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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อเชาวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ความแนนอนของธรรม 
 พูดเรื่องสุขภาพของจติพากันพิจารณาหนอยนะ จิตนี้ทุกขมากทีเดียวภายในใจ 
แตมันเก็บความรูสึกไวภายในไมแสดงออก ความจริงจิตเปนทุกขตลอดเวลา คือมันมี
แตเร่ืองโลกเรื่องสงสารคือเร่ืองของกิเลส เปนฟนเปนไฟเผาไหมตลอด ถาเร่ืองอรรถ
เร่ืองธรรมเขาไปนี่สงบ ถาไมมีเร่ืองธรรมแลวหาความสงบไมไดโลกน้ี เราประกาศอยาง
ไมสะทกสะทานเลย ถามีธรรมในใจมากนอยก็มคีวามสงบเย็นใจๆ และมีมากเทาไรจาก
การอบรมของเราก็ยิ่งมมีากขึ้นๆ ทีนี้ความสุขในโลกอันนี้มารวมอยูที่ใจนี้หมดเลย 
เชนเดียวกับความทุกขในโลกนี้ ที่กิเลสกวานเขามาๆ เผา โลกน้ีมาแคบอยูที่หัวใจที่เปน
ทุกข มาอยูทีหั่วใจแตละดวงๆ  

เร่ืองสุขภาพ ทุกขภาพ สําคัญมากนะ เร่ืองจิตใจนี้เปนทุกขมากในโลกนี้ ที่มี
ธรรมเขาเทียบเคียงถึงทราบได ถาไมมีธรรมเขาแทรกในจิต จิตนั้นจะไมปรากฏ
ความสุข แลวจะเปนความทุกขพอๆ กันหมด เลยไมทราบวาอะไรดีอะไรชั่ว มันเปน
อยางเดียวกัน ทีนี้เวลาจิตไดรับการอบรมนี้ จิตจะคอยโผลขึ้นมาเรื่องความสุขความ
สงบเย็นใจ อันนี้ก็ไมเหนือธรรมนะ มีธรรมเทานั้นที่จะระงับกิเลสประเภทตางๆ และ
ดับไดโดยสิ้นเชิง ไมมอีะไรเหนือธรรมเลย ธรรมจึงเปนธรรมชาติที่เลิศเลอ โลกยอมรับ
กันแตปฏิบัติตามไมคอยไดและไมได เพราะฉะนั้นทุกขจงึไมเคยจืดจางจากหัวใจของ
สัตวโลก เพราะกิเลสทํางานตลอดเวลา 

ความโลภมันก็ดันออกมาเปนไฟกองหนึ่ง ไมสมใจแลวก็เปนความโกรธความ
เคียดแคนขึ้นมา นี่ก็เปนไฟกองหนึ่ง ราคะตัณหากินไมพอไดไมพอ อนันี้ก็เปนไฟกอง
ใหญมากทีเดียว มันเผาอยูที่หัวใจดวงเดียว เหลานี้จะระงับไดดวยน้ําดับไฟคือธรรม ถา
มีธรรมระงับสิ่งเหลานี้จะสงบตัวลง พอส่ิงเหลานี้สงบตัวลงความทุกขก็จะสงบตัวลง
ดวยกัน สงบมากเทาไรความสุขก็เดนขึ้นๆ ความทุกขก็คอยจางไปๆ ความสุขก็เดน
ขึ้นๆ ทีนี้รูสึกวาตัวเองมีราค่ําราคาขึ้นมา ธรรมดาใจนี้ไมมีราค่ําราคา วิ่งตามทุกส่ิงทุก
อยาง เปนบอยของกิเลสทั่วโลกดินแดน จึงหาความสุขไมได เพราะเปนนอยเขา กิเลส
เปนนายใหญครอบงําหัวใจ ดึงไปทางไหนไมมีคาํวาจะฝน 

ความโลภปรากฏขึ้นก็วิ่งตามเสีย ที่จะคัดคานตานทานความโลภไมมี ความ
โกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกัน ที่จะคัดคานความโกรธหรือระงับดับความโกรธนี้ไมคอยมี มี
แตเพลินโกรธไปเรื่อยๆ ราคะตัณหาย่ิงแลว มันดีดมันดิ้นอยูภายในใจ มันเปนของมัน
เองเราจะตําหนิใครไมได มันมีอยูทกุหัวใจเปนแตวามากกับนอย ถามีธรรมระงับแลว



 ๒

จะเหมือนมีน้ําดับไฟ ถาไมมีมันกแ็สดงเปลวของมันตลอดไปอยางน้ัน นี่คือเร่ืองของ
โลกเร่ืองของกิเลส ถาไมมีธรรมแลวเรื่องเหลานี้เราก็พูดถงึไมได คิดไมไดเลย จะดิน้ไป
ตามมันตลอด ทีนี้พอมธีรรมขึ้นมันก็เปนเครื่องเทียบเคียงตอบรับกันในตัวของมัน ดี
กับชั่ว ถามแีตชั่วอยางเดียวดีไมมี ก็ไมทราบจะเอาอะไรมาเทียบเคียงกัน อันนี้มีแต
เร่ืองของกิเลสตัณหาเปนโลกลวนๆ ไมมีธรรมเลย ก็ไมทราบจะเอาอะไรมาเทียบเคียง
กัน เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา ทั่วโลกธาตุเหมือนกันหมด 

ทีนี้พอมธีรรมแทรกขึ้นมามันจะแปลกจากสิ่งทั้งหลาย ธรรมถาปรากฏขึ้นในใจ
แลวจะมีแปลกประหลาด มีคุณคามีราคาขึ้นมา ตอไปก็เห็นโทษสิ่งที่เปนภัยแกตนเอง 
ซึ่งแตกอนไมเคยเห็นภัยเลย พอธรรมะปรากฏขึ้นภายในใจก็เร่ิมเห็นภัย เร่ิมเห็นภัย
แลวก็ส่ังสมความเปนคุณคือธรรมนี้มากขึ้นๆ แลวก็คอยดับไฟภายในใจคือกิเลสตัณหา
กอขึ้นมานั้นไดไปโดยลําดับลําดา ทีนี้ธรรมะไดมากเทาไรจิตยิ่งกระตือรือรน ยิ่งดีดยิ่ง
ดิ้นที่จะใหหลุดพนจากกองทกุข คอืฟนไฟของกเิลสกอขึ้นมาภายในใจ ก็ยิ่งดีดยิง่ดิ้น
ขึ้นมาเรื่อย ดิ้นเพื่อจะฟดเหวี่ยงกนัใหกิเลสดับลงๆ จนกระทั่งกิเลสดับโดยสิ้นเชิง 
จากน้ันมาแลวทุกขไมมีเลย จะมีแตอยูในธาตุในขันธ เจ็บไขปวดหัวตัวรอนตางๆ เปน
เร่ืองของธาตุขันธวิกลวิการของมัน แตใจไมวิการใจก็ไมมีความทุกข มีแตรางกายกด็มูัน
อยู ไมมีสวนไดสวนเสียกับมันเราก็สบาย นี่ละจิตเปนธรรมลวนๆ แลวเปนอยางน้ัน 

อยางจิตพระอรหันตทาน ตั้งแตทานบรรลุธรรมปงขึ้นมานี่ เรียกวากิเลสดับโดย
ส้ินเชิง พอกิเลสตัวกอเหตุนี้ดับแลว ผลคือความทุกขก็ไมม ี เพราะไมมใีครมากอเหตุ 
ดับสนิท ทานวาปรินิพพาน คือดับรอบเลย ขึ้นชื่อวาสมมุติไมเขาแทรกภายในจิตใจได
เลย ปริ แปลวารอบ ปรินิพพานคือดับรอบตัวเลย ทานวาทานปรินิพพาน คือดับหมด
บรรดาสมมุติ ทั้งธาตุทั้งขันธดับไปหมดโดยสิ้นเชิง เรียกวาปรินิพพาน เวลายังมีชีวิตอยู
ธาตุขันธเปนสมมุติมันก็แสดงตามอาการของมัน แตไมเขาถึงใจเทานั้นเอง ใจทานไมมี
อะไร เปนอิสระเสรีเต็มตัว ไมมทีุกขใดเจือปนในใจหรือแทรกแซงใจ จิตของพระ
อรหันตนับแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย เปนบรมสุขเสมอกันหมดเลย 
กิเลสที่เรียกวาสมมุติอันสําคัญสุดทายนี้ดบัลงไปจากใจแลว ใจก็ดับสนิทจากทุกข
ทั้งหลาย เพราะกิเลสตัวกอทกุขไมมี ทุกขก็ไมเกดิ ดับสนิท 

เวลาจิตไดเขาถึงขั้นนี้แลว ดูโลกดูสงสารดูอยางถนัดชัดเจนไมสงสัย โลกเปน
ยังไงเห็นหมด รูไปหมด แตธรรมรูธรรมเห็นไมเหมือนโลก คอืไมอยากพดู ไมอยากโอ
อยากอวด ไมอยากขูเขญ็ ทุกส่ิงทกุอยางไมไปเกี่ยวของ วางไวตามเปนจริง สภาพของ
กิเลสเปนยังไง สภาพของธรรมเปนยังไง ผลของกิเลสผลิตขึ้นมาเปนยังไง ผลของธรรม
ผลิตขึ้นมาเปนยังไง รูชัดเจน นั่นละผูที่ดับทุกขไดโดยสิ้นเชิง ก็คือทานผูส้ินกิเลส ส้ินไป
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แลวก็เปนธรรมธาตุ เวลาธาตุขันธยังมีอยูก็เรียกวาใจทานบริสุทธิ์บาง เรียกวาพระ
อรหันตบาง นี่เรียกตามสมมุติทีม่อียูภายในใจ วาเปนพระอรหันตบาง วาจิตทาน
บริสุทธิ์บาง วาเปนผูส้ินกิเลสบาง ทีนี้พอธาตุขันธสลายลงไปปุบนี้ ธรรมธาตุเปนอยูแลว 
ทีนี้ก็มีแตธรรมธาตุลวนๆ ภายในใจ ใจนั้นก็หมดคําที่จะเรียกตอไปแลว จะเรียกได
เฉพาะธรรมธาตุเทานั้นเอง นี่ละจิตชําระไดสุดขดีแลวเปนธรรมธาตุดวยกันหมดเลย ที
นี้คําวาทุกขหมด 

เพราะทุกขกด็ี สุขก็ด ี เหลานี้เปนสมมุติทั้งมวล จิตที่เปนธรรมธาตุแลวเลย
สมมุติโดยประการทั้งปวง จึงไมมีส่ิงทั้งหลายเหลานี้เขาไปเกี่ยวของไดเลย ทานเรียกวา
ธรรมธาตุ พระพุทธเจา พระอรหันตทั้งหลาย ทานนิพพานแลวก็เปนธรรมธาตุ
เหมือนกันหมดเลย จะเรียกวาอรหันตก็เรียกไดเฉพาะธาตุขนัธยังมีอยู พอธาตุขนัธ
สลายตัวไปแลวก็เปนหลักธรรมชาติของตัวเอง คอืเปนธรรมธาตุไปหมด นี่ละจิตเมื่อถึง
ที่สุดแลวก็เปนธรรมธาตุ ไมมีคําวาเส่ือมวาสูญหายไปไหน เพราะฉะนั้นจึงมีคํารับรอง
กันสุดทายวา นิพฺพานํ ปรมํ สุข ํ พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง คือสุขเลยสมมุติโดย
ประการทั้งปวง และนิพพานเที่ยง ธรรมชาตินั้นเที่ยงละที่นี่ ไมมีกฎ อนิจจฺํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา อันเปนสวนสมมุติเขาไปเจือปนเลย เปนธรรมธาตุลวนๆ นอกสมมุติโดยประการทั้ง
ปวง และเปนเชนนั้นตลอดกาล เรียกวานิพพานเที่ยง ธรรมธาตุนั้นแหละเที่ยง 

นี่คุณคาแหงการอบรมใจ อบรมตั้งแตตนลมลุกคลุกคลาน ตะเกียกตะกายฝน
กันไปบืนกันไปสูกันไป หลายครั้งหลายหนก็คอยมีความชํานิชํานาญ เหมือนเขาฝกมวย 
ฝกไปฝกมาก็ขึ้นตอยกันบาง ตอยหยอกตอยเลนกันกอน ตอมาก็ขึ้นเวที ตอยจริงตอย
จังเขาไปละ จากน้ันก็ขึ้นแชมเปยน จิตใจของเราที่ฝกหัดเบื้องตนก็เหมือนเขาฝกหัด
มวย ฝกไมหยุดไมถอยก็คอยชํานาญ จิตใจกค็อยราบรื่นกับอรรถกับธรรมไปเรื่อยๆ 
ตอไปจติเมือ่ไดราบรื่นกับอรรถกับธรรมแลวจะทําแตความดี ความชั่วทําไมลงมันฝนใจ 
ถาทําความดีนี้ล่ืนไปเลย ถาทําความชั่วนี้ขัดทันทีทนัใด ปดกันออก คัดคานตานทานสู
รบกันตลอดกับความชั่ว ไมยอมทํา นี่ละจิตที่เปนธรรมแลวเปนอยางน้ัน 

เวลาเปนโลกมันกอ็ยากทําแตความชั่ว เปนไปดวยความรื่นเริงบันเทิง จะเปนจะ
ตายกิเลสไมพาถอย ใหชอบใจพอใจรื่นเริงบันเทิงไปกับมันตลอดไปเลย ทีนี้เวลามี
ธรรมเขาไปคัดคานตานทาน ธรรมก็แยกแยะระหวางกิเลสกับธรรมออกจากกัน มาก
นอยแยกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแยกไดโดยสิ้นเชิง อยางจิตพระอรหันตทานกลายเปน
ธรรมธาตุแลวนั้นทานไมมีทุกขเลย คําวาทุกขหมดโดยสิ้นเชิง และเปนบรมสุขตลอด
อนันตกาล ที่ทานวานิพพานเที่ยงก็คือธรรมธาตเุที่ยงนั้นแล นี่ละธรรมของพระพุทธเจา
ที่ประกาศสอนโลกอยูตลอดเวลามานี้ ผลจริงๆ แตละคนๆ ที่ไดก็คอืไดธรรมธาตุ ได
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นิพพานเที่ยง จากการสรางคุณงามความดีของตนมากนอย เพิ่มตัวเขาไปจนสมบูรณ
แลวเขาถึงธรรมธาตุไดเชนเดียวกันหมด ไมไดวาหญิงวาชาย นักบวชและฆราวาส การ
ทําความดีไมนิยมเพศนิยมภูมิอะไรแหละ เปนความดีตลอดๆ เพิ่มพูนหนุนกันขึ้น
เร่ือยๆ จนถึงความพนทุกขได 

นี่ละที่ทานเอามาเทียบดูโลกดูสงสาร กับดูธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในหัวใจของทาน 
กับดูส่ิงที่เปนฟนเปนไฟเต็มโลกเต็มสงสารก็ดูไดถนัดชัดเจน แตธรรมดูโลกก็
เหมือนกับคนฉลาดดูคนโงนั่นแหละ คนโงดูคนฉลาดดูวันยังค่ําไมรูเร่ืองรูราวเลย แต
คนฉลาดดูคนโงแพล็บเดียวรูหมดไดหมด อันนีจ้ิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผองแลวดูกิเลส จะ
เปนกิเลสประเภทใดรูไดหมดทันทีทนัใด แตทานรูเหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น 
เพราะทานไมมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งเหลานี้ เพียงแตวาสัมผัสรับรูเฉยๆ ความดีความ
ชั่ว ความสุขความทุกข ไมไดแทรกเขาไปเพราะการไดเห็นไดยินไดฟงน้ันเลย ทานจึงไม
มีสวนไดสวนเสีย ดูโลกดูสงสารก็ดตูามสภาวธรรมซึ่งเปนความจริงแตละอยางๆ 
เทานั้น นั่นละทานผูเลิศเลอ 

แลวธรรมที่เลิศเลอซึ่งกลาวอยูเวลานี้ ก็มีองคศาสดาเปนผูขุดคนขึ้นมา ทานได
เปนองคศาสดาองคเลิศเลอในเบื้องตนแลวสั่งสอนสัตวโลกใหดําเนินตามไป คอย
ตะเกียกตะกายไป ก็คอยหลุดไปพนไปๆ เร่ือยๆ อยางน้ี ผูที่นอนจมไมสนใจก็จมกัน
อยางน้ัน จะมีสักกี่ศาสนามาสอนก็ไมเกิดประโยชนอะไร เหมือนสอนคนตาย คนตาย
เอาอะไรมาใสก็ไมเกิดประโยชน หมอก็ไมมีความหมาย ยาก็ไมมีความหมาย เพราะ
คนไขมันตายแลวหมดความหมายแลว นี่ก็เหมือนกันคนทีห่มดคาหมดราคาทางความ
ดีงามทั้งหลายก็เหมือนคนตายทั้งเปนนั้นแล ชีวิตลมหายใจหายใจอยู แตความดีงามที่
จะเขาแทรกสิงจิตใจนี้ไมมี ไรสารคุณโดยประการทั้งปวง มีตั้งแตความชั่วชาลามก ทํา
เทาไรก็ไมอิม่ไมพอ กอบโกยเขามาขึ้นชื่อวาความชั่วชาลามกไมมีคําวาพอ เวลาสราง
มากๆ การสรางบาปเปนอยางน้ัน ขอใหทานทั้งหลายจําเอาไว 

การสรางบุญก็เหมือนกัน สรางไมมีคําวาอิ่มพอ จนกระทั่งถงึวิมุตติหลุดพนแลว
นั้นพอ มีแตความเมตตาลวนๆ ความที่จะขวนขวายดีดดิ้นเพื่อความดีงามทั้งหลายอีก
ตอไปนั้นไมมี เปนความพอแลวและเต็มไปดวยความเมตตาตอโลก มันตางกัน นี่ละจิต
ดวงนี้ละ ทานจึงใหนามวาตายเกิดๆ ไมมีคําวาตายสูญ ตายสูญไมมี ไมวาสัตวตัวใดมี
แตเปนนักทองเที่ยวตายเกดิๆ เหมือนกันหมด แลวเปล่ียนภพเปลี่ยนชาติไปแตละภพ
ละชาตินี้ไมไดซ้ํากันนะ เดี๋ยวเกิดเปนชาตินั้น เกิดเปนสัตวนั้น เกิดเปนประเภทนี้ไป
เร่ือยๆ เรียกวาเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ กําเนิดเกิดไมเหมือนเกาไปเรื่อยๆ ตามแตบุญ
แตกรรม 
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บุญมีแลวจะเกิดซ้ําซากกซ็้ําซากความดีงาม เกิดเปนมนุษยก็เปนมนษุยที่มี
อุปนิสัยปจจัยดีขึ้นๆ มาซ้ําซากก็มาซ้ําซากเพื่อความสงเสริมตัวเองใหสูงขึ้นโดยลําดับ 
เกิดเปนเทวบุตรเทวดาก็เหมือนกัน ซ้ําซากก็ซ้ําซากในเทวบุตรเทวดาที่จะเล่ือนชั้นเลื่อน
ภูมิขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงพรหมโลก จนกระทั่งถงึนิพพาน เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปดวยความดี
ลวนๆ ไมไดมีความชั่วเจือปน นี่ละศาสดาองคเอกของพวกเราทั้งหลาย ที่ทานสอนไว
แมนยํามากทีเดียว ไมมีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแมแตนิดหนอยเลย แตโลกก็ยอมรับยาก 
เพราะกิเลสตัวจอมปลอมนี้มันเกล่ือน มันมีรสมีชาติ สมที่มนัจะเปนผูนําของโลกวัฏวน
แหงกองทุกขทั้งหลายได มันจึงนําไปเรื่อยๆ โลกจึงเชื่อมันตลอดมา ไมมีคําวาที่จะอิด
หนาระอาใจ เพราะกิเลสทั้งหลายย่ํายีตีแหลกทรมานตน ไมเห็นไดงายๆ นะ  

ตองมีธรรมเขาไปเปนเครื่องฟดเครื่องเหวี่ยงกันแลวก็คอยรูกันๆ จากน้ันก็เปน
ขาศึกกัน ระหวางธรรมกับกิเลสเปนขาศึกกัน ฟดกันอยางเตม็เหนี่ยวๆ เมื่อเห็นกิเลส
เปนขาศึกแลว ธรรมจะนับวันมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับ ที่จะใหออนลงนี้ไมมี หนุนขึ้น
เร่ือยๆ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไป ทกุขทัง้หลายก็ดับไปพรอมๆ กันเลย นี่หมด
ขาศึก จิตที่ชําระกิเลสออกจากตวัเองไดโดยสิ้นเชิงแลว เรียกวาจิตหมดขาศกึโดย
ประการทั้งปวงตลอดไปดวย 

ขอใหพี่นองทั้งหลายไดอตุสาหพยายาม เราเกิดในทามกลางพุทธศาสนา ไดยิน
ไดฟง ไมวาทานวาเราเห็นใจ เพราะผูมาแนะนําส่ังสอนเจาของก็งูๆปลาๆ แตอาศัย
คัมภีรใบลานทาน ที่ไปอานไดยินไดฟงแลวจําเอานั้นมาสั่งสอนโลกส่ังสอนประชาชน 
ทั้งๆ ที่เราก็งมงายเหมือนกันกับประชาชน เพราะฉะนั้นความแนนอนอะไรจึงไมมีจาก
ผูสอน ธรรมซึ่งเปนของจริงลวนๆ แตเมื่อเขามาแทรกสิงกับความสกปรก คือกิเลส
ภายในใจเลยกลายเปนธรรมมัวหมองไปตามกัน ทีนี้เมื่อธรรมก็เปนธรรมมัวหมอง ไม
เดนดวงเหมือนจิตทานบริสุทธิ์สอนโลกแลว ผลก็ไดไปลุมๆ ดอนๆ หากดีกวาไมไดนะ 
ไดแคไหนกด็ี ดีกวาที่ไมไดยินไดฟงเปนไหนๆ ดีกวาพวกที่ไมสนใจในอรรถในธรรม 
ดีกวากันมากมายคาดไมไดนะ นี่เราพูดถงึเร่ืองความแนนอนของธรรม 

ธรรมอยูในคัมภีรใบลานเปนธรรมที่ถูกตอง ทานสอนไวถูกตอง แตจิตใจของผู
ไปจดจารึกและผูไปศึกษาเลาเรียนมามันมัวหมองดวยกิเลส ไดธรรมมาก็เลยกลายเปน
ธรรมมัวหมอง คละเคลากันกับกิเลสไปเสีย ธรรมที่เดนดวงจึงไมคอยม ี ทีนี้เมื่อได
ฝกฝนอบรมตนใหจิตใจของเราคอยเดนดวงขึ้นมาจนกลายเปนจิตที่บริสุทธิ์แลว สอน
เปนอรรถเปนธรรม เปนเนื้อเปนหนัง เปนรสเปนชาติจริงๆ สอนออกมาทีไ่หนไมผิดไม
พลาด นี่ละทานผูบริสุทธิ์สอนโลกกับผูมีกิเลสสอนโลกจึงตางกันมากทีเดียว ดัง
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พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายสอนโลกนี้ถึงพริกถึงขงิ ถึงเหตุถึงผล ถงึอรรถถึงธรรม
จริงๆ ไมไดเหมือนโลกทีม่ีกิเลสสอนกัน ตางกันมากทีเดียว 

ที่วาครั้งพุทธกาลผูสําเร็จมรรคผลนิพพานมีมาก ไมมากอยางไรก็ธรรมของทาน
มีแตธรรมลวนๆ ออกมาเต็มไปดวยรสดวยชาติ ผูฟงถาเปนใจมนุษยอยูแลวตองซึม
ซาบ ตองดูดดื่ม ตองถึงใจ จากน้ันจิตใจก็มีกําลังไปทางดานธรรมะ บืนตอไปก็สูงขึ้นไป
เร่ือยๆ และพนไปได นั่นมันตางกันนะ ธรรมที่ออกจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของ
พระพุทธเจานํามาสอนโลก เปนรสเปนชาติ เต็มเม็ดเต็มหนวย และธรรมของพระสาวก
ทั้งหลายที่ทานไดรูไดเห็นธรรมเต็มหัวใจและมาสอนโลก ก็ไดผลพอๆ กัน คือภูมขิอง
พระพุทธเจากับภูมิของสาวกไดผลไลเล่ียกันลงมา ตามอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภาร
ของพระพุทธเจา-พระสาวกซึ่งตางกนั ผลแนนอนเปนพยานกันไดโดยไมตองสงสัย 

นี่ละธรรมถาออกจากทานผูรูจริงเห็นจริง สอนเปนรสเปนชาตินะ เปนความ
ตื่นเตนภายในจิตใจ ถาสอนธรรมดาๆ นี้ ฟงธรรมไปมันก็หลับไป นั่งฟงธรรมมันหลับ
ครอกๆ กิเลสกลอม ทาํไมมันถึงหลับ คือปรกติจิตจะคิดวาวุนขุนมัวตลอดเวลา จนหา
เวลาจะพักตัวไมได ทีนี้เวลาไปฟงอรรถฟงธรรม ฟงเสียงธรรมจิตใจก็คอยเคลิ้ม เคลิ้ม
ไปเลย หรือเคลิ้มหลับไปเลย เพราะเวลาน้ันจิตสงบ เมื่อจิตสงบมนัหลับไดคนเรา ดวย
เหตุนี้เวลาฟงธรรมถึงหลับได มันสงบเวลาฟงธรรม พอหลับไดมันก็หลับ ใหพากันจํา
เอา 

เราเกิดมาในชาตินี้เหมาะสมอยางยิ่งแลวที่ไดพบพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนา
ที่เลิศเลอ เปนศาสนาของผูส้ินกิเลสโดยสิ้นเชิง สอนโลกดวยความกระจางแจงไมสงสัย 
เราใหพากันพยายามบึกบึนนะ อยาตื่นเรื่องโลกเรื่องสงสาร เขาวาบานนั้นเจริญเมืองนี้
เจริญ มันตื่นลมตื่นแลงกันไปอยางนั้นแหละ หัวใจคนไมมีที่ไหนเจริญเลย วาเจริญที่
ตรงไหนมาก นั้นละกองฟนกองไฟจะหนาแนนมากอยูที่กิเลสเสกสรรวาเจริญนั้นแล ถา
ธรรมแสดงออกแลวตรงหมดแนหมด มันตางกัน ขอใหจิตใจเรามีความสงบรมเย็น 
เจริญภายในตัวเอง อยูทีไ่หนเราเจริญทั้งน้ันแหละ อยูในปาในเขาเจริญ อยูตามทองไร
ทองนาเราก็เจริญสงบรมเย็น อยูในกรุงนอกกรุงสงบรมเย็นถามีธรรมภายในใจ ใจสงบ
ได รมเย็นสบายได ถาใจหาความสงบไมไดเพราะไมมธีรรมในใจ อยูที่ไหนเปนภัยไป
ดวยกันทั้งนัน้ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ วันนี้พูดเพียงเทานี ้
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