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จะเลยไปหนอยแลว แปดโมงสามสบิ พวกเราพระเณร สกิขมาตตุางๆ หรอืแมแตผูปฏบัิต ิไดเวยีน เขาที่สถานที่แลว

มันจะเลยไปหนอยแลวละ อยางนัน้กก็อนจะไดรับประเคนอาหาร อาตมากข็อ แสดงธรรม แสดงสัมโมทนยีกถา

หรอืแสดงธรรมมคีาถาตางๆ กอนที่จะไดถวาย ภัตตาหารรวมกันแลว เสรจ็แลวเรากจ็ะไดทานอาหารรวมกัน ในวันวสิาขบชูานี้

เอา! วันนี้เปนวันสาํคัญ วันวสิาขบชูา ซึ่งในเมอืงไทยเรา พทุธศาสนกิชนดวยกัน รูดวีาเปนวัน ซึ่งเราถอืวา เปนวันสาํคัญ กเ็พราะวา

เปนวันที่พระพทุธเจาประสตู ิกม็เีลขหมายวาเปนวันเพญ็ เดอืน ๖ แมวัน ทานตรัสรู กว็ันเพญ็เดอืน ๖ และแมที่สดุ ทานปรนิพิพาน

กว็ันเพญ็เดอืน ๖ นี่ มาตรงกันวันนี้ ซึ่งเปนมหาฤกษ ที่เปนฤกษนาคดิ และยิ่งใครคดิ ยิ่งคดิ ยิ่งเหน็ ยิ่งลกึ วามันเปนวันเดยีวกันนี่

ประหลาด และมันกป็ระหลาดจรงิๆ ดวย มันตรงกัน วันเดยีวกันไดอยางไร และในวันที่ตรงกัน วันเดยีวกันนี่แหละ ยิ่งพจิารณา

ยิ่งไตรตรอง ยิ่งอานเขาไปจนเหน็ ลกึซึ้งเขาไปชัดอกีวา การเกดิกด็ ีหรอืวาการประสตู ิของพระพทุธเจานะ พทุธะเกดินี่

หรอืการเกดิจติวญิญาณ เกดิการตรัสรู จติวญิญาณ เกดิการ มปีญญาญาณ อยางชาญฉลาดที่รูในธรรมะ รูในความหลดุพน

รูในสภาพวมิตุ ิหรอืรูในสภาพนพิพาน การเกดิสภาพวมิตุหิรอืนพิพาน นี่ ทานถอืวาจติมกีารเปลี่ยนแปลงไป มอีาการดับสนทิไป

มอีาการ ตัดขาดไป จติสวนที่มันชัว่ จติสวนที่มันไปยดึถอื ไปตดิ จติที่มันไปตดิ ไปเสพ มอีาการที่จะตอง เปนแบบ คนโลกๆ

จติตัวนี้มันขาด จติตัวนี้มันหลดุ จติตัวนี้มันดับสนทิ จติตัวนี้ มันไมเกดิอกี หรอืเรยีก เปนภาษางายๆวา จติชัว่ตัวนี้มันตายนะ

ฟงดีๆ จติชัว่ตัวนี้มันตาย กเ็ลยเหมอืนกับความหมายวา ปรนิพิพาน หรอืนพิพาน คอืมันม ีตัวหนึ่งตาย แลวจติของเรานี่

เกดิเปนบคุคลใหม จติของเราสะอาดขึ้น จติของเรามคีวามรู เรยีกวาตรัสรู จติของเรา เหน็ชัดเจนวา โอ! จติมันวาง มันปลอย มันขาด

มันวมิตุ ิมันหลดุพน จากสิ่งชัว่ สิ่งเลว จากอาการจติ ที่เปนโลภะ โมหะ โทสะ ดวยเหตอุยางนี้ ดวยปจจัยอยางนี้ ที่มันเปนจติประเสรฐิ

จติตัวนัน้เกดิใหม จติตัวที่มันขาด ขาดจากไอนัน่ มันเปนจติสะอาดขึ้นมาตัวใหม และความเกาที่เคยตดิ ความเกา ที่เปนเชื้อสกปรก

เปนเชื้อที่มคีวามชัว่ มันดับสนทิ ศาสนาพทุธนี้ อานชัดถงึจติ และมันดับสนทิ มันไมเวยีนมาอกี มันรูดวยปญญาอันสงูที่เรยีกวา

อลมรยิญาณทัศนวเิสโส ภาษาบาลเีรยีกวาอยางนัน้ เรยีกวา อลมรยิญาณทัศนวเิสโส คอืญาณทัศน อันวเิศษ

เปนชัน้ปญญาที่มันแทงทะลรุอบ มันรูแนๆ ในตัวเองนี่ มันรู มัน่ใจในตัวเอง มันเหน็ชัดในตัวเอง มันเหน็วา เราไมตอง ไปยุงเกี่ยว

จติของเรา ไมตองไปคลกุคลอียางนัน้ ไมตองไปดดูซมึ ไมตองไปเกี่ยวของ มันหมดความแสวงหา อยางนี้จรงิๆ

ใจมันหมดอาลัยอาวรณ มันหมดอารมณ ที่จะเปนสขุ เปนทกุข

ยกตัวอยางใหฟง ถาไมยกตัวอยางแลวไมได ตองยกตัวอยางเหตปุระกอบ เชน จติของเรามันยังตดิ ในสิ่งบางสิ่ง เอาหยาบๆนะ

เอาเรื่องหยาบๆ ต่ําๆ จะไดเหน็ชัด เชน จติของเราบางคนนี่ ไปตดิเหลา อยางนี้นะ นกึวาไปกนิเหลา แลวมันอรอย มันเปนรสชาตสิขุ

ถาเราไปเสพเขาแลว มันสขุสบาย ถามันอยากขึ้นมา ไมไดเสพแลวทกุข นี่เราเปนสขุ เปนทกุขอยูอยางนี้ พอจติของเราอานชัด

ดวยปญญา อันแจง เหน็โทษเหน็ภัยชัดเจน เอ! จติของเรานี่มันยังโง มันอวชิชา มันไปหลงทาํไม คนเขาไมตดิ กม็เียอะแยะไป

คนเขาไมหลงกม็เียอะไป คนเขาไมตองไปทกุข ไปสขุ เพราะเหลา เหตปุจจัย แคเหลานี่ เราเองไปตดิอยูทาํไม พจิารณาจนออกเหน็แจง

แลวมันจะแทงตลอดวา ออ! เรานี่อวชิชาจรงิหนอ เรานี่โงจรงิหนอ เรานี่ชางหลงใหลจรงิหนอ ไปหลงวามันเปนสขุเปนทกุขอยูได



ทัง้ๆที่คนอื่น เขาไมเหน็สขุ เหน็ทกุขดวยเลย เอาเหลามากนิเขากก็นิได แตเขาไมสขุ ไมทกุขจรงิๆ และไมจาํเปน เขากไ็มกนิดวย

ถาจาํเปนเขาเอาเหลามากนิผสมยาไป ผสมอะไรไปเขากก็นิ ถาไมตอง ผสมยาแลว เปนเหลาจรงิๆแลว กม็ันมธีาตุ

ที่จะตองไปทาํปฏกิริยิากับเซลล แลวอะไรตออะไร เสยีหายอกี กไ็มเหน็ตองกนิใหมันเสยีเวลา เสยีของทาํไม กนิแลวเสื่อมดวย

อยางนี้เปนตน มันเหน็ ชัดแจง จตินัน้เปนญาณทัศนวเิศษ มันแนใจที่สดุเลย มันกว็างปลอยเลย ออ! ตอไปนี้ ฉันจะไมเปน ทาสเหลา

มันเปนความหลงชนดิหนึ่ง ที่เราไปหลงวา มันไดกนิแลวมันอรอย มันไดกนิ แลวมันเปนสขุ พอกนิแลวเสพตดิอยางหนึ่ง

จติมันจะถกูปฏกิริยิาอยางหนึ่งเปลี่ยนแปรไป มอีารมณราํเรอืงยังไง ไมรูแหละ อยางที่กนิเหลาไปมอีารมณอยางนัน้ และกไ็ปยดึถอืวา

อันนัน้เปนวมิาน เปนอารมณ ที่นาเสพ นาม ีนาเปน แลวคนนัน้กไ็ปทาํตนเองมอีารมณอยางนัน้ นี่มันเปนทัง้ภวตัณหา ทัง้กามตัณหา

ทัง้กามตัณหาอยางนัน้ จะตองเอามาแตะที่รสลิ้น และจะตองไปกนิ ไปแลวจะตองมอีารมณ อยางนัน้อยูในใจ มทีัง้ภวตัณหา

กามตัณหา

ถาผูใดอานออกชัดแลววา โถ! อยางนี้เราไมตองอยากอกี ไมตองไปแลกเหนื่อย ไมตองไปเสยีเงนิ ไมตองไปลงทนุ ไมตองไปลงแรง

ไมตองไปแสวงหาอกี ไมตองไปเหนด็เหนื่อย แมแตใจจะอยาก ไมตองอยากกไ็ด จติอันนี้ มันจะเหน็จรงิ เปนจรงิในจติ

พอจติเหน็อยางนี้ปบ มันปลอยคลายเลย อันนี้เราวมิตุ ิสบายเลย ตะนี้เหน็เหลาอกีกเ็ฉย คณุเฉย เคยเฉยกับสิ่งใดกต็าม

คณุไมเคยสบูฝน คณุเหน็ฝนแลวกเ็ฉย นัน่แหละจติวาง จติเฉย เพราะหลดุเหลาแลว คณุกจ็ติเฉยแบบนี้ เหมอืนกับ คณุตดิอยางอื่นนี่

ตดิบหุรี่ ตดิหมากพล ูตดิขนม ตดิรปู ตดิรส ตดิกลิ่น ตดิเสยีง นกึวาไดรปูอยางนี้ มันสมใจวา แหม มันเพลดิเพลนิ อรอย เปนความสขุ

เสพตดิอันนี้ขึ้นมา ไดรสอยางนี้มากนิ แตะลิ้นแลว แหม มันอรอย ถาไมไดแลวละก ็ถาหวิโหยขึ้นมา หรอืถาไปนกึถงึขึ้นมา ตองอยาก

ตองไปแสวงหา อยางนี้เปนกเิลส เปนตัณหาอยูนัน่แหละ พอไดอรอยแลวกเ็สพสขุเวทนา ถาไมได แลวกท็กุข นี้มันตดิอยางนี้ตดิอรอย

ตัง้แตหยาบ ตัง้แตตดิอบายมขุอยางนี้ และคณุทาํใหตรัสรูใหได พอตรัสรู จติมันรูแจง มันกว็างจรงิ การตดินัน้ตาย ไมตดิอกีแลว

จติที่เหน็ชัดนัน้เกดิใหม ฟงดีๆนะ ฟงความเกดิ ตรัสรู นพิพาน จะเปนตัวเดยีวกัน จะเปนตัวเดยีวกัน นี่เปนเรื่องของจติ

สวนกาํหนดวันวา วันประสตูเินื้อหนังพระพทุธเจานัน้ กว็ันหนึ่งนะวันเกดิ พออาย ุ๓๕ พรรษา พระพทุธเจาตรัสรูเมื่ออาย ุ๓๕

และในคนืวันเพญ็ เดอืน ๖ ในวันนัน้ ทานกต็รัสรู สวนทานจะปรนิพิพาน ตอนที่จะสิ้น อาย ุดับขันธ ไปในวันเพญ็เดอืน ๖ เหมอืนกัน

ทานกต็าย นัน่กห็มายความเอา กาํหนดวันของวัตถรุปู หรอืของ รางกายรปูขันธนี้ นัน่กอ็ยางหนึ่ง สวนในธรรม ธรรมในธรรม

ธรรมะของธรรมะ เรากร็วม กันมาซะวา เปนอาการเกดิ อาการตรัสรู อาการตาย นี่ เปนอันเดยีวกัน จนทานพทุธทาส เอามา

บรรยายวา เอย ไมเชื่อ พระพทุธเจาเกดิวันนัน้ แลวกม็าตรัสรูวันนี้ แลวกไ็ปตายเอาวันโนน เปนวันเดยีวกัน ไมเชื่อ ไมเชื่อกไ็มเปนไรนะ

แตอาตมาเชื่อ อาตมา ไมมปีญหา อาตมาเชื่อกไ็ด ไมเชื่อกไ็ด อาตมาไมมปีญหา เรื่องนัน้

สาํหรับวันนี้ เขากก็าํหนด ไมเปนไร เพราะเรื่องที่มันเหลอืเชื่อที่มันพสิดาร มันมเียอะในโลก ไมจาํเปน ที่จะตอง เราไมมปีญหา

เขาจะเกดิวันนี้ตรงกัน ตายวันนี้ตรงกัน ตรัสรูวันนี้ตรงกัน กไ็มมปีญหาอะไร ดเีสยีอกี เรากเ็อาวันนี้ มาเปนฤกษ วันนี้เปนวันสาํคัญ

มมีหาบรุษุคนหนึ่งเกดิวันนี้ ตรัสรูวันนี้ และก ็สิ้นชพีดับขันธวันนี้ เปนมหาฤกษ เรากย็ดึไปเปนประโยชนเสยี เอา นี่แหละ

เราเอามายดึเปนประโยชน ศาสนาพทุธจะตองรูจักสิ่งที่ควรยดึ อะไรที่ควรยดึ ยดึใหเปนประโยชน นี่เราเอามายดึวันกาํหนดกัน

วันกาํหนดวา มาทาํบญุรวมกัน มาทาํกจิกรรม ที่จะใหมากที่สดุ จะใหมาเปนประโยชนในทางธรรม รวมกันใหได เรากเ็อา

ทนีี้เรากม็าพจิารณาจติ ทนีี้จะเอาเกดิ ตรัสรู นพิพาน นี้เปนธรรมะ ทนีี้ไมใช วัตถแุลว ไมใชรปูแบบ ไมใชวันเวลา ไมใชเนื้อหนังมังสา

แตเปนเรื่องของจติ จติเลวดับไปตายไป จติดเีกดิขึ้นแทน จติเราเอง ไมไปไหน จติของเราเองนี่แหละ ในแทงนี้ จติวญิญาณในรปูราง



แทงเกานี่ เราชื่ออะไร กจ็ติดวงเกา มันเกดิจติตรัสรูขึ้นมา มันเกดิจติที่เปลี่ยนแปลงไปจรงิๆ อยางแนใจ มัน่ใจ เราไมเอาอกีแลว

ถาใครมาวันนี้มางานวสิาขมหาฤกษวันนี้ ณ สันตอิโศกที่นี่ ตรวจตัวเองด ูแลวพจิารณาสิ่งที่ตัวเอง ตดิอันใด เสยีเลย

ดนูทิรรศการวันนี้ อาตมาเปนคนแสดงนรก ๖ ขมุนะ แสดงนรก นรกเปนอยางไร ไปดสู ิมภีาพ มตีัวหนังสอืเขยีนบอก แสดงศลี ๕

ใหรูวาศลี ๕ หมายอยางไร ศลี ๕ ไมใชรับมาถอื ไปรับ มยัง ภันเต วสิงุ วสิงุ รักขะ นัตถายะ แลวพระก ็ปาณาตปิาตา แลวกท็องไป

แลวไมรูเรื่อง มคีวามหมาย ลกึกวานัน้อกีไหม จะเอาไปประพฤตปิฏบัิตไิดอยางไร เราจะพจิารณาจติของเรา ในศลี ๕ นี่ ศลีขอ ๑ ขอ

๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ หมายเอาอยางไร ถาเราประพฤตแิลว เราจะไดธรรมะ แลวจติของเรา จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร

เดี๋ยวทานอาหารเสรจ็แลวไปดกัูน ตอนนี้ตองขออภัย เพราะตองนัง่อดุ กันหนอย ตอนนี้ ที่ของเรามเีทานี้ บารมขีองอาตมาไดเทานี้

ไดกวางแคนี้ กเ็อากันแคนี้ เพราะฉะนัน้ งานมันอดึอัดกันไปหนอย กท็นเอาหนอยเถอะ ที่ไมเปนไร เดี๋ยวเราคอย ขยับขยายที่กัน

ทนีี้อาตมากข็อวกมาพจิารณาตอที่จติ เมื่อจติของเรารู คาํวาตรัสรู รูคาํวาเกดิ หมายเอาจติเกดินะ ไมไดหมายเอา การเกดิของ

กายรปูขันธ หมายเอาจติเกดิ เกดิจรงิๆ เกดิใหม สาํรอกเลย จนเปลี่ยน เปนจติดวงใหม เกดิเปนจติ เราไมเอาอกีแลว

เรื่องไปตดิไปยดึอยางเกา กเิลส ตัณหา ตายไปจรงิๆนะ ที่อาตมายกตัวอยาง อยางนี้ ยกตัวอยาง อยางงาย คณุตดิการพนัน

เหน็ชัดเลยวาเปนโทษ เปนภัย ถาชวีติไปพัวพันอยูอยางนี้ มกีเิลสหยาบ ไปเกดิรส อรอยอยู ไปเลนการพนันแลวเกดิรสอรอย นกึวา

เปนสขุเวทนา เลกิสขุเวทนาจรงิๆ จติไมมรีสชาดตอสิ่งนี้ จติวาง สบาย เบา ไมตดิอกี เหน็การพนัน กเ็ฉย นี่เรยีกวาเราบรรลแุลว

บรรลธุรรม เราตดิการพนัน เหน็การพนันอกี ยนืเฉย ถาจติยังม ีอารมณอยูบาง ยังมใีจอยูนดิๆ เรยีกวา อนาคามจีติ

คอืจติมันยังมรีาํเรอืงๆ อทุธัจจะ มกีารฟุง มกีารสะดดุ ยังมนีดิๆ อยางรูสกึหนอยๆ แตกไ็มแรงพอที่จะใหเรากระโดดไปใน

บอนการพนันได อยางนี้เรยีกวา อนาคามจีติ

ถาจติยัง พอไปเจอะอกีทหีนึ่ง แหม หามใจไมได ลองไปครัง้สดุทายอกีทเีถอะนา กระโดดเขาไป ลองอกีทหีนึ่ง เสรจ็แลว กร็ูแลว

ปดโธรสแคนี้เราไมเอาอกีแลวกด็งึกลับ อยางนี้เรยีก สกทิาคามจีติ จติเปนสกทิาคาม ีฟงดีๆนะ อาตมาอธบิายเรื่องจติใหฟงนะ

ไมใชตัวตนบคุคลนะ จติกระโดดกลับไป อกีทหีนึ่ง เรยีกวา สกทิาคามจีติ แลวกเ็วยีนกลับ ไปอกีชาตหินึ่ง อกีครัง้หนึ่ง

เสรจ็แลวกเ็ขด็หลาบมาได ไมเอาอกีแลว โอย! อรอย แคนี้ ตดิแคนี้เอง เนาะ ไมตองแลว ตะนี้ไมเอา จนสดุทายกห็ลดุพนอกี นัน่เรยีกวา

สกทิาคามจีติ

ถาจติยังจะตองไปทดลองอกีถงึ ๗ ครัง้ เปนอยางมาก แลวกห็ลดุพน จติอยางนัน้เรยีกวา จติโสดาบัน แตถาจติ ที่เลยกวานัน้ไปแลว

กระโดดเลยไปอกี ๗ เที่ยว กยั็งไมรูหลดุ ๑๐ เที่ยวกยั็งไมรูหลดุ ๑๐๐ เที่ยวไมรูหลดุ นัน่จติธรรมดา หรอืวาจติปถุชุน

มันกระโดดอยูแลวอยูเลา แมจะรูวาไอนัน่ชัว่ แตกยั็ง ทนไมได กระโดดอยูนัน่ มันกเ็ปนปถุชุนอยูนัน่แหละ ไมไดมาเปนพระอะไรหรอก

ถาผูใดไมตองกระโดดอกีเลย บรรลแุลว ในเหตปุจจัยดวยทนีี้ เหตปุจจัยต่ํา นี่อาตมาพดูแลววา อบายมขุ การพนันอยางนี้ ต่ําๆอยางนี้

คณุยังไมมปีญญารู ยังเหน็ไมไดวาของต่ํา จติกไ็มขาดมาเลย กไ็มรูวาอยางไร เพราะฉะนัน้ เราจะเปนพระอรยิะขัน้ตน

กต็องเหตปุจจัยต่ําๆ อยางนี้หยดุมาใหไดเลย หยดุมาใหไดเดี๋ยวนี้ ไป กลับไปบาน หรอืตัง้แตวันนี้เปนตนไป วนิาทนีี้ที่เขาเปนตนไป

การพนันนี้ไมตอง ไมตองไปพึ่ง วาจะตองมรีายได จากการพนัน จะตองมยีศ มเีกยีรต ิเพราะการพนัน จะตองมคีวามสขุ

เพราะการพนัน ไดรับการสรรเสรญิ เพราะการพนัน อยาเลย เลกิเสยีเถอะ หรอืแมแตสิ่งเสพตดิ ที่หยาบๆ ฝน เฮโรอนีเหลายาอะไรตางๆ

ถาของผูหญงิ เรื่องการแตงตัวที่จัดจาน เหน็ไมได เรื่องแตงตัว ละขึ้นหนาเลย เสรจ็แลวเปลอืงยิ่งกวาผูชายเขากนิเหลา เปลอืงกวาเขา

หมดเลย อะไรมาใหม อะไรแพงไมวา อดไมวา หวิไมวา มเีงนิเทาไรกไ็ปเสยีใหมัน เพราะเขาหลอกนี่คณุ หามเขาไดหรอื ในโลกนี้

รานแฟชัน่ รานอะไร propaganda โฆษณาวทิยโุทรทัศน หนังสอืพมิพ โฆษณาทกุทาง ที่จะใหโฆษณาได มันทาํทกุอยาง เพื่อหลอก

เพื่อมอมเมาเรา



ถาเราเอง เราไมมปีญญาเรากแ็พ เพราะฉะนัน้ จติที่เปนราคะตดิในการแตงตัว อาตมาถอืการแตงตัว ของผูหญงินี้

เปนการเสพตดิอยางหนักอันหนึ่ง เพราะฉะนัน้ เรารูการแตงตัว พอเหมาะ พอสม ไมตองไปมาก ไปจัด ไปจาน อันนี้ถอืวา

ลดลงมาไดแลวนะ พอประมาณอยู นี่เรื่องสิ่งเสพตดิ เรื่องราคะ กเ็ปนผัวเดยีวเมยีเดยีวกพ็อ ถาราคะ จัดกวานัน้ถอืวา

ไมนับวาเปนมนษุยอรยิะ ถอืวามนษุย ยังหนาแนนดวยกเิลส เรยีกวาปถุ ุปถุนุี่แปลวา หนาทบึ ยังหนาเตอะดวยกเิลสอยู เรยีกวาปถุชุน

ชนที่ยังหนาดวยกเิลส ถาผูใดเปนอรยิะแลว ราคะกข็นาดผัวเดยีว เมยีเดยีว นี้กแ็สนทกุขแลว อาตมา กลาวอยางนี้นี่ ไมใชดถูกู

มันทกุขจรงิๆ แตพวกคณุนี่เหน็ทกุขเฉยๆนะ เพราะฉะนัน้ แนวโนมของ ศาสนาพทุธจงึออกมา แมมผัีวเดยีวเมยีเดยีว ทนไมไดกเิลส

ตัณหาอะไรยังมาก ทานกอ็นโุลมให เอา! ผัวเดยีว เมยีเดยีว ถาเราลดละได ผัวเดยีวเมยีเดยีวกห็นายคลายลงมา จนกระทัง่ลดละ

มาเปนศลี ๘ ไมตอง เกี่ยวของกัน ไมตองยุงกันได เรากอ็ยูได ทนได แมจะมอีารมณ เรากพ็ยายามผอนปรน บายเบี่ยงไปเปน

การออกกาํลังกาย ไปทาํงานอื่น เปนการทาํประโยชนอื่น มันกล็ดหนอยลงมา อารมณลดลง จนกระทัง่เขาใจไดวา

มันไมมอีารมณหรอก แมแตผูหญงิผูชาย กไ็มมอีารมณอะไร มันเหมอืนตนไม เกสรดอกไม ตัวผู ตัวเมยี มาผสมพันธุกัน

มันกเ็ปนอยางนัน้ มันไมมอีารมณหรอก แตเราสโิง ไปถกูเขาหลอก ไปสัมผัสเสยีดส ีแลวกม็รีสชาต ิเราโง อาตมาใชคาํวาโง

อันนี้คอือวชิชา มันโงจรงิๆเปนอวชิชา

ถาใครเหน็ชัดเปนอลมรยิญาณทัศนวเิสโส มปีญญาตรัสรูตัวนัน้ขึ้นมาจรงิๆแลว มันเหน็จรงิๆ เลยวาปดโธ ! โง เราไปถกูเขาหลอก

จนกระทัง่วามรีส มันเปนการสัมผัสเสยีดสธีรรมดา มันไมรส มชีาตอิะไร มันสัมผัส กร็ูวา มันสัมผัส มันสัมผัสกันนานกร็อน กเ็ทานัน้

ไมมอีะไรหรอก แตคนไมรู อยางนี้ คนที่ยังไมเกดิปญญาเปน อลมรยิญาณทัศนวเิศษ อยางนี้ จงึไปหลงเปนรสชาต ิถาใครละ

กเิลสอันนี้ออกมาได พจิารณาเหน็จรงิ ตัดออกมาได สบาย ลอยลาํ ไมตองแตงงาน แตเปนคนที่ม ีอสิระมาก มเีสรภีาพอยางมาก

สามารถที่จะทาํงานไดรอบตัว ชวยเหลอื เฟอฟายมนษุย มวลมนษุยชาต ิไดอยางมาก ไมตองมภีาระ ประเดี๋ยวจะตองมลีกูมหีลาน

มอีะไร จะตองไปกังวล เปนภาระอกีมาก ไมตองม ีชวยเหลอืโลกไดอยางด ีนี่อยางนี้เปนตนนะ

ถาผูใดพจิารณาไปจนกระทัง่ นี่ อาตมาอธบิายราคะมากไปหนอยหนึ่ง ถาโสดาบันแลวก ็ผัวเดยีว เมยีเดยีวกพ็อ โสดาบันนะ

นี้เหตปุจจัยของโสดาบัน และกเ็รื่องอื่นอกี เรื่องของมหรสพ การละเลน เดี๋ยวนี้มอมเมากันเยอะ ยิ่งขณะนี้ ขาวยิ่งออก ไมกี่วันนี่

หนังสอืพมิพกอ็อกขาววา ทางดานอเมรกิา ยอมรับแลววาโทรทัศน รายการโทรทัศน มอมเมา ใหเดก็เสยีคน เกดิจติอาํมหติ

เสยีสขุภาพ เสยีสขุภาพทางจติ ทางกายนะ เสยีหายหลายอยาง ตองไปให ศาสตราจารยทางอเมรกิามาพดู ถงึคอยเชื่อ

ศาสนาพทุธพดูจนปากจะฉกี ไมไดยนิ ไมฟง ทางดานอธบิาย อยางกะอะไรด ีโดยเฉพาะพวกเราอโศกนี่ อธบิายไปทางสื่อสารใดๆ

ออกอากาศ บอกทางปาก ออกทางหนังสอื แจกจายไป อานกอ็าน แตไมเชื่อ นี่เรยีกวา เรายังไมเคารพปญญา

ยังไมเชื่อในภมูขิองพทุธศาสนา แตถอืตัววา มพีทุธศาสนาเปนเอก ใครมาลบหลูกไ็มได แตภมูคิวามรูของพทุธเอง ไมเชื่อ พระพดู

กไ็มเชื่อนะ แลวมานับถอืศาสนา ไดอยางไร นับถอืพทุธไดอยางไร พระสงฆนี่ถอืวาเปนอรยิะบคุคล ถอืวาเปนผูที่มปีญญา ไมเชื่อ

อยางนี้มันนาไหมนะ เพราะฉะนัน้ เรื่องนี้กเ็อาเถอะ ไมวากระไร แมไมไดยอมเชื่อ กว็าไมยอม เราไมไดเชื่อกันกเ็อาเถอะ กข็อใหได

ตัง้ขอสังเกตไววา ศาสนาพทุธนี่ สอนมานานแลว สองพันกวาป ความรูแคนี้ เขาเพิ่งรู

แตศาสนาพทุธ โดยเฉพาะพวกอาตมานี่ที่เปนพระสงฆสาวกของพระพทุธเจา อาตมายนืยันวา อาตมารูพวกนี้

เพราะภมูธิรรมของพทุธศาสตร ไมรูเพราะไปเรยีนอะไรอยางศาสตราจารยทัง้หลาย ทางโลกเขาเรยีน ไมใช

อาตมาเรยีนทางพทุธศาสตร และรูอันนี้แหละ ไดกลาวอันนี้ไวแลว กอนที่ จะไดขาวกันมา พดูมานานแลว แตเขาไมไดยนิกัน

หรอือยางไรกไ็มรู หรอืไดยนิ แตไมเชื่อ นัน่แหละ อาตมาเขาใจอันนัน้ เขาใจวาจะเปนอยางนัน้ เพราะฉะนัน้ กด็แีลวละ กไ็มวาอะไร

เมื่อเหน็ตรงกัน เมื่อเหน็ถกูแลว กด็แีลวละ ชวยกันระงับ โทรทัศน อาตมาเคยบอกวา บานอารยชน ไมมโีทรทัศนในบาน



ซึ่งโทรทัศนทกุวันนี้ ยิ่งถายทอดกันดวย สถานที่ถายทอด ทกุวันนี่นะ อาตมา ขอยนืยันวา โทรทัศน ทกุวันนี้มอมเมา

มเีปอรเซน็ตที่ทาํใหมนษุย โดยเฉพาะเดก็เสยีมากที่สดุ แลวอยามาโทษ อยามาโทษเดก็ไมได เพราะเราเอง

เราไมกาํหนดสิ่งแวดลอมใหแกเดก็ เรามอมเมา เดก็ของเรา โดยความรูเทาไมถงึการณ เรานกึวาเรานี่เปนอารยบคุคล

หรอือารยชนที่ตองมโีทรทัศน ไวในบาน แตคณุไมรูวา สาระของโทรทัศน ถายออกมานัน้นะ เปนของเสยี เปนสภาพแวดลอม ที่เปนพษิ

ประเดี๋ยววันนี้ เยน็นี้ จะพดูถงึ สภาพแวดลอมที่เปนพษิ ถายสภาพแวดลอมที่เปนพษิ มอมเมาเดก็ ของเรา โดยเราหามเดก็กไ็มได

ไมมมีาตรการหามเดก็ ไมมอีาํนาจพอ เดก็กต็องถกูรับ ซมึซาบ ถกูรับยัดเยยีดใหเดก็ เดก็มันรับละเอยีด รับไปแลว กส็รางเปน concept

สรางเปนสิ่งที่ ตราตรงึไวในใจ เดก็เสยีแน เพราะฉะนัน้ เดก็รุนหลังนี่ มันตองอาํมหติแน เพราะหนัง ละครทัง้โป ทัง้มอมเมา ราคะโทสะ

มทีัง้นัน้นะ มสีภาพ ราคะ โทสะ โมหะ ไปหมด สวนสาระนัน้มบีาง กไ็มไดปฏเิสธทเีดยีววา โทรทัศนไมมสีาระ

โทรทัศนถายทอดทกุวันนี้มสีาระบาง แตไมวเิคราะหใหด ีสาระนอย แตสิ่งมอมเมานัน้มาก เพราะฉะนัน้ เมื่อเราม ีตูวเิศษ

ที่จะถายทอดกระจายรังส ีกระจายรัศมมีามอมเมา เปนการใหความรู แกเดก็ แตเปนความรูเหลวเปว ไรสาระมากกวาสาระ

เดก็เราเกดิมาไดอะไร กไ็ดความไรสาระ มากกวา สาระ โทษไมได ใครเปนคนทาํ เราออกสตางค ซื้อโทรทัศนมาเอง เราเองมาตัง้ไว

ในบานเองดวย จายคาไฟเองดวย เสยีเมื่อไรซอม จายคาซอมเองดวย เราเองเปนคนสรางเดก็เอง เราเองเปนพระเจา ผูกาํหนดเดก็

โดยเราไมรูวา เราเอาอะไร ไปกาํหนด เอาวัตถทุี่เลวไปใหแกเดก็ วัตถนุี้กก็าํหนดเดก็ เขาดวย โดยเราไมรูดวยปญญา เราไมมจีติที่สงู

จงึกลายเปนการเพิ่มเตมิที่ขาดทนุ เพราะฉะนัน้ อาตมาใชคาํพดูนี่ อาตมาออกจากงานมานี่ งานที่อาตมาทาํแตกอนนี้ ออกจากบรษิัท

ไทยโทรทัศน แตมาพดูนี่ เหมอืนคนอกตัญ ูดถูกูโทรทัศน อาตมาไมไดดถูกูดวยภาษา หมิ่นเหมหรอก ดถูกูจรงิๆ ดวย ดมูันถกูนะ

เหน็มันถกู เหน็ถกูวา โทรทัศนมอมเมามากกวาใหสาระ

เมื่อเราไมมมีาตรการที่จะควบคมุ ถาคณุมโีทรทัศนอยูที่บาน คณุควบคมุได ใหเดก็ดแูตรายการ ที่เปนสาระแท

คณุเองเปนตัวเซน็เซอร เปนกองเซน็เซอรเอง และเดก็ไมม ีนอกเวลานัน้ จะมาด ูมอมเมาไมได จงึมโีทรทัศนไมวา แตคณุทาํไดไหมละ

ถาคณุทาํไมได อยาไปมเีลยโทรทัศน มันซมึซาบ ทกุวันนะคณุ ไมใชนอยๆนะ ทกุวันๆ เดก็ไมเปนอันดหูนังสอื หนังหา

เดก็ไมเปนอันทาํงานทาํการอะไร งานในบานกข็ี้เกยีจ หนังสอืหนังหากไ็มด ูแลวแถมไปนัง่ด ูสิ่งที่มอมเมา สิ่งที่ไรสาระดวย ขาดทนุ

ตัง้รอยเบี้ยพันเบี้ย ขาดทนุมหาศาลเลยฟงดีๆ เพราะฉะนัน้ สื่อสารตางๆนี่ ตองพยายามนะ

ขนาดนี้สื่อสารมวลชนไมวาจะเปนโทรทัศน ไมวาจะเปนวทิย ุไมวาจะเปนหนังสอืตางๆ หนังสอืตางๆ หรอืแมแตสื่อสาร

ที่มาในรปูแบบอะไรกต็าม แตตองพจิารณาใหมาก ไมเชนนัน้จะกลายเปน มหรสพ การเลน มอมเมาชวีติเรา มอมเมาชวีติเดก็ ๆ

ของเราดวยและนาสงสาร เพราะเราเอง เปนคนทาํให เดก็ของเราเสยี โดยความรูเทาไมถงึการณ สิ่งเหลานี้ ถาจติของเรามันไมตดิเอง

เราเอาไวเพราะเราคดิ ถามโีทรทัศน เราจะไดดบัูนเทงิ เราจะไดดสูิ่งมอมเมา ที่ตัวเองคดิเอง เราแยเองมาตัง้แตตน ลกูเตา กไ็ดเชื้อเคา

อันเดยีวกัน ไดอันเดยีวกัน เพราะฉะนัน้ เราตองฝนใจตัวเราดวย ถาเรายังไมหลดุพน เรากต็องฝนใจ ไมเอาหละอันนี้ ไมตองอยากดู

อยากเหน็ เราหามเดก็กห็ามไมไดอยางนี้ หนังละคร ทกุวันนี้ตามโรง อาตมาชี้วาเปนขมุนรก

โรงหนังทกุวันนี้ อาตมาตราหนาโดยไมกลัวตาย เจาของโรงหนังเขาจะมาฆาอาตมา เพราะวา ไปตอตานเขา หาวาเปนขมุนรก

และอาตมาพดูอยางไมตองกระมดิกระเมี้ยน ไมตองสะเทิ้น สะทาน ไมตองอาย ไมตองเหนยีมดวย พดูตรงๆ ซื่อๆนี่ ยอมใจอาํมหติ ๒.

เรงราคะ ถาไมมกีองเซน็เซอร มันจะโป มันจะเลี่ยงมาทกุประตทูี่จะใหโป เรงราคะตลอดเวลา และไมนัน้กเ็ปนหนังอกี เชงิหนึ่งกค็อื

เชงิโมหะ เชงิบาๆบอๆ ไมเคยมแีลวกค็ดิขึ้นมาบาๆบอๆ ตลกโปกฮา อะไรกไ็มรูเลอะเทอะ ไรสาระ เพอเจอ เปนสัมผัสปลาสทัง้สิ้น

ดแูลวเปลาดาย เสยีเวลา เสยีทนุรอน เสยีแรงกาย แรงปญญาไปนัง่ด ูอาตมาถงึตราวาเปนโรงหนังที่ไมใหสาระเลย จะวาไมมกีม็บีาง

ถาจะคดิเอานะ ใหประโยชน ใหเรา ไปคดิเอาเอง ตกีลับอยางกะพวกคณุ ฉลาดแสนฉลาด ดแูลวกไ็ปรูสกึนกึๆอยูเอาเองได ไมจรงิ



คณุดแูลว คณุกจ็ะตดิรส และพยายามยัว่เยาใหคณุ แหม บูสดุ มันสดุตอ ตอยสดุเตะ ราคะโอโห! สดุรักหวานจอย ตลกโปกฮา

ลกึลับซับซอน แปลกประหลาด นอกโลก ในโลก เรื่องผ ีเรื่องสาง เรื่องอะไรที่มันไมมเีลย แตเขากม็าสราง มอมเมาคณุเปนโมหะ

ซึ่งไมไดเรื่องอะไร เพราะฉะนัน้ โรงหนังพวกนี้ อาตมาถงึไมไวหนา มเีปอรเซน็ตนดิหนึ่ง ที่จะเปนสาระไมถงึหนึ่งเปอรเซน็ต หรอื

หาเปอรเซน็ต แลวเรื่องอะไร เราจะไปเสยีเวลา เพราะฉะนัน้ โรงหนังพวกนี้ อาตมาตราไวเลย นี่แหละ เปนโรงนรก ขมุนรกที่ใหญที่สดุ

และมันจะพรางตาคณุ หลอกตาคณุวา อัครฐาน ใหสวย ใหงาม มอมเมาฉาบพอกไว ไมเชนนัน้ เดี๋ยวคณุรูตัววาเปนขมุนรก

มันจะตองพยายามเอาอื่นมาแก แหม เยน็สบายนะ หอม บันเทงิ นุม นิ่ม อะไรทกุอยาง มันหลอกคณุไวทัง้นัน้แหละ สวยนะ อะไรตางๆ

แลวคณุกไ็ปตกขมุนรกเหลานี้

เรามาชวยกัน ถาใครเขาใจ ฟงแลวชัดแจงแลว ออ นรกขมุอยางนี้ ไมตองไปตก คณุกเ็ปนมนษุยเจรญิ โลกไมตองตดิ

มันจะหลอกอกีกี่หลอก มันจะสรางมามอมเมาอกีกี่มอมเมา ไมตองไปเสยีสตางค คณุเมนิไดเมนิเฉยได จติวางได

มันจะบอกวาหนังสดุสนกุ สดุเผด็ สดุมัน สดุยอด ถาใครไมด ูเสยีชาตเิกดิ แลวจะประโคมกันอยางนี้วา ยอดหนัง โอย!

เรื่องนี้คนอัดกันไปดนูี่ จองบัตรลวงหนานี่ หาแสนแลว เอาเถอะ ยอดรักยอดใคร ยอดสนกุอยางไรกเ็ถอะ มันเรื่องหลอกคณุทัง้นัน้

มอมเมา ทัง้นัน้แหละ ถาคณุไมเชื่อ คณุกไ็ปดอูยูนัน่แหละ แตถาคณุเชื่อ เกดิอลมรยิญาณทัศนวเิศษ ขึ้นมา ในใจเดี๋ยวนี้

คณุตรัสรูเดี๋ยวนี้นะ จตินัน้กต็าย ยอมอยางไรคณุกไ็มขึ้น หรอื รูแลวละ อยางดคีณุก ็บอกวา สนกุแบบรสชาตแิบบนัน้แหละ

เปนโลกยีรสอยางนัน้ เขาใจแลว คณุไมตองเสยีสตางค นี่เรยีกวาจติเราขาด จติเราตาย จติเราดับสนทิ ยัว่ไมขึ้น ยไุมขึ้นอกีแลว

จตินี้ดับ จตินี้ตายสนทิ เพราะจติตรัสรูมันเกดิ มันมตีัวเกดิ จติมันเกดิ และตัวตรัสรู นี่แหละเปนตัวกลาง และมตีัวตาย

นี่เรยีกวาธรรมะ ๓ ตัวนี่ เปนอันเดยีวกัน เกดิ ตรัสรู ตาย หรอืปรนิพิพาน เปนอันเดยีวกัน มนีพิพานแลว คณุสงสัยตัวเองไหม

เปรยีบดเูอาเอง อันนี้เราจะตัดไดไหม เรื่องใดที่คณุตดิ ตัง้แตอบายมขุ อาตมา ขอชี้ไลเทานัน้ จะไมอธบิายตอ การพนัน สิ่งเสพตดิ

เดี๋ยวดไูดเลยนี่ เดี๋ยวดใูหชัดแจงเลย มสีสัีนโอโฮ ดกัูนชัดเลยนะ สิ่งเสพตดิ แลวกม็เีรื่องราคะ ผูหญงิ ผูชาย เรื่องมหรสพการละเลน

เที่ยวกลางคนื คบมติรชัว่ เกยีจคราน ถาเราไมเปนมนษุยอยางนี้ มศีลี ๕ เรากบ็รสิทุธิ์ดวย ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมผดิผัวเขาเมยีใคร

ไมพดูโกหก และไมตดิ สิ่งเสพตดิ มันคอือบายมขุ นี่แหละเปนสิ่งเสพตดิขัน้ต่ํา เพราะฉะนัน้ สิ่งเสพตดิขัน้สงูไปอกี เปนพระสกทิาคามี

คณุยิ่งตดิในรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส ตดิในลาภยศสรรเสรญิ สิ่งที่ละเอยีดไปอกี คณุกค็อยๆไลไป ความเปน สกทิาคามี

พวกนี้เปนเหตปุจจัยของพระสกทิาคาม ีคอยๆไลไป ถาคณุไมตดิโลกแบบนี้แลว ยังเหลอืจติที่ละเอยีด ที่คณุจะไปตดิอกี

เปนขัน้อนาคามบีคุคล ฟงดีๆนะ อาตมาแยกคาํวา อนาคามจีติ กับ อนาคามบีคุคลนี่ คนละภาษานะ หมายคนละอยาง

บคุคลหมายรวมตัวเอาเลย ทัง้ตัว ถาใชคาํวาบคุคล ถาใชคาํวาจติกค็อื ตัวจติจรงิๆ ซึ่งนี่ อาตมาอธบิายไปแลวจติ

ทนีี้ จติบคุคลนี่หมายความวาทัง้ตัวเรา เราเปนบคุคลที่ไมตดิอบายมขุ ไมตดิลาภ ยศ สรรเสรญิ ไมตดิ ไมทกุข ไมสขุ เพราะลาภยศ

สรรเสรญิ ไมทกุข ไมสขุ เพราะรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัสไดแลวกเ็ปน อนาคามบีคุคล อนาคามบีคุคลอยางนี้

จะมาเรยีนเรื่องจติที่ละเอยีดอกีเยอะ ละเอยีดเปนอปุกเิลส ตางๆ ยดึในความด ียดึในความชัว่ ประมาณจติ ชัง่ตวง วัดจติตางๆเอง

อันนี้มากไป อันนี้นอยไป มาตดิสวนนี้ สวนนี้ ซึ่งไมตองไปวุนวายกับรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัสนอกๆนะ ไมแลวเรื่องลาภ ยศ สรรเสรญิ

กไ็มทกุข ไมสขุแลว แตมันยังทกุข ยังสขุ ยังโกรธ ยังโลภอยู ในเรื่องของจติในตัวเรา คนนี้ ทาํอยางนี้ไมชอบใจ

เพราะวาขัดกับความนกึคดิของเรา ขัดกับความเหน็ของเรา นี่เปนตัวจติ ความเหน็ของเรา ไมเหน็ดวยอยางนี้ แตเรากโ็กรธอยูในใจ

เคอืงอยูในใจ ไมชอบใจ ไมรวมมอือยูในใจ อันนี้เปนเรื่องจติอกี นี่พระอนาคามจีะมาศกึษา อันนี้เปนชัน้สงู เพื่อเปนพระอรหันตนะ

ขัน้นี้อาตมาอธบิายไมไหวหละนะ ตองขอยกไว เพราะฉะนัน้ ยังคดิในอัตตา จติอยางนี้เขาเรยีกวา อัตตา หรอือาตมัน

จะตองมาละตัวตนของจติอยางนี้อกีเปนขัน้สดุ เพราะฉะนัน้ โสดาบันไดแลว สกทิาเปนไดแลว อนาคามเีปนแลว



คอยมาลางอัตตาอนาคามนีี่อกี นี่เปนชัน้สงู ไมใชวามาละตัวตน แลวบอกวา เราวางจติอะไรกไ็มตดิ พอเหน็รปู รส กลิ่น เสยีง

กไ็ปเสพมันดวยจติวาง อยางนี้มันเอา ปากพดู อยางนัน้มันใชไมได มันตองมกีารไมตดิจรงิๆ โกหกตัวเองไมไดหรอก และยังเอรด็อรอย

ยังเปนจติสขุเวทนา ทกุขเวทนาอยู มันกเ็ปน แตผูบรรลแุลว มันไมสขุ มันไมทกุขจรงิๆ หมดสขุ หมดทกุข ถงึเรยีกวานพิพาน หมดสขุ

หมดทกุข หมดรสชาตทิางโลกยีรส มจีติตรัสรูวาเปนอยางนี้ มันมจีรงิ

อาตมาขอยนืยันวามจีรงิ อาตมาไดศกึษามา อาตมาไดปฏบัิตมิา อาตมาไดเรยีนรูมาชัด รูเกดิ อลมรยิญาณทัศนวเิศษ อยางนี้

เหน็เขาไปวา มกีารเกดิการตายอยางนี้ จงึเอามาเลาสูญาตโิยมฟง ญาตโิยมจะเหน็ดวยหรอืไม กไ็ปพจิารณาเอา

ถาเหน็ดวยอยากจะลองไปปฏบัิตอิยางนี้กเ็อา กลาชัว่ หรอืกลาไปคลกุคล ีโลกยีะยังกลาได กลามาละโลกยีะนี่ ซึ่งเหน็วามันเปนของสงู

นี่ขนาดเจาชาย สทิธัตถะ ซึ่งเปนผูที่ถกูประคบ ประหงมไปดวยกาม มลีาภทรัพยศฤงคารตางๆ มยีศฐา ถงึขนาดเปน พระเจาแผนดนินี่

ยังทิ้งมาชัดๆ คนขนาดนัน้ยังทิ้งมาแลว เรากย็อมรับนับถอื วาเปนศาสดา จอมศาสนา ที่เรากราบไหวอยูทกุวันนี้ ยกใหเปนยอด

เหนอืเศยีร เหนอืเกลา ยังกลาทิ้ง

ทาํไมคณุไมหัดกลาอยางทานมัง่นะ ทาํไมคณุไมหัดกลา อยางนัน้บาง กลาไปแยงลาภ แยงยศ บางทขีนาด ฆากันตายนะ

ยังกลาเสี่ยงถงึฆากันตายนะ ยังกลาไปแยง กามารมณ ถงึขนาดลง หนาหนังสอืพมิพ ไมหวาด ไมไหว ทกุวันนี้กลาเสี่ยงชวีติ ตดิคกุ

ตดิตะราง เสี่ยงชวีติ แมกระทัง่ตัวเอง ตองถกูยงิเปาตายดวยบางท ีทาํไมถงึกลานักนี่ มันนาคดินะ ทาํไมถงึกลา

แตกลามาปฏบัิตธิรรม อยางนี้ เพื่อความสงูอยางนี้ เพื่อละโลกยีะอยางนี้ ทาํไมไมเสี่ยงดบูาง มันเปนยังไง ลองคดิดซู ิมันควรเสี่ยงไหม

ควรนา อาตมาวาควรนะ คณุกลาไปเสี่ยงพวกนัน้ ไปแลวกร็ูวา ทศิทางนัน้ไปแลว ไมรอดอะไรนักหนา ไมไดดบิไมไดดี

ประเสรฐิอะไรนักหนา ยังกลาเสี่ยง ทาํไมมากลาสละปฏบัิตดิซู ิมันจะตายงายๆไหม มันไมตายงายนะคน

อาตมาจะหาคนปฏบัิตธิรรมตาย เพื่อจะลงหนังสอืปก ของธรรม

ถาใครตายเพราะปฏบัิตธิรรมะนี่ตาย อาตมานี้ตัง้ใจอยูวา จะทาํหนังสอืปกทองคาํ ลงชื่อ นาย ก นามสกลุ อ ฮ

ไดตายเพราะไดปฏบัิตธิรรม สิ้นลมหายใจเมื่อวันนัน้ เวลานัน้ ปฏบัิตอิาการอยางนัน้ ถงึตาย เพราะปฏบัิตธิรรมตาย

อาตมาอยากไดชื่อวาสลักลงในสมดุทองคาํ จะมสัีกคนใหอาตมา ไดลงไหมนี่ คนปฏบัิตธิรรมตายนะ นี่ยังไมได

แตคนไปตายเพราะโลก โอโฮ ! นายสวุาน กับ นายสวุรรณ ลงบัญชกัีนไมไหว ไปตายเพราะไปหลงโลกยี ฆากันตาย เพราะแยงลาภ

แยงยศ แยงสรรเสรญิ แยงกาม โอโฮ นายสวุรรณกับนายสวุาน จดกันไมหวาดไหว ตายกันมา ไมรูกี่รอย กี่พัน กี่หมื่น กี่แสน กี่ลาน

ใชไหม มาทางนี้ อาตมาจะไดขอลงบัญชบีาง สมดุทองคาํแทเลย ใครจะลงชื่อ เปนคนแรกนี่ปฏบัิตธิรรมะตาย สิ้นลมหายใจจรงิๆ

เพราะปฏบัิตธิรรมนะ อยากไดสักคนหนึ่งบาง นี่มันยังไมได ยังไมกลาจรงิสักคนหนึ่งเลย แตมากลา จรงิแลว มันไมตายเสยีดวย

มันกลับตาย เหมอืนกัน มันตายจากโลกโนน มาสูโลกนี้ ตายมาแลวหลายศพ นี่ขึ้นมานี่หลายศพแลว นี่ไลกัน ขึ้นมาเรื่อยๆนี่

มันกลับตายอกีอยางหนึ่งนี่อันนี้ซ ิตายดิ้นไปสิ้นซาก สิ้นราง สิ้นขันธนี่ไป สิ้นเนื้อเนานี่ มันยังไมไดลงบัญช ีแตมแีตตายแบบนี้

และไดมากอบกู ศาสนาซะดวย นี่มอียางนี้มี

วันนี้อาตมาพดูคาํวาตายไปซะหลายตาย ฟงดีๆนะ ตายไหน หมายเอาอันไหน หลายตายนะอันนี้ เกดิกพ็ดูแลววาเกดิ

อะไรคอืเกดิเนื้อหนัง เกดิอะไรคอืเกดิของสาระธรรม หมายเอาจติเกดิ เพราะฉะนัน้ ถาผูใดเหน็แจงจรงิแลวไปละ เลกิเอา

อาตมาพดูไปแลวเมื่อกี้ขัน้โสดา สกทิา อนาคา พดูไป พอสมควรนะ ขอใหพวกคณุเขาใจ วันวสิาขะนี้ใหได ในชวงแรกนี้

แสดงธรรมหรอืแสดง สัมโมทนยีกถา กอนจะฉันอาหารนี้ นี่เปนสาระสดุยอด เปนสาระสาํคัญ ที่อาตมาเทศน นี่เปนสาระ สาํคัญ

หมายใจเอาใหได

ตอไปนี้เราจะเอาอาหารหวานคาวมามากจะไดทานกัน บางคนจะไดเพงไว แหม วันนี้เอาทเุรยีนชอบ อายๆหนอย ลองระมัดระวัง



ตัง้กฎไวในใจเสยี ศลีนี่เราละอายตอบาปมัง่นะ ถงึจะชอบซาละเปา ชอบเงาะ ชอบทเุรยีน ชอบอันโนน อันนี้ กระมดิกระเมี้ยนหนอย

อยาประเจดิประเจอนัก เราจะอดทน หนอย มันเปนกเิลสนะ จะหัดฆากเิลส ตัวนี้มัง่ซ ิไมกนิมันจะตายไหม ลองดซู ิตัวนี้ชอบนักนี่

วันนี้เยอะ วันนี้จะไมกนิมันดซู ิมันจะตายไหม กนิอื่น ของที่ไมคอยชอบ อาหารวันนี้ อาตมาเหน็วาคงไมมอีะไร เปนยาพษิหรอก

ลองกนิแทนมันดซู ิสิ่งที่ชอบนี่ ไมกนิมัน วันนี้ลองด ูนี่เปนการปฏบัิตธิรรม นี่เปนการปฏบัิตธิรรม

ทนีี้ประกาศกรรมฐานใหฟง พวกอโศกเรานี้มกีรรมฐาน กนิ อยู หลับ นอน กรรมฐานของชาวอโศก ฟงดแูลวอะไรกัน

นี่แหละเราปฏบัิตธิรรมดวยการกนิ เราปฏบัิตดิวยการเปนอยูดวยการงาน และ ปฏบัิตธิรรมดวยการหลับนอน ถงึขัน้นอนดวย

เราจะปฏบัิตธิรรม แมแตขัน้นอนเรากป็ฏบัิตนิะ กนิ อยู หลับนอนเลย ทเีดยีวนะรวมไปหมด บางคน ปฏบัิตธิรรมแตโดยเฉพาะตอนนัง่

ตอนยนื เดนิ ตอนหลับนอน ตอนกนิ ตอนไปทาํงาน ไมมปีฏบัิตธิรรม ไมทัน ไมทัน ไมทันซาตาน ไมทันผ ีผเีอาไปกนิหมด

เพราะฉะนัน้ปฏบัิตธิรรมเทานัน้ อาตมาไมเอา

อาตมาพาปฏบัิตธิรรม ทกุเวลา ขณะใดกนิกป็ฏบัิตธิรรม ขณะใดเปนอยู จะเปนอยูดวยยนื เดนิ นัง่ นอน ทกุอริยิาบถ แมในการเดนิ

กใ็หรูวาสาํรวมกาย เดนิไปกเ็ดนิไป เปนกจิกรรมการเดนิ การนัง่ กน็ัง่สาํรวม นัง่ทาํงานอะไรกท็าํ ทาํงาน เดนิอยูกท็าํตอนเดนิ

ทาํงานยนือยูกท็าํตอนยนื บางงาน นอนทาํดวย ทาํตอนนอนนะ อยางงานที่พักผอน อยางนี้ เราทาํตอนนอน

เราจะนอนพักผอนอยางนี้

แลวมาฟง อาทติยหนานี่ จะบรรยายธรรมะ กรรมที่มกีฎ อาทติยตอไปจะบรรยายธรรมะ จะหลับลงไดอยางไร ชื่อหัวขอธรรมะ

จะอธบิายวันนัน้ ชื่อเพลงเขานะ อาตมากไ็ปเกบ็ตกเขามา จะหลับลงไดอยางไร ฟงดซู ิอาตมาจะสอน เรื่องนอน เรื่องหลับ

เรื่องตื่นใหมากๆหนอย จะเนนหัวขอ เพราะฉะนัน้ วันนัน้กม็าฟงธรรมะ นี่เราจะอธบิายธรรมะ ใหเปนการปฏบัิตธิรรมไปหมด กนิ อยู

หลับ นอนตลอดเวลา ๒๔ ชัว่โมง นี่เราปฏบัิตธิรรม มันถงึจะทันผ ีเดี๋ยวนี้ผเียอะ ลากเราลงนรก ลงอเวจ ีเยอะแยะ ทกุขทรมาน

เพราะฉะนัน้ ปฏบัิตเิพื่อไมใหผ ีมาเอาไปสูทกุข เราจะเปนผูที่เบกิบานแจมใส เบกิบานเปนผูรู ผูตื่น อยางแทจรงิ อยูกับโลกเขา

ไดดวยเหนอืโลก อะไรมาลอไมได แมแตทาํเปน รปูอาหารมานี่ มาลอ อาตมาไมตกหลมุแลวนี่ ประเดี๋ยวกป็นเละๆแลวเดี๋ยวนี้

รปูสวยๆมา ขออภัยดวย ทาํลายรปูแลวในนี้หมด รส ปนมาหวานมัง่ เปรี้ยวมัง่ เดี๋ยวกข็ออภัย เดี๋ยวนี้ปนลงในนี้แหละ รปู รส กลิ่น

กลิ่นอยางโนนอยางนี้ เดี๋ยวกเ็ละอยูในนี้ ตักออกมาแลวยังไมรูเลยวา อยูนี้เหมอืนขาวหม ูหรอืขาวคนนะ แลวอาตมากก็นิ

พวกเรากป็ฏบัิต ิคณุกป็ฏบัิตดิวยได ถาคณุทาํได

บางคนทาํแลว แหม ทกุข ผะอดืผะอมกนิไมลง เพราะคณุยังตดิอยู ตดิไปในเชงิรปู ตดิไปในเชงิรส ตดิไปในเชงิกลิ่น

ตดิไปในเชงิสัมผัสตางๆ นัน่แหละไมมอีื่น มาหัดดบูาง เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวา คณุมาคลกุคลใีนสถานที่นี้ วันอาทติย เรามวีันพระ

มาฉันอาหาร มาทานอาหารรวมกัน เราจะม ีคนบางคนเขากนิใหเราด ูแหม คนนี้กนิเหลอืเกนิ เครงจัดเลย กนิโอโฮ! นะ

มันจะดงึเราเอง จะมมีมุดงึเรา มันจะซมึซาบเอง แลวจะไดประโยชน เรามารวมฝกฝน เรามารวม หากรรมวธิตีางๆ เปนอทิธวิธิี

เปนวธิทีี่เกง อทิธวิธิ ีหมายความวา วธิทีี่เกง อยาไปเขาใจอทิธวิธิคีอื กันปน มหานยิม อะไรนัน่นะ วธิอียางนัน้มันเดรัจฉานวชิา

ไมใชพทุธวชิา พทุธวชิาคอื วธิทีี่เกงที่จะทาํใหเราตัด ละ หนาย คลาย ตัดกเิลส ปลง วาง นี่ อทิธวิธิขีองพทุธ

เรามานี่ เราจะมาเสรมิอทิธวิธิทีกุวัน ทกุครัง้ที่เรามาหาพระ พระหมูเรานี่ จะสอนอทิธวิธิ ีในการที่ จะตัดกเิลส

ไมใชอทิธวิธิอียางที่เขาบอกวา จะไปกันปน กันมดี กันยา กันอะไรกไ็มรู หรอืวาไปเที่ยว ไปโลภ มหานยิม ถามคีาถา

หรอืมวีธิอีทิธวิธิเีกงกวานี้ แลวกไ็ปหลอกเอาเงนิคนอื่นได ไมเอา เราไมหลอกเอาเงนิใคร ถาเราจะได ไดโดยกาํลังธรรม การกระทาํงาน

ไดมามากมาแจกดวย เผื่อแผดวย ไมขี้เหนยีวดวย นี่มันถงึจะเกง

ขี้เหนยีวเกง ฮื้อ ไมตองไปสอนเขาหรอก คนขี้เหนยีวเกง หวงไว หวงไวนะ มเีกอืบทกุคนที่หวงนะ ไมตองกลัว ไมตองไปศกึษา



ไมตองไปฝกฝน แตมาหัด ไมหวงนี่ซ ิอันนี้ตองฝกฝน ตองศกึษา มันตองหัดกลาให ใหจนหมดตัวได ลองดนูะ นี่ศาสนาจะสอนอยางนี้

หมูกลุมอโศกพวกเรานี้ ทาํงานศาสนาแลวกเ็หน็มรรคเหน็ผล วาการ วางาน การไมมโีลภ การไมมโีทสะ การไมมหีวง ไมมขีี้เหนยีว

ไมตดิในรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส ไมหลงในลาภ ยศ สรรเสรญิ มันประเสรฐิสดุ แมแตตัวเราเอง จติเรามดี ีเรารูด ีพยายามแจกดี

ใหรูจักขัน้ตอนของความด ีไมตดิสงบ ไมใชไดสงบ แลวกห็าถ้ํา หาเขาไปอยู ไมใช แลวกไ็มตดิตอกับใคร ไมใช แตเราจะเอื้อเฟอ เกื้อกลู

ขวนขวาย มาสัมพันธ ทาํมนษุยสัมพันธกับมนษุย ไปบณิฑบาตหรอืวาไปปกกลด หรอืวาไปเขตแควนตรงนัน้ ตรงนี้ เพื่อจะไดเหน็กัน

เพื่อจะไดใหเกดิคนมาพบพระ เมื่อคนมาพบพระแลว พระจะไดแสดงธรรม บอกกลาว สวนที่คณุทกุข หรอืสวนที่คณุควรแกไข

แจกอทิธวิธิตีางๆ เพื่อใหคณุไดมวีธิปีระพฤต ิปฏบัิตกัินนี่ พระของศาสนาพทุธ จะออกแจกอทิธวิธิตีางๆ จรงิๆ อยางนี้ทาํ นะ

อาตมาไดสาธยายธรรมะตางๆมาพอสมควรแกเวลา เรากชั็กจงูกัน เพราะฉะนัน้ กม็า ผูที่มาใหม กบ็อกกลาว ใหรูวาที่นี่

วันพระคอืวันอาทติย ไมไดนับแรมค่ํา เพราะวาแรม ค่ํา ไมมปีระโยชนแลว ถงึแรมค่ําอยางไร คณุกไ็ปทาํงาน คณุไปหยดุวันอาทติย

แลววันอาทติยเดี๋ยวนี้ ผมีาตัง้โรงอบายมขุ ไวหลอกคณุไปหมด อาตมาตองแยงสนามมา ตองแยงโรงฮอลลตางๆ ที่มันจงูคณุไปนี่นะ

เพราะฉะนัน้ อาตมากต็ัง้โรงขึ้นเหมอืนกัน วันอาทติยมานี่ มาคยุกัน มาใหทางธรรมะ มันดดูซมึเขาไป ในเนื้อตัวบาง

อยาไปใหโลกยีมันดดูเลย มันแยแลวนะ ใน ๖ วันคณุกแ็ยแลว ยังวันอาทติย แถม เอาไปหนักกวาเกา ไปเอาขัน้อบายมขุเขาไปอกีเลย

ซวยตาย อแีบบนัน้ ขาดทนุมาก เพราะฉะนัน้ วันอาทติยบอกกลาวกัน ที่นี่พยายามจะปลกูฝงใหรมเยน็ มาที่นี่อยางนอยกเ็ยน็กาย

เยน็ใจ เยน็สถานที่ มอีทิธวิธิ ีมขีอ หลักเกณฑประพฤตปิฏบัิตเิพื่อความเยน็ เยน็อันนี้คอืสันต ิเยน็สนทิชดิใจ มาเถอะ ชักจงูกันมา

บอกกันเนาะ

เอาละสาํหรับวันนี้ อาตมากข็อเอวัง ในการแสดงธรรมชวงเชานี้

จัดทาํโดยโครงงานถอดเทปธรรมะฯ

ถอดโดย นางพรทพิย วไิลลักษณ ๘ ตลุาคม ๒๕๓๐

ตรวจทานครัง้ที่ ๑ โดย สกิขมาตปุราณ ีปงเจรญิ ๒ ตลุาคม ๒๕๓๐

ตรวจทานครัง้ที่ ๒ โดย สกิขมาตปุราณ ีปงเจรญิ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑

บันทกึขอมลู โดย ทมีงานคณุกัญญา พุมวัฒนา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖

พสิจูนอักษร-พมิพออกโดย วรรณประภา ชัยประสทิธกิลุ สงิหาคม ๒๕๔๗

วันวสิาขบชูา ๒๕๒๐ 077A


