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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
ใจปลอม วิธีปฏิบัติเบ้ืองตน 

 
 การฝกหัดภาวนา กรุณาปฏิบัติหรือดําเนินตามท่ีทานแนะไว เก่ียวกับเร่ือง
ภาวนา ซ่ึงเปนสาระสําคัญของศาสนาแท เปนแกนหรือเปนรากแกวของศาสนา 
 กอนอ่ืนใหใจไดรับการอบรมศีลธรรมคุณงามความดีตาง ๆ หลังจากน้ันก็ฝก
หัดทางดานจิตใจ ทดสอบอารมณท่ีเคยเปนพิษเปนภัยแกตนมานานแสนนาน คือ
ทดสอบดวยการภาวนา ไดแกการสอดรูความเคล่ือนไหวของจิตทีค่ิดปรุงในแงตาง 
ๆ เมื่อทําความสังเกตอยูเสมอ เราจะทราบเรื่องของจิตที่คิดปรุงในเรื่องตาง ๆ ทั้งที่
เปนพิษเปนภัย ทั้งที่เปนคุณแกเราไดดี 
 การฝกหัดเบื้องตนก็เหมือนกับเราเริ่มทํางาน งานนั้นเรายังไมเคยทํา ผลก็ยังไม
เคยปรากฏ เปนแตเพียงเหตุผลเปนเครื่องบังคับใหตองทํางาน เราก็ทําตามเหตุผลนั้น 
ๆ แตความเขาใจ ความชํานาญในงานน้ันยังไมมี เรายังไมเขาใจ ผลก็ยังไมปรากฏ จึง
ตองมีการฝนเปนธรรมดาที่เริ่มฝกหัดทํางานในเบื้องตน เมือ่ทําไปนานๆ ความชํานิ
ชํานาญในงานก็คอยมีข้ึน ความคลองแคลวในงานก็คอยเปนไปโดยลําดับ ผลของงานก็
คอยปรากฏขึ้น ยอมจะรูทิศทางที่จะดําเนินงาน หนักเบามากนอยไดโดยลําดับ ความ
หนักใจก็คอยลดลง เพราะรูวิธีทํางานนั้น ๆ ตลอดท่ัวถึงแลว พรอมทั้งผลก็ไดรับโดย
ลําดับ 
 งานดานภาวนาก็มีลักษณะเชนเดียวกัน คืออาศัยการฝนบาง เหตุท่ีจะฝนก็
เพราะเราอยากดี ผูท่ีมาสอนเราคือพระ นอกจากพระแลว ทานยังนําพระศาสนามาสอน
เรา ศาสนธรรมท้ังหลายออกมาจากพระพุทธเจา 
 พระพุทธเจาเปนผูรูจริงเห็นจริง ไมไดตั้งพระองคเปนผูหลอกลวงตมตุนโลก
มนุษย แตเปนผูรื้อฟน ขนสัตวใหพนจากความทุกขเพราะความโงเงาตาง ๆ ตางหาก 
ธรรมที่แสดงออกทุกบททุกบาท จึงออกมาจากการพิสูจนคนพบของพระพุทธเจาอยาง
แนพระทัยแลว จึงไดใหนามธรรมนั้นวา “สวากขาตธรรม” คือธรรมที่ตรัสสอนไวชอบ
แลวทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอะไรผิดเพี้ยน เปนธรรมตรงตอเหตุตอผล ตอความสัตยความ
จริง หรือตอความเปนจริง ทุกแงทุกมุมแหงธรรมที่แสดงไวแลวนั้น พระองคเปนผูรับ
รองในความบริสุทธิ ์ แมพระองคจะไมประกาศวาพระองคเปนผูรับรองก็ตาม ความ
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บริสุทธิ์หมดจดในพระทัย ท่ีทรงคนพบแลวนําออกสอนโลก นั้นเปนเครื่องประกาศ
ออกมาเอง 
 ศาสนธรรมท่ีออกมาจากพระโอษฐ ออกมาจากพระทัยนั้น จึงเปนศาสนธรรมที่
บริสุทธิ์หมดจด เปนที่เชื่อถือไดทุกขั้นแหงธรรม เราหาความเชื่อถือตามความจริงจาก
คนท้ังหลายน้ันหาไดยาก ยิ่งสมัยทุกวันนี้มีแตเรื่องปลอมแทบทั้งนั้น จะหาความสัตย
ความจริงตอกันรูสึกวาหาไดยาก ไมเหมือนกอน ๆ เพราะเหตุไร ? เพราะจิตใจของ
มนุษยมันปลอมไปมาก จนอาจกลายเปนเรื่อง “มนุษยปลอม” ไปดวย สักแตวาราง
มนุษยแตจิตใจปลอม เพราะฉะนั้นธรรมของจริงหรือความสัตยความจริง จึงไมสามารถ
สถิตอยูในที่จอมปลอมได ของปลอมอยูดวยกันจึงอยูไดสนิท เวลาระบายออกมาก็ออก
มาจากความจอมปลอมของใจ ผูฟงก็ปลอมดวยกัน ตางอันตางปลอม ฟงกันก็เชื่อ และ
ตมตุนกันไปอยางสะดวกสบายไมเข็ดไมหลาบ โลกมักชอบกันอยางน้ัน 
 แตศาสนธรรมซ่ึงเปนความจรงิ ไมมีการหลอกลวงตมตุน จิตใจคนกลับหางเหิน
จากธรรมของจริง หรือไมสนใจประพฤติปฏิบัติ เม่ือหางเหินจากธรรมของจริงแลว ก็มี
แตความจอมปลอมเขาแทรกสิงหรือกลุมรุมจิตใจ ใหประพฤติไปตาง ๆ นอกลูนอก
ทาง ผลจึงทําใหไดรับความทุกขลําบากรําคาญอยูเสมอในท่ีท่ัวไป 
 เราทั้งหลายเปนผูมุงมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม อันเปนความจริงที่พระองคทรง
สอนไวแลว จึงควรพิสูจนความจอมปลอมซึ่งมีอยูในจิตใจของตนวา มีมากนอยเพียงไร 
และมีมานานเทาไร จะควรปฏิบัติแกไขอยางไรบาง เพื่อความจอมปลอมซึ่งเปนสาเหตุ
กอทุกขใหเกิดขึ้นแกเราไมแลวไมเลานี ้ จะคอยหมดไปโดยลําดับ พอใหมีความสุขใจ
บางจากการประพฤติปฏิบัติธรรม 
 ธรรมนั้นเปนเครื่องเชิดชูคนใหดีงาม และปลดเปลื้องสิ่งที่เปนพิษเปนภัยออก
ใหไดรับความสุขทางดานจิตใจโดยลําดับ ธรรมจึงไมเปนภัยแกผูใดทั้งนั้น ไมวาสมัยใด
ธรรมเปนคุณสมบัติอันหนึ่งที่คูควรแกใจ และมีใจเทานั้นเปนคูควรแกธรรม คือ
สามารถที่จะรับธรรมไวได และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีภาชนะใดที่จะ
เหมาะสมยิ่งกวาใจ 
 ที่ใจปลอมก็เพราะวา สิ่งจอมปลอมมันแทรกอยูภายในใจ จนกลายเปนใหญ
เปนโตขึ้นมาคลอบงําจิตทั้งดวงใหปลอมไปตามหมด จึงทําใหมนุษยเดือดรอนวุนวาย 
อยูท่ีไหนก็ไมมีความผาสุกเย็นใจ เพราะส่ิงเหลาน้ีไมเคยทําความผาสุกเย็นใจใหแกใคร
นั่นเอง ข้ึนช่ือวา “ของปลอม” ยอมกอความเดือดรอนเสียหายเชนน้ีมาต้ังแตไหนแตไร  
 การปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกําจัดสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นออก ใหเหลือแตแกน ให
เหลือแตของจริงลวน ๆ ภายใน เฉพาะอยางย่ิงการฝกหัดภาวนา ควรจะทําใหเปนล่ํา
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เปนสัน เปนเนื้อเปนหนังพอสมควร เพราะงานอ่ืนเราเคยทํามาแลวต้ังแตไหนแตไร จน
บัดนี้เราก็ยังทําได หนักก็ทํา เบาก็ทํา ผานไปโดยลําดับจนถึงปจจุบันน้ี จะเปนงานสักก่ี
ชิ้นจนนับไมถวน เพราะมากตอมาก เราเคยผานความหนักเบา ความลําบากลําบน ทุกข
รอนเพราะสิ่งเหลานี้มามากมายเพียงไร ยังอุตสาหสูทนกับงานน้ัน ๆ มาได แตเวลาจะ
ทําจติตภาวนา ซึ่งเปนธรรมประเภทคุณสมบัติอันสูงสงภายในจิตโดยเฉพาะ ซึ่งเปน
ความจําเปนเชนเดียวกับงานอ่ืน ๆ หรือย่ิงกวาน้ัน ทําไมเราจะทําไมได นี่เปนปญหาที่
เราจะคิดแกกลอุบายของกิเลสซ่ึงเปนตัวหลอกลวง ไมอยากใหเราทําใหขาดออกจากจิต
ใจเปนลําดับ ไมถอยทัพกลับแพมันอีก เทาท่ีถูกมันกดข่ีบังคับมาแลวก็แสนทุกขทรมาน 
นาเคียดแคนอยางฝงใจ ไมนาจะมีวันหลงลืมไดเลย ถาเปนใจชาวพุทธ ลูกศิษยพระ
ตถาคต นะ 
 เบ้ืองตนจิตยอมลมลุกคลุกคลาน เพราะไมเคยถูกบังคับดวยอรรถดวยธรรม มี
แตถูกบังคับจากกิเลสโดยถายเดียว เรื่องของกิเลสตองบังคับจิตเสมอ บังคับใหลงทาง
ต่ํา เม่ือจิตเราเคยถูกบังคับลงฝายตํ่าอยูแลว จะฉุดข้ึนมาท่ีสูงคือ “พระสัทธรรม” จึงเปน
การยาก 
 เอา ! ยากก็ตาม เราตองฝน เพ่ือฉุดลากจิตใจทีกํ่าลังถูกกลุมรุมดวยพิษภัยท้ัง
หลายน้ันใหพนข้ึนมาโดยลําดับ เปนส่ิงท่ีควรทําอยางย่ิงสําหรับเราผูหวังความสุขความ
เจริญ และความพนทุกขโดยส้ินเชิง 
 ทานผูใดมีความสนใจ หรือมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใด กรุณานําธรรมบทน้ัน
ไปบริกรรม คําวา “ถูกกับจริตนิสัย” นั้น ไดแกเวลาเรากําหนดนําธรรมบทนั้นๆ มา
บริกรรมทดสอบดู จะมีความรูสึกเบา หรือคลองแคลวภายในจิตใจ ไมหนักหนวง นี่ชื่อ
วา “ถูกกับจริตนิสัยของเรา” เชน “พุทโธ” เปนตน เม่ือถูกแลวก็พึงนําธรรมบทน้ันมา
กํากับจิตใจ 
 ทําไมจึงตองนําคําบรกิรรมมากํากับจิตใจ ? เพราะปกติของใจนั้นมีแตความรู 
เราไมทราบวารูอยางไรบาง ลักษณะความรูน้ันเปนอยางไร ตัวความรูแทเปนอยางไร
ไมสามารถทราบได ทราบแตวา “รู” เทานั้น รูไปทั่วสารพางครางกาย แตจับเอา “ตัวรู” 
จริง ๆ ซ่ึงเปนตัวสําคัญไมได เพราะฉะนั้นจึงตองนํา “คําบริกรรม” เขามากํากับเพ่ือ
เปนที่ยึดเหนี่ยวของใจ จนสามารถทรงตัวได ถาจะเทียบกับภายนอกก็เหมือนเขาตก
เบ็ดเอาปลาน่ันเอง ถามีแตเบ็ดเฉย ๆ ปลาก็ไมกินเบ็ด ตองมีเหย่ือลอดวย การเอา
เหย่ือลอใหปลากินเบ็ดน้ัน เพราะเราตองการปลาที่จะมากินเบ็ดเพราะเหยื่อลอนั้น เรา
ไมไดมุงหวังจะเอาเหยื่อ เรามุงจะเอาปลาตางหาก จึงหาเหย่ือมาลอ คือติดเหยื่อเขากับ
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ปลายเบ็ดแลวหยอนลงไปในนํ้า เพ่ือใหปลามากินเบ็ด ปลาเห็นเขาก็มากิน โดยเขาใจวา
เปนอาหาร นี่เปนขอเทียบเคียง 
 คําวา “พุทโธ” ก็ดี “ธัมโม” ก็ดี “สังโฆ” ก็ดี หรือคําบริกรรมบทใดก็ตาม นี่เปน
เหมือนท่ีวาน่ันแล คือเปนเหย่ือสําหรับลอจิต หรือเหมือนกับเชือกมัด ใหจิตอาศัยอยู
กับคําบริกรรมนั้น ๆ ดวยความมีสติอยูเสมอไมใหคลาดจากกัน จะกําหนด “พุทโธ” ก็
ใหมีความรูสึกอยูกับ “พุทโธ” สืบเน่ืองกันไปโดยลําดับ 
 เม่ือจิตใจไดทํางานในหนาท่ีอันเดียวไมมีส่ิงอ่ืนมาเก่ียวของ หรือจิตไมไดเล็ด
ลอดออกไปคิดในแงตาง ๆ ซ่ึงเปนเรือ่งกวนใจ ใหเกิดความฟุงซานวุนวาย จิตก็จะงบ
ตัวลงไป โดยอาศัยคําบริกรรมเปนเครื่องผูกมัดอยู กระแสของจิตท่ีซานไปสูสถานท่ี
หรือสิ่งตาง ๆ วัตถุอารมณตาง ๆ จะรวมตัวเขามาสูจุด คือ “พุทโธ” แหงเดียว จนกลาย
เปนจุดที่เดนชัดขึ้นมาภายในใจ เม่ือใจมีความสงบดวยอุบายอยางน้ี จนปรากฏผลขึ้น
มา คือความสุขเกิดข้ึนจากความสงบ เรียกวา “ไดผล” งานคือการภาวนาของเราเริ่มได
ผลแลว ไดผลเปนความสงบ เปนความเย็นใจ เปนความสุข และสุขละเอียดออนข้ึนไป
ตามลําดับแหงความสงบที่มีมากนอย นี่เปนผลที่จะยังจิตใจใหดูดดื่ม และเปนพยาน 
เปนเครื่องยึดของจิต เปนเครื่องอบอุนของใจ 
 ในเมื่อไดรับผลปรากฏเปนที่พอใจเชนนี ้จะมีความพากเพียร มีความเชื่อมั่นขึ้น
เรื่อย ๆ แมผลก็จะมีความละเอียดข้ึนไปอยางแนนอนไมสงสัย เพราะเทาท่ีปรากฏน้ีก็
เปนที่พึงพอใจอยูแลว ย่ิงไดภาวนาใหมีความละเอียด ก็ย่ิงจะปรากฏผลคือความ
ละเอียดมากข้ึนโดยลําดับ เปนเช้ือแหงความเช่ือความเล่ือมใสในพระศาสนา และเชื่อ
ตองานของตนท่ีจะพึงบึกบึนหรือพยายามตอไปไมลดละทอถอย เมื่อจิตไดรับความ
สงบเห็นประจักษครั้งหนึ่งแลว ตอไปความขยันหมั่นเพียร ความสนใจตองานท่ีเคยทําน้ี
จะคอยเดนขึ้น ๆ ไมคอยไดถูกบังคับบัญชามากนักเหมือนแตกอน 
 แตประการสําคัญขณะที่ปรากฏขึ้นแลว คือขณะท่ีผลปรากฏข้ึนแลวในวันน้ี
หรือในคราวน้ี คราวตอไปอยาไดไปคาดไปหมายอารมณท่ีเกิดข้ึนแลว และผานไป
แลวนั้น อยาไดถือเอาอันน้ันมาเปนอารมณในขณะท่ีทําภาวนาในวาระตอไป ใหตั้งหนา
ตั้งตาทําตามหนาที ่ หรือตามงานของเราที่เคยทําอยางที่เคยทํามาแลว โดยไมตองคาด
ผลวาจะเปนอยางใด 
 เม่ือสติความรับรูสืบตออยูกับคําบริกรรม ความรูสึกก็ติดตออยูกับคําบริกรรม
เปนลําดับ ๆ นั้นแลเปนงานที่ทําโดยถูกตองแลว ผลจะปรากฏข้ึนมากับงานน้ันเชน
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เดียวกับที่เคยปรากฏมาแลว หรือยิ่งกวานั้นไปโดยลําดับ น่ีคือผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ภาวนาเปนอยางน้ี 
 การไปคาดหมายผลท่ีผานมาแลว จะทําใหจิตเขวจากงานในวงปจจุบัน ซึ่งเปน
งานจะยังผลใหเกิดขึ้นโดยสมบูรณ ฉะน้ันจึงไมควรไปยึดอารมณอดีตมาทําลายงาน
ในวงปจจุบัน 
 ความสุขใดก็ตามไมเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจ ทานกลาวไว
ในธรรมวา “นตฺถิ สนฺติ ปร ํสุข”ํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบนี้ไมม ีทั้งนี้เริ่มไปแตความสงบ
ในเบื้องตน จนถึงสันติ คือความสงบในวาระสุดทาย ไดแกความสงบราบคาบแหง
จิต ท่ีไมมีกิเลสแมนอยหน่ึงเหลืออยูเลย! 
 เราทุกคนที่เกิดมาในโลก มุงหาความสุขความเจริญดวยกันทั้งนั้น ไมวาหญิงวา
ชาย ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มีความรูสึกอยูเชนน้ี มีความหวังอยูเชนน้ี หวังอยากได
ความสุขความเจริญ แตแลวทําไมโลกนี้จึงเต็มไปดวยความรุมรอนวุนวาย มีแตความ
ทุกขเต็มจิตใจ และรางกายของสัตวโลก ทําไมจึงไมเจอความสุขดังที่มุงหมายบางไม
มากก็นอย เพราะเหตุใด ? 
 ก็เพราะวาแสวงหาความไมถูกจุดเปนที่พอใจ ความสุขท่ีเราท้ังหลายแสวงหาน้ัน 
จึงเปนแตเพียงมโนภาพที่วาดไปแลวก็กอความกังวลใหแกตน เมื่อปรารถนาไมสมหวัง
ก็เพิ่มความทุกขขึ้นมาใหแกตนเทานั้น 
 เพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสมหวัง จึงควรดําเนินตาม “ศาสน
ธรรม” ที่พระพุทธเจาทรงคนพบซึ่งความสุข และเห็นความสุขประจักษพระทัยแลว
จึงนํามาประกาศสอนโลกดวยพระเมตตา พวกเราชาวพุทธควรพากันดําเนินตามหลัก
ศาสนธรรมมีดานจิตตภาวนาเปนตน เพื่อใหใจไดรับความสงบสุข ถาทําถูกตามหลัก
ธรรมท่ีทานสอนไว ไมตองสงสัยวาความสุขจะไมปรากฏข้ึนมากนอยภายในใจท่ีสงบตัว 
ตองปรากฏข้ึนมาอยางแนนอนไมวาผูหญิงผูชาย ไมวานักบวช ฆราวาส 
 จิตเปนธรรมชาติกลาง ๆ ไมขึ้นอยูกับเพศกับวัยอะไรทั้งนั้น หลักใหญอยูตรงน้ี 
การแสวงหาความสุขทางใจ แสวงหาอยางน้ี 
 สวนความสุขภายนอกเราก็พอทราบกัน เพราะเคยเสาะแสวงหา เคยไดอาศัยสิ่ง
เหลาน้ันมาแลว ใคร ๆ ก็ทราบดีอยูแลวไมจําเปนตองแนะนําส่ังสอนกัน ท่ีสําคัญก็คือ
การเสาะแสวงหาความสุขทางดานจิตใจอันเปนหลักสําคัญในรางกายและใจเรา ควร 
แสวงหาวิธีใดจึงจะเจอความสุข ? 
 จิตใจทีเ่จอความสุขยอมไมกวัดแกวงวุนวาย ไมเดือดรอน ไมฟุงเฟอเหอเหิม มี
ความสงบตัวอยูเปนปกติ อยูในอิริยาบถใดก็ทรงตัวอยูไดดวยความสงบสุข และความ
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สวยงาม ไมวิ่งเตนเผนกระโดด หรือกวัดแกวงอยูภายใน เพราะไมมีสิ่งกวนใจ เน่ืองจาก
ความสงบเปนอาหารหลอเล้ียงจติใจ ใหไดรับความสุขความรมเย็นอยูภายในตัว ซึ่งเปน
ผลเกิดข้ึนจากการภาวนา เราควรจะเสาะแสวงหาใหเจอความสุขบางไมมากก็นอย ทาง
ดานจิตใจ ยากก็ทนบาง เพราะงานไมวางานไหน ตองฝนความยุงยาก ฝนความลําบาก 
ตองฝนทุกขบางเปนธรรมดาเมื่อพอฝนได นอกจากจะสุดวิสัยฝนไมได ก็จําเปนดวยกัน
ไมวางานในงานนอก 
 งานนอกไดแกการงานตาง ๆ งานใน ไดแก “จิตตภาวนา” ตองมีความยากบาง
เปนธรรมดาดวยกัน พระพุทธเจาก็เปนองคพยานสําคัญแลวในเร่ืองความทุกขความ
ทรมาน เก่ียวกับการบําเพญ็พระองคกอนจะไดตรัสรู ปรากฏวาสลบไสลถึงสามหน คํา
วา “สลบ” คือ ตายแลวฟน ถาไมฟนก็ไปเลย จะทุกขขนาดไหนจนถึงขั้นสลบ? ถาไม
ทุกขมากจะสลบไดอยางไรคนเรา ! ตองถึงขนาดจึงสลบได เรียกวา “รอดตาย” นั่นเอง 
 ครูของเราทําอยางนี้ เพราะศาสนานี้ไมใชศาสนาเพื่อลางมือเปบ เกิดข้ึนดวย
เหตุดวยผล เหตุดีผลดี การทําเหตุไดมากนอย ผลยอมปรากฏขึ้นตามเหตุที่ทํา ไมทํา
เลยผลจะปรากฏไดอยางไร 
 แตความตองการของเรา ตองการความสุขความเจริญ ความสมหวังดวยกันท้ัง
น้ันไมวาหัวใจใด จะนําส่ิงใดมาเปนเคร่ืองสนองความตองการ ใหสมความมุงมาด
ปรารถนาเลา นอกจากจะทําในสิ่งที่ชอบอันเปนทางเดินเพื่อความถูกตองเทานั้น ความ
สมหวังนั้นจึงสําเร็จไปโดยลําดับ จนสําเร็จโดยสมบูรณ 
 เพราะฉะน้ันในวาระน้ี จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะบําเพ็ญทางดานจิตใจ อันเปน
จุดหมายใหเกิดความสุขความสมหวังขึ้นภายในใจของตนดวย “จิตตภาวนา” เหน่ือย
บางก็ทนเอา จิตมันเคย วอกแวกคลอนแคลน เคยคิดเคยปรุงมานมนาน ซึ่งไมเกิดผลดี
อะไรเลย จึงบังคับไวบาง 
 การปลอยใหคิดไปในแงตาง ๆ ตามอารมณของใจนั้นไมเกิดประโยชนอะไร
นอกจากไปเท่ียวกวานเอาความทุกขความรอนจากอารมณตาง ๆ เขามาเผาลนจิตใจ
ของตนใหเดือดรอนวุนวายไมขาดวรรคขาดตอนเทานั้น ไมเห็นผลดีอันใดท่ีเกิดข้ึนจาก
การปลอยใจไปตามลําพังของมัน 
 การฝกจิต การทรมานจิต ไมใหคิดไปในแงตาง ๆ ที่เปนพิษเปนภัย ดวยอรรถ
ดวยธรรมอันจะนําความสุขมาใหนี้ ถึงจะยากขนาดไหนเราก็พอจะทําได เพราะเรา
ทราบเหตุผลอยูแลววา น่ีเราฝกฝนทรมานเพ่ือหาความสุข เพ่ือใหจิตใจมีความสุขดวย
การฝกการทรมาน 
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 พระพุทธเจาก็เคยฝกมาแลวจนสลบไสล สาวกก็เคยฝกมาแลว ทรมานมาแลว 
ตองเปนผูผานทุกขมาแลวดวยกัน ทานจึงไดรับความสุขอันสมหวัง 
 เราไมตองผานทุกขใด ๆ ดวยการฝกฝนอบรมบางเลย แตจะเอาความสุขความ
สมหวังเลยทีเดียว ก็รูสึกวาจะเกงเกินครูไป จึงควรดําเนินตามรองรอยของครู สมคําวา 
“พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ทานดําเนินอยางไรก็ดําเนินอยางน้ัน หนักบางเบา
บาง ทุกขยากลําบากบางก็ทนเอา เพราะเปนลูกศิษยที่มีคร ู การฝกเพื่อเปนความดีมี
ความสุข ตองผานทุกขดวยกันท้ังน้ันแหละ ใครบําเพญ็อยูท่ีไหนก็ตองทุกข แตการ
บําเพ็ญตนตามหลักธรรม เปนทางที่จะใหแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับ เปนส่ิงท่ี
เราควรสนใจอยางยิ่ง 
 การทองเท่ียวใน “วัฏสงสาร” ดวยความลมจมความทุกขทรมานน้ัน เรา
ตองการกันมากหรือ ผลท่ีเกิดข้ึนเชนน้ันเพราะการปลอยตัว เพราะความออนแอ 
เพราะไมสนใจในหลักเกณฑท่ีจะทําใหเกิดความสุขข้ึนมา จึงมีแตความทุกขเผาลน
อยูทุกภพทุกชาติ ตั้งกัปตั้งกัลปนับไมถวน เปนสิ่งที่สัตวโลกรายไหน ๆ ก็ตามไม
ตองการกันท้ังน้ัน แตทําไมเราจะเปนผูไปเจอเอาส่ิงเหลาน้ันเพราะความไมเอาไหน
ของใจ สมควรแลวหรือ ?  
 น่ีคือปญหาซักถามตัวเอง เปนอุบายแหงปญญาท่ีจะปราบปรามกิเลสท่ีหลอกเรา 
ทุกขเราก็ตองทน เพราะทุกขในทางที่ดีตองทนบาง จิตน้ีถูกกิเลสครอบงํามานาน อะไร 
ๆ ก็เปนไปตามกิเลส ธรรมแทรกเขาไปไมไดเลย เวลาน้ีกําลังพยายามท่ีจะเอา 
“ธรรม” แทรกเขาไปภายในใจ เพ่ือฉุดลากจิตใจทีกํ่าลังจะมีคุณคาอยู แตเพราะสิ่งที่ไม
มีคุณคาครอบงํา จิตจึงหาคุณคาไมไดน้ันใหถอนตัวออกมา เพื่อใหมีคุณคาดวยธรรม 
 การฝกจิตเพื่อมีคุณคา จะทุกขยากลําบากก็เพือ่คุณคาของใจ ทําไมจะลําบากลํา
บนถึงกับทนไมได สูไมไหว ตองหาอุบายแกเราใหได อยาใหเสียที 
 วัน คืน ป เดือน กินไปทุกวัน ๆ ชีวิตใครจะมีมากนอยเพียงไรก็ตาม วินาทีกิน
ไป นาทีกินไป ช่ัวโมงกินไป กินทุกว่ีทุกวันทุกเวลํ่าเวลา หลับต่ืนลืมตากินไปตลอดสาย 
แมจะมีอายุก่ีลานปก็เถอะ เพราะมันถูกกินไปอยูเสมอไมหยุดไมถอยอยางน้ีมันตอง
หมดไปได ชีวิตเปนลาน ๆ ก็เถอะ เพราะความกินอยูเสมอ เวลานาทีกินไปอยูเร่ือย ๆ 
กินไมหยุดไมถอยก็ถึงจุดหมายปลายทางนะซ ิแลวก็สลายหรือทําลายไปได 
 เวลาน้ีชีวิตยังไมหมด แมกาลจะกินไปทุกวันทุกเวลา แตยังเหลืออยูพอท่ีจะได
แบงทําคุณงามความดี หาสาระเปนท่ีพ่ึงของใจเราไดในขณะน้ี จึงควรตื่นตัว ตาย
แลวไปหาทําบุญทําทานท่ีไหนกัน ตายแลวถึงจะต่ืนตัวมันต่ืนไมได จึงเรียกวา “คน
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ตาย” รักษาศีลไมได ภาวนาไมได นอกจากจะเสวยผลที่เราไดทําแลวตอนที่ยังมีชีวิตอยู
เทาน้ัน 
 เราตองคาดปญญาเราไวใหกวางขวางกวากิเลส กิเลสมันไมคาดอะไรกับเรา มัน
ใหไดอยางใจก็เปนที่พอใจของมัน ขอใหมันไดอยูดวยความสนุกสนานร่ืนเรงิกลางหัวใจ
เราก็พอ สวนเราผูเปนเขียงสับยําของกิเลส มีความสนุกสนานท่ีไหน รื่นเริงที่ไหน พิษ
ของกิเลสมันทําใหคนรื่นเริง ใหมีความสะดวกสบายท่ีไหน มีแตบีบคั้นจิตใจใหไดรับ
ความทุกขความทรมานตลอดมาเทาน้ัน ถาไมเห็นโทษของมันก็จะตองถูกมันกดขี่บังคับ
อยูตลอดไป ถาเห็นโทษของมันแลว ธรรมก็จะแทรกเขาไปภายในจติใจได เราก็จะ
กลายเปน “ผูมีสาระ” ข้ึนมา 
 การทําคุณงามความดีทั้งหมดนี ้ เพื่อเปนเครื่องสนับสนุนจิตใจ เปนเครื่อง
อุดหนุนจิตใจ เปนหลักของใจ ใหไดยึดเปนหลักเปนเกณฑ เมื่อใจมีธรรมเปนเครื่องยึด 
มีธรรมเปนเครื่องอาศัยแลว อยูท่ีไหนก็สบาย เพราะมีหลักถูกตองดีงามเปนเครื่องยึด 
 “ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ” พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรมไมใหตกไปใน
ที่ชั่ว คําวา “ที่ชั่ว” คือ ที่ที่ไมพึงปรารถนานั่นเอง ความทุกขรอนลําบากตาง ๆ เปนส่ิงท่ี
ไมพึงปรารถนา และอยูที่ชั่วนั้นทั้งหมด 
 แตผูที่ปฏิบัติธรรมจะไมไดไปสูสถานที่เชนนั้น การที่ธรรมจะรักษาเราไมใหตก
ไปในที่ชั่ว เราตองเปนผูรักษาธรรม รักษาตัวเราดวยการบําเพญ็คุณงามความดีท้ัง
หลาย ดังที่เราทั้งหลายไดบําเพ็ญอยูเวลานี้ ช่ือวา “เรารักษาธรรม” เมื่อเรารักษาธรรม 
ธรรมก็รักษาเรา เหมือนบานเรือนที่เราปลูกขึ้นมานี ้ปลูกข้ึนมาแลวก็ใหความรมเย็น ให
ความปลอดภัยแกเรา ถาเราไมปลูกใครจะปลูก เราตองเปนผูปลูกเอง บานเรือนก็ให
ความปลอดภัยแกเราเอง นี่เราสรางธรรมขึ้นภายในจิตใจเรา ธรรมก็เปนผลใหเราไดรับ
ความสุขสบาย อยูก็เปนสุข ตายไปก็เปนสุข ไปเกิดในภพใดชาติใด ข้ึนช่ือวา “ผูมีธรรม
ภายในใจ” ไดบําเพ็ญคุณงามความดีไวในใจแลว ก็เทากับไปเสวยผลโดยถายเดียว 
 ข้ัน “จิตตภาวนา” ในเบ้ืองตน ใหพยายามทําจิตของเราใหสงบ พอจิตสงบ
เทานั้น ผลแหงการภาวนาเปนอยางไรเราไมตองถามใคร จะทราบภายในจติใจของผู
บําเพ็ญนั้นแล เพราะคําวา “สนฺทิฏฐิโก” ผูปฏิบัติจะพึงเห็นเองรูเองนั้น พระพุทธเจาไม
ทรงผูกขาด มอบใหกับผูปฏิบัติดวยกันทุกคน จะพึงรูผลท่ีตนปฏิบัติมากนอยตามกําลัง
ของตน 
 ทานกลาวเร่ืองสมาธิ คือความสงบภายในใจ สงบจากอารมณเคร่ืองกอกวนท้ัง
หลาย เรียกวา “สงบ” เมื่อไมมีอะไรกอกวน ถาเปน “นํ้า” ก็ใสสะอาด จิตใจก็ผองใส 
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ปราศจากอารมณที่คิดปรุงตาง ๆ ซ่ึงเปนเร่ืองกวนใจ ใจยอมสงบแนวแน มีความสุข 
สุขอยางละเอียดลออ มีความสงบมากเพยีงไร ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากความสงบน้ีย่ิง
ละเอียดสุขุมมากขึ้น จนกลายเปนความสุขท่ี “อัศจรรย” เพียงข้ันความสงบแหงสมาธิ
เทานั้น ก็แสดงผลใหผูปฏิบัติเห็นประจักษใจอยางดื่มด่ําไมอิ่มพออยูแลว 
 ในกายเรานี้ ความจริงก็คือธาตุคือขันธ อายตนะ อันเปนเครื่องมือของจิตท่ีใช
อยูเทานั้นเอง เม่ือหมดกําลังแลวก็สลายตัวไป คําวา “สลายตัวไป” น้ันไดแกตาย ที่
โลกสมมุติใหช่ือกันวา “ตาย” รางกายน้ีมันตายจากความเปนสัตวเปนบุคคล ท่ีโลก
สมมุติวาเปนสัตวเปนบุคคล ลงไปสูธาตุเดิมของเขา คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ใจก็ออกจาก
รางนี้และเปนใจตามเดิม เพราะใจเปนใจอยูแลวมาตั้งแตไหนแตไร เปนเพียงมาอาศัย 
“เขา” อยู เพราะตนไมสามารถชวยตัวเองจนเปนอิสรเสรีโดยไมตองพึง่อะไรได เมื่อ
ปญญาพิจารณาตามธาตุตามขันธ ตลอดถึงความคิดความปรุงของใจ ใหรูเห็นวาเปน
สภาพ อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยกัน ประจักษดวยปญญาลงไปโดยลําดับ ๆ ความยึด
มั่นถือมั่นสําคัญผิดวานั่นเปนเรา น้ีเปนของเราในอาการใดก็ตาม ก็ถอนตัวเขามา ๆ คือ 
ปลอยกรรมสิทธิ ์กรรมสิทธ์ิอันน้ันแลทานเรียกวา “อุปาทาน” ความยึดม่ันถือม่ัน มัน
กดถวงจิตใจของเราไมใชนอย ๆ ใหไดรับความทุกขความลําบากเพราะอุปาทาน 
 เมื่อปญญาพิจารณาสอดแทรกใหเห็นตามความเปนจริงแลว ยอมถอนความยึด
มั่นถือมั่นเขามาไดเปนลําดับ ๆ ถอนเขามาจนไมมีอะไรเหลือภายในจิต กําหนดเขาไป
จนกระทั่งถึงจิต เช้ือของกิเลสตัณหาอาสวะมารวมตัวอยูภายในจิตดวงน้ีเทาน้ัน ส่ิงอ่ืน
ตัดออกหมดแลว ไมยึดถือในสวนใดอาการใด ปญญาสอดแทรกเขาไป ตัดขาดไปเปน
สําดับ ๆ กิเลสไมมีที่อยู ว่ิงเขาไปหลบซอนอยูภายในจิต พิจารณาคนควาเขาไปใหเห็น
ตามหลัก อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา เชนเดียวกับสภาวธรรมท่ัว ๆ ไป จนกิเลสทนไมไหว
แตกกระจายออกไปจากจิต น่ันเรียกวา “ทําลายภพชาติ” เพราะเชื้อของภพชาติมันอยู
ในใจ สติปญญาถอดถอนไดโดยลําดับจนไมมีสิ่งใดเหลือ น่ีแลคือจิตเปนอิสระแลว! 
ไมตองไปอาศัยอะไรอีกตอไป 
 เรื่องเกิด เรื่องแก เรื่องเจ็บ เรื่องตาย ที่เปนปาชาประจําสัตวสังขารที่เคยเปนมา
น้ัน เปนอันวาหมดปญหากัน เพราะจิตพอตัวแลวไมตองพึ่งอะไรทั้งสิ้น น่ีคือความสุข
อันสมบูรณของผูปฏิบัติธรรมที่ไดจากการปฏิบัติศาสนธรรม จนปรากฏเปนผลขึ้นมา 
คือความสุขอันสุขุมละเอียดนอกสมมุติ 
 “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ก็หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว 
เปนความสุขอยางยิ่งนี้แล ไมมีอันใดเสมอเหมือน! 
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 จิตดวงนี้แหละ ดวงที่ถูกสิ่งไมมีคุณคา ดวงที่ถูกสิ่งที่จอมปลอม สกปรกโสมม
ท้ังหลายครอบงําอยูตลอดเวลาน่ีแหละ เมื่อชําระสิ่งที่สกปรกทั้งหลาย สิ่งที่ไมมีคุณคา
ทั้งหลาย ออกไปโดยลําดับ ๆ จิตก็กลายเปนของมีคุณคาข้ึนมาเร่ือย ๆ จนมีคุณคา
อยางเต็มภูม ิ ถึงข้ัน “วิสุทธิ จิต” เปนจิตที่สมบูรณเต็มภูม ิไมตองอาศัยอะไรทั้งหมดที่
น่ี เพราะฉะน้ันทานจึงไมเกิดท่ีไหน และก็ไมตายท่ีไหนอีกดวย เพราะไมมีเช้ือคือ
สาเหตุใหเกิด ความตายก็ไมมี เพราะไมมีการจับจองปาชา ปาชาจะมีในตัวไดอยางไร 
ไมมีเกิด ความตายจะมีไดอยางไร 
 น่ีคือจิตท่ีพอตัวแลว ไมตองอาศัยอะไรเลย ตอนท่ียังอาศัยรางตาง ๆ ภพชาติ
ตาง ๆ อยูน้ัน เพราะยังไมสามารถพึ่งตัวเองได ตองอาศัยบุญกุศลเปนเครื่องพยุง 
เพราะฉะนั้นการสรางคุณงามความดีสําหรับเราผูมีความรับผิดชอบในตัวเรา จึงมีความ
จําเปนอยูตลอดไป ถายังมีการทองเที่ยวใน “วัฏสงสาร” อยูตราบใด คุณงามความดีซึ่ง
เปนเครื่องพึ่งพิงอาศัย ก็เปนความจําเปนอยูตราบน้ัน 
 ขอใหทานทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัท อยาไดมีความประมาทนอนใจ ดวยชีวิต
สังขารรางกายไมมีกฎมีเกณฑ จะตายเมื่อไรก็ได แตกเมือ่ไรก็ได ไมมีอะไรมีอํานาจ
เหนือสิ่งเหลานี้ได เมื่อไมประมาท คุณงามความดีจึงควรตักตวงเอาไวเสียตั้งแตบัดนี ้
จะไมเสียทาเสียท ีไมเดือดรอนในภายหลัง อยูก็เปนสุข ตายไปก็เปนสุข ไมมีอะไรเดือด
รอน 

จึงขอยุติ 


