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570703_ธรรมาธรรมะสงคราม ทีสั่นติฯ เร่ือง สัจจะไม่มใีนโลก  
 
พ่อครูวา่...วนัน้ีอาตมาจะนาํจูฬวยิหูสูตรท่ี ๑๒ ในพระไตรฯล. ๒๕ ขอ้ ๔๑๙ สูตรน้ีอาตมาถือวา่
พระพุทธเจา้ตรัสถึงสุดยอดของสัจธรรมแลว้ แลว้มนัสัจจะเป็นสัญญา ย นิจจานิ คาํตอบเป็นคาํตอบ
ของผูท่ี้ถึงความบริสุทธ์ิแทจ้ริง ไม่มีความระแวง ซ่ือสัตย ์แต่วา่คนข้ีโกงกจ็ะเอาไปตีกินวา่ สัจจะนั้นไม่
มีจริง กจ็ะตีกินทาํอะไรกไ็ด ้แต่ท่ีจริงไม่ได ้สาํหรับคนท่ียงัไม่บริสุทธ์ิกจ็ะมีทุกคน จะไปพดูปากเปล่า
วา่ฉนัไม่มีกย็่งิซวยหนกั แต่ท่ีจริงมนัไม่มี ทั้งชัว่ดีนั้นเป็็นสมมุติทั้งนั้น  
 
คนท่ีเฉโกกจ็ะวา่ ในเม่ืออะไรกไ็ม่มีจริง แลว้เรากท็าํอะไรกไ็ดสิ้ น่ีพวกตีกิน แต่ชัว่ดีนั้น คนท่ียงัอวชิชา
อยูก่มี็จริงทั้งนั้น กจ็ะยดึถืออยู ่ยิง่ทาํกจ็ะยิง่ชัว่ เกิดจริงซาํ้้ซอ้น คุณตอ้งได ้เพราะจะไปตีกินวา่ ชัว่ดีไม่
มีจริงนั้นไม่ได ้ไปเขา้ใจเช่นน้ีเสร็จเลย เป็นพวกอตัวาทุปาทาน เขามีอตัตา แต่ไปยดึวา่อตัตาไม่มีไดแ้ค่
วาทะ เป็นพวกนิรัตตา คุณลา้งไม่ไดก้ย็งัอยูก่บัคุณต่อไป เป็นตณัหา เป็นวบิากกบัคุณต่อไป น่ีคือสิ่งท่ี
สาํคญัมาก กต็อ้งพดูใหเ้ขา้ใจเสียก่อน  
 
จูฬวยูิหสูตรที ่๑๒ 
พระพทุธนิมติตรัสถามว่า 
  
[๔๑๙] สมณพราหมณ์ทั้งหลายยดึมัน่อยูใ่นทิฐิของตนๆ ถือมัน่ทิฐิแลว้ 
ปฏิญาณวา่พวกเราเป็นผูฉ้ลาด ยอ่มกล่าวต่างๆ กนัวา่ผูใ้ดรู้อยา่งน้ี ผูน้ั้นช่ือวา่รู้ธรรมคือทิฐิ ผูน้ั้นคดัคา้น
ธรรมคือทิฐิน้ีอยู ่ช่ือวา่เป็นผูเ้ลว 
ทราม สมณพราหมณ์ทั้งหลายถือมัน่ทิฐิแมด้ว้ยอาการอยา่งน้ี ยอ่มโต  ้
เถียงกนั และกล่าววา่ ผูอ่ื้นเป็นคนเขลา ไม่ฉลาด วาทะของสมณพราหมณ์สองพวกน้ีวาทะไหนเป็นวา
ทะจริงหนอ เพราะวา่สมณพราหมณ์ทั้งหมดน้ี ต่างกก็ล่าวกนัวา่เป็นคนฉลาด ฯ 
 
 
พระผูมี้พระภาคตรัสตอบวา่ 
หากวา่ผูใ้ดไม่ยนิยอมตามธรรม คือ ความเห็นของผูอ่ื้น ผูน้ั้นเป็นคนพาล คนเขลา เป็นคนมีปัญญา
ทราม ชนเหล่าน้ีทั้งหมดกเ็ป็นคนพาล 
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เป็นคนมีปัญญาตํ่าทราม เพราะวา่ชนเหล่าน้ีทั้งหมดถือมัน่อยูใ่นทิฐิ ก็ 
หากวา่ชนเหล่านั้นเป็นคนผอ่งใสอยูใ่นทิฐิของตนๆ จดัวา่เป็นคนมีปัญญาบริสุทธ์ิเป็นคนฉลาด มี
ความคิดไซร้ บรรดาคนเจา้ทิฐิเหล่านั้น 
กจ็ะไม่มีใครๆ เป็นผูมี้ปัญญาตํ่าทราม เพราะวา่ทิฐิของชนแมเ้หล่านั้น 
ลว้นเป็นทิฐิเสมอกนั เหมือนทิฐิของพวกชนนอกน้ีอน่ึง ชนทั้งสองพวกไดก้ล่าวกนัและกนัวา่เป็นผู ้
เขลา เพราะความเห็นใด เราไม่ 
กล่าวความเห็นนั้นวา่แท ้เพราะเหตุท่ีชนเหล่านั้น ไดก้ระทาํความเห็นของตนๆ วา่ส่ิงน้ีเท่านั้นจริง(ส่ิง
อ่ืนเปล่า)  
 
ฉะนั้นแล ชนเหล่านั้น จึงตั้งคนอ่ืนวา่เป็นผูเ้ขลา ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา่ 
สมณพราหมณ์แต่ละพวก กล่าวทิฐิใดวา่เป็นความจริงแทแ้มส้มณพราหมณ์พวกอ่ืนกก็ล่าวทิฐินั้นวา่ 
เป็นความเทจ็ไม่จริง สมณพราหมณ์ทั้งหลายมาถือมัน่ (ความจริงต่างๆกนั) แมด้ว้ยอาการอยา่งน้ีแลว้ก็
ววิาทกนัเพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ทั้งหลาย จึงไม่กล่าวสัจจะใหเ้ป็นหน่ึงลงไปได ้ฯ 
 
 
พระผู้มพีระภาคตรัสตอบว่า 
สัจจะมอีย่างเดียวเท่าน้ัน สัจจะทีส่องไม่ม ีผูท่ี้ทราบชดัมาทราบชดัอยูจ่ะตอ้งววิาทกนัเพราะสัจจะอะไร
เล่า สมณพราหมณ์เหล่านั้น ยอ่ม 
 กล่าวสัจจะทั้งหลายใหต่้างกนัออกไปดว้ยตนเอง เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณ์ทั้งหลาย จึงไม่
กล่าวสัจจะใหเ้ป็นหน่ึงลงไปได ้ฯ 
 
 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา่ 
เพราะเหตุไรหนอ สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นเจา้ลทัธิทั้งหลายกล่าวยกตนวา่เป็นคนฉลาด จึงกล่าวสัจจะให้
ต่างกนัไป สัจจะมากหลายต่างๆ กนั 
 จะเป็นอนัใครๆ ไดส้ดบัมา หรือวา่สมณพราหมณ์เหล่านั้น ระลึกตามความคาดคะเนของตน ฯ 
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พระผู้มพีระภาคตรัสตอบว่า 
สัจจะมากหลายต่างๆ กนั เว้นจากสัญญาว่าเทีย่งเสีย ไม่มใีนโลกเลย 
กส็มณพราหมณ์ทั้งหลายมากาํหนดความคาดคะเนในทิฐิทั้งหลาย (ของตน) แลว้ จึงกล่าวทิฐิธรรมอนั
เป็นคู่กนัวา่ จริงๆ เทจ็ๆ กบุ็คคลเจา้ทิฐิ อาศยัทิฐิธรรมเหล่าน้ี คือ รูปท่ีไดเ้ห็นบา้ง เสียงท่ีไดฟั้งบา้ง 
อารมณ์ท่ีไดท้ราบบา้ง ศีลและพรตบา้ง จึงเป็นผูเ้ห็นความบริสุทธ์ิ และตั้งอยูใ่นการวนิิจฉยัทิฐิแลว้ร่า
เริงอยู ่กล่าววา่ ผูอ่ื้นเป็นคนเขลาไม่ฉลาด บุคคลเจา้ทิฐิยอ่มติเตียนบุคคลอ่ืนวา่เป็นผูเ้ขลาดว้ยทิฐิใด 
กล่าวยกตนวา่เป็นผูฉ้ลาดดว้ยลาํพงัตน ยอ่มติเตียนผูอ่ื้น 
กล่าวทิฐินั้นเอง บุคคลยกตนวา่เป็นคนฉลาด ดว้ยทิฐินั้น ช่ือวา่เจา้ทิฐินั้นเตม็ไปดว้ยความเห็นวา่เป็น
สาระยิง่และมวัเมาเพราะมานะ 
มีมานะบริบูรณ์ อภิเษกตนเองดว้ยใจวา่ เราเป็นบณัฑิต เพราะวา่ทิฐินั้น ของเขาบริบูรณ์แลว้อยา่งนั้น ก็
ถา้วา่บุคคลนั้นถูกเขาวา่อยู ่จะเป็นคนเลวทรามดว้ยถอ้ยคาํของบุคคลอ่ืนไซร้ ตนกจ็ะเป็นผูมี้ปัญญาตํ่า
ทรามไปดว้ยกนั  
 
อน่ึง หากวา่บุคคลจะเป็นผูถึ้งเวท เป็นนกัปราชญ์ 
ดว้ยลาํพงัตนเองไซร้ สมณพราหมณ์ทั้งหลายกไ็ม่มีใครเป็นผูเ้ขลา ชนเหล่าใดกล่าวยกยอ่งธรรม คือ 
ทิฐิอ่ืนจากน้ีไปชนเหล่านั้นผดิพลาดและไม่บริบูรณ์ดว้ยความหมดจดเดียรถียท์ั้งหลายยอ่มกล่าวแม้
อยา่งน้ีโดยมาก เพราะวา่เดียรถียเ์หล่านั้นยนิดีนกัดว้ยความยนิดีในทิฐิของตน เดียรถียท์ั้งหลาย กล่าว
ความบริสุทธ์ิในธรรม คือทิฐิน้ีเท่านั้น หากล่าวความบริสุทธ์ิในธรรมเหล่าอ่ืนไม่ เดียรถียท์ั้งหลาย 
โดยมากเช่ือ 
มัน่แมด้ว้ยอาการอยา่งน้ี เดียรถียท์ั้งหลาย รับรองอยา่งหนกัแน่นใน 
 ลทัธิของตนนั้น อน่ึง เดียรถียรั์บรองอยา่งหนกัแน่นในลทัธิของตน 
จะพึงตั้งใครอ่ืนวา่เป็นผูเ้ขลาในลทัธิน้ีเล่าเดียรถียน์ั้น เม่ือกล่าวผูอ่ื้นวา่เป็นผูเ้ขลา เป็นผูมี้ธรรมไม่
บริสุทธ์ิ กพ็ึงนาํความทะเลาะววิาทมาให ้
แก่ตนฝ่ายเดียวเดียรถียน์ั้น ตั้งอยูใ่นการวนิิจฉยัทิฐิแลว้ นิรมิตศาสดาเป็นตน้ข้ึนดว้ยตนเอง กต็อ้งววิาท
กนัในโลกยิง่ข้ึนไป บุคคลละ 
การวนิิจฉัยทฐิิทั้งหมดแล้ว ย่อมไม่กระท าความทะเลาะววิาทในโลก 
 ฉะน้ีแล ฯ 
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จบจูฬวยิหูสูตรท่ี ๑๒ 
  
 
พ่อครูว่า...สัจจะมากหลายต่างๆ กนั เว้นจากสัญญาว่าเทีย่งเสีย ไม่มใีนโลกเลย ประโยคน้ียิง่ใหญ่ท่ีสุด 
เท่ากบัปฏิเสธสัจจะในโลก เพราะฉะนั้นสัจจะต่างๆ คือ สัญญา ย นิจจานิ คือไปยดึสัญญาวา่เท่ียง ก็
สมณพราหมณ์ทั้งหลายมากาํหนดความคาดคะเนในทิฐิทั้งหลาย (ของตน) แลว้ จึงกล่าวทิฐิธรรมอนั
เป็นคู่กนัวา่ จริงๆ เทจ็ๆ กบุ็คคลเจา้ทิฐิ อาศยัทิฐิธรรมเหล่าน้ี คือ รูปท่ีไดเ้ห็นบา้ง เสียงท่ีไดฟั้งบา้ง 
อารมณ์ท่ีไดท้ราบบา้ง ศีลและพรตบา้ง จึงเป็นผูเ้ห็นความบริสุทธ์ิ และตั้งอยูใ่นการวนิิจฉยัทิฐิแลว้ร่า
เริงอยู ่กล่าววา่ ผูอ่ื้นเป็นคนเขลาไม่ฉลาด บุคคลเจา้ทิฐิยอ่มติเตียนบุคคลอ่ืนวา่เป็นผูเ้ขลาดว้ยทิฐิใด 
กล่าวยกตนวา่เป็นผูฉ้ลาดดว้ยลาํพงัตน ยอ่มติเตียนผูอ่ื้น 
กล่าวทิฐินั้นเอง บุคคลยกตนวา่เป็นคนฉลาด ดว้ยทิฐินั้น ช่ือวา่เจา้ทิฐินั้นเตม็ไปดว้ยความเห็นวา่เป็น
สาระยิง่และมวัเมาเพราะมานะ 
มีมานะบริบูรณ์ อภิเษกตนเองดว้ยใจวา่ เราเป็นบณัฑิต เพราะวา่ทิฐินั้น ของเขาบริบูรณ์แลว้อยา่งนั้น ก็
ถา้วา่บุคคลนั้นถูกเขาวา่อยู ่จะเป็นคนเลวทรามดว้ยถอ้ยคาํของบุคคลอ่ืนไซร้ ตนกจ็ะเป็นผูมี้ปัญญาตํ่า
ทรามไปดว้ยกนั  
 
ในตอนตน้พระพุทธเจา้ตรัสวา่ สัจจะมีหน่ึงเดียวเท่านั้น เป็นสองไม่ได ้แต่ต่อจากนั้นท่านกว็า่ สัจจะไม่
มีในโลกเลย นอกจาก สัญญาวา่เท่ียงเสียแลว้ กไ็ม่มีเลยในโลก กคื็อสัจจะไม่มีในโลก มีแต่ สัญญา ย 
นิจจานิ  
 
คาํวา่เท่ียงนั้นใครไปกาํหนด สัญญา วา่เท่ียงนัง่แหละคือสัจจะ ของใครกต็าม พระพุทธเจา้กส็ัญญา ย 
นิจจานิของท่าน ของคนอ่ืนกย็ดึ กาํหนดต่างๆกนั แต่ทั้งมหาจกัรวาลน้ี  สัจจะมีหน่ึงเดียว กคื็อของผู ้
นั้นท่ียดึไวเ้ป็นสัญญา ย นิจจานิ  
 
กคื็อ สัญํูปาทานกัขนัโธ มนัหมดอุปาทานในขนัธ์นั้นออกไปเสีย ผูใ้ดไม่มีการยดึในสัญญานั้นของ
ตนแลว้ กไ็ม่ยดึอะไรวา่เท่ียงหรือไม่เท่ียง เพราะตวัสัญญาเป็นตวักาํหนดวา่เท่ียง ผูน้ั้นเขลาตํ่าทรามโง่ 
แต่ทีน้ีผูน้ั้นเป็นผูห้มดอุปาทานในสัญญาแลว้ สัญญาเป็นตวัรู้แลว้จบในตวัสัญญา เม่ือสัญญาจบแลว้ก็
ทาํนํ้าหนกัไปท่ีปัญญา ปัญญากจ็ะลึกซ้ึงเม่ือสัมมาทิฏฐิ ปัญญากส็ั่งสมเป็นอินทรียพ์ละตามสัญญา  



5 

 

 
สัญญาจึงสาํคญัมากในการปฏิบติั หากสัญญาผดิกไ็ม่ไดผ้ล แต่ถา้สัญญาสัมมาทิฏฐิกไ็ดผ้ล ทีน้ีสัญญา
ถา้ไม่มีอุปาทานเป็นคนท่ีปราศจากอุปาทานในสัญญาขนัธ์แลว้ แต่ไม่ไดห้มายความวา่สัญญานั้นมืด
บอก สัญญานั้นไม่มีอะไร เพราะคุณไปนัง่หลบัตาดบัเป็นอสัญญีสัตว ์ลทัธิพุทธไม่ไดใ้หไ้ปดบัสัญญา 
แต่ใหศึ้กษาสัญญาจนรู้แจง้ จนไดส้ัญญาเวทยตินิโรธ ปฏิบติัจนไดอ้รูปฌาน ๔ แลว้พน้อรูปฌาน ๔  
 
รูปฌาน ๔ คืออะไร คือการปฏิบติัโดยทาํความสะอาดวญิญาณ วญิญาณคือธาตุรวมของเวทนา สัญญา 
สังขาร เป็นเจตสิก ๓ แมย้ดึเวทนา สัญญา สังขาร สัญญาตอ้งตามกาํหนดรู้ เม่ือลา้งกิเลสไดส้ัญญาก็
สะอาด กาํหนดรู้ของตนท่ีทาํไดถู้กตอ้งหรือไม่ สัญญากเ็ป็นตวัตรวจสอบ ถา้ทาํได ้เวทนา สัญญา 
สังขารกส็ะอาดข้ึนๆ สัญญาจึงเป็นตวังานท่ีสาํคญัท่ีสุด จึงจบดว้ย สัญญา เวทยติตงั นิโรธงั โหติ คือ
เคลา้เคลียเวทนา แต่ไม่ใช่ดบัเวทนา ดบัสัญญาไม่ใหท้าํงาน แต่แทจ้ริงนั้น  
 
พอฌาน ๔ กาํหนดรู้อุเบกขาแลว้ เป็นปัญญา เป็นอญัญา ไดแ้ลว้กพ็ฒันาต่อ การพฒันาต่อคือตรวจสอบ
ใหม่ในอรูปฌาน ทาํฌานค ๔ ไดคื้อกิเลสไม่มี แลว้กด็บัแบบพุทธ ไม่ตอ้งไปอยูใ่นภวงัค ์แต่ลืมตาต่ืน
รับผสัสะ รู้จกัการปรุงแต่ง สภาพปรุงเป็นอารมณ์ รวมๆเรียกวา่ สังขาร เป็นความปรุงเตม็รูป เป็นองค์
รวม Concept เป็นความคิดความปรุงท่ีเตม็ แลว้ในConcept กแ็ตกตวัเป็น Content แลว้คุณกไ็ปแตกตวั
แต่ละ Content (รายบท) ตอ้งตีกรอบทาํไปแต่ละcontext  ไม่ใช่ทาํมัว่หมด แลว้เรียนรู้ความสัมพนัธ์กนั
ในcontextแลว้อะไรเป็นเหตุ มีทั้งกศุล และอกศุลเหตุ เราจบัและกาํจดัแต่อกศุลเหตุเท่านั้น ย ํ้าอีกลา้น
คร้ัง 
 
ความวา่ ดบั ในเวทนากต็ามเป็น บริบทหน่ึงในสังขาร ถา้คุณวจิยัสังขารไดก้จ็บัตวักิเลสได ้แต่ถา้ไม่รู้
สังขารกไ็ปจบัในเวทนา ท่ีเป็นตวัการ ความไม่รู้ตน้ทางเลย  
 
การปฏิบติัตอ้งมีการกระทบสัมผสั นอก เช่นกระทบเงินสองลา้นๆ ใจเป็นอยา่งไร ถา้วเิคราะห์เหตุ ให้
จบัแต่อกศุลเหตุนะ ป่วยการกบัคนไปนัง่หลบัตาดบันั้น วนัท่ีจะลดกิเลสไดไ้ม่มี ขออภยัอาตมาพดูน่ี
เหมือนช้ีคนอ่ืนผดิไปหมดของตนเองถูกหมด เหมือนมีอตัตามานะ แต่คุณจะไปรู้กบัอาตมาไม่ไดว้า่
อาตมามีการยดึทิฏฐิถือมัน่หรือไม่ อาตมาบอกเลยวา่อาตมาไม่มี  แต่บอกแลว้คุณจะเช่ือหรือไม่กต็อ้ง
พิสูจนด์ว้ยตวัเอง 
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อยา่งอาตมาบอกวา่ อาตมาถูกด่าข้ึนปกหนงัสือพิมพเ์ลยวา่ เดรัจฉานโพธิรักษ ์อาตมาไม่ข้ึน แต่ลูกศิษย์
ข้ึนหมดเลย กอ็าตมาเขา้ใจแลว้วา่ อาตมาล้้างตวัเดรัจฉานในตวัเองหมด ไม่ใช่วา่อาตมาหนา้ดา้นหนา้
ทน แต่อาตมารู้วา่เดรัจฉานคืออะไรแลว้อาตมากาํจดัเดรัจฉาไดห้มดแลว้ อาตมากไ็ม่ข้ึน พวกเรากมี็
บางส่ิงท่ีนิโรธไดแ้ลว้ บางสิ่งพวกคุณไม่เคยติดเลยในชาติน้ี นัน่แหละคุณนิโรธแลว้ แต่คุณจะไม่รู้วา่
ตอ้งลา้งอยา่งไร อาการติดเป็นอยา่งไร แต่ส่ิงท่ีคุณเคยติด แต่คุณไดล้ะลา้งมา ตอนน้ีลา้งไดห้มดแลว้ 
เม่ือกระทบสัมผสักไ็ม่มีอาการโกรธหรือชอบอยา่งไร อยา่งเขาด่าอาตมากรู้็แลว้ อาตมาไม่มีโกรธเคือง
อะไร ไม่ถือสาอะไร กรู้็ไดว้า่เขาวา่เรา ไม่ไดถื้อดีดว้ย  
 
ผูใ้ดไดเ้รียนรู้กระทบสัมผสัเกิดกิเลสแลว้เราลา้งกิเลส จนอุเบกขา เป็นเนกขมัสิตอุเบกขา ไม่ใช่เฉย
แบบพกัยก แมแ้ต่คุณไปนัง่หลบัตาดบัแบบฤาษีกไ็ม่เหมือนคุณทาํแบบมีผสัสะกระทบทวารนอกเลย 
กายกต่็างกนั อุเบกขาขอฤาษีกบัอุเบกขาของพุทธกต่็างกนั พระพุทธเจา้ไม่รับรองแมไ้ดก้ายสักขีอาสวะ
บางอยา่งหมดไดแ้ต่กต็อ้งสัมผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยกายจึงจะบรรลุธรรม แลว้ทาํอยา่งเห็นๆรู้ๆลืมตา ของ
พุทธตอ้งเห็นดว้ยทวารครบ  
 
เม่ือคุณอ่านอาการกามหรือพยาบาทชดัเจน จนไม่สงสัย แลว้กท็าํต่อทาํซํ้ าเพื่อใหเ้กิดอเนญชาภิสังขาร
หรืออนุรักขณาปธานกจ็ะเห็นเหตุปัจจยัท่ีเกิดเนกขมัมสิตะท่ีเป็นเวทนา๑๘ คุณกส็ั่งสมคุณสมบติัของ
อุเบกขา แขง็แรงข้ึนเร่ือยๆ เป็นโลกตุรจิตท่ีแขง็แรงเหนือผสัสะ คุณกย็่งิมีสังขารุเปกขาญาณท่ีแขง็แรง 
เฉยอยา่งรู้ วจิยัมีเหตุมีผล ไม่ใช่เฉยด้ือๆ รู้น่ิงเฉย ไม่มีตวัวจิยัวจิาร ไม่มีเบ้ืองตน้ท่ามกลางบั้นปลาย 
อะไรมากไ็ม่รู้แจกแจงไม่ออก หรือแมลื้มตาทาํแต่ไม่ไดร้ายละเอียดอยา่งอาตมาบอกกไ็ดแ้ต่สมถะลืม
ตา อยา่งสายสบาย ทาํใจใหเ้บิกบานร่าเร่ิง เขากอ่็านจิตร่าเริงไดน้ะ จิตอภิโมทยงั อานาปานสติไดด้ว้ย
ทาํใจไดด้ว้ย แต่ไม่ไดเ้กิดการรู้แจง้เห็นจริงอาริยสัจ ไม่ไดท้าํทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
 
ฌานฤาษีกบัฌานพุทธต่างกนั ฌานพุทธจะเห็นละเอียดข้ึนเร่ือยๆ โดยการทาํซํ้ า แลว้การทาํอรูปฌานก็
ตรวจ อากาสาฯ วา่วา่ง แต่ความวา่งน้ีเป็นความวา่งมาตามลาํดบั ท่านกใ็หต้รวจสภาวะ ๓ อยา่ง สัญญา 
กาํหนด ๑.อากาศ ๒.วญิญาณ ๓.อากิญฯ 
 
ทาํไมอาตมาไม่พดูเนวสัญญา นาสัญญาฯ เพราะเนวสัญญานาสัญญา คือกาํหนดรู้ทุกอยา่งทั้งอากาศ อา
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กิญ จะนิดจะนอ้ยเท่าไหร่เหลือเท่าไหรกต็อ้งตรวจใช ้อากาสานญัจายตนสัญญา กาํหนดความวา่งคือ
อยา่งไร วญิญานญัจายตนะกก็าํหนดรู้ธาตุวญิญาณ และอากิญจญัญายนสัญญา คืออะไรนิดหน่อยก็
ไม่ใหมี้ ทั้งเศษกาม เศษโลกธรรม เศษอตัตากไ็ม่ใหมี้  
 
เช่นอาการท่ีจิตมนัจะเคล่ือนมารู้ อาฬารดาบส สะกดจิตดบัป๋ี พอจิตมนัเคล่ือนมารู้นิดหน่ึงอาฬารดาบส
ไม่รู้เลย มีแต่ดบัๆๆๆ ส่วนอุทกดาบส รู้ไดย้ิง่กวา่นั้นมนันอ้ยนิดแวบเดียวกรู้็ แลว้กาํหนดหมายสัญญา
ใหม้นัดบัไปอีก มนัจะมีอะไรรู้แวบมาไม่ได ้ไม่ใช่สัญญารู้ แต่เป็นสัญญาดบั แต่ของพุทธจะกาํหนดรู้ 
ใหเ้ป็นสัญญาท่ีมีปัญญา ท่ีไปสลายพลงัของกิเลส ไดเ้ลย  
 
เนวสัญญานาสัญญาคือกาํหนดรู้ใหไ้ดห้มด ไม่มีส่ิงใดท่ีไม่รู้ จะรู้กไ็ดไ้ม่รู้กไ็ดไ้ม่มี กาํหนดรู้ทั้งหมด รู้
อะไร? รู้วา่ความดบัทั้งหมดมีแลว้ อาสวะกด็บั กด็บัมาตั้งแต่โลกอบาย แต่ก่อนสัมผสักบัวงไพ่ กบัเหลา้ 
ราคาขวดละหา้แสน ตาเรากระทบขา้งนอก กามราคะกห็มดไป รูปราคะกห็มดอีก อรูปราคะกห็มดอีกก็
เห็นหมดเลยวา่ไม่มี สัญญากต็อ้งกาํหนดรู้ จะวา่รู้กไ็ม่ไดจ้ะวา่ไม่รู้กไ็ม่ได ้จะตอ้งทาํใหรู้้ใหห้มด คือไม่
มีไม่รู้(เนวสัญญา) จะมีเหลือเท่าไหร่กไ็ม่มี  
 
เม่ือทาํใหส้ัญญาทาํงานอยา่งสุดยอดรู้หมดจบ ในเนวสัญญานาสัญญายตนะ กท็าํใหด้บัไดห้มด พิสูจน์
ไดทุ้กปัจจุบนัแห่ง ๓๖ เวทนา ทั้งอดีตปัจจุบนัอนาคต กิเลสแบบโกลียะกห็มดไม่เหลือ  แบบโกลุตระ
ไม่มีอุปกิเลสเหลือเลย ครบทวาร ๖ คุณกท็าํใหม้นัตกผลึกแน่น ทาํซํ้ าทาํทวน สั่งสมไป จนเป็น นิจจงั
(เท่ียงแท)้ ธุวงั (ถาวร) สัสตงั(ยนืนาน) อวปิริณามธมัมงั(ไม่แปรเปล่ียน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหกัลา้งได)้ 
อสังกปุปัง(ไม่กลบักาํเริบ) 
 
เรากเ็ห็นวา่เป็นสุภะๆๆ ไม่ใช่กิณหา โดยไม่ไปติดยดึกบัประภสัสราดว้ย อนัน้ีเทีียบกบัอากาสาฯ อา
กิญฯหรือเนวสัญญาฯไม่ไดเ้พราะไม่มีสิ่งเปรียบแลว้ แลว้อะไรท่ีจะไม่ใหมี้อะไร? คุณกไ็ม่มีจนกระทัง่ 
สั่งสมเป็นส่วนอดีต แลว้อนาคตมนัจะถูกหกัลา้งไหม? กท็าํใหแ้น่วแน่ แนบแน่นปักมัน่จนกระทัง่ นิจ
จงั(เท่ียงแท)้ ธุวงั (ถาวร) สัสตงั(ยนืนาน) อวปิริณามธมัมงั(ไม่แปรเปล่ียน) อสังหิรัง(ไม่มีอะไรหกัลา้ง
ได)้ อสังกปุปัง(ไม่กลบักาํเริบ)   
 
คุณผา่นเวทนา ๑๐๘ ของปัจจุบนักสู็ญทุกท่า ทุกโอกาส ทุกอิริยาบถ จนคุณไม่ตอ้งทาํเลยเป็นตถตา ไม่
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ตอ้งทาํเลย จนมัน่ใจจะมารูปไหนกม็ัน่ใจวา่อนาคตกสู็ญ เพราะอดีตกบัปัจจุบนัยนืยนัวา่สูญมามากพอ  
 
อวชิชาขอ้ท่ี ๕ กบั๖ นั้นไม่สูญทั้งกศุลและอกศุล เพราะแมเ้ป็นอรหนัตน์ั้นความเป็นอกศุลจะสูญ แต่
กศุลไม่สูญ คุณไม่ทาํบาปทั้งปวง แต่กศุลกย็งัทาํตลอดเวลา ไม่สันโดษในกศุลดว้ย ดงันั้นขอ้ ๕ และ๖ 
ยงัมีชีวติินทรีย ์มีแต่กศุล ส่วนอกศุลนั้นไม่มีแบบเท่ียงเลย  
 
สัญญากาํหนดชดัวา่อะไรเท่ียงอะไรไม่เท่ียง อะไรมีอะไรไม่มี กเ็ลยเหลือแต่ สัญญา ย นิจจานิ ก็
กาํหนดรู้แต่สมมุติ ถา้ใครยดึมัน่จะรู้วา่ยดึอยา่งสมาทานหรืออุปาทาน ถา้ใครยดึอยา่งอุปาทาน คือแพ้
ใครไม่ไดห้รอก ถา้คุณมัน่ใจแลว้ ไม่ยอมแพห้รอก ยงัไงคุณจะตอ้งเหนือเขาทั้งหมด แต่คนไม่ยดึมัน่ใน
อุปาทานวา่เราถูกเราดีเราไม่ผดิ เราแพก้แ็พ ้โดยไม่โกรธไม่ผกู  
 
ถา้เราไม่มัน่ใจชดัเจนจริงวา่ของเราถูกเรากเ็ผือ่วา่ของเขาอาจจะถูกนะ ถา้คุณไม่ใช่ยอดจริงๆ อยา่งคุณ
ฟังอาตมากน่็าจะยกใหอ้าตมาวา่พ่อท่านอาจจะถูกกวา่นะคุณกส็บายไป แต่ถา้คุณกเ็ช่ือวา่คุณน่าจะถูกก็
ไม่ยกใหใ้ครเลย กไ็ม่เป็นไร แลว้คุณเองจะเอาอะไรจากอาตมาไหม? ถา้คุณไม่เอาแลว้กม็าฟังแต่วา่จะ
ผดิอะไร ถา้เห็นไม่ตรงกว็า่ผดิแลว้ อาจไม่แสดงออก แต่คุณสบายใจวา่อาตมาผดิ แต่ใครตดัสินคุณล่ะ
วา่คุณถูก คุณกต็ดัสินของคุณเองเหมือนอยา่งพระพุทธเจา้วา่ไว ้
 
สรุปแลว้คุณกต็อ้งยดึวา่คุณถูก คนอ่ืนโง่เขลาคนอ่ืนผดิ ใครรู้แลว้กไ็ม่ไปเบลมเขาวา่ผดิ แต่อยา่งอาตมา
กย็นืยนัใหเ้ขาฟังแลว้ แต่เขากมี็เหตุผลเถียงแยง้วา่เขาถูก อาตมากตรวจแลว้วา่อยา่งอาตมาวา่ถูก กแ็ลว้
ไป แต่ถา้เราวา่เราผดิกไ็ด ้หรือถูกกไ็ด ้แต่มนัใชป้ระโยชนไ์ดไ้หม ถา้เราเองยนืยนัวา่ถูกวา่ดี แต่เขาบอก
วา่ผดิ ไม่ดีไม่ถูก เขากจ็ะทาํอยูก่อิ็สระของเขา เขาจะทาํ แลว้คุณเองคุณจะทาํกบัเขาไหม? แต่ถา้คุณเห็น
วา่ถา้ทาํกบัเขากเ็ท่ากบัทาํใหเ้สียหนกัเขา้ไป แต่ถา้คุณเองวา่สังคมไม่เสียหายเท่าไหร่กท็าํ อยา่งอาตมา
ใชม้าตลอดวา่สังคมไดเ้ท่าน้ีกท็าํไปก่อน ไม่ไดท้าํอยา่งฝืนอะไร ถา้เห็นวา่ควรทาํกท็าํ สิ่งเหล่าน้ีตอ้ง
มีสัปปุริสธรรม ตดัสินตามหาปเทส ๔ จะเขา้กบัส่ิงควรกคุ็ณเองตดัสิน ถา้ไม่เขา้กบัสิ่งควรกไ็ม่ทาํ ถา้
เห็นวา่จะเสียผลกไ็ม่ทาํ เป็นอิสรเสรีภาพ 
 
ความจริงใจของผูใ้ชว้จิารณญาณอยา่งท่ีกล่าว ผูน้ั้นจะไม่ยดึมนัถือมัน่เกินไป แลว้จะไม่ไปลงโทษใคร 
เรากาํหนดเองเป็นสัญญา ย นิจจานิ วา่อยา่งน้ีใช่หรือไม่ใช่ ส่วนผูต้ดัสินจริงๆในมหาจกัรวาลน้ีไม่มี 
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อยา่งพระพุทธเจา้ท่านวา่ท่านรู้ย่งิกวา่ใครกต็ดัสินได ้แต่อยา่งพระเทวฑตัไม่เช่ือท่านกไ็ม่วา่ไร สุดทา้ย
กป็กาสนียกรรม คือประกาศใหท้ั้งหลายรู้วา่ ถา้ส่ิงใดท่ีเทวฑตัทาํกเ็ป็นส่ิงท่ีเทวฑตัทาํไม่ใช่ของเรา 
วบิากใครกว็บิากใคร เป็นการตดัสินสุดทา้ย ย่งิกวา่พรหมทณัฑ ์เป็นนานาสังวาสเดด็ขาดแลว้ ท่านก็
ประกาศวา่นัน่ของเทวฑตัไม่ใช่ของพวกเราทาํ กไ็ม่ตอ้งไปเกลียดชงักนั 
  
ปฏิโกสนา กโ็จทยท์ว้งไดแ้ต่อยา่ใหถึ้งตอ้งใหมี้ผูม้าตดัสินหรืออธิกรณ์ หรือคา้นกนัจนคนตีกนั ดีไม่ดีก็
ตีหวัคุณเองล่ะ กค็า้นไดอ้ยา่งเตม็กาํลงัปฏิโกสนาได ้แต่กป็ระมาณเองนะ ถา้มากไปเขามาทาํร้ายคุณเอง
นะ แรงไดข้นาดไหนกแ็รงจนอยา่ใหเ้กิดเร่ือง ถา้รับไดก้ท็าํ แลว้แต่ประมาณ  
 
ถา้อยา่งดีกค็ดัคา้นอยา่งทิฏฐาวกิมัม ์คือยงัอยูเ่ป็นหมู่กลุ่มไม่แตกนิกาย ไม่ใช่อสังวาส ยงัอยูร่่วมกนัได ้
เป็นนานาสังวาส ความเห็นไม่เสมอสมานกนัเท่านั้นเอง แต่ถา้ทาํใหถึ้งแตกกนัแลว้ กไ็ม่ใช่กายเดียววนั
เป็น นิกายแลว้ คือองคร์วมน้ีเรียกวา่สังวาส มนัแตกไปแลว้ทะเลาะกนัไป เลยขั้นนานาสังวาสแลว้ก็
เป็น นิกาย แยกกายกนัไป  
 
สัจจะมีหน่ึงเดียว หรือเวน้ไวแ้ต่สัญญา ย นิจจานิ แลว้ไม่มีเลยในโลก  
 
เป็นเร่ืองท่ีไม่มีรูปแลว้ นอกจากมีธาตุรู้ ถา้มีสภาวะกรู้็ได ้แต่ถา้ไม่มีสภาวะกเ็ทียบเอา แต่ถา้ถึงนิโรธ 
นิพพานนั้นกไ็ม่มีอะไรเทียบแลว้ คุณเทียบของคุณเองถา้คุณมีสภาวะ อยา่งตอนน้ี ถา้คุณมีนิโรธแลว้มี
องคร์วมอยา่งไร?กมี็รูป มีเสียง มีองคป์ระกอบ มีการกระทบสัมผสั กป็ริสุทธา ปริโยทาตา มุทุ 
กมัมญัญา ประภสัสรา คือกระทบสัมผสั ทาํงานอยูก่บัทัว่ไปปกติ แต่จิตของท่านวา่งแลว้ไม่มีกิเลส คน
ด่าขนาดไหนจิตของท่านกป็ระภสัสร ดีไม่ดีท่านปรุงร่วมดว้ย มีญาณปรุงร่วมไปกบัคุณดว้ย จิตท่านก็
ใส แต่รู้วา่คุณยดึของคุณ รู้วา่เขายงัรู้ไม่ได ้ถา้ตดัสินวา่จะร่วมงานดว้ยกท็าํไป แต่ถา้ตดัสินไม่ทาํดว้ยก็
ไม่ทาํดว้ย กถู็กด่าอีกแบบหน่ึง คือด่าวา่คนน้ีไม่ทาํ ใจดาํ ไม่กรุณาปราณี เห็นแก่ตวั เพราะฉะนั้นคน
ตาํหนิเพ่งโทสกนันั้น อาสวะเจริญยิง่ เพราะฉะนั้นใครจะทาํร้ายทาํลายอยา่งไรเรากไ็ม่ควรถือสา  
 
การยดึถืออยา่งรู้ๆ ไม่ไดท้าํเพื่อตวักขูองกเูลย ทาํประโยชนท่์าน เราเสียสละดว้ยซํ้ าเป็นสมาทาน ผูน้ี้มี
พลงัปัญญา พลงัการงานอนัไม่มีโทษ มีพลงัวริิยะ มีพลงัสังคหะ งานเรากช่็วยเขา แต่เราทาํอยา่งไม่ได้
ตอ้งการอะไรจากเขา ผูน้ี้จะไมกลวัเลยในการใชชี้วติ จะกลา้หาญเขา้บริษทัหมู่กลุ่ม กไ็ปกลวัทาํไม เรา
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จะไปรับใช ้ไม่ไดไ้ปเอาอะไรจากเขาไม่หวัน่กลวัเลย แลว้ท่านกลวัคนจะด่าวา่ไหม จะกลวัทาํไม เราทาํ
ส่ิงถูกทุกอยา่ง แต่คนตาํหนิเขากไ็ม่รู้ ถา้เราเห็นวา่เขาไม่รับเราจริงๆบาดใจเขาเรากไ็ม่ทาํ แต่ถา้ไม่
ขนาดนั้นไดป้ระโยชนก์ท็าํ 
 
อยา่งเราไปทาํงานกบัสังคม มีคนชอบใจไม่ชอบใจ เรารู้องคร์วมวา่คนโง่มีมาก คนฉลาดมีนอ้ย เราเห็น
วา่จะเกิดประโยชนถ์า้ทาํต่อเรากท็าํ หากเสียผลแลว้เรากเ็ลิก หรืออยา่งพล.อ.ปรีชา พาเรากลบัจาก
ทาํเนียบ คนโกรธมีมากเลย เขาวา่จะไดเ้ปรียบจะเอาใหช้นะ แต่วา่เราเห็นแลว้วา่อยูต่่อจะเสียมากกวา่
เรากถ็อย ตอ้งใชม้หาปเทส ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ถา้เราทาํพลาดกเ็พราะไม่ฉลาดพอ แต่ไม่เสียมากดีมาก
วา่กท็าํต่อ ตอ้งกระทาํอยา่งระมดัระวงั รู้บริษทั โอกาส รู้เวลา รู้เน้ือหา รู้ธรรมะ รู้ตวัเรากเ็ท่าน้ีเราจะทาํ
ไดแ้ค่ไหน เขารับเราแค่ไหน หากเขาไม่รับเรากอ็ยา่ทาํเลย หากเขารับเราพอประมาณจะคุม้ไหมกท็าํ ถา้
ไม่คุม้กเ็ลิก ใครจะวา่เราข้ีแพ ้ข้ีกลวักไ็ม่เป็นเรา เรารักษาผลไม่เสียหาย เราเป็นผูบ้ริหารกใ็ชส้ัปปริสธ
รรมและมหาปเทส อยา่งไม่ลาํเอียงจึงทาํงานไดดี้  
 
ถา้อยากทาํกท็าํไม่อยากทาํกไ็ม่ทาํกเ็สียหายหมด การประมาณหากผูไ้ม่มีตวัตน ไม่อยากใหญ่ ไม่
ตอ้งการลาภยศสรรเสริญ จึงถ่อมตนเสมอ ไม่ทาํอะไรเกิน ตนแสดงวา่ทาํได ้๗๐ หรือ ๘๐ % เสมอ ทั้ง
ท่ีทาํได ้๑๐๐ แต่คนอวดดีทาํไดแ้ค่ ๕๐ หรือ ๖๐ หรือ๗๐ แต่ไฟแรงทาํเกินตวั ๑๒๐ กต็ายหยัง่เขียด คน
อวดดีมีเยอะ แต่คนไม่อวดดีกไ็ม่เสียหาย อยา่งเรามีเงินลา้นในกระเป๋า เราสัมผสักองลา้นในกระเป๋า แต่
เขากว็า่เราไม่มีเงิน เรากรู้็วา่วา่เราไม่มีกไ็ม่เป็นไร เพราะเรารู้วา่เรามีลา้นอยูใ่นกระเป๋า แลว้กไ็ม่
จาํเป็นตอ้งไปควกัลา้นใหเ้ขาดู เรากรู้็วา่เขาไม่รู้ความจริง เขายดึอยา่งนั้น จึงไม่โกรธ คนไหนโกรธกโ็ง่
ทุกคน ทาํกิเลสโง่ใส่ตน แลว้ตนกทุ็กข ์ 
 
ถา้เสพบาํเรอราคะ คุณยงัมีสุขเทจ็หลอกไปอยู ่แต่การโกรธน่ีคุณกรู้็วา่ทุกข ์กิเลสกโ็ตทั้งราคะและ
โทสะ มีอาฆาตพยาบาท กิเลสคุณกส็ั่งสมใส่จิต สรุปแลว้สุขหรือทุกขก์ส็ั่งสมกิเลสในจิต มีแทบทุก
เวลาเลยสาํหรับปุถุชน นานๆจะมีพกัยก เช่นเสพกินอ่ิมกเ็ฉยๆ สบายพกั คุณกไ็ปพกัสบาย แลว้กไ็ปหา
สุขสบายอ่ืนใส่ตวั เพื่อด้ินหนีทุกขต์ลอดเวลาเลย แลว้ติดเข่งกิเลสของคุณน่ีโอโ้ห มนัลม้เตม็จนคุณ
ขยายเข่งจนไม่หยดุเลย แสวงหาสุขหนีทุกขต์ลอดเวลา 
 
อยา่งกินอ่ิมแลว้กินไม่ไหว ถา้กินต่อทุกขก์ไ็ม่กิน กไ็ปนอนดีกวา่ คุณกเ็สพนอน แลว้กเ็สพอ่ืนแทน 
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เสพสบาย คนอวชิชากเ็ป็นเช่นน้ีทั้งนั้น บาํเรอโกรธโลภตลอดเวลา เราตอ้งรู้ตลอด ลา้งตวักามกบั
พยาบาทน่ีแหละ จนทาํใหจ้างคลายหมด แลว้กเ็ป็นรูปราคะ อรูปราคะต่อไป ส่วนมานะกเ็ป็นเศษเหลือ 
เป็นอากิญจญัฯแลว้  
 
อรหนัตน์ั้นมีความมี มีความวา่งความประภสัสร มีกรรมการงานอนัมีคุณค่าทาํเพื่อผูอ่ื้นตลอดมีความรู้
ความสามารถดว้ยนะ แต่ไม่มีธุลีละอองแห่งอกศุลจิตแมแ้ต่นิดแต่นอ้ย ฟังเขา้ใจไปทาํใหมี้จริงเกิดจริง
ใหไ้ด ้  
 
เราไม่ตอ้งบงัคบัใจเราไม่ใหรั้บรู้ แต่รับรู้ไดเ้ลย หลายอยา่งเรากรู้็วา่เขาจดัจา้นขนาดไหน แรงจดัหนกั 
โลกมีแต่ปรุงแต่งเพิ่มข้ึน ทาํใหโ้ลกยิง่หลากหลาย แต่ไม่เรียนรู้ความติดยดึ อวชิชา แมแ้ต่ส่ิงเลก็นอ้ย
อยา่งเกมกติ็ดกนั เดก็เล่นจนตายคาตูเ้กม ไม่กินไม่นอนเลยท่ีจริงเดก็ไม่น่าตายง่ายเพราะแขง็แรง แต่ก็
ตายได ้เพราะใชพ้ลงังานพิเศษมาก จนไปไม่ได ้ชีวติตอ้งขาดไป เพราะถูกหลอก ถูกครอบงาํความคิด 
สารพดั นกัครีเอทกม็อมเมากนัสารพดั  
 
อยา่ง เขากต็รวจวา่นกัร้อง บียอนเซ่ กว็า่เป็นบุคคลทรงอิทธิพลแห่งปี เปิดปัญชี เซเลปขาใหญ่ ครอง
บลัลงักผ์ูท้รงอิทธิพลแห่งปี ทั้งท่าทางน่าเกลียดปรุงแต่งรูปรสกล่ินเสียงสัมผสั เด๋ียวน้ีนกัดีไซด ์ปรุง
แต่งหลอกกนัมากมายเลย อยา่งอาตมาเคยทว้งคนหน่ึงตอนน้ีเป็นศาสตราจารย ์กเ็ขียนภาพมา แลว้คน
สัมภาษณ์วา่ภาพท่ีเขียนหมายถึงอะไร แต่คนเขียนภาพบอกวา่ผมกย็งัไม่รู้วา่หมายถึงอะไร แต่กไ็ด้
เหรียญทอง คือกรรมการรู้วา่คืออะไร? น่ีคือสัญญา ย นิจจานิ  
 
คุณจะรังสรรอะไรข้ึนมาตอ้งรู้วา่จะใหอ้ะไรเขา แต่พวกแอบสแตรค กเ็ส่ียง คนเขียนยงัไม่รู้วา่ทาํอะไร
เลย คนกด็นัชอบไปใหญ่เลย เขียนส่งๆไปเท่านั้น ขออภยัพดูวจิารณ์พวกน้ี เพราะพวกน้ีอตัตาสูง เสพ
อตัตาเสพความเก่งของตน หยิง่ผยองเป็นเร่ืองปรุงแต่ใหแ้ปลกไม่เหมือนใคร เป็นตวักขูองก ูเป็น
เอกลกัษณ์ อตัตลกัษณ์ ไม่รู้ก่ีลา้นคนกเ็ตม็บา้นเมือง รูปอยา่งเดียวกน็บัไม่ถว้น มีเสียง กล่ิน รสอีก อยา่ง
อาหารไทย แม่ครัวพ่อครัวปรุงเก่ง ต่อไปจะไปหลอกคนทัว่โลก อีกหน่อยติดโลกทั้งโลกกห็มด อยา่ง
จีนน่ีเอามาก่อน คนกเ็อากนัทัว่โลก แต่ตอนน้ี Papaya pok pok ส้มตาํ หรือ ตม้ยาํกุง้กไ็ปทัว่โลกแลว้ 
อาหารน่ีแหละคนไ้่ทยจะไปหลอกทัว่โลก อาตมาพดูอยา่งน่ากลวันะ กล็ดลงเถอะ อาตมากช่็วยคนท่ี
เขา้ใจวา่อาตมาปรารถนาดี พวกท่ีปรุงแต่งไดรั้บโลกธรรม อาตมาไม่ริสยาคุณนะ จะไดรั้บการยกยอ่ง
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วา่เก่งไม่มีใครเหมือนกเ็ชิญ อาตมาไม่แข่งไม่ริสยา เห็นแต่วา่เป็นเร่ืองมอมเมาคนใหค้นหลงติดยดึ ท่ี
ยดึเก่ายงัไม่ลา้งกเ็พิ่มใหม่อีกมนัซวยขนาดไหน? 
 
ทุกอยา่งไม่มีอะไรจริงแทไ้ม่เท่ียง แต่คุณกย็ดึวา่จริง แทเ้ท่ียง กคื็อส่ิงท่ีคุณยดึอุปาทาน ฉวยเอาเป็นเรา
ของเรา  จนกวา่จะลา้งไดเ้ม่ือลา้งได ้การอร่อยหรือไดอ้สัสาทะ จากไดเ้งินทอง หรือไดต้ามมุ่งหมาย ได้
เงินทอง ไดท่ี้ดิน ไดส่ิ้งท่ีเขานิยมในโลก กเ็ท่านั้นบาํเรออารมณ์เป็นของก ูลมๆแลง้ๆ ทั้งสภาพนั้น 
อาจจะบอกวา่ไดใ้หญ่ ชนะ สมใจก ูเป็นของก ูอยา่งเขาประมูลสแตมป์ขายกนัเท่าไหร่หรือภาพอ่ืนๆอีก 
ขายหมด ใครได ้
 
อยา่งอาตมาพาทาํสร้างกนักพ็ออาศยั กภู็มิใจท่ีสร้างอะไรใหญ่แพงพอสมควรกภู็มิใจท่ีไม่ไดไ้ปเร่ียไร
ใคร มีแต่คนเช่ือวา่อาตมาตอ้งมีส่ิงท่ีพอเหมาะไวอ้าศยัไม่อาศยักท็าํงานไม่ได ้อาตมาเช่ือวา่ถา้จะไปแข่ง
สวยพิสดารอยา่งเขาอาตมาสู้ไม่ไดห้รอก อาตมากเ็อาสวยแปลกแค่น้ีไม่ไดแ้ข่งเขาหรอก ไม่ไปลอก
เลียนตามแบบเขาทีเดียว พอเป็นไป ตอ้งประมาณใหพ้อเหมาะ ถา้ไม่ทาํเสียเลยกแ็คบ ไม่ไดช่้วยคนมาก
เพราะคนระดบัน้ีมีบารมีกเ็ยอะ เช่นองคุลีมาร มีบารมี แต่หลงความรู้ ถูกหลอกใหไ้ปฆ่าคนสักพนัคน 
เพื่อไดค้วามรู้ แต่ท่ีจริงฆ่ามากกวา่พนัคน แต่วา่ฆ่าตอนแรกไม่มีหลกัฐาน กเ็ลยฆ่าคนแลว้เอาหวัแม่โป้ง
มาร้อยๆหอ้ยคอไว ้เพราะหลง เม่ือแม่มา กต็อ้งฆ่าแน่ พระพุทธเจา้เลยตอ้งมาโปรด องคุลีมารกมี็บารมี 
อาตมาทาํงานกห็าคนมีบารมี อยา่ไปตีท้ิงคนชัว่ทีเดียว เขามีบารมีอาจเปล่ียนแปลงได ้แต่ไม่เหมือน
สมยัพระพุทธเจา้ 
 
สรุปอีกที ฟังวนัน้ีไปแลว้ ถา้เขา้ใจดีกแ็ลว้ไป แต่ถา้ไม่เขา้ใจกอ็ยา่เพิ่งไปมุ่น หรือเอาเป็นเอาตายกบัมนั 
ปล่อยไปก่อนหรืออยา่เอาไปตีกิน วา่สัจจะไม่มีหรอกในโลกน้ี จริงมนัเป็นสมมุติสัจจะ แต่โลกน้ีอยูก่บั
สมมุติสัจจะ อรหนัตป์รมตัถสัจจะสูญแลว้ท่านไม่มี แต่ท่านมีสมมุติสัจจะ จะบอกวา่สมุตติสัจจะไม่มี
ไม่ได ้มนัมี คาํโกหกเป็นสิ่งมีจริง แต่คาํโกหกเป็นคาํไม่จริง แลว้คนโกหกมีในโลกมากดว้ย คุณกต็อ้ง
อยูก่บัคนท่ีเขามีส่ิงไม่ดีแลว้กต็อ้งประมาณเอาตามเหมาะควรน่ีแหละ...จบ  
 


