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มาฆบูชามหาฤกษ์ 

โดย พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ 

ณ สนามหญ้า วิทยาลยัครูนครปฐม 

เมื�อ เที�ยงคืนวนัที� ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๘ 

 

  

วนันี � เป็นวนัมาฆปณุณมี เวียนบรรจบครบรอบ มาเป็นรอบที� 

๓ ของการได้พบกนั ระหวา่งชาวเรา ชาวอโศก การพบกนัครั �งนี � ก็

เป็นไปโดยธรรม เป็นไปโดยที�ไมไ่ด้มีเจตนาอะไร ที�จะให้เป็นการ

พบกนั จนมากมายถึงอย่างนี � ก็คิดแตว่า่จะทํางาน ทาํงานให้

เป็นไป แล้วก็ให้มนัดําเนินไป ประโยชน์อะไรที�จะพงึได้ ผมก็

พยายามที�จะกระทํา ตามประโยชน์ที�มนัเป็นไปนั �น เชน่ ก็

พยายามด ูพยายามสงัเกต พยายามไมไ่ปเที�ยวจดัเกียรติอะไร ให้

มนัเป็นไปโดยบงัคบั หรือวา่โดยพยายามเจตนา ในการที�จะ

กระทํา ให้มนัเกิดการชมุนมุกนัขึ �น โดยทําความลําบากยากเย็น 

ให้เกิดขึ �นแก่ผู้หนึ�งผู้ ใด ให้มากมายเกินควร ผมก็ได้พยายามที�สดุ 

ที�จะไมใ่ห้เกิดสิ�งเหลา่นั �น และก็จะพยายามเหมือนกนัวา่ จะด ูดซูิ

วา่ ทกุอย่าง มนัจะเป็นไปโดยธรรมนั �น อย่างไร 



2 
 

ทกุๆเช้า ถ้าใครสงัเกต ผมไมไ่ด้คิดเอาแน่นอนอะไร แล้วก็

ไมไ่ด้ตกปากตกคํา เป็นการกําหนด หรือเป็นการสั�ง หรือเป็นการ 

จะให้เกิดวา่ เราจะต้องมมีาฆบชูา ชมุนมุกนัในวนันี � ณ ที�ตรงไหน 

แน่นอน ก็พยายามอยู่เสมอ ที�จะดซูิวา่ มนัจะตกอยา่งไร มนัจะ

เป็นไปโดยธรรมนั �นอย่างไร เป็นได้ถึงขนาดไหน  จนกระทั�ง  พอ

มาถึงเมื�อวานนี �  ผมก็เหน็เหมาะวา่  ยงัไงๆเสยี  เราก็จะมี มาฆ

ปณุณม ีที�นี�แหละ ที�วิทยาลยัครูนครปฐมแหง่นี � ในวนันี �  ก็จงึได้

บอกทั�วๆไป สําหรับญาติโยม หรือสําหรับใครก็ตาม ที�ใคร่จะได้

ติดตามมาฟังธรรมในวนันี �  และเมื�อได้พดูขึ �น ได้บอกขึ �นแล้วเสร็จ 

จนกระทั�งถึงวนันี �เช้า จงึได้รู้วา่ ทางวิทยาลยั หรือวา่ทางเจ้าหน้าที� 

ทางวิทยาลยั  ได้มีจิตใจ นกึคิดขึ �นมาวา่จะไปรับเอาพระ  หรือวา่ 

เอาชาวเรา ที�ในแดนอโศกออกมา โดยจะเอารถเข้าไปรับ กระผมก็

พยายามที�จะสืบถามวา่ พวกเราคนใดไปกวนเขาหรือได้รบเร้าเขา 

หรือวา่ไปบอกเขาหรือ? ก็ไมม่ีใครจะไปรบกวนเขา หรือจะไปบอก

ไปรบเร้า ผู้ที�จะเอารถไปรับพวกเราออกมาจากในแดน  เมื�อไมม่ี

ใคร เมื�อเป็นไปอย่างนั �น ก็เป็นเจตนา เป็นศรัทธา เป็นความตั �งใจ

ดี ของผู้ที�จะตั �งใจดี ก็เป็นไปโดยธรรม ออกอย่างนั �น ผมก็จงึได้

เขียนจดหมาย หรือ เขียนหนงัสือบอกไปในแดนฯ(อโศก) บอกไป

กะทางรถ ที�จะเข้าไปรับกนัออกมา ไปบอก เขียนหนงัสือ ตามที�
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มนัเป็นไปนั �น ก็เจตนาอยู่ ไมไ่ด้แกล้งพดู ไมไ่ด้แกล้งเขียน ก็ถ้า

เผื�อผู้ ใด จะมีธรุะอนัใด ถ้าพงึเหน็เป็นสําคญัอยู ่ซึ�งมนัก็เป็นไปได้ 

สําหรับ ผู้ที�มีความสําคญันั �นๆ ก็ไมไ่ด้รบเร้าอะไรจนเกินควร จะ

ออกมาก็ได้ ไมอ่อกมาก็ได้ แตก็่ได้ออกมากนั มาพบกนั แล้วก็มา

ฟังธรรมกนัในวนันี � ก็เป็นไปโดยธรรม 

วนันี �เป็นวนัสําคญั ที�เราได้รู้กนัมาแล้วทกุคน สําหรับพวกเรา 

วา่เป็นวนัที�มคีวามสําคญัมากอย่างไร มีความหมายลกึซึ �งอย่างไร 

อนัเกี�ยวกบัคําวา่ มาฆะ ทั �งทางด้านรูปธรรม และ มาฆะทั �ง

รูปธรรม ในสมยัพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ยงัทรงพระชนม์อยู ่ซึ�งมี

เหตกุารณ์เกิด ในยคุของพระองค์ ซึ�งเป็นความสําคญัของมาฆะ

ฤกษ์ เกิดเป็นมาฆบชูาขึ �นนั �น ผมก็ได้อธิบาย เคยอธิบายสูก่นัฟัง

มาแล้ว แม้ที�สดุ มีความสําคญั เกี�ยวไปถึงนามธรรม เกี�ยวกบั

พทุธะโดยตรง เป็นความเตม็ ความพร้อม ความแสดงบทแหง่

พทุธะ อนัเป็นความหมาย เครื�องหมาย อนัเป็นเครื�องแสดงถึง 

ความเตม็ ของพทุธะแตล่ะองค์ ซึ�งผมก็ได้อธิบาย ได้เลา่สูฟั่ง ให้

เข้าใจมาแล้ว สําหรับวนัสําคญั ออกปานนี � 

 

มาฆะรําลึก 

  ในวนันี � ขอให้ทกุคนตั �งใจ ตั �งสติ โน้มน้อมรําลกึถึง พระ
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สมัมาสมัพทุธเจ้า ผู้มีคณุอนัยิ�งใหญ่ เราจะกระทําการคารวะ 

เคารพ รําลกึ น้อมถึงพระคณุนั �น สําหรับผมเอง ผมได้รับ

ประโยชน์ ผมได้รับคณุจากพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ซึ�งเป็นสมเดจ็

พระบิดาใหญ่ มหาศาลเหลือเกินในชีวิต 

พระคณุอนันี � เป็นพระคณุที�ผมจะไมม่ีทางทอดถอน จะไมม่ี

ทางถอดเว้น จะไมม่ีทางพรากจาก มนษุย์สดุยอดมนษุย์ ผมไม่

เหน็ทางใด ผมไมเ่หน็คณุคา่ใด ที�จะประเสริฐสงูสดุ เทา่ที�คณุของ 

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ทรงค้นพบ แล้วทา่นได้โปรด ทา่น

ได้สอน ทา่นได้กระจายธรรมะนี �ออกมา จนกระทั�ง สองพนัห้าร้อย

กวา่ปี  ผมเกิดมาปางนี � ปานนี �  ผมก็ยงัได้เหน็ธรรมนั �นอยู ่ได้รับ

คา่ ได้รับประโยชน์จากคําสอนนั �น บญุคณุอนัผมจะรําลกึถึง พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้านั �น ไมใ่ช่บญุคณุ ที�เป็นเพียงเนื �อหนงัมงัสา 

ไมใ่ช่ได้รําลกึถึง พระพทุธเจ้าที�เป็นเจ้าชายสิทธตัถะ แตเ่พียงเนื �อ

หนงัมงัสาร่างกาย เทา่นั �น ผมรําลกึถึงทา่น ถึงพระคณุ ถึง

ความสามารถ ถึงคณุธรรม ถึงประโยชน์อนัสงูสดุ ที�พระสมัมาสมั

พทุธเจ้า ทา่นได้บรรล ุแล้วทา่นได้สอนผู้อื�นให้บรรลตุาม ทา่นได้

กระทําให้ผู้อื�นได้เข้าใจแจ้ง แล้วให้ประพฤติตาม ได้เกิดคณุ อนั

ยิ�งใหญ่ของมนษุย์ ที�มนษุย์ควรได้ ควรเป็น ควรมีนั �น สดุยอดแหง่
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พระคณุนั �น ไมม่ีอะไรจะเปรียบปานอีกแล้ว  

 

ค่าของพทุธ 

  สําหรับตวัของผมนั �น ผมได้ออกปานใด ปานใด ผมมี

ประโยชน์จากคณุธรรม ของพระพทุธเจ้า ที�ได้สอนเอาไว้ 

พระพทุธเจ้าได้คณุธรรมนั �น ประเสริฐปานใด แม้ผมจะไมไ่ด้ 

มากมายเทา่พระองค์ทา่น แตผ่มก็ได้ขนาดนี � ผมก็รู้สกึวา่ 

มากมายเหลือแสน ที�มนษุย์จะควรได้ ควรเป็น ควรมีกนัไว้บ้าง 

มากกวา่คณุคา่อนัใด ที�ทางโลกเขาพงึมพีงึเป็นอยู ่ซึ�งผมเอง ก็เคย

พบเคยประสบ ผมเองเคยรําลกึ ผมเองเคยพยายามที�จะย้อน

รําลกึ ไกลที�สดุ เทา่ที�ผมจะรําลกึได้ ถึงรสชาติแหง่คณุคา่ ที�มนษุย์

จะพงึเสพ ที�เป็นรสของทางโลกียสขุใดๆ หรือคณุคา่ที�สงู แหง่

ความเป็นมนษุย์ใดๆ ที�จะพงึสั�งสมให้แก่ตน ผมได้ย้อนรําลกึ

มาแล้ว ตลอดชาติ ชาติแล้วชาติเลา่ ที�ผมสามารถจะรําลกึได้ ผม

ก็ยงัเหน็อยู่วา่ ยงัไมม่คีวามสงูคา่อนัใด ยงัไมม่ีความประเสริฐอนั

ใด ที�ผมจะได้จะมีจะเป็น เทา่ที�ผมได้ผมมผีมเป็น ในแม้ปัจจบุนันี � 

  ถ้าจะให้สงูยิ�งไปกวา่นี �อีก ในทิศทางที�เป็นไป ดงัที� พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า จะพงึเพียร พงึได้เป็นไป ผมก็เหน็วา่ สิ�งนั �น สงู

ยิ�งขึ �นไปกวา่ เลิศประเสริฐยิ�งกวา่ เข้าไปทางทิศทางนั �น คนและ
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มนษุย์ จะพงึแสวงหาโลกียสขุ หรือความสดุยอด ของความเป็น

มนษุย์ ผมก็ได้แสวงหาโลกียสขุ หาความสขุสดุยอด ของความ

เป็นมนษุย์ เทา่ที�ได้เป็นมา แม้ไมใ่ชช่าตินี � แม้จะเป็นชาติอื�นใด ผม

ก็รําลกึได้อยู่ มอียู่ รู้อยู่ เทา่ที�ผมสามารถจะพงึระลกึได้  รําลกึได้ 

มนัก็ไมเ่หน็คณุคา่ใด จะประเสริฐเลิศเทา่ การที�เป็นมนษุย์แล้ว 

ได้มาช่วยมนษุย์ ช่วยให้มนษุย์ ได้รู้จกัความเป็นจริงวา่ มนัถกู

หลอกมา มาหลงในลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสขุ แล้วก็พงึเป็นสขุ 

เป็นทกุข์ วนแล้วเวียนเลา่อยู่นี�แหละ ตลอด ตราบไมรู้่กี�กปักี�กลัป์ 

มนัก็มีอยูแ่ตเ่พยีงเทา่นั �น เขาหลงติดบว่งนี � แล้วก็หลอกกนั สร้าง

คา่วนเวียน ผู้ขึ �นสงูแล้ว ก็ไปเสวยความสงูนั �น แล้วก็วนเวียน มา

หาตํ�าทดแทน เพราะไปเสพหนี � เพราะไปสร้างหนี �ไว้ แล้วก็วนแล้ว 

วนเลา่ลงมา หมนุเวียนกนัอยู่ ตลบแล้ว ตลบเลา่ อยา่งนั �น  

 

สืบทอดคุณธรรม 

  เพราะฉะนั �น คนจงึติดกบัดกัของลาภ-ยศ-สรรเสริญ อยูอ่อก

อย่างนั �น ตลอดกปัตลอดกาล พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ค้นพบ 

บว่งอนันี � ได้ค้นเจอกบัดกัสตัว์ หรือกบัดกัมนษุย์อนันี � ทา่นก็ได้มา

สอนให้มนษุย์ผู้อื�น รู้ตามเหน็ตาม และก็บอกทางประพฤติ บอก

ทางปฏิบตัิ เป็นขั �นตอน ให้ได้หลดุพ้นออกมาจากบว่ง หรือกบัดกั
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อนันั �น ผู้ ใดได้ปฏิบตัิตาม จนกระทั�ง สามารถบรรลหุลดุพ้นได้ 

และก็พงึเอามาสอนผู้อื�นบ้าง ตามที�พระพทุธเจ้า ทา่นได้สอน

มนษุยโลก ช่วยเหลือเขา ให้เขาเลกิจากบว่งอนันั �น ให้เขาหลดุ 

จากบว่งอนันั �น อนันี �เป็นคณุคา่ของมนษุย์ ผมยงัมองไมเ่หน็ วา่

คณุคา่อะไรของมนษุย์ จะไปสงูเทา่คณุคา่ของมนษุย์ ที�จะทําการ 

ช่วยเหลอืมนษุย์ ให้หลดุจากบว่งนี �มาได้ แม้เราจะเหน็ดเหนื�อย 

แม้เราจะมีชีวิตอยู่ โดยที�เรียกวา่ เหนื�อย เมื�อย สู้ทน เพราะการที�

จะช่วยคน ให้หลดุออกจากบว่ง หลดุจากกบัดกัโลกธรรม ทั �งปวง

อย่างนี � มนัไมใ่ช่งา่ย มนัเป็นของยากเหลอืเกิน ยากจริงๆ แตง่านนี � 

ก็มีคา่เหลือเกิน มคีา่จริงๆ ผมเองขอตายกบังานนี � อย่างที�ไมม่ี

อะไรสงสยั เคลอืบแฝงเลย  

 

เปิดใจพิสูจน ์

  เคยกลา่วเสมอวา่ แม้พวกคณุจะจากผมไปจนหมด แตไ่มใ่ช่

ดถูกู  ขอบอกเสยีก่อนวา่ ไมไ่ด้ดถูกูพวกคณุเลย  แตเ่ป็นคํากลา่ว 

เทา่นั �น เป็นคํากลา่ว เพื�อแจ้งความบริสทุธิ�จิต เพื�อเปิดเผยจิต ของ

ตวัเองเทา่นั �น ไมใ่ช่ดถูกูคณุนะ เคยกลา่วเสมอวา่  แม้พวกคณุ จะ

ได้ออกหา่งไปจากผม จะได้หลดุลอยออกไป จะเหลอืแม้แต ่เหลอื

ผมคนเดียว  ผมก็จะต้องตายกบัธรรมอนันี � จะอยูก่บังานอนันี �  จะ
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อยู่สภาพอย่างนี � เทา่ที�ผมเป็นได้ เพราะผมยงัมองไมเ่หน็ ผมยงัไม่

สงสยั ผมยงัไมเ่หน็อื�นเลย ที�มนัจะประเสริฐเลิศเทา่นี � ในความ

เป็นมนษุย์ เกิดมาในชาตินี � จะวา่ผมหลงธรรม ผมก็ขอยอมรับ

สารภาพวา่ ผมหลงในธรรมะของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เทา่ที�ผม

ได้ ผมมผีมเป็น และผมได้สาธยายสูพ่วกคณุฟัง มนัจะมีอนัใด 

บ้าง ที�มนัเป็นความหลงผิด เป็นการหลงไมถ่กู ในธรรมวินยัตา่งๆ 

ที�เราได้ตรวจสอบ แม้จากหลกัฐานพระไตรปิฎกก็ตาม ที�เป็น

หลกัฐาน อนัเอามาเปรียบใช้ เทียบเคียงอยู่ หรือแม้แตเ่ป็นธรรมะ 

อนัที�บรรลเุอง เหน็เอง เข้าใจเอง ซึ�งผมได้พยายามให้พวกคณุ ได้

พิสจูน์ ให้เกิดสนัทิฏฐิโก เกิดปัจจตัตงั เป็นเวทิตพัโพ เป็นวิญ�หูิ 

อนัเหน็เอง รู้เอง เกิดเอง แม้ขั �นตอน ตั �งแตเ่บื �องต้น ทา่มกลาง 

หรือบั �นปลาย ตามลําดบั ผมก็ให้คณุพิสจูน์ด้วย สอบทานกบั 

พระไตรปิฎกด้วย อธิบายแจกแจงด้วย ถ้าอนัใด ที�มนัยงัเข้าใจ ยงั

ไมถ่ึง ในคําอธิบายเหลา่นั �นๆ แม้แตไ่ด้พยายาม ที�จะหยั�งไปถึงต้น

เค้า ภาษาบาลีกนั ผมก็ได้พยายามที�สดุ เทา่ที�ผมจะทําได้ ตาม

ภมูิปัญญา และพวกคณุก็พยายามที�จะรับฟัง รับพิสจูน์ตาม ในสิ�ง

สว่นเหลา่นั �น ถ้าสิ�งนั �นเป็นจริง สิ�งนั �นก็ต้องบงัเกิดผล ปัจจบุนั ณ 

ขณะนี � ก็มีพวกคณุยืนหยดัอยู่วา่ พวกคณุยงัไมไ่ป นอกจาก ไมไ่ป

แล้ว ก็ยงัมีเพิ�มขึ �นมาๆ  
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บนทางพรหมจรรย ์

  ผมเตือนทกุคน เตือนทั �งฝ่ายหญิงฝ่ายชาย ผู้ ใดจะพงึเข้ามา 

ปฏิบตัิธรรม ผู้ ใดถึงขั �นจะออกมาเนกขมัมะ ออกมาเป็นพระ  หรือ

จะออกมาบวช มาทํางานทางนี � จะต้องรู้ตน จะต้องมี สต ิ

สมัปชญัญะอนัดี ผมเตือนทกุคน อย่ามาอย่างหลง อย่ามาอย่าง

มืด อย่ามาอย่างงมงาย ต้องมาอย่าง เป็นผู้ที�มสีติสมัปชญัญะ 

เป็นผู้ เข้าใจทดสอบทดลอง ผมมีขั �นตอนให้ทดลองเสมอ ให้พิสจูน์

ให้ติดตาม พิสจูน์เอาจนแน่ใจ เอาจนแน่จริง วา่ทางนี �เป็นทางเลิศ 

ทางนี �เป็นทางประเสริฐของมนษุย์ เป็นสดุยอดของความมีคา่ และ

ความมีประโยชน์ของมนษุย์ ต้องรู้จดุพกั รู้จดุวา่ สงบระงบั เทา่ที�

เป็นไปได้นั �น เป็นสภาพที�.. ถ้าจะใช้ภาษาเรียกวา่ สขุ มนัก็อยู่ที� 

การสงบ การพกั การระงบั การหยดุอยู่ การพกัอยู ่นั�นแหละ สขุ

เย็น เลิศยอดแหง่สขุ ไมใ่ช่สขุเพราะไปปรุง ไมเ่ป็นสขุเพราะไปทํา 

ไปวุน่ไปวาย แม้ที�สดุ ผู้ ใดรู้จกัสขุนั �นแล้ว เราก็จะติดสขุอย่างนั �นๆ 

นั �นไมไ่ด้  

 

ช่วยตน-ช่วยท่าน 

  เรารู้วา่ เราควรพกัเทา่ที�พอดี พอเหมาะ แล้วเราก็จะเป็นผู้ที�ม ี
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เมตตาคณุ หรือจะมีกรุณา ที�เรียกวา่ กรุณาธิคณุ อยา่ง

พระพทุธเจ้าบ้าง แม้จะไมม่าก ก็เป็นลกัษณะ โดยนยัะ อนั

เดียวกนั  เราจะมกีรุณาธิคณุอย่างนั �น เอื �อเฟื�อ ช่วยเหลือเพื�อน

มนษุยโลก โดยการรู้อยูเ่ข้าใจอยู่วา่ ถ้าเราทํางาน ชว่ยให้เพื�อน

มนษุย์ ให้ออกมาจากบว่งนั �น ออกมาจากการติดกบัดกัของ โลก

ธรรมทั �งหลาย โลกียธรรมทั �งหลาย เป็นงานที�ยากอยู ่และถ้าเรา มี

กรุณาธิคณุ มีเมตตาคณุ ที�จะช่วยเหลือเฟือฟาย ให้เพื�อนมนษุย์

นั �นๆ ได้ออกมาบ้าง ก็เป็นคณุคา่ของมนษุย์ ผู้พบจริงเหน็จริงแล้ว 

เป็นเบื �องสดุ เป็นขั �นสดุ จะไมม่ีความสงสยั จะไมม่ีการละเว้น ใน

การที�จะช่วยคนอื�นเขา เมื�อยก็พกั 

การทํางานช่วยผู้อื�น ก็ต้องเมื�อย เมื�อยเราก็รู้วา่เมื�อย เรา

ทํางาน เราก็รู้วา่ มนัไมใ่ช่สขุอย่างสงบ สขุอย่างสงบนั �น ก็คอืพกั 

คือหยดุ สขุอยู่สงบหมด ไมม่ีกายกรรม ไมม่ีวจีกรรม ก็อยูส่บาย 

แตต่ราบใด ยงัมีกายกรรม มีวจีกรรม มนัก็เมื�อย มีมโนกรรม มนัก็

เมื�อย แตเ่ราก็รู้วา่ มนัเป็นคา่ มนัเป็นสิ�งสดุท้าย สําหรับพระ

อรหนัต์ทกุองค์ ที�รู้แจ้งเหน็จริง ที�เข้าใจแล้ววา่ เราจะทํางาน ตราบ

ขนัธ์เรานี �แตกสลาย มนัก็หมดเรา มนัก็หมดเรื�อง 
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  เพราะฉะนั �น ก็ไมช้่า ไมด่ดูาย พอใจที�จะทํางานนั �น เพราะวา่ 

งานนี �เป็นคา่ ถ้าพระอรหนัต์ไมท่ํา ก็ไมม่ีใครทํา พระโสดาบนั ก็ยงั

ติดอยู่บ้าง ในความสขุ ความสงบ พระสกิทาก็เหมือนกนั หรือแม้ 

พระอนาคามี ก็ยงัติดความสงบอยู่บ้าง เป็นขั �นตอน จนกวา่ จะ

บริสทุธิ�ผดุผ่องขึ �นมา รู้ความจริงอนัชดัแจ้งแล้ว วา่ตวัเราไมใ่ช่ของ

เรา ไมใ่ช่ของเขา ไมใ่ช่ของใคร มนัเป็นแตเ่พียงสมบตัิโลก มนัเป็น

แตเ่พียง การปรุงกนัขึ �นมา ด้วยอํานาจการเกาะกมุด้วยธาต ุดิน 

นํ �า ไฟ ลม มอีากาศช่องวา่ง แล้วก็มวีิญญาณธาตเุดิมอยู่ อยู่ใน

นั �น มนัมีเทา่นั �น  มนัไมใ่ช่ของเราของเขา มนัเป็นแตต่วัการงาน 

เพราะฉะนั �น พระอรหนัต์ จะไมส่งสยัเลย ในการที�จะทํางาน ที�จะ

ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื�น 

 

จุดตดั - แตก พทุธ กบัเดียรถีย ์

  ศาสนาเดียรถีย์ที�ค้นพบจดุสงบสขุ มีอยู่แล้ว เค้าก็ตดิความ

สงบสขุนั �น ไปจนตราบตายก็มีอยู่ โดยเขาล้างอนสุยั ไมส่ะอาด

ร่อน ไมเ่สร็จสิ �นหมด  เพราะเหตวุา่  เค้าไมไ่ด้หมนุเวียนกลบัมา

ทดสอบกบัโลกด้วย เขาหลงวา่ ความสงบ ความพกันั �น เป็นยอด

สขุ แล้วเขาก็หลบเลี�ยงผู้คน หลบเลี�ยงเจ้ากิเลส หลบเลี�ยงสิ�งที� 

มนัได้หลอกคนเหลา่นั �น  ไปชั�วครั �งชั�วคราว  โดยเขาเอาการติด 
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ความสงบนั �น เป็นเครื�องจงูนํา แล้วเขาก็อยู่กบัความสขุนั �น 

จนกระทั�ง ตราบรูปนามแตกดบั ซึ�งอนสุยัของเขา ที�มอียู่เทา่ใดๆ 

เขาไมไ่ด้พิสจูน์ 

  เขาไมไ่ด้มากระทบสมัผสักบั แม้แตโ่ลกอบายมขุ ไมไ่ด้มา 

กระทบสมัผสักบั โลกกามคณุ ไมไ่ด้มากระทบสมัผสักบั โลกธรรม 

๘ ไมไ่ด้มาทดสอบ ในเรื�องของโลกอตัตา โลกปรมาตมนั ที�เตม็ไป

ด้วย มานะอนัเยอ่หยิ�ง เตม็ไปด้วยความถือตวั เตม็ไปด้วย ความ

หลงตน เขาไมไ่ด้มาพิสจูน์ เขาไมไ่ด้มากระทําการทดสอบ 

เพื�อที�จะได้รู้จริงวา่ เราหมด ร่อน จนกระทั�ง เรากระทบสมัผสั ตอ่

ใคร ที�เค้าจะมาลบหลู ่ดถูกู เขาก็ไมไ่ด้มาพิสจูน์ 

  เขาจะมาพิสจูน์วา่ เมื�อเราอยู่กลางโลกธรรม ๘ นั �น เราจะมี

ผล กระเทือนอย่างไร ยงัมีเชื �ออนสุยั ที�ยงัจะขึ �นมา ยงัจะมีเชื �อ

อนสุยั ที�จะทําให้คนนั �นน่ะ ยงัรู้เหน็ได้ เขาก็ไมไ่ด้มาพิสจูน์ แม้แต่

มาอยู่ กลางกองโลกกามคณุ ๕ เขาก็ไมไ่ด้มาพิสจูน์ เพราะฉะนั �น 

เขาจะไมรู้่ละเอียด เขาจะไมบ่ริสทุธิ�ลว่งสว่น ได้เป็นอนัมาก 

ศาสนาที�หลงความสงบสขุอย่างนี � ที�เราเรียกวา่ เดียรถีย์ ก็มอียู ่

  สว่นศาสนาพทุธนั �น  รู้จดุจริงวา่ สขุสงบนั �นก็คือ พกัสขุที�

สงูสดุ ก็คือ สงบพกั หรือหยดุสนิท เบา วา่ง ง่าย พ้นภาระ เบา
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สบายจริงๆ หมดแม้กระทั�งกายิกทกุข์ ไมม่ีแม้กระทั�งทกุข์อยู่ ทั �ง

ด้าน กายกรรมวจีกรรม หรือทกุข์ที�จะกระทบสมัผสั อยู่ข้างนอกๆ 

ทั �งหมด ไมม่ี และรู้จนกระทั�ง หมดเจตสิกทกุข์ ที�เป็นทกุข์ในจิต 

เป็นทกุข์แหง่ความยดึถือ เป็นทกุข์แหง่การที�ติดยดึ แม้กระทั�ง ยดึ

ความสงบ มนัจะปรุงขึ �นมาอีก ยดึถือเกินไป ก็รู้ และเราก็ ไม่

ยดึถือเกินไป โดยมีอนโุลม มีสจัจานโุลมญาณ อนัเพียงพอ ที�จะ

ปรุงเป็นปญุญาภิสงัขาร ก็ย่อมได้ ปรุงให้เก่งเทา่ใดๆ ก็เป็น อิทธา

ภิสงัขาร เทา่นั �นๆ สามารถปรุง สามารถทํางานได้ ปรุงอยู่ก็รู้อยู ่

วา่ปรุง ไมไ่ด้หลงกบัสงัขารนั �น มีวชิชาคมุอยู่ จงึรู้ในสงัขารนั �น 

เป็นปัญญาอนัยอด เรียกวา่ อธิปัญญา หรือญาณ เรียกวา่ ญาณ

ทศันะวิเสโส หรือเรียกวา่ อลมริยญาณทศันะวิเสโส  รู้อยู่ เหน็อยู่ 

อย่างแท้จริง  

 

เห็นอริยสจั 

  นามรูปไมไ่ด้ตั �งลงที�จิตเลย  อายตนะก็เป็นสกัแตว่า่ 

อายตนะ นามรูปที�เราอยู่กบัเค้า ก็สกัแตว่า่นามรูป ไมไ่ด้รวมลง 

เป็นการเกาะกมุ ไมไ่ด้หยั�งลง น กาหสิ ไมไ่ด้ตั �งลง หยั�งลงโดยจริง 

นามรูป เป็นแตเ่พียงนามรูปที�เกิดแล้วก็ดบั เกิดแล้วก็ดบัอายตนะ 

ทั �งหมด ก็รับรู้ รับเข้าใจ เมื�อยก็รู้อยูใ่นจิต เป็นเวทนาใด ก็รู้อยู ่
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ฉะนั �น เวทนาใดที�มนัเมื�อย เราก็รู้อยู่วา่ สิ�งนั �นเป็นทกุขอริยสจั 

เมื�อยเป็นทกุขอริยสจั การทํางานยอ่มเมื�อย เป็นสจัจริง การหยดุ

ย่อมเบา ก็รู้ตวั ด้วยสจัจะอย่างนั �นอยู ่สมทุยัในการที�ทํางานอยู่ 

เราทํางาน เพราะกศุลเจตนา เป็นสมทุยั เรายงักศุลให้ถึงพร้อมอยู่ 

มีเจตนาอนัดี เราก็รู้ เมื�อยเมื�อไร หรือวา่ในขณะใด ที�ไมส่ามารถ

ทําไป ให้เกิดประโยชน์ เราก็จะรู้ เมื�อรู้แล้ว เราก็จะหยดุ เมื�อดบัที�

กศุลเจตนานั �นลง ที�เป็นสมทุยั เราก็หยดุ เราก็พกั จิตก็ไมป่รุงตอ่ 

กายกรรมก็หยดุไป วจีกรรมก็หยดุพดู มนัก็เบา มนัก็พ้นภาระ มนั

ก็สบาย  มนัก็เป็นความสขุที�เป็น วปูสโมสขุโข  เป็นสขุอนัสงบ

ระงบัวิเศษ  มนัก็ไมใ่ชข่องที�น่าสงสยั  ไมเ่ป็นสิ�งที�นา่สงสยั สําหรับ

พระอรหนัต์เจ้า  

 

กรรมของพระอรหนัต ์

  พระอรหนัต์เจ้าทกุพระองค์ ที�ทา่นรู้อยู่ออกปานนี � ทา่นจงึ

สงเคราะห์ ช่วยเหลือมวลมนษุย์ เป็นประโยชน์ทา่น เมื�อทา่นมี

ประโยชน์ตน ทา่นก็เป็นประโยชน์ทา่น ช่วยเหลอืผู้อื�น ให้ได้รับ

ประโยชน์นั �น เหมอืนอย่างที�ตนได้รับ อนัเป็นของประเสริฐสดุนี � 

ช่วยจริงๆ เทา่ที�ภมูิตนเองมี เทา่ที�ความสามารถตนเอง จะกระทํา

ได้ มีจิตบริสทุธิ�อยู่ ที�จะรู้วา่ ผู้นั �นยอ่มถนดักวา่เราในเชิงนี �  ผู้ นี �มี
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เอตทคัคะในด้านนี � ผู้ นี �มีความเก่งในมมุนี � ผู้ นี �มีความสามารถใน

อย่างนี �  รู้อยู่ ไมม่คีวามริษยา ไมม่ีความไปแข่งเก่งอะไร  รู้วา่เรา

ยงัไมม่ี  พยายามเพิ�มภมูิตน  ช่วยตนเองขึ �น  อนันี �เก่ง  อนันี �เป็น

ประโยชน์ เวลาก็มียงัไมต่ายเน่า ก็พยายามอยู่ รู้วา่สว่นนี � ควรเพิ�ม

ภมูขิองตน  ให้เป็นอย่างนี �บ้าง  ในเมื�ออย่างนี �เรายงัไมเ่ป็น   แต่

อย่างนี �เรายงัไมไ่ด้ อย่างนี �เรายงัไมม่ี สิ�งที�ไมไ่ด้ ไมม่ไีมเ่ป็นนี � เพื�อ

เป็นประโยชน์แกม่นษุยชาติเหลือหลาย  ประโยชน์ตนนั �น  มีแล้ว

ละ แตป่ระโยชน์แก่มวลมนษุย์อื�น ถ้าเผื�อเรามีปัญญาเฉียบแหลม 

เรามีภาษาที�เราจะสามารถรู้ สื�อความหมาย ให้แก่ผู้อื�นได้รู้ ได้

เข้าใจเพิ�ม  หรือเราได้รู้มรรควิธีอย่างนี �  ในชั �นเชิงอย่างนี �  เราก็

พยายามที�จะรู้เพิ�ม เพื�อที�จะทําประโยชน์ ให้แก่ผู้อื�นตอ่ 

  พระอริยะชั �นพระอรหนัต์ ก็จะไมห่ยดุยั �ง จะพยายามกระทํา 

เพิ�มภมูิ  จะเรียกวา่ โพธิสตัว์ตอ่ก็ได้  แล้วก็จะเป็นจริงอย่างนั �น 

เพราะทา่นรู้ความประเสริฐ ที�ควรเพิ�มความประเสริฐ ทา่นรู้จกั 

อนนัตงั ทา่นรู้ความตอ่ของจดุตอ่ ทา่นรู้ความจบ และทา่นจะทํา

จดุตอ่ในความจบนั �น ที�รู้ความเป็นจริงวา่ ควรตอ่อยา่งไร ทา่นรู้ 

ความจบ ในความตอ่นั �นอีก คือ แม้ทา่นจะกระทํานั �น  ทา่นจะ

พยายามพากเพียร เรียนรู้อีก โดยการทํางานไปพลาง เรียนรู้ไป
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พลาง ทา่นก็ไมไ่ด้เดือดร้อนอะไร ได้เทา่ที�ควรเป็นควรมี เทา่ที�ทา่น

สามารถ ทา่นจะไมอ่ิดหนาระอาใจ จะไมท้่อแท้ จะไมริ่ษยาจริงๆ 

เอานะ  แตอ่ิสสาสงัโยชน์  ไมม่แีม้แตม่จัฉริยสงัโยชน์จริงๆ  พระ

อรหนัต์ ยอ่มเป็นดงันี � ย่อมเป็นอยา่งนี � กระทําได้อยา่งนี � เป็นที�สดุ  

 

อรหตัผลตามภูมิ 

  พวกเราที�ได้พากเพียร ได้เรียนรู้ขั �นตอนมา ก็ขอให้ทบทวน 

ขอให้ตรวจสอบตนเอง สิ�งที�ยงัเป็นเบื �องต้น เป็นสิ�งที�ตํ�า เราได้

พากเพียร ทดสอบแล้วหรือยงั เราได้ตรวจตนสนิทแล้วหรือยงั วา่

เราไมส่งสยั เราเข้าใจดี เรารู้แจ้งแล้ว ในตนของเรา เราไมไ่ด้

เดือดร้อน สิ�งเหลา่นี � จะดงึเราเวียนกลบัไปเสพ เวียนกลบัไป คลกุ

คลีอีกไมไ่ด้ แม้โลกอบายตํ�าสดุ เรารู้อยู่ ไมว่า่เราจะตกไปในฐานะ

ใด  เราจะเปลี�ยนไปเป็นรูปใด  เราก็แน่ใจของเราอยูว่า่  สิ�งเหลา่นี � 

เราจะไมเ่วียนกลบัมาอีก อย่างเดด็เดี�ยว อย่างแน่ใจที�สดุ ไมส่งสยั

จริงๆ  การไมเ่วียนกลบันั �นแล  คืออรหนัต์  หรืออรหตัผล   แม้แค่

โลกอบาย ก็ต้องรู้อรหตัผลของอบายนั �นให้จริง เราแน่ใจของเรา 

ไมม่ีใครมารู้กบัเรา  ไมม่ีใครที�จะมาสมัผสัได้กบัเรา  จิตของเรา 

เทา่นั �น  บอกเราได้อย่างเดด็เดี�ยว จิตของเราเทา่นั �น  บอกเราได้ 

อย่างเดด็ขาด แม้โลกกามคณุ ๕ เราสมัผสัอยู ่เราก็รู้วา่ สิ�งเหลา่นี � 
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จะไมท่ําให้เราตกตํ�าไปได้อีก เป็นอนัขาด มนัจะทําให้เราไปคลกุ

คลี วนเข้าไปเสพอีก เข้าไปติดยดึอีก เข้าไปหลงใหลอีก เป็นไป

ไมไ่ด้เด็ดขาด คณุต้องตรวจสอบตนเอง ให้รู้ ให้เข้าใจ ตนบอกกบั

ตนได้เทา่นั �น ตนไมม่ีใครบอกเราวา่ ชาติไมเ่กิด ชาติสิ �นแล้ว ภาระ

หมดแล้ว เราบอกได้ที�ตวัเรา ไมใ่ช่คนอื�นมาแอบบอก ไมม่ีคนอื�น 

มาหลอกบอก เราจะบอกได้ด้วยตน  รู้ได้ด้วยตน  ตรวจสอบให้

สนิท ให้พ้นวิจิกิจฉา  สิ�งใด พ้นวิจิกิจฉาแล้ว เราเองเป็นคนตดัสิน 

เราเองเป็นคนบอกได้  เราเองเป็นคนรู้  ในการพ้นวิจิกิจฉาอนันั �น 

เราไมส่งสยัจริงๆ แม้โลกธรรม ๘ ลาภก็ดี ยศก็ดี สรรเสริญก็ดี 

หรือ โลกียสขุใดๆ จนกระทั�ง เราจะเรียกโลกียสขุนั �นวา่ ความสงบ 

หรือ ความสงบนั �น เราเรียกมนัวา่ โลกียสขุ สงูออกปานนี � ก็ตาม 

เราก็จะต้องรู้ให้ชดัเจนวา่ เราเองยงัติดมนัอยู่เทา่ใด 

 

ประโยชน์ตน-ท่าน 

  เรายงัพยายามพากเพียร ที�จะทําประโยชน์ตน ประโยชน์

ทา่น ให้มนัได้สมดลุ อย่างน้อยที�สดุ เรามีประโยชน์ตนกึ�งหนึ�ง เรา

เพียรอยู ่เพื�อช่วยมนษุยโลกกึ�งหนึ�ง ก็ยงัถือเป็นความบริบรูณ์ของ 

อรหนัต์นั �น อรหนัต์ย่อมมคีณุประโยชน์ ไมไ่ด้น้อยไปกวา่ ที�เรามี

ประโยชน์ตนอยู่นี� ก็เรียกวา่ขั �นต้น ถ้าผู้ ใด มีประโยชน์ มากกวา่ที� 
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เราเองจะเสพสขุ ที�เป็นขั �นสขุ ขั �นสงบนี � ผู้นั �นย่อมเป็นประโยชน์ 

แก่มวลชนได้มากจริงๆ ที�เป็นคณุคา่ ผู้ทนได้ก็ทําได้ การทนนี �เป็น

ภาษา และมนัก็มสีภาพทนอยู่เหมอืนกนั ทนได้โดยไมย่าก ทนได้

โดยไมล่ําบาก รู้อยู่วา่เป็นกศุล ผู้นั �นก็สามารถกระทาํ ทนอยู่ได้ 

โดยไมม่กีารเศร้าหมองที�จิต ไมม่กีารอดึอดัขดัเคือง ไมท้่อแท้ ไม่

กินแหนงแคลงใจอะไรเลย รู้อยู่วา่ ก็ทนได้อยู่ ก็เป็นสิ�งที�เมื�อยอยู่ 

ก็รู้อยู ่โดยการที�รู้แจ้ง ไมม่ีการคลมุเครือ ไมม่ีการสงสยั เป็นการรู้

ที�จิตของเราด้วย และการรู้ของผลงาน รู้การงานที�เรากระทําอยู่

ด้วย ผู้ที�มีดวงตาอนัเปิด ผู้ที�มีสติสมัปชญัญะอนัสวา่ง ผู้ที�มีการไม่

หลง ไมพ่ร่าไมม่วั ชดัเจนอยู่ในกรรมทกุกรรม ในการกระทํา ใน

การงานทกุการงาน ผู้นั �นยอ่มเป็นผู้ที�ตื�นแล้ว เป็นพทุธะ เป็นผู้ รู้อยู่ 

เป็นผู้ เบกิบาน แจม่ใสอยู่จริงๆ  ไมพ่ร่าไมม่วั  ไมเ่ศร้าหมองจริงๆ 

และ เป็นผู้มปีระโยชน์ในการงานอนัแท้จริง ช่วยเขาได้เทา่ใด ผู้นั �น

ไมห่ดหู ่ผู้นั �นรู้คา่ เรายงัไมต่าย เราก็ทําตามกําลงัของเรา ตาย

เมื�อใด ก็จบ ผู้นั �นจะไมส่งสยัในความตาย การตายเน่า การตาย

ด้วยรูปขนัธ์ เป็นเรื�องธรรมดา ไมม่ีใครพ้น พระอรหนัต์ไมส่งสยั 

ตายเมื�อไรก็ธรรมดา เมื�อยงัไมต่าย ก็ทํางาน  เมื�อถึงเวลา ตายก็

ตาย งานก็หมด ก็จบกนั ก็สิ �นกนั 
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พระอรหนัต์ไมก่ลวัตาย พอจบงาน ก็หมดเมื�อย เมื�อมนัยงัไม่

ตายเน่า มนัก็มีงานที�เป็นการเพียร เป็นการกระทํา เป็นอายหูะ 

และก็มกีารพกัที�เป็น สนัติฎฐะ ย่อมมีการพกั การเพียร หรือม ี

อนายหูะ ที�เรียกวา่ ไมเ่พียร หรือมี อสนัติฏฐะ เรียกวา่ ไมพ่กัก็ได้ 

ไมต้่องสบัสน ทําความเข้าใจให้รอบถ้วนให้ได้ เป็นผู้กระทําตน อยู่

ออกปานนี � จงึขอเตือน ในวนัมาฆปรูณมี นี � กบัทกุๆคน ขอให้สอบ

ทานตวัเอง อย่าสงสยั อนัใดตดัสินแล้ว อนัใดตกลงแล้ว อนัใดได้

ลงตวัแล้ว โดยจริง ที�ในจิตของเรา ได้ทดสอบ ได้กระทบสมัผสั

แล้ว โดยอบายมขุ อย่างนั �นๆ เขาเป็นเขามี เรารู้เราเหน็อยูแ่ล้ว 

แล้วเราก็ไมไ่ด้เดือดร้อนเลย ในอบายมขุเหลา่นั �น และก็ไมจํ่าเป็น

นกั ที�จะไปทดสอบ ในอบายมขุบางอย่าง ที�เราไมไ่ด้ใกล้ได้ชิดเลย 

ก็ไมจํ่าเป็นเลย เพราะมนัเป็นความเลว ที�จะหมดสภาวะแล้ว มนั

ตํ�าจริง เรารู้อยู่ ผู้มีจิตสงูขึ �นมาจริงแล้ว ไอ้สิ�งตํ�า ไมค่วรจะสงสยั

มาก 

 

กามคุณ ๕ กบัการคลุกคลี โลกธรรม ๘ 

  แม้แตก่ามคณุทั �ง ๕ เราก็รู้อยู ่ได้คลกุคลีอยู ่แม้รูป รส กลิ�น 

เสียง สมัผสั เราก็รู้แล้ววา่ สิ�งเหลา่นี � ไมม่ีอํานาจมาจงูดงึ แม้จะ

เลิศลอยมาปานใด มายั�วเย้า เราได้ทดสอบ ตามที�เราได้เป็นไป 
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ตามที�เราได้กระทบ ไมต้่องไปแสวงหา หรือไมต้่องไปดิ �นรน 

อยากจะไปสมัผสัอย่างนั �น ให้จนเกินควร มนัเกินสมณสารูป และ 

มนัเป็นการแสดงออก ที�เกินควรไป มนัจะเป็นไปเอง มนัจะได้มี

การมาทดสอบเอง มนัจะม ีจะประสบเอง ในแตล่ะครั �ง ที�ผ่านอยู่ 

ที�กระทํางานอยู ่คนจะสง่มาลองเอง มนัจะมีสิ�งเหลา่นี � เราเรียกวา่ 

การทดสอบ หรือมารเหลา่นั �น จะมาลองจริงๆ จะมีอยู่ เราไมต้่อง

แสวงหา ไมต้่องดิ �นรน และเราพยายามมีสติสมัปชญัญะ รู้เทา่ทนั 

ทกุโอกาสให้ได้ก็แล้วกนั แล้วเราก็จะแน่ใจ แม้มารใด ไมม่าลองก็

ด ีถ้ามารนั �นไมล่อง ก็มารนั �นเองจะพลาดโอกาส แตม่ารก็จะมา

ลองเอง ไมต้่องแสวงหา แม้โลกธรรม ๘ ก็ตาม นั�น ลาภ ยศ 

สรรเสริญ หรือสขุ  โลกียสขุที�แนบเนียน ปานใด  มนัจะมีมา 

ทดสอบเราเอง ขอให้เราทํางาน ขอให้เรามั�นใจ ขอให้เราแน่ใจวา่ 

เราจะช่วยมนษุย์นั �นอยู ่โดยสมควร ตามกําลงัปัญญา ตามกําลงั

ภมูิธรรมของเรา เหน็ให้ได้วา่ เราติดสงบอยูป่านใด  

 

ฐานหยดุ-ทาํ-นิพพาน 

  ในสว่นใหญ่ของพวกเรานั �น เมื�อละพ้น หรือวา่ วางจากกาม

ฉนัทะ วางจากพยาบาท ไมเ่กี�ยวข้อง ไมม่ีอาวรณ์ ไมม่ีอารมณ์ ไม่

มีอาลยั ไมม่ีอารักษ์ แล้วก็ไมม่ีอาพาธ แม้ไมม่สีิ�งเหลา่นี � เป็นสิ�ง
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ผกูพนั อยู่ในจิตแล้วจริง จิตมนัจะลงสงบ นั�งอยู่เฉยๆ มนัก็จะตก

ภวงัค์ มนัจะหรี�ง่าย  ถีนมิทธะจะจบัติดง่าย เพราะเราไมม่ีจิต

ฟุ้ งซา่น ไปหากามฉนัทะ จิตของเราไมม่ีพยาบาท จิตของเราไมม่ี

อาวรณ์  ไมม่ีนิวรณ์ ที�มนัไปเกี�ยวข้องกบัสิ�งที�ผกูพนัอยู ่จิตก็จะตก

ลงไปในภวงัค์ง่าย ผู้ที�อยู่ในฐานนี � จะต้องพยายามตื�น พยายาม

เลิกขึ �น พยายามให้ได้ อย่าไปจมลงไปกบัมนั โดยการที�พยายาม 

ให้กล้ามเนื �อตื�นตวั ให้สติสมัปชญัญะตื�นขึ �น จะเป็นการนวดตวั 

ขยบัขยายร่างกาย ขยบัอริยาบถ นวดเนื �อนวดตวั มีสภาพอื�น ให้

มนัตื�น ไปเอานํ �าล้างหน้า สดูลมหายใจ มองดทูศันียภาพอื�น หรือ

การเอาการงานอื�น มาสนใจ หรือ การเดินการเหิน การทํางาน ที�

มนัจะทําให้กล้ามเนื �อ ขยบัขยายมากขึ �น เพื�อที�จะแก้ไขถีนมิทธะ

นั �น พยายามกระทําเสมอ อย่าไปจมอยู่ในถีนมิทธะ จิตตวันี �ต้อง

แก้ พวกเรามีกนัอยู่หลายผู้หลายคน ต้องพยายามแก้ไขขึ �นมาให้

มาก แม้ถีนมิทธะนี � เราพ้นไปได้ หรือวา่เบาบางลงแล้ว จิตของเรา 

ตกไปอยู่ในสภาพภวงัค์  มนัจะมีสภาพที�ยงัฟุ้ งไป ยงัปรุงอยู ่เรา

จะให้มนัหยดุ มนัหยดุยงัไมไ่ด้ จะให้มนัระงบัมนัสนิท มนัสนิทยงั

ไมไ่ด้ สิ�งเหลา่นั �น ก็พยายามลดลง แตก็่เบาบางบ้างแล้วละ  
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เมื�อใด ที�ทําให้จิตมนัวา่งโปร่ง เป็นอากาสานญัจายตนะอยู่  

โดยลดวิตกวิจารลงมาได้ อารมณ์ปีติไมม่ี แม้สขุอยา่งโลกก็ไมม่ี 

สขุอย่างติดเฉยวา่ง ก็ไมม่ี เป็นจิตที�วา่งโปร่ง เบาลอยอยู ่ถ้าจะ

เอาอารมณ์มาเรียกวา่ ความสขุ มนัก็เป็นความสขุ ที�เทียบกบัโลก 

ไมม่ีสขุกวา่นั �นอีก เราจงึเรียกวา่ สนัติ สนัตวิหาร หรือสนัตวิหาระ 

มนัเป็นความสขุที� สงบสงูสดุ สงูกวา่ฌาน ๔ ที�เราเรียกวา่ ทิฏฐ

ธรรมสขุวิหาร มนัเข้าไปสูส่ภาพที�วา่งโปร่ง เบา เบาอยู่ พ้นภาระ

อยู ่แม้จะเป็นการลืมตา เราก็พยายามรู้ให้ได้ วา่มนัว่าง วางเบา

อยู ่ไมห่นกัหน่วง ไมม่ีอะไรถ่วง ไมม่ีอะไร ที�จะมาทําให้เราหนกัใจ 

แม้กายจะทํางานอยู ่ก็รู้วา่กายทํางาน แตส่ภาพของจิต ไมม่ีหนกั

ถ่วง แตส่ภาพของจิต ไมม่ีหนกัถ่วง เป็นสภาพสบายเปลา่ วา่ง 

เบาอยู ่ง่ายๆ จะทําอะไรก็ทําอยู ่จะพดูจะคยุจะช่วยเหลือเฟือฟาย

ผู้อื�น จะเทศนาหรือวา่จะทํางาน ที�ประกอบไปด้วยการยกการแบก

บ้าง การขน การกระทําบ้าง จิตก็เบาโปร่ง วา่งอยู ่ไมห่นกัหนา 

พยายามกระทําความรู้ กําหนดลงไป ให้รู้ความเบาวา่งอนันี � แม้

ในขณะทํางานอยู ่ด้วยกายกรรม หรือวจีกรรมก็ตาม แตจิ่ตของ

เรา ก็ไมม่ีการหนกั จิตมีสภาพรับรู้อยู ่ในฐานะของจิต เตม็ แตเ่รา

ไมห่นกั ไมถ่่วง ไมอ่ดึอดั ไมเ่ศร้าหมอง ไมขุ่่นมวั เบกิบาน แจ่มใส 

ร่าเริง เป็นผู้ตื�น ผู้ รู้อยู่ อย่างเบิกบานจริงๆ จิตอย่างนี � เป็นสภาพ
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ของ อากาสานญัจายตนะ จิตใดที�เราเริ�มปรุงขึ �นมาอีก เป็นความรู้ 

เป็นสภาพรู้  รู้เป็นภาษา  รู้เป็นสภาวะ  รู้เป็นอะไรก็ตามแต ่แตล่ะ

ครั �ง แตล่ะคราว เราเรียกวา่ วิญญาณ หรือ ตวัญาณ ที�เป็น

วิญญาณ  

 

วญิญาณ 

  ภาษาเดิมของบาลีเรียกวา่ เป็นญาณ ที�เป็นวิญญาณ แต่

เดี�ยวนี � มนัเพี �ยนมาแล้ว วิญญาณ มนักลายไปเป็น จิตอะไร ที�

เลอะเทอะแล้ว  ก็เอาละ ก็เข้าใจมนัให้ได้  และแท้จริงนั �น  ตวั

วิญญาณนี � เป็นความรู้อนัยิ�ง มนัรู้ เมื�อเราปรุงขึ �นมา เราจะทํางาน 

เราก็ปรุงวา่ เอ้ออย่างนี � ควรปรุงขึ �นมา ให้รู้เพิ�มขึ �น ก็มี 

วิญญาณญัจายตนะ เป็นประโยชน์เพิ�มมาอีกนิดหนึ�งแล้ว กําลงั

ทํางาน ก็คิดขึ �นมา ดดัแปลง หรือปรับปรุง อ๋อ อย่างนี � ดีกวา่อย่าง

นี � ตวัดี ตวัรู้วา่ ดีกวา่ขึ �นมา หรือแม้เรากําลงัเทศนา กําลงัพดู เรา

คิดปรุงวา่ เออ เราจะเอาความหมายอนันี � ปรุงมาเป็นภาษาอย่าง

นี � เรารู้วา่เป็นภาษาที�ดี รู้วา่เป็นความรู้ รู้วา่เป็นสิ�งที�ดี ที�จะออกมา 

โดยการปรุงของเรา  สิ�งนี �ก็เป็นวิญญาณนะ  เรารู้สิ�งที�ดีสิ�งนี �  เราก็

ไมห่ลงติดใน วิญญาณญัจายตนะ เราปรุงออกมาให้โลก ก็เป็น

อายตนะ แม้ประโยชน์มนัจะน้อยจะนิด หรือประโยชน์จะมาก เรา
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ก็ไมห่ลงประโยชน์มาก มนัชวนหลงง่าย ถ้าปรุงภาษาใด ปรุงรูป 

การที�ธรรมะอนัใด ที�เป็นความรู้ ออกมาให้แก่โลกได้รับไป เราจะ

รู้สกึวา่ เราดีใจวา่นี�เป็นประโยชน์หนอ เราเก่งหนอ มนัจะเป็น

ความรู้ อย่างนี �แล้ว มนัจะทําให้เราเกิด ย้อนขึ �นไป ถึงฌาน ตกลง

ไปเป็นปีติ ตกลงไปเป็นสขุ และ มนัจะติดเป็นมานะ 

  ต้องรู้เทา่ทนัอารมณ์ แม้ที�เป็นสิ�งที�เป็นยอดความรู้ ออกปาน

นี � ที�เป็นวิญญาณญัจา และเป็นประโยชน์ เป็นอายะ แม้มนัจะนิด

น้อย ก็ต้องรู้ให้ดีวา่ อย่าไปหลงติดมนั ถ้าเป็นประโยชน์ใหญ่ จะ

ทําให้หลงติดแยะนะ ไมใ่ช่อายตนะ แตเ่ป็นมหปัผลา เป็นสิ�งที�เป็น

ผลสงู เมื�อเป็นผลสงูแล้ว คณุจะติดมนันั �น น่ะ ง่ายเหลือเกิน อย่า

หลงมนั เพราะฉะนั �น พระพทุธเจ้าทา่นสอนไว้ เป็นทางสดุ แม้จะมี

ประโยชน์น้อยนิด ก็อย่าไปหลงติดมนั จงึเรียกวา่ อยา่หลงใน

อายตนะ แม้จะเป็นทางด้านความรู้ หรือจะเป็นทางด้านของความ

วา่ง เรียกวา่ อากาสานญัจา ก็อย่าไปหลงในอายตนะอย่างนี � 

พยายามเข้าใจอายตนะอย่างนี �ให้ชดั คณุจะหลบัตา หรือคณุจะ

ลืมตา ก็ต้องเข้าใจสภาพธรรมะนี �ให้ได้ แล้วก็อย่าไปหลงมนั หรือ 

แม้ที�สดุ อากิญจญัญา คือเป็นสภาพดบัสดุ จิตดบัไปเลยก็ตาม 

หรือวา่ กิเลสดบัสดุ หมดแล้วหนอจากใจเรา ไมม่ี เป็นความไมม่ี 
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นิดน้อยนงึก็ไมม่ีในกิเลส เป็นสภาพที�รู้ความจริง ตามความเป็น

จริง เป็นอสงัขตธรรม เป็นธรรม ที�มนัเป็นตวัของมนัเอง อสงัขต

ธรรม หมายความวา่ มนัปรุงของมนัเอง มนัไมม่ีอะไรอื�นผสมอีก 

อสงัขตธรรม จิตรู้มนัก็เป็นจิตรู้ของมนั อยูอ่ย่างนั �น สภาพ

กายกรรม ก็เป็นกายกรรมของมนัอยู่อย่างนั �น สภาพวจีกรรม ก็

เป็นวจีกรรมของมนัอยูอ่ย่างนั �น มนัเป็นหนึ�ง เป็นอสงัขตธรรม 

สภาพที�มคีวามเป็นจริง ตามความแท้จริง ของแตล่ะสภาพ อย่าง

นี � เรารู้เราเหน็ เราเข้าใจมนัอยู่ เป็นยถาภตูญาณ เป็นความจริง 

ตามความเป็นจริง อย่างนี �ๆ  อย่างนี �ๆ  เราเรียกวา่ อสงัขตธรรม 

เป็นสภาพนิพพานชดัๆ ของผู้ตื�น เป็นนิพพานของพทุธศาสนา 

เป็นนิพพานของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ ค้นพบ 

เป็นนิพพานของคนตื�น เป็นนิพพานของคนรู้ เป็นนิพพาน ของคน

ที�มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใสอยู่ ไม่มวัหมอง ไม่อบัเฉา  ไม่ทอ้แแท ้ 

ไม่ระโหยระหาอะไรเลย  สภาพนิพพานนี� พยายามกําหนดรู้ใหไ้ด ้

จบัใหถู้ก ใหม้นัเป็นอยู่ ใหม้นัมีอยู่ในเราจริงๆเสมอๆ เป็นสภาพที�

ควรอยู่ควรเป็น เป็นสนัตวิหาร เป็นสนัตวิหารสูงสดุ 

  แม้ที�สดุอนัใด ที�เรากําหนดไมช่ดั เป็นเนวสญัญานาสญัญา 

ต้องกําหนดให้ชดัให้เจนที�สดุ นิดน้อยหนึ�งเทา่ใด ก็ให้รู้เป็น 

สญัญาเวทยิทตะให้ได้  อย่าหลง อย่าหลงทีเดียว  จิตของเรา 
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อะไรๆไมม่ี แม้ที�สดุ จิตไมม่ีก็รู้วา่ มนัจิตไมม่ี ถ้าสภาพใด ต้องการ

พกัสงูสดุ ก็ตดัให้หมด นิดน้อยนงึก็ไมม่ี แม้แตจิ่ต  แตใ่นสภาพ

นิพพาน ไมใ่ช่อนันั �น อนันั �นเป็นสมถะ เป็นเจโตสมถะ คือ ดบัจิต

ให้หมด เป็นการพกั ก็ให้รู้วา่เป็นการพกั เป็นสว่นนงึในชีวิตของ

เรา จะเป็นได้มีได้ ก็เอา ในสิ�งที�ควรเป็นควรมี ในกาละที�ควรเป็น

ควรม ีสว่นที�เพียรอยู ่ก็รู้วา่เพียร ในขณะเป็นผู้ตื�น ก็ตื�นอยู ่ด้วย

การงานที�ดี มีกมัโยนิ มีกมัพนัธ ุมีกมัปฏิสรโณ มีการงานที�ทํา เรา

ทําเกิดเอง เราปรุงขึ �นมาเป็นวิสงัขารเอง เป็นปญุญาภิสงัขาร 

ตามที�เราสามารถ จนเป็นอิทธาภิสงัขาร สงูขนาดใด เรามีอิทธิ

ขนาดใด เราก็ทําอิทธิขนาดนั �น คือความเก่งนั �นเอง อิทธิ เก่งใน

การปรุง เพื�อประโยชน์ผู้อื�น เราก็กระทําตามนั �นเทา่นั �น ทําอยู ่

แล้วเราก็เบกิบานแจ่มใสอยู่  รู้ในสภาพที�เป็นอากาสานญัจายต

นะ รู้ในสภาพที�เป็นวิญญาณญัจายตนะ และรู้ในกิเลสที�ไมม่ีอยู่

เลย เป็น อากิญจญัญายตนะ ไมม่กิีเลส ไมม่ีโลภะ ไมม่ีโทสะจริงๆ 

ไมม่ีโมหะด้วย รู้อย่างวิชชาเตม็ อยา่งนี � เป็นผู้ รู้แจ้ง กําหนด

สญัญาอนัใด ก็ไมม่ี ที�จะเป็นเนวสญัญานาสญัญา ที�กําหนดลง

ไป ไมแ่มน่ ไมม่ั�น อนัใดเป็นอย่างใด กําหนดรู้อยู่ ไมห่ลงเลอะ ใน

สญัญาทกุสญัญา สญัญานั �นสญัญานี � กําหนดสญัญาเก่า 

สญัญาใหม ่รู้หมด แจ้งในสญัญาทกุสญัญา เป็นสญัญาเวทยิตต
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นิโรธ จริงๆ จงึอยูเ่หนือเนวสญัญานาสญัญาด้วย สิ�งเหลา่นี � ต้อง

พยายามรู้ให้จริง รู้ให้หมด  นิพพานของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ยอกย้อน  มเีชิงซ้อนมากมาย  การอธิบายธรรมวนันี � ได้อธิบาย

ธรรม ถึงสภาพนิพพานที�ขั �นสนัตวิหาร เป็นสภาพสงูสดุ เราครบ 

ในมาฆฤกษ์ปณุณมี เป็นคํารบที� ๓  สิ�งที�อยากจะฝาก เตือนไว้กบั

พวกเรามาก ก็คือ 

 

อยูร่่วมกนั 

  พวกเรามีกนัมาก มีกนัจดัอยู ่ก็คือ มานสงัโยชน์ เป็นตวั

สําคญั กบั อทุธจัจสงัโยชน์ คือยงัฟุ้ งซา่นอยูใ่นความดี ใน

ความหมายดี ในความมุง่ดี ยงัยดึถืออทุธจัจะตวัมุง่ดีคือ จิตที�มนัรู้

ดี แล้วมนัก็ยงัฟุ้ งอยู่ที�จิต มนัรู้อยู่ที�จิต เมื�อเหน็เพื�อนที�เรายดึวา่ 

เป็นเรา หลงวา่เพื�อนเป็นเรา แล้วเราก็อยากจะให้ดีหมด แม้แต่

เพื�อนเราทกุคน อยากจะให้ดีหมด จงึเป็นเจตนาดี แตถ้่าเราไมม่ี 

ปคุคลปโรปรัญ�ตุา เราไมม่ีการรู้ในบคุคลวา่ เขายอ่มทําได้

เทา่นั �น เขาย่อมมจีริตของเขาอย่างนั �น เขาย่อมถนดัของเขา อย่าง

นั �น และเขาย่อมจะละเมิดอยู่อย่างนั �นของเขา เขาทาํได้อย่างนั �น 

ในมมุนี � เราเอง เราอยากจะมสีว่นนี � ดีกวา่เขา แตส่ว่นอื�น เขามี

ดีกวา่เรานั �น เราได้ระลกึหรือเปลา่ วา่เขามีสว่นดีนั �น มากกวา่เรา 



28 
 

อยู่ตั �งมาก ในสว่นที�เขายงัมีดี เราสยิงัไมด่ี ในมมุที�เขามีนั �น ก็ได้

ด้วย เราควรจะเอามาถ่วงดลุอนันี �บ้าง  อย่าไปเพง่โทษเพื�อน เรา

พยายามรู้ความจริง ถ้าสิ�งนี � เราเหน็แล้ววา่ เป็นข้อบกพร่องจริง 

ในเพื�อน ถ้าเราอยู่ในฐานะเตือนกนัได้ ช่วยกนัได้ จงช่วยกนั ถ้า

เราเตือนกนัไมไ่ด้ ช่วยกนัไมไ่ด้ ก็วางปลอ่ยเสยี ผู้สงูขึ �น ก็จะ

ช่วยกนัตอ่ไป ไมใ่ช่เรื�องของปัญหา พยายามอย่าไปมปัีญหา 

พยายามอย่าไปยดึเอามาครุ่นอยู่ในจิต ให้หนกั เราต้องรู้ความ

จริง แล้วก็ปลอ่ยวาง เมื�อสิ�งที�เป็นไปไมไ่ด้ เราต้องวางทนัที เมื�อสิ�ง

ที�เหมาะสม ในฐานะของมนัแล้ว เราต้องหยดุให้มนัอยู่ ให้มนัหยดุ 

เพราะฉะนั �น อทุธจัจะตวัที�เราไปรู้ดี แล้วเราไปยดึดีพวกนี � 

เราต้องพยายาม มสีจัจานโุลมญาณ  มกีารอนโุลม  มีการที�จะมี 

ปคุคลปโรปรัญ�ตุา หรือมีปริสญั�ตุา หมูก่ลุม่ เมื�อเวลาไปเป็น

หมู ่เราก็รู้ ยอ่มมอีะไรหลายจริต ยอ่มมีความนกึคิด ความยดึ หรือ

ความถนดั ไปคนละหลายอย่าง เราเอง อาจจะรู้ อาจจะไมรู้่ อยู่ใน

นั �นด้วย เพราะฉะนั �น เราต้องพยายามพิจารณาหมูใ่ห้มาก หรือ 

พิจารณาบคุคลให้มาก เราจงึจะเป็นสตับรุุษที�สงูขึ �น และต้องม ี

สจัจานโุลมให้ด ีเราต้องมีความรู้ในสจัจานโุลมชดัๆ ถึงจะเรียกวา่ 

สจัจานโุลมญาณ เราจะต้องทําให้เกิด เราจะไมอ่ดึอดัขดัเคือง ใน
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ประการทั �งปวง แม้สิ�งนี � เราจะรู้อยูว่า่ไมด่ี เราก็ไมอ่ดึอดัขดัเคือง 

เราจะมีจิตรู้วา่ อนันี �ช่วยได้ หรือไมไ่ด้ ถ้าช่วยได้จงทํา อย่าดดูาย

นกั ถ้าช่วยไมไ่ด้ ต้องรู้ความจริงวา่ ตอนนี �ไมค่วรช่วยหรอก ช่วย

ไมไ่ด้ ช่วยแล้วเกิดการแตกแยก เกิดการบาดหมาง เกิดการเศร้า

หมองกนัเกินควร เพราะฉะนั �น เราจะขดัเกลา เราจะต้องรู้วา่ เรา

จะขดัเกลาเขานั �น แม้ที�เป็นเพื�อนกนัก็ตาม จะทําได้ขนาดใด ถ้า

ทําไมไ่ด้ ก็หยดุ ถ้าทําได้ขนาดนี � ลองดแูล้ว ได้ขนาดนี � แล้วก็เกิด

การไมค่อ่ยดีงามนกั ก็หยดุเสีย พกัเสีย อย่าดนัทรัุง อย่างนี � เป็น

การช่วยกนั ช่วยให้มนัสงบ เกิดขึ �นในหมูด้่วย ได้ช่วยกนัขดัเกลา 

ตามมีตามได้ด้วย 

บางครั �งบางที บางสิ�งบางอย่าง เราก็อย่าไปมอีภิชปัปา อย่า

ไปมตีณัหาลํ �าหน้า อยากให้มนัได้ดงัใจ อย่างนี �มากเกินไปนกั เรา

ช่วยกนัเกื �อกลูกนั เทา่ที�ควร ผมเอง ผมยอ่มรู้อยู ่ในบคุคลที�ควร

ช่วย ถ้าผมเองมอีภิชปัปามาก ผมตายนานแล้ว ผมตายนานแล้ว 

ผมอยู่ไมไ่ด้หรอก ผมอยากให้คณุดี และผมเหน็ข้อบกพร่อง อยู่ใน

ตวับคุคล ของพวกคณุเนี�ย ผมเหน็อยู ่เหน็ความบกพร่องอยู ่

เพราะถ้าผมจะไปยดึถือวา่ ทําไมอโศกไมท่ําให้ดี มีความเร่งร้อน

มาก ผมจะตายไปตั �งนานแล้ว ผมทนไมไ่ด้หรอก แตท่ี�ผมทนได้ 
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เพราะผมรู้จกัวาง ผมไมเ่ร่งเกินไป ไมเ่อาเป็นเอาตายเกินไป มนั

ย่อมเป็นไป ด้วยการเกื �อกลูอยู่ ตามฐานะ เวลา เพราะฉะนั �น พวก

คณุ เมื�อมปัีญญา ยอ่มรู้ความดี ย่อมรู้จดุดี รู้ความถกูต้อง แม้ใน

หมูเ่พื�อนสหธรรมมิก ทกุคน ก็อย่าไปมีจิตมุง่แรงเกินขนาดเกินไป 

ถ้ามุง่แรงเกินขนาด เกินไปแล้ว มนัจะอดึอดั มนัจะหนกั มนัจะไม่

ยอม และมนัจะทกุข์ทบัถมตน ความทกุข์นั �นเป็นของคณุ คณุย่อม

มาเรียนรู้การตดัทกุข์ 

จะไปทําทกุข์ให้แก่เราทําไม เราช่วยได้ก็ช่วยซิ ช่วยไมไ่ด้ ก็

ย่อมรู้อยู่ แม้เป็นอโศกด้วยกนั มนัจะบกพร่องบ้าง มนัก็ย่อมเป็น

อย่างนั �นแหละ ถ้ามนัอดทนไมไ่ด้ มาบอกผม เป็นที�สดุ แล้วก็ให้

วาง ผมจะช่วยได้หรือไมไ่ด้ ก็อยู่ในฐานะอย่างนั �นแหละ บางทผีม

ก็ช่วยไมไ่ด้ ผมก็ยอมให้มนัเป็นอย่างนั �นอยู ่จะบกพร่องก็ทําไงได้ 

เพราะมนัต้องเป็นอย่างนั �น เพราะฉะนั �น เราก็พยายามช่วยเหลือ 

เกื �อกลูอยู่ โดยเจตนาอนัดีอย่างนี � แล้วก็อย่าให้ตนเองเป็นทกุข์ 

แม้แตว่า่ รู้ดีแล้ว ก็พยายามปรารถนาดี แล้วก็รู้จกัสดุ จะปลอ่ย

วาง ออกปานนี � ผู้นั �นก็เป็นผู้ฉลาดสงูสดุ เป็นผู้ที�กระทาํได้มมุที� 

ละเอียด สงูสดุได้จริง จงึรู้ในอทุธจัจะนั �น 

 

รับติติงยิ�งใหญ่ 
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  และขอย้อนกลบัไปถึงมานะ อนันี �มบีทบาทมาก ในพวกเรา 

ถือตวัถือตน ใครจะวา่กลา่วเราก็ไมไ่ด้ ใครจะสั�งสอนเราก็ไมไ่ด้ จง

ให้คนที�โง่ที�สดุ สอนเราได้เถิด 

  เมื�อใครคนที�โง่ที�สดุ สอนเราได้แล้ว ก็พวกเรานี� ไมใ่ช่คนโง่

ที�สดุ เป็นชั �นนี � เป็นนกับวช ออกปานนี �แล้ว คณุก็ย่อม ยอมรับทกุ

คนวา่ พวกเราไม่ใช่คนโง่ที�สดุ ก็ทําไมพวกเราจะสอนกนัไมไ่ด้ 

ทําไมกิเลส ตวัถือตวันั �น ทําไมมนัถึง ชั �นไมใ่ห้คนอื�นมาสอนเราได้ 

มนัเป็นยงัไง ใครจะมาแสดงความคิดความเหน็ เหนือเราบ้าง ก็ไม่

ยอม ทําไมกิเลสนะ ถึงมฤีทธิ�มากนะ เพราะฉะนั �น ใครจะสอน ก็

สอนเถิด  ก็ฟังด้วยดี ถ้ามนัถกูก็รับเอา ถ้ามนัยงัไมถ่กู เรา

พิจารณาตาม  ไมพ่ยายามมีอคติ เหน็แก่ตนเอง  ด้วยประการทั �ง

ปวง สงูสดุ เทา่ที�เราจะไมม่ีอคติได้  พิจารณาด้วยความเป็นกลาง 

จริงๆ เมื�อเราถกูอยู่ เขาวา่เราผิดนี� เออ ก็แล้วไป อนันี �เป็น

เครื�องวดั ถ้าเราถกูผู้อื�นมากลา่วโทษเรา เราก็จะได้รู้วา่ คนนั �น มี

ภมูิปัญญาเทา่นั �น    

มนัไมเ่ป็นการเสียหายอะไรเลย มนัเป็นเจโตปริยญาณ อย่าง

หนึ�งด้วยซํ �าไป เป็นโสตทิพย์ อย่างหนึ�งด้วยซํ �าไป คือเป็นเครื�องวดั 

วดัเราจะรู้ได้ว่า ออ๋ คนนี �มีภมูิปัญญาอย่างนี � เขามาแสดงออกเอง 
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เขาประกาศตนเอง มาแสดงภมูิของตน ออกมาให้เรารู้เอง เทา่นั �น

ด้วย มนัเป็นกําไรตา่งหาก มนัไมใ่ช่สิ�งที�เราจะถือตวัถือตน ให้เขา

สอนไมไ่ด้ ไมใ่ช่ เพราะฉะนั �น ต้องพยายามรู้ให้ได้ในจดุนี � การถือ

ตวัถือตนในพวกเรา ยงัมีมมุเหลี�ยมอื�นๆอีกเยอะๆ เยอะ หลาย

อย่าง มนัมีละเอียดลออ ซึ�งเคยอธิบายเรื�อง มานะสงัโยชน์ นี �มา

มากตอ่มาก  

แม้แตอ่ปุกิเลสตา่งๆ ก็พยายามเรียนรู้ อปุกิเลส ๑๐ 

ตั �งแต ่อมนสิการ จนกระทั�งมาถึง ถีนมิทธะ ทฏุ�ุลละ ฉมัภิตตั

ตะ หรือแม้แต ่อพุพิละ เป็นทฏุ�ุลละ ทั �งหมด ให้รู้ขั �นตอน ๕ 

อย่างนี � ก็ให้รู้ให้ชดั ๕ อย่างหลงั แม้แตอ่จัจารัทธวิริยะ การขยนั

เกินไป เราขยนัอยู่ แล้วเราก็ไปเพง่โทษผู้อื�น ก็ไมเ่อา ขยนัได้ขยนั

ไป ขยนัที�มีประโยชน์ ขยนัอยู่ ไมอ่ดึอดัขดัเคือง อะไรขยนั ขยนัไป 

อนัที�เกิดประโยชน์อยู ่ขยนั ขยนัแล้วท้อแท้ ขยนัแล้วทกุข์ ขยนั

แล้วไมเ่กิดผลดีในทางธรรม ในทางประโยชน์อื�น ขยนัมากไป 

จนกระทั�ง เกินขอบเขต เป็นได้เหมอืนกนันะ พิจารณาให้เหน็ ไม่

เอา 
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  หรือแม้แตขี่ �เกียจ หรือขยนัน้อยไป เรียกวา่ อติลีนะวิริยะ ก็

ให้รู้ ให้รู้ให้ชดั ในตนนี�แท้ๆจริงๆ อภิชปัปา ก็ให้รู้ กําหนดทกุสิ�ง 

ทกุอย่างให้ตรง เป็น นานตัตสญัญา 

  อนัใดเป็นอนัใด กําหนดให้ถกู อย่าเลอะเทอะ ในการกําหนด

นั �นๆ แล้วก็ไปหลง ในการกําหนดเป็น อตินิชฌายิตตัตงั รูปานงั 

หลงในสิ�งที�เราไปยดึไปเกาะ ในรูปนั �นเรื�องนี �อยู่ตา่งๆนานา  รู้ให้

หมด กําหนดอนัใด รู้แล้วก็อย่าไปยดึในสญัญานั �นๆ ติดในสญัญา

หยดุในการกําหนด ติดในความหมาย ติดในความดี ติดในความรู้ 

ติดในสิ�งใดๆก็ไมไ่ด้ หลงให้มนัเป็นเจ้าเป็นนายเหนือเราไมไ่ด้ เรารู้

แม้มนัดี ก็ให้รู้ดีนั �น ถ้าดีนั �น ให้บคุคลใดได้ ก็ให้ไป เขาไมเ่อาก็เฉย 

ไมต้่องไปหลงดี เราทําดี แล้วเขาไมว่า่ดี ก็ช่างเขา  ไมต้่องไปหลง

ในดีนั �น หลงดีเราก็ทําดีแล้ว ยกดีของเราไปข่มคนอื�น มากมายก็

ไมเ่อา อย่าไปหลงรูปใดๆทั �งหมด อย่าไปยดึหนกั ยดึใหญ่ยดึโต 

ยดึอโศกกว้างใหญ่เกินไป ก็ไมไ่ด้ ยดึอโศกเลก็ จนกระทั�ง ในตวั

เราเอง ก็ถือตวัถือตน วา่เป็นอโศกนกัเกินไป ก็ไมไ่ด้ ต้องพยายาม 

รู้ให้จริง  รู้ให้เกลี �ยง แม้อปุกิเลส ๑๐ ดงักลา่วทั �งหมด แบง่

ออกเป็นหมวดๆ  ๕ อย่างต้น  ๕ อย่างปลาย 
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  ตั �งแต ่อมนสิการ มาจนกระทั�งถึง ทฏุ�ุลลงั ตั �งแต ่อธัจารัทธ

วิริยะ มาจนกระทั�งถึง อตินิชฌายิตตัตงั รูปานงั  รู้ให้จริง อย่ารู้แต่

บญัญตัิ รู้สภาพจิตเป็นอย่างนั �นๆ  แล้วถอดถอนๆ  ปลอ่ยวาง  เรา

จะพ้นทกุข์ ด้วยการปลอ่ยวาง การไมย่ดึถือเอาเป็นเอาตาย จนจดั

จ้าน เกินไปเทา่นั �น การที�จะกระทําอะไรตามเขา การที�พยายาม 

จะยดึอะไรขึ �นมา ให้เขากระทําเป็นขั �นตอน เราก็เป็นแตย่กสมมติ

นั �น ขึ �นมาเทา่นั �น เมื�อทําแล้ว ก็ปลอ่ยวางลงไป เขาจะรับหรือไม่

รับ ก็เป็นเรื�องของเขา เราเสนอ เราหาทางที�จะให้เขาเข้าใจ ให้เขา

ศรัทธาเลื�อมใส ให้เขาเอาให้ได้ ให้เขายกขึ �นไปให้ได้ แล้วเราก็พอ 

ก็จบ อย่าไปยดึมั�นถือมั�น จนเกินขอบเขต มนัทกุข์ จงหาจดุจบอนั

นี �ให้ได้ แล้วตดัสินลงตวั ผู้ ใดรู้ความลงตวัอนันี �แล้ว ตดัสินได้แล้ว 

แม้ตรวจตน ไมม่ีเศษเหลือของอบายมขุ ไมม่ีเศษเหลือของ กาม

คณุ ๕ ไมม่ีเศษเหลือของโลกธรรม ๘ ไมม่ีเศษเหลอืของ อตัตา 

  โดยเฉพาะไมม่ีทั �งมานะ ไมม่ีทั �งอทุธจัจะ แม้กระทั�ง เป็น

วิชชา รู้อยู ่เหน็อยู ่ก็ไมห่ลงในวิชชานั �น ย่อมรู้ในวิชชานั �น เป็นของ

จริง เป็นของประเสริฐ แตเ่ราก็ไมถื่อตวัถือตน วา่เป็นผู้ที�มีวิชชา

นั �น จนเอาไปข่มคนอื�น ยอ่มเป็นผู้ รู้แจ้ง ผู้ เหน็จริงอยู่อย่างนั �น ผู้

นั �นหมดมานะจริงๆ หมดอทุธจัจะจริงๆ เป็นผู้มีวิชชาพร้อม หมด
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อวิชชาที�แท้จริง   รู้ในสว่นเหลือ  เศษเลก็เศษน้อยของตน   หมด 

อโสกะ หมดวิรัชชะ เข้าใจอย่างแจม่แจ้ง เป็นเขมะ ผู้นั �น ต้องรู้จิต

ที�เป็นเขมะจิตตงั ของตนให้ได้ รู้วา่จิตนี �เกษมอยู ่สบายอยู ่แม้

ทํางานหนกัอยู ่ก็รู้วา่กายกรรมหนกั วจีกําลงัพดูอยู่ ก็รู้วา่วจีหนกั 

ใช้พลงังานปรุงอยู่ในจิต ก็รู้อยู่วา่ ใช้พลงังานปรุงอยู่ในจิต วา่มนัก็

หนกัเหมือนกนั มนัก็เมื�อย  หนกัตวันี � ไมใ่ช่หนกัถ่วง  ไมใ่ช่หนกั 

อย่างอบัเฉา แตก็่เบิกบาน แจ่มใสอยู่  ไมไ่ด้หมน่หมอง  ไมไ่ด้

อบัเฉาใดเลย รู้วา่การหนกัเพราะการงาน  รู้วา่เป็นกมัมโยนิ  เป็น

สิ�งที�เราทําให้เกิด เพราะทําแล้ว มนัจะเป็นกมัมพนัธ ุเป็นสิ�งที� จะ

เป็นเผ่าพนัธุ์ ของอริยสาวกของธรรมะ ที�เรียกวา่ ธรรมะของ พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า หรือเรียกวา่ พทุธธรรม เราสร้างพทุธธรรมนี � 

เป็นเผ่าพนัธุ์ เป็นพทุธพงษ์ เป็นพทุธพนัธุ์ เป็นการกระทํา เรียกวา่ 

กมัมพนัธ ุให้เป็นที�พึ�งของโลก เป็นโลกนาถ เราทํานะ ไมใ่ช่คนอื�น

ทํา เมื�อสาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไมท่ํา ใครจะทํา เมื�อสิ�งใด

ที�เรารู้ดี  สิ�งใดที�ประเสริฐ เราได้แล้ว เรามีอยู ่แล้วเราไมก่ระทํา

ออก  ไมส่ลดัคืนให้แก่คนในโลกอีก  ใครจะกระทํา  ไมม่ีแล้ว โลก

จะห้าม โลกจะด้วน ศาสนาจะกดุ ศาสนาพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

นั �นสืบตอ่ มกีมัมพนัธ ุมีกมัมปฏิสรโณ เป็นการงานที�จะสืบเผ่า 

สืบพนัธุ์ เป็นพทุธเผ่า พทุธพนัธุ์ อยา่งนี � ตามแรงของเรา มีได้
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เทา่ไร เราก็ทําสดุที� สว่นมนัจะไปได้อีกเทา่ไรๆ ไมต้่องไปหว่งมนั 

เราทําสดุที� สดุกําลงัของเราที�ทํา  

 

พทุธบุตร 

  ผู้ ใดมีความทนได้โดยไมย่าก ทนได้โดยไมล่ําบากมาก เทา่ใด 

ผู้นั �นก็มีคณุประโยชน์ให้แก่ศาสนามากเทา่นั �น เป็นพทุธบตุร ที�น่า

สรรเสริญ เป็นพทุธบตุรที�น่าบชูา เป็นพทุธบตุร ที�ทํากตญั�ู

กตเวที ตอ่พทุธศาสนา ที�พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้สร้างขึ �นไว้ 

จนกระทั�ง  เราได้มารับประโยชน์นี �  เป็นสรณะ  เป็นที�พึ�ง  เป็นที�

ยดึถือ และเราก็ได้ทําประโยชน์นี � ให้ตอ่ทอดเอาไว้ ตามกําลงัของ

เรามี ได้ทําจริงๆ อนันี �เป็นสิ�งที�ประเสริฐสดุ สดุเป็นที�สดุ แหง่การ

บรรยายในวนันี �แล้ว คงจะยากอยู ่ในการบรรยายวนันี � ขอให้

ทบทวน เอาฟังอีก ขอให้ทําความเข้าใจในภาษาบญัญตัิ แล้วเอา

ไปไตร่ตรอง ไปกระทําให้เกิดจริงเป็นจริง ในตวับคุคลนั �น นั �นๆ ตวั

เราทกุคน กระทําให้จริง ให้เกิดผลประโยชน์นั �นๆ ผู้ ได้ความสงูสดุ

อนันี � เป็นอรหนัต์ ผู้นั �นจะรู้อรหนัต์ในตน อย่างแท้จริง ปฎิญาณ

ตนได้ รู้ได้วา่เป็นอรหนัต์ ผู้ เป็นอรหนัต์แล้ว แม้ใครจะวา่เราไมเ่ป็น

อรหนัต์  ผู้นั �นจะไมม่กีารเศร้าหมองเลย  จะไมม่ีการเสียใจ จะไมม่ี

การเสียดาย จะไมม่ีการโกรธเคือง จะไมม่ีการอะไรทั �งสิ �น  ผู้ เป็น
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อรหนัต์ ใครมาวา่เราไมใ่ช่อรหนัต์  ก็ไมป่ระหลาดอะไรเลย และไม่

จําเป็นจะต้องอวดอรหนัต์ด้วย  ผู้ เป็นอรหนัต์ ก็ไมอ่ยากอวด

อรหนัต์  แตจ่ะแสดงธรรมเป็นขั �นตอน  แก่บริษัทที�ควรแสดงเสมอ 

แสดงตั �งแต ่โสดา สกิทา อนาคา ถงึเวลาจะแสดงอรหนัต์ ก็แสดง

ไปตามฐานะ ตามควร ถึงเวลาเปิดเผยอรหนัต์ก็จะเปิดเผย ถ้า

เวลาใด ที�ยงัไมส่มควรที�จะเปิดเผย  อรหนัต์ก็จะไมเ่ปิดเผยให้เขารู้ 

เป็นการอวดอตุริ ที�มนัเป็นอนสุมับนั อยู่กบัอนสุมับนั ก็จะไมอ่วด 

ผู้ รู้ จะรู้อรหนัต์ในอรหนัต์ หรือ ผู้ที�มีภมูิจริง ก็จะรู้อรหนัต์ได้เอง 

โดยไมต้่องเปลง่ปากพดู และเราก็ไมต้่องอวด พอถึงวาระควรอวด

แล้ว จงึจะพดู ในเวลาอนัควร กาละที�ควรจะพดู 

  ในสมยัพระพทุธเจ้า เมื�อสสุิมะ ได้ถามพระอรหนัต์เจ้าวา่ 

ทา่นอวดอรหตัผลวา่ ชาติสิ �นแล้ว พรหมจรรย์จบแล้ว ภาระกิจสิ �น

อยูน่ั �นจริงหรือ สสุิมะไปถามพระอรหนัต์เจ้า ในสํานกัพระพทุธเจ้า

อรหนัต์เหลา่นั �น ก็ยืนยนัวา่เป็นเชน่นั �น สสุิมะ คือทา่นอวดนั�นเอง 

ทา่นบอกนั�นเอง เพราะฉะนั �น เมื�อถงึคราวที�จะพดูตรงๆ อย่างนี � 

บอกวา่ เราเป็นอรหนัต์นะ ภาษาตรงๆก็คือ อย่างนั �นแหละ  มา

ถามวา่ พรหมจรรย์จบอยู่ ใช่ไหม  ก็ใช่ เป็นอรหนัต์อยู่ใช่ไหม ก็ใช่ 

ถึงเวลานั �น ผู้นั �นจะบอก ผู้นั �นควรจะบอก ก็จะบอกจริงๆ กาละนั �น



38 
 

จะมี และพวกเรานี� อย่าเพิ�งไปอวดอะไร ตอนนี � ยงัไมถ่ึงวาระที�จะ

ควรอวด อย่างนี � แม้ผู้ ใดจะมี ผู้นั �นจะรู้ อรหนัต์จะรู้จริงๆ และถงึ

วาระนั �น จะอวดจงึอวด แตใ่นขณะนี � แม้แตโ่สดาบนั ผู้ควรอวด 

เมื�อถึงกาละควรอวด ก็ควรอวด ยงัไมถ่ึงกาละ ก็ยงัไมต้่องอวด แต่

แสดงธรรมแสดงมรรค ที�เป็นทางแหง่การจะไปสูโ่สดาบนั ทางจะ

ไปสูอ่นาคา ถ้าเรามีภมูินั �น จงแสดงอยู ่อนัใดที�ปัญญาเรายงัไมถ่ึง 

รู้เป็นมรรควิธี แตผ่ลยงัไมม่ี เราก็บอกไป เป็นเชิงวา่ อนันี �ก็เป็น

ทาง  เรายงัไมม่ี ก็อย่าไปอวดให้เขาเข้าใจวา่เรามี  ให้เขาหลงผิด 

เจตนา แตบ่อกไว้เป็นทาง ถ้าแม้วา่ เขาจะซกัถาม วา่นี�ทา่นได้แล้ว

หรือ  เรายงัไมไ่ด้ แตเ่รารู้มาเป็นปริยตัิ  เราก็บอกไปโดยตรง  ไม่

เสื�อมเสียอะไร  ไมป่ระหลาดอะไร 

  ถ้าเราเอง แสดงธรรมด้วยขั �นต้น ขั �นกลาง บั �นปลาย ถกูอยู่

อย่างนี � ศาสนาไมเ่สื�อม ศาสนาจะไปรอด ศาสนาจะไปไกล ก็

พยายามกระทําเอาจริงๆ 

  ก็ขอสรุปจบ ในการแสดงธรรม ในวนัมาฆปณุณมี ในวนันี � 

ขอให้พวกเรา ระลกึให้มากที�สดุ ถงึผลที�เราได้ สิ�งที�เรามี มีจริงอยู่

หรือ ถ้ามนัไมม่ี ก็มาซกัซ้อมกนัใหม ่มาถาม มาทวนกนัดวูา่ เราไม่

มี ผู้ที�จะเข้ามาใหม ่ก็ขอให้แน่ใจ ขอให้ปฏิบตัิ จนรู้ความจริงวา่ 
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เป็นขั �นตอน ที�เราควรได้ควรมี และแน่ใจวา่ เราจะมาสูท่างนี � ที�

เป็นทางอนัประเสริฐ แสนประเสริฐสดุนี � เอาให้จริง อย่าหลงใหล 

หลงเลอะ ถ้ามนัดีแล้ว ก็จงมาเถิด ไมม่ีทางใดสงูกวา่นี �อีก จริงแล้ว 

ก็จงทําเถิด ให้แนใ่จให้จริง อย่าหลง อย่าพร่า พยายาม สดุ

ประเสริฐของมนษุย์ มีเทา่นี � 

  ก็ขอจบเทา่นี � 
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