๔๑๕

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

มหาภัทรกัป
ความมืดถาไมมีความสวาง เปนที่ผอนคลายของผูมีอวัยวะเพื่อรับทราบดินฟา
อากาศความมืดความสวาง คนเราก็เปนทุกข สัตวก็เปนทุกข จึงตองมีทั้งมืดทั้งสวางไว
สําหรับประสาทของสัตวและการทองเที่ยวของสัตว ซึ่งนิยมความมืดความสวางตางกัน ใจ
ถามีแตความมืดปดบังหุมหอไวแตถายเดียว หาความสวางไมไดก็ยอมเปนทุกข คือไมมีที่
ออกไมมีที่ระบาย ถามีแตทุกขถายเดียวไมมีความสุขแทรกบางเลย โลกนี้ก็อยูกันไมได สิง่
เหลานีเ้ ปนของคูเ คียงกันเสมอ จากนั้นก็แยกออกไปเปนโลก เปนธรรม
โลกถามีแตโลกลวน ๆ ไมมธี รรมเขาเคลือบแฝง โลกก็หาประมาณไมได หา
ขอบเขตเหตุผล หาเครือ่ งยึดเหนีย่ วไมได เมือ่ หาเครือ่ งยึดเหนีย่ ว หาหลักหาเกณฑ หา
เหตุหาผลไมไดก็เทากับหาความสุขไมได หาที่ปลงใจไมได เพราะตามปกติของใจยอมหาที่
ปลงที่วางที่ยุติเพื่อความสุขความสบายอยูเสมอ เพือ่ ปลอยภาระไปเปนครัง้ คราวหรือเปน
วรรคเปนตอน หากไมมีที่ปลอยวางเลยก็เทากับแบกทุกขอยูตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ ธรรม
จึงเปนของจําเปนสําหรับโลก เพื่อเปนที่ยึดของใจซึ่งเปนของคูเคียงกันมาแตกาลไหน ๆ
คําวาพระพุทธเจามาตรัสรูใ นโลกนัน้ ไมใชมีเพียงองคเดียวสององค นับเปน
จํานวนลาน ๆ เพราะโลกนีม้ มี าเปนเวลานาน โลกกับธรรมจึงเปนของคูเคียงกันเรื่อยมา
ดวยเหตุนศ้ี าสนากับโลกจึงมีคเู คียงกัน จะขาดไปบางก็เปนบางกาลบางสมัย เชน ทาน
กลาวไวในธรรมวา พุทธันดรหรือสุญญกัป ก็หมายถึงความวางเปลาจากศาสนา พุทธันดร
หมายถึงระหวางแหงพระพุทธเจาแตละองคที่จะมาตรัสรู นัน่ ก็วา งจากศาสนา ทานยังพูด
ไปถึงภัทรกัป แตละภัทรกัปที่จะมาปรากฏขึ้นมานั้นก็วางจากศาสนา ทานเรียกวาสุญญกัป
การวางศาสนาแตละครัง้ แตละสมัยนัน้ เปนการวางจากความสุขความพึงหวัง ใน
ขณะเดียวกันก็เต็มไปดวยความทุกขของสัตวโลก เพราะหมดบุญหมดบาปในใจ คําวาบุญ
วาบาปไมมเี ลยในความรูส กึ เพราะไมมใี ครกลาวถึง ไมมีใครรู ไมมใี ครมาแนะนําสัง่ สอน
สัตวโลกจึงชุลมุนวุนวายกันอยูในหองมืดแหงโมหะ คือ ความมืดบอดทางจิตใจ จะวา โล
กันตนรกในสมัยนั้นของมนุษยก็ไดไมผิด
ศาสนาจึงไมใชเรื่องเล็กนอย เปนสิ่งที่พยุงจิตใจ ชโลมจิตใจของสัตวโลก เปนที่
รวมหัวใจของโลก เพื่อความแคลวคลาดปลอดภัยจากความมืดบอดแลมหันตทุกขเปน
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อยางมาก เชนเดียวกับคนไขที่มียามีหมอรักษา ถามีแตคนไขเต็มบานเต็มเมืองหาหมอไม
ได เราวาดภาพขึน้ มาดูกไ็ ด จะเปนทีส่ ลดสังเวช นาอิดหนาระอาใจ นาเบือ่ นาหนายเปน
ไหน ๆ โลกนีจ้ ะไมมใี ครปรารถนามาอยูก นั เลย หรือเมื่ออยูแลวก็ไมมีใครที่จะติดใจใคร
อยากอยูตอไป มีแตความขยะแขยง มีแตความทุกขความทรมานระทมใจอยูเปนประจําเทา
นัน้ นี่โรคไมมียา โรคไมมีความรูสึกวายามีหรือหมอมี จึงเปนโรคทีร่ า ยแรงมาก สัตวโลกที่
ไมมศี าสนาเปนเครือ่ งยึดเปนเครือ่ งผอนคลายก็เชนเดียวกัน เปนโลกที่หมดความหมายไร
คาหาที่เกาะที่ยึดทางจิตใจไมได
สัตวโลกที่ไมมีธรรม ไมมีคําวาบุญวาบาปพอที่จะใหขยะแขยง เพื่อการละการถอน
และเพื่อมีความกระหยิ่มมุงหวังตอบุญคือความดีทั้งหลาย ก็เปนโลกที่เปนโมฆะ แตใน
ขณะเดียวกันสิ่งที่รุมรอนอยูภายในใจของสัตวโลกนั้น ไมมีกาลไมมีสมัย ความมีกาลมีสมัย
ก็คือศาสนธรรมที่พระพุทธเจาแตละพระองคมาอุบัติ ตรัสรูแ ลวสัง่ สอนโลกเทานัน้ สวน
กิเลสทีท่ าํ ความรุม รอนใหแกสตั วโลกนัน้
ไมเคยมีคาํ วากาลวาสมัย ยิ่งเปนสมัยที่ไมมี
ศาสนาดวยแลว ยิ่งเปนสมัยที่กิเลสประเภทตาง ๆ แสดงอิทธิพลเรืองอํานาจเต็มหัวใจของ
สัตวโลก ฤทธิ์เดชที่ไมพึงปรารถนาคือทุกขและมหันตทุกขในวงสัตว จะแสดงเต็มที่เต็ม
ฐานเต็มกําลัง เพราะไมมสี ง่ิ คัดคานตานทาน ถาเปนโรคก็ไมมยี ารักษาบางเลย จึงตอง
แสดงเต็มที่เต็มฐานแกคนไข สวนจิตใจที่ไมมีธรรมไมมีศาสนา มีแตกเิ ลสอยางเดียวเปน
เจาอํานาจบีบบังคับในหัวใจนัน้ จึงหาความสุขแมนิดหนึ่งไมไดเลย มีแตความรุม รอนแผด
เผาเต็มหัวใจสัตว เรียกวา โลกันตะ ก็ไมผิด ในสมัยทีเ่ ปนสุญญกัปวางจากศาสนา สัตวโลก
ก็จมอยูในกองทุกข หาทางออก หาทางหลีกเรน หาทางผอนคลายไมได เพราะไมมศี าสน
ธรรมเยียวยาผอนคลาย นีก่ ลาวทัว่ ๆ ไปตามหลักคติธรรม คติโลก หากเปนของคูเคียงกัน
มาเชนนัน้
ที่นี่ยอนเขามาถึงตัวของเราซึ่งเกิดในแดนแหงพระพุทธศาสนา อันอุดมสมบูรณ
ไปดวยเครือ่ งชีแ้ นะแนวทาง ใหรทู ง้ั ความเสือ่ มความเจริญ ใหรทู ง้ั บาปทัง้ บุญ ทั้งคุณทั้ง
โทษ นรกสวรรค จนถึงวิมุตติหลุดพนไดแกพระนิพพาน มีสมบูรณอยูแ ลวในหลักธรรม
ของพระพุทธเจา และเปนธรรมที่ถูกตองแมนยําทุกสัดทุกสวนทุกสิ่งทุกอยางที่ประทานไว
แลวนี้ คําวาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมี เปนสิง่ ทีค่ งเสนคงวา
เปนธรรมชาติทต่ี ายตัว คือ มีมาแลวแตกาลไหน ๆ เปนแตผสู ามารถคนพบสิง่ ทัง้ หลาย
เหลานีม้ ขี น้ึ มาเปนบางครัง้ บางคราวในเวลาทีพ่ ระพุทธเจาตรัสรูเ ทานัน้
เมือ่ เราทัง้ หลายไดทราบหลักศาสนธรรม ที่ประกาศสอนไวแลวโดยถูกตองแมน
ยําเชนนี้ จึงเรียกวาเราทัง้ หลายมีวาสนา เหมาะกับกาลสมัยแหงความเปนมนุษยโดย
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สมบูรณ ที่มีธรรมเปนเครื่องประดับ หรือมีศาสนธรรมเปนเครือ่ งยึดเปนเครือ่ งเทิดทูน มี
ธรรมทําความอบอุน มัน่ คงใหแกจติ ใจ หรือวาบอแหงการสรางความหวังใหสมบูรณ คือ
ศาสนธรรมก็ไมผดิ
เราสรางความหวัง เราตองสรางตามหลักของธรรม หรือสรางใหเปนไปตามธรรม
อันเปนความถูกตองแมนยําอยูแลว ความหวังนัน้ จึงจะบรรลุผลดังใจหมาย เพราะความ
หวังของโลกทั่ว ๆ ไปไมเคยมีใครจะหวังความทุกขความลําบาก ความจนความทรมาน
ความโงเขลาเบาปญญา ความขีร้ ว้ิ ขีเ้ หรในรูปพรรณสัณฐานแมรายเดียวเลย ตลอดสิ่งที่มา
เกี่ยวของ บริษทั บริวารสมบัตเิ งินทอง ลวนตองการแตของดีเปนที่พึงหวังดวยกันทั้งนั้น
เมื่อเราตางตองการของดีมีคุณคาทั้งหลาย แนวทางที่จะใหบรรลุสิ่งที่พึงหวังดังใจ
หมายนัน้ ก็คอื ศาสนธรรมทานชีบ้ อกไวโดยสมบูรณแลว เชน อยากเปนคนดีก็ตอง
ประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ชั่ว ซึ่งแสดงออกอยูทุกระยะ หรือทุกเวลาภายในกาย วาจา ใจ
ของเรานี้ ทานสอนวิธรี ะงับ วิธีดับ วิธีกําจัด วิธหี กั หามไวหมด เมือ่ เราพยายามทําตามทาน
ไมฝาฝนทางเดินที่ถูกตองแมนยําเพื่อความหวังอันสมบูรณ เราก็จาํ ตองดําเนินตามนัน้
ทุกขยากลําบากเพียงไรก็จําตองดําเนินตามสายทางที่ถูกตองนั้น ยอมจะถึงจุดที่มุงหมายไม
พนวิสัยไปได
คุณงามความดีทุกประเภททุกขั้นทุกภูมิ ยอมไมพนจาการทําความดี ตามหลัก
ศาสนธรรมไปได แตจะทําแบบสุม เดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑไมได ทําเอาตามความ
อยากความตองการของตนนั้น สวนมากมักเปนสิ่งสังหารทําลายความหวังของตน ใหกลาย
เปนความเลวรายและความทุกขไปเสียมากตอมาก
ดวยเหตุนศ้ี าสนธรรมจึงเปนสิง่ จําเปน สําหรับบังคับจิตใจใหกา วเดิน หรือ
ประพฤติปฏิบัติไปตาม อยาใหผดิ พลาดคลาดเคลือ่ นจากหลักธรรม ผลจะพึงสมหวังโดย
ลําดับ นี้คือสายทางของมนุษยจะพึงกาวเดิน ใหสมความมุงหมายดังใจหวังไมมีทางอื่น
นี่เราทั้งหลายก็ไดนอมธรรมเขามาปกปกรักษายึดเหนี่ยวอยางเปนจิตเปนใจ ฝาก
เปนฝากตายอยูแ ลวภายในใจเวลานี้ เรามีวาสนาบารมีจงึ ไดเกิดมาประจวบเหมาะกับกาล
สมัยที่มีพระพุทธศาสนา แมพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปแลว เราไมไดเห็นองคทา นก็ตาม
ธรรมคือความจริงและความรมเย็นคงเสนคงวานี้ เปนองคแทนศาสดาโดยสมบูรณอยูแ ลว
ดังที่ทานตรัสกับพระอานนทวา ดูกอ น อานนท ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงไวแลวนี้
แล จะเปนศาสดาแทนเราตถาคตเมือ่ เราผานไปแลว นัน่ องคศาสดาก็คือพระธรรมวินัย
โดยตรง ไมมีคําวาออมคอม จึงไมมีคําวาอดีตอนาคต เปน สวากขาตธรรมทีต่ รัสไวชอบ
แทนพระองค ยังมีอยูโดยสมบูรณ
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ยิ่งไดประพฤติปฏิบัติตนทางจิตตภาวนาใหเห็นประจักษใจ
ตัง้ แตสมถธรรม
วิปส สนาธรรมขึน้ ไปเปนลําดับ ก็ยิ่งจะไดเห็นตถาคตองคแทจริงภายในใจ และเปนสักขี
พยานไปโดยลําดับ จนเปนสักขีพยานเต็มสวน ดวยการรูธ รรมเห็นธรรมเต็มภูมภิ ายในใจ
นีแ่ หละทีว่ า ผูใ ดเห็นธรรม ผูน น้ั เห็นเราตถาคต ตัง้ แตขน้ั เริม่ แรกแหงการเห็นธรรม นับ
แตสมาธิธรรม ปญญาธรรม ถึงวิมตุ ติธรรม เรียกวาเริม่ เห็นตถาคตไปเรือ่ ย ๆ เมื่อถึงขั้น
วิสทุ ธิธรรมแลว เรียกวาเห็นศาสดาเต็มองครอ ยเปอรเซ็นต เพราะธรรมชาตินเ้ี ปนอยาง
เดียวกันกับตถาคตไมมีที่สงสัย
เมื่อไดกาวเขาสูธรรมะที่บริสุทธิ์นี้แลว ยอมหายสงสัยในพระพุทธเจาทัง้ หลายวามี
หรือไมมีโดยสิ้นเชิง เพราะธรรมชาติทร่ี ทู เ่ี ห็นนีเ้ ปนเครือ่ งยืนยันกับพระพุทธเจาทัง้ หลาย
อยางประจักษใจแลว เมือ่ เราก็ไมสงสัยในความรูค วามเปนของเรา แลวเราจะสงสัยพระ
พุทธเจาทั้งหลายที่ไหนกัน เพราะความจริงเปนอันเดียวกัน นีค่ อื การเห็นศาสดาหรือเห็น
ตถาคตดวยความเห็นธรรม คือความเห็นธรรมทีบ่ ริสทุ ธิ์ ใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์
กลมกลืนเปนอันเดียวกัน
ศาสดาทุกองค พระสาวกทุกองค ไมวาจะเปนพระสาวกของพระพุทธเจาพระองค
ใด เปนธรรมชาติเหมือนกันนี้ทั้งสิ้น ธรรมนีเ้ ปนเครือ่ งยืนยันวา พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ทีเ่ รา
ทั้งหลายกลาวอางระลึกถึงพระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ทีเ่ ราระลึกถึงพระ
ธรรมก็ดี สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ที่เราระลึกถึงพระสงฆทั้งหลายก็ดี รวมอยูใ นธรรมชาติทจ่ี ติ
บริสทุ ธิ์ ธรรมบริสุทธิ์ก็ปรากฏอยูกับใจของผูบริสุทธิ์นั้นอยางประจักษแลว จึงหาที่สงสัยไม
ได ใครรูใ ครเห็นธรรมทีก่ ลาวนีย้ อ มชือ่ วา เห็นตถาคตเชนเดียวกันหมด โดยไมนิยมวาเพศ
หญิงเพศชาย เพศนักบวชและฆราวาส ตลอดชาติชน้ั วรรณะใด ๆ ทั้งสิ้น
นีแ่ ลคําวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มีอยู แตไมไดมีอยูแบบโลกทั้งหลายมี
อยู สมมุติทั้งหลายมีอยูกัน ทั้งความมีอยูเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ทั้งความสูญไปดังที่โลกทั้ง
หลายเขาใจกัน หรือในคําวาสูญ ทั้งสองเงื่อนนี้ไมไดเกี่ยวของกับคําวาพุทธ ธรรม สงฆที่มี
อยูน น้ั เลย แตมีอยูแบบธรรมชาติของธรรมที่บริสุทธิ์ลวน ๆ หรือจิตทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ ซึ่งไม
เหมือนกับโลกใดในไตรภพ จึงไมไดมีอยูแบบโลกและสูญไปแบบโลกไตรภพ นี่แลที่ชาว
พุทธทั้งหลายกลาวอางถึงทาน จึงไมไดเปนโมฆะ การกลาวอางนั้นเรียกวาถูกตองตามจุด
ตามหมายตามความจริงแหง พุทธ ธรรม สงฆ
ที่แยกออกมาเปนพุทธ เปนธรรม เปนสงฆนี้ แยกออกเปนสมมุติอันหนึ่ง เปน
กิรยิ าอันหนึง่ แตละอยาง ๆ ตามสมมุติ เพื่อเปนกรุยหมายปายทางบอกของผูกําลังดําเนิน
เพื่อวิสุทธิธรรมนั้น เมื่อจิตเขาถึงธรรมะบริสุทธิ์ จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว จะทราบไดทนั ทีใน
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ธรรมชาตินน้ั ไมสงสัย เมื่อจิตไดกาวเขาถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแลว ก็เทากับไดกา วเขาสู
ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูมิ เพราะธรรมบริสทุ ธิก์ บั ใจทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ปนอันเดียวกัน คําวา พุทธ
ธรรม สงฆ ที่แยกเปนอาการนั้น จึงรวมอยูใ นคําวา ธมฺโม ปทีโป อันเดียวกันนัน้
ธรรมชาตินไ้ี มมคี าํ วากาล สมัย สถานที่ ไมมอี ะไรเขามาทําลาย เขามาเกีย่ วของ
เขามาลบลางได เพราะพนวิสัยของสมมุติทั้งปวงดังกลาวเหลานี้ไปแลว เปนธรรมทีบ่ ริสทุ ธิ์
อยูโดยหลักธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติทั้งมวลที่มีอยูในสามแดนโลกธาตุนี้ เปน
ธรรมชาติอันหนึ่งตางหากจากสมมุติทั้งมวล และมีจิตเทานั้นที่จะเปนผูสัมผัสสัมพันธรับ
ทราบธรรมชาตินน้ั ตา หู จมูก ลิน้ กาย ไมใชวสิ ยั แหงการรับทราบธรรมนัน้ มีใจเทานัน้
สามารถรับทราบ และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิง่ กับธรรมะบริสทุ ธิน์ น้ั เพราะฉะนัน้
ทานจึงสอนใหปรับปรุงจิตใจใหดี การปรับปรุงจิตใจไดในขัน้ ใดภูมใิ ด จะไดสัมผัสสัมพันธ
กับธรรมขัน้ นัน้ ภูมนิ น้ั ทีม่ อี ยูเ ชนเดียวกับธรรมะบริสทุ ธิ์
คําวา สมถธรรมหรือสมาธิธรรม ถายังไมรดู ว ยภาคปฏิบตั ิ ก็จะมีแตการคาดการ
หมายกันเทานัน้ การคาดการหมายก็ไมผิดอะไรกับโลกเขา แมจะเรียนธรรมความจําก็
เหมือนโลกนั่นเอง ไมไดมีผลเปนสมถะและวิปสสนาอะไรถาไมไดปฏิบัติ เมื่อไมไดสัมผัส
สัมพันธกบั คําวาสมาธิขน้ึ ทีใ่ จแลว จะไมทราบวาสมาธินน้ั เปนอยางไร เชน ความสงบนีส้ งบ
อยางไร เปนแตเพียงคาด คาดดวยทั้งที่จิตไมเคยสงบ แลวจะไปถูกความสงบไดอยางไร
จิตคาดสมาธิดวยทั้งจิตที่ไมเปนสมาธิ จิตคาดปญญาดวยทั้งที่จิตไมไดเปนปญญา จิตคาด
วิมุตติความหลุดพนดวยทั้งที่จิตไมไดหลุดพน แตเต็มไปดวยกิเลส จะไปถูกความจริงแหง
ธรรมนัน้ ๆ ไดอยางไร
เพราะฉะนัน้ ทานจึงสอนใหปฏิบตั ิ มีทางเดียวนีเ้ ทานัน้ ทีจ่ ะทราบความจริงแหง
ธรรมเหลานัน้ เปนขัน้ ๆ ตอน ๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นพอตัว เพราะการบําเพ็ญธรรมมีความพอ
ตัว ถึงจุดอิ่มตัวไดทั้งขั้นสมถะและวิปสสนา ไมเหมือนโลก ไมเหมือนกิเลสที่หาความพอ
ตัวและอิ่มพอไมไดตลอดไป ผูวิ่งตามโลกคือกิเลสจึงหิวเรื่อยไป ทุกขเรื่อยไป ไมมีจุดมี
หมายแหงความสิน้ สุดยุติ
กิเลสนี้ไมมีคําวาอิ่มตัว นอกจากมีความหิวกระหายอยูต ลอดเวลา เพราะฉะนัน้ จิต
จึงมีความกระวนกระวาย อยากรูอ ยากเห็น อยากไดนั้นอยากสัมผัสนี้ เปนอยูอยางนั้นหา
ความอิ่มพอ พอสงบตัวบางไมไดเลย กิเลสทําจิตใจของสัตวโลกใหระส่าํ ระสายกระวน
กระวายไปดวยความอยาก ความหิวโหย ความทะเยอทะยานไมมีประมาณ สําคัญทีค่ วาม
หิวความตองการอยากรูอ ยากเห็น อยากเปนอยางนั้นอยางนี้ มันเต็มอยูใ นหัวใจตลอดเวลา
คําวาเต็มนีน้ น้ั เต็มไปดวยความหิวโหย เต็มไปดวยความทุกขทรมานกายใจ ไมไดเต็มไป
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ดวยความสมบูรณพนู ผลทีพ่ งึ ปรารถนาแตอยางใด ไมเหมือนธรรม ฉะนัน้ กิเลสกับธรรม
จึงเดินสวนทางกันและเปนขาศึกตอกันเรื่อยมา คนมีธรรมครองใจกับคนที่เปนคลังกิเลส
ไมสนใจในธรรมก็เดินสวนกันเชนนัน้ และมักเปนขาศึกกันเสมอ ผูกอเหตุมักเปนฝายคลัง
กิเลสตัวยุแหยกอ กวนนัน่ แล
ธรรมนัน้ มีคาํ วาเต็มวาพอ สมาธิก็เต็ม คือความสงบเต็มหัวใจรูไดชัด ความสงบ
ในสมาธิยอมอิ่มตัวในสมาธิ ไมเหมือนกิเลสวาจะมีความอิ่มพอในตัวเองไมเคยมี ขัดแยง
กันอยางนี้ ระหวางกิเลสกับธรรมจึงเดินสวนทางกัน กิเลสครองใจเต็มที่ใจก็หิวเต็มที่ ผูมี
ธรรมครองใจโดยสมบูรณ ใจอิ่มพอเต็มตัว ความหิวกับความอิม่ วัดผลของมันแลวเปน
อยางไร ความหิวก็คอื ความทุกขความลําบากทรมาน หิวมากเทาไรยิ่งทุกขมาก เชนเราหิว
ขาว อยาวาแตหวิ ภายในจิตใจดวยอํานาจของกิเลสเลย เพียงหิวขาวเทานัน้ ก็เปนทุกข หิว
หลับหิวนอนเปนทุกขทั้งนั้น ยิ่งหิวเพราะอํานาจของกิเลสดวยแลวก็เปนมหันตทุกข ผูไมหิว
คือผูอิ่มธรรมจะเปนทุกขอะไรกัน ตองเปนสุขเต็มหัวใจในทามกลางของผูมีทุกขเต็มหัวใจ
เพราะอํานาจกิเลสพาใหหวิ โหยและเกิดทุกขอยูน น่ั แล นีด่ เู อาผลระหวางกิเลสกับธรรมดัง
ทีก่ ลาวมานีแ่ ล
ธรรมมีความอิ่มพอไดเปนขั้น ๆ นับแตขั้นสมาธิไป สมาธิที่พอตัวก็อิ่มตัวในสมาธิ
ไมใชจะหิวโหยในสมาธิเรือ่ ยไป มีความอิ่มตัว มีความผาสุกเย็นใจ อิ่มตออารมณตาง ๆ ที่
เปนเรือ่ งของกิเลส อยูด ว ยความสงบเย็นใจ เชนเดียวกับเรารับประทานอิม่ แลวนอนสบาย
เชนนัน้ ปญญาก็มีความอิ่มตัวเมื่อถึงขั้นอิ่ม ขึน้ ชือ่ วาธรรมไมมคี าํ วาเตลิดเปดเปง มี
ประมาณมีความพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรม จนกระทั่งเต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของธรรม
แลวใจก็อิ่มตัวเต็มที่ ที่เรียกวาเมืองพอ
คําวา นิพพาน ๆ ถาพูดตามหลักธรรมชาติเกีย่ วกับเรือ่ งความหิวโหยแลว ก็คือ
ความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่นั่นแล นอกจากอิ่มตัวเต็มที่แลวยังคงเสนคงวาตลอดอนันตกาล
อีกดวย ไมมีสมมุติใด ๆ เขาไปเกี่ยวของวุนวายหรือสัมผัสสัมพันธในธรรมชาตินั้นตลอด
ไป ทีท่ า นวานิพพานเทีย่ ง ก็หมายถึงจิตที่อิ่มตัวเต็มที่แลว หรือพนแลวจากความหิวโหย
โดยประการทัง้ ปวง ทานจึงเรียกวาเทีย่ ง ถายังจะมีแปรผันกันอยู นั่นก็เปนสมมุติธรรมดานี่
แล แมจะมีอายุยืนนานถึงกี่ลานปก็ตาม ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงอยูแลวก็ยังตกอยูในไตร
ลักษณคือ อนิจจฺ ํ หาความแนนอนไมไดอยูน น่ั เอง
ดวยเหตุน้ี คําวาจิตทีบ่ ริสทุ ธิก์ บั คําวานิพพานนัน้ จึงไมไดอยูในกฎของไตรลักษณ
ที่จะเอื้อมเขาถึง อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้เปนรังแหงสมมุติทั้งมวล ไมวา จะเปนสวนหยาบ
สวนกลางสวนละเอียดขนาดไหน ก็เปนเรื่องของสมมุติทั้งมวล สวนจิตทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ
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หรือนิพพานนั้นไมไดอยูในกฎอันนี้ นอกเหนือจากกฎนี้ไปแลว เพราะฉะนัน้ การพิจารณา
เพื่อนิพพานจึงตองกาวเดินไปตามทางสาย อนิจจฺ ํ ทุกขํ อนตฺตา อันเปนทางเดินเพือ่ ความ
หลุดพน เมื่อหลุดพนไปแลว ธรรมทั้งสามประเภทนี้ก็ปลอยวางไวตามความจริง หมดสิง่
เกี่ยวของกันตอไป
ธรรมทีก่ ลาวมานีม้ ผี ใู ดสามารถนํามาสัง่ สอนโลกได ก็มีพระพุทธเจาเพียงพระองค
เดียวเทานัน้ เปนผูฉ ลาดสามารถเหนือมนุษยมนาเทวดาและสัตวโลกทัง้ หลาย เกินกวาทีจ่ ะ
นํามาเทียบเคียงได และไมทรงศึกษาอบรมกับผูหนึ่งผูใดดวย ทรงเปนสยัมภู รูด ว ยความ
สามารถของพระองคเพียงผูเดียวเทานั้น แลวนําธรรมนัน้ มาสัง่ สอนสัตวโลกใหรบู ญ
ุ รูบ าปรู
นรกรูส วรรค รูจนถึงความหลุดพนคือพระนิพพาน ไมบกพรองในอุบายวิธีการสั่งสอน
สิ่งที่กลาวมาทั้งนี้เปนความมีความจริงมาดั้งเดิมอยูแลว แตไมมใี ครรูใ ครเห็น จึง
หาทางหลีกเลี่ยงทางเพื่อบําเพ็ญไมได เมื่อหาทางไมไดก็ตองติดอยูทางฝายต่ําเสมอ ฝาย
ต่ําก็คือเรื่องของกิเลส ผลก็คือความทุกขทรมาน สัตวโลกโดนเอา ๆ ในสิง่ ทีไ่ มรไู มเห็นนัน้
แหละโดนไดงา ย ถาสิง่ ทีเ่ ห็นใครจะไปกลาโดน เพราะคําวาโดน โดนมากโดนนอยโดนหนัก
โดนเบาขนาดไหน ก็ตองเจ็บมากนอยไปตามสวนแหงการโดน การเตะการชนการเหยียบ
ย่าํ นัน่ แล สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีอยูกับสัตวโลกทั่ว ๆ ไป สัตวโลกไมนอกเหนือไปจากสิ่งที่มี
อยูท ง้ั หลายนีไ้ ดเลยแมรายเดียว จําตองโดนดวยกันโดยไมสงสัย เห็นไมเห็น รูไ มรู ไมเปน
สิ่งลบลางความมีอยูนั้นได
นอกจากผูที่หลุดพนไปแลวจากแดนแหงสมมุตินี้เทานั้น
คือพระพุทธเจาและ
สาวกทัง้ หลาย ทานไมมาเจอไมมาโดนบรรดาสมมุติทั้งมวล ไมวา จะเปนสวนหยาบสวน
กลางสวนละเอียด ความสุขของโลกก็ไมวาจะสุขอยางหยาบอยางกลางอยางละเอียดขนาด
ไหน ทานปลอยไปหมดแลว ความทุกขเพราะอํานาจของกิเลส อํานาจของวัฏวนที่เปนมา
ตั้งแตทุกขเล็กนอยจนกระทั่งมหันตทุกข เพราะฤทธิอ์ าํ นาจของกิเลสผลิตขึน้ มาบีบบังคับ
สัตวโลก ทานก็พนไปหมดแลว ไมมีทานผูสิ้นกิเลสพระองคใดรายใดเขามาเกี่ยวของและ
ตองโดนเหมือนสัตวโลกทั่ว ๆ ไป ทานพนไปหมดเพราะความรูค วามเห็นความสลัดปดทิง้
มีแตสัตวโลกเทานั้นที่คลุกเคลากันอยูกับกิเลสแลกองทุกขทั้งมวล เชนเดียวกับโยนสัตวลง
ในหมอน้ํารอนซึ่งกําลังเดือดพลาน ๆ อยูน น่ั แล ผูตาดีหูดีทานไมมา ทานสลัดออกไดแลว
พนไปไดแลว
เพราะฉะนัน้ คําวาบาปก็ดี บุญก็ดี นรกก็ดี สวรรคกด็ ี พรหมโลกก็ดี จึงอยูใ นวิสยั
ของสัตวโลกนี้จะพบไดเห็นไดเจอไดดวยกัน ผูปฏิเสธวาไมมีก็ตาม ผูย อมรับวามีกต็ าม จะ
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ไมนอกเหนือไปจากผลของกรรมที่ตนทําทั้งรูและไมรู ทั้งดีทั้งชั่วนั้นไปไดเลย เพราะกฎนี้
เปนกฎตายตัว และขึ้นอยูกับการกระทําของสัตวโลก
ใครก็ตามไมวาสัตวไมวาบุคคล จะนอกเหนือไปจากการกระทํานี้ไมได มีการ
กระดิกพลิกแพลงตองเปนอาการของการกระทําทั้งนั้น คิดขึน้ ภายในใจก็เปนมโนกรรม
คิดดีคิดชั่วก็เปนความคิดที่ผิดที่ถูก จะยังผลความสุขความทุกขใหเกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน
เพราะสัตวโลกเกิดอยูในแดนแหงกรรมที่จําตองกระทํา เมื่อทําลงไปแลวผลจะตองเปนไป
ตามนัน้ ไมมีใครจะลบลางได จะไปโดนอะไรยอมขึ้นอยูกับกรรมดีและชั่วเปนผูชี้ทาง ถา
เปนความชัว่ ทีต่ นทําขึน้ มาแลว จะปฏิเสธจะลบลางผลนั้นไดอยางไร
การกระทําก็ทาํ ดวยความมืดบอด ไมไดรูวาดีหรือชั่ว หรือรูก ท็ าํ ทัง้ รู ๆ ยิง่ เปน
ความหนาดานของผูทํา สันดานหยาบของผูท าํ เขาไปอีก แลวจะเอาอํานาจแหงความหนา
ดานสันดานหยาบนีไ้ ปลบลางกองทุกข ลบลางนรกอเวจีซง่ึ เปนทีแ่ ผดเผาของสัตวหนาดาน
ของสัตวหยาบโลนนี้ไดอยางไร หากเปนสิง่ ทีล่ บลางได ไมมีใครจะมาตกอยูในกองทุกขกัน
เลย อยาพูดถึงขั้นนรกซึ่งเปนสิ่งที่สุดวิสัยของจําพวกตาบอดหูหนวกเหมือนอยางเราจะ
โดนกันเลย แมแตกองทุกขอยูในโลกนี้ มนุษยเราก็มีหูมีตาดวยกัน ไมเห็นใครผานพน
ความทุกขซึ่งควรจะไดรับอยูในโลกนี้ไปได
ไมวาคนโงคนฉลาดคนมั่งมีดีเดนหรือคนทุกขจนขนาดไหน เรื่องความทุกขซึ่ง
เปนไปอยูกับธาตุกับขันธ เปนไปอยูกับความคิดการกระทําผิดถูกดีชั่วของตนนี้ ตนจําตอง
ยอมรับตลอดวันตลอดคืนตลอดอิริยาบถไปอยูเชนนี้ ไมมีรายใดที่จะหลบหลีกปลีกตัวจาก
ทุกขนั้นไปได นีเ่ ราเห็นกันไดอยางชัด ๆ เพียงอยูในมนุษยนี้ทั้ง ๆ ทีเ่ ราก็ยงั ตาดีหดู ี ยังไม
เห็นผานพนความทุกขทั้งหลายซึ่งเปนของมีอยูในโลกนี้ไปได เหตุใดจะไปลบลางบาปและ
นรกอันเปนที่หมกไหมของสัตวจําพวกหยาบโลนทั้งหลายได
สวากขาตธรรม ทานตรัสไวชอบแลวทุกสิ่งทุกอยาง ผูเชื่อตามพระพุทธเจาจะเปน
ผูร ะมัดระวัง ความชั่วทั้งหลายไมกระทําและพยายามบําเพ็ญในทางที่ดี แมจะทุกขยาก
ลําบาก ยอมจะมีแกใจฝาฝนความยากลําบาก ดวยการกระทําตามนิสยั ของผูเ ชือ่ ธรรม
เราชาวพุทธ เฉพาะอยางยิ่งเปนพระดวยเปนนักปฏิบัติดวย ก็ยง่ิ จะไดนาํ ธรรม
เหลานีเ้ ขามาพินจิ พิจารณาใหถงึ ความจริงแหงธรรมทัง้ หลาย ความจริงนัน้ จะสะทอนยอน
กลับมาเปนสมบัติอันพึงใจของเราผูปฏิบัติแตความดีงาม ผลจะไมเปนอื่นนอกจากความดี
เปนความสุขความเจริญ เปนที่พึงใจในผลที่ไดรับโดยถายเดียว เพราะความดีของตน
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ตอนตนไดพูดถึงเรื่องศาสนาที่เปนคราวเปนสมัย เชน กลาวถึงพุทธันดรและ
สุญญกัป ที่นี่ยอนเขามาถึงตัวของเราเองผูทรงศาสนา เฉพาะอยางยิ่งคําวาพุทธศาสนา
ศาสนาคือคําสอนของทานผูร ู เราก็ไดปฏิบตั ิ เราไดนบั ถือเปนหัวจิตหัวใจเปนเนือ้ เปนหนัง
ฝากเปนฝากตายอยูแลว ที่นี่ยอนเขามาเพื่อใหผลประจักษกับใจเรา และเปนคติเครือ่ ง
เตือนใจเราใหมสี ติสตัง ใหมีความรอบคอบ ใหมีกําลังใจยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้น เราควรจะคิดถึง
ตัวเราในอิรยิ าบถตาง ๆ ยืน เดิน นั่ง นอน วาเวลานีจ้ ติ ใจของเราเปนสุญญกัปหรือเปนยัง
ไง ถาจิตใจไมมีสติประคองความเพียร ไมมีปญญาเปนเครื่องพินิจพิจารณาแกไข ถอด
ถอนสิ่งที่พัวพันขัดของเสียดแทงใจแลว นั่นก็คือสุญญกัป เปนกัปที่ถูกกิเลสย่ํายีตีแหลก
ภายในใจเราไมเลือกอิรยิ าบถ ทั้ง ๆ ทีเ่ รานับถือศาสนาและเปนพระปฏิบตั นิ น่ั แล เพราะ
คําวาสุญญกัป มันเปนกัปของกิเลสโดยตรง สุญญกัปนี้ไมกลัวผูนับถือพุทธศาสนาและพระ
ธุดงคกรรมฐาน จงอยาเอาอํานาจของคําวาเราเปนพระธุดงคกรรมฐานไปอวดกับสุญญกัป
เปนอันขาด ถาไมอยากใหจวี รปลิววอนเจาตัวตกแครนง่ั สมาธิภาวนา จะวาไมบอก
อยาเขาใจวากิเลสจะกลัวผูถ อื ศาสนาทัง้ ๆ ที่หาสติสตังหรือปญญา ศรัทธา ความ
เพียรไมได อยาหาญคิดวากิเลสจะกลัวคําวาพระกรรมฐาน เพราะกิเลสไมไดมาเกี่ยวของ
กับคําวาพระกรรมฐานหรือไมกรรมฐาน
แตกิเลสจะแทรกเขาไปในจุดที่พระกรรมฐาน
กําลังเลินเลอเผลอสติ เซอ ๆ ซา ๆ นัน้ แหละ เพราะขณะนั้นเปนจังหวะที่ปลอยโอกาสให
กิเลสตอยไดดีที่สุด ตองพิสจู นเรา สังเกตเราตลอดเวลาอิรยิ าบถ จึงชื่อวานักปฏิบัติ
โอปนยิโก นอมเขามาเพื่อเปนคติ เพือ่ เสริมสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ของ
เราใหมคี วามเขมงวดกวดขันเขาไป กิเลสจะไดถอยตัวหางจากเรา กิเลสกลัวตรงนีต้ า งหาก
นักปฏิบัติจงรูจุดที่กิเลสกลัว มันไมไดกลัวคําวาพระ ไมไดกลัวคําวาเดินจงกรมหย็อก ๆ
หาสติไมได ไมไดกลัวการนัง่ สมาธิภาวนาทัง้ อาปาก ทัง้ หลับเคลิบเคลิม้ หลงใหลไปในขณะ
ทีภ่ าวนานัน้ กิเลสไมกลัว จงรีบแกไขจุดที่กิเลสไมกลัว แตกิเลสกลัวที่มีสติ มีความเพียร
ดวยสติ มีความอุตสาหพยายาม มีความบึกบึน ไมทอแทออนแอ มีปญญาสอดสองรอบตัว
และเหตุการณ นีส้ ง่ิ เลวรายทัง้ หลายกลัว เรียกวาเรามีศาสนา พระมีศาสนา กิเลสก็กลัว
ขณะใดไมมีศาสนา คือ สติธรรม ปญญาธรรม วิรยิ ธรรม ขันติธรรม กิเลสหัวเราะ
แลววันหนึง่ ๆ ในอิรยิ าบถหนึง่ ๆ คืนหนึง่ ๆ ขาดศาสนาไปชัว่ ระยะสัน้ ยาวขนาดไหน ที่
เปนระหวางพุทธันดร คือระยะนั้นระลึกสติปญญาไดเหมือนกับเปนพุทธะขึ้นมาขณะหนึ่ง
ระยะนั้นมีปญญาขอคิดตาง ๆ ไดอบุ ายแปลก ๆ ตาง ๆ ขึน้ มาเปนเครือ่ งบรรเทาเบาทุกข
เปนเครือ่ งพยุงจิตใจใหมคี วามสงาผาเผยขึน้ มา สงบรมเย็นขึน้ มา ระยะนี้ขาดสติ จิตใจ
เศราหมองขุน มัว จิตใจเกิดความเดือดรอนเผาตัวอยูภายในใจ ระยะนีไ้ มมศี าสนา มีแต
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ความคิดทีเ่ ปนสัตวนรกเผาตัวอยูภ ายในจิตใจ นีแ่ หละกิเลสเผา เผาพระเราเผาตรงนี้ เผา
ตอนไมมีศาสนา เผาตอนสติปญญาเปนสุญญกัป
เราอยาไปคิดคาดไกล ๆ โนน โดยวาภัทรกัปนั้นภัทรกัปนี้ พุทธันดรนั้นพุทธันดร
นี้ สุญญกัปโนน สุญญกัปนี้ นัน่ ทานกลาวมาตามลําดับลําดาทีเ่ คยเปนเคยมีมาอยูแ ลว และ
เราผูป ฏิบตั เิ พือ่ จะยังผลใหเกิดขึน้ แกเราเวลานี้ จง โอปนยิโก นอมธรรมเหลานัน้ เขามา
เปนเครือ่ งพร่าํ สอนตน ในระยะนี้ใจเรากําลังอยูในภัทรกัปหรืออยูในสุญญกัป ภัทรกัป
แปลวากัปทีเ่ จริญ เวลาทีเ่ จริญ ขณะที่เจริญ อิรยิ าบถทีเ่ จริญ ความเพียรในทาตาง ๆ เจริญ
เจริญดวยสติเจริญดวยปญญา จิตมีความยิ้มแยมแจมใส จิตมีความเบิกบาน จิตมีความ
สงาผาเผยดวยอรรถดวยธรรม มีสติมีปญญาเปนเครื่องประดับใหสงางาม เปนเครื่องสอง
ทางใหสงาผาเผย จิตเจริญดวยสมาธิ สมาบัติ มรรคผลนิพพาน นีเ่ ปนภัทรกัป ใหยน เขามา
ตรงนี้ เมือ่ พยายามอยูเ สมอ ๆ เรื่องภัทรกัปนี้ก็จะมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับภายในใจของ
เราผูกําลังถือพุทธหรือถือเทวทัตนี้แล ในระหวางภัทรกัปและสุญญกัปทั้งสองนี้
เทวทัตก็คือกิเลสตัวคอยจองมอง คอยปราบปรามธรรมและเราอยูเ สมอ คอยกีด
ขวางกดถวง คอยเสียดคอยแทง คอยเหยียบย่าํ ทําลายเรา นี่คือตัวยักษตัวผี นีเ่ รียกวา
สุญญกัป ธรรมมีสติธรรม ปญญาธรรม สูญไป แตกเิ ลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ซึ่ง
เปนฟนเปนไฟนัน้ เจริญ ความเจริญของกิเลสแลกองทุกขทั้งหลาย ทานไมเรียกวาภัทรกัป
มันเจริญดวยฟนดวยไฟจะเรียกวาความเจริญเพือ่ ความผาสุกเย็นใจไดอยางไร มีแตความ
พินาศฉิบหายลมจมโดยถายเดียว จะเรียกวาความเจริญไดลงคอละหรือ นี่แลสุญญกัปของ
ชาวพุทธ ของพระธุดงคกรรมฐานที่ประมาทขณะไมมีสติปญญารักษาตน จะไปหาสุญญกัป
ที่ไหนกัน ถาไมอยากเปนแบบนิทานกระตายตื่นตูม เพราะภัทรกัป สุญญกัปที่ทานแสดงไว
เวลานีย้ งั หางไกลจากตัวเรามาก เวลาตายแลวไมทราบจะไปเจอกัปใด จึงควร โอปนยิโก
เพือ่ ประโยชนในปจจุบนั นี้
ผูเจริญก็คือผูมีสติ มีปญญา ศรัทธา ความเพียร บํารุงจิตใจ ใจไดรบั การบํารุง
รักษาอยูเสมอ ยอมมีความเจริญรุง เรืองขึน้ โดยลําดับ ทีเ่ รียกวาภัทรกัป เจริญภายในจิต
ของผูถือศาสนาพุทธ จนกระทัง่ สวางจารอบตัว เอา ทีนี้พระอาทิตยรอยดวงก็ไมสนใจจะไป
คิดกับมันละ วามันมีความสวางขนาดไหน ความสวางทีเ่ ต็มอยูภ ายในจิตใจ ซึ่งหลุดพน
แลวจากความมืดบอดคือกิเลสทั้งหลายนี้เต็มภูมิแลว ไมสนใจกับพระอาทิตย แมจะมีรอ ย
ดวงพันดวงก็ไมมีอะไรสวาง ไมมีอะไรเปนเครื่องอบอุน ไมมีอะไรเปนมหาสมบัติ ไมมี
อะไรเลิศประเสริฐยิง่ กวาความสวางของใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ และดวยธรรมทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ต็มหัวใจนีเ้ ลย
นีล่ ะมหาภัทรกัป
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ศาสนธรรมของพระพุทธเจา สอนจิตใจของสัตวโลกใหเขาสูภัทรกัปโดยลําดับ จน
กระทั่งถึงมหาภัทรกัป ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไมมีซากเหลืออยูแมแตนอย นี้แลคือมหา
ภัทรกัป เต็มภูมิของศาสนธรรมที่สอนเขาจุดนี้ ผูปฏิบัติตามก็เขาถึงธรรมนี้อยางเต็มภูมิ
สมพระทัยทีพ่ ระพุทธเจาทรงอุตสาหพยายามแนะนําพร่าํ สอนสัตวโลก ดวยความลําบากลํา
บน ตัง้ แตเวลาบําเพ็ญก็ยากลําบากแสนสาหัส เอาพระชนมเขาแลกธรรมทัง้ หลายเพือ่ สัตว
โลก เวลาไดตรัสรูธ รรมแลวก็ทรงอุตสาหพยายามสัง่ สอน ภาระของพระพุทธเจาหนัก
ตลอดตั้งแตทรงบําเพ็ญเรื่อยมา จนกระทั่งไดตรัสรูแลว เปลีย่ นภาระไปตามแงตามแขนง
ของเหตุการณ แตรวมแลวเรียกวาเปนภาระทัง้ มวล ไมมใี ครจะรับภาระหนักยิง่ กวาพระ
พุทธเจาเพื่อสัตวโลกทั้งหลายเลย
นีเ่ ราไดเกิดในแดนแหงความเหมาะสมแลว ขอใหภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตัว
เอง และโอกาสนีเ้ วลานี้ เปนโอกาสและเปนเวลาวาง วางทั้งการทั้งงานเกี่ยวกับโลกทั้ง
หลาย ไมมีอะไรมาเกี่ยวของยุงกวน มีแตงานทางธรรมอยางเดียว ทีเ่ ราจะตองพยายามตัก
ตวงใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลังความสามารถ เมื่อพนโอกาสนี้ไปแลวยอมเปน
ความลําบากทีจ่ ะไดบาํ เพ็ญความดีทง้ั หลาย พยายามใหเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวเราจะเปนที่
ภูมใิ จในวาระตอไป
ใจเปนพืน้ ฐานแหงการเกิดแกเจ็บตายแหงภพแหงชาติทง้ั หลาย ไมมีอะไรเกินดวง
ใจนี้ ดังนั้นทานอาจารยมั่นทานจึงพูดวา ใจนี้คือนักทองเที่ยว นัน่ จะเที่ยวไปไหนก็ตาม ขอ
ใหมีความดีเปนที่พยุงใจเถิด ยอมมีความสุขความสบาย พอมีที่ปลงที่วางไมรอนเปนฟน
เปนไฟไปเสียทุกภพทุกชาติ แตตนจนอวสานแหงชีวิตของภพชาตินั้น ๆ โดยถายเดียว มี
ความสุขเปนเครือ่ งพยุง เปนเครือ่ งบํารุงรักษา เพราะอํานาจแหงบุญแหงกุศลทีเ่ ราสรางไว
นี้ เราก็ไมเสียที สมกับวามนุษยฉลาด ตองฉลาดหาความสุขใสตน ฉลาดแกความชัว่ ทีเ่ ปน
พิษเปนภัยแกตนเต็มกําลังความสามารถ ไมคุนไมชินกับสิ่งไมดีทั้งหลาย พยายามสลัดปด
ออกจากตัวเสมอ ไมประมาทนอนใจ
วันนี้ไดกลาวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายใน ใหทานผูฟงทั้งหลายไดพินิจ
พิจารณา โอปนยิโก ยอนหนายอนหลังเทียบเคียงเพือ่ เปนประโยชนแกตน สมกับเปนผู
ศึกษาและปฏิบัติเพื่อสารคุณทั้งหลายแกตน ใหพากันนําไปพินิจพิจารณา ประพฤติปฏิบัติ
ตนเองในเวลาทีโ่ อกาสอํานาย สุขภาพก็อํานวยเวลานี้ ธาตุขันธก็ปกติดีงามทุกรูปทุกนาม
ความเพียรก็ใหกา วเดินดวยความมีสติ มีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมของจริง
ไมมีใครที่จะพูดจะตรัสไดอยางจริงจังถูกตองแมนยําเหมือนพระพุทธเจา ทีท่ รง
พระนามวาศาสดาองคเอกนีเ้ ลย เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง ก็มีแลวคือพระพุทธเจาที่มาตรัส
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รูแ ตละครัง้ ๆ มีเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมีสอง พระญาณทีห่ ยัง่ ทราบในสิง่ ทัง้ หลาย
แมนยําไมมีสอง พระวาจาที่ตรัสออกมาแตละประโยค ไมมคี วามยักยายผันแปรเคลือ่ น
คลาด เต็มไปดวยความจริงลวน ๆ ตรัสวาอยางไรเปนอยางนัน้ วาอะไรมีอะไรเปน อะไรดี
อะไรชั่ว สิ่งนั้นก็เปนดีเปนชั่วตามที่ตรัสไวทุกอยาง จึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
แลวโดย เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง
ผูปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหน ถาไมไปตามสิ่งที่ดีงาม สูสถานที่ที่พึงหวังไม
เปนอื่น การเชือ่ ธรรมกับการเชือ่ ฝายมารคือกิเลส มีผลผิดกันอยูมาก ฝายมารก็คือสิ่งที่
กระซิบกระซาบซึง่ ฝงใจมาเปนเวลานาน ทานเรียกวากิเลสมาร คอยฉุดลากลงทางต่ํา ฝาย
ธรรมแนะนําใหตอ สูแ ยงชิงเอาตัวเราซึง่ เปนสมบัตอิ นั มีคา นี้ ใหพนจากปากมารคือกิเลสทั้ง
หลาย ดวยการทําดี ดวยการฝาฝนสิง่ ทีต่ าํ่ ชาเลวทรามทัง้ หลาย ดวยการตะเกียกตะกาย
หนักก็เอาเบาก็ทนเพื่อความดีสิริมงคลทั้งหลาย ความเจริญยอมเปนของเราผูบ าํ เพ็ญ ไมมี
ใครมาแยงชิงไดเหมือนสมบัติภายนอก
ฉะนั้น การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร จึงขอยุติเพียงเทานี้
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