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เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

กาวออกจากทุกข 
 

 ทุกๆ ทานตางก็มุงเพือ่ความลดหยอนผอนผันทุกขที่มอียู ทัง้เกี่ยวกับภายนอกและ
ภายใน และพยายามมาจากสถานที่ตางๆ ลวนแลวแตมาดวยความสนใจใครตอธรรมะ
คําส่ังสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปนเคร่ืองจะแกไข หรือบรรเทาสิ่งที่เราไมตองการ ไดแก
เร่ืองของทุกข จะมีมากมีนอยก็เปนภัยทั้งน้ัน คําวาทุกขนี้ไมทราบวาไดมาเกี่ยวของหรือ
ผูกมัดกับเราเมื่อไร ไปทีไ่หนอยูที่ใดก็ไดยนิแตจะพยายามปลดเปลื้องออกจากทุกข ไมวา
สัตวและบุคคลมีกิริยาทาทางเชนเดียวกันหมด แตทางที่มาของทุกข หรือผูที่จะกาวเขาไป
หาทุกขไมคอยจะปรากฏ แตเร่ืองของทกุขรูสึกวาจะมีอยูทุกแหงทกุหนบรรดาสิ่งที่มีใจ
ครอง 

วิธีบําเพ็ญหรืออุบายที่จะปลดเปลื้องจากทุกข ไมวาทุกขประเภทใดๆ นั้น จึงตอง
อาศัยหลักธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปนธรรมชาติที่แนนอน คําวาแนนอนนั้นก็
พอยกมาอธบิายใหฟงไดเพียงเล็กนอย ใหเราเห็นอยางงายๆ ก็คือ คําวาสวากขาตธรรม 
แปลวาธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว เทียบกันไดกบัคําที่วาสองบวกกับสองเปนสี่ 
ดังน้ีเปนตน เมื่อสองบวกกับสองแลว ไมวาใครจะบวกอยูที่ไหน ถาเปนการถูกตองตาม
หลักแหงการบวกแลว ตองบอกวาเปนสี่ทั้งน้ัน ไมวาเด็กหรือผูใหญ ไมวาใครๆ ในโลกนี้จะ
ทําการบวก จะตองบอกวาสองบวกสองเปนสี่ดวยกัน 

หลักธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจาไมวาองคใดๆ ที่ไดถึงแดนแหงความตรัสรู
ธรรมของจริงขึ้นมา ตองอาศัยหลักธรรมคือสองบวกสองเปนสี่ ถูกตองเปนลําดับตั้งแตตน
ตลอดจนถึงความเปนพระพุทธเจา หากวาใหผิดเพี้ยนไปจากหลักที่กลาวนี้ แมความเปน
พระพุทธเจาก็จะปรากฏขึน้มาใหโลกไดบูชากราบไหวไมได ดังน้ันโลกทัง้หลายจึงไดยอม
กราบไหวเคารพบูชา และนอมเอาธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจามาเปนเคร่ืองชี้ชอง
บอกทางตนเอง ซึ่งเราเปนผูไมสามารถจะทําการบวกลบใหถกูตองไดเชนเดียวกับพระองค
ทาน 

คําที่วาเราไมสามารถจะทําการบวกลบใหถูกตองได เชนเดียวกับพระพุทธเจานั้น 
พูดงายๆ กค็ือวา สองบวกสองเราเห็นวาเปนหาไปเสีย สามบวกสามเปนเจ็ด เหลานี้เปน
ตน ส่ิงใดที่ธรรมของพระพุทธเจาเห็นวาถูกตอง แทนที่ใจเราจะคลอยตาม หรือเชื่อมั่นตาม
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หลักธรรมที่พระองคทานตรัสไวโดยชอบธรรมนั้น แตกลายเปนเรื่องฝนไปเสีย ส่ิงที่ตน
ชอบใจและฝนไปดวยนั้น คือเปนเรื่องสองบวกสองเปนหา ผลที่ไดรับจึงเปนเรื่องผิด เมื่อ
เปนเชนนั้นผูที่จะแสวงหาความสุขความเจริญ จึงกลายเปนเรื่องแสวงหาความทุกขความ
ลําบากแกตนเองโดยเจาตัวไมรู เพราะทําการบวกลบผิดจากหลักธรรมชาติที่ถูกตอง 

พระพุทธเจาไมวาองคใดๆ ตองตรัสรูธรรมของจริง คืออริยสัจธรรมทั้งส่ีดวยกัน ไม
มีพระพุทธเจาองคใดๆ ที่จะฝนสัจธรรมทั้งส่ีนี้วาเปนของไมจริง ทุกขก็เปนของจริง สมุทัย
ก็เปนของจรงิ มรรคก็เปนของจริง นิโรธก็ตองเปนของจรงิ และรูตามหลักความจริงวา 
ทุกขตองเปนทุกขแนนอน ซึ่งจะควรเปนเครื่องสะดุดจิตสะดุดใจ และหาวิธีถอดถอน
ตนเหตุคือเร่ืองของสมทุยันั้นออกจากใจไดดวยมรรค คือความอุตสาหพยายามในทางที่ถูก 
ผลจึงปรากฏเปนสองบวกสอง กลายเปนสี่ขึ้นมาเปนลําดับๆ จนถึงภูมิอันสมบูรณไดแก
ความตรัสรูธรรมของจริง คือรูแจงชัดตามหลักความจริงแหงสัจธรรมทั้งส่ี 

ความรูแจงชัดนั้นจึงกลายเปนความจริง เปนธรรมของจริงขึ้นมาอีกประเภทหนึ่ง ที่
เรียกวาความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพนจากสิ่งที่เปนขาศึกทั้งหลาย กลายเปนใจที่อัศจรรย 
หรือถาเปนบุคคลก็เรียกวาเปนบุคคลพิเศษอัศจรรยของโลกผูหนึ่ง ที่ไดตรัสรูธรรมของจริง
นี้ เร่ืองอริยสัจธรรมนี้เคยเปนของจริงมาตั้งแตกาลไหนๆ ไมเคยละความจริงแมแตนิด
หนึ่ง แตเมื่อโลกทั้งหลายมาทําการบวกลบกับธรรมของจริงน้ี กลายเปนของปลอมขึน้มา
ภายในตัวโดยเจาตัวไมรู ฉะนั้นจึงคนหาธรรมของจริงไมพบแมจะมีอยูภายในตนเอง 
เนื่องจากสองบวกสองกลายเปนหาไปนั่นเอง 

ความรูสึกที่เปนมาหรือเปนอยูในปจจุบันของเราทุกๆ ทาน เปนสิ่งที่เจือดวยของ
ปลอมแปลงทั้งหลาย เมื่อกระเพื่อมตัวออกมาจึงกลายเปนสองบวกสองเปนหาไปเรื่อยๆ 
ผลที่จะไดรับจึงไมคอยจะตรงตามรองรอยแหงความปรารถนาของตน ดังน้ันจึงตองอาศัย
หลักธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปนธรรมตายตัว และเปนแบบฉบับของโลกผูไม
สามารถจะบวกลบคูณหารโดยลําพังตนเองได ไดอาศัยหลักธรรมะซึ่งเปนแบบพิมพอัน
ตายตัวของพระองคทาน ไดไปปรับปรุงตนเอง พยายามดัดแปลงตนเองใหเปนไปตามแถว
ธรรมะอันเปนของตายตัวนั้น ผลที่จะพึงไดรับก็ปรากฏมีความสงบเยือกเย็น ไมวาโลกจะ
นําไปประกอบหรือบําเพ็ญตามหนาที่หรือกําลังความสามารถและเพศของตน ยอมจะไดรับ
ความรมเย็นเปนสุขไปตามลําดับแหงการประพฤติปฏิบัติไดมากนอย 

ผูที่เปนนักบวชก็อุตสาหพยายามบําเพ็ญตามหนาที่และเพศของตน ใหถกูตองตาม
กฎเกณฑของธรรมที่มีไวสําหรับนักบวช ผูนั้นก็จะมีความรมเย็นเปนสุข ซึ่งเปน
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ผลตอบแทนเกิดขึ้นจากขอปฏิบัติอันดีงามของตน เร่ืองของทุกขทีม่ีอยูรอบดาน ไมวาขาง
นอกไมวาขางใน ซึ่งเราทุกๆ ทานก็ไดทราบกันทั้งน้ัน ทุกขเหลานี้เราก็มีวันที่จะปลดเปลื้อง
ออกไดจากจติใจของตน พอจะมีความสุขความเจริญทางดานจิตใจ เราผูเปนชางตีนหลัง
หรือเทาหลัง คือพระพุทธเจาพระองคทานเปนเหมือนกับชางเทาหนา แมจะมีอุปสรรคสิ่ง
ใดๆ ที่ทําการกีดขวางพระองคทาน ก็ทรงฝาฝนไปไดโดยตลอด เราก็คงไมมีอปุสรรค
ขนาดนั้นเพราะเปนชางเทาหลัง จึงควรจะอุตสาหพยายามบําเพ็ญตนใหเต็มสติกําลัง
ความสามารถ ที่ไดกาวเขามาสูความเปนมนุษย และไดพบพระพุทธศาสนาซึ่งเปนหลัก
ความจริงโดยสมบูรณ อยาใหเสียเวลาในวันหนึ่งคืนหนึ่ง เดือนหนึ่ง ปหนึ่ง นับวันนับคืน
ไปได นับเดือนนับปไปไดมากนอยเทาไร ก็ควรจะไดนบัคุณงามความดีที่เราไดบําเพ็ญ
ประจํามื้อประจําวันและประจําปเดือนไปเชนเดียวกันกับมื้อวันปเดือน เราจะไมเสียทีในวัน
หนึ่งๆ ก็ชื่อวาเราไดกาวไปเปนลําดับ 

การกาวไปดวยการบําเพ็ญตามแนวธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ก็ชือ่วาเราได
กาวออกจากทุกขไปวันละเล็กละนอย เพราะทุกขทั้งหมดจะเกดิขึ้นเพราะความไมรอบคอบ
ของเรา ไมวาไมรอบคอบในกิจบานการเรือน ไมวาไมรอบคอบในสวนภายในคือใจของตน
โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกับสิ่งแวดลอม ถาเราไดบําเพ็ญตามหลักธรรมซึ่งออกมาจากความเฉลียว
ฉลาดของพระพุทธเจา เราจะมีวันที่จะไดกาวพนจากทุกขเปนระยะๆ ไป จนสามารถพนไป
เสียโดยสิ้นเชิง ไมมีอนัใดที่จะเปนขาศึกตอจติใจของเรา ชื่อวาทุกขทั้งหลายซึ่งเคยเปน
เรือนอยูหลับนอนของเรา เราก็จะไดเปลี่ยนจากสภาพอันนี้ออกไป กลายเปนผูอยูดวย
ธรรมะ คือความสุขความเจริญภายในจิตใจ 

นี่แหละหลักธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจา จึงมีความจําเปนสําหรับเราผูที่มีส่ิง
จะควรแกไขอยูภายในตนดวยกัน หนาที่การงานอยางอื่นๆ ซึ่งเราเคยผานมาเปนประจําไม
วาหนักเบามากนอย เราสามารถดําเนินและผานมาไดเปนลําดับ สวนงานซึ่งเปนงานที่
แทจริงของเรา ไดแกงานการบําเพ็ญคุณงามความดีสําหรับเรา นี้เราก็ควรจะทําความ
พยายามฝาฝนหรือบึกบึนเชนเดียวกับงานภายนอก ผลที่เราจะพึงไดรับนั้นจะเปนที่พอใจ
เปนลําดับๆ ไป ถาจะปลอยไปตามใจชอบ ไปตามยถากรรม และจะมอบใหโอกาสวาสนา
อํานวยเปนผูมาตัดสินหรือพยุงเราใหไปสูจุดประสงคที่เราตองการแลว เห็นจะไมมีวันที่เรา
จะถึงแดนแหงความสมหวังได 

เพราะหลักธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ทานก็ตรัสไวโดยชัดเจนแลววา วิริ
เยน ทุกฺขมจฺเจติ ซึ่งแปลเนื้อความวา บุคคลยอมกาวพนจากทุกขไปไดเพราะความ
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ขยันหมั่นเพียร ไมวาทุกขทางโลกหรือทุกขในดานธรรมนิยม ถาไมมีความขยันหมั่นเพียร
แลวจะผานพนไปไมได วันไหนก็จะบนแตทุกขแตยากลําบากเข็ญใจ ไรทรัพยอับปญญา ไม
มีความสามารถจะปกครองตนได ส่ิงใดๆ ก็ฝดเคืองไปเสียหมดในบุคคลผูนั้น ที่อยูที่อาศัย
ปจจัยเครื่องใชสอยก็ขัดสนจนใจ ไมมีส่ิงใดที่จะสนองในคราวจําเปน นี่คือขาดความ
ขยันหมั่นเพียร ผลตองแสดงความฝดเคืองใหเราเห็นทุกระยะไป เร่ืองของทุกขทีธ่รรมนิยม
ก็ไดแก ทุกขสัจ ที่มีประจําอยูดวยกันทุกๆ ราย นี่ก็จะตองพยายามฝาฝนหรือกาวลวงไปได 
เพราะอํานาจแหงความขยันหมั่นเพียรเหมือนกัน ไมใชจะกาวไปเอาเฉยๆ โดยไมตอง
บําเพ็ญเหตุ ซึ่งมีความขยนัหมั่นเพียรเปนเครื่องหนุนหลัง 

จิตนี้เปนตัวพยศอันสําคัญ สัตวพาหนะเรานํามาใชประโยชนไดเทาที่ควรแกกําลัง
ของเขา ก็ตองอาศัยการฝกฝนอบรม ไมเชนนั้นก็ใชการไมได จิตใจที่จะใหมีความดีความ
เดน เปนจิตที่มีความเฉลียวฉลาดรอบตัว ใชการใชงานไดทุกอยาง กต็องอาศัยการอบรม
ดัดแปลง ถาจะปลอยใหเปนไปตามอาํนาจของใจจริงๆ แลว วันยังค่ําคืนยังรุงและตั้งกัปตัง้
กัลป จะไมมวีันไหนที่จิตใจจะเสาะแสวงหาความสุขมาใหเรา โดยที่เราไมไดดัดแปลงอบรม
เขาใหเปนไปในทางที่ดี ดังน้ันการอบรมดัดแปลงตนเองจึงถอืเปนเรื่องสําคัญ เชนเดียวกับ
คนตกน้ํา ถาไมเปนหนาที่ของตนเองซึ่งกําลังตกอยูในน้ํา พยายามแหวกวายตนเองใหถงึที่
ปลอดภัยแลว ผูนั้นก็ตองจมน้ําตายโดยไมตองสงสัย 

การตกน้ําไมใชเปนเรื่องเล็กนอย ตองเปนเรื่องถึงแกชีวิต ผูทีต่กอยูในภาวะเชนนั้น
ตองถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับตัวเอง จะพยายามแหวกวายและชวยตนเองจนหมด
ความสามารถ เร่ือง นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําคือความทะเยอทะยานของจิต ที่เปนไป
ดวยความลุมหลงอันไมมีประมาณซึ่งลอมรอบอยูภายในจิตใจนี้ ก็จัดวาเปนภัยอันสําคัญ
สําหรับผูที่มีความมุงหวังจะขามพนจากเขา เพื่อถงึแดนแหงความเกษม จะพยายามแหวก
วายตนเองโดยหวังพึ่งตนเองเต็มประโยคพยายาม แตอาศัยครูอาจารยเปนผูแนะนําพรํ่า
สอนชี้แนวทางให แลวนํามาประกอบโดยลําพังตนเอง 

การพิจารณาจิตใหรูวิถีทางเดินของจติที่เปนไปอยูทั้งวันทั้งคืนโดยละเอียด ตอง
อาศัยความเสาะแสวง หรือความสอดสองมองดูเร่ืองของตนที่จะเคลื่อนไหวไปทางใด ดีก็
พยายามใหทราบ ทําความเขาใจกับเรื่องดีที่เกิดขึ้นจากตน จะเปนเรื่องชั่วก็พยายามทํา
ความเขาใจกับเรื่องชั่ววาเกิดขึ้นจากที่ไหน และผูใดเปนผูชั่ว ผูใดเปนผูจะสามารถทราบ
เร่ืองความชั่วที่เกิดขึ้น และผูใดจะเปนผูถอดถอนความชั่วนั้นออกจากตนไดดวยวิธีใด ตอง
ทําการสอดรูอยูเชนนี้ 
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กิเลสตัณหาอาสวะที่เราถือวาเปนภัยนั้น ไมใชผูหนึ่งผูใดจะมาปรุงแตงหรือส่ังสม
ขึ้นมาเพื่อเรา แตเปนเรื่องความเผอเรอของเรา หรือความไมรอบคอบของเราตางหาก ที่
ทําการสั่งสมส่ิงเหลานี้ขึ้นมาโดยเจาตัวไมรู เมื่อปรากฏผลขึ้นมาจึงเปนที่ไมพอใจ และเกิด
ความทุกขไมพึงปรารถนาในสิ่งนี้ แลวก็เปนเหตุใหเพิ่มทุกขขึ้นมาเปนลําดับ อุบายวิธีที่จะ
ทราบเรื่องของตัวเองไดโดยชัดเจน จึงตองอาศัยหลกัของความเพียรเปนเครื่องหนุน
สติปญญา สอดสองมองรูเร่ืองของตัวเองที่จะเคลื่อนไหวไปทางใดบาง เพราะเรื่องของจิต
แลวจะอยูเฉยๆ ไมได ตองเสาะแสวงหาตามหนาที่ของเขาที่มส่ิีงบังคับใหผลักดันออกมา 

ถาเราจะแยกออกมาพิจารณาทางธาตุขันธ ธาตุอันใดขันธอันใดที่มอียูในโลกธาตุ
อันนี้ จะเปนธาตุขันธที่ไมมีความแปรความสลาย ซึ่งพอจะถือเอาวาเปนตนหรือเปนของตน
ได และพอที่จะทําความไววางใจไดกับส่ิงเหลานั้นก็ไมมี พิจารณาดูวิถีของใจที่คิดกลบัไป
กลับมายอนหนายอนหลังทั้งกลางวันกลางคืน ก็มีตัง้แตเร่ืองมายาทั้งน้ัน เมื่อเรายังไม
ทราบกลมายาของเขาตราบใด เราก็พลอยจะไดรับความดีใจเสียใจสับสนปนเปกันอยูเชนนี้
ตลอดไป แตเมื่ออาศัยสติปญญาพินจิพิจารณาใหทราบเรื่องความเปนมายาของอาการของ
จิตที่แสดงอยูเชนนี้เปนลําดับๆ ไปแลว เราจะทราบทั้งสถานที่เกิด ทั้งความเกี่ยวของของ
เขา ทั้งส่ิงที่จติใจไปเกี่ยวของนั้นคืออะไร 

เพราะตามธรรมดาแลว อารมณที่จิตไปเกี่ยวของน้ันก็ดี ความเกี่ยวของของจิตก็ดี
เปนสภาพแตละอยางๆ เทานั้นตามธรรมชาติของเขา ไมใชเปนสิ่งที่จะควรยึดถือ หรือทํา
ความสําคัญวานั่นเปนเรา นั่นเปนของเรา ดีนั้นเปนเรา ชั่วนั้นเปนเรา ดีนั้นเปนของเรา ชั่ว
นั้นเปนของเรา มันเปนของสลาย ของแปรสภาพดวยกันทั้งสองอยาง คือทั้งดีทั้งชัว่ ส่ิง
เหลานี้ไมมคีวามคงที่ มีการอาการแสดงและแปรสภาพเปนลําดับๆ ไป ทุกๆ ขณะที่
ปรากฏขึ้นมาตองมีความแปรสภาพประจําตน จะเปนที่ไวใจและเปนที่ยึดถือวาเปนเราเปน
ของเรา หรือควรจะทําความดีใจเสียใจกับเขาไดที่ตรงไหน เมื่อเราไปทําความดีใจเสียใจ
หรือติดใจกบัสิ่งที่เปนมายานี้ มายาฉากหลังก็จะแสดงขึ้นมาใหเราไดรับความทุกขโดยเจา
ตัวไมรูอีกเหมือนกัน 

ฉะนั้นการเรียนวิชารูเร่ืองของจิตนี้ จึงตองอาศัยหลักสติหลักปญญาตามที่พระองค
ทานสอนไว จะคิดขึ้นมาแงไหน เปนขึ้นมาอยางไรภายในจิต เราตองทราบเสมอวานี่ก็คือ
อาการดวยกันทั้งหมด ถาจะพูดวาทาง ก็เหมือนกบัทางที่เราจะกาวไป เราไปที่ไหนๆ ตอง
อาศัยหนทางไปก็จริง แตที่อาศัยทางไปนั้น ไปเพื่อจุดประสงคที่เรามุงหวังตางหาก เรา
ไมไดมุงจะกอบโกยเอาหนทางนั้นไปดวย จะเปนทางขรุขระหรือเปนทางสะดวกทางราบรื่น 
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จะเปนแดดเปนฝน เปนรมไมชายเขา ทาน้ํา ศาลาที่ไหนก็ตาม เปนที่พักที่อาศัยไปชั่วระยะ
กาลที่เราเดินทางเทานั้น ไมใชเปนจุดที่เรามุงประสงคซึ่งควรจะนอนใจแลวหยุดชะงักใน
การเดินทาง พักอยูที่นั่นเสีย โดยเขาใจวาตนถึงจุดหมายปลายทางแลว 

เร่ืองทางทั้งหมดตองเปนเรื่องที่เราจะเดินและผานไปทั้งน้ันตามที่กลาวมา อาการ
ของจิตก็เชนเดียวกัน มคฺโค ไดแกทางเดินของจติ จิตจะเดินไปกับอะไรถาไมมีอารมณดีชั่ว
เปนเครื่องเดิน จิตจะรูอะไรถาไมรูเร่ืองดีเร่ืองชั่วซึ่งเกดิกับจิตเสียเอง จิตจะหาความ
บริสุทธิ์ไมไดเมื่อไมทราบมลทินที่เคลือบแฝงอยูภายในตนเอง โดยแจมแจงหรือรอบคอบ 
ส่ิงใดที่จิตไดพิจารณาจะเปนดีหรือชั่ว จะเกี่ยวกบัเรื่องอดีตอนาคต ตองถือวาเปนเรื่อง
ทางเดินของจิตที่จะตองผานไปโดยไมมีความเยื่อใยกับสิ่งที่ผานมาแลว และไมมีการเอื้อม
ไปในสิ่งที่ยังไมมาถึง ทัง้จะตองรูในขณะที่อาการของจิตปรากฏขึ้นมา เปนลักษณะใดใน
ปจจุบัน 

เมื่อเปนเชนนี้เราก็มีทางที่จะทราบทั้งทางขรุขระและทางสะดวก ซึ่งเปนไปกับจิต
ของเราในขณะที่กําลังบําเพ็ญหรือพิจารณาอยู ดีเกิดขึ้นกข็อใหรู ทําความรูเร่ืองกบัเรื่อง
ความดีที่ปรากฏขึ้นมา และทําความเขาใจรูเร่ืองกนั แตนี้ไดยึดถือวาดีนี้เปนเรา จนถึงกับวา
จะเกิดความนอนใจหรือดีใจ ซึ่งจะกลายเปนเรื่องความทุกขขึ้นมาในเมื่อส่ิงเหลานั้น
แปรปรวน พูดงายๆ กค็ือวา จะเปนสุขกด็ี เปนทุกขก็ดี ปรากฏขึ้นมาในใจ ใหทราบวาน้ีคือ
ทางขรุขระและทางสะดวก มอียูในทางสายเดียวกันแตตางระยะกันเทานั้น วาอะไรจะเกิด
กอนเกิดหลงั เชนเดียวกับเราเดินทาง อาจจะมีทางขรุขระหรือทางราบรื่น ซึ่งเราจะเดินผาน
ไปนั้น วาจะอยูระยะขางหนาหรืออยูปจจุบันที่เรากําลังเดินอยูนี้ก็ได 

เร่ืองของความดีความชั่วอาศัยอยูกับจิตดวงเดียว แตตางวาระที่จะแสดงตัวออกมา
ใหเรารู เราตองพิจารณาสิ่งเหลานี้เปนอารมณของใจ ดกี็ทําความเขาใจกับความดี แตอยา
ถือวาดีนั้นเปนเรา ชั่วก็ทําความเขาใจกับชั่ว เศราหมองก็ทําความเขาใจกับความเศราหมอง 
วาเปนสภาพอันหนึ่งเชนเดียวกับหนทาง ผองใสกท็ําความเขาใจกับความผองใสน้ัน วาเปน
เชนเดียวกับทางราบรื่น แตเราจะตองผานไปดวยกัน ไมวาความเศราหมองความผองใสที่
ปรากฏขึ้นกับตัวเอง ใหทําความเขาใจไปเสมอ 

เร่ืองของจิตแลวจะแสดงอาการใดๆ ขึ้นมา ใหทราบวาเปนเชนเดียวกับหนทาง
ทั้งน้ัน แดดเราก็จะตองไป ฝนตกเราก็จะตองไป รมไมเราก็อาศัยแตจะไมอยู เวลารอนก็
ดื่มน้ําแตไมหยุดเดินทาง มีศาลาตามระหวางทางก็หยุดพักเวลาเมื่อยลาแตเราไมอยู เพราะ
เข็มทิศเราไมไดมุงมาเพือ่จะอยูในสถานที่เหลานี้ แตมุงเพื่อจดุประสงคที่เราตองการวา จะ
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ไปถึงหมูบานหรือสถานที่ใด ซึ่งควรจะหยุดตามความตองการของตนที่มุงเอาไว หลักของ
การดําเนินทางดานจิตใจก็เหมือนกันเชนนั้น เร่ืองของสุขของทุกข ของดีของชั่ว เร่ืองความ
เศราหมองผองใส จะตองเปนหนาที่ของผูเดินทางจะตองประสบดวยกัน และตองรูเร่ือง
และผานไปดวยกัน ไมใชเปนสิ่งที่จะถือเอาดวยกนัทั้งน้ัน ผูนั้นตองเดินไปเสมอ คือไดแก
การพิจารณาไปเสมอไมลดละ ทุกๆ ส่ิงที่ปรากฏขึ้นภายในใจ ตองทําการพิจารณาใหรูเรื่อง
ของกันและกันแลวผานไปเปนลําดับๆ จนถึงจุดหมายปลายทางอันหมดความหมายในสิ่ง
เหลานี้ เชนเดียวกับบุคคลที่ถึงจุดหมายที่ตนประสงคแลว หมดความหมายในหนทาง จะ
เปนราบรื่นหรือขรุขระก็ตามฉะนั้น 

วิธีดําเนินจิต เราตองทําความเขาใจกับจิตของเรา ถาเราไมทําความเขาใจกับจิตแลว 
ก็ชื่อวาเราทําความเขาใจกับเราไมถูกตอง จะตองประสบแตเร่ืองที่ไมพึงปรารถนาเสมอไป
ทั้งๆ ที่เราไมตองการ แตเราไมรอบคอบในความไมตองการของเราวา จะแกไขหรือ
ปรับปรุงตนโดยวิธีใดจึงจะเปนไปเพือ่ความสมหวัง จิตจะมีอะไรแสดงเราไมตองทอใจ ทํา
ความอาจหาญราเริงตอส่ิงที่จะมาสัมผัสเสมอ และทําความพอใจในการที่จะพิจารณาใหรู
เร่ืองของสิ่งนั้นๆ ดวยปญญาของเราเสมอ เร่ืองการกาวไปขางหนานั้นไมตองสงสัย ถาหาก
สติกับปญญาไดพิจารณาสิ่งที่มาสัมผสัหรือเกี่ยวของกับจิตใจของเราอยูเสมอๆ แลว ตอง
เปนการกาวไปอยูเชนนั้น ไมมีอันใดที่จะกีดขวางสติปญญาซึ่งเปนการกาวไปของเรานี้ได 

เพราะส่ิงที่กลาวมาทั้งหมดที่เรียกวาอาการของจิต หรือส่ิงที่มาแสดงกับจิตนี้ เปน
เร่ืองของสมมุติที่จะกอความกังวลใหเราไดถือเปนภาระทั้งน้ัน การพิจารณาสิ่งเหลานี้ใหรู
ชอบดวยปญญานั้น เปนการถอดถอนหรือผานสิ่งเหลานี้ไปไดเปนลําดับๆ จนไมมีอะไรที่
จะเหลืออยูและมาแสดงตัวใหเปนกลมายาเหมือนอยางที่เคยเปนมานั่นเลย จะชื่อวาเปนผู
หมดปญหา หรือเดินรอบโลกเห็นโลกโดยทั่วถึง โลกที่โลกทัง้หลายสมมุตินั้น น่ันเปนโลก
นอกไมใชโลกวัฏวน เพราะไมยังทกุขใหเกิดขึ้นแกผูใด แตโลกที่แทจริงซึ่งเรากําลังเดินเพื่อ
จะรูรอบอยูนี้ นี้คือโลกวัฏวน ถาเราหลงแลวตองรุมรอน ตองไดรับกองทกุขเพราะโลกวัฏ
วนอันนี้ โลกอันนี้เปนโลกสําคัญ 

ผูจะเดินทางใหขามโลก หรือใหเปน โลกวิทู รูทั่วถึงซึ่งโลก ตองรูทั่วถงึเร่ืองหัวใจ
ของตัวเอง เร่ืองหัวใจของตัวเองมอีะไรบางแสดงออกมา ในวันหนึ่งๆ มีอะไรบาง เราตอง
ทําความเขาใจหรือพิจารณาจนรูเร่ืองของสิ่งตางๆ ที่แสดงออกมาจากโลกในคือหัวใจของ
เรา เมื่อเราทําความเขาใจหรือพิจารณากับโลกภายในคือหัวใจของเรานี้ เราตองมีวันจะขาม
โลกสมมุติ โลกวัฏวน โลกอันเต็มไปดวยกองทกุขนี้ไดในวันหนึ่งโดยไมตองสงสัย ดังน้ัน



 ๘

ขอใหทุกๆ ทานโปรดไดทําความเขาใจกับโลกวัฏวนซึ่งพาหมุนไปเวียนมา อยูกับหัวใจของ
เรา แตเราไมสามารถจะทราบเขาได เนื่องจากสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ของเรายังไม
แกกลา แตอาศัยความขยันหมั่นเพียรที่ไดกลาวไววา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ นี้เปนหลักฐาน
หรือเครื่องดําเนินอยูเสมอแลว เร่ืองทุกขทัง้มวลจะตองหมดไปจากหัวใจ โลกอันนี้จะไมมี
ตั้งอยูที่หัวใจอีกตอไป ใจนั้นจะเปนใจที่หมดสมมตุิ คือหมดเรื่องจากโลกความหมุนเวียนนี้ 
จะกลายเปนวิวัฏฏะ หยุดการหมุน จะหมุนไปเกิดแกเจ็บตาย หมุนไปในภพไหนๆ 
เปนอันวาหมดปญหาในวิวัฏจิตดวงนี้ ดวยอํานาจแหงการพิจารณารอบคอบในโลกภายใน
ของตัวเอง 

นี่แหละพระพุทธเจาทานพนจากโลก ที่วา โลกวิทู รูแจงโลก ก็หมายถงึโลกอันนี้
เปนอันดับหนึ่ง โลกภายนอกที่มีความเกี่ยวของกบัพระองค ซึ่งจะตองแนะนําพรํ่าสอนนั้น 
เปนอีกโลกหนึ่งตางหาก นั่นเปนผลพลอยไดจากโลกใน ไดแกโลกวิทู ที่รูแจงเห็นจริงใน
ความเปนมา ความเปนอยูและความจะเปนไปแหงหัวใจของพระองคทาน โลกน้ีเปนโลก
สําคัญ เราก็โปรดไดพิจารณาใหรูเร่ืองโลกน้ีของเราจะเปนผูเรียนจบ 

เร่ืองเกิดแกเจ็บตายนั้นเปนมาดวยกันทุกคน แตเรียนไมจบ จึงตองเรียนซ้ําๆ 
ซากๆ เกิดแกเจ็บตายอยูไมหยุดไมถอย ไมมีใครจะยิ่งหยอนกวากันในเรื่องการเกิดการ
ตาย ความทุกขความลําบาก เพราะเรียนโลกไมจบ ถาเรียนจบแลวก็กลายเปนวิมุตติหลุด
พนจากเครื่องกดถวงจิตใจและกองทกุขทัง้หลายได ไมตองกลับมาหมุนเวียนเกิดๆ ตายๆ 
กับโลกกองทุกขนี้อกีตอไป 

ดังน้ันในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ จึงขออํานาจคุณพระรัตนตรัยตามคุมครอง
ทานทั้งหลาย ใหไดมคีวามสุขกายสบายใจ และบําเพ็ญตนดวยความสะดวกและสมหวัง
โดยทั่วหนากันทุกๆ ทานเทอญ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

