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570703_ธรรมาธรรมะสงคราม ทีส่ ั นติฯ เรื่อง สั จจะไม่ มใี นโลก
พ่อครู วา่ ...วันนี้อาตมาจะนําจูฬวิยหู สู ตรที่ ๑๒ ในพระไตรฯล. ๒๕ ข้อ ๔๑๙ สู ตรนี้อาตมาถือว่า
พระพุทธเจ้าตรัสถึงสุ ดยอดของสัจธรรมแล้ว แล้วมันสัจจะเป็ นสัญญา ย นิจจานิ คําตอบเป็ นคําตอบ
ของผูท้ ี่ถึงความบริ สุทธิ์แท้จริ ง ไม่มีความระแวง ซื่อสัตย์ แต่วา่ คนขี้โกงก็จะเอาไปตีกินว่า สัจจะนั้นไม่
มีจริ ง ก็จะตีกินทําอะไรก็ได้ แต่ที่จริ งไม่ได้ สําหรับคนที่ยงั ไม่บริ สุทธิ์ก็จะมีทุกคน จะไปพูดปากเปล่า
ิ่
ว่าฉันไม่มีกย็ งซวยหนั
ก แต่ที่จริ งมันไม่มี ทั้งชัว่ ดีน้ นั เป็็ นสมมุติท้ งั นั้น
คนที่เฉโกก็จะว่า ในเมื่ออะไรก็ไม่มีจริ ง แล้วเราก็ทาํ อะไรก็ได้สิ นี่พวกตีกิน แต่ชวั่ ดีน้ นั คนที่ยงั อวิชชา
อยูก่ ม็ ีจริ งทั้งนั้น ก็จะยึดถืออยู่ ยิง่ ทําก็จะยิง่ ชัว่ เกิดจริ งซํา้้ซอ้ น คุณต้องได้ เพราะจะไปตีกินว่า ชัว่ ดีไม่
มีจริ งนั้นไม่ได้ ไปเข้าใจเช่นนี้เสร็จเลย เป็ นพวกอัตวาทุปาทาน เขามีอตั ตา แต่ไปยึดว่าอัตตาไม่มีได้แค่
วาทะ เป็ นพวกนิรัตตา คุณล้างไม่ได้กย็ งั อยูก่ บั คุณต่อไป เป็ นตัณหา เป็ นวิบากกับคุณต่อไป นี่คือส่ิ งที่
สําคัญมาก ก็ตอ้ งพูดให้เข้าใจเสี ยก่อน
จูฬวิยูหสู ตรที่ ๑๒
พระพุทธนิมติ ตรัสถามว่ า
[๔๑๙] สมณพราหมณ์ท้ งั หลายยึดมัน่ อยูใ่ นทิฐิของตนๆ ถือมัน่ ทิฐิแล้ว
ปฏิญาณว่าพวกเราเป็ นผูฉ้ ลาด ย่อมกล่าวต่างๆ กันว่าผูใ้ ดรู ้อย่างนี้ ผูน้ ้ นั ชื่อว่ารู ้ธรรมคือทิฐิ ผูน้ ้ นั คัดค้าน
ธรรมคือทิฐิน้ ีอยู่ ชื่อว่าเป็ นผูเ้ ลว
ทราม สมณพราหมณ์ท้ งั หลายถือมัน่ ทิฐิแม้ดว้ ยอาการอย่างนี้ ย่อมโต้
เถียงกัน และกล่าวว่า ผูอ้ ื่นเป็ นคนเขลา ไม่ฉลาด วาทะของสมณพราหมณ์สองพวกนี้วาทะไหนเป็ นวา
ทะจริ งหนอ เพราะว่าสมณพราหมณ์ท้ งั หมดนี้ ต่างก็กล่าวกันว่าเป็ นคนฉลาด ฯ

พระผูม้ ีพระภาคตรัสตอบว่า
หากว่าผูใ้ ดไม่ยนิ ยอมตามธรรม คือ ความเห็นของผูอ้ ื่น ผูน้ ้ นั เป็ นคนพาล คนเขลา เป็ นคนมีปัญญา
ทราม ชนเหล่านี้ท้ งั หมดก็เป็ นคนพาล
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เป็ นคนมีปัญญาตํ่าทราม เพราะว่าชนเหล่านี้ท้ งั หมดถือมัน่ อยูใ่ นทิฐิ ก็
หากว่าชนเหล่านั้นเป็ นคนผ่องใสอยูใ่ นทิฐิของตนๆ จัดว่าเป็ นคนมีปัญญาบริ สุทธิ์เป็ นคนฉลาด มี
ความคิดไซร้ บรรดาคนเจ้าทิฐิเหล่านั้น
ก็จะไม่มีใครๆ เป็ นผูม้ ีปัญญาตํ่าทราม เพราะว่าทิฐิของชนแม้เหล่านั้น
ล้วนเป็ นทิฐิเสมอกัน เหมือนทิฐิของพวกชนนอกนี้อนึ่ง ชนทั้งสองพวกได้กล่าวกันและกันว่าเป็ นผู ้
เขลา เพราะความเห็นใด เราไม่
กล่าวความเห็นนั้นว่าแท้ เพราะเหตุที่ชนเหล่านั้น ได้กระทําความเห็นของตนๆ ว่าสิ่ งนี้เท่านั้นจริ ง(สิ่ ง
อื่นเปล่า)
ฉะนั้นแล ชนเหล่านั้น จึงตั้งคนอื่นว่าเป็ นผูเ้ ขลา ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามว่า
สมณพราหมณ์แต่ละพวก กล่าวทิฐิใดว่าเป็ นความจริ งแท้แม้สมณพราหมณ์พวกอื่นก็กล่าวทิฐิน้ นั ว่า
เป็ นความเท็จไม่จริ ง สมณพราหมณ์ท้ งั หลายมาถือมัน่ (ความจริ งต่างๆกัน) แม้ดว้ ยอาการอย่างนี้แล้วก็
วิวาทกันเพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ท้ งั หลาย จึงไม่กล่าวสัจจะให้เป็ นหนึ่งลงไปได้ ฯ

พระผู้มพี ระภาคตรัสตอบว่ า
สั จจะมีอย่ างเดียวเท่ านั้น สั จจะทีส่ องไม่ มี ผูท้ ี่ทราบชัดมาทราบชัดอยูจ่ ะต้องวิวาทกันเพราะสัจจะอะไร
เล่า สมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อม
กล่าวสัจจะทั้งหลายให้ต่างกันออกไปด้วยตนเอง เพราะเหตุน้ นั สมณพราหมณ์ท้ งั หลาย จึงไม่
กล่าวสัจจะให้เป็ นหนึ่งลงไปได้ ฯ

พระพุทธนิมิตตรัสถามว่า
เพราะเหตุไรหนอ สมณพราหมณ์ผเู ้ ป็ นเจ้าลัทธิท้ งั หลายกล่าวยกตนว่าเป็ นคนฉลาด จึงกล่าวสัจจะให้
ต่างกันไป สัจจะมากหลายต่างๆ กัน
จะเป็ นอันใครๆ ได้สดับมา หรื อว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้น ระลึกตามความคาดคะเนของตน ฯ
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พระผู้มพี ระภาคตรัสตอบว่ า
สั จจะมากหลายต่ างๆ กัน เว้ นจากสั ญญาว่ าเทีย่ งเสี ย ไม่ มใี นโลกเลย
ก็สมณพราหมณ์ท้ งั หลายมากําหนดความคาดคะเนในทิฐิท้ งั หลาย (ของตน) แล้ว จึงกล่าวทิฐิธรรมอัน
เป็ นคู่กนั ว่า จริ งๆ เท็จๆ ก็บุคคลเจ้าทิฐิ อาศัยทิฐิธรรมเหล่านี้ คือ รู ปที่ได้เห็นบ้าง เสี ยงที่ได้ฟังบ้าง
อารมณ์ที่ได้ทราบบ้าง ศีลและพรตบ้าง จึงเป็ นผูเ้ ห็นความบริ สุทธิ์ และตั้งอยูใ่ นการวินิจฉัยทิฐิแล้วร่ า
เริ งอยู่ กล่าวว่า ผูอ้ ื่นเป็ นคนเขลาไม่ฉลาด บุคคลเจ้าทิฐิยอ่ มติเตียนบุคคลอื่นว่าเป็ นผูเ้ ขลาด้วยทิฐิใด
กล่าวยกตนว่าเป็ นผูฉ้ ลาดด้วยลําพังตน ย่อมติเตียนผูอ้ ื่น
กล่าวทิฐิน้ นั เอง บุคคลยกตนว่าเป็ นคนฉลาด ด้วยทิฐิน้ นั ชื่อว่าเจ้าทิฐิน้ นั เต็มไปด้วยความเห็นว่าเป็ น
สาระยิง่ และมัวเมาเพราะมานะ
มีมานะบริ บูรณ์ อภิเษกตนเองด้วยใจว่า เราเป็ นบัณฑิต เพราะว่าทิฐิน้ นั ของเขาบริ บูรณ์แล้วอย่างนั้น ก็
ถ้าว่าบุคคลนั้นถูกเขาว่าอยู่ จะเป็ นคนเลวทรามด้วยถ้อยคําของบุคคลอื่นไซร้ ตนก็จะเป็ นผูม้ ีปัญญาตํ่า
ทรามไปด้วยกัน
อนึ่ง หากว่าบุคคลจะเป็ นผูถ้ ึงเวท เป็ นนักปราชญ์
ด้วยลําพังตนเองไซร้ สมณพราหมณ์ท้ งั หลายก็ไม่มีใครเป็ นผูเ้ ขลา ชนเหล่าใดกล่าวยกย่องธรรม คือ
ทิฐิอื่นจากนี้ไปชนเหล่านั้นผิดพลาดและไม่บริ บูรณ์ดว้ ยความหมดจดเดียรถียท์ ้ งั หลายย่อมกล่าวแม้
อย่างนี้โดยมาก เพราะว่าเดียรถียเ์ หล่านั้นยินดีนกั ด้วยความยินดีในทิฐิของตน เดียรถียท์ ้ งั หลาย กล่าว
ความบริ สุทธิ์ในธรรม คือทิฐิน้ ีเท่านั้น หากล่าวความบริ สุทธิ์ในธรรมเหล่าอื่นไม่ เดียรถียท์ ้ งั หลาย
โดยมากเชื่อ
มัน่ แม้ดว้ ยอาการอย่างนี้ เดียรถียท์ ้ งั หลาย รับรองอย่างหนักแน่นใน
ลัทธิของตนนั้น อนึ่ง เดียรถียร์ ับรองอย่างหนักแน่นในลัทธิของตน
จะพึงตั้งใครอื่นว่าเป็ นผูเ้ ขลาในลัทธิน้ ีเล่าเดียรถียน์ ้ นั เมื่อกล่าวผูอ้ ื่นว่าเป็ นผูเ้ ขลา เป็ นผูม้ ีธรรมไม่
บริ สุทธิ์ ก็พึงนําความทะเลาะวิวาทมาให้
แก่ตนฝ่ ายเดียวเดียรถียน์ ้ นั ตั้งอยูใ่ นการวินิจฉัยทิฐิแล้ว นิรมิตศาสดาเป็ นต้นขึ้นด้วยตนเอง ก็ตอ้ งวิวาท
กันในโลกยิง่ ขึ้นไป บุคคลละ
การวินิจฉัยทิฐิท้งั หมดแล้ว ย่ อมไม่ กระทาความทะเลาะวิวาทในโลก
ฉะนี้แล ฯ
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จบจูฬวิยหู สู ตรที่ ๑๒

พ่อครู ว่า...สั จจะมากหลายต่ างๆ กัน เว้ นจากสั ญญาว่ าเทีย่ งเสี ย ไม่ มใี นโลกเลย ประโยคนี้ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
เท่ากับปฏิเสธสัจจะในโลก เพราะฉะนั้นสัจจะต่างๆ คือ สัญญา ย นิจจานิ คือไปยึดสัญญาว่าเที่ยง ก็
สมณพราหมณ์ท้ งั หลายมากําหนดความคาดคะเนในทิฐิท้ งั หลาย (ของตน) แล้ว จึงกล่าวทิฐิธรรมอัน
เป็ นคู่กนั ว่า จริ งๆ เท็จๆ ก็บุคคลเจ้าทิฐิ อาศัยทิฐิธรรมเหล่านี้ คือ รู ปที่ได้เห็นบ้าง เสี ยงที่ได้ฟังบ้าง
อารมณ์ที่ได้ทราบบ้าง ศีลและพรตบ้าง จึงเป็ นผูเ้ ห็นความบริ สุทธิ์ และตั้งอยูใ่ นการวินิจฉัยทิฐิแล้วร่ า
เริ งอยู่ กล่าวว่า ผูอ้ ื่นเป็ นคนเขลาไม่ฉลาด บุคคลเจ้าทิฐิยอ่ มติเตียนบุคคลอื่นว่าเป็ นผูเ้ ขลาด้วยทิฐิใด
กล่าวยกตนว่าเป็ นผูฉ้ ลาดด้วยลําพังตน ย่อมติเตียนผูอ้ ื่น
กล่าวทิฐิน้ นั เอง บุคคลยกตนว่าเป็ นคนฉลาด ด้วยทิฐิน้ นั ชื่อว่าเจ้าทิฐิน้ นั เต็มไปด้วยความเห็นว่าเป็ น
สาระยิง่ และมัวเมาเพราะมานะ
มีมานะบริ บูรณ์ อภิเษกตนเองด้วยใจว่า เราเป็ นบัณฑิต เพราะว่าทิฐิน้ นั ของเขาบริ บูรณ์แล้วอย่างนั้น ก็
ถ้าว่าบุคคลนั้นถูกเขาว่าอยู่ จะเป็ นคนเลวทรามด้วยถ้อยคําของบุคคลอื่นไซร้ ตนก็จะเป็ นผูม้ ีปัญญาตํ่า
ทรามไปด้วยกัน
ในตอนต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า สัจจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้น เป็ นสองไม่ได้ แต่ต่อจากนั้นท่านก็วา่ สัจจะไม่
มีในโลกเลย นอกจาก สัญญาว่าเที่ยงเสี ยแล้ว ก็ไม่มีเลยในโลก ก็คือสัจจะไม่มีในโลก มีแต่ สัญญา ย
นิจจานิ
คําว่าเที่ยงนั้นใครไปกําหนด สัญญา ว่าเที่ยงนัง่ แหละคือสัจจะ ของใครก็ตาม พระพุทธเจ้าก็สัญญา ย
นิจจานิของท่าน ของคนอื่นก็ยดึ กําหนดต่างๆกัน แต่ท้ งั มหาจักรวาลนี้ สัจจะมีหนึ่งเดียว ก็คือของผู ้
นั้นที่ยดึ ไว้เป็ นสัญญา ย นิจจานิ
ก็คือ สัญํูปาทานักขันโธ มันหมดอุปาทานในขันธ์น้ นั ออกไปเสี ย ผูใ้ ดไม่มีการยึดในสัญญานั้นของ
ตนแล้ว ก็ไม่ยดึ อะไรว่าเที่ยงหรื อไม่เที่ยง เพราะตัวสัญญาเป็ นตัวกําหนดว่าเที่ยง ผูน้ ้ นั เขลาตํ่าทรามโง่
แต่ทีน้ ีผนู ้ ้ นั เป็ นผูห้ มดอุปาทานในสัญญาแล้ว สัญญาเป็ นตัวรู ้แล้วจบในตัวสัญญา เมื่อสัญญาจบแล้วก็
ทํานํ้าหนักไปที่ปัญญา ปัญญาก็จะลึกซึ้งเมื่อสัมมาทิฏฐิ ปัญญาก็สั่งสมเป็ นอินทรี ยพ์ ละตามสัญญา
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สัญญาจึงสําคัญมากในการปฏิบตั ิ หากสัญญาผิดก็ไม่ได้ผล แต่ถา้ สัญญาสัมมาทิฏฐิกไ็ ด้ผล ทีน้ ีสัญญา
ถ้าไม่มีอุปาทานเป็ นคนที่ปราศจากอุปาทานในสัญญาขันธ์แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าสัญญานั้นมืด
บอก สัญญานั้นไม่มีอะไร เพราะคุณไปนัง่ หลับตาดับเป็ นอสัญญีสัตว์ ลัทธิพุทธไม่ได้ให้ไปดับสัญญา
แต่ให้ศึกษาสัญญาจนรู ้แจ้ง จนได้สัญญาเวทยิตนิโรธ ปฏิบตั ิจนได้อรู ปฌาน ๔ แล้วพ้นอรู ปฌาน ๔
รู ปฌาน ๔ คืออะไร คือการปฏิบตั ิโดยทําความสะอาดวิญญาณ วิญญาณคือธาตุรวมของเวทนา สัญญา
สังขาร เป็ นเจตสิ ก ๓ แม้ยดึ เวทนา สัญญา สังขาร สัญญาต้องตามกําหนดรู ้ เมื่อล้างกิเลสได้สัญญาก็
สะอาด กําหนดรู ้ของตนที่ทาํ ได้ถูกต้องหรื อไม่ สัญญาก็เป็ นตัวตรวจสอบ ถ้าทําได้ เวทนา สัญญา
สังขารก็สะอาดขึ้นๆ สัญญาจึงเป็ นตัวงานที่สาํ คัญที่สุด จึงจบด้วย สัญญา เวทยิตตัง นิโรธัง โหติ คือ
เคล้าเคลียเวทนา แต่ไม่ใช่ดบั เวทนา ดับสัญญาไม่ให้ทาํ งาน แต่แท้จริ งนั้น
พอฌาน ๔ กําหนดรู ้อุเบกขาแล้ว เป็ นปัญญา เป็ นอัญญา ได้แล้วก็พฒั นาต่อ การพัฒนาต่อคือตรวจสอบ
ใหม่ในอรู ปฌาน ทําฌานค ๔ ได้คือกิเลสไม่มี แล้วก็ดบั แบบพุทธ ไม่ตอ้ งไปอยูใ่ นภวังค์ แต่ลืมตาตื่น
รับผัสสะ รู ้จกั การปรุ งแต่ง สภาพปรุ งเป็ นอารมณ์ รวมๆเรี ยกว่า สังขาร เป็ นความปรุ งเต็มรู ป เป็ นองค์
รวม Concept เป็ นความคิดความปรุ งที่เต็ม แล้วในConcept ก็แตกตัวเป็ น Content แล้วคุณก็ไปแตกตัว
แต่ละ Content (รายบท) ต้องตีกรอบทําไปแต่ละcontext ไม่ใช่ทาํ มัว่ หมด แล้วเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์กนั
ในcontextแล้วอะไรเป็ นเหตุ มีท้ งั กุศล และอกุศลเหตุ เราจับและกําจัดแต่อกุศลเหตุเท่านั้น ยํ้าอีกล้าน
ครั้ง
ความว่า ดับ ในเวทนาก็ตามเป็ น บริ บทหนึ่งในสังขาร ถ้าคุณวิจยั สังขารได้กจ็ บั ตัวกิเลสได้ แต่ถา้ ไม่รู้
สังขารก็ไปจับในเวทนา ที่เป็ นตัวการ ความไม่รู้ตน้ ทางเลย
การปฏิบตั ิตอ้ งมีการกระทบสัมผัส นอก เช่นกระทบเงินสองล้านๆ ใจเป็ นอย่างไร ถ้าวิเคราะห์เหตุ ให้
จับแต่อกุศลเหตุนะ ป่ วยการกับคนไปนัง่ หลับตาดับนั้น วันที่จะลดกิเลสได้ไม่มี ขออภัยอาตมาพูดนี่
เหมือนชี้คนอื่นผิดไปหมดของตนเองถูกหมด เหมือนมีอตั ตามานะ แต่คุณจะไปรู ้กบั อาตมาไม่ได้วา่
อาตมามีการยึดทิฏฐิถือมัน่ หรื อไม่ อาตมาบอกเลยว่าอาตมาไม่มี แต่บอกแล้วคุณจะเชื่อหรื อไม่กต็ อ้ ง
พิสูจน์ดว้ ยตัวเอง
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อย่างอาตมาบอกว่า อาตมาถูกด่าขึ้นปกหนังสื อพิมพ์เลยว่า เดรัจฉานโพธิรักษ์ อาตมาไม่ข้ ึน แต่ลูกศิษย์
ขึ้นหมดเลย ก็อาตมาเข้าใจแล้วว่า อาตมาล้้างตัวเดรัจฉานในตัวเองหมด ไม่ใช่วา่ อาตมาหน้าด้านหน้า
ทน แต่อาตมารู ้วา่ เดรัจฉานคืออะไรแล้วอาตมากําจัดเดรัจฉาได้หมดแล้ว อาตมาก็ไม่ข้ ึน พวกเราก็มี
บางสิ่ งที่นิโรธได้แล้ว บางส่ิ งพวกคุณไม่เคยติดเลยในชาติน้ ี นัน่ แหละคุณนิโรธแล้ว แต่คุณจะไม่รู้วา่
ต้องล้างอย่างไร อาการติดเป็ นอย่างไร แต่สิ่งที่คุณเคยติด แต่คุณได้ละล้างมา ตอนนี้ลา้ งได้หมดแล้ว
เมื่อกระทบสัมผัสก็ไม่มีอาการโกรธหรื อชอบอย่างไร อย่างเขาด่าอาตมาก็รู้แล้ว อาตมาไม่มีโกรธเคือง
อะไร ไม่ถือสาอะไร ก็รู้ได้วา่ เขาว่าเรา ไม่ได้ถือดีดว้ ย
ผูใ้ ดได้เรี ยนรู ้กระทบสัมผัสเกิดกิเลสแล้วเราล้างกิเลส จนอุเบกขา เป็ นเนกขัมสิ ตอุเบกขา ไม่ใช่เฉย
แบบพักยก แม้แต่คุณไปนัง่ หลับตาดับแบบฤาษีกไ็ ม่เหมือนคุณทําแบบมีผสั สะกระทบทวารนอกเลย
กายก็ต่างกัน อุเบกขาขอฤาษีกบั อุเบกขาของพุทธก็ต่างกัน พระพุทธเจ้าไม่รับรองแม้ได้กายสักขีอาสวะ
บางอย่างหมดได้แต่กต็ อ้ งสัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายจึงจะบรรลุธรรม แล้วทําอย่างเห็นๆรู ้ๆลืมตา ของ
พุทธต้องเห็นด้วยทวารครบ
เมื่อคุณอ่านอาการกามหรื อพยาบาทชัดเจน จนไม่สงสัย แล้วก็ทาํ ต่อทําซํ้าเพื่อให้เกิดอเนญชาภิสังขาร
หรื ออนุรักขณาปธานก็จะเห็นเหตุปัจจัยที่เกิดเนกขัมมสิ ตะที่เป็ นเวทนา๑๘ คุณก็สั่งสมคุณสมบัติของ
ิ่ สังขารุ เปกขาญาณที่แข็งแรง
อุเบกขา แข็งแรงขึ้นเรื่ อยๆ เป็ นโลกุตรจิตที่แข็งแรงเหนือผัสสะ คุณก็ยงมี
เฉยอย่างรู ้ วิจยั มีเหตุมีผล ไม่ใช่เฉยดื้อๆ รู ้นิ่งเฉย ไม่มีตวั วิจยั วิจาร ไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลาย
อะไรมาก็ไม่รู้แจกแจงไม่ออก หรื อแม้ลืมตาทําแต่ไม่ได้รายละเอียดอย่างอาตมาบอกก็ได้แต่สมถะลืม
ตา อย่างสายสบาย ทําใจให้เบิกบานร่ าเริ่ ง เขาก็อ่านจิตร่ าเริ งได้นะ จิตอภิโมทยัง อานาปานสติได้ดว้ ย
ทําใจได้ดว้ ย แต่ไม่ได้เกิดการรู ้แจ้งเห็นจริ งอาริ ยสัจ ไม่ได้ทาํ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ฌานฤาษีกบั ฌานพุทธต่างกัน ฌานพุทธจะเห็นละเอียดขึ้นเรื่ อยๆ โดยการทําซํ้า แล้วการทําอรู ปฌานก็
ตรวจ อากาสาฯ ว่าว่าง แต่ความว่างนี้เป็ นความว่างมาตามลําดับ ท่านก็ให้ตรวจสภาวะ ๓ อย่าง สัญญา
กําหนด ๑.อากาศ ๒.วิญญาณ ๓.อากิญฯ
ทําไมอาตมาไม่พดู เนวสัญญา นาสัญญาฯ เพราะเนวสัญญานาสัญญา คือกําหนดรู ้ทุกอย่างทั้งอากาศ อา
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กิญ จะนิดจะน้อยเท่าไหร่ เหลือเท่าไหรก็ตอ้ งตรวจใช้ อากาสานัญจายตนสัญญา กําหนดความว่างคือ
อย่างไร วิญญานัญจายตนะก็กาํ หนดรู ้ธาตุวญ
ิ ญาณ และอากิญจัญญายนสัญญา คืออะไรนิดหน่อยก็
ไม่ให้มี ทั้งเศษกาม เศษโลกธรรม เศษอัตตาก็ไม่ให้มี
เช่นอาการที่จิตมันจะเคลื่อนมารู ้ อาฬารดาบส สะกดจิตดับปี๋ พอจิตมันเคลื่อนมารู ้นิดหนึ่งอาฬารดาบส
ไม่รู้เลย มีแต่ดบั ๆๆๆ ส่ วนอุทกดาบส รู ้ได้ยงิ่ กว่านั้นมันน้อยนิดแวบเดียวก็รู้ แล้วกําหนดหมายสัญญา
ให้มนั ดับไปอีก มันจะมีอะไรรู ้แวบมาไม่ได้ ไม่ใช่สัญญารู ้ แต่เป็ นสัญญาดับ แต่ของพุทธจะกําหนดรู ้
ให้เป็ นสัญญาที่มีปัญญา ที่ไปสลายพลังของกิเลส ได้เลย
เนวสัญญานาสัญญาคือกําหนดรู ้ให้ได้หมด ไม่มีสิ่งใดที่ไม่รู้ จะรู ้กไ็ ด้ไม่รู้กไ็ ด้ไม่มี กําหนดรู ้ท้ งั หมด รู ้
อะไร? รู ้วา่ ความดับทั้งหมดมีแล้ว อาสวะก็ดบั ก็ดบั มาตั้งแต่โลกอบาย แต่ก่อนสัมผัสกับวงไพ่ กับเหล้า
ราคาขวดละห้าแสน ตาเรากระทบข้างนอก กามราคะก็หมดไป รู ปราคะก็หมดอีก อรู ปราคะก็หมดอีกก็
เห็นหมดเลยว่าไม่มี สัญญาก็ตอ้ งกําหนดรู ้ จะว่ารู ้กไ็ ม่ได้จะว่าไม่รู้กไ็ ม่ได้ จะต้องทําให้รู้ให้หมด คือไม่
มีไม่รู้(เนวสัญญา) จะมีเหลือเท่าไหร่ กไ็ ม่มี
เมื่อทําให้สัญญาทํางานอย่างสุ ดยอดรู ้หมดจบ ในเนวสัญญานาสัญญายตนะ ก็ทาํ ให้ดบั ได้หมด พิสูจน์
ได้ทุกปัจจุบนั แห่ง ๓๖ เวทนา ทั้งอดีตปัจจุบนั อนาคต กิเลสแบบโกลียะก็หมดไม่เหลือ แบบโกลุตระ
ไม่มีอุปกิเลสเหลือเลย ครบทวาร ๖ คุณก็ทาํ ให้มนั ตกผลึกแน่น ทําซํ้าทําทวน สั่งสมไป จนเป็ น นิจจัง
(เที่ยงแท้) ธุวงั (ถาวร) สัสตัง(ยืนนาน) อวิปริ ณามธัมมัง(ไม่แปรเปลี่ยน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหักล้างได้)
อสังกุปปัง(ไม่กลับกําเริ บ)
เราก็เห็นว่าเป็ นสุ ภะๆๆ ไม่ใช่กิณหา โดยไม่ไปติดยึดกับประภัสสราด้วย อันนี้เทีียบกับอากาสาฯ อา
กิญฯหรื อเนวสัญญาฯไม่ได้เพราะไม่มีสิ่ งเปรี ยบแล้ว แล้วอะไรที่จะไม่ให้มีอะไร? คุณก็ไม่มีจนกระทัง่
สั่งสมเป็ นส่ วนอดีต แล้วอนาคตมันจะถูกหักล้างไหม? ก็ทาํ ให้แน่วแน่ แนบแน่นปักมัน่ จนกระทัง่ นิจ
จัง(เที่ยงแท้) ธุวงั (ถาวร) สัสตัง(ยืนนาน) อวิปริ ณามธัมมัง(ไม่แปรเปลี่ยน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหักล้าง
ได้) อสังกุปปัง(ไม่กลับกําเริ บ)
คุณผ่านเวทนา ๑๐๘ ของปัจจุบนั ก็สูญทุกท่า ทุกโอกาส ทุกอิริยาบถ จนคุณไม่ตอ้ งทําเลยเป็ นตถตา ไม่
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ต้องทําเลย จนมัน่ ใจจะมารู ปไหนก็มนั่ ใจว่าอนาคตก็สูญ เพราะอดีตกับปัจจุบนั ยืนยันว่าสู ญมามากพอ
อวิชชาข้อที่ ๕ กับ๖ นั้นไม่สูญทั้งกุศลและอกุศล เพราะแม้เป็ นอรหันต์น้ นั ความเป็ นอกุศลจะสู ญ แต่
กุศลไม่สูญ คุณไม่ทาํ บาปทั้งปวง แต่กศุ ลก็ยงั ทําตลอดเวลา ไม่สันโดษในกุศลด้วย ดังนั้นข้อ ๕ และ๖
ยังมีชีวติ ินทรี ย ์ มีแต่กศุ ล ส่ วนอกุศลนั้นไม่มีแบบเที่ยงเลย
สัญญากําหนดชัดว่าอะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยง อะไรมีอะไรไม่มี ก็เลยเหลือแต่ สัญญา ย นิจจานิ ก็
กําหนดรู ้แต่สมมุติ ถ้าใครยึดมัน่ จะรู ้วา่ ยึดอย่างสมาทานหรื ออุปาทาน ถ้าใครยึดอย่างอุปาทาน คือแพ้
ใครไม่ได้หรอก ถ้าคุณมัน่ ใจแล้ว ไม่ยอมแพ้หรอก ยังไงคุณจะต้องเหนือเขาทั้งหมด แต่คนไม่ยดึ มัน่ ใน
อุปาทานว่าเราถูกเราดีเราไม่ผดิ เราแพ้กแ็ พ้ โดยไม่โกรธไม่ผกู
ถ้าเราไม่มนั่ ใจชัดเจนจริ งว่าของเราถูกเราก็เผือ่ ว่าของเขาอาจจะถูกนะ ถ้าคุณไม่ใช่ยอดจริ งๆ อย่างคุณ
ฟังอาตมาก็น่าจะยกให้อาตมาว่าพ่อท่านอาจจะถูกกว่านะคุณก็สบายไป แต่ถา้ คุณก็เชื่อว่าคุณน่าจะถูกก็
ไม่ยกให้ใครเลย ก็ไม่เป็ นไร แล้วคุณเองจะเอาอะไรจากอาตมาไหม? ถ้าคุณไม่เอาแล้วก็มาฟังแต่วา่ จะ
ผิดอะไร ถ้าเห็นไม่ตรงก็วา่ ผิดแล้ว อาจไม่แสดงออก แต่คุณสบายใจว่าอาตมาผิด แต่ใครตัดสิ นคุณล่ะ
ว่าคุณถูก คุณก็ตดั สิ นของคุณเองเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าว่าไว้
สรุ ปแล้วคุณก็ตอ้ งยึดว่าคุณถูก คนอื่นโง่เขลาคนอื่นผิด ใครรู ้แล้วก็ไม่ไปเบลมเขาว่าผิด แต่อย่างอาตมา
ก็ยนื ยันให้เขาฟังแล้ว แต่เขาก็มีเหตุผลเถียงแย้งว่าเขาถูก อาตมากตรวจแล้วว่าอย่างอาตมาว่าถูก ก็แล้ว
ไป แต่ถา้ เราว่าเราผิดก็ได้ หรื อถูกก็ได้ แต่มนั ใช้ประโยชน์ได้ไหม ถ้าเราเองยืนยันว่าถูกว่าดี แต่เขาบอก
ว่าผิด ไม่ดีไม่ถูก เขาก็จะทําอยูก่ อ็ ิสระของเขา เขาจะทํา แล้วคุณเองคุณจะทํากับเขาไหม? แต่ถา้ คุณเห็น
ว่าถ้าทํากับเขาก็เท่ากับทําให้เสี ยหนักเข้าไป แต่ถา้ คุณเองว่าสังคมไม่เสี ยหายเท่าไหร่ กท็ าํ อย่างอาตมา
ใช้มาตลอดว่าสังคมได้เท่านี้กท็ าํ ไปก่อน ไม่ได้ทาํ อย่างฝื นอะไร ถ้าเห็นว่าควรทําก็ทาํ ส่ิ งเหล่านี้ตอ้ ง
มีสัปปุริสธรรม ตัดสิ นตามหาปเทส ๔ จะเข้ากับสิ่ งควรก็คุณเองตัดสิ น ถ้าไม่เข้ากับส่ิ งควรก็ไม่ทาํ ถ้า
เห็นว่าจะเสี ยผลก็ไม่ทาํ เป็ นอิสรเสรี ภาพ
ความจริ งใจของผูใ้ ช้วจิ ารณญาณอย่างที่กล่าว ผูน้ ้ นั จะไม่ยดึ มันถือมัน่ เกินไป แล้วจะไม่ไปลงโทษใคร
เรากําหนดเองเป็ นสัญญา ย นิจจานิ ว่าอย่างนี้ใช่หรื อไม่ใช่ ส่ วนผูต้ ดั สิ นจริ งๆในมหาจักรวาลนี้ไม่มี
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ิ่ าใครก็ตดั สิ นได้ แต่อย่างพระเทวฑัตไม่เชื่อท่านก็ไม่วา่ ไร สุ ดท้าย
อย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านรู ้ยงกว่
ก็ปกาสนียกรรม คือประกาศให้ท้ งั หลายรู ้วา่ ถ้าสิ่ งใดที่เทวฑัตทําก็เป็ นสิ่ งที่เทวฑัตทําไม่ใช่ของเรา
ิ าพรหมทัณฑ์ เป็ นนานาสังวาสเด็ดขาดแล้ว ท่านก็
วิบากใครก็วบิ ากใคร เป็ นการตัดสิ นสุ ดท้าย ย่งกว่
ประกาศว่านัน่ ของเทวฑัตไม่ใช่ของพวกเราทํา ก็ไม่ตอ้ งไปเกลียดชังกัน
ปฏิโกสนา ก็โจทย์ทว้ งได้แต่อย่าให้ถึงต้องให้มีผมู ้ าตัดสิ นหรื ออธิกรณ์ หรื อค้านกันจนคนตีกนั ดีไม่ดีก็
ตีหวั คุณเองล่ะ ก็คา้ นได้อย่างเต็มกําลังปฏิโกสนาได้ แต่กป็ ระมาณเองนะ ถ้ามากไปเขามาทําร้ายคุณเอง
นะ แรงได้ขนาดไหนก็แรงจนอย่าให้เกิดเรื่ อง ถ้ารับได้กท็ าํ แล้วแต่ประมาณ
ถ้าอย่างดีกค็ ดั ค้านอย่างทิฏฐาวิกมั ม์ คือยังอยูเ่ ป็ นหมู่กลุ่มไม่แตกนิกาย ไม่ใช่อสังวาส ยังอยูร่ ่ วมกันได้
เป็ นนานาสังวาส ความเห็นไม่เสมอสมานกันเท่านั้นเอง แต่ถา้ ทําให้ถึงแตกกันแล้ว ก็ไม่ใช่กายเดียววัน
เป็ น นิกายแล้ว คือองค์รวมนี้เรี ยกว่าสังวาส มันแตกไปแล้วทะเลาะกันไป เลยขั้นนานาสังวาสแล้วก็
เป็ น นิกาย แยกกายกันไป
สัจจะมีหนึ่งเดียว หรื อเว้นไว้แต่สัญญา ย นิจจานิ แล้วไม่มีเลยในโลก
เป็ นเรื่ องที่ไม่มีรูปแล้ว นอกจากมีธาตุรู้ ถ้ามีสภาวะก็รู้ได้ แต่ถา้ ไม่มีสภาวะก็เทียบเอา แต่ถา้ ถึงนิโรธ
นิพพานนั้นก็ไม่มีอะไรเทียบแล้ว คุณเทียบของคุณเองถ้าคุณมีสภาวะ อย่างตอนนี้ ถ้าคุณมีนิโรธแล้วมี
องค์รวมอย่างไร?ก็มีรูป มีเสี ยง มีองค์ประกอบ มีการกระทบสัมผัส ก็ปริ สุทธา ปริ โยทาตา มุทุ
กัมมัญญา ประภัสสรา คือกระทบสัมผัส ทํางานอยูก่ บั ทัว่ ไปปกติ แต่จิตของท่านว่างแล้วไม่มีกิเลส คน
ด่าขนาดไหนจิตของท่านก็ประภัสสร ดีไม่ดีท่านปรุ งร่ วมด้วย มีญาณปรุ งร่ วมไปกับคุณด้วย จิตท่านก็
ใส แต่รู้วา่ คุณยึดของคุณ รู ้วา่ เขายังรู ้ไม่ได้ ถ้าตัดสิ นว่าจะร่ วมงานด้วยก็ทาํ ไป แต่ถา้ ตัดสิ นไม่ทาํ ด้วยก็
ไม่ทาํ ด้วย ก็ถูกด่าอีกแบบหนึ่ง คือด่าว่าคนนี้ไม่ทาํ ใจดํา ไม่กรุ ณาปราณี เห็นแก่ตวั เพราะฉะนั้นคน
ตําหนิเพ่งโทสกันนั้น อาสวะเจริ ญยิง่ เพราะฉะนั้นใครจะทําร้ายทําลายอย่างไรเราก็ไม่ควรถือสา
การยึดถืออย่างรู ้ๆ ไม่ได้ทาํ เพื่อตัวกูของกูเลย ทําประโยชน์ท่าน เราเสี ยสละด้วยซํ้าเป็ นสมาทาน ผูน้ ้ ีมี
พลังปัญญา พลังการงานอันไม่มีโทษ มีพลังวิริยะ มีพลังสังคหะ งานเราก็ช่วยเขา แต่เราทําอย่างไม่ได้
ต้องการอะไรจากเขา ผูน้ ้ ีจะไมกลัวเลยในการใช้ชีวติ จะกล้าหาญเข้าบริ ษทั หมู่กลุ่ม ก็ไปกลัวทําไม เรา
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จะไปรับใช้ ไม่ได้ไปเอาอะไรจากเขาไม่หวัน่ กลัวเลย แล้วท่านกลัวคนจะด่าว่าไหม จะกลัวทําไม เราทํา
สิ่ งถูกทุกอย่าง แต่คนตําหนิเขาก็ไม่รู้ ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่รับเราจริ งๆบาดใจเขาเราก็ไม่ทาํ แต่ถา้ ไม่
ขนาดนั้นได้ประโยชน์กท็ าํ
อย่างเราไปทํางานกับสังคม มีคนชอบใจไม่ชอบใจ เรารู ้องค์รวมว่าคนโง่มีมาก คนฉลาดมีนอ้ ย เราเห็น
ว่าจะเกิดประโยชน์ถา้ ทําต่อเราก็ทาํ หากเสี ยผลแล้วเราก็เลิก หรื ออย่างพล.อ.ปรี ชา พาเรากลับจาก
ทําเนียบ คนโกรธมีมากเลย เขาว่าจะได้เปรี ยบจะเอาให้ชนะ แต่วา่ เราเห็นแล้วว่าอยูต่ ่อจะเสี ยมากกว่า
เราก็ถอย ต้องใช้มหาปเทส ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ถ้าเราทําพลาดก็เพราะไม่ฉลาดพอ แต่ไม่เสี ยมากดีมาก
ว่าก็ทาํ ต่อ ต้องกระทําอย่างระมัดระวัง รู ้บริ ษทั โอกาส รู ้เวลา รู ้เนื้อหา รู ้ธรรมะ รู ้ตวั เราก็เท่านี้เราจะทํา
ได้แค่ไหน เขารับเราแค่ไหน หากเขาไม่รับเราก็อย่าทําเลย หากเขารับเราพอประมาณจะคุม้ ไหมก็ทาํ ถ้า
ไม่คุม้ ก็เลิก ใครจะว่าเราขี้แพ้ ขี้กลัวก็ไม่เป็ นเรา เรารักษาผลไม่เสี ยหาย เราเป็ นผูบ้ ริ หารก็ใช้สัปปริ สธ
รรมและมหาปเทส อย่างไม่ลาํ เอียงจึงทํางานได้ดี
ถ้าอยากทําก็ทาํ ไม่อยากทําก็ไม่ทาํ ก็เสี ยหายหมด การประมาณหากผูไ้ ม่มีตวั ตน ไม่อยากใหญ่ ไม่
ต้องการลาภยศสรรเสริ ญ จึงถ่อมตนเสมอ ไม่ทาํ อะไรเกิน ตนแสดงว่าทําได้ ๗๐ หรื อ ๘๐ % เสมอ ทั้ง
ที่ทาํ ได้ ๑๐๐ แต่คนอวดดีทาํ ได้แค่ ๕๐ หรื อ ๖๐ หรื อ๗๐ แต่ไฟแรงทําเกินตัว ๑๒๐ ก็ตายหยัง่ เขียด คน
อวดดีมีเยอะ แต่คนไม่อวดดีกไ็ ม่เสี ยหาย อย่างเรามีเงินล้านในกระเป๋ า เราสัมผัสกองล้านในกระเป๋ า แต่
เขาก็วา่ เราไม่มีเงิน เราก็รู้วา่ ว่าเราไม่มีกไ็ ม่เป็ นไร เพราะเรารู ้วา่ เรามีลา้ นอยูใ่ นกระเป๋ า แล้วก็ไม่
จําเป็ นต้องไปควักล้านให้เขาดู เราก็รู้วา่ เขาไม่รู้ความจริ ง เขายึดอย่างนั้น จึงไม่โกรธ คนไหนโกรธก็โง่
ทุกคน ทํากิเลสโง่ใส่ ตน แล้วตนก็ทุกข์
ถ้าเสพบําเรอราคะ คุณยังมีสุขเท็จหลอกไปอยู่ แต่การโกรธนี่คุณก็รู้วา่ ทุกข์ กิเลสก็โตทั้งราคะและ
โทสะ มีอาฆาตพยาบาท กิเลสคุณก็สั่งสมใส่ จิต สรุ ปแล้วสุ ขหรื อทุกข์กส็ ั่งสมกิเลสในจิต มีแทบทุก
เวลาเลยสําหรับปุถุชน นานๆจะมีพกั ยก เช่นเสพกินอิ่มก็เฉยๆ สบายพัก คุณก็ไปพักสบาย แล้วก็ไปหา
สุ ขสบายอื่นใส่ ตวั เพื่อดิ้นหนีทุกข์ตลอดเวลาเลย แล้วติดเข่งกิเลสของคุณนี่โอ้โห มันล้มเต็มจนคุณ
ขยายเข่งจนไม่หยุดเลย แสวงหาสุ ขหนีทุกข์ตลอดเวลา
อย่างกินอิ่มแล้วกินไม่ไหว ถ้ากินต่อทุกข์กไ็ ม่กิน ก็ไปนอนดีกว่า คุณก็เสพนอน แล้วก็เสพอื่นแทน
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เสพสบาย คนอวิชชาก็เป็ นเช่นนี้ท้ งั นั้น บําเรอโกรธโลภตลอดเวลา เราต้องรู ้ตลอด ล้างตัวกามกับ
พยาบาทนี่แหละ จนทําให้จางคลายหมด แล้วก็เป็ นรู ปราคะ อรู ปราคะต่อไป ส่ วนมานะก็เป็ นเศษเหลือ
เป็ นอากิญจัญฯแล้ว
อรหันต์น้ นั มีความมี มีความว่างความประภัสสร มีกรรมการงานอันมีคุณค่าทําเพื่อผูอ้ ื่นตลอดมีความรู ้
ความสามารถด้วยนะ แต่ไม่มีธุลีละอองแห่งอกุศลจิตแม้แต่นิดแต่นอ้ ย ฟังเข้าใจไปทําให้มีจริ งเกิดจริ ง
ให้ได้
เราไม่ตอ้ งบังคับใจเราไม่ให้รับรู ้ แต่รับรู ้ได้เลย หลายอย่างเราก็รู้วา่ เขาจัดจ้านขนาดไหน แรงจัดหนัก
โลกมีแต่ปรุ งแต่งเพิ่มขึ้น ทําให้โลกยิง่ หลากหลาย แต่ไม่เรี ยนรู ้ความติดยึด อวิชชา แม้แต่สิ่งเล็กน้อย
อย่างเกมก็ติดกัน เด็กเล่นจนตายคาตูเ้ กม ไม่กินไม่นอนเลยที่จริ งเด็กไม่น่าตายง่ายเพราะแข็งแรง แต่ก็
ตายได้ เพราะใช้พลังงานพิเศษมาก จนไปไม่ได้ ชีวติ ต้องขาดไป เพราะถูกหลอก ถูกครอบงําความคิด
สารพัด นักครี เอทก็มอมเมากันสารพัด
อย่าง เขาก็ตรวจว่านักร้อง บียอนเซ่ ก็วา่ เป็ นบุคคลทรงอิทธิพลแห่งปี เปิ ดปัญชี เซเลปขาใหญ่ ครอง
บัลลังก์ผทู ้ รงอิทธิพลแห่งปี ทั้งท่าทางน่าเกลียดปรุ งแต่งรู ปรสกลิ่นเสี ยงสัมผัส เดี๋ยวนี้นกั ดีไซด์ ปรุ ง
แต่งหลอกกันมากมายเลย อย่างอาตมาเคยท้วงคนหนึ่งตอนนี้เป็ นศาสตราจารย์ ก็เขียนภาพมา แล้วคน
สัมภาษณ์วา่ ภาพที่เขียนหมายถึงอะไร แต่คนเขียนภาพบอกว่าผมก็ยงั ไม่รู้วา่ หมายถึงอะไร แต่กไ็ ด้
เหรี ยญทอง คือกรรมการรู ้วา่ คืออะไร? นี่คือสัญญา ย นิจจานิ
คุณจะรังสรรอะไรขึ้นมาต้องรู ้วา่ จะให้อะไรเขา แต่พวกแอบสแตรค ก็เสี่ ยง คนเขียนยังไม่รู้วา่ ทําอะไร
เลย คนก็ดนั ชอบไปใหญ่เลย เขียนส่ งๆไปเท่านั้น ขออภัยพูดวิจารณ์พวกนี้ เพราะพวกนี้อตั ตาสู ง เสพ
อัตตาเสพความเก่งของตน หยิง่ ผยองเป็ นเรื่ องปรุ งแต่ให้แปลกไม่เหมือนใคร เป็ นตัวกูของกู เป็ น
เอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ ไม่รู้กี่ลา้ นคนก็เต็มบ้านเมือง รู ปอย่างเดียวก็นบั ไม่ถว้ น มีเสี ยง กลิ่น รสอีก อย่าง
อาหารไทย แม่ครัวพ่อครัวปรุ งเก่ง ต่อไปจะไปหลอกคนทัว่ โลก อีกหน่อยติดโลกทั้งโลกก็หมด อย่าง
จีนนี่เอามาก่อน คนก็เอากันทัว่ โลก แต่ตอนนี้ Papaya pok pok ส้มตํา หรื อ ต้มยํากุง้ ก็ไปทัว่ โลกแล้ว
อาหารนี่แหละคนไ้่ทยจะไปหลอกทัว่ โลก อาตมาพูดอย่างน่ากลัวนะ ก็ลดลงเถอะ อาตมาก็ช่วยคนที่
เข้าใจว่าอาตมาปรารถนาดี พวกที่ปรุ งแต่งได้รับโลกธรรม อาตมาไม่ริสยาคุณนะ จะได้รับการยกย่อง
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ว่าเก่งไม่มีใครเหมือนก็เชิญ อาตมาไม่แข่งไม่ริสยา เห็นแต่วา่ เป็ นเรื่ องมอมเมาคนให้คนหลงติดยึด ที่
ยึดเก่ายังไม่ลา้ งก็เพิ่มใหม่อีกมันซวยขนาดไหน?
ทุกอย่างไม่มีอะไรจริ งแท้ไม่เที่ยง แต่คุณก็ยดึ ว่าจริ ง แท้เที่ยง ก็คือสิ่ งที่คุณยึดอุปาทาน ฉวยเอาเป็ นเรา
ของเรา จนกว่าจะล้างได้เมื่อล้างได้ การอร่ อยหรื อได้อสั สาทะ จากได้เงินทอง หรื อได้ตามมุ่งหมาย ได้
เงินทอง ได้ที่ดิน ได้สิ่งที่เขานิยมในโลก ก็เท่านั้นบําเรออารมณ์เป็ นของกู ลมๆแล้งๆ ทั้งสภาพนั้น
อาจจะบอกว่าได้ใหญ่ ชนะ สมใจกู เป็ นของกู อย่างเขาประมูลสแตมป์ ขายกันเท่าไหร่ หรื อภาพอื่นๆอีก
ขายหมด ใครได้
อย่างอาตมาพาทําสร้างกันก็พออาศัย ก็ภูมิใจที่สร้างอะไรใหญ่แพงพอสมควรก็ภูมิใจที่ไม่ได้ไปเรี่ ยไร
ใคร มีแต่คนเชื่อว่าอาตมาต้องมีสิ่งที่พอเหมาะไว้อาศัยไม่อาศัยก็ทาํ งานไม่ได้ อาตมาเชื่อว่าถ้าจะไปแข่ง
สวยพิสดารอย่างเขาอาตมาสู ้ไม่ได้หรอก อาตมาก็เอาสวยแปลกแค่น้ ีไม่ได้แข่งเขาหรอก ไม่ไปลอก
เลียนตามแบบเขาทีเดียว พอเป็ นไป ต้องประมาณให้พอเหมาะ ถ้าไม่ทาํ เสี ยเลยก็แคบ ไม่ได้ช่วยคนมาก
เพราะคนระดับนี้มีบารมีกเ็ ยอะ เช่นองคุลีมาร มีบารมี แต่หลงความรู ้ ถูกหลอกให้ไปฆ่าคนสักพันคน
เพื่อได้ความรู ้ แต่ที่จริ งฆ่ามากกว่าพันคน แต่วา่ ฆ่าตอนแรกไม่มีหลักฐาน ก็เลยฆ่าคนแล้วเอาหัวแม่โป้ ง
มาร้อยๆห้อยคอไว้ เพราะหลง เมื่อแม่มา ก็ตอ้ งฆ่าแน่ พระพุทธเจ้าเลยต้องมาโปรด องคุลีมารก็มีบารมี
อาตมาทํางานก็หาคนมีบารมี อย่าไปตีทิ้งคนชัว่ ทีเดียว เขามีบารมีอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่เหมือน
สมัยพระพุทธเจ้า
สรุ ปอีกที ฟังวันนี้ไปแล้ว ถ้าเข้าใจดีกแ็ ล้วไป แต่ถา้ ไม่เข้าใจก็อย่าเพิง่ ไปมุ่น หรื อเอาเป็ นเอาตายกับมัน
ปล่อยไปก่อนหรื ออย่าเอาไปตีกิน ว่าสัจจะไม่มีหรอกในโลกนี้ จริ งมันเป็ นสมมุติสัจจะ แต่โลกนี้อยูก่ บั
สมมุติสัจจะ อรหันต์ปรมัตถสัจจะสู ญแล้วท่านไม่มี แต่ท่านมีสมมุติสัจจะ จะบอกว่าสมุตติสัจจะไม่มี
ไม่ได้ มันมี คําโกหกเป็ นส่ิ งมีจริ ง แต่คาํ โกหกเป็ นคําไม่จริ ง แล้วคนโกหกมีในโลกมากด้วย คุณก็ตอ้ ง
อยูก่ บั คนที่เขามีสิ่งไม่ดีแล้วก็ตอ้ งประมาณเอาตามเหมาะควรนี่แหละ...จบ

