
เฉยอารยิะ หรอื เฉยปถุ ชุน

โดย พอทานสมณะโพธริักษ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๖ ณ พทุธสถานสันตอิโศก

เรายังมชีวีติอยูทกุลมเขา นี่กค็อืความเกดิ เรากเ็กดิอยูตลอดเวลานะ หายใจเถดิ ยังมชีวีติอยู ถาหายใจเขา

ไมออก ตาย หายเขาออกไดนะ กเ็รยีกวามันยังหมนุเวยีน เกดิ แก เจบ็ ตาย เปนสังสารวัฏฏ เปนชวีติ

ถาหายใจเขา แลวไมออกตาย หรอืวาหายใจออกแลวไมเขาอกี จบ มันกต็ายอกี เปนชวงหนึ่งๆ เพราะฉะนัน้

ตราบใดที่เรายังมชีวีติที่วนเวยีนอยู มันกซ็้ําซาก เหมอืน หายใจเขา เหมอืนหายใจออก

นัน่อาตมาสรปุใหฟงสัน้ที่สดุแลว การหายใจเขา หายใจออกแลว มันกส็ะดวก หายใจเขาหายใจออกเปนปกติ

หายใจเขา หายใจออก ไมทกุข ไมเดอืดรอนอะไร นัน่แสดงวา ชวีติปกต ิชวีติสมบรูณ

และชวีติกซ็้ําซากอยูอยางนัน้แหละ ผูที่ซ้ําซากไดสงูสดุแลว กป็กตสิมบรูณ ไมทกุขไมเดอืดรอนอะไร ผูนัน้กส็บาย

ผูที่ซ้ําซาก หมนุเวยีนอยูไดอยางนัน้ และ สบายแลว

ชวีติจรงิๆ ที่พระพทุธเจาทานสอนเรา ทานใหรูวาชวีติกับไมมชีวีติ ไมมชีวีติ ทานกว็าไมมชีวีติ กค็ลายกับ

ปรนิพิพาน มชีวีติอยูกอ็ยูใหเจรญิ เมื่อมันยังมสีังสารวัฏ กเ็ปนสังสารวัฏที่หมนุเวยีนอยู มเีกดิกเ็กดิใหเจรญิ

เพราะฉะนัน้ หายใจเขากต็องพยายามเปนผูที่หายใจเขาอยางมปีระโยชน อยางมคีวามเจรญิประโยชนตน

ประโยชนตนจรงิๆ และอาตมากย็นยอใหฟงแลว ประโยชนจรงิๆ มันกค็อืประโยชนผูอื่น จะเปนอันเดยีวกัน

เมื่อเราละตัวตนไดหมด เพราะฉะนัน้ จะมชีวีติกค็อืกลไก เราเหมอืนเครื่องกล วเิศษอยูตรงที่วา

เรามปีญญาเปนผูขับเคลื่อน ปญญาตัวนี้เปนปญญาอันสงูสดุ ปญญาปราศจากตัวตน ปญญาของตัวญาณ

วมิตุตญิาณทัสสนะ เปนญาณสดุยอดแลว ผูมวีชิชา ๙ แลว เปนวชิชาหรอืเปนญาณ หรอืเปนความรู

แลวมชีวีติอยู อยางรๆู สิ่งแวดลอม พรอม เรยีกวา กาโย รูองคประกอบ เรยีกวากาย กาโย รูองคประชมุ ทัง้นอก

ประชมุกันอยู ทัง้นอกและใน และเรา กไ็ดฝกมาแลว เปนผูรูจักความรูสกึของตนเอง จนฆากเิลส

ในความรูสกึของตนเอง คอืในเวทนา วเิคราะหวจัิยจากเวทนา ตัง้แตเวทนา ๒ เวทนา ๓ เวทนา ๕ เวทนา ๖

เวทนา ๑๘ เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘

วจัิยวเิคราะหจนรูกเิลสตัณหาอปุาทาน จนหมดอปุาทาน มชีวีติอยูอยางสมาทาน รูจักจติใจ

โดยเฉพาะจติใจของตนเอง นี่รูรอบ รูแจงในจติใจ หรอื จติวญิญาณ แลววา มันเปนอยางนี้ มันไมใช ตัวตนอะไร

มันเปนองคประกอบดวยเหตปุจจัย มชีวีติอยู กม็แีตจะเครื่องกล แลวกใ็ชญาณ หรอืวชิชา ที่วเิศษนัน้

สัง่การใหมันอยูกับสังคมเขา โดยรับใช หรอืโดยมปีระโยชนคณุคา ไมเพื่อตัวเพื่อตนอะไร อกีเลย



เปนพระอารยิเจา พระอรหันตเจา รูจักกาย รูจักเวทนา รูจักจติตนเองดแีลว จติตนเอง มกีเิลส อะไรอยางไร

กเ็ขาใจ จนกระทัง่ อาสวักขยญาณ รูจักอนตุรจติ จติเปนสมาหติจติ จติเปนวมิตุตจิติ จติเปนจติอยูเหนอืโลก

โลกตุรจติ โลกตุรจติกเ็ปนจติอนตุรจติ เปนจติที่เปนสมาหติจติ เปนจติที่เปน วมิตุจิติ เปนจติที่มัน่คง ตัง้มัน่ มัน่คง

ชนดิที่วา เปนจติที่แขง็แรง เปนจติที่ทาํประโยชน คณุคา ตามสถานภาพของ พระอรหันตแตละองคๆ

แลวจติกว็มิตุหิลดุพนอยูตลอดเวลา ทัง้ๆ ที่ทานเอง ทานใชจตินี่ ใหยดึเปนสมาทาน ใหรูจักกาละ

รูจักความพอเหมาะพอด ีความควร ทาํใหพอเหมาะ พอด ีนวิรณนัน่ไมมแีลว อายตนะกย็ังเหลอือยู ขันธ ๕

ยังเหลอือยู อายตนะยังเหลอือยู กร็ูจักขันธ ๕ สักแตวา ขันธ ๕ รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ

มันกท็าํหนาที่ขันธ ๕ ของมัน ไมมอีปุาทาน ในขันธ ๕ อายตนะ ๖ กส็ักวาอายตนะ ๖ มันสัมผัส

มอีายตนะกม็เีหมอืนคนทกุๆ คน มอีายตนะนอก อายตนะใน มวีญิญาณอยู มผีัสสะอยู มเีวทนาอยู

กเ็ปนขันธธรรมดา เปนเวทนา กร็ูแลว เปนขันธ

แมที่สดุทานจะใชสัญญาอยางมาก คอืการกาํหนดรู แลวกก็ารกาํหนดในปจจบัุน การกาํหนดรูไปถงึ อดตี

เทาไหร กแ็ลวแต จะมอีนาคตังสญาณกาํหนดรูไปในอนาคต กเ็ปนเรื่องของทานที่จะรู มญีาณรู

กใ็ชการกาํหนดสัญญา นี่แหละเปนหลัก ความรูสกึของทานกร็ูสกึของทาน มฐีานอเุบกขา เปนตัว อาศัย

อเุบกขาเวทนา และไมใชอเุบกขาเวทนา อยาง เคหสติอเุบกขาดวย

เมื่อวานนี้เหน็ทานสรณโีย อธบิาย เคหสติอเุบกขา มันยังไมครบ เคหสติอเุบกขานัน้ เปนอเุบกขา คอื

การวางเฉยชนดิที่มันเฉยโดยไมมญีาณ เฉยอยางปถุชุน เฉยอยางไมมญีาณเฉพาะ อยางไมมปีญญา นะ

เฉยอยางไมรู ไมรูตัว ไมรูเรื่อง มันเปนอัตโนมัต ิมันเปนธรรมดาของปถุชุน มันมวีาระที่เฉย อเุบกขาของ ปถุชุน

หรอื เคหสติะ คอืมันไมมอีงคประกอบของมรรค เปนอเุบกขาที่มันเฉย โดยไมมตีัว ภาวะของ มสีตสิัมโพชฌงค

มธีัมมวจัิยสัมโพชฌงค มวีริยิสัมโพชฌงค หรอืวาไมมอีงคประกอบของ โพธปิกขยิธรรม ๔ หลักแรกนะ

ไมมสีตปิฏฐาน ๔ ไมมสีัมมัปปธาน หรอืไมม ีอทิธบิาท ๔ มันปลอยปละ ละเลยไป

แมแตพวกเรา นักปฏบัิตธิรรม มันกม็วีาระที่จะลมื วาระที่จะทาํใหตัวเองปลอย มันอเุบกขาเคหสติะ นัน่แหละ

ในชวงที่ไมมโีพชฌงค ๗ ประกอบรวมกับเวลามชีวีติอยูธรรมดานี่ ไมมโีพชฌงค ๗ เมื่อไมมโีพชฌงค ๗

มันกม็กีารคดิ มกีารพดู มกีารงาน มกีารทาํอาชพีอะไรอยู มันกม็ ีแตวาสต ิมันไมเปนสัมมาสติ

หรอืไมเปนสตสิัมโพชฌงค ความพยายาม มันไมเปนสัมมาวายามะ หรอื มันไมเปน วริยิสัมโพชฌงค

ทฐิแิมจะเปนสัมมาทฐิ ิแตมันไมมกีาํลังที่หอมลอม สตไิมเปนสัมมาสต ิวายามะไมเปนสัมมาวายามะ หรอืสติ

คณุสามารถทาํใหเปนสตแิหงการตรัสรูไดแลว แตในขณะนัน้ คณุเผลอไป สตขิองคณุ

ไมไดตัง้อยูในลักษณะของสตสิัมโพชฌงค สตไิมมกีารรูตัวทัว่พรอม ไมมกีารปฏบัิต ิที่มโีพชฌงคเขาไปประกอบ

หรอืไมมโีพธปิกขยิธรรม ๔ หลัก ๔ สตปิฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ มันไมมพีรอม มันไมเกดิวงจรจักรกล



ของการปฏบัิตธิรรม ในระดับ สัมมาอรยิมรรค คอืกลไก ที่มันจะขัดเกลา กลไกที่เดนิในมรรค

เดนิในมรรค หมายความวา มันมโีพชฌงค เขาไปรวมกับมรรค คดิกร็ูตัวไดวจัิย พดูกร็ูตัวไดวจัิย ทาํงาน

ทาํการกระทาํกายกรรม ทาํอะไรอยูทัง้หมด กรรมทกุกรรม เราไดวจัิย งานทกุงาน อาชพีทกุ อาชพี

ที่เรากาํลังทาํในปจจบัุนนัน้ๆ วปิสสนานี่ มเีงื่อนไขหลักอันหนึ่ง กค็อื ในขณะปจจบัุนนัน้

เรามอีงคประกอบของโพชฌงค หรอืมอีงคประกอบของโพธปิกขยิธรรม มเีดนิบทอยู ตดิเครื่องอยู ไมใชวาลมืไป

เครื่องดับ หรอืวามันตกหลนไป เผลอไปเปนแบบปถุชุน เปนโมฆบรุษุชัว่คราว ไมไดสังวร ไมไดปหาน

ไมไดตอสูกเิลส ไมไดรูกเิลส ปลอยใหกเิลสทาํงานชัว่ขณะ

ถาคณุรูตัว มสีตสิัมโพชฌงค รูตัวในขณะนัน่นะ แลวกไ็ดวจัิย มมีทุภุตูธาต ุทาํงานอยาง รูนอกรูใน

รูอายตนะนอก รูอายนะใน มวีญิญาณ มผีัสสะ จับเวทนา รูขยาย รูองคประกอบนอกในขยายรู เอามาวจัิย

หมดแหละ มันสมควรหรอืไมสมควร กเิลสเกดิอาการ เกดิกเิลสประกอบอยูในเวทนานัน้ อยางไร แลวกต็อสู

แมคณุกาํลังจะตอสู แพมัน คณุกย็ังเปนผูที่กาํลังเดนิโพชฌงคอยู แตวาแพ แพได กเิลสมันเกงกวา กร็ูตัววา

เราเองเราแพ กต็องพยายามตอสู พยายามใชทัง้สมถภาวนา ทัง้วปิสสนาภาวนา พยายามจรงิๆ คณุไดสู

เปนนักรบ ในขณะที่คณุเปนนักรบ อยูนัน่แหละ คณุกาํลังเดนิทาง อาจจะถอยหลัง เดนิหนาๆ แตอยูในมรรค

กาํลังเปนนักรบตอสูเลย

ถาคณุยิ่งชนะกเิลส รบชนะ กเิลสลดลง จางคลายได เดนิหนา มรรคกก็าวหนาขึ้นไป อยูในทาง

เดนิหนาไปเรื่อยๆ นัน่กย็ิ่งไดประโยชน ไดผลของเรา กค็อื เดนิมรรคไปเรื่อยๆ จนกวาจะถงึแตละ รอบๆ

หรอืแตละสถานคีลายๆ อยางนัน้ แตละรอบๆ จะมกีาํลังทดไปเรื่อยๆ ไดกาํลังไดซับซอน ถอยหนา

ถอยหลังซับซอน จนกระทัง่ เดนิหนาขึ้นไปเรื่อยๆ ไปไดขดี จะเปนรอบๆ คอืปรมิาณของ คณุภาพของธรรมะ

ปรมิาณของเนื้อหาของธรรมะที่เราได มันกเ็หมอืนกันกับนักชางกล นักคดิชางกล เขาคดิเครื่องกล

มันไดรอบของมันๆ ไปเรื่อยๆ เขาจะรูวา รอบการทดนี้ มันจะทดเปนรอบๆ ไป และ มันจะมพีลังเสรมิ

มันกค็อืการเสรมิความตัง้มัน่ ความยัง่ยนื ความแขง็แรง มันเปนธรรมชาตขิองพลัง ซึ่งทางดานชางกล

นักวทิยาศาสตรอะไรพวกนี้ เขากจ็ะรูด ีพวกเรากค็งพอมคีวามรู มันมรีอบของมัน อยางนัน้จรงิๆ

เพราะผูใดปฏบัิตอิยูในหลัก โพธปิกขยิธรรม ในหลักโพชฌงค ทกุเวลาปฏบัิต ิมรรคองค ๘ บอกแลววา

ตัวสาํคัญกค็อื เรยีนรูทฐิ ิเรยีนรูความเขาใจ เรยีนรูจนกระทัง่ เราเหน็แลววา อยางนี้แหละ เปนความเหน็ที่ถกูตอง

เสรจ็แลว เรากพ็ากเพยีรปฏบัิตเิรื่อยไป มวีายามะ มสีตปิระกอบ เปนตัวประกอบกัน ปฏบัิตสิัง่สม ลงไป

ตัวปฏบัิตกิอ็ยูที่ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชวีะนี่แหละ บทปฏบัิตสิัง่สมลงเปนสัมมาสมาธิ

กค็อืรอบที่ไดไปเรื่อยๆ สัง่สมความตัง้มัน่แขง็แรง เปนสัมมาสมาธ ิรอบที่มันยังไมเปนสมาธิ

มันกส็ัง่สมพลังอนิทรยี พละๆ ไปเรื่อยๆ จนไดรอบ แตละรอบๆๆ มันกเ็ปนสมาธไิปเรื่อยๆ สมาธกิ็



แกกลาขึ้นมาเรื่อยๆ เปน อปปฺนา พยฺปปฺนา เจตโส อภโิรปนา ไปรอบแลวรอบเลา เรื่องแลวเรื่องเลา เหตปุจจัยแลว

เหตปุจจัยเลา ไดสัง่สมไปเรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ ในชวงที่อาตมาวา ชวงใดที่เราเผลอ

ชวงที่เผลอดังที่อธบิายไปนัน่แหละ เปนชวงที่เราขาดทนุ ชวงที่เราฝกเพยีร ใหมันมอีงคแหงมรรค

ใหมันมบีทแหงโพชฌงค เดนิโพชฌงคแหงการเดนิไปสูนพิพาน ไปสูปรนิพิพาน สูจดุหมายปลาย ทาง

ไปสูการถอนอาสวะ ไปสูความสมบรูณ ของความเปนมนษุย โพชฌงคจงึเปนตัวเดนิแทเลย ถาปฏบัิตถิกูตอง

มอีงคประกอบของโพชฌงค ๓ ไดโพชฌงค ๔ โพชฌงค ๕ โพชฌงค ๖ สัง่สมลง เปนโพชฌงค ๗ มันซอน

ในสัมโพชฌงค สมาธสิัมโพชฌงค แลวลกึเขาไปในสมาธสิัมโพชฌงคนัน้ สัง่สมลงเปน อเุบกขาสัมโพชฌงค

เปนฐานนพิพาน

ที่อาตมาวา เปนฐานนพิพาน อเุบกขาสัมโพชฌงค เปนอเุบกขา เนกขฺมมฺสติา อเุปกขฺา จนถงึ เนกขฺมมฺสติํ

โสมนสสฺ ํคอื คณุปฏบัิตไิดผล ในขณะที่คณุปฏบัิต ิมันยังไมไดผล เปนเนกขฺมมฺสติ ํโทมนสสฺ ํยังสูอยู บางทมัีนแพ

มันกโ็ทมนัส แตเนกขัมมะ ในขณะนัน้คณุกาํลังปฏบัิต ิเนกขัมมะ สูอยูเปน พระโยคาวจร มญีาณปญญารูวาเราสู

แพกเิลสกแ็ลวแต ถอยหลังบาง เดนิหนาบาง สๆู บางททีกุขรอน บาดเจบ็เลยนี่แนะ

อธบิายอยางหนังกาํลังภายใน บางทบีาดเจบ็ แตคณุรูตัววา ปฏบัิตถิกูทางอยู เปนโทมนัส เนกขัมมสติโทมนัส

ไมใชเคหสติโทมนัส ตองรูความตาง ลงิคะของ เคหสติโทมนัส นัน่มันไมรูเรื่อง มันอยากได จะไปบาํเรอใจตัวเอง

แตมันไมไดสมใจตัวเอง ที่จะบาํเรอ และมันกโ็ทมนัส เคหสติโทมนัสตางกันกับเนกขัมมสติโทมนัส

เคหสติโสมนัสกบ็าํเรอพอไดสมใจ กเ็ปน เคหสติโสมนัสไป กต็องรู กต็างกันกับเคหสติะ ตางกันกับ

เนกขัมมสติโสมนัส กต็างกัน ตางกันอยางไร ตองรูอาการในจติใจ แมแตอเุบกขา

ที่อาตมาหยบิเอามาอธบิายกอน

โอ ตอนนัน้เผลอไปเปนฝายคาน ตอนที่อเุบกขานี่คอืตัวเผลอตัว ไมคอยรูตัว มาปฏบัิตแิลว มาเปน

นักปฏบัิตธิรรมแลว จะรูมันมาเฉยแลวเหมอืนกับวาง ที่อาตมาวาวางนี้แหละ ไมใชวางอารยิะ มาถงึขัน้ เคหสติา

อเุปกขฺา แลวนี่ ที่ทานวา อาตมายกตัวอยาง ที่พทุธทาสเอามาอธบิาย วาแลวกไ็ป ตขีลมุวา คนเรา

มันไมไดทกุขตลอดกาล มันไมไดมกีเิลสตลอดกาลหรอก เพราะฉะนัน้ ตอนที่ไมม ีกเิลส กาลนัน่แหละ คอื

นพิพานชัว่คราว ตอนที่ไมมกีเิลสนัน่แหละ ตอนจติวางๆ นัน่แหละ นพิพานชัว่คราว

อาตมาวานี่แหละ ทานอธบิายตรงนี้แหละไมละเอยีดพอ แลวนี้ลกึไมพอ เพราะทานไมไดอานพวกจติ เจตสกิ

อยางอภธิรรมนี่เทาไหร ทานกเ็ลยไปเขาใจเอาวา ไอชวงที่วางๆนัน่แหละจติวาง จติไมมกีเิลส

จรงิมันวางเหมอืนวาง แตมันวางอันธพาล มันวางเคหสติอเุบกขา จติมันวางเฉย จติมันวาง

ประเดน็อยางนี้ ละเอยีดลกึซึ้ง ฟงดีๆ เรามกีันทกุคน จะตองรูใหชัด ถาไมรูชัดแลว คณุจะกลาย ไปเปน

อยางที่ทานพทุธทาส ที่ไปพดูอยางนัน้ เลยไปเขาใจอยางทานพทุธทาส ตอนนัน้ มันวาง อยูแลวนี่ หนักเขา



กท็าํใหจติวาง นี่ประเภทแบบฤาษ ีลมืๆมันไปเลย ไอนี่มันมาใชคาถา อยาไปยดึมัน่ ถอืมัน่ ทกุอยางไมเที่ยง

ใชตรรกะทกุอยาง ไมใชตัวตน วางสบายแลว เปน synthomatic treatment เปนการ บาํบัดอาการเทานัน้

ปวดทองกนิยาแกปวดเฉยๆ แตไมสาวไปหาเหต ุไมไลจับตัวที่เปนเหต ุแทๆ นี้ใหทัน จับไดไลทัน จับตัวนัน้ใหได

สาวไปหา radical treatment ไปหาตนเหต ุของตัวที่จะบาํบัด คอืการแกปญหา คอืปวดทองนี้ มันเกดิจากอะไร

นี้ตามไปเหตนุี้ ออตะป ูเขาไปในทอง ๗ ตัว ตองเอา ตะปอูอกใหได ปวดทองเพราะวากนิอาหารเปนพษิ

กแ็กอาหารเปนพษินัน้ ปวดทองเพราะเปนแผล ในลาํไส กแ็กรักษาแผลที่ลาํไส ปวดทองเพราะตัวเองนัน่แหละ

ยดึมัน่ถอืมัน่ จนกระทัง่ อัตตามากนัก จนเครยีดๆ แลวกไ็ปกดดันประสาท ปวดทองเปน psychosis

เปนโรคทางจติ ไมไดมอีะไรสักหนอย จติตัวเอง ทาํใหตัวเองปวดทอง กไ็ปแกจติ ทาํไมถงึเครยีด

เครยีดเพราะเรื่องอะไร เพราะยดึมัน่ถอืมัน่ มาก เครยีดเพราะไมรูจักความผอนหนักผอนเบา ความควรวาง

ควรลดนัน่ๆ นีๆ่ ใหรูจักขนาดที่ พอเหมาะพอด ีอะไรกแ็ลวแต สาวไปหาเหต ุแลวแกที่ตนเหตุ

ไมใชวาอะไรกไ็มเที่ยง นัน่เปนตรรกะ เพราะฉะนัน้ จะเหน็เปนตรรกะเทานัน้ ตัวนัน้แหละเปนฤาษกีรงุ

ที่ไดคาถามาใชเทานัน้ ฤาษกีรงุที่ไดคาถามาใช อยางนี้ไมมทีางที่จะเปน อรหันตหรอก

อนัตตาแบบตรรกศาสตรมาแก อะไรกไ็มใชตัวตน อะไรกไ็มเที่ยง เปนไตรลักษณอยางตรรกศาสตร เปนคาถาแก

จรงิ มันแกไดชัว่คราว และมันกใ็ชไดดวย และเรากใ็ช คนไหนเขาใจ กต็องใชบาง เทานัน้แหละ ชัว่คราว

แตอยานกึวานี้มันถาวร มันเปนเรื่องถงึขัน้ปรมัตถ จับมัน่คัน้ตาย ในจติเจตสกิ ไลเลยีง จับเนื้อตัวกเิลสไดใหชัด

แลวจนกระทัง่สามารถที่จะทาํใหกเิลส ลดจางดวยปญญาดวย ดวยวปิสสนาญาณ เปนญาณที่เหน็เหตเุหน็ผล

เหน็หลักฐานความจรงิเลยวา เอย ไปยดึมันเขา ไปจรงิจังกับมันเขา ไปเหน็มันเปนตัวฤทธิ์ตัวเดช

ใหมันมามตีัวแรง อะไรอยูในชวีติเรา อยูในจติ วญิญาณเรา เราโงตายเลย เหน็ดวยญาณแลววา โอ

วามันไมจรงิจัง มันไมใชของจรงิหรอก ไมใชตัว ใชตนอะไรหรอก กเิลส เหน็มันจนกระทัง่วา มันไมมตีัวตน

มันไมมฤีทธิ์เดช มันไมมอีาการ มันไมมแีรง ที่จะมาทาํปฏกิริยิาในจติอะไรกับเรา จนมันไมเกดิอาการอยางนี้

เพราะเหต ุจะเหตนุอก เหตใุนอะไร กแ็ลวแต ที่มันกระทบสัมผัสกับเรา เหตเุปนวัตถ ุเหตเุปนกริยิาของมนษุย

เหตเุปนตัวคน เหตเุปน กระแสอยางบาง ทางนามธรรม มันมากระทบเรา แลวเรากร็ูเทาทัน

แมกระแสของสังคม กระแสของกรยิามนษุยแตละคน กระแสของหลายๆ คนรวมกัน กระแส ความชอบ

ความไมชอบเปนตน แลวเรากเ็อาสิ่งเหลานัน้มาเปนองคประกอบ ในการวนิจิฉัยเหตผุล วนิจิฉัยความพอเหมาะ

พอสมทกุอยาง เสรจ็แลว เรากไ็มไดเกดิจติกเิลส จติของเรากย็ังวางเฉย เปนอเุบกขา

ชนดิที่มญีาณปญญาประกอบรูเลยวาอเุบกขานี่วางเฉย และแลวเรากห็ยบิเอาทกุอยาง นี้มา ไมปฏเิสธ

ไมดถูกูดแูคลนอะไร หยบิมาใชการสังเคราะห มาบวกลบคณูหาร มาพจิารณารวม เปนเหตผุล ครบครัน

เปนขอมลู เหมอืนคอมพวิเตอร ที่รับขอมลูทกุอยาง ดวยใจไมผลักไส ไมชัง ไมชอบ ขอมลูเหตเุหลานัน้



กม็เีหตผุลทกุอยาง ไมลาํเอยีง ไมผลักอันหนึ่ง ไมดดูอันหนึ่ง รับมาเปน บวกลบ คณูหารมา มา solve

มารวมสังเกตการณ บวกลบคณูหาร มารวมทาํเปนขอมลู ที่จะใหเรา วนิจิฉัย มันกจ็ะไดคาที่ไมลาํเอยีง

เปนคาที่สมบรูณครบครัน มขีอมลูมากเทาไรกย็ิ่งดี

จนสดุทาย เรากท็าํงานโดยจะบวกลบคณูหารอะไรกไ็ด แตจติใจกอ็เุบกขา สังขารไดจติ อเุบกขาคอื ปรงุรวม

รวมรู รวมคดิ รวมเหน็ รวมทาํ รวมวนิจิฉัยอะไรทกุอยาง สังขารทาํงานไดเปนวสิังขาร เปนการปรงุอยางวเิศษยิ่ง

จตินี้เปนตัววเิศษ โดยไมมอีะไร ไมมกีเิลส ไมมตีัวตนของกเิลส เปนการปรงุ อยางอนัตตา กาํหนดรูกย็ิ่งเกง

สัญญากย็ิ่งเปนปญญาที่ยิ่งเกงๆ เรื่อยๆ การกาํหนดรู ความจาํกจ็ะด ีเอาเหตผุลจากอดตี หยัง่รูอดตีไปเรื่อยๆไป

เปนความรูอยางอดตีไปมากขึ้น เปน บพุเพนวิาสานสุต ิญาณ ลกึขึ้น ยิ่งทาํกย็ิ่งลกึขึ้นเรื่อยๆ

จงึมอีภญิญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

พระอรหันตเจา ยังทาํงาน อยูเมื่อไหร กม็อีภญิญาเสรมิ พระโพธสิัตวเสรมิ อภญิญาเสรมิขึ้นมา โดยสัจจะ

ไมมใีครไปแกลง ไมมอีะไรมายัดเยยีด เพราะเราฝกเราปรอื ทกุอยางเจรญิยิ่งขึ้น เวทนา กย็ิ่งเกง

อเุบกขากแ็ขง็แรง โสมนัสกโ็ดยสักแตวาโสมนัส ที่เคยอธบิายแลว วามันเปน มทุติาจติ เปนการเขาถงึ อนโุมทนา

ในระดับบญุชัน้สงู บญุของอรยิะ เปนปตตานโุมทนามัยของอรยิะ เปนการ เขาถงึความยนิด ีปตตานโุมทนามัย

ยนิดทีี่ไดด ีที่เหน็ความเปนเทวดาชัน้สงู จติของเรานี้แหละเจรญิ

เปนเทวดาชัน้สงูขึ้นไปเรื่อยๆหรอืยนิดใีนบญุเมื่อทานละกเิลสของทานหมด ทานกม็แีตจะไปขัดเกลา

บญุคอืการขัดเกลา ขัดเกลาใหผูอื่น ทานกย็ิ่งรูวาทาํอยางนี้ชวยผูอื่นได ขัดเกลารื้อขนสัตวได ชวยผูอื่น

เจรญิขึ้นได ทาํใหผูอื่นเปนเทวดาที่แทจรงิ เปนอบัุตเิทพขึ้นไปได จนเปนวสิทุธเิทพ ชวยผูอื่น เปนอบัุตเิทพ

ชวยผูอื่นเปนวสิทุธเิทพขึ้นได กร็ูวาด ียนิดทีี่เขาไดด ีมทุติาจติเกดิ หรอืเขาถงึ ปตตานโุมทนามัยของพระอรยิะ

หรอืเปนพระอรหันตโนนแหละ จติกย็ิ่งเจรญิ จติกเ็จรญิไดตลอดไป สัง่สมสัพพัญตุญาณ

กไ็ดเจรญิขึ้นไปเรื่อยๆ มแีตประโยชนทาน และ มันกเ็จรญิไปตามภาวะจรงิๆ เจรญิไปตามที่ทานยังมกีารเกดิอยู

ยังไมยอมปรนิพิพาน เพราะฉะนัน้ กใ็ชขันธ ๕ รูจักขันธ ๕ รูจัก อายตนะด ีโพชฌงคกเ็ปนตัวเดนิตัวกาวไป

ถาเรากาวไปสูความเปนอรยิะ แคโสดา สกทิา อนาคา อรหันต กก็าวไปถงึอรหันต

ถาคณุเปนอรหันตแลว คณุกาวไปสูสัมมาสัมพทุธะ กาวไปอยางนัน้จรงิๆ กาวเดนิอยู โพชฌงคนี่ กย็ิ่งเจรญิ

เปนตัวกาวไปสู สัมมาสัมพทุธะโนนแหละ กอ็ยูในลักษณะมรรคองค ๘ ไมออกเหนอื ไปจาก สังกัปปะ วาจา

กัมมันตะ อาชวีะ ตรงไหน หากเพยีรประโยชนตน จนเปนพระอรหันต จะมแีต ประโยชนทาน

จนเปนสัมมาสัมพทุธเจา กอ็ยูที่สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชวีะ อยูกับมนษุยชาต ิอยูกับกรรม ๓ อยูกับการงาน

อยูกับอาชพีของมนษุย มนษุยไมมอีาชพีไมได อาชพีที่จรงิมันกแ็ปลวา ชวีติเทานัน้แหละ ชพีกค็อืชวีติ ชวีะ ชพีะ

พ.พาน กับ ว.แหวนนี่ กต็ัวเดยีวกัน แทนกัน ชวีะหรอืชพีะ ชพี ชวีะ อาชวีะ กค็อืชวีติ เปนชวีติวเิศษ อาตัวนี้นี่



ยอนไปยอนมา อปุสรรคตัวนี้นี่ ที่นาํหนาชวีะนี่ เปนชวีติที่วเิศษ เพราะฉะนัน้ ผูใดที่มชีวีติยังไมวเิศษ

ทาํอะไรอยูในโลกเปนอาชพีอยางปถุชุน อาชพี มันกม็แีตบาป มแีตเวร มแีตภัย มแีตทกุข มแีตรอน

ยิ่งไมรูเอาหนักๆ โงหนักๆ โงกค็อือวชิชาหนักๆ กย็ิ่งมแีตเวรแตภัย แตบาป

เขาสอนวาใหรูจักบญุบางเถอะ สัง่สมไปกไ็มแนไมชัด จนมาพบศาสนาพทุธ รูชัดวาอยางนี้แหละ ละลาง

นี่เปนตัวเวร ตัวหมนุเวยีน ตัวที่ไมรูจักจบ เพราะฉะนัน้ ถาคณุรูวาอยางนี้ เปนแยแลวนะนี่ การหมนุเวยีน

ที่ต่ําที่สดุ คอืบายมขุ หรอื โลกอบาย โลกนรกอยางนี้ ฌานเหลานี้มันลกึ

อาตมาเคยเมาเหลาถงึขนาดอาเจยีน เดนิกน็กึวา เราเดนิตรงนะ ตอนเมานี่นกึวาเราเดนิตรง ทัง้นัน้ แหละ

ไอจะตรงหรอืไมตรงไมรูละ ขับรถได ขนาดขับมอเตอรไซคนี่เมา กนิมาดวยกันกับเพื่อนนี้ สมจนิต ธรรมทัต

นัง่หวดดวยกันนี่ Hennessy หนึ่งขวด โซดาขวดเดยีวๆ ไมเตมิโซดาอกี ตบตดูกัน อยางธรรมดา มาเนนนอย

กค็อยๆ ลางคอดวยโซดา Hennessy ขวดหนึ่งหมดสองคน สัง่แมโขงมา อกีครึ่งขวด โซดาขวดเดยีว นัน่แหละ

ตบตดู คดิดซู ิมันจะไมเมาทนไหวหรอื สองคนนะ Hennessy หนึ่งขวด กับแมโขง อกีครึ่งขวด ขับมอเตอรไซคอยู

ตอนนัน้ อาตมากเ็อาสมจนิต ใสทายรถ ไปสง บานเขา สมจนิตฟบุอยูหลังทายรถ ไมตกรถกบ็ญุแลว ซอนรถไป

กเ็อาไปสงขึ้นบาน ตองหามกัน ขึ้นบาน เมยีกล็งมารับ กห็ามกันขึ้นบานใหเขาเสรจ็

อาตมากขั็บมอเตอรไซคกลับบาน เคยเมาขนาด หนักไหนๆ อาตมากเ็คยเมา คนอื่นเขากเ็มาจนไมรูตัว หมดสติ

คอืคมุสตทิาํอะไรไมได อาตมากย็ัง ขับมอเตอรไซคได ขับรถยนตนี่สี่ลอนะคณุ ขับมอเตอรไซคนี่สองลอ

ตัง้แตไหนๆมา

แมแตไปเลนไสยศาสตร ทรงเจาเขาผอีะไรกับเขานี่นะ มันไมหมดสต ิมันยังมสีต ิรูตัวอยูวา เราคอืเรา เราคอืเรา

เรายังเปนเราอยูนะ เรายังเปนตัวเราอยู ยังมสีตเิหลอื ยังไมเคยขาดสต ิจนกระทัง่ ดับไมรูเรื่อง ไมเปนเราเลย

ไมเคยเลย เมากไ็มเคยหมดสต ิไปเขาทรงกไ็มเคยหมดสต ิไปถามซ ิคนเขาทรงนี่ เขาไมรูตัวหรอก ไมรูเรื่องเลย

แสดงวา มันเขามาสงิมาสูหมดเลย ไมรูเรื่อง ไอเรากอ็ยาก เปนอยางนัน้ ตอนเขาทรงนี่ อยากจะหมดไมรูเรื่องเลย

แตมันกไ็มหมด มันกย็ังมนีดิๆ ลาํๆ เลอืงๆ ลกึๆ ที่ตัวเรา เรากร็ูตัวเราอยู แตกไ็ปกับมันนะ ไปตามบทบาทของมัน

เปนยังไงไป มพีลังอะไร ที่มันจะไปอยางโลกๆ ไปกับมันอยู ทกุอยางได แตมันกย็ังรูวามเีรา

นี่มันกเ็ปนบารมอีาตมา

อาตมาไมรู แตกอนไมรู แตกอนนี่นกึนอยใจวา เอ เราทาํไมเราไมหมดความรูตัว ทาํไมเราไมหมด

ความเปนเราเลย แตตอนนัน้เราไมไดเรยีนธรรมะ ไมไดรูความเปนเรา ความไมเปนเราอะไรหรอก ไมรูเรื่อง

ทาํไมเราจงึไมเหมอืนเขา เขาบอกวา เขาเขาทรงสนทิ เทพเขาสงิสนทิ เทวดาเขาสงิสนทิหมด ไมมเีหลอืเรา

เพราะไมรูตัวเลย เราเอ ทาํไมเรายังรูตัววา นกึวาเราไมเกงอกีนะ เดี๋ยวนี้ถงึรูตัววา พวกนัน้

มันไมเปนตัวของตัวเอง มันโมหะ ไอเรา มันหมดโมหะแลว มันกม็เีรา มันกม็อีะไรที่แขง็แรง อยูอยางนัน้



เหมอืนอยางสกิขมาตจุนิดาวา เรากน็อยใจนะ ไปนัง่เจโตสมถะกับธรรมกายเขา ทาํไม เราไมเหน็ดวงแกวสักที

นัง่ แหม นอยใจ เราไมเหน็ดวงแกว เสรจ็แลวกม็าที่นี่ กม็าปฏบัิตธิรรมไป กด็แีลวละ คณุไมถกูเขามอมเมาได

เขาครอบงาํคณุไมตดิ นัง่ไมเหน็ดวงแกวกด็แีลว ถาเหน็ดวงแกว ปานนี้ไมไดมาที่นี่แลว

ถกูเขาครอบงาํไปทางโนนแลวนี่ เหน็โสดาในดวงแกว เหน็สกทิาในดวงแกว เหน็ธรรมกาย

ปานนี้เปนพระอรหันตไปแลวมัง้ เหน็ธรรมกายในดวงแกวเปนอรหันต นี่ธรรมกายของ โสดา ธรรมกายของสกทิา

ธรรมกายของอนาคา ธรรมกายของอรหันต กจ็บแลวนี่ พอเหน็ธรรมกาย ในอรหันต

ดวงแกวมันกเ็ปนพระอรหันตไปแลว กเ็ปนพระอรหันตกันไป

ดแีลวละ ไมไดอรหันตในดวงแกว ไอนี่กเ็ปนทางจติวญิญาณ อาตมาพดูไป ใครเขาใจกเ็ขาใจไปกอน

ใครยังไมเขาใจ กอ็ยาเพิ่งเอาไปพดูเลน อยาไปคดิเทยีบคาโนนคานี่ มันจะกลับไปกลับมา หัวหก กนขวดิอยู

ไมใชเรื่องเลน มันเรื่องลกึซึ้ง พดูเลาสูฟง

เอาทนีี้กลับมาถงึตัวเมื่อกี้นี้ พดูถงึอเุบกขาที่ขึ้นตนวา อเุบกขาอยางเคหสติะนัน่นะ มันเปนอเุบกขา ของโลกยี

ที่มันวางเฉย ชนดิที่คณุตองรูเลยวา ในขณะนัน้เฉยนัน่มันไมใชเฉยธรรมดา มันตางกันกับ เนกขัมมสติอเุบกขา

(เนกขฺมมฺสติา อเุปกขฺา) วางเฉย ที่ตัง้แตเปนโทมนัส เนกขัมมสติโทมนัส จนกระทัง่ เนกขัมมสติโสมนัส

ปฏบัิตไิดแลวเปน ปตสีัมโพชฌงค เนกขัมมสติโสมนัส เปนปต ิสัมโพชฌงคนัน่เอง ปฏบัิตไิด มโีพชฌงค ๓

ปฏบัิตไิดผล กเ็ปนปต ิมันไดด ีซึ่งอาตมาแปล ปตติัวนี้วา ไดด ีถาใครฟงธรรมะอาตมา มาแตไหนๆ คงจาํได

เปนองคฌาน ฌาน ๒ ปตมัินชัด มันไดด ีแตคณุกต็องมฟีใูจ แตแรกๆ ที่คณุยังไมเกง คณุจะมฟีใูจ

มันเปนอปุกเิลสซอน ใหลด อปุกเิลสนัน้ แตไมใชไปลดตัวไดด ีไดดพียายามสัง่สมเขาไป ใหมันเปนสมาธิ

ใหเปนความตัง้มัน่ ใหได คณุภาพ คณุธรรมอะไรที่ด ีคณุตองเอาตัวดไีว วเิคราะหซอนไปอกี และ

อปุกเิลสเปนอาการ อยางไร ดใีจ ฟใูจ หลงในความดใีจ ที่ไดด ีแตตัวไดด ีคอืคณุภาพอยางไร พลังงานจติ ที่รูจัก

เจโตปรยิญาณ ในการรูจักกเิลส รูจักเขาใจ วจัิยอาการของจติ สัญญาเปนอยางไร สังขารเปนอยางไร

เวทนาเปนอยางไร เจตสกิตางๆ เปนอยางไร อานอาการใหละเอยีดลออ อปุกเิลสเปนอยางไร วจัิย

อปุกเิลสออกมา ฆา ไมใหมันฟใูจตัวนัน้

ถาปตลิดอกี กป็สสัทธเิปนความสงบระงับ ปตปิสสัทธสิัมโพชฌงค พอสงบระงับนัน้ กล็กึซึ้งลงไปอกี

แมแตจะสงบระงับนัน้ มันกเ็หมอืนอเุบกขานัน่แหละ แตอเุบกขาขัน้นี้ยังไมแขง็แรงหรอก มันเปน ความสงบระงับ

เปนความวางเฉยได อยาไปตดิความวางเฉย ขนาดนี้กอน ซอนลงไปอกี สัง่สมลงไป ใหแนนหนา ใหมัน่คง

เปนสมาธ ิใหมันแขง็แรง นี้เปนอเุบกขาลาํลอง ปสสัทธติัวนี้ คณุอานอาการ ใหได ฟใูจกับไมฟใูจเปนอยางไร

วางเฉย แตเจตสกิทาํงานไดดนีะ เวทนา สัญญา สังขาร ทาํงาน ไดดขีึ้นเรื่อยๆ คณุกจ็ะเกงเปนอนิทรยีพละ

ที่รูจักเวทนา รูจักสัญญา รูจักใชสัญญา จนกระทัง่ รูจักใชสังขาร วสิังขาร หรอืเปน ปญุญาภสิังขาร ปรงุเปน ปรงุ



ขัดเกลาตัวเองกเ็กง จนขัดเกลาได จนกระทัง่เปน ปสสัทธไิด

ปสสัทธคิอื จติที่เราอาศัยสงบระงับ แตเปนธาตรุู สงบระงับคอือะไร กเิลสนะระงับ แตจติเปนธาตรุู มันรู

มันยิ่งแคลวคลอง สังขารไดเกงดวยซ้ํา สัญญากเ็กง รูสกึกไ็ดชัดความจรงิ ตามความเปนจรงิ ไมมกีเิลส

ไมมอีปุกเิลส เขาไปสังขาร รวมกับเวทนาเลย เพราะเราจะเกงเวทนา ไปจนถงึ ๑๐๘ เวทนา ในเวทนานี้

จะสังเกตไดวา สัญญาทานกไ็มไดวเิคราะหซอยลกึเขาไปถงึ ๑๐๘ แตสังขารไมตองไปนับมันหรอก สังขารนัน่

มันสังขารอะไรกไ็ด เพราะสังขารมันปรงุแตงเปนโลกยีะไป ๑๐๘ เลย มันนับไมถวน สังขาร มันปรงุ แตทนีี้

สังขารอยางไรละ สังขารอยางวสิังขาร สังขารอยางโลกยีะ อยางเคหสติะ สังขารอยาง โลกตุระ หรอื

สังขารอยาง เนกขัมมะ ทัง้สังขารอยางพระอรยิะ สังขารอยางไร อยางนี้ เปนตน เรากป็รงุสังขารอยางโลกตุระ

หรอืสังขารอยางเนกขัมมะ นี้คอืสังขารอยางแขง็แรง อยาง ไมปรงุกเิลส เขามาปรงุ บาํเรอตนแลว

ไมใหกเิลสเขามารวมสังขาร แตปรงุ เหมอืนกับแมครัว ปรงุอาหาร นี่เราไมไดเอาความชอบของเราไปปรงุเลย

เราเอาแตวา เออปรงุ ตอนนี้ทาํกับขาว ใหคนนี้กอน เรารูจัก ปคุคลปโรปรัญตุา เรารูจักคนคนนี้

เพราะเขาชอบรสนี้ แตทนีี้เราปรงุกับขาว ใหหลายคนกนิ ออ หลายๆ คนนี่ เขารสกลางๆ อยางนี้

เรากป็รงุรสกลางๆ ไมใชเฉพาะบคุคล แตปรงุรสเหลานัน้ เราเองอเุบกขา เราเองไมตดิรสเหลานัน้แลว กนิกไ็ด

ไมกนิกไ็ด รสนัน้นะ รสที่เรา ปรงุนะ เราปรงุใหคนอื่น เราไมไดเปนเรา เราไมไดเอาเราเปนหลัก

เราไมไดเอาวาเราชอบ และกไ็มเอา วาเราชัง ชังกไ็มม ีชอบกไ็มม ีแตเราปรงุเพื่อเขา ปรงุเพื่อผูอื่น อยางนี้เปนตน

เพราะสังขารนี้ เปนสังขารที่เราใชเผื่อผูอื่น ฝกไปเรื่อยๆ ปรงุเทานี้ เราเปเหมอืนกันแฮะ แอบเสพ หนอยๆ

กต็องอาน เหลอืสิ่งที่แซมเสพ ไมใชเรื่องงายนะ คณุจะรูตัว นี่เราแอบเสพ มภีาวะอยู นดิหนอย

คณุจะตองมญีาณตรวจไปเรื่อยๆ อยาเผลอไผล อยาไปหลงวา ตัวเองกเิลสเกลี้ยงไวนัก อานปสสัทธ ิอานจติสงบ

หรอื อเุบกขา ชวงนี้ไปสัง่สมลงเปนสมาธิๆ จนมภีาคปฏบัิตทิี่มปีจจัย มสีัมผัสเปนปจจัย มอีายตนะ ๖

มอีงคประกอบ ยิ่งแขง็แรงๆ โจทยยิ่งหนักๆ โจทยยิ่งแรง คณุกม็ ีประโยชนตอผูอื่นเรื่อยไป

สัง่สมความเปนประโยชน สมาหติจติ กจ็ะแขง็แรงเรื่อยๆ สมาธติัวนี้ สัง่สม ขึ้นมาเปน สมาหติจติ เรื่อยๆๆ

มันกซ็อนในเปนอเุบกขาสัมโพชฌงคๆๆ ตัวเพงๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ เปน อเุบกขาสัมโพชฌงค เปนเนกขัมมสติอเุบกขา

เปนอเุบกขาที่วางเฉย ยิ่งเฉยๆยิ่งแขง็แรง ยิ่งตัง้มัน่ ยิ่งโลกวทิ ูยิ่งรูเทาทันโลก ยิ่งกระทบสัมผัส ผฏุฐสสฺะ

โลกธมเฺมห ิจติตฺ ํยสสฺะ น กมปฺต ิยิ่งสัมผัส กับโลกธรรมที่จัดจาน โลกธรรมที่นรกลกึ สวรรคจัดจาน

เรากส็ามารถเปนพระมาลัยลงไปโปรดสัตว ได แขง็แรงได นรกรอนเทาไหร กส็ามารถเขาไปชวยมนษุย ที่ในโลก

หรอืโลกยีะต่ําๆๆ เทาไหรกไ็ด เพราะมอีทิธวิธิ ีมโนมยทิธเิกง อทิธวิธิเีกง กเิลสกองเทาภเูขา กเ็ดนิทะลุ

เหมอืนเดนิในที่วาง อเุบกขา กเิลสของโลกหนาขนาดไหน กเ็ดนิเหมอืนทะลกุาํแพง เดนิเหมอืนทะลภุเูขา ไดเกง

ภเูขาโตยิ่งขึ้นๆๆ ยิ่งเปนผูมอีทิธฤิทธิ์ อทิธเิดชยิ่งขึ้น เขาไปชวยคนอื่นไดมากขึ้น จงึเปนผูรื้อขนสัตว



นี่อาตมาอธบิาย เพราะอาตมาเปนโพธสิัตว พวกคณุยังไมถงึโพธสิัตว คณุกฟ็งไวเปนเหตผุล ที่ชัดเจน อทิธวิธิี

กจ็ะเปนอยางนัน้ ลงไปในแดนโลกยีะนัน่เอง หรอืนรกจรงิๆ นัน่แหละ นรกกอ็ยูใน โลกยีะนี่แหละ

เขาไปชวยคนตกนรกไดมากขึ้น รื้อขนสัตวไดมากขึ้น เพราะเราแขง็แรง คณุกส็ัง่สม ตัวคณุได โสดา สกทิา

อนาคา ซอนไป อาตมากไ็มไดพาคณุออกหนาไปทเีดยีวหรอก อาตมากพ็า คณุทาํ โดยเฉพาะหมูเรานี่นะ

ทกุวันนี้ เรากเ็ปนกลุมเปนกอนขึ้นมา และกพ็วกเรากันเองนี่แหละ เปนตัวโจทยใหพวกเรากันเอง ตราบใด

ที่คณุไมเลกิกัดกัน ใชสาํนวนหยาบๆหนอย กระทบสัมผัสกันแลว กถ็อืสากันอยู บางคน ยังไมมองหนากัน

บางคนนี่ เฮย เหมน็ขี้หนามัน คณุมาชังกันทาํไม พี่นองกันทัง้นัน้ ภราดรภาพ กอ็ยูที่ จติเรานี่แหละ มกีเิลส

เราจะชังจะชอบกอ็ยูที่เรา ประชดกันแดกดันกัน มันกเ็ปนบทฝกหัด ทัง้นัน้แหละ เปนโจทยทัง้นัน้แหละ

โจทยของการปฏบัิตธิรรม นี่มากมาย กระแทกกันอยางแรงบาง กระแทกกันอยางเบาบาง

พวกเราไมเหมอืนชาวโลกหยาบๆ เขาหรอก ชังกัน กด็ากันหยาบๆ เหมอืน ปากตลาด ดไีมด ีกท็บุกัน ขวนกัน

เราไมหรอก ลลีาเหลอืรายละ พดูเหนบ็ พดูแนม กับปากหอก ประชดกัน บางทกีส็อนกัน แหละนะ

แลวแตใครจะมลีลีาสอนอยางไร บางคนกส็อนอยางหยาบๆ หยาบของหยาบ อยางพวกเราดวยนะ

มันกไ็มเหมอืนปากตลาด วากันประชดกัน อยางโนนอยางนี้ กันนะ มันยังมอีารมณชังๆ อยูนี่ มันจะรูตัวเลยวา

มันหยาบชนดินัน้ ชนดินี้ รูสกึตัวเมื่อไหร ไมเปนการ หลดุหลง โพชฌงคไมหลดุไปจากตัว เมื่อนัน้ก็

ถาจะสอนเขากชั็กดหีนอย เผลอตัวเมื่อไหร กเิลส เขาไปปรงุรวม ในการที่จะสอนเขา ผเีขา เพราะฉะนัน้

การสอนเขาดวยทาทลีลีา จะเปนกายกรรม วจกีรรม หรอืแมสายหสูายตากต็ามมันไมคอยรูตัว แตคนอื่นเหน็

ไอนี่จะดาคนนี่ ดมัูนดาอยางนัน้นะ ไอนี่จะวาคนนี่พวกเรานี่แหละ ถาคนอื่นเขามามสีตดิ ีโอ เสรจ็แลวยอมเขา

แลวพวกเรา ไมยอมกัน อยางนี้เปนตน มันกซั็ดกันไป ซัดกันมา

พวกเรานี่แหละมติรด ีสหายด ีสังคมสิ่งแวดลอมด ีอยูรวมกันสหายนี่ สังคมสิ่งแวดลอมด ีมโีจทย

ของพวกเรากันเองนี่แหละ จะลกึซึ้งแนบเนยีนขึ้น ผูดขีึ้น จะไปเอาคนขางนอกมาเปนโจทยใหเรา กม็เีหมอืนกัน

แตโจทยอกีอยางหนึ่ง ซับซอนเหมอืนกัน บางททีาํใหเราเปนผูดไีดเหมอืนกัน ขางนอก นะ เพราะเขาถอืสามาก

บางทนีี่ เราตองทาํเปนผูดมีากๆ บางคนถอืจัด มาเหน็เรา ตัวเขาเองนัน่ มันไมไดเปนผูดเีลยนะ เขาถอืของเขา

เพราะเขาตัง้คาของเรามาสงู เพราะเราตองผูดเีปรี๊ยะ อยางนี้ เลยนะ

เพราะเราจะหยาบนดิหยาบหนอยนี่ไมไดหรอก โอโฮ อโศกนี่มันราย ทัง้ๆ ที่บางท ีไมไดราย แรงอะไรเทาไหรเลย

คนตัง้คามาอยางนี้กม็ ีบางคนมาเจอพวกเรา บางคนกห็ยาบจรงิๆ มันหยาบซอน บางคนมองในเรื่องของวัตถุ

ธรรมดาบานเขานี่ บานเขาสะอาดนะ พอเขามาที่นี่ โอ ดซู ิที่นี่มันรก มันไมสะอาด ฝุนกม็าก แคฝุนมันกผ็ูดี

พวกอรยิะอะไรฝุนกม็ ีเฮอะ บางทเีขาเขาสวม พวกเรา ดซู ิสวมมันกไ็มสะอาดเลย บางทเีขาไมเขาดวยซ้ํา

นัง่อยูขางนอกนี่แหละ พวกนี้ปฏบัิตธิรรม อยางไร เปดน้ําแรง กจ็รงิอกี พวกเราบางคนนี่ ฟุมเฟอย



อกีหนอยนี่น้ําจะตองจาํกัดการใชกันแลว กพ็วกเรานี่แหละ จะเปนโจทยแกกันและกันอยางจรงิ ใหเรยีนรู

ใหละเอยีดลออเถอะ

พวกเรามบีญุคณุตอกัน ไมไดเปนพี่นองกันแตชาตนิี้หรอกนะ มันเปนพี่นองกันกค็อืเปนคูตอสูกันมา นัน่แหละ

กม็าเปนพี่นอง มันซัดกันมาไมรูนานเทาไหรแลว จนกระทัง่ ซัดกันมาเปนพี่นอง นี่แหละ ซัดกัน

ซัดกันตามอยางพี่นองนี่แหละ จวกกันไป จวกกันมา ซัดกันไป ซัดกันมา เพราะฉะนัน้ ตัง้จติไว ใหดี

ตัง้จติไวใหตรง มนสกิารไวใหด ีถาตัง้จติไวชอบ เรากจ็ะแขง็แรงตอกัน พวกกันเองนี่ ทะเลาะ กันเอง

จนเราจะตกลวงนี่ เราโงตายเลย พวกเรากันเองแทๆ พี่นองกันเองแทๆ แลวกชั็งกัน เหมอืนกะ ครอบครัว ขางนอก

มพีี่นองกันแลว กชั็งกัน ไมดดูาํดดูกีัน กลายเปนเงนิคนละกระเปากัน กลายเปน คนละชวีติ

กลายไปเปนคนเหมอืนไมใชญาตกิัน ไมเผาผกีัน อะไรกันนี่ คดิดซู ิมันรายแรงไหม ลกูพอเดยีว แมเดยีวกัน

โกรธกัน หรอืวา ลกูไมเผาผพีอแม พอแมไมเผาผลีกู อะไรนี่ มันคลายๆ อยางนัน้ มันเลวรายนะ

พวกเรากเ็หมอืนพี่นองกัน ไมใชเหมอืนนะ มันเปนพี่นองกันมา แตอาตมาไมอยากจะพดูอะไร มันเรื่องอจนิไตย

ใหมันวุนวาย มันมาอยูรวมกันไดอยางนี้ มันเปนพี่ เปนนองแลว ระดับโลกตุระ เรามาเปนเหตปุจจัย แกกันและกัน

พยายามตัง้ใจดีๆ พวกนี้เปนเหต ุเปนปจจัยแกเรานะ เขาอยางนี้ จัดตัง้ใจพจิารณา ใหดีๆ นะ เออ

อยางนี้เขาใหประโยชนแกเรา เรากเ็หมอืนกัน บางทผีเีขา เรากใ็ห ประโยชนแกคนอื่น เปนโจทยใหคนอื่น

เขาผเีขาบาง เขากเ็ปนโจทยใหแกเรา บางคนไมผเีขาหรอก ตัง้ใจเลย เจตนา เรารูใจเขา

เขาเจตนาจะทาํโจทยใหแกเราอยางนี้ เหมอืนอยางอาตมานี่ คณุรูหรอืวา อาตมาตัง้ใจ จะใหโจทยแกคณุอยางนี้

ทาํไมนะ ทกีับเราดจัุงเลย ทกีับคนนัน้ ทาํไมเอาใจจังเลย จรงิๆแลว คนที่เอาใจดวยมากๆ นัน้นะ

ไมดเีทาไหรหรอก คนโดนดมุากๆ นัน่นะ เหมอืนกระทบ แขง็แรงนะ

อาตมานี่ จะหยาบ กห็ยาบขนาดหนึ่ง หยาบเกนินัน้ อาตมาหยาบดวยไมไดแลว กพ็อ เดก็ดื้อกต็อง หยาบมาก

กเ็ปนได มันนัยคลายๆกัน ซอนกัน เดก็ดื้อที่สดุ กต็องหยาบขนาดนี้ คนที่จติแขง็แรงสงูสง กต็องหยาบ

อยางนี้บางดวยเหมอืนกัน นี่มันซอน แลวคณุจะรูไดอยางไง คณุเปนคนต่ํา หรอืเปน คนสงู อาตมาหยาบอยางนี้

อยางเดยีวนี่ คณุเปนผูที่ตองทดสอบ คนนี้บรรลแุลวละ แตหนักกวานี้ จะสูไหวไหม หรอืคณุเอง คนหยาบ

มันกค็นหนาจรงิๆ กต็องหยาบอยางนี้เหมอืนกัน แลวคณุจะรูได อยางไร สมมตุหิยาบ เปนผูดแีลวกันนะ

แตถาสมมตุหิยาบเปนผูดนีะ เราจะอานชนดิหนึ่ง อานจติ ละเอยีด ไมใชอานจติต่ํา เพราะฉะนัน้

ตองอานทัง้สองดาน เออเรา เรายังไมรูวา ทานแรงกับเรา อยางนี้ เอ

เราหยาบอยางชนดิดื้อดานหรอืวาหยาบชนดิที่ทานทดสอบ ลองแรง เราจะขึ้นไหม ถาจติ ของคณุเปนจรงินะ

คณุจะขึ้นไมขึ้น อยางที่จะเปนอรยิะ มันกจ็ะวาขึ้นอยางอรยิะ ถาจติของคณุ เปนปถุชุน หรอืวาเปนอรยิะต่ํา ชัน้ต่ํา

ดาน ยังดื้อดาน อยางนี้ กโ็ดนโจทยแรงๆ อยางนี้ คณุกอ็านด ูกเิลสเราจะเปนอยางไร



เราจะอานออก ความจรงิ ตรงกเิลสของเราจรงิๆ จะเปนลักษณะอยางไรนี่ ลงิคะ ความแตกตางของ กเิลส

กจ็ะซับซอน เราจะรูเลย ออ กเิลสของเรายังมพีลิ้วพราย หรอืกเิลสของเรานี่ โอโฮ นี่กเิลสแท ยังไมไดลาง

กจ็ะรูวา ออ นี่ของเรา ในระดับยังไมไดลาง แตกเิลสโดนกระแทกแลวยังไหวๆ ซึ่งมันตาง กันกับ

กเิลสอนสุัยอาสวะ กับกเิลสที่มันกระทบแลวผวิแผวไหว กับกเิลสที่มคีวามหนาของอนสุัยสวะ

หรอือนสุัยสวะดวยซ้ํา กอนเบอเรอแนะ ปรยิฏุฐานกเิลส ไมใชอนสุัยกเิลส โอโฮ หนาตายังเตม็ตัวเลย

คณุจะมญีาณที่จะอาน รูวามันตางกัน เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวาโดนบอยๆนี่นะ มันจะรูเลย ขอสาํคัญ กค็อื

โดนบอยนี่ หลายทีๆ ถากเิลสพลิ้วแผวนี่นะ กเิลส.. ที่จรงิเราเคยแนนมาแลว แตมันกย็ังไหว พลิ้วแผว น กัมปติ

ไหวได สัง่สมมาเรื่อย จนกระทัง่ ผฏุฐัสสะ โลกะ ธัมเมห ิไหวกับที่เราจะเจอวา มันไมใชไหว มันยังไมไดลาง

กอนเบอเรอ หรอื เหลอืกอนที่เปน อนสุัยอาสวะ เพราะฉะนัน้ ตัวจติที่อยู กับตัวจติที่มันเกดิไหม ไหวนี่คอื

ตัวเกดิใหมนะ ตัวจติที่ยังไมไดลางเกลี้ยงนี่ จติที่ยังอยูกับเรากอน เพราะฉะนัน้ ลักษณะมันจะตางกัน

หลายครัง้เขา คณุจะรูเองวา ออ จติตัวนี้ เปนจติตัวไหน จติตัวนี้ เปนจติที่ยังไมไดลางออก หรอืวาจติตัวนี้

เปนภาวะที่ยังไมแขง็แรง ยังไมสมาธทิี่มัน่คง ยังไมใช อกปุปาเจโตวมิตุ ิยังไมใช อกปุปาเจโตวมิตุเิจตสกิ ยังไมใช

จติตัวนี้ จติตัวที่วมิตุ ิอยางไมมหีวัน่ไหว อกีแลว อกปุปาเจโตวมิตุ ิยังไมใชจติตัวนี้

คณุกจ็ะเขาไปรูละเอยีดลออในจติ เจตสกิ รปู นพิพาน รูปรมัตถ ของคณุเอง จรงิๆ เพราะเราพสิจูนกัน ผูดกีระทบ

เรากร็ูวา ผูดกีระทบกระแทกเราดวยโจทย อยางนี้ คนชัน้ต่ํากระทบเรา เรากจ็ะรูวา คนชัน้ต่ํากระทบเรา

ลักษณะจะตางกันอยางไร กจ็ะมนัีย ที่ตางกัน อกีเหมอืนกัน

เหมอืนกับเราบอกวา เออพวกเรานี่นะ ถาพวกเรามาวาอยางนี้เราถอืสา แตคนขางนอกวา ไมถอืสา นัน่กนั็ยจรงิ

เหน็พวกเรา มันเปนอยางนี้ไมได กค็นอื่นหยาบกวาเราแทๆ คณุยังทนได เฉยๆ เพราะคณุ วางเขาใชไหม

แตนี่คณุยดึ เปนพวกเราเปนผูด ีเปนคนของเรา มันมนัียนาขาํอันหนึ่ง นี่เปน ครบูา อาจารยเรา

หรอืเปนสมณะแลว กเ็ปนสมณะแลว นาจะเปนอยางนี้ ทาํไมมันไมด ีเปนอยางนี้ มันไมไดหรอก มันถอื

คณุกค็ันหัวใจ กท็านเปนอยางนัน้ของทาน กท็านไดแคนัน้ คณุวัดเปนไหมวา ทานสงูกวาคณุ

หรอืวาคณุสงูกวาทาน นัยนี้หรอืเหตปุจจัยนี้ ทานอาจจะต่ํากวาคณุ แตนัยอื่น ทานจะสงูกวาคณุ

คณุละเอยีดลอออยางนัน้ พอหรอืยัง ยังไมพอ คณุกอ็ยาเพิ่งไปเดา อยางนอย สมมตุขิองทาน กเ็ปนอยางนัน้

วางไวกอน คณุกม็ญีาณ พอรูไปเรื่อยๆ หรอื วางไวกอน กว็างไวกอน ถาวางไวกอนเรากไ็ดประโยชน

เพราะสมมตุขิองทานเปนอยางนี้แลว เรากร็ูจักฐานะสมมตุเิปนสัจจะ ชนดิหนึ่ง เรากง็าย แตคนที่มันไมรูจักสัจจะ

มันถอืนะ มันไมตองหวง ม ีคนนัน้ จะเปนประโยชน อยูนัน่แหละ ถอื เปนสมณะแลว ไมนาทาํอยางนี้

เขากถ็อือยูอยางนัน้แหละ

ถงึแมในนี้หมด ทกุคนไมถอื เดี๋ยวหนาใหมมา ไมรูตัวมาถอือกีแหละ ไมรูตัว คนมันมเีขาๆ ออกๆ เยอะแยะ



คณุไมกลัววาจะไมมโีจทย ถาเราไมเปนโจทยเสยีแลว ใครเลาจะเปนโจทย นัน่แนะ เอาเลย

คณุจะเปนถาวรกเ็อาเลย ตามแต ยดึกันไป อกีกี่ชาตกิต็ามใจ มันตองเรานี่แหละ ขัดเกลาผูนี้ เอาเลย ไดคูแลว

ชงิชนะเลศิกันไปนะกี่ชาต ิผกูยดึกันเอาไว ตองขัดเกลาใหคนนี้ ไมขัดเกลาแลวจะเปนใคร ถาไมใชเรา จองไวเลย

คูกขั็ดเกลาไป อกีคูตอสูกันไป ฮาๆ ซัดกันไป กี่ชาตกิเ็อา

ถาคณุไมวางของคณุกอน คณุกย็ดึไปซ ิแตถาเราฉลาด ประโยชนตน วางกอนกด็ ีอันนี้ทานนี่ แหม ทานกอ็ตุสาห

ถอืสมมตุ ิยดึสมมตุ ิเอาสมมตุเิปนผูใหญแลว ตองใหญใหได โงเอง กแ็ลวไป วาง เราเปนฆราวาสนี่

เรากค็อืฆราวาส มันตองฉลาด เปนสกิขมาตแุลว หนอยสกิขมาตนุี่ จะตกนรก หกคะเมนอยางไร กช็างเถอะ

กอ็ยากไดสมมตุเิปนสกิขมาตนุี่ เราวางเรากอน ไมงัน้ใหญ สกิขมาต ุกต็องขัดเกลา เรื่องอะไรตองขัดเกลาคนนี้

ยิ่ง แหม ไมตองกับโฉลกเลย จติกเิลสนี้นะ ตองเปนคูตอสู ขัดเกลา จองเวรจองกรรม เปนคูตอสู ขัดใหได จะขัด

คณุจองเวรกันไว อกีหลายชาต ิกี่ชาตกิไ็ด ไมเปนไรหรอก ถาไมรูตัว สกิขมาตรุปูนัน้ไมรูตัว สกิขมาตคุนนัน้ไมวาง

จนกระทัง่ ลางของตัวเองได จนกระทัง่ รูวาตัวเอง ออ คนนี้มาทาํใหเราไดประโยชน

เราจะรูวาคนนี้ใหประโยชนแกเรา

สดุทาย วางแลว กข็อบคณุ แกกลับ จนคนนัน้เขาจะตองรูตัว มญีาณรูตัว ถามญีาณรูตัว ทัง้ๆ ที่ทานเปน

อรหันตแลว คณุกย็ังไปขัดทาน คณุกขั็ดฟรนีะซ ิคนนัน้กโ็งอยู จนกระทัง่ อรหันตกจ็ะตอง ชวยคนนัน้ เออ

เราเปนอรหันตแลว เราจะชวยคนนี้ไดยังไง จนกระทัง่ คนนัน้รูตัว แลวกย็อมรับ หมดอัตตามานะ หมดถอืดี

ยอมรับนับถอื ออ เปนอรหันตจรงิแลว จงึเกดิญาณรูอรหันตจรงิ โนนแหละ ถงึจะวางกัน พดูไป กฟ็งดีๆ

ไมใชเบานะ นาน แตจะจองเวร แตละคๆๆู นี้นาน เพราะฉะนัน้ เราจะเอาประโยชนตน มคีูตอสูเยอะนะ วางบาง

ที่คัดเลอืกมาไวในนี้แลวนะ ขางนอก กว็างได แตในนี้แหละ กม็คีูตอสูเสยีหมด กค็ณุไมทกุข จะทนไหวหรอื

มันจะมวีบิากเปนอจนิไตย อยางหนึ่ง

ขนาดอาตมา ถาบอกพวกคณุ คณุกต็องไปเตรยีมตัว เออนี่วางเถอะ คนนีๆ้วางเถอะ กย็ังมบีางคน วาจะวาง

แตมันวางไมลงหรอก วบิากมันมกีัน อจนิไตยนี่นะ คนนี้เราวาวางแลว ทาํไมมันยังถอือยูนะ คนนี้ ๆ

เราวาจะวางนะ มันกย็ังถอืไอคนนี้ ที่จรงิ คณุดดูีๆ เถอะ คนนัน้หยาบกวาคนนี้ดวยซ้ําไป แตคณุกไ็มถอืสาเขา

ไอคนนี้มันไมหยาบเทาไหรหรอก จรงิๆ ไมหยาบเทาคนนัน้หรอก แตมันกว็าง ไมได คนนี้นะ นัน่แหละ

มันผกูยดึกันมา เปนคูเวร คูกรรมกันมา ทัง้รัก ทัง้ชัง ทัง้หวาน และขมขื่น ๑๖ ปแหงความหลัง

มันหลังมาไมรูกี่ชาต ิทัง้รักทัง้ชัง ทัง้ขม ทัง้ขื่น มันเปนคูเวรคูกรรม คูรักคูชัง กันมา กันตัง้เทาไหร

อจนิไตยมันอกีมากมายเหลอืเกนิ เอาจบ อจนิไตยนี้ไว ไมอยากใหคณุคดิมาก ใหรูปจจบัุน วาเรายดึตดิกันอยู

จะจองเวรดวยรัก หรอืจองเวรดวยชัง กต็ามแต กเิลสนี่ ตองละ ทัง้รอบชัง รอบรัก ทกุประตู
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