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ศาสนาเจริญ ศาสนาเส่ือม 

คําวาศาสนาเจริญ เชนเจริญในคร้ังพุทธกาลหรือศาสนาเจริญ ณ ที่ใดก็ตาม ตาม
ความจริงแหงการเจริญของศาสนาแลว เจริญที่จิตใจของคน จิตใจของพระ ของพุทธบริษัท 
มีความเช่ือความเคารพ ความเล่ือมใส ความสนใจ ความอุตสาหพยายามปฏิบัติตออรรถ
ตอธรรมตามเพศและวัยของตน มหีิริโอตตัปปะ ฝงใจ ซึ่งเนื่องมาจากความเชื่อบุญเชื่อ
กรรมตามหลักศาสนธรรม น่ีเปนความเจริญของศาสนาตามความมุงหมายของธรรมและ
ศาสดาโดยแท ความเจริญสวนปลีกยอยออกไปก็คือ การศึกษาเลาเรียนเพ่ือรูขอวัตรปฏิบัติ
วิธีดําเนิน ไมใชเรียนเพ่ือจดจําเอาช้ันเอาภูมิแบบโลกเขาทํากัน แตเรียนดวยความเปน
ธรรม เจตนาความมุงหมายอยูท่ีการเรียนเพ่ือการปฏิบัต ิ เพื่อกําจัดสิ่งไมดีทั้งหลายออก
จากใจ 

ในครั้งพุทธกาล สวนมากพุทธบริษัทฟงจากพระโอษฐของพระพุทธเจาเปนสวน
มาก จากนั้นศาสนาก็คอยขยายออกไป เพราะพระสาวกทั้งหลายไดรูตามเห็นตามพระพุทธ
เจามีจํานวนมากข้ึน ศาสนาเจริญภายในใจของทานอยางสมบูรณ แลวก็เท่ียวแนะนําส่ัง
สอนพุทธบริษัททั้งหลายแทนพระพุทธเจาไปในตัว พระองคก็ทรงทําหนาที่ประกาศสอน
ธรรม พระสาวกก็ทําหนาท่ีประกาศศาสนธรรม เพื่อความเขาใจแกผูสนใจโดยถูกตองเชน
เดียวกับพระศาสดา 

เบ้ืองตนศาสนาเจริญรุงเรืองเต็มท่ีในพระพุทธเจา นับแตตรัสรูแลวเปนลําดับ 
จากนั้นกระแสแหงธรรมก็กระจายออกไปสูบรรดาสัตว ที่ใหชื่อวาพุทธบริษัทในลําดับตอ
มา มีภิกษุบริษัทเปนตน เม่ือกระแสแหงธรรมกระจายสูจิตใจ ก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใส 
เห็นจริงตามความจริงท่ีศาสนธรรมประกาศสอน มีความสนใจใครตอการปฏิบัติ ผลก็
ปรากฏข้ึนโดยลําดับ นับแตข้ันเร่ิมแรกในการประกาศสอนธรรม มีพระเบญจวัคคียทั้งหา
เปนปฐมสาวก อันดับตอไปก็ปรากฏผลขึ้นเรื่อย ๆ วา ผูน้ันสําเร็จพระโสดาฯ องคน้ันผูน้ัน
สําเร็จพระสกิทาคาฯ องคน้ันผูน้ันสําเร็จพระอนาคาฯ องคน้ันหรือผูน้ันสําเร็จพระอรหัต
อรหันต ท้ังน้ีเพราะฆราวาสก็มีทางสําเร็จไดเชนเดียวกับพระ ดังตําราทานบอกไว เชน 
สันตติมหาอํามาตย พระนางเขมาฯ เปนตน น่ีคือศาสนาเจริญเต็มดวงใจของพระสาวกใน
ครั้งพุทธกาล จากนั้นก็มีพระสาวิกาคือนักบวชฝายหญิงปรากฏขึ้นตาม ๆ กัน น่ีคือศาสนา
เจริญเต็มดวงใจของฝายภิกษุและฝายภิกษุณี กลายเปนสาวกสาวิกาข้ึนมา 
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ทานเหลาน้ีเม่ือธรรมไดเจริญเต็มภูมิภายในใจ หมดภาระในการขวนขวายสําหรับ
ตนแลว ความเมตตายอมมีมาพรอมความบริสุทธิ์อยางเต็มใจ เต็มภูมิเต็มนิสัยของตนแต
ละราย ๆ แตละทาน ๆ แลวแนะนําส่ังสอนประชาชนท้ังหลายใหไดรับความเขาอกเขาใจ 
แผกระจายกวางขวางออกไปไมมีประมาณ ความเจริญทางดานจิตใจจากการสดับธรรมของ
พระพุทธเจาก็ขยายออกไปอยางมากมาย 

น่ีแหละท่ีทานวาศาสนาเจริญ เจริญดวยการประพฤติปฏิบัต ิ เนื่องมาจากการได
ยินไดฟง เจริญดวยมรรคคือการปฏิบัติ เจริญดวยผลคือสิ่งที่พึงไดรับจากการปฏิบัติเปน
ลําดับลําดา ตั้งแตขั้นกัลยาณปุถุชนจนถึงขั้นสูงสุดคืออรหัตธรรม เรียกวาศาสนาเจริญ 
เพราะเจริญจริง ๆ เหมือนกับเงินในธนาคารมีตามบัญชี ไมคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง 
ไมสักแตวามีอยูเพียงบัญชีแตเงินหามิไดในธนาคาร แตมีทั้งบัญชีเงิน มีท้ังเงินตามจํานวน
ในบัญชี บัญชีเงินกับตัวเงินถูกตองไมเคลื่อนคลาด บัญชีวาอยางไรมีเทาไร เงินก็มีเทาน้ัน
ในธนาคาร 

ครั้งพุทธกาล ศาสนธรรมพระองคแนะนําส่ังสอนวาอยางไร ตั้งแตขั้นพื้น ๆ แหง
ธรรมจนถึงข้ันสูงสุดแหงธรรม การประกาศสอนธรรมซึ่งเปนเหมือนกับบัญชีเงิน ผู
ประพฤติปฏิบัติก็สามารถดําเนินตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนนั้น เต็มสติกําลังความ
สามารถของตน จนไดบรรลุมรรคผลเปนข้ัน ๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ที่
เรียกวาเงินหรือธรรมเตม็ใจ บัญชีกับเงินตรงกัน สวากขาตธรรมก็ชี้บอกเรื่องมรรคผล
นิพพาน ผูปฏิบัติตามก็ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานตามธรรมที่ชี้บอก เหตุกับผลตรงกัน
เหมือนบัญชีเงินกับตัวเงินตรงกันฉะนั้น 

เมื่อตกมาสมัยของพวกเรานี้ มักจะกลายเปนวามีแตบัญชีแตตัวเงินไมมี มิหนําซํ้า
ยังสรางความรกรุงรังไวในธนาคารรอยแปดชนิดอกีดวย จนสะสางไมหวาดไมไหว ไมเพียง
แตไมมีเงินในธนาคารเทาน้ัน ยังสรางปญหาไวอีกมากมาย 

น่ีการเรียนรูจดจําตาง ๆ ในขออรรถขอธรรม มักจะเรียนไดแตบัญชีของธรรม 
บาปก็เรียนและรู บุญก็รู นรก สวรรคก็รู กิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ก็รู มรรคผล
นิพพานก็รู แตไมอาจแกหรือไมสนใจแกกิเลสตัณหาอาสวะ ไมอาจละหรือไมสนใจละบาป
บําเพ็ญบุญดวยความเต็มอกเต็มใจ ดวยความเชื่อบุญเชื่อกรรมตามหลักธรรมที่ตนจดจํา
มาน้ัน สุดทายก็มีแตบัญชีดี-ช่ัว กิเลสตณัหาอาสวะอรรถธรรมมรรคผลนิพพานอยูใน
ความทรงจํา สวนกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ก็สนุกสรางปญหาข้ึนภายในจิตใจ ให
เกิดความยุงยากวุนวาย เชนเดียวกับคนท่ีไมไดศึกษาเลาเรียนศาสนาอรรถธรรมอะไรมา
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เลย ย่ิงกวาน้ันยังสรางทิฐิมานะ เขาใจวาตนรูตนฉลาดตามอรรถตามธรรม ก็ยิ่งเปนปญหา
ที่มากมูนหมุนติ้วยิ่งกวาคนที่ไมไดศึกษาอรรถธรรมเปนไหน ๆ เสียอีก 

ดวยเหตุน้ีคําวาศาสนาเจริญ ใหพึงนึกนอมเขาสูใจท่ีเวลาน้ีกําลังอาภัพ พูดถึง
อรรถถึงธรรมในขอใดขั้นใดภูมิใดยังไมปรากฏผล จําไดแตชื่อโสดาฯ สกิทาคาฯ อนาคาฯ 
อรหัตอรหันต ไดยินแตชื่อ แตใจซ่ึงเทียบกับธนาคารยังวางจากธรรมท้ังหลายท่ีจําไดน้ัน ๆ  
นอกจากนั้นยังกลับกลายเปนเรือนของกิเลสไปเสีย กิเลสเปนพ้ืนอยูภายในใจน้ัน ใจจึง
กลายเปนเรือนท่ีส่ังสมกิเลส รังของกิเลส รังของภพรังของชาต ิ รังของความทุกขความ
ทรมานประการตาง ท่ีกิเลสสนุกสรางข้ึนมาไมมีบกบางลงบางเลย เพราะไมมีส่ิงท่ีชําระ
สะสางหรือปราบปราม กิเลสจึงสนุกสรางความรกรุงรังข้ึนมาอยางไมสะทกสะทานหว่ัน
เกรงส่ิงใด ๆ เพราะชาวพุทธเราเปดทางใหมัน 

ดังนั้น เพ่ือใหส่ิงรกรุงรังภายในจิตใจน้ีเบาบางลงไปโดยลําดับจนหมดส้ินไป เพื่อ
ทรงอรรถทรงธรรมข้ันตาง ๆ ตามที่ทานแสดงไวนั้น จึงตองอุตสาหพยายามประพฤติ
ปฏิบัติดวยอุบายตาง ๆ เต็มสติกําลังความสามารถ เพ่ือใจน้ีไดกลายเปนเรือนอรรถเรือน
ธรรม เรือนมรรคผลนิพพานข้ึนมาตามความมุงหมายของธรรมและศาสดาผูประกาศสอน
ธรรม 

ไดยินแตช่ือทานสําเร็จพระโสดาฯ ก็ใหไดยินตัวเรา ใหทราบตัวเราไดสําเร็จ ทาน
สําเร็จสกิทาฯ ก็ใหเราไดสําเร็จดวยการปฏิบัติของเรา ทานสําเร็จอนาคาฯ ก็ใหเราไดสําเร็จ
หรือไดมีสวนกับทาน ทานสําเร็จอรหัตอรหันตก็ใหเราไดสําเร็จใหไดมีสวนกับทาน ใหเรา
ไดเปนผูหน่ึงในวงมรรคผลนิพพานดวยการปฏิบัติของเรา อยาใหเสียช่ือ อยาใหเสียคนท้ัง
คน เพราะคน ๆ นี้ไดมาจากสมมุติในทางที่ด ีคือไดมาจากบุญวาสนาที่เคยกอสรางมา จึง
ไดเกิดในชองแหงความเปนมนุษย ซึ่งเปนภพกําเนิดที่เกิดไดยากยิ่งกวากําเนิดใด ๆ ที่ต่ํา
ทรามย่ิงกวาน้ี เราไดผานภพตํ่าทรามเหลาน้ันข้ึนมาเปนภพเปนภูมิแหงมนุษย ซึ่งเปนภูมิที่
เหมาะสมกับศาสนธรรม และเปนภาชนะท่ีเหมาะสมอยางย่ิงแลว อยาใหเสียทาเสียที ขอ
ใหศาสนาไดเจริญข้ึนภายในใจของเราดวยการบําเพ็ญเต็มสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร
ของตน  

คําวาสมาธิจะไมมีท่ีใดเปนท่ีเจริญ จะเจริญข้ึนท่ีใจ สมาธิทุกขั้นจะเจริญขึ้นที่ใจ
ของผูปฏิบัติจิตตภาวนา ปญญาทุกขั้นจะเจริญขึ้นที่ใจของผูชอบคิดอานไตรตรองพินิจ
พิจารณา จนถึงปญญาอันละเอียดแหลมคม ดังท่ีทานกลาวไวในตําราวา มหาสติมหา
ปญญา ก็จะเกิดและเจริญรุงเรืองขึ้นที่ใจของผูพยายามพินิจพิจารณาอยูไมหยุดไมถอย จน
มีความชํานิชํานาญคลองแคลว กลายเปนสติปญญาที่แกลวกลา และสามารถฟาดฟนกิเลส
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ประเภทที่ไมเคยคาดเคยคิดเคยฝนวาจะไดเจอกัน ไดสูรบกันและรูเรื่องของกันและกัน 
และปราบปรามกันลงได ก็ไดปราบปรามกันลงได เพราะสติปญญาท่ีเราไมเคยคาดคิดวา
จะมีขึ้นเปนขึ้น แตไดเปนขึ้นแลว กิเลสท่ีไมเคยคาดคิดวาจะรูจะเห็นกัน จะละเอียดแหลม
คมขนาดไหน ซึ่งแตกอนไดยินแตชื่อ ก็ไดปรากฏขึ้นแลวกับสติปญญาประเภทนี้ และได
ฟาดฟนหั่นแหลกกันลงประจักษใจ ทั้งนี้ใหไดประจักษกับใจเราเหมือนครั้งพุทธกาล อยา
ไดยินแตลมแตแลงที่หาตัวจริงไมได 

จงทําใหศาสนาเจริญท่ีใจเราใหได เม่ือศาสนาเจริญตรงน้ีแลว จะถูกตองเหมาะสม
ตามความมุงหมายของธรรม และศาสดาผูมีเมตตามหาคุณแกสัตวโลกดวย จะสมความมุง
มาดปรารถนาของเราทัง้หลาย ผูตองการความสุขความเจริญอยางแทจริงตามหลักธรรม
ดวย 

แมไมถึงขั้นที่กลาวมาเหลานี้ก็ตาม ทานก็เรียกศาสนาเจริญ คือเจริญไปตามขั้น
ตามภูมิ และเจริญตามความเคารพเล่ือมใสของผูเช่ือบุญเช่ือกรรม ตามหลักธรรมของพระ
พุทธเจา เชน เชื่อวาบาปม ี พยายามระวังบาปไมใหเกิดข้ึนในตน แมที่เกิดขึ้นแลวก็
พยายามละ ไมสั่งสมบาปตอไปอีก กุศลธรรมคือความดีงามที่ยังไมเกิด ก็พยายามทําให
เกิด ดวยความเช่ือบุญเช่ือกรรม ท่ีเกิดแลวก็พยายามบํารุงรักษาใหเจริญคงเสนคงวา และ
เจริญย่ิง ๆ ข้ึนไป 

ผูเชื่ออรรถเชื่อธรรมยอมเชื่อบุญเชื่อบาป ยอมเช่ือนรกสวรรค เพราะเปนเร่ือง
เปนไปจากกรรม คือเชื่อกรรมไดแกกระทําของตน พระพุทธเจาตรัสศาสนาไวถือหลัก
ธรรมเปนสําคัญของสัตวโลก เพราะตางก็ทําอยูดวยกัน ไมวามนุษยไมวาสัตวเดรัจฉานใด 
ๆ มีการทํากรรมอยูดวยกันทั้งนั้น เปนแตเพียงสัตวเหลาน้ันไมทราบวาตนทํากรรม ผลน้ัน
จะทราบหรือไมทราบก็ตาม ตองเปนผลดีผลชั่วตามการกระทําอยูโดยด ี ไมมีอะไรมาลบ
ลางได 

น่ีเราเปนผูเช่ือกรรม พุทธบริษัทเปนผูเชื่อบุญเชื่อกรรม ยอมจะเช่ือในบาปในบุญ 
เช่ือในนรกสวรรคจนกระท่ังนิพพาน แลวพยายามละเวนส่ิงท่ีเห็นวาเปนภัยตามหลักธรรม
นั้นดวยความเชื่อของตน และพยายามบําเพ็ญส่ิงท่ีเปนคุณเปนประโยชนใหเจริญมากมูน
ข้ึนภายในใจ น่ีก็เรียกวาศาสนาเจริญ คือเจริญในใจของผูนับถือเคารพเลื่อมใสและปฏิบัติ
น่ันแล 

คนทีมี่ใจไดรับการอบรมจากอรรถจากธรรม ดวยความเชื่อความเลื่อมใสอยางแท
จริงตามธรรมแลว ยอมระบายออกในสิ่งที่งามหูงามตา ไมแสลงใจทั้งแกตนและผูอื่น 
แสดงอากัปกิริยาใดยอมเปนไปเพื่อสิริมงคล เปนไปเพื่อความยึดถือจากคนอื่น เปนคติตัว
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อยางแกคนอื่นเรื่อยไป ตั้งแตวงแคบจนกระทั่งถึงวงกวางไมมีสิ้นสุด เรียกวาศาสนเจริญ 
เจริญที่ใจแลวยอมแสดงออกมาทางกายทางวาจา คือความประพฤติ การพูดจาปราศรัยมี
เหตุมีผล มีกฎมีเกณฑ มีหลักความถูกตองดีงามเปนที่ยึดเปนเครื่องดําเนิน น่ีเรียกวา
ศาสนาเจริญ 

เม่ือตางคนตางเปนผูไดรับการอบรม และอบรมดวยความเช่ือความเล่ือมใสใน
ศาสนาแลว ยอมระบายออกทางกายวาจาดวยความมีเหตุมีผล และเปนความหนักแนนม่ัน
คงในกิจการท้ังหลาย ตลอดกิริยาแหงการพูดการทําทุกสิ่งทุกอยาง ไมเหลาะแหละเหลว
ไหลไรสาระ เพราะเชื่อกรรม 

อาการแสดงออกตาง ๆ ของคนของสัตวนั้นเปนเรื่องของกรรมคือการกระทํา ซึ่ง
พรอมที่จะใหผลทั้งดีและชั่วอยูเสมอ ผูเชื่ออรรถเชื่อธรรมจึงตองระมัดระวัง และมีความจง
ใจในการระบายออก และการกระทําทุกแงทุกมุมใหเปนไปตามคลองอรรถคลองธรรม ที่
จะเปนสิริมงคลและเปนความสงบสุขแกตนและสวนรวม ตลอดประเทศชาติบานเมือง  นี่
เรียกวาศาสนาเจริญ ศาสนาเจริญคนไดรับประโยชนและความสุขรมเย็น 

ทีน้ีศาสนาเส่ือมเปนอยางไร เราก็ทราบอยูแลว เมื่อสักครูนี้ก็ไดอธิบายถึงเรื่องมี
แตบัญชีในธนาคาร เงินไมม ี ศาสนธรรมก็มีแตความจดจําได มีแตการศึกษาไดยินไดฟง
จากผูน้ันผูน้ี จากตํารับตํารา แตจิตใจไมซึมซาบถึงอรรถถึงธรรม ไมเชื่อไมเคารพไม
เลื่อมใส สักแตวาเรียนวาจดจําวาฟงเฉย ๆ การนับถือก็สักแตวานับถือตามประเพณี หรือ
นับถือเพ่ือกันความครหานินทา วาคนไมมีศาสนาประจําชาติประจําตนเพียงเทาน้ัน ไมสน
ใจทําตนใหดีตามศาสนา 

ความนับถือศาสนากับการปฏิบัติศาสนาน้ันตางกัน สวนมากชาวพุทธเรามักมีแต
การนับถือ ไมคอยสนใจปฏิบัติตาม เวลาถามกันก็เปนความชินปากชินใจตามสวนมากที่พา
เรียกกันมาวา คุณถือศาสนาอะไร ถือศาสนาพุทธ ทั้ง ๆ ที่ความจริงของพุทธนั้นทานสอน
วาอยางไรบางก็ไมรู เพราะไมไดสนใจอยากรูอยากเขาใจศาสนาเทาท่ีควร เนื่องจากจิตใจ
ถูกทุมเทไปทางอื่นเสียมากตอมาก น่ีเรียกวานับถือเฉย ๆ เห็นพระพุทธเจาก็เคารพกราบ
ไหวเสียที กิริยาเชนน้ีแมแตนักโทษในเรือนจําเขาก็ทํา แตการกระทําของเขาเปนอีกอยาง
หน่ึง น่ีผูนับถือศาสนาเฉย ๆ เปนเชนน้ีแล 

การเคารพ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ น่ันทําตามนิสัยท่ีพอแมปูยาตายาย
พานับถือมา แตการกระทําเปนอีกอยางหนึ่ง คือ กลับเปนขาศึกตอการนับถือศาสนา เน่ือง
จากไมไดปฏิบัติตามศาสนา การกระทําน้ันจึงไมเรียกวาเปนการปฏิบัติตามศาสนา เพราะ
การกระทําน้ันเปนขาศึกตอศาสนา แลวก็เปนขาศึกตอตนเองผูนับถือศาสนา เชน ศาสนา
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สอนไมใหดื่มสุราของมึนเมาเปนตน แตก็ผูนับถือศาสนาน่ันแล เปนนักเลงหรือคอสุราเสีย
เอง ดังนี้เปนตัวอยาง ไมสังเกตก็รูเพราะมีดาษดื่นในชาวพุทธเรา 

ดวยเหตุน้ีการนับถือศาสนากับการปฏิบัติตามศาสนาน้ันจึงตางกัน การปฏิบัติ
ตามจะเปนเพศใดวัยใดก็ตาม ควรจะปฏิบัติตนตามศีลตามธรรมในแงใดขอใดก็ปฏิบัติ
ตามเพศของตน เชน ฆราวาสควรมีศีลหา หากไมไดหมดก็ควรใหไดในขอใดขอหนึ่งเปน
ความสัตยความจริงประจําตน สวนมากคนเราถาลงไดเช่ือตามหลักศาสนาอยางจริงใจแลว 
ทําไดทั้งนั้น เชน ศีลหาขอไหนที่สุดวิสัยความเชื่อและความสามารถของเราไป ปาณาฯ 
อทินนาฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ ศีลเหลาน้ีเปนคุณสมบัติเคร่ืองรักษาเราใหเปนคนดีมีหลัก
เกณฑตางหาก ไมใชเปนขาศึกตอเราที่จะทําไมได การทําไมไดก็เพราะอํานาจฝายตํ่ามัน
หนักแนน หรือรุนแรงมากกวาฝายศีลธรรมท่ีจะแทรกเขาสูใจไดเทาน้ัน ชาวพุทธเราจึงไม
อาจรักษาไดปฏิบัติได แมแตศีลหาก็ไมได ยังฝาฝนตอหนาตอตาไมนึกกระดากอายบาง
เลย ทั้ง ๆ ที่ตนก็เปนชาวพุทธ ประกาศอยางออกเนื้อออกตัว คนท้ังหลายรูเห็นอยูวาเรา
เปนชาวพุทธ แตครั้นแลวการกระทําก็เปนขาศึกตอตัวเองและเปนขาศึกตอชาวพุทธดวย
กัน และเปนขาศึกตอพระพุทธศาสนาโดยเจาตัวไมไดสนใจคิดประการใดบางเลย เมื่อเปน
เชนน้ี แมจะเรียกวาชาวพุทธทําลายพุทธก็ไมนาจะผิด เพราะความจริงเปนเชนน้ัน ไมอาจ
สงสัย 

ถามกีารนับถือและปฏิบัติดวยแลว ศาสนาเปนเคร่ืองส่ังสอนคนใหมีความสงบรม
เย็นโดยแท ตามหลักความจริงของศาสนาก็เปนเชนน้ัน ไมเคยใหโทษใหภัยแกผูหน่ึงผูใด 
และไมเคยทําผูหน่ึงผูใดใหราวรานหรือสังคมใดใหราวราน นับแตสวนยอยถึงสวนใหญ จะ
สมัครสมานไดดวยอรรถดวยธรรมทั้งนั้น เพราะศาสนธรรมไมใชเคร่ืองสังหาร ที่จะทําสิ่ง
ตาง ๆ ใหแตกแยก หรือบุคคลผูหวังดีตอศาสนาใหกลายเปนผูช่ัวชาลามกเสียหายไปตาง 
ๆ เพราะการนับถือและการปฏิบัติตามศาสนธรรมน้ีเลย เมื่อเปนเชนนี ้ผูนับถือและปฏิบัติ
ตนตามศาสนาทําไมจะไมมีความสงบรมเย็น ตองมีตามขั้นตอนแหงการปฏิบัติได 

นี่แลที่โลกเกิดความรุมรอนไปทุกหยอมหญาเวลานี ้ ก็เพราะจิตใจมนุษยเราเหิน
หางจากศีลธรรม คือธรรมท่ียังบุคคลใหรมเย็นน่ันแล นอกจากจิตใจไมนําพากับศาสนา
แลว ยังใกลชิดสนิทกับส่ิงเปนภัยไรสารคุณเขาอีก อยางหาประมาณความพอดีไมได จะ
โลกไหนก็โลกเถอะ ตองเปนโลกที่รุมรอนเปนไฟไปดวยกันนั่นแลไมมีการยกเวน 

ศีลธรรม คือ การใหความเสมอภาคแกกันและกันตลอดสัตวเดรัจฉาน ไมใหเบียด
เบียนทําลายซ่ึงกันและกัน อันเปนการทําลายจิตใจและสมมุติของกันและกันใหกําเริบ เชน 
ทานสอนปาณาฯ ไมใหฆาไมใหทําลายซึ่งกันและกัน นอกจากน้ันยังมีเมตตาสนับสนุนอีก
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ดวย เรียกวา เบญจศีล เบญจธรรม เปนเคร่ืองสนับสนุนขอหามคือปาณาฯ ใหเดนข้ึน และ
เพ่ือใหศีลขอน้ีสมบูรณข้ึนเพราะความเมตตาเปนเคร่ืองสนับสนุน แตผูไมมีศีลธรรมภาย
ในใจกลับกลายเปนผูโหดรายทารุณไปเสีย โลกจึงทําความพินาศฉิบหายแกกันไดอยาง
หนาตาเฉย เพราะหมดคุณสมบัติในธรรมขอน้ีภายในใจ ขออื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน 

อทินนาทาน ก็เพราะความโลภ ความอยากได อันเปนเรื่องของกิเลสตัวไมมีเมือง
พอ พาใหทําลายสมบัติของคนอื่นจิตใจของคนอื่นไมมีประมาณ ทั้งนี้เพราะความโลภมันมี
กําลังรุนแรงมาก จึงตองฉกตองลักตองปลนตองสะดมเขา ไมเพียงแตวาไมมีอยูมีกินอด
อยากขาดแคลน หาที่กินที่ใชสอยอะไรไมได เปนความจนตรอกจนมุมจริง ๆ เชนน้ัน แต
มันเปนนิสัยสันดานของคนท่ีมีจิตใจตํ่าทราม ดวยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเขาครอบงํา 
และมีอํานาจเหนือจิตใจอยางบอกไมถูกตางหาก จึงทํากันไดโดยไมคํานึงถึงความเสียหาย
ทั้งสมบัติและจิตใจของผูอื่น ขอใหไดอยางเดียวเปนพอ น่ัน 

ไมวาขออื่น ๆ เชน กาเมสุ มิจฉาจาร ก็เหมือนกัน ถาลงไมมีธรรมในใจแลวมนุษย
เราเลวย่ิงกวาสัตว มันทําไดทั้งนั้น ถาพูดเร่ืองความหนาดาน ใครจะหนาดานยิ่งกวามนุษย
ที่ไรศีลธรรมเปนไมม ี มันดานย่ิงกวาสัตวเสียอีก เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ราคะตัณหา พาใหคนหนาดานไมมียางอายติดตัว 

มีศีลธรรมเทาน้ันเปนเคร่ืองประดับ และประคับประคองมนุษยไวใหตางจากสัตว 
ใหมีความละอาย รูจักสูงต่ํา รูจักของเขาของเรา รูจักทานรูจักเรา ถาใจไมไดมาคิดในแง
อรรถแงธรรมแลว มันก็ตองคิดไปในแงความสนุกสนานร่ืนเริงบันเทิง ชนิดไมมีเบรกหาม
ลอเลยน่ันแล มิหนํายังอวดดิบอวดดีไปในทางราคะตัณหา สงเสริมในส่ิงท่ีตํ่าทรามวาเปน
ของดีมีคาและอํานาจมากขึ้น โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย ความกระทบกระเทือน และ
ทําลายจิตใจของผูใดทั้งนั้น โลกจะไมรอนไดอยางไร เมื่อศีลธรรมไมมีภายในใจของชาว
พุทธเราแลว โลกตองรอน เพราะกิเลสตัณหามีอํานาจบนหัวใจของผูสงเสริมมัน โลกไม
เคยรมเย็นเพราะตัณหาตาเปนไฟแตไหนแตไรมา โลกรมเย็นเพราะธรรมตางหาก 

การโกหกก็เหมือนกัน โกหกไดคลองปากไมกระดากอาย ไมคิดวาการพูดโกหก
น้ันจะเกิดความเสียหายแกผูใด โกหกไดอยางหนาตาเฉย และโกหกคนอ่ืนใหเกิดความเสีย
หายขนาดลมจมก็มีมาก เชน พวกนักตมตุน นักกลมายาหาอุบายโกหกตมตุนดวยวิธีการ
ตาง ๆ ที่จะทําคนอื่นใหฉิบหายวายปวงทั้งทรัพยสมบัติและจิตใจ จนกลายเปนคนวิกล
วิการใบบาไปได เพราะกลมายาแหงความตมตุนหลอกลวงนี้มีมากทีเดียว โทษแหงความ
ไมมีศีลธรรมทําความเดือดรอนเสียหายใหแกโลกไมมีประมาณดังที่รู ๆ เห็น ๆ กันอยูทุก
แหงหนน่ันแล การโกหกพกลมเปนของดีนาชมเชยที่ไหนกัน 
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ถาพูดถึงสุรา สุราใคร ๆ ก็ทราบ แมแตเด็กก็ยังทราบวาเปนของมึนเมาและทําให
คนเสีย มันเปนของดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ไหนกันพอจะสงเสริมมันใหทําลายมนุษย เหตุ
ใดมนุษยเราจึงตองสงเสริมเอานักหนาจนเปนเน้ือเปนหนัง อยางออกหนาออกตา ไมวา
สถานที่ใดสังคมใด ถาไมมีสุราไปออกหนาออกตาแลว สังคมนั้นเหมือนกับไมใชสังคม
มนุษย ไมใชสังคมที่มีเกียรต ิเลยเห็นไปวาสังคมที่มีสุรานั้นเปนสังคมที่มีเกียรต ิเปนสังคม
ที่มีหนามีตานาชมเชยและยอมรับกันทั่วดินแดน น่ีคือการลบลางศาสนธรรมอันเปนความ
ดีงามของมนุษยมากนอยเพียงไหน 

หากสังคมไดยอมตัวลงยอมรับสุรายาเมาหรือนํ้าบาน้ีแลว สังคมนั้นก็คือสังคม
แหงนํ้าบา สังคมนํ้าลาย สังคมไมรูจักอาย สังคมหนาดาน สังคมกลาหาญดวยนํ้าบาน่ันแล 
ถาสังคมท่ีไมมีสุรายาเมาเขาไปแทรกเขาไปเปนเจาหนาเจาตา มันไมเปนสังคมที่มีเกียรต ิ
ทําอะไรไมสําเร็จเหรอ พิจารณาซิ อํานาจฝายตํ่ามันเปนเชนน้ี มันครอบหัวใจมนุษย เสก
สรรปนยอสิ่งที่ไมดีวาดีขึ้นมา ลบลางสิ่งที่ดีออกจากตัวมนุษย สังคมมนุษย แลวจะหาคนดี
ไดที่ไหน ถามนุษยเราไมยอมรับความจริงกัน มนุษยผูดีมีศีลธรรมก็นับวันจะสูญไปจาก
สังคมโดยไมตองสงสัย 

ท่ีกลาวมาใครจะไมรูในศีลหาขอน้ีชาวพุทธเรา ก็ชาวพุทธเราเองเปนผูทําเปนผูฝา
ฝน เปนผูเปนมาร เปนผูสังหารศาสนธรรมและตน ตลอดสวนรวมทั่ว ๆ ไปใหฉิบหายวาย
ปวงไปดวยความรูรูอยูน้ีแล น่ีละท่ีวาการนับถือศาสนาเฉย ๆ กับการปฏิบัติมันตางกัน 
เพราะธรรมไมเขาถึงใจ สักแตวานับถือ ไมไดถือเปนจริงเปนจัง ไมหวังพึ่งเปนพึ่งตาย ไม
หวังความสุขความเจริญอันใดจากศาสนา ย่ิงกวาความอยากความทะเยอทะยานเอาตาม
ความชอบใจของตน ซึ่งเปนอํานาจของฝายต่ําคือกิเลสลวน ๆ ฉุดลากไปเทานั้น โลกจึงหา
ความเจริญไมได 

ถาลงไมมีธรรมเขาแทรกจิตใจ เปนเคร่ืองก้ันกางหวงหามส่ิงตํ่าชาเลวทรามท้ัง
หลายไว คนทั้งคนจะเหลือแตรางกระดูก หนังหอกระดูกเทานั้น แมจะเสกสรรปนยอกันวา
มีความสุขความเจริญ มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตาม ก็สักแตวาลมปากเปากันไปเปากันมา
เทาน้ัน ตื่นเงากันอยูนั้นโดยหาความจริงไมได หากมีศาสนธรรมเขาแทรกภายในจิตใจใน
การประพฤติปฏิบัต ิ การระบายออก จะเห็นเปนความชุมเย็นข้ึนมาทันที ไมจําเปนตองมี
เงินมีทองขาวของเปนจํานวนลาน ๆ ก็ตาม 

คนท่ีมีศีลมีธรรมน้ันแล เปนคนท่ีเสาะแสวงหาความสุขความเจริญไดโดยถูกตอง
และสมหวัง ผูน้ันแลเปนผูมีความสุขมากย่ิงกวาผูท่ีไมมีศาสนาเลย ทั้ง ๆ ที่มีสมบัติเงิน
ทองขาวของมากมาย สิ่งเหลานั้นไมใชสิ่งปลดเปลื้อง สิ่งแกทุกขทางหัวใจของโลกใหสงบ
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รมเย็น นอกจากศีลธรรมเทานั้น เพราะส่ิงเหลาน้ันเปนเพียงเคร่ืองชวยสงเสริมความ
สะดวก และความตองการสําหรับคนฉลาดโดยธรรมนํามาใชตามความจําเปนของตน แลว
เกิดความสุขขึ้นตามฐานะของสมบัตินั้น ๆ จะพึงมีใหเทานั้น แตไมสามารถซึมซาบเขาถึง
จิตใจใหเกิดความชุมเย็นไปได ถาไมมีธรรมเขาเคลือบแฝง 

ถายิ่งไมมีอรรถมีธรรมเขาแฝงอยูภายในจิตใจดวยแลว สมบัติเงินทองขาวของจะ
มีมากมายเพียงไร ก็กลายมาเปนยาพิษสังหารตนใหฉิบหายปนปได ทั้ง ๆ ท่ีภูมิใจวาตนม่ัง
มีศรีสุขอยูน่ันแล แตกิเลสความลืมตนควาเอาสมบัติมาเปนดาบฟาดฟนตนใหลมเหลวทาง
ความสงบรมเย็นภายในใจ หาไดคิดสะดุดใจไม ถาไมมีธรรมคอยสะกิดบาง 

เม่ือเปนเชนน้ันอะไรเจริญ จะพูดถึงวัตถุเจริญ วัตถุมาจากอะไร วัตถุเหลานี้ก็ออก
มาจากธาตุส่ี ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนแรธาตุตาง ๆ เชน ปลูกบานปลูกเรือนขึ้นกี่ชั้นกี่หองกี่หับ 
ถนนหนทางจะใหกวางใหแคบ ลาดยางลื่นไปหมดก็ตาม สิ่งเหลานี้คืออะไรมาจากอะไร ก็
มาจากเหล็กจากปูนจากอิฐจากทราย จากธาตุสี่ดิน นํ้า ลม ไฟ หากวาส่ิงเหลาน้ีจะทําคนให
เจริญไดจริง ไดรับความสุขสมกับคําท่ีวาโลกเจริญจริงแลว เราทุกคนเหยียบย่ําไปที่ไหนก็มี
แตธาตุตางๆ ดินนํ้าลมไฟในบานเราก็มี ในที่อยูเราก็ม ี พวกเหล็กพวกปูนพวกอิฐพวก
ทราย ซึ่งเปนแรธาตุตางๆ เต็มไปหมด ทําไมพวกเราจึงไมเจริญดวยความสงบสุขกันบาง 
มัวบนกันวาทุกข ๆ อยูทําไม 

ถาจิตใจหาความเจริญดวยธรรมเคร่ืองดําเนินไมมีแลว อะไรจะเจริญก็เจริญเถอะ 
แตหัวใจนั้นจะเปนไฟทั้งกองเผาลนอยูตลอดเวลา หาความสุขความเจริญไมได และหาท่ี
ปลงที่วางไมไดจนกระทั่งวันตาย แลวอะไรเจริญท่ีน่ี เม่ือเปนเชนน้ีศาสนาไมจําเปนจะเอา
อะไรมาจําเปน เพราะโลกตองการความสุขความเจริญโดยทางที่ถูกตองดีงามอยูแลว จะ
หนีจากหลักธรรมไปไมได 

อันเรื่องของกิเลสนั้นมันไมทําใครใหมีความสุขความสบายไดหรอก มีแตเปน
เครื่องลอนิด ๆ เหมือนเหย่ือเสียบอยูปลายเบ็ดเปนเคร่ืองลอปลาตัวโงเทาน้ัน เมื่อติดเบ็ด
เขาแลวเปนยังไง ปลาตัวน้ันติดเบ็ดเขาแลวเปนยังไง มันมีความสุขความเจริญอะไร แต
กอนที่มันหิวอาหารอยูมันก็ยังไมทุกขมาก พอมาติดเบ็ดเขาแลวเปนยังไง ความหิวน้ันยัง
ไมมีอํานาจไมมีความทุกขมากยิ่งกวาเวลาติดเบ็ด 

จิตใจของคนผูไมมีศาสนาก็เชนเดียวกัน เมื่อฝายต่ําซึ่งตางคนก็ตางมีเต็มหัวใจ 
นําส่ิงเหลาน้ีมาหลอกมาประโลมกัน โฆษณาชวนเชื่อกันทั้ง ๆ ที่หาความจริงไมได ยิ่งเปนผู
ท่ีโงอยูแลวเพราะกิเลสพาใหคนโง ทําไมจะไมเชื่องายในทางฝายต่ําเลา น่ีละท่ีทําใหติดเบ็ด
ของกิเลส ไดรับความทุกขทรมานไมมีสิ้นสุดยุติลงได เพราะเหตุดังกลาวมาน่ีแล เคร่ือง
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หลอกมันเขามาทุกแงทุกมุม เขามาทางไหนก็เย้ิมรับ ๆ รับกันไปหมด รับกันมากนอย
เพียงไร ก็เผากันมากนอยเพียงนั้น 

ถือวาโลกเจริญ ๆ ทั้งที่แตละคนกําลังจะตายอยูแลว ดวยความรุมรอนแผดเผา
ภายในจิตใจ จนหาที่ปลงที่วางไมได ยังโฆษณาอยูวาโลกเจริญ ๆ พิจารณาซิคนกําลังจะ
ตาย โลกมันเจริญแบบไหนกัน ถาไมใชกิเลสกําลังเจริญดวยความโลภมาก โกรธมาก ราคะ
ตัณหามากเหยียบยํ่าหัวใจคน จะใหวาอยางไรจึงจะตรงตามความเปนจริงที่กําลังเปนไปอยู 
เม่ือเปนเชนน้ี เราจะวาโลกเจริญหรือโลกเส่ือม โลกหมายถึงอะไร ถาไมหมายถึงจิตใจของ
แตละราย ๆ ที่ครองโลกอยูนี ้

การทําโลกใหเจริญน้ันก็เพ่ือจะใหจิตใจเจริญ เพื่อจิตใจจะไดอยูสะดวกสบาย เชน 
สวนรางกายก็ปลูกบานปลูกเรือนหลังใหญ ๆ โต ๆ รโหฐาน มีที่กั้นแดดกั้นฝน มีอาหาร
การบริโภคเปนเคร่ืองบรรเทาเยียวยาก็เปนความสุข ทางใจมีอะไรเปนเครื่องเยียวยา มี
อะไรเปนเครื่องรักษา พอท่ีจะบรรเทาเบาบางทุกขท้ังหลายลงบาง ใหมีความสุขความสบาย 
หรือจะเอาส่ิงเหลาน้ันมาเปนเคร่ืองบรรเทา ก็นั่นมันวัตถุเครื่องอาศัยของกายตางหาก ไม
ใชวิสัยของใจที่จะอาศัยได นอกจากกุศลธรรมอันเปนของคูควรกับใจเทานั้น ใจจึงจะอาศัย
ได ดวยเหตุน้ีศาสนธรรมจึงเปนธรรมชาติท่ีจําเปนมากตอจิตใจของสัตวโลก เพ่ือความ
เหมาะสมกับคําวาโลกเจริญ 

โลกเจริญตองหมายถึงจิตใจของผูครองโลกเปนจิตใจที่เจริญ มีขอบมีเขตมีเหตุมี
ผล การสรางอะไรข้ึนมาก็สรางดวยความฉลาดดวยธรรม มิใชฉลาดดวยอํานาจกิเลส เพื่อ
ใหตนไดรับความสุขจริงๆ และผูอื่นที่เกี่ยวของก็ใหไดรับความสุขเชนเดียวกับตน สมกับผู
มีอรรถมีธรรมอยางแทจริง ไมโกหกตัวเอง โลกเจริญจึงหมายถึงตรงน้ีเปนหลักสําคัญ 
ศาสนาจึงมีความจําเปนตอโลกเร่ือยมา น่ันแลศาสนาเจริญ เจริญท่ีใจเปนพ้ืนฐานสําคัญ ที่
จะแผกระจายออกไปสูสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการกอสรางวัตถุตาง ๆ ท่ัวบานท่ัวเมือง ถา
จิตใจเจริญแลวเพราะการพัฒนาจิตดวยธรรม ส่ิงเหลาน้ันก็ยอมรับวาเจริญ เพราะใหความ
สุขจริง เนื่องจากใจเปนผูไดรับการอบรมมาดวยด ี ทําอะไรลงไปก็มีเหตุมีผลเพื่อความสุข
ความเจริญโดยแทจริง สมบัติตาง ๆ ก็สนองความตองการใหเปนสุขได ไมเปนพิษภัยแก
ตัวเองผูเปนเจาของ 

ท่ีน่ียอนเขามาสูภายในของวงปฏิบัติเรา วาศาสนาเจริญ เจริญยังไง เจริญเพราะ
การเดินจงกรมเฉย ๆ หาสติสตังไมไดอยางน้ันเหรอ ศาสนาไมไดเจริญเพราะการเดิน
จงกรมหาสติสตังไมได การน่ังสมาธิภาวนาหาสติสตังไมได การเคล่ือนไหวไปมาหาสติสตัง
ไมได แตศาสนาเจริญเพราะความมีสติ ความพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางที่เขามาสัมผัส
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สัมพันธกับอวัยวะหรือกับอายตนะของตน แมไมมีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ เรื่องของจิตก็
ตองเปนจิต เรื่องสติตองเปนสติที่จําตองใช เรื่องปญญาก็เปนเรื่องปญญาซึ่งเปนธรรมจํา
เปนที่ตองใชรักษาตัว หรือแกไขถอดถอนสิ่งที่เปนภัยซึ่งมีอยูกับตัวอยูตลอดเวลา เพื่อ
ศาสนาจะไดเจริญท่ีจิตใจ 

เวลาน้ีจิตใจถูกฝายตํ่าเหยียบยํ่าทําลายท้ังวันท้ังคืนยืนเดินน่ังนอน มาแตภพชาติ
ใดไมตองนับ เอาหลักปจจุบันของผูมาปฏิบัติธรรมดวยเพศของพระเวลานี ้ ไปชั่งตวงกับ
เพศฆราวาสของตนมีแปลกตางกันอยางไรบาง ต้ังแตเปนฆราวาสกับมาเปนพระ ผลที่ได
ในความเปนพระซ่ึงแตกอนทานถือวาเปนการประเสริฐ เมื่อไดบวชในศาสนาแลวประพฤติ
ตนตามหลักศีลธรรมของพระพุทธเจา แลวทรงมรรคทรงผลข้ึนมา ทานถือเปนความ
ประเสริฐ ทีนี้เราทรงอะไร หรือทรงแตความขี้เกียจขี้ครานความทอแทออนแอ ทรงตั้งแต
กิเลส 

กิเลสมันเต็มอยูแลว ความขี้เกียจขี้ครานก็เพิ่มขึ้นอีก ความเห็นแกความเหน็ด
เหน่ือยเม่ือยลา ความทอถอยออนแอ มันมีแตเรื่องของกิเลส ก็ยิ่งหนักเขาไป ๆ เพิ่มขึ้นไป 
ๆ การที่จะถอดถอนกิเลสมีสิ่งเหลานี้เปนตน ออกจากภายในจิตใจ ใหเกิดความหาวหาญ
ในการประพฤติปฏิบัต ิ กําจัดสิ่งชั่วชาลามกทั้งหลายใหหมดไปจากใจ ทําไมมันจะเปนการ
กลับเพ่ิมข้ึนมาเชนน้ี ตองคิดตองอานนักปฏิบัต ิไมคิดไมอานไมได ยังไงจะตองตายจมอยู
น้ี ตายจมเกิดจม เอาใหดีดผึงซ ิถาไมอยากเกิดจมตายจมอีกตอไป 

จิตใจถูกกดถวงเชนเดียวกับวัตถุตาง ๆ ที่มีอยูในโลกนี้ที่ถูกโลกดึงดูด ทีนี้จิตใจ
ของเราก็ถูกโลกคือกิเลสมันดึงดูดใหจม ดีดขึ้นไมได พระพุทธเจา พระสงฆสาวกท้ังหลาย
ทานดีดพระองคขึ้น และดีดองคของทานขึ้น จนถึงขั้นอวกาศนอกสมมุต ิ วัตถุตาง ๆ ถา
พนจากความดึงดดูของโลกแลว มีน้ําหนักขนาดไหนมันก็เทากันเพราะไมมีอะไรดึงดูด จิต
ใจของทานผูใดก็ตามถาไดหลุดพนจากความดึงดูดของโลก คือกิเลสประเภทตาง ๆ โดย
ส้ินเชิงแลวก็เปนเชนน้ัน ไมนิยมวาผูใหญผูนอย ไมนิยมวาเปนหญิงเปนชาย ไมนิยมวาพระ
พุทธเจาและสาวก ถาไดดีดตัวขึ้นถึงขั้นอวกาศไดแกโลกุตรธรรม แดนแหงพระนิพพาน
หรือแดนแหงธรรมท่ีบริสุทธ์ิแลว นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ความยิ่งหยอนไมมีอะไรตางกัน
เลย 

เราผูปฏิบัติก็เปนโอกาสอันดีอันเหมาะสมเวลาน้ี อุตสาหพยายามประพฤติปฏิบัติ 
หนักก็ไมถอย เบาก็ไมถอย พินิจพิจารณาเสมอ ระวังการสวมรอยของกิเลส การแทรกซึม
ของกิเลสจะแทรกอยูทุกระยะที่เราเผลอเมื่อไร ตองสับยําเราเม่ือน้ัน สวนหมัดเราเม่ือน้ัน 
จึงตองระมัดระวัง สติเปนของสําคัญ จงพยายามเอาจริงเอาจัง ใหเห็นศาสนาเจริญในใจเรา 
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ในคร้ังพุทธกาลศาสนาเจริญ มีพระอริยบุคคลทุกประเภท หรือมีสมณะ ๔ 
ประเภท สมณะที่หนึ่ง โสดาปตติมรรค สมณะที่สอง สกิทาคามรรค สมณะท่ีสาม 
อนาคามิมรรค สมณะที่สี่ อรหัตมรรค อรหัตผล การประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงสมณะตั้งแต
ขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด ศาสนาจึงไมผิดอะไรกับคําวาตลาดแหงมรรคผลนิพพาน สําหรับผู
ปฏิบัติตองไดตองถึง เพราะความจริงอยูกับใจของเราทุกคน ถาแยกออกมาก็อยูกับกายกับ
ใจ สรุปแลวก็อยูกับใจ เพราะใจเปนผูจะรับผลทุกสิ่งทุกอยางในการกระทําของตน เน่ือง
จากส่ิงเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือหรือเปนทางผานเขาไป ๆ ผานเขาทางกาย ผานเขาทางวาจา 
หรือผานเขาทางอายตนะภายใน ทุกขก็เปนสัจธรรม สมุทัยก็เปนสัจธรรม น่ีผานเขาทางใจ 
เกิดขึ้นมาที่ใจ ผลิตทุกขขึ้นมาที่ใจ และแกไขกันที่ใจนี ้

เมื่อจิตนี้ไดถายเทสิ่งสกปรกทั้งหลายออกเสีย แลวบรรจุอรรถธรรมอันสะอาดงาม
ของใจ สงบเย็นใจ สวางไสวภายในใจ และเลิศเลอภายในใจข้ึนมาแทนท่ีเปนลําดับ จน
กลายเปนวาใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว จะพูดวาธรรมก็ได พูดวาใจก็ได เปนธรรม
ชาติท่ีประเสริฐ รูอยางชัดเจนภายในใจ ไมจําเปนตองใหผูหนึ่งผูใดมาบอกมาแนะวา เวลา
น้ีทานรูแลว ทานเห็นแลวธรรมประเภทน้ัน เพราะธรรมประเภทน้ันเปน สนฺทิฏฐิโก ผู
ปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองดวยกัน ไมวาคร้ังพระพุทธเจาหรือสมัยปจจุบันน้ี ธรรมเปนธรรม
ท่ีคงเสนคงวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงยักยายไปเปนอื่น มีจริงอยูทั้งฝายเหตุฝายผล ขอให
ดําเนินทางเหตุใหเปนหลักเปนเกณฑเปนเน้ือเปนหนังเถิด ผลที่จะพึงไดรับนั้นจะไมมีผูใด
มารับแทนใจผูกําลังบําเพ็ญเหตุเต็มสติกําลังความสามารถ และเต็มภูมิแหงเหตุอยูแลว
เวลาน้ี จะพึงไดรับผลโดยสมบูรณข้ึนท่ีตัวเราเอง พรอมกับคําที่วา สนฺทิฏฐิโก จะเกิดขึ้นใน
ขณะเดียวกัน ไมมีบกพรองที่จะตองไปถามใครอีก 

วันน้ีไดอธิบายถึงเร่ืองศาสนาเส่ือมศาสนาเจริญ อธิบายไปไหนก็ตามเถอะ เราเปน
ผูฟงเพื่อเราทุกรูปทุกนาม ขอให โอปนยิโก นอมเขามาสูตัวเรา ศาสนาใดจะเจริญกับผูใด
ก็ตาม จะเสื่อมกับผูใดก็ตามไมสําคัญ เพราะเส่ือมหรือเจริญท่ีใจของเรา ศาสนาเส่ือมท่ีเรา 
เราก็เปนผูยอมรับทุกข ศาสนาเจริญข้ึนท่ีใจเรา เราก็เปนผูเสวยผลแหงความสุขความเจริญ
ของศาสนามากนอยภายในใจของตน 

เราเปนผูรับผิดชอบตัวเราเอง ใจเราเอง ไมมีผูหนึ่งผูใดมารับผิดชอบ ไมมีกาล
สถานที่ใด ๆ มารับผิดชอบ เฉพาะอยางยิ่งความขี้เกียจขี้ครานความทอแทออนแอนั้น ไม
ใชผูมาชวยรับผิดชอบเรานะ ประเภทเหลาน้ีมีแตเหยียบยํ่าทําลายใหเราลมจมไปโดย
ถายเดียว จึงควรเห็นภัยอยางย่ิงกับส่ิงเหลาน้ีประจําใจ 
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จงมีสติอยางเขมงวดกวดขัน ระมัดระวังเสมอ สติน้ันแลจะเปนเคร่ืองพยุง สติน้ัน
แลจะเปนเคร่ืองรักษาเราใหปลอดภัย ปญญาแลเปนธรรมชาติที่จะฟาดฟนหั่นแหลกสิ่งที่
เปนภัยท้ังหลายซ่ึงมีอยูรอบใจ และคอยแทรกแซง คอยเหยียบยํ่าทําลายเราอยูเสมอ ให
แตกกระจายไปดวยปญญาของเรานั้นแล จงเอาใหจริง อวกาศเหนือโลกเปนยังไง อวกาศ
ของโลกเราก็ทราบแลว อวกาศของธรรมเปนอยางไร พูดงาย ๆ อวกาศของจิตเปนอยางไร 
ใหรูท่ีน่ี 

การปฏิบัติและวิธีการทั้งหมดที่ไดอธิบายมานี้ ที่ผานไปแลวก็ด ี ปจจุบันนี้ก็ด ี ก็
แสดงถึงเรื่องวิธีการดําเนินจิตใจ ใหพนสูอวกาศจากสมมุติโดยประการทั้งปวงอยาง
ประจักษใจ ทั้ง ๆ ที่มีชีวิตอยูนี้แล เอาใหเห็นใหจริงใหจัง อยาลดละความเพียร 

การอดนอนผอนอาหาร ทานผูใดเห็นเหมาะสมกับจริตจิตใจของตนอยางไร หรือ
วิธีการตางๆ แหงการประกอบความพากเพียร ใหพึงสังเกต ไมอยางนั้นไมไดผลเทาที่ควร 
ไมไดผลคุมคา เห็นวาวิธีการใดเปนท่ียังผลประโยชนใหเกิดคลองตัวกวาการกระทําท้ัง
หลายวิธีการท้ังหลาย ก็ใหพึงสังเกตและพึงทําตามวิธีการนั้น การทําอะไรไมสังเกตจะไมได
ผลเทาท่ีควร 

สวนมากผูปฏิบัติมักจะดีทางอดอาหารผอนอาหาร แตถารายไมถูกก็ไมควรฝน 
เพราะการอดอาหารไมใชเปนการทําลายกิเลส แตเปนอุบายวิธีชวยการทําลายกิเลสโดย
ทางความเพียร ดวยจิตตภาวนา ศรัทธา ความเพียรตางหาก นี่เปนอุปกรณ เมื่อเห็นวาไม
เหมาะวิธีการน้ี หรืออุปกรณอันนี้ไมเกิดประโยชน ก็ไมเอา หาวิธีใหม ถาถูกแลว เอา 
เหมาะ นํามาใชเพ่ือเปนเคร่ืองสนับสนุนความเพียรใหไดผลรวดเร็วดงัใจหมาย น่ีละการ
ประกอบความเพียร จึงตองไดพิจารณาสังเกต อุบายแหงความเพียรทุกแงทุกมุมสังเกต
เสมอ ไมอยางนั้นไมเขาใจ ดําเนินไปสุมส่ีสุมหา ไมไดเรื่อง ตองสังเกตตัวเองเสมอ 

อดอาหารไมควรอดไปนานนัก จะทําใหเสียทางดานธาตุขันธ เราเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งฝายธาตุขันธและจิตใจ เราจึงควรพิจารณาตัวเรา ปฏิบัติตอตัวเองใหเหมาะสม เพราะ
กิเลสอยางแทจริงนั้นไมไดอยูกับกาย มันอยูกับใจ แตอาศัยกายเปนเคร่ืองสนับสนุน เชน 
กายมีกําลังมาก การภาวนาไมคลองตัว อืดอาดเนือยนาย ดีไมดีจิตหาความสงบไมได ผูที่มี
ความสงบแลวกําลังดําเนินทางดานปญญา ปญญาก็ไมคลองตัว พออดอาหารผอนอาหาร
ลงไป จิตก็สงบไดงาย ปญญาก็คลองตัว เปนเคร่ืองสนับสนุนกันอยางน้ี แตไมใชเปนธรรม
ชาติท่ีฆากิเลสเพราะการอดอาหาร น้ันเปนเคร่ืองสนับสนุนตางหาก ผูที่จะฆากิเลสก็คือสติ
กับปญญา ศรัทธา ความเพียร น่ีเปนวิธีการโดยตรง ใหพึงสังเกตตัวเอง 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละยุติ 


