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ยิ�งใหญ่ยิ�งเลก็ ยิ�งเลก็ยิ�งใหญ่ ตอน ๑ 

เนื�องในงานมหาปวารณา ปี ๒๕๓๖ 

โดย พอ่ท่านสมณะโพธิรักษ ์

วนัที� ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๖ ณ พุทธสถานปฐมอโศก 

 

  ถึงวนัถึงเวลาที�เป็นจารีต เป็นประเพณีของเรา เช่นอยา่ง

ตอนนี�  กเ็ป็นงานวนัมหาปวารณา สมณะของเรา มารวมกนั

ทั�งหมด เพื�อปวารณากนั เพื�อตกลงอะไรต่ออะไร ต่างๆนานา 

สาํหรับแต่ละปีๆ ซึ�งเป็นวนัประชุมสาํคญั ชาวอโศกเรา ผูที้�ระลึกรู้

วา่ เป็นวนัสาํคญั เป็นวนัรวม โดยเฉพาะสมณะ มารวมกนัครบ

พร้อมที�สุดในวนันี�  ไม่วา่จะเป็นงานใดๆ ของชาวอโศกทั�งหมด 

สมณะจะมารวมกนั ไม่มีวนัไหนที�จะมารวมกนัครบสมบูรณ์ เท่า

วนัมหาปวารณา ไม่วา่จะเป็นงานปลุกเสกฯ งานพทุธาภิเษกฯ งาน

ปีใหม่ งานอโศกรําลึก หรือวา่งานอะไรกแ็ลว้แต่ ที�เป็นของชาว

อโศกเรานั�น จงจาํไวว้า่ วนัที�สมณะจะมารวมกนัมาก ครบพร้อม

ที�สุดนั�น คือวนัมหาปวารณา เท่านั�น ถา้ไม่มีความจาํเป็นที�สุด เช่น 

ป่วยหนกัจริงๆ มาร่วมไม่ไดเ้ท่านั�น นอกนั�น งานใดๆ สมณะชาว
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อโศก จะตอ้งวางทุกงาน ซึ�งเรากย็งันึกไม่ออกวา่ ต่อไปอนาคต จะ

มีงานอะไร ที�จาํเป็นหรือสาํคญัที�สุด ที�วนัมหาปวารณา แลว้สมณะ

ชาวอโศก จะมาไม่ได ้เรายงันึกไม่ออกวา่งานอะไร นอกจากป่วย 

จนกระทั�ง มาประชุมไม่ไดจ้ริงๆ สงัขารมนัไม่ให ้ถา้มาประเดี�ยว 

มนัจะตายเอาจริงๆ นะ ป่วย มนัมาไม่ไดจ้ริงๆ ขนาดป่วยธรรมดา 

ป่วยพอมาได ้ยงัมากนั ในงานมหาปวารณานี� สองวนั ที�เราจะ

ประชุมกนั 

ความตั�งใจที�จะทาํอะไรกแ็ลว้แต่ ซึ� งเป็นความตั�งใจ โดยความคิดที�

ฉลาดของผูฉ้ลาด แลว้กร่็วมกนัคิด ดว้ยความฉลาด ของหลายๆคน

ที�ฉลาด รวมความคิดฉลาด ของผูฉ้ลาดหลายๆคน ร่วมกนัแลว้ ตก

ลง ตดัสินกนัวา่ เรากระทาํอยา่งนี� เถอะ จะเป็นบุญ จะเป็นคุณค่า 

ประโยชน์ จะเป็นความเจริญ เป็นวธีิการพฒันาอยา่งหนึ�ง เมื�อเรา

ตกลงตดัสินแลว้เรากเ็อา เช่น เราจดัการกระทาํ มหาปวารณา อยา่ง

ที�เราไดก้ระทาํมานี� กเ็ป็นจารีตเป็นประเพณีของเรา ซึ� งกไ็ม่เหมือน

ที�อื�นเขาทาํหรอก ในวงการศาสนาพทุธเหมือนกนันี�แหละ งาน

ปวารณา เขากป็วารณาเท่านั�น ออกพรรษา ปวารณาเรากท็าํมาแลว้ 

ตามที�เขาปวารณา อยา่งที�เคยทาํ เป็นจารีตประเพณีเดิมๆ ซึ�งกท่็อง

บ่น กระทาํพิธีการ ใหก้ล่าวเป็นภาษาบาลี ในวนัออกพรรษา แลว้ก็

ปวารณา หรือการกล่าวบาลี คือ ตั�งจิตที�จะบอกกล่าวกนัวา่ โดย



3 
 

ภาษาบาลีนะ แปลความกบ็อกวา่ เรากข็อใหว้า่กล่าว บอกกล่าวได ้

ไม่วา่จะมีความผดิพลาดใดๆเกิดขึ�น จะเป็นดว้ยกาย วาจา ใจ ดว้ย

ตั�งใจ หรือไม่ตั�งใจกต็าม รู้หรือไม่รู้กต็าม ไดผ้ดิไดพ้ลาด ไดบ้กได้

พร่องอะไร กข็อใหต้กัเตือน ขอใหท้กัทว้งติเตียนกนัได ้กท็าํกนัไป

แลว้ ไม่วา่ผูใ้หญ่ต่อผูน้อ้ย ไม่วา่ผูน้อ้ยต่อผูใ้หญ่ กไ็ดก้ารกระทาํ

ปวารณา ขอปวารณาตวั ใหช่้วยวา่กล่าวตกัเตือนกนัได ้ซึ� งการวา่

กล่าวตกัเตือนกนันั�น หรือการติเตียนกนันั�น ถึงขั�นดุด่า ใช้

ภาษาไทยชดัๆ นี� เป็นการตาํหนิความไม่ดี เป็นการบอกแจง้สิ�งที�ดี 

ยงัไม่ดีขึ�นอีก มนัดีแต่วา่ มนัมีดีกวา่นั�นอีก อยา่งนี� เป็นตน้ กบ็อก

แจง้กนั ติเตียนกนั เตือนกนั เพื�อใหท้าํดี ที�ดีกวา่นั�นขึ�นไป หรือสิ�ง

ที�ไม่ดีนั�น ใหเ้ลิกทาํ ใหล้ะเวน้สิ�งที�ไม่ดีนั�น ซึ� งเป็นสุดยอดของคาํ

สอน หรือเป็นสุดยอดของการเกื�อกลูกนั 

ในโอวาทปาติโมกขพ์ระพทุธเจา้นั�น กคื็อพระพทุธเจา้ ท่านตรัส

สอนพระอรหนัต ์ในวนัมาฆบูชา วนัที�มาประชุม จาตุรงค

สนันิบาต มาประชุมแลว้ ท่านกบ็อกหวัใจ เราถือเป็นหวัใจของ 

ศาสนาอนัหนึ�ง หวัใจของศาสนา กคื็อมนุษยเ์รานั�นน่ะ ควรจะตอ้ง

เลิกสิ�งที�บกพร่อง เลิกสิ�งที�ไม่ดีไม่งาม ความบกพร่อง นั�นน่ะ ไม่มี

ใครอยากบกพร่อง แต่กต็อ้งพยายามเลิก ความบกพร่อง ซึ�งมนั

จะตอ้งมีอยู ่เพราะมนุษย ์จะดีสมบรูณ์ทีเดียว พร้อมกนัหมดทุกคน



4 
 

ไม่ได ้มีเป็นลาํดบั ผูที้�บกพร่องนอ้ยที�สุด ไม่บกพร่องเลย ไม่

บกพร่อง หรือวา่บกพร่อง นอ้ยลงมาบา้ง บกพร่องลงมา มากกวา่ 

บกพร่องมากๆ จนกระทั�ง ถึงเสียหาย หรือเลวร้าย มนักไ็ล่ลาํดบัลง

ไป อยา่งนั�นน่ะ มนัจะมี แมแ้ต่กระทั�งเลวร้ายที�เป็นอยู ่แลว้กเ็ป็น

ตวัอยา่งอยู ่ในยคุใดสมยัใด มนุษยชาติ ที�มีความเลวร้ายขนาด

หนึ�งๆ มนักจ็ะเป็นยคุๆไป บางยคุ ความเลวร้าย มนัไม่อะไรหนกั

หนา ในยคุที�คนดี ถา้ยคุที�มนัเสื�อม มนัตํ�ามากขึ�น เช่น ยคุปัจจุบนันี�  

เสื�อมตํ�ามาก เลวร้ายมาก เลวร้ายอยา่งซบัซอ้นดว้ย คือเลวร้ายอยา่ง

ผูร้้ายผูดี้ ผูร้้ายที�เป็นผูร้้าย ไม่น่ากลวัเท่าไหร่หรอก สมยันี�  เพราะวา่ 

เรารู้จกั ผูร้้าย ที�เป็นผูร้้ายนั�นน่ะ กแ็สดงความร้าย ที�เห็นไดง่้าย 

หยาบ ตํ�า ไม่ตอ้งใชปั้ญญา ไม่ตอ้งใชค้วามเฉลียวฉลาดอะไร กดู็

ออก เรากว็ิ�งหนีทนั หลบเลี�ยงได ้แต่ผูร้้ายผูดี้นี� เราหลงผดิ ผูร้้าย ที�

ร้ายยิ�งกวา่ ผูร้้ายผูร้้าย คือผูร้้ายผูดี้นี�แหละ ร้ายยิ�งกวา่ผูร้้ายผูร้้าย 

เพราะเขาพราง พรางไม่ใหรู้้วา่เขาร้าย หลอกลวง มายา ทาํกิริยา

ของผูดี้ ซ่อนกิริยาความร้ายเอาไว ้พยายามศึกษาเรียนรู้ กิริยาผูดี้ 

แลว้กท็าํกิริยาผูดี้ ที�เป็นกิริยาผูดี้ ที�หลอกที�ลวง ความจริงนั�นร้าย 

ผูใ้ดที�หลอกไดเ้ก่งเท่าใด กคื็อ ผูมี้มารยาทมาก เท่านั�นๆ ในความ

เป็นมารยา ชนิดนี� นี�แหละ จึงเกิดมารยาทสงัคม ผูเ้จตนาจะทาํคน

เองใหดี้ดว้ย การกระทาํกายกรรมวจีกรรมขา้งนอกใหดี้ ดว้ยความ
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บริสุทธิ� ใจมีอยู ่เรียกวา่ มารยาทสงัคมที�บริสุทธิ�  มารยาทสงัคม ที�

บริสุทธิ� นั�นกคื็อ เรารู้วา่ กรรมกิริยาอยา่งไร ที�ควรกระทาํ แก่กนั

และกนั 

ในศาสนานี� ลึกซึ� งซบัซอ้นมาก ฟังที�อาตมากาํลงัจะอธิบายนี� ดูดีๆ 

พวกเราชาวอโศกเรานี� อาตมากพ็ยายามสอนไปเป็นลาํดบัขั�น มนั

ซบัซอ้น ซบัซอ้นมากทีเดียว ความจริงใจมนัจะดูแขง็ มนัจะดู

กระดา้ง ยกตวัอยา่ง เช่น เราพดูกนัมาแลว้แต่ตน้วา่ คนเราจะไดดี้ 

เพราะติเตียน เพราะฉะนั�น ผูที้�จริงใจจะติเตียน กคื็อกล่าวความไม่

ดี ของผูที้�บกพร่อง เพราะถา้เรากล่าวคาํติเตียน หรือ กล่าวคาํพดู 

ความไม่ดี ของผูที้�ไม่ดีนั�น ออกมาทนัที ยิ�งพดูออกมาหมดเลย 

เรียกวา่โป๊ พดูออกมาหมดเลย ต่อหนา้ธารกาํนลั ฟังดีๆนะ ฟังดีๆ 

อาตมากาํลงัจะอธิบาย คาํวา่มารยาท หรือมารยานี� มนัต่างกนั

ตรงไหน แลว้ทาํไมชาวอโศกเรา จึงมารยาทไม่ดี แต่ชาวอโศกเรา 

มายานอ้ย แต่มารยาทไม่ดี ตอนนี�แหละ อาตมากาํลงัจะไขความวา่ 

ชาวอโศกบกพร่อง ยงัไม่อุตสาหะตรงนี�นะ 

เมื�อเราจะติเตียน เรากก็ล่าวคาํไม่ดี ชาวอโศกนี�เก่ง ติเตียนเก่ง ไว

ดว้ย แลว้กโ็ป๊ดว้ย โป๊คืออะไร กล่าวแลว้เมื�อกี� นี�  บอกออกมาเตม็ๆ

เลย บอกออกมาหมดๆเลย มีเท่าไหร่ เปิดหมด เรียกวา่โป๊ ไม่

กระมิดกระเมี�ยน ไม่เขมด็แขม่ ไม่ขมุบขมิบ ขมุบขมิบกคื็อ นิดๆ
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หน่อยๆ ใช่ไหม ปล่อยออกมาหน่อยๆก่อน ค่อยๆติเตียนไป ไม่ละ 

พอเห็น โอโ้ห ไอนี้�มนัเสียหาย ตั�งเท่านี�นะ พวัะออกมาหมดเลย 

คนรับกโ็ดนฉีกหนา้ ต่อหนา้ธารกาํนลั อยา่งชนิดโป๊ อยา่งชนิด

หมดเปลือก อยา่งชนิดเตม็ๆ มนักอ็ายขายหนา้ เพราะคนเรามีอตัตา 

ถือตวั ผูที้�ไดรั้บไม่แขง็แรง มีอตัตามากเหมือนกนั พอไดรั้บคาํติ

เตียน อตัตามนัไม่ยอมทนัที แมจ้ะจริง มนักไ็ม่ยอม ๑. จริง ตวัเองรู้

กไ็ม่ยอม เพราะอตัตาถือตวั ๒. ส่วนมากจะไม่รู้ตวั เพราะผูที้�มี

อตัตา แลว้กย็งัไม่ไดศึ้กษา ยงัไม่ไดเ้รียนรู้ จะไม่รู้ตวัหรอกวา่ 

ตวัเองเสียหายขนาดนั�น ผูต้าดี จะเห็นความไม่ดี ของคนไม่ดี ได้

มากกวา่ ผูต้าไม่ดี ใช่ไหม เพราะฉะนั�น ผูที้�ไดศึ้กษาธรรมะ กจ็ะ

มองกรรมกิริยา ความผดิ ความไม่ถกูตอ้งนี� ไดช้ดักวา่มากกวา่ กจ็ะ

ชี�ความไม่ดี ของผูที้�ไม่ดีนี� ไดถู้กตอ้งมากกวา่ ส่วนผูที้�ยงัไม่ได้

ศึกษา ไม่ไดเ้รียนรู้ พอโผล่เขา้มาที�ในอโศก แมต้วัเองเสียหาย ก็

ไม่ไดเ้คยมีใครติเตียน ไม่เคยรู้ตวั ไม่ไดเ้คยศึกษา กไ็ม่รู้วา่ เรา

เสียหายขนาดนี�  กไ็ม่ยอมรับ ไม่เชื�อ ไม่ใช่ๆ ฉนัไม่ไดเ้สียหาย

ขนาดนี�  การโกรธ การเกลียด การไม่ยอมรับ กเ็กิดขึ�น 

สิ�งอยา่งนี�  ฝีมือโศกสามารถมาก กระทาํมามากแลว้ ไดต้อ้นรับ ขบั

แขกมาไดเ้ยอะแลว้ เพราะฉะนั�น อโศกจึงมีหมู่มวลเท่านี� เอง ก็

เพราะฝีมือพวกเรา ไดช่้วยไว ้ใหมี้อโศกไดก้ลุ่มนอ้ยๆ แค่นี�  โตไม่
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มากกวา่นี�  แต่ดีเหมือนกนั ถา้มากเกินไป มนักไ็ม่ไหว เพราะวา่ 

มากเกินไป โดยฐานของผูที้�มี อตัตามานะมากๆ นี� หมู่ที�จะรวมกนั

ไดดี้นี�นะ มีกามมากๆ นี�รวมกนัไดม้าก แต่ไม่ดี หมู่ที�จะรวมกนั ได้

ดีมากๆ คือมีอตัตานอ้ยๆ หรือ ไม่มีอตัตาเลย นี�จะรวมกนัไดดี้ และ

ดีมาก ส่วนผูที้�มีกามกนัมากๆ นี�จะรวมกนัไดม้าก แต่ไม่ดี มนัจะ

ฟอนเฟะ ยิ�งมาก มนัยิ�งจะฟอนเฟะ รวมกนัไดม้าก แต่ไม่ดี ส่วนจะ

รวมกนัไดดี้นั�นคือ มีอตัตานอ้ยๆ หรือไม่มีอตัตา แต่จะเป็นไดม้าก

เท่าไหร่ เพราะอตัตามนัมาก แต่ถา้อตัตามนันอ้ย มนักจ็ะรวมกนัได้

มาก ตรงนี�แหละ ตรงนี�แหละยาก หมู่อโศกเรานี�  ไดล้ดกามมาก่อน 

เพราะถา้ขืนปล่อยใหม้าก โดยมีกามมากๆ มา ใครจะมีกามมาก

กามนอ้ย ไม่รู้ละ อาตมาตอ้งคดัอตัตาไวก่้อน เพราะอาตมา 

ตอ้งการมวลแน่น ขนาดนั�น พวกเรากย็งัลา้งอตัตามานะ กนัยาก

เหลือเกิน 

ทุกวนันี� นี� พวกเรามีความควบแน่น ดว้ยคุณภาพดีขึ�น แมผู้ที้�อยูก่นั

มานานๆ อตัตามานะยงัมีมาก กย็งัอยูไ่ม่รอด เรื�องกามมาก แลว้ไม่

รอดนั�น ไม่ตอ้งพดู อนันั�น มนัของแหงๆอยูแ่ลว้นะ เพราะฉะนั�น 

กามมากกไ็ป ส่วนผูที้�อตัตามาก มานะมาก กน็านเขา้ๆ กามกไ็ม่

มากหรอก น่าจะอยูก่บัหมู่ได ้แต่กสุ็ดทา้ย กอ็ยูไ่ม่ไดน้ะ กค็ดักนั

ไปเรื�อยๆ เพราะฉะนั�น ผูที้�อยูไ่ดนี้� แมจ้ะมี อตัตามานะมาก อาจจะ
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มาใหม่ หรืออาจจะกดข่มไวไ้ดอ้ยู ่กอ็ยูไ่ปได ้ส่วนผูที้�อตัตามานะ

นอ้ยแลว้ สามารถอยูไ่ดแ้น่ๆ นั�นกจ็ะอยูไ่ป ผูที้�ยงัมีอตัตามานะ ยงั

มากอยู ่ยงัอยูไ่ดน้ั�นแหละ เป้าตรงนี�แหละ ที�อาตมากาํลงัพยายาม

สอน พยายามชี�  พยายามติเตียน ติเตียนเรื�องอตัตามานะ มากขึ�นๆ 

คนที�มีอตัตามานะ ที�กดข่ม ที�ยงัมีมานะ อตัตามานะ ยงัสูงอยู ่ก็

ยอ่มทนไม่ได ้กต็อ้งออกไป เพราะฉะนั�น ผูที้�ออกไป ที�อยูน่านๆ

แลว้ อตัตามานะมนัถึงขีด ทนไม่ไดแ้ลว้ มนักอ็อกไป เพราะ

อาตมา เร่งเครื�องอตัตามานะอยู ่

สรุปแลว้ กคื็อเคี�ยว...  

เนน้เนื�อ ใหเ้หนือกวา่มาก  

เนน้ลาก แมย้ากกวา่แล่น 

เนน้จริง ใหย้ิ�งกวา่แค่น  

เนน้แก่น ใหแ้น่นกวา่กวา้ง  

 

อนันี�ตอ้งทาํ เมื�อใดๆ กต็อ้งทาํ อยา่ไปหลงในความมาก ความใหญ่ 

ความมากความใหญ่ จะทาํใหเ้ราตาย แลว้กท็าํใหอ้ะไรๆ นี�เสื�อม

โทรม มามากกวา่มากแลว้ ส่วนความเลก็นั�นน่ะ ถา้เป็นเลก็ที�จริง 

ไม่มีตายหรอก เลก็นี� ไม่ตายง่าย แต่ใหญ่นี�ตายง่าย เพราะฉะนั�น 

สิ�งที�เลก็ จะมีอายยุนืนาน คุณลองนึกดูวตัถุกไ็ด ้สิ�งที�เลก็นี� จะอยู่
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ยนืนาน สิ�งที�ใหญ่นี� จะเคลื�อนที�กไ็ดไ้ว แต่ถา้ใหญ่กนัจริงๆ มนัก็

เคลื�อนที�ไม่ไหว เหมือนกนันะ แต่วา่โดยค่าเฉลี�ยแลว้ ไอสิ้�งที�ใหญ่

นี�นะ เคลื�อนที�ไดไ้ว ที�เลก็นี� จะเคลื�อนที�ชา้ที�สุด เขา้ไปเรื�อยๆ แต่

นั�นแหละ เลก็ที�สุดอีก กเ็ร็วอีก ไวอีก มนักมี็ภาวะซบัซอ้นนะ พดู

ไปพวกนี�  เป็นอจินไตย เป็นเรื�องที�ยอ้นแยง้ เป็นสจัจะยอ้นสภาพ ที�

จะตอ้งมีปัญญาอนัลึก ที�จะเขา้ใจ 

หนักลบัมาถึง ทาํไมชาวอโศก ถึงมีฝีมือติเตียนได ้มีมารยาทไม่งาม 

ไดก้ล่าวแต่ตน้แลว้วา่ ชาวอโศกเรานี� เรียนรู้ถึงเรื�อง ติเตียนกนัใหดี้ 

ติเตียนกนัก่อน เพราะการติเตียนกนั พาใหเ้จริญ เรากจ็ะเจริญมา 

เพราะติเตียนกนัมาก แลว้เรากท็นการติเตียนได ้ผูที้�ทนการติเตียน

ได ้มีอยูส่องแบบ ๑. ทนการติเตียนได ้อยา่งฤาษี หรืออยา่งสมถะ 

อยา่งโง่ อยา่งไม่รับ คือเขาติเตียน ติเตียนมาเราก ็เออ ติกติ็ แต่เราก็

วางเฉย วางเสียดว้ยนะ ฟังดีๆ เก๋นะ เขาติเตียนเรามา เรากว็าง ก็

สบาย วางได ้เขาติเตียนเรามา กว็าง แต่ไม่รับ คือติเตียนมา กติ็ไปติ

มา เรากว็างกโ็ยนทิ�ง วางคือโยนทิ�ง ไม่รับรู้ ไม่รับพิจารณา ไม่

รับมาแกไ้ข ไม่รับมาตรวจสอบ นี�กคื็อฤาษี ต่อใหโ้ง่หรือมีปัญญารู้ 

ถา้เอามาพิจารณา รับมาพิจารณา รับมาตรวจสอบนะ จะรู้มีปัญญา 

แต่กโ็ง่ โง่ตรงที�ไม่รับ ไม่เอามาตรวจสอบ ไม่เอามาพิจารณา จึง

เรียกวา่ ฤาษีทั�งคู่ ต่อใหมี้ปัญญา นี�แหละ ปัญญาพวกฤาษีกรุง มี
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ปัญญาแบบนี�  ปัญญาโง่ ไม่รู้จะเรียกอะไร โง่ใหต้วัเอง มีปัญญานะ 

ถา้จะรับมา กมี็ปฏิภาณ มีธาตุตรวจสอบที�ดีเหมือนกนั แต่มนัไม่

รับ จะไม่รับ ดว้ยการดูถูก หรือวา่เคยตวั เคยตวัคืออะไร เคยตวัคือ 

ถา้ไม่รับเสียแลว้ วางเสียแลว้ มนัสบายนี� ไม่ตอ้งรับมา มนัสบาย 

อยา่งนอ้ย กไ็ม่ตอ้งรู้วา่ตวัเองชั�ว รู้วา่ตวัเองผดิ เพราะไม่เอามา 

ตรวจสอบ กไ็ม่รู้วา่ตวัเองผดิ เพราะคาํติ ส่วนมาก เป็นความถูก

หรือความผดิ คาํติน่ะส่วนมาก จะเป็นความผดิ เป็นความไม่ดี ถา้

จะรับมาพิจารณา เดี�ยวมนัเห็นความไม่ดี เดี�ยวมนัเห็นความผดิของ

ตวั เมื�อไม่เอามาตรวจซะ จะไดไ้ม่ตอ้งรู้วา่ ตวัเองชั�ว จะไดห้ลงวา่ 

ตวัเองดีไปเสมอ นี�คือความโง่ แมจ้ะมีปัญญา มีความเฉลียวฉลาด 

มีปฏิภาณอยา่งไรกต็าม แลว้คนเรา ไม่รู้ตวัหรอกนะวา่ ทาํอยา่งนี�  

ใครรู้ตวัวา่ ไดท้าํอยา่งที�อาตมา อธิบายไปนี�  สาํนึกเสีย แลว้ทาํตวั

ใหม่ รับคาํติ ไม่วา่คนตินั�น เขาจะเป็นผูเ้ลก็ผูน้อ้ย ผูด้อ้ย ผูโ้ง่ 

เหมือนกบัคนโง่ๆ อยา่งไรกต็าม หดั อยา่ดูถูกดูแคลน คาํติเตียน

ของใคร รับคาํติเตียนนั�นมา 

ส่วนผูที้�รับคาํติเตียนแลว้ กโ็ง่จริงๆ อยา่งฤาษีแท ้กคื็อ เขาติเตียน

มาแลว้ เฉย ไม่รู้ ติเตียนมา กไ็ม่รู้ เขาติเตียนมากรั็บ รับเสียดว้ยนะ 

ไม่วางนะ เขาวา่ไม่ดีกไ็ม่ดี แลว้ไม่ดีอะไร ไม่รู้ซิ ไม่ดี แลว้เขาบอก

ใหแ้กไ้ข ถา้ไม่ดื�อ คนที�โง่อยา่งฤาษีป่านี� เมื�อกี� นี�  ฤาษีกรุง ฤาษีกรุง
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นี�ชา้นาน พวกฉลาดนี� จะใชเ้วลานาน ส่วนผูที้�โง่ ซื�อ นี�นะ เขาบอก

วา่ไม่ดีอะไร ไม่รู้ เขาบอกใหแ้กไ้ข ถา้ไม่ดื�อนะ กแ็ก ้เอา้ ตาม พวก

นี�จะง่ายหน่อย แต่มนักไ็ม่รู้วา่ คืออะไร แต่มนัไดน้ะ พวกนี� มี

ประโยชน์ เพราะฉะนั�น คนที�ฉลาด เขาชอบคนพวกนี�  เป็นแรงงาน

ที�ดี แลว้กป็กครองง่าย พอบอกอะไรกท็าํ แต่มนักไ็ม่ค่อยมีไหว

พริบ ทาํไดเ้ท่าที�บอก พอหยดุบอกก ็อะไรล่ะ ต่อไป ไม่ค่อยรู้ต่อ ก็

สอนใหม่ บอกใหม่ แต่กท็าํไดป้ระโยชน์ ไดแ้รงงาน แต่ได ้ได้

มากกวา่ผูที้�ฉลาดทิ�ง กทิ็�งไปเลยละ มนัไดอ้ะไรล่ะ พวกฉลาดน่ะ 

ทิ�งไปเลย ไม่ไดอ้ะไร แลว้ตวัเองกไ็ม่ซอ้มไว ้เพราะฉะนั�น จะเกิด

ความชาํนาญ ทกัษะกไ็ม่มี จะเกิดความชาํนาญ เกิด experience ก็

ไม่มี ไม่เกิด แต่เกิดฉลาดเฉลียวนะ เกิดไดฉ้ลาด แลว้มนักจ็ะโกง 

แกมโกงเขา้ไปเรื�อยๆ คนฉลาดแบบนี�พฒันา นึกวา่เป็นการพฒันา 

เพราะมนัไดเ้ปรียบ แลว้คนฉลาดแบบนี�  ชอบสะสมคนที�โง่ แบบที�

อาตมากล่าว เพราะฉะนั�น ฤาษีกรุง จะสะสมฤาษีป่า จะเป็นเช่นนั�น 

มาแต่ไหนๆ ตลอดกาลนาน แต่คนที�ไดบุ้ญ คือฤาษีป่า คนที�ได้

บาปคือ ฤาษีกรุง เพราะฉลาดโกง นั�นกคื็อ บาปชนิดหนึ�ง โกง 

ทุจริต เอาเปรียบเขา แลว้กต็วัเองโง่ ที�อาตมาอธิบายแลว้วา่ โง่คือ

อะไร ของฤาษีกรุง กคื็อบาป ตวัที�สอง บรรลุชา้ คนพวกนี�บรรลุชา้ 

จะไดบุ้ญแทนี้�ยาก 
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ทีนี�ชาวอโศกเรานี� มาเรียนรู้สจัจะเขา้ กรู้็ความจริง กย็อมรับขึ�นมา

เรื�อยๆ ยอมไดรั้บการติเตียน ลดอตัตามานะ ปฏิบติัธรรม ลดกาม 

กบัลดอตัตามานะ เหมือนกนั เมื�อชี�กามใหแ้ก่ผูใ้ด ถา้มีอตัตามานะ

ซอ้น เรากไ็ม่ยอมรับ แต่ถา้เราลด อตัตามานะของเรา ใครชี�กาม 

ใหแ้ก่เรา เรากรั็บ แลว้เรากพ็ิจารณา ตรวจสอบ แกไ้ขปรับปรุงไป

เรื�อยๆ เรากเ็จริญ เมื�อลดกาม เราลดอตัตามานะดว้ย ลดกามไปได ้

ขนาดหนึ�ง เสร็จแลว้ เรากไ็ม่ลดอตัตามานะอีก เรากจ็ะยดึกามนั�น

เสพ สมมุติวา่ กามหยาบ เราไม่เอาแลว้ ผดิผวัเขาเมียใคร เป็นตน้ 

เราไม่เอาแลว้ มีผวัเดียวเมียเดียว แต่เราไม่ลดการเสพ ผวัเดียว เมีย

เดียว ไม่เคยเสพรูป รส กลิ�น เสียง สมัผสัที�เรียกวา่ กามคุณ ๕ แต่

ลดแค่วา่ เอาละ ผวัสองเมียสองไม่เอา กท็าํแคนี่�  แต่ภายในใจ ที�

ตวัเอง จะระริกระรี� อะไรอยูน่ั�นนะ มนัจะไม่ลด ถา้เผื�อวา่ ไม่ลด

กาม เขา้ไปอีก จะลดอตัตามานะ สูงขึ�นอีกกวา่นั�น ยาก เรื�องอตัตา

กบักามนี� เป็นคู่กนั ที�จะตอ้งมีภาวะ เกื�อกลูกนั ลดกาม ลดอตัตา 

อตัตามานะวา่ เพราะอตัตามานะเชียว เป็นเหตุ ลดอตัตามานะอีก 

เราจะเกิดญาณปัญญา รู้กามแลว้ลดกามไดอี้ก พอลดกามไปไดแ้ลว้ 

เอ๊ อตัตามานะ เราลดไม่ลง เพราะกามเชียว เพราะฉะนั�น กามจาก

กามหยาบ ตั�งแต่ผูห้ญิงผูช้าย ไม่เป็นคู่ๆ ผวัเดียวเมียเดียว มา

จนกระทั�ง มาลดรูป ลดกลิ�น เสียง สัมผสั นี�ลดไปเรื�อยๆ ไดอี้ก 
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มากกวา่มาก ความสวยทางตา ความไพเราะทางหู ความชอบทาง

กลิ�น รสทางลิ�น ลิ�นนี�แหละ แมเ้ราจะเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ เรากย็งั

ไม่ตอ้งพรากเลย ลิ�นนี� เพราะตอ้งกิน กลิ�นกจ็ะได ้แต่รูปสวยจะ

ลดลงไป เสียงนี� ไม่ตอ้งมีเสียงกไ็ด ้สมัผสัแตะตอ้ง เยน็ร้อนอ่อน

แขง็นั�นก ็จะตอ้งตลอดกาลนาน เหมือนกนั 

เพราะฉะนั�น อยูที่�อาหารที�เรากินนี�น่ะ จะพิจารณารส ลดกาม

คุณ ๕ จากรสของอาหาร จากกลิ�นของอาหาร จากรูปของอาหาร 

จากสมัผสั ของอาหาร อาหารนี� สี�กามนี� มนัจะมีอยูต่ลอดเวลา มนั

จะมีกลิ�น จะมีรสทางลิ�น มนัจะมีรูป แต่รูปกไ็ม่เท่าไหร่ พอหนกัๆ

เขา้นี� รูปกไ็ม่เท่าไหร่ หนกัที�สุดกคื็อ รสทางลิ�น อาหารนี� กลิ�น

หนกัเขา้ กไ็ม่เท่าไหร่ รสทางลิ�น เรียนรู้ใหแ้ยบคาย ลดละใหแ้ยบ

คาย จนกระทั�ง ใครกินอาหาร อุเบกขา อยา่เรียกวา่ ไม่อร่อย 

ประเดี�ยวจะกินไม่ลง กินอาหารดว้ย รสอุเบกขา อยา่เรียก รสไม่

อร่อย ที�จริง มนัหมดอสัสาทะ หมดรสอร่อยของโลกียะ แต่มนัเป็น

รสของ อุเบกขา คือ อทุกขมสุข รสไม่ทุกขไ์ม่สุข มนักมี็รส

ละเอียดนะ มนัจะมีแทรกอยูนิ่ดๆ เอ รสไอนี้�หวาน ถา้คนยงัเอียง

อยูข่า้ง ชอบหวานไม่ชอบหวาน หวานนอ้ยไปหน่อย แหม ถา้กวา่

นี� อีกซกันิดก ็อื�อ จะชื�นมากกวา่นี�  อ่านอาการที�ยงัโหยหา หรือยงั

ชอบยงัชื�น พวกนี�ใหดี้ จนกระทั�ง เราบอกไม่เป็นไร หวานแค่นี�  
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หรือ ไม่หวานเลยนี� มนัเคยหวานอยา่งนี�แลว้ มนัตอ้งเคยหวานมา 

ไม่หวานเลยกไ็ม่เป็นไร กกิ็นได ้ไม่เปรี� ยวเลย แหม อนันี�  ชนิดนี�  

มนัตอ้งเปรี� ยวอยา่งนี�  มนัเป็นอุปาทานยดึ ชนิดนี�  ตอ้งเปรี� ยวอยา่งนี�  

มนัถึงจะเหมาะกะมนั มนัถึงจะไดร้สไดช้าติ ชนิดนี�  ตอ้งเผด็อยา่ง

นี�  ชนิดตอ้งเคม็ อยา่งนี�  เคม็ขนาดนี�  ถา้เคม็กวา่นี�  มนัไม่นวั นวันี�คือ 

ไดร้สที�ไดก้ลมกล่อม ไดร้สที�อร่อย ที�สุดๆ เรียกวา่ รสมนันวั คน

ปรุงอาหารนี� แม่ครัวทางอีสานนี�บอก โอ๊ นวั กาํลงันวั นวัแท้ๆ  

กาํลงัเหมาะ รสที�เหมาะที�สุด นวันี� ปรุงดว้ยรสเหมาะที�สุด กลม

กล่อมที�สุด นวั มนัสมมติไว ้มนัอุปาทานไว ้มนัยดึไว ้เพราะฉะนั�น 

ถา้เราทาํลาย ความยดึติดอนันี�  อุปาทานอนันี�ได ้มนัจะไม่ไดร้ส 

ขนาดนี� เท่านี�  กช่็างมนัเถอะ มนัจะมากไป มนัจะนอ้ยไป อะไรกไ็ด ้

ผูใ้ดวางไดดี้ แลว้กอ่็านอารมณ์แทรกซอ้น อารมณ์ที�วา่ เรายงั

ติดยดึ เรายงัอยาก แหม มนัยงัไม่สมใจ นี�แหละคือ ไม่สมไคล

แมกซ์ ไม่ไดเ้สพสม ที�เราตอ้งการ อุปาทานที�เรายดึ จริง ตณัหามนั

จะดูวา่ โหยหา อยาก แหม มนัยงัไม่ไดด้งัใจนี� มนัอยากนอ้ยลง

แลว้กต็าม แต่อุปาทานนั�น ยงัไม่ถึงที�นะ ยงัไม่มีไคลแมกซ์ ยงัไม่

เสพสมที�ใจตอ้งการ แต่จะใหไ้ปดิ�นรน โหยหา อยากนี� ตณัหา

อาจจะนอ้ยแลว้ ความอยาก ที�เรียกวา่ ตณัหา อยากไดม้าสมใจ 

อาจจะนอ้ยแลว้ แต่ไม่สมใจที�สมมติ คือไม่สมใจที�อุปาทาน เพราะ
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อุปาทานนี� ลึกกวา่ตณัหาอีก คือตวัสมมติ ที�ติดยดึเอาไวลึ้กๆ ตอ้ง

เคน้ออกมาใหไ้ด ้วา่เรานี� ยดึอะไรเอาไวข้นาดไหน ลึกแค่ไหน คน้

ออกมาใหไ้ด ้ลา้งอุปาทานใหไ้ด ้เพราะลา้งตณัหาแลว้ ตอ้งลา้ง

อุปาทานดว้ย เพราะในปฏิจจสมุปบาท มีทั�งตณัหา มีทั�งอุปาทาน 

ตอ้งลา้งใหห้มด ลา้งอุปาทานไม่หมด ขนัธ์ ๕ ไม่สะอาด เวทนา ก็

ไม่สะอาด เพราะฉะนั�น ธรรมในธรรมนั�น เวทนาคือตวัที�จะตอ้ง 

เจาะชอนไชลงไป อยา่งมาก สญัญาคือ เจตสิกของจิต คือตวัจิต นั�น

แหละ มนัมีบทบาท เขาสมมติบทบาท หนา้ที�การงานของมนัวา่ 

คือตวัจาํ กบัตวักาํหนดรู้ เพราะฉะนั�น ตวัจาํ หรือตวักาํหนดรู้ ตอ้ง

เป็นบทบาทของตวังาน งานที�จะไปรู้อะไร กไ็ปรู้จิตตวัเองอีกนั�น

แหละ เวทนา ไปรู้จนกระทั�งวา่ มนัมีสงัขาร คือมีตวั ที�เขา้ไปปรุง

ร่วมหรือไม่ ไม่มีตวัปรุงร่วมแลว้ เหลือตวัติดยดึหรือไม่ ไม่มี

สงัขารแลว้ ทุกขน์อ้ยแลว้ล่ะ แต่ยงัเหลืออตัตา คือเวทนาที�เป็นตวั

อุปาทาน อนันี�แหละ เป็นอนุสยั เป็นอาสวะ ที�พทุธนี� เจาะไชลงไป

มาก สงัขารหรือไม่สงัขาร นั�นเรื�องเลก็ เพราะฉะนั�น พระอรหนัต์

เจา้ จึงสงัขารเก่ง พระพทุธเจา้ยิ�ง อิทธาภิสงัขาร โน่นแน่ะ 

เพราะฉะนั�น มีสงัขารหรือไม่มีสงัขาร นั�นน่ะ ไม่มีสงัขารหมด

ทุกข ์แต่ยงัไม่หมดอตัตาได ้หมดทุกขน์ะ หมดสงัขารหมดทุกข ์แต่

ยงัไม่หมดอตัตา เพราะฉะนั�น จะปรินิพพานยาก 
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เอาละ พระอนาคามีนี�นะ ในฐานหนึ�งนี�นะ ในคุณภาพของ 

จิตวญิญาณพระอนาคามีนี� ไม่มีสงัขาร แต่ยงัมีอตัตา ถา้เป็นพระ

อนาคามี ประเภท ดอ้ยปัญญา จะไม่รู้จกัอตัตาตวัเอง พระอนาคามี 

ชนิดนี�แหละ ซวยๆ พระอนาคามีที�ไม่ศึกษา ใชเ้ชิงปัญญา มีผสัสะ

เป็นปัจจยันี� ไม่เรียนมรรคองค ์๘ ใหส้มบูรณ์ ไม่ถูกเหตุปัจจยั 

กระแทกกระทุง้ขึ�นมา จากอนุสยัอาสวะขึ�นมารู้ เพราะฉะนั�น 

ตวัเองกจ็ะไม่มีปัญญารู้ อนุสยัอาสวะของตวัเอง เมื�อไม่รู้ อนุสยัอา

สวะของตวัเอง มนักเ็หลือแต่อตัตา เรียนรู้แค่สงัขาร เพราะฉะนั�น 

ตวัที�จะเขา้ไป ปรุงสงัขารไม่มี แต่ตวัอุปาทาน หรือตวัที�เป็น ตวั

อนุสยัอาสวะ มนัไม่ล่วงรู้ คุณภาพของความปรุง อ่อนแรงแลว้ 

หรือสงัขารไม่เก่ง สงัขารไม่มีแลว้ แต่อตัตาตวันี�  มนัเป็นธาตุยดึ 

ติดอยูที่� แค่ธาตุลึกๆ อ่อนๆ มนัไม่เป็นโลกเป็นโลกีย ์อะไรมากนกั

หรอก เสร็จแลว้ตาย พระอนาคามีตาย ดว้ยธาตุตวันี�  มนัไม่เวยีน

กลบัมาหาโลกียอี์กหรอก เพราะมนัทิ�งสงัขาร ของโลกียสงัขาร

แลว้ แต่ธาตุตวันี�แหละ ไปเป็นอตัตา อยูใ่นความเสื�อมไปดว้ยกาละ 

นานอีกลา้นๆชาติ กวา่จะสลายอตัภาพนี�ได ้อนันี�  เป็นอจินไตย เล่า

ใหฟั้ง อาตมาถึงเรียกวา่ เป็นพระอนาคามี ที�ซวยมากๆ มนัไม่

ปรินิพพานไดท้ั�งหมด แต่มนัไม่เวยีนมาสู่โลกียะอีก นี�คือ พระ

อนาคามี ชนิดโง่ และ ปฏิบติัมรรคองค ์๘ ไม่สมบูรณ์ 
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เพราะฉะนั�น ฤาษีป่าฤาษีอะไรนี� โอย๊ มาก แมฤ้าษีกรุงที�มี

มารยา และมารยาทมาก ชอบแต่ทิ�งๆ แลว้กไ็ม่ศึกษา เพื�อที�จะ

ปฏิบติั มรรคองค ์๘ ใหค้รบ เพื�อที�จะกระแทกกระทุง้ กิเลสออกมา

ใหส้มบูรณ์ ผลดัไวเ้รื�อยๆ ฤาษีพวกนี�กจ็ะชิน หนกัเขา้ กจ็ะไม่รู้รส

ของวมุิติที�จริงที�แท ้รสวมุิติที�จริงที�แทข้องพระพทุธเจา้ นั�นคือ จิต

มนัไม่มีรสอะไร แต่ผูที้�เสพอยูนี่� จะไม่รู้ตวัวา่ ตวัเองเสพ ไม่วา่จะ

เสพความหยดุอยู ่นี�เป็นฤาษีแท ้ฤาษีปัญญา ฤาษีกรุงนี� กจ็ะชอบ

ความหยดุ หรือชอบความเบา ความไม่ตอ้งทาํ แต่จะเกิดอตัโนมติั 

ความคิด สาํหรับฤาษีปัญญา ฤาษีกรุง ใชค้วามคิดเก่ง เพราะฉะนั�น 

ใชค้วามคิดมนัเบา มนัง่ายเหมือนกนั เพราะฉะนั�น อะไรกใ็ชแ้ต่

ความคิด จนกลายเป็น ตถตา ของความคิด คิดไม่เมื�อย คิดไม่ยาก 

คิดไม่ลาํบาก คิดสะดวก คล่อง ง่าย สบาย 

จึงไม่กลวัในเรื�องคิด กจ็ะใชแ้ต่ตวัความคิด นี�แหละ เป็นตวั

อาศยั เป็นเครื�องอาศยั แต่ทาํลงมือทาํ ยิ�งลงมือทาํ ยิ�งเป็นงาน เป็น

อะไรต่ออะไร ที�ยิ�งจะตอ้งประกอบกบัวตัถุ ประกอบการ กบักรรม

กิริยา มนักย็ิ�งหนกัยิ�งมาก ฤาษีพวกนี�  กไ็ม่ชอบ ส่วนฤาษีไม่ทาํ

นั�นน่ะ ไม่ทาํอะไรเลย แมแ้ต่คิด แมแ้ต่ทาํ พวกนั�นพวกฤาษีป่า ยิ�ง

แยใ่หญ่เลยพวกนั�น ดกัดาน พวกฤาษีป่า ไม่ทาํอะไร ประกอบการ

อะไร กไ็ม่ทาํ คิดยิ�งไม่คิดเลย ฤาษีป่านี� พระพทุธเจา้ไม่เอาเลย 
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เพราะฉะนั�น อยากที�จะเป็นพระพทุธเจา้นี� จะเป็นคนกรุง ปัญญา

นาํ โดยเฉพาะพระสมณโคดม ใชปั้ญญานาํ ท่านเป็นปัญญาธิกะนาํ 

พวกเรานี� มาถึงยคุนี�  เป็นลูกศิษยพ์ระพทุธเจา้ ปัญญาธิกะ 

เพราะฉะนั�น คนที�เป็นฤาษีแท้ๆ  ที�เป็นฤาษีดว้ยสายเลือด เป็นฤาษี

ทางเจโต ทางสมถะเขา้ยาก เพราะฉะนั�น ผูที้�จะมาไดนี้� จะมาสาย

ปัญญา มาทางนี�  ถา้เอาศาสนาพทุธ อยา่งที�อาตมากาํลงัทาํนี� ไป

อินเดีย ลม้เหลว ยาก เพราะอินเดียนั�น ฤาษีแทเ้ยอะ เยอะ ขอยนืยนั

วา่เยอะ เอาไปหยั�งลงยาก เมืองไทยนี�ชอบปัญญา หยั�งลงเมืองไทย

ได ้ยิ�งจะเอาไปจีน ยิ�งจะดี แต่ยงัไม่ไปนะ เมืองจีน ขออยูเ่มืองไทย

ก่อน ขอสร้างที�ไทยนี�แหละ แต่ไปจีนกจ็ะลม้เหลวไว เพราะวา่ จีน

มนัสายปัญญา แลว้เฉโกเก่ง ปัญญามนักไ็ปหาเฉโก เจโตมนักไ็ป

หาป่า ไปหาพวกมืด ปัญญาไปหาเฉโก เจโตไปหาโลกนัต ์ดี

เหมือนกนั ไปอยูสุ่ดรู โลกนัตนี์�สุดรู นี�อาตมาวเิคราะห์อะไรๆ ให้

ฟังนี� เป็นแนวลึก เป็นแนวกวา้ง 

ขณะนี�ชาวอโศกเรานี� กาํลงัเกิดพทุธ ใครจะเชื�อ ใครจะ

หมั�นไส้อะไร กต็ามใจเถอะนะ ใครจะเชื�อ หรือใครจะหมั�นไส้ ก็

แลว้แต่ตวับุคคล อาตมากข็อพดูความจริง ยิ�งวนัสาํคญัๆ อยา่งนี�  

เป็นวนัของเรา มหาปวารณานี� อาตมาวา่คนนอกอะไร ยิ�งตอนนี�  

ทาํวตัรเชา้ พวกนอกๆ ไม่มีทางจะมา ตีสามตีสี� ลุกขึ�นมาพดูกนั 
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เฮย้ เรื�องอะไร ตีสามตีสี� กาํลงัมนั กาํลงันอนปุ๋ ยๆเลย กาํลงัหลบั

สบายเลย ตี ๓ ตี ๔ กาํลงั หลบัสบาย มีพวกเรานี�แหละ ตื�นตี ๓ ตี 

๔ นอนกน็อนแต่หวัคํ�า ตื�นตี ๓ ตี ๔ เขา้มาฟังธรรม มาฟังอะไรต่อ

อะไรกนั คนที�มากค็นใน เพราะฉะนั�น อาตมานี�วา่ อาตมามั�นใจ ที�

จะพดูกบัพวกคุณนี� กคื็อ มนัย ํ�ายนืยนั บอกแลว้วา่ ถา้ใครไม่ใช่

ศรัทธาที�ตรง ไม่ใช่ความเชื�อมั�น ในอาตมา กจ็ะตอ้งหมั�นไส ้

อาตมาทาํงานมา ๒๐ ปีกวา่แลว้นี� แต่หมู่กลุ่มก ็ยี�สิบปีพอดี 

อาตมาถือวา่ ตั�งกลุ่มตั�งแต่ ๒๕๑๖ มาถึงวนันี�ก ็๒๕๓๖ ยี�สิบปี มา

ไดข้นาดนี�  ไดค้นที�มีมารยาท ขนาดนี�  อาตมากข็อใหค้วามรู้ 

เพิ�มเติมวา่ พวกเราจะตอ้งศึกษา มารยาทสงัคม มากกวา่นี�  คือ

จะตอ้งเรียนรู้ กายกรรม วจีกรรม ที�ติเตียน ตอ้งสงวนท่าที อยา่โป๊

นกั ตอนนี�  มานุ่งผา้กนัมั�ง แมจ้ะนุ่ง เหมือนกบัผา้เตี�ยว พวกชาวป่า

เขา นั�นนะ ห่อตรงนั�นตรงนี�  ไม่เป็นรูปร่างอะไร สมยัใหม่เขา กเ็ริ�ม

มีมารยาทบา้ง ตอ้งหดัตอ้งฝึก และตอ้งพยายามอีก คือ พยายามอยา่

ปฏิเสธแขกนกั พวกเรานี� มนัมีอตัตามานะตวัหนึ�ง คือขา้ไม่งอ้คน

อื�นแลว้ ขา้ไม่งอ้คนนอกแลว้ ฟังดีๆนะ ตรงนี�  ลึกๆ อโศกนี� มนัจะ

มีหยิ�งผยองตวันี�  พี�นอ้งขา้กมี็พอ 

ขา้วมีกิน  

ดินมีเดิน  
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ตะวนัมีส่อง  

พี�นอ้งมีเสร็จ  

เห็ดมีเกบ็  

ป่วยเจบ็มีคนรักษา  

ขี�หมามีคนช่วยกวาด  

ผา้ขาดมีคนช่วยชุน 

สุดทา้ย บุญเป็นของเอง็ ขา้ไดแ้ต่บาป เพราะทาํตวัเอง รู้สึก

อยา่งนี�  รู้สึกวา่ ขา้วมีกิน ดินมีเดิน ตะวนัมีส่อง พี�นอ้งมีเสร็จ เลยขี�

เกียจ ตอ้นรับแขก เอง็จะมาหรือเอง็ไม่มา กช่็างเอง็ปะไร กพ็ี�นอ้ง

ขา้ มีพอแลว้ มวลมิตรดี สหายดี สงัคมสิ�งแวดลอ้มดี โอ๊ พดูขยาย

ไปเยอะ นี�ของก ูแค่นี�ของก ูมิตรสหายของกแูค่นี�  เอง็มาใหม่ เบื�อ 

ขี� เกียจจะพดูกบัเอง็ มนัขี� เกียจถึงขนาดนี�  ไม่รับแขก ถึงรับแขก ก็

ตอ้นรับขบัแขก หวดเลย เอง็มีอะไรล่ะ แหม ไอนี้�มา ดูซินี� กามก็

พริ�งมาเชียว อตัตากเ็บอ้มาเลย ไม่เอา เพราะฉะนั�น จะตอ้นรับ ก็

อยา่งกระดา้ง ไม่เห็นใจคนเลย 

อยา่ลืมนะวา่ญาติเรา ยงัถูกเขาหลอกอยูข่า้งนอก ไปแต่งตวั

ลิเก ยงัเยอะอยูน่ะ ญาติเราจะมา แต่นี�กจ็ริง ที�อยูใ่นหมู่มวล นี�ก็

ญาติ ไดญ้าติแลว้นะ แต่ญาติเรา มีมากกวา่นี�นะ ญาติบางคนน่ะ ยงั

ดูไม่ออกหรอกวา่ เป็นญาติ เพราะถกูเขาหลอก ไปปลอมตวั เป็น
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คนนอก เหมือนกบัคนละเผา่ พวกนั�นเป็นนิโกร พวกเราเป็น 

มองโกเลียนนะ กช่็างเถอะ ถูกเขาหลอกมาหรอก อาจจะเป็นพวก 

มองโกเลียน เหมือนกนั แต่ผวินอก เป็นนิโกร ขา้งในน่ะ อาจจะ

เป็นมองโกเลียน อนันี� เรายงัไม่รู้นะ ตอนนี� นี� เราไดแ้ลว้ละ ไอที้�มนั

มา ตามรูปตรง มนัไม่มีอะไรแฝง อะไรปนน่ะ มนักเ็ลยไดญ้าติที�

แท ้มาแลว้ ทีนี�ญาติที�ยงัเหมือน ถูกเขาหลอก แลว้กป็ลอม เหมือน

ตวัปลอม แต่ที�จริงตวัจริง เนื�อในเป็นตวัจริง ยงัเป็นเงาะป่าอยู ่

แทจ้ริงนั�นน่ะ ทองคาํ กเ็หมือนพวกเรา พวกเรานี� แต่ระวงั พดู

อยา่งนี�  อยา่หลงตวัวา่ ตวัเอง เป็นทองคาํทั�งหมด ยงัเป็นแค่ ทอง

คลาํ (ผูฟั้งหวัเราะ) ยงัไม่ใช่ ทองคาํแทน้ะ ระวงั แค่ทองคลาํ 

เพราะฉะนั�น ตอนนี�  เรากต็อ้งมาฝึกฝน เพิ�มเติมขึ�น อยา่ขี� เกียจ 

อตัตาคือตวัขี� เกียจ ตวัที�ไม่อยากทาํ ไม่อยากรับ ไม่อยากตอ้นรับ 

ไม่อยากมีอะไร งานมนักม็ากอยูแ่ลว้ ขา้งในน่ะ แลว้กจ็ริงดว้ยนะ 

กซ็อ้นดว้ย งานในกม็ากอยูแ่ลว้ ไปตอ้นรับ ที�จะตอ้งไปยนิดีปรีดา 

กะคนอื�น กไ็ปยนิดีเท่าไร เรามกันอ้ยแลว้ อยูก่บัพี�กบันอ้ง อยูก่บั

ญาติกบัโยม กพ็อแลว้ ขนาดนี�  ยงัตีกนัไม่เสร็จเลย ยงัตีอยา่งนี�  ก็

เหมือนกบัพี�กบันอ้ง ในบา้นนั�นล่ะ มีตีกนัไป ตามธรรมดา 

พอสมควร ถา้มนัไม่มีความรู้ มนัไม่มีความยนืหยดั หรือยดึพอ 

แรงยดึ ที�มีไม่พอ แมพ้ี�นอ้งตีกนั กแ็ตก บา้นแตกได ้พี�นอ้งทาง
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สายเลือดนะ ฉนัใดกฉ็นันั�น เหมือนกบัพวกเรา กเ็หมือนกนัน่ะ มนั

กตี็กนั แต่ไม่เหมือนกบัทางโลกเขา สายเลือด เป็นพี�นอ้งกนั ก็

ทะเลาะ ไม่มีแรงยดึที�เพียงพอ แตกกนั ไม่นบัถือกนัแลว้ ขา้ไม่นบั

ถือเอง็เป็นพี� ขา้ไม่นบัถือเอง็เป็นนอ้ง ต่างคนต่างอยู ่ต่างคนต่างทาํ

มาหากิน ไม่เกื�อกลูกนั ไม่ดูดาํดูดีกนั ไม่ตอ้งมาเผาผกีนั นี�หนกั

ที�สุด ไม่ตอ้งมาเผาผกีนั เอง็จะตายจะเป็น ช่างหวัเอง็ มนัเป็นได ้

ของเรากเ็ป็นไดเ้หมือนกนั ฉนัใดกฉ็นันั�น เหมือนกนั ถา้แรงยดึนั�น

ไม่พอ ความสมัพนัธ์นั�น ไม่มีเนื�อสมัพนัธ์ ที�สนิทพอ ไม่แน่นพอ 

ไม่เหนียวพอ เป็นไดเ้หมือนกนั มนัคลา้ยกนัน่ะ โลกกบัธรรมนี� 

มนักค็ลา้ยกนั 

เพราะฉะนั�น ตอนนี� เรา ๑. หดัติเตียน ตวัพวกเราเองนี� ตอ้งติ

เตียนกนั หมดัมือ กย็งัไม่ค่อยจะเก่งเลยนะนี� ทั�งๆที�หดัติ หดัเตียน 

กนัอยูทุ่กวนั หลายคน กย็งัติอยา่งเดิม ทั�งๆที�เขา้กนัไม่ไดแ้ลว้ หดั

เปลี�ยนวธีิติ หดัเปลี�ยน เอ๊ะ คนนี� เราติอยา่งนี� นี� ฝีมือเราอยา่งนี�  ลีลา

เราอยา่งนี�  มารยาทเราอยา่งนี�  มารยาทพวกเรานี� เราตอ้งตรวจแลว้ 

ไม่ดีแลว้ ฝีมือขนาดนี�  เราประสานกนัไม่ได ้สาํหรับ คนนี�กบัคนนี�  

เรากบัผูนี้�  เอาใหม่เถอะ ปรับใหม่ นี�ปรับเนื�อใน แมแ้ต่เนื�อใน เราก็

ปรับกนัและกนั เอ๊ กบัคนนี� นี�เรา เพราะอะไรนะ เพราะเราไปวา่เขา 

เพราะเราไปทาํท่าที กิริยาอยา่งนั�นกบัเขา ตอนนั�นตอนนี�  กายกรรม 
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วจีกรรมนั�นเอง ปรับ พอปรับอยา่งนี�  กคื็อ ปรับใจเรา แลว้ก็

ประมาณออกมาวา่ เราปรับแลว้ จะทาํกายกรรมอยา่งไร วจีกรรม

อยา่งไร กบัคนนี�  เพราะคนนี�  ยงัถือสาขนาดนี�  คนนี� เขาไม่ถือสา 

เออ คนนี�  อยา่งนี�  เขาไม่ถือสาคนนี�  มนัจะละเอียดไปเรื�อยๆ แต่ละ

บุคคลๆ ความละเอียดนั�น กจ็ะเกิดโยนิโสมนสิการ แก่ตนๆ นี�คือ 

การเพิ�มทิฐิ เพราะเรามีธมัมวจิยัสมัโพชฌงค ์ที�อาตม กาํลงัอธิบาย

นี�คือ ธมัมวจิยัสมัโพชฌงค ์เป็นองคแ์ห่งการตรัสรู้ ของเรา ดว้ย

การสร้างองคป์ระกอบ ของหมู่มวลศาสนา หมู่มวลมนุษย ์มนุษยนี์�

แหละ เป็นหมู่มวลศาสนา หรือธรรมะ ดว้ยในตวั 

ตั�งแต่ปีนี�ไปนี�นะ ใครมาฟังธรรมปีนี�นะ เราตอ้งพยายามที�จะ

เรียนรู้ตวัเรา แมก้บัหมู่มวลใน และแขกขา้งนอกมา อุตสาหะขึ�น 

พยายามขึ�น เรียนรู้ตวันี� ขึ�น การติเตียนนั�น จะตอ้งพฒันา การติ

เตียนดว้ย กายกรรม วจีกรรม เรารู้วา่ ติเตียนไดดี้ แต่จะตอ้ง

ประมาณ มีการยดืหยุน่ มีการลดหยอ่น พวกเรานี� ไดชื้�อวา่ เป็น

พวกที�ตกภพ เอาแต่ตวัเอง กบัฝีมือกิริยา ทางกาย วาจา ที�กระดา้ง 

ตกภพกบักระดา้ง ตกภพกคื็อ อตัตาตวัเอง แลว้มนักพ็อใจ ขนาดนี�  

เพราะฉะนั�น แมแ้ต่ในหมู่พวกเราเอง เรากไ็ม่ศึกษากนัต่อ ตดัทิ�ง

ไปเลย ตกลงมนักเ็ลย ไม่ประสานสนิท 
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นี�แหละคือ หมู่ของอโศก ยงัไม่เนียนในตรงนี�  ไม่แกไ้ขกนั

และกนั หรือจริงๆ กไ็ม่แกไ้ขตวัเรา ตวัเราไม่พฒันา บางคน ไม่

ออกไป หรอกนะ ขา้งนอก ยิ�งกวา่นั�น นอกจากขา้งนอกไม่ออก

แลว้ แขกกไ็ม่รับ ฟังความแค่นี�  คนไหนกแ็ลว้แต่ อโศก ก อโศก ข 

คนไหนกแ็ลว้แต่ ๑. ขา้งนอกไม่ไป สบายแลว้ อยูข่า้งในนี� สบาย

แลว้ อยูใ่นพวกอโศกเรานี� สบายแลว้ ขา้งนอกไม่ไป แขกมากไ็ม่

รับ แขกอื�นไม่เอา นอกจาก แขกกไ็ม่รับแลว้ พวกเรานี� กนัเองนี�นะ 

หลายคนตดัออก เป็นแขกคนนี�  กไูม่รับ อาตมาอธิบายอยา่งนี�  แลว้

ตอบอาตมาหน่อยซิวา่ คนนั�นนี� อตัตาเลก็หรือโต ถามภาษาภาค

กลาง ตอบภาษาอีสาน อตัตาเลก็หรือโต ตอบวา่ เตม็โต อตัตามนั

โต นั�นคือ เอาแต่ภพของตวัเอง ไม่ยุง่ไม่เกี�ยวใคร ผูนี้� แหละ 

อลงัการของฤาษี กาํลงั แหม งามๆ ฤาษีกาํลงังอกงามไพบลูย ์กาํลงั

สดสวย ความเป็นฤาษีป่าเลยนะ สดสวย งอกงามไพบลูย ์ดว้ย

ความเป็นฤาษีป่า ออกมาจากรู เสียดีๆ ฤาษีป่าฤาษีรู ออกมาดูตะวนั 

ดูเพื�อนดูฝงู 

เพราะฉะนั�น เริ�มตน้แมแ้ต่พวกเรานี� จะตอ้งมาญาติดีกนั เรา

ตดัเขาเป็นแขก ในหมู่เราเองแท้ๆ  มนัตอ้งอยูด่ว้ยกนัอยูแ่ลว้ แต่คุณ 

ตดัตวัเองเขา้มา คุณไม่เอา กไูม่เอาแลว้คนนี�  ไม่วุน่วายแลว้ มนัเป็น

อยา่งนี�จริงๆ นอ้ยหรือมาก แลว้แต่เถอะ แต่ละคนๆ อาตมา กาํลงัตี
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ฤาษี ตอนนี�  กาํลงัตีกระเดน็เลย ฤาษีอยูไ่หนไม่ได ้ควกัออกมา

เชือดๆ เชือดฤาษี ทั�งฤาษีป่า ฤาษีกรุง เชือดใหห้มด เพราะฉะนั�น 

ในหมู่พวกเรานี� กจ็ะตอ้งพฒันาตวันี�  นั�นคือ ลา้งอตัตา สรุปแลว้ก็

คือ ลา้งอตัตามานะ รู้ตวันะ ที�อาตมาอธิบายวธีินี�  โดยวธีิ อธิบาย

ความ ของอาตมา อธิบายธรรมะนี� ใหรู้้ตวั ออกมา สมัพนัธ์สมัผสั

กบัหมู่เราเอง เอาเถอะ คุณไม่ตอ้งรับแขกก่อน แต่คุณ อยา่ตดัพวก

เราเองเป็นแขก จงมาสมัพนัธ์ ดว้ยการแกไ้ขอตัตาตวัเอง ดว้ยการ

ปรับ เอ ๊ทาํไม เราถึงไม่ชอบคนนี�  เพราะเรา กระทบกระเทือน กนั

มากไป ถา้ต่างคนต่างรู้ตวั ต่างคนต่างปรับเขา้หากนั กช่็วยกนัไดดี้ 

ถา้คนนี�ลด แต่คนนี�ไม่ยอมลด มนักช็า้หน่อย แต่ต่างคนต่างช่วยลด 

เขา้มาหากนั มนักจ็ะประสานกนัขึ�นได ้อาตมาพดูไปอยา่งนี�  กบั

พวกเรา อาตมาคิดวา่นะ ขอหวงัหน่อยเถอะ อยา่ใหอ้กหกัเลยนะ 

หวงัวา่จะดีขึ�น 

ฤาษีทาํวตัร ทาํวตัรนี� พวกชอบพดูชอบฟัง ชอบอ่านชอบ

เขียน ชอบสอนชอบชี�  ชอบบอก มนัเป็นคู่กนันะ บอกจนพวกนั�น 

หลบเขา้รู พวกนี�อยูข่า้งนอก พวกรูกถ็ูกพวกบอกนี� ชี� เขา้รูหมด 

พวกรูนี� กย็ิ�งหนีพวกนี�  เลยแยกกนัอยูเ่ลยนี� พวกฤาษีป่า กะฤาษีกรุง

นี�นะ ฤาษีอโศก นี�อะนะ ฤาษีทาํวตัร กบัฤาษีทาํงาน กเ็ลยกลายเป็น

สองพวก ฤาษีทาํวตัร กไ็ดแ้ต่สอน ไดแ้ต่คน้วชิาการ ไดแ้ต่คิด ได้
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แต่นึก ไดแ้ต่พดู ไดแ้ต่รับแขก นี�ฤาษีทาํวตัร นี�รับแขก รับแขกเก่ง 

ปฏิสนัถาร หนกัเขา้ กก็ามเอาไปกิน พอรับแขกเก่งนี� กามเอาไป

กิน พดูแบบนี�  เดี�ยวไม่มีคนรับแขกอีก แหม มนัรู้มากนี� ยากนาน

จริงๆ นะ พดูอะไรกผ็ดิหมด หามุมถูกบา้งซิ ไอต้วัผดิมนักมี็ เราก็

ระวงัซิ กลวักามไปกิน กต็อ้งระวงัซิ เรารับแขก ฤาษีพวกนี�  อยู่

รับแขก ฤาษีทาํวตัรนี� พามาทาํวตัร พาชม พารู้ พาเรียน พาโน่นพา

นี�นะ ใครมา รับแขกเก่ง สอน แลว้จะมีลูกนอ้ง ฤาษีรับแขกนี� 

ลูกนอ้งเยอะ ฤาษีบา้นนี� ลูกนอ้งเยอะ บริวารมาก บริวารพวก

เดียวกนันี� เพราะฉะนั�น ส่วนมากแลว้ พวกฤาษี บริวารหรือพระ

บา้นนี�นะ จะครอง เหมือนโลกสมยันี�  พวกใชห้วั พดูเก่ง สอนเก่ง 

หาบริวารเก่ง แลว้กจ็ะมี เล่ห์เหลี�ยม ซอ้นๆ ฤาษีพวกนี�ฉลาด ใช้

ปัญญา 

ฤาษีทาํงาน ฤาษีถํ�า ไม่ค่อยฉลาดหรอก แต่เป็นผูส้ร้าง อยูไ่ด ้

เพราะฤาษีถํ�า เพราะพวกนี�สร้าง พวกนี� เป็นววังาน ส่วนฤาษีหา

บริวารนี� ปกครองดูแล ควบคุมบริหาร บริหาร พวกฤาษีพวกนี�  จะ

อยูใ่นเชิงนี�  ลดลง ถา้ไม่เช่นนั�น อตัตามานะ กย็งัใหญ่อยูน่ั�นเอง 

อตัตาคนละชนิด อตัตาคนละลกัษณะ จะใหญ่อยูน่ั�นเอง 

เพราะฉะนั�น อยา่ไปดูถูกพวกงาน พวกที�อยูใ่นถํ�าอะไร 

ประสานกนัใหไ้ด ้เพราะฉะนั�น พยายามทาํตวั เขา้ไปหาพวกถํ�า 
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ลดตวัลดตน อยา่ไปข่ม บอกแลว้วา่ พวกที�ววังานนี� เป็นพวกที�

สร้างสรร เป็นพวกทาํ เป็นพวกสร้าง เป็นพวกมีอะไรต่ออะไร 

ขึ�นมาเลี�ยงดู แลว้ไอจุ้ดชา้กคื็อ ความไม่สมดุลของตวัเอง ทั�งฤาษีถํ�า 

ฤาษีงาน และฤาษีสอน ฤาษีบา้น ฤาษีฉลาด มนัไม่สมดุล ดว้ยกนั

ทั�งคู่ จะสมดุลอยา่งไร สมดุลกคื็อ เติมส่วนขาดของตวัเอง ถา้เรา

เป็นฤาษีกรุง เป็นฤาษีบา้น เป็นฤาษีสอน เป็นฤาษีเรียน เป็นฤาษีทาํ

วตัร เป็นฤาษีศึกษามาก แต่ไม่ทาํงาน หดัไปทาํงานบา้ง 

ฤาษีทาํงาน จนกระทั�งรังเกียจ พวกฤาษีกรุงฤาษีบา้น มุดอยู่

แต่งาน กห็ดัมาศึกษา หดัมาสมัพนัธ์ หดัมาพดู หดัมาฟัง หดัมาทาํ

วตัร หดัออกมารับแขกเสียบา้ง ถา้ไม่เช่นนั�นแลว้ ไปไม่รอด เจริญ

ต่อไม่ได ้ทั�งตวัเองและหมู่กลุ่ม และศาสนา เพราะฉะนั�น จะเป็น

ศาสนาจิ�วๆ แต่ไม่แจ๋วหรอก จิ�วแต่ไม่แจ๋ว กจิ็�วเลก็ๆ ไม่มีรัศมี ไม่

มีฤทธิ�  ไม่มีแรง ไม่มีอาํนาจ ไม่มีคุณค่า ไม่มีประโยชน์ ที�เพียงพอ 

กไ็ดแ้ค่นี�  ถา้แกปั้ญหานี�ไม่ตก อโศกกไ็ปไดไ้ม่เท่าไหร่ จะมีฤทธิ�

บา้ง ในฐานะที�พวกเรา ยงัมีแรงงาน ยงัมีความพากเพียร ที�จะ

กระทาํไป กจ็ะช่วยมนุษยชาติไดอี้กบา้ง แต่ไปไม่ไดไ้กล ไม่ได้

นาน ไม่ไดม้าก จะมากคุณภาพกต็อ้งสมบูรณ์ คุณภาพกต็อ้งครบ 

แต่ละคนๆ กจ็ะตอ้งไดภู้มิที�สูงขึ�น ยิ�งภูมิยิ�งสูงขึ�น กย็ิ�งประสานกนั
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ใหญ่ขึ�น ภูมิแทข้องพทุธนี� แมม้าอยูด่ว้ยกนัแลว้ กต็อ้งพฒันา

เพิ�มเติม 

มิตรดีสหายดี สงัคมสิ�งแวดลอ้มดีนี� ไม่ใช่วา่ เมื�อมาอยู่

ดว้ยกนัแลว้ก ็ยิ�งสมาน ยิ�งเป็นหนึ�งเดียว ยิ�งเป็น เอโกธมัโม ยิ�งเป็น

ศีลสามญัตา ทิฐิสามญัตา กค็นหนึ�งเขา้รู อีกคนออกมาขา้งนอก มนั

จะไปทิฐิสามญัตาอยา่งไร ทิฐิมนัแยกกนัแลว้ ความเห็นมนัแยกกนั

แลว้ ความยดึติด มนัคนละทาง แมม้นัจะไม่ดูหยาบ กร็วมกนัได ้

อยูอ่ยา่งนี�  แต่รวมกนัอยูอ่ยา่งแยกๆ ใช่ไหม เพราะฉะนั�น กค็วรจะ

รวมใหจ้ริง ถา้รวมไดจ้ริง ปรับตวัเขา้มาเรื�อยๆ แลว้ไม่ตอ้งห่วง

หรอก คนอื�นๆ ที�จะเขา้มา กจ็ะมีนยันี�  คนใหม่หรือคนอื�น ที�ยงั

ศึกษายงัไม่ลึกซึ� ง กจ็ะตามมาเรื�อยๆ กจ็ะมีลดหลั�นไปเรื�อยๆ วา่ ที�

สูงสุดไปเรื�อยๆ สูงไป แน่นเหนียวไป จริงจงั สะอาดบริสุทธิ�  ไป

เรื�อยๆ คนอื�นๆ กต็ามมา กจ็ะศึกษา ทั�งกาม และอตัตามานะ ไล่

ขึ�นมาเรื�อยๆ อยา่งนี�  และแก่นแกน ที�จะเป็นแก่นดีๆ กจ็ะตอ้งรู้ตวั 

และกแ็กไ้ขปรับปรุง จนกระทั�ง สมบูรณ์ สุดทา้ย เราไม่เป็นฤาษีทั�ง

ป่า ไม่เป็นฤาษีทั�งกรุง ไม่เป็นฤาษีป่า ฤาษีกรุงใดๆ 

ฤาษีที�ชา้ที�สุด คือฤาษีจญัไร แกต้วัไปหมด เขาวา่เป็นฤาษีกรุง กไูม่

เป็นน่ะ เขาเป็นฤาษีป่า กกูไ็ม่ไดเ้ป็น ฤาษีป่า โง่ไปอยูน่ั�นแน่ะ ที�

จริงฉลาดนะ ฤาษีจญัไรนี� แกต้วันี�ฉลาด ฉลาดแกต้วั แต่ไม่ฉลาด
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เขา้หาสจัจะ เพราะฉะนั�น จะตอ้งเรียนรู้จริงๆ ฉลาดเขา้หาสจัจะ 

แลว้กย็อมรับ แลว้กแ็กไ้ข แกไ้ขไม่ใช่แกต้วั ผูใ้ดรู้ความจริงของ

ตนเอง วา่บกพร่องอะไร แลว้ทาํคืน แกก้ลบัไดจ้ริง แกไ้ขไดจ้ริง 

อนันั�นแหละเจริญ เพราะฉะนั�น ฉลาดกค็วรจะใชค้วามฉลาด ให้

จริง ฉลาดจริง คือรู้ตวัเอง แลว้แกไ้ข ๆ ไม่ใช่อะไรนิด อะไรหน่อย 

กแ็กต้วัๆ ใครมากแ็กต้วั ไม่ยอมรับฟัง มนัเป็นจริงที�ตวัเองนะ 

อตัตามานะ มนัไม่ยอมรับฟัง หรือ แมรั้บฟัง ขา้งนอกนะ ทาํท่าที

ฟัง แต่ขา้งในน่ะเถียง ขา้งในน่ะ แยง้ๆ แยง้ได ้แลว้ขา้ไม่บอกเอง็

หรอก ขา้แยง้เอง็ไดแ้ลว้ คือแกต้วัสาํเร็จแลว้นะ แต่ขา้งนอก ดู

ไม่ไดแ้กต้วันะ อู๋ย สงบเสงี�ยม นี�แหละเรียกวา่ มารยา เป็นมารยาท 

โอโ้ห คนนี�มารยาทดีนะ รับฟัง แต่ขา้งใน เถียงเป็นไฟ แกต้วัเสร็จ

หมดแลว้ในตวั ไดข้อ้แกแ้ลว้นะ ฉนัชนะๆ หมดเลย อยา่งเก่า ตก

ลงไอที้�เขาพดูใหนี้� แกต้วัเสร็จหมดเลย อยูใ่นตวัเสร็จแลว้ แต่ไม่

พดูออกมา ไม่แสดงท่า ออกมาเลยวา่ เถียงคุณ แยง้คุณ แต่จริงๆ 

แยง้อยูข่า้งในน่ะ แกต้วัไวเ้สร็จ พอเสร็จหมดแลว้ ขอบคุณมากนะ 

ไม่ไดแ้กอ้ะไรเลย ไม่ไดรั้บอะไรเขาเลย แกต้วัเป็นไฟ เสร็จหมด

เลย นี�เรียกวา่ ฤาษีมหาจญัไร แลว้ไม่ไปไหน ไม่พฒันา คนนี�  

เพราะฉะนั�น คนนี� นี� ถา้เผื�อวา่แกต้วั จนกระทั�ง ไม่รู้จุดจริงวา่ 

เอ๊ เราผดิตรงไหนแน่ คนนี�กโ็ง่ อยูอ่ยา่งนั�นแหละ แต่ถา้รับฟัง แลว้
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กม็า วนิิจฉยั มาวเิคราะห์วา่ เออ้ อนันี�จริง ตรงนี�ๆ เรากจ็บัจุดได ้

คนนี�กฉ็ลาดขึ�น กแ็กไ้ขเสียซิ แมไ้ม่แสดงออก กม็ารยาทดีแลว้ ไม่

แสดงออก แต่รู้ความจริงไดน้ะ ไม่ใช่วา่ แกต้วัเป็นไฟ จนกระทั�ง 

ไม่รู้จกัแกไ้ข ใครสอนเมื�อไหร่ กฉ็นัยอด ใครสอนเมื�อไหร่ กฉ็นั

แกต้วัไดทุ้กตวั ยอด ยอด ไม่ไดแ้กไ้ขอะไรเลย ถา้คุณไม่เป็น

พระพทุธเจา้ คุณกต็อ้งเลวอยูต่รงนี�  คนที�ไม่ตอ้งแกไ้ขกคื็อ เรายก

ใหพ้ระพทุธเจา้ องคเ์ดียว ใช่ไหม ไม่ตอ้งแกไ้ขแลว้ คุณไม่ใช่

พระพทุธเจา้ คุณกต็อ้งคือ คุณยอดจญัไร ฟังใหอ้อก ฟังใหเ้ขา้ใจ 

เพราะฉะนั�น เราตอ้งสาํนึก ซะก่อนวา่ เออ๊ เราน่าจะมีสิ�งผดิอยู ่ก็

ตรวจสอบ ดว้ยความบริสุทธิ� ใจ ใหไ้ดม้ากๆ เมื�อเราตั�งใจที�จะถ่อม

ตน เรียกวา่ ลดอตัตามานะ ที�จะฟังความจริง ที�จะรับความจริง ดว้ย

ความจริงใจ ปัญญามนักจ็ะเปิด แต่ไอต้วัแยง้ตวัอตัตามานะ มนัจะ

แยง้ มนัจะเถียงน่ะ มนัไม่เปิด มาอะไรมบั มนักพ็ลิก เถียง แยง้ๆ 

หาแง่มุมอะไรมาแยง้ จนตวัเองโง่ แลว้หลงวา่ตวัเองฉลาด คือได้

แต่แง่แยง้ แยง้อะไรกแ็ยง้ได ้คนเรา 

พยายามศึกษาแกไ้ข อนันี�ดว้ย ถา้แกไ้ขขอ้นี�ได ้เรากจ็ะมีทั�ง 

มารยาทดี และมารยากห็าย กมี็แต่ความจริง มีแต่ความจริง คุณก็

เกิด ความเป็นมารดา รู้จกัมาร มารดานี�คือ ผูรู้้จกัมาร แลว้กท็าํ
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คลอด จิตวญิญาณ ออกมาใหเ้สร็จ เป็นพระ จะเป็นพระไดก้คื็อ ฆ่า

มาร ฆ่าผนีั�น ฆ่าใหไ้ด ้ทาํใหไ้ด ้

ที�จริงอาตมา ระลึกไปถึงพยญัชนะ มาระ มระ ไปโน่นเลยนะ

นี� บาลี แบบอาตมานะ ไปโน่นเลย ซึ�งลึก ถา้ใหอ้าตมาวเิคราะห์

แลว้ ถึงกระทั�งลึก ถา้ถึงขั�นมาระ มระลึก แต่เอาละ อาตมาไม่พดู

หรอก ประเดี�ยว กเ็ถียงกะเปรียญ ๙ เขา แต่พยายามระลึกถึง อาการ

ของจิต และของความสะอาด ไม่สะอาดนี� ลึกลงไป 

มะนี�กคื็อจิต มะนี� มะมะ มะระ มะมะ มะระ มะตะ มะอะไร

พวกนี�  อีกเยอะ ขยายออกมาจากพยญัชนะ จนกระทั�ง ขยายมาเป็น 

มีอา มีสระอา สระอะ สระอิ สระอี อะไรเขา้มาอีก ซึ�งพดูไปแลว้ ก็

บาลีแบบอาตมา มนัไม่ไปกบัเขา อาตมาพดูแลว้ อาตมาวา่ เอามา

ใช ้กบัตวัเอง อาตมารู้เรื�องของตวัเอง แลว้ใชก้บัเขาไม่ได ้อาตมาก็

ไม่ใช ้อาตมาเอามาอธิบาย เป็นภาษาไทย อยา่งนี� ดีกวา่ ถา้อาตมา

อธิบาย แบบนั�น ไปทะเลาะกนัไม่เสร็จนะ มนัไม่มีเวลา 

นี�อาตมาขยายความ วเิคราะห์วจิยั เรื�องฤาษีกรุง กบัฤาษีป่า 

ของอโศก ใหฟั้งเพิ�มเติมขึ�น ใครที�ยงัไม่ไดศึ้กษา เรื�องฤาษี ที�

อาตมา ขยายความ ถึงฤาษีนี� เป็นถึงหกฤาษีแลว้ ตอนนี�  กห็าเทป็ไป
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ฟัง สรุปแลว้กคื็อ อาตมาตีอตัตามานะ ฉีกหนา้อตัตามานะ ออกมา

อีกเยอะ ตอนนี�  ถา้เราไม่แกไ้ขอตัตามานะ ไม่เจริญอีก 

ในเรื�องของกาม ในหมู่ของพวก ชาวอโศกเรานี� ทุกวนันี�  คุณ

รู้สึกไหมวา่ ถา้กาม ในหมู่อโศกเรานี� ขนาดนี� นี�นะ มนัมีมวลเท่านี�

นะ แลว้กมี็กามขนาดนี�นะ ไปรอด อยา่ใหม้ากขึ�นแลว้กนั ไปรอด 

ถา้ไม่มากขึ�น แลว้แต่ละคน ทาํลดลงกวา่นี�  เรากจ็ะเพิ�มมวลมาได้

อีก ลดกาม ถา้แต่ละคน ลดกามของตวัเอง จะเพิ�มมวลมาไดอี้ก 

มวลกจ็ะมาดว้ยกาม และอตัตา มาเหมือนกนัแหละ มวลกคื็อ คน

ขา้งนอกเขา้มาเพิ�ม กจ็ะกวา้งขึ�น ยิ�งเราลดอตัตามานะลงไดอี้ก 

ความประสานที�แน่น จะเกิดพลงัสร้างสรร จะมากกวา่นี�  คุณฟัง

ความตรงนี�  ออกไหมวา่ ลดอตัตามานะ แลว้เกิดพลงัสร้างสรรนี� 

มนัคืออยา่งไร เขา้ใจไหม โดยความเขา้ใจนี� เขา้ใจไหม มนัเกิดได้

ยงัไง อาตมากไ็ม่รู้จะอธิบายไดย้งัไง มนัยาวนะ ถา้จะขยายความ 

มนัจะเกิดพลงัธรรม พลงัสร้างสรร ความเบิกบาน ร่าเริง ความเป็น

พี�นอ้ง เพราะวา่ ลดอตัตามานะพวกนี�  คุณฟังดีๆนะ ใครมีปฏิภาณ 

ฟังดีๆเถอะ จะเห็นวา่ อาตมานี� มนัเป็นสาระของธรรมะ ที�เป็น

สาระสจัจะ ที�แทน้ะ ทุกวนันี�  เราเจริญมาได ้ดว้ยอนันี�  

สรุปแลว้นี�นะ ยิ�งใหญ่ยิ�งเลก็ ยิ�งเลก็ยิ�งใหญ่ ไม่รู้มนัแปลวา่

อะไร รู้ไหม เขา้ใจแต่ยงัไม่เขา้ถึง เออ ดี ดีกวา่ตอบวา่ เขา้ใจ แต่ยงั
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ไม่เขา้ใจ นี�แสดงวา่ เขา้ใจจริงๆ แต่ยงัไม่เขา้ถึง สภาพนั�นยงัไม่เป็น 

ยิ�งใหญ่ หมายความวา่ เรานี�ยิ�งมีภูมิสูง เรายิ�งเป็นผูที้�สูง ดว้ยความ

เป็นจริง ดว้ยคุณธรรม ดว้ยความสามารถ ดว้ยสมรรถนะ สูงดว้ย

อิสรเสรีภาพ สูงดว้ยภราดรภาพ สูงดว้ยสนัติภาพ สูงดว้ย

สมรรถภาพ สูงดว้ยบูรณภาพ มีความเตม็ ความสมบรูณ์ของเราเอง 

มีคุณค่าคุณธรรม อะไรกแ็ลว้แต่ สูงขึ�นจริง เรียกวา่ ยิ�งใหญ่ ตวั

เราน่ะยิ�งเลก็ กามกย็ิ�งเลก็ อตัตากย็ิ�งเลก็ เรายิ�งเลก็นี�แหละ ยิ�งเลก็นี� 

ความยิ�งเลก็กคื็อ ยิ�งแน่นเขา้ๆ ความแน่นเขา้นี�ลดมั�ย ความเป็น

แก่นแกน แน่นเขา้ ยิ�งเป็นแก่นแกน ยิ�งเกื�อไดก้วา้ง เอื�อไดก้วา้ง เรา

กย็ิ�งจะกวา้งไปเกื�อ กวา้งออกไปเกื�อไดม้ากขึ�น โดยสจัจะ 

เพราะฉะนั�น ยิ�งใหญ่ยิ�งเลก็ ยิ�งเลก็ยิ�งใหญ่ มีคนถามวา่ อีกนานสกั

เท่าไหร่ จะถึงสภาพดงักล่าวนี�  กติ็ดตาม อยา่กะพริบตาแลว้กนั อีก

นานเท่าไหร่ ไม่รู้ อา้ มีคนตอบวา่ อีกนานเท่าไหร่กจ็ะรอ นาน

เท่าไหร่กจ็ะรอ 

โศลกธรรม วนัมหาปวารณา ปีนี�  (พ.ศ. ๒๕๓๗) กเ็ลยไดว้า่  

ยิ�งใหญ่ยิ�งเลก็  

ยิ�งเลก็ยิ�งใหญ่ 

ทีนี�กม็าพดูถึงเนื�อหา ขณะนี�อโศกเรานี� มีมวลใหญ่ เท่าที�เรา

เลก็ กใ็หญ่เท่านี�แหละ เท่าที�เราเลก็ๆ อยูนี่�แหละ มนัยงัไม่ใหญ่
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เท่าไหร่ แต่กใ็หญ่ในพอสมควร และมีเนื�อหาพอสมควร คือมี

ความใหญ่ของเนื�อ พอสมควรเท่านี�แหละ เรารวมกนัอยู ่แลว้กมี็

อะไร เกิดเป็นรูป เป็นร่างขึ�น ตอนนี�  ปฐมอโศก ใครนานๆปีมาที 

บางคน อาจจะสองปี ยงัไม่ไดม้า เพิ�งมาปีนี�  ถา้สองปีไม่ไดม้านี� 

ตอ้งกะพริบตาดูแลว้ ปฐมอโศกแน่นะ นี�เขา้ไม่ผดินะ มนัมีอะไร

เกิดขึ�นมาทั�งรูป สองปีนี� อาตมาวา่ ผดิตามากจริงๆ ยิ�งสองปีขึ�นไป 

กย็ิ�งไม่ตอ้งกล่าวเลย ถา้ใคร หา้ปียงัไม่ไดม้า ปฐมอโศกนะ รับรอง 

ใช่รึเปล่านี� ตน้ไมก้ม็ากแลว้ อาคารนั�นๆนี�ๆ กมี็ขึ�นมา ช่องนั�น รอย

นี�  อะไรต่ออะไร มีขึ�นมา มีโรงงาน อะไรต่ออะไร ต่างๆนานา 

มาถึงวนันี�  ยงักาํลงัขึ�นโครงสร้าง ของศาลาช่าง เบอ้เร่อเบอ้ร่าเลย 

ศาลาช่างนี� เนื�อที�ตั�งไร่หนึ�ง ซึ� งจะเป็นโรงงาน ที�อาตมาคิดวา่ จะได้

อาศยั เพราะวา่ อุตสาหกรรม หรือวา่ทางดา้นวศิวะ มนัเกิดขึ�นมา 

ตอ้งอาศยัเหมือนกนั แต่ถึงกระนั�นกดี็ อาตมากข็อยนืยนัวา่ งาน

หลกัที�สุดเรานั�น คือกสิกรรม ชาวอโศกฟังไว ้จะตอ้งยดึงานหลกันี�

ไว ้จะเป็นงานที�มีบุญมากที�สุด ไม่ใช่อาตมาพดูเอง เป็นงานที�มีบุญ

มากที�สุด ถา้ชาวอโศก จะเป็นชาวพลเมืองโลก ที�เก่งกสิกรรม จง

ภูมิใจเถิดวา่ เราจะมีบุญมากที�สุด คนไม่มีรถขี� คนไม่มี

คอมพิวเตอร์ แต่มีขา้วกิน กไ็ม่มีปัญหา คนไม่มีขา้วกิน มี

คอมพิวเตอร์ มีเครื�องบินขี� มีปัญหาแน่ เพราะฉะนั�น วศิวะ หรือ



35 
 

ชาวช่างนี� ตอ้งรู้ความจริงใหไ้ดว้า่ กสิกรรมนี� ตอ้งหนึ�งมาก่อน 

ตอ้งใหก้สิกรรมนี� เป็นหนึ�ง และเรากจ็ะตอ้งรู้จกั สาระสจัจะ พวก

นี� ใหช้ดั 

อาตมาเคยไปเทศน์ที� คณะแพทยศาสตร์ เขานิมนตไ์ป หลาย

ปีมาแลว้ อาตมาเคยบอกวา่ งานทาํนานี� มีค่าสูงส่งกวา่งานแพทย ์

แหม พวกหมอทั�งหลายแหล่ เขาขึ�น เถียงใหญ่เลย บอกเป็นงาน

ชั�นหนึ�ง เป็นงานที�มีคุณค่า เป็นงานที�จะตอ้งยกยอ่งเชิดชู งานทาํนา 

งานกสิกรรม บอกวา่เกษตรนี� เหนือชั�นกวา่แพทย ์เกษตรเหนือชั�น 

แต่อาตมา ไม่อยากพดูเกษตรศาสตร์ เพราะเกษตรศาสตร์นี� มนั

เกษตรกระดาษ มนัเศษกระดาษ เกษตรศาสตร์นี� คือเรียนไปนั�ง

โต๊ะ เรียนไป ไม่ไดท้าํนาจริงหรอก นอ้ยคนนกั ที�จบเกษตร แลว้

จะไป ทาํงาน ลงมือจริง ส่วนมากไปนั�งโต๊ะ เป็นใหญ่เป็นโต ทาง

บริหาร ไปทางอะไรต่ออะไร ซึ�งมนัยิ�งฟ่ามนะ อาตมาบอกวา่ 

เกษตรเหนือชั�นกวา่ เขาเถียงใหญ่เลย มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 

มากที�สุด 

เขาบอกไม่เชื�อ เขาเถียง เขาบอกวา่ หมอนี�แหละเงินดี รํ� ารวย

ดี เอา้ กใ็ช่นะซิ กม็นัไปขดูรีด เอาเงินคนเขาน่ะ อาตมาไม่ได้

อธิบาย มากมายเท่าไหร่หรอก อาตมาใหพ้ดูไป เสร็จแลว้อาตมา

ถามเขา ที�จริงอาตมาไม่มีเวลามาก อยา่งพวกเรา ไดฟั้งหลายแง่ 



36 
 

หลายมุม หลายเชิง เรื�องเกษตร กบัเรื�องแพทยนี์�นะ อาตมาตีหวัเขา้

บา้นอยา่งเดียว เขาพดูอะไรมากแลว้ อาตมากถ็ามเขาวา่ ถามจริงๆ 

คุณมีชีวติอยูนี่� คุณจะป่วยทุกวนั หรือคุณจะกินขา้วทุกวนั อาตมา

ถามตรงนี�  เขากต็อบวา่ อือ กกิ็นขา้วทุกวนั ป่วยไม่ทุกวนั กน็ั�น

แหละ อะไรสาํคญักวา่กนัล่ะ ถา้ป่วยทุกวนั กเ็อาซิ มนัเป็นไปไดที้�

ไหน แต่คุณกินขา้วทุกวนั ใช่ไหม กจ็บ อาตมากบ็อกวา่ เกษตรนี�

เป็นหนึ�ง แลว้มนัซบัซอ้น อาตมาบอกแลว้วา่ ข้าวต้องขายถูก อย่า

ไปขายแพง เพราะฉะนั�น แต่ละประเทศนี� ตอ้งคุมราคาขา้วไว ้แต่

ไม่ค่อยคุม ราคาหมอหรอก กร็วยซิ คนเรามนักลวัตาย มนัมีความ

บีบคั�นตรงนี� อีก แต่บางที แมห้มอคนนี�  ไม่รักษา คนหลายคนรอด

นะ แต่ขา้วไม่กินนี� ยงัไง๊ยงัไงกไ็ม่รอด ไม่กินขา้วนี�ยงัไงๆ กไ็ม่

รอด ใหเ้ก่งเท่าเก่ง ยงัไงกไ็ม่รอด แต่หมอบางทีไม่รักษานี� บางที

คนนั�น เขารอดได ้หรือใหห้มออื�น เขารักษากไ็ด ้ใหห้มอถูกๆ ที�

ไหนรักษา บางทีหายดว้ย ใหห้มอแพงๆ รักษาไม่หายดว้ย มี

ซบัซอ้น อีกเยอะแยะนะ 

เอาละ อาตมาไม่มีเวลาขยายเรื�องพวกนี�  มาพดูถึงเรื�องของ

สจัจะ ของพวกเรานี� ตอนนี�พวกเรา กาํลงัโตขึ�น อยา่เรียกวา่ใหญ่ 

โตขึ�นพอสมควร มีมวลมีหมู่ มีรูปเรื�อง มีจารีต มีประเพณี มี

กิจกรรมกิจการ มีพิธีการ มีพิธีกรรม โดยเฉพาะ มีพฤติกรรม 
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อาตมาเทศน์มาก่อนนะ เรื�องพฤติกรรมนะ หวัตน้ที�เทศน์มานั�นน่ะ 

ใหแ้กไ้ขพฤติกรรมของพวกเรา เมื�อแกไ้ขพฤติกรรม ของพวกเรา

แลว้ กิจกรรมของพวกเรา จะเจริญ 

ทุกวนันี�  กิจกรรมของพวกเราเพิ�มขึ�น สมัมาอาชีพ 

สมัมากมัมนัตะ ของพวกเราเพิ�มขึ�น แต่พวกเรา ประสานกนัไม่

สนิท พลงัไม่รวม กิจกรรมของเรา กเ็ลยยงัไม่เก่ง ยงัไม่ดีพอ 

แรงงานมนัแยกกนั ถา้เผื�อวา่ รวมกนัเป็นพลงัรวม มีการลงแขก มี

การร่วมไมร่้วมมือ มีการไม่ขดัไม่แยง้ มีการประสานกนัดี มนัจะมี

รูปเรื�องรูปร่าง ที�สอดคลอ้งส่งสนบัสนุน สอดรับอะไรต่ออะไรกนั

ดี เหมือนกบัเครื�องกล ที�เขาจดัตั�งตรงนั�น กระแสตรงนี�  ใหม้าตรง

นี�ๆ ทางดา้นวศิวะ ทางดา้นช่างกล ทางดา้นช่างไฟฟ้า ทางดา้นช่าง

เครื�อง อะไรกแ็ลว้แต่ มนัจะมีลกัษณะเหมือนกนัหมดเลย ในโลกนี�  

จดัสดัส่วนนี�  ไอต้วันั�นตวันี�  ใหป้รับปุ่ม ปรับนั�นปรับนี� ใหม้นัไป

ตรงนั�น ตรงนี�  มี circuit มีวงจร มีไอน้ั�นไอนี้� ไดดี้สุด เป็นวงจรที�

ไดดี้ที�สุด เราจะตอ้งการอะไรมาก ตอ้งการแรงเคลื�อน ตอ้งการ

กระแส ตอ้งการพลงั ตอ้งการวตัต ์ตอ้งการโอห์ม ตอ้งการอะไร ก็

แลว้แต่ ตอ้งการแรงงาน ตอ้งการความเร็ว หรือ ตอ้งการความดนั 

อะไรกแ็ลว้แต่เถอะ มนัจะตอ้งรู้จกัทิศ รู้จกัทาง รู้จกัอะไร 

เหมือนกนัเลย นยั คนกเ็หมือนกนั จดัสรร การประสานน่ะ มนัจะ
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รู้จกัจุด แลว้มนัจะรู้จกัวา่ เออ ตวันี�แทน ไอต้วันี�ไปตรงนี�  ตวันี�มา

ตรงนี�  ตวันี�ผอ่นไปตวันี�  ตวันี� ใหไ้ปช่วยตรงนี�ๆ แลว้คนไหน ถนดั

อนัไหน มนัจะเขา้ร่องเขา้รอยกนั เหมือนกนักะเครื�องกล เหมือน

กนัน่ะ มนัไม่เหมือนกนัทีเดียว แต่มนักเ็หมือนกนั มีรูปร่องรูปรอย 

เหมือนกนั ถา้ใครเขา้ใจนะ 

ใครจะศึกษาวทิยาศาสตร์ ศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ กเ็ขา้มาหา

สจัจะของพทุธ ทะลุเหมือนกนั ศึกษาเกษตรศาสตร์ กเ็ขา้มาทะลุ

พทุธ เหมือนกนั ศึกษาอะไรศาสตร์ๆ มา แมแ้ต่จะสงัคมศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ อะไรศาสตร์มา เขา้มาหาเหมือนกนั เพราะฉะนั�น ใน

พทุธนี� ออกไปหาทุกศาสตร์ เหมือนกนั ทุกศาสตร์ เขา้มาหาพทุธ 

พทุธออกไปทุกศาสตร์ เหมือนกนั เพราะมนัจะมี โครงสร้าง

กลางๆ ที�เหมือนกนั โครงสร้างใหญ่ กลางๆ เหมือนกนั อาตมาก็

ไม่รู้จะอธิบายอยา่งไรนะ คอ่ยๆเขา้ใจไปนะ ค่อยๆเขา้ใจ แลว้จะรู้ 

แลว้เราจะไปใชก้บั สงัคมมนุษยชาติ ไดท้ั�งหมด เพราะฉะนั�น ใคร

จะถนดัแขนงอะไร กเ็อาไปเถอะ แลว้มนัจะเป็นธรรมชาติ มนัจะมี

แรงถนดั แต่ถนดัแลว้ อยา่ยดึวา่ของตวัเองดี นั�นคือการไม่ยดึ 

อตัตามานะ ตวัเองถนดัอนันี�  เพื�อนเขายกใหเ้อง คุณทาํไปซิ แต่คุณ

ตอ้งถ่อมตวัวา่ ความจริงของคุณใหญ่ เมื�อคุณ ยิ�งทาํตวัเลก็ ของคุณ 

กย็ิ�งจะใหญ่ แต่ถา้ของตวัเราใหญ่ เรากก็ร่างเลย ของกใูหญ่ คุณยิ�ง
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เลก็ คุณยิ�งถูกเขาไม่ชอบใจ คุณยิ�งไม่ไดรั้บความนบัถือ ไม่ไดรั้บ

ความนบัถือนั�นล่ะ คือความเลก็ของคุณ ถา้คุณยิ�งใหญ่ของคุณ กท็าํ

ของคุณ แลว้กไ็ม่ถือดี ไม่ถือตวัของคุณ คนเขาจะนบัถือคุณ นั�นคือ 

คุณลดอตัตายิ�งเลก็ และคุณค่าของคุณ จะยิ�งใหญ่ อาตมาพดูไม่ผดิ

นะ พยายามเถอะ ลึกซึ� ง ซบัซอ้น อยา่งนี�ธรรมะ 

ตอนนี�หมู่กลุ่มเรา กาํลงัจะเป็นสหกรณ์ อาตมากข็อบอกกล่าว

ใหท้ราบนะ วา่ตอนนี� เรามาได ้ที�ประเทศไทย กมี็กคื็อ ลกัษณะ 

สหกรณ์ นานมาตั�ง ๒๐ ปีน่ะ นี�ขึ�นทศวรรษที�สาม เราจึงมาเจอ

สหกรณ์ อาตมาเองนี�นะ บอกใหไ้ดน้ะวา่ อาตมานี� เป็นนกัศึกษา

เศรษฐศาสตร์ ปีที� ๑ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ที�ไปเสียเงินเป็น

นกัศึกษา อยูน่านปี จาํไม่ไดว้า่กี�ปีแน่ ไปเสียเงิน เป็นนกัศึกษา

ธรรมศาสตร์อยู ่แต่ไม่เคย ไปเรียนสกัวนั แต่เขา้ไปธรรมศาสตร์ 

เขา้ไป แต่ไม่เขา้ไปเรียนหรอก เขา้ไปอยูใ่นมหาวทิยาลยั มนัเฉยๆ 

อยา่งนั�นน่ะ ถึงวนังานประเพณี กไ็ปซื�อเสื�อเหลืองมาใส่ ไปเล่นกบั

เขา ไปอยา่งนั�นน่ะ แต่ไม่เคยไปเรียนกบัเขา ไม่เคยไปสอบสกัวชิา 

วชิาสหกรณ์นี� มนัอยูใ่นคณะเศรษฐศาสตร์ วชิาสหกรณ์ ที�อาตมา

พดูถึง กเ็พราะอาตมานี� เป็นตน้รากสหกรณ์ เหมือนกนันะ แต่ไม่

รู้จกัสหกรณ์เลย เพราะไม่ไดเ้รียนเลยนะ มีแต่นามวา่ เป็นนกัศึกษา

เศรษฐศาสตร์ แต่อาตมาวา่ อาตมารู้จกัเศรษฐศาสตร์ มาถึงวนันี�  
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มาถึงตอนนี�  ช่วงนี�แลว้นี� มนัขึ�นมาหาสหกรณ์ แลว้พวกเรา จะอยู่

ในรูปของสหกรณ์นี�  ไดดี้ที�สุด อาตมาวา่ อาตมาเขา้ใจนะ แลว้มนั

จะมีนยั ที�อาตมา อาจจะไม่ตรงกบั วชิการเขาอีกบา้ง ในอนาคต 

คอยดู สหกรณ์ นี�แหละ แลว้เรากาํลงัขอจดเป็น สหกรณ์บุญนิยม 

เขามีอยู ่๖ แผนก ๖ แขนง เท่านั�นน่ะ อาตมาวา่ ถา้ในอนาคต มีอีก

แขนงหนึ�ง แขนงบุญนิยมน่ะสาํเร็จ ซึ� งเขาจะยงัไม่ยอมรับหรอก 

ตอนนี�  แต่เขากาํลงั ยอมรับเรา เป็นกิ�งหนึ�งของ บริการชุมชน กิ�ง

หนึ�ง ไม่เป็นไร เราไม่ตอ้งไปดิ�น เราไม่ตอ้งไปอยากได ้พฒันาตวั

ความจริงนี�  ขึ�นไปเถอะ เขาจะเห็นวา่ อนันี�มนัเป็นเอก เป็นหนึ�ง

สาํคญั ที�จะตอ้งยกเป็นอีกหนึ�งแผนก อยา่งสาํคญัได ้

ต่อเมื�อเราพิสูจน์ตวัเราเอง วา่เป็นบุญนิยมอยา่งไร แขนงต่างๆ 

นี�อาตมาวา่ เป็นส่วนยอ่ยของบุญนิยม ในสหกรณ์ทั�ง ๖ นี� จะเป็น

ส่วนหนึ�งๆ ของบุญนิยมดว้ยซํ� า เพราะฉะนั�น เราอยา่ไปดูถูก 

สหกรณ์ทั�ง ๖ แขนงเขา ศึกษา แลว้กเ็รากต็อ้ง เป็นใหไ้ดดี้ ทั�ง ๖ 

แขนงนั�นแหละ ไม่อยากเป็นแขนง อะไรบา้ง หนึ�งดิน สหกรณ์กมี็

อยู ่ 

๑. สหกรณ์การเกษตร  

๒. สหกรณ์ประมง  

๓. สหกรณ์นิคม  
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๔. สหกรณ์ร้านคา้  

๕. สหกรณ์บริการ  

๖. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 

 

  เขามี ๖ สหกรณ์ ทีนี�ของเรา เขากพ็ยายามปรับของเราวา่ มนั

จะอยูใ่นอนัไหนดี ผูที้�ทาํงานทางดา้นสหกรณ์ เขากป็รับ เอาเขา้ไป 

ในสหกรณ์บริการ อาตมาวา่ดี คาํนี�กวา้ง บริการ เพราะเราจะเป็น

ผูรั้บใช ้เพราะฉะนั�น เรากจ็ะพยายามพฒันาขึ�นมา ที�นี� เขากพ็วก

นกัศึกษา ทางสหกรณ์ เขากบ็อกวา่ คุณลกัษณะของสหกรณ์ มนัจะ

เป็นยงัไงนะ ที�จะเยี�ยมยอด เขาศึกษาแลว้ เขากบ็อกวา่ มนัมี

สหกรณ์ ในยคุพระศรีอาริยนี์� มนัจะมีลกัษณะวา่ 

๑. ตอ้งสามารถกาํหนดพฤติกรรมของคน ใหมี้ระบบ 

อาตมาพยายามอยา่งยิ�งเลย ทุกวนันี�  แลว้กเ็ป็นระบบเดียวกนั คือ 

ศีลสามญัตา ทิฐิสามญัตา ตอ้งสามารถ กาํหนดพฤติกรรมของคน 

ใหมี้ระบบเดียวกนั ใหส้าํเร็จ ทีนี� เขากบ็อกวา่ เบื�องตน้คือ 

๑.๑ มีความตอ้งการเหมือนกนั  

พวกคุณมาที�นี�นี� มีความตอ้งการเหมือนกนัไหม ตอบกวา้งๆ ซิ 

ตอ้งการอะไร ละกิเลส นั�นกไ็ด ้ตอ้งการนิพพาน ตอ้งการละกิเลส 
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หรือตอ้งการ ความอิสรภาพไหม อิสรภาพอยา่งไร ตามใจกใูช่ไหม 

เอา้ ลึก อยา่งนี�  ใชไ้ด ้ลึก ภราดรภาพ ตอ้งการไหม ภราดรภาพ คือ

อะไร พึ�งเกิด พึ�งแก่ พึ�งเจบ็ พึ�งตาย กนัได ้เป็นพี�นอ้ง ที�ใจจริงเลย

วา่ เราพึ�งกนั เกื�อกลูกนัจริงๆ ตอ้งการสนัติภาพไหม อยูอ่ยา่งสงบ 

เบิกบาน ร่าเริง เป็นสุข เมืองสวรรค ์สนัติภาพ ตอ้งการสมรรถภาพ

ไหม ระวงัฤาษี งานกไ็ม่ทาํ เอาแต่พดู ทาํอะไรกไ็ม่เป็น นั�นฤาษี

เมือง ส่วนฤาษีทาํงาน กไ็ม่รู้เรื�องอะไร พฒันาสมรรถภาพ กไ็ม่

เจริญ สมรรถภาพกไ็ดแ้ต่ของเดิม ของตน นั�นแหละ อะไรกา้วหนา้

ไม่รู้ โลกเขาไปถึงไหน กไ็ม่รู้ โบรํ�าโบราณอยูน่ั�นแหละ ระวงั ตอ้ง

มีสมรรถภาพ ที�ทนัสมยั ที�รู้รอบ ที�เขา้ใจ มีการพฒันาประยกุต ์มี

สมรรถภาพ มีความสามารถ มีความเก่ง ทาํอะไรต่ออะไรเป็น ทาํ

อะไรต่ออะไรรอบรู้ เชี�ยวชาญ เป็นอยา่งนั�นจริงๆ นะ เราตอ้งการ

เหมือนกนั 

๑.๒ มีความจาํเป็นเหมือนกนั  

คุณจาํเป็นตอ้งมีเพชรไหม หนกัเขา้พวกเราไม่จาํเป็นตอ้ง มีลาภ

แลกลาภ ไม่จาํเป็นตอ้งมียศ ไม่จาํเป็นตอ้งมีสรรเสริญ ไม่จาํเป็น 

ตอ้งมีสุข ไอห้ยา จริงหรือเปล่า ไม่จาํเป็นตอ้งมีสุข มีพน้ทุกข ์ถึง

ที�สุดกพ็อ พน้ทุกข ์ตามที�พระพทุธเจา้ ท่านสอนเรา ดว้ยอริยสจั ก็

พอ จบ อาตมาไม่มีเวลาขยายแลว้นะ ขอตีหวัเขา้บา้น ตรงนี� ก่อน 
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๑.๓ มีแรงจูงใจเหมือนกนั  

ถา้อาตมาจะใชแ้รงจูงใจนี� พวกคุณไปดี แต่คนไหน ที�จะไม่เหมือน

อาตมาหน่อย ตะแบงๆ จะไม่ดีล่ะ แรงจูงใจ ชกัจะไม่ค่อยเขา้ท่า

แลว้ นานๆเขา้ กต็อ้งใหอ้าตมาไปจูง นี�พดูดว้ยรูปธรรม ง่ายๆก่อน 

แรงจูงใจของเรา กคื็อสมัมาทิฐิ สมัมาทิฐิ จะเกิดอิทธิบาท 

สมัมาทิฐิที�เกิดผลนะ ไม่ใช่สมัมาทิฐิ อยูแ่ค่นี�  ไม่มีธมัมวจิยั ไม่มี

สมัมาทิฐิ ไม่มีมคัคงัคะ สมัมาทิฐิ จะเกิดเจริญขึ�น กต่็อเมื�อ บทบาท

ของ ธมัมวจิยัสมัโพชฌงค ์ก่อใหเ้กิด สมัมาทิฐิสูงขึ�น เพราะปฏิบติั

องคม์รรคครบ องคม์รรคเจริญ สังกปัปะ วาจา กมัมนัตะ อาชีวะ 

สงักปัปะ วาจา กมัมนัตะ อาชีวะ เจริญๆ เรื�อยๆ สมัมาทิฐิจะโต

ขึ�นๆ ธมัมวจิยั กฉ็ลาดเฉลียวขึ�นๆ ก่อเป็นปัญญา ปัญญินทรีย ์

ปัญญาผล ปัญญา ปัญญินทรีย ์ปัญญาผล นี�คือองคธ์รรม ของการ

สร้างสมัมาทิฐิ เพราะฉะนั�น ยิ�งแต่ละคน แต่ละคน มีทิฐิที�ดีอยา่งนี�  

ขึ�นมาเรื�อยๆ ทิฐิสามญัตา กย็ิ�งเกิดๆ ศีลหรือหลกัการ หรือระบบ 

หรือกฎระเบียบ ของสงัคมกลุ่ม กย็ิ�งสอดคลอ้ง สอดคลอ้งเป็น

หนึ�งเดียวขึ�นมา เป็นศีลสามญัตา มีเป้าหมายเดียวกนั ไม่ตอ้งขยาย

ความ มีทศันคติ กไ็ม่ตอ้งขยายความ พดูไปหมดแลว้ ศีลสามญัตา 

ทิฐิสามญัตา อยูใ่นนี�หมด ความหมายขอ้นี�หมด ขยายความ ออกมา

ทั�งหมด ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖ มีศรัทธา ความเชื�อมั�น
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ตรงกนั อยูใ่นศีลสามญัตา กบั ทิฐิสามญัตา ทั�งสิ�น ใน ๑.๑ ถึง ๑.๖ 

นี�  นี�คือความร่วมมือ 

๒. ลดความหลากหลายในดา้นต่างๆ ลงได ้ 

ฟังดีๆ ตรงนี�  ลดความหลากหลาย ดา้นต่างๆ ลงได ้จนมีสภาพ

กลมกลืน สามารถผสมผสาน ระหวา่ง บุคคลกบับุคคล กลุ่มกบั

กลุ่ม เป็นขบวนการเดียวกนั เห็นใจอาตมาไหม วา่อาตมา กาํลงั

พยายาม ที�ใหพ้วกคุณนี� ประสานระหวา่ง บุคคลกบับุคคล ดึง

ออกมาจากรูบา้ง ดึงออกมา จากหอคอยบา้ง ใหม้าเป็นกลุ่ม แลว้ก็

พยายามประสานกลุ่มกบักลุ่ม อาตมาพยายามอยู ่กเ็ห็นอยูรู้่อยู ่ให้

เป็นขบวนการเดียวกนั ที�พดูไปวนันี� นี� คือตวันี�  ที�ขยายความมา 

เทศน์วนันี�  เป็นตน้มา กคื็อใหพ้ยายาม พฒันา แกไ้ขเสีย บุคคลแต่

ละบุคคล แกไ้ขเสีย กลุ่มแต่ละกลุ่ม 

  เพราะฉะนั�น กลุ่มทาํงาน กลุ่มทาํวตัร อะไรกต็อ้งพยายามเขา้

มา นี�พดู กลุ่มใหญ่ที�สุด แต่ยงัมีกลุ่มยอ่ย ของทาํวตัรอีกนะ ยงัมี

กลุ่มยอ่ย ของทาํงานอีกนะ งานนั�นงานนี� ยงัมีอีกเยอะ แลว้กลุ่มทาํ

วตัร กย็งัมีอยู ่อีกเยอะ กลุ่มทาํวตัร เอาแต่ทาํวตัรจริงๆ กมี็ มาแต่

ฟังธรรมนี� กบักลุ่มทาํวตัร อ่านแต่พระไตรปิฎกกมี็ กลุ่มทาํวตัร ที�

จะตอ้งไปเรียนกบั ท่านสรณีโยบา้ง อะไรบา้ง มนัหลายกลุ่ม กลุ่ม

ทาํวตัร อ่านแต่หนงัสือของตวัเองกมี็ แลว้กฝ็อยของตวัเอง อยู่
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นั�นน่ะ ฝึกฝนตวัเองกมี็ นั�นนะ พยายามเขา้มา กลุ่มใหม้ารวมกนั นี�

คือ การร่วมแรง 

๓. คนมีระดบัมาตรฐานเดียวกนั คือ 

๓.๑ มีคุณภาพ คุณธรรมเสมอกนั  

โสดาเสมอโสดา สกิทาเสมอสกิทา อนาคาเสมออนาคา อรหนัต์

เสมออรหนัต ์ขึ�นไปตามลาํดบั มีคุณภาพ คุณธรรม เสมอกนั ที�คาํ

วา่ เสมอกนันี� เพราะตดัอตัตามานะออกได ้เพราะฉะนั�น ถา้ผูใ้ด

เป็นโสดา ยงัมีอตัตามานะ แมโ้สดากไ็ม่เสมอโสดา อยา่ไปพดูเลย 

สกิทากสู้็กไูม่ได ้ยิ�งมีอตัตามานะมาก มนัหลงผดิมาก เพราะฉะนั�น 

โสดาเสมอโสดา คือผูล้ะ รู้อตัตามานะ แลว้ลดอตัตามานะลงได ้รู้ 

เสมอกนั อ๋อ เราโสดาเหมือนกนั แลว้รู้สกิทา ท่านสูงกวา่เรา หรือ

สกิทา กรู้็นี�วา่นอ้ง อนาคากรู้็นี�วา่นอ้ง รู้วา่นี�วา่พี� มีคุณภาพ 

คุณธรรม เสมอกนั 

๓.๒ การตดัสินใจ การแกปั้ญหาเป็นแนวเดียวกนั การประชุมจะ

เร็วขึ�น การตดัสินใจจะลดลง เพราะอตัตามานะลดลง ปัญญาฉลาด

จริงขึ�น เพราะฉะนั�น จะไม่สบัสน จะไม่ยดืยาด จะไม่กวน จะไม่

ฟุ้ งซ่าน จะไม่วนเวยีนอะไร การตดัสินใจ การแกปััญหา เป็นแนว

เดียวกนั 
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๓.๓ มีอุดมคติสูงส่ง และระดบัจิตเดียวกนั ที�แน่ๆ อโศกเรามีอนันี�  

ซึ� งอาตมา บอกกบัคุณไดเ้ลยวา่ สูงกวา่กลุ่มที�อื�น มนัยกตวัยกตน

นะ แต่คุณอยา่เอาไปพดูที�อื�นเขา เดี�ยวเขาจะอว้ก หรือดีไม่ดี เขาจะ

ชกปากเอา นี�บอกแลว้ อยา่หาวา่ อาตมาไม่เตือน บอกแลว้วา่ ไอ้

ตรงนี�  อยา่เอาไปพดูที�อื�น จะมีอุดมคติสูงส่ง ไม่สูงส่ง อยา่งไรละ 

อุดมคติที�อาตมาพดูกบัคุณนี� ใหพ้วกคุณ มารับใชส้งัคมจริงๆ มา

เป็นทาส รับใชม้นุษย ์ยิ�งเราเป็นทาส รับใชม้นุษยไ์ด ้ดว้ยความ

บริสุทธิ� ใจ แต่เป็นทาสที�มีปัญญานะ เป็นทาสที�มีอิสรเสรีภาพ 

Absolute เป็นทาสที�มีอิสรเสรีภาพ ที�สูงส่งที�สุด ไม่มีใครมาบงัคบั

เราไดห้รอก เราเตม็ใจที�จะทาํจึงทาํ แมเ้ราไม่ทาํ เรากไ็ม่อดตาย 

แลว้เรากไ็ม่วา้เหว ่มีหมู่มีมวลนะ เพราะฉะนั�น จะเป็นผูที้�มีอุดมคติ 

สูงส่งจริงๆ และระดบัจิตกคื็อ ที�เราฝึกฝนจริงๆ เป็นระดบัจิตสูง 

อยา่งนอ้ย กเ็ป็นอริยะดว้ยกนั จะเป็นโสดา สกิทา อนาคา อรหนัต์

ขึ�นไป เป็นมวลของอาริยชน ไม่ใช่อาริยะ ที�เรียกดว้ยปาก ไม่ใช่

อารยชน ที�เจริญวตัถุ ไม่ใช่อริยชนที�งมงายทาง จิตวญิญาณ แต่เป็น

อาริยชน ที�เจริญทั�งจิตวญิญาณ เจริญทั�งวตัถุ เจริญนะ ไม่ใช่ไม่

เจริญ ไม่ใช่วา่ แหม มีแต่จิตวญิญาณ แลว้ไม่รู้เรื�องวตัถุเขาเลย 

ไม่ใช่มีแต่วตัถุ ไม่มีความรู้เท่าทนัวญิญาณ ไม่ใช่นะ 
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๓.๔ มีความรู้และประสบการณ์ใกลเ้คียงกนั เพราะฉะนั�น ฤาษีก็

ตอ้งออกมา มีประสบการณ์ ผูที้�อยูห่อคอยงาชา้ง กต็อ้ง ลงไปมี

ประสบการณ์ กบัผูท้าํงาน มีประสบการณ์ใกลเ้คียงกนั แลว้จะไม่

รังเกียจกนั ผสมผสานกนั รู้จกัอะไรต่ออะไรดี แต่มนัจะมีค่า ที�

ขดัแยง้กนั ตรงกิเลสของแต่ละคน เท่านั�น ซึ� งหา้มไม่ได ้ที�กิเลส

ของคนมนัไม่หมด หา้มไม่ไดห้รอก ใครกอ็ยากหมดกิเลส แต่มนัมี

จริง กต็อ้งยอมรับกนั แลว้กต็อ้งมีความเฉลียวฉลาด มีศิลปวทิยา ที�

จะแกไ้ขปรับปรุง กนัและกนั เพราะฉะนั�น จะปรารถนาดีต่อกนั 

อยา่งจริงใจ มารยาจะนอ้ย มารยาทจะงาม และมารยาทที�จะมี 

มารยานอ้ยลงๆ จะเป็นมารยาทสุจริต 

นี�มีอนันี� เราเรียกวา่ ร่วมใจ คนมีระดบัมาตรฐานเดียวกนั นี�คือ 

มีความร่วมใจ วา่งั�น มี ๓.๑ ถึง ๓.๔ มีความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วม

ใจ ซึ�งเรากเ็คยพดูถึง เหล่านี�มาหมด แลว้เรากก็าํลงักระทาํอยู ่ท่าน

เหล่านี�  ท่านสมณลกัขโณ หรือวา่คุณหนึ�งดิน กไ็ปฟังพวกสหกรณ์ 

ที�เขาศึกษามา เขากไ็ดท้ฤษฎี ไดห้ลกัการพวกนี�มา และกฝั็น หยบิ

ความฝันนี�มา มาใหเ้ราดู บอก โอ๊ พวกคุณฝัน อนัไม่มีจริง มาให้

เรา เรากเ็ลยเอามา เอ๊ ฝันนี�มนัมีจริง เหมือนกนันะ แมจ้ะฝันนี�ยงัมี

ตวัจริง รูปยงัไม่งาม ยงัเพิ�งคลอด ยงัหนา้ตา น่าเกลียดน่าชงั เดก็ๆ 
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เขาไม่เรียกวา่ น่ารักหรอก เดก็มนัยงั อู๊ย หนา้ตาน่าเกลียดน่าชงั 

กาํลงัน่าเกลียดน่าชงั อยูก่ต็ามนะ 

สรุปแลว้ ถา้มีเวลา อาตมาคิดวา่ เอามาขยายความ คงจะไดรู้้

ไดฟั้ง อนันี�กนันะ สหกรณ์ที�เรากาํลงัจะทาํนี� มนัเป็นการรวมจริงๆ 

เกิดตามยคุ ตามกาละ อาตมาบอกกล่าวคุณมา ตั�งแต่ตน้ จนกระทั�ง 

วนันี�  กย็งัขอบอกกล่าวอยูว่า่ อาตมาเป็นคน ไม่มีโครงการ ไม่มี

แผนงาน แต่อาตมาอาศยับุญกศุล บุญกศุลที�ปลอม กคื็อบุญกศุลที�

ไม่มีแลว้ เรากไ็ปนึกวา่เรามี ส่วนบุญกศุลจริงนั�น คือบุญกศุล ที�ได้

สั�งสมมาโดยตน เป็นของของตนจริง อาตมาวา่ อาตมาอาศยับุญ

กศุลอนันี�  เป็นแรงของพระเจา้ หรือเป็นแรงของพรหมลิขิต เป็น

แรง ของดวง คุณเอง คุณยงัไม่มีดวง คุณยงัไม่มีแรงพระเจา้ ที�คุณ

สั�งสมไปพอ อยา่ไปหวงัพึ�ง 

เพราะฉะนั�น คนที�ยงัไม่มีบุญ อยา่ไปหวงัพึ�งบุญ ตอ้ง

อุตสาหะ สร้างบุญ บุญจึงจะเป็นแรงรวม ที�เป็นพลงัของเรา เป็น

กรรมทายาท เป็นมรดกของกรรม ที�เราไดส้ั�งสมเขา้ไว ้มีฤทธิ� มีแรง

เอง เพราะฉะนั�น คุณจะเอาตวัอยา่งอาตมา อาตมาสั�งสมบุญมา บุญ

นี�อาตมา ไม่ตอ้งวางแผน เพราะแผนของพรหมลิขิต ของอาตมามี

แลว้ มนัจะไป มนัจะได ้อาตมาพดูนี� เหมือนทา้ทาย อาตมาไม่ตอ้ง 
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วางแผนวางผงั คุณอยา่แอ๊คนะ คุณอยา่แอ๊คไปคุยวา่ ผมทาํงาน ไม่

ตอ้งมีแผนหรอก 

คุณเคยอ่านปฏิญญา ๑๙ ประการ แห่งการงาน นั�นคุณไป

ตรวจทานดู ในนั�นมีการวางโครงการดว้ยนะ ไม่ใช่ไม่มีนะ อาตมา 

ไม่ไดเ้คยลืมนะ ไม่ใช่หมายความวา่ เราเป็นเรา แลว้เรากเ็ลยนึกวา่ 

หลกัการใหญ่ๆ นี�มนัไม่เหมือน อาตมานี� มนัถือวา่ เป็นผูที้�มีสิ�งที�

ยกไว ้หรือสิ�งที�วเิศษแลว้ ไดแ้ลว้ พเิศษแลว้ เป็นเรื�องพิเศษ 

exception เป็นเรื�องยกไวแ้ลว้ เป็นเรื�องวสิามญัแลว้ แต่เรื�องสามญั 

ตอ้งมีอนันี�ครบสมบูรณ์ ตอ้งมีโครงสร้าง ตอ้งมีแผนการ 

เพราะฉะนั�น พวกเรานี� จะกระทาํ แหม เก่งเหมือนกบัอาตมานะ 

รับรองเละ ไม่ได ้พวกคุณตอ้งมีโครงสร้าง ตอ้งมีแผนงาน ตอ้งมี

แผนการ ที�เราประชุมกนั ที�เรากะเกณฑ ์ทาํไอโ้น่นไอนี้� อนัโนน้

จะมีอะไรๆ นั�นแหละ ตอ้งมีโครงการนั�น อยูด่ว้ยนะ 

ในขณะนี� นี� เรามีอะไรต่ออะไร เกิดขึ�นมาตามจริง มนัเป็น

การพิสูจน์ตวัอาตมาเองดว้ยวา่ อาตมานี�เป็นโพธิสตัว ์จริงไหม มี

ขมุทรัพย ์ไม่สร้างแผนนี�แหละ ไม่มีโครงการนี�แหละ เป็น

ขมุทรัพยที์�แท ้ที�จะดาํเนินมา สอดคลอ้งและจริง นี�มนัเติมมาเอง 

จะมีไอโ้น่นส่งมา โดยมีอนันี� ส่งมา โดยมีอนันี� เขา้มา อนันี� เขา้มา 

โดยอาตมา ไม่ตอ้งไปแสวงหาหรอก มนัจะมา ของพระพทุธเจา้
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สมบูรณ์กวา่นี�  อาตมานี�ยงัไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ ยงัไม่สมบูรณ์

เท่าไหร่ เราจะดูกะพร่องกะแพร่ง กะโผลกกะเผลก แต่มนักพ็อมี

รูปรอย 

คุณทาํไปเถอะ แลว้คุณจะศรัทธาในกรรม คุณจะเชื�อกรรม 

จะเชื�อวบิาก คุณจะเชื�อวา่ เออ อนันี�ตอ้งสั�งสม ถา้ไม่สั�งสม มนัไม่มี

นะ เพราะฉะนั�น ทุกวนันี�  คุณมีหนา้ที� ขยนัหมั�นเพียร สั�งสมบุญ 

อะไรเป็นบุญ สั�งสมเขา้ไป บาปอยา่ทาํเสียเลย อยา่ทาํเสียเลยได ้

นั�นจะเป็นสิ�งที� เป็นบุญบารมีของคุณ จะเป็นทรัพย ์

เอาละ อาตมาจะไปขยายความนี�  ประเดี�ยว กจ็ะไปกนัใหญ่อีก 

มนัไม่ควรจะต่อแลว้ จะพดูถึงเรื�องที�เรา กาํลงัเกิดรูปร่างนี� จะเป็น

หมู่คน จะเป็นตวัอยา่ง จะมีการงาน ไม่วา่การงานอะไร ทั�งหลาย

แหล่ ในโลกนี� นี� 

เราจะรู้จกัการงานที�เป็นสมัมา  

จะรู้จกัอาชีพที�เป็นสมัมา  

ชาวอโศกจะไม่มีมิจฉาวณิชชา  

จะไม่ไปคา้ขายอาวธุ 

จะไม่ไปคา้ขายสตัวเ์ป็น 
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ใครยงัคา้ขายสตัวเ์ป็นอยู ่จงเลิก ใครคา้ขายเนื�อสตัวอ์ยู ่จงเลิก 

ใครคา้ขายสิ�งที�เป็นพิษ สิ�งที�มอมเมา ซึ� งเรากาํลงัเรียนกนั แลว้ก็

จะตอ้ง ลดลงมา สิ�งที�มอมเมาชดัๆ เราเลิก สิ�งที�เป็นพษิชดัๆ เราเลิก 

สมัมาอาชีพ จะเกิดขึ�นในชาวอโศก แลว้เราจะมารังสรรค ์

สร้างสรร สมัมาอาชีพกนั อยา่งใหเ้ป็นปึกแผน่ กาํลงัเกิด 

เพราะฉะนั�น มนัจะมีระบบสงัคม และเราอยูก่นัอยา่ง 

ความเห็นอยา่งไร อยูก่นัอยา่ง มีวฒันธรรมอยา่งไร มนักาํลงัเกิด 

เกิดไปเรื�อยๆ อีกสกัร้อย สองร้อยปี จะเห็นรูปร่าง ดีขึ�นกวา่นี�  พอ

พดูอยา่งนี�  หลายคนกบ็อก โธ่ พดูอีกตั�งร้อยปี สองร้อยปี เอาละ 

มนัไม่สองร้อยปี คุณกดู็พฒันาการของมนั ที�มนัไปเรื�อยๆ แต่ละปี 

แต่ละปีๆ เอาทศ ทศะ สิบ แต่ละสิบปี แต่ละสิบปี แต่ละสิบปี มนั

จะมีบทบาท การเกิดกลุ่ม เกิดหมู่ แลว้มนักจ็ะเจริญ 

ขณะนี� เราเหมือนเดก็ จะโต จะมีภาวะเจริญไปเรื�อยๆ จนกวา่

จะโตเตม็ที� อาตมาตายไปแลว้ กย็งัจะโตไปต่อ จะโตไดก้เ็พราะ 

พวกเราสืบทอด มีลูกเตา้เหล่าหลานจริงๆ พวกคุณเป็นลูกจริงๆ นะ 

ไม่ใช่ลูกแกลง้ๆ นะ แค่ลูกสายเลือดน่ะ เลก็ไป ลูกทางวญิญาณนี�

จริง อาตมานี�ถือวา่ อาตมาเป็นลูกพระพทุธเจา้ โดยสายวญิญาณ ที�

ยิ�งกวา่ทางสายเลือด สายเลือดมนัแค่วตัถุรูป สายวญิญาณนี� มนัลึก

กวา่นั�น เอาสิ�งที�เป็นปัจจุบนันี� กแ็ลว้กนัวา่ เรามาเกื�อกบูกนั เรามา
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เสียสละกนั มาเลี�ยงดูกนั มาอบรมฝึกฝน มาช่วยกนันี� ยิ�งกวา่พอ่

กวา่แม่กนันี� พอ่แม่ทางโลกนี� ถึงวาระหนึ�ง กทิ็�งแลว้ อาตามาไม่ทิ�ง

หรอก คุณอยา่ทิ�งอาตมาแลว้กนั เพราะอาตมามีลูกเยอะ บางทีพวก

คุณ ทิ�งอาตมาไป บางคน อาตมายงัไม่รู้วา่ ไอลู้กคนนี�  มนัหายไป

ไหน ยงัไม่รู้เรื�องเลย มนัเยอะ 

แต่พวกคุณรู้แน่วา่ พวกคุณทิ�งอาตมานี� พวกคุณรู้แน่ ทิ�ง

อาตมาไป พวกคุณรู้แน่ ใช่ไหม ระวงั พวกคุณอยา่ทิ�งอาตมา กแ็ลว้

กนั อาตมาไม่รู้ดว้ยนะ เพราะมนัเยอะ ทิ�งไปบางทีไม่รู้นะ อยูที่�คุณ

นะ ถา้คุณทิ�งอาตมา อาตมาไม่รู้ดว้ยนะ แต่อาตมาน่ะรู้แน่ๆ วา่

อาตมา ไม่ทิ�งพวกคุณหรอก ถา้พวกคุณไม่ทิ�งอาตมา เอา้ จริง มนั

อยูที่�คุณน่ะ ถา้คุณไม่ทิ�งอาตมา อาตมาไม่ทิ�งพวกคุณหรอก อาตมา

กจ็ะตอ้ง เกื�อกลู จะตอ้งสอน จะตอ้งแนะนาํ จะตอ้งบอก คุณใส่ใจ

ไหมละ ใส่ใจคุณกม็า คุณกพ็ากนัไป คุณอยา่เลว ตํ�ากวา่มาตรฐาน 

แลว้กนั ตํ�ากวา่มาตรฐาน อาตมากต็ดัหาง ปล่อยนรกซิ ไม่ใช่ตดั

หางปล่อยวดั ตดัหางปล่อยวดั มนักไ็ปไดดี้ เท่านั�นเองน่ะซิ กว็ดั

มนัที�ทาํใหค้นดีน่ะ อาตมาหมดเวลา ที�จะขยายความแลว้นะ 

กข็อสรุปรวมวา่ ตอนนี�ใหคุ้ณสงัเกตนะ ใหคุ้ณตรวจตราดูวา่ 

๒๐ ปีมานี�  อะไรเกิดขึ�นในโลก ในประเทศ ในมนุษยชาติ อะไร

เกิดขึ�น  
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อโศกเกิดขึ�น 

บุญนิยมเกิดขึ�น  

สหสงัคมเสรีบุญนิยมเกิดขึ�น  

สหกรณ์กาํลงัจะเกิดขึ�น 

ตอนนี� เรากาํลงัเดินเรื�อง จดทะเบียนอยูน่ะ กมี็นกัวชิาการ ที�

ทางสหกรณ์ เขาไปดู สหกรณ์โน่นนี� เขากไ็ปดูมา แมก้ระทั�ง 

อิสราเอล คิบบุช เขากไ็ปดูมา เขามาเจอศรีสะเกษ เขากบ็อกวา่ อื�อ

หือ นี�เหมือนคิบบุชเลย อาตมาขอยนืยนัวา่ ไม่เหมือนคิบบุดหรอก 

มนัมีวญิญาณ มากกวา่ คิบบุด จริงๆ แต่เหมือนในรูปของวตัถุ มนั

พอเหมือน แต่ยงัสู้เขาไม่ไดห้รอก คิบบุดของเขา ใชว้ตัถุเยอะ แลว้

เขาเป็นตวัเองกนั เยอะกวา่เรา แต่เขากร็วมกนั โดยกรรมวธีิ ซึ� งมนั

กซ็อ้นเชิง มนัคลา้ยกนัอยู ่

เอาละ เราไม่พดูยาว ค่อยๆศึกษากนัไป สงัคมตอ้งการอะไร 

โลก มนุษยชาติของโลก ตอ้งการอะไร ตอ้งการสิ�งที�เรากาํลงั จะทาํ

ลงไป นี�แหละ ตอ้งการสงัคม ที�เรากาํลงัจะสร้างใหม้นัเป็น นี�

แหละ ไม่วา่จะเป็นความฝันเฟื� อง ในเรื�องอยา่งไหนๆ มากต็าม ต่าง

คนต่างเชื�อวา่ ถา้จะใชว้ธีินี�  มนัจะดี ฮิตเล่อร์กต็าม มุสโสลินีกต็าม 

แมแ้ต่คาลมาร์กซกต็าม หรือจะเป็นใคร กแ็ลว้แต่ ตั�งแต่ดึกดาํ

บรรพ ์ตั�งแต่โซเครติส ตั�งแต่อะไรต่ออะไร สมยักรีก สมยัอะไร ก็
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แลว้แต่ พยายามที�จะเรียนรู้ ตั�งแต่สมยักรีกโบราณ ประชาธิปไตยนี� 

เกิดที�กรีกโบราณก่อน เกิดที�กรีกก่อน มาเรื�อยๆ จุดมุ่งหมาย 

อาตมาขอยนืยนัวา่ อิสรเสรีภาพ ภราดรภาพ สนัติภาพ สมมรถ

ภาพ บูรณภาพ อนันี�อาตมาวา่ ครบที�สุด หา้ภาพนี� ครบที�สุด ขอให้

พฒันา ใหไ้ดส้จัจะ เนื�อหาของมนั ครบเถอะ เป็นสงัคมมนุษยชาติ 

ที�จะสมบูรณ์ที�สุด มนุษยชาติ ทั�งโลก มาแสวงหาสิ�งนี�  ทั�งนั�น 

ทฤษฎีของพระพทุธเจา้ จะยิ�งใหญ่ในอนาคต เพราะเขา้ใจ

วญิญาณ แลว้เอาวญิญาณเป็นหลกั ทฤษฎีหลกัของท่าน มรรคองค์

แปด นี�แหละ ใหญ่ที�สุด ในมหาจกัรวาลนี�  ไม่ใช่ในโลกลูกนี�  โลก

ลูกไหนกต็าม พระพทุธเจา้ไปอุบติัอยูใ่นนั�น กใ็ชม้รรคองคแ์ปด 

ทุกโลก โลกทุกลกูที�มีมนุษย ์เมื�อจะตอ้งพฒันา มาสู่จุดสาํคญัแลว้ 

มรรคองคแ์ปด พระพทุธเจา้เกิดอีกกี�องค์ๆ  กต็รัสรู้ มรรคองคแ์ปด 

เป็นทฤษฎี ที�ยิ�งใหญ่ที�สุด ยากที�สุด เรารู้มรรคองคแ์ปด แค่นี�  อยา่

นึกวา่ เรารู้แลว้นะ เราปฏิบติัมรรคองคแ์ปด ทุกวนันี�  อยา่นึกวา่ เรา

ทาํสมบูรณ์แลว้นะ ยงั ลึกซึ� งที�สุด ยากที�สุด ดีที�สุด แลว้เราจะ

พิสูจน์กนั 

เพราะฉะนั�น งานการหรือวา่กิจกรรม หรือวา่เรื�องพิธีกรรม 

หรือเรื�องอะไรๆ ของพวกเรานี� ขอใหส้นใจมากขึ�น ในเรื�องของ

กรรม ทั�งกรรมส่วนตวั ที�เป็นพฤติกรรม และกิจกรรม พิธีกรรม มา
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คราวนี� คือ งานพิธีกรรม มหาปวารณา วนันี� เป็นวนั ตกับาตรเทโว 

เดี�ยวเทวดา จะลงมาจากสวรรค ์มาใหพ้วกคุณ ทาํบุญตกับาตร 

เทวดาจะลงจากสวรรค ์

วนันี� เป็นวนัตกับาตรเทโว เรากจ็ะมีนี�แหละ ฟังธรรมเป็น

หลกั ทุกวนันี�  ฟังธรรมเป็นหลกัได ้ต่อไป พิธีกรรม จะบานไปอีก 

จะมีกิจกรรม โน่นๆ นี�ๆ ไปบา้ง เพราะคนจะมาหลายฐาน ทุกวนันี�  

ฐานที�มานี� กย็งัชดัเจนอยูว่า่ ฟังธรรมนี�แหละ เป็นแก่นแกน 

เพราะฉะนั�น เมื�อไดม้าฟังธรรม กไ็ดรู้้สาระสจัจะบนัเทิงได ้มี

ธรรมะ มีธรรมรส ไดเ้บิกบานในธรรม แค่นี� คุณพอ ต่อไปใน

อนาคต คนที�จะฐานะตํ�าลงมา กจ็ะตอ้งใหฐ้านแก่เขา กจ็ะมี

กิจกรรมนั�นๆนี�ๆ ผสมผสานลงไป ในพิธีกรรม ลงไปในวนังาน 

เพราะฉะนั�น งานวนัมหาปวารณา กจ็ะบานปลายไปบา้ง แต่ตอ้งมี 

limit ดว้ยนะ จะบานปลาย จนกระทั�ง เถิดเทิงกนั อยา่งกบัวดัวา มี

งานอะไร กจ็ดัลิเกลูกเดียว งานไหนกจ็ดัลิเกลูกเดียว อะไร มนัจะ

ไปกนัใหญ่นะ 

เราจะตอ้งรู้จกั ในการผสมผสาน ในการยดืหยุน่ พอเพียงนะ 

อนันี�กค่็อยๆเป็นไป ตามกาลเทศะ องคป์ระกอบ มนัจะค่อยๆเป็น 

ค่อยๆไป แต่ตอนนี�ยงัดีอยู ่แต่ตอ้งรู้จกั ความสาํคญั ในความสาํคญั 
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ผูใ้ดที�มานี� กจ็ะไดฟั้ง ในสิ�งที�ไดฟั้ง ผูใ้ดไม่ไดม้า ไม่ไดฟั้ง ฟังนี�นะ 

ถา้ฟังสดๆนี� มนักมี็อะไรมากกวา่ ที�คุณฟัง อยา่งประเภท ฟังใน

เทป็ กเ็ท่านี�แหละ มนักไ็ด ้ไม่ใช่ไม่ได ้แต่กน็อ้ยกวา่ ใช่ไหม แต่มา

สมัผสัสมัพนัธ์ ไดม้ารับรสแท ้ลาํดบัที�หนึ�ง ไม่ใช่พวก second 

hand พวกลาํดบัที�หนึ�ง ชั�นหนึ�ง อะไรกเ็ล่น first hand อยา่ไปเล่น 

second hand ไดช้ั�นหนึ�งๆ อะไรหนึ�งนี� มนัเป็นเรื�องแท ้เรื�องสด 

เรื�องตรง เรื�องจริง เรื�องเขา้ถึง เรื�องสมัผสแตะตอ้ง ตวัต่อตวัเลย อนั

นี�มนัสดที�สุด 

พวกเราผูใ้ด เขา้ใจความสาํคญันี�  กม็าอยู ่แมจ้ะยากลาํบาก

อะไร รู้จกักาลเทศะ รู้จกัวา่ วนัพิธีกรรมของพวกเรา เป็นจารีต

ประเพณี แลว้กม็าทาํกนัขึ�นไป มนัจะเป็นของสงัคม พิธีกรรม ก็

สาํคญั กิจกรรมสาํคญั แลว้เรากม็าสั�งสม เรียนรู้ เพื�อปรับ

พฤติกรรม ของเรานั�นเอง แลว้เรากจ็ะเจริญงอกงาม กนัไปนะ 
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