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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘ 
ทุกขประจําสัตวและบุคคล 

 
การฝกหัดอบรมตัวเองควรจะใชความสังเกตสอดรูนิสัยของตัว เพราะคนเรานิสัย

ไมเหมือนกัน เชนเดียวกับเหล็กซ่ึงมีหลายประเภท แตจะยกมาเทียบเพียง ๔ ประเภท 
พอเขารูปกัน คือ ประเภทท่ีหน่ึงเปนเหล็กกลาและเหนียว คุณภาพก็ดีเยี่ยม ประเภทที่
สองเน้ือเหล็กและคุณภาพลดกันลงมาบาง แตอยูในเกณฑด ี ประเภทท่ีสาม เน้ือเหล็ก
ออนคุณภาพไมสูจะดี แตยังอยูในเกณฑพอใชได ประเภทท่ีส่ีเปนเหล็กท่ีเลวมาก ทั้งคุณ
ภาพไมดีเลย เพียงสักแตวาเหล็กเทาน้ัน ไมคอยมีใครสนใจนําไปทําประโยชน 

นายชางก็ม ี๔ ประเภท คือนายชางท่ีหน่ึง มีความฉลาดและชํานาญ ท้ังรูเน้ือเหล็ก
ทุกประเภทไดอยางดีเยี่ยมดวย นายชางที่สองมีความฉลาดและชํานาญรองกันลงมา แต
อยูในเกณฑดีมีความสามารถพอสมควร นายชางท่ีสาม พอทําไดแตไมคอยมีความฉลาด
และชํานาญ ทําเหล็กทีไดทีเสีย เอาแนไมคอยได และนายชางท่ีส่ีไมเปนทาอะไรเลย ไว
วางใจไมได ขาดความเชื่อถือจากนายชางทั่ว ๆ ไป ไมคอยมีคนมาวาจางใหทํา เพราะ
กลัวจะทําเหล็กเขาใหเส่ือมคุณภาพและเสียไป 

เหล็กประเภทท่ีหน่ึง ทั้งนายชางก็เปนประเภทที่หนึ่ง มีความฉลาดและชํานาญใน
เน้ือเหล็กทุกประเภทดวย ยอมสามารถทําเหล็กท้ังสามประเภทใหเปนเคร่ืองใชชนิดตาง 
ๆ ไดดีมาก ทั้งคุณภาพก็สูงเยี่ยม และยังสามารถเสริมคุณภาพจากฐานะเดิมของเหล็ก
ประเภทตาง ๆ ใหดีขึ้นไดดวย 

นายชางประเภทที่สอง มีความฉลาดพอสมควร และมีความสามารถทําเหล็กสาม
ประเภทใหทรงคุณภาพเดิมไวได และใชประโยชนไดดีพอสมควร แตไมสามารถเสริม
คุณภาพของเหล็กทุกประเภทใหดีขึ้นจากฐานะเดิมเทานั้น 

นายชางประเภทท่ีสาม ไมอาจทําเหล็กสามประเภทใหทรงคุณภาพตามฐานะเดิม
ของตนไวได ทั้งอาจทําเหล็กสามประเภทใหเสื่อมคุณภาพลงไดดวย 

สวนนายชางประเภทท่ีส่ีน้ัน รูสึกจะไมเปนที่เชื่อถือของนายจางทั่ว ๆ ไป แมมีผู
นําเหล็กมีประเภทตาง ๆ มาวาจางใหทําเคร่ืองใชชนิดตาง ๆ แทนที่จะไดคาจางแรงงาน
จากเจาของเหล็กผูมาวาจางใหทํา แตกลับทําเหล็กประเภทที่หนึ่งและที่สองของเขาใหลด



 

แวนดวงใจ ๖๙ 

๖๙ 

คุณภาพลงมากเกือบจะใชการอะไรไมได และทําเหล็กประเภทท่ีสามของเขาใหเสียไปเลย 
จําตองชดใชคาเสียหายใหแกเขา จนตัวเองเสียหายปนปไปหมด 

บุคคลก็ม ี  ๔ ประเภทดังทานกลาวไว อุคฆฏิตัญ ู รูธรรมไดอยางรวดเร็วทันใจ
หมาย วิปจิตัญู รูธรรมไดรองลําดับกันลงมา เนยยะ พอแนะนําสั่งสอนได เสมอทาน
เสมอเรา และ ปทปรมะ บุคคลประเภทท่ีหนามาก จนไมเชื่อวาบาปม ีบุญม ีหรือสูญไป
เลย แมเขาจะหาบหามส่ิงเหลาน้ีอยูบนบาก็ไมรูวาดี ชั่ว บุญ บาปเปนอยางไร พระพุทธ
เจาจึงจัดเปนบุคคลประเภทที่หมดหวังเพราะชวยอะไรไมได ถาเปนคนไขก็เรียกวา ทั้ง
หมอทั้งญาติหมดหวัง ไมมีทางฟนตอไปได นอกจากจะเตรียมกุสลามาติกาไปตาม
ระเบียบและธรรมเนียมของคณะญาติที่นับถือพุทธเทานั้น แตจะไดบุญหรือไมนั้นไมรับ
รอง เพราะเปนบุคคลท่ีส้ินหวังมาแตปทปรมะอยูแลว ผูใหบุญก็ไมอาจทราบวาเขาจะ
ตองการอะไรหรือไม แตขัดคํานิมนตไมไดจําตองไปตามคําเชื้อเชิญ เพราะพระกับญาติ
โยมเปนเรื่องแยกจากกันไมออกตั้งแตไหนแตไรมา และเผ่ือทานผูหวังบุญจะไดรับ
ประโยชนจากกุสลามาติกาเทาท่ีควร 

อาจารยผูใหธรรมก็มี ๔ ประเภท ประเภทท่ีหน่ึง ขอนอมเกลาทูลพระพุทธเจา
ของเรา ประเภทที่สอง ขอนอมถวายพระสาวกอรหันตทาน ประเภทท่ีสาม ยกถวายครู
อาจารยผูอาวุโสดวยอายุพรรษา และคุณวุฒิท่ีทานไดเลาเรียนและปฏิบัติมากอน สวน
ประเภทที่สี่นี้ยกใหพวกเราที่ปฏิบัติและรูธรรมพอง ูๆ ปลา ๆ และสอนกันไปแบบงู ๆ 
ปลา ๆ ตามธรรมเนียมท่ีเขาเสกสรรวา “เปนอาจารย” ถาไมตอบก็มีคนมาถาม ถาไม
สอนก็มีคนมาเรียนดวย จึงรูสึกลําบากท่ีเปนอาจารยตามคําเสกสรร เพราะไมใชอาจารย
ท่ีทรงคุณธรรมภายในใจและควรแกการส่ังสอนอบรมผูใครตอความดีท่ีมาศึกษาดวย 

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

คําวา อาจารยยังแยกออกเปนสองแผนก คือ อาจารยผูคอยสังเกตสอดรูจริตนิสัย
และความประพฤติผิด ถูก ชั่ว ดีของตน วาควรจะฝกฝนดัดแปลงตนอยางไร ดวยวิธีใด
บาง จึงจะเหมาะสมและไดรับประโยชนเปนข้ัน ๆ ไป ท่ีเรียกวาอาจารยภายในหน่ึง 

อาจารยผูใหการอบรมส่ังสอนแกผูมาศึกษาอบรมดวย วาจะควรสังเกตรอบรูจริต
นิสัยและความประพฤติของผูมารับการศึกษาอบรมอยางไรบาง และจะควรใหอุบายส่ัง
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สอนอยางไรจึงจะเหมาะ และเปนประโยชนแกผูมาศึกษาตามข้ันภูมิแหงความรูและจริต
นิสัย ท่ีเรียกวาอาจารยภายนอกหน่ึง 

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

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

สวนจิตประเภทท่ีสามไมคอยจะไดเร่ืองไดราวอะไรเลยในข้ันเร่ิมแรก ทั้งไมทราบ
วาจิตของตนเปนอยางไร แมน่ังภาวนา จิตไมเคยมีความสงบเยือกเย็นเลย นั่งเพียงสอง
สามนาทีก็บนวาจะตายแลว ถึงกับรองหาพอหาแม จะพาน่ังภาวนาคราวไรคลายกับจะถูก
นําเขาตะแลงแกง เหมือนเขาจะนําสัตวไปสูท่ีฆา ทั้ง ๆ ท่ีก็ทราบอยูวาเราไมใชสัตว
ประเภทที่จะถูกนําไปเพื่อขึ้นเขียงฆา แตเราเขาสูหองเพ่ือทําความสะอาดแกจิตดวย
เครื่องซักฟอก คือธรรมอันเปนธรรมชาติสะอาดยิ่งเทานั้น เพราะจิตนี้สกปรกมาก จึงทํา
ความทุกขใหแกตัวอยูตลอดเวลา ไมวาเวลาอด เวลาอ่ิม เวลามั่งม ีและเวลายากจน มัน



 

แวนดวงใจ ๗๑ 

๗๑ 

ทําทุกขใหเราไดทั้งนั้น จึงควรจะทําความสะอาดใหจิตเพื่อจะไดมีความสุขบางพอสมควร 
หากไดไมมาก 

แตมันฝนเอาเสียจริง ๆ ไมอยากหันมองวัด มองหองทําภาวนา มองทางเดิน
จงกรม ไมอยากหันหนามองหนังสือธรรม ไมอยากฟงคําวาภาวนาเสียเลย ถาถูกบังคับ
เขาจริง ๆ ทนไมไหว ก็ทําบางเพียงหานาทีสิบนาที คอยแตจะเผนออกทาเดียว จากนั้นก็
ตั้งกฎเกณฑบังคับบัญชาใหธรรมแสดงผล ถาไมไดอยางใจหวังก็จะหยุดเดี๋ยวนี้ การทํา
เชนน้ีไมใชเราเขาท่ีภาวนาเพ่ือความสงบเย็นใจ แตกลายเปนการเขาท่ีทําความกังวลใสตัว
เอง เพราะไมถูกตองตามหลักการบําเพ็ญของผูมุงหนาตอความสุขทางใจ ซ่ึงเปนคํารับ
รองจากนิยยานิกธรรมที่ถูกตอง 

พยายามปรับปรุงตัวเองเขาสูหลักธรรม ซ่ึงจะนําความสุขมาใหตามควรแกกําลัง
ของตนที่บําเพ็ญได ตองตั้งกฎกติกาและตั้งความเพียรบังคับตัวเองเขาสูธรรม บกพรอง
ตรงไหนรีบปรับปรุงแกไขจุดบกพรองนั้นใหดี วันน้ีทําความเพียรไดเทาน้ันช่ัวโมง ผลที่
ไดรับเปนอยางไร และขณะที่ทําความเพียร จิตไดเล็ดลอดออกไปสูอารมณที่ไหนบาง
หรือไม เพราะการสงจิตออกไปตามอําเภอใจนั้น ไมใชหลักของการภาวนา แมจะสงจิต
ออกไปขางนอกก็เพื่อรูเหตุผลตามหลักของการภาวนา จะสงจิตเขามาภายในกายในใจก็
เพื่อรูเหตุผลของสิ่งนั้น ๆ ตามหลักของการภาวนา ซึ่งมีอยูทั้งภายนอกภายใน น่ีคือหลัก
ของการภาวนาที่ถูกตอง 

เมื่อเราทําถูกตามวิธีนี ้ เวลาทําไดสักก่ีนาที กี่ชั่วโมง ผลปรากฏอยางไรบาง ถายัง
ไมปรากฏตองเพิ่มเวลาเขาอีก เหมือนหมอเพิ่มยาแกโรคใหแกคนไขฉะนั้น ตองเพิ่มเวลา
และความเพียรเขาไปโดยลําดับ จนกวาจะเห็นผลปรากฏจากการภาวนาวาไดปรากฏผล
เชนน้ัน ๆ อนึ่ง ผลที่ปรากฏนั้นจะไมตองศึกษาไตถามใคร จะเปนส่ิงท่ีแปลกประหลาด
ขึ้นกับจิตของผูภาวนาโดยถูกตอง ความเพียรที่เคยตะเกียกตะกายแบบลมลุกคลุกคลาน
มาแตกอน จะตั้งตนขึ้นมาทันที เพราะอํานาจศรัทธาความเชื่อมั่นตอผลที่เคยประจักษใจ
เปนเคร่ืองสนับสนุน  กําลังทุกดานซึ่งเปนเครื่องสงเสริมความเพียรจะเปนมาพรอมกัน 
เวลํ่าเวลาท่ีเคยกดข่ีบังคับเรามาแตกอน เลยไมเปนปญหาสําคัญ เพราะความมุงในธรรม
เบื้องสูงขึ้นไปมีกําลังมากกวา 

หลักของการภาวนาที่จะเห็นผลประจักษตองทําอยางนี้ เพราะเราทุกคนไมเคย
จารึกการสรางวาสนาบารมีมาแตกอน ๆ ไวแมแตรายเดียว ใครจะสรางไวมากนอย ยอม
ไมมีโอกาสทราบได เพราะส่ิงปดบังมีอยูภายในใจ จําตองอาศัยการอบรมบมอินทรีย 



 

แวนดวงใจ ๗๒ 

๗๒ 

เพ่ือเปนการเพ่ิมวาสนาบารมีข้ึนใหมาก ดวยการกระทําความด ี ส่ิงท่ีปดบังวาสนาบารมีก็
จะคอยหายจางไปเปนลําดับ แลวก็จะทราบชัดวาเราน้ีแลเปนผูสรางวาสนาบารมีมาเอง 

การสังเกตนิสัยของตัวกับความเพียรใหเหมาะสมกันเปนเร่ืองสําคัญมาก โปรด
อยามองขามไป ถาสักวาทําไปเทาน้ันก็ยากท่ีจะรูเห็นเหตุผล ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
เพียงลอย ๆ ทุกสิ่งถาทําเพียงลอย ๆ ไมวาทางโลกและทางธรรม ไมคอยจะปรากฏผลที่
พึงพอใจ ดังน้ันจึงควรสังเกตนิสัยเพ่ือรูความหนักเบา ถาเปนนิสัยหยาบตามวาระของจิต
ซึ่งควรจะเขมแข็งใหหนักมือในทางความเพียร จึงจะปรากฏผลขึ้นมา เราก็ควรทําอยาง
น้ัน เหมือนเขาทํานา เพราะนาบางแปลงทํายาก แตนาบางแปลงทํางาย 

นาของเราเปนนาท่ีทํายาก จะทําอยางงายดายเหมือนนาที่เขาทํางายนั้นไมได แต
เพราะนาแปลงน้ีเปนนาของเรา แมจะทํายากแสนยากเราก็ตองทํา งายเราก็ตองทํา จะไป
ทํานาคนอื่นไมได ผิดคติธรรมดาความนิยมของโลก นาของเขาจะงายหรือยาก เขาก็ตอง
ทํานาของเขาเชนเดียวกับเรา นิสัยน้ีเปนนิสัยของเรา จะหยาบหรือละเอียดก็มิใชผูอื่นใด
มาสรางนิสัยประเภทน้ีใหเรา เราเปนผูสรางมาเอง เราตองเปนผูบึกบึน แกนิสัยของตัว
เองจากนิสัยหยาบข้ึนสูความละเอียด ตอไปก็จะกลายเปนของงายขึ้นมา รายท่ีบําเพ็ญ
ปรากฏผลไดงายก็มีหนาท่ีจะเรงความเพียร เพ่ือปรากฏผลข้ึนไปโดยรวดเร็วเชนเดียวกัน 
จนถึงจุดหมายที่ตองการ จะประมาทนอนใจ โดยถือวาตนทํางายยอมไมควรเหมือนกัน 

เพราะฉะน้ัน ครั้งพุทธกาล การบําเพ็ญเพียรของโยคาวจรจึงมีลักษณะตาง ๆ กัน
ในประโยคความเพียร บางทานก็งาย บางทานก็ยาก เชนเดียวกับสมัยทุกวันน้ี แตจะยาก
หรืองายก็เปนหนาที่ของตนจะตองทํา เพราะเปนงานของตนโดยเฉพาะ จะรอเวลํ่าเวลา
หรือใหคนอื่นทําแทนหรือชวยทําไมได ไมเหมือนปลูกบานปลูกเรือนหรือธุระอยางอื่น ๆ 
แมครูอาจารยก็เปนแตผูแนะแนวทางใหเทาน้ัน สวนการประกอบน้ันเปนหนาท่ีของเรา
โดยเฉพาะ ทานแนะวิธีใหแลวโดยถูกตองไมมีขอสงสัยสวนใหญ แตธรรมบางแขนง วิธี
ประกอบก็ตองเปนอุบายความแยบคายของเราเอง ถาจะรอรับอุบายจากทานทุกแงทุก
กระทงยอมไมทันกับเหตุการณที่ปรากฏขึ้นภายในใจที่มีความเพียรเปนไปอยู เราตอง
พยายามคิดคนหาอุบายโดยวิธีตาง ๆ เพื่อใหทันกับใจที่มีแงงอนมากมาย ไมเชนนั้นไม
ทันกัน 

งานไหนก็ไมยากลําบากเทางานเพื่อขามกองทุกขที่มีอยูในขันธและในจิต งานน้ี
เปนงานอันยิ่งใหญตองทุมเทกําลังลงไปดวยความเพียรอยางหนัก คลายกับวาจะเปนจะ
ตายเทากัน เพราะผลก็ยิ่งใหญเทาเทียมกัน เมื่อเขาถึงแลว ผูตองการกําไรมากมายจํา



 

แวนดวงใจ ๗๓ 
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ตองลงทุนมาก ผูตองการกําไรเพียงเล็กนอย การลงทุนก็ไมเทาไร ผูตองการขามไปเสียที
เดียวก็ควรเรงความเพียรแบบลูกศิษยพระตถาคต เพราะไมมีอะไรท่ีนาสงสัยแลวในโลก
น้ี ไมวาโลกนอกโลกใน ไมวาทุกขนอกทุกขใน มันเปนเร่ืองบีบค้ันท้ังทานและเราเสมอ
กันท่ัวจักรวาล จึงไมควรสงสัยในเรื่องของทุกขที่ผานมาแลวก็ด ีที่กําลังเปนไปอยู ณ บัด
นี้ก็ด ี ที่จะเปนไปในอนาคตแหงขันธที่มีอยูนี้ก็ด ี ที่จะเปนไปในอนาคตแหงขันธในภพ
หนาชาติหนาก็ดี มันเปนเร่ืองภพ เรื่องชาติ เรื่องธาต ุเรื่องขันธอันเดียวกัน 

เรื่องของทุกขจึงจะเปนอื่นไปไมได ตองเปนทุกขชนิดเดียวกัน เชนเดียวกับไฟซึ่ง
เปนของรอน ไมวาไฟเตาไหน ไมวาไฟในบาน นอกบาน ไมวาไฟในเตาหรือนอกเตา จ้ี
เขาไปตองรอนเหมือนกันหมดทั้งคนและสัตว ขั้นชื่อวาทุกขแลวไมวาจะมาจากขางนอก
หรือจะเกิดขึ้นขางใน จะเกิดจากกายหรือจะเกิดจากใจ มันเปนเร่ืองบีบค้ันใหไดรับความ
ทุกขความทรมานจนทรงตัวอยูไมไดเสมอกันหมด จึงควรเรียนเร่ืองทุกขใหจบ ถาเรียน
ไมจบเร่ืองความสุขก็ช่ือวายังเรียนไมจบเชนเดียวกัน เพราะเปนเรื่องสมมุติเหมือนกัน 
สุขกับทุกขจะคอยเจือปนเคลือบแฝงกันไปอยูทํานองนี้ ใหไดรับความต่ืนเตนและอับเฉา
ไปตลอดกาล 

ขันธอดีตที่มาแลวก็ด ีขันธอนาคตที่ยังมาไมถึงก็ดี ขันธปจจุบันท่ีปรากฏอยูกับเรา
ก็ดี ทานวา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธทั้งหาเปนภาระอันหนักเหมือนกัน ไมมีขันธใน
กาลใดจะผิดแปลกแตกตางกัน การใชปญญาพิจารณาสงเคราะหลงในปจจุบันแหงเดียว
เทาน้ัน ก็เปนอันวารูทั่วไปทั้งอดีตอนาคต ไมปรากฏจะเปนที่สงสัยในขันธประเภทใด ใจ
จะทนถือมั่นอยูไมได ยอมปลอยวางไปตามหลักความจริงของปญญาที่รูเห็นชัดเจนแลว 
เม่ือเรียนทุกขภายในขันธจบ ทุกขภายในใจก็ทนปญญาไปไมได เพราะเปนสัจจะประเภท
เดียวกัน 

เชื้อของทุกขมีอยูที่จุดใด ปญญาจะคอยสอดสองมองรูเขาไปที่จุดนั้น เมื่อพรอม
กันแลวก็ทําลายกันลงในท่ีน้ันเอง จะพนวิสัยของปญญาไปไมได เมื่อเรียนทุกขในขันธจบ 
และทุกขในใจจบ สิ่งที่จะมากอเหตุเปนตนทุกข จนกลายขึ้นมาเปนธาตุเปนขันธก็หมด
ทางที่จะเกิด ทั้งสุข ทั้งทุกขอันอยูในวิสัยของสมมุติดวยกัน ก็เปนอันวาเรียนจบโดย
ตลอดสิ้นเชิง สวนบรมสุขซึ่งนอกเขตสมมุตินั้นเปนวิสัยของผูทําใจใหบริสุทธิ ์ บรรลุถึง  
สอุปาทิเสสนิพพานแลว จะตกลงกันเองโดยไมมีอะไรไปยุงเกี่ยว 

ฉะนั้น คําวา พระนิพพาน สําหรับทานผูกําลังปฏิบัติตอหลักธรรมอันแทจริง จึง
ไมควรคาดหมายไปจากขันธและจิตซึ่งมีอยูกับตัวเรา เพราะสัจธรรมอยูท่ีไหนความพน



 

แวนดวงใจ ๗๔ 

๗๔ 

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

การบําเพ็ญพิจารณา เราก็มิไดไปเชาสถานท่ีบานเรือนของใครเพ่ือทํางานประเภท
น้ี  รางกายจิตใจซึ่งเปนที่ทํางานและเครื่องทํางานก็ไมตองไปหามาจากไหน สติปญญาก็มี
อยูกับเราผูเปนนักคนควา มีอยูพรอมมูลในสถานที่แหงเดียว มีอยูอยางเดียววา เราจะ
พิจารณาใหถึงรากฐานแหงความจริงท่ีมีอยูกับเราหรือไมเทาน้ัน ถาพิจารณาใหรูเร่ืองของ
สัจธรรมซ่ึงมีบริบูรณอยูในกายในใจของเราอยางเต็มท่ีแลว ความสิ้นสุดแหงทุกขที่เคย
บีบค้ันจิตใจเรามาเปนเวลานาน ไมตองกลัววาจะไมมีที่บรรจุตําแหนงความบริสุทธิ ์
เพราะพระนิพพานไมใชสถานที่ทํางานแผนกตาง ๆ พอจะเต็มไมมีบรรจุเนื่องจากคน
สอบไดมาก 

โปรดเรียนและสอบตัวเองไปดวยขอปฏิบัติ กําจัดสิ่งเคยเปนขาศึกของใจออกให
หมด จนปรากฏเปนผูบริสุทธ์ิข้ึนมา จะบริสุทธ์ิเปนจํานวนแสน ๆ ลาน ๆ คนก็ไมจน
สถานท่ีบรรจุ เพราะพระนิพพานไมมีขอบเขตจํากัดเหมือนงานแผนกตาง ๆ เน่ืองจาก
พระนิพพานไมใชสมมุต ิ

ความยืดเยื้อแหงภพแหงชาตินั้น ถาเปนสิ่งที่นับได อานได และไดจดบันทึกไว
เหมือนบันทึกส่ิงตาง ๆ แลว ไมมีกองวัตถุใด ๆ จะใหญโตและสูงยิ่งกวากองบัญชีแหง
การเกิดตายของสัตวแตละราย ๆ เกิดภพนี้ ก็จดไวในภพนี้ มีทุกขปรากฏขึ้นขณะใดบาง
จดไว วันนี้ทุกขเกิดมากนอยเทาไรจดไว วันหนาทุกขเกิดเทาไรจดไว เดือนหนาทุกขเกิด
เทาไรจดไว ปหนาทุกขเกิดเทาไรจดไว จดไวทุก ๆ ระยะที่ทุกขปรากฏขึ้น ไมวาทุกขจะ
เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจจดไวหมด จนรวมหมดทั้งชาติมีทุกขประมาณเทาไรแลว อีก
ภพชาติหน่ึง ๆ ที่ติดตอกันมาเปนลําดับ จนถึงปจจุบันวันน้ี มีกี่ภพกี่ชาติ แตละภพ แต
ละชาต ิมีกี่วัน กี่เดือน กี่ปของชีวิตในภพนั้น ๆ และมีทุกขเกิดขึ้นในวันนั้น ๆ เดือนน้ัน 
ๆ ปนั้น ๆ ภพชาตินั้น ๆ มากเทาไร อานตลอดกัปตลอดกัลปก็ไมมีจบ ในประวัติของ
เราคนเดียวเทาน้ัน 



 

แวนดวงใจ ๗๕ 
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ความยืดเยื้อแหงทุกขเปนมาเชนนี ้ ถาเราสามารถบันทึกความเปนมาของเราแต
ตนภพตนชาติจนถึงบัดนี ้จะไมมีแผนดินอันกวางขวางที่ไหนเปนที่เก็บบัญชีแหงกองทุกข
ของเราท่ีทําสถิติเอาไวในโลก แผนดินท่ีอาศัยอยูเวลาน้ีเพียงบัญชีของเราคนเดียวก็หาท่ี
เก็บไมไดแลว ยังบัญชีของคนอื่นสัตวอื่นจะเอาไปเก็บไวที่ไหนกันอีก ทั้งทองฟา
มหาสมุทรจะไมมีที่เก็บไวเลย เพราะมันเต็มไปดวยกองทะเบียนบัญชีของความเกิด 
ความตาย ความทุกขทรมาน ความลมหายตาย พลัดพรากจากสัตวและสังขารทั้งของเขา
ของเรา สับสนปนเปกันไปหมดอยางนี้ ไมมีที่ไหนวางพอจะเอาปลายเข็มแยงลงได วาไม
ถูกกองบัญชีเกิดตายของเรา แมอนาคตขางหนาโนน ก็คือจิตดวงนี้เองเปนผูจะวางรอง
รอยของตนไปเปนลําดับ ๆ เชนเดียวกับท่ีเคยเปนมาแลว 

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

ในชาติท่ีเห็นอยูน้ี นับวาเรามีวาสนาบารมีมากย่ิงกวาสัตวท้ังหลายอยูแลว เพราะ
ไดมาเกิดเปนมนุษย ทั้งไดพบพระพุทธศาสนาที่เต็มไปดวยเหตุผล และทนตอการพิสูจน 
ทั้งเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบ และเปนนิยยานิกธรรมผูปฏิบัติตามตองไดรับผล 
เพื่อนําตนออกจากทุกขเปนลําดับ อยาใหเสียทีและผานไปเปลา จงพยายามถือเอา
ประโยชนจากศาสนธรรมใหไดเทาท่ีควร 

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



 

แวนดวงใจ ๗๖ 

๗๖ 

ถากลัวบาง กลาบาง ยังมีทางเขา ๆ ออก ๆ บางทีก็ขี้เกียจทําความด ีคิดขึ้นมา
บางวาระก็กลัวทุกข คิดขึ้นมาบางวาระก็กลาหาญตอทุกข โดยเห็นวาคนท้ังโลกไหนจะมี
ความทุกขแตเราคนเดียว เขาก็ตองทุกขเชนเดียวกับเรานี่เองจะไปกลัวมันทําไม แมจะไป
ตกนรกหมกไหม ในที่นั่นก็มีทั้งผูหญิงผูชาย จะแสวงหาสามีภรรยาและโรงหนังโรงละคร
ในที่นั้นก็ยังพอได แตขอนี้เราลองคิดดูซิวา เนื้อเปดเนื้อไกซึ่งมีทั้งตัวผูตัวเมียที่ถูกเขาสับ
ยําจนแหลกละเอียด แลวโยนลงไปในหมอที่กําลังเดือดพลานนั้น เคยเห็นสัตวเหลาน้ีไป
เท่ียวแสวงหาครอบครัวผัวเมีย และเลนระบําทําเพลงกันสนุกสนานในหมอแกงน้ันบาง
ไหม หรือเขาโยนเขียด โยนหอย โยนปลา ซึ่งมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ มีทั้งตัวผูตัวเมียลงใน
หมอน้ํารอนที่กําลังเดือด มีสัตวตัวใดบางท่ีแสวงหาครอบครัวและความสนุกสนานร่ืนเริง
ในท่ีเชนน้ัน มองเห็นแตตัวไหนก็ทํากระเสือกกระสนจนสุดกําลัง แลวนอนตายแชนํ้ารอน
อยูเทาน้ัน โดยมิไดสนใจวาเขาเปนตัวผู เราเปนตัวเมีย เพราะความทุกขทรมานจนถึง
ตายจะไปสนใจกับเรื่องผัว ๆ เมีย ๆ ที่ไหนกัน 

เรื่องทุกขทรมานที่จะเปนไปในกาลขางหนา ก็ควรเทียบในทํานองเดียวกันจึงจะ
เห็นภัยประจักษใจ ความขยันหม่ันเพียรเพ่ือความแหวกวายหนีทุกขน้ันจะมีข้ึนมาเอง 
เชนเดียวกับบุคคลไปเจอเสือซ่ึงเปนสัตวราย ใครก็ทราบกันอยูแลว แมจะมองไมเห็นตัว 
เพียงไดยินแตชื่อก็กลัวกัน ท่ีไหนเราไปเจอเอาอยางจัง ๆ เสียเองจะยอมใหเสือกินมี
อยางหรือ อยางไรก็ตองวิ่งจนสุดฝเทาที่จะวิ่งได ขณะนั้นถาม ี๕ ขา ก็ตองวิ่งพรอมกันทั้ง 
๕ ขา ไมเพียงแต ๒ ขาเทาน้ัน ถาเปนผูแสดงไปเจอเอาอยางนั้น จะอยางไรก็คงจะไมมี
อะไรเหลือติดตัว แมสบงจีวรจะขาดหลุดลุยไปหมดก็ตองยอม แตฝเทาจะไมยอมหยุดวิ่ง 
เปนอะไรเปนกัน 

เพราะมันสําคัญอยูท่ีชีวิต ซึ่งเปนของมีคาเหนือตัวเรา ใครจะไปยอมใหเสือกิน
เปลา ๆ มีประโยชนอะไร แตการว่ิงหนีเสือมันมีประโยชนมาก เพราะไดชีวิตเราไวท้ังคน 
ไมลมจมเปลา แตนี้ยังด ี เวลาเท่ียวกรรมฐานตามปาตามเขาซ่ึงเปนชุมนุมของสัตวรายมี
เสือเปนตน ก็ไมเคยเจอเสือ แมเสือก็คงจะทราบนิสัยเราซ่ึงเปนคนข้ีขลาดหวาดกลัว เสือ
ก็เลยกลัวเรา ไมกลาเจอกันในสถานท่ีและกาลเชนน้ัน ท้ังน้ีเพราะความรักชีวิตมีขนาด
ไหน ความตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยก็มีขนาดนั้น 

ถาเรารักสงวนจิตใจ เราไมอยากใหสิ่งที่เปนภัยตอใจ ฉุดลากไปเพื่อการเกิดการ
ตายไมมีจบสิ้น เชนเดียวกับไปพบเสือ และไมยอมตัวใหเสือกินเปลาแลว ก็ควรทําความ
พยายามตะเกียกตะกายเพื่อแหวกวายออกจากกองทุกขดังกลาวมา เพราะไมมีอะไรที่จะ



 

แวนดวงใจ ๗๗ 

๗๗ 

นาสงสัยแลวในโลกนอกโลกใน ท้ังโลกทานโลกเรา ถายังสงสัยไมแนใจจะไปเที่ยวสอบ
ถามโลกไหนก็ไปถามลองดู หรือจะไปสอบถามนายยมบาลก็ได เขาคงจะบอกเรื่องความ
ยุงยากเกี่ยวกับหนาที่คอยจดทะเบียนบัญชีของคนของสัตวที่ทําดีทําชั่ว เกิด ๆ ตาย ๆ 
ซึ่งเปนเรื่องทุกขยุงไปหมด หรือเขาอาจจะไมมีเวลาคุยอะไรกับเรามากนักก็ได เพราะ
หนาท่ีเขากวางขวางและยุงมากย่ิงกวาโลกของเราเสียอีก เน่ืองจากคนและสัตวในสามภพ
ตกอยูในความรับผิดชอบเของเขา จะตองคอยลงทะเบียนบัญชีและอื่นๆ อีก 

เพียงโลกมนุษยเราก็พอจะสอบถามไดความชัด ในเรื่องทุกขที่มีประจําอยูทุกสัตว
ทุกบุคคล เชนไปถามคนจน เขาก็จะบอกวาเปนทุกขเพราะความจนบังคับ ทั้งติดหนี้สิน
เขาพะรุงพะรังยุงไปหมด เขามาทวงหน้ีสินแทบทุกวัน ทั้งขาวจะรับประทานก็ไมม ี ไป
ถามคนมั่งมีก็จะบอกวา ทุกขเพราะการงานมากไมมีเวลาพักผอน หาเวลาเปนตัวของตัว
แทบไมไดในวันคืนหน่ึง ๆ ท้ังรายรับรายจายยุงไปหมด จะหาใครทําแทนก็ไมได เพราะ
เปนเร่ืองสําคัญเราตองทําเอง และติดแจอยูกับงานนี้ตลอดเวลา ไปไหนไมได 

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

ตามธรรมดาแลวนี้เปนงานอาชีพซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทั่วโลกตองทํากัน เพราะธาตุ
ขันธมีดวยกันทุกคน ท้ังตองอาศัยส่ิงเหลาน้ีเปนเคร่ืองบํารุงเปนประจํา จะขาดไปไมได 
ถาขาดสิ่งเหลานี้โลกตองสลายตั้งอยูไมได ถึงเชนน้ันคนเรายังบนกันท่ัวโลก ไมมีที่ไหนจะ
ไมบนเก่ียวกับเร่ืองการงาน ไมคอยจะไดยินวา ฉันจน ฉันสบาย เพราะไมตองเปนภาระ
กับสมบัติเงินทองและสิ่งตาง ๆ  มากมายนัก  และฉันมีเงินทองมากฉันอยูสบาย  สามีก็
ถูกอกถูกใจ ภรรยาก็ถูกอกถูกใจ ลูกหญิงลูกชายก็ถูกอกถูกใจ ญาติมิตรเพื่อนฝูงถูกอก
ถูกใจ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับฉันเปนที่ถูกอกถูกใจทั้งนั้น 

แตมักจะไดยินแตบนกันทั้งนั้น ไมวาคนจน คนม ีคนโง คนฉลาด ไมวาหญิง ไม
วาชาย ไมวานักบวชและฆราวาส พวกเรารูทุกข รูเพียงข้ันบนกันเทาน้ัน ฉะนั้น ใครจึงบน
กับทุกขอยูทุกแหงทุกหน ทั้งคนม ีคนจน ทั้งคนโง คนฉลาด ทั้งในวัด นอกวัด ท้ังในบาน 



 

แวนดวงใจ ๗๘ 

๗๘ 

นอกบาน ทั้งในเมือง นอกเมือง ทั้งเมืองเล็ก เมืองใหญ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
ทั้งประเทศเล็ก และประเทศใหญ ทั่วโลกบนเหมือนกันหมด 

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

พวกเราเหยียบยํ่ากันไป เหยียบยํ่ากันมา ก็ไมทราบวาของด ีของชั่วคืออะไร เชน
เดียวกับผูไมมีความฉลาดในการคนแรแปรธาตุ แมจะเดินเหยียบยํ่าไปมาอยูตลอดกาล 
ก็ไมรูวาอะไรเปนแรและเปนธาตุชนิดไร แตผูมีความรูความฉลาดในทางน้ี เพียงเดินไป
เทาน้ัน เขาก็รูวาท่ีน่ันมีแรชนิดน้ัน แมจะเปนคนเหมือนกัน แตมันตางกันที่มีความฉลาด
แหลมหลักตางกัน นี้พวกเราก็นั่งทับ นอนทับความด ี ความช่ัวอยูตลอดเวลาอกาลิโก ก็
ไมทราบวาจะเลือกเฟนเอาอะไร จึงเลยยกเอาหมดทั้งรัง รับกันหมดทั้งเปลือก สุขบาง 
ทุกขบางก็ยอมทนเอา 

วันน้ีไดอธิบายเร่ืองทุกขใหบรรดาทานผูฟงทราบ ตามเรื่องของทุกขที่มีอยูกับตัว 
โปรดนําไปพิจารณาและบําเพ็ญตนเต็มสติกําลังความสามารถ อยาลดละความเพียร
พยายาม จะไดมากหรือนอยเปนสมบัติของเรา เพราะของดีแมจะมีนอยก็ดี ยิ่งมีมากก็ยิ่ง
ดีมาก และใครก็ตองการ เชนบานดีแนนหนาม่ันคงและสวยงาม ใครก็ชอบ ที่ดินดีมีราคา
แพงจะปลูกบานเรือนก็ด ี จะทําเปนสวน เปนนาก็ด ี ใครก็ชอบ เด็กดีมีความเชื่อฟงผูปก
ครองเรียนหนังสือด ี ไมชอบเท่ียวเตร็ดเตร ไมเปนคนผลาญทรัพย ชอบประหยัด หัด
นิสัยใหตรงตอเวลา ผูปกครองก็ชอบ ผูหญิงด ี ประพฤติตัวสมศักดิ์ศรีของหญิง ไมเปน
คนชอบเที่ยวและชอบเกี้ยวผูชายใครก็ชอบ 

สรุปความแลว ทุกสิ่งถาเปนของดีมีประโยชนแลว ใครก็ชอบกันทั้งโลก ดังนั้น จง
พยายามดัดแปลงตนใหดี หากยังไมพนจากวัฏสงสารในวันน้ี วันหนาก็จะไดอาศัยความดี
เหลาน้ีเปนเคร่ืองพยุงในภพน้ัน ๆ จึงมีความสุขความเจริญในภพชาติที่ตนอาศัย เหมือน
คนเดินทางมีเครื่องปองกันตัว แดดรอนแตมีเครื่องปกปดกายก็พอบรรเทาทุกขไปได ไม
รอนแผดเผาเสียทีเดียว การทองเท่ียวในวัฏฏะก็ตองอาศัยบุญวาสนาบารมีท่ีเคยสรางมา



 

แวนดวงใจ ๗๙ 

๗๙ 

เปนเครื่องปกปองกําบังทุกขทั้งหลาย ไมใหทุกขทรมานจนเกินไป พอมีทางหายใจไดบาง
ในภพชาติหน่ึง ๆ ไมรับแบกหามเอาทุกขทั้งโลกธาตุเสียแตผูเดียว 

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมาอภิบาล
คุมครองทานทั้งหลาย ในอิริยาบถท้ังส่ี คือ ยืน เดิน น่ัง นอน จงมีคุณพระพุทธเจา พระ
ธรรม และพระสงฆตามรักษา และขอใหเปนผูมีโอกาสวาสนาอํานวย ไดบําเพ็ญคุณงาม
ความดีตลอดไปโดยความสะดวก จนถึงแดนแหงความสมหวังโดยทั่วกันเถิด 
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