทุธะ มันจะตองเขาใจหมดเลย แลวไมใชภาษา เปนสภาวะทัง้หมด คณุฟงธรรมะ อาตมาไปเถอะ

แลวจะเชื่อวา อาตมาเปนพระโพธสิัตว ทกุวันนี้กค็งจะมคีนเชื่อเพิ่มขึ้นเยอะ โอ ชางพดูได พดูมาก พดูดี

แลวพดูกเ็ขาเรื่องเขาราวนะ ฟงเขาใจ ฟงเหน็ ยิ่งลกึ ยิ่งชัด หลายอยางไดฟง อยางที่ไมเคย ไดฟงมาเลย โฮะ

อยางนี้นี่ไมเคยไดยนิไดฟงมาเลยนี่ บางคนแกเฒาแลวยังไมเคย ไปหลายสาํนักแลว

โยมเยาวภานี่ลยุมาไมรูกี่สาํนักแลว นี่ โอโห ไลจนไมหมด ลมื ไลมาไมครบเลยเหน็ไหม นัน่ขึ้นเวท ีบอกไลมาเลย

โอโหไปจังเลย บอกไมเคยไดยนิอยางนี้หรอก ... พดูอยางคลายๆ พระพทุธเจาวา เธอจะไมไดยนิ เชนนี้มากอน

จรงิๆ เขาไมพดูหรอกอยางนี้ แลวอยางนี้ ทาใหคณุพสิจูนดวย ทาใหคณุ พสิจูนดวย แลวอยางที่อาตมาวานี่

อรหันตเจานี่ อยาเพิ่งไปวา ทานจะตาย ทานจะสญู หรอืไมสญู อยางนี้เปนตน

พระโพธสิัตวนี่กับอรหันตนี่อันเดยีวกัน อยางนี้เปนตน ไมเคยไดยนิหรอก เถรวาทนี่เขากส็อนอยางเถรวาท

อาตมามาแกไข ตัวสังฆเภทพวกนี้ เขากห็าวาอาตมาพดูผดิกับเขา ใช อาตมาพดูผดิกับเขานัน่ถกูแลว

แลวเขากจ็ะเอาอาตมาตาย ไมรูจะเอาตายไดหรอืไมได กต็องดกูันไปกอนกแ็ลวกัน ใครตายกอนใคร



กย็ังไมรูละนะ นี่กไ็มไดไปแชงไปดาอะไรใครหรอกนะ กพ็ดูไปตามธรรมนะ

เราคอยๆมาเริ่มตนกันตอ วาที่จะอธบิายซอนถงึเรื่องโพชฌงคนี่ ใหชัดลกึลงไปอกี ถาเขาใจโพชฌงคดีๆแลว

ตอนนี้ เราวางรากฐานของมรรค ๘ โดยเฉพาะอาตมาพยายามย้ําลงไป ในสัมมาอาชพี เพราะวา

เราตองขยายฐาน มันไมใชจะมาออกันอยูในวัดนี่อยางเดยีว มันจะตองมสีัมมาอาชพี ที่จะตอไป ... เชน

อาตมาทาํพลังบญุ ทาํศนูยอาหารมังสวริัต ิทาํรานอะไรพวกนี้ออกไป กใ็หมันมตีัวที่จะเชื่อมโยง ตอไปทางโนน

เขากท็าํของเขาเอง อาตมากพ็ยายามจะดซูนิี่ ชาวพวกเรานี่ หลายผูหลายคน ทาํอะไร กเ็ชื่อมโยง

ของตัวเองตอไป ถาเราไมหางเหนิธรรมะ แลวเรากพ็ยายามศกึษาใหรูวาเราเจรญิ กค็อืเราสดุทาย

เรากจ็ะเขามาใกลมาชดิ เราจะรูเอง แตถาเราบอกวาอยูอยางโนนละหลงระเรงิ เพลดิเพลนิ อยูทางโนน

หนักเขากห็ลงกับลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ คณุกไ็ปอวนปอยูทางโนนเองแหละ ไมไดเรื่องอะไร ถามันมา

อวนทางนี้กด็แีลว อยาไปอวนอยูทางโนนเลย

นี่กเ็อาสิ่งจรงิของพวกนี้มาประกอบ เพื่อที่อธบิายขยายโลกาภวิัฒน ถาไมเชนนัน้ กข็ยายโลกาภวิัฒนไมออก

แลวเรา จะทาํงานอยางนี้ เพื่อที่จะชงิแชมป ลมแชมปทนุนยิมลงไป ยังลมไมลง อาตมายังนกึอยูเลยนี่ มันยากๆ

แหม อาตมาจะอยูไดอกีสัก ๒๐, ๓๐, ๔๐ ปไหมนี่ ไมเอามากหรอก อกีสัก ๔๐ กพ็อนะ หลายคน

อยากใหอาตมาอยูอกี ๖๐ อยากใหอาตมาอายอุกี ๖๐ ๑๒๐ มันกอ็กี ๖๐ ปโนน โอโห องีวดนี้ จับหนัง กค็งหลดุ

ออกมาละนะ อยูอกี ๖๐ ป อกีสัก ๔๐ ปนี่ อาตมากว็าสดุยอดแลวนะ คอืพยายามจรงิๆ อาตมา พยายาม

แตอยางวาแหละ เราฝนวบิากไมไดหรอก ถาเรามวีบิากเทานัน้เทานี้ แตกพ็ยายาม พยายามนี่ เสรมิไดบาง

เตมิไดบาง ตอชวีติไดบาง ตอไดจรงิๆ ถาเผื่อวา มอีทิธบิาทที่เกง แลวพากเพยีร กด็ทูกุอยาง แหละ ทัง้การกระทาํ

ทัง้กรรมกริยิาที่เราจะด ูทัง้อาหารการกนิ ทัง้การออกกาํลัง ทัง้หลายๆ อยางนะ ที่มัน จะชวย

อยางสาํคัญที่สดุที่จะทาํใหอายสุัน้กค็อืจติ จติอยาเศราหมอง ฟงไวเลย ใครจติเศราหมองมากๆ มันไมตาย

มันกล็งนรกกอนแลว เขาใจชัดไหม มันไมตายหรอก มันกย็ังลงนรกกอนแลว มันไปลวงหนาแลว

มันลงนรกกอนแลว เยี่ยมนรกกอนแลว พอตายแลวกไ็ปจรงิเลยทนีี้ เศราหมองนี่นรก ทกุขรอนนี่นรก

เพราะฉะนัน้ อาตมาถงึบอกวา ความเศราหมอง ความไมชอบใจ ความอะไรนี่ KICK IT OUT เอามันออก

อยาใหมัน อยูในใจเราเลย อาตมากไ็มรู หลายคนอยากเปนลกูอาตมา แตเสรจ็แลว กเ็อาความเศราหมอง

เอาความทกุข หาความทกุขใสตัวทาํไม ทกุขตัวเองกย็ังลางไมหมด แลวยังไปหาทกุขใสตัวอกี โถ! เหลอืใจ

เลยเนาะ ภาษาอสีาน เหลอืใจเด อาตมากเ็หนื่อยๆ ทาํไม ตัวเองกห็ลงตัววาฉลาดนะ แตวาทาํไม มันถงึโง

อยูอยางนัน้ คนที่รูจักการเอาไอสิ่งนี้ ออกจากจติกอนนี่ ฉลาดประตแูรกเลย เสรจ็แลว กด็าํเนนิไป พัฒนาไป และ

อาตมากน็าํพาไปเรื่อยๆ

เอาละพดูไปประเดี๋ยวจะหมดเวลาอกีจนได มันไมหมดหรอกเวลา โอ ยังไมเมื่อยเลย ยังไมทันไดพดูอะไร เทาไหร



เกบ็ไวพรุงนี้ตอ

เอา สาํหรับวันนี้จบแคนี้กอน

บญุนยิมจากโลกาภวิฒัน ์ตอน ๓

โดยพอทานสมณะโพธริักษ

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๗ ณ ศาลอีโศก

เนื่องในงานพทุธาภเิษกสดุยอดปาฏหิารยิ ครัง้ที่ ๑๘

ต ี๔ แลว เรากาํลังอบกันเรื่อยๆ มันมอีะไรออกๆมาบางไหมเลา อบๆ นี่ อบนี่มันจะตองรดีออกมาๆ มันรดี ออกมาๆ

เสรจ็แลวเรากร็ูเลยวา อะไรที่ถกูรดีออกมา แลวเรากร็ูตัว แลวเรากไ็ดเขาใจ ออ ไอที่รดีออกมานี่

ของเสยีนะออกมา ดวยกายกรรมกด็ ีดวยวจกีรรมกด็ ีดวยกริยิาใดกต็าม เสรจ็แลว เรากร็ูเทาทัน จัดการปรับ

ไปเรื่อยๆ แกไขไปเรื่อยๆ เรากไ็ดไปเรื่อยๆ

เรากาํลังที่จะเปดกวางขึ้น เพื่อใหรูถงึสภาพของมนษุยที่เปนอยู เปนอยูแลวกม็สีัมมาอาชพี มกีารกระทาํ

ที่เปนงาน การกระทาํที่เปนงานที่ทาํอยูประจาํ อาชพีนี่คอืงานที่ทาํอยูสวนมาก สวนใหญ ประจาํ แลวมัน

กม็คีณุคา มปีระโยชน ผูใดเหน็คณุคาเหน็ประโยชนที่จะเปนประโยชนทานไดมาก แลวกเ็ปนประโยชน

ที่เปนเนื้อหาไดมาก มเีนื้อหาสาระที่จาํเปนที่สาํคัญเปน demand เปนความจาํเปน เหน็ชัดเจน แลวเรากท็าํ

ตัง้ใจทาํ ความเหน็มันอาจจะไมตรงกันทเีดยีว มันตางกันไปบาง แตนัน่แหละ นัยที่เปนเนื้อหา ในความหมาย

มันกส็อดคลองกันแลว กเ็หน็กันไดดวยจรงิ เหน็วามันไมเปนมจิฉาจรงิๆ มไีปจนกระทัง่ ถงึขดีที่มันเกอืบๆ

จะมจิฉาแลว มเีขตได งานทางโลกที่เรยีกวา สัมมาอาชพี เขาเรยีกนะ เยอะเหลอืเกนิ ความจรงิแลวเปนมจิฉาชพี

เปนมจิฉาชพี มจิฉาชพีตัง้แตแรกๆ เรายอนไปตัง้แตตนถงึปลาย ตัง้แตที่ทาน ใหความหมายเอาไวนะ มจิฉาชพี ๕

ตัง้แตวา มันเลนทจุรติกันเตม็ที่ กหุนา ลปนา กหุนาที่จรงินี่ มันเปนเรื่อง ของความหยาบ ของความเลว

ของความโกงทจุรติชัดๆ ทางรปูทางกาย ทางกรรมกริยิา ทกุอยาง สมบรูณแบบ

สรปุแลวก ็กหุนา ลปนา ลปนาที่จรงิแปลวาการพดู ลปนานี่แปลวาการพดู เพราะฉะนัน้กต็อ รองมาจาก กหุนา

มันตัง้แตมันหยาบๆ เปนกายกรรม เปนบทบาท เปนเรื่องเปนราวเตม็รปูเตม็รางที่เปนทจุรติ เสรจ็แลว กม็าหา

ลปนา กเ็ปนภาษาคาํพดูที่ประกอบ คาํพดูนี่กร็ายกาจ ทกุวันนี้เดนที่ลปนา หยาบคายแตซอนนะ

ยิ่งดเูหมอืนหยาบคาย แตเขาดยูิ่งละเอยีด ยิ่งหวานยิ่งสภุาพยิ่งลกึ แตยอดหลอก ยอดซอนเชงิ นี่มันกลับ กันไป

ยอนกันไป ยอนกันมา เสรจ็แลวนัน่แหละยิ่งรายเลวลกึ เยอืกเยน็ เหมน็สดุ แตคนจะรูสกึ หอมหวาน รูสกึวา แหม

ทัง้หวานทัง้หอมเหมอืนน้ําผึ้งอะไรกแ็ลวแต มันยิ่งเลวรายเลย จนตนเองบางท ีไมรูตัว ทาํเสยี จนชนิ

ทาํเสยีจนนกึวา มันดจีรงิๆ หลงวามันดจีรงิๆ แตตัวเองกไ็มรู จนกระทัง่มันไมรูกี่รอบ ที่มันซับซอน กเ็ปนงาน



เปนงานเปนการ เปนสัมมาอาชพี ทาํอยูกับสังคม ทาํกไ็ดมชีวีติอยูรอด เลี้ยงตน อยูรอด ดวยระบบ

เมื่อระบบทนุนยิมเขากม็รีายไดรายแลกเปลี่ยนรายจาย ใหลาภใหยศ ใหสรรเสรญิ ใหอะไรตออะไรกัน มากมาย

ประเดประดังประโคมกัน ประเคนกันเขาไปเตม็ที่ เปนระบบของทนุนยิม ดวยกรรมวธิ ีเขากท็าํกันอยู

แตไหนแตไรมา กท็าํกันอยานัน้ แลวเขากไ็มรูวามจิฉาชพีมันคอือะไร พดูหยาบๆ แตวา มจิฉาชพีกค็อื

ไปตหัีวหมาดาแมเจก เลวๆ เปนอันธพาลเกเรเกตงุ ไปปลนไปจี้ ไปขูเขญ็เอา เอาคาคุมครอง

เหมอืนกับนักเลงอะไรอยางนี้ อยูอยางนัน้ ไอนัน่มันกใ็ช ยิ่งใชละ มันกใ็ชแนๆ เปนกหุนาแลว ไอนัน่มัน กหุนาแลว

ปลนจี้ เบยีดเบยีน รดีนาทาเรนเอาของเขา เอาโดยผดิศลีผดิธรรม แตนี่ไมผดิศลี ผดิธรรมทเีดยีว

เขาใหเหมอืนกันแตใหอยางหลง ใหอยางเขาใจไมทัว่ เขาใจไมได มเีลหมกีล มวีธิกีารซับซอน จนกระทัง่ เขาจาํนน

เขายอม เขายอมจงึตองให เชน ตัง้ราคาคาตัว ตัง้เงนิเดอืนของตัวเองขึ้นมา ดเูหมอืนตัวเอง ไมไดตัง้เองดอก

แตกม็นัียอยูจนกระทัง่ตัง้เองขึ้นมา เงนิเดอืนตัวเอง ๙ หมื่น หรอืแสนบาท เงนิคานัน่คานี่ ไอเรื่องวธินัีน้วธินีี้

ยักยายถายเท รวมแลวกม็ากมาย แลวยังมทีางไดอะไรตางๆ นานา สารพัดอะไรกแ็ลวแต

ยังไปโกงไปซับไปซอนอยู กนิ เขาเรยีกวา"กนิ" กันเดี๋ยวนี้ กนิตามน้ําอะไรพวกนี้ คอืเปนวธิกีารที่ซับซอน

มากมายมหาศาล สรปุแลวกค็อื มันเอามามากมาย โลภโมโทสัน เอามากเอามาย จนกระทัง่ กลายเปนขี้โลภ

ตางคนตางไมไดหยดุหยอนเรื่องเหลานี้

เพราะฉะนัน้ การกระทาํงานประจาํใดๆ กแ็ลวแตที่เรยีกวาอาชพี กหุนาอยูอยางนี้ ลปนาอยูอยางนี้ มันกเ็ลวราย

อยูตลอดกาลนาน ยิ่งหยาบซับซอน บอกแลววาหยาบยิ่งละเอยีด หยาบคาํนี้กค็อื ยิ่งละเอยีด ซอนละเอยีด

ซอนละเอยีดลงไป สิ่งเหลานี้เขาไมไดศกึษากันใหด ีมันกเ็ลยเลวรายกันมาตลอด พวกเรากต็อง

มาเรยีนรูอยางแทจรงิ แลวกเ็ลกิละลางมา โดยเรามาทาํที่ตัวเรา คาํตอบอยูที่คน แกไขมาเปนบญุนยิม ที่จะแกไข

ทนุนยิมนี่ อยูที่ตัวคนทกุคน ถาไมไดปฏบัิตศิลีปฏบัิตธิรรม มักนอย สันโดษ มาจนกระทัง่ ละลางความเสพ

อัสสาทะ รสอรอย รสสนกุ รสเพลดิเพลนิ แมแตรสทกุขกต็าม รสที่มันเปนสขุเปนทกุข สรปุแลว อัสสาทะนี่

รสนี่มันทัง้เปนสขุทัง้เปนทกุข ถาเราหมดรสสขุ รสทกุขแลว กเ็ปนอทกุขมสขุ หรอื อเุบกขา เปนฐานแหงบารมทีี่สดุ

บารมทีี่สบิที่เราไลไปแลว สดุทายเมตตา อเุบกขา เมตตานัน่ กจ็ะตองเปน ลักษณะจรงิอยูในตัวเราเปน ตถตา

เปนอัตโนมัต ิเปนจรงิเลยวา เราจะมเีมตตา เหน็คนอื่นมทีกุข ตองการ ชวยเหลอืคนอื่น ใหพนทกุข

มันมเีปนอัตโนมัตเิลย ไมทกุขของตัวเรา แมมันจะมอียางนี้ มันกไ็มทกุข ที่จะชวยเขา หรอืแมชวยเขาไมได

กไ็มไดทกุข แตกม็เีจตนารมณ มปีรารถนาด ีมวีภิวตัณหาเลย อาตมาเรยีก วภิวตัณหาเลย เขาไมเรยีกกช็างเขา

มันเปนอากังขาวจร หรอือจิฉาวจร มันเปนภาษาบาล ีเขาเรยีก อยางนัน้นะ มันเปนความปรารถนา อจิฉา

นี่แปลวา ความปรารถนา อากังขะ นี่กแ็ปลวา ความปรารถนา อวจร กห็มายความวา ดาํเนนิไป

มันมบีทบาทของจติ ลลีาของจติมันกด็าํเนนิไป ในลักษณะ ปรารถนาด ีมคีวามตองการที่จะใหเกดิสิ่งดเีกดิขึ้น



โดยเรารูและเรากช็วย และเรากก็ระทาํ ใหเขาไดด ีขึ้นมาดวย ถาคนมันมปีรารถนาดอียางนี้ ไมไดเพื่อลาภ

เพื่อยศ เพื่อสรรเสรญิ รูอยูดวยวา มันเปนทกุข มันไมไดเปนสขุ อะไรดอก ถาทาํมันกเ็มื่อย ทาํมันกล็าํบาก

ทาํมันกห็นัก เอาภาระตัง้ใจ มันกต็องใชพลังงาน เขาไปทัง้นัน้ ใชแคลอรี่ ใชความอตุสาหะวริยิะทัง้นัน้แหละ

แตมันกเ็ปนคณุคาความดขีองมนษุยชาต ิของสัตวโลก มันจบ จบตรงรู มันรูวามันวเิศษ มันด ีมันเลศิ มันประเสรฐิ

เกดิมาเปนคนมันกม็สีิ่งประเสรฐิอันนี้ กท็าํไปดวยใจบรสิทุธิ์ ไมไดเพื่ออะไรแลกเปลี่ยนมาเสพใหกับ ตัวเองเลย

เปนวัตถแุทงกอน เปนลาภ เปนยศ เปนสรรเสรญิ แมแตเปนสขุอะไรที่จะบาํเรอใจวา โอย เราทาํได สาํเรจ็แลว

ชื่นอกชื่นใจ ฟใูจ กไ็มม ีไมมจีรงิๆ ไมตองสขุเด สขุเด ตดิแตสขุเด สขุเด กเ็ด อยูอยางนัน้ ตลอดกาลนาน

เพราะฉะนัน้ จงรูวามันไมไดสขุ มันไมไดทกุข รู ตองพอสมเหมาะสมควร แตมัน กต็องมี

ในลักษณะอยางที่กาํลังภาคปฏบัิตอิยู อยางทานมทุกุันโต กต็องมนีะ เพราะอันนัน้ กเ็ปนลักษณะ

แบบสมัยใหมนี่แหละ สมัยใหมคอื มันมแีรพ็ แบบนี้คอืแรพ็ของอโศก กอ็ยางทานมทุกุันโตนี่ พวกแรพ็ พวกเตนไป

เดี๋ยวโชว พอขึ้นคอนเสริตกด็ัดแปลง เฮเฮ อยางนี้ใช แลวพวกเราชอบ จองเทป็กเ็ยอะ เมื่อวานนี้ เพราะวา

ชอบคอนเสริต อยางนี้ชอบ มคีอนเสริตของอโศกเหมอืนกันนะ

เพราะฉะนัน้ กต็องรูในลักษณะพวกนี้ มันตองมบีาง ไมมไีมได มันตองมตีามขัน้ตามตอน ตามฐานะ

เรากต็องเขาใจ แลวมันมอีะไรที่ยังไมหุม ที่ยังไมสมบรูณ มันแรงไปบางกต็องแรง บางทบีางอยาง แตมันแรงมเีนื้อ

กด็แีลว มันไปในเนื้อ เนื้อไปถงึไหน เรากต็องรูใหสมบรูณใหตลอด เดี๋ยวจะไดสาธยาย โพชฌงค ๗ นี่ถงึที่สดุเลย

ถงึอเุบกขา ถงึขัน้อทกุขมสขุ ไมสขุไมทกุข ไมมอีะไรแลว วางแลว วางแลว รูดวยวา เคหสติะอยางไร

เนกขัมมะอยางไร จะตองใหชัดใหเจน ใหสมบรูณ แลวเรากต็องรูกาละดวยวา อะไรกอน อะไรหลัง อะไรควร

แตมันกจ็ะตองมคีรบ อโศกนี่ถอืวามคีรบ มขีดี มขัีน้

สมัยพระพทุธเจามพีระกัสสปะเดนิอยูชายปา ถอืวาขดีสดุแลว ขดีสดุทายแลวนัน่นะ ถาตกขอบ ออกจากนัน้

ไปแลว กเ็ปนเดยีรถยีไปเลย ถายังในเขตขนาดยังพระกัสสปะนี่ได พวกถอืตบะสงูๆ แรงๆ นี่ มอีปุกเิลสอยูถงึ ๑๐

อยาง นะพวกตบะนี่ มันจะถอืด ีผยองตัวเอง มันจะมปีมโด ปมเดนอะไรนี่ มันมกีันถงึ ๑๐ อยาง ในอปุกเิลส

กต็องระมัดระวัง ผูที่มตีบะ หรอืวามกีรรมฐานอะไรจัดๆ แรงๆกด็ ีสาํหรับผูที่ จะเปน ตัวอยาง แลวกจ็ะทาํใจ

จะตองใหหุมใหรอบ จะตองรูอปุกเิลสตางๆ นี้ ตองอยาใหเผลอไผล อยางเชน ออกไปทาํ เดี่ยวๆ โดดๆ

อยางนี้เปนตน เรยีกวาหางหมู ไมคอยมมีติรด ีสหายด ีสังคมสิ่งแวดลอมด ีคอื มันซับซอน ลกึซึ้งในพวกเรา

มันมลีะเอยีดลออหลายชัน้ แตละคนนี่มลีลีาของแตละชัน้ มตีัวอยางที่จะคอย คอยสัมผัส คอยจี้

คอยอะไรตออะไร คอยฝกหัดขัดเกลา นี่กล็ับมดี ดวยหนิหยาบขนาดนี้ หนิละเอยีดมันขนาดนี้ หนิละเอยีด

ลงมาขนาดนี้ แทบจะหนิละเอยีดขนาดอากาศเลยกม็ ีมันมทีกุขนาดเลย พวกเรา ที่อื่นไมมดีอก

หนิในระดับอากาศ ไมมหีรอก ลกึซึ้งซับซอนขนาดอากาศไมมดีอกขางนอก มแีตหยาบ กับหยาบ มันกไ็ดลับ



แตหยาบๆ พอมาเจอละเอยีดเขาไมรูตัว อยางโดนจี้มาชวยทาํงานหนอยซ ีอา ไมรูจัก พวกฤาษ ีนัง่อยูในหอง หรอื

อะไรอยางนี้ มันกแ็รง มันกข็ึ้น แลวกไ็มรูตัว วาอะไรออก อะไรอยางนี้ เปนตน มันกม็นีะ เพราะฉะนัน้

ไมมเีพื่อนฝงูที่จะคอยลับให บางทมัีนกไ็ม มติรดสีหายด ีสังคมสิ่งแวดลอมด ีจงึคอืทัง้หมดทัง้สิ้นของ พรหมจรรย

เพราะฉะนัน้ เราจะตองรู นี่เราเอาสดๆ มาฉกีชี้ ใหฟง ไมใชเอามา ขายหนา แตเราจะตองแกไข สิ่งที่ยังไมสมบรูณ

สิ่งที่มันไมดไีมงาม ไมอะไรนะ เรากจ็ะตอง เรยีนรู ทกุสิ่ง ทกุอยาง

แมแตลลีา แมแตกรรมกริยิา กาย วาจา ใจ พวกเรากไ็ดอยางนี้แหละ แลวกม็ตีัวอยางในขนาดนัน้ ระดับนัน้

ระดับนี้ ระดับคอนเสริต ระดับเตนแรพ็ หวอืหวา โป ! หนอยกม็ ีกเ็อาไวไป กเ็รยีกวาแสดงเตม็ที่ เตนเตม็ที่

เหมอืนติ๊กชโีรนะ เหมอืนอะไรกเ็ตม็ที่กข็นาดนัน้กม็ ีอยางของเรากม็ ีติ๊กชโีรของอโศกกม็ ีราํไทยกม็ ีราํไทย

ของอโศกเรากม็ ีติ๊กชโีรกม็ ีราํไทยเจอติ๊กชโีรเขากเ็ลยขัดๆ กันนดิหนอย มันคนละสาย มันกไ็ปตามรปู ตามเรื่อง

นี่พวกเราฟงแลว เรากจ็ะรู แลวมันตองมกีรรมกริยิา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชวีะ จะตองเขาใจสิ่งเหลานี้

ในมรรคมอีงค ๘ ใหชัดเจน คนเราจะอยูโดยไมมกีรรมการงานไมไดดอก กรรมตัง้แตสังกัปปะทางความคดิ

ทางอยูในภพของจติ กรรมในทางวาจา กรรมในทางการกระทาํทกุอยางทางกาย อริยิาบถทกุอยาง เรยีกวา

กัมมันตะ แลวกก็รรมที่ประกอบไปดวยอาชพี ไปดวยสิ่งที่จะทาํสัมพันธอยูกับโลกเขา ไมมอีาชพีไมได

ไมมคีณุคาประโยชนไมได เปนมนษุยเกดิมาจะมคีณุคา มปีระโยชนตองมอีาชพี ตองมกีารงานที่เปนโล เปนพาย

ตองมกีารงานที่เปนสิ่งที่เปนประโยชนแกมนษุยโลก อยางแทจรงิ

ทกุวันนี้นี่ มันไมเหมอืนสมัยพระพทุธเจา เพราะตองทาํอาชพีมาก ตองทาํการงานที่เปนการผลติ เราตองมา

รับผดิชอบ ทาํไมตองมาพดูถงึเรื่องเกษตรใหมากนัก ทัง้ๆที่เปนพระ ทาํไมจะตองมาพดูเรื่องงาน ไอนัน่ไอนี่ งานคา

งานขายกต็องมาพดู เพราะมันรอยหรอ เพราะมันไมอดุมสมบรูณเหมอืนสมัยพระพทุธเจา สังคม

มันตางกันไปหมด แลวมันกซั็บซอนในอาชพี เลวรายในอาชพี จนคนไมรูทันอาชพี ทนุนยิมอาชพีโลกๆ คนไมรูทัน

เขาใจไมไหว ถกูหลอกซอนอยูในนัน้มากมายมหาศาล เรากต็องมาคลี่คลาย อาตมารูเทาทัน กต็องหยบิ

มาคลี่คลาย นี่กค็อยๆ เผยออกมาเรื่อยๆ เผยมาคอยๆ ตองระมัดระวัง ไมระมัดระวังไมได ตายนานแลว

ขนาดหนังสอืโลกาภวิัฒนสูบญุนยิมนี่ เราพดูที่เรา สรปุมาจากที่อาตมาบรรยายกม็คีาํแรง มคีาํพดู อยูที่เรานี่

กไ็ดฟงกันได แตจะเอาภาษาที่อาตมาพดูที่นี่ใสหนังสอื แลวเดี๋ยวมันออกไปขางนอก ไมไดนะ

เพราะฉะนัน้บางคาํ บางความนี่อาตมา มาอานทวน เขาทาํสรปุมาเสรจ็ ตองมาดแูลวกเ็กลา ฆาออกไป

คนที่สรปุมาก ็ทาํไมตองฆาทิ้งอันนี้แหม ตองอยางนี้มันถงึจะถงึนะ ถงึเหมอืนกัน ประเดี๋ยวก ็ถงึเลอืด

เดี๋ยวเขากม็าบอมเอาเราตาย ไมใชกลัว แตเราตองรูกาลเทศะ ตองรูฐานะตัวเอง รูน้ําหนักของ สิ่งเหลานี้

พดูกับเราพดูกันได แรงอยางไงกไ็ด เราชัด โดยเฉพาะพดูในมมุเสยีของคนอื่น เราก ็แหมเหน็ชัด แตคนอื่นละ

พอออกไปหาคนอื่นเขาละ มมุเสยีของเขานะ แลวเขาเหมอืนเราหรอื โดนเสยีบเขาเขาทนีี้ เขาวิ่งแรมานะ



ระวังไมมทีี่อยู แลวเราทาํอะไรไมได แลวเขามอีาํนาจในโลกนะ อยางนี้เรากต็องระมัดระวัง เรากต็องรูจังหวะ

เราควรไดแคไหน ทกุวันนี้อาตมากเ็ปดแรงออกมามากแลว ไมใชวาเราเอง เรากลัวไปทเีดยีว ถงึกาลเวลาแรง

แรงได อันไหนที่ยังไมได เรากต็องสงวนไวกอน ตามกาลเทศะ แลวกค็อยๆเปน คอยๆ ไป

บญุนยิมนัน้ มันตองมาดทูี่ตัวคนศกึษาแทจรงิหมดเลย โดยเฉพาะลกึเขาไปถงึจติวญิญาณ ตองแกไข ปรับปรงุ

ตัง้ใจ ไมใชเรื่องเลน พวกเรารูด ีวาการแกไขปรับปรงุจติวญิญาณที่เปนประธานสิ่งทัง้ปวง เปนตัว ตนเคา

แหงการเปนอยู แหงการจะเกดิอะไรขึ้นมา จะเกดิกรรมกริยิาอะไรขึ้นมา จะเกดิการสรางสรร อะไร ขึ้นมา

มาจากจติวญิญาณเปนเอก เพราะฉะนัน้ ถาเราเปนคนที่มักนอยสันโดษ เปนคนที่ไมมตีัวก ูของก ูไมเหน็แกตัว

แกตนแลวอยางแทจรงิ ไมโลภเพื่อตัวเพื่อตน แตจติใจมเีมตตา จติใจมคีวามเกื้อกลู กวางขวาง ชวยเหลอื

เฟอฟาย เหน็แกทกุขของโลก เหน็แกทกุขของมนษุยอื่น อยางแทจรงิ เขาใจจรงิๆ เลย แลวมันม ีอาการอยางนัน้

ในจติจรงิๆ นะ แตกไ็มไดตดิยดึซอนอกีวา แมมันจะมอีาการอยางนัน้ ถามันไมไดดัง ประสงค

ปรารถนาจะชวยเขา แตชวยเขาไมสาํเรจ็ กไ็มมานัง่เสยีใจ กว็างใจได แตกท็าํงานไมหยอนขอ ทาํเตม็ที่ อตุสาหะ

ชวยกันเตม็ที่ดวยปรารถนาด ีชวยไดสงูสดุ เทาไรกเ็ทานัน้ จบ ไมเสยีใจ ดกีไ็มฟใูจ ไมดใีจ ทาํไดดไีดผลสาํเรจ็

กไ็มไปฟใูจ ดใีจอะไร ไมสาํเรจ็บกพรองไปบาง หรอืบกพรองลมเหลวไปเลยกต็าม กถ็อืเปนขอศกึษา

ถอืเปนสิ่งที่จะตองเอามาไปไวเปนบทเรยีนเปรยีบเทยีบ มันบกพรองอะไร มันไมดอียางไร อะไรกแ็ลวแต

อยางนี้เปนตน

เปนผูที่มเีมตตาที่รูเลยวา เราตองอยูกับโลกตอไปนี่ จะอยูไปทาํไม อยางอาตมานี่ ไมไดสงสัยเลยนะวา

อาตมาจะอยูไปทาํไม อยูไปเพื่อนัง่ไปวันๆ อยูไปวันๆฝนถงึดวงดาว เปลา ไมตองฝนนะ กร็ูอยูวา ดาวเราได

แลวยัง เราไดดาวแลว ผูที่ไดดาวแลวกไ็มเหน็จะตองไปฝน เอาดวงดาวทาํไม จะอยูไปทาํไม อยูไปกเ็พื่อไปนัง่

ไปยนื นอน เดนิ กนิ ขี้ เยี่ยว วนเวยีนอยูแคนัน้หรอื กนิของของเขา อากาศกม็าแยงเขา หายใจเอาอยู

เปลอืงที่ตรงนัง่ เปลอืงที่ตรงเดนิ เปลอืงที่ตรงยนื ตองใชนัน่ใชนี่อยู เสรจ็แลว เรากไ็มมคีณุคา ประโยชน อะไร

จะอยูไปทาํไม แลวเรามสีมรรถภาพไหม ศาสนาพระพทุธเจาไมไดสอน ใหคนไรสมรรถภาพ สอนใหคน

มสีมรรถภาพ มฝีมอื มคีวามสามารถ สรางสรร ทาํไดด ีจนกระทัง่ทาํงายๆ ชาํนาญ ทาํอะไร ทาํ เปนแลว เกงแลว

มันกช็าํนาญงายๆ ทาํ แตคนอื่นทาํไดยากกต็าม ถาเราฝกฝนดแีลว เราทาํไดชาํนาญแลว มันดงูาย

พอที่ทาํไดงาย ไดคลอง ไดเกง ชาํนาญงาย คนอื่นทาํไดยาก กช็างเขาเถดิ แตเรากส็อนเขาได แนะนาํกัน

เพราะฉะนัน้ พวกเรานี่จะสอนจะแนะ จะเรยีนรูกันนี่ ไมมานัง่คดิคาสอนดอก ใหชวยกันสอนใหเปนๆ ดวยกัน

จะไดมาชวยกันคนละมอื มไีมกเ็อาไมมาคนละไม กเ็หน็เรยีกกันคนละไม คนละมอื ใชไหม กช็วยกัน คนละมอื

คนละไม กท็าํไป สรางสรรไป จนกวาจะตาย พระอรหันตเจา จงึไมไดสงสัยอะไร ชวีติเปนอยู กค็อื

ชวีติที่จะตองมปีญญาลกึๆวา อะไรคอือปุสงค คอื demand อะไรคอืสิ่งที่ควรจะทาํ แลวเรากล็งมอื supply



ลงมอือปุทาน ลงมอืสรางสรรอันนัน้ลงไป แลวกต็รวจ มันเฟอหรอืยัง มหีลักเศรษฐศาสตรจรงิๆ มันมาก มันเกนิ

มันไมควรทาํแลว ไปทาํอื่นดกีวา อันไหนสาํคัญอกีตอๆ ทาํอันนัน้ไป มันจะมขีองมัน ระดับของมัน จรงิๆ

มปีญญามองจรงิๆ เลยวา ในโลกในสังคม มนัียนตามองในโลกกวาง โลกวทิ ูเออ ! ในโลกนี้ มันอะไร ขาดแคลน

อะไรเปนอปุสงค แลวเราจะ supply อะไร เราจะอปุาทานอะไรลงไปใหเขา มันมปีญญาจรงิๆ ไมไดหลง ไมไดเลอะ

ไมไดลาํเอยีง เพราะเราไมไดเหน็แกเงนิ อู ! ทาํงานนี้อาชพีนี้ มันเงนิดนีะ โอโฮ! รวยเละเลย กาํลังเปนชองวาง

คนกาํลังตะกละตะกลาม หนามดืตามัว อยากไดรบีฉวยโอกาส นี่แหละ มากาแดนซ มันกาํลังตดิกัน

ตองประโคมมากาแดนซออกมา ไปตีๆๆ หมดยคุแลว เดี๋ยวไมไดเงนิแลว ไมใชนักคาแบบนี้ จะมอมเมาเขาอยางไร

กไ็มรูเรื่อง ไมสงสารใครเลย ไมใช

คนมกีเิลสมากกาํลังหลงใหล กาํลังตดิยดึ ยิ่งฉวยโอกาส ไมเอาไมทาํ บญุนยิมตางกับทนุนยิมอยางนี้

แลวตองรูจรงิ ทาํจรงิ แกไขปญหาทนุนยิมนี้ใหได ถาชาวอโศกเราแกปญหาทนุนยิมนี้ไมได โลกนี้นัน่แหละ

แมแตนักรู ขนาดไหนๆ ที่เขารูกันทัว่กันอยูเดี๋ยวนี้ เขาสาธยาย พวกเราไมคอยไดอาน แตกม็พีวกเรา กอ็านกัน

หลายคน เขากส็าธยายกัน เทานัน้แหละ มันจะลมสลายหมดแลว สังคมทนุนยิมสังคม capitalist นี่มันจะลม

มันจะสลาย มันจะอะไรไปหมดแลว มันไปไมรอดแลว อตุสาหกรรมกไ็ปไมรอด ทนุกท็นุกาสโิน ทนุกท็นุ ปลอม

อะไรเขากว็จัิยวเิคราะหออกมารูกันแลว หมดแลวละ เราไมตองไปทาํวจัิย ไมตองไปตรวจสอบ

เขากต็รวจสอบไปเสรจ็หมดแลว เรากเ็ปนแตเพยีง ปรายตามองนดิหนอย กเ็หน็ชัดเจนแลว เพราะเรา

มปีญญารูแลว ไมยากดอก แลวเรากต็องชวยเขา เพราะทศิทางนี้ อาตมาแนชัดบญุนยิมนี่ ทางโนน เขายัง

ไมชัดเจน เทาไรดอกวา เขาจะแกเอาอะไรมาแกไข แทนทนุนยิม ที่มันลมสลาย อตุสาหกรรม เรากไ็มไดดถูกู

ดแูคลนอะไรเขา เรากใ็ชกันพอสมควร แลวผลขางเคยีงมันเยอะ อตุสาหกรรมนี่ ผลขางเคยีง มันเยอะ

เทคโนโลยกีเ็หมอืนกัน ผลขางเคยีงมันเยอะ

เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวาเราจาํเปนตองใชอยูเรากใ็ชไป ถาเผื่อวาสดุทายไมจาํเปนแลว เราไมตองรบีรอน

เราไมตองรบีเร งทกุอยางอดุมสมบรูณธรรมชาตชิวยเราแลว เกดิ mass nature เกดิธรรมชาตทิี่มากพอสมควร

สมดลุ โดยไมตองไปเอาเครื่องมอืทางเทคนคิมาชวย มันกทั็น เพราะเรากก็นินอยอยูแลว แลวธรรมชาติ

มันกช็วยเรา มากอยูแลว สะพัดไปกอ็อกมากพอแลว สิ่งเหลานี้กล็ดได ไมตองคดิเครื่องทุนแรง ไมตองคดิ

สิ่งเหลานัน้ขึ้นมาเพิ่ม ลดหยดุ ไปลดสิ่งเหลานัน้ดวยอกีกไ็ด ไมตองแลนตดิตอกันมากมาย จนกระทัง่ ตองรบีสง

รบีไป รบีมาอะไรกัน เพราะของใครกม็ ีของใครกม็ ีทกุบานมผีัก ยกตัวอยางงายๆ ทกุบานปลกูผัก มผีักของตัวเอง

พอหมนุเวยีนกนิ วันหนึ่งคนืหนึ่งกนิ อยาวาแตของตัวเองหมนุเวยีนกนิเลย ยังเหลอืแก ผูที่เปน ผูที่เดนิไมปลกูกัน

เชน ทานมทุกุันโต เปนตน พวกที่ไมมบีาน ไมเอาบาน มันมคีนที่ไมมบีาน เปนพวกตองม ีไมปลกู กย็ังเหลอืเผื่อแผ

แบงใหผูที่ไมปลกูเลยนี่ แตกนิอยูแลวดวย เพราะฉะนัน้ คนนี้ กไ็มจาํเปน ตองเดนิทางไปไหน กป็ลกูอยูหมนุเวยีน



ทาํงานทาํการสรางสรร มงีานอะไร กอ็ยูบาน นัน่แหละ ปลกู บานโนนกม็ ีบานนี้กม็ ีบานนัน้กม็ี

เอาบานนี้มอียางโนน บานโนนไมม ีกไ็มเปนไร แลกกัน เปลี่ยนกันไป เปลี่ยนกันมา แลกกันไปบาง

มันจะไดเฉลี่ยไดอะไรครบครัน ไมขาด หมนุเวยีนมไีอโนน แตกตางกันไป บางอยาง กแ็ลกเปลี่ยนกันไป

พอเปนพอไป เสรจ็แลวมันกพ็อแลว

การเดนิทางกไ็มตองมาก รถรากไ็มจาํเปนจะตองไปแนนที่ถนนอะไรตออะไรตางๆ กล็ดไดแลว กไ็มตองไปมี

รถอะไรมากดอก จะตองไปชวยคนนัน้ ประเดี๋ยวคนนัน้เจบ็ ประเดี๋ยวคนนัน้ปวย ประเดี๋ยวคนนัน้ เดอืดรอน

คนนี้จะตองวิ่ง ไปชวยคนนัน้คนนี้ คนรูอยูขางอยูเคยีงอยูใกล มปีญญา มคีวามรูขึ้นมา ตางกม็ทีกุที่ ทกุถิ่น

ทกุแดน กช็วยกันไดพรอมไปหมด อยากจะไปเยี่ยมกันโดยการระลกึถงึ กน็านๆ ไปทกีไ็ปกันได กไ็มถงึกับเฮโล

ทกุวันตองออกวิ่งทกุวัน จะตองตื่นแตเชาเดี๋ยวนี้นะ มันเหน็ชัดๆ หมดเลย มันรอน มันเรว็ แลวกมั็นจะตองรบี

เปนหมาหอบแดด ตื่นแตเชาขาวกไ็มไดกนิ กล็อจนกระทัง่วา ไอลกูที่นอนเตรยีมตัวจะไปโรงเรยีนนี่ ใสถงุเทา

ใสรองเทา ใหดวยบนที่นอน กระเปานักเรยีนกว็างไวบนที่นอน พอถงึรุงเชาตสีาม พอแมรบีมาปลกุใหขึ้นรถ ขาว

น้ําอะไรใสไวในรถ กนิไปตดิแหงก็ๆ แหงก็ๆ อยูในรถ โอยตองเวลาปวดเยี่ยวกต็องใช comfort มันสมน้ําหนา

จรงิๆ เยี่ยวกไ็มได ขี้กไ็มได ตองใชเครื่องมอืขี้เยี่ยวอยูในรถ เสรจ็แลวกไ็ปถงึที่ทาํงาน หอบแลว เหนื่อยแลว

ทาํงานกท็าํไป ไมชาไมนานกห็มดเวลา เดนิทางอกี กลับบาน กวาจะถงึบาน เลกิงาน ๔ โมงกวา จะถงึบาน ๒ ทุม

พวกเราโอโฮ จาก ๔ โมงถงึ ๒ ทุม เราทาํอะไรไดตัง้เทาไหร เยอะเลย เจรญิงอกงาม มากมาย

กท็าํเพื่อเขานัน่แหละ ทาํเพื่อชวยเขานัน่แหละ เรามเีวลาสรางไดมาก นี่มันดเูหมอืนวาเราเอง เราชา ดเูหมอืนวา

เราเองเราไมวิ่งไมนัน่ไมนี่อะไรตางๆ นานานี่ มันซอน ขยายความไดอกีเยอะแยะนะ

สรปุ จะตองมาพัฒนาตนเองไปถงึจติวญิญาณที่เปนประธานสิ่งทัง้ปวง ตองแกไขตัวนี้ เมื่อแกไข ตัวจติวญิญาณ

นี่เปนอารยิชน เปนผูเจรญิแท เปนผูศวิไิลซที่แทจรงิ อารยิะนี่ศวิไิลซที่แทจรงิ เขาหลงใหลวา

ชาวที่ไดไปเที่ยวสราง อะไรโลกๆ นอกๆ อยูนัน่นะ เขาวาเมอืงศวิไิลซ ประเทศศวิไิลซ กเ็ลยหลงเลอะๆ เทอะๆ

นี่เขาบอกวา เมอืงกรงุนี่เปนเมอืงศวิไิลซ ที่จรงิเปนเมอืงเนา

กรงุเทพฯเปนเมอืงเนาที่สดุในประเทศไทย

เปนเมอืงที่พกิารที่สดุในประเทศไทย

เปนเมอืงที่ตามดืตาบอด ตาเหล

เปนเมอืงที่หหูนวก หเูนา

เปนเมอืงที่จมกูบี้ จมกูแบน คอืมันพกิารหมด

เปนเมอืงที่ขาเปขาหัก เปนเมอืงที่แขนกดุ แขนดวน

เปนเมอืงที่ลาํไสพกิาร เปนเมอืงที่ตับพกิาร



เปนเมอืงที่หัวใจพกิาร สมมตุวิาเปนคนพกิาร

กรงุเทพฯเปนเมอืงเหมอืนอยางนัน้ เปนเมอืงที่พกิารที่สดุ แตคนหลงเพราะมันเสรมิสวย มันศัลยกรรม ใหมหมด

หกูศ็ัลยกรรมใหม จมกูกศ็ัลยกรรมใหม จนไมเปนหแูลว หจูนกระทัง่เปนหาง จมกูจนกระทัง่ เปนงวง

ปากจนกระทัง่เปนกระถาง ตาจนกระทัง่เปน....

การที่บาๆ บอๆ แลวเขากห็ลงวาสวย หลงวางามไปตามโลก อปุโลกอะไรๆ ไวยดึถอื เปนเรื่องจรงินะ คณุฟงดีๆ

ฟงธรรมใหเปน แลวกห็ลงวา มันเปนสิ่งที่นาชื่นอกชื่นใจ คนทัง้ประเทศกห็ลงใหล คนชาวไร ชาวนา

นองนางบานนากก็ะเตง หอบกันมา ไปตายดาบหนาที่ไหน ไปกรงุเทพฯ มาเนารวมกัน ในกรงุเทพฯนี่ แออัด

ยัดเยยีด กันเขามาหมดเลย มันเหมอืนกับไฟ พวกนัน้กเ็หมอืนกับแมงเมา วิ่งเขามาตายๆๆ และตาย

ตายอยางทรมานดวย นาสมเพชเวทนา อยาไปเลยบางกอกจะบอกให เอาจรงิ เสรจ็แลวไมคอยเชื่อ เขาไมรูจรงิๆ

พวกเรานี่ ตอนนี้กข็ยับขยายกันแลว หาทางไปอยูกรงุเทพฯจรงิๆนะ ไมไปอยูกันแลว เอาเถดิ แตคนตดิ กรงุเทพฯ

จรงิๆ กย็ังม ีตดิไปกอนไมเปนไร สรางวังดีๆ ไวให สรางศาลาวหิารไวดแูลกันดีๆ กแ็ลวกัน ทาํงาน ใหดีๆ กแ็ลวกัน

รับรองกเ็ขื่องกห็ร ูไมใชไมเขื่องไมหร ูเรากม็ภีาวะซับซอนเหมอืนกัน อยางที่เขาม ีเขาเปนเขา

กม็าดถูกูดแูคลนเราไมไดดอก เรากท็าํอยางที่เราเปน แตใหมสีอดซอน ในประเภท ที่เราตองการ อาตมา

ขยายความ ไมหมดนะ เอาละ เดี๋ยวจะหมดเวลาอกี เผลอๆ จะขึ้นโพชฌงค ๗ เหลอื ๕ นาท ีอกีแลว นี่ ต ี๔

ครึ่งไปแลว

เอา ตอนนี้เรากส็รปุเขาไปอกีวา เราจะตองมาแกไขที่คน มาแกไขที่ตัวเรานี่ใหสาํเรจ็ ถาแกไขสาํเรจ็แลว

มันกจ็ะมผีล ออกไปขางนอก ออกไปมแีรง มคีวามสามารถ มปีระสทิธภิาพ ที่จะไปเกื้อกลูชวยเหลอืผูอื่น

ไดอยางแทจรงิ

อาตมาพาทาํดวยหลักมรรคองค ๘ มา แลวกย็้ํายนืยันมาวา มันเปนสัมมาสมาธ ิสมาธลิมืตา สมาธทิี่รูจัก

การลดละกเิลสออก นวิรณ ๕ ของสังกัปปะ มันกเ็ปนตัวจตินัน่แหละสังกัปปะ เสรจ็แลว เมื่อไมมปีระธาน

ที่เปนกเิลส มันกล็ดละลงมา วาจามันกส็ัมมา กัมมันตะมันกส็ัมมา อาชพีมันกส็ัมมา ตามมาเรื่อยๆ นี่เรากไ็ดรปู

ไดเรื่องมา ไดอะไรตออะไรขึ้นมาเสมอ จนกระทัง่ กาํลังจะมายดึหัวหาด สัมมาอาชพีหลักที่ม ีdemand

ใหญยิ่งกค็อื กสกิรรมอยางธรรมชาต ิอยางที่พวกเรากาํลังพาทาํ กสกิรรมกด็ ีแลวกข็างเคยีงของมัน กค็อืขยะ

เสรจ็แลวเรากม็าแปรขยะ ใหเปนปุยซะใหด ีสวนที่จะเอาไปหมนุไปเวยีน เปน recycle เปน reuse repair reduce

reject อะไรกแ็ลวแต มันมอีกีตัง้หลาย re เรากร็ูความจรงิของมันวา เราจะตองทาํอยางไร เรากพ็ยายามปรับปรงุ

พยายามแกไข พยายามทาํใหด ีนี่มันควบคูกันไป ทัง้ใจที่เจรญิ กายเจรญิ วาจาเจรญิ การงานเจรญิ อาชพีเจรญิ

ตามหลักมรรคองค ๘ เรากท็าํกันมาเรื่อยๆ มรีปูธรรม มอีะไรๆ รองรับจาก นามธรรม ของพวกเรา

แลวกไ็ดเรยีนรูตอไปอกี เมื่อเรายิ่งทาํ เรายิ่งรูเลยวา โอโฮ เรามบีทเรยีน แตละคนๆ มบีทเรยีน เพิ่มเตมิขึ้นมา



เรากล็กึซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆ เรามบีทเรยีนแตละคนๆ มบีทเรยีนเพิ่มเตมิขึ้นมา

ทนีี้มาเจาะเขาหาโพชฌงค ตัง้ใจดีๆ จะอธบิายโพชฌงคในงวดนี้ ในพทุธาภเิษกฯครัง้นี้ ตัง้ใจจะเอา

ใหละเอยีดลออ ที่ตรงโพชฌงคนี่ ใหชัดเจน อันอื่นๆ ใดๆ กจ็ะขยายประกอบรวมๆไปดวยอยู

โพชฌงค ๗

๑. สตสิัมโพชฌงค คอื การมสีต ิหรอืมคีวามรูตัวทัว่พรอม เขาใจถกูตองเปนสัมมาทฐิแิลว สัมมาทฐินิี่ตขีลมุ ตรีวม

ไปเลยวา เรามคีวามรูความเหน็ที่ถกูทางจรงิๆ วา แลวสตคิอือะไร อานอาการ ลงิคะ นมิติมันได

แลวสตทิี่เปนอาการอยางนัน้ แลวอยูประกอบ เปนองคประกอบ สตนัิน้ประกอบไปดวยอะไรดวย

การมสีตหิรอืมคีวามรูสกึตัวทัว่พรอม เขาใจถกูตองเปนสัมมาทฐิแิลว ที่กาํลังลงมอื สตนิี่ฟงใหดนีะ ความหมายนี่

ขยายความใหชัดที่สดุ เปนความระลกึรูสกึตัว มสีต ิมคีวามระลกึรูตัวนี่ รูตัว เขาใจถกูตอง เปนสัมมาทฐิ ินัน่คอื

ตเีปราะเอาไววา มันตองถกูทางทกุอยาง ที่กาํลังตัว อาการ ลงิคะ นมิติ อาการของจติ ที่เปนตัวรูนี่แหละ

กาํลังลงมอืปรับปรงุกาย วาจา ใจ สตสิัมโพชฌงคจะตองเปนตัวที่กาํลังมปีระสทิธภิาพ มบีทบาท

กาํลังปรับปรงุกาย วาจา ใจ ของตนเอง ไมใชไปเที่ยวไดปรับปรงุกาย วาจา ใจของคนอื่น อยาไปเปน อยางนัน้

อยาไปวุนวายคนอื่น อันนัน้ไมใชสตสิัมโพชฌงค สตสิัมโพชฌงคนะ รูคนอื่นได แตไมใชรู

ตองที่จรงิที่ถกูตองรูตัวเอง กาํลังปรับปรงุดวย เงื่อนไขตองบอกใหชัดนะ วาเงื่อนไข สตสิัมโพชฌงคนี่

มบีทบาทขนาดไหน รูตัวแลว กาํลังปรับปรงุกาย วาจา ใจ ของตนเอง ใหพนมจิฉา สูสัมมา ขึ้นไปไดเรื่อยๆ

นี่สตสิัมโพชฌงค กาํลังปรับปรงุ สังกัปปะ พนจากมจิฉาอยู วาจากก็าํลังปรับปรงุ วาจา ใหพนมจิฉาอยู

ปจจบัุนนะ ปจจบัุนเสมอ สตสิัมโพชฌงค โพชฌงคจะตองกาํลังเดนิ ไมใชไปแขวนไวขางฝา แลวจะมี

สตสิัมโพชฌงค แลวเอามาระลกึรู ไมใช ไอนัน่มันบพุเพนวิาสานสุต ิสตทิี่ระลกึเอาของเกามาด ูทวน

สตสิัมโพชฌงค ตองเปนปจจบัุนธรรม กาํลังๆๆ continuous กาํลังเปนอยูขณะนี้ กาํลังปรับปรงุกาย วาจา

ใจของตนเอง ใหพนมจิฉา สูสัมมาขึ้นไปได ไปเรื่อยๆ ถามันทาํใหไดใหมันด ีไปสูสัมมา หรอืมาสูความเจรญิ

เปนสัมมา เชนกามวติก กพ็ยายามชนะกามวติกขึ้นมาได พยาบาทวติก กช็นะพยาบาทวติก กาํลังทาํ ปรับปรงุ

ใหมันชนะขึ้นมาไดเรื่อยๆ นัน่แหละกาํลัง เดนิอยูในมรรคอรยิทรัพย กาํลังเดนิ กาํลังเปนพทุธะ เดนิ ๗ กาว

กาํลังเดนิๆ ไดเคลื่อนไป กาํลังสคุโตๆ เดนิเคลื่อนไป กาํลังเดนิกาวเขาไปสูความเจรญิ สตนิี่รูตัว ตรวจดู

รูมปีญญา มธีัมมวจัิยสัมโพชฌงคเขารวมดวยนะ อาตมาเคยบอกแลววา สตสิัมโพชฌงค มธีัมมวจัิย เขารวม

มวีริยิสัมโพชฌงคเขารวม วริยิสัมโพชฌงคกค็อืการเพยีร ที่มันเปนองคแหงการตรัสรู โพชฌงคนี่คอื

องคแหงการตรัสรู กค็อืกาํลังสัง่สม ความตรัสรู ไมใชรูอยางโลกๆ แตรูอยางธรรมะ ที่เขาหลัก ปรมัตถสัจจะ

กาํลังเปน ตัวโลกตุระ กาํลังเดนิทางเขาไปเปนพระอรยิะตลอดเวลา เดนิไดผล ไดมรรค ไดผล เขาไปเรื่อยๆ

เรื่อยๆ เดนิไดเรื่อยๆ สัง่สมไปเรื่อยๆ เลย กาํลังเดนิเขาสูสัมมาไปไดเรื่อยๆ จนเกดิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา



สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชวีะ สัมมาสมาธ ิเกดิเรื่อยๆ สัง่สมขึ้นเปนสัมมา พวกนี้เรื่อยๆ ไดอันไหนเดน

กอั็นนัน้แหละ ไดอันไหนดวยกอั็นนัน้แหละ เจรญิอยางเปนภมูริู เปนความสาํนกึ ที่มรีะดับสงูกวา ผูมสีตปิถุชุน

และสตกิัลยาณชน เพราะไดเรยีนรู จนสามารถทาํสตอิารยิชน หรอืสต ิสัมโพชฌงค นี่เปนคาํอธบิาย ใหแกตนเอง

เปนแลวจรงิ ใครทาํเปน ใครทาํไดแลว กค็นนัน้เปน

สตสิัมโพชฌงคหรอืสตทิี่เขาขัน้ของความเปนอารยิะนี้ ตางกันกับสตทิี่เปนความรูตัวทัว่พรอม เขาใจ และ

มคีวามรู ความสาํนกึของปถุชุน กับของ กัลยาณชน สตสิัมโพชฌงคนี่ ตางกันกับสตปิถุชุน ตางกันกับ

สตกิัลยาณชน เพราะสตปิถุชุนกับสตกิัลยาณชนนัน้ เปนสตทิี่ยังไมมคีณุภาพสงู ถงึขัน้พาตนเดนิไป ในทาง ของ

อารยิมรรค สูอารยิผล

สตปิถุชุนนัน้ไมตองพดูเลยวา ไมมทีศิทางที่จะเดนิอยูในทางอารยิมรรค เพราะฉะนัน้ อารยิผลไมตองพดู

กับเขาเลย สตปิถุชุน สวนสตกิัลยาณชนนัน้ เขากน็กึวาเขาเดนิไปในทางด ีแตดนัีน้ยังไมถงึขัน้ปรมัตถ

ยังไมถงึขัน้จติ เจตสกิ ยังไมถงึขัน้วจัิยกเิลสออก ไมถงึขัน้ทาํใหกเิลสลด ทาํใหมจิฉาลด กามเปนกเิลส

พยาบาทเปนกเิลส วหิงิสาเปนกเิลส อยางนี้เปนตน หรอืวาการโกหกผดิศลีขอที่ ๔ การโกหก การพดูเพอเจอ

หรอื การพดูสอเสยีด หยาบคายอะไรนี่ มันไมเหมาะไมสม ไมถกู มันเปนกเิลสควรลดอยางชัดเจนเลย

แลวไมไดลด เพยีงแคขางนอก ลดนอกดวย ลดถงึใจเลย อยาไปอยาก อยาไปแรง อยาไปมัน ปรับใหไดที่

สัมโพชฌงค สตขิองสัมโพชฌงค สตขิองพระอารยิะที่จะตองเขาใจตัวเอง ตองอานออก ตองรูไดดวยตน ปจจัตตัง

เวทติัพโพ วญิหู ิอานรูอยางนัน้แทๆ จรงิเลยวา ตนกาํลัง ถาจะเปนสตสิัมโพชฌงค นัน่กค็อื กาํลังเดนิเขาสู

ทางที่เปนอารยิมรรค กาํลังเดนิไปสูจดุหมายปลายทาง อารยิมรรคกค็อืทางที่จะไปสูจดุอรหัต ผลนัน่แหละ

จดุบรรลหุมดกเิลสนัน่แหละ เพราะฉะนัน้ ชนะกเิลสไปไดขัน้ใดกแ็ลวแต กค็อืมรรค ชนะไปได เรื่อยๆ

มันยังไมหมด กเิลสมันยังเหลอือยูบางกต็าม แตเราลดละได จางคลายได เรยีกวาชนะนะ ไดผลนะ

ปราบกเิลสลงได ไมใชกเิลสซัดเรา งอกองอขงินี่ไมใช ถาซัดเรางอกองอขงิ แมเราไดสูจรงิๆ เรากเ็ปนนักสู ที่เปน

โคตรภู

โอโฮ เอาใหม เลอืดนองน้ําตากส็ูนะ น้ําตานองหนากส็ูใหม กเ็ปนนักสูอยู แตถาสูไดกนั็น่แหละไดผล ไดมรรค

ไดเดนิทางเขาไปไดเรื่อยๆ ไดกาวๆ เขยบิๆ ๆ ๆ เขยบิยิ่งกวาพุมพวงเขยบิ มันเขยบิคนละทาง เราเขยบิไป

ในทางอารยิะ

ถาแพกไ็มใชองคแหงการตรัสรู มันยังไมไดขึ้นทางอะไร แตมันกร็ูนะ มันยังไมถงึตรัส มันแพ พระพทุธเจา

ไมไดสอนใหเราแพนี่ สอนใหเราชนะกเิลส เพราะฉะนัน้มันแพอยู กเ็รยีกวายังไมสมบรูณ แตถารูนะ

คณุปฏบัิตริูอยูวา เปนนักสูที่สูแลวแพ แพเขา อนิทรยีพละเรากพ็ยายามใหม จนกวาอนิทรยีพละเราจะชนะ

มันอาจจะผดิบกพรอง ตรงไหนบางแกไข เพื่อความชนะ เหมอืนนักมวยที่จะตองแกมอื สอบซอม สอบแกตัว



เรื่อยๆ สูไป แตสอบซอมสอบแกตัว ตกเรื่อยๆไป สักวันมันกค็งจะแพตลอด เหมอืนกันนะนา ถามันไมไดเรื่อง

ถามันแพ อยางนัน้เรื่อยๆ ตลอด มันกค็งอยางนัน้ กเ็ปนองคแหงการตรัสรู กเ็มื่อเราชนะ เราทาํได จะชนะ นดิหนึ่ง

กไ็ดเปนนดิหนึ่ง ไดมากกม็ากขึ้นแหละ ไดชนะอยางเดด็ขาดนอ็คเอาๆ เลยยิ่งดใีหญเลยนะ นี่กอ็ธบิายประกอบ

ไปโดยภาษาอื่นๆ ดวย มันจะไดเขาใจเยอะนา

เพราะฉะนัน้ สตปิถุชุนกับสตกิัลยาณชนนัน้ เปนสตทิี่ยังไมมคีณุภาพสงู ถงึขัน้พาตน เดนิไปในทาง อารยิมรรค

สูอารยิผล หรอืยังไมมคีณุภาพสงูถงึขัน้เปนองคแหงการตรัสรู คอืไมใชสัมโพชฌงค เพราะ ภมูปิญญา

มคีวามเขาใจ มทีฐิคิวามเหน็ไดแคภมูปิถุชุน หรอืภมูกิัลยาณชน วนเวยีนอยูในภมูทิี่ ไมเขาขาย เขาเขต

ขององคของการตรัสรู คอืสัมโพชฌงค หรอืไมสามารถถงึขัน้ปฏบัิตแิลว มผีลลดละ มจิฉาทัง้หลาย ไดจรงิ

โดยเฉพาะลดละมจิฉาสังกัปปะ มจิฉาวาจา มจิฉากัมมันตะ มจิฉาอาชวีะ จนสามารถ สัง่สมลงเปน

สัมมาสมาธขิึ้นมาได ดวยแรงของสัมมาวายามะ ดวยแรงของความพยายาม

เพราะฉะนัน้ ที่ฟงกันนี่เพื่อทาํใหเกดิความเหน็ ความเขาใจ เพื่อใหเกดิทฐิ ิเมื่อความเหน็ ความเขาใจ ของคณุ

เปนสัมมาถกูทางถกูตองแลว คณุกไ็ปตัง้สต ิใหเปนสัมมาสต ิหรอืพยายามตัง้สต ิเดนิใหได เดนิใหเกดิ ๗

กาวนี้ใหไดดวยสัมมาวายามะ ดวยการพยายาม ดวยความเพยีร ดวยความตัง้อกตัง้ใจทาํ เมื่อเรากาํลังทาํ

ทาํไปอยางไร ทาํไปกจ็ดุหมายที่ทาํกค็อื กาํลังสาํรวมสังวรเรื่องสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชวีะ

นัน่แหละเปนตัวปฏบัิต ิไมมอีื่น ปฏบัิต ิแลวในขณะปฏบัิตนัิน่แหละ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชวีะ โนนแนะ

สตขิองคณุถงึขดีสัมโพชฌงคมัย้ ตองเขาใจวา เออ สตขิองเราตอนนี้ ไมถงึสัมโพชฌงค แคสตกิัลยาณชน

สตกิัลยาณชนกับสัมโพชฌงคตางกันตรงไหน เอาขดีตรงนี้ใหชัด กัลยาณชนนัน้ แครูวาด ีความด ีในขนาดหนึ่ง

ขนาดหนึ่ง ทาํไดแตวาไมลดกเิลส ไมลดนวิรณ ๕ ฟงใหชัด สตทิี่ไมถงึขัน้ ไมลดนวิรณ ๕ จรงิ

ทาํดกีค็วามหมายวา ดอีะไรกไ็ด ดใีนกายกรรม ดใีนวจกีรรม ยังไงกด็ไีด แตดวีจกีรรมนะ พดูด ีไดดเีลยนะ

แตคณุอานจติของคณุออกไหม วาขณะที่พดูดนีี่ คณุอานจติของคณุรูวา กเิลสตัวนี้แหละ มันเปนตัวขวาง

แลวคณุกท็าํใหกเิลสตัวนี้มันออนแรง มันลดลงจรงิๆ เหน็ รู นี่เรยีกวา ปรมัตถ อานจติ เจตสกิ รปู ของตัวเองออก

แลวมันกล็ดลงจรงิ เมื่อใดคณุไดลด และรูวา ตัวไดลดกเิลสจรงิ เมื่อนัน้ สตติัวนัน้ ถงึสัมโพชฌงค

เมื่อใดคณุไมรูตัว บอกสตนิี่แปลวาตัวรูนะ รูตัวทัว่พรอม รูตัวทัว่นะ ไมใชรูตัว เศษหนึ่งสวนใดพรอม ไมใชนะ

มใีครแปลวา สตนิี่แปลวา การรูเศษหนึ่งสวนใด เศษ ๑ สวน ๒ หรอืเศษ ๑ สวน ๕ หรอืเศษ ๑ สวน ๑๐๐

เรยีกวาสตบิาง มแีตเขาเรยีกสตนัิน่ กจ็ะตองรอย สตนิี่มาจาก สต รากศัพท รากศัพทสะตะ นี่แปลวารอยได

มผีูเสนอวา ถาจะอธบิายวา สตสิัมโพชฌงคนี่คอืผูทาํ จะพยายาม ปรับปรงุตน ทางกายวาจาดวย

แตวาปรับปรงุแลวไมถงึมโนกรรม ไมถงึมโนกริยิา มโนกริยิากค็อื บทบาท ลลีาของจติ และทาํไมถงึ

โดยเราตองรูใจเรา แลวเรากเ็หน็เลยวา นี่คอืกเิลส นี่กเิลสเอง็ยังเกง เอง็ตองลด นี่เปนความปรารถนาทางกาม



นี่เปนความปรารถนาทางพยาบาทไหม มันเปนความลาํเอยีง เพราะฉันทะ ฉันทะกค็อืสายกาม โทสะลาํเอยีง

โทสาคตกิเ็ปนสายพยาบาท โมหาคตกิส็ายโมหะ ภยาคต ิกส็ายที่อัตตา ภยาคตนิี่สายอัตตามานะไมกลา อสรู

ภัย กลัว ภยาคต ิคอืความกลัว ความกลัวอะไร กลัวไมไดลาภ กลัวไมไดยศ กลัวไมไดสรรเสรญิ

กลัวคนเขากลัวอยางโนน กลัว กลัวแมกระทัง่เสยีหนา กภ็ยาคตทัิง้นัน้ อัตตามานะ แตเราไมไดลาํเอยีง

เพราะวาเราชัดเจน อานแลววา ไอนี่คอืเนื้อหาสาระ ตองการทาํ ลดนวิรณ ได นวิรณมันกม็อียูแคนัน้แหละ กาม

พยาบาท ถนีมทิธะ กต็ัวที่ตไีมแตก

ออ กใ็ชซ ีนัน่คอืการสัง่สมอนิทรยีพละ เปนกาํลังซ ีสตสิัมโพชฌงค ตองมกีาํลังจรงิๆ มทัีง้กาํลังที่แรง

ที่ทาํใหมทุภุตูธาตนุี่แหละ อธบิายไปแลว มันจะตอเนื่องกันไปอกีเยอะเลย มคีนแยงมาวา สตสิัมโพชฌงค

จะตองมผีูบอกวา ควรจะอธบิายวา สตสิัมโพชฌงค จะตองประกอบดวยเปนการมกีาํลัง ใช กาํลังสราง

ใหเกดิอนิทรยี อนิทรยีแปลวากาํลัง เพราะฉะนัน้ สตจิะเปนสตนิทรยีขึ้นมาได มันตองเกดิกาํลัง กาํลังเกดิได

กเ็พราะวา อธบิายลงไปอกีก ็มทุภุตูธาต ุธาตจุติ ธาตวุญิญาณที่เราจับมัน่คัน้ตาย มันทาํใหมันหัวออน

แลวมันกร็ูเรว็ รูชัด รูความจรงิ แลวกท็าํใหมันเปลี่ยนแปลง ดัดจากมจิฉา ดัดจากความชัว่ ดัดจากตัวต่ํา ตัวเสื่อม

คอือาํนาจกเิลสมันแพ แพนอยคณุกไ็ดนดิเดยีว แพมากคณุกไ็ดมาก กาํลังคณุกด็ขีึ้น มทุภุตูธาต ุตัวนี้

เจรญิขึ้นเรื่อยๆๆ มันจะเปนไปตามที่เราตองการเจรญิ เจรญิอยางไร ชัดอยางนี้

เพราะฉะนัน้ในการคดิ คณุสามารถมสีตอิยางนี้ มทุภุตูธาตขุองคณุแววไว อานรู แหม กาํลังอยูในบทบาท

ฌานเชยีวนะ ฌานที่มันจะมมีทุภุเูต กัมมนเิย ฐเีต อเนญชัปปตเต นี่เปนความเจรญิของฌาน มทุภุเูตนี่

เปนตัวภาคกริยิา ภาคปฏบัิตแิทเลย รูและปรับคากเิลสแขง็แรงดัดจติหัวออน จติทาํใหกเิลสแพไดเรื่อยๆ รูดวย

แลวกร็ูจรงิดวย แลวทาํใหมันออนไดดวย กรรมกริยิาตางๆ กย็ังทาํอยู กัมมนยิะ กัมมนเิย การงานตางๆ

อาชพีตางๆ อะไรกย็ังทาํอยู คดิกย็ังคดิ พดูกย็ังพดู ตอนนี้กาํลังทาํงานพดู อาตมาไมไดทาํงาน ประกอบการอื่น

กาํลังพดูกก็าํลังพดู กร็ูตัวอยูเดี๋ยวนี้ คดิดวย สังกัปปะจติมันมารวมหมดนัน่แหละ จะพดู จะทาํการงาน

จะทาํอาชพี จติมันตองมาดวยหมดนัน้แหละ สังกัปปะไปกับเขาหมด สังกัปปะจงึมอีงคธรรม ถงึ ๗สวน

นอกนัน้นะมแีตมจิฉากับสัมมาเทานัน้แหละ วจกีรรม กัมมันตะ อาชวีะ กข็ยายความหมาย ของงาน ไปอกีทหีนึ่ง

เทานัน้เอง ที่ม ี๕ สวนวาจากับกัมมันตะ มันกม็แีคมจิฉา กับสัมมา สองภาคเทานัน้ ในองคธรรม ไมลกึไมมาก

แตองคธรรมของสังกัปปะมถีงึ ๗ ม ีตักกะ วติักกะ สังกัปปะ อัปปนา พยัปปนา เจตโสอภโิรปนา วจสีังขารา

สังขารเลย สังขารจนกระทัง่เปนเรื่อง วจนีี่บอกแลววาแปลวาเรื่อง จนกระทัง่

เปนเรื่องที่คณุจะรูเรื่องของมันเลยวา เออ เรื่องอยางนี้เอาขนาดแหละนะ ไดเรื่องขนาดนี้ ปรงุเอาขนาดนี้

ความตองการ เมื่อมันไดแลว ฆากเิลสกไ็ดแลว เราจะรวมปรงุดวย สังขารดวยขนาดไหน เปนเรื่องอยูทาง ในจติ

จนกระทัง่ ใหมันออกมา มาเปนวาจา ใหมันออกมาเปนกายกรรม ใหมันบอกออกมา เปนการงาน



ใหมันมาอยูกับอาชพีนี้ มันตรวจสอบมาในนัน้เสรจ็หมด มตีัวตรวจสอบเสรจ็ มตีัวหลัก หลักก ็อัปปนา พยัปปนา

แขง็แรงแขง็ขัน นอกนัน้กทั็ง้นัน้แหละ วติกวจิาร อยูในนัน้เสรจ็หมด

เพราะฉะนัน้งาน หรอืสัมมาสมาธขิองพระพทุธเจา จงึประกอบไปดวยการงาน ประกอบไปดวย กรรมกริยิา

ทกุอยาง เปนฌานชนดิที่มมีทุภุตูธาต ุม ีกัมมนยิะ มกีารสัง่สมลงเปนความแขง็แรง กค็อืสัง่สมเปน สัมมาสมาธิ

ฐเีต อเนญชัปปตเตนี่ กค็อืตัวสัง่สมลงเปนสัมมาสมาธ ิสังกัปปะกจ็ะแขง็แรง วาจากแ็ขง็แรง กัมมันตะแขง็แรง

อาชวีะแขง็แรง มจีติตัวที่แขง็แรง อยูกับกรรมกริยิาพวกนี้ ทัง้หมด สัมมาสมาธขิอง พระพทุธเจา

จงึไมเหมอืนสมาธขิองศาสนาใดๆ ของฤาษ ีอาจารยใดๆ ศาสดาใดๆ ในโลกเลย มันเปนสมาธ ิที่วเิศษที่สดุ

แขง็แรงที่สดุ และจรงิชัดที่สดุ มปีระสทิธภิาพ มคีณุคาประโยชนที่สดุ

อาตมาอยากจะใหผูที่มคีวามเฉลยีวฉลาด ผูที่แสวงหา ผูที่รูดีๆ ในโลกทัง้โลกนี่ ไมวาจะอยูตะวันตก อยูยโุรป

อยูอเมรกิา ที่วาเปนยอดปราชญ ยอดศาสดาไหนๆๆ นี่ใหมาคยุกับอาตมาเรื่อง สัมมาสมาธ ิถาใครยิ่งแสวงหา

อยากจะเรยีนรูสมาธ ิมาเรยีนรูสมาธวิเิศษของพระพทุธเจานี่ อาตมาเชื่อวา อาตมาเขาใจ สัมมาสมาธิ

ของพระพทุธเจาด ีละเอยีด ละเอยีดพอที่จะพดูกันไดรอยป วเิศษจรงิๆ เพราะมันจะได มันไมใชงายๆ

แคฟงนี่กย็ังยาก บางคนกเ็ขาใจไปตามภมูขิองตัวเอง เสรจ็แลวไปพสิจูนปฏบัิต ิประพฤต ิเพราะฉะนัน้

ตัง้แตสตสิัมโพชฌงค มันกเ็ปนสัมมาสต ิเมื่อคณุเขาใจถกู กเ็ปนสัมมาทฐิวิา ออ สตเิปน อยางนี้หรอื

สตสิัมโพชฌงคเปนอยางนี้หรอื คณุกเ็อาไปทาํซ ิทาํสตสิัมโพชฌงคใหมันได เมื่อไดสต ิสัมโพชฌงคแลว

นัน่แหละคอื สัมมาสต ิซึ่งคณุพยายามทาํใหมันได เมื่อทาํจนเปนสัมมาสต ิแลวมันกเ็กดิ อันอื่นอกีตอหนึ่ง

มันไมเปนตัวเดยีวดอก กลไกสาํคัญสัมมาสต ิสตสิัมโพชฌงค ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค วริยิสัมโพชฌงค สามองคนี่

เปนตัวปฏบัิต ิเปนตัวจรงิไมแยกกัน ไมพรากกัน เหมอืนพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ไมแยกกัน ฉันใด ศลี สมาธิ

ปญญา ไมแยกกันฉันใด สามอันนี้ สตสิัมโพชฌงค ธัมมวจัิย- สัมโพชฌงค วริยิสัมโพชฌงค กไ็มแยกกันฉันนัน้

ตองทาํงานรวมกันเสมอ ไมเอาแรงของวริยิะ เขาไปชวย ไมไดดอก ขนาดนัน้ยังปอแปๆ เลย

ไมรูเอาไปทิ้งไวที่ไหนวริยิะนี่ ถงึขนาดเดนิมา ยังเอาไวขางหลังเลยวริยิะ บางทไีมเอาไวขางหลังดวย

ทิ้งไวที่ไหนกไ็มรู บอกวริยิะ อยูที่ไหนละ โนน วางไวขางฝา วริยิะวางไวขางฝา มแีตมากับความสเีฉื่อย

เนอืยตระกลู ใชไมไดเลย มันตองม ีวริยิะเสมอ มคีวามกระปรี้กระเปรา มคีวามมไีฟ มคีวามยนิดเีบกิบานราเรงิ

พรอมที่จะปฏบัิต ิพรอมที่จะประพฤติ

อาตมาสอนพวกคณุไมไดนี่ อาตมาไมรูจะไปสอนใคร แลวพวกคณุกท็าํไมสาํเรจ็นี่ อาตมากไ็มรูจะไปเอา

ความสาํเรจ็ จากใครที่ไหน สงสัยตองไปสอนตนเสาเสยีแลว ใหตนเสาปฏบัิต ิดนีะอาตมาเทยีบกับตนเสา

ไมเทยีบเหมอืนหมา อยางทานมทุกุันโต ทานมทุกุันโตกเ็ทยีบหมาเลย เหมอืนกันนัน่แหละ เทยีบหมากไ็ด

สอนคณุไมได กไ็ปสอนหมาดกีวา เอาตอ ตอขยายความถงึมันไมใชเรื่องเลนๆ ตัง้ใจฟงมาแลว แตกต็องฟง อกีดีๆ



มันไดอะไรใหมขึ้นไปไหม ลกึขึ้นไปไหม แลวจะไปทาํไดถกูตอง ดขีึ้นอกีไหม

ทนีี้ตออันอื่นกอน แลวกค็อยๆ มาไลรวมอยางนอยสักสาม ธัมมวจัิยกับวริยิะนี่ มันจะไดมารวม เปนองค ปฏบัิติ

พอทาํอันนี้ไดแลว เดี๋ยวมันจะเกดิผลเปนปต ิแลวกจ็ะเกดิผลเปนปสสัทธ ิแลวมันถงึจะสัง่สม ลงเปนสมาธิ

แลวมันจะถงึจดุยอด คอือเุบกขา นี่ถาเขาใจแลว รับรองคณุไมลมืเลย เพราะวา ๗ ตัวนี่ มันจะตองตอเนื่องกันเปน

ถาสภาวะ คณุเขาใจสภาวะแลวนี่ มันคอือะไร จะเนื่องกัน มันหลดุไมไดดอก มันไปดวยกัน มาดวยกันนะ

ถามันหลดุแลว มันกเ็ซอเลย มันทาํอะไรไมออก ถาหลดุอันใดอันหนึ่ง มันทาํอะไรไมออก

มันจะไปพรอมกันเปนพรวนเลย เปนขบวนเลยครบ ๗ อันเลย การเดนิ ๗ กาวอยางนี้ แลวเราจะรูเลยวา

พอเดนิไปกาวที่ ๗ ทาํอยางไร กส็ัง่สมเปนสัมมาสมาธเิขาให แลวเดนิเปนตัวที่ ๗ เปนไง กถ็ายิ่งเปน

อเุบกขาสมาธลิกึเขาไปถงึสมาธ ิเปนอเุบกขาเจตสกิ เปนอเุบกขา เปนเนกขัมมสติอเุบกขาเจตสกิ หรอืเวทนา

เนกขัมมสติเวทนา เวทนาคอืความรูสกึในๆ อกีทหีนึ่ง เปนความรูสกึที่วางเฉยได แมกเิลส จะมขีนาด

บตุรคหบดพีรัง่พรอมไปดวยเบญจกามคณุ เขามาเปนนางตัณหา นางอรด ีมาเปนเตนยัว่ โปเปลอืย

ขนาดไหนกแ็ลวแต ยัว่ขนาดไหนกแ็ลวแต เขากม็ลีลีานะ เขาไมยัว่อยางคนหยาบ ยัว่อยางผูดนีะ มาเชงิผูดี

มายัว่อยางผูด ีแตมันกโ็ป เปลอืยมาเชงิผูด ีมายัว่อยางผูด ีแตมันกโ็ป เปลอืย

คาํวาโป ไมใชแกผาอยางเดยีว คาํวาโปกห็มายความวา มันหาวธิทีี่จะไปยัว่ยวนไดสะเดด็ ทกุอยาง คนนี้ จติใจ

กเ็ฉยตออาํนาจยัว่ยวนเหลานัน้ กเิลสไมเกดิจรงิๆ นัน่แหละอเุบกขา แลวยิ่งมพีลังงาน ยิ่งมคีวาม แคลวคลอง

มกีารงาน ไมใชอเุบกขานี่คอืเฉย แลวกแ็ขง็ทื่อ ยิ่งทื่อไมใช จติยิ่งนิ่ง ไมมกีเิลสเกดิได ยิ่งเปน อเนญชา ฐเีต

แขง็แรงมัน่คงแลว อเนญชา อเนญชานี่ยิ่งตัง้มัน่ ไมมหีวัน่ ไมมไีหว ไมมฟี ูไมมฟีอง ไมมกีระดกิ ตายสนทิ

อเนญชาตายสนทิ พสิจูนไดยนืยันตัวเองนี่แหละได ยิ่งไดเทาไรเทานัน้ อเุบกขากค็อื มันนิ่งสนทิไดเทาใด

ความแคลวคลองในการหมนุ ในการคลองตัว ในการรู ในการที่จะเกื้อกลู ในการที่ จะชวย

แมแตจะชวยนางอรดนีี่ ใหหยดุโป เสยีทหีนึ่ง ชวยนางอรดใีหมาเปนลกูเรา แทนที่จะไปเปนลกูมาร

จับลกูผมีาเปนลกูพระ แกไขปรับปรงุเลย เปลี่ยนเลย เปลี่ยนหัวใจลกูผมีาเลย เปนมาเปลี่ยนหัวใจ ขบถจาก

ความเปนลกูผลีกูมาร ขบถอกตัญ ูตอพอเลย อกตัญตูอพอผพีอมารมา มาเปนลกูของพระไดสาํเรจ็

นัน่แหละ จะมปีระสทิธภิาพ มวีรยทุธ ขนาดไหน สามารถที่จะเอาชนะ ลกูผลีกูมารนี่มาเปนลกูเรา ลกูพระใหได

อยางแคลวคลอง ใชอยางเรว็แรง ทกุวถิทีางที่จะชวย เพราะเมตตาอยางนัน้ทเีดยีว

มาฟงธัมมวจัิยด ูสตปิถุชุน อยางที่คณุมนัีน่แหละ จะตองไปคดิ ทาํไม สตปิถุชุนกค็อื สตทิี่มันไปโลภยศ โลภลาภ

ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ ยิ่งซับซอนยิ่งลกึซึ้ง

ไประลกึด ูเคยมมีาทกุคน แลวกย็ังมอียู ถามันยังลางไมหมดมันกย็ังมอียู สตปิถุชุนเปนธรรมดา เปนไปเพื่อ ลาภ

ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุแบบโลกธรรม สตทิี่รูตัวอยูกับโลกเขา แลวกไ็ปกับโลกเขา อะไรกแ็ลวแต เปนสติ



ที่ดตูัวเอง ใหมันเดนิอยู ใหมันไปอยู ใหมันมาอยู ใหมันไดกนิไดอยู ไดลาภ ไดยศ ไดอะไรมากเทาไร

กอ็ยางนัน้แหละ สตปิถุชุน ไมเสยีสละ

สวนสตกิัลยาณชนนะเริ่มเสยีสละ แตไมถงึจติ ไมถงึปรมัตถ ตัดเขตใหดีๆ พยายามนัน่แหละ เหมอืนศาสนา อื่นๆ

เขาพยายามเสยีสละ แตเขาไมเกงทางจติทางปรมัตถ เพราะฉะนัน้ เขาจะไมเกดิการรู อาการ ลงิคะ นมิติ

จนกระทัง่จับมัน่คัน้ตายตอจติวญิญาณ แลวรูจรงิรูชัดเลยวา จติมันเปนอยางไร ลดละกเิลสแลว

เมื่อกเิลสหมดแลว จติอยูในสภาวะอยางไร เปนตัวตนหรอืไม อยูในอาํนาจเราหรอืไม เปนจติของพระเจา หรอืไม

มันจะรูชัดเลย เพราะฉะนัน้ ศาสนาพระพทุธเจา ทานรูจติจนสมบรูณ จนรูวา โถที่จรงิ สอนกันมาวา

จตินี้เปนของพระเจา พระเจาเปนเจาเปนนาย ไมใชเลย ของตัวเอง ของตัวเองนัน่แหละ มสีทิธิ์ที่สดุ พระพทุธเจา

ถงึไดถงึความสมบรูณสงูสดุ

ตอมาทนีี้ ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค คอืมคีวามสามารถในการวจัิยซอนๆ ลงไปเลย กค็งจะรูเขาใจภาษานะวา

วจัิยคอือะไร มคีวามสามารถในการวจัิยถงึขัน้รู ถงึขัน้รูไดวา ขณะนี้เปนปจจบัุนดวยนะ หรอืขณะใดๆ กต็าม

ตนกาํลังมกีาํลัง continuous นะ กาํลังนะ เปนปจจบัุนนัน้นะ อยาไปกาํลังเมื่อไหน กไ็ปนกึเอากาํลังตอนกอนๆ

มานกึคดิเอง ไมใช นัน่บพุเพนวิาสานสุต ิกาํลังนี้เลย ตนกาํลังมกีารปฏบัิตธิรรม อยูในการคดิ อยูในการพดู

อยูในการกระทาํ อะไรตางๆ กค็อืสังกัปปะ วาจา กัมมันตะนัน่แหละ อยูในการงานอาชพี กค็อือาชวีะ

หมายความวา เราอานของเรารู อยางนอยที่สดุกว็จัิยเลย รูวาตอนนี้นี่ เราสังกัปปะ เราม ีสตสิัมโพชฌงค

หรอืเปลา วาจาเรามสีตสิัมโพชฌงค เขาไปรวมอยูดวยหรอืเปลา กัมมันตะ กาํลังกระทาํกรรมกริยิาอะไรอยู

กต็าม เรามสีตสิัมโพชฌงค รวมดวยอยูหรอืเปลา กาํลังทาํการงานอาชพีนี้ มสีตสิัมโพชฌงค รวมดวย หรอืเปลา

ถามแีลว กาํลังวจัิยอยูหรอืไม มตีัววจัิยบอกแลววา สตสิัมโพชฌงคตองมธีัมมวจัิย เขารวมทาํงาน

ประกอบเสมอเลย ตลอดเวลา แลวจะตองใชพลังวริยิะ วริยิะมันยาก แลวมันกจ็ะตองใชกาํลังพวกนี้

แหมไมใชกาํลังไมได พลังงานพวกนี้ ตองมไีวทเีดยีว ตองมพีลังงานนี้เปนถังๆเลยนะ ยิ่งกวาถังแกส

ยิ่งกวาถังเบนซนิ ยิ่งกวาถังออกเทน ตองมเีปนถังๆ ไวเรื่อยไมใหหมด วริยิะตองมไีว ใหตลอดเวลา ตองหนนุเนื่อง

อยูตลอดเวลา มันจะขี้เกยีจ มันจะไมคอยอยากทาํ มันจะเผลอไมทาํ ไอเผลอไมทาํนี่แหละ คอืสตมัินยังไมคลอง

การฝกปรอืยังไมคลอง พอฝกปรอืคลองแลว คณุกย็ังจะตองพยายาม มันจะไมคอย อยากทาํ ไมอยากทาํไมได

ตองทาํ

เพราะฉะนัน้ สามขัว้นี่ โพชฌงคสามนี่เปนตัว เปนตัวปฏบัิตทิี่จะตองรูใหไดวา เราครบองคสามนี่หรอืไม

ถาครบองคสามนี้อยู กาํลังปฏบัิตอิยู ถาขาดองคสามเมื่อใด ไมละ ตกหลนละ

เพราะฉะนัน้ เรารูหรอืไม วจัิยนี้ตองรูตรวจสอบแลว ตอนนี้เรามสีตสิัมโพชฌงคไหม ตอนนี้เรารูจัก สังกัปปะ

เราอยูหรอืเปลา ตอนนี้เรากาํลังรูจักวาจาเราอยูหรอืเปลา ตอนนี้เรากาํลังรูจักกัมมันตะอยูหรอืเปลา



ตอนนี้เรารูจักอาชวีะเราอยูหรอืเปลา เรารูอยู กาํลังรู แลวรูไปถงึปรมัตถหรอืไม รูไปถงึจติเจตสกิ รูไปถงึ

เวทนาโนนแหละ องคประชมุรวมกันเรยีกวากาย เวทนาคอืความรูสกึทางจติ เพราะฉะนัน้ เมื่อเวลา สตปิฏฐาน

๔ แลวกเ็วทนานี่แหละ รูจติในจติ จติในจติกเ็จโตปรยิญาณ ๑๖ รูตองรูจรงิๆ เลย เจโตปรยิญาณ๑๖ กร็ูวา

อยางนี้มันกาํลังจะไปสูราคมลู อยางนี้ไปสูโทสมลู อยางนี้ไปสูโมหมลู มันมรีากเหงา อยู ๓ เทานี้แหละ ราคะ

โทสะ โมหะ นี่แหละ หรอืเรยีกกามกเ็รยีก เรยีกโลภกเ็รยีก สามนี่แหละ นี่ราคะ หรอืกาม หรอืโลภ

กพ็ี่นองอันสนทิของมันทัง้นัน้แหละ เรยีกชื่อ เรยีกฉายานคิเนม อะไรกต็ามใจ เรยีกชื่อมันหลายชื่อหนอย

แลวเรากร็ู อาการ ลงิคะ นมิติ รูเนื้อของมัน จะเรยีกชื่ออะไร กแ็ลวแต เรารูอาการของมัน เรารูเนื้อแทของมันชัดๆ

อยางนี้มันเปนลลีา สัง่สมลงเปนราคมลู โทสมลู โมหมลู อยางนี้จติของเรา อยางนี้ออกมาทาง อะ ไมใชแลว นี่ลด

ลดราคะ ลดโทสะ ลดโมหะ เหน็ทศิทาง ที่ตางกัน อานจติของตัวเองรูอยางนี้ นี่เปนทาง นี่คอืทาง เพราะฉะนัน้

ถาเราอานรู

อยางนี้อยูจรงิๆ ไมมผีดิ แนหรอืเปลา ไมใชอานเกดิไปเจออะไรกไ็มรู อานไมเจอสภาวะ จะไปอานอะไรอื่น นัน่นะ

กเ็ปนเรื่องของความหลงของคณุนะ คณุหลงผดิกผ็ดิไปจับเอาอะไรกไ็มรู จับไมถกูเนื้อถกูตัวมัน นัน่กเ็รื่อง

ของคณุ แตถาคณุจับถกูเนื้อถกูตัวมันเลยนี่ ลดจรงิๆ เมื่อนัน้กาํลังชนะ กาํลังเดนิทาง แมลดลง มาไดตอนแรกๆ

แคสังขติตะ สังขติจติตะ สังขติตังจติตัง มันลงมาไดแลว มันกย็ัง กย็ังอื้อฮอื มันกไ็ดอยู อยางเรยีกวา

เหมอืนกาํลังจับโจรนี่นะ พอจับโจร จับไดแลวมัด แตกต็องดงึมันไว กอดมันแนน อื้อฮอื ยังยาก แลวมันกด็ิ้นจังเลย

ดิ้นนี่แหละคอื สังขติตังจติตัง คลายๆ อยางนี้ จับโจรได แตยังวางใจไมได ยังเบาไมไดเลย มัดแลวกว็างทิ้งโคโร

ยังไมได ยังตองกมุกันอยูตลอดเวลา นี่แหละ สังขติตังจติตัง หรอืถา วกิขติตังจติตัง กแ็หม

กาํลังไลจับมันอยูทเีดยีว ถาจับมันได มันอยูในขอบเขตของเรานะ อูฮ ูจับมันยังไมมัน่ มันอยูในขอบเขตของเรานี่

อยูในหองนี่ ไลจับมันอยูเลยนี่นัน่ วกิขติตังจติตัง มันดิ้นอยู มันฟุง มันซาน มันกระเซน็ มันยังขจรกระจายอยู

สวนสังขติตังจติตัง นี่จับแลวนะนี่ แนนแลวนี่ แตมันดิ้นจังเลย แขง็จังเลย ตยีังไมแตก ทบุกไ็มออก แหม ทัง้ถัมภะ

ทัง้ดื้อดาน ทัง้ถนีะ ทัง้มทิธะ อื้อฮอื แขง็ ตไีมแตก พยายามต ีนัน่แหละ สังขติตังจติตัง จับมัน่คัน้ตาย

รูแลวกก็าํลังทาํใหมันลดอยูแตแหม มันยากเหลอืเกนิ ยังเหนยีว แขง็ ดื้อ นัน่ทางถัมภะ นัน่ทางถนีมทิธะ สังขติตะ

สวนสายปญญา สายกระเดน็กระดอนเลี้ยวลดเปนฤาษหีกแกตัว จัญไรอยูเรื่อย วิ่งรอบอะไรโนนๆ นัน่แหละ

พวกวกิขติตังจติตัง จับยาก เลนหมากเหลวกันอยู รูจักเลนหมากเหลวไหม อะไรๆ วิ่งเอาเถดิ ภาษาอสีาน

เขาเรยีกวา เลนหมากเหลว ภาษาภาคกลาง เรยีกวา เลนเอาเถดิ เลนอะไรเอาเถดินะ

แตลักษณะอยางนัน้ มันยังไมดทีเีดยีว ถาใหดกีวานัน้เรยีกวา มหัคคตะ ใหมันเจรญิกวานัน้ นี่อาตมา กาํลังไล

เจโตปรยิญาณ ๑๖ นะ มันมสีภาวะรองรับอยางนัน้จรงิๆ พอไดดขีึ้นๆ นี่ มหัคคตะ ใหมันเจรญิขึ้น กวานัน้

ใหสังขติตะ กต็แีตก วกิขติตะกจั็บได จับมาจัดการไดเรื่อยๆ เรื่อยๆ เรื่อยๆ มันจะมลีักษณะ ๒ ดาน



ของสายปญญา สายฟุงซาน กับสายถนีมทิธะ อยูอยางนัน้แหละ จนกระทัง่เกงขึ้น ไมเปน อมหัคคตะ กค็อืวา

มันยังไมเจรญิขึ้นสักท ีอมหัคคตังจติตัง แตใหเปนมหัคคตังจติตังกด็ขีึ้น ดขีึ้นๆๆ ดขีึ้นจนเรยีก สอตุรจติตัง

สอตุรจติตัง จติดขีึ้น แตกม็ญีาณรูวา ดกีวานี้ยังมอีกีอยูจรงิๆ สอตุรจติตัง ด ีดขีึ้นแลว แทนที่จะ แหมตอง

ไอโจรนี่ยังกอดมันแนน ยังจับอยู ไมได ไมอยางนัน้ไมจับหลดุมอืกไ็มใช ปลอยได แตวามันก ็ยังไมตายสนทิ

มันยังเหลอืเศษ มันยังไมยอมแพสนทิ อะไรกแ็ลวแต นี่อธบิายอยางหยาบ เปนองคประกอบ ของลักษณะตางๆ

เพื่อจะไดอานอาการของจติของเรา ของกเิลสของเรา สอตุรจติตัง กด็ขีึ้นมากแลว แตดกีวานี้ ยังมอีกี

กท็าํใหดกีวานี้ยิ่งขึ้น เปนอนตุรจติตัง เปนดทีี่สดุ ไมมอีะไรดกีวา สวนอตุรจติตังนี่ ยังประกอบไปดวยอกี ๒ อยาง

ถาจะไปอตุระ หรอือนตุระ จะเปนอนตุรจติตัง เปนจติที่ดเียี่ยม จะตองประกอบไปดวย สมาหติังจติตัง กับ วมิตุจิติ

เพราะฉะนัน้ จะตองดยูอยไปอกีแลว มันจะเปนอนตุรจติตังนี่ มันเปนสมาหติะไหม สมาหติะกค็อื เปนสมาธิ

ที่มบีทบาท สมาธทิี่เปนสัมมาสมาธ ิสมาธทิี่มกีารงาน สมาธทิี่มคีวามชาํนาญ สมาธทิี่มคีณุคาประโยชน เรยีกวา

สมาหติังจติตัง มันเปนไหมละ มันไดหรอืยัง ถายังเปน สมาธยิังเปนฤาษ ียังเปนอะไรอยู กต็องพยายาม

ใหเปนสมาธทิี่เปนสัมมาสมาธขิองพระพทุธเจา สมบรูณ ตรวจสอบ แลวกส็ะอาด บรสิทุธิ์ จรงิไหม ไมใชแกตัวอยู

เปนวมิตุทิี่จรงิไหม แลวมแีมแตกเิลสจร อวมิตุจิรมไีหม วอบๆ แวบๆ และๆ เลม็ๆ เลยีๆ ยังอะไรอยู มผีหีลอก

นกึวามันหมดตายแลว สนทิเลยไมฟน แหม สนกุสนานกับงานการทาํอยางนัน้ ไอนัน่ไอนี่ ไปนานๆ ผหีลอก แวบ

ฮ ึทาํไมมันมอีาการ มอีาการอัตตานดิๆ มมีานะนอยๆ เออ ตรวจสอบ ใหละเอยีดเกลี้ยงเลย ไมใหเกดิ

ไมใหมแีมแตเศษ อวมิตุจิร ชะ ชะ ชะ ชา เจาหนาแหลม แหม เจาเศษมานะ นดิๆ ทาํเปนแหลม หัน่เขาไป

อยาใหมันมาทาํทะเลทะแลอะไรออกมาใหมัน ตองใหมันสะอาดบรสิทุธิ์ที่สดุ ตรวจสอบ อวมิตุจิร ตรวจสอบ

อสมาหติ มันไมเปนสมาธทิี่เปนสัมมาสมาธสิมบรูณแบบของพระพทุธเจา เพราะสมาธสิมบรูณแบบ

ของพระพทุธเจานัน้ ลมืตาอยูกับโลก เปนจติที่สมาธ ิที่ไมมนีวิรณ ๕ อยางสะเดด็ ไมมธีลุลีะอองอะไร แขง็แรง

อยูเหนอืมันทกุอยาง ไมใชไปนัง่หลับหหูลับตา กดขมอยูที่ไหน หลกีเรน อยูอยางนัน้ไมมี

หลกีเรนอยางของพระพทุธเจา หลกีเรนที่หดกลับอยางสมบรูณไมเหลอื สญู ไมตอง วิ่งหนใีคร

อยูผูเดยีวอยางสมบรูณแบบ อยูผูเดยีวของพระพทุธเจานี่ อยูพรอมพรัง่ไปหมดเลย แมแตภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก

อบุาสกิา ราชา มหาอาํมาตย ทกุอยาง แมแตอยูในบาน แตเราไมมเีพื่อนสองเลย จติอยูเดี่ยว แขง็แรง

เพราะฉะนัน้ ภาษามันจงึไมมจีะใช

คนที่อยูแตผูเดยีวนี่ คอืคนที่เปนหนึ่งเดยีวกับหมู One for all all for one อยูผูเดยีว แตเราไมมเีรา อยูผูเดยีว

แตเรากไ็มมเีราแลว เพราะเรากเ็ปนหนึ่งเดยีวกับหมู หมูเปนหนึ่งเดยีวกับเรา เราเปนหนึ่งเดยีวกับหมู นี่อยูผูเดยีว

สงูสดุมันถงึขนาดนี้ จนเราไมมเีรา ไมใชเราเปนเราอยูเหมอืนแหวนนะ นัน่มันยังมอัีตตา

เพราะฉะนัน้ ผูที่ปฏบัิตธิรรมของพระพทุธเจาแลว เขากับหมูไดด ีเปนอันหนึ่งอันเดยีวกับหมู ไปอยางไรๆ



ปรกึษาหารอืกัน มอีปรหิานยิธรรม พรัง่พรอมกันประชมุ พรัง่พรอมกันนกึคดิ พรัง่พรอมกันทาํ

เพราะฉะนัน้ พวกเรานี่ยังมอัีตตา มันชอบอยูเดี่ยวๆ ยังชอบปลกีๆ ไปตามตัว มันเปนอัตตาทัง้นัน้แหละ

มันจะระลกึถงึหมู แตไมตดิหมู รูจักตาย รูจักเกดิ ตาย คนตายกต็ายกันไป ตายกค็อืตาย พรากกค็อืพราก

หางกค็อืหาง รูจักความจรงิของความจรงิ ไมไดตดิ แตอะไรควร ควรระลกึถงึหมู หมูเปนอยางไร แคไหน อยางไร

จะเปนเสมอ จะรูอันนัน้อันนี้เสมอ มันจะมเีหตมุปีจจัยที่ตอ แมจะอยูไกลกัน กร็ูขาวรูคราว ยิ่งสมัยนี้ สมัยแหง

information โห ! ยิ่งรูไดงาย สื่อขาวสารอะไรไว..ไป เพราะฉะนัน้ จะตองลงปาตโิมกขรวมกันเสมอ

เที่ยวไดไปอะไรตามของตัวเองตะลอน ตะลอน ของตัวเอง ไมรูวาหมูเขาไปอยางไร เขาประชมุกัน

หมัน่ประชมุแลว เขากม็เีรื่องราวอะไร ขณะนี้เราเนนเรื่องอะไร ไปอะไรๆ มันไมพรักพรอม มันกระจาย กระจร

กระเดน็ มันไมเปนโลเปนพาย มันไมรวมพลัง มันไมเปนหนึ่งเดยีว มันไมสอดคลอง มันกเ็ลยชา เรายิ่งมนีอย

ถาขนืแตละคนกระเดน็ กระเดน็ไปคนละทศิคนละทาง มันไมมพีลังรวม ฟงดีๆ ความหมาย เพราะฉะนัน้

นี่กาํลังจะเขนผูที่ นี่พดูไปแลว เขนไปแลวในตัว สมณะผูใดเที่ยวไดตะลอน ตะลอนไปแลว ไปหมกอยู

ตรงนัน้ที่หนึ่ง เดี๋ยวไปหมกอยูตรงนี้ พวกเขาประชมุอปรหิานยิธรรม ไมเคยไดรูกับเขา เขาไปถงึไหนแลว

เขาพดูเรื่องอะไร ตอนนี้เขาเนนเรื่องอะไร มอีะไรเดน อะไร ตอนนี้กาํลังมศีัตรอูะไร ตอนนี้กาํลัง จะทาํงานอะไร

กาํลังรังสรรคอะไร กาํลังเปนเรื่องอะไรเดนชัด มันไมรวม มันกเ็หมอืนกับเรา ไมไดอยูกับหมู ไมไดทาํอะไรกับหมู

ไมไดชวยกันสราง เพราะทกุอยาง มันจะตองเปนอยางนัน้ จะตองเปนพลังรวม ถาอยางนี้แลว

ไมมขีาศกึที่ไหนมาตแีตก ตองมาลงเชค็ศลี เชค็วนัิยกับปาตโิมกขทกุ ๑๕ วัน กจ็ะตองรวม อยูไหน

กต็องมาลงรวม

นี่เปนวนัิย เปนคาํสัง่ของพระพทุธเจา แตใครจะทาํนอกคาํสัง่ของพระพทุธเจามันกเ็สื่อม สักวันหนึ่ง กต็องเปนไป

โดยอัตตามานะ ไมเอาแลว ไมอยากอยูกับหมูแลว กอูยูคนเดยีวดกีวา มันเก อสิรเสรภีาพโวย อสิรเสรภีาพโวย

กก็ขูองกคูนเดยีว มันไมมรีวม มันไมมลีงตัวกันดอก มันไมหมดตัวหมดตนหรอก

เพราะฉะนัน้ จะตองราํลกึถงึธรรมวนัิย จะตองพยายาม อยาออกนอก อยาอวดดทีาํไปตามบาํเรอใจตัวชอบ

แลวกด็ิ่งๆ เดี่ยวๆ ไป ไอที่ตัวบาํเรอตัวเองจะชอบ ขาชอบอยางนี้ ขาเหน็ประโยชนอันนี้ ขากจ็ะอาง ประโยชนอันนี้

ดิ่งไป ใครพดูอยางไรไมฟง ดื้อดาน ถาแบบนี้อาตมากส็อนไมไหวดอก คนดื้อคนดานนี่ สอนไมไหว อาตมากเ็มื่อย

เพราะฉะนัน้ ถาจะใหอาตมาอายยุนืหนอย จะชวยกันรังสรรคอะไรขึ้นมา กป็ฏบัิตใิหมันลงรอง ลงชอง พวกนี้วจัิย

ใหละเอยีดลออ ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค ทัง้กรรมกริยิานอก บทบาทขางนอก สัมมาอาชพี จะไปหลงอาชพี

กสริรมธรรมชาต ิกว็ุนอยูแตกสกิรรม เพื่อนลงปาตโิมกขแลว ชางหัวเพื่อน เพื่อนมาประชมุกันแลว ชางเปนไร

เพื่อนไมเอา ขาสแิน เพื่อนไมแน โอโฮ ใหญกวาหมูเสยีอกี ใหญเหน็ไหม อัตตามานะ มันเบอเรอ เบอเรอ ใหญ

เพราะฉะนัน้ จะตองฟง เขารูไมใชวาเขาไมรู เขาเขาใจเขากโ็นมเนนไปดวยกัน มาดวยกัน นี่เราเลอืดอโศก



ไมใชเลอืดสพุรรณ กจ็รงิไหมเลา ไปดวยกันมาดวยกัน เราเลอืดอโศก ไมใชเลอืดสพุรรณเทานัน้นะ

ขนาดเลอืดสพุรรณ เขายังไปดวยกันเลย นี่เลอืดอโศกไมไปดวยกัน มันกแ็ยนะซ ีเรามันตองยิ่งกวา

เลอืดสพุรรณดวยใชไหม

ธัมมวจัิยสัมโพชฌงคนี่แหละ เราจะตองวจัิยถงึขัน้รูดวยวา กาํลังมกีารปฏบัิตธิรรมอยูในการคดิ อยูในการพดู

อยูในการกระทาํอะไรตางๆ อยูในการอาชพี กค็อื สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชวีะ นัน่แหละ หรอืไม

ถาไมมันกไ็มใชแลว ไมใชธัมมวจัิยสัมโพชฌงคแลว ถาใช เออ สังกัปปะกใ็ช ไดตรวจมจิฉา

วาจาเรากไ็ดตรวจมจิฉา ไดลด กัมมันตะเรากไ็ดลดมจิฉา อาชวีะเรากก็าํลังไดลดมจิฉา กาํลังเดนิทาง อยูเชยีว

ซึ่งจะนับไดวาเปนธัมมวจัิยสัมโพชฌงคอยูในขณะนัน้ ขณะนัน้ กเ็นื่องจาก ขณะนัน้เราม ีสตสิัมโพชฌงค

และสามารถทาํการวจัิยไดถงึขัน้มจิฉาสาม สัมมาสาม ของสังกัปปะ สังกัปปะกม็ ีมจิฉาสาม

ทาํใหเปนสัมมาสาม วาสภาวะอยางไร ในจติ ในเจตสกิ ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร เจาะลงไปถงึจติเลย

มันเปนมจิฉา มจิฉาอยูถงึเวทนา อยูถงึสัญญา อยูถงึสังขาร มันเปนอยางไร ความรูสกึเวทนา

มันยังเปนเคหสติะนะ ตองเนกขัมมะออกมา มันเปนสัญญา ยังเปนมจิฉาสัญญา ยังไปจาํ ไปตดิไปยดึ

อยูในความจาํเกา ยังจะไปเปนสัญญาอยูอยางนัน้ แกสัญญาใหม รูจักไหม นักทาํสัญญา แกสัญญาใหม

สัญญาเกาตดิมานานแลว เลกิเสยีท ีสัญญากาํหนดรู รูวจัิยรูใหดเีลยวา อยางนี้เปนกศุล อยางนี้เปนอกศุล

อยางนี้เปนด ีอยางนี้เปนดกีวา อยางนี้เปนดทีี่สดุอะไร อยางที่อาตมาเคยบอกแลววา ดไีมรูกี่ขัน้

เอาตัวที่เหนอืขึ้นมาเสมอ สัญญากาํหนดรูใหชัด จะจาํไดอยางไรกแ็กการจาํ ถาเผื่อวาไปจาํอยูวา

อยางนัน้เปนอปุาทาน จาํวาอยางนัน้ด ีปญญาธัมมวจัิยรูแลววา อยางนัน้หลงผดิมานาน อันนัน้วาด ีแตกอน

ไปหาแฟนสวยๆ ได วันนี้ เฮย เลกิมันดกีวา เอา เลกิ แกสัญญาใหม ไปตองการลาลาภใหมันมมีากๆ โอ

แตกอนนี้ไดรวยๆ นี่แหละเดด็ขาด รวยไดชาตนิี้ โอย แกสัญญาใหมไมรวยแลว จะเปนคนจนดกีวา แกสัญญา

กาํหนดรูใหชัด สังขาร ปรงุใหม ปรับใหม แกไขใหม ตองทาํใหไดคอืแกไขตัวเอง สังขารใหม วสิังขาร

อยางที่สังขารอยางปญุญาภสิังขาร อยางชาํระกเิลสนัน้ สังขารอยางละกเิลสอันนี้ได นี่คอื ชัดเจนลงไปทกุอัน รปู

เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณของปรมัตถ อานอาการเหลานี้ออก แกไข ถกูทศิทางหมด

วจัิยใหชัดลงไปถงึขนาดนี้ สามารถทาํการวจัิยไดถงึขัน้มจิฉา ๔ สัมมา ๔ ของวาจา มอีะไรบาง ปด สอเสยีด

หยาบ เพอเจอ นัน่นะมจิฉา ๔ วาเปนสภาพอยางไร และสามารถวจัิย ตามเขาไปรู ถงึในจติ ในเจตสกิ

ที่มกีเิลสหรอืตัณหา หรอือปุาทาน อันเปนตัวเหตใุหเกดิวาจานัน้ไดดวย เหตแุหงการเกดิ วาจานัน้

ซึ่งเปนอกศุลเหต ุหรอืทจุรติเหต ุใหแกได หรอืเปนมจิฉานัน่เอง แกจากมจิฉา สามารถทาํการวจัิยได

ถงึขัน้มจิฉาสาม สัมมาสามของกัมมันตะ มอีะไรบาง ปาณาตบิาต อทนินาทาน กาเมสมุจิฉาจาร

นัน่เปนมจิฉาสาม ของกัมมันตะ วาเปนสภาพอยางไร และสามารถวจัิยตามเขาไปรูถงึในจติ ในเจตสกิ



ทนีี้กเิลสหรอืตัณหา หรอือปุาทานอันเปนตัวเหต ุไลเขาไปจนถงึกระทัง่ตัวกเิลส ตัณหา อปุาทาน อันเปนตัวเหตุ

ใหเกดิการกระทาํอะไรตางๆ กัมมันตะนัน้ไดดวย สามารถทาํการวจัิยไดถงึขัน้มจิฉา ๕ สัมมา ๕ ของอาชวีะ

กหุนา ลปนา เนมติตกตา นปิเปสกิตา ลาเภน ลาภัง นชิคิงิสนตา พวกเราตองมรีากฐานแลว

ใครไมมรีากฐานพวกนี้ ไมมพีื้นฐานความรูพวกนี้มากอน กฟ็งไปกอน เปนบัญญัต ิแลวไปตดิตามเอา

สวนใครที่ฟงมาแลว กข็ยายความเอาของรากฐานพวกนี้ พื้นฐานพวกนี้มาอธบิาย ที่จรงิทบทวน แตลกึซอน

นี่กาํลังอธบิายนี่ ลกึซอน ที่จรงิทบทวนเรยีนมาจนถงึขัน้มจิฉา ๕ ของอาชวีะ มจิฉาสามของกัมมันตะ มจิฉา ๔

ของวาจา มจิฉา ๓ ของสังกัปปะ อะไรกเ็รยีนมาหมดแลว และตองรูภาวะดวย สภาวะอาการของมัน

วาเปนสภาพอยางไร และสามารถวจัิยตามเขาไปรูถงึในจติ ในเจตสกิที่มกีเิลส หรอืตัณหาอปุาทาน

อันเปนตัวเหตใุหเกดิ การงานอาชพีนัน้ไดดวย จนกระทัง่สามารถทาํการวจัิยไดถงึขัน้ มจิฉาสมาธ ิสัมมาสมาธิ

เมื่อเราปฏบัิตสิังกัปปะ วาจากัมมันตะ อาชวีะ ไดดีๆ สัง่สมเปนสัมมาสมาธ ิเรากจ็ะรูวา โอย สัมมาสมาธนิี่

มันตางกันกับสมาธฤิาษ ีสมาธทิี่เขาเรยีนกันมามากมายนัก นัง่สะกดจติเอาอยางเดยีวนัน้นะ โอ มันตางกัน

มันเปนความแขง็แรง มคีวามตัง้มัน่ อัปปนาสมาธ ิพยัปปนาสมาธ ิเจตโสอภนิโิรปนาสมาธโินนแน

แลวแนนแนถงึขนาดลมืตา ตักกะ วติักกะได ดาํรอิะไรกไ็ด สังกัปปะ อยางไรกไ็ด นกึคดิอยางไรกไ็ด สังขารยังได

เลย มันเปนสมาธทิี่แขง็แรงปานฉะนัน้ มหีลักแนนอน มคีวามบรสิทุธิ์ แขง็แรงแนนอน เปนฐเีต อเนญชัปปตเต

เปนฌานลมืตา เปนฌาน ซึ่งฌานอยางนี้ ไมใช meditation ฌานอยางนี้ไมเรยีก meditation

ฌานที่เขาเรยีกกันอยูทัว่โลกเดี๋ยวนี้ ฝรัง่รูหมด meditation เขาจะนกึ อยางนี้มา กเ็กดิฌาน meditate แตนี่ไม

เพราะฉะนัน้ เราจะเอา meditate มาใชเรยีกฌานพระพทุธเจา ไมไดเลย

เพราะฉะนัน้ทาํสมาธใิหเปนฌานดวยวธิ ีmeditation ไมได มันไมใช ตองดวยวธิ ีcontentration ได

contentration กเ็ปนชนดิหนึ่ง ในนี้อธบิายไวหมด contentration ตางกับ meditation อยางไร สวน contentration

กเ็ปนสวนหนึ่ง ที่ใชประกอบกัน เปนสัมมาสมาธ ิและ meditation กเ็ปนอปุการะไดนะ อปุการะไดเหมอืนกัน

เอาละ ไปถงึตรงนัน้ แลวคอยวา ตอนนี้ยังไมถงึตรงนัน้ อธบิายอันนี้ไปกอน จนกระทัง่

สามารถทาํการวจัิยไดถงึขัน้ มจิฉาสมาธ ิสัมมาสมาธ ิสดุทาย แมกระทัง่สามารถทาํการวจัิยไดถงึขัน้ มจิฉาวมิตุิ

สัมมาวมิตุ ิรูเลย วมิตุขิองพระพทุธเจา ไมตองมดุตรงไหนเลย อยูเหนอื อยูเหนอืกับมดุนี่ มันคนละเรื่องเลยนะ

อยูเหนอื กับมดุนี่ โลกอยูเหนอืโลก มดุโลกนี่ ไมรูจะไปตรงไหนเลย มันตองมดุ หลบนะ แตนี่ไมหลบเลย

พวกอยูเหนอืนี่ ไมหลบ รูรอบ รูชัด รูครบ รูกับเขาหมด แบงสวนสัด จะชวยแคไหน จะทาํอะไร จะอยางไร อยางไร

มันเปนคนปกต ิเปนคนที่เฉลยีวฉลาด เปนคนรูรอบ เปนคนที่เขาใจอะไรครบ

เพราะฉะนัน้ ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค นอกจากนัน้แลว วจัิยไดถงึขัน้รูวาชนดินี้ เปนพทุธอยางสัมมา หรอื

พทุธอยางมจิฉา วจัิยไดออกชัดหมดทัง้มจิฉาสมาธ ิทัง้มจิฉาวมิตุ ิถกูตองเปนสัมมาหมด สัมมาวมิตุ ิสัมมาสมาธิ



จนกระทัง่ถงึขัน้วา นี่แหละเปนพทุธแทๆ อยางสัมมา นี่เปนพทุธอยางมจิฉาอยู จะมจิฉา อยูนอยหนึ่ง

มจิฉาอยูขนาดไหนกชั็ดเจน

ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค หรอืความสามารถในการวจัิยถงึขัน้นี้นัน้ เปนการวจัิยในระดับอารยิะ หรอื ระดับ

ปรมัตถสัจจะ ที่มภีมูเิขาเขตโลกตุรภมู ิซึ่งตางกันกับธัมมวจัิย ที่เปนความรูความสามารถ ของปถุชุน

กับกัลยาณชน นักคดินักวจัิยทกุวันนี้ คดิแลวเรากเ็อามาอานของเขาบางอะไรบาง วจัิยไป เขาไมไดรูจัก จติ

เจตสกิ รปูอะไร พวกที่เราพดูกันอยูนี่ เขาวจัิยวัตถนุอก รปูนอกวจัิยอะไรตออะไร พยายามระลกึถงึ ทางจติใจ

บางเหมอืนกัน เขากเ็ดาไป ใจเขากจ็ะเดาไป ถาปถุชุนเขากเ็ดาไปเรื่อยๆ คดิไปเรื่อยๆ คณุจะคดิเกงขนาดไหน

กแ็ลวแต อาจจะคดิออกมาพดูไดดวยนะ แตไมบรรลอุะไรเลยในชาตนัิน้ อาจจะศกึษาธรรมของ พระพทุธเจาดวย

ศกึษาไดมาก ทองจาํไดมาก สาธยายไดมาก แตไมบรรลธุรรมอะไรเลย พวกนัน้กป็ถุชุน พวกปทปรมะเอาดวย

วจัิยเกงเลยนะ นักวจัิยพวกนี้ยอด อูย เขยีนกเ็กง บรรยายกเ็กงหมด แตไมบรรลธุรรม ยนืยันไดไหมวา

คณุบรรลธุรรม เขายนืยันไมไดนะ ยนืยันไมไดดอก ถาผูที่ไดแตวจัิย แตตัวเองพดูกด็ ีแตไมเคยทาํ

แมแตกายกรรม วจกีรรม กไ็มปรับตัวเองขึ้นไปดเีลย พวกนี้ไมใชกัลยาณชนเลย พวกปทปรมะ วจัิยไดเกง รูมาก

เดี๋ยวนี้มนัีกวจัิยในตลาดเยอะ เปนดอกเตอร เปนผูที่มคีวามรู นักวชิาการอะไร บรรยายเกง ด ีถกู นี่เขยีนมานี่

โลกาววิัฒน โลกานวุัตร โลกาววิัฒนอะไร เยอะแยะเลยนะ แตแมแตกายกรรม วจกีรรมของเขา กไ็มไดปรับ

ไมตองพดูถงึจตินะ เพราะจตินัน้จะเปนปรมัตถแลว จติจะเปนโลกตุระแลว จติจะเปน สัมโพชฌงคแลว ไมถงึจติ

แมกายกับวาจาเขากไ็มพากเพยีร เพื่อจะใหสอดคลองกับความเหน็ ของเขาบาง วาอยางนี้ดนีะ

คณุตองปรับมาอยางนี้ดนีะ นี่นายทนุมันทาํลายโลกนะ ลดความเปนนายทนุ ลงมาบาง เขากย็ังไมไดทาํ

พวกนี้ยังไมใชกัลยาณชน กัลยาณชนกเ็ขาจะทาํบาง ลดความเปนนายทนุ ลดความฟุงเฟอฟุมเฟอยแบบโลกๆ

ลดอะไรตออะไรลงมาบาง เปนกัลยาณชน อยางขนาดระดับของ ส.ศวิรักษ อยางนี้ เออ เปนกัลยาณชน

ไดลดสภาพมาบาง แตอาตมาไมแนใจทาน... วาทานจะลดละ อะไรมากเทาไร เพราะอาตมาไมเคยไปรูลกึๆ

จรงิๆ นะ ทาน...นี่ อาตมาไมรูเบื้องหลังของทานวา ทานเสพ อยูแคไหน ทานลดความหรหูรา ฟูฟา ฟุมเฟอย รปู

รส กลิ่น เสยีง สัมผัส ได อาตมาไมรูจรงิๆ แตโอโฮ ทานเชี่ยวในการคดินี่ โอโฮ ถกูตองเยอะ

อาตมาอาศัยทานดวยนะความนกึคดิ ... แตอาตมากเ็หน็วา ทานดเียอะนา ลกึๆ อาตมากไ็มรูวาทานละ

ในระดับกัลยาณชนจะไดบางหรอืไม แตสังวรสาํรวมรปูนอกดนีะ ซึ่งเรากาํลังม ีขาวคราวอยูทกุวันนี้

รปูนอกดแีตขางในมันกลวง ขางในมันเลอะ ลอเละ อยูขางในนะ เขากว็าเอาหลักฐานตางๆ ออกมาแฉกันนี่นา

นี่อาตมากไ็มรูวาทานในๆ ลกึๆ นี่ แตขางนอกเคยเหน็ กด็อียูนะ ทาน... นี่ดใีนระดับกัลยาณชนจะไดหรอืไม ไมรู

แตขัน้ปรมัตถหยัง่ดแูลววา มันยังไมถงึ ปรมัตถที่จะปรับ ถงึธัมมวจัิยสัมโพชฌงค

สตกิเ็ปนสตสิัมโพชฌงคดังกลาว วริยิะกเ็ปน วริยิสัมโพชฌงคดังกลาวแลว กเ็กดิปตสิัมโพชฌงค



แลวกล็ดปตสิัมโพชฌงค ซึ่งเปนอปุกเิลสลงไปอกี จนกระทัง่เปนปสสัทธ ิสงบได สัมโพชฌงค

แมปสสัทธกิย็ังจะมลีกึซึ้งที่สงบระงับกวา นัน้ สัง่สมปสสัทธนิี่แหละ สงบลงไป แลวกจ็ะจับ สงบลงไปหาอเุบกขา

นี่พดูนาํไปลกึ โพชฌงค ๗ นี่ พดูนาํไปเรื่อยๆ อยูแลว จะเขาใจอยางนี้ แลวทาํอยางนี้ หรอืไม ทานรูทฤษฎี

ทฤษฎทีี่จะรูอยางอาตมาพดูนี่ทฤษฎนีะ ทฤษฎทีี่อาศัยสภาวะเปนหลัก ที่อาตมา อธบิายนี่ จะอยางนี้ไหม

ไออยางนี้อาตมาเชื่อวายังไมถงึ เพราะวาดผูลงานของทานแลว ทานยังไมลกึ อยางที่ อาตมาพดูนี่ดอก

ทานไมไดลกึอยางนี้ นี่ไมใชยกตัวขมทานนะ ทานไมไดเปนอยางนี้

ฉะนัน้กัลยาณชนนี่กร็ปูๆ นอก ยอมรับวาเปนกัลยาณชน คอืพยายามลดละ กาย วาจา ทางกาย ทางวาจานี่

พยายามทาํ แตมันถงึผลจติไหม ถาจติไมเกดิ ผลไมเกดิ มรรคไมเกดิ การเดนิที่แทจรงิ อันนัน้ไมเขาขัน้

สัมโพชฌงค เปนแคกัลยาณชน

ธัมมวจัิยกต็าม จะวจัิยไดเกงขนาดไหนๆ ทาํหรอืเปลา ทาํหรอืเปลา ถาไมทาํกเ็ปนปถุชุน ถาทาํบาง

เปนกัลยาณชน ทาํบางไดแคขัน้กาย วาจา เพราะฉะนัน้ไปนัง่สะกดจติทาํเปนกายวาจาอะไรดแีคไหน

แตมันไมไดเขาใจเรื่องจติ อยางบรบิรูณถกูตอง ลางถกูตัวถกูตน มันมเีปนองคแหงโพชฌงค อยางนี้เลยนะ

ฤาษทีี่จะกดขม เกงขนาดไหน เพราะมันไมใชทฤษฎขีองพระพทุธเจา ไมใชมรรคองค ๘ ไมใชโพชฌงค ๗

ไมใชโพธปิกขยิธรรม เพราะฉะนัน้ ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค จงึวจัิยใหออกอยางถกูจรงิ แลวกร็ูตัวเองเลยวา

เราวจัิยแลว เราวจัิยไปถงึขัน้ปรมัตถหรอืไม แลวไดทาํถงึขัน้ปรมัตถหรอืไม เมื่อเราทาํถงึขัน้ปรมัตถจรงิ

เราจงึจะไวใจวา นี่คอืวจัิย ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค เพราะวาธัมมวจัิย ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค คอืความสามารถ

ในการวจัิยถงึขัน้นี้นัน้ มันเปนการวจัิยในระดับอารยิะ หรอืระดับปรมัตถสัจจะ ที่มภีมูเิขาเขตโลกตุระ

ซึ่งตางกันกับ ธัมมวจัิยที่เปนความรูความสามารถของปถุชุน กับของกัลยาณชน เพราะธัมมวจัิยปถุชุน

กับธัมมวจัิย ของกัลยาณชนนัน้ เปนธัมมวจัิยที่ยังไมมคีณุภาพสงู ถงึขัน้พาตนเดนิ โพชฌงคนี่คอืเดนิ

เดนิไปในทางของ อรยิมรรคสูอรยิผล หรอืยังไมมคีณุภาพสงูถงึขัน้ เปนองคแหงการตรัสรู คอืสัมโพชฌงค

เพราะภมูปิญญา มคีวามเขาใจ มทีฐิคิวามเหน็ไดแคภมูปิถุชุน หรอืภมูกิัลยาณชน วนเวยีนอยูในภมูทิี่ ไมเขาขาย

เขาเขตเปนองคของการตรัสรู คอืไมเขาขายของสัมโพชฌงค หรอืไมสามารถถงึขัน้ ปฏบัิตแิลว

มผีลลดละมจิฉาทัง้หลายไดจรงิ โดยเฉพาะลดละ มจิฉาสังกัปปะ มจิฉาวาจา มจิฉากัมมันตะ มจิฉาอาชวีะ

จนสามารถสัง่สมลงเปนสัมมาสมาธขิึ้นมาได ดวยแรงของสัมมาวายามะ กระทัง่เจรญิมรรค เจรญิผล

เจรญิสัมมาญาณ สัมมาวมิตุ ิธัมมวจัิยนัน้ มันไมเดนิผลขึ้นไปสูสภาพ ตามหลักฐานพวกนี้เลย

ตามหลักการพวกนี้ โดยมสีภาวะจรงิ รูหลักการ แตไมไดทาํจรงิ อาจจะเปนปทปรมะ อาจจะเปนแคปถุชุน

ระดับปทปรมะ รูมาก รูมาย รูแตไมไดมบีรรลเุลยในชาต ิชาตทิางจตินะ ไมใชชาตทิางกาย ชาตทิางจติ คอื

การเกดิเปนอรยิะ ทางจติ โอปปาตกิโยน ิจติเกดิเจรญิ จติไดลดกเิลสเปนอบัุตเิทพขึ้นมาเรื่อยๆ จติเปนเทวดา



จรงิขึ้นมาเรื่อยๆ ไมใชสมมตเิทพอยูอยางนัน้ เจรญิขึ้นมาจรงิ จนถงึขัน้วสิทุธเิทพ เรากร็ูของเรา โอโฮ

อันนี้สะอาดแลว อันนี้เปนวสิทุธเิทพ เปนเทวดาที่สมบรูณ นี่เปนธัมมวจัิย

ทนีี้มาวริยิสัมโพชฌงค วริยิสัมโพชฌงคคอื มคีวามพากเพยีร ขยัน อตุสาหะ ถงึขัน้รูไดวา ขณะนี้มันจะตอง

ขณะนี้ทกุทเีลย continuous มันจะตองเปนทกุท ีวริยิะขณะนี้ตนกาํลังมกีารปฏบัิตธิรรมอยูในการคดิ

อยูในการพดู อยูในการกระทาํ อะไรตางๆ อยูในการงานอาชพีอะไร สังกัปปะวาจา กัมมันตะอาชวีะนัน่เอง

หรอืไม ความเพยีรอันนี้ แมคดิคณุกเ็พยีร เอาการปฏบัิตธิรรมเขาไปประกอบกับความคดิ แมกาํลังพดู

กเ็อาการปฏบัิตธิรรมนี่ เขาไปอยูในการพดู มคีวามเพยีรนะ เพยีรพดู เพยีรคดิ เพยีรกระทาํกัมมันตะ กระทาํ

การกระทาํตางๆ แลวมตีัวที่เปนสัมโพชฌงค เปนตัวสตสิัมโพชฌงค เปนตัวธัมมวจัิยสัมโพชฌงค เขาไปรวมอยู

ในนัน้หรอืไม รูตัวแลวกร็ูวจัิย ไดวจัิยกเิลสแลวกไ็ดลดกเิลส ทาํการลดมจิฉาอยูเสมอๆ ตอนนัน้หรอืไม จะพดู

จะกระทาํการงาน จะทาํอาชพีอะไรอยูกแ็ลวแต ตอนนี้กาํลังทาํเตาหู ตอนนี้กาํลัง พยาบาล คนนัน้คนนี้

ตอนนี้กาํลังทาํการพยาบาล แหมนี่เราเปนสาวแลว เรากย็อมจับเนื้อจับหนังชายหนุม อยูทเีดยีว ระวังนะ

กาํลังทาํอาชพีนี้ มันเกดิสัมผัสแตะตองอยูขนาดนี้นี่ เผลอไผลไปไหม อะไรกแ็ลวแต อธบิายใหชัด

อยูในการระมัดระวังตัว มสีังวร มสีาํรวมอนิทรยี ๖ มกีารพยายามระมัดระวัง ตื่นอยู เปนผูรู เปนผูตื่นเตม็

เปนผูที่ใชกาํลัง กาํลังที่เรามสีัมมา กาํลังที่เราจะไปสูด ีเปนสคุโต ดาํเนนิไปดใีหได แลวตอง พยายาม

จะตองเพยีร กระทาํดวยความเพยีร ดวยกาํลังความเพยีร ถาไมมกีาํลังความเพยีรอะไร มันกไ็มเกดิ

อะไรกไ็ปไมรอด พลังงานอันนี้ เปนพลังงานของมนษุยชาต ิยิ่งกวาพลังงานนวิเคลยีร พลังงานอันนี้

จะไปสูสันตทิี่จรงิ พลังงานนวิเคลยีรนี่ บางทมัีนกไ็มสูสันตจิรงิ แตพลังงานอันนี้ จะไปสูสันตจิรงิ

ซึ่งจะนับไดวาเปน วริยิสัมโพชฌงคอยูในขณะนัน้ๆ กเ็นื่องจากขณะนัน้ เรามสีตเิขาขัน้สัมโพชฌงค แลวสามารถ

พากเพยีรพยายาม จนวจัิยมจิฉา ๓ สัมมา ๓ ของสังกัปปะได สามารถพากเพยีรวจัิยมจิฉา ๔ สัมมา ๔

ของวาจาได สามารถพากเพยีรพยายามจนวจัิยมจิฉา ๓ สัมมา ๓ ของกัมมันตะได สามารถ พากเพยีรพยายาม

จนวจัิยมจิฉา ๕ สัมมา ๕ ของอาชวีะได และพากเพยีรพยายาม อบรมฝกฝนตน จนลดละมจิฉาตางๆ ที่กลาวมา

สูสัมมา กระทัง่สัง่สมลงเปนสัมมาสมาธ ิสัมมาญาณ สัมมาวมิตุิ

วริยิสัมโพชฌงคหรอืความพากเพยีรบากบัน่ขณะนี้นัน้ เปนความพากเพยีรในระดับอารยิะ หรอืปรมัตถสัจจะ

ที่มภีมูเิขาเขตโลกตุร ซึ่งตางกันกับวริยิะที่เปนความเพยีรบากบัน่ของปถุชุนกับของแคกัลยาณชน เพราะ

วริยิะปถุชุน กับวริยิะกัลยาณชนนัน้ เปนวริยิะที่ยังไมมคีณุภาพสงูถงึขัน้พาตน เดนิไปในทางของ อารยิมรรค

สูอารยิผล หรอืยังไมมคีณุภาพสงูถงึขัน้เปนองคแหงการตรัสรูสัมโพชฌงค เพราะภมูปิญญา มคีวามเขาใจ

มทีฐิคิวามเหน็ ไดแคภมูปิถุชุน หรอืภมูกิัลยาณชน ตอนนี้ชักทฐิภิมูปิญญาชักขึ้นมาถงึขัน้อารยิชนหรอืยังนี่ เขื่องๆ

นะใครฟงมลังเมลอืง อาจจะรูกันยังไมชัด ถาใครฟงชัดๆ โอโห แหม เขาใจเด เขาใจเด อื้อฮอื ระวัง



ปตสิงูออกมาแรง เหมอืนกับอยางทานมทุ ุปตมัินสงู มันจะเปนอเุพงคาปต ิอยางนัน้แหละ ออกมาแรง เด

อาตมาไมไหว ไมแรงเทา อาตมากาํลังไมสู ปรงุไมขึ้นเทา ปรงุไมไหว แรงไปดวย สตธิัมมวจัิย หรอืวริยิะ

กม็คีวามสงูต่ํา มคีวามเกง มคีวามวจิติร มคีวามดงีาม มคีวามละเอยีดลออ สงูต่ํา ตามฐานะของบคุคล กใ็ช

แลวคณุกอ็ยากจะใหมันต่ําหรอือยางไร อยาไปตกีนิ บอกโอย เราแคนี้เรากต็องต่ําแคนี้แหละ สตเิรา กแ็คนี้

ไออยางนัน้นะ เอากระบาลมาใหใชกระบองดีๆ ตองยอมรับผดิดวย ตองยอมรับใหเอากระบอง ตกีระบาลเสยี

ไมใชนะเราฝกไป ใชมันจะตองไปหาอรหันต ตองพยายาม ตองสัมมาวายามะ ตองพยายาม แลวใหมันเปน

อยางนี้ใหได เพราะฉะนัน้ ถาเราฝกไปเกง กเ็กงใหมสีตสิัมโพชฌงคใหเกง ธัมมวจัิยยังไมเกง กฝ็กไปอกี

ใหธัมมวจัิยเกงๆ วริยิะมันต่ํากต็องวริยิะใหเกงๆ ถาเกง ๓ ตัวนี้ ๗ ปเปนพระอรหันต เอา พระพทุธเจา ตรัสไว ๗

ปเอง ปฏบัิตถิกูสัมมาอรยิมรรค ถกูทางสมบรูณ ๗ ปนี่ หา กนั็น่แหละ กเ็ลย ๗ ปแลว กมั็นยังไมเกงสักที

นี่พดูวันนี้ไดอะไรเพิ่มเตมิขึ้นอกีไหมละ รูสิ่งที่ยังไมไดรูอกี เพิ่มเตมิขึ้นอกีใชไหม ของเกา นัน่แหละ มันลกึขึ้นอกี

มันไมเกงที่อาตมาอธบิายไมเกงหรอือยางไรกไ็มรู แลวกเ็กงแลวตองฝกซอมใหไดดวย รูแลวกเ็อาไปหมัก

รูแลวกเ็อามาฝกฝน ทกุคนตองปฏบัิตสิัมมาอรยิมรรค อยาปฏบัิตสิัมมาอรยิหมัก รูไหม บวัขวัญ หมักกับมรรค

อยาไปปฏบัิตเิอาเปนสัมมาอรยิหมัก เอาไปหมัก ไปเกบ็ ไปดอง ไปทิ้งที่ไหนกไ็มรู ไมเอา ตองเอามาทาํใหจรงิ

ทาํใหจรงิ เอาตออกีนดิหนึ่ง ด ีได ๓ อันครบนะ

เพราะภมูปิญญา มคีวามเขาใจ มทีฐิคิวามเหน็ไดแคภมูปิถุชุน ภมูกิัลยาณชนวนเวยีนอยูในภมูทิี่ ไมเขาขาย

เขาเขต ขององคแหงการตรัสรู หรอืไมสามารถถงึขัน้ปฏบัิตแิลวมผีล ลดละมจิฉาทัง้หลายไดจรงิ แมจะมี

สัมมาทฐิกิต็าม แตความเพยีรในการปฏบัิตไิมมากพอ จนลดมจิฉาลงได วริยิะมันความเพยีร มันไมมากพอ

จะลดมจิฉาได รู เขาใจหมด ความเหน็ถกูตอง ธัมมวจัิย วจัิยเปน แตแรงที่จะฆาไมม ีวริยิะไมพอ ตองเสรมิ

เตมิใหมันหมด จนกระทัง่มากพอที่จะลดมจิฉาลงได โดยเฉพาะลดมจิฉาสังกัปปะ ลดมจิฉาวาจา

ลดมจิฉากัมมันตะ ลดมจิฉาอาชวีะ กระทัง่สามารถสัง่สมลงเปน สัมมาสมาธ ิสัมมาญาณ สัมมาวมิตุิ

ดังนัน้หากใครที่ยังมจิฉาทฐิ ิแลวยิ่งวริยิะพากเพยีรบากบัน่มากเทาใด กย็ิ่งไดบาป ไดนรก ไดเวรภัยมาก เทานัน้

ๆ เหน็ไหมวาสัมมาทฐิ ิมจิฉาทฐิเิปนประธาน นี่สาํคัญแคไหน ฉะนัน้ผูใด ถายิ่งมจิฉาทฐินิะ แยงกับอาตมามากๆ

คนละทาง กลับกันเลยนะ เขายิ่งเพยีรเกง วริยิะมากๆ ดวยนะ โอโฮ ยิ่งตดิเครื่อง วิ่งลงนรกดิ่งเลย

ยิ่งเขามคีวามเรว็ แหม เครื่องเขาเดนิดนีะ วริยิะดนีะ ตดิเครื่องวิ่ง ๒๐๐ กโิลเมตร ตอชัว่โมง ดวยนะ

เหยยีบคันเรงปรี๊ด โอโฮ ยิ่งดิ่งลงนรกไดเรว็เลย มจิฉาทฐิิ

เพราะฉะนัน้มจิฉาทฐิ ิสัมมาทฐิจิงึสาํคัญมาก สาํคัญมาก เพราะเปนประธาน เพราะฉะนัน้ ถายิ่งมจิฉาทฐิิ

ยิ่งมวีริยิะนะ ยิ่งวริยิะพากเพยีรบากบัน่มากเทาใดๆ กย็ิ่งไดบาป ไดนรก ไดเวรภัยมากเทานัน้ๆ

ยิ่งรวยทรัพยวัตถ ุยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุมากยิ่ง มากยิ่ง กย็ิ่งไดบาป ไดนรก ไดเวรภัยทับทวมีากยิ่งๆ ขึ้นไปอกี



ซึ่งเปนเรื่องที่ซับซอน รายลกึยิ่งๆ ขึ้น ยิ่งไดมันยิ่งดดู ยิ่งดดูมันกอ็ยูในระบบของทนุนยิม ยิ่งไดกย็ิ่งมาก

ยิ่งไดกย็ิ่งเหลงิ ยิ่งไดกย็ิ่งเบาๆ ใจ กมั็นไดงายๆ มันไดโดยที่เรามอีงคเครอืขาย มกีลไก มอีะไรแลว

รูสกึวาเราไมไดทาํ แตที่ไหนได เราไมปลด เราไมปลอย เราไมเลกิ ไมรื้อกลไก ไมรื้อเฟอง ไมรื้อสายพาน

ไมรื้อไอตรงนัน้ตรงนี้ มันกเ็ดนิของมันไปอยางนี้ เรากท็าํตขีลมุ ทาํเปนไมรูไมชี้มัน มันไหลเขาไปเอง ฉันไมไดทาํนะ

มันดดูมาเองนะ ยกตัวอยางงายๆ มเีงนิ ๕๐ ลาน เอาไปฝากไวในแบงก ฉันไมไดไปโกงใครนะ

เขาเอามาใหฉันเองนะ ๕๐ ลาน เขากค็ดิอัตรามาใหฉันเตม็ที่เฉยๆ นะ ฉันไมไดไป เรยีกรองนะ เหน็ไหม

คณุปลดเครอืขายมันบางซ ีปลดกลไกมันบางซ ีแกไขมันบางซ ีแมไมเอาไปไว ม ี๖๐ ยังหวง ๖๐ ลานอยู

ไมเอาไปไวในแบงก เอามาฝงดนิไวกไ็ด แลวมันกไ็มมบีาป เรยีกวา ปลดกลไก มาเหมอืนกัน แตระวังเถดิ

คนขดุไปเจอเขา กเ็อาไปกอนนะ เอาไปฝงดนิไวไมออกดอก กย็ังสะสมอยู ไมยอม ออกดอกบญุ

แตกไ็มกนิดอกเบี้ยแลว แตกต็องรักษายากหนอย กร็ะวังเอา กด็ขีึ้นมา เรยีกวาไดปลดมา เหมอืนกัน

ปลดมาอกีขัน้หนึ่ง มาฝงดนิไว มาซกุซอนมาเกบ็ไวเอง ที่ไหนกแ็ลวแตนะกไ็ด แตมันกซ็อนนะนา มันกซ็อน

เอาละคณุเองคณุยังทาํไมได ๖๐ ลานฝากแบงกอยูกไ็มเปนไร ดอกเบี้ยออกมา กเ็อาดอกเบี้ย ทัง้หมด มาทาํบญุ

เอาดอกเบี้ยมาทาํประโยชนคณุคา สรางเสรมิอะไรพวกนี้เสยี เอามาฝงดนิ กเ็ปนที่ลาํบาก

เรากท็าํเอาไวกนิดอกเบี้ย เอาดอกเบี้ยมาทาํบญุหมด แตอันนี้เรายังหวงอยู ยังสะสมอยู ยังวางไมได ๖๐

ถาขนืนอยกวา ๖๐ ไปนี่ โอโฮ หวอมๆๆ ไมไหวเบา มันจะตายแลว มันอยูไมรอดแลว โอโฮ ถาขาด ๖๐ ลาน

ไปนี่ตาย เหลอื ๕๐ ลาน โอย ไมไหวหนาว ตอง ๖๐ ลานถงึจะอุนนะ หรอื ๕๐ ลานกย็ังไมไหว ตอง ๔๐ ลาน ไมได

๓๐ ลานไมไดกแ็ลวแต ใครสามารถทาํไดแคไหนกล็ดลง

นี่กพ็ดูไปกเ็หมอืนกับฟงๆ อกีเชงิหนึ่งกเ็หมอืนกับอาตมามารดี ไมไดรดีดอก กบ็อกใหรู คณุจะทาํไมทาํ กแ็ลวแต

เราจะกลาหาญชาญชัย อยูอยางผูที่ไมตองมเีงนิมทีองเปนของสวนตน แลวคนจะมาชวยเราเอง

คนจะมาใหเราเอง คนจะมาทาํงาน คนนี้ถาเผื่อวาเปนคนที่มปีระสทิธภิาพ จะทาํอะไรนะ ประเดี๋ยวคนอื่น

ไมตองไปเที่ยว ไดรอนๆๆ ไปหาทนุ เขายังมาบอกวา จะทาํอะไร ถาเขาเชื่อวาเราทาํไดบรสิทุธิ์ ทาํได มปีระโยชน

คณุคาที่ดนีะ เขาจะมาอปุฏฐาก อปุถัมภ เขาจะมารวมทนุดวยอยางไร อยางด ีนี่มันบญุบารม ีมันจะซอนเสมอ

เพราะฉะนัน้อันนี้แหละ จะพสิจูนไดเรื่อยๆ ผูยิ่งไมอยากไดยิ่งจะได ฉะนัน้ ผูยิ่งมสีมรรถภาพสงู

มคีวามเฉลยีวฉลาดลกึซึ้ง คนเขารูวา โอ ยิ่งบรสิทุธิ์สะอาดนะ มปีระโยชนคณุคามาก มันจะมาไดเรื่อยๆ

เพราะฉะนัน้ เราจะตองดตูัวเราเหมอืนกันวา เราขวนขวายหาทนุมากเทาไร แสดงวา เรายังไมมบีารมี

มากเทานัน้ ถาเรายิ่งไมขวนขวาย อาตมากลาวบอกบญุ ถาอาตมากลาวบอกบญุ ๕ ครัง้ จงึจะได

แสดงวาบารมกีย็ังหยาบ ถาอาตมายิ่งกลาว ๔ ครัง้กไ็ดแลว ครบ กบ็ญุกด็กีวากลาวบอกบญุตัง้ ๕ ครัง้

ถายิ่งกลาวบอกบญุครัง้เดยีวกไ็ดครบ มันมกีย็ิ่งดกีวากลาว ๕ ครัง้ เขาใจนัย แลวมันเปนสัจจะ มันเปนสัจจะ



เพราะฉะนัน้ เราอยากกลาวถงึ ๕ ครัง้หรอื ถาเรากลาวครัง้เดยีวไดยิ่งด ีหรอืไมกลาวเลย เปนแตเพยีงดาํริ

เทวดากล็วงรูจติใจเสยีแลว เปนแตเพยีงดาํร ิมาเลยเอาไปเลยทาน อา ทาํไมรูละ โอ! ยอมรูซี

แหมอาจารยจะทาํอะไรยอมรูซ ีซัดไอนี่เลย โอ อาตมากม็ลีกูศษิยตาทพิยกันทัง้นัน้เลย เอาจรงินะ

มันเปนบญุบารมจีรงิๆ มันเปนไปไดนะ

เอาละมันซับซอนอะไรอกี พอดวีันนี้ได ๓ โพชฌงค จะเขาใจขึ้น ทนีี้ไลซอนๆๆๆ ไปถงึอเุบกขาสัมโพชฌงค

แลวจะไปไล เคหสติะ ๑๐๘, ๓๖ กันตรงนัน้อกี ซึ่งเรากม็าอธบิายมาตัง้แตปลกุเสก มาที่นี่กอ็ธบิายอกี

เพราะมันเปน ตัวจรงิ ตองรูเวทนาในเวทนา ถาไมอยางนัน้ คณุรูกายา เวทนา จติตะ ธรรมะ สตปิฏฐาน ๔

คณุรูไมครบ เวทนาในเวทนา คณุกไ็มสามารถเรยีนรู จะดับอยางไร ไปดับซื่อบื้อ ไปดับเวทนาหมดเลย

ตายกันพอด ีดับบาๆ บอๆ ดับสัญญา เวทนา ประเภทพาซื่อเถรตรง ไมไดกนิดอก นี่มันลกึซึ้งอยางนี้

ธรรมะของพระพทุธเจานะ

เอา สาํหรับวันนี้หมดเวลาแลว เอาเทานี้กอน

สาธุ

บญุนยิมจากโลกาภวิฒัน ์ตอน ๔

โดย พอทานสมณะโพธริักษ

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗

เนื่องในงานพทุธาภเิษกฯ ครัง้ที่ ๑๘ ณ พทุธสถานศาลอีโศก

บญุนยิมจากโลกาภวิัฒน เรากาํลังมาเนนบญุนยิม มาเนนตอที่วา คาํตอบอยูที่คน เพราะฉะนัน้

จะตองพัฒนาตรงคนนี่ อภวิัฒนพัฒนาตรงคนนี่แหละ เมื่ออภวิัฒนพัฒนาคนนี่ได ทาํใหคนนี้เจรญิยิ่งๆ ขึ้นไป

จนกระทาํถงึขัน้โลกตุระเหนอืโลก จนกระทัง่ถงึ มคีวามเปนคนพเิศษ เปนคนที่ไมใชอยางคน โลกานวุัฒน

ที่ไหลไปตามโลกเขาไป โลกหมนุเวยีนเขาเกดิอยางไรกไ็ปอยางนัน้ ตามเขาไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ ไมรูเรื่องอะไร

ตนสายปลายเหตอุะไรกไ็มรูเรื่อง เขาพาไปอยางไร กห็มนุไปตามเขา หรอืแมจะตัง้หลักตัง้ลาํ ขึ้นมาหนอยหนึ่ง

พยายามที่จะรูอะไรบาง อะไรมันด ีอะไรมันไมด ีอะไรมันเสื่อม อะไรมันไมเสื่อม พอจะตัง้ตัวตัง้ตน

พอจะทวนโลกเขาขึ้นมาบาง พอใหรูวากอ็ยูไปยังไง จะเปนปลาตายลอยตามน้ํา ตุบปองๆ ไปตลอดโลกแตก

มันกไ็มเขาท ีเกดิยับยัง้หยดุอยูดแูลอะไรบาง เปนโลกาภวิัฒนดตูัง้แต สายน้ําตน สายน้ําปลาย

ที่ตัวเองวิ่งไหลมา มอีะไรบางกพ็อรู แตกย็ังไมรูจักวธิทีวนน้ํา ยังไมรูจักวธิทีวนกระแส ยังไมรูจัก วธิทีี่จะแกไข

ปรับปรงุ กอบกูอะไรตางๆ ขึ้นมา กเ็พราะวาเราไมรูตัวเอง ไมรูวาสิ่งที่จะรูยอดรูเยี่ยมที่สดุ

กอ็ยูที่จติวญิญาณเปนประธานสิ่งทัง้ปวง อยูที่ตัวคนนี่แหละ



คนแตละคนกม็าเรยีนรูจติวญิญาณ เอาแกไข มาลางละกเิลสออก วธิขีองพระพทุธเจานัน่ กล็ะลางกเิลส

ชนดิที่มขีองจรงิ คอยๆ เขยบิขยับตามลาํดับของตัวเอง ตัวเองมคีวามสามารถที่จะรอบรู รูไดขนาดไหน

จะทาํใหแกตน ไดขนาดไหน กป็ระมาณตัง้ศลี สมาธ ิปญญา คอืตัง้กฎ ตัง้หลัก ตัง้เกณฑ ตัง้ตบะ ตัง้ขนาด

เอาไวของตัวเองวา เรากท็าํขนาดนี้แหละ อันไหนที่มันเปนกเิลส เรากร็ูวา มันเปนกเิลส อันนี้เปนเรื่องที่เราตดิ

เรายดึ เราจะปลดจะปลอย เราจะละลางมาจากเหต ุคอือาการที่เรยีกวากเิลส ตัณหา อปุาทาน ยังไงก็

ภาษาเรยีก และกร็ูอาการใหไดวา ตัวนี้นี่แหละ เปนตัวเหตทุี่มันมฤีทธิ์แรงอยางนี้ มันทาํใหเราไปตดิ ไปยดึ

เปนภาระ ไมปลด ไมปลอย ไมหลดุ ไมพนกันตรงนี้ อาการอยางนี้ อานใหชัด รูกเิลส รูอาการ ลงิคะ นมิติ

รูเครื่องหมาย ที่ทาํใหเรารู นมิติ นี่คอืเครื่องหมาย มันมเีครื่องหมายของมัน โลภมันเปนอยางนี้ มันมรีาคะ

มันมอีาการ กาํหนัดใครอยาก ตองการมาบาํเรอตน ตองการมาเสพ มาได มาม ีมาเปน มันเปนอยางนี้

อาการอยางนี้ หรอืวาอาการที่มันจะเที่ยวไดห้ําหัน่ พยาบาท เคยีดแคนโกรธเคอืง หมนหมอง ไมชอบ ผลัก

มันไมวางเฉยๆ มันไมเปนกลาง มันไมหยดุการดดูการผลัก ควรรูอาการของมัน หยาบ กลาง ละเอยีด และ

เพราะเหตอุะไร มอีงคประกอบไปเกี่ยว ไปเนื่องกับอะไร เรยีกวากายะ องคประชมุ มันมอีาการอยางนี้ จนกระทัง่

หยาบไปถงึขางนอก เปนวัตถแุทงกอน เปนสิ่งที่ตัง้แตใกลตัว จนถงึไกลตัว ขนาดไหน อยางไร กร็ูตอเนื่องใหได

โดยเฉพาะตองรูที่จติ อาการของจติ แลวกท็าํใหอาการของจตินัน้ที่เปนกเิลส ที่เราเรยีกมันวากเิลส หรอืเปน

อปุาทานกต็าม หรอืจะเปนตัณหา เรยีกในภาษาวาไปเปนกามตัณหา ภวตัณหา อาตมาเรยีกแคกามตัณหา กับ

ภวตัณหานะ กามตัณหามันอยูนอก มันเกี่ยวกับภายนอก ภวตัณหากเ็กี่ยวกับตัวจติในภายใน เกดิอาการ

อยางนัน้ ปรารถนาอยากใครมาเปนโลกยีะ โลกยีะกับโลกตุระตางกัน อยางไร วภิวตัณหา แปลวา ตัณหาในภพ

ในจตินี่แหละ แตมันมอีดุมการณ มันตองการที่จะลางกามตัณหา ลางภวตัณหาที่มันหมัก เปนของหยาบ

นัน่แหละ เรยีกวา วภิวตัณหา ตัณหาลางตัณหา ตองใชตัณหาลางตัณหา ไมใชจดืมะลื่อทดื วางเฉย ไมใชนะ

เปนลาํดับๆ ไปเลย วภิวตัณหานี่เปนตัณหาที่ลางตัณหา เปนตัณหาที่จะตองรูกเิลส และกต็องอยาก

จะใหกเิลสมันหมด และกร็ูวธิทีาํใหกเิลสมันหมด สมถภาวนา วปิสสนาภาวนาคอือยางไร ปฏบัิตโิดย

แบบมรรคองค ๘ นี่แหละ รูสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชวีะ ในกรรมกริยิาขนาดไหน มหีลักเกณฑ

ของเราตามศลี เสรจ็แลวเรากพ็ยายามอานรูจรงิๆ รูวาอาการของจติ ที่เรยีกวาสตเิปนอยางไร

รูวาอาการของธัมมวจัิย กค็อืจติอกีเหมอืนกัน มันมบีทบาทของธัมมวจัิยอยูอยางไร กร็ู และทาํใหมันเกดิ

ทาํใหมันเปน ทาํใหมันได มันจะวจัิยไปเรื่อยๆ วจัิยอยูในตัวสาํคัญนัน่แหละ มคีวามระลกึรูตัวอยู มผีัสสะ ตา หู

จมกู ลิ้น กาย ใจ เกดิใจดวย ทวารทัง้ ๖ จะคดิอยู จะพดูอยู จะทาํกรรมกริยิาอะไรอยู ทาํการงานอะไรอยู

ทาํอาชพีอยู มสีิ่งแวดลอม มทัีง้วัตถ ุมทัีง้ผูคน คนนัน้พดูแหยอยางนี้ คนนี้พดูไมถกูใจอยางโนน แหมคนนี้

พดูถกูใจ คนนี้กท็าํใหเกดิตดิ เกดิยดึอะไรยังไงกแ็ลวแต ตองรูเทาทันหมด วจัิยออกเลยวา อยางนี้เปนอาการ



ของการหลงตดิยดึ หรอืวาหลงโกรธ หลงเคอืง หลงผลัก อานใหมันชัดเจน และเอาตัวสภาพเหลานัน้ กรรมกริยิา

ของงานยังอยู งานกด็อียู ทาํงานทาํอาชพีสรางสรร กรรมกริยิา กาย วาจา ความนกึคดิอะไรทาํอยู ทาํไดดดีวย

แตสิ่งที่เกดิอารมณของกเิลส อารมณของสิ่งที่มันเปนผนีี่ มันดดูมันผลักนี่ หรอืเปนรสอรอยๆ กเ็ปนรสรวมแลว

ปรงุแลวเสพสมกเ็ปนสขุ ไมสมใจกเ็ปนทกุข ขัดเคอืงกเ็ปนทกุข กร็ูวารสอรอยนี่ ไมใหเกดิ

สองไมใหเกดิตัวกเิลส ที่เปนตัวการใหญเลย เปนตัณหาที่มาบงการ เพื่อใหสมใจตัว ขอสาํคัญกต็องรูวา

มันมาทาํ เพื่อใหสมใจตัว มาบาํเรอสมใจตน อานอาการพวกนี้ใหออกใหชัด และทาํใหมันลดใหได ถาทาํลดไมได

กไ็มมหีวังจะไดเปนพระอรหันต ทาํลดไดจรงิ ถาไมรูกไ็มมหีวังไดเปนพระอรหันต จะถอืวาเปน โพชฌงค

ถอืวาเปนสัมโพชฌงค เปนองคแหงการตรัสรู กเ็พราะตองมปีญญารูนะ ฟงตัวปญญาตัวนี้ใหชัด

ตอนนี้ทศวรรษที่ ๓ ถงึระดับปญญาแลว ทศวรรษที่ ๑ เราเรงศลีกัน มาปฏบัิตศิลีเครง เปนตัวหุนยนตกัน

เยอะเลย รุนแรก ๑๐ ปแรก เปนศลี โอยแขง็เปก ทาํงาม ใครเหน็ศลีงาม ศลีเครงทรงสภาพศลีวายังไง

เปนอยางนัน้ ไมนกึไมคดิ ไมมอีะไรมาก ปฏบัิตเิปะเลย

พอชวงที่ ๒ มาสมาธ ิอาตมากพ็ยายามขยายเรื่องสมาธใิหเหน็ สมาธพิทุธเปนอยางไร อะไรเปนอยางไร ออกมา

ตอนนี้ปญญา ถาเผื่อวาปญญานี่ไมได ไมมคีวามเปนอรยิะ

สตทิี่อาตมาแบงออกเปน ๓

สตปิถุชุน

สตกิัลยาณชน

สตอิารยิชน หรอืสตสิัมโพชฌงค มันตางกันตรงไหน ตัดเขตกันตรงไหน

สตปิถุชุนนัน้ เขาศกึษา เขากไ็มรูเรื่องของอะไรหรอกโลกๆ โลกเขาจะศกึษา เขากร็ูแตสต ิความระลกึรู ทัว่ไปกร็ู

เขากร็ูวาตัวที่มันระลกึรู ใครกร็ู ทัว่ไปกร็ู มันกร็ูระลกึรู แลวรูอะไรกไ็มรู รูอยางโลกๆ โดยเฉพาะ ตามโลก

กร็ูไปตามโลกๆ โลกเขาพาเปน เวลานี้ควรเปนควรม ีอะไรกเ็อา อะไรมันผดิกเ็ลี่ยงใหได เลี่ยงไดกไ็ด เลี่ยงไมได

กเิลสมันมาก เอามันเลยทัง้ๆ ที่มันผดิๆ นัน่แหละ ถามันยิ่งชอบ มันยิ่งอรอย แหมมันจะผดิ มันกล็อบทาํ แอบทาํ

มสีตนิะ ไมมสีตแิอบทาํไมไดหรอก อยางไอโจรหรอืวาอยางนักหลอก นักหลอกลอ นักตม นักตุนนี่ ไมมปีญญา

ไมมสีตสิัมปชัญญะ และกม็สีตคิวบคมุนะ ทาํอยางนี้ ตองทาทอียางนี้ ตองมไีหวพรบิใหทันนะ ถาไมเฉลยีวฉลาด

ไมมปีญญา ตองใชปญญา เขาเอาปญญาไปเรยีก ที่จรงิ ความเฉลยีวฉลาดแบบนัน้ เราเรยีกวาเฉกะ เฉกตา

เขาไมเรยีกปญญาหรอก แตเขากเ็อาไปเรยีก เพราะวา เขาไมอยากไดภาษา ที่มันเปนสื่อเรยีก ความเปนคนไมดี

ฉลาดกร็ูอยูแลว ถาฉลาดโกง ฉลาดแกมโกง ฉลาดทจุรติ ใครจะบอกวา คนนี้ฉลาดจังเลย

แตฉลาดอยางทจุรตินะ เรยีกวา เฉกตา หรอื เฉกะนี่ ฉลาดอยางนี้ แหมคนนี้เฉกะ ดจัีงเลย กเ็ทากับประจานบอก

ออฉันฉลาดแกมโกงเกง เขากไ็มอยากจะไดัรับคาํนี้ ไมใชคาํชม แตเปนคาํดา



เพราะฉะนัน้ เขาไมชอบหรอก คนกว็าถาฉลาดแลวกเ็อาปญญา คาํวาเปนปญญาแปลวา ความเฉลยีวฉลาด

ที่ไปในทางด ีทางเกื้อกลู ทางเปนบญุ กเ็อาปญญามาเรยีก ฉลาดกเ็อาคาํนี้มาเรยีกหมด ไปเรยีกเฉกะ

เดี๋ยวตบใหเทานัน้ หนอ็ย มาดาฉันนะ มาหาวาฉันฉลาดโกง เขาไมชอบหรอก

คาํวาเศรษฐกีับกระฎมพกีเ็หมอืนกัน กระฎมพมัีนกร็่ํารวยอยางโลภโมโทสัน กอบโกย เอาเปรยีบเอารัด

มันถงึรวย คนรวย กระฎมพแีปลวาคนรวย เศรษฐแีปลวาคนจน และมันกต็องรวยดวย อยางพวกเรานี่รวย

แตรวย ไมไดเหน็แกตัว รวยไมเปนของตัว สามารถสรางสรรทาํอะไรไดมาก เพราะฉะนัน้ พวกเราถงึไมแปลก

หรอก ที่ไพศาลนีี่ ไมรูวาเขาชมกันหรอืยัง วาที่นี่ร่ํารวย ชมหรอืยังไมรู คนชาวบานนะ บอกวาพวกไพศาลนีะ

อยาไปยุง กับมันเลย พวกนัน้ร่ํารวย พวกวัดปาชาเหรอ พวกศาลอีโศก อยาไปยุงกับมัน ปฐมอโศกนี่

ไมตองหวงหรอก ชาวบานเขาบอกวา เฮย พวกนี้มันคนร่ํารวย อยาไปยุงกับมัน เขาวาร่ํารวยผดิปกตดิวย

สงสัยจะตอง ถกูสอบสวนรบิทรัพย ร่ํารวยผดิปกต ิตองถกู ปปป.สอบ เขามองเหน็จรงิๆ และรูสกึอยางนัน้ จรงิๆ

เพราะพวกเราเอง เราอดุมสมบรูณ เราไมไดผลาญพรา เราไมไดทาํลาย มันกเ็หลอื ไดแลวกเ็อามา

รวมเปนกองกลาง รวมกันอยู สรางสรรรวมกัน ดเูหน็ชัด มไีอโนนไอนี่ใหญๆ มากๆ ไมเปนของตัวของตน

ไดเยอะแยะ ดเูพนๆ พานๆ ดเูยอะ เปนเศรษฐนีี่มันซอนๆ อยู เศรษฐนัีน่คอื ผูที่ประเสรฐิ เสฏ เสฏโฐ ผูประเสรฐิ

ผูที่อดุมสมบรูณอยางถกูตองตามคณุลักษณะ ของพระพทุธเจา คนมันกร็ูเหมอืนกันอกีแหละ กะไอฉลาด

จะเอาคาํวา กระฎมพมีาเรยีก เทากับดาวา ไอคนนี้มันกอบโกย มันหอบ มันเอาเปรยีบเอารัด และ มันถงึรวย

ใครเขาอยากจะใหเรยีกตัวเอง วาอยางนัน้ ไมมใีครเขาจะยอม ตองเรยีกเขาวาเศรษฐ ีอยางนัน้ อกีแหละ

นัยเดยีวกัน

ทนีี้มาฟงสภาพของการแตกตางที่ชัดเดน ตัดรอบตรงไหน จงึเรยีกวาอารยิะ เมื่อไหรถงึจะเรยีกวา เราเปน อารยิะ

สตเิปนอารยิะ หรอืวาตัวเราเอง เปนอารยิะตรงไหน ปถุชุนบอกแลววาทัว่ไป ทกุคนเปนทกุคน เปนมากอนทกุคน

เคยเปนสตอิยางนัน้ ธัมมวจัิยอยางนัน้ นักวจัิยทกุวันนี้ทัว่โลกเตม็โลก นักวจัิย เขาไดเงนิ ไดทอง

ไดลาภไดราคาแพงๆ วจัิยเกงๆ พวกนี้วจัิย วจัิยเกงทัง้นัน้แหละ แตไมใชวจัิยสัมโพชฌงค วจัิยปถุชุน

ทนีี้จากปถุชุนมาถงึกัลยาณชน เอาตรงนี้กอน มาถงึกัลยาณชน ตัดขดีตรงไหน ตัดขดีตรงที่วา เริ่มทาํใหเปน

ประโยชน คณุคาตอผูอื่น เสยีสละ หรอืทาน เปนประโยชนจรงิๆ จรงิคอืตรงไหน จรงิ..คอืคนเปนประโยชน คอืคนที่

จากเรานี่ใหแกเขาได ใหความรู ใหแรงงาน ใหวัตถ ุใหขาวของทรัพยสนิ ใหสิ่งที่เปนของเราแกเขา เปนตนวา

เราบรรลธุรรมแลว มเีมยีสวย เอาไปเลยเมยี นี่ยกตัวอยางใหเจงๆ หนอย เมยีนี่ของเราเดมิใชไหม กัลยาณชนนี่

ใหไดดวย ฟงใหชัดๆ นะ ใหนะ กัลยาณชนใหนะ นี่ตรงนี้แหละชัดๆ ตรงนี้ ปถุชุนนะ ไมให มแีตหวง กับหอบกับหวง

ถงึแมวาจะใหปถุชุนนี่ กม็เีลหเหลี่ยมที่จะให เพื่อที่จะไดมามากกวาเกา เพราะฉะนัน้ เตม็โลกเลย ฉลาดนะ

ฉลาดเฉลยีว แตเปนเฉโกทัง้นัน้ ฉลาดเฉกตาทัง้นัน้ เขาใหวธิกีารใหๆ ดดูดีงูามดู



แตเขาจะตองไดวนเวยีนกลับมาหาตัวเองใหไดมากกวาเกา มกีรรมวธิเีฉลยีวฉลาดมาก เหนอืกวา ปถุชุน

สวนกัลยาณชนนี่ จะซื่อสัตยขึ้น ให พยายามไดใหจรงิๆ แตซื่อสัตยขึ้น ใหมวีธิกีารจะให มวีธิกีารสละออก

ใหดวยจติใจ ที่ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง ไมเอา ไมเอามาเปนของตัว พยายามกระทาํ

เพราะฉะนัน้ ผูที่ปฏบัิตเิพื่อจะเปนกัลยาณชน คอืผูที่หาทางบรรลเุหมอืนกัน ถงึแมไมบรรล ุเขากจ็ะม ีภมูธิรรม

หรอืมปีญญา มคีวามเฉลยีวฉลาดจะรูวา เออ เราจะตองทาํตนใหเปนคนเจรญิแบบมคีณุคา เขากจ็ะทาํ

ดวยวธิตีางๆ ดวยความมปีญญา ดวยความมคีวามฉลาดดวย และดวยความมวีธิกีาร อยางฤาษ ีหรอื

ศาสนาตางๆ พยายามที่จะเสยีสละๆๆ อยางแมชเีทเรซา อยางนี้เปนตน นี่กัลยาณชน เสยีสละจังเลย

กัลยาณชน เสยีสละทัง้ชวีติเลยนะ เหน็วาดเีลยเพื่อพระเจานะ หรอืฤาษทีี่จะไปอยูปาเขาถ้ํา สะกดจติ ทิ้งทรัพย

ศฤงคาร สะกดจติๆๆ สละไดๆ ไมเอาคนื ตลอดทัง้ชาตนิี้ ไมเอาอะไรคนืหรอก ไมเจตนาจะเอาคนื

เปนกัลยาณชนๆ ฟงดีๆ นะ มันจะตัดเขตตรงอารยิะตรงไหน เพราะฉะนัน้ นักปฏบัิตใินระดับกัลยาณชนนี่

มศีลีเครงได มสีมาธเิกงได แตไมถงึขัน้ปญญา หรอืญาณ ขัน้ปญญาหรอืญาณคอือะไร ตรงนี้แหละ จะชัด

กันตรงนี้ ฉะนัน้พวกเรานี่กเ็หมอืนกัน ยังเปนกัลยาณชนอยูเยอะ มาบางคนทิ้งบานทิ้งเรอืน ทิ้งขาวทิ้งของ

ทิ้งทรัพยศฤงคาร ทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ ทิ้งตาํแหนงมานะ แตยังไมเขาขดีอารยิะ มันจะเขาตรงไหน

ตรงปญญา ไตรสกิขา สกิขา ๓ นี่ ศลี สมาธ ิปฏบัิตศิลีเครง สมาธเิกง แลวกส็มาธทัิว่ไป ไมใชสัมมาสมาธิ

สัมมาสมาธ ิที่เรยีนรูกท็าํไปอยางนัน้แหละ แตยังไมถงึขัน้มปีญญาเขาไปรวมประกอบ ตองมปีญญาเขาไป

อานเหน็ เขาไปรูอาการ ลงิคะ นมิติ เขาไปรู มอีาการอยางไร ไตรสกิขานี่มสีมาธ ิกเ็ปนสมาธอิยางอาน

อาการของจติ ศลีกค็รบวาเรากาํหนดเทาใด เราจะทาํขนาดไหนสาํหรับเรา ศลีที่เปนอธขินาดไหน จะเอานี้แหละ

ศลี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ มันกก็าํลังโลภโกรธหลงนัน่แหละ สรปุเขาแลว

สมาธกิค็อืทาํใหถงึความตัง้มัน่ สมาธมิคีวามหมายวา

๑.ทาํใหถงึจติ

๒.ทาํใหสงบลงได

๓.ทาํใหแขง็แรงตัง้มัน่ สัง่สมลงใหตัง้มัน่ สมาธนิี่

สมาธนิี่หมายความวาจติ ผูที่ไปนัง่หลับตาสมาธ ิอยางฤาษทัีง้หลายแหล เขาทาํถงึจติเหมอืนกัน สะกดจติ

และกท็าํถงึสงบเหมอืนกัน สงบ และทาํใหถงึตัง้มัน่เหมอืนกัน เขาทาํสมาธสิาํเรจ็ พวกที่ทาํสมาธทัิว่ไป ทกุวันนี้

ทัง้โลกเขากร็ูกัน เขากท็าํใหถงึจติ สะกดทางจตินี่ แลวใหจตินิ่ง จติสงบ หยดุ แลวกใ็หตัง้มัน่ แขง็แรง ถาวร

ทาํอยางนัน้ไดเกง ทาํอยางนัน้ไดยนืนานเปนสมาธ ิสัง่สมทาํไป ฝกทาํๆจนตาย เกงเปนสมาธ ิแตไมมปีญญา

เขากค็ดิวา เขามปีญญาเหมอืนกัน คอืเขาอานจติของเขาออกเหมอืนกัน อานจติ เหน็จติสงบ นัง่สะกดจติใหดี

เขากอ็านจติ ใหจติมันรวมๆๆ หยดุคดิ หยดุนกึเปนหนึ่งๆ นิ่งๆ นิ่งๆ หนึ่งนิ่งๆๆ ฤาษมีแีต หนึ่งนิ่ง หนึ่งนัง่



จนกระทัง่กนเนา หนึ่งนิ่ง หนึ่งนัง่ และกห็นึ่งเนา อยูอยางนัน้ กส็าํเรจ็ แลวเขา กอ็านจติใจ มันนกึมันคดิบาง

พดูอะไรตออะไรบาง กเ็ปนแตฐานของทวารที่หก ในภพในภวังค จติมันนกึถงึกาม ถงึพยาบาท ถงึนัน่ถงึนี่กไ็ด

แตกพ็ยายามระงับๆ ตามที่คดิ ในจติระงับ โลกธรรมฟุงซานไปคดิถงึลาภ ยศ สรรเสรญิ ไปคดิถงึเรื่องราวโนนๆ

นี่อะไร หยดุๆ ใหได หาทางหยดุ วธิใีดที่จะหยดุ หยดุ แมจะเอาเหตผุล เรากห็ลงเรยีกวา วปิสสนา

เอาเหตผุลตางๆ มาอางองิใหจติหยดุ และหยดุได วธินีี้ของพทุธกท็าํ แตเปนของ ทวารที่ ๖

ทวารทางใจอยางเดยีวเทานัน้ สวนทวารทางตา ห ูจมกู ลิ้น กาย เขาไมคอยรูเรื่อง ไมรูเรื่องเลย ไมไดมาฝก

มาปรอื เหมอืนมรรคองค ๘ ไมไดมาทาํเหตปุจจัยจรงิในปจจบัุนนัน้ๆ ในเรื่องของทางตา ในเรื่องของ ทางห ูจมกู

ลิ้น กาย อะไรเขาไมรูเรื่อง เขาไมไดมาฝก เขาไมไดมารูจักรูเจน รูแจง รูชัด รูรอบ รูจรงิ รูในขณะนัน้ๆ จรงิๆ

วามันเกดิอาการกเิลสแทๆ ไอนี่มันมานัง่นกึ นัง่ มันกเ็กดิอาการที่เปนสัญญา เปนความจาํ เปนความนกึ

ไมใชความจรงิที่เปนปจจบัุนนัน้ จะเปนทางตา ทางห ูทางจมกู ปจจบัุนไมใช ทัง้นัน้

เพราะฉะนัน้ กไ็ดแตศลีกับสมาธ ิปญญาเขากไ็ดแตปญญาที่เปนจนิตามยปญญา ไมใชภาวนามยปญญา ที่แท

ไมใชการเกดิภาวะ เกดิภาวะนัน้ เกดิสภาพนัน้จรงิ ไมใช มันกไ็ดสภาวะนี่ เรากไ็ดอันนี้นะ อันนี้อยูในขดี

กัลยาณชนแคนัน้ เพราะฉะนัน้ ฤาษทีี่เกงขนาดไหน เปนศาสดาขนาดไหน พทุธเจาทานกย็ังไมรับรอง

ถงึโสดาบัน เพราะฉะนัน้ โสดาบันนี่เหมอืนสะกดจติไมไดเกงหรอก สงบระงับไมไดเกงเทาบรรดาศาสดา

อาจารย อยางฤาษนีี่หรอก โสดาบันของพทุธนี่ มผีัวมเีมยีกไ็ด รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัสกย็ังตดิอยูเลย

แตตองรูตัวเอง ในฐานปญญาวา ในขณะปฏบัิตสิังกัปปะ วาจา กัมมันตะ มขีองจรงิพวกนี้อานรูนะ

แลวกญ็าณของเรา คอืปญญาตัวที่ ๓ นี่ ศลี สมาธ ิปญญา ปญญาตัวนี้ ตองอานของตัวเองออก มปีจจัตตัง

เวทติัพโพ วญิหู ิอานชัดเลยวา โอ กระทบอยางนี้เกดิกเิลสจรงิแลว มวีปิสสนาญาณ หรอืม ีวปิสสนา ภาวนา

มกีารปฏบัิตเิดี๋ยวนัน้ วปิสสนานี่ ตองมปีจจบัุนธรรมดวย วปิสสนาถอืเปนปจจบัุนธรรม ถาไมม ีองคประกอบ

ของปจจบัุนธรรม ไมถอืวาวปิสสนาบรบิรูณ อานาปาณสตนิี่เปนอปุการะ ไมใชวปิสสนา เปนสมถะ

เจโตสมถะเปนอปุการะ

เพราะฉะนัน้ วปิสสนาแทตองมปีจจบัุนธรรม รูกเิลสกระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้ เกดิกเิลสเดี๋ยวนี้ ตามรูกเิลสเดี๋ยวนี้

ปฏบัิตปิระพฤต ิรูจักกเิลสแลวมญีาณปญญาเหน็ความจรงิตามหลักฐานความจรงิเลยวา กเิลสอยางนี้

มันเกงยังไง มันจะพาเราไปทางภพไหน เรากก็ลับทางมัน ไมเอา ใหมันเหน็เลยวา ดวยญาณปญญาแทๆ

ไปลมลางกันเลย ใหกเิลสมันออนตัว ใหกเิลสมันจางคลาย ใหกเิลสลดละลงไปเดี๋ยวนัน้ๆ เลย นัน่แหละ

ยิ่งมญีาณ เหน็มันจรงิๆ เลยวา มันกาํลังเกดิ มันกาํลังสู เราเอาวธิกีาร เอาโพชฌงค เอาธัมมวจัิย เอาวริยิะ

มสีตริูทัน แลวกม็วีปิสสนาภาวนา มกีารหาเหตผุลที่เปนเครื่องจรงิ เหตผุลที่ถกูตองจรงิ เปนความจรงิเลยวา

เอง็โตขึ้นไปนี่ ขาทกุขนะ เอง็ลดลงนี่ขาสขุนะ ขาวาง ขาเบานะ เกดิความจรงิๆ เลย เอง็อยาโงนะ เอง็โง



เอง็อวชิชาตายเลย เปนโลกยีะแยเลย ใหเอง็ลดลง โลกตุระนะ ลดลง แลวกอ็านอาการซอนเขาไปอกี อาการที่วา

เมื่อลดแลวในจติ มันวางอยางไร มันเบาอยางไร โลงยังไง สบายยังไง เหน็ชัดอกี นี่คอืญาณ รูทางใน

แลวรูในปจจบัุนนัน้ๆ ตามจติหมดเลย ถาผูใดเริ่มอานเหน็อยางนี้แหละ เริ่มเปน อารยิชน ตัดเขต กันตรงนี้

เรยีกวาศลี สมาธ ิมปีญญาแทๆ ไมใชมแีตความนกึคดิ มปีญญา เฉกตานัน่ไมมแีลว ฉลาดแบบ แกมโกง

ไมโกงแลว มแีตจะสละออกๆ ออกทางจติเลยนะ จติสละออกจรงิๆ ไมมอีะไรกลับคนืมา อยางชนดิ ปรมัตถ

อยางชนดิ จับจติ เจตสกิ อาการ เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ พจิารณากายในกาย องคประชมุ นอกดวย

ไมใชกายในกายไมมหีลับตา มกีายที่ไหน ตัดตา ห ูจมกู ลิ้น กาย แตลมืตามกีายนอก กายหยาบ มรีางกาย

มทีวารทัง้ ๖ มวีัตถทุี่มากระทบสัมผัสทางตา ห ูจมกู ลิ้น กาย กาโย องคประชมุครบพรอม ปจจบัุนนัน้

แลวกม็เีวทนา อานไชชอนความรูสกึไปจนกระทัง่ถงึเวทนา อาการของเวทนาคอือยางไร ลักษณะของมัน

หนาที่ของมัน อาการของสัญญาคอือะไร อาการของสังขารคอือะไร นี่เจตสกิ ๓ เจตสกิหลัก เรากร็ูอาการ

เวทนานัน่ ตัวรูสกึ ตัวรับรส ตัวรูรส ตัวที่จะโงๆ ปรงุเปนรสสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอืวาไมสขุ ไมทกุขหรอก

กลางๆ บางทไีมพจิารณาไมตื่นเตนอะไร เฉยๆ กลางๆ แหมอยางกะเปน พระอรหันตแนะ แตเปลาหรอก เฉยๆ

กลางๆ แตเฉโก เฉยๆ กลางๆ แบบซื่อบื้อ เปนคนดานๆ ไปเฉยๆ นะ แตมันวางเฉย เพราะเราลาง

สขุทกุขออกหมด และมันกก็ลางได นัน่ถงึเรยีกวา เนกขัมมสติอเุบกขาเวทนา ขออภัยนะ ผูที่ไมมพีื้นฐาน

ตอหลักวชิาภาษาพวกนี้ ตองไปตดิตามคนควา ตดิตามมาใหมใหดีๆ เพราะผูที่ฟงมาแลว ตอนนี้ ตวิหนักนะ

แลวกค็อยๆ ศกึษาตดิตามไป มันตองรูอาการพวกนัน้เฉยๆ ไมใชรูแตภาษา เนกขัมมสติ อเุบกขาเวทนา

เวทนาอยางนี้ มันเปนยังไง เคหสติอเุบกขาเวทนา เฉยๆ แบบโลกๆ เรากเ็อาแตวางเฉย เขาบอกวา

เรื่องนี้ทาํไมไมมา ผมเอาแตวางเฉยๆ อยางเฉยโลกๆ ฉันไมเอาเรื่องกับคณุ ฉันไมเกี่ยวกับคณุ ฉันทิ้งไปดื้อๆ

ไออยางงัน้นะ อเุบกขาโลกๆ อเุบกขาแบบเคหสติ แบบปถุชุน หรอืแมแตกัลยาณชนกต็าม ทาํจติใหมันตัดจติซะ

อยาไปยุงกับมัน

อเุบกขาแบบกัลยาณชน มันกม็อีานสิงสเบาวางเหมอืนกัน แตมันไมชนตาอยูเลย อยูเหนอืมันเดี๋ยวนี้ ของเหลานี้

ไมตองไปลมื ไมตองไปทิ้ง รวมปรงุดวยสังขารดวยซ้ํา รวมคดิรวมนกึดวย แตใจของเรากแ็ขง็แรง ใจของเรา

กอั็ปปนา พยัปปนา เจตโส อภนิโิรปนา สังกัปปะดวย คดิดวยนกึดวย ปรงุแตงดวย แตใจเราแขง็แรง ไมถงึอยางไร

กไ็มหวัน่ไมไหวดวย เปนหลักใหญเลย ตอใหคณุ จะแกวงอยางไร หลักคณุนี่ จะแนนไมมสีัน่คลอน

ไมมอีะไรวบูวาบเลยแขง็แรง จะคลอน จะสัน่กระแทกอยางไรกไ็มมกีระเทอืน มันมสีมถะ อยูในตัว

คอืตัวนิ่งแนสงบ และกม็ตีัวพลังงาน แหงการคดินกึ พลังงานแหงการปรงุ มพีลังงานในการรับรู

ทาํงานอยูรวมกัน ทัง้สองอัน มทัีง้ปญญา และมทัีง้สมถะรวมกันอยูทัง้สองอัน

มปีระสทิธภิาพของทัง้ปญญาสมถะครบพรอม ของพทุธนี่ สมถะกส็งบสนทิ ปญญากเ็ฉยีบแหลมแววไว



วองไวปราดเปรยีว รูรอบรูทะล ุรูแจงรูชัด รูจรงิ ไมใชวาสมถะสงบแลวรูไหม ขนืไมรูไมไหว ไมไดรูเรื่อง

เอาไปคดิดวยไมได อยางนี้มันกย็ังเปนฤาษ ีคดิดวยกไ็มได ไปรับรูดวยกไ็มไดไมเอา เลกิ อยาไปยุง นัน่แบบฤาษี

เพราะฉะนัน้แบบพทุธนี่จะตองรูดวย ชวยเขาได ตัวเองรูเทาทัน รูความจรงิตามความเปนจรงิ รูอันนี้ รูความจรงิ

ตามความเปนจรงิ คอืรูอาการของจติเจตสกิจรงิๆ ไมใชเดา ไมใชรูแตความหมาย ที่กาํลังอธบิายนี่

เปนความหมาย เปนความรูของหลักวชิชา ไดรูแตภาษา รูแตตาํรา รูแตทฤษฎ ีเวลาคณุไปเจอเขาจรงิๆ

คณุกต็องรูของจรงิ อานของจรงิออก ออ อยางนี้เรยีกวากระทบแลว อยางนี้เรยีกวาเกดิผัสสะ กระทบแลว โอ

กระทบแลว อาการทางจติเกดิแลว อาการทางจติ เกดิกเิลส เขามารวมแลว โอโฮ หนาตามันเปนอยางนี้เอง

โลภกด็ ีโกรธกด็ ีเปนอยางนี้เอง รูแลว รูใหชัด รูใหตรง ไมใหหลงผดิ ไมใหหลงเลอะ ไมใหหลงเบลอ

ไมใหหลงจนพนวจิกิจิฉา จับมัน่คัน้ตาย เพราะฉะนัน้ สังโยชน ๓ สักกายะ กค็อืตัวเอง รูจักหรอืเปลาตัวเอง

รูตัวเอง รูตัวของกเิลส รูตัวของอาการทางจติ รูตัวเรยีกวาสักกายะ ตัวการ ตัวการกค็อื พอรูตัวจติ มอีาการ

แลวกว็จัิย ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค วจัิยจตินี่ใหออกวา

อาการรูหรอืความเฉลยีวฉลาดที่รูของจรงิตามความเปนจรงินัน้เปนคณุภาพของจติ เปนคณุวเิศษ ของจติ

เปนความสามารถของจติ ไมตองไปทาํลายอันนัน้ แตวจัิยกเิลสใหออก วจัิยตัณหา วจัิยกามตัณหา ภวตัณหานี่

วจัิยตัวนี้ หรอืรสอัสสาทะ ที่มันเปนอยูนี้ใหออก อันนัน้ตางหาก ทาํใหมันจางคลาย ไมใชไปทาํใหความรูจางคลาย

โงเหรอ ใช โงจรงิ เพราะฉะนัน้คนโงจรงิกเ็ละเลย ไประงับไปหมด ไปหยดุคดิ หยดุ ไมใหรูอะไรหมด

มันกทั็ง้ดุนหมดเลย อาตมากย็กตัวอยาง เหมอืนอยางกับ จะจับโจร โจรมันเขาไปอยูในบาน

จะจับโจรเผาบานทัง้บาน หมด ฉบิหายหมดเลย ของตัวเองกห็มด โจรกต็าย โจรหนขีดุรหูนอีอกไปทางไหนกไ็มรู

เผาใหญเลยเผาบานใหญเลย เราไมเอาหรอก ลงทนุอยางนัน้ไมคุมหรอก จะจับโจรทัง้ที

เผาบานทัง้บานเพื่อจับโจร แลวกไ็มรู หนาตาโจร มันรอดหนอีอกไปตรงไหนกย็ังไมรูดวย

สวนมากจับโจรไมคอยอยู มันเลด็ลอดหน ีโจรมันเกงนะ กเิลสมันเกง เผามันไมคอยได นี่ไมได

ตองธัมมวจัิยนี่แหละ ชอนไชจับโจรใหมัน่ คัน้ใหตายตรงไหน เชอืดตรงไหน ตายอยางสนทิ

เชอืดใหถกูจดุสาํคัญเลย เชอืดใหตายสนทิเลย ธัมมวจัิยตองวจัิยอยางนี้ ตองมธีัมมวจัิยสัมโพชฌงค อยางนี้นะ

เพราะฉะนัน้สักกายะกค็อืตัวตนพวกนี้ ธัมมวจัิยนี่แหละ วเิคราะหวจัิยออกใหชัดเจน พนวจิกิจิฉา แลวกใ็ช

วรยทุธศลีพรต สลีัพพต มศีลี มพีรต มกีารปฏบัิตปิระพฤตบิาํเพญ็อด พยายามทัง้วปิสสนา ทัง้สมถะ

เพื่อใหกเิลสนี่ลดลงได เรยีกวา พนปรามาส พนสลีลัพพตปรามาส ไมใชแคศลี แคพรตไป แลวกไ็มรูเรื่อง

ไมเกดิผลอะไร ไมรูปรมัตถ ไมถงึขดีปรมัตถ ไมมญีาณ ไมเกดิญาณปญญา ไตรสกิขา ไมเกดิตัวปญญา

เกดิแตศลีเกดิแตสมาธ ิแตไมถงึปญญา ปญญานี้คอืญาณ คอืปญญา ตัวที่รูของจรงิ ตามความเปนจรงิ

แลวรูอยางชัดเจน อยางพนวจิกิจิฉาดวยวา เราปฏบัิตวิรยทุธมศีลี มพีรต ปฏบัิตไิมใชแคลบูๆ คลาํๆ ตองแรง



ไมใชลบูคลาํหรอก นอ็ค เฉอืนลกูกระเดอืกมัน ทาํใหมัน ออนแรงลงไปได ชนะนดิหนึ่งกเ็รยีกวาพนปรามาส

พนการจับๆ จดๆ เหลาะๆ แหละๆ ลบูๆ คลาํๆ เอาจรงิ ไมปลอยใหชวีติของกเิลสนี่มันแรงอยางเกา

ตองลดคาของกเิลสลง ใหลดลงๆ จางคลาย ลงใหได นัน่เริ่มชนะ นัน่เริ่มพนสลีลัพพตปรามาส

สังโยชน ๓ กเ็ปนโสดาปตตมิรรค โสดาปตตผิล โสดาปตตมิรรคกส็ะสมเปนผลขึ้นเรื่อยๆ แหม ฉายหนัง slow

motion ขนาดนี้ไมรู เอาหัวไปหา กองขี้ควาย แลวเอาหัวไปจิ้ม ขี้ควายซะ ที่แพกเิลส ครัง้แรกๆ

กแ็สดงวาเราเองกย็ังไมพน โคตรของ ปถุชุน โคตรของกัลยาณชน แตเริ่มตนเปนคนปฏบัิต ิเขาทางแลว

แตมรรคมันยังสูไมไหว ยังไม กาวหนา มันยังไมเดนิพนมจิฉาทฐิ ิพนอนจิจานปุสส ีเหน็อนจิจัง พนมจิฉาทฐิิ

นี่คนพนมจิฉาทฐิขิองพทุธ ตองปฏบัิตถิงึขัน้มญีาณ เหน็การปฏบัิตวิา เราสูกับกเิลสจรงิ

ไมใชโมเมกเิลสเปนอยางไร เอาแตกดขม เอาแตนัง่สมาธสิะกดจติ แลวกว็จัิย แบบสะกดจติเฉยๆ

แบบฤาษทีี่เรยีนอยูทัง้หมด ไมใช ไมแคนัน้ เพราะฉะนัน้ จะเขาทางศาสนา ของพระพทุธเจาเปนอารยิะ

สตสิัมโพชฌงคกเ็ปนสตสิัมโพชฌงคเปนสตอิารยิะ ธัมมวจัิยกเ็ปน ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค หรอืเปนธัมมวจัิยอารยิะ

วริยิะ พากเพยีรกพ็ากเพยีรจนถงึขดีนี่ คณุสูอยู แมคณุแพ วริยิะคณุเพยีร แพกเ็รยีกวา คณุพนมจิฉาทฐิิ

แตยังตไีมแตก คอืยังไมพนสักกายทฐิ ิยังไมเกง อนิทรยีพละยังไมพอ ตองวจัิยตอไป แพเพราะอะไร ทาํไปเรื่อยๆ

ทาํไปจนกระทัง่ คณุรูวา คณุชนะ ตองเอาจรงิจงึชนะ

เวทนา สัญญา สังขารนี่เรยีกเปนตัวๆ ชัดด ีตามใหเจอ แลวตองละมันใหได ตองปฏบัิตอิยางนี้ ไมปฏบัิต ิอยางนี้

จะรูปรยิัต ิรูภาษา นี่อาตมาอธบิายคณุคงพอเขาใจได คนที่ตองศกึษา ถาเอา ดอ็กเตอร มานัง่เรยีน

รับรองเขารูหมดเลย พวกนี้เกง บัญญัตภิาษา เอาพวกที่หัวดีๆ พวกดอ็กเตอร มานัง่เรยีนนี่

รับรองเขาจะรูหมดเลย ฟงนี่เขาใจหมด แตปฏบัิตไิดไหม ปฏบัิตไิมได ไมเปนอารยิชน

ปฏบัิตจินไมเกดิญาณที่เปนของจรงิตามความเปนจรงิที่อธบิายนี้ ไมเกดิอารยิชน ไมเปนโพชฌงค ๗

ไมเปนองคแหงการตรัสรู

เพราะฉะนัน้จะเปนสตถิงึขัน้องคแหงการตรัสรู กต็องอยางนี้ ตองมสีตริูตัวแลวกไ็ดปฏบัิต ิมผีัสสะแลว

กไ็ดธัมมวจัิย ถงึขดี วริยิะถงึขดี จนเกดิผลปตสิัมโพชฌงค คอืไดด ีไดเจรญิขึ้นมาไดด ีไดความเปนอารยิะ

ความลดละกเิลส เมื่อปฏบัิตถิกูทาง แมคณุแพ แพกเิลส คณุพนมจิฉาทฐิ ิเพราะฉะนัน้พนมจิฉาทฐิทิี่เปนอารยิะ

จงึไมไดพนมจิฉาแคคณุไดรูไดเขาใจ ความรู ความเหน็ อันนัน้ใช ความเหน็จะเปน สตุมยปญญา

จนิตามยปญญา คณุจะพนมจิฉาทฐิ ิในระดับปรมัตถ หรอื ในระดับสัจจะ เขาถงึขัน้จติ เจตสกิ

เขาถงึขัน้ที่รเิริ่มเรยีกไดวาอารยิชน ตอเมื่อคณุพนมจิฉาทฐินัิน้ ไดซัดกันจรงิๆ เลย ในสงคราม ทางจติ

จติของตัวเองนะ ไมใชคณุไปซัดจติในทางของคนอื่น จติของตัวเอง คณุไดทาํสงครามเลย สูกับมัน เหน็อนจิจัง

เหน็ความไมเที่ยง มันไมเที่ยงถงึขนาดวา อาการทางจติของเรานี่แหละเปนกเิลส แลวเรากพ็ยายาม



เปลี่ยนแปลง สูกับมัน ใหมันลด มันกล็ด ไมได มันไมเที่ยงจรงิๆ นะ มันยังเที่ยง มันยังอยูกเิลสรอย ชกกันใหญเลย

ตกีันใหญเลยนะ เราเหน็ กเิลส ชัดแลว มทีฐิคิอืความเหน็ที่เหน็จติวญิญาณแลว กเิลสรอย เสรจ็แลวสูกับกเิลส

มันขึ้นเปน รอยหา ไมเที่ยงๆ กเิลสขึ้นไปรอยหา สูไปสูมาขึ้นเปน รอยหา ไมเที่ยง เปนอนจิจัง เหน็ความไมเที่ยง

แตไมเที่ยง ไปหาความหนานี่ซ ิกเิลสมันหนาขึ้นนี่ซ ิโธเอย จะเปนอารยิชนแทๆ แตคณุรูของจรงิ มปีญญา

เหน็ความจรงิตามความเปนจรงิแลวนะตรงนี้ ถงึขัน้ศลี สมาธ ิปญญา ถงึขัน้ปญญา แลวนะ

ปญญาที่เหน็ของจรงิตามความเปนจรงิ แตมันไปเปนปถุชุน รูแลวมันหนาอยางนี้เอง กมั็นรอย มันหนาขึ้น รอยหา

หนาขึ้นรอยหก หนาขึ้นรอยสบิ หนาขึ้นรอยยี่สบิ นี่ มันเหน็ความไมเที่ยง แตไมเที่ยงไปในทาง ไมใชจางคลาย

แตยิ่งหนาขึ้น เหน็ปถุ ุไมใชเหน็วริาคะ นี่พนมจิฉาทฐิแิลว อนจิจัง แตยังไมพนสักกายทฐิ ิยังตไีอตัวการใหญ

สักกายะตัวใหญ นี่ยังไมแตก ยังไมเปนลักษณะ จางคลาย จนกวาจะตมัีนลดจางคลายลงได

เหน็ความจางคลาย วริาคานปุสส ีเหน็ความจางคลาย เมื่อคณุจางคลายได คณุตองเหน็ความลดทกุขได

เหน็ทกุขเหน็ความลดทกุข เหน็ความลดเหต ุแหงทกุข จากนอยเทาไหร กอ็าจจะรูยากหนอยมันนอย

มันตองลดลงมากหนอย มันถงึจะเหน็ชัด มันจะใหกนิขนม ไมกนิขนม ไมแพมัน เหน็เลยวาชนะ กเิลสมันลด

มันจาง มันคลาย แตกอนนี้ มันอรอยจังเลย กนิไปๆ อรอยๆ นอยลง อยาไปเสยีใจ ตองดใีจ คนโลกนี้ โอยตาย

กนิขาวไมอรอยแลว กนิขนมไมอรอยแลว สงสัยจะตองตายแนๆ คนโลกๆ เขา แตพวกเราโอย อยางนี้เจรญิ

อยางนี้ งอกงาม ยิ่งกนิขนมไมอรอยนี่ ยิ่งสบายเลย ยิ่งอะไรลด รสอัสสาทะลงไปไดยิ่งสบาย มันกลับกัน ไปหมด

รูสกึจรงิ เราตองรูสกึจรงิ ไมใชแกลงรูสกึ กอนเราไมทันรูจรงิกแ็กลงกอน ไมรูสกึจรงิ กแ็กลง ไปกอนกไ็ด

โนมนอมมันไปในทางทศินี้ ใหจรงิใหชัดๆ จะรูวาเราเองยังไมจรงิ มันเกดิจรงิเมื่อไหร เมื่อนัน้

คณุกเ็ปนตัวจรงิเมื่อนัน้ ลดไปเรื่อยๆ

อธบิายมาถงึขนาดนี้ พอจะรูจักขดีขอบความเปนอารยิะหรอืยัง เอาละตอนนี้ระวังเถอะ อารยิะระบาด

เดี๋ยวอารยิะ ระบาดกัน ทนีี้หลงตัว หลงตน นัน่โอโฮอวดอตุร ิโอโฮ ! อาจหาญ ไมไดอายเลยนะนี่ บอกวา

ไมไดหลงหรอก มันเปนอยางนัน้จรงิๆ อวดอยางไมรูสกึตัววาอวดเลย อวดอยาง innocent อวดอยาง ไมเดยีงสา

คอืซื่อๆ นะ มกีว็าม ีไมมกีว็าไมม ีไมมเีลศเลห อะไรหรอก ความจรงิใจนะ มันกเ็ปนได

อยางนี้กเ็รยีกวาไมมเีลศเลหอะไร ไมมคีวามผดิอะไรหรอก นี่เราจะเขาใจขดี อาตมา ยกแตละสตูร

แตละอันที่อาตมาเอามาขยายความ ประกอบใหเหน็ไดวา เราตองมญีาณปญญา คาํวา ญาณปญญานี่

ไมใชของตื้น ปฏบัิตศิลี สมาธ ิปญญาทกุวันนี้ ปฏบัิตปิญญากแ็ค สตุมยปญญา กับ จนิตามยปญญา

เตม็บานเตม็เมอืง เปรยีญ ๙ เปนพทุธศาสนบัณฑติ เปนดอ็กเตอรของทาง พทุธศาสนา อะไรกแ็ลวแต

อยูอยางนัน้แหละ ไมไดมาปฏบัิต ิเพื่อที่จะรูยิ่ง เหน็จรงิสิ่งเหลานี้ ถาคณุชัดเจน อยางนี้จรงิๆ

และพากเพยีรปฏบัิตใิหดจีรงิๆนะ ๗ ป ไมไดเปนพระอรหันต อยางต่ํา กเ็ปน พระอนาคามี



จับมัน่คัน้ตายใหชัดเถอะ พอเชื่อไหมวา ถาเปนจรงิ สามารถรูรอบรูจรงิ เปนสปุฏปินโน อชุปุฏปินโน ญายปฏปินโน

จรงิๆ นี่ มันมสีภาวะเรยีนรูพวกนี้ ชัดอยางนี้จรงิๆ จับไดมัน่ จรงิๆ นี่ และมันทาํได

ตัดกเิลสพากเพยีรไดเพยีงพอจรงิๆ ๗ ป ยกไว บางคนไมถงึ บางคน ๖ บางคน ๕ กต็องทาํใหมากที่สดุละ

ใหมันไดนะ กจ็ะ ๗๐ กย็ังไมไดเสรจ็แลวกต็อ ๗๐๐ แลวกัน ๗๐ ป ไมไดขอ ๗๐๐ ป ๗๐๐ ปไมไดขอ ๗๐๐๐

ตอไปหลายชาต ินัน่ซไิมทกุขนะ มันจะกี่ป กต็องถาม กเิลสตัวเองซ ิมันมมีาก มนีอยแคไหน

ไปทาํดใูหจรงิจังมันจะกี่ป กต็องถาม กเิลสตัวเองซ ิมันมมีาก มนีอยแคไหน ไปทาํดใูหจรงิ

นี่พยายามขยาย เพื่อที่จะใหรูจักขดีเขตของความเปนอารยิะนี่ตรงไหน เพราะฉะนัน้ จะตองพน มจิฉาทฐิิ

ผูจะพนมจิฉาทฐิ ิในมจิฉาทฐิสิตูร จะตองเหน็อนจิจัง ไดอธบิายความเปนอนจิจัง ใหฟงแลว

เพราะฉะนัน้ อนจิจลักษณะ ไตรลักษณของพระพทุธเจา มันตองเหน็อนจิจังจรงิๆ ดวยญาณนะ

ไมใชอะไรกไ็มเที่ยง อะไรกไ็มจรงิหรอก อะไรกไ็มอยูคงทน กร็ูกันทัง้นัน้แหละ แตอยางนี้ ยังไมใช เปนผูบรรลุ

ยังไมใชเปนผูถงึปรมัตถ ยังไมใชผูที่เหน็ของจรงิ ตามความเปนจรงิ และเหน็ของจรงิอะไร เหน็จติ เจตสกิ รปู

นพิพาน เหน็ในสภาวะของเจตสกิ เหน็สภาวะในจติ ธัมมวจัิยกเิลสออกไปชัด ลางกเิลสออก ใหเจตสกิสะอาดขึ้น

ใหจติสะอาดขึ้น มเีจโตปรยิญาณ ๑๖ จรงิๆ ปฏบัิตแิลว กอ็าน เหน็จรงิ จงึจะเรยีกวาปญญา

เหน็ของจรงิตามความเปนจรงิ เกดิญาณ เกดิปญญา เกดิวปิสสนาญาณ หรอืเกดิ ญาณทัสสนวเิศษ

ซึ่งเปนวชิชาแลว เพราะไดฝกสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ เพื่อฝกฌานแบบพทุธ มมีทุภุตูธาต ุมกีัมมนยิะ

มกีรรมการงาน พยายามสัง่สมปฏบัิต ิมทุธุาต ุกค็อืแววไว รูเทาทัน วจัิยไดเสรจ็ เสรจ็แลวกล็ะกเิลสดวย

จติดัดไดงาย จติหัวออน ลดลง ไดจรงิ มญีาณอานเหน็ไปพรอมกับสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ นี่แหละคอืกัมมนยิะ

แมแตการงาน อะไรตางๆ เหมาะควรแกการงาน ที่ทาํไปดวยกับการงาน มภีาวะลดละกเิลสไปไดดวย อยางจรงิ

เกดิฌาน ฌานลมืตา ฌานของพระพทุธเจา ไปพรอมกับมรรคองค ๘ พรอมกับม ีโพชฌงค ๗ เปนเครื่องมอื

อยางวเิศษ เปนธรรมาวธุชัน้ด ีลดละ ตัดลงไปไดจรงิ

เมื่อทาํไดถงึขดีนี้จรงิ คณุกม็คีรบ ศลี สมาธ ิปญญา ผานมจิฉาทฐิ ิเพราะเหน็อนจิจัง แมคณุตมัีน ยังไมแตก

มันอนจิจังจรงิๆ มันไมเที่ยงจรงิ แตมันหนาขึ้น กร็ูหนาขึ้น นัน่พนมจิฉาทฐิแิลว แตถายิ่ง ตแีตกเปนสักกายะตัวโต

ลดละ จางคลายได มวีริาคานปุสส ีตามเหน็วากเิลส ๑๐๐ เหลอื ๙๙ แหม นอยเดยีว เหลอืไดหนึ่ง เอาเถอะ

ยิ่งแหม ๑๐๐ ลดลงเหลอื ๙๐ ได ลดจางลงเหลอื ๙๐ ได กย็ิ่ง เกงแลว จางคลาย เหน็ความจางคลาย เหน็วริาคา

เหน็วริาคะ วริาคะ แปลวา ความจางคลาย เหน็อาการ จางคลายนัน้จรงิๆ ในจติ กเิลสหมดอัสสาทะ ลดอรอย

ลดโกรธ ลดโลภ ลดเคอืง ลดลง จะไปลด รสของสวรรค รสของนรก ลดลงทัง้คู หรอืตัวกเิลสแทๆ เลยใหมันลด

จับกเิลสนี่ราคมลู โทสมลู ลดมันไดจรงิๆ เหน็อยูรูอยูเปนปจจบัุน นัน่เทยีว ดวยญาณของเราเอง พนสักกายทฐิิ

กเ็หน็ทกุข ลดแนนอน เหตแุหงทกุขลดแนนอน



เพราะฉะนัน้ สักกายทฐินัิน้จะตองเหน็เปนทกุข เหน็เหตแุหงทกุขลด เหน็วริาคะ ลดลงไป ทาํไปเรื่อยๆ จนกระทัง่

จับตัวอัตตา หรอื ตัวสักกายะ เรยีก สักกายะวาตัวตนเหมอืนกัน มันเปนตัวตนตัวใหญ

จนกระทัง่อัตตานี่เปนคาํกลางๆ เรยีกตัวตนกลางๆ จนกระทัง่ ทาํเลก็ลงๆ จนเหลอือัตตานทุฐิิ

เหน็อัตตานี่แหละลงไปเรื่อยๆ จนถงึอาสวะ ลดลงไปจนเหลอืนอย ตัวอาสวะนี่ สักกายะ อัตตา อาสวะนี่

ตัวตนทัง้นัน้ ตัวตนของกเิลส จับมัน่คัน้ตายตัวตนของมัน ไมใชตัวตน ไมมตีัวตน กพ็ดู ลอยๆ ไปตัวตนอะไร กไ็มรู

อะไรกไ็มมตีัวตน กอ็ยาเปนตรรกศาสตร เปนความนกึคดิเหตผุลไปลอยๆ ไมใชลอยๆเลย จับมัน่คัน้ตาย

ตัวไหนกต็ัวไหนเลย มญีาณปญญาจับรูจับมัน่ จับแมน จนมันเหลอื ขัน้อาสวะ กร็ูอาสวะ

เพราะฉะนัน้ อรหัตผลระดับอรหัตผลนี่ จะตองรูอาสวะคอือาสวะ กเิลสหยาบ กลาง ละเอยีด รูวานี่ มันเหลอืนอย

เหลอืละเอยีด วจัิยลงไป ตามไปรูได จนเหน็มันวา มันไมใชตัวตนแลว เปนอนัตตา มันหมดแลว มันสญูแลว

มันไมมตีัวตนของกเิลส อัสสาทะกต็าม กเิลสตัวนัน้ จะเปนกามตัณหา จะเปน ภวตัณหาใด

เพราะตัวเหตไุหนกแ็ลวแต อานมันชัดเลยวา มันไมม ีตัวตนแลว ไมเหลอืตัว ที่จะมามอีาการ อยางนดิ

อยางนอยกไ็มม ีไมเหลอื คณุตองรูดวยญาณของคณุ วาไมม ีไมเหลอืแลวนี่ มันไมมา เลนงานเราแลว

มันไมเกดิแลว คอยอานมันอกีแลว จนมันตัง้มัน่เปนสมาหโิต เปนสมาหติะ โดยไมเกดิ อวมิตุจิร ใดๆเลย ตอนนี้

เหน็อนัตตา สภาวะเลยนะ ไมใชอนัตตาอะไรๆ กไ็มใชตัว ไมใชตน อะไรกไ็มใชของเรา อะไรๆ กไ็มใชตัวเรา

ไมใชเดานะ ตัวกเิลสของเรานี่ไมมแีลว อนัตตะ อะ นะ ตา ไมมแีลว ตัวอัตตาตัวนี้ มันไมม ีอะ นะ แปลวาไม

ไมมตีัวตนนัน้ อยางเหน็ อยางญาณปญญา รูไมม ีอนัตตานี่เหน็อยูโทนโทเลยวา ตัวเราเหน็วาไมม ีมันสญุญตา

มันเปนความสญูแลว มันไมเกดิอกี มันตายสนทิ นี่มันตายไมฟน ตายแลวตายเลย มันตายจรงิหรอืเปลา

หรอืมันฟน มาหลอก กต็องรูตัววา มันฟนมาหลอก แหม เรานกึวา เราแน ฟนมาอกี มันจะเศราใจเลยนะ โอย

เรานกึวาเราหมด เรานกึวามันตาย มันฟนแฮะ กร็ูความจรงิวามันฟน เรายอมรับความจรงิ แลวเรา กซั็ดมันอกี

หลายผูหลายคนนี่หลงตัวเอง นกึวาตายแลว ฟนอกีคงจะประสบกัน ทกุคน นัน่แหละ เหตใุดกเ็หตใุด

มันมตีัวหลอก มันฟนมา นกึวามันตายสนทิ มันฟนเวย มันจะมอียู ทกุคนแหละ

เพราะฉะนัน้ เรากจ็ะฉลาดรูความจรงิ ออ มันฟน พอไดทาํบอยๆ เอง็อยามานัง่ฟน ฉันรูทันมันเรื่อยๆ ฉันรูนะ

ไอพวกหลอกฟนนี่ ซัดเขาไป สดุทายอยามาหลอกรูทัน มาทาํตายแลวหลอกฟน เอามาตาย

สนทิจนเกลี้ยงโนนแหละ สดุทาย กห็มด เปนพระอรหันตได เอา นี่อธบิายรวมใหฟงกอน กค็ณุ กไ็มเกงนะซิ

ใสสตารตซ ิวิ่งตาม แหม พดูอยางกะเลนไลเอาเถดิเลยนะ ตองใสสตารต แลววิ่งตาม และ

มันวิ่งหลบไปตรงไหนหายตัวเกง กต็องมธีัมมวจัิยอันสาํคัญ ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค อันสาํคัญ คณุตอง วจัิยใหออก

ใหเหน็ใหไดคนใหเจอ สังขารคอือะไร ตองอานใหเจอ คอืตองปรงุเปนรส เปนชาต ิปรงุเอากเิลส มารวมปรงุ

มันจะไปไหน



คณุพดูโดยภาษาตามไมเจออยางกะเลนเอาเถดิ ไปซอนอยูในหลบื คณุปรงุอยูนัน่แหละ กวาจะ เปนรส เปนชาติ

คณุตองปรงุของคณุ อยูนัน่แหละ รสชาตมัินตองเกดิอยู แลวกม็เีหตแุหงกเิลสอยูปรงุ หามไมได หามมันทาํไมละ

เพราะอันนี้ถงึไมหาม คณุหามเทากับ คณุจับมันมาซอนไวนะซ ิคณุหาม เทากับ คณุคอยจับมันซอนไว

ไมตองจับซอนๆ ไว เอง็นี่ออกมานี่ ลยุกันเลย สังขารเอง็ กาํลังปรงุ ใชไหม กเิลสเอง็ออกซัดใชไหม อานวจัิย

ธัมมวจัิยใหเหน็หนาเลย นัน่แหละ เพราะฉะนัน้ คนเคยตัว มันกจ็ะหลบเรื่อยๆ มันจะหมก ซอน หลบเกง ซอนเรื่อย

แลวนสิัยซอนนี่ มมีาแตไหนแตไร ฤาษ ีทัง้หลายเอย ตัวเองกเ็ลนซอนหา ตัวเองแหละ ซอนลกูรัก

จะเอากเิลสมาซอนลกูรักๆ ไมไดหรอก เดี๋ยวเทวดามาเจอ เทวดากค็อื จติตัวพเิศษของเรา ตัวชาญฉลาด

คอืตัวปญญาที่แท ซกุซอนเกง คณุบอกวา คณุวิ่งตามกัน คณุซอนเอง ใครไปเลนกับคณุ คณุเลนของคณุ

อยูคนเดยีว นัน่แหละ ตองใหมันมาเหน็หนาหลัดๆ ชัดๆ เลย มาเลย กเิลสมันมามฤีทธิ์ขนาดไหน

ปลอยใหมันมาทาํเตม็ที่ มันยิ่งจะเหน็ชัด มันยิ่งจะหยาบขึ้น ยิ่งคณุไปซกุซอน คณุยิ่งไปหลบมัน ไปบังมัน

ไปพรางมัน ทาํเปน ไมรูไมชี้ ขนาดเจตนาจะใหขึ้นมาตองอนิทรยีพละแขง็แกรงนี่ ใหมันขึ้นมาเตม็ที่

และคณุตองซัด กับมัน สูกับมันลงไป ออ แนนอน กบ็อกวา จติเหมอืนลงิ นัน่อยาพดูเลย ลงินัน่

มันจะไปเรว็อะไรกัน นี่มันเรว็กวาลงิ อกีลานเทาโนน นี่แหละ มันเปนเรื่องชัด เปนเรื่องที่ยาก แตตองทาํ คณุไมทาํ

คณุไมมทีางหรอก ตองอานใหชัด ตองใหจรงิ อยางที่กลาวนี้ อาตมาวา อาตมาเอามาพดู เปนนามธรรม

มาพดูเปนภาษาคน ใหพวกคณุฟงไดขนาดนี้แลวนะ ถายังไมรู อาตมากจ็ะพยายาม เกงกวานี้อกีนะ ไมรูจะพดู

ยังไงแลว

คณุประสบอยู คณุฆากเิลสไดจรงิหรอืเปลาละ ถามันจรงิกจ็บ ถกู ถามันไมจรงิกไ็มจบ กซ็อนหาอยู ไมมจีบหรอก

ผัดมันอยูนัน่แหละ นัน่คอืความเนิ่นชา พระพทุธเจาบอกวา เราไมสรรเสรญิความเนิ่นชา ผัดวันประกันพรุง

เอาใหมัน หนอยนงึนะ ออยมันหนอยนงึนะ ออยมันหนอยนะ เอาแคนี้นะ เจบ็ปวด อยูนัน่แหละ กไ็มรูแลวสักทนีะ

ผัดมันอยูอยางนัน้

เอา กมั็นใหหมดนัน่แหละ แปดสบิกจ็ะไปรอมันทาํไม โอ ถาฆามันได รอยหนึ่งเหลอืแปดสบิฆามันตอ

อาฆาตไปไดเรื่อยๆ นี่ ถาเราหยดุปบ ไมตอใชไหม คณุกเ็ปนกัลยาณชนเทานัน้ตอ ดไีมด ีกจ็ะไปเปน ปถุชุนตอ

เสรจ็แลวมันกฟ็กตัวใหม จาก ๘๐ ทนีี้กอ็วน ขึ้นกวาเกา ๑๕๐ เลยทนีี้ ไมใช ๑๐๐ แลว ทนีี้อวนเปน ๑๕๐ เลย

ลดลงกเ็ปนกัลยาณชน จนกระทัง่ถงึขัน้ อารยิชน เพราะลดมันไดจรงิ เปน อารยิชน

ถากัลยาณชนไมพดูอยางนี้หรอก กัลยาณชนไมรูอยางนี้

เพราะฉะนัน้ ศาสนามากมาย ศาสนาเขาพยายาลดกเิลส พยายามลดโลภโกรธหลง เขาพยายาม ที่จะใหเปน

ผูเสยีสละ บอกแลว อยางแมชเีทเรซา เสยีสละจรงิๆ แตแมชเีทเรซา จะมารูดอียาง อาตมาพดูไหม เขาจะไมรู

แตเขาทาํ เพราะฉะนัน้ คนดใีนโลก ที่เสยีสละนี่ มอียูเยอะ แขง็แรง แลวกส็มถะ รักษาอยางสมถะแบบนัน้



แบบสมถะ โอย เสยีสละ ไมเอา หรอืเปนฤาษ ีไปอยูภเูขา หมิพานต ไมเอาอะไรเลย สะกดจตินิ่ง แตเขาไมรูวา

อาการพวกนี้ ไมมมีรรคองค ๘ ไมมโีพชฌงค ๗ อยางที่วานี้ ไมมมีรรคองค ๘ ไมมโีพชฌงค ๗ อยางอธบิายนี้

แลวจะไมรูจติ เจตสกิ รปู นพิพาน จะไมรูจติ อยางชัดเจนหมดเลย รปู อรปูของจติ เปนอยางไรๆ

จะไมรูชัดเจนอยางนี้นะ เพราะฉะนัน้ เรายิ่งไปอาน พระอภธิรรม มเีจตสกิอกีตัง้ ๕๒ มจีติอกีมากมาย กศุลจติ

แบงเทานัน้ อกศุลจติ แบงอกีเทานี้ อกีนับไมถวนหรอก ที่บันทกึมาในพระอภธิรรมนัน่ มาสวนหนึ่งเทานัน้

มมีากกวานัน้ มมีาก กวานัน้เยอะแยะ ละเอยีดลออ เมื่อเรารูสภาวะมันแลว จะรูนี่หนาตากเิลส ไอนี่ลดละไปแลว

เปนอยางนีๆ้ รๆู ดวยญาณของเรา นี่แหละ

เอาละ อาตมาเนน เจตนาที่จะเนนใหเหน็การตัดรอบของปถุชุน กัลยาณชน แลวกอ็ารยิชน ตรงปรมัตถ ตรงไหน

เคยพดูอยางนี่นะ ไมไดเคยพดูวา มหาตมะคานธเีปนอารยิะ แตเคยพดู แตเพยีงวา ไอนสไตนกด็ี

มหาตมะคานธกีด็ ีเคยเปรยวา ออนี่ กาํลังศกึษาภมู ิสัง่สมภมูโิพธสิัตว แตคาํวา โพธสิัตวนี่ กม็สีัมมาสัมโพธิ

หรอืปจเจก ปจเจกกม็ ีปจเจกสัมมาสัมโพธ ิปจเจกโลกๆ เปนได อยางเทวทัตนี่ สามารถที่จะบรรลปุจเจก

ปจเจกพทุธะ หรอืปจเจกภมู ิแตไมใชสัมมาสัมพทุธะ สัมมาสัมพทุธะนี่ จะตองไปในสายของพระพทุธเจา

รูละเอยีดลออ ปจเจกของพทุธเจานี่ สงูกวา พระอรหันต สวนปจเจกพทุธะในโลกนี่ แยกวาพระอรหันต

สอนคนไมเปน จะไปไดเรื่องอะไรเลา มแีตประโยชนตนสวนเดยีว ปจเจกของโลกๆ ปจเจกของ สายอื่นเขานี่

อาตมาเคยยนืยันวา เหมอืนกับ ตาบอดขี่ถกึปอง คอืเหมอืนคนตาบอด ไปหาชองจะอจุจาระ ซึ่งมันกง็มๆ คลาํๆ

อะไรกไ็มรู มันปวดจัด กเ็อาปลอยมันลงไป บังเอญิมันไปตรงกับรองพอด ีปลอยลงรองลงรพูอดเีลย มันบังเอญิ

เทานัน้แหละ เสรจ็แลว กไ็มรูมันไปยังไง ทศิเหนอื ทศิใต มันมายังไง ไปอยางไง มเีครื่องประกอบ ตรงรองนี่ รนูี่

พอพรวด ออกจากรองนี่แลว ไมรูเลยวา เฮย รองอยูไหนวะ แตไดแลว

เพราะฉะนัน้ จะไปบอกคนอื่นกไ็มเปน ตองไปตรงนัน่นะ ตองไปตรงนี่ ตองมเีปนองคประกอบนะ สอนคนอื่น

แนะคนอื่นบาง เผื่อจะได ไปรูรองนัน้ พรวดเขาไปในรองนัน้ไดบาง ไมรู ไมมปีญญารู บังเอญิครัง้เดยีวกไ็ด

บังเอญิไดเสยีแลว และตัวเอง ไดคนเดยีว นี่คอืปจเจก เขาถงึบอก ปจเจก สอนคนอื่นไมได

ปจเจกของพวกไมมรีะบบ ไมมมีรรควธิ ีไมมทีฤษฎอียางสมบรูณแบบ ทกุอยางไมม ีนัน่ปจเจก สอนคนไมได

แตปจเจกของพทุธะนัน้ รูรอบ ปฏบัิตไิปเพิ่มภมูไิป ลาดลุมเปนลาํดับ ตน กลาง ปลาย อยางงามพรอม

นาอัศจรรยที่สดุ เพราะฉะนัน้ ปจเจกสัมมาสัมพทุธ นัน้รองพระพทุธเจา เหนอืกวาพระอรหันตอื่น

สอนไปตามลาํดับ ไมใชปจเจกสอนคนไมได นี่กอ็ธบิายกันเลอะๆ เทอะๆ ปจเจกอยางที่วานัน่ เรากเ็ขาใจ

ปจเจกอยางนัน้ เราไมเอาละ ปจเจกอยางนัน้นะ คลาํๆ ตาบอด คลาํไป ตลอดชาต ิมันดื้อ มอัีตตามานะ

เยอะไปดวย อัตตามานะ พวกนี้ไมได พวกอัตตามานะเยอะ กจ็ะอยูอยางนัน้แหละ แลวกไ็มรูกี่ชาตติอกี่ชาติ

นับไมถวนเลย โอโฮ ตาบอดกวาจะคลาํไดชอง แลวมันยิ่งกวา ชองนี้มันเลก็ยิ่งกวาอะไรอกี ในจักรวาล



ชองนี้มันโอโฮ ชองนพิพาน มันโตนักเหรอ เพราะฉะนัน้ มันไมใชงายๆ มันเปนเรื่อง ที่เกนิคดิ อจนิไตย

มันเปนเรื่องที่เกนิคดิ เปนแตเพยีงรูเหตผุล คณุอยากไดหรอื อยากไดปจเจกอยางนัน้เหรอ อยากได กไ็ปเอาเถอะ

ถาใครไมอยากได กไ็ปทางนี้ ไมใชพทุธปจเจก ไมใช กเ็ปนเรื่องของลัทธอิื่น จะเอาอะไรไปอธบิาย คนเรา

มันคนละทฤษฎ ีไอนัน่กค็นละทฤษฎกีับเรา จะไปอธบิายอะไรเขาเลา พระเจาของเรากค็อืพระเจาของเรา

เราอธบิายพระเจาของเรา อยูเหมอืนกัน พระเจาของเรา กค็อืกรรม สะสมใหมันเปนกรรมที่มกีศุล ที่มฤีทธิ์มเีดช

เปนปาฏหิารยิ มจีรงิ เมื่อเราสะสม มฤีทธิ์เดชปาฏหิารยิ พระเจาคอืคณุธรรม พระเจานี่ มคีณุลักษณะ

ที่มคีาคณุงามความด ีใหมมีากเทาไหร กจ็ะมฤีทธิ์เดช จนเหลอืเชื่อ จนเกนิเชื่อ ซึ่งเปนนามธรรม อยูไหนกไ็มรู

แตมันเปนกรรมของเราที่เปนกศุล ที่เปนวบิาก ที่เราไดสัง่สม ของใครของใคร กข็องมัน

แตละคนกม็พีระเจาของตัวเอง จะไปออนวอนใหพระเจาเกนิตัวไมได ตัวเอง มพีระเจาองคเทานี้

และอยาไปอยากไดพระเจาองคเทานี้ สรางเอา ถาสรางพระเจา องคเทานี้ได กข็องคณุ คนนี้เหน็พระเจาองคนี้

ชวยคนนี้ แหม ชวยฉันบางซ ิไมมไีด กัมมัสสโกมห ิกัมมทายาโท ของใครของมัน พระเจาใคร พระเจามัน

พระเจาจะชวย

อาตมาอยากใหพระเจามาชวยคณุนะ เอาไปซ ิทานไมขบถหรอก ทานไมทาํผดิหนาที่ พระเจาใคร พระเจามัน

บญุใครกบ็ญุมัน มฤีทธิ์มเีดช มอีาํนาจ มบีารมนัีน่เอง บารมขีองใครบารมขีองมัน ไปแบงบารม ีใหกันไมไดหรอก

แบงสวนบญุ ใหกันไมได พระเจามอีาํนาจ มสีิ่งที่เกนิเชื่อเปนบารม ีโอย อยาไปแขงเลย แขงบารมอียาไปแขง

แขงไดคอืเราเอง ทาํของเราใหขึ้นไปแขง แตอยาไปแขง ดวยประเภท ไปหรอยเอา ไปขโมยเอา ไปแอบเอายังไง

ไมได ของใครของมันนะ เราตองเขาใจวา พระเจากค็อื สิ่งศักดิ์สทิธิ์ พระเจากค็อือาํนาจวเิศษ

มจีรงิของใครของมัน ใครทาํไดสัง่สมมากม็ไีด มใีช ไมใชกต็องใช มันเปนของมันเอง มันมอียูในตัวของมันเอง

มันเปนไปไดของมัน อยางพระพทุธเจา เกดิมาพรัง่พรอมดวยบญุบารม ีของทาน ยิ่งกวา ชอนเงนิ ชอนทอง

เกดิมายิ่งกวา อาํนาจฤทธิ์เดช ยิ่งกวาอะไร ทกุอยาง โอย พรอม กเ็รื่องของทาน เปนไปตามบารม ีของทาน

อาตมา กม็บีารมขีองอาตมา เทาของอาตมา ปลอมแปลงเอาไมได เพราะฉะนัน้ อาตมาไมเสยีใจหรอก

อาตมาจะตอง โดนวบิาก มอียางนัน้อยางนี้ ไมเสยีใจหรอก อาตมากว็าเออ เราตองสัง่สมไป เพิ่มภมูิ

เพิ่มอะไรขึ้นไป ถาไมเพิ่มภมูอิะไรขึ้นไป มันกไ็มได เราตองทาํเอาเอง ทัง้นัน้แหละ

เพราะฉะนัน้วันนี้เปนวันที่เราจะเปด เปดบญุนยิม เปดโลก บญุนยิมนี่เปดสวรรค เพื่อเขาไปหาโลก โลกยีะเขา

เขาไปหาโลกาภวิัฒน แตที่จรงิอาตมาเปดโลกาภวิัฒน เปดโลกโลกยีะ ตัง้แตปลกุเสกฯ มากอน เปดมาแลว

กห็ยัง่เขามาลกึๆ เขามาหาพวกเรา กาํลังสัมพันธกัน บญุนยิมจากโลกาภวิัฒน

อาตมาเอาโลกาภวิัฒนมาเปนหลัก เอาโลก ทกุๆ คนกม็อียูแลว เคยผาน เคยพบมาแลว เอาอันนัน้

มาอธบิายเกนิไปอกี กวางออกไป เอามาขยาย พวกคณุกท็าํเปนลมื ทัง้ที่เกดิในยคุโนนแนะ ยคุไดโนเสาร



หรอืเปลาไมรู เกดิกันมา ไมรูวาตัวไดโนเสารตัวไหนบาง ไมรูนี่ แลวกม็าเกดิ จนกระทัง่ วนเวยีน ไดพัฒนามา

จนปานนี้ อภวิัฒนมา จนกระทัง่ไดมาฟงธรรมะขนาดนี้นี่ กจ็ากโนนมา ทัง้นัน้แหละ ดกึดาํบรรพ

และเรากส็ัง่สมมา พัฒนามา พัฒนามา จงึมาไดอยางนี้ ถาไมไปพัฒนา มาโนนแนะ

โลกานวุัฒนปานนี้กโ็ลกหมนุหัวไป ไปกับเขา ไปโนนแนะ หัวปนไปกับเขา โลกๆ นัน่ ตอนนี้เรามาทางนี้

มาขนาดนี้ได มารับฟงได อยางนอยที่สดุ เมื่อเราได เรากพ็นทกุข เรากเ็จรญิ เรากเ็ปนบญุ เรากเ็ปนกศุล

เราไมเปนบาปเปนหนี้ เสรจ็แลว เรากไ็ดชวยผูอื่น ชวยโลก โลกทกุวันนี้ ตองการคนชวยเหลอืที่จรงิๆ อยางนี้

อกีมากมายนะ

เอาตอซ ิเดี๋ยวกค็อยอธบิายประสานกันอกี

เมื่อเรารูจักขอบเขตอารยิะดแีลว มันตางกัน เพราะฉะนัน้ ในนัยของสวนยอย สตกิต็างกัน มันไดแค ระดับปถุชุน

กอ็ยางนัน้ ระดับกัลยาณชน กเ็ทานี้ ขดีปญญานี่แหละ ศลี สมาธ ิปญญา เพราะฉะนัน้ คนทกุวันนี้ เรยีนรูแค

ศลีกับสมาธ ิศาสนา นานาสารพัด ไมไดมญีาณ ญาณที่เปนวปิสสนาญาณ ญาณที่เปน ของพระพทุธเจา

วชิชาของพระพทุธเจา วชิชา ๙ ประการ ของพระพทุธเจานี่ ศาสนาอื่น ไมไดงายๆ ฟงแลวฟงอกี

มันใชภาษาซ้ํากันเทานัน้เอง เอาความรูหรอืวชิชา หรอืปญญา หรอือะไร กแ็ลวแต มันใชภาษาซ้ํากันเทานัน้เอง

จะเรยีกเปนภาษาบาล ีเปนภาษาแขก เปนภาษาไทย เปนภาษาอังกฤษ เปนภาษาจนี อะไรกต็ามใจเถอะ

ปญญานี่ จนีเรยีกอะไรละ ปญญาหรอืญาณนี่ หมงิ ฮยุ นัน่เหน็ไหมแยงกันขึ้นมาแลว enlightenment

enlightenment กย็ังไมถงึ มันเปนความเอาตัวมัน ชี้ถงึญาณ หรอืความฉลาด ชนดิที่ลกึของแตละภาษา

มาเทานัน้ จรงิๆ มันจะตองมารู ลักษณะของ พระพทุธเจาพารูนี่นะ มันถงึจะเรยีกวาปญญาหรอืญาณ

ซึ่งมันไมมภีาษาเรยีก มาตัง้ใหม ดวยซ้ําไป ที่จรงิเรากเ็อาตัวยอดที่สดุ มาใชเทานัน้เอง จะเปนภาษาจนี

ภาษาอังกฤษ ภาษาอะไรกแ็ลวแต กห็าเอาตัวที่หมายความวา ความฉลาดเยี่ยมที่สดุ ความฉลาดพเิศษที่สดุ

แตมันไมถงึทเีดยีว เอามาเรยีก เสรจ็แลว คอืหมายถงึ ฉลาด เขารูองคประกอบ ที่อธบิายใหฟงนะ

เราไดอธบิายมาสามโพชฌงคแลว

สต ิธัมมวจัิย วริยิะ ทนีี้มาตอ พอสามองคนี้ สต ิธัมมวจัิย และวริยิะ สามองคนี้ทาํงาน มันกจ็ะเกดิผล เกดิผลมา

กเ็ปนปต ิคอืไดด ีหรอืเจรญิ มปีตสิัมโพชฌงค คอืสตธิัมมวจัิย วริยิะ มปีระสทิธภิาพ แหงสัมโพชฌงคจรงิ

คอืสตกิด็ ีธัมมวจัิยกด็ ีวริยิะกด็ ีมปีระสทิธภิาพ ถงึขัน้ สัมโพชฌงค ถงึขัน้เปนองคแหงการตรัสรูจรงิ

เกดิสัมมาอรยิผล ตามลาํดับ ผูปฏบัิตริูเหน็ผลนัน้ กจ็ะเกดิ ความยนิด ีมันไดแลวนี่ ทาํงานไดผลมา ไดของดี

ละไดจรงิ มันกจ็ะ โอ สดุเดๆ ยิ่งกวาติ๊กชโีร ยิ่งกวา หนิเหลก็ไฟอกี รอนแรง ยิ่งกวานัน้อกี

เหมอืนนักเตนรอนแรงนะ ยิ่งกวานัน้อกี มันจะชัด มันจะสดุเด นัน่แหละ ยิ่งปตแิรงเทาไหร อพุเพงคาปต ิโอโฮ

เตนเหาะลอยเลยนะ ขนาดไหน อพุเพงคาปต ินี่มหีลายปติๆ ในโอกันตกิาปต ิผรณาปต ิขณกิาปต ิขทุทกาปติ



โอกันตกิาปต ิอพุเพงคาปต ิผรณาปต ิผรณาปต ินี่มันจะละเอยีดซานอยูเบาๆ คลมุอยู เปนความปตทิี่ยังออน

และเรากร็ู อยาไปหลงปตนิี้ จะใชกใ็ชได ใชปตกิค็อืหมายความวา ดใีจบางๆ ดใีจนอยๆ ดใีจ ไมหวอืหวาอะไร

ดใีจอยางที่รูวา ดคีอืด ีดใีจ ผรณาปต ิสวนอพุเพงคาปตนิี่ ปตอิยาง กระโดด โลดเตน เหาะลอย กระตกุกระตกิ

น้ําลายยดื น้ําลายไหล น้ําตาไหล อะไรกแ็ลวแตเถอะ อพุเพงคานี่ หมายความวา ออกรปูพกิลพกิาร

ออกรปูประหลาดๆ นัน่แหละ มันเปนรปู มันไปทาํ ใหเกดิรปูอะไร อพุเพงคาปต ิปตจัิดมากไป ลดลงบาง

โอกันตกิาปต ิปตเิปนพักๆ เปนคราวๆ ปตเิปนยดืๆ ตอๆอยู มันกม็อีาการ อยูอยางนัน้แหละ สวนขทุทกะ

กับขณกิะ นี่กเ็ปนขณะแตละขณะ กับเปนปรมิาณ ขทุทกะกแ็ปลวา นดิๆ นอยๆ สัน้ๆ เลก็ๆ ขทุทกะ ขณกิะ

กนั็บเอาเวลา ขทุทกะนับเอาขนาดเทานัน้เอง มปีตขินาดนอย เรยีกวาขทุทกะ ระยะสัน้เรยีกวา ขณกิะ

ขณะนี่แหละ ขณกิะระยะสัน้ๆ ระยะกะปรดิ กะปรอย ถามันกะปรดิกะปรอย กเ็รยีกวาขณกิะ ถาจิ๊บปจิ๊บป

กเ็รยีกวา ขทุทกะ ภาษาอสีานจิ๊บปๆ กห็มายความวา นดิๆ หนอยๆ จิ๊บปดจิ๊บป มันเศษนอยๆ นดิๆ อะไรอยางนี้

เรยีกวา ขทุทกะ ถาขณกิะ กเ็รยีกวา ขณกิะเอากาละวัด

สภาวะใดที่หลงวาตัวเองมแีละเปนอารยิะ จะใชไมมปีญญารูเหน็กเิลสลดลงและหมดไป ขณะที่เจอ

ผัสสะปจจบัุนหรอืไม ?

ออ ถามมาวา ไอที่วาไมรูดวยตัวเอง ที่รูเหน็อันนัน้ลดลงหรอืหมดไปจรงิ เสรจ็แลวกไ็ปหลงตัวเอง วาเปนอารยิะ

ใช หลงเปน อารยิะ นกึวาตัวเองลดลง หรอืตัวเองไดแลว ไมไดเหน็สภาวะ ที่ไมมญีาณ ที่หยัง่รู

อยางแทจรงิของตน ตามของตนที่วาผูนัน้ กผ็ูใดเหน็เมื่อใด เหน็เปนของจรงิ ตามความเปนจรงิ เมื่อใด มศีลี สมาธิ

ปญญา ปฏบัิตมิาตามขอบเขต ของหลักเกณฑของเรา จะปฏบัิตเิอาแคนี้ เสรจ็แลว กท็าํปฏบัิตมัินถงึจติ คอืสมาธิ

สมาธบิอกแลว

หนึ่ง ถงึจติ

สอง สงบหรอืลดลงจรงิ ลดลงนอยหนึ่ง กส็งบนอยหนึ่ง

สาม ตัง้มัน่นะ ในนัยของสมาธนิี่

หน�ึงถงึจติ คอือธจิตินัน่เอง ถงึอธจิติทาํใหไดผลทางจติ เพราะฉะนัน้ ของฤาษเีขากไ็ดผลทางจติ เหมอืนกัน

สงบเหมอืนกัน แตของเขานี่ ตัง้มัน่เหมอืนกัน แตของเขาไมมญีาณเขาไปรวม สมาธ ิและ อธจิติของเขา

ไมมญีาณที่แทเขาไปรวม ไมรูเหน็จรงิของจรงิ ตามความเปนจรงิ ของสภาพ สภาวการณ ของจติเลย อาการ

ลงิคะ นมิติอยางไร ไมเหน็จรงิ ถาคณุเหน็จรงิ แลวจรงินี่นะ มสีภาวะของจติ เจตสกิจรงินี่นะ ยังไงๆ

คณุกอ็ธบิายเปนภาษาพอได ไมเกงยังไง กพ็อพดูกันได พออธบิายได และมันยากอยางวา จะอธบิายยังไงนะ

เอาเถอะ อธบิายยังไง กอ็ธบิายไป อยางนัน้แหละ อธปิญญาเขาแยกไวแลว อธศิลี อธจิติ อธปิญญา

แตมันไมใชปญญาแบบโลกๆ แตเขากย็ังปนๆ อยางนัน้แหละ เพราะมันใชภาษาซ้ํากัน คอืปญญานะ



ปตมัินไดด ีเกดิสัมมาอารยิผลตามลาํดับ ผูปฏบัิตผิูเหน็นัน้ กจ็ะเกดิความยนิด ียนิดอีิ่มเอมใจ ในสัมมาอารยิผลนี้

เปนความยนิด ีที่ไดโลกตุรธรรม ไมใชยนิดแีบบโลกๆ เพราะฉะนัน้ ปตนิี่กม็ ี๓ อกีเหมอืนกัน ปตแิบบปถุชุน โอโฮ

ไปโกงเขามารวย ปตยินิด ีฉลองใหญเลยนะ ดใีจฉลองดใีจยนิด ีปถุชุน หรอืปตทิี่ตัวเองไดเสยีสละ

เปนกัลยาณชน ไดเสยีสละหยาบๆ ไมไดถงึ ปรมัตถหรอก โอย ไดใหเงนิ ไดใหทอง ไดชวยเหลอืผูคน

ไดอะไรตอมอิะไรอยาง แมชเีทเรซา ปตกิัลยาณชน ดใีจ ภาคภมู ิแลวกเ็ลี้ยง ยนิด ีโอย พระเจาอยูกับเรา ชื่นใจ

จะมพีลังมากเลย ซึ่งทางพทุธกใ็ช มพีลัง มันมกีาํลังใจ ที่ไดสรางสรร มันเปนความด ีที่จรงิไดเสยีสละดีๆ

แตไมไดเรยีนรูถงึปรมัตถ เพราะฉะนัน้ปตนัิน้ จะมญีาณ หยัง่เขาไปหยัง่รูปต ิในปรมัตถ มันดใีจ มันฟใูจวา

มันดใีจที่มันไดลดละกเิลส เหน็กเิลสลด เหมอืนอยางที่อธบิาย ๓ โพชฌงคมาแลว

เพราะฉะนัน้ มันจะเหน็มันไดด ีเหน็กเิลสลดจรงิ ดใีจ ฟใูจ ไอดใีจ ฟใูจนี่ยังเปนอปุกเิลสซอนอยู มันไดดนีะ

ไดดทีี่เราม ีโลกตุรธรรม ความยนิดอีิ่มเอมใจ ที่เรยีกวา ปตสิัมโพชฌงคนี้ จงึตางกันกับ

ความยนิดอีิ่มเอมใจของปถุชุน หรอืของแคกัลยาณชน เพราะปถุชุนหรอืกัลยาณชนนัน้ เขายนิด ีอิ่มเอมใจเมื่อสติ

ธัมมวจัิย วริยิะ มปีระสทิธภิาพ ทาํใหโลกธรรม ของเขาเจรญิขึ้น โลกธรรมของเขา เจรญิแกตน

คอืเขายนิดเีพราะสมใจที่ไดลาภ ไดยศ ไดสรรเสรญิ ไดโลกยีสขุ และเขายนิด ีเพราะได สมใจ ในกามตัณหา

สมใจในภวตัณหา กย็นิดเีอรด็อรอยนะ หรอืเขายนิดเีพราะสมใจที่ไดโลภะ ไดมาใหแกตน สมใจที่ไดทาํ สมที่โกรธ

ที่ไมชอบของตน นี่สมใจ ดนีะ ฟใูจ อรอย ดใีจ มปีต ิเปนปต ิปถุชุน สมใจที่ทาํไดแมโกรธ ไดสมใจที่ไดทาํ

ตัวเองไมทาํหรอก คนอื่นกส็ะใจ เชน โกรธเขาอยู ไอคนนัน้ มันไดรับทกุข สมใจดใีจ ดสีมน้ําหนา

คนนี้เราไมชอบมันกเ็ปนนะ มันเปนอาการ ของคน ธรรมดา ปถุชุนระวังไอเลอืดปถุชุนพวกนี้

มันยังอยูในเนื้อในตัวเทาไหรๆ อานมัน อยาใหมันมาหลอก เรา อยาใหมันมาเปน ตัวสัง่สม สะใจสมใจอะไรเราอยู

เพราะฉะนัน้ แมแตเราไปดหูนัง ชอบหนังบู แกแคนได หนังจนีนี่ยอดแกแคน แหม ตองแกแคน ลางแคนไดสะใจๆ

ซมึซับความสมใจที่เขา สมแคน สมแกลง สมโกรธ สมพยาบาทอาฆาตกัน มันกซ็อน คนชกกัน เปรี้ยงๆ มันๆ

พวกนี้ไมมทีาง ไดเปนพระอรหันตหรอก ชอบดมูวย ชอบดเูขาเตะฟตุบอล เอาชนะคะคานกัน ไอคนนี้

อะไรกแ็ลวแต แทนที่จะเหน็ใจผูแพ แทนที่จะเหน็ใจผูเสยีเปรยีบ กลับไปสะใจดใีจที่คนเสยีเปรยีบ

ยิ่งถกูเบยีดเบยีน ยิ่งถกูขมขี่อะไรไป มันกไ็มเจรญินะ สมใจที่ตนหลง สมใจที่โลภที่โกรธที่หลงนี่แหละ สมใจที่ได

สมใจที่ตนหลง ซึ่งผูหลง กจ็ะไมรูตัวเองหรอก

สวนปตสิัมโพชฌงคนัน้ เขายนิดเีพราะสมใจในวภิวตัณหา คอืตัณหาอดุมการณ ตัณหาตองการ ลางละกเิลส

ตองการ ที่จะปฏบัิต ิเพื่อปรมัตถ แลวกไ็ดจรงิๆ ไดสมใจ แลวเปนวภิวตัณหา ในระดับ โลกตุระ

หรอืระดับปรมัตถทเีดยีว คอืยนิด ีเพราะเหน็ตนเองปฏบัิต ิจนเกดิลดโลภะ โทสะ โมหะ ในจติไดจรงิ

หรอืพนความเปนทาสลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ ไดแทขึ้นมา ตามลาํดับ ถงึกระนัน้ ปตทิี่เปน



องคแหงการตรัสรูขนาดนี้ กย็ังนับเปนอปุกเิลส ดใีจที่ไดดนีี่ กย็ังเปนอปุกเิลส ที่จะตอง ปลอยวาง ตัง้ใจศกึษา

และตองทาํความจางคลาย กระทัง่ดับปตนิี้ไดสนทิ เรยีกปตใินองคฌาน ปตทิี่ไดดแีท ฌานกค็อื ละลางกเิลส

เผากเิลสนวิรณ ลดละกเิลสนวิรณได กด็ใีจมปีต ิแตกต็อง พยายามรูปตติอ ถงึจะเปนฌาน ๒ ฌานที่ ๒

ตองลดปต ิลดลงไป ฌาน ๑ นี่มวีติกวจิาร มปีตมิสีขุ มอีะไรอยูครบ ตอมาวติกวจิารยังใชอยู วติกวจิารนี้ ยังใชอยู

เพราะฉะนัน้ปตนิี่เปนตัวอปุกเิลสซอนลดลงๆๆ ลดลงกจ็ะสงบลงไปอกีซอน เรากจ็ะรูเทาทัน ไมตอง ไปฟใูจหรอก

ทาํใหมันถกูตอง ใหมันไดเถอะ ใหมันตรง อปุกเิลสพวกนี้ กล็ดลงไปอกี แต ปต ิสัมโพชฌงคนี้

มปีระโยชนสาํหรับฐานะ ที่ตองอาศัย เพราะความยนิดพีอใจ ในปตนัิน้ กอใหเกดิ พลังรังสรรค คอืเกดิอทิธบิาท

หรอืเกดิอนิทรยี จนกวาจะมกีาํลังของปญญา มกีาํลังของปญญา ขึ้นมาแทน ปญญาจะขึ้นมาเหน็จรงิ รูจรงิ

เฉลยีวฉลาดจรงิวา เอนี่เราทาํถกูแลว เราดแีลวนี่นะ เมื่อปญญา ขึ้นมาแทน

จงึไมจาํเปนจะตองอาศัยกาํลังของปตเิขามาชวยทาํอะไร ดวยรู ดวยความ ชัดแจง คนนี้กด็นีะ กาํลังมเีทาไหร

กใ็สเขาไปซ ิจะทาํกท็าํ ไมจาํเปนจะตองดใีจ โอย ฟใูจ ชื่นใจ เราถงึจะมกีาํลังใจทาํ นี่แหละออดออนขอนี่ ไมชม

ไมชื่นใจเลย เหี่ยวแลวมันกไ็มคอยทาํ โอย เหนื่อย ๆๆ กเ็ลยกลายเปนเนิ่นชาอกีแหละ เนิ่นชาเพราะวา

เอาอยูกับหมู กด็แีลวนี่ เราแคนี้ กด็แีลวนี่ ขาวมกีนิ ดนิมเีดนิ ตะวันมสีอง พี่นองมเีสรจ็

ความขี้เกยีจกบ็อกวาไปทาํกเ็มื่อย ดไีมด ีกไ็ปปะทะ กับคนโนน ขัดแยงกับคนนี้ อยูลอยๆ ไปวันๆ ดกีวา ลอยๆ

ไปวันๆ ฝนถงึดวงดาว เจบ็ปวดรวดราว กช็างมัน แลวเรากไ็มไปปะทะกับใคร ไมเจบ็ปวดรวดราวด ีดไีมดี

ปะทะนดิๆ หนอยๆ หลบวบู หนไีปไหนกไ็มรู กลับบาน แลวเมื่อไหรจะทิ้งบานลงซะท ีแวบกลับบาน

ไมรูเจอใครบาง กโ็ดนเอาเถอะ กแ็ลวกัน และมันจะตองชัดเจน

เพราะฉะนัน้ ไมตองอาศัยปตติัวนี้กไ็ด หรอือาศัยกอน อาตมาถงึบอกวา บางทกีม็คีวามจาํเปน สาํหรับ

คนมอีนิทรยีพละไมถงึ ปญญายังไมเกดิขึ้นงาย เพราะฉะนัน้ เมื่อเกดิปญญาญาณจรงิแลว ออ นี่มันกย็ังงี้แหละ

ไมตองไปฟใูจหรอก แลวมันชัดเจนวา ธัมมวจัิยของคณุ ดจีรงิหรอืไม นี่เปนกรรมที่ด ีกริยิาที่ด ีหรอืเปนคณุคาที่ดี

เปนของที่ควรทาํ เปนกัมมนยิะ งานการที่เหมาะควร จรงิหรอืไม ไมผดินะ เมื่อไมผดิ กท็าํไปดวยอตุสาหะวริยิะ

มวีริยิะ มพีากเพยีร ไมตองไปทอถอย หรอืตองฉลาดที่จะแกไข ถาทาํกับหมูกับฝงู กจ็ะอนโุลม ปฏโิลมอยางไร

จะประสานยังไง สมานัตตตายังไง จะสังเคราะห สังคหวัตถ ุจะสังเคราะหยังไง จะตองมทีาน ตองมแีบง

ตองทาํใหเกดิเปยยวัชชะ จะทาํใหดื่ม คาํตเิตยีน เราไดบาง หรอืวาเราจะไปตเิตยีนเขานัก เรานัน่แหละ

ดื่มคาํตเิตยีนเขาใหไดบาง ถอืวา คาํตเิตยีนเปน ปยวาจาซะบาง จะเอาแตคาํชม เอาแตคาํชมอะไรกันนัก

กันหนาเลา ฟงคาํตเิตยีนนี่ เปนคาํไพเราะ เปนคาํที่นารัก เปนปยวาจาใหมันจรงิ เออ เขาตเิตยีนถกู โอ

เปนคาํที่ไพเราะจรงิ ใครฟงคาํตเิตยีน ที่ถกูตอง ตองมวีงเลบ็นะวาถกูตอง ตเิตยีนตะพดึ ตะพอืไมถกูตอง

กเ็ปนคาํไพเราะ ตะพดึ มันกไ็มด ีคาํตเิตยีนที่ถกูตอง เปนคาํไพเราะ คนนัน้มปีญญา และอยูกับหมู ประสานได



ทนได คนเรามันรูจรงิแลวกจ็ะทนได หรอืไมตองทน มันจะไปไดด ีอยางนัน้นะ

เพราะฉะนัน้ ปตสิัมโพชฌงคจงึเปนเครื่องชวยใหมกีาํลัง มกีารรังสรรคเพื่อคณุภาพของการปฏบัิต ิตอสงูขึ้นไปๆ

จนกวา จะสงูถงึสดุ ไดเปนอยางด ีถาศกึษาใหดแีละใชใหเปน แตถาหลงปต ิหรอื ใชไมเปน

และไมรูจักลดละลางเปนที่สดุ กจ็ะไมสงูสดุ เปนนพิพาน เพราะฉะนัน้ ถาใครไมรูจัก ปตแิลว

ตองใชปตเิหมอืนอยางศาสนาอื่นเขานี่ เขาจะใชปตไิปตลอด และเขาไมไดเรยีนรู อยางเรารู หรอก

แตเขาใชกาํลังปตยินิด ีโอย ทาํเพื่อพระเจา พระเจาเปนอามสิ พระเจานี่เปนอามสิชนดิหนึ่ง เปนเครื่องลอ

ชนดิหนึ่ง ทาํเพื่อพระเจา ที่จรงิพระเจาไมม ีศาสนาพทุธเรารูดใีชไหม ทาํเพื่อพระเจา ถาไมมเีครื่องลอนี้

หมดกาํลัง หมดกาํลังทาํ ถาไมมพีระเจา ไมมกีาํลังทาํ กาํลังใจไมมี

เพราะฉะนัน้ เขาจงึเอาพระเจานี่ลอ ทาํเถอะจะไดอยูสวรรควมิานกับพระเจา ไปอยูที่นี่ และเขาม ีภพเดยีว

ศาสนาอื่น เขามภีพ อยูกับพระเจา เทานัน้ เขาไมมวีัฏจักรหมนุเวยีนลานชาต ิไมรูกี่ชาติ

เขาไมละเอยีดลออเหมอืนพทุธ พทุธนี่โอโฮ วนเวยีนเกดิแลว เกดิเลา สัง่สมกรรมไปตลอดนานนับ ไอนี่ของเขา

ตองพยายามนะ เอาพระเจาเปนหลักเลย ทาํเพื่อพระเจา สงเสรมิพระเจา มอีามสิ อามสิ คอืเครื่องลอ

อามสิคอืสิ่งที่จะตองหวังผล นี่ทาํในตัวมันเอง และกเ็ปนของเราเอง ทาํอะไร ไมตองหวังวา เปนผล แตใหรูวาผล

ไมตองหวัง แตมผีล ตองชัดเจน เขาใจนะ

ถาหลงปตหิรอืใชไมเปน หรอืไมรูลดละลางเปนที่สดุ กจ็ะไมสงูสดุเปนนพิพาน สิ้นภพจบชาตไิดสนทิ

จะไดแคสวรรค วภิวภพ มากๆ ยิ่งๆ ใหญๆ ขึ้น ยิ่งๆ ขึ้นๆ เทานัน้ วภิวตัณหา ของผูหลงปตนิี้ กจ็ะสดุโตง

ไปเปนปรมาตมัน คอืพระเจา ดังที่ศาสนา หลายๆ ศาสนา ซึ่งไมรูแจง จติในจติ ไมรูแจงกเิลส อปุกเิลสชัดแท

เพราะ ไมมทีฤษฎ ีไมมวีธิศีกึษาอบรมฝกฝน จนรูได ลางไดละเอยีด ลออถงึสญู ถงึสญูสดุ

ปตจิงึเปนเครื่องชวยของโลกอยูมาก เพราะศาสนาอื่นๆ เขาจะเบกิบานแจมใส ปตกิระปรี้กระเปรา

พวกเรานี่มันรูมาก รบีทิ้ง กเ็ลยรบีเหี่ยว นี่พอมาใหมๆ นี่ดหูนาตาแชมชื่นมา ประเดี๋ยวเหี่ยวแลว อาตมากไ็มรู

ชวยไดยังไง สอนยังไง กเ็อาเถอะ คณุมปีตกิใ็ชปตไิปพลางกอนกไ็ด กไ็มละ มันรูทัน มันนักรูที่โง มันรูที่โง

แลวตัวเองกเ็หี่ยว ไมมกีาํลัง อยูไปวันๆ ฝนถงึดวงดาว เจบ็ปวดรวดราว ปนปายไมถงึ อยูนัน่แหละ กไ็มไดเรื่องนะ

มันกเ็ปนอยางนี้ มันกระโผลก กระเผลก ไมราบรื่น ไมรูรอบ เพราะฉะนัน้ ฟงเตมิใหรูรอบใหได

๕. มปีสสัทธสิัมโพชฌงค คอื เมื่อลดลางกเิลสได ถกูตัวตนของกเิลสจรงิแบบพทุธกส็งบจรงิ ปสสัทธนิี่ แปลวา

ความสงบ กส็งบจรงิ เรยีกวาปสสัทธ ิสัมโพชฌงค เปนความสงบจากกเิลส ตามพทุธวธิ ีและยิ่งลดละลางปติ

ที่เปนอปุกเิลส ซอนสงูขึ้นไปไดอกี กย็ิ่งเปนปสสัทธสิัมโพชฌงค ที่สงบอยางพเิศษ ลกึซึ้งซับซอน ซึ่งความซับซอนนี้

กย็ังมกีเิลสซอน อปุกเิลสซอน สลับทับยอน อยูอกีหลายชัน้ อาตมาใชภาษาไดแคนี้ เรยีนเถอะ แลวจะรูได

โอโฮมาเลนเจาลอเอาเถดิ เรายับเยนิ ซับซอนลอไปหลอกมา โอย จะวามกีไ็ม จะวาไมมกีว็าไมมี



ไอที่มกีเ็อามันออกยาก อะไรอยางนี้ จะไมอาศัยกไ็มได อาศัยมัน มันกจ็ะเคยตัว มันกจ็ะหนาตออะไรอยางนี้

เลนเจาลอเอาเถดิ หนักหนา สากรรจไปทาํด ูแลวจะรู อาตมาทาํมา ถงึมาพดูใหฟง เหนด็เหนื่อย มานานกอนคณุ

ซึ่งความซับซอนนี้ กย็ังมกีเิลสซอน อปุกเิลสซอน สลับทับยอนอยูอกีหลายชัน้ จงึนับไดวา เปนองคแหง การตรัสรู

เรยีกวา สัมโพชฌงค เพราะตรงทางพทุธ

เพราะฉะนัน้ จะรูวาสงบระงับกเ็พราะวาเกบ็สวนที่มันยังเปนอปุกเิลสซอนอยูนี่ไดไปเรื่อยๆ จงึคอื ความสงบ

ที่สนทิเนยีนๆ อยางรูแจง เหน็จรงิ ไมใชเดา จับมัน่คัน้ตายทกุสภาวะไป จงึเปนผูรูรอบ รูแจง รูทัว่ รูครบ

แทงทะลหุมด ไมใชมานัง่ปดๆ สงๆ ทาํเปน ชางมันเถอะ เศษนดิเศษหนอย ไมประมาท

ศาสนาพทุธเจานี่ละเอยีดลออ ครบครัน ลกึซึ้ง มหีมดรูหมด สลายกส็ลายไดหมด ไมเหลอืกไ็มเหลอืจรงิๆ

เกลี้ยงสะอาดบรสิทุธิ์จรงิๆ นะ สวนอะไรที่เกดิยิ่งใหญๆ กย็ิ่งใหญจรงิๆ นะ จงึนับไดวา เปนองคแหงการตรัสรู

เพราะตรงทางพทุธ ฆากเิลส ฆาอปุกเิลสถกูตัวถกูตน ซอนลกึ เขาไปๆ ตามสัมมาอรยิมรรค และยิ่งมบีทบาท

สัมมาอรยิมรรคนี่แหละ เปนตัวที่จะทาํใหเราไดเกดิ กระทุงกระแทกกเิลส อยางละเอยีดๆ ถงึขัน้อนสุัย

หรอือาสวะ ตอใหนอนเนื่อง นอนหลับ นอนสนทิ ยังไง กถ็กูกระแทกขึ้นมา นอนไมได กเิลสของพทุธนี่

อนสุัยนอนเนื่อง นอนอยูในกนบึ้ง นอนไมได ถกูกระแทกขึ้นมาหมด อยูที่ไหนๆ ถงึไหนๆ

ใตบาดาลขนาดลกึขนาดไหน กไ็ชเจาะลงไป เอาขึ้นมา หมด ของศาสนาพทุธนี่ ไชชอนลงไป

เจาะอยูใตบาดาลลกึขนาดไหนขึ้นมา จะทาํเปนอนสุัย ทาํเปนนอนนิ่ง นอนเนื่อง นอนกบดาน จับออกมาบี้หัวหมด

จะไปหมักไปดอง ไปทาํเปนหลบแตกตัว ไปฟกสรางรวงรัง วังเวยีงอยู ในใตกนบึ้ง ของจติ อกีไมได

จะทาํไปเปนตัวยสีต แหม หมักไมใหใคร เหน็ ทาํชัน้บาดาลกันเอาไวเทาไหร ไมได ตองใชพลังพเิศษ พลังภายใน

ทาํลายผนังลกึลับออกไป จนกระทัง่ ถงึกนบึ้ง ยิ่งกวาจอมยทุธตอง เขาไปตแีตกหมด ไมใชเรื่องเลนๆ

ที่พดูนี่คณุฟงดีๆ นะตามไปเถอะ เพราะฉะนัน้ คณุจะรู อาตมานี่มันกเ็หนื่อย กเ็พราะพวกเรา มันไปถงึจดุหนึ่ง

กจ็ะเปนเทวดาองคหนึ่ง ตดิแปนแลว เปนเทวดาองคหนึ่ง พอแลวละเรา หนอ็ย ทาํมักนอยเสยีดวยนะ

แคนี้กด็แีลว จรงินะ พวกเราไดขนาดนี้ สังคมโลกขนาดนี้ มคีวามอยูสขุ ไดพอสมควร แตมันกเ็นิ่นชา

พวกคณุกไ็มตอ แลวก ็นอกจากไมตอแลว จะเปนประโยชน ที่จะชวยเหลอื สัตวมนษุย รื้อขนสัตวมันกไ็มเพิ่ม

เพราะฉะนัน้ ตราบที่อาตมามชีวีติอยูนี่ เรงรัดพัฒนา ขึ้นหนอยเถดิ อยานกึวาอาตมาพดูเลน วาอาตมาอาย ุ๕๖

นะ อาตมาพดูวา อาตมาหยดุอายไุวที่ ๕๖ จรงิๆ แลวมันกาํลัง ๖๐ นะนี่ แตอาตมาจะทาํใหมันหนุม ๕๖ อยูเรื่อย

วาอยางนัน้เถอะ แตความจรงิแลว มันอยูไดที่ไหนเลา มันกาํลังแกวัน แกเดอืน แกป กเ็หี่ยวกย็น ไอโนนไอนี่

กไ็มแขง็แรง เดี๋ยวกห็มดพลัง พดูกไ็มคอยถกู หนักเขากพ็ดูเลอะๆ อาวๆๆ ไมคอยรูเรื่อง ขนาดพดูชัดๆ ขนาดนี้

ยังไมคอยรูเรื่องเลย อกีหนอยตอไป กไ็มรูเรื่องอะไร ไมใชพดูเลนนะ จรงิๆ

พยายามฆากเิลส ฆาอปุกเิลสใหถกูตัวถกูตน ซอนลกึเขาไปตามสัมมาอรยิมรรคอยางนี้ กย็ิ่งจะตื่นเตม็ จะรูแจง



จะเบกิบาน จะแขง็แรง แกลวกลา ขยัน ผูบรรลธุรรมะของพทุธ จติยิ่งสงบ จงึยิ่งสรางสรร เสยีสละ ขวนขวาย

เพราะยิ่งสงบ จะยิ่ง ทาํงานมาก เหน็ไหม มันกลับกันไปหมด ยิ่งสงบ ยิ่งทาํงานมาก ยิ่งใชวภิวตัณหาเปน

วภิวตัณหากค็อื อากังขาวจร อจิฉาวจร คอือาการ ที่มันปรารถนาด ีมเีมตตามากขึ้นๆ แตตองมขีอบเขตเหมอืนกัน

ตองมกีารประมาณ มสีัตบรุษุ รูจัก เนื้อหา อัตถะ ธรรมะ อัตถัญตุา ธัมมัญตุา อัตตัญตุา รูตัวเองวา

ตัวเองขนาดไหน ที่จะไปชวยใคร ขนาดไหน ตองรูประมาณๆ มัตตัญตุา ประมาณขนาด ประมาณกาล

กาลัญตุา รูจักกาล รูจักสมัย รูจักกาลเวลาโอกาส รูจักที่ประชมุ รูจักกลุม รูจักบคุคล ละเอยีดไปหมด

มสีัปปรุสิธรรม ๗ ประการไปจรงิๆ แลวยิ่งจะเหน็ อัตตามานะ จะใชวภิวตัณหาเปน ใชเกง และ ยิ่งจะเหน็

อัตตามานะ ยิ่งจะรูอัตตามานะของตัวมากเลย ยิ่งเราเกงนี่แหละ เราจะผยอง เราจะไมรูตัว และ เรากจ็ะเอา

อาํนาจบาตรใหญ เปนเผดจ็การ ขาตองแน ขาตองดกีวา ความจรงิ คณุแนกวาเขา จรงิๆ แตคณุเอง

ถาคณุไมประมาณตน และคณุเอง คณุไมปรานปีราศัย คณุไมเมตตา คณุไมเกื้อกลู คณุไมเหน็แกเขา

คณุกล็อเละ

เพราะฉะนัน้ มันจะตอง อัตตามานะเราจะตองเรยีน แลวตองลดๆ แลวมันกจ็ะยิ่งมผีลคณุคา ยิ่งจะทาํให

ประสาน สมาน และคนอื่น คนที่เขาจะยอมรับนับถอืความสามารถของคณุดวยศรัทธา ดวยเลื่อมใส

ถายิ่งไปขมไปขี่ ดถูกูดแูคลน แมคณุจะดกีวาเขา เกงกวาเขาจรงิ เลนอาํนาจบาตรใหญ มันกเ็ปนโลกยี

ในโลกตุระนัน้ ไมตองเลนอาํนาจบาตรใหญ และเขาจะยกใหเองเลย เขาจะซฮูกเองเลย เขาจะยอม

เขาจะยอมรับนับถอื วาเราดจีรงิ โดยไมตองไปเที่ยวดถูกูดแูคลน ไมตองไปเบงทับอะไรกไ็ด

ความสงบที่เปนปสสัทธสิัมโพชฌงค จงึตางกับความสงบอื่นๆ เชนความสงบของปถุชุน กห็มายถงึ ความระงับ

ความเงยีบ โดยทัว่ๆ ไป ความระงับ ความนิ่งๆ เงยีบๆ สงบของปถุชุน

สวนความสงบของนักปฏบัิตธิรรมลัทธอิื่นๆ กห็มายถงึ จติหยดุบทบาท หรอืสงบ คอืยิ่งไมทาํงาน มากขึ้น

ยิ่งไมตองรับรูโลก รูสังคม หรอือยางด ีกม็ุนอยูกับวธิทีาํใหระงับจติจากกเิลส ไดดวยวธิ ีของตนๆ

เพราะจะมวีธิอีะไรใหจติหยดุ จติสงบระงับ เขากม็ุนอยูกับ ไอวธินัีน้ของเขาหมด ซึ่งสวนมาก กไ็ปนัง่หลับตา

สะกดจติที่ เรยีกกันวา ทาํสมาธ ิดวยนานาวธิ ีหรอืสะกดจติ ดวยวธิตีางๆ ถาทาํไดกเ็รยีกวาจติ สงบ ปสสัทธิ

ปสสัทธขิองกัลยาณชน คอืรูวา จติสงบนี่ด ีสวนปสสัทธ ิหรอื ความสงบของโลกยีะ กค็อืความเงยีบๆ ความหยดุๆ

ความนิ่งๆ ความไมมอีะไรวุนๆ วายๆ นัน่คอืสงบ ความหมายธรรมดาๆ กวางๆ ตื้นๆ นี่ เพราะฉะนัน้

สงบของเขากเ็ขาใจยาก พวกนี้จะเขาใจธรรมะ ลกึๆ ยาก

เพราะความสงบของพระพทุธเจานัน้

ยิ่งสงบยิ่งแรง

ยิ่งสงบยิ่งคลอง



ยิ่งสงบยิ่งเรว็

ยิ่งสงบยิ่งมปีระสทิธภิาพสงู

เขากน็กึไมออกวาสงบอะไรวะ มาทาํงานอยูได มาวุนกับคนอื่นอยูได ดไีมดกีวนเขาดวย เพราะเขาเอง เขาถกู

ลดประโยชน ลดกเิลส เขาถกูกระทบทางกเิลส ถกูฟองประจานอะไรอยางนี้ เขากเ็ดอืดรอน ขึ้นมา เขาบอก

ไอพวกนี่มันสงบหรอก มันสงบ มันจะมากระทบเราหรอื มันมาทาํใหกระทบเรา มันไมสงบ ผูสงบแลวจรงิ

กจ็ะตองปราบพวกนี้แหละ อยาไปบอกเขานะ ปราบพวกที่ยดึกเิลส ของตัว นัน่แหละ เพราะถาไมปราบเขา

เขากว็ุนวายอยูในโลกยิ่งขึ้น เราไมไดวุนหรอก เรารูอยู ไอควรปราบๆ ใหสงบลง ใหกเิลสเขาสงบลงนัน่เอง

และเขาจะไดมาขยันด ีขยันถกู ขยันไมไปเบยีดเบยีน ขยันไมเปนบาป พวกเราขยัน ไมไดเปนบาป เพราะฉะนัน้

จะยิ่งขยันของพทุธนี่

ปสสัทธติางๆ ที่เปนความสงบชัว่คราวกด็ ีความสงบที่ฝกไดช่ําชอง ระงับไดนิ่ง จติหยดุสนทินานกด็ ียิ่งสงบ

ยิ่งทาํงาน นอยลง ยิ่งไมรูเรื่องของโลก ของสังคมกด็ ีจงึไมเหมอืนกันกับ ปสสัทธสิัมโพชฌงค ของพทุธ

เพราะปสสัทธสิัมโพชฌงคนัน่ กเิลส อปุกเิลสเทานัน้สงบ หรอื กเิลสอปุกเิลสเทานัน้ ระงับลง ดับลง

ดับไปเงยีบสนทิไดจรงิถาวร แตจติวญิญาณ ยิ่งประภัสสร ยิ่งรุงโรจน มพีลัง มบีทบาท ยิ่งทาํงาน ยิ่งรูดี

ยิ่งรูถกูตอง ยิ่งชาญฉลาด ยิ่งมปีระสทิธภิาพ ยิ่งแขง็แรง ยิ่งอดทน ยิ่งแกลวกลา ยิ่งมคีณุภาพ มคีณุธรรม คณุคา

ประโยชนปรากฏ ยิ่งรูแจงโลก ยิ่งรูเทาทันสังคม ยิ่งชวยสังคม ชวยโลกไดดขีึ้นมากขึ้น เหน็ไหม ประสทิธภิาพ

มันยิ่งวเิศษ มันยิ่งมปีระโยชนคณุคา ตอโลก ตอสังคม ตอมนษุยชาต ิจติยิ่งสงบ กเิลสยิ่งตายเทาไหร

จติยิ่งอยูเหนอื ยิ่งแขง็แรง ยิ่งไมกลัว ยิ่งไมหวัน่ไหว แตกไ็มหาม แตกร็ูประมาณ เปนสัตบรุษุ เปนผูมสีัปปรุสิธรรม

๗ ประการขึ้น

แตกอนจะจบ กส็รปุอกีนดิหนอย แมแตปต ิแมแตปสสัทธ ิกม็อียางของปถุชุน มอียางของกัลยาณชน และอยาง

ของอารยิชน เหมอืนกัน เพราะการดใีจ ปต ิอยางปถุชุนกม็กีันทกุคน เคยเปนมาทัง้นัน้ จนกระทัง่

มอีดุมการณบาง ดจีะไดเลนสละ สรางสรรบาง กเ็ปนปตกิไ็ดทาํดนีะ เช กวูาลา โอโฮ นี่แกเปนนักเสยีสละ เหมา

เจอตงุ นัน่กเ็ปนนักเสยีสละ แตแกไมไดเปน นักเสยีสละ ที่สะอาด บรสิทุธิ์ที่รู มปีญญารูจติเจตสกิ

ไมถงึขัน้ปรมัตถ ไมเปนโลกตุระที่จับมัน่คัน้ตายแท เพราะฉะนัน้ ไมเขาขัน้อารยิะ

แมแตคานธกีต็าม แกเสยีสละมาตลอดชวีติ ไมไดโลภโมโทสันเลยนะ แตวาพฤตกิรรมที่เขาทาํนัน่ เปนการชวย

มนษุยชาตจิรงิๆ เปนโพธสิัตว แตภมูธิรรมจะเปนโพธสิัตวถงึขัน้ปรมัตถ อยางที่อาตมา กลาวหรอืไม

ถาอานอาการจติ เจตสกิออก แลวมเีจตนา มทีฤษฎ ีมทีศิทางที่จะลดจรงิๆ นะ มสีทิธิ์ เปนอารยิะ

มสีทิธิ์เปนพระอรหันต แตถาไมเปนจรงิ มแีตบทบาทโพธสิัตว รื้อขนสัตว ชวยมนษุยโลก เฉยๆ ซึ่งกบ็อกวา

เปนปถุชุนโพธสิัตว ซึ่งโพธสิัตวของพระพทุธเจานัน้ โพธสิัตวที่ไมแตกมหายาน ไมแตกเถรวาท



จะตองเปนโพธสิัตว ที่มปีรมัตถธรรม รูวาเราเอง ชวยรื้อขนสัตว เพราะเราเอง เรารื้อขน ตัวเองได

หยัง่ถงึจติเขาขัน้ปรมัตถ เขาขัน้โลกตุระ พรอมจะชวยคนอื่น เขาขัน้ปรมัตถโลกตุระ อยางถกู ไมใชชวยแตวัตถุ

คานธชีวยวัตถ ุของคนอื่น ชวยกอบกู ประเทศชาต ิเอกราช ชวยเหลอือะไรตออะไรได แมชเีทเรซาชวยได

ไอนสไตนชวยเหลอื เอาพลังงานมาชวยมนษุยได แตกศ็รัทธา ภมูพิระพทุธศาสนา ไอนสไตนแตวาไมถงึจติ

ถาถงึจติเปนโพธสิัตวที่แทเลยนดิเดยีว ถาเขาใจจติปบแลวนะไป คนฉลาดพวกนี้ ไมตองหวง

คนฉลาดพวกนี้นดิเดยีว ...ฯลฯ...

ปสสัทธกิเ็หมอืนกัน ความสงบระงับกม็สีงบระงับอยางโลกๆ ไปสงบหนอยกไ็ปนอนอตุเุลย นัน่แหละ

ปถุชุนปสสัทธ ิไปสงบหนอย กห็นเีขาไปอยูเงยีบๆ มมุไหนโวย ยิ่งมทีกุขมากๆ นัง่คนเดยีว เหมอลอย เหมอืนคณุ

สู่แดนธรรมเหมอ นัน่กไ็ปนัง่เหมอของฉันไป นัน่แหละ ปถุชุนปสสัทธ ิใหมันนิ่งๆ ไมอยางนัน้ มันยังดิ้นอยูมากนัก

กนิเหลาเขาไปเมาจนกระทัง่ครองสตไิมไดปบไป เออ ปสสัทธ ิครอกๆไป ปสสัทธิ

หาวธิกีดขมหรอืหาวธิหียดุธรรมดา จนกระทัง่มวีธิหียดุ แลวกพ็ยายามจะหยดุเกง จนกระทัง่ขนาดวา

ใหจตินัน่นะ ไปนัง่สมาธกิด็หีนอย เปนกัลยาณชนเขาหาจติเจตสกิบาง แตกไ็มได รูละเอยีด ถงึขัน้มญีาณปญญา

จับจติไดชัดเจน เพราะฉะนัน้ ปสสัทธ ิพวกฤาษชีไีพร นัง่สะกดจตินี่ กัลยาณชนทัง้นัน้ ปสสัทธสิงบ

เปนเจโตสมถะ อันไมใชโลกตุระ เพราะผูไดเจโตสมถะ ไมไดโลกตุระ มอียูเยอะไป ดื่นเลยอยูในอนิเดยียิ่งมาก

เปนกัลยาณชน เปนปสสัทธกิัลยาณชน

สวนปสสัทธขิองโลกตุระนัน้ จะตองเปนสงบดวยมรรคองค ๘ โพชฌงค ๗ แมเปนโสดาบัน สงบไดจรงิ ละไดจรงิ

นอยนดิเทาใด กเ็ปนเขาสตูรของมรรคองค ๘ โพชฌงค ๗ หรอื โพธปิกขยิธรรม ของพระพทุธเจา สงบ

ระงับไดนอย ยังมกีเิลสขางนอก อยูอยางนัน้ สูฤาษไีมไดกต็าม นี่แหละ มันเขาหลักตรงนี้

พระพทุธเจานับเปนโสดาบัน ฤาษสีะกดจติไดเกง สงบระงับ ไดขนาดไหน ทานกไ็มรับรองวาเปน แมแคโสดาบัน

เพราะมรรควธิไีมเขาทาง ไมสัมมาทฐิ ิชัดขึ้นไหม

เอา เลยเวลาไปแลว เอาไววันหลังตอ

บญุนยิมจากโลกาภวิฒัน ์ตอนท�ี ๕

โดย พอทานสมณะโพธริักษ

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๗

เนื่องในงานพทุธาภเิษกฯ ครัง้ที่ ๑๘ ณ พทุธสถานศาลอีโศก

เอา ทบทวนอกีนดิหนอย อะไรๆ กต็ามถาเขาใจแลวนี่ มันจะมอียู ๓ ขัน้

ขัน้ที่ ๑ ปถุชุน



ขัน้ที่ ๒ กัลยาณชน

ขัน้ที่ ๓ อารยิชน

มันจะมอียู ๓ ขัน้ อะไรๆ กต็ามเกี่ยวของกับมนษุยกับจติวญิญาณ มันจะมอียู ๓ ขัน้

ขัน้ปถุชุนกธ็รรมดาทัว่ไป คนที่ตกเปนทาสของโลกธรรม คนที่ตกเปนทาสโลกยี คอืโลกยๆ ธรรมดา

มกีเิลสเปนเจาเรอืน แลวเขากเ็สพสมสขุสม ชอบใจเขากจ็ะแสวงหาเอามาใหได หนักถงึขัน้ทจุรติกท็าํ ไมชอบใจ

เขาจะผลักทาํลาย จนกระทัง่ถงึขัน้ฆาแกง ทาํราย ลักขโมย ลวงละเมดิของรัก กาเมสมุจิฉาจารฯ กัมมันตะ

มจิฉากัมมันตะ ๓ กเ็ปนธรรมชาตขิองปถุชุน แลวเขากห็นา เขาไดทาํรายผูอื่นจนสมใจ เขากก็เิลสหนาขึ้น

บาปเขากเ็พิ่มขึ้น เขาไดของรักที่สมใจ กเิลสเขากห็นาขึ้น จะบอกวาบาปกไ็มใชบาป แตสวรรค กล็วงยิ่งขึ้น

สวรรคที่เขาไดเปนสวรรคนะ แตสวรรคกย็ิ่งลวงยิ่งขึ้น อปุาทานกย็ิ่งจัดขึ้น แลวกย็ิ่งยดึ ยิ่งจัด ยิ่งหลงวา

มันเปนความจรงิ โอ ความสขุนี่จรงิๆ หนอ กนินี่อรอยทกุท ีกนิเมื่อไหรกอ็รอยทกุท ียิ่งอรอย กย็ิ่งประทับใจ

เขาไปทกุท ีสวรรคกย็ิ่งลกึ สวรรคกย็ิ่งแก สวรรคกย็ิ่งหนา สวรรคกย็ิ่งทาํใหหลงใหล ตดิยดึ มากขึ้น สวรรคกย็ิ่ง

แกไขสวรรคยาก มาลางยาก ดังที่เราวางไมลงอยูนี่ ตดิยดึสวรรค ถาทางที่มันทกุข มันรอน อยางสายโทสมลูนี่

มันกพ็อเขาใจงาย มันกจ็ะวางงายหนอย

แตสวรรคนี่แหละ ยิ่งไปเที่ยวไดร่ํารี้ร่ําไรกับมัน ใหมันหนอยนา เอานาๆๆๆ ยิ่งยาวยิ่งนาน ธรรมใด วนัิยใด เปนไป

เพื่อความเนิ่นชา ธรรมนัน้วนัิยนัน้ไมใชของเราตถาคต คณุอยูกับศาสนาไหนละ ปฏบัิตธิรรมของใคร

ปฏบัิตธิรรมของพระพทุธเจาหรอืเปลา ทานไมรับรองนะวา ธรรมะที่เปนไปเพื่อความเนิ่นชา ทาํ แหม ยดืๆ ยาดๆ

พริี้พไิร นา ชางมันเถอะ ชาตนิี้ไมเปนไร ชาตหินา นะ ชาตหินา แลวระวังนะ หมาจิ้งจอก คอยตะครบุ ผูที่ออก

นอกฝงูอยูนี่เยอะ

ศาสนาอื่นนี่นะ เขาแสวงหาบรวิาร เหมอืนหมาจิ้งจอกคอยลา พดูอยางนี้คนศาสนาอื่น เขาจะมาโกรธเอา ซะละ

เขาตามจรงิเขาพยายามเลยนะ แวดลอม พยายามจะดงึ ศาสนาพทุธเรานี่ พวกเรานี่ใครเคยบาง ที่จะไป แหม

ตามลาเอาคนศาสนาอื่นเขามาหาศาสนาพทุธ ใครเคยบาง และพยายามเฝาพริี้พไิร พยายาม หาทางเลยนะ

เอาไอนัน่ลอ ไอนี่ลอ เพื่อที่จะใหเขามา เขามาเถอะนา มาเปนพทุธเถอะ ใครเคยทาํบาง มไีหม ไมม ีเหอ

เคยแตศาสนาเดยีวกัน ไปลอ ทาํไมละ ศาสนาเดยีวกันแลว พทุธทะเบยีนบาน ออ ไมตองไปเรงรัด เกนิไปหรอก

ไปเซาซี้เกนิไป แตศาสนาอื่นเขาพยายามที่จะมาใหศาสนาพทุธนี่ ไปเปนพลเมอืงของเขา เขาลาจรงิๆ

เพราะฉะนัน้ ระวังเถอะ ผูใดที่ไมแขง็แรง ยังไมเปนเนื้อแท กจ็ะโดนลาไปได อยาวาไมบอกนะ นี่ไดบอกทานแลว

เอาละ ปถุชุนกจ็ะเปนอยูอยางนัน้ สวรรคกเ็ปนสวรรคเก หนาขึ้น แนนขึ้น ตัวเองกห็ลง ตดิยดึมากขึ้น

เปนอปุาทานจัดขึ้น นรกกเ็ปนนรกแนๆ ทกุขแนๆ ขึ้นไป อยูอยางนัน้แหละ ปถุชุน

ทนีี้กัลยาณชนกม็าสาํนกึด ีกอ็ยากจะละจะลดความเลวความราย ความที่เปนโลกยีะนี่แหละ ลาภ ยศ



สรรเสรญิ โลกยีสขุ กอ็ยากวาง อยากจะไมเอาเปรยีบ อยากจะละความโลภ เขากร็ูวาละความโลภ ความโกรธ

เขากอ็ยากจะละ เขากพ็ยายามละดวยวธิกีารตางๆ ผูที่พากเพยีรจรงิ กไ็ดเปนกัลยาณชน แลวเขากท็าํไดจรงิ

จะดวยวธิกีารใดๆ ๆ ตางๆ นานากต็าม ไปตัดเขตกัลยาณชน กับอารยิชนตรงไหน ตรงนี้แหละ

อาตมาพยายามบอกพวกเราใหชัดเจน ตัดเขตกัลยาณชนกับอารยิชนตรงที่

อารยิชนนัน้ตองมดีวงตาแหงธรรม ตองมตีาทพิย ตองมญีาณปญญา ตองมปีญญาจรงิๆ เลย ปญญา

เปนภาวนามยปญญา เปนปญญาที่ปฏบัิตแิลวเหน็จติ เจตสกิ รปู นพิพาน เหน็ปรมัตถ เหน็อาการทางจติ

โดยเฉพาะ ตองเหน็อาการทางจติทกุขณะ โดยเฉพาะจรงิๆ ปจจบัุนใดๆ นัน้ๆ เหน็อาการทางจติ ในปจจบัุนใดๆ

นัน้ๆ เมื่อมันกาํลังเปนผ ีกเ็หน็วามันกาํลังเปนผ ีเหน็อาการมัน อานอาการออก มันกาํลังอยาก แหม

กาํลังอาปากแยกเขี้ยวทเีดยีว มันกาํลังอยาก กเ็หน็อาการมันจรงิๆ ตองเหน็นะวา กาํลังโลภ เรานี่อาการโลภ

รูสกึตัวเปนสตสิัมโพชฌงค ธัมมวจัิยกท็าํงาน วจัิยออกเลยวา นี่อาการกเิลส นี่อาการอยาก นี่อาการโกรธ

นี่อาการโลภ แตอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอยีด อยางซับซอน ถายิ่ง สงูขึ้น กจ็ะรูซับซอนขึ้น

มันเลนเลหกับเรา มันซับซอนอยางไร ถาเปนผูที่เปนอารยิะชัน้สงูขึ้น ฝกปรอื เกงขึ้น กจ็ะเหน็

กัลยาณชนจะไมเหน็ไมรูอยางนี้ พวกเรานี่กเ็หมอืนกัน ใครจะรูวาตัวเปนอารยิะตรงนี้แหละ

แมแตแคอานอาการทางจติออกในปจจบัุนใด ปจจบัุนนัน้กเ็ปนอารยิะ เผลอเมื่อใด อารยิะตกสวรรค

ขณะใดที่เผลอ ขณะใดที่อานไมออก ใหผเีขากนิตัวคมุตัว เลยออกมาทางกาย ทางวาจาเลยนะ นัน่แหละ

ลงอยูในขมุไหนกไ็มรู ถงึแมจะขึ้นสวรรคกส็วรรคลวง สวรรคเก ตอนนัน้นะเผลอ ตอนนัน้ไมเปนอารยิะ

เพราะฉะนัน้ ตองทาํความเปนอารยิะใหตอเนื่อง ทาํความเปนอารยิะใหไดสม่ําเสมอ รูแจงของจรงิ

ตามความเปนจรงิ อานสภาพใหออกจรงิ นี่เปนอารยิชน หรอือารยิธรรม

เมื่อเรายิ่งอานออกแลวมวีธิกีารทาํใหลดได ทาํใหกเิลสลดไดจรงิๆ นัน่แหละเรากาํลังอยูในความเปน

โสดาปตตมิรรคบคุคล ขณะหนึ่งที่เราทาํได เปนโสดาปตตมิรรคบคุคลขณะหนึ่ง คอือยูในทางที่ถกูตอง

เปนสัมมาอรยิมรรค และกาํลังเดนิไปนดิหนึ่ง กเ็พิ่งสัง่สมผลนัน่แหละ แตวาผลแคกาวหนึ่ง สองกาว หนึ่งหนวย

สองหนวย หาหนวย มันยังไมนาจะรวมเรยีกวาผลที่เปนกอบเปนกาํ กเ็ราอยูในมรรค ถาไดมากขึ้น

กส็ัง่สมเปนผล ที่เปนรอบๆๆ อันนี้ถอืวาสบิหนวยรอบหนึ่ง อันนี้ตอไปกถ็อืวารอยหนวย รอบหนึ่ง อันนี้ถอืไป

กพ็ันหนวย รอบหนึ่ง ไปเรื่อยๆ ตามลาํดับ ตามความเปนจรงิ จนกวาจะครบวา เอาละ นี่ พันหนวย หรอื

หมื่นหนวยเตม็แลว ครบแลว กเ็รยีกวาผล ถายังไมครบ มันกย็ังไมหมด ลางกเิลสยังไมเกลี้ยงนัน่เอง เรยีกวา

แขง็แรงยังไมพอ เรายังมแีวบๆ วาบๆ อะไร จนกระทัง่เราไมมแีวบๆ วาบๆ เรากร็ูแจงเหน็ทะลรุอบ เขาใจชัดเลยวา

โอโฮ สะอาดบรสิทุธิ์ เรื่องนี้รูเทาทันมัน มันไมไดเปนสัจจะความจรงิอะไร มันไมไดเกง อะไรเลย

แมเราจะตองอยูกับมัน เราจะตองกนิ เราจะตองใช มันกไ็มไดกอใหเราเกดิอาการอัสสาทะ เกดิอาการอรอย



หรอืวา เกดิอาการชอบ ไมชอบ ไมเกดิอาการไมชอบกไ็มม ีชอบกไ็มม ีไมเกดิอาการแลว เรากร็ูวา

จะตองอาศัยกอ็าศัย มันจะไมมใีหเรากไ็มเปนไร จะตองพรากจากกัน จะตองไมพบกัน จะตองไมม ีกไ็มเปนไร รปู

นาม ขันธ ๕ นี่เปนสิ่งที่เราอาศัยมากที่สดุ แมมันจะตองตาย พรากจากกัน จากรปูนามขันธ ๕ กไ็มไดอาลัย

อาวรณ อยาวาแตวาแกแลว หนังกเ็หี่ยว รางกายเอน็กแ็ย กระดกูกผ็กุรอน นัง่กโ็อย ลกุกโ็อยแลว

แลวจะตายจากมัน ไออยางนัน้ ไมคอยหวงเทาไหร

อยาวาแตอยางนี้เลย แมแตหนุมๆ สาวๆ จาํเปนจะตองตายตัง้แตหนุมแตสาวกไ็มอาลัยอาวรณ แหม เนื้อหนัง

เรายังเตงตงึ แขง็แรง ยังใชงานไดด ีแตเราจะตองตายจากแลวหนอ ขณะนัน้กไ็มหวงวา เปนเรา เปนของเรา

เปนเครื่องอาศัยที่เรารักที่สดุละในมนษุยโลก สัตวโลกทกุตัว มันเปนอปุกรณที่เราอาศัย ใชมากที่สดุ

กค็อืรางกาย รปู นาม ขันธ ๕ ของเรานี่แหละ แมเราจะตายพรากจากมัน กเ็รารูความจรงิวา มันตองตายจากกัน

มาถงึคราวที่ ออ เราจะตองตายจากแลวนี่ ทัง้ๆ ที่เรายังไมแกเลย มันวบิากจรงิๆ นะ ไมได อยูไมได มันตองตาย

ทนไมได มันตองตาย วบิากนี้ตองถงึขัน้จะตองตาย หนุมๆ แนนๆ กต็าม สดุทาย กว็างใจ วางปลอย ไมหวง

ไมอาลัยอาวรณ ไดถงึอยางนัน้ เมื่อเราฝกปรอืไปแลว เรากจ็ะไดผล อยางที่กลาวนี้ ไปจรงิ

เอาละ นี่จับเปาประเดน็สาํคัญใหฟงวา ปถุชุน นยิามอยางไร หมายอยางไร กัลยาณชนหมายเอาอยางไร

ตัดเขตกันตรงไหน อารยิชนตรงไหน กัลยาณชนกม็ปีระโยชนตอทานเหมอืนกัน เราจะเอาแตแค ความหมายวา

มปีระโยชนตอทานแลวเปนอารยิชนไมได ตัดเขตตรงนี้ไมชัด ตองเอาถงึจติ และเอาถงึ

เราตองมญีาณปญญาตัวนัน้ อานรูออก เปนผูเหน็ เปนผูรู เปนผูมภีาวนามยปญญา ปญญา ที่รูของจรงิ เกดิผล

ของจรงิที่วานี้กค็อื นามธรรมระดับจติเจตสกิ คอืปรมัตถ จติ เจตสกิ รปู นพิพาน ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค

วจัิยกเิลสออก แมคณุเหน็กเิลส บอกแลววาพนมจิฉาทฐิ ิคอืเหน็อนจิจัง เหน็กเิลส แลวมันกไ็มเที่ยงจรงิๆ

เหน็อนจิจังนี่นะ แตมันหนาขึ้น กเิลสรอยหนึ่งเอามันไมอยู มันเกงกวาเรา มันรอยหา กเิลสมันขึ้น อยางนี้ยังถอืวา

พนมจิฉาทฐิขิองอารยิวนัิย แตคณุไมไดเจรญิหรอกนะ เรากร็ูวา เราไมไดเปน อารยิะในปรมัตถ

เราไมไดเปนอารยิะในปรมัตถ แตเราเปนอารยิะในความรู เราไมไดเปนอารยิะในความจรงิ

เพราะกเิลสเราหนาขึ้น เราเหน็อนจิจัง พนมจิฉาทฐิ ิมคีวามเหน็ที่ถกูทาง ถกูตรง จับมัน่คัน้ตาย ตัวปรมัตถแลว

แตยังไมชนะมัน ยังแพผ ีผมัีนยังปลอยเชื้อเขาเรา เรากย็ังขจัดไมออก เหน็อนจิจัง จนกวา

เหน็ตัวกเิลสนัน้เปนตัวการ ตัวสักกายะ และคณุวริาคานปุสส ีทาํจางคลายได เมื่อนัน้นะ คณุเปนอารยิะ

พนมจิฉาทฐิ ิพนสักกายทฐิ ิเริ่มนับเปนอารยิบคุคลตรงนี้ พนสักกายทฐิ ิที่เปนสังโยชนขอที่ ๑ พนตรงนี้

วจิกิจิฉากพ็น มันเหน็ชัดเจน มันไมสงสัยเลย มันไมเบลอ มันไมพรา มันไมมัว มันไมมใีครมาปลอบ มาพราง

อะไรเลย พนวจิกิจิฉาเหน็ปรมัตถ พทุธ ธรรม สงฆ อยูตรงนี้ นี่คอืพทุธวชิา นี่คอืพทุธธรรม นี่คอืสิ่งที่ทรงไว กเิลส

ทรงไวทาํใหกเิลสออก นี่แหละทรงไวซึ่งการสะอาดขึ้น ทรงไวซึ่งการเจรญิขึ้น เปนธรรมะ เราเปนลกู พระพทุธเจา



ทาํตามถกูทาง กาํลังสรางเชื้อพทุธะ สรางเชื้อพทุธะ จรงิๆๆๆ พทุธ ธรรม สงฆ อยูที่นี่ ขณะนี้

เพราะฉะนัน้ สักกายะกล็ดลงไดเรื่อยๆ กเ็หลอืนอยลง ๆ จนกระทัง่ถงึอาสวะ อัตตานทุฐิกิต็าม เหน็อนสุัย

ตามเหน็อาสวะ จนกระทัง่ถงึขัน้เปนอนัตตา อันที่ ๑ อนจิจัง อันที่ ๒ ทกุขัง อันที่ ๓ อนัตตา ไมมตีัวตน ของกเิลส

เหน็ความไมมตีัวตน ไมใชวาอะไรๆ กไ็มมตีัวตน เปนแคจนิตามยปญญา เปนแคสตุมยปญญา ไมใช

นี่เปนภาวนามยปญญา เหน็ความไมมตีัวตนจรงิๆ เพราะฉะนัน้ความไมมตีัวตน จงึไมใชเรื่องพดู เทานัน้

ไมใชเรื่องคดิเทานัน้ ไมใชเรื่องคาดคะเน แตเปนเรื่องมขีองจรงิ เหน็ของจรงิตามความเปนจรงิ ภาษาคาํวา

เหน็ของจรงิ เหน็ความจรงิตามความเปนจรงินี่ คงเคยไดยนิกันมาในศาสนา แตเรายังไม เอะ มันเปนยังไรละ

เหน็ของจรงิตามความเปนจรงิ

นี่แหละคณุเกดิญาณเหน็ของจรงิเหน็กเิลสมันหมดตัวตน มันหมดอนัตตานี่แหละสญุญตา มันหมด ตัวตน จรงิๆ

มันไมมฤีทธิ์ ไมมแีรง ไมมเีกดิอกี ไมมอีาการอยางนี้อกี ความเปนอยางนัน้ไมมอีกี ตายสนทิทเีดยีว ไมหลอก

ไมหลอนอกี ไมมอีวมิตุจิร อันยังจรอยูกจ็ะรูวา โอโฮ มันหายไปตัง้ ๗ เดอืนแลว ยังแวบมาได กร็ูวา มันอวมิตุจิร

แลวคนๆ นัน้ จะระมัดระวัง คนๆ นัน้จะ ปดโธ มันสะอาดดอียูแลว โธ มาทาํใหเปอนนดิหนึ่ง เหมอืนคนมเีพชร

ที่งามผองที่สดุ ไมอยากใหไฝฝาเกดิหรอก คนที่มเีพชรสะอาดนี่ มันเกดิมฝีุนมาหนึ่งเมด็นี่ อื้อฮื้อ จะรบีปด

จะรบีทาํใหมันบรสิทุธิ์บรบิรูณอยู ฉันใดกฉ็ันนัน้ ใครกเ็หมอืนกัน จะไมประมาทหรอก แตคนที่ประมาทอยู นี่กค็อื

กมั็นมัวอยูแลว มัวไปอกีจะเปนไรไป กมั็นมดือยูแลว จะมดือกีมันจะเปนไรไป กน็ริันดรส ิคอืมดืนริันดร คนพันธุนี้

ไมใชคนพันธุที่เรากาํลังจะไปเปนกันหรอก ชัดเจนขึ้นนะ

ทนีี้ไอที่รูคงรูแลว ไอที่ยังเปนยังไมเปนนะ อยาไปคยุนะ ปาราชกินะ

ตัวใดที่กัลยาณชนถามนี่วา พวกกัลยาณชน บางทเีขารูกเิลสตัวเอง แลวเขากท็าํใหลดตัวเองได ตัวใด

ที่เขารูแลว ทาํใหลดได เขากเ็ปนอารยิชนตัวนัน้ จะเดนิทาง ถากัลยาณชนนัน้ ทาํอยางถกูสตูร ทาํอยาง ครบครัน

ทาํอยางที่อาตมาอธบิาย ทะลตุัง้แตตนกลางปลาย งามดวยเบื้องตน ทามกลาง บัน้ปลาย

อยางจะสลับซับซอนอยางไร กเ็รยีบรอยสะอาดหมดทกุขัน้ทกุตอน นัน่แหละกเ็รยีกบรบิรูณ เขาก ็สัง่สม

มาจากกัลยาณชน กจ็ะขึ้นมาเปนอารยิชนนัน่แหละ

เพราะฉะนัน้ ถาคนใดที่เขาเองกเ็สยีสละได แตเขาอานจติไมออกจรงิๆ เขาไดแตสะกดสจติ สะกดขม ใชวธิี

สมถภาวนา เสยีสวนใหญ ไมเปนวปิสสนาภาวนา โดยเฉพาะปจจบัุนธรรม ที่รูหนาตามันชัดเจน อานออก เขาใจ

โดยความหมายอยางที่อาตมาอธบิายใหฟงนี่ เขาไมละเอยีดลอออยางนี้ เดี๋ยวแจกเวทนา กย็ิ่งจะชัด

ขึ้นไปกวานี้อกี แจกเวทนาถงึ ๑๐๘ ยิ่งจะละเอยีดลออขึ้นไปอกี เขาไมไดเรยีนอยางนี้ อภธิรรมอยางนี้

เขาไมไดเรยีน และเขากไ็มรูวา จะแบงอยางไร จะวจัิยอยางไร จะเหลอือะไรไวหรอืวาอะไรยิ่ง ยิ่งฆาอะไรตาย

อะไรยิ่งเกดิ เขากย็ังไมเขาใจชัด นี่ความเปนผยีิ่งตาย ความเปนพระอรยิะยิ่งเกดิ ความเหน็แกตัวยิ่งตาย



ความที่ไมเหน็แกตัวยิ่งเกดิ เพราะฉะนัน้ คณุคาประโยชนของพระอรยิะของพทุธนี่ ความขี้เกยีจยิ่งตาย

ความขยันยิ่งเกดิ แลวมันเกดิมันเปนจรงิๆ พระพทุธเจาถงึไดตรัสวา สมณะของพทุธอะไรเปนเครื่องแสดง

ความขยันหมัน่เพยีรในการงาน ความเอาใจใส ความยนิดใีนการงาน ไมถดไมถอยหรอก ฉันทะ วริยิะ จติตะ

วมัิงสา ยิ่งเกดิ ออ ไมตองดอูะไรหรอก ดคูนนี้มคีวามเบกิบาน ราเรงิยนิดใีนการงาน มคีวามพากเพยีร ในการงาน

มกีารเอาใจใสในการงาน แลวกท็าํงานอยางมปีญญา วนิจิฉัย วนิจิ วเิคราะห ไตรตรอง ตรวจตรา แกไขปรับปรงุ

อยูตลอดเวลา บทบาทของการงานแทๆเลย อทิธบิาท ๔ นี่ นัน้แหละ สมณะของพทุธ สมณะที่หนึ่ง

กม็ตีามสถานะ สมณะที่หนึ่ง สมณะที่สองกย็ิ่งมดีกีวา สมณะที่สามกย็ิ่งจะเหน็ชัด สมณะที่สี่ เปนพระอรหันต

โอโฮ ยิ่งเหน็ชัด ไมใชวาพระอรหันตจะยิ่งนัง่เฉย นัง่ยิ้ม นัง่หลับตา จนจะไมลมืตา

นี่คนกห็ลงใหลไดปลื้ม นกึวาพระอรหันต ทานเขมโก พระเกษม เขมโก วัดปา สสุานไตรลักษณ อยูที่ ลาํปางนัน่

ทกุวันนี้นี่ทานกไ็มลมืตาแลว ใครจะใหญจะโต ใครจะไปหาอยางไร พลเอกชวลติไปหา กนั็ง่หลับตา อยูอยางนี้

ไมไดลมืตามองดดูวยเลย มันไปใหญเลย มันไปภพทพิย ปดหมดเลย ปดทกุอยาง อยูในภวังค แลวกไ็ดแตนอน

ไปอยางนัน้หมดเลยเหน็ชัดๆ แลวเขากห็ลงใหลไดปลื้มกันวา นัน่นะ พระอรยิะชัน้สงู สงูๆ แบบนี้อาตมาไมเอานะ

ฟงเรื่องสมาธสิัมโพชฌงคกพ็อดี

เอา เขาสมาธ ิเขาสมาธไิมใชใหนัง่หลับนะ พอพดูวาเขาสมาธ ิเขาสมาธขิองพทุธนี่ยิ่งตื่น จติยิ่งเปด สมาธกิค็อื

การสะสมจติเปนอธจิติ ศลีกป็ฏบัิตถิงึจติ ขัดเกลากเิลสเขาถงึจติ กาย วาจา แนนอนไดดวย สมาธกิอ็ธจิติ

แลวกจ็ะตองเกดิปญญารวมดวยไปทกุท ีสมาธขิองพทุธ เปนฌาน สมาธทิี่เปนฌาน ฌาน หมายความวา

เพงเผานวิรณ เพงเผากเิลส พวกเรานี่นักฌาปนกจิ พวกเผาพวกนักเผา ฌาปนกจิ ฌานนี่แปลวาเผา

ฌานะนี่แปลวาเผาเลย เอาไปใชภาษาฌาปนกจิ ที่ทาํกจิเผาศพนี่ พวกเรานี่ พวกฌาปนกจิผี

นี่เปนพนักงานฌาปนกจิ ตองทาํจรงิๆ ตองเผากเิลสใหได เผานวิรณ ๕ เผาอยางลมืตา ฌานพทุธ

ตองฌานลมืตา ฌานมสีตสิัมโพชฌงค มธีัมมวจัิยสัมโพชฌงค มวีริยิสัมโพชฌงค เผาได ไดผลขึ้นมาเรื่อยๆ

กเ็ปนปตสิัมโพชฌงค เผาไปไดเรื่อยๆ ความสงบระงับจากกเิลส พอกเิลสถกูเผา ตายลงๆ

ความสงบระงับจากกเิลส กค็อืปสสัทธเิกดิขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งสงบระงับจากกเิลสเทาไร ยิ่งตื่น ยิ่งชาครยิา ยิ่งชาครยิา

ยิ่งตื่น ยิ่งเปนผูตื่นเตม็ ยิ่งเปนผูรูรอบ ยิ่งเปนผูเหน็อะไรแจง ยิ่งเหน็นรกชัด ยิ่งเหน็สวรรคชัด ลมืตาไปนี่

เหน็อยูในกริยิามนษุย เหน็อยูในอารมณมนษุย กม็องเหน็สวรรคเหน็นรกกันไปหมด เปนตาทพิย เปนตาวเิศษ

ตาเนื้อกเ็หน็ดวยนะ ตาเนื้อเปนองคประกอบชวยใหเรารูจักสวรรค นรกดวย หไูดยนิเสยีง

ทาํใหเรารูจักสวรรคนรกดวย กลิ่นทาํใหเราไดสัมผัสรูจักสวรรคนรกดวย ลิ้นสัมผัสกาย ทาํใหเรารูเปนทวาร

ทาํใหเรารูสวรรค นรกดวย

โดยการรูนี่แหละ ไปเปนคา ประเมนิคาหรอืพยากรณ จนกระทัง่พยากรณแมนที่สดุ ประมวล ประมวลคา



ไดแมนที่สดุ

สมาธสิัมโพชฌงค คอืจติใจที่ตัง้มัน่ และเปนจติใจชนดิที่เปนองคแหง การตรัสรู ถาเรยีกวา

สมาธสิัมโพชฌงคแลว จะตองเปนสมาธทิี่เปนองคแหงการตรัสรู เพราะไดเรยีนรู ไดฝกฝนสัง่สม สภาพ

สัมมาสมาธ ิสัง่สมสภาพสัมมาสมาธ ิสัมมาสมาธจิะไดจากอยางไรละ มรรคองค ๗ ไดสะสมสภาพ สัมมาสมาธิ

มาถกูทางพทุธ ซึ่งไมใชสมาธงิายๆ แบบสมาธปิถุชุน สมาธปิถุชุน อาตมาใชภาษาอังกฤษ ควบไววา คอื

concentration คอืสมาธปิถุชุน ทาํอยูทกุคน นอยมากตามแต กค็อืการ concentrate มุงเอาใจใส

เขาทาํโดยอัตโนมัต ิปถุชุนกฝ็กทกุคน concentration นี่ concentrate นี่ฝกเอาใจจดจอเปนสมาธ ิมุง

บางคนนี่ ชอบทาํสมาธใินเรื่องอบายมขุ ไปดเูขาคอนเสริต แหม มันเลย เยิ้วๆ มันไปกับเขาดวยเลย

เหมอืนอยูกับเขาดวยกัน เฟอนฝงูเปนอยางไรฉันไมรูเรื่องเลย ใครมาเรยีก ๓ คาํ ๕ คาํตะโกนเรยีกชื่อ เฉย

ไมรูเรื่องเลยเขาฌาน สมาธแิกกลา เขาฌาน อยูกับไอเจาเตนแรพ็ เตนคอนเสริต นัน่ concentration สมาธปิถุชุน

หา! แลวแต สวนมากอบายมขุนี่ มันมักจะเปนการสรางสมาธอิยูเสมอ ฝก คณุสนใจในอะไร คณุชอบอะไร

คณุใสใจในอะไร แลวมุงเพงพุง พุงเพง อยูกับอันนัน้ๆๆ นัน่แหละ การฝกสมาธ ิเจโตสมถะ เจโตสมถะที่มอีะไร

เปนอปุาทาน เปนตัวจดุเกาะจดุเกี่ยว ฝกอยูทกุคน เพราะฉะนัน้ จะบอกวาใครๆ ในโลกนี้ ไมฝกสมาธไิมมลีะ

ฝกทัง้นัน้แหละ นี่คอืสมาธปิถุชุน ทาํโดยอัตโนมัต ิทาํอยูทกุๆ คน มากหรอืนอยกแ็ลวแต

แลวฝกไดชาํนาญดวยนะ เกงที่สดุกเ็ขาฌานเลย ใครจะเรยีกใครจะเกี่ยวอยางไรไมไดยนิละ ใครมาเรยีก

มาอะไร บางทไีดยนิ แงว ไปเลย ตะเพดิเลย อยามาเกี่ยวนะ มาเกี่ยวเดี๋ยวไดโดนอกี แงวหนึ่งนะ หนักเขา

ไมไดยนิเลย ปดหปูดตาเลยไมไดยนิ ไมเหน็ ไมเกี่ยวของเลย แลวอปุาทานกัน ไมไดยนิไมไดเหน็นี่นะ

มไีดถงึขนาดที่ อาตมาเคยเลาใหฟงวา เมื่อหัดไปเลนสะกดจตินี่ เสรจ็แลวกเ็อา ปลกุเขาตื่น พอสะกดจติ เขาไดที่

กส็ัง่ไว อา สะกดจติแลวเขากห็ลับ ลมืตา บอกหลับใหลกึ เอา ลมืตาขึ้นมา ขางหนาเรานี่ จะไมม ีอะไรเลย

ลมืตาขึ้นมาจะไมเหน็อะไรเลย สัง่ไวเสรจ็ เสรจ็แลวกเ็อา ๑ ๒ ๓ ลมืตาขึ้นมา เขาไมเหน็อะไรจรงิๆ ทัง้ๆ

ที่มไีมโครโฟน ทัง้ๆ ที่มคีน มอีะไรนี่ เขาจะไมเหน็อะไรเลย แลวพสิจูนมาแลว จรงิ อปุาทาน เขาไมเหน็

ตาเขาลมืเปนปกต ิเขาไมเหน็ หรอืสัง่ใหเหน็สิ่งที่ไมมเีลยดวยซ้ํา นี่อาตมาเคยเลาบอยๆ

ที่เลานี่เลาเพราะอาตมาทาํมาจรงิๆ ไมใชไปเลา อานตาํรามา แลวมาเลาสูคณุฟง อาตมาเลนมา สะกดจตินี่

ไมใชเลนนะ ทาํจรงิๆนะ ฝกเขามาจรงิๆเลยใหทาํ อาตมาเคย มาบวชแลว เคยมาทาํ เอาสกิขมาต ุมาสะกดจติ

แลวกใ็หกนิพรกิ นัน่นะหวาน ตอนนี้นะ สะกดจติไว มันเปนอปุาทานของรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัสทกุอยาง

เขากนิพรกิหวานเฉยเลย กถ็ามันเผด็มันจะไปหวานเฉยเหรอ มนษุยนะกนิพรกินะ เคี้ยว กลนืลงไป กเ็ปลี่ยน

เปลี่ยนรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัสไดหมด เหน็เปนไมเหน็ ไมมเีปนม ีผนังสัมผัส กเ็คยบอกแลว มันเปนไดจรงิๆ เลย

เพราะฉะนัน้ เขาจะแทงลิ้นไมใหเลอืดออก เขาจะอยางโนนไมเจบ็ ไมปวด อุย เปนเรื่องธรรมดาไมเจบ็ไมปวด



เอานา ชานะไมเจบ็นะ เขาสะกดจติกัน จนกระทัง่ เขาถอนฟน อะไรอยางนี้ ถอน ชา

แลวถอนฟนโดยไมตองฉดียาชา

เอานา ตอนนี้นา เดี๋ยวจะเอาสะกดจติไวใหใหรับสัมผัสนะ จะเอาเหลก็แดงเผาไฟมาแตะที่รางกายนะ

ดนิสอแทงหนึ่ง ไมบรรทัดอันหนึ่งกไ็ด แตะพับ่ สะดุงเลยนะ พอง พองจรงิๆ เลยนะ เหน็ไหม ปฏกิริยิา

ของจติมนษุยนี่ กเิลสนี่ ปฏกิริยิาของทกุอยาง เพราะเปนไดทัง้นัน้ พองจรงิๆ กไ็มบรรทัด มันจะไปรอน อะไรเลา

แตบอกเขาเชื่อวารอน เขาเชื่อวาเหลก็แดงเผาไฟนาบรอน พอง อปุาทานไดทกุอยาง เพราะฉะนัน้ เปนโรค

neurosis หรอืเปนโรค psychosis นี่เปนไดงาย

เมื่อคนืนี้หมอไฟธรรม อธบิายยังนอยไป อปุาทานตางๆ เรารักษากันตอไปกร็ักษากันได เดี๋ยวนี้มันกด็ื้อยา

อยูบางเหมอืนกัน โงอยูบางกเ็ลยไมได ถามปีญญา ถงึไมมปีญญารักษาอปุาทานไมหายหรอก คนที่หาย

จากโรคอปุาทาน ไปยดึไปตดิเจบ็นัน่ปวยนี่ นัน่นี่ ซึ่งมันไมใชโรคที่มเีชื้อจรงิ มันเปนโรคอปุาทานนะ แลวยังโงอยู

ยังยดึตดิอยู กเ็ปนอยูอยางนัน้ ไมหายหรอก พดูยังไงกไ็มฟง กมั็นอยากเปนดวย เปนเครื่อง ตอรอง

ชนดิหนึ่งของมนษุย มันกไ็มหายส ิได ตายไดดวย ถงึตายไดดวย โรคอปุาทาน ถงึตายไดดวยนะ

ที่เราพดูกันดวยภาษาวา ตรอมใจตาย พวกนี้โรคอปุาทาน ตรอมใจตายมจีรงิ เสยีใจตรอมใจตาย แลวมจีรงิ

อยากตาย แลวตายจรงิๆ ตรอมใจตาย โรคอปุาทาน

เอาละสมาธปิถุชุน กเ็ลยอธบิายยาวฟุงเฟอฟุมเฟอยไปดวยเยอะ สรปุแลวกค็อื concentration กค็อืสมาธปิถุชุน

หรอื ทนีี้ไมใชสมาธ ิที่เรยีนกันอยูทัว่ไป ไมใชสมาธทิี่เรยีนกันอยูทัว่ไปแค สมาธทิางพทุธนี่ ไมใชสมาธแิบบ งายๆ

คอื สมาธปิชุน คอื concentration ที่พดูแลว ไมใชสมาธทิี่เรยีนกันอยูทัว่ไปแคสมาธกิัลยาณชน

สมาธกิัลยาณชนนี่ เรยีกวา meditation กค็อืสมาธทิี่เขาบอกวา อยางนี้ละถงึเรยีกวาสมาธ ิตองไปทาํวธิี

วธินัีง่หลับตา วธิเีพงเทยีน เพงลกูแกว เพง หรอืวาหายใจเขาออก เพงลมหายใจ หรอืวาทาํวธิอีะไรกแ็ลวแต

แมแตที่ถกูสะกดจติ เขากใ็หมองนิ้วมอืใหมองที่สงู ใหเอาอะไร ทาํสัญญาณโนนนี่ แลวกส็ะกดจติเขาไป

จติกร็วมเปนหนึ่ง จติกร็วม ไมฟุงซาน จติกไ็มไปคดิเอง หรอืเราสะกดจติเอง เราทาํสมาธเิอง เรากค็ดิเอง

แตถาเรา ไมทาํสมาธเิอง เราใหคนอื่นทาํสมาธ ิเรากค็ดิเองไมเปน กใ็หคนอื่นเขาคดิแทน ใหคนอื่นเขาสัง่ นัน่คอื

สะกดจติ ใหคนอื่นเขาสะกด แตเรากส็ะกดจติเราเอง เรากส็ัง่เอง ทาํเอง จติรวมเปนกลุม จติเปนมวล

วธิกีารเยอะแยะ นานาเรยีกวา meditation นี่การทาํสมาธทัิว่ๆ ไป meditation เขาใจสมาธสิงูขึ้นแลวนะ

เพิ่มเตมิขึ้น ใครรูภาษาอังกฤษกจ็ะ...ใครเขาใจความหมายของภาษาอังกฤษ กจ็ะชัดขึ้นอกี concentration

อยางไร meditation อยางไร สวนสัมมาสมาธนัิน้ เอา concentration มาเรยีกกไ็มพอ เอา meditation

มาเรยีกกไ็มพอ ตองเรยีก สัมมาสมาธ ิสัมมาสมาธชัิน่ กเ็อาชัน่มาตอดื้อๆ นี่แหละใครจะทาํไม กเ็รยีกเลนๆ

ไปอยางนัน้นะ เปนสัมมาสมาธ ิถงึไมมภีาษาอะไรจะเรยีก ภาษาอังกฤษจะเรยีก คณุกไ็ปตัง้ภาษาอังกฤษ



ไปเปนนักภาษาศาสตร คณุกไ็ปหาภาษามาใสใหมส ิซึ่งมันกม็รีวมทัง้ concentration อยูในนัน้ รวมทัง้

meditation อยูในนัน้ สวนดสีวนถกูตองเปนอปุการะ ทาํเปนกเ็อาส ิไดทัง้เจโตสมถะ ไดทัง้โลกตุระ

คณุกม็อียูในนี้

สรปุแลวคาํวาสมาธกิค็อื จติผูที่มอีาํนาจทางจติ ผูที่ทาํจติใหมาเปนเอกัคตา ผูที่รูจติของตัวเองรอบอยู

เสมอถวนทัว่ มอีะไรจะใชอะไร จติของเรามอีะไรจะใชอะไร จะทาํอยางไร กส็ามารถที่จะจัดแจงได นัน่แหละ

เปนผูอยูเหนอืจติ เปนผูที่รูจักจติด ีเหนอืจติ เอาจติมาใชไดดี

ทนีี้ กระจายความไปกอน สมาธหิมายถงึประสทิธภิาพของจติวญิญาณเชงิหนึ่ง เชงินัน้กค็อื การสามารถ

รวมเอาจติ มาเปนกาํลัง แลวใชตามที่ตองการ กาํลังกค็อืพละ หรอือนิทรยี หรอืเจโตนี่ กาํลังมาใช ตามตองการ

เพราะฉะนัน้ ถาจะใชไดดกีต็องมปีญญาเขาไปเปนผูใช มกีาํลังมาใชไดดไีดมาก แลวกต็อง มปีญญารูวา

จะเอาไปใชอะไร ถาเอาไปใชเลอะๆ นอกๆทาง ไมไดเรื่องไดราว ไมเปนประโยชนคณุคา คณุกค็อื

คณุไมรูจักการใช แตมปีญญาที่ดกีต็องมปีญญาเอาไปใชด ีเชงินัน้กค็อื การสามารถรวมเอาจติ มาเปนกาํลัง

แลวใชตามที่ตองการ สาํหรับปถุชุนทัว่ไป กท็าํกันอยูเสมอโดยอัตโนมัต ิบอกไปแลว คอื การเพงใจจดจอ

หรอืเอาใจใสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหมากที่สดุ นัน่แหละการทาํสมาธปิถุชุน ถาทาํได กเ็รยีกวา เปนสมาธหิรอืเปน

concentration หรอืเรยีกวา เอกัคตาของปถุชุน เอกัคตา คอืจติมารวมเปนหนึ่ง ดิ่ง บอกแลววา

ดิ่งถงึขนาดเพื่อนเรยีกไมไดยนิเลย ดไีมดอียาวาแตเพื่อนเรยีกเลย เคาะหัว โปก ไมรูสกึดวย

สนใจอยูแตไอนี่เฉยเลย ไดถงึขนาดนัน้

ความมจีติแนวแนอยูในอารมณ หรอืเรื่องนัน้ๆ เรื่องเดยีว จะไดดมีาก เกงมาก หรอืเกงนอย กต็ามแต

ความสามารถจรงิ ของใครของใคร ของใครกต็ามสามารถจรงิขนาดไหนกข็นาดนัน้แหละ ดังนัน้ปถุชุน

คนสนใจอะไร ชอบอะไรกจ็ะใสใจอันนัน้ และจะฝกฝนหรอืชอบเอาใจ ชอบเอาใจเรานี่ไปใสใน กับเรื่องนัน้

อันนัน้พเิศษกวาอื่น ชอบอะไรละ ชอบหลับกเ็อาไปใสกับหลับ อันอื่นกไ็มสนเทาไหร ชอบอันนี้สนกุ

ชอบอันนี้มันนาด ูมันสวยกเ็อาไปใสกับอันนี้ บางคนกนั็ง่ดทูองฟา ชอบเอาใจไปใสอยูกับทองฟา

บางทกีช็อบดรูปูโป กเ็อาใจไปใสแตกับรปูโป อยางนี้ฟุงซานเยอะดวย มันซอนนะ ที่จรงิเอาใจใสนะ แตซอนนะ

เอาใจใสยังมตีัวฟุงซานอยูในนัน้ มันไมไดสมใจ มันกต็องคดิหาที่จะไดจะอะไร ซัอนเขาไปอกี เปนกเิลสอยูในนัน้

กเ็ปนเอกัคตา ระดับหนึ่ง

ดังนัน้ปถุชุนสนใจอะไร ชอบอะไรกเ็อาใจใสกับอันนัน้ แลวจะฝกฝนหรอืชอบเอาใจไปใสกับเรื่องนัน้ อันนัน้

พเิศษกวาอื่น กจ็ะมคีวามชาํนาญ ความตัง้มัน่ ตามที่ใจไดสะสม มันกจ็ะมคีวามชาํนาญ ความตัง้มัน่

มคีวามถาวรไปเรื่อยๆ ทาํอยางนัน้จรงิ จติที่ไดสะสมจนเกงจนมาก กจ็ะมปีระสทิธภิาพกับเรื่องนัน้



อันนัน้ตามที่ได บางเรื่องเปนเรื่องเลวดวยซ้ํา แตกม็ปีระสทิธภิาพทางจติสงูที่ทาํกับเรื่องนัน้ๆ บางเรื่อง

เปนเรื่องเลวดวยซ้ํา แตมสีมาธดิกีับเรื่องนัน้ นี่คอืสมาธปิถุชุน ซึ่งผูทาํไมคอยมคีวามรูเรื่องจติ จงึทาํไป อยางไมรู

แตเมื่อจติไดถกูฝกฝน ถกูสะสมอยางใด กจ็ะไดอยางนัน้ตามจรงิ ซึ่งเกงถงึขัน้ตัง้มัน่ ชาํนาญ หรอืเปนอยางนัน้ๆ

จนมปีระสทิธภิาพมากกไ็ด กนั็น่แหละคอืความหมายของสมาธทิี่วา ความตัง้มัน่ของจติ

อาตมาแปลสมาธ ิใหนยิามสมาธ ิ๓ อยาง ๑.ใหตัง้มัน่ ตัง้มัน่ที่สาม ไมใช ไมใชเชื่อมัน่ แขง็แรง ถาวร

สถติเสถยีรอันที่สาม สมาธนิี่มคีวามหมายวา เราทาํกับจติ ใหจติเปนตามที่ตองการ แลวกม็สีภาพแขง็แรง

ตัง้มัน่ถาวร สมาธนิี่ สมาธคิอื การจะตองทาํอะไรกต็าม จะตองเกี่ยวของกับจติ เอาจติไปเกี่ยวของ เอาจติไปถงึ

เรยีกวาสมาธ ิแลวกท็าํตามที่ตองการ มันเลวกไ็ดเหน็ไหมสมาธปิถุชุน ถาคณุเขาใจชัดๆ แลวมันจะเหน็

มันเลวกไ็ด เพราะฉะนัน้ ถาไมเขาใจสมาธแิลว สมาธกิจ็ะทาํใหเปนฌาน จะตองมปีญญา ปญญา

ตองมธีัมมวจัิย ตองเลอืกเฟน ทาํใหมันเปนอยางนัน้กค็อื ใหมันละลางกเิลส นี่มันมนียิาม ที่ละเอยีดเขาไปอกี

ถาเปนพทุธ แตกัลยาณชนเขากเ็รยีน แตปถุชุนไมเรยีน สมาธเิขาทาํไปโดยอัตโนมัต ิโดยไมรูเลย อวชิชาทัง้นัน้

แตกเ็รยีกมันวาสมาธ ิเหน็ไหม เขาทาํจนกระทัง่ถงึจติของเขา เสรจ็แลว เขากฝ็กปรอื

ตามที่เขาเองตองการชาํนาญ ทาํกับจติของเขา สดุทาย จนแขง็แรงตัง้มัน่เลย เปนอัตโนมัต ิกเ็ปนสมาธแิบบเลว

แตกัลยาณชนกม็าเรยีนรูบาง แตเขาจะไมละเอยีดลออถงึจติเหมอืนอยางกับ อารยิชน ธัมมวจัิย เขากจ็ะไมแมน

ซอนลกึละเอยีด ไปถงึขนาดถงึเวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ อยางชัดเจน และยังแบงไปอกี มหียาบ กลาง

ละเอยีดอกีมากมาย เวทนาในเวทนาไปอกีตัง้เทาไหร อยางนี้เปนตน หรอืสัญญา กชั็ดเจน

ถงึสัญญาการกาํหนดขนาดไหน กาํหนดอยางไร หรอืวามคีวามจาํไดมาก ขนาดไหน ยอน ถามสีัญญาดี

เวทนากล็กึซึ้งไปอกี เพราะสามารถระลกึถงึอดตี เขามาใชประกอบเปรยีบเทยีบ วนิจิฉัย กับปจจบัุนไดมากขึ้น

ในเวทนา ๑๐๘ ถงึเวทนาอดตี ความรูสกึของอดตี ความเคยเกดิขึ้นของอดตี ที่เคยรูสกึ รูสกึอยางไรบาง ทกุข สขุ

รูสกึอะไรละเอยีด หยาบ กลาง ขนาดไหนอกี ไดมาเปรยีบเทยีบกับอดตี ปจจบัุน อดตีกับปจจบัุน

เอามาเปรยีบเทยีบมากเปน บพุเพนวิาสานสุตญิาณ กค็อืสัญญาหยัง่สัญญานัน่เอง ตามสัญญาเดมิไป

ไมใชไปสมมตุเิรื่องขึ้นมาด ูไมใช

ผูมสีัญญาหยัง่สัญญาไป อยางพระพทุธเจาทานระลกึชาตริอยชาต ิพันชาตแิสนชาต ิตามอดตีที่เกาแก

มันระลกึ มันไมหายงายๆ หรอกสัญญา เราระลกึอะไรไมออก ไมไดหมายความวา เราหมดแลวสัญญา ไมใช

มันยังจาํ มัน แลวเรานกึมันไมออก คนลิ้นชักมาไมได พระพทุธเจาทานคนลิ้นชักคนืมา กม็าฝกปรอื ทางธรรมะได

ระลกึยอนได เพราะฉะนัน้ ไมตองกลัวหรอก มันมคีวามสามารถด ีมันจะระลกึยอนอดตี ไดมาเรื่อยๆ

แลวกเ็ทยีบเคยีงไปได เมื่อมันไดเทยีบเคยีงกค็อืของจรงิ ที่เราจาํไดจรงิ ของเกากต็าม ของใหมปจจบัุนเทยีบเคยีง

แลวกจ็ะรูรอบ รูโลก เราเกดิมาตัง้ไมรูกี่ปแลว เกดิมากเ็ปนหมื่น เปนแสน เปนลานป แลวนะ แตมันตายไปหลายที



(คนฟัง: ตามสัญญาเขา้ไปหาเวทนา) ตามสัญญาเขาไปหาเวทนา เขาไปหาความรูสกึ (คนฟัง: ในชว่งนั�นๆ

แลว้มาเปรยีบเทยีบกับปัจจบุนั) ใช แลวกจ็ะรูมาก รูหลายๆ ระยะ สัญญามเีรื่องราว มนีทิาน มสีมทัุย มเีหตุ

มนีทิาน มสีมทัุย มปีจจัยตางๆ เรื่องราวตางๆ เปนเรื่องเปนราว เหมอืนที่ทานอธบิายไวใน

บพุเพนวิาสานสุตญิาณ เหมอืนเราเดนิออกจากบานเรา ไปบานโนน บานโนนกเ็หน็เขาทาํอยางโนน บานนี้

เขาทาํอยางนี้ เดนิออกไปจากถนนสายโนนสายนี้ ที่ทานอธบิายไวในบพุเพนวิาสานสุตญิาณ ระลกึชาติ

เหมอืนเราเดนิ ออกไปไกล ออกไปมากมายหลายเรื่องหลายราว เรานี่แหละ เปนผูเดนิ เรานี่แหละ เคยผานมา

เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไมใชไปสรางเรื่องใหมเปนนทิาน คดิเรื่องใหม ไมใช เรื่องเกาของเรา เราเคยผาน เราเคยมี

เดนิออกไป กไ็ปเจอของเกา

(คนฟัง : เหมอืนกับเราตามรอยเทา้เรากลับไป)

ใช เหมอืนเราตามรอยเทาเรากลับไป

(คนฟัง : แลว้เวทนาท�ีเราได ้ท�ีเราเปรยีบเทยีบมนักเ็ป็นปัจจบุนัของเราท�ีเราได)้

มทัีง้ปจจบัุน ทัง้อดตี อดตีสัน้ อดตียาว อดตีเกาอดตีใหม และมันกเ็ทยีบของจรงิ บอก โถ เราเคยชัว่ เราเคยเลว

เราเคยอะไรมาโงๆ มานัก แลวเรารูสกึ เราไดเรยีนด ีอาจารยด ีครดู ีเรากด็ขีึ้น ไอตอนด ีมันกเ็ปนสขุ

ดมัีนกเ็ปนสวรรคแท สวรรคลวงกม็ ีสวรรคแทกม็ ีเจออาจารยด ีเออ อาจารยดีๆ อาจารยที่พา ไปทางโลกตุระ

กพ็ามา เราเคยเจอหรอืยัง เราไมเคยเจอ เออ เรามาเจอแลวที่ดกีวากัน ตางกัน เราจะไดเปรยีบ ไดเทยีบ

แลวจะรูหมดเลย มขีอมลูจรงิ

(คนฟัง : การท�ีจะมญีาณหยั�งระลกึรู้ไปถงึอดตีมากๆ เราตอ้งฝึกฝนอยา่งไร)

กฝ็กฝนจติ แลวกพ็ยายามทาํเตวชิโชไง มบีพุเพนวิาสานสุต ิระลกึยอนความเกา ระลกึถงึบอกใหตัง้ตนงายๆ

แลววันหนึ่ง กท็บทวน วันนี้เราระลกึยอนไปถงึเมื่อเชานี้ เรากเ็รยีบเรยีงใหดไีปถงึเมื่อวานนี้

ระลกึไปไดถงึอาทติยที่แลว ระลกึไปถงึเดอืนที่แลว หัดทาํใหช่ําชองเถอะ เดี๋ยวมันกร็ะลกึถงึชาตทิี่แลวได เอา

ไมเปนไปได พระพทุธเจากห็ลอกเรานะส ิเปนไปไดส ิระลกึไป แตพวกเรานี่ไมคอยทาํ สวนมาก พอถงึเวลา

จะนอน บอกใหทาํเตวชิโชหนอยก ็มันยังตดิหยดุ มันกาํลังหลง หลงการพักนี่วาเปนการสงบ ไอนี่เปนรสชาตจิรงิๆ

ตดิสงบนี่มันมากๆ เพราะฉะนัน้ กจ็งฝกปรอืกันบาง

ซึ่งเกงและตัง้มัน่ชาํนาญ หรอืเปนอยางนัน้ๆ จนมปีระสทิธภิาพมากกไ็ด กนั็น่แหละคอื ความหมายของ สมาธิ

ที่วาความตัง้มัน่ของจติเปนสมาธนิะ concentration ที่เกดิไดเปนไดจรงิ อยูในอัตโนมัตขิองมนษุย

สวนสมาธกิัลยาณชน meditation นัน้เปนสมาธทิี่ผูสะสม หรอืฝกฝน เปนผูรูวาตนเอง ตัง้ใจทาํสมาธนัิน้ๆ

meditation นี่จะมสีต ิสวน concentration นี่ ไมมสีตริูตัว แตทาํโดยอัตโนมัตไิด สวน meditation นี่จะตองมสีติ

รูตัววา เออ เราจะทาํ เราตัง้ใจจะทาํ มนียิามตางกัน มคีวามหมายที่กนิความตางกัน สมาธกิัลยาณชนนี่



meditation นี่กจ็ะตัง้ใจทาํ โดยกรรมวธิไีหนแลวแต โดยวธิกีารไหนแลวแต คณุจะไป TM คณุจะไปโยเร คณุจะไป

หาอาจารยมัน่ คณุจะไปหาอาจารยยบุหนอ พองหนอ หลวงพอคณูทาํสมาธ ิหรอื แลวแตเถอะ ทกุวธิกีาร

แมฤาษชีไีพรตางๆ กม็วีธิมีากมาย สรปุแลวกค็อื มวีธิกีารตัง้ใจที่จะทาํสมาธ ิกค็อืตัง้ใจ จะทาํกับจติละ

เปาหมายหลักกค็อื จะหาสงบ บางคนจะไมเอาสงบธรรมดา สงบแลวจะรวมพลังจติ มาเลนอภนิหิาร

อะไรกแ็ลวแต เปนสมาธทิี่ผูสะสม หรอืฝกฝน เปนผูรูวา ตนเองตัง้ใจทาํสมาธนัิน้ๆ และจะมวีธิี

ทาํใหเกดิเปนสมาธนัิน้ๆ ขึ้นมา สวนมากกใ็ชวธิสีะกดจติใหสงบ อาตมาใชคาํรวมเลย สะกดจติ ดวยวธิกีาร

แบบวทิยาศาสตร หรอืแบบไสยศาสตร หรอืแบบที่เขาเรยีกวา ทางธรรมะอะไร กต็ามใจเถอะ สวนมาก

กใ็ชวธิสีะกดจติใหสงบ หรอืใหจติรวมเปนหนึ่ง กค็อืใหจติเปน concentrate อกีนัน่แหละ ใหจติ รวมเปนหนึ่ง

ใหเปนเอกัคตา ใหจติรวมเปนหนึ่ง ซึ่งวธิกีารที่รูกันทัว่ไปทาํกันทัว่ไปกค็อื นัง่เพงวัตถขุางนอก หรอื

นัง่เพงอารมณภายใน

สรปุงายๆวธิกีารทัว่ไปกค็อื นัง่เพงวัตถขุางนอก หรอืเพงอารมณภายใน เพื่อใหจติรวมเปนหนึ่ง จนจติตัง้มัน่

หรอืที่เรยีกกันงายๆ เผนิๆ วา นัง่สมาธเิขาฌาน meditation นี่ละคอื meditation คอืนัง่สมาธ ิหรอืเขาฌาน

หรอืจะเปน การสะกดจติ hypnotize ภาษาอังกฤษเรยีก Hypnotize ก ็the same หรอืภาษาจนีวา แปะเอี้ย

เหมอืนกันนะ คลายกัน จนเปนการสะกดจติ การเพงกสณิกไ็ดทัง้นัน้ กล็วนเปนการทาํใจใหรวมเปนหนึ่ง ใหเกง

และจะใหตัง้มัน่แขง็แรงอยูนาน แตถาทาํใหเกดิสมาธไิดแลว แลวกใ็ชจตินัน้ ไปในทางอทิธ ิหรอื

อาเทศนาปาฏหิารยิ หรอื อนสุาสนปีาฏหิารยิที่มจิฉาทฐิ ิหมายความวา จตินัน้นะ เมื่อทาํจติเปนสมาธไิดแลว

แลวกจ็ะเอาจตินัน้ ไปใชในทางอทิธปิาฏหิารยิ หรอือาเทศนาปาฏหิารยิ หรอืไปใชใน อนสุาสนปีาฏหิารยิ

ที่มจิฉาทฐิไิด เอาไปใชในอนสุาสนปีาฏหิารยิ คอืตามคาํสอนที่เปนคาํสอนเพี้ยน คาํสอนที่ไมตรงทาง

ไมไดเปนไปเพื่อละ หนาย คลาย ไมไดเปนไปเพื่อทางโลกตุระที่ยิ่งกไ็ด แลวเอาจติที่เปนสมาธไิปใชอยางนี้

หรอืใชไปในทางโลกยีะ ใชไปในทางโลกธรรม เพิ่มความฉลาดปราดเปรื่อง ใหมฤีทธิ์ มสีมรรถภาพที่

เสรมิเตมิโลกธรรม คอืจะไดรวย ลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ เอาสมาธไิปเสรมิใหรวยลาภ รวยยศ รวยสรรเสรญิ

รวยโลกยีสขุอะไรกแ็ลวแต หรอืแมแตใหจติสงบ หยดุคดิ หยดุทาํ หยดุพัก แลวกห็ลงตดิ ความสงบนี้

หากสมาธใิดเปนไปเพื่อผลดังกลาวมานี้ กย็ังไมชื่อวาเปนสมาธกิัลยาณชน ฟงใหชัดนะ

๑. เอาจตินี่ไปเลนอทิธ ิหรอือาเทศนาปาฏหิารยิ หรอื อนสุาสนปีาฏหิารยิที่มจิฉาทฐิ ิแลวกเ็อาสมาธนิี้ ไปเพิ่มลาภ

ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ เอาสมาธนิี้ แลวตัวเองกไ็ปนัง่จติตดิสงบนัน่ อยางนี้ไมใชกัลยาณชน ไมใชนะ

นี่แหละนัง่จติสมาธ ิแลวกไ็ปนัง่สงบจติตดิสงบ มันเด สขุเด นัน้นะกไ็มใชกัลยาณชน ยังงมงาย งุมงาม

แลวกท็าํใหตัวเองเปนกอนหนิ กัลยาณชนมปีระโยชนนะ ไมใชนัง่ตดิจติสงบแลว กไ็มเอาถานอะไร

เหมอืนหลวงพอ...นี่แหละ ไมใชแมกัลยาณชน จติตดิภวังค ตดิภพสงบ หยดุ ยิ่งกวากอนหนิกอนดนิ ไมมคีา



แมแตกอนหนิกอนดนิ ไมใช ยังไมใชแมกัลยาณชน เพราะฉะนัน้ คนทาํจติสงบไดเกง เปนฤาษชีไีพร แลวนัง่ตดิ

จติสงบเกง ไมเอาถานเลย ไมเกี่ยว มักนอยที่สดุ สันโดษ สันโดษแบบเดี่ยวๆ ไมใชสันโดษ โดดเดี่ยวที่สดุ

ทาํยากเหมอืนกัน ทาํยากเหมอืนกัน แคนี้กย็ังไมชื่อวากัลยาณชน ยังเปนคนหลงทศิหลงทาง ที่เปนปถุชุน

ที่ตดิยดึอะไรอันใดอันหนึ่งมากมาย ลงทนุมากนะ กวาจะทาํอยางนัน้ได แตไมคุมเลย ไมใช อยาไปพดูถงึอารยิะ

กัลยาณชนยังไมใหนะ นี่ยังไมใหคะแนนแมกัลยาณชน เพราะคณุประโยชน ยังเปนแค สมาธปิถุชุน

นี่เปนปถุชุนธรรมดา หลงอะไรไปเทานัน้เอง แตตางเพยีงเจตนาฝกฝนเอาจนไดเทานัน้ ตางกันตรง

วธิกีารฝกฝนเอา มันตางกันไป

ทนีี้จะชื่อวา สมาธกิัลยาณชน กต็องดผูลที่หมาย จะชื่อวากัลยาณชนนัน่เปนวธิกีารที่จะทาํใหจติ เปน เอกัคตา

เอาเอกัคตาไปทาํฤทธิ์ เอาเอกัคตาไปทาํอาเทศอะไร เอาเอกัคตาไปลาลาภ ลายศ เอาเอกัคตา ไปตดิสงบ

อยูในภพ ในชาต ิอยางนี้เปนปถุชุนหมด สมาธกิัลยาณชน กต็องดผูลที่หมาย หรอืที่ไดตามมา ถาผลที่มุงหมาย

หรอืที่ไดจากสมาธนิี้ เปนการลดกเิลสนวิรณ จงึจะชื่อวา สมาธกิัลยาณชน meditation ที่แท เพราะไดลด

กเิลสนวิรณ จงึเปนสมาธทิี่แท ลดอยางไร เอา เดี๋ยวๆ จะขยายจากกัลยาณชนตออารยิชน กัลยาณชน

เขากล็ดกเิลสเหมอืนกัน แตเขาไมรูกเิลส สวนมากหมักหมกปดตัด ตัดดื้อๆ จะฆาโจร เผาเมอืง เลย

ไมใชเผาบานเทานัน้ เผาเมอืงเลย กโ็จรมันอยูในเมอืงนี้ โจรหนมีาจากอเมรกิา มาอยูในเมอืงไทย เผาเมอืงไทย

ทัง้หมดเลย จับโจร ฆาโจร อยางนี้ไมไหว มันมากไป แตของพทุธนี่ อยาไปฆา อยาไปทาํลาย อะไร จับโจรไดแมน

เอาโจรเขามา แลวฆาใหถกูหัวใจ ฆาใหถกูหัวใจโจร ตายสนทิ แหม จับโจรใหถกูตัว แลวฆาใหถกูหัวใจโจร

นี่พทุธตองแนถงึอยางนี้ ไมไปทาํรายทาํลายอะไรเลย ฆาหัวใจ ใหถกูหัวใจโจรนี่ ไมใหโจรเจบ็ปวดดวยนะ

ไมใหโจรเจบ็ปวดดวย ใหโจรรูตัวแตวา ขาเปนโจรเอง็ตองตาย ตองตายอยางยนิด ียนิดทีี่ตองตายไดสาํนกึวา ออ

เราเปนโจรหรอื เราชัว่หรอื เราตองตายนะ เราตองตายนะ เออ ยนิดตีาย อยางเตม็ใจ โปรดโจรตายอยางเตม็ใจ

นี่ของพทุธถงึขนาดนี้นะ

และไมวาจะมคีณุภาพ ระงับกเิลสนวิรณไดชัว่คราว หรอืไดนานเทาใดกต็าม หากเปนสมาธทิี่ไมไดเกดิจาก

ทฤษฎ ีมรรคมอีงค ๘ อยางถกูตอง และเปนสมาธทิี่ไมช่ําชองในทฤษฎโีพชฌงค ๗ อยางสมบรูณ กล็วน แตเปน

สมาธทิี่ไดผลดานเจโตสมถะ ที่ไมใชโลกตุระ ซึ่งสมาธเิชนนี้กอ็ยูในขายของสมาธกิัลยาณชน ไมสงูกวานี้

ไมลวงล้ําเขตโลกตุระได เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจาถงึไดตรัสเปนเครื่องหมายเอาไววา ลัทธอิื่น วางจาก

มรรคองค ๘ สญู ทานบอก ทานใชคาํวาสญูเลย สญูจากมรรคองค ๘ ในภาษาบาลใีชคาํวา สญุ ลัทธอิื่น

ที่สญูจากมรรคองค ๘ ลัทธนัิน้ไมมสีมณะ ๔ เหลา ไมมอีารยิชน ไมมโีสดา สกทิา อนาคา อรหันต นัน่เอง

เพราะฉะนัน้ จงึไมเรยีก สมาธอิารยิะ ผูที่ปฏบัิตถิกูทางของสัมมาอรยิมรรคองค ๘ มโีพชฌงค ๗

มโีพธปิกขยิธรรม นี้เทานัน้ที่ชื่อวา เปนสมาธอิารยิชน เพราะเปนสมาธภิาวนาที่เปนไปเพื่อเปนอยูสขุ



นี่มอีกีสตูรหนึ่ง ของพระพทุธเจาตรัสไว เปนสขุนะ กัลยาณชนเปนสขุ ซึ่งสมาธเิชนนี้ จะอยูในขายของ

นี่มอีกีสตูรหนึ่ง ของพระพทุธเจาตรัสไว เปนสขุนะ กัลยาณชนเปนสขุ ซึ่งสมาธเิชนนี้ จะอยูในขายของ

สมาธกิัลยาณชน ไมสงูกวานี้ เพราะเปนสมาธภิาวนาที่ "เปนไปเพื่ออยูเปนสขุในปจจบัุน" และ หรอืเปนไป

เพื่อไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ เปน ไดญาณทัสสนะเหมอืนกัน ไดความฉลาดเเหมอืนกัน สมาธแิบบ

กัลยาณชนที่ไดฉลาด ไดเปนสขุ เสพสขุไดดวย ในปจจบัุนนัน้ๆ เทานัน้ ซึ่งจะไม จะไมอะไร "เปนไปเพื่อ

สตสิัมปชัญญะ ที่จะรูแจงในเวทนา สัญญา วติก อยางละเอยีด จะไมเปนสมาธทิี่จะเพื่อไป รูจักเวทนา

รูจักสัญญา รูจักวติกตางๆ และจะไมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ ตัวนี้แหละ เปนตัวหลักตัดสนิ ที่ชัดเจน

ไมเปนสมาธทิี่จะเปนไปเพื่อสิ้นอาสวะอยางสมบรูณสขุได เพราะจะไมมปีกต ิฟงดีๆ นะ ลกึซึ้งมากนะพวกนี้

คาํตรัสพระพทุธเจา เดี๋ยวจะได quote สตูรนี้ออกมาใหอานเลย เพราะจะไมมปีกต ิหรอืจะไมเกดิผล จนเปนปกติ

จะไมเกดิผลจนเปนปกตทิี่ไดฝกฝน พจิารณาเหน็ความเกดิ และความเสื่อมไปของอปุาทาน ขันธ ๕ ทัง้ในรปู

เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ จนกระทัง่เปน quote คาํตรัสของพระพทุธเจา จากพระไตรปฎก เลม ๒๑ ขอ

๔๑ สมาธสิตูร ทานตรัสสรปุไวเลยวา ฟงดีๆ นะ อันนี้เปน ทานเรยีกวาคาถา ผูไมมคีวามหวัน่ไหวในโลกไหนๆ

เพราะรูความสงูต่ําในโลก เหน็ไหม ยังมปีญญารูโลกวทิ ูรูความสงูต่ํา ในโลก

และไมมคีวามหวัน่ไหวในโลกไหนๆ โลกอะไรกอ็ยูดวยได ไมหวัน่ไหวทกุอยาง เพราะรู ความสงูต่ํา ในโลก

ปราศจากควัน คอืความโกรธ แคโกรธ เปนควัน ไมมแีลวนะ มันมจีดุสันดาป จดุชวาล ความโกรธ

ถาจดุชวาลถงึรอบหนึ่ง มันจะลกุเปนไฟ จดุชวาลหมายถงึ จดุที่ถงึรอบความรอนขนาดนัน้ แลวมันจะลกุ

เปนเปลวเลย เปนไฟเลย เรยีกวาจดุชวาล เรากส็มมตุนิามธรรมเราเหมอืนกัน

ความโกรธ ของเรา ขนาดนี้ อื้อฮอื มันเปนไฟแลว มันกร็ูวา มันเปนไฟ มันมาก ไอนี่ ไมมแีมควัน ไมมแีมควัน

อยางบาง ที่สดุกไ็มม ีปราศจากควันคอืความโกรธ เปนผูไมมคีวามคับแคน เปนผูหมดความหวัง เหน็ไหม

มันตลีังกากลับหมดเลย เปนคนที่หมดความหวังแลว เปนคนไมมหีวังอะไร ไมหวังอะไร ไมหวังอะไรในหลา

พระพทุธเจาทรงกลาววา เปนผูขามชาตแิละชราไดแลว เปนผูหมดแก หมดเกดิ ชาตคิอืเกดิ ชราคอืแก

เปนคนไมม ีความเกดิความแกแลว เปนอมตบคุคล คนไมเกดิไมแก เหมอืนอาตมา พยายามบอกคณุวา

อาตมาหนุมเสมอ แตมันจะจรงิหรอืไมจรงิแคไหน คณุกด็เูอา แตจะใหเนื้อหนังมันไมเหี่ยว มันไมไดหรอก

พระพทุธเจากย็ังเหี่ยว อานนท เราแกแลวนะ เหมอืนเกวยีนที่มกีาํเกาคร่ําครา กาํกต็องดาม กงกต็องดาม

พระพทุธเจา ทานตรัสกับพระอานนท มันเปนเรื่องธรรมดา แตความที่ไมรูจักแก อมตะนัน้คอื จติวญิญาณ

มันหนุมเสมอ มันเบกิบานราเรงิสดชื่น สดชื่นอยูเรื่อย ไมมคีวามหมอง ไมมคีวามหมน ไมมคีวามคับแคน

ไมมคีวามโกรธ ไมตองไปหวังอะไรในหลา ทาํลกูเดยีว ทาํลกูเดยีวไมหวังอะไรในหลา คนเชนนี้เปนผูขามชาติ

ขามชราไดแลว เพราะฉะนัน้ ผูที่มสีมาธอัินเปนไปเพยีงเพื่อเปนอยูสขุในปจจบัุน เขากเ็สพสิ่งที่เขาสมใจ



เขาทาํสมาธ ิเพื่อจะมฤีทธิ์ เขาไดฤทธิ์เขากส็ขุ เขาทาํสมาธเิพื่อจะสงบ เขาสงบเขากส็ขุ เขาทาํไดนะ เขาจะสมาธิ

เพื่อไปลาลาภ ลายศ เขากไ็ด เขากส็ขุ เพราะฉะนัน้ สมาธแิบบนัน้เปนสมาธ ิองิอามสิทัง้นัน้

เปนสมาธทิี่มเีครื่องลอ เพื่อผลเสพในใจทัง้นัน้

เพราะฉะนัน้ สมาธทิี่เพื่อฆากเิลสจนกระทัง่กเิลสหมด จงึจะชื่อวา อารยิสมาธ ิและตองรูแจงเหน็จรงิกเิลส

ทาํกเิลสลดไดจรงิ เพราะฉะนัน้ ทานจะตรัสในสตูรนี้ สมาธสิตูรนี้ไววา

สมาธทิี่เปนไปเพื่ออยูเปนสขุในปจจบัุนกม็อียู เปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ มปีญญา ยิ่งไปลาลาภ

ลายศนี่ ทาํสมาธไิดปญญา หรอืเฉลยีวฉลาด ที่จรงิไมใชปญญา หรอืทานเรยีกญาณทัสสนะ เฉลยีวฉลาด

แตความเฉลยีวฉลาดนี่ เอาไปลาลาภ ลายศ ลาสรรเสรญิ ลาอะไรกแ็ลวแต เขากเ็ปนสขุ

เพราะฉะนัน้ สมาธทิี่เปนไปเพื่อไดเฉพาะญาณทัสสนะกม็อียู สมาธทิี่เปนไปเพื่อสตสิัมปชัญญะกม็อียู

เปนไปเพื่อสตสิัมปชัญญะนี่กค็อื สตสิัมปชัญญะที่จะเปนสัมโพชฌงค เปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะกม็อียู

ทานตรัสไว ๔ อยาง เพราะฉะนัน้ สมาธ ิ๒ อยางนี้เปนโลกยีะ หรอืเปนกัลยาณชนอยู เปนไปเพื่อความสขุ

ในปจจบัุน ไดสมใจในปจจบัุน แขนงไหนๆ แลวแต

๒. เปนไปเพื่อญาณทัสสนะ ฉลาดมปีญญาลาลาภ ลายศ ทาํความเจรญิรุงเรอืงแบบกัลยาณชน ถาลกึซึ้ง

กเ็ปนกัลยาณชนที่ดนีะ ที่ดมีคีวามรู เสยีสละ สรางสรร เอามาก แตกใ็หเขามากบาง แตเรากย็ังมวีธิกีาร ฉลาด

ที่หาไดมากๆ ไดลาภมาก ไดยศมาก กใ็หเขามากๆ นัน่แหละดวย แตเรากย็ังไดมาก ไมมกีารสละ ออกหมด

ไมมกีารปลอยวาง เปนสขุอยูกับการม ีการเปน ไมกลาปลอยหมด เพราะฉะนัน้ ถามาอารยิชนแลว

จะอยางพวกเรานี่ สอนพวกเราใหหัดปลอยหมด ใหหัดปลอยหมด ใหหัดวางหมด จนกระทัง่ หมดเนื้อ หมดตัว

หมด แหม อาตมานี่ยอดปอกลอก นักปอกลอกชัน้หนึ่ง จะปอกลอกใหหมดเกลี้ยง หมดจรงิๆ เลย จนสดุทายแลว

หมดไดจรงิ แลวเรากม็ฐีานอาศัย เปนคนที่หมดเนื้อหมดตัว หมดเกลี้ยง โดยที่ตัวเราเอง

กอ็ยูไดอยางเบกิบานราเรงิ ไมมอีะไรเลย เรากไ็มกลัว เรากอ็ยูได เรากม็มีติรดสีหายด ีสังคมสิ่งแวดลอมด ีเรากม็ี

ปพุเพกตปญุญตา เรากม็คีณุคาความดขีองเรา อยูได ไมตองไปพึ่งเงนิทอง ทรัพยศฤงคาร ไมตอง

ไปพึ่งอะไรตออะไร พึ่งความเปนความม ีของคณุคาที่เราเปนเรามอียู หรอืแมอยางนอย มวีัฒนธรรม มมีติรดี

สหายดกีพ็ึ่ง อาตมาบอกแลววา เรามทีี่พึ่งอยู ๓ อยาง ๑.พึ่งตน ไอนี่สดุยอด เรามัน่ใจในตัวเราเอง วาเราอยูได

ดวยความขยันหมัน่เพยีร สมรรถภาพ ความดงีามของเรา เราอยูได เรามัน่ใจ แลวเรากอ็ยู แมเราจะแก จะเฒา

ทาํอะไรไดนอยลง เรากพ็ึ่งญาตธิรรม พี่นองเราเยอะ เราพึ่งญาตธิรรม มติรดขีองเราได จะปวยจะเจบ็

จะแกจะตาย พึ่งเกดิ พึ่งแก พึ่งเจบ็ พึ่งตายกันได มวีัฒนธรรมจรงิๆ มัน่ใจในวัฒนธรรม

๓.พึ่งบพุเพกตปญุญตา พึ่งบญุเกา บญุไมใชพวกเราทาํกันในชาตนิี้ ชาตไิหนๆ กแ็ลวแต มันกเ็ปนบญุ

ที่เปนวบิาก เราเปนทายาทของกรรม เราเปนทายาทของกรรม มันเปนของจรงิที่เราม ีซึ่งมันเปนอจนิไตย



ไมรูจะหยบิ มาอธบิายไดตรงไหน เราจะม ีเราจะรู หนักๆ เขาคณุมมีากๆ คณุจะเหน็ของคณุ อาตมาพอเหน็

ของอาตมาบาง บพุเพกตปญุญตา อาตมากเ็หน็ของอาตมาบาง ถาคนไหนนอย มันกจ็ะไมคอยเหน็

มันไมคอยมบีญุเลย บญุเกาไมม ีมแีตบาป มันกจ็ะเหน็แตบาป โอ ทรมานทรกรรม กค็ณุไปทาํมาเอง

ใครไปวายังไงกัน ไมสมน้ําหนากบ็ญุแลว กไ็ปทาํมาเองทัง้นัน้แหละ ใครจะไปเอาของใครมา เวรวบิาก ของใคร

อกศุลวบิากของใครกข็องมัน มันกเ็ปนของคณุ ไมมใีครเขามายัดเยยีดเราไดหรอก บาปของฉัน คณุเอาไปรับ

วบิากของฉันนี่ ทกุขๆ รอนๆนี่ คณุเอาไป แบงกันไดกแ็บงกันวันยังค่ําเลย ไมตองทาํมาหากนิ อะไรหรอก

แบงบาปมันทิ้งใหหมด นัง่แบงบาปวันหนึ่ง ตื่นเชาขึ้นมากแ็บงบาป แบงไปๆ ใครจะมารับเอา มาเอาเนอ

ไมเอากย็ัดเยยีด แอบ แอบให ไมเอากแ็อบให บาปนะแบงไดหรอืนะ มันแบงไมไดหรอก มันเปนของจรงิอยางนัน้

คณุเชื่อมันเปนอยางนัน้

เพราะฉะนัน้ เมื่อเราทาํสมาธ ิ(คนฟังถามท�ีพ�ึง ๓ ประการ) เอา กบ็พุเพกตปญุญตาไง กอ็ธบิาย ที่ไหน

๑.ตนเอง

๒.มติรเพื่อนสหาย

๓.บพุเพกตปญุญตา ไง

พึ่ง ๓ นี่ ถาคณุมัน่ใจในที่พึ่งสามอยางนี้ โดยเฉพาะตองพึ่งตนเปนหลัก คณุไมมทีี่พึ่งตนเอง คณุไมเปน คนดเีลย

คณุมาอยูกับหมูเปนหมาหัวเนา มันไมไดพึ่งหรอก คณุไมมมีติร กเ็ราเองนัน่แหละ เรามงีานไง เราเปนคนมี

กงิกรณเียส ุทักขตา เราเปนคนทาํงานทาํการไมดดูาย งานนอยใหญของมวลมติรสหาย เรากเ็ปนคนเอาภาระ

เปนคนขยันหมัน่เพยีร กอ็ยูในตัวเรานี่แหละ พึ่งตนเอง ตนเองที่ม ีกงิกรณเียส ุทักขตา มทีี่พึ่งของตน นาถ

พึ่งงานกง็านเราทาํใหเขา เรากพ็ึ่งงานที่เราทาํดวย เราขยันหมัน่เพยีรเอง เรากส็ราง เรากป็ลกูขาวเองกนิ

เปนสทิธขิองเรา เราปลกู แบงใหคณุกนิบาง กเ็ปนเรื่องของเรา จะแบงคณุ ไมแบงคณุ เรากแ็บงกนิของเราได

เราไมไดบาปอะไรนี่ ใชไหม ถงึแมวาเราไมไดทาํตรง เราไมไดปลกูขาว เราทาํอันโนน เราเปนพยาบาล

กแ็ลกกันหนอย เราทาํพยาบาลใหคณุ คณุกเ็อาขาวมาใหเรากนิหนอย เปนกรรมวธิ ีของมนษุย แบงแจกกัน

เฉลี่ยกัน เฉลี่ยลาภ กไ็มมปีญหาอะไร อันนี้เปนสมาธจิากสมาธสิตูร

และอนึ่งบคุคล ๔ ประเภท ที่พระพทุธเจาตรัสไววา

๑.บคุคลผูไดแตเจโตสมถะ ทวาไมไดโลกตุระ

๒.บคุคลผูไดแตโลกตุระ ทวาไมไดเจโตสมถะ

๓.บคุคลผูไดทัง้เจโตสมถะทัง้โลกตุระ

๔.บคุคลผูไมไดทัง้เจโตสมถะ ทัง้โลกตุระ (อธปัิญญา) (เลม ๓๖ ขอ ๖๕๒ (๑๓๗) หนา ๑๘๒) ๔ ยังไมไดพดู

รูหรอืยัง บคุคลเปนอยางไร บมไิก เปนคนไมไดอะไรสักอยาง



๑.บคุคลไดเจโตสมถะ แตไมมโีลกตุระ โลกตุระกค็อือารยิชนนี่แหละ ของพทุธนี่แหละ ไดแตเจโตสมถะ

เปนกัลยาณชนระดับไหนกต็าม ไมมโีลกตุระ มอียู บคุคลประเภทนัน้มเียอะแยะ ในสายธรรมที่เขาศกึษากัน

ไมวาศาสนาไหนๆ เยอะ มี

ทนีี้คนที่เปนพทุธโดยตรงเลย ไมเอาถานเจโตสมถะเลย เอาแตโลกตุระ ปฏบัิตโิพธปิกขยิธรรม มรรคองค ๘

ไดเปนโลกตุระ เจโตสมถะกับเขา นัง่สมาธกิับเขากไ็มเปน ไมไดสขุในปจจบัุน นัง่สงบหนอยกไ็มได ไมสงบสักที

แตกไ็ดสงบจรงิจากจติ พวกนี้กไ็มเดอืดรอนอะไรมากมาย นัง่เจโตสมถะไมได แตถาใครทาํ เจโตสมถะ

แลวใหไดเปนอปุการะไดกเ็อา เราอยาไปตดิมันกแ็ลวกัน มันกช็วยได เรยีนรูจติ ใกลชดิจติ ไดเหมอืนกัน

เจโตสมถะนี่ อาตมาบอกแลววา มปีระโยชน ๓

๑.เปนการศกึษา

๒.เปนการพักผอน

๓.เปนเตวชิโช

พอเราไมยุงไมเกี่ยวกับใคร เรากนั็ง่อยูในภพของเราสงบ ไมมนีวิรณเขากพ็จิารณา ยอนบพุเพนวิาสานสุติ

ใสสะอาด กย็อนระลกึทบทวนถงึเรื่องเกา อะไรกแ็ลวแต เตวชิโช บพุเพนวิาสนานสุตญิาณ ดคูวามเกดิ ความดับ

เจโตปรยิญาณ จนกระทัง่เหน็อาสวะ อนสุัยของตัวเองวา แน ไอหนาแหลม เหลอือยูนดิหนึ่งอะไรนี่ จัดการซะ

กเ็ปนประโยชนคณุคาอยางนัน้

บคุคลผูไดแตเจโตสมถะ ไมไดโลกตุระ นัน่แหละคอืผูนับวาไดสมาธกิัลยาณชน แตยังไมถงึขัน้ สมาธอิารยิชน

ชัดขึ้นนะ อาตมาพยายามอธบิายใหมันรอบรัด ใหมันมขีอบเขตที่ตัดรอบที่ชัดที่สดุ อาตมาวา ตาํราที่เขยีน

ที่พยายามเขยีนนี่นะ นี่แหละพยายามทาํเอาไว อันนี้มันเหมอืนอรรถกถาจารย ที่พระอรยิะรุนๆ กอนๆ

ทานกเ็ปนอรรถกถาจารยทานกท็าํไว อธบิายไวแตละยคุแตละสมัย อาตมากเ็ปนอรรถกถาจารยยคุนี้ กท็าํไว

ตาํราพวกนี้กเ็ปนตัวอธบิายของพระพทุธเจาไป และอธบิาย สภาวะจรงิ ใครเชื่ออาตมาแคไหน กแ็คนัน้นะ

ไมเชื่อกไ็มวา ไมงอ เรื่องอะไรจะไปงอ งอหาลกู ไมตองงอหรอก เราคัดเลอืกเอา ไมงอ ใครอยาก เปนลกู

กต็องทาํตัวดีๆ เอาใหดีๆ แตไมตองมาเอาใจมากมายนะ ราํคาญ เอาใจมากมายนัก ราํคาญ นี่พดู ดวยโวหารนะ

ตอบ เพราะสมาธติางๆ ที่ไมไดเกดิจากการปฏบัิตเิปนสัมมาอรยิมรรค กจ็ะไมใชสัมมาสมาธ ิซึ่งเปนสมาธิ

ที่พระพทุธเจา ทรงคนพบโดยเฉพาะ จงึจะไมพาใหตรัสรูที่จะสูนพิพานอยางหมดสิ้นอาสวะไดจรงิ สมาธิ

อยางนัน้ จงึไมเขาขายสมาธสิัมโพชฌงค คอืที่เปนองคแหงการตรัสรู และไมนับวาเปน สมาธอิารยิชน ถอืวา

ยังเปนมจิฉาสมาธอิยู พระสัมมาสัมพทุธเจาทรงยนืยันไวชัดเจน ดังไดเคยกลาวมาแลววา ทางปฏบัิติ

คอืมรรคนี่นะ ทางปฏบัิตทิี่จะไปสูความบรสิทุธิ์สงูสดุ คอืนพิพานของพทุธ มทีางเดยีวเทานัน้ ไมมทีางอื่น เอ เสว

มัคโค นัตถัญโญ คอืมรรคอันมอีงค ๘ ซึ่งจะตองเขาใจเปน สัมมาทฐิ ิอยางจรงิๆ และตองปฏบัิต ิสัมมาสต ิกับ



สัมมาวายามะ อยางเพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ สามารถปรับปรงุสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชพี

ใหเกดิสัมมาไดเรื่อยๆ สัมมาทัง้ ๗ ที่เกดิอยางปฏสิัมพันธ ในองคมรรคทัง้ ๗ นี้เอง ที่สัง่สมลง หรอืรวมลงเปน

สัมมาสมาธ ิ(ดหูลักฐานในมหาจัตตารสีกสตูร) ซึ่งสัมมาสมาธนิี้ เปนสมาธแิบบพเิศษ มหีนึ่งเดยีวในโลก

(unique) แปลวามหีนึ่งเดยีวในโลก มอียางเดยีวอยางนี้เฉพาะ ของคนอื่นไมมเีหมอืน แปลวา unique หรอื

Uniquely หรอื Uniqueness แปลวามหีนึ่งเดยีวในโลก unique มอียางนี้อยางเดยีว ไมเหมอืน ของใครอื่นเลย

เรยีกวา unique เปนสิ่งพเิศษที่ไมเหมอืนใครอื่น สัมมาสมาธนิี้ เปนสมาธแิบบพเิศษ มหีนึ่งเดยีว ในโลก unique

เปนสมาธขิองพระพทุธเจาโดยเฉพาะ ทัง้คณุลักษณะและวธิ ีหรอืทฤษฎ ีปฏบัิตใิหเกดิ วธิปีฏบัิตใิหเกดิกค็อื

โพธปิกขยิธรรม หรอืมรรคองค ๘ โพชฌงค ๗ นี่แหละ ไมเหมอืน สมาธ ิใดๆ ในโลก แตรวมจดุดขีองสมาธติางๆ

อยูในนี้ทัง้หมด แหม ขี้คยุชะมัดเลย ไมเหมอืน แตรวมจดุด ีของ สมาธติางๆ อยูในนี้ทัง้หมด ทัง้ concentration,

meditation กอ็ยูในสัมมาสมาธทัิง้หมด แตที่ของ สัมมาสมาธ ิม ีmeditation ไมม ีconcentration ของเขาไมมี

สรปุกค็อื สมาธสิัมโพชฌงคนัน้ เหนอืขัน้ สมาธกิัลยาณชน ขึ้นไป และตองเขาขายสมาธอิารยิชน

ซึ่งเกดิจากการปฏบัิตถิกูตองตาม สัมมาอรยิมรรค จนเปน สัมมาสมาธ ิจงึแตกตางกับ สมาธปิถุชุน และ

สมาธกิัลยาณชน ดวยประการอยางนี้

เพราะฉะนัน้ การที่จะอธบิายสมาธกิด็ ีสมาบัตกิด็ ีอธบิายฌานกด็ ีคนที่ไมมอีตุรมินสุธรรมจรงิๆ ไปอธบิายแลว

ออกนอกทางหมด ทาํใหศาสนาเสื่อม ธรรมวนัิยของพระพทุธเจาวบัิต ิหรอืทาํให ธรรมวนัิย วปิรติ

ดวยประการฉะนี้

ใครอวดด ีอธบิายสมาธ ิอธบิายฌาน อธบิายสมาบัต ิอธบิายมรรค อธบิายผล อธบิาย มันไมไดละเอยีดลออ

แลวกไ็มเขาทาง ไมถกูชัด ฟงพอเขาใจไหมวา มันไมชัดอยางไร แลวมันชัดยังไง แลวมันตรงอยางไร ไมตรง

อยางไร พอเขาใจไหม อยาเพิ่งเชื่อวาอาตมาตรง นี่หามเลยนะ อวดดไีหม อยาเพิ่งเชื่อ ไปพสิจูน ความจรงิ ใหได

เปนเอหปิสสโิก เหมอืนพระพทุธเจาทานถามสารบีตุร ทานสอน เหมอืนอยางที่อาตมา สอนคณุ นี่แหละ

ทานสอนไปๆ สอนไปแลว ทานกโ็ผลถามมาสารบีตุร เธอเชื่อเราไหม ไมเชื่อ เออ ลกูศษิยคนนี้

มันนาเอากระบองตกีระบาลนะ เลนยอกยอนอาจารยนะ พระสารบีตุรบอกไมเชื่อ ทาํยังไง ทาํไมถงึไมเชื่อ

พระพทุธเจาซักตอ เพื่อใหสงฆตางๆ ผูอื่นไดฟงดวย ซึ่งกต็องตอบดวยสัมมาคารวะนะ ไมใชตอบ อยางอวดดี

สารบีตุรเธอเชื่อตถาคตไหม ไมเชื่อ กเ็อากระบองตกีระบาลเขาใหส ิไมมสีัมมาคารวะ ยังไมเชื่อ พระเจาคะ อา

ตองตอบมสีัมมาคารวะนะจะไมเชื่อก.็..ไมใชตอบอยางผยอง act art เดี๋ยวถอนตนเสา ตเีลย (ผูฟงหัวเราะ)

พระสารบีตุรกต็อบดวยสัมมาคารวะวาไมเชื่อ แลวพระพทุธเจากถ็ามตอ ทาํไมเธอ จงึไมเชื่อ ตองพสิจูน

ยังไมไดปฏบัิตพิสิจูนเพื่อผล เมื่อสิ่งใดปฏบัิตเิพื่อพสิจูนเพื่อผล กศุลนัน้ไดสาํเรจ็ นัน่แล จงึจะเชื่อ ดมีากสารบีตุร

แนะ แทนที่จะโดนกระบองกเ็ลยดไีปเลย ของพระพทุธเจาทานเนี้ยบ อยางนี้ ถงึขนาดนี้ เมื่อคณุฟงไป



อยาเพิ่งมาเชื่ออาตมา จะเชื่อขนาดไหนกเ็รื่องของคณุ .. เอา นี่จบสมาธิ

ตอนนี้ขึ้นตัวที่สดุทาย ตัวที่ ๗ มอีเุบกขาสัมโพชฌงค

อเุบกขาสัมโพชฌงค กค็อื ผลของสมาธสิัมโพชฌงคสดุทาย อเุบกขา เจตสกิหรอืจติ จะมสีภาพอเุบกขา

เจตสกิหรอืจติ จะเรยีกรวมๆ วาจติอเุบกขากไ็ด หรอืวาเจตสกิกไ็ด อเุบกขาเปนเจตสกิ เปนอาการของจติ นัน่เอง

เจตสกิกค็อื อาการของจตินัน่เอง เปนอาการอเุบกขา ซึ่งมลีักษณะอาการวางอารมณเปนกลาง

ลักษณะอเุบกขานี่ เปนลักษณะวางอารมณเปนกลาง ความรูสกึเปนกลาง หรอืไมมกีเิลสชอบ ไมมกีเิลสชัง

อยางไมหลง นี้ขยายความไวดวยวา ไมมกีเิลสชอบ ไมมกีเิลสชังอยางไมหลง อยางชัดเจน อยางถกูตอง

อยางเรยีกวา ตองสมบรูณแบบ รูแจงในจติ รูเวทนาในเวทนาดวยญาณ เพราะฉะนัน้ เราจะฟงภาษามาวา

เวทนาในเวทนา มันมเีวทนาแลวยังม ีเวทนาในเวทนา ในๆวจัิยซอน มธีัมมวจัิยสัมโพชฌงค ลกึละเอยีด

เขาไปเรื่อยๆ เวทนาในเวทนา รูดวยญาณของเรา ญาณที่ตองของเรา อยาไปเอาญาณคนอื่นมา ขอสอบ มาๆๆๆ

มาสอบญาณ นี่ไดญาณ ๕ นี่ไดญาณ ๘ คนนี้ญาณ ๘ เอา พดูไป มอีะไรพดูมา เออ ออ ไดญาณ ๗ ไดญาณ ๑๖

พระพทุธเจาไมเคยสอนใหอาจารยไปใหญ ไปเที่ยวไดบอกญาณใหกับคนอื่น พระพทุธเจาบอก

ญาณนัน้เปนปจจัตตัง เวทติัพโพ วญิหู ินัน่ของพระพทุธเจาสอน ที่ไปสอบญาณ ใหกันอยู นัน่นะ นอกรตี

ใครเคยไปเรยีนมา สาํนักที่สอบญาณ หอื ดฉิัน เคยเขาสอบมาแลวญาณ แลวมันไดมาบางไหมละ ญาณ ที่วานะ

ถกูเขาหลอกมา มันนอกเหน็ไหม มันนอกความหมาย ที่พระพทุธเจา ทานสอนไวแลว ตองปจจัตตัง

ไมใชไปใหคนอื่นเขาสอบญาณ ตองรูดวยตน มลีักษณะอาการวางอารมณ เปนกลาง ความรูสกึเปนกลาง

หรอืไมมกีเิลสชอบ ไมมกีเิลสชัง อยางไมหลง ชอบกับชัง อาตมาไมตองบอก วงเลบ็ภาษาบาล ีวาอะไรบาง

โทสมลูกับโลภมลูนัน่แหละ ยาวๆ กม็ลีะเอยีดไปอกีเยอะแยะ ไอตัวชอบตัวชัง รูแจงในจติ รูเวทนาในเวทนา

ดวยญาณวา วางเฉยไดแลว ไมเกดิกเิลส ฟงนยิามใหชัดๆ วากาํหนด บอกชี้ยังไง จติมันวางเฉยไดชัด วางเฉยได

คอืไมเกดิกเิลส ไมใชวางเฉยอยางประเภทไมเอาถาน ไมใช วางเฉยนัน้คอื มันเฉยเลย มันวาง

กเิลสมายังไงกว็างแก ไมตดิแกเลย ไมเกาะแก ไมเอาแกมาเกี่ยวมาของ กเิลสตัณหา อปุาทาน กลาง ละเอยีด

ยังไง รูหนาตากเิลส ไมเลนกับมัน ไมใหมันมามฤีทธิ์ มันเกงดวย แขง็แรงดวย อเุบกขานี่แขง็แรง ประภัสสร

ไมใหกเิลสเขามาทาํอะไร แตไมใชจติเฉย จติวางได เพราะไมรับรู เรื่องนัน้

ทกุวันนี้คนเขาบอกวา อเุบกขาไมรูเรื่องนัน้เสยีสวนใหญ ไปแปลอยางนี้ ซึ่งมันไมถกูทเีดยีว ไมถกู คาํวา

อเุบกขาเจตสกิ ของพระพทุธเจา อเุบกขาของพระพทุธเจานัน้ รูเรื่องไดอยางด ีชวยดวย รวมดวย ทาํดวย

สังขารดวยกไ็ด แตกเิลสไมเกดิ เฉย วางจากกเิลสจรงิๆ กเิลสไมเกดิเลย เปนนวิตรอนเปนกลาง ไมทาํ ปฏกิริยิา

กับกเิลส แตทาํปฏกิริยิากับสิ่งที่ด ีไมใชจติเฉย จติวางไดเพราะไมรับรูเรื่องนัน้ และ ไมใชจติเฉย จติวางได

เพราะแคกดขม หรอืสะกดใหจติวางเฉยสาํเรจ็ หรอืจติเฉยวางไดเพราะแคเอาคาถาซึ้งๆ มายกอาง เปนเหตผุล



เอาคาถาซึ้งๆ โอ ทกุอยางกไ็มมตีัวไมมตีน ไมใชเราไมใชเขา อยางนี้เปนตน คาถาซึ้งๆ แลวมัน กเ็ออ วางได

มคีาถาซึ้งๆ แลวกซ็าโตร ิอะไรอยางนี้ พวกสายมหายานชอบมาก ชอบมคีาถา แลวกว็าง ไมใชแคนัน้ กย็ังไมใช

ทวาจติเฉยจติวางไดเพราะรับรูเรื่องนัน้อยางดสีมบรูณ

และ จติเฉยจติวางไดเพราะศกึษาฝกฝนตามหลักมรรคมอีงค ๘

จติเฉยจติวางไดเพราะศกึษาฝกฝนจนเกดิโพชฌงค ๗ ในตน

จติเฉยจติวางไดเพราะศกึษาฝกฝนจนเกดิอนิทรยี ๕ พละ ๕ ในตน

จติเฉยจติวางไดเพราะศกึษาฝกฝนและเจรญิดวยอทิธบิาท ๔

จติเฉยจติวางไดเพราะศกึษาฝกฝนถกูตองตามสัมมัปปธาน ๔

จติเฉยจติวางไดเพราะศกึษาฝกฝนถกูตองตามสตปิฏฐาน ๔

สรปุแลว จติเฉยจติวางไดตามสตูร โพธปิกขยิธรรม ของพระพทุธเจา

จติเฉยจติวางไดเปนอเุบกขาจติ เพราะเดนิตามทางทฤษฎ ีเอเสว มัคโค นัตถัญโญ หรอื โพธปิกขยิธรรม

ของพระพทุธเจาเทานัน้ โดยรูจัก รูแจง รูจรงิในความเปนกาย เวทนา จติ ธรรม และทาํไดสาํเรจ็ มตีาทพิย คอื

ธรรมจักษ ุหรอืญาณเหน็ของจรงิ ไมวากาย ไมวาเวทนา ไมวาจติ ไมวาธรรมะ หยาบ กลาง ละเอยีด โดยเฉพาะ

เวทนาตางๆ ที่เปนเวทนาในเวทนา อยางซับซอนลกึซึ้ง ทัง้เวทนา ๒ เวทนา ๓ เวทนา ๕ เวทนา ๖ เวทนา๑๘

เวทนา๓๖ เวทนา๑๐๘ เมื่อไดศกึษาฝกฝนจนเกดิจนเปน และมตีาทพิย หรอืญาณรูเหน็ของจรงิ ในตนนัน้ๆ

กจ็ะรูเหน็ความเปนอเุบกขาเวทนา ดวยญาณ ดวยความฉลาดครบครัน วาอเุบกขาเวทนา หรอื จติเฉยจติวาง

ที่เขาขาย อเุบกขาสัมโพชฌงคนัน้ อยางไร ตางกับอเุบกขาปถุชุนทัว่ไป หรอืตางกับ อเุบกขา กัลยาณชน อยางไร

รูเลยวาอยางนี้ อเุบกขาอารยิชน ตางกับอเุบกขากัลยาณชน ตางกับ อเุบกขาปถุชุน รูอาการนะ รูความหมาย

แลวกไ็ปรูอาการจรงิในจติ ในวญิญาณ ใน เวทนาในเวทนา ของเรา

เพราะรูจัก รูแจง รูจรงิ เพราะรูจัก รูจักนี่หมายความวา จับตัวไดแลว เพราะรูแจง กห็มายความวา รูมากมาย

รูรอบ รูถวน รูแจง รูครบ เพราะรูจรงิ กค็อืสมบรูณแลว เปนสัจธรรม รูจรงิตามจรงิ เพราะรูจัก รูแจง รูจรงิ

เวทนาในเวทนา ทะลปุรโุปรง วาอาการ ลงิคะ ลงิคะนี่คอืลักษณะบอกความตาง อาการ ลงิคะ นมิติ อเุทศ

ของเวทนาตางๆ เปนจรงิอยางไร ไมวาความตางกันของทกุขเวทนา สขุเวทนา อเุบกขาเวทนา ไมวาความตื้น

ลกึหนาบาง ของเวทนาที่ชื่อวาทกุข สขุ โทมนัส โสมนัส อเุบกขา ไมวาเวทนานัน้ๆ จะเกดิเนื่องจากตา ห ูจมกู ลิ้น

กาย ใจ ไมวาจะกาํหนดละเอยีดลงไปอกีวา เวทนาจากทวารทัง้ ๖ นัน้เปนทกุข เปนสขุ เปนอเุบกขา

เมื่อเกดิจากทวาร ๖ กแ็ยกออกเปน ๑๘ เวทนา ที่สาํคัญคอื แยกความตางกันของเวทนาออกไดอกี เปน ๓๖

เวทนา เดี๋ยวคอยมาอธบิาย อานใหครบกอนตรงนี้ เพราะผูที่ยังไมเคยไดฟงม ีผูไดฟงแลว กพ็อเขาใจบาง

วาเปนอยางโลกยีๆ (เคหสติเวทนา ๑๘) และเปนอยางโลกตุระ (เนกขัมมสติเวทนา ๑๘) วาเปนอยางโลกยี ๑๘



วาเปนโลกตุระ ๑๘ ที่สดุสามารถรูจักละเอยีดของเวทนา รูจักปจจบัุน หรอือนาคตของเวทนา ตามความเกดิ

ความเปนจรงิที่ไดเกดิแลว กาํลังเกดิอยู และจะเกดิตอไปไดจรงิ จงึสามารถรูแจง รูจรงิ เพราะได

เปรยีบเทยีบรอบถวนในเวทนาถงึ ๑๐๘ เวทนา (ศกึษาจากพระไตรปฎก เลม ๑๘) มหีลายสตูร เปนตนวา

อัฏฐสตปรยิายสตูร ขอ ๔๓๐-๔๓๗ หรอืจากเลม ๑๔ สฬายตนวภัิงคสตูร ขอ ๖๑๗-๖๓๗ สตูรอื่น กม็อีกีนะ

อันนี้ยกตัวอยางแค ๒ สตูร แตวา ๒ สตูรนี้ อาตมาเอามาใช เคยเอามาใชแลวกร็ูสกึ จะละเอยีดกวา

ที่สาํคัญยิ่งคอื สามารถดับเวทนาในเวทนา ตามความรูยิ่งได ไมใชดับเวทนาพาซื่อ ตองการจับโจร โจรมาอยู

ในเมอืงไทย เผาเมอืงไทยทัง้เมอืง นัน่เรยีกวา ดับเวทนาอยางพาซื่อ ไอพวกนี้มันขาดทนุยับเยนิเลย ปดโถ

เวทนาดีๆ กศุลเวทนากม็ตีัง้เยอะที่ตองใช ดับหมดเลย แลวไมมอีะไรเลย หมดเนื้อหมดตัว ประเภทพาซื่อ

คนนี้ไมเหลอือะไรเลย ไมเหลอือะไรเลย ประเภทที่ไมฉลาด พระพทุธเจานี่ฉลาด เหลอืของดไีวใช ของเลว

ดับไปหมด กค็อืสามารถดับเวทนาในเวทนา ตามความรูยิ่งได จนถงึขัน้เปน เนกขัมมสติอเุบกขาเวทนา เรยีกวา

อเุบกขาสัมโพชฌงคอยางนี้ ซึ่งเปนเจตสกิสดุทายของสัมโพชฌงค

อเุบกขานี่เปนเจตสกิสดุทายของสัมโพชฌงค สัมโพชฌงคมมีาตัง้แต สต ิธัมมวจัิย วริยิะ ปต ิปสสัทธ ิสมาธิ

อเุบกขา อเุบกขาสัมโพชฌงคนี่ เปนตัวเจตสกิสดุทาย ซึ่งเปนเจตสกิสดุทายของ สัมโพชฌงค ที่อาศัย

ในการตรัสรู อเุบกขาของพทุธ จงึมอีงคธรรม หรอืมคีณุลักษณะ ๕ ประการ ไปดไูดจาก ธาตวุภัิงคสตูร

พระไตรปฎกเลม ๑๔ ขอ ๖๙๐ อันไดแก

๑.ปรสิทุธา หรอืปรสิธุะ หมายความถงึ คณุลักษณะบรสิทุธิ์ หรอืสะอาด สภาพของจติ หรอืเจตสกิ ที่เปน อเุบกขา

จงึมลีักษณะแสดงตัวเอง อเุบกขานี่มันมคีณุลักษณะแสดงตัวเองวา สะอาดหมดจด ภาษาไทย สัน้ๆ

ใครไมรูสะอาด ไมรูหมดจด กไ็ปเปนชาตอิื่น ใชภาษาอื่น ภาษาไทยอาตมามเีทานี้ คณุลักษณะ ๑ ของ อเุบกขา

คอืสะอาดหมดจด ถาจะขยายความอกีหนอยหนึ่งกค็อื สะอาดไมมกีเิลส แมธลุลีะออง ในขณะ ใดๆ

ที่ทาํไดกข็ณะนัน้ ชัว่ขณะหนึ่งทาํไดถาวร ทาํไดจากเหตปุจจัยตางๆ มันกม็า กระทบ กระเทอืน

ตอไป ๒. ปรโิยทาตา ปรโิยทาตะ หมายความถงึ คณุลักษณะยนืยันความหมดจดดเียี่ยม ตองขยายความ อันนี้

ยนืยันความหมดจดดเียี่ยม เชน จติที่สะอาดนัน้ แมจะถกูสิ่งสกปรกสาดใส กระแทกใส หรอืพอกยอม ยัว่ยอุยู

กย็ังคงรักษาความสะอาด (จากกเิลส) นัน้ๆไดอยางหมดจดอยูเสมอ เพราะจตินัน้ไดฝกฝน ชาํระลาง

(ปรโิยทเปต)ิ ปรโิยทเปต ินี่แปลวา ชาํระลาง หรอืทาํใหสะอาด ปรโิยทปตะ แปลวา ทาํใหสะอาด มาแลวจรงิ

ไดชาํระลางมาแลวจรงิ จติไดฟอก ไดชาํระไดสาํรอกไดลาง ไดทาํใหสะอาด มาแลวจรงิ ไดทาํ ใหสะอาด

สาํรอกกค็อื กรรมกริยิาอยางหนึ่ง สะอาดกค็อืสะอาด กเ็ปนลักษณะหนึ่ง ใชไหม ลักษณะ ชาํระลางนี่ ปรโิยทเปติ

ลักษณะสะอาด ปรโิยทปตะ เปนคนละลักษณะ นี่ละเอยีด ภาษาบาล ีทานเรยีก เอาไว

แตเรามาอธบิายเปนภาษาไทย กพ็อเขาใจ อยางหนึ่งชาํระลาง ไดทาํการชาํระลางมาจรงิ อกีอยางหนึ่งกค็อื



ไดสะอาดมาแลวจรงิ ตามทฤษฎยีิ่งใหญ คอืมรรคมอีงค ๘ ของพระพทุธเจา จนที่สดุเปน สัมมาวมิตุิ

อยางสมบรูณแบบ สภาพของจติที่อเุบกขา จงึมลีักษณะไมเปลี่ยนแปร ไมเปลี่ยนแปรตัวเอง ยังยนืยัน

ความสะอาด หมดจดอยู อยางมัน่คง

เพราะฉะนัน้ จงึอยูทามกลางความสกปรกได ความสกปรกนัน้ ผฏุฐัสสะ โลกะธัมเมห ิจติตัง ยัสสะ น กัมปติ

อโสกะ วริชะ เขมัง จะถกูโลกธรรม จะถกูลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ ใครจะยัว่ยยุัว่แหย ดวยทาที

ลลีาชวนโกรธ ชวนรัก จะตอใหนารักขนาดไหนกไ็มรัก ใหนาเกลยีดแคไหนกไ็มเกลยีด อยาเอาแตพดูนะ

เจอนดิเดยีวเทานัน้เอง กร็ักซะแลว เจอนดิเดยีวเทานัน้ กเ็กลยีดซะแลว ตองฝกจรงิๆ เพราะฉะนัน้ เมื่อฝกแลว

จตินี้จงึเปนอเุบกขาแขง็แรง จะถกูหุมพอกอยูดวยสิ่งแวดลอม ที่ชวนใหโกรธ ใหเกลยีด ใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง

อยางไร กเ็ปนอสิรเสร ีกแ็ขง็แรง กเ็ปนตัวเองของตัวเอง ที่เยี่ยมยอด อาเนญชัปปตเต ไมหวัน่ไหว ไมสัน่คลอน

ไมวบูวาบ ไมกระเพื่อม ไมมอีะไรเกดิอกีเลย ไมมอีะไรเกดิอกีเลยนัน่กค็อื ปรสิทุธะ สะอาด สะอาดหมดจด

อยูอยางนัน้แหละ เพราะฉะนัน้ ทาความสะอาด และยนืยันความสะอาดได กโ็ดยที่วา แมจะมสีิ่งที่สกปรก

ชวนจะสกปรก ทาํใหดดูซมึ เกงในการที่จะยัว่ย ุจะพุงแทง จะทาํใหมัน ไมสะอาด ทาํใหมันเกดิสกปรก อยางไรๆ

กท็าํลายความสะอาดนี้ลงไมได ปรโิยทาตะ เหมอืนอาตมาอธบิาย อยางหนึ่ง เหมอืนน้ํากับใบบอน

มันจะเอามาอาบ มาพอกมาแชในใบบอน ไมมซีมึซับเอาน้ําเขาไปเลย นี่คอื ปรโิยทาตะ มนัียตางกันกับ ปรสิทุธะ

ปรสิทุธะบอกตัวเอง ปรโิยทาตะ บอกคณุลักษณะที่เยี่ยมยอดขึ้น

มทุ ุอันที่ ๓ หมายความถงึ คณุลักษณะออน ดัดไดงาย ไมแขง็กระดาง ไมดื้อดงึ มทุ ุคณุลักษณะออน ดัดไดงาย

ไมแขง็กระดาง ไมดื้อดงึ เพราะจตินัน้ไดเรยีนรูฝกฝน จนมไีหวพรบิ แววไว และหัดขยี้ นี่เอามา

คาํนี้โดยเฉพาะเลยนะ หัดขยี้ แววไว และเจอปป ขยี้เหมอืนมดเหมอืนเลน็เลย เหมอืนมันตัวเลก็เลย

ภาษาคาํขยี้นี้ บาลวีา มัททติ

มทุถุงึขัน้มันดัดไดงาย มันจัดการกับจติไดงาย เจตสกิไดงาย จนเปนอเุบกขานี่ เพราะวามันมมีทุ ุมคีณุลักษณะ

มทุภุตูธาต ุทาํฌานนี่ ตองมมีทุภุตูธาตเุปนตัวเฟองจักรอันสาํคัญ มทุภุเูต กัมมนเิย นี่ มันเปนตัว เฟองจักรสาํคัญ

จนเกดิ ฐเิต อาเนญชัปปตเต มันตองมบีทบาทการทาํงานของเจตสกิ พวกนี้ เจตสกิที่ มทุกุค็อืมันออน ดัดไดงาย

ไมกระดาง ไมแขง็ ไมดื้อ

เพราะจตินัน้ไดเรยีนรูฝกฝนจนมไีหวพรบิ แววไว และหัดขยี้ มัททต ิกเิลสมาจรงิ หัดขยี้กเิลสมาจรงิ สภาพ

ของจติอเุบกขา ที่มคีณุลักษณะในประเดน็มทุนุี้ จงึมลีักษณะแววไว ยดืหยุนได แววไวยดืหยุนได ภาษา บาลวีา

มทุกุะ มทุกุะ มลีักษณะแววไวยดืหยุนได มทุกุะ ปนแตงได ภาษาบาลวีามทุตุา เพราะฉะนัน้ ลักษณะอาการ

ลักษณะของมันนี่ มลีักษณะมทุกุะ กห็มายความวา มันยดืหยุนได แววไว ยดืหยุนได ความแววไวของคน

มันจะยดืหยุนได รูจักอนโุลม ปฏโิลม เรยีกวามทุกุะ ปนแตงได หมายความวา จะเอา เปนรปูโฉม อะไรตออะไร



กม็ปีระสทิธภิาพ เรยีกวา มทุตุาในตัวเอง

ดังนัน้ คณุลักษณะของ อเุบกขาสัมโพชฌงค ที่มสีภาวะมทุนัุน้ จงึแววไว มไีหวพรบิ รูจักกเิลสเรว็ขึ้นๆ

และทัง้ทาํลายกเิลส ไดงายขึ้นๆ ดวย คณุลักษณะของมทุภุตูธาตนุี่ และเปนอเุบกขา หรอืจติวาง จติเฉย

จากกเิลส ที่ควรแกการงาน กัมมนยิะหรอืกัมมนเิยนี่แหละ จงึเปนอเุบกขาที่เหมาะควรกับการงาน เพราะวา

ทาํการงานได เพราะมแีววไว มไีหวพรบิ มกีารปรับตัวไดเกง มมีทุตุา มมีทุกุะ เกง และยังแถมม ีมัททต ิดวย มี

แหม มันมเีครื่องกลอยูอันหนึ่งอยูในตัวอเุบกขา ขยี้กเิลสเกงดวย เจอหัวบบีหัวเลย เหมอืนเลน็ เหมอืนหมัด เลย

ขยี้ นี่เหรอกเิลสตัวใหญกบ็บีใหญ เพราะวามันตัวใหญดวย เครื่องบบีมันกใ็หญ มทุนุี่มันมเีครื่องมอื มมัีททติ

มตีัวขยี้ไดเกง นี่ลักษณะมทุ ุเอาไปแคนี้กอน ขยายละเอยีดยังไง ยกตัวอยางอกีเยอะ เวลากห็มดไปแลว

๔. กัมมันยะ หมายความถงึคณุลักษณะเปนความคลองแคลวในการงาน กัมมันยะ กัมมนเิย หรอื กัมมนยิะ นี่

มันมลีักษณะ กัมเปนตัวราก กัมมนยิะ กับกัมมันยะ มันเปนตัวราก กัมมนยิะเปนบทบาทในทางเจโต สวน

กัมมันยะ เปนบทบาททางปญญา แตมันเปนคูกัน เขาแปลวา ควรแกการงานดวยกันทัง้คูดวย บางท ีเขากแ็ปล

กัมมันยะวา สละสลวย คอืการงาน ที่ทาํสาํเรจ็แลว ดแีลว สวนกัมมนยิะ นัน่กค็อื เหมาะควร แกการงาน

การงานนี้เราทาํนี่เหมาะควร มันยังเปนภาคมรรค กัมมนยิะ สวนกัมมันยะ เปนภาคผล กัมมันยะ หมายความถงึ

คณุลักษณะเปนความคลองแคลวในการงาน ดังนัน้ ความเปนอเุบกขาของพทุธนัน้ จงึไมใช ลักษณะ เฉยนิ่งๆ

วางแบบอยูวางๆ แตเปนการเฉยได วางไดตอสิ่งที่มามอีาํนาจเหนอื เชน กเิลสอกศุลเหต ุทวาบทบาทของจติ

ความสามารถของจติ ยิ่งด ียิ่งเกงขึ้น ที่จะทาํในกศุลธรรม ยิ่งอเุบกขา ยิ่งแหม.. จติอเุบกขา ของพระพทุธเจา

ยิ่งทาํกศุลกรรม ยิ่งสรางงานไดเกง ยิ่งแคลวคลอง ยิ่งแววไว ยิ่งขยัน ยิ่งมเีรี่ยวแรง อเุบกขา

ไมใชอเุบกขากย็ิ่งเฉื่อย ยิ่งหยดุ ยิ่งแขง็ ยิ่งโง ยิ่งซมึ ยิ่งนิ่ง ยิ่งเงยีบ ไมใช

อเุบกขาของพระพทุธเจานี่ยิ่งสงบ ยิ่งเสยีงดัง ฟงแลวมันกม็สีภาวะยอนแยงอยูเสมอ บทบาทของจติ

ความสามารถของจติ ยิ่งดยีิ่งเกงขึ้น ที่จะทาํในกศุลกรรมทัง้ๆ ที่ชื่อวา เปนจติสภาพอเุบกขา หรอื เปนจติ

สภาพเฉยวาง นี่แหละ กย็ังมสีภาวะที่ทาํงานได เรยีกวากัมมันยภาวะ สภาวะที่ทาํงานได เรยีกวา กัมมันยภาวะ

หรอืที่แปลวา ควรแกการงาน ซึ่งจะตางกัน ตรงกันขามกันเลยกับ อเุบกขาปถุชุน ที่เปน เคหสติอเุบกขา

เพราะอเุบกขาปถุชุนนัน้ เปนจติเฉย จติวางที่ไมรูไมชี้ ไมเอาเรื่องไปดื้อๆ ไมยุง ไมเกี่ยว ไมสนใจ ทิ้งเรื่องนัน้ๆ

ไปทัง้เรื่อง หรอือยูนิ่งๆ เฉยๆ จรงิๆ นัน่อเุบกขาของทางปถุชุนเขาใจ ใครกเ็ขาใจ เขาเคยใช เดี๋ยวนี้เขากใ็ช เออ

อเุบกขาเถอะ หมายความวา อยาไปยุงกับมัน ทิ้งมันซะ อเุบกขาปถุชุน เขาเขาใจวาอยางนัน้ หรอืรายกวานัน้กค็อื

วางเฉยชนดิจติกระดางแบบคนหนาดาน วางเฉยแบบอลัชช ีวางเฉย แบบจติกระดาง คนหนาดาน

กจูะชัว่ของกอูยางนี้ เอง็จะทาํไม หนาดานอยูอยางนัน้แหละ วางเฉยนะ อยางกับพระอรหันตแนะ

ไมสะดุงสะเทอืนเสยีดวย แตกม็ลีลีาบทบาทของความไมดขีองเขา ออกมา อยูนัน่แหละ มันตางกัน



หรอืวางเฉยชนดิดานทนดานดื้อ ถงึขัน้ประชด ดไีมด ีประชดยอนแยงกลับ ประชด ทาํแดกดัน

ทาํอะไรอยางนี้อกีดวยซ้ําไป อยางนัน้ไมใชอเุบกขา จติแขง็ จติวางเฉยไดแลว ประชด เขาไปอกี ไมใช

แตอเุบกขาอารยิชน หรอือเุบกขาสัมโพชฌงคนัน้ จติเฉย จติวางเฉพาะกเิลส เฉพาะอกศุล ที่เกี่ยวกับ เรื่องนัน้ๆ

หรอืงานนัน้ๆ กาย วาจา ใจ จะยุงกับเรื่องนัน้ งานนัน้จะเกี่ยวจะสนใจ จะไมทิ้งงานนัน้ เรื่องนัน้ จะทาํสวน

ที่เปนกศุล กับเรื่องนัน้ งานนัน้ไดอยางดเีสยีดวย จะสภุาพออนโยนแบบอาจหาญ แกลวกลา ดยีิ่งดวย

เพราะจติมคีณุลักษณะปรสิทุธะ ปรโิยทาตะ มทุ ุกัมมันยะ และประภัสสร จรงิ

สวนอเุบกขากัลยาณชนนัน้ กเ็ปนจติที่ฝกฝนตนจนสามารถใหสงบระงับ โดยการฝกสมาธทิี่สะกดจติ ตามวธิี

ตางๆ ดังอธบิายมาแลว หรอืจติเฉยจติวางได เพราะฝกฝน ใชคาถาซึ้งๆ ใชเหตผุลมายกอาง จติกเ็ลยเฉย

เลยวาง เปนจติวางสมถะแบบหนึ่ง แตกย็ังตางกับอเุบกขาอารยิชน ซึ่งอเุบกขาอารยิชน หรอื

อเุบกขาสัมโพชฌงคนัน้ จะตองเปนอเุบกขาที่เขาขายโลกตุระ มมีรรคมผีลอยางสัมมาทฐิ ิสามารถมญีาณ

มธีัมมวจัิยสัมโพชฌงค จัดการกับเคหสติเวทนาทัง้หลาย ไมวาเคหสติโทมนัสเวทนา เคหสติโสมนัสเวทนา หรอื

เคหสติอเุบกขาเวทนา จนพัฒนาตนพน เนกขัมมสติโทมนัสเวทนา เจรญิสูเนกขัมมสติโสมนัสเวทนา และ

สงูขึ้นถงึขัน้ เนกขัมมสติอเุบกขาเวทนา จงึจะพาไปถงึ สัมมาวมิตุิ

ดังนัน้ ผูปฏบัิตเิปนสัมมา ยิ่งไดอเุบกขาสัมโพชฌงค กย็ิ่งทาํงานเกง คลองแคลวในการงาน ควรแกการงาน

อยางกระปรี้กระเปรา ซึ่งจะยิ่งตางกัน ตรงกันขามกับ อเุบกขาปถุชุน อเุบกขากัลยาณชน ที่ยิ่งเฉยเมย ยิ่งนิ่งเฉย

ยิ่งนิ่ง ยิ่งวางๆ ยิ่งเฉื่อย เพราะจะยิ่งทาํงานไดด ีไดสละสลวย มปีระสทิธภิาพสมบรูณพรอม ยิ่งกวาสามัญ

ดวยซ้ํา เพราะฉะนัน้ จติอเุบกขาของอารยิชน ยิ่งอเุบกขา ยิ่งขยันยิ่งกวาสามัญชน สามัญชน นัน่ขยัน

เพราะมอีามสิ สวนอเุบกขาของพทุธ ถาไดยิ่งจติอเุบกขาแลว จติวางเฉยจากกเิลสไดแลว มันยิ่ง ไมกลัวกเิลส

ใชไหม มันอเุบกขา มันยิ่งไมกลัวกเิลส มันเกงนะ มันกย็ิ่งขยัน มันกย็ิ่งทาํงานไดคลอง ไดสามารถมาก อานตัวเอง

ปรับตัวเอง ยังมผี ียังกระซบิดงึรัง้เอาไว ไมเปนอเุบกขาสัมโพชฌงค ไมเปน อเุบกขา ของอารยิชนที่แท เหน็ไหม

ถาเราเขาใจไมละเอยีดลอออยางนี้ เรากจ็ะทาํมันไมถกู

๕.ประภัสสร หมายความถงึคณุลักษณะจติรูแจมแจงเจดิจา ไมม ีลด มแีตยิ่งๆขึ้น เจดิแจงแจมจายิ่งๆขึ้น คอื

อเุบกขาสัมโพชฌงคนัน้ ยิ่งจติเฉยจติวางกเิลสไดมาก ไปสูความหมดเทาใดๆ กย็ิ่งมปีระสทิธภิาพ ในความรอบรู

เฉลยีวฉลาดปราดเปรื่อง ทัง้สงูทัง้มากยิ่งๆ เทานัน้ๆ ยิ่งเจรญิพหสูตู ยิ่งมโีลกวทิ ูรูรอบทัง้ ปรมัตถสัจจะ

ทัง้สมมตุสิัจจะยิ่งๆ ขึ้น คณุลักษณะของอเุบกขาสัมโพชฌงค ในประเดน็ที่เปน ประภัสสร จงึคอื ความรูแจมแจง

เจดิจา วาววับ โชตชิวง จะชัชวาลกต็ามใจ ยิ่งๆ ขึ้น นี่คอืคณุลักษณะ ๕ ประการ ของอเุบกขาสัมโพชฌงค

ซึ่งเปนอเุบกขาที่คนจะยังเขาใจไมไดงายๆ เพราะมคีวามวเิศษที่พเิศษกวาความ เขาใจของปถุชุนคนทัว่ๆ ไป

ความหมายของคาํวา อเุบกขาของปถุชุนคนทัว่ๆ ไป



แมในสมัยพระพทุธเจากห็มายถงึประเดน็วางเฉยที่ยิ่งนิ่ง ยิ่งหยดุ ยิ่งวาง ยิ่งไมมอีะไร ไมไดเขาใจลกึซึ้ง

ไปถงึประเดน็ วางเฉยตอกเิลส ตออกศุลกันสักเทาไหร ในสมัยพระพทุธเจากเ็หมอืนกัน ในสมัยนี้ กเ็หมอืนกัน

มันเขาใจอเุบกขาปถุชุนอยางนัน้ เขากเ็ขาใจอยางนัน้เหมอืนกัน เดี๋ยวนี้กเ็ขาใจอเุบกขา เหมอืนกับ

ปถุชุนสมัยพระพทุธเจาเหมอืนกัน สาํหรับอเุบกขาปถุชุน คนปถุชุนเขาเขาใจ จงึควรศกึษา ใหละเอยีด

เขาใจลกึซึ้ง และปฏบัิตพิสิจูนกันใหดีๆ

การมธีรรมะทัง้ ๗ ขอนี้ในตัวกค็อื สตมิาจนถงึอเุบกขา นี่โดยแทจรงิคอื สตสิัมโพชฌงค ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค

วริยิสัมโพชฌงค ปตสิัมโพชฌงค ปสสัทธสิัมโพชฌงค สมาธสิัมโพชฌงค และ อเุบกขาสัมโพชฌงค

ตามที่ไดกลาวผานมานัน้ ทานเรยีกวาเกดิโพชฌงค ๗ นี่แหละคอื การเกดิของ พระพทุธ

เรากาํลังสรางเชื้อพระพทุธ เพราะฉะนัน้ เรากก็าํลังเดนิดวยกาว ๗ กาว นี่ไป ๓ กาวแรก ถงึจะ ตดิเครื่องนะ

พอตดิเครื่องแลวเลยเดนิปด ปต ิปสสัทธสิัง่สมลงเปนสมาธ ิลกึสดุไปหาอเุบกขา เสรจ็แลว กท็าํยังงี้

ขอเหวี่ยงหมนุจักรเดนิฉกึๆ ฉักๆ เดนิไปเรื่อยเลย เครื่องกล โพชฌงค ๗ นี่ตองเดนิเครื่อง ไปเรื่อยๆ โพชฌงค ๓

เปนตัวสาํคัญนาํไป เกดิปต ิปสสัทธ ิสัง่สมลงเปน สมาธลิกึสดุไปหาอเุบกขา ๓ ตัว เปนตัว สรางๆๆๆ เกดิปติ

เกดิปสสัทธ ิสัง่สมเปนสมาธ ิลกึไปสดุอเุบกขา รวมสัง่สมไปเรื่อยๆๆ นี่คอืโพชฌงค ๗ พระพทุธเจา เกดิเมื่อใด

โพชฌงค ๗ เกดิ พระพทุธเจาไมเกดิ โพชฌงค ๗ ไมเกดิ

ตอนนี้เหน็ โพชฌงค ๗ เกดิบางหรอืยัง พระพทุธเจาเกดิแลว ทาํไม อาจารยอื่นเขาไมสอนโพชฌงค ๗ หรอื

เขาไมใช ลกูพระพทุธเจา ... เอาไวกระจายละเอยีดวันสดุทาย พรุงนี้

เอา พอกอน

บญุนยิมจากโลกาภวิฒัน ์ตอน ๖

โดย พอทานสมณะโพธริักษ

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๗

เนื่องในงานพทุธาภเิษกฯ ครัง้ที่ ๑๘ ณ พทุธสถานศาลอีโศก

วาระสดุทายมาถงึแลว เรากไ็ดดาํเนนิชวีติ ชวีติเราดาํเนนิไปดวยพฤตกิรรม กจิกรรม พธิกีรรม อาตมาสรปุ

รวมกรรมใหญๆ ของมนษุยไวแคนัน้ ทัง้ดานจติวญิญาณ กมั็นจะตองเรยีกกรรมนัน้วาพธิกีรรม ที่มนษุย

พงึไดพยายาม ไดกระทาํขึ้นมา เปนรปูแบบรปูเรื่อง แลวแตวาจะสราง จะกอ จะกาํหนดขึ้นมาเรยีกวา พธิกีรรม

แมแตในทางรัฐ ทางโลก เขากม็พีธิกีรรม เปนรัฐพธิ ีเปนงานหรอืเปนการสมมตุ ิตัง้ขึ้นเปนครัง้คราว หรอื

เปนจารตี เปนประเพณ ีเปนวัฒนธรรม มันเกดิเปนพธิกีรรมขึ้นมา สาํหรับสังคมมนษุยชาติ

เราชาวอโศก เรากม็พีธิกีรรมสาํหรับชาวเรา ซึ่งอาตมากค็ดิวา พวกเราเหน็ด ีเหน็สาํคัญ มาถงึวันนี้ นานป ขึ้นมา



กย็ิ่งเหน็วา พวกเราเขาใจเหน็เปนความสาํคัญ กอ็บอุน อุนหนาฝาคัง่กันอยูทเีดยีว ที่ไดมา พรัง่พรอมกัน

ในพธิกีรรมอยางนี้ โดยสัจจะความจรงิ หลายปมาแลว อาตมาดสูถติ ิกเ็หน็วา มันไดสัดสวน ของมันขนาดนี้ กด็ดูี

พอด ีไมเหนื่อยเกนิไป ไมวุนวายเกนิไป แลวกด็เูปนไปได ประมาณเฉลี่ยแลว ๑,๕๐๐ หรอื ๒,๐๐๐ นี่ยอดสงู

๒,๐๐๐ กวา ไมถงึ ๓,๐๐๐ สักท ีอยางต่ํากอ็ยูในราวนี้ ๑,๐๐๐ เพราะฉะนัน้ ในระหวาง เหมอืนความดันคน

ต่ํากใ็นราว ๑,๐๐๐ สงูกใ็นราว ๓,๐๐๐ ไมถงึ ๓,๐๐๐ ด ีความดันของคน ประมาณต่ํา กป็ระมาณ ๗๐

สงูประมาณ ๑๑๐ อะไรระหวางนัน้ คลายๆ กันอยางนัน้ นี่เปน normal เรยีกวา เปนมาตรฐาน เปนระดับกลาง

นัน่แหละอยูในระหวางนี้แหละดแีลว และกรรมวธิตีางๆ ที่เราพงึเปนไป มาถงึวันนี้แลว เรากจั็ดสรรกัน

อะไรที่มันไดความ อะไรที่มันไดประโยชนคณุคา แลวกซ็อนเนยีนลงไป

เชนการจัดรายการเยน็ ภาคเยน็นี่ อาตมากว็าทกุวันนี้ พวกเราจัดรายการไดด ีรูจักเฉลี่ยเอาเรื่องนี้นะ

เรื่องนี้เอาตัวอยาง อันนัน้อันนี้ ซึ่งที่ไหนกจั็ดไมไดเหมอืนอยางเราหรอก เรานะมปีฏบัิตกิร ซึ่งเปนวทิยากร ในตัว

วทิยากรที่อื่น เขาเปนวทิยากรจรงิๆๆ เขามแีตความรู เขาไมไดมภีาคปฏบัิต ิเขาไมไดพสิจูน เขาไมได

กระทาํลงไปจรงิๆ จนเกดิผลตามมา แลวเอาผลมาพดูดวย เขาไมไดเปนเชนนัน้ไปสมบรูณทเีดยีว นอยมาก

ที่มบีาง กม็บีางแตนอย แตของเรานี่เนื้อๆเลย อยางไรๆกเ็อาปฏบัิตกิรจรงิๆ บางทขีึ้นไป ยังพดูเปนวทิยากร

ไมไดเลย ยังเปนผูที่จะพดูถงึความรู ไมคอยออกดวยซ้ํา มแีตความจรงิออกมา พดูออกมากเ็ดอๆ ดาๆ

ดวยความจรงิ มายนืยัน มาพสิจูน มาแจงใหกันทราบวา มันเกดิแลวนะ เปนแลวนะ ไดแลวนะ เปนอยางนีๆ้ เชยีว

ดไีมดอีะไรกม็าบอกกัน ซึ่งมันเปนเครื่องพสิจูน เปนเครื่องยนืยัน นานวันยิ่งจะมมีากขึ้น เพราะฉะนัน้

เรายิ่งจะไมอดปฏบัิตกิร วทิยากร หรอืผูขึ้นเวท ียิ่งจะไมอด ยิ่งจะมมีากขึ้น เพราะวาเราทาํจรงิแลว กม็สีิ่ง จรงิๆ

ขึ้นไป ไมไดแขงดแีขงเดนอะไรกันหรอก แตแขงตัวเองใหดสีาํหรับตัวเองใหเจรญิขึ้นไป ทกุๆ วัน

ตัง้แตเราปลกุเสกฯ หรอื พทุธาภเิษกฯ กันตัง้แตเชา ตามวธิกีาร เดี๋ยวนี้มันกเ็ปนอยางนี้กันไปลงตัว อาตมา

เหมาเชา เสรจ็แลวกอนฉันกแ็บงกัน แตละองคๆ กแ็บงกันไป มนัีกพดูมากขึ้นเดี๋ยวนี้ ชักบางทถีงึ ๓ รปูแนะ

ชวยกันวา มื้อหนึ่ง คราวหนึ่ง บายกแ็บงกันไปอกี ชวยกันวาไป พวกเรากย็นืยันตามขัน้ตอน ถาเอาแต อาตมาพดู

อาตมากจ็ะวาไปในแนวอยางอาตมานัน่แหละ บางคนกฟ็งไมหวาดไมไหว หหัูก มันลกึเกนิไป ยากเกนิไป

ฟงแลวหหัูก แตมันกต็องไป ทัง้กวางและลกึ กต็องเปดไปเรื่อยๆ เสรจ็แลวทานตางๆ สมณะเกจ ิตางๆ

ทานกม็าซอย อยางนัน้อยางนี้ไปเรื่อยๆ ใหดงูายขึ้น ดอูะไรขึ้นบาง อะไรกแ็ลวแต ซอยไป แลวแตลลีา

ของแตละทาน แลวตอนเยน็กม็ ีspecimen มสีิ่งที่เปนตัวอยาง เอามายนืยัน เอามาบอกนะ เอามายนือธบิาย

เอามาพสิจูน เอามาตรวจสอบ เปน specimen เปนสวนที่ มันเปนสิ่งที่ไดเกดิขึ้นแลว เปนแลว ของเรามรีะบบ

ครบครัน พธิกีรรมเชนนี้ อาตมาถอืวา เปนวัฒนธรรมของเรา เปนจารตี เปนประเพณ ีที่เราจะตองทาํตอไป

ผูที่รูจักคณุคา ความสาํคัญ กจ็ะมารับความสาํคัญคณุคานัน้ไป



จะเหน็ไดวา เราเขาใจยิ่งขึ้นแลว หลายคนบอกวาไมไดหรอก พทุธาภเิษกฯ ปลกุเสกฯ เรากจ็ะตองมา พยายามดู

เปนปๆ ปหนึ่งกม็ตีรวจมสีอบอะไรไป หลายคนหวงอยูเหมอืนกันวา ถาอาตมาตายไปแลว จะทาํอยางไร

รายการที่อาตมาทาํอยูเปนอยางไร ไมตองหวง พวกเรานี่แหละ กจ็ะมอีะไรไปเรื่อยๆ นาํพา ไปสงูไป

อาจจะเปนทมี จัดทมีขึ้นมา เอาละเชานี่ ม ีTHEME ม ีTHEME ของเรื่องขึ้นมา เสรจ็แลวกแ็บงกัน คนไหน

เอาซอยตรงไหน มันกจ็ะเปนเหมอืนกันนัน่แหละ แมคนเดยีวทาํไมได กห็ลายคนมาชวยกันทาํ ในเรื่องหนึ่ง

ใหมันเปนหมวดหมู เหมอืนอยางที่อาตมาทาํ อาตมาเทศนปลกุเสกฯ พทุธาภเิษกฯ ตอนหลังๆ นี่ เปนเรื่องๆ

เปนหมวดหมูไวด ีเทศนไวแลว กถ็อดเทป็ไวแลว ยังไมไดเรยีบเรยีงมาเลย จะเปนหนังสอืหลักๆ เหมอืนกับ

หนังสอืธรรมโฆษ อะไรของทานพทุธทาสเปนเลม แหม เรยีบเรยีงเปนเลมหลักๆ ใหญๆ ทเีดยีว ทาํไดดทีเีดยีว

อาตมาเอามาดตูรวจสอบใหมได ยิ่งดใีหญเลย เรยีบเรยีงมาแลว แตยังไมมผีูที่จะทาํ ยังไมม ีผูขยัน

หรอืวายังไมมผีูรอิาน เอาไปทาํ กไ็ปเรื่อยๆ มันไมไดทาํ กไ็มเปนไร อาตมาไมหวงหรอก แลวจะมคีน มาคนควา

เอาไปทาํเอง วันหนึ่งวันใด คณุตายหมดเกลี้ยงแลวคอยๆ ทาํกไ็ด เอา จรงินะ อาจเปนอยางนัน้ กไ็ด กไ็มมปีญหา

ถงึจะมคีนทาํหรอืไมทาํ อาตมากน็าํมาพดูไดอยู อาตมายังจาํไดอยู กส็าธยายอะไรไป กไ็ด เรื่องราว อะไรไป

คาํวาพธิกีรรม นี่ยกตัวอยางปลกุเสกฯ พทุธาภเิษกฯ หรอืแมแตพธิกีรรมยอยอื่น เปนพธิกีรรมชัว่คราว

พธิกีรรมเลก็ๆ นอยๆ หรอืพธิกีรรมจรมา กแ็ลวแตเถอะ คาํวาพธิกีรรมนัน่หมายถงึทางดาน เนนโนมไปทาง

จติวญิญาณ เนนโนมไปทางนามธรรม มันจะไดสิ่งเหลานัน้เยอะ คาํวาพธิกีรรม อาตมาลองบอกนยิาม

จาํกัดความ หรอืวาเอาขอมลู เงื่อนไขอะไรของมัน เพื่อเปนตัวขยาย เปนตัวอธบิายใหชัดๆ ขึ้นไว

สวนกจิกรรมนัน้ เปนงานเหมอืนกัน แตเปนงานที่ทาํทัว่ไป ไปทางดานวัตถ ุไปทางดานที่ตอง ไปทางดาน รปูธรรม

เปนวัตถธุรรม เปนงานอาชพี เปนการกระทาํงานของมนษุยชาต ิซึ่งทิ้งไมได พธิกีรรมกท็ิ้งไมได กจิกรรม

กท็ิ้งไมได ทกุวันนี้กอ็าชพีหรอืกจิกรรมของพวกเรา กจิการ ขยายความขึ้นมาเปนภาษาไทย คาํวา กจิการ

อันเดยีวกัน กจิการตางๆ กเ็ปนหลักเปนฐานขึ้น เปนงานเปนอาชพีที่พวกเราเขาใจ และกเ็อาใจใส พัฒนาขึ้น

โดยมหีลักการ มนีโยบาย มอีดุมการณ ของกจิการตางๆ ของเรา อดุมการณอยางไร นโยบายอยางไร ทาํไปแลว

จะใหมันเกดิมาในรปูไหน

ยกตัวอยางงายๆ เชนวาเราจะทาํกสกิรรม เราจะพยายามทาํกสกิรรมธรรมชาต ิทาํกสกิรรมใหมันไรสารพษิ

ทาํพชืผัก ใหมันเปนคณุภาพที่ด ีมคีณุคาสงู แลวกแ็จกจายกันในราคาถกู หรอืแจกฟรกีันใหได แบงแจก กันกนิ

ทาํใหเกดิใหทัว่ เปนธรรมชาต ิที่มันเกดิอยางสมบรูณมากมาย เปน Mass Nature ใหมากมาย เปนธรรมชาตเิลย

โดยทกุคนสามารถที่จะมกีนิมใีชไดสะดวกไดมาก จนไมตองหวงแหน มากจนกระทัง่ ไมตองซื้อหากันได

โอ...จะวเิศษใหญ และทกุคนมากจนกระทัง่ไมตองไปแยงชงิใคร เกลื่อนกลน ขาวสาล ีที่เกดิ

พวกที่ไปตดิงวนดนิเสยีแลว กไ็ปเกบ็มากนิ กต็องแยงกัน ประเดี๋ยวกค็งวนเวยีนเองแหละ เดี๋ยวก ็ขี้หวงหอบหวง



ขี้เกยีจเกบ็กก็อบโกยมาไว มรีะบบสทิธขิองฉัน ของเธอขึ้นมา มันกว็นเวยีนไปได แตนัน่แหละ

เรากต็องพยายามที่จะทาํใหเขาไปสูจดุที่มันวเิศษอยางนัน้ เปนอดุมการณ เปาหมาย ที่ไกล ลบิลับ ขนาดไหน

กต็าม เราจะเดนิ เราจะทาํ พยายามกระทาํไป

เมื่อเขาใจแลว เรากม็าฝกปรอืของเราใหมพีฤตกิรรม กาย วาจา ใจ ใหเกดิกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม

มโนกรรมเปนประธาน ใจเปนใหญ มโนปพุพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา จติวญิญาณ หรอืใจนี่แหละ

เปนตัวประธาน เปนใหญที่จะใหเกดิกายกรรม วจกีรรมขึ้นมา ใหเกดิพฤตกิรรมของคนขึ้นมา ตามที่รู เปนปญญา

เปนญาณทัศนะอันวเิศษที่เปนตัวควบคมุ วนิจิฉัยตัดสนิ มธีัมมวจัิยสัมโพชฌงค เปนอัตโนมัต ิมันวจัิย

ของมันอยูเรื่อย เมื่อจติตื่น จติรู จติรับ มันกว็จัิยของมัน ทาํงานของมันตลอดเวลา มันไมขี้เกยีจหรอก

ถามันจรงิแลว ถามันสมบรูณแลว มันไมขี้เกยีจ ที่เหลอือยู ไมใชของพระพทุธเจานะ ไมใชคณุสมบัต ิมันเปน

โทษสมบัต ิขี้เกยีจนะเปนโทษสมบัต ิฉะนัน้ เราลางโทษสมบัต ิอกศุลเหลานี้ออกใหหมด แลวเหลอืแตสิ่งที่

เปนคณุสมบัต ิมแีตความขยัน ความเพยีร เปนวริยิะ เปนอนิทรยี เปนพละ มศีรัทธาพละ มวีริยิะพละ มสีตพิละ

สต ิกเ็ปนอัตโนมัต ิสตกิร็ะลกึรูตัวทัว่พรอม เปนความเบกิบาน แจมใส เปนความระลกึรูอยูเสมอ

แมแตจะหลับจะพัก กม็ตีัวสตทิี่คมุรักษาตัวอยู ไมใชพอนอนหลับแลวกด็ับดิ่งไมรูเรื่อง เปนตายรายดี

อะไรใครกข็ี้เซา เรยีกภาษาไทยๆวา ขี้เซา นอนแลวกจ็ติไมรูตกไปอยูกนบึ้งอะไรกไ็มรู ไฟไหมแลว กย็ังนอน

เฉยอยูเลย กถ็กูคลอกเทานัน้เอง อาว จรงิไหมละ ไฟไหมนี่ ถงึตัวรอนขนาดไหน ใครเขาตื่นเตน ไฟไหมนี่ โอ

คนมันรองมันลัน่ นอนขี้เซาอยูไดเลย ตายแนๆ ไมตื่นกับเขา ไฟกค็ลอกเอาตายเทานัน้แหละ ฉะนัน้ เราจะมี

สตแิววไว ฝกจนกระทัง่เปนสตพิละ สมาธกิค็อื การสัง่สมสิ่งที่สงูสงเขาไปหาจติ เปนอธจิติ ที่สมบรูณแบบ

จะมคีวามเจรญิในจติ ดวยเจตสกิที่เปนกศุลเจตสกิใด กจ็ะเจรญิหมด เปนกศุลเจตสกิตางๆ อยูในจติ เปนอธจิติ

และมคีณุลักษณะแขง็แรงตัง้มัน่ จนกระทัง่เปนเอง จนกระทัง่เปนอัตโนมัต ิจนกระทัง่ เปน ตถตา เปนเชนนัน้เอง

โดยไมตองเปน คดิวาตองไปสังวรใหมัน ตองไประวังใหมัน ตองไปบังคับใหมันทาํ ไมตอง ไปบังคับมันเลย

มันเปนเอง เปนอัตโนมัต ิตถตา มันเปนเชนนัน้เองเลย เปนปกตธิรรมดาสามัญ ของมัน

เปนสมาธทิี่เปนปกตเิทานัน้ เพราะฉะนัน้ มันเปนอยางไรละ เปนสภาพ ฌาน ฌานทัง้ ๔ ไดโดย ไมยาก

ไดโดยไมลาํบากในฌานทัง้ ๔ สาํนวนที่ทานแปลมา กเ็ปนอยางนัน้นะ มันไมยากไมลาํบาก มันเปนเองเลย

เปนฌานอยางตถตา เปนฌานที่เปนเอง เปนพระอรหันตแลวมฌีานที่เปนเอง เพราะหนึ่ง นวิรณ ๕ ไมมี

เองเองอยูแลว สามัญปกตจิติของพระอรหันตเจา กไ็มมนีวิรณ ๕ อยูแลว มันกเ็ปนฌานอยูแลว ในองคฌาน

มอีะไร ในองคฌานกม็ ีมทุภุเูต กัมมนเิย ฐเิต อาเนญชัปปตเต เพราะฉะนัน้ ในองคฌาน ที่ม ีมทุภุตูธาตุ

เปนจติที่แววไว จะปรับจะปรงุจะเปนยังไงไป มปีญญาเขารวม ปญญากเ็ปน ปญญาพละ สต ิสมาธ ิปญญา

เปนพละ เขาทาํงานรวม ปญญากเ็ปนอัตโนมัต ิเปนญาณทัศนะ ซึ่งเจรญิ ขึ้นเรื่อยๆ ปญญานี้กจ็ะเจรญิ



ขึ้นเรื่อยๆ เปนความรอบรู เปนโลกวทิ ูเปนพหสูตู ไมมตีกต่ําเปนธรรมดา ไมมตีกต่ํา เจรญิขึ้นไปในทางกศุล

ยิ่งกศุล กศุลยิ่ง ยิ่งๆ กศุล กศุลยิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ จรงิๆ เดนิทางเดยีว มแีตทางเจรญิ มแีตเจรญิดวยกศุล

งอกงามไพบลูย เพราะฉะนัน้ เมื่อเราเรยีนรูในจติของเราถงึกเิลส แลวกล็างกเิลส ฆากเิลส จะเอาสาํนวน

ที่เอามาใชคราวนี้ สกิขมาตจนิดาประทับใจนัก ใชภาษาไทยวา ขยี้ แหม มัททต ิภาษาบาลวีา มัททต ิขยี้

ถาจะใชสะกดแบบไทยกมั็ททต ิขยี้เราไดขยี้กเิลสเหลานัน้ อยาง จรงิจัง ทาํจนมันหมดจรงิๆ เปนพระอรหันต

ที่เปนปกต ิมอัีตโนมัต ิมตีถตา จติไมมนีวิรณ เปนฌาน แลวกม็มีทุธุาต ุเทาบารมขีองแตละคน มทุภุตูธาตุ

เปนลักษณะมทุ ุแลวกเ็ปนภตูะนี่แปลวา จติวญิญาณ ภเูต ภตูะ แปลวา จติวญิญาณ ที่เขามาเรยีก ภตู

นี่ภตูผพีรายอะไรนี่ จติวญิญาณ ภตูะนี่หมายถงึวญิญาณ จติวญิญาณ

เพราะฉะนัน้ จติวญิญาณมคีณุลักษณะของมทุ ุลักษณะของความออน ดัดไดงาย ไมแขง็ ไมกระดาง ไมดื้อ

ไมดงึ และเปนจติที่มทัีง้ในสายปญญา กแ็ววไว เรว็ ถงึแมวามันจะเปลี่ยนแปลงกเ็ปลี่ยนงาย คอืดัดไดงาย

ปรับไดงาย มทุ ุความหมายสัน้ๆ ความหมายหยาบๆ กแ็ปลวาออนเทานัน้แหละ จะมาแปลวา จติออน

แลวมันกเ็ลอะเลยละ เขาแปลกันมานานแลว จติออนควรแกการงาน โธเอย จติออน แลวมันจะไปทาํ อะไรไหว

เพราะฉะนัน้ เขากแ็ปลดวยความหมายเทาที่เขารู ดวยพยัญชนะเทานัน้ ไมรูสภาวะ เพราะสภาวะ ของมันลกึซึ้ง

ธรรมะนี่ สภาวะมันลกึซึ้ง จะเรยีกวา ออนโยนกไ็ด ความหมายกด็ ีจะออนอยางสภุาพกไ็ด

เปนลักษณะกศุลทัง้นัน้ ออนกค็อื จติหัวออน ที่อาตมาเคยใช จติวานอนสอนงาย จติออนนอมกไ็ด จติวานอน

สอนงาย จติออนนอม จติที่ดัดไดงาย และมคีณุลักษณะทางสายปญญาดวยมทุภุตูธาต ุไมใชมลีักษณะ

ทางสายเจโต เจโตกค็อืเปนจติที่ออนนอมอยางวา เปนจติที่ดัดไดงาย เปนจติที่ไมดื้อดงึ ไมกระดาง ไมแขง็

ตไีมแตก อยางนี้ไมเอา ไมใช เพราะวาเปนจติที่รูเลยวา นี่มันมญีาณ มทัีง้คณุภาพ ทางเจโต

มคีณุภาพทางปญญา คณุภาพทางปญญาก ็ออนกค็อืมันละเอยีด ออนละเอยีด ไว แววไว ปฏภิาณรอบ รูเรว็

ปรับตัวงาย และไปทางกศุลหมด รูกร็ูอยางปญญา รูอยางญาณทัสสนวเิศษ ไมใชไปรู อยางเฉโก

ไมใชไปเฉลยีวฉลาดอยางเฉโก

สรปุรวมแลว แมแตฉลาด กฉ็ลาดรวมทัง้เฉโกของคนอื่นดวย หรอืใครจะเฉโก หรอืเฉโกจะเปนอยางไรในโลก

รูทัน ถาจะวาฉลาดเฉโก ถาจะวาฉลาดรูจักเฉโก แตเราไมเฉโก เราซื่อสัตย ซื่อตรงเราจรงิจัง จรงิใจ ไมทาํ

ไอที่มันโกง มันทจุรติ ไอที่มันเหน็แกตัว ไอที่มันจะเสื่อม มันจะเปนอยางไร รูทันดวย รูนะวาคดิอะไร รูนะ

วาคดิอะไรอยู ทาํอยางไรถงึจะได นี่แนะเหน็ไหม โอโฮ เรยีกวาอยากไดเลยนะ โอ สนิคาชิ้นนี้นี่นะ พอเอามา

เสนอปบ ตลาดตองการเลย ทาํไงอยากไดหรอื วริยิะ ขันต ิสัจจะ อธษิฐานเขา วริยิะ ขันต ิสัจจะ อธษิฐาน

เราเริ่มตนฝกตนเอง มาตัง้แตพื้นฐาน ทาน ศลี ทานภาวนา ศลีภาวนา ทาํมาเรื่อยๆๆๆ จนกระทัง่ มันกม็ผีล

ของเนกขัมมะ และปญญานัน่แหละ คอืออกจากสิ่งที่เปนอกศุล สิ่งที่ทจุรติ สิ่งที่ชัว่ เนกขัมมะ ออกจาก สิ่งที่ไมดี



ไมงามเหลานัน้มา ออกมาใหไดจนเปนปกต ิจนเปนการสละออก หรอืเปนทานไดจรงิ เปนคน ไมเหน็แกตัว

หรอืไมเหน็แกได ไมยดึเปนตัวเปนตน เปนของตน เปนลักษณะของอนัตตา อนัตตานัน่แหละ ไมใชเปนของตน

ไมใชมอัีตนยีา ไมมอัีตตา ไมมอัีตตา ไมมอัีตนยีา นัน่แหละคอืทาน เนื้อหาของทาน จนเปนธรรมดา เนื้อหาของศลี

จนเปนปกต ิจนเปนอัตโนมัต ิจนเปนตถตา เนื้อหาของศลี ที่แปลวาปกต ิแปลวาสามัญ แปลวาธรรมดา

แปลวามันเปนอยางนัน้เองเลย จนไมตองไปควบคมุ ไมตองไปบังคับ ไปเขญ็ ไปขนือะไร เปนไดอยางคลองแคลว

วองไวรอบดาน งายงาม เปนอะไรคอื เนกขัมมะ คอืออกมาจาก ความไมด ีไมงามทัง้หมด ปลอยออกมาหมด

ดวยรูดวยปญญา ดวยปญญา ดวยปญญา ทาํมาเรื่อยๆๆๆ ตัง้แตหยาบแลว ทาํมาแลว เพราะฉะนัน้ บารม ี๔

อันตนนี่ ตัง้แตรูมาตนๆ มาลาํดับ ๆ มาเปนหยาบ เสรจ็แลว แรงทางใจนี่ วริยิะ ขันต ิสัจจะ อธษิฐาน แรง ๔

ตัวนี้ตองทาํ เสรมิเขาไป ตองมมีากขึ้นๆ

เพราะฉะนัน้ พวกเราทกุวันนี้ ฐานของพวกเรานี่ ทาน ศลี เนกขัมมะ ปญญานี่ ไมตองพดูมาก ตองมาพดูกัน

เรื่องวริยิะ วริยิะหรอืยัง วริยิะจรงิแคไหน ยิ่งเผลอตัว ยิ่งอยูกับพวกเราไมเปนไรหรอก เราไมกลัวหรอก

อยูสบายแลว ตายกร็ูแลววาเขากเ็ผา เจบ็ปวยไมดแูลรักษา กใ็หมันรูกันไป คอืมันชักจะมทีี่พึ่งแลว มันกเ็ลย

กลายเปน เหน็แกตัว กลายเปนเฉื่อย สเีฉื่อย เนอืยตระกลู กลายเปนประมาท ตัวประมาทตัวนี้แหละ

มันประมาทวา ไมดหีรอก ความเจรญิยิ่งกวานี้ยังมอีกี เราตองวริยิะ ตองอดทน นี่พวกเราไมคอยอดทน

เหยาะแหยะ เคยไฟแรง เคยอดทนมาเกามาแก เสรจ็แลวกพ็อแลว ไฟไหมฟาง ตองเสรมิหนนุ คณุลักษณะ

พวกนี้ ใหขึ้นใหมาก วริยิะ ขันต ิสัจจะ สัจจะ เอาจรงิ เอาจรงิ อาตมาแปลสัจจะวาเอาจรงิ ถาไมเอาจรงิ

ไมมกีารถงึ ความจรงิ จะจรงิขนาดไหนละ เพราะฉะนัน้ ตองมาระลกึถงึ วริยิะ ขันต ิสัจจะ อธษิฐาน อธษิฐานตอง

ตัง้จรงิๆ เลยใจนี่ อยาตัง้ไขลมตมไขกนิอยูหนอยเลยนะ เตาะแตะ เตาะแตะ เปนเดก็ไมโต สักท ีตัง้ใหอยู

ตัง้ใหแรง ตัง้ใหแขง็ ตัง้ใจใหมันถาวร ตัง้ใจอยูดีๆ อยาเดี๋ยวเอนเอยีง เดี๋ยวลม เดี๋ยวเลี่ยง เดี๋ยวถอย ไมเอา

ตัง้ใหตรง ตัง้ใหแขง็แรง ตัง้ใหเดนิหนา เอาใหชัด ปญญากม็นีาํพอสมควร

อาตมาไมเชื่อนะ พวกเราฝกหัดธรรมะมาแลว ถงึขนาดนี้ ๒ ทศวรรษมาแลว ไมเชื่อ พวกเราไมมอีะไร

จะทาํใหตัวเอง อาตมาเชื่อวา มทีี่จะทาํใหตนเอง แต เหยาะแหยะ วริยิะออน ขันตอิอน สัจจะออน ไมเอาจรงิ

เพราะอธษิฐานออน เพราะการตัง้ใจออน ไมแขง็แรง พยายามเขาใจความหมาย ที่อาตมาพยายามขยาย พวกนี้

ฟงใหดีๆ พระพทุธเจาตัง้ทฤษฎหีลักการ ที่ทานสอนมนษุยเอาไวเปนอเุทศตางๆ พวกนี้ ลวนแลวแต คัมภรีา

ททุทฺสา ทรุนโุพธา สันตา ปณตีา อตักกาวจรา นปิณุา ปณฑติเวทนยีา ลวนแลวแตลกึซึ้ง ไมไดตามเหน็ไดงาย

ไมไดตามรูไดงาย ไมใชเรื่องที่จะคาดคะเนดนเดา เปนเรื่องสงบที่พเิศษ สันตา เปนเรื่องที่ ประณตีสขุมุ

และมันกซ็อนในปณตีานัน่แหละ มันประณตี ละเอยีด นปิณุากล็ะเอยีด ละเอยีด ไมมภีาษาไทยจะเรยีกแลว

นปิณุา มันละเอยีดยิ่งขึ้นกวา ปณตีา นปิณุา ละเอยีด ไปจนกระทัง่ถงึนพิพาน ละเอยีดลออ สนทิเนยีน ซับซอนกร็ู



สภาพซับซอนที่ไมสับสน รูสภาพซับซอนอยางเปนระเบยีบ รูสภาพซับซอน ที่รูเลยวา แมจะซับซอน สลับไปสลับมา

เปนปฏนิสิสัคคะ กลับไปกลับมา เปนสภาพ สัจจะยอนสภาพ อยางไรกไ็มสับสน ไมวุนวาย ไมวน รูชัดเจน

จะสลับซับซอนอยางไร กเ็ขาใจได ไมมภีาษา หยาบ ที่จะมาพดูแลว จะเขาใจไดจรงิๆ ไมงง ไมมนึ ไมปวดหัว

ไมวจิกิจิฉาเลย นปิณุา จงึเปนเรื่อง ที่รูได เฉพาะบัณฑติที่แท ปณฑติเวทนยีา บัณฑติแทๆ

ของพระพทุธเจาเทานัน้ที่จะรูได ทานยนืยันสัจธรรม หรอื ธรรมะของทาน ลกึซึ้งอยางนี้แลว

กเ็ปนลักษณะอยางนี้จรงิๆ

ทกุวันนี้เราพดูกันนี่ อธบิายกันนี่ เรารูไดงายขึ้น แตคนอื่นยัง ททุทฺสา ทรุนโุพธา อยูนัน่แหละ ยังเหน็ตาม ไดยาก

ยังรูตามไดยาก คราวนี้มคีนทดสอบ เอาดอกเตอรมานัง่ฟง ดอกเตอรกย็ังนัง่ฟง อาตมากเ็หน็ ดอกเตอร

นัง่ฟงอาตมาไป กพ็ลกิดหูนังสอืไป รูวาไมคอยรูเรื่อง ไมคอยเขาใจเทาไหรหรอก เสรจ็แลว ยังถามเลย

พวกที่นัง่อยูดวย คณุมาทาํอยางนี้เพื่ออะไรกันละ เขายังถามเลยนะ เพื่ออะไร จะเอาอะไรกันละ

มจีดุมุงหมายอะไรกันหรอื ดอกเตอรมานัง่ฟงอาตมาพดู หรอือาตมาอธบิายนี่ลกึซึ้งขึ้นไหม พวกคณุฟงแลว โอโฮ

คราวนี้ ไมไดมาฟงคราวนี้ เสยีดายตายเลย กจ็รงิ ซึ่งเราตามไมรูหรอก มันซับซอนซอนเงื่อน ซอนเชงิ พราง ลวง

เขาไมอยากใหรู ซึ่งตางกันกับทางธรรม ทางธรรมนี่ อยากใหรู มารู มาเอาไป บางทเีสยีสตางค จางมาเอา นี่

อยางนัน้ อยากใหรูจรงิๆ ใหรูใหหมด ใหรูใหครบ มเีทาไหรอยากใหหมด ยิ่งใหยิ่งงอก ยิ่งให ยิ่งงาม ยิ่งเอามาแจก

ยิ่งรูสกึวา เรายิ่งแจกเกง ยิ่งแจกยิ่งรูสกึวา เราควักกระบะของเรา ออกมาเรื่อย ยิ่งแจกยิ่ง แหม มันจะหมด

ควักออกมาเรื่อย เฮย ยังมอีกีนะ เนื้อควักตอไปอกี เฮย ยังมอีกี ควักออกมาอกี ยังมอีกี ควักออกไปอกี

อาตมารูสกึอยางนัน้นะ ควักออกมาเรื่อย ยังไมหมดเสยีท ีถงึบอกวา เอ รอยปนี่ อาตมาจะควัก

ออกแจกหมดไหมนี่ มันรูสกึอยางนัน้จรงิๆ แลวคณุรูสกึไหมวา มันมใีหมมาเรื่อยๆ จรงิๆ มันมใีหม มันมเีพิ่ม

มันมลีกึ มันมจีรงิ มันมชัีด มันมขีองละเอยีดลออ มันมขีองด ีดีๆๆๆ  ดทัีง้นัน้เลย ออกมาเรื่อย

อาตมากร็ูสกึอยางนัน้ ยังไมหมด เมื่อไหรหมดคณุกค็งรูละ คงจะอกีนาน มันอยางนัน้จรงิๆ และกไ็มได

เคยยอหยอนนะ สมควรที่จะเอามา แตมเีหมอืนกันชักออกมาลกึ อันนี้เอาไวกอน อันนี้อยาเพิ่งเอามา เปดเผย

ประเดี๋ยว ตาจะพรา เพชรเมด็นี้มันจัดไป มันจัดไป ถาเอามาปบนี่ อื้อฮื้อ เดี๋ยวตาบอดเลย แสบตา มันรับ ไมได

มันมลีักษณะอยางนี้บาง เพราะฉะนัน้ ยังไมถงึกาละ เรากเ็อาไวกอน แตอันนี้ถงึกาละ ถงึเวลา เอามา มา

ขนาดนัน้นะ ยกตัวอยางงายๆ เชน globalization กเ็ปนเพชรเมด็หนึ่งเหมอืนกัน แตชักมาขยายแลว แทนที่

คณุจะตาพรา คณุหลับตาเลย เอาอะไรมา คอืมันโง มันไมรับนะ เอาอะไรมาวะ ไมเหน็เปนธรรมะเลย ปด

สวนผูที่ม ีจรติทางนี้บอก โอโฮ มัน อยางนี้มัน ฮอื ตาจะพราเอานะ ระวังเถอะ ตะกละตะกลาม เดี๋ยวก ็ตาพรา

กระโดดใสเลย ระวังนะ ทองแตก ชอบ โอ อยางนี้ใช ธรรมะอยางนี้ แนวนี้เราชอบ ซึ่งธรรมะนี่ มันจะเดนิ

ทางสายอนรุักษมากกวา ธรรมะนี่ คนจรติอยางนี้จะนอย จรติไปทางโลกยีะ หรอืวาทาง ไมใชโลกยีะ



จะเรยีกโลกยีะกถ็กู จะเรยีกทางวัตถ ุจะเรยีกทางโลกๆ ธรรมดาสามัญออกมาหาโลกยีะนี่ มันกใ็ชทศิทางนี้

แตเราจะทิ้ง นี่มันภาษางายๆ มันกเ็ลยทิ้งพาซื่อ ความจรงิแลวไมทิ้งพาซื่อ เราใหมตีัว มันมตีัวเหมอืนวา มยีาง

มยีางเหนยีวเชื่อม โลกยีะ โลกตุระ มยีางเหนยีวเชื่อม เราลางไอตัวเชื่อมนี่ออก ลางตัวเชื่อมนี่ ออกหมดแลว

เรากอ็ยูดวยกันกับโลกยีะ โลกตุระ ไมตดิกันแลว

เพราะฉะนัน้ เราไมไดไปทิ้งโลกยีะ เราไมไดไปทาํลายโลกยีะ เราไมไดทาํลายหรอก มันม ีแตวาเรากอ็ยู ดวยกัน

เกื้อกลูกัน เราอยูอยางมปีญญา เราอยูอยางเหนอืแลว เปนโลกตุระแลว เรากช็วยพวกนี้ ซอนลงไปอกี

เรากเ็ปลี่ยนแปลงแกไข โดยที่เขายนิดใีหเราเปลี่ยนแปลงแกไขโลกยีะนี่ เปลี่ยนแปลงมาในรปู ที่เราเหน็วา ดกีวา

ไมไดไปทาํราย ไมไดไปทาํลายโลกยีะ ไมไดทิ้งขวาง ไมไดใจดาํ เราเอาแตสวนด ีเราไมเอาขี้กลาก เราไมเอา

มลพษิ เราไมเอาขยะของมันมาใช เอาแตที่เนื้อๆ โลกยีะเขากม็เีนื้อ นัน่เปนเนื้อ แลวเรากร็ูชัด เราเปนคนตาดี

มปีญญารูดวีา อะไรเปนขยะ อะไรเปนพษิ เหมอืนกับมดี เรากเ็อามาใชประโยชน เราไมเอา ไปใชโทษ

เหมอืนไฟฟา เราเอามาใชประโยชน เราไมเอามาใชโทษ เหมอืนฝน เรากเ็อามาใชประโยชน เราไมเอาใชโทษ

อยูเหนอืมันแลว จติใจเราไปตกเปนทาสฝน ไมไดตกเปนทาสมดี ตกเปนทาสไฟฟา ไมเปน ทาส ไมโง ฉลาด

ควบคมุไดอยูเหนอื เอามาใชแตดานประโยชน อยางนัน้โลกุตระ แตเรากต็อง ใชอันนัน้ เพราะโลกตุระจรงิๆ

ไมมอีะไร โลกตุระจรงิๆกค็อืโลกยีะ โลกตุระจรงิๆกค็อืโลกยีะที่รูเทาทันโลกยีะ แลวเรา กใ็ชโลกยีะแตสวนกศุล

คนที่ยังหลงผดิอยูในอกศุล กส็อนเขาแนะนาํเขา ชวยเขาใหหลดุ จากอกศุล มาเปนกศุลดวย นี่คอืพทุธ

พทุธเปนอยางนี้ พทุธชวยโลกอยางนี้ เพราะฉะนัน้ เมื่อไดแลว บารมทีี่สัง่สม กเ็ปน เมตตา อเุบกขา

เพราะฉะนัน้ ตอนนี้เรามาถงึฐานที่จะ เรากไ็ดขึ้นมาบางแลวนะเมตตา อเุบกขา เรากไ็ดขึ้นมาบาง แตมันกย็ัง

ขาเกๆ อยูบาง เมตตากย็ังเปนตาตุมๆ อยูบาง บางทกีเ็มตตาเกนิประมาณไป บางทกีเ็มตตานอย ไมคอยเอื้อ

ไมคอยใจกวาง ไมคอยใจดอีะไรนักหนา มันกเ็ลยแคนัน้ เพราะฉะนัน้ เราตองอบรมกันตอ ฝกฝนตอ

อาตมาไดอธบิายถงึโพชฌงค ซึ่งจะตองมอียูดวยกัน โพธปิกขยิธรรม ขาดโพชฌงคไมได โพธปิกขยิธรรม กค็อื

แกนของโพชฌงค สตปิฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ นี่คอื โพชฌงค ๓ สตสิัมโพชฌงค

ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค วริยิะสัมโพชฌงค อทิธบิาทคอืวริยิะ ธัมมวจัิยคอืสัมมัปธาน สัมมัปปธาน ๔ พวกคณุ

อาจจะเขาใจไดนอยหนอย เพราะวาพดูถงึนอย มสีังวรปทาน มปีหานปทาน หรอื จะเรยีก ขยี้ปทาน กไ็ด

เปนศัพทที่สกิขมาตจนิดาประทับใจนักนี่นะ มสีังวรปทาน มปีหานปทาน หรอื มัททตปิทาน กต็ามใจ แลวกม็ี

อนรุักขณาปทาน ภาวนาปทาน แลวกอ็นรุักขณาปทาน คอืสังวรนี่ กต็องพยายาม มตีัวระวังระไว มตีัวที่ จะตอง

สังวรอยูเสมอ กทั็บศัพท กพ็อจะรูวาเปนภาษาไทยมากแลว ไมสังวรอะไร ไมควบคมุดแูล ไมระมัดระวัง ไมได

ตองระมัดระวัง ตองรูตัววา ตัวเองเปนนักปฏบัิตธิรรม ตัวเองที่จะเดนิทาง ตัง้ใจ สังวร กค็อือธษิฐาน ใหมวีริยิะ

ขันต ิสัจจะนัน่เอง สังวร สังวรกค็อือธษิฐาน คอืตัง้ใจเสมอ ตัง้ใหมสีตเิสมอ ใหมธีัมมวจัิยเสมอ ใหมคีวามแขง็แรง



ใหมวีริยิะอยูในตัวเสมอ ใหมวีริยิะ ขันต ิสัจจะ ตองอดทนนะ สังวรนี่ อดทนนะ ทาํเหยาะๆ แหยะๆ ไมได

มันยิ่งสงูขึ้น สงูขึ้น มันยิ่งตองสงูขึ้น ตองพากเพยีรนะ ภเูขาสงูนี่ อูย ขึ้นไปสงูนี่เมื่อย กม็ากแลว

ไอยิ่งสงูกย็ิ่งแรงดงึดดูของโลกกม็าก ไอความชัน ความอะไรกอ็ูย ยิ่งยากจรงิ อะไรตออะไร ยิ่งขึ้นไปหาปลายนี่

ไอฐานจะรองรับกน็อยลง มันหยาบๆ นอยลงเรื่อยๆ มันละเอยีดขึ้น ไปหาที่เกาะ ที่ยดึ อูย จะลื่นเรื่อยเลย

จะรดูลงมาหาที่เกา จะลื่นลงมาหาที่เกา ยากขึ้น มันตองปน ยาก ปลายเขาสงูนี่ มันอื้อฮอื

แรงดงึดดูของโลกกม็าก ความสงูก ็โอโฮ ลมกแ็รง จะพัดหลดุมหิลดุแหล ไอที่เกาะ กน็อยลง

เพราะวายิ่งขึ้นไปหาปลายแหลม มันกย็ิ่งหยาบนอย มันกย็ิ่งละเอยีด อูย จับกล็ื่น จะพานตกงายๆ

ตองอตุสาหะจรงิๆ วริยิะมาก ขันต ิอดทน ฮดึสู เอาจรงิๆ เอาจรงิๆ ถาไมเอาจรงิไมไดถงึของจรงิ เพราะฉะนัน้

สังวรปธานกค็อืตัง้ใจ คอือธษิฐาน วริยิะ ขันต ิสัจจะ ใหรวมพลังเขา เสรจ็แลว จนหัน่มันได ฆามันได ขยี้มันได

ปหานปธาน เมื่อไดผลกค็อื ภาวนาปธาน ภาวนะแปลวา การเกดิผล ไดผลกส็ะสมผล แลวกร็ักษาผล

อนรุักขนาปธาน อยาใหผลนี่เสื่อม อนรุักขนาปธาน ไดผล รักษาใหดนีะ เผลอๆ โผลๆ ระวัง เหมอืนกับ

ที่เขาเลาเปนนทิาน สานเชอืกหนัง สานไป ควัน่เชอืกนัน้ ควัน่ไปๆ แลวมันกห็ยอนลงใตรอง ไปเรื่อยๆ

มหีมาอยูขางลาง กัดกนิเชอืกไปเรื่อยๆ ไอเรากน็กึวา ไอเรากเ็พลนิ ถักเชอืกหนังไปเรื่อยๆ ถักกน็กึวา

ไดยาวแลวนะ นกึวา เอา หมากนิอยูขางหลังนัน่ รักษาไมอยู ตองทบทวนตรวจตราผลของเราที่ได แขง็แรง

ดอียูหรอื จรงิหรอืไม ตรวจสอบไปเรื่อยๆ บางทมัีนหลงผดิได ตรวจสอบ เออจรงิ ยังอยูดคีรบนะ แขง็แรง ไมทอถอย

ไมเผลอไผล ไมประมาท ปลอยปละละเลย ทิ้งขวาง เออ ยังอยูด ีแขง็แรง จะเปนฐานแท ที่ซอนเนยีน

ซอนแขง็แรงขึ้น เปนของจรงิมากขึ้นๆ นี้สัมมัปปธาน ๔ นี่เปนตัวปฏบัิต ิเปนตัว ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค

จะตองทาํงาน อทิธบิาทหรอืวริยิะเปนนี่แหละ โพธปิกขยิธรรม สามตัวแรก สตปิฏฐาน กค็อืสตสิัมโพชฌงค

ธัมมวจัิยกค็อืสัมมัปปธาน อทิธบิาท ๔ กค็อืวริยิสัมโพชฌงค

นี่คอืขบวนการ ๔ ๔ ๕ ๗ ๘ อาตมาวา อาตมาหยบิหลักสาํคัญของพระพทุธเจามาขยาย แลวกพ็ยายาม ใชภาษา

ทาํใหพวกเราเขาใจอะไรตออะไร จาํเปนหลักไวในตัว แลวกม็รีายละเอยีดอะไร กไ็ดอธบิาย ใหคณุฟงไปแลว

แมคณุจะอธบิายไมไดเหมอืนอาตมา แตอาตมาเชื่อวา เขาใจในๆ นี่อธบิายไมออก เหมอืนอาตมาหรอก

เพราะคณุไมเกงเทาอาตมา ไมตองมายิ้ม เกงเทากไ็มวาหรอก อยากใหเกงเทานะ จะไดเบางานบาง

อาตมานะไมตองอธบิายเลย มาถงึปบจะอธบิาย เอา คนนี้แทน อธบิายไดแทน อธบิาย ไดปรอเลย เหมอืนเทา

เกงกวาดวย แหม ยิ่งเยี่ยมใหญเลย กลัวจะดเีกนินะนะ ดมัีนมเีจด็ดไีง ไปเจอดเีกนิสิ

เพราะฉะนัน้ กพ็ยายามใหเกดิ ๔ นี่ใหได แลวมันกจ็ะไดผลตามมา กค็อืสัง่สมลงเปนอนิทรยีพละ อนิทรยี ๕ พละ

๕ โพธปิกขยิธรรมอกี ๒ หลักกลาง อนิทรยี ๕ พละ ๕ กค็อืสัง่สมใหเกดิ ปตกิับปสสัทธสิัมโพชฌงค ไดดี

แลวกเ็นยีนลกึซึ้งขึ้นไป แนแนนมัน่คง เปนอัปปฺนา พยฺัปปฺนา เจตโส อภนิโิรปนา เปนพละ เปนกาํลัง กเ็ปนพละ๕



อนิทรยี๕ พละ๕ สัง่สมลงไปทัง้นัน้ๆ กด็วยสภาพของสัมโพชฌงค มรรค ๘ โพชฌงคกับมรรค ๘

นี่ของโพธปิกขยิธรรม โพชฌงคคอืตัวปฏบัิต ิคอืตัวที่สัง่สมใหเกดิสภาวจติทัง้หมด กค็อืสมาธ ิสัง่สม จนกระทัง่

สดุยอดแหงสดุยอดทัง้หลายแหล เปน เอเสว มัคโค นัตถัญโญ เปนตัวหลักใหญ ทฤษฎใีหญ สตูรใหญ อเุบกขา

อาศัย แมพระอรหันตกอ็าศัย พระอรหันตกอ็าศัย มรรคองค ๘ พระอรหันตกอ็าศัย อเุบกขา เปนฐานอาศัย

เมื่อเราม ีเรากต็องอยู เรากต็องเดนิ เรากต็องไป กค็อืทางเดนิ ที่เปนสัมมาอรยิมรรค ทานเรยีกวา สคุโต สัมมัคโต

ตถาคโต ถาพระพทุธเจา เรากเ็รยีกวา ตถาคโตเลย ทานไปดแีลว ไปในทางไหน กม็สีัมมาอรยิมรรค

นัน่แหละเปนทาง เปนกศุลทกุอัน กศุลเจตสกิ กศุลจติ เปนตัวทาํงาน เปนตัวบงการ กศุลจติทกุตัว

กศุลเจตสกิทกุตัว เปนตัวบงการใหเดนิไป เพราะจติ เปนสภาวะ ยังมอียู เรายังไมตาย เรายังมจีติอยางนี้อยู

หรอืคณุจะเกดิอกีกี่ชาต ิถาคณุเปนอรยิะ เปนอรหันต จะเปน พระโพธสิัตว มหาสัตว อะไร

อยางไรอกีของนัน้กม็จีรงิ และเปนสัจจะวา สิ่งที่ไมมไีมเปน สัพพปาปสสะ อกรณัง สิ่งที่มทีี่เปนกศุล

ยังไมถงึพรอม ไมสันโดษในกศุลไปอกี มอีกี แมแตไปเปนพระพทุธเจา กย็ังมกีศุลที่จะเจรญิตอไปอยู เราจะรูจัก

ทางเจรญิทางกศุล แลวกจ็ะมแีตเจรญิ เจรญิๆๆ ไมมหียดุยัง้ จนที่สดุ กเ็จรญิตอกไ็ด ไมเจรญิตอ กป็รนิพิพาน

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจาถงึไดเจรญิ จนกระทัง่เหลยีวไปดคูนตามหลัง ทานถงึไดตรัสวา อฐานะ ที่ในยคุใด

สมัยใด ที่พระสัมมาสัมพทุธเจาอบัุตแิลว จะมคีนที่จะมคีณุธรรมเทาๆกัน ใกลๆกัน หรอืคนอยาง พระพทุธเจา นี่

จะเกดิพรอมกัน ๒ คน หรอืใกลๆ กันกับพระพทุธเจา มคีณุธรรมใกลๆ ทานนี่ จะเกดิ พรอมกัน ในยคุหนึ่ง

สมัยหนึ่ง พรอมกัน ๒ องค อฐานะ ไมใชความเปนไปได ไมใชฐานะที่จะมไีด ไมใชเรื่อง จะเปนไปได

เพราะวาทานไปลิ่ว ไมตองเอาอะไร ...

อาตมาคอือาตมา อาตมาจะดหีรอืไมดกีค็อือาตมา แมคณุเอง คณุจะนับถอื ยกยอง หรอืคณุจะดถูกู ดแูคลน

อาตมากว็า อาตมาเปนตัวของตัวเองแลว คณุจะดถูกู ดแูคลน อยางไร อาตมากไ็มไดเสื่อม ลงไปกวา

ที่อาตมาควรจะเปนหรอก เพราะอาตมาเชื่อวา อาตมา เปนตัว ของตัวเอง ไดมากแลว เพราะฉะนัน้ ใครจะมาดา

ไมใชวาเปนคนหนาดาน ดาไมรูจักฟง ฟง แลวอาตมากว็า อาตมาฟง แลวเอามาคดิ เอามาเปรยีบเทยีบ

เราจะไปดถูกูดแูคลนเขาไดหรอื เรารับฟง มดี ีเรากเ็หน็จรงิ เออ จรงินะ เขาพดูถกูนะ เขาเขาใจ เขาดี

หลายอยางเขาดกีวาเรา หลายอยางเขา โอโฮ เกงนะ คนควาด ีใชสัญญา จาํไดด ีมอีะไรๆ ตางๆ นานา

อาตมากเ็หน็ด ี... กเ็อาสวนดนัีน้ อะไรที่ยังเพี้ยนอยู ผดิอยูบาง อาตมาก ็ทวงบาง ทวงไปบาง ทวงได

อาตมากท็วง ทวงไมได อาตมากไ็มทวง ...

เพราะฉะนัน้ พวกเราจงึมมีานะที่ทะเลาะกันมาก กับคนอื่นคณุวางใจแลว คณุไมไปแขงเขาหรอก แขงทาํไม

กร็ูอยูแลววา เขาไมมอีะไร ดไีมดเีปนมานะอกีชนดิหนึ่ง ไปดถูกูเขาขมเขาดวย มากไป ไปดถูกูเขาขมเขาดวย

พอดถูกูเขา ขมเขาแลวนี่นะ มันกไ็มทะเลาะกันอยางจกุจกิหรอก มันทะเลาะกันก ็พอเจอกันกว็ากันเลย



ทะเลาะกต็กีันไปเลย ถาไมต ีกต็อยกันไปเลย เหมอืนหมาใหญกับหมาเลก็นะ หมาเลก็เหา ...เสยีงหมาเหา...

หมาใหญกเ็ฉย ไมกลัว แลวกไ็มทาํรายดวย ชางแกเถอะ ถงึแกจะกัดขา กก็ัดไมเขาหมาเลก็ หมาใหญกเ็ดนิ เฉย

หมาเลก็จะกัด จะงับ อยางมากก ็เสยีง แฮ แคแฮ คาํราม เทานัน้แหละ หมาเลก็ ไดยนิเสยีงวิ่งเลย จะแคนัน้จรงิๆ

แตนี่มันตัวไลๆ กันนี่ มันกโ็อย อาตมาละเหนื่อยจรงิๆ นี่พยายามอธบิาย ธรรมะใหพวกคณุ รูตัวนะ แกไขซะ

ประสานกันใหได สมานัตตตา แกไขกันใหได

สังคหวัตถ ุ๔

ทาน

เปยยวัชชะ

อัตถจรยิา

สมานัตตตา

สละใหได ปลอยใหได วางใหได คนอยางพวกเรานี่ คนด ีคนพากเพยีรมาเสยีสละ มาถงึขนาดนี้แลว

ยังจะลบหลูดถูกู ยังจะมาย่ําย ีทาํราย ทาํลายอะไรกันนักกันหนา มองจดุดกีันใหออก

เพราะฉะนัน้ ผูใดปากไมคอยดนัีก เอาแตตาํหน ิเปยยวัชชะ พยายามดื่มคาํตาํหนกิันใหได เออ คนนี้ทไีร

กอ็ยางนี้แหละปาก ปากหนอปาก กฟ็ง ดื่มกันใหได หัดรับคาํตเิตยีนกันใหได แลวพวกเรากถ็นัดต ิไมใช ถนัดชม

กร็ูอยูแลววา เราไดดเีพราะต ิพระพทุธเจากต็รัสวา เราจะตเิธอแลวตเิธออกี สายทานพทุธทาส แปลวา

กระหนาบแลวกระหนาบอกี อาตมาแปลวา กระหน่ําแลวกระหน่ําอกี กน็คิคหะ คาํเดยีวกันนี่แหละ พระบาลี

ตัวเดยีวกันนี่แหละ นคิคหะตัวนี้แหละ กระหนาบแลว กระหนาบอกี ตกิันไป ตกิันแลวกันอกี กน็ี่แหละ

เพราะเราตกิันเกง เพราะฉะนัน้กพ็ยายาม คนตเิกงจนกระทัง่ไมรูจังหวะ ไมรูจักกาลเทศะ ไมดอูารมณ

กันบางเลย กหั็ดระวังบาง ดกูระแสลมบาง เปนนักอตุวุทิยาบาง แหม ตกิันตะพดึ ไมมอีตุวุทิยา บางเลย กไ็มดี

แลวคนที่ถกูต ิโดยประเภทที่ แหม สลาตันมา ไมดฤูกษไมดยูาม รับไมเปน อยาไปออนแอนัก สลาตันมา อื้อฮอื

โวยมาไมมทีาวาจะบอกทันเลยนะนี่ วัดอากาศไมทันเลย กหั็ดรับลกูใหดี

เพราะฉะนัน้ ทานขยายความเปยยวัชชะวา ปยวาจา ไอการมานัง่ชมกัน พดูกันอันเปนที่รัก ชมกันเปนที่รัก

อาตมา ไมสงสัยหรอก เอาแตปอยอกันเปนที่รัก อาตมากไ็มสงสัยหรอก แตตกิันแลวเปนคาํที่รับกันได

ถอืเปนคาํที่ด ีการตถิอืเปนคณุคา และรับคาํตกิันเปน ตกิันกป็ระมาณเปน คนรับคาํต ิกท็นทานตอคาํตไิด อยางนี้

ถอืเปนคาํที่รัก เปนปยวาจา เปนวาจาที่นารัก เพราะในพวกเรานี่ มวีาจาที่นารักกวาคนขางนอกเขา

ที่เขามแีตคาํปอยอกัน ทาํเปนแกลงสรรเสรญิ ยกยอ ยกยองกันไป ไมไดเรื่องไดราว บางทไีมเปนจรงิ กแ็กลง

ปอยอกันไป ทเุรศ จรงิๆไมไดเปนวาจาที่นารักหรอก ใสหนากาก pretender นักเสแสรง แกลงมารยาท มารยา

แตพวกเรานี่ ทาํอยางนี้นี่แหละ แลวเรากร็ับคาํกันได อยางนี้เรยีกวา คาํที่นารัก เสรจ็แลวกเ็กดิ อัตถจรยิา



อัตถจรยิกค็อื ศรัทธา ศลี จาคะ ปญญานัน่เอง ไมมอีื่น อัตถจรยิา ศรัทธา ศลี จาคะ ปญญา จะเกดิเนื้อ

ในอัตถะกเ็นื้อแกน สาระ อัตถะ พฤตกิรรม จรยิา กจ็ะเกดิขัดเกลา แกนจรยิานี่ แกนสารของพฤตกิรรม ของเรา

ขัดเกลาพฤตกิรรมของเราขึ้นมาเรื่อยๆ เปนอัตถจรยิา เขาไปหาแกน เขาเปนผูมปีาสาทโิก มอีาการ ที่นาเลื่อมใส

มกีายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ดขีึ้นเรื่อยๆ พฤตกิรรมดขีึ้นเรื่อยๆ พฤตกิรรมอยางไร มัน่คง ศรัทธาเปน

ศรัทธาพละ มัน่คงในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ มัน่คงในพทุธธรรม รูจักพทุธธรรม และเรา กเ็ปนสงฆ

ที่เปนสมณะหนึ่ง สมณะสอง สมณะสาม สมณะสี่ เปนเนื้อแท เนื้อแท เปนลกู พระพทุธเจา แทๆ ขึ้นมาจรงิๆ

เปนอารยิะ เปนอารยิะทัง้สต ิเปนอารยิะทัง้ธัมมวจัิย เปนอารยิะทัง้วริยิะ เปนอารยิะทัง้ปต ิเปนอารยิะทัง้ปสสัทธิ

อารยิะทัง้สมาธ ิอารยิะทัง้อเุบกขาขึ้นมาจรงิๆ เลยเรื่อยๆ นัน่แหละ เปนเนื้ออัตถจรยิา ศรัทธาในสิ่งนี้

ไมใชศรัทธางมงาย ไมใชศรัทธาไมรู ศรัทธาที่มปีญญาเขารวม เปนญาณทัศนะ ที่ถามแลวนี่ ถามเมื่อวานนี้

ย้ํามาวา ตรงไหนขดีขอบอารยิะ

ตรงปญญาที่เปน ภาวนามยปญญา มปีรมัตถแท เหน็ของจรงิตามความเปนจรงิ เกดิบทบาท แมกาํลัง ทาํไดอยู

นดิหนึ่ง กก็าํลังเปนอารยิะในชวงนัน้ ถาทาํไดหนาไดแนน ไดมากไดแขง็แรงขึ้นมาเทาใด กย็ิ่งเปน สมาธิ

กย็ิ่งเปนของจรงิที่มัน่คงขึ้นๆ มัน่คงขึ้นๆ เปนอารยิะที่แทอยางนัน้ ศรัทธา เชื่อ เพราะมขีองจรงิ ไมใชเรื่องงมงาย

เชื่อแตแคภาษา เชื่อแตแคความหมาย เชื่อแตแคตรรกศาสตร ไมใชเชื่อแคนัน้ ศรัทธา

ศลีละ หลักเกณฑตางๆ ที่ใหปฏบัิตพิสิจูน ปฏบัิตไิดหมดจนเปนปกต ิจนเปนธรรมดา เปนผูที่มศีลีที่เครงได

เปนศลีที่แขง็ เปนศลีที่ละเอยีด เปนศลีที่ยาก เปนศลีที่เบา อะไรกต็ามใจเถอะ ตัง้อะไร ขออะไร มากาํหนด

กท็าํไดหมด ไมไดหมดกไ็ดมาก ไดอยางไมยาก ไดโดยสบาย มศีลีเปนธรรมดา เปนปกต ิหลักเกณฑตางๆ

ที่เรามกีัน โอย ไมขัดของ ไมใชบอกวา อยามาแอบกนิขาวเยน็นะ กม็าแอบกนิอยู ไม ทาํไดสบาย ไมละเมดิ

ปนี้ทานบนิบน กใ็หของดนีะนี่ พระเกจเิมื่อวานนี้ ใครละเมดิกไ็ปแกไขดีๆ ปรับปรงุด ีไมตองถลมกันมาก หรอก

อาตมากเ็มื่อยเปนเหมอืนกันนะ เพราะฉะนัน้ ใหสาํนกึของเราเอง แกไขของเราเองใหดีๆ เพราะฉะนัน้

ศรัทธาเปนความเชื่อที่มปีญญา ศลีกเ็ปนไดแลวเปนปกต ิจาคะกค็อืตัวสละออกจรงิๆ ปญญากเ็ทานี้แหละ

อัตถจรยิามันมจีรงิ เนื้อหาของสมานัตตตานี่แหละ สมานัตตตาไมใช อัตตาทะเลาะ ตองสมานทะเลาะ กอนเหรอ

สมานโดยไมทะเลาะ ไมดกีวาเหรอ ทาํความรูจักทะเลาะ หรอื ทาํความรูจัก พดูไปเรื่อย ทาํความรูจัก

รูจักกันใหด ีรับลกูกันใหเปน แลวกแ็กไขกัน เอา คนนี้มันหยาบอยู กแ็กไขกัน เกลากันขึ้น

ใหสูสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปสูสภาพด ีมพีฤตกิรรมที่ดหีมด กาย วาจา ใจ ดขีึ้นๆๆๆ เราเปนผูดขีึ้นไปเรื่อยๆ จรงิๆ

เพราะฉะนัน้ อะไรบกพรองเราเตอืนกัน บอกกัน ฟงแลวกเ็ออ ตอนนี้ดนีะ ตอนนี้ทานเนนตอนนี้ แกไขกาย วาจา

ใจ ทัง้หมด ไมใชผูดแีตเฉพาะใจ ไมใชผูดแีตเฉพาะกาย วาจา ใจไมแกไข ใจไมเปลี่ยนแปลง ใจไมเปนเลย ไมใช

ครบ ศาสนาพระพทุธเจานี่ครบ ไดเนื้อแท เพราะฉะนัน้ ตอนนี้เราอยูในฐานะไหน เราแกพฤตกิรรมกันจรงิๆ ปบ



ปรับปรงุพฤตกิรรมนี้ใหดยีิ่งขึ้น ดกีวานี้ยังมอีกี เราตองดขีึ้นไปเรื่อยๆ ถาดไีมมากกวานี้ ไมมเีนื้อหา

ไมมสีาระแทที่ดกีวานี้ เราชวยคนไมไดมากกวานี้ และเราเองกไ็มไปถงึที่สงู ที่สดุ ตราบใดที่อาตมายังมลีมหายใจ

อาตมากจ็ะตองทาํไปอยางนี้แหละ เหนื่อยกพ็ัก มัน overload กป็ว รูจักปวไหม ปวแปลวารักษา ภาษาอสีาน

ปวอาตมากแ็ลวกัน ปว ภาษาอสีานแปลวารักษา

นี่เรื่องของตัวเราที่จะตอง ทาํตัวใหเปนบคุคลบญุนยิม เมื่อทาํตัวเปนบคุคลบญุนยิมแลว เราไดแนวลกึ

เราไดแนวจรงิขึ้นมา มันกจ็ะมาหาโลก โลกนี่แหละ เราอาศัยอยูกับโลก และเรากจ็ะชวยโลกได เพราะเรา รูโลก

รูเทาทันโลกเขามากขึ้น ที่เราเอาโลกเขาเปนไป แมแตทางไกลเลยนะ และเราคดิไมถงึเขาเสยีดวยซ้ําไป

วาเดี๋ยวนี้ เขาจะเปนนกิส เขาจะสะสมทนุดวยวธิกีารกลวธิตีางๆ นานา จนเขารูกันเองวา โอโห สะสมทนุ

กันแบบนี้แลว เขารูนะ ไมใชเขาไมรูนะวาตลาดหุนนี่นะ มันคอือะไร ไมใชเขาไมรูกันนะเขารู

นักเศรษฐศาสตร กร็ูวา เปนทนุปลอม มันเปนทนุหลวม มันเปนการปนขึ้นมาหลอกกันชัว่คราว เพื่อที่จะ ใหเกดิ

การหมนุเวยีนเขาไปใหทาํงาน ใหไดเกดิการทาํธรุกจิ หรอืการคาอะไร ตองใชทัง้นัน้ แลวเขากถ็อืวา

ไปสรางธรุกจิ ไปสรางการคา ไปสรางอตุสาหกรรม ไปสรางโนน สรางนี่ ดวยทนุอันนี้ไปทาํนี่ นัน่คอื ความเจรญิ

ผลสะทอนกลับ หรอืภัยขางเคยีงของอตุสาหกรรมกด็ ีภัยของทนุปลอมนี่ มันกม็ ีเหน็ เกดิแลว

ภัยของอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมคอืความขยันหมัน่เพยีร ที่จะเอาวัตถดุบิ เอาแรงงานคน เอาความคดิ

มาสังเคราะห เอาสิ่งที่ตองการออกมา เสรจ็แลวกจ็ะมเีศษกาก หรอืมลพษิที่เหลอืแนนอน คณุเอาอันหนึ่งมา

อกีอันหนึ่ง แลวคณุกต็องทิ้ง เพราะคณุไมตองการ มันเปนธรรมชาตขิองมันจรงิๆ เสรจ็แลว เขากเ็อา

สิ่งที่เขาไดมานี่ ดวยความรูความสามารถ ไดไปแลวกไ็ปเหลงิ เหลงิ นกึวาเราเกง นกึวาเราไดมาก คนที่มสีทิธิ

เปนนายทนุ มันกใ็ชซ ิเขาทาํมาเองกเ็ยอะ กม็าก เขากเ็ลยเกดิการบรโิภคอยางโง บรโิภคอยางเหลงิ บรโิภค

อยางผลาญ บรโิภคอยาง luxury บรโิภคอยาง mass consumption บรโิภคอยางมาก mass มาก มันกเ็ลย

ผลาญพรา แลวเขากส็รางคานยิม กนิอวด กนิอาง เหมอืนอยางที่เราปจเวกขณนี่ เราไมกนิอวด ไมกนิอาง

ไมกนิผลาญ กนิพรา ไมกนิอะไรใหเปนตัวอยางที่ไมเขาทา กนิอยางประหยัดมัธยัสถ ไมหรอก กนิอยางมาก

อวดอางวา ขารวย ขากนิเหลอื ขากนิ อยากกนิเมื่อไหรกห็ากนิได อยากอะไร เบง ในลักษณะพวกนี้ ซอนเชงิ

มันกเ็ลยกลายเปน ตัวอยางที่วา พวกนี้เขามกีนิ มอียู เขาไมทกุข พวกนี้เขามมีากมาย เขามคีนรับนับถอื

มคีนขอเศษขอกาก มันยิ่งใหญ เผนิๆ คนรูสกึอยางนี้ เขากอ็ยากเปนคนที่ร่ํารวยเปนคนที่มอีาํนาจ เปนคน ที่เปน

ทนุนยิมอยางนัน้ เขากอ็ยากเอาอยาง อยากเปนอยางนัน้ตาม ดวยความไมลกึซึ้ง แตพวกเรานี่ รูทัน หรอืยัง

ยังมเีชื้ออยูนะ ยังไมหมดเชื้อ รู แตยังไมหมดเชื้อทนุนยิม

เพราะฉะนัน้ พวกเรายังเปนทนุนยิมนอย ทนุนยิมกลางอะไรอยูบาง เขาใจแลวละ แตมันยังวางไมได เลกิไมได

เลกิเปนนายทนุจรงิๆ ไมได ยังเปนทนุนยิมกลาง ทนุนยิมนอย ทนุนยิมเลก็อะไรอยู เลกิมาใหได



ถาเราจะมาเปนตัวอยาง ไมใชอยางนายทนุ เปนตัวอยางอยางพระพทุธเจาพาเปน เปนคนมักนอย สันโดษ

แตเรากอ็ยูได กนิอยางนี้แหละ อยูอยางนี้แหละ เสื้อผาอยางนี้แหละ ที่อยูอาศัยพักอยางนี้แหละ นอนงายๆ

อยางนี้แหละ อะไรกแ็ลวแตที่เราเปนไปอยูนี่มากมาย เปนใหได จนกระทัง่เกดิจารตี ประเพณ ีวัฒนธรรม

คนในลักษณะชาวอโศก มันเปนในรปูลักษณะของชาวอโศก เปนคนอยางชาวอโศก มาเรื่อยๆ แค ๒ ทศวรรษนี่

ยังเปนวัฒนธรรมไมสมบรูณเทาไหรหรอก ยัง ๑๐๐ ปกย็ังนอยอยู มันจะมวีัฒนธรรม ที่ซอนเนยีน

ลกึซึ้งขึ้นอกีเรื่อยๆ มันยังกอบกออยูนะนี่ มันยังไมไดดสีดุหรอกนะ

โยมนี่บอกวา เพิ่งจะกอเกดิ ยังเดนิยังไมไดเลย ยังเปนไอหน ูยังเดนิไมได เตาะแตะๆ ยังเดนิไมได ยังลมลกุ อยูนะ

หัดเดนิอยู อโศกเรานี่ วัฒนธรรมอโศกยังเตาะแตะอยู แตมรีปูรางขึ้นมาแลว จนกวา จะแขง็แรง จนกวา

คนจะเหน็ได โอโฮ ผองใส แตกเนื้อหนุม แตกเนื้อสาว ทนีี้แหละ คนถงึจะฮอืฮา คนถงึ จะชื่นชม ใชไหม

ขณะนี้อโศกไมมใีครเขาฮอืฮาหรอก เขามองแลว อะไรวุย มันคนหรอืเปลา เหมอืนลกูกรอก เปนเดก็

เดก็ยังจะตองอยูในตูอบอยูเลย มันยังไมคอยเตม็รปูเตม็รางเพราะ concept ของเขา หรอือปุาทาน ของเขามวีา

เดก็ที่นาเอน็ด ูตองมรีปูรางอยางนัน้ แตวาเดก็ของอโศกนี่ รปูรางมันเหมอืนคนพกิาร เหมอืน เดก็พกิาร

เดก็ยังไมเตม็ คลอดกอนกาํหนดหรอืเปลา หรอืวาเดก็ถกูแมกนิยาหรอืเปลา อะไรอยางนี้นะ แตของเราเตม็

ของเรา กาํลังตรงนัน้ตรงนี้ กาํลังบาํรงุกันอยู ขาดตรงไหนกบ็าํรงุกันอยู เรากาํลังหาจดุ บาํรงุกัน ใหมันครบ

ใหเปนเดก็ ที่ครบทกุสวนสมบรูณ และอกีหนอยกบ็าํรงุ ใหเตม็รปูรางขึ้นมา สักวันหนึ่ง จะเปนหนุม เปนสาวที่

โอโฮ เหน็มันกาํลังแตกเนื้อหนุมเนื้อสาว นี่มันงามที่สดุละ คนรุนนัน้นะ ยัง ยังไมถงึ รุนนัน้นะ ใชไหมอโศกนี่

คนเขามองมา ยังไมเปนอยางนัน้หรอก เปนไอเดก็กะโปโล แตตอนนี้ ชักเหน็แลววา เฮย มันเปนเดก็ มันเปนชวีติ

ชวีติแลวมันกร็ูสกึวา มันไมเปนภัยอะไร ไมใชตัวพษิ ไมใชตัว แมงอะไรพเิศษ ที่วา ควรจะขยี้ฆาเสยีหรอก

คนชักเหน็แลว นี่เปนตัวที่มปีระโยชนนะ เปนตัวที่ปลอย ใหมันโตไปกอน ดดู ีมันคงพอที่จะเปนเครื่องใชไดนะ

ชักรูสกึอยางนี้แคนัน้เอง แตนอยคนดวยซ้ํา ที่รูสกึอยางนี้ นอยคนดวยซ้ํา นี่รปูของอโศกขนาดนี้ กาํลังเปนอยางนี้

คณุเหน็ดวยไหม ฟงดดูีๆ

อาตมาตรวจสอบดคูาของอะไรตออะไรอยูในโลก โลกเขาขาดแคลน แลวรองกันโอยอายแลว แมแต ดอกเตอร

ทัง้หลายแหล เรยีนมา แปลมา นักรู เขายอมรับกันนะ คลื่นลกูที่สาม ความลมเหลว ของสังคม ความตองการ

ของทศิทางใหม อะไรกแ็ลวแต เขยีนออกมา ภาษาเขาตัง้ขึ้นมา ไมรูกี่เลม ตอกี่เลม เอามาให อาตมากร็ับมาแลว

กเ็ปดดบูาง ดหูนอยนา เหมอืนกับคนประมาท หยิ่งๆ เลยนะ จรงิๆ อาตมารูนะ แตอาตมา ไมมเีวลาที่จะอาน

เปดดบูาง นดิๆ หนอยๆ ... ขอรับสารภาพวา อาตมาไมไดอานละเอยีดสักเจา แตอาตมาวา อาตมาพอรู

ไมพลาดพลัง้หรอก เขาไปถงึไหน ขนาดไหน อาตมากเ็ขาใจ และกไ็มได สมน้ําหนาหรอกวา คณุกาํลังลมเหลว

ไมมทีางไปแลว เศรษฐกจิกต็ัน กลายเปนเศรษฐกจิกาสโิน กลายเปน เศรษฐกจิทนุปลอม เศรษฐกจิฟองสบู



โดยเฉพาะมุงหมายถงึเรื่องของหลักทรัพย หรอืเงนิทอง ที่จะไปเปน ตัวที่จะสรางสรร ทกุวันนี้เอาหลักทรัพย

หรอืเอาเงนิทอง ตัวสะพัด ที่เปนคาแทน ไปเปนหลักใชไหม แลวเขา จะไดสรางสรรตอ เขากล็มเหลว

ดวยวธิกีารที่จะประมวลหาวธิหีาเงนิมา เพื่อที่จะทาํแลว กลายเปน สิ่งซับซอนที่ปลอม ที่เปนฟองสบู ที่เปนกาสโิน

อยางที่ตลาดหุนนี่ เขากร็ูของเขาไมใชเขาไมรู แตเขาจาํนน เขาจนตรอก เขาไมมทีางเลอืก เขาไดอันนี้เทานัน้

เขาไมมวีธิกีารอื่น เศรษฐศาสตรของเราลมอันนัน้ แลวเรา กร็วมทนุ ไมใชไมรวม เรามกีองบญุสวัสดกิาร

แตพวกเรายังขี้เหนยีวอยูเทานัน้ เพราะมันยังเหน็แกได ฝากแบงก มันไดดอกนี่หวา ฝากนี่เขาไมใหดอก

แตกเ็กรงใจ มอียู ๑๐ ลาน กฝ็ากไว ๒ แสน ฝากกองบญุ สวัสดกิาร ไวหนอย เอา กข็อบคณุ ๒ แสนกข็อบคณุ

ยังไมกลาเอาออกมา ๑๐ ลานหรอก เพราะเราเอง เรายังตองการดอก ตองการ ยังกนิ ยังใชเปลอืง

ตัวเราเองยังเปลอืงนี่ เพราะฉะนัน้ ถาคณุลดลง ลดลง คณุกไ็มเปลอืง แลวคณุกมั็น่ใจ จนกระทัง่รูหมูนี้วา เออ

ไมตองมอัีนนี้กไ็ด อยาวาแต ๑๐ ลาน ที่เรามอียู ในแบงกเลยนะ แลวเอามาฝากไวกองบญุสวัสดกิารเทานัน้เลย

บอก บรจิาคไปเลยกไ็ด เมื่อถงึคราวถงึครัง้ นี่ไมไดมายนุะ เดี๋ยวจะหาวา อาตมา มาพดูเอา ไมไดมายุ

ไมไดมาพดูเอา แตวามันจะเปนจรงิของคน มันคอยๆ ไปของมันตามจรงิ ตามสัจจะ ตามจติวญิญาณ

เมื่อมันมัน่ใจ เมื่อมันเปน มันมี

พวกเราไมใชคนไมมสีมรรถภาพ มสีมรรถภาพ มบีญุบารม ีบางคนไมไดหาเองกม็ ีมันมบีารมขีองแตละคน

บางคนม ีบางคนตัวเองไมไดทาํงานหรอก สามใีหมาอยูเรื่อย เยอะ แลวกม็าทาํอะไรอยูทางนี้กไ็ด มันมบีญุ

ของแตละคน แตถงึมนีี่ละ เราตองพสิจูนวา เราจะตองสละออกได อยางไรแคไหน แลวมันจะรวมกันเอง

เหมอืนเขาเปนนะ ธนาคารของเขาทางโลก เขาบาปมากเลย ธนาคารของเรา มันไมมบีาป กองบญุสวัสดกิาร

ของเรานี่ กพ็ยายามพัฒนา ทกุวันนี้เราทาํงานพอมสีัมมาอาชพี มสีัมมากัมมันตะ พอที่จะพอเปนไป

เครื่องมอืไฮเทค เครื่องมอืเทคโนโลยชัีน้สงูอะไร ที่เราจาํเปนที่จะตองเอามาใชใหมันทันเวลา เขาเหมอืนกัน

ถาไมงัน้แลว เราจะบอกวา เราจะวิ่งทันเขาไหมนี่ พวกโลกเขานี่ โอโฮ เทคโนโลยขีองเขาเหลอืเกนิ เหลอืกนินะ

เราจะวิ่งทันไหม เราไมตองวิ่งทันหรอก เปนแตเพยีงวา เขาไมตองมาขมเรามาก คณุคาที่วเิศษ อันนี้อธบิาย

ใหเขาจรงิๆ แลวเขาจาํนน อยางของคณุ ของคณุขดูรดี ของคณุขมเบง ของคณุเอาเปรยีบ ของเรานี่เสยีสละ

เสยีสละ ทนุรอนเอามาสรางสรร ไมไดเอามาเขาตัว สรางสรรนี่ เราเอามาเปนสวนกลาง มาเปนสวน

ที่จะเฉลี่ยสวนที่จะกระจายไป แมแตคนืไปหาคณุเอง อยางเราผลติแลว เราเอาออกไป รานคา รานขาย

คณุกม็สีทิธ ิคณุจะรวยเทาไหร คณุกม็สีทิธจิะมาซื้อของเรา อยางนี้เปนตน เราใหแกคณุอยางอสิระ อยางนี้

แตของคณุหลายอัน คณุปดปอง คณุไมใหเราเกี่ยวของ แตของเรา เขามาเกี่ยวของได อยางนี้เปนตน

เพราะฉะนัน้ ในการเปนไป ในลักษณะของโลก ในลักษณะของธรรม ในลักษณะที่กาํลังเปนไป แบบทนุนยิม

บญุนยิม อะไรอยูนี่ อาตมาขอยนืยันวา ทางนี้นี่ พระพทุธเจารูแลวสอน แตสังคมสมัยพระพทุธเจา มันไมได



จัดจาน มันไมไดหยาบคาย มันไมไดซับซอน มันไมไดขี้หลอกอยางทกุวันนี้ กม็คีนมองอาตมา เหมอืนกันวา

ทาํไมพาทาํ ถงึขนาดนี้ สมัยพระพทุธเจา ไมเหน็ตองทาํถงึขนาดนี้นี่ ใช ใชเลย สมัยพระพทุธเจา ไมทาํถงึ

ขนาดนี้หรอก มันหลายอยางที่ทาํขนาดนี้ไมได ๑.แมกระทัง่สมบรูณาญาสทิธริาช สมัยพระพทุธเจา กท็าํอยางที่

อาตมาพาทาํไมได ความเขาใจในเรื่องของสังคม เขากไ็มเปนประชาธปิไตยอยางนี้ เขากย็ัง สังคมทาสอยู

ตางกันมาก

เพราะฉะนัน้ ทกุวันนี้ตางคนตางมอัีตตามานะ สมัยพระพทุธเจานัน่ อัตตามานะไมม ีขมกันไดงาย ใครมอีาํนาจ

ขมกันไดหมด เปนทาส สมัยนี้ตางคนตางมอีสิรภาพ ตางคนที่ตางเบง แลวจะไปทาํอยาง สมัยพระพทุธเจา

นะเหรอ ไมได ใชไหม มนัียละเอยีดกวานี้ ที่อาตมายังอธบิายไมออก เพราะฉะนัน้ หลายอยาง ที่อาตมาจาํนน

แลวทาํไมตองรับอยางนัน้อยางนี้ ทาํไมอาตมาไมใหใชดอกไม ธปูเทยีนเลย สมัยพระพทุธเจา ทานยังอนโุลม

รับดอกไมอยู ทานยังรับเลย แตสมัยนี้พดูกันรูเรื่อง ไมตองรับดอกไม จะเสยีหายอะไร แลวคณุมปีญญาพอที่จะรู

แลวกไ็มตองรับ เพราะฉะนัน้ อาตมาคัดเลอืกเอาคน ที่มปีญญารับ บอกวาไมตองใชดอกไม ธปูเทยีน

แคดอกไมธปูเทยีนไมตองตดินี่ จะมาปฏบัิตธิรรม ไดเนื้อหาไหม เอาคนแคนี้กอน ไมตองตดิแคดอกไมธปูเทยีน

ไมตองตดิไฟ ไมตองตดิน้ํา เอาสตูรหลักของ พระพทุธเจา มาใชเลย ที่นี้พวกคณุเถยีงไมได มันสตูรหลักมอียู

แลวกซ็อน อยางดหูนังดลูะครละ ผดิศลีนะ อาตมากบ็อกวา ไอหนังละครนี่ตองเรยีนรู เหมอืนเรยีนรูไฟฟา

เหมอืนเรยีนรูยาพษิ แลวเราเอามันมาใช อยูเหนอืมันใหได แลวเรามาใชประโยชนได อาตมาตัดสนิใจชานะ

กวาอาตมา จะตัดสนิใจวา เอ จะเอาวดิโีอ มาฉาย มาดกูันดหีรอืไมด ีตัดสนิใจตัง้นาน จนดพูวกเรา

กาํลังอนิทรยีแลว อาตมากบ็อกพวกเราแลววา คณุจะไปปดวดิโีอ ปดทวี ีของเขานัน่ละไมได ทวี ีมซัีบซอน ลกึซึ้ง

ยิ่งคณุจะไมเอา มันกจ็ะยัดเขามาหาลกูนัยนตาของคณุนะ ในอนาคต เสยีงคณุบอกวา จะตองเปน วทิยุ

ถงึจะเปด มันจะไมตองเปดวทิย ุมันกจ็ะตองอดุหคูณุนะ คณุวิ่งหนไีมไดหรอก โลกมันจะสรางมา เปนอัตโนมัติ

เปน automation มากขึ้น คณุหนไีมไดหรอก

อาตมาเลยเหน็ความจาํนนตรงนี้วา ถาเราไมตัง้ทาที่จะสูมัน กอนมันมาหาเรา เมื่อนัน้เรายับเยนิเลย

มันมฤีทธิ์แรง ยับเยนิเลย เพราะฉะนัน้ ตอนนี้ตองเตรยีมทาสูมันกอน เรยีนรู มันจะมาทาไหน เรยีนรูมันกอน

เพราะฉะนัน้ อยาประมาทเลย อาตมาบอกคณุแลววา สรางอนิทรยีพละกอน ไปดโูทรทัศน เดี๋ยวนี้โทรทัศน

แมแตตะวันตก แมแตเมอืงที่เขาไมไดมคีวามรูเรื่องนี้มากนัก เขากร็ูแลววา โทรทัศนนี่ มันทาํรายมนษุย

เดก็ทกุคน เปนลกูโทรทัศน ตะวันตกในอเมรกิา เดก็เปนลกูโทรทัศน แลวมันกเ็ลวไปตามโทรทัศน

เพราะโทรทัศนมันเปดเพื่อโฆษณาเปนหลัก เพื่อดงึดดูใหคนมานยิมชมชื่นสนิคาผลผลติของเขา แลวสนิคา

ผลผลติของเขาจะขายออก คนจะนยิม เขากจ็ะตองเอาใหคนชอบ คนชอบกเ็อาอะไรละ กเ็อากเิลสมาลอ ทัง้นัน้

เอากเิลสมาลอแลวมันเปดฟรเีซก็ซ ฟรกีเิลสมาก เพราะมันไมคอยประสปีระสา กับกเิลส เทาไหร คนตะวันตก



คนอเมรกิันไมประสปีระสากับกเิลส กเ็ลยปลอยกเิลสเพนพานไปหมด เรานี่มคีวามรูทางดานนี้

ทางดานนามธรรม ทางดานจติวญิญาณ กเิลสตัณหาพอ โดยเฉพาะพทุธ

เพราะฉะนัน้อาตมาเหน็กเิลสพวกนี้มฤีทธิ์แรงขนาดไหน อาตมาปรามพวกคณุ อาตมาตองเหนด็เหนื่อย

มานัง่เซน็เซอรทกุวันนี้นา อาตมาอยากปลดปลอยเตม็ท ีอยากใหตัง้คณะเซน็เซอรขึ้นมาแทนอาตมา และ

พวกเรากห็ลายคน พวกเรายังไมเอาถาน อาตมากต็องดกูอน จนกวามันจะพอเปนไป ไมเชนนัน้ อาตมา

กต็องแบกภาระ แตกต็องทาํ บอกแลววาคณุวิ่งหนไีมได ตอบอาตมามาซวิาพวกคณุเอง คณุจะหนรีอด

พวกไอเครื่องเทคโนโลยไีฮเทคพวกนี้ไปได คณุตอบซวิามันจะเปนไปใครจะทาํลาย มันมปีระโยชนไหม มี

และกไ็มควรทาํลาย แตเราตองใชมันใหเปน ตองอยูเหนอืมันเหมอืนไฟฟา มันฆาเรา ตายได แตมันซอนเชงิ

ยิ่งกวาไฟฟา ไฟฟารูเลย จับมันหรอืวาทาํเกนิ มันตายชักดิ้นชักงอ แตนี่ตาย ทางวญิญาณ ตกต่ําทาง

วญิญาณเปนเปตานัง เปตานังคอืการตายชนดิตกต่ําลงไป ตายอยางเปนๆ นี่แหละ คอืจติวญิญาณ

มันตายตกต่ําลงไป มันไมใชตายเหมอืนไปจับไฟฟาดดูแลวกร็างกายตายแขง็เขยีว ไมใช แตจติวญิญาณ

นี่แหละแขง็เขยีว จติวญิญาณนี่แหละเสื่อมต่ําลงไป เปตานัง ผูตกลวง หรอืผูตาย เปตานัง คอืการตายชนดิ

ถาเรยีนรูโลกตุระแลว ตองเขาใจใหด ีเพราะฉะนัน้ ที่ไปบอกวาโปรดพอแม จากความเปนเปรต กค็อืโปรด พอแม

ใหจติวญิญาณตื่นขึ้นมาตรงนี้ ไมใชวาตายแลวคอยอทุศิสวนกศุลไปให เปรตพอแม ที่ตายไป ที่อธบิายกันเพี้ยน

อยูทกุวันนี้ ที่อาตมามาแกตรงนี้ อาตมาถงึบอกวาไปตามบาลแีลวนี่ กแ็กเปตานัง ตัวนี้ แตเปตานัง

เขาเขาใจวาตายจากทองพอทองแม ตายจากรางกายนี้แลวถงึไปเปนเปตานัง ไมใช เดี๋ยวนี้กเ็ปน เปตานัง

พอแมกเ็ปนเปตานังอยูเดี๋ยวนี้ ชวยใหพนจากความเปนเปรต ชวยจากใหตายใหฟนเสยี

เพราะฉะนัน้ เราใชพวกนี้นี่ พวกโทรทัศนวทิยอุะไรพวกนี้ดวยกัน ตองศกึษาฝกฝน หลัก ๔ ประการ ที่อาตมา

คดิไวใหนัน่นะ ศกึษาดีๆ มันลกึซึ้งนะ ตองเกดิอรยิญาณ หมายความวา อรยิสัจตองเกดิจรงิๆ ทาํการปฏบัิติ

คณุอยูกับมัน คณุตองปฏบัิต ิจะตองมสีตสิัมโพชฌงค ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค วริยิสัมโพชฌงค ดวูดิโีอ

คณุจะตองมโีพชฌงคดเูสมอ โดยเฉพาะสต ิธัมมวจัิย วริยิะใหเกดิปต ิปตขินาดไหนคณุรับ, ปตขินาดไหน คณุลด

ดดีวยในการปฏบัิต ิคณุดไูปกแ็หม ประทับใจในปต ิอัดพลังกศุล ปต ิอยางโนนอยางนี้ คณุกต็อง

ลดอปุกเิลสนัน้ดวย หรอืบางทบีางคน ยังไมตองลดหรอก อปุกเิลสตัวนัน้ เพราะคณุตองอาศัยพลังนี้ อาศัย

พลังปต ิแลวถงึจะมกีาํลัง ถงึจะมพีลังสรางสรรไดอยู เอา ตัวคณุ คณุไมตองลด ปตไิปกอน แตถงึวาระ

ที่จะลดปตคิณุ เรากต็องลด อัดพลังกศุล แลวกต็องลดปต ิที่เปน อปุกเิลสซอน

ฝกฝนโลกวทิ ูกร็ูอยูแลว กไ็ดรูโลก มันไมตองเอาตัวเขาไปเสยีเวลา เขาไปลาํบาก โลกมันเปนอยางไร

เขาอัดกระปอง ไวใหเราดหูมด แตอาตมาไมใหเอามาดหูมดเทานัน้แหละ เพราะหลายอยางเปนภัยเปนพษิ

และไมจาํเปนตองด ูระดับอารหยาบๆ ระดับเอกซหยาบๆ เอกซเองอาตมากไ็มเคยเซน็เซอรหรอก ...



เอาละกลับมาที่โลกาภวิัฒนอกีนดิหนึ่ง โลกทกุวันนี้นี่เรากาํลังเดนิเขาไปหาเขา ที่จรงิมันเดนิไปเดนิมา

จากเขามาหาเรา หรอืเรามาหาเขา มันกอ็ยูอยางนี้แหละ เพราะวาเราไมไดตัดเขาตรงไหน แตตัดเขต

โดยปญญา ตัดเขาโดยวธิกีาร มวีธิกีาร แลวเรากเ็ปนอยูกันได มจีารตีมปีระเพณ ีมวีัฒนธรรม เปนขดีเขต

ที่เปนเรื่องของความตัด เปนกาํแพงไรสภาพ

เพราะฉะนัน้ คนที่เขาจะเดนิเขามาในหมูอโศกนี่นะ คนที่ไมคอยจะอาจหาญ ไมคอยมภีมูเิขามา เขาจะรูสกึ

เลยวา โอย มันยบุๆ ยบิๆ ไปหมดนะ เดนิเขามามันยาก อยูไปวัน สองวันนี่ โอ ถาเผื่อเขาไมใชคนในภมูนิี้นะ

อยูไมรอดหรอก อยูไมไดหรอก จะอดจะทนจะแกลงอดแกลงทนไปประเดี๋ยวกไ็ป ขอใหเนื้อนี่แนนเถอะ แลวเรา

นี่แหละ จะไปอยูกับเขาอยางสบาย เขาจะเขาใจเราขึ้น และเขาจะยอมรับของเรา โดยที่เรยีกวา ยอมรับ

อยางยกยอง บางคนอาจจะเคย เดนิเขาไปในเมอืง เดนิเขาไปในกรงุ ตัง้แตสมัยแรกๆ โอโฮ เขามอง ตัง้แต

หัวจดเทา แลวลักษณะการมองนี่ เรารูเลยวามองอยางหมิ่นหยาม แลวก ็อาตมาแสดงใหด ูในเทป ไมมี

นี่เปนทาทแีสดง มองอยางหมิ่นหยาม มองอยางดถูกูดแูคลน แลวก ็พอสรปุผลแลว กบ็อกวา เหมอืน

สัตวประหลาดตัวหนึ่ง ชางมันเถอะ หรอืบางทอีดไมได กบ็อกวามาทาํไม มาทาํอะไร ไปๆๆๆๆ ถาอดไมได

ถาอดได กป็ลอยไป ชางมันเถอะสัตวประหลาดตัวนี้ แตเขาจะไมรูสกึวา มคีาอะไรเลย จนกระทัง่ผานวัน

ผานเดอืน ผานปมาถงึวันนี้ เดี๋ยวนี้ กทั็ง้ๆ ที่ตัวเกานี่แหละ มอซออยางเกานี่แหละ นุงผาถงุ แบรฟตุ ไมมรีองเทา

บางทเีสื้อผาที่เกาๆ ยับๆ ระวังกลิ่นแลวกัน ...

เพราะฉะนัน้ ตองหัดซักกันบาง หาวธิกีารใหมันสะอาดบาง แตในรปูมอซอ ในรปูโทรมๆ เขาไมคอยถอื แลวนะ

เขาเขาใจนะ ตอนหลังนี่ เกอืบยกมอืไหวไมทัน เพราะเรามันไหวเรว็กวา กลัวจะไมไดหรอก ตองไหว กอนเลย

มันเกดิสภาพนี้ขึ้นมา ถงึแมจะยังไมชัด ยังไมมาก โยมเหมอืนคาํ บอกวา เขามองเราเหมอืนกับ ทาวสามล

มองเจาเงาะปา รปูรางขางนอกนี่เปนเงาะ แตอยาไปมองตื้นอยางแครปูขางนอกนะ ไอเงาะนี่ อยานกึวา

ไปดถูกูนะ พยายามมองทะล ุเขาพยายามจะทะลใุหเหน็ทองเหมอืนกัน ระวังทองเกนะ (ผูฟงหัวเราะ)

พวกเรานี่เสรจ็แลวก ็ขางนอกนะเงาะแน แตขางในละ ยิ่งกวาเงาะอกี หวา ตายแนๆ เลย หรอืไมกท็องเก

ไมไดเรื่องนะ มันลวงกันไดจรงิๆ คนชัว่จะมใีนอนาคต คนซอนแฝง คนชัว่จะม ีคนแอบแฝง จะม ีนี่ในอโศกเรานี่

ชักมบีางเหมอืนกันแลว แตยังนอย

แตนัน่แหละ จะนอยจะอะไรกแ็ลวแต ของจรงินะมันเลยีนแบบไมคอยไดหรอก แลวยิ่งมมีวลมากๆ แลวมัน

กจ็ะมฤีทธิ์จรงิ อยูในนัน้เอง เพราะฉะนัน้ ขอใหอโศกมมีวลอยางนี้ไปเถอะ มลีักษณะวัฒนธรรม จารตี ประเพณี

ความเปนอยู เปนคนอกีตระกลูหนึ่งจรงิๆ เสรจ็แลวโลกเขา เขาจะคอยๆ ซับซาบ เขากแ็สวงหา เขากจ็าํนนแลว

อาตมาบอกไดวา เขาจาํนน เขาไมมทีางไปหรอก ถาไมมา กลับมาทางวญิญาณนี้ ไมมทีางไป วัตถมัุนหมดแลว

เขาเกง เขาเกงยอดเลยวัตถ ุวจัิยเกงทกุอยางเลย ที่จะทาํอะไรตอะไร ออกมา ใชได เกงหมด จนกระทัง่วัตถดุบิ



มันจะไมมใีหเกงแลว มันจะไปไมรอดแลว แตเขาตดินสิัย mass consumption มามาก เขาหบุไมลง

พวกเราปรับปรงุตัวเองแลวมาอัปปจฉะ กนินอย ใชนอย กลาจน มาเปน mini consumption ที่จรงิกค็อื economy

consumption คอืบรโิภคอยางประหยัด economy กค็อืประหยัด economy ภาษาอังกฤษเขานี่ แปลวา

ประหยัดโดยตรงเลย มาบรโิภคอยางประหยัด แตไมไดทรมานตน เพราะเราหยดุเสพ เรยีนรู อัสสาทะ

เรยีนรูความจรงิวา ชวีติตัง้อยูไดอยางงายๆ ปจจัยสี่ เครื่องบรขิารนดิหนอย ถาจะทาํงาน กบ็รขิารสวนกลาง

มเีจาแจค็ อะไรกเ็ปนของสวนกลาง เครื่องกลหนัก มคีอมพวิเตอรของสวนกลาง มเีครื่องมอื เครื่องใชสวนกลาง

มศีาลาใหญนี่สวนกลาง มโีรงเรอืน หองหับทาํงานไอโนนไอนี่ ของสวนกลาง สวนตัวเราเองนัน้ อู งาย

นัง่ที่ไหนกเ็ปนทพิย นอนที่ไหนกเ็ปนทพิย ยนืที่ไหนกเ็ปนทพิย เดนิที่ไหนกเ็ปนทพิย มันสบาย มันไมตดิยดึ

มันจะไมสะดวกบาง เรากไ็มตดิใจอะไรนักหนา แมนอย เรากพ็อไปได แมจะ ขาดแคลนบาง กพ็อไปได แต

มันกไ็มขาดแคลนนักหรอก ขนาดนี้นี่นะ เทยีบกับคาสวนรวม ของสังคม เขาดซู ิพวกเรานี่ไมขาดแคลนอะไรจรงิๆ

เพราะฉะนัน้ ทกุวันนี้ใหรูฐานะหรอืวารูเหตกุารณ รูกาละเสยีวา เรากาํลังโต เรากาํลังจะสัมพันธทัง้หมด โลก

โลกยีะกับโลกตุระ แตเรากจ็ะตองเปนโลกตุระที่จะตองอยูกับโลกเขาได ในมมุที่อาตมาเคยบอกวา โลกตุระ นัน้

เปนฝายให โลกยีะเปนฝายเอา เหมอืนคน คนละตระกลู ตระกลูหนึ่งตระกลูเอา ตระกลูหนึ่ง ตระกลูให

ตระกลูหนึ่งตระกลูเสยีสละ ตระกลูหนึ่งตระกลูเอาเปรยีบ ๒ ตระกลูนี่ มันคนละตระกลูจรงิๆ เพราะฉะนัน้ อโศก

กับคนโลกปถุชุนนี่ มันคนละตระกลูจรงิๆ แตมันอยูดวยกันได เพราะคนหนึ่งเอา คนหนึ่งให มันกไ็มทะเลาะกัน

เขาเองเขาวาตระกลูเดยีวกัน เขาตระกลูเอาเปรยีบ ตระกลูเอา ตระกลูไมสละ ตระกลูขี้โลภ มันกเ็ลยแยงกัน

ทะเลาะเบาะแวงกันอยูทัว่โลก มันตระกลูทนุนยิม ตระกลูเดยีวกันหมด อยางเกง กแ็คกัลยาณชน

กัลยาณชนกห็าไดยาก กัลยาณชนยังไมชัดเจนดวยปญญา ยังทาํไมได ตรงจติวญิญาณ

ยังไมแกไขถกูตัวจติวญิญาณ เปนแตเพยีงรูดวยเหตผุลวา เออ สละดนีะ สละดนีะ แลวเขากส็ละไป ซื่อบื้อๆๆ

พยายามทาํ แตลกึๆ เขาไมรูวา sub-concious unconcious จติใตสาํนกึ จติไรสาํนกึ ที่มันทาํงาน มบีทบาทอยู

ที่มันจะหาวธิฉีลาดแกมโกง เพื่อที่จะเอามา เพราะฉะนัน้ ในโลกานวุัตร เขาถงึบอกวา พวกนี้สรางอาํนาจ

พวกนายทนุ พวกที่จะเปนเจาทัง้ทางการเมอืงนี่ ประเทศนัน้ ประเทศนี้ เขากถ็อืวา เขาเปนประเทศมหาอาํนาจ

เปนประเทศใหญ แลวเขากพ็ยายามที่จะเปนเจามหาอาํนาจ ดวยทางรัฐศาสตร ดวยทางเศรษฐศาสตร

ดวยทางวัฒนธรรม เขากเ็ปน พยายามเปนเจาอาํนาจ ถาคนไทย ไปแตงตัว

เหมอืนอยางชาวอเมรกิันเขาหมดเลยนะ วัฒนธรรมของไทยแคเรื่องแตงตัว กไ็มมแีลว ถกูกลนืหมด

ยิ่งทางเศรษฐกจิ วธิกีารอะไรทกุอยาง เหมอืนกับไปรับเอาของเขามาหมด เรากเ็ขาขาย กเ็ขาเปนเจา ตัง้หลักการ

เศรษฐกจิอันนี้ อยางนี้ไวหมด เรากเ็ขาเปนเครอืขายของเขาหมด มันกค็อื ทาสอาณานคิม

การเมอืงละ ระบบวธิกีารเมอืงของเขามอียางนีๆ้มา ไมใชอยางพอลกู ไมใชอยางพอลกูเหมอืนอยางเรา



ไมใชเปนพี่นอง การเมอืงของเขาไมใชระบบพอลกู การเมอืงของเขาอยางตัวใครตัวมัน เคยไดยนิคาํวา

อเมรกิันแชรไหม ตัวใครตัวมัน การเมอืงเขากก็ารเมอืงลักษณะอยางนัน้แหละ อเมรกิันแชร การเมอืง แบบนัน้นะ

เราไมเอา ตางคนตางอสิรเสรภีาพ ตางคนตาง แลวเขากพ็ดูเลนๆ อาตมาขอยนืยันวา พดูเลนๆ ชวยกันซิ

เกื้อกลูกันซ ิมนี้ําใจซ ิเขามบีาง แต เปนตัวอยางวา แตจรงิๆ แลวขาจะตองเหนอืกวา ขาจะตองใหญ

ขาจะตองรวย ขาตองเบง ขาตองขม หนาตา EGO ใหญมาก

เราไมเอาคณุธรรมอยางนัน้ ไมด ีเราจะเอาอยางที่นี่ ดกีวา อยางนี้เปนตน เพราะฉะนัน้ เขากใ็ชอทิธพิล ของโลก

ตัง้แต ๑ คน จนกระทัง่ถงึสถาบันครอบครัว ๒ คน ๔ คน จนกระทัง่ถงึสถาบันของสังคม เปนกลุม เปนหมู

จนกระทัง่ถงึสถาบันของตาํบล สถาบันของจังหวัด สถาบันของประเทศ ถงึขัน้สถาบันของโลก

กล็วนแลวแตจะแพรลัทธ ิแพรอาํนาจตามที่เขาตองการ

จะวาไปทาํไมม ีอโศกกต็องการจะแพรลัทธเิหมอืนกัน ตองการแพรอาํนาจคณุลักษณะอยางนี้ ออกไป เหมอืนกัน

แตเราไมไปบังคับใคร ไมไปขดูรดีใคร เราจรงิใจวาอยางนี้ดกีวา เพราะฉะนัน้ เรากพ็ยายาม อภวิัฒน พัฒนาที่เรา

เรารูวธิกีาร วธิกีารโลกาภวิัฒน กค็อืวธิกีารที่เรารูโลก แลวเรากจ็ะพยายามที่จะไป ชวยโลกเขา โดยที่เรา

อยาไปแพรอยางนัน้ แพรอยางอสิรเสรภีาพ นี่ของดนีะนี่ เอหปิสสโิก ทาทายใหมาด ูเรยีกรองใหมาดู

แตเขามาดนัูน่นะ มเีครื่องคัดเลอืก คนที่เขามาผานนี่ เขาจะมเีครื่องตรวจเลเซอรนะ ที่นี่กม็ยีิ่งกวาเลเซอร

ผานเขามานี่ บางคนนี่แอบแฝงเอาอะไรพกเขามาไดดวยนะ แตเขามาขางในปบนี่ เจบ็ปวด ตองรบีออกไปเองนะ

นี่ของเรามเีครื่องคัดเลอืกอยางนี้ดวยเหมอืนกัน ไมรูละ อาตมาพดูนี่ เปนนามธรรม อยูในนัน้อกีเยอะ มันได

มันคลายๆกันกับทางโลก แตวามันเหนอืชัน้กวาทางโลก เพราะฉะนัน้ ถาพวกเรา

พรักพรอมกันอยูอยางดหีมดเลย ทกุอยางมันจะยังทรงอยูมฤีทธิ์มอีาํนาจ เพราะฉะนัน้ ฤทธิ์อาํนาจ ของธรรมะ

เปนธรรมฤทธิ์ม ียิ่งกวาเลเซอร เครื่องตรวจกม็ ีคอมพวิเตอรกม็ ีในสภาพนามธรรม นี่แหละ

พวกเรามญีาณปญญา ญาณทัศนวเิศษ มันจะละเอยีด เราจะแววไว เราจะรู เอ คนนี้นี่มันรูแลว ตรวจออกแลว

บอกกันสัญญาณ พอใหสัญญาณ ประเดี๋ยวเถอะมวีธิกีาร เดี๋ยวคนนัน้กอ็อกไป ถงึไมออกไป กอ็ยูยาก

อยูลาํบาก มวีธิกีาร ไมคอยจะรวมมอื หนักเขาพรหมทัณฑ หนักเขาอัปเปห ิมันมวีธิกีารของธรรมะ ไวหมดแลว

ของพระพทุธเจา

เพราะฉะนัน้ ขณะนี้นี่ เราสัมพันธกับทางโลกขึ้นไป เปนของพทุธ ศาสนาพทุธมันเสื่อม มันทิ้งโลก

มันกลายเปนฤาษ ีแตกย็ังดเีถรวาทนี่ ยังรักษาเนื้อความหมาย รักษาตาํราพระพทุธเจาเอาไวไดมากที่สดุ

สวนมหายานนัน้ ไปกระจายตาํราของพระพทุธเจา จนกระทัง่กลายเปนคาํสอนของ อาจารยรุนหลัง ไปเสยีหมด

เรยีกวาอาจารยิวาท ไมใชเถรวาท เปนคาํสอนของอาจารยรุนหลังไปเสยีหมด เนื้อหาเกา ตัง้แตของ

เถรวาทคอืเถระผูใหญ ตัง้แตในระดับตน พระกัสสปะ พระอานนท อะไรพวกนี้เปนตน หายหมด สญูไปหมด



เลยไมมหีลักเกา กเ็ลยเพี้ยนกันไปใหญ มหายานเลยเละใชไมได

ของเถรวาทมเีนื้อดอียู แตนัน่แหละเขาตไีมแตกเนื้อพวกนี้ นอกจากตไีมแตกแลว ยังกลายเปนกลองอนากะ

มาบรรยายอกี อาจารยหรอือนฎุกีาจารย อธบิายกค็อื อาจารยิวาทซอนในเถรวาทนัน่เอง เสรจ็แลว กไ็ปถงึ

คาํสอนของ อาจารยิวาท คอืฎกีาจารย อนฎุกีาจารย อธบิายอันนัน้ๆ ไปเรยีนพวกนัน้มา พระไตรปฎก

อาจารยิวาท หรอื อนฎุกีารจารยทานอธบิาย ตัวเองเขาใจแกนของพระไตรปฎกไมได อาตมาถงึไมคอยอาน

อาจารยิวาท ไมอานอนฎุกีาจารยเทาไหร ฎกีาจารย อนฎุกีาจารย อาตมาไมอาน อาตมาขออานพระไตรปฎก

แมคาํแปล กเ็ปนคาํแปลของอาจารยที่ไมมเีนื้อแทเทาไหร แตกเ็อาเถอะ อาศัยพยัญชนะสูพยัญชนะ อาตมา

กย็ังพอทน กพ็อได แลวกพ็ยายามเอารากฐานของเนื้อพวกนี้ มาสูพวกเรา คนยังไมเชื่อ กไ็มเปนไร อาตมา

ไมไดทาํใหคนเชื่อหรอก อาตมาทาํความจรงิ คนมปีญญากเ็อาความจรงิไปเชื่อเอง คนจะเชื่ออาตมานี่ เชื่อเอง

คนเอาความจรงิ ใครเหน็ความจรงิ ใครเหน็วามันควรเชื่อกเ็ชื่อไป คนเหน็วาไมควรเชื่อกไ็มเชื่อ ไมมปีญหาหรอก

อาตมาเปนคนไมมปีญหา แตคนชอบมามปีญหากับอาตมา เอา จรงิๆ อยางนัน้

สรปุแลวกโ็ลกาภวิัฒน กเ็รากาํลังเปดมานเพชรทองคาํ เอามันหมด เขาวาเพชรด ีทองคาํด ีเอามันหมดทัง้ ๒

อยาง ไมใชแคมานไมไผ ไมใชแคมานเหลก็ เปดมานเพชรทองคาํออกไปบางละตอนนี้ มากขึ้น นัน่คอื โลกาภวิัฒน

แลวเรากจ็ะชวยเขา เราจะชวยเขาได เราตองชวยตัวเราเองใหแขง็แรง ถาตัวเราเอง ไมแขง็แรง

ชวยเขาไมไดหรอก เตี้ยอุมคอมไมได ระวัง การเปดนี่กร็ะวัง พอพดูอยางนี้แลวกจ็ะเปดฉาก เปดใหญ เปดใหญ

ระวังเถดิ ตาย ภายในวนิาทเีดยีวนะไมไดหรอกนะ เรายังเลก็นัก รองเพลงอยูบานเถดิลกู ใหดีๆ เรายังเลก็นัก

ยังไมโตอะไรเทาไหรหรอก แตกต็องมาเปด เพราะถงึเวลาแลว ทาํไมตองเปด เพราะขอสอบ บทฝกหัด

มันมาจากที่โนน พวกเราไมเจอแบบฝกหัดกเ็ลย นอนหลับอตุ ุอตุกุันไป เดี๋ยวกถ็งึเวลาตาย มันไมเขาทาอะไร

เพราะฉะนัน้ ตองเปดฉาก เอาศัตรเูขามาหนอย เอาคูตอสูเขามาดวย อยาหาวาอาตมาเองหาเรื่อง รนหาที่

ตองทาํ แตเราตองระมัดระวังชวยกันเปด แลวกต็องชวยกันระมัดระวัง เปดมากไมได เปดตองใหดจัูงหวะ

นี่เปนเรื่อง ของสัตบรุษุ เปนเรื่องของสัปปรุสิธรรม จะตองเปนไปตามธรรม แลวกข็อยนืยันนะวา ตองมอีาชพี

เราตอง มกีารงาน

ทกุวันนี้การงานขางในเรานี่ เรายังเปนที่มนี้ําใจเปนคนที่ดดูายมาก เปนคนที่มนี้ําใจนอย เรายังไมมี

ความกระปรี้กระเปรา ยังไมคลองแคลว ยังไมมตีัว กงิกรณเียส ุทักขตา, กงิกรณเียส ุทักขตา นี่เปนที่พึ่ง

เปนนาถกรณธรรม ธรรมอันเปนที่พึ่งของอารยิชน จะตองมคีวามขยัน เอาภาระทัง้กจินอยกจิใหญ ของเพื่อน

สหธรรมกิ และกข็ยันขัดเกลากเิลสเราดวย ในนาถกรณธรรม นี่มทัีง้ ๒ ขยัน ขยันรู ดแูลกจินอยกจิใหญ

ของเพื่อนสหธรรมกิ แลวชวยรวมไมรวมมอืกัน อยาดดูาย เราตกลงกัน กจินี้เราเหน็วา มันไมไหว จะหยดุกอน



กห็ยดุ กจินี้พอไปไดกท็าํไป กจินี้ดอียูแลว อยาใหลม ทาํไป ปลกูฝงไป พยายาม

ใครจะรับหนาที่ใดๆ ในตอนนี้นี่ จะอยูเปนปูเปนยาของงานกเ็อาเลย เชน จะเปนยาชมร. ทาํมาตัง้แตอาย ุ๑๔

จนถงึอาย ุ๑๔๐ เอาเลย ไมเปนไร แตนัน่แหละ ในชวงวาระเวลา เรากต็องมสีัมพันธกับคนอื่นบาง ไมใชอยูแตในรู

ชมร. กไ็มรูเรื่องอะไรเขาเลย มันกเ็กนิไป เพราะฉะนัน้ เรากต็องรวมไมรวมมอื ฟงเสยีง ไอโนนไอนี่

ใหมปีฏภิาณปญญาบาง แตกไ็มใชวาอะไรๆ กส็ทร. ทกุเรื่อง มันกม็ากไป สทร. กเ็รยีกวา แสทกุเรื่อง สทร.

กไ็มใชแสทกุเรื่อง แตกพ็อสมควรตามฐานะ คนที่ชอบแสมากๆ ลดลง คนที่ไมออก จากรเูลย แสขึ้นหนอย

มันตองดคูวามขาดความเกนิ อะไรเกนิกล็ดลง อะไรขาดกต็องเตมิ เปนธรรมดา มันถงึจะเกดิ ความมัชฌมิา

เกดิสมดลุ พดูอยางนี้กค็งรวมหมดแลว คงเขาใจแลว

งานเรายังมอีกีมากนัก อกีมากนัก และอกีมากนัก เพราะอะไร เพราะงานอยางบญุนยิม เรากย็ังไมช่ําชอง

เรายังไมเกง เรายังไมแขง็แรง ยังไมเกงเทาไหรหรอกนะ งานบญุนยิมของพวกเรา บญุไปบญุมา ประเดี๋ยว กเ็ปน

ทนุนยิม แซมๆอยูเรื่อย มันยังไมหมดเชื้อ ระวังนะ ฟน เปนโรครายๆ นี่ โรคอะไร กไ็มรายแรง เทาโรค ทนุนยิม

เปนโรคไทฟอยดฟนขึ้นมานี่ เขาวามันรอดยากแลวนะ เปนโรคอะไรที่เปนโรคแรงๆ และ โรครายๆ นี่นะ

พอฟนกลับมาอกีท ีมันรักษายากนะ ถงึตายงายเลยนะ เพราะฉะนัน้ อยาใหมันฟน อยาใหมันฟน เพราะฉะนัน้

เรามาเปนบญุนยิม กเ็ปนบญุนยิมจรงิๆ อยาใหเปนทนุนยิมมาฟนในตัวเอง ระวังโรค พยายาม

ยังเหลอืโรคทนุนยิมอยูบาง กล็ดลงไป ไมตองไปเปน Carrier หรอก ไมตองไปแพรหรอก ทนุนยิมนะ พอแลว

แพรบญุนยิมไปเถอะ เราลางเชื้อพวกโรคพวกนี้ออกไปใหหมด พยายาม พยายามกัน

อาตมาใชภาษาอะไรกไ็มรูละนะ มาอธบิายธรรมะ มันเปนธรรมะหรอืเปลา เออ เกงเวย พดูอะไรกร็ูเรื่อง carrier

นัน่แนภาษาลาวที่ไหนละ ภาษาอังกฤษโนนแนะ ขนาดบอก carrier ฟงเฉยเลยนะนี่ มันมเีชื้ออยู ในตัวเรา

มันไมทาํราย แตเราเปนพาหะที่จะไปเที่ยวไดแพรใหคนอื่นซ ิอยาไปแพรเชื้อทนุนยิม แมมันม ีกฆ็ามันใหหมด

ในตัวเราใหเกลี้ยง เชื้อทนุนยิมนี่ ใหมันเปนบญุนยิมใหได แลวเราจะอภวิัฒนโลกา หรอื โลกนี้ จะพัฒนา

จะชวยเขาจะทาํใหดยีิ่งขึ้นใหได ไมวาเขาจะคาขาย กต็องคาขายใหดอียางเรา นี่แหละ แตอยาไป เสนอหนานัก

เดี๋ยวเขาฟนหนา หนาหัก อยาเพิ่งไปแหยมมากนัก แตทาํนี่แหละ แลวเขาจะรู เราจะคาขาย เราจะทาํกสกิรรม

เราจะทาํอตุสาหกรรมกต็าม อตุสาหกรรมอยางของพวกเรานี่ จะเปน อตุสาหกรรม แบบชาวบาน

อตุสาหกรรมหมูบาน อยาไปเปนอตุสาหกรรมใหญ ถาอตุสาหกรรมใหญแลว จะเกดิมลพษิ

ที่เปนจาํนวนปรมิาณมากและเขมขน สลายยาก ตแีตกยาก และมันกเ็ลยจะกลายเปนตัวภัย อยูในสังคม

ไมวาน้ํา ไมวาอากาศ ไมวาแกส ไมวาพษิอะไรจะเกดิมาจรงิๆ ถาเกดิอตุสาหกรรมหนัก จะเกดิมลพษิ

เศษกากพวกนี้ขึ้นมาอยางมากหนัก สลายยาก ทาํลายไมทัน แตถาเปนอตุสาหกรรมยอย



อตุสาหกรรมหมูบานมากๆ แตละคนๆ การแจกจาย การขนสงเคลื่อนยายกน็อยลง ทุน เพราะตางคน

ตางมแีซมไป อะไรจาํเปน อะไรสาํคัญ อตุสาหกรรมหรอืวาการสราง กท็าํขึ้นแลวกแ็จกจาย เจอืจาน

จติใจที่แจกจาย เจอืจาน จติใจที่มปีญญา มปีญญาเพื่อที่จะพัฒนาคนทกุคน คนจนกอ็ยาใหเขาจน อยางโงๆ

เงาๆ ใหเขาพัฒนาขยันขันแขง็ อยาใหเปนตัวบาป ใหเปนตัวบญุขึ้นมา ใหเปนตัวที่จะพัฒนา ตนเอง รูจักสรางสรร

รูจักเกื้อกลู อยางนอยกเ็ลี้ยงตัวเองใหได ชวยกันขึ้นมาใหได ชวยกันขึ้นมา เราเปน ปลาใหญ กเ็กื้อกลูปลาเลก็

ไอปลาเลก็ที่ขี้เกยีจ กพ็ยายามใหมันขยันขึ้นมา แลวจะเปนคนดขีึ้นมาอยางนัน้ แลวจะม ีวชิาความรู

ประสทิธภิาพที่จะสรางคน มวีชิาความรูที่จะพัฒนาคน เพราะตอนนี้ เราเรยีนรู พัฒนาคน พวกเราคนโตคนแก

กส็อนกันมามาก คนกลาง คนหนุมคนสาว กส็อนกันมามาก ตอนนี้ กาํลังจะสอนคนเดก็ แตยังไมถงึอนบุาล

ยังไมถงึประถม ขอมัธยมกอน ไดเดก็มาแลว ตอไปกวาง เกงอกี กจ็ะรับถงึอนบุาล อยาวาแตประถม สักวันหนึ่ง

ตองถงึอนบุาล แมเรยีนสงู มหาวทิยาลัยของเรา เปน มหาวทิยาลัยชวีติอยูแลว

แตจะตัง้เปนมหาวทิยาลัยจรงิๆบาง กจ็ะทาํในอนาคต อาจจะในชวีติอาตมา อาจจะตัง้ไมได พวกคณุกต็ัง้กันตอ

ไมมปีญหาหรอก เรื่องเหลานี้ ถาเรารูสารัตถะแทจรงิแลว ถงึเรยีน เรากเ็รยีน อยางไปเปนคณุคา

สรางกส็รางอยางไปเปนคณุคา ทาํลายกย็ังทาํลายอยางเปนคณุคาเลย เพราะฉะนัน้

ไมเปนความแปลกประหลาดอะไร เปนสิ่งที่ดทีี่สดุ

เอาละ อาตมากส็าํทับทกุสิ่งทกุอยาง ขยายโลกาภวิัฒนกน็ดิหนอย ไมไดขยายฉกีชี้อะไรเกนิไป กค็งพอเขาใจ

ยังมโีลกวทิ ูยังมโีลกที่เราใหด ูมอีะไรตออะไรตรวจไปเถอะขาวคราว ไมตองวา แหม หนังสอืพมิพอานไมได

คอลัมนโป กอ็ยาไปอานมันซ ิคอลัมนอะไรหยาบคาย กอ็ยาไปอานมันซ ิอานคอลัมนดีๆ คอลัมนไมด ีที่เรารูวา

เราแตะคอลัมนนี้ เราสูกเิลสมันไมไหว เรากอ็ยาไปดันทรุังอาน อานคอลัมนที่ดีๆ มันกอ็ยางนัน้ แหละ

หนังสอืพมิพโลกๆ เขากเ็อาคอลัมน ตองการใหมันยัว่กเิลสคนมามากๆ เอามาลง เนื้อหาจรงิๆ มันกเ็ลอืกใหเปน

ถาเลอืกเนื้อหาเปน เรากใ็ชได

จบบรบิรูณ ์๖ ตอน




