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วันนี้เปนวันตักบาตรเทโว และเรากไ็ดตักบาตรกันไปแลว เปนวันที่เราตอนรับพระมาจากดาวดงึส หมายความวา ๓ เดอืนนี่

เราไดบาํเพญ็กันมา เขาพรรษาไดพยายามปฏบัิต ิประพฤต ิเรยีนรูธรรมะ ปฏบัิตธิรรมะกันมา กเ็หนด็เหนื่อยเมื่อยลา

ไดสวรรคกันไป คนละกอบละกาํ กล็งจากสวรรค มาเยี่ยม ญาตโิยมบาง ญาตโิยมกพ็ลอยยนิดชีื่นชม ในผูปฏบัิตดิี

ปฏบัิตชิอบ ผูที่ไดพากเพยีรศกึษา เลาเรยีนธรรมะ ของพระพทุธเจา แลวกท็าํความเขาใจ

ที่จรงิเรื่องที่จะศกึษาเลาเรยีนของสมณะนี่ มันเปนธรรมะที่เปนปรมัตถ หรอืเปนธรรมะสงูนะ มันถงึถอืวา ระดับเทวดา

แตในบคุลาธษิฐาน หรอืวาในเรื่องธรรมาธษิฐาน ที่สอดแทรกผสมผสานกันอยู มันเปนเรื่อง ที่เขาใจยาก

ในธรรมาธษิฐานหลายอยาง บางอยางบางอัน ที่เปนปรมัตถแลวนี่ ฟงแลวเดอๆ มันฟงแลว ไมขึ้น และมันเปนไปไดยาก

เชนวา พระพทุธเจาไปโปรดพทุธมารดา เอาบคุลาธษิฐานมาวา อยูที่บนดาวดงึส บนสวรรคชัน้ดาวดงึส แลวกม็นัียอะไร

ซับซอนอกีหลายอยาง หลายอันในดาวดงึสกต็าม แมแตพระพทุธเจา ไปโปรดอยูที่ชัน้ดาวดงึสแลว

เวลาจะรับประทานอาหาร ตองมาบณิฑบาต ที่เมอืงมนษุย มาบณิฑบาตเองนะ ที่จรงิเขาผกูเรื่อง เปนบคุลาธษิฐาน

แตในธรรมาธษิฐานนี่ ลกึซึ้งมาก

อาตมากค็งจะไมมเีวลาที่จะอธบิายรายละเอยีดพวกนี้ใหฟงได แตกอ็ธบิายบางเลก็นอย ไปบณิฑบาต มาแลว กม็าฉัน

แอบมาฉันกับพระสารบีตุรสองรปู อยูขางภเูขาสเินร ุอยางนี้เปนตน มแีงเชงิอะไรหลายๆ อยาง เปนแงเชงิบคุลาธษิฐาน

ที่เปนสภาวธรรมของปรมัตถ ที่จรงิมันไมใชตัวตน บคุคลเราเขา เหลานัน้หรอก แตเอาสารัตถะของสิ่งแทนเปนนมิติได

ถาเขาใจบคุลาธษิฐานแลว มันกเ็หมอืนนมิติ ที่เราหยัง่เขาไปถงึ สภาวะธรรม เปนเรื่องธรรมความลกึซึ้งทเีดยีว

พระสารบีตุรหมายถงึอะไร บณิฑบาต หมายถงึอะไร ดาวดงึสหมายถงึอะไร สริมิหามายา พระพทุธมารดาหมายถงึอะไร

รายละเอยีดนอกนัน้ เปนรายละเอยีด ของพระอภธิรรมลวนๆ อะไรหมายถงึอะไร คอืหมายถงึ พระอภธิรรมลวนๆ

เปนเรื่องสงูสดุ เปนเรื่องละเอยีดลออ พระอภธิรมนี่สงูสดุ เปนเรื่องละเอยีดลออ เปนเรื่องจติเจตสกิ

สิ่งเหลานี้นี่เปนเนื้อหาแทของศาสนาของพระพทุธเจา เราจะมาปฏบัิตสิังวรกาย วาจา จนกระทัง่ มาเขาใจผดิ

มาปฏบัิตธิรรมะของพระพทุธเจาแลว กม็าศกึษา ศลีสกิขา จติสกิขา ปญญาสกิขา เมื่อศกึษา สามนี้ ไตรสกิขา

กค็อืศกึษาจากศลีเปนเบื้องตน เปนบาทฐาน จากการปฏบัิตติามศลี แลวกจ็ะพัฒนากาย วาจา

โดยเฉพาะตองพัฒนาจติเปนอธจิติ กต็องศกึษาทางจติ ถาปฏบัิตเิรยีนรู แลวไมถงึขัน้ สามารถ มญีาณ มปีญญา



จับอาการของจติ อาการของกเิลส ซึ่งมันกอ็ยูที่จติ กเิลส จะไมอยูที่อื่น กเิลสจะไมอยู ใตตนไม ไมใชอยูบนภเูขา

ไมใชอยูทองฟา กเิลสจะไมอยูที่ไหน กเิลส จะอยูที่ จติวญิญาณเทานัน้ นอกจาก จติวญิญาณไปแลวไมเกี่ยวกับกเิลส

กเิลสจะอาศัยจติ อาศัยวญิญาณ แลวมันกป็ลอมตัว อยูกับ จติวญิญาณ เหมอืนกับมันเปนตัวตน เหมอืนกับ ผูเปนเจาของ

จติวญิญาณ จนกระทัง่ กลายเปนตัวก ูของกไูป จติวญิญาณกไ็มใชตัวกขูองก ูไมใชตัวเราตัวเขา กเิลสยิ่งไมใชแน

แตเรานกึวา กเิลสนี้เปนตัวเรา เปนของเรา แลวเรากไ็ดอยูโดยอาศัยกเิลสนี่ เปนตัวเจาหนาเจาตา เปนเจาเรอืน

เปฯตัวแสดงอทิธฤิทธิ์หมด มบีทบาทเปนอาํนาจอยูในตัวเรานะ มันเปนอวชิชามาแตตนเลยนะ

มคีนถามอาตมาวกวนวา อวชิชาเกดิมาไดอยางไร คนเราเกดิมาไดอยางไรกอน คนเกดิมาเพราะอวชิชาบาง อาว

แลวอวชิชาเกดิมาไดอยางไร อยางนี้เปนตน วนเวยีนอยูอยางนัน้แหละ เปนปญหาโลกแตก อวชิชา

มันเกดิมาพรอมกับคนเกดิ แลวคนทาํไมถงึเกดิ กเ็พราะวามันอวชิชา แลวทาํไมมันถงึจะพนอวชิชา กต็อง ทาํใหเรยีนรูวชิชา

แกไขจนกระทัง่ เกดิปญญาญาณรู นี่แหละเปนตัวสงูสดุ ที่จะพนอวชิชา คนที่ยังม ีปญญาญาณรู กค็อืคนมขัีนธ ๕ คนมรีปู

เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ คนนัน้มธีาต ุจติวญิญาณ เมื่อมธีาตวุญิญาณ อยูในตัวตน คนนัน้แหละ

ทาํใหธาตจุติวญิญาณ เปนญาณรู เปนวชิชาทัง้หมดใหได พอมวีชิชาทัง้หมด สมบรูณแลว กพ็นอวชิชา

สวนการพนอวชิชาแลว คนนัน้ยังมวีชิชาอยู ยังมกีารเกดิอยูนัน่นะ การเกดินัน้ จงึไมไดเกดิจาก อวชิชาแลว พระอรหันตเจา

กย็ังมกีารเกดิ หายใจเขากย็ังเกดิ พระอรหันตกไ็มตายนี่นะ หายใจเขากค็อืเกดิ หายใจออก กค็อืดับ

หมนุเวยีนอยูอยางนี้แหละ อยูตัง้แตการเกดินัน้ เปนอยางไร การเกดิเปนทกุข เกดิทกุขอยาง ชาตปิทกุขา การเกดิใดๆ

ไมวาอะไร เปนทกุขทัง้สิ้น เพราะฉะนัน้ พระอรหันตเจา ที่พนทกุขแลว กย็ังมทีกุข ทกุขขันธ ทกุขเพราะมรีปูขันธ นามขันธ

ซึ่งมรีปู แลวกม็เีวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ทกุขกเ็พราะ มขัีนธ เรยีกวา ทกุขขันธ ทกุขเพราะวา สภาวทกุขกย็ังเกดิ

กย็ังแก กย็ังเจบ็ๆ เพราะยังตาย เพราะยัง ไมตายนี่ ยังไมปรนิพิพาน กย็ังตองทกุขนะ อยางนี้เปนตน หรอืทกุขเพราะอื่นๆ

อาตมากเ็คย อธบิายทกุข ตางๆ แลวใหฟง ไมงัน้เราจะเขาใจผดิวา พระอรหันตเจาพนทกุขแลวไมทกุขเลย ไมจรงิ อาตมา

เคยยก ตัวอยาง ทกุขที่มันเลี่ยงไมได อยางทกุขเพราะการแก การเจบ็ นี่กเ็ลี่ยงไมไดบาง บางคน กย็ังไมเขาใจชัด

แตพอยกตัวอยาง นพิัทธทกุข ทกุขเพราะเราจะตองมสีิ่งเกี่ยวเนื่องกัน การยังอยๆู การสัมผัสสัมพันธอยู เออ เขาใจได

นี่ยกตัวอยางนพิัทธทกุข เชนวา การปวดขี้ ปวดเยี่ยว ทกุขไหม แนนอน ปวดขี้เมื่อไร ปวดเยี่ยว เมื่อไร ไมไดขี้ไมไดเยี่ยว

ทกุขนี่ถงึเรยีกมันวาปวด ขี้จะออกนี่ ซึ่งเรยีกวาปวด ไมเรยีกวาเฉย ใชไหม ถามัน ไมไดไปขี้ออก มันกป็วดอยูนัน่แหละนะ

หรอืไมไดไปเยี่ยว มันกป็วดอยู อยางนัน้แหละ เจบ็ๆ ปวดๆ ทกุข นี่ใช ภาษาไทยเราเรยีกวาปวดนะ อยางนี้เปนตน

เปนพระพทุธเจากต็องปวดขี้ปวดเยี่ยว กต็องทกุข เปนทกุขที่เลี่ยงไมไดเดด็ขาด อยางนี้กพ็อเขาใจได หรอื

ทกุขที่เลี่ยงไมไดอื่นๆ อาตมาไดอธบิายแลว เคยยกตัวอยางนะ ทกุขเพราะการแสวงหา อาหารปิรเิยฏฐทิกุข ปรเิยฏฐิ

นี่แปลวา การแสวงหาสิ่งอาศัย แสวงหาอาหารมาใหกนิ ไวในรางกาย รางกายมันยังสังเคราะหไว แลวกไ็ดอาศัย

รางกายนี้ หรอืแมแตการแสวงหางาน สาํหรับงานที่เปนอรยิะ งานที่เปนสัมมา เปนสัมมา กัมมันตะ



สัมมาาอาชวีะของพระอรยิเจา หรอืพระอรหันตเจากต็าม การแสวงหางาน และทาํงาน นัน้ๆ มันกเ็ปนทกุข

แตทกุขที่เลี่ยงไมได ทกุขจะตองยังใหพรอมที่จะตอง มสีัมมาเหลานี้ ยิ่งผูที่ยิ่งม ีความบรสิทุธิ์ใจ ที่เปนพระอรยิเจา

พระอรหันตเจา ยิ่งทาํงานอยางบรสิทุธิ์ นัน่เปนตัวอยาง เปนการสรางสรร และเปนการเสยีสละ พระอรหันตเจา

ไมไดทาํงาน เพื่อที่จะโลภลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุอะไร ทานทาํงานเพราะเปนกรรมที่รังสรรค เปนบญุคณุ

เปนประโยชนคณุคาของโลก เปนการเกื้อกลู อนเุคราะหโลกอยูโดยตรง อยางนี้เปนตน มันกท็กุข

เพราะฉะนัน้ นัยคาํวาทกุขนี่ จะรูทกุขไดไมบรบิรูณงายๆ รูทกุขกันไดยากมาก การรูทกุขนี่ มันมลีะเอยีดลออ แตอาตมา

ยกตัวอยางอยางนี้ กเ็ปนการรูงาย อธบิายอยางนี้รูงาย จะรูทกุขวา มันเปนทกุขนี่ หายใจเขา กท็กุข หายใจออกกท็กุข จรงิๆ

นี่แหละมันเปนเรื่องยาก ทกุขนัน้ทนไดโดยไมยาก ทนไดโดยไมลาํบาก แตเรากร็ูวา เปนการเกดิ

เพราะฉะนัน้ อะไรมันกเ็ปนทกุข การเกดิเปนทกุข เพราะฉะนัน้อะไรมันยังเกดิอยู สังเคราะหใหเกดิอยู มันเปนทกุข

ทัง้นัน้แหละ และคนที่จะรับทกุขได รูทกุขไดกค็อืจติวญิญาณ จติวญิญาณที่ยังไมสลาย จติวญิญาณ ที่ยังไมสญูสิ้น

จติวญิญาณที่ยังไมปรนิพิพาน ไมนพิพานรอบ คอืดับสนทิ ดับสญู ดับสนทิ ดับสิ้น จนหมดสิ้นทกุอยาง ปรนิพิพานนี่ดับสนทิ

ดับสิ้นจนหมดสิ้นทกุอยาง ปรนิพิพานนี่ดับสนทิ แตถา นพิพานเฉยๆ นี่ยังมนัียที่จะตองอธบิาย

ดับกเิลสพระอรหันตเจาเปนๆ นี่ ดับสนทิตรงดับกเิลส เกดิจาก ตัวตน ที่เราไปหลงวาเปนตัวตน ดับกเิลสไดหมดสิ้น

กเ็รยีกวาเปนนพิพานแลว

สวนนพิพานที่เหนอืชัน้ไปกวานัน้ ที่จะตองอาศัย มนีพิพานแลวกส็บายแลว และมนีพิพานนัน่ เพื่อจะรังสรรค

เพื่อคณุคาเพื่อเปนประโยชนกเ็ปนได หรอืจะปรนิพิพานสญูสิ้น หมดประโยชนคณุคา หมดบญุ หมดบาป หมดความดงีาม

หมดตัวตน หมดของตัวของตน ไมหยัง่ลงสูครรภ ไมเวยีนวาย ตายเกดิอกีเลย สนทินัน้นะ

ผูที่มคีณุธรรมถงึดานระดับนพิพานไดเรยีบรอย เปนอนปุาทเิสสนพิพานได คนนัน้ กม็สีทิธทิี่จะปรนิพิพานได

พระอรหันตที่จะปรนิพิพาน หรอืพระพทุธเจาทกุพระองค เมื่อทาน เสรจ็กจิของทาน สรางศาสนาเสรจ็

ทานกป็รนิพิพานทกุพระองคเหมอืนกัน

เราไดพยายามดาํเนนิรอยตามพระยคุลบาทของพระพทุธเจา ปฏบัิตธิรรม ปฏบัิตศิลี ไดปฏบัิตมิา ขัดเกลา ละลางกเิลสได

มาเปนอรยิบคุคล หรอืวาเปนผูที่ประเสรฐิ ผูที่ฉลาด ผูที่ไดภมูธิรรมอรยิคณุ อรยิะที่มันเปน สภาพธรรม ลดโกรธ โลภ หลง

ลดทจุรติ ลดอกศุลทางกายกด็ ีทางวจกีด็ ีโดยเฉพาะทางมโน หรอืทางใจ เราเรยีนรูแลว ปฏบัิตปิระพฤตแิลว

เราสามารถที่จะสัมผัสได และกไ็มหลงผดิ เขาใจชัดเลยวา ในจติใจ หรอืจติวญิญาณเรานี่ สามารถลดละกเิลสนัน่ไดจรงิๆ

จนมามอีาํนาจใจ สามารถทาํใหกาย วาจา เปลี่ยนแปลงไป ชวีติความเปนอยูเปลี่ยนแปลงไป

เปลี่ยนแปลงจนมาเปนอยางชนดิ คนอยางพวกเรา เปนนี่นะ สิ่งที่เราไดเปน แมจะไดรปูหยาบมาแลว ไดอะไรมาแลว

และเรากล็ะเวนมา ตามภมูติามภพ ภมูติ่ําอบายภมู ิเปนตน เรากไ็ดละลดมา อบายมอีะไรบาง เรากเ็ลกิละมา

จนกระทัง่กาย วาจา เราสบาย เราไมเกี่ยวของ เราไมแตะตองสิ่งเหลานี้ อบายมขุอยางนี้ เปนตน อบายภมูติางๆ



นะสิ่งที่หยาบที่ต่ํา อบายะ กแ็ปลวานรก แปลวาบาป แปลวาชัว่ แปลวาต่ํา เราละลดมาไดจรงิๆ จนชวีติของเรานี่ เจรญิขึ้น

จนไมมนีรก นี่มันเปนนรกเปนๆ อบายนี่ เปนนรกเปนๆ

คนที่ยังตดิยดึในอบายมขุ ในสิ่งเสพยตดิ เลนการพนัน พวกนี้ยังเปนอบายมขุอยูนะ ยังตดิในกามหยาบๆ สาํสอนในกาม

หรอืวาหยาบๆ ในเรื่องของความโกรธ พยาบาท อาฆาต ยังหยาบยังแขง็ ยังกระดาง ยังทาํลายไมได อยางพวกนี้เปนตน

มันยังหยาบ มันยังต่ํา มันยังแรง มันยังทกุขจัด ไมสมใจในโกรธ ไมสมใจ ในโลภจัดๆ จนกระทัง่ ทกุขจัดนี่ มันจัดจรงิๆ นะ

มันทกุขเอามากเอามาย อยางนี้เรยีกวา ระดับหยาบ โลกหยาบๆ ต่ําๆ พวกนี้กต็องพนมาได เออ ไมทกุขมากทกุขมาย

ขนาดที่มันทกุขเอาจรงิๆ จังๆ ไปในกระแส ของราคะ หรอืโลภะ หรอืไปในกระแสของโทสะ หรอื กระแสของโมหะกต็าม

เราเรยีนรูอาการอารมณของจติใจ แลวกเ็รยีนรูกเิลส เรยีนรูตัณหาที่กามภพ กามตัณหา หรอืวาเปนภวภพ หรอืวาเปน

ภวตัณหา แลวเรากล็ะลางได เรามภีวตัณหาที่มตีัณหาในภพอดุมการณ กค็อืไปสูภพ ของนพิพาน ไปสูภพของโลกตุระ

เราเรยีกวา โลกตุรภพอะไรกไ็ด หรอืโลกตุรภมูอิะไรกไ็ด อยางนี้เปนตน เราตองการอันนี้ จงึเรยีก เอาตัณหามาลางตัณหา

เราลางตัณหาหยาบๆ ต่ําๆ เปนกามภพ ภวภพที่ต่ําๆ หยาบๆ เราลดมาได เลื่อนชัน้ขึ้นมาไดเรื่อยๆ เราจะรูจักชวีติวา

ชวีติของเรานี่ไมหยาบ กาย วาจา ไมแปดเปอน หรอืวาไปเลอะเทอะแลว มันมกีารสลัดคนือกีอันหนึ่ง แมวาเราไปไดแลว

เราตองกลับมา ชวยผูอื่น แตไมใชวา เราไปคลกุคลเีกี่ยวของ ไปแปดไปเปอน ไปสัมผัสอยู เพราะเราตดิ แอบเสพย หรอื

เสพยอยู ยังไมหมด เรากร็ูวายังไมหมด แตเรายังพากเพยีรปฏบัิตลิะลางกท็าํไป ถาวาเราเอง เรายังเสพยอยู เราไมรูตัว

กเ็รยีกวาโมหะ ไปจนกระทัง่ เรารูตัวๆ จรงิ ๆ แลวกล็ะลางไดจรงิๆ แลวกล็ดละ ออกไปเรื่อยๆ ผูปฏบัิตพิากเพยีรอยู

จนกระทัง่ จะสญูจะหมด เมื่อสญูเมื่อหมดกพ็นกามภพ พนภวภพ มแีตเราไมเสพ ไมตดิสิ่งนี้ ปฏบัิตกิายกรรม วจกีรรมอยู

โดยเฉพาะ มโนกรรม ไมเสพไมตดิ สวนอเุบกขา วางสะอาด สญุญตาในตัวตันกเิลสได เรากจ็ะยังทาํงาน ทาํสังคมในโลก

เปนอดุมการณ เพื่อผูอื่น สรางสรร เกี่ยวของอะไรไป เพื่อผูอื่น ซึ่งมคีวามจาํเปน

ยกตัวอยางงายๆ เชนวาโลกนี้เราตองการใชเหลานะ เอาเหลามาทาํประโยชน ทาํคณุคาอะไรขึ้นมาได ซึ่งใครไปปรงุเหลา

เอาเหลามาสรางมาอะไร มันไมถกูตอง มันเปนเรื่องมอมเมา เปนสิ่งมอมเมา แตถาเผื่อวา

เหลานี่มันกเ็ปนวัตถธุาตอุยางหนึ่ง สามารถที่จะเอาไปปรงุยา ไปเกี่ยวของ ไปทาํประโยชน อะไรไดบาง

ถาเรารูอยางสาระสัจจะอยางแทๆ ที่จรงิเลยนะ เหลานี่ตองเอามาใชสารประโยชน อยางแทจรงิ คนที่เขาใจแลว

กอ็นโุลมไปสรางเหลา ไปทาํเหลาขึ้นมา เพื่อประโยชน อันนี้ไมใชไปเอาเหลา มามอมเมาคน เอามาเปน สิ่งเสพยตดิ

แตทาํประโยชนอยางนี้ คนไปทาํเหลานัน้ ไปสรางเหลานัน้ กไ็มไดเปนคนบาปอะไร มันปฏนิสิสัคคะแลว มันสลัดคนืไดแลว

แลวเขาผูนัน้เองกไ็มตดินะ ไมตดิไมเสพหรอก เหลานัน่ จะเอา มาใช กเ็อามาใชประโยชนตามที่หมาย อยางนี้เปนตน

หรอืแมแตจะสังเคราะหฝน มาใช เปนประโยชน สังเคราะหเฮโรอนีอะไรกต็ามใจนะ แตนัน่แหละทกุวันนี้นี่

เราไมตองไปทาํหรอก มันทาํกันมาก จนกระทัง่ เผาทิ้ง กย็ังไมหมดเลย ยังไปลอลวง ยังไปเสพตดิกันอยูเยอะแยะ

วุนวายไปหมดนะ



เรื่องเหลานี้เปนเรื่องเราอธบิายกันมาสบิป ยี่สบิป แลวเรากเ็รยีนรูกันนี่ แลวกย็กตัวอยางเลาเรื่อง ที่อธบิาย กไ็ดละลดลง

จากโลกอบายออกมา หรอืแมแตโลกสงูขึ้น กามภพ กามภมู ิหรอืวา โลกธรรม ๘ ที่มสีภาพ หลงใหล เปนทาสของลาภ ยศ

สรรเสรญิ สขุ ในระดับที่ตนเองตดิ เรามาเรยีนรู แลวกล็างออกไปเรื่อย ๆ จนกระทัง่สบาย เหลอืแตโลกอัตภาพ หรอืภพอะไร

มันไมจัดจานแลว เปนรปูภพ อรปูภพ เปนสภาพที่เปน อรปูราคะ เปนเรื่องที่ไมมแีรง ที่จะทาํใหเราตกต่ํา ไปหยาบคายอกี

แตรูของเรา ดขูองเรา อานออกของเรา อยูในใจของเรา เทานัน้เอง เราไมบอกใคร กไ็มรูไดงายๆ แตเรารูวา มันเปนจรงิ

มันมสีภาพรปูธรรม รูได แตเปนราคะ อยางรปูนะ อรปูกร็ูได เปนราคะอยางอรปู สวนโทสะนัน้ไมม ีปฎฆิะไมมแีลว

ในภมูขิองของ สังโยชนสงูอยางนี้ พวกนี้ตองพนปฎฆิะ พนความโกรธ พนสายโกรธ ซึ่งสายโกรธ ซึ่งอาตมากพ็ยายาม

สอนเราไป เปนลาํดับ ใครพยายามลดความโกรธ ความแคน ความเคอืง ปฎฆิะ หรอืแมแต ความไมชอบใจ ความชัง

กข็อใหเราไดลางละ เพราะไมมปีระโยชน ลางไดกอนเลย แตวาสายราคะ หรอืโลภะนี่ เราจะตอง มคีวามปรารถนา

ความใครมคีวามอยาก แตไมไดอยากเพื่อตน มันตองอยากสรางสรร อยากที่ตองทาํ ไอโนนไอนี่อะไร

จะพดูวาเปนกเิลสกล็องพจิารณาไดวา มันเปนกเิลส กต็รงที่วาเรา อยากเอามาบาํเรอตน อยากไดเอามาเปนของตน

แตถาอากสรางสรรแลวไมไดสรางสรรมาบาํเรอตน ไมไดเพื่อตน แตเพื่อผูอื่น เพื่อโลก

ยิ่งไดมากไดดเีทาไหรกเ็ปนคณุคาเปนประโยชน เปนการอนเุคราะหโลก มากเทานัน้ๆ อยางนี้ ยิ่งเปนความวเิศษ

เปนความประเสรฐิ ไมใชเปนกเิลส ไมไดเปนสิ่งเสยีหาย เปนคณุคา โดยตรงของมนษุย

มนษุยผูใดมคีณุคามปีระโยชนมคีณุคาไดมากเทาใด กเ็ปนมนษุยที่มบีญุคณุแท ๆ นัน่แหละ คงไมมานะ

คงฟงออกฟงเขาใจนะ

เพราะฉะนัน้คนที่เปนลกูศษิยพระพทุธเจาแลวนี่ ผูบรรลธุรรมเปนอารยิะเปนอรหันตขึ้นมาแลวนี่ เริ่มม ีคณุคา

ไมใชเปนคนวางเปลา แตวางจากกเิลส ยิ่งวางจากกเิลส คนนัน้ยิ่งไมอยูวาง คนที่วาง จากกเิลส ไดพวกเทาใด

ยิ่งเปนคนไมอยูวาง แตคนที่จติที่ไมวางจากกเิลส คนนัน้แหละจะอยูวาง ๆ ไดโอกาสเมื่อไหร เปนเอา ไปอยูวาง ๆ

ถาคนยังจติไมวาง จติไมวางชอบหาจติอยูวาง ๆ ที่มันจาํนน จาํเปนจะตอง มาอยูวางนี่ เพราะวามันจาํเปน มันตองทาํ

หรอืมันกห็ลงถกูหลอกวา ทาํอยางนี้ ขยันยังงี้นะ ไดสรรเสรญินะ ไมตอง ไปพดูเลยวาเอาลาภ เอายศ

แยงกันอยูจะเปนจะตาย กเ็พราะไอลาภ ไอยศนี่ ไมตอง ไปพดูเลย สรรเสรญิ เราไมเอาเพื่อลาภเพื่อยศหรอก

แตเพื่อสรรเสรญิ และกไ็มขี้เกยีจ เดี๋ยวได ไมขี้เกยีจ เพราะตองการสิ่งอยากไ หรอืลกึเขาไปกวานัน้ ที่ทาํอยูนี้

เพราะมันอรอยตัวเอง มันสขุนะ ที่ทาํนี่มันสขุนะ สรรเสรญิ ไมไดชางมัน ดไีมดถีกูดาดวยกต็าม แตมัน มันนะ มันอรอยนะ

ฉันบาํเรอตนนะ ลาภไมได ยศไมได สรรเสรญิกไ็มได แตทาํเพราะวามันสขุใจ ชอบนะ อยางนี้มันถกูตองกับอารมณ

ถกูตองกับ กเิลสเหลอืเกนิ ผูไมรูกไ็มรูกเิลส แตผูรูนี่ จะรูวากเิลสบาํเรอ บาํบัดอารมณสมใจ เทานัน้ ทาํเพราะมันสขุ



เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจาถงึบอกวา สดุทายแลวมันไมมสีขุ ไมใชอารมณสมใจ แมแตทาํด ีแมจะทาํ ความเปน

อรหันต ใหแกตัวเอง มันกไ็มใชความสขุหรอก ถามันยังหลงวาสขุอยู กต็องมารู ๆ อาการพวกนี้ อาการลงิค

นมิติพวกนี้ ใหหมด เพราะฉะนัน้ การจะรูทกุขหรอืไมทกุข การจะรูกเิลส หรอืไมรูกเิลส ตองมญีาณปญญา

อันลกึซึ้งจรงิ ๆ สงูสดุ จะไลขึ้นไปเรื่อย ๆ

สรปุแลวกค็อื คนเราจะมคีณุคา คนเราจะตองมกีารงาน ยิ่งเจรญิยิ่งเปนพระอรหันต พระอารยิะของ พระพทุธเจา

สงูขึ้น ๆ เทาไหร เรายิ่งจะตองเปนคนผูสราง เปนผูที่มสีมรรถภาพ สมรรถนะ มคีวามรูบทบาท การรังสรรค

สังสรรคเปนประโยชนคณุคาอยูในโลกจรงิ ๆ ไมมใีครทวงได ไมใชเมอืนฤาษ ีบรรลอุรหันต กอ็ยูเฉย ๆ ไมทาํอะไร

อยูวาง ๆ เพราะจติวางแลว กอ็ยูวาง ๆ บอกแลว คนที่จติวางแลว ไมอยูวางหรอกนะ จะตองพยายาม

หาทางรังสรรค เพราะวันเวลามันผานไป สูหลมุฝงศพทัง้นัน้ ถาเราไมรังสรรคอะไร มันกโ็มฆะ มันกว็างเปลา

มันกส็ญูเปลา มันกไ็มมคีณุคา คนของพทุธเจา หรอืมนษุย ความประเสรฐิ ของพระพทุธเจา หรอื พวกอารยิ บคุคล

ของพระพทุธเจา จงึเปนคนมงีาน เปนคนที่มคีณุ มกีัมมันตะ อาชวีะ มสีัมมาอาชพี มสีัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา

สัมมาสังกับปะ จรงิ ๆ อยางบรสิทุธิ์บรบิรูณ เปนคนปฎบัิต ิอยางละลด ละลาง นัน่เปนทางปฎบัิต ิที่ถกูตอง

อาตมาพาพวกเราทาํมาในเรื่องอบายมขุกด็ ีกเ็ขาใจแลวกล็ดละมาได อาตมาเชื่อวานัง่อยูในนี้ หลายผู หลายคน

คงจะมัน่ใจ เรื่องอบายมขุ ที่เราเคยตดิเคยยดึมา อยางผูหญงินี่ อาตมาเคยบรรยายมา ตัง้แตตน แลววา อบายมขุ

ของผูหญงิ คอือะไร เคื่องแตงตัว เดี๋ยวนี้ยิ่ง โอโฮ อาตมาดแูฟชัน่ ของฝรัง่เศส ใหมๆ นี่ มันทาํไดลงคอ แฟชัน่ ใหมๆ

ของฝรัง่เศสตอนนี้ มันไปบาๆ บอๆ โปๆ เปลอืย มันเอาทกุอยาง ที่จะหลอก จะลอกเิลสคนนะ มันเอา ทกุอยางละ

จะวาบากบ็าสดุขดี จะวาโปกโ็ปถงึจติถงึใจจรงิๆ อะไรกแ็ลวแต มันไปกันใหญ แลวเรื่อง แตงตัวนี่ กเ็คยบอกแลววา

รากฐานของผูหญงิ มันมคีวามดอย ในทางสวยงาม เลยมาหลงความสวยงาม อยางมากมาย

พอเขาอาเรื่องอะไรมาหลอกขาย ที่อาตมา ใชสาํนวนงายๆ เอาขี้หมาทาสอีะไรมาขาย กเ็อาหมดนะ จรงิๆนะ

ฟงสาํนวนนี้เขาใจหรอืเปลา ขี้หมาทาส ีอะไรเขา อะไรกไ็มรู ประดดิประดอย เอามาหอย เอามาตดิ อะไรตออะไร

เอาไปหมดเลย เดี๋ยวนี้ผูชาย กเ็อาบาง แหม ใสตางหอูะไร อกีหนายพอกันแหละ พอกัน วุนวาย ไอนี่กเ็ปน อบายมขุ

ของผูหญงิ กล็ดละลงมาใหได เพราะฉะนัน้ ผูที่มาปฏบัิตติามอโศกนี่ จงึเปนคนนี่ หลดุลอนออกมา

หลายคนรูสกึวา เบางายไหม ถาไปให ไปแตง ไปไปอกีทเีปนยังไง แตบางคนกย็ังอรอยอยู ใสบางซ ีแหม

ยังกระดิ๊กกระดี๊ อยูพอสมควร แหม ถามันไมไดใส กด็เูหมอืนมันยังขาดๆ อะไรไปนี่ เปนผูหญงิจรงิ ๆ นะ

เพราะไปวางได ยังไมจรงิ ยังไมขาดหรอก ถาเอามาใสเขาซ ิมันกลับไรประโยชน อรีงุตงุนังเปลาๆ เพราะถาวากัน

สะอาดมา ไดมากเทาไหร กพ็อสมควรแลว ใสเสื้อผานุงหม พอมพีอใชพอสมควร กพ็อแลวนี่ สะอาดสะอาน

กันรอน กันหนาว กันแมลงสัตวกัดตอย กันอจุาดพอสมควร บางทบีางครัง้ มันรอนดวยซ้ําไป อยากจะถอดออกไป



มันกต็องจาํเปนนะ กันอจุาด กต็ามเหมาะตามควรใชไหม มันกไ็ด

อาตมากไ็ดพยายามอธบิายนแนะนาํ จนพวกเราปลดได ปลอยได ละได กเ็หน็นะพวกอโศกนี่ เดี๋ยวนี้ ดแูตงตัว

อยางนี้เ เดี๋ยวนี้ไมตองบอกแตงมอฮอมหรอก ปลอมตัวไปบางดวยซ้ําไปดวยนะ อโศกอยามา หลอกเลย แตงตัวมา

ปลอมมายังไงกร็ู อโศกนะ มันไมถงึกึ๋นของเขาแลวเดี๋ยวนี้ มันไมถงึขดี ของเขาแลว เขาดไูดเลย มันจะมสีัญญาณ

อะไรกแ็ลวแต จนพวกเรากลายเปนชาวอโศก มสีัญลักษณ ชาวอโศกนี่เยอะ จะยนืจะเดนิ จะนัง่ จะนอน

จะไปจะมา จะอยูจะกนิ จะอะไรตออะไรตาง ๆ นะ จะใชจะสอย โวหาร ภาษาพดูอยางนี้ พวกอโศก มันพดู อยางนี้

กายกรรมอโศกมันอยางนี้ วจกีรรม แหม ไอนี่พดู เผยอปาก กเ็หน็แลว อโศก อยางนี้ อโศกนะ มันกม็ี

สัญญลักษณขึ้นมาเรื่อย ๆ อาตมาภมูใิจนะ ไมใชไมภมูใิจ มอียางอโศกนะ แตกม็ขีบถ บางเหมอืนกันนะ

พวกเราไปขบถ ไมใชอยางอโศกเลยทเีดยีว บอกวา นี่แหละ อโศก อยางนี้กเ็สยีหายนะ

ทนีี้กม็าดวา เมื่อโลกตาง ๆ โลกอบายกด็ ีโลกธรรม ๘ โลกกาม โลกอัตตามานะ โดยเฉพาะ โลกอัตตามานะ

มันมตีัง้แต ปถุชุนหยาบคาย ไปจนกระทัง่ถงึหมดกาม หมดสังโยชนเบื้องต่ําไปแลว ปฏฆิะ เรื่องกามหมด

พยาบาทหมด กามหมดไปแลว ไมมกีามแลว อัตตามานะมันกย็ังเหลอือยูอกี มันมาก มันเยอะ กวากาม

กามหมดได แตอัตตามานะหมดทหีลัง ตัง้แตตนๆ หยาบๆ ใหญๆ นี่แหละ อัตตามานะ ตัง้แตแรกเริ่ม สักกายะ กค็อื

อัตตามานะ สักกายะกคอื ตัวตนที่มันหยาบใหญ ถอืตัวถอืดมีาก ไมฟงคนอื่น ไมมคีรบูาอาจารย ไมยอมรับใคร

ฉันแน ฉันใหญ ฉันเบง ฉันรูของฉัน ฉันเชื่อมัน่ในตัวเองมาก ฉันเชื่อมัน่ ในตัวเองสงู ไอตัวเชื่อมัน่ ในตัวเองสงู

ภาษาสมัยใหมนี่แหละ คอื สักกายะ

เพราะฉะนัน้ ผูใดจะศกึษาอยางใดกแ็ลวแต กไ็มไปทาํลายตัวยดึตดิของตนของตัวออกได อันนัน้คอื ผูไมพน

สังโยชนเบื้องตน ไมพนสักกายทฐิ ิตัวแรกเลย ในฐานะสาวกภมูนิี่ จะตองมคีรบูาอาจารย ตองม ีผูที่รูมากกวา สอน

แลวกเ็ชื่อฟง แลวปฏบัิตติาม ถาปจเจกภมูกิอ็กีเรื่องหนึ่ง ปจเจกภมู ิแตอาตมา ขอยนืยันวา ปจเจกภมูิ

มันไมใชธรรมดา ปจเจกภมูนิี้ มันระดับสงู ระดับจะตองมขีองตนเอง มันจะเลื่อน เขาไปสู ปจเจกพทุธะนะ

แตปจเจกภมู ิอาตมาไมตัง้ใจจะอธบิายอันนี้ ปจเจกภมู ิที่มอีารยิคณุสงูขึ้นไป จนกระทัง่ ในฐานะที่ตนเอง ไมตองพึ่ง

ของคนอื่นเลยแลว ไมวาจะเปนภมู ิในระดับความรูอารยิคณุ ระดับใดกต็าม มันกค็อยเลื่อนไหลเขาไป

เปนปจเจกภมู ิแตยังไมถงึขัน้เปน ปจเจกพทุธะทเีดยีว อาตมา ขอตัดเอาไวแคนี้ ไมเจตนา ที่จะอธบิายอันนี้

อยางลกึซึ้ง อันนี่มันกม็ขัีน้ มตีอนอกี เอาละ มันเปนเรื่อง ยากแลว กค็อย ๆ ศกึษาไป อาตมาอธบิายอยูบาง

ในหลาย ๆ ครัง้หลาย ๆ คราว

เมื่อพวกเราไดปฏบัิตลิะ เลกิ ลด โลกที่ต่ํา ๆ เขามาตามลาํดับๆ เปนคนเปนประชาชน เปนสังคมกลุม ชาวอโศก

เมื่อเปน ชาวอโศกมาแลว กามหรอือบายมขุ กพ็ดูกันมานานแลว และกล็ะลดกันมาได จนกระทัง่ไดอาศัย

ไมมอีบายมขุ ไมมกีามหยาบ ไมมพียาบาทหยาบ ไมมคีวามโลภ โกรธ หลง หยาบแลว พอสมควร ลาภ ยศ



สรรเสรญิ หลายคนกเ็สยีสละ สรางสรร ไมกักตนุ ไมสะสม ไมกอบโกย อะไรมาไดมาก ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทัง่

สามารถเจรญิงอกงาม มาไดมากมายทกุวันนี้ จงึเกดิคนขึ้น อกีกลุมหนึ่งแน ๆ อาตมาไดพยายาม เตอืนพวกเรา

ใหพยายาม ตรวจตรานะ ใครที่มัน่คงมัน่ใจ ที่จะรูวา เรานี่มคีณุธรรม มัน่ไมงายนะ มาไดขนาดนี้นี้ อาตมา

กภ็าคภมู ิอาตมาภาคภมู ิในตัวพวกเรา แลวอาตมา กบ็อกใหพวกเรา ภาคภมูใินตัวพวกเรา มองสวนดี

มองสวนพเิศษ ของกันและกัน ใหออกใหได เราลด ในจดุไหนมาได เราลางในจดุไหนมาได ละจดุไหนมาได มจีรงิ ๆ

ในพวกเรา มากบาง มากนอยกต็าม คาเฉลี่ยรวมแลว พวกเราอยูดวยกันได ไมต่ํากวามาตรฐาน ซึ่งเราม ีหลักการ

ของเรา หลักเกณฑไมต่ํากวา มาตรฐาน อยูดวยกันแลว มองแงดกีันใหมาก

อาตมาเพิ่มความยนิด ีเพิ่มความสมาน เพิ่มใหเกดิสมานัตตตา ถาไมเกดิสมานัตตตาแลว สังคหวัตถ ุ๔ มันไม

สมบรูณ ทานเรากม็นีะ สังคหวัตถ ุ๔ นี่ มทีาน มปียวาจา หรอื เปยยวัชชะ และกม็อัีตถจรยิา แลวกม็ ีสมานัตตตา

ทานคอืการสละ การให เปนหลักสมบรูณ ไมวาศาสนาไหนกต็องทาน เสยีสละนัน่เอง สรปุงาย ๆ เสยีสละ

เหน็แกตัวลดลงๆๆ จนกระทัง่ ไมเหน็แกตัวเลยสดุบรบิรูณนัน่แหละ ไมวาศาสนาไหน เขากต็องการ อยางนี้ ทัง้นัน้

และตองจรงิ เพราะมทีาน เราอยูไดดวยทานทกุวันนี้ แลวอยูไดดวยทาน อยางชนดิซับซอน ทานมาแลว

กไ็มสะสมกักตนุ ไมกอบโกย ทานมาแลว กส็ะพัดสรางสรร เพื่อที่จะแผออก ๆ ไป ๆ ไมใชทาน มาแลว กร็วมได

อาตมาเปนสมณะ อาตมาเปนพระผูใหญ โอ อาตมากเ็ปน ปฏคิาหก ผูรับ ถาไมทานออก ปานนี้ อาตมากค็ง

จะมหีลายลาน เชื่อไหม เชื่อไหม และคณุใหดวยยนิดดีวย คณุจะไมเพงโทษดวย ถาอาตมา จะไมอธบิาย

ไมเปดเผย ไมชี้แจง แตคณุพอรู อาตมาเอาคณุธรรมอื่น มากลบเกลื่อนกไ็ด แตอาตมาสะสมเงนินี่ คณุกจ็ะไมถอืสา

เพราะอาตมามคีณุธรรมอื่น ที่จะกลบเกลื่อน แลวอาตมา กส็ะสมเงนิทอง ไมรูวากี่ลานๆๆได คณุกย็ังยอมรับ

ในคนไทยในเมอืง คนกย็ังยอมรับกัน นี่มันไมถกู หลักธรรม ของพระพทุธเจา ไมมัน่ใจ และ ไมแขง็แรง

อาตมากข็อพดูกับพวกคณุนี่นะ อาตมามคีวามมัน่ใจ จะไมมเีงนิสักบาทเปนสวนตัว เราไมเลย บรจิาคมานี่ อาตมา

บอกกับคณุไดเลยวา ชวีติจะหาไมนี่ อยูรอด ยิ่งภาคภมูใิจ ในความสะอาดบรสิทุธิ์ ที่เราไมม ีที่เราเปน

ของเราเลยจรงิ ๆ นี่แหละ มันสบายใจ แลวมันกพ็สิูจน สัจจะพระพทุธเจาวา ความไมมนีี่ เรายนิด ีและ

เรากท็าํงานได ไมมนีี่ทาํงานได รังสรรคได สรางสรรได ตามบญุบารมตีามภมู ินี่อาตมาสราง สรรพบญุบารมี

เพาะภมู ิเพาะสิ่งพวกคณุศรัทธาเลื่อมใส ยอมเสยีสละ ยอมทานมาให อาตมาเปน ปฏคิาหกจรงิ แตอาตมา

กจ็ะตอง ทานออกเหมอืนกัน เพราะฉะนัน้ คณุทานมา อาตมาทานตอ คณุทานมา อาตมาทานตอๆ นี่เปน

สังคหวัตถ ุที่สมบรูณที่สดุ คณุทานมา อาตมาเกบ็กด คณุทานมาอาตมาเกบ็กด คณุทานมา อาตมาหอบไว

หรอืหาทาง เอาวธิทีาํออกเหมอืนกัน แตทาํออกที่จะดดูเขาใหมากกวา เหมอืนกับ วธิกีารธรุกจิเขา นักธรุกจิ

ในสังคมนี่ ทานเหมอืนกันนะ แตทานนัน้เปนวธิกีารฉลาดเชงิฉลาด อันหนึ่งที่เขาจะไดมากกวานัน้ เปนจติวทิยานะ

วธิกีารอยางนี้ คนฉลาดรู แลวเขากท็าํอยูในโลก ไมใชแต สมณะ หรอืพราหมณ ฆราวาสทาํเกง ทานที่จะไดมา



มากกวาเกานะ ตองการไดคนืมากกวาเกา ไมบรสิทุธิ์ใจหรอก และเขากไ็มรูกเิลสตัวนี้กัน และ

กฝ็กปรอืออกดวยนะ

เพราะฉะนัน้ ทานจงึเปนเรื่องใหญที่สดุ ในบารม ี๑๐ ทศิ ทานเปนตัวบทบาทใหญ ทาน ศลี เนกขัมมะ ปญญา

นี่ในสี่หลัก ตัวที่จะตองประพฤตปิฏบัิตใินรอบตน ทาน ศลี เนกขัมมะ ปญญา เสรจ็แลว เรากจ็ะ ซับซอน ไดบารมอีกี

๔ วริยิะ ขันต ิสัจจะ อธษิฐาน นี่เปนพฤตกิรรมของมนษุย ตัง้แตหยาบ จนถงึนอก วริยิะแลวพอรูงาย

ขันตกิพ็อเขาใจ เออ คนนี่มวีริยิะ คนนี้มอีดทน คนนี้มขัีนต ิคนนี้มคีวามเพยีร คนนี้ม ีความดอทน สัจจะ อธษิฐานนี่

ชักยากขึ้นแลว คนนี้เอาจรงิ คนนี้มสีัจจะในใจ คนนี้มคีวามซื่อสัตย ซื่อตรง แลวกญ็าณละเอยีด ปญญา

ตัวที่ตองฝกมาเรื่อย ๆ ปญญานี่มคีวบทัง้นัน้ ทานตองมปีญญา ศลีตองม ีปญญา เนกขัมมะ ตองม ีปญญา

ตองมปีญญากาํกับทกุอัน ๆ หมด เปนตัวเนื้อแทดวยนะ

แมอธษิฐาน อาตมากอ็ธบิายซอน ๆ อยูบอย ๆ เปนตัวที่ตัง้จติเอาไวเสมอ ถาคนไหนที่มอีธษิฐาน มตีัวตัง้จติ

อยูเสมอ ๆ ตัง้ฐานะของจติตัวเองใหด ีๆ ๆ เอาจรงิ สัจจะเอาจรงิ วริยิะอดทน ตองซอนเชงิ เพื่อจะใหทาน ศลี และ

เนกขัมมะ ปญญานัน้ เจรญิยิ่ง ๆ ขึ้น จะไดผลอกีเปน เมตตากับอเุบกขา ซึ่งเปนทานบารมสีดุทาย เมตตา เปนตัว

ที่ชวยเหลอืคนอื่น เปนตัวเพื่อผูอื่น อเุบกขาเปนสภาพของเพื่อตน ตนไดอาศัยอเุบกขา เปนวหิารธรรม

เปนเครื่องอาศัย สบาย อเุบกขานี่ แตอเุบกขาของพระพทุธเจา ไมใชอเุบกขาเก อเุบกขาเดอ เฉย ไมรูไมชี้

นัน่อเุบกขาบอด อเุบกขาไมรูไมชี้ อเุบกขานี้มปีญญา อเุบกขานี่ มคีวามเฉลี่ยวฉลาด อเุบกขานี่ มกีาํลังงาน

อเุบกขานี่ มปีระสทิธภิาพ อเุบกขานี่เปนการสรางสรรเสยีสละ เฉยอะไร ถาภาษาไทย แปล อเุบกขา วาเฉย

เฉยตอกเิลส เฉยตอโลกยีะ ผฏุทัสสะ โลกธัมเมห ิจติตัง ยัสสะ นะกัมปต ิโลกยีะโลภ จะยัว่ยวน แมจะเปน

บตุรธดิา ของคหบด ีผูพรัง่พรอมเบญจกามคณุยัว่ยวน เหมอืนนางอรด ีเหมอืนตัณหา นางราคะ มายัว่ ขนาดไหน

เฉย กเิลสไมเกดิ รูดวยวาหยายคายขนาดไหน ยัว่ขนาดไหน แรงขนาดไหน เฉยอยางนี้ แลวเรา กส็ามารถ

ปรามเจาไดดวย ปรามนางราคะ นางอรด ีนางตัณหาไดดวย มบีทบาท การกระทาํ การงานดวย อยางนี้เปนตน

ยิ่งใหญนะ

เพราะฉะนัน้ อเุบกขาจะไมใชอเุบกขาเฉย นัง่หลับหหูลับตา นัง่นิ่งไมรูไมชี้อะไรตออะไรอยางฤาษ ีไมใช !

อเุบกขาของพระพทุธเจา มสีภาพสะอาด ปรสิทุธา ปรโิยธาตา บรสิทุธ ิแมจะคลกุคล ีกไ็มมดีดูมซีมึ ไมมเีปอน

ปรโิยธาตา สะอาดเหมอืนปรสิทุธา สะอาดบรสิทุธิ์ เปนตัวหลัก แมจะคลกุคลเีกี่ยวของ กระทบ สัมผัส จะกระแทก

กระเทอืน ไมเสยีสภาพเลย ไมดดูไมซมึ ไมผลักไมอะไร จะใหถกูบบีถกูบี้อยางไร กอ็ยูอยางเดมิ อยางบรสิทุธิ์

อยูอยางเดมิ มทุ ุแววไว มทัีง้ปญญา มทัีง้ความแขง็แรงของเจโต ตัวเตม็กต็อง มทุภุตูะ ภตูะกค็อื จติวญิญาณ

วญิญาณธาตนุี่ ทัง้มปีญญา ทัง้มเีจโตบรบิรูณ แววไวและแขง็แรง มทุรุูเรว็ ปรับไดเรว็ ๆ รูไดเรว็ อยูในสภาพ

ที่ไดมัชฌมิาทกุอยาง และกไ็มเสยีทาทกุอยาง กัมมัญญา เปนสภาพของ การกระทาํ หรอืการงาน มกีรรมมกีริยิา



มกีารงาน มกีัมมัญญา และทาํการงานอะไร กบ็รสิทุธิ์บรบิรูณ ทาํการงานยังไง กม็ปีระสทิธภิาพ อยางด ีสมบรูณ

สละสลวย เขาถงึไปแปล กัมมัญญา วาการสละสลวย หรอืเปนผูเหมาะไดควรทกุสัดสวน และงดงาม

บรสิทุธิ์บรบิรูณ สละสลวยสมบรูณดวยกัมมัญญา เขาให ความหมายเอาไว กด็เีหมอืนกัน ปภัสรา จติใจนี่

ผองใสตลอด นี่คอืคณุลักษณะของอเุบกขา ไมใช อเุบกขาเดอ ไมทาํงาน ไมรูเรื่อง โงเงา แลวกไ็มมี

ประสทิธภิาพอะไร ไมใช ! วเิศษ นี่เปนฐานอาศัย ของพระอารยิะ ยิ่งพระอรหันตกเ็ปนฐานอาศัย

เมตตาคอืจติที่เหน็แกผูอื่นจรงิ ๆ เปนตัวที่ค้ําจนุโลกอยูจรงิ ๆ เมตตาธรรมค้ําจนุโลก ถาไมมเีมตตา ไมใข

ศาสนาพทุธ มแีตตัวเดอ ๆ เฉย ๆ เมตตากเ็มตตามะลื่อทื่อไมเขาเรื่อง ไมอะไร ไมใช ! เมตตาคอื ความสงสาร

เหน็ผูอื่นเปนทกุขทนอยูไมได ทานไมใชคาํวาเมตตา ทานเคยใชวา มอัีชฌาสัยทนไมได เพราะความกรณุา

เมตตานี่คอืจติประสงคหาวธิจีะชวยเขา แตกรณุานี่ลงมอืชวย ๆ เพราะฉะนัน้ กรณุานี่ จะมนี้ําหนัก มากกวา

เมตตา พอชวยเสรจ็แลวไดผลดแีลว กร็ูวาด ีเสรจ็แลวกม็ทุติา เออ ดแีลวเขาใจแลว สัมผัสผลแลวดแีลว

ถาฟใูจกเ็รยีกวา ไมสมบรูณแบบ ฟใูจในด ีดใีจในด ีตองลดอปุกเิลสลงอกี เพราะฉะนัน้ ในมทุติานี่ กย็นิดี

แวบหนึ่งกด็ ีกจ็ะตองเขาสูอเุบกขา จะตองเฉยเรยีบราบ เปนที่สดุอกีท ีเพราะฉะนัน้ มาจากมทุติา อเุบกขา

กเ็ปนกรรมกริยิา ของจติวญิญาณระดับสงูสดุ สวนเมตตา กรณุา และเปนสภาพ บทบาทการกระทาํ บทบาท

เผื่อผูอื่น เมตตา กรณุานะ ทานทนไมไดตอความกรณุาจรงิ ๆ ผูที่เปนอารยิะสงู ๆ เพราะฉะนัน้ ผูใดซื่อบื้อ ไมมนี้ําใจ

ไมเมตตา อยาไปพดูถงึกรณุาเลย เมตตากไ็มม ีกรณุากไ็มเกดิ กรณุาคอื ลงมอืทาํ คนที่ไมมอัีชฌาสัย

ในความกรณุา อาจจะมเีมตตา แตพลังอนิทรยี ยังไมเกดิถงึขัน้ ใจอาจจะม ีเริ่มตนขึ้น มเีมตตาได แตกรณุานัน่

ตองฝกปรอื เมตตาแลวตองลงมอืทาํ จนชาํนาญ จนงาย จนแคลวคลอง จนเชี่ยวชาญ จนงายดาย ไดโดยไมยาก

ไดโดยไมลาํบาก ในการขยัน หมัน่เพยีร หรอืการมนี้ําใจ ถงึขึ้นกรณุา และกม็คีวามสามารถ จนกระทัง่มทุติาได

มทุติาคอืสมผลแลว ยนิดผีูที่ได นี่มทุติาถงึขนาดนัน้ นัยเมตตา กับอเุบกขาอันสดุทาย จงึเปนบารม ีที่เปนผล

จากการปฏบัิตอิงค ๘ นัน่แหละ ทาน ศลี เนกขัมมะ ปญญา วริยิะ ขันต ิสัจจะ อธษิฐาน เอาละ อาตมากค็ง

จะขยาย ความละเอยีด ยิ่งกวานี้ไมไดนะ

ทนีี้อาตมาไดพาทาํกันมา จนกระทัง่ไดสรางบารม ีบารม ี๑๐ นี้แหละ และกซ็อนลกึซึ้งขึ้นไปเปน อปุบารมี

ปรมัตถบารม ีบารมทีี่สงูขึ้น ๆๆๆ ปรมัตถบารมกีค็อื บารมทีี่เปนระดับโลกตุระ ทานกท็านอยางโลกตุระ

ศลีกศ็ลีอยางโลกตุระ เนกขัมมะกเ็นกขัมมะจรงิๆ เปนอยางโลกตุระ ปญญากป็ญญาโลกตุระ วริยิะกว็ริยิะ

โลกตุระ เพยีรที่เหน็ไดที่จรงิจัง อดทนกขั็นต ิกขั็นตอิยางจรงิจัง สัจจะกแ็นนอนสัจจะจรงิจัง อธษิฐานกเ็ปน ปรมัตถ

เปนโลกตุระ สดุทายกม็เีมตตา วหิาระ มอีเุบกขาวหิาร เปนเครื่องอาศัย เปนเครื่องใช ของพระอรยิะ นัน้ ๆ ไปได

สัจจะเหลานี้ ขยายความแลว บรรยายแลว เรากเ็อาไปฝกปรอื จนกระทัง่ เกดิในคน ธรรมะของ พระพทุธเจา

ไมใชเอามาเทศเรยีนรูภาษาเทานัน้ ตองเปนจรงิ มจีรงิที่เกดิได เปนไดมา



สรปุแลว ชาวอโศกเรานี่เปนสวนที่เขามาใน ๆ นี่ ไดแคนี้แหละ อาตมากว็ามันเยี่ยมแลว เราไมเครื่องลอ

ไมมอีะไรบันเทงิ เถดิเทงิเรงิรมย ผูที่จะศรัทธานี่ ที่จะตองเขาใจอยางด ีเพราะวามันจะม ีสภาพทวนกระแส

เปนสภาพ ที่ยอนแยง เปนสภาพที่ยิ่งสงู ยิ่งลกึ ยิ่งหนัก ถาไมชัดเจน ถาไมมัน่ใจจรงิ ๆ จะใหจรงิตองตนเอง

ตองมสีิ่งนี้จรงิ จงึจะมัน่ใจมาก ถาไมอยางนัน้แลวนะ ไมรอดหรอก ๆ ไมรอด ๆ อาตมาด ูๆ ไป ในงาน มหาปวารณา

ทัง้ ๆ ที่ไมมอีะไรหรอก ไมมอีะไร มหาปวารณา กค็อื สมณะทานประชมุกัน ๆ พวกคณุ กไ็มเหน็หนา

สมณะดวยซ้ําไป ทานกป็ระชมุของทาน บางทกีว็ากันจนค่ําจนมดื ไมเหน็หนา จะมาคอย แอบด ูกท็านลงมา

เทานัน้ กเ็ทานัน้เอง ประชมุเสรจ็แลว กจ็บมหาปวารณา เสรจ็แลวกส็บืทอดหนอย กม็าสนับสนนุกัน พระทาน

ประชมุกัน บณิฑบาตกไ็มไดบณิฑบาต แลวจะอยูกันยังไง พวกคณุกม็า เลี้ยงเอาไวหนอย พระกม็า รวมกัน

ตัง้เยอะ กแ็บงเบากัน มาทาํบญุ ไปชวยกันอดุหนนุไว มาแสดง ความอปุการะ อปุถัมภมาเลี้ยงไว พระทานประชมุ

ไมไดไปบณิฑบาตนะ คณุกต็องหาอาหาร มาเลี้ยงด ูกันกอน เปนวาระสาํคัญ ทานประชมุนี่ เพื่อผลของศาสนา

นัน่เอง เพราะฉะนัน้ แมที่สดุ ประชมุเสรจ็แลว กเ็อา กเ็ลยมเีรื่องตอ ๆ กัน อาตมากเ็ลย ตอกันไปอกี

พรุงนี้กเ็ปนวันเกดิของชมุชน เกดิชมุชนแลวกจ็ะมอีะไรตอไปบาง เชน จารตีประเพณ ีวัฒนธรรม ของพวกเรา

ผูที่เหน็ ความสาํคัญกเ็อา กม็า แมแตมารวมงานมาชวยกัน รวมไมรวมมอืกัน สรางสรร จารตี ประเพณนีี่ไป ดอียู

ซึ่งอาตมาพยายามตัด ที่มันจะเปนโลกยีะ ปรงุอยางโลกยีะหลาย ๆ อะไร กพ็ยายาม ตัดออก มากหนอย

เนนเขามา หาเนื้อ ๆ อะไร อาตมาขยายความไมไหวแลวนะ อันนัน้

ที่นี่อาตมาอยากจะเนน ปนี้นะเรามทัีง้รปูธรรม มทัีง้สิ่งที่จะสอบทาน มันเปนเครื่องสอบทานในตัวดวย และ

มันกจ็ะม ีการพัฒนาอยางจรงิ อาตมาเนนเรื่อง อัตตามานะมามากขึ้น ปสองปมานี่ โดยเฉพาะปนี้ เนนเทศนเนื้อ

อัตตามานะ เรื่องกามอาตมาไมไดพดูมาก แตมทีานทัง้หลาย ทานสมณะอื่น ทานชวยพดู ชวยบรรยายบาง

อาตมา กเ็นนฐาน อัตตามานะมากขึ้น ปนี้ประชมุมหาปวารณาแลว ไดโศลก ที่เอาไป ปฏบัิต ิประพฤติ

เพื่อจะใหเกดิ การขัดเกลาอัตตามานะไดด ีโศลกนัน้คอื

เจตนา "แกตัว" คอื จัญไร

เจตนา "แกไข" คอื เจรญิ

เจตนาในคาํวา แกตัว นัน้ใสเครื่องหมายคาํพดูไว เราเนนคาํวา แกตัว กับเนนกับคาํวา แกไข ในคาํวา แกไข

กใ็สเครื่องคาํพดูไว เจตนาแกตัว คอื จัญไร เปนคนจัญไรนี่ แหม คอืมพีฤตกิรรมที่เสยีหาย พฤตกิรรมที่เลว

อยูกับตัวเลย ไอคนจัญไร ไอคนจัญไรมันเปนอยางนี้ ๆ ชี้อาตมากไ็ด มันมพีฤตกิรรมความฉบิหาย ความเสยีหาย

ความไมดไีมงามในตัว ตดิตัวอยู เรยีกวาคนจัญไรแน สวนคนเจรญินัน่ กค็อืคนมบีทบาท พัฒนา บทบาทเจรญิ

บทบาทดขีึ้นเรื่อย ๆ จัญไรกับเจรญิ มันตางกัน คนละทศิคนละทาง

ทนีี้อาตมาจะขออธบิายตรงนี้ ขออธบิายความสาํคัญตรงนี้ใหฟงชัด ๆ คาํวา "เจตนา" นี่ ตองอานเจตนา ตัวเอง



เพราะเราเรยีนรู สงูขึ้นมาแลว ปรมัตถนี่ คนอานเจตนาของตัวเองไมออก นี่แหละคอื คนที่ยังไมรู อัตตามานะ

คนที่งมงาย ทาํไปแลวทัง้ ๆที่เจตนา แตมันจะซอนอยูในจติวญิญาณ มันไมรูตัวงาย ๆ หรอกวาเจตนา มันไมรูงาย ๆ

แตมันมนีะ อาการอารมณลกึ ๆ ของเราซอนอยูในเจตนานัน่ ตัวเจตนา ตัวนี้นี่นะ มันมกีเิลส เปนตัวบงการเกง

มตีัวกเิลสนี่แหละ จับตัวกเิลสในตัวเจตนานี่แหละ เพราะฉะนัน้ ถาจับไดวา กเิลสผสม ในเจตนานี่ นัน่แหละสาํคัญ

เอาละที่นี้ "เจตนาแกตัว" กับ "เจตนาแกไข" อานอารมณ ตัวเอง พอพดูไปผันนี่ เถยีงฉอด ๆ แกตัวหรอืแกไข

ถาคนจะแกไขนี่ จะชอบเถยีงไหม ไมชอบเถยีง มันกต็องรูนะ คนเรานะ คนที่จะแกไขนี่ ไมคอยชอบเถยีงหรอก

จะไมพยายามเถยีงกอน นี่กเ็ปนแนวสาํคัญ ที่พอเขาใจกันอยู ในภาษาไทย เพราะฉะนัน้

คนไหนที่มกีรรมกริยิาสังวรตน สาํรวมตนนี่ พยายามที่จะอานเจตนา เราจะแกไข หรอืจะแกตัว ถาเราจะแกไข

คนนัน้จะใสใจ ในการที่จะฟง ขอผดิ ขอถกู ฟงขอดขีอเสยี ฟงอะไร ๆ หลายอยาง รับจากผูอื่น จะมปีรโตโฆสะ

ที่มปีระโยชนรับฟงเสยีงคนอื่น อยางมเีจตนาแกไขนี่ มปีระโยชนมาก ปรโตโฆสะของผูนัน้ จะมปีระโายชนมาก

ปรโตโฆสะ คอืการรับฟง มาจากอื่น รับฟงของอื่น จากผูอื่น จะเปนรับอยางไหนกแ็ลวแต อยางที่ดามา

หรอืศกึษารับสัมผัส รับรูมา กไ็ด ถาเจตนาแกไขแลวนะ ถาเจตนาแกตัว หรอืเพงโทษเลยนี่ มันอกีอยางหนึ่ง

เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวาเราเอง เราจะอานพวกนี้ไดมากขึ้น พจิารณาสิ่งนมากขึ้น ๆ จดุนี่มากขึ้น ๆ อาตมา กว็า

พวกเราจะพัฒนา หรอื อาตมาจะชวยใหคณุไดแก หรอืลางอัตตามานะไดมากขึ้น อาตมาแนใจ และโศลกนี้

อาตมาเหน็วา โอโฮ ดจัีงเลย โศลกนี้นี่ อานเจตนารมณ อารมณเจตนาของเรา อานใหชัด เลยวา เจตนานี่

เราจะแกตัว หรอืจะแกไข ลางอัตตา แกตัวเมื่อไร อัตตาเมื่อนัน้แหละ พอเจอหนาแลว แกตัวแลว เจาแหลมแกตัว

เจาแหลม อยูในเรานี่แหละ อยูในเรานี่แหละเจาแหละ เจาแหลม เจาแกตัว ถาอานตัวออก รูตัวไดวา ไอนี่มัน

ไมยอมเลย มันจะแกตัวทาเดยีว มันไมยอม นี่แหละ อานเจตนารมณ อันนี่ใหชัด เอาไปใช มหาปวารณาปนี้ มดีี

โศลกนี้ เจตนาแกตัวคอื จัญไร เจตนาแกไขคอื เจรญิ เพราะฉะนัน้ คนเรานี้ ไมพยายามจะแกไขหรอก มันรักตัว

มันหวงตัว มันกม็พียายามปฏบัิต ิเพื่อที่จะให มันถงึตนทางวา จะแกไขบางไหมนี่ หรอืจตะเอาแตแกตัว

อาตมาเหนื่อย เพราะแกตัวนี่จรงิ ๆ เหนื่อยจรงิ ๆ ใครเคยเหนื่อยมาเพราะไอคนแกตัวบาง เคยประสบ เหตกุารณนี้

มาบางไหม ไมใครไมเคย ประสบกับ ไอเหตกุารณไอชางแกตัว ไอนกึแกตัว ไอนี้แกตัว ตัง้แตหยาบ ไปจนถงึ

ขัน้ละเอยีด เพราะฉะนัน้ ถาคนที่ม ีญาณดนีี่ จะรูละเอยีดตัวเองวา โอ ไอตัวเราเองนี่ เจตนาแกไข ไมยอมนะ

จะฟงบางเปนไร แหม จะผดิ จะถกูยังไงกเ็อานา ฟงเพื่อแกไขนะ รับเพื่อแกไข ไมใชรับมาเพื่อแกตัว เมื่อเราวนิจิฉัย

สมบรูณแลว ถงึแมเราจะไมผดิอะไรเลย เรากไ็ดลดอัตตา ในขณะที่คณุไมยอมแกตัวนัน่แหละ

ถาคณุไมไดแกตัวเลยนะ คณุกไ็ดปฏบัิตแิลว รับมาแลวคณุกร็ับมาพจิารณา ตรวจสอบเลย ออ เราไมผดิเลย

ดหีมดเลย คณุกไ็ด แกไขตัวเอง คณุกไ็ดลางละอัตตาตัวเอง ในปจจบัุนนัน่มาแลว เสรจ็สรรพในตัวมันเองเลย

ฟงเขาใจไหม ในสภาวธรรม ฟงด ีๆ นะ



เพราะฉะนัน้ ขอใฟพวกเราไดไปเอาอันนี้ไปใชเพื่อความเจรญิงอกงามของตน และของกลุมหมู อาตมานี่

จะสูอัตตามานะ หรอืจะพยายามสอนหรอืแนะนาํ เพื่อพยายามใหพวกเรา ลดอัตตามานะไปอกีนาน ตัวนี้แหละ

จะทาํใหเราสงูขึ้น เจรญิขึ้นดขีึ้น หมูกลุมกต็าม กแ็ตละบคุคลนี่แหละเปนหมูกลุม มันจะพัฒนา เปนประโยชน

ตอตน ตอสังคมสวนรวม ๆ ทัง้ประเทศชาตดิวยไดมาก กาํลังของเรานี่เสยีเพราะวา มอัีตตา มานะกันอกีเยอะ

มาทาํงานดวยกัน เปนไงชมรม ชมร. เชยีงใหม เปนยังไง พอพดูอยางนี้แลว นกึถงึ อัตตามานะกันไหม

มคีนละกี่เขงละ เยอะเลย ยอมรับกันอยางไมมปีญหา ยอมรับกันโดยดษุณยี แปลวา ยอมรับโดยสงบ โดยนิ่ง

ชอบเอาไปใช สับกับ ดษุฎ ียอมรับโดยดษุฎ ีไมใชนะ ดษุฎ ีแปลวา ความชื่นชม ความยนิด ีสวนดษุณยีนัน่ แปลวา

ควมสงบ แปลวานิ่ง แปลวายอมรับดวยความสงบ ยอมรับ โดยดษุณยี ไมมปีญหาอะไร ยอมรับทันที

เอาไปใชเดี๋ยวนี้ กไ็ดทันทเีลย เออ ฉลาดนะ ฉลาด ๆ ใชได เอาละ อาตมา ไมกลัวนะ เพราะกลัวอกหัก ไมหวังวา

พวกคณุจะเจรญิขึ้น แตอาตมากต็ัองม ีอากังขาวจร อจิฉาวจร แนนอน อจิฉาวจรกแ็ปลวา จติที่มันมตีัว

ปรารถนาดีๆ อยูในตัว อจิฉากแ็ปลวา ความปรารถนา, อากังขา กแ็ปลวา ความปรารถนา ความมุงมาดปรารถนา

ปรารถนาด ีอาตมาตองมแีน ปรารถนาวา ใหพวกคณุ เจรญิ แตอาตมาบอกแลว อาตมาไมหวังเทานัน้ แตอาตมา

กต็องปราถนาด ีใหพวกคณุเจรญิ เจรญิกเ็ปน ของคณุนัน่แหละ และกเ็ปนของสังคมมนษุยชาต ิไมตองเปนของ

อาตมาหรอก สวนอาตมาจะโงไปดใีจ ที่คณุไดดแีลวกม็าตดิอกตดิใจฟใูจกเิลสขึ้น กเ็รื่องอาตมา อาตมาไมมตีัวนี้

กเ็ปนเรื่องของอาตมา อาตมาปฏบัิต ิประพฤตมิาไดแลว อาตมาไมมอีปุกเิลสพวกนี้ กเ็ปนเรื่องของอาตมา

อาตมากค็ดิวา โศลกนี้ จะเปนประโยชนแกพวกเรา ที่ไดมาในวันนี้

สมภารนี้รับงานหนักนะ สมภาระ คอื ผูที่มภีาระอยู ที่จรงิทานเรยีกวา สัมภารวบิาก อาว จรงิ ๆ พระโพธสิัตวนี่

รูซื้งใน สัมภารวบิาก สัม หรอื สม อันเดยีวกัน สัมภารวบิาก สมภารนัน่กค็อื สัมภาระ นัน่แหละ วบิาก มันเปนผล

ของวบิากตัวเอง กต็องตัวเรา พระโพธสัตวนี่ เรารูวา เราตองมารับภาระ ๆ เปนผลเปนวบิาก ของเราทาํเอง

เปนผลของเรายนิดเีอง ตองการเอง แลวมันจะเปนวบิากที่หนักขึ้น ๆๆ ภพโพธสิัตวนี่ใหญขึ้น จะตองมงีาน หนักขึ้น

งานยากงานมากขึ้น การสรางสรรที่จะทาํใหเจรญิ ๆ พัฒนา ตนเอง เปนผูที่เขาสู สัมมาสัมโพธญิาณ

มคีณุคาตอโลก มปีระโยชนคณุคาตอโลกมากขึ้น เปนเรื่องจรงิ เพราะฉะนัน้ คนเจรญิ คอื คนทาํงาน คนรับภาระ

คนที่ไมเอาภาระ คอืฤาษ ีคนที่ไมเอาภาระ คอืคน ไรคณุคา คนที่ไมเอาภาระ คอืคนที่ไมทาํอะไรเลย โมฆะ นอกจาก

โมฆะแลว กเ็สื่อมทรดุ เสื่อมโทรม ตลอดกาลนาน นี่เหมอืนจะอธบิาย ตหัีวเขาบาน พอดตีอนจน

เพราะฉะนัน้ กฝ็ากเอาไวดวยวา คนใดไรภาระ คนใดไมเอาภาระ คนนัน้กค็อืคนที่เสื่อมเสยี เสื่อมโทรมไป แนนอน

นอกจาก จะเจตนาแกตัวแลว กถ็อืวาเปนคนจัญไร ไดเหมอืนกันนะ คนไมเอาภาระ

เอาละ อาตมากไ็ดสาธยายธรรมมาพอสมควรแกเวลา
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