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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

ใจปลอม วิธปี ฏิบตั เิ บือ้ งตน
การฝกหัดภาวนา กรุณาปฏิบตั หิ รือดําเนินตามทีท่ า นแนะไว เกีย่ วกับเรือ่ ง
ภาวนา ซึง่ เปนสาระสําคัญของศาสนาแท เปนแกนหรือเปนรากแกวของศาสนา
กอนอื่นใหใจไดรับการอบรมศีลธรรมคุณงามความดีตาง ๆ หลังจากนัน้ ก็ฝก
หัดทางดานจิตใจ ทดสอบอารมณทเ่ี คยเปนพิษเปนภัยแกตนมานานแสนนาน คือ
ทดสอบดวยการภาวนา ไดแกการสอดรูค วามเคลือ่ นไหวของจิตทีค่ ิดปรุงในแงตาง
ๆ เมื่อทําความสังเกตอยูเสมอ เราจะทราบเรื่องของจิตที่คิดปรุงในเรื่องตาง ๆ ทั้งที่
เปนพิษเปนภัย ทั้งที่เปนคุณแกเราไดดี
การฝกหัดเบื้องตนก็เหมือนกับเราเริ่มทํางาน งานนั้นเรายังไมเคยทํา ผลก็ยังไม
เคยปรากฏ เปนแตเพียงเหตุผลเปนเครื่องบังคับใหตองทํางาน เราก็ทําตามเหตุผลนั้น
ๆ แตความเขาใจ ความชํานาญในงานนัน้ ยังไมมี เรายังไมเขาใจ ผลก็ยงั ไมปรากฏ จึง
ตองมีการฝนเปนธรรมดาที่เริ่มฝกหัดทํางานในเบื้องตน เมือ่ ทําไปนานๆ ความชํานิ
ชํานาญในงานก็คอ ยมีขน้ึ ความคลองแคลวในงานก็คอยเปนไปโดยลําดับ ผลของงานก็
คอยปรากฏขึ้น ยอมจะรูทิศทางที่จะดําเนินงาน หนักเบามากนอยไดโดยลําดับ ความ
หนักใจก็คอ ยลดลง เพราะรูวิธีทํางานนั้น ๆ ตลอดทัว่ ถึงแลว พรอมทั้งผลก็ไดรับโดย
ลําดับ
งานดานภาวนาก็มลี กั ษณะเชนเดียวกัน คืออาศัยการฝนบาง เหตุทจ่ี ะฝนก็
เพราะเราอยากดี ผูท ม่ี าสอนเราคือพระ นอกจากพระแลว ทานยังนําพระศาสนามาสอน
เรา ศาสนธรรมทัง้ หลายออกมาจากพระพุทธเจา
พระพุทธเจาเปนผูรูจริงเห็นจริง ไมไดตั้งพระองคเปนผูหลอกลวงตมตุนโลก
มนุษย แตเปนผูรื้อฟน ขนสัตวใหพนจากความทุกขเพราะความโงเงาตาง ๆ ตางหาก
ธรรมที่แสดงออกทุกบททุกบาท จึงออกมาจากการพิสจู นคน พบของพระพุทธเจาอยาง
แนพระทัยแลว จึงไดใหนามธรรมนั้นวา “สวากขาตธรรม” คือธรรมที่ตรัสสอนไวชอบ
แลวทุกสิง่ ทุกอยาง ไมมีอะไรผิดเพี้ยน เปนธรรมตรงตอเหตุตอผล ตอความสัตยความ
จริง หรือตอความเปนจริง ทุกแงทุกมุมแหงธรรมที่แสดงไวแลวนั้น พระองคเปนผูรับ
รองในความบริสุทธิ์ แมพระองคจะไมประกาศวาพระองคเปนผูรับรองก็ตาม ความ
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บริสุทธิ์หมดจดในพระทัย ทีท่ รงคนพบแลวนําออกสอนโลก นั้นเปนเครื่องประกาศ
ออกมาเอง
ศาสนธรรมทีอ่ อกมาจากพระโอษฐ ออกมาจากพระทัยนั้น จึงเปนศาสนธรรมที่
บริสุทธิ์หมดจด เปนที่เชื่อถือไดทุกขั้นแหงธรรม เราหาความเชื่อถือตามความจริงจาก
คนทัง้ หลายนัน้ หาไดยาก ยิ่งสมัยทุกวันนี้มีแตเรื่องปลอมแทบทั้งนั้น จะหาความสัตย
ความจริงตอกันรูส กึ วาหาไดยาก ไมเหมือนกอน ๆ เพราะเหตุไร ? เพราะจิตใจของ
มนุษยมันปลอมไปมาก จนอาจกลายเปนเรื่อง “มนุษยปลอม” ไปดวย สักแตวา ราง
มนุษยแตจิตใจปลอม เพราะฉะนั้นธรรมของจริงหรือความสัตยความจริง จึงไมสามารถ
สถิตอยูในที่จอมปลอมได ของปลอมอยูด ว ยกันจึงอยูไ ดสนิท เวลาระบายออกมาก็ออก
มาจากความจอมปลอมของใจ ผูฟงก็ปลอมดวยกัน ตางอันตางปลอม ฟงกันก็เชื่อ และ
ตมตุนกันไปอยางสะดวกสบายไมเข็ดไมหลาบ โลกมักชอบกันอยางนัน้
แตศาสนธรรมซึง่ เปนความจริง ไมมีการหลอกลวงตมตุน จิตใจคนกลับหางเหิน
จากธรรมของจริง หรือไมสนใจประพฤติปฏิบัติ เมือ่ หางเหินจากธรรมของจริงแลว ก็มี
แตความจอมปลอมเขาแทรกสิงหรือกลุมรุมจิตใจ ใหประพฤติไปตาง ๆ นอกลูน อก
ทาง ผลจึงทําใหไดรบั ความทุกขลาํ บากรําคาญอยูเ สมอในทีท่ ว่ั ไป
เราทั้งหลายเปนผูมุงมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม อันเปนความจริงที่พระองคทรง
สอนไวแลว จึงควรพิสูจนความจอมปลอมซึ่งมีอยูในจิตใจของตนวา มีมากนอยเพียงไร
และมีมานานเทาไร จะควรปฏิบตั แิ กไขอยางไรบาง เพื่อความจอมปลอมซึ่งเปนสาเหตุ
กอทุกขใหเกิดขึ้นแกเราไมแลวไมเลานี้ จะคอยหมดไปโดยลําดับ พอใหมคี วามสุขใจ
บางจากการประพฤติปฏิบัติธรรม
ธรรมนั้นเปนเครื่องเชิดชูคนใหดีงาม และปลดเปลื้องสิ่งที่เปนพิษเปนภัยออก
ใหไดรับความสุขทางดานจิตใจโดยลําดับ ธรรมจึงไมเปนภัยแกผูใดทั้งนั้น ไมวา สมัยใด
ธรรมเปนคุณสมบัติอันหนึ่งที่คูควรแกใจ และมีใจเทานั้นเปนคูควรแกธรรม คือ
สามารถที่จะรับธรรมไวได และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีภาชนะใดที่จะ
เหมาะสมยิ่งกวาใจ
ที่ใจปลอมก็เพราะวา สิ่งจอมปลอมมันแทรกอยูภายในใจ จนกลายเปนใหญ
เปนโตขึ้นมาคลอบงําจิตทั้งดวงใหปลอมไปตามหมด จึงทําใหมนุษยเดือดรอนวุน วาย
อยูท ไ่ี หนก็ไมมคี วามผาสุกเย็นใจ เพราะสิง่ เหลานีไ้ มเคยทําความผาสุกเย็นใจใหแกใคร
นั่นเอง ขึน้ ชือ่ วา “ของปลอม” ยอมกอความเดือดรอนเสียหายเชนนีม้ าตัง้ แตไหนแตไร
การปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกําจัดสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นออก ใหเหลือแตแกน ให
เหลือแตของจริงลวน ๆ ภายใน เฉพาะอยางยิง่ การฝกหัดภาวนา ควรจะทําใหเปนล่ํา
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เปนสัน เปนเนื้อเปนหนังพอสมควร เพราะงานอืน่ เราเคยทํามาแลวตัง้ แตไหนแตไร จน
บัดนี้เราก็ยังทําได หนักก็ทาํ เบาก็ทาํ ผานไปโดยลําดับจนถึงปจจุบนั นี้ จะเปนงานสักกี่
ชิ้นจนนับไมถวน เพราะมากตอมาก เราเคยผานความหนักเบา ความลําบากลําบน ทุกข
รอนเพราะสิ่งเหลานี้มามากมายเพียงไร ยังอุตสาหสทู นกับงานนัน้ ๆ มาได แตเวลาจะ
ทําจิตตภาวนา ซึ่งเปนธรรมประเภทคุณสมบัติอันสูงสงภายในจิตโดยเฉพาะ ซึ่งเปน
ความจําเปนเชนเดียวกับงานอืน่ ๆ หรือยิง่ กวานัน้ ทําไมเราจะทําไมได นี่เปนปญหาที่
เราจะคิดแกกลอุบายของกิเลสซึง่ เปนตัวหลอกลวง ไมอยากใหเราทําใหขาดออกจากจิต
ใจเปนลําดับ ไมถอยทัพกลับแพมันอีก เทาทีถ่ กู มันกดขีบ่ งั คับมาแลวก็แสนทุกขทรมาน
นาเคียดแคนอยางฝงใจ ไมนาจะมีวันหลงลืมไดเลย ถาเปนใจชาวพุทธ ลูกศิษยพระ
ตถาคต นะ
เบือ้ งตนจิตยอมลมลุกคลุกคลาน เพราะไมเคยถูกบังคับดวยอรรถดวยธรรม มี
แตถกู บังคับจากกิเลสโดยถายเดียว เรื่องของกิเลสตองบังคับจิตเสมอ บังคับใหลงทาง
ต่ํา เมือ่ จิตเราเคยถูกบังคับลงฝายต่าํ อยูแ ลว จะฉุดขึน้ มาทีส่ งู คือ “พระสัทธรรม” จึงเปน
การยาก
เอา ! ยากก็ตาม เราตองฝน เพือ่ ฉุดลากจิตใจทีก่ าํ ลังถูกกลุม รุมดวยพิษภัยทัง้
หลายนัน้ ใหพน ขึน้ มาโดยลําดับ เปนสิง่ ทีค่ วรทําอยางยิง่ สําหรับเราผูห วังความสุขความ
เจริญ และความพนทุกขโดยสิน้ เชิง
ทานผูใ ดมีความสนใจ หรือมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใด กรุณานําธรรมบทนัน้
ไปบริกรรม คําวา “ถูกกับจริตนิสยั ” นั้น ไดแกเวลาเรากําหนดนําธรรมบทนั้นๆ มา
บริกรรมทดสอบดู จะมีความรูส กึ เบา หรือคลองแคลวภายในจิตใจ ไมหนักหนวง นี่ชื่อ
วา “ถูกกับจริตนิสัยของเรา” เชน “พุทโธ” เปนตน เมือ่ ถูกแลวก็พงึ นําธรรมบทนัน้ มา
กํากับจิตใจ
ทําไมจึงตองนําคําบริกรรมมากํากับจิตใจ ? เพราะปกติของใจนั้นมีแตความรู
เราไมทราบวารูอยางไรบาง ลักษณะความรูน น้ั เปนอยางไร ตัวความรูแ ทเปนอยางไร
ไมสามารถทราบได ทราบแตวา “รู” เทานั้น รูไปทั่วสารพางครางกาย แตจบั เอา “ตัวรู”
จริง ๆ ซึง่ เปนตัวสําคัญไมได เพราะฉะนั้นจึงตองนํา “คําบริกรรม” เขามากํากับเพือ่
เปนที่ยึดเหนี่ยวของใจ จนสามารถทรงตัวได ถาจะเทียบกับภายนอกก็เหมือนเขาตก
เบ็ดเอาปลานัน่ เอง ถามีแตเบ็ดเฉย ๆ ปลาก็ไมกนิ เบ็ด ตองมีเหยือ่ ลอดวย การเอา
เหยือ่ ลอใหปลากินเบ็ดนัน้ เพราะเราตองการปลาที่จะมากินเบ็ดเพราะเหยื่อลอนั้น เรา
ไมไดมุงหวังจะเอาเหยื่อ เรามุงจะเอาปลาตางหาก จึงหาเหยือ่ มาลอ คือติดเหยื่อเขากับ
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ปลายเบ็ดแลวหยอนลงไปในน้าํ เพือ่ ใหปลามากินเบ็ด ปลาเห็นเขาก็มากิน โดยเขาใจวา
เปนอาหาร นี่เปนขอเทียบเคียง
คําวา “พุทโธ” ก็ดี “ธัมโม” ก็ดี “สังโฆ” ก็ดี หรือคําบริกรรมบทใดก็ตาม นี่เปน
เหมือนทีว่ า นัน่ แล คือเปนเหยือ่ สําหรับลอจิต หรือเหมือนกับเชือกมัด ใหจติ อาศัยอยู
กับคําบริกรรมนั้น ๆ ดวยความมีสติอยูเ สมอไมใหคลาดจากกัน จะกําหนด “พุทโธ” ก็
ใหมคี วามรูส กึ อยูก บั “พุทโธ” สืบเนือ่ งกันไปโดยลําดับ
เมือ่ จิตใจไดทาํ งานในหนาทีอ่ นั เดียวไมมสี ง่ิ อืน่ มาเกีย่ วของ หรือจิตไมไดเล็ด
ลอดออกไปคิดในแงตา ง ๆ ซึง่ เปนเรือ่ งกวนใจ ใหเกิดความฟุง ซานวุน วาย จิตก็จะงบ
ตัวลงไป โดยอาศัยคําบริกรรมเปนเครื่องผูกมัดอยู กระแสของจิตทีซ่ า นไปสูส ถานที่
หรือสิ่งตาง ๆ วัตถุอารมณตา ง ๆ จะรวมตัวเขามาสูจุด คือ “พุทโธ” แหงเดียว จนกลาย
เปนจุดที่เดนชัดขึ้นมาภายในใจ เมือ่ ใจมีความสงบดวยอุบายอยางนี้ จนปรากฏผลขึ้น
มา คือความสุขเกิดขึน้ จากความสงบ เรียกวา “ไดผล” งานคือการภาวนาของเราเริ่มได
ผลแลว ไดผลเปนความสงบ เปนความเย็นใจ เปนความสุข และสุขละเอียดออนขึน้ ไป
ตามลําดับแหงความสงบที่มีมากนอย นี่เปนผลที่จะยังจิตใจใหดูดดื่ม และเปนพยาน
เปนเครื่องยึดของจิต เปนเครื่องอบอุนของใจ
ในเมื่อไดรับผลปรากฏเปนที่พอใจเชนนี้ จะมีความพากเพียร มีความเชื่อมั่นขึ้น
เรื่อย ๆ แมผลก็จะมีความละเอียดขึน้ ไปอยางแนนอนไมสงสัย เพราะเทาทีป่ รากฏนีก้ ็
เปนที่พึงพอใจอยูแลว ยิง่ ไดภาวนาใหมคี วามละเอียด ก็ยง่ิ จะปรากฏผลคือความ
ละเอียดมากขึน้ โดยลําดับ เปนเชือ้ แหงความเชือ่ ความเลือ่ มใสในพระศาสนา และเชื่อ
ตองานของตนทีจ่ ะพึงบึกบึนหรือพยายามตอไปไมลดละทอถอย เมื่อจิตไดรับความ
สงบเห็นประจักษครั้งหนึ่งแลว ตอไปความขยันหมั่นเพียร ความสนใจตองานทีเ่ คยทํานี้
จะคอยเดนขึ้น ๆ ไมคอ ยไดถกู บังคับบัญชามากนักเหมือนแตกอ น
แตประการสําคัญขณะที่ปรากฏขึ้นแลว คือขณะทีผ่ ลปรากฏขึน้ แลวในวันนี้
หรือในคราวนี้ คราวตอไปอยาไดไปคาดไปหมายอารมณทเ่ี กิดขึน้ แลว และผานไป
แลวนั้น อยาไดถอื เอาอันนัน้ มาเปนอารมณในขณะทีท่ าํ ภาวนาในวาระตอไป ใหตั้งหนา
ตั้งตาทําตามหนาที่ หรือตามงานของเราที่เคยทําอยางที่เคยทํามาแลว โดยไมตองคาด
ผลวาจะเปนอยางใด
เมือ่ สติความรับรูส บื ตออยูก บั คําบริกรรม ความรูส กึ ก็ตดิ ตออยูก บั คําบริกรรม
เปนลําดับ ๆ นั้นแลเปนงานที่ทําโดยถูกตองแลว ผลจะปรากฏขึน้ มากับงานนัน้ เชน
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เดียวกับที่เคยปรากฏมาแลว หรือยิ่งกวานั้นไปโดยลําดับ นีค่ อื ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ภาวนาเปนอยางนี้
การไปคาดหมายผลทีผ่ า นมาแลว จะทําใหจติ เขวจากงานในวงปจจุบัน ซึ่งเปน
งานจะยังผลใหเกิดขึ้นโดยสมบูรณ ฉะนัน้ จึงไมควรไปยึดอารมณอดีตมาทําลายงาน
ในวงปจจุบัน
ความสุขใดก็ตามไมเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจ ทานกลาวไว
ในธรรมวา “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุข”ํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบนี้ไมมี ทั้งนี้เริ่มไปแตความสงบ
ในเบื้องตน จนถึงสันติ คือความสงบในวาระสุดทาย ไดแกความสงบราบคาบแหง
จิต ทีไ่ มมกี เิ ลสแมนอ ยหนึง่ เหลืออยูเ ลย!
เราทุกคนที่เกิดมาในโลก มุงหาความสุขความเจริญดวยกันทั้งนั้น ไมวาหญิงวา
ชาย ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มีความรูส กึ อยูเ ชนนี้ มีความหวังอยูเ ชนนี้ หวังอยากได
ความสุขความเจริญ แตแลวทําไมโลกนี้จึงเต็มไปดวยความรุมรอนวุนวาย มีแตความ
ทุกขเต็มจิตใจ และรางกายของสัตวโลก ทําไมจึงไมเจอความสุขดังที่มุงหมายบางไม
มากก็นอ ย เพราะเหตุใด ?
ก็เพราะวาแสวงหาความไมถูกจุดเปนที่พอใจ ความสุขทีเ่ ราทัง้ หลายแสวงหานัน้
จึงเปนแตเพียงมโนภาพที่วาดไปแลวก็กอความกังวลใหแกตน เมื่อปรารถนาไมสมหวัง
ก็เพิ่มความทุกขขึ้นมาใหแกตนเทานั้น
เพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสมหวัง จึงควรดําเนินตาม “ศาสน
ธรรม” ที่พระพุทธเจาทรงคนพบซึ่งความสุข และเห็นความสุขประจักษพระทัยแลว
จึงนํามาประกาศสอนโลกดวยพระเมตตา พวกเราชาวพุทธควรพากันดําเนินตามหลัก
ศาสนธรรมมีดานจิตตภาวนาเปนตน เพื่อใหใจไดรับความสงบสุข ถาทําถูกตามหลัก
ธรรมทีท่ า นสอนไว ไมตอ งสงสัยวาความสุขจะไมปรากฏขึน้ มากนอยภายในใจทีส่ งบตัว
ตองปรากฏขึน้ มาอยางแนนอนไมวา ผูห ญิงผูช าย ไมวา นักบวช ฆราวาส
จิตเปนธรรมชาติกลาง ๆ ไมขึ้นอยูกับเพศกับวัยอะไรทั้งนั้น หลักใหญอยูต รงนี้
การแสวงหาความสุขทางใจ แสวงหาอยางนี้
สวนความสุขภายนอกเราก็พอทราบกัน เพราะเคยเสาะแสวงหา เคยไดอาศัยสิ่ง
เหลานัน้ มาแลว ใคร ๆ ก็ทราบดีอยูแ ลวไมจําเปนตองแนะนําสัง่ สอนกัน ทีส่ าํ คัญก็คอื
การเสาะแสวงหาความสุขทางดานจิตใจอันเปนหลักสําคัญในรางกายและใจเรา ควร
แสวงหาวิธีใดจึงจะเจอความสุข ?
จิตใจทีเ่ จอความสุขยอมไมกวัดแกวงวุน วาย ไมเดือดรอน ไมฟุงเฟอเหอเหิม มี
ความสงบตัวอยูเ ปนปกติ อยูใ นอิรยิ าบถใดก็ทรงตัวอยูไ ดดว ยความสงบสุข และความ
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สวยงาม ไมวิ่งเตนเผนกระโดด หรือกวัดแกวงอยูภ ายใน เพราะไมมีสิ่งกวนใจ เนือ่ งจาก
ความสงบเปนอาหารหลอเลีย้ งจิตใจ ใหไดรับความสุขความรมเย็นอยูภายในตัว ซึ่งเปน
ผลเกิดขึน้ จากการภาวนา เราควรจะเสาะแสวงหาใหเจอความสุขบางไมมากก็นอย ทาง
ดานจิตใจ ยากก็ทนบาง เพราะงานไมวางานไหน ตองฝนความยุง ยาก ฝนความลําบาก
ตองฝนทุกขบางเปนธรรมดาเมื่อพอฝนได นอกจากจะสุดวิสัยฝนไมได ก็จําเปนดวยกัน
ไมวา งานในงานนอก
งานนอกไดแกการงานตาง ๆ งานใน ไดแก “จิตตภาวนา” ตองมีความยากบาง
เปนธรรมดาดวยกัน พระพุทธเจาก็เปนองคพยานสําคัญแลวในเรือ่ งความทุกขความ
ทรมาน เกีย่ วกับการบําเพ็ญพระองคกอ นจะไดตรัสรู ปรากฏวาสลบไสลถึงสามหน คํา
วา “สลบ” คือ ตายแลวฟน ถาไมฟนก็ไปเลย จะทุกขขนาดไหนจนถึงขั้นสลบ? ถาไม
ทุกขมากจะสลบไดอยางไรคนเรา ! ตองถึงขนาดจึงสลบได เรียกวา “รอดตาย” นั่นเอง
ครูของเราทําอยางนี้ เพราะศาสนานี้ไมใชศาสนาเพื่อลางมือเปบ เกิดขึน้ ดวย
เหตุดวยผล เหตุดีผลดี การทําเหตุไดมากนอย ผลยอมปรากฏขึ้นตามเหตุที่ทํา ไมทํา
เลยผลจะปรากฏไดอยางไร
แตความตองการของเรา ตองการความสุขความเจริญ ความสมหวังดวยกันทัง้
นัน้ ไมวา หัวใจใด จะนําสิง่ ใดมาเปนเครือ่ งสนองความตองการ ใหสมความมุงมาด
ปรารถนาเลา นอกจากจะทําในสิ่งที่ชอบอันเปนทางเดินเพื่อความถูกตองเทานั้น ความ
สมหวังนั้นจึงสําเร็จไปโดยลําดับ จนสําเร็จโดยสมบูรณ
เพราะฉะนัน้ ในวาระนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะบําเพ็ญทางดานจิตใจ อันเปน
จุดหมายใหเกิดความสุขความสมหวังขึ้นภายในใจของตนดวย “จิตตภาวนา” เหนือ่ ย
บางก็ทนเอา จิตมันเคย วอกแวกคลอนแคลน เคยคิดเคยปรุงมานมนาน ซึ่งไมเกิดผลดี
อะไรเลย จึงบังคับไวบาง
การปลอยใหคดิ ไปในแงตา ง ๆ ตามอารมณของใจนั้นไมเกิดประโยชนอะไร
นอกจากไปเทีย่ วกวานเอาความทุกขความรอนจากอารมณตา ง ๆ เขามาเผาลนจิตใจ
ของตนใหเดือดรอนวุนวายไมขาดวรรคขาดตอนเทานั้น ไมเห็นผลดีอนั ใดทีเ่ กิดขึน้ จาก
การปลอยใจไปตามลําพังของมัน
การฝกจิต การทรมานจิต ไมใหคิดไปในแงตาง ๆ ที่เปนพิษเปนภัย ดวยอรรถ
ดวยธรรมอันจะนําความสุขมาใหนี้ ถึงจะยากขนาดไหนเราก็พอจะทําได เพราะเรา
ทราบเหตุผลอยูแ ลววา นีเ่ ราฝกฝนทรมานเพือ่ หาความสุข เพือ่ ใหจติ ใจมีความสุขดวย
การฝกการทรมาน
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พระพุทธเจาก็เคยฝกมาแลวจนสลบไสล สาวกก็เคยฝกมาแลว ทรมานมาแลว
ตองเปนผูผ า นทุกขมาแลวดวยกัน ทานจึงไดรบั ความสุขอันสมหวัง
เราไมตองผานทุกขใด ๆ ดวยการฝกฝนอบรมบางเลย แตจะเอาความสุขความ
สมหวังเลยทีเดียว ก็รูสึกวาจะเกงเกินครูไป จึงควรดําเนินตามรองรอยของครู สมคําวา
“พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ทานดําเนินอยางไรก็ดาํ เนินอยางนัน้ หนักบางเบา
บาง ทุกขยากลําบากบางก็ทนเอา เพราะเปนลูกศิษยที่มีครู การฝกเพื่อเปนความดีมี
ความสุข ตองผานทุกขดว ยกันทัง้ นัน้ แหละ ใครบําเพ็ญอยูท ไ่ี หนก็ตอ งทุกข แตการ
บําเพ็ญตนตามหลักธรรม เปนทางที่จะใหแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับ เปนสิง่ ที่
เราควรสนใจอยางยิ่ง
การทองเทีย่ วใน “วัฏสงสาร” ดวยความลมจมความทุกขทรมานนัน้ เรา
ตองการกันมากหรือ ผลทีเ่ กิดขึน้ เชนนัน้ เพราะการปลอยตัว เพราะความออนแอ
เพราะไมสนใจในหลักเกณฑทจ่ี ะทําใหเกิดความสุขขึน้ มา จึงมีแตความทุกขเผาลน
อยูท กุ ภพทุกชาติ ตั้งกัปตั้งกัลปนับไมถวน เปนสิ่งที่สัตวโลกรายไหน ๆ ก็ตามไม
ตองการกันทัง้ นัน้
แตทาํ ไมเราจะเปนผูไ ปเจอเอาสิง่ เหลานัน้ เพราะความไมเอาไหน
ของใจ สมควรแลวหรือ ?
นีค่ อื ปญหาซักถามตัวเอง เปนอุบายแหงปญญาทีจ่ ะปราบปรามกิเลสทีห่ ลอกเรา
ทุกขเราก็ตองทน เพราะทุกขในทางที่ดีตองทนบาง จิตนีถ้ กู กิเลสครอบงํามานาน อะไร
ๆ ก็เปนไปตามกิเลส ธรรมแทรกเขาไปไมไดเลย เวลานีก้ าํ ลังพยายามทีจ่ ะเอา
“ธรรม” แทรกเขาไปภายในใจ เพือ่ ฉุดลากจิตใจทีก่ าํ ลังจะมีคณ
ุ คาอยู แตเพราะสิ่งที่ไม
มีคุณคาครอบงํา จิตจึงหาคุณคาไมไดนน้ั ใหถอนตัวออกมา เพื่อใหมีคุณคาดวยธรรม
การฝกจิตเพื่อมีคุณคา จะทุกขยากลําบากก็เพือ่ คุณคาของใจ ทําไมจะลําบากลํา
บนถึงกับทนไมได สูไมไหว ตองหาอุบายแกเราใหได อยาใหเสียที
วัน คืน ป เดือน กินไปทุกวัน ๆ ชีวิตใครจะมีมากนอยเพียงไรก็ตาม วินาทีกนิ
ไป นาทีกินไป ชัว่ โมงกินไป กินทุกวีท่ กุ วันทุกเวล่าํ เวลา หลับตืน่ ลืมตากินไปตลอดสาย
แมจะมีอายุกล่ี า นปกเ็ ถอะ เพราะมันถูกกินไปอยูเ สมอไมหยุดไมถอยอยางนีม้ นั ตอง
หมดไปได ชีวิตเปนลาน ๆ ก็เถอะ เพราะความกินอยูเสมอ เวลานาทีกนิ ไปอยูเ รือ่ ย ๆ
กินไมหยุดไมถอยก็ถึงจุดหมายปลายทางนะซิ แลวก็สลายหรือทําลายไปได
เวลานีช้ วี ติ ยังไมหมด แมกาลจะกินไปทุกวันทุกเวลา แตยงั เหลืออยูพ อทีจ่ ะได
แบงทําคุณงามความดี หาสาระเปนทีพ่ ง่ึ ของใจเราไดในขณะนี้ จึงควรตื่นตัว ตาย
แลวไปหาทําบุญทําทานทีไ่ หนกัน ตายแลวถึงจะตืน่ ตัวมันตืน่ ไมได จึงเรียกวา “คน
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ตาย” รักษาศีลไมได ภาวนาไมได นอกจากจะเสวยผลที่เราไดทําแลวตอนที่ยังมีชีวิตอยู
เทานัน้
เราตองคาดปญญาเราไวใหกวางขวางกวากิเลส กิเลสมันไมคาดอะไรกับเรา มัน
ใหไดอยางใจก็เปนที่พอใจของมัน ขอใหมนั ไดอยูด ว ยความสนุกสนานรืน่ เริงกลางหัวใจ
เราก็พอ สวนเราผูเปนเขียงสับยําของกิเลส มีความสนุกสนานทีไ่ หน รื่นเริงที่ไหน พิษ
ของกิเลสมันทําใหคนรื่นเริง ใหมคี วามสะดวกสบายทีไ่ หน มีแตบีบคั้นจิตใจใหไดรับ
ความทุกขความทรมานตลอดมาเทานัน้ ถาไมเห็นโทษของมันก็จะตองถูกมันกดขี่บังคับ
อยูตลอดไป ถาเห็นโทษของมันแลว ธรรมก็จะแทรกเขาไปภายในจิตใจได เราก็จะ
กลายเปน “ผูม สี าระ” ขึน้ มา
การทําคุณงามความดีทั้งหมดนี้ เพื่อเปนเครื่องสนับสนุนจิตใจ เปนเครื่อง
อุดหนุนจิตใจ เปนหลักของใจ ใหไดยดึ เปนหลักเปนเกณฑ เมื่อใจมีธรรมเปนเครื่องยึด
มีธรรมเปนเครื่องอาศัยแลว อยูท ไ่ี หนก็สบาย เพราะมีหลักถูกตองดีงามเปนเครื่องยึด
“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรมไมใหตกไปใน
ที่ชั่ว คําวา “ที่ชั่ว” คือ ที่ที่ไมพึงปรารถนานั่นเอง ความทุกขรอ นลําบากตาง ๆ เปนสิง่ ที่
ไมพึงปรารถนา และอยูที่ชั่วนั้นทั้งหมด
แตผูที่ปฏิบัติธรรมจะไมไดไปสูสถานที่เชนนั้น การที่ธรรมจะรักษาเราไมใหตก
ไปในที่ชั่ว เราตองเปนผูรักษาธรรม รักษาตัวเราดวยการบําเพ็ญคุณงามความดีทง้ั
หลาย ดังที่เราทั้งหลายไดบําเพ็ญอยูเวลานี้ ชือ่ วา “เรารักษาธรรม” เมื่อเรารักษาธรรม
ธรรมก็รักษาเรา เหมือนบานเรือนที่เราปลูกขึ้นมานี้ ปลูกขึน้ มาแลวก็ใหความรมเย็น ให
ความปลอดภัยแกเรา ถาเราไมปลูกใครจะปลูก เราตองเปนผูปลูกเอง บานเรือนก็ให
ความปลอดภัยแกเราเอง นี่เราสรางธรรมขึ้นภายในจิตใจเรา ธรรมก็เปนผลใหเราไดรบั
ความสุขสบาย อยูก เ็ ปนสุข ตายไปก็เปนสุข ไปเกิดในภพใดชาติใด ขึน้ ชือ่ วา “ผูมีธรรม
ภายในใจ” ไดบําเพ็ญคุณงามความดีไวในใจแลว ก็เทากับไปเสวยผลโดยถายเดียว
ขัน้ “จิตตภาวนา” ในเบือ้ งตน ใหพยายามทําจิตของเราใหสงบ พอจิตสงบ
เทานั้น ผลแหงการภาวนาเปนอยางไรเราไมตอ งถามใคร จะทราบภายในจิตใจของผู
บําเพ็ญนั้นแล เพราะคําวา “สนฺทฏิ ฐ โิ ก” ผูปฏิบัติจะพึงเห็นเองรูเองนั้น พระพุทธเจาไม
ทรงผูกขาด มอบใหกบั ผูป ฏิบตั ดิ ว ยกันทุกคน จะพึงรูผ ลทีต่ นปฏิบตั มิ ากนอยตามกําลัง
ของตน
ทานกลาวเรือ่ งสมาธิ คือความสงบภายในใจ สงบจากอารมณเครือ่ งกอกวนทัง้
หลาย เรียกวา “สงบ” เมื่อไมมีอะไรกอกวน ถาเปน “น้าํ ” ก็ใสสะอาด จิตใจก็ผองใส
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ปราศจากอารมณที่คิดปรุงตาง ๆ ซึง่ เปนเรือ่ งกวนใจ ใจยอมสงบแนวแน มีความสุข
สุขอยางละเอียดลออ มีความสงบมากเพียงไร ความสุขทีเ่ กิดขึน้ จากความสงบนีย้ ง่ิ
ละเอียดสุขุมมากขึ้น จนกลายเปนความสุขที่ “อัศจรรย” เพียงขัน้ ความสงบแหงสมาธิ
เทานั้น ก็แสดงผลใหผูปฏิบัติเห็นประจักษใจอยางดื่มด่ําไมอิ่มพออยูแลว
ในกายเรานี้ ความจริงก็คือธาตุคอื ขันธ อายตนะ อันเปนเครื่องมือของจิตทีใ่ ช
อยูเทานั้นเอง เมือ่ หมดกําลังแลวก็สลายตัวไป คําวา “สลายตัวไป” นัน้ ไดแกตาย ที่
โลกสมมุตใิ หชอ่ื กันวา “ตาย” รางกายนีม้ นั ตายจากความเปนสัตวเปนบุคคล ทีโ่ ลก
สมมุตวิ า เปนสัตวเปนบุคคล ลงไปสูธาตุเดิมของเขา คือ ดิน น้าํ ลม ไฟ ใจก็ออกจาก
รางนี้และเปนใจตามเดิม เพราะใจเปนใจอยูแลวมาตั้งแตไหนแตไร เปนเพียงมาอาศัย
“เขา” อยู เพราะตนไมสามารถชวยตัวเองจนเปนอิสรเสรีโดยไมตอ งพึง่ อะไรได เมื่อ
ปญญาพิจารณาตามธาตุตามขันธ ตลอดถึงความคิดความปรุงของใจ ใหรูเห็นวาเปน
สภาพ อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดวยกัน ประจักษดวยปญญาลงไปโดยลําดับ ๆ ความยึด
มั่นถือมั่นสําคัญผิดวานั่นเปนเรา นีเ้ ปนของเราในอาการใดก็ตาม ก็ถอนตัวเขามา ๆ คือ
ปลอยกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิอ์ นั นัน้ แลทานเรียกวา “อุปาทาน” ความยึดมัน่ ถือมัน่ มัน
กดถวงจิตใจของเราไมใชนอย ๆ ใหไดรบั ความทุกขความลําบากเพราะอุปาทาน
เมื่อปญญาพิจารณาสอดแทรกใหเห็นตามความเปนจริงแลว ยอมถอนความยึด
มั่นถือมั่นเขามาไดเปนลําดับ ๆ ถอนเขามาจนไมมอี ะไรเหลือภายในจิต กําหนดเขาไป
จนกระทั่งถึงจิต เชือ้ ของกิเลสตัณหาอาสวะมารวมตัวอยูภ ายในจิตดวงนีเ้ ทานัน้ สิง่ อืน่
ตัดออกหมดแลว ไมยดึ ถือในสวนใดอาการใด ปญญาสอดแทรกเขาไป ตัดขาดไปเปน
สําดับ ๆ กิเลสไมมีที่อยู วิง่ เขาไปหลบซอนอยูภ ายในจิต พิจารณาคนควาเขาไปใหเห็น
ตามหลัก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เชนเดียวกับสภาวธรรมทัว่ ๆ ไป จนกิเลสทนไมไหว
แตกกระจายออกไปจากจิต นัน่ เรียกวา “ทําลายภพชาติ” เพราะเชื้อของภพชาติมันอยู
ในใจ สติปญญาถอดถอนไดโดยลําดับจนไมมีสิ่งใดเหลือ นีแ่ ลคือจิตเปนอิสระแลว!
ไมตอ งไปอาศัยอะไรอีกตอไป
เรื่องเกิด เรื่องแก เรื่องเจ็บ เรื่องตาย ที่เปนปาชาประจําสัตวสังขารที่เคยเปนมา
นัน้ เปนอันวาหมดปญหากัน เพราะจิตพอตัวแลวไมตองพึ่งอะไรทั้งสิ้น นีค่ อื ความสุข
อันสมบูรณของผูปฏิบัติธรรมที่ไดจากการปฏิบัติศาสนธรรม จนปรากฏเปนผลขึ้นมา
คือความสุขอันสุขมุ ละเอียดนอกสมมุติ
“นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ก็หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว
เปนความสุขอยางยิ่งนี้แล ไมมีอันใดเสมอเหมือน!
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จิตดวงนี้แหละ ดวงที่ถูกสิ่งไมมีคุณคา ดวงที่ถูกสิ่งที่จอมปลอม สกปรกโสมม
ทัง้ หลายครอบงําอยูต ลอดเวลานีแ่ หละ เมื่อชําระสิ่งที่สกปรกทั้งหลาย สิ่งที่ไมมีคุณคา
ทั้งหลาย ออกไปโดยลําดับ ๆ จิตก็กลายเปนของมีคณ
ุ คาขึน้ มาเรือ่ ย ๆ จนมีคุณคา
อยางเต็มภูมิ ถึงขัน้ “วิสทุ ธิ จิต” เปนจิตที่สมบูรณเต็มภูมิ ไมตองอาศัยอะไรทั้งหมดที่
นี่ เพราะฉะนัน้ ทานจึงไมเกิดทีไ่ หน และก็ไมตายทีไ่ หนอีกดวย เพราะไมมเี ชือ้ คือ
สาเหตุใหเกิด ความตายก็ไมมี เพราะไมมีการจับจองปาชา ปาชาจะมีในตัวไดอยางไร
ไมมีเกิด ความตายจะมีไดอยางไร
นีค่ อื จิตทีพ่ อตัวแลว ไมตองอาศัยอะไรเลย ตอนทีย่ งั อาศัยรางตาง ๆ ภพชาติ
ตาง ๆ อยูน น้ั เพราะยังไมสามารถพึ่งตัวเองได ตองอาศัยบุญกุศลเปนเครื่องพยุง
เพราะฉะนั้นการสรางคุณงามความดีสําหรับเราผูมีความรับผิดชอบในตัวเรา จึงมีความ
จําเปนอยูต ลอดไป ถายังมีการทองเที่ยวใน “วัฏสงสาร” อยูต ราบใด คุณงามความดีซึ่ง
เปนเครื่องพึ่งพิงอาศัย ก็เปนความจําเปนอยูต ราบนัน้
ขอใหทานทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัท อยาไดมคี วามประมาทนอนใจ ดวยชีวติ
สังขารรางกายไมมีกฎมีเกณฑ จะตายเมื่อไรก็ได แตกเมือ่ ไรก็ได ไมมีอะไรมีอํานาจ
เหนือสิ่งเหลานี้ได เมื่อไมประมาท คุณงามความดีจึงควรตักตวงเอาไวเสียตั้งแตบัดนี้
จะไมเสียทาเสียที ไมเดือดรอนในภายหลัง อยูก เ็ ปนสุข ตายไปก็เปนสุข ไมมีอะไรเดือด
รอน
จึงขอยุติ
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