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เทศนอบรมฆราวาส ณ อรุณรังษ ีจ.หนองคาย 
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔ 

ทาน 
 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
ทานํ เทต ิสีลํ รกฺขต ิภาวนํ ภาเวตฺวา เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉต ิ
เอกจฺโจ โมกฺข ํคจฺฉต ินิสฺสํสยนฺติ 
วันนี้เปนวันอุดมมงคลของทานพุทธบริษัทที่อุตสาหมาจากสถานที่ตาง ๆ ดวย

ศรัทธาความเช่ือ ปสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไดอาราธนาพระสงฆมาจาก
อารามตาง ๆ มีพระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมเจดียเปนประธานในงานน้ี เนื่องดวย
คณะเจาภาพพรอมกันขวนขวายกอสรางสถานท่ีน้ีใหปรากฏเปนวัดข้ึนมา โดยมีโบสถ 
ศาลา กุฎี และถังน้ํา ลวนแตส่ิงมีราคามากและต้ังเรียงรายท่ัวท้ังวัด จนกลายเปนสถานท่ี
สําคัญอันควรเคารพบูชาข้ึนมา ปรากฏเปนที่อยูอาศัยของทานผูมีศีลมีธรรมจะไดพักเพื่อ
บําเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวก ทั้งนี้เปนเครื่องแสดงความสําคัญของทานผูมีศรัทธาอันแรง
กลา ตางเสียสละทรัพยอันมีคาของตนออกเปนทานโดยความพรอมเพรียง ผลจึงปรากฏ
เปนที่พึงพอใจทั้งแกตนและประชาชนทั่ว ๆ ไป ตลอดพระสงฆในวัดและนอกวัดที่มา
อนุโมทนาในงานน้ี ซ่ึงคณะเจาภาพจัดใหมีการฉลองข้ึนในวันน้ี บัดนี้ตางมีศรัทธาตั้งจิตมุง
ตอการฟงธรรม เพ่ือใหสําเร็จเปนธรรมสวนามัยอานิสงส ตรงกับหลักธรรม ๕ ประการที่ผู
ฟงจะไดรับในขณะนั้น คือ  

๑. จะไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยไดฟง 
๒. สิ่งที่ฟงแลวแตยังไมเขาใจชัด จะเขาใจชัด 
๓. จะบรรเทาความสงสัยซ่ึงเคยมีอยูในใจเสียได 
๔. จะทําความเห็นใหถูกตองได 
๕. จิตของผูฟงธรรมจะไดรับความผองใส 

 ทั้ง ๕ ประการน้ี คือธรรมสมบัติของทานผูฟงดวยความสนใจ ดังนั้นครั้งองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดง พุทธบริษัทผูนั่งฟงในลักษณะนี้ จึงปรากฏผลเปนลําดับ
นับแตธรรมข้ันตํ่าจนถึงธรรมข้ันสูงสุด แมผูหลุดพนจากทุกขทางใจ กลายเปนพระ
อริยบุคคลอยางเต็มภูมิ เพราะการฟงก็มีจํานวนไมนอย เพราะฉะนั้นการฟงธรรมจึงถือ
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เปนกิจสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไมดอยกวาภาคปฏิบัติอื่น ๆ ที่ผูเปนพุทธศาสนิกชนจะ
พึงบําเพ็ญ 
 บัดน้ีจะเร่ิมพระธรรมเทศนา โดยปรารภกิจการของทานท้ังหลายเปนแนวทางแหง
ธรรม เพราะเปนกิจท่ีใหญโตมาก ไมอาจจะใหสําเร็จลงไดโดยลําพังของศรัทธาเพียงคน
เดียว จําตองอาศัยกําลังศรัทธามากทานดวยกัน ทั้งนี้ไมวาทางโลกทางธรรม หากเปนกิจที่
เหลือกําลังของบุคคลคนเดียวแลว ตองอาศัยความสามัคคีจากสวนรวม กิจน้ันยอมสําเร็จ
ลงได ไมนอกเหนือความสามัคคีอันเปนกําลังใหญไปได ดังสิ่งกอสรางภายในวัดอรุณรังษี
เปนตน ซึ่งอาศัยกําลังความสามัคคีแหงศรัทธาของผูใจบุญทั้งหลาย ทั้งใกลและไกลชวย
กันสงเสริม ยอมสําเร็จข้ึนมาไดอยางภาคภูมิใจ นอกจากนั้นยังพรอมใจกันทําการฉลองกิจ
การน้ี ซึ่งจําตองสละปจจัยไทยทานเปนจํานวนไมนอยอีกเชนเดียวกัน นับวาทานท้ังหลายมี
วิสารทศรัทธา คือศรัทธาแกลวกลาในพระศาสนา โดยไมเห็นแกความลําบากและส้ิน
เปลืองใด ๆ แตเห็นประโยชนที่พึงจะไดทั้งแกตนและสวนรวมเปนสําคัญ ตางทานจึงชวย
กันขวนขวายเพื่อใหกิจธุระนี้เปนไปดวยดี และสําเร็จลงดวยความเรียบรอยและสมบูรณ จึง
เปนท่ีนาอนุโมทนาเปนอยางย่ิง  

ถาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรายังทรงพระชนมอยู และทรงทอดพระ
เนตรกิจการมหากุศลซ่ึงสาธุชนผูใจบุญท้ังหลาย กําลังบําเพ็ญใหเปนไปอยูดวยความพรอม
เพรียงเชนน้ี จะทรงอนุโมทนาสาธุการดวยอยางพอพระทัย แตทั้งนี้เพราะขันธปญจกะ คือ 
พระกายไมวาของพระองคทานและของสาวกตลอดของเราและสัตว ยอมมีความแปรปรวน
ประจําตนไมเลือกสถานที ่ กาล บุคคล คงดําเนินไปตามเสนทางคติธรรมดา ไมมีวันและ
เวลายับย้ัง ผูมีปญญาพิจารณาเห็นเหตุอันเปนเชนเดียวกับทางหลวงซ่ึงเต็มไปดวยอํานาจ
ราชศักดิ ์ ไมมีใครจะสามารถคัดคานตานทานไดเชนน้ีแลว จึงรีบเรงดัดแปลงตนเองใหทัน
กับเหตุการณ ซ่ึงกําลังเปนไปอยูในสัตวและสังขารไมวาทานและเรา ไมใหเสียเวลาไปเปลา
โดยปราศจากประโยชน 

เพราะมาพิจารณาเห็นสังขารผูกําลังถูกไฟ คือ ชรา พยาธิ มรณะ ไหมรุมลอมอยูทั้ง
วันทั้งคืน ยืน เดิน น่ัง นอน หมดหนทางที่จะกั้นกางหวงหามไวได จึงรีบเรงขนทรัพย
สมบัต ิคือบุญกุศลที่ควรจะไดจากรางกายออกเสียแตตนมือ ที่ยังไมถูกไฟไหมเปนจุณวิจุณ
ไปเสียกอน เผ่ือจะไดอาศัยสมบัติเหลาน้ีเปนตนทุน เพื่อหมุนตัวในภพชาติตอไป จะไดไม
เปนผูขัดสนจนทรัพยในคติภูมิที่ตนอุบัตินั้น ๆ ทั้งจะเปนผูสมหวังในสิ่งทั้งปวงที่ตน
ปรารถนา เพราะอํานาจปญญาเปนเคร่ืองสองทางใหเห็นแดนแหงความสมหวังไปเปน
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ลําดับ แมทานคณะศรัทธาท่ีกําลังบําเพ็ญอยูเวลาน้ี ก็เพราะอํานาจปญญาประเภทท่ีกลาว
แลว สามารถใหมองเห็นจุดดอยของรางกาย อันเปนที่ตั้งแหงความไมประมาทนอนใจ จึง
พากันรีบเรงขวนขวายสรางคุณงามความดีเพื่อเปนที่พึ่งของตน จะไมมีความเดือดรอนใน
ภายหลัง 

แมรางกายจะแตกสลายลงไปตามกาล แตใจผูไมมีปาชา เพราะความไมตายเหมือน
สภาพเหลาน้ัน ยอมอาศัยกุศลผลบุญที่สั่งสมไวเปนเสบียงตอไปในภพนั้น ๆ จนกวาจะ
ขามพนไปไดเสียจริง ๆ ไมพึ่งพิงสิ่งใด หากยังไมสามารถเปนไดเชนน้ัน เพราะยังไมสิ้นไป
แหงกรรมภายในใจ ยังจําตองมาสูภพชาติตอไปอีก ยอมจะมาดวยอํานาจกรรมดีพามา พา
อยู และพาไป สิ่งอาศัยในภพนั้น ๆ จะเปนเคร่ืองบํารุงบําเรอใหมีความสุขกายสบายใจ นึก
สิ่งใดยอมมีมาสนองความตองการ ไมอดอยากขาดแคลน สมบัติทุกประเภท เชน ลูกหญิง 
ลูกชาย สาม ีภรรยา เปนตน ที่กาวเขามาสูออมอกตกเปนของเรา ยอมเปนที่พึงพอใจ  

เพราะสมบัติอันมีคุณคานาพึงใจยอมเกิดขึ้นจากสาเหตุอันดี ของชั่วยอมเกิดจาก
สาเหตุอันช่ัว เมื่อทําลงไปแลวผลจําตองปรากฏขึ้นตามรอยแหงเหตุ ดังน้ันจึงควรเลือก
เฟนทํากรรมด ี อันเปนเสนทางไหลมาแหงความดีทุกประเภทไวเสียแตตนทาง ผลดีจะไมมี
อะไรกีดขวางไวได ตองตามสนองผูทํากรรมดีโดยแนนอน เชนเดียวกับเงาตามตัวฉะน้ัน 
แมรางกายจะแตกดับสลับซับซอน และนานกี่กัปจนนับไมได เพราะใจดวงเดียวเปนผูครอง
รางน้ัน ๆ ก็ตาม แตใจซึ่งเปนผูสั่งสมและเก็บไวซึ่งบุญและบาปนั้นเปนของไมตาย ดีและ
ชั่ว สุขกับทุกข จําตองอาศัยติดแนบกับใจไปสูภพชาติตาง ๆ ผลจึงปรากฏดีบาง ช่ัวบาง 
สุขบาง ทุกขบาง ไมเสมอกัน เพราะฉะน้ันคนและสัตวจึงสําคัญท่ีใจกวาส่ิงอ่ืน ๆ ในรางกาย 
 ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดพากันกอสรางบุญกุศล มิไดหยุดยั้งทั้งวันทั้งคืน ก็
เพราะความฉลาดเล็งเห็นรางกายวาจะตองแตกสลายโดยแนนอน และกลัววาเม่ือตายแลว 
อาจจะเกิดผิดพลาดความมุงหมายจากสถานที ่     และไดรับสิ่งที่ไมพึงปรารถนา     จึงได
รีบอบรมจิตใจใหเชื่องชินตอกุศล เปนตนวา พาใหทาน รักษาศีล และเจริญเมตตาภาวนา 
หาทางปองกันไวเสียแตเมื่อยังมีชีวิตอยู จะเปนความเย็นใจ เพราะมีธรรมเปนเคร่ืองหลอ
เล้ียง เมื่อจากโลกนี้ไปแลว ธรรมยอมตามรักษาใหมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น ชีวิตของผูมีธรรม
ประคองรักษา ยอมเปนชีวิตที่สดชื่นแจมใส มีใจเยือกเย็น เปนสุขประจําตนในภพน้ัน ๆ  
 ก็บัดน้ีเราทานท้ังหลายไดมาเกิดในภพชาติอันสมบูรณดวยมนุษยสมบัติ จัดวาเปน
วาสนาบารมีอยางย่ิงท่ีเคยบําเพ็ญไวแตภพกอนไมนอยเลย แมเราจะจําไมไดก็ขอไดโปรด
ยึดเอาตัวเราผูกําลังบําเพ็ญความดีอยูขณะน้ีวาไดบําเพ็ญไวแตอดีต จะไมมีใครบําเพ็ญ
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ความดีจนเต็มภูมิควรเปนมนุษยแลวจะกลาเสียสละตําแหนงมนุษยน้ันใหแกเรา สวนเขา
ยอมทนไปตกในอบายภูม ิ อันเปนภูมิของสัตวผูอาภัพวาสนาแทน ทุกทานจึงควรภาคภูมิ
ในวาสนาของตน และพยายามกาวหนาดวยความพากเพียร ดังองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา ซึ่งไดทรงบําเพ็ญเปนตัวอยางและเปนสักขีพยานมากอนแลว 
 วันนี้จะมีการเทศนมหาชาติของพระพุทธเจา คร้ังเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร 
แปลวา เปนชาติที่ใหญยิ่งของพระองค ท่ีทรงกาวผานวัฏสงสารมาดวยทรงบําเพ็ญมหาทาน 
ซ่ึงเปนทานใหญและอัศจรรย แปลวา ชาติสุดทายที่ทรงทุมเทพระกําลังลง เพื่อพระ
สัพพัญูดวยความกลาหาญตอแดนพนทุกข และแปลวาการประมวลภพชาติซ่ึงเปนสมบัติ
ของพระองคที่ทรงทองเที่ยวมาเปนเวลานาน ลงในพระชาติของพระเวสสันดรก็ได พระ
พุทธเจาคร้ังเปนพระเวสสันดร พระองคทรงทําอยางไร ในพระคาถาของพระเวสสันดร
ชาดกมีมากมาย แตจะยกมาแสดงเพียงยอ ๆ วา ทานํ เทต ิพระเวสสันดรทานทรงใหทาน  
สีลํ รกฺขต ิพระเวสสันดรทานทรงรักษาศีล ภาวนํ ภาเวตฺวา พระเวสสันดรทานทรงเจริญ
ภาวนา จึงเปนพระพุทธเจาขึ้นมาและกลายเปนศาสดาของโลกทั้งสาม น่ีคือหลักธรรม
เคร่ืองดําเนินของพระเวสสันดรท่ีทรงดําเนินมาเปนลําดับ จนบรรลุถึงความเปนพระพุทธ
เจาอยางสมบูรณ 
 ธรรมทั้งนี้ทานประทานไวเพื่อพุทธบริษัท คือ พวกเราจะตามเสด็จพระองคทาน
ตามกําลังภูมินิสัยวาสนาของแตละทาน ถาจะกลาวถึงการบําเพ็ญและฝาฝนความทุกข
ทรมานในคราวเปนพระเวสสันดรน้ัน จะเห็นไดวาเปนการยากลําบากแสนสาหัส และไมมี
ใครจะกลาทําไดเหมือนอยางพระองค การบําเพ็ญทานก็เปนความอัศจรรย อาจจะกลาวได
วาพระองคทรงควาประวัติศาสตรแหงการเสียสละของคนในสมัยน้ัน โดยไมมีใครจะ
สามารถเปนคูแขงได ประหนึ่งฟาดินอันแสนกวางจะถลม เพราะความเลื่องลือกิตติศัพท
กิตติคุณฟุงขจรไปทุกแหงทุกหน ทั้งเบื้องบน เบ้ืองลาง 

ชาวเมืองเกิดความไมยินดีและไมพอใจในการบําเพ็ญของพระองค ถูกกลาวหาวา
ใหทานชางมงคลประจําเมืองและประจําแผนดิน จนเกิดฟองรองกันขึ้น โดยตั้งขอหาวา
พระเวสสันดรเปนคนขวางโลก ไมสมควรเปนกษัตริยปกครองแผนดินตอไป ถาฝนใหอยู
บานเมืองและแผนดินจะลมจม ฝายพระบิดาซึ่งเปนเปาหมายแหงการรับฟองรองของคน
ทั้งแผนดิน ดวยพระปรีชาฉลาดก็ทรงบรรเทาเหตุรายซ่ึงกําลังเกิดข้ึน โดยพระอุบายใหพระ
เวสสันดรพระลูกรักเหมือนดวงหทัย ขยับขยายออกจากเมืองตามเหตุการณกอน พอมีทาง
แกเหตุรายใหสงบลง  
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ฝายพระเวสสันดรหนอพระสัพพัญูผูทรงธรรม มีพระทัยอันเต็มไปดวยพระ
เมตตาตอสัตวผูยากจน และมีพระราชศรัทธาอันกวางขวางเหมือนทองฟามหาสมุทร เม่ือ
ทรงสดับพระดํารัสจากพระบิดาผูบังเกิดเกลาแลว ทรงนอมพระเศียรรับและปฏิบัติตาม
ดวยความพอพระทัยมิไดขัดขืน แมเชนนั้นกอนจะเสด็จออกจากพระนคร ยังทรงขอยับยั้ง
ไวช่ัวกาล พอใหไดบริจาคทานใหพอพระทัยกอน แลวก็เสด็จออกจากพระนครดวยพระ
อาการอันยิ้มแยมแจมพระทัย ซึ่งสมกับพระองคเปนพระเวสสันดรผูเปนจอมใหทานใน
โลก อันไมมีใครเสมอเหมือน ไมทรงมีพระอาการหวั่นไหว เพราะความไมพอใจและการ
ขับไลของชาวเมือง ทรงเปยมดวยพระราชศรัทธาทั้งการเสด็จไป เสด็จอยูในปา และเสด็จ
กลับสูพระนครตามคําทูลใหเสด็จกลับ 
 การเสด็จออกจากพระนคร มีพระนางมัทรีคูพระบารมีและพระโอรสพระธิดาดวง
หทัยตามเสด็จ การเสด็จออกจากพระนครทั้งนี ้ พระเวสสันดรทรงปฏิบัติใหเปนท่ีพอใจ
ของชาวเมือง แตการบริจาคทานซ่ึงเปนธรรมประจําพระนิสัยของหนอพระโพธิญาณ ผูจะ
ทรงรื้อขนสัตวโลกใหขามตามเสด็จ พระเวสสันดรไมเคยลดหยอนออนพระทัยไปตามใคร 
และทรงยอมอยูใตอํานาจของผูใดทั้งนั้น แมจะเสด็จเขาอยูในดงหนาทึบแรนแคนกันดาร 
เหมือนแดนนรกอันใคร ๆ ไมพึงปรารถนาก็ตาม พระองคยังทรงพอพระทัยในที่เชนนั้น 
และทรงบําเพ็ญทานไมเคยลดละ เมื่อไมมีอะไรจะทรงบริจาคก็ทรงยกพระลูกรักทั้งสอง 
บริจาคใหแกพราหมณผูจนมุมมารองขอ ไมทรงถือพระลูกรักทั้งสองเปนอุปสรรคตอทาน
บารมีเพ่ือความเปนศาสดาของโลกเลย 

เม่ือทรงบริจาคไปแลว แมพราหมณผูมีนิสัยใจโหดรายไรศีลธรรม จะเฆ่ียนตีพระ
ลูกรักทั้งสองตอพระพักตรโดยไมเกรงขามพระบารมีก็ตาม ก็ทรงทอดอาลัย ไมทรงกริ้ว
โกรธแกพราหมณเลย เพราะทรงถือวาเปนทานท่ีบริจาคใหเปนของคนอ่ืนดวยความ
บริสุทธ์ิพระทัยแลว ไมเพียงพระลูกรักซึ่งเทียบกับพระเนตรทั้งสองที่บริจาคใหแก
พราหมณไปแลว ยังทรงยกพระนางมัทรีคูพระบารมี ผูเปรียบเหมือนดวงหทัยใหแก
พราหมณผูมารองขอในอันดับตอมาอีก ดวยความพอพระทัย มิไดทรงอิดเอื้อนซึ่งจะเปน
เหตุใหปลีกแวะจากทานบารมีเพ่ือพระโพธิญาณเลย และยังทรงอุทานเพื่อสละเลือดเนื้อ
และชีวิตทุกพระอาการแกผูมุงมาขอทานอีก ไมทรงอาลัยในพระกายและจิตใจแมแตนอย 

การที่ทรงบําเพ็ญทานบารมีไดอยางเต็มพระทัยนี ้ เนื่องจากที่ทรงอาศัยอยูในสถาน
ที่ที่โลกเห็นวาเปนที่อยูของบุคคลผูจนมุม แตสําหรับพระเวสสันดรกลับทรงเห็นวา เปนท่ี
เว้ิงวางจากภาระหนักและอารมณเคร่ืองกังวลใจ ท้ังการบําเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี ตลอด
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อุเบกขาบารมี ฯลฯ ซ่ึงเปนธรรมเคร่ืองสงเสริมทุกประเภท พระเวสสันดรทรงมีโอกาสได
บําเพ็ญอยางพอพระทัยในเวลาน้ัน การบําเพ็ญท่ีแสนยากลําบากและเต็มไปดวยความชอก
ช้ํา เพราะการกระทบกระเทือนนานาประการ ทั้งเปนการขัดขวางทางดําเนินของพระ
เวสสันดร หากกรรมด ี กรรมชั่วจะเปนไปตามความตําหนิติชมของบุคคลแลว พระ
เวสสันดรถึงกับตองถูกเนรเทศเพราะการใหทาน ก็ไมควรจะรอดจากเหตุการณอันรุนแรง
น้ันกลายมาเปนพระพุทธเจาใหโลกกราบไหวได เพราะผลแหงทานอันเปนตนเหตุน้ัน 
 เราทุกทานผูเปนเจาของแหงกรรมและนับถือพระพุทธศาสนา ท่ีแสดงเร่ืองกรรม
เปนหลักใหญกวาสิ่งทั้งปวง คงพอจะทราบไดวา ผลแหงกรรมดีและกรรมช่ัวเปนธรรมชาติ
ท่ีมีอํานาจเหนือส่ิงใด ๆ ในไตรโลกธาต ุจะไมมีใครสามารถดัดแปลง และลบลางผลเหลา
นี้ใหสูญสิ้นไปจากโลกไดเมื่อยังพอใจกอเหต ุคือ ทําด ีทําชั่วอยู และผลจําตองสืบตอกันวัน
ยังค่ํา โดยไมฟงเสียงการตําหนิติชมจากผูใด จะตางกันอยูบางก็เพียงชาหรือเร็วในกรรม
บางประเภทเทาน้ัน 

ดังนั้นผูเชื่อในกรรมและผลของกรรมวาจะใหผล จึงเปนบุคคลผูไมประมาททั้งทาง
โลกและทางธรรม เพราะเปนสิ่งจะเกิดขึ้นจากหลักของเหตุดีเหตุชั่วดวยกัน ไมมีทางอื่น
เปนที่เกิดขึ้น พอจะแสวงหาความมั่งมีดีเดนและพนทุกขได จากการวาดภาพทางใจเอาเฉย 
ๆ โดยไมสนใจในการงานอันเปนท่ีไหลมาแหงโภคทรัพย คือเงินทองและกองกุศลอันเปน
ผลที่พึงพอใจ ผูไมประมาทในการงาน อยูที่ใด ไปที่ใด ยอมไมอดอยากขาดแคลน ท้ังวันน้ี
และวันหนา และโลกน้ีโลกหนา เพราะเปนโลกท่ีสัตวจะเปนอยูดวยกรรมและผลแหงกรรม
ดวยกัน ที่ผูทําทําไวแตตนทาง ดังพระเวสสันดรเปนตัวอยาง 

การเทศนมหาชาติมาเปนลําดับนับแตบรรพบุรุษมาถึงพวกเราฟงอยูขณะน้ี ก็เทศน
เพ่ือเปนคติสอนใจใหพวกเราดําเนินตามรองรอยของทานท่ีไดรับผลมาแลว จนปรากฏเปน
ครูของเทวดาและมนุษยทุกชั้น เพราะประวัติของพระเวสสันดรที่ทรงดําเนินมาก็ด ี ท่ีพระ
สิทธัตถราชกุมารทรงดําเนินมาก็ด ี ไดกลายเปนศาสนธรรมเคร่ืองประกาศสอนโลกท้ังสาม
ใหต่ืนตัวเปนลําดับมาจนถึงบัดน้ี ใครที่ตื่นตัวสะดุดใจในธรรมของทาน เร็วหรือชาก็เตรียม
ตัวตามเสด็จทานทันกับเวลาก็มี ที่ตามเสด็จทานในลําดับตอมาก็มี ที่กําลังตามเสด็จอยูก็มี 

ดังพุทธบริษัทซึ่งกําลังบําเพ็ญตนอยู ณ บัดน้ีดวยความสงบเสง่ียม อันเปนที่นา
เลื่อมใสและอนุโมทนาอยางยิ่ง และผูท่ียังหลับดวยอํานาจโมหะครอบงํา ไมอาจจะมองเห็น
บุญและบาปวาเปนอยางไร และจะเปนของใครผูจะคอยรับผลกรรมนั้นก็อาจมีอยู แตพวก
เราตางก็มืดแปดทิศแปดดานเพราะโมหะดวยกัน จึงไมอาจมองเห็นทั้งเรื่องของตัวและของ
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ทาน ตางทานจึงตางอุตสาหแหวกวาย เพื่อขามพนจากหวงแหงความมืดมนอันนี้อยางเต็ม
กําลังดวยกัน สวนจะไดถึงไหนนั้นขอนอบนอมถวายไวกับพระธรรมบทวา ธมฺโม หเว รกฺข
ต ิธมฺมจารึ พระธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม ไมเคยลําเอียงตอผูใด ใหเปนผูมีอํานาจ
พิพากษาตอไป 
 ทานสาธุชนผูใจบุญไดบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาตามเย่ียงอยางของพระเวสสันดรทาน 
แมจะไมไดสมบูรณตามแบบพิมพจนถึงความเลิศโลกอยางทาน ก็คงไดตามแบบลูกของ
พระ คือพุทธบริษัทที่ทรงธรรมภายในใจ ประดับธรรมในทางมารยาท ความเคล่ือนไหว
เปนที่เย็นหูเย็นตาและไวใจของผูที่ไดคบคาสมาคมกับผูถือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉา
มิ ประจําใจตามหลักผูเชื่อถือกรรม เพราะหลักของการเชื่อกรรมที่ถูกตอง ผูทํากรรมทุก
ประเภท ตองเชื่อวาทําเพื่อตัวเสมอ แมจะทําเพื่อสงเคราะหผูอื่นก็ตองเพื่อความดีงาม
สําหรับตัวผูทําอยูน่ันเอง ตามหลักธรรมที่สอนวา ทําดีไดด ี ทําชั่วตองไดรับผลชั่ว ก็หมาย
ถึงเรื่องของผูทําโดยตรง 

ขอยกตัวอยางเชนวัดอรุณรังษ ี ซึ่งแตกอนเปนปาเต็มไปดวยสิ่งที่นากลัวนานาชนิด 
ผีตายในทองที่นี้ แทบจะพูดไดวาเกือบทุกศพนํามาทิ้งกันตามบริเวณนี้เกลื่อนไปหมด ไมมี
ใครกลาสามารถมาแถวบริเวณน้ีไดในเวลากลางคืน แมกลางวันก็ยังเปนสถานที่นากลัวอยู
น่ันเอง เพราะเงียบสงัดปราศจากผูคนและเสียงตาง ๆ นอกจากที่นี่จะเต็มไปดวยผีตายทั้ง
น้ันแลว ยังกลัวผีหลอกอีกดวย ไมมีใครคาดฝนวาสถานที่นี้จะปรากฏเปนวัดขึ้นมา แต
เพราะอํานาจกําลังศรัทธาของทานผูใจบุญมากทานดวยกัน สามารถรื้อขนสิ่งรกรุงรังออก
ได กลายเปนโบสถ ศาลา กุฎีและวัดข้ึนมาอยางสมบูรณ และกลายเปนสถานท่ีบําเพ็ญ
สมณธรรมของสงฆและประชาชนใหไดรับความสะดวกขึ้น 

ทั้งนี้เพราะความเชื่อมั่นวาทําดีไดดี สําหรับผูทําไมเปนอยางอ่ืน คือผูทําจะเปนผูรับ
ผลจากการกระทําของตน วัดก็ด ี โบสถก็ดี ศาลา และกุฎีก็ด ี มิใชเปนผูรับผลบุญและมิใช
เปนผูจะไปสวรรคและนิพพาน เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนเพียงตัวเหตุท่ีเกิดจากผูจัดทําเทาน้ัน 
สวนผลคือบุญซ่ึงเกิดจากการสรางวัดน้ัน เปนสมบัติของผูทํา ฉะน้ันผลดีท้ังมวลจนสามารถ
ยังผูบําเพ็ญใหพนจากทุกขไปได จึงเปนสมบัติของผูบําเพ็ญเหตุโดยตรง เหมือนเราท่ีมีนา
อยูในความครอบครอง เราทําการปกดําขาวลงในนา ขาวทุกตนก็เปนขาวของเรา ผลเกิด
จากนามากนอยเปนของเราทุกระยะ มิไดกลายเปนสมบัติของนาแปลงใด ๆ จะเปนผูรับ
เสวยผลแมแตนอย คําวา วัด จึงเปนบุญเขตของผูสรางวัดเพื่อบุญ ถึงกาลอันควรสิ่งกอ
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สรางยอมรวงโรยไปตามสภาพของคติธรรมดา สวนผลบุญอันเกิดจากการน้ี มิไดรวงโรยไป
ตาม ยอมตามสนองใหผูทําไดรับผลเปนสุขตลอดกาล 
 เม่ือสรุปหลักกรรมในพระพุทธศาสนาแลว เรียกวา ทําเพ่ือเราเปนสวนใหญ เพราะ
ผลของกรรมดีและกรรมชั่วเปนสิ่งที่ผูทําจะพึงไดรับผล แมเราสรางวัดและใหทานกับพระ 
บุญที่เปนผลจําตองเปนของเราอยูนั่นเอง ไมเชนน้ัน พระไมจําตองรักษาศีล เดินจงกรม 
น่ังภาวนา และไปเท่ียวกรรมฐานตามปาดงพงลึกใหลําบาก เพียงอาศัยบุญที่ญาติโยมมาทํา
บุญใหทานกับพระภายในวัดก็พอแลว เพราะวันหน่ึง ๆ คนมาทําบุญในวัดไมนอย ซึ่งพอ
จะรวบรวมบุญมาเปนของพระไดอยางพอเพียง แตหาเปนเชนน้ันไม ญาติโยมก็ทําหนาที่
ของญาติโยม บุญก็เปนของโยม พระก็ทําหนาที่ของพระ บุญก็เปนของทาน แตอาศัยซึ่งกัน
และกันตามสายแหงความสัมพันธเก่ียวเน่ืองระหวางพระกับญาติโยม ซึ่งแยกจากกันไม
ออกเทานั้น สวนผลที่จะพึงไดรับยอมไมระคนกัน 

เชนเดียวกับการรับประทานอาหาร ผูรับประทานไมจําตองมีกฎเกณฑไววา โอชารส
สวนน้ีตองสงไปหลอเล้ียงรางกายสวนน้ัน น้ีไปสวนขางบน น้ีไปสวนขางลาง นี้ไปขางหนา 
นี้ไปขางหลัง จนท่ัวสวนรางกาย แตรสอาหารทําหนาท่ีซึมซาบไปตามสวนตาง ๆ ของราง
กายจนตลอดทั่วถึง โดยผูรับประทานจะไมเปนกังวลกับรสอาหาร วาจะมีการลําเอียงตอ
สวนรางกายเลย กลับจะมีความสบายข้ึนทันทีท่ีรสอาหารไดเดินถึงท่ีแลวฉันใด กุศลผลบุญ
ของผูบําเพ็ญรวมกันก็ฉันนั้น โปรดเทียบเคียงตามขอธรรมที่อธิบายมานี้จะเปนที่มั่นใจใน
การสรางบุญท้ังสวนยอยและสวนใหญ เพราะบุญกุศลบางประเภทตองอาศัยความสามัคคี
จากสวนใหญ ไมเชนน้ันจะไมสําเร็จ หรือกวาจะสําเร็จก็สิ้นเปลืองทรัพยและกําลังไมนอย 
ท้ังกินเวลานาน 
 ทานพุทธศาสนิกชนผูมีบุญทั้งหลาย บัดน้ีเรากําลังมีโอกาสวาสนาอํานวย ชีวิต
เคร่ืองประกาศใหเราและโลกไดเห็นยังมีอยู คนและสัตวเปนจํานวนมากท่ีเกิดกับเราไดรวง
โรยไปมากกวามาก ที่ยังเหลืออยูมีจํานวนนอย แตเราในคนจํานวนรวงโรยน้ัน ยังมีชีวิต
ผานพนมาได ทั้งยังมีศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสบริจาคทรัพยมากมายฝงไวในพระพุทธ
ศาสนา นอกจากน้ันยังใหทานเปนประจําวันมิไดขาด โดยไมมีความอาลัยในทรัพยที่ใหทาน
ไปแมแตนอย ท้ังน้ีเพราะนิสัยท่ีเคยฝงใจและฝากเปนฝากตายกับพระศาสนามานาน ยิ่งได
บําเพ็ญคุณงามความดีมากเทาไร ก็ยิ่งมีความอิ่มอกอิ่มใจยิ้มแยมอยูภายใน คนผูมีวาสนา
บารมีเชนเรา ๆ นับวาเปนผูหาไดยาก 
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คนประเภทที่แสวงหาคุณธรรมไมมีการทอถอยนั้นคือ คนท่ีเห็นภัยในทุกข เพราะ
การซ้ําซากแหงทุกขที่เนื่องมาจากการเกิด การตาย ไมมีวันจบส้ิน ก็แลการทองเที่ยวไปตาม
ภพนอยภพใหญของแตละราย เชนเดียวกับการเดินทางไปตามหมูบาน ระยะทางที่เดินไป
ยอมมีสูง ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ไมสม่ําเสมอ แมเชนน้ัน ผูเดินทางตองผานไปเพราะกิจ
จําเปนของตน จนกวาจะถึงจุดที่หมาย การทองเที่ยวไปมาในภพชาติก็ยอมมีความลําบาก
เชนเดียวกัน แมเชนน้ันผูยังมีกิจจําเปนเพราะกฎแหงกรรมทางภายในจําตองไป ดังน้ันโลก
จึงไมวางจากการสัญจร คือการเกิดตายของสัตว 
 ดวยเหตุน้ี ทานผูมีโลกวิทูรูแจงโลกโดยตลอดทั่วถึง จึงสอนใหบําเพ็ญกุศลเพื่อเปน
เสบียงในการเดินทางไปตามภพชาติของตน และเพ่ือเปนการบรรเทาทุกขอันจะเกิดข้ึนใน
เวลาเดินทาง หากภพชาติยังจะเปนไปอยูในสงสาร ก็ขอใหอาศัยบุญคุณธรรมที่ตนเคย
สรางไวเปนเคร่ืองบ่ันทอนและตานทานทุกข มีความสุขเปนเคร่ืองเสวยผล เปนผลไมเดือด
รอนขุนเคืองในภพนั้น ๆ เพราะกุศลผลบุญท่ีตนบําเพ็ญไว ชวยคํ้าจุนอุดหนุนใหมีความสุข 
ไมกลายเปนเพลิงทั้งกองไปเสียทีเดียว ผูกําลังมีความสุขบาง ทุกขบาง อันเปนพยานแหง
กรรมดีและชั่ว จึงไมควรประมาทนอนใจในบาปและบุญ วาจะเปนของหางไกลจากตัวเราผู
ทํากรรม เพราะการมาสูโลกอันเปนท่ีอยูอาศัยของบุคคลผูทํากรรม เราตองทํากรรมเหมือน
โลกทั่ว ๆ ไป แตการพิจารณาเลือกเฟนแลวทําลงไปน้ันเปนความชอบธรรม ไมควรทํา
แบบสุมเดา ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําโดยไมใครครวญไตรตรอง จะสะทอนกลับมาใหผู
สะเพราตอกรรมรับเสวยทุกขตอไป 

เพราะคําวาโลกแลวยอมระคนปนเปไปดวยดีและช่ัว ผูใชสายตายาวดวยปญญาจะ
ไดรับของดีมาครองเปนเจาของ แตถาสายตาส้ันแลวควาไปท่ีไหนจะเจอแตเร่ืองของความ
ทุกขเดือดรอนหาชิ้นดีไมไดเลย คําวา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใครครวญกอนแลวคอยทํากิจ
ทุกอยาง จะเปนผลดีรับสนอง น้ีคือพระโอวาทท่ีสอนคนใหฉลาดรูเทาทันความเคล่ือนไหว
ของโลกและการกระทําของตน ผูสนใจจะไดนําไปใชใหเหมาะสมกับภาวะของตน ๆ ผลจะ
เปนความเจริญท้ังวันน้ี วันหนา และชาติน้ี ชาติหนา  
 ทานสาธุชนผูใจบุญท้ังหลาย วันนี้พรอมกันมาฉลองกุฎ ี ศาลา และถังน้ําซึ่งปรากฏ
ความสําเร็จข้ึนมาใหตาโลกไดเห็นอยางเดนชัด มอบไวเปนสมบัติของวัดอรุณรังษี จังหวัด
หนองคาย สวนกุศลผลบุญอันเกิดจากการน้ี มอบไวกับดวงใจของทุกทานที่เปนเจาของ
ทานกุศลสมบัต ิ ทั้งนี้จะเปนแกวสารพัดนึกอันลนคาประดับใจของทานทั้งหลายไปทุกภพ
ทุกชาติไมมีวันเสื่อมสูญ แมสิ่งกอสรางจะปรักหักพังลงไปตามสภาพก็ตาม สวนผลท่ีทาน
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ไดรับจะเปนคุณสมบัติประจําใจตลอดกาล ดังนั้นขอทุกทานโปรดมีใจอาจหาญราเริงตอผล
บุญท่ีไดรับแลว และที่กําลังจะเกิดขึ้น เพราะความแกลวกลาแหงศรัทธาของทานท้ังหลาย 
ชาติน้ีนับวาเราท้ังหลายไมเสียทีในอัตภาพแหงมนุษยอันเกิดมาดวยบุญ ไดพารางกาย คือ
กอนบุญอันนี้ สรางตูเซฟเพื่อเก็บทรัพยภายในไวอยางพรอมมูล ประหน่ึงไดสรางสําเภา
ใหญไวเพื่อขี่ขามมหาสมุทรทะเลหลวงที่ทวมทนอยูภายในใหพนไปได 

ถึงอยางไร กุศลกรรมที่สรางไวจะไมยอมปลอยวาง ตองติดตามสนองเรายิ่งกวา
เพื่อนสนิทมิตรรักเสียอีก เพราะเราเปนนักสรางบุญ ถึงคราวจําเปนนึกถึงบุญตองเห็นบุญ
ประจักษตาประจักษใจทั้งในชาตินี้และชาติหนา เร่ืองท้ังน้ีเราเปนนักบุญคงจะเคยมีประสบ
การณมาบาง และการกลาวท้ังน้ีคงไมเปนการชักนําใหทานเช่ือในทางผิด เพราะท้ังดาน
วัตถุและดานนามธรรม ยอมมีทางปรากฏจากการทําดีและทําชั่วเสมอกัน ฉะนั้นผลบุญที่
เปนวัตถุจึงควรเปนคูเคียงกับผลบุญทางดานนามธรรมภายในใจ อันจะปรากฏออกมาใหผู
เปนเจาของไดรับเสวยเสมอกัน 

เชนผูมีสมบัติมากอาจจะเกิดจากสาเหตุอันชั่ว มีเที่ยวกดขี่บังคับหรือคดโกง ปลนจ้ี 
เอาของของเขามาเปนของตนก็ม ี  อาจเกิดจากสาเหตุอันดี เชน เกิดจากการงานที่ชอบ มี 
ปุพฺเพ จ กตปฺุญตา ชวยสนับสนุนชองทางที่มาแหงโภคทรัพยก็มี  ฉะนั้น ผูทําดีและชั่ว
จึงมีทางไดรับผลดีและช่ัวท้ังดานวัตถุและดานนามธรรม โลกจึงตองมีทั้งดานวัตถุและดาน
นามธรรมเปนสมบัติดีและชั่วเปนของตนทั่ว ๆ ไป ไมมีจุดที่ควรยกเวน ยกตัวอยางเชน 
พระพุทธเจาผูบริสุทธ์ิน้ีคือธรรม เมื่อเสด็จไปแหงหนตําบลใดมีดอกบัวผุดขึ้นรับรองฝา
พระบาท (ฝาเทา) และมีเคร่ืองสักการบูชามาจากท่ีตาง ๆ ซึ่งผิดจากปกติธรรมดาของคน
สามัญมากมาย  แตเมื่อมีผูของใจทูลถามทานจึงตรัสวา  สิ่งทั้งนี้เกิดขึ้นดวย ปุพฺเพ  จ  กต
ปฺุญตา  ของเรา ฉะนั้น คําวา กุสลา ธมมฺา  อกุสลา ธมฺมา จึงเปนหลักธรรมประกัน
ความจริงของผูทําไวอยางสมบูรณ  
 เราทุกทานซึ่งเปนพุทธบริษัทผูเชื่อกรรม โปรดเชื่อตนผูทํากรรมวาจะตองเปนผูรับ
ผลโดยแนนอน เพราะตางก็อยูในโลกแหงกรรมอันเดียวกัน แลวพยายามสรางกรรมดีไวให
เพียงพอกับความตองการ วันหน่ึงชีวิตผานไปเพ่ือความแตกสลายไมมีเวลายับย้ัง ยิ่งกวา
เครื่องจักรเครื่องยนตเสียอีก เราผูหมุนตัวเพ่ือหลบภัยโปรดพิจารณาดวยปญญา ทาน ศีล 
ภาวนาท่ีแสดงไวขางตน นั่นคือทางดําเนินเพื่อมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติและนิพพาน
สมบัต ิทาน แปลวาการให ออกจากเจตนาท่ีกลาเสียสละ เพราะความเมตตาและความเช่ือ
เล่ือมใสเปนรากฐาน คนไมมีความเมตตาและความเช่ือเล่ือมใสตอสถานท่ีและผูรับบริจาค 
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ยอมไมสามารถทําทานได นอกจากจะใหเพ่ือแกรําคาญจากผูมารบกวนขอเปนบางคราว
เทาน้ัน 

ฉะน้ันผูมีทานประจํานิสัย ตองเปนผูมีใจเมตตาและเชื่อตอทานของตนวาตองมีผล
แนนอนประจําใจ จึงสามารถบริจาคไดเปนประจํา และบริจาคคราวละมาก ๆ โดยไมมี
ความเสียดาย  ยิ่งไดใหทานมากเทาไรก็ยิ่งมีความปติยินดีแทบตัวลอยก็ม ีแมในเมืองไทย
เราก็มีทานนักใจบุญประเภทน้ีไมนอยเลย ทั้งนี้ เกิดจากหลักธรรมชาติภายในใจของผู
บริจาคเอง โดยจะวาดภาพความรูสึกใหใครดูดวยไมได พอไดยินไดฟงก็ยิ่งเพิ่มกําลัง
ศรัทธาอยางแรงกลา จนถึงขั้นสละไดทั้งภายนอกภายใน หมดความเยื่อใยในสิ่งทั้งปวง 
กลายเปนผูบริสุทธ์ิข้ึนมาในทามกลางส่ิงแวดลอม ฉะนั้น ทานจึงเปนธรรมสําคัญซึ่งจะมอง
ขามไปไมได ท้ังเปนรากฐานและเคร่ืองยึดเหน่ียวโลกใหอยูดวยกันไดอยางสนิท 

ในระหวางพอแมกับบุตรธิดา ระหวางญาติกับญาต ิผูใหญกับผูนอย เพื่อนสนิทกับ
มิตรที่รัก ระหวางสัตวกับสัตวดวยกัน ระหวางสัตวเล้ียงกับเจาของ ซึ่งจะตองสงเคราะหกัน
ดวยการแบงปนซึ่งออกมาจากใจของผูเห็นใจเพื่อนรวมโลกดวยกัน โดยไมเลือกชาติชั้น
วรรณะ ในหลักธรรมชาติของโลกจะเวนทานเสียมิได นอกจากจะไมสนใจตามหลักจําเปนนี้
เทาน้ัน จึงอาจเห็นวา ทานเปนของไมจําเปนสําหรับโลก ผูมีอัธยาศัยใจกวางขวางเผื่อแผ
แกเพื่อนฝูง และใหความรมเย็นแกผูอ่ืนท่ีมาอาศัยและคบคาสมาคมไมเลือกช้ันวรรณะ 
ยอมเปนผูมีสงาราศีไมจืดจาง และไมคอยมีใครรังเกียจเบียดเบียน คําวา “ทาน” จึงมี
ความกวางขวางและลึกซ้ึงมากเหลือจะพรรณนา และนํามาแสดงใหทุกทานไดฟงอยางสม
ใจ ขอแสดงโดยสังเขปเพียงเทานี้ พอเปนแนวความคิดสําหรับทานผูเปนนักใหทาน 
 ศีล แปลวา ความปกติในความประพฤต ิ ไมคึกคะนองทางกายวาจา กายวาจาท่ีมี
ศีลกํากับอยูดวย จึงเปนกายวาจาท่ีหอมหวนชวนชม ไมแสลงหูแสลงตาทั้งหญิงชาย ทั้งนัก
บวชและฆราวาส มีลักษณะทาทางสวยงามนาด ูทั้งกาวไปและถอยกลับ เหลือบซายแลขวา 
เปนกิริยาที่นาดูทุกอาการ ฉะนั้นลูกศิษยของพระตถาคตจึงปรากฏงามในหมูชน และไมมี
ชาติชั้นวรรณะแฝงอยูในวงศิษยพระตถาคต ปรากฏคําเดียววา สมณะ คือ ผูสงบเสง่ียมเทา
น้ันเปนนามของทาน เพราะทานมีศีลเปนเคร่ืองประดับ แมจะมีเพียงศีรษะโลน ๆ และเต็ม
ไปดวยความทุกขยากลําบากดวยปจจัยเครื่องอาศัย ตองเท่ียวโคจรบิณฑบาตขอทานชาว
บานเขามารับประทาน แตก็เปนทุกขท่ีนากราบไหว นาเคารพบูชา เพราะทานมีศีลสมบัติ 
และธรรมสมบัติประจํากาย วาจา ใจ 
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คําวา สีเลน โภคสมฺปทา ปจจัยส่ี คือจีวร เครื่องนุงหม บิณฑบาต ที่อยูอาศัยและ
ยาบําบัดโรค จึงมีผูนํามาถวาย เพราะทานมีศีลเปนท่ีรัก สีเลน สุคตึ ยนฺต ิทานเปนผูไปด ี
มาด ี อยูด ี กินดีดวยศีลของทาน ทานจึงมีสุคติอยูทุกอิริยาบถ ตายแลวจะไปตกนรกหมก
ไหมที่ไหน จําตองเปนสุคติอยูนั่นเอง เพราะกาย วาจา ใจของทานเปนสุคต ิ เพราะการ
รักษาศีลอยูแลว สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺต ิทุกขที่เคยมีเพราะความคะนองแตกอน จําตองดับไป
เพราะอํานาจศีลธรรมของทานไดสังหาร  คําวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จึงไมทําใจของประชา
ชนผูกราบไหวดวยความเคารพรักในทานใหจืดจางไปตลอดทุกวันน้ี 
 ภาวนา ไดแกการอบรมใจใหมีเหตุผลประจําตน เพื่อดําเนินกิจการทั้งทางโลกและ
ทางธรรมใหเปนไปดวยความไมงมงายและจนมุมตอเหตุการณ เพราะคนท่ีไดรับการอบรม
ทางใจ ยอมเชื่องตอสิ่งทั้งปวง ไมวอกแวกคลอนแคลนและเชื่องายโดยไรเหตุผล พยายาม
อบรมใจใหอยูในความสงบตามโอกาสอันควร อยาปลอยใหความคิดอันไรสาระผลักดัน
ออกมาทางกาย วาจา   ถึงกับฉุดลากกายวาจาใหเปนไปตามจนเสียคน    ท้ังน้ีเพราะขาด
การอบรมใจในหลักธรรม อันดับตอไป พยายามบังคับจิตใหอยูในขอบเขตแหงคําบริกรรม 
มีพุทโธหรือลมหายใจ เปนตน ทําความรูสึกไวกับคําบริกรรมน้ัน ๆ จนกวาจะถึงเวลาท่ีควร
ปลอยวางไปตามหนาที่การงานที่ควรจัดทําเพื่อการอาชีพ จนปรากฏเปนความสงบข้ึนมา
ในขณะน้ัน 

ตามธรรมดาของจิตเมื่อถูกบังคับโดยที่ชอบ ยอมจะหยั่งเขาสูความสงบ ไมมีดวงจิต
ดวงไหนจะพนอํานาจของความมีสติไปได นอกจากจะไมทําดวยความสนใจและจริงจังเทา
น้ัน จิตอาจจะเพนพานไปได เพราะส่ิงผลักดันคอยสงเสริมอยูตลอดเวลามีจํานวนมากภาย
ในใจโดยไมนิยมวานักบวชและฆราวาส ฉะนั้นการปดกั้นทํานบไมใหกระแสของใจไหลออก
มาเพ่ือหากอเร่ืองรําคาญใสตนดวยสติ จึงเปนหนาท่ีของนักภาวนาจะทําความพยายาม
อยางเขมแข็งในเวลาเชนน้ัน ไมยอมใหจิตฝาฝนอํานาจของความเพียรออกมา จิตจะเสื่อม
จากความพยศและปรากฏเปนความสงบสุขข้ึนมาในเวลาน้ัน นี่คือผลของการอบรมใจใน
ดานภาวนาท่ีผูบําเพ็ญจะประจักษใจท้ังหญิงท้ังชายและนักบวช และจะเห็นคุณของการ
ภาวนา ทั้งจะเห็นโทษแหงความพยศของใจที่เคยเปนมาในขณะเดียวกัน 

คราวตอไปก็จดจําวิธีทําท่ีเคยไดรับผลมาแลว และฝกทําบอย ๆ จนเปนความ
ชํานาญและติดใจในวิธีการ ครั้งตอไปจะคอยงายขึ้น หรือแมจะยากบางเปนบางกาลก็พอมี
ทางแกไขดัดแปลง เพราะเคยเห็นผลมาแลว โปรดทราบวาใจเปนของประเสริฐ และมีอยู
กับเรา เราเปนชาติมนุษยผูมีใจสูง จึงไมควรปลอยใจของตนใหทิ้งจมดินอยูเหมือนทอนซุง 
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ไมเปนการสมควรแกเราเลย ควรทําการอบรมใหใจมีทางสงบบาง ขาวแหงความสงบเยือก
เย็นภายในใจ จะกลายมาเปนของเราผูอบรมใจเปนลําดับ นับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด จะ
ไมพนจากใจของผูอบรมนี้เลย 
 การอธิบายธรรมทางดานภาวนายังไมถึงจุดท่ีควรจะจบ แตเวลาจวนจะจบกอนแลว 
เพราะแสดงธรรมในทามกลางกิจการซึ่งกําลังเปนไปอยู จึงขอสรุปธรรมเทศนาที่แสดงมา
โดยยกคาถายอของพระเวสสันดรชาดก  เปนบทคาถาวา ทานํ เทต ิ สีลํ รกฺขต ิภาวนํ ภา
เวตฺวา เปนตน ถือเอาใจความวา พระเวสสันดรไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพราะการใหทาน 
รักษาศีล และภาวนา ฉะนั้น ขอทุกทานผูใจบุญโปรดยึดหลักธรรมของพระองคไวเปนสักขี
พยานแหงการบําเพ็ญตนตอไป ช่ือวาเปนผูตามเสด็จพระเวสสันดรและพระพุทธเจาโดยไม
ตองสงสัย ในที่สุดของการตามเสด็จ จะสมหวังในวันหน่ึงขางหนา 
 ในท่ีสุดแหงการแสดงธรรม ขอความสวัสดีมงคลจงเกิดมีแกทานทั้งหลายโดยทั่ว
หนากัน ตามนัยที่ไดแสดงมาก็สมควรแกเวลา ขอยุติลงเพียงนี ้เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้
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