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570629_วถีิอาริยธรรมท่ีสันติฯ พ่อครูและส.เพาะพุทธ เร่ือง ทาํไมคนตอ้งมาเอาระบบบุญนิยม 

 

ส.เพาะพุทธวา่....ในช่วงแรกขอนาํบทกวท่ีีไดส้รุปไว ้๗ บท เป็นเน้ือหาสาระท่ีพ่อครูไดแ้สดงธรรม
ไปในสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 

พระอรหนัตแ์ทบทั้งหมดไม่ลดละ 
เดินต่อภูมิ แห่งพุทธะ พระชินสีห์ 
ดว้ยยนืยนั ความกตญัญู กตเวที 
แต่เหน่ือยยากจึงมากมีพระรีไทน์ 
 

ความตอ้งการลว้นตอ้งมีของชีวติ 
แมพ้ระอรหนัตก์มี็สิทธ์ิตอ้งการได ้
กามตณัหา ภวตณัหา ลว้นปราชยั 
วภิวตณัหา ยงัควา้ไขว ่สร้างบารมี 

 

โลกตุระ เราทั้งผอง ไดส้องอยา่ง 
ไดค้วามวา่งแห่งโลกตุระไม่ผละหนี 
ไดค้วามเจริญ กา้วหนา้ แบบโลกีย ์
ความสามคัคีสอดคลอ้งโลกสองใบ 

 

ไม่ขดัแยง้ ทุนนิยม ตา้นลมโลก 
แต่ทุนนิยม ลมพดัโบก เรามิได ้
ดว้ยเรามี ท่ีกาํบงั ระวงัระไว 
นายทุนใหญ่ ไม่ย ํา่ย ีไม่ยบัเยนิ 

 

โลกขาดแคลน ธรรมะ ลดละกิเลส 
ความวเิศษ ธรรมศาสตร์ น้ีขาดเขิน 
ใกลก้ลียคุ ชนทั้งผอง มกัมองเมิน 
ธรรมะควร เป็นส่วนเกิน ท่ีจาํเป็น 
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"สังขารุเปกขาญาณ" ทนทานได ้
สังขารใหญ่ สังขารยาก ลาํบากเขญ็ 
คนอ่ืนปรุง ยุง่ยากหยอก แมย้ากเยน็ 
เรามองเห็น เป็นปลีกยอ่ย แลว้ปล่อยวาง 
 

เราอาจปรุง เพื่อคนอ่ืน เป็นหม่ืนแสน 
เพื่อดึงคน เขา้หาแก่น มิกร้าวกร่าง 
มิเปรอปรุงเพื่อความคิดตนติดคา้ง 
คือปรุงอยา่ง มีปัญญา สังขารุเปกขาญาณ 

 

ท่ีพ่อครูไดอ้ธิบายเร่ือง สังขารุเปกขาญาณ เป็นการปรุงเพื่อโลกไม่ใช่ปรุงเพื่อตนเอง เป็นอภิสังขาร  
 

พ่อครูวา่...พระอรหนัตจ์ะเจริญอภิสังขารเป็นอเนญชาภิสังขาร  
ทุกวนัน้ีเดือดร้อนกนัมาก ไม่มีทางออก ใครจะวา่อาตมาหลงศาสนาคลัง่ไคลเ้พอ้เจอ้กแ็ลว้แต่ แต่
อาตมาวา่อาตมามีความสุขเยน็มาตลอด แมท้าํงานมาถูกด่าวา่ ถูกฟ้องข้ึนศาล ต่อสู้คดี หกปีหกเดือนหก
วนั กต็ามทีตดัสินมากแ็พอี้ก แต่เขารอลงอาญา เขาไม่ไดจ้บัไปติดคุกไปรร.ตาํรวจบางเขน เปิดแอร์ให้
อยู ่๑ วนั ๑ คืน กอ็อกมา 
 

ธรรมะพระพุทธเจา้ ขออภยั อาตมาวา่อาตมาไดธ้รรมะพระพุทธเจา้ เรียกเป็นภาษา คือ บรรลุธรรม 
เขา้ถึงคือจิตเราเขา้ถึง จิตเราเป็น จิตเราลดกิเลสไดจ้นหมดไป เรียกวา่ทาํจิตเป็น เม่ือจิตเราไม่มีกิเลสกด็
ไดอ้าศยั เป็นท่ีพึ่งอนัเกษม ชีวติเกิดมาถา้ไม่ไดธ้รรมะของพระพุทธเจา้แลว้ไม่ควรเกิดเป็นคน  
 

ทุกขก์คื็อความไม่สบายทั้งปวง แลว้ศาสนาพุทธใหเ้ราพน้ทุกขไ์ด ้แต่ไม่ใช่วา่พน้ทุกขไ์ปทุกอยา่ง ทุกข์
ท่ีเล่ียงไม่ได ้เช่นปวดอุจจาระปัสสาวะ กทุ็กข ์เล่ียงไม่ได ้แต่ศาสนาพุทธสอนใหพ้น้ทุกขอ์าริยสัจ ท่ี
อธิบายกเ็พื่อใหเ้ห็นวา่สัจจะพระพุทธเจา้พาพน้ทุกข ์และทุกขท่ี์สาํคญัคือ เกิดจากอวชิชา ความไม่รู้ ไป
ยดึมัน่วา่น่ีเป็นของเรา ทุกคนเลย การไปยดึเป็นของเรา ถา้ไม่อยูก่บัเราพรากไปแหวง่ไปลดนอ้ยไป เรา
ตอ้งเอาเตม็ๆหรือมากกวา่เดิม เป็นความตะกละของมนุษย ์ 
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เรามาเรียนรู้ตวัน้ีแหละจะเอามาเป็นตวักขูองก ูวธีิพระพุทธเจา้คือมาเรียนรู้เป็นตวัๆ ฆ่าไดต้วัหน่ึงกจ็ะ
ทาํใหต้วัอ่ืนพลอดลดฤทธ์ิไปดว้ย ฆ่าไดต้วัหน่ึงกจ็ะฆ่าไดอี้กเป็นร้อยเป็นพนั เหมือนเป็นเครือแห ให้
ฆ่าตวัสาํคญัๆ พระพุทธเจา้แยกไวเ้ป็นสังโยชน ์๑๐ ,อนุสัย ๗ เป็นตน้ 

 

เราอยูร่่วมกบัดินนํ้าไฟลม คน กส็ัมผสัสัมพนัธ์กมี็การติดยดึ ตั้งแต่โลกอบาย เรามีกิเลสไปติดยดึก็
เรียนรู้ก่อน เรียกวา่อนัไหนท่ีเป็นตวัเรามากทาํเราทุกขสุ์ด เรียกวา่ สักกายะ เม่ือเรารู้ดว้ยญาณ กค่็อยๆ
ทาํได ้แลว้ทาํมาจางคลาย จนหมดไดก้ต็ามรู้ มนัรู้ไม่ง่าย แต่เป็นนามธรรมท่ีเรารู้ไดต้อนกระทบสัมผสั 
แต่วา่ตอนท่ีไม่กระทบสัมผสัไปนึกเอากเ็ป็นแค่สัญญา  
 

ตอ้งสัมผสัตั้งแต่ขั้นหยาบ เรียกวา่ กามตณัหา พอหมดแลว้กไ็ม่ตอ้งหลบัตาปฏิบติั กส็ัมผสักามคุณ ๕ 
อยา่งมะม่วงน่ีบนโต๊ะโตอยา่งกบัลูกฟัก มะม่วงนํ้าดอกไม ้เม่ือกิเลสหยาบเราถูกดบัจริง กระทบสัมผสั
อยา่งไรกกิ็เลสไม่เกิด มีทั้งปัญญาและเจโตครบพร้อม ไม่ฟ้ืนคืนกลบั แต่กิเลสพวกภวตณัหา เป็นรูป
ราคะ อรูปราคะยงัอยู ่กก็ระทบสัมผสัแต่เราอุเบกขา แต่เฉยแบบไม่โง่ รู้วา่อนัไหนควรไม่ควร แต่ไม่
ปรุงแต่งเกินเฟ้อ ปรุงแต่งเป็นรสชอบชงัไม่เกิด กรู้็ความจริงตามความเป็นจริง  
 

แมค้นเป็นอนาคามีกระทบทางทวารนอก กไ็ม่เกิิดกิเลส ไม่ทุกขไ์ม่สุขแลว้ ไม่ข้ึนไม่ลง เม่ือสัมผสัทาง
ทางวารนอกกรู้็จริงตามจริง ถา้กิเลสลดจริงจะรู้ประมาณไดดี้ เป็นเช่นน้ีเอง ตถตา ไม่ใช่ตถตายถากรรม
ท่ีตดัท้ิงปล่อยวางเฉยๆ  แต่อนัน้ีไม่ใช่ตถตาท่ีอาตมาอธิบายนั้น ตอ้งตามรู้วา่กิเลสเราเป็นเช่นน้ี อนัน้ี
เป็นสักกายะ แลว้เรากเ็รียนรู้ปหาน ๕ ทาํการกาํจดักิเลส เป็นวธีิกดข่มเป็นเช่นน้ี เรากเ็รียนรู้วา่มนัทาํให้
เราทุกข ์มนัไม่เท่ียง ถา้กดข่มกไ็ดช้ัว่คราว แต่ถา้เกิดญาณปัญญาเห็นจริงๆ อยา่งวปัิสสนาญาณ ๙ หรือ
โสฬสญาณ มีกาํลงัปัญญาปล่อยวาง มีนิพพิทาญาณ มุลจิตตุกมัยตาญาณ มีพลงัทาํลายกิเลสใหห้ายไป
เลย มีฤทธ์ิของปัญญาทาํลายกิเลส เม่ือทาํไดก้ไ็ม่ทุกขก์อ็ยูก่บัโลกท่ีมีโลกธรรม คาํวา่ไม่ยดึเป็นเราเป็น
ของเราเป็นเช่นน้ี อนัน้ีเป็นสมบติัของเราอนัน้ีคนรักเรา กจ็ะรู้วา่ไม่มีจริง มนัเป็นเร่ืองกิเลส เราจะยดึให้
ตาย ตายจากมนัไปแลว้เขาจะเอาไปทาํดีทาํไม่ดีกไ็ม่รู้แลว้ ไม่มีสิทธ์ิจะไปรู้ มนัไม่ใช่ของเรา ในขณะ
เราหวงแหนยดึถือ ยงัไม่ตายเขากย็งัมาแยง่ไดเ้ลย เราแยง่มาคืนไม่ไดก้ทุ็กข ์เราไม่ตอ้งไปยดึอะไรเป็น
เราเป็นของเราหรอก  
 

มนัมีวบิากอีกเยอะ เก่ียวเน่ืองกนั มาแกแ้คน้กนั ใชห้น้ีกนั มาแยง่เราทาํอะไรเรามนัจริง คนแยง่กไ็ม่รู้ตวั
หรอก มนักท็าํ อยา่งมะม่วงท่ีน่ีกม็าแยง่ได ้มะม่วงท่ีอ่ืนกมี็ทาํไมมาแยง่ของเรา หรืออยา่งชดัๆ รูปเขียน
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ของคุณองัคาร กลัยาณพงศ ์คนท่ีเขามีรสนิยมชอบอยา่งน้ีจะจึงจะมาประมูลมาเอา รูปเขียนของคนอ่ืนก็
มีตั้งเยอะ แต่ทาํไมมาแยง่เอาของคุณองัคาร อาตมาวา่รูปของคนอ่ืนเขียนไดเ้ยอะแยะกวา่คุณองัคาร อีก  
 

มนัไม่ใช่ของเราหรอก ใครจะมาแยง่เรากแ็ยง่ไป เราจะทาํตามกฎหมายฟ้องร้องคืนไดก้พ็อทาํ ถา้มนั
เดือดร้อนมาก แต่ถา้ไม่ถึงขั้นนั้น ไม่เดือดร้อนมากกป็ล่อยเขาเถอะใชห้น้ีไปเถอะ สิ่งเหล่าน้ีจะมีเหตุ
ปัจจยั หรือเขามาทาํใหเ้จบ็ใจบาดใจ หรือท่ีสุดลูกเราโตแลว้หมาเลียกน้ไม่ถึงแลว้ กดู็แลพอควร หา้ม
เท่าท่ีพอจทาํได ้ถา้ถึงขีดกพ็อ ถา้ไม่อยา่งนั้นไม่รู้จุดจบจุดหยดุหรอก แต่บางท่ีเราจูจ้ี้มากกไ็ม่หยดุ เล้ียง
ลูกใหรู้้จกัพอ เล้ียงพ่อแม่ใหรู้้จกัตาย (มีเสียงเดก็ร้องดงัพ่อครูวา่อดัไปขายเลย ส.เพาะพุทธวา่ เสียงน้ี
บอกวา่ ชาติปิทุกขา)การเกิดใดๆเป็นทุกขท์ั้งส้ิน 

 

คนบางคนไปยดึแฟนมากกวา่ลูก ไปยดึเพื่อนมากกวา่ลูก กเ็ป็นได ้ยดึมากกทุ็กขม์าก ถา้ไม่ยดึมากกท็าํ
หนา้ท่ีใหส้มบูรณ์ อยา่งอาตมาไม่มีลูก กเ็ล้ียงนอ้งอยา่งลูก ไม่ยดึอะไรมากมาย กท็าํหนา้ท่ีอยา่งดี เขาจะ
ผดิจะถูกกส็อน เขาจะด้ือมากกต็อ้งปล่อยไป สอนเท่าท่ีสอนไดช่้วยเขาเท่าท่ีช่วยได ้จนสุดทา้ยกเ็ป็นไป
ดว้ยดีไดท้ั้งนั้น จนโตช่วยตวัเองจนมีลูกเองกว็า่กนัไปตามลาํดบั ถา้อาตมายดึมาก นอ้งกย็ดึเป็นลูกได ้
เจบ็ปวดไดเ้หมือนกนั ยดึไดท้ั้งนั้นเป็นตวัเราเป็็นของเรา อยา่งยดึผวัเมียยดึยิง่กวา่ลูกอีก กมี็ มนัอยูท่ี่
กิเลสไปยดึเอา บางคนรักวตัถุยิง่กวา่คนอีก ยดึขา้วของ เงินทอง ของขา้ใครอยา่แตะ กลีบกหุลาบน้ีเธอ
ใหม้า ใครมาแตะใหบุ้บสลายวา้กเลย หรืออาจฆ่าเลย แค่กลีบกหุลาบกบ็า้ได ้ 
 

มีบางคนเป็นถึงอาจารยส์อนวทิยาลยั แต่ไปยดึเสลดอาจารย ์พออาตมาไปวา่เสลดอาจารยเ์ขาโกรธ
อาตมาเลยไม่มาอีกเลย อยา่วา่แต่เสลด บางทีอุจจาระ ผา้เช็ด ชานหมาก กย็ดึไดห้มด เขายดึแมสิ่้งไร้
สาระกย็ดึได ้หรือสิ่งมีค่ากวา่นั้นกย็ดึไดแ้ต่จะไปยดึทาํไม กใ็ช่ค่าตามท่ีควรแค่นั้น เราเองตอ้งไม่ยดึ 
พระพุทธเจา้สอนอภิณหปัจจเวกขณ์ไวว้า่ ทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้งพรากจากเราไป ไม่พรากตอนน้ียงัไงเรา 
 

แมอ้ารมณ์สุขทุกขก์ไ็ม่ใช่ของเรา เราอ่านจริงๆวา่ทาํไดแ้ลว้ กไ็ม่สุขไม่ทุกข ์เป็นอุเบกขา เป็นฐาน
นิพพาน ใครไดก้ไ็ดเ้ป็นของจริง ไม่ใช่เดาเอา เรา 
 

ทุกวนัน้ีระบบทุนนิยมหลอกใหค้นตายใจจนสนิท ตอ้งหาไปใหเ้ขา แมเ้ขารํ่ารวยมากมายกเ็อาไปใหเ้ขา
อีก คนเป็นทาสเช่นน้ี สรุปแลว้ตอ้งแกปั้ญหาดว้ยบุญนิยม ท่ีทุกขร้์อนกนัทุกวนัน้ีกเ็พราะทุนนิยม ตอ้ง
มาเขา้ใจทฤษฎีพระพุทธเจา้ท่ีลดกิเลสไดจ้ริงมีผลจริง น่าจะเอาไปใชเ้ป็นการศึกษาของประเทศเลย ถา้
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สัมมาทิฏฐิ อาตมากลา้เอาหวัเป็นประกนัเลยถา้ทาํอยา่งสัมมาทิฏฐิจะมีผลสาํเร็จได ้ตดัคออาตมาไดเ้ลย 
ถา้ศึกษาอยา่งสัมมาทิฏฐิแลว้สังคมไปรอด สังคมตอ้งมาเอาบุญนิยม จะเอาทุนนิยมไปแกทุ้นนิยมไม่
สาํเร็จหรอก เป็นไปไม่ได ้ไปไม่รอด   
 

ความทุกขท่ี์เกิดจากทุนนิยมน้ีรวมไวห้มด แมว้ชิาการทางนามธรรมกเ็สริมกิเลสเพ่ิมข้ึนๆ มีแต่บุญนิยม
จะถ่วงดุลไวไ้ดไ้ม่บงัคบัดว้ย คนมีภูมิปัญญาจะมาเอา และอาตมาเห็นวา่สังคมตอ้งหนัมาเอา เพราะมนั
ทุกข ์และไม่ตา้นวา่จนหรือรวยกม็าศึกษาไดท้ั้งนั้น ทุกชาติทุกภาษา ถา้สมองพอ ร่างกายไม่เตม็พิการ
ยงัศึกษาไดเ้ลย ไร้ความไวว้างใจ หวาดระแวงกนัมากจ้ึน ทุจริตหยาบมากข้ึน  
 

เหตุท่ีคนตอ้งหนัมาเอาระบบบุญนิยม เพราะ... 
๑.คนทุกขม์ากข้ึนสาหสั เอาเปรียบกนัมากข้ึน ไม่อบอุ่น ไร้ความไวว้างใจ หวาดระแวงกนัมากข้ึน ทาํ
ร้ายกนัรุนแรงยิง่ข้ึน ทุจริตหยาบมากข้ึน 
๒.ทรัพยากรของโลกร่อยหรอก ขาดแคลน จนไม่พอกนัจริงๆ 
คานธีจึงบอกวา่ทรัพยากรในโลกน้ีเพียงพอสาํหรับทุกคน แต่ไม่เพียงพอสาํหรับคนโลภเพียงคนเดียว 
๓.ไม่มีทางอ่ืนใหเ้ลือกดีเท่าน้ีแลว้ ทางน้ีทางเดียว เอเสวมคัโค นตัถนัโย  
๔.มีตวัอยา่งของสังคม(บุญนิยม) ท่ีไปรอดไดแ้ลว้จริงๆใหดู้ เป็นการยนืยนั  
๕.ระบบบุญนิยม เป็นระบบท่ีย ัง่ยนืจริง พิสูจนด์ไดด้ว้ยกาละ จนคนตอ้งเช่ือในท่ีสุด 

 

คนเราอวชิชาแลว้ยดึทั้งนั้นแหละ รูปกย็ดึ เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ กย็ดึทั้งนั้นแหละ พอยดึแลว้ก็
อยาก มนัอยากทั้งนั้น พลงังานกถู็กความอยากแจกจ่ายออกไปหมด เราเอาพลงังานของเราคืนมา ตั้งแต่
อบาย พลงังานเราคืนมาอีกเป็นกอง พอถอนกามอีก พลงังานดีๆเรามาเตม็เลย พอถอนกิเลสหมด กมี็
พลงังานมากเตม็ๆเลยเป็นพลงังานหมอ้แบตเตอร่ีน้ีทาํเพื่อโลกไม่ไดท้าํเพื่อตวัเองเลย  
 

สัญญา ไม่ใช่สังขาร สัญญาจะจาํอะไรกจ็าํเวทนา จาํสังขาร จาํอารมณ์ดีๆ ความรู้สึกดีๆ กระซิบกนัท่ี
ขา้งหู เสร็จแลว้สอนกนัโง่ กย็ดึไวสิ้ ถา้ไม่ไดอ้ยา่งน้ีกทุ็กขจ์ะตอ้งหายไปกทุ็กข ์แต่ก่อนน้ีเธอไม่เป็น
อยา่งน้ี แต่เด๋ียวน้ีเธอไม่เป็นเหมือนเดิม กทุ็กข ์ 
 

สรุปแลว้ความยดึ(อุปาทาน)ยดึตั้งแต่หยาบถึงละเอียด กท็าํใหเ้กิด สังขาร ตั้งแต่ กายสังขาร จิตสังขาร 
วจีสังขาร 
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ทาํไมเรียงอยา่งน้ี จิตมาก่อน เพราะมโนปุพพงัคมาธมัมา กมี็จิตสังขารก่อน จิตเป็นตวัรู้ ตวัยดึตวัเสพจิต
น่ีเป็นเองหมด จึงตอ้งเรียนรู้ตามหลกัสูตรพระพุทธเจา้ กจ็ะแยกได ้จนองคป์ระชุมของกระบวนทศันท่ี์
ทาํงาน คือองคป์ระชุมของ ตกักะ วติกักะ สังกปัปะ อปัปนา พยปัปนา เจตโสอภินิโรปนา  
 

จิตสังขารมาก่อน แต่เก่ียวขอ้งกบัภายนอกดว้ยมาประชุมกก่็อทุกข ์ยิง่ไปยดึตวันอกน่ีแหละมนัพราก
จากเราไปไดด้ว้ยเรากทุ็กขท์ั้งท่ีเอาคืนไม่ไดก้ย็งัยดึ จิตสังขารแลว้กม็าเป็นกายสังขารเป็นองคร์วม แลว้
จึงเรียนรู้ วจีสังขาร(สังกปัปะ ๗)  

 

เราทาํการ วติก วจิยั วจิาร วมุิติ วจิกัขณ์ 

 

วติกคือมนัเริ่มดาํริ มีกามร่วมไหม? ถา้อวชิชากไ็ม่รู้ มนัสังขารเป็นผเีลย ปรุงแลว้ยดึเลยทั้งนอกและใน 
แทจ้ริงมนัยดึท่ีจิต เป็นหนา้ท่ีของจิตหมด กว็จิยั วจิาร มีพฤติของจิตเป็นอยา่งไร พิจารณาเวทนาใน
เวทนามนัมีเหตุ เจอเหตุกเ็ป็นจารของกิเลส พฤติของกิเลส เรามีตาวเิศษ ดว้ยญาณทสันะวเิศษวา่น่ีคือ
กิเลสแท ้กก็าํจดัตวัน้ีจนเป็นวมุิติ จนแจง้กเ็ป็นวจิกัขณ์  
 

เม่ือทาํไดก้ต็อ้งตรวจสอบ อปัปนา พยปัปนา เจตโสอภินิโรปนา เหมือนด่านตรวจของทหาร ก่อนจะ
ออกมาเป็นวจีสังขาร คือเป็นภาษาพดูในใจ ท่ีตอ้งศึกษาวา่ปนกิเลสหรือไม่ ตวัสังขารน้ีแหละประกอบ
เป็นวญิญาณ คุณตอ้งรู้วา่อวชิชาหรือไม่ มนัสังขารอยา่งนั้น รู้วธีิจดัการกบักิเลส รู้วา่กดข่มหรือใช้
ปัญญาวปัิสสนากรู้็ รู้วา่กิเลสหมดกรู้็ สั่งสมเป็นฐานกาํลงั อปัปนา พยปัปนา เจตโสอภินิโรปนา ถา้
กาํลงัดีกต็รวจสอบได ้กรองไดไ้ม่ใหผ้า่นด่านได ้ถา้กาํลงัไม่ดีกเ็จอกิเลสท่ีมากกผ็า่นด่านมนัได ้แต่ถา้
ไม่มีเช้ือกิเลสแลว้จะตรวจอยา่งไรกผ็า่นไม่ใช่ผา่นอยา่งเบ่งโกง คุณตอ้งตรวจของตวัเอง จนคุณไม่ตอ้ง
ตรวจแลว้ มนัสะอาดอยูแ่ลว้กิเลสไม่มี กผ็า่นได ้ 
 

ตวัวจีสังขาร เป็นสังขารท่ีไดรั้บการทาํใจในใจ มนสิกโรติ ตอ้งทาํใหอ้ยา่งโยนิโนฯถ่องแทแ้ยบคายทาํ
ใหถึ้งท่ีเกิด ตรงไหน? กต็รงท่ีเกิดกิเลส บอกตรงไหนไม่ถูก แต่วา่ทาํใหกิ้เลสลดได ้ทาํใหอ้าหารรูป
มนัเป็นเคร่ืองอาศยัท่ีปราศจากกิเลส เห็นเลยวา่กามตณัหาเราไม่มี ภวตณัหาเราไม่เหลือแลว้ มีผสัสะก็
ไม่มีตณัหา ลา้งตณัหาหมดแลว้ เพราะเรารูนามรูป อายตนะ วญิญาณ ผสัสะ แยกเวทนา ๑๐๘ไดป้ฏิบติั
จนกิเลสหมด ตรวจสอบดว้ยอรูปฌาณได ้จิตกเ็ร็วไวข้ึน เป็นมุทุภูเต เป็นจิตท่ีเป็นชวนจิตท่ีเร็วทั้่ง
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ปัญญาปรับตวัไดเ้ร็ว ลอ้มรอบกิเลสเขา้ไม่ได ้กิเลสมาแตะมาสัมผสักลายเป็นบริวาร เป็นผูช่้วยหมด แต่
คุณตอ้งมีบารมีนะ กิเลสจะช่วย เพราะเขาอยากดีอยากใหส้อน อยากไดอ้าริยะอยากไดอ้รหนัต ์กิเลส
เขามีดว้ยนะ แต่เขากไ็ม่ทาํใหเ้ราเสียดว้ย  
 

คนไม่ดีลึกๆแลว้กลวัความดีต่อใหถื้ออาวธุมาอยา่งวนัท่ี ๑๘ ท่ีผา่นมา หวัหนา้สั่งมา แต่พอมาเจอความ
ดีความสงบจริงแท ้กแ็พก้ลบัไปเลย เราสู้ดว้ยคุณงามความดี ทหารเอกคือคุณงามความดี ผูร้้ายกแ็พ ้แม้
ผูร้้ายมีมากกวา่กถ็อย น่ีคือสัจจะท่ีพิสูจนไ์ด ้ถา้ไม่มีเหตุการณ์น้ีกย็กตวัอยา่งได้ 
 

เรามาช่วยกนัทาํดีมากพอ แต่ต่อใหค้ณะคสช.ท่ีแมว้า่จะมาทาํร้ายสมมุตินะ แต่ถา้เจอกบัความดีท่ีมาก
พอกท็าํไม่ออกหรอก ตวัผูบ้ริหารมีความรู้วา่อะไรดีชัว่เขากท็าํไม่ไดด้ว้ยปัญญาความสาํนึกรู้วา่สู้ไม่ได้
จริงๆ ถา้ขืน เม่ือพลงัความดีมากกวา่เขาทาํแลว้จะเป็นกบฎทนัที น่ีคือสัจจะ ไม่ไดพ้ยากรณ์แต่มนัจะ
เป็นเช่นนั้น กช่็วยกนัทาํดี ช่วยคสช.ทาํดีต่อไป แต่ถา้คนมาแฝงกจ็ะเจอดีเอง ในอนาคต 

 

ถา้คสช.ทาํดีอยา่งน้ีไม่ถึงปีคร่ึงกส็าํเร็จ คนดีๆจะมาช่วยดว้ย อาตมาวา่งวดน้ีไม่เหมือนทุกคราว เพราะ
ชดัจริง คนดีจะกลา้มากกวา่คราวก่อน เพราะเหตุปัจจยัครบกวา่  อาตมาวา่ลทัธิน้ีไม่ฟ้ืนหรอก  
 

เราตอ้งทาํปุญญาภิสังขาร จนกิเลสหมดเป็นอปุญญาภิสังขาร แลว้สั่งสมเป็นอเนญชาภิสังขาร กจ็ะดีข้ึน
เร่ือยๆ  
 

ส.เพาะพุทธวา่...มีคนถามมาวา่ เขาทาํเกษตรอินทรีย ์จะทาํอยา่งไรใหเ้ป็นบุญนิยม ? 

 

พ่อครูวา่ ...แลว้แต่คุณจะลดราคาตํ่ากวา่ราคาตลาดไดเ้ท่าไหร่? ถา้ลดแลว้ตํ่ากวา่ราคาตลาด แต่วา่ตํ่า
กวา่ทุนคืออยา่งไร ? กคื็อทางโลกเขาคิดตน้ทุน บวกค่าแรง ค่าความสามารถเราดว้ย ….ดงันั้นคุณกม็า
ลดค่าแรงงาน ถา้คุณเก่งดีทาํไดม้าก ค่าแรงคุณกมี็มาก คุณกล็ดค่าแรงลงไดม้ากเท่าไหรกเ็ป็นการตํ่ากวา่
ทุนไดเ้ท่านั้น จะไดม้ากเท่าไหร่กเ็อาเท่าท่ีคุณพออยูพ่อกิน ส่วนเกินท่ีเราขาดทุนไดก้ไ็ม่ไดกิ้นท่ีค่าวสัดุ 
แต่เราไปลดท่ีค่าแรงต่างหาก  
 

ทฤษฎีหลกัน่ีเป็นเศรษฐศาสตร์บทใหม่แก่โลก เป็นทฤษฎีบุญนิยม ไม่ไดค้ว ํา่ทุนนิยม แต่ไปช่วยทุน
นิยมใหพ้น้ทุกข ์บรรเทาสังคมท่ีเดือดร้อน เราเหลือเจือจานคนอ่ืน เราช่วยทุนนิยมเล้ียงมนุษยด์ว้ย เรา
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กระจายไปสู่ส่วนกลาง คุณกย็งัมาดูดเอาอีก คุณน่ะร้ายกาจ  


