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แนวลกึของอตัตาภวตณัหา 
เนื�องในปลกุเสกพระแท้ๆ  ของพทุธ ครั�งที� ๑๗ 

เมื�อวนัมาฆบูชา ที� ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๗  

พอ่ท่านสมณะโพธิรกัษ์ ณ พทุธสถานศีรษะอโศก 

 

เจริญธรรม ญาติโยมผู้ เป็นลกูพระพทุธเจ้าอยู่ทั �งหลาย 

 

วนันี �เป็นวนัสําคญั เป็นวนัมาฆบชูา วนัมาฆบชูาคือวนัเพญ็

เดือน ๓ ซึ�งเป็นวนัที�ตามประวติัของพระพทุธเจ้า ก็รู้กนัมาดี ผู้

ที�ได้ศกึษามาแล้ว สว่นผู้ ไมไ่ด้ศกึษามา ก็ติดตามกนั พยายาม

ไถ่ถามกนันิดหน่อย ก็คงพอรู้นะวา่ เป็นวนัสําคญัในทาง

ประวติัศาสตร์ ของศาสนาพทุธเราเป็นอย่างยิ�ง ซึ�งเป็นวนัที�

พระพทุธเจ้า ทา่นที�สําคญัก็คือได้เทศนา สารัตถะของคํา

เทศนาสําคญั อนัอื�นก็เป็นวนัสําคญัที�ประหลาดๆ ที�เป็นพระ

อรหนัต์เจ้า ตั �งพนักวา่รูป พระอรหนัต์เจ้าทั �งหมด ในวนันั �นที�มา

ประชมุพร้อมกนั โดยไมไ่ด้นดัหมายกนัเลย มาประชมุพร้อมกนั 

๑,๒๕๐ รูป และเป็นพระอรหนัต์ ที�พระพทุธเจ้าทา่นบวชให้เอง 

เป็นเอหิภิกข ุทกุรูปด้วย  
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ความจริงแล้วอาตมาเข้าใจและรู้ลกึๆ ซึ�งเป็นเรื�องของสภาพ

นามธรรม เป็นเรื�องของเหตปัุจจยัที�ลกึ ก็รู้อยู่วา่ ทําไมจงึเกิด

เหตกุารณ์นี � อาตมาเคยอธิบาย ให้พวกเราฟังบ้าง แตก็่คงยาก

ที�จะเข้าใจ เพราะวา่เหตปัุจจยัอะไรก็ตาม เมื�อเราได้สั�งสม เมื�อ

เราได้ทําให้มนัเกิดขึ �น สิ�งนั �นจะเกิดขึ �น คอ่ยๆสะสมขึ �นไป 

ตามลําดบัๆ เมื�อเกิดขึ �นตามลําดบัๆแล้ว มนัก็จะเป็นสภาพนั �น 

ลงตวัได้สดัสว่น ที�พอเหมาะเช่นนั �น ต้องเป็นอย่างนั �น คํานี �ทาง

โลกเขาเรียกวา่ พรหมลิขิต เขาเรียกวา่ดวง หนงัจีนนี�เขาจะพดู

บอ่ยเลย โอ ฟ้าประกาศิตอะไรบ้าง สํานวนฟ้าลิขิต เหตไุปตาม

ฟ้าลิขิตแล้ว ความจริงไมม่ีอะไร ที�มีอํานาจเหนือกรรม ฟ้าจะ

ลิขิต จะเป็นไปอยา่งนั �นจริงเลยนะวา่ มนัจะต้องตรงอย่างนี � 

ต้องออกมารูปนี � มาเป็นอื�นไปไมไ่ด้ ก็เพราะเหตปัุจจยั มนั

สมบรูณ์ เหตปัุจจยันั �น จะต้องเป็นอย่างนี � เป็นอื�นไปไมไ่ด้ 

เพราะกรรม ได้สั�งสมมาอย่างนี � เราจะระบวุา่นี �น่ะฟ้าลิขิต 

เปลี�ยนแปลงไมไ่ด้ นี�แหละคือดวง นี�แหละคือพรหมลิขิต นี�คือ

พระเจ้าสั�ง พระเจ้าประทาน พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เป็นเช่นนี � 
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คําพดูเหลา่นี �ไมผิ่ด แตม่นัผิดตรงที�วา่ ถ้ามนัไมม่ ีเหตปัุจจยั 

ครบสมบรูณ์แล้ว พระเจ้าก็สั�งอย่างนี �ไมไ่ด้ มนัผิดตรงนี � พรหม

จะลิขิต ให้เป็นอยา่งนี �ก็ไมไ่ด้ ฟ้าจะลิขิตให้เป็นอย่างนี �ก็ไมไ่ด้ 

ดวงก็ไมเ่ป็นอย่างนี � ถ้าเหตปัุจจยัแหง่กรรมนั �น ไมส่มบรูณ์ ไม่

ลงตวั ไมค่รบ 

 

ศาสนาพทุธเรา จงึไมไ่ด้อยู่ที�ฟ้าลิขิต ไมไ่ด้อยู่ที�พระเจ้าสั�ง 

ไมไ่ด้อยู่ที�ดวงอะไรที�ลอยๆลม เพ้อๆพกๆ แตอ่ยู่ที�กมัมสัสโกมห ิ

กมัมทายาโท กมัมโยนิ กมัมพนัธ ุกมัปฏิสรโณ อยูท่ี�กรรมของ

ตนๆ ใครสั�งสมเหตปัุจจยัอย่างไร ก็เป็นวิบากอย่างนั �น 

 

แม้แตพ่ระอรหนัต์เจ้า ตั �งพนักวา่องค์นั �น จะมาเกิดอย่างนั �น จะ

มาประชมุ ในวนัมาฆบชูา พรั�งพร้อมกนั ก็ไมใ่ช่เหตกุารณ์ ที�มนั

บงัเอิญ ไมใ่ช่เหตกุารณ์ที�มนัเกิดใครสั�ง พระเจ้าไหนมาสั�งไมใ่ช่ 

เหตกุารณ์มนัจะต้องเป็นเช่นนั �น ลงตวัอย่างนั �น และไมใ่ช่ครั �ง

เดียว พระพทุธเจ้ากี�พระองค์ๆ ก็มวีนั มาฆบชูา ซึ�งเป็นวนัที�

จะต้องมีพระอรหนัต์เจ้าทั �งสิ �น ไมม่ีผู้คนอื�นที�นอกเหนือ ความ
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เป็นอรหนัต์เลย ทกุพระองค์ เป็นพระอรหนัต์หมด จะตา่งกนัอยู่

บ้าง ตรงที�จํานวนพระอรหนัต์ มากน้อยกวา่กนั ตามแตบ่ารมี 

ของพระพทุธเจ้า แตล่ะพระองค์ บางองค์มีมาฆบชูาถึง สอง

ครั �ง สามครั �ง สี�ครั �ง ห้าครั �ง ในชั�วชีวิตของพระองค์ ของ

พระพทุธเจ้าบางพระองค์ ในประวติัศาสตร์ พระไตรปิฎกเลา่

เอาไว้หมด เรื�องเหลา่นี � ไมใ่ช่อาตมาพดูเอง ในพระไตรปิฎก 

เลา่เอาไว้ทั �งนั �น 

 

บางพระองค์นี� มวีนัมาฆบชูา มีพระอรหนัต์เจ้ามาประชมุกนั

ล้านองค์ เป็นล้านก็ม ีแล้วแต ่พระพทุธเจ้าบางพระองค์ แต่

ไมไ่ด้หมายความวา่ พระพทุธเจ้า องค์ที�มีพระอรหนัต์เจ้า มา

ประชมุตั �งล้านองค์นี� จะเป็นพระพทุธเจ้าที�เก่งกวา่ พระพทุธเจ้า

สมณโคดม ที�มีพระอรหนัต์มาแค ่๑,๒๕๐ องค์ ก็ไมใ่ช่ ที�ไมใ่ช่

ตรงไหน ไมใ่ช่ตรงที�วา่ ก็พระพทุธเจ้าองค์ที�ตรัสรู้ ในยคุที�มนั

ง่าย ในยคุที�มีแตค่นดีๆ มีแตค่นปัญญาดีๆ มีพระอริยเจ้า มี

พระอรหนัต์เยอะแยะ เทศน์ปั�บเดียว บรรลกุนัเป็นล้าน เทศน์

ปั�บเดียว บรรลกุนั เป็นหลายล้าน อย่างนั �นละก็ มีพระอรหนัต์
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เจ้าเยอะ เพราะในยคุคนดี 

 

สว่นพระพทุธเจ้าสมณโคดม อยู่ในยคุคนชั�วตั �งมากตั �งมาย 

ปลายภทัรกปัแล้วได้ ๑,๒๕๐ รูป มานี�ก็เก่งยอดแล้ว 

เพราะฉะนั �น แหม หืดขึ �นพระศอ ยากแสนยาก อาตมาไม่

ประหลาดใจ อาตมาสอนพวกคณุยาก ไมใ่ช่หืดขึ �นคอ มะเร็ง

ขึ �นคอ หนกักวา่หดืขึ �นคอ ขนาดนั �น ยงัไมม่ีพระอรหนัต์เจ้า สกั

องค์เลย แตก็่มีได้ 

 

 จะพดูไปแล้ว พวกเราไมม่ีอริยคณุ ถึงวนันี �อาตมาประกาศ

อย่างนี�แหละ พดูอย่างนี�แหละ และก็ไมใ่ช่เพิ�งพดู อาตมายิ�ง

มั�นใจ เพราะอาตมาบอก พดูซํ �าซาก บอกพวกคณุไมรู้่กี�ที 

อาตมาไมเ่ชื�อวา่ คณุจะมาหลอกอาตมา ไมเ่ชื�อๆ พวกคณุจะ

มาหลอก มาแกล้งทําเป็นเอาใจอาตมา อดได้ ทนได้ ลดได้ ลด

ลาภ ลดยศ ทิ �งลาภ ทิ �งยศออกมาได้ ทิ �งสรรเสริญ ทิ �งโลกียสขุ 

มาๆ อดๆ สิ�งอร่อย สิ�งหวานหอม สิ�งยั�วยวน ทางโลกีย์นี� 

พยายามแกล้ง มาทําให้อาตมาหลงดีใจ แกล้งให้จนตายน่ะ 
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แกล้งให้ได้จนตาย แกล้งดเูถอะ อาตมาไมเ่ชื�อจริงๆ ไมเ่ชื�อพวก

คณุมาแกล้ง ไมเ่ชื�อวา่พวกคณุ มาจดัฉากให้อาตมา ใช้สํานวน 

ให้มนัทนัสมยัหน่อย สํานวนจดัฉาก เขาใช้ทนัสมยั อาตมาไม่

เชื�อพวกคณุมาจดัฉาก หลอกอาตมา อาตมาเชื�อวา่ พวกคณุ

จริงใจ และพยายามที�จะพากเพียร พยามที�จะอบรม ฝึกฝนให้

ได้ ได้มาก ได้น้อยอะไร พวกคณุก็ทํา 

 

มาถึงวนันี � ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษมาแล้ว อาตมาได้มาขนาดนี � พวก

คณุได้อริยคณุ อาตมายํ �าอีกวา่ พวกคณุ ได้อริยคณุ ได้แตล่ะ

บคุคล สว่นใครที�ยงัไมไ่ด้ หรือได้กดได้ข่มอยู่ ยงัไมแ่น่ไมน่อนก็

ทําเอา อาตมาก็ไมไ่ด้ไปบอกแตล่ะบคุคล เพราะวา่การไป

พยากรณ์คนนี� มนัยากจริงๆ 

 

... ฯลฯ ... 

 

อาตมาก็ไมไ่ด้พยากรณ์พวกเราด้วยซํ �า แตพ่วกเราก็รู้ตามภมูิ 

เพราะพระพทุธเจ้าทา่นก็ไมส่อน ให้ผู้นั �นผู้ นี �พยากรณ์ ทา่น
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สอนให้รู้ด้วยตน ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญ�หูิ ตนของตน รู้ได้

ด้วยตน อาตมาก็แนะนําวา่ อย่าให้ทา่น มาสอบญาณเรา 

ญาณเราก็ต้องเป็นญาณของเรา ไมใ่ช่คนอื�นมาสอบ และมา

บอกวา่ นี�ญาณ ๓ ญาณ ๔ ญาณ ๕ ญาณ ๘ นี�ญาณ ๖ ญาณ

อะไรก็ไมใ่ช่ เราต้องรู้วา่เรามีญาณ ญาณที�รู้วา่ กิเลสคืออะไร 

และเราก็ลดละกิเลสได้หรือไม ่ลดกิเลสแล้ว เราจะเป็นสขุ

อย่างไร ซึ�งมนัย้อนแย้ง มนัทวนกระแสสงัคมมาก ความเข้าใจ

ของพทุธศาสนา ทกุวนันี � มนัเพี �ยนไป มนัเปลี�ยนไปเยอะ เข้าใจ

วา่ พระอริยะนี� กลายเป็นฤาษีชีไพร ที�มะงมุมะงาหลา ซื�อเซอ่

ไมรู้่เรื�องโลก หยดุ เฉย หนกัเข้า ตาก็ไมล่ืม นั�นแหละทา่นสงบ 

ไปพดูกบัทา่น ทา่นก็ไมค่อ่ยพดู อุ๊ย ทา่นสงบ ไมพ่ดูวา่ใคร ไม่

วิจารณ์ใคร แถมถามรู้เรื�องอะไรไหม? ไมรู้่นั�นแหละอริยะ 

 

และจะต้องอยู่หา่งผู้คนด้วย ต้องอยู่แตผู่้ เดียว ผู้อยู่แตผู่้ เดียว 

พาซื�อด้วย ไปอยูผู่้ เดียวจริงๆ ก็อาตมาเอาธรรมของ

พระพทุธเจ้า มายืนยนัแล้ววา่ผิด ต้องอยู่กบัหมู ่มิตรดี สหายดี 

สงัคมสิ�งแวดล้อมดี นี�แหละ เป็นทั �งสิ �น ทั �งหมด ของพรหมจรรย์
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ของศาสนา และก็มีสตูร ต้องอยู่เข้าใกล้ ใกล้บณัฑิต ต้องอยู่

ใกล้ศาสดา ใกล้ผู้ รู้ ใกล้มิตรสหาย ที�จะนําพาให้เราดี หรือ

แม้แตบ่อกวา่คําวา่ อยูแ่ตผู่้ เดียว ไมม่ีเพื�อนสองนั �น ตอ่ให้อยู่ป่า

แตผู่้ เดียวแตม่ีกิเลส ผู้ นี �มีเพื�อนสอง หรือไมอ่ยู่แตผู่้ เดียว ไมใ่ช่

เอกะ แตถ้่าผู้ ใด ที�ตอ่ให้อยู่กบัหมูฝ่งู ตอ่ให้อยู่กบัผู้ที�คลกุคลี

เกี�ยวข้อง ทั �งหมดเยอะแยะ แตจิ่ตของเราสงบ จิตของเราวา่ง 

จิตของเรา สะอาดจากกิเลส ผู้ นี �คือ ผู้ที�อยูแ่ตผู่้ เดียว ไมม่ีเพื�อน

สอง เดี�ยวเถอะ ตั �งแตพ่รุ่งนี �เป็นต้นไป บรรยายไป ปลกุเสกนี� 

จะถึงหรือเปลา่ก็ไมรู้่นะ บทนี � อาตมาก็เอามาพิสจูน์ละ่ สตูรนี �

อาตมา ก็เอายืนยนั ความมีเพื�อนสอง กบัความที�อยูป่กติผู้

เดียว คืออะไร ทา่นก็เอามาบรรยายไว้ชดัเจน แตค่นก็เข้าใจ

ไมไ่ด้ เข้าใจวา่ อยู่แตผู่้ เดียว มปีกติอยู่แตผู่้ เดียว ไปเป็น

ประเภทอยูแ่ตผู่้ เดียว เอาร่างกายไปอยู ่ซึ�งมนัค้านแย้งนะ พระ

สตูรนี� ยืนยนัชดันะ ตอ่ให้อยู่กบัหมูฝ่งู ก็ไมไ่ด้หมายความวา่ 

ไมไ่ด้เอาจิต ไปอยู่กบัหมูฝ่งู ก็หมายถึง อยูก่บัหมูฝ่งูนี�แหละ อยู่

คลกุคลีกบัแม้แต ่ทา่นบอกมหาอํามาตย์ราชอะไรตา่งๆ ทา่น

บอกอยูก่บัเพื�อนสอง อยู่กบัเพื�อน มหาอํามาตย์ อยูก่ะอบุาสก 
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อบุาสิกาเกลื�อนกลน่ แตจิ่ตสะอาด นี�คือ ผู้อยูแ่ตผู่้ เดียว ไมม่ี

เพื�อนสอง อย่างนี �เป็นต้น มนัยาก คนเรานี� มนัพาซื�อ มนัก็ฟัง

แตป่ระโยคที�ตวัเองชอบ ไมเ่อาอยา่งครบครันนะ 

 

ในหลายๆอย่างที�เอามาบรรยายกนัแล้วนี� ศาสนาพระพทุธเจ้า

นี� มนัเลยไมเ่ป็นประโยชน์ คณุคา่ ตอ่มนษุย์ชาติอย่างสงู เอา

เถอะ เขาเข้าใจไมไ่ด้ อาตมาก็รู้ แตอ่าตมาก็ต้องพดู พวกคณุ

เข้าใจได้ก็ดี และอาตมาจะพาพวกเรานี�แหละ พิสจูน์วา่ ธรรมะ

ของพระพทุธเจ้า มนัมีประโยชน์ตอ่บคุคล ประโยชน์ตนตอ่

มนษุยชาติ เป็นสงัคมมนษุยชาติหลากหลาย พหชุนะหิตายะ 

เป็นประโยชน์ตอ่ มวลมนษุย์สว่นมาก สว่นใหญ่ อยา่งแท้จริง 

ยิ�งทกุวนันี � อาตมาเหน็วา่ ศาสนาของพระพทุธเจ้านี� ทนัสมยั 

ลํ �าสมยั ยิ�งสงัคมเป็นอย่างทกุวนันี � โอ้โฮ ! อาตมายิ�งเหน็วา่ 

ต้องเอาธรรมะของพระพทุธเจ้า มาปลกูฝังลงที�มนษุย์ แล้วให้

มนษุย์ได้รับคณุธรรม อนัคณุภาพอนันี � เมื�อได้คณุธรรม

คณุภาพอนันี � นี�ๆๆ แหละ มนัจะยืนยนัของเรา เริ�มได้เริ�มมี

สภาพจริง มีบคุคลรับได้จริง และมบีคุคลเป็นไปได้จริงยงัไม่
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มาก แตม่ีรูปร่าง มีแล้วขณะนี �มี นี�กําลงัเริ�มต้นขึ �นไปเรื�อยๆ สอง

ทศวรรษมานี� มีรูปร่างของสงักปัปะ วาจา กมัมนัตะ อาชีพ

ขึ �นมาได้ขนาดนี � มนัจะครบวงจร ขึ �นมาเรื�อยๆ มนัจะมีรูปแบบ 

มนัจะมีนามธรรม เป็นสภาพที�ชดัเจนวา่ ออ๋ สงัคมมนษุย์ ที�มี

เนื �อหาของศาสนาพระพทุธเจ้า ในตนในคน เนื �อหาของใคร ก็

แล้วแต ่ที�มีนี� เป็นอย่างนี �เองหนอ มชีีวิตเป็นอย่างนี �หนอ เป็น

อย่างไร 

 

กถาวตัถ ุ๑๐ มกัน้อย มกัน้อยไมไ่ด้แปลวา่ ทํางานน้อยๆ ก็ฉนั

มกัน้อย ฉนัทําแคนี่ �ก็พอแล้ว ไมใ่ช่ ! ทําให้มากๆ แล้วเอาไว้

น้อยๆ นั�นแหละมกัน้อย ไมเ่ช่นนั �น จะยืนยนัวา่ คณุมกัน้อยได้

อย่างไร ก็คณุไมท่ํา คณุก็ไมม่ี คณุก็ไมเ่อา ก็คณุก็ไมม่ีอะไรอยู่

แล้ว ขี �เกียจ มีมากๆเป็นสิทธิของคณุ คณุสร้างมากๆ มีฝีมอื มี

ความสามารถ สร้างได้มากๆ แตค่ณุก็เอาไว้แตน้่อย พออาศยั

หรือไมเ่อาไว้เลย นั�นแหละมกัน้อยแล้ว มกัน้อยเป็นอย่างไร ใจ

มนัพอสนัโดษ กถาวตัถ ุ๑๐ นี�มนัเกี�ยวเนื�องกนั สมงัคี มกัน้อย 

สนัโดษ วิเวก 
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ปวิเวกะ สงบดี สงบไมไ่ด้แปลวา่อยู่นิ�งๆ สงบคือกิเลสมนัไมข่ึ �น 

สงบนี�คือใจมนัหยดุ กิเลสไมเ่กิด ไมดี่ดดิ �นในกิเลส แตจิ่ตนิ�ง

ไหม นิ�ง, จิตคิดไหม คิด, คิดได้เร็ว รับรู้ได้มาก ประสิทธิภาพ

ของจิตเตม็ที�เลย รู้แจ้ง รู้รอบ รู้จริง รู้ลกึ รู้กว้าง รู้อย่างรวดเร็ว 

วอ่งไว มีปฏิภาณชาญฉลาดเร็วยิ�ง กิเลสก็ไมเ่กิด มนัซ้อนเชิง

อยูอ่ย่างนี � จิตที�ทํางานเป็นปกติมนษุย์เลย ตื�น ผู้ รู้ผู้ ตื�น ผู้ รู้โลก

เป็นพหสูตู ฉลาดเฉลียว แตจิ่ตนิ�ง จิตสงบ จิตวิเวก จิตเป็นอปุธิ

วิเวก คือไมม่ีกิเลสเกิด องค์ประชมุของจิตสงบ ราบรื�นดี กาย

วิเวก จิตวิเวก อปุธิวิเวก ครบวิเวก ๓ ไมไ่ด้หมายความวา่ วตัถุ

วิเวก เสนาสนวิเวก ไปอยู่ที�เงียบๆ ไปอยู่ที�สงบ แล้วก็หลบัหู

หลบัตา อยู่นิ�งๆ ไมใ่ช่จิตสงบ ใจพอ มกัน้อย อสงัสคัคะ ไมค่ลกุ

คลีเกี�ยวข้องกบักิเลส ไมด่ดูไมซ่มึกบักิเลส เกี�ยวข้องกบัคนมี

กิเลส แตไ่มเ่กี�ยวไมเ่กาะกบักิเลส ของบคุคลที�เขามีกิเลส หรือ 

กิเลสของบคุคลอื�นๆ หรือไมย่ั�วยใุห้เกิดกิเลส ทา่นก็สะอาด

บริสทุธิ� อสงัสคัคะไมเ่กี�ยว กิเลสไมเ่กี�ยว จิตของทา่นไมเ่กี�ยว 

แตท่า่นเที�ยวสมัพนัธ์สร้างสรร ช่วยเหลือเกื �อกลูได้ ได้อย่างเก่ง
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ด้วยอสงัสคัคะ 

 

เพราะฉะนั �น คําวา่ไมค่ลกุคลีเกี�ยวข้องนี� มนัลกึซึ �งมาก ไมใ่ช่ไม่

คลกุคลีเกี�ยวข้อง หนีไมค่ลกุคลีเกี�ยวข้องอะไรเลย อย่างนี �ง่าย 

ธรรมะของพระพทุธเจ้า มนัลกึซึ �ง เหน็ตามได้ยาก รู้ตามได้ยาก 

ถ้าเรื�องงา่ยๆ อย่างนี � ไมต้่องมีพระพทุธเจ้าตรัสรู้หรอก ไมค่ลกุ

คลีเกี�ยวข้องนะ ใครไมเ่ข้าใจเหรอ อย่างนี �ไมต้่องไปอาศยั 

พระพทุธเจ้าสอน อย่างนี �ใครๆก็สอนได้ ฤาษีสอนมาก่อน

พระพทุธเจ้า ไมต้่องคลกุคลี เกี�ยวข้องกบัอะไรนกั ปลีกเดี�ยว 

ไปเลย อยูก่บัโนน่ ป่าเขาถํ �าโดดเดี�ยว ไมต้่องคลกุคลีกบัใคร ไม่

ต้องวุน่วายอะไร โลกเขาก็อยู่กบัโลกของเขา เราก็อยูข่องเรา 

ขดุรูอยู่ได้ยิ�งดี ใครก็เข้าใจอย่างนี � ไมต้่องอาศยัพระพทุธเจ้า

สอนหรอก และเขาก็สอนมาก่อนด้วย ฤาษีทั �งหลายแหล ่หนีไป

อยู่ภเูขาหิมพานต์ เยอะแยะ ตา่งคนตา่งมดุอยู่ ของใครของมนั 

มากมาย ไมต้่องอาศยัความรู้ ระดบัซบัซ้อน ลกึซึ �งยาก ไมใ่ช่

ง่าย บอกแล้ว ทรุนโุพธา ททุทสัสา เหน็ตามได้ยาก รู้ตามได้

ยาก เดาไมอ่อก ถ้าไมเ่ป็นจริง ไมม่ีจริงนี�ไมเ่ชื�อ ไมเ่ชื�อ ไมไ่ด้
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จริงเป็นจริง ในสภาวะ ที�ลกึซึ �งอยา่งนี �ไมเ่ชื�อ ไมใ่ช่ของง่ายๆ 

อสงัสคัคะ วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร เป็นคน

ขยนัหมั�นเพียรอยู ่เหน็ได้เลย สอ่ถึงความเพียร สอ่ถึงความ

ขยนั  ไมใ่ช่เอาแตน่ั�งเฉย ดดูาย ใครจะเป็นจะตาย ฉนัวา่งแล้ว 

ใครจะเป็นจะตาย ฉนัไมเ่กี�ยว เกี�ยวไปเดี�ยวผิด ที�ทา่นสอนที�

คลกุคลีไปเกี�ยวข้อง ฉนัก็ไมเ่กี�ยว งา่ยๆแบบนี�นะ โอ้โฮมนัไมใ่ช่

ของพระพทุธเจ้า ได้ยินไหมวา่ไม่ใช่ มนัไมใ่ช่ 

 

ทา่นเป็นผู้ที�มีความเพียรเหน็ได้ชดั ขยนัสร้างสรรอยู่ ธรรมใด

วินยัใด เป็นไปเพื�อความไมข่ยนั ธรรมนั �นวินยันั �น ไมใ่ช่ของเรา

ตถาคต มีศีลกถาวตัถขุ้อที� ๖, มีสมาธิ ข้อที� ๗, มีปัญญาข้อที� 

๘, มีวิมติุ ข้อที� ๙, มีวิมตุติญาณทสัสนะ ข้อที� ๑๐ กถาวตัถทุั �ง 

๑๐ ข้อนี �สมงัคี เพราะเรามีศีล มีศีลอย่างไร แปลศีลวา่ปกติ 

ปกติคนดื�มเหล้า ไอ้หมอนี�มนัดื�มเหล้าเป็นปกติ มีศีลแล้วหรือ 

ศีลทา่นก็บอกวา่ อย่าดื�มเหล้า คณุก็ต้องมาเลิกดื�มเหล้า จน

คณุเป็นปกติ ปกติถึงกายวาจา ปกติถึงใจ ใจเป็นปกติเลย ไม่

ต้องฝืด ต้องฝืน ไมต้่องลําบากลําบน เป็นเรื�องวา่งเป็นง่าย เป็น
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เรื�องเลกิขาด จิตไมห่ลงใหลอาวรณ์ ไมติ่ดไมย่ดึ ไมเ่สพ ไม่

อยาก เหล้าไมอ่ยาก จิตเป็นปกติ กายวาจาก็ไมต้่องไปเอามา

ดื�ม ไมต้่องดื�มเหล้า อย่างนี �เป็นต้น นี�จงึจะเรียกวา่ เป็นผู้มีศีลที�

ปฏิบติัประพฤติแล้ว ด้วยกายวาจาใจ บริสทุธิ�สะอาด จนเป็น

ปกติ 

 

เพราะฉะนั �น ไปแปลวา่ปกติดื �อๆ ซื�อบื �ออะไรอย่างนี � มนัไมใ่ช่

ปกติที�เขาหมาย ความหมายแคป่กติอย่างนี � อาตมาก็เหน็วา่ 

เขายงัไมเ่ข้าใจกนั ต้องปรับเปลี�ยน ให้มาเป็นปกติ สอดคล้องที�

พระพทุธเจ้า ทา่นหมายวา่ ต้องเป็นผู้ที�บริสทุธิ� สะอาดอย่างนี �

มา เมื�อบริสทุธิ�สะอาด จนเป็นธรรมดา จนเป็นปกติ จนเป็น

สามญัแล้ว เป็นเรื�องที�ไมล่ําบากแล้ว แตเ่ป็นวิสามญั จาก

ปถุชุน วิสามญัจากคนสว่นมาก สว่นใหญ่ แตเ่ป็นสามญั เป็น

ธรรมดาแล้ว เป็นของง่าย เป็นอตัโนมติัด้วย เป็นตถตา เป็น

เช่นนั �น จนกระทั�งเป็นเองเลย เป็นปกติ เป็นเอง เป็นในตวั เป็น

โดยไมต้่องไปบงัคบั ไมต้่องไปศกึษาอีก ไมต้่องไปสํารวม ไม่

ต้องไปสงัวร มนัก็เป็นอย่างนั �นของมนัเอง เรียกวา่ ตถตา 
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เพราะบริสทุธิ�แล้ว เป็นปกติแล้ว สะอาดแล้ว จงึเรียกวา่ เป็นผู้มี

ศีล อนัอเสขศีล ศลีอนัไมต้่องศกึษาอีก อเสขะศีลอนัไมต้่อง

ประพฤติอีก ศีลอนัไมต้่องไปอบรมเรียนรู้อีกแล้ว เพราะจบแล้ว 

เสร็จแล้ว สมบรูณ์แล้ว เป็นอย่างนั �นเองแล้ว ตถตาแล้ว กิเลสก็

สญูญตาแล้ว ตวัตนของกิเลสก็หมดแล้ว อนตัตาแล้ว วิมติุแล้ว 

นิพพานแล้ว 

 

ยกตวัอย่างเรื�องเหล้า ก็เรื�องเหล้าเป็นนิพพานแล้ว อนตัตาแล้ว 

เป็นตถตาแล้ว สญูญตาแล้ว เรื�องอื�นใดก็แล้วแต ่ถ้าเรายงัอ่าน

จิตไมเ่ป็น อ่านอาการ อ่านอารมณ์ เกี�ยวข้องกบัสิ�งอย่างนี �ๆ  

แล้วก็เกิดอารมณ์เกิดอาการอยู่ จนมนัไมเ่กิดจริงๆเลย ญาณ

ของเรารู้เองเลยวา่ มนัไมม่ีกิเลสในเรื�องนี � ที�เกี�ยวข้องเมื�อไหร่ 

สมัผสัเมื�อไหร่ จิตของเราก็ไมม่ีกิเลส เข้าไปเกี�ยวข้อง ไมไ่ด้

หมายความวา่ อสงัสคัคะ คือไมต้่องเกี�ยวข้องแล้ว หรือเราไม่

ต้องเกี�ยวข้อง ด้วยกายวาจา เกี�ยวข้องกนั สมัผสัสมัพนัธ์

อย่างไร ได้มีอายตนะ ๖ ตา ห ูจมกู ลิ �น กาย สมัผสัอยู ่มี

อายตนะนอก อายตนะใน วิญญาณ ซึ�งเป็นผสัสะ เมื�อเจอ
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ผสัสะแล้ว เกิดเวทนาอย่างไร เมื�อเกิดเวทนาอย่างไร แล้วแยก

วิเคราะห์เวทนา ที�เป็นเคหสิตะ เป็นเนกขมัมะออก ลดเคหสิตะ 

จนเป็น เนกขมัมะ จนสงูเป็นอเุบกขา เนกขมัมสิตอเุบกขา จน

จิตวาง จิตเฉย จิตวา่ง จิตปราศจากกิเลสนั �น อ่านอาการของ

จิตออกเลย เหตปัุจจยัอนันี �หมด เราหมดกิเลส เหตปัุจจยันี �ยงั

อยู ่ตอ่ให้เหตปัุจจยัอนันี �แรง ยั�วย ุกระแทก 

 

คนบางคน สู้แรงของเหตทุี�เป็นเหตแุหง่กิเลส ทําให้เกิดกิเลส 

เหตนีุ�แรงนะ จดัจ้าน โอ้โฮ ถ้าคนมีอินทรีย์พละอ่อน สู้ไมไ่ด้ แพ้ 

แตผู่้ที�หลดุพ้นแล้วนี� ไมม่ีแพ้ ที�อธิบายไปแล้ว เกี�ยวเนื�องกบั

สมาธิแล้ว ที�อธิบายไปแล้ว เกี�ยวเนื�อง กบัปัญญาไปแล้ว 

ปัญญาคือญาณ ปัญญาหรือญาณ ต้องเหน็ ต้องอ่านรู้ รู้ในตวั

เรา รู้วา่เราเอง เราได้ปฏิบติัประพฤติ เข้าหลกัสมัมาอริยมรรค

หรือไม ่ถึงปรมตัถ์หรือไม ่ปรมตัถ์คือ รู้จกัจิตเจตสิกของเราเอง 

และก็ม ีธมัมวิจยัสมัโพชฌงค์ รู้วา่เราวิจยักิเลสออกหรือไม ่

อาการของกิเลสเป็นอย่างไร ระงบักิเลส ลดกิเลส ทาํให้กิเลส

มนัอ่อนแรง จนกระทั�งมนัตาย กิเลสยิ�งตาย จิตยิ�งใสสะอาด 
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จิตยิ�งมีประสิทธิภาพ จิตยิ�งรู้ยิ�งรอบ ยิ�งเร็วยิ�งแรง จิตยิ�งเก่ง 

ไมใ่ช่จิตยิ�งฝ่อ จิตยิ�งไมรู้่เรื�อง จิตยิ�งโง่ จิตยิ�งทบึ ยิ�งหยดุ ไมใ่ช่ ! 

 

จิตยิ�งแคลว่คลอ่งๆ จิตเป็นผู้ ตื�นเตม็ ประสิทธิภาพของจิต ยิ�ง

วิเศษ แล้วก็จะรู้โลกกว้างเพิ�มขึ �น เป็นโลกวิท ูเป็นพหสูตู เป็นผู้

ที�มีความรู้ที�แท้จริง ไมใ่ช่ความรู้แต่แคป่ริยติั แตแ่คท่ฤษฎี แต่

แคค่วามรู้ความหมาย เป็นเหต ุเป็นผล เป็นตรรก เป็น

ตรรกศาสตร์ ไมใ่ช่ ! เป็นการรู้ความจริงตามความเป็นจริง ของ

จริงที�ปรากฏ ของจริงที�ทา่นรู้ของทา่น ได้ของตนเอง นั�นแหละ 

รู้ของตนเอง ที�เกิดที�มี ไมใ่ช่ไปยืมรู้ของคนอื�น ไมใ่ช่ไปนั�ง

หลบัตา แล้วก็เพง่รู้ของคนอื�น ไมใ่ช่ ! ต้องรู้ของตนในตน เป็น

สนัทิฏฐิโก ตนเองควรปฏิบติัเอง และได้เอง จนเกิดปัจจตัตงั 

เวทิตพัโพวิญ�หูิ ตนเองเป็นบณัฑิต เวทิตพัโพ ก็คือผู้ รู้ หรือ

บณัฑิต วิญ�ชูน วิญ�หูิ ปัจจตัตงั ตนของตนรู้ในตน 

 

เพราะฉะนั �น ลกัษณะ กถาวตัถ ุ๕ อนัหลงันี� ศีล สมาธิ ปัญญา 

วิมติุ วิมตุติญาณทสัสนะ นี�สมัพนัธ์กนั ร้อยเรียงกนัไปหมด 
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ปฏิบติัแล้ว ศีลขดัเกลา กายวาจาใจ 

 

 ญาณ ตามรู้ๆๆ จิตกิเลส วิมติุๆๆๆ ญาณก็สงูขึ �นมาเป็น 

วิมตุติญาณทสัสนะ คือญาณเข้าใจถึงวิราคะ เข้าใจถึงวิมติุ 

เข้าใจถึงการละจางคลาย วิราคะ เข้าใจจนกระทั�งถึงจบ วิมติุ

หลดุพ้น มีญาณที�รู้จกัวิมติุ คอือย่างนี � หลดุพ้นแล้ว ดบัสนิท

แล้ว กิเลสหมดแล้ว หมดอตัตา หมดอตันียาของกิเลสแล้ว ไมม่ี

ตวัตนของกิเลสแล้ว และเป็นอย่างไร คนๆนี �ก็เป็นผู้ที� มกัน้อย

ได้ ทําไมคนต้องมกัน้อย เพราะคนคนนี �ไมเ่ปลือง คนๆนี � ไม่

ต้องอาศยัอะไร มาบําเรอตนมาก เพราะฉะนั �น คนเรานี� อะไรก็

ต้องมาก ที�อยู่นี�ก็ต้องใหญ่ สมบติัอะไรก็ต้องมีมาก ไมอ่ย่างนั �น 

ศกัดิ�ศรีขายขี �หน้าเขา มีน้อยไมไ่ด้หรอก โลกเขาบอกนี� พวกที�

ประสบผลสําเร็จ ต้องมีมากๆ มีบ้านช่องเรือนชาน ทรัพย์

ศฤงคาร 

 

ที�พระพทุธเจ้าทา่นตรัสไว้วา่ การตอบแทนบญุคณุพอ่แม ่โดย

การหาแผ่นดิน เป็นเจ้าแผ่นดิน ให้แก่พอ่แม ่ทรัพย์ศฤงคาร ใน
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ระดบัเป็นเจ้าแผน่ดิน เจ้าแวน่แคว้นเลย ก็ยงัไมใ่ช่การตอบแทน 

บณุคณุพอ่แมเ่ลย ในสตูรนี � ที�ทา่นหมาย หรือการอุ้มชพูอ่แม ่

อนันั �น คือทรัพย์ศฤงคาร ในประเดน็ของแง่ใคร จะตอบแทน

บญุคณุพอ่แม ่หาทรัพย์ศฤงคาร หาบ้านหาเมือง บ้านช่องเรือน

ชานแผ่นดินเลย ให้ถึงขนาดหาแผ่นดินให้ ให้เหมือน ให้พอ่แม่

นั�น เป็นพระเจ้าแผ่นดินเลย เป็นแวน่แคว้นหนึ�ง ลกูนี�สร้างแวน่

แคว้นให้พอ่แม ่ไปปกครองดแูล ไปเป็นพระเจ้าแผน่ดิน ของ

แวน่แคว้นนั �น เรียกวา่ใหญ่น่ะ หาแวน่แคว้นให้ ก็ยงัไมชื่�อวา่ 

ตอบแทนบญุคณุพอ่แม ่ไมใ่ช่เรื�องหาทรัพย์ศฤงคาร 

 

เลี �ยงดอูุ้มชพูอ่แม ่เลยไปเอามาไว้บนบา่ บา่ซ้าย บา่ขวา เลี �ยง

ขนาดไหน ทา่นสมมติุให้หนําใจเลย ทา่นสมมติุให้ถงึขั �นเลย 

ตอ่ให้ดแูล ไมใ่ห้คลาดสายตา ไมใ่ช่วา่ ไมค่ลาดสายตาเทา่นั �น 

แบกไว้บา่ขวาบา่ซ้ายนี� จะคลาดสายตาอะไร ขี �รดเยี�ยวรด ดแูล

ประคบประหงมกนัขนาดนั �น นี�เป็นประเดน็ อีกประเดน็หนึ�ง 

ทรัพย์ศฤงคาร เอาใจใสด่แูล กตญั�กูตเวที แบกเลี �ยงด ู

เจ็บป่วยได้ไข้ จะไมค่ลาดเลย จนกระทั�ง ขี �รดเยี�ยวรดอยูอ่ย่างนี � 
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แหมเป็นคนที�บชูา สดุยอดสงูสง่ ก็ยอด ที�จริงก็ไมไ่ด้

หมายความวา่ ไมไ่ด้หาทรัพย์ ให้พอ่แม ่ไมใ่ช่ ! ต้องหาให้

เหมือนกนั ดแูลอุ้มช ูจะประคบประหงมทา่น ควรจะเช็ดขี �เช็ด

เยี�ยว ควรจะช่วยเหลือเกื �อกลูอย่างไร ก็ต้องทําอยู่ดี นั�นแหละ 

แตข่นาดอย่างนั �นๆๆ ทา่นสมมติุถึงขนาด แบกเอาไว้บา่ซ้ายบา่

ขวาเลย ก็ยงัไมชื่�อวา่ ทดแทนบญุคณุ ที�วิเศษๆนั �น จะต้องให้

พอ่แมน่ั�น ได้รับอริยทรัพย์ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ให้พอ่แม่

มีศรัทธาในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างแท้จริง ศรัทธา

ไมใ่ช่เชื�องมงาย อย่างทกุวนันี� ศรัทธาพระพทุธ ก็ไมรู้่พระพทุธ

คืออะไร เดี�ยวนี �พระพทุธ ก็บานออกไป เป็นพระเครื�องกนัเยอะ 

ลา่กนัซื �อกนัขายกนั ทําแจกทําอะไรกนั ไมแ่จกธรรมดาหรอก 

ขายตั �งราคา ถ้าเจ้าไหน ปั�มออกมาราคาสงู นั�นแหละวิเศษ 

พระพทุธก็ไมพ่อแล้ว เดี�ยวนี �ปั�มพระสงฆ์เลย อีกหน่อยก็จะปั�ม

พระสงฆ์นั�นแหละ มากกวา่พระพทุธอีก ทกุวนันี �ยงัปั�ม พระ

พทุธอยู่บ้าง พระสงฆ์อยู่บ้าง ใหญ่กนัเหลอืเกิน วิเศษวิเสโส

เหลือเกิน ไมไ่ด้เข้าใจวา่ พระพทุธคืออะไร พระสงฆ์คืออะไร งม

งายกนัไปหมด 
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ถ้าให้พอ่แมไ่ด้ศรัทธา ได้มีปัญญาเข้าใจ ในพระพทุธ ในพระ

ธรรม ในพระสงฆ์ และศรัทธา ถกูพระพทุธ ถกูพระธรรม 

พระสงฆ์ก็ถกูพระอริยสงฆ์ ศรัทธาจริงๆ ศรัทธาอย่างมีปัญญา 

เมื�อศรัทธาแล้วก็จะมามีศีล ศรัทธาแล้วก็จะมาประพฤติศีล ก็

เมื�อศรัทธาพระสงฆ์ ก็ถกูพระอริยสงฆ์ อริยสงฆ์ก็จะสอน ให้

ประพฤติศีลถกูทาง 

 

เมื�อประพฤติศีลได้ ก็จะต้องเกิดอวปิปฏิสาร เมื�อประพฤติศีล

แล้ว ก็จะเกิดพหสูตู เมื�อประพฤติศีลแล้ว ก็จะเกิดปีติ จะเกิด

ปราโมทย์ อวิปปฏิสาร เกิดปราโมทย์ ปีติ ปัสสทัธิ สขุ วปูสโม

สขุ และเกิดสมาธิ เป็นสมัมาสมาธิ 

 

ในพระสตูรตรัสไว้วา่ สมัมาสมาธิเกิด สมัมาสมาธิไมใ่ช่สมาธิ

ธรรมดา ศีลจะเกิดนี�แหละ ก็คือปฏิบติัศีล จะเกิดจิต มาเรื�อยๆ 

เกิดจิตมาจนกระทั�งถึงสมาธินี� ปฏบิติัศีลน่ะ ศีลก็จะทําให้เกิด

สมาธิ แล้วสดุท้าย มาเป็นปัญญาน่ะ เกิดชดัเจนอยา่งนี � ถ้าพอ่

แมเ่กิดศรัทธา ในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็ได้คบอริย
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สงฆ์ ได้มาฟังธรรมถกูทาง เป็นสมัมาทิฐิ ประพฤติปฏิบติั

ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ถกูทางก็จะเกิดจาคะ ศีลจะทําให้

เกิดการจาคะน่ะ เกิดการลดความโลภ ความโกรธ ความหลงนี�

แหละ เกิดจิต อวปิปฏิสาร เพราะวา่ ไมติ่ดไมย่ดึ ไม่หลงไมใ่หล 

ไมห่วงไมแ่หน ไมโ่ลภไมโ่กรธ เมื�อไมโ่ลภ จิตใจก็ผอ่งแผ้ว จิตใจ

ก็เบิกบาน ร่าเริงดี จิตใจก็เจริญน่ะ จะพ้นความวิปปฏิสาร พ้น

การกงัวลเดือดร้อนวุน่วาย วิปปฏิสาร อวิปปฏิสาร ก็คือ ลด

ความกงัวลวุน่วายเดือดร้อน พ้นความเดือดร้อนมาเรื�อยๆ 

ศรัทธา ศีล จาคะ เกิดจริงๆ ปัญญาตวัที� ๔ ก็จะเกิดปัญญาที�

จริง ปัญญานี�ลกึซึ �งมาก ไมใ่ช่ความเฉลียวฉลาดแบบโลกเลย 

ขอยืนยนั ตั �งเทา่ไร เขาก็ไมเ่ชื�อ 

 

อาตมาก็ยกตวัอยา่งมาสองคํา ปัญญาหนึ�ง เศรษฐีหนึ�ง สองคํา

นี � เศรษฐีไมไ่ด้หมายถึงคนรํ�ารวย เศรษฐีนี� หมายถึง คนจน พดู

อย่างนี �ใครจะเชื�อ โลกไหนเขาจะเชื�ออาตมา เศรษฐีไมไ่ด้

หมายถึงคนรํ�ารวย แตเ่ขาแปล รํ�ารวย พจนานกุรมบาลี แปลวา่

รํ�ารวยเลย เศรษฐีทั �งๆที�มาจากรากศพัท์ เสฏฐะ เสฏโฐ อะไร
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พวกนี � แปลวา่ ผู้ประเสริฐ เป็นผู้ที�ละได้ จาคะได้ ก็จาคะ

เสียสละออกไป มนัจะไปเหลอือะไรมาเป็นคนรํ�ารวย มาเป็น 

กระฎมุพี กระฎมุพีแปลวา่ เป็นผู้ รํ�ารวย มนัจะไปมั�งไปมีอะไร 

 

เพราะฉะนั �น ความจริงพวกนี � แม้เราไมม่ั�งมีรํ�ารวย แตเ่รา

ก็อวิปฏิสาร ไมก่งัวล ไมเ่ดือดร้อน เพราะเรามีศีล พึ�งศีลของเรา

ได้ เชื�อไหม (เชื�อคะ่) พิสจูน์ได้จริงๆ หลายเหลี�ยมหลายมมุ 

อาตมาพยายามที�จะอธิบาย ให้รอบถ้วน ชอนไชให้เหน็ชดั ให้

ครบ ยิ�งปฏิบติั มนัจะยิ�งสอดคล้องกนัไปหมด เมื�อจาคะแล้ว 

จะไปหาความรํ�ารวยอะไร แตรํ่�ารวยเราก็ไมม่ีปัญหา เพราะ

จาคะมนัก็ไมร่วย เมื�อจาคะแล้วศีลก็ยิ�งดีขึ �น เพราะแสดงความ

ไมโ่ลภ ศีลก็คือความไมโ่ลภ ถ้าปฏิบติัศีล ได้บรรลเุป็น

ผลสําเร็จในศีล ก็ไมโ่ลภ ก็ไมต้่องสะสม ไมต้่องกอบโกย ไม่

ต้องหวงแหน แล้วอยู่ได้ไหม อยู่ได้ เบิกบานร่าเริงด้วย อยู่ได้

อย่างมั�นใจด้วย 

 

ขนาดกลุม่เรานี�อโศกเลก็ๆนี� อาตมาวา่ยงัเลก็ๆนะ หรือใครวา่
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ใหญ่แล้ว อโศกเรานี� ใครวา่ใหญ่แล้วมีไหม ยงัเลก็ๆอยู ่กระจิบ

เดียว เทียบกบัคนทั �งโลกนี�ด้วย โอ้โฮ ธลุีละออง นี�คนอย่างชาว

อโศกนี� กลุม่นิดเดียว จริง มั�นใจหรือ จะอยู่ไปได้หรือ 

 

ที�อาตมาหยิบเอามาอธิบาย มายืนยนันี� ยืนยนักบัจิตใจของแต่

ละคน ของพวกคณุนี�แหละ คณุจริงแคไ่หน คณุมีปัญญาแค่

ไหน ต้องมีปัญญาด้วยน่ะ ไมใ่ช่งมงาย ฟังอาตมาพดู ต้อง

เข้าใจ ต้องเหน็ญาณ ต้องเหน็ของจริง ตามความเป็นจริง ไมใ่ช่

เข้าใจเฉยๆน่ะ คือปัญญาไมใ่ช่นะ เหน็ของจริงตามความเป็น

จริง วา่ใจเรานี�สะอาดขึ �น หรือใจเรานี�ลดน้อยลงแล้ว วา่โลก

อย่างนี � อยู่อย่างนี � มกัน้อยขนาดนี � สนัโดษอย่างนี � อาตมาไม่

แกล้งนะ พาคณุไปอย่างนี � คณุจะเป็นฆราวาส หมดเนื �อหมด

ตวัเลยยิ�งดี ใครรู้ตวัแล้ววา่ ตายละหวา่ รีบวิ�งหนีนะ เอ้า จริง 

ไมไ่ด้พดูเลน่ แตถ้่าใครจะเอา ก็มาพากเพียร ที�อาตมาพดูนี� ก็

ไมไ่ด้ไปยแุหย่ ให้พวกคณุไปถึงกบั เทกระบะทิ �ง โอ ๋ไมเ่อาแล้ว 

เอาซิ กล้าก็ทําซ ิถ้ากล้า แตอ่าตมาก็ไมย่แุหย ่ให้งมงายอย่าง

นั �น ก็ต้องไปพิสจูน์จริงๆเลย ไปเรียนรู้ไปกบัหมูก่ลุม่นี� เรามี
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ความดีกบัหมูก่บักลุม่ หมูก่ลุม่จะเหมน็หน้าเราไหม ถ้าคณุอยู่

กบัหมูก่บักลุม่ หมูก่ลุม่เหมน็หน้าคณุนี�นะ หรืออย่าวา่แตห่มู่

กลุม่เหมน็หน้าเลย คณุเองนั�นแหละหยิ�งผยอง ข้าไมเ่อาแล้ว 

กบัหมูก่ลุม่นี� อย่างนั �น ไมม่ีปัญหาเลย เพราะคณุสมคัรใจของ

คณุเอง วา่คณุไมเ่อากบัหมูก่ลุม่นี � ไมเ่หน็จะเป็นอะไรละ เพราะ

คณุเอาไมไ่ด้ เพราะหมูก่ลุม่นี � ไปอยู่กะเขาแล้ว คนนั �นก็ติก็

เตียนเราคือ คนที�มีอตัตามานะมากๆนี�ไง ประเดน็นี � อาตมาก็

ไมรู้่จะพดู อย่างไรนะ อยู่กบัหมูนี่� อยู่ไปๆ คนนี �ติมั�ง คนนี �ห้าม

กั �น ไมใ่ห้เราทําอย่างนี �บ้าง ไมพ่อใจ ไมพ่อใจแล้ว ฉลาดเฉโก

นะ นี�เราปรารถนาดีกนันี� นี�เป็นพระนี� เราก็จะช่วยนะนี� เราจะ

ช่วยศาสนานะ และไมใ่ห้เราทํา อย่างนี � คือมั�นใจวา่ตวัเองถกู 

มั�นใจวา่ตวัเองดี แล้วไปมองคนอื�นเขาผิด เมื�อมองผิด และ

ตวัเองก็ไปโกรธเขา และไมรู้่ตวัเองวา่ ตวัเองโกรธเขานะ ตวัเอง

ไมเ่อาแล้วคนนี � เพราะอะไรละ่ อะไรละ แล้วก็มองเขาวา่ตํ�า 

มองเขาวา่ผิด ตวัเองหยิ�งผยอง อยูอ่ย่างนั �นน่ะ เสร็จแล้วหนกั

เข้าบอก ฉนัจะไปสร้างศาสนาพทุธ ที�อื�นดีกวา่ เราปรารถนาดี 

พวกนี �ไมม่ีปัญญารับหรอก ปลอ่ยให้โพธิรักษ์ งมงายอยู่กบัคน
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พวกนี �ไป ก็แล้วกนั ฉนัจะออกไปข้างนอก ไปอยู่กบัคน ไปสร้าง

ศาสนาที�อื�น คนเดียวก็ได้วะ พดูเหมือนอย่างกบั อาจารย์สนีุย์

ซะเลย อาจารย์สนีุย์สินธเุตชะ แกพดูวะโว้ยเก่งจริงๆ ผู้หญิงคน

นี �พดู ยกให้แกเลย แกพดูเก่งจริงๆ เรายงัพดูเก่งไมเ่ทา่แก แก

พดู ฟังดดีูเหมือนกนันะ ถึงไมห่ยาบ แตก็่ฟังมนัๆ คนัๆดี ก็คิด

จะแยกไป 

 

อาตมาก็วา่ โถ อาตมาก็ถามไมรู้่กี�ที� กลุม่ไหนน่ะดีกวา่กลุม่นี � 

พดูแล้วก็เหมือนยกตวัยกตน หลงตวัหลงตน เหมือนกนั แต่

อาตมาถามพวกเรานี�แหละ อาตมาไมก่ล้าไปถามข้างนอกเขา

หรอก เดี�ยวจะเอาแบน ก็ถาม พวกคณุนี�แหละ คณุเชื�อไหมละ 

วา่กลุม่นี �ดี เชื�อ พอตอบก็วา่เชื�อ ก็ไมม่ีกลุม่ไหนดี ไมดี่ก็จะไป

อยู่คนเดียว ก็เอง็ อตัตามานะ มนัใหญ่ถึงขนาดนี �นะ อาตมาก็

ชี �ๆ ให้ฟัง ทําไมคณุไมม่องตน ถ้าคนไหน เขาไมรั่บที�เราเสนอ 

เราก็มองวา่ ควรจะปรับตวัอย่างไร ไมใ่ช่ไปหยิ�งผยองอยู่วา่ ฉนั

สร้างศาสนานะ ฉนัจะช่วยพวกคณุนี�แหละ เปลี�ยนแปลงไป

อย่างนี � คณุจะทําอย่างนี � เป็นฆราวาสนะ จะให้พระ
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เปลี�ยนแปลง ไปตามตวัเอง ทําที�ตวัเองคิดน่ะ โอ้โฮ เขาไมรู้่ตวั

วา่ใหญ่นะ ไมรู้่ตวัเองวา่ใหญ่ อาตมาก็ไมรู้่จะช่วยอย่างไร 

อาตมาก็จนปัญญาจริงๆ เหนื�อยๆ เสร็จก็เศร้าหมองงดุงิด อยู่

ในภพของตวัเองคนนั �น ก็พึ�งไมไ่ด้แล้ว ฉนัก็ช่วยไมไ่ด้แล้วด้วย 

คือพึ�งไมไ่ด้ พึ�งไม่ได้หมายความว่า องค์นี �ประโลมใจตวัเองนี� 

จริงๆ ไมใ่ช่พึ�งไมไ่ด้ ฉนัจะสอนทา่นขดัใจฉนั ฉนันะถกูนะ อย่า

มาขดัใจฉนั ฉนันะถกู เพราะทา่นน่ะไมดี่ ฉนัก็ให้ทา่นดี ฉนัช่วย

ศาสนานะ ฟังดีๆนะ ทา่นน่ะไมถ่กู ฉนัน่ะถกู และฉนัจะให้ทา่น

แก้ไข ทา่นไมแ่ก้ไข ทา่นมาเลน่งานฉนัเรื�อยเลย ทา่นน่ะไม่

แก้ไข มาเลน่งานฉนัเรื�อยเลย ฉนัจะช่วยสร้างศาสนา ทา่น

บกพร่อง ทา่นต้องแก้ไข ตามที�ฉนัเหน็ฉนัวา่นี�น่ะ ทา่นอย่ามา

เถียงฉนัซิ คนนี �เขาไมรู้่ตวัอย่างนี � อาตมาก็โอ้โฮ อาตมา 

เมื�อไหร่จะเก่ง ที�จะพดูให้เขารู้ตวั มนัซ้อนลกึอย่างนี � อาตมาก็

สงสารๆจริงๆ อาตมาพดูสงสาร อาตมาก็ไมรู้่ จะทําอย่างไร 

อตัตามานะ มนัซอ่นอย่างนี � 

 

ก็ขอสรุปวา่ คนๆนี �ควรทําอย่างไร คนๆนี �ควรมองตนแก้ไขตน 
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ต้องแก้ไขให้ได้ คือแก้ไขตวัเอง ต้องทําให้ได้ แก้ไขตวัเอง ทา่น

องค์นั �น ทา่นจะเป็นอย่างไร ก็ช่างทา่นเถอะ ทา่นจะชั�วมนัก็ชั�ว

ของทา่น ตวัเราเองควรจะแก้ไข อยา่งไรนะ จะลดตวัเอง

อย่างไร จะเปลี�ยนแปลงตวัเองอยา่งไร แล้วก็ประสาน สมาน

คน ที�ทา่นไมดี่นี�แหละ เพราะเป็นมิตรดีสหายดี สงัคม

สิ�งแวดล้อมดีในหมูนี่ �แล้ว ปฏิเสธไมไ่ด้แล้ว หมูนี่ �ดีที�สดุ แล้วก็

ประสาน กบัหมูนี่ �ให้ได้ นั�นคือผลดีของเรา 

 

แตต่ราบใด ที�เราเองยงัไมห่มดหมอง เราเองก็อดึอดั เราเองก็

ว้าเหว ่เราเองก็คนนี �ก็พึ�งไมไ่ด้ คนโน้นก็พึ�งไมไ่ด้ หรือคนนี �กู

ช่วยเขาไมไ่ด้ใหญ่ แตไ่มรู้่วา่กใูหญ่ อาตมาก็ไมรู้่จะพดูอย่างไร

เลย โอ้โฮ สดุที�จะอธิบาย และก็นกึวา่ ตวัเองฉลาดๆนะ อ่าน

พระไตรปิฎกอ่านตํารา อ่านอะไรก็รู้หมดเลย เข้าใจ เสร็จแล้ว ก็

เอามาสอนใครตอ่ใคร และก็เอามาทํา อาตมาก็ไมรู้่จะทํา

อย่างไร ช่วยแก้ไขคนนั �นคนนี � ช่วยคนโน้นคนนี �มากมาย นกึวา่

ตวัเองแน ่แตเ่สร็จแล้ว ก็ไมรู้่อตัตามานะของตนเอง ไมว่างใจ

เสียให้สบาย เออทา่นไมดี่ หรือทา่นดี ก็มีหน้าที�อยูแ่ล้ว อย่าง
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น้อยก็มอีาตมา ชว่ยดแูลอยู่แล้ว หรือวา่พี�ๆน้องๆ เป็นสมณะ 

เป็นคนโน้น คนอื�น คนไหน เขาก็ดแูลอยู่แล้ว ก็เราเอง ทา่นก็ไม่

เชื�อเราแล้วน่ะ ก็ทา่นไมไ่ด้เชื�อเราเพราะใหญ่ ถ้าทา่นเชื�อเรา 

ทา่นก็ไมใ่หญ่นะซิ ก็ทา่นไมเ่ชื�อเราน่ะ 

 

เพราะฉะนั �น ลองเชื�อดเูถอะ เราไมใ่หญ่จริงก็ดทูี�เรา แก้ไขที�เรา 

ปรับปรุงที�เรา และเราก็ไมต้่องไปหมน่หมอง เราไมต้่องไป

เสียใจ นี�ก็คือการลดอตัตา ถ้าไมอ่ย่างนั �น เราก็หมาน้อยตวั

หนึ�ง เดี�ยวนี �ไมใ่ช่หมาน้อยแล้ว เดี�ยวเป็นหมาใหญ่แล้ว หมาตวั

นี �พดูกนัถึงนานแล้ว เสียใจ น้อยใจ ว้าเหว ่อยู่อย่างนี � โดดเดี�ยว

เหลือเกิน พึ�งใครก็ไมไ่ด้ จะพดูกบัใครก็ไมเ่ชื�อก ูไมรู้่กมูนัใหญ่

ขนาดไหน แล้วก็พอไมม่ีทาง ไมเ่อาแล้ว งานก็ไมอ่ยากทํา อยู่

กบัใครก็ไมไ่ด้ หนีจากหมูนี่ �ดีกวา่ อาตมาก็ย้อนถามอีก และหมู่

ไหนดีกวา่นี � ไมม่ีหมูไ่หนดีกวา่นี � อยู่คนเดียวก็ได้ใช่ไหม เพราะ

อตัตามนัใหญ่ขนาดไหน ไปอยู่คนเดียวก็ได้ ไปอาละวาดกบัคน

อื�นก็ได้ คนอื�นก็ซฮูกให้กนีู�หวา่ เหน็ไหมวา่มนัไมย่อมลดอตัตา

มานะ เจอใครๆรับเอาที�อธิบายตวันี �น่ะ เจอใครๆ ก็รับเอา ยงัมี
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อยู่เยอะ ในหมูเ่รานี � มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต ่

 

วนันี �ต้องการเปิดเผยตวันี � มาฆบชูานี � ต้องการเปิดเผยอตัตา

มานะตวันี � ผู้ที�ได้ฐานะ นี�จะซอ่น แล้วจะไมรู้่ตวัง่าย ฆราวาสจะ

รู้ตวัได้ง่ายกวา่ 

 

ผู้ที�ได้ฐานะสมณะแล้วนี� จะซวยหน่อย เอ้าจริง เพราะผู้ที�จะ

ตกัเตือนจะวา่นี� น้อย และคนเขายกให้ วา่เราใหญ่แล้ว ก็เลย

คอ่ยบรรเทา กก็ูใหญ่จริง เขาก็กราบกทูกุวนั ไหว้กทูกุวนั 

เคารพ พดูอะไรหน่อย เขายอมให้ตามสมมติุ ตามฐานะที�ได้

เป็นสมณะแล้ว เพราะฉะนั �น จะไมค่อ่ยชดั ก็ขอเตือนสมณะก็ดี 

นกับวชก็ดี สิกขมาตก็ตามขอเตือนนะ ประเดี�ยวจะหาวา่ 

อาตมาให้แตฆ่ราวาส ลําเอียง ตอนนี �ให้สมณะให้นกับวช ให้

สิกขมาต ุให้สมณทุเทสด้วย พอได้ฐานะมาแล้วนี� มนัเป็นสิ�งที�

เป็นทั �งสองคม ดีอย่างหนึ�งแตก็่ร้ายอย่างหนึ�ง ถ้าเราไมท่นัมนั

นะ เพราะมนัก็ได้บําเรออตัตามานะอยูบ้่าง แตเ่ป็นฆราวาสนี� 

เขาไมค่อ่ยบําเรออตัตามานะเทา่ไหร่ โดยเฉพาะสมณะ และ
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สมณะยงัไมย่อมเลย คิดดซูิ ฆราวาสหนักลบัไปหาฆราวาสอีก 

สมณะยงัไมย่อมเลย และมนัจะไปขนาดไหนนะ เพราะฉะนั �น 

ในหมูพ่วกกนัเองก็เถอะ 

 

เพราะฉะนั �น ขนาดสมณะยงัไมย่อม แล้วฆราวาสด้วยกนัหรือ 

ฮือ ถึงไมม่ีหมู ่ถึงไมม่ีเพื�อนไง เพราะมนัใหญ่คบับ้านคบัเมือง 

แตด่เูผินๆเหมือนมีเพื�อนนะ ก็พดูได้คบหาได้ แตล่กึๆแล้วไมไ่ด้ 

ถ้าเป็นธรรมะ ถ้าเป็นเรื�องนั�น เรื�องนี� เป็นอะไรสําคญั ไมไ่ด้ แต่

บอกแบง่กินแบง่ใช้ แบง่โน่นแบง่นี�อยู ่เอ้า โอภาปราศยัอะไรกนั

ธรรมดา สามญัตามโลกๆนี�นะ เนื �อถกูได้อะไรได้ ไมม่ีปัญหา

หรอก แตถ้่าเรื�องธรรมะแล้ว อย่าเชียวนะ ในแง่เชิงให้เรื�องของ

ศกัดิ�ศรี ในเรื�องอะไรพวกนี �แล้ว ข้านี�แหละใหญ่ ข้านี�แหละจะ

สร้างศาสนา ถ้าไมม่ีข้าสกัคนนี�ฮ ึแตก็่ไมถ่ึงขนาดนกึอย่างนั �น

หรอก ไมน่กึขนาดนั �น เพราะจริงๆ ยงัรู้ตวัอยู่เหมือนกนั มนัมี

ซ้อนเชิง อยู่ในใจเหมือนกนั รู้เหมือนกนัวา่ อยู่ในใจนั�นแหละ 

แตม่นัก็รู้ เหมอืนคนเมา ไอ้บทจะบ้าขึ �นมาก็บ้า พอคลายบ้าก็

คอ่ยยงัชั�วไปหน่อย ไมน่านนกับ้าใหม ่โอ๊ บ้าไมรู้่แล้ว อาตมา
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จะทํายงัไง มนัก็เมื�อยนะ จริงๆ แหม อย่าหลายคนเลยนะ คน

อาการอย่างนี � คนเดียว ก็แสนเหนื�อยแล้ว หลายคน อาตมาจะ

เหนื�อยแคไ่หน ขออายยืุนๆหน่อยเถอะ นี�ก็เป็นนยัที�อาตมา

บรรยาย ลีลาของอาตมาบรรยาย ให้คณุฟังแหละนะ โดนใครๆ 

ก็รับให้เตม็ลําเถอะ ใครรู้สกึวา่ ดา่เราคนเดียว ใครรู้สกึอย่างนี �

บ้างไหม โอ ดา่เอาเราคนเดียว คือมนัก็มีมมุนะวา่ เรานี�รัก

ศาสนา เราก็รักศาสนา เราก็มาทางนี � เราจะช่วยศาสนาน่ะ เรา

พยายามศกึษา เราก็รู้มาก ไมใ่ช่น้อยเหมือนกนั ยิ�งรู้นะ แตม่นั

ไมรู้่อตัตามานะของตวันี� เหน็ไหมวา่มนัลกึ อตัตามานะนี� มนั

ลกึๆ มนัลกึซึ �ง และมนัก็ลกึซอ่นด้วย คนอื�นเหน็หมด แตต่วัเอง

ไมเ่หน็ๆ มนัน่าสมเพชเวทนานะ อาตมาก็ไมรู้่จะทําอย่างไร เอ้า

ก็ช่วยกนัไป อาตมาก็ต้องตวัเอง ตวัเองไมเ่ก่งกวา่นี � แหม อยาก

เก่งกวา่นี �นะ มนัไมเ่ก่งกวา่นี � มนัก็ได้เทา่นี � ช่วยกนัไป ยงัมีอีก

มาก ในเรื�องของอตัตามานะที�พงึเรียนรู้ เยอะจริงๆ ภวตณัหา 

ภวตณัหานี� คือ อตัตามานะ 

 

ในเรื�องกามตณัหา วา่เรื�องของกามตณัหาๆ ก็เรื�องของกามภพ 
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ภวตณัหาก็ภวภพ มนัซ้อนเชิง มากมายก่ายกอง เรื�องภวตณัหา

นี� ในศาสนามากศาสนา ไมรู้่จกัภวตณัหา นอกจากไมรู้่จกั 

ภวตณัหาแล้ว ติดภวตณัหา หลงภวตณัหา พวกฤาษีนี� ทั �งฤาษี

กรุงทั �งฤาษีป่า ฤาษีป่าไมรู้่เรื�องเลย นั�งอยู่ในภพไปๆ แล้วก็

ศกึษาให้มนัหยดุ ให้มนันิ�งสงบ หลบัตาแล้วก็อยู่อย่างนั �น 

จนกระทั�งสดุท้าย มนัจะทิ �งโลกหมดเลย ไมเ่อาแล้วโลกนี � มนั

ทกุข์มนัยากมนัร้อน มนัอยู่ภพนี�สบาย ก็ยิ�งพยายามฝึกฝน

สมาธิ แบบสะกดจิต ให้มนันิ�ง ให้มนัวา่ง จะวา่งแบบไหนก็

แล้วแต ่วา่งแบบมืด หรือวา่งแบบสวา่ง มีสองอย่างเทา่นั �นใน

จิต มีวา่งแบบมืด วา่งแบบสวา่ง แบบมืดก็คือหยดุคิดนิ�งสนิท

เลย นิดหนึ�งน้อยหนึ�งไมคิ่ดอะไร สดุยอดก็ อากิญจญัญายตนะ 

หรือ อสญัญี นิ�งดิ�งเป็นพรหมลกูฟัก ดบัดิ�งมืด สว่นอีกอนัหนึ�งก็

คือ อากาสานญัจายตนะ หรือ อาโลกสญัญา สวา่งไปหมด 

สวา่งเฉยนั�นน่ะ อากาสา หรือ อาโลกสญัญา สวา่งโลง่ วา่งโลง่ 

ไมต้่องยุ่ง ไมต้่องเกี�ยวกบัอะไรเลย อิสรเสรีที�สดุ และประคอง

สภาพเช่นนั �น ไปให้ได้นานที�สดุ นานที�สดุเทา่ที�จะรักษาอตัตา 

มโนมยอตัตา ชนิดนั �น แสงสวา่งโลง่ ให้มนัอยู่ได้นาน นานที�สดุ 
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เทา่ที�จะนานได้ ตวัเองก็อยู่ไปสบาย สงบไมม่ีอะไรเข้ามา

เกี�ยวข้องเลย ตวัเองทิ �งทกุอย่างในโลก ในอะไร ไมรั่บรู้สกึอะไร

กบัใครหมด ฝึกมาก มองข้างนอกไมรั่บรู้สกึจริงๆ ตอ่ให้เอาไฟ

มาเผาๆ ก็ตายไปเลย ร่างกายไมรั่บรู้สกึ แม้แตร้่อนหนาวอะไร

ไมรู้่เรื�อง จะเป็นภพที�ดบัสนิท ดบัดํามืดไปหรือสวา่ง ดงักลา่วนี �

ก็ตาม มีสองทิศนี �เทา่นั �น ในฌาน รูปฌาน อรูปฌาน สองทิศนี� 

สรุปแล้ว แตม่นัมีรายย่อยอีกเยอะแยะตา่งๆ ที�อาตมาอธิบาย

ไมห่มด ในเรื�องฌาน เป็นอตุริมนสุธรรม ฌานนี�เป็นอตุริมนสุธ

รรม ถ้าไมรู้่จริง ก็พดูกนัเลอะ เสร็จแล้วผู้ที�หลงฌาน ในนี �มี

เยอะๆ ในโลกของศาสนาทกุวนันี � พวกมาจากอเมริกา จาก

ยโุรป อะไรตอ่อะไร แม้แตญี่�ปุ่ นตา่งชาตินี� มาหาฌานอย่างนี �

ทั �งนั �น จะเข้าใจศาสนาพทุธนั �นน้อย สมาธิก็มาเรียนสมาธิแบบ

นี � ไมใ่ช่สมัมาสมาธิ อย่างที�อาตมากําลงัเผยแพร่กบัพวกคณุ 

แตค่นอื�นด้วย แตค่นอื�นฟังก็ไมค่อ่ยรู้เรื�อง พวกคณุรู้เรื�อง ก็

ฝึกฝนเอา เพราะฉะนั �น คือสร้างภพ ภวตณัหาแล้ว เขาจะไมรู้่

เรื�องภพ ภวตณัหา เขาจะไมรู้่เรื�อง ไมต้่องพดูถึงวิภวตณัหา 

วิภวตณัหานี� จะต้องรู้ภพ แล้วจะต้องรู้ในสิ ภวภพ แล้วจะต้องรู้
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วิภวภพ รู้ในตณัหาที�เป็นตณัหาอดุมการณ์ ที�สงูขึ �นไปเรื�อยๆ 

ในเรื�องราวภพ หรือภวตณัหานี� ในเรื�องฌาน รูปฌาน อรูปฌาน 

พวกนี�คนเขาศกึษา ก็จบอยูอ่ย่างนั �น 

 

ทกุวนันี � ก็ยงัพดูกนัไมค่อ่ยรู้เรื�อง ข้างนอกนี�ไมรู้่เรื�องหรอก 

อาตมาก็จะต้องพดูกบัพวกคณุนี�แหละ ให้รู้ รูปฌาน อรูปฌาน 

และ รูปฌานอรูปฌานอาศยัได้ จะใช้เป็นประโยชน์ศกึษา เป็น

อปุการะก็ได้ ไมไ่ด้หมายความวา่ เราเอาประโยชน์จากอนันี �

ไมไ่ด้ ได้ๆต้องเรียนดีๆ พวกเราก็ฝึกกนัอยู ่ไมใ่ช่ไมฝึ่ก เรียนรู้กนั

ไป แตว่า่ทางเอก ของพระพทุธเจ้านั �นน่ะ เป็นสมัมาสมาธิ ซึ�ง

เป็นสมาธิ UNIQUE เป็นสมาธิที�พิเศษกวา่อื�นในโลก มีอนัเดียว

นี�เทา่นั �น ของพระพทุธเจ้า ของคณุอื�นไมม่ีเหมือน UNIQUELY 

UNIQUENESS เป็นความพิเศษอนัเดียวเทา่นั �น ของ

พระพทุธเจ้า สมัมาสมาธิ ไมม่ีภาษาเรียก เรียก MEDITATION 

ไมไ่ด้ เพราะมนัไมเ่หมือน MEDITATION เขารู้กนัทั�วโลกเลยวา่ 

จะต้องเป็นอย่างฌานฤาษี นั�นแหละ ฌานมานั�งสมาธิ หรือจะ

เพง่ข้างนอกก็ได้ ฌานให้เกิดเพง่สะกด สะกดจิตเข้าไปอยู่ใน
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ภพ แตข่องพระพทุธเจ้านั �น ตื�นออกมาจากภพ ของ

พระพทุธเจ้าตื�นออกมาจากภพ ขึ �นมาเรื�อย ขึ �นมาสูวิ่ถีเสมอ 

ขึ �นมาสูต่าหจูมกูลิ �นกายใจ ขึ �นมารับรู้ ยิ�งรับรู้อย่างตื�น อย่าง

เตม็ เป็นชาคริยา เป็นความตื�นเตม็ ไมห่รี� ไมล่วง ไมพ่ราง รู้

อย่างชดัแจ้ง โยนิโส รู้อย่างแยบคาย รู้อย่างทอ่งแท้ อะไรคือ

อะไร ผสัสะทางตารู้ ผสัสะทางหรูู้ ไมใ่ช่ปิดตาปิดห ูปิดจมกูปิด

กาย ไมใ่ช่! มีครบๆ เป็นสามญัมนษุย์ธรรมดา แตไ่มส่ามญั 

ตรงที�รู้จดุศกึษาๆ มาทําความหมาย แล้วมาปฏิบติัให้ถกูตรง 

จะเกิดผลลดละ ดบัเฉพาะกิเลส ถกูตวักิเลสโดยตรง 

 

กิเลสยิ�งดบั จิตยิ�งเก่ง จิตยิ�งตื�น จิตยิ�งรู้มาก จิตยิ�งรู้อะไรได้เร็ว 

รู้ได้ถกูต้องด้วย จิตยิ�งวิเศษ ไมใ่ช่ยิ�งทําแล้วจิตยิ�งไมรู้่เรื�อง จิต

เกี�ยวข้องกบัทางตา จิตเกี�ยวข้องทางห ูหรือจะเรียกวิญญาณก็

ได้ วิญญาณเกี�ยวข้องกบัทางตา เรียกจกัขวิุญญาณ วิญญาณ

ที�เกี�ยวข้องทางห ูเขาเรียกวา่ โสตวิญญาณ วิญญาณที�

เกี�ยวข้องทางจมกู เขาเรียกวา่ ฆานวิญญาณ ทางลิ �นทางกาย 

เขาเรียกวิญญาณทั �งนั �น เพราะจิตที�มาทางตา จิตที�มาทางห ู
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ยิ�งเก่งกิเลสยิ�งลด ยิ�งเก่งยิ�งรู้เทา่ทนัตา รู้เทา่ทนัรูป ยิ�งรู้เทา่ทนั

เสียง ยิ�งรู้วา่ได้รับเสียงเป็นอย่างนี �แล้ว มีกิเลสร่วมด้วยไหม 

กิเลสเป็นอย่างไร วิเคราะห์ในกิเลสออก ฆ่ากิเลสจนหมด ยิ�ง

ฆ่ากิเลสออก จิตยิ�งรู้เทา่ทนัเสียง จิตยิ�งรู้เทา่ทนัรูป ยิ�งรู้เทา่ทนั

กลิ�น ยิ�งรู้เทา่ทนัรส ไมเ่ป็นทาสสิ�งนี � เพราะกิเลสมนัตาย เพราะ

กิเลสเป็นทาส จิตยิ�งรู้แตค่วามจริง รู้ความจริงตามความเป็น

จริง ของธรรมชาติทั �งหมด ธรรมชาติรูป ธรรมชาติเสียง 

ธรรมชาติกลิ�น ธรรมชาติรส รสพริกเป็นอย่างนี � รสไอ้นั�นเป็น

อย่างนี � แตไ่มม่ีกิเลสเข้าไปอร่อย เข้าไปไมอ่ร่อย ไมใ่ช ่กิเลสเข้า

ไปชอบ กิเลสเข้าไปชงัไมม่ี เสยีงอยา่งนี �เสียงดา่ โอ๊ รู้ชดัเสียง

ดา่ คนนี �ดา่ได้แสบดีแตไ่มโ่กรธ หไูด้ยินเสียงดา่ โอ คนนี �ดา่

อย่างนี � เข้าใจสมมติุโลก วา่ดา่อย่างนี � คนนี �ดา่อย่างนี �หยาบ ดา่

อย่างนี �ผู้ ดี ดา่อยา่งนี �คนชั�ว ดา่อยา่งนี �คนชั �นตํ�า รู้หมด เข้าใจ

สมมติุสจัจะ แตกิ่เลสไมม่ี หรือกิเลสน้อยลง ก็ต้องรู้วา่ เรารู้อนั

นี �แล้วกิเลสเราน้อยลง แสดงวา่จิตเรายิ�งรู้ชดั ยิ�งมีโยนิโส ยิ�ง

แยบคาย ถ่องแท้เพิ�มขึ �น ลดกิเลสลง ดบักิเลสจนกิเลสดบั จิต

ยิ�งรู้เตม็ที�เลยของจิต ตามความเป็นจริงหมด ไมใ่ช่ปิดห ูปิดตา 
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ไมใ่ช่ยิ�งไมรู้่เรื�อง สงัขารร่วมด้วย ปรุงๆร่วมด้วยยงัได้ด้วยซํ �า 

เป็นวิสงัขาร 

 

วิ แปลวา่ยิ�ง อย่างยิ�ง อย่างวิเศษ วินี�แปลวา่วิเศษ หรือ ไม ่

เพราะกิเลสไมม่ี และมอีะไรพิเศษ รู้พิเศษ เก่งพิเศษ วินี�มี

ความหมาย สองอนัครบ วิก็ด้วย วิเศษก็ด้วย จิตวิเศษด้วยเป็น

วิสงัขาร ไมม่ีกิเลสเข้าไปสงัขาร แตส่งัขารอย่างวิเศษ แตอ่นั

เดียวกนันะๆ จิตสงัขาร นี�อนัเดียวกนั นี�มนัวิเศษลกึซึ �งอย่างนี � 

ไมใ่ช่ไปได้แตด้่านเดียว วิแปลวา่ ไมป่รุง ไมป่รุงก็โง่เทา่นั �น

แหละ ไมคิ่ดโง่ ไมรั่บรู้โง่ ศาสนาพทุธไมไ่ด้สอนคนโง่ ไมไ่ด้สอน

คนไมรู้่ สอนคนให้รู้ๆ ให้รู้เทา่ทนัโลก เป็นโลกวิทดู้วยซํ �า ไมใ่ช่

ไมใ่ห้รู้ วิเศษอย่างนี � เพราะเราศกึษาเข้าไปแล้ว พยายาม

วิเคราะห์วิจยั ฝึกฝนไปจริงๆ แล้วละก็จะได้ 

 

ทกุวนันี �พวกเรา อาตมาเอง อาตมาก็เหน็วา่ พวกเราได้ดี แตว่า่

ดีกวา่นี �ยงัมีอีก ที�เราจะเจริญขึ �น ประเดน็ที�สําคญัก็คือวา่ พวก

เรานี�ยงัปฏิบติั ให้มนัเกิดระบบมรรคองค์ ๘ และ โพชฌงค์ ๗ 
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มนัยงัไมพ่อ จะบอกวา่ อาชีพคณุก็ทํากนัพอไป ก็มบ้ีางบางคน

เลี�ยงหลบบ้าง กิเลสสว่นนั �นสว่นขี �เกียจ ก็ขยนัขึ �นก็แล้วกนั มนั

สําคญัก็คือตรงที�วา่ เรายงัไมเ่ก่งขึ �นของโพชฌงค์ สติเราเป็นสติ

สมัโพชฌงค์ ก็ยงัไมค่อ่ยเก่งขึ �น ธมัมวิจยัสมัโพชฌงค์ของเรา ก็

ยงัไมเ่ก่งขึ �น เพราะฉะนั �น เราก็ต้องเพียรตวันี � วิริยสมัโพชฌงค์ 

คือเพียรให้เกิดสติ จงึเป็นสมัโพชฌงค์ เพียรให้เกิดธมัมวิจยัสมั

โพชฌงค์ เพราะฉะนั �น เมื�อคณุจะเพียรนี� คณุนั�งอยู่เฉยๆ ไม่

คอ่ยเกี�ยวข้องกบังาน ไมเ่กี�ยวข้องกบัใคร มนัไมชํ่�าชอง มนัจะ

ชํ�าชองก็ต้อง ประกอบไปด้วยมรรค ประกอบด้วยสงักปัปะ เมื�อ

คณุสมัผสัแล้วคิด คณุคิดอยู่คนเดียว แล้วคณุก็เพ้อและฟุ้ งซา่น

อยู ่เหมือนกบในกะลาครอบ แตถ้่าไปกระทบสมัผสักบัคนอื�น ก็

จะมีแง่คิดอนัที�เป็นจริง ไมใ่ช่นกัผกผนั ไมใ่ช่ตรรก คิดๆๆ ได้

ความคิดตรรกศาสตร์ ไมใ่ช่เหตผุล แตเ่ป็นความจริง เมื�อ

กระทบสมัผสัใครขึ �นมาแล้ว สิ�งที�ทาํให้เราเกิดกิเลสขึ �นมา เราก็

จะพยายามวิจยักิเลสให้ออก ธมัมวิจยันี� วิจยัจริง เมื�อวิจยัแล้ว

แยกเคหสิตะ แยกเนกขมัมะออก แยกวา่นี�กิเลสนะ ถ้าเป็นไป

ตามสขุทกุข์กิเลสนี� โทมนสัโสมนสัแบบกิเลส เคหสติแบบ
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ชาวบ้าน แบบปถุชุน อย่างนี �เราไมเ่อาน่ะ เราลดละกิเลส ที�มนั

จะเป็นสขุเป็นทกุข์แบบนี�ซะ 

 

ลดละออกได้ทําวิธีใดๆ คณุสามารถเนกขมัมะจะออก ความ

เป็นเคหสิตนี�เรียกวา่ เนกขมัมะ ออกจากความเป็นคนโลกๆ 

อย่างนี �ออกมา ลดกิเลสอย่างนี � ทกุข์สขุอย่างนี �ไมเ่อา ลดกิเลส 

ลดสขุลดทกุข์ อสัสาทะแบบโลกๆนี� ลดได้จริงๆ เนกขมัมะมา

เรื�อยๆ คณุได้คณุจะตอ่สู้อยู่ ลดไมไ่ด้ก็ไปเป็นโทมนสั เป็น

เนกขมัมโทมนสัๆเวทนา จนกระทั�ง เราพอสู้ได้ พอได้ปั �บ มนัดี

ใจ ลดได้มากขึ �น ก็ยิ�งดีใจมากขึ �น ก็เป็นโสมนสัดีใจ เป็นสขุ

อย่างดีใจ เวทนาอย่างนี � วิเคราะห์วิจยัเวทนาอย่างนี � ออก

เรื�อยๆ จนกระทั�ง แม้แตโ่สมนสั เป็นอปุกิเลส คณุก็ลดลงอีก 

ปีติโสมนสั โสมนสัอะไรก็ตามใจเถิด ยินดีๆ ใจที�เราได้ลดลงอีก 

จนกระทั�งสงบ เป็นอเุบกขา เป็นเนกขมัมอเุบกขาเวทนา เป็น

ฐานนิพพาน แม้อเุบกขานี� ก็ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ตวัของเรา ไมย่ดึ

เป็นเราเป็นของเรา เป็นตวัปลายสดุ ให้มนัได้ตวันี �ก่อนเถอะ 

เป็นฐานอาศยั ชํ�าชองแล้ว คอ่ยมาวางมนั อเุบกขา อย่าเพิ�งรีบ
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วางนกั หรือบางคนไมถ่ึงขั �นอเุบกขาหรอก ดีใจที�เราได้ดี ก็

อาศยัไปก่อนก็ได้ เป็นลําดบัๆๆไป นี�ธมัมวิจยสมัโพชฌงค์ 

จะต้องให้อ่านออกอย่างนี � สติสมัโพชฌงค์ ก็คือ สติมีธมัมวิจยั 

อย่างนี �อยู่ในสติ อยู่ในการรับรู้ รู้ตวัทั�วพร้อม สมัผสัตาหจูมกู

ลิ �นกายใจ สมัผสัเมื�อไหร่ ก็ไว รู้ รู้ทนั รู้ผล รู้เกิดอาการทางใจ รู้

แล้ว ธมัมวิจยั ธมัมวิจยัเร็วขึ �น เป็นมทุภุตูธาต ุไวสามารถเร็ว 

 

เพราะฉะนั �น ก็ยิ�งเร็วก็ยิ�งคลอ่ง ก็ยิ�งทําได้ คณุก็ยิ�งสามารถที�จะ

ทํากรรมทกุอย่าง มทุภุเูต กมัมนิเย กายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม มโนกรรมกระทําอาชีพ กรรมกระทําการงาน กรรม

กระทําการคิด กรรมกระทําการพดู กรรมทําอะไรตา่งๆนานา 

มโนกรรม วจีกรรม กายกรรมๆ การงานอาชีพทกุอยา่ง คณุก็ยิ�ง

จะแคลว่คลอ่ง ก็ยิ�งควรยิ�งเหมาะยิ�งสม ยิ�งจะทําอนันี �ไป ก็

สามารถที�จะพฒันาตนเอง ให้เกิดพร้อมไปกบังานการ พร้อม

กนัไปกบัความคิด พร้อมกนัไปกบัการพดู พร้อมไปกบัการทํา

การงาน พร้อมกนัไปกบัอาชีพ พร้อมกนันั �น คณุก็ปฏิบติัธรรม

อนันี � มโีพชฌงค์ตวันี �ประกอบ เมื�อกี �พดูไปนั�น มรรคตวั
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โพชฌงค์นี� ก็อยู่ร่วมกนัเลย โดยเฉพาะ สติสมัโพชฌงค์ ธมัม

วิจยสมัโพชฌงค์ วิริยสมัโพชฌงค์ เมื�อกี �ไมไ่ด้พดูถึง ปีติสมั

โพชฌงค์ ปัสสทัธิสมัโพชฌงค์ สมาธิสมัโพชฌงค์ไมไ่ด้พดูถึง 

แตก็่พดูแล้ว แตไ่มไ่ด้กลา่วชื�อ ความดีใจ โสมนสัเวทนา นั�นก็ใช่

ปีติ แล้วจิตของเราสงบลง ถึงขั �นอเุบกขาก็สงบ ปัสสทัธิมนัสงบ 

เป็นสมัโพชฌงค์ เป็นองค์แหง่การตรัสรู้ มนัสงบลง จนมนัวาง

เฉยได้ กิเลสกระแทกกระเทอืนอย่างไร ตา ห ูจมกู ลิ �น กาย ใจ 

อายตนะ ๖ ยงัมีอยู่ เหตปัุจจยัใด ที�ก่อให้เกิดกิเลสก็มีอยู่ แตจิ่ต

ที�เป็นปริสทุธา ปริโยทาตา มทุ ุจ กมัมญัญา จ ปภสัสรา จ จิต

ตวันี �บริสทุธิ�อยู ่อเุบกขาอยู ่สะอาดอยู ่องค์ธรรมของอเุบกขา 

ปริสทุธา ปริโยทาตา มทุ ุกมัมญัญา ปภสัสรา บริสทุธิ� แม้กิเลส

จะมาหุ้มมาพอก กระทุ้งกระแทกยงัไงก็สงบอยู ่เอามาอาบมา

พอก มายงัก็ ปริโยทาตา ๆ ก็ยงัสะอาดอยู่ได้ เหมือนนํ �ากบัใบ

บอน เอามารดมาร่วม ก็ไมด่ดู ไมซ่บั ไมซ่มึ อเุบกขาเฉยก็อยู่ได้ 

แข็งแรงๆอยู่ได้ เป็นตวัของตวัเองอยูอ่ย่างบริสทุธิ� แข็งแรง ไม่

ซบัไมซ่มึ คณุภาพวิเศษ กมัมญัญา ก็คือ กมัมนิเยนั�นแหละ 

เหมาะควรแก่การงาน เขาก็แปลอนัเดียวกนั ทําได้ดีด้วย 
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สละสลวย ทําการงานได้สําเร็จเสร็จสมอย่างดี มทุ ุจิตเร็ว จิต

คลอ่ง จิตมทุกุ่อนนะ เดี�ยวคอ่ยกมัมญัญา จิตนี�สามารถที� ปริ

โยทาตา ก็มทุภุตูธาตนุั�นแหละ ตดัได้ง่าย ปรับได้ง่าย สามารถ

ที�แววไว รู้เทา่ทนัได้เร็ว จิตก็ลดกิเลสได้เร็วด้วย เร็วจนกระทั�ง 

จิตแข็งแรง ไมเ่กิดนั�นแหละจิตวิเศษ จะเป็นการงานอะไร ก็ทํา

ได้ง่ายหมด กมัมญัญา กมัมนิเย การงานอะไรก็ทําได้ดีมากขึ �น 

จะวา่หมด มนัอาจจะไมห่มด มนัอาจจะไมเ่ก่งบางอย่าง แตก็่

เก่งขึ �นเรื�อยๆ ทําได้เรื�อยๆ กว้างขวาง สามารถมากขึ �น เป็นคนมี

การงานได้ดี 

 

ศาสนาพระพทุธเจ้า ยิ�งบรรลเุป็นอริยะ ยิ�งมีความสามารถ ยิ�ง

ทําการงานกบัโลกเขาได้ อย่างวิเศษ ช่วยมนษุยชาติได้มาก มี

ปัญญาในเรื�อง รู้ตรรกศาสตร์ของสงัคม รู้จกัเศรษฐศาสตร์ 

นิติศาสตร์ ปฏิบติัธรรมนี� จะเข้าใจในเรื�องนิติศาสตร์ เพราะ

หลกัเกณฑ์ของสงัคมก็คือ นิติกรรม นิติศาสตร์จะรู้เข้าใจ ไม่

ต้องไปเรียนปริญญานิติศาสตร์ให้ยาก จริงๆ จะรู้จกัหลกัแหง่

การตดัสิน หลกัแหง่การกําหนดวา่ อย่างนี �ควรหรือไมค่วร จะ
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เก่งกวา่ นิติศาสตร์โลกๆด้วยซํ �า เพราะนิติศาสตร์โลกๆ ก็ยงัลวง 

นิติศาสตร์โลกๆ ก็ยงัเหน็แก่พรรคแก่พวก แก่ตวัแก่ตน แต่

นิติศาสตร์ของพระพทุธเจ้านี� หรือทางธรรมะที�เป็นสจัจะนี� จะ

ตรง จะไมล่ําเอียง จะเพื�อประโยชน์ของประโยชน์ที�แท้จริง 

ไมใ่ช่เพื�อใคร แม้แตต่วัเราเอง จะไมล่ําเอียงเข้าข้างตวั 

เศรษฐศาสตร์นั�น ไมต้่องพดูเลย ชดัเจน รัฐศาสตร์ก็ไมต้่องพดู 

ก็คือมวลมนษุยชาติ รัฐศาสตร์ หรือสงัคมศาสตร์ เป็นแตเ่พียง

การดแูลรัฐศาสตร์ก็คือ ผู้ที�ศกึษานั �นก็คือ ผู้ที�จะสามารถรู้จกั

สงัคม แล้วบริหารสงัคม 

 

สว่นสงัคมศาสตร์นั �น ก็คือสงัคมทั �งหมด ในศาสตร์ที�อาตมา

กลา่วนี � อยู่ในพทุธศาสนาหมด ที�อาตมากลา่วนี � อยูใ่นพทุธ

ศาสนาหมด จะลกึซึ �งด้วย รัฐศาสตร์ก็การเมืองนั�นแหละ ที�พดู

กนัให้ชดัๆ รัฐศาสตร์ก็คือการเมือง จะรู้จกัการเมือง จะรู้จกั

เศรษฐศาสตร์ จะรู้จกันิติศาสตร์ จะรู้จกัสงัคมศาสตร์ สว่น

ศาสตร์พิเศษที�ว่า วิศวกรรมศาสตร์ ก็เป็นไปเรียนพิเศษ มนัก็ไม่

เกี�ยวกบัศาสนาพทุธเทา่ไหร่ แตถ้่าไปเรียน ฝึกฝน ก็จะง่าย ไป
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เรียนวิศวะ ไปเรียนงานพิเศษอะไร ที�มนัเป็นงานโลกๆ เขา

หลายอย่าง มนัจะไมไ่ด้จากเรียนพทุธธรรม 

 

ก่อนนี �เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือการเมือง สงัคมศาสตร์ 

นิติศาสตร์อะไรพวกนี � ปฏิบติัพทุธนี�แหละ จะได้ศาสตร์พวกนี �

ขึ �นมาจริงจงั เพราะมนัเกี�ยวกบัมนษุยชาติ เกี�ยวแก่ความ

เป็นอยู่ของมนษุยชาติ สว่นที�จะไปผลิตพิเศษ เรียนรู้ดารา

ศาสตร์ เรียนรู้วิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้เทคนิคอะไรตอ่อะไรอื�นๆ 

อะไรออกไปนั�นนะ ต้องไปเรียนพิเศษเอา ไมไ่ด้เกิดจากพทุธ 

แตถ้่าจิตใจดีแล้ว จะเรียนก็ง่าย จะเรียนช่างกล จะเรียนช่างไม้ 

จะเรียนแมค่รัวหวัป่า ทําอาหารเก่ง อะไรก็แล้วแต ่จะไปเรียน

อะไรพวกนี � ไปฝึกเอาได้ แตไ่มไ่ด้จากพทุธตรง แตไ่ด้จากพทุธ

พวกนี � วิชาศาสตร์พวกนี �อยู่ในพทุธ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

นิติศาสตร์ สงัคมศาสตร์พวกนี �อยู่ในพทุธ ปฏิบติัพทุธจะได้สิ�ง

เหลา่นี �มา โดยตวัมนัเอง มนัจะเกื �อกลูมนษุยชาติ สามารถ

ช่วยเหลอืมนษุยชาติได้ อย่างแท้จริง นําพาได้ สะอาดบริสทุธิ�

ด้วย ไมล่ําเอียง ไมเ่ข้าข้าง ยิ�งบริสทุธิ�สะอาดมากเทา่ไหร่ จะไม่
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เข้าข้างแม้แตต่วัเอง จะไปป่วยการกลา่วไปทําไมกบั เข้าข้าง

กบัหมูพ่วกตวัเอง ไมเ่ข้าข้างหมูพ่วกตวัเอง เพราะตวัเอง ยงัไม่

เข้าข้างตวัเอง แคห่มูพ่วกก็ โธ่ จะไปเข้าข้างทําไม จะไป

เข้าข้างๆ ก็ไปเข้าข้างสจัธรรม นั�นเอง 

 

พระพทุธเจ้าทา่นสอนวนัมาฆบชูา ไปให้ทา่นสอนเป็นหลกั 

หลกัที�รู้กนัดีคือหลกัแรก สพัพปาปัสสะ อกรณงั กสุลสัสปู

สมัปทา สจิตตปริโยทปนงั หลกั ๓ โอวาทปาติโมกข์ ๓ อนันี �น่ะ 

เหมือนกบัที�อาตมาอธิบายให้รู้วา่ อะไรไมดี่ อะไรเป็นบาป บาป

นี�หมายความวา่ สิ�งชั�วร้ายมาก ชั�วร้ายมากแล้วไมท่ําจริงๆ 

เพราะฉะนั �น ฐานะของบคุคลฐานะสงู ก็ฐานะยงัไมส่งูนกั 

ฐานะยงัไมส่งูนกั บาปของเขาๆก็ทาํในระดบัหนึ�ง มนัก็จะ

หยาบมาก ไมส่งูนกั แตใ่นระดบัหนึ�ง เขาก็ยงัทําบาป ในระดบั

นั �นอยู ่ผู้ที�สงูกวา่ผู้ นี � ถือวา่ ไอ้นั�นหยาบบาปมาก ขนาดนี �ของผู้

ที�ทําอยู่นี� ถ้าผู้สงูมา ก็ต้องถือวา่ผู้ นี �เป็นบาป ที�ผู้ นี �จะต้องไม่

ระเบิด ไมท่ําเหมือนกนั ไมท่ําด้วย เพราะผู้ นี �สงูกวา่ผู้ นี � บาป

ของพทุธ ผู้ นี �ยงัถือวา่ยงัทําอยู่ ไมถื่อวา่บาปนกั แตส่งูขึ �น
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มาแล้ว ผู้ นี �จะต้องถือวา่ ที�ผู้ นี �ทําอยู่ถือวา่บาป  บาปยงัไมม่าก

เทา่อนันี � ผู้ นี �ก็ถือวา่บาป อนันี �เป็นบาปมาก และต้องไมท่ํา

สงูขึ �นไปอีกๆ ก็จะลดหลั�นไปอย่างนี �เรื�อยๆ จนกระทั�งผู้ นี � จะไม่

ทําบาปทั �งหลาย ก็คือ ต้องรู้วา่ไอ้บาปเหลา่นั �นน่ะ ซ้อนเชิงก็คือ

วา่ ตวัเองก็ไมต้่องไปทําสิ�งนั �น ให้แก่ตวัเอง 

 

ทีนี �เมื�อเวลาปฏินิสสคัคะ ตีกลบั ผู้ นี �ไปทําอนันี �ถือวา่บาป คน

อื�นมองตื �นๆวา่บาป เช่น ดวิูดีโอ ดลูะครละเมง็ แตเ่ขาได้อยู่

เหนือละครแล้ว ตอนนี � ทา่นไปดลูะครนี� ดรู่วมกบัเขา เพื�อ

อนโุลมและเพื�อสอนเขา แนะนําเขา ใช้อนันี �เป็นโสตทศันศกึษา 

อย่างนี �เป็นต้น ทา่นไมท่ําเพื�อตวัเองเลย ทา่นไมไ่ด้เสพ แตท่า่น

ดกูบัผู้ นี �ๆ  ก็ยงับาป ผู้ นี �ก็ยงัได้ตกตํ�า และได้มีอะไรอยู่บ้างก็ช่วย 

อย่างนี �เป็นต้น สิ�งนี � ปฏินิสสคัคะ อย่างนี �นี� มนัก็อยู่ที�ความจริง 

และบริสทุธิ�ใจ ต้องอ่านตวัเองจริงๆ แล้วต้องศกึษาเข้าไปนะ 

เราๆเอง เรามีกิเลสจริง แล้วก็อย่าไปปฏิเสธ ต้องเรียนรู้ ลดละ

กิเลสให้ได้ ถ้าลดละไมไ่ด้ ตวัเองก็งมงายอยูอ่ย่างนั �นแหละ 

เลน่เจ้าลอ่เอาเถิด ตีกินหลอกคนอื�น ก็ยิ�งบาปซํ �า ก็ยิ�งชั�วชํ �า แต่
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ถ้าตวัเองได้ประโยชน์ เมื�อเราอยู่เหนือมนัเมื�อไหร่ คณุจะรู้ อยู่

เหนือมนัแล้ว คณุก็รู้ คณุก็ไมอ่ยากเสพอะไรหรอก อยู่ในโลกนี �

ทั �งนั �นแหละ มนัก็เป็นสิ�งที�จะอยู่กบัโลกเขา 

 

ยกตวัอย่าง อีกอนัหนึ�งง่ายๆ อยากเทศน์ อยากเทศน์ คนที�หลง

เทศน์ แม้บางคนนี�จะรําคาญ หลงเทศน์ เทศน์ดีเสียด้วยนะ แต่

ตวัเองก็ยงั ไมรู้่วา่ตวัเองติด ไมรู้่วา่ตวัเองหลง นั�นแหละ เป็นสิ�ง

ที�ตวัเอง จะต้องพยายามละลด ลองหดัไมเ่ทศน์เสียบ้างซิ หรือ 

ถ้าคณุมีตวัญาณ ตวัธมัมวิจยั สติสมัโพชฌงค์ชดั คณุเทศน์ก็

ต้องอ่านใจตวัเอง วิเคราะห์วิจยักิเลส มนัเสพ มนัติดอร่อยนะ่ 

นี�ก็ให้รู้ ต้องละกิเลสให้ถกูสภาวะ เมื�อละกิเลสถกูสภาวะแล้ว

นะ คณุไมอ่ร่อย ไมม่นั ไมเ่สพ คณุก็รู้วา่เมื�อย ก็ควรหยดุ ควร

หยดุก็หยดุวะ แตถ้่ามนันี� โอ้โฮ ควรหยดุก็ไมห่ยดุละ ถ้ามนัๆ 

มนัอร่อย ติดอยากเทศน์ มนัก็ไมห่ยดุ มนัควรจะหยดุแล้ว ก็ไม่

หยดุ และจะไมส่งัเกตรู้คนอื�นเขาเทา่ไหร่ และลําเอียงเข้าข้าง

ตวัเสียด้วย โอ้โฮ คนเขาสนใจ แตท่ี�จริงเขาเกรงใจ เขาเกรงใจ 

เขาสนใจน่ะ ลําเอียงเข้าข้างตนหมด อย่างนี �ก็เป็นนะ 
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นี� ยกตวัอย่างแคส่องตวัอย่าง อนัอื�นๆมีอีกนะ มนัต้องเรียนรู้

จริงๆเลย เรียนรู้อาการจริงๆ อาการของจิตเรานี� ที�อาตมาพดู

เอาไว้ เคยใช้เป็นโศลกพวก แล้วตนก็เสพ ต้องเรียนรู้ อาการ 

ลิงค นิมิต ของอาการทางจิต ตวันี �ให้ได้  

 

นี�อาตมาไมเ่หน็ ที�นั�งๆ หลบักนัไปบ้างหรือก็ไมรู้่นี� เจาะลกึเข้า

ไป หาสภาวะธรรมข้างหน้าๆ นี�อาตมาเหน็หน้านี� ไมก่ล้าหลบั 

แตพ้่นรัศมีการเหน็แล้วนี� มืด ข้างหลงัไมเ่หน็แล้ว เหน็อยู่นี�ทาง

หน้าๆนี� ไปรัศมีแสงพอเหน็นี� ถ้าใครที�อยู่มืดๆ ตรงโน้น ใต้ร่มไผ่ 

ใต้โน่นนะ เลกิเลย ป่านนี � อย่าเพิ�งกรนออกมาก็แล้วกนั แตถ้่า

ใครยงัฟังได้อยู่ดีนะ ยงัชดัเจนฟังได้ นั�นเราก็ฟังธรรมะพวกนี � 

ได้ธรรมรส ฟังรู้เรื�อง ฟังเข้าใจ แม้สภาวะเราจะยงัไมไ่ด้ ยงัไมม่ี 

แตเ่ราฟังอนันี �รู้เรื�อง ก็ใช้ได้ ฟังเข้าใจ แล้วก็นําเอาไปปฏิบติั 

แล้วอย่าหลง ไอ้ที�เราฟังเข้าใจ ก็ไมไ่ด้หมายความว่า เป็น

ทีเดียว 

 

บางคนนี� มีไอคิวดี มีตวัเฉลียวฉลาดดี ฟังรู้เรื�อง เหตผุลมาก รู้
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ได้ดี ระวงัจะไปเป็นปทปรมะ พวกเอาหวัยนัตีน อาตมาแปลวา่ 

เอาหวัยนัตีน ปทปรมะ นี�แปลวา่ยอด แปลวา่หวั ปทะนี�แปลวา่

ตีน ปทปรมะ อยูด้่วยกนัเลย เอาหวัยนัตีน ทั �งๆที�ตวัเป็นตีน นกึ

วา่ตวัเป็นหวั ทั �งๆที�ตวัตํ�าต้อยนี� เข้าใจเป็นยอด มนัได้นะ 

เพราะฉะนั �น ผู้ที�เป็นปทปรมะ พระพทุธเจ้าถึงได้ตรัสวา่ ผู้ที�

ศกึษาพระพทุธพจน์ก็มาก ทรงจําไว้ได้ก็มาก สาธยายอยูก็่เก่ง

มาก อย่างกบับรรลธุรรม จ๋อย ไมบ่รรลธุรรมอะไร เดี�ยวนี �ก็

เยอะ เดี�ยวนี �ก็ศกึษากนัอยู่เยอะ สาธยายยืนยนั บรรลธุรรมหรือ

เปลา่ ทั �งๆที�ศกึษามามาก เขาไมใ่ห้บอกๆ ก็บอกบ้างปะไร 

อย่างน้อยก็รู้จกั อปุสมับนับ้าง ขนาดโพธิรักษ์นี� พอเป็น

อปุสมับนับ้างไหมละ่ ถามบ้าง รู้บ้างไหม บรรลธุรรมบ้างไหม 

กระซิบก็ได้ เอา ประเดี�ยวกลวัคนอื�นได้ยิน ประเดี�ยวจะ

กลายเป็นอาบติั ก็ถ้าเชื�อวา่ โพธิรักษ์เป็นอปุสมับนั ก็ให้โพธิ

รักษ์ รู้บ้างไหม จะกล้าบอกไหม มั�นใจไหม บอกได้ รู้แจ้งเหน็

จริงเลย อนันี �คือเขียว อนันี �คือแดง ถามอนันี �เขียวหรือแดง ฮ ึ

บอกไมไ่ด้ ก็ไมรู้่ซ ิถ้ารู้วา่เขียววา่แดง บอกมาบ้างซ ิแล้วคนๆนี �

ก็ควรบอกด้วย เพราะเขาก็เป็นอปุสมับนั ภมูิเขาก็ถึงน่ะ ยิ�งภมูิ
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ถึงข้ายิ�งไมก่ล้าบอก เขารู้วา่ข้าไมจ่ริง ดนัไปบอกวา่เขียววา่แดง 

บอกแดงวา่เขียว ขายหน้าตาย ใช่ไหม เพราะมนัไมก่ล้าบอก 

ยิ�งรู้วา่ อปุสมับนัคนมีภมูิ เอ้า ขืนไปเปิดภมูิ ก็ตายนะซิ เดี�ยว

เขาก็จบัได้วา่ เราไมรู้่จริง แตถ้่าคณุแน่ใจวา่คณุรู้ รู้จริง จะได้

ตรงกนั จะได้เช็ค นี�เขียวหรือแดง นี�แดง นี�เขียว นี�บอกไปเลย 

ตรงกนัเป๊ะเลย ภมูิเหมือนกนั รู้เหมือนกนั ทําไมจะไมก่ล้าบอก 

เพราะคนนี �ไมม่ีอตัตามานะ จะบอก ถ้ารู้วา่คนนี �มีภมู ิบอกซ ิ

ถ้าผิดทา่นจะได้บอกให้เรา อ๋อ เราเข้าใจผิดเหรอ เราไปชี �แดง

วา่เป็นเขียว ไปชี �เขียววา่เป็นแดงเหรอ อ๋อ ทา่นรู้วา่ทา่นเป็น

อปุสมับนั ทา่นรู้ ทา่นประกาศด้วย ทา่นเป็นอปุสมับนั เออดี 

ลองเชื�อทา่นบ้างซิ ถ้าทา่นวา่อนันี �เป็นผิด อธิบายให้ผมด้วย 

ช่วยชี �จริงๆด้วย ผมจะเป็นลกูศิษย์ พิสจูน์เลยซ ิอาจารย์จริง

หรือเปลา่ อปุสมับนัจริงหรือเปลา่ เป็นผู้มีภมูิจริงหรือเปลา่ เรา

ก็จะได้รู้ได้เช็คเลย เราก็เรียนมามากละ แตอ่ตัตามนัไมย่อม แต่

อตัตามานะ มนัไมย่อมนะ 

 

คนที�มีความจริงแล้วนี� จะอาจหาญแกล้วกล้า แตไ่มใ่ช่หา่มนะ 
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ไมใ่ช่ไปเที�ยวอวดเก่งอวดดี ไประรานใคร ไมใ่ช่นะ จะกล้า กล้า

จริงๆ แล้วจะมีเหตมุีผล มีหลกัมีเกณฑ์ อย่างที�พดูให้ฟังนี� บาง

คนนี� ได้แตป่ริยติั ได้แตอ่ะไรนี� ไมแ่กล้วกล้าหรอกๆ ไมอ่าจ

หาญหรอก นอกจากไมแ่กล้วกล้า ไมอ่าจหาญแล้ว บรรยายก็

เลี�ยงๆหลบๆไป ยิ�งมีอตัตามานะมาก อยู่ด้วยแล้วก็ ผิดก็ไม่

กล้ารับผิด ไมย่อมรับผิด กลบเกลื�อนไป เลี�ยงไปตะพืด ก็คนเรา

มนัผิดได้ เป็นพระอรหนัต์ก็ผิดได้ พออาตมาพดูอย่างนี � อะไรวะ 

ใครสอนวะ พดูอย่าง อาจารย์สนีุย์อีกแล้ว ใครสอนวะพดูวา่ 

พระอรหนัต์ผิดได้ พระอรหนัต์ก็ผิดได้ สิ�งที�ทา่นไมรู้่ ก็ต้องผิด 

แตกิ่เลสของพระอรหนัต์ ทา่นรู้ของทา่นหมด และทา่นก็ล้าง

ของทา่นหมด แตไ่อ้เรื�องความรู้ ทา่นก็ผิดได้ ยิ�งบญัญติั ยิ�ง

ภาษา ยิ�งอะไร เหตผุลอะไรพวกนี � บางทีทา่นก็ผิดได้ แตถ้่า

กิเลสของทา่น ๆ ไมม่ีผิดละ่ ทา่นฆ่ากิเลสของทา่นได้หมด

เกลี �ยงนะ่ แตเ่รื�องความรู้นี� ทําไมมนัจะไปรู้หมด อะไรกนั

นกัหนา มนัรู้ไมห่มดหรอก มนัต้องเรียนสพัพญั�ไูปอีก ผิดได้

พลาดได้ เมื�อผิดเราก็รับผิด มนัก็ไมเ่หน็เป็นอะไรเลย พระ

อรหนัต์ก็ไมเ่หน็จะขายหน้าตรงไหน เพราะทา่นไมม่ีตวัตน ผิด
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เป็นอย่างไร ผิดก็ผิด เอาละ บอกความถกูต้องมา เราก็เรียน

ความถกูต้องนั �นไปอีก ก็เจริญไปอีกซิ ถกูจริงหรือเปลา่ละ ถ้า

เรียนไปแล้ว สดุท้าย เราก็รู้วา่ไมถ่กู อ้อ เราก็ไมถ่กูไมเ่ป็นไร ก็

เราโง่ ไมรู้่วา่ถกูหรือไมถ่กู ยงัอตุสา่ห์ไปเรียนตามกนัเยอะ เอ้า 

ผิดแล้ว ผิดด้วยกนัเป็นครู ผิดๆก็ผิดไป เพราะเราก็โง่ไปผิดกบั

เขาน่ะ แตถ้่าเราฉลาดก็รู้ แล้วเราไมไ่ปเรียนด้วยหรอก มนัผิด 

พดูชดัๆ เราก็ไมไ่ปเรียน เทา่นั �นเอง 

 

พระอรหนัต์ทา่นไมก่ลวัเสียหน้าหรอก คนกลวัเสียหน้าอยู่ ไมใ่ช่

พระอรหนัต์นะ เชื�อไหม คนกลวัเสยีหน้าอยู่ ไมใ่ช่พระอรหนัต์

หรอก พระอรหนัต์ ไมต้่องไปกลวัเสียหน้าหรอก เพราะผิดก็ผิด 

จบัประเดน็ให้ชดั พระอรหนัต์นั �น ทา่นเองทา่นรู้อะไรๆ  รู้กิเลส 

หยาบกลางละเอียด ลกึ ไปจนสดุหมดถึง อาสวะอนสุยัของตน 

ของคนอื�นไปรู้ของคนอื�น ก็ผิดได้ด้วย พระอรหนัต์นี�ก็ตาม 

เพราะไมม่ีเจโตปริญาณ สงูขึ �นไป ถึงขนาดคนคุ้นก็ไมพ่อ 

เนื �อหาเหตปัุจจยัก็ไมพ่อ ก็พยากรณ์คนอื�นผิดนะ พระอรหนัต์ก็

พยากรณ์ ผิดได้ ไมใ่ช่วา่ไมไ่ด้ แตข่องทา่นซิ ไมม่ีผิดๆ เพราะ
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อาตมาเอง บอกตรงๆนะ ที�พดูนี� ไมไ่ด้แก้ตวั ให้กบัตวัเองนะ 

พดูความจริงให้ฟัง อาตมาไมอ่ายหรอก ที�จะไปพยากรณ์ผิด 

ไมอ่ายหรอกผิดๆก็ผิด เออดีแล้ว ขี �เทอ่บอกเสยีก่อน บอกแล้ว

ต้องพยายาม ก็อาจจะพดูอีก พยากรณ์อีกก็ได้ บอกได้ สําหรับ

คนที�ควรบอก ก็บอกได้ ยงัไมพ่ดูเป็นเปิดเผยโฆษณานี� โอ้ย ไม่

เป็นความสขุเลย และทําให้คนอื�น ไมเ่ลื�อมใสไปด้วย เพราะคน

อื�นถือได้ ไหนวา่แน่ ไมเ่หน็แน่ ก็ไมว่า่ มนัไมแ่น่ก็ไมเ่ป็นไรหรอก 

จะถือสาอนันี � ก็เอาขี �หมามาแลกทองคํา เอาแคน่ั �นมาเป็นเหต ุ

ที�จะไมศ่รัทธาเลื�อมใสทั �งหมดเลย ก็ไมว่า่อะไร แคนี่ �ก็ไมว่า่นะ 

 

เพราะในความซบัซ้อน อะไรๆหลายอย่างนี� ให้แมน่ประเดน็ 

พระอรหนัต์เจ้า ไมไ่ด้หมายความว่า ได้ไปเที�ยวได้เก่งหมดทกุ

อย่าง ไมใ่ช่ ! เรายกให้ พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ยอด

วิเศษเก่งหมดทกุอย่าง พระโพธิสตัว์ ก็เก่งขึ �นไปบ้างตามควร 

ยิ�งอรหนัต์ ยิ�งไมม่ีปฏิสมัภิทาญาณ อะไรมากมาย อรรถะก็ยงั

ไมม่าก ธรรมะก็ยงัไมม่าก อตัถปฏิสมัภิทาญาณ ก็ยงัไมม่ากๆ 

ยิ�งนิรุตติปฏิสมัภิทาญาณ ปฏิภาณปฏิสมัภิทาญาณ ยิ�งไมม่ี 
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ทา่นก็ผิดได้ ภาษาก็พดูผิดพดูถกูได้ด้วย เพราะทา่นไมค่อ่ยเก่ง

นิรุตติ ไมค่อ่ยมีปฏิภาณ ความเฉลียวฉลาดไมม่ากแตท่า่นแมน่

กิเลสของทา่น นี�มนัมีความซบัซ้อน ซ้อนอย่างนี � ศกึษาดีๆนะ 

 

คนที�จะเข้าใจธรรมะของ พระพทุธเจ้านี�ไมง่่าย เราประกาศ

ธรรมะของพระพทุธเจ้า อยู่ทกุวนันี �  ยิ�งทกุวนันี � อาตมานี� ปฏิ

นิสสคัคะ ทวนกระแสกลบั ตีกลบัมากขึ �นๆๆแล้วนี� ยิ�งยาก 

ขนาดพวกเรานี� อาตมาต้องมาคอยอธิบายตาม เออ คอ่ย

บรรเทา ปัจเจกสจัจะบรรเทาพอได้ บางคน ก็ยงัไมบ่รรเทา

เทา่ไหร่ ฟังได้แตก็่ยงัไมเ่ชื�อสนิท บงัคบัไมไ่ด้ อนันี �อาตมาก็

บงัคบัไมไ่ด้ ก็ไมเ่ป็นไร อย่าเอาไว้นานนกัก็แล้วกนั มนัทกุข์นะ 

เพราะฉะนั �น ก็พยายามศกึษาไปเรื�อยๆ 

 

คําวา่ปฏินิสสคัคะ คํานี � ไมใ่ช่เรื�องธรรมดา อาตมาหยิบเอาคํา

สอนของพระพทุธเจ้ามา อนิจจานปัุสสี วิราคานปัุสสี นิโรธา

นปัุสสี ปฏินิสสคัคานปัุสสี สี�ตวั มาตั �งข้อสงัเกตให้ฟัง วา่ทําไม 

ปฏินิสสคัคานปัุสสี จงึตามหลงันิโรธ เพราะมนัสงูกวา่นิโรธ ปฏิ
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นิสสคัคา มนัสงูกวา่นิโรธ ดบัสนิทได้แล้ว จงึจะสลดัคืนได้ดี ถ้า

ดบัไมส่นิท ยงัไว้ใจไมไ่ด้ ดบัไมส่นิทอย่าโลดโผน อยา่ทําเป็น

แอ๊ค เน่ามาเยอะแล้ว ถ้าดบัไมส่นิท ดบัสนิทให้แข็งแรง 

จนกระทั�ง มปีฏิภาณ มีปัญญา มีอะไรนั�น ถึงคอ่ยปฏินิสสคัคะ 

คอ่ยสลดัคืนไปดี มนัเชื�อมั�นในสิ�งที�เราได้สนิท ถ้าสนิทดีแข็งแรง 

ก็เป็นฐานอาศยั เป็นสิ�งที�ทําให้เราสามารถที�จะ ตวัเองก็ไม่

พลาดทา่เสียที ตวัเองก็สามารถช่วยผู้ อื�นได้ แม้แตช่ว่ยคนอื�น

ได้ก็ยงัไมดี่ ก็คอ่ยฝึกไป  

 

ศาสนาของพระพทุธเจ้า จงึได้ประโยชน์ตน แล้วก็ต้องช่วย

ประโยชน์ผู้ อื�นฝึกซ้อนๆ จะไปตอ่วา่ เราจะปฏิบติัตนให้ดีๆ 

ทั �งหมดเสียก่อน แล้วถึงจะมาช่วยผู้ อื�น มบีางคนคิดอย่างนี � ซึ�ง

มนัเป็นไปไมไ่ด้ๆ เพราะอะไร เพราะเหตปัุจจยั ที�เป็นจะเป็น

โจทย์ให้แก่เรานั �น ไมพ่อๆ เพราะฉะนั �น คนที�บอกวา่ จะเอา

ประโยชน์ของตนเสียก่อน ก็เลยไปอยู่แตใ่นภพของตวัเอง เลย

กลายเป็น สดุโตง่ไปฝั�งหนึ�ง การช่วยผู้ อื�นนี� เป็นการลดอตัตา

มานะในตวั เป็นการเรียนรู้ในภวตณัหา เพราะมนัจะช่วยผู้ อื�น 
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ทํางานกบัผู้ อื�น ผู้ อื�นก็จะติเตียนเราบ้าง เราช่วยเขา เขาจะติ

เตียนเรา ติเตียนแล้ว เราถือสาไหมละ่ มอีตัตามานะไหมละ่ 

อ่าน อ่านความจริงของของจริง ถ้าเผื�อวา่เราเอง ยิ�งไม่

เกี�ยวข้องกบัใคร มนัยิ�งไมม่ีโจทย์ ไมม่ีประโยชน์พวกนี � เมื�อไมม่ี

โจทย์ ไมม่ีประโยชน์ คณุก็เสียเวลาช้านานไป นี�แหละ เป็นพวก

ธรรมะ ของพระพทุธเจ้า ข้อหนึ�ง ที�บอกวา่ ธรรมใดที�เป็นไปเพื�อ

ความเนิ�นช้า ธรรมนั �นวินยันั �น ไมใ่ช่ของเราตถาคต นี�มนัจะโตง่

ไปในทางนั �น 

 

ธรรมะของพระพทุธเจ้านี� ในสมยัพระพทุธเจ้าที�โตง่สดุ มี

พระกสัสปะ ซึ�งไมค่อ่ยจะสงุสิง แตท่า่นก็มี สดุท้าย ทา่นก็มี

สมัมาทิฐิ ต้องมีคณะ ต้องมีหมูม่กีลุม่ ไมโ่ดดเดี�ยวหรอก คณะ

หมูก่ลุม่ทา่น ก็ยอมมาประสาน แตท่า่นมีจริตสร้างมาอย่างนั �น 

นานบัชาติเลย พระกสัสปะออกถงึบอกวา่ ขีดสดุก็ ถ้าใครเกิน

พระกสัสปะไปแล้วนะ พวกนี �นอกรีต ขีดสดุท้ายแคพ่ระกสัสปะ

นี�แหละ ถือตบะธรรมถึง ๑๓ ข้อ ยานที�สดุแล้ว สําหรับ

พระพทุธศาสนา ฟังให้ชดัๆ ตบะธรรมฤาษี ของพระกสัสปะนี� 
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รู้สกึวา่เป็นขีดที� โอ้โฮ อยู่ป่าเป็นวตัร ป่าก็ไมใ่ช่มีคนมากอย่างนี � 

นี�ยานที�สดุแล้ว ก็จดุเคร่งที�จะขาด ถ้าเลยไปกวา่นี �แล้ว ไมใ่ช่

พทุธแล้ว เพราะฉะนั �น ใครไปทําขนาดพระกสัสปะนี� ลอ่แหลม

แล้ว 

 

พระกสัสปะนี� ได้ธรรมะของพระพทุธเจ้าก็เพราะวา่ มีสมัมาทิฐิ 

ที�เอามาใช้ได้ ในเยื�อใยสดุท้ายเทา่นั �น เพราะขีดฤาษีกบัพทุธนี� 

กสัสปะเป็นเขตที�เหลือ เอาพทุธไว้ได้ ถ้าเลยนั �นไปไมใ่ช่ และ

คนที�จะมีอินทรีพละ อย่างพระกสัสปะนั �นน่ะ ที�สามารถเป็น

ฤาษีได้ขนาดนั �น แล้วเอาพทุธไว้ได้นี� โอ้โฮ ยอดยาก ตามอย่าง

ยาก ในสมยัของพระพทุธเจ้า ไมม่ีคนอื�น เพราะฉะนั �น ลกูศิษย์

พระกสัสปะน้อยที�สดุ ลกูศิษย์พระสารีบตุรมาก ลกูศิษย์พระ

อานนท์มาก ลกูศิษย์พระกจัจายนะมาก แม้แตล่กูศิษย์พระโมค

คลัลาก็ยงัมาก ลกูศิษย์พระกสัสปะ น้อยกวา่เพื�อน เพราะทา่น

ก็มีหมูค่ณะของทา่นเทา่นั �น เพราะฉะนั �น คณุไมต้่องสงสยั

หรอก สภุทัทะแก่ ไปดา่พระพทุธเจ้า ตั �งแตพ่ระพทุธเจ้า

ปรินิพพานใหม่ๆ  เพราะปัญญาไมค่อ่ยสงู คนพวกนี � ลกูศิษย์
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พระกสัสปะ ถึงตาํหนิพระพทุธเจ้าได้ เพราะวา่ปัญญาไมส่งู 

แล้วเป็นคนหลงภพ หลงภพอย่างฤาษี พระพทุธเจ้าตรัส... 

 

ภาษาบอกวา่ ภพพระกสัสปะนี� มีธรรมะเทา่กบัเรา ยกเทา่กบั

เรา ยกเทา่เทียมเรา นั�นเป็นคําที�ตรัส ให้คนอื�นๆวางใจนะ อย่า

ไปถือสาพระกสัสปะมาก ในยคุของทา่น เพราะยคุนั �นแล้ว ผู้ที�

ศกึษาพทุธศาสนาแล้ว เข้าใจพทุธแล้ว 

 

จงึต้องพดูๆถ่วง รักษาพระกสัสปะเอาไว้ ถ้าไมรั่กษาพระกสัส

ปะเอาไว้ ขีดเขตของคน ที�จะไปอดทน เป็นแบบฤาษีพวกนี � ก็

จะไมเ่หลือ ขีดสดุก็คือพระกสัสปะ พระกสัสปะนี�ใช้เวลา 

บําเพญ็ธรรม นานมาก กวา่จะบรรลธุรรมะ เป็นผู้ที�บรรลใุช้ชาติ

ในการปฏิบติัธรรม ได้เป็นฤาษีมานานมาก เนิ�นช้า ไมใ่ช่

อาตมารังเกียจ อาตมาชมเชยในความอดทน ในความกล้า ใน

ลทัธิบําเพญ็แบบ อตัตกิลมถานโุยค ของพระกสัสปะสงู อตัตกิ

ลมถานโุยคสงู เพราะฉะนั �น ในสิ�งที�เทา่เทียมพระพทุธเจ้า 

เทา่ที�ยกในเรื�อง อตัตกิลมถานโุยค ไมม่ีใครเทา่ พระพทุธเจ้า
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ตรัส ทา่นยกกสัสปะเทา่เทียม ในด้านนี � อดทน แตปั่ญญานั �น 

ไมเ่หมือนกนั ปัญญาสามารถเอาพทุธธรรมไปได้ยาก สาย

พระกสัสปะ จงึบรรลพุระอรหนัต์น้อย ๆ และใช้เวลายาวนาน 

สายพระสารีบตุร สายพระมหากจัจายนะ สายพวกนี �บรรลเุร็ว 

บรรลไุด้ไว เพราะสมัมาทิฐิดี ทางโน้นพดูยาก เพราะหนกัไป

ในทางฤาษี แตก็่ต้องมีตวัอย่าง ถ้ายิ�งสมยัของพระพทุธเจ้า 

ต้องมีตวัอย่าง ไมม่ีตวัอย่างไมไ่ด้ ต้องมีให้ครบหมดทกุอย่าง 

สมยันี �ไมใ่ช่ยคุแบบพระกสัสปะ เพราะวา่ มนัเป็นแบบฤาษีไป

หนกั แตค่นหลงผิด ไปนิยมแบบนั �น มนัก็เลยยิ�งหา่งศาสนา

พทุธ หลงผิด เพราะคนสมยันี �ไมอ่ดทน ก็เลยไปนิยมชมชื�น

อย่างนั �น มนัอดทน มนัก็ดี ทําให้ความอดทนดีเหมือนกนั มนัก็

อปุการะในมมุหนึ�ง ในประเดน็หนึ�ง 

 

อาตมาขยายไปจนกระทั�งอนันี � ที�อาตมาพดูถึงนี� อาตมารู้สกึวา่ 

อธิบายยงัไมเ่ก่งเทา่ไหร่ แตจ่ะเอาไว้ วนัหลงัๆ จะอธิบาย

เพิ�มเติมในจดุนี �ให้ฟัง ที�พดูนี� ไมไ่ด้หมายความวา่ จะไปลบหลู่

พระกสัสปะ จะไปลบหลูต่บะธรรม ไมใ่ช่ไปเช่นนั �น สมยันี �ตบะ
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ธรรมใช่น้อย ใช่พิลกึพิลือ สมยัพระพทุธเจ้า ไมม่ีความอดทน

ขนาดนั �น 

 

ก็ไมจํ่าเป็นที�จะต้องไปมุน่ถึงขนาดนั �น พยายามศกึษามรรค

องค์ ๘ โพชฌงค์ ๗ ของพระพทุธเจ้าให้ชดั แล้วปฏิบติัอยู่กบั

หมูก่ลุม่ มิตรดีสหายดี สงัคมสิ�งแวดล้อมดี ไมต้่องตะแบง

ออกไปข้างนอกเขต ให้มากนกัหรอก ช้า ขอยืนยนั แตม่นัห้าม

ไมไ่ด้หรอก คนที�มีจริต มีความชอบ เขาก็ไปแตไ่ป เอาเถอะ 

ไมใ่ห้หลดุจากหมูนี่ �ก็ดีแล้ว แตก็่ไปอีกหลายชาติ ถ้าใครที�

สามารถอยู่ในหมูไ่ด้แล้ว สามารถสมานอตัตา สมานตัตตา 

สามารถที�จะผสมผสาน ไอ้ที�มนัสมานไมไ่ด้ ก็เพราะอตัตา

มานะ นี�แหละ เป็นตวัสําคญั ในเรื�องกาม เราก็รู้ ถ้าสมานมาก 

จนกระทั�งเป็นกาม เดี�ยวก็ติดเยิ �มกาม เข้าใจกนัอยูแ่ล้ว พวก

เรานี�ตาไว แม้แตฆ่ราวาสด้วยกนั โอ้โฮ ไมไ่ด้ ซดักนัน่าดเูลย 

แตอ่ตัตามานะพวกเรา ยงัไมเ่ก่ง ยงัเรียนยงัไมค่อ่ยเก่ง ยงัไม่

คอ่ยรู้ตวันกั เพราะฉะนั �น มนัจงึเกิดระหองระแหงกนัอยู่มาก

หน่อย ตรงนี � กามเราก็ดไูมน่่าเกียจเทา่ไหร่ เพราะพวกเราคอย
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ระแวงระวงั และก็รู้กนัเร็ว แตอ่ตัตามานะนี�ยงั เพราะฉะนั �น 

ต้องมาพยายามเพง่เพียร เรียนรู้อตัตามานะให้มาก แล้วลดละ

ได้ สมานตัตตาของเราก็ดี จะประสานกลมกลืนกนัได้ เพราะ

เราลดตวัลดตน ยอมอนโุลมปฏิโลม รู้จกัยืดหยุ่น ประสานกนั

ได้ดี ถ้าดีเข้าไปเทา่ไหร่ ถ้าอตัตามานะลด ปัญญาญาณ ที�จะ

ไปเหน็กาม ละเอียดเพิ�มขึ �น รูปราคะ อรูปราคะ หรือกาม มนัจะ

มีหลายระดบั ราคะหรือกามนี� มนัจะเข้าไปเหน็ เพราะลดอตัตา

มานะ มนัจะยาน มนัจะละเอียดซบัซ้อน อปุการะกนั ลดกามก็

จะไปเรียนอตัตามานะ ลดอตัตามานะก็จะไปเหน็กามละเอียด 

ลดกามละเอียด จะไปเหน็อตัตามานะละเอียด และก็ซบัซ้อน

กนัไปอย่างนี � จนกระทั�งหมดกาม เหลือแตอ่ตัตามานะ ก็ไป

เรียนอตัตามานะ จนไปข้างเคียงเป็นอนาคามี ก็จะเหลือ รูป

ราคะ อรูปราคะ ซึ�งเป็นกามละเอียด ซึ�งไมม่ีฤทธิ�มีเดช ออกมา

ทํางานข้างนอก หิริ โอตตปัปะมาก ทางกาย ทางวาจา จะไม่

ทําแล้ว ไมก่ล้า โอตตปัปะ เกรงกลวั ตรงความชั�วความบาป 

พวกนี �จะไมท่ํา เพราะฉะนั �น จะเหลอืรูปราคะอรูปราคะ อยู่ใน

ใจเราเทา่นั �น เราก็จะต้องลด ละล้าง เรียนรู้ของเราเอง 
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เพราะฉะนั �น อนันี �บางที ตวัเองหลงได้วา่ เราหมดกาม หมด

กามราคะ จะต้องเรียนรู้ละเอียดลงไปอีก มนัมีเชิงดีดดิ �นอยู่ 

กามในราคะ ในประเภทผกูพนั ติดยดึรสอร่อยทางเสพ ทาง

สมัผสัแตะต้อง และมีอะไรในเมถนุสงัโยค ๗ อาตมาก็อธิบาย 

และ ต้องพยายามศกึษาเพิ�มเติม 

 

เอาละวนันี�มาฆบูชา 

ถาม วนัมาฆบูชาพระอรหนัต์ ๑๒๕๐ รูปมาประชมุกบั

พระพทุธเจ้า และผูที้�ไม่ใช่พระอรหนัต์ ไปไหนหมด 

ก็ทา่นไมม่ี สิ�งที�ทา่นจะต้องมี ญาณที�จะสําเนียก ที�จะต้องระลกึ

รู้ นี�ดเูหมือน ได้เคยอธิบายแล้วนะ พระอรหนัต์ ที�มาประชมุ ใน

วนัมาฆบชูานี� ได้สั�งสมมา รู้ทั �งกาลเทศะอนัควร วา่วาระใด เรา

ควรจะเฝ้าพระพทุธเจ้า ไมต้่องอะไรหรอก สญัญาณแคว่า่ วนั

เพญ็เดือน ๓ ถ้าคณุเป็นลกูศิษย์ ของพระพทุธเจ้าหมด แล้ว

ชาติหน้าๆๆ จนกระทั�งคณุรู้ อนันี �มนัก็จะอยู่วิญญาณของคณุ 

เป็นวิบากจําได้ เป็นพระอรหนัต์ โอ้ เราเป็น เอหิภิกข ุวนันี �

สมควรไปแล้ว ไปพบพระพทุธเจ้า มนัจะเกิดพรั�งพร้อม 

องค์ประกอบวนันั �น ของพระพทุธเจ้า มีบารมี ทา่นจะมีพระ
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อรหนัต์กี�รูปละ ๑๒๕๐ รูป มีจริง ไมใ่ช่ของปลอม มนัก็จะครบ

ครัน มนัก็จะไป มนัจะบริสทุธิ�อย่างนั �น คนที�ยงัไมใ่ช่พระ

อรหนัต์ จะไมม่ีภมูิ จะไมม่ีความรู้สกึ จะไมม่ีความรําลกึ ไมม่ี

องค์ประกอบของเหตปัุจจยั ที�เคยสั�งสมพวกนี � หรือสั�งสมมาก็

ยงัไมแ่น่นพอ ยงัไมแ่จ๋วพอ ยงัไมค่มชดัพอ มนัก็เบลอๆ มนัก็ไม่

รู้ตวัไมรู้่ แตนี่�ทา่นรู้แล้ว ทา่นชดัทา่นคมแล้ว อนันี �เหตปัุจจยันี� 

ทา่นมี ทา่นก็สั�งการของทา่นไป นี�พยายามอธิบาย อจินไตยนี � 

ให้ฟังแล้วนะ 

 

ถามว่า (ทําไม)พระอรหนัต์ถึงไม่ชวนพระอนาคา พระ

สกิทา 

ไมใ่ช่เรื�อง ! เพราะวาระของพระพทุธเจ้า ต้องการสอนพระ

อรหนัต์เทา่นั �น และทา่นก็เคยได้เรียน เหมือนคณุได้ฟังนี� เพราะ

ทา่นฉลาดกวา่คณุ จงึไมถ่ามอย่างคณุ ทา่นจะตดัสนิ ทา่นจะรู้

เลยวา่ ในกาละนี � ไมใ่ช่เรื�องเกี�ยวกบั พระสกิทา พระอนาคา ไม่

เกี�ยว เกี�ยวกบัพระอรหนัต์เทา่นั �น แตพ่ระอรหนัต์แตล่ะองค์ ก็

ไมช่วนกนั ทกุองค์ทา่นมาไมช่วนกนั ตา่งคนตา่งไมไ่ด้นดัหมาย

ไว้ มาเองเลย ขนาดพระอรหนัต์ ทา่นยงัไมช่วนกนั ไปชวนพระ



65 
 

สกิทามายงัไง เหน็ไหมวา่ เหตผุลมนัลงตวัทกุอย่าง ทกุรูป

พร้อมใจ ใจของพระอรหนัต์แตล่ะองค์ ทา่นพร้อมของทา่น นั�น

มนัก็มาลงพร้อมกนัเลย ไมม่ีการนดัหมาย ไมม่ีการกําหนด ไม่

มีการเป็น ทกุอย่างจะต้องเป็น พระพทุธเจ้ารู้องค์เดียว รู้องค์

เดียววา่ จะเป็นอย่างนี � พระพทุธเจ้าย่อมรู้ สว่นพระอรหนัต์องค์

อื�น ทา่นคิดวา่เอ้า ทา่นก็มาหรือๆ แตท่า่นยงัไมถ่ึงขนาด 

ประหลาดใจ เพราะทา่นได้ฟังเหมือนคณุได้ฟัง และทา่นได้ฟัง

มามากกวา่คณุ ได้ฟังมากเที�ยวกวา่คณุได้ฟัง เชื�อไหม พระ

อรหนัต์เป็นองค์ ๑๒๕๐ องค์นี� จะไปประชมุพร้อมนี� เป็นพระ

อรหนัต์ที�ได้ฟังอย่างนี � มานบัเที�ยวไมถ้่วน 

 

สมยันั�นไม่ใช่มีพระอรหนัต์แค่นั�น มีมากกว่านั�น ? 

ที�ถามเมื�อกี �นี � ในสมยันั �นไมม่ีพระอรหนัต์เพียงแค ่๑๒๕๐ รูป 

ใช่ ! แล้วพระอรหนัต์ที�มีบญุบารมี ที�จะได้ฟังธรรม มาฆบชูา 

๑๒๕๐ รูป มีเฉพาะ ๑๒๕๐ รูปนี �เทา่นั �น เพราะพวกนั �น บารมี

ยงัไมถ่ึง ก็ไมไ่ด้ไป สั�งสมบญุนั �น ยงัไมค่รบพร้อมอนันี � มีเหตุ

ปัจจยัไมค่รบ ก็ไมไ่ด้ไป อย่าวา่แตส่กิทา อนาคามีเลย ต้อง เอหิ

ภิกขดุ้วย ที�พระพทุธเจ้าบวชให้ เพราะเป็นองค์ที�ใกล้ชิดแล้ว 
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เป็นคนที�มีบารมีถ้วนถึงแล้ว จงึจะได้อนันี � ไมใ่ช่เรื�องสมมติุ 

ไมใ่ช่บงัเอิญๆ 

 

คิดไปเถอะคิดไปวา่ โอ้โฮ ทําไมนะทีเราอยู่ดีกิ�กก๊อก และมีพระ

อรหนัต์ไปรุมล้อมอยู่ตั �ง ๑๒๕๐ องค์ ถึงวาระนั �น อยา่งนั �น เอ๊ 

วนัเพญ็เดือนสวา่ง โอ้โฮ จิตดีอย่างนี � มนัน่าจะมีองค์อื�นๆ ไป

บ้างนะ ทําไมจะให้ สะอาดบริสทุธิ�บ้าง ไมไ่ด้หรือ คิดเอาไม่

คอ่ยมีเหตผุลเลย ไมค่อ่ยสมเหตผุล เหตผุลอนันี � มนัเหนือ

เหตผุล เพราะอนันี � มนัคือสจัจะ ที�มนัไมเ่กี�ยวกบัเหตผุล เพราะ

เหตผุลนี� คือสิ�งที�ยงัไมล่งตวั ต้องมเีหต ุต้องมีผล ที�จะต้องค้าน

แย้ง มนัก็เลยคิดอยูอ่ย่างนั �นน่ะ แตนี่�มนัจบแล้วนี� เหตกุบัผล 

เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัแล้ว สมบรูณ์ สมดลุแล้ว ไมม่ีความ

สงสยั เหมือนคณุสงสยัแล้ว มนัเป็นเรื�องไมใ่ช่จะคิดได้ ไมใ่ช่

ตรรกศาสตร์ ไมใ่ช่ อตกักาวจรา ไมใ่ช่เรื�องคิด แตเ่ป็นเรื�องที�

จะต้องเหน็แจ้ง 

 

ที�ผมตอบคณุได้ ก็เพราะวา่ เหน็แจ้งอนันั �นๆ และผมไมส่งสยั 
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อย่างคณุสงสยั แตก็่ตอบคณุอย่างนี � พอปัจเจกสจัจะบรรเทา

บ้างไหม พอมนัเข้าไปในตวั พอบรรเทาความสงสยันี�ได้ พอมี

สจัจะ ขึ �นมาหน่อยบ้างน่ะ มนัก็ได้ขนาดนี �นะ 

 

เอาละอาตมาคิดวา่ วนันี �ได้ใช้เวลาของวนัมาฆบชูา คืนฟ้าเพญ็

ของวนั มาฆบชูาวนันี � เราก็ได้ฟัง สิ�งที�อาตมาคิดวา่ ควรพดู

หลายอย่าง เป็นอจินไตยหลายอย่าง ซึ�งเป็นสิ�งที�เจาะลกึลงไป 

ยงัไมเ่คยฟังวนันี � ก็ได้พดูบ้าง หลายอย่าง ได้เจาะลกึไปใน

ปรมตัถ์ โดยเฉพาะเจตนา จะเจาะลกึปรมตัถ์ ทบทวนด้วย และ 

เจาะลกึซ้อนลงไปด้วย 

 

คนที�ติดตามฟังธรรมประจําไมข่าด ได้รับข้อมลูในการศกึษา

ปริยติัก็ดี ก็จะเข้าใจได้สอดคล้อง เข้าใจได้ เพราะวา่ มนัมี

พื �นฐานอะไร รองรับแล้ว มนัก็จะได้ดี เพราะฉะนั �น ผู้ที�ไมไ่ด้ฟัง

ธรรม ขาดการฟังธรรม ความติดต่อ หรือความตอ่เนื�องเป็น

ระดบั มนัก็จะขาดไป เพราะการฟังธรรม มีอานิสงส์ ในการฟัง

ธรรม ผู้ ใสใ่จฟังธรรม ที�พดูนี� ไมไ่ด้หมายความวา่ เรียกร้องคน
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จะให้มาฟังธรรมมากๆ ไมม่ากก็ไมเ่ป็นไร แตส่ิ�งที�ควรจะให้คณุ

รับรู้ อาตมาก็เพียรเตม็ที� ที�จะให้คณุรับรู้ สว่นคณุจะได้ คณุก็

เอาไปปฏิบติั ให้มนัได้ซิ ให้มนัเกิด ได้แล้วคณุก็สืบทอด

พระพทุธศาสนา อยากให้ได้อรหนัต์ไหม ไปถามคนโง่ๆก็ได้ ถ้า

ไปถามวา่ อยากให้คนเป็นโจรไหม ก็เหมือนกนั เป็นมมุที�ตรง

ข้ามกนัเทา่นั �น อาตมาไมอ่ยากให้ใครเป็นโจร อยากให้เป็น

อรหนัต์ไหม ก็อยาก แตจ่ะไปอยาก โดยคนมนัไมเ่ป็น อาตมาก็

ทกุข์ อาตมาก็ไมท่ํา เพราะอาตมาเรียนแล้ว มีคําตอบอยูบ่ท

หนึ�ง ที�พระพทุธเจ้าทา่นตรัสวา่ 

 

ผูห้มดหวงั คือผูที้�ข้ามชาติ ชรา ไดแ้ลว้ ยงัมี เดี�ยวจะอ่านให้ฟัง 

แตเ่ตรียมมา ผู้หมดหวงั เพราะฉะนั �น อาตมาไมห่วงัอะไรหรอก 

จะพดูโดยสมมติุ โดยโวหาร วา่อยากมั �ยละ ไมอ่ยาก แล้วจะทํา

หาอะไร (ผู้ ฟังหวัเราะ) แตอ่ยากอนันี �เป็น วิภวตณัหา เป็น

ตณัหาอดุมการณ์ บอกแล้ว ก็หมดหวงัในตวัแล้ว ถึงอยากยงัไง 

คณุไมไ่ด้ชา่งหวัคณุปะไร คณุไมไ่ด้ก็สบายคณุ คณุไมไ่ด้ก็ไม่

สบายคณุ แตอ่าตมาอยากจะทํา อยากจะทําให้คณุนะ ผิดด้วย
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หรือครับ (ผูฟั้งหวัเราะ) ที�อยากทําให้คณุดีขึ �น ทําแล้วก็ไมไ่ด้

คิดเบี �ยคิดบาท เอามานะคา่ทํา เอามาห้าบาทสิบ เอามาร้อย

หนึ�งพนัหนึ�ง ไมไ่ด้เรียกคณุ นี�ทําฟรี จะทําซะอย่าง ทําฟรีด้วย 

 

เอาละสําหรับวนันี �พอ 
 

 

 
ถอดโดย ยงยทุธ ใจคณุ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 

ตรวจทาน ๑ โดย สม.ปราณี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 

พิมพ์โดย ใจธรรม สิทธินาวิน ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ 

ตรวจทาน ๒ โดย โครงงานถอดเท็ปฯ ๕ กนัยายน ๒๕๓๗ 

เข้าปกโดย สมณะพรหมจริโย 

เขียนปกโดย พทุธศลิป์ 


