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ณ บัดนี้ อาตมาภาพจะได้วิสัชนา
พระธรรมเทศนาของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า เพือ่
ประดับสติปัญญา ส่งเสริมศรัทธา –ความเชื่อ
และวิรยิ ะ –ความพากเพียร ของท่านทัง้ หลาย
ผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้ท�ำในใจให้ส�ำเร็จประโยชน์
๑

วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาดังที่ท่าน
ทัง้ หลายก็ทราบกันอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ธรรมเทศนา
ในวันนีก้ ป็ รารภอาสาฬหบูชา ถ้าจะเอาใจความ
เนื้อหาของอาสาฬหบูชาก็คือพระพุทธวจนะ
อั น แสดงถึ ง ธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนะ คื อ การ
ประกาศพระธรรมที่ได้ตรัสรู้ให้โลกรู้ แต่เรา
มักจะไม่เรียกกันว่าวันธรรมจักร แต่มาเรียกว่า
วันอาสาฬหบูชา เพราะไปยึดมั่นในเรื่องเวลา
มากกว่าเรื่องตัวจริง
ข้อนี้ก็ขอให้ใคร่ครวญดูบ้าง จะได้
กระท�ำให้เป็นเรือ่ งจริงมากขึน้ ไม่เพียงแต่สกั ว่า
เอาตามเวลา แต่มันเป็นธรรมเนียมประเพณี
มาเสียแล้วว่าเราถือเอาเวลาเป็นหลัก วันประสูติ
ตรัสรู้ เรียกว่าวันวิสาขบูชา วันแสดงธรรมจักร
เรี ย กว่ า วั น อาสาฬหบู ช า วั น ประชุ ม สงฆ์
๒

พระอรหันต์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา เรียก
ว่าวันมาฆบูชา มีอยู่เป็น ๓ วัน
บางท่านก็ต้องท�ำความรู้สึกว่าวันนี้
ก�ำลังเป็นวันไหน เป็นวันอะไร เราจะต้อง
ท�ำอย่างไรจึงจะสมกันกับความหมายของวัน
วันนี้ เมือ่ เทียบกันทัง้ ๓ วันจึงจะเข้าใจได้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น เทียบกันทั้ง ๓ วันก็คือ วันพระพุทธ
วันพระธรรม วันพระสงฆ์
วั น พระพุ ท ธก็ คื อ วั น วิ ส าขะเป็ น
วั น ประสู ติ ตรั ส รู ้ และปริ นิ พ พาน วั น
อาสาฬหบู ช าก็ วั น ที่ แ สดงพระธรรมที่ ไ ด้
ตรัสรู้ วันมาฆบูชา ก็เป็นการประกาศการที่
มีผไู้ ด้รบั ประโยชน์จากการตรัสรูน้ นั้ มากมาย
มหาศาล เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวน
พัน นี่เรียกว่า ตามล�ำดับกาลก็เป็นอย่างนี้
๓

แต่ก็มีบางท่าน บางครูบาอาจารย์
นับเอาวันนี้เป็นวันครบหมดทั้งพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ก็มี โดยอ้างว่าวันนี้แสดงธรรม
แล้วก็มีผู้รู้ตาม ๑ องค์คือ อัญญาโกณฑัญญะ
เอาเป็นพระสงฆ์แต่เพียงองค์เดียว เอาเป็น
พระสงฆ์นี้ดูมันยังไงยังไงอยู่ จะมายอมรับว่า
พระสงฆ์องค์เดียวก็ได้เหมือนกัน วันนี้ครบ
หมด เกิดพระพุทธ เกิดพระธรรม เกิดพระสงฆ์
ขึ้น ๓ อย่าง
แต่ อ าตมาไม่ ค ่ อ ยจะเห็ น อย่ า งนั้ น
เห็ น ว่ า เอากั น ให้ ชั ด เจนเต็ ม ที่ ถึ ง ขนาด ก็
ว่ า วั น วิ ส าขบู ช าเป็ น วั น ประสู ติ แ ละตรั ส รู ้
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันประกาศสิ่งที่ตรัสรู้
วันมาฆบูชาเป็นวันประชุมกันของบุคคลที่ได้
รับผลของการตรัสรู้
๔

ดูเอาแต่ใจความก็วา่ วันพระพุทธเจ้า
เป็นวันที่มีผู้ค้นพบและสอนธรรมะ วันพระ
ธรรมคื อ วั น ที่ ผู ้ รู ้ บ อกสิ่ ง ที่ ไ ด้ รู ้ ใ ห้ ค นอื่ น รู ้
และวันพระสงฆ์เป็นวันแสดงจ�ำนวนผู้ที่ได้รู้
ได้รบั ประโยชน์ นีถ่ า้ เอาวันพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ โดยหลักของการกระท�ำมันจะได้เป็น
อย่างนี้ วันผูร้ ู้ ผูบ้ อกและก็วนั สิง่ ทีบ่ อก และวัน
ได้รับประโยชน์จากการบอก แต่ถ้าเราจะพูด
กันอย่างภาษาธรรมที่ลึกซึ้งก็ยังพูดไปอีกทาง
หนึ่งโดยไม่เอาบุคคลเป็นหลัก
พูดภาษาคนเอาบุคคลเป็นหลักก็พูด
กันที่ตัวบุคคลหรือสิ่งที่มีที่กระท�ำ ถ้าพูดโดย
ภาษาธรรมเป็นหลัก เอาภาษาธรรมก็ต้อง
เอาธรรมเป็นหลัก มันก็พูดกันแต่เรื่องธรรม
พระพุทธเจ้าเมื่อได้กล่าวโดยธรรมก็คือ ความ
๕

บริสทุ ธิ์ สะอาด สว่าง สงบแห่งจิตใจ พระธรรม
ก็คือภาวะแห่งความสะอาด สว่าง สงบของ
จิตใจ ปรากฏทีจ่ ติ ใจ วันพระสงฆ์กว็ นั ทีม่ คี วาม
สะอาด สว่าง สงบแห่งจิตใจของคนจ�ำนวนมาก
ถ้ากล่าวอย่างนีม้ นั ก็เป็นวันเดียวกันหมดทัง้ ๓
องค์ บางคนคงจะไม่ยอม ไม่ยอมก็ตามใจ
แต่ อ าตมาแนะให้ เ ห็ น นั บ ตั้ ง แต่
ว่ า วั น วิ ส าขบู ช านั้ น เขาแปลว่ า วั น ประสู ติ
ตรัสรู้ นิพพาน แต่เราก็บอกว่าประสูติ ตรัสรู้
นิพพานมันเรื่องเดียวกัน ประสูติคือการเกิด
พระพุทธเจ้า ตรัสรูก้ ค็ อื พระพุทธเจ้าตรัสรูเ้ พือ่
เป็นพระพุทธเจ้า นิพพานก็นิพพานของกิเลส
กิเลสดับไปอย่างไม่มีเชื้อเหลือ
ประสู ติ ตรั ส รู ้ นิ พ พานเมื่ อ กล่ า ว
โดยภาษาธรรมมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นวัน
๖

วิสาขบูชา บุคคลผูป้ ระสูตแิ ละเป็นพระพุทธเจ้า
ก็มีจิตใจส�ำคัญอยู่ที่มีความสะอาด สว่าง สงบ
คือรู้ รู้จนสะอาด สะอาดส�ำหรับช�ำระความ
เศร้าหมอง และก็สงบ
วั น วิ ส าขะวั น เดี ย วจะแยกเป็ น ๓
ความหมาย ก็แยกเป็น ๓ วันเสียก็ได้ เอามา
รวมความหมายเดียวกันเป็นวันเดียวกันเสีย
ก็ได้ นี่ก็ควรจะมองเห็น ควรจะเข้าใจมันไม่ใช่
ส�ำคัญอยู่ที่นั่น มันส�ำคัญอยู่ที่ความหมายของ
เรื่อง ทีนี้วันพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อีก
จะท�ำให้เป็นวันเดียวเสียก็ได้ ก็คอื วันแห่งความ
สะอาด สว่าง สงบ
ซึ่งเคยบอกกันหลายครั้ง หลายสิบ
ครั้งแล้วว่า พระพุทธเจ้ามีหัวใจเป็นความ
สะอาด สว่าง สงบ พระธรรมก็มีหัวใจเป็น
๗

ความสะอาด สว่าง สงบ พระสงฆ์ก็มีหัวใจ
เป็นความสะอาด สว่าง สงบ เมื่อเอาหัวใจ
เป็นหลักก็เหมือนกันเลย เหมือนกันตรงที่
มีความสะอาด สว่าง สงบ ดังนั้นพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์เป็นองค์เดียวกันเสีย สาม
องค์เป็นองค์เดียวเสีย
ผู้ใดท�ำจิตใจสะอาด สว่าง สงบได้
ผูน้ นั้ ก็เป็นทัง้ พระพุทธ เป็นทัง้ พระธรรม เป็น
ทั้งพระสงฆ์ พุทธะในที่นี้เรียกว่าพุทธะเฉยๆ
ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะเพราะไม่ได้ตรัสรู้เอาเอง
เป็นพุทธะทั่วๆ ไปก็รู้ รู้ก็หายหลง ไม่มีกิเลส
มันก็บริสุทธิ์ จึงควรจะนึกถึงข้อนี้ที่จะมาท�ำ
บูชาอะไรก็ตาม ขอให้นึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์นมี่ หี วั ใจเป็นอย่างเดียวกัน
มีความสะอาด มีความสว่าง มีความสงบ ใครมี
๘

๓ อย่างนี้ก็เป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เสียเอง
แล้วเขาก็หาว่าพูดบ้าๆ บอๆ อวดดี
ซึ่ ง แปลกออกไป ไม่ เ อาด้ ว ยก็ มี ก็ ต ามใจ
เป็นเสรีภาพว่าใครจะคิดอย่างไรจะเชือ่ อย่างไร
แต่มาคิดว่ามีทางลัด ทางลัดที่จะลัดสั้นเข้าหา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท�ำให้เป็นองค์
เดียวกันเสีย แล้วก็ให้มีอยู่ในจิตใจของเราให้
มีความสะอาด สว่าง สงบ ตามรอยพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์
ดังนั้นวันนี้กวาดหมด เอาพระธรรม
เป็นหลัก เอาพระธรรมเป็นหลักเพราะว่าพระ
ธรรมนี่ท�ำให้เกิดพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสรู้พระธรรม ถ้าไม่มีพระธรรมไม่มีอะไร
ตรัสรู้ ท่านตรัสรู้แล้วพระธรรมนั่นแหละท�ำ
๙

บุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้า นี่คล้ายๆ กับพระ
ธรรมได้สร้างหรือคลอดพระพุทธเจ้าออกมา
พระธรรมถูกแผ่ไปยังทุกคน มีความหมายดับ
ทุกข์ ดับทุกข์ให้แก่ทุกคน
ธรรมหรือพระธรรมเพียงค�ำเดียวนี่
จะพอเสียแล้ว ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจ
ก็อาจจะท�ำให้เป็นสิ่งเดียว เป็นพระธรรมค�ำ
เดียวแล้วก็ใช้สารพัดอย่าง พระพุทธเจ้าเป็น
พระพุทธเจ้าขึน้ มาก็เพราะพระธรรม พระสงฆ์
เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาก็เพราะพระธรรม เพราะมี
พระธรรม พระธรรมเป็นพระธรรมเพราะก็เป็น
ธรรม มีธรรม มีความเป็นธรรมอยู่ที่นั่น ทั้ง ๓
องค์เลยเป็นองค์เดียวกันเสีย มีความหมาย
เพียงค�ำเดียวสัน้ ๆ ว่า ธรรม ธรรมหรือพระธรรม
เราก็เอาเปรียบโดยว่าเวลาเพียงครั้ง
๑๐

เดียวคราวเดียววันเดียวนี่จะท�ำให้ครบหมด
พระธรรมในความหมายของพระธรรมในทุกๆ
ความหมาย แล้วก็แจกออกไปเป็น ๓ องค์ก็ได้
เป็นองค์เดียวก็ได้
ได้ อ ่ า น ได้ ฟ ั ง มา ในอิ น เดี ย ครั้ ง
พุทธกาล เขาก็ถือค�ำนี้คำ� เดียวนี้เป็นหลักใหญ่
พระธรรมปรากฏ พระธรรมบังเกิด ค�ำเดียว
พอก็ตื่นเต้นยินดีกันใหญ่ เพราะว่าพระธรรม
บังเกิดหรือปรากฏแล้วจะท�ำให้บงั เกิดทุกอย่างๆ
อย่างมากมายมหาศาล จึงเกิดพระพุทธหรือ
เกิดพระสงฆ์ หรือเกิดความรู้หรือการปฏิบัติ
หรือผลของการปฏิบตั อิ ะไรอีกมากมาย เพราะ
เกิดพระธรรมเพียงสิ่งเดียวนั้นเกิดหมดครบ
พระธรรมเป็นที่รวมอย่างนี้
ถ้าพูดในหลักการศึกษาแล้วมันมาก
๑๑

ไปกว่านี้ พระธรรมคือธรรมชาติ คือกฎของ
ธรรมชาติ เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ
ก็ควรที่จะได้รับจากหน้าที่ อย่างนี้แล้วมัน
ยิ่งหมด หมดทั่วสากลจักรวาล ไม่ยกเว้นอะไร
ไม่มีอะไรเหลือสักนิด เป็นธรรมหรือพระธรรม
เป็นธรรมะหมดจะถือเอาความหมายนี้ก็ได้
ถ้าสามารถหรือว่าเป็นคนเก่งก็ถือเอาได้
ธรรมชาติมีอยู่ในตัวเราทุกคน เนื้อ
หนัง เลือด กระดูก ดิน น�ำ้ ลม ไฟ นี่มันอยู่ที่
ในตัวเรา นีค่ อื ตัวธรรมชาติ และทีต่ วั ธรรมชาติ
นีก้ ม็ กี ฎของธรรมชาติบงั คับอยู่ ดังนัน้ ร่างกาย
จึงท�ำหน้าที่ได้เพราะมันมีกฎของธรรมชาติ
บังคับอยู่ทุกๆ เซลล์หรือทุกๆ ปรมาณูก็ว่าได้
ต้องเป็นไปตามกฎนั้น
มันจึงมีกฎของธรรมชาตินี่สิงอยู่ใน
๑๒

ธรรมชาติก็ท�ำให้เกิดหน้าที่แก่สิ่งเหล่านั้นถึงมี
ชีวติ มันก็ตอ้ งมีการปฏิบตั หิ น้าที่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ปอดก็หายใจ หายใจ หัวใจก็สูบฉีดโลหิต ทุกๆ
อย่างท�ำหน้าที่ ทุกๆ เซลล์ทำ� หน้าที่ มันก็เกิด
ผลออกมามีความสุขสบาย ไม่สุขสบายก็ได้ถ้า
ท�ำผิด ท�ำหน้าที่ผิด
ดังนั้นธรรมะทั้ง ๔ ความหมายมีอยู่
ในบุคคลแต่ละคน ทุกคนๆ คือตัวธรรมชาติกด็ ี
ตัวกฎของธรรมชาติก็ดี ตัวหน้าที่ตามของกฎ
ของธรรมชาติก็ดี ผลจากหน้าที่ก็ดีมีอยู่ในทุก
ตัวคน ถ้ามันไม่รู้ก็ไม่รู้ เห็นก็ไม่เห็น ความลับ
มันอยู่ที่ปลายจมูกหรือที่หน้าผากของคนโง่
เป็นธรรมดานี่ขอให้เข้าใจความลับมันไม่มีอยู่
ที่ปลายจมูก ที่หน้าผากของคนโง่ คือคนโง่มัน
มองไม่เห็น ฉะนัน้ การทีม่ ธี รรมะ ๔ ความหมาย
๑๓

ครบถ้วนอยู่ในร่างกายคนคนหนึ่งก็ไม่เห็นจะ
ท�ำอย่างไรได้กเ็ ป็นความลับไปเสียหมดและมัน
ก็อยู่ที่ปลายจมูกหรือหน้าผาก
นี่ เราควรจะเพิ่ ม ความรู ้ ค วามคิ ด
ความนึกการคิด การนึกมีสติปัญญา อย่าให้
เป็นหมันเปล่า บางคนชื่อปัญญาแต่โง่ยิ่งกว่า
เต่าก็มี บางคนชื่อว่ารวย รวย แต่มันไม่มี
สตางค์สักบาทหนึ่งก็มี ชื่อนี่ระวังหน่อย ระวัง
ขอให้ทกุ คนมีอะไรๆ สมชือ่ จนรอดตัว มีสมชือ่
รอดตัว เขาเลือกตั้งมาดี
จึงมองเห็นว่าในคนคนเดียวนีม้ อี ะไร
ครบหมด มีธรรมชาติ มีกฎของธรรมชาติ
มีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ มีผลที่ได้รับ
จากหน้าที่ และที่มันวิเศษก็คือบางส่วนบาง
อย่างมันท�ำหน้าทีเ่ องแม้แต่เรานอนหลับ ปอด
๑๔

มันหายใจ หัวใจก็สูบฉีดโลหิต ไม่ต้องรู้ต้องชี้
วิเศษอย่างนี้ก็มี แต่บางหน้าที่นั้นเราต้องท�ำ
ด้วยเจตนานี้มันก็มี
เมื่อหน้าที่มันครบถ้วนแล้วชีวิตนี้
มันก็อยูไ่ ด้ ชีวติ มันอยูไ่ ด้ดว้ ยธรรมะคือหน้าที่
ธรรมะคือหน้าที่ ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่นั้น
ต้องถูกต้องส�ำหรับจะรอด ถ้าหน้าที่ผิดมันก็
ต้องวินาศมันก็ตาย ต้องมีความถูกต้องในการ
ท�ำหน้าที่ ต้องมีธรรมะคือความถูกต้อง แล้วมัน
ก็รอด
นี่พูดเสียยืดยาวนี่ก็เพื่อให้รู้วันนี้ เอา
ว่า สรุปใจความให้สั้น สั้นที่สุดกันแล้ว เป็นวัน
พระธรรม เป็นวันพระธรรม ถ้าเราจะให้สมกับ
ที่เราอุตส่าห์มาประชุมกันก็ขอให้มันเป็นเรื่อง
ของพระธรรม พระธรรมเต็มทีเ่ ลย วันอืน่ เราไม่
๑๕

ได้มาประชุมกันทีน่ ี่ มันก็ยากทีจ่ ะพูดกัน แต่วนั
นีเ้ รามาประชุมกันทีน่ แี่ ล้วมันก็งา่ ยทีจ่ ะพูดกัน
ทุกคนรวมกันท�ำให้เป็นพิเศษส�ำหรับ
พระธรรม ให้วันนี้เป็นวันพระธรรม มันก็มี
พระธรรมปรากฏชัดเจนแก่จติ ใจ เมือ่ อยูท่ บี่ า้ น
ที่เรือนมันมีเรื่องมาก มันก็ยุ่งมืดครี้มไปหมด
ไม่รอู้ ะไร แต่เดีย๋ วนีก้ อ็ ตุ ส่าห์มากันถึงทีน่ มี่ านัง่
กันอยูใ่ นลักษณะอย่างนี้ มานัง่ กันในป่า ทีน่ จี้ ะ
ให้คล้ายกับพระพุทธเจ้าเคยนั่งประกาศธรรม
เราก็มาชวนกันท�ำจิตใจให้เหมาะสม
เช่นนั้น ให้เห็นธรรม ให้มีธรรม ให้รู้ธรรม นั่น
แหละให้เข้าใจธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป อย่าให้มันจบ
ลงด้วยอนุสาวรีย์ของความโง่ ท�ำอะไรท�ำเสีย
เป็นวรรคเป็นเวรจนตาย สิ่งที่เหลืออยู่เป็น
อนุสาวรีย์คือความโง่ มีความโง่เหลืออยู่เป็น
๑๖

เจดีย์อย่างนี้มันไม่ไหว
ขอให้มันฉลาด ฉลาดทุกครั้ง ทุกครั้ง
ทีห่ ายใจก็ยงั ดี หายใจครัง้ ฉลาดเพิม่ ขึน้ เพราะมัน
ได้รอู้ ะไรมากขึน้ เพราะมันได้ผา่ นอะไรมากขึน้
เอาล่ะ ขอย�้ำอีกทีหนึ่งว่า ขอร้องให้
รู้จักพระธรรมหรือธรรมในความหมายที่ว่า
รวมพระพุทธ พระสงฆ์อยู่ด้วยก็ได้ ในความ
หมายที่ว่ารวมหมดทุกสิ่งทั้งสากลจักรวาลคือ
ตั ว ธรรมชาติ ทั้ ง หมด ตั ว กฎของธรรมชาติ
ทัง้ หมด ตัวหน้าทีต่ ามกฎของธรรมชาติทงั้ หมด
และตัวผลที่ได้รับจากหน้าที่ทั้งหมด มันไม่มี
อะไร มันมีครบทั้ง ๔ อย่างนี้แล้ว มันก็เป็น
ธรรมคือเป็นความถูกต้องส�ำหรับจะรอด มันจึง
ได้รอด และเราก็ได้รอด ได้รอดส�ำหรับปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าถึงที่สุดแห่งชีวิต
๑๗

ถ้าคนไม่ประมาทเขาก็รีบใช้โอกาส
นี้ ให้ธรรมะมีก้าวหน้า ก้าวหน้า ก้าวหน้าเสีย
โดยเร็ว ได้รับธรรมะที่สูงสุดที่ควรจะพอใจได้
ทันก่อนสิ้นชีวิตมันดีอย่างนี้ แต่นี่ไปเสียเวลา
เรื่องอะไรก็ไม่รู้ บางเวลาไม่ได้สนใจเรื่องธรรม
แม้แต่อึดใจเดียวก็มี ระวังให้ดี
บางคนน่ะ ทั้งวันไม่ได้เคยสนใจสิ่งที่
เรียกว่าธรรม แม้สักอึดใจเดียว ไปสนใจเรื่อง
การเรื่องงาน อิจฉาริษยา หรือเห็นแก่ตัว หรือ
สงสัยนั่นนี่ไปเสียหมด ไม่มีเวลาที่เรียกได้ว่า
เป็นธรรม ประกอบอยูด่ ว้ ยธรรม หรือว่ามีธรรม
หรือความถูกต้อง เป็นความสะอาด เป็นความ
สว่าง เป็นความสงบแห่งจิตใจ
เอาล่ะ ถ้าวันอื่นๆ มันไม่ได้ทำ� ก็ขอ
ให้วันนี้ได้ท�ำ ได้ท�ำให้มันเป็นวันพระธรรม ให้
๑๘

มันรู้สึกซึมซาบในความสะอาด ความสว่าง
ความสงบของจิตใจ จิตใจนีม้ นั มีธรรมชาติเป็น
ของบริสุทธิ์ เป็นจิตเรียกว่าธาตุชนิดหนึ่ง เป็น
จิต ล้วนๆ แต่บางพวกเรียกว่าวิญญาณ อย่า
ไปเรียกตามเขาให้เรียกว่าจิตล้วนๆ ก็แล้วกัน
จิตล้วนๆ จิตน่ะเป็นจิตล้วนๆ แล้วก็มีสิ่งที่มา
ประกอบจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เวลานั้น
ไม่ล้วนเสียแล้ว ไม่ล้วนเสียแล้ว ถ้ามีอะไร
ประกอบจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้
จิตล้วนๆ ก็เรียกกันในอภิธรรมว่า
ภวังคจิต คือจิตล้วนๆ อยู่เป็นภพ เป็นตัวภพ
ในสุตตันตะเรียกว่า ประภัสสร พระพุทธเจ้า
เรียกว่าประภัสสร มีอุปกิเลสอะไรนั่นก็เรียก
ว่าประภัสสร แต่เราจะเรียกตามภาษาเราคนโง่
ว่าจิตล้วนๆ จิตล้วนๆ ไม่มีอะไรปน จิตล้วนๆ
๑๙

จิตล้วนๆ ตั้งอยู่บนตัวยืนโรงของชีวิต
เดี๋ ย วก็ มี ค วามรู ้ สึ ก คิ ด นึ ก อย่ า งนั้ น
อย่างนี้เข้ามาประกอบ จิตก็เปลี่ยนไป จิตก็
เปลี่ยนไปตามสิ่งที่เข้ามาประกอบ ความรู้สึก
เป็ น กิ เ ลสเข้ า มาประกอบก็ เ ป็ น จิ ต มี กิ เ ลส
ไปตามกิเลสหลายร้อยอย่าง หลายพันอย่าง
จิตไม่มีกิเลส ก็มีลักษณะไม่มีกิเลสหลายร้อย
อย่าง หลายพันอย่าง จิตล้วนๆ เปลี่ยนไปได้
มากมายนับไม่ไหว
อยากจะพูดสักหน่อยอย่าเห็นว่าเป็น
เรือ่ งนอกเรือ่ ง คือความเป็นหญิงหรือความเป็น
ชายไม่ได้มีอยู่ในจิต ฟังให้ดี จิตไม่ได้มีความ
เป็นหญิงหรือมีความเป็นชายอยูใ่ นจิต เป็นจิต
ล้วนๆ ไม่ได้เป็นหญิงไม่ได้เป็นชาย ต่อเมื่อ
มันมีความรูส้ กึ เป็นหญิงหรือเป็นชายเกิดขึน้
๒๐

จิตนั้นจึงจะเปลี่ยนไปเป็นหญิงหรือเป็นชาย
แม้จิตของผู้ชายมันก็ไม่ได้เป็นผู้ชาย
หรอก มันเป็นจิตล้วนๆ ไม่เป็นหญิงไม่เป็น
ชาย ต่อเมื่อความรู้สึกที่เป็นชาย เรียกตาม
ภาษาอภิธรรมเขาหน่อยก็เรียกว่า ปูริสินทรีย์
ปูริสินทรียัง อิตถินทรียัง อินทรีย์เยอะแยะ
ในเมือ่ ใดความรูส้ กึ เป็นชายแรงอันกล้าครอบง�ำ
ปุริสินทรียังครอบง�ำจิต จิตนั้นก็เป็นจิตชาย
และถ้าเป็นผูห้ ญิงก็เหมือนกัน เมือ่ ใด
อิตถินทรียัง คือความเป็นใหญ่ อินทรีย์นี้สิ่ง
สูงสุด อ�ำนาจเด็ดขาดสูงสุด เป็นผู้มีอ�ำนาจ
สูงสุด มีลักษณะเป็นหญิงครอบง�ำจิต จิตจึง
จะเป็นหญิง ถ้าไม่โง่เกินไปคงจะสังเกตได้ บาง
คราวเราไม่รู้สึกเป็นผู้หญิงหรือเป็นชาย มัน
ต้องมีสิ่งนี้ครอบง�ำจิตมันจึงจะรู้สึกเป็นหญิง
๒๑

หรือเป็นชาย
นีถ่ า้ บางเวลาจิตไม่ได้รสู้ กึ อย่างนีม้ นั ก็
ไม่รู้สึกเป็นหญิงหรือเป็นชาย แม้แต่เวลานอน
หลับเสียมันก็ไม่รู้สึกเป็นหญิงหรือเป็นชาย
แม้ว่าตื่นอยู่นี่จิตมันไม่คิดไปในทางนั้น มันดึง
ได้ในธรรมล้วนๆ เป็นจิตล้วนๆ มันก็ไม่รู้สึก
เป็นหญิงเป็นชาย
แต่วา่ ธรรมชาติสร้างสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิด
รู้สึกเป็นหญิงเป็นชายไว้ในร่างกายนี้ที่เรียก
ว่า ต่อมหรือแกลนด์ แกลนด์ภาษาฝรั่งต่างๆ
ส�ำหรับจะท�ำความรู้สึกเป็นหญิงหรือเป็นชาย
ใส่มาในร่างกายผู้ชาย ใส่มาในร่างกายผู้หญิง
มันก็ได้สร้างอวัยวะเพศส�ำหรับท�ำหน้าที่ตาม
เพศนั้นใส่มาให้ด้วย มันมีทั้งอวัยวะเพศหญิง
หรือเพศชายด้วย และต่อมแกลนด์สำ� หรับจะ
๒๒

เกิดความรู้สึกเป็นหญิงหรือเป็นชายด้วย ทีนี้
มันก็ได้อารมณ์จากข้างนอก อายตนะข้างนอกนี่
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
นี้ คือทางตา หู จมูก ลิ้น กาย มันมีจักขุนทรียัง
โสตินทรียงั ฆานินทรียงั ตา หู จมูก ลิน้ กายมันมี
มันไปรับเอา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเข้า
และมันไปผสมกระตุ้นกันกับเรื่องของต่อม
แกลนด์ทจี่ ะให้เกิดความรูส้ กึ อินทรียห์ ญิงหรือ
อินทรีย์ชายแล้วแต่กรณี
เข้าไปรับเป็นอินทรีย์ชายปรุงแต่งขึ้น
มาเสร็จครอบง�ำจิต จิตนั้นก็เป็นจิตชายนี่มัน
ก็บา้ ท�ำแบบชาย ถ้ามันมาอย่างหญิงก็บา้ อย่าง
หญิง ความเป็นหญิงหรือความเป็นชายนัน้ เป็น
ของชัว่ ขณะ เป็นของหลอกชัว่ ขณะ แต่คนก็ไป
โง่กบั มันถึงทีส่ ดุ เห็นเป็นของจริง เป็นของแน่ๆ
๒๓

ตายตัว เป็นหญิงเป็นชายไปตลอดเวลา มันตาย
แล้วมันยังเอาไปได้ด้วย
ฉะนั้นขอให้รู้แต่ว่าจิตล้วนๆ ไม่เป็น
อะไรหมด ไม่ดี ไม่ชั่ว ไม่บุญ ไม่บาป ไม่สุข
ไม่ทกุ ข์ ไม่อะไรหมด แล้วก็ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชาย
เรียกว่า จิตล้วนๆ อินทรีย์ อินทรีย์ทั้งหลาย
สุขนิ ทรีย์ ทุกขินทรียบ์ า้ ง จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์
บ้าง หรือว่าสัทธินทรีย์ แล้วก็แต่อนิ ทรียท์ งั้ หลาย
กระทั่งอินทรีย์ที่เป็นความเป็นพระ
อรหันต์ อัญญาตาวี –เป็นพระอรหันต์ อินทรีย์
อย่างนี้เป็นพระอรหันต์ครอบง�ำจิต จิตเป็น
พระอรหันต์ เรียกว่าหัวโขนนีม้ าสวมเข้ากับจิต
แล้วจิตจะเป็นอะไรมีตั้งหลายๆ หลายอย่าง ที่
สวดๆ กันจะมีถึง ๒๒ อย่าง จิตแท้ๆ ไม่ได้เป็น
อะไร จิตแท้ๆ ไม่ได้เป็นอะไร
๒๔

เมื่ออบรมถูกวิธีจิตแท้ๆ ก็มีอินทรีย์
ฝ่ายที่จะให้ตรัสรู้ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปัญญา กระทั่งเป็นโพชฌงค์เป็นอะไรไปเลย
นีจ่ ติ ล้วนๆ จิตล้วนๆ ไม่มคี วามหมายเป็นอะไร
ไม่ดี ไม่ชวั่ ไม่บญ
ุ ไม่บาป ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ ไม่หญิง
ไม่ชาย ไม่อะไรหมด มันเป็นร่าง
การท�ำความเพียร ท�ำวิปัสสนาอะไร
ก็คือสร้างอินทรีย์ฝ่ายที่จะให้ตรัสรู้เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ท�ำอานาปานสติก็ดี ท�ำอะไร
ก็ดีที่เรียกว่าท�ำกรรมฐาน มันพอกพูนอินทรีย์
ฝ่ายทีจ่ ะเป็นไปเพือ่ ดับทุกข์ เพือ่ เป็นประโยชน์
ให้มันมากขึ้น และไม่ให้โอกาสแก่อินทรีย์ฝ่าย
ที่จะท�ำให้เกิดโทษเกิดทุกข์
ขอให้รวู้ า่ จิตนีไ้ ม่ได้เป็นหญิงหรือเป็น
ชาย ความรูส้ กึ เป็นหญิงเป็นชายนีเ้ ป็นอินทรีย์
๒๕

ชนิดหนึ่งเพิ่งมาครอบง�ำท�ำให้โง่ให้บ้า หรือ
ถ้าว่าจิตเป็นหญิงหรือเป็นชายโดยเด็ดขาดแล้ว
เป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอก พระอรหันต์มีจิต
ที่ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชาย คือเป็นจิตเดิมแท้
ขจัดสิ่งที่จะมาท�ำให้รู้สึกเป็นหญิงเป็นชาย
ออกไปหมด ก็เป็นจิตล้วนๆ เป็นจิตบริสุทธิ์
จิตที่ไม่มีความเป็นอะไร ไม่เป็นตัวกูไม่เป็น
ของกู ไม่เป็นอะไรทั้งหมด
นีค่ อื ความลับของธรรมะ ลับหรือไม่ลบั
คิดดู ลับมากลับน้อยคิดดูเอง ซึ่งเราจะต้อง
ท�ำความเข้าใจให้ได้ว่าธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ
มันเป็นอย่างไร ความจริงเป็นอย่างไร เมื่อมัน
ถึงจิตเดิมแท้ จิตล้วนๆ ไม่มีอะไรจึงจะเรียกว่า
จิตประภัสสร หรือว่าจิตภวังคจิต ก็สดุ แท้ แต่วา่
ภวังคจิตนั้นมีความหมายว่าถึงมันไม่เป็นอะไร
๒๖

เช่นไม่มอี ารมณ์อะไรเลย แต่จติ ประภัสสรนีเ่ อา
เพียงว่าไม่มคี วามรูส้ กึ เป็นตัวกูของกู ไม่มกี เิ ลส
เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสด้วยประการทั้งปวง
เรียกว่า จิตประภัสสร
ธรรมดาจิ ต คนเราก็ ป ระภั ส สรอยู ่
แล้วๆ เล่าๆ หลุบๆ ล่อๆ ไม่ใช่จะไม่ประภัสสร
จิตบางเวลาก็ไม่มกี เิ ลสแต่แล้วกลับมีกเิ ลส มัน
หลุบล่ออย่างนี้ ต้องไปท�ำกรรมฐาน สมาธิ
ภาวนา ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วประภัสสร
ตายตัว ประภัสสรตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงอีก
ต่อไป ไม่มีกิเลสอีกต่อไป
นีค่ วามลับเกีย่ วกับจิต ท�ำได้ถงึ ขนาดนี้
แล้วเราก็ไม่ได้ทำ� เพราะเราไปมัวโง่ หลงสิง่ ทีไ่ ม่
ต้องท�ำ สิ่งที่ควรท�ำไม่ได้ทำ� มันก็เลยไม่รู้พระ
ธรรม ไม่รู้ตัวธรรมที่สูงสุดที่ใช้ตรัสรู้ คือขจัด
๒๗

กิเลสและความทุกข์ออกไปหมดไม่มีเหลือ มี
แต่จิตที่ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์ ก็จบ
เรื่องก็จบที่นั่น
การประพฤติธรรมะจบตรงที่ว่า จิต
ประภัสสรตลอดกาลไม่กลับมีกิเลสอีกต่อไป
แต่เรื่องมันมากเรื่องที่จะต้องปฏิบัติ ที่ต้องรู้
รู้ รู้ รู้ กันว่าปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติก็มาก เกิด
ผลออกมาหลายอย่างหลายประการ นี่ถ้ารู้
ไปในทางที่จะไม่เกิดกิเลสก็ก้าวหน้าไปในทาง
นิพพาน ถ้าจะรูไ้ ปในทางตรงกันข้ามยึดมัน่ ถือ
มั่นอยู่ทีนี้มันก็อยู่ที่นี่ มันก็ไม่ไปไหน
เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้คือ
ออกไปจากกิเลสทั้งหลายหมด เราก็เรียกว่า
หลุดพ้นออกไปได้โดยสิ้นเชิง ท่านอุตส่าห์
กลับมาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้น นั่น
๒๘

แหละพระคุณของพระพุทธเจ้า พระคุณของ
พระพุทธเจ้า ดับทุกข์ดว้ ยพระองค์เองก่อนแล้ว
สอนสัตว์ทั้งหลายให้ดับทุกข์ได้ด้วย
เมือ่ วันตรัสรูก้ ค็ อื ท่านปลดเปลือ้ งเรือ่ ง
ของกิเลสหรือความทุกข์ออกไปหมด นีว่ นั นีว้ นั
ที่ตรงกับวันนี้ วันอาสาฬหะนี้เปิดเผยขึ้นเป็น
ครัง้ แรก แปลว่าก่อนพระพุทธเจ้านัน้ เขามีตวั ตน
เป็นตัวเป็นตน เขามีขนั ธ์ ๕ เป็นตัวตน ไม่ใช่ไม่
รู้จักขันธ์ ๕ ก่อนพระพุทธเจ้านี่เชื่อแน่ได้เขา
รู้จักเรื่องขันธ์ ๕ เหมือนกัน แต่เขารู้จักใน
ลักษณะที่เป็นตัวตน รูปเป็นตัวตนเพราะมัน
ท�ำอะไรได้ ตาเห็นได้ หูได้ยินได้ เวทนาก็เป็น
ตัวตนมันรู้สึกได้ สัญญาก็เป็นตัวตนก็เพราะ
มันส�ำคัญมั่นหมาย สังขารเป็นตัวตนเพราะ
มันคิดได้
๒๙

พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็มา โอ้ ดูกัน
ใหม่ ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตน ถ้ามีตัวตนมันมีกิเลส
ถ้ามีกิเลสมันก็มีความทุกข์ ความทุกข์เกิดมา
จากตัณหา ตัณหาคือกิเลส ตัณหาเกิดจาก
มีตัวตนเป็นผู้อยาก เป็นผู้อยากอย่างโง่เขลา
อยากได้ความโง่ ไม่ได้ต้องการได้ความฉลาด
ถ้าอยากได้ความโง่ก็เรียกว่าตัณหา โลภะไป
ตามเรื่อง ตัณหา โลภะ ราคะไปตามเรื่อง แต่
ถ้าอยากด้วยสติปญ
ั ญา อยากจะดับทุกข์สนิ้ เชิง
อยากนี้ก็เรียกว่า สังกัปปะ สังกัปโป สังกัปปะ
สังกัปปา แล้วแต่จะพูดถึงกรณีไหน แต่ตัวมัน
แท้ๆ เรียกว่า สังกัปปะ
ั ญาจะดับความ
ความอยากและสติปญ
ทุกข์ให้สิ้นเชิง นี่เราก็ต้องมี เป็นความอยาก
ที่ต้องมี ความอยากที่ต้องละนั่นคือตัณหา
๓๐

ราคะ โลภะ นั่นต้องละ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่า
ความทุกข์เกิดมาจากตัณหา ก็ละตัณหา แล้ว
ก็มาแนะให้มีสังกัปปะ มีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มีสมั มาวาจา สัมมากัมมันโตนีเ่ ป็นสิง่
ที่ต้องท�ำให้มี ถ้าประสงค์อย่างนี้ก็ไม่ใช่ตัณหา
มันความประสงค์จะดับเสียซึ่งตัณหา
ในวันที่สมมติเรียกว่าวันอาสาฬหะ
วันทีแ่ สดงธรรมจักรนี่ พระองค์กเ็ ลยพูดเรือ่ งนี้
ให้รจู้ กั ตัณหาคือความอยากด้วยอ�ำนาจของ
อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ดับมันเสียด้วย
การปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยองค์ ๘ ประการคือ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ดังนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะ
ต้องรู้ว่าเป็นวันพิเศษ เป็นวันส�ำคัญ เป็นวันที่
เราจะต้องจัดการกับชีวิตของเรานี่ให้มันได้รับ
ผลจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือให้การ
๓๑

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์แก่เราบ้าง
มิฉะนั้นเราก็เป็นเหมือนกันว่าอะไรล่ะ จวักใน
หม้อแกงไม่รรู้ สแกง กบใต้กอบัวไม่รกู้ ลิน่ เกสร
บัว มันจะเป็นเสียอย่างนั้น
เมื่อปรับปรุงให้ชีวิตเหมาะสมที่จะรู้
จะเข้าใจ จะปฏิบัติและจะได้รับธรรมะหรือ
พระธรรมให้อย่างที่พระพุทธเจ้าประสงค์จะ
ให้เราได้รับ พระพุทธเจ้าประสงค์ให้สัตว์
ทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากความทุกข์แต่ไม่ใช่
ประสงค์ด้วยอวิชชาหรือตัณหา ประสงค์
ด้วยปัญญาสูงสุด ว่าสัตว์ทั้งปวงควรจะดับ
ทุกข์ ควรจะออกมาจากทุกข์ นี่ขอให้ทุก
คนสนองพระพุทธประสงค์คือว่าดับทุกข์ให้
ได้ จึงจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า นี่คือรับ
ประโยชน์จากการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า ท�ำให้
๓๒

พระพุทธเจ้าสมประสงค์
นี่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านประสงค์อย่าง
นั้น เราอุตส่าห์ท�ำให้ท่านสมประสงค์ อย่าเป็น
เต่าอย่าเป็นแรด ท�ำให้พระพุทธเจ้าผิดหวังผิด
ประสงค์ ท่านต้องการให้ทุกคนรู้และดับทุกข์
ได้ นี่คือความไม่ประมาท ความไม่ประมาท
อยู่ที่ตรงนี้ คือท�ำให้พระพุทธเจ้าไม่ผิดหวัง
ท่านหวังว่าสัตว์เหล่านี้จะพ้นทุกข์ เราก็ท�ำให้
มีการพ้นทุกข์ตามสมควร ทั้งหมดก็ยิ่งดีแต่ว่า
อย่างน้อยก็ให้มีการพ้นทุกข์
ดังนั้นวันนี้เป็นวันพิเศษอย่างยิ่งที่เรา
จะต้องมาพูดกันเรื่องนี้ มาพูดกันเรื่องนี้ มา
ใคร่ครวญเรื่องนี้ท�ำจิตใจเรื่องนี้ ทิ้งเรื่องอื่น
หมดเลย มาประชุมกันอยู่ที่นี่สนใจแต่เรื่องนี้
เรือ่ งทีบ่ า้ นไม่ตอ้ งสนใจ มาสนใจแต่เรือ่ งว่าเรา
๓๓

จะสนองพระพุทธประสงค์ ไม่ให้พระพุทธเจ้า
ผิดหวัง เราจะเอาชนะกิเลสและความทุกข์
ให้ได้ตามสมควร และมาถึงวันส�ำคัญนี้เป็น
วันที่พระองค์ทรงเปิดเผยธรรมะ ทรงค้นพบ
และแจก แจก แจกให้ การแจกธรรมะของ
พระพุทธเจ้านั้นมีผล ไม่เป็นหมันเปล่า
นี่ปรารภเบื้องต้นขอให้ท่านทั้งหลาย
ทุกคนที่มา ที่อุตส่าห์มาจากที่ไกล อุตส่าห์
มาจากที่ ไ กลมาท�ำ ไม มาท�ำอะไร นี่ก็ต้อง
คิดมาท�ำอะไรที่มานี่ มาตามธรรมเนียม มา
ตามธรรมเนียมก็ยังเป็นเต่าเป็นแรด มาตาม
ธรรมเนียม หรือว่าเห่อๆ มาเพราะว่าสนุกดี
เหมือนกับเด็กๆ อยากจะมาดู นี่ก็เห่อๆ มาก็
ยังได้รับประโยชน์ เราไม่ได้เห่อหรือไม่ได้ยึด
มั่นถือมั่นท�ำนองนั้น
๓๔

ถ้าเรารูว้ า่ วันนีเ้ ป็นวันพิเศษ เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ มีความหมายอย่างนี้เราจะ
มาท�ำจิตใจของเราให้มีความหมายอย่างนี้ มา
ซักซ้อมศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วให้มันจริงยิ่งขึ้น
ให้มันเจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้น อย่าให้มัน
เฉยอยู่
มาซักซ้อมศรัทธาและก็มาเพิ่มเติม
ศรัทธา คล้ายกับว่ามาปรับปรุงจิตใจให้เหมาะ
สมกับความหมายของวันวันนี้ คือวันแสดง
ธรรมจักร แล้วก็ท�ำให้มันเกิดจิตใจเป็นพิเศษ
ขึน้ แม้สกั ชัว่ โมงหนึง่ ก็ยงั ดี ชัว่ โมงไม่ได้เอานาที
เดียวก็เอา ครัน้ มันมีจติ ใจพิเศษไม่มกี เิ ลสเกิดขึน้
ไม่มีความทุกข์รบกวน จิตเป็นอิสระจากกิเลส
และความทุกข์ ๕ นาทีกเ็ หลือจะวิเศษ ถ้าตัง้ ใจ
มันก็คงจะไม่เหลวไหล ไม่ผิดหวังเหมือนกัน
๓๕

ขอให้ตั้งใจท�ำ วันนี้จะซักซ้อมความรู้
ความเข้าใจทีไ่ ด้ศกี ษาพระธรรม ซักซ้อมความ
เชื่อ ซักซ้อมความรู้ ซักซ้อมสมาธิ สติอะไร
ก็ตามจนจิตใจพิเศษ มีชีวิตจิตใจเป็นพิเศษกัน
สักพักหนึง่ ไม่ได้ ได้สกั ครึง่ วันก็วเิ ศษมาก มีจติ ใจ
พิเศษสมตามพระพุทธประสงค์ได้สักครึ่งวัน
เดี๋ยวนี้ทั้งวัน ทั้งเดือน ทั้งปี ก็มีแต่
จิตใจขุ่นมัว มีจิตใจขุ่นมัวด้วยกิเลสสารพัด
อย่าง ขอให้ใคร่ครวญอย่างนีจ้ นรูส้ กึ รูส้ กึ เศร้า
รูส้ กึ เศร้าให้แก่ตวั เองว่าไม่สมกับเวลา ไม่สมกับ
การศีกษา ไม่สมกับสถานะเป็นภิกษุ สามเณร
เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา มันไม่สมกับชื่อ ถ้า
มันไม่สมกับชือ่ มันไม่สมกับฐานะมันก็เรียกว่า
เป็นหมัน
อาตมาพูดมาตัง้ ชัว่ โมงได้แล้วนิดเดียว
๓๖

ที่ว่าอาสาฬหะคืออะไร วันพระธรรมคืออะไร
ธรรมะคืออะไร อยากจะท้าทายว่าคงจะหายโง่
ไปหลายคน พวกแรดมันคงจะหายโง่ไปหลายคน
หลายตัว ว่าจิตแท้ๆ ไม่ได้เป็นหญิงไม่ได้เป็นชาย
แต่วา่ สิง่ ประกอบแวดล้อมท�ำให้เกิดปุรสิ นิ ทรีย์
อิตถินทรีย์ครอบง�ำจิต จิตจึงจะเป็นหญิงเป็น
ชายขึ้นมาชั่วขณะๆ บางเวลามันก็หลับไปไม่
รู้สึกเป็นหญิงเป็นชายก็มี
เวลาทีเ่ ราไม่ได้สนใจในความเป็นหญิง
เป็นชายก็มี มันเป็นได้มากถึงขนาดนี้ เรื่อง
กิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ท�ำไมจะขจัดออก
ไม่ได้เล่า ควรจะขจัดออกไปได้ เพราะมันง่าย
มากกว่าความเป็นหญิงเป็นชาย
ทีนี้มาท�ำอาสาฬหบูชา เด็กๆ รู้ มา
เวียนเทียน เดินเวียนเทียน ถือเทียน เดินเวียน
๓๗

เด็กๆ มันรู้ ถ้าผู้ใหญ่รู้เพียงเท่านั้นมันก็ยังเป็น
เด็กๆ น่าสงสาร ถ้าผูใ้ หญ่เหล่านีร้ จู้ กั วันนีเ้ พียง
ว่ามาถือเทียนและเดินเวียน เท่านี้ก็น่าสงสาร
ถือว่ายังเป็นเด็ก
ก็ตอ้ งพูดถึงค�ำว่า ประทักษิณ ประทักษิณ
เดินเวียนขวา ถือเทียนเดินเวียนขวา มันเป็น
รูปแบบไม่ใช่ความหมาย คือเดินและเวียนขวา
เรียกว่าประทักษิณ จะว่าอะไรก็ตาม อย่างเดิน
เวียนเทียน อย่างนั้นก็เป็นรูปแบบท�ำไปตาม
รูปแบบ ท�ำไปอย่างเหมือนกับละเมอ
ถ้าท�ำในภาษาธรรมะภาษาถูกต้อง
ประทักษิณ ก็แปลว่าเวียนไปในทางทีส่ งู ขึน้ ดีขนึ้
เวียนขวานี่หมายความว่ามันจะสูงขึ้น ดีขึ้นจน
เป็นยอดขึน้ ไป เวียนไปเบือ้ งขวาหมายความว่า
มันเวียนให้สูงขึ้นดีขึ้น สูงขึ้นไปสูงขึ้นไป ไม่ใช่
๓๘

เวียนอยู่ที่ตรงนี้และก็ไม่รู้จะท�ำอะไร เมื่อเดิน
ประทักษิณเวียนนี้ก็ขอให้ท�ำในใจว่ามันท�ำให้
สูงขึ้นไป สูงขึ้นไป สูงขึ้นไปจากพื้นฐานที่ยัง
เป็นกิเลส พืน้ ฐานทีย่ งั เป็นกิเลสถูกละไว้ ต�ำ่ ด้วย
เวียนสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป
เอาหอยตัวใหญ่ๆ ตัวแหลมๆ มาวาง
ก็ดูตัว แล้วมันก็มีลายเวียนๆๆๆ แล้วมันจุด
แหลมยอด เอานั้นเป็นความหมายนั้นก็ดีจะ
ได้ความหมายประทักษิณ เวียนไปทางเบื้อง
ขวาหมายความว่าถูกต้อง เมื่อถูกต้องมันก็ดี
ขึ้นไปๆ สูงขึ้นไปๆๆๆ จนพ้นสิ่งที่น่ารังเกียจ
คือกิเลสและความทุกข์
และมาสอนลู ก เด็ ก ๆ ให้ รู ้ ว ่ า เวี ย น
ประทั ก ษิ ณ คื อ หมายความว่ า อย่ า งไร เดิ น
เวียนเทียนก็ดกี ว่าไม่เวียน ไม่เวียนเสียเลยมันก็
๓๙

ไม่คิดนึกอะไร แต่ที่มาเวียนก็คิดให้ถูกว่าจิตใจ
ของเราสูงขึ้นๆๆๆ นี่คือเวียนประทักษิณ หรือ
จะท�ำในจิตใจนึกถึงพระพุทธคุณสูงขึ้นๆ รู้สึก
ในพระพุทธคุณสูงขึ้นๆๆ
รูจ้ กั ว่าจิตนีเ้ บาบางจากกิเลสสูงขึน้ ๆๆๆ
ในลักษณะอย่างนีก้ เ็ รียกว่าเวียนขวา เวียนขวา
เวียนขวา ปีหนึ่งก็เวียนเสีย ๕ นาที นอกนั้น
เวลาทัง้ ปีเดีย๋ วฟุบอยูใ่ ต้ดนิ อยูใ่ นกองโคลน ใต้
กองโคลน โผล่ขึ้นมาเวียนขวา เวียนขวา เวียน
ขวา ปีหนึ่งสัก ๕ นาทีก็ทั้งยาก
แต่เอาล่ะ ไม่ต้องใช้คำ� ว่าประทักษิณ
เวียนขวาก็ได้ เราท�ำจิตให้ก้าวหน้าโดยสมาธิ
ภาวนา นี่ก็เป็นเวียนประทักษิณอยู่ในตัว คือ
มันสูงขึน้ ๆ ให้มคี วามถูกต้อง ถูกต้องๆๆ มีความ
ถูกต้อง ถูกต้องๆ เวียนประทักษิณเหมือนกัน
๔๐

แต่ไม่ต้องไปเวียนให้เมื่อยขา จิตมันเวียนของ
มันเอง นั่งอยู่เป็นสมาธิแล้วจิตเวียนขวาของ
มันเองสูงขึ้นๆๆ สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยอ�ำนาจ
ของสิ่งที่เรียกว่า อตัมมยตา
อตัมมยตาเป็นค�ำใหม่ ช่วยกันศึกษา
ให้เข้าใจใช้ประโยชน์ให้ได้ เป็นค�ำพิเศษ อตัมมยตา
เป็นค�ำพิเศษ เขาไม่เอามาพูดกันด้วยเหตุอะไร
ก็ไม่รู้ รูแ้ ต่ไม่ร้วู ่าเพราะอะไร ไม่รวู้ า่ อะไรก็เลย
ไม่เอามาพูดกัน อตัมมยตาเป็นตัวท�ำให้ทุกสิ่ง
วิวัฒนาการคือสูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น ตัวหนังสือ
แปลว่าอันอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้ อันอะไรๆ ปรุง
แต่งไม่ได้ หรือไม่ตดิ อยูก่ บั อะไร ไม่สำ� เร็จอะไร
อยู่กับอะไร
ธรรมดาจิตของเรามันติดอยู่กับสิ่งที่
ปรุงแต่งแวดล้อม ก�ำลังหลงรักอะไรมันก็สงิ่ นัน้
๔๑

เป็นที่หลงติดแล้วก็ติดอยู่ที่นั่น สูงขึ้นไปไม่ได้
ต้องละสิ่งนั้นจึงจะสูงขึ้นไปได้ ถ้าละอะไรก็ละ
ด้วยสิง่ ทีเ่ รียกว่าอตัมมยตาสูงขึน้ ไปเป็นล�ำดับๆ
อตัมมยตาอันสุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์
อตัมมยตาจากกามารมณ์ จิตเหนือ
กามารมณ์โดยวิธีแห่งสมาธิภาวนา ก็ไม่อยู่ที่
รูปฌาน อยูท่ รี่ ปู ฌานก็หลงอยูท่ รี่ ปู ฌาน ต่อมา
รูส้ กึ ก็มอี ตัมมยตาละทิง้ จากรูปฌานไปขึน้ ไปๆ
ก็ไปอยู่ติดที่อรูปฌาน หนักเข้าๆ ก็รู้วิธีละจาก
อรูปฌานไปสู่นิโรธหรือนิพพาน นี่อตัมมยตา
มี พ ระบาลี พิ เ ศษประโยคหนึ่ ง ว่ า
อตัมมยตาส�ำหรับอะไร ส�ำหรับจะละอะไร อัน
พระผูม้ พี ระภาคตรัสไว้แล้ว อตัมมยตาส�ำหรับ
ละกามพระผูม้ พี ระภาคก็ตรัสไว้แล้ว อตัมมยตา
ส�ำหรับละปฐมฌานพระผูม้ พี ระภาคก็ตรัสไว้แล้ว
๔๒

อตัมมยตาส�ำหรับจะละทุตยิ ฌานพระผูม้ พี ระภาค
ก็ตรัสไว้แล้ว อตัมมยตาส�ำหรับละทุติยฌาน
พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ละตติยฌาน ละ
จตุตถฌาน ละอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญนัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นล�ำดับ อันพระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้แล้ว ประโยคนี้พิเศษมากแต่ท�ำไมไม่มี
ใครเอามาพูดก็ไม่ทราบ และท�ำให้เข้าใจกันไป
เสียว่าอตัมมยตาไม่มีในพระไตรปิฎก
มี อ ยู ่ ห ลายแห่ ง ในพระไตรปิ ฎ กใน
ความหมายทีว่ า่ อะไรๆ จะมาจับยึดไว้ไม่ได้ ทีจ่ ริง
ตัวนีม้ นั แปลว่าส�ำเร็จอยูด่ ว้ ย ส�ำเร็จอยูด่ ว้ ย ไม่
ส�ำเร็จอยูด่ ว้ ยอะไร ไม่ให้อะไรมากักตัวไว้ให้อยู่
กับสิง่ นัน้ ไม่สำ� เร็จอยูก่ บั สิง่ นัน้ ไม่สำ� เร็จอยูก่ บั
อารมณ์ประเภทไหน กิเลสประเภทไหน หรือ
๔๓

ว่าภพชาติชนิดไหน ไม่สำ� เร็จอยูด่ ว้ ยสิง่ นัน้ ถอน
ออกมาได้นี้เป็นอตัมมยตา
ที่จริงก็ได้เป็นมาแล้ว ได้ใช้ประโยชน์
กับมันมามากแล้ว เช่นเราจะเป็นเด็กทารกอีก
ไม่ได้ ที่นั่งอยู่ที่นี่ใครยังเป็นเด็กทารกได้อีก
บ้างไหม เป็นเด็กท�ำไมจะไม่อยากเป็น เพราะ
มันถอนจากเด็กทารกเสียแล้ว ถอนความเป็น
เด็กทารก ถอนความผูกพันอยู่ด้วยความเป็น
เด็กทารก ความพอใจในความเป็นเด็กทารก
มันถอนเสียแล้ว
จนเป็นเด็กโต เป็นเด็กโตแล้วก็ถอนอีก
เป็นหนุม่ สาวถอนเสียอีก เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นปูต่ า
ย่ายาย มันจะกลับไปหาเป็นเด็กทารกอีกไม่ได้
เพราะมันได้ถอนเสียแล้ว ความรูส้ กึ อันนัน้ เรียกว่า
อตัมมยตา อะไรๆ จะจับฉวยไว้ตดิ อยูท่ ตี่ รงนัน้
๔๔

ตลอดไปไม่ได้ มันจึงมีววิ ฒ
ั นาการทางวัตถุกไ็ ด้
ทางร่างกายก็ได้ ทางจิตใจก็ได้ มันมีววิ ฒ
ั นาการ
ขอบคุณๆๆๆ อตัมมยตาท�ำให้มีวิวัฒนาการ
อตัมมยตาส�ำหรับจะเลือ่ นชัน้ เลือ่ นชัน้
ไหนก็ตาม พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว ภะคะวะตา
เทสิตา มีคำ� อย่างนีต้ อ่ ท้ายหมด อตัมมยตาเพือ่
ปฐมฌาน ทุตยิ ฌานเป็นแต่ละขัน้ ๆ อันพระผูม้ ี
พระภาคตรัสไว้แล้ว จะไปโทษใครอีกไม่ได้
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ครบแล้ว จะละหรือจะออก
มาเสียจากกามมาสู่รูป รูปหลายๆ ชั้น จะออก
จากรูปมาสูอ่ รูป จะออกจากอรูปมาสูน่ โิ รธหรือ
นิพพาน แต่เมื่อไม่ได้ยินก็ไม่รู้ว่าเรื่องเดียวกัน
ธรรมปฏิบตั ชิ อื่ อะไรหมวดไหนก็ตาม
มันมีการที่ท�ำให้ละจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทั้ง
นั้น เคยมีอตัมมยตาทั้งนั้น เช่นว่าในธัมมจัก๔๕

กัปปวัตตนสูตรก็สอนเรื่องอริยอัฏฐังคิกมรรค
มรรคมีองค์ ๘ นัน่ ไปเอามาเถอะมันมีอตัมมยตา
คือถอนออกมาจากสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ไม่ควร
จะเกี่ยวข้อง ไม่ควรจะติดยึดสมชื่อ มรรคแปล
ว่าเดินไป เดินไป มันออกจากที่เดิม ที่ที่ไม่อยู่
กับมันไม่ไหว
ตัวอริยมรรคมีองค์ ๘ นัน้ เป็นตัวปฏิบตั ิ
เพือ่ มีอตัมมยตา แต่เขาไม่เรียกอย่างนัน้ เขาไม่
พูดอย่างนัน้ แต่ไปรูเ้ อาเอง ไปดูเอาเอง ตัวจริง
มันเป็นอย่างนั้น เมื่อปฏิบัติอย่างตามมรรคมี
องค์ ๘ มันก็ถอนจากขัน้ ต�ำ่ ๆ ทีไ่ ม่ควรจะอยูด่ ว้ ย
มันอยูส่ งู ขึน้ ไป พอเห็นว่ายังไม่ใช่ทสี่ ดุ แห่งทุกข์
ก็ถอนต่อไปอีก ยังไม่ใช่ทสี่ ดุ แห่งทุกข์กถ็ อนต่อ
ไปอีก ถอนต่อไปอีก อย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน
ได้ถอน ถอน ถอนตามล�ำดับ
๔๖

ท่ า นอยู ่ กั บ อุ ท กดาบสรามบุ ต รไม่
ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ของพระองค์เอง
อย่าเข้าใจผิดว่าเขาไม่รอู้ ะไรกัน ในอินเดียก่อน
พระพุทธเจ้าเขาก็รู้อะไรมากเหมือนกัน เช่น
เนวสัญญานาสัญญายตนะ หรือนิโรธสมาบัตทิ ี่
ยังมีอาสวะของคนรูไ้ ม่ใช่ไม่รู้ พระพุทธเจ้ามารู้
วิธที อี่ อกมาเสียจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ
แล้วก็มาสู่นิโรธสมาบัติชนิดที่หาอาสวะไม่ได้
มันสูงกว่าทัง้ นัน้ ทีเ่ ขารูก้ นั มาต�ำ่ กว่านัน้ มากมาย
ขออภัยทีต่ อ้ งพูดว่ามากกว่าทีพ่ ระเณร
เราหัวโล้นๆ นี้รู้ ก็ยังสู้ชาวอินเดียสมัยก่อน
นานโน้นไม่ได้ รู้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
รูถ้ งึ สัญญาเวทยิตนิโรธทีย่ งั มีอาสวะ ก็รเู้ หมือน
เดี๋ยวนี้เราไม่รู้แม้ปฐมฌาน พระเณรหัวโล้นๆ
ทัง้ แสนทัง้ ล้านนีบ้ างทียงั ไม่รใู้ นสิง่ ทีช่ าวอินเดีย
๔๗

ชั้นต�่ำๆ สมัยนั้นเขาก็รู้กันแล้ว
นี่ ลู ก ศิ ษ ย์ พ ระพุ ท ธเจ้ า มั น ล้ า หลั ง
อย่างไร ถอยหลังอย่างไร นีร่ บี กูก้ หู้ น้า กูห้ น้ากูต้ า
ให้ตวั เอง กูห้ น้ากูต้ าให้พระพุทธเจ้า ว่ามีสาวก
ที่วิ่งได้แล้วไม่ใช่คลานต้วมเตี้ยม อย่ามาหลง
อวดดีรู้นั่นรู้นี่ ท�ำโน่นท�ำนี่ เป็นโน่นเป็นนี่
ร�่ำรวยนั่นร�ำ่ รวยนี่ นี่มาหลงอยู่ที่นี่ มันก็จมลง
ไปๆๆ มันไม่มอี ตัมมยตา แล้วมันก็ไม่มเี วียนขึน้
เวียนขึน้ ไม่มกี น้ หอยเวียนประทักษิณขึน้ มามัน
ก็จมลงไปๆๆ
วันนีเ้ ป็นวันพิเศษมาสนใจอาการอันนี้
กันเสียหน่อย ก็ละอาย ละอาย แต่ยงั จมอยูๆ่ ๆ
ละอายจมลงไปอีก จมลงไปอีกนีแ่ ย่มาก ไม่เพียง
แต่จมอยู่ มันกลับจมลงไปอีกๆ แล้วคิดดูอกี กีป่ ี
จะตาย อีกไม่กี่ปีจะตาย จะไปท�ำกันตอนไหน
๔๘

มั น ก็ ต ้ อ งรี บ ท� ำ กั น ตอนนี้ รี บ ท� ำ กั น ตอนนี้
ท�ำ ความเข้ า ใจกั น เสียตอนนี้ให้ทันกับเวลา
ก่อนร่างกายมันจะตายไป ให้จิตมันก้าวหน้า
ก้าวหน้าจนไปรู้จักสิ่งที่อยู่เหนือปัญหาและ
ความทุกข์โดยประการทั้งปวง เรียกว่าได้รับ
สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับกันก็แล้วกัน
ขอให้มันเป็นอย่างนั้น
คิดไปๆ มันก็น่าเศร้า หรือน่าสงสาร
เสียเงินเสียทองกันเป็นอันมากมาย ก็ไม่ได้
ท�ำให้เต่าสักตัวมันลืมตา พระพุทธเจ้าไม่ได้
เสียสตางค์สักสตางค์หนึ่งได้ท�ำให้แรด ให้เต่า
ลืมตาเป็นฝูงๆ เป็นหมืน่ ๆ แสนๆ ล้านๆ เดีย๋ วนี้
สมาคมนัน่ สมาคมนี่ เผยแผ่นนั่ เผยแผ่นี่ เสียเงิน
เป็นล้านๆ ท�ำให้เต่าสักตัวหนึ่งลืมตาก็ไม่ได้
ก็ยังอวดดีกันนัก ยังยกหูชูหางในความเป็น
๔๙

อาจารย์ เป็นอาจารย์ก็ยกหางหาลูกศิษย์
ฟั ง ออกไหมเป็ น อาจารย์ ที่ ย กหาง
เที่ยวหาลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์อยู่ที่ไหนบ้างจะ
เอามาเป็นลูกศิษย์ ครูบาอาจารย์อย่างนี้ยังมี
อยูม่ าก ยังมีอยูม่ าก นีข่ อ้ ความอย่างนีก้ ล่าวไว้
นิดๆ หน่อยๆ ในพระไตรปิฎก
คนที่แต่งหนังสือกามนิตเอามาเขียน
เสียชัดเจนยืดยาว ประณามหยามน�้ำหน้าพวก
อาจารย์ทเี่ ทีย่ วหาลูกศิษย์ ซึง่ เดีย๋ วนีม้ นั เต็มไป
หมด เป็นอาจารย์เที่ยวหาลูกศิษย์ มันมีความ
หมายหลายอย่าง มันเกินลูกศิษย์ หาเพียงเป็น
ลูกศิษย์นกี่ ไ็ ม่เท่าไร นีค่ อื ความบกพร่อง ความ
ชะงักงันของพวกเรา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกายังชะงักงันไม่เวียนประทักษิณ คือ
ไม่เวียนขวาและขึ้นๆ ไป มันลงๆ จมลงไป ไม่
๕๐

เวียนประทักษิณ
แม้วนั นีม้ าเวียนประทักษิณ จะประทักษิณ
อย่างไรก็ไม่รค้ ู อยดู จะประทักษิณมีแต่ประทักษิณ
ขึน้ หรือว่าประทักษิณลง ญาติผเู้ ฒ่าของอาตมา
คนหนึ่งเขาเป็นคนแก่วัด อุบาสกแก่วัด แก
บอกอาตมา เมือ่ อาตมาบวชแล้วหลายพรรษา
แกว่าค�ำสอนที่ดีที่สุดอย่างที่พระพุทธเจ้าสอน
พวกโนราห์ก็สอน เพราะมีบทร้องโนราห์อยู่
ตอนหนึ่ง สวยขึ้นเรื่อยๆ สวยขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยว
สวยลงเรือ่ ยๆ สวยลงเรือ่ ยๆ สวยลงเรือ่ ยๆ สวย
ขึ้นเรื่อยๆ นี่สอนอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้า
สอนขึ้น สวยขึ้นเรื่อยๆ สวยขึ้นเรื่อยๆ
บทร้องของมโนราห์มอี ยูต่ อนหนึง่ คือ
มันถูกต้องๆๆๆๆ ก้าวขึ้นนิพพาน แต่บางทีมัน
ก็สวยลงเรื่อยๆ สวยลงเรื่อยๆ มันผิดพลาดๆ
๕๑

มันจมไปในกิเลส จ�ำ ๒ ค�ำนี้ไว้ก็พอ อย่าให้
มันสวยลงเรื่อยๆ ให้มันสวยขึ้นเรื่อยๆ สวยขึ้น
เรื่อยๆ โดยมีสิ่งที่เรียกว่าอตัมมยตา
สติปัญญาอันชาญฉลาดที่ได้เกิดมา
จากการอบรมสั่งสอนให้ถอนตัวออกมาเสีย
จากสิ่ ง ที่ ติ ด อยู ่ ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น อยู ่ ถอยออก
ถอนออกมาเสียได้ มันก็ไปขึ้นไป คือเรียกว่า
ก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จ
พระบรมศาสดา มีลกั ษณะสวยขึน้ เรือ่ ยๆ สวยขึน้
เรือ่ ยๆ ไม่นงั่ โง่หลับตาเป็นแรดอวดดีอยูค่ นเดียว
อาตมารู้สึกว่ามันจ�ำเป็น จ�ำเป็นที่
จะต้องพูดกันตรงๆ อย่างนี้ เพื่อให้เกิดการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง กี่ปีๆ มันก็ไม่เกิด
การเคลื่อนไหว ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง จะ
เปลี่ ย นแปลงเคลื่ อ นไหวก็ แ ต่ ค� ำ พู ด หรื อ
๕๒

การแสดงท่ า ทางเป็ น พิ ธี รี ต อง จิ ต ใจไม่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปในทางสูงขึ้นๆ ให้เราพูดกัน
ตรงๆ ไม่ละอายกัน แล้วพูดกันเองไม่มคี นนอก
พูดกับเพือ่ นกันเอง เพือ่ นพุทธบริษทั ในวงพุทธ
ศาสนากันเอง พูดกันตรงๆ ไม่ต้องละอาย
ถ้าอย่างไรก็มาท�ำให้มนั เป็นเรือ่ งเป็นราว
ตรงตามหลักพระพุทธศาสนา คือออกมาเสีย
จากทุกข์ มันก็มาจัดการกับความรู้ ความรู้ที่
พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรูแ้ ละได้สอนไว้ มารูต้ าม
รูต้ าม ยิง่ ขึน้ ยิง่ ขึน้ ว่าทีจ่ ริงวันนีก้ เ็ ป็นวันทีค่ วร
จะจัดการกับการที่ให้เรารู้อริยสัจจ์ ๔ ยิ่งขึ้นๆ
ชัดเจนยิง่ ขึน้ ลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ ส�ำเร็จประโยชน์ยงิ่ ขึน้
แต่เวลาชัว่ โมงสองชัว่ โมงอยูท่ นี่ ที่ ำ� ได้ทไี่ หนกัน
มันต้องท�ำเป็นวันเป็นคืน ทบทวนความรู้เรื่อง
อริยสัจจ์ทลี่ ะเอียด ออกไปก็เรียกว่าเรือ่ งอิทปั ๕๓

ปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
ถ้าเอากันแต่ยอ่ ๆ พูดกันน้อยๆ ค�ำ ก็คอื
อริยสัจจ์ ๔ แต่ถา้ แจกให้ละเอียดละเอียดมันจะ
กลายเป็นเรือ่ งอิทปั ปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท
ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ก็
หมายถึงเรือ่ งอริยสัจจ์โดยย่อ เรือ่ งอิทปั ปัจจยตา
ปฏิจจสมุปบาทโดยพิสดาร อาตมาก็จดั ให้สอน
ให้เป็นหลักสูตรส�ำหรับพวกฝรัง่ อุตส่าห์มาจาก
ที่ไกลมาขอศึกษา
ขั้นแรกก็ขอให้เรียนรู้อริยสัจจ์หรือ
ปฏิจจสมุปบาท แล้วก็ให้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้
ด้วยอานาปานสติภาวนา มันไม่มอี ะไรดีกว่านี้
ไม่มอี ะไรเป็นหัวใจ ก็ขอสารภาพว่าก็ยงั ไม่สำ� เร็จ
มันยังเป็นเต่ากันอยู่ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ยัง
๕๔

เป็นแรดอยู่ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ยังไม่พ้นจาก
ความเป็นแรดและความเป็นเต่า มันรู้นิดเดียว
มันได้นดิ เดียว ยังจะต้องท�ำกันอีกมาก จะต้อง
ท�ำกันอีกมากกว่าจะมีความรูเ้ รือ่ งอิทปั ปัจจยตา
เพียงพอ จะปฏิบัติได้ในเรื่องอานาปานสติ
ภาวนาอย่างเพียงพอ
วันนีเ้ ป็นวันเจ้าของเรือ่ ง เรือ่ งอริยสัจจ์
เรื่องปฏิจจสมุปบาท และก็เป็นเรื่องที่จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามอัฏฐังคิกมรรค ไปเรียกว่าอัฏฐังคิกมรรคเสีย คนทีโ่ ง่ไม่รวู้ า่ นัน่ คือเรือ่ งอานาปานสติ
ลองปฏิบตั อิ านาปานสติสมบูรณ์ อัฏฐังคิกมรรค
มันก็สมบูรณ์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่า อานาปานสติสมบูรณ์ สติปฏั ฐาน ๔ ก็สมบูรณ์ สติปฏั ฐาน
๔ สมบูรณ์ โพชฌงค์กส็ มบูรณ์ มรรคก็สมบูรณ์
โพชฌงค์สมบูรณ์ มรรคก็สมบูรณ์ ปฏิบตั อิ านา๕๕

ปานสติ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ โพชฌงค์ จ ะสมบู ร ณ์
อริยมรรคก็จะสมบูรณ์
แต่เรายังท�ำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่
เรื่องง่าย แล้วเราก็ยังไม่มีก�ำลัง ก�ำลังทางจิต
มันยังน้อย มันมีก�ำลังทางอื่นกันมาก เอาล่ะ
แม้ว่ามันจะท�ำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ วันนี้มีอีก
สองสามชั่วโมงจะค�่ำแล้ว จะพูดกันได้กี่มาก
น้อย จะท�ำความเข้าใจกันได้กี่มากน้อย ก็ท�ำ
ความเข้าใจกันนี้ว่าให้มันลึกๆ ลึกขึ้นๆ คือ
เวียนขึ้นๆ สวยขึ้นเรื่อยๆ เวียนขึ้นๆ
โดยหลักของประทักษิณ ประทักษิณ
เวียนขึน้ ๆ ในการศึกษาก็เป็นประทักษิณ ในการ
ปฏิบัติ ก็เป็นประทักษิณ ผลของการปฏิบัติก็
เป็นประทักษิณคือ เวียนขึ้นๆๆ นี่พูดหมดจะ
พูด ถ้าจะพูดแล้ว พูดจนหมดไม่รจู้ ะพูดอย่างไร
๕๖

มันจะติดอยูใ่ นจิตเท่าไรอาตมาก็รบั ประกันไม่ได้
ท่านทั้งหลายก็ต้องรู้ด้วยตนเองว่า
ความจริงข้อนี้จะเป็นที่ประจักษ์แจ่มแจ้งแก่
ในตัวท่านเองอย่างไร จะติดกลับไปบ้านได้กี่
มากน้อย แล้วจะไปปฏิบัติได้ยืดเยื้อต่อไปอีก
สักเท่าไรก็แล้วแต่ แต่เวลาพูดมันมีสองสาม
ชั่วโมง มันก็พูดอย่างนี้ ถ้าไม่พูดอย่างนี้มันไม่
สวยขึ้นเรื่อยๆ คือมันจะไม่เวียนขึ้นๆ เหมือน
กับเวียนประทักษิณ มันจะหยุดอยู่กับที่และ
จะกลับจม จมลงไปเสียอีก
วันพระธรรม วันพระธรรมโชคดีกมี่ าก
น้อยได้มาพูดกันเรื่องพระธรรม สองชั่วโมงถึง
ไม่ถึงก็ไม่รู้พระธรรม มาพูดกันเรื่องพระธรรม
สองสามชัว่ โมง และถ้าไม่เหลวไหลกันค�ำ่ นีพ้ ดู
กันอีก ถ้าไม่เหลวไหลถ้าไม่เบือ่ ไปคิดดู พูดวัน
๕๗

ละสีห่ า้ ชัว่ โมงแล้ว วันเดียวจะได้สกั กีม่ ากน้อย
อะไร พระธรรม พระธรรมอันมหาศาล
ที่เขาพูดว่า ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์นั้น
อาตมาว่าน้อยไปพูดเด็กเล่น ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์
มันมากกว่านัน้ มากแต่กไ็ ม่รู้ รูเ้ พียงว่า ๘๔,๐๐๐
ทีจ่ ริงมันทัง้ หมดมันมากกว่านัน้ มาก มาสะสาง
ความถูกต้องเกีย่ วกับตนเอง ความรูข้ องตนเอง
ความปักหลักอยู่ในวัฏฏะของตนเอง
ในมโนราห์เรียกว่าสวยลงเรือ่ ยๆ สวย
ลงเรื่อยๆ จมโคลนมิดหัว นี่สวยลงเรื่อยๆ แต่
ท�ำเล่นกับมันปล่อยให้มันจมมิดหัวเสีย พอถึง
วันนีก้ ด็ งึ กันขึน้ มาที ดึงกันขึน้ มาที จะอยูส่ กั กีว่ นั
ก็ดกี ว่าไม่ดงึ ปลุกๆ กันเสียที ปลุกกันเสียที พอถึง
วันที่จะต้องปลุก มันก็ปลุกกันเสียทีให้มันมี
ความถูกต้อง ให้มนั มีความก้าวหน้าทีถ่ กู ต้อง ให้
๕๘

มันเวียนประทักษิณคือดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ
วันนี้พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมีหัวใจเป็น ๒ ค�ำ มัชฌิมา มัชฌิมา
ปฏิปทา นีก่ ลางอยูก่ ลางๆ นีค่ ำ� หนึง่ อีกค�ำหนึง่
ก็สัมมา สัมมา สัมมา สัมมาสติ สัมมากัมมันโต
สัมมา สัมมานี่มันเรื่องถูกต้อง เรื่องถูกต้อง นี่
ท่านพูดเรื่องกลางต้องถูกต้อง
ถ้าได้ผลเป็นอริยสัจจ์ขอ้ ที่ ๓ ทุกขนิโรธ
ก็เป็นเรือ่ งว่าง ว่าง ว่าง และก็เหนือ เหนือทุกอย่าง
นี่อริยสัจจ์เราจับใจความส�ำคัญได้ว่า ท่านพูด
เรือ่ งกลาง กลาง แล้วก็ทา่ นพูดเรือ่ งถูกต้อง ถูกต้อง
ถูกต้อง พูดเรือ่ งว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่างแล้วมันก็เหนือ
ทีจ่ ริงถ้าฟังถูกแล้วจะเห็นจะเป็นเรือ่ งเดียวกัน
ไม่ต้องพูดเป็น ๔ ค�ำ ๕ ค�ำ
เอ้า เช่นสมมติกนั พูดค�ำว่ากลาง กลาง
๕๙

และอะไรมันเป็นกลางยิ่งกว่าความว่าง ความ
กลางที่ตรงไหนที่มันกลางยิ่งกว่าความว่าง
ความว่างแล้วมันเป็นกลางที่สุด ไม่ซ้ายไม่ขวา
ไม่หน้าไม่หลัง ไม่บนไม่ลา่ ง ความว่างเป็นกลาง
ที่สุด เหนือก็เหมือนกันอะไรที่จะเหนือสิ่งทั้ง
ปวงยิ่งกว่าความว่างนี่มันไม่มี
ที่มันจะถูกต้องมันก็ไม่มีอะไรยิ่งไป
กว่าความว่างหรือความเหนือสิ่งทั้งปวงได้ คือ
ถูกต้อง ถูกต้องถึงที่สุด ไปจัดการปรับปรุงกัน
เสียใหม่ในชีวิตประจ�ำวัน ให้การด�ำเนินไปใน
ชีวิตประจ�ำวันของเรามีความถูกต้อง ถูกต้อง
ถูกต้อง แล้วมันก็จะเหนือขึ้นไป เหนือขึ้นไป
เหนือขึ้นไปจนถึงว่าง มันก็ดับทุกข์สิ้นเชิง
แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครต้องการจะถูกต้อง
ต้องการแต่จะดีๆๆ รวยๆๆ สวยๆๆๆ เขาถือว่า
๖๐

ดีคือถูกต้อง ที่จริงดีมันบ้าก็ได้ ยิ่งดียิ่งบ้าก็ได้
เรือ่ งชัว่ เรือ่ งดีนนั้ ไม่ใช่กลาง มันสุดเหวีย่ งสุดโต่ง
ข้างนี้สุดโต่งไปทางดี ข้างนี้สุดโต่งไปทางชั่ว
ไม่ใช่กลาง มันก็ดีเป็นที่ตั้งแห่งความหลงรัก
ยึดถือเกียรติยศ ชือ่ เสียง ยกหูชหู าง เพราะบ้าดี
ถ้ามันรูจ้ กั ความถูกต้องมันไม่บา้ ดี มัน
ไม่ยกหูชูหาง ดูเถอะใครหางมันยาวยกสูงๆ
แล้วคนนัน้ มันบ้าดี มันไม่รจู้ กั ความถูกต้อง มัน
ไม่รจู้ กั ความถูกต้อง ถ้ามันรูจ้ กั ความถูกต้องมัน
ไม่บ้าดี มันไม่มีหางมันไม่ได้ยกหาง นี่มันเป็น
เรื่องธรรมดาค�ำพูดอย่างธรรมดาแล้ว ไม่ใช่
พระบาลี ไม่ใช่ค�ำบาลี ไม่ใช่ค�ำต้องแก้อรรถ
ค�ำธรรมดาๆ ค�ำกลางถนน
ขอจงยึดหลักบนความถูกต้อง อย่าว่าดี
ว่าสวย ว่ารวย ว่าสวรรค์วมิ าน ต้องถูกต้อง ถูกต้อง
๖๑

ถ้าถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เหนือดีเหนือชัว่ ไป
เลย ถ้ายังดียังชั่วอยู่ยังไม่ถูกต้อง บ้าดีก็วินาศ
บ้าชั่วก็วินาศ ไม่บ้าอะไรมันคือความถูกต้อง
สัมมา สัมมา ถูกต้อง ภาวะแห่งความถูกต้อง
เรียกว่า สัมมัตตะ สัมมัตตะ สัมมาแปลว่าซึ่ง
มีความถูกต้อง สัมมัตตะแปลว่าภาวะแห่ง
ความถูกต้อง สัมมาหรือสัมมัตตะนี่คือตัวพระ
พุทธศาสนา
ตั ว ความถู ก ต้ อ ง เป็ น ตั ว พระพุ ท ธ
ศาสนา เหนือดีเหนือชัว่ เหนืออะไรหมด เหนือ
ความทุกข์ เหนือความทุกข์ยังจะเป็นนิพพาน
เหนือดีเหนือชัว่ จึงจะเป็นความถูกต้อง ถ้ามาจม
อยู่ที่ดีที่ชั่วนี้ก็ไม่มีความถูกต้อง แต่บางคนว่า
ถูกต้องมีความหมายอะไร ให้ดี ดี ดีกว่า เอารวย
เอาสวยกันดีกว่า เอาถูกต้องไปไหน นัน้ ขอให้รู้
๖๒

เถอะว่าดีมนั บ้าไปทิศหนึง่ ชัว่ มันบ้าไปทิศหนึง่
ถูกต้องมันไม่บ้าไปไหนมีแต่จะสูงขึ้นไป สูงขึ้น
ไปถึงนิพพานสูงสุด พอถึงนิพพานมันก็ไม่มี
ที่ไปแล้ว เรียกว่าถึงที่สุดของความว่างแล้ว
ถ้ า มี ส ติ ป ั ญ ญาก็ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า แม้
พระบาลี ธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต รก็ ไ ด้ ส อน
เรือ่ งส�ำคัญ มีใจความส�ำคัญไว้วา่ กลาง กลาง
กลาง อย่าซ้าย อย่าขวา อย่าอัตตา อย่านิรตั ตา
มันกลาง กลาง ถูกต้อง ถูกต้องคือไม่เกิดปัญหา
ไม่เกิดความทุกข์ ไม่เกิดกิเลส มันก็วา่ ง ว่าง ว่าง
คือไม่มีอะไรปรุงแต่ง ถ้าปรุงแต่งแล้วมันยังยุ่ง
แม้ปรุงแต่งฝ่ายดีมนั ก็ยงุ่ อย่าปรุงแต่งเลย อย่า
เอาปรุงแต่งเลย เอาไม่ปรุงแต่งดีกว่า มันจะ
เหนือดี พ้นดี จะไม่มีปัญหา
เอาล่ะ ขอให้จ�ำไปบ้านกลับไปบ้าน
๖๓

อย่าให้เสียเวลาว่ามาไกล อุตส่าห์มา วันนี้เป็น
วันธรรมจักร พระองค์ทรงแสดงธรรมมีความ
หมายให้เห็นว่ากลาง กลาง อยู่กลาง อยู่ตรง
กลาง ด้วยความถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง มันก็
จะสูงขึน้ ไป ขึน้ ไป ขึน้ ไป เหนือขึน้ ไป เหนือขึน้ ไป
สุดเหนือก็ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง –พระ
นิพพานว่างอย่างยิ่ง ค�ำนี้เป็นค�ำผูกกันทีหลัง
ในเมืองไทย ในพระบาลีปฏิสมั ภิทามรรค พูดว่า
นิพพานว่า ว่าง ว่าง ว่างมากมายแต่ไม่ได้สรุป
เป็นบาทคาถาว่า นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง นี่
บอกให้รู้เผื่อใครยังไม่รู้
เป็นค�ำผูกกันขึน้ มาทีหลังเป็นอรรถกถา
ชั้นอรรถกถาธรรมบทโดยเฉพาะ นิพพานัง
ปะระมัง สุขงั , นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง หรือ
๖๔

จะไม่มสี ญ
ุ ญังก็ไม่ทราบนะ แต่วา่ ค�ำนีผ้ กู ขึน้ ใน
ประเทศไทยว่า นิพพานสุขอย่างยิง่ นิพพานสุข
อย่างยิง่ และนิพพานว่างอย่างยิง่ ในบาลีปฏิสมั ภิทามรรคก็พูดไว้มากเหมือนกัน แต่ได้พูดใน
รูปค�ำอย่างอื่น ไม่ใช่รูปค�ำกลอนว่า นิพพานัง
ปะระมัง สุญญัง ไม่ใช่พูดค�ำกลอนอย่างนี้ พูด
ค�ำร้อยแก้ว แต่กย็ ดึ ถือได้ เชือ่ ถือได้วา่ นิพพาน
ว่างอย่างยิ่ง
แต่ที่ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั้น
ต้องตีความหมายให้ถูกต้องว่าสุขชนิดไหน ถ้า
สุขชนิดเป็นสังขารละก็แย่เลย สุขอย่างยิ่งคือ
ยุ่งอย่างยิ่ง ทุกข์อย่างยิ่ง ต้องเหนือสุข เหนือ
สุขจึงจะสุขอย่างยิ่ง พอใจความถูกต้อง พอใจ
ความเหนือสุข อย่าบ้าสุขหลงสุข พอใจเหนือ
สุข พอใจที่จะว่าง ที่จะว่าง ด�ำเนินชีวิตสาย
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กลางคือถูกต้อง แล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปเองโดย
อ�ำนาจของอตัมมยตา ก็จะไปสู่ความว่างอัน
สูงสุด แล้วเรื่องมันก็จบ
พูดให้เด็กๆ ฟังก็พดู สัน้ ๆ ว่าจากชัว่ มา
ถึงดี ขึน้ จากดีกถ็ งึ ว่าง ถึงว่าง จากทุกข์มาถึงสุข
ขึน้ จากสุขอีกทีกถ็ งึ ว่าง ว่างนัน่ แหละมันเหนือ
ทั้งหมด เหนือความหมายทั้งหมด พอว่างแล้ว
มันจะมีปญ
ั หาอะไรได้ ไม่มที ตี่ งั้ แห่งปัญหา ไม่มี
ตัวปัญหา ไม่มีอะไรเพราะมันว่าง เพราะอย่าง
นั้นมันจึงสงบ สงบ พระนิพพานจึงเป็นสันติ
อย่างยิ่ง สงบอย่างยิ่ง อย่าไปใช้คำ� ว่าสุขเลย
นี่พระบาลีธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
มีใจความสอนให้รู้จักกลาง กลาง อย่าซ้าย
อย่าขวา แล้วก็ให้ถกู ต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูก
ต้อง ไม่บ้าดีหลงดี บ้าชั่วหลงชั่ว ให้ถูกต้อง
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ถูกต้อง มันเหนือทุกอย่าง เหนือสิ่งที่ปรุงแต่ง
แวดล้อมทุกอย่าง ทุกอย่างเหนือเหนือจนว่าง
หมดเลย นี่ใจความของพระบาลีธัมมจักเป็น
อย่างนี้ แต่ไม่มีใครสนใจ
ขอพูดคนแก่ๆ ที่มีอยู่บ้าง คนแก่ๆ
สนใจสวดธรรมจั ก ร ต่ อ เมื่ อ พระสวดถึ ง
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา เอาเทียน
ไปจุดบนหลังประตูนั้น สนใจธรรมจักรพอ
สวดมาถึงภุมมานังเอาเทียนไปจุดรับเทวดา
ต้อนรับเทวดา บาลีธัมมจักว่าอะไรก็ไม่รู้ เรื่อง
นี้ขอค้านอย่างยิ่ง คล้ายๆ กับเทวดามารับรอง
พระพุทธเจ้าเสียอีก ไม่ไหวๆ อย่าท�ำ
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมี
ใครรับรอง นีใ่ ห้เทวดามารับรองว่าพระพุทธเจ้า
ได้ตรัสรู้จริงมีอย่างนั้นอย่างนี้เล่าลือกันไป
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เหมือนกับเทวดามาเป็นเครื่องรับรอง หนังสือ
รับรอง เทสติโมเนีย่ ล (Testimonial) ทีเ่ ขาใช้กนั
ในบ้านในตลาด หนังสือรับรอง พระพุทธเจ้า
ไม่ต้องมีใครรับรอง อย่าให้เทวดาต้องรับรอง
พระพุทธเจ้า
ท่านสอนไว้ถกู อย่างนี้ เราปฏิบตั ไิ ด้กถ็ กู
ก็ถงึ กลางและถูกต้อง มันก็เหนือ มันก็วา่ ง นีค่ อื
วันนี้ วันนี้ ใจความส�ำคัญของพระธรรมทีแ่ สดง
ในวันนีม้ นั เป็นอย่างนี้ เรียกว่าวันอาสาฬหบูชา
หรือวันแสดงธรรมจักร วันที่ประกาศอ�ำนาจ
ของพระองค์ พุทธจักร คือความจริงทีม่ อี ำ� นาจ
ประกาศออกไปอย่างนี้ว่าความทุกข์
มาจากตัณหา ดับตัณหาเสียด้วยความถูกต้อง
ถูกต้อง ถูกต้อง ๘ ประการ อย่าไปหลงกามสุขัล ลิก านุ โ ยคข้ างซ้ าย อย่าไปหลงอัต ต๖๘

กิลมถานุโยคข้างขวา เป็นกลางและก็ถกู ต้อง
และก็ขึ้นไปเหนือๆ และก็ว่างในที่สุด
อาตมาก็ได้แต่พูดตรงๆ อย่างนี้ แล้ว
ก็พูดด้วยความหวังดีว่า พวกเราทั้งหมดนี่จะ
ได้ไปร่วมมือ ร่วมมือ ร่วมมือกันกอบกู้ กอบ
กู้สถานะของเราเอง ซึ่งยังสวยลงเรื่อยๆ หรือ
หยุดอยู่เป็นเต่าเป็นแรดเรื่อยๆ นี่ช่วยกันกู้
สถานะนี้ให้พ้นจากความเป็นเต่าเป็นแรด ให้
มันสวยขึ้นเรื่อยๆ สวยขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นนกจะ
ได้บนิ ไป ใครจะด่าว่าพูดตัง้ ๒ ชัว่ โมงนอกพระ
คัมภีร์ก็ตามใจ
แต่นหี่ วั ใจของพระบาลี หัวใจของพระ
คัมภีรซ์ งึ่ เป็นความลับของคนโง่อยูท่ ปี่ ลายจมูก
อยู่ที่หน้าผากมันมองไม่เห็น เป็นความลับ
เพราะมันอยูท่ ปี่ ลายจมูก อยูท่ หี่ น้าผาก ทีค่ นโง่
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มองไม่เห็น มันก็เป็นเต่าเป็นแรดต่อไป ขอให้รบี
เห็นสิง่ ทีอ่ ยูป่ ลายจมูก ทีห่ น้าผาก คืออย่าไปติด
ซ้ายติดขวา ให้อยูต่ รงกลาง ให้อยูต่ รงกลาง ถูก
ต้อง ถูกต้อง ถูกต้องอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอา
เราจะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยความ
ถูกต้อง ไม่ได้แก้ปญ
ั หาด้วยความดี ความงาม
ความสวย ความรวย มันแก้ปัญหาไม่ได้ มัน
เพิ่มปัญหาทั้งนั้น ที่แก้ปัญหาได้มีอย่างเดียว
คือความถูกต้อง ความถูกต้อง อย่าไปบ้าดี
เมาดี บ้าสวย หลงร�่ำหลงรวย มันไม่แก้ปัญหา
อะไรได้ นี่ก็ขอให้เตรียมจิตใจเพราะว่าที่เทศน์
นี่เทศน์เพื่อเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายให้
เหมาะสม ให้เป็นจิตใจที่เหมาะสมที่จะท�ำ
อาสาฬหบูชา
จึ ง ขอให้ ท ่ า นทั้งหลายเตรียมจิตใจ
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เตรี ย มจิ ต ใจเพื่ อ ให้ เ หมาะสมเพื่ อ จะท� ำ พิ ธี
อาสาฬหบูชาให้ส�ำเร็จประโยชน์ ท�ำจิตใจให้
เป็นกลาง ไม่ซ้ายไม่ขวา ไม่หน้าไม่หลัง ไม่บน
ไม่ล่าง เป็นกลางและถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง
ไม่เอาดีเอาชัว่ ไม่เอาบุญเอาบาป เอาสุข ไม่เอา
เอาแต่ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง และก็ให้มันขึ้น
เหนือกิเลส เหนือสิ่งปรุงแต่ง สังขารการปรุง
แต่งหยุดมันไม่ได้ ขึ้นเหนือ จนกระทั่งถึงว่าง
ถูกต้อง เป็นกลาง ถูกต้องเหนือแล้วก็ว่าง เป็น
กลาง เป็นกลาง ถูกต้อง และเหนือแล้วก็ว่าง
ที่จริงภาวนาอย่างนี้จะได้ผลดี แต่
เขาไม่เคยท�ำกันเขาจะว่าบ้าบอ มันก็ต้องสวด
อิติปิโสไปตามเรื่อง ท�ำอย่างไรได้ ที่มาสวดว่า
กลาง ถูกต้อง เหนือ ว่าง นี่เขาก็ว่าเราบ้า เรา
ก็ไม่สวดให้เขาได้ยิน เราก็ว่าแต่ในใจ เตรียม
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จิตใจให้กลาง ให้ถูกต้อง ให้เหนือให้ว่าง ปาก
จะสวดอิตปิ โิ สหรือสวดอะไรก็ตามใจ แต่จิตใจ
นีเ้ ป็นกลาง ถูกต้อง เหนือ ว่าง เรือ่ ยไปคือหัวใจ
ของพระบาลีธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระองค์ได้ทรงแสดงเปิดเผยสิง่ ทีท่ รง
ค้นพบ ความลับที่ทรงค้นพบมาเปิดเผยให้แก่
พวกเรา ให้เราไปคิดเองไม่มีวันที่จะพบ เรียน
จากพระพุทธองค์ เรียนจนพบ เรียนมันสัน้ มัน
ง่ายขึน้ อีกมาก ก็คดิ ไปตามทีพ่ ระองค์ได้เคยคิด
แล้วมันง่ายกว่ามากที่จะไปคิดค้นเองทั้งหมด
ต่ อ ไปนี้ เข้ า ใจว่ า คงจะที่ ยึ ด หลั ก ที่
เป็นกลาง เป็นกลาง และก็ถกู ต้อง ถูกต้อง ก็ขนึ้
เหนือ ขึ้นเหนือ ขึ้นเหนือวัฏฏะ แล้วในที่สุดก็
ว่างเป็นนิพพาน เป็นกลาง เป็นกลาง และก็ถกู
ต้อง ถูกต้อง ขึ้นเหนือ ขึ้นเหนือ แล้วก็ว่างเป็น
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นิพพาน ถ้ามีอัตตา มีนิรัตตาอยู่ มันไม่กลาง
มีดมี ชี วั่ ไม่กลาง มีสขุ มีทกุ ข์ไม่กลาง มี
สวรรค์มนี รกมันไม่กลาง มันสุดเหวีย่ งซ้ายขวา
อย่าไปเสียดายมันเลย สวรรค์มันเป็นเรื่องเด็ก
เล่น เสียดายท�ำไม เราไม่มสี วรรค์ดกี ว่า เอาถูก
ต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง เป็นกลาง เป็นกลาง เอา
ไม่ดีไม่ชั่ว เอาที่ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้องดีกว่า
ไม่ตอ้ งบ้าดีหลงดี เดีย๋ วนีม้ นั บ้าดีหลงดีกนั หมด
จนต้องไปโรงพยาบาลไม่สิ้นสุด
นี่เวลามันสมควรแล้ว พูดมากกว่านี้
เดี๋ยวก็บ้าเอง เวลามันสมควรแล้ว ขอให้จดจ�ำ
ใจความส�ำคัญ อย่าให้โง่กว่ามโนราห์สวยขึ้น
เรื่อยๆ สวยขึ้นเรื่อยๆ ให้มันสวยขึ้นเรื่อยๆ คือ
มันถูกต้องเรือ่ ยๆ ถูกต้องมาเรือ่ ยๆ แล้ววันหนึง่
จะถึงพระนิพพาน สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้
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ควรจะถึง
เอาเป็นว่า ขอให้ท่านทั้งหลายเตรียม
จิตใจให้พร้อม ให้มนั เป็นกลาง ให้มนั ว่าง ให้มนั
ถูกต้อง เป็นจิตใจทีพ่ ร้อมทีจ่ ะท�ำอาสาฬหบูชา
ถ้ า จิ ต ใจถู ก ต้ อ งร่ า งกายมั น ก็ ถู ก ต้ อ ง อย่ า
ไปห่วงเลยร่างกาย ท�ำจิตใจให้ถูกต้องเถอะ
ร่างกายถูกต้องไปตามเอง ท�ำจิตใจให้ถูกต้อง
ให้มันเป็นกลาง ให้มันถูกต้อง ให้มันขึ้นสูง
เหนือการปรุงแต่งและก็ว่างเป็นพระนิพพาน
ให้มีจิตใจหมายมั่นอยู่อย่างนี้ แล้วก็เป็นจิตใจ
ที่ถูกต้องส�ำหรับจะท�ำพิธีอาสาฬหบูชา
อาตมารับรองว่าแม้จะมาจากที่ไกล
เสียค่าเรือบินมาตัง้ หลายรอยหลายพันก็คมุ้ ค่า
คุ้มค่า ถ้าท�ำได้อย่างนี้ ถ้าท�ำได้อย่างนี้ แม้จะ
มาไกลล�ำบากยากเข็ญอะไรก็คุ้มค่า ขอให้มัน
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ได้อย่างนี้ ได้ความเป็นกลาง ได้ความถูกต้อง
ได้ขึ้นจากกิเลส แล้วก็ถึงว่าง ในที่สุดเป็นพระ
นิพพาน
เป็นอันว่าธรรมเทศนาทีแ่ สดงมา เพือ่
เป็นการเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลาย ให้มี
ความเหมาะสมที่จะกระท�ำพิธีอาสาฬหบูชานี้
ก็มากพอสมควรแก่เวลาแล้ว
ขอให้ ท� ำ ในใจตามนั้ น ให้ ส� ำ เร็ จ
ประโยชน์ ให้มีความเหมาะสมเพื่อจะท�ำพิธี
อาสาฬหบูชาต่อไป
ขอยุ ติ ธ รรมเทศนา เอวั ง ก็ มี ด ้ ว ย
ประการฉะนี้.
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รายชื่อผู้ร่วมสมทบทุน
คุณกนกพร อัมพวัน
คุณกฤษฏา หลีอาภรณ์
คุณกอบทอง ธูปหอม
คุณจรรยา - คุณสัมพันธ์ กล�่ำเถือน
คุณจารุทัศ กาญจนะมัทรี
คุณจุฬาลักษณ์ พิบูลชน
คุณฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว
คุณณัฐพงศ์ เอี่ยมตาล
คุณณัฐวัตร พูลศรี
คุณณัฐวิสุทธิ์ ตันติจินดา
คุณทิวา จิรพัฒนกุล
พล.ต.ต. ธ�ำรง แสวงวัฒนกุล
คุณนงเยาว์ ชัยกิตติศิลป์
คุณนันทกร ฉัตรชัยสกุล
คุณบรรจวบ - คุณน้อมใจ พงษ์พานิช
คุณปภาวี กิตติกานต์วงศ์
คุณประชา ณรงค์ศักดิ์
คุณปรีชา - คุณสุกัญญา คงธนารัตน์
ร.ต. ปัญญวัศ วัฒนจินดา
คุณพรศรี บุญบรรเจิดศรี
คุณพร้อม จูฑะเตมีย์
คุณไพลิน จิรพัฒนกุล
คุณมานิตย์ ศิริบุตร
คุณมารยาท อุ่นพันธ์

คุณยุพา บวรรัตนารักษ์
อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรก�ำแหง
คุณรุ่งนภา แตระกุล
พลโทเลิศพันธ์ - คุณศิริลักษณ์ วัฒนจินดา
คุณวัชรพงศ์ สุวรรณด�ำรงค์
คุณวีรมน รามางกูร
คุณศิรพันธุ์ วัฒนจินดา
คุณศุภกร อัจฉริยวุฒิ
น.พ.สมชัย วงศ์เวชสวัสดิ์
คุณสินชัย พิสุทธ์อานนท์
คุณสุกัญญา มากวิจิตร์
คุณอรอนงค์ สอาดพรรค
คุณอรัญญา ลีลกฤชชัย
คุณอุดร ขุนวิไชย
บริษัท พอเพียงเทคโนโลยี จ�ำกัด

#instaDham

"เพราะธรรมะมีอยูในทุกที่ …
BIA จึงอยากชวนทุกคนมารวมกันฝกมองโลกอยางเปนธรรม
ผาน APP : instaDham ที่มีธรรมคำสอนจากพระอาจารย
รวบรวมไว ใหหยิบใช ใสธรรมและแบงปนกันเร�ยนรู ไป ใหธรรมะ
ไปอยูในชีว�ตประจำวันอยางเปน รูป-ปะ-ธรรม ใหดวงตาเห็นธรรม
จากโลกสมมติ (Online) จนหวังวาดวงตาจะเห็นธรรมในโลกจร�ง
หร�อถายรูปแลวเข�ยนธรรมะที่เห็นไว ใตภาพ พรอมระบุสถานที่
แลว #instadham หร�อ ลง facebook แลวโพสมาที่ instaDham
เราจะคัดเลือกเพ�่อรวมเปนปฏิทิน / หนังสือภาพฉบับพ�เศษ
ที่ธรรมมาจากทุกคนหร�อกิจธรรมดานอื่นเพ�่อเปนประโยชนตอไป
… เมื่อดวงตาเห็นรูป ดวงตาจึงเห็นธรรม"

“... พระบาลีธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
มีใจความสอนใหรูจักกลาง กลาง
อยาซาย อยาขวา
แลวก็ใหถูกตอง
ถูกตอง ถูกตอง ถูกตอง
ไมบาดีหลงดี บาชั่วหลงชั่ว ...”

สมทบการผลิต ๘ บาท

