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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

อริยสัจนอก อริยสัจใน 
 

สิ่งที่แกตัวไมไดในปจจุบันไดแกการเกิด คือการเกิดมาแลวจะเปนสัตวหรือเปน
มนุษยยอมแกไขไมไดในชาติหนึ่ง ๆ เหมือนสอบไลช้ันน้ัน ๆ เมื่อสอบตกในขณะนั้น
แลวจะขอสอบแกตัวใหมยอมไมได ตองเรียนตอไปอีกจนมีภูมิความรูควรจะสอบและ
โอกาสอํานวยแลวจึงจะสอบไดอีก ถาสอบไดก็เลื่อนชั้นขึ้นไป เราเกิดมาเปนมนุษยและ
สัตว จะถูกหรือผิดก็เกิดมาแลว เปนสัตวประเภทใดก็เปนเต็มที ่ เปนคนช้ันไหนก็เปน
คนเต็มที ่ถาขาดตกบกพรองอวัยวะสวนใดขาดเต็มที ่ จะแกไขรูปรางและสวนบกพรอง
ของอวัยวะใหสมบูรณก็แกไขไมได ถาเปนผูสมบูรณดวยอวัยวะก็เปนเต็มท่ี ส่ิงเหลาน้ี
ถาสวนใดบกพรองยอมแกไขลําบาก 

ไมเหมือนเครื่องอะไหลของเครื่องจักรเครื่องยนต ซึ่งมีขนาดพอหาซื้อไดในหาง
รานตาง ๆ เพราะส่ิงเหลาน้ีมีไวเปนสินคาท่ัว ๆ ไป ไมเหมือนอวัยวะของคนและสัตว
ซ่ึงเปนอวัยวะท่ีจําเปนและเปนส่ิงจําเพาะ แมจะมีสํารองอยูบางก็เปนสิ่งปลอมแปลง ไม
เหมือนธรรมชาติดั้งเดิมแท และใชก็ไมดีและมั่นคงเหมือนอวัยวะเดิม เพราะฉะน้ัน 
ทานจึงไมใหประมาทในคุณคาแหงการเกิดของตน กําเนิดท่ีตํ่าเชนสัตวมีมากเหลือ
ประมาณ ไปที่ไหนเจอแตสัตว ในน้ําก็ม ีบนบกก็ม ีบนตนไม ชายเขา ใตดิน บนอากาศ  
มีเกลื่อนไปหมด เพราะกําเนิดตํ่า สัตวเกิดไดงาย แตมนุษยเราเกิดยากกวาสัตว ฉะนั้น 
ความเปนมนุษยจึงเปนลาภอันสูงสุดในชาติน้ี 

คําวามนุษยสมบัติจึงหมายเอา อวัยวะที่สมบูรณประจําชาติของมนุษย ไมบก
พรองสวนตาง ๆ ของรางกายและวิกลจริต สวนสมบัติตามมาทีหลังน้ันเปนสวนหน่ึง
ตางหากจากมนุษยสมบัติอันแทจริง ไมเปนของจําเปนยิ่งกวาความมีอวัยวะอันสมบูรณ 
สมบัติเงินทองเปนตน แมแตคนตาบอดหูหนวกเขายังพอมีได แตอวัยวะสมบัติน้ีเปน
สมบัติกนถุงแท คือเปนทุนที่จะใหบําเพ็ญประโยชนในทางโลกและทางธรรมไดตาม
ความปรารถนา ท้ังเปนเคร่ืองมืออันดีเย่ียมในการสรางโลกและสรางธรรม เพ่ือสวรรค
สมบัติและนิพพานสมบัต ิ เพราะเปนศูนยกลางแหงภพชาติทั้งมวล สามารถสรางตัวให
ดีเดนไดทั้งทางโลกทางธรรม 



 

แวนดวงใจ ๑๗๖ 

๑๗๖ 

ผูทําตัวใหต่ําลงไป จนเปนที่ดูถูกเหยียดหยามของเพื่อนมนุษยดวยกัน เน่ือง
จากการดัดแปลงตัวเองไปในทางผิด โดยมีความคิดผิดเปนเจาเรือน ผูจะทําตัวใหดี
และเดนข้ึนเปนลําดับ จําตองดัดแปลงตัวเองใหถูกทาง ผลยอมเปนความสุขความ
เจริญคืบหนาตามลําดับแหงเหตุท่ีทําไวดีแลว ไมวาวันน้ี วันหนา ชาติน้ี ชาติหนา ความ
สุข ความเจริญตองอาศัยผลท่ีเราทําจากคนคนเดียวน้ีแล เปนเคร่ืองตามสนองในภพ
น้ัน ๆ ดวยเหตุนี้ความเปนมนุษยจึงอยูในความนิยมของโลก วาเปนภพชาติท่ีสูงและ
เปนที่รวมแหงความดีทั้งปวงไวดวย เชน พระศาสนา เครื่องหลอหลอมมนุษยใหเปน
คนดีก็รวมอยูที่นี ่

แมพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่เยี่ยมดวยเหตุผลก็มีอยูกับมนุษยเรา พระ
พุทธเจาก็มาตรัสรูในแดนแหงมนุษยเราน้ี พระสาวกเกิดเปนมนุษยโดยสมบูรณแลว จึง
สามารถปฏิบัติธรรมจนไดตรัสรูตามพระพุทธเจา ฉะนั้นความเปนมนุษยจึงเปนผูมี
ภาชนะอันดีสําหรับรับรอง ทั้งกองสมบัติเงินทองของมีคาในโลก ทั้งโลกุตรภูมิสมบัต ิ
จึงควรภาคภูมิใจในบุญวาสนาของตนท่ีพบพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาท่ีบริสุทธ์ิท้ัง
เหตุทั้งผล การกลาวท้ังน้ีมิไดตําหนิศาสนาใด ๆ วาไมด ี เพราะศาสนาใดก็ดีดวยกัน 
เนื่องจากไมไดสอนคนใหชั่ว แตความดีนั้นมีสูงต่ําตางกัน คุณภาพของศาสนาจึงตาง
กัน พระพุทธศาสนาน้ีสามารถสอนคนใหเปนคนดีเย่ียมได ทั้งความประพฤติและความ
รูความเห็นภายในใจ  จนกลายเปนใจวิเศษและอัศจรรยเหนือใจสามัญธรรมดา เพราะ
การอบรมจากธรรมของจริงอยางประเสริฐคือพระพุทธศาสนา 

เวลาน้ีเรากําลังอยูในมัชฌิมา คือศูนยกลางของโลก สัตวดิรัจฉานก็ไมไดไปเกิด 
นรกคือแดนหาความสุขกายสบายใจไมไดก็ไมเคยประสบ กําเนิดเปรตผีไดยินแตชื่อ 
แตไมไดเปนสัตวประเภทนั้น คือเราเปนมนุษยโดยสมบูรณ ฉะน้ันจึงควรเห็นคุณคาใน
ตัวเราและชีวิต จิตซึ่งครองตัวอยูขณะนี้ พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของชีวิต
และจิตใจใหเปนไปดวยความสมํ่าเสมอและราบร่ืน ทั้งทางโลกและทางธรรม จะมีความ
สุขกายสุขใจ อยูในโลกนี้ก็เห็นประจักษใจ ถามีธรรมเครื่องดัดแปลงใหถูกทาง จะไป
โลกหนาก็คือใจดวงกําลังดัดแปลงอยู ณ บัดน้ี จะเปนผูพาไป ไมมีสิ่งใดจะไปโลกหนา
ได นอกจากจิตดวงเดียวซึ่งเปนของละเอียดยิ่งนี้เทานั้น 

เราทุกทานตางก็เปนนายชางผูฝกฝนอบรมตน อยางไรจะเปนที่มั่นใจ โปรด
กระทําลงไปจนสุดความสามารถในขณะมีชีวิตอยู ถาชีวิตหาไมแลวจะสุดวิสัย เพราะ
รางกายแตกสลาย ตองหมดทางเดินทันทีที่ชีวิตสิ้นสุดลง การบําเพ็ญความดีทุก
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๑๗๗ 

ประเภทเปนตนวา เคยบําเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาก็ทําตอไปอีกไมได ทํา
ใหขาดไปเสียทุกอยาง เราจึงไมควรเห็นส่ิงใดวาเปนของมีคุณคาย่ิงกวาใจซ่ึงกําลังรับ
ผิดชอบในสมบัติทุกสิ่งอยูเวลานี ้ แมเราจะเสาะแสวงหาส่ิงใดมาเพ่ือบําบัดรางกายและ
จิตใจใหมีความสุขเทาท่ีควรจะเปนได แตเราอยาลืมตัวถึงกับไดผิดพลาดไปกับสิ่งนั้น 
ๆ จนถอนตัวไมขึ้น เพราะอํานาจความอยากเปนเจาของเรือนใจ ถาไดรับการอบรมอยู
เสมอ อยางไรก็ไมตกต่ําและถอยหลังมาสูความทุกขและความต่ําทรามตาง ๆ ที่ไมพึง
ปรารถนา จะกาวไปทีละเล็กละนอย และกาวไปเสมอจนถึงจุดประสงคจนได 

ผูมีความเจริญรุงเรืองท้ังทรัพยภายนอกและทรัพยภายใน คือคุณสมบัติของใจ 
ทานเจริญรุงเรืองไดเพราะการฝกฝนดัดแปลง อยาเขาใจวาเปนไปจากเหตุอ่ืนใดท้ังส้ิน 
เพราะกาย วาจา ใจ เปนสิ่งอบรมดัดแปลงไดดวยกัน ไมเชนน้ันจะหาคนดีคนฉลาดไม
ไดในโลกมนุษยเรา และจะไมผิดอะไรกับสัตวที่มิไดฝกหัดดัดแปลงเลย สิ่งที่จะทําให
คนดีคนชั่วไดจึงขึ้นอยูกับการฝกหัดดัดแปลงตัวเองตามใจชอบ ผลก็กลายเปนคนดีคน
ชั่ว และสุข ทุกขขึ้นมาเปนเงาตามตัว ฉะนั้นการไมปลอยตัว คือใหอยูในกรอบของการ
สังเกตสอดรูของตัวเสมอนั่นแล เปนทางเจริญกาวหนา ผูชอบความเจริญกาวหนาจง
เปนผูสงวนตน 

อนึ่ง ธรรมเครื่องขัดเกลามนุษยและสัตวใหเปนคนดีและสัตวดีตามฐานะของ
ตนน้ัน มีอยูกับทุกคน ไมวานักบวชและฆราวาสหญิงชาย ขึ้นอยูกับความขยันหมั่น
เพียร ความอดทน ความด ี ความชั่วขึ้นอยูกับตัวผูชอบทํา ทําที่ไหนก็ได ไมนิยมวาใน
บาน นอกบาน ในวัด นอกวัด ในนํ้า บนบก เพราะตนเหตุความดีและช่ัว มันอยูกับตัว
ของผูทํา ไมไดอยูที่อื่นใดทั้งนั้น ดังนั้น คําวา ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ ธรรมยอม
รักษาผูปฏิบัติธรรมก็ด ีน ทุคฺคต ึคจฺฉติ ธมฺมจารี ผูปฏิบัติธรรมยอมไมตกไปในที่ชั่ว
ก็ดี ธรรมทั้งสองบทนี้จึงไมตองมีตนมีปลาย คือยังคงเสนคงวาอยูตลอดกาล 

ทานที่เปนนักบวชทุกทาน โปรดทําความสําคัญในเพศและหนาที่ของตน เพราะ
คําวา นักบวช เปนผูปลอยภาระความยุงเหยิงทางการงานท่ีฆราวาสจัดทําทุกประเภท 
เปนผูมีภาระนอย และปลอยความกังวลในสิ่งทั้งปวง ทุกขก็ขอใหทุกขแบบลูกของพระ
พุทธเจา สุขก็ขอใหสุขตามแบบของพระพุทธเจา หนาที่การงานที่ชอบตามเพศของพระ 
โปรดเห็นเปนส่ิงท่ีมีคุณคาประจําตน อยาเห็นสิ่งใดวาเปนของมีคุณคายิ่งไปกวาเรื่อง
ของพระ ถาเห็นสิ่งอื่นเปนของมีคายิ่งกวาเรื่องของพระแลว พระของเราก็เริ่มจะดอยลง
ไป ขอวัตรปฏิบัติของพระ การรักษาศีลของพระ การปฏิบัติธรรมของพระ ความ
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๑๗๘ 

พากเพียรประจําหนาที่และเพศของพระจะดอยลงไปตาม ๆ กัน เพราะสิ่งอื่น ๆ มีคุณ
คามากกวาคําวาพระซึ่งมีประจําเพศของตน 

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

คําวา พระเมตตานั้นมีอยูทุกสัตวทุกบุคคล รองรอยพระเมตตา ไดแกพระธรรม 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธท่ีวางไวเปนแนวทางหรือเปนบันได เพื่อใหพุทธบริษัทคือลูก
ของพระองคไดกาวเดินไปตามพระโอวาทนั้น ๆ จะไมผิดหวัง ทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบ
แทน คือมีความสุขความเจริญภายในใจ ทั้งชาติหนาซึ่งจะสืบตอไปจากชาตินี้อยูทุก ๆ 
ขณะ คือ เมื่อจิตเคลื่อนยายจากรางกายนี้ออกไปแลว ก็จะมีความสุขความเจริญประจํา
คติภพของตน เมื่อยังไมถึงแดนสิ้นทุกขโดยสิ้นเชิง ท้ังน้ีเชนเดียวกับคนเดินทาง จะกาว
ไปขางหนาก็จากเทาอันนี ้ จะกาวไปทางไหนหรือกาวไปถึงไหนก็จากเทาอันนี ้ ผูมาจาก
ภพไหน มาจากโลกใด จะไปสูภพไหน หรือจะไปอยูโลกใด ก็คือใจดวงนี้จะเปนผูพามา
และพาไป ไมใชใจดวงไหนคนผูใดทั้งนั้น 

เพราะฉะน้ัน การประคองการกาวไปของตน จึงเปนหนาท่ีและภาระของผูเดิน
ทาง จําตองสังเกตดวยดีวา ทางไหนถูก ทางไหนผิด มิใชวาทางและเทาแลวก็จะเดินไป
ทาเดียว โดยไมคํานึงถึงทางผิดทางถูกและขวากหนาม เพราะคําวา ทาง ยอมมีทั้งทาง
ผิด ทางถูกและขวากหนาม ผูกาวเดินโดยไมคํานึงดังกลาวจะไดรับความเดือดรอนเมื่อ
ภายหลัง แตผูสังเกตทั้งทางเดิน สังเกตท้ังการเหยียบยาง จะถึงจุดหมายปลายทางโดย
ความสวัสดีและปลอดภัยในระยะทาง 

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



 

แวนดวงใจ ๑๗๙ 

๑๗๙ 

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

อกาลิโกจึงเปนธรรมศูนยกลางอยูตลอดเวลา เมื่อธรรมคืออกาลิโกเปนธรรมยืน
ตายตัวอยูเชนน้ี ผูปฏิบัติตามจะไดรับความเดือดรอนหรือถึงความอับจนนั้นจะเปนไป
ไมได คําวา ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ จะเปนธรรมที่ทรงโลกทรงธรรมอยูไมได ทุก 
ๆ สิ่งจะอันตรธานหายสูญลงทันท ี แตพระธรรมบทน้ีเคยรับรองโลกและธรรมมา
ตลอดอนันตกาลแลว ไมมีสิ่งใดอาจเอื้อมลวงล้ําหลักธรรมนี้ไปได จึงเปนท่ีแนใจและ
วางใจสําหรับผูดําเนินตามพระธรรม มีหวังผลเปนเครื่องตอบแทนโดยแนนอน เชน
เดียวกับผูรับประทาน มีความอิ่ม สบายกาย หายหิวเปนเคร่ืองตอบแทนฉะน้ัน 

ทานผูบําเพ็ญท่ีอยูในศีลและธรรมประเภทใด ก็โปรดไดสงวนรักษาศีลธรรม
ของตนเชนเดียวกับเรารักษาชีวิตประจําวันดวยเคร่ืองบํารุงตาง ๆ ฉะนั้น อยาเห็นแก
ความหลับนอน เห็นแกความเกียจคราน เห็นแกความมักงายออนแอ เพราะส่ิงเหลาน้ี
เคยเปนอุปสรรคตอความเจริญมาประจําโลก ถาปลอยชองใหสิ่งเหลานี้มีโอกาสแทรก
ได จะกลายมาเปนศาสดาแทนพระพุทธเจา สมบัติภายนอกและภายในท่ีควรจะไดจะ
ถึงก็จะสูญหายไปหมด เมื่อขาดสมบัติทั้งสองเปนเครื่องบํารุง กายกับใจก็เปนทุกข
เดือดรอน มีแตสิ่งที่กลาวมาเขารุมลอมถายเดียว ผูน้ันจะหาความเจริญไมได จะเปน
พระเปนฆราวาสก็เดือดรอนหาความสุขไมไดเลย 

จึงควรทราบวา ผูจะสรางโลกก็ดี สรางธรรมก็ด ี ตองมีธรรมเปนเครื่อง
สนับสนุนอยูภายในใจและกิจการท่ีทํา ไมเชนน้ันจะไมเปนไปเพ่ือความเรียบรอยและ
สวยงาม และไมเปนไปเพื่อความรมเย็นแกตนเองและผูอื่น แมผูมีหนาท่ีปฏิบัติธรรม
โดยตรง แตธรรมเปนสมบัติกลาง ไมเขาใครออกใคร ผูปฏิบัติผิดทางโดยเขาใจวาตน
ปฏิบัติถูกแลวฝนทําไป แตใจกลายเปนโลกไปเสีย ทั้ง ๆ ท่ีเขาใจวาตนดําเนินตาม
ธรรม ผลจึงปรากฏเปนความทุกขเดือดรอน แลวก็มาตําหนิวา เราปฏิบัติธรรมมาเปน
เวลาเทาน้ัน ๆ  แตไมเห็นมีผลอันใดเปนเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลย แทจริงการกระทํา
ของตนผิดพลาดไปจากหลักธรรมโดยเจาตัวไมรู 

ถาการกระทําของผูนั้นไดดําเนินไปดวยด ี คําวา มรรค ผล นิพพาน ในคร้ังน้ัน
กับครั้งนี้จะไมมีอะไรมาเปนอุปสรรคไดเลย นอกจากตัวเปนอุปสรรคตอตัวเสียเองดวย



 

แวนดวงใจ ๑๘๐ 

๑๘๐ 

การปฏิบัติผิดเทาน้ัน เพราะกิเลสและบาปธรรมในสมัยโนนกับสมัยน้ีเปนประเภทเดียว
กัน ความสุขความทุกขก็เปนประเภทเดียวกันทั้งนั้น และมีอยูในกายในใจเชนเดียวกัน 
แมธรรมอันจะนํามาแกกิเลสและบาปธรรม ก็เปนธรรมประเภทมัชฌิมาอันเดียวกัน ดัง
น้ัน คําวามัชฌิมาจึงเปนศูนยกลางอยูเสมอมา ไมไดนิพพานไปตามพระพุทธเจา และ
ไมไดชั่วและเรียวแหลมไปตามคําตําหนิติชมของผูใดทั้งนั้น 

ถาธรรมของพระพุทธเจา กลายเปนของเอนเอียงไปตามคําติชมของบุคคลแลว 
จะเปนธรรมของจริงและทรงตัวอยูไมได ธรรมน้ีจะกลายเปนบอย คือ คนใชของคนทั่ว
โลกไปเสีย ใครจะใชหรือบังคับขูเข็ญใหไปไหนหรือใหทําอะไร ก็จําตองเปนไปตาม 
เพราะธรรมเปนของเอนเอียง แตน่ีมิไดเปนเชนน้ัน ธรรมจึงตั้งอยูในความเปนมัชฌิมา
เสมอตนเสมอปลาย ผูปฏิบัติใหถูกทางมัชฌิมาแลว ยอมมีสิทธิจะรูเหตุผลผิดถูกดีชั่ว 
ซึ่งมีอยูทั้งภายนอกภายในไดโดยลําดับ เหมือนพระพุทธเจามาชี้บอกอยูภายในใจ 

สิ่งที่ผูนับถือและปฏิบัติพระพุทธศาสนาไมควรมองขามไป ทั้งเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่
จะเปนเครื่องรับรองความประจักษศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนานั้นคือ ขอปฏิบัติใหตรง
ตามรองรอยแหงธรรมของพระพุทธเจา จะไมมีสิ่งใดมีอํานาจมาแยกหลักเหตุกับผลที่ผู
บําเพ็ญโดยถูกตองใหเดินไปคนละทางไดเลย เหตุเปนเชนใด ผลจําตองเปนเชนน้ันข้ึน
มา คือเหตุดี ไดแกเราทําถูกตองดี ผลดีจะปรากฏข้ึนมาภายในใจเห็นประจักษ สันทิฏฐิ
โก คนอ่ืนจะไมเห็นดวยก็ตาม ถาตนทําถูก ความเย็นอกเย็นใจจะแสดงข้ึนใหรูเห็นเอง 
ไมเชนน้ันบรรดาสาวกของพระพุทธเจาซ่ึงบําเพ็ญสมณธรรมอยูในสถานท่ีตาง ๆ จะ
ตองทูลอาราธนาพระองคใหเสด็จตามไปทุกระยะที่สาวกประกอบความเพียร เพื่อจะ
ทรงชี้แจงวา น่ันผิด นี่ถูก ทานเองเปนผูรูถูก ทานมีสมาธ ิมีปญญา ทานบรรลุถึงธรรม
ข้ันน้ัน ๆ และทานรูแจงภายในใจจนถึงข้ันวิมุตติแลว แตทานไมสามารถรูดวยตนเอง
ได เพราะทานไมมีสันทิฏฐิโก เน่ืองจาก สันทิฏฐิโก มีอยูกับเราตถาคตองคเดียวเทานั้น 
คนอื่นไมมีสิทธิ์รูเห็นได จะเปนทํานองนี้ 

ตามหลักธรรมอันตายตัวแลว สันทิฏฐิโก พรอมอยูเสมอที่จะแสดงใหผูบําเพ็ญ
รูเห็นเปนลําดับ นับแตข้ันหยาบจนถึงข้ันละเอียดสุด ขอยกตัวอยางธรรมขั้นตน เชน ผู
ยังไมเคยศึกษาอบรมจากธรรม ยอมเปนผูไรศรัทธาความเชื่อตอหลักธรรมแมจะเปน
ความจริง หมดความสนใจในบุญและบาป แตพอไดรับการศึกษาอบรมตามหลักธรรม
ความรูสึกยอมเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับ เกิดเปนผูมีศรัทธาขึ้นมา อยากทําบุญใหทาน 
รักษาศีลภาวนาจนกลายเปนผูมีธรรมประจําใจ และกลายเปนนิสัยติดตัว วันหน่ึง ๆ 



 

แวนดวงใจ ๑๘๑ 

๑๘๑ 

ตองมีการบําเพ็ญความดีโดยมีทานเปนประจํา ถาไมไดทําความรูสึกไมสบายใจ เพียง
เทาน้ีผูน้ันก็ควรจะรูสึกในตัวเองวาความรูสึกของเขาไดเปล่ียนแปลงไปเทาไร 

ผูเร่ิมฝกหัดภาวนาเบ้ืองตนใจมีความยุงเหยิงดวยเร่ืองตาง ๆ ไมมีความสงบ
สบายลงได แตอาศัยการฝกทรมานคร้ังแลวคร้ังเลา ใจท่ีเคยวุนวายก็คอยเปล่ียนสภาพ
ไปวันละเล็กละนอยจนลงสูความสงบได และจิตลงสูความสงบไดเปนลําดับ จนสงบลง
ถึงฐานของสมาธิไดอยางแทจริง น่ีสันทิฏฐิโก ยิ่งปรากฏชัดแกผูบําเพ็ญขึ้นเปนลําดับ 
โดยที่ผูหนึ่งผูใดที่ไมรูดวยจะมาโกหกไมไดเปนอันขาด เพียงความสงบในขั้นสมาธิมี
เคร่ืองยืนยันภายในใจของผูปฏิบัติอยูแลว ทีนี้กลาวถึงขั้นปญญาความแหลมหลักของ
นักคนควายอมจะรูเห็นส่ิงตาง ๆ ท่ีไมเคยปรากฏในใจมาเลย ทั้งใกล ทั้งไกล ทั้งภาย
ในและภายนอก เพราะหลักความจริงของไตรลักษณในหลักธรรมชาติที่แสดงตัวอยูทุก
หนทุกแหงทั่วทั้งไตรโลกธาต ุ ประหนึ่งมาตั้งที่ทํางานอยูบนหัวใจของนักคนควาคนนั้น
ตลอดเวลา 

นอกจากถึงเวลาจะพักผอนจิตและพักผอนกาย แลวปดสวิตซความรูเพ่ือ
พิจารณาเสียเทาน้ัน เร่ืองตาง ๆ จึงจะยุติลง พอเร่ิมเปดสวิตซแหงความรูเพ่ือทํางาน 
งานที่จะพิจารณาก็หลั่งไหลเขามาทั้งทางตา หู จมูก ล้ิน กายและทางใจ ทั้งภายนอก 
ภายใน สวนกันไปผานกันมา แตรวมความแลวมันเปนเร่ืองเตือนใจไมใหประมาทตน
ทั้งนั้น ผูมีความสนใจตอการพิจารณาเพื่อหาทางออกจากทุกขก็ยิ่งถือเปนโอกาสอัน
เหมาะสม ที่จะพยายามตักตวงเอาใหพอกับความตองการของสติปญญา ศรัทธา ความ
เพียร ในเวลาเชนน้ัน 

คําวา  ทุกฺขํ ก็รูเห็นทุกขอยางถึงใจ ทั้งทุกขทางกาย ทั้งทุกขทางใจ ทั้งทุกขของ
ทาน ทั้งทุกขของเรา ไมเพียงรูและจําไดตามที่ไดยินไดฟงมา คําวา อนิจฺจํ ก็รูเห็นอยาง
ถึงใจ ท้ังความแปรปรวนทางกาย ท้ังความแปรปรวนทางใจ ทั้งความแปรปรวนของ
ทาน ท้ังความแปรปรวนของเรา ท้ังความแปรปรวนของสภาวธรรมท่ีเก่ียวกับเราและท่ัว 
ๆ ไป ท้ังการกาวหนา ทั้งการถอยกลับในอิริยาบถทั้งสี ่ ตลอดอาการของใจเปนไปกับ
ความแปรปรวนท้ังมวลตลอดกาล หาความคงที่ไมไดแมแตชิ้นเดียว คําวา อนตฺตา ก็รู
เห็นอยางถึงใจวาเปนสภาพท่ีเปลาจากสัตวจากบุคคล เปลาจากความเสกสรรปนยอ
ของใคร ๆ ทั้งสิ้น ไมไดเปนไปตามที่สัตวปรารถนาและขอรองใด ๆ ทั้งสิ้น แตเปนไป
ตามลักษณะแหงความจริงของตนเทานั้น 



 

แวนดวงใจ ๑๘๒ 

๑๘๒ 

พอพูดถึงเรื่อง ทุกฺขํ ก็ดี อนิจฺจํ ก็ดี อนตฺตา ก็ดี เปนเรื่องถึงใจทุก ๆ อยางและ
ทุก ๆ ขณะจิต เพราะอํานาจของปญญาไดซึมซาบเขาถึงหลักความจริงจริง ๆ ไมได
เปนไตรลักษณเพียงคําพูด แตจิตเห็นเปนไปตามธรรมชาติน้ันแท ๆ ธรรมคือไตร
ลักษณนี้ เม่ือพิจารณารูถึงฐานความจริงแลวก็กลายเปนไตรลักษณญาณข้ึนมาภายในใจ 
สามารถพิจารณาสอดรูท้ังไตรลักษณภายนอก คือ สภาวธรรมท่ัว ๆ ไป ทั้งไตรลักษณที่
มีอยูกับตัว คือ กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งไตรลักษณที่มีอยูกับจิตโดย
เฉพาะ และสามารถแปรความรูจากไตรลักษณท้ังมวลใหทวนกระแสของวัฏจิต กลาย
เปนวิวัฏจิตข้ึนมา เพราะอํานาจของไตรลักษณญาณที่พิจารณารอบคอบในไตรลักษณ
ทั้งมวลแลว ฉะนั้นไตรลักษณทั้งหยาบ กลาง และละเอียดจึงเปนทางเดินตามขั้นของ
ปญญา ผูพิจารณาไตรลักษณจนสมบูรณทุกขั้นของไตรลักษณ และทุกขั้นของปญญา
แลว กิเลสแมจะแสนละเอียด และจะซุมซอนอยูในที่ลึกลับแคไหน จําตองหลุดลอย
ออกมาอยางไมมีปญหา จิตยอมถึงความบริสุทธิ์ไดโดยสมบูรณ 

ทานนักปฏิบัติเพื่อดับเชื้อของทุกขภายในจิตโดยสิ้นเชิง โปรดระวัง ไตรลักษณ
ปลอม คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ติดปากติดใจที่เคยฟงจนชินหู รูจากตําราจนชินใจ แต
บทฟงทานเทศนเรื่องไตรลักษณ เกิดความเบ่ือ และอยากลุกจากที่นั่งฟงเทศนทันที
หน่ึง จิตไมสนใจตอการพิจารณาไตรลักษณ เพราะเขาใจวาตนรูเห็นหมดแลว เพียง
ความจําชื่อของไตรลักษณได แตความจริงของไตรลักษณแทไมเคยผานจิตเลยหนึ่ง 
และอยาใหเปนทํานองวา ยอดเงินในบัญชีมีสมบูรณ แตตัวเงินจริงๆ  ไมมีตามบัญชี 

ตอไปนี้จะอธิบายอริยสัจ ทั้งอริยสัจนอก และ อริยสัจใน เพื่อทานผูฟงซึ่งมี
ความเปนอยูและเพศ ตลอดนิสัยและแงแหงความรูสึกไมเหมือนกันไดฟง จะไดนําไป
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาที่ของตน 

กิระดังไดทราบมาวา พระพุทธเจาแสดงแตเรื่องความทุกขของสัตว ทําใหผูฟง
เกิดความอิดหนาระอาใจ และเกิดความเห่ียวแหงใจ ไมราเริงตอการฟงธรรม คลายกับ
จะทําใหจิตของผูฟงมีความเศราโศก เพราะเรื่องของทุกขจากการฟงธรรม และเร่ือง
ของทุกขที่มีอยูภายในตัวของผูฟงมาประดังกัน มิหนําหลักธรรมของพระศาสนา คือ 
อริยสัจ ก็ยิ่งยกกองทุกขขึ้นแสดงเปนอันดับแรก คลายกับจะขับไลผูกําลังกลัวทุกขวิ่ง
เขามาพึ่งธรรมซึ่งเปนของเย็น ใหเผนหนีไปเสีย โดยไมยอมนั่งฟงผูเทศนพรรณนา
เรื่องทุกขใหฟงตอไป เพราะพระศาสนาสอนแตเรื่องทุกขอยางออกหนาออกตา 



 

แวนดวงใจ ๑๘๓ 

๑๘๓ 

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

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

พระพุทธเจาเปนผูฉลาดจึงไมทรงสอนใหแกทุกขซึ่งเปนตัวผล แตทรงสอนให
แกตนเหต ุ คือความบกพรองหรือสิ่งบกพรอง อันเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นแหงทุกขที่เรียก
วา “สมุทัย” แปลวาแดนเกิดขึ้นแหงทุกข เมื่อเหตุดับผลก็ดับไปเอง การที่พระพุทธ
เจาทรงยกเอาทุกขขึ้นประกาศกอนอื่น ก็คือการช้ีบอกหลักฐานความจริงใหทราบ เพื่อ
จะไดคนหาสาเหตุท่ีเปนมาแลวทําการแกไขใหถูกทาง เชนเดียวกับของกลางที่โจรลักไป 
เจาหนาที่ตองถือเปนหลักฐานชิ้นสําคัญเพื่อจะผูกมัดโจรใหอยูในเงื้อมมือฉะนั้น 

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

ความบกพรองเกิดไดหลายทางคือ เพราะความไมฉลาดในการทํามาหาเล้ียงชีพ 
หารายไดไมทันเขาบาง เพราะสุขภาพไมสมประกอบบาง เพราะความโงและเกียจคราน
เปนเจาเรือนบาง ข้ีเกียจทํางานหารายได แตการจายกับการกินน้ันลือนามบาง เพราะ



 

แวนดวงใจ ๑๘๔ 

๑๘๔ 

ราคะตัณหาเขาครอบงําจิตจนลืมสํานึกตัวและครอบครัวบาง นี้กลาวไวพอประมาณ ถา
ความบกพรองดังกลาวนี้มีในที่ใดมาก ทุกขยอมมีในที่นั้นมาก ทานใหนามจุดบกพรอง
น้ีวา สมุทัย แปลวาแดนเกิดทุกข ถาใครบกพรองจุดไหน ทุกขก็เกิดตามจุดนั้น ท่ีพระ
พุทธเจาสอนใหมีความขยันหม่ันเพียร อยาเปนคนเกียจคราน ใหเก็บรักษาทรัพยท่ีหา
มาได อยาใชอยางสุรุยสุราย ใหจายพอประมาณเทาท่ีเห็นวาจําเปน ทั้งนี้เพื่อคนใหรูวิธี
หลบหลีกทุกข และสอนวิธีปราบปรามสมุทัย คือตัวข้ีเกียจดวยมรรค คือความเขมแข็ง
ตอการแสวงหาอาชีพเพื่อนิโรธ ความดับทุกขในครอบครัวเปนตน จะมีทางเกิดขึ้นเปน
ความสุขในครอบครัวและหมูชนน้ัน ๆ 

มิใชพระพุทธเจาสอนคนใหนั่งงอมืองอเทา ไมคิดอานหางานทํา แลวนั่งกอด
ทุกขนอนกอดทุกข เพราะไมมีอะไรจะใชและรับประทาน ไมไดสอนใหกอดทุกขอยูโดย
หาทางออกไมได อริยสัจทั้งหมดพระองคนํามาสอนเพื่อเปลื้องทุกขจากบรรดาสัตวทั้ง
น้ัน ไมมีอริยสัจบทใดจะสอนคนใหจมอยูในทุกข ทั้งสอนพระ ท้ังสอนฆราวาส ผูครอง
เรือน แตทรงแยกวิธีสอนตางกันไปบางตามเพศและฐานะ รวมแลวเปนเร่ืองสอนคนให
มีความฉลาด ปลดเปลื้องตนออกจากทุกขทั้งนั้น แตเราพากันมองขามอริยสัจกันเสีย
มาก จึงไมสามารถจะแกไขปลดเปลื้องทุกข ทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอก เชน ครอบครัว
เหยาเรือน สังคม และวงงานตาง ๆ ทั้งทุกขที่เกิดขึ้นภายในใจโดยเฉพาะได นอกจาก
ความคิดเห็นท่ีเขาใจวาทันสมัยน้ีเทาน้ัน จะพาใหเปนอุปสรรคตอตนเองในการครอง
ชีพ ไมเปนไปเพื่อความสะดวกทันโลกเขา 

เพราะคําวาทันสมัยน้ีอาจจะเปนสมัยของสมุทัย คือหาไดนอยแตจายมาก ก็ไมมี
ใครทราบได หากพยายามดําเนินตามทางอริยสัจช้ีบอกแลว การแสวงหารายไดคงนับ
วันสมบูรณ การประพฤติตัวก็คงมีขอบเขต การจับจายใชทรัพยก็คงรูจักฐานะของ
ทรัพยและของตัว การสุรุยสุรายจายโดยเห็นวาจําเปนไปเสียทุกกรณี ก็คงมีความรูจัก
ประมาณเปนเคร่ืองคํ้าประกันไวบาง ทรัพยที่หามาไดมากนอยก็คงจะมีสถานที่จอดแวะ
บาง ความฟุงเฟอเหอตามเพื่อนก็จะรูสึกตัวบางวา น่ันคือทางฉิบหาย เพราะเสียท้ัง
ทรัพย เสียท้ังหลักนิสัย คือนิสัยเปนสมบัติสําคัญกวาสมบัติใดในโลก ถาหลักนิสัยได
เสียไป เพราะความไมคํานึงตัวเองในปจจุบันและอนาคตแลว จะหาโอกาสตั้งตัวไมได
ตลอดไป 

ผูไมมองขามหลักนิสัย พยายามดัดแปลงจิตใจใหเปนไปในกรอบของศีลธรรม 
คือความดีงาม จะเปนผูมีความสงาราศีในปจจุบันและอนาคต เพราะหลักนิสัยคือหลัก



 

แวนดวงใจ ๑๘๕ 

๑๘๕ 

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

เพราะฉะน้ัน การที่พระศาสนาสอนคนใหรูจักวิธีปฏิบัติตอตัวเองโดยถูกตอง 
เพื่อปดกั้นทางมาของทุกข จึงเปนทํานองเดียวกันกับหมออธิบายเรื่องโรคและวิธีรักษา
ตัวใหแกคนไขนําไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแกตัวเอง ซึ่งตรงกับอริยสัจที่สอนคนให
ฉลาดปกครองตัวเองดวย การรูสาเหตุทางมาของความสุขความทุกข และรูวิธีแกไขและ
สงเสริมตามเหตุการณท่ีควร มิไดเปนไปตามท่ีคิดวาพระศาสนาสอนคนในแงราย จึง
ควรทราบความหมายอันแทจริงของอริยสัจ ซึ่งเปนหัวใจของโลกทุกภูมิและของธรรม
ทุกขั้น ผูหวังความเจริญจึงควรแยกแยะอริยสัจไปปฏิบัติตามเพศและขั้นภูมิของตน จะ
เปนผูเจริญรุงเรืองท้ังปจจุบันและอนาคต เพราะไมเคยปรากฏพุทธบริษัทรายใด ที่นํา
อริยสัจของพระพุทธเจาไปปฏิบัติแลว ไดรับความเสียหายและลมจมไป นอกจากจะทํา
ผูน้ันใหเปนคนดีและประเสริฐ จนกลายมาเปนบุคคลตัวอยางของโลกเทาน้ัน ท่ีกลาวน้ี
โดยมากเปนอริยสัจทั่วไป จะเรียกวา อริยสัจนอก หรืออริยสัจครอบครัวก็ได ตามแต
จะเรียกดวยความถนัดใจ 

ตอไปนี้จะอธิบายอริยสัจใน อริยสัจน้ีโดยมากเก่ียวกับใจโดยเฉพาะ 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 



 

แวนดวงใจ ๑๘๖ 

๑๘๖ 

วิธีแกไขคือธรรมเครื่องอบรม เพ่ือบํารุงใจใหมีความสงบสุข ถาธรรมเคร่ือง
บํารุงไมพอกับความตองการของใจ ใจยอมมีทางเล็ดลอดออกไปสูอารมณประเภท
ตางๆ  เพ่ือแสวงหาอาหารเคร่ืองบํารุง แตอาหารประเภทท่ีใจตองการน้ันโดยมากเปน
อาหารประเภทนํ้าเกลือ ดื่มเขาไปแลวทําใหรอนทองตองการดื่มน้ําบอย จึงหาความอ่ิม
พอในการดื่มไมได ลักษณะของใจที่มีความอยากในอารมณประเภททําใหเกิดตัณหา 
จึงหาเมืองพอไมเจอ ใครจะดื่มไปสักเทาไร และเคยด่ืมมามากและนานเทาไรก็ไมเคย
ไปเจอเอาเมืองพอดี แตไปเจอเอาเมืองหิวทั้งนั้น ทานจึงกลาวประมาณความอยากใน
อาหารประเภทเหลาน้ีวา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําจะเสมอตัณหายอมไมมี ดังนี้ 

นี่คืออาหารประเภทที่ดื่มเขาไปแลวทําใหเกิดโทษแกผูดื่ม คือออกรอนทองทํา
ใหชวนด่ืมเสมอ เครื่องดื่มประเภทนี้ ถาขืนดื่มมาก ๆ และดื่มไปนาน ๆ คิดวาลําไสคง
ทะลุแนนอน ถาไมมียาแกใหหายตองเสียคนและตายกันดวยโรคชนิดน้ีทุกราย ทานผูรู
โทษของมันมาแลว จึงสอนใหระวังและหาหนทางตัดตัณหาความอยากท้ังสามน้ีดวย
อุบายตาง ๆ ใหนอยลง โดยมีการอบรมใจดวยธรรม อันมีรสเยี่ยมยอดเปนที่ดื่มของใจ 
เพ่ือจะใหจิตปลอยวางอาหารประเภทนํ้าเกลือน้ันเสีย เหลือแตธรรมรสไวเปนเคร่ือง
บํารุงใจ 

การอบรมใจดวยธรรมจนปรากฏเปนความสงบสุขข้ึนมา น่ันคือ ธรรมรสท่ีให
คุณแกผูดื่ม ดื่มไดมากเทาไรก็ยิ่งเห็นความสงบสุขมากเทานั้น ทั้งจะทําใหผูดื่มมีโลกอัน
กวางขวางและเบิกบานภายในใจ เห็นสัตวเปนสัตว เห็นคนเปนคน เห็นส่ิงช่ัวเปนของ
ชั่ว เห็นสิ่งที่ดีเปนของด ีเห็นบุญเปนบุญ เห็นบาปเปนบาปจริง ๆ กลายเปนคนจริงตอ
หลักกรรม ไมเอนเอียง ทํานองคนขณะที่กําลังหิวจัด มองเห็นใบไมแหงกลายเปนผัก
ตมไป ไดความาเปนอาหารและจ้ิมนํ้าพริก พอหายหิวแลวจึงกลับเห็นโทษวาความหิว
จัดทําใหตาฝาฟางไปไดฉะนั้น ความอยากในอฐานะที่ไมควรอยาก ทานเรียกวา สมุทัย 
ทุกขคือโทษที่เกิดจากอฐานะ เปนความแผดเผาตัวเองจนจิตทรงตัวน่ิง ๆ ไมได เพราะ
ถูกสิ่งผลักดันใหกระสับกระสายอยูตลอดเวลา หาความสุขไมไดตลอดกาล มรรค คือ
อุบายวิธีตัดรอนตัณหาท้ังสามน้ันใหหมดไปเปนลําดับ นิโรธ คือความดับทุกขทางใจ
ดวยอํานาจของมรรค คือการบําเพ็ญ 

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



 

แวนดวงใจ ๑๘๗ 

๑๘๗ 

ภายในใจ ทางพนทุกขไมมีใครตัดหนามกั้นไวเลย จะเปนเสนทางของผูหนีทุกขกาวไป
ดวยความบริสุทธ์ิใจ แมที่อยูของผูสิ้นทุกขก็ไมมีใครนําขวากหนามไปปกเสียบไว เปน
ธรรมชาติท่ีร่ืนรมยเชนเดียวกับใจท่ีหมดจากทุกขแลวน่ันแล 

อนึ่ง คําวา ทุกขในชาตินี้ ชาติหนา โปรดอยามองขามใจซึ่งเปนเจาทุกขอยูขณะ
น้ี แมสุขทุกขั้นก็มีใจดวงเดียวนี้เทานั้น จะเปนเจาของผูครองสุขในคติของตน 

การแสดงธรรมท้ังอริยสัจนอกและอริยสัจในก็เห็นสมควรแกเวลา อริยสัจใดที่
เห็นสมควรแกภาวะของตน โปรดนําไปปฏิบัติเพื่อกําจัดทุกขที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอก 
และทุกขที่มีอยูภายในใจโดยเฉพาะ ใหไดรับประโยชนเทาท่ีควร สมกับอริยสัจอัน
ประเสริฐเปนของทุกคน เพราะความบกพรองอาจมีกับทุกคน ถาไดนําอริยสัจไปแกไข
สวนท่ียังเห็นวาบกพรองใหสมบูรณเต็มท่ี ผลคือความสุขอันสมบูรณจะเปนที่ยอมรับ
โดยไมลําเอียงตอผูใด 

ในอวสานแหงการแสดงธรรม ขออํานาจคุณพระรัตนตรัยจงคุมครองรักษาให
ทุกทานมีความรมเย็นเปนสุขและมีโอกาสบําเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกําลัง โดย
ปราศจากอุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง และขอใหมีแตความร่ืนเริงสดช่ืนท้ังหลับและต่ืน 
ตลอดอิริยาบถ นึกสิ่งใดจงมีมาสนองความตองการดังใจหวังทุกประการเทอญ 
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