






หากมีท่านผู้ศรัทธาพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ผู้เขียนมีความอนุโมทนายินดีด้วยทุกโอกาส

กรุณาทราบตามนัยที่เรียนมาแล้วนี้

จะไม่เป็นกังวลในการต้องขออนุญาตอีกในวาระต่อไป

แต่การพิมพ์จำาหน่ายนั้นขอสงวนลิขสิทธิ์

ดังที่เคยปฏิบัติมากับหนังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียง

เพราะมุ่งประโยชน์แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกพัน

จึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วย

ขอความเป็นสิริมงคลที่โลกปรารถนา

จงเกิดมีแต่ท่านผู้อ่านผู้ฟัง

และท่านผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกัน

ธรรมทาน



คำ�นำ�

	 หนังสือแว่นดวงใจ	 เป็นหนังสือที่หนาเล่มหนึ่ง	 ซึ่งยากแก่การขวนขวายเพื่อจัดพิมพ์อยู่

ไม่น้อย	 แต่ก็ยังมีท่านผู้ศรัทธาพิมพ์แจกทานเรื่อยมา	 หากขาดไปบ้างก็เป็นครั้งคราว	 บัดนี้ก็ได้

มีท่านผู้ศรัทธาประสงค์จะพิมพ์แจกทานแก่ท่านผู้สนใจธรรมปฏิบัติ	ซึ่งนับว่าเป็นการทุ่มเทกำาลัง

ทรัพย์	กำาลังศรัทธา	เมตตามหาคุณค้ำาจุนโลกผู้หวังพึ่งใบบุญอยู่ไม่น้อยเลย	ผู้เขียนจึงขอขอบคุณ

และอนุโมทนาในเจตนาศรัทธาอันแรงกล้าของท่านทั้งหลายมาพร้อมนี้	 ด้วยความซาบซึ้งเป็น

อย่างยิ่ง

	 ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่ท่านผู้ศรัทธา	และท่านผู้อ่านโดยทั่วกันเทอญ	ฯ

         

(คำานำาของท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน	 

จากการพิมพ์ครั้งก่อน	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๕)



เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๗

	 “...หนังสือนี้อย่าเอาไปโยนขึ้นหิ้ง	แล้วเก็บสั่งสมหนังสือเอาไว้ว่า	เรามีหนังสือเท่านั้นเล่ม 

เท่านี้เล่ม	ไม่น้อยหน้าใคร	แต่ไม่ได้อ่านดูตัวเองนั่นซี	อ่านหนังสือไม่อ่าน	เอาไปโยนขึ้นหิ้งใช้ไม่ได้นะ	 

ไม่เห็นคุณค่าของหนังสือ	 พระพุทธเจ้าสลบ	 ๓	 หนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า	 ครูบาอาจารย์

แต่ละองค์ที่จะได้นำาหนังสือมาแจกพวกเรานี้แทบเป็นแทบตายทั้งนั้นละ	 ไม่มีองค์ไหนสบายๆ	

มาแหละ	มีแต่องค์เดนตายมา	เราเอาไปโยนขึ้นหิ้งมันเข้ากันได้ไหมล่ะ	เข้าไม่ได้นะ

	 ถ้าอยากเป็นคนดีให้เอาไปอ่าน	อ่านหนังสือแล้วก็อ่านตัวเองเทียบกันไป	หนังสือท่านว่า

ยังไงๆ	 เราปฏิบัติตัวเรายังไงๆ	 ดูตรงไหนควรแก้ไขยังไงๆ	 ให้รีบแก้ไข	 อ่านไปสังเกตตัวเองไป	

ตรวจตราดูตัวเองไป	แก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆ	เป็นคนดีได้	ไม่ได้ดีเฉยๆ	ไม่ได้ชั่วเฉยๆ	นะ	มีเหตุมี

ผลที่ควรจะดีจะชั่ว	ถ้าทำาตัวให้ดีก็เป็นคนดี	ทำาตัวให้ชั่วก็เป็นคนเลวไปเลย	ไม่ใช่อยู่ๆ	ก็ดี	อยู่ๆ	

ก็ชั่ว	มีเหตุมีผลควรดี	ควรชั่ว....”

โดย	ท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน



คุณค่าของการอ่านหนังสือธรรมะ

	 เราเห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือทางด้านธรรมะเป็นสำาคัญ	 อ่านธรรมะ	 ฟังธรรมะ	

อบรมธรรมะเพื่อดับไฟในใจ	เพราะสิ่งที่ทำาให้เพลิดเพลินนั้นเป็นสิ่งที่มีพิษภัยและความโศกเศร้า

แฝงอยู่ในนั้น	 จึงนำาธรรมะเข้าไปชะล้างในจุดนั้น	 เปิดออกเพื่อให้เห็นโทษของมัน	 ถ้ามีแต่สิ่ง

เหล่านั้น	 ถึงจะมีโทษขนาดไหน	 ก็ไม่ได้เห็นโทษ	 เพราะไม่สนใจดูโทษ	 พอธรรมะส่องเข้าไปปั๊ป	 

ก็เห็น	 เห็นโทษของมันมากน้อยเห็นเรื่อยๆ	 เห็นหลายครั้งหลายหนก็มีกำาลังมากและปราบกัน

ได้ๆ	อย่างน้อยก็อยู่ด้วยความสงบเย็นใจ	ไม่ปีนรั้วปีนลูกกรงอย่างเขาว่า

	 เราเห็นอย่างนั้นแหละ	 จึงได้พิมพ์หนังสือออกแจก	 ทีแรกทางวัดพิมพ์แจกก่อน	 ทีนี้ต่อ

มาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็พิมพ์	เลยพิมพ์กันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆ	ทางวัดก็เป็นอันว่าปล่อย	เป็น

แต่เพียงว่ารับแจก	ให้ทำาออกมาแล้วก็แจกประชาชนญาติโยม	เพราะเราเห็นคุณค่าของการอ่าน

หนังสือธรรมะนี้มากอย่างฝังใจ	นี่หลวงตาบัวบวชตั้งแต่หนุ่มฟ้อจนกระทั่งป่านนี้	ก็เพราะได้อ่าน

หนังสือธรรมะ	ให้ลูกหลานทั้งหลายเอาไปเป็นคตินะ

(อะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรม	๒๐	มิถุนายน	๒๕๓๖)



ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล



โอวาทธรรม
ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล

“การให้ทานใครๆ	ก็ให้ทานมามากแล้ว	มีผลานิสงค์มากเหมือนกัน	

แต่สู้บวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถไม่ได้	มีอานิสงส์มากกว่าให้ทานนั่นเสียอีก	

ถ้าใครอยากได้บุญมาก	ขึ้นสวรรค์ไปนิพพานพ้นทุกข์	

ก็ควรบวชเป็นขาว	เป็นชีรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้”

“ให้พากันละบาปและบำาเพ็ญบุญ	อย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่า

ที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์”

“เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มาก	แต่อย่านำาเรื่องของสัตว์มาประพฤติ	

มนุษย์ของเราจะต่ำาลงกว่าสัตว์	และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก	

เวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์อีกมากมาย	อย่าพากันทำา”

การบริกรรมภาวนา	ให้จิตอยู่	ณ	จุดเดียว	คือ	พุทโธ	ซึ่งพุทโธ	แปลว่า	ผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	 

เป็นกิริยาของจิต	เมื่อจิตมาจดจ้องอยู่ที่	คำาว่า	พุทโธ	ให้พิจารณาตามองค์ฌาน	๕

การนึกถึง	พุทโธ	เรียกว่า	วิตก	จิตอยู่กับ	พุทโธ	ไม่พรากจากไป	เรียกว่า	วิจาร	หลังจากนี้	

ปีติ	และความสุข	ก็เกิดขึ้น	เมื่อปีติและความสุขเกิดขึ้นแล้ว	จิตของผู้ภาวนา	ย่อมดำาเนินไป

สู่ความสงบ	เข้าไปสู่อุปจารสมาธิ	และ	อัปปนาสมาธิ	ลักษณะที่จิตเข้าสู่	อัปปนาสมาธิ

ภาวะจิตเป็นภาวะสงบนิ่ง	สว่าง	ไม่มีกิริยาอาการแสดงความรู้	ในขั้นนี้	เรียกว่า	 

จิตอยู่ในสมถะ

บอกเล่าโดยพระราชสังวรญาณ	หลวงพ่อพุธ	ฐานิโย

คัดจากหนังสือ	ท่านพระอาจารย์เสาร์	กนตสีลเถร	
พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฏฐาน



ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ



โอวาทธรรม
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ผู้ปฏิบัติ	โดยมากมักเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้า

และสาวกอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้ว	สาบสูญไปแล้ว	

ไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับตนเองเสียแล้ว	

ก็พระธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุ	ที่สอนกันให้ปฏิบัติอยู่เวลานี้	

เป็นธรรมของท่านผู้ใดขุดค้นขึ้นมาให้โลกได้เห็นและได้ปฏิบัติตามเล่า	

และพระธรรมตั้งตัวอยู่ได้อย่างไร

ทำาไมจึงไม่สาบสูญไปด้วยเล่า	

ความจริงพุทธะกับสังฆะ	ก็คือใจดวงบริสุทธิ์ที่พ้นวิสัยแห่งความตาย

และความสาบสูญอยู่แล้วโดยธรรมชาติ

จะให้ตายให้สาบสูญให้หมดความหมายไปได้อย่างไร

เมื่อธรรมชาตินั้น	มิได้เป็นไปกับสมมุติ

มิได้อยู่ใต้อำานาจแห่งความตาย

มิได้อยู่ใต้อำานาจแห่งความสาบสูญ

มิได้อยู่ใต้อำานาจแห่งการหมดความหมายใดๆ

พุทธะ	จึงคือ	พุทธะอยู่โดยดี

ธรรมะ	จึงคือ	ธรรมะอยู่โดยดี	

และสังฆะ	จึงคือ	สังฆะอยู่โดยดี

มิได้สั่นสะเทือนไปกับความสำาคัญใดๆ	แห่งสมมุติ	

ที่เสกสรรทำาลายให้เป็นไปตามอำานาจของตน

ฉะนั้นการปฏิบัติด้วยธรรมานุธรรมะ

จึงเป็นเหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์อยู่ตลอดเวลา	 

ที่มีธรรมานุธรรมะภายในใจ	เพราะการรู้พุทธะ	ธรรมะ	สังฆะ	 

โดยหลักธรรมชาติจำาต้องรู้ขึ้นที่ใจ	ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งธรรมอย่างเหมาะสมสุดส่วน

ไม่มีภาชนะใดยิ่งไปกว่า	ดังนี้

บันทึกโดยท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน



ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน



โอวาทธรรม
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

สู้ไม่ถอย สุดท้ายก็ตั้งไข่ได้

จิตฟุ้งซ่านรำาคาญเสียจนน้ำาตาร่วงบนภูเขาก็เคยมาแล้ว	

นี่เวลากระแสของกิเลสมีกำาลังมาก	ตั้งสติไม่อยู่	ตั้งพับล้มผล็อยๆ	

จนน้ำาตาร่วงบนภูเขา	กลับลงมาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอีก	

มาโรงงานใหญ่	ท่านฝึกฝนอบรมเรียบร้อยแล้ว	ไปอีก	

หงายกลับมาอีก	ไปหลายหน	หงายหลายหน	

ไปไม่ถอย	สู้ไม่ถอย	สุดท้ายก็ตั้งไข่ได้

ต่อจากนั้นจิตก็ก้าวละทีนี้	ฟัง...นักภาวนาด้วยกัน

พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกด้วยการภาวนา	

สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมได้ด้วยการภาวนา	

เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแบบไหน	ให้เอามาคิดทุกคน	

ทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละ

กิเลสมันอยู่กับหัวใจ	ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะ	

เพศหญิง	เพศชายมีอยู่นั้น	แก้มันด้วยธรรมถึงจะแก้ได้	

นี่ก็แก้กิเลสด้วยจิตตภาวนา	ซัดกันให้เต็มเหนี่ยวเลย	

พูดให้มันชัดเสียนะ	มันจะตายแล้ว	

นี่ละหาของดีมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังมันขวางโลกแล้วเหรอ	พิจารณาซิ	

(เมื่อจิตกับธรรมสัมพันธ์กัน	ณ	สวนแสงธรรม	กรุงเทพฯ	
ค่ำา	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๑)



ดินแดนอริยธรรม
	 ณ	วัดป่าบ้านตาด	ตำาบลบ้านตาด	อำาเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี

ภายในขอบเขตแห่งขัณฑสีมาอาราม	ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า	“เกษรศีลคุณ”

ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙๘	ด้วยเหตุเพื่อโปรดและสนองคุณมารดาผู้ให้กำาเนิด

ในยามดวงอาทิตย์อุทัย...ภาพแห่งพระมหาเถระผู้เฒ่า	ผู้สูงอายุก้าวผ่านปูนปลายปัจฉิมวัยรูปหนึ่ง

ซึ่งทุกคนเรียกติดปากว่า	”หลวงตามหาบัว”	เดินดุ่มเพื่อจาริกบิณฑบาตโปรดเวไนยนิกรเพียงลำาพัง	

มีผู้รอถวายอาหารเป็นแห่งๆ	เป็นภาพที่คุ้นตาของประชาชนที่เลื่อมใสอยู่เสมอ	

เพราะนี่คือ	ทัสสนานุตตริยะ....

การเห็นอย่างยอดเยี่ยม	หมู่พระภิกษุครองผ้ากาสายะ	๒	ชั้น	สีหมองคล้ำา	

เดินสำารวมเพื่อจาริกบิณฑบาตอย่างรวดเร็วเป็นทิวแถว	มีความมุ่งมั่นเดินตามรอยแห่งพ่อแม่ครู

อาจารย์	เสียงเทศนาธรรมในตอนเช้า...กล่อมเกลาจิตประชาชน...วันแล้ววันเล่า...มิได้ขาด	

เสียงเจื้อยแจ้วของไก่	นก	และสัตว์อื่น	ๆ	มีให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลา	ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มเย็น	

ทุกชีวิตต่างมาพึ่งใบบุญของหลวงตา	องค์ท่านไม่ได้ให้เฉพาะภายในวัดนี้เท่านั้น	

หากยังเผื่อแผ่เมตตาไปทุกหย่อมหญ้าที่เดือดร้อน	ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล	โรงเรียน	

สถานที่เลี้ยงเด็กกำาพร้า	ฯลฯ	หลวงตาให้ความอนุเคราะห์ทั้งนั้นฯ



สารบัญ

ฆราวาส

พระธรรมเทศนา ฆราวาส

ปัญญาอบรมสมาธิ   ๑

กัณฑ์ที่	๑	ทาน	ศีล	ภาวนา		 วัดอรุณรังษี	หนองคาย	 (๒๕	มีนาคม	๒๕๐๔)	 ๑๘

กัณฑ์ที่	๒	ธรรมป่า		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๗	มิถุนายน	๒๕๐๕)	 ๓๒

กัณฑ์ที่	๓	ชำาระใจ		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๘	มิถุนายน	๒๕๐๕)	 ๔๓

กัณฑ์ที่	๔	ปัญญาอบรมสมาธิ		 กรุงเทพมหานคร	 (พฤษภาคม	๒๕๐๗)	 ๕๕

กัณฑ์ที่	๕	จิตภาวนา		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๒๐	มกราคม	๒๕๐๘)	 ๗๐

กัณฑ์ที่	๖	กิเลส-อริยสัจ		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๐๘)	 ๘๑

กัณฑ์ที่	๗	จริตนิสัยในการบำาเพ็ญ		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๒๒	กุมภาพนธ์	๒๕๐๘)	 ๙๑

กัณฑ์ที่	๘	ความเพียร		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๐๘)	 ๑๐๔

กัณฑ์ที่	๙	ธรรมเป็นโอสถสำาคัญ		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๑	เมษายน	๒๕๐๘)	 ๑๑๕

กัณฑ์ที่	๑๐	ปัญญาถอดถอนกิเลส		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๓	เมษายน	๒๕๐๘)	 ๑๒๙

กัณฑ์ที่	๑๑	พุทธประวัติ	 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๑๕	พฤษภาคม	๒๕๐๘)	 ๑๓๙

กัณฑ์ที่	๑๒	สังขารธรรม		 วัดโพธิสมภรณ์	อุดรธานี	 (๒๘	กรกฎาคม	๒๕๐๕)	 ๑๕๒

กัณฑ์ที่	๑๓	ธรรมสังเวช		 วัดโพธิสมภรณ์	อุดรธานี	 (๔	สิงหาคม	๒๕๐๕)	 ๑๖๖

กัณฑ์ที่	๑๔	กฎแห่งกรรม		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๑๗	กรกฎาคม	๒๕๐๖)	 ๑๗๕

กัณฑ์ที่	๑๕	ขันธ์ห้า-หลักปัจจุบัน		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๐๗)	 ๑๘๗

กัณฑ์ที่	๑๖	พระอริยบุคคล		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๐๗)	 ๑๙๖

กัณฑ์ที่	๑๗	อริยสัจนอก	อริยสัจใน		 วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๐๗)	 ๒๐๘

กัณฑ์ที่	๑๘	ความว่างในหลักธรรมชาติ	วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	 (๒๗	มีนาคม	๒๕๐๗)	 ๒๒๒



ศาลาวัดป่าบ้านตาด	จังหวัดอุดรธานี



ปัญญาอบรมสมาธิ

ปัญญาอบรมสมาธิ

ศีล

๑

ปญญาอบรมสมาธิ

ศีล
ศีล เปนรั้วกั้นความคะนองทางกายวาจา  มีใจเปนผูรับผิดชอบในงานและผลของ

งานที่กายวาจาทําขึ้น คนที่ไมมีศีลเปนเครื่องปองกันความคะนอง เปนผูที่สังคมผูดีรัง
เกียจ ไมเปนที่ไววางใจของสังคมทั่วไป แมจะเปนสังคมในวงราชการหรือสังคมใดๆ ก็
ตาม ถามีคนทุศีลไมมียางอายทางความประพฤติแฝงอยูในสังคมและวงงานนั้นๆ แมแต
คนเดียวหรือสองคน แนทีเดียวที่สังคมและวงงานนั้นๆ จะตั้งอยูเปนปกแผนแนนหนาไม
ไดนาน  จะตองถูกทําลายหรือบั่นทอนจากคนประเภทนั้น โดยทางใดก็ได ตามแตเขาจะ
มีโอกาสทําไดในเวลาที่สังคมนั้นเผลอตัว เชนเดียวกับอยูใกลอสรพิษตัวรายกาจ คอยแต
จะขบกัดในเวลาพลั้งเผลอฉะนั้น

ศีล จึงเปนธรรมคุมครองโลกใหอยูเย็นเปนสุข ปราศจากความระแวงสงสัยอัน
เกิดแตความไมไวใจกันในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย นับแตสวนเล็กนอยไป
ถึงสวนใหญ  ซึ่งเปนสิ่งที่ใครๆ ไมพึงปรารถนา ศีลมีหลายประเภท นับแต ศีล ๕   ศีล ๘  
ศีล ๑๐ ถึงศีล ๒๒๗  ตามประเภทของบุคคลที่จะควรรักษาใหเหมาะแกเพศและวัยของ
ตน  เฉพาะศีล ๕ เปนศีลที่จําเปนที่สุดสําหรับฆราวาสผูเกี่ยวของกับสังคมหลายชั้น  จึง
ควรมีศีลเปนเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตน  และรับรองความบริสุทธิ์ของกันและกัน
ตอสวนรวมที่เกี่ยวแกผลไดเสีย  อันอาจเกิดมีไดในวงงานและสังคมทั่วไป

คนมีศีล ๕ ประจําตนคนเดียวหรือสองคน เขาทํางานในวงงานหนึ่งวงงานใด จะ
เปนงานบริษัท หางราน หรืองานรัฐบาลซึ่งเปนงานแผนดินก็ตาม จะเห็นไดวา คนมีศีล ๕ 
เพียงคนเดียวหรือสองคนนั้น จะไดรับความนิยมชมชอบ ความไววางใจในกิจการนั้นๆ 
เชน การเงิน เปนตน จากชุมนุมชนในวงงานนั้นๆ เปนอยางยิ่ง ตลอดเวลาที่เขายังอยู 
หรือแมเขาจะไปอยูหนใด ก็ตองไดรับความนิยมนับถือในที่ทั่วไป  เพราะคนมีศีลก็แสดง
วาตองมีธรรมประจําใจดวย เชนเดียวกับรสของอาหารกับตัวของอาหารจะแยกจากกันไม
ได ในขณะเดียวกัน คนมีธรรมก็แสดงวาเปนผูมีศีลดวย ขณะใดที่เขาลวงเกินศีลขอใดขอ
หนึ่ง ขณะนั้นแสดงวาเขาไมมีธรรม เพราะธรรมอยูกับใจ ศีลอยูกับกายวาจา แลวแตกาย
วาจาจะเคลื่อนไหวไปทางถูกหรือผิด ตองสอถึงเรื่องของใจผูเปนหัวหนารับผิดชอบดวย

-	๑	-



แว่นดวงใจ

๒

ถาใจมีธรรมประจํา กายวาจาตองสะอาด ปราศจากโทษในขณะทําและพูด ฉะนั้น
ผูมีกายวาจาสะอาดจึงเปนเครื่องประกาศใหคนอื่นเขาทราบวา เปนคนมีธรรมในใจ คนมี
ศีลธรรมประจํากาย วาจา ใจ จึงเปนคนมีเสนห มีเครื่องดึงดูดใจประชาชนทั่วโลกใหหัน
มาสนใจและนิยมรักชอบทุกยุคทุกสมัยไมมีวันจืดจาง แมผูไมสามารถกระทํากายวาจาให
เปนอยางเขาได ก็ยังรูจักนิยมเลื่อมใสในคนผูมีกาย วาจา ใจ อันมีศีลธรรม เชนเดียวกับ
ที่พวกเขาเคารพและเลื่อมใสในพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ฉะนั้นจึงชี้ใหเห็นวา ศีล
ธรรมคือความดีความงาม เปนสิ่งที่โลกตองการอยูทุกเวลา ไมเปนของลาสมัย ทั้งมีคุณ
คาเทากับโลกเสมอไป

จะมีอยูบางก็เนื่องจากศีลธรรมไดถูกแปรสภาพจากธรรมชาติเดิม ออกมาสู
ระเบียบลัทธิประเพณ ี ซึ่งแยกออกไปตามความนิยมของชาติ ชั้น วรรณะ จึงเปนเหตุให
ศีลธรรมกลายเปนของชาติ ชั้น วรรณะ ไปตามความนิยมของลัทธินั้นๆ อันเปนเหตุให
โลกติชมตลอดมา นอกจากที่วานี้ ศีลธรรมยอมเปนคุณธรรมที่นํายุคนําสมัยไปสูความ
เจริญไดทุกโอกาส ถาโลกยังสนใจที่จะนําเอาศีลธรรมไปเปนเสนบรรทัดดัดกาย วาจา ใจ 
ของตนใหเปนไปตามอยู

จะเห็นไดงายๆ ก็คือ กาลใดที่โลกเกิดความยุงเหยิงไมสงบ  กาลนั้นพึงทราบวา
โลกเริ่มขาดความสมบูรณทางศีลธรรม  ถาไมรีบปรับปรุงใหตรงกับทางศีลธรรมแลว  ไม
นานฤทธิ์ของโลกลวนๆ จะระเบิดอยางเต็มที่ แมตัวโลกผูทรงฤทธิ์เอง ก็ตองแตกทลาย
ลงทันทีทนอยูไมได

เฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวหนึ่งๆ ถาขาดศีลธรรมอันเปนหลักของความ
ประพฤติแลว แมคูสามีภรรยาก็ไวใจกันไมได  คอยแตจะเกิดความระแวงแคลงใจวา   คู
ครองของตนจะไปคบชูกับชายอื่นหญิงอื่น  อันเปนเหตุบอนทําลายความมั่นคงของครอบ
ครัวและทรัพยสิน เพียงเทานี้ความปวดราวภายในใจเริ่มฟกตัวขึ้นมาแลว ไมเปนอันกิน
อันนอน แมการงานอันเปนหลักอาชีพประจําครอบครัว ตลอดลูกเล็กเด็กแดงก็จะเริ่ม
แตกแหลกลาญไปตามๆกัน ในขณะที่ครอบครัวนั้นๆ เริ่มทําลายศีลธรรมของตน ยิ่งได
แตกจากศีลธรรมโดยประพฤติอยางที่กลาวแลว แนทีเดียวสิ่งที่มั่นคงทั้งหลายจะกลาย
เปนกองเพลิงไปตาม ๆ กัน  เชนเดียวกับหมอน้ําที่เต็มไปดวยน้ํา ไดถูกสิ่งอื่นกระทบให
ตกลง  น้ําทั้งหมดที่บรรจุอยูในหมอจะตองแตกกระจายไปทันทีฉะนั้น

ดังนั้นเมื่อโลกยังตองการความเจริญอยูตราบใด ศีลธรรมจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
โลกอยูตราบนั้น ใครจะคัดคานหลักความจริง คือศีลธรรมอันเปนสิ่งที่มีอยูประจําโลกมา

-	๒	-
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สมาธิ
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ปัญญาอบรมสมาธิ

๕

หยุด) พรอมทั้งใจใหทําความรูสึกไวกับผมบนศีรษะ  จะบริกรรมบทใดก็ใหทําความรูอยู
กับกรรมฐานบทนั้น เชนเดียวกับบริกรรมบทเกสา ซึ่งทําความรูอยูในผมบนศีรษะฉะนั้น

สวนการบริกรรมบท พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆ บทใดๆ ใหทําความรูไวจําเพาะใจไม
เหมือนบทอื่นๆ  คือ ใหคําบริกรรมวา  พุทฺโธ  เปนตน สัมพันธกันอยูกับใจไปตลอดจน
กวาจะปรากฏ พุทฺโธ ในคําบริกรรมกับผูรู   คือ  ใจเปนอันเดียวกัน  แมผูจะบริกรรมบท  
ธมฺโม  สงฺโฆ ตามจริต  ก็พึงบริกรรมใหสัมพันธกันกับใจ จนกวาจะปรากฏ  ธมฺโม หรือ  
สงฺโฆ เปนอันเดียวกันกับใจ  ทํานองเดียวกับบท  พุทฺโธ เถิดฯ

อานาปานสติภาวนา  ถือลมหายใจเขาหายใจออก เปนอารมณของใจ  มีความรู
และสติอยูกับลมหายใจเขาออก เบื้องตนการตั้งลม ควรตั้งที่ปลายจมูกหรือเพดานเพราะ
เปนที่กระทบลมหายใจ พอถือเอาเปนเครื่องหมายได  เมื่อทําจนชํานาญ และลมละเอียด
เขาไปเทาไร  จะคอยรูหรือเขาใจความสัมผัสของลมเขาไปโดยลําดับ  จนปรากฏลมที่อยู
ทามกลางอก หรือลิ้นปแหงเดียว ทีนี้จงกําหนดลม ณ ที่นั้น  ไมตองกังวลออกมากําหนด
หรือตามรูลมที่ปลายจมูกหรือเพดานอีกตอไป

การกําหนดลมจะตามดวย  พุทฺโธ  เปนคําบริกรรมกํากับลมหายใจเขาออกดวยก็
ได  เพื่อเปนการพยุงผูรูใหเดน จะไดปรากฏลมชัดขึ้นกับใจ เมื่อชํานาญในลมแลว ตอไป
ทุกครั้งที่กําหนด จงกําหนดลงที่ลมหายใจทามกลางอกหรือลิ้นปโดยเฉพาะ ทั้งนี้สําคัญ
อยูที่ตั้งสติ  จงตั้งสติกับใจ ใหมีความรูสึกในลมทุกขณะที่ลมเขาและลมออก  สั้นหรือยาว 
จนกวาจะรูชัดในลมหายใจ  มีความละเอียดเขาไปทุกที และจนปรากฏความละเอียดของ
ลมกับใจเปนอันเดียวกัน

ทีนี้ใหกําหนดลมอยูจําเพาะใจ ไมตองกังวลในคําบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น  เพราะการ
กําหนดลมเขาออกและสั้นยาวตลอดคําบริกรรมนั้นๆ ก็เพื่อจะใหจิตถึงความละเอียด 
เมื่อถึงลมละเอียดที่สุด จิตจะปรากฏมีความสวางไสว เยือกเย็นเปนความสงบสุขและรูอยู
จําเพาะใจ ไมเกี่ยวของกับอารมณใด ๆ แมที่สุดกองลมก็ลดละความเกี่ยวของ ในขณะ
นั้นไมมีความกังวล เพราะจิตวางภาระ มีความรูอยูจําเพาะใจดวงเดียว คือ ความเปน
หนึ่ง (เอกัคคตารมณ) นี่คือผลที่ไดรับจากการเจริญอานาปานสติกรรมฐาน ในกรรมฐาน
บทอื่นพึงทราบวา  ผูภาวนาจะตองไดรับผลเชนเดียวกันกับบทนี ้

การบริกรรมภาวนา มีบทกรรมฐานนั้น ๆ เปนเครื่องกํากับใจดวยสต ิ  จะระงับ
ความคะนองของใจไดเปนลําดับ  จะปรากฏความสงบสุขขึ้นที่ใจ  มีอารมณอันเดียว  คือ
รูอยูจําเพาะใจ  ปราศจากความฟุงซานใด ๆ ไมมีสิ่งมากวนใจใหเอนเอียง  เปนความสุข
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จําเพาะใจ  ปราศจากความเสกสรรหรือปรุงแตงใดๆ ทั้งสิ้น  เพียงเทานี้ ผูปฏิบัติจะเห็น
ความอัศจรรยในใจ  ที่ไมเคยประสบมาแตกาลไหนๆ  และเปนความสุขที่ดูดดื่มยิ่งกวา
อื่นใดที่เคยผานมา 

อนึ่งพึงทราบ ผูบริกรรมบทกรรมฐานนั้นๆ บางทานอาจปรากฏอาการแหง
กรรมฐาน ที่ตนกําลังบริกรรมนั้นขึ้นที่ใจ  ในขณะที่กําลังบริกรรมอยูก็ได  เชน  ปรากฏผม  
ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เน้ือ  เอ็น  กระดูก  เปนตน  อาการใดอาการหนึ่ง ประจักษกับใจ
เหมือนมองเห็นดวยตาเนื้อ  เมื่อปรากฏอยางนี้  พึงกําหนดดูอาการที่ตนเห็นนั้นใหชัดเจน
ติดใจ  และกําหนดใหตั้งอยางนั้นไดนาน และติดใจเทาไรยิ่งดี  เมื่อติดใจแนบสนิทแลวจง
ทําความแยบคายในใจ  กําหนดสวนที่เห็นนั้น โดยเปนของปฏิกูลโสโครก ทั้งอาการสวนใน 
และอาการสวนนอกของกายโดยรอบ และแยกสวนของกายออกเปนสวนๆ หรือเปน
แผนกๆ ตามอาการนั้นๆ โดยเปนกองผม  กองขน กองเนื้อ  กองกระดูก  ฯลฯ 

เสร็จแลวกําหนดใหเนาเปอยลงบาง  กําหนดไฟเผาบาง  กําหนดให แรง กา หมา  
กินบาง  กําหนดใหแตกลงสูธาตุเดิมของเขา  คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  บางเปนตน  การทํา
อยางนี้เพื่อความชํานาญ คลองแคลวของใจในการเห็นกาย  เพื่อความเห็นจริงในกายวา มี
อะไรอยูในนั้น เพื่อความบรรเทาและตัดขาดเสียไดซึ่งความหลงกาย  อันเปนเหตุใหเกิด
ราคะตัณหา  คือ ความคะนองของใจ  ทําอยางนี้ไดชํานาญเทาไรยิ่งด ี  ใจจะสงบละเอียด
เขาทุกที  ขอสําคัญเมื่อปรากฏอาการของกายขึ้น อยาปลอยใหผานไปโดยไมสนใจ และ
อยากลัวอาการของกายที่ปรากฏ จงกําหนดไวเฉพาะหนาทันท ี กายนี้เมื่อภาวนาไดเห็นจน
ติดใจจริงๆ  จะเกิดความเบื่อหนายสลดสังเวชตน  จะเกิดขนพองสยองเกลา  น้ําตาไหลลง
ทันที  อนึ่งผูที่ปรากฏกายขึ้นเฉพาะหนาในขณะภาวนา ใจจะเปนสมาธิไดอยางรวดเร็ว  
และจะทําปญญาใหแจงไปพรอมๆ กันกับความสงบของใจที่ภาวนาเห็นกาย

ผูที่ไมเห็นอาการของกาย  จงทราบวา  การบริกรรมภาวนาทั้งนี ้  ก็เปนการภาวนา
เพื่อจะยังจิตใหเขาสูความสงบสุขเชนเดียวกัน จึงไมมีขอระแวงสงสัยที่ตรงไหนวา  จิตจะไม
หยั่งลงสูความสงบ และเห็นภัยดวยปญญาในวาระตอไป  จงทําความมั่นใจในบทภาวนา 
และคําบริกรรมของตนอยาทอถอย ผูดําเนินไปโดยวิธีใด พึงทราบวา  ดําเนินไปสูจุด
ประสงคเชนเดียวกัน  และจงทราบวา  บทธรรมทั้งหมดนี้  เปนบทธรรมที่จะนําใจไปสูสันติ
สุข คือ พระนิพพาน อันเปนจุดสุดทายของการภาวนาทุกบทไป  ฉะนั้น จงทําตามหนาที่
แหงบทภาวนาของตน  อยาพะวักพะวนในกรรมฐานบทอื่นๆ จะเปนความลังเลสงสัย ตัด
สินใจลงไปสูความจริงไมได จะเปนอุปสรรคแกความจริงใจตลอดกาล จงตั้งใจทําดวย
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ความมีสติจริงๆ และอยาเรียงศีล สมาธิ ปญญา ใหนอกไปจากใจ  เพราะกิเลสคือ ราคะ  
โทสะ  โมหะ  เปนตน  อยูที่ใจ  ใครไมไดเรียงรายเขา  เมื่อคิดไปทางผิด  มันก็เกิดกิเลส
ขึ้นมาที่ใจดวงนั้น  ไมไดกําหนดหรือนัดกันวา  ใครจะมากอนมาหลัง  มันเปนกิเลสมาที
เดียว  กิเลสชนิดไหนมา  มันก็ทําใหเรารอนไดเชนเดียวกัน  เรื่องของกิเลสมันจะตองเปน
กิเลสเรื่อยไปอยางนี้ กิเลสตัวไหนจะมากอนมาหลังเปนไมเสียผล  ทําใหเกิดความรอนได
ทั้งนั้น  วิธีการแกกิเลสอยาคอยใหศีลไปกอน  สมาธิมาที่สอง  ปญญามาที่สาม  นี่เรียกวา  
ทําสมาธิเรียงแบบ  เปนอดีต อนาคตเสมอไป  หาความสงบสุขไมไดตลอดกาล  

ปญญาอบรมสมาธิ
ความจริงการภาวนาเพื่อใหใจสงบ ถาสงบดวยวิธีปลอบโยนโดยทางบริกรรมไม

ได ตองภาวนาดวยวิธีปราบปรามขูเข็ญ คือคนคิดหาเหตุผลในสิ่งที่จิตติดของดวยปญญา  
แลวแตความแยบคายของปญญา จะหาอุบายทรมานจิตดวงพยศ จนปรากฏใจยอมจํานน
ตามปญญาวา เปนความจริงอยางนั้นแลว  ใจจะฟุงซานไปไหนไมได  ตองหยั่งเขาสูความ
สงบเชนเดียวกับสัตวพาหนะตัวคะนอง  ตองฝกฝนทรมานอยางหนักจึงจะยอมจํานนตอ
เจาของ

ฉะนั้นในเรื่องนี้จะขอยกอุปมาเปนหลักเทียบเคียง เชน ตนไมบางประเภท ตั้งอยู
โดดเดี่ยวไมมีสิ่งเกี่ยวของ  ผูตองการตนไมนั้นก็ตองตัดดวยมีดหรือขวาน  เมื่อขาดแลว  
ไมตนนั้นก็ลมลงสูจุดที่หมาย  แลวนําไปไดตามตองการ  ไมมีความยากเย็นอะไรนัก  แต
ไมอีกบางประเภท ไมตั้งอยูโดดเดี่ยว ยังเกี่ยวของอยูกับกิ่งแขนงของตนอื่นๆ อีกมาก  
ยากที่จะตัดใหลงสูที่หมายได  ตองใชปญญาหรือสายตาตรวจดูสิ่งเกี่ยวของของตนไมนั้น
โดยถี่ถวน  แลวจึงตัดตนไมนั้นใหขาด พรอมทั้งตัดสิ่งเกี่ยวของจนหมดสิ้นไป ไมยอมตก
หรือลมลงสูที่หมายและนําไปไดตามความตองการฉันใด  จริตนิสัยของคนเราก็ฉันนั้น

คนบางประเภทไมคอยมีสิ่งแวดลอมเปนภาระกดถวงใจมาก เพียงใชคําบริกรรม
ภาวนา พุทฺโธ  ธมฺโม  สง.โฆ  เปนตน  บทใดบทหนึ่งเขาเทานั้น  ใจก็ไดรับความสงบ
เยือกเย็นเปนสมาธิลงได กลายเปนตนทุนหนุนปญญา  ใหกาวหนาตอไปไดอยางสบายที่
เรียกวา สมาธิอบรมปญญา แตคนบางประเภทมีสิ่งแวดลอมเปนภาระกดถวงใจมาก และ
เปนนิสัยชอบคิดอะไรมากอยางนี้  จะอบรมดวยคําบริกรรมอยางที่กลาวมาแลวนั้น  ไม
สามารถที่จะยังจิตใหหยั่งลงสูความสงบเปนสมาธิได ตองใชปญญาไตรตรองเหตุผล  ตัด
ตนเหตุของความฟุงซานดวยปญญา เมื่อปญญาไดหวานลอมในสิ่งที่จิตติดของนั้นไว
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ไดเปนลําดับ  สําหรับผูกลาตอเหตุผล เพื่อจะยังประโยชนตนใหสําเร็จ ยอมไดสติปญญา
จากนิมิตนั้นๆเสมอไป

แตผูขี้ขลาดหวาดกลัวอาจจะทําใจใหเสีย เพราะสมาธิประเภทนี้มีจํานวนมาก  
เพราะเรื่องที่นากลัวมีมาก  เชน  ปรากฏมีคน  รูปราง  สีสัน  วรรณะ  นากลัว  ทําทาจะ
ฆาฟน หรือจะกินเปนอาหาร  อยางนี้เปนตน  แตถาเปนผูกลาหาญตอเหตุการณแลว  ก็
ไมมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้น ยิ่งจะไดอุบายเพิ่มขึ้นจากนิมิตหรือสมาธิประเภทนี้เสียอีก  
สําหรับผูมักกลัว  ปกติก็แสหาเรื่องกลัวอยูแลว ยิ่งปรากฏนิมิตที่นากลัวก็ยิ่งไปใหญ ดีไม
ดีอาจจะเปนบาขึ้นในขณะนั้นก็ได

สวนนิมิตนอกที่ผานมา จะรูหรือไมวาเปนนิมิตนอก หรือนิมิตเกิดกับตัวนั้น  ตอง
ผานนิมิตใน ซึ่งเกิดกับตัวไปจนชํานาญแลวจึงจะสามารถรูได  นิมิตนอกนั้น  เปนเรื่องที่
เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ของคนหรือสัตว เปรต  ภูตผี  เทวบุตร  เทวดา  อินทร  พรหม  
ที่มาเกี่ยวของกับสมาธิในเวลานั้น เชนเดียวกับเราสนทนากันกับแขกที่มาเยี่ยม  เรื่อง
ปรากฏขึ้นจะนานหรือไมนั้น  แลวแตเหตุการณจะยุติลงเมื่อใด  บางครั้งเรื่องหนึ่งจบลง  
เรื่องอื่นแฝงเขามาตอกันไปอีกไมจบสิ้นลงงายๆ  เรียกวา ส้ันบางยาวบาง  เมื่อจบลงแลว 
จิตก็ถอนขึ้นมา  บางครั้งก็กินเวลาหลายชั่วโมง

สมาธิประเภทนี้แมรวมนานเทาใดก็ตาม เมื่อถอนขึ้นมาแลวก็ไมมีกําลังเพิ่มสมาธิ
ใหแนนหนา และไมมีกําลังหนุนปญญาไดดวย  เหมือนคนนอนหลับแลวฝนไป  ธาตุขันธ
ยอมไมมีกําลังเต็มที่  สวนสมาธิที่รวมลงแลวอยูกับที่  พอถอนขึ้นมาปรากฏเปนกําลัง
หนุนสมาธิใหแนนหนา เชนเดียวกับคนนอนหลับสนิทดีไมฝน  พอตื่นขึ้นธาตุขันธรูสึกมี
กําลังดี  ฉะนั้นสมาธิประเภทนี้  ถายังไมชํานาญ และรอบคอบดวยปญญา ก็ทําใหเสียคน  
เชนเปนบาไปได โดยมากนักภาวนาที่เขาเลาลือกันวา “ธรรมแตก” นั้น เปนเพราะสมาธิ
ประเภทนี้ แตเมื่อรอบคอบดีแลวก็เปนประโยชนเกี่ยวกับเหตุการณไดดี

สวนอุคคหนิมิตที่ปรากฏขึ้นจากจิตตามที่ไดอธิบายไวขางตนนั้น  เปนนิมิตที่ควร
แกการปฏิภาคในหลักภาวนา ของผูตองการอุบายแยบคายดวยปญญาโดยแท เพราะเปน
นิมิตที่เกี่ยวกับอริยสัจ นิมิตอันหลังตองนอมเขาหา  จึงจะเปนอริยสัจไดบาง แตทั้งนิมิต
เกิดกับตน และนิมิตผานมาจากภายนอก  ถาเปนคนขลาดก็อาจเสียไดเหมือนกัน  สําคัญ
อยูที่ปญญาและความกลาหาญตอเหตุการณ ผูมีปญญาจึงไมประมาทสมาธิประเภทนี้โดย
ถายเดียว  เชน  งูเปนตัวอสรพิษ เขานํามาเลี้ยงไวเพื่อถือเอาประโยชนจากงูก็ยังได  วิธี
ปฏิบัติในนิมิตทั้งสองซึ่งเกิดจากสมาธิประเภทนี้  นิมิตที่เกิดจากจิตที่เรียกวา  “ นิมิต
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ใน” จงทําปฏิภาค มีแบงแยก  เปนตน  ตามที่ไดอธิบายไวขางตนแลว  นิมิตที่ผานมา
อันเกี่ยวแกคนหรือสัตว เปนตน  ถาสมาธิยังไมชํานาญ  จงงดไวกอนอยาดวนสนใจ  เมื่อ
สมาธิชํานาญแลว จึงปลอยจิตออกรูตามเหตุการณปรากฏ จะเปนประโยชนที่เกี่ยวกับ
เรื่องราวในอดีตอนาคตไมนอยเลย  สมาธิประเภทนี้เปนสมาธิที่แปลกมาก  อยาดวน
เพลิดเพลินและเสียใจในสมาธิประเภทนี้โดยถายเดียว  จงทําใจใหกลาหาญขณะที่นิมิต
นานาประการเกิดขึ้นจากสมาธิประเภทนี ้ เบื้องตนใหนอมลงสูไตรลักษณ  ขณะนิมิต
ปรากฏขึ้นจะไมทําใหเสีย

แตพึงทราบวา  สมาธิประเภทมีนิมิตนี้ไมมีทุกรายไป  รายที่ไมมีก็คือเมื่อจิตสงบ
แลว รวมอยูกับที่ จะรวมนานเทาไร ก็ไมคอยมีนิมิตมาปรากฏ  หรือจะเรียกงาย ๆ ก็คือ  
รายที่ปญญาอบรมสมาธ ิ  แมสงบรวมลงแลวจะอยูนานหรือไมนานก็ตามก็ไมมีนิมิต 
เพราะเกี่ยวกับปญญาแฝงอยูกับองคสมาธินั้น สวนรายที่สมาธิอบรมปญญา มักจะ
ปรากฏนิมิตแทบทุกรายไป  เพราะจิตประเภทนี้รวมลงอยางเร็วที่สุด  เหมือนคนตกบอ
ตกเหวไมคอยระวังตัว  ลงรวดเดียวก็ถึงที่พักของจิต แลวก็ถอนออกมารูเหตุการณตางๆ 
จึงปรากฏเปนนิมิตขึ้นมาในขณะนั้น และก็เปนนิสัยของจิตประเภทนี้แทบทุกรายไป แต
จะเปนสมาธิประเภทใดก็ตาม ปญญาเปนสิ่งสําคัญประจําสมาธิประเภทนั้นๆ เมื่อถอน
ออกมาแลว จงไตรตรองธาตุขันธดวยปญญา   เพราะปญญากับสมาธิเปนธรรมคูเคียงกัน 
จะแยกจากกันไมได ถาสมาธิไมกาวหนาตองใชปญญาหนุนหลัง  ขอยุติเรื่องอุปจารสมาธิ
แตเพียงเทานี้

อัปปนาสมาธิ  เปนสมาธิที่ละเอียดและแนนหนามั่นคง  ทั้งรวมอยูไดนาน   จะให
รวมอยูหรือถอนขึ้นมาไดตามตองการ สมาธิทุกประเภทพึงทราบวา เปนเครื่องหนุน
ปญญาไดตามกําลังของตน  คือ  สมาธิอยางหยาบ  อยางกลาง  และอยางละเอียด   ก็
หนุนปญญาอยางหยาบ  อยางกลาง  และอยางละเอียดเปนชั้น ๆ ไป   แลวแตผูมีปญญา
จะนําออกใช แตโดยมากจะเปนสมาธิประเภทใดก็ตามปรากฏขึ้น ผูภาวนามักจะติด 
เพราะเปนความสุข  ในขณะที่จิตรวมลงและพักอยู  การที่จะเรียกวาจิตติดสมาธ ิ   หรือ
ติดความสงบไดนั้นไมเปนปญหา ในขณะที่จิตพักรวมอยู  จะพักอยูนานเทาไรก็ไดตาม
ขั้นของสมาธ ิ ที่สําคัญก็คือ  เมื่อจิตถอนขึ้นมาแลวยังอาลัยในความพักของจิต   ทั้ง ๆ ที่
ตนมีความสงบพอที่จะใชปญญาไตรตรอง และมีความสงบจนพอตัว ซึ่งควรจะใชปญญา
ไดอยางเต็มที่แลว  แตยังพยายามที่จะอยูในความสงบไมสนใจในปญญาเลย  อยางนี้
เรียกวา  ติดสมาธิถอนตัวไมขึ้น 

-	๑๐	-



ปัญญาอบรมสมาธิ

๑๒

การที่จิตใชกลอง  คือ  ปญญา  ทองเที่ยวในเมือง “กายนคร” ยอมเห็น “กาย
นคร” ของตน และ “กายนคร” ของคนและสัตวทั่วไปไดชัด  ตลอดจนทางสามแพรง  
คือไตรลักษณ อนิจฺจํ  ทุกฺข ํอนตฺตา  และทางสี่แพรง  คือ  ธาตุสี่  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ทั่ว
ทั้งตรอกของทางสายตาง ๆ คือ  อาการของกายทุกสวน  พรอมทั้งหองน้ํา  ครัวไฟ  
(สวนขางในของรางกาย) แหงเมืองกายนคร  จัดเปน โลกวิทู  ความเห็นแจงในกายนคร
ทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็ไดดวย  ยถาภูตญาณทัสสนะ  ความเห็นตามเปนจริงในกายทุกสวน  
หมดความสงสัยในเรื่องของกายที่เรียกวา  รูปธรรม

ตอไปนี้จะอธิบายวิปสสนาเกี่ยวกับ  นามธรรม คือ เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ
วิญญาณ  นามธรรมทั้งสี่นี้ เปนสวนหนึ่งของขันธหา  แตละเอียดไปกวารูปขันธ  คือ กาย 
ไมสามารถมองเห็นดวยตา  แตรูไดทางใจ  เวทนา  คือ สิ่งที่จะตองเสวยทางใจ  สุขบาง 
ทุกขบาง  เฉย ๆ บาง  สัญญา คือ ความจํา  เชน  จําชื่อจําเสียง จําวัตถุสิ่งของ  จําบาลี
คาถา  เปนตน  สังขาร คือ ความคิด ความปรุง  เชน  คิดด ีคิดชั่ว คิดกลางๆ  ไมด ีไม
ชั่ว  หรือ ปรุงอดีตอนาคต  เปนตน  และ วิญญาณ  ความรับรู  คือ รับรู  รูป เสียง กลิ่น 
รส เครื่องสัมผัส และธรรมารมณ  ในขณะที่สิ่งเหลานี้มากระทบ  ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจ  นามธรรมทั้งสี่นี้ เปนอาการของใจ  ออกมาจากใจ  รูไดที่ใจ  และเปนมายาของ
ใจดวย  ถาใจยังไมรอบคอบ  จึงจัดวา เปนเครื่องปกปดความจริงไดดวย

การพิจารณานามธรรมทั้งสี ่  ตองพิจารณาดวยปญญา  โดยทางไตรลักษณลวนๆ  
เพราะขันธเหลานี้มีไตรลักษณประจําตนทุกอาการที่เคลื่อนไหว  แตวิธีพิจารณาในขันธ
ทั้งสี่นี้  ตามแตจริตจะชอบในขันธใด  ไตรลักษณใด  หรือทั่วไปในขันธ และไตรลักษณ
น้ันๆ   จงพิจารณาตามจริตชอบในขันธและไตรลักษณนั้นๆ เพราะขันธและไตรลักษณ
หนึ่งๆ เปนธรรมเกี่ยวโยงถึงกัน  จะพิจารณาเพียงขันธหรือไตรลักษณเดียวก็เปนเหตุให
ความเขาใจหยั่งทราบไปในขันธและไตรลักษณอื่นๆ ไดโดยสมบูรณ   เชนเดียวกับ
พิจารณาไปพรอม ๆ กัน เพราะขันธและไตรลักษณเหลานี้มีอริยสัจเปนรั้วกั้นเขตแดนรับ
รองไวแลว เชนเดียวกับการรับประทานอาหารลงในที่แหงเดียว ยอมซึมซาบไปทั่วอวัยวะ
นอยใหญของรางกาย  ซึ่งเปนสวนใหญรับรองไวแลวฉะนั้น

เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติจงตั้งสติและปญญาใหเขาใกลชิดตอนามธรรม คือ ขันธสี่นี้ 
ทุกขณะที่ขันธนั้นๆ  เคลื่อนไหว  คือ ปรากฏขึ้น ตั้งอยู และดับไป  และไมเที่ยง  เปน
ทุกข เปนอนัตตาประจําตน  ไมมีเวลาหยุดยั้งตามความจริงของเขา ซึ่งแสดงหรือ
ประกาศตนอยูอยางนี้  ไมมีเวลาสงบแมแตขณะเดียว ทั้งภายใน ทั้งภายนอก ทั่วโลกธาตุ

-	๑๑	-



แว่นดวงใจ

๑๒

การที่จิตใชกลอง  คือ  ปญญา  ทองเที่ยวในเมือง “กายนคร” ยอมเห็น “กาย
นคร” ของตน และ “กายนคร” ของคนและสัตวทั่วไปไดชัด  ตลอดจนทางสามแพรง  
คือไตรลักษณ อนิจฺจํ  ทุกฺข ํอนตฺตา  และทางสี่แพรง  คือ  ธาตุสี่  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ทั่ว
ทั้งตรอกของทางสายตาง ๆ คือ  อาการของกายทุกสวน  พรอมทั้งหองน้ํา  ครัวไฟ  
(สวนขางในของรางกาย) แหงเมืองกายนคร  จัดเปน โลกวิทู  ความเห็นแจงในกายนคร
ทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็ไดดวย  ยถาภูตญาณทัสสนะ  ความเห็นตามเปนจริงในกายทุกสวน  
หมดความสงสัยในเรื่องของกายที่เรียกวา  รูปธรรม

ตอไปนี้จะอธิบายวิปสสนาเกี่ยวกับ  นามธรรม คือ เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ
วิญญาณ  นามธรรมทั้งสี่นี้ เปนสวนหนึ่งของขันธหา  แตละเอียดไปกวารูปขันธ  คือ กาย 
ไมสามารถมองเห็นดวยตา  แตรูไดทางใจ  เวทนา  คือ สิ่งที่จะตองเสวยทางใจ  สุขบาง 
ทุกขบาง  เฉย ๆ บาง  สัญญา คือ ความจํา  เชน  จําชื่อจําเสียง จําวัตถุสิ่งของ  จําบาลี
คาถา  เปนตน  สังขาร คือ ความคิด ความปรุง  เชน  คิดด ีคิดชั่ว คิดกลางๆ  ไมด ีไม
ชั่ว  หรือ ปรุงอดีตอนาคต  เปนตน  และ วิญญาณ  ความรับรู  คือ รับรู  รูป เสียง กลิ่น 
รส เครื่องสัมผัส และธรรมารมณ  ในขณะที่สิ่งเหลานี้มากระทบ  ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจ  นามธรรมทั้งสี่นี้ เปนอาการของใจ  ออกมาจากใจ  รูไดที่ใจ  และเปนมายาของ
ใจดวย  ถาใจยังไมรอบคอบ  จึงจัดวา เปนเครื่องปกปดความจริงไดดวย

การพิจารณานามธรรมทั้งสี ่  ตองพิจารณาดวยปญญา  โดยทางไตรลักษณลวนๆ  
เพราะขันธเหลานี้มีไตรลักษณประจําตนทุกอาการที่เคลื่อนไหว  แตวิธีพิจารณาในขันธ
ทั้งสี่นี้  ตามแตจริตจะชอบในขันธใด  ไตรลักษณใด  หรือทั่วไปในขันธ และไตรลักษณ
น้ันๆ   จงพิจารณาตามจริตชอบในขันธและไตรลักษณนั้นๆ เพราะขันธและไตรลักษณ
หนึ่งๆ เปนธรรมเกี่ยวโยงถึงกัน  จะพิจารณาเพียงขันธหรือไตรลักษณเดียวก็เปนเหตุให
ความเขาใจหยั่งทราบไปในขันธและไตรลักษณอื่นๆ ไดโดยสมบูรณ   เชนเดียวกับ
พิจารณาไปพรอม ๆ กัน เพราะขันธและไตรลักษณเหลานี้มีอริยสัจเปนรั้วกั้นเขตแดนรับ
รองไวแลว เชนเดียวกับการรับประทานอาหารลงในที่แหงเดียว ยอมซึมซาบไปทั่วอวัยวะ
นอยใหญของรางกาย  ซึ่งเปนสวนใหญรับรองไวแลวฉะนั้น

เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติจงตั้งสติและปญญาใหเขาใกลชิดตอนามธรรม คือ ขันธสี่นี้ 
ทุกขณะที่ขันธนั้นๆ  เคลื่อนไหว  คือ ปรากฏขึ้น ตั้งอยู และดับไป  และไมเที่ยง  เปน
ทุกข เปนอนัตตาประจําตน  ไมมีเวลาหยุดยั้งตามความจริงของเขา ซึ่งแสดงหรือ
ประกาศตนอยูอยางนี้  ไมมีเวลาสงบแมแตขณะเดียว ทั้งภายใน ทั้งภายนอก ทั่วโลกธาตุ

-	๑๒	-



ปัญญาอบรมสมาธิ

๑๓

ประกาศเปนเสียงเดียวกัน คือ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา  ปฏิเสธความหวังของสัตว 
พูดงายๆ ก็คือ  ธรรมทั้งนี้ไมมีเจาของ ประกาศตนอยูอยางอิสรเสรีตลอดกาล ใครหลง
ไปยึดเขาก็พบแตความทุกขดวยความเหี่ยวแหงใจตรอมใจ หนักเขากินอยูหลับนอนไม
ได  น้ําตาไหลจนจะกลายเปนแมน้ําลําคลองไหลนองตลอดเวลา และตลอดอนันตกาลที่
สัตวยังหลงของอยู ชี้ใหเห็นงายๆ  ขันธทั้งหาเปนบอหลั่งน้ําตาของสัตวผูลุมหลงนั่นเอง 
การพิจารณาใหรูดวยปญญาชอบในขันธและสภาวธรรมทั้งหลาย ก็เพื่อจะประหยัดน้ําตา
และตัดภพชาติใหนอยลง หรือใหขาดกระเด็นออกจากใจผูเปนเจาทุกข ใหไดรับสุขอยาง
สมบูรณนั่นเอง

สภาวธรรมมีขันธเปนตนนี้ จะเปนพิษสําหรับผูยังลุมหลง สวนผูรูเทาทันขันธและ
สภาวธรรมทั้งปวงแลว  สิ่งทั้งนี้จะสามารถทําพิษอะไรได และทานยังถือเอาประโยชนจาก
สิ่งเหลานี้ไดเทาที่ควร  เชนเดียวกับขวากหนามที่มีอยูทั่วไป ใครไมรูไปโดนเขาก็เปน
อันตราย  แตถารูวาเปนหนามแลวนําไปทํารั้วบานหรือกั้นสิ่งปลูกสราง ก็ไดรับประโยชน
เทาที่ควรฉะนั้น เพราะฉะนั้นผูปฏิบัต ิ จงทําความแยบคายในขันธและสภาวธรรมดวยด ี  
สิ่งทั้งนี้เกิดดับอยูกับจิตทุกขณะ  จงตามรูความเปนไปของเขาดวยปญญาวาอยางไรจะ
รอบคอบและรูเทานั้น  จงถือเปนภาระสําคัญประจําอิริยาบถ  อยาไดประมาทนอนใจ

ธรรมเทศนาที่แสดงขึ้นจากขันธและสภาวธรรมทั่วไปในระยะนี ้  จะปรากฏทางสติ
ปญญาไมมีเวลาจบสิ้น  และเทศนไมมีจํานนทางสํานวนโวหาร  ประกาศเรื่องไตรลักษณ
ประจําตลอดเวลา ทั้งกลางวัน  กลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน  ทั้งเปนระยะที่ปญญาของเรา
ควรแกการฟงแลว เหมือนเราไดไตรตรองตามธรรมเทศนาของพระธรรมกถึกอยางสุดซึ้ง
นั่นเอง  ขั้นนี้นักปฏิบัติจะรูสึกวาเพลิดเพลินเต็มที ่  ในการคนคิดตามความจริงของขันธ 
และสภาวธรรมที่ประกาศความจริงประจําตน แทบไมมีเวลาหลับนอน เพราะอํานาจ
ความเพียรในหลักธรรมชาต ิ ไมขาดวรรคขาดตอนโดยทางปญญา สืบตอในขันธหรือ
สภาวธรรมซึ่งเปนหลักธรรมชาติเชนเดียวกัน  ก็จะพบความจริงจากขันธและสภาวธรรม  
ประจักษใจขึ้นมาดวยปญญาวา  แมขันธทั้งมวลและสภาวธรรมทั่วไปตลอดไตรโลกธาตุ 
ก็เปนธรรมชาติธรรมดาของเขาอยางนั้น  ไมปรากฏวาสิ่งเหลานี้เปนกิเลสตัณหาตามโมห
นิยมแตอยางใด

อุปมาเปนหลักเทียบเคียง  เชน  ของกลางที่โจรลักไปก็พลอยเปนเรื่องราวไปตาม
โจร แตเมื่อเจาหนาที่ไดสืบสวนสอบสวนดูถวนถี ่ จนไดพยานหลักฐานเปนที่พอใจแลว 
ของกลางจับไดก็สงคืนเจาของเดิม  หรือเก็บไวในสถานที่ควรไมมีโทษแตอยางใด เจา

๑๔

หนาที่ก็มิไดติดใจในของกลาง  ปญหาเรื่องโทษก็ขึ้นอยูกับโจร  เจาหนาที่จะตองเกี่ยว
ของกับโจรและจับตัวไปสอบสวนตามกฎหมาย  เมื่อไดความตามพยานหลักฐานถูกตอง
ตามกฎหมายวาเปนความจริงแลว ก็ลงโทษผูตองหาตามกฎหมายและปลอยตัวผูไมมี
ความผิดและไมมีสวนเกี่ยวของออกไปเปนอิสรเสรีตามเดิมฉันใด  เรื่องอวิชชาจิตกับ
สภาวธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้น

ขันธและสภาวธรรมทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ไมมีความผิดและเปนกิเลสบาปธรรมแต
อยางใด  แตพลอยเปนเรื่องไปดวย เพราะจิตผูฝงอยูใตอํานาจของอวิชชา ไมรูตัววา
อวิชชาคือใคร  อวิชชากับจิตจึงกลมกลืนเปนอันเดียวกัน  เปนจิตหลงไปทั้งดวง เที่ยวกอ
เรื่องรัก  เรื่องชัง ฝงไวตามธาตุขันธ คือ ตามรูป  เสียง กลิ่น  รส  เครื่องสัมผัส  ตามตา  
หู  จมูก ลิ้น  กาย และใจ  และฝงรักฝงชังไวตามรูป  เวทนา สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  
ตลอดไตรโลกธาตุ  เปนสภาวะที่ถูกจับจองและรักชังยึดถือจากใจดวงลุมหลงนี้ทั้งสิ้น  
เพราะอํานาจความจับจองยึดถือเปนเหตุ  ใจอวิชชาดวงนี้จึงเที่ยวเกิด แก เจ็บ ตาย หมุน
เวียนไปไดทุกกําเนิด ไมวาสูง ต่ํา ดี ชั่ว  ในภพทั้งสามนี้

แมจะแยกกําเนิดของสัตวที่ตางกันในภพนั้นๆ ไวมากเทาไร  ใจดวงอวิชชานี้
สามารถจะไปถือเอากําเนิดในภพนั้นๆ  ไดตามแตปจจัยเครื่องหนุนของจิตดวงนี้ มีกําลัง
มากนอยและดีชั่วเทาไร ใจดวงนี้ตองไปเกิดไดตามโอกาสที่จะอํานวย ตามสภาวะทั้ง
หลายที่ใจดวงนี้มีความเกี่ยวของ   จึงกลายเปนเรื่องผิดจากความจริงของตนไปโดยลําดับ   
เพราะอํานาจอวิชชาอันเดียวเทานี ้ จึงกอเหตุรายปายสีไปทั่วไตรโลกธาตุใหแปรสภาพ 
คือ ธาตุลวนๆ ของเดิมไปเปนสัตว เปนบุคคล และเปนความเกิด แก  เจ็บ  ตาย  ตาม
โมหะ  (อวิชชา) นิยม เมื่อทราบชัดดวยปญญาวา  ขันธหาและสภาวธรรมทั้งหลาย ไม
ใชตัวเรื่องและตัวกอเรื่อง เปนแตพลอยมีเรื่อง   เพราะอวิชชาเปนผูเรืองอํานาจ  บันดาล
ใหสภาวะทั้งหลายเปนไปไดตามอยางนี้แลว ปญญาจึงตามคนลงที่ตนตอ  คือจิตดวงรู   
อันเปนบอเกิดของเรื่องทั้งหลายอยางไมหยุดยั้งตลอดอิริยาบถ คือ ยืน เดิน  นั่ง นอน 
โดยความไมวางใจในความรูอันนี้

เมื่อสติปญญาที่ไดฝกซอมเปนเวลานานจนมีความสามารถเต็มที่ ไดแผวงลอม
และฟาดฟนเขาไปตรงจุดใหญ คือ ผูรูที่เต็มไปดวยอวิชชาอยางไมรีรอ ตอยุทธกันทาง
ปญญา   เมื่ออวิชชาทนตอดาบเพชร  คือสติปญญาไมไหวก็ทลายลงจากจิตที่เปนแทน
บัลลังกอันประเสริฐของอวิชชามาแตกาลไหนๆ เมื่ออวิชชาไดถูกทําลายตายลงไปแลว
ดวยอํานาจ “มรรคญาณ” ซึ่งเปนอาวุธทันสมัย  เพียงขณะเดียวเทานั้น   ความจริงทั้ง

-	๑๓	-



แว่นดวงใจ

๑๔

หนาที่ก็มิไดติดใจในของกลาง  ปญหาเรื่องโทษก็ขึ้นอยูกับโจร  เจาหนาที่จะตองเกี่ยว
ของกับโจรและจับตัวไปสอบสวนตามกฎหมาย  เมื่อไดความตามพยานหลักฐานถูกตอง
ตามกฎหมายวาเปนความจริงแลว ก็ลงโทษผูตองหาตามกฎหมายและปลอยตัวผูไมมี
ความผิดและไมมีสวนเกี่ยวของออกไปเปนอิสรเสรีตามเดิมฉันใด  เรื่องอวิชชาจิตกับ
สภาวธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้น

ขันธและสภาวธรรมทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ไมมีความผิดและเปนกิเลสบาปธรรมแต
อยางใด  แตพลอยเปนเรื่องไปดวย เพราะจิตผูฝงอยูใตอํานาจของอวิชชา ไมรูตัววา
อวิชชาคือใคร  อวิชชากับจิตจึงกลมกลืนเปนอันเดียวกัน  เปนจิตหลงไปทั้งดวง เที่ยวกอ
เรื่องรัก  เรื่องชัง ฝงไวตามธาตุขันธ คือ ตามรูป  เสียง กลิ่น  รส  เครื่องสัมผัส  ตามตา  
หู  จมูก ลิ้น  กาย และใจ  และฝงรักฝงชังไวตามรูป  เวทนา สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  
ตลอดไตรโลกธาตุ  เปนสภาวะที่ถูกจับจองและรักชังยึดถือจากใจดวงลุมหลงนี้ทั้งสิ้น  
เพราะอํานาจความจับจองยึดถือเปนเหตุ  ใจอวิชชาดวงนี้จึงเที่ยวเกิด แก เจ็บ ตาย หมุน
เวียนไปไดทุกกําเนิด ไมวาสูง ต่ํา ดี ชั่ว  ในภพทั้งสามนี้

แมจะแยกกําเนิดของสัตวที่ตางกันในภพนั้นๆ ไวมากเทาไร  ใจดวงอวิชชานี้
สามารถจะไปถือเอากําเนิดในภพนั้นๆ  ไดตามแตปจจัยเครื่องหนุนของจิตดวงนี้ มีกําลัง
มากนอยและดีชั่วเทาไร ใจดวงนี้ตองไปเกิดไดตามโอกาสที่จะอํานวย ตามสภาวะทั้ง
หลายที่ใจดวงนี้มีความเกี่ยวของ   จึงกลายเปนเรื่องผิดจากความจริงของตนไปโดยลําดับ   
เพราะอํานาจอวิชชาอันเดียวเทานี ้ จึงกอเหตุรายปายสีไปทั่วไตรโลกธาตุใหแปรสภาพ 
คือ ธาตุลวนๆ ของเดิมไปเปนสัตว เปนบุคคล และเปนความเกิด แก  เจ็บ  ตาย  ตาม
โมหะ  (อวิชชา) นิยม เมื่อทราบชัดดวยปญญาวา  ขันธหาและสภาวธรรมทั้งหลาย ไม
ใชตัวเรื่องและตัวกอเรื่อง เปนแตพลอยมีเรื่อง   เพราะอวิชชาเปนผูเรืองอํานาจ  บันดาล
ใหสภาวะทั้งหลายเปนไปไดตามอยางนี้แลว ปญญาจึงตามคนลงที่ตนตอ  คือจิตดวงรู   
อันเปนบอเกิดของเรื่องทั้งหลายอยางไมหยุดยั้งตลอดอิริยาบถ คือ ยืน เดิน  นั่ง นอน 
โดยความไมวางใจในความรูอันนี้

เมื่อสติปญญาที่ไดฝกซอมเปนเวลานานจนมีความสามารถเต็มที่ ไดแผวงลอม
และฟาดฟนเขาไปตรงจุดใหญ คือ ผูรูที่เต็มไปดวยอวิชชาอยางไมรีรอ ตอยุทธกันทาง
ปญญา   เมื่ออวิชชาทนตอดาบเพชร  คือสติปญญาไมไหวก็ทลายลงจากจิตที่เปนแทน
บัลลังกอันประเสริฐของอวิชชามาแตกาลไหนๆ เมื่ออวิชชาไดถูกทําลายตายลงไปแลว
ดวยอํานาจ “มรรคญาณ” ซึ่งเปนอาวุธทันสมัย  เพียงขณะเดียวเทานั้น   ความจริงทั้ง

๑๕

หลายที่ไดถูกอวิชชากดขี่บังคับเอาไวนานเปนแสนกัปนับไมถวน ก็ไดถูกเปดเผยขึ้นมา
เปนของกลาง คือ เปนความจริงลวนๆ ทั้งสิ้น  ธรรมที่ไมเคยรูไดปรากฏขึ้นมาในวาระสุด
ทาย “ยถาภูตญาณทัสสนะ” เปนความรูเห็นตามเปนจริงในสภาวธรรมทั้งหลายอยาง
เปดเผย ไมมีอะไรปดบังแมแตนอย

เมื่ออวิชชาเจาผูปกครองนครวัฏฏะตายไปแลวดวยอาวุธ  คือ ปญญาญาณ  พระ
นิพพานจะทนตอความเปดเผยของผูทําจริง รูจริง เห็นจริงไปไมได   แมสภาวธรรมทั้ง
หลาย นับแตขันธหา อายตนะภายใน ภายนอก ทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ก็ไดเปนธรรมเปดเผย
ตามความจริงของตน จึงไมปรากฏวาจะมีอะไรที่เปนขาศึกแกใจตอไปอีก   นอกจากจะ
ปฏิบัติขันธหา พอใหถึงกาลอันควรอยูควรไปของเขาเทานั้น  ก็ไมเห็นมีอะไร  เรื่องทั้ง
หมดก็มีอวิชชา คือความรูโกหกอันเดียวเทานั้น เที่ยวรังแกและกีดขวางตอสภาวะให
เปลี่ยนไปจากความจริงของตน อวิชชาดับอันเดียวเทานั้น โลก คือสภาวะทั่ว ๆ ไปก็
กลายเปนปกติธรรมดา ไมมีใครจะไปตําหนิติชมใหเขาเปนอยางไรตอไปไดอีกแลว

เชนเดียวกับมหาโจรผูลือนามไดถูกเจาหนาที่ฆาตายแลว ชาวเมืองพากันอยูสบาย
หายความระวังภัยจากโจรฉะนั้น ใจทรงยถาภูตญาณทัสสนะ คือความรูเห็นตามเปนจริง
ในสภาวธรรมทั้งหลายอยางสมบูรณ และเปนความรูที่สม่ําเสมอไมลําเอียงตลอดกาล นับ
แตวันอวิชชาไดขาดกระเด็นไปจากใจแลว ใจยอมมีอิสรเสรีในการนึกคิดไตรตรองรูเห็น  
ในสภาวธรรมที่เกี่ยวกับใจไดอยางสมบูรณ   ตา หู จมูก ฯลฯ และรูป  เสียง  กลิ่น  รส   
ฯลฯ ก็กลายเปนอิสรเสรีในสภาพของเขาไปตามๆ กัน ไมถูกกดขี่บังคับหรือสงเสริมใดๆ 
จากใจอีกเชนเคยเปนมา ทั้งนี้เนื่องมาจากใจเปนธรรม มีความเสมอภาคและใหความ
เสมอภาคแกสิ่งทั้งปวง  จึงหมดศัตรูตอกันเพียงเทานี้

เปนอันวาจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายในไตรโลกธาต ุ ไดประกาศสันติความสงบตอ
กันลงในสัจจะความจริงดวยกันอยางสมบูรณ ภาระของจิตและเรื่องวิปสสนาของ
นามธรรมที่เกี่ยวกับจิต  จึงของยุติเพียงเทานี้

ฉะนั้นจึงขออภัยโทษเผดียงทานนักปฏิบัติทั้งหลาย เพื่อกําจัดกิเลสดวยธรรมของ
พระพุทธเจา จงเห็นธรรมในคัมภีรทุกๆ คัมภีรชี้ตรงเขามาหากิเลสและธรรมในตัวของ
เราโดยไปซุมซอนอยูในที่ใดที่หนึ่ง  ผูใดมีโอปนยิกธรรมประจําใจ  ผูนั้นจะเอาตัวรอดได   
เพราะศาสนธรรมสอนผูฟงใหเปนโอปนยิกะ คือ นอมเขามาสูตัวทั้งนั้น และอยาพึงเห็น
วา ศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนอดีต อนาคต โดยไปอยูกับคนที่ลวงลับไปแลว และ
ไปอยูกับคนที่ยังไมเกิด จงทราบวา พระพุทธเจาไมไดสอนคนตายแลว และไมสอนคนที่

-	๑๔	-



ปัญญาอบรมสมาธิ

๑๖

ยังไมเกิด  จงเห็นวาพระองคสอนคนเปน คือยังมีชีวิตอยู  เชน พวกเราทั้งหลาย สมกับ
พระพุทธศาสนาเปนปจจุบันทันสมัยตลอดกาล

ขอความสวัสดีมงคล จงมีแดทานผูอานผูฟงทั้งหลายโดยทั่วหนากันเถิด ฯ

www.Luangta.or.th

-	๑๕	-





ธรรมเทศนา
อบรมฆราวาส

ภาค ๑



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาสแวนดวงใจ ๑

๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ อรุณรังษี จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔

ทาน

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

ศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไดอาราธนาพระสงฆมาจาก
อารามตาง ๆ มีพระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมเจดียเปนประธานในงานนี ้เนื่องดวย
คณะเจาภาพพรอมกันขวนขวายกอสรางสถานที่นี้ใหปรากฏเปนวัดขึ้นมา โดยมีโบสถ 
ศาลา กุฎี และถังน้ํา ลวนแตสิ่งมีราคามากและตั้งเรียงรายทั่วทั้งวัด จนกลายเปนสถานที่
สําคัญอันควรเคารพบูชาขึ้นมา ปรากฏเปนที่อยูอาศัยของทานผูมีศีลมีธรรมจะไดพักเพื่อ
บําเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวก ทั้งนี้เปนเครื่องแสดงความสําคัญของทานผูมีศรัทธาอันแรง
กลา ตางเสียสละทรัพยอันมีคาของตนออกเปนทานโดยความพรอมเพรียง ผลจึงปรากฏ
เปนที่พึงพอใจทั้งแกตนและประชาชนทั่ว ๆ ไป ตลอดพระสงฆในวัดและนอกวัดที่มา
อนุโมทนาในงานนี้ ซึ่งคณะเจาภาพจัดใหมีการฉลองขึ้นในวันนี ้บัดนี้ตางมีศรัทธาตั้งจิตมุง
ตอการฟงธรรม เพื่อใหสําเร็จเปนธรรมสวนามัยอานิสงส ตรงกับหลักธรรม ๕ ประการที่ผู
ฟงจะไดรับในขณะนั้น คือ 

๑. จะไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยไดฟง
๒. สิ่งที่ฟงแลวแตยังไมเขาใจชัด จะเขาใจชัด
๓. จะบรรเทาความสงสัยซึ่งเคยมีอยูในใจเสียได
๔. จะทําความเห็นใหถูกตองได
๕. จิตของผูฟงธรรมจะไดรับความผองใส
ทั้ง ๕ ประการนี้ คือธรรมสมบัติของทานผูฟงดวยความสนใจ ดังนั้นครั้งองค

สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดง พุทธบริษัทผูนั่งฟงในลักษณะนี้ จึงปรากฏผลเปนลําดับ
นับแตธรรมขั้นต่ําจนถึงธรรมขั้นสูงสุด แมผูหลุดพนจากทุกขทางใจ กลายเปนพระ
อริยบุคคลอยางเต็มภูมิ เพราะการฟงก็มีจํานวนไมนอย เพราะฉะนั้นการฟงธรรมจึงถือ

กัณฑ์ที่ ๑

ทาน ศีล ภาวนา
เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดอรุณรังษี	จ.หนองคาย

เมื่อวันที่	๒๕	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๔

-	๑๘	-
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๒

เปนกิจสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไมดอยกวาภาคปฏิบัติอื่น ๆ ที่ผูเปนพุทธศาสนิกชนจะ
พึงบําเพ็ญ

บัดนี้จะเริ่มพระธรรมเทศนา โดยปรารภกิจการของทานทั้งหลายเปนแนวทางแหง
ธรรม เพราะเปนกิจที่ใหญโตมาก ไมอาจจะใหสําเร็จลงไดโดยลําพังของศรัทธาเพียงคน
เดียว จําตองอาศัยกําลังศรัทธามากทานดวยกัน ทั้งนี้ไมวาทางโลกทางธรรม หากเปนกิจที่
เหลือกําลังของบุคคลคนเดียวแลว ตองอาศัยความสามัคคีจากสวนรวม กิจนั้นยอมสําเร็จ
ลงได ไมนอกเหนือความสามัคคีอันเปนกําลังใหญไปได ดังสิ่งกอสรางภายในวัดอรุณรังษี
เปนตน ซึ่งอาศัยกําลังความสามัคคีแหงศรัทธาของผูใจบุญทั้งหลาย ทั้งใกลและไกลชวย
กันสงเสริม ยอมสําเร็จขึ้นมาไดอยางภาคภูมิใจ นอกจากนั้นยังพรอมใจกันทําการฉลองกิจ
การนี้ ซึ่งจําตองสละปจจัยไทยทานเปนจํานวนไมนอยอีกเชนเดียวกัน นับวาทานทั้งหลายมี
วิสารทศรัทธา คือศรัทธาแกลวกลาในพระศาสนา โดยไมเห็นแกความลําบากและสิ้น
เปลืองใด ๆ แตเห็นประโยชนที่พึงจะไดทั้งแกตนและสวนรวมเปนสําคัญ ตางทานจึงชวย
กันขวนขวายเพื่อใหกิจธุระนี้เปนไปดวยดี และสําเร็จลงดวยความเรียบรอยและสมบูรณ จึง
เปนที่นาอนุโมทนาเปนอยางยิ่ง 

ถาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรายังทรงพระชนมอยู และทรงทอดพระ
เนตรกิจการมหากุศลซึ่งสาธุชนผูใจบุญทั้งหลาย กําลังบําเพ็ญใหเปนไปอยูดวยความพรอม
เพรียงเชนนี ้จะทรงอนุโมทนาสาธุการดวยอยางพอพระทัย แตทั้งนี้เพราะขันธปญจกะ คือ 
พระกายไมวาของพระองคทานและของสาวกตลอดของเราและสัตว ยอมมีความแปรปรวน
ประจําตนไมเลือกสถานที่ กาล บุคคล คงดําเนินไปตามเสนทางคติธรรมดา ไมมีวันและ
เวลายับย้ัง ผูมีปญญาพิจารณาเห็นเหตุอันเปนเชนเดียวกับทางหลวงซึ่งเต็มไปดวยอํานาจ
ราชศักดิ์ ไมมีใครจะสามารถคัดคานตานทานไดเชนนี้แลว จึงรีบเรงดัดแปลงตนเองใหทัน
กับเหตุการณ ซึ่งกําลังเปนไปอยูในสัตวและสังขารไมวาทานและเรา ไมใหเสียเวลาไปเปลา
โดยปราศจากประโยชน

เพราะมาพิจารณาเห็นสังขารผูกําลังถูกไฟ คือ ชรา พยาธิ มรณะ ไหมรุมลอมอยูทั้ง
วันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน หมดหนทางที่จะกั้นกางหวงหามไวได จึงรีบเรงขนทรัพย
สมบัติ คือบุญกุศลที่ควรจะไดจากรางกายออกเสียแตตนมือ ที่ยังไมถูกไฟไหมเปนจุณวิจุณ
ไปเสียกอน เผื่อจะไดอาศัยสมบัติเหลานี้เปนตนทุน เพื่อหมุนตัวในภพชาติตอไป จะไดไม
เปนผูขัดสนจนทรัพยในคติภูมิที่ตนอุบัตินั้น ๆ ทั้งจะเปนผูสมหวังในสิ่งทั้งปวงที่ตน
ปรารถนา เพราะอํานาจปญญาเปนเครื่องสองทางใหเห็นแดนแหงความสมหวังไปเปน

-	๑๙	-
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ลําดับ แมทานคณะศรัทธาที่กําลังบําเพ็ญอยูเวลานี ้ ก็เพราะอํานาจปญญาประเภทที่กลาว
แลว สามารถใหมองเห็นจุดดอยของรางกาย อันเปนที่ตั้งแหงความไมประมาทนอนใจ จึง
พากันรีบเรงขวนขวายสรางคุณงามความดีเพื่อเปนที่พึ่งของตน จะไมมีความเดือดรอนใน
ภายหลัง

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

เพราะสมบัติอันมีคุณคานาพึงใจยอมเกิดขึ้นจากสาเหตุอันดี ของชั่วยอมเกิดจาก
สาเหตุอันชั่ว เมื่อทําลงไปแลวผลจําตองปรากฏขึ้นตามรอยแหงเหตุ ดังนั้นจึงควรเลือก
เฟนทํากรรมด ีอันเปนเสนทางไหลมาแหงความดีทุกประเภทไวเสียแตตนทาง ผลดีจะไมมี
อะไรกีดขวางไวได ตองตามสนองผูทํากรรมดีโดยแนนอน เชนเดียวกับเงาตามตัวฉะนั้น 
แมรางกายจะแตกดับสลับซับซอน และนานกี่กัปจนนับไมได เพราะใจดวงเดียวเปนผูครอง
รางนั้น ๆ ก็ตาม แตใจซึ่งเปนผูสั่งสมและเก็บไวซึ่งบุญและบาปนั้นเปนของไมตาย ดีและ
ชั่ว สุขกับทุกข จําตองอาศัยติดแนบกับใจไปสูภพชาติตาง ๆ ผลจึงปรากฏดีบาง ช่ัวบาง 
สุขบาง ทุกขบาง ไมเสมอกัน เพราะฉะนั้นคนและสัตวจึงสําคัญที่ใจกวาสิ่งอื่น ๆ ในรางกาย

ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดพากันกอสรางบุญกุศล มิไดหยุดยั้งทั้งวันทั้งคืน ก็
เพราะความฉลาดเล็งเห็นรางกายวาจะตองแตกสลายโดยแนนอน และกลัววาเมื่อตายแลว 
อาจจะเกิดผิดพลาดความมุงหมายจากสถานที่      และไดรับสิ่งที่ไมพึงปรารถนา     จึงได
รีบอบรมจิตใจใหเชื่องชินตอกุศล เปนตนวา พาใหทาน รักษาศีล และเจริญเมตตาภาวนา 
หาทางปองกันไวเสียแตเมื่อยังมีชีวิตอยู จะเปนความเย็นใจ เพราะมีธรรมเปนเครื่องหลอ
เล้ียง เมื่อจากโลกนี้ไปแลว ธรรมยอมตามรักษาใหมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น ชีวิตของผูมีธรรม
ประคองรักษา ยอมเปนชีวิตที่สดชื่นแจมใส มีใจเยือกเย็น เปนสุขประจําตนในภพนั้น ๆ 

ก็บัดนี้เราทานทั้งหลายไดมาเกิดในภพชาติอันสมบูรณดวยมนุษยสมบัต ิ จัดวาเปน
วาสนาบารมีอยางยิ่งที่เคยบําเพ็ญไวแตภพกอนไมนอยเลย แมเราจะจําไมไดก็ขอไดโปรด
ยึดเอาตัวเราผูกําลังบําเพ็ญความดีอยูขณะนี้วาไดบําเพ็ญไวแตอดีต จะไมมีใครบําเพ็ญ
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ความดีจนเต็มภูมิควรเปนมนุษยแลวจะกลาเสียสละตําแหนงมนุษยนั้นใหแกเรา สวนเขา
ยอมทนไปตกในอบายภูมิ อันเปนภูมิของสัตวผูอาภัพวาสนาแทน ทุกทานจึงควรภาคภูมิ
ในวาสนาของตน และพยายามกาวหนาดวยความพากเพียร ดังองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา ซึ่งไดทรงบําเพ็ญเปนตัวอยางและเปนสักขีพยานมากอนแลว

วันนี้จะมีการเทศนมหาชาติของพระพุทธเจา ครั้งเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร 
แปลวา เปนชาติที่ใหญยิ่งของพระองค ที่ทรงกาวผานวัฏสงสารมาดวยทรงบําเพ็ญมหาทาน 
ซึ่งเปนทานใหญและอัศจรรย แปลวา ชาติสุดทายที่ทรงทุมเทพระกําลังลง เพื่อพระ
สัพพัญูดวยความกลาหาญตอแดนพนทุกข และแปลวาการประมวลภพชาติซึ่งเปนสมบัติ
ของพระองคที่ทรงทองเที่ยวมาเปนเวลานาน ลงในพระชาติของพระเวสสันดรก็ได พระ
พุทธเจาครั้งเปนพระเวสสันดร พระองคทรงทําอยางไร ในพระคาถาของพระเวสสันดร
ชาดกมีมากมาย แตจะยกมาแสดงเพียงยอ ๆ วา ทานํ เทติ พระเวสสันดรทานทรงใหทาน  
สีลํ รกฺขติ พระเวสสันดรทานทรงรักษาศีล ภาวนํ ภาเวตฺวา พระเวสสันดรทานทรงเจริญ
ภาวนา จึงเปนพระพุทธเจาขึ้นมาและกลายเปนศาสดาของโลกทั้งสาม นี่คือหลักธรรม
เครื่องดําเนินของพระเวสสันดรที่ทรงดําเนินมาเปนลําดับ จนบรรลุถึงความเปนพระพุทธ
เจาอยางสมบูรณ

ธรรมทั้งนี้ทานประทานไวเพื่อพุทธบริษัท คือ พวกเราจะตามเสด็จพระองคทาน
ตามกําลังภูมินิสัยวาสนาของแตละทาน ถาจะกลาวถึงการบําเพ็ญและฝาฝนความทุกข
ทรมานในคราวเปนพระเวสสันดรน้ัน จะเห็นไดวาเปนการยากลําบากแสนสาหัส และไมมี
ใครจะกลาทําไดเหมือนอยางพระองค การบําเพ็ญทานก็เปนความอัศจรรย อาจจะกลาวได
วาพระองคทรงควาประวัติศาสตรแหงการเสียสละของคนในสมัยนั้น โดยไมมีใครจะ
สามารถเปนคูแขงได ประหนึ่งฟาดินอันแสนกวางจะถลม เพราะความเลื่องลือกิตติศัพท
กิตติคุณฟุงขจรไปทุกแหงทุกหน ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง

ชาวเมืองเกิดความไมยินดีและไมพอใจในการบําเพ็ญของพระองค ถูกกลาวหาวา
ใหทานชางมงคลประจําเมืองและประจําแผนดิน จนเกิดฟองรองกันขึ้น โดยตั้งขอหาวา
พระเวสสันดรเปนคนขวางโลก ไมสมควรเปนกษัตริยปกครองแผนดินตอไป ถาฝนใหอยู
บานเมืองและแผนดินจะลมจม ฝายพระบิดาซึ่งเปนเปาหมายแหงการรับฟองรองของคน
ทั้งแผนดิน ดวยพระปรีชาฉลาดก็ทรงบรรเทาเหตุรายซึ่งกําลังเกิดขึ้น โดยพระอุบายใหพระ
เวสสันดรพระลูกรักเหมือนดวงหทัย ขยับขยายออกจากเมืองตามเหตุการณกอน พอมีทาง
แกเหตุรายใหสงบลง 
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ฝายพระเวสสันดรหนอพระสัพพัญูผูทรงธรรม มีพระทัยอันเต็มไปดวยพระ
เมตตาตอสัตวผูยากจน และมีพระราชศรัทธาอันกวางขวางเหมือนทองฟามหาสมุทร เมื่อ
ทรงสดับพระดํารัสจากพระบิดาผูบังเกิดเกลาแลว ทรงนอมพระเศียรรับและปฏิบัติตาม
ดวยความพอพระทัยมิไดขัดขืน แมเชนนั้นกอนจะเสด็จออกจากพระนคร ยังทรงขอยับยั้ง
ไวชั่วกาล พอใหไดบริจาคทานใหพอพระทัยกอน แลวก็เสด็จออกจากพระนครดวยพระ
อาการอันยิ้มแยมแจมพระทัย ซึ่งสมกับพระองคเปนพระเวสสันดรผูเปนจอมใหทานใน
โลก อันไมมีใครเสมอเหมือน ไมทรงมีพระอาการหวั่นไหว เพราะความไมพอใจและการ
ขับไลของชาวเมือง ทรงเปยมดวยพระราชศรัทธาทั้งการเสด็จไป เสด็จอยูในปา และเสด็จ
กลับสูพระนครตามคําทูลใหเสด็จกลับ

การเสด็จออกจากพระนคร มีพระนางมัทรีคูพระบารมีและพระโอรสพระธิดาดวง
หทัยตามเสด็จ การเสด็จออกจากพระนครทั้งนี้ พระเวสสันดรทรงปฏิบัติใหเปนที่พอใจ
ของชาวเมือง แตการบริจาคทานซึ่งเปนธรรมประจําพระนิสัยของหนอพระโพธิญาณ ผูจะ
ทรงรื้อขนสัตวโลกใหขามตามเสด็จ พระเวสสันดรไมเคยลดหยอนออนพระทัยไปตามใคร 
และทรงยอมอยูใตอํานาจของผูใดทั้งนั้น แมจะเสด็จเขาอยูในดงหนาทึบแรนแคนกันดาร 
เหมือนแดนนรกอันใคร ๆ ไมพึงปรารถนาก็ตาม พระองคยังทรงพอพระทัยในที่เชนนั้น 
และทรงบําเพ็ญทานไมเคยลดละ เมื่อไมมีอะไรจะทรงบริจาคก็ทรงยกพระลูกรักทั้งสอง 
บริจาคใหแกพราหมณผูจนมุมมารองขอ ไมทรงถือพระลูกรักทั้งสองเปนอุปสรรคตอทาน
บารมีเพื่อความเปนศาสดาของโลกเลย

เมื่อทรงบริจาคไปแลว แมพราหมณผูมีนิสัยใจโหดรายไรศีลธรรม จะเฆี่ยนตีพระ
ลูกรักทั้งสองตอพระพักตรโดยไมเกรงขามพระบารมีก็ตาม ก็ทรงทอดอาลัย ไมทรงกริ้ว
โกรธแกพราหมณเลย เพราะทรงถือวาเปนทานที่บริจาคใหเปนของคนอื่นดวยความ
บริสุทธิ์พระทัยแลว ไมเพียงพระลูกรักซึ่งเทียบกับพระเนตรทั้งสองที่บริจาคใหแก
พราหมณไปแลว ยังทรงยกพระนางมัทรีคูพระบารมี ผูเปรียบเหมือนดวงหทัยใหแก
พราหมณผูมารองขอในอันดับตอมาอีก ดวยความพอพระทัย มิไดทรงอิดเอื้อนซึ่งจะเปน
เหตุใหปลีกแวะจากทานบารมีเพื่อพระโพธิญาณเลย และยังทรงอุทานเพื่อสละเลือดเนื้อ
และชีวิตทุกพระอาการแกผูมุงมาขอทานอีก ไมทรงอาลัยในพระกายและจิตใจแมแตนอย

การที่ทรงบําเพ็ญทานบารมีไดอยางเต็มพระทัยนี ้ เนื่องจากที่ทรงอาศัยอยูในสถาน
ที่ที่โลกเห็นวาเปนที่อยูของบุคคลผูจนมุม แตสําหรับพระเวสสันดรกลับทรงเห็นวา เปนที่
เวิ้งวางจากภาระหนักและอารมณเครื่องกังวลใจ ทั้งการบําเพ็ญทานบารม ีศีลบารม ีตลอด

-	๒๒	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑ : ทาน ศีล ภาวนา

แวนดวงใจ ๖

๖

อุเบกขาบารม ี ฯลฯ ซึ่งเปนธรรมเครื่องสงเสริมทุกประเภท พระเวสสันดรทรงมีโอกาสได
บําเพ็ญอยางพอพระทัยในเวลานั้น การบําเพ็ญที่แสนยากลําบากและเต็มไปดวยความชอก
ช้ํา เพราะการกระทบกระเทือนนานาประการ ทั้งเปนการขัดขวางทางดําเนินของพระ
เวสสันดร หากกรรมด ี กรรมชั่วจะเปนไปตามความตําหนิติชมของบุคคลแลว พระ
เวสสันดรถึงกับตองถูกเนรเทศเพราะการใหทาน ก็ไมควรจะรอดจากเหตุการณอันรุนแรง
นั้นกลายมาเปนพระพุทธเจาใหโลกกราบไหวได เพราะผลแหงทานอันเปนตนเหตุนั้น

เราทุกทานผูเปนเจาของแหงกรรมและนับถือพระพุทธศาสนา ที่แสดงเรื่องกรรม
เปนหลักใหญกวาสิ่งทั้งปวง คงพอจะทราบไดวา ผลแหงกรรมดีและกรรมชั่วเปนธรรมชาติ
ที่มีอํานาจเหนือสิ่งใด ๆ ในไตรโลกธาตุ จะไมมีใครสามารถดัดแปลง และลบลางผลเหลา
นี้ใหสูญสิ้นไปจากโลกไดเมื่อยังพอใจกอเหตุ คือ ทําดี ทําชั่วอยู และผลจําตองสืบตอกันวัน
ยังค่ํา โดยไมฟงเสียงการตําหนิติชมจากผูใด จะตางกันอยูบางก็เพียงชาหรือเร็วในกรรม
บางประเภทเทานั้น

ดังนั้นผูเชื่อในกรรมและผลของกรรมวาจะใหผล จึงเปนบุคคลผูไมประมาททั้งทาง
โลกและทางธรรม เพราะเปนสิ่งจะเกิดขึ้นจากหลักของเหตุดีเหตุชั่วดวยกัน ไมมีทางอื่น
เปนที่เกิดขึ้น พอจะแสวงหาความมั่งมีดีเดนและพนทุกขได จากการวาดภาพทางใจเอาเฉย 
ๆ โดยไมสนใจในการงานอันเปนที่ไหลมาแหงโภคทรัพย คือเงินทองและกองกุศลอันเปน
ผลที่พึงพอใจ ผูไมประมาทในการงาน อยูที่ใด ไปที่ใด ยอมไมอดอยากขาดแคลน ทั้งวันนี้
และวันหนา และโลกนี้โลกหนา เพราะเปนโลกที่สัตวจะเปนอยูดวยกรรมและผลแหงกรรม
ดวยกัน ที่ผูทําทําไวแตตนทาง ดังพระเวสสันดรเปนตัวอยาง

การเทศนมหาชาติมาเปนลําดับนับแตบรรพบุรุษมาถึงพวกเราฟงอยูขณะนี ้ ก็เทศน
เพื่อเปนคติสอนใจใหพวกเราดําเนินตามรองรอยของทานที่ไดรับผลมาแลว จนปรากฏเปน
ครูของเทวดาและมนุษยทุกชั้น เพราะประวัติของพระเวสสันดรที่ทรงดําเนินมาก็ด ี ที่พระ
สิทธัตถราชกุมารทรงดําเนินมาก็ดี ไดกลายเปนศาสนธรรมเครื่องประกาศสอนโลกทั้งสาม
ใหตื่นตัวเปนลําดับมาจนถึงบัดนี ้ใครที่ตื่นตัวสะดุดใจในธรรมของทาน เร็วหรือชาก็เตรียม
ตัวตามเสด็จทานทันกับเวลาก็ม ีที่ตามเสด็จทานในลําดับตอมาก็มี ที่กําลังตามเสด็จอยูก็มี

ดังพุทธบริษัทซึ่งกําลังบําเพ็ญตนอยู ณ บัดนี้ดวยความสงบเสงี่ยม อันเปนที่นา
เลื่อมใสและอนุโมทนาอยางยิ่ง และผูที่ยังหลับดวยอํานาจโมหะครอบงํา ไมอาจจะมองเห็น
บุญและบาปวาเปนอยางไร และจะเปนของใครผูจะคอยรับผลกรรมนั้นก็อาจมีอยู แตพวก
เราตางก็มืดแปดทิศแปดดานเพราะโมหะดวยกัน จึงไมอาจมองเห็นทั้งเรื่องของตัวและของ

-	๒๓	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๗

๗

ทาน ตางทานจึงตางอุตสาหแหวกวาย เพื่อขามพนจากหวงแหงความมืดมนอันนี้อยางเต็ม
กําลังดวยกัน สวนจะไดถึงไหนนั้นขอนอบนอมถวายไวกับพระธรรมบทวา ธมฺโม หเว รกฺข
ต ิธมฺมจารึ พระธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม ไมเคยลําเอียงตอผูใด ใหเปนผูมีอํานาจ
พิพากษาตอไป

ทานสาธุชนผูใจบุญไดบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาตามเยี่ยงอยางของพระเวสสันดรทาน 
แมจะไมไดสมบูรณตามแบบพิมพจนถึงความเลิศโลกอยางทาน ก็คงไดตามแบบลูกของ
พระ คือพุทธบริษัทที่ทรงธรรมภายในใจ ประดับธรรมในทางมารยาท ความเคลื่อนไหว
เปนที่เย็นหูเย็นตาและไวใจของผูที่ไดคบคาสมาคมกับผูถือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉา
มิ ประจําใจตามหลักผูเชื่อถือกรรม เพราะหลักของการเชื่อกรรมที่ถูกตอง ผูทํากรรมทุก
ประเภท ตองเชื่อวาทําเพื่อตัวเสมอ แมจะทําเพื่อสงเคราะหผูอื่นก็ตองเพื่อความดีงาม
สําหรับตัวผูทําอยูนั่นเอง ตามหลักธรรมที่สอนวา ทําดีไดด ี ทําชั่วตองไดรับผลชั่ว ก็หมาย
ถึงเรื่องของผูทําโดยตรง

ขอยกตัวอยางเชนวัดอรุณรังษี ซึ่งแตกอนเปนปาเต็มไปดวยสิ่งที่นากลัวนานาชนิด 
ผีตายในทองที่นี้ แทบจะพูดไดวาเกือบทุกศพนํามาทิ้งกันตามบริเวณนี้เกลื่อนไปหมด ไมมี
ใครกลาสามารถมาแถวบริเวณนี้ไดในเวลากลางคืน แมกลางวันก็ยังเปนสถานที่นากลัวอยู
นั่นเอง เพราะเงียบสงัดปราศจากผูคนและเสียงตาง ๆ นอกจากที่นี่จะเต็มไปดวยผีตายทั้ง
น้ันแลว ยังกลัวผีหลอกอีกดวย ไมมีใครคาดฝนวาสถานที่นี้จะปรากฏเปนวัดขึ้นมา แต
เพราะอํานาจกําลังศรัทธาของทานผูใจบุญมากทานดวยกัน สามารถรื้อขนสิ่งรกรุงรังออก
ได กลายเปนโบสถ ศาลา กุฎีและวัดขึ้นมาอยางสมบูรณ และกลายเปนสถานที่บําเพ็ญ
สมณธรรมของสงฆและประชาชนใหไดรับความสะดวกขึ้น

ทั้งนี้เพราะความเชื่อมั่นวาทําดีไดดี สําหรับผูทําไมเปนอยางอื่น คือผูทําจะเปนผูรับ
ผลจากการกระทําของตน วัดก็ดี โบสถก็ดี ศาลา และกุฎีก็ดี มิใชเปนผูรับผลบุญและมิใช
เปนผูจะไปสวรรคและนิพพาน เพราะสิ่งเหลานี้เปนเพียงตัวเหตุที่เกิดจากผูจัดทําเทานั้น 
สวนผลคือบุญซึ่งเกิดจากการสรางวัดนั้น เปนสมบัติของผูทํา ฉะนั้นผลดีทั้งมวลจนสามารถ
ยังผูบําเพ็ญใหพนจากทุกขไปได จึงเปนสมบัติของผูบําเพ็ญเหตุโดยตรง เหมือนเราที่มีนา
อยูในความครอบครอง เราทําการปกดําขาวลงในนา ขาวทุกตนก็เปนขาวของเรา ผลเกิด
จากนามากนอยเปนของเราทุกระยะ มิไดกลายเปนสมบัติของนาแปลงใด ๆ จะเปนผูรับ
เสวยผลแมแตนอย คําวา วัด จึงเปนบุญเขตของผูสรางวัดเพื่อบุญ ถึงกาลอันควรสิ่งกอ
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สรางยอมรวงโรยไปตามสภาพของคติธรรมดา สวนผลบุญอันเกิดจากการนี้ มิไดรวงโรยไป
ตาม ยอมตามสนองใหผูทําไดรับผลเปนสุขตลอดกาล

เมื่อสรุปหลักกรรมในพระพุทธศาสนาแลว เรียกวา ทําเพื่อเราเปนสวนใหญ เพราะ
ผลของกรรมดีและกรรมชั่วเปนสิ่งที่ผูทําจะพึงไดรับผล แมเราสรางวัดและใหทานกับพระ 
บุญที่เปนผลจําตองเปนของเราอยูนั่นเอง ไมเชนนั้น พระไมจําตองรักษาศีล เดินจงกรม 
น่ังภาวนา และไปเที่ยวกรรมฐานตามปาดงพงลึกใหลําบาก เพียงอาศัยบุญที่ญาติโยมมาทํา
บุญใหทานกับพระภายในวัดก็พอแลว เพราะวันหนึ่ง ๆ คนมาทําบุญในวัดไมนอย ซึ่งพอ
จะรวบรวมบุญมาเปนของพระไดอยางพอเพียง แตหาเปนเชนนั้นไม ญาติโยมก็ทําหนาที่
ของญาติโยม บุญก็เปนของโยม พระก็ทําหนาที่ของพระ บุญก็เปนของทาน แตอาศัยซึ่งกัน
และกันตามสายแหงความสัมพันธเกี่ยวเนื่องระหวางพระกับญาติโยม ซึ่งแยกจากกันไม
ออกเทานั้น สวนผลที่จะพึงไดรับยอมไมระคนกัน

เชนเดียวกับการรับประทานอาหาร ผูรับประทานไมจําตองมีกฎเกณฑไววา โอชารส
สวนนี้ตองสงไปหลอเลี้ยงรางกายสวนนั้น นี้ไปสวนขางบน นี้ไปสวนขางลาง นี้ไปขางหนา 
นี้ไปขางหลัง จนทั่วสวนรางกาย แตรสอาหารทําหนาที่ซึมซาบไปตามสวนตาง ๆ ของราง
กายจนตลอดทั่วถึง โดยผูรับประทานจะไมเปนกังวลกับรสอาหาร วาจะมีการลําเอียงตอ
สวนรางกายเลย กลับจะมีความสบายขึ้นทันทีที่รสอาหารไดเดินถึงที่แลวฉันใด กุศลผลบุญ
ของผูบําเพ็ญรวมกันก็ฉันนั้น โปรดเทียบเคียงตามขอธรรมที่อธิบายมานี้จะเปนที่มั่นใจใน
การสรางบุญทั้งสวนยอยและสวนใหญ เพราะบุญกุศลบางประเภทตองอาศัยความสามัคคี
จากสวนใหญ ไมเชนนั้นจะไมสําเร็จ หรือกวาจะสําเร็จก็สิ้นเปลืองทรัพยและกําลังไมนอย 
ทั้งกินเวลานาน

ทานพุทธศาสนิกชนผูมีบุญทั้งหลาย บัดนี้เรากําลังมีโอกาสวาสนาอํานวย ชีวิต
เครื่องประกาศใหเราและโลกไดเห็นยังมีอยู คนและสัตวเปนจํานวนมากที่เกิดกับเราไดรวง
โรยไปมากกวามาก ที่ยังเหลืออยูมีจํานวนนอย แตเราในคนจํานวนรวงโรยน้ัน ยังมีชีวิต
ผานพนมาได ทั้งยังมีศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสบริจาคทรัพยมากมายฝงไวในพระพุทธ
ศาสนา นอกจากนั้นยังใหทานเปนประจําวันมิไดขาด โดยไมมีความอาลัยในทรัพยที่ใหทาน
ไปแมแตนอย ทั้งนี้เพราะนิสัยที่เคยฝงใจและฝากเปนฝากตายกับพระศาสนามานาน ยิ่งได
บําเพ็ญคุณงามความดีมากเทาไร ก็ยิ่งมีความอิ่มอกอิ่มใจยิ้มแยมอยูภายใน คนผูมีวาสนา
บารมีเชนเรา ๆ นับวาเปนผูหาไดยาก
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คนประเภทที่แสวงหาคุณธรรมไมมีการทอถอยนั้นคือ คนที่เห็นภัยในทุกข เพราะ
การซ้ําซากแหงทุกขที่เนื่องมาจากการเกิด การตาย ไมมีวันจบสิ้น ก็แลการทองเที่ยวไปตาม
ภพนอยภพใหญของแตละราย เชนเดียวกับการเดินทางไปตามหมูบาน ระยะทางที่เดินไป
ยอมมีสูง ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ไมสม่ําเสมอ แมเชนนั้น ผูเดินทางตองผานไปเพราะกิจ
จําเปนของตน จนกวาจะถึงจุดที่หมาย การทองเที่ยวไปมาในภพชาติก็ยอมมีความลําบาก
เชนเดียวกัน แมเชนนั้นผูยังมีกิจจําเปนเพราะกฎแหงกรรมทางภายในจําตองไป ดังนั้นโลก
จึงไมวางจากการสัญจร คือการเกิดตายของสัตว

ดวยเหตุนี้ ทานผูมีโลกวิทูรูแจงโลกโดยตลอดทั่วถึง จึงสอนใหบําเพ็ญกุศลเพื่อเปน
เสบียงในการเดินทางไปตามภพชาติของตน และเพื่อเปนการบรรเทาทุกขอันจะเกิดขึ้นใน
เวลาเดินทาง หากภพชาติยังจะเปนไปอยูในสงสาร ก็ขอใหอาศัยบุญคุณธรรมที่ตนเคย
สรางไวเปนเครื่องบั่นทอนและตานทานทุกข มีความสุขเปนเครื่องเสวยผล เปนผลไมเดือด
รอนขุนเคืองในภพนั้น ๆ เพราะกุศลผลบุญที่ตนบําเพ็ญไว ชวยค้ําจุนอุดหนุนใหมีความสุข 
ไมกลายเปนเพลิงทั้งกองไปเสียทีเดียว ผูกําลังมีความสุขบาง ทุกขบาง อันเปนพยานแหง
กรรมดีและชั่ว จึงไมควรประมาทนอนใจในบาปและบุญ วาจะเปนของหางไกลจากตัวเราผู
ทํากรรม เพราะการมาสูโลกอันเปนที่อยูอาศัยของบุคคลผูทํากรรม เราตองทํากรรมเหมือน
โลกทั่ว ๆ ไป แตการพิจารณาเลือกเฟนแลวทําลงไปนั้นเปนความชอบธรรม ไมควรทํา
แบบสุมเดา ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําโดยไมใครครวญไตรตรอง จะสะทอนกลับมาใหผู
สะเพราตอกรรมรับเสวยทุกขตอไป

เพราะคําวาโลกแลวยอมระคนปนเปไปดวยดีและชั่ว ผูใชสายตายาวดวยปญญาจะ
ไดรับของดีมาครองเปนเจาของ แตถาสายตาสั้นแลวควาไปที่ไหนจะเจอแตเรื่องของความ
ทุกขเดือดรอนหาชิ้นดีไมไดเลย คําวา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใครครวญกอนแลวคอยทํากิจ
ทุกอยาง จะเปนผลดีรับสนอง นี้คือพระโอวาทที่สอนคนใหฉลาดรูเทาทันความเคลื่อนไหว
ของโลกและการกระทําของตน ผูสนใจจะไดนําไปใชใหเหมาะสมกับภาวะของตน ๆ ผลจะ
เปนความเจริญทั้งวันนี้ วันหนา และชาตินี้ ชาติหนา 

ทานสาธุชนผูใจบุญทั้งหลาย วันนี้พรอมกันมาฉลองกุฎี ศาลา และถังน้ําซึ่งปรากฏ
ความสําเร็จขึ้นมาใหตาโลกไดเห็นอยางเดนชัด มอบไวเปนสมบัติของวัดอรุณรังษี จังหวัด
หนองคาย สวนกุศลผลบุญอันเกิดจากการนี ้ มอบไวกับดวงใจของทุกทานที่เปนเจาของ
ทานกุศลสมบัต ิ ทั้งนี้จะเปนแกวสารพัดนึกอันลนคาประดับใจของทานทั้งหลายไปทุกภพ
ทุกชาติไมมีวันเสื่อมสูญ แมสิ่งกอสรางจะปรักหักพังลงไปตามสภาพก็ตาม สวนผลที่ทาน
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ไดรับจะเปนคุณสมบัติประจําใจตลอดกาล ดังนั้นขอทุกทานโปรดมีใจอาจหาญราเริงตอผล
บุญที่ไดรับแลว และที่กําลังจะเกิดขึ้น เพราะความแกลวกลาแหงศรัทธาของทานทั้งหลาย 
ชาตินี้นับวาเราทั้งหลายไมเสียทีในอัตภาพแหงมนุษยอันเกิดมาดวยบุญ ไดพารางกาย คือ
กอนบุญอันนี้ สรางตูเซฟเพื่อเก็บทรัพยภายในไวอยางพรอมมูล ประหนึ่งไดสรางสําเภา
ใหญไวเพื่อขี่ขามมหาสมุทรทะเลหลวงที่ทวมทนอยูภายในใหพนไปได

ถึงอยางไร กุศลกรรมที่สรางไวจะไมยอมปลอยวาง ตองติดตามสนองเรายิ่งกวา
เพื่อนสนิทมิตรรักเสียอีก เพราะเราเปนนักสรางบุญ ถึงคราวจําเปนนึกถึงบุญตองเห็นบุญ
ประจักษตาประจักษใจทั้งในชาตินี้และชาติหนา เรื่องทั้งนี้เราเปนนักบุญคงจะเคยมีประสบ
การณมาบาง และการกลาวทั้งนี้คงไมเปนการชักนําใหทานเชื่อในทางผิด เพราะทั้งดาน
วัตถุและดานนามธรรม ยอมมีทางปรากฏจากการทําดีและทําชั่วเสมอกัน ฉะนั้นผลบุญที่
เปนวัตถุจึงควรเปนคูเคียงกับผลบุญทางดานนามธรรมภายในใจ อันจะปรากฏออกมาใหผู
เปนเจาของไดรับเสวยเสมอกัน

เชนผูมีสมบัติมากอาจจะเกิดจากสาเหตุอันชั่ว มีเที่ยวกดขี่บังคับหรือคดโกง ปลนจี้ 
เอาของของเขามาเปนของตนก็มี  อาจเกิดจากสาเหตุอันดี เชน เกิดจากการงานที่ชอบ มี 
ปุพฺเพ จ กตปฺุญตา ชวยสนับสนุนชองทางที่มาแหงโภคทรัพยก็มี  ฉะนั้น ผูทําดีและชั่ว
จึงมีทางไดรับผลดีและชั่วทั้งดานวัตถุและดานนามธรรม โลกจึงตองมีทั้งดานวัตถุและดาน
นามธรรมเปนสมบัติดีและชั่วเปนของตนทั่ว ๆ ไป ไมมีจุดที่ควรยกเวน ยกตัวอยางเชน 
พระพุทธเจาผูบริสุทธิ์นี้คือธรรม เมื่อเสด็จไปแหงหนตําบลใดมีดอกบัวผุดขึ้นรับรองฝา
พระบาท (ฝาเทา) และมีเครื่องสักการบูชามาจากที่ตาง ๆ ซึ่งผิดจากปกติธรรมดาของคน
สามัญมากมาย  แตเมื่อมีผูของใจทูลถามทานจึงตรัสวา  สิ่งทั้งนี้เกิดขึ้นดวย ปุพฺเพ  จ  กต
ปฺุญตา  ของเรา ฉะนั้น คําวา กุสลา ธมมฺา  อกุสลา ธมฺมา จึงเปนหลักธรรมประกัน
ความจริงของผูทําไวอยางสมบูรณ 

เราทุกทานซึ่งเปนพุทธบริษัทผูเชื่อกรรม โปรดเชื่อตนผูทํากรรมวาจะตองเปนผูรับ
ผลโดยแนนอน เพราะตางก็อยูในโลกแหงกรรมอันเดียวกัน แลวพยายามสรางกรรมดีไวให
เพียงพอกับความตองการ วันหนึ่งชีวิตผานไปเพื่อความแตกสลายไมมีเวลายับยั้ง ยิ่งกวา
เครื่องจักรเครื่องยนตเสียอีก เราผูหมุนตัวเพื่อหลบภัยโปรดพิจารณาดวยปญญา ทาน ศีล 
ภาวนาที่แสดงไวขางตน นั่นคือทางดําเนินเพื่อมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติและนิพพาน
สมบัติ ทาน แปลวาการให ออกจากเจตนาที่กลาเสียสละ เพราะความเมตตาและความเชื่อ
เลื่อมใสเปนรากฐาน คนไมมีความเมตตาและความเชื่อเลื่อมใสตอสถานที่และผูรับบริจาค 

-	๒๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๑๑

๑๑

ยอมไมสามารถทําทานได นอกจากจะใหเพื่อแกรําคาญจากผูมารบกวนขอเปนบางคราว
เทานั้น

ฉะนั้นผูมีทานประจํานิสัย ตองเปนผูมีใจเมตตาและเชื่อตอทานของตนวาตองมีผล
แนนอนประจําใจ จึงสามารถบริจาคไดเปนประจํา และบริจาคคราวละมาก ๆ โดยไมมี
ความเสียดาย  ยิ่งไดใหทานมากเทาไรก็ยิ่งมีความปติยินดีแทบตัวลอยก็มี แมในเมืองไทย
เราก็มีทานนักใจบุญประเภทนี้ไมนอยเลย ทั้งนี้ เกิดจากหลักธรรมชาติภายในใจของผู
บริจาคเอง โดยจะวาดภาพความรูสึกใหใครดูดวยไมได พอไดยินไดฟงก็ยิ่งเพิ่มกําลัง
ศรัทธาอยางแรงกลา จนถึงขั้นสละไดทั้งภายนอกภายใน หมดความเยื่อใยในสิ่งทั้งปวง 
กลายเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมาในทามกลางสิ่งแวดลอม ฉะนั้น ทานจึงเปนธรรมสําคัญซึ่งจะมอง
ขามไปไมได ทั้งเปนรากฐานและเครื่องยึดเหนี่ยวโลกใหอยูดวยกันไดอยางสนิท

ในระหวางพอแมกับบุตรธิดา ระหวางญาติกับญาต ิผูใหญกับผูนอย เพื่อนสนิทกับ
มิตรที่รัก ระหวางสัตวกับสัตวดวยกัน ระหวางสัตวเลี้ยงกับเจาของ ซึ่งจะตองสงเคราะหกัน
ดวยการแบงปนซึ่งออกมาจากใจของผูเห็นใจเพื่อนรวมโลกดวยกัน โดยไมเลือกชาติชั้น
วรรณะ ในหลักธรรมชาติของโลกจะเวนทานเสียมิได นอกจากจะไมสนใจตามหลักจําเปนนี้
เทานั้น จึงอาจเห็นวา ทานเปนของไมจําเปนสําหรับโลก ผูมีอัธยาศัยใจกวางขวางเผื่อแผ
แกเพื่อนฝูง และใหความรมเย็นแกผูอื่นที่มาอาศัยและคบคาสมาคมไมเลือกชั้นวรรณะ 
ยอมเปนผูมีสงาราศีไมจืดจาง และไมคอยมีใครรังเกียจเบียดเบียน คําวา “ทาน” จึงมี
ความกวางขวางและลึกซึ้งมากเหลือจะพรรณนา และนํามาแสดงใหทุกทานไดฟงอยางสม
ใจ ขอแสดงโดยสังเขปเพียงเทานี้ พอเปนแนวความคิดสําหรับทานผูเปนนักใหทาน

ศีล แปลวา ความปกติในความประพฤติ ไมคึกคะนองทางกายวาจา กายวาจาที่มี
ศีลกํากับอยูดวย จึงเปนกายวาจาที่หอมหวนชวนชม ไมแสลงหูแสลงตาทั้งหญิงชาย ทั้งนัก
บวชและฆราวาส มีลักษณะทาทางสวยงามนาดู ทั้งกาวไปและถอยกลับ เหลือบซายแลขวา 
เปนกิริยาที่นาดูทุกอาการ ฉะนั้นลูกศิษยของพระตถาคตจึงปรากฏงามในหมูชน และไมมี
ชาติชั้นวรรณะแฝงอยูในวงศิษยพระตถาคต ปรากฏคําเดียววา สมณะ คือ ผูสงบเสงี่ยมเทา
นั้นเปนนามของทาน เพราะทานมีศีลเปนเครื่องประดับ แมจะมีเพียงศีรษะโลน ๆ และเต็ม
ไปดวยความทุกขยากลําบากดวยปจจัยเครื่องอาศัย ตองเที่ยวโคจรบิณฑบาตขอทานชาว
บานเขามารับประทาน แตก็เปนทุกขที่นากราบไหว นาเคารพบูชา เพราะทานมีศีลสมบัติ 
และธรรมสมบัติประจํากาย วาจา ใจ
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กัณฑ์เทศน์ที่ ๑ : ทาน ศีล ภาวนา

แวนดวงใจ ๑๒

๑๒

คําวา สีเลน โภคสมฺปทา ปจจัยสี่ คือจีวร เครื่องนุงหม บิณฑบาต ที่อยูอาศัยและ
ยาบําบัดโรค จึงมีผูนํามาถวาย เพราะทานมีศีลเปนที่รัก สีเลน สุคตึ ยนฺติ ทานเปนผูไปดี 
มาดี อยูด ี กินดีดวยศีลของทาน ทานจึงมีสุคติอยูทุกอิริยาบถ ตายแลวจะไปตกนรกหมก
ไหมที่ไหน จําตองเปนสุคติอยูนั่นเอง เพราะกาย วาจา ใจของทานเปนสุคติ เพราะการ
รักษาศีลอยูแลว สีเลน นิพฺพุต ึยนฺติ ทุกขที่เคยมีเพราะความคะนองแตกอน จําตองดับไป
เพราะอํานาจศีลธรรมของทานไดสังหาร  คําวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จึงไมทําใจของประชา
ชนผูกราบไหวดวยความเคารพรักในทานใหจืดจางไปตลอดทุกวันนี้

ภาวนา ไดแกการอบรมใจใหมีเหตุผลประจําตน เพื่อดําเนินกิจการทั้งทางโลกและ
ทางธรรมใหเปนไปดวยความไมงมงายและจนมุมตอเหตุการณ เพราะคนที่ไดรับการอบรม
ทางใจ ยอมเชื่องตอสิ่งทั้งปวง ไมวอกแวกคลอนแคลนและเชื่องายโดยไรเหตุผล พยายาม
อบรมใจใหอยูในความสงบตามโอกาสอันควร อยาปลอยใหความคิดอันไรสาระผลักดัน
ออกมาทางกาย วาจา   ถึงกับฉุดลากกายวาจาใหเปนไปตามจนเสียคน    ทั้งนี้เพราะขาด
การอบรมใจในหลักธรรม อันดับตอไป พยายามบังคับจิตใหอยูในขอบเขตแหงคําบริกรรม 
มีพุทโธหรือลมหายใจ เปนตน ทําความรูสึกไวกับคําบริกรรมนั้น ๆ จนกวาจะถึงเวลาที่ควร
ปลอยวางไปตามหนาที่การงานที่ควรจัดทําเพื่อการอาชีพ จนปรากฏเปนความสงบขึ้นมา
ในขณะนั้น

ตามธรรมดาของจิตเมื่อถูกบังคับโดยที่ชอบ ยอมจะหยั่งเขาสูความสงบ ไมมีดวงจิต
ดวงไหนจะพนอํานาจของความมีสติไปได นอกจากจะไมทําดวยความสนใจและจริงจังเทา
นั้น จิตอาจจะเพนพานไปได เพราะสิ่งผลักดันคอยสงเสริมอยูตลอดเวลามีจํานวนมากภาย
ในใจโดยไมนิยมวานักบวชและฆราวาส ฉะนั้นการปดกั้นทํานบไมใหกระแสของใจไหลออก
มาเพื่อหากอเรื่องรําคาญใสตนดวยสต ิ จึงเปนหนาที่ของนักภาวนาจะทําความพยายาม
อยางเขมแข็งในเวลาเชนนั้น ไมยอมใหจิตฝาฝนอํานาจของความเพียรออกมา จิตจะเสื่อม
จากความพยศและปรากฏเปนความสงบสุขขึ้นมาในเวลานั้น นี่คือผลของการอบรมใจใน
ดานภาวนาที่ผูบําเพ็ญจะประจักษใจทั้งหญิงทั้งชายและนักบวช และจะเห็นคุณของการ
ภาวนา ทั้งจะเห็นโทษแหงความพยศของใจที่เคยเปนมาในขณะเดียวกัน

คราวตอไปก็จดจําวิธีทําที่เคยไดรับผลมาแลว และฝกทําบอย ๆ จนเปนความ
ชํานาญและติดใจในวิธีการ ครั้งตอไปจะคอยงายขึ้น หรือแมจะยากบางเปนบางกาลก็พอมี
ทางแกไขดัดแปลง เพราะเคยเห็นผลมาแลว โปรดทราบวาใจเปนของประเสริฐ และมีอยู
กับเรา เราเปนชาติมนุษยผูมีใจสูง จึงไมควรปลอยใจของตนใหทิ้งจมดินอยูเหมือนทอนซุง 
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แวนดวงใจ ๑๓
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ไมเปนการสมควรแกเราเลย ควรทําการอบรมใหใจมีทางสงบบาง ขาวแหงความสงบเยือก
เย็นภายในใจ จะกลายมาเปนของเราผูอบรมใจเปนลําดับ นับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด จะ
ไมพนจากใจของผูอบรมนี้เลย

การอธิบายธรรมทางดานภาวนายังไมถึงจุดที่ควรจะจบ แตเวลาจวนจะจบกอนแลว 
เพราะแสดงธรรมในทามกลางกิจการซึ่งกําลังเปนไปอยู จึงขอสรุปธรรมเทศนาที่แสดงมา
โดยยกคาถายอของพระเวสสันดรชาดก  เปนบทคาถาวา ทานํ เทติ สีลํ รกฺขติ ภาวนํ ภา
เวตฺวา เปนตน ถือเอาใจความวา พระเวสสันดรไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพราะการใหทาน 
รักษาศีล และภาวนา ฉะนั้น ขอทุกทานผูใจบุญโปรดยึดหลักธรรมของพระองคไวเปนสักขี
พยานแหงการบําเพ็ญตนตอไป ชื่อวาเปนผูตามเสด็จพระเวสสันดรและพระพุทธเจาโดยไม
ตองสงสัย ในที่สุดของการตามเสด็จ จะสมหวังในวันหนึ่งขางหนา

ในที่สุดแหงการแสดงธรรม ขอความสวัสดีมงคลจงเกิดมีแกทานทั้งหลายโดยทั่ว
หนากัน ตามนัยที่ไดแสดงมาก็สมควรแกเวลา ขอยุติลงเพียงนี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้

www.Luangta.or.th
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แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๑๔

๑๔

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๕

จุดที่รวมแหงอริยธรรม

วันนี้จะแสดงธรรมปาลวน ๆ ใหบรรดาทานผูฟงทั้งหลายทราบ ทั้งที่ไดอุตสาห
มาจากทางใกลและทางไกล ทั้งผูที่อยูกับบานนี้ ตลอดถึงผูที่อยูในวัด คําวา ธรรมปา 
นั้น เปนธรรมที่ไมไดทองหรือจดจํามาจากคัมภีรไหน ๆ นอกจากจะแสดงตามหลัก
ธรรมชาติแหงธรรม ซึ่งเปนของมีอยูทั่วไปในโลกเทานั้น สวนจะถูกหรือผิดอยางไรนั้น
ขอใหบรรดาทานผูฟงทั้งหลายจงไตรตรองตามธรรมที่แสดง แลวเทียบเคียงกับหลัก
ธรรมในคัมภีรอันเปนธรรมตายตัว

ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาคือหลักแหงเหตุผล ถาเมื่อเหตุกับผลถูกตอง
กันแลวทั้งที่เปนฝายดีและฝายชั่ว พึงทราบวาสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ดีและเปนสิ่งที่ชั่วไดอยาง
สมบูรณ และเปนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดดวย องคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาในคราวพระองคเสด็จออกจากหอปราสาทเพื่อแสวงหาโมกขธรรม ในเบื้องตน
ก็ปรากฏวาพระองคไดพิจารณาหลักธรรมชาติ ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครหรือพระพุทธเจาองค
ใดมาประกาศสอนพระองควา สภาวะทั้งหลายเปนอยางนั้น ๆ แมประชาชนพรอมทั้ง
บริษัทและบริวาร ซึ่งอยูในพระราชวังของพระองค ก็ปรากฏวาเปนคนธรรมดาเชนเดียว
กับพระองคทาน

แตในคืนที่พระองคจะเสด็จออกทรงผนวช หลักธรรมชาติแหงธรรมไดปรากฏ
ขึ้นในพระทัยวา ทั้งคนในพระราชวัง คือบริษัทบริวารทั้งหลายดวย และนอกพระราชวัง 
ทั่วทั้งไตรโลกธาตุดวย  ปรากฏวาเปนปาชาผีดิบไปทั้งดินแดน หาที่จะปลงจิตปลงใจ
พึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือสัตวสักรายหนึ่งวา ไมใชปาชา ไมมีเลย นี้คือหลักธรรม
ชาติแหงธรรมซึ่งเปนของมีอยูในสัตวและบุคคลทั่วไป ไดปรากฏขึ้นในพระทัยของพระ
องค แมที่สุดพระองคเองก็ปรากฏเปนปาชาผีดิบเชนเดียวกับมนุษยและสัตวทั่ว ๆ ไป 
จึงเปนเหตุใหทรงเบื่อหนายในความเปนอยูของโลกเกิดตาย อันเปนที่รวมแหงกอง
ทุกขนานาชนิดทั้งของเขาและของเรา นอกจากจะแสวงหาความพนจากความเปนเชนนี้
ไปเสียเทานั้น ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแหงธรรมซึ่งเคยประกาศตัวอยูตลอด
มา ก็ทรงไดพระสติสะดุดพระทัยในขณะนั้น และเพราะหลักธรรมชาติเหลานั้นไดเตือน

กัณฑ์ที่ ๒
ธรรมป่า

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๗	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๐๕
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แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
-	๓๔	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๒ : ธรรมป่าแวนดวงใจ ๑๗

๑๗

ไวนั้นใหเห็นวามีกี่ชิ้นดวยกัน มีไมอะไร และชื่อวาอะไรบาง เรื่องของปญญาจึงเปน
ธรรมชาติคลี่คลายดูสภาวธรรมซึ่งเปนของมีอยูในตัวของเรา

อนึ่ง คําวา “สมาธิ” การทําใจใหมีความสงบเยือกเย็น ทานผูฟงทั้งหลายคงจะ
เคยไดทราบแลววามีหลายชั้น ขณิกสมาธิ จิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแลวถอนขึ้นมา
เสีย อุปจารสมาธ ิคือสมาธิที่รวมสงบแลวถอนออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตาง ๆ ที่มา
สัมผัสใจในขณะนั้น จะเปนเรื่องสัตว บุคคล หรือภูตผีก็ตาม จัดเขาในวงอุปจารสมาธินี ้
สวนอัปปนาสมาธ ิ จิตที่หยั่งลงแลวมีความสงบอยางเต็มที่ และรวมอยูไดเปนเวลานาน 
ๆ  คําวา “อัปปนาสมาธิ” นี้มีความหมายกวางขวางมาก จิตรวมอยูไดนานดวย มี
ความชํานิชํานาญในการเขาออกของสมาธิดวย ตองการเวลาใดไดตามความตองการ
ดวย

แตเราผูบําเพ็ญในทางปญญานั้น ไมจําเปนตองถึงขั้นอัปปนาสมาธิแลวจึงจะ
ตองพิจารณาทางปญญา เรื่องของสมาธิ คือความสงบ จะสงบมากนอย พึงทราบวาเปน
บาทฐานแหงวิปสสนาคือปญญาเปนขั้น ๆ ไป เพราะปญญามีหลายขั้น ข้ันหยาบ ขั้น
กลาง ขั้นละเอียด สมาธิในขั้นหยาบก็เปนบาทฐานของวิปสสนาขั้นหยาบได ขั้นกลาง 
ขั้นละเอียดก็เปนบาทฐานของปญญาขั้นกลาง ขั้นละเอียดได และในขณะเดียวกันพึง
ทราบวา สมาธิกับปญญานั้นเปนธรรมคูเคียงโดยจะแยกจากกันไมออก ควรใชปญญาคู
เคียงกันไปกับสมาธิตามโอกาสอันควร คือถาเราจะดําเนินในทางสมาธิโดยถายเดียว 
ไมคํานึงถึงเรื่องปญญาเลยแลว จะเปนเหตุใหติดสมาธิคือความสงบ

เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแลว ตองพิจารณาในทางปญญา เชนพิจารณาธาตุ
ขันธโดยทางไตรลักษณ วันนี้ก็พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วันหนาก็พิจารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรตรองอยูเชนนี้ทุกวันทุกคืนไป ไมตองสงสัยวาจะไมชํานาญ
ในทางปญญา ตองมีความคลองแคลวชํานาญเชนเดียวกันกับทางสมาธ ิ ปญญาใน
เบื้องตนตองอาศัยการบังคับใหพิจารณาอยูบาง ไมใชจิตเปนสมาธิแลวจะกลาย
เปนปญญาขึ้นมาทีเดียว ถาจิตเปนสมาธิแลวกลายเปนปญญาขึ้นมาเอง โดยผู
บําเพ็ญไมตองสนใจมาพิจารณาทางดานปญญาเลยแลว จิตก็ไมมีโอกาสจะติด
สมาธิ ดังที่เคยปรากฏดาษดื่นในวงนักปฏิบัติ ความจริงเบื้องตนตองอาศัยมา
พิจารณา ปญญาจะมีความคลองแคลวและมีความสวางไสว ทั้งรูเทาทันกับสิ่งที่มาเกี่ยว
ของเปนลําดับ จะเปนไตรลักษณที่หยาบก็จะเห็นในทางปญญา

-	๓๕	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาสแวนดวงใจ ๑๘

๑๘

คําวาไตรลักษณอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียดนั้น ขึ้นอยูกับการ
พิจารณา เชนเราพิจารณาในสวนรางกายจัดวาเปนไตรลักษณสวนหยาบ พิจารณาใน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเปนไตรลักษณสวนกลาง พิจารณาเรื่องจิตที่เปนราก
เหงาแหงวัฏฏะจริง ๆ แลว นั่นคือไตรลักษณสวนละเอียด เมื่อจิตไดกาวเขาสูไตร
ลักษณสวนหยาบ ไตรลักษณสวนกลาง ไตรลักษณสวนละเอียด จนผานพนไตรลักษณ
ทั้งสามนี้ไปแลว ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นในอันดับตอไปอยางไมมีปญหาใด ๆ นั้น จะ
เรียกวา อัตตาก็ตาม อนัตตาก็ตาม ไมเปนไปตามความสมมุตินิยมใด ๆ ทั้งนั้น เพราะ
อัตตากับอนัตตาเปนเรื่องของสมมุติ ซึ่งโลกก็มีอยูดวยกัน ธรรมชาติอันนั้นไมใชสมมุติ 
โลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงไดยาก เมื่อมีอัตตาและอนัตตาเปนเครื่องเคลือบแฝงอยูในใจ

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดทรงพิจารณาในสภาวะทั้งหลาย โดยไตรลักษณ
สวนหยาบ สวนกลาง และสวนละเอียด จนเห็นประจักษแจมแจงพระทัยแลว กาลใด 
กาลนั้น พระองคจึงทรงเปลงพระอุทานขึ้นวา เรียนจบไตรภพโดยสมบูรณแลว จากนั้น
ก็ทรงปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตวทั้งหลาย มีเบญจวัคคียเปนตน พรอมกับการประกาศ
พระองควาเปนศาสดาของโลกได ถาพระองคยังไมผานไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ทั้งสวนหยาบ สวนกลาง และสวนละเอียดไปแลว พระองคจะเปนศาสดาของ
โลกอยางเต็มที่ไมไดเลย เราทั้งหลายผูมุงจะเปนครูสอนตน เปนผูฝกฝนทรมานตน เรา
ก็ตองดําเนินไปตามแนวทางที่พระองคทรงพิจารณา และทรงรูเห็นไปโดยลําดับเชนนี้

คําวา ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาดวย ไตรลักษณขั้นหยาบ ขั้นกลาง 
ขั้นละเอียดดวย พึงทราบวามีอยูในกายในใจของเราทุกทาน ไมใชมีแตพระพุทธเจา
พระองคเดียวและพระสาวกของพระองคเทานั้น พึงทราบวาเราทั้งหลายเวลานี้กําลัง
เปนภาชนะที่สมบูรณอยูแลวที่จะสามารถพิจารณา และรับรองสภาวะที่ไดอธิบายมานี้ 
ใหเห็นแจมแจงขึ้นในใจ ซึ่งเรียกวา ธรรมในหลักธรรมชาต ิ เปนของมีอยูตั้งแตวันกาว
เขาสูปฏิสนธิวิญญาณมาเปนลําดับจนถึงวันนี ้ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทาน
พิจารณาเห็นสภาวธรรมท้ังหลาย ไมไดไปคนหาที่ไหน ธรรมทั้งหลายมีอยูแลวอยาง
สมบูรณ พระองคพิจารณาตามหลักธรรมชาติเหลานี้ใหเห็นชัดแจมแจงตามหลักแหง
ธรรมทั้งหลายที่มีอยูอยางสมบูรณทั้งภายนอกและภายใน จนหายสงสัยของพระทัยทุก
อาการแลว จึงไดประกาศพระองควา เปนผูสิ้นแลวจากสังสารจักร คือความหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลง ไดแกความเกิด แก เจ็บ ตายเหลาน้ี

-	๓๖	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๒ : ธรรมป่าแวนดวงใจ ๑๙

๑๙

เราซึ่งเปนพุทธบริษัทของพระองคเจา ขอไดโปรดพิจารณาสภาวธรรมซึ่งมีอยู
ในตัว และเราอยาคิดมากไปวา เราไมมีศีลจะบําเพ็ญสมาธิใหเปนไปไมได เราไมมี
สมาธิจะบําเพ็ญปญญาใหเปนไปไมไดดังนี้ พึงทราบวา ศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรม
สัมพันธเกี่ยวเนื่องอยูกับหัวใจของผูตั้งใจปฏิบัติดวยกันทุกทาน ศีล หมายถึงปกติ 
ความเปนปกติของใจในปจจุบันนั้นปรากฏเปนศีลขึ้นมาแลว ความสงบของใจในขณะที่
กําลังภาวนาอยูนั้น เรียกวาจิตเปนสมาธิขึ้นมาแลว การพิจารณาไตรตรองในหลักธรรม
ชาติ คือไตรลักษณที่มีอยูทั่วสรรพางครางกายและจิตใจทั้งภายในและภายนอก จะเปน
เวลาใดก็ตาม พึงทราบวาปญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราแลว

เมื่อเราไดพยายามบําเพ็ญในธรรมทั้งสามประเภท คือ ศีล สมาธิ ปญญา ใหมี
การติดตอกันเปนลําดับไป ศีล สมาธิ ปญญา จะเปนธรรมที่มีกําลังกลาอาจปรากฏขึ้น
ภายในใจของเราทั้งสามประเภทพรอม ๆ กัน เราอยาเขาใจวาเราเปนหญิงหรือฆราวาส
แลวจะไมสามารถบําเพ็ญสมณธรรม คือคุณงามความดี มีมรรค ผล นิพพานที่เรา
ตองการใหเกิดขึ้นในตัวได ถาเราคิดเชนนั้นเปนความคิดผิด จะเปนอุปสรรคตอตนเอง 
เพราะองคแหงอริยสัจธรรมทั้งสี่ไมไดนิยมวานี้คือผูหญิง นั้นคือผูชาย น้ันฆราวาส นั้น
คือนักบวช พระ เณร เถร ชี แตมีอยูในสัตว สังขารบรรดาที่มีวิญญาณครองทั่วไป เมื่อ
ผูใดมีปญญาพิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่นี ้ ผูนั้นแลเปนผูกําลังกาวดําเนินตามเสด็จพระ
องคทานเปนลําดับ อริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค

คําวา “ทุกข” เปนชื่อแหงธรรมชาติอันหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในกายและ
ในจิตของเรา ความไมสงบกายก็ดี ความไมสงบใจก็ดี ทานเรียกวา อริยสัจ คือของจริง
อยางประเสริฐ ของจริงที่ไมเอนเอียงไปตามบุคคลผูใด ใครจะตําหนิธรรมชาตินี้วาดีก็
ตาม วาชั่วก็ตาม ธรรมชาตินี้ก็คือธรรมชาตินี้นั้นเอง ไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตําหนิติชมของบุคคลหรือสัตวใด ๆ ทั้งนั้น ทานจึงเรียกวา ของจริง และมีอยูเหมือน
เงาตามตัว แตเงาจะปรากฏในที่แจงเทานั้น เขาสูที่มืดแลวเงาไมปรากฏ สวนอริยสัจ
ธรรมทั้งสี่ มีทุกขสัจเปนตน เราจะอยูในที่มืดก็ตาม อยูในที่แจงก็ตามจะปรากฏในกาย
ในใจของเราเสมอไป ไมวาเปนทุกข หรือเปนสุข ฉะนั้นโปรดกําหนดพิจารณาใหทั่วถึง
ตามที่อริยสัจปรากฏอยู

เรื่องการพิจารณากองทุกขนี้ เราไมไดหมายจะเอาทุกขมาเปนสมบัติของเรา แต
ถาเราไมพิจารณาทุกข เราก็ไมมีอุบายปญญารูรอบคอบและหายสงสัยในทุกข ก็จะเกิด
ความลุมหลงนําทุกขมาพัวพันภายในใจวา เราทั้งอวัยวะนี้เปนทุกข หรือวาทุกขทั้งหมด

-	๓๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาสแวนดวงใจ ๒๐

๒๐

นี้เปนตัวของเราไปเสีย การที่เราพิจารณาทุกขใหเห็นชัดตามเปนจริงแลว เรากับทุกข
นั้นจะแยกกันออกได โดยไมตองคาดหมายใหเปนกังวล จะเห็นวาทุกขนั้นเปนสวนหนึ่ง
จากเรา ในขณะเดียวกันเราผูรูในสุขก็ด ี ในทุกขก็ด ี ก็จะเห็นวาเปนสภาพอันหนึ่งจาก
เวทนาทั้งสามนั้น

การพิจารณาทุกขโดยอุบายแยบคายและความรอบคอบอยางนี ้ จึงเปนทาง
ปลอยวางความกังวลในทุกข หรือแยกความเปนทุกขนั้นออกจากตัวเราได โดยเห็นวา
ทุกขนั้นเปนของจริงอันหนึ่ง ธรรมชาติที่รูทุกขคือใจนี้ก็เปนของจริงอันหนึ่ง ไมสับสน
ปนกันโดยถือทุกขนั้นวาเปนเรา และถือเราวาเปนทุกข แมทุกขจะปรากฏขึ้นทางกายก็
เห็นวาเปนสภาพอันหนึ่งจากความรู ไมใชเรา ยิ่งพิจารณาเขาไปภายใน คือทุกขทางใจ
ก็จะเห็นเชนเดียวกัน การพิจารณาทุกขทั้งนี้ เรียกวาไดดําเนินมรรคไปในตัวแลว เพราะ
ถาไมใชปญญาก็ไมมีเครื่องมือเพื่อดําเนิน การไตรตรองหรือพิจารณาทุกขตั้งใจดูทุกข 
กําหนดรูทุกข ตั้งสติดูทุกข ลวนแลวแตเปนเรื่องของมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญาทั้งนั้น

คือการพิจารณาทุกขก็เปนอริยสัจอันหนึ่ง เมื่อเห็นเรื่องของทุกขแลวเปนเหตุให
คิดตอไปวาทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เชนเราเสียใจในขณะที่ประสบสิ่งที่ไมนาปรารถนา 
โดยมีใครมาดาทอใหกระทบกระเทือนเราดวยกิริยามารยาทอันไมสมควร เกิดความ
เสียใจขึ้นมา เราพยายามพิจารณาหาตนเหตุแหงความเสียใจวา เกิดขึ้นมาเพราะเหตุใด 
และจะมีทางแกไขความเสียใจดวยวิธีใด ดังนี้ก็เรียกวา เราพยายามจะถอนสมุทัยอยูใน
ขณะเดียวกันนั้นแลว เมื่อเราทําการพิจารณาเรื่อง ทุกข สมุทัย โดยมรรค คือสติกับ
ปญญาไปโดยทํานองนี้ ก็เปนการทําใหแจงซึ่งนิโรธโดยลําดับในขณะเดียวกัน

อนึ่ง โปรดทราบวาทุกขกับสมุทัยมีหลายขั้น มรรคก็มีหลายขั้น มีอยางหยาบ 
อยางกลาง อยางละเอียด นิโรธก็มีหลายขั้นเชนเดียวกัน ทุกขสวนหยาบดับไป นิโรธ
สวนหยาบไดเริ่มปรากฏตัวขึ้นมา ทุกขสวนกลางดับไป นิโรธสวนกลางไดปรากฏตัวขึ้น
มา ทุกขสวนละเอียดดับไป นิโรธไดปรากฏตัวขึ้นมาอยางเต็มที่ จึงควรทราบไวอยางนี ้
ไมใชวา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จะเปนธรรมขั้นเดียว แยกกันไดอยางนี้ เราพิจารณา
เบื้องตนก็ตองเปนขั้นหยาบ ตอมาก็คอยเลื่อนฐานะขึ้นไปขั้นกลาง ขั้นละเอียด โดย
ความรูอันเดียวเปนผูพิจารณา ความรูอันเดียวเปนผูวิพากษวิจารณ จนกลายเปนความ
แยบคายโดยลําดับ และกลายเปนความรูความฉลาดอันยอดเยี่ยมขึ้นมาเปนขั้น ๆ จาก
ดวงใจอันเดียวกัน
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พระพุทธเจาผูดําเนินมากอนก็ทรงทําเชนนี้ รูสึกวาพระองคเปนมาดวยความ
ทุกขความลําบาก เปนมาดวยความอดทน เปนมาดวยความขยันหมั่นเพียรและกลาเสีย
สละ แมชีวิตก็ไมทรงเสียดาย เพื่อใหไดอริยสัจซึ่งเปนธรรมสายเอก ทรงพยายามเพื่อรู
ชัดในทุกขซึ่งเปนความเดือดรอนในทุกขทั้งมวล และพยายามรื้อถอนสมุทัยอันเปนตัว
กอใหเหตุทั้งมวลเกิดขึ้น ดวยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อปรากฏผลคือ นิโรธ 
ความดับทุกขเปนขั้น ๆ จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจ แมอริยสัจสี่ซึ่งเปนธรรมที่เคย
เห็นวาล้ีลับ ก็ปรากฏผลเปนธรรมเปดเผยตอพระทัยขึ้นมาจนได เพราะความพยายาม
เปนกุญแจดอกสําคัญ

ฉะนั้น บรรดาเราทุกทานผูมุงตอแดนพนทุกขตามพระองค โปรดพิจารณาโดย
โอปนยิโก นอมอริยสัจทั้งสี่เขามาสูกายสูใจ ใหตรงตามหลักความจริงซึ่งเปนของมีอยู
เชนเดียวกับพระพุทธเจาไมมีอะไรบกพรอง และไมมีสิ่งใดแปลกกันแมแตนอย ปญญา
ที่หยั่งทราบในอริยสัจทั้งสี่ก็เกิดจากใจดวงเดียว เราผูกําลังฟงเทศนอยูในบัดนี้จึงไมมี
ความผิดแปลกอะไรจากครั้งพุทธกาล และเปนปจจุบันกาลอยูเสมอ ภายในใจของผูตั้ง
ไวดวยดีแลวในคลองแหงธรรม และเปนผูสามารถจะรับรูในสัจธรรมทั้งหลายซึ่งเปน
ของมีอยูในตัว เมื่อกําลังปญญาสามารถแลว ยอมรอบรูทั้งภายนอกและภายใน ตลอด
ดวงจิตไมมีอันใดเหลือ คําวารอบรูภายนอกนั้น หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัสและปลอยวางได การพิจารณาภายใน คือ ยอนจิตเขามาสูภายในกาย จนสามารถ
รูเทากายทุกสวน เพราะอํานาจการพิจารณา จนถอนจากอุปาทานความถือกายเสียได

สวนเวทนาจะเปนสุขก็ด ี ทุกขก็ด ี เฉย ๆ ก็ด ี สัญญาความจําไดหมายรูก็ดี 
สังขาร ความปรุง จะปรุงดี ปรุงชั่ว ปรุงกลาง ๆ ปรุงอดีต อนาคต ก็ทราบชัดวาเปน
เพียงสภาวะอันหนึ่ง ๆ วิญญาณ ความรับรูก็เปนเพียงสภาวะอันหนึ่ง รวมแลวเรียกวา
กองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น ปญญารูรอบแลวปลอยวางเขาไปเปนลําดับ ทีนี้ยัง
เหลือจิตซึ่งเปนตัวเหตุอันสําคัญ และเปนผูใหนามวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณก็ดี และเปนผูหลงในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี มายึดในรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี ปญญาขุดคนตามเขาไปเปนระยะ ๆ จนถึงรากฐาน
แหงวัฏจักร คือ ความรูอวิชชาผูเปนจอมแหงไตรภพอันเปนเรื่องบรรจุแหงเรื่องทั้งปวง 
ชื่อวาเรื่องทั้งหมดรวมอยูที่นี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงใหนามวาปมแหงวัฏจักร

จงพิจารณาจนเห็นวานี้ก็คือไตรลักษณ และเปนเครื่องมือของไตรจักร เชนเดียว
กับสภาวธรรมอื่น ๆ เมื่อรูเห็นชัดแลวความถือมั่นยึดมั่นในความรูที่เจือดวยยาพิษจะ
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หมดไป เพราะเห็นเปนอสรพิษอยางแนใจ ตองสลัดปดทิ้งทันท ี ความรูซึ่งเปนตัว
อวิชชาก็ขาดกระเด็นออกจากใจ เรื่องทั้งหลายที่เต็มอยูกับความรูที่เต็มไปดวยเรื่องก็
ขาดไปพรอม ๆ กัน เรื่องที่เปนกิเลสทั้งมวลไมมีทางเกิดขึ้นจึงยุติลง ความสัมผัสจาก
การเห็น การไดยิน การสูดกลิ่น ลิ้มรสทั้งปวงจึงเปนเพียงสักวากิริยา ไมมีเรื่องจะให
เกิดความซึมซาบและยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเปนตัวอุปาทานอีกตอไป เพราะความรูที่เปนไป
ดวยเรื่องซึ่งเปนผูบงการไดหมดสิ้นไปแลว เรื่องทั้งหลายจึงไมมี

พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดี ไดทําลายความรูที่เต็มไปดวยเรื่องนี้ขาดสิ้น
ไปจากจิตใจแลว แมทานจะทรงขันธอยู ขันธก็สักวาขันธ คือรูปก็สักวารูป เสียง กลิ่น 
รส เครื่องสัมผัสทั้งหลายก็สักวาเทานั้น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนของ
มีอยูประจําขันธ ๕ ก็สักแตวาอาการนั้น ๆ เทานั้น ไมมีเรื่องเกี่ยวของกับจิตอันจะให
เกิดความกังวล เพราะจิตกลายเปนจิตที่พนจากเรื่องแลว คือเปนจิตที่ไมมีสมมุติแลว ก็
จิตที่เปนสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปดวยเรื่องดังกลาว คือมีอวิชชาเปนหัวหนา ความรูที่
อยูใตอํานาจอวิชชาจัดวาความรูที่เต็มไปดวยเรื่อง ฉะนั้นเรื่องจะโกรธก็ดี เรื่องจะโลภก็
ดี เรื่องจะหลงก็ดี จึงขึ้นอยูกับความรูอันนี้ทั้งนั้น เมื่อความรูอันนี้ไดดับลงไป เรื่องจะ
โลภ เรื่องจะหลงจึงไมมีอีกตอไป เพราะรากเหงามันดับแลวกิ่งกานสาขาจะทนอยูได
อยางไร จําตองดับตามกันไปหมด

ปญญาที่พิจารณาเปนไปตามลําดับจนรูแจงเห็นจริงแลว คําวาจิตก็หมดสมมุติ
ไป จะใหชื่อใหนามก็สักแตวา ไมไดมีความผูกพันมั่นหมายในความรูประเภทนั้น ทาน
จึงเปนผูหมดเรื่องทางภายใน อยูดวยความไมมีปจจัยสืบตอระหวางจิตกับอารมณ เปน
บรมสุขในอิริยาบถทั้งสี ่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอนไมมีเรื่องทั้งนั้น หลับหรือตื่นก็เปนสุข 
เพราะไมมีสิ่งรบกวนใจ เปนอยูดวยความหมดเรื่อง ขันธ ๕ จึงกลายเปนเครื่องมือ
สําหรับใชเปนประโยชนของนักปราชญโดยสมบูรณกอน แตยังไมรูเทาทันขันธทั้ง ๕ 
ตองเปนเครื่องมือของมหาโจรผูลือนามซึ่งเปนหัวหนาบังคับขันธทั้ง ๕

คือกาย จําตองทําไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหา เวทนาที่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏ
ขึ้นมาดวยอํานาจกิเลสตัณหา สัญญาจําขึ้นมาก็จําเพราะอํานาจของกิเลสตัณหา สังขารก็
ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งมวล วิญญาณก็รับรูเพื่อกิเลสตัณหาอาสวะไปเสียทั้งนั้น เพราะ
เจาอวิชชาเปนตัวมหาโจร คือเจาเรือน เจากิเลสตัณหา รากเหงาแหงกิเลสตัณหาทั้ง
มวลอยูที่นั้นทั้งหมด พออวิชชาดับไปเทานั้น ขันธทั้ง ๕ จึงกลายเปนเครื่องมือของ
อวิชชาวิมุตติไป วิชชาวิมุตติไดผุดขึ้นมาอยางเต็มที่แลว ขันธกลายเปนบริษัทบริวาร 
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คือเครื่องมือวิชชาวิมุตตินั้นไปเสีย กิริยาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็จะเปนไปโดยธรรม 
เวทนาคือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ซึ่งเกิดขึ้นทางกายก็เปนไปโดยธรรม สัญญา จํา
ไดหมายรูก็จําไปโดยธรรม สังขารก็ปรุงโดยธรรม วิญญาณก็รับรูโดยธรรมทั้งนั้น ไมได
เปนตามกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยเปนมา

องคสมเด็จพระผูมีพระภาคทานทรงทําปริวรรต ทานทําอยางนี้ ทองเที่ยวใน
วัฏสงสาร พระพุทธเจาก็ทองเที่ยวมานานไมมีจบสิ้น เที่ยวที่ไหนก็เกิดตายที่นั่น ทุกขที่
นั่น เมื่อไดปริวรรต กลับเขามาทองเที่ยวในสกลกายและใจ คือ จุดที่รวมแหงอริยธรรม 
โดยหลักธรรมชาตินี้แลว จึงไดยกธงชัยวา “พุทโธ” อยางเต็มดวง ผูขามหวงแหงความ
หลงแลวก็นํามาประกาศใหเราทั้งหลายไดถือเปนสรณะ คือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ อยูจนบัดนี้ ธรรมทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากการปริวรรตเขามาสูภายใน เรียกวา โอปนยิ
โก นอมเขามาสูภายใน พิจารณาใหเห็นชัดแจมแจง

การขามโลกสงสารไมขามที่ไหน โลกก็คือดวงใจที่เปนอวิชชานี้ทั้งดวง สังสาระ
ความทองเที่ยวก็หมายถึงจิตดวงนี้ วัฏจักร ตัวหมุนก็คือความรูที่เต็มไปดวยเรื่องนี้เอง 
เปนเหตุใหวกเวียนไปมา กรรมทั้งหลายจึงสืบตอกันไปโดยลําดับ เพราะธรรมชาติซึ่ง
เปนตัวจักรใหญพาหมุนอยูตลอดเวลา เมื่อตัวจักรใหญไดทําลายลงแลว ตัวจักรเล็กก็
พลอยถูกทําลายไปตาม ๆ กัน ผลสุดทายไมมีอะไรเหลืออยู เชนเดียวกับตนไมที่ถูก
ถอนขึ้นหมดทั้งราก แมกิ่งกานสาขาจะมีมากมายก็จะตองตายฉิบหายไปตาม ๆ กัน
หมด เรื่องอวิชชาดับไปก็เชนเดียวกัน กิเลสตัณหาประเภทใด ๆ ดับไปหมด ไมมีอะไร
เหลือ

วันนี้แสดงธรรมเทศนาใหทานผูฟงทั้งหลายทราบในลักษณะแหงธรรมปา หาก
ไมถูกจริตจิตใจในหลักธรรมบางประการ ผูแสดงยังหวังไดรับอภัยจากบรรดาทานผูฟง
ทั้งหลายดวยจิตเมตตา ถาธรรมที่แสดงนี้พอจะเปนประโยชนไดบาง ก็ขอไดโปรดนําไป
ไตรตรองและปฏิบัติตามในโอกาสอันควร ความสุขความเจริญที่โลกปรารถนามานาน
จะเปนเครื่องสนองตอบแทนทานนักปฏิบัติทั้งหลาย ผูอุตสาหพยายามเปนลําดับ นับ
แตขั้นแรกจนถึงขั้นสูงสุด คือวิมุตตินิพพานฯ ในอนาคตอันใกลนี ้ ดังนั้นการแสดง
ธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงขอยุติการแสดงเทานี้ เอวํ

www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๕

เนื้อนาบุญ

ตอไปนี้จะไดเริ่มแสดงคําสั่งสอนของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ขอใหบรรดา
ทานผูฟงพึงสังเกตความเคลื่อนไหวแหงใจของตนในขณะฟง ถาไดสังเกตความเคลื่อน
ไหวของใจโดยใกลชิดแลว เราจะไดเห็นอาการที่เคลื่อนไหว ซึ่งแสดงออกมาทั้งดีและชั่ว
จากใจดวงเดียวทุกระยะ ทานกลาวไววา โลกธาตุดูเหมือนวากวางขวางมากมาย แตนั้น
เปนสภาวธรรมอันหนึ่ง ๆ เทานั้น เขาไมมีความหมายและความรูสึกในตัวของเขาเองแต
อยางใด

แตใจซึ่งเปนตัวโลกธาตุนี้เปนธรรมชาติที่รูสึกตัวเองอยูเสมอ และธรรมชาตินี้เปน
สิ่งที่มีคุณคายิ่งกวาสิ่งใด ๆ ในโลก ถาชั่วก็ไมมีอะไรจะเทียบ ดีก็ไมมีอะไรจะทัดเทียม 
และเปนธรรมชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกวาสิ่งใด ๆ เหตุนั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
จึงไดตรัสไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา เปนตน สิ่งทั้งหลายมีใจเปนสําคัญ จะดีหรือชั่วขึ้น
อยูกับใจ แตสิ่งที่เปนบริวารของใจกลับเปนนายของใจนั้นมีจํานวนมาก ถาพูดอยางคํา
สวยงามก็วา บริวารของใจ เครื่องใชของใจ แตถาพูดใหถูกหลักธรรมจริง ๆ แลวก็ควรวา 
นายของใจ เครื่องกดถวงหรือเครื่องผูกมัดจิตใจนั่นเอง

ใจที่ไมไดรับการอบรมยอมมีภัยรอบตัว แตสวนมากก็เกิดขึ้นจากเรื่องของตัวเอง 
ถายังไมไดอบรมใหรูเรื่องของตัวเองเสียบางแลว ยอมจะคิดตําหนิติชมสิ่งภายนอกมาก
กวาเรื่องของใจผูผลิตการติชมเสียเอง องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา 
โอปนยิโก สิ่งที่เราเห็นดวยตาก็ด ี ไดยินดวยหูก็ดี พึงนอมเขามาสูใจใหทราบวา สิ่งทั้ง
หลายนั้นมีใจเปนผูรับรู เปนผูใหความหมายในสิ่งทั้งปวง ถาใจไมเปนผูใหความหมาย
แลว สิ่งเหลานั้นจะปรากฏความหมายขึ้นโดยลําพังตัวเองยอมเปนไปไมได การอบรมใจ
ก็เพื่อจะใหรูเรื่องของตัวเองผูกอเหตุ

พระพุทธเจาทรงพยายามอบรมพระองค เพื่อใหรูสึกดีชั่วในพระองคมาเปนเวลา
นาน แตนั่นเปนวิสัยของพระพุทธเจาซึ่งเชนเดียวกับหนทางหลวง ยอมกวางขวางหรือยืด
ยาว การกอสรางก็ตองทุมเทกําลังมากมาย จึงจะสมชื่อวาเปนทางหลวง สวนทางของ
บุคคลที่จะไปสูจุดตาง ๆ ยอมคับแคบ พอหลวมตัวเทานั้นก็ไปไดอยางสบาย แตภาระที่
จะนําไปใหประโยชนสําหรับตนนั้นก็มีจํานวนนอย พอเหมาะกับกําลังจะหอบหิ้วไปได 
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สวนทางหลวงเมื่อสําเร็จแลวนําสัมภาระไปไดมาก เชน ทางรถไฟ เปนตน ไปมาแตละ
เที่ยวบรรทุกคนไดเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีสิ่งของติดมากับรถไฟก็มีจํานวนไม
นอย

วิสัยของพระพุทธเจาจะรื้อขนสัตวโลกใหพนจากโอฆสงสาร ก็ยอมจะทุมเทกําลัง
ลงเปนจํานวนมากและเปนเวลานาน เมื่อบําเพ็ญใหสําเร็จตามภูมิของพุทธวิสัยแลว จึง
เปนผูมีความสามารถและฉลาดแนะนําพร่ําสอนสัตวทั้งหลาย พรอมทั้งทราบอุปนิสัยของ
สัตวแตละราย ๆ วาควรจะแนะนําพร่ําสอนได โดยวิธีซึ่งจะใหสําเร็จผลแกผูมาศึกษาและ
ปฏิบัติตามเปนขั้น ๆ ไป พระองคทรงทราบไดดี นอกจากทรงทราบอัธยาศัยของบรรดา
สัตวแลว ยังทราบธรรมที่จะพึงนํามาแนะนําสั่งสอนใหไดประโยชนแกบรรดาสัตวทั้ง
หลายเปนราย ๆ ไปดวย แตสาวกทั้งหลายไมมีความสามารถทัดเทียมพระพุทธเจาได 
เพียงมีกําลังและความสามารถที่จะแนะนําสั่งสอน ทําหนาที่แทนพระพุทธองคไดตาม
กําลังความสามารถของตนเทานั้น แมจะเปนผูบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะเชนเดียว
กับพระพุทธเจาก็ตาม แตกําลังความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดสามารถที่จะแนะนําพุทธ
บริษัทใหเปนไปไดเปนจํานวนมากเหมือนอยางพระพุทธเจานั้น ไมใชวิสัยของสาวกผูไม
มีความสามารถเทาเทียมพระพุทธเจาได

เมื่อยอนเขามาถึงเราทั้งหลายผูบําเพ็ญใหขามพนไปโดยเฉพาะแลว จึงไมควรคิด
วา พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธบารมีมาเปนจํานวนเทานั้นเทานี้ ทานจึงสามารถพนทุกข
ไปได แตเรามีกําลังเพียงเทานี ้สติปญญาเพียงเทานี้ ไฉนจะสามารถบําเพ็ญตนใหพนได
เชนพระพุทธเจา ที่ถูกเราไมควรคิดเชนนั้น เพราะวิสัยของพระพุทธเจากับวิสัยของเรามี
ความแตกตางกันมาก ถาจะเทียบกับรถ รถของพระพุทธเจาเปนรถขนาดใหญ เชน 
รถไฟหรือรถบรรทุก รถของพวกเราเปนรถเล็กและรถนั่งเฉพาะ ไมสามารถจะบรรทุก
สัมภาระและคนโดยสารไปได แมจะบรรทุกไปบางก็เพียงหนึ่งคนหรือสองคนเทานั้นก็พอ
ดีกับกําลังของตน ไมเหมือนรถใหญซึ่งบรรทุกไดคราวละมาก ๆ ก็บัดนี้เราจะพยายาม
บรรทุกเฉพาะตัวของเราใหขามพนไปดวยความสะดวกและราบรื่น โดยไมเกี่ยวกับภาระ
ซึ่งจะเปนทางใหเนิ่นชา จึงไมควรเทียบพระพุทธเจากับเราในสวนบําเพ็ญบารม ี

อนึ่ง การอบรมใจที่เรากําลังทําอยูขณะนี้ นับวาเปนวิธีที่ถูกตองรัดกุมอยูแลว พอ
จะพยุงเราใหกาวพนไปจากวัฏสงสารไดทันกับเวลา สวนวิธีอื่นก็เปนประโยชนและเปน
อุปกรณซึ่งกันและกันอยูแลว แตวิธีนี้เปนวิธีที่รัดกุม พอเปนทํานบที่ไหลรวมแหงบารมี
ทั้งหลายใหมารวมอยูจุดเดียว คือใจที่เต็มไปดวยความสงบและเยือกเย็น เพราะฉะนั้น 
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บรรดาพระภิกษุสามเณรที่บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแลว หลักพระธรรมวินัย
จึงไมนิยมใหประกอบการงานสวนอื่น ซึ่งนอกไปจากขอวัตรปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
อันเปนหนาที่เฉพาะของนักบวช เฉพาะผูบวชจึงสอนทางลัดทางตรงเสมอวา เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ เปนตน

และสอนที่อยูที่อาศัย เพื่อบําเพ็ญดวยความสะดวกตามเพศของนักบวชวา  รุกฺข
มูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ โว ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทใน
พระศาสนาแลว ขอใหทานทั้งหลายพยายามอุตสาหอยูตามรุกขมูล คือ รมไมชายเขาอัน
เปนที่สงัดวิเวกและสะดวกแกการบําเพ็ญสมณธรรม ไมใหมีภาระผูกพัน พึงประพฤติตน
เชนเดียวกับนกซึ่งมีปกกับหางเทานั้น แมจะเที่ยวหากินผลไมหรืออาหาร ณ ที่ใดเพียง
พอแกจะงอยปากของตนแลวก็บินไปตามสบาย ที่หลับนอนของนกไมมีกําหนดวาจะอยูที่
ไหน ค่ําที่ไหนก็นอนที่นั่น ไมมีความเกาะเกี่ยวกังวลใด ๆ แมบินไปจับตนไมแลว เมื่อจะ
บินจากตนนี้ไปสูตนหนา ก็ไมไดทําความผูกพันหรืออาลัยในตนไมตนนี้เปนของตน บิน
ผานไปเปนลําดับ นกไมมีกังวลใด ๆ ทั้งอาหารที่ยังเหลืออยู ทั้งตนไมที่ตนอาศัย บินจาก
ไปแลวก็ไมเปนอาลัย

บรรดานักบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งมุงหนาเพื่อความเปนลูกศิษยตถาคตแลว 
จําตองดําเนินตนใหเปนอยางฝูงนกเสมอไปตลอดชีวิต พยายามอบรมตนใหเปนที่รมเย็น
และเปนเนื้อนาบุญของตนไดอยางสมบูรณ ดวยอุบายวิธีที่ประทานไว อะไรเลาที่เปนเนื้อ
นาบุญของตน คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา ขอวัตร ซึ่งเปนอุปกรณแหง
การบําเพ็ญสมณธรรมเหลานี ้ จัดเปนเนื้อนาบุญแตละอยาง ๆ เปนผูมีภารกิจนอย 
บําเพ็ญอยูในศีล สมาธิ ปญญา ขัดเกลาจิตใจของตนอยูเสมอ ไมทําความผูกพันอาลัยใน
ที่อยูและสถานที่อาศัย ตลอดถึงตระกูลที่อุปการะเปนประจํา ซึ่งตนไดเคยอาศัยทุกวัน 
บิณฑบาตมาวันหนึ่งจะไดอะไรมากนอยเปนที่พอใจ ไมมีความสําคัญมั่นหมายในอาหาร
การบริโภควาจะมีรสประณีตบรรจงหรือไมก็ตาม เมื่อเห็นวาไมขัดของในหลักพระธรรม
วินัยแลว ยินดีบริโภคขบฉันไปเพียงยังอัตภาพใหเปนไปในวันหนึ่งๆ ซึ่งจะเปนประโยชน
แกชีวิตและการประกอบความเพียรเทานั้น นี่ชื่อวาเปนผูทําตนใหเปนเนื้อนาบุญของตน
ตามที่ไดอธิบายแลว

ศีลก็เปนเนื้อนาบุญอันหนึ่ง สมาธิก็เปนเนื้อนาบุญอันหนึ่ง ปญญาก็เปนเนื้อนา
บุญอันหนึ่ง ทานก็เปนเนื้อนาบุญอันหนึ่ง ทั้งนักบวชและฆราวาสผูบําเพ็ญตามนี้จัดวา
เปนผูบําเพ็ญตนใหเปนเนื้อนาบุญของตน วันนี้บําเพ็ญ วันหนาก็บําเพ็ญ ไมลดละในเนื้อ
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นาบุญของตน จนสามารถทําศีล ทําสมาธิ ทําปญญาใหสมบูรณขึ้น แลวก็กลายเปนความ
รมเย็นแกตนอยางเต็มที่ เมื่อมีความเพียรบําเพ็ญตนใหเปนเนื้อนาบุญของตนไดแลว ก็
สามารถเปนเนื้อนาบุญ คือใหความรมเย็นแกประชาชนไดเชนเดียวกัน แนวทางขององค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาและสาวกอรหันต ทานไดดําเนินมาอยางนี้ทั้งนั้น

แมกอนพระองคจะเปนศาสดาของโลก ก็ปรากฏวาเปนศาสดาของพระองคเองมา
กอน จนมีความคลองแคลวแกลวกลาในวิชชาวิมุตติหลุดพนจากกิเลสอาสวะ เมื่อเปน
ศาสดาในพระองคอยางสมบูรณแลว ตอมาก็เปนครูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ซึ่งเราทั้งหลายก็กลาวอยูเสมอวา ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ดังนี้ ซึ่งหมาย
ความวาพระองคเปนบุรุษผูหนึ่งซึ่งควรฝกทรมานใหเปนผูควรแกมนุษยธรรม และมรรค
ผลนิพพาน เมื่อฝกทรมานไดเต็มภูมิแลว เปนผูสมควรจะสั่งสอนโลกในวาระตอไป โดย
ไมเลือกชาติ ช้ันวรรณะ และความม ีความจน เพราะนั่นมันเปนกฎของกรรมประจําสัตว
และบุคคล ไมมีใครจะหลีกเลี่ยงได ตองยอมจํานนและรับเสวยผลกรรมที่มีประจําตน

เฉพาะนักบวชเปนไปเพื่อไมกอความกังวลวุนวาย แตเปนไปเพื่อประหัตประหาร
กิเลส ซึ่งเปนขาศึกภายในใจใหคอยหมดไป และเปนไปเพื่อการไมสั่งสมกิเลสซึ่งยังไม
เกิดใหเกิดขึ้น ก็อยูในสถานที่นั้น ไปในสถานที่นั้น บําเพ็ญอยูในสถานที่นั้น ศีลก็เริ่ม
บริสุทธิ์บริบูรณขึ้นมา เพราะสถานที่ก็เหมาะเจาะ การบําเพ็ญก็สะดวก สิ่งที่จะมากอกวน
ใหศีลดางพรอยก็ไมมี จะทําใหศีลขาดทะลุก็ไมมี แตละวันเจริญขึ้นดวยการรักษาและมี
สติสืบตออยูเสมอ จิตก็ไมปลอยไปตามอําเภอใจ พยายามระมัดระวังรักษาความ
กระเทือนของจิตใจซึ่งจะเปนไปในทางที่ผิด อันเกิดขึ้นจากความพลั้งเผลอ

ใจเมื่อไดรับการอบรมรักษาโดยความเอาใจใส ก็จะเปนไปเพื่อความสงบเยือก
เย็น เห็นผลในปจจุบันจิต ปรากฏวาเปนความสุขความสบาย เบาทั้งกาย เบาทั้งจิต คิด
คนควาหาเหตุผลในหลักธรรม ซึ่งจะเปนไปเพื่อความชัดเจนแจมแจงเปนลําดับ จน
สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะไปไดเปนขั้น ๆ ผลที่สุดก็ไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจ 
กลายเปนเนื้อบาบุญขึ้นมาอยางมหัศจรรย อันดับตอไปก็สมควรจะประกาศพระศาสนา
สั่งสอนประชาชนทั้งหลายไดเห็นอรรถเห็นธรรม ใหรูทางผิดทางถูก แลวบําเพ็ญตนให
เปนลําดับ ไมเสียชาติที่เขาเกิดมายังไมไดรับประโยชนจากผูเปนปุญญักเขต ทรงคุณอัน
สูงในโลก ไดกราบไวบูชาถึงสวรรค ถึงนิพพานได เพราะเหตุแหงพระรัตนตรัยนี้มีจํานวน
มาก เพราะทรงคุณไวอยางสมบูรณ ใครมากราบไหวก็ไดรับผลประโยชน
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เราทุก ๆ คนพึงนอมธรรมเหลานั้นเขามาสูจิตใจ พุทธะ คือ ความรูมีอยูที่ใจของ
เรา ธรรมะ ที่จะอบรมฝกฝนผูรูนี้ใหมีความเดนและมีความเฉลียวฉลาด จะตองเกิดขึ้น
จากผูรูเปนผูแสวงหามาเอง เพื่อแนะนําพร่ําสอนตนโดยทางที่จะใหเปนไปเพื่อความ
เฉลียวฉลาด สังฆะ ผูจะปฏิบัติตามพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา พยายามแกไข
ตนเองก็คือเรื่องของเราผูเดียว จนสามารถปรากฏเปนพระรัตนตรัย คือพุทธะที่บริสุทธิ์
แจมแจง ธรรมะคือความอัศจรรย ซึ่งเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ สังฆะเปนเจาของแหง
พุทธะและธรรมะ ทั้งสามนั้นก็คือเรื่องของเราคนเดียว การอธิบายทั้งนี้เพื่อนอมพระ
รัตนตรัยเขามาสูเราคนเดียว เพื่อเปนสมบัติของเราที่แทจริง พุทโธ ธัมโม สังโฆ ของพระ
พุทธเจานั้นเปนสมบัติสวนหนึ่ง ซึ่งเราไดหยิบยืมมาคา คือการบําเพ็ญเพื่อหากําไรใสตัว
เองจนปรากฏเปนพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ในธรรมชาติขึ้นภายในจิตใจของผูบําเพ็ญ ผูเชนนี้
จะไปอยูในที่ใด ๆ พระรัตนตรัยก็ติดแนบอยูกับใจ

ฉะนั้น พุทโธ ธัมโม สังโฆ เมื่อกลาวโดยชื่อแลวก็มีแตกตางกันอยูบาง แตเมื่อ
กลาวตามหลักธรรมชาติแลว พุทธะอันใด ธรรมะก็อันนั้น ธรรมะอันใด สังฆะก็อันนั้น 
เพราะพุทธะ ธรรมะ สังฆะ เปนธรรมกลมเกลียวกันอยางสนิท ไมไดนอกเหนือไปจากใจ
ดวงเดียวนี้ พุทธะดวงนั้นเวลานี้ก็มีอยูกับพวกเรา โปรดพยายามอบรมแกไขใหได พุทธะ
ดวงนี้ไมนอกเหนือไปจากอํานาจของสติและปญญา ไมมีใครจะเปนผูมีอํานาจและวาสนา
ยิ่งกวาตัวเราที่จะอบรมฝกฝนทรมานใจของเราไปได พระพุทธเจาแมพระองคมีอํานาจ
วาสนาเปนศาสดา คือ ครูของสัตวโลกก็ตาม แตก็เปนครูในอุบายวิธีการสั่งสอนตางหาก 
ไมใชเปนผูจะถอดถอนกิเลสอาสวะใหแกบรรดาสัตวทั้งหลายได

การถอดถอนกิเลสอาสวะตั้งแตขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดเปนหนาที่ของเรา ซึ่งได
รับอุบายวิธีจากพระพุทธเจาแลวมาพร่ําสอนตัวเองและแกไขตนเองโดยตรง ไดยนธรรม
เขามาสูเราใหเห็นวา ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส ไมใชผูอื่นผูใดนอกจากตัวเราทุกทานจะ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนเฉพาะตนเทานั้น ไมมีใครจะมาทําใหเราได วันน้ีเราบนวายุง
ยาก เราบนวาลําบาก บนวาไมมีโอกาส วันหนาเราก็จําตองบนอีกตอไป ผูจะมาปลด
เปลื้องความยุงเหยิงขัดของหรือโอกาสเวล่ําเวลาใหเรานั้น ไมมีใครจะสามารถมาเปลื้อง
ใหได เพราะใครก็ตองเต็มไปดวยความยุงเหยิงขัดของดวยกันทั่วทั้งโลกอันนี้ เราอยูใน
บานคนเดียวมีกายอันเดียว ไมเกี่ยวของกับใครก็บนอยูภายในบานคนเดียว วุนวายอยู
คนเดียว คนอื่นบานอื่นเขาใจวาไมยุงยากเหมือนกับเรา เราก็จะเห็นวาในโลกนี้หรือใน

-	๔๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๒๙

๒๙

แผนดินอันนี้มีแตเราคนเดียวเปนผูรับเคราะหกรรม ความยุงยากความทุกขก็จะมีแตเรา
คนเดียว ความยุงเหยิงใด ๆ ก็จะมีแตเรารับเสียคนเดียว

โปรดไดเปดประตูบานออกไปมองดูคนภายนอก จะเห็นคนอื่นที่เปนทุกขเชนเรา
หรือยิ่งกวาเราอีกเปนคนที่สอง เดินออกนอกบานไปก็ยิ่งจะเห็นคนที่สาม ที่สี่เปนลําดับ 
ยิ่งเดินออกไปไกล ก็ยิ่งจะเห็นคนเปนจํานวนมากซึ่งเต็มไปดวยความยุงยากเชนเดียวกับ
เรา เราเปนอยางไร เขาก็เปนเชนนั้น ความทุกขความยุงเหยิงทั้งมวล เราลองไปถามเขาดู
วา มีความทุกขความยุงเหยิงเชนเดียวกับเราหรือไม โอกาสเวลาเขาจะมีหรือไม หรือไมมี
เฉพาะเรา ก็จะทราบไดทันทีวาคนในโลกนี ้ สัตวในโลกนี้ไมมีใครจะอยูเหนือความทุกข
ความยุงเหยิงไปได แมโอกาสและความสะดวกขัดของก็อยูกับคนเรา ซึ่งจะใหโอกาสและ
ความขัดของแกตนโดยทางใดเทานั้น นอกจากตัวเราเองจะฝาฝนตัวเราเพื่อทางเจริญ
แหงโภคทรัพยและสมบัติภายในใจแลว ไมมีทางอื่นจะทําได

แมพระพุทธเจา ถาจะรอโอกาส รอวาสนา รอเวลํ่าเวลา รอการงานใหเบาบางลง
ไปเสียกอนจึงจะออกบําเพ็ญสมณธรรมแลว ปานนี้พระองคจะไมปรากฏเปนศาสดาของ
โลก ใหเราทั้งหลายไดกราบไหวเคารพนับถือเลย แตพระองคเปนศาสดาได ก็เนื่องจาก
พระองคเห็นวาความไมมีโอกาสก็ดี ความยุงยากก็ดี ก็คือพระองคผูเดียว ความหิว
กระหายทั้งหลายมีอยูในธาตุในขันธของพระองค พระองคจะตองรับประทานอาหาร ผูใด
จะมารับประทานแทนพระพุทธเจาไมได แมกิเลสอาสวะที่มีอยูภายในใจของทาน ก็เปน
ภาระจะทรงทําหนาที่ถอดถอนออกจนไมมีอะไรเหลือ ผลที่ทรงไดรับจากความเพียรไม
ทอถอย จึงปรากฏเปนมหัศจรรยไปทั่วโลกธาตุประหนึ่งโลกธาตุหวั่นไหว

ฉะนั้น จึงควรจะกลาวไดวา ทางพระพุทธเจาเดิน เดินดินฝาฝนอุปสรรค ไมใช
เดินเขาไปยอมอุปสรรค ไมใชจะยอมตนตอเหตุการณที่มาเผชิญเอาอยางงาย ๆ เราท่ีหา
เรื่องใสเราทั้งวันทั้งคืนนี้มันเปนเรื่องสําคัญยิ่งกวาเรื่องใด ๆ ตุลาการที่ไหนจะมาตัดสินก็
ไมม ี แตถูกฟองรองทั้งวัน คดีรายไหนที่เกิดจากใจก็ยอมแพเสียทั้งนั้น เพราะไมใช
ปญญามาตัดสิน แลวใครจะมาตัดสินใหวาโอกาสอยูที่นั่น ความวางอยูที่โนน ใหทานไป
เสาะแสวงมา แลวเราจะตัดสินใหทานเปนผูชนะความดังนี้

ทั้งนี้ก็เพราะโอกาสมันก็อยูกับเรา เวล่ําเวลามันก็อยูกับเรา วาสนามันก็อยูกับเรา
ที่ทําไว ขออยางเดียวแตอยานําความขี้เกียจขี้ครานมาเปนหัวหนางาน เมื่อเราทําลงไป
โอกาสวาสนาจะตองมี ไมตองไปหามาจากที่ไหน เพราะสิ่งทั้งนี้ไมมีอยูกับดินฟาอากาศ 
เราซึ่งเปนลูกศิษยของพระพุทธเจาผูลือพระนามในทางความเพียร จึงควรคํานึงถึงวิธีการ
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ของพระองค นอมเขามาฝกฝนตนใหเปนไปตาม อนึ่ง เราผูมุงตอของดีมีคามาก โปรด
อยานําสิ่งที่ชั่วและบุคคลเลวทรามมาเปนแบบฉบับ จะทําใหเราใหเสียไปดวยโดยไมตอง
สงสัย

ปราชญทานดําเนินอยางใด เราตองพยายามนําธรรมที่ทานไดรับผลไปแลวนั้นมา
เปนเครื่องพร่ําสอนใจเรา ถาปลอยใหแตโอกาส ปลอยใหความยุงยากมาตัดสินใหเรา มา
ชี้ชองใหเรา เขาจะตองชี้ชองเขาทางยุงทางวุนวายตลอดเวลา และชี้เขาชองไมมีโอกาส ชี้
วาไมมีวาสนา ไมมีบุญญาภิสมภารจนตลอดวันตาย วันหนึ่งที่เขาจะชี้วาทานมีอํานาจ
วาสนาพอแลว วันนี้ทานวางแลว โอกาสวาสนาพรอมมูลแลว ทานควรจะทําคุณงามความ
ดีไดแลว ไมมีเลย แมที่สุดจนกระทั่งวันตายก็ไมมีเวลาจะผอนผันใหเราไดรับความ
สะดวกจากเขา แตมันก็ตายได เพราะเวลามันอยูกับความตายนั่นเอง มันถึงตายไดทั้ง ๆ 
ไมอยากตาย และไมเคยปลอยโอกาสใหความตายเลย โปรดคิดตรองดูดวยปญญาดวยดี 
เราคงมีทางสรางความดีโดยอุบายที่กลาวนี้

เพราะคนและสัตวในโลกไมมีใครจะอยูเฉย เพราะโลกนี้เปนโลกที่จะกอรางสราง
อยูสรางกิน มีที่อยูอาศัยเปนอยูหลับนอน มีความจําเปนอยูรอบดาน ตองจัดตองทํา ไม
ทําไมได ใครจะไมยุงในโลกนี้ไมมีเลย เราเดินออกไปกวางและไกลเทาไร จะเห็นเร่ืองราว
ที่เต็มไปดวยความยุงยากมาก ไมมีจบสิ้น แมจะใหนามความยุงเหยิงในมวลสัตว คือ โรค
เรื้อรังก็คงไมผิด เพราะโรคแกไมหาย จะถามใครเขาก็จําตองตอบเปนเสียงเดียวกัน 
เพราะมันเปนโลกยุงเหยิงอันเดียวกัน ไมมีใครจะไดรับเปนเอกราชจากกิจการและโอกาส
ใด ๆ ทั้งนั้น เพราะขันธแตละขันธเปนกองแหงความยุงยากจะตองบําบัดรักษา และ
กังวลอยูตลอดเวลา สิ่งที่จะนํามาเยียวยารักษาก็ตองพยายามหามา ความกังวลในเรื่องทั้ง
นี้จนถึงรับประทานไมได นอนไมหลับก็มีในบางเวลา เพราะคิดหาทางแกไขเพื่อผอน
หนักใหเปนเบา และเพื่อครองตัวไปไดอยางโลกเขา

บางรายปลอยใจใหเลยเถิดจนลืมตัวอยางมืดมิด จนปดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผล
ที่ตนจะพึงไดรับ เพราะความกังวลมีกําลังกลาจนสามารถปกปดกําลัง แมอุปนิสัยแหง
มรรคผลอันควรจะไดอยูแลวใหแคลวคลาดไป เชนเดียวกับอาหารที่แปดเปอนดวยของ
สกปรกเลยกลายเปนของนาเกลียดไปฉะนั้น นอกจากจะชําระใหสะอาดแลวจึงจะเปนของ
ที่นารับประทาน

การชําระใจจากสิ่งมัวหมองจึงเปนกิจที่ควรทํา สําหรับผูมุงตอความสุขอันสมบูรณ 
เพราะฉะนั้นคําวา การทําปรินิพพานใหแจงนั้น จึงหมายถึงการกําจัดสิ่งมัวหมองของใจ
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ใหคอยหมดไปเปนลําดับ เชน เรานั่งสมาธิ ณ บัดนี้ ก็เรียกวาเราทําพระนิพพานใหแจง
ไดเหมือนกัน แตวิธีที่จะทําใหแจงไดมากนอยเทาไรนั้นขึ้นอยูกับกําลังการกระทํา เราทํา
บุญ ใหทาน รักษาศีล ภาวนา ทั้งหมดเปนวิธีการจะทําพระนิพพานใหแจงทั้งนั้น เหมือน
เรากาวลงจากบานไปสูที่ตาง ๆ ตามความประสงค กาวแรกนั้นก็คือ กาวจะไปอยูแลว 
กาวที่สองก็เปนกาวที่จะไป กาวนี้ตอกาวนั้น ๆ ตอกาวนั้น ก็ถึงจุดหมายปลายทางที่เรา
ประสงคได ดังนั้น การกระทําคุณงามความดีทั้งหมดจัดเปนความดีแตละกาวที่จะกระทํา
พระนิพพานใหแจงไดอยางเต็มที่

ขอบรรดาทุกทานจงพยายามทําจิตใจใหเปนไปเพื่อความสงบไดบาง แมยังไมถึง
ความสงบอยางเต็มที่ก็พอจะเปนชองทางใหเห็นดวงใจ วาเปนสิ่งที่มีคุณคาอยูภายในราง
กาย เปนแตถูกสิ่งตาง ๆ มาปกปดกําบังไว แลวเห็นสิ่งทั้งหลายวาเปนของมีคุณคายิ่งกวา
ใจของตนไปเสีย จึงเปนเหตุใหใจฟุงเฟอเหอเหิมตอสิ่งเหลานั้นโดยไมรูสึกตัว จิตจึง
กลายเปนเขียงเช็ดเทาและถอดตนลงเปนทาสแหงสิ่งทั้งหลายไปเสีย โดยเห็นสิ่งทั้งหลาย
เปนของมีคุณคากวาใจซึ่งเปนสาระสําคัญ แลวขาดการยับยั้งใจ ผลจึงเปนความเดือด
รอนทั้งวันทั้งคืน นี่เปนเพราะเหตุแหงความลืมตน

เมื่อพยายามทําใจใหไดรับความสงบบางดวยวิธีอบรม ใจก็จะเริ่มเห็นความสุข
และเริ่มเชื่อพระศาสนาดิ่งลงไปเปนลําดับ ความเชื่อซึ่งเคยมีอยูแลวนั้นเปนความเชื่อซึ่ง
ไมมีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ แตความเชื่อที่ปรากฏขึ้นในเวลาจิตมีความสงบ จะ
เปนความเชื่อที่เปนปจจักขสิทธิ คือเปนความเชื่อเกิดขึ้นโดยเฉพาะ รูขึ้นเฉพาะหนา นั่น
เปนสําคัญ ขอนี้เปนธรรมดาเหลือเกินที่สิ่งใดถาไมเห็นผลเสียกอน ความเชื่อก็ยังไม
สมบูรณ เชนใจของเราทังวันทั้งคืนมีแตความรุมรอน ไมมีความสงบ ตั้งตัวอยูไมไดแม
แตขณะเดียว เราจะหาความสุขที่ใจก็หาไมได แมแตศาสนาทานวาเปนของประเสริฐ 
ความรูในแงหนึ่งก็ไมเห็นไปตาม บางทีอาจเห็นไปวาศาสนาเปนโมฆะ ไมจริง แตเมื่อได
พยายามฝกหัดจิตใจใหหยั่งเขาสูความสงบแลว ยอมจะเริ่มเห็นความสุขและเริ่มเห็น
ความอัศจรรยของพระศาสนา

คําวา “ใจสงบ” นี้โปรดทราบไววานิสัยไมเหมือนกัน ลักษณะแหงความสงบนั้น
มีตางกันอยูบาง แตเมื่อเขาถึงที่แลวก็เปนธรรมชาติปลอยวางภาระทั้งหลายเชนเดียวกัน 
บางรายจะคอย ๆ สงบลงไปดวยวิธีบริกรรมภาวนา จะเปนธรรมบทใดก็ตาม หรือจะ
คอย ๆ สงบลงไปดวยลมหายใจเรียกวา อานาปานสต ิ ความสงบลงไปโดยลําดับ จน
กระทั่งจิตหยุดทํางาน มีความรูอยูจําเพาะหนานั้นเรียกวา จิตสงบ นานหรือไมนานก็ตาม 
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เพียงแตเห็นความสงบขณะที่จิตหยุดทํางานเทานั้น เราก็พอจะเห็นความสุขภายในใจได
แลว ถาเราพยายามทําไปเรื่อย ๆ จิตก็จะสงบไดเร็วและจะละเอียดลงไปเปนลําดับ จน
กระทั่งจิตเราถอนขึ้นมาแลวจะคิดอานการงานอะไร แทนที่จิตจะวุนวายไปตามสิ่งตาง ๆ 
เหมือนที่เคยเปนมา กลับเปนจิตละเอียดออน และเปนความสะดวกสบายภายในใจไมวุน
วาย นี่ก็เปนผลใหเราประจักษอยูแลว ยิ่งใจมีความสงบลงไปไดนาน ๆ ปลอยภาระไดทั้ง
หมดเรียกวา จิตหยุดทํางาน จะปรุงแตงเรื่องใด ๆ ก็มีความรูอยูจําเพาะหนา ขณะนั้นเรา
จะเห็นของอัศจรรยขึ้นที่นั่นเอง เมื่อถอนขึ้นมาแลวเราควรพิจารณาไตรลักษณโดยทาง
ปญญา

คําวา “อนิจจัง” คือความแปรปรวนนั้น มีอยูรอบตัวทั่วสรรพางครางกาย 
ไตรตรองไปตามสภาวะซึ่งมีอยูในตัวอยางสมบูรณใหเห็นชัด แมทุกข ความบีบคั้นก็มีอยู
ทั้งวันทั้งคืน ไมเพียงแตทุกขทางกาย ทุกขทางใจที่เกิดขึ้นเพราะอารมณตาง ๆ ก็มีอยูเชน
เดียวกัน จงกําหนดใหเห็นชัด คําวา “อนัตตา” ก็ปฏิเสธในความเปนสัตว เปนสังขาร 
เปนเรา เปนเขาอยูทุกขณะ เมื่อพิจารณาจนมีความชํานาญ กายก็จะรูสึกวาเบา ใจก็มี
ความอัศจรรยและสวางกระจางแจงไปโดยลําดับ ปญญาก็ยิ่งจะไหวตัวทั้งกลางวันกลาง
คืน โทษมีอยูที่ไหนก็จะเห็นชัด แมคุณก็จะปรากฏขึ้นในขณะที่เราเห็นโทษเปนลําดับไป 
ใจคอย ๆ ยกฐานะขึ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลาย คอยพยุงตัวสูงขึ้นเปนลําดับ นี่ทาน
เรียกวาจิตใจไดรับความเบาบางพนจากภาระไปเปนขั้น ๆ

ภาระก็คือเรื่องของใจหรืออารมณ ไมใชเรื่องอื่นใด กิจการทั้งหลายเขาไมใชภาระ 
รูป เสียง กลิ่น รส ทั้งหลายไมใชภาระ แตเปนภาระอยูกับเรื่องของใจที่ปรุงไปเกี่ยวของ
เรื่องทั้งหลายแลวถือมาเปนอารมณกดถวงใจ เสียดแทงจิตใจตนเอง จึงจัดวาเปนภาระ
ของใจ เมื่อใจปลอยวางสิ่งทั้งหลาย ใจก็หมดภาระไปเปนระยะ ๆ จนกระทั่งจิตไดหลุด
พนหรือปลอยวางสิ่งเหลานั้นไดอยางจริงจังแลว ภาระทั้งหลายก็หมดไป ไมมีอันใดเหลือ 
แมแตความคิดความปรุงของจิตก็รูเทาทัน ไมไดถือเปนภาระตอไปอีก ความรูความเห็น
ซึ่งเปนขึ้นภายในใจทุกดานทุกมุมก็รูเทาเอาทัน ไมมีอันใดจะเหลืออยูใหเปนความลุม
หลงอีกตอไป ใจยอมหมดภาระที่เปนขาศึกอันจะพึงชําระสะสาง

คําวา “ขาศึก” นั้น เบื้องตนเราตองถือวาสิ่งภายนอกเปนขาศึกกอน ตอเมื่อเรา
พิจารณาปญญาอยางชัดเจนแลว ยอมปฏิเสธสิ่งทั้งหลายเหลานั้นวา ไมใชขาศึกเขามา
เปนลําดับ นอกจากกระแสของใจที่เคลื่อนออกจากใจแลวกลายเปนอารมณเทานั้น เปน
ขาศึกตอตัวเราเอง กระแสจิตที่คิดไปมากในเรื่องอดีต อนาคต ดี ชั่ว เมื่อเห็นวาเปน
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ขาศึกชัดแลว สิ่งเหลานี้ก็จะปรุงแตงไปมากมายเหมือนที่เคยเปนมาไมได จะคอยสงบตัว
ลงไปเปนลําดับและสงบลงไปจนถึงบอแหงความคิดความปรุง เหมือนโจรไปเที่ยวปลน
บานปลนเรือนทุก ๆ วัน ทําใหประชาชนทั้งหลายไดรับความเดือดรอนอยูเสมอ เขา
อาศัยซุมซอนอยูที่ไหน เจาหนาที่เขาตรวจคนดูใหละเอียดถี่ถวนจนเห็นจุดที่อยูของโจร 
แลวก็ทําลายโจรไมใหมีเหลืออยูในที่นั้น บานเมืองก็รมเย็น หายกรรมหายเวรจากโจรท้ัง
หลาย

เรื่องของกระแสจิตที่คิดไปคิดมาอยูตลอดเวลา เปนเงาซึ่งเกิดขึ้นจากใจเอง แตใจ
ก็ตื่นเงาของตัวเอง คิดไปทางดีทางชั่ว อดีต อนาคต ลวนแลวแตคิดไปจากจิตทั้งนั้น แต
จิตก็หารูไมวาอาการทั้งหลายเหลานี้เกิดขึ้นจากตัวเอง แลวกลับมาหลอกตัวเองใหลุม
หลง ไมมีโอกาสจะทราบได ตอเมื่อปญญามีความสามารถจําตองเห็นกระแสของจิตทั้ง
หมดนี้ เปนตัวขาศึกที่เกิดขึ้นจากตัวเอง และทําศึกกับตัวเอง เพราะตัวเองเปนผูหลง
อาการของตนจึงกลายเปนผูมีเรื่องเสมอ ทุกขรอนเปนเรื่องตัวกอไฟเผาตัวเองไมใชคน
อื่นใดทั้งนั้นจะมากอไฟเผา

ปญญาจะตองยอนเขามาดูที่ตนเหตุ เมื่อมีความสามารถพอตัวแลว จะยอนมา
เห็นโทษภายใน คือเห็นโทษตัวผูรู ซึ่งเปนที่ซุมซอนแหงโจรทั้งหลาย แลวถูกทําลายไป
เสียจนสิ้นซากไมมีอันใดเหลืออยู นั่นแหละเราจะอยูสบายสุคโต ไปไหนก็เปนขันธลวน ๆ 
ไมเปนกิเลสอาสวะทั้งภายนอก ภายใน ทั้งใจตนเอง จึงหมดเรื่องหมดราว หมดภาระ 
หมดหวงใยทั้งสิ้น นี่แลชื่อวา ปุญญักเขต เปนเนื้อนาบุญของตนไดเอง แลวก็เปนเนื้อนา
บุญของโลกไดดวย การบําเพ็ญของทุก ๆ ทาน ทั้งที่เปนนักบวชและเปนฆราวาส จงมุง
เพื่อเปนเนื้อนาบุญของตนใหไดอยางสมบูรณ เมื่อสมบัติตนมีมากเหลือใชจายแลว อาจ
จะเฉลี่ยเผื่อแผแกคนอื่นใหเปนประโยชนได เราบําเพ็ญประโยชนเต็มกําลังในตัวเราแลว
ก็สามารถจะเฉลี่ยเผื่อแผความสุขใหแกบุคคลอื่นได

ในการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ แสดงเรื่อง ปุญญักเขต โปรดพยายามทําตัว
เราใหเปนเนื้อนาบุญของเรา แลวก็จะเปนเนื้อนาบุญของคนอื่นไดในขณะเดียวกัน ขอให
ทานผูฟงทั้งหลายจงพยายามฝกฝนจิตใจใหเปนคุณแกตัวเรา อยาพยายามสงเสริมจิตใจ
ใหเปนขาศึกแกตนเอง ตัวเองเปนขาศึกตอตัวนั้น ไมมีเวลาจะยับยั้งผอนผัน ไมมีสถานที่
อยู ไมมีเวลาจะยุติลงได ไมเหมือนคดีภายนอกที่เปนถอยเปนความกัน เมื่อตุลาการตัด
สินถึงขั้นสูงสุดแลวก็เปนอันยุติ ใครแพก็แพไป ใครชนะก็ชนะไป เปนอันเลิกแลวกันไป
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ได แตคดีภายในใจเราน้ี ผูที่ฟองก็เราเอง ผูที่รับฟองก็เราเอง ผูที่ไดรับความทุกขเสีย
หายก็เราเอง แลวเราจะหาตุลาการที่ไหนมาตัดสิน

เราเองเปนผูกอคดีแกตัวเราเอง เปนผูกอความเสียหายใหแกตัวเราเองนี ่ ไมมี
ใครจะมาเปนตัวการตัดสินใจให นอกจากเราจะนําปญญามาเปนตุลาการตัดสิน วาทาง
ไหนถูก ทางไหนผิด ใหพยายามงดเวนในทางที่ผิด พยายามบําเพ็ญในทางที่ถูก แลวสง
เสริมทางที่ถูกใหมากเปนลําดับไป พยายามตัดทอนทางผิดใหลดนอยถอยลงไปจนไมมี
อะไรเหลืออยูแลว ผูนั้นแลเปนผูตัดสินตนไดอยางเด็ดขาดและถูกตองที่สุด เหมือนพระ
พุทธเจาและสาวกทั้งหลาย เปนตุลาการตัดสินพระองคและสาวกไดชัยชนะแลว พนจาก
ทุกขในวัฏสงสารถึงนิพพานในวันนั้น นอกจากนั้นยังเปน ปุญญักเขต ของเราทั้งหลายได

ในการแสดงพระธรรมเทศนานี้ ขอบรรดาทานผูฟงทั้งหลายจง โอปนยิโก นอม
เขามาในตนใหเปนผลเปนประโยชนสําหรับเรา เมื่อพยายามบําเพ็ญตัวเราอยูเชนนี้ 
ความแปลกประหลาดหรือความมหัศจรรยที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงไว ก็ปรากฏขึ้นที่ใจ
ของเรา คําที่วา พุทฺโธ ก็ดี ธมฺโม ก็ดี สงฺโฆ ก็ดี จะเห็นปรากฏขึ้นที่ดวงใจดวงเดียวนี้เทา
นั้น โดยไมตองไปหาหยิบยืมพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาอีกตอไปแลว ไปที่ไหน 
พุทฺโธ   ก็คือ ใจที่บริสุทธิ์ดวงนี ้ ธมฺโม  ก็คือธรรมชาติอันนี้  สงฺโฆ ก็คือธรรมอันเกิดจาก
จิตดวงเดียวกัน ทั้งสามรัตนะเลยรวมอยูในตัวของเราคนเดียว เปนผูไมขาดแคลนพระ
รัตนตรัย ไปที่ไหนติดกับใจของเราไปที่นั่น

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบุญญานุภาพองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
จงดลบันดาลใหทานผูฟงทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจ และมีความมุงมาดปรารถนาสิ่ง
ใด ขอสิ่งนั้น ๆ จงสําเร็จตามความมุงมาดปรารถนาแหงทานทั้งหลายทุกทานเทอญฯ

www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมคณะผูจัดพิมพ “ทางรมเย็น”
ณ บานในซอยสมประสงค ๓ ถนนเพชรบุรี พระนคร

เมื่อวันที่    พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗
อุบายวิธีสอนตน

การเร่ิมอบรมธรรม ก็เชนเดียวกับการเริ่มเรียนหนังสือและเริ่มเขียนหนังสือ 
เบื้องตนก็มีผิด ๆ ถูก ๆ เขียนและอานก็ไมคลองแคลว ตัวหนังสือที่เขียนก็ไมสวยงาม 
อานก็ไมถูกตองและชัดเจน แตการหัดเรียนและหัดเขียนบอย ๆ ความจําและความ
ชํานาญก็เกิดขึ้นทุกระยะ จนเปนความชํานาญจริง ๆ ตอไปก็ไมจําเปนตองระวังในการ
อานและการเขียน แตก็เปนไปโดยเรียบรอยตามความตองการ การฝกหัดทางดานจิตใจ 
เบื้องตนก็ตองมีการลมลุกคลุกคลานเปนธรรมดา ไมวาพระพุทธเจาและพระสาวก ยอม
ผานการฝกหัดมากอน เชนเดียวกับพวกเรา และมีผิด ๆ ถูก ๆ อันเปนลักษณะลมลุก
คลุกคลานเหมือนกัน เมื่อเปนเชนนั้นพวกเราผูมุงศึกษาและปฏิบัต ิ ซึ่งไมเคยผานและรู
เห็นมากอนก็ยอมมีการผิดพลาดเปนธรรมดา ซึ่งจะหลีกเวนไมได แตอาศัยความ
พยายามเปนหลักสําคัญ ซึ่งไมควรมองขามไปโดยเห็นวาไมจําเปน

การทําจิตใจใหสงบดวยอุบาย “สมาธิอบรมปญญา” หรือดวยอุบาย “ปญญาอบ
รมสมาธิ” ทั้งสองนี้เปนอุบายวิธีที่ถูกตองเสมอกัน เพราะเปนอุบายเครื่องกระตุนเตือน
สติใหตามรูความเคลื่อนไหวของจิตทุกระยะในขณะทําการอบรม ทานยังไมเคยมีประสบ
การณดวยตนเองในทางสมาธิมากอน เพราะไมเคยศึกษาและปฏิบัติ โปรดทําความ
พยายามตามวิธีทั้งสองอยางใดอยางหนึ่ง ตามจริตนิสัยและโอกาสที่ควร แตวิธีทําใจให
สงบดวยวิธีทั้งสองนั้นโปรดทราบไวเสมอวา สติเปนของสําคัญ ทุก ๆ ครั้งและทุก ๆ ขั้น
ของจิตขึ้นอยูกับสติ อยาใหขาดไปในขณะอบรม จิตจะขาดธรรมเครื่องบํารุง การภาวนา
จะกําหนดลมหายใจเขาออกที่เรียกวา    อานาปานสต ิเปนตนก็ตาม จงทําความพยายาม
ใหสติอยูกับลมจริง ๆ ทั้งลมเขาและลมออก ตลอดความหยาบ ความละเอียดของลมทุก
ระยะไป จนปรากฏผลคือความสงบสุขขึ้นมา วิธีนี้เรียกวา “สมาธิอบรมปญญา” ที่กลาว
ไวในหนังสือซึ่งเคยพิมพมาหลายครั้งแลว

กอนอื่นอยากจะเรียนใหบรรดาทานผูใครตอธรรมทราบ เพื่อความสงบสุขอยาง
จริงใจ พอเปนสักขีพยานแหงการบําเพ็ญ จิตไดรับความสงบมีลักษณะอยางนี้คือ มี

กัณฑ์ที่ ๔
ปัญญาอบรมสมาธิ

เทศน์อบรมคณะผู้จัดพิมพ์	“ทางร่มเย็น”
ณ	บ้านในซอยสมประสงค์	๓	ถนนเพชรบุรี	พระนคร

เมื่อ	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๗
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อารมณอันเดียว เฉพาะความรูเดนดวงอยูในขณะนั้น ปลอยวางจากอารมณ แมบท
บริกรรมภาวนาจําตองละ ไมเกี่ยวของกับอารมณใด ๆ ทั้งสิ้น ดํารงตนอยูดวยความสงบ
สุข ไมคิดปรุงอารมณเครื่องกอกวน การพักสงบจิตในลักษณะเชนนี้จะนานหรือไมนั้น 
ยอมเปนไปตามฐานะของจิต ซึ่งควรจะทรงตัวอยูได บางเวลาก็พักอยูไดนาน บางเวลาก็
ไมนานแลวถอนขึ้นมา จากนั้นก็ทําหนาที่ตอไปอีก ตามแตจะเห็นควรของผูบําเพ็ญ เมื่อ
ทราบผลเบื้องตนแลว ตอไปก็พอมีทางทราบอุบายวิธีตาง ๆ เพื่อใหจิตมีความสงบยิ่ง ๆ 
ขึ้นไปและพักอยูไดนาน

ตอไปนี้เปน “ปญญาอบรมสมาธิ” ปญญาอบรมสมาธินั้นเปนธรรมที่ควรนํามา
ใชในเวลาที่จิตมีความฟุงซานรําคาญจนเกินควร เชน จิตประสบเหตุการณตาง ๆ จนเกิด
ความเสียอกเสียใจอยางรุนแรง หรือเกิดความเพลิดเพลินจนเกินตัว ปญญาทําการ
พิจารณาหักหามกีดกันจิตที่กําลังฟุงซานกับอารมณในเวลานั้น ใหจิตรูสึกตัวดวยเหตุผล
โดยวิธีตาง ๆ จนจิตยอมรับหลักเหตุผลและยอมจํานนตอปญญาผูพร่ําสอนแลวกลับตัว 
แลวยอนเขาสูความสงบไดเชนเดียวกับสมาธิอบรมปญญา ยกตัวอยางเชน เราน่ังภาวนา
มานาน ๆ เกิดทุกขเวทนาอยางหนักขึ้นมา มีการเจ็บปวดตามแขงขาและอวัยวะสวนตาง 
ๆ แทบทนไมไหว ประหนึ่งรางกายจะแตกไปในเวลานั้นใหได เพราะทุกขเวทนาครอบงํา
มาก

ตามธรรมดาของใจที่มีกิเลส และถือขันธหาเปนตัวตนอยูแลว ขณะที่ทุกขเวทนา
ครอบงํารางกายมาก ๆ ใจจําตองเปนทุกขไปดวย แสดงอาการระส่ําระสาย กระวน
กระวาย อยากจะออกจากการนั่งสมาธิมาอยูตามลําพังบาง ตั้งความปรารถนาอยากให
ทุกขดับไปบาง ซึ่งความคิดทั้งนี้เปนการสงเสริมสมุทัย เพื่อผลิตทุกขเพิ่มขึ้นที่ใจโดยไมรู
สึกตัว แตผูตองการฝกทรมานใจตามหลักธรรม เพื่อยังผลประจักษขึ้นกับใจโดยทาง
ปญญา จําตองพิจารณาทุกขเวทนาที่เกี่ยวกับกาย และอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกายและ
เวทนา ซึ่งเปนเหตุใหเสริมทุกขขึ้นมาอยางมากมาย

โดยแยกเวทนากับกายออกพิจารณาดวยปญญา ตามหลักเหตุผลวา กาย เวทนา 
และจิตเปนอยางเดียวกันหรือไม ขณะทําการพิจารณาตองทําความรูสึกอยูกับกายและ
เวทนา ไมยอมใหจิตเล็ดลอดสงไปที่อื่น ทําการแยกกายและเวทนาออกดูใหเห็นชัดดวย
ปญญาวาทั้งกาย ทั้งเวทนา เปนสวนหนึ่งจากจิต แมกายกับเวทนาก็เปนสวนหนึ่งจากกัน 
มิไดเปนอันเดียวกันตามความสําคัญของจิต จนสามารถแยกกาย เวทนา และจิตออกจาก
กันได โดยทางปญญา ตางก็เปนความจริงอยูตามสภาพของตน จิตก็หยั่งลงสูความสงบ
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ดํารงตนอยูเปนเอกเทศหนึ่งจากขันธ ตั้งมั่นเปนองคสมาธิอยางเต็มที่ในเวลานั้น กายกับ
ทุกขเวทนาไมปรากฏในความรูสึกวาม ี ปรากฏเห็นจิตเปนของที่แปลกและอัศจรรยอยาง
ยิ่งในขณะนั้น ซึ่งควรจะยึดเอาเปนสักขีพยานในการบําเพ็ญดวยวิธีนี้ตอไปวิธีหนึ่ง

การฝกทรมานจิตใหสงบเปนสมาธิลงได ดวยทั้งจิตกําลังฟุงซานและระส่ําระสาย
ดวยอุบายที่กลาวมา เรียกวา “ปญญาอบรมสมาธิ” เพราะทําการหักหามจิตลงไดดวย
ความฉลาดรอบคอบของปญญา ผูปฏิบัติโปรดนําไปใชฝกจิตดวงพยศตามกาลอันควร 
จะไดรับประโยชนเทากันกับวิธีปลอบโยน   ที่เรียกวา  “สมาธิอบรมปญญา”     อนึ่ง  
การอบรมจิตใหหายพยศดวยอุบายวิธีตาง ๆ น้ี เทียบกันไดกับการอบรมสั่งสอนเด็ก 
ตองมีหนักบางเบาบางเปนคูเคียงกันไป เพราะนิสัยของเด็กบางรายและจิตของเด็ก ซึ่งจะ
ลําพองขึ้นเปนบางกาล ยอมมีประจํานิสัยเด็ก ทั้งเปนการสอใหผูปกครองรูทั้งความไมดี
ของเด็ก และรูทั้งอุบายวิธีจะนํามาสั่งสอนเด็กใหกลับตัวเปนคนด ี ดังนั้น ผูปกครองทั้ง
ทางบานและทางโรงเรียน จําตองคอยสอดสองเพื่อรูความประพฤติของเด็กเสมอ เพื่อจะ
ดําเนินการสอนใหถูกตองตามจุดบกพรองของเด็ก และไดรับประโยชนทั้งสองฝาย คือ
ฝายเด็กก็กลับตัวเปนคนดี ผูปกครองก็มีความเย็นใจ เพราะอุบายวิธีสั่งสอนเด็กโดยถูก
ตองและไดผลดี

ปญญาอบรมสมาธินี้ ผูบําเพ็ญมักจะเห็นผลประจักษใจในเวลาไมนานนัก เพราะ
ความกลาหาญตอความเพียร เพื่อการพิจารณาทุกขเวทนา ไมยอมถอยหลังในขณะที่มี
ทุกขเวทนากลาครอบงํา แตถามีความทอแทและระอาตอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็
อาจจะไมปรากฏผล มิหนําทุกขที่เกิดขึ้นยังจะกลายเปนขาศึกตอผูนั้นอีกดวย เพราะไม
อาจจะหาทางออกไดดวยอุบายของปญญาอันแหลมคมพอ ๆ กัน

จะอยางไรก็ตาม การพยายามพร่ําสอนใจโดยอุบายตาง ๆ นั้น ยอมเปนผลดี
เสมอ แมจะไมไดผลอยางสมใจเสียทีเดียว แตก็พอมีทางทําใหใจคลอยไปตามธรรมวัน
ละเล็กละนอย จนกลายเปนจิตที่มีเหตุผลประจําตัวขึ้นเปนลําดับ และกลายเปนผูมีธรรม
ในใจ ทั้งปกครองงายในกาลตอไป เพราะตามธรรมดาของใจไมมีธรรมตามรักษายอมมี
ความคะนองประจําตัว นอกจากจะไมสังเกตเทานั้น จึงไมทราบวาจิตของตนเปนอยางไร 
คําวาจิต ไดแกธรรมชาติที่รู ๆ และรับผิดชอบอยูในตัวของคนและสัตวทุกประเภท ทั้ง
เปนสิ่งสําคัญมากภายในรางกาย จึงควรรัก สงวน และอบรมใหดี แตใจจะดีไดตองมี
ธรรมที่เหนือกวา คือ สติและปญญา
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สติปญญาในหลักธรรมของพระพุทธเจา ทานสอนใหนําไปใชในกิจที่ชอบ จะไป 
จะอยู จะทํา จะพูด จะคิดอะไร ควรนําสติปญญาเขามาวินิจฉัยไตรตรองดูใหรอบคอบ
กอนจะลงมือ จึงจะไมคอยมีความผิดพลาดและเสียหายเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังทําให
เปลี่ยนความรูความเห็นและความประพฤติจากสิ่งที่เห็นวาไมควร กลายเปนคนที่เชื่อตัว
เองได พอแมพี่นองเชื่อถือและไววางใจได ผูมาคบคาสมาคมดวยก็ใหความรมเย็น และ
เชื่อถือแกเขาไดเทาที่ควร

ดังนั้น ผูนับถือพระพุทธศาสนาอันเปนธรรมทั้งแทง ซึ่งเต็มไปดวยความไววางใจ
และใหความสม่ําเสมอแกผูบําเพ็ญ จึงควรไตรตรองตามหลักธรรมที่สอนไว ทั้งนี้ลวนชี้
ชองทางเพื่อความปลดเปลื้องทุกขและความยุงเหยิงนานาชนิดแกมวลสัตว ซึ่งจะนําไป
ปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งมัวหมองของตนทั้งนั้น เพราะพระทัยที่สถิตอยูแหงธรรมและแสดง
ออกเปนพระทัยบริสุทธิ์ที่สุด ไมมีสวนสมมุติแมปรมาณูสวนละเอียดยิ่งเขาเคลือบแฝงอยู 
ซึ่งพอจะใหแสดงธรรมอันจอมปลอมออกมาใหมวลสัตวผูปฏิบัติตามผิดทางเลย นักบวช
หรือฆราวาสยอมมีสิทธิในการปฏิบัติธรรมเสมอกัน แมผลอันพึงไดรับของแตละรายก็ไม
ลําเอียง โดยรักเพศนั้นชังเพศนี้ แตถือเหตุ คือ การบําเพ็ญ เปนเครื่องตักตวงผลดวย
ความเปนธรรม ไมนําสิ่งอื่นมาวัดผลของการกระทํา สมกับพระพุทธศาสนานิยมกรรม
เปนหลักใหญ

ฉะนั้นผูเชื่อกรรมตามหลักศาสนาที่สอนไว จึงควรเลือกเฟนทํากรรมที่ตนจะทํา 
ไมควรทําไปแบบสุมเดา และทําตามความอยากพาใหทํา โดยไมคํานึงวาผิดหรือถูกจะ
เสียใจในภายหลัง ผลคือความทุกขรอนที่เกิดจากการทําแบบสุมเดาหรือแบบตัดสินเอา
เองโดยไมมีครูสอน คือหลักธรรมนี้ แมผูรับเคราะหกรรมก็ไมพึงปรารถนา แตจําตอง
ยอมรับเพราะฝนกฎของกรรมไปไมได ดวยเหตุนี้ผูอยูในวงแหงกรรม จึงควรเตรียมตัว
ไวแตบัดนี้เปนตนไป อยารอไปเตรียมวันหนา เดือนหนา ปหนา และชาติหนา เดี๋ยวจะไป
เจอเอากรรมที่พระเทวทัตสาปแชงไว โดยไมรูตัวเปนผูทําเองเขาอีก ก็ยิ่งจะแย เพราะไม
มีทางหลบหลีกและแกไขเพื่อเอาตัวรอดไดในเวลาเชนนั้น

อนึ่ง อุบายวิธีสอนตนเพื่อใหจิตยอมรับหลักการ และนํามาใชเปนคุณสมบัติ
ประจําตัวตอไป เราควรเทียบความรูสึกระหวางเราผูมีกิเลสกับพระพุทธเจาผูสิ้นกิเลส
แลว วาใครจะมีความรูแนนอนและแมนยําตางกันอยางไรบาง ทั้งทางโลกและทางธรรม 
ทั้งการทํา การพูด การคิด ทั้งความโง ความฉลาด ทั้งความดี ความชั่ว ทั้งความสุข ความ
ทุกข ทั้งหนาที่การงาน เขาใจวาพระพุทธเจาจะเปนคติแกเราอยางสด ๆ รอน ๆ พอจะมี
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ทางผอนคลายตัวเองจากความตึงเครียดในสิ่งทั้งหลาย ไมใหผูกมัดเราเกินไปจนเลย
ขอบเขตแหงการดัดแปลงแกไข

เพราะตามปกติเราก็มีความรูความฉลาดอยูแลว เพราะการศึกษาเจริญ สถานที่ที่
ใหการศึกษาก็มีอยูทุกหนทุกแหง ทั้งในเมืองและนอกเมือง ทั้งในและนอกประเทศ เด็ก
และผูใหญนับวาไดรับการศึกษาโดยความสะดวก และมีความรูความฉลาดทัดเทียมกัน
ไป แตสิ่งที่ควรจะใหเปนคูเคียงกันไปคือดานธรรมะ ทั้งเด็กและผูใหญจึงไมควรมองขาม
ไป  ถามองขามธรรมก็เทากับมองขามตน เพราะตนกับธรรมแยกกันไมออก สําหรับผู
ตองการความเจริญรุงเรืองแกตนและประเทศชาติบานเมือง เพราะธรรมคือโลกบาล 
เครื่องคุมครองโลก คุมครองเราใหไดรับสันติสุขทั้งภายในและภายนอก

ถาจะมองเห็นเพียงความรูความฉลาดที่เลาเรียนมา วาเปนของมีสาระพอแลวไซร 
คนเราผูไดรับการศึกษาสูง ๆ มาแลว ก็ควรจะเปนตัวอยางอันดีของประเทศชาติบาน
เมืองได ไมควรจะมีความประพฤติในทางเสียหายแทรกเขามาในคนประเภทนั้น แตก็
หลีกไปไมพน จําตองหลวมตัวไปในความประพฤติผิด โดยไมเลือกวัยและชาติชั้นวรรณะ 
ทั้งนี้เพราะมีแตความรูที่เรียนมาจากหลักวิชาลวน ๆ ไมมีธรรมอันเปนหลักวิชาพิเศษ
แฝงอยูในใจบาง จึงขาดการใครครวญและยับยั้งชั่งตวง เห็นความอยากทํากลายเปนของ
ดีไปหมด 

หลักวิชาธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งมวลเปนหลักวิชาที่สม่ําเสมอ ผูยึดหลักวิชา
ทางพุทธศาสนามาใช จึงกลายเปนคนสม่ําเสมอและงามตาเย็นใจทั้งตนและผูเกี่ยวของ 
เพราะหลักธรรมก็คือหลักความประพฤติอันดีงามอยางลึกซึ้งของคนทุกชั้น ทุกวัย นั่น
เอง โดยไมเลือกชาติ ชั้น วรรณะ และสามารถเหนี่ยวรั้งจิตใจคนใหเปนคนดีได การคิด 
การพูดและการทําทุกอยางของคนที่มีธรรมในใจ ยอมเปนไปดวยความสม่ําเสมอไมผาด
โผนโลดเตน มีความนิ่มนวลประจํามรรยาทและความประพฤต ิไมเปนที่แสลงห ูแสลงตา 
และแสลงใจของคนอื่น

ยิ่งสมัยทุกวันนี้ เปนสมัยที่เกี่ยวของกับสังคมมาก ไมวาบานนอก ในเมือง เมือง
ใหญหรือเมืองเล็ก การอาชีพมีความเกี่ยวของกับสังคมโดยมาก ผูเกี่ยวกับสังคมไมวา
หญิงหรือชาย ถาไมมีธรรมเครื่องคุมกันภายในตัวแลว อาจมีความเสียหายไดอยางงาย
ดาย เฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในวัยรุนทั้งหญิงทั้งชาย รูสึกวาลอแหลมตอความเสียหายอยู
มาก เพราะคนในวัยนี้ไมคอยจะมีโอกาสคิดอานไตรตรองดูความประพฤติชั่วของตัว 
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นอกจากจะคิดไปในทางเพลิดเพลินสนุกสนานตามหมูเพื่อน อันเปนทางมาแหงความ
หายนะมากกวาจะคิดมาทางแงความประพฤติ

เรื่องทั้งนี้เคยไดยินจากผูปกครองเด็กทั้งทางบานและทางโรงเรียนเสมอ โดย
แสดงความหนักใจและเปนหวงเด็กมาก วาเด็กทุกวันนี้ทั้งหญิงทั้งชาย รูสึกวานาหนักใจ
มาก ทั้งทางดานการศึกษาและความประพฤติ  ปรากฏวาจะหนักไปในทางอบายมุข มาก
กวาที่จะไปศึกษาหาความรูและความประพฤติในทางที่ดี ใครมีลูกหญิงลูกชายมาก ๆ ก็
ยิ่งเปนเหมือนภูเขาหินทับหัวใจ ไมมีเวลาอยูและหลับนอนใหสนิทลงได ไมวากลางคืน 
กลางวัน มันเต็มไปดวยสิ่งแวดลอมที่จะทําใหเด็กมีความเสียหายไปไดทุกเวลา และเด็ก
ทุกวันนี้ รูสึกแปลกกวากวาเด็กสมัยกอน ๆ มากทีเดียว ที่กําลังดําเนินเขาถึงจุดที่เลวราย
ก็คือ ชอบประพฤติตัวในลักษณะชิงสุกกอนหาม โตกวาวัย เปนหนุมสาวกอนเปนเด็ก รู
มากกวาผูปกครอง ชอบฉลาดในสิ่งที่ไมควรฉลาด แตชอบโงในสิ่งที่จะควรใหฉลาด

ที่สําคัญและนากลัวมาก ก็คือ ชอบแอบฉลาดในเวลาลับหูลับตาผูปกครอง นี่ซิมัน
สําคัญ และเปนจุดที่จะทําความเหลวแหลกแกสกุลดวย เวลาไปโรงเรียนแกไมเรียนแต
หนังสือ และทําหนาที่ที่ครูสั่งใหทํา แตแกแอบไปเรียนและแอบไปทําอะไรอยางลึกลับนั้น 
ซึ่งเปนที่นาเจ็บใจมากกวาเรื่องอื่น ๆ จะแกไขอยางไรกันดี ชวยคิดใหทีเถอะ นับวาเปน
การเมตตาสงสารเด็กตาดํา ๆ ซึ่งกําลังจะเปนผูใหญในวันหนา และเปนคนของชาติดวย 
รูสึกวาภาระที่เกี่ยวกับเด็กสมัยนี้หนักมาก

และยังรูสึกวิตกเปนหวงเด็ก ๆ ตางจังหวัดที่พอแมผูปกครองสงเขามาเรียน
หนังสือในเมืองใหญ ๆ อีกดวย กลัววาแกจะไมเรียนเพียงวิชาที่ครูสอน แตกลัวแกจะไป
เที่ยวแอบเรียนและแอบทําวิชาไฟเผาโลก ดังที่เห็น ๆ มาเขาอีก คิดแลวกินไมได นอน
ไมหลับ นับวาเปนเรื่องกวนสมองจริง ๆ ใครจะมีอุบายอยางไร กรุณาชวยกันสงเคราะห
ดวย ไมเชนนั้นจะจมไปทั้งเขาทั้งเราผูปกครอง เพราะความเห็นของเขากับของเรามันไกล
กันราวฟากับดิน เขาเห็นเปนความสนุกสนามร่ืนเริง แตเรามันคิดเห็นความเสียหาย อัน
จะมีแกตัวเขาเองและแกวงศสกุล ตลอดประเทศชาติบานเมือง ซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก

ทางพระก็ไมทราบวาจะตอบอยางไร เพราะตางคนตางชอบและตางคนก็ตางวัย
กัน ไมใชอยูในวัยเดียวกัน พอจะใหชอบอยางเดียวกัน เปนเพียงสนทนากันไปและถาม
ยอกยอนกันไปบาง เพราะถาจะเขากับผูใหญก็เกรงเด็กจะเสียใจ ถาจะเขากับเด็ก ผูใหญ
ซึ่งกําลังนั่งฟงคําตอบอยูก็จะยิ่งเสียใจมาก ผูตอบก็เปนคนมีกิเลสเชนเดียวกับเด็ก ๆ 
และผูถาม จึงตอบแบบแบงสูแบงรับเพื่อทางเด็กบาง เพราะเราก็เคยเปนเด็กและเติบโต
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มาจากเด็ก จะลบหลูดูหมิ่นเด็กก็ไมงาม และแบงเพื่อผูใหญบาง เพราะเปนผูเลี้ยงดูและ
ปกครองเด็กดวยความรักและเมตตา ปรารถนาอยากจะใหเด็กเปนคนดี มีราศีแกวงศ
สกุลและประเทศชาติบานเมือง ทั้งเปนผูรับผิดชอบและรับเคราะหกรรมกับเด็กดวย

ครูทางโรงเรียนก็เปนผูมีสวนรับผิดชอบ และรับเคราะหกรรมกับเด็กเหมือนกัน 
แมจะไมเปนผูใหกําเนิดเด็ก แตก็เปนผูใหกําเนิดทางความรูวิชา ตลอดมรรยาทความ
ประพฤต ิและถือวาเปนเด็กของครูเสมอ เด็กในบานของตน ถาเด็กดีก็พลอยมีเกียรติ ถา
เด็กชั่วครูก็พลอยเสียไปดวย เรื่องมันเกี่ยวโยงกันทั้งผูปกครองทางบานและผูปกครอง
ทางโรงเรียน ซึ่งมีสวนไดเสียเกี่ยวกับเด็กเทียบเทากัน จึงแสดงความหนักใจและเปนหวง
เด็กเทา ๆ กัน

ทางเด็กเมื่อถูกตําหนิก็ออกตัวไปทางหนึ่ง แตก็มีเหตุมีผลพอฟงไดไมแพผูใหญ
ไปเสียทีเดียว ผูตําหนิก็เกิดงงงันอั้นตูไปดวย โดยไมคาดวาเด็กจะมีเหตุมีผลที่นาฟงเชน
นั้น โดยใหเหตุผลในเวลาถูกตําหน ิ วาความเปนทั้งนี้จะไปตําหนิเฉพาะเด็กฝายเดียวก็
เปนความไมชอบธรรมเหมือนกัน เพราะหลักวิชาที่ออกจากโรงเรียนใหญและครูใหญ 
มันออกจากผูปกครองทั้งทางบานและทางโรงเรียนทั้งนั้น เด็กไมไดไปศึกษามาจากไหน 
แมแตเมืองนอกเมืองนา เด็กบางคนยังไมเคยไป ไมเคยเห็นเลย นับแตวันเกิดมาก็เกิด
จากพอกับแม ความรูวิชาก็เรียนจากพอกับแม มรรยาทความประพฤติ คําพูดจาพาทีดี
หรือชั่วก็ออกมาจากพอกับแม

พอโตขึ้นบางมองดูดินฟาอากาศยังไมทั่วถึง พอแมก็สงเขาโรงเรียน เวลาไปโรง
เรียนก็เรียนวิชาและความประพฤติมรรยาทจากครูและเพื่อนนักเรียนดวยกัน แมเพื่อน
นักเรียนดวยกันก็ลวนมีพอแมเปนแดนเกิด และใหกําเนิดความรูวิชามาเชนเดียวกัน เด็ก
ทุกคนตองรับถายทอดมาจากพอแมและครูซึ่งเปนผูปกครองเด็กเหมือนกัน จะเปนความ
รูและความประพฤติที่จริงหรือปลอม ขึ้นอยูกับแบบพิมพมาดั้งเดิม เด็ก ๆ เปนเพียงผู
นํามาใชเทานั้น ไมไดอวดรูอวดฉลาด ไปแสวงหาความรูวิชาและความประพฤติดีชั่วมา
จากที่ไหน พอจะมาตําหนิวาเด็กไมดีทาเดียว ความรูและมรรยาท ความประพฤติตลอด
คําพูดทุกคําที่เด็กตางคนตางนํามาใชอยูเวลานี ้ลวนแตไดมาจากพอแมทั้งนั้น เด็ก ๆ ไม
มีความรูความสามารถจะไปหาความรูและความประพฤติมาจากที่ไหนได แมแตรางกาย
ของเด็กที่เติบโตมาขนาดที่เห็น ๆ กันอยูนี้เติบโตมาจากการเลี้ยงดูของพอแม พอแมพา
กินอะไร พานุงหมอะไร พาไป พาอยูอยางไร พาประพฤติอยางไร เด็ก ๆ ก็จําตองเปน
ไปตามพอแม เพราะไมมีความสามารถในตัวเอง

-	๖๑	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๔๒

๔๒

เมื่อถูกถามถึงการชอบเที่ยวตามโรงหนัง โรงละคร และบารเปนตน เด็กก็ตอบวา
โรงหนัง โรงอะไรเหลานี้ ก็เปนเรื่องของผูใหญจัดทําขึ้น และผูใหญพาเด็ก ๆ ไปดู เด็ก
จะมีเงินและความฉลาดสามารถมาจากไหน พอจะจัดสรางโรงหนัง โรงละคร โรงระบํา 
ตาง ๆ เหลานั้นขึ้นมาได แมแตเงินคาตั๋วเขาดูก็เปนเงินของคุณพอคุณแมใหทั้งนั้น 
เพราะตนเองหาเงินไมเปน เมื่อถูกถามถึงเรื่องคุณพอคุณแมก็พาไปดูหนังและดูอะไรตอ
มิอะไรดวยหรือ เด็กก็ตอบวา คุณพอคุณแมและครูเปนตัวการทีเดียว พาไปแทบทุกวัน
ตอนเปนเด็กเล็ก ๆ ถาไปพักประจําที่โรงเรียนหรือหอพัก ก็อาศัยเพื่อนนักเรียนพาไป
บาง บางทีมีโอกาสคุณครูก็พาไปบาง เมื่อถูกถามถึงการจับจายเงิน เด็กก็ใหเหตุผลวา 
คุณพอคุณแมยิ่งจายเงินเปนไฟไปเลย บางครั้งคุณพอกับคุณแมเกิดทะเลาะกันเพราะ
การจายเงินมาก โดยไมทราบเหตุผลตนปลาย การทะเลาะกันเนื่องจากทั้งสองฝายไมเขา
ใจกัน โดยฝายหนึ่งหาวาอีกฝายหนึ่งแอบเอาเงินไปบํารุงบําเรออะไรไมทราบ เรื่องจึงยุง
กันอยูเรื่อย  ๆ

เมื่อทราบตนสายปลายเหตุจากทั้งสองฝาย ซึ่งตางก็มีเหตุผลเทา ๆ กัน จึงไม
ทราบวาจะตําหนิและชมใคร เพราะฝายผูปกครองเด็กก็มีสวนผิด อันเปนตนเหตุไมดีให
เด็ก ๆ มีสวนผิดไปตามไดดังที่เด็ก ๆ อางเหตุผล เรื่องจึงควรลงเอยกันที่ตนเหตุเปน
กรณีที่ควรแกกอนอื่น ถาตนเหตุยังไมดีพอที่ผูรับถายทอดจะยึดไปใชเปนประโยชนได 
การตําหนิก็ไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น จะเปนทํานองปลอยใหเรือนของตัวรั่ว แตมัวไปตําหนิ
เรือนของคนอื่น ไมเขาหลักของบุคคลผูจะเปนผูนําที่ดีของโลก

ดังนั้นเรื่องจึงสําคัญอยูที่ผูปกครอง จะพยายามปรับปรุงตัวใหเปนแบบพิมพที่ดี
ของเด็ก ๆ เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่เด็กนําไปใชลวนแตไดรับถายทอดไปจากผูใหญทั้งนั้น 
ดังที่เด็กนําออกแสดงโดยมากเปนสิ่งที่ผูใหญริเริ่มทําเพื่อหาความสุขเฉพาะตัว แตขาด
ความคํานึงวาเด็ก ๆ อาจจะเดินรอยตามผูใหญหรือไม ซึ่งจะทําใหเด็กเสียในอนาคต ถา
ผูใหญมีความสนใจทุกกรณีที่ตนจะพึงทําในฐานะเปนผูใหญวาควรหรือไมควรแลว เด็ก
จะไดรับสิ่งที่ดีและเปนประโยชนจากผูใหญไปใช กลายเปนคนดีในปจจุบันและอนาคต
จํานวนไมนอยเลย

ดังนั้น ผูปกครองเด็กทั้งหลายทั้งทางบานและทางโรงเรียน ตางไมควรมองขาม
ตนและควรสังเกตดูความประพฤติของตัวอยูเสมอ อยางไรตองเปนแบบพิมพที่ดีของ
เด็ก และประเทศชาติบานเมืองไดอยางนาชื่นชม เมื่อผูใหญตั้งเข็มทิศทางเดินที่ดีไวโดย
ความประพฤติตัวดีใหเด็ก ๆ ดําเนินตามแลว เด็ก ๆ ยอมจะไมประพฤติเขวไปนอกลู

-	๖๒	-
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กรรมชั่วเปนเหมือนวัตถุเครื่องทําลาย มีหลายขนาดตามแตผูทํากรรมจะผลิตขึ้น
มาใชเอง ผลของกรรมก็มีหลายขนาดไปตามเหตุที่ผลิตไว รวมกรรมประเภทนี้แลว เรียก
วา เครื่องทําลายตัวเอง ใครเจอขนาดไหนเขา จําตองรองทุกขเหมือนกันหมด ไมวาสัตว
บุคคลและชาติชั้นวรรณะใด ทุกคนที่เชื่อตอสิ่งที่มนุษยทําขึ้นทางดานวัตถุ ทั้งดานทําลาย
และดานสงเสริมวาเปนของมีประสิทธิภาพ สามารถทําลายและสงเสริมไดจริง จึงควรสน
ใจตอหลักกรรมดี กรรมชั่ว ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยทําเองเหมือนกัน วาจะมีผลดีผลชั่วเชน
เดียวกับดานวัตถุ เพราะทั้งดานวัตถุและดานนามธรรม ยอมมีทางไหลออกเปนตัวผล
เหมือนกัน เนื่องจากเหตุดีเหตุชั่วเปนกุญแจเปดทางเพื่อผลอยูตลอดเวลา

ผูกลัวภัยจากความทุกขและหวังความสุขความเจริญแกตน ทั้งโลกนี้และโลกหนา
จึงควรเห็นกรรมทั้งฝายดีฝายชั่ววาเปนสิ่งจะใหผล แมแตอาหารหวานคาวและที่อยูอาศัย
ซึ่งถือวาเปนของจําเปนทั่วโลกยังตองอาศัยกรรม คือการปรุงแตงและการปลูกสรางที่
เรียกวากรรม ตามหลักของศาสนา ความสุขที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งเหลานั้น ยอมเปนผล
ใหโลกไดครองตัวตลอดมา ฉะนั้นคําวากรรมดีกรรมชั่วจึงมีความสําคัญไปคนละทาง ซึ่ง
ผูทํากรรมจะควรเลือกเฟนกอนจะมีผลตามสนอง

มนุษยเราเปนผูมีใจฉลาดแยบคายกวาสัตว แมจะอาศัยอยูในโลกเดียวกันก็เปน
ประหนึ่งอยูคนละโลก จึงควรทําตัวใหแปลกจากสัตว โดยความประพฤติ ความรู ความ
เห็นที่แสดงออกมาจากใจอันฉลาด จะเปนความรมเย็นแกเพื่อนมนุษยตลอดสัตวซึ่งเปน
ผูโง หวังพึ่งผูเปนธรรมซึ่งมีการหักหามใจตัวเองดวยเหตุผล คือหลักธรรม อันเปนธรรม
ชาติใหความแนนอนและไววางใจได ไมปลอยไปตามอําเภอใจที่มีความอยากเปนเครื่อง
ผลักดันใหไหลลงทางต่ํา เพราะตามธรรมดาของใจยอมมีความอยากเปนเจาเรือน ทั้ง
เด็กและผูใหญ ทั้งคนโงคนฉลาด และคนมีฐานะสูงและต่ํา ยอมมีความอยากฝงอยูในใจ
ดวยกันทั้งนั้น แตสําคัญที่การฝกอบรมใจใหอยูในหลักธรรมอันเปนความพอดี ทุกคนจะ
กลายเปนบุคคลที่พอดีไปตามธรรม และไมกอความเดือดรอนใสตนเองและสวนรวม

สิ่งใดที่ไตรตรองดูแลวเห็นวาดีและเปนประโยชนก็ทําลงไป แตสิ่งที่เห็นวาเปน
โทษ แมใจอยากทําก็ไมยอมลุอํานาจใหทํา จะเปนความเคยตัวและหักหามไมอยูในคราว
ตอไป รีบหักหามเสียแตตนมือ จะสมชื่อวาเปนผูรักตนและผูมีสวนเกี่ยวของ แมเด็กผูจํา
ตองอาศัยผูใหญทุกกรณี ก็จะตองเดินตามรอยและกลายเปนเด็กดีในวันตอไป เพราะ
รองรอยทางชั่ว พอแมผูปกครองมิไดทําแบบพิมพเอาไว พอจะใหเด็กหยิบฉวยมาเลียน
แบบและกลายเปนคนเสียหายไปตาม

-	๖๔	-
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ธรรมคือความสม่ําเสมอไมเอนเอียง ผูสนใจและเลื่อมใส ยอมนําไปปฏิบัติไดตาม
เพศและวัยของตน เฉพาะครัวเรือนหนึ่ง ๆ ถาขาดธรรมเปนเครื่องปกครองแลว แมจะมี
ความฉลาดและมีสมบัติมาก ก็ไมสามารถจะใหความรมเย็นแกตนและครอบครัวได 
เพราะความรมเย็นมิใชอยูที่สมบัติและความฉลาดที่ไดเรียนมาเพียงเทานั้น แตอยูที่ใจซึ่ง
มีธรรมอันนับวามีความพอดีประจําใจ กลายเปนความพอดีประจําครอบครัว เพราะทุก
สิ่งที่มีความพอดีประจําอยูแลว ยอมเพียงพอกับความตองการ ไมกําเริบ เชนแกงที่แม
ครัวปรุงพอดีแลว รับประทานก็มีรสอรอยและเปนสุขกายสุขใจ

สามีภรรยามีความพอดีประจําตน ยอมเปนที่พอใจและเปนสุขดวยกันทั้งสองฝาย 
แตถาฝายใดฝายหนึ่งประพฤติขามเขตความพอดี ตองเกิดเรื่องยุงและเดือดรอนขึ้นทันที 
ในครอบครัวนั้นอยูดวยกันไมเปนสุข แมจะมีสมบัติมากก็นํามาแกไขไมตก ดังนั้น พระ
พุทธเจาจึงสอนวา สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ ความพอดีเปนหลักทรัพยอันพึงพอใจอยางยิ่ง คน
ที่มีธรรมสันโดษ ความพอดีและอัปปจฉตา คือความมักนอยในอารมณเครื่องเสริมไฟ จึง
มีความสุขเปนเรือนพักของใจ จะไมคะนองแบบลนฝงอยูตลอดเวลา แมจะฉลาดและมี
ทรัพยมาก

มีบางทานมาถามวา ไดพบในหนังสือบางฉบับ แสดงเปนเชิงไมอยากใหพระ
เทศนสอนประชาชนเกี่ยวกับความสันโดษและความมักนอย เพราะสมัยนี้เปนสมัยที่กําลัง
ฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา การสอนธรรมทั้งสองขอนี้ จะเปน
การขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมือง ทานจะเห็นวาอยางไร?

ในขอนี้ สําคัญอยูกับผูตีความหมายในธรรม แลวนํามาชี้แจงใหคนฟง คนอาน ถา
ตีความหมายวาธรรมทั้งสองบทนี้สอนใหเกียจครานออนแอ สอนใหคนกินนอย ใชนอย 
ที่อยูอาศัยก็ใหทําคับแคบไมเพียงพอกับการหลับนอน เครื่องใชสอยทุกอยางก็ทําใหนอย 
ไมพอกิน พออยูอาศัย ไมพอใช ทําอะไรก็ใหทําแบบอด ๆ อยาก ๆ  ทุกสิ่งทุกอยางที่
เกี่ยวกับมนุษยอาศัยก็ใหทําแบบขาด ๆ เกิน ๆ แมรับประทานก็ไมใหอิ่มและเพียงพอ
กับธาตุขันธที่ตองการ ถาเปนเชนนี้ก็กลัวคนจะลําบากและอดตายกันหมดทั้งประเทศ ก็
จําตองบอกใหทราบ เพราะปกตินิสัยของคนก็ขี้เกียจอยูดวย การบอกเพื่อใหคนมีความ
ขยันหมั่นเพียรจึงไมเปนทางผิด

ความจริง ความมักนอยกับความสันโดษเปนธรรมคูเคียงของโลกตลอดมา และ
เปนธรรมจําเปนทั้งนักบวชและคฤหัสถ ที่จะนําไปใชใหเหมาะกับเพศและฐานะของตน
เทาที่จะเห็นควร เพราะความหมายของธรรมก็บงชัดอยูแลววา จงเปนผูมักนอยในสิ่งที่
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ควรมักนอย เชนคูสามีภรรยา มีเพียงผัวเดียวเมียเดียวเทานั้นเปนที่เหมาะและงามอยาง
ยิ่งแลว ไมพะรุงพะรัง หามบาป หามกรรม เพราะมีเมียมาก เรื่องมาก เวลาตายไปคน
ขางหลังจะไมยุงยากในการแบงปนมรดก ยกใหเมียโทนคนเดียวเก็บไวเลี้ยงลูก เขาจะได
เห็นบุญคุณของพอที่ลวงลับไป

ทั้งตางฝายตางถือวาเปนคูครองของกันและกัน ไมประพฤตินอกใจซึ่งผิดจากหลัก
ความมักนอย ตางก็ไววางใจกันไดในทางอารมณ นี้คือบอแหงความสุขในครอบครัว 
เพราะคูสามีภรรยาเปนผูฝากเปนฝากตายกันไดตามหลักธรรม คือความมักนอย ไมยุง
เกี่ยวกับหญิงชายอื่น ๆ แมจะวิ่งตามมาเพราะไมใชของเรา จะไปเกี่ยวของใหยุงไปทําไม 
สมบัติของเราจริง ๆ คือผัวคนเดียวหรือเมียคนเดียวเทานั้น นอกนั้นไมยุงดวย นี้คือการ
ตัดตนเพลิงที่ถูกตอง เพื่อมิใหลุกลามมาไหมครอบครัว

ความสันโดษ คือความพอดี เชนน้ําที่เต็มแกวแลวจัดวาพอดีแลว จะเทน้ําลงเพิ่ม
อีกก็ผิดความพอด ีไมเปนประโยชนอะไร คนที่ตั้งอยูในความพอดี คือคนที่รูจักเราและรู
จักทาน รูจักของเราและรูจักของทาน เห็นใจเราและเห็นใจทาน ซึ่งมีความรูสึกเชนเดียว
กัน จะเปนคนมีหรือคนจน คนโงหรือคนฉลาด ก็รูจักฐานะของกันและกัน ไมเยอหยิ่ง ไม
เหยียดหยาม ไมกล้ํากราย ไมลวงล้ํา ไมเห็นแกได สมบัติของทานมีมากหรือมีนอย ไม
ลวงล้ําเขตแดนโดยเห็นวาพอเอาได เห็นวาเขามีอํานาจนอยพอจะเคี้ยวกลืนได เห็นวาเขา
โงพอตบตากินได เห็นวาเขามีพวกนอยพอขมขูเอาได เห็นวาเขาเผลอพอหยิบฉวยเอาได 
เห็นวาเขานอนหลับพอขโมยเอาได เห็นวาเขามีชองโหวพอคดโกงได เห็นวาเขาไมมีอาวุธ
พอปลนจี้เอาได เห็นวามีแตผูหญิงเฝารักษาสมบัติพอขูเข็ญเอาได

ผูมีธรรมสันโดษภายในใจแลวทําไมลง ปลงจิตไมตกเพื่อจะทํา เพราะความเห็น
ใจกันและสงสาร เนื่องจากคิดดูใจเรากับใจทานผูอื่นแลวมีความรูสึกอันเดียวกัน เรามี
สมบัตินอยมาก เรารักและสงวนของเรา ไมอยากใหใครมาลวงล้ํา มีความยินดีที่จะแสวง
หาสมบัติดวยความชอบธรรม หาไดมากเทาไรก็เปนที่เย็นใจ เพราะการแสวงหาสมบัติ
ดวยความชอบธรรมจะไดมามากมายเทาไร ไมเปนการขัดแยงตอธรรมสันโดษ เพราะ
พระพุทธเจาสอนใหคนมีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ชอบ แตมิไดสอนใหขยันในการ
เบียดเบียนกันและทําลายกัน และถือเอาสมบัติเขามาเปนของตน ดังนั้น ความมักนอย
และสันโดษจึงมิไดเปนขาศึกแกการงานของโลกทุกประเภท ซึ่งจะเปนไปเพื่อความเจริญ 
พระองคยังกลับสรรเสริญคนมีความขยันและอดทนในการงานที่ชอบอีกดวย สมกับ
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ปฏิปทาที่สอนไวทุกบททุกบาท เพื่อการรื้อฟนโลกและธรรมใหเจริญดวยความขยันหมั่น
เพียร ไมมีปฏิปทาขี้เกียจแฝงอยูในวงธรรมของพระพุทธเจาเลย

ธรรมสันโดษ คือความยินดีในสมบัติที่มีอยูของตน จะมีนอยมากเทาไรก็ใหยินดี
ในของที่ตนมีอยู ถาเรามีความขยันและฉลาดสามารถพอ จะทําการเพาะปลูกหรือจะปลูก
สรางโรงงานอุตสาหกรรมใหญ ๆ ขึ้นทั่วประเทศ ก็จะเปนที่นิยมยินดีของคนจน ๆ เปน
อันมาก เผื่อเขาจะไดอาศัยพึ่งรมเงาแหงบารมีของเรา ทั้งจะเปนที่เบาใจของรัฐบาลซึ่ง
กําลังเปนหวงพี่นองชาวไทยเรากลัวจะไมมีที่อยูอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคเพียงพอกับ
ความเปนอยูในครอบครัว ทั้งจะเปนที่เทิดทูนศาสนธรรมในบทวา

อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร วาเปนประโยชนแกโลกจริง 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาจะไมเปนโมฆะอยูเปลา ๆ โดยไมมีผูสนใจและปฏิบัติตามจน
เกิดผล

ธรรมขอที่สองวา อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการเก็บรักษาทรัพยที่แสวงหามา
ไดดวยความชอบธรรม ไมจับจายอยางสุรุยสุรายโดยไมมีขอบเขต การจับจายควรถือ
ความจําเปนเปนประมาณ ทรัพยจะมีสถานที่จอดแวะบาง ไมไหลผานมือไปเสียทีเดียว 
ธรรมคือ มัตตัญุตา ความรูจักประมาณในการเก็บรักษา และการจับจายที่เปนฝาปด
และเปดทรัพยในคราวจําเปนที่ควรปดและควรเปด แมแตบานเรือนก็ยังมีประตูปดเปด 
ที่เก็บทรัพยก็ควรจะมีบาง ถึงคราวจําเปน เชน เจ็บไขเปนตน ทรัพยก็จะมีทางชวยเปลื้อง
ทุกขไดเทาที่ควร

ขอที่สาม สมชีวิตา การเลี้ยงและรักษาตัวใหเปนไปพอประมาณ อยาใหถึงกับ
ฟุมเฟอยหรือฝดเคืองจนเกินไป ทั้ง ๆ ที่ทรัพยเครื่องแกขัดแกจนมีอยู แตอยาใหกลาย
ไปวาทรัพยเปนเครื่องเสริมคนใหเสีย และเสริมคนใหขี้เหนียวจนเขากับใครไมได เหม็น
ฟุงไปหมดดวยกลิ่นของความตระหนี่ถี่เหนียว และสงกลิ่นฟุงไปไกลดวยทั้งตามลมและ
ทวนลม จนหาที่หลบซอนจมูกไมไดเลย

ขอที่สี่ กัลยาณมิตตตา ความมีมิตรสหายที่ดีงาม การคบมิตรเปนสิ่งสําคัญมาก 
ควรเลือกเฟนดวยดี แมอาหารในถวยในจานซึ่งเปนสิ่งสําเร็จรูปมาเรียบรอยแลว ผูรับ
ประทานยังตองเลือกเฟนทุกครั้งที่รับประทาน เพราะในอาหารยอมมีทั้งกระดูกทั้งกาง 
ซึ่งเปนภัยตอรางกายปะปนอยู และอาหารบางชนิดยังแสลงตอโรค จําตองสังเกตดวยดี 
ไมเชนนั้นอาจเปนภัยตอรางกาย บาปมิตรยิ่งเปนภัยอยางรายแรง ถาคบดวยความ
สะเพรา ไมใชความสังเกตและเลือกเฟน ถาเปนกัลยาณมิตรก็เปนคุณอยางมากมาย พึ่ง
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ไดทั้งคราวเปนคราวตาย ไมยอมทอดทิ้ง สุขก็สุขดวย ทุกขก็ทุกขดวย เมื่อมีกิจจําเปนก็
ชวยเหลือไดเต็มไมเต็มมือ ไมกลัวความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ขอแตเพื่อนผูจําเปนหรือ
จนมุมรอดพนออกมากได จึงจะเปนที่พอใจ นี่คือเพื่อนผูพึ่งเปนพึ่งตายจริง ๆ ควรคบ
ตลอดกาล เพื่อนที่ดีเราชอบคบ แตเราไมดีเพื่อนก็รังเกียจเหมือนกัน ตองมองดูตัวบาง 
เพื่อจะไดเปนเพื่อนที่ดีของเขา เขาพลีชีพเพื่อเราฉันใด เราตองพลีชีพเพื่อเขาฉันนั้น

วันนี้ไดอธิบายธรรมเริ่มแตสมาธิมาพอประมาณ แลวก็อธิบายเรื่องเด็กและผูปก
ครองเปนลําดับ จนถึงอัปปจฉตาและสันโดษ ใหทานผูฟงทั้งหลายทราบ ขอขอบคุณและ
อนุโมทนากับทุกทานที่อุตสาหมาดวยความสนใจตอธรรม หากวาโลกเราใครตอธรรมดัง
ทุก ๆ ทานที่สนใจและบําเพ็ญอยูเวลานี้ โลกก็จะเปนไปเพื่อความเจริญรุงเรือง แมเด็กที่
ไดรับการถอยทอดจากผูใหญก็จะกลายเปนเด็กดี มีความเฉลียวฉลาดและปฏิบัติตัวไดด ี
เปนที่เบาใจของผูปกครอง โดยเห็นวาเด็กจะเจริญวัยทั้งความรูวิชา และความประพฤติ
เปนลําดับ ทั้งจะเปนผูนําของชาติตอไปดวยความละเอียดสุขุม ประเทศชาติของเราก็จะ
เจริญถาวรสืบ ๆ ไป ชั่วฟาดินสลาย

ดังนั้นการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้ เอวํ ก็
มีดวยประการฉะนี้

     
www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๘
บําเพ็ญตนเพื่อหวังพนกรรม

วันนี้จะอธิบายธรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญทางดานจิตใจ ใหบรรดาทานผูฟงที่มา
จากสถานที่ตาง ๆ ดวยความสนใจใครตอธรรมเปนอยางยิ่ง ทราบตามโอกาสอันควร 
ทานที่เปนนักบวชซึ่งพาคณะศรัทธาผูใจบุญมากทานมาสูที่นี ่นับวาเปนผูมีความมุงหวัง
ในธรรมอยางแรงกลา และมีความมั่นใจตอการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเครื่องหมักหมมที่
นักปราชญถือวาเปนภัยตอจิตใจใหหลุดลอยออกเปนลําดับ จนไมมีอะไรยังเหลือให
เปนเชื้อแหงภพชาติอีกตอไป แตการอธิบายธรรมเกี่ยวกับการอบรมจิตใจตามหลัก
ธรรมทานแสดงไวมากมาย เมื่อสรุปลงใหยอก็มีสามประการ คือศีล สมาธิ ปญญา หรือ
ทาน ศีล ภาวนา

คําวา ศีล เขาใจวาทุกทานคงเคยไดยินไดฟงและเขาใจกันมาพอสมควรแลว แม
คําวาทานซึ่งเปนหลักใหญสวนหนึ่งของพระศาสนา และเปนหลักธรรมที่พวกเราไดเคย
บําเพ็ญมาเปนประจํานิสัย ผูแสดงไมสงสัยวาทานนักใจบุญจะของใจ เพราะตางทานก็
เปนนักใจบุญสุนทานอยูแลว แตคําวา สมาธิ และ ปญญา ทั้งสองประเภทนี้รูสึกวาสลับ
ซับซอนและละเอียดลึกซึ้งมาก ทั้งไมอาจจะปฏิบัติใหถูกตองตามความหมายในคําวา
สมาธิและปญญาไดทุกระยะไป ฉะนั้นอุบายวิธีอบรมที่มีผูบําเพ็ญจะปฏิบัติใหถูกตอง
ตามธรรมทั้งสองประเภทนี้ จึงควรอาศัยครูอาจารยเปนผูแนะนําแนวทางให

อนึ่ง   ทานผูจะควรแนะนําแนวทางใหโดยถูกตอง   โดยมากก็เปนผูเคยไดรับ
การอบรม และรูเรื่องของสมาธิและปญญาภายในใจมาพอสมควร หรือเปนผูมีความ
ชํานิชํานาญและปฏิบัติผานสมาธิและปญญาไปเปนขั้น ๆ นับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด
ของสมาธิและปญญา มีความเฉลียวฉลาดและสามารถใหการอบรมสั่งสอนแกผูมาอบ
รมศึกษาและปฏิบัติอยูดวย ใหไดรับความเขาอกเขาใจตามขั้นภูมิของตนที่มาศึกษา

คําวา สมาธิ เมื่อแปลตามศัพทแลว แปลวา ความตั้งมั่น ประโยคแรกของความ
ตั้งมั่นสําหรับนักบวชผูมีหนาที่โดยเฉพาะแลว เริ่มตั้งมั่นไปแตขอวัตรปฏิบัติ ตั้งมั่นใน
ระเบียบพระธรรมวินัย ตั้งมั่นตอการสํารวมระวังทั้งกิจนอกการใน เหลือบซายมองขวา 
ไมยอมปลอยวางสติและปญญาเครื่องคุมครองใจใหพนจากภัยทุกระยะ อันจะเกิดขึ้น
จากอายตนะภายนอกกับภายในสัมผัสกัน เพื่อเปนเครื่องสนับสนุนจิตใจใหมีความ

กัณฑ์ที่ ๕
จิตภาวนา

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๒๐	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๐๘
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เรื้อรังนี ้ทานที่ไดรับผลอยางสมบูรณมาแลวคือพระพุทธเจา มีพระเมตตาไววา สกฺกตฺ
วา พุทฺธรตนํ ธมฺมรตนํ สงฺฆรตนํ โอสถํ อุตฺตมํ วรํ พระพุทธเจา พระธรรม และพระ
สงฆเปนโอสถอันอุดมเลิศ

ดังนั้น  ทานผูตองการใหใจหายหรือทุเลาเบาบางจากโรคประเภทนี ้    จึงควร
อาศัยยา คือธรรมดังที่กลาวมา แตธรรมก็ควรเปนธรรมที่ถูกกับจริตนิสัยในขั้นเริ่มแรก 
เพื่อใจจะไดสงบลง     นี้เปนหลักสําคัญที่ผูบําเพ็ญไมควรมองขามไป      จิตที่ไดรับ
การอบรมดวยวิธีที่ถูกตองกับหลักธรรมตามจริตของตน ยอมจะเห็นผลคือความสงบ
เยือกเย็นประจักษใจ ไมวาหญิง ชาย นักบวช และฆราวาส เพราะโรคในกายและโรคใน
ใจเปนไดในบุคคลทุกเพศ ยาที่ควรจะถูกกับโรคนั้น ๆ ผูที่หวังประโยชนจากยานํามา
รักษาโดยถูกตองตามวิธี ก็ยอมจะหายไดเชนเดียวกัน โดยไมเลือกเพศหรือชาติชั้น
วรรณะใด ๆ เพราะสําคัญอยูที่โรคถูกกับยาเทานั้น ฉะนั้นผูสนใจใครตอการปฏิบัติ
ธรรมจึงมีหวังไดรับผลเปนเครื่องตอบแทนโดยทั่วกัน หากจะมีตางกันอยูบางก็ขึ้นอยู
กับเหตุ คือการบําเพ็ญของแตละราย อาจมีความหนักเบามากนอยไปตามจริตนิสัย ผล
จึงมีการเหลื่อมล้ําต่ําสูงไปตามเหตุที่ทําใหเปนไป

แตการเริ่มปฏิบัติเบื้องตนอาจมีความลําบากอยูบาง เพราะเปนงานที่ยังไมเคย
คลําหรือทางที่ยังไมเคยเดิน แตอยาลืมวาการปฏิบัติอบรมใจก็คือการทํางาน ขึ้นชื่อวา
การทํางานแลว ไมวางานภายนอกหรืองานภายใน ยอมมีความเหนื่อยยากลําบากเชน
เดียวกัน เฉพาะงานภายใน หากจะมีความสะดวกนับแตขั้นเริ่มตนจนถึงขั้นสูงสุด ก็คง
มีเปนบางราย ดังที่ทานเขียนประวัติไววา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา หรือ ทนฺธาภิฺ
ญา แตจะอยางไรก็ดีเราควรคํานึงถึงหลักธรรมเสมอวา ไมไดสอนคนใหมองเพียงแง
ความลําบาก และที่สะเพราทําลงไปแลวบังคับใหเห็นผล อยมฺภทนฺตา ถาไมสมใจใน
ขณะนั้นใหเลิกลมไปเสีย

หากหลักธรรมสอนเชนนั้น แมองคพระพุทธเจาเองก็คงเปนบุคคลที่ลมละลาย 
ไมสามารถตรัสรูและนําพระธรรมมาสั่งสอนโลกใหไดรับความรมเย็นไดเลย แตไมทรง
สอนเชนนั้น กลับสอนลงที่ผลอันจะพึงไดรับเปนที่ภาคภูมิใจกับเหตุ คือการบําเพ็ญ
เพื่อผลเชนนั้นใหเหมาะสมแกกัน โดยมีความขยันหมั่นเพียรและความหนักแนนตอกิจ
การที่ทํา เปนเครื่องหนุนงานอยูเสมอ เพื่อผลจะมีชองทางแสดงขึ้นตามรอยแหงเหตุที่
ทําแบบพิมพเอาไว เพราะฉะนั้นหลักพระพุทธศาสนาจึงนิยมและสอนเนนลงที่ตนเหต ุ
คือการกระทําเปนสําคัญกวาอื่น เมื่อเหตุเปนพื้นฐานที่ผูทําทําไดมากนอยเพียงไร ผล
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ไดตามแตความถนัด เพราะมีความมั่นคงตอตนเองและตออารมณ ไมคอยจะวอกแวก
คลอนแคลนไปตามอารมณที่มายั่วยวนอยางงายดายเหมือนที่เคยเปนมา

แตการพักอยูไดนานหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความชํานาญหรือไมชํานาญตางกัน 
ถาจิตมีความชํานาญมากก็ทรงตัวอยูไดนาน และแสดงความสุขที่แปลกประหลาดและ
อัศจรรยใหผูบําเพ็ญไดชมเปนเวลานาน ๆ เชนเดียวกัน แมจิตถอนขึ้นมาแลว แต
กระแสแหงธรรมที่เคยไดรับในขณะที่จิตพักอยู ก็ยังมีอานุภาพพอจะดึงดูดจิตใหมี
ความพอใจในรสชาติอยูไมนอย ฉะนั้นผูมีสมาธิเปนเรือนใจจึงมีทางติดได หากไมใช
ความสังเกตสอดรูดวยปญญา หรือไมมีผูแสดงใหรูไวลวงหนากอน เพราะเปนความ
สงบสุขที่แปลกประหลาดอยูไมนอย วิธีรักษาจิตประเภทนี้ใหทรงตัวหรือใหเจริญกาว
หนา ไดแกความเพียร อยาลดละ และอยาทําความยินดีเพียงเทานั้น เพราะธรรมที่
ละเอียดยิ่งกวานี้ยังมีอีกมากมาย ซึ่งจะกลายมาเปนสมบัติของเรา เพราะอํานาจแหง
ความเพียร

เมื่อจิตถอนขึ้นมาแลว พยายามพิจารณาอีกเชนที่เคยทํามา แตอยาคาดผลที่
เคยปรากฏมาแลวแตไดผานไปแลว โปรดกําหนดตามวิธีที่เคยทําและเคยปรากฏมาแต
หนหลังซึ่งเปนหลักเหตุนี้ไว เมื่อหลักของเหตุแมนยําและมั่นคงอยูแลว ผลจะปรากฏ
ขึ้นมาเองโดยไมมีใครบังคับได เชนเราเคยกําหนดอานาปานสต ิ ปรากฏผลขึ้นมาเชน
นั้น ก็จงถือเอาธรรมนั้นเปนหลักเหตุ แลวบําเพ็ญตอไป เมื่อเหตุมีกําลังพอจะเปนไป
ไดในธรรมขั้นใด ผลก็ยิ่งจะแสดงขึ้นมาในลําดับแหงเหต ุอันมีกําลังเปนลําดับไปนั่นแล

ลําดับตอไป เมื่อจิตมีความสงบพอทรงตัวได หลังจากจิตถอนขึ้นจากสมาธิแลว 
ควรพิจารณาทางดานปญญา เพื่อเปนการเรืองปญญาและบํารุงสมาธิใหมีกําลังมั่นคง
เพิ่มขึ้นอีก โดยสอดสองไตรตรองดูสภาพธาตุขันธภายนอกภายใน ตามจริตของปญญา
จะหนักไปทางไหน ในขั้นเริ่มแรก ตามธรรมดาของสภาวธรรมทั่ว ๆ ไป ยอมมีการ
แปรและแตกสลายทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งที่ผานมาแลว ทั้งที่ยังไมมาถึง ทั้งปจจุบันที่
ปรากฏดวยหูดวยตา และสัมผัสรับรูอยูกับใจ มันเต็มไปดวยของแปรปรวนทั้งนั้น แม
แตภูเขาหินทั้งลูกก็ยังไมมีอํานาจตั้งอยูเหนืออนิจจัง คือความแปรปรวนไปได ถึงจะสูง
จรดฟาก็เพียงแตลักษณะเทานั้น สวนตัวภูเขายอมอยูใตอํานาจของกฎอนิจจังพรอมทั้ง
ความสูงของมัน ไมมีสวนใดเล็ดลอดตาขายของอนิจจังไปไดเลย

แตความแปรสภาพของภูเขาหินซึ่งเปนวัตถุที่แข็งกวาสิ่งที่ไมแข็งแรงทั่ว ๆ ไป 
จึงมีความแปรสภาพอยางเชื่องชา คอย ๆ แปรไปตามความแข็งของตน แตมิใชปญหา
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ที่จะสามารถมาลบลางกฎของอนิจจังได จําตองแปรไปในระยะกอนและหลังกันอยูนั่น
เอง ยอนเขามาถึงตัวและเรื่องของเรา ของหมูเพื่อน และของแตละครอบครัว จะเห็น
เปนเรื่องความวิปโยคพลัดพรากกันตลอดสาย ทั้งคราวเปนและคราวตาย ลวนเปน
เรื่องวิปริณามธรรมประจําสัตวและสังขารนั้นๆ เฉพาะในวงวัดก็แสดงตัวอยูในลักษณะ
เชนเดียวกันกับสิ่งทั่ว ๆ ไป

เชนวันนี้ทานองคนี้เขามา วันหนาทานองคนั้นจากไป และทานองคนั้นไมสบาย 
ทานองคนี้ปวดทอง ทานองคนั้นปวดศีรษะ ตางก็เปนไปอยูเชนนั้น ทั้งในบานในวัด ทั้ง
นอกเมืองในเมือง ทั่วดินแดน ไมมีผูใดและสิ่งใดจะไดรับสิทธิเปนพิเศษ อยูเหนือ
อํานาจของกฎไตรลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งเปนกฎของคติธรรมดาและมี
ประจําอยูทั่วไตรภพไปไดเลย ผูใดเรียนจบคติธรรมดานี้โดยทางปญญาแลว ผูนั้นจะ
พนจากความทุกขโดยประการทั้งปวง

ดังนั้น ทุกทานซึ่งกําลังนั่งฟงการพรรณานาถึงกฎของคติธรรมดาอยูดวยความ
สนใจ โปรดใชปญญาพิจารณาปลงธรรมสังเวชลงใหถึงหลักความจริงของธรรมที่กลาว
มานี้ ซึ่งขณะนี้มีอยูกับตัวของเราทุกทานอยางสมบูรณ อนิจจังไดอธิบายมาบางพอ
ประมาณ แมทุกขัง อนัตตาก็โปรดทราบวาอยูในจุดเดียวกัน เชนเดียวกับเชือกสาม
เกลียวที่ฟนติดกันเปนเสนเดียวนั่นแล พูดถึงเรื่องของทุกขแลวไมควรจะเปนสิ่งที่นา
สงสัยที่ไหน เพราะไมใชเปนของลี้ลับ แตมีอยูในกายและในใจของมนุษยและสัตวทุก 
ๆ ราย แมแตเด็กตัวแดงๆ  ที่พึ่งคลอด เขายังตองผานออกมากับความทุกขและแสดง
อาการใหเรารูวาเขาเปนทุกข ทุกอาการที่เขาแสดงออกมาในเวลานั้นลวนเปนเครื่องสอ
ใหเห็นวา กองทุกขเริ่มแสดงตัวออกมาอยางเปดเผย จากนั้นก็แสดงทุกขติดตอกันไป
ตลอดสาย จนถึงวาระสุดทายก็แสดงตัวอยางเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง แลวตางอาการตางก็
แยกยายกันไปที่โลกใหนามวาตาย

สิ่งทั้งนี้เปนเรื่องแสดงออกแหงกฎของไตรลักษณโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรนอก
เหนือไปจากนี้พอจะใหเกิดความสงสัย เพื่อความแจงประจักษใจ โปรดมองลงไปที่กาย
กับใจของเราเอง เราจะไดเห็นทุกขแสดงตัวเปนอาการตาง ๆ เต็มอยูในกายในใจอยาง
สมบูรณ ไมมีวันและเวลาบกพรอง ความเคลื่อนไหวไปมาตาง ๆ ที่เราแสดงออก ลวน
เปนวิธีหาทางบรรเทาทุกขในตัวเราทั้งนั้น ฉะนั้นทั่วโลกจึงไมมีใครจะอยูเหนือใคร และ
ไดเปรียบใครในเรื่องความทุกขในขันธ เพราะแตละขันธมันเปนบานเรือนของทุกข 

-	๗๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
-	๗๘	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๕ : จิตภาวนา
แวนดวงใจ ๕๘

๕๘

ฉะนั้น ทานนักปฏิบัติที่สนใจทุกทาน โปรดมองดูตัวเอง อยามองขามไป เพราะ
ใจเปนสิ่งที่มีคุณคามากเหนือสิ่งใด ๆ ในตัวเรา พยายามบําเพ็ญประโยชนตนใหเต็มที ่
อยาใหเสียทาเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษยอยางเต็มภูม ิ พรอมทั้งไดพบไดบวช และเปน
พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาอันสมบูรณดวยเหตุและผล สมกับบทธรรมที่วา สวาก
ขาตธรรม ธรรมที่ตรัสไวชอบแลว และบทวา นิยยานิกธรรม เปนธรรมที่สามารถนําผู
ปฏิบัติตามใหพนทุกขไดโดยแนนอน โปรดมองดูทางพนทุกขในธรรมที่เรียกวา นิยยา
นิกธรรม แกไขดัดแปลงกาย วาจา ใจใหเปนไปตามธรรมและตามเพศของตน ผูที่ได
บําเพ็ญเต็มความสามารถและไดบรรลุถึงผลอันสมบูรณแลว จะผานพนจากทุกขไปได
ในอัตภาพนี้ ผูที่กําลังบําเพ็ญเพื่อแดนพนทุกขโดยไมลดละความเพียร ก็จะผานพน
ทุกขไปในวันหนา ขออยางเดียว คือ อยามองดูทางพนทุกขเลยธรรมของพระพุทธเจาที่
เรียกวา มชฺฌิมา จะเปนการชอบธรรม

ในอวสานแหงธรรม จึงขออาราธนาคุณพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ 
องคเปนสรณะของโลก มาคุมครองรักษาทานพุทธบริษัททั้งหลายใหมีความสุขกาย
สบายใจ และปฏิบัติตนดวยความสะอาด ปราศจากอุปสรรคเครื่องกีดขวางทางดําเนิน
ทุกประเภทจนถึงแดนแหงความเกษมโดยสวัสดีเถิด

www.Luangta.or.th

-	๗๙	-





กัณฑ์เทศน์ที่ ๖ : กิเลศ-อริยสัจแวนดวงใจ ๕๙

๕๙

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘

พอแมของกิเลสตัณหา

ความคิดที่เกิดขึ้นในเบื้องตน สําหรับนักบวชผูมุงตอการปฏิบัติ ความคิดเพื่อ
แสวงหาครูอาจารยนี้เปนความคิดที่ถูกตอง โปรดรักษาความคิดเชนนี้ไว ความคิดเชนนี้
แลจะสามารถลบลางความคิดที่ไมด ีและไมเปนที่ไววางใจตอการปฏิบัติพระธรรมวินัยให
ถูกตอง จึงเปนเหตุใหคิดเพื่อเสาะแสวงหาครูอาจารย ผูชี้แนวทางอันถูกตอง แลวจะได
ดําเนินไปดวยความสะดวกและราบรื่น แมพระสาวกองคที่ปรากฏวาไดถึงแดนแหงความ
เกษม ก็ตองมีความคิดเชนนี้เหมือนกัน เชน คิดอยากจะเขาเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา เพื่อพระองคจะไดประทานพระโอวาทสั่งสอนทั้งทางถูกและทางผิด เพื่อผูใคร
ตอการศึกษาและปฏิบัติจะไดรีบแกไขและดําเนินโดยถูกตอง

ดังนั้นการแสวงหาครูอาจารย ซึ่งเปนที่แนใจเราวาจะเปนผูสามารถแนะนําสั่งสอน
เราได จึงเปนความคิดที่ดีและควรสงเสริมความคิดประเภทนี้ใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป แลว
คอยพยายามดัดแปลงกาย วาจา ใจของตนใหเปนไปตามโอวาทของทาน แตระวังความ
คิดที่จะคอยแทรกสิงและลบลางความคิดที่ดีนี้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได เพราะสิ่งเหลานี้มีอยู
ในฉากเดียวกัน เมื่อไดโอกาสอาจจะเกิดขึ้นได เราเองก็อาจจะหลงเชื่อไปตาม ถึงกับกาย 
วาจา ใจไหวไปดวย นี้คือสาเหตุที่จะใหเราไดรับความเสียหายไปวันละเล็กละนอย และ
ดอยในทางปฏิบัติ ซึ่งยังผลใหปรากฏเปนลําดับ

เพราะกิเลสกับธรรมตามธรรมดาทานถือวาเปนขาศึกตอกัน ถากิเลสมีกําลังมาก
กวา ก็สามารถจะลบลางธรรมซึ่งเปนของดีเยี่ยมใหลดนอยลงไป จนถึงกับไมมีธรรมภาย
ในใจ แตถาธรรมมีกําลังมากกวา ก็สามารถลบลางกิเลสใหลดนอยลงจนหมดสิ้นไปไมมี
อะไรเหลือ เชนพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตัวอยาง ดังนั้นเราผูเปนนักปฏิบัติโปรด
สํานึกไวเสมอวามีขาศึกประจําตัวตลอดเวลา การแสวงหาครูอาจารยจึงเปนอุบายวิธีจะแก
ความคิดฝายต่ําใหมีกําลังลดนอยลง และเพื่อจะสงเสริมความคิดฝายสูงใหมีกําลังมาก
ขึ้น พอเปนทางเกิดขึ้นแหงธรรมวันละเล็กละนอย จนกลายเปนคนมีธรรมภายในใจ เร่ิม
ตนแตความสงบเย็นใจเปนขั้น ๆ ไป

สวนสถานที่และกาลเวลานั้นใหคาดเพียงชั่วระยะกาล เพื่อจะแสวงหาชัยสมรภูมิที่
เหมาะสําหรับนักรบ อันไดนามวาศิษยพระตถาคต แตหลักสําคัญที่ไมหางไกลจากกันนั้น

กัณฑ์ที่ ๖
กิเลส-อริยสัจ

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๐๘

-	๘๑	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๖๐

๖๐

คือ การบําเพ็ญตัวอยูตลอดเวลา ไมวาอิริยาบถใดใหอยูดวยความเพียร เพื่อรื้อถอนสิ่ง
แทรกซึมและกอกวนภายในใจ ดวยอํานาจของสติและปญญาอยูเสมอ นี่เปนหลักและจุด
สําคัญสําหรับผูบําเพ็ญเพื่อความหลุดพน สิ่งที่ปรากฏภายในใจ ซึ่งเชื่อแนวาถูกตามหลัก
ธรรม แมจะเพียงเล็กนอยก็ใหถือวา นั้นคือผลที่เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญของตน

เรื่องความลําบากในการบําเพ็ญโปรดอยาถือเปนสิ่งสําคัญ ถาถือเปนสิ่งสําคัญ
แลว สิ่งนั้นจะมีกําลังสั่งสมตัวเองมากระทําการกีดขวาง ทางดําเนินเพื่อความกาวหนา
ของเรา มีขอของใจอยูตรงไหน ซึ่งเห็นวาไมแนใจตามหลักธรรม โปรดทําความรูสึกกับ
จุดนั้นทันที และถือวาจุดนั้นเปนเปาหมายสําหรับพิจารณาอยาลดละ และอยาคาดคะเน 
อยาเอาความรูเขาไปคาด มรรค ผล นิพพาน อันจะเกิดจากการปฏิบัติ อยาคาดสถานที่
วาควรจะรูในสถานที่เชนนั้น ๆ ขณะที่ขอของใจเกิดขึ้น จงทําความรับรูอยูกับความขัด
ของนั้น ตามวาระที่ความขัดของแสดงตัวออกมา สถานที่นั้นแลคือชัยสมรภูมิ ไดแก
สนามรบเพื่อชัยชนะตลอดไป

คําวากิเลสไมวาประเภทใด จะตองแสดงขึ้นที่ใจของเราทุก ๆ ทาน ไมมีที่อื่นเปน
ที่แสดงขึ้นแหงกิเลสทั้งหลาย เพราะสิ่งทั้งนี้ไมไดมีอยูในสถานที่อื่นใด นอกจากจะอยูกับ
ความรูคือใจนี้เทานั้น ผูปฏิบัติเพื่อแกไขกิเลสอาสวะใหเบาบางลงเปนลําดับ จนถึงขั้น
กิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิง จงอยามองขามสิ่งที่ปรากฏมีความขัดของภายในใจเปนตน จะมี
ทางแกไขและถอดถอนกิเลสไดตลอดไป และควรทราบวา ความขัดของ ความไมสะดวก
สบายภายในใจ มันเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปนผูผลิตออกมา ไมใชสิ่งอื่น ๆ จะสามารถ
ทําได โปรดดูเรื่องของตัวใหละเอียดถี่ถวน ถาดูใจจะรูเรื่องของกิเลส เพราะกิเลสกับใจ
นั้นอยูดวยกัน

ขณะนี้เปนเวลาที่เรามีกิเลสฝงอยูภายในใจ โปรดทราบไว เขามิไดอยูในสถานที่
และกาลใด ๆ นอกจากจะอยูและแสดงขึ้นที่ใจทุก ๆ ขณะที่มีความพลั้งเผลอเทานั้น การ
แกไขและถอดถอนกิเลส ถาไมขุดคนลงที่จุดนี้ ไมมีทางผานพนไปได ทั้งไมสามารถจะรู
เรื่องของตัววาเปนกิเลส หรือเรื่องของกิเลสเปนเรื่องของตัว เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราถือ
วาเปนเรื่องของเราไปเสียหมด โดยที่เราไมทราบวากิเลสกับเรานั้นเปนอยางไรบาง ผิด
ตางหรือเหมือนกัน เปนคนละอยาง หรือเปนอยางเดียวกัน ถามีสติปญญาก็จะทราบไดวา
กิเลสกับใจไมใชอันเดียวกัน แตถาหาไมแลว กิเลสจะกลายเปนเรา เราจะกลายเปนกิเลส
กันวันยังค่ํา จะแกกิเลสก็หาที่แกไมได เพราะจะกระเทือนตัวเรา จะแกเราก็แกไมได 
เพราะจะไปกระเทือนกิเลส เพราะถือวาเปนเรื่องของเราเชนเดียวกัน จะประกอบความ

-	๘๒	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๖ : กิเลศ-อริยสัจ
แวนดวงใจ ๖๑

๖๑

เพียรก็กลัวจะกระเทือนตัวเราใหไดรับความลําบาก ทั้งกลัวจะกระเทือนกิเลสซึ่งถือวาเปน
เรื่องเดียวกันกับเรา

เมื่อกิเลสมากลายเปนเราเสียทุกสวนแลว เราก็ไมมีทางแกกิเลสได เพราะกลัวจะ
มีการกระทบกระเทือนกันระหวางกิเลสกับเราซึ่งกลายมาเปนอันเดียวกัน เรื่องทั้งนี้ผูมี
สติปญญาจะทราบไดตามวาระแหงธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไว สิ่งใดที่กอความ
รําคาญและผลิตทุกขขึ้นมาใหแกตน แมจะเปนสิ่งที่ชอบอกชอบใจก็ตาม สิ่งนั้นทานบอก
วาเปนกิเลส เปนสิ่งที่จะกอกรรมทําเข็ญใหเราตลอดไป ไมมีสมัยใดที่กิเลสจะผลิตความ
ดี ความชอบ ความสุข ความเจริญใหคน นอกจากจะทําแตความทุกขรอนใหตลอดไปเทา
นั้น แลวควรละหรือที่จะไปเชื่อดวงใจที่เต็มไปดวยกิเลส กระซิบอยูตลอดเวลาวาเปนของ
ดี ควรจะยอมจํานนตามเขาที่ชี้เข็มทิศใหไปตามแลวหรือ ทําไมเราจะเปนผูเอนเอียงและ
ลมละลายไปตามเขาเชนนั้น จะหาตัวเราที่แทจริงไมเจอตลอดกาล และจะหาความเปน
ตัวของตัวจากความเพียรไมไดเหมือนกัน

ทุก ๆ ทานโปรดทราบไววา เวลานี้กิเลสกับเรากําลังคละเคลาเปนอันเดียวกันจน
หาทางแยกไมได จะประกอบกิจการที่ชอบใด ๆ มีแตกลัวจะกระเทือนกิเลสกับเรา ซึ่ง
แยกจากกันไมออก สุดทายก็อยากอยูเฉย ๆ คอยใหกิเลสหลุดลอยไปเอง โดยไมทราบ
วาการอยูเฉย ๆ ก็เปนเรื่องเกียจครานและเปนทางสั่งสมกิเลสเพิ่มขึ้นภายในใจ คนที่อยู
เฉย ๆ ไมทํางานโลกเขาเรียกวาคนเกียจคราน คนเกียจครานไมมีทรัพยสมบัติเครื่อง
ครองชีพ ไมมีอาหารรับประทาน ไมมีเครื่องนุงหม ไมมีบานจะอยู เครื่องอุปโภคบริโภค
ขาดแคลนไปตาม ๆ กัน นั่นคือคนทุกข เพราะสาเหตุมาจากความเกียจครานเปนเจา
เรือน ความทุกขเดือดรอนเลยกลายเปนโรคระบาดเรี่ยราดไปหมดทั้งครอบครัว ไมมีใคร
จะไดรับความสมบูรณพูนผลในครอบครัวนั้น นี่คือโทษแหงความเกียจครานหรือความ
อยูเฉย ๆ 

จิตที่ชอบอยูเฉย ๆ ไมพินิจพิจารณาหาทางแกไขตน ก็ตองเปนผูขาดแคลนความ
สุขภายในใจ ศีลสมบัติ ก็ไมสมบูรณ นับวันจะดางพรอยและขาดทะลุไป สมาธิสมบัติ คือ
ความสงบเยือกเย็นภายในใจก็เกิดขึ้นมาไมได เพราะไมมีทางจะเกิด เนื่องจากความเกียจ
ครานเปนเพชฌฆาตสังหาร แม ปญญาสมบัติ ก็หาทางกําจัดกิเลสไมได เพราะความ
เกียจครานปดกั้นทางเดิน เมื่อสรุปความแลว ศีลสมบัต ิ สมาธิสมบัติ และปญญาสมบัติ 
จะหาทางเกิดขึ้นมาเองเฉย ๆ โดยไมทําอะไรนั้นไมไดเลย นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะการ
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บําเพ็ญที่เรียกวาทํางานเทานั้น การระมัดระวังและการบังคับจิตใจเพื่อรูวิถีทางเดินของใจ 
วาเดินไปในทางถูกหรือผิด เหลานี้จัดวามีงานไมอยูเฉย ๆ

ผูมีงานนี้แลจะเปนผูสามารถยังสมบัติทั้งสามนั้นใหเกิดขึ้นได ศีลสมบัติ ก็จะเปน
ไปเพื่อความบริสุทธิ์และเย็นใจแกเจาของ สมาธิสมบัติ คือความสุขใจเพราะความสงบ
เปนบาทฐานก็จะเกิดขึ้น เพราะความเพียรเปนรากฐาน ปญญาสมบัติ คือความฉลาด
รอบคอบก็จะมีทางเกิดไดจากความพยายาม และยังจะสามารถถอดถอนสิ่งลามกโสมม 
ซึ่งแทรกสิงอยูภายในใหหมดสิ้นไปเปนลําดับ ทั้งสามารถแยกกิเลสกับเราออกจากกันได
เปนระยะ ๆ ดวย เพราะเรื่องกิเลสกับเราเปนเรื่องสําคัญมาก ถารูเทาไมถึงเหตุการณ
แลว กิเลสกับเราและเรากับกิเลสจะตองคละเคลากันไปตลอดสายดังที่กลาวผานมา จะ
ทําการรื้อฟนและถอดถอนกิเลสภายในใจ ก็กลัววาจะไปทําลายใจใหฉิบหายไปดวยจึงไม
กลาทําลงไป เพราะกลัวจะไปทําความกระทบกระเทือนมิตรสหาย ซึ่งอาศัยและอยูดวย
กันมาเปนเวลานาน

หาทราบไมวา ความกลัวนั้นคือเรื่องของกิเลสหึงหวงตัวเอง ไมอยากใหอะไรเขา
ไปแตะตอง เพราะกลัวจะเสื่อมคุณภาพและอํานาจวาสนาที่เคยครองไตรภพบนหัวใจของ
คนมานาน ขอนี้ผูปฏิบัติควรคํานึงเสมอ ถาปลอยตามอําเภอใจแลวปรากฏเปนความสุข
ความเจริญขึ้นมา ทั้งทางโลกและทางธรรมจะไมมีอะไรเปนขอบเขต ไมมีกฎหมายบาน
เมืองเปนเครื่องบังคับ ไมมีหลักธรรมวินัยเปนเครื่องดําเนิน แมที่สุดสัตวดิรัจฉานที่ไมรู
ภาษีภาษาอะไรเลย ก็จะพลอยไดรับความสุขความเจริญไปตาม ๆ กันหมด เพราะการทํา
ตามอําเภอใจเปนไปไดทั้งสัตวทั้งคนโดยไมมีขอบเขต แตมันไมเปนดังที่วานั้น ทานจึง
สอนไวเสมอวา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ไดฟงทั้งคนเปน ทั้งคนตาย แตจะทราบ
ความหมายหรือไมนั้น ไมรับรองทั้งคนเปนและคนตาย แมผูแสดงเองก็ยังไมรับรองตัว
เองวาจะเปนไปดังที่ทานสอนหรือไม แตธรรมซึ่งเปนที่ไววางใจของโลกสอนไวอยางไรก็
วาไปตาม แบบนกขุนทองเพื่อหาที่กําบังไปตามธรรมเนียมของคนมีกิเลส

ความหมายในธรรมทั้งสองบทนี้วา กุสลา ธมฺมา หนึ่ง อกุสลา ธมฺมา หนึ่ง เปน
ธรรมกลาง ๆ ถาเปนคุณสมบัติของผูทําก็แปลวาผูมีกุศลธรรมหนึ่ง ผูมีอกุศลธรรมหนึ่ง 
หรือจะแปลวาผูมีบุญและบาปก็ไดสุดแตจะแปล เพราะคําวาบุญหรือบาปนั้นขึ้นอยูกับผู
ทํา ถาโงก็ทําความชั่วลามกใสตัวเอง ผลก็กลายเปนทุกขเดือดรอนขึ้นมาในบุคคลผูนั้น 
ทานจึงกลาวไววา ดีกับชั่ว สุขกับทุกขเปนของคูกัน และเปนสมบัติของผูทําซึ่งเปนตัวเหตุ 
มิไดเกิดขึ้นมาเองโดยปราศจากเหตุคือการกระทํา ฉะนั้นผูนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเปน
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ศาสนาที่มีหลักเหตุผลบนหัวใจดวยแลว จึงควรพิจารณาโดยรอบคอบในกิจการทุกอยาง 
ไมควรทําไปแบบสุมเดาโดยถือวาไมจําเปนและไมสําคัญ เพราะผลดีชั่ว สุข ทุกข จะเปน
สมบัติของผูทํา แมตนจะถือวาไมจําเปนและไมสําคัญก็ตาม

ผูมีธรรมวินัยประจําใจ ยอมมีการใครครวญดวยดีกอนทํากิจทุกอยาง ผลจึงเปนที่
พึงพอใจไมกระทบกระเทือนตัวเองและผูอื่น และไมถือคําวายากหรืองายมาเปนหลัก
สําคัญกวาความเห็นวาควรทําหรือไมควรทํา เพราะเล็งเห็นผลที่จะพึงไดรับไมดอยกวา
เหตุที่จะทําลงไป เมื่อเหตุกับผลลงกันแลวยากก็ตองทํา งายก็ตองทํา ไมคํานึงถึงความ
ยากลําบาก

การบําเพ็ญเพียรมาเปนลําดับ นับเปนเวลาหลายวัน หลายเดือน และหลายป แต
ผลไมปรากฏขึ้นมาประจักษใจ นี่เปนเพราะเหตุใด เขาใจวาเปนเพราะสักแตวากิริยาแหง
การทําเทานั้น แตหลักใหญซึ่งเปนองคแหงเหตุจริง ๆ คือการบําเพ็ญอันเปนไปดวย
ความจงใจ มีสติและปญญาเปนเครื่องควบคุม ไดบกพรองหรือขาดไปในระยะนั้น ๆ ยัง
เหลือแตกิริยาของการบําเพ็ญเทานั้นปรากฏตัวอยูเฉย ๆ ผลจึงไมปรากฏตามที่คาดไว 
หากมีความเพียรสมบูรณตามองคภาวนาจริง ๆ ผลจะขัดขืนและแยงเหตุไปไมได ตอง
แสดงออกมาประจักษใจโดยแนนอน

ความยากลําบากในการบําเพ็ญเพื่อรื้อถอนตนใหพนจากทุกขนี ้ รูสึกจะเปน
อุปสรรคแกผูบําเพ็ญอยูไมนอย แตควรนําไปเทียบกับความทุกขลําบาก ที่เกี่ยวแกการ
เกิดการตายในภพที่เปนมาเปนอยูและจะเปนในอนาคต ลองดูทางไหนจะมีทุกขมากกวา
กันและมีความยืดเยื้อกวากัน เพียงเทานี้ก็พอจะตัดปญหาความลําบากในการบําเพ็ญที่
เคยถือวาเปนอุปสรรคออกไปได ความเพียรพยายามทุกประโยคก็จะเปนไปดวยความ
มานะอดทนและสนใจตอหนาที่ของตนมากขึ้น ทุกสิ่งที่เคยขัดของก็จะเปนไปเพื่อความ
สะดวกและราบรื่น คงไมเปนทํานองกางคอยจะขวางคอในเวลาจะบําเพ็ญความดีทุก
ประเภทอยางที่เคยเปนมาทั้งทานและเรา เพราะตางก็มีสิ่งที่คอยกระซิบใหแยกทางจาก
ความเพียรอยูเชนเดียวกัน

การกําหนดภาวนาขอใหหยั่งลงสูกายคตา คือสวนรางกายทั้งหมดหรือสวนใดสวน
หนึ่ง ไมตองไปคํานึงวาจะถูกหรือผิดในเวลานั้น เพราะกายนี้เปนหลักสัจธรรมดวย เปน
หลักสติปฏฐานสี่ดวย ถาใจดําเนินไปในกายอันเปนหลักของธรรมทั้งสองประเภทนั้น
สถิตอยูแลว ตองเปนมรรคปฏิปทาเพื่อความพนทุกขเปนลําดับไป ขอสําคัญขอใหมี
ความจงใจตั้งหนาทําจริง ๆ วันนี้จิตดูดดื่มในอาการนี้ วันหลังจิตดูดดื่มในอาการนั้นและ
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พิจารณาอยางนั้น รูเห็นในอาการนั้นอยางนั้น มีอาการแปลกตางกันในอาการของกาย 
และการพิจารณาก็ตาม ถาอยูในหลักของกายแลว ชื่อวาไมผิดหลักสติปฏฐานและอริยสัจ 
ซึ่งเปนธรรมรับรองเพื่อความถูกตองอยูแลว

การพิจารณาจะหนักไปในอาการใดของรางกาย อาการนั้นจะไมทําใหผิดจากองค
ของการภาวนา แมความรูสึกที่เกิดจากการพิจารณากายคตา จะผิดแปลกกันไปตามวาระ
ของการบําเพ็ญ ก็ปลอยใหเปนไปตามนั้น อยานําความสงสัยเขาไปทําลายความรูและการ
พิจารณาในขณะนั้น จิตจะหยุดชะงักไมกาวตอไปอีก การเห็นกายดวยสัญญาจัดเปนบาท
ฐานเบื้องตน เพราะเบื้องตนตองอาศัยสัญญาคาดหมายไปกอน ปลอยจิตใหคลอยตาม 
ปญญาก็ทําหนาที่ไตรตรองไปตามเสนทางที่สัญญาคาดไว การใชขันธใหเปนไปในทางแก
กิเลสอาสวะ ไมวาขันธใดที่ควรแกการงานในเวลานั้น จงนําไปใชไดตามที่เห็นสมควร 
เพราะการแกหรือการผูกทั้งสองนี้ตองอาศัยขันธเปนเครื่องมือทํางาน คือฝายกิเลสและ
ฝายธรรมจําตองอาศัยขันธเปนเครื่องมือของตน ไมเชนนั้นจะสําเร็จเปนกิเลสและธรรม
ขึ้นมาอยางออกหนาออกตาไมได การบําเพ็ญโดยถูกตองตามองคภาวนา จะตองปรากฏ
ผลประจักษอยางแนนอน

ความสงบเยือกเย็นเปนสมาธ ิ เราไดยินแตครูอาจารยพูดใหฟงและไดยินแตทาน
กลาวในตํารา แมกิเลสบาปธรรมก็ไดยินแตทานกลาวไวในตํารา แตเรื่องของธรรมคือ
ความสงบเย็นใจเปนขั้น ๆ จนถึงขั้นสูงสุด และเรื่องของกิเลสบาปธรรมที่แทจริงนั้น เรา
ไมรูวาเปนใครและอยูที่ไหนเวลานี้ ทั้งธรรมทั้งกิเลสเคยแสดงตัวใหปรากฏกับเราบาง
ไหม ทางที่กิเลสเกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากทางใดบาง ทางเขาและทางออกของกิเลส เขา
อาศัยทางสายใดบางเปนที่เขาที่ออกและที่เกิดขึ้น พอแมของกิเลสคืออะไร เราเคยเห็น
แตพอแมของสัตว พอแมของคน แตไมเคยเห็นพอแมของกิเลสอยางแทจริง และเราเคย
เห็นแตชื่อของกิเลสตัณหาที่ทานกลาวไวในคัมภีร นั้นเปนชื่อของกิเลสตัณหา นั้นเปนพอ
แมของคน ของสัตวตางหาก ไมใชเปนกิเลสตัณหาและไมใชพอแมของกิเลสตัณหาอันแท
จริง

เพราะเหลานั้นมิไดมาทําความกระทบกระเทือนเราใหไดความทุกขรอน และไม
ใชเรื่องของธรรมที่จะยังความสุขความเจริญใหเกิดขึ้นภายในตน นอกจากขันธคือกายกับ
ใจนี้ที่ไหวตัวไปทางผิดหรือทางถูก ซึ่งเปนทางเกิดขึ้นแหงกิเลสและธรรมเทานั้น นี่คือ
เรื่องของกิเลสอาสวะและเรื่องธรรมอันแทจริง อวิชชาที่อาศัยใจเกิดขึ้นทําใหคนและสัตว
กลายเปนผูมีกิเลสตัณหาไปตาม นี่แหละคือพอแมของกิเลสตัณหาอันแทจริง ถาไม
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สามารถคลี่คลายเรื่องของตัวออกใหรูชัดวาสวนไหนด ี สวนไหนชั่วตัวเราเองก็จะเปน
กิเลสวันยังค่ําและตกนรกหลุมอารมณตลอดกาล ไมมีฝงมีฝา มีเขตมีแดน เสวยอารมณ
ที่กิเลสปรุงใหอยางเผ็ดรอนไมมีวันสิ้นสุดลงได

ไมเคยเห็นแบบแผนตําราไปตกนรกขึ้นสวรรคชั้นพรหม สําเร็จมรรคผลนิพพาน
และไปทําโจรกรรมทํารายติดคุกตะรางที่ไหน เปนแตบอกชื่อกิเลสของธรรม ของผูทําดี 
ทําชั่ว ผูบริสุทธิ์เศราหมองไวเทานั้น การทําความดีความชั่วเปนเรื่องของคนของสัตว 
เพราะฉะนั้น กิเลสบาปธรรมจึงอยูกับคนและสัตว เราเปนผูหนึ่งในมวลมนุษย จึงควรทํา
ความรูสึกวาเปนตัวกิเลสหรือเปนธรรมกันแน คลี่คลายดูใหด ี จะไดรูเห็นทั้งเรื่องของ
กิเลสและเรื่องของธรรมภายในใจเราเอง โดยไมตองไปหาคนดูที่ไหนใหเสียเวลาและ
เหน็ดเหนื่อยเปลา ๆ ถาผูบําเพ็ญมีความสามารถอาจหาญปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ชี้
บอกไว จะควาเอาชัยชนะมาไดเปนระยะ ๆ จนถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงจากกายกับใจนี้
แนนอน

การมองหากิเลสตัณหาอันแทจริง จะไปมองที่ไหนกัน ถาไมมองดูกายกับใจอัน
เปนสถานที่อยูของกิเลสและธรรมแลว จะไมพบของจริงตลอดกาล เพราะตํารากับตัวยา
ไมเหมือนกัน และไมไดอยูดวยกัน แตอยูคนละแหง เราตองไปดูชื่อของยาที่ตําราแลวไป
รับเอายาที่ตูยา เราจะพบความจริงทั้งสองอยาง คือตําราก็จะรู ตัวยาก็จะไดมาสม
ประสงค นี่เราตองไปดูชื่อของกิเลสตัณหา และธรรมเครื่องแกที่คัมภีร แลวมาแกไขหรือ
ถอดถอนกิเลสตัณหาดวยธรรมที่ตัวของเรา เราจะพบความจริงทั้งสองประเภท คือเรื่อง
ของกิเลสก็จะรู การถอดถอนกิเลสดวยธรรมก็จะประจักษใจ ภายในกายในใจน้ีแล

ขอยกอริยสัจมาเปนตัวอยางพอไดความ ทุกฺขํ อะไรเปนทุกขแน มันเปนเรื่องของ
เราของทานทั้งนั้น โปรดไปดูที่โรงพยาบาลจะเห็นแตคนและสัตวเต็มไปหมด จนไมมี
หองใหอยู ไมมีเตียงใหนอน แตจะไมพบตําราไปแทรกอยูที่นั้นเพื่อรักษาตัวแมคัมภีร
เดียว สมุทัย ความฟุงเฟอเหอเหิมเกิดจากกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาเหลาน้ี ก็
เปนเรื่องของเราของทาน มรรค คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือศีล สมาธิ ปญญา นี่ก็เปนเรื่อง
ของเราของทาน จะบําเพ็ญใหเกิดมีขึ้นตามความหวัง นิโรธ ความดับทุกขก็เปนเรื่องของ
เราของทานจะดับทุกขของตัวเองแตละรายตามธรรมในตํารา ทานช้ีเขามาหาเรา มิไดชี้ไป
ที่อื่น

เมื่อเปนเชนนี้ เราจะเห็นอะไรเปนตัวบาปตัวบุญ โปรดทวนดูอีกครั้งเพื่อความแน
ใจ คือความรุมรอนอยูที่ไหน บาปก็อยูที่นั่น ความสุขสบายอยูที่ไหน บุญก็อยูที่นั่น ความ
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เศราหมองอยูที่ไหน กิเลสก็อยูที่นั่น ความผองใสและบริสุทธิ์อยูที่ไหน ธรรมก็อยูที่นั่น 
รวมลงแลวมันอยูที่เราทั้งนั้นไมไดอยูในที่อื่นใด จึงไมนาสงสัยอะไรอีก มีอยูเพียงวาเรา
จะทําความสนใจตอการบําเพ็ญแคไหน เพื่อทราบเรื่องของตัวกับเรื่องของกิเลส ถาทราบ
แลวก็เทากับทราบเรื่องสุขเรื่องทุกขภายในภายนอกโดยตลอด เพราะเปนเรื่องอริยสัจ
อยางสมบูรณ แมหลุดพนก็จําตองหลุดพนไปในระหวางอริยสัจทั้งสี่นี้ ไมมีที่อื่นเปนทาง
หลุดพน ฉะนั้น จงใชสติปญญาพิจารณาลงในทุกขอยางรอบคอบ เพื่อทราบวาทุกขเกิด
ขึ้นมาจากอะไร และอะไรเปนสาเหตุใหทุกขเกิด ก็จะทราบเรื่องทุกข สมุทัย ซึ่งมีอยูในจุด
เดียวกันอยางแนนอน ไมเชนนั้นพระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นเปนศาสดาของโลก และตรัส
เปนสวากขาตธรรมโดยชอบใหพวกเราศึกษาและปฏิบัติตามไมไดเลย พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ 
จะไมปรากฏขึ้นในโลก

โปรดทําความมั่นใจและหาวหาญตอความเพียรเพื่อแดนพนทุกข อยาถอยทัพให
ขาศึกคือกิเลสหัวเราะเยาะและเหยียบย่ําล้ําแดนแหงความเพียรเขามา เราจะตกอยูในวง
ลอมของขาศึกหาทางออกไมได การบําเพ็ญมรรค คือศีล สมาธิ ปญญา ดวยความเพียร 
จงทําใหสมบูรณถึงขั้นรูทุกขก็จะรูอยางสมบูรณ รูและถอนสมุทัยก็จะรูและถอนอยาง
หมดเชื้อ นิโรธความดับทุกขดวยมรรคก็จะดับอยางสมบูรณ เพราะธรรมทั้งสี่ประเภทนี้
เกี่ยวโยงกัน จะแยกจากกันไมได เมื่อรูรอบสัจจะทั้งสี่นี้แลว ความบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นมา
เอง แมจะไมเคยทราบมากอนก็ไมมีทางสงสัย เพราะไมมีสองมีสามกับอะไรอีก พอจะให
ผูบรรลุถึงความบริสุทธิ์แลวเลือกหาเอา แตธรรมนั้นเปน เอกธมฺโม คือ เปนธรรมแทง
เดียวนอกสมมุติ สุดที่จะสงางามและอัศจรรยเหนือโลกใด ๆ จึงหมดปญหาจะเปนอยาง
อื่นอีก

การแสดงธรรมเพื่อผูมุงตอแดนพนทุกข ซึ่งเตรียมพรอมแลวจะแสดงไปที่อื่น ๆ 
จึงขอเรียนใหทราบอยางเปนกันเอง รูสึกวาไมคอยถนัดใจ คลายกับตะครุบเงา แตถาได
แสดงลงที่กาย ที่ใจซึ่งเปนเรือนรังของอริยสัจแลว รูสึกวาสนิทใจ เพราะเทาที่ไดปฏิบัติมา
ก็ปฏิบัติอยางนี้ หากจะรูมากนอยตามกําลังก็ไมไดรูจากที่ไหน แตรูขึ้นมาที่นี่ แมธรรมที่
กําลังแสดงอยูขณะนี้ก็ไมไดไปหามาจากที่ไหน นอกจากจะนํามาจากทานจากเราซึ่งเปน
เรือนรางของสัจธรรมดวยกันเทานั้น ไมมีอํานาจวาสนามากมายพอจะไปแสวงหาธรรม 
นอกจากอริยสัจ ซึ่งมีอยูกับกายกับใจมาแสดงใหหมูเพื่อนฟงได ดังนั้น จึงขออภัยจาก
ทานผูฟงมาก ๆ ดวย ที่ไมไดธรรมแปลกประหลาดมาปฏิสันถารตอนรับทาน ที่มาจากที่
ตาง ๆ ทั้งใกลและไกลอยางสมใจ ทั้งนี้เพราะความจนใจดังที่เรียนใหทราบแลว
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ไดทราบแตพระพุทธเจาสอนพวกเราที่เปนพุทธบริษัท ทานยกเอาเรื่องของทาน
และของเรามาสั่งสอนพวกเรา โดยบอกวาเปนอริยกิจเสมอกันทั่วไตรภพ การปฏิบัติก็ให
ถือเอาอริยสัจเปนทางเดิน ยกเอามรรคเปนเสนทาง เราเปนผูกาวเดินตามเสนทาง ทุกข
กับสมุทัยเปนหิน กรวด ทราย ที่โรยบนเสนทางผสมดวยยาง รวมทุกข สมุทัย มรรค เขา
ดวยกันกลายเปนถนนลาดยาง ผูเดินทางก็กาวไปโดยสะดวกไมขลุกขลักจนถึงที่หมาย 
นิโรธ คือหยุดจากการเดินทาง ผลที่เกิดจากการหยุดเดินเปนความสุขสบาย เพราะหาย
กังวลจากการเดินและการหยุดโดยประการทั้งปวงแลว นั่นคือธรรมนอกจากสัจจะทั้งสี่ 
ธรรมนี้ผูเดินทางถึงที่แลวเปนสันทิฏฐิโก รูเอง ไมตองถามใคร เพราะสันทิฏฐิโก เปน
มัชฌิมา ไมรอคอยอยูกาลหนากาลหลัง เนื่องจากธรรมนี้ไมใชรถยนต รถไฟ พอจะเขาคิว
รอเวลา ผูจะควรรับผลจากสันทิฏฐิโกก็ไมใชคนโดยสารรถยนต รถไฟ พอที่จะไปรอที่คิว
และรอเวลารถจะออกจะเขา

ในอวสานแหงธรรมที่แสดงมาก็เห็นสมควรแกกาล ขอความสะดวกกายสบายใจ
ตอการบําเพ็ญธรรม จงเปนไปในทานทั้งหลาย นับแตขั้นเริ่มแรกจนถึงจุดที่หมาย อยา
ไดมีอุปสรรคมากีดขวางในวงการ จงมีแตความสุขความสําราญ ประจําอิริยาบถความ
เคลื่อนไหว ทุกทิวาราตรีกาล โดยนัยที่ไดแสดงมาดวยประการฉะนี้

www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘

ทุกขประจําสัตวและบุคคล

การฝกหัดอบรมตัวเองควรจะใชความสังเกตสอดรูนิสัยของตัว เพราะคนเรานิสัย
ไมเหมือนกัน เชนเดียวกับเหล็กซึ่งมีหลายประเภท แตจะยกมาเทียบเพียง ๔ ประเภท 
พอเขารูปกัน คือ ประเภทที่หนึ่งเปนเหล็กกลาและเหนียว คุณภาพก็ดีเยี่ยม ประเภทที่
สองเนื้อเหล็กและคุณภาพลดกันลงมาบาง แตอยูในเกณฑดี ประเภทที่สาม เนื้อเหล็ก
ออนคุณภาพไมสูจะดี แตยังอยูในเกณฑพอใชได ประเภทที่สี่เปนเหล็กที่เลวมาก ทั้งคุณ
ภาพไมดีเลย เพียงสักแตวาเหล็กเทานั้น ไมคอยมีใครสนใจนําไปทําประโยชน

นายชางก็มี ๔ ประเภท คือนายชางที่หนึ่ง มีความฉลาดและชํานาญ ทั้งรูเนื้อเหล็ก
ทุกประเภทไดอยางดีเยี่ยมดวย นายชางที่สองมีความฉลาดและชํานาญรองกันลงมา แต
อยูในเกณฑดีมีความสามารถพอสมควร นายชางที่สาม พอทําไดแตไมคอยมีความฉลาด
และชํานาญ ทําเหล็กทีไดทีเสีย เอาแนไมคอยได และนายชางที่สี่ไมเปนทาอะไรเลย ไว
วางใจไมได ขาดความเชื่อถือจากนายชางทั่ว ๆ ไป ไมคอยมีคนมาวาจางใหทํา เพราะ
กลัวจะทําเหล็กเขาใหเสื่อมคุณภาพและเสียไป

เหล็กประเภทที่หนึ่ง ทั้งนายชางก็เปนประเภทที่หนึ่ง มีความฉลาดและชํานาญใน
เนื้อเหล็กทุกประเภทดวย ยอมสามารถทําเหล็กทั้งสามประเภทใหเปนเครื่องใชชนิดตาง 
ๆ ไดดีมาก ทั้งคุณภาพก็สูงเยี่ยม และยังสามารถเสริมคุณภาพจากฐานะเดิมของเหล็ก
ประเภทตาง ๆ ใหดีขึ้นไดดวย

นายชางประเภทที่สอง มีความฉลาดพอสมควร และมีความสามารถทําเหล็กสาม
ประเภทใหทรงคุณภาพเดิมไวได และใชประโยชนไดดีพอสมควร แตไมสามารถเสริม
คุณภาพของเหล็กทุกประเภทใหดีขึ้นจากฐานะเดิมเทานั้น

นายชางประเภทที่สาม ไมอาจทําเหล็กสามประเภทใหทรงคุณภาพตามฐานะเดิม
ของตนไวได ทั้งอาจทําเหล็กสามประเภทใหเสื่อมคุณภาพลงไดดวย

สวนนายชางประเภทที่สี่นั้น รูสึกจะไมเปนที่เชื่อถือของนายจางทั่ว ๆ ไป แมมีผู
นําเหล็กมีประเภทตาง ๆ มาวาจางใหทําเครื่องใชชนิดตาง ๆ แทนที่จะไดคาจางแรงงาน
จากเจาของเหล็กผูมาวาจางใหทํา แตกลับทําเหล็กประเภทที่หนึ่งและที่สองของเขาใหลด

กัณฑ์ที่ ๗
จริตนิสัยในการบำาเพ็ญ

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๐๘
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คุณภาพลงมากเกือบจะใชการอะไรไมได และทําเหล็กประเภทที่สามของเขาใหเสียไปเลย 
จําตองชดใชคาเสียหายใหแกเขา จนตัวเองเสียหายปนปไปหมด

บุคคลก็มี  ๔ ประเภทดังทานกลาวไว อุคฆฏิตัญู รูธรรมไดอยางรวดเร็วทันใจ
หมาย วิปจิตัญู รูธรรมไดรองลําดับกันลงมา เนยยะ พอแนะนําสั่งสอนได เสมอทาน
เสมอเรา และ ปทปรมะ บุคคลประเภทที่หนามาก จนไมเชื่อวาบาปม ีบุญมี หรือสูญไป
เลย แมเขาจะหาบหามสิ่งเหลานี้อยูบนบาก็ไมรูวาด ี ชั่ว บุญ บาปเปนอยางไร พระพุทธ
เจาจึงจัดเปนบุคคลประเภทที่หมดหวังเพราะชวยอะไรไมได ถาเปนคนไขก็เรียกวา ทั้ง
หมอทั้งญาติหมดหวัง ไมมีทางฟนตอไปได นอกจากจะเตรียมกุสลามาติกาไปตาม
ระเบียบและธรรมเนียมของคณะญาติที่นับถือพุทธเทานั้น แตจะไดบุญหรือไมนั้นไมรับ
รอง เพราะเปนบุคคลที่สิ้นหวังมาแตปทปรมะอยูแลว ผูใหบุญก็ไมอาจทราบวาเขาจะ
ตองการอะไรหรือไม แตขัดคํานิมนตไมไดจําตองไปตามคําเชื้อเชิญ เพราะพระกับญาติ
โยมเปนเรื่องแยกจากกันไมออกตั้งแตไหนแตไรมา และเผื่อทานผูหวังบุญจะไดรับ
ประโยชนจากกุสลามาติกาเทาที่ควร

อาจารยผูใหธรรมก็ม ี ๔ ประเภท ประเภทที่หนึ่ง ขอนอมเกลาทูลพระพุทธเจา
ของเรา ประเภทที่สอง ขอนอมถวายพระสาวกอรหันตทาน ประเภทที่สาม ยกถวายครู
อาจารยผูอาวุโสดวยอายุพรรษา และคุณวุฒิที่ทานไดเลาเรียนและปฏิบัติมากอน สวน
ประเภทที่สี่นี้ยกใหพวกเราที่ปฏิบัติและรูธรรมพองู ๆ ปลา ๆ และสอนกันไปแบบงู ๆ 
ปลา ๆ ตามธรรมเนียมที่เขาเสกสรรวา “เปนอาจารย” ถาไมตอบก็มีคนมาถาม ถาไม
สอนก็มีคนมาเรียนดวย จึงรูสึกลําบากที่เปนอาจารยตามคําเสกสรร เพราะไมใชอาจารย
ที่ทรงคุณธรรมภายในใจและควรแกการสั่งสอนอบรมผูใครตอความดีที่มาศึกษาดวย

อาจารยมี ๔ ประเภท และบุคคลม ี๔ ประเภท ในครั้งพุทธกาลพวกเราก็พอจะ
ทราบไดวา คนด ี คนชั่ว คนโง คนฉลาดมีสับปนกันอยู แมสมัยปจจุบัน เมื่อยกเวน
อาจารยประเภทหนึ่งแลวก็คงจะมีบุคคลประเภทดังกลาวนี้ปะปนกันอยู ดังนั้นอาจารย
สามประเภทดังกลาวจึงอาจมีสับสนปนกันมาตามลําดับกาล

คําวา อาจารยยังแยกออกเปนสองแผนก คือ อาจารยผูคอยสังเกตสอดรูจริตนิสัย
และความประพฤติผิด ถูก ชั่ว ดีของตน วาควรจะฝกฝนดัดแปลงตนอยางไร ดวยวิธีใด
บาง จึงจะเหมาะสมและไดรับประโยชนเปนขั้น ๆ ไป ที่เรียกวาอาจารยภายในหนึ่ง

อาจารยผูใหการอบรมสั่งสอนแกผูมาศึกษาอบรมดวย วาจะควรสังเกตรอบรูจริต
นิสัยและความประพฤติของผูมารับการศึกษาอบรมอยางไรบาง และจะควรใหอุบายสั่ง
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สอนอยางไรจึงจะเหมาะ และเปนประโยชนแกผูมาศึกษาตามขั้นภูมิแหงความรูและจริต
นิสัย ที่เรียกวาอาจารยภายนอกหนึ่ง

อาจารยทั้งสองนี้เปนเรื่องสําคัญไมนอย สําหรับผูจะหวังพึ่งตนเอง และผูยังไม
สามารถจําตองอาศัยอาจารยผูแนะแนวทางให เฉพาะผูหวังพึ่งตนอันเปนหลักประกัน
สําคัญ ตองพยายามสอดรูความประพฤติและจริตนิสัยของตนอยูเสมอ วาจะควรปฏิบัติ
ตอตนอยางไรแคไหน จึงจะพอเหมาะแกนิสัยและกําลังของตัว ผลที่เกิดจากการสังเกต
ตัวเอง ถารูวาเรามีนิสัยหยาบละเอียดแคไหน จากนั้นก็พยายามดัดแปลงตัวเองไปตาม
นิสัยที่ตนเห็นวาหยาบหรือละเอยีด ถานิสัยเราหยาบ การบําเพ็ญเพียรพอประมาณไม
เห็นผลปรากฏ จําตองเรงขอวัตรปฏิบัติและความพากเพียรภายในใจเขาใหมากกวาปกติ
ธรรมดา เชนเดียวกับนายชางตีเหล็ก ถาเหล็กยังอยูในขั้นหยาบซึ่งควรจะตีใหหนักมือ 
เขาตองลงกําลังแรง เมื่อเหล็กละเอียดลงไป ซึ่งควรจะถึงจุดที่หมายแลว เขาก็เบามือลง 
เมื่อถึงจุดที่หมายแลวเขาก็หยุด จากนั้นเขาก็เปลี่ยนเครื่องมือใหมใหพอเหมาะสมกันกับ
เหล็กซึ่งตองการความละเอียด คอยขัดสีอยางระมัดระวังจนถึงจุดที่ตองการ แลวเขาก็
หยุดทันที

การสังเกตนิสัยของตัวก็ตองทําเชนนั้นเหมือนกัน ถาจิตยังอยูในขั้นหยาบมาก จํา
ตองทรมานกันใหหนักบาง แมจะทนลําบากก็ตองฝนและอดทนจนจิตหายพยศ เพราะ
นิสัยตางกัน คือผูมีนิสัยหยาบ กลาง และละเอียด แมในคน ๆ เดียวก็ยังมีหยาบ กลาง 
และละเอียดตามสมัยกาล การฝกอบรมจึงจะทําแบบเดียวไมได จําตองเปลี่ยนแปลงไป
ตามจิตที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเปนระยะ ๆ เชน จิตประเภทละเอียดอยูบางแลว พอได
รับการอบรมจากครูอาจารย แลวนําไปปฏิบัติก็ปรากฏผลไดเร็ว จิตประเภทที่สองตองทํา
ครั้งแลวครั้งเลาจนพอแกกําลังจะเปนความสงบไดก็ปรากฏผลขึ้นมา

สวนจิตประเภทที่สามไมคอยจะไดเรื่องไดราวอะไรเลยในขั้นเริ่มแรก ทั้งไมทราบ
วาจิตของตนเปนอยางไร แมนั่งภาวนา จิตไมเคยมีความสงบเยือกเย็นเลย นั่งเพียงสอง
สามนาทีก็บนวาจะตายแลว ถึงกับรองหาพอหาแม จะพานั่งภาวนาคราวไรคลายกับจะถูก
นําเขาตะแลงแกง เหมือนเขาจะนําสัตวไปสูที่ฆา ทั้ง ๆ ที่ก็ทราบอยูวาเราไมใชสัตว
ประเภทที่จะถูกนําไปเพื่อขึ้นเขียงฆา แตเราเขาสูหองเพื่อทําความสะอาดแกจิตดวย
เครื่องซักฟอก คือธรรมอันเปนธรรมชาติสะอาดยิ่งเทานั้น เพราะจิตนี้สกปรกมาก จึงทํา
ความทุกขใหแกตัวอยูตลอดเวลา ไมวาเวลาอด เวลาอิ่ม เวลามั่งม ีและเวลายากจน มัน

-	๙๓	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๗๑

๗๑

ทําทุกขใหเราไดทั้งนั้น จึงควรจะทําความสะอาดใหจิตเพื่อจะไดมีความสุขบางพอสมควร 
หากไดไมมาก

แตมันฝนเอาเสียจริง ๆ ไมอยากหันมองวัด มองหองทําภาวนา มองทางเดิน
จงกรม ไมอยากหันหนามองหนังสือธรรม ไมอยากฟงคําวาภาวนาเสียเลย ถาถูกบังคับ
เขาจริง ๆ ทนไมไหว ก็ทําบางเพียงหานาทีสิบนาที คอยแตจะเผนออกทาเดียว จากนั้นก็
ตั้งกฎเกณฑบังคับบัญชาใหธรรมแสดงผล ถาไมไดอยางใจหวังก็จะหยุดเดี๋ยวนี้ การทํา
เชนนี้ไมใชเราเขาที่ภาวนาเพื่อความสงบเย็นใจ แตกลายเปนการเขาที่ทําความกังวลใสตัว
เอง เพราะไมถูกตองตามหลักการบําเพ็ญของผูมุงหนาตอความสุขทางใจ ซึ่งเปนคํารับ
รองจากนิยยานิกธรรมที่ถูกตอง

พยายามปรับปรุงตัวเองเขาสูหลักธรรม ซึ่งจะนําความสุขมาใหตามควรแกกําลัง
ของตนที่บําเพ็ญได ตองตั้งกฎกติกาและตั้งความเพียรบังคับตัวเองเขาสูธรรม บกพรอง
ตรงไหนรีบปรับปรุงแกไขจุดบกพรองนั้นใหดี วันนี้ทําความเพียรไดเทานั้นชั่วโมง ผลที่
ไดรับเปนอยางไร และขณะที่ทําความเพียร จิตไดเล็ดลอดออกไปสูอารมณที่ไหนบาง
หรือไม เพราะการสงจิตออกไปตามอําเภอใจนั้น ไมใชหลักของการภาวนา แมจะสงจิต
ออกไปขางนอกก็เพื่อรูเหตุผลตามหลักของการภาวนา จะสงจิตเขามาภายในกายในใจก็
เพื่อรูเหตุผลของสิ่งนั้น ๆ ตามหลักของการภาวนา ซึ่งมีอยูทั้งภายนอกภายใน นี่คือหลัก
ของการภาวนาที่ถูกตอง

เมื่อเราทําถูกตามวิธีนี้ เวลาทําไดสักกี่นาที กี่ชั่วโมง ผลปรากฏอยางไรบาง ถายัง
ไมปรากฏตองเพิ่มเวลาเขาอีก เหมือนหมอเพิ่มยาแกโรคใหแกคนไขฉะนั้น ตองเพิ่มเวลา
และความเพียรเขาไปโดยลําดับ จนกวาจะเห็นผลปรากฏจากการภาวนาวาไดปรากฏผล
เชนนั้น ๆ อนึ่ง ผลที่ปรากฏนั้นจะไมตองศึกษาไตถามใคร จะเปนสิ่งที่แปลกประหลาด
ขึ้นกับจิตของผูภาวนาโดยถูกตอง ความเพียรที่เคยตะเกียกตะกายแบบลมลุกคลุกคลาน
มาแตกอน จะตั้งตนขึ้นมาทันที เพราะอํานาจศรัทธาความเชื่อมั่นตอผลที่เคยประจักษใจ
เปนเครื่องสนับสนุน  กําลังทุกดานซึ่งเปนเครื่องสงเสริมความเพียรจะเปนมาพรอมกัน 
เวล่ําเวลาที่เคยกดขี่บังคับเรามาแตกอน เลยไมเปนปญหาสําคัญ เพราะความมุงในธรรม
เบื้องสูงขึ้นไปมีกําลังมากกวา

หลักของการภาวนาที่จะเห็นผลประจักษตองทําอยางนี้ เพราะเราทุกคนไมเคย
จารึกการสรางวาสนาบารมีมาแตกอน ๆ ไวแมแตรายเดียว ใครจะสรางไวมากนอย ยอม
ไมมีโอกาสทราบได เพราะสิ่งปดบังมีอยูภายในใจ จําตองอาศัยการอบรมบมอินทรีย 
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เพื่อเปนการเพิ่มวาสนาบารมีขึ้นใหมาก ดวยการกระทําความด ี สิ่งที่ปดบังวาสนาบารมีก็
จะคอยหายจางไปเปนลําดับ แลวก็จะทราบชัดวาเราน้ีแลเปนผูสรางวาสนาบารมีมาเอง

การสังเกตนิสัยของตัวกับความเพียรใหเหมาะสมกันเปนเรื่องสําคัญมาก โปรด
อยามองขามไป ถาสักวาทําไปเทานั้นก็ยากที่จะรูเห็นเหตุผล ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
เพียงลอย ๆ ทุกสิ่งถาทําเพียงลอย ๆ ไมวาทางโลกและทางธรรม ไมคอยจะปรากฏผลที่
พึงพอใจ ดังนั้นจึงควรสังเกตนิสัยเพื่อรูความหนักเบา ถาเปนนิสัยหยาบตามวาระของจิต
ซึ่งควรจะเขมแข็งใหหนักมือในทางความเพียร จึงจะปรากฏผลขึ้นมา เราก็ควรทําอยาง
นั้น เหมือนเขาทํานา เพราะนาบางแปลงทํายาก แตนาบางแปลงทํางาย

นาของเราเปนนาที่ทํายาก จะทําอยางงายดายเหมือนนาที่เขาทํางายนั้นไมได แต
เพราะนาแปลงนี้เปนนาของเรา แมจะทํายากแสนยากเราก็ตองทํา งายเราก็ตองทํา จะไป
ทํานาคนอื่นไมได ผิดคติธรรมดาความนิยมของโลก นาของเขาจะงายหรือยาก เขาก็ตอง
ทํานาของเขาเชนเดียวกับเรา นิสัยนี้เปนนิสัยของเรา จะหยาบหรือละเอียดก็มิใชผูอื่นใด
มาสรางนิสัยประเภทนี้ใหเรา เราเปนผูสรางมาเอง เราตองเปนผูบึกบึน แกนิสัยของตัว
เองจากนิสัยหยาบขึ้นสูความละเอียด ตอไปก็จะกลายเปนของงายขึ้นมา รายที่บําเพ็ญ
ปรากฏผลไดงายก็มีหนาที่จะเรงความเพียร เพื่อปรากฏผลขึ้นไปโดยรวดเร็วเชนเดียวกัน 
จนถึงจุดหมายที่ตองการ จะประมาทนอนใจ โดยถือวาตนทํางายยอมไมควรเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น ครั้งพุทธกาล การบําเพ็ญเพียรของโยคาวจรจึงมีลักษณะตาง ๆ กัน
ในประโยคความเพียร บางทานก็งาย บางทานก็ยาก เชนเดียวกับสมัยทุกวันนี ้แตจะยาก
หรืองายก็เปนหนาที่ของตนจะตองทํา เพราะเปนงานของตนโดยเฉพาะ จะรอเวลํ่าเวลา
หรือใหคนอื่นทําแทนหรือชวยทําไมได ไมเหมือนปลูกบานปลูกเรือนหรือธุระอยางอื่น ๆ 
แมครูอาจารยก็เปนแตผูแนะแนวทางใหเทานั้น สวนการประกอบนั้นเปนหนาที่ของเรา
โดยเฉพาะ ทานแนะวิธีใหแลวโดยถูกตองไมมีขอสงสัยสวนใหญ แตธรรมบางแขนง วิธี
ประกอบก็ตองเปนอุบายความแยบคายของเราเอง ถาจะรอรับอุบายจากทานทุกแงทุก
กระทงยอมไมทันกับเหตุการณที่ปรากฏขึ้นภายในใจที่มีความเพียรเปนไปอยู เราตอง
พยายามคิดคนหาอุบายโดยวิธีตาง ๆ เพื่อใหทันกับใจที่มีแงงอนมากมาย ไมเชนนั้นไม
ทันกัน

งานไหนก็ไมยากลําบากเทางานเพื่อขามกองทุกขที่มีอยูในขันธและในจิต งานนี้
เปนงานอันยิ่งใหญตองทุมเทกําลังลงไปดวยความเพียรอยางหนัก คลายกับวาจะเปนจะ
ตายเทากัน เพราะผลก็ยิ่งใหญเทาเทียมกัน เมื่อเขาถึงแลว ผูตองการกําไรมากมายจํา

-	๙๕	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
-	๙๖	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๗ : จริตนิสัยในการบำาเพ็ญ
แวนดวงใจ ๗๔

๗๔

ทุกขโดยสิ้นเชิงก็จะปรากฏขึ้นมาจากที่นั่น การพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายไมวาขางนอก
ขางใน เปนอุบายวิธีจะถอดถอนจิตที่มีความเกี่ยวของกังวลกับสิ่งเหลานั้น ใหกลับยอน
เขามาเปนลําดับ เพื่อภาระของจิตจะไดมีวงแคบเขามา ความกังวลก็มีนอย เรื่องทุกขก็มี
นอย จนทราบไดชัดวา ทุกขทั้งมวลมันมีอยูในขันธและในจิตนี้เทานั้น นอกจากนี้ก็เปน
ดินฟาอากาศ แมจะกวางแสนกวาง มีมากแสนมากก็เปนเพียงธรรมชาติของเขา หากมี
และเคยเปนอยูอยางนั้นตามธรรมดาของตน ๆ ไมไดมากดขี่บังคับเราใหไดรับความชอก
ช้ําเดือดรอนเหมือนกับเรื่องของตัว ที่ทําความกระทบกระเทือนตนอยูตลอดเวลาเชนนี้

การบําเพ็ญพิจารณา เราก็มิไดไปเชาสถานที่บานเรือนของใครเพื่อทํางานประเภท
น้ี  รางกายจิตใจซึ่งเปนที่ทํางานและเครื่องทํางานก็ไมตองไปหามาจากไหน สติปญญาก็มี
อยูกับเราผูเปนนักคนควา มีอยูพรอมมูลในสถานที่แหงเดียว มีอยูอยางเดียววา เราจะ
พิจารณาใหถึงรากฐานแหงความจริงที่มีอยูกับเราหรือไมเทานั้น ถาพิจารณาใหรูเรื่องของ
สัจธรรมซึ่งมีบริบูรณอยูในกายในใจของเราอยางเต็มที่แลว ความสิ้นสุดแหงทุกขที่เคย
บีบค้ันจิตใจเรามาเปนเวลานาน ไมตองกลัววาจะไมมีที่บรรจุตําแหนงความบริสุทธิ ์
เพราะพระนิพพานไมใชสถานที่ทํางานแผนกตาง ๆ พอจะเต็มไมมีบรรจุเนื่องจากคน
สอบไดมาก

โปรดเรียนและสอบตัวเองไปดวยขอปฏิบัติ กําจัดสิ่งเคยเปนขาศึกของใจออกให
หมด จนปรากฏเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมา จะบริสุทธิ์เปนจํานวนแสน ๆ ลาน ๆ คนก็ไมจน
สถานท่ีบรรจุ เพราะพระนิพพานไมมีขอบเขตจํากัดเหมือนงานแผนกตาง ๆ เนื่องจาก
พระนิพพานไมใชสมมุติ

ความยืดเยื้อแหงภพแหงชาตินั้น ถาเปนสิ่งที่นับได อานได และไดจดบันทึกไว
เหมือนบันทึกสิ่งตาง ๆ แลว ไมมีกองวัตถุใด ๆ จะใหญโตและสูงยิ่งกวากองบัญชีแหง
การเกิดตายของสัตวแตละราย ๆ เกิดภพนี้ ก็จดไวในภพนี้ มีทุกขปรากฏขึ้นขณะใดบาง
จดไว วันนี้ทุกขเกิดมากนอยเทาไรจดไว วันหนาทุกขเกิดเทาไรจดไว เดือนหนาทุกขเกิด
เทาไรจดไว ปหนาทุกขเกิดเทาไรจดไว จดไวทุก ๆ ระยะที่ทุกขปรากฏขึ้น ไมวาทุกขจะ
เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจจดไวหมด จนรวมหมดทั้งชาติมีทุกขประมาณเทาไรแลว อีก
ภพชาติหนึ่ง ๆ ที่ติดตอกันมาเปนลําดับ จนถึงปจจุบันวันนี้ มีกี่ภพกี่ชาติ แตละภพ แต
ละชาติ มีกี่วัน กี่เดือน กี่ปของชีวิตในภพนั้น ๆ และมีทุกขเกิดขึ้นในวันนั้น ๆ เดือนนั้น 
ๆ ปนั้น ๆ ภพชาตินั้น ๆ มากเทาไร อานตลอดกัปตลอดกัลปก็ไมมีจบ ในประวัติของ
เราคนเดียวเทาน้ัน

-	๙๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๗๕

๗๕

ความยืดเยื้อแหงทุกขเปนมาเชนนี ้ ถาเราสามารถบันทึกความเปนมาของเราแต
ตนภพตนชาติจนถึงบัดนี้ จะไมมีแผนดินอันกวางขวางที่ไหนเปนที่เก็บบัญชีแหงกองทุกข
ของเราที่ทําสถิติเอาไวในโลก แผนดินที่อาศัยอยูเวลานี้เพียงบัญชีของเราคนเดียวก็หาที่
เก็บไมไดแลว ยังบัญชีของคนอื่นสัตวอื่นจะเอาไปเก็บไวที่ไหนกันอีก ทั้งทองฟา
มหาสมุทรจะไมมีที่เก็บไวเลย เพราะมันเต็มไปดวยกองทะเบียนบัญชีของความเกิด 
ความตาย ความทุกขทรมาน ความลมหายตาย พลัดพรากจากสัตวและสังขารทั้งของเขา
ของเรา สับสนปนเปกันไปหมดอยางนี้ ไมมีที่ไหนวางพอจะเอาปลายเข็มแยงลงได วาไม
ถูกกองบัญชีเกิดตายของเรา แมอนาคตขางหนาโนน ก็คือจิตดวงนี้เองเปนผูจะวางรอง
รอยของตนไปเปนลําดับ ๆ เชนเดียวกับที่เคยเปนมาแลว

เหยียบยางไปที่ไหนถูกแตภพแตชาติ ถูกแตกองทุกขของตนวันยังค่ํา คืนยังรุง 
ทุกขซ้ําทุกข ทุกขภายนอกไดแกทุกขในขันธ ทุกขภายในไดแกทุกขใจ ทุกขแลวทุกขเลา
อยูภายในขันธตลอดเวลา แมจะไมมีการเจ็บไขก็ตาม ทุกขประจําขันธตองทุกขแลวทุกข
เลาอยูอยางนั้น ทุก ๆ คน ทุก ๆ สัตว และยังทุกขภายในใจอีก ออกจะเหลือทน เพราะ
ย้ํากันไปไสกันมาเหมือนกงจักร ถาเปนตัวหนังสือแลว จะหาที่อานไมได เพราะเขียนซ้ํา
รอยกัน แตนี้เปนเรื่องของทุกขซ้ํารอยกัน ไมทราบวาซ้ํากันกี่มากนอย แลวยังจะซ้ํากันไป
อีกขางหนา ไมทราบวาจะนานสักเทาไร ไมมีประมาณเลย

ในชาติที่เห็นอยูนี ้ นับวาเรามีวาสนาบารมีมากยิ่งกวาสัตวทั้งหลายอยูแลว เพราะ
ไดมาเกิดเปนมนุษย ทั้งไดพบพระพุทธศาสนาที่เต็มไปดวยเหตุผล และทนตอการพิสูจน 
ทั้งเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบ และเปนนิยยานิกธรรมผูปฏิบัติตามตองไดรับผล 
เพื่อนําตนออกจากทุกขเปนลําดับ อยาใหเสียทีและผานไปเปลา จงพยายามถือเอา
ประโยชนจากศาสนธรรมใหไดเทาที่ควร

ที่ผานมานี้ไดอธิบายเรื่องทุกขซึ่งเปนสิ่งคลุกเคลากับเราอยูตลอดเวลา เพื่อทานผู
ฟงจะไดถือเปนคติและหาอุบายพร่ําสอนตน เพื่อหาทางออก เพราะความเห็นโทษใน
ทุกขประจักษใจ ความพากเพียรเพื่อหนีทุกข หากเกิดขึ้นมาเองเชนเดียวกับคนหรือสัตว
กลัวอันตราย วิ่งไมไดก็ตองเสือกคลานไปจนสุดกําลัง ใคร ๆ ก็ตองตะเกียกตะกายหนี
ภัย จะยอมนอนตายอยูเฉยๆ ไดอยางไร สุดวิสัย ณ ที่ใดแลวคอยลมตายที่นั่น ผูกลัว
ทุกขก็ตองตะเกียกตะกายเหมือนกัน สุดวิสัย ณ ที่ใดแลว จึงมอบไวกับความจําเปนที่สุด
วิสัยจริง ๆ

-	๙๘	-
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ถากลัวบาง กลาบาง ยังมีทางเขา ๆ ออก ๆ บางทีก็ขี้เกียจทําความดี คิดขึ้นมา
บางวาระก็กลัวทุกข คิดขึ้นมาบางวาระก็กลาหาญตอทุกข โดยเห็นวาคนทั้งโลกไหนจะมี
ความทุกขแตเราคนเดียว เขาก็ตองทุกขเชนเดียวกับเรานี่เองจะไปกลัวมันทําไม แมจะไป
ตกนรกหมกไหม ในที่นั่นก็มีทั้งผูหญิงผูชาย จะแสวงหาสามีภรรยาและโรงหนังโรงละคร
ในที่นั้นก็ยังพอได แตขอนี้เราลองคิดดูซิวา เนื้อเปดเนื้อไกซึ่งมีทั้งตัวผูตัวเมียที่ถูกเขาสับ
ยําจนแหลกละเอียด แลวโยนลงไปในหมอที่กําลังเดือดพลานนั้น เคยเห็นสัตวเหลาน้ีไป
เที่ยวแสวงหาครอบครัวผัวเมีย และเลนระบําทําเพลงกันสนุกสนานในหมอแกงนั้นบาง
ไหม หรือเขาโยนเขียด โยนหอย โยนปลา ซึ่งมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ มีทั้งตัวผูตัวเมียลงใน
หมอน้ํารอนที่กําลังเดือด มีสัตวตัวใดบางที่แสวงหาครอบครัวและความสนุกสนานรื่นเริง
ในที่เชนนั้น มองเห็นแตตัวไหนก็ทํากระเสือกกระสนจนสุดกําลัง แลวนอนตายแชน้ํารอน
อยูเทานั้น โดยมิไดสนใจวาเขาเปนตัวผู เราเปนตัวเมีย เพราะความทุกขทรมานจนถึง
ตายจะไปสนใจกับเรื่องผัว ๆ เมีย ๆ ที่ไหนกัน

เรื่องทุกขทรมานที่จะเปนไปในกาลขางหนา ก็ควรเทียบในทํานองเดียวกันจึงจะ
เห็นภัยประจักษใจ ความขยันหมั่นเพียรเพื่อความแหวกวายหนีทุกขนั้นจะมีขึ้นมาเอง 
เชนเดียวกับบุคคลไปเจอเสือซึ่งเปนสัตวราย ใครก็ทราบกันอยูแลว แมจะมองไมเห็นตัว 
เพียงไดยินแตชื่อก็กลัวกัน ที่ไหนเราไปเจอเอาอยางจัง ๆ เสียเองจะยอมใหเสือกินมี
อยางหรือ อยางไรก็ตองวิ่งจนสุดฝเทาที่จะวิ่งได ขณะนั้นถามี ๕ ขา ก็ตองวิ่งพรอมกันทั้ง 
๕ ขา ไมเพียงแต ๒ ขาเทานั้น ถาเปนผูแสดงไปเจอเอาอยางนั้น จะอยางไรก็คงจะไมมี
อะไรเหลือติดตัว แมสบงจีวรจะขาดหลุดลุยไปหมดก็ตองยอม แตฝเทาจะไมยอมหยุดวิ่ง 
เปนอะไรเปนกัน

เพราะมันสําคัญอยูที่ชีวิต ซึ่งเปนของมีคาเหนือตัวเรา ใครจะไปยอมใหเสือกิน
เปลา ๆ มีประโยชนอะไร แตการวิ่งหนีเสือมันมีประโยชนมาก เพราะไดชีวิตเราไวทั้งคน 
ไมลมจมเปลา แตนี้ยังดี เวลาเที่ยวกรรมฐานตามปาตามเขาซึ่งเปนชุมนุมของสัตวรายมี
เสือเปนตน ก็ไมเคยเจอเสือ แมเสือก็คงจะทราบนิสัยเราซึ่งเปนคนขี้ขลาดหวาดกลัว เสือ
ก็เลยกลัวเรา ไมกลาเจอกันในสถานที่และกาลเชนนั้น ทั้งนี้เพราะความรักชีวิตมีขนาด
ไหน ความตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยก็มีขนาดนั้น

ถาเรารักสงวนจิตใจ เราไมอยากใหสิ่งที่เปนภัยตอใจ ฉุดลากไปเพื่อการเกิดการ
ตายไมมีจบสิ้น เชนเดียวกับไปพบเสือ และไมยอมตัวใหเสือกินเปลาแลว ก็ควรทําความ
พยายามตะเกียกตะกายเพื่อแหวกวายออกจากกองทุกขดังกลาวมา เพราะไมมีอะไรที่จะ
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นาสงสัยแลวในโลกนอกโลกใน ทั้งโลกทานโลกเรา ถายังสงสัยไมแนใจจะไปเที่ยวสอบ
ถามโลกไหนก็ไปถามลองดู หรือจะไปสอบถามนายยมบาลก็ได เขาคงจะบอกเรื่องความ
ยุงยากเกี่ยวกับหนาที่คอยจดทะเบียนบัญชีของคนของสัตวที่ทําดีทําชั่ว เกิด ๆ ตาย ๆ 
ซึ่งเปนเรื่องทุกขยุงไปหมด หรือเขาอาจจะไมมีเวลาคุยอะไรกับเรามากนักก็ได เพราะ
หนาที่เขากวางขวางและยุงมากยิ่งกวาโลกของเราเสียอีก เนื่องจากคนและสัตวในสามภพ
ตกอยูในความรับผิดชอบเของเขา จะตองคอยลงทะเบียนบัญชีและอื่นๆ อีก

เพียงโลกมนุษยเราก็พอจะสอบถามไดความชัด ในเรื่องทุกขที่มีประจําอยูทุกสัตว
ทุกบุคคล เชนไปถามคนจน เขาก็จะบอกวาเปนทุกขเพราะความจนบังคับ ทั้งติดหนี้สิน
เขาพะรุงพะรังยุงไปหมด เขามาทวงหนี้สินแทบทุกวัน ทั้งขาวจะรับประทานก็ไมมี ไป
ถามคนมั่งมีก็จะบอกวา ทุกขเพราะการงานมากไมมีเวลาพักผอน หาเวลาเปนตัวของตัว
แทบไมไดในวันคืนหนึ่ง ๆ ทั้งรายรับรายจายยุงไปหมด จะหาใครทําแทนก็ไมได เพราะ
เปนเรื่องสําคัญเราตองทําเอง และติดแจอยูกับงานนี้ตลอดเวลา ไปไหนไมได

บางครั้งนั่งหลับคาโตะก็ม ีเพราะเวลาพักผอนไมเพียงพอ เนื่องจากงานติดตอกัน
อยูตลอดสาย ทั้งงานในบาน ทั้งงานนอกบาน ทั้งงานใกลและงานไกล ตลอดสินคาที่สง
มาจากที่ตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ เราเปนผูรับผิดชอบทุก ๆ สิ่งและทุก ๆ แขนง
ของงาน บางวันถึงกับรับประทานไมไดและนอนไมหลับ ตองใชความคิดมาก เพราะงาน
มาก เงินมาก ไหลเขามารวมอยูที่เราเปนผูรับผิดชอบคนเดียว ฉะนั้นเรื่องมันจึงยุงอยู
อยางนี้

ตามธรรมดาแลวนี้เปนงานอาชีพซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทั่วโลกตองทํากัน เพราะธาตุ
ขันธมีดวยกันทุกคน ทั้งตองอาศัยสิ่งเหลานี้เปนเครื่องบํารุงเปนประจํา จะขาดไปไมได 
ถาขาดสิ่งเหลานี้โลกตองสลายตั้งอยูไมได ถึงเชนนั้นคนเรายังบนกันทั่วโลก ไมมีที่ไหนจะ
ไมบนเกี่ยวกับเรื่องการงาน ไมคอยจะไดยินวา ฉันจน ฉันสบาย เพราะไมตองเปนภาระ
กับสมบัติเงินทองและสิ่งตาง ๆ  มากมายนัก  และฉันมีเงินทองมากฉันอยูสบาย  สามีก็
ถูกอกถูกใจ ภรรยาก็ถูกอกถูกใจ ลูกหญิงลูกชายก็ถูกอกถูกใจ ญาติมิตรเพื่อนฝูงถูกอก
ถูกใจ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับฉันเปนที่ถูกอกถูกใจทั้งนั้น

แตมักจะไดยินแตบนกันทั้งนั้น ไมวาคนจน คนมี คนโง คนฉลาด ไมวาหญิง ไม
วาชาย ไมวานักบวชและฆราวาส พวกเรารูทุกข รูเพียงขั้นบนกันเทานั้น ฉะนั้น ใครจึงบน
กับทุกขอยูทุกแหงทุกหน ทั้งคนมี คนจน ทั้งคนโง คนฉลาด ทั้งในวัด นอกวัด ทั้งในบาน 
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นอกบาน ทั้งในเมือง นอกเมือง ทั้งเมืองเล็ก เมืองใหญ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
ทั้งประเทศเล็ก และประเทศใหญ ทั่วโลกบนเหมือนกันหมด

แตพระพุทธเจาทานรูถึงความจริงของทุกข รูฐานที่เกิดของทุกข และรูวิธีรื้อถอน
สาเหตุใหเกิดทุกขทั้งภายในภายนอก ทานจึงสามารถดับทุกขไดโดยสิ้นเชิง ไมมีการบน
ใหทุกขดับไปเฉย ๆ ทั้ง ๆ ที่ไมทําการแกไขและรื้อถอน ฉะนั้นทานจึงสอนโลกดวย 
โลกวิทู (ความรูแจงโลก) โดยความองอาจกลาหาญ ไมมีความสะทกสะทานในการสั่ง
สอน เพราะทานรูโลกชัด ทั้งโลกนอก โลกใน ทั้งธรรมนอกและธรรมใน ดวยพระปญญา
อันแหลมคมอยางยิ่ง

พวกเราเหยียบย่ํากันไป เหยียบย่ํากันมา ก็ไมทราบวาของดี ของชั่วคืออะไร เชน
เดียวกับผูไมมีความฉลาดในการคนแรแปรธาต ุ แมจะเดินเหยียบย่ําไปมาอยูตลอดกาล 
ก็ไมรูวาอะไรเปนแรและเปนธาตุชนิดไร แตผูมีความรูความฉลาดในทางนี ้ เพียงเดินไป
เทานั้น เขาก็รูวาที่นั่นมีแรชนิดนั้น แมจะเปนคนเหมือนกัน แตมันตางกันที่มีความฉลาด
แหลมหลักตางกัน นี้พวกเราก็นั่งทับ นอนทับความด ี ความชั่วอยูตลอดเวลาอกาลิโก ก็
ไมทราบวาจะเลือกเฟนเอาอะไร จึงเลยยกเอาหมดทั้งรัง รับกันหมดทั้งเปลือก สุขบาง 
ทุกขบางก็ยอมทนเอา

วันนี้ไดอธิบายเรื่องทุกขใหบรรดาทานผูฟงทราบ ตามเรื่องของทุกขที่มีอยูกับตัว 
โปรดนําไปพิจารณาและบําเพ็ญตนเต็มสติกําลังความสามารถ อยาลดละความเพียร
พยายาม จะไดมากหรือนอยเปนสมบัติของเรา เพราะของดีแมจะมีนอยก็ดี ยิ่งมีมากก็ยิ่ง
ดีมาก และใครก็ตองการ เชนบานดีแนนหนามั่นคงและสวยงาม ใครก็ชอบ ที่ดินดีมีราคา
แพงจะปลูกบานเรือนก็ดี จะทําเปนสวน เปนนาก็ด ี ใครก็ชอบ เด็กดีมีความเชื่อฟงผูปก
ครองเรียนหนังสือด ี ไมชอบเที่ยวเตร็ดเตร ไมเปนคนผลาญทรัพย ชอบประหยัด หัด
นิสัยใหตรงตอเวลา ผูปกครองก็ชอบ ผูหญิงดี ประพฤติตัวสมศักดิ์ศรีของหญิง ไมเปน
คนชอบเที่ยวและชอบเกี้ยวผูชายใครก็ชอบ

สรุปความแลว ทุกสิ่งถาเปนของดีมีประโยชนแลว ใครก็ชอบกันทั้งโลก ดังนั้น จง
พยายามดัดแปลงตนใหดี หากยังไมพนจากวัฏสงสารในวันนี้ วันหนาก็จะไดอาศัยความดี
เหลานี้เปนเครื่องพยุงในภพนั้น ๆ จึงมีความสุขความเจริญในภพชาติที่ตนอาศัย เหมือน
คนเดินทางมีเครื่องปองกันตัว แดดรอนแตมีเครื่องปกปดกายก็พอบรรเทาทุกขไปได ไม
รอนแผดเผาเสียทีเดียว การทองเที่ยวในวัฏฏะก็ตองอาศัยบุญวาสนาบารมีที่เคยสรางมา
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เปนเครื่องปกปองกําบังทุกขทั้งหลาย ไมใหทุกขทรมานจนเกินไป พอมีทางหายใจไดบาง
ในภพชาติหนึ่ง ๆ ไมรับแบกหามเอาทุกขทั้งโลกธาตุเสียแตผูเดียว

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมาอภิบาล
คุมครองทานทั้งหลาย ในอิริยาบถทั้งสี ่คือ ยืน เดิน นั่ง นอน จงมีคุณพระพุทธเจา พระ
ธรรม และพระสงฆตามรักษา และขอใหเปนผูมีโอกาสวาสนาอํานวย ไดบําเพ็ญคุณงาม
ความดีตลอดไปโดยความสะดวก จนถึงแดนแหงความสมหวังโดยทั่วกันเถิด

www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘

ความงามแหงธรรม

พระศาสนาถาจะเทียบทางดานวัตถุ ก็เหมือนน้ําที่สะอาดสําหรับซักฟอกสิ่ง
สกปรกทั้งหลายใหกลายเปนของสะอาดขึ้นมา ใจจึงเทียบกับวัตถุที่ไมสะอาด คือมี
ความเศราหมองอยูภายในตัว เพราะอาศัยความคลุกเคลากับอารมณที่สกปรก การทํา
ใจใหสกปรกนั้น เรามีทางทําไดดวยกัน ไมวาสัตวบุคคลและชาติชั้นวรรณะใด เพราะ
ทางนี้เปนทางที่เคยชินของจิตมาแลว ทางนี้จึงเปนทางสะดวกราบรื่นของจิตและ
อารมณที่โสมมทุกประเภท ถาเทียบกับทางภายนอกก็เหมือนทางที่มีผูคนสัญจรไปมา
ตลอดเวลา ไมรกรุงรัง เพราะอาศัยการเหยียบย่ําผานไปมาอยูเสมอ ทางที่มาของ
มลทินผานเขาออกระหวางจิตกับอารมณ ยอมมีความเตียนและราบรื่นเชนเดียวกัน 
โดยมีจิตเปนสถานที่อยูอาศัย มีจิตเปนสถานที่เกี่ยวของ อารมณกับจิตจึงเปนไปดวย
กันอยางงายดาย

แตอุบายวิธีซักฟอกใจใหเปนไปเพื่อความสะอาดผองใส เปนที่เย็นใจนาดูนาชม
แกตน และระบายออกมาทางกาย วาจา ใหเปนที่นาดูนาชมของคนอื่นนั้น ตองมีครู มี
อาจารยเปนผูคอยแนะนําสั่งสอน ใหรูทั้งทางถูกและทางผิด ดังนั้น ธรรมจึงเปนเหมือน
เครื่องซักฟอกที่ดีเยี่ยม ซึ่งออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาผูเปนเจาของ
แหงธรรม และทรงนํามาประกาศสอนบรรดาสัตวใหรูทางดําเนิน อันเปนไปเพื่อความ
เกษมเปนขั้น ๆ โดยแนะนําอุบายวิธีตาง ๆ ตามควรแกอุปนิสัยของผูมาอบรมศึกษา

ในขั้นเริ่มแรกแหงการสั่งสอน ทรงแนะนําดวยพระองคเอง จนเห็นผลประจักษ
แกผูมาศึกษาและปฏิบัติดวยเปนขั้น ๆ แหงธรรม ตลอดถึงขั้นบรรลุเปนสาวกอรหันต
ขึ้นมาในวงแหงธรรมเปนจํานวนมากพอสมควรแลว จากนั้นก็ทรงมอบใหสาวกทําหนา
ที่สั่งสอนชวยบาง ทรงสั่งสอนเองบาง มีการถายทอดมาเปนลําดับจนถึงครูอาจารยซึ่ง
สมควรจะเปนที่ยึดเหนี่ยวน้ําใจประชาชนดวยหลักปริยัติ ปฏิบัติ และความรูภายในใจ 
ถายทอดมาถึงพวกเรา

ใจที่ไดรับการซักฟอกดวยการบําเพ็ญคุณงามความดี ตามพระโอวาทธรรมของ
พระพุทธเจา จึงกลายเปนใจที่นิ่มนวลแกตนเอง จะคิดปรุงเกี่ยวกับการงานทุกดาน จะ
พูดจาพาที กิริยามารยาท ความเคลื่อนไหวทุกอาการ เปนกิริยาที่นาด ูนาชมไปตาม ๆ 

กัณฑ์ที่ ๘
ความเพียร

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๐๘
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กัน ฉะนั้น นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน จึงนิยมการฝกฝนอบรมตนมากกวาสิ่งอื่น 
ๆ เพราะเล็งเห็นวาใจเปนรากฐานสําคัญของงานทุกชิ้น ไมวางานทางโลกหรือทางธรรม 
มีใจเปนผูรับผิดชอบทั้งนั้น งานทุกชิ้นจะสําเร็จขึ้นมาในลักษณะใด ยอมเปนเครื่องสอ
ถึงใจผูเปนเจาของงานเสมอ

ใจทานเปรียบเหมือนเนื้อผาที่คอยจะสกปรกไดอยางงายดาย เจาของตองคอย
ระวังรักษาความสะอาดอยูเสมอ ลักษณะของจิตก็คอยจะคลุกเคลาดวยอารมณเครื่อง
เศราหมองอยูตลอดเวลา จึงทําใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง บอย ๆ จนตามรูไมทัน แตเมื่อ
ไดรับการอบรมดวยวิธีตาง ๆ ตามแนวทางแหงธรรมที่ชี้บอกไว ใจก็คอยหายพยศและ
มีความสงาราศีขึ้นมา คอยฟงคําสั่งเราบาง ไมคอยผาดโผนโลดเตนเหมือนที่ยังไมได
รับการอบรม และใจเปนสิ่งสําคัญกวาวัตถุภายนอกอีกมากมาย จึงจําตองมีการอบรม
เสมอ

แตการอบรมจิตยอมมีการฝาฝนธรรมดาของจิตที่เคยเปนมาอยูบาง คําวา
ธรรมดาหมายถึงสิ่งที่เคยมีเคยเปนและเคยชินมาแลว จิตที่เคยเปนมาจนไมทราบความ
ผิด ถูก ชั่ว ดีของตน เพราะความไมสนใจสังเกต เนื่องจากความเคยชินมาอยางนั้นเปน
นิสัย นี่เรียกวาธรรมดา แตการฝกหัดดัดแปลงใจใหผิดจากเรื่องธรรมดา ความคิด
ธรรมดา การกระทําธรรมดานั้นเปนการลําบากอยูบาง จะอยางไรก็ดีเราอยาลืม พุทฺธํ
สรณํ คจฺฉามิ ซึ่งเปนองคแหงสรณะอันประเสริฐของเรา พระองคทรงบําเพ็ญมากอน
ดวยความฝาฝนตั้งแตตนเปนลําดับมา ไมทรงปลอยไปตามกระแสของใจที่มีความ
อยากเปนประจํา ตลอดอุบายตาง ๆ ที่ทรงนํามาแกไขดัดแปลงพระองคจนสําเร็จเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา ก็เปนเรื่องฝนคติธรรมดาที่จิตเคยเปนมาทั้งนั้น

การตัดสินใจสละตําแหนงหนาที่จากความเปนกษัตริย อันเปนพระเกียรติสูงสุด 
การเสด็จออกจากปราสาท การพลัดพรากจากพระชายาและพระโอรส พระชนก ชนนี 
ไพรฟาประชาชี ตลอดจนพระราชสมบัติทั้งแผนดิน ทําไมจะไมเปนการฝาฝนคติ
ธรรมดาเลา ตองเปนการฝาฝนอยางยิ่ง และฝาฝนจนสลบไสลไปในบางครั้ง เพราะ
อํานาจความมุงหวังเต็มพระทัยในความพนทุกข และมุงหวังจะรื้อขนสัตวซึ่งเปนสมบัติ
อันมีคามาก มีพระชายาและพระโอรส เปนตน ใหตามเสด็จสูธรรมอันเปนแดนเกษม 
จึงทรงฝนพระองคอยางเต็มที่ โดยไมทรงอาลัยและเสียดายในชีวิตวาจะเปนหรือจะ
ตาย และทรงฝนจนโลกสะเทือนไปหมดทั้งแผนดิน

-	๑๐๕	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
-	๑๐๖	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๘ : ความเพียร
แวนดวงใจ ๘๓

๘๓

ไมมีกิเลสตัวใดจะสามารถฝนเอาชีวิตแลกสติปญญาปรมาณู ทนตั้งอยูบนพระ
ทัยไดตอไป กิเลสทุกประเภทตางก็หลุดลอยออกจากพระทัยโดยสิ้นเชิง ยังคงเหลือแต
พุทธะอันเดนดวง ซึ่งเปนมิ่งขวัญของพระองคผูกลาตายในสงคราม ทรงสละทุกสิ่งทุก
อยางก็เพื่อธรรมดวงนี้เทานั้น ครั้นแลวก็สมพระประสงค และเปนพระพุทธเจาที่
สมบูรณขึ้นมา ใหเปนมิ่งขวัญของโลกในลําดับตอมา

ดังนั้นเราผูเปนพุทธบริษัทที่จัดวาเปนลูกศิษยพระตถาคต ผูปรากฏเดนทาง
ความเพียรและบริสุทธิ์ในพระทัย เวลาประกอบความพากเพียรไปถึงที่คับแคบและจน
มุม จึงไมควรจะหาทางออกดวยความทอถอย อันเปนทางมัดตนเองโดยไมรูสึก เพื่อ
เปนหลักชัยโปรดระลึกถึงทาน ทั้งการดําเนิน วิธีดําเนิน และการฝนคติธรรมดา วาทาน
ทรงทําอยางไรบาง จึงไดชัยชนะมาสั่งสอนพวกเรา ทานมีความลําบากยากเย็นเข็ญใจ
แคไหน อยาเห็นเพียงวา การประกอบคุณงามความดีเพียงเล็กนอยเทานั้น แลวเขาใจ
วาตนมีความขยันหมั่นเพียร และมีความกลาหาญยิ่งกวาครูคือศาสดา

ถามีความคิดไปทํานองนั้นแสดงใหเห็นวา เราจะเปนผูทอถอยความเพียร และ
ดอยในการดัดแปลงตนเองดวยความเขมแข็ง ทําอยางไรจึงจะเปนไปเพื่อความเขมแข็ง
และกาวหนา เพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาใหทัน นั่นแลเปนความคิดที่ดีและหนาที่อัน
เหมาะสมแกเรา ผูเปนพุทธบริษัทถือพระพุทธเจาเปนครู ตามที่เห็นในพระประวัติซึ่ง
ไดนํามากลาวบางแลว รูสึกวาเปนคติตัวอยางแกโลกไดอยางสมบูรณ ไมมีทางจะตําหนิ
ไดแมแตนอย สวนเรายังไมมีถึงขนาดนั้น ไหนจะถือวาตนเกงกลาสามารถยิ่งกวาคร ู
เราตองยอนจิตมาสอนตนอยางนี้บาง จะมีแกใจทําความเขมแข็งตอการดําเนิน เพื่อ
ความปลดเปลื้องสิ่งที่เคยทําการกีดขวางตอใจมานาน ใหลดนอยหรือสิ้นไปทุกระยะ

การงานเพื่อปลดเปลื้องถอดถอนตัวใหขึ้นจากหลมลึก แมจะยากลําบากขนาด
ไหน ไมควรไปยึดถือสิ่งนั้นมาเปนอุปสรรคตอใจ ผูกําลังมุงหวังตอความสุขสมบูรณ จะ
เปนการตัดหนามกั้นทางตนเอง จนหาทางเดินเพื่อความพนทุกขไปไมได ตองพยายาม
แหวกขวากหนามที่มีอยูในหนทางและสองฟากทางออกเปนลําดับ ดวยความขยันหมั่น
เพียร เราอยูที่ไหนไมวาในบานหรือในปา การบําเพ็ญคุณงามความดีมีทางทําได โอกาส
วาสนามีการอํานวยแกผูมีความมุงมั่นตอธรรมอยูเสมอ แตโอกาสวาสนานั้นจะไม
อํานวยสําหรับบุคคลผูชอบตีตนตายกอนเปนไข ผูตําหนิติโทษตนเองโดยไมมีเหตุผล 
และยังจะเปนการเปดทางใหความทอแทออนแอ เขามาเปนเจาเรือนบนจิตใจมากขึ้น 
แลวจะหาโอกาสวาสนาอํานวยไมไดตลอดกาล

-	๑๐๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๘๔

๘๔

ผูตั้งใจจะดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ตองคํานึงถึงทางดําเนินของ
พระองคและพระธรรมที่ปรากฏเปน ธมฺโม ปทีโป มีความสวางไสวเหนือสิ่งใด ๆ ใน
โลก ธรรมนี้ก็เกิดขึ้นจากการฝนคติธรรมดาของพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย ซึ่ง
ตองตามเสด็จพระพุทธเจาดวยปฏิปทาเครื่องดําเนินแบบเดียวกัน ไมวาจะยากหรืองาย 
แตมีความเพียรเปนที่ตั้งในกิจการที่เห็นวาชอบธรรม จนเปนผลสําเร็จได ฉะนั้น ทั้ง
สามรัตนะจึงเปนที่ยึดเหนี่ยวใจของสัตวโลกไดในขั้นมหาอุดมมงคล

ใจของสามัญชนทั่ว ๆ ไป ถาพูดถึงความดื้อดึงตองเปนจิตที่ดื้อดึงเชนเดียวกัน 
ไมวาจิตผูหญิง ผูชาย นักบวชและฆราวาส เพราะมีสิ่งสงเสริมอยูภายในใหแสดงตัว
ออกมาเปนความดื้อดึงแข็งกระดางเหมือนกัน ไมวาจิตใครที่ปรากฏเปนรูปรางขึ้นมา
เชนเราเชนทานแลว จะกลายเปนจิตที่บอกงายสอนงาย และมีการสั่งสมอบรมคุณงาม
ความดีใสตัวโดยไมตองมีการบังคับบัญชา พาจัดพาทําอะไรทั้งนั้น แตเปนไปเองโดย
ลําพังตัวเองอยางนี้ จะหาไมเจอเลยในแหลงแหงไตรโลกธาตุ

แมจะเปนผูมีนิสัยวาสนาเบาบางมากเพียงไรก็ตาม เบื้องตนตองอาศัยการฝก
หัดอบรมดวยกันทั้งนั้น จึงจะเปนไปได ไมเชนนั้นก็ไมตองมีครูมีอาจารยตองคอยชี้แจง
สั่งสอนใหเหน็ดเหนื่อยเปลา เฉพาะผูแสดงแลวถือวาการสอนคนใหเปนคนที่ดีและการ
สอนพระใหเปนพระที่ดีนี้ เปนภาระหนักอยางฝงลึกทีเดียว เพราะผูมาศึกษาอบรมดวย 
มีความรูสึกในแงหนักเบาตางกันเปนราย ๆ ไป การสั่งสอนจึงจะทําแบบนายสานายมา
ไมได ผูมารับการศึกษาจะไมไดรับประโยชนเทาที่ควรจะได เมื่อเปนเชนนี้ จําตองเปน
ภาระอยูกับผูใหการอบรมสั่งสอนโดยดี

ฉะนั้นการฝกฝนตนตามนัยที่ครูอาจารยอธิบายใหฟงแลว จึงควรถือเปนภาระ
ของตัวอยางไมสนใจหาผูเปลี่ยนตัว เพราะไมใชงานซึ่งจะทําแทนกันได แมจะยากหรือ
ลําบากเพียงไร ก็เปนงานจําเปนสําหรับเราโดยเฉพาะ งานที่จะกาวไปเพื่อความพนทุกข
ตามเสด็จพระพุทธเจานี้ เปนงานที่มีเกียรติสําหรับเรา และเปนงานตัวอยางของโลก
และธรรมทั่ว ๆ ไป เชนเดียวกับพระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญมาจนสําเร็จเต็มภูมิแลว ยัง
เปนบุคคลตัวอยางของโลกใหถือเปนแบบฉบับตลอดถึงสมัยทุกวันนี้ ไมเคยลาสมัย
และจืดจางตลอดมา

เราผูเปนลูกของทานผูกลาหาญจึงควรเอาแบบอยางจากครูมาใช อยามีความ
อิดหนาระอาใจตอความเพียร จิตถาไดรับการบํารุงจากความเพียรเสมอแลว ตองขยับ
ตัวขึ้นไปเปนลําดับไมมีวันจะถอยกลับลงมา วันนี้รูเรื่องของตัวขนาดนี้ วันนี้มีอารมณ

-	๑๐๘	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๘ : ความเพียร
แวนดวงใจ ๘๕

๘๕

เกี่ยวของใจเทานี ้ และไดใชความเพียรพยายามรูและแกไขกันไดขนาดนี้ วันหนารู
อารมณประเภทนั้น และทําการแกไขกันไดเทานั้น ๆ และมีความเพียรสืบตอกันไปทุก
วันและเวลา กิเลสอาสวะจะมีกําลังกอตัวมาจากที่ไหนบาง พอจะมากลุมรุมใจของผูมี
ความเพียรใหหนาแนนขึ้นไป มีแตนับวันจะนอยลงเปนลําดับเทานั้น นอกจากผูไมสน
ใจจะอบรมดัดแปลงตนเองเทานั้น นั้นเปนคนหาประมาณมิได คือเปนคนไมมีเขตแดน 
อยาถือเอามาเปนคติตัวอยาง จะทําใหดอยลงในทางความเพียรและมีทางเสียไปดวย

ผูเปนคนดีมีคติประจําตน จะเปนหญิง เปนชาย เปนนักบวชหรือฆราวาส โปรด
ยึดเอามาเปนคติทันที แมที่สุดมองเห็นใบไมรวงหลนลงจากขั้วของมัน ก็ใหยึดเอามา
เปนธรรมเครื่องพร่ําสอนตน โดยถือวากิริยาที่ใบไมรวงลงมานั้นคือ ความหมดกําลังที่
จะตั้งอยูได จึงรวงโรยลงไปเชนนั้น ชีวิตของมนุษยและสัตวก็ยอมมีสภาพเชนเดียวกัน 
มีความทุกขและความแปรปรวนประจําตน เรื่องสภาพของธาตุขันธเคยเปนเชนนั้น
ตลอดมา ใครจะรูหรือไมรูก็เปนอยูอยางนั้น สภาพเหลานี้ตั้งอยูเหนือโลกธรรมทั้ง
หลาย ไมเคยเปนไปตามการตําหนิติชม และคําออนวอนของผูใดทั้งนั้น

และเรื่องเชนนี้เคยมีประจําอยูทั่วไป ไมวาจะเปนสภาพใดที่อยูในวงสมมุติ ยอม
มีทางเดินสายเดียวกัน ไมมีผูใดมีอํานาจราชศักดิ์ จะกาวเดินทางสายแปลกจากโลกไตร
ภพนี้ไปได นอกจากทานผูบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแลวเทานั้น จะไมเดินทางสายสมมุติที่โลก
เดินกัน ผูใชตามความไตรตรองดวยปญญาไปที่ไหนมีแตธรรมโอสถเครื่องแกใจทั้งนั้น 
เพราะความรับสัมผัสจากสิ่งตาง ๆ เตือนอยูเสมอทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ตรง
กับทานวา ฟงธรรมในหลักธรรมชาติ ไดฟงตลอดเวลาไมมีขาดวรรคขาดตอน ไม
เหมือนพระทานเทศนใหฟงบนธรรมาสน

ก็พวกเรามีศาสดาเปนครูสอนอยูแลวทุกบททุกบาท ทานตรัสไวในธรรมนับได 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ สวนที่เปนปลีกยอยไมอาจคณานับ ทั้งนี้ลวนเปนอุบายวิธีที่
สอนเราทั้งนั้น เพราะเรื่องทุกสิ่งทุกอยางมีอยูกับเรา ธรรมทั้งหมดจึงมาเกี่ยวของกับเรา 
ถาเรามีโอปนยิโก นอมมาปฏิบัติดัดแปลงตนเองใหเปนไปตามพระโอวาทที่พร่ําสอน
แลว ยอมมีทางเล็ดลอดจากทุกขไปไดเปนลําดับ ฉะนั้น สติปญญาที่เราไตรตรองดูเรื่อง
ภายนอกภายใน จึงควรใหแนบสนิทกับใจ เรื่องของทุกขก็มีทั้งทุกขขางนอก มีทั้งทุกข
ขางใน มีทั้งทุกขของทานและทุกขของเรา และทุกขของสัตวแตละประเภทเต็มไปหมด 
ลวนเปนเรื่องของทุกขคือความบีบคั้นอันเดียวกัน

-	๑๐๙	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
-	๑๑๐	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๘ : ความเพียร

แวนดวงใจ ๘๗

๘๗

แสดงขึ้นมาตามจุดบกพรองของใจ ที่เรียกวาความเลินเลอเผลอสต ิ นี่เปนจุดบกพรอง
ของใจที่ยังทุกขใหเกิดขึ้นได

เมื่อสุข ทุกขเกิดขึ้นตามสาเหตุดีชั่วเปนหลักประกันอยูแลว การตําหนิติชมใน
ผลคือสุข ทุกข จึงไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น นอกจากจะเปนเรื่องสงเสริมสมุทัยใหทําการสั่ง
สมทุกขเพิ่มขึ้นอีกเทานั้น ฉะนั้นเพื่อดับทุกขใหถูกตามทางมรรคปฏิปทา ผูรับทราบ
ทุกขที่เกิดขึ้นจึงควรจับทุกขขึ้นเปนเปาหมาย แลวพิจารณาตามสาเหตุที่ใหเกิดทุกขโดย
รอบคอบดวยปญญา เชนวันน้ีเราไมสบายใจ เพราะคิดถึงเรื่องอะไรจึงเปนสาเหตุให
เกิดความไมสบาย ไมสบายใจกับสิ่งใดหรือกับผูใด เกิดขึ้นที่ไหน ขณะนี้ความไมสบาย
ตั้งอยูที่ไหน ตั้งอยูกับอะไร ความไมสบายนี้เปนใครหรือเปนของใคร

ทานวาความไมสบายเปนตนนี้เปนของจริงอันประเสริฐ มิไดเปนของใครและ
เปนของใครทั้งนั้น การใชปญญาตามขุดคนเขาไปก็จะพบตนเหตุอยางชัดเจนวา โรง
งานผลิตทุกข คือใจที่ไมมีสติ ไมมีปญญารักษาตน ปลอยใหความคิดปรุงอันเปนฝาย
สมุทัยสั่งสมทุกขขึ้นมา โดยไมมีการตานทานขัดขวาง ใจจึงไดรับความทุกขอยางไมมี
ใครชวยได ทุกขมีสาเหตุเกิดขึ้นไดดังที่กลาวมานี้แล ฉะนั้น ผูพิจารณาเพื่อดับทุกขโดย
ชอบธรรม จึงควรใชปญญาจดจองเขาไปในจุดที่แสดงอาการกระเพื่อมอยูตลอดเวลา 
จุดนั้นเปนที่เกิดขึ้นแหงทุกขและสมุทัยทั้งมวล และเปนโรงงานใหญโตและแข็งแรงมั่น
คงมาก ตองทดสอบดูใหละเอียดถี่ถวน ไมเชนนั้น จิตจะไปทําความสําคัญวา สิ่งเหลา
นั้นเปนเราและเปนของเราขึ้นมา ความสุขทุกขก็จะกลายเปนเรา เปนของเราขึ้นมาตาม 
ๆ กัน คําวา “เรา” กับความคิดดี คิดชั่ว และสุข ทุกขก็จะเชื่อมเขาเปนอันเดียวกันจน
หาทางแกไขไมได

ฉะนั้น จงคอยสังเกตดวยสติกับปญญา ตามลําดับที่ความคิดดีหรือชั่วเกิดขึ้น
ภายในใจ ทั้งขณะตั้งอยูและดับไป พรอมทั้งการทราบตนเหตุที่เกิดขึ้นของสิ่งเหลานั้น
ไปในระยะเดียวกัน เชน ความดีใจเสียใจเปนตนเกิดขึ้น จงจับจุดนี้แลวขุดคนหาสาเหตุ
ที่เกิดขึ้น เรื่องความสุข ความทุกขที่เปนผลซึ่งออกมาจากจุดเดียวกันก็จะดับไป แลว
เปลี่ยนสภาพขึ้นมาใหม ใหจิตตามรูกันตามลําดับของเรื่องที่ยังไมจบสิ้นลงโดยสิ้นเชิง 
ยังจะไดคติที่สําคัญ ๆ จากการพิจารณาในเวลาน้ันดวย

วิธีดําเนินจิตตองถือความสัมผัสและความกระเพื่อมของจิต เปนเปาหมายของ
การพิจารณา จิตจะแสดงตัวขึ้นมาอยางไร เชนแสดงเปนความเสียใจและเศราหมองขึ้น
มา อยาตื่นเตนตกใจไปตามอาการที่แสดงนั้น ๆ จงพิจารณาใหรูโดยทั่วถึง ตามหลัก

-	๑๑๑	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาสแวนดวงใจ ๘๘

๘๘

สติปญญาของผูตองการทราบตนเหตุแหงเรื่องทั้งปวง ไมใหมีจุดบกพรองตอการ
พิจารณา ความเสียใจและเศราหมองเปนสาเหตุมาจากสมุทัย ความดีใจและผองใสเปน
สาเหตุมาจากมรรค คือขอปฏิบัติทั้งสองประเภทนี้ จงถือเปนทางเดินของสติปญญาตอ
ไป อยาไปยึดเอาความเศราหมองและผองใสนั้นมาเปนตน สติปญญาจะหาทางเดินตอ
ไปไมได เนื่องจากความเศราหมองและความผองใส จะกลายเปนเราขึ้นมาในระยะที่ไป
ยึดเขา เรากับเขาจะแกกันไมตก เพราะความผองใสเราก็เสียดายและรักสงวน สวน
ความเศราหมองเราก็เกลียดชัง ความเกลียดชังก็เปนเรื่องของเรา แมเราไมชอบความ
เศราหมอง แตเรากลับชอบความเกลียดชัง จึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเปนตัวโดยไมรู
สึก กิเลสกับเราจึงมีโอกาสคละเคลากันไดอยางนี้

เรื่องมารยาของใจที่มีกิเลส มันแสดงอาการหลอกลวงเรา ไดรอยแปดพัน
ประการ เพื่อการดําเนินไปดวยความสะดวกและราบรื่น จงถือเอาเรื่องดี เรื่องชั่ว และ
ความเศราหมองผองใสเปนตน เปนทางเดินของสติปญญา จิตจะแสดงอาการอยางใด
ขึ้นมาจงทราบ และทําความเขาใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาทันท ี อยาไปทําความเขาใจเอา
เองวา สิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นเปนสิ่งที่ควรไววางใจ และควรถือเปนหลักยึดของใจ จะ
กลายเปนความพลั้งเผลอและหลงยึดเอาสิ่งนั้น แลวกลายเปนสมมุติจุดหนึ่งขึ้นมาให
เปนเครื่องกดถวงใจโดยไมรูสึก เมื่อสิ่งที่เห็นวาเปนสิ่งถูกกับใจสลายตัวลงไป และสิ่งที่
ไมชอบใจเขามากีดขวาง ใจก็จะแสดงความเสียใจขึ้นมา นั่นเปนเรื่องเสริมสมุทัยใหเกิด
ความทุกขขึ้นมาอีก

ดังนั้น เพื่อความรอบคอบตอทางดําเนินของตน จงทําความเขาใจกับสิ่งเหลา
นั้นดวยดีวา เมื่อยังมีอารมณดี ชั่ว และสุข ทุกข ปรากฏในวงปฏิบัติของจิต ก็แสดงวา
ทางเดินของเรายังมีอยู ยังไมถึงที่สุดซึ่งควรจะหยุดการเดิน และจําตองเดินตามสิ่งที่
ปรากฏ สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเฉพาะหนาไมวาดีวาชั่ว และไมวาจิตจะแสดงอาการใดๆ ออก
มา ตองตามรูตามเห็นดวยการพิจารณา และถือจุดหรืออาการนั้น ๆ เปนทางเดินของ
สติปญญาโดยพิจารณาใหถี่ถวน อยาไดนอนใจกับสิ่งใด ๆ เมื่อสิ่งที่กลาวมายังปรากฏ
อยูกับใจมากนอย ใหถือวาสิ่งที่ปรากฏนี้แล กําลังเปนทางเดินของจิตและสติปญญาอยู
เวลาน้ี เรายังมีทางเดินตอไปอีก ยังไมสิ้นสุดทางเดินของเรา จนกวาสติปญญาจะรูรอบ
คอบ และสิ่งทั้งหลายที่เคยปรากฏกับใจก็สลายตัวลงไป พรอมทั้งรากฐานของมันที่เปน
จุดของสมมุติอันสําคัญ

-	๑๑๒	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๘ : ความเพียร
แวนดวงใจ ๘๙

๘๙

เมื่อทุกสิ่งที่เคยเปนขาศึกของใจสลายตัวลงไปโดยสิ้นเชิงแลว นั่นแลการเดิน
ทางของจิต มีสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนเพื่อนสอง ยอมยุติลงเพียงเทานั้น 
นั่นชื่อวาหมดทางเดินจริง ๆ การหมดทางเดินจากสมมุติ ดี ชั่ว น้ันแล ทานเรียกวา
วิมุตติ เราจะไปหาวิมุตติที่ไหนกัน นอกจากจะทําลายสมมุติออกจากใจหมดแลว ก็เปน
วิมุตติขึ้นมาเทานั้น ไมมีที่ไหนเปนวิมุตติตามความคาดหมายของใจ ซึ่งเปนเจาอารมณ

คําวา วิมุตติ กับ นิพพาน นั่นเปนไวพจนของกันและกัน คือใชแทนกันได เชน
เดียวกับการกินกับการรับประทาน ซึ่งเปนความหมายอันเดียวกัน พูดเพียงคําใดคํา
หนึ่ง โลกก็รูทั่วถึงกัน จิตที่เปนวิมุตติของทานผูหลุดพนเพราะกําลังความเพียร จะยอน
กลับเห็นคุณของความเพียรที่พาตะเกียกตะกายและลมลุกคลุกคลาน จนถึงแดนเกษม
ในปจจุบันอยางเต็มที่ และเห็นโทษแหงความเกียจคราน และความโงเขลาที่พาใหซบ
เซาเหงาหงอย เพราะความบีบบังคับของกิเลสบาปธรรมซึ่งเปนเจาครองใจ ไมมีเวลา
ปลดแอกพอใหอยูสบายสักเวลาหนึ่งเชนเดียวกัน

นี่แล การดําเนินตามแบบ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปนสรณะ ยอมมีจุด
จบเปนที่หวัง ดังที่อธิบายมา ทุกทานโปรดนําไปประดับตน จะไดมากนอยตามกําลัง
ความสามารถ ธรรมจะงามในเราตามขั้นแหงธรรมที่ตนบําเพ็ญได เราก็เปนผูงามใน
ธรรม เพราะชื่อวาธรรมแลวยอมงามเปนลําดับไมมีสิ้นสุด คืองามในเบื้องตนที่เราเริ่ม
บําเพ็ญก็เปน อาทิกลฺยาณํ งามในทามกลางของทานผูบําเพ็ญขั้นสมาธิ ปญญาก็เปน 
มชฺเฌกลฺยาณํ  งามในที่สุดของทานผูมีจิตบรรลุถึงวิมุตติพระนิพพาน ก็เปน 
ปริโยสานกลฺยาณ ํ คืองามอยางสุดขีดสุดแดน ไมมีอันใดเสมอเหมือน เพราะฉะนั้น 
ทุกทานโปรดทําความบากบั่นตอความงามแหงธรรมในจุดสุดทาย ใหสมกับธรรมที่มีไว
สําหรับโลกจะนอมนํามาประดับตัวไดทุกเวลาที่ตองการ

ในอวสานแหงธรรม จึงขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยมาอภิบาลคุมครองทาน
ทั้งหลาย ใหมีความสะดวกสบายในการบําเพ็ญ จนเห็นผลเปนที่พึงพอใจโดยทั่วหนา
กันเทอญ

www.Luangta.or.th

-	๑๑๓	-





กัณฑ์เทศน์ที่ ๙ : ธรรมเป็นโอสถสำ�คัญ

กัณฑ์ที่ ๙
ธรรมเป็นโอสถสำาคัญ

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๑	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๐๘

-	๑๑๕	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๙๑

๙๑

เด็กไมคอยมีความสนใจในหนาที่การงานที่จะใหเกิดประโยชน นอกจากจะประพฤติตาม
ความชอบใจของตนเทานั้น ถาพอแมผูปกครองทางบานและครูทางโรงเรียนไมคอย
ตักเตือนวากลาวเสมอแลว เด็กอาจมีทางเสียได เพราะเด็กยังไมมีความรูความฉลาดพอ
จะรักษาตัวคุมตัว ฉะนั้นพอแมและครูตองคอยสั่งสอน ทั้งความประพฤติ มรรยาท การ
ศึกษาเลาเรียนและหนาที่การงานตามวัยของเด็ก เพื่อเด็กจะไดมีทางรักษาตัวไมไหลลงสู
ทางต่ํา เพราะความประพฤติไมดี จนเด็กเติบโตขึ้นเปนผูใหญและมีวิชาหาเลี้ยงชีพ ไม
ขัดสนจนทรัพยอับปญญา

จิตก็จําตองการอาศัยการปกครองดวยความถูกตองจากเจาของ เพราะการศึกษา
อบรมมาจากที่ตาง ๆ คือจากทางโลกบาง จากทางธรรมบาง นํามาดัดแปลงตนเองใหถูก
ตองตามหลักวิชานั้น ๆ แตการดัดแปลงตนใหเปนไปในทางที่ดี ไมวาทางโลกและทาง
ธรรม รูสึกจะเปนการฝนอยูบางในขั้นแรกเริ่ม เพราะเปนกิจที่ไมเคยทําและยังไมเห็นผล
พอจะเปนเครื่องดึงดูดใจ

เฉพาะดานธรรม ยังจะมีการฝนมากกวาทางโลกอยูบาง ฉะนั้น จึงหาคนดีในดาน
ธรรมและดานจิตใจไดยาก ทั้งหมูเพื่อนที่เปนนักธรรมและครูอาจารยผูใหความอบอุนใน
ทางนี้ก็มีจํานวนนอย เมื่อพูดมาถึงตอนนี้เปนเหตุใหระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา ผู
ประทานกําเนิดแหงธรรมใหแกพวกเรามากขึ้น เพราะความเชื่อในพระปรีชาสามารถ
ฉลาดรอบรูของพระองคที่ทรงเสกสรรคนชั่วใหเปนคนด ี เสกสรรคนมีกิเลสหนาปญญา
ทึบ ใหกลายเปนผูเบาบาง และเสกสรรผูมีอุปนิสัยที่คอนขางเบาบางอยูแลว ใหเปน
บุคคลพิเศษขึ้นเปนขั้น ๆ โดยเปนพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคาและพระอรหันต
บุคคล ซึ่งคนธรรมดาสามัญเราไมมีใครสามารถจะทําไดอยางพระองคทาน

ดังนั้น การแสวงหาของดีทุกชนิดจึงเปนของหายากมาก ไมใชเปนของหาไดอยาง
งายดายเลย เราหาของดีในตัวเราก็ยอมเปนของยากอยูบาง คือยากตรงที่ตองฝนใจทํา 
เชนเดียวกับคนไขฝนใจใหหมอฉีดยา แมเจ็บก็อดทนเอาบาง แตอยางไรก็ดี อยาลืมนิสัย
ของเราชาวพุทธที่ถือหลักเหตุผลเปนที่ตั้งของการงานทุกประเภท จะหนักบาง เบาบางไม
สําคัญ แตชาวพุทธเราเห็นสําคัญอยูที่ผลประโยชนอันจะพึงไดรับเปนที่พอใจ ไมเปนไป
เพื่อความกระเทือนตนและผูอื่น ชาวพุทธเราถือวาเปนกิจที่ควรทําอยางยิ่ง และอยาลืม
คําวาพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ซึ่งเปนสรณะและเข็มทิศของเรา ทานทวน
กระแสของโลกทั้งดานความประพฤติและความรูสึก พระธรรมที่ปรากฏขึ้นในพระทัยจึง

-	๑๑๖	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๙ : ธรรมเป็นโอสถสำ�คัญ
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๙๒

เปนธรรมที่ทวนกระแส พระสาวกพระอรหันตก็เปนผูปฏิบัติทวนกระแสตามเสด็จพระ
พุทธเจา

เราที่นอมนึกถึงทานเปนสรณะ และฝากเปนฝากตายในชีวิต ก็เพราะทานเปน
สรณะพิเศษกวาสรณะเครื่องอาศัยทั่ว ๆ ไป ถาจะพูดถึงพุทธะ คือธรรมชาติที่รูของพระ
พุทธเจาและสาวกกับของบุคคลทั่ว ๆ ไปก็มีเชนเดียวกัน แตไมบริสุทธิ์พิเศษเหมือน
พุทธะของพระพุทธเจาและสาวกทาน ถาจะพูดถึงธรรม ธรรมของพวกเราก็มี แตยังมิใช
ธรรมอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษเหมือน ธมฺโม ปทีโป ขององคสรณะ เพราะยังไมสามารถบําเพ็ญ
ใหเต็มภูมิไดเหมือนอยางทาน เพราะฉะนั้น สรณะทั้งสามจึงเปนที่เคารพรักและสงวนยิ่ง
ของปวงชนชาวพุทธตลอดมา ไมมีใครสามารถอาจเอื้อมดูหมิ่นเหยียดหยาม เพราะถือ
เปนหัวใจของชาวพุทธแตละทาน

พระพุทธเจาองคสรณะที่หนึ่ง ซึ่งเปนผูรื้อฟนสรณะที่สองและที่สามขึ้นมา ใหเปน
ขวัญตาขวัญใจของโลกไดกราบไหวบูชาเปนคูเคียงกันมา รูสึกวาเปนที่นาแปลกและ
อัศจรรยใจอยางยิ่งในพระประวัติที่ทรงบําเพ็ญมา เปนประวัติอันยิ่งใหญประหนึ่งโลก
สะเทือน เพราะเปนประวัติที่เอาจริงเอาจัง ไมใชแบบพูดพลามทําเพลงเฉย ๆ แลวไมทํา
ตามที่พูดไว ทั้งไมทรงเกริ่นเวลาและโฆษณาชวนเชื่อ ตลอดทรงหวังพระเกียรติในการ
เสด็จออกเพื่อทรงผนวชแตอยางใด แตเสด็จออกแบบนายสานายมาไปเยี่ยมญาติโดยไม
มีใครทราบ เพราะไมรับสั่งอําลาใคร แมพระชายาและพระโอรสก็ไมทรงอําลา เกรงจะ
เปนอุปสรรคตอการเสด็จออกเพื่อพระโพธิญาณ ซึ่งกําลังจะเขาถึงเงื้อมพระหัตถอยูแลว 
ไมทรงอาลัยเสียดายพระราชสมบัติและพระราชฐานที่เคยเสด็จประทับอยูอาศัย เสด็จ
ออกในเวลากลางคืนยามดึกสงัด มีเพียงนายฉันนะและมาเทานั้นตามเสด็จ

พอเสด็จถึงที่และเสร็จการทรงผนวชแลว ก็รับสั่งใหนายฉันนะและมากลับพระ
ราชฐาน สวนพระองคก็ทรงบําเพ็ญพรตอยูในปานั้นพระองคเดียวเปลี่ยวพระทัย หมดที่
พึ่งอาศัย ในพระอิริยาบถทั้งสี่ไมมีความสะดวกพระกายสบายพระทัยเลย ในระยะที่ทรง
เริ่มบําเพ็ญ แตก็ทรงอดทนฝนความที่เคยเปนมาใหเขารูปกับความเปนนักบวช ซึ่งเปน
เพศที่ชวยตัวเอง ไมทรงหวั่นไหวตอความทุกขทรมานใด ๆ ทั้งสิ้น ทรงมีความเพียรอัน
เด็ดเดี่ยวกลาหาญตอพระโพธิญาณ บางครั้งถึงกับสลบไสลไปเพราะความเพียรกลา แต
ทรงมุงหนาตอความเปนพระพุทธเจาไมทรงลดละ ถาเปนพวกเราไปโดนอยางนั้นเขาบาง 
ก็นากลัวจะรองโวยวายไปทั่วทั้งปา และรองเรียกใหคนไปชวยหามกลับมาบานอยางไมมี
ปญหา

-	๑๑๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
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๙๓

แตการหามคนที่แพการตอสู นอกจากหามนักมวยที่ถูกน็อกบนเวทีลงมาเพื่อชวย
พยาบาลแลว ไมมีประเพณีหามกัน นอกจากจะหามลงใสตมใสโคลนไปตามเรื่องของคน
ที่แพเทานั้น เพื่อใหเห็นโทษในความไมเปนทาของตน ไมมีทางเปนที่นาชมเชย เพราะ
ประเพณีของโลกที่นิยมกัน ตองหามผูมีชัยชนะจากการตอสู เพื่อเสริมเกียรติใหเขามีแก
ใจในวาระตอไปเทานั้น แตจะหามเพื่อเสริมเกียรติคนที่แพการตอสูอยางหลุดลุยนั้น ก็จะ
เปนการสงเสริมคนขี้เกียจออนแอไมเปนทา ใหแสวงหาเกียรติในทางนั้นมากขึ้น ศาสนา
ก็จะลมจม คนดีจะสูญพันธุไปหมด จะปรากฏแตคนประเภทไมเปนทาเต็มแผนดินเทา
นั้นเอง

พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญทุกประโยคแหงความเพียร แมจะผิดพลาดไปบางในกิจ
ไมเคยทํา แตก็เปนคติแกโลก สมการบําเพ็ญของศาสดาวามิใชผูทําเลน ๆ แตทําสมภูมิ
ของผูจะเปนศาสดาของโลกจริง ๆ เราพอจะทราบความเปนมาแหงศาสดาของโลก ควร
เปนผูสมพระนามวา สตฺถา เทวมนุสฺสานํ จริง ทั้งดานความเพียรอันทรหดอดทน ทั้ง
ดานความรูจริงเห็นจริง และดานการสั่งสอนสัตวโลกดวยสวากขาตธรรม เพื่อนิยยานิก
ธรรมจริง ๆ  ธรรมสมบัติที่ทรงคนพบก็เปนธรรมอันประเสริฐ และสังฆสมบัติที่ทรงผลิต
ขึ้นก็เปนสงฆองคประเสริฐ รวมองคของพระศาสนาแลวมีแกวอันประเสริฐสามดวงเปน
หัวใจของโลกตลอดมา ดังนั้น เราผูมีแกวสามดวงเปนหัวใจ โปรดยึดเยี่ยงอยางแหงแกว
สามดวงนั้นดวย เทาที่เพศวัยและกําลังความสามารถจะอํานวย

วันหนึ่งคืนหนึ่งผานไป อายุและวัยของเราก็ชื่อวากาวเคียงกันไปกับวัน คืน เดือน 
ปดวย ในรอบของคืนหนึ่งและวันหนึ่งควรถือเปนเวลาสําคัญ เพื่อคิดบัญชีของตัวสักหนึ่ง
เวลา คือการบําเพ็ญความดีเพื่อเปนชิ้นเปนอันของตัวบาง ไดแกแบงเวลาไวอบรมจิตต
ภาวนา เพื่อรูวิถีทางเดินของชีวิตจิตใจ ทางที่ดีควรตั้งความสัตยกําหนดเวลาบังคับตน
บาง เพื่อไมใหจิตหาเรื่องออกตัว เพราะจิตขั้นเริ่มแรกแหงการอบรม รูสึกจะมีเรื่องมาก
ทั้ง ๆ ที่ไมมีเรื่อง เชนเดียวกับเราบังคับเด็กใหทํางาน โดยมากเด็กชอบออกตัวเพื่อหลบ
งานเสมอ ถาผูใหญเผลอเด็กก็หาทางหลีกงานไปได ถาถูกบังคับเขาจริง ๆ จนหาทาง
หลบหลีกไมได เด็กก็ยอมทํางานใหตามคําสั่ง

จิตขั้นเริ่มแรกก็รูสึกจะเปนเชนนั้น ถาสติไมบังคับและความสัตยไมบีบตัวจริง ๆ 
จิตอาจหาทางออกได อยางหนึ่งไมยอมทํางาน คือ การภาวนา อยางหนึ่งยอมทํางานแต
ไมจดจอกับงาน พอใหเสียเวลาโดยไมไดผล ฉะนั้น  การตั้งกฎเกณฑและตั้งสติบังคับใจ 
จึงเปนกิจที่ควรทําอยางยิ่ง สําหรับผูมุงความกาวหนาทางดานจิตตภาวนา จนกวาจิตจะมี

-	๑๑๘	-
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ความเคยชินตอกฎเกณฑ เคยชินตอตัวเอง และปรากฏผลขึ้นมาบางแลว จากนั้นจิตจะ
มุงทํางานในหนาที่ของตัวไปเอง แมจะมีธุระมากนอยก็ไมยอมลดละ พอถึงเวลาอันควร 
จิตจะปลอยวางและยอนกลับเขามาหางานภายในทันท ี โดยไมตองบังคับขูเข็ญดังที่เคย
เปนมา

อนึ่ง การสมาคมเปนสิ่งสําคัญทั้งดานความเจริญและดานความเสื่อมเสีย เพราะ
การสมาคมก็เทากับการศึกษาและทําความจดจําอยางฝงใจเหมือนกัน ความจําเปนน่ันแล
เปนสาเหตุแหงความประพฤติดีชั่ว ซึ่งจะพาตัวใหเจริญและเสื่อมเสียไป ทานจึงสอน
เสมอวา   อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ เสวนา จงพยายามปดเปาสิ่งที่ชั่วอยาใหเขา
ใกลชิดตัว และจงพยายามแสวงหาของดี อยาขี้เกียจ ไมวาชั่วขางนอกหรือชั่วขางใน อยา
ทําความนอนใจ จะทําเราใหเสียไดจริง และไมวาดีขางนอกหรือดีขางในจงทําความหมาย
มั่นปนมือเสาะแสวงและสงเสริม จะทําเราใหเปนคนดีไดจริงๆ จิตที่ไดรับการบํารุงรักษา
ดวยดีตองเปนไปเพื่อความกาวหนาไมลาถอย เพราะเปนสิ่งที่เสริมใหดีและกดใหเลวได
จากผูเปนเจาของ

เรื่องความอยาก ทั้งมนุษยและสัตวยอมมีเหมือน ๆ กัน ความอยากตามธรรมดา
ที่ธาตุขันธตองการก็มี ความอยากตามอํานาจของตัณหาก็มี ประเภทหลังนี้สําคัญมาก ถา
ปลอยใหความอยากประเภทหลังนี้ถือพวงมาลัย อยางไรตองเรงเครื่องใหญ และมีหวัง
พาเราลงคลองแน ๆ พอสงเราลงไปนอนสลบไสลอยูในคลองแลว ตัวมันก็เผนหนีเลย 
ตามจับตัวมาเขาหองขังไมได สุดทายตองยอมเสียทั้งเราและเสียทั้งชีวิตไปดวย การ
ปลอยตามอํานาจของความอยากคือตัณหาไมมีเมืองพอดีนี้ ยอมลําบากและไดรับความ
เสียหายอยางมากมาย ฉะนั้น จงพยายามกดขี่บังคับมันใหยอมตัวลงเปนลอรถ เราเปนผู
ขับขี่และถือพวงมาลัยบังคับเครื่องเอง เรงเครื่องและหมุนพวงมาลัยรถไปในทางดี จนลอ
ตัณหามันหมุนเปนไฟไปเลย จะพอดีกับที่มันเคยขี้โกงและแสนงอนตอเรามานาน

โดยมากที่ทําตัวใหเสียจนไมสามารถยับยั้งชั่งตัวได ก็เพราะตัณหาตัวเดียวนี้เทา
นั้นถือพวงมาลัย สิ่งและสถานที่ที่จะใหเกิดความฉิบหาย มันชอบขับขี่พาเราเขาไป เชน 
โรงหนัง โรงละคร โรงบาร และสถานที่ขับกลอมบํารุงบําเรอตาง ๆ เปนสถานที่เก็บรถ
ของมันทั้งนั้น เงินทองแสวงหามาไดมากนอยไมพอจับจาย และชดใชคาเสียหายที่เจา
ตัณหามันเที่ยวทําเอาไว มันเปนผูกินผูใชอยางไมมีปรานีปราศรัย แตเราเปนผูจายตาม
หลังมันแบบเปนน้ําเปนไฟไปเลย ไมมีเหลือ ชดใชไมทันกับความตองการของมัน ตอง
ขอเชื่อเครดิตไปกอน นาน ๆ ไปมันสั่งใหเชื่อแกมโกง และขอเอาแบบดื้อ ๆ ถาไมใหมัน 

-	๑๑๙	-
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มันก็สั่งแบบใชอํานาจ มันไปที่ไหน เปนโรคระบาดฆาตกรรม ไมมีการยับยั้ง ใคร ๆ ตอง
กลัวอํานาจโรคประเภทนี้

ทั้งนี้ผูแสดงเคยถูกมันหลอกไปตมเสียอยางมอมแมมจนนับประมาณไมได ที่
บอบช้ํามาจนบัดนี้ ก็เพราะถูกเจาตัณหาผูมีกลมารยามากมายหลอกลวงนั่นเอง จึงถือ
โอกาสแสดงเรื่องของตัวที่ถูกหลอกใหทานผูฟงทราบ เผื่อจะไดหาทางหลบหลีกปลีกตัว 
พอมีทางลอดตาขายของมันไปบาง หากไมไดอยางสมใจ

โดยมาก ตัณหามีกําลังแผอํานาจเพราะมีอาหารเครื่องบํารุง คือความคลอยตาม 
ไมมีการหักหามบั่นทอน ทานที่เห็นโทษมันมาแลว จึงสอนใหหักหามบั่นทอนตัณหาใหมี
กําลังลดนอยลง จะพอมีทางสบายบาง ไมถูกไสไปโดยถายเดียว ถาเปนฆราวาสก็ใหตั้ง
อยูในความเปนพลเมืองดี ไมเปนที่รังเกียจของทานผูดี จนเกิดเบื่อหนายไมอยากคบคา
สมาคมดวย ถาเปนพระก็ใหตั้งอยูในสังวรธรรม มีความสงบเสงี่ยมสมกับเพศของตน ที่
ไดนามวา สมณะ คือผูสงบงามตา ยิ่งกวานั้นก็ขอใหเปน ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา ผูสิ้น
ตัณหาทั้งหลายจะเปนเพศที่เย็นใจและงามเต็มภูมิของสมณะเรา ซึ่งโลกนับถือและไววาง
ใจอยางยิ่ง

ตามหลักธรรมดา ไมวาตนไมใบหญา สัตว บุคคล และดี ชั่ว เปนตน จะตั้งอยู
หรือเจริญขึ้นได ตองอาศัยเครื่องบํารุง ถาหาไมแลวจะเจริญเติบโตขึ้นไปไมได ถามีสิ่ง
บั่นทอนอยูเสมอ ไมวาดีหรือชั่ว ตองนับวันเวลาเสื่อมลงเปนลําดับจนสิ้นสูญไปเลย ไมมี
สิ่งใดจะฝนตัวตั้งอยูได ที่พระพุทธเจาตรัสสอนวา จงพยายามสั่งสมคุณงามความดีทีละ
เล็กละนอย ความดีจะคอยเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับจนถึงขั้นสมบูรณเต็มที่ได และจง
พยายามตัดทอนความชั่วลงวันละเล็กละนอย ความชั่วจะคอยหมดไป จนไมปรากฏซาก
เหลืออยูเลย นี้ทานหมายถึงการสงเสริมสิ่งที่ควรจะสงเสริม และตัดทอนในสิ่งที่ควรตัด
ทอนนั่นเอง

ฉะนั้น การสงเสริมและการตัดทอนเปนสิ่งที่เราควรจะสนใจเปนพิเศษ เพื่อจะนํา
ไปใชในกิจการที่ชอบซึ่งควรจะสงเสริม และในสิ่งที่ไมชอบซึ่งควรจะตัดทอน ตามอุบาย
วิธีที่ทานสั่งสอน ไมเชนนั้นกิจการทั้งปวงจะไมมีประมาณพอดีที่ยังเหลืออยู พอใหเปนที่
นาดูเลย เรื่องความดีความชั่ว และความสุขความทุกขที่มีประจําอยูในตัวเรา อยาเขาใจวา
เกิดขึ้นอยางลอย ๆ และตั้งอยูอยางลอย ๆ ตองมีเครื่องบํารุงสงเสริมพอสิ่งเหลานั้นจะ
เกิดขึ้น ตั้งอยูและเจริญขึ้นได การบําเพ็ญใจดวยคุณงามความด ีทานจัดวาเปนการบํารุง
สงเสริม เพื่อใหใจมีกําลังกาวหนาไปสูความสุขความเจริญเปนขั้น ๆ 

-	๑๒๐	-
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ธรรมอันเปนฝายสูงกับกิเลสตัณหาอันเปนฝายต่ํา นักปราชญถือวาเปนขาศึกของ
กันและกันแตไหนแตไรมา ถาฝายต่ําไดรับการสงเสริมใหมีกําลังมากขึ้น ธรรมอันเปน
ฝายสูงก็ลดกําลังลงเปนลําดับ ทําใหลืมกิจธุระที่เปนกุศลซึ่งตนเคยบําเพ็ญมาเปนประจํา 
หนักเขาก็ลืมวันพระ วันธรรมสวนะ ลืมเจริญภาวนา ลืมไหวพระสวดมนต ลืมทางเดิน
จงกรม นั่งสมาธิอบรมภาวนา ลืมขอวัตรปฏิบัติประจําเพศ และหนาที่ของตน เลยกลาย
เปนคนไมมีหลักยึดและมีคติไมแนนอน จิตใจคลุกเคลากับความยุงเหยิงจนไมมีวันและ
เวลาปลงวางลงได นรกซึ่งไดยินแตชื่อ ไมทราบวาอยูใกลอยูไกลหรืออยูโลกไหน แต
ความทุกขในไตรโลกธาตุก็มากลุมรุมอยูที่ใจของตนคนเดียว ประหนึ่งไขสุมอยูตลอดวัน 
ไมมีเวลาสราง

โทษทั้งนี้เกิดจากการปลอยตัว ใหเปนไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาอันเปนฝาย
ต่ําเปนผูนําทาง ซึ่งเขาชอบทางมืดประจํานิสัยอยูแลว จะเห็นไดจากกิเลสตัณหาพาใหทํา 
โดยมากจะไมชอบทําในที่เปดเผย แตชอบทําในที่ลับหูลับตาซึ่งมีทางกําบัง สรุปความ
แลว กิเลสตัณหาชอบเดินทางมืด ชอบอยูในที่มืด ชอบทําในที่มืด สมกับกิเลสเปนตัวมืด
มน ไมมีความสวางแจมใสภายในตัวของมัน เมื่อเขาสิงจิตจึงทําใหจิตมืด เขาสิงคนทําให
เปนคนมืด ถาเขาสิงมาก ๆ ก็ทําใหมืดบอดไปเลย หมดทนหนทางแกไข ที่ทานเรียกวา 
ปทปรมะ คงจะหมายจําพวกนี้ก็ได สวนธรรมเปนความสวาง ทานจึงใหนามวา ธมฺโม 
ปทีโป ถามีในบุคคลก็เปนคนสวาง รูสึกผิดชอบ ชั่วดี ตามความแทรกซึมของธรรมที่มี
มากนอย ผูมีธรรมในใจจะไปจะมา จะทํา จะพูด จะคิด ยอมเปนผูเปดเผยเสมอ ไมเปน
นิสัยลอบ ๆ มอง ๆ มีความสงาผาเผย ไมเปนคนอับเฉา สมกับธรรมเปนความสวางและ
เปดเผย

ทานนักบวชและทานสาธุชนผูใจบุญ ซึ่งสนใจตอการบําเพ็ญตนเปนประจํานิสัย
ของผูรักธรรม ตางทานจึงไมเห็นแกความลําบากและสิ้นเปลืองใด ๆ อุตสาหมาบําเพ็ญ
เต็มสติกําลังความสามารถ เพื่อการตัดทอนฝายต่ําใหลดนอยลงเปนลําดับ และเพื่อสง
เสริมธรรมฝายสูงใหมีกําลังมากขึ้น ดวยการบําเพ็ญโดยลําพังตนเองบาง ดวยการสดับ
ฟงจากครูอาจารยบาง เพื่อธรรมจะไดคุนกับใจจนมีกําลังทรงตัวได โดยไมตองอาศัยการ
บังคับขูเข็ญจากตนเองและจากครูอาจารย อยูที่ใดไปที่ใดมีธรรมเปนเพื่อนสอง คอย
กระตุนเตือนในเวลาผิดพลาด ประหนึ่งมีเข็มทิศประจําตัวในการเดินทางไมผิดพลาด แม
จะทํากิจการใดๆ ไมวาทางโลกทางธรรม ยอมมีธรรมเปนแวนสองทาง ผลไดและเสียอัน

-	๑๒๑	-
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จะเกิดจากงานนั้น ๆ  ไมทําเอาตามใจชอบ แตมีหลักธรรมเปนเครื่องทดสอบเสมอ ไม
ทําแบบพรวดพราดพอขอไปที ทั้งงานสวนตัวและงานสวนรวม

ชอบทําดวยความสังเกตสอดรูและพิถีพิถัน เพื่อหวังผลเปนที่เรียบรอยจากงาน
จริง ๆ ทําดวยความจงใจ และมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่เกี่ยวของกับตน สมกับ
ทําเหตุเพื่อผลที่ตนมุงหวังจริง ๆ จะไปมาทางไหนกับใครก็ไมทําใหเปนสิ่งที่รังเกียจและ
หนักใจดวย แตกลับเปนเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นไดดี ความเปนผูมีธรรมในใจนี้รูสึก
วาเปนผูงามอยางยิ่ง งามไมมีจืดจาง งามไมมีสถานที่ กาล บุคคลเขาเคลือบแฝงเลย ไมมี
เครื่องประดับใดจะมีคุณคาและงามกวาผูมีธรรมประดับตน เปนฆราวาสก็งามไปทาง
หนึ่ง เปนนักบวชก็งามไปทางหนึ่ง ถาจะใหกรรมการผูมีธรรมไมลําเอียงมาตัดสิน จําตอง
ตัดสินใหเสมอกัน เพราะตางก็งามไปตามหนาที่และเพศของตน ไมซ้ํารอยกันพอจะให
ฝายใดฝายหนึ่งเปนที่หนึ่งหรือที่สอง

ยิ่งไดรับการอบรมใจใหงามดวย สมาธิ ปญญา วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะดวย
แลว ยิ่งงามอยางลึกซึ้งไมมีอะไรเสมอเหมือนได ความงามดวยธรรมภายในใจที่บริสุทธิ์ 
นั่งอยูก็งาม เดินไปก็งาม ยืนอยูก็งาม หลับหรือตื่นก็งาม งามไปตลอดอิริยาบถไมลดละ
ความงาม การเกี่ยวของกับฝูงชนทั้งใกลและไกล ยอมงามไปตามลําดับแหงการอบรมสั่ง
สอน

งามในเบื้องตน คือการสั่งสอนคนใหรูจักตนกับศาสนา วามีความสัมพันธเกี่ยว
เนื่องกันอยางไร ตนกับศาสนามีความจําเปนตอกันอยางไร และจะควรปฏิบัติตอกันอยาง
ไรบางใหสมกับศาสนาเปนสมบัติจําเปนของทุกคน ผูมุงหวังความสุขความเจริญแกตน 
จนทราบชัดวาหลักศาสนากับตนเองไมเปนอื่นจากกัน แตตนกับศาสนาเปนอันเดียวกัน 
การติชมพระศาสนาก็เทากับติชมตนเองดวย เมื่อเขาใจหลักศาสนากับตนวาเปนอวัยวะ
เดียวกันแลว จะปฏิบัติศาสนาอยางเต็มใจเทากับปฏิบัติตอตนเอง เพราะหลักศาสนาหนึ่ง 
กรรมหนึ่ง และตนหนึ่ง เปนกฎตายตัวอันเดียวกันโดยแยกจากกันไมออก

การทํากรรมด ี กรรมชั่วจึงกระเทือนถึงศาสนาและตัวผูทํากรรมเอง ผูไตรตรองดู
กฎอันตายตัวทั้งสามนี้จนทราบชัดแลว จําตองยอมเชื่อศาสนา เชื่อกรรม และเชื่อผลแหง
กรรมที่จะพึงไดรับแกผูทํา ทั้งมีความพอใจตอการทําดีทุกประเภท ที่เปนวิสัยของตนจะ
ทําได ไมบิดพลิ้วเพื่อหาทางออก โดยเห็นวากรรมไมมีผลแกผูทํา และศาสนาไมเกี่ยวของ
กับตน มีความเชื่อตอกรรมเชนเดียวกับการเชื่อตอการรับประทาน เพื่อผลคือความอิ่ม
สําหรับตนผูรับประทาน

-	๑๒๒	-
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งามในทามกลาง คือการสั่งสอนใหรูจักวิธีอบรมใจใหมีความสงบเปนสมาธิ อัน
เปนเหมือนเรือนพักหลับนอน คือความอยูเย็นสบายของใจเปนขั้น ๆ ของสมาธ ิสมาธิมี
แงที่ควรสงสัยตอนไหน พยายามอธิบายใหฟงอยางแจมแจงตามที่รูเห็นและตามหลัก
ธรรมที่ทานแสดงไว สมาธิตอนไหนมีทางจะเกิดความรูความเห็นเปนตาง ๆ ซึ่งอาจจะทํา
ผูบําเพ็ญนั้นใหเสียหรือเขวไป สมาธิตอนไหนที่เห็นวาถูกและควรสงเสริม เพื่อใหผู
บําเพ็ญแนวแนและมีกําลังใจ ตลอดปญญาที่จะนํามาใชในสมาธิขั้นนั้น ๆ ตามกาลที่ควร
จะใช ก็พยายามชี้แจงใหฟงอยางละเอียด จนผูบําเพ็ญหายสงสัยในภูมิธรรมของตนที่
กําลังเปนอยู และพอใจพยายามบําเพ็ญเพื่อความกาวหนา เพราะอุบายที่แสดงใหฟงเปน
เครื่องสนับสนุน

งามที่สุด คือการสั่งสอนเกี่ยวกับสมาธิและปญญาขั้นละเอียด ซึ่งจะปฏิบัติตอกัน
ใหพอเหมาะสมตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทาง สมาธิขั้นละเอียดที่มีแงซึ่งผูบําเพ็ญ
อาจจะติดและทําใหเสียเวลา ก็พยายามอธิบายใหฟงจนเปนที่เขาใจ เพื่อมิใหทําความผูก
พันอยูกับสมาธิจนเกินไป ในเวลาที่ควรจะออกคิดคนทางดานปญญา การพิจารณาก็ไม
เพลินจนลืมพักสงบในสมาธิที่เคยเปนธรรมหนุนกําลังปญญา ปญญาที่จะรูเทาทันกับเหตุ
การณ ตองพลิกแพลงตัวเองกับสิ่งเกี่ยวของอยางรวดเร็ว โดยแยกขันธออกเปนสวน ๆ 
ทดสอบดวยปญญาอยางรอบคอบ ไมยอมใหนอนจมอยูกับขันธใดขันธหนึ่งโดยเขาใจวา
เปนตน

ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจไมวาดีหรือชั่ว มันเปนเรื่องของขันธทั้งนั้นที่แสดงตัวออก
มา ตองใชปญญาตามรูลงไปในจุดที่ปรากฏนั้นทันที ไมยอมยึดถือหรือใหผานไปเปลา 
ไมเชนนั้นจะกลับมาหลอกจิตใหหลงเชื่อจนได นอกจากการพิจารณาขันธใหเขาใจแลว 
ปญญายังมีทางสืบตอจากขันธลงไปถึงจุดใหญแหงภพ คือ จิต กับ อวิชชา ซึ่งกําลังคละ
เคลากันอยูประหนึ่งเปนอันเดียวกัน โดยเห็นวานั่นคือ จุดขาศึกอันใหญหลวงกําลังตั้งอยู 
จนเห็นชัดดวยปญญาแลว ขณะนั้นแลเปนขณะที่อวิชชาจะสลายตัวออกจากจิต และไมมี
ทางตอสูปญญาอันแหลมคมไปได อวิชชาตองดับไปในจุดนี้ ไมมีทางออกตัวไดอีกตอไป

หลังจากอวิชชาดับไปแลว ขันธแตละขันธ อายตนะหกแตละอยาง ตางก็ทรงความ
จริงของตนไวอยางสมบูรณ เพราะจิตซึ่งเปนหลักใหญของสิ่งเหลานี ้ เขาถึงความจริง
อยางเต็มภูมิแลว ไมมีสวนใดจะเกิดปญหาโตแยงกันดังที่เคยเปนมา โลกกับธรรม ขันธ
กับจิต กาวลงสูความสันติตอกันอยางสมบูรณโดยไมมีใครมาบังคับ จิตกับสภาวธรรมทั่ว 
ๆ ไปหมดทางขัดแยงกันนับแตขณะอวิชชาดับไป ตางก็เปนสุคโตไปตามสภาพของตน ๆ 

-	๑๒๓	-
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นี่กลาวถึงทานผูเปนสุคโตอนุเคราะหแกพวกเราชาวพุทธมามกะ เปนความงามมา
เปนลําดับจนตลอดสาย ไมมีความเปนลุม ๆ ดอน ๆ แฝงอยูในอุบายแหงการสั่งสอน
ของทานเลย ก็คุณธรรม คือ ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะเหลานี้ เรา
จะไปแสวงหาที่ไหนกันจึงจะพบความจริงดังกลาวมา นอกจากจะแสวงหาดวยขอปฏิบัติ
อันชอบธรรม จนปรากฏผลขึ้นกับตนเทานั้น ไมมีที่อื่นใดพอจะเปนบริษัทหางรานของ
ธรรม มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนตนเลย เพราะธรรมเหลานี้มิไดขึ้นอยูกับ กาล สถานที่ 
บุคคลทั่ว ๆ ไป แตขึ้นอยูกับการบําเพ็ญโดยไมอาง กาล สถานที่เทานั้น

ถากลาวตามธรรมคือความเสมอภาคแลว รูสึกวาใหความสะดวกและเสรีแกผู
บําเพ็ญโดยไมเลือก กาล สถานที่ ชาต ิชั้น วรรณะ และเพศวัย ตลอดอิริยาบถที่เห็นวา
สะดวกแกการบําเพ็ญตามเวลาที่ตองการ ไมมีการหวงหาม นอกจากผูบําเพ็ญจะทําความ
ขัดของแกตนเสียเองแลวไมอยากทํา โดยหาวิธีหลีกเลี่ยงไปตาง ๆ นานา ตามวิสัยของ
กิเลสพาใหเปนไปเทานั้น ถาถือเปนกิจจําเปนเสมอดวยงานอื่น ๆ แลว จิตคงไมตกอยู
ความอับจนและขนทุกขใสตัวเองจนมากมายนัก อยางไรตองมีสุขสมบัติประดับใจ ไมเสีย
ทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษยอันเปนสถานที่รวมแหงสมบัติตาง ๆ แตนาเห็นใจทั้งทานและเรา
ที่มีกิเลสเปนเจาเรือนดวยกัน มันชอบไปหาเกาในสถานที่ไมควรจะเกา ไปคันในสถานที่
ไมควรจะคัน และชอบเที่ยวหาเกาในสถานที่ไมคัน ที่คัน ๆ ควรจะเกาแตไมสนใจเกาให
หายคัน โรคคันจึงไมหายจากการเกา เพราะเกาไมถูกกับจุดที่คัน

ชอบสนใจในสิ่งที่ไมควรสนใจ ชอบเพลิดเพลินในสิ่งที่ไมควรเพลิดเพลิน ชอบ
แสวงหาความสุขในสิ่งที่จะใหเกิดทุกข ชอบเห็นวาเปนทุกขในสิ่งที่จะใหเกิดความสุข 
ชอบขี้เกียจในสิ่งที่จะควรขยัน แตชอบขยันในสิ่งที่จะใหเกิดความฉิบหายเดือดรอน ชอบ
สรรเสริญในสิ่งที่ควรจะตําหนิและหาทางออก แตชอบตําหนิกิจที่ควรจะเปนคุณ
ประโยชน ฉะนั้น โทษคือความทุกข จึงไมวายจากใจ อยูที่ใดไปที่ใด ไดยินแตความบน
กัน ประหนึ่งความบนเปนยาอายุวัฒนะขนานวิเศษ ไปที่ไหนแอบถือติดตัวไปจนได หรือ
จะไดอวดเขาวา เรามียาอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษ คือความบน

ถาไมไดติดตัวไปมากแตขนาดอุบอิบพึมพํา จําตองมีติดตัวไปดวย จะขาดไมได
ทั้งทานและเรา ทั้งหญิงและชาย ทั้งนักบวชและฆราวาส ไมคอยมีใครปราศจากได และมี
อยูทุกแหงทุกหนไมตองออกรานคา เพราะตางคนตางมี แมจะนํามาบนวันยังค่ําคงไมจบ
เรื่องความบนของแตละคน อิ่มก็บน หิวก็บน จะนอนก็บน ตื่นนอนขึ้นมาก็บน นั่งอยูเฉย 
ๆ ไมมีอะไรมาทําใหยุงก็บน ยิ่งไดสมาคมกับเพื่อนฝูงที่ถูกคอกันดวยแลว จะไดยินแต

-	๑๒๔	-
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เสียงบน จนไมทราบวาเสียงเขาเสียงออก เปนเสียงอะไรกันแน เพราะไมมีผูสม่ําเสมอ
และเชื่องชินตอความสุขทุกข พอจะรับฟงและใหอุบายไปแกไขปรับปรุงตัว เพื่อบรรเทา
ความบนใหนอยลง หรือหมดไปโดยวิธีที่ถูก

ธรรมเปนโอสถสําคัญสําหรับแกความคะนองทางกาย วาจา ใจอันเปนสาเหตุแหง
ความบนเพอไดเปนอยางดี ผูสนใจและยึดธรรมเปนหลักใจ จึงเปนผูรูจักสภาพการณ
ของสิ่งตาง ๆ ไดด ี ไมคอยมีความตื่นเตน และดีใจเสียใจจนเลยความพอด ี รูจักวิธี
ปฏิบัติตัวเองตอสิ่งตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ แลวสลายตัวลงตามหลัก
อนิจจัง อันมีระยะสั้นและระยะยาวไดเปนอยางดี ไมคอยมีการหอยโหนโยนตัวไปตาม
ความดีใจและเสียใจ เพราะสิ่งที่รักชอบพลัดพรากจากไป และสิ่งที่ไมพึงปรารถนาผาน
เขามา สามารถวางตัวไดอยางนาดูนาชม และเปนคติตัวอยางอันดีแกคนอื่นไดดวย 
เพราะธรรมเครื่องหักหามใจ ยอมเปนเชนกับเบรกเครื่องหามลอรถ ซึ่งจะนํามาใชไดตาม
เวลาตองการและจําเปน

ใจที่ไมมีธรรมเครื่องหักหาม ยอมหมุนตัวไปทางผิดไดอยางงายดาย และไมมีสิ่ง
ใดจะมีกําลังเรี่ยวแรงสามารถหักหามจิต ใหดํารงตนอยูโดยถูกตองได นอกจากธรรม แม
จะมีความรู ความฉลาดจากการศึกษาและสมาคมมามาก ก็เปนเพียงบริวารหรือเครื่อง
มือซึ่งจะคอยปฏิบัติตามคําสั่งของตัณหาอยูนั่นเอง ดังนั้นผูมีความรูความฉลาดเสมอทาน 
ๆ เรา ๆ จึงตกอยูในอํานาจแหงความผิด ๆ ถูก ๆ ตามอํานาจของสิ่งขับพาใหเปนไป 
ธรรมเมื่อนํามาใชยอมเปนเครื่องมือตานทาน และหักหามสิ่งเปนภัยตอจิตไดดี ตาม
กําลังของผูมีธรรมมากนอย ถามีเพียงพอก็สามารถหักลางกันไดอยางไมมีปญหา เชน 
ทานผูถึงธรรมอันสูงสุดแลว ชื่อวาเปนผูหมดภัยทางใจโดยสิ้นเชิง ไมมีปญหาใด ๆ ตก
คางอยูในใจของทานเลย นี่คือทานผูหยุดเดินและหมดภัยจริง ๆ

ทานนักปฏิบัติที่เตรียมพรอมแลวเพื่อกาวเดินใหผานพนทางกันดาร ยิ่งเปนผูจํา
เปนตอธรรมทุกขั้น เริ่มตนแตหลักสมาธ ิ ซึ่งเคยไดยินแตชื่อ เวลานี้จิตของเราเปนอยาง
ไรบาง มั่นคงไปในทางขี้เกียจตามหลักของกิเลส หรือมั่นคงไปในทางความขยันหมั่น
เพียรตามหลักธรรมของศาสนา โปรดสังเกตตลอดสายของจิตที่มีอะไรฝงจมอยูภายใน 
ถาจิตมีธรรมกํากับอยางใกลชิด จิตตองเปนสมาธิมั่นคงตอตนเองอยางแนนอน จิตเคย
เปนนักทองเที่ยวและซัดเซพเนจรมานาน เพราะไมมีธรรมเปนเครื่องยึด

แตเวลานี้เราพาจิตกาวไปสูแดนแหงธรรมอันเปนเกาะยึดที่มั่นคงแลว โปรดยึด
ธรรมใหมั่นคงอยาปลอยวาง และขยับความเพียรเขาเปนลําดับอยาลดละ สมาธิจะกลาย

-	๑๒๕	-
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เปนสมบัติของเราในเร็ววัน ไมผานตาขายของความเพียรไปได โปรดตั้งหลักจิตกับธรรม
ใหสนิทตอกัน อยาปลอยใหสิ่งที่เคยเปนปรปกษเขามาแอบแฝงในวงความเพียรได จะทํา
ใหจิตและความเพียรเอนเอียงและลมไปตาม และโปรดทราบไวเสมอวา จิตกําลังแสวง
หาที่ยึดเหนี่ยวอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับคนตกน้ําควาหาที่ยึดเหนี่ยวเพื่อความพนภัย
ฉะนั้น แตจิตไมมีความฉลาดพอ จึงไมสามารถยึดถูกสิ่งที่จะพาใครใหไดรับความปลอด
ภัย จึงกลายเปนเรื่องพาใหจิตลมจมไปเพราะอารมณอยางไมมีจุดหมาย

ก็บัดนี้เราควาถูกเกาะอันเยี่ยมคือธรรมแลว จงพยายามยึดไวใหเต็มมือ ถือไวให
เต็มใจ จิตจะเคยรวนเรมานานเทาไรไมเปนปญหา ตองหยั่งลงสูความแนวแนและสงบได
ในเวลาไมนาน ผลจะเปนความสุขเย็นใจ หายจากทุกขทันที มีแตความสุขเปนเครื่อง
เสวยผลในขณะนั้น นี่คือองคของสมาธิแทที่ปรากฏขึ้นกับผูมีความเพียร แมชื่อของสมาธิ
ที่เคยไดยินจนชินหูก็มารวมกันอยูในจุดนี ้ และหมดปญหาทั้งชื่อและองคของสมาธิใน
ขณะนั้น เมื่อไดหลักเบื้องตนแลว หากสมาธิจะเปลี่ยนสภาพขึ้นสูความละเอียดตามลําดับ
ของความเพียรที่เปนไปอยู ก็จะทราบภายในตัวเอง เชนเดียวกับที่เคยทราบในสมาธิขั้น
เริ่มแรกมาแลว

สติปญญาซึ่งเปนธรรมจําเปน ที่ควรจะนํามาใชในโอกาสอันควร จึงถือเปนเรื่อง
สําคัญซึ่งควรจะแอบแฝงกันไป กายวิภาคหรือขันธวิภาคมอบใหเปนหนาที่ของสติปญญา
เปนผูจะทําการตรวจตรองโดยละเอียดถี่ถวน นักภาวนาที่หนักไปทางกายวิภาคหรือขันธ
วิภาค จะเปนผูกําชัยชนะไวในเงื้อมมือโดยไมมีอุปสรรคใด ๆ มากีดขวางไวได คําวา สติ
ปญญาอยาเขาใจวาเปนธรรมเล็กนอย แตเปนเครื่องมือรื้อถอนกิเลสทั้งมวลออกจากใจ
ไดโดยสิ้นเชิง เพราะผูบรรลุถึงพระนิพพาน ตองเปนผูสมบูรณดวยมหาสติมหาปญญาทั้ง
นั้น

ไมปรากฏวามีผูเล็ดลอดถึงพระนิพพานได เพราะความรอดสายตาของกิเลสมอง
ไมทั่วถึง แตเพราะกิเลสฉิบหายไปโดยสิ้นเชิงดวยอํานาจของมหาสติมหาปญญาเผา
ผลาญตางหาก ทุกทานโปรดจําไวอยางฝงใจ แลวนําไปปฏิบัติหนาที่ตอกิเลสที่นอนจมอยู
ในใจเรา จะไดเห็นมันหลั่งไหลออกจากใจ จนไมมีกิเลสตัวใดจะฝนอวดดีวา ฝมือเกงกวา
มหาสติมหาปญญา แลวนอนจมอยูในจิตไดอีกตอไป นอกจะจะถูกทําลายลงอยาง
ละเอียดผุยผงไปเทานั้น ไมมีทางตอสูมหาสติมหาปญญาอันเปนกองทัพปรมาณูไปไดเลย

ผูมีความเพียรไมลดละนับแตขั้นเริ่มแรกเปนลําดับถึงขั้นสมาธ ิ และตามลําดับขั้น
ของสมาธิเปนระยะ มีสติปญญาสอดแทรกเขาไปตามสมัยที่ควรคิดคน ไมวาธาตุหรือขันธ

-	๑๒๖	-
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๑๐๒

ใด ๆ จําตองถูกพิจารณาและคลี่คลายออกเปนชิ้นเปนอัน และกําหนดละลายถึงธาตุเดิม
จนหมด ความสําคัญวาสัตว บุคคล และประกอบเขาไวตามสวนผสมของธาตุขันธที่เรียก
วา สัตว บุคคลตามเดิม แลวแตความตองการและความแยบคายของปญญา เชนเดียวกับ
เขาถอดเครื่องอะไหลของรถออกตรวจดูเครื่องแลวประกอบไวตามเดิมฉะนั้น เปนผูมี
หวังหลุดพนโดยแนนอน ขอแตความเพียรอันเปนทางสมหวังอยาลดละ สติปญญาขั้น
เริ่มแรกจะเชื่อมโยงถึงขั้นมหาสติมหาปญญา อยางไมมีทางปลีกแวะเปนอยางอื่น ทั้งกอง
ธาตุกองขันธ และดวงจิตจะเปนที่ทํางานของสติปญญาตลอดเวลาไมมีการหยุดยั้ง จน
สามารถรูเทาและปลอยวางไดโดยตลอดทั่วถึง

จิตที่เคยนอนจมอยูกับกิเลสสมมุติมานานแสนนาน ก็หลุดลอยขึ้นมาเหนือโลก
สมมุต ิ ดํารงตนอยูดวยอิสรธรรม มีความบริสุทธิ์เปนผล พนจากเครื่องกดถวงทางใจที่
เคยเปนมา คําวา พุทโธก็ถึงใจ ธัมโมก็ถึงใจ และสังโฆก็ถึงใจ ขึ้นชื่อวาธรรมที่พระพุทธ
เจาตรัสไวทุกบททุกบาทที่ไดเห็นไดยินมา เปนธรรมที่ถึงใจโดยตลอด เพราะปญหาหัวใจ
สิ้นสุดลงไมมีการขัดแยงอีกตอไป

ธรรมที่อธิบายมาทั้งนี้ พวกเรานั่งทับนอนทับกันอยูตลอดอิริยาบถ แตไมปรากฏ
เปนของแปลก ดังนั้น โปรดคุยเขี่ยขึ้นมาใหทั่วถึง จะเห็นธรรมเปนของแปลกขึ้นมาที่ใจ 
คําวา พระพุทธเจาตรัสรูที่ไหนจะไมมีแงสงสัย เพราะทรงตรัสรูที่สัจธรรมสถิตอยูนั่นเอง

การแสดงธรรมกัณฑนี้นับวามากและนาน ก็เห็นวาควรแกการยุติ ทานที่ไดสดับ
แลวโปรดนําไปไตรตรองดูตัวเรากับหลักธรรมที่แสดงในคัมภีร ชี้เขามาที่ตัวของเราทุก
บททุกบาท ไมมีชี้ใหผิดพลาดไปที่ไหน จะไดทําความเขาใจระหวางธรรมกับเราโดยถูก
ตอง ผลที่เกิดขึ้นจากความคิดที่ถูกตองจะเปนสมบัติของเราแตผูเดียว จึงขอยุติเพียงเทา
น้ี เอวํ

www.Luangta.or.th

-	๑๒๗	-
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กัณฑ์ที่ ๑๐
ปัญญาถอดถอนกิเลส

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๓	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๐๘
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แวนดวงใจ ๑๐๔

๑๐๔

ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เปนตน จัดเปนหมวดธรรม พระวินัยเปนของจําเปนตาม
ขั้นและเพศของผูรักษา ผูรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ในเวลาใดก็ถือเวลานั้นเปนเวลาจําเปนของ
ตน ผูรักษาศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็เปนผูจําเปนตอศีลประเภทนั้น ๆ ตามเพศและหนาที่
ของตน ไมอาจเอื้อมลวงเกิน ใจก็มีความเยือกเย็น ไมเปนอารมณ เพราะเหตุแหงความ
ผิดศีลที่ตนรักษา จะอบรมใจใหสงบ ก็ไมมีศีลวิบัติเปนอารมณเครื่องกวนใจ ใจมีทาง
สงบไดงาย แมอยูโดยลําพังก็เย็นใจ ผิวพรรณก็ผองใส และมีกิริยาองอาจ ไมสะทก
สะทาน นี่เปนศีลสมบัติที่เราไดรับในปจจุบัน

ตอไปก็เริ่มใหเปนสมบัติขึ้นภายในใจ โดยวิธีอบรมจิต เชน นั่งกําหนดอานาปาน
สติ ถือลมหายใจเขาออกเปนอารมณของใจ หรือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใดบทหนึ่งที่จริต
ชอบ มีสติกํากับอยูที่ใจซึ่งบริกรรมธรรมบทนั้น ๆ เปนอารมณอยู ใจจะคอยมีความรูเดน
ขึ้นที่จุดนั้น และมีความเย็นสบาย ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบจะไมเหมือนความสุข
อื่นใดที่เคยผานมา ผูไดรับความสุขประเภทนี้แลว จะเปนที่สะดุดใจทันที พรอมทั้งความ
พอใจที่จะพยายามใหความสงบสุขนี้เกิดขึ้นบอย ๆ โดยวิธีทางภาวนาใหมากขึ้น เพราะ
ฉะนั้น ทานผูมีจิตอันสงบแลวจึงเปนผูมีความหนักแนนตอความพากเพียร เชื่อบุญ เชื่อ
กรรม และเชื่อผลแหงกรรมที่ตนทําแลววาเปนสิ่งไมไรผล ผูเปนนักบวชที่ปรากฏความ
สงบประจักษใจ จึงเปนผูเชื่อตอความเพียรเพื่อผลอันยอดเยี่ยมขึ้นไปเปนขั้น ๆ ไมมีการ
ลดละความเพียร

ความสงบของใจมีหลายขั้น คือขั้นหยาบ ขั้นกลาง และขั้นละเอียด ตามแตผู
บําเพ็ญจะสามารถทําไดเปนขั้น ๆ และพยายามทําจิตของตนใหขยับขึ้นไปเปนระยะ จน
ถึงขั้นละเอียดสุดของสมาธิ สวนความสุขอันเปนผลยอมมีความละเอียดขึ้นไปตามขั้นของ
สมาธิ ปญญาก็มีขั้นหยาบ ขั้นกลาง และขั้นละเอียดเชนเดียวกับสมาธ ิ และควรนํามาใช
กํากับสมาธิขั้นนั้น ๆ ไดตามโอกาสอันควร จะเปนความรอบคอบของนักปฏิบัติธรรมทุก 
ๆ ขั้นไป

แตใจที่ไมยอมเขาสูความสงบไดตามใจหวังในเวลาบําเพ็ญนั้น โดยมากใจมี
อารมณเครื่องยั่วยวนมาก เชน รูปไหลเขามาในคลองจักษุ  เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
ตางก็ไหลเขามาทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แลวไหลผานเขาไปถึงใจ กลายเปน
ธรรมารมณขึ้นมา ใจซึ่งเปนผูรับผิดชอบ ชั่ว ดี และสุข ทุกข จึงมีความกระเพื่อมรับ
อารมณอยูตลอดเวลา หาโอกาสดํารงตนอยูดวยความสงบสุขไมไดเลย จําตองรับรู รับ
เห็น รับสุข รับทุกขจนไมมีเดือน ป นาท ีชั่วโมง เปนเวลาพักผอนใจ แตเปนธรรมดาของ

-	๑๓๐	-
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๑๐๕

สามัญจิต จะอยูโดดเดี่ยวโดยลําพังตนเองยอมไมได ตองอาศัยอารมณเปนผูพาอยู พาไป 
พาใหดี ใหชั่ว พาใหสุข ใหทุกข พาใหดีใจและเสียใจ พาใหเพลิดเพลินและเศราโศกอยู
เปนประจํา จึงไมมีโอกาสไดเห็นความสุขอันแทจริงของใจ

ความสุขที่เกิดจากการอบรม แมจะอาศัยธรรมเปนอารมณของใจ แตก็เปนเครื่อง
สนับสนุนใจใหไดรับความสุขเพื่อเปนตัวของตัวขึ้นไปเปนลําดับ จนถึงขั้นเปนตัวของตัว
ไดอยางสมบูรณ ซึ่งแปลกตางจากอารมณชนิดอื่น ๆ ที่ควรจะใหนามวา อารมณของโลก 
อารมณของธรรม ขณะที่ใจไดรับความสงบเพราะอารมณแหงธรรมที่นํามาภาวนา กายก็
เบา ใจก็เบา ทุกสวนในรางกายและจิตใจรูสึกวาเบาไปตาม ๆ กันหมด กายกับใจก็
ปรากฏวาเปนคนละสวน ไมคละเคลากัน ขณะที่จิตหยั่งลงสูความสงบจริง ๆ แลว แม
กายจะปรากฏตัวอยูในทานั่งหรือทานอน แตความรูของจิตปรากฏวากายไมมีเลย คง
ปรากฏแตจิตลวน ๆ ที่แสดงความสงบและสวางอยูภายในตัวเองเทานั้น ไมปรากฏเรื่อง
กายและเรื่องอื่น ๆ มาแฝงเลย นี้เปนความสงบที่แปลกประหลาดและอัศจรรยยิ่งกวา
ความสงบขั้นตน ซึ่งรูสึกวากายม ี แตไมรบกวนใจดวยอาการตาง ๆ เพียงสักวากายมีอยู
เทานั้น

เมื่อความสงบประเภทนี้ปรากฏขึ้นบอย ๆ จนรูสึกเปนความเคยชินในการเขาการ
ออก หากจิตมีธุระที่จะตองทําในเวลาออกจากที่ภาวนาแลว แตความสงบอันเปนฐานของ
ใจจะมีประจําอยู พอยอนความรูสึกเขามาสูตัวเมื่อไรก็ปรากฏความสงบ อันเปนพื้นฐาน
นั้น รูเดนอยูเฉพาะตัว คือเปนเอกเทศหนึ่งจากกาย มิไดคละเคลากัน ดังที่เคยเปนมาใน
คราวที่จิตยังไมมีความสงบ เชนเดียวกับเราอยูในบาน แตบานเปนอันหนึ่งจากเราผูอยูใน
บาน ฉะนั้น เบื้องตนก็แยกกันไมออก กายกับใจคลายกับเปนอันเดียวกัน เพราะใจไมมี
เวลาเปนตัวของตัว แตใจที่ไดรับการอบรมที่ควรจะเขาใจตามความจริงของตนบางก็ทน
อยูไมได จําตองรูและเขาใจ

ใจที่มีความสงบเปนพื้นฐานแลว เราจะไปทําการงานอะไรก็คงเปนความสงบ
ประจําตนอยูเชนนั้น และไมทําการงานนั้น ๆ ใหเสียดวย เพราะฉะนั้น ผูบําเพ็ญธรรม
ภายในใจจึงไมทํางานใด ๆ ใหเสียไป นอกจากจะเปนหลักอันดีของงานแลว ยังสนับสนุน
งานทุกดานใหสําเร็จเรียบรอยลงดวยความสวยงามและนาดูอีกดวย  ผูมีธรรมภายในใจ
ประกอบการงานทุกประเภทไมวาทางโลกและทางธรรม ยอมสําเร็จเปนชิ้นเปนอัน ไม
ทํางานใหเปนเครื่องหมักดองจนกลายเปนอากูล (ทํางานคั่งคาง) นี่กลาวถึงความสงบ 

-	๑๓๑	-
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๑๐๖

ทานผูฟงพอจะทราบไดวา กายกับใจแยกจากกันไดในความรูสึกของจิตที่มีสมาธิเปน
เรือนใจ

ตอไปนี้กลาวเรื่องปญญา ปญญายังเปนสิ่งที่ละเอียดเขาไปอีกมากมายตามขั้นของ
ปญญา ความสงบนั้นเปนเพียงระงับความฟุงเฟอของใจใหไดรับความสงบสุขในขั้นตน 
แตปญญาเปนผูทําหนาที่ถอดถอนกิเลสขึ้นมา สิ่งใดที่ยังหมักหมมอยูในใจมากนอย 
ปญญาตองทําการถอดถอนออกเปนลําดับ เชน การพิจารณาธาตุขันธเพื่อรูตามเปนจริง
ของเขา นับแตวันเกิดมาถึงวันนี ้ถานับเปนวัน เดือน ป ไดกี่วัน กี่เดือน กี่ป สภาพราง
กายนี้คงที่อยูหรือคอยเปลี่ยนแปลงไป ตามความจริงแลวเขามีความเปลี่ยนตัวเองอยูทุก
ขณะ ไมมีการหยุดพักเหมือนคนทํางาน จนถึงจุดสุดทายของการเปลี่ยนแปลง แลวก็สิ้น
สุดลงไปพักหนึ่ง

สรุปความแลว ทุกสวนในรางกายมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมมีอาการ
ใดยับยั้งตัวไวได โดยไมถูกเปลี่ยนแปลงแมอาการเดียว แตเปนสวนละเอียดจึงไม
สามารถทราบไดวา เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางไรบาง อาศัยปญญาเปนเครื่องพิจารณา
ยอมรูเห็นไดชัดตามความเปนจริงของความเปลี่ยนแปลง และมีทางปลดเปลื้องอุปาทาน 
คือ ความยึดมั่นในกาย อันเปนภาระหนักออกไดเปนลําดับ จนปลดเปลื้องใหหมดไปโดย
ไมเหลือ เพราะอุปาทานเปนเครื่องกดถวงใจใหจมดิ่งลงไปในทางต่ําอันมีทุกขเปนผล มี
มากเทาไรก็มีทุกขมากเทานั้น

ทานกลาวไววา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เราเคยไดเห็นไดยินในคัมภีร สวนตัวจริง
ของธรรมเหลานี้ติดแนบอยูกับกายกับใจของเรา แตเราไมรูไมเห็นจึงปลงไมตก เพียงจํา
ไดแตชื่อเทานั้น เหมือนคนจําชื่อของโจรไดวา นั่นชื่อโจร ก. นั่นชื่อโจร ข. และนั่นโจรชื่อ 
ค. เปนตน แตการจําชื่อไดหรือไมไดนั้น ไมทําใหพวกโจรหยุดจากการทําโจรกรรม และ
ทําความเย็นใจแกชาวบาน จึงไมสูจะมีประโยชนอะไรนักจากการจําชื่อของโจรได โดยมิ
ไดมัดโจรใหอยูในเงื้อมมือ การจําชื่อของไตรลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนตนได 
จึงไมทําใหเกิดประโยชนแกผูไมสนใจพิจารณาตามฐานะความจริงของธรรมเหลานี ้ ทุกข
ก็คงเปนทุกข สมุทัยก็คงเปนสมุทัยอยูอยางเดิม ไมหยุดทํางานบนรางกายและจิตใจของ
คน เพราะเราไมนําสัจจะเหลานี้เขามาพิจารณาใหรูตามฐานะความจริงดวยปญญา อัน
เปนทางรูเทาและปลอยวาง

หากสนใจพิจารณาบาง แมจะไมมองและพิจารณาไปทางอื่น แตมองและพิจารณา
ลงไปในกายในจิต ก็พอจะรูเห็นไดวาอาการของกายและจิตทุกสวนทํางานเปนไตรลักษณ

-	๑๓๒	-
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ทั้งนั้น ไมมีเรื่องอื่นมาแฝงเลย เหตุใดจึงไมรูไมเห็น ทานผูสั่งสอนเชนพระพุทธเจา
เปนตน ก็คงจะแปลกพระทัยไมนอยที่พวกเราเหยียบย่ําธรรมของจริงอยูตอหนาตอตา
ทาน แตจับจุดธรรมไมถูก ควาหาธรรมไมพบ ไมทราบวาจะใหทานสอนวาอยางไรตอไป
อีก ผูสอนก็รูสึกจะหมดภูมิธรรมของจริงที่รูเห็นมา เพราะผูรับไปควาเอาของปลอมมา
ครองใจเสีย มากกวาจะรับเอาของจริงจากทานมาแกไขตนเอง เชน ทานสอนใหลงทุง
กวาง แตพวกเรากลับวิ่งเขาปาดงพงลึกไปเสียเชนนี ้ คําสอนก็จะเปนประโยชนอะไรเลา 
แมจะเปนธรรมของจริงและประเสริฐแคไหน ก็คงเปนโมฆะสําหรับพวกเราอยูนั่นเอง

พระกายและพระทัยของพระพุทธเจา และกายใจของสาวกทานเปนธรรมของจริง
ทั้งแทง แตกาย ใจของพวกเราจะเปนของจริงหรือปลอมแคไหนกันแน นี่เชื่อแนวามี
ความจริงเทากัน ถาพิจารณาใหถึงฐานความจริง แตถาไมสนใจพิจารณาก็จะเปนของ
ปลอมไปหมด และยังจะปลอมไปอีกตลอดกาล ไมมีโอกาสกลับตัวไดโดยลําพัง ถาไมใช
สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร รื้อฟนใหกลับตัวในเวลาที่มีชีวิตอยูนี้ การใชสติปญญา 
ความเพียร ขุดคนคลี่คลายสวนตาง ๆ ของกายและใจ อยางไรจะตองรูเหตุรูผลซอนขึ้น
มาในวงความเพียรอยางแนนอน ธรรมของจริงจะเล็ดลอดตาขายแหงความเพียรไปไม
พน สิ่งจอมปลอมตองจนมุมวันหนึ่งแนนอน ไมมีทางออก

วัยขนาดเรา ๆ เปนวัยที่ควรคิดตรองไปขางหนา และยอนหลังเกี่ยวกับสภาพ
การณที่เปนมา เปนอยู และจะเปนไปไดแลว จิตที่นอนจมอยูกับกองธาตุกองขันธและ
กิเลสโสมม โดยถือวาเปนสมบัติอันพึงพอใจ แลวประมาทนอนใจไมหาทางออก เมื่อถึง
กาลของธาตุขันธพังทลายลงตามสภาพของเขา เราจะไมหมดหวังในสมบัติอันพึงพอใจ 
และเกิดทุกขเดือดรอนขึ้นในเวลานั้นบางหรือ? เราเปนนักบวชซึ่งเปนเพศที่สุขุมดวย
ความคิดอานไตรตรอง ทําไมจึงไมคิดใหละเอียดถี่ถวนในเรื่องที่เกี่ยวกับตน พอใหสม
กับเพศที่สุขุมดวยธรรมที่นํามาครองตัว จะเปนความงามและเหมาะสมกับเพศอยางยิ่ง 
สวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาซึ่งจะทําใหแยบคายสําหรับนักปฏิบัติคนควา ก็มีเพียงกายกับ
จิตเทานั้น ซึ่งไมเหลือกําลังแกการพิจารณา

อาการของกายทุกสวนก็มีหนังหุมหอเปนวงแคบอยูแลว ไมกวางขวางและลึกลับ
อะไรมากนักพอจะพิจารณาไดทั่วถึง โปรดหยั่งปญญาลงไปที่นั่น อยายอมปลอยจิตตัว
คะนองใหเล็ดลอดออกจากวงความเพียร ทุกอาการของกายและธาตุในรางกายจะรูกันขึ้น 
ณ ที่นั่น และปลอยวางกันได ณ ที่นั่นดวยอุบายของปญญา ซึ่งเคยอธิบายใหฟงมาหลาย

-	๑๓๓	-
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ครั้งแลว อุปาทานของกายเปนภาระกดถวงใจอันหนึ่ง ผูถอดถอนอุปาทานนี้ไดชื่อวา ผู
เปลื้องทุกขไปไดขั้นหนึ่ง รูสึกเบาขึ้นมาก

อุปาทานของใจก็เปนภาระกดถวงใจไดอยางละเอียดและแนบแนนมาก ตองใช
สติปญญาอันทันสมัย คือมหาสติ มหาปญญา มหาวิริยะ เขารวมกัน และขุดคนลงตรงที่
จิตรักและสงวนมาก ๆ น่ันแล จนสิ่งนั้นถูกทําลายพินาศลงไปแลว กลายเปนวิวัฏจิตขึ้น
มาในขณะนั้น จากนั้นก็เปนใจที่หมดสมมุติ แตเขากันไดกับสมมุติทั่ว ๆ ไป ทั้งดานวัตถุ
และนามธรรมแตไมติด เพราะจิตที่บริสุทธิ์เปนจิตที่พอตัวแลว ไมจําตองหาอะไรมาเพิ่ม
อีก การเพิ่มเติมไมจัดเปนสันติ  คือความสงบอันแทจริงและตายตัว  ตามบทธรรมวา 
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี

เพราะฉะนั้น จิตที่ยังไมไดรับการอบรมธรรม จึงมีการเอนเอียงและนอมไปตาม
สิ่งที่มาหลอกลวง ตามธรรมเนียมของจิตที่แสวงหาความพอตัวยังไมเจอ จึงยับยั้งตัวไม
คอยได คอยแตจะลมละลายไปตามสิ่งที่มายั่วยวนอยูเสมอ ยิ่งเปนสิ่งที่เคยฝงนิสัยแลวรู
สึกวาแกไขดัดแปลงยากมาก ดังนั้นหลักนิสัยจึงเปนสิ่งสําคัญในตัวเรา ไมควรมองขามไป
โดยถือวาไมสําคัญ เชนเราเคยดูหนังจนฝงนิสัยแลว ภายในใจคอยกระซิบใหพาไปดูหนัง
อยูเสมอมิไดขาด จําตองไดพาไปเสียจึงจะผานวันผานคืนไปได ถาวันไหนไมไดไป แหม 
ใจไมสบายเลย ใครมาพูดใหเคืองหูนิดหนอยไมได คอยแตจะโกรธเอาทาเดียว นั่น
เพราะความเคยชินฝงใจ จนถือเรื่องเชนนั้นเปนกิจสําคัญประจํานิสัย ทั้งนี้เพราะการสง
เสริมและคลอยตาม จนกลายเปนยาเสพยติดขึ้นมาอยางฝงลึกและแกไมตก

ขณะที่ดูรูสึกเพลิดเพลินใจ และนําเอาเรื่องราวที่เขาแสดงมาครุนคิดเปนอารมณ 
ถึงบทเพลินก็เพลิน ถึงบทรักก็รัก ถึงบทเศราโศกก็เศราโศกไปตาม เงินคาตั๋ว คาขาวตม
ขนมนมเนยและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ ตลอดคาอะไรชนิดที่รูไมถึงก็เสียไป หลักนิสัยที่
เคยเปนคนดีก็คอยเสื่อมเสียไปวันละเล็กละนอย รวมหลายครั้งและหลายวันเขาก็มากไป
เอง จิตที่เสียหลักแลวเลยหาที่ยึดไมได จึงกลายเปนจิตลอยลมไปเลย โดยไมมีฝงมีฝาหา
ที่จอดแวะไมได

การกลาวทั้งนี้ กลาวเปนการเทียบเคียงเพื่อเปนคติเตือนใจเพื่อนมนุษยผูหวัง
ความเจริญแกตนเองและสวนรวม ควรสนใจในหลักนิสัยเปนสําคัญกวาอื่น มิไดกลาว
เพื่อตําหนิทั้งทานผูเสนอเพื่อความสะดวกของประชาชน และทานผูชมเพื่อเปนการผอน
คลายอารมณที่ตึงเครียดกับงานมาตลอดเวลา และเพื่อยึดเอาสาระจากการชมมาบําเพ็ญ
ประโยชนแกตนและสวนรวมไดเทาที่เห็นควร เพราะทุกสิ่งยอมเปนประโยชนแกผูมุง

-	๑๓๔	-
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แสวงหาสารประโยชนอยูแลว แตอาจเปนความเสียหายแกผูไมรอบคอบ และไมรูจัก
ประมาณในทุกสิ่งที่มีประมาณอยูในตัวมันเอง ฉะนั้นดานธรรมทานจึงสอนใหพยายาม
ฝกหัดดัดแปลงตนเสียแตตนมือ ซึ่งเปนโอกาสอันเหมาะสําหรับผูอยูในระหวางการศึกษา
อบรม จะไดตอสูกับภาระของโลกและดํารงตนอยูในฐานะที่ควร ไมหลุดลุยไปในระหวาง
ซึ่งยังไมถึงกาลที่ควรจะเปน

สําหรับดานธรรมะเวลานี้ยังไมสาย พอเหมาะกับเราผูกําลังตั้งหนาศึกษาและ
ปฏิบัติอยู โปรดพยายามตักตวงคุณงามความดีใหเพียงพอกับความตองการ ในอนาคต
ขางหนาหากวาเชื้อแหงภพชาติของเรายังมีอยูตราบใด คุณงามความดีอันเปนสิ่งอาศัย
เพื่อเสวยผล จะเปนสมบัติคอยรับรองเราอยูตราบนั้น เพราะใจมีอาหารประเภทหนึ่งคือ
อารมณ กายมีอาหารประเภทหนึ่ง มีขาว น้ํา เปนตน ทั้งสองนี้มีอาหารเครื่องบํารุงตาง
กัน แมอาศัยกันอยู เครื่องบํารุงใจไดแกบุญกุศลที่เราบําเพ็ญมาเปนลําดับ นับหลายภพ
หลายชาต ิ โดยการใหทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา การภาวนาตามความรูสึกของนัก
บําเพ็ญเห็นวาเปนของยาก แตมีผลมาก เพราะเปนของทํายาก เราควรสนใจ

อนึ่ง การนึกภาวนาไมไดเสียอัฐเสียสตางคอะไรเลย และทําไดทุกเวลาที่ตองการ 
การฝนใจทําความดีนั้นไมผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจา และทานทรงชมเชยมากนัก 
เพราะพระองคไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพราะการฝนใจ เราเปนลูกของทานตองเดิน
ตามรองรอยของทาน จะชื่อวาลูกศิษยมีครู

การฝนใจเพื่อธรรมนั้น กิเลสเขาไมชอบ เพราะกิเลสเปนสิ่งที่ชั่วและโสมม เขาจึง
ไมชอบธรรมซึ่งเปนของดีและสะอาด ทั้งไมอยากเดินทางรวมดวย แตถาคลอยตามเขา
แลว เขายินดีดวยวันยังค่ํา เวล่ําเวลาไมตองม ี เขายินดีตลอดกาล นั่นคือสิ่งที่เขาชอบจริง 
ๆ แตกลับเปนพิษแกเรา สิ่งที่เราชอบ เขากลับไมชอบ เพราะเปนภัยแกเขา กิเลสอาสวะ
นี้รูสึกมีมารยาและอุบายอันแหลมคมมาก เชนเวลาเขาเขาสิงใจ ทําใหเราชอบเขาและ
หลงไปตามทันที กวาจะรูสึกตัวและฉุดลากกลับมาได คลายกับเขาควักเอาดวงหทัยวัตถุ
ไปกินเสียครึ่งหนึ่งแลว เรารูสึกชอกช้ําใจไมนอย ขณะที่เขาเขาถึงตัว แมจะฝนนึก พุทโธ 
ธัมโม สังโฆ แหม รูสึกลําบากมาก ประหนึ่งใจจะขาดไปในเวลานั้นจนได

แตถาปลอยไปตามเขาใหเขาพาไป พาเที่ยวชมนั่น ชมนี่ เขาตรอกนั้น ออกซอยนี ้
เขารานน้ัน ขึ้นหองนี้ พักโฮเต็ลนั้นโรงแรมนี ้ เขาโรงโนน ออกโรงนี้ รูสึกวานึกงาย เที่ยว
งาย ไปงาย อยูงาย พักงาย นอนงาย อยางคลองปากคลองใจขึ้นมาทันที สิ่งที่ยังไมเคยรู
เคยเห็น เขาวาดภาพใหดูทันทีและเชื่อเขาอยางทันควัน ยอมจํานนทันท ี เรื่องความ

-	๑๓๕	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๑๑๐

๑๑๐

ชํานาญของกิเลสที่เคยปกครองใจเรา มันปกครองงายอยางนี้เอง ใครก็รักและเคารพมัน
มาก ไมอยากใหนายคนนี้จากไปไหน ไมคอยมีการตําหนิมันวาไมดี แตชอบกันทั้งนั้น ยิ่ง
ผูแสดงดวยแลวก็ยิ่งถูกมันตมยําเอาอยางสด ๆ รอน ๆ ไมมีความเกรงขามเราบางเลย
นับประมาณไมได เพราะตัวเราเองก็ชอบอยางนั้น จะใหมันเกรงเอาอะไร ฉะนั้น การฝน
กิเลสจึงเปนการฝนยาก นาเห็นใจทั้งทานและเรา เพราะมีความรูสึกเชนเดียวกัน

การอบรมใจที่วายาก ๆ ก็เพราะกิเลสมันฝนนั่นเอง แตโปรดทราบวากิเลสมัน
กลัวธรรม ถาคนมีธรรมกิเลสก็พลอยกลัวดวย ไมกลามาทะลึ่งมากนัก เพราะธรรมมี
ความคมคายกวากิเลสอีกมากมาย พูดถึงรสชาติก็ยิ่งกวารสชาติของกิเลส พูดถึงความสูง
ของธรรมกับความต่ําของกิเลสก็หาที่เทียบไมได เพราะไมมีอะไรเหมือนธรรม นี่ก็พอจะ
ทราบไดวาธรรมมีประสิทธิภาพสูงเพียงไร กิเลสต่ําเพียงไร ธรรมมีความเบาเพียงไร 
กิเลสมีความหนักหนวงเพียงไร ดังนั้นพระพุทธเจาจึงทรงชมเชยและเคารพธรรม แตทรง
ตําหนิกิเลส ทั้ง ๆ ที่ทรงผานมาเชนเดียวกัน 

ทานนักปฏิบัติพอจะนํากิเลสโสมมมาชั่งตวงเทียบกับธรรมไดบางไหมวา ทางไหน
จะมีน้ําหนักทางคุณสมบัติเชิดชูใจใหมีความเกษมสําราญ และกดถวงจิตใจใหไดรับความ
ทุกขทรมานมากนอยตางกันอยางไรบาง เทาที่ทราบมาในวงปราชญ คือบุคคลที่แนนอน 
มีพระพุทธเจา เปนตน ลวนแตชมเชยธรรมวาเปนนิยยานิกธรรมทั้งนั้น และทรงตําหนิ
กิเลสวาเปนเครื่องผูกมัดมวลสัตวใหอยูในวงลอมแหงวัฏจักร และถูกทรมานใหไดรับ
ความทุกขชอกช้ําอยูตลอดกาล ถาทราบชัดวาธรรมเปนธรรม กิเลสเปนกิเลส ทํานองเห็น
กงจักรเปนกงจักร เห็นดอกบัวเปนดอกบัว โดยเหตุผลที่ถูกตองแลว ควรเลือกหาทาง
เดินอยางมั่นใจไดแลว เดี๋ยวจะสายเกินไป โปรดรีบ ๆ แจว รีบ ๆ พาย เดี๋ยวตะวันจะ
สาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเนาและขายไมออก คือรีบเรงบําเพ็ญขอวัตรปฏิบัต ิ สมาธิ 
ปญญาใหมีกําลังในเร็ววัน

เพราะรางกาย อยาเขาใจวาไมกาวเดินทุกระยะ เพื่อความแกชราตลอดถึงความ
ตาย ไมเคยมีจุดหมายบอกไววา วันนั้น เดือนนั้น ปนั้น นาทีนั้น ชั่วโมงนั้น เปนเวลาที่เขา
จะตาย แตตายไดทุกกาลสถานที่และไมเลือกบุคคล ตลอดชาติชั้นวรรณะ เมื่อถึงขั้นตาย
แลวจะทําอะไรไมไดอีกตอไป เทากับขายไมออก นอกจากปลอยใหเนาเปอยทิ้งไปเทานั้น 
อยามัวเพลินกับสิ่งที่เกิด ๆ ดับ ๆ อยูเพียงเทานั้นจะเสียการ เพราะพระศาสนามิไดสอน
เพียงเลน ๆ แบบน่ัง ๆ นอน ๆ อยูเปลา ๆ โดยไมคิดอานไตรตรองเพื่อหาทางออก แต
สอนเรื่องทุกขเพื่อใหรูเห็นทุกขจริง ๆ สอนเรื่องสุขเพื่อใหเห็นสุขจริง ๆ สอนเรื่องกิเลส

-	๑๓๖	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๐ : ปัญญาถอดถอนกิเลส
แวนดวงใจ ๑๑๑

๑๑๑

เพื่อใหเห็นและถอนตัวออกจากกิเลสจริง ๆ และสอนอุบายวิธีดับกิเลสและกองทุกขเพื่อ
ใหรูและดับไดจริงๆ ฉะนั้นทานจึงประกาศวาธรรมเปนของจริง มิไดบอกวาธรรมเปน
ของเลน เหมือนตุกตาพอจะทํากันแบบเลนๆ และหลับๆ ตื่น ๆ เหมือนคนขี้เกียจ 
เพราะพระพุทธเจามิใชคนขี้เกียจมาสั่งสอนโลกใหเปนคนเกียจครานออนแอ ทําอะไรไม
เปนชิ้นเปนอัน

พระพุทธศาสนาสอนคนใหเห็นบุญเห็นบาปในปจจุบัน เพราะกรรมดี กรรมชั่ว 
เราก็ทํากันอยูในปจจุบัน ผลก็ควรจะรูในปจจุบัน คือวันนี้ ชาตินี้ สวนที่เศษจากปจจุบัน
อันตางแหงกรรมซึ่งควรจะใหผลในระยะสั้นหรือระยะยาวนั้น ก็ควรใหเปนไปตามกรรม
และตามกาล จะเปนโลกหนาหรือชาติหนา ยกใหแกกรรมและจิตผูเปนเจาของแหงกรรม 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แมเชนนั้นผูบําเพ็ญจิตตภาวนาก็ยังมีทางจะรูวา จิตของตนยัง
จะมีทางสืบตอกับภพชาติซึ่งควรจะมีกรรมเกี่ยวของอยูหรือไม ตลอดความบริสุทธิ์ของ
จิตอันเปนวาระสุดทาย จําตองทราบขึ้นมาเปนลําดับ ไมเชนนั้นพระพุทธเจาจะสั่งสอน
โลกไดอยางไร เพราะทานไมทรงทราบความตรัสรูของทาน แตที่ทรงสั่งสอนโลกไดอยาง
เต็มภูมิของพระพุทธเจา ก็เพราะ ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ  นั่นเอง เปนเครื่อง
ประกาศพระองคเอง และ สนฺทิฏฐิโก สําหรับผูบรรลุจําตองรูประจักษใจโดยทั่วกัน

ดังนั้น โปรดยึดธรรมที่ทรงรูจริงเห็นจริงไปปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง ผลที่จะควร
ไดรับจะไมเปนทํานองคอยรับรางวัลจากคร ู แตจะรูขึ้นมาที่ดวงใจอันบริสุทธิ์หมดจดแลว
น่ันแล จึงยุติธรรมเพียงเทานี ้เอวํ

www.Luangta.or.th

-	๑๓๗	-





กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๑ : พุทธประวัติ
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พุทธประวัติ

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๑๕	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๘

-	๑๓๙	-
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แวนดวงใจ ๑๑๓

๑๑๓

เสด็จประพาสไปในสถานที่ใดและคราวใด ก็เผอิญใหทรงพบแตสิ่งที่ทําใหสลดพระทัย คือ
เมื่อเสด็จประพาสพระอุทยานครั้งแรก ก็ไดทอดพระเนตรเห็นทารกพึ่งคลอดใหม ๆ ตัว
เล็ก ๆ นอนคลุกเคลากับฝุน ปราศจากผูใหความอารักขาเพื่อความปลอดภัยอยูระหวาง
ทางเสด็จ พระองคทอดพระเนตรเห็นและพิจารณาจนเกิดความสลดสังเวชพระทัยในทารก 
แลวรับสั่งใหพาเสด็จกลับพระราชวัง

เสด็จประพาสวาระที่สอง ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนแกถือไมเทาเดินงกงันอยูดวย
ความทุกขทรมานในระหวางทางเสด็จ ก็ทอดพระเนตรเห็นและสลดพระทัย แลวรับส่ังให
พาเสด็จกลับ เสด็จออกประพาสวาระที่สาม ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนตาย ซึ่งในพระราช
วังไมคอยจะมีคนประเภทที่นาสลดสังเวชปะปนอยู เพราะเกรงจะกระเทือนพระทัยแลวจะ
เสด็จออกผนวช เนื่องจากทางสํานักพระราชวังเคยทราบจากนักทํานายไวกอนแลววา พระ
องคมีคติเปนสอง คือ หนึ่ง ถาครองราชสมบัติจะไดเปนพระเจาจักรพรรด ิ สอง ถาเสด็จ
ออกผนวชจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ดังนั้นจึงมีการกวดขันกันโดยทางลับ เมื่อเสด็จออก
ประพาสวาระที่สี่ ก็ไดทอดพระเนตรเห็นเพศสมณะ ซึ่งเปนเพศที่ตองพระทัยเพื่อทาง
ดําเนินของพระองคผูเปนหนอพระโพธิญาณอยูแลว

แตสมณะในครั้งนั้นจะเปนสมณะประเภทใดนั้น สันนิษฐานยาก ถาเปนประเภทนัก
บวชนุงเหลืองหมเหลือง เชน ประเพณีของพระไทยเราก็คงจะยังมีขึ้นไมได เพราะพระพุทธ
ศาสนาที่ประสิทธิ์ประสาทสมณะประเภทนี้ยังไมอุบัติ คงจะเปนสมณะที่มีอยูตามประเพณี
นิยมของคนสมัยนั้น ที่บวชแลวเที่ยวทําความสงบ กาย วาจา ใจ ดวยการประพฤติตบธรรม
อยูตามลัทธิของตน และเคยมีเกลื่อนอยูในโลกมาเปนเวลานาน ทั้งสี่วาระที่พระองคทอด
พระเนตรเห็นนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับจะเตือนพระบารมีที่ทรงบําเพ็ญมา ใหสนพระทัยเพื่อ
บําเพ็ญพระบารมีใหยิ่งขึ้น ทั้งพระองคเองก็สนพระทัยตอสภาพทั้งสี่นี้ จนเกิดความสลด
สังเวชเต็มพระทัย

ในวาระสุดทายที่ทรงเห็นเพศสมณะ รูสึกวาเปนเพศที่มีความสงบเสงี่ยม นา
เลื่อมใสและยินดี เปนเหตุใหพระองคพอพระทัยอยากจะบําเพ็ญพระองคในเพศนั้นมาก
ขึ้น ในราตรีวันน้ันคลายกับพระบารมีบันดาล ใหทรงคิดอานไตรตรองเรื่องโลกและธรรม 
และทรงยอนกลับไปพิจารณาเรื่องเกิด แก เจ็บ ตายซึ่งปรากฏในคลองจักษุคราวเสด็จ
ประพาสอยางติดพระทัย ทรงเทียบพระองคกับสภาพที่ประสบนั้นเขาในลักษณะเดียวกัน 
วาความเกิดของเรากับเด็กที่ทรงเห็นนั้นมีเทากัน ความแกของเรากับคนแกที่ทรงเห็นนั้นมี
เทากัน ความทุกขของเรากับคนที่ทรงเห็นเปนทุกขนั้นมีเทากัน ความตายของเรากับคนที่

-	๑๔๐	-
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แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๑๑๕

๑๑๕

และสงเสียงรบกวนพระทัยใหทรงพลั้งเผลอพระองค ทรงมีโอกาสรําพึงไตรตรองสภาพ
การณทุกดานอยางเต็มพระทัย

พอทรงยุติจากเหตุการณในวาระนั้น แลวกาวเสด็จออกทางพระทวารที่เปดไว ก็พอ
ดีกับเหตุการณที่ทรงพิจารณาพึ่งยุติลงนั้น มาแสดงความจริงขึ้นกับคณะนางบําเรอผูขับ
กลอมโดยทางอากัปกิริยา ไมเปนที่พอพระทัยและนาสลดสังเวชยิ่งขึ้นอีก บางนางนอนใน
ลักษณะของคนตายแลว บางก็ทิ้งแขงทิ้งขาทิ้งอวัยวะ บางก็เปลือยทอนหนา บางก็เปลือย
ทอนหลัง บางก็เปลือยหมดทั้งอวัยวะ น้ําลายไหลออกมุขทวารเหมือนคนกําลังสลบไสล 
บางก็กัดฟนกรอดๆ  และบนพึมพําทั้ง ๆ กําลังหลับอยู เครื่องดนตรีตกทิ้งเกลื่อนอยูตาม
บริเวณอยางไมมีระเบียบสวยงามอะไรเลย ทอดพระเนตรไปทางทิศใดในบริเวณนั้น มี
ลักษณะเชนเดียวกันหมด ซึ่งแตกอนมาไมเคยแสดงอาการเชนนี้ ปรากฏแกพระทัยในเวลา
นั้นเหมือนปาชาผีดิบ ทั้งเปนสักขีพยานกับสภาพการณที่พึ่งพิจารณามาอยางสด ๆ รอน ๆ 
อีกดวย

สุดที่จะทนอยูในปาชาผีดิบเชนนี้ได จึงเสด็จกลับเขาในหองพระบรรทม จะเสด็จ
เยี่ยมพระราหุล พระปโยรส ก็เกรงพระชายาจะทรงตื่นจากบรรทม และจะเปนอุปสรรคตอ
การทรงผนวช ทรงขบพระทนตกลั้นพระทัยจําเสด็จจากไปในราตรีวันนั้น โดยไมทรงอําลา
ใคร ๆ มีนายฉันนอํามาตยและมากัณฐกะตามเสด็จ มีพระทัยมุงตอการทรงผนวชอยาง
แรงกลา เมื่อเสด็จถึงสถานที่และทรงผนวชเสร็จแลว ก็ทรงรับสั่งใหนายฉันนะนํามากลับ
พระราชฐาน สวนพระองคก็กลายเปนนักบวชและเปนคนขอทานเขามาเสวย พอยังชีวิตให
เปนไปในวันหนึ่ง ๆ และทรงบําเพ็ญพระบารมีอยางสุดกําลังของมหาวีรบุรุษ ทรงสละทิฐิ
มานะ สละพระราชสมบัติ ไพรฟาประชาราษฎรแผนดินกวางแคบ พระชนกชนนี พระชายา
และพระโอรสสุดที่รัก ตลอดตําแหนงพระมหากษัตริย ทรงสละโดยไมมีความอาลัยเสีย
ดาย

ประทับอยูในปาในเขาอันเปนสถานที่ใคร ๆ ไมพึงปรารถนา ความเปนอยูทุกอยาง
ยอมมีความลําบากและฝดเคืองไปตาม ๆ กัน เพราะศาสนายังไมมี คนชาวปาเปนผูใหทาน 
ทุกสิ่งที่อาศัยเขาตองเปนปาไปตามคน ทรงเขาอยูอาศัยดวยความลําบากเชนนั้นถึงหกป 
จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมาในโลก ไมใชเปนกิจที่ทําไดอยางงายดายเลย วันพระองค
ตรัสรู ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก ซึ่งคลายกับวันนี้ นับวาเปนวันอุดมมงคลอยางยิ่งสําหรับ
พวกเรา ที่ไดพรอมกันมาทั้งทางใกลและทางไกล มาทําความระลึกกราบไหวถึงพระองค
ทาน

-	๑๔๒	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๑ : พุทธประวัติ

แวนดวงใจ ๑๑๖

๑๑๖

พอสําเร็จดังพระทัยหมายแลว ก็ไมทรงทําความขวนขวายนอย เสวยสุขเฉพาะพระ
องคผูเดียว ยังมีพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่งในมวลสัตว ทรงเที่ยวแนะนําสั่งสอนเวไนยชน 
ผูมีอุปนิสัยควรแกการอบรม พระปฐมฤกษแหงธรรม ทรงแสดงแกพระเบญจวัคคียทั้งหา
ดวยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนไดบรรลุธรรมเบื้องตนคือ พระโสดาบัน อันดับตอไปก็
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร จนทานทั้งหาไดสําเร็จพระอรหันต เปนพระอริยบุคคลขั้นสูง
สุดขึ้นมาในวงพระศาสนา เพราะพระปรีชาสามารถของพระองค จากนั้นก็ทรงรับสั่งแกพระ
สาวกเหลาน้ัน ใหชวยประกาศพระศาสนาสั่งสอนประชาชน โดยรับสั่งมิใหไปซ้ํารอยกัน
แหงละสององค เพราะพระสาวกมีนอย เกรงจะไมทั่วถึงประชาชน

บรรดาสาวกซึ่งเปนที่ไววางพระทัยของพระพุทธเจา และไวใจตัวเองไดอยางเต็มที่
แลว ก็เที่ยวแนะนําสั่งสอนประชาชนใหรูจักศาสนาวา มีสวนสําคัญและเกี่ยวของกับตน
อยางไรบาง บรรดาประชาชนเมื่อไดรับการแนะนําสั่งสอน ยอมซาบซึ้งในรสพระสัทธรรม 
และรูจักการทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตลอดคุณงามความดีประเภทตางๆ ที่
ควรไดควรมีแกตน จนสําเร็จมรรคผลขึ้นมาในทามกลางแหงการสั่งสอนก็ม ีผูไดรับการสั่ง
สอนแลวนําไปปฏิบัติโดยลําพังตนเอง จนสําเร็จมรรคผลขึ้นเปนชั้น ๆ ก็มี ทั้งฝายนักบวช
และฆราวาส

เมื่อสาวกมีจํานวนมากขึ้นและตางก็ชวยกันสั่งสอนเพื่อพุทธภาระใหเบาลง พระ
ศาสนาก็แผกระจายไปทุกทิศทุกทาง นับแตพระพุทธเจาตรัสรู และทําการสั่งสอนเวไนยชน
มาเปนเวลา ๔๕ พรรษา พระศาสนานับวาเจริญแพรหลาย และผิดปกติกวาศาสนาทั่ว ๆ 
ไปที่ทําการสั่งสอนกันอยูในสมัยนั้น เนื่องจากพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้น เปนธรรม
ที่อัศจรรยยิ่ง คนในสมัยนั้นไมมีใครสามารถจะรูได มีพระพุทธเจาพระองคเดียวทรงรูเปน
พระองคแรก จึงทรงสามารถประกาศพระศาสนาไดอยางกวางขวาง พอพรรษาที่ ๔๕ ลวง
แลวจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน แมเชนนั้น ยังทรงเมตตาประทานหลักพระศาสนาไวเพื่อ
เปนองคแทนศาสดา

ในขอนี้มีพระสาวกบางทานกราบทูลถามพระพุทธเจา ดวยความวิตกกังวลและนอย
ใจ โดยเกรงวาเวลาพระองคปรินิพพานแลวจะไมมีครูอาจารยแนะนําสั่งสอน พระองคก็
ทรงยกพระธรรมวินัยขึ้นแสดงเปนองคแทนศาสดาวา “พระธรรมและพระวินัยนี้แล จะ
เปนศาสดาแทน เมื่อเราตถาคตลวงลับไปแลว ผูใดมีความจงรักภักดี มีความเชื่อเลื่อมใส
ในตถาคต และมีความมุงหวังจะเปลื้องทุกขเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ผูนั้นจงมีความ
เคารพในพระธรรมวินัยที่ตถาคตสั่งสอนไวแลวเถิด เพราะหลักธรรมที่เปนองคแทน

-	๑๔๓	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๑๑๗

๑๑๗

ตถาคตลวนเปนสวากขาตธรรม ที่กลาวไวชอบแลวทั้งนั้น ไมมีสิ่งใดจะบกพรอง และแสดง
ไวแลวดวยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งเปนนิยยานิกธรรม สามารถยังผูปฏิบัติตามใหพนจากทุกข
ไดโดยชอบ เชนเดียวกับตถาคตยังอยู แมการผานไปแหงเราก็ไมมีอะไรจะกระทบ
กระเทือนถึงมรรคผลนิพพาน อันผูปฏิบัติจะพึงไดพึงถึงดวยขอปฏิบัติของตน

อนึ่ง การปรินิพพานเปนเรื่องจิตที่บริสุทธิ ์จะเคลื่อนยายจากกองสังขารอันเปนสวน
ผสมจะสลายจากกันเทานั้น หาไดกระทบกระเทือนแกวงพระธรรมวินัย อันเปนทางพน
ทุกขของผูปฏิบัติชอบและผูมีความบริสุทธิ์ทั่ว ๆ ไปไม และการปรินิพพานเปนเรื่องของ
เราตถาคตโดยเฉพาะ ไมเกี่ยวกับมรรค ผล นิพพานอันพึงไดพึงถึง จะมีสวนเสียหายไป
ดวยแตอยางใด เพราะสวากขาตธรรมที่เราตถาคตแสดงไวแลว ก็เพื่อมรรคผลนิพพานทั้ง
นั้น ไมมีธรรมบทใดบาทใดจะบกพรองไปตามการปรินิพพานของเรา ฉะนั้น ทุกทานจงมั่น
ใจและแนใจตอหลักพระธรรมวินัยที่เราไดแสดงไวแลว นี่แลจะนําทานทั้งหลายใหพนทุกข
โดยสมหวัง”

ดังนั้น พวกเราผูมีความตั้งมั่นตอหลักธรรม ประพฤติใหเปนไปอยู จึงเทากับไดเขา
เฝาพระพุทธเจาอยูตลอดกาล เพราะคําวา “ศาสดา” นั้น มิไดหมายถึงพระรูปพระโฉม
โดยเฉพาะ เพราะเปนสภาพมีอันแตกสลายเชนเดียวกับสิ่งทั่ว ๆ ไป แตหมายถึงพระทัยที่
บริสุทธิ์ และพระธรรมที่ตรัสไวโดยชอบธรรม ซึ่งเวลานี้ยังสถิตอยูกับผูบําเพ็ญทุกทาน มิได
นิพพานไปตามพระองค โปรดยึดหลักธรรมนี้ไวบนเศียรเกลาตลอดเวลา จะเปนการบูชา
พระพุทธเจาตลอดกาล

จวนวาระสุดทายก็มีผูมาทูลถามวา เมื่อพระองคปรินิพพานไปแลว นานประมาณ
เทาไรพระอรหันตจะสิ้นสูญจากโลก มรรคผลนิพพานจะยังมีอยูในโลกนานประมาณเทาไร 
พระพุทธเจาตรัสวา “ก็หลักพระธรรมวินัย ตถาคตมิไดแสดงใหผิดจากเหตุผลอันเปนฐาน
ที่เกิดขึ้นแหงมรรค ผล นิพพาน พอผูปฏิบัติตามจะผิดหวังในกาลที่ลวงไปแลวแหงเรา แต
เราแสดงเพื่อมรรค ผล นิพพานทั้งนั้น เหตุใดจึงตองมาถามอยางนั้น ผูใดมีความสนใจใคร
ตอการปฏิบัติธรรมที่เราแสดงไวชอบแลว ผูนั้นจะไดรับความเปนธรรมอยูตลอดกาล ทั้งที่
ตถาคตยังมีชีวิตอยู และตถาคตนิพพานไปแลว เพราะสวากขาตธรรมไมนิยมกาล สถานที่ 
บุคคล แตเปนอกาลิโกอยูตลอดกาล ถายังมีผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยูตราบใด พระ
อรหันตจะไมสูญสิ้นจากโลกอยูตราบนั้น

ฉะนั้นจึงไมควรสงสัยในสิ่งที่ไมนาสงสัย แตควรสงสัยในตัวเอง วาเวลาน้ีเรามีความ
ขยันหมั่นเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจาสอนหรือไมเทานั้น เปนสิ่งที่ควรสนใจในตัว

-	๑๔๔	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๑ : พุทธประวัติ

แวนดวงใจ ๑๑๘

๑๑๘

เอง ถาเปนผูเกียจครานหมดศรัทธาตอพระสัทธรรม แมตถาคตจะยังมีชีวิตอยู ผูนั้นก็คือ
โมฆบุรุษ โมฆสตรี ผูเปลาจากประโยชนอยูนั่นเอง ถึงแมวาเขาจะจับชายสบงจีวรตถาคตอยู 
ก็หาไดชื่อวาไปตามตถาคตไม แตผูปฏิบัติสมควรแกธรรมนั่นแล ชื่อวาผูไปตามเราตถาคต 
ชื่อวาบูชาตถาคต บูชาพระธรรม และพระสงฆอยูทุกระยะกาล”

นี่เปนพระโอวาทที่ตรัสกับผูมาทูลถามจวนวาระสุดทาย ซึ่งเปนพระโอวาทที่ประทับ
ใจของผูมุงตอธรรมอยางยิ่ง จะไดพยายามบําเพ็ญตนโดยความสม่ําเสมอ เชนเดียวกับสมัย
ที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู และคอยตักเตือนอยูตลอดเวลา โดยธรรมที่ประทานไว
แลว เชน ผูปฏิบัติถูกหรือผิดก็แสดงถึงผลวา ตองเปนความสุขหรือความทุกขอยูเชนเคย 
ไมมีการเปลี่ยนแปลง พระธรรมที่ประทานไวเปนความคงที่ตอเหตุผล สมกับธรรมที่ตรัสไว
ชอบแลว และเปนธรรมคงเสนคงวาสําหรับผูปฏิบัติตาม ไมเปนอยางอื่น

หลักใหญของธรรมที่ตรัสรวมไว เปนสัจจะความจริงแลวตรงไปโดยถายเดียวนั้น 
เรียกวา อริยสัจ ขอตนตรัสเรื่อง ทุกข คือ ความบีบคั้น มีทั้งสัตว ทั้งคน ทั้งทาน ทั้งเรา มี
ทั้งทางกายและทางใจ ความบีบคั้นทําคนและสัตวใหอยูสบายไมได ถาเปนน้ําก็ถูกรบกวน
อยูเสมอ หาเวลานิ่งและใสสะอาดไมได ขึ้นชื่อวาทุกขไมไปรบกวนในสถานที่อื่น แตจะรบ
กวนที่กายที่ใจของมนุษยและสัตว และทําใหไดรับความทุกขเดือดรอนขึ้นทันทีที่ทุกขเขาถึง
ตัว แมจะยืน เดิน นั่ง นอนอยูตามปกต ิก็ตองแสดงอาการเอนเอียงหรือกระดุกกระดิกขึ้น
มาทันที และแสดงอาการระส่ําระสาย ถามากกวานั้นทนไมไหวก็ถึงตาย

ขอที่สองตรัสเรื่อง สมุทัย คือความคะนองของใจที่แสดงตัวอยูภายในใจของคนและ
สัตว แลวระบายออกมาทางกาย ทางวาจา อันดับแรกก็แสดงเปนความอยากและคอย
เคลื่อนขึ้นไปเปนความทะเยอทะยานไมมีทางสิ้นสุด ไมมีขอบเขตแหงความเพียงพอของ
ความอยากประเภทนี้ ไมมีปกติประจําตัว แตปนเกลียวอยูทํานองนั้น แมจะไดสิ่งที่ตน
ตองการมาครองอยางสมหวังแลว ก็ไมวายที่จะเอื้อมออกไปดวยอํานาจแหงความอยาก ไม
มีใครในโลกจะสามารถปฏิบัติตัวตอความอยาก ใหไดระดับและอยูในความพอดีได ทานจึง
เรียกวาสมุทัย คือความโผลตัวอยูเสมอ ยิ่งกวาวานร (ลิง) ตัวคะนองเสียอีก

ขอที่สาม ตรัสเรื่อง นิโรธ ความดับทุกขทางใจ ชื่อวาทุกขที่สําเร็จรูปมาจากสมุทัย
เปนผูผลิตขึ้น ยอมดับลงเพราะนิโรธธรรม แตการกลาวถึงนิโรธจําตองกลาวถึงมรรคใน
ระยะเดียวกัน เพราะมรรคเปนอุบายหรือเครื่องมือดับทุกข ถาไมมีเครื่องมือก็ดับทุกขไม
ลง เชนเดียวกับการดับไฟ ตองมีเครื่องมือ ถาไมมีเครื่องมือในการดับ ไฟก็ดับไมลง
เหมือนกัน

-	๑๔๕	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๑๑๙

๑๑๙

มรรค แปลวา ทางดําเนินเพื่อพนทุกข หรืออุบายวิธีดับทุกข ซึ่งมีมาก แตยอลงก็มี
เพียงสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา หรือทาน ศีล ภาวนา นี่คือเครื่องมือดับทุกขแตละประเภท 
ตามที่ทุกขซึ่งมีหลายประเภท การใหทานหรือการแบงปนเปนอุบายหรือวิธีดับสมุทัย คือ
ความตระหนี่ถี่เหนียว เกิดจากความเห็นแกตัวเปนมูลฐาน โลกจะตั้งอยูได ธรรมจะเจริญ 
ตองอาศัยทานการใหหรือแบงปน ที่เรียกวาสังคหวัตถุ และสังคหธรรม สงเคราะหกันทั้ง
ดานวัตถุและดานธรรมะ นับแตความรูวิชาเปนตนไป สัตวและคนทั้งโลก นับแตบิดา
มารดากับบุตร ผูใหญกับผูนอย อาจารยกับศิษย นักเรียนกับครู สัตวเลี้ยงกับเจาของ และ
สัตวตอสัตว มีสังคหวัตถุและสังคหธรรมเปนเครื่องประสาน หรือยึดเหนี่ยวน้ําใจกันเปน
ประจํา โลกจึงอยูดวยกันโดยความสนิทสนมและความเปนปกแผนแนนหนาไดตลอดมา

คําวา ทาน คือทานอยางเปดเผยที่รู ๆ กันหนึ่ง ทานในหลักธรรมชาติไดแกการ
สงเคราะหหรือแบงปนกัน เชน มารดา บิดา ครู อาจารย สงเคราะหลูกและลูกศิษย ซึ่งมิได
คิดวาตนทําทาน แตกิริยาที่ทํานั้น ๆ ก็คือทานนั่นเอง แตเปนทานในหลักธรรมชาต ิ คือ
ความจําเปนตองทําตอกัน ตามวิสัยของคนและสัตวที่อยูดวยกัน จะตองทํากันทั่วโลกจะเวน
เสียไมได ดังนั้น ทานจึงเปนของใหญโตค้ําจุนโลกและค้ําจุนธรรม ใหตั้งเปนโลกและเปน
ธรรมอยูไดตลอดมา ถาจะเทียบกับบานเรือนก็ไดแกรากฐานที่ผูกโครงเหล็ก เทคอนกรีต
เพื่อความมั่นคงของบานเรือนนั่นเอง พระพุทธเจาจะเปนศาสดาสอนโลกไดก็เพราะทาน
บารมี จะขาดไปไมได และทรงปฏิบัติตอสัตวโลกตลอดมาจนวันนิพพาน

ทางเดินของพระพุทธเจาที่เกี่ยวกับสัตวโลกก็คือทานอยูนั่นแล ไดแก ใหทานวัตถุ
และใหทานธรรม แมปรินิพพานไปแลว ก็ยังประทานธรรมวินัยไวเพื่อเปนทานแกสัตวโลก
ตลอดมาถึงพวกเรา ซึ่งพอมองเห็นฟาเห็นดิน มองเห็นบุญเห็นบาปไดบาง ก็เพราะธรรม
ทานของพระพุทธเจานั้นแล ดังนั้น ทานจึงเปนธรรมลึกซึ้งและจําเปนทั่วโลกเหลือที่จะ
พรรณนา จึงขอยุติไว สวนศีลและภาวนาไดเคยอธิบายมาบางแลว เขาใจวาคงไมมีทานที่จะ
สงสัย มีอยูเพียงวาเราจะดําเนินใหถึงขั้นบริบูรณไดแคไหนเทานั้น ธรรมที่กลาวนี้เรียกวา
มรรค คือทางพนทุกขเปนระยะ ๆ เมื่อมรรคที่บําเพ็ญใหสมบูรณเต็มที่แลวก็สามารถดับ
ทุกขได กลายเปนนิโรธขึ้นมาในขณะนั้นนั่นแล เพราะธรรมทั้งสี่นี้ทํางานเกี่ยวโยงกัน สวน
ชื่อของธรรมเหลานี้ทานแยกจากกันเหมือน นาย ก. นาย ข. นาย ค. และนาย ง. คนละ
ชื่อ แตทํางานบังคับเครื่องยนตอยูในเครื่องแหงเดียวกันฉะนั้น

ดังนั้น โปรดทําความพยายามฝกหัดอบรมตนใหเปนที่มั่นใจในปจจุบันนี้ ในชาตินี้
เราเปนมนุษย หมดความสงสัยในความเปนอยางอื่น แมจะอยูดวยกันกับสัตว แตก็แนใจวา

-	๑๔๖	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๑ : พุทธประวัติ

แวนดวงใจ ๑๒๐

๑๒๐

เราเปนมนุษย ทั้งไดผานทุกสิ่งทุกอยางมาดวยความรูความเขาใจมากกวาสัตว เพื่อภูมิ
ธรรมของเราใหยิ่งขึ้นไปกวาที่เปนอยู โปรดภาวนาดูตัวเอง จะเห็นเรื่องที่ควรติและควรชม
เกิดขึ้นกับใจ เชน ทุกขเปนสิ่งที่ควรตําหนิเพื่อหาทางออก จึงควรพิจารณาใหรูเรื่องของเขา 
ตามธรรมดาทุกขไมเคยอยูที่ไหน ซึ่งควรจะรูอยูกับตัว เพราะมีอยูที่นี่เปนประจํา

เราจะปลูกบานสรางเรือนใหทุกขอยู แตทุกขไมยอมอยู ถาเปนกายและใจของสัตว
และของคนแลว ทุกขชอบเต็มที ่ และอยูไดตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง ตลอดกาลที่กายและใจ
ยังควรแกเขา พาเกิดก็เกิดดวย พาแกก็แกดวย ตายก็ตายไป แตทุกขโดดหนีไมยอมตาย
ดวย เพราะใจไมตายทุกขตองเกาะไปดวย ฉะนั้น ใจไปที่ไหน ทุกขจึงติดไปดวย ใจไปถือ
กําเนิดเกิดในภพชาติใด ทุกขยอมติดตามไปดวยทุกภพทุกชาติ จนกวาใจจะไดรับการชําระ
สะสางดวยเครื่องซักฟอก คือกุศลธรรมจนสะอาดเต็มที่แลว ทุกขหาที่เกาะไมได น่ันแล
ทุกขจะสุดวิสัยไมมีทางเอื้อมได เพราะใจกลายเปนวิวัฏฏะพนวิสัยของสมมุติแลว นี่คือ
แดนสุดวิสัยของกิเลสทุกประเภทโดยแทจริง

พระพุทธเจาทรงประทานธรรมะ มีสติปญญาเปนตน ใหพวกเราสอดสองดูเรื่องของ
ตัว เพื่อจะไดทราบความเปนมาของตน ๆ หลักใหญคือสงสัยเรื่องความเกิดของตัว ซึ่งเคย
เปนทํานองนั้นมา โดยติดตอไมขาดวรรคขาดตอนแหงภพชาติ แตพวกเรารูสึกจะโงตอ
เรื่องของตัวอยูมาก ทั้งนี้เพราะการกาวเหยียบไปแตละภพแตละชาติก็รอยเทา (ใจ) ของ
เราเอง เกิดในภพชาติใดก็เปนเรื่องของใจดวงรู ๆ อยูกับเราขณะนี้ทั้งนั้นพาไปเกิด ไมใช
ใจดวงใดไปเปนตัวการปลูกสรางรูปรางขึ้นมา เปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนทาน ถาไมมี
เชื้อแหงความเกิด ความเกิดจะแสดงตัวใหปรากฏออกมาไดอยางไร เชื้อนั้นก็ฝงจมอยูที่ใจ
ดวงรู ๆ นี้เอง ทานใหชื่อใจที่มีเชื้อนี้วา จิตอวิชชา คือความรูแกมโกง ความหลงแกมเพลิน
ไมมีทางสิ้นสุด ทั้งเปนเรื่องใหญโตมากสําหรับจิตผูเปนนักทองเที่ยว แตไมทราบการไป
และการมาของตน จึงควรถือเปนปญหาสําคัญสําหรับตัวที่จะพยายามตัดตนเพลิง ไมใหลุก
ลามไปนานและทําความเสียหายแกตนมาก

คําวา ธมฺโม ปทีโป ก็คือแวนสองทางของสัตวผูมืดมนนั้นเอง จะไดยึดถือเปน
เครื่องมือในการสองทางดําเนินเพื่อถึงความปลอดภัยแกตน ไมเปนความรกรุงรังดวยภพ
ชาติและกองทุกขทั้งมวลใหยืดเยื้อตอไป ธมฺโม ปทีโป เปนตน พระพุทธเจาทรงเริ่ม
ประกาศและรื้อขนสัตวโลกนับแตเริ่มตรัสรู จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพานเปนเวลา ๔๕ 
พรรษา ถึงวาระสุดทายก็ประทานไวแทนองคศาสดา สวนพระองคก็เสด็จนิพพานไปตาม
หนาที่ของผูหมดเชื้อภายใน กอนจะทรงลาสมมุติทั่ว ๆ ไปเสด็จนิพพาน ก็ตรัสเรียกบรรดา

-	๑๔๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๑๒๑

๑๒๑

สาวกมาประชุมแลวรับสั่งวา  “ผูใดมีความสงสัยขออรรถขอธรรม และวิธีดําเนินของตน
ภายในใจก็จงพูดขึ้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู จะไดชวยปลดเปลื้องแกไขมิใหมีความเสียใจใน
ภายหลัง”

ขณะนั้นปรากฏวาไมมีสาวกองคใดทูลสนอง ตางก็นั่งอยูดวยทาอันสงบ และคอย
สดับพระโอวาทที่จะตรัสตอไป เมื่อไมเห็นทานผูใดทูลสนอง ก็ทรงประทานพระโอวาทครั้ง
สุดทายวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงพิจารณาสังขารทั้งหลาย ทั้งสังขารภายใน
และสังขารภายนอก ซึ่งเจริญขึ้นแลวเสื่อมไป ดวยความไมประมาทเถิด จะรูแจงแทงตลอด
ซึ่งพระสัทธรรมที่เราตถาคตแสดงไวแลว” พอจบเทานี้ก็ปดพระโอษฐไมตรัสอะไรตอไป
อีก จากนั้นก็ทรงทําหนาที่ปรินิพพานดวยความสงาราศีและความองอาจกลาหาญ ไมสะทก
สะทานตอมรณภัย

ดวยทรงเห็นวาเกิดแลวตองตาย ไมทรงแสดงความโศกกันแสงตอความทุกขที่มา
ครอบงําพระกายในเวลานั้น ทรงมีความองอาจตอหลักความจริงที่ทรงรูเห็นมาแลวอยางไร 
จนมีความชํานิชํานาญและสามารถสั่งสอนโลกไดเปนจํานวนมากสมภูมิศาสดา เมื่อยังทรง
พระชนมอยูก็ทรงแสดงลวดลายของศาสดาไมใหมีความบกพรอง สมพระนามวา สตฺถา 
เทวมนุสฺสานํ เปนครูของเทวดาและคนทุกชั้น ดังนั้นการทําหนาที่ปรินิพพานโดยถูกตอง
ตามหลักของศาสดา จึงเปนความจําเปนสําหรับพระพุทธเจาโดยเฉพาะ เพื่อไวลวดลาย
และพระเกียรติของศาสดาในครั้งสุดทาย ใหคนรุนหลังไดฟงเปนขวัญใจ

เริ่มแรกแหงการทําหนาที่ปรินิพพาน ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานเขาทุติย
ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ฌานทั้งสี่เบื้องตนนี้เรียกวา รูปฌาน โดยใชกระแสจิตวิตก
วิจารณไปตามอาการของพระกาย จนถึงขั้นละเอียดแหงรูปฌาน จากนั้นก็ทรงเขาอรูปฌาน
สี่ คืออากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานา
สัญญายตนะ เปนลําดับ อรูปฌานสี่นี้เปนนามธรรมลวน ๆ จากนั้นก็ทรงเขาสัญญาเวทยิต
นิโรธ ดับสัญญาและเวทนา ทรงพักอยูในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติชั่วขณะ แลวทรงถอย
จิตกลับลงมาเปนลําดับ จนถึงปฐมฌาน และถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ธรรมดา แลวทรงเขา
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตอไปอีก พอผานจตุตถฌานไปแลวเทานั้น ไม
ทรงเขาฌานใดตอไปอีก แลวเสด็จปรินิพพานในทามกลางแหงฌานทั้งสอง คือรูปฌานและ
อรูปฌานนั้น

ทั้งนี้เพราะทรงไวลวดลายของพระพุทธเจาผูเปนศาสดาเอกใหเต็มภูมิ จึงไมทรง
ปรินิพพานอยูในฌานใดฌานหนึ่ง ถาจะนิพพานอยูในฌานใดฌานหนึ่ง อาจจะถูกตําหนิ

-	๑๔๘	-
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จากสาวกอรหันต วาทรงทําหนาที่นิพพานไมสมบูรณเต็มภูมิของศาสดาในวาระสุดทาย 
เพราะฉะนั้น เพื่อประกาศพระองคใหเต็มภูมิทั้งในเบื้องตน ทามกลาง และวาระสุดทาย จํา
ตองนิพพานในทามกลางแหงฌานทั้งสอง คือรูปฌานและอรูปฌาน ซึ่งเปนการถูกตองและ
สมบูรณตามลักษณะของจิตที่บริสุทธิ์เขาชมฌานเพื่อปรินิพพาน เพราะรูปฌานและอรูป
ฌานลวนเปนสมมุติดวยกัน จะเขานิพพานในจุดสมมุติ ก็ชื่อวาไมสมภูมิกับคําวานิพพาน 
เทาที่พระองคทรงทํามานั้นเปนอันวา ปรินิพพานโดยสมบูรณ เมื่อพระองคปรินิพพานแลว 
พระสรีระก็ถูกทูลอาราธนาไวเพื่อทําการสักการบูชาจากพุทธบริษัท มีมัลลกษัตริย เปนตน 
เพื่อใหสมพระเกียรติ เพียงเจ็ดวันเทานั้นก็อัญเชิญขึ้นถวายพระเพลิง

ตกมาสมัยของพวกเรา ศพของครูอาจารยที่เคารพนับถือซึ่งมรณภาพลง รูสึกจะ
กลายเปนของหมักดองคลายกับผักปลาไปเสียมาก จนจะกลายเปนประเพณีหมักดองไป 
หากมีความจําเปนซึ่งจะควรอาราธนาทานไวเพื่อความจําเปน มีเกี่ยวกับพระราชาเปนตน
นั้น ทั้งโลกและธรรมก็เห็นใจโดยทั่วกัน แตจะเก็บไวโดยมิไดคํานึงถึงทานผูเปนอาจารยที่
เคารพบูชา ซึ่งถูกอาราธนาไวเปนเวลานาน ๆ และพระพุทธเจาผูเปนตัวอยางของสัตวโลก
ทั้งเวลายังทรงพระชนมอยูและเวลานิพพานแลว ตอไปก็เกรงจะเปนประเพณีใหกุลบุตรสุด
ทายภายหลังยึดโดยหาเหตุผลและหลักฐานไมได

ครูอาจารยซึ่งเปนที่เคารพบูชาของปวงชน เวลาทานยังมีชีวิตอยูไดทําประโยชนแก
โลกเต็มภูมิความรูความสามารถของทาน โดยบัวมิใหช้ํา น้ํามิใหขุน และเปนที่อบอุนแก
บานแกเมือง แตเวลาทานมรณภาพไรวิญญาณ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีไมมีประจํารางแลว 
เกรงวาศพของทานจะกลายเปนสินคาไปทั่วตลาดอยูเปนเวลานานกวาจะสิ้นสุดลงได ดังนั้น 
พวกเราที่เปนนักบวชและนักปฏิบัติ ซึ่งจัดวาเปนลูกศิษยที่มีครู โปรดคิดอานไตรตรองบาง 
จะเปนการเสริมเกียรติกรรมฐานวาเปนผูชอบใครครวญ เพื่อหาเหตุผลและอรรถธรรม นํา
ความพอดีมาประดับตน ประดับโลก ประดับธรรม ใหงามสืบทอดกันไป

ถาคิดวา เมื่อทําการฌาปนกิจศพทานผานไปแลว วัดวาอาวาสจะเสื่อมโทรม เพราะ
ไมมีที่ยึดเหนี่ยวน้ําใจของประชาชนใหมาสนใจกับวัดและพระเณร นับเปนความคิดที่จะพา
ใหตนและวัดวาอาวาสศาสนา ทั้งวงแคบและวงกวางเสื่อมลงอยางแนนอน จะหาทางเจริญ
ไมไดเลย เพราะไปสนใจกับศพของทานอันเปนทางจะไหลมาแหงอามิส มากกวาจะสนใจ
ในธรรมที่ทานสั่งสอน และมิไดสนใจกับการจะปรับปรุงตนเองเพื่อขอปฏิบัติอันดีงามใหยิ่ง
ขึ้นไป ซึ่งเปนทางที่จะยังตนและพระศาสนาใหเจริญโดยชอบธรรม

-	๑๔๙	-
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แมพระพุทธเจา พระองคก็มิไดทรงสั่งสอนพุทธบริษัท ใหมีความเลื่อมใสและหนัก
แนนในพระองคมากกวาธรรม จะเห็นไดตอนพระอานนททูลถามถึงวิธีจะปฏิบัติตอพระ
สรีระของพระองคเวลานิพพานแลว พระองคยังไมทรงพอพระทัย และกลับหามพระ
อานนทไมใหยุงเกี่ยว แตเมื่อทรงเห็นพระอานนททูลโดยมีเหตุผลก็ทรงแนะนําใหเทาที่ควร 
ครูอาจารยผูมีธรรมก็คงจะเดินตามรองรอยของพระพุทธเจาพาดําเนิน ทานคงไมสั่งสอน
บรรดาศิษยใหหนักในทานยิ่งกวาธรรม ที่ลูกศิษยควรจะสนใจและนําไปปฏิบัติตอตัวเอง
ตามที่ทานสอนไว

ผูปฏิบัติสมควรแกธรรมชื่อวาผูบูชาพระพุทธเจาได ลูกศิษยปฏิบัติสมควรแกธรรม
ก็คงจะบูชาครูอาจารยไดในทํานองเดียวกัน ดังนั้นหลักของการปฏิบัติจึงไมควรเห็นวาดอย
กวาสิ่งที่จะพาใหตนและศาสนาเสื่อม พระศาสนามิไดเจริญมาดวยศพดวยเมร ุ พอจะทํา
ความหนักแนนจนลืมตน และลืมความพอดีที่จะปฏิบัติตอศพตอเมรุ แตเจริญดวย ธมฺมา
นุธมฺมปฏิปนฺโน ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมตางหาก การกลาวทั้งนี้มิไดสอนใหผูมุง
ธรรมเกิดความเนรคุณตอทานผูมีพระคุณแกตน แตการปฏิบัติตอทานที่มีคุณทั้งเวลายัง
เปนอยูหรือตายไปแลว เทาที่โลกและธรรมเห็นวางาม เขาใจวาทุกทานคงเคยปฏิบัติตอกัน
มาพอสมควร ลูกมีพอแม ลูกศิษยมีครู เปนกับตายตองรองรับกันจนสิ้นใจไมมีใครจะ
ปลอยทิ้งได แตขอไดคํานึงถึงความพอดี จะเปนความชอบธรรมทั้งตนและสวนรวม สมกับ
เราเปนศิษยมีครูที่สั่งสอนใหรูจัก มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจักประมาณยังประโยชน
ใหสําเร็จทุกเมื่อ

การแสดงประวัติของพระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ใหทานผูฟงทั้ง
หลายทราบ เพื่อจะไดนอมใจระลึกถึงทาน และนอมมาเปนอารมณเครื่องเตือนใจเปน
พุทธานุสสติ หากยังไมถึงจุดหมายปลายทางอยางพระองคทาน คําวานิยยานิกธรรม ผลที่
เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญอยางไรตองเปนเครื่องสนองตอบแทนโดยแนนอน สมกับภาษิตวา 
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ พระธรรมไมปลอยทิ้งผูบําเพ็ญธรรม ยอมตามรักษาใหมีความ
สุขความเจริญทุกภพทุกชาติไป

ดังนั้นในอวสานแหงธรรมนี ้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงตามคุมครองทานทั้งหลาย ทั้งที่มาจากทางใกลและทาง
ไกล อุตสาหมาดวยความเสียสละทุกอยาง จงปราศจากโรคาพยาธิเบียดเบียน มีแตความ
สุขความเจริญและประสบแตสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วหนากันเทอญ

www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

สังขารธรรม

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโขติฯ
ภาษิตที่ไดยกขึ้นไว ณ เบื้องตนนี้ ถาไมพิจารณาตามหลักความจริงแลว ยอมเห็นวา

เปนภาษิตที่แสดงซ้ํา ๆ ซากๆ แตในขณะเดียวกันภาษิตนี้เปนเงาตามตัว สําหรับแสดง
หลักฐานแหงความจริงซึ่งเปนอยูในสัตวและสังขารทั้งหลาย

เนื้อความในภาษิตนี ้ แปลวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวยอมดับไป การ
ระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายอันเกิด ๆ ดับ ๆ ไดโดยสิ้นเชิงเปนความสุขอันยิ่ง ดังนี้ คํา
วา สังขารธรรม ที่วาไมเที่ยงก็ดี เกิดขึ้นแลวดับไดก็ดี จะเห็นวาสังขารประเภทใดที่เปนภัย
แกบรรดาสัตวทั้งหลายอยู ณ บัดนี้ และสังขารประเภทใดที่เปนเหตุใหหลั่งน้ําตา เปนเหตุ
ใหเกิดความวิปโยคพลัดพราก เปนเหตุใหเกิดความเสียอกเสียใจ เปนเหตุใหเกิดความรื่น
เริงบันเทิง เปนเหตุใหเกิดความรัก ความชัง ความกอกังวลในใจของเราไมมีจบสิ้น

องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อนิจฺจา วต สงฺขารา เราทั้งหลายพึงทราบ
ใกล ๆ ณ บัดนี้ เปนหลักฐานพยานยืนยันใหเห็นอยูอยางคัดคานไมได คือ เจาพระคุณ
พระธรรมเจดีย ซึ่งมีคุณงามความดี บุญญาภิสมภารซึ่งไดสรางสมไวไมนอย ไดอบรมสั่ง
สอนประชาชนใหรูด ี รูชั่ว ทําตัวเปนคนดีมาเปนอันมาก ทั้งไดกอสรางวัดโพธิสมภรณนี้ให
เจริญรุงเรืองเปนที่บําเพ็ญกุศลของพุทธบริษัททั่วไปเปนเวลากวา ๔๐ ปแลว แตทานก็ตอง
มรณภาพจากความเปนเขาสูความตาย นี้ก็คือสังขารธรรมทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลว
แตกดับสลาย ที่เราใหชื่อวา ตาย นั่นเอง

เพราะเหตุนั้น ทุกทานพึงทราบวา สังขารธรรมของทานกับสังขารธรรมของพวกเรา
เปนสังขารธรรมประเภทเดียวกัน มีเกิดขึ้นเปนรูป เปนกาย เปนหญิง เปนชาย มีแปร
สภาพขึ้นมาเปนลําดับๆ ตั้งแตคลอดออกมากลายเปนเด็ก เปนหนุม เปนสาว เฒาแก เมื่อ
แปรสภาพไปเต็มที่แลว ก็แสดงความแตกดับใหเราทั้งหลายไดเห็น และไดมีชื่อขึ้นมาวา 
ตาย คือ สังขารธรรมประเภทนี้เอง เราอยาเห็นวาสังขารธรรมประเภทใด ซึ่งเปนธรรมชาติ
ที่สําคัญ เปนเหตุใหหลั่งน้ําตาของบรรดาสัตวทั้งหลายทั่วทั้งโลกนี้ไมมีเวลาหยุด คือ สังขาร

กัณฑ์ที่ ๑๒
สังขารธรรม

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดโพธิสมภรณ์	อุดรธานี
เมื่อวันที่	๒๘	กรกฏาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๕

-	๑๕๒	-
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ธรรมประเภทนี้เทานั้น จึงเปนสังขารธรรมที่ใหญยิ่งในโลก ความรักก็ดี ความชังก็ดี ความ
วิปโยคพลัดพรากก็ดี ความหลงความเพลิดเพลิน ความโศกเศราทั้งหลายก็ดี เกิดขึ้นมา
จากสังขารธรรมประเภทนี้ทั้งนั้น

ฉะนั้นสังขารธรรมประเภทนี้ ทานจึงยกขึ้นเปนภาษิตตอเนื่องมาแตองคสมเด็จพระ
ผูมีพระภาคเจาทุก ๆ พระองค ตรัสไวเสมอวา อนิจฺจา วต สงฺขารา สังขารทั้งหลายไม
เที่ยง เกิดขึ้นแลวดับไป ทั้งนี้ สังขารธรรมไมใชวาจะมีแตที่ตายแลวไมเที่ยง มีแตที่ตายนั้น
เกิดขึ้นแลวดับไป พึงนอมเขามาสูตัวเรา กายของเราทุกชิ้นที่ครองเปนเจาของอยู ณ บัดนี้ 
ก็คือ สังขารประเภทนั้นนั่นเอง แปรสภาพไปเชนเดียวกัน มีความแก ความชรา ทนไมไหว
ตองแตก ตองทําลายไปเชนเดียวกับทาน ความรักก็รักในสังขารประเภทนี ้ความชังก็ชังใน
สังขารประเภทนี้ ความหลงก็หลงในสังขารประเภทนี ้ ดีใจเสียใจก็เพราะสังขารประเภทนี้
เปนเหต ุไดรับความทุกขทรมานก็เพราะสังขารประเภทนี้เปนเหตุ

สังขารประเภทนี้เปนไดทั้งสัตว เปนไดทั้งบุคคล เปนไดทั้งชั้นต่ํา ชั้นสูง เปนไดทั้งดี 
ทั้งชั่ว เปนไดในฝายรูปรางกลางตัว ทั้งดํา ทั้งขาว ทั้งรูปรางสวยงามและไมสวยงาม คือ
สังขารธรรม ประเภทนี้ทั้งนั้น ขอใหบรรดาทานผูฟงทั้งหลาย จง โอปนยิโก นอมเขามา
สอนตนเสมอ อยาเห็นเพียงวาคนอื่นตาย คนอื่นแตกสลาย คนอื่นทุกขยากลําบาก เพราะ
สังขารธรรมประเภทของคนอื่นสัตวอื่นเทานั้น ใหพึงทราบวาสังขารธรรมอันนี้เปนเหมือน
กับฝาเทาที่กาวไปเปนลําดับ สังขารธรรมประเภทใดที่เกิดมาแลวในโลก ไมสําคัญเทา
สังขารธรรมคือ รางกายของสัตวและบุคคลที่แตกสลาย เดินตามรอยกันไปนี้ตั้งแตครั้งไหน
ครั้งไรมา

เกิดก็เกิดมาแลว จนตนเองซึ่งเปนผูเกิด แก เจ็บ ตาย และเคยเปนมานานแสนนาน 
เพราะสังขารธรรมประเภทนี้ทั้งนั้น เคยไดรักไดชัง เคยไดเสียน้ําตา และกําลังกาย กําลังใจ 
เพราะเหตุแหงสังขารธรรมประเภทนี้มาแลวนับประมาณไมถวน เราก็ไมสามารถทราบ
ความเปนมาของเราได นี่คืออวิชชาความงมงายกอตัวเอง ปกคลุมหุมหอจิตใจไวมิใหรู
ความเปนมา ทําใหหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตามภพตามชาติ ตามอํานาจ
วาสนาดีชั่ว เกิดขึ้นเปนรูปรางกลางตัว ปรากฏเปนสัตวบาง เปนบุคคลบาง เปนคนชั้นสูง
ชั้นต่ําบาง ติดคุกติดตะรางไดรับความทุกขความลําบาก เปนเทพบุตร เทวดา อินทรพรหม 
กลับกลายเปลี่ยนแปลงมาเปนมนุษย สับสนปนเปกันอยูตลอดเวลา ก็เนื่องในอวิชชาความ
หลงตน เปนผูเคยผานมาแลวอยางนี้ดวยกันทุก ๆ คน ก็ไมสามารถจะคํานวณถึงความเปน
มาของตนได

-	๑๕๓	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๑๒๖

๑๒๖

การกลาวมาทั้งนี้เปนเรื่องของสังขารธรรมทั้งนั้น จึงควรใช โยนิโส คือปญญา 
พิจารณาตามหลักธรรมที่เปนจริงซึ่งประกาศอยูทั่วทั้งโลกธาตุ ไมมีเวลาจะสงบเงียบลงไป
ได คือความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เปนไปอยูทั้งสัตวทั้งบุคคล ทั้งนอกบานใน
บาน ทั้งนอกเมืองในเมือง ทั้งใตน้ําทั้งบนบก ทั้งใตดินบนอากาศ สัตวและสังขารมีอยูในที่
ใด ธรรมชาตินี้จะตองเปนเงาเทียมตัว ติดตามสัตวและสังขารประเภทนั้น ๆ ไป แตยังไม
ถึงของเราเทานั้น เราจึงไมสนใจในสิ่งเหลานี้วาจะเปนอยางนั้นหรือไม เมื่อผูเกี่ยวของหรือ
สิ่งเกี่ยวของมีอยูกับเรา เราเปนผูสงวนกรรมสิทธิ ์ เปนผูมีสวนเกี่ยวของในสัตวและสังขาร
ประเภทนั้น ๆ จึงปรากฏวาสิ่งเหลานี้มีขึ้นเฉพาะในบานเรือน หรือในเครือญาติของเราวา 
พอ แม พี่ นอง ลูก หลาน ญาต ิมิตร สาม ีภรรยาเจ็บไขไดทุกข และพลัดพรากจากไปเทา
นั้น

แตเมื่อพิจารณาตามหลักธรรมชาติแลว สิ่งทั้งหลายเหลานี้เคยประกาศตนมาตลอด
เวลา พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นในโลกก็ตาม จะไมอุบัติก็ตาม ธรรมชาต ิคือ ความเกิด ความ
ตาย และความวิปโยคพลัดพราก ซึ่งมีอยูในสัตวและสังขารนั้น เปนของเคยมีมาแลวแตดึก
ดําบรรพเปนมาอยางนี ้ แมปจจุบันในวันนี้เราทั้งหลายก็เห็นแลว ในโกศของเจาพระคุณ
ธรรมเจดียก็คือโกศแหงคนตายนั่นเอง ทานตายแลวอาราธนาไวในโกศของทาน สวนพวก
เราจะเปนเชนไร จะอยูในโกศหรือนอกโกศก็ตาม หมดชีวิตแลวเขาเรียกวาคนตายหรือสัตว
ตายทั้งนั้น อยูในไหปลารา ในน้ําปลา ก็คือสัตวตายนั่นเอง ในตลาดเต็มไปดวยสัตวเปน
และสัตวตาย เปนปาชาของสัตวทั่วทั้งดินแดน

ถาเราพิจารณาเรื่องความเปนความตายนี้แลวจะได โอปนยิโก นอมเขามาพิจารณา
สังขารที่มีอยูกับตัวของเราซึ่งประคองรักษาอยู ณ บัดนี้ วาจะเปนเชนเดียวกันกับสัตวและ
สังขารทั่ว ๆ ไป โดยไมตองสงสัย เพราะฉะนั้น คําวา อนิจฺจา วต สงฺขารา จึงเปนคําสวย
งามและเหมาะสมกับสมัยและสถานที่อยางยิ่ง สถานที่ไดแกโลกอันเต็มไปดวยความเกิด 
ความแก ความทุกขทรมาน และเต็มไปดวยความสลาย ตาย พลัดพรากจากสัตวและสังขาร 
นี้เรียกวาสถานที ่ ธรรมะก็แสดงสวมรอยลงในสภาพเหลานี ้ ที่มีความแปรปรวน มีความ
แตกดับหรือมีความเกิดขึ้นแลวแตกดับไปประจําตน ภาษิตที่พระพุทธเจาทรงไวนี้จึงเปน
ภาษิตที่ทันตอสมัยทุกกาล ไมมีวันนี้และวันหนาตลอดกัปตลอดกัลป เมื่อสัตวและสังขาร
อันเปนสภาพผันแปรเหลานี้ยังมีอยูตราบใด พึงทราบวาธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนี ้
ยังเปนของจริงอยูตลอดเวลาและเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว ตรัสไวตามหลัก
ความจริงที่เปนไปอยางใด

-	๑๕๔	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๒ : สังขารธรรม
-	๑๕๕	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
-	๑๕๖	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๒ : สังขารธรรม

แวนดวงใจ ๑๒๙

๑๒๙

นอยเทาไร ไมมีใครจะสามารถรูไดในวิชาของตนทั้ง ๆ ที่ตนเปนผูเรียนมาเอง แตจะ
ปฏิเสธไมไดวาเราไมมีความรู

นึกถึงตัว ก. ก็ออกมาทันท ีนึกถึงตัว ข. ตัว ค. ก็ออกมาทันท ีนึกถึงสระพยัญชนะ 
นึกถึงเลขตั้งแตเลข ๑ ถึงเลขที่เราตองการและตามหลักวิชาที่เลาเรียนมาทั้งหมด พอนึกถึง
ตัวไหนก็ออกมาทันที แมเราจะจําชื่อจําเสียงของครูซึ่งเปนผูถายทอดวิชาความรูใหแกเรา
ไมได และเราเปนผูรับถายทอดจากครูมาสักกี่คน กี่โรงเรียนและกี่วิชาก็ตาม การจําไดหรือ
ไมไดนั้นไมเปนสิ่งสําคัญ สิ่งที่ปฏิเสธไมไดคือ ความรูท่ีเราเรียนมาจากครู เวลาน้ีปจจุบัน
อยูที่ใจของเราเทานั้น นึกอะไรก็ปรากฏขึ้นมาตามตองการขอนี้ฉันใด คุณงามความดีที่เรา
ไดสรางไวก็เหมือนกัน ไมจําเปนที่เราจะจําไดทุกแงทุกกระทงวาเราไดทําคุณงามความดีไว
กี่ครั้ง อบรมบมนิสัยของเรามากี่ชาติกี่ภพ ผลที่ปรากฏก็ตองอยูที่ใจของเรา เชนเดียวกับ
ความรูที่เราเรียนมาจากครูฉะนั้น

ทีนี้จะอธิบายหลักแหงกรรม ซึ่งเปนเจาตัวแหงวัฏฏะ และยอนอธิบายถึงเรื่องวัฏ
จักร คือดวงใจนี้ที่จะใหกอรูปกอนาม เมื่อมีคุณงามความดีที่เราสรางไวแลว เราตายไปแลว
ก็จะตองไปเกิดสถานที่ดี คติที่งาม สิ่งที่จะมาเปนสมบัติของเราลวนแลวแตเปนสิ่งที่เราพึง
ปรารถนาทั้งนั้น นี้ขึ้นอยูกับกรรมดี แมเราจะจําชื่อจํานามของกรรมดีและจําวันที ่ เวลาเรา
กระทํากรรมดี วาไดกระทําไวกี่ครั้งไมไดก็ตาม ไมเปนปญหาอะไร ที่สําคัญก็คือ สิ่งที่เราได
รับเปนเจาของนั้นมีแตของดีทั้งนั้น เปนลูกก็ดี เมียก็ดี ผัวก็ดี หลานก็ด ีญาติมิตรสหายทั้ง
หลายที่เกี่ยวของกับเรามีแตคนด ี ใคร ๆ ที่มาคบคาสมาคมกับเราทั้งใกลทั้งไกลมีแตคนดี  
สมบัต ิบริวารที่อยูในครอบครองมีแตของดีทั้งนั้น นี่เกิดขึ้นจากกรรมดีของเรา

ทีนี้ถาทํากรรมชั่วเลาก็เชนเดียวกัน ใครจะนับอานไดมากนอยหรือไมไดก็ตาม จะ
ตองมาแสดงใหเราเห็นอยูในตัวของเรานี้เอง อะไรที่เปนของเรากลายเปนของชั่วเสียทั้งนั้น 
ผูหญิงก็ดี ผูชายก็ดี เมื่อเปนลูกของเขาอยูก็รูสึกวาดี แตตกมาเปนเมียเปนผัวของเราแลว
มันกลายเปนขาศึกไปทั้งนั้น แมลูกหญิงลูกชายที่เกิดในหัวอกของเราแทมันก็ไมดี สุภาพ
บุรุษ สุภาพสตรีเมื่อมาเกี่ยวของกับเรากลายเปนคนไมดีไปตาม ๆ กัน สมบัติทุก ๆ ชิ้น
เมื่อเปนของคนอื่นมันดี เมื่อตกทอดมาเปนของเราเลยกลายเปนของเกไปเสียทั้งนั้น นี่เปน
เพราะความชั่วมันอยูกับตัวของเรา หลักใหญคือเจาของผูรับผิดชอบมันอยูกับตัวเราซึ่งทํา
ชั่วเอาไว สิ่งทั้งหลายตกทอดมาถึงเราจึงกลายเปนของชั่วไปตามเรา เราจะตําหนิวาสิ่งนั้น
ไมดีก็ไมได เพราะเจาของมันชั่ว มันก็กลายเปนของชั่วตามเจาของ เจาของหมายถึงใจผูทํา 
ใจที่ครองรางอยู จึงหมายเอาหมดทั้งตัวของเรานี้วาเปนผูชั่ว เรื่องกรรมมันเปนอยูเชนนี้

-	๑๕๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๑๓๐

๑๓๐

นี่อธิบายถึงเรื่องกรรม หลักที่ใชเปนความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง เกิด แก เจ็บ 
ตาย ไมแลวไมเลาเปนอยางนี ้ถึงอยางไรก็ตาม เมื่อคุณงามความดี คือกรรมอันดีซึ่งเราได
พยายามอบรมสั่งสมเอาไว จนเปนผูชินตอนิสัยในทางความดีแลวนั้น แมจะเดินไปตาม
ถนนหนทางที่เราจะไปสูจุดตาง ๆ เชนเดียวกับมนุษยในโลกเขาก็ตาม แตผูที่มีทรัพย
สมบัติเปนเทพบันดาลแลว ยอมไปดวยความสะดวกกายสบายใจ ขึ้นเครื่องจักร เครื่อง
ยนต จอดที่ไหนพักที่ไหนมีบานพัก มีโรงแรม มีตลาดรานคา จะจับจายใชสอยอะไรก็ได
สะดวกดวยเงินของเขา แตผูมีทรัพยสมบัตินอยหรือไมมีทรัพยสมบัติเลย เดินตากแดดวัน
ยังค่ําแทบจะตายไดทานไมกี่บาท แมที่พักก็ตองอาศัยรมไมนอนอยูกับดิน กินอยูกับหญา 
ไมมีหลังคาเครื่องปกปดกําบัง ยุงกัดแมลงตอม ฝนตกแดดออก เราเปนผูรับเคราะหท้ัง
นั้น จนกวาจะถึงที่เขาประสงคก็กินเวลานาน

ความแตกตางกันแหงการเดินทาง แมจะไปในทางสายเดียวกันก็มีความชาความเร็ว 
มีความสะดวกขัดของตางกันอยางนี้ เพราะการกาวไปแหงบุคคลทั้งสองจําพวกนี้มีความ
ตางกัน คนจําพวกที่กลาวไวกอนนั้นคือจําพวกที่มั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมาก จะไปไหน
สะดวกสบาย เหมือนมีนางขับกลอมบํารุงบําเรอ มีผูบริการคนรับใชอยูตามระยะทางจนถึง
สถานที่อยู เพราะเงินทองของมีคาเปนเจาอํานาจวาสนา เกิดมาจากเจาของเองที่หามาได
ดวยความชอบธรรม กลายเปนความสุขแกตนเอง แตพวกคนขางหลังนั้น ไปไหนก็อด
อยากขาดแคลน ทางก็แรนแคนกันดาร ไมมีความสะดวกกายสบายใจ แมไปถึงแลวจะหาที่
พักอาศัยก็ไมได เปนความไมสะดวกไปเสียทั้งนั้น

เราเดินอยูในวัฏสงสารก็เหมือนกัน บางคนเกิดมาไมมีโอกาสที่จะไดเห็นความสุข
ความเจริญ เห็นแตความทุกขความขนแคน หาเชากินเย็นไมพอปากพอทอง ลําบากลําเค็ญ
เข็ญอกเข็ญใจ ไรทรัพยอับปญญา หากินวันหนึ่ง ๆ ควรจะพอปากพอทองก็ไมพอ สองวัน
สามวันจะอิ่มทองวันหนึ่งก็ทั้งยาก ทั้ง ๆ ที่ของในโลกนี้มีไมอดและมีเต็มอยูทั่วแผนดิน
ตามตลาดรานคาทั่ว ๆ ไป แตจะถือมาเปนสมบัติของตัวนั้น มันจนใจที่ไมมีอะไรจะแลก
เปลี่ยนและไมมีเงินจะซื้อ สุดทายก็ตองยอมอดแสบทอง นอนบนแผนดิน เราเห็นอยูเต็ม
ตาในตลาดเมืองอุดรของเรานี้ มีทั้งคนมั่งม ีมีทั้งคนจน นอนอยูตามถนนหนทาง ไมมีเสื้อ
ผาจะปกปดกาย แมกางเกงตัวหนึ่งก็ติดตอกันไมรูกี่ชิ้น ชิ้นนั้นตอชิ้นนี้ ปะ ๆ ชุน ๆ เต็มไป
ดวยความขาดวิ่นแหงกางเกงและเสื้อผาที่เขานุงหม

ความเปนทั้งนี้เพราะความจนบังคับ มองดูแลวนาทุเรศ สงสารในความเปนมนุษย
ตาดํา ๆ เหมือนกัน ซึ่งเปนไดถึงอยางนี้ ผูที่เปนเศรษฐีมีเงินลาน ๆ ในอุดรธานีนี้ก็มีมาก 

-	๑๕๘	-
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เหตุใดคนเหมือนกัน ฐานะความเหลื่อมล้ําต่ําสูงจึงตางกันอยางนี ้ ขอนี้เราจะไปตําหนิติ
โทษคนที่เขาจนก็ไมได จะไปชมคนมั่งมีถายเดียวก็ไมได เพราะมีก็ขึ้นอยูกับกรรม จนก็ขึ้น
อยูกับกรรม กรรมนั้นก็มีอยูกับเราเหมือนกัน ถาเราตองการใหเปนคนประเภทที่นาสังเวช
และนาขยะแขยง เราก็ตองทํากรรมอยางนั้น ตองเปนคนอยางนั้น ถาเราตองการเปนคนมั่ง
มีเราตองพยายามฝกฝนอบรมตัวเรา ดัดแปลงตัวเราใหเปนผูหนักในทางความด ี มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีความอุตสาหพยายามทุก ๆ ทางที่จะใหเกิดขึ้นแหงโภคสมบัติ เราก็จะ
กลายเปนคนที่สองขึ้นมาในคนดีและมั่งมีตามบุคคลประเภทที่กลาวนั้น สิ่งทั้งหลายในโลก
นี้พอทําไดหาได เกิดขึ้นจากน้ําใจเปนของสําคัญ

นี่อธิบายถึงการทองเที่ยวในวัฏสงสาร เปนของแตกตางกันโดยอํานาจวาสนาบุญญา
ภิสมภารอยางนี้ ผูมีอํานาจวาสนาสามารถแลวนั้น ไปในทางใดก็ไมมีความยุงเหยิง เปนไป
ดวยความสวัสด ีจะมาเกิดในโลกนี้ก็ไมไดรับความทุกขลําบาก จนถึงจุดหมายปลายทางคือ
ความพนทุกขได เชน องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเรา ปรากฏวาเวลามาประสูติใน
ตระกูลกษัตริย เปนพระเจาแผนดินครองกรุงกบิลพัสดุ ไมมีความขัดของขาดแคลน มีแต
ความสะดวกไปเสียทั้งสิ้น ทั้งโภคสมบัติศฤงคารบริวาร เครื่องทรงทุกอยางไมมีอะไรขัด
ของ บําเพ็ญคุณงามความดีในเวลาพระองคเสด็จออกบวช ก็ตรัสรูเปนศาสดาของโลก 
เสด็จไปที่ไหนก็มีแตมนุษยเทวบุตรเทวดาบูชาวันยังค่ําคืนยังรุง เต็มไปดวยเครื่องสักการะ 
จะวาเกิดขึ้นดวยอํานาจของพระพุทธเจาก็ไมใช แตเกิดขึ้นเพราะความดีของพระองคตาง
หาก แมพระพุทธเจาที่ปรากฏขึ้นในพระองคก็เกิดจากคุณงามความดี

นี่ก็เหมือนกัน ผูใดมีปญญาเฉลียวฉลาดพินิจพิจารณาอบรมจิตใจของตน แมจะมา
เกิดในโลกมนุษยก็จะเปนคนดีมีพออยูพอกิน พอเปนพอไป ที่อยูอาศัยปจจัยเครื่องใชสอย 
ตลอดถึงสมบัติที่มีวิญญาณและไมมีวิญญาณ จะเปนลูกเปนเมียเปนผัวและเพื่อนฝูง จะ
เปนคนดีมีสงาราศีเปนที่ไววางใจกันได นี่ก็เกิดขึ้นเพราะอํานาจแหงความด ี เมื่อเราทอง
เที่ยวในวัฏสงสารอยู ก็ขอใหไดรับความสะดวกกาย สบายใจเพราะอํานาจแหงกรรมดี เมื่อ
อํานาจวาสนามีจนเพียงพอแลว เราก็จะปรากฏ เตสํ วูปสโม สุโข จะระงับซึ่งสังขารที่เต็ม
ไปดวยความเกิด แก เจ็บ ตายอันนี้เสียได

คําวา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับสังขารนี้มีสองประเภท คือ การระงับสังขารภาย
นอก ไดแกสังขารรางกายนี้ประเภทหนึ่ง ระงับสังขารภายใน คือความคิด ความปรุงของใจ 
ซึ่งเกิดขึ้นเพราะอํานาจอวิชชาอันเปนตัวบงการนั้นประเภทหนึ่ง เหตุที่จะปรากฏสังขารภาย
นอกคือรางกายนี้ขึ้นมา ก็เนื่องจากสังขารภายใน คือความปรุงความคิดของใจเปนเหตุกอ

-	๑๕๙	-
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เหต ุ จะปรากฏสังขารภายในขึ้นมาเพราะอํานาจแหงอวิชชา คือความหลงตัวเอง แมจะ
เที่ยวเกิด แก เจ็บ ตายอยูกี่กัปกี่กัลปนับชาติไมได ก็ไมสามารถจะถอนตนออกจากวัฏฏะนี้
ได ทานเรียกวา อวิชชา ความหลงในความเปนอยู ในความรูอยูของตน จะทุกขลําบากก็ดี 
สุขก็ด ี ตนไดเคยรูเคยเห็น เคยประสบมาจนเพียงพอ แตก็ไมรูทางจะออกจากสงสารจักร
อันนี้ได จึงเต็มไปดวยความสุข ความทุกขระคนปนเป

เชนเดียวกับขาวและแกลบรําผสมกันอยู รับประทานก็ไมมีความเอร็ดอรอย โลกที่
มีความเจือปนไปดวยทุกข แมจะมีสุขก็สุขเพื่อทุกข เปนของเจือปนกันอยูเชนนี้ ทานจึงให
นามโลกนี้วา โลกสังขารธรรม ไดแก อนิจฺจา วต สงฺขารา แปรปรวนอยูตลอดเวลา ขณะ
เกิดมีความยิ้มแยม แตขณะตายมีความเสียใจ นั่นมันเกิดจากสาเหตุคือ ความหลงสังขาร
อันเกี่ยวกัน ทีแรกเมื่อเกิดขึ้นมาเปนหญิงก็ตาม เปนชายก็ตาม แหม ลูกเราน้ีมันสวยเหลือ
เกิน มันนารักนาปลื้มใจเหลือเกิน ทั้งมีความฉลาดรอบคอบ บอกงาย สอนงาย ไมดื้อดึงฝา
ฝนคําสอนของพอแมผูปกครอง พอตายเทานั้นรองไหโฮ นี่ก็ความหลงสังขารนั่นเอง ถาเรา
คิดไมรอบคอบแลวจะเห็นแตไดทาเดียว ไมคิดดูทาเสีย นี่แสดงวาไมพิจารณาถึงหลักเหตุ
ผลคือความจริง จึงเกิดความเดือดรอนเมื่อภายหลัง

ความดีใจที่ไดในเบื้องตนเลยไมพอกับความเสียใจที่ไดรับภายหลัง เบื้องตนมีความ
ดีใจที่ไดอะไรมาตามความปรารถนา แตเวลาสิ่งนั้นกลับกลายพลัดพรากจากไปเสีย เลย
เกิดความเสียใจขึ้นมา ยิ่งมากกวารายไดที่ปรากฏขึ้นนั้นเสียอีก เพราะขาดเหตุผล รายได
กับรายเสียจึงไมเพียงพอกัน คนที่มีเหตุผลไมคิดเชนนั้น คนที่มีหลักธรรมแลวยอมคิดเห็น
ทั้งไดขึ้นมาและรูรอบคอบทั้งเสียไป จึงไมเสียใจ สังขารประเภทนี้ปรากฏขึ้น พึงทราบวา
เงาคือความดับ มันจะตองมาตาม ๆ กัน แตไมวันใดก็วันหนึ่งเทานั้น ตองแนนอนในความ
แตกสลายในความดับไปของสังขารธรรมประเภทนี ้ แมสมบัติอื่นที่ไดมาและเสียไปก็ควรมี
หลักเหตุผลเปนเครื่องค้ําประกัน จะบรรเทาความดีใจเสียใจลงได ไมรุนแรง สังขารธรรม
คือ กายปรากฏขึ้นมาจากสังขารภายใน สังขารภายในปรากฏขึ้นมาจากอวิชชาคือความหลง
ตัวเอง เมื่อมีศีล มีสมาธิ มีปญญา เปนเครื่องอบรมตนจนสามารถแกกลาแลว จะไมเห็นตัว
วัฏฏะที่หมุนอยูกับหัวใจของตนตลอดเวลาไดอยางไร

การพยายามทําใจของเราใหเห็นบอแหงความหมุนเวียนของตนเอง องคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้ชองทางวา จงพยายามใหทานจะเปนทานประเภทใด คืออภัยทาน
ก็ตาม ทานดวยวัตถุสิ่งของก็ตาม มากนอยไมสําคัญ สําคัญที่ทําอยูเสมอ นี่เปนผล และเปน
ชองทางหรือเปนเครื่องมืออันหนึ่ง พยายามรักษาศีลไดมากนอยก็ตาม ดวยความเต็มอก

-	๑๖๐	-
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เต็มใจ นี่จัดวาเปนเครื่องมือที่จะแกตัวอวิชชาอันมืดเต็มดวงนั้นได สมาธิคือความสงบของ
ใจเปนทางหรือเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่จะแกตัววัฏฏะนั้นได ปญญาคือความเฉลียวฉลาด 
นับแตปญญาขั้นตนจนถึงปญญาขั้นสุดทาย เปนเครื่องมือแตละขั้นๆ ที่จะแกไขอวิชชาดวง
นั้นใหได เมื่อเปนผูมีศีล สมาธิ หรือมีทาน ภาวนาจนเพียงพอแลว วัฏฏะจะซุมซอนอยูที่
ไหน และจะไปไหนในเขาลูกใดเลา วัฏฏะไมไดอยูในกนนรกกับพระเทวทัต ซึ่งจะตามแก
ไขยาก แตมันอยูกับใจของเราทุกทาน

เราเปนนักทองเที่ยว เปนนักเกิด แก เจ็บ ตาย มาดวยกัน ไมมีใครแพใครชนะ ไม
มีใครไดเปรียบใคร เรื่องความเกิด ความตาย ความสลาย ความทําลาย ความวิปโยคพลัด
พรากจากสัตวและสังขาร การทองเที่ยวในวัฏสงสารนี้มีความเสมอภาคกัน ทําไมเราจะไม
สามารถเห็นตัวจักรซึ่งทําใหเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหเกิด ๆ ตาย ๆ 
ทุกขยากลําบาก หมุนเวียนอยูอยางนี้ตลอดทั้งกัปทั้งกัลปไดเลา เมื่อปญญามีความสามารถ
พินิจพิจารณาเขาไปจนเห็นจิตซึ่งเปนเจาวัฏจักร อันเต็มไปดวยอวิชชาหมุนรอบตัวเองอยู
อยางนี้ชัดเจนแลว เราตองทําลายจิตที่เปนวัฏจักรนี้เสียไดดวยอํานาจแหงปญญาแท

เมื่อปญญาไดทําลายวัฏจักร คือจิตที่เปนอวิชชานี้เสียไดแลว คําวา เตสํ วูปสโม สุ
โข ความระงับเสียซึ่งสังขารนั้นมันระงับดับไปเอง เชนเดียวกับตนไมที่เราถอนขึ้นมาทั้งราก
ไมมีอะไรเหลือ กิ่งกานสาขาทุกชิ้นที่มีอยูในตนไมนั้น ตลอดลําตนเขาเราไมตองไปทําลาย 
พอรากเหงาของตนไมนั้นถูกถอนขึ้นมาหมดเทานั้น อวัยวะทุกชิ้นของตนไมนับวันจะเหี่ยว
ยุบยอบและตายไป ไมมีชิ้นใดเหลืออยู ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะเปนสังขารที่วา รูป
สังขารคือกายนี่ก็ตาม สังขารที่คิดปรุงขึ้นภายในจิตใจ จะคิดปรุงถึงเรื่องอดีตอนาคต ให
ปรากฏเปนบุญเปนบาปในปจจุบันก็ตาม จะตองดับไปหมด เพราะอวิชชาซึ่งเปนหัวหนาวัฏ
จักร หัวหนาของสังขารซึ่งเปนตัวสมุทัยนี ้ ไดถูกทําลายหายสูญสิ้นไปจากหัวใจแลว จะ
เหลือแตพุทโธทั้งแทง ไดแกใจที่บริสุทธิ์เทานั้น

นั่นแหละเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับเสียซึ่งสังขารอันเปนบอเกิดแหง
สมุทัยไดสิ้นสุดลง เพราะอํานาจปญญาอันมีกําลังกลา สามารถประหัตประหารตัวอวิชชา 
ซึ่งเปนเสนียดจัญไรนั้นไมมีอันใดเหลืออยูภายในใจแลว แลวจึงกลายเปน เตสํ วูปสโม สุ
โข ความระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายนั้น ไมมีอันใดจะไปกอความทุกขทรมาน ไมมีอัน
ใดจะไปกอความทุกข ความลําบาก ความดีใจ เสียใจอีกแลว แมสังขารคือรางกายยังครอง
ตัวอยู แตสังขารประเภทสมุทัยที่เปนเครื่องหลอกลวงจิตใจใหยินดียินราย ใหเกิดความดี

-	๑๖๑	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส

แวนดวงใจ ๑๓๔

๑๓๔

ใจเสียใจ ใหเกิดความทุกขยากลําบาก ดับไปแลว เชนเดียวกับเตาไฟ เมื่อหมดเชื้อไฟอยู
ภายในเตาแลว จะใสฟนเขาไปมากนอยก็สักแตวาเปนฟนเทานั้น ไมกลายเปนไฟขึ้นมาได

ใจถึงจะเรียกวาใจก็ตาม แตใจนี้ไมมีเชื้อคืออวิชชา สังขารปรุงขึ้นมาก็เปนธรรมลวน 
ๆ คิดเรื่องอะไรก็เปนธรรมลวน ๆ เวทนาถึงจะเสวยทุกขบางตามสภาพของขันธที่มีอยู ก็
ไมเปนเหตุจะใหเกิดความลุมหลงแตอยางใด วิญญาณความรูในสิ่งที่จะมาสัมผัสก็รับรูโดย
ธรรม ไมรับรูดวยความหลง ไมรับรูเพื่อเปนเหตุใหเกิดทุกข ใหเกิดสมุทัย สั่งสมกิเลสขึ้น
มา เลยกลายเปนขันธลวน ๆ คือขันธไมมีกิเลสตัณหา นี่ทานเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข ผู
ถึงธรรมดวงนี้แลวเรียกวาเปนผูถึงแดนแหงความพนทุกข

แมจะมีธาตุมีขันธอยูก็ไมมีความเดือดรอนภายในใจ เปน เตสํ วูปสโม สุโข อยู
ตลอดเวลา แตสังขารในขันธหานี้จะระงับไปไมได เมื่อรูปขันธนี้ยังไมแตก จะตองใชอยูเปน
ธรรมดา เหมือนพระพุทธเจาของเรา ทานตรัสรูแลวยังอาศัยขันธทั้งหานี้เปนเครื่องมือ
ประกาศศาสนา คืออาศัยรางกายเดินเหินไปสูที่ตาง ๆ เพื่อสั่งสอนบรรดาสัตว อาศัยสังขาร
ความคิดความปรุงภายในใจของพระองค เพื่อชี้แจงแสดงธรรมใหบรรดาสัตวทั้งหลายฟง 
อาศัยสัญญาจําวาคนนั้นคนนี้อยูบานนั้นเมืองนั้น เปนผูสมควรจะรับธรรมของพระองค
ทานไดขนาดไหน วิญญาณความรับรูวาใครเขาใจในพระสัทธรรมของพระพุทธเจา และใคร
ไมเขาใจ เมื่อมีการตอบรับหรือมีการสนทนากัน

เพราะฉะนั้น ขันธหานี้จึงเปนเครื่องมือประกาศศาสนา แตไมใชขันธที่จะทําพระ
องคใหวุนวายเหมือนแตกอนมา ขันธที่ทําพระองคใหวุนวาย ไดแกขันธที่มีอวิชชาครองตัว
อยู และเปนเครื่องมือของอวิชชาที่มีบัญชาออกมาทางไหน ก็กลายเปนสมุทัยไปทั้งนั้น 
เดือดรอนวุนวายไปทั้งวันทั้งคืน เพราะเหตุแหงขันธเหลานี้ไดรับการกดขี่บังคับออกจาก
สมุทัยตัวใหญ ไดแก อวิชชา เมื่ออวิชชาดับไปแลว พึงทราบวาสังขารอันเปนสมุนของ
อวิชชาไดดับลงไปพรอมในขณะเดียวกัน จึงเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับดับเสียซึ่ง
สังขารทานกลาววาเปนความสุขอันยิ่งนั้น หมายถึงธรรมดวงนี้เอง

บรรดาเราทุก ๆ ทาน สังขารที่เปนตัวสมุทัยกอความยุงยากแกตนอยูทั้งวันทั้งคืน 
เราก็พอทราบอยูภายในจิตใจ เมื่อไดอบรมจิตใจใหเปนไปเพื่อความสงบเราก็พอทราบได 
จนกระทั่งเรามีปญญาสามารถประหัตประหารกิเลสอาสวะเขาไปเปนชั้น ๆ ตั้งแตชั้นหยาบ 
ขั้นกลาง ชั้นละเอียด จนถึงชั้นละเอียดที่สุด ไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจ แมแตอวิชชาที่
เปนเจาการแหงวัฏจักรก็ไดถูกทําลายลงแลวดวยปญญาไมมีอะไรเหลืออยู กลายขึ้นมาเปน 
เตสํ วูปสโม สุโข ระงับสังขารอยางราบคาบ เมื่อสังขารภายในใจที่เปนไปเพราะอํานาจ
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๑๓๕

แหงอวิชชาดับไปแลว ก็ไมสรางเปนสังขารประเภทใหมขึ้นมา มีความระงับดับเสียซึ่ง
สังขารอยูตลอดเวลา แมออกจากรางนี้แลวก็ไมเขาไปสูปฏิสนธิที่ไหน ไมตองเปนนักเกิด 
แก เจ็บ ตายตอไปอีก

เหมือนพระพุทธเจาของเรา เพราะทานระงับดับเสียไดซึ่งสังขารอันเปนตัวเสนียด
จัญไร อันเปนเหตุใหทองเที่ยวในวัฏฏะนี้เสีย ไมมีอันใดที่กอกําเนิดตอไปอีก เปน สุคโต 
เสด็จไปดีมาดี แนะนําสั่งสอนประชาชนทั้งหลายใหเปนประโยชน เมื่อถึงกาลอายุขัยของ
พระองคแลว พวกเราทั้งหลายเรียกวา ปรินิพพาน ปลอยสังขารอันนี้ไวใหโลกไดกราบไหว
บูชา หรือปลอยใหเปน ดิน น้ํา ลม ไฟ ไปตามธรรมชาติ ธรรมชาติที่แทจริง คือ วิมุตติพุท
โธ ของพระองค เปนสมบัติของพระองคเจาแตผูเดียว นี่เรียกวาสมบัติที่เปน เตสํ วูปสโม 
สุโข เปนธรรมทั้งแทง เปนความบริสุทธิ์ลวน ๆ ไมมีอันใดเจือปน

นี่แลธรรมเทศนาวันนี้ไดแสดงเรื่องสังขารธรรม บรรดาทานผูฟงทั้งหลายไดยินวา  
อนิจฺจา วต สงฺขารา จะเขาใจวาเปนภาษิตที่กลาวซ้ํา ๆ ซาก ๆ แตธรรมชาติที่ถูกกลาวคือ 
ความตาย มันตายอยูตลอดเวลา แมอยู ณ บัดนี้มันก็ตายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ที่เราอยูนี่มันก็ตาย ในบาน ในปา ภูเขา ลําเนาไมมันก็ตาย ในน้ํามันก็ตาย บนบกมันก็ตาย 
ตายทั้งวันทั้งคืน ถาหากวามีเสียงเหมือนกับเสียงปนแลว เยื่อหูของเราทั้งหลายแตกทําลาย
ไมมีอันใดเหลือ เพราะความแปรมันก็ดังขึ้นมา ความแตกความสลายมันก็ดังขึ้นมา ความ
ทุกขยากลําบากในครอบครัวเหยาเรือนแตละครอบครัว มันก็ดังขึ้นมา สัตวไดรับความ
ทุกขมันก็ดังขึ้นมา ที่อยูใตน้ํามันก็ดังขึ้นมา อยูบนบกมันก็ดังขึ้นมา แมที่สุดพวกเรานั่งฟง
เทศนอยู ณ บัดนี้ เกิดความทุกขตางก็จะดังขึ้นมาเหมือนกับเสียงปนดังเรื่องกองทุกข เยื่อ
หูก็จะไมสามารถตานทานอยูได เพราะกองทุกขมันประกาศลั่นโลกอยูอยางนี้

เมื่อเปนเชนนี้จะไมใหวา อนิจฺจา วต สงฺขารา อยางไร มันเปนซ้ํา ๆ ซาก ๆ อยู
ตลอดเวลา ตองแสดงตามความจริงที่มันเปนอยูเชนนี้ ใหบรรดาทานผูฟงทั้งหลายได
พิจารณาวา สิ่งทั้งหลายเหลานี้เมื่อมีอยูมันก็แสดงเสียงลั่นอยูตลอดเวลาอยางนี ้แตมันไมมี
ปนใหสัญญาณแกเรา ในขณะความทุกขหรือความแปรปรวนปรากฏขึ้นในสัตวและสังขาร
แตละราย ๆ จึงคลาย ๆ กับวามีทุกขแตเราคนเดียว มีความเดือดรอนแตเราคนเดียว มี
ความฟุงซานวุนวายแตเราคนเดียว มีความยากลําบากแตเราคนเดียว ขัดสนจนทรัพยและ
อับปญญาแตเราคนเดียว ไมดีแตเราคนเดียว โลกเขาคลายกับวาเปนทองคําไปหมด ที่จริง
โลกมันโลกเดียวกัน ธาตุขันธอันเดียวกัน โลก อนิจฺจา วต สงฺขารา อันเดียวกัน หัวใจอัน
เดียวกัน มันเปนทุกขอยางเดียวกันนี่เอง
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๑๓๖

ขอใหบรรดาทานผูฟงทั้งหลายพินิจพิจารณาในภาษิตที่ไดยกขึ้นไววา อนิจฺจา วต 
สงฺขารา สังขารทั้งหลาย ภายนอกภายใน ทั้งของทานของเรามันไมเที่ยง อุปฺปาทวยธมฺมิ
โน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เกิดขึ้นแลวไมวาอยูที่ไหน ๆ มันแตกดวยกันทั้งนั้น  เตสํ วูปส
โม สุโข จงพยายามทําความระงับเสียซึ่งตนเหต ุ คือสังขารอันเปนตัวสมุทัยใหดับสิ้นซาก
ไปเสียจากใจแลว สังขารที่เปนตัวผล คือ อนิจฺจา วต สงฺขารา  ความเกิด ความตายแหง
สังขารนี้จะไมปรากฏแกใจของเรา ใหเปนความกังวลตอไปอีก เรียกวา ถึงสันติธรรมอัน
ราบคาบ ไดแกบรมสุข คือวิมุตติพระนิพพาน

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาปกเกลาเหลาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ได
อุตสาหจากบานจากเรือนมาสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาโดยความเต็มอกเต็มใจ จงมี
ความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีกาล ดังไดรับประทานวิสัชนามาในพระธรรมคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็นับวาสมควรแกเวลา ขอยุติลงดวยเวลาเพียงเทานี้ 
เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้

www.Luangta.or.th
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๑๓๗

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕
อยาประมาทนอนใจในชีวิต

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อจิรํ วต ยํ กาโย ปฐวึ อธิเสสฺสติ
ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺญาโณ นิรตฺถํว กลิงฺครนฺติ ฯ
บัดนี้จะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ที่เปนโอวาทคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระ

ภาคเจา เพื่อใหสําเร็จประโยชนเปนธรรมสวนานิสงสแกบรรดาทานผูฟงทั้งหลาย ฉะนั้น 
พึงตั้งใจของตนเพื่อจะสดับตรับฟงโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา จะไดสําเร็จประโยชนใน
ขณะที่ฟงเทศนดวย จะสําเร็จประโยชนในกาลตอไปดวย การฟงธรรมเปนความจําเปน
สําหรับเราซึ่งเปนพุทธบริษัททุก ๆ ทาน เพราะธรรมเต็มไปดวยหลักเหตุผล ผูจะประพฤติ
ปฏิบัติจะเปนทางโลกหรือทางธรรม ธรรมเปนเครื่องชี้แนวทางไวทั้ง ๒ ทาง ผูจะดําเนินใน
ทางโลกยอมเปนความจําเปนสําหรับอุบายวิธ ี หรือความฉลาด ที่จะนําไปปฏิบัติในกิจการ
นั้น ๆ ใหถูกตองและราบรื่นแกตนเอง ผูจะปฏิบัติในทางธรรมจะเปนความสะดวกไมผิด
พลาด

เพราะสิ่งใดถาปราศจากการสดับตรับฟงใหเขาใจและรูวิธีการไวกอน แลวทําไปโดย
ไมไดศึกษา ไมวาทางโลกหรือทางธรรม ยอมอาจทําใหผิดพลาดไดงาย หรือแมเกิดผลก็ไม
สมบูรณ เพราะฉะนั้นบรรดากิจการทั้งปวง ตองอาศัยการสําเหนียกศึกษาใหเรียบรอยมา
กอน การศึกษาจึงเปนของจําเปน จะเปนเข็มทิศชี้แนวทางการดําเนินเพื่อสําเร็จเปนผลขึ้น
มาดวยด ี ไมวากิจการงานใด ๆ ทั้งนั้น ถาปราศจากการศึกษาเพื่อความเขาอกเขาใจแลว 
การงานที่จะพึงกระทํานั้น ๆ ยอมไมสมบูรณ

เฉพาะอยางยิ่งในทางพระพุทธศาสนา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสน
พระทัยอยางยิ่ง และปรากฏวาไดทรงศึกษาเพื่อสรางพระบารมีมาเปนเวลานาน และใชอบ
รมบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ใหรูหนทางดีและชั่วเพื่อดําเนินตนใหถูกทาง แมพระองค
เองปรากฏวาเปนสยัมภูรูเองเห็นเองก็ตาม ก็ตองใหเสด็จออกทรงผนวชและทรงศึกษาใน
หลักธรรมชาติกระตุนเตือนพระทัยอยูรอบดาน ถึงกับทรงสลดสังเวชและทรงทนตอเหตุ
การณเชนนั้นไมได

กัณฑ์ที่ ๑๓
ธรรมสังเวช

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดโพธิสมภรณ์	อุดรธานี
เมื่อวันที่	๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๕

-	๑๖๖	-
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๑๓๘

ดังนั้น การสําเหนียกศึกษาหรือการสนใจในตัวเหตุผล จึงเปนการศึกษาในตัวแลว 
ทานเสด็จทรงผนวชบวชอยางคนขอทาน ทรงบําเพ็ญความพากเพียร เจริญภาวนา สละทิฐิ
มานะจากความเปนกษัตริยทําพระองคเปนขอทาน บําเพ็ญสมณธรรมอยูในปาในเขาซึ่ง
ใคร ๆ เห็นก็จําไมไดวานี่คือใคร เพราะเห็นเปนสมณะ เพียงศีรษะโลน ๆ เทานั้น คลาย
กับวาไมไดทรงสําเหนียกศึกษาจากใคร แตแทจริงครูสอนของพระองคมีอยูทั่ว ๆ ไป และ
ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน พระองคทรงทอดพระเนตรใบไมรวงหลนลงมาจากตน ก็
ทรงพิจารณาวาใบไมเมื่อผลิออกทีแรกก็เปนใบออน แลวก็แปรรูปเปนใบแกหลนรวงตกลง
มา ชีวิตสังขารของเราก็เชนเดียวกับใบไม สิ่งตาง ๆ ซึ่งนอกจากนี้ มีลักษณะเชนเดียวกับ
ใบไมที่หลนรวงตกลงมาจากขั้วของเขา

พระองคก็ทรงพิจารณาเทียบเหตุผลขางนอกขางใน ใหรูชัดตามเรื่องความเปนจริง
ดวยพระปญญา เพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายในมีลักษณะเชนเดียวกัน คือมีความตั้ง
ขึ้น มีความแปรไป และมีความแตกดับในที่สุด เมื่อพิจารณาถึงพระองคเองก็มีลักษณะเชน
นั้น นี่เรียกวาพระองคทรงสดับธรรมทั้งหลายซึ่งเปนหลักธรรมชาต ิ อยูในปาเฉพาะพระ
องคเดียว กอนจะเสด็จออกทรงผนวชก็ปรากฏวาทรงไดรับการศึกษาในหลักธรรมชาติ
อยางสุดพระทัย ในคืนวันพระองคเสด็จออกทรงผนวช ปรากฏวาไดทรงเห็นบรรดานาง
สนมผูขับกลอมบํารุงบําเรอในหอปราสาท คลายกับคนตายและเปนปาชาผีดิบไปเสียหมด 
แมพระองคเองก็ปรากฏวาเปนเชนนั้นเหมือนกัน จึงเปนเหตุใหทรงมีความรุมรอนในพระ
ทัยวาเราจะหาที่ไหนเปนที่พึ่ง

แมบริษัทบริวารและหอปราสาทราชมนเทียร ที่เราอาศัยอยูตั้งแตวันเกิดจนถึงวันนี ้
แตกอนปรากฏเปนความรมเย็นเปนที่รื่นเริงบันเทิงในใจ มาในวันนี้มองไปทิศใดปรากฏ
เปนเชนเดียวกับปาชาผีดิบไปเสียทั้งสิ้น แมหอปราสาทที่เราอยู ณ บัดนี้ ก็ไมทราบจะลม
จมทลายลงเมื่อไร พิจารณายอนเขาไปถึงพระองคเอง สภาพคือสังขารรางกายของเราที่
ประชุมขึ้นมาจากดิน น้ํา ลม ไฟ กลายเปนสัตว เปนคน เปนหญิง เปนชายขึ้นมา นี้ก็ตองมี
ลักษณะเชนเดียวกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยูบัดนี ้ สิ่งทั้งหลายที่จะเปนไปดวยความ
เที่ยงแทถาวรไมปรากฏวามีในที่ไหน ๆ ซึ่งพอจะเขาพึ่งพิงอิงอาศัยใหเปนที่รมเย็นพระทัย 
มองเห็นอยูทางเดียวคือการเสด็จออกผนวช เพื่อหาที่วิเวกสงัดประกอบความพากเพียร 
พิจารณาตนเหตุ คือปาชาผีดิบที่พระองคไดทรงปรากฏในคืนวันนั้นใหชัดเจนลงไป

ทรงเทียบพระองคกับบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายเหลานั้นวา เสมอกัน ในเรื่อง
ความเกิดเขากับเราก็มีลักษณะเดียวกัน ในเรื่องความแกเขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกัน 

-	๑๖๗	-
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๑๓๙

ในเรื่องความทุกขความลําบากในสกลกาย เขากับเราก็มีลักษณะเชนเดียวกัน  พิจารณา
ออกไปนอกพระราชวังทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้ มีสภาพเชนเดียวกันนี้ ไมมีเกาะใด
ดอนใดที่จะเปนเกาะเปนดอนเพื่อความรมเย็น เพื่อความแนนหนามั่นคง เพื่อความไววาง
ใจได จะเปนไปเพื่อความแตกความสลายเชนเดียวกับเรานี้ทั้งนั้น พระทัยทรงหนักในทาง
ทรงผนวชเพื่อจะไดพินิจพิจารณาเรื่องความเกิด แก เจ็บ ตาย ใหชัดเจนในพระทัยยิ่งขึ้น 
จนไดเสด็จออกไปจริง ๆ 

นี่ก็แสดงวาพระองคไดทรงศึกษาในหลักธรรมชาติ ซึ่งเปนของมีอยูทั่วไปใหเกิดผล
ประโยชน ใหเกิดความสลดสังเวชในความเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนของมีอยูทั่วทั้งโลก
สงสาร ไมวาเขา ไมวาเรา ไมวาคนหรือสัตวชั้นไหน ๆ เมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแลว ความ
แปรสภาพจะตองเปนเงาตามตัวอยางนี้ นี่เปนการศึกษาที่พระองคทรงคนพบในเบื้องตน 
มีหลักเหตุผลเปนเครื่องเทียบเคียงในคนอื่นกับพระองควา มีลักษณะเเปนแบบพิมพอัน
เดียวกัน คือ อนิจฺจํ ความแปรสภาพมีเต็มตัวเชนเดียวกัน ความทุกขความทรมานในโลกนี ้
ไมใชโลกที่เปนสุขลวน ๆ

โลกที่เปนอยูดวยความหมุนตัวเปนเกลียว ใครจะอยูเฉย ๆ ไมไดเมื่อมีสภาพราง
กายขึ้นมาแลว แสดงวาสภาพนั้นจะตองเปนสภาพที่กอกังวลใหทนไมได อยูเฉยก็ไมได ไม
ไดหลับ ไมไดนอน ไมไดรับประทาน ไมไดเดินไปมา เปลี่ยนอิริยาบถก็ไมได ถามิฉะนั้น
แลวเราอยูกับโลกไมได คือเมื่อไมทําไมได จึงเรียกวาโลกนี้วา โลกไมได จะอยูใหสบายมัน
อยูไมได นั่งใหสบายก็ไมได นอนใหสบายก็ไมได จะไมตองอยูตองกินตองหลับตองนอน 
ทําตามสะดวกกายสบายใจมันไมได โลกอันนี้กลายเปนโลกไมไดเสียทั้งนั้นในพระทัยของ
พระองค โลกไหนจะเปนโลกไดเลา

จึงทรงสืบสวนพิจารณาทวนหาเหตุผล ก็มีโลกุตรธรรมเทานั้น คือธรรมที่บุคคล
ประพฤติแลวพนไปเสียจากโลกไมได ถึงซึ่งโลกไดโลกถึง โลกแนนอนไดแกโลกุตรธรรม
อันเปนธรรมที่สูงสุด แลวทรงปลงพระทัยเสด็จออกในคืนนั้น ทั้งที่ทรงทราบวาพระองค
เปนกษัตริย และทรงมีบริษัทบริวารทั่วทั้งแผนดินที่อยูในแวนแควนและในรมพระบารมี
ของพระองค แตก็เสด็จออกไปพระองคเดียว มีนายฉันนะตามเสด็จเพื่อจะนํามากัณฐกะ
กลับคืนเทานั้น เมื่อพิจารณาตนเหตุที่ทรงปรากฏในคืนวันนั้น จนเห็นแจมแจงชัดเจนขึ้น 
ยนในความที่พระองคทรงบําเพ็ญมาเปนเวลา ๖ ป ถาพูดตามภาษาของเรา เรียกวาเกือบ
เปนเกือบตาย เพราะกษัตริยเสด็จออกผนวชดวยการเสี่ยงภัยตอชีวิต เพราะไมเคยไดรับ
ความลําบาก

-	๑๖๘	-
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คําที่วาเปนกษัตริย อะไรเปนกษัตริยทั้งนั้น เครื่องทรงทุก ๆ ชิ้นเปนของกษัตริย 
อาหารการบริโภคเปนเครื่องกษัตริย ที่อยูอาศัยปจจัยทุก ๆ อยางเปนของกษัตริยทั้งนั้น 
เมื่อไดเสด็จออกทรงผนวชเปนคนขอทานแลว ความเปนกษัตริยก็สูญหายไป ยังเหลือแต
ความเปนคนอนาถาหรือคนขอทาน ไมมีคุณคาราคาแมแตนอยในพระองค บริขารเคร่ือง
อาศัยทุกชิ้นก็กลายเปนบริขารของคนขอทานไปหมด ไมมีชิ้นใดจะเปนเครื่องของกษัตริย
เหมือนแตกอน แลวทรงพยายามสละทิฐิมานะจากความเปนกษัตริยใหหมดโดยสิ้นเชิง ยัง
เหลือแตคนขอทานเทานั้น ซึ่งเปนคนเชนเดียวกับคนขอทานธรรมดาทั่วไป ซึ่งเราเห็นอยู
ดวยตา แตกลับเปนเพศที่อยูสบายสําหรับพระองค และเปนฐานะที่ควรแกความเปน
ศาสดาของโลกไดดวย

แลวก็ทรงพินิจพิจารณาหลักความเกิด แก เจ็บ ตาย อันเปนโลกไมไดแลว โลกทน
อยูไมได โลกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมา ตื่นของเกา ตื่นของใหม เขาใจวาเปน
ของใหมอยูเรื่อย ๆ อยางนี้ที่เรียกวาโลกวัฏจักร เมื่อพระพุทธเจาไดทรงพิจารณาโลกนี้ให
ชัดเจนแลว ในพระทัยก็ทราบวาเต็มไปดวยโลกอันนี้เหมือนกัน คือในเจตสิกธรรมก็แสดง
ความแปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปด ีไปชั่ว ไปอดีต อนาคต ปรุงกลับไปกลับมาอยู
เชนนี้ ใหเห็นชัดดวยพระปญญาเรียกวา ปจจยาการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท

กําหนดพิจารณาเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเรา ตลอดทั้ง
โลกธาตุเห็นเปนสภาพไตรลักษณเทานั้น คือ อนิจฺจํ ทั่วทั้งโลกธาตุ นับตั้งแตตัวของเราไป 
ทุกฺขํ เปนความทุกขเชนเดียวกัน อนตฺตา ตายแลวใครจะถือเอาสิ่งใด ๆ จากโลกนี้ไปสูโลก
หนาไมได ที่สุดแมแตผมเสนเดียวซึ่งเบาที่สุด ที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได 
แตเมื่อจากโลกนี้ไปแลว ตองมอบคืนเปนสมบัติเดิม คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ สิ่งที่เหลือไปก็คือ
ดวงใจ และสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคือ ความดีและความชั่ว ซึ่งตนไดสั่งสมไวในคราวมี
ชีวิต ธรรมชาติทั้งสองนี้เปนเงาตามตัว

เมื่อทรงทราบเชนนี้แลวก็ทรงย้ําเขาไปอีกวา บาปเปนความชั่วเปนสิ่งที่เห็นไดชัด 
แตบุญที่เปนความดีนี้จะตามเราไปถึงไหน ก็ทรงพิจารณาบุญและบาปอีกใหเห็นชัดโดย
ทางปจจยาการ เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท คนเขาไปถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน 
เรื่องความเกิด ตั้งกําเนิดมาแตอวิชชา ติดตอแตกแขนงเปนลําดับ ๆ คือเปนกิ่ง เปนกาน 
เปนใบ เปนดอก เปนผล ตอตนตอลําไป จนกระทั่งถึง สมุทโย โหต ิที่ทานเรียกวา ราก
เหงาของอวิชชา เปนเครื่องติดตอแขนงไปอยางนี้

-	๑๖๙	-
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เมื่อพระองคทรงพิจารณายอนกลับไปกลับมา จนทรงเห็นชัดตามเปนจริงในอวิชชา 
วาเกิดขึ้นจากธรรมชาต ิ คือดวงใจนี้แลว จึงทรงกําหนดพินิจพิจารณาเรื่องใจดวงที่เปน
อวิชชานั้นดวยพระปญญา ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ก็ทรงเห็นแจมแจงชัดเจน อวิชชาไดแตก
กระเด็นไปจากพระทัยของพระองคในคืนวันนั้น จึงปรากฏวาพระพุทธเจาของเราไดตรัสรู
ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ เปนอันวาพระองคไดทรงขบคิดปญหาตั้งแตคืนวันเสด็จออกผนวช
จนถึงวันเพ็ญเดือน ๖ รวมเปนเวลา ๖ ป ปญหาทั้งหมดในเรื่อง เกิด แก เจ็บ ตาย ในเรื่อง
ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแหงจิตใจและธาตุขันธทั้งหลายไดจบสิ้นลงในวันนั้น แลวได
ทรงทราบชัดวา พุทโธคือความบริสุทธิ์ไดผุดขึ้นแลวในพระทัยของพระองค เปนพุทโธที่
พนจากกิเลสตัณหาอาสวะ เปนพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่ เปนพุทโธที่หมดความกังวล เรียกวา
ผานพนโลกไมไดนี้ไปเสีย กลายเปนโลกที่ใหนามวา โลกุตรธรรม คือธรรมที่สูงกวาแดน
แหงสมมุติ คือพนจากแดนแหงความเกิด แก เจ็บ ตายนี้ไปไดเปนองคแรก

เมื่อพระองคไดทรงตรัสรูในคืนนั้นแลว ทรงมีพระทัยจะสั่งสอนบรรดาสัตว ครั้ง
แรกของพระองคมีความทอพระทัยในการจะทรงแนะนําสั่งสอนสัตว ดวยเห็นวาพระธรรม
ที่ทรงไดรูไดเห็นนี้ เปนธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษยผูมีกิเลสอยางพวกเราทั้งหลายจะ
สามารถรูได แตเมื่อพิจารณาพระองคเทียบกับบรรดามนุษยทั้งหลายแลว เห็นวาพระองคก็
เปนมนุษยเชนเดียวกับมนุษยทั่วไปในโลก เหตุใดจึงทรงรูไดเห็นไดเลา ก็ยอนเขาถึง
ปฏิปทาขอดําเนิน เมื่อมีปฏิปทาเครื่องดําเนินใหถูกทางแลว ตองเปนเหตุใหถึงจุดหมายได
โดยดี จึงทรงมีพระทัยที่จะทรงแนะนําสั่งสอนสัตว โดยเห็นวาบรรดาสัตวท้ังหลาย ถาไดรับ
การอบรมสั่งสอนตามแนวทางที่ถูกตองแลว ก็จะสามารถรูไดเห็นไดเชนเดียวกับพระองค 
จึงทรงปลงพระทัยแนะนําสั่งสอนบรรดาสัตวทั้งหลายเปนลําดับมา ปรากฏวาพระองคเปน
ศาสดาสอนพระองคอยางสมบูรณแลว จึงทรงเปนศาสดาสอนโลกไดอยางสมบูรณเปน
ลําดับมาตลอดทุกวันนี้ 

เพราะฉะนั้น วันนี้บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไดอุตสาหพยายามมา
บําเพ็ญกุศลในสถานที่นี ้ อันเกี่ยวกับเจาพระคุณธรรมเจดีย ซึ่งทานถึงมรณภาพบรรจุศพ
ของทานไวในโกศ ไดมาสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาและไดปลงธรรมสังเวชวา ทานเจา
คุณพระธรรมเจดียกับเรานี้เปนธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ อันเดียวกัน ตามบาลีที่กลาวไวใน
เบื้องตนนั้นวา อจิรํ วต ยํ กาโย กายเปนของไมตั้งอยูมั่นคงถาวรเชนเดียวกับพระคุณทาน 
ปฐวึ อธิเสสฺสติ ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺญาโณ อยางไรก็ตองนอนทับแผนดิน เมื่อวิญญาณได

-	๑๗๐	-
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ปราศจากแลว นี่แสดงใหเราทั้งหลายไดพินิจพิจารณาองคของทานที่มรณภาพไปแลว กับ
เราที่ยังมีชีวิตอยู มีความแตกตางกันตรงไหนบาง

ตางกันตรงที่ผูมีวิญญาณยังครองอัตภาพอยู กับทานที่มีวิญญาณปราศจากไปแลว 
เขาใหชื่อวาตายแลวเทานั้น เมื่อวิญญาณไดปราศจากตัวของเราแลว เขาจะเรียกเราวาอยาง
ไรอีก ก็ตองย้ํารอยกันลงไป เชนเดียวกับพระคุณทานที่ปรากฏเปนสักขีพยานของเราทั้ง
หลาย ณ บัดนี้ เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายที่มานี ้จึงมาปลงธรรมสังเวชอันเปนเหตุใหระลึก
ถึงตัวของเรา จะไดไมประมาทนอนใจ บําเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเปนเครื่องพยุงจูงใจให
ไปเกิดในสถานที่ดี แมจะไดมาเกิดเปนมนุษยก็จะเปนมนุษยที่ดี มีความเฉลียวฉลาดดวย
อํานาจวาสนา ความรูวิชา ตลอดถึงโภคสมบัติศฤงคารบริวารจะเปนมาดวยอํานาจแหง
ความดีของเรา เมื่อตายแลวหมดการกระทําดีกระทําชั่ว ยอมเสวยผลกรรมที่ตนไดทําไว
แลว

บัดนี้ขณะนี้เราทั้งหลายทุก ๆ ทานยังไมสายเกินไป เปนผูพอเหมาะกับกาลเวลา
เรียกวา มัชฌิมา ในการทําคุณงามความด ี สามารถจะบําเพ็ญตนใหเปนไปเพื่อความเจริญ
ทั้งทางโลกทางธรรมได ดวยการกระทําของเรา เมื่อตายแลวก็หมดวิสัยจะทําดีทําชั่วตอไป
ไดแลว ทานเปรียบดวยทอนไมทอนฟน ไมเปนประโยชนอันใด แตทอนไมทอนฟนนั้นยัง
เอามาทําเปนฟนหุงตมได หรือจะมาทําประโยชนอยางอื่นก็ยังได สวนเราที่ตายไปแลวจะ
ทําอยางนั้นไมได แมจะทําเปนฟนเปนถานก็ไมได จะทําปลาราน้ําปลาก็ไมไดอีกเหมือนกัน 
เรียกวาหมดราคาในคนตาย จะบําเพ็ญคุณงามความดีตอไปอีกไมไดแลว

พระองคตรัสไววา นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ พระนิพพานเปนธรรมที่สูญสิ้นจากทุกข 
จากภัย จากความเสนียดจัญไรทุก ๆ อยาง นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ในขณะเดียวกัน เมื่อสูญสิ้น
จากสิ่งทั้งหลายเหลานั้นแลว ยังกลายเปนธรรมบรมสุขยิ่งกวาความสุขใด ๆ ในโลกนี้อีก 
โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ เพราะเหตุนั้น บรรดาทานทั้งหลายจงรีบมา
ตามเราตถาคตในเดี๋ยวนี ้อยาพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตน ซึ่งปรากฏ
อยูกับดวยลมหายใจเทานั้น เมื่อลมหายใจดับลงไปแลว จะเปนคนหนุม คนแก คนขนาด
ไหนก็ตาม เขาเรียกวาคนตายทั้งนั้น ฉะนั้น อยาไดพากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเทานี้ 
ไฟกิเลสตัณหากําลังลุกลามไหมหัวใจสัตวผูประมาท ใครฉลาดจะพนไปกับเราตถาคต 
หมดอํานาจของกิเลสจะตามทัน จงใหรีบตามเราตถาคตไปดวยขอปฏิบัติ ดวยทาน ดวยศีล 
ดวยภาวนา

-	๑๗๑	-
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จงมองดูตัวของเราใหชัด มองดูหนัง ดูเนื้อ ดูตัวของเราใหชัดดวยปญญา หนังภาย
นอกที่เราไปดูในโรงหนัง โรงลิเกโรงละครนั้น เปนหนังที่จะเพิ่มความทะเยอทะยาน ความ
ฟุงเฟอเหอเหิม เปนเหตุใหเสียนิสัยตั้งแตเด็กจนกระทั่งถึงเปนผูใหญ เสียเงินเสียทองไป
เพราะสิ่งเหลานั้นก็มากมาย โดยไมคอยจะไดคติในทางที่ดี นอกจากจะเปนไปในทางเพลิน
เสียโดยมาก การดูหนัง เน้ือ เอ็น กระดูก และทุกสวนในรางกายของเราซึ่งเปนภาพยนตรที่
มีอยูกับตัวนี้ จะไมตองเสียอัฐเสียสตางค ยิ่งจะใหเกิดธรรมสังเวช เปนเหตุใหเดินตามรอย
ของพระพุทธองค ดวยความเห็นโทษในกองทุกขที่ตรัสไววา โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ 
ปชฺชลิเต สติ

อยาพากันรื่นเริงบันเทิงจนเกินไป ใหมองดูสกลกาย ความแก ความเฒา ความชรา 
ความจะแตก ความจะทําลายนั้นจะไมทําลายที่ไหน นอกจากจะแตกทําลายในตัวของเรา 
จะตายในตัวของเรา รีบเรงหาคุณงามความด ี เวลานี้ตะวันยังไมอัสดง คือตัวของเรายังไม
ตาย ใหรีบเดินตามพระตถาคตเจาไปเดี๋ยวนี ้ พวกทานทั้งหลายจะปลอดภัย ไฟราคะ ไฟ
โทสะ ไฟโมหะ จะไมกลุมรุมเผาลนทานทั้งหลายอีกตอไป เชนอยางเราตถาคตนี้ เรา
ตถาคตนี้เกิดสุดทายในครั้งเดียวเทานั้น เราไดตัดขาดจากมิตรจากสหาย คือความเกิด 
ความแก ความตาย ความกังวลทั้งหลายแลว จะไมตองมาสูโลกซึ่งเปนโลกหมุนตัวเปน
เกลียวอีกตอไป นี้เปนธรรมที่ประกาศใหเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดทราบและตื่นตัวไม
ใหมัวเมาประมาท

ธรรมคําสั่งสอนที่พระองคตรัสไวแลวนั้นเปนมัชฌิมา มีความเปนกลางอยูเสมอ 
ใครทําดีวันใด ใหทานวันใด เจริญภาวนาหรือรักษาศีลเมื่อใด เปนคุณงามความด ี จะ
ปรากฏผลตลอดเวลา ใหเดินตามตถาคตเจาไปอยางนี้ นี้เปนพระโอวาทของพระองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา นี่แสดงเรื่องธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศกวาสิ่งใด ๆ ในโลก คือ  
นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ ไดแกนิพพาน เปนธรรมที่สูญสิ้นจากสิ่งทั้งหลาย ชื่อวากองทุกขแม
แตนอยจะไมมีในพระนิพพานนั้น ๑ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ไมมีความสุขอันใดที่เราทั้งหลาย
ไดผานมาในโลกนี้จะเปนเหมือนความสุขในพระนิพพานนั้น ๑ อเปตวิฺญาโณ นิรตฺถํว 
กลิงฺครํ ทานทั้งหลายอยาเพลิดเพลินรื่นเริงกับทอนไมทอนฟนอันจะแตกจะดับ และลม
หายใจฟอด ๆ อยางนี้จนเกิดไปเลย จงตามเราตถาคตไปดวยขอวัตรดวยขอปฏิบัติ ดวย
ทาน ดวยศีล ดวยภาวนา อยาเปนผูนอนใจ ประมาทในชีวิตสังขารของตน

เขาตายกันอยูทั่วทั้งแผนดิน ซึ่งเปนครูสอนเราแลว ทําไมจึงพากันประมาทเลา 
แสดงเหมือนกับวาตะโกนเรียกเราใหรีบบําเพ็ญตน เพื่อตามเสด็จพระองคไปใหพนภัยคือ 

-	๑๗๒	-
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กองทุกข ซึ่งมีอยูในรางกายและจิตใจ และเผารุมเราอยูตลอดเวลาไมมีเวนระยะแมแตขณะ
เดียว สังขารรางกายของเราเขาแสดงการทาทายเราอยูเสมอวา สภาพอันนี้เปนสภาพที่วาจะ
แตกแน ๆ ถาพูดตามภาษาของเราก็เหมือนวา กองทุกขเต็มตัวทานรูหรือยัง แสดงความ
เอารัดเอาเปรียบตลอดมา ถาไมไดกินอยูหลับนอนเปนประจํา เขาตองแตกสลายโดย
ถายเดียว เพราะขันธนี้เปนสิ่งที่อยูเฉย ๆ ไมได ตองพยายามพะเนาพะนอ อุปถัมภ
อุปฏฐากดูแลรักษา อิริยาบถทั้ง ๔ เปนเรื่องจะตองทําเพื่อกายของเราทั้งนั้น

แตการแสดงธรรมทั้งหมดนี้ บรรดาทานผูฟงจะนําไปประพฤติปฏิบัติใหไดผล
ประโยชนแกตนมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถ ขึ้นอยูกับกําลังสติปญญา 
หรือความคิดของตนเอง เปนไปไดตามกําลังศรัทธาความสามารถ ยอมไมเสียประโยชน

วันนี้ไดแสดงถึงเรื่อง อจิรํ วต ยํ กาโย ปฐวึ อธิเสสฺสติ ไมวากายของใคร ๆ ทั้งนั้น 
ไมจีรังถาวร เปนเรื่องเกิด ๆ ตาย ๆ ถึงเราจะวาเรามีอายุยืนอยูตั้ง ๖๐ ป ๗๐ ปก็ตาม จาก
นั้นมาถึงวันตาย มันคลาย ๆ กับวาเพียงชั่วโมงเดียวเทานั้น การรํ่าร้ีรํ่าไร การซ้ํา ๆ ซาก ๆ 
แหงความเกิด ความตาย ความทุกข จึงเปนของที่นารําคาญสําหรับนักปราชญ คือพระพุทธ
เจา แมเราจะไมสามารถทําไดอยางพระองคทานก็ตาม แตก็ควรจะนําแบบของทานไปพินิจ
พิจารณา แลวอุตสาหประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค จะเปนไปเพื่อความเจริญรุง
เรืองทั้งในชาตินี้และชาติหนา ไมเสียเวลาเปลาที่ไดในความเปนมนุษยซึ่งเปนชาติที่สูงสุด
กวาบรรดาสัตว ที่เขาไมมีโอกาสเหมือนอยางเรา ครองสมบัติแหงความเปนมนุษยอยู ณ 
บัดนี้

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาปกเกลาเหลาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ได
อุตสาหมาดวยความเต็มอกเต็มใจ ใหมีความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีกาล ดังไดรับ
ประทานวิสัชนามาในธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เห็นวาสมควรแก
เวลา ขอยุติลงดวยเวลาเพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้

www.Luangta.or.th

-	๑๗๓	-
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แวนดวงใจ ๑๔๕

๑๔๕

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖

ยึดหลักมัชฌิมาไวใหดี

ทุกทานที่มาจากสถานที่ตาง ๆ มุงหนาเพื่อศึกษาและปฏิบัติ เจตนาที่เคยตั้งไว
อยางไร โปรดคํานึงเสมอ เพราะเจตนาเปนหลักสําคัญ และเปนเครื่องเตือนใจไมใหเขว
ไปจากหลักของการดําเนิน อัตสมบัติเปนสิ่งสําคัญมากกวาสิ่งอื่นใด ฉะนั้น อิริยาบถทั้งสี่ 
คือ ยืน เดิน นั่ง นอน พึงสํานึกถึงเรื่องของตัวเสมอ เรื่องทั้งหมดทั้งภายนอกและภายใน 
จงถือเปนเรื่องของตัวจะวินิจฉัยใหทราบเหตุดีเหตุชั่ว แลวปลอยวางไวตามควร การ
ปฏิบัติไมไดผลเทาที่ควร โดยมากเนื่องจากการลืมตัวและลืมเรื่องของตัวซึ่งควรจะปฏิบัติ
ตอกัน เฉพาะอยางยิ่งคือ การปรับปรุงจิตใจใหมีความมั่นคงตอหลักธรรม และรูวิธีรักษา
ไวไมใหสิ่งที่ชั่วเขามาแทรกซึมได น้ันแล เปนทางปฏิบัติชอบของพระผูมีเพศสังวร และ
พากเพียรในทางที่ชอบ

โลกที่มีความเจริญรุงเรืองทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ เนื่องจากการปรับปรุงจิตให
มีหลักฐานมั่นคงตอตนเองและหนาที่การงาน ไมปลอยใจใหรวนเรไปตามอารมณเครื่อง
ผลักดันไปทางหายนะ หรือเปนสื่อแหงความหายนะ จึงสามารถสรางตนและโลกใหเปน
ปกแผนแนนหนาได คนมีหลักใจชื่อวามีหลักทรัพยเปนเครื่องประดับตน ทําผูนั้นใหงาม
และมีสงาราศีในสังคมและที่ทั่วไปไมมีวันจืดจาง ไมมีเครื่องประดับใดจะสามารถทําคน
ใหงามตลอดวัย เหมือนผูนําธรรมมาเปนเครื่องประดับกาย วาจา ใจของตน เพราะ
เครื่องประดับอื่นยอมเปนไปไดตามวัย จากนั้นก็รวงโรยไปเพราะขาดความนิยม ไม
เหมือนธรรมซึ่งเปนความงามอยูตามหลักธรรมชาติ

ฉะนั้น การอบรมใจใหมีรากฐานมั่นคงดวยธรรมและความรูวิชาเครื่องรักษาตน
แตตนมือ เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในคนทุกชั้น ทุกวัย เชน พอแมอบรมเด็กตาม
โอกาสอันควร และสงเด็กเขาโรงเรียนเสียตั้งแตเมื่อยังเด็ก ๆ เพื่อใหเด็กมีความรูวิชา
และมีเหตุผลในสิ่งตาง ๆ ไปในระยะนั้น จะไดไมเปนคนงมงาย ทั้งเปนการฝกหัดเด็กให
รูการงานในหนาที่ของตัว จนกลายเปนคนเคยชินตอหนาที่ที่ตนจะควรทํา ไมเปนเด็ก
เกียจครานและเกเร เพราะหนาที่ของพอแมจะสามารถใหการอบรมดูแลเด็ก ในดานการ
งานแขนงตาง ๆ ตลอดวิชาความรูอยางเต็มที่ได ก็ในระยะที่เด็กกําลังหัวออนและอยูใน

กัณฑ์ที่ ๑๔
กฎแห่งกรรม

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๑๗	กรกฏาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๖

-	๑๗๕	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๑๔๖

๑๔๖

ความปกครองของตนเทานั้น จากนั้นจะหาโอกาสใหความรูแกเด็กไดยาก แมเขาจะ
ประพฤติตัวเปนคนเสีย คนเกเรไปมากนอยเทาไร พอแมยอมหาทางดัดแปลงแกไขได
ยาก

อนึ่งเด็กประเภทเกเรและโงเขลา พอแมจะเลี้ยงดูใหมีวันเติบโตไมไดเลยตลอด
กาล แมเขาจะมีครอบครัว หรือโยกยายไปอยูที่ไหนแลว ก็จําตองมารบกวนออนวอนและ
ถากเนื้อเถือหนัง กัดแทะกระดูกพอแมอยูทํานองนั้น ไมมีวันที่พอแมจะอยูสบายใจได
เลย การเลี้ยงดูเด็กโง เด็กเก เด็กเกียจคราน รูสึกเปนเคราะหกรรมของพอแมอยางหนัก 
ยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกเสียอีก ดังนั้นการตะเกียกตะกายอบรมสงสอน และหาอุบายใหเด็กมี
ความรูความฉลาดในวิชาและหนาที่การงาน จึงเปนภาระอันหนักยิ่งของพอแมแตละ
ครอบครัว

การสงเด็กเขาโรงเรียน  และจางครูมาสอนวิชาพิเศษใหในเวลาเด็กวาง   ตลอด
การอบรมสั่งสอนใหรูจักกิจบานงานสังคมและวิ่งเตนหางานใหเด็กทํา ทั้งนี้ก็เพื่อจะฉุด
ลากเด็กขึ้นจากหลมลึก ซึ่งเปนเหมือนเหวขวางหนาเด็กอยู ไดแกความขัดสนจนทรัพย
อับปญญา ซึ่งจะเปนเคราะหกรรมอันรายแกเด็กในอนาคต ที่พอแมผูคอยรับบาปกรรม
ดวยจะนิ่งนอนใจอยูไมได ตองรีบหาหนทางหลีกเลี่ยงใหเด็กเสียแตตนมือ จนกวาเด็กจะ
มีความรูความฉลาด ทั้งดานความรูวิชาและดานหนาที่การงาน แตการเลี้ยงดูคนฉลาด
และเชื่อฟง ทั้งมีความขยันหมั่นเพียร ยอมมีวันเติบโตและเบาใจแกผูรับเลี้ยง นอกจาก
นั้นเขายังมองเห็นบุญคุณพอแม และทานผูเคยมีบุญคุณแกเขา แลวพยายามหาโอกาส
ตอบแทนบุญคุณจนได ไมเปนทํานองวา กูยืมไปแลวไมกลับมาแทน หรือรับประทาน
แลวตองรับประทานยาถาย ไมเชนนั้นเขาแลวไมยอมออก

ยอนกลับมาหาผูเปนลูกพระตถาคต ที่ปรากฏวาเปนผูกินอยูหลับนอนใตรมเงา
แหงพระเมตตาของทาน จะควรทําความรูสึกและปฏิบัติตนอยางไรบาง ตอพระโอวาทที่
ทรงสั่งสอนไวทุกแงทุกมุม และเปนพระโอวาทที่ออกจากพระทัยที่ฉลาดและบริสุทธิ์ของ
พระองค ทําอยางไรจึงจะเปนผูฉลาด และเลี้ยงตัวดวยอามิสและธรรมโดยความเย็นกาย
เย็นใจ และเปนการประดับเกียรติทาน ไมเปนการบอบช้ําแกพระโอวาทที่ประทานไว 
หากจะทําตัวแบบลูกคนโง คนเก และเกียจครานของพอแมแลว ก็จะเปนทํานองวาเลี้ยง
ไมมีวันเติบโตสักที กัดแทะพระพุทธศาสนาอยูเรื่อยไป พระพุทธเจาและพระศาสนาก็
พลอยไดรับความชอกช้ําไปดวย ผูมีความรูและปฏิบัติเปนลุม ๆ ดอน ๆ ไมเปนไปตาม

-	๑๗๖	-
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๑๔๗

ทางพระโอวาทของทาน เพราะพระพุทธเจาทรงสั่งสอนพุทธบริษัทดวยธรรม ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ เชนเดียวกับบิดามารดาสั่งสอนบุตรธิดาที่รักยิ่งของตน

พระสาวกทาน ถาเปนลูกก็เปนลูกประเภทที่เลี้ยงงายและโตเร็ว รูบุญคุณและ
เสริมเกียรติวงศสกุลใหมีสงาราศี ถาเปนพระก็เปนพระประเภทที่ไววางพระทัยของพระ
พุทธเจา ทั้งยังทรงพระชนมอยูและนิพพานไปแลว เปนผูสามารถนํามรดก คือศาสน
ธรรมใหเลื่องลือแกโลกแทนพระองคทานได ไมเขาในลักษณะลูกเก และทําลายวงศสกุล
คือที่เกิดที่อยูอาศัย นําไฟมาเผาบานเผาเรือน พอแมญาติวงศใหฉิบหายเดือดรอน โปรด
คํานึงถึงเรื่องที่กลาวมาและคํานึงตัวเสมอ วาเราเปนลูกพระตถาคต ปรากฏตัวในวงศ
พระศาสนาผูหนึ่ง เปนผูมีสิทธิและหนาที่จะนําบําเพ็ญตัว ใหเปนลูกที่ดีและดียิ่งของพระ
ตถาคต ดวยขอปฏิบัติที่ประทานไวแลวอยางสมบูรณ

ศีลทานปฏิบัติรักษาอยางไร สมาธิทานบําเพ็ญอยางไร ปญญาทานเจริญอยางไร 
จึงเปนไปเพื่อความประเสริฐ และประดับองคพระพุทธเจาและสาวกทาน จนกลายเปนผู
ประเสริฐเลิศโลกขึ้นมา ธรรมทั้งนี้เวลานี้ซอนองคอยูที่ไหน ชื่อของพระธรรมเหลานี้เรา
เคยอานกันจนติดปากชินใจ สวนองคของธรรมที่แทจริงนั้น อาจจะถูกนั่งทับนอนทับอยู
ดวยความเกียจครานออนแอไมสนใจ จึงไมคอยปรากฏองคขึ้นมา ถาปลอยใหความสน
ใจและความขยันหมั่นเพียรมีโอกาสคุยเขี่ยขุดคนบาง ก็อาจจะถูกเปดเผยเปนศีล เปน
สมาธิ เปนปญญา เปนวิมุตติและเปนวิมุตติญาณทัสสนะขึ้นมาที่กาย วาจา ใจ ของผู
บําเพ็ญน้ันบาง

เพราะที่เคยปรากฏแกพระพุทธเจาและสาวกทุก ๆ พระองค ก็ทราบวาปรากฏขึ้น
ที่นั่น ไมมีที่อื่นเปนที่ปรากฏเลย และปรากฏขึ้นทางความขยันหมั่นเพียรและสนใจ ไม
ปรากฏวามีทางอื่นเปนที่เกิดขึ้นแหงธรรมเหลานั้นเลย แมคําวาธรรมเกียจคราน ธรรม
มักงาย ธรรมออนแอ ธรรมสะดวก ธรรมสบาย เพื่อการปฏิบัติจะไมตองเสียเวลาและ
ลําบาก ก็ไมคอยปรากฏวามีไวตอนรับ ผูชอบความสะดวกสบายกอนปฏิบัติและขณะ
ปฏิบัติ ใหไดรับผลทันกับความตองการ นอกจากที่กลาวไววา ธรรมทั้งหลายเกิดแตเหต ุ
ถาเหตุดีผลก็ดี เหตุชั่วผลก็ชั่ว เหตุสมบูรณผลก็สมบูรณทั้งฝายดีฝายชั่ว ผลคอยอํานวย
ตามเหตุเทานั้น

แมองคของพระพุทธเจาเองขณะที่ทรงบําเพ็ญอยู ก็ปรากฏในพระประวัติตาม
ภาษาโลก ๆ เราวา รอดตาย จึงกลายเปนพระพุทธเจาองคทรงความบริสุทธิ์ขึ้นมาใหโลก
ไดกราบไหว ไมปรากฏวามีธรรมออนแอเปนตน มารอรับสนองพระองคใหไดรับความ

-	๑๗๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๑๔๘

๑๔๘

สะดวกสบายในการปฏิบัติ จนปรากฏเปนพระพุทธเจาขึ้นมาเลย หากจะมีอยูบางเพื่อบาง
รายวาสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว ก็ควรคํานึงถึงคําวาบางราย ซึ่ง
ควรจะรับธรรมบทนี ้ สวนมากรายอาจจะเปนไดอยางนั้นก็ได หรืออาจจะยากและไมเปน
ไดอยางนั้นก็ได ถาเราเปนไดเร็วอยางนั้น เราก็เปนคนหนึ่งของธรรมบทนั้น แตจะเปน
รายไหนก็ตาม ขึ้นชื่อวาความขยันหมั่นเพียรเพื่อความหลุดพนไปเสียไดในวันนี ้นี้แลเปน
การดียิ่งกวานอนใจเพื่อวันหนาหรือชาติหนา ซึ่งอาจจะทําใหผูบําเพ็ญเกิดความประมาท
นอนใจ หรือถอยความเพียรพยายามอันเปนเหตุใหเสียผลที่จะพึงไดรับไปเสียได

ผูตองการพนทุกขไปตามพระพุทธเจาและพระสาวกทาน โปรดสําเหนียกขออรรถ
ขอธรรมดวยดี ทั้งภาคปฏิบัติและวิธีดําเนิน อยาใหเคลื่อนคลาดจากหลักมัชฌิมาคือสาย
กลาง จะบรรลุถึงผลเปนที่พึงพอใจ ประเภทเดียวกันกับที่พระพุทธเจาบรรลุถึง โดยมิ
ตองวิตกเดือดรอนใจวาพระพุทธเจานิพพานแลว ขอแตยึดหลักมัชฌิมาไวใหดีอยาให
ปลีกแวะ ผลตองเปนเชนเดียวกันแนนอน เชนเดียวกับสิ่งของที่สําเร็จรูปมาจากโรงงาน
ตางประเทศหรือในประเทศ ที่สงเขาสูหางรานหรือทองตลาด แมจะถูกผลิตออกมาจาก
โรงงานของประเทศใดก็ตาม เมื่อสินคาไดถูกสงออกมาจากโรงงานนั้น ๆ แลว โรงงาน
นั้น ๆ ยอมยังคงอยูตามปกต ิ มิไดถูกฉิบหายไปตามสินคาที่สงออกไป และยังสามารถ
ผลิตสินคาไดอีกมากมายตามเคย

มัชฌิมาปฏิปทานี้เปรียบเหมือนโรงงานแหลงใหญในไตรภพ สามารถผลิตสาธุชน
ทุกชั้นใหมีความรูความฉลาดโดยลําดับ จนสามารถรูแจงแทงตลอด ซึ่งเครื่องปกปด
กําบังภายในใจ กลายเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมาจากหลักมัชฌิมา อันเปนโรงงานดั้งเดิมของพระ
พุทธเจา เชนเดียวกับเขาขนสินคาออกจากโรงงานใหญสูทองตลาด ฉะนั้น คุณธรรมที่
เปรียบเสมือนสินคา ซึ่งผูบําเพ็ญจะพึงไดรับเปนเกียรติ ทั้งชาตินี้และชาติหนา ตลอดคุณ
ธรรมอันเปยมนั้น จะนับประมาณคุณคาราคาไมได

เพราะไมเคยปรากฏมีรายใดสามารถนําเอาคุณธรรมที่ตนและผูบําเพ็ญจนปรากฏ
ผลแลว ออกตีราคาคางวดของคุณธรรมขายตามตลาด วาผลของทานมีราคาเทานั้น ผล
ของศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ มีราคาเทานั้น ผลของสมาธ ิคือความเยือกเย็นใจมี
ราคาเทาน้ัน ผลของปญญาเครื่องรื้อถอนกิเลสมีราคาเทานั้น และผลของมรรคผล
นิพพานอันเปนธรรมเอก มีราคาเทานั้น พอที่จะเที่ยวกวานซื้อคุณธรรมเหลานั้นมาไว
ประดับตนและบานเรือน ไมตองยอมตัวเปนผูขัดสนจนใจในความสุขความเจริญ อันเปน

-	๑๗๘	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๔ : กฏแห่งกรรม
แวนดวงใจ ๑๔๙

๑๔๙

สิ่งที่สัตวปรารถนากันทั่วโลกอีกตอไป จะเปนผูนั่งนอนอยูเหนือกองสมบัติ คือคุณธรรม
เหลาน้ัน

แตจนใจที่คุณธรรมทั้งนี้ไมมีซื้อขายตามทองตลาด ผูมีความขัดของและตองการ
เครื่องแกไขนานาประการ จึงไมมีทางแลกเปลี่ยนเพื่อผอนคลาย ผูมีความสุขหรือความ
ทุกขมากนอย จึงเปนภาระของตัวจะเสวยผลแตผูเดียว โดยจะหาผูชวยแบงหนักแบงเบา
ไปบางไมได ดังที่สัตวและมนุษยไดรับทุกขทรมาน ซึ่งเปนที่นาสงสารเวทนา ก็หาทางแก
ไขและผอนคลายใหไมได จําตองปลอยใหผานไปโดยกรรมของสัตวเสียเอง แมที่สุดพอ
แมของเราไดรับความทุกขทรมาน ก็ยังไมสามารถชวยปลดเปลื้องออกใหทานได จําตอง
ปลอยใหเปนภาระกรรมของทานและของเราจะพึงเสวยตามวิบากที่เกิดขึ้นมากนอย ใน
สัตวและบุคคลเปนราย ๆ ไป

ฉะนั้น ผูมุงความสุขความเจริญแกตนในปจจุบันและอนาคต จึงไมควรมองขาม
หลักของกรรมซึ่งมีอยูกับทุกคน ถากรรมและผลของกรรมไมมีอยูในมวลมนุษยและสัตว
แลว โลกก็ไมควรทํากรรมและไมควรไดเสวยผลของกรรม อันเปนสวนดี ชั่ว และสุข 
ทุกขอยางที่เห็น ๆ รู ๆ กันอยูทั่วดินแดน ไมมีรายใดจะอยูเหนืออํานาจความด ีชั่ว และ
สุข ทุกขที่เกิดขึ้นจากกฎของกรรมที่ตนทําไวเลย อนึ่งถาคนและสัตวที่ตายแลวสูญจริง ๆ 
ก็ไมควรมีคนและสัตวมาเกิดและเสวยสุขและทุกข อันเปนเรื่องของกรรมเกลื่อนอยูใน
โลกที่เขาใจวาตายแลวสูญนี้อีกตอไป โลกนี้จะไดมีเวลาวางจากการตอนรับความเกิด
ความตายของคนและสัตวไปบาง แมจะมีอยูบางก็ควรใหเปนหนาที่ของตนไม ภูเขา และ
ดินฟาอากาศ ซึ่งไมรูภาษีภาษา เปนผูเกิด ตาย รับเคราะหกรรมแทนมวลมนุษยและสัตว
เปนการเหมาะสมยิ่ง

แตเพราะเหตุใด การเกิด ตาย จึงเปนเรื่องของมนุษยและสัตวเสียเอง ทั้งนี้เพราะ
กรรมและผลของกรรมไมใชฟุตบอล จึงมิไดกลิ้งไปตามความชอบใจของผูตองการให
เปนตาง ๆ แตมันขึ้นอยูกับผูทํากรรมตางหาก ผลคือความด ีความชั่ว และสุข ทุกข จึงมิ
ไดสูญไปจากโลกที่ทํากรรมอยูเปนประจํา

ฉะนั้น การพิสูจนดูกรรมและผลของกรรม พิสูจนดูการตายแลวเกิด หรือตายแลว
สูญ พิสูจนดูโลกนี้และโลกหนา และพิสูจนดูความเปลี่ยนแปลงของภพชาติ ถาไมยอนเขา
มาพิสูจนตัวเองซึ่งเปนองคการสําคัญของสิ่งเหลานั้นแลว จะไมมีวันพบหลักฐานความ
จริงไดเลย เชนเดียวกับการตะครุบเงานอกจากตัวนั่นแล เพราะหลักสําคัญของสิ่งเหลา

-	๑๗๙	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๑๕๐

๑๕๐

นั้นมันขึ้นอยูกับใจของแตละราย ๆ ใจซึ่งเปนผูทํางานในหนาที่เหลานี้โดยตรงและเปน
เวลานานแสนนาน ทําไมจะไมรูผลงานในหนาที่ของตัว

งานทางโลกที่เขาทําขึ้นมากนอยเทาไร แมจะมีการหลงลืมไปบาง แตเมื่อมาตรวจ
คนดูบัญน้ําบัญชีแลวก็ยังพอทราบไดวา ไดมาเทานั้น จายหมดไปเทานั้น ยังคงเหลืออยู
เทานั้น แตงานของใจที่ทําการสั่งสมกรรมดี กรรมชั่ว ผลด ีผลชั่ว สุข ทุกข และสั่งสมภพ
ชาติใหญนอยใสตัวเองใหไดรับผลเปนสุขเปนทุกขอยูตลอดกาล ก็ควรจะทําการตรวจคน
ดูบัญชีภายในใจบาง โดยวิธีอบรมใจใหไดรับความสงบซึ่งเปนวิธีรวมยอดผลรายไดที่ใจ
ทําและเก็บสั่งสมไว และใชปญญาตรวจตราคลี่คลายนับอานดูสิ่งนั้น ๆ ที่ใจทําและเก็บ
รวบรวมไวบาง ยอมจะมีทางรูไดโดยลําดับ และมีทางระบายหรือขับถายสิ่งที่เห็นวาเปน
ภัยแกใจออกไดเปนลําดับ

ยิ่งมีการรวบรวมโดยทางสมาธ ิ และคลี่คลายโดยทางปญญาไดมากเทาไร ก็ยิ่งมี
ทางรูเรื่องของตัวมากขึ้น วาใจเปนผูกอกรรมทําเข็ญ สรางภพสรางชาติใสตัวเอง เพราะ
การเกิดการตายทุกภพทุกชาติมันเปนเรื่องของจิตแตผูเดียว ไมมีสิ่งใดมาแยงหนาที่ทําได 
แมการคลี่คลายดูสิ่งที่จิตสั่งสมไวภายในตนก็เปนหนาที่ของจิตจะหาอุบายเลือกเฟนเพื่อ
ปลดเปลื้องตนเอง จนปรากฏเปนอาสวักขยญาณขึ้นมาที่ใจดวงเคยเปนโรงงานสั่งสม
เรื่องตาง ๆ ทับถมตัวเองนั้น คําวากรรมดีก็ด ีผลของกรรมทุกประเภทก็ดี ตายแลวเกิด 
หรือตายแลวสูญก็ด ีภพหนามีหรือไมมีก็ดี การเปลี่ยนแปลงแหงภพชาติของสัตวก็ดี ทั้ง
นี้จะถูกเปดเผยขึ้นมาที่ใจโดยไมตองสงสัยและถามใคร

การพิสูจนดูเรื่องที่เกิดกับตัวมีเรื่องกรรมเปนตน ตองพิสูจนลงที่สาเหตุ คือใจ จะ
ไปพิสูจนที่อื่นไมมีวันเจอความจริงตลอดกาล แมใจจะทําหนาที่สั่งสมกรรมรอยแปดพัน
ประการ และพาใหเกิดใหตายอยูตลอดอนันตกาลก็ไมมีทางทราบไดเลย ถาไมพิสูจนลง
ที่ตนเหตุคือใจ การพิสูจนไมเจอตนเหตุขอเท็จจริงประจักษใจ ไฉนจะสามารถรูไดวา
ความเปนมา ความเปนอยู และความไปเปนของจิต เปนมาดวยวิธีใด ขณะนี้จิตเปนอยู
อยางไร ขางหนาจิตจะเปนไปอยางไร

หลักของวัฏฏะ ไดแกตนเหตุ คือใจเปนผูประดิษฐกรรมดีกรรมชั่ว ใจจึงเปน
เหมือนโรงงานผลิตสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จรูปออกมา ที่เรียกกันวาผลกรรม ซึ่งทําใหผูรับ
เสวยเปนสุขบาง เปนทุกขบาง โดยไมเลือกชาติชั้นวรรณะ เพราะอํานาจของกิเลสที่เปน
เชื้อฝงอยูภายในใจผลักดันใหทํากรรม ในวัฏวนสาม ทานกลาวไววา กิเลสวัฏฏะ กรรม
วัฏฏะ วิปากวัฏฏะ กิเลสเปนเหตุใหสัตวทํากรรมและใหรับเสวยผล วนไปเวียนมาทํานอง

-	๑๘๐	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๔ : กฏแห่งกรรม
แวนดวงใจ ๑๕๑

๑๕๑

นี้ตลอด อนันตกาล เพราะกิเลสเปนเหตุเพียงอันเดียวเทานั้น วัฏฏะของใจก็หมุนไปเวียน
มา ไมมีวันจบสิ้น ถามิไดดับเชื้อภายในนี้เสียใหสิ้นซากลง กรรมและวิบากยอมมีทางสืบ
ตอการเกิดการตายของสัตว ผูจําตองรับผลตามลําดับแหงภพ จะหาวันสิ้นสุดลงไมได 
ตองเปนวัฏวนอยูทํานองนี้ตลอดไป

การตายแลวสูญตามความคิดเห็นของนานาจิตตังนั้น จึงหาที่สอดแทรกลงไมได
ในระหวางแหงภพของสัตวผูมีกิเลสภายในใจ ซึ่งรอจะเกิดอยูทุกโอกาสที่จิตเคลื่อนยาย
ออกจากรางเกาภพเกาของตน เพื่อปฏิสนธิในภพตอไป ก็การตายแลวสูญนี ้ ผูแสดงไม
สามารถจะหาหลักฐานยืนยันไดวา สูญเพราะเหตุไร เพราะตามที่สังเกตกันทั่ว ๆ ไปแลว 
ไมปรากฏวามีอะไรสูญไปจากโลกที่สมบูรณดวยวัตถุและนามธรรมนานาชนิดนี้เลย ถา
ทุกสิ่งสูญจริงตามที่เขาใจแลว สัตว บุคคล หญิง ชาย นานาชนิดเกิดมาไดอยางไร ถาไมมี
สิ่งมีอยูเปนตัวรับประกันแลว ทุก ๆ สิ่งไมวาเพียงสัตว บุคคล แมตนไม ภูเขา ตลอดสิ่ง
ไมมีวิญญาณครองทั่ว ๆ ไป จะปรากฏขึ้นมาไมไดเลย เทาที่สิ่งตาง ๆ ปรากฏตัวขึ้นมาได
ทั้งนี้ เพราะฐานเดิมในคําวามีรับรองตายตัวอยูแลว เชน ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ เหลาน้ี
เปนธาตุเดิม ตั้งเปนหลักอยูอยางสมบูรณ สวนอาศัยจึงมีทางเกิดขึ้นได

สิ่งที่มีวิญญาณครอง เชน มนุษยและสัตวเปนตน ก็มีจิตหรือใจเปนเชื้อเดิมที่ไมมี
การสูญเสีย เปนหลักประกันความเกิดใหสัตวและบุคคลมีโอกาสปรากฏตัวขึ้นมา คือ 
อาศัยธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศธาตุ อันเปนมาจากธาตุเดิมดวย อาศัยจิตอันเปนตัว
ธาตุเดิม และรับประกันทางดานความรูสึกประจํารางของสัตวและบุคคลดวย ทั้งฝายธาตุ
รู คือจิต และฝายธาตุไมรู คือดิน น้ํา ลม ไฟ และอากาศธาตุผสมสวนกันเขาตามกฎของ
วัฏฏะหรือกฎของธรรมชาติของความหมุนเวียนไดสวนสัดกันแลว ยอมปรากฏตัวออกมา
ที่โลกใหนามวาเกิด แตเมื่อถึงกาลที่สิ่งผสมนี้สลายตัวลงสูธาตุเดิมของตน ๆ โลกก็ให
นามอีกนามหนึ่งในธาตุจําพวกเดียวกันนั่นเองวา ตาย

เรื่องเกิดเรื่องตายจึงออกมาจากกองผสมแหงธาตุของคนและสัตวรายหนึ่ง ๆ เทา
นั้นเอง การสลายของธาตุกองผสมนี้ยอมลงไปรวมอยูในธาตุเดิมอันเปนสวนใหญของตน 
ตนมิไดสูญสิ้นไปไหน แมจิตที่เปนธาตุรู เมื่อออกจากรางแลวก็แสวงหาที่ปฏิสนธิตอไป
ตามอํานาจของเชื้อที่มีอยูกับตัวจะอํานวยในกําเนิดใด เปนธรรมชาติไมสูญ เชนเดียวกับ
ธาตุทั่ว ๆ ไป

กฎแหงความหมุนเวียนของธาตุยอมมีอยูเปนธรรมชาติแตไหนแตไรมา เชนสัตว
เกิดสัตวตาย ก็คือความแปรสภาพ หรือความหมุนเวียนของธาตุนั่นเอง มิใชความสูญสิ้น

-	๑๘๑	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๑๕๒

๑๕๒

ของธาต ุถาทุกสิ่งที่ใหนามวา ธาตุเดิม แตสูญสิ้นไปเสีย โลกนี้หรือโลกไหนก็เปนโลกอยู
ไมได เชน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ ไดสูญสิ้นไป สิ่ง
ที่เปนธาตุอาศัย เชน ตนไมใบหญา สัตว บุคคล เปนตน ก็สูญสิ้นไปตาม ๆ กัน ไมมีสิ่ง
ใดจะฝนตัวอยูคนเดียวและสิ่งเดียวไดในโลกสูญโดยประการทั้งปวง

วิญญาณธาตุ ถาแปลตามภาษาโลกเราฟงกันงาย ๆ ก็คือ จิต นั่นเอง รางของสัตว
ของบุคคลที่มีความรูสึกแฝงอยูเนื่องจากจิตเขาครองตัวอยู แมจะมีรูปรางตางกันแตจิต
ในความรูสึกเปนจิตเชนเดียวกัน ทั้งนี้เปนเพราะกรรมที่เปนพลังฝงอยูภายในจิต ดีหรือ
ชั่วเปนสิ่งผลักดันใหไปเกิดในกําเนิดตาง ๆ แมจะเปนกําเนิดที่ไมพึงพอใจ ก็จําตองยอม
รับผลของกรรมที่ตนทําไว เชนเดียวกับลูกหญิงลูกชายที่เกิดจากหัวอกพอแม แมจะเปน
คนหูหนวก ตาบอด ใบ บา เสียจริต มีอวัยวะไมสมประกอบ ก็จําตองยอมรับวาเปนบุตร
ธิดาของตนฉะนั้น เพราะฉะนั้นคนหรือสัตวจึงมีการเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกันในคุณสมบัติ
ประจําตน แมจะเปนสัตวประเภทเดียวกัน และเปนมนุษยประเภทเดียวกัน ก็ยอมมี
ลักษณะตางกัน เพราะอํานาจแหงกรรมที่ทําไวไมเหมือนกัน จําแนกสัตวใหประณีตเลว
ทรามตางกัน

ถามิใชกฎของกรรม คือยกมามอบใหเปนกฎของเราทุกคนมีอํานาจเสียเองแลว 
ตางก็ปนปายขึ้นไปอยูบนปราสาทสูงหาแสนโยชนตั้งอยูเหนือทุกขทั้งมวล ไมยอมใหทุกข
หนาไหน ๆ ตามรบกวนใจไดเลย และตางก็จะหอยโหนโยนตัวอยูบนปราสาทเหนือฟา 
ไมยอมมองหนาลงมาดูแดนแหงทุกขดังที่เปนอยูนี้เลย นอกจากนั้นถาเปนผูแสดงแลวจะ
พาเพื่อน ๆ หนุมสาวชาวแสนสําราญ เหาะเหินเดินฟาพาเที่ยวเกี้ยวนางแสนสุขอยูบน
ปราสาทนิรทุกข และเที่ยวดูหนัง ดูละคร ดูฟอนรําวงในหองอันโอโถงกวางแสนโยชนบน
ฟากฟาอันสูง สุดกําลังของทุกขจะเอื้อมถึง ทั้งเปนสถานที่นาเจริญหู เจริญตา เจริญใจ 
ทั้งเปนความสงางามและทรงไวซึ่งสิริมหามงคล ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนในแหลงแหงไตร
โลกธาตุ

แตมันไมเปนไปตามกฎที่นึกใฝฝน มิหนํายังกลับมาปลง อนิจฺจา วต สงฺขารา
เปนธรรมสังเวชในสังขารธรรมซึ่งเปนกองธาตุสวนผสม มีความแปรปรวนประจําตน
ตลอดเวลา ตามกฎแหงวัฏวนสาม และนําทุกขมาให เหมือนแมน้ําลําธารไหลรินอยูดวย
ความทุกขไมมีวันจบสิ้นลงได

คําวาภพหนามีหรือไมนั้น โปรดทราบตามวิถีแหงการเกิดตายของสัตวที่อธิบาย
ผานมาแลว เพราะถาไมมีภพชาติ การเกิดตายของสัตวก็ยุติกันลงได ไมมีอะไรมาทําให

-	๑๘๒	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๔ : กฏแห่งกรรม
แวนดวงใจ ๑๕๓

๑๕๓

กําเริบ ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งที่เปนเชื้ออยูภายใน ทําใหจิตกําเริบและหมุนตัวเปนภพเปนชาติ
ขึ้นมา และพวงเอาทุกขในแหลงแหงไตรโลกธาตุติดมาดวย

“โลกหนามีหรือไม” ก็วานนี้และวันนี้ยังม ี วันพรุงนี้จะหามไมใหมีไดอยางไร 
เพราะทั้งสามวันนี้มันเปนกฎของธรรมชาติจะหมุนรอบตัวของเขาเอง โดยไมมีใครไปตก
แตงและหามปรามเขาได เรื่องโลกนี้กับโลกหนาก็เปนกฎอันตายตัวเชนเดียวกัน สัตวทุก
ประเภทในโลกทั้งมวล จะมีสัตวตัวไหนบางไมมีที่อยู แมแตนักโทษเขายังมีเรือนจําเปนที่
กินอยูหลับนอน ไมเห็นเขาสิ้นทาเพราะไมมีที่อยู เราไมใชนักโทษทําไมจะไปคิดนอยเนื้อ
ต่ําใจกลัวไมมีโลกจะอยู นับแตวันเราเกิดมาจนถึงวันนี ้มีวันไหนบางที่เราจนมุมเพราะหา
โลกอยูไมได ยังไมเคยปรากฏมีสักวันเดียวและรายเดียว สัตวประเภทใดเกิดในภพใดก็
ตองมีโลกอยูตามภพและกรรมของตัว

แมแตพระเทวทัตที่ร่ําลือกันวาทานทํากรรมหนักมาก คลายกับจะไมมีโลกไหน
ตานทานทานไวได แตครั้นแลวทานก็มิไดจนมุม ยังมีโลกอยูเชนเดียวกับสัตวโลกทั่วไป 
โลกหนา โลกหลัง ไมเคยไดยินวาขาดสูญหรือบกพรอง สิ่งที่บกพรองก็คือการทําตัวให
สมบูรณดวยเครื่องสําหรับกินอยูหลับนอน เครื่องใชสอย และการทําตัวใหเปนคนดีมี
ทรัพยภายนอก ทรัพยภายในสมบูรณ เพื่อสนองความจําเปนในเวลาตองการเทานั้น เรา
จะไปกลัวโลกหนาหรือโลกไหนจะบกพรอง ยิ่งกวาตัวของเราบกพรอง ถาเราบกพรอง
แลว แมจะอยูในโลกที่สมบูรณดวยทรัพยสินเงินทอง เราก็ตองเปนคนจน และยอมรับ
ทุกขในโลกที่สมบูรณอยูโดยดี

เชนเราไมมีเงินติดกระเปาไปดวยพอควร เพื่อซื้ออาหารรับประทานและสิ่งจําเปน
อื่น ๆ แลวลองเดินผานหางรานและตลาดอันเปนที่สมบูรณดวยเครื่องอุปโภคบริโภค 
ลองด ู จะทําใหเราอิ่มหนําสําราญและเปนเศรษฐีมีเงินมากขึ้นมา เพราะการเดินผาน
ตลาดไดหรือไม มันตองเปนทํานองคนอยูในกลางทะเล แตหาน้ําจะดื่มไมมีนั่นเอง 
เพราะน้ําในทะเลมันมีรสเค็มจัดจนดื่มไมได นี่เพียงโลกที่สมบูรณยังมีทางทนหิวแสบ
ทอง แลวเราจะไปกลัวโลกไหนยิ่งกวากลัวตัวของเราจะอดอยากขาดแคลน ฉะนั้นจึงควร
ปรับปรุงโลกในตัวของเราใหสมบูรณ

ถาโลกในตัวเราสมบูรณแลว จะไปโลกไหนก็ไมอดอยากขาดแคลน จะกลายเปน
ความสมบูรณไปหมดทั้งโลกนี้ทั้งโลกหนา ทั้งอยูในบานในวัด ทั้งออกจากบานไปสูตลาด
ลาดเล ทั้งอยูในเมืองนี้ ทั้งจะไปอยูในเมืองโนน ทั้งอยูในประเทศนี้ ทั้งจะไปอยูใน
ประเทศนอก ไมมีอดไมมีอั้น ถาเราสมบูรณดวยสติปญญาและทรัพยสินเงินทองแลว คํา

-	๑๘๓	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๑๕๔

๑๕๔

วาโลกแลวอยากลัววาอด ถาเปนสินคาจายตลาดไดแลว จะหาที่เหยียบยางไปไมได จะ
เต็มไปดวยโลกและภพของสัตว โลกมนุษยที่เราเปนอยู ณ บัดนี้เปนโลกเล็กนิดเดียว ผู
ตองการเปนมนุษยหรือภูมิสูงกวามนุษย โปรดบําเพ็ญคุณงามความดีเขาใหมาก ๆ จะ
เปนผูสมหวังในภพที่เกิดและสถานที่อยู ทั้งจะเปนที่พึงพอใจ ไมเชนนั้นเดี๋ยวจะพลาด
ภพ การเหยียบยาง (เกิด) พลาดภพนี้เปนอุปสรรคและอันตรายรายแรงไมนอยเลย 
โปรดทําความกลัวการเหยียบยางพลาดภพมากกวาการกลัวโลกหนาไมมี

“มนุษยและสัตวสับเปลี่ยนภพชาติเปนอื่นไดหรือไม” ก็เราผลัดเปลี่ยนเสื้อผา
และผลัดเปลี่ยนกางเกงก็ยังได จิตจะผลัดเปลี่ยนภพชาติของตนไมไดอยางไร การผลัด
เปลี่ยนเสื้อผาเราถือเปนของธรรมดา วาตองผลัดเปลี่ยนกันไดทั่วโลก การผลัดเปลี่ยน
ภพชาติของใจก็เปนกฎธรรมดาของกรรมที่ตนทําไว ใหผลัดเปลี่ยนไปไดตามสิ่งผลักดัน
อันเปนเจาของผูมีอํานาจเหนือจิต ในระยะที่กิเลสวัฏฏะ กรรมวัฏฏะ และวิปากวัฏฏะ 
เรืองอํานาจครองใจอยู สิ่งทั้งนี้มีอํานาจผลักดันจิตใหเกิดไดในกําเนิดตาง ๆ โดยไมรอ
ใหจิตไดมีเวลาพิจารณาและตัดสินใจเลย เพราะความกดดันของกรรมที่ครองจิต สวน
ไหนมีกําลังมาก สวนนั้นตองเขาทําหนาที่ควบคุมจิตใหเปนไปตามอํานาจของตน

ฉะนั้นจิตจึงไมมีโอกาสจะใครครวญไตรตรองดูสถานที่เกิด และภพกําเนิดของตน 
จนปรากฏตัวออกมาซึ่งเปนสิ่งที่เหลือวิสัยจะแกไขแลว จึงจะทราบไดวาตนเกิดเปนอะไร 
แตสัตวบางจําพวกก็ไมมีโอกาสจะทราบไดวาตนเปนสัตวประเภทไร นอกจากมนุษยและ
ภูมิที่สูงกวามนุษยเทานั้นจะพอทราบไดในภพกําเนิดของตน ๆ

พระพุทธเจาทานเล็งเห็นการจุต ิคือเคลื่อนจากราง และการปฏิสนธ ิคือการเขาสู
ภพชาติของมวลสัตววา เปนไปไมมีประมาณทั้งภูมิสูง ภูมิต่ํา และการสับเปลี่ยนแหงภพ
ชาติสูความเปนสัตวเปนบุคคล เปนตน และเปนไปไดทุก ๆ ภายในบรรดาสัตวผูมีกิเลส
เปนเจาครองใจ จึงทรงสั่งสอนใหอบรมจิตไปในทางที่ดี คือทาน ศีล ภาวนา เสียตั้งแต
เมื่อยังมีชีวิตอยู เมื่อถึงคราวจวนตัวใจจะมีที่พึ่ง ไมกระสับกระสายและเขวไปในทางผิด 
โดยไมควาเอากําเนิดตุกแกมาครองเสียบาง นับวาเปนกําเนิดที่ขาดทุนอยางยอยยับใน
ภพเชนนั้น

เราเปนพุทธศาสนิกชนและเปนนักปฏิบัติ เพื่อรูสาเหตุของการเกิดการตาย ซึ่ง
เปนการทองเที่ยวแหงจิตของผูยังไมหมดเชื้อของความหมุนเวียน จึงควรถือเปนกิจจํา
เปนอยางยิ่งเหนืองานใด ๆ คือพยายามอบรมจิตใหมีความสงบเยือกเย็นและฉลาดแยบ
คาย เพื่อใหทันความเคลื่อนไหวของจิตที่จะออกทําการติดตอกับเรื่องตาง ๆ และ

-	๑๘๔	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๔ : กฏแห่งกรรม
แวนดวงใจ ๑๕๕

๑๕๕

พยายามรื้อฟนสิ่งที่ติดแนบอยูกับใจและแกไขดวยปญญา อยานิ่งนอนใจ ความเปนอยู
แหงภพชาติของเรา มีความสุข ความทุกข ขนาดไหนที่เคยเปนมา โปรดประมวลมา
พิจารณาโดยตลอด อยายอมหมักหมมเอาไว จะเปนเชื้อตอทุกขภัยมาถึงตัว เชนที่เคย
เปนมาตามภพชาติตาง ๆ จงพยายามพิจารณาและถอดถอนออกใหหมดดวยความเพียร

ถาจิตหมดเชื้อโดยสิ้นเชิงแลว เรื่องทุกขในภพไหน ๆ จะไมมีอีกตอไป น่ันแล 
ทานเรียกวา ผูหมดทุกขโดยประการทั้งปวง คําวา นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ โปรดทราบวา 
คือ สูญทุกขทั้งมวลภายในใจนั่นเอง แตผูที่รูวาทุกขสูญสิ้นไปนั้นคือผูบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง 
มิไดสูญไปดวย เชนเดียวกับหัวกลอยหัวมันที่ถูกตมจนจืดสนิทดีแลว ไมมีรสคันฝงเหลือ
อยู ยอมทรงรสชาติอันดีไวในหัวของมันอยางสมบูรณ มิไดสูญไปตามรสคันอันเปนพิษ 
รับประทานยอมมีรสเอร็ดอรอยดีฉะนั้น

ดังนั้นในอวสานแหงธรรมนี ้ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมาคุมครองทุก
ทานใหมีความสุขกายสบายใจ และมีโอกาสไดบําเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกําลัง จน
บรรลุถึงฝงแหงความพนทุกขโดยสิ้นเชิงทุกถวนหนากันเทอญฯ

www.Luangta.or.th

-	๑๘๕	-





กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๕ : ขันธ์ห้า-หลักปัจจุบัน

แวนดวงใจ ๑๕๖

๑๕๖

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗

ทางเดินถึงความสิ้นทุกข

การตั้งขอสังเกตจิตในเวลาฟงเทศนหรือเวลานั่งภาวนา เราไมตองกดขี่บังคับ
จิตจนเกินไป เปนเพียงทําความรูไวเฉพาะหนาเทานั้น ทานผูกําลังเริ่มฝกหัดโปรดจดจํา
วิธีไว แลวนําไปปฏิบัติ สวนจะปรากฏผลอยางไรนั้น โปรดอยาคาดคะเนและถือเปน
อารมณในผลของสมาธิที่เคยปรากฏมาในคราวลวงแลว ขอใหตั้งหลักปจจุบัน คือ
ระหวางจิตกับอารมณมีลมหายใจเปนตน ที่กําลังพิจารณาอยูใหมั่นคง จะเปนเครื่อง
หนุนใหเกิดความสงบเยือกเย็นขึ้นมาในเวลานั้น เมื่อปรากฏผลชนิดใดขึ้นมา จะเปน
ความสงบนิ่งและเย็นสบายใจก็ด ีจะเปนนิมิตเรื่องตาง ๆ ก็ดี ในขณะนั่งฟงเทศน หรือ
ขณะนั่งภาวนาก็ตาม เวลาจะทําสมาธิภาวนาในคราวตอไป โปรดอยาถืออารมณที่ลวง
แลวเหลานี้เขามาเปนอารมณของใจในขณะนั้น จิตจะไปทําความรูสึกกับอารมณอดีต 
โดยลืมหลักปจจุบันซึ่งเปนที่รับรองผล แลวจะไมปรากฏผลอะไรขึ้นมา

โปรดทําความเขาใจวา เราทําครั้งแรกซึ่งยังไมเคยมีความสงบมากอนเลย ทําไม
จึงปรากฏขึ้นมาได ทั้งนี้เพราะการตั้งหลักปจจุบันจิตไวโดยถูกตอง สิ่งที่จะถือเอาเปน
แบบฉบับจากอดีตที่เคยไดรับผลมาแลวนั้น คือหลักเหตุ ไดแกวิธีตั้งจิตกับอารมณแหง
ธรรมตามแตจริตชอบ ตั้งจิตไวกับอารมณแหงธรรมบทใดและปฏิบัติตอกันอยางไรใน
เวลาน้ัน จึงปรากฏผลเปนความสงบสุขขึ้นมา โปรดยึดเอาหลักการนี้มาปฏิบัติในคราว
ตอไป แตอยาไปยึดผลที่ปรากฏขึ้นและลวงไปแลว จะไมมีผลอะไรในเวลานั้น นอกจาก
จะทําใหจิตเขวไปเทานั้น โดยมากที่จิตไดรับความสงบในวันนี ้แตวันตอไปไมสงบ ทั้งนี้
เพราะจิตไปยึดเอาสัญญาอดีตที่ผานไปแลวมาเปนอารมณในเวลาทําสมาธินั้น ถาเรา
ยึดเอาเพียงวิธีการมาปฏิบัติ ผลจะปรากฏขึ้นเชนที่เคยเปนมาแลวหนึ่ง จะแปลก
ประหลาดยิ่งกวาที่เคยเปนมาแลวเปนลําดับหนึ่ง

สวนมากผูบําเพ็ญทางดานจิตใจที่เคยไดรับความสงบเย็นใจมาแลว แตขาดการ
รักษาระดับที่เคยเปนมาแลว ทั้งความเพียรดอยลง เพราะไดรับความเย็นใจแลว
ประมาทนอนใจ จิตก็มีความเสื่อมลงได เมื่อจิตเสื่อมลงไปแลวพยายามหาทางปรับ
ปรุงจิตใหขึ้นสูระดับเดิม แตไมสามารถจะยกขึ้นสูระดับเดิมได ทั้งนี้เพราะจิตไปยึดเอา

กัณฑ์ที่ ๑๕
ขันธ์ห้า-หลักปัจจุบัน

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๐๗

-	๑๘๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
-	๑๘๘	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๕ : ขันธ์ห้า-หลักปัจจุบัน
-	๑๘๙	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาสแวนดวงใจ ๑๕๙

๑๕๙

สมุทัยเที่ยวปกปนเขตเอาไว  ดังนั้น อุบายทั้งหา คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อัน
เปนสวนใหญที่ทานมอบใหแกนักบวช จึงเปนเหมือนใหอาวุธเขาถากถางเพื่อถอดถอน
อุปาทานที่ฝงเกลื่อนอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกายใหหมดสิ้นไปเปนลําดับ เริ่มแตการ
พิจารณาชั้นตนจนถึงขั้นความชํานาญ และสามารถรูเทาทันสวนรางกาย ทั้งภายนอก 
ภายใน ทั้งเบื้องบน เบื้องลางโดยทั่วถึง

ถาจะแยกกายนี้ออกเปนประเภทของทุกข ทุกอาการของกายจะวิ่งลงสูสายทุกข
ตามกันหมด ไมมีชิ้นใดฝนตัวอยูได  เพื่อความประจักษใจและแนนอนกับทุกขในกาย 
ลองเอาปลายเข็มจรดลงดานใดดานหนึ่งของกายสักนิดหนึ่ง จะทราบทันทีวาทุกขมีอยู
ทุกขุมขนทั่วรางกายของบุคคลและสัตวผูหนึ่ง ๆ ดังนั้น ผูใชสติปญญาตรวจตรองอยู
กับขันธ ยอมมีทางทราบเรื่องของตัวและทุกขที่อยูในขันธนี้ทั้งขันธโดยลําดับ เพราะ
ทุกขทั้งมวลไมนอกไปจากขันธนี้เลย แมคําวาอริยสัจซึ่งถือวาเปนธรรมลึกซึ้ง จึงไมเลย
ความรูสึกของผูรับสัมผัสไปได ตองอยูในวงความรูสึกของเราดวยกัน จะสูงก็ไมเลยกาย
กับใจนี้ไปได สมุทัยก็ไมลึกเลยความรูอันนี้ เพราะความรูสึกเปนฐานที่เกิดของสมุทัย

สมุทัยไมมีที่อื่นเปนแดนเกิดนอกจากใจดวงนี้เทานั้น การพิจารณาทางปญญา
ไปตามสวนตาง ๆ ของขันธ จึงเปนอุบายจะรื้อถอนอุปาทานคือตัวสมุทัยนั้นขึ้นมา เพื่อ
ใหธรรมชาติเหลานั้นไดอยูเปนปกต ิ ไมถูกกดบังคับจับจองจากใจ เพื่อใจไดอยูเปนสุข 
ไมตองกังวลกับสิ่งใด เปนเราเปนของเรา คือตางอันตางจริง ตางอันตางอยู ที่เรียกวา 
ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ รูเห็นตามเปนจริงดวยปญญาจริง ๆ ไมเพียงจําไดและพูดออกมา
ดวยสัญญา ยังสามารถถอดถอนหนามจากอุปาทานของขันธที่ทิ่มแทงใจไดอีก

สมุทัยที่ทํางานเกี่ยวกับกายก็ถอนตัวออกไป สวนสมุทัยที่เกี่ยวกับใจโดยเฉพาะ
ก็เปนวิสัยของสติปญญาจะตามสอดรูและทําลายเชนเดียวกัน เพราะทุกข สมุทัย นิโรธ 
มรรค ทั้งหยาบและละเอียดเกิดขึ้นจากใจอันเดียวกัน ฉะนั้น ทุกข สมุทัย จึงไมมีเกาะ
ใดจะเปนที่ออกตัว วาไดผานพนสายตาของสติปญญาไปได และไมสูงต่ําไปที่ไหนนอก
จากใจดวงนี้

ที่ไมอาจมองเห็นความจริงอันตั้งปรากฏชัดอยูยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก เนื่องจากการ
มองขามกายขามใจดวงนี้ไปเสียเทานั้น จึงไมทราบวาอริยสัจอันแทจริงอยูที่ไหนและ
เปนอยางไร เราเคยทราบมาจนชินหูวาพระพุทธเจาและสาวกตรัสรูมรรคผลนิพพาน 
ทานตรัสรูอะไร นอกจากจะรูแจงทุกข สมุทัย ที่ไดยินแตเสียงและรูอยูดวยใจทุกเวลาที่
เขาแสดงตัวอยูในหองมืดอยางเปดเผย ไมเกรงขามตอผูใด โดยการเปดมานออกดูดวย

-	๑๙๐	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๕ : ขันธ์ห้า-หลักปัจจุบันแวนดวงใจ ๑๖๐

๑๖๐

มรรค คือสต ิ กับ ปญญา นิโรธก็แสดงตัวออกมาในขณะมานเครื่องกั้นหองของสมุทัย
ไดถูกเปดขึ้น เปนความดับสนิทแหงทุกขขึ้นมาเทานั้น ธรรมของจริงซึ่งควรจะรูภายใน
ใจจะเปนอื่นมาแตที่ไหน ก็ตองเปนของจริงอยูกับใจ และรูขึ้นที่ใจ พนทุกขที่ใจ เชน
เดียวกับพระพุทธเจาและสาวกเทานั้นแล ถาทําถูกตามแบบทาน

ฉะนั้น คําวา มัชฌิมา ในครั้งนั้นกับครั้งนี้จึงเปนอริยสัจอันเดียวกัน และตั้งอยู
ทามกลางแหงขันธของทานกับของเราเชนเดียวกัน ไมเคยยายตําแหนงหนาที่ไปทํางาน
ที่ไหน คงเปนธรรมของจริงอยูประจําขันธและประจําจิตตลอดมา จึงควรจะกลาวไดวา
อริยสัจใหความเสมอภาคทั่วหนากัน นอกจากเรายังไมไดนํามาใชใหเปนประโยชนแก
ตนเทาที่ควรแกเพศและฐานะเทานั้น อริยสัจจึงไมมีชองทางจะอํานวยประโยชนใหสม
กับวาเปนธรรมอันประเสริฐ

อนึ่ง ความไมสงบก็คือเรา ผูพยายามทําเพื่อความสงบโดยวิธีดัดแปลงตาง ๆ ก็
เปนเรื่องของเราเอง แตเหตุใดจึงจะเปนไปเพื่อความสงบไมได อยางไรใจจะหนีจาก
ความพยายามไมไดแนนอน ตองหยั่งลงสูความสงบได ก็ความสงบของใจมีหลายขั้น 
สงบลงไปชั่วขณะแลวถอนขึ้นมา นี่ก็เรียกวา ความสงบ  ความสงบที่รวมจุดลงแลวถอย
ออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตาง ๆ เปนเรื่องภายนอกบาง ภายในของตัวออกแสดง
บาง แตตัวเองไมรู เพราะขั้นเริ่มแรกสติไมทัน นี้ก็เรียกความสงบประเภทหนึ่ง

แตความสงบอยางสนิททานเรียกวา อัปปนาสมาธิ แมจะถอนออกจากสมาธิมา
ทรงตัวเปนจิตธรรมดาก็มีความสงบประจํา ไมฟุงเฟอไปกับอารมณตาง ๆ ตั้งอยูดวย
ความสงบสุข มีความเยือกเย็น สบายเปนประจํา จะคิดอานการงานอะไรไดตามความ
ตองการ แตความสงบของสมาธิที่เปนภาคพื้นอยูแลว ยอมทรงตัวอยูเปนปกติ ขณะที่
รวมสงบเขาไปก็ปลอยวางกิริยาความคิดปรุงตาง ๆ เสีย อยูเปนเอกจิตหรือเอกัคคตา 
เทานั้น ไมเกี่ยวของกับอารมณและรวมไดเปนเวลานาน ๆ ตามตองการ

ปญญาก็มีเปนขั้น ๆ เหมือนกับสมาธิที่เปนขณิกะ อุปจาระ และอัปปนาสมาธิ 
ปญญามีขั้นหยาบ ขั้นกลาง และขั้นละเอียด ซึ่งจะควรใชไปตามขั้นของสมาธิขั้นนั้น ๆ 
ปญญาที่เริ่มฝกหัดเบื้องตนก็เปนขั้นหยาบ อาศัยการฝกหัดเสมอก็คอยมีกําลังขึ้นเปน
ลําดับ อาศัยการฝกหัดมากเทาไร ก็ยอมมีความชํานาญคลองแคลวและรวดเร็วขึ้น เชน
เดียวกับสมาธิที่ฝกอบรมจนพอตัวแลว ตองการจะใหจิตสงบลงสูสมาธิเมื่อไรก็ไดตาม
ความตองการ  ปญญาก็จําตองอาศัยการฝกเชนเดียวกัน มิใชเพียงจิตเปนสมาธิแลวจะ

-	๑๙๑	-
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กลายเปนปญญาขึ้นมาเอง และจิตเปนสมาธิขั้นไหน จะกลายเปนปญญาขั้นนั้น ๆ ขึ้น
มาตาม ๆ กัน ตองอาศัยการฝกหัดเปนสําคัญ

ถาปญญาจะปรากฏตัวแฝงขึ้นมาตามสมาธิ โดยไมตองอาศัยการฝกหัดแลว ผู
บําเพ็ญใจเปนสมาธิแลวจะไมติดอยูในสมาธิเลย เพราะปญญาก็มีแฝงขึ้นมาและมีหนา
ที่ทํางานแกไขปลดเปลื้องกิเลส ชวยสมาธิไปเชนเดียวกัน  แตการติดสมาธิรูสึกจะมี
ดาษดื่น เพราะความเขาใจวาสมาธิก็เปนตัวของตัวไดพออยูแลว ทางที่ถูกและราบรื่น
ในการปฏิบัติควรจะเปนทํานองวา สมาธิก็ใหถือวาเปนสมาธิเสีย ปญญาก็ควรถือวา
เปนปญญาเสีย ในเวลาที่ควรจะเปน คือขณะที่จะทําเพื่อความสงบก็ใหเปนความสงบ
จริง ๆ

เมื่อจิตถอนออกจากความสงบแลว ควรฝกหัดคิดอานไตรตรองธาตุขันธ 
อายตนะ และสภาวธรรมตาง ๆ แยกสวนแบงสวนของสิ่งเหลานั้นออกดูใหชัดเจนตาม
เปนจริงของเขาดวยปญญา จนมีความชํานาญเชนเดียวกับสมาธ ิปญญาก็จะรูหนาที่การ
งานของตนไปเอง ไมใชจะตองถูกบังคับขูเข็ญอยูตลอดเวลา และจะกาวขึ้นสูระดับอัน
ละเอียดเปนขั้น ๆ ไป จนกลายเปนมหาสติมหาปญญาไปพรอม ๆ กัน และกลายเปน
สติปญญาอัตโนมัติ โดยไมตองสั่งเสียบังคับวาใหพิจารณาสิ่งนั้น ใหตรวจตราสิ่งนี ้ ให
เห็นสิ่งนี้ ใหรูสิ่งนี ้แตสติกับปญญาจะทํางานกลมเกลียวกันไปในหนาที่ของตนเสมอกัน

สิ่งใดมาสัมผัสตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สติกับปญญาจะรูและแกไขสิ่งที่มาสัมผัส
นั้นไดทันทวงที แตสติปญญาขั้นนี้ทํางานเกี่ยวกับนามธรรมลวน ๆ ซึ่งเปนสวนละเอียด 
ไมเกี่ยวกับเรื่องของกายเลย เพราะกายนี้เพียงสติปญญาขั้นกลางก็สามารถพิจารณารู
และปลอยวางได สวนนามธรรมซึ่งเปนสวนละเอียดและเกิดกับดับพรอมอยูจําเพาะใจ 
เปนหนาที่ของสติปญญาอันละเอียดจะทําการพิจารณา  เพราะสติปญญาขั้นนี้มีความ
กระเพื่อมและหมุนตัวเองอยูเสมอ นอกจากเวลาเขาอยูในสมาธิและเวลานอนหลับเทา
นั้น ทั้งไมมีการบังคับ นอกจากจะทําการยับยั้งไวเพื่อพักสงบตามโอกาสอันควรเทานั้น 
ไมเชนนั้นจะไมคอยมีเวลาพักผอนตัวเองเลย เพราะความเพลิดเพลินในการคิดอาน
ไตรตรอง เพื่อการถอดถอนตัวเอง

ที่ทานกลาวไวในธรรมขั้นสูงวา อุทธัจจะความฟุงของใจนั้น ไดแกความเพลินใน
การพิจารณาธรรมทั้งหลายที่สัมผัสใจจนเกินไป ไมตั้งอยูในความพอดีนั่นเอง เมื่อจิต
ผานไปแลวจึงจะยอนกลับมารูวา การที่จิตเพลินในธรรมจนเกินไป แมจะเปนไปเพื่อ
ถอดถอน ก็จัดเปนทางผิดไดทางหนึ่งเหมือนกัน เพราะจิตไมไดพักผอนทางดานความ

-	๑๙๒	-
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สงบ ซึ่งเปนทางถูกและเปนการเสริมกําลังปญญา เพียงการทํางานตลอดเวลาไมมีการ
พักผอนหลับนอน ก็ยังรูสึกเหนื่อยและทอนกําลัง แมจะเปนไปเพื่อผลรายไดจากงานที่
ทํา

ดังนั้น จิตแมจะอยูในปญญาขั้นไหนจําเปนตองพักสงบ ถอนจากความสงบออก
มาแลวก็ทํางานตอไปตามแตอะไรจะมาสัมผัส สติกับปญญาตองวิ่งออกรับชวงและ
พิจารณาทันท ีที่ทํางานของจิตก็คือธรรมทั้งสี่ ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่
มีความเกี่ยวโยงกัน ทั้งเปนงานติดกับตัวซึ่งควรจะพิจารณาไดทุกขณะที่เคลื่อนไหว การ
เกิดและการดับของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันเปนสวนภายใน เมื่อนํามาเทียบ
กับดานวัตถุ คือกายแลว ก็คือการเกิด การตายของแตละสิ่งนั่นเอง ที่ตางกันอยูบางก็
เพียงไมเห็นซากของสิ่งเหลานี้ยังเหลืออยูเหมือนซากแหงรางกายเทานั้น ฉะนั้น การ
สังเกตทบทวนดูเรื่องความเกิดดับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปญญา จึงเปนเหมือนไป
เยี่ยมคนตายในสงครามหรือเมรุเผาศพนั่นเอง ไมมีอะไรผิดแปลกกัน

ทั้งขันธหยาบ (รูปขันธ) ทั้งขันธละเอียด (นามขันธ) สงเคราะหลงในความพัง
พินาศเสมอกัน ไมมีใครมีอํานาจราชศักดิ์ไปยึดเอาขันธเหลานี้มาเปนขันธเที่ยง ขันธ
เปนสุข ขันธไมมีทุกข ขันธเปนอัตตา คือนึกเอาตามใจหวังไดแมแตรายเดียว ผู
พิจารณาหยั่งลงถึงไตรลักษณะ ดวยไตรลักษณญาณจริง ๆ แลวก็มีอยูทางเดียว คือ
ตองรีบออกไปใหพนจากปาชาแหงความเกิดตายทุกประเภทเทานั้น ไมตองมาเปน
กังวลซากศพของเขาของเรา ซึ่งเปนสภาพที่นาทุเรศเสมอกันทั้งสัตวทั้งคนอีกตอไป

ฉะนั้น นักคนควาทางดานจิตใจ จึงควรคํานึงถึงฐานที่เกิดและดับของขันธทั้ง
สองประเภทนี้ ดวยปญญาอันหลักแหลมวา ขันธเหลานี้เกิด-ดับ เกิด-ดับจากอะไร ฐาน
ที่ตั้งของเขาคืออะไร นอกจากจิตดวงงมงายซึ่งกําลังเปนเขียงเช็ดเทาและเปนผูให
กําเนิดของเขาแลว สมมุติเครื่องกังวลนอยใหญไมมีทางเกิดได ก็จิตดวงงมงายนี้มีอะไร
แทรกซึมเขา เขาจึงกลายเปนจิตที่มีโรคเบียดเบียนเปนประจํา ไมมีความแยบคายพอ
จะถอนตัวออกจากหลมลึก คือความเกิดตายได  ลองใชจอบและดาบเพชร คือ สติ
ปญญาขุดคนฟาดฟนดูดวงใจนั้นดวยความเพียร จะเห็นซากของอวิชชาทั้งเปน เกาะกิน
อยูในจิตดวงนั้น เมื่ออวิชชาถูกจอบและดาบเพชรขุดคนฟาดฟนอยางหั่นแหลก ก็แตก
กระเด็นออกจากใจ เสียงดังสะทานหวั่นไหว ประหนึ่งแผนดินถลมทั่วขอบเขตจักรวาล 
เสียงสะเทือนสะทานทั่วทั้งไตรภพ

-	๑๙๓	-
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เสียงทั้งนี้ คือเสียงอวิชชาพังทลายลงจากแทนบัลลังก องคพุทธะที่บริสุทธิ์ผุด
ขึ้นแทนแทนบัลลังกของอวิชชาที่สิ้นซากลงไป เรื่องภพนอยภพใหญก็ทราบชัดในขณะ
นั้น วาเปนไปจากธรรมชาติอันเดียวนี้พาใหเกิดใหตาย  ถาเปนไมก็คือรากแกวของตน
ไม ถาเปนภพชาติก็รากแกวของภพชาติ คือ อวิชชาที่เชื่อมกันกับจิตอยางสนิทมาเปน
เวลานาน จนไมสามารถจะทราบวาอะไรเปนจิต อะไรเปนอวิชชา จําตองหลงแลวหลง
เลา จนกวาสติปญญามีความสามารถแกลวกลาถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลว จึงจะ
ทราบรากฐานที่เกิดภพชาติไดอยางชัดเจน พรอมทั้งการทําลายดวยมรรคญาณคือ 
ปญญาขั้นละเอียด ภพชาติจึงสิ้นสุดลงจากดวงใจ

น่ันแล ที่ทานวา วุสิต ํพฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ เปนผูเสร็จกิจในพระศาสนาโดย
สมบูรณ ทานจึงใหนามวา วิมุตติ สมมุตินั้นเราตั้งชื่อดวย มีความติดใจในสิ่งนั้นดวย 
เปนอุปาทานในสมมุตินั้นดวย สวนวิมุตติตั้งขึ้นจากใจของทานผูบริสุทธิ์ จึงไมมีความ
ติดใจกับชื่อวิมุตติ เพียงตั้งไวเปนคูเคียงของสมมุติเทานั้น เมื่อใจไดถึงขั้นนั้นแลว 
อริยสัจไปอยูที่ไหนเลาก็ขณะจิตยังลุมหลงอยู อริยสัจไปอยูที่ใด เมื่อรูแลวอริยสัจก็จะ
อยูที่นั่นเอง จะถูกเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนไมได เพราะสัจธรรมเปนธรรมอันตายตัว ไม
เคยเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นแตกาลไหน ๆ มา

อริยสัจสี่เปนเสนทางเดินถึงความสิ้นทุกขทั้งมวล ไมใชเปนสิ่งจะแบกหามไป
ดวย ทุกขก็สิ้นไปจากใจ เพราะสมุทัยถูกถอนขึ้นดวยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญา  
นิโรธก็แสดงเปนความดับทุกขขึ้นในขณะเดียว แลวก็สิ้นสุดลง ผูที่รูวาทุกขดับไปผูนั้น
เปนธรรมพิเศษจากอริยสัจสี่อันหนึ่งตางหาก ควรเรียกวา วิสุทธิธรรม เพราะหมดเรื่อง
เกี่ยวของโดยประการทั้งปวงแลว

ทานนักใจบุญทุกทานที่ไดยินไดฟงแลว โปรดฝงใจลงในธรรม ปฏิบัติใหถูก
ตามทางของพระพุทธเจา ผลเปนที่พึงพอใจจะสนองตอบแทนความเหนื่อยยากจาก
การบําเพ็ญของเรา โดยไมวาเปนหญิง เปนชาย เปนนักบวช และฆราวาส อยาได
ประมาทวาสนาของตนที่สรางมาแลว โปรดมีความภาคภูมิใจ และพยายามบําเพ็ญตอ
เติมวาสนาของเราใหมากมูนขึ้นไป ใจจะถึงแดนแหงความสมหวังในวันหนึ่งแนนอน

ในอวสานแหงการแสดงธรรม ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัย จงอภิบาลรักษา
ใหทุกทานมีความสุขกายสบายใจ นึกสิ่งใดจงสมหวังดังความปรารถนาทุกประการ
เทอญ

-	๑๙๔	-
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗

เรียงลําดับอริยภูมิ

วันนี้จะแสดงจุดรวมของเรื่องทั้งปวง ทั้งด ีทั้งชั่ว ทั้งสุข ทั้งทุกขใหทานผูฟงทราบ
วา รวมลงที่ไหนกันแน โปรดตั้งเครื่องรับไวโดยถูกตอง จะทราบเรื่องทั้งมวลวา “รวมลง
ในจิตแหงเดียวกัน”

ความมืดก็อยูที่นี่ ความสวางก็อยูที่นี ่ ความโง ความหลงก็อยูในตัวของเรานี ้
ความรูความฉลาดก็อยูในใจของเรานี ้ ใจดวงนี้จึงเปนเหมือนเกาอี้ตัวเดียว แตคนรอนั่ง
บนเกาอี้มีสองคน ถาคนหนึ่งเขานั่ง อีกคนหนึ่งก็ตองยืน แตถาแบงกันนั่งก็ไดนั่งคนละ
ซีก เชนเดียวกับความโงความฉลาดแทรกกันอยูในใจดวงเดียว จะวาโงจริง ๆ ก็รูอยู จะ
วาหลงจริง ๆ ก็ยังรูอยู แตถาจะวารูจริง ๆ ก็ยังมีความโงความฉลาดแทรกอยูดวย จึง
เทียบกับเกาอี้ตัวเดียวแตคนนั่งสองคน ใจดวงเดียวแตมีความโงกับความหลงแทรกกัน
อยูคนละซีก ถาใครมีกําลังมากกวา คนนั้นก็ไดนั่งมาก

ฉะนั้น อุบายวิธีอบรมใจและการประกอบคุณงามความดีทุกประเภท จึงเพื่อกําจัด
ปดเปาสิ่งมัวหมองออกจากใจดวงนี้ ทานพูดเรื่องคนโง เราก็ไดยินและเขาใจ ทานพูด
เรื่องคนฉลาด เราก็ไดยินและเขาใจ ทานพูดเรื่องปุถุชนคนหนา เราก็รูและเขาใจ ทานพูด
เรื่องพระอริยเจานับแตชั้นตนจนถึงพระอริยเจาชั้นสูงสุด เราก็รูและเขาใจเปนลําดับ 
เฉพาะเราเองยังไมสามารถทําตัวใหเปนอยางนั้นได แตมีความสนใจใครอยากจะสดับ
เรื่องราวความดีที่ทานอบรมมา และทางดําเนินของทาน ทานดําเนินอยางไร จึงเปนไป
เพื่อธรรมเชนนั้น

เบื้องตนพระพุทธเจาก็ดี พระสาวกอรหันตผูปฏิบัติและรูเห็นตามพระพุทธเจาก็ด ี
ทานเปนคนมีกิเลสประเภทเดียวกันกับพวกเรา แตอาศัยความพากเพียรพยายามไมลด
ละการบําเพ็ญ เพื่อชําระซักฟอกสิ่งมืดมนของใจ ทานพยายามบําเพ็ญโดยความ
สม่ําเสมอไมหยุดชะงักหรือทอดทิ้งความพยายาม ใจที่ไดรับการบํารุงจากปุยที่ด ีคือกุศล
กรรม ก็คอย ๆ เจริญขึ้นโดยลําดับ จนสามารถบรรลุธรรมถึงชั้นอริยภูมิอันสูงสุด คือ
พระอรหัตผล คําวาพระอริยเจานั้น แปลวาผูประเสริฐ เพราะธรรมที่ทานไดบรรลุเปน

กัณฑ์ที่ ๑๖
พระอริยบุคคล

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๐๗

-	๑๙๖	-
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ธรรมอันประเสริฐมีอยู ๔ ชั้น คือ ดังนี้ ชั้นพระโสดา ชั้นพระสกิทาคา ชั้นพระอนาคา   
และชั้นพระอรหัต

ผูสําเร็จชั้นพระโสดา ทานกลาวไววา ละสังโยชนได ๓ คือสักกายทิฏฐิหนึ่ง 
วิจิกิจฉาหนึ่ง สีลัพพตปรามาสหนึ่ง  สักกายทิฏฐิที่แยกออกตามอาการของขันธมี ๒๐ 
โดยตั้งขันธหาแตละขันธ ๆ เปนหลักของอาการนั้น ๆ ดังนี้ ความเห็นกายเปนเรา เห็น
เราเปนกาย คือเห็นรูปกายของเรานี้เปนเรา เห็นเราเปนรูปกายอันนี ้ เห็นรูปกายในอันนี้
มีในเรา เห็นเรามีในรูปกายอันนี้ รวมเปน ๔ เห็นเวทนาเปนเรา เห็นเราเปนเวทนา เห็น
เวทนามีในเรา เห็นเรามีในเวทนา นี่ก็รวมเปน ๔ เหมือนกันกับกองรูป  แมสัญญา 
สังขาร วิญญาณก็มีนัย ๔ อยางเดียวกัน  โปรดเทียบกันตามวิธีที่กลาวมา คือขันธหาแต
ละขันธมีนัยเปน ๔ สี่หาครั้งเปน ๒๐ เปนสักกายทิฏฐิ ๒๐ มีตามทานกลาวไววา พระ
โสดาบันบุคคลละไดโดยเด็ดขาด

แตทางดานปฏิบัติของธรรมะปา รูสึกจะคลาดเคลื่อนไปบาง เฉพาะสักกายทิฏฐิ 
๒๐ นอกนั้นไมมีขอของใจในดานปฏิบัติ จึงเรียนตามความเห็นของธรรมะปาแทรกไว
บาง คงไมเปนอุปสรรคแกการฟงและการอาน เมื่อเห็นวาไมใชทางปลดเปลื้องตามนัย
ของสวากขาตธรรมแลวก็กรุณาผานไป อยาไดถือเปนอารมณขัดของใจ ผูละสักกายทิฏฐิ 
๒๐ ไดเด็ดขาดนั้น เมื่อสรุปแลวก็พอไดความวา ผูมิใชผูเห็นขันธหาเปนเรา เห็นเราเปน
ขันธหา เห็นขันธหามีในเรา เห็นเรามีในขันธหา คิดวาคงเปนบุคคลประเภทไมควรแสวง
หาครอบครัว ผัว-เมีย

เพราะครอบครัว (ผัว-เมีย) เปนเรื่องของขันธหา ซึ่งเปนรวงรังของสักกายทิฏฐิที่
ยังละไมขาดอยูโดยดี สวนผูละสักกายทิฏฐิไดโดยเด็ดขาดแลว รูปกายก็หมดความหมาย
ในทางกามารมณ เวทนาไมเสวยกามารมณ สัญญาไมจําหมายเพื่อกามารมณ  สังขารไม
คิดปรุงแตงเพื่อกามารมณ  วิญญาณไมรับทราบเพื่อกามารมณ ขันธทั้งหาของผูนั้นไม
เปนไปเพื่อกามารมณ คือประเพณีของโลกโดยประการทั้งปวง ขันธหาจําตองเปลี่ยนหนา
ที่ไปงานแผนกอื่นที่ตนเห็นวายังทําไมสําเร็จ โดยเลื่อนไปแผนกรูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
อุทธัจจะ อวิชชา

ผูละสักกายทิฏฐิ ๒๐ ไดโดยเด็ดขาด คิดวาเปนเรื่องของพระอนาคามีบุคคล  
เพราะเปนผูหมดความเยื่อใยในทางกามารมณดังกลาวแลว สวนพระโสดาบันบุคคลคิด
วาทานรูและละไดโดยขออุปมาวา มีบุรุษผูหนึ่งเดินทางเขาไปในปาลึก ไปพบบึงแหงหนึ่ง
มีน้ําใสสะอาดและมีรสจืดสนิทด ีแตน้ํานั้นถูกจอกแหนปกคลุมไว ไมสามารถจะมองเห็น

-	๑๙๗	-
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น้ําโดยชัดเจน เขาคนนั้นจึงแหวกจอกแหนที่ปกคลุมน้ํานั้นออก แลวก็มองเห็นน้ําภายใน
บึงนั้นใสสะอาดและเปนที่นาดื่ม จึงตักขึ้นมาดื่มทดลองดู ก็รูวาน้ําในบึงนั้นมีรสจืดสนิทด ี
เขาก็ตั้งหนาดื่มจนเพียงพอกับความตองการที่เขากระหายมาเปนเวลานาน เมื่อดื่มพอกับ
ความตองการแลวก็จากไป สวนจอกแหนที่ถูกเขาแหวกออกจากน้ําก็ไหลเขามาปกคลุม
น้ําตามเดิม

เขาคนนั้นแมจากไปแลวก็ยังมีความติดใจ และคิดถึงน้ําในบึงนั้นอยูเสมอ และทุก
ครั้งที่เขาเขาไปในปานั้น ตองตรงไปที่บึงและแหวกจอกแหนออก แลวตักขึ้นมาอาบดื่ม
และชําระลางตามสบายทุก ๆ ครั้งที่เขาตองการ เวลาเขาจากไปแลวแมน้ําในบึงนั้นจะถูก
จอกแหนปกคลุมไวอยางมิดชิดก็ตาม แตความเชื่อที่เคยฝงอยูในใจเขาวา น้ําในบึงนั้นมี
อยูอยางสมบูรณหนึ่ง น้ําในบึงนั้นใสสะอาดหนึ่ง น้ําในบึงนั้นมีรสจืดสนิทหนึ่ง ความเชื่อ
ทั้งนี้ของเขาจะไมมีวันถอนตลอดกาล

ขอนี้ เทียบกันไดกับโยคาวจร ภาวนาพิจารณาสวนตาง ๆ ของรางกายชัดเจนดวย
ปญญาในขณะนั้นแลว จิตปลอยวางจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หยั่งเขาสู
ความสงบหมดจดโดยเฉพาะ ไมมีความสัมพันธกับขันธทั้งหลายเลย และขณะนั้น ขันธ
ทั้งหาไมทํางานประสานกับจิต คือตางอันตางอยู เพราะถูกความเพียรแยกจากกันโดย
เด็ดขาดแลว ขณะนั้นแลเปนขณะที่เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นมาอยางไม
มีสมัยใด ๆ เสมอเหมือนได นับแตวันเกิดและวันปฏิบัติมา แตก็ไดเห็นสิ่งมหัศจรรย
ปรากฏขึ้นในเวลานั้น จิตก็ไดทรงตัวอยูในความสงบสุขชั่วระยะกาล แลวจึงถอนขึ้นมา 
พอจิตถอนขึ้นมาจากที่นั้นแลว ขันธกับจิตก็เขาประสานกันตามเดิม

แตหลักความเชื่อมั่นวาจิตไดหยั่งลงถึงแดนแหงความสงบอยางเต็มที่หนึ่ง ขันธ
ทั้งหาคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไดแยกจากจิตโดยเด็ดขาดในเวลานั้นหนึ่ง 
ขณะจิตที่ทรงตัวอยูในความสงบเปนจิตที่อัศจรรยยิ่งหนึ่ง ความเชื่อทั้งนี้ไมมีวันถอน
ตลอดกาล เพราะความเชื่อประเภทอจลศรัทธา ความเชื่อมั่นไมหวั่นไหวโยกคลอนไป
ตามคําเลาลือ โดยหาหลักฐานและเหตุผลมิได และเปนความเชื่อมั่นประจํานิสัยของ
โยคาวจรผูนั้น จากประสบการณนั้นแลว ก็ตั้งหนาบําเพ็ญตอไปเชนที่เคยทํามาดวยความ
ดูดดื่มและเขมแข็ง เพราะมีธรรมประเภทแมเหล็กซึ่งเปนพลังของศรัทธาประจําภายใน
ใจ จิตก็หยั่งลงสูความสงบสุขและพักอยูตามกาลอันควร ทํานองที่เคยเปนมา แตยังไม
สามารถทําใจใหขาดจากความซึมซาบของขันธไดโดยสิ้นเชิงเทานั้น แมเชนนั้น ก็ไมมี
ความทอถอยในทางความเพียรเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ

-	๑๙๘	-
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สวนคุณสมบัติประจําใจของพระโสดาบันบุคคลนั้น คือหลักความเชื่อมั่น
ประเภทอจลศรัทธา เปนผูเชื่อมั่นตอผลที่รูเห็นประจักษใจแลว และเชื่อมั่นตอคุณธรรม
เบื้องสูงที่ตนยังไมรูไมเห็น สมานตฺตตา ความเปนผูวางตนเสมอ ไมถือตัวดวยมานะ
ชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เปนผูมีธรรมครองใจ ไมถืออะไรใหยิ่งกวาเหตุการณที่เห็น
วาถูกตองดวยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามทันที ไมยอมฝาฝนหลัก
ความจริง ไมวาพระโสดาบันบุคคลจะเปนคนชาติ ชั้น วรรณะใด ยอมใหความสนิทสนม
และความสม่ําเสมอกับคนทั่วไปไมลําเอียง

แมคนชั่วที่เคยประพฤติตัวไมดีมาแลวตลอดสัตวดิรัจฉาน พระโสดาบันบุคคลก็
ไมรังเกียจ โดยเห็นวาเขากับเราตกอยูในวงแหงกรรมดี-ชั่วเหมือนกัน ใครมีกรรม
ประเภทใดจําตองยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทํามา และยอมรับตามหลักความจริงที่เขา
ทํา หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอางโดยถูกตองในขณะนั้น โดยไมตองรื้อฟนอดีตคือความ
เปนมาของเขา ตลอดชาต ิชั้น วรรณะมาเปนอุปสรรคตอความจริงที่ตนเห็นวาถูกตอง รีบ
ยึดถือมาเปนคติทันที นี้เปนหลักธรรมประจําอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล

ถาคําที่กลาวมาดวยความจนใจทั้งนี้เปนการถูกตอง พระโสดาบันบุคคลแสวงหา
ครอบครัวผัว-เมีย ก็ไมขัดของตอประเพณีของผูละสักกายทิฏฐ ิ ๒๐ อันเปนรวงรังของ
กามารมณยังไมไดเด็ดขาด สักกายทิฏฐิ ๒๐ ก็ไมเปนอุปสรรคแกพระโสดาบันในทาง
ครอบครัว เพราะเปนคนละชั้น

ทานนักปฏิบัติโปรดยึดเอาเข็มทิศจากสวากขาตธรรมนําไปปฏิบัต ิ จนเกิดความรู
ความเห็นขึ้นจําเพาะตน และกลายเปนสมบัติของตนขึ้นมา นั่นแหละจะมีทางทราบไดวา
งานของเราเปนงานประเภทหนึ่ง งานของทานเปนงานประเภทหนึ่ง แตรวมผลรายได
เปนตัวเงินอันเดียวกัน จะไดรอยบาท พันบาท หม่ืนบาท หรือมากกวานั้น ก็ทราบชัดวา
เงินจํานวนนี้เกิดจากผลงานที่ตนไดทําความอุตสาหพยายามแสวงหามา มีมากหรือมีนอย
จะเปนที่อุนอกอุนใจแกตนเอง อาจจะดีกวาการคาดคะเนทรัพยในกระเปาของคนอื่น 
หรือการนําปริมาณทรัพยของคนอื่นมาถกเถียงกัน โดยคูความทั้งสองไมไดรับประโยชน
อะไรจากความแพความชนะนั้น ๆ เลย ทั้งเปนการตัดทอนสันทิฏฐิโกที่ทรงมอบใหเปน
สมบัติของผูบําเพ็ญจะรับไปเปนมรดก ใหลดคุณภาพลง

วิจิกิจฉา คือความสงสัย โดยสงสัยวาตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ ถาตายแลว
เกิด แตจะเกิดในภพชาติที่เคยเกิดหรือไม หรือจะเกิดเปนอะไรในภพตอไป คนตายแลว
เปลี่ยนภพชาติเกิดเปนสัตว หรือสัตวตายแลวเปลี่ยนภพชาติเกิดเปนคนไดหรือไม คน

-	๑๙๙	-
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ตายแลวสัตวตายแลวไปอยูที่ไหนกัน กรรมด-ีกรรมชั่วมีจริงไหม? และที่ทําลงไปแลวให
ผลหรือไม ภพหนาชาติหนามีจริงไหม? นรก สวรรค มีจริงไหม? มรรค ผล นิพพาน มี
จริงไหม? ทั้งนี้อยูในขายแหงความสงสัยทั้งนั้น พระโสดาบันบุคคลคิดวาทานละได 
เพราะทานรูเห็นหลักความจริงประจําใจ ซึ่งเปนตนเหตุของปญหาทั้งมวลที่กลาวมา และ
ยังเชื่อกรรมและผลของกรรมอยางฝงใจแบบถอนไมขึ้น ทั้งเชื่อความตรัสรูของพระพุทธ
เจาและพระธรรม วาเปนสวากขาตธรรมและเปนนิยยานิกธรรม สามารถนําผูปฏิบัติตาม
ใหถึงความพนทุกขไดโดยลําดับ อยางฝงใจอีกเชนเดียวกัน

ตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติแลว ไมมีอะไรสูญในโลก มีแตความเปลี่ยน
แปลงของสังขารทุกประเภท ซึ่งไมใชธรรมชาติเดิมเทานั้น เปลี่ยนแปลงตัวเองลงสูธรรม
ชาติ คือธาตุเดิมของเขา และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากธรรมชาติเดิมขึ้นมาสูธาตุแฝง เชน
เปนสัตว บุคคล เปนตน กรรมดี กรรมชั่ว ซึ่งเปนสิ่งที่มีประจําสัตวผูมีกิเลสเครื่องผลัก
ดันและมีความรูสึกในแงดีชั่วตางกัน จําตองทํากรรมอยูโดยดี แลวกรรมดีกรรมชั่วจะสูญ
ไปไมได แมผลดีผลชั่วซึ่งผูทํากรรมจะรับเสวยเปนความสุขความทุกข จําตองมีเปนคูกัน 
โดยจะเสื่อมสูญไปไมไดเหมือนกัน นอกจากผูทําใจใหหมดเชื้อจากภพชาติแลวเทานั้น 
จะเปนผูหมดปญหาในเรื่องเกิดตาย เพราะการทําดีทําชั่วและไดรับผลดีชั่ว ทั้งนี้เปน
สาเหตุมาจากเชื้อแหงภพชาติที่ฝงอยูภายในใจเปนมูลฐาน นอกจากนี้แลวจะไมอยูใน
อํานาจคําปฏิเสธและคํารับรองของผูใด เชนเดียวกับความมืด ความสวางตั้งอยูเหนือโลก
ธรรมของโลก ฉะนั้น

สีลัพพตปรามาส ทานแปลวา การลูบคลําศีลพรต เปนสังโยชนเครื่องของอันดับ
สาม การลูบคลําเกิดจากความไมไวใจ ถาเปนลูกหญิงลูกชายก็เปนที่ไมไวใจของพอแม 
อาจจะทําความหนักใจใหพอแมไดรับทุกขอยูเรื่อย ๆ เชนลูกหญิงประพฤติตัวไมสมศักดิ์
ศรีของหญิง ทําคุณคาของหญิงใหต่ําลง เปนคนชอบเที่ยว ชอบเกี้ยวผูชาย ชอบทําตัวใน
ลักษณะขายกอนซื้อ ใครชมวาด ี วาหญิงคนสวยที่ไหนเกิดความติดใจ เชื่องาย จายไป
โดยไมคิดมูลคาเพื่อความเปนคูครอง ไปที่ไหนแฟนคอยแอบแฝงและติดตามเปนพวง 
ๆ ประหนึ่งเขารอยปูนาปลาทะเลไปขายที่ตลาด ครั้นแลวกลายเปนเขารอยหญิงปรามาส 
หญิงประเภทนี้เรียกวาหญิงปรามาส เปนที่ลูบคลําของชายทั่ว ๆ ไปดวย เปนหญิง
ปรามาสสําหรับพอแมจะตองหนักใจในการวากลาวสั่งสอนซ้ํา ๆ ซาก ๆ ดวย เปนหญิง
ชอบคาประเวณีอันเปนที่อับอายและขายหนาของวงศสกุลดวย

-	๒๐๐	-
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ถาผูเปนลูกชายก็ทําความหนักใจใหพอแมอีกทางหนึ่ง เชนประพฤติตัวเปนคน
เกเร ขี้เกียจเรียนหนังสือและไปโรงเรียน เพื่อนชวนไปเที่ยวและเกี้ยวผูหญิงที่ไหนเปนที่
พอใจ ไปโดยไมบอกลาผูปกครองทางบานและทางโรงเรียนใหทราบหัวทายปลายเทาเลย 
ไปแสวงหาความสนุกสนานรื่นเริงโดยวิธีชิงสุกกอนหาม ครูทางโรงเรียนเห็นทาไมด ี
เพราะเด็กขาดโรงเรียนไปหลายวัน เขาใจวาเด็กขโมยมาที่บาน รีบมาหาผูปกครองทาง
บานถามเรื่องราวของเด็กคนเก พอแมผูปกครองทางบานเกิดงงงันอั้นตูและพูดออกมา
ดวยความตื่นเตนตกใจวา ออ ก็ไดมอบเด็กใหอยูกับครูที่โรงเรียนแลว ทางบานก็ไมสน
ใจ เพราะเขาใจวาเด็กอยูประจําที่โรงเรียน

เรื่องก็เลยยุงกันใหญ เพราะผูปกครองทั้งสองฝายตางก็ไมรูเรื่องของเด็ก ไฟที่
เด็กกอขึ้นเพื่อประโยชนเฉพาะตัว จึงลุกลามไปไหมทั้งครู ผูปกครอง ทางโรงเรียนและ
พอแมของเด็กทางบาน ใหกลายเปนเพลิงทั้งกองไปดวยกัน ทั้งนี้เปนเรื่องหนักใจแกพอ
แมไมนอยเลย เพราะฉะนั้น ถาเปนลูกชายประเภทที่กลาวนี้เรียกวา ชายปรามาส พอแม
ตองทุกขแลวทุกขเลา สั่งสอนแลวอบรมเลา ไมมีเวลาปดปากสนิทลงไดเลย ตองลูบตอง
คลําอยูเชนนั้น ไมเปนอันกินอยูหลับนอนใหสนิทได

ถาเปนสามีก็คือสามีที่ไมนาไวใจ กลัวจะไปคบชูสูแฟนในสถานที่ตาง ๆ เวลาลับหู
ลับตาลูกเมีย เที่ยวพวงผูหญิงตามตรอกตามซอก แลวนําไฟปรมาณูมาเผาผลาญลูกเมีย
และครอบครัว เพราะตามธรรมดาผูชายชอบเปนนักเที่ยว นักเกี้ยวผูหญิง และนักฉวย
โอกาส ผูหญิงคนใดใจลอยพลอยเชื่องาย มักจะถูกตมจากฝายชายเสมอ ผูชายที่ไมคอย
จะเห็นคูครองเปนของสําคัญ โดยมากมันเปนคนเสียหายในทางกามารมณ เบื้องตนก็
เห็นเหย่ือ (หญิง) ที่ผานเขามาอยางลอย ๆ น้ันวาเปนอาหารวาง แตไมไดคํานึงถึงปลาที่
ติดเบ็ดจนถึงตายเพราะเหยื่อลอ ปลอยเลยตามเลยจึงตองเสียคน

ผูมีครอบครัวเปนหลักฐานประพฤติใหหนักไปทางอารมณ จึงเปนความเสื่อมเสีย
แกตนและครอบครัว หญิงผูมีสามีประเภทชอบแสวงหาอาหารวางเปนนิสัย จึงเปนที่
หนักใจยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก กินอยูหลับนอนไมเปนสุข ฉะนั้นสามีประเภทอาหารวางนี้ จึง
ควรใหนามวาสามีปรามาสของภรรยา เพราะตองรับประทานขาวกับน้ําตา เนื่องจากความ
ประพฤติระแวงจากสามีเสมอ ปลอยอารมณใหสบายใจสักนิดไมไดเลย

ถาเปนภรรยาก็เปนภรรยาที่ไมนาไวใจของสามีเชนเดียวกัน เปนคนผลาญทรัพย
กลับใจ มีนิสัยเหมือนวานร (ลิง) ทั้งเปนคูรัก ทั้งเปนคูเวร ชอบเที่ยวแสวงหาสิ่งแปลก 
ๆ เปนอาหารในเวลาวิกาลแบบนกคางคาว กลับมาถึงบานก็ทําการเคี่ยวเข็ญสาม ีทําทาตี

-	๒๐๑	-
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โพยตีพายหาโทษรายปายสีสาม ีเพื่อหาอุบายหนีจากสามีไปตามชู กิจการงานซึ่งเปนหนา
ที่ของแมบานในครอบครัวจะจัดทําไมนําพา สอดหูสายตามองไปมองมา ลวนแตเปน
เรื่องมารยามองทางหาแฟน หนักเขาก็นําเงินไปมอบใหชายชู จางคนมาฆาสามีของตัว
เพื่อครองรักกับเขา ถาเปนหญิงประเภทนี้ก็ควรใหนามวาภรรยาปรามาส เพราะกอกรรม
ทําเข็ญใหสามีไดรับความทุกขทรมานและปวดราวในหัวใจไมมีวันสราง ทั้งเปนการเสี่ยง
ภัยตอชีวิตอันอาจเกิดขึ้นจากภรรยาเพชฌฆาตผูคอยสังหารอยูตลอดเวลาที่ไดโอกาส

ถาเปนสมบัต ิมีรถราเปนตน ก็เปนที่ไมนาไวใจ จะขับขี่ไปทางไหนก็กลัวอันตราย 
ตองเขาโรงซอมบอย ๆ ไมเชนนั้นก็จะพาเจาของไปคว่ําจมดินที่ไหนไมแนทั้งนั้น ตอง
ตรวจดูเครื่องทุกเวลากอนจะขับขี่ไปไหนมาไหน ลักษณะที่กลาวมาทั้งนี้เขาในขายของคํา
วาปรามาส คือการลูบคลําทั้งนั้น

ถาเปนศีลก็เปนศีลประเภทลมลุก คนผูรักษาศีลก็เปนบุคคลลมลุก เดี๋ยวก็ทําศีล
ใหขาด เดี๋ยวก็ไปรับศีลใหม รับแลวรับเลา ขาดแลวขาดเลา จนตัวเองก็ไมแนใจวาตนมี
ศีลหรือเปลา ทั้ง ๆ ที่รับศีลแลวรับศีลเลาอยูนั่นเอง ทั้งนี้หมายถึงศีลของสามัญชนทั่ว ๆ 
ไปเพราะรับแลววันน้ีคราวน้ี แตวันหนาคราวหนาตองรับอีก เหลาน้ีเรียกวา สีลัพพต
ปรามาส เพราะลูบคลําศีลเหมือนลูบคลําบาดแผล

พระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันแมจะเปนฆราวาส ก็เปนผูแนวแนในศีลที่ตน
รักษาอยู ไมรับศีลแลวรับศีลเลาเหมือนสามัญชน เพราะทานเชื่อเจตนาของตนและรักษา
ศีลดวยความระมัดระวัง ไมยอมใหศีลขาดหรือดางพรอยดวยเจตนาลวงเกิน แมจะเปนผู
นําหนาของหมูชน ก็เพียงรับเปนจารีตของผูเปนหัวหนาเทานั้น แตเจตนาจะรับเพราะเขา
ใจวาตนเปนผูมีศีลขาดหรือดางพรอยนั้น ไมมีในพระโสดาบันบุคคลเลย

พระสกิทาคา ทานวาทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาลง นี่ทางดานปฏิบัติไมมีขอของ
ใจ จึงขอยุติไวเพียงนี้

พระอนาคามีละสังโยชนได ๕ คือ ๓ กับที่ผานมาแลวและละเพิ่มไดอีก ๒ ขอ คือ
กามราคะ ความยินดีในประเพณีของโลก และปฏิฆะความหงุดหงิดใจ สวนกามราคะนั้น
อยูในวงของรูปกาย ตามความเห็นของธรรมะปาวา สักกายทิฏฐิ ๒๐ นั่นแลเปนบอของ
กามราคะแท ควรเปนภาระของพระอนาคามีเปนผูละไดโดยเด็ดขาด เพราะผูจะกาวขึ้นสู
ภูมิอนาคามีโดยสมบูรณ จําตองพิจารณาขันธหาโดยความรอบคอบดวยปญญา แลวผาน
ไปดวยความหมดเยื่อใย คือสามารถพิจารณาสวนแหงรางกายทุกสวน เห็นดวยความเปน

-	๒๐๒	-
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ปฏิกูลดวย โดยความเปนไตรลักษณดวย ประจักษกับใจ จนทราบชัดวาทุกสวนในราง
กายสะทอนนี้มีความปฏิกูลเต็มไปหมด

ความปฏิกูลของรางกายที่ปรากฏเปนภาพอยูภายนอก กลับยอนเขามาสูวงของจิต
ภายในโดยเฉพาะ และทราบชัดวาความเปนสุภะทั้งนี ้ เปนเรื่องของจิตออกไปวาดภาพ
ขึ้นมา แลวเกิดความกําหนัดยินดีก็ด ี ความเปนอสุภะที่จิตออกไปวาดภาพขึ้น แลวเกิด
ความเบื่อหนายและอิดหนาระอาใจตอความเปนอยูของรางกายทุกสวนก็ด ี ในภาพทั้ง
สองนี้จะรวมเขาสูจิตดวงเดียว คือมิไดปรากฏออกภายนอกดังที่เคยเปนมา จิตไดเห็น
โทษแหงภาพภายนอกที่ตนวาดขึ้นอยางเต็มใจ พรอมทั้งการปลอยวางจากสุภะและอสุภะ
ภายนอก ที่เกี่ยวโยงกับสวนรางกายที่ตนเคยพิจารณา ถอนอุปาทานความถือกายออกได
โดยสิ้นเชิง เรื่องของกามราคะซึ่งเกี่ยวกับกายก็ยุติลงได ในขณะที่ถอนจิตถอนอุปาทาน
จากกาย โดยผานออกระหวางสุภะและอสุภะตอกัน หมดความเยื่อใยในสุภะและอสุภะ
ทั้งสองประเภท

ปฏิฆะ ความหงุดหงิดของใจ ขอนี้ทางดานปฏิบัติไมมีแปลกตางและของใจ จึงขอ
ยุติไวเพียงเทานี้

อันดับสี่คือ อรหัตภูมิ ทานวาละสังโยชนได ๑๐ คือสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ที่กลาว
ผานมาแลว กับสังโยชนเบื้องบนอีก ๕ คือรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา

รูปราคะ ความกําหนัดยินดีในรูป ไมไดหมายถึงรูปหญิง รูปชาย และรูปพัสดุสิ่ง
ของตาง ๆ ซึ่งเปนของภายนอกและเปนสวนหยาบ ๆ แตหมายถึงนิมิตที่ปรากฏกับจิต
อยูภายในโดยเฉพาะ คือภาพที่ไดจากภายนอกตามที่กลาวผานมา ซึ่งยอนกลับเขามาอยู
ในวงของจิตโดยเฉพาะ ผูพิจารณาจําตองถือนิมิตนี้เปนอารมณของจิต หรือเปนเครื่อง
เพงเล็งของจิต จะวาจิตยินดีหรือติดรูปฌานก็ถูก เพราะจิตชั้นนี้ตองทําการฝกซอมความ
เขาใจเพื่อความชํานาญอยูกับนิมิตภายใน โดยไมเกี่ยวกับกายอีกเลย จนเกิดความชํานิ
ชํานาญในการปรุงและทําลายภาพภายในจิต ใหมีการปรากฏขึ้นและดับไปแหงภาพได
อยางรวดเร็ว

แตการเกิด-ดับของภาพทั้งนี้เปนการเกิด-ดับอยูจําเพาะใจ มิไดเกิด-ดับอยูภาย
นอกเหมือนแตกอน ซึ่งจิตกําลังเกี่ยวของอยูกับกายเลย แมความเกิดดับของภาพภายใน 
เมื่อถูกสติปญญาจดจองเพงเล็งอยูไมหยุด ยอมมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยลําดับ 
ความเกิด-ดับของภาพชนิดนี้ นับวันและเวลาเร็วเขาทุกทีจนปรากฏเหมือนฟาแลบแลว
ดับไป ผลสุดทายก็หมดไป ไมมีนิมิตเหลืออยูภายในใจเลย พรอมทั้งความรูเทาทันวา 

-	๒๐๓	-
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กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๖ : พระอริยบุคคล
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แวนดวงใจ ๑๗๔

๑๗๔

ธรรมทั้งนี้ไดอธิบายตามปริยัติบาง ตามความเห็นของธรรมะปาบาง เมื่อผิดบาง
ถูกบางก็ขออภัยจากทานผูฟงผูอานทุกทานดวย เพราะแสดงไปตามความเขาใจแบบปา 
ๆ ที่ไดปฏิบัติมา และพรอมที่จะรับฟงเหตุผล ผิดถูกและติชมจากทานผูมีเมตตาเสมอ

วิธีปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเปนขั้น ๆ และประจักษใจ คือการอบรมภาวนา
คุณงามความดีอื่น ๆ ยอมเปนเครื่องอุดหนุนกันไป ขึ้นชื่อวาความดีแลวตองเปนเครื่อง
หนุนกันไปทั้งนั้น เชนเดียวกับพริก แมจะเปนเม็ดเล็ก ๆ หรือเม็ดไมคอยจะเต็มเทาไรก็
ตาม เมื่อนํามาผสมกันตําลงในครกแลวคดออกมาใสถวยหรือจาน ขณะรับประทานจะจิ้ม
ลงไปดานไหนของถวยหรือจานนั้น ยอมมีรสเผ็ดเชนเดียวกันหมด ไมไดนิยมวาดานนั้น
พริกเต็ม ดานนี้พริกลีบ

ขึ้นชื่อวาความดีแลว ไมวาจะเกิดจากกุศลกรรมประเภทใดรวมกันแลวจะกลาย
เปนกองบุญอันใหญโตเชนเดียวกัน ดังนั้นโปรดทานผูฟงทุกทานซึ่งมีความมุงหวังใน
ธรรมอยางเต็มใจ นําไปปฏิบัติดัดแปลงตัวเองตามฐานะใหถูกเข็มทิศทางเดินของธรรม 
ในขณะที่มีชีวิตอยู แมถึงคราวจําเปนซึ่งทุกคนจําตองเผชิญ จิตจะมีหลักยึดไมรวนเรไป
ในทางผิด จะกาวไปตามทางผิด นิยยานิกธรรมนําตนใหถึงสุขในคติภพนั้น ๆ ขึ้นชื่อวา
ความสุขความเจริญที่เรารําพึงรําพันถึงอยูทุกขณะจิตนั้น จะกลายมาเปนสมบัติเครื่อง
ครองของใจในภพของตน ๆ โดยไมตองสงสัย

ในอวสานแหงธรรม จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตามคุมครองรักษาทาน
ทั้งหลาย ใหมีแตความสุขกายสบายใจ นึกสิ่งใดจงสมหวังดังความปรารถนาทุกประการ
เทอญฯ

www.Luangta.or.th

-	๒๐๖	-
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กัณฑ์ที่ ๑๗
อริยสัจนอก อริยสัจใน

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๐๗ 

-	๒๐๘	-
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๑๗๖

ผูทําตัวใหต่ําลงไป จนเปนที่ดูถูกเหยียดหยามของเพื่อนมนุษยดวยกัน เนื่อง
จากการดัดแปลงตัวเองไปในทางผิด โดยมีความคิดผิดเปนเจาเรือน ผูจะทําตัวใหดี
และเดนขึ้นเปนลําดับ จําตองดัดแปลงตัวเองใหถูกทาง ผลยอมเปนความสุขความ
เจริญคืบหนาตามลําดับแหงเหตุที่ทําไวดีแลว ไมวาวันนี ้วันหนา ชาตินี้ ชาติหนา ความ
สุข ความเจริญตองอาศัยผลที่เราทําจากคนคนเดียวนี้แล เปนเครื่องตามสนองในภพ
นั้น ๆ ดวยเหตุนี้ความเปนมนุษยจึงอยูในความนิยมของโลก วาเปนภพชาติที่สูงและ
เปนที่รวมแหงความดีทั้งปวงไวดวย เชน พระศาสนา เครื่องหลอหลอมมนุษยใหเปน
คนดีก็รวมอยูที่นี่

แมพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่เยี่ยมดวยเหตุผลก็มีอยูกับมนุษยเรา พระ
พุทธเจาก็มาตรัสรูในแดนแหงมนุษยเรานี ้พระสาวกเกิดเปนมนุษยโดยสมบูรณแลว จึง
สามารถปฏิบัติธรรมจนไดตรัสรูตามพระพุทธเจา ฉะนั้นความเปนมนุษยจึงเปนผูมี
ภาชนะอันดีสําหรับรับรอง ทั้งกองสมบัติเงินทองของมีคาในโลก ทั้งโลกุตรภูมิสมบัติ 
จึงควรภาคภูมิใจในบุญวาสนาของตนที่พบพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาที่บริสุทธิ์ทั้ง
เหตุทั้งผล การกลาวทั้งนี้มิไดตําหนิศาสนาใด ๆ วาไมดี เพราะศาสนาใดก็ดีดวยกัน 
เนื่องจากไมไดสอนคนใหชั่ว แตความดีนั้นมีสูงต่ําตางกัน คุณภาพของศาสนาจึงตาง
กัน พระพุทธศาสนานี้สามารถสอนคนใหเปนคนดีเยี่ยมได ทั้งความประพฤติและความ
รูความเห็นภายในใจ  จนกลายเปนใจวิเศษและอัศจรรยเหนือใจสามัญธรรมดา เพราะ
การอบรมจากธรรมของจริงอยางประเสริฐคือพระพุทธศาสนา

เวลานี้เรากําลังอยูในมัชฌิมา คือศูนยกลางของโลก สัตวดิรัจฉานก็ไมไดไปเกิด 
นรกคือแดนหาความสุขกายสบายใจไมไดก็ไมเคยประสบ กําเนิดเปรตผีไดยินแตชื่อ 
แตไมไดเปนสัตวประเภทนั้น คือเราเปนมนุษยโดยสมบูรณ ฉะนั้นจึงควรเห็นคุณคาใน
ตัวเราและชีวิต จิตซึ่งครองตัวอยูขณะนี้ พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของชีวิต
และจิตใจใหเปนไปดวยความสม่ําเสมอและราบรื่น ทั้งทางโลกและทางธรรม จะมีความ
สุขกายสุขใจ อยูในโลกนี้ก็เห็นประจักษใจ ถามีธรรมเครื่องดัดแปลงใหถูกทาง จะไป
โลกหนาก็คือใจดวงกําลังดัดแปลงอยู ณ บัดนี้ จะเปนผูพาไป ไมมีสิ่งใดจะไปโลกหนา
ได นอกจากจิตดวงเดียวซึ่งเปนของละเอียดยิ่งนี้เทานั้น

เราทุกทานตางก็เปนนายชางผูฝกฝนอบรมตน อยางไรจะเปนที่มั่นใจ โปรด
กระทําลงไปจนสุดความสามารถในขณะมีชีวิตอยู ถาชีวิตหาไมแลวจะสุดวิสัย เพราะ
รางกายแตกสลาย ตองหมดทางเดินทันทีที่ชีวิตสิ้นสุดลง การบําเพ็ญความดีทุก

-	๒๐๙	-
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๑๗๗

ประเภทเปนตนวา เคยบําเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาก็ทําตอไปอีกไมได ทํา
ใหขาดไปเสียทุกอยาง เราจึงไมควรเห็นสิ่งใดวาเปนของมีคุณคายิ่งกวาใจซึ่งกําลังรับ
ผิดชอบในสมบัติทุกสิ่งอยูเวลานี้ แมเราจะเสาะแสวงหาสิ่งใดมาเพื่อบําบัดรางกายและ
จิตใจใหมีความสุขเทาที่ควรจะเปนได แตเราอยาลืมตัวถึงกับไดผิดพลาดไปกับสิ่งนั้น 
ๆ จนถอนตัวไมขึ้น เพราะอํานาจความอยากเปนเจาของเรือนใจ ถาไดรับการอบรมอยู
เสมอ อยางไรก็ไมตกต่ําและถอยหลังมาสูความทุกขและความต่ําทรามตาง ๆ ที่ไมพึง
ปรารถนา จะกาวไปทีละเล็กละนอย และกาวไปเสมอจนถึงจุดประสงคจนได

ผูมีความเจริญรุงเรืองทั้งทรัพยภายนอกและทรัพยภายใน คือคุณสมบัติของใจ 
ทานเจริญรุงเรืองไดเพราะการฝกฝนดัดแปลง อยาเขาใจวาเปนไปจากเหตุอื่นใดทั้งสิ้น 
เพราะกาย วาจา ใจ เปนสิ่งอบรมดัดแปลงไดดวยกัน ไมเชนนั้นจะหาคนดีคนฉลาดไม
ไดในโลกมนุษยเรา และจะไมผิดอะไรกับสัตวที่มิไดฝกหัดดัดแปลงเลย สิ่งที่จะทําให
คนดีคนชั่วไดจึงขึ้นอยูกับการฝกหัดดัดแปลงตัวเองตามใจชอบ ผลก็กลายเปนคนดีคน
ชั่ว และสุข ทุกขขึ้นมาเปนเงาตามตัว ฉะนั้นการไมปลอยตัว คือใหอยูในกรอบของการ
สังเกตสอดรูของตัวเสมอนั่นแล เปนทางเจริญกาวหนา ผูชอบความเจริญกาวหนาจง
เปนผูสงวนตน

อนึ่ง ธรรมเครื่องขัดเกลามนุษยและสัตวใหเปนคนดีและสัตวดีตามฐานะของ
ตนนั้น มีอยูกับทุกคน ไมวานักบวชและฆราวาสหญิงชาย ขึ้นอยูกับความขยันหมั่น
เพียร ความอดทน ความด ี ความชั่วขึ้นอยูกับตัวผูชอบทํา ทําที่ไหนก็ได ไมนิยมวาใน
บาน นอกบาน ในวัด นอกวัด ในน้ํา บนบก เพราะตนเหตุความดีและชั่ว มันอยูกับตัว
ของผูทํา ไมไดอยูที่อื่นใดทั้งนั้น ดังนั้น คําวา ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ ธรรมยอม
รักษาผูปฏิบัติธรรมก็ดี น ทุคฺคตึ คจฺฉต ิธมฺมจารี ผูปฏิบัติธรรมยอมไมตกไปในที่ชั่ว
ก็ดี ธรรมทั้งสองบทนี้จึงไมตองมีตนมีปลาย คือยังคงเสนคงวาอยูตลอดกาล

ทานที่เปนนักบวชทุกทาน โปรดทําความสําคัญในเพศและหนาที่ของตน เพราะ
คําวา นักบวช เปนผูปลอยภาระความยุงเหยิงทางการงานที่ฆราวาสจัดทําทุกประเภท 
เปนผูมีภาระนอย และปลอยความกังวลในสิ่งทั้งปวง ทุกขก็ขอใหทุกขแบบลูกของพระ
พุทธเจา สุขก็ขอใหสุขตามแบบของพระพุทธเจา หนาที่การงานที่ชอบตามเพศของพระ 
โปรดเห็นเปนสิ่งที่มีคุณคาประจําตน อยาเห็นสิ่งใดวาเปนของมีคุณคายิ่งไปกวาเรื่อง
ของพระ ถาเห็นสิ่งอื่นเปนของมีคายิ่งกวาเรื่องของพระแลว พระของเราก็เริ่มจะดอยลง
ไป ขอวัตรปฏิบัติของพระ การรักษาศีลของพระ การปฏิบัติธรรมของพระ ความ

-	๒๑๐	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๗ : อริยสัจนอก อริยสัจใน
แวนดวงใจ ๑๗๘

๑๗๘

พากเพียรประจําหนาที่และเพศของพระจะดอยลงไปตาม ๆ กัน เพราะสิ่งอื่น ๆ มีคุณ
คามากกวาคําวาพระซึ่งมีประจําเพศของตน

ทุกขจะแสนทุกขแสนลําบากขนาดไหน ก็ขอใหทุกขลําบากเยี่ยงลูกพระตถาคต 
โงก็ขอใหโงอยูในกรอบของพระธรรมวินัย ฉลาดก็อยาใหเลยเสนทางของหลักพระ
ธรรมวินัยที่ประทานไว จะไดนามวาลูกของพระตถาคตแท แมจะเกิดสุดทายภายหลังก็
คือลูกพระตถาคตผูสุดทองนั่นเอง ไมใชเปนลูกของผูอื่นใด เชนเดียวกับเรามีลูกหลาย
คน เปนผูหญิงก็คือลูกของเรา เปนผูชายก็คือลูกของเรา คนหัวปก็คือลูกของเรา คน
กลางก็คือลูกของเรา คนสุดทองก็คือลูกของเรา ลูกของพระพุทธเจาก็เปนคนเชนนั้น
เหมือนกัน

คําวา พระเมตตานั้นมีอยูทุกสัตวทุกบุคคล รองรอยพระเมตตา ไดแกพระธรรม 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธที่วางไวเปนแนวทางหรือเปนบันได เพื่อใหพุทธบริษัทคือลูก
ของพระองคไดกาวเดินไปตามพระโอวาทนั้น ๆ จะไมผิดหวัง ทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบ
แทน คือมีความสุขความเจริญภายในใจ ทั้งชาติหนาซึ่งจะสืบตอไปจากชาตินี้อยูทุก ๆ 
ขณะ คือ เมื่อจิตเคลื่อนยายจากรางกายนี้ออกไปแลว ก็จะมีความสุขความเจริญประจํา
คติภพของตน เมื่อยังไมถึงแดนสิ้นทุกขโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เชนเดียวกับคนเดินทาง จะกาว
ไปขางหนาก็จากเทาอันนี้ จะกาวไปทางไหนหรือกาวไปถึงไหนก็จากเทาอันนี้ ผูมาจาก
ภพไหน มาจากโลกใด จะไปสูภพไหน หรือจะไปอยูโลกใด ก็คือใจดวงนี้จะเปนผูพามา
และพาไป ไมใชใจดวงไหนคนผูใดทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น การประคองการกาวไปของตน จึงเปนหนาที่และภาระของผูเดิน
ทาง จําตองสังเกตดวยดีวา ทางไหนถูก ทางไหนผิด มิใชวาทางและเทาแลวก็จะเดินไป
ทาเดียว โดยไมคํานึงถึงทางผิดทางถูกและขวากหนาม เพราะคําวา ทาง ยอมมีทั้งทาง
ผิด ทางถูกและขวากหนาม ผูกาวเดินโดยไมคํานึงดังกลาวจะไดรับความเดือดรอนเมื่อ
ภายหลัง แตผูสังเกตทั้งทางเดิน สังเกตทั้งการเหยียบยาง จะถึงจุดหมายปลายทางโดย
ความสวัสดีและปลอดภัยในระยะทาง

พระโอวาทของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท ลวนเปนทางแหงสวากขาตธรรม 
เพราะโอวาทที่ออกจากพระโอษฐของพระพุทธเจานั้น เต็มไปดวยเหตุผลหาที่แยงไมได 
ทั้งนี้เนื่องจากใจของพระองคเปนใจที่เต็มไปดวยเหตุผล เมื่อเหตุผลเพียงพอแกการ
ปฏิบัติแลว ก็ปรากฏเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ดังนั้นความบริสุทธิ์ของพระองคจึงเกิดจาก
หลักเหตุผลที่สมบูรณ เมื่อประทานธรรมขอไหนไวจึงเปนธรรมที่ถูกตอง และใหนามวา 

-	๒๑๑	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๑๗๙

๑๗๙

สวากขาตธรรม และ นิยยานิกธรรม สามารถนําผูปฏิบัติตามใหถึงจุดหมายปลายทาง
ไดโดยสมบูรณ คือ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ โดยไมเลือกกาล ตามบทธรรมที่วา อกาลิโก 
ความด ีความชั่วมีอยู ผูทําดี ทําชั่วมีอยู  ความสุข ความทุกขอันเปนตัวผลจะสูญหาย
ไปไมได

อกาลิโกจึงเปนธรรมศูนยกลางอยูตลอดเวลา เมื่อธรรมคืออกาลิโกเปนธรรมยืน
ตายตัวอยูเชนนี ้ ผูปฏิบัติตามจะไดรับความเดือดรอนหรือถึงความอับจนนั้นจะเปนไป
ไมได คําวา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ จะเปนธรรมที่ทรงโลกทรงธรรมอยูไมได ทุก 
ๆ สิ่งจะอันตรธานหายสูญลงทันที แตพระธรรมบทนี้เคยรับรองโลกและธรรมมา
ตลอดอนันตกาลแลว ไมมีสิ่งใดอาจเอื้อมลวงล้ําหลักธรรมนี้ไปได จึงเปนที่แนใจและ
วางใจสําหรับผูดําเนินตามพระธรรม มีหวังผลเปนเครื่องตอบแทนโดยแนนอน เชน
เดียวกับผูรับประทาน มีความอิ่ม สบายกาย หายหิวเปนเครื่องตอบแทนฉะนั้น

ทานผูบําเพ็ญที่อยูในศีลและธรรมประเภทใด ก็โปรดไดสงวนรักษาศีลธรรม
ของตนเชนเดียวกับเรารักษาชีวิตประจําวันดวยเครื่องบํารุงตาง ๆ ฉะนั้น อยาเห็นแก
ความหลับนอน เห็นแกความเกียจคราน เห็นแกความมักงายออนแอ เพราะสิ่งเหลานี้
เคยเปนอุปสรรคตอความเจริญมาประจําโลก ถาปลอยชองใหสิ่งเหลานี้มีโอกาสแทรก
ได จะกลายมาเปนศาสดาแทนพระพุทธเจา สมบัติภายนอกและภายในที่ควรจะไดจะ
ถึงก็จะสูญหายไปหมด เมื่อขาดสมบัติทั้งสองเปนเครื่องบํารุง กายกับใจก็เปนทุกข
เดือดรอน มีแตสิ่งที่กลาวมาเขารุมลอมถายเดียว ผูนั้นจะหาความเจริญไมได จะเปน
พระเปนฆราวาสก็เดือดรอนหาความสุขไมไดเลย

จึงควรทราบวา ผูจะสรางโลกก็ดี สรางธรรมก็ด ี ตองมีธรรมเปนเครื่อง
สนับสนุนอยูภายในใจและกิจการที่ทํา ไมเชนนั้นจะไมเปนไปเพื่อความเรียบรอยและ
สวยงาม และไมเปนไปเพื่อความรมเย็นแกตนเองและผูอื่น แมผูมีหนาที่ปฏิบัติธรรม
โดยตรง แตธรรมเปนสมบัติกลาง ไมเขาใครออกใคร ผูปฏิบัติผิดทางโดยเขาใจวาตน
ปฏิบัติถูกแลวฝนทําไป แตใจกลายเปนโลกไปเสีย ทั้ง ๆ ที่เขาใจวาตนดําเนินตาม
ธรรม ผลจึงปรากฏเปนความทุกขเดือดรอน แลวก็มาตําหนิวา เราปฏิบัติธรรมมาเปน
เวลาเทาน้ัน ๆ  แตไมเห็นมีผลอันใดเปนเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลย แทจริงการกระทํา
ของตนผิดพลาดไปจากหลักธรรมโดยเจาตัวไมรู

ถาการกระทําของผูนั้นไดดําเนินไปดวยดี คําวา มรรค ผล นิพพาน ในครั้งนั้น
กับครั้งนี้จะไมมีอะไรมาเปนอุปสรรคไดเลย นอกจากตัวเปนอุปสรรคตอตัวเสียเองดวย

-	๒๑๒	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๗ : อริยสัจนอก อริยสัจใน
-	๒๑๓	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
แวนดวงใจ ๑๘๑

๑๘๑

ตองมีการบําเพ็ญความดีโดยมีทานเปนประจํา ถาไมไดทําความรูสึกไมสบายใจ เพียง
เทานี้ผูนั้นก็ควรจะรูสึกในตัวเองวาความรูสึกของเขาไดเปลี่ยนแปลงไปเทาไร

ผูเริ่มฝกหัดภาวนาเบื้องตนใจมีความยุงเหยิงดวยเรื่องตาง ๆ ไมมีความสงบ
สบายลงได แตอาศัยการฝกทรมานครั้งแลวครั้งเลา ใจที่เคยวุนวายก็คอยเปลี่ยนสภาพ
ไปวันละเล็กละนอยจนลงสูความสงบได และจิตลงสูความสงบไดเปนลําดับ จนสงบลง
ถึงฐานของสมาธิไดอยางแทจริง นี่สันทิฏฐิโก ยิ่งปรากฏชัดแกผูบําเพ็ญขึ้นเปนลําดับ 
โดยที่ผูหนึ่งผูใดที่ไมรูดวยจะมาโกหกไมไดเปนอันขาด เพียงความสงบในขั้นสมาธิมี
เครื่องยืนยันภายในใจของผูปฏิบัติอยูแลว ทีนี้กลาวถึงขั้นปญญาความแหลมหลักของ
นักคนควายอมจะรูเห็นสิ่งตาง ๆ ที่ไมเคยปรากฏในใจมาเลย ทั้งใกล ทั้งไกล ทั้งภาย
ในและภายนอก เพราะหลักความจริงของไตรลักษณในหลักธรรมชาติที่แสดงตัวอยูทุก
หนทุกแหงทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ประหนึ่งมาตั้งที่ทํางานอยูบนหัวใจของนักคนควาคนนั้น
ตลอดเวลา

นอกจากถึงเวลาจะพักผอนจิตและพักผอนกาย แลวปดสวิตซความรูเพื่อ
พิจารณาเสียเทาน้ัน เรื่องตาง ๆ จึงจะยุติลง พอเริ่มเปดสวิตซแหงความรูเพื่อทํางาน 
งานที่จะพิจารณาก็หลั่งไหลเขามาทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กายและทางใจ ทั้งภายนอก 
ภายใน สวนกันไปผานกันมา แตรวมความแลวมันเปนเรื่องเตือนใจไมใหประมาทตน
ทั้งนั้น ผูมีความสนใจตอการพิจารณาเพื่อหาทางออกจากทุกขก็ยิ่งถือเปนโอกาสอัน
เหมาะสม ที่จะพยายามตักตวงเอาใหพอกับความตองการของสติปญญา ศรัทธา ความ
เพียร ในเวลาเชนน้ัน

คําวา  ทุกฺขํ ก็รูเห็นทุกขอยางถึงใจ ทั้งทุกขทางกาย ทั้งทุกขทางใจ ทั้งทุกขของ
ทาน ทั้งทุกขของเรา ไมเพียงรูและจําไดตามที่ไดยินไดฟงมา คําวา อนิจฺจํ ก็รูเห็นอยาง
ถึงใจ ทั้งความแปรปรวนทางกาย ทั้งความแปรปรวนทางใจ ทั้งความแปรปรวนของ
ทาน ทั้งความแปรปรวนของเรา ทั้งความแปรปรวนของสภาวธรรมที่เกี่ยวกับเราและทั่ว 
ๆ ไป ทั้งการกาวหนา ทั้งการถอยกลับในอิริยาบถทั้งสี่ ตลอดอาการของใจเปนไปกับ
ความแปรปรวนทั้งมวลตลอดกาล หาความคงที่ไมไดแมแตชิ้นเดียว คําวา อนตฺตา ก็รู
เห็นอยางถึงใจวาเปนสภาพที่เปลาจากสัตวจากบุคคล เปลาจากความเสกสรรปนยอ
ของใคร ๆ ทั้งสิ้น ไมไดเปนไปตามที่สัตวปรารถนาและขอรองใด ๆ ทั้งสิ้น แตเปนไป
ตามลักษณะแหงความจริงของตนเทานั้น

-	๒๑๔	-
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-	๒๑๕	-
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๑๘๓

นี่ถาจะคิดและพูดกันไปในทํานองนั้น ก็แสดงใหเห็นวา ผูนั้นยังไมไดรับการ
ศึกษาอบรมใหรูความหมายของศาสนาที่แทจริงใหดีพอ เพราะที่พระศาสนาสอนเชน
นั้นเปนการสอนถูกตองตามหลักความจริง สมนามวาอริยสัจ ซึ่งเปนหลักธรรมของพระ
ศาสนา เปนของจริง และพระพุทธเจาเปนผูรูจริง จึงสามารถสอนและชี้ถูกจุดบกพรอง
ของสัตว เพราะทุกขที่เกิดขึ้นแกคนและสัตว ยอมมีสาเหตุมาจากจุดบกพรอง เชนราง
กายเปนโรคอันเปนทางมาของทุกข ก็แสดงวารางกายมีสวนบกพรองภายในตัว

หากวารางกายยังสมบูรณอยูทุก ๆ สวนแลว จะไมมีชองทางใหทุกขเกิดไดเลย 
จะเห็นไดจากคนไขดวยโรคชนิดตาง ๆ พากันหลั่งไหลเขาไปใหหมอตรวจ และรักษาที่
โรงพยาบาล ทั้งนี้ลวนเปนผูมีสวนบกพรองในรางกายทั้งนั้น ไมใชผูมีรางกายอัน
สมบูรณเลย แมการตรวจโรคและการใหยาของหมอ ก็คือตรวจดูสิ่งบกพรองและการ
แกไขซอมแซมสิ่งบกพรองของคนไขใหสมบูรณขึ้นนั่นเอง ถารางกายเริ่มดีขึ้นคนไขก็
เริ่มมีความสุข เพราะโรคถูกกับยา ถารางกายไดรับการรักษาโดยถูกตอง โรคก็หาย 
ทุกขก็ดับไปนั่นเอง

พระพุทธเจาเปนผูฉลาดจึงไมทรงสอนใหแกทุกขซึ่งเปนตัวผล แตทรงสอนให
แกตนเหตุ คือความบกพรองหรือสิ่งบกพรอง อันเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นแหงทุกขที่เรียก
วา “สมุทัย” แปลวาแดนเกิดขึ้นแหงทุกข เมื่อเหตุดับผลก็ดับไปเอง การที่พระพุทธ
เจาทรงยกเอาทุกขขึ้นประกาศกอนอื่น ก็คือการชี้บอกหลักฐานความจริงใหทราบ เพื่อ
จะไดคนหาสาเหตุที่เปนมาแลวทําการแกไขใหถูกทาง เชนเดียวกับของกลางที่โจรลักไป 
เจาหนาที่ตองถือเปนหลักฐานชิ้นสําคัญเพื่อจะผูกมัดโจรใหอยูในเงื้อมมือฉะนั้น

การแสวงหาอาชีพไมเพียงพอกับความจําเปนในครอบครัว ยอมเกิดความทุกข
เดือดรอนขึ้นมาในครอบครัว เพราะไมวาคนและสัตวถามีเครื่องบํารุงดวยความ
สมบูรณแลว ความทุกขเดือดรอนไมคอยมีในหมูชนและครอบครัวนั้น ๆ ถาหาไมแลว 
แมแตคูสามีภรรยาซึ่งเปนที่รักยิ่งของกันและกัน ก็ยังกลายเปนคูเวรและแยกทางเดิน
กันได ทั้งนี้เนื่องจากความบกพรองในการแสวงหาอาชีพและทางอื่น ๆ อีกเขาผสมกัน 
ทุกขในครอบครัวจึงเกิดขึ้น เพราะความอดอยากขาดแคลนมีไมเพียงพอกับความจํา
เปนที่จะพึงใช พึงรับประทานบาง เพราะราคะตัณหาไมมีเพียงพอในอารมณบาง

ความบกพรองเกิดไดหลายทางคือ เพราะความไมฉลาดในการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
หารายไดไมทันเขาบาง เพราะสุขภาพไมสมประกอบบาง เพราะความโงและเกียจคราน
เปนเจาเรือนบาง ขี้เกียจทํางานหารายได แตการจายกับการกินนั้นลือนามบาง เพราะ

-	๒๑๖	-
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๑๘๕

ทรัพย ทรัพยทุกประเภทจะตั้งอยูไดเพราะหลักใจดี มีนิสัยมั่นคง ไมเอนเอียงตอสิ่ง
แวดลอมโดยงายดาย มีเหตุผลเปนเครื่องปกครองตนเองและทรัพยสิน จะไมเสื่อมเสีย
ไปเพราะถูกหลอกลวงจากคนอื่น หรือถูกหลอกลวงจากตัวเอง แตการหลอกลวงตนเอง
เปนสิ่งที่เราจะมองเห็นไดโดยยาก ทั้ง ๆ ที่ถูกหลอกจากตัวเองอยูตลอดเวลา ทรัพย
สมบัติเก็บไวดวยมือของตัวเอง แตแลวก็ตัวเปนผูสังหารทรัพย โดยไมคํานึงวาควรหรือ
ไมควร จับจายตามความอยากเปนเจาครองใจ เพียงเทานี้ก็พอทราบไดวาตนถูกหลอก
จากตนเองดวยความสนิทใจ

เพราะฉะนั้น การที่พระศาสนาสอนคนใหรูจักวิธีปฏิบัติตอตัวเองโดยถูกตอง 
เพื่อปดกั้นทางมาของทุกข จึงเปนทํานองเดียวกันกับหมออธิบายเรื่องโรคและวิธีรักษา
ตัวใหแกคนไขนําไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแกตัวเอง ซึ่งตรงกับอริยสัจที่สอนคนให
ฉลาดปกครองตัวเองดวย การรูสาเหตุทางมาของความสุขความทุกข และรูวิธีแกไขและ
สงเสริมตามเหตุการณที่ควร มิไดเปนไปตามที่คิดวาพระศาสนาสอนคนในแงราย จึง
ควรทราบความหมายอันแทจริงของอริยสัจ ซึ่งเปนหัวใจของโลกทุกภูมิและของธรรม
ทุกขั้น ผูหวังความเจริญจึงควรแยกแยะอริยสัจไปปฏิบัติตามเพศและขั้นภูมิของตน จะ
เปนผูเจริญรุงเรืองทั้งปจจุบันและอนาคต เพราะไมเคยปรากฏพุทธบริษัทรายใด ที่นํา
อริยสัจของพระพุทธเจาไปปฏิบัติแลว ไดรับความเสียหายและลมจมไป นอกจากจะทํา
ผูนั้นใหเปนคนดีและประเสริฐ จนกลายมาเปนบุคคลตัวอยางของโลกเทานั้น ที่กลาวนี้
โดยมากเปนอริยสัจทั่วไป จะเรียกวา อริยสัจนอก หรืออริยสัจครอบครัวก็ได ตามแต
จะเรียกดวยความถนัดใจ

ตอไปนี้จะอธิบายอริยสัจใน อริยสัจนี้โดยมากเกี่ยวกับใจโดยเฉพาะ แตจะ
อธิบายเพียงสังเขปใหพอดีกับเวลา เพราะไดอธิบายผานมามากแลว ผูปฏิบัติตาม
อริยสัจภายนอกไดตามสมควรและสมบูรณ จนมีความสุขทางฆราวาสปกครอง แตอาจ
มีความบกพรองทางภายในโดยเฉพาะคือใจ เพราะทุกขประเภทนี้อาจเกิดไดกับคนทุก
ชั้น ไมวาคนม ีคนจน นักบวช และฆราวาสหญิง ชายไมเลือกหนา ถามีจุดบกพรองทุกข
ยอมมีทางเกิดขึ้นไดเชนเดียวกับสวนรางกาย จุดบกพรองของใจเรียกวา สมุทัย แดน
เกิดทุกขทางใจ ทานกลาวไวยอ ๆ มีสาม คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 
แปลวาความอยาก ความอยากทั้งสามนี้แตละอยางเปนทางที่มาของทุกขทั้งนั้น เพราะ
เปนเครื่องกดถวงจิตใจ

-	๒๑๘	-
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วิธีแกไขคือธรรมเครื่องอบรม เพื่อบํารุงใจใหมีความสงบสุข ถาธรรมเครื่อง
บํารุงไมพอกับความตองการของใจ ใจยอมมีทางเล็ดลอดออกไปสูอารมณประเภท
ตางๆ  เพื่อแสวงหาอาหารเครื่องบํารุง แตอาหารประเภทที่ใจตองการนั้นโดยมากเปน
อาหารประเภทน้ําเกลือ ดื่มเขาไปแลวทําใหรอนทองตองการดื่มน้ําบอย จึงหาความอิ่ม
พอในการดื่มไมได ลักษณะของใจที่มีความอยากในอารมณประเภททําใหเกิดตัณหา 
จึงหาเมืองพอไมเจอ ใครจะดื่มไปสักเทาไร และเคยดื่มมามากและนานเทาไรก็ไมเคย
ไปเจอเอาเมืองพอดี แตไปเจอเอาเมืองหิวทั้งนั้น ทานจึงกลาวประมาณความอยากใน
อาหารประเภทเหลาน้ีวา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําจะเสมอตัณหายอมไมมี ดังนี้

นี่คืออาหารประเภทที่ดื่มเขาไปแลวทําใหเกิดโทษแกผูดื่ม คือออกรอนทองทํา
ใหชวนดื่มเสมอ เครื่องดื่มประเภทนี้ ถาขืนดื่มมาก ๆ และดื่มไปนาน ๆ คิดวาลําไสคง
ทะลุแนนอน ถาไมมียาแกใหหายตองเสียคนและตายกันดวยโรคชนิดนี้ทุกราย ทานผูรู
โทษของมันมาแลว จึงสอนใหระวังและหาหนทางตัดตัณหาความอยากทั้งสามนี้ดวย
อุบายตาง ๆ ใหนอยลง โดยมีการอบรมใจดวยธรรม อันมีรสเยี่ยมยอดเปนที่ดื่มของใจ 
เพื่อจะใหจิตปลอยวางอาหารประเภทน้ําเกลือนั้นเสีย เหลือแตธรรมรสไวเปนเครื่อง
บํารุงใจ

การอบรมใจดวยธรรมจนปรากฏเปนความสงบสุขขึ้นมา นั่นคือ ธรรมรสที่ให
คุณแกผูดื่ม ดื่มไดมากเทาไรก็ยิ่งเห็นความสงบสุขมากเทานั้น ทั้งจะทําใหผูดื่มมีโลกอัน
กวางขวางและเบิกบานภายในใจ เห็นสัตวเปนสัตว เห็นคนเปนคน เห็นสิ่งชั่วเปนของ
ชั่ว เห็นสิ่งที่ดีเปนของดี เห็นบุญเปนบุญ เห็นบาปเปนบาปจริง ๆ กลายเปนคนจริงตอ
หลักกรรม ไมเอนเอียง ทํานองคนขณะที่กําลังหิวจัด มองเห็นใบไมแหงกลายเปนผัก
ตมไป ไดความาเปนอาหารและจิ้มน้ําพริก พอหายหิวแลวจึงกลับเห็นโทษวาความหิว
จัดทําใหตาฝาฟางไปไดฉะนั้น ความอยากในอฐานะที่ไมควรอยาก ทานเรียกวา สมุทัย 
ทุกขคือโทษที่เกิดจากอฐานะ เปนความแผดเผาตัวเองจนจิตทรงตัวนิ่ง ๆ ไมได เพราะ
ถูกสิ่งผลักดันใหกระสับกระสายอยูตลอดเวลา หาความสุขไมไดตลอดกาล มรรค คือ
อุบายวิธีตัดรอนตัณหาทั้งสามนั้นใหหมดไปเปนลําดับ นิโรธ คือความดับทุกขทางใจ
ดวยอํานาจของมรรค คือการบําเพ็ญ

การทําคุณงามความดีทุกประเภท มีการใหทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิ
ภาวนา แตละประเภทจัดวาเปนมรรค คือทางสังหารทุกข สมุทัย ภายในใจทั้งนั้น ผู
ตองการดับทุกขทางใจจึงควรเห็นกิจทั้งนี้เปนกิจจําเปนประจํานิสัย จนมีความสมบูรณ

-	๒๑๙	-
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ภายในใจ ทางพนทุกขไมมีใครตัดหนามกั้นไวเลย จะเปนเสนทางของผูหนีทุกขกาวไป
ดวยความบริสุทธิ์ใจ แมที่อยูของผูสิ้นทุกขก็ไมมีใครนําขวากหนามไปปกเสียบไว เปน
ธรรมชาติที่รื่นรมยเชนเดียวกับใจที่หมดจากทุกขแลวนั่นแล

อนึ่ง คําวา ทุกขในชาตินี้ ชาติหนา โปรดอยามองขามใจซึ่งเปนเจาทุกขอยูขณะ
น้ี แมสุขทุกขั้นก็มีใจดวงเดียวนี้เทานั้น จะเปนเจาของผูครองสุขในคติของตน

การแสดงธรรมทั้งอริยสัจนอกและอริยสัจในก็เห็นสมควรแกเวลา อริยสัจใดที่
เห็นสมควรแกภาวะของตน โปรดนําไปปฏิบัติเพื่อกําจัดทุกขที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอก 
และทุกขที่มีอยูภายในใจโดยเฉพาะ ใหไดรับประโยชนเทาที่ควร สมกับอริยสัจอัน
ประเสริฐเปนของทุกคน เพราะความบกพรองอาจมีกับทุกคน ถาไดนําอริยสัจไปแกไข
สวนที่ยังเห็นวาบกพรองใหสมบูรณเต็มที ่ ผลคือความสุขอันสมบูรณจะเปนที่ยอมรับ
โดยไมลําเอียงตอผูใด

ในอวสานแหงการแสดงธรรม ขออํานาจคุณพระรัตนตรัยจงคุมครองรักษาให
ทุกทานมีความรมเย็นเปนสุขและมีโอกาสบําเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกําลัง โดย
ปราศจากอุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง และขอใหมีแตความรื่นเริงสดชื่นทั้งหลับและตื่น 
ตลอดอิริยาบถ นึกสิ่งใดจงมีมาสนองความตองการดังใจหวังทุกประการเทอญ

www.Luangta.or.th

-	๒๒๐	-
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๑๘๘ 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗

ความโงและความสงสัย

วันนี้จะขอโอกาสเลาความโงและความสงสัยของตน ใหบรรดาทานผูฟงทราบ
บางเปนบางตอน โดยคิดวา ทุกคนยอมมาจากแดนแหงความโงและความสงสัยดวยกัน 
เพราะบิดามารดาที่สืบสายมาจากบรรพบุรุษผูใหกําเนิดสืบทอดกันมา คงเปนคนมี
กิเลสสิ่งที่พาใหโงเหมือนกัน แมบรรดาเราทั้งหลายก็คงไมมีผูใดแหวกมาเกิดถูกแดน
แหงความฉลาด และตัดปญหาความสงสัยไดแตผูเดียว เมื่อเปนเชนนั้น ความสงสัยจํา
ตองมีอยูดวยกัน ฉะนั้นวันนี้จะขอถือโอกาสแกไขปญหาขอของใจของแตละทาน โดย
การแสดงธรรมแทนการตอบปญหา ที่ถามตามแงแหงความสงสัยตาง ๆ กัน นับแต
ปญหาขั้นเริ่มตนจนถึงปญหาขั้นสูงสุด ซึ่งผูแสดงก็ไมแนใจวาจะตอบไดหรือไม แต
ปญหาที่แตละทานถามรูสึกวาเรียงลําดับกันด ี พอจะเปนแนวทางของการแสดงธรรม
แทนการตอบปญหาได

กอนการปฏิบัติและกําลังปฏิบัติเบื้องตน ความโงและความสงสัยจําตองมีดวย
กันทุกคน เพราะธรรมชาติที่กลาวนี้ เคยเปนผูนําของภพชาติที่สัตวจะมาเกิดทุกราย 
การวางรากฐานเบื้องตนเรายังไมมีตนทุนมากมาย พอจะมีความฉลาดมาเปนผูนําทุก
กรณี เมื่อเปนเชนนั้น ความโงก็ตองมีโอกาสนําหนาเราอยูโดยด ี เรื่องความโงนี้นั้น ถา
เรายังไมเคยอบรมความฉลาดเปนเครื่องสองทาง เขาซึ่งครองอํานาจอยูภายในใจ จํา
ตองฉุดลากไปในทางผิดไดเปนธรรมดา การฝกหัดอบรมเบื้องตนเทาที่เคยปฏิบัติมา รู
สึกมีความสงสัยในธรรมของพระพุทธเจา ทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนินและผลอันจะพึงได
รับ จะเปนไปโดยสมบูรณตามธรรมที่ตรัสไวหรือไม นี่เปนความสงสัยอยางฝงใจ ใน
ระยะที่มีความสงสัย ใครจะปฏิบัติอบรมเพื่อธรรมขั้นสูงจริง ๆ พูดฟงงาย ๆ ก็คือเพ่ือ
พระนิพพานนั่นเอง

กอนที่ยังไมคิดและสนใจจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้น ความสงสัยดังกลาวก็ไม
คอยปรากฏในใจ คงจะเปนเพราะเรายังไมไดตั้งเข็มทิศหมุนมาทางนี ้ พอบวชในพระ
ศาสนาและไดศึกษาขออรรถขอธรรม เฉพาะอยางยิ่งคือพุทธประวัติซึ่งเปนประวัติของ
พระพุทธเจา เสด็จออกบวชจนไดตรัสรู มรรค ผล นิพพาน อันดับตอมาก็เปนประวัติ
ของพระสาวกที่ไดสดับธรรมจากพระพุทธเจาแลว ปลีกตัวออกไปบําเพ็ญเพียรในสถาน
ที่ตาง ๆ แลวไดตรัสรูขึ้นมาเปนองคพยานของพระพุทธเจาและศาสนธรรม เมื่อได

กัณฑ์ที่ ๑๘
ความว่างในหลักธรรมชาติ
เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่	๒๗	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๗

-	๒๒๒	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๘ : ความว่างในหลักธรรมชาติ
แวนดวงใจ ๑๘๙

๑๘๙ 

ศึกษาเลาเรียนมาถึงระยะนี้ เกิดความเชื่อเลื่อมใสขึ้นมาและคิดอยากบําเพ็ญตนใหเปน
เชนนั้นดวย

แตวิธีบําเพ็ญเพื่อเปนเชนนั้นจะบําเพ็ญอยางไร ธรรมคือ ปฏิปทาเครื่องดําเนิน
ซึ่งจะชักจูงจิตใจใหเปนไปเพื่อธรรมขั้นสูง คือการตรัสรูเหมือนอยางพระพุทธเจาและ
สาวกท้ังหลายน้ัน บัดนี้จะสามารถผลิตผลใหเปนเชนนั้นไดหรือไม หรือจะเปนโมฆะ
และกลายเปนความลําบากแกตนผูปฏิบัติไปเปลา ๆ หรืออาจจะมีผลเชนนั้นอยูอยาง
สมบูรณ ตามสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว นี้เปนความสงสัยเบื้องตน แตความเชื่อ
วาพระพุทธเจาตรัสรูก็ดี พระสาวกตรัสรูเปนพระอรหันตก็ดี รูสึกเชื่อมั่นอยางเต็มใจ
ตามวิสัยของปุถุชน สิ่งที่เปนอุปสรรคแกตนอยูในระยะเริ่มตนนี้ ก็คือความสงสัยวา 
ปฏิปทาที่เราดําเนินตามทานจะบรรลุถึงจุดที่ทานบรรลุหรือไม หรือวาทางเหลานี้จะ
กลายเปนขวากเปนหนามไปเสียหมด หรือจะกลายเปนอ่ืนจากนิยยานิกธรรม ทั้ง ๆ ที่
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายดําเนินไปตามทางสายนี้แลว ถึงแดนแหงความเกษม นี่
เปนความสงสัยปฏิปทาฝายเหตุ

ฝายผลก็ใหมีความสงสัยวา เวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยูเหมือนครั้งพุทธกาล
หรือไม ความสงสัยที่ฝงอยูภายในใจทั้งนี้ ไมสามารถจะระบายใหผูหนึ่งผูใดฟงได 
เพราะเขาใจวาจะไมมีใครสามารถแกไขความสงสัยนี้ใหสิ้นซากไปจากใจได จึงเปนเหตุ
ใหมีความสนใจและมุงหวังที่จะพบทานพระอาจารยมั่นอยูเสมอ แมจะยังไมเคยพบเห็น
ทานมากอนเลยก็ตาม แตเคยไดยินกิตติศัพทกิตติคุณของทานฟุงขจรมาจากจังหวัด
เชียงใหมเปนเวลานานแลววา ทานเปนพระสําคัญรูปหนึ่ง โดยมากผูที่มาเลาเรื่องของ
ทานใหฟงนั้น จะไมเลาธรรมขั้นอริยภูมิธรรมดา แตจะเลาถึงขั้นพระอรหัตภูมิของทาน
ทั้งนั้น

จึงเปนเหตุใหมั่นใจวา เมื่อเราไดศึกษาเลาเรียนใหเต็มภูมิคําสัตยของตนที่ตั้งไว
แลว อยางไรเราจะตองพยายามออกปฏิบัต ิ และไปอยูสํานักของทาน และศึกษาอบรม
กับทาน เพื่อจะตัดขอของใจสงสัยที่ฝงใจอยูขณะนี้ใหจงได ความสัตยที่เคยตั้งตอตน
เองนั้น คือฝายบาลีขอใหจบเพียงเปรียญ ๓ ประโยคเทานั้น สวนนักธรรมแมจะไมจบ
ชั้นก็ไมถือเปนปญหา พอสอบเปรียญได ๓ ประโยคแลว จะออกปฏิบัติโดยถายเดียว 
จะไมยอมศึกษาและสอบประโยคตอไปเปนอันขาด นี่เปนคําสัตยที่เคยตั้งไว ฉะน้ัน การ
ศึกษาเลาเรียนจึงมุงเพื่อเปรียญ ๓ ประโยค แตจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วอยางไรก็ไม
ทราบได การสอบเปรียญตกอยูถึง ๒ ป ปที่สามจึงสอบได แมฝายนักธรรมที่เรียนและ
สอบยังไมจบชั้นก็พลอยไดตามกันไปจนจบชั้น เพราะเรียนและสอบควบกันไป

-	๒๒๓	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาสแวนดวงใจ ๑๙๐

๑๙๐ 

พอเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหมก็เผอิญทานพระอาจารยมั่น ถูกทานเจาคุณ
ธรรมเจดีย จังหวัดอุดรธานี อาราธนานิมนตทานใหไปพักจําพรรษาอยูที่จังหวัด
อุดรธานี ทานกําลังออกเดินทางออกจากที่วิเวกมาพักอยูที่วัดเจดียหลวง จังหวัด
เชียงใหมไลเลี่ยกันกับทางนี้ไปถึง พอไดทราบวา ทานมาพักอยูวัดเจดียหลวงเทานั้นก็
เกิดความยินดีเปนลนพน ตอนเชาไปบิณฑบาตกลับมาไดทราบจากพระเลาใหฟงวา 
เชานี้ทานพระอาจารยมั่นออกบิณฑบาตสายนี้และกลับมาทางเดิม ดังนี้ก็ยิ่งเปนเหตุให
มีความสนใจใครอยากจะพบเห็นทานมากขึ้น จะไมพบซึ่ง ๆ หนาก็ตาม แตขอใหพบ
เห็นทานจะเปนที่พอใจ กอนที่ทานจะออกเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี

พอวันรุงขึ้นเชากอนทานออกบิณฑบาต เราก็รีบไปบิณฑบาตแตเชากอนทาน 
แลวกลับมาถึงกุฎี ก็คอยสังเกตตามเสนทางที่ทานจะผานมา ตามที่ไดสอบถามกับพระ
ไวแลว ไมนานก็เห็นทานมา จึงรีบเขาไปในหองกุฎี แลวคอยสอดสายตาออกดูทานภาย
ในหองอยางลับ ๆ ดวยความหิวกระหายอยากพบทานมาเปนเวลานาน ก็ไดเห็นทานมา
จริง ๆ เกิดความเลื่อมใสในทานขึ้นอยางเต็มที่ในขณะนั้น วาเราไมเสียทีที่เกิดมาเปน
มนุษยทั้งชาต ิ ไดเห็นพระอรหันตในคราวนี้เสียแลว ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครบอกวาทานพระ
อาจารยมั่นเปนพระอรหันต แตใจเรามันหยั่งเชื่อแนวแนลงไปอยางนั้น พรอมทั้งความ
ปติยินดี จนขนพองสยองเกลาอยางบอกไมถูกในขณะที่ไดเห็นทาน ทั้ง ๆ ที่ทานก็ไมได
มองเห็นเราดวยตาเนื้อ

คราวนั้นทานพักอยูที่วัดเจดียหลวงไมกี่วัน ก็ออกเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีกับ
คณะลูกศิษยของทาน สวนเราพยายามเรียนหนังสืออยูที่วัดเจดียหลวง พอสอบเปรียญ
ไดก็เขาไปกรุงเทพฯ เพื่อมุงหนาออกปฏิบัติกรรมฐานตามคําสัตยที่ตั้งไว แตถูกผูใหญ
สั่งใหอยูที่นั่นดวยความเมตตา หวังอนุเคราะหทางดานปริยัติ พยายามหาทางหลีกออก
เพื่อปฏิบัติตามความตั้งใจและคําสัตยที่ตั้งไวแลว เพราะคิดวาคําสัตยไดสิ้นสุดแลวใน
ขณะที่สอบเปรียญได เราจะเรียนและสอบประโยคตอไปอีกไมไดโดยเด็ดขาด ตามปกติ
นิสัยรักความสัตยมาก ถาไดตั้งคําสัตยลงคราวไหนแลวจะไมยอมทําลายคําสัตยนั้น แม
ชีวิตก็ไมรักเทาคําสัตย นี่อยางไรจะพยายามออกปฏิบัติใหจนได

เผอิญในระยะนั้น พระผูใหญที่เปนอาจารยถูกนิมนตไปตางจังหวัด เราก็พอมี
โอกาสปลีกตัวออกจากกรุงเทพฯไดในเวลานั้น หากวาทานยังอยูที่นั้นจะหาทางออกยาก 
เพราะทานก็เปนเจาบุญเจาคุณเหนือกระหมอมเราอยู อาจจะเกรงอกเกรงใจทาน และ
หาทางออกไดยาก พอเห็นเปนโอกาสดีตอนกลางคืนก็เขานั่งตั้งสัจจาธิษฐาน ขอบันดาล
จากพระธรรม เพ่ือเปนการสนับสนุนความแนใจในการออกคราวน้ี เมื่อทําวัตรสวด
มนตเสร็จแลว ในคําอธิษฐานนั้นมีความมุงหมายวา ถาจะไดออกปฏิบัติกรรมฐานตาม

-	๒๒๔	-
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แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาสแวนดวงใจ ๑๙๒

๑๙๒ 

ทานถูกนิมนตไปจังหวัดสกลนครเสียกอน จึงเลยไปพักอยูที่วัดทุงสวาง จังหวัด
หนองคาย ประมาณสามเดือนกวา พอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ ก็ออกเดินทางจาก
หนองคายไปจังหวัดสกลนคร และเดินทางตอไปถึงวัดทานพระอาจารยมั่น ที่ตั้งอยูบาน
โคก ตําบลตองโขบ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พอไปถึงวัดพบทานกําลังเดินจงกรม
อยูเวลาโพลเพล (จวนมืด) ทานก็ถามวา “ใครมา” ก็กราบเรียนถวายทาน จากน้ันทาน
ก็ออกจากทางจงกรมขึ้นไปบนศาลา เพราะทานพักอยูในหองบนศาลานั้น ทานก็ทัก
ทายปราศรัยดวยความเมตตา และเอ็นดูคนที่แสนโงไปหาทาน และไดแสดงธรรมใหฟง

ในบทธรรมที่ทานแสดงใหฟงในคืนวันที่ไปถึงทีแรกนั้น จะนําใจความยอเทาที่
จําไดมาเลาใหทานผูฟงทราบ และเปนบทธรรมที่ฝงลึกอยูภายในใจจนบัดนี้วา “ทาน
มหาก็นับวาเรียนมาพอสมควร จนปรากฏนามเปนมหา ผมจะพูดธรรมใหฟงเพื่อเปน
ขอคิด แตอยาเขาใจวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจานะ เวลานี้ธรรมที่ทานเรียนมา
ไดมากไดนอย ยังไมอํานวยประโยชนใหทานสมภูมิที่เปนเปรียญ นอกจากจะเปน
อุปสรรคตอการภาวนาของทานในเวลานี้เทานั้น เพราะทานจะอดเปนกังวล และนํา
ธรรมที่เรียนมานั้นเขามาเทียบเคียงไมได ในขณะที่ทําใจใหสงบ

ดังนั้นเพื่อความสะดวกในเวลาจะทําความสงบใหแกใจ ขอใหทานที่จะทําใจให
สงบยกบูชาไวกอน ในบรรดาธรรมที่ทานไดเรียนมา ตอเมื่อถึงกาลที่ธรรมซึ่งทานเรียน
มาจะเขามาชวยสนับสนุนใหทานไดรับประโยชนมากขึ้นแลว ธรรมที่เรียนมาทั้งหมดจะ
วิ่งเขามาประสานกันกับทางดานปฏิบัติ และกลมกลืนกันไดอยางสนิท ทั้งเปนธรรม
แบบพิมพ ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจใหเปนไปตามดวย แตเวลานี้ผมยังไม
อยากจะใหทานเปนอารมณกับธรรมที่ทานเลาเรียนมา อยางไรจิตจะสงบลงได หรือจะ
ใชปญญาคิดคนในขันธ ก็ขอใหทานทําอยูในวงกายนี้กอน

เพราะธรรมในตําราทานชี้เขามาในขันธทั้งนั้น แตหลักฐานของจิตยังไมมี จึงไม
สามารถนําธรรมที่เรียนมาจากตํารา นอมเขามาเปนประโยชนแกตนได และยังจะกลาย
เปนสัญญาอารมณคาดคะเนไปที่อื่น จนกลายเปนคนไมมีหลัก เพราะจิตติดปริยัติใน
ลักษณะไมใชทางของพระพุทธเจา ขอใหทานนําธรรมที่ผมพูดใหฟงไปคิดดู ถาทานตั้ง
ใจปฏิบัติไมทอถอย วันหนึ่งขางหนาธรรมที่กลาวนี้จะประทับใจทานแนนอน” เทาที่จํา
ไดในวันนั้นก็นํามาเลาใหฟงเพียงเทานี้

เรารูสึกเกิดความเชื่อเลื่อมใสทานทันที ที่ไดเห็นองคของทานชัดเจนในคืนวัน
นั้น พรอมทั้งความเชื่อในธรรมที่ทานเมตตาแสดงใหฟง และทานก็อนุเคราะหรับไวให
อยูในสํานักของทานตลอดมา เราก็อยูกับทานดวยความพอใจจนบอกไมถูก แตอยูดวย
ความโงเงาอยางบอกไมถูกอีกเหมือนกัน เฉพาะองคทานรูสึกมีเมตตา ธรรมานุเคราะห

-	๒๒๖	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๘ : ความว่างในหลักธรรมชาติ
-	๒๒๗	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
-	๒๒๘	-



กัณฑ์เทศน์ที่ ๑๘ : ความว่างในหลักธรรมชาติแวนดวงใจ ๑๙๕

๑๙๕ 

ไมวางจากนิมิตภายในของตัวเอง จนกวาจะมีความชํานาญโดยอาศัยการฝกซอมไมลด
ละ นิมิตภายในใจก็นับวันจางไป

สุดทายก็หมด ไมปรากฏนิมิตทั้งภายนอกภายในใจ นั่นทานก็เรียกวาจิตวาง 
วางชนิดนี้เปนเรื่องวางประจํานิสัยของจิต ที่มีภูมิธรรมประจําขั้นแหงความวางของตน 
น่ีไมใชวางสมาธิ และไมใชวางในขณะที่นั่งสมาธ ิขณะที่นั่งสมาธิเปนความวางของสมาธิ 
แตจิตที่ปลอยวางจากรางกายเพราะความรูรอบดวยนิมิตภายในก็หมดสิ้นไป เพราะ
อํานาจของสติปญญารูเทาทันดวย นี่แลชื่อวาวางตามฐานะของจิต เมื่อถึงขั้นนี้แลวจิต
วางจริง ๆ แมกายจะปรากฏตัวอยูก็สักแตความรูสึกวากายมีอยูเทานั้น แตภาพแหงกาย
หาไดปรากฏเปนนิมิตภายในจิตไม วางเชนนี้แลเรียกวา วางตามภูมิของจิต และมีความ
วางอยูอยางนี้ประจํา ถาวางเชนนี้วาเปนนิพพาน ก็เปนนิพพานของผูนั้น หรือของจิตชั้น
นั้น แตยังไมใชนิพพานวางของพระพุทธเจา

ถาผูจะถือสมาธิเปนความวางของนิพพาน ในขณะจิตที่ลงสูสมาธิก็เปนนิพพาน
ของสมาธิแหงโยคาวจรผูปฏิบัติผูนั้นเสียเทานั้น ความวางทั้งสองประเภทที่กลาวมานี้ไม
ใชเปนนิพพานวางของพระพุทธเจา เพราะเหตุใด เพราะจิตที่มีความวางในสมาธิ จํา
ตองพอใจและติดในสมาธิ จิตที่มีความวางตามภูมิของจิตจําตองมีความดูดดื่มและติด
ใจในความวางประเภทนี้ จําตองถือความวางนี้เปนอารมณของใจจนกวาจะผานไปได 
ถาผูถือความวางนี้วาเปนนิพพาน ก็เรียกวาผูนั้นติดนิพพานในความวางประเภทนี้โดย
เจาตัวไมรู เมื่อเปนเชนนี้ความวางประเภทนี้จะจัดวาเปนนิพพานไดอยางไร

ถาไมตองการนิพพานขั้นนี ้ก็ควรกาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกตรวจ
ตราดูใหชัดเจนและละเอียดถี่ถวน เพราะความวางที่กลาวนี้เปนความวางของเวทนา คือ
สุขเวทนามีเต็มอยูในความวางนั้น สัญญาก็หมายวาง สังขารก็ปรุงแตเรื่องความวางเปน
อารมณ วิญญาณก็ชวยรับรูทางภายใน ไมเพียงจะรับรูภายนอก เลยกลายเปนนิพพาน
ของอารมณ ถาพิจารณาสิ่งเหลานี้ใหชัดและความวางใหชัด โดยเห็นเปนเรื่องของ
สังขารธรรม คือส่ิงผสมน่ันแล จะมีชองทางผานไปไดในวันหนึ่งแนนอน เมื่อพิจารณา
ตามที่กลาวนี้ ขันธทั้งสี่และความวางซึ่งเปนสิ่งปดบังความจริงไว ก็จะคอยเปดเผยตัว
ออกมาทีละเล็กละนอย จนปรากฏไดชัด จิตยอมมีทางสลัดตัวออกได

แมฐานที่ตั้งของสังขารธรรมที่เต็มไปดวยสิ่งผสมนี้ ก็ทนตอสติปญญาไมได
เพราะเปนสิ่งเกี่ยวโยงกัน สติปญญาประเภทคนแรแปรธาตุจะฟาดฟนเขาไป เชนเดียว
กับไฟไดเชื้อลุกลามไปไมหยุด จนกวาจะขุดรากเหงาของธรรมผสมนี้ขึ้นไดเสียเมื่อใด 
เมื่อนั้นจึงจะหยุดการรุกการรบ เวลานี้มีอะไรที่เปนขาศึกตอนิพพานวางตามแบบของ
พระพุทธเจา คือสิ่งที่ติดใจอยูในขั้นนี้และขณะนี้แลเปนขาศึก สิ่งที่ติดใจก็ไดแกความ

-	๒๒๙	-



แว่นดวงใจ : ภาค ๑ อบรมฆราวาส
-	๒๓๐	-



โครงการผ้าป่าช่วยชาติ	โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน



ธรรมะเป็นเหมือนกับทำานบกั้นน้ำากิเลสตัณหา

ซึ่งไม่มีวันยุบยอบนี้	ให้ยุบยอบลงไปได้	

และเหือดแห้งลงไปโดยไม่มีเหลือ

ถ้าเป็นผู้สนใจนำามาปฏิบัติปิดกั้นตนเอง

ตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้

แม้จะไม่มีความเจริญสุดขีดสุดแดน

ก็ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองตามฐานะของตนที่มีธรรมภายในใจ

จะให้เสียผลนั้นเป็นไม่มี

(อบรมพระวัดป่าบ้านตาด	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๑๐)



ธรรมะครั้งสุดท้�ย

เพราะฉะนั้นจึงว่า	บวชคราวนี้เป็นบวชครั้งสุดท้ายด้วย
เกิดคราวนี้เป็นเกิดครั้งสุดท้ายด้วย	จะไม่กลับมาเกิดอีกและจะไม่กลับมาตายอีกต่อไป

๘	เมษายน	๒๕๕๓

มือของครูอาจารย์กับมือของลูกศิษย์ลูกหา	ญาติมิตร	เพื่อนฝูง	เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ใช้แทนกันได้	ไว้ใจกันได้	เชื่อใจกันได้	ตายใจกันได้

๑	มกราคม	๒๕๕๔

พระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน	พระธรรมวินัยก็อันเดียวกัน	ให้เอาจริงเอาจังนะ
๑๑	มกราคม	๒๕๕๔



แว่นดวงใจ เล่ม ๑ ภาคฆราวาส

ชุดหนังสือ		 แว่นดวงใจ	แบ่งออกเป็น	๓	เล่ม	

	 	 ภาคฆราวาส	ภาคบรรพชิต	และภาคสนทนาปัญหาธรรม

ธรรมเทศนา	 ท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน

	 	 วัดป่าบ้านตาด	จังหวัดอุดรธานี

พิมพ์วันที่		 ตุลาคม	๒๕๖๔

จำานวน	 	 ๗,๐๐๐	ชุด

ที่มาของภาพ	 Facebook	:	วัดป่าบ้านตาด	(ภาพบางส่วน)

“...อย่างพิมพ์หนังสือออกแจกทานซ่านเข้าหัวใจ

สัตว์โลกชุ่มเย็นไปหมด	ผลประโยชน์ออกมาจากจิตใจ

ชุ่มเย็น	มีหลักเกณฑ์กระจายออกไป	หน้าที่การงานก็เรียบร้อยดีงาม

ธรรมเข้าสู่ใจนี้กระจายออกไปเป็นมงคลทั้งหมด

ท่านจึงว่าการให้ทานธรรมนี้ชนะซึ่งทานทั้งปวง

บอกว่าชนะเลย...”






