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มหาภัทรกัป 

ความมืดถาไมมีความสวาง เปนที่ผอนคลายของผูมีอวัยวะเพื่อรับทราบดินฟา
อากาศความมืดความสวาง คนเราก็เปนทุกข สัตวก็เปนทุกข จึงตองมีทั้งมืดทั้งสวางไว
สําหรับประสาทของสัตวและการทองเที่ยวของสัตว ซึ่งนิยมความมืดความสวางตางกัน ใจ
ถามีแตความมืดปดบังหุมหอไวแตถายเดียว หาความสวางไมไดก็ยอมเปนทุกข คือไมมีที่
ออกไมมีที่ระบาย ถามีแตทุกขถายเดียวไมมีความสุขแทรกบางเลย โลกนี้ก็อยูกันไมได ส่ิง
เหลาน้ีเปนของคูเคียงกันเสมอ จากนั้นก็แยกออกไปเปนโลก เปนธรรม 

โลกถามีแตโลกลวน ๆ ไมมีธรรมเขาเคลือบแฝง โลกก็หาประมาณไมได หา
ขอบเขตเหตุผล หาเคร่ืองยึดเหน่ียวไมได เม่ือหาเคร่ืองยึดเหน่ียว หาหลักหาเกณฑ หา
เหตุหาผลไมไดก็เทากับหาความสุขไมได หาที่ปลงใจไมได เพราะตามปกติของใจยอมหาที่
ปลงที่วางที่ยุติเพื่อความสุขความสบายอยูเสมอ เพ่ือปลอยภาระไปเปนคร้ังคราวหรือเปน
วรรคเปนตอน หากไมมีที่ปลอยวางเลยก็เทากับแบกทุกขอยูตลอดเวลา เพราะฉะน้ันธรรม
จึงเปนของจําเปนสําหรับโลก เพื่อเปนที่ยึดของใจซึ่งเปนของคูเคียงกันมาแตกาลไหน ๆ 

คําวาพระพุทธเจามาตรัสรูในโลกน้ัน ไมใชมีเพียงองคเดียวสององค นับเปน
จํานวนลาน ๆ เพราะโลกน้ีมีมาเปนเวลานาน โลกกับธรรมจึงเปนของคูเคียงกันเรื่อยมา 
ดวยเหตุน้ีศาสนากับโลกจึงมีคูเคียงกัน จะขาดไปบางก็เปนบางกาลบางสมัย เชน ทาน
กลาวไวในธรรมวา พุทธันดรหรือสุญญกัป ก็หมายถึงความวางเปลาจากศาสนา พุทธันดร
หมายถึงระหวางแหงพระพุทธเจาแตละองคที่จะมาตรัสรู น่ันก็วางจากศาสนา ทานยังพูด
ไปถึงภัทรกัป แตละภัทรกัปที่จะมาปรากฏขึ้นมานั้นก็วางจากศาสนา ทานเรียกวาสุญญกปั 

การวางศาสนาแตละคร้ังแตละสมัยน้ัน เปนการวางจากความสุขความพึงหวัง ใน
ขณะเดียวกันก็เต็มไปดวยความทุกขของสัตวโลก เพราะหมดบุญหมดบาปในใจ คําวาบุญ
วาบาปไมมีเลยในความรูสึก เพราะไมมีใครกลาวถึง ไมมีใครรู ไมมีใครมาแนะนําส่ังสอน 
สัตวโลกจึงชุลมุนวุนวายกันอยูในหองมืดแหงโมหะ คือ ความมืดบอดทางจิตใจ จะวา โล
กันตนรกในสมัยนั้นของมนุษยก็ไดไมผิด 

ศาสนาจึงไมใชเรื่องเล็กนอย เปนสิ่งที่พยุงจิตใจ ชโลมจิตใจของสัตวโลก เปนที่
รวมหัวใจของโลก เพื่อความแคลวคลาดปลอดภัยจากความมืดบอดแลมหันตทุกขเปน
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อยางมาก เชนเดียวกับคนไขที่มียามีหมอรักษา ถามีแตคนไขเต็มบานเต็มเมืองหาหมอไม
ได เราวาดภาพข้ึนมาดูก็ได จะเปนท่ีสลดสังเวช นาอิดหนาระอาใจ นาเบ่ือนาหนายเปน
ไหน ๆ โลกน้ีจะไมมีใครปรารถนามาอยูกันเลย หรือเมื่ออยูแลวก็ไมมีใครที่จะติดใจใคร
อยากอยูตอไป มีแตความขยะแขยง มีแตความทุกขความทรมานระทมใจอยูเปนประจําเทา
น้ัน นี่โรคไมมียา โรคไมมีความรูสึกวายามีหรือหมอม ี จึงเปนโรคท่ีรายแรงมาก สัตวโลกที่
ไมมีศาสนาเปนเคร่ืองยึดเปนเคร่ืองผอนคลายก็เชนเดียวกัน เปนโลกที่หมดความหมายไร
คาหาที่เกาะที่ยึดทางจิตใจไมได 

สัตวโลกที่ไมมีธรรม ไมมีคําวาบุญวาบาปพอที่จะใหขยะแขยง เพื่อการละการถอน 
และเพื่อมีความกระหยิ่มมุงหวังตอบุญคือความดีทั้งหลาย ก็เปนโลกที่เปนโมฆะ แตใน
ขณะเดียวกันสิ่งที่รุมรอนอยูภายในใจของสัตวโลกนั้น ไมมีกาลไมมีสมัย ความมีกาลมีสมัย
ก็คือศาสนธรรมที่พระพุทธเจาแตละพระองคมาอุบัติ ตรัสรูแลวส่ังสอนโลกเทาน้ัน สวน
กิเลสท่ีทําความรุมรอนใหแกสัตวโลกน้ัน ไมเคยมีคําวากาลวาสมัย ยิ่งเปนสมัยที่ไมมี
ศาสนาดวยแลว ยิ่งเปนสมัยที่กิเลสประเภทตาง ๆ แสดงอิทธิพลเรืองอํานาจเต็มหัวใจของ
สัตวโลก ฤทธิ์เดชที่ไมพึงปรารถนาคือทุกขและมหันตทุกขในวงสัตว จะแสดงเต็มที่เต็ม
ฐานเต็มกําลัง เพราะไมมีส่ิงคัดคานตานทาน ถาเปนโรคก็ไมมียารักษาบางเลย จึงตอง
แสดงเต็มที่เต็มฐานแกคนไข สวนจิตใจที่ไมมีธรรมไมมีศาสนา มีแตกิเลสอยางเดียวเปน
เจาอํานาจบีบบังคับในหัวใจน้ัน จึงหาความสุขแมนิดหนึ่งไมไดเลย มีแตความรุมรอนแผด
เผาเต็มหัวใจสัตว เรียกวา โลกันตะ ก็ไมผิด ในสมัยท่ีเปนสุญญกัปวางจากศาสนา สัตวโลก
ก็จมอยูในกองทุกข หาทางออก หาทางหลีกเรน หาทางผอนคลายไมได เพราะไมมีศาสน
ธรรมเยียวยาผอนคลาย น่ีกลาวท่ัว ๆ ไปตามหลักคติธรรม คติโลก หากเปนของคูเคียงกัน
มาเชนน้ัน 

ที่นี่ยอนเขามาถึงตัวของเราซึ่งเกิดในแดนแหงพระพุทธศาสนา อันอุดมสมบูรณ
ไปดวยเคร่ืองช้ีแนะแนวทาง ใหรูท้ังความเส่ือมความเจริญ ใหรูท้ังบาปท้ังบุญ ทั้งคุณทั้ง
โทษ นรกสวรรค จนถึงวิมุตติหลุดพนไดแกพระนิพพาน มีสมบูรณอยูแลวในหลักธรรม
ของพระพุทธเจา และเปนธรรมที่ถูกตองแมนยําทุกสัดทุกสวนทุกสิ่งทุกอยางที่ประทานไว
แลวน้ี คําวาบาปมี บุญม ี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมี เปนส่ิงท่ีคงเสนคงวา 
เปนธรรมชาติท่ีตายตัว คือ มีมาแลวแตกาลไหน ๆ เปนแตผูสามารถคนพบส่ิงท้ังหลาย
เหลาน้ีมีข้ึนมาเปนบางคร้ังบางคราวในเวลาท่ีพระพุทธเจาตรัสรูเทาน้ัน 

เม่ือเราท้ังหลายไดทราบหลักศาสนธรรม ที่ประกาศสอนไวแลวโดยถูกตองแมน
ยําเชนน้ี จึงเรียกวาเราท้ังหลายมีวาสนา เหมาะกับกาลสมัยแหงความเปนมนุษยโดย
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สมบูรณ ที่มีธรรมเปนเครื่องประดับ หรือมีศาสนธรรมเปนเคร่ืองยึดเปนเคร่ืองเทิดทูน มี
ธรรมทําความอบอุนม่ันคงใหแกจิตใจ หรือวาบอแหงการสรางความหวังใหสมบูรณ คือ 
ศาสนธรรมก็ไมผิด 

เราสรางความหวัง เราตองสรางตามหลักของธรรม หรือสรางใหเปนไปตามธรรม
อันเปนความถูกตองแมนยําอยูแลว ความหวังน้ันจึงจะบรรลุผลดังใจหมาย เพราะความ
หวังของโลกทั่ว ๆ ไปไมเคยมีใครจะหวังความทุกขความลําบาก ความจนความทรมาน 
ความโงเขลาเบาปญญา ความข้ีร้ิวข้ีเหรในรูปพรรณสัณฐานแมรายเดียวเลย ตลอดสิ่งที่มา
เกี่ยวของ บริษัทบริวารสมบัติเงินทอง ลวนตองการแตของดีเปนที่พึงหวังดวยกันทั้งนั้น 

เมื่อเราตางตองการของดีมีคุณคาทั้งหลาย แนวทางที่จะใหบรรลุสิ่งที่พึงหวังดังใจ
หมายน้ันก็คือ ศาสนธรรมทานช้ีบอกไวโดยสมบูรณแลว เชน อยากเปนคนดีก็ตอง
ประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ชั่ว ซึ่งแสดงออกอยูทุกระยะ หรือทุกเวลาภายในกาย วาจา ใจ 
ของเราน้ี ทานสอนวิธีระงับ วิธีดับ วิธีกําจัด วิธีหักหามไวหมด เม่ือเราพยายามทําตามทาน 
ไมฝาฝนทางเดินที่ถูกตองแมนยําเพื่อความหวังอันสมบูรณ เราก็จําตองดําเนินตามน้ัน 
ทุกขยากลําบากเพียงไรก็จําตองดําเนินตามสายทางที่ถูกตองนั้น ยอมจะถึงจุดที่มุงหมายไม
พนวิสัยไปได 

คุณงามความดีทุกประเภททุกขั้นทุกภูม ิ  ยอมไมพนจาการทําความดี  ตามหลัก
ศาสนธรรมไปได แตจะทําแบบสุมเดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑไมได ทําเอาตามความ
อยากความตองการของตนนั้น สวนมากมักเปนสิ่งสังหารทําลายความหวังของตน ใหกลาย
เปนความเลวรายและความทุกขไปเสียมากตอมาก 

ดวยเหตุน้ีศาสนธรรมจึงเปนส่ิงจําเปน สําหรับบังคับจิตใจใหกาวเดิน หรือ
ประพฤติปฏิบัติไปตาม อยาใหผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากหลักธรรม ผลจะพึงสมหวังโดย
ลําดับ นี้คือสายทางของมนุษยจะพึงกาวเดิน ใหสมความมุงหมายดังใจหวังไมมีทางอื่น 

นี่เราทั้งหลายก็ไดนอมธรรมเขามาปกปกรักษายึดเหนี่ยวอยางเปนจิตเปนใจ ฝาก
เปนฝากตายอยูแลวภายในใจเวลาน้ี เรามีวาสนาบารมีจึงไดเกิดมาประจวบเหมาะกับกาล
สมัยที่มีพระพุทธศาสนา แมพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปแลว เราไมไดเห็นองคทานก็ตาม 
ธรรมคือความจริงและความรมเย็นคงเสนคงวาน้ี เปนองคแทนศาสดาโดยสมบูรณอยูแลว 
ดังที่ทานตรัสกับพระอานนทวา ดูกอน อานนท ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงไวแลวนี้
แล จะเปนศาสดาแทนเราตถาคตเม่ือเราผานไปแลว น่ัน องคศาสดาก็คือพระธรรมวินัย
โดยตรง ไมมีคําวาออมคอม จึงไมมีคําวาอดีตอนาคต เปน สวากขาตธรรมท่ีตรัสไวชอบ
แทนพระองค ยังมีอยูโดยสมบูรณ 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๑๘ 

๔๑๘

ยิ่งไดประพฤติปฏิบัติตนทางจิตตภาวนาใหเห็นประจักษใจ ต้ังแตสมถธรรม 
วิปสสนาธรรมข้ึนไปเปนลําดับ ก็ยิ่งจะไดเห็นตถาคตองคแทจริงภายในใจ และเปนสักขี
พยานไปโดยลําดับ จนเปนสักขีพยานเต็มสวน ดวยการรูธรรมเห็นธรรมเตม็ภูมิภายในใจ 
น่ีแหละท่ีวา ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเราตถาคต ต้ังแตข้ันเร่ิมแรกแหงการเห็นธรรม นับ
แตสมาธิธรรม ปญญาธรรม ถึงวิมุตติธรรม  เรียกวาเร่ิมเห็นตถาคตไปเร่ือย ๆ  เมื่อถึงขั้น
วิสุทธิธรรมแลว เรียกวาเห็นศาสดาเตม็องครอยเปอรเซ็นต เพราะธรรมชาติน้ีเปนอยาง
เดียวกันกับตถาคตไมมีที่สงสัย 

เมื่อไดกาวเขาสูธรรมะที่บริสุทธิ์นี้แลว ยอมหายสงสัยในพระพุทธเจาท้ังหลายวามี
หรือไมมีโดยสิ้นเชิง เพราะธรรมชาติท่ีรูท่ีเห็นน้ีเปนเคร่ืองยืนยันกับพระพุทธเจาท้ังหลาย
อยางประจักษใจแลว เม่ือเราก็ไมสงสัยในความรูความเปนของเรา แลวเราจะสงสัยพระ
พุทธเจาทั้งหลายที่ไหนกัน เพราะความจริงเปนอันเดยีวกัน น่ีคือการเห็นศาสดาหรือเห็น
ตถาคตดวยความเห็นธรรม คือความเห็นธรรมท่ีบริสุทธ์ิ ใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์
กลมกลืนเปนอันเดียวกัน 

ศาสดาทุกองค พระสาวกทุกองค ไมวาจะเปนพระสาวกของพระพุทธเจาพระองค
ใด เปนธรรมชาติเหมือนกันนี้ทั้งสิ้น ธรรมน้ีเปนเคร่ืองยืนยันวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ทีเ่รา
ทั้งหลายกลาวอางระลึกถึงพระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ท่ีเราระลึกถึงพระ
ธรรมก็ดี สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ที่เราระลึกถึงพระสงฆทั้งหลายก็ด ี รวมอยูในธรรมชาติท่ีจิต
บริสุทธ์ิ ธรรมบริสุทธิ์ก็ปรากฏอยูกับใจของผูบริสุทธิ์นั้นอยางประจักษแลว จึงหาที่สงสัยไม
ได ใครรูใครเห็นธรรมท่ีกลาวน้ียอมช่ือวา เห็นตถาคตเชนเดียวกันหมด โดยไมนิยมวาเพศ
หญิงเพศชาย เพศนักบวชและฆราวาส ตลอดชาติช้ันวรรณะใด ๆ ทั้งสิ้น 

น่ีแลคําวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มีอยู แตไมไดมีอยูแบบโลกทั้งหลายมี
อยู สมมุติทั้งหลายมีอยูกัน ทั้งความมีอยูเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ทั้งความสูญไปดังที่โลกทั้ง
หลายเขาใจกัน หรือในคําวาสูญ ทั้งสองเงื่อนนี้ไมไดเกี่ยวของกับคําวาพุทธ ธรรม สงฆที่มี
อยูน้ันเลย แตมีอยูแบบธรรมชาติของธรรมที่บริสุทธิ์ลวน ๆ หรือจิตท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ ซึ่งไม
เหมือนกับโลกใดในไตรภพ จึงไมไดมีอยูแบบโลกและสูญไปแบบโลกไตรภพ นี่แลที่ชาว
พุทธทั้งหลายกลาวอางถึงทาน จึงไมไดเปนโมฆะ การกลาวอางนั้นเรียกวาถูกตองตามจุด
ตามหมายตามความจริงแหง พุทธ ธรรม สงฆ 

ที่แยกออกมาเปนพุทธ เปนธรรม เปนสงฆนี ้ แยกออกเปนสมมุติอันหนึ่ง เปน
กิริยาอันหน่ึงแตละอยาง ๆ ตามสมมุต ิ เพื่อเปนกรุยหมายปายทางบอกของผูกําลังดําเนิน
เพื่อวิสุทธิธรรมนั้น เมื่อจิตเขาถึงธรรมะบริสุทธิ์ จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว จะทราบไดทันทีใน
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ธรรมชาติน้ันไมสงสัย เมื่อจิตไดกาวเขาถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแลว ก็เทากับไดกาวเขาสู
ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูม ิ เพราะธรรมบริสุทธ์ิกับใจท่ีบริสุทธ์ิเปนอันเดียวกัน คําวา พุทธ 
ธรรม สงฆ ที่แยกเปนอาการนั้น จึงรวมอยูในคําวา ธมฺโม ปทีโป อันเดียวกันน้ัน 

ธรรมชาติน้ีไมมีคําวากาล สมัย สถานที่ ไมมีอะไรเขามาทําลาย เขามาเก่ียวของ 
เขามาลบลางได เพราะพนวิสัยของสมมุติทั้งปวงดังกลาวเหลานี้ไปแลว เปนธรรมทีบ่ริสุทธ์ิ
อยูโดยหลักธรรมชาต ิ ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติทั้งมวลที่มีอยูในสามแดนโลกธาตุนี้ เปน
ธรรมชาติอันหนึ่งตางหากจากสมมุติทั้งมวล และมีจิตเทานั้นที่จะเปนผูสัมผัสสัมพันธรับ
ทราบธรรมชาติน้ัน ตา หู จมูก ล้ิน กาย ไมใชวิสัยแหงการรับทราบธรรมน้ัน มีใจเทาน้ัน
สามารถรับทราบ และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางย่ิงกับธรรมะบริสุทธ์ิน้ัน เพราะฉะน้ัน 
ทานจึงสอนใหปรับปรุงจิตใจใหดี การปรับปรุงจิตใจไดในข้ันใดภูมิใด จะไดสัมผัสสัมพันธ
กับธรรมข้ันน้ันภูมิน้ันท่ีมีอยูเชนเดียวกับธรรมะบริสุทธ์ิ 

คําวา สมถธรรมหรือสมาธิธรรม ถายังไมรูดวยภาคปฏิบัติ ก็จะมีแตการคาดการ
หมายกันเทาน้ัน การคาดการหมายก็ไมผิดอะไรกับโลกเขา แมจะเรียนธรรมความจําก็
เหมือนโลกนั่นเอง ไมไดมีผลเปนสมถะและวิปสสนาอะไรถาไมไดปฏิบัติ เมื่อไมไดสัมผัส
สัมพันธกับคําวาสมาธิข้ึนท่ีใจแลว จะไมทราบวาสมาธิน้ันเปนอยางไร เชน ความสงบน้ีสงบ
อยางไร เปนแตเพียงคาด คาดดวยทั้งที่จิตไมเคยสงบ แลวจะไปถูกความสงบไดอยางไร 
จิตคาดสมาธิดวยทั้งจิตที่ไมเปนสมาธิ จิตคาดปญญาดวยทั้งที่จิตไมไดเปนปญญา จิตคาด
วิมุตติความหลุดพนดวยทั้งที่จิตไมไดหลุดพน แตเต็มไปดวยกิเลส จะไปถูกความจริงแหง
ธรรมน้ัน ๆ ไดอยางไร 

เพราะฉะน้ัน ทานจึงสอนใหปฏิบัติ มีทางเดียวน้ีเทาน้ันท่ีจะทราบความจริงแหง
ธรรมเหลาน้ันเปนข้ัน ๆ ตอน ๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นพอตัว เพราะการบําเพ็ญธรรมมีความพอ
ตัว ถึงจุดอิ่มตัวไดทั้งขั้นสมถะและวิปสสนา ไมเหมือนโลก ไมเหมือนกิเลสที่หาความพอ
ตัวและอิ่มพอไมไดตลอดไป ผูวิ่งตามโลกคือกิเลสจึงหิวเรื่อยไป ทุกขเรื่อยไป ไมมีจุดมี
หมายแหงความส้ินสุดยุติ 

กิเลสนี้ไมมีคําวาอิ่มตัว นอกจากมีความหิวกระหายอยูตลอดเวลา เพราะฉะน้ันจิต
จึงมีความกระวนกระวาย อยากรูอยากเห็น อยากไดนั้นอยากสัมผัสนี้ เปนอยูอยางนั้นหา
ความอิ่มพอ พอสงบตัวบางไมไดเลย กิเลสทําจิตใจของสัตวโลกใหระสํ่าระสายกระวน
กระวายไปดวยความอยาก ความหิวโหย ความทะเยอทะยานไมมีประมาณ สําคัญท่ีความ
หิวความตองการอยากรูอยากเห็น อยากเปนอยางนั้นอยางนี ้มันเต็มอยูในหัวใจตลอดเวลา 
คําวาเต็มน้ีน้ันเต็มไปดวยความหิวโหย เต็มไปดวยความทุกขทรมานกายใจ ไมไดเต็มไป



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๒๐ 

๔๒๐

ดวยความสมบูรณพูนผลท่ีพึงปรารถนาแตอยางใด ไมเหมือนธรรม ฉะน้ันกิเลสกับธรรม
จึงเดินสวนทางกันและเปนขาศึกตอกันเรื่อยมา คนมีธรรมครองใจกับคนที่เปนคลังกิเลส
ไมสนใจในธรรมก็เดินสวนกันเชนน้ัน และมักเปนขาศึกกันเสมอ ผูกอเหตุมักเปนฝายคลัง
กิเลสตัวยุแหยกอกวนน่ันแล 

ธรรมน้ันมีคําวาเต็มวาพอ สมาธิก็เต็ม คือความสงบเต็มหัวใจรูไดชัด ความสงบ
ในสมาธิยอมอิ่มตัวในสมาธ ิ ไมเหมือนกิเลสวาจะมีความอิ่มพอในตัวเองไมเคยม ี ขัดแยง
กันอยางนี้ ระหวางกิเลสกับธรรมจึงเดินสวนทางกัน กิเลสครองใจเต็มที่ใจก็หิวเต็มที ่ ผูมี
ธรรมครองใจโดยสมบูรณ ใจอิ่มพอเต็มตัว ความหิวกับความอ่ิมวัดผลของมันแลวเปน
อยางไร ความหิวก็คือความทุกขความลําบากทรมาน หิวมากเทาไรยิ่งทุกขมาก เชนเราหิว
ขาว อยาวาแตหิวภายในจิตใจดวยอํานาจของกิเลสเลย เพียงหิวขาวเทาน้ันก็เปนทุกข หิว
หลับหิวนอนเปนทุกขทั้งนั้น ยิ่งหิวเพราะอํานาจของกิเลสดวยแลวก็เปนมหันตทุกข ผูไมหิว
คือผูอิ่มธรรมจะเปนทุกขอะไรกัน ตองเปนสุขเต็มหัวใจในทามกลางของผูมีทุกขเต็มหัวใจ 
เพราะอํานาจกิเลสพาใหหิวโหยและเกิดทุกขอยูน่ันแล น่ีดูเอาผลระหวางกิเลสกับธรรมดัง
ท่ีกลาวมาน่ีแล 

ธรรมมีความอิ่มพอไดเปนขั้น ๆ นับแตขั้นสมาธิไป สมาธิที่พอตัวก็อิ่มตัวในสมาธ ิ
ไมใชจะหิวโหยในสมาธิเร่ือยไป มีความอิ่มตัว มีความผาสุกเย็นใจ อิ่มตออารมณตาง ๆ ที่
เปนเร่ืองของกิเลส อยูดวยความสงบเย็นใจ เชนเดียวกับเรารับประทานอ่ิมแลวนอนสบาย
เชนน้ัน ปญญาก็มีความอิ่มตัวเมื่อถึงขั้นอิ่ม ข้ึนช่ือวาธรรมไมมีคําวาเตลิดเปดเปง มี
ประมาณมีความพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรม จนกระทั่งเต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของธรรม
แลวใจก็อิ่มตัวเต็มที ่ที่เรียกวาเมืองพอ 

คําวา นิพพาน ๆ ถาพูดตามหลักธรรมชาติเก่ียวกับเร่ืองความหิวโหยแลว ก็คือ
ความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่นั่นแล นอกจากอิ่มตัวเต็มที่แลวยังคงเสนคงวาตลอดอนันตกาล
อีกดวย ไมมีสมมุติใด ๆ เขาไปเกี่ยวของวุนวายหรือสัมผัสสัมพันธในธรรมชาตินั้นตลอด
ไป ท่ีทานวานิพพานเท่ียง ก็หมายถึงจิตที่อิ่มตัวเต็มที่แลว หรือพนแลวจากความหิวโหย
โดยประการท้ังปวง ทานจึงเรียกวาเท่ียง ถายังจะมีแปรผันกันอยู นั่นก็เปนสมมุติธรรมดานี่
แล แมจะมีอายุยืนนานถึงกี่ลานปก็ตาม ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงอยูแลวก็ยังตกอยูในไตร
ลักษณคือ อนิจฺจ ํ หาความแนนอนไมไดอยูน่ันเอง 

ดวยเหตุน้ี คําวาจิตท่ีบริสุทธ์ิกับคําวานิพพานน้ัน จึงไมไดอยูในกฎของไตรลักษณ
ที่จะเอื้อมเขาถึง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้เปนรังแหงสมมุติทั้งมวล ไมวาจะเปนสวนหยาบ
สวนกลางสวนละเอียดขนาดไหน ก็เปนเรื่องของสมมุติทั้งมวล สวนจิตท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ 
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หรือนิพพานนั้นไมไดอยูในกฎอันนี้ นอกเหนือจากกฎนี้ไปแลว เพราะฉะน้ัน การพิจารณา
เพื่อนิพพานจึงตองกาวเดินไปตามทางสาย อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา อันเปนทางเดินเพ่ือความ
หลุดพน เมื่อหลุดพนไปแลว ธรรมทั้งสามประเภทนี้ก็ปลอยวางไวตามความจริง หมดส่ิง
เกี่ยวของกันตอไป 

ธรรมท่ีกลาวมาน้ีมีผูใดสามารถนํามาส่ังสอนโลกได ก็มีพระพุทธเจาเพียงพระองค
เดียวเทาน้ัน เปนผูฉลาดสามารถเหนือมนุษยมนาเทวดาและสัตวโลกท้ังหลาย เกินกวาท่ีจะ
นํามาเทียบเคียงได และไมทรงศึกษาอบรมกับผูหนึ่งผูใดดวย ทรงเปนสยัมภู รูดวยความ
สามารถของพระองคเพียงผูเดียวเทานั้น แลวนําธรรมน้ันมาส่ังสอนสัตวโลกใหรูบุญรูบาปรู
นรกรูสวรรค รูจนถึงความหลุดพนคือพระนิพพาน ไมบกพรองในอุบายวิธีการสั่งสอน 

สิ่งที่กลาวมาทั้งนี้เปนความมีความจริงมาดั้งเดิมอยูแลว แตไมมีใครรูใครเห็น จึง
หาทางหลีกเลี่ยงทางเพื่อบําเพ็ญไมได เมื่อหาทางไมไดก็ตองติดอยูทางฝายต่ําเสมอ ฝาย
ต่ําก็คือเรื่องของกิเลส ผลก็คือความทุกขทรมาน สัตวโลกโดนเอา ๆ ในส่ิงท่ีไมรูไมเห็นน้ัน
แหละโดนไดงาย ถาส่ิงท่ีเห็นใครจะไปกลาโดน เพราะคําวาโดน โดนมากโดนนอยโดนหนัก
โดนเบาขนาดไหน ก็ตองเจ็บมากนอยไปตามสวนแหงการโดน การเตะการชนการเหยียบ
ยํ่าน่ันแล สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีอยูกับสัตวโลกทั่ว ๆ ไป สัตวโลกไมนอกเหนือไปจากสิ่งที่มี
อยูท้ังหลายน้ีไดเลยแมรายเดียว จําตองโดนดวยกันโดยไมสงสัย เห็นไมเห็น รูไมรู ไมเปน
สิ่งลบลางความมีอยูนั้นได 

นอกจากผูที่หลุดพนไปแลวจากแดนแหงสมมุตินี้เทานั้น คือพระพุทธเจาและ
สาวกท้ังหลาย ทานไมมาเจอไมมาโดนบรรดาสมมุติทั้งมวล ไมวาจะเปนสวนหยาบสวน
กลางสวนละเอียด ความสุขของโลกก็ไมวาจะสุขอยางหยาบอยางกลางอยางละเอียดขนาด
ไหน ทานปลอยไปหมดแลว ความทุกขเพราะอํานาจของกิเลส อํานาจของวัฏวนที่เปนมา
ตั้งแตทุกขเล็กนอยจนกระทั่งมหันตทุกข เพราะฤทธ์ิอํานาจของกิเลสผลิตข้ึนมาบีบบังคับ
สัตวโลก ทานก็พนไปหมดแลว ไมมีทานผูสิ้นกิเลสพระองคใดรายใดเขามาเกี่ยวของและ
ตองโดนเหมือนสัตวโลกทั่ว ๆ ไป ทานพนไปหมดเพราะความรูความเห็นความสลัดปดท้ิง 
มีแตสัตวโลกเทานั้นที่คลุกเคลากันอยูกับกิเลสแลกองทุกขทั้งมวล เชนเดียวกับโยนสัตวลง
ในหมอน้ํารอนซึ่งกําลังเดือดพลาน ๆ อยูน่ันแล ผูตาดีหูดีทานไมมา ทานสลัดออกไดแลว 
พนไปไดแลว 

เพราะฉะน้ัน คําวาบาปก็ดี บุญก็ดี นรกก็ด ีสวรรคก็ดี พรหมโลกก็ดี จึงอยูในวิสัย
ของสัตวโลกนี้จะพบไดเห็นไดเจอไดดวยกัน ผูปฏิเสธวาไมมีก็ตาม ผูยอมรับวามีก็ตาม จะ
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ไมนอกเหนือไปจากผลของกรรมที่ตนทําทั้งรูและไมรู ทั้งดีทั้งชั่วนั้นไปไดเลย เพราะกฎน้ี
เปนกฎตายตัว และขึ้นอยูกับการกระทําของสัตวโลก 

ใครก็ตามไมวาสัตวไมวาบุคคล จะนอกเหนือไปจากการกระทํานี้ไมได มีการ
กระดิกพลิกแพลงตองเปนอาการของการกระทําทั้งนั้น คิดข้ึนภายในใจก็เปนมโนกรรม 
คิดดีคิดชั่วก็เปนความคิดที่ผิดที่ถูก จะยังผลความสุขความทุกขใหเกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน 
เพราะสัตวโลกเกิดอยูในแดนแหงกรรมที่จําตองกระทํา เมื่อทําลงไปแลวผลจะตองเปนไป
ตามน้ัน ไมมีใครจะลบลางได จะไปโดนอะไรยอมขึ้นอยูกับกรรมดีและชั่วเปนผูชี้ทาง ถา
เปนความช่ัวท่ีตนทําข้ึนมาแลว จะปฏิเสธจะลบลางผลนั้นไดอยางไร 

การกระทําก็ทําดวยความมืดบอด ไมไดรูวาดีหรือชั่ว หรือรูก็ทําท้ังรู ๆ ย่ิงเปน
ความหนาดานของผูทํา สันดานหยาบของผูทําเขาไปอีก แลวจะเอาอํานาจแหงความหนา
ดานสันดานหยาบน้ีไปลบลางกองทุกข ลบลางนรกอเวจีซ่ึงเปนท่ีแผดเผาของสัตวหนาดาน
ของสัตวหยาบโลนนี้ไดอยางไร หากเปนส่ิงท่ีลบลางได ไมมีใครจะมาตกอยูในกองทุกขกัน
เลย อยาพูดถึงขั้นนรกซึ่งเปนสิ่งที่สุดวิสัยของจําพวกตาบอดหูหนวกเหมือนอยางเราจะ
โดนกันเลย แมแตกองทุกขอยูในโลกนี้ มนุษยเราก็มีหูมีตาดวยกัน ไมเห็นใครผานพน
ความทุกขซึ่งควรจะไดรับอยูในโลกนี้ไปได 

ไมวาคนโงคนฉลาดคนมั่งมีดีเดนหรือคนทุกขจนขนาดไหน เรื่องความทุกขซึ่ง
เปนไปอยูกับธาตุกับขันธ เปนไปอยูกับความคิดการกระทําผิดถูกดีชั่วของตนนี ้ ตนจําตอง
ยอมรับตลอดวันตลอดคืนตลอดอิริยาบถไปอยูเชนนี ้ ไมมีรายใดที่จะหลบหลีกปลีกตัวจาก
ทุกขนั้นไปได น่ีเราเห็นกันไดอยางชัด ๆ เพียงอยูในมนุษยนี้ทั้ง ๆ ท่ีเราก็ยังตาดีหูดี ยังไม
เห็นผานพนความทุกขทั้งหลายซึ่งเปนของมีอยูในโลกนี้ไปได เหตุใดจะไปลบลางบาปและ
นรกอันเปนที่หมกไหมของสัตวจําพวกหยาบโลนทั้งหลายได 

สวากขาตธรรม ทานตรัสไวชอบแลวทุกสิ่งทุกอยาง ผูเชื่อตามพระพุทธเจาจะเปน
ผูระมัดระวัง ความชั่วทั้งหลายไมกระทําและพยายามบําเพ็ญในทางที่ด ี แมจะทุกขยาก
ลําบาก ยอมจะมีแกใจฝาฝนความยากลําบาก ดวยการกระทําตามนิสัยของผูเช่ือธรรม 

เราชาวพุทธ เฉพาะอยางยิ่งเปนพระดวยเปนนักปฏิบัติดวย ก็ย่ิงจะไดนําธรรม
เหลาน้ีเขามาพินิจพิจารณาใหถึงความจริงแหงธรรมท้ังหลาย ความจริงน้ันจะสะทอนยอน
กลับมาเปนสมบัติอันพึงใจของเราผูปฏิบัติแตความดีงาม ผลจะไมเปนอื่นนอกจากความด ี
เปนความสุขความเจริญ เปนที่พึงใจในผลที่ไดรับโดยถายเดียว เพราะความดขีองตน 
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ตอนตนไดพูดถึงเรื่องศาสนาที่เปนคราวเปนสมัย เชน กลาวถึงพุทธันดรและ
สุญญกัป ที่นี่ยอนเขามาถึงตัวของเราเองผูทรงศาสนา เฉพาะอยางยิ่งคําวาพุทธศาสนา 
ศาสนาคือคําสอนของทานผูรู เราก็ไดปฏิบัติ เราไดนับถือเปนหัวจิตหัวใจเปนเน้ือเปนหนัง 
ฝากเปนฝากตายอยูแลว ที่นี่ยอนเขามาเพื่อใหผลประจักษกับใจเรา และเปนคติเคร่ือง
เตือนใจเราใหมีสติสตัง ใหมีความรอบคอบ ใหมีกําลังใจยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้น เราควรจะคิดถึง
ตัวเราในอิริยาบถตาง ๆ ยืน เดิน นั่ง นอน วาเวลาน้ีจิตใจของเราเปนสุญญกัปหรือเปนยัง
ไง ถาจิตใจไมมีสติประคองความเพียร ไมมีปญญาเปนเครื่องพินิจพิจารณาแกไข ถอด
ถอนสิ่งที่พัวพันขัดของเสียดแทงใจแลว นั่นก็คือสุญญกัป เปนกัปที่ถูกกิเลสย่ํายีตีแหลก
ภายในใจเราไมเลือกอิริยาบถ ทั้ง ๆ ท่ีเรานับถือศาสนาและเปนพระปฏิบัติน่ันแล เพราะ
คําวาสุญญกัป มันเปนกัปของกิเลสโดยตรง สุญญกัปนี้ไมกลัวผูนับถือพุทธศาสนาและพระ
ธุดงคกรรมฐาน จงอยาเอาอํานาจของคําวาเราเปนพระธุดงคกรรมฐานไปอวดกับสุญญกัป
เปนอันขาด ถาไมอยากใหจีวรปลิววอนเจาตัวตกแครน่ังสมาธิภาวนา จะวาไมบอก 

อยาเขาใจวากิเลสจะกลัวผูถือศาสนาท้ัง ๆ ที่หาสติสตังหรือปญญา ศรัทธา ความ
เพียรไมได อยาหาญคิดวากิเลสจะกลัวคําวาพระกรรมฐาน เพราะกิเลสไมไดมาเกี่ยวของ
กับคําวาพระกรรมฐานหรือไมกรรมฐาน แตกิเลสจะแทรกเขาไปในจุดที่พระกรรมฐาน
กําลังเลินเลอเผลอสติ เซอ ๆ ซา ๆ น้ันแหละ เพราะขณะนั้นเปนจังหวะที่ปลอยโอกาสให
กิเลสตอยไดดีที่สุด ตองพิสูจนเรา สังเกตเราตลอดเวลาอิริยาบถ จึงชื่อวานักปฏิบัติ 

โอปนยิโก นอมเขามาเพื่อเปนคติ เพ่ือเสริมสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ของ
เราใหมีความเขมงวดกวดขันเขาไป กิเลสจะไดถอยตัวหางจากเรา กิเลสกลัวตรงน้ีตางหาก 
นักปฏิบัติจงรูจุดที่กิเลสกลัว มันไมไดกลัวคําวาพระ ไมไดกลัวคําวาเดินจงกรมหย็อก ๆ 
หาสติไมได ไมไดกลัวการน่ังสมาธิภาวนาท้ังอาปาก ท้ังหลับเคลิบเคล้ิมหลงใหลไปในขณะ
ท่ีภาวนาน้ัน กิเลสไมกลัว จงรีบแกไขจุดที่กิเลสไมกลัว แตกิเลสกลัวที่มีสติ มีความเพียร
ดวยสติ มีความอุตสาหพยายาม มีความบึกบึน ไมทอแทออนแอ มีปญญาสอดสองรอบตัว
และเหตุการณ น้ีส่ิงเลวรายท้ังหลายกลัว เรียกวาเรามีศาสนา พระมีศาสนา กิเลสก็กลัว 

ขณะใดไมมีศาสนา คือ สตธิรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม กิเลสหัวเราะ 
แลววันหน่ึง ๆ ในอิริยาบถหน่ึง ๆ คืนหน่ึง ๆ ขาดศาสนาไปช่ัวระยะส้ันยาวขนาดไหน ที่
เปนระหวางพุทธันดร คือระยะนั้นระลึกสติปญญาไดเหมือนกับเปนพุทธะขึ้นมาขณะหนึ่ง 
ระยะนั้นมีปญญาขอคิดตาง ๆ ไดอุบายแปลก ๆ ตาง ๆ ข้ึนมาเปนเคร่ืองบรรเทาเบาทุกข 
เปนเคร่ืองพยุงจิตใจใหมีความสงาผาเผยข้ึนมา สงบรมเย็นข้ึนมา ระยะนี้ขาดสติ จิตใจ
เศราหมองขุนมัว จิตใจเกิดความเดือดรอนเผาตัวอยูภายในใจ ระยะน้ีไมมีศาสนา มีแต
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ความคิดท่ีเปนสัตวนรกเผาตัวอยูภายในจิตใจ น่ีแหละกิเลสเผา เผาพระเราเผาตรงน้ี เผา
ตอนไมมีศาสนา เผาตอนสติปญญาเปนสุญญกัป 

เราอยาไปคิดคาดไกล ๆ โนน โดยวาภัทรกัปนั้นภัทรกัปนี ้พุทธันดรนั้นพุทธันดร
น้ี สุญญกัปโนน สุญญกัปนี้ น่ันทานกลาวมาตามลําดับลําดาท่ีเคยเปนเคยมีมาอยูแลว และ
เราผูปฏิบัติเพ่ือจะยังผลใหเกิดข้ึนแกเราเวลาน้ี จง โอปนยิโก นอมธรรมเหลาน้ันเขามา
เปนเคร่ืองพรํ่าสอนตน ในระยะนี้ใจเรากําลังอยูในภัทรกัปหรืออยูในสุญญกัป ภัทรกัป 
แปลวากัปท่ีเจริญ เวลาท่ีเจริญ ขณะที่เจริญ อิริยาบถท่ีเจริญ ความเพียรในทาตาง ๆ เจริญ 
เจริญดวยสติเจริญดวยปญญา จิตมีความยิ้มแยมแจมใส จิตมคีวามเบิกบาน จิตมีความ
สงาผาเผยดวยอรรถดวยธรรม มีสติมีปญญาเปนเครื่องประดับใหสงางาม เปนเครื่องสอง
ทางใหสงาผาเผย จิตเจริญดวยสมาธิ สมาบัติ มรรคผลนิพพาน น่ีเปนภัทรกัป ใหยนเขามา
ตรงน้ี เม่ือพยายามอยูเสมอ ๆ เรื่องภัทรกัปนี้ก็จะมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับภายในใจของ
เราผูกําลังถือพุทธหรือถือเทวทัตนี้แล ในระหวางภัทรกัปและสุญญกัปทั้งสองนี้ 

เทวทัตก็คือกิเลสตัวคอยจองมอง คอยปราบปรามธรรมและเราอยูเสมอ คอยกีด
ขวางกดถวง คอยเสียดคอยแทง คอยเหยียบยํ่าทําลายเรา นี่คือตัวยักษตัวผ ี น่ีเรียกวา
สุญญกัป ธรรมมีสติธรรม ปญญาธรรม สูญไป แตกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ซึ่ง
เปนฟนเปนไฟน้ันเจริญ ความเจริญของกิเลสแลกองทุกขทั้งหลาย ทานไมเรียกวาภัทรกัป 
มันเจริญดวยฟนดวยไฟจะเรียกวาความเจริญเพ่ือความผาสุกเย็นใจไดอยางไร มีแตความ
พินาศฉิบหายลมจมโดยถายเดียว จะเรียกวาความเจริญไดลงคอละหรือ นี่แลสุญญกัปของ
ชาวพุทธ ของพระธุดงคกรรมฐานที่ประมาทขณะไมมีสติปญญารักษาตน จะไปหาสุญญกัป
ที่ไหนกัน ถาไมอยากเปนแบบนิทานกระตายตื่นตูม เพราะภัทรกัป สุญญกัปที่ทานแสดงไว
เวลาน้ียังหางไกลจากตัวเรามาก เวลาตายแลวไมทราบจะไปเจอกัปใด จึงควร โอปนยิโก 
เพ่ือประโยชนในปจจุบันน้ี 

ผูเจริญก็คือผูมีสต ิ มีปญญา ศรัทธา ความเพียร บํารุงจิตใจ ใจไดรับการบํารุง
รักษาอยูเสมอ ยอมมีความเจริญรุงเรืองข้ึนโดยลําดับ ท่ีเรียกวาภัทรกัป เจริญภายในจิต
ของผูถือศาสนาพุทธ จนกระท่ังสวางจารอบตัว เอา ทีนี้พระอาทิตยรอยดวงก็ไมสนใจจะไป
คิดกับมันละ วามันมีความสวางขนาดไหน ความสวางท่ีเต็มอยูภายในจิตใจ ซึ่งหลุดพน
แลวจากความมืดบอดคือกิเลสทั้งหลายนี้เต็มภูมิแลว ไมสนใจกับพระอาทิตย แมจะมีรอย
ดวงพันดวงก็ไมมีอะไรสวาง ไมมีอะไรเปนเครื่องอบอุน ไมมีอะไรเปนมหาสมบัติ ไมมี
อะไรเลิศประเสริฐย่ิงกวาความสวางของใจท่ีบริสุทธ์ิ และดวยธรรมท่ีบริสุทธ์ิเต็มหัวใจน้ีเลย 
น่ีละมหาภัทรกัป 
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ศาสนธรรมของพระพุทธเจา สอนจิตใจของสัตวโลกใหเขาสูภัทรกัปโดยลําดับ จน
กระทั่งถึงมหาภัทรกัป ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไมมีซากเหลืออยูแมแตนอย นี้แลคือมหา
ภัทรกัป เต็มภูมิของศาสนธรรมที่สอนเขาจุดนี ้ ผูปฏิบัติตามก็เขาถึงธรรมนี้อยางเต็มภูม ิ
สมพระทัยท่ีพระพุทธเจาทรงอุตสาหพยายามแนะนําพรํ่าสอนสัตวโลก ดวยความลําบากลํา
บน ต้ังแตเวลาบําเพ็ญก็ยากลําบากแสนสาหัส เอาพระชนมเขาแลกธรรมท้ังหลายเพ่ือสัตว
โลก เวลาไดตรัสรูธรรมแลวก็ทรงอุตสาหพยายามส่ังสอน ภาระของพระพุทธเจาหนัก
ตลอดตั้งแตทรงบําเพ็ญเรื่อยมา จนกระทั่งไดตรัสรูแลว เปล่ียนภาระไปตามแงตามแขนง
ของเหตุการณ แตรวมแลวเรียกวาเปนภาระท้ังมวล ไมมีใครจะรับภาระหนักย่ิงกวาพระ
พุทธเจาเพื่อสัตวโลกทั้งหลายเลย 

น่ีเราไดเกิดในแดนแหงความเหมาะสมแลว ขอใหภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตัว
เอง และโอกาสน้ีเวลาน้ี เปนโอกาสและเปนเวลาวาง วางทั้งการทั้งงานเกี่ยวกับโลกทั้ง
หลาย ไมมีอะไรมาเกี่ยวของยุงกวน มีแตงานทางธรรมอยางเดียว ท่ีเราจะตองพยายามตัก
ตวงใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลังความสามารถ เมื่อพนโอกาสนี้ไปแลวยอมเปน
ความลําบากท่ีจะไดบําเพ็ญความดีท้ังหลาย พยายามใหเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวเราจะเปนท่ี
ภูมิใจในวาระตอไป 

ใจเปนพ้ืนฐานแหงการเกิดแกเจ็บตายแหงภพแหงชาติท้ังหลาย ไมมีอะไรเกินดวง
ใจน้ี ดังนั้นทานอาจารยมั่นทานจึงพูดวา ใจนี้คือนักทองเที่ยว น่ัน จะเที่ยวไปไหนก็ตาม ขอ
ใหมีความดีเปนที่พยุงใจเถิด ยอมมีความสุขความสบาย พอมีที่ปลงที่วางไมรอนเปนฟน
เปนไฟไปเสียทุกภพทุกชาติ แตตนจนอวสานแหงชีวิตของภพชาตินั้น ๆ โดยถายเดียว มี
ความสุขเปนเคร่ืองพยุง เปนเคร่ืองบํารุงรักษา เพราะอํานาจแหงบุญแหงกุศลท่ีเราสรางไว
น้ี เราก็ไมเสียที สมกับวามนุษยฉลาด ตองฉลาดหาความสุขใสตน ฉลาดแกความช่ัวท่ีเปน
พิษเปนภัยแกตนเต็มกําลังความสามารถ ไมคุนไมชินกับสิ่งไมดีทั้งหลาย พยายามสลัดปด
ออกจากตัวเสมอ ไมประมาทนอนใจ 

วันนี้ไดกลาวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายใน ใหทานผูฟงทั้งหลายไดพินิจ
พิจารณา โอปนยิโก ยอนหนายอนหลังเทียบเคียงเพ่ือเปนประโยชนแกตน สมกับเปนผู
ศึกษาและปฏิบัติเพื่อสารคุณทั้งหลายแกตน ใหพากันนําไปพินิจพิจารณา ประพฤติปฏิบัติ
ตนเองในเวลาท่ีโอกาสอํานาย สุขภาพก็อํานวยเวลานี้ ธาตุขันธก็ปกติดีงามทุกรูปทุกนาม 
ความเพียรก็ใหกาวเดินดวยความมีสติ มีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมของจริง 

ไมมีใครที่จะพูดจะตรัสไดอยางจริงจังถูกตองแมนยําเหมือนพระพุทธเจา ท่ีทรง
พระนามวาศาสดาองคเอกน้ีเลย เอกนามก ึ หนึ่งไมมีสอง ก็มีแลวคือพระพุทธเจาที่มาตรัส



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๒๖ 

๔๒๖

รูแตละคร้ัง ๆ มีเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมีสอง พระญาณท่ีหย่ังทราบในส่ิงท้ังหลาย
แมนยําไมมีสอง พระวาจาที่ตรัสออกมาแตละประโยค ไมมีความยักยายผันแปรเคล่ือน
คลาด เต็มไปดวยความจริงลวน ๆ ตรัสวาอยางไรเปนอยางน้ัน วาอะไรมอีะไรเปน อะไรดี
อะไรชั่ว สิ่งนั้นก็เปนดีเปนชั่วตามที่ตรัสไวทุกอยาง จึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
แลวโดย เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง 

ผูปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหน ถาไมไปตามสิ่งที่ดีงาม สูสถานที่ที่พึงหวังไม
เปนอื่น การเช่ือธรรมกับการเช่ือฝายมารคือกิเลส มีผลผิดกันอยูมาก ฝายมารก็คือสิ่งที่
กระซิบกระซาบซ่ึงฝงใจมาเปนเวลานาน ทานเรียกวากิเลสมาร คอยฉุดลากลงทางต่ํา ฝาย
ธรรมแนะนําใหตอสูแยงชิงเอาตัวเราซ่ึงเปนสมบัติอันมีคาน้ี ใหพนจากปากมารคือกิเลสทั้ง
หลาย ดวยการทําด ี ดวยการฝาฝนส่ิงท่ีตํ่าชาเลวทรามท้ังหลาย ดวยการตะเกียกตะกาย 
หนักก็เอาเบาก็ทนเพื่อความดีสิริมงคลทั้งหลาย ความเจริญยอมเปนของเราผูบําเพ็ญ ไมมี
ใครมาแยงชิงไดเหมือนสมบัติภายนอก  

ฉะนั้น การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร จึงขอยุติเพียงเทานี ้


