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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘

ความงามแหงธรรม
พระศาสนาถาจะเทียบทางดานวัตถุ
ก็เหมือนน้ําที่สะอาดสําหรับซักฟอกสิ่ง
สกปรกทั้งหลายใหกลายเปนของสะอาดขึ้นมา ใจจึงเทียบกับวัตถุที่ไมสะอาด คือมี
ความเศราหมองอยูภ ายในตัว เพราะอาศัยความคลุกเคลากับอารมณทส่ี กปรก การทํา
ใจใหสกปรกนัน้ เรามีทางทําไดดวยกัน ไมวา สัตวบคุ คลและชาติชน้ั วรรณะใด เพราะ
ทางนี้เปนทางที่เคยชินของจิตมาแลว
ทางนีจ้ งึ เปนทางสะดวกราบรืน่ ของจิตและ
อารมณที่โสมมทุกประเภท ถาเทียบกับทางภายนอกก็เหมือนทางที่มีผูคนสัญจรไปมา
ตลอดเวลา ไมรกรุงรัง เพราะอาศัยการเหยียบย่าํ ผานไปมาอยูเ สมอ ทางที่มาของ
มลทินผานเขาออกระหวางจิตกับอารมณ ยอมมีความเตียนและราบรืน่ เชนเดียวกัน
โดยมีจิตเปนสถานที่อยูอาศัย มีจิตเปนสถานที่เกี่ยวของ อารมณกับจิตจึงเปนไปดวย
กันอยางงายดาย
แตอุบายวิธีซักฟอกใจใหเปนไปเพื่อความสะอาดผองใส เปนทีเ่ ย็นใจนาดูนา ชม
แกตน และระบายออกมาทางกาย วาจา ใหเปนที่นาดูนาชมของคนอื่นนั้น ตองมีครู มี
อาจารยเปนผูค อยแนะนําสัง่ สอน ใหรูทั้งทางถูกและทางผิด ดังนั้น ธรรมจึงเปนเหมือน
เครื่องซักฟอกที่ดีเยี่ยม ซึ่งออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาผูเปนเจาของ
แหงธรรม และทรงนํามาประกาศสอนบรรดาสัตวใหรทู างดําเนิน อันเปนไปเพื่อความ
เกษมเปนขั้น ๆ โดยแนะนําอุบายวิธตี า ง ๆ ตามควรแกอุปนิสัยของผูมาอบรมศึกษา
ในขัน้ เริม่ แรกแหงการสัง่ สอน ทรงแนะนําดวยพระองคเอง จนเห็นผลประจักษ
แกผูมาศึกษาและปฏิบัติดวยเปนขั้น ๆ แหงธรรม ตลอดถึงขัน้ บรรลุเปนสาวกอรหันต
ขึน้ มาในวงแหงธรรมเปนจํานวนมากพอสมควรแลว จากนัน้ ก็ทรงมอบใหสาวกทําหนา
ทีส่ ง่ั สอนชวยบาง ทรงสัง่ สอนเองบาง มีการถายทอดมาเปนลําดับจนถึงครูอาจารยซง่ึ
สมควรจะเปนทีย่ ดึ เหนีย่ วน้าํ ใจประชาชนดวยหลักปริยตั ิ ปฏิบัติ และความรูภ ายในใจ
ถายทอดมาถึงพวกเรา
ใจที่ไดรับการซักฟอกดวยการบําเพ็ญคุณงามความดี ตามพระโอวาทธรรมของ
พระพุทธเจา จึงกลายเปนใจที่นิ่มนวลแกตนเอง จะคิดปรุงเกี่ยวกับการงานทุกดาน จะ
พูดจาพาที กิรยิ ามารยาท ความเคลื่อนไหวทุกอาการ เปนกิรยิ าทีน่ า ดู นาชมไปตาม ๆ
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กัน ฉะนั้น นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน จึงนิยมการฝกฝนอบรมตนมากกวาสิ่งอื่น
ๆ เพราะเล็งเห็นวาใจเปนรากฐานสําคัญของงานทุกชิน้ ไมวา งานทางโลกหรือทางธรรม
มีใจเปนผูรับผิดชอบทั้งนั้น งานทุกชิน้ จะสําเร็จขึน้ มาในลักษณะใด ยอมเปนเครื่องสอ
ถึงใจผูเปนเจาของงานเสมอ
ใจทานเปรียบเหมือนเนื้อผาที่คอยจะสกปรกไดอยางงายดาย เจาของตองคอย
ระวังรักษาความสะอาดอยูเสมอ ลักษณะของจิตก็คอยจะคลุกเคลาดวยอารมณเครื่อง
เศราหมองอยูตลอดเวลา จึงทําใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง บอย ๆ จนตามรูไมทัน แตเมื่อ
ไดรบั การอบรมดวยวิธตี า ง ๆ ตามแนวทางแหงธรรมที่ชี้บอกไว ใจก็คอ ยหายพยศและ
มีความสงาราศีขน้ึ มา คอยฟงคําสัง่ เราบาง ไมคอยผาดโผนโลดเตนเหมือนที่ยังไมได
รับการอบรม และใจเปนสิ่งสําคัญกวาวัตถุภายนอกอีกมากมาย จึงจําตองมีการอบรม
เสมอ
แตการอบรมจิตยอมมีการฝาฝนธรรมดาของจิตที่เคยเปนมาอยูบาง
คําวา
ธรรมดาหมายถึงสิง่ ทีเ่ คยมีเคยเปนและเคยชินมาแลว จิตทีเ่ คยเปนมาจนไมทราบความ
ผิด ถูก ชั่ว ดีของตน เพราะความไมสนใจสังเกต เนือ่ งจากความเคยชินมาอยางนัน้ เปน
นิสยั นีเ่ รียกวาธรรมดา แตการฝกหัดดัดแปลงใจใหผิดจากเรื่องธรรมดา ความคิด
ธรรมดา การกระทําธรรมดานัน้ เปนการลําบากอยูบ า ง จะอยางไรก็ดเี ราอยาลืม พุทธฺ ํ
สรณํ คจฺฉามิ ซึ่งเปนองคแหงสรณะอันประเสริฐของเรา พระองคทรงบําเพ็ญมากอน
ดวยความฝาฝนตั้งแตตนเปนลําดับมา
ไมทรงปลอยไปตามกระแสของใจที่มีความ
อยากเปนประจํา ตลอดอุบายตาง ๆ ที่ทรงนํามาแกไขดัดแปลงพระองคจนสําเร็จเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา ก็เปนเรื่องฝนคติธรรมดาที่จิตเคยเปนมาทั้งนั้น
การตัดสินใจสละตําแหนงหนาทีจ่ ากความเปนกษัตริย อันเปนพระเกียรติสูงสุด
การเสด็จออกจากปราสาท การพลัดพรากจากพระชายาและพระโอรส พระชนก ชนนี
ไพรฟาประชาชี ตลอดจนพระราชสมบัติทั้งแผนดิน ทําไมจะไมเปนการฝาฝนคติ
ธรรมดาเลา ตองเปนการฝาฝนอยางยิ่ง และฝาฝนจนสลบไสลไปในบางครัง้ เพราะ
อํานาจความมุงหวังเต็มพระทัยในความพนทุกข และมุงหวังจะรื้อขนสัตวซึ่งเปนสมบัติ
อันมีคามาก มีพระชายาและพระโอรส เปนตน ใหตามเสด็จสูธ รรมอันเปนแดนเกษม
จึงทรงฝนพระองคอยางเต็มที่ โดยไมทรงอาลัยและเสียดายในชีวติ วาจะเปนหรือจะ
ตาย และทรงฝนจนโลกสะเทือนไปหมดทั้งแผนดิน
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ฝนในอันดับตอไป คือฝนใจไมใหคดิ เปนอารมณหว งใยในพระราชฐานบาน
เมืองที่เคยปกครองมา มีพระชายาและพระโอรสเปนตน ไมใหมีความเกาะเกี่ยวกังวล
พระทัยในเวลานัน้ ทรงมุง หนาตอความเพียรเพือ่ ตรัสรู แมจะทรงมีความลําบากอยาง
มากมายในการอยู การไป การเสวย การนุง หม การหลับนอน ซึง่ ไมเคยประสบมาอยาง
นัน้ จําเปนก็ตองฝน อยูไมสบายก็ฝนอยู นั่งไมสบายก็ฝนนั่ง นอนไมสบายก็ฝนนอน
การเสวยไมสะดวกก็จําตองฝน หลับตาเคีย้ ว หลับตากลืน เพราะสิ่งทั้งนี้มิใชเปนสิ่งที่
กษัตริยเ คยทรง จึงเปนเรื่องฝนไปหมดทุกอาการและทุกสิ่งที่มาเกี่ยวของกับพระองค
และยังฝนใจไมใหคิดปรุงเรื่องราวที่เคยเปนมา ซึ่งจะกอความกังวลใหทรงทอ
ถอยความเพียร ทรงปลอบโยนและขมขูใจ ใหมีความอุตสาหพยายามและเขมแข็งทาง
ดานความพากเพียรไมยอมใหลดละ แมการอดพระกระยาหารไมทรงเสวยถึง ๔๙ วันก็
ยังทรงสามารถทําได ซึง่ คนสมัยนัน้ และสมัยใดบาง จะสามารถฝนรางกายและใจทําได
เหมือนอยางพระองคทาน ประวัติเชนนี้มีพระองคผูเดียวเทานั้นทรงทําได และมีพระ
ประวัติรอดตายมาใหโลกไดเปนขวัญใจ ใหระลึกถึงทานทั่วดินแดน การบําเพ็ญเพียร
ทุกประโยคของพระองคปรากฏวาฝนใจทั้งนั้น แมเชนนั้นก็ไมทรงทอพระทัยที่จะถอย
พระองคเสด็จกลับเขาสูพ ระราชฐานบานเมือง ใหกเิ ลสทีค่ รอบงําพระทัยหัวเราะเยาะ
และเปนผูจ บั จองวัฏฏะ คือ ความเกิด แก เจ็บ ตาย อีกตอไป
ที่กลาวมาทั้งนี้เปนประวัติของ พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ทานฝนพระทัย
ทานอยางนัน้ มิใชเปนพระพุทธเจาขึน้ มาแบบวาดมโนภาพเอาเฉย ๆ คือ พอนึกอยาก
จะเปนเทานัน้ ก็เปนพระพุทธเจาขึ้นมา ถาเปนเชนนั้นพระพุทธเจาก็มีอยูทุกแหงทุกหน
แมสัตวดิรัจฉานบางประเภทก็คงมีโอกาสเปนพระพุทธเจาได ในขณะที่คิดอยากจะเปน
ไมวาแตมนุษยที่มีความคิดสูงกวาสัตวเลย ทีไ่ มเปนไดเชนนัน้ ก็เพราะธรรม มีความ
เสมอภาคตอสิ่งที่เปนฐานะและ อฐานะ โลกจึงมีคนดี คนชั่ว สัตวดี สัตวชั่ว ไปตาม
กรรมของตนที่ทําไวไมปนเกลียวกัน
กิเลสและบาปธรรมมีความเกรงกลัวอํานาจคนทีฝ่ น คติธรรมดา เชนพระพุทธ
เจาของเรา พอพระองคเริ่มฝน กิเลสก็เริม่ เปนเดือดเปนแคน และเริม่ ขยับขยายทีอ่ ยู
อาศัย เริม่ ยายครอบครัวผัวเมียยุง ไปตาม ๆ กัน พอพระองคฝนเต็มที่กิเลสก็รอน เพื่อ
หาทางออกเต็มที่ เมื่อถึงขั้นตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมา กิเลสตั้งอยูบนพระทัยไมได ก็
แตกกระจัดกระจาย หลงลูก หลงแม หลงผัว หลงเมียกันยุงไปหมด เพราะหาทางออก
และหลบภัยจากมหาสติมหาปญญา อันเปนเหมือนวัตถุเครื่องทําลายที่ทันสมัย
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ไมมีกิเลสตัวใดจะสามารถฝนเอาชีวิตแลกสติปญญาปรมาณู ทนตั้งอยูบนพระ
ทัยไดตอไป กิเลสทุกประเภทตางก็หลุดลอยออกจากพระทัยโดยสิ้นเชิง ยังคงเหลือแต
พุทธะอันเดนดวง ซึ่งเปนมิ่งขวัญของพระองคผูกลาตายในสงคราม ทรงสละทุกสิ่งทุก
อยางก็เพื่อธรรมดวงนี้เทานั้น ครัน้ แลวก็สมพระประสงค และเปนพระพุทธเจาที่
สมบูรณขน้ึ มา ใหเปนมิ่งขวัญของโลกในลําดับตอมา
ดังนั้นเราผูเปนพุทธบริษัทที่จัดวาเปนลูกศิษยพระตถาคต ผูป รากฏเดนทาง
ความเพียรและบริสทุ ธิใ์ นพระทัย เวลาประกอบความพากเพียรไปถึงทีค่ บั แคบและจน
มุม จึงไมควรจะหาทางออกดวยความทอถอย อันเปนทางมัดตนเองโดยไมรูสึก เพื่อ
เปนหลักชัยโปรดระลึกถึงทาน ทัง้ การดําเนิน วิธดี าํ เนิน และการฝนคติธรรมดา วาทาน
ทรงทําอยางไรบาง จึงไดชัยชนะมาสั่งสอนพวกเรา ทานมีความลําบากยากเย็นเข็ญใจ
แคไหน อยาเห็นเพียงวา การประกอบคุณงามความดีเพียงเล็กนอยเทานั้น แลวเขาใจ
วาตนมีความขยันหมัน่ เพียร และมีความกลาหาญยิง่ กวาครูคอื ศาสดา
ถามีความคิดไปทํานองนัน้ แสดงใหเห็นวา เราจะเปนผูทอถอยความเพียร และ
ดอยในการดัดแปลงตนเองดวยความเขมแข็ง ทําอยางไรจึงจะเปนไปเพื่อความเขมแข็ง
และกาวหนา เพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาใหทัน นัน่ แลเปนความคิดทีด่ แี ละหนาทีอ่ นั
เหมาะสมแกเรา ผูเปนพุทธบริษัทถือพระพุทธเจาเปนครู ตามทีเ่ ห็นในพระประวัตซิ ง่ึ
ไดนาํ มากลาวบางแลว รูสึกวาเปนคติตัวอยางแกโลกไดอยางสมบูรณ ไมมีทางจะตําหนิ
ไดแมแตนอย สวนเรายังไมมถี งึ ขนาดนัน้ ไหนจะถือวาตนเกงกลาสามารถยิง่ กวาครู
เราตองยอนจิตมาสอนตนอยางนีบ้ า ง จะมีแกใจทําความเขมแข็งตอการดําเนิน เพื่อ
ความปลดเปลื้องสิ่งที่เคยทําการกีดขวางตอใจมานาน ใหลดนอยหรือสิ้นไปทุกระยะ
การงานเพื่อปลดเปลื้องถอดถอนตัวใหขึ้นจากหลมลึก แมจะยากลําบากขนาด
ไหน ไมควรไปยึดถือสิ่งนั้นมาเปนอุปสรรคตอใจ ผูกําลังมุงหวังตอความสุขสมบูรณ จะ
เปนการตัดหนามกั้นทางตนเอง จนหาทางเดินเพื่อความพนทุกขไปไมได ตองพยายาม
แหวกขวากหนามที่มีอยูในหนทางและสองฟากทางออกเปนลําดับ ดวยความขยันหมัน่
เพียร เราอยูท ไ่ี หนไมวา ในบานหรือในปา การบําเพ็ญคุณงามความดีมีทางทําได โอกาส
วาสนามีการอํานวยแกผมู คี วามมุง มัน่ ตอธรรมอยูเ สมอ
แตโอกาสวาสนานัน้ จะไม
อํานวยสําหรับบุคคลผูช อบตีตนตายกอนเปนไข ผูตําหนิติโทษตนเองโดยไมมีเหตุผล
และยังจะเปนการเปดทางใหความทอแทออนแอ เขามาเปนเจาเรือนบนจิตใจมากขึน้
แลวจะหาโอกาสวาสนาอํานวยไมไดตลอดกาล
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ผูตั้งใจจะดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ตองคํานึงถึงทางดําเนินของ
พระองคและพระธรรมที่ปรากฏเปน ธมฺโม ปทีโป มีความสวางไสวเหนือสิง่ ใด ๆ ใน
โลก ธรรมนี้ก็เกิดขึ้นจากการฝนคติธรรมดาของพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย ซึ่ง
ตองตามเสด็จพระพุทธเจาดวยปฏิปทาเครื่องดําเนินแบบเดียวกัน ไมวา จะยากหรืองาย
แตมคี วามเพียรเปนทีต่ ง้ั ในกิจการทีเ่ ห็นวาชอบธรรม จนเปนผลสําเร็จได ฉะนั้น ทั้ง
สามรัตนะจึงเปนที่ยึดเหนี่ยวใจของสัตวโลกไดในขั้นมหาอุดมมงคล
ใจของสามัญชนทั่ว ๆ ไป ถาพูดถึงความดื้อดึงตองเปนจิตที่ดื้อดึงเชนเดียวกัน
ไมวาจิตผูหญิง ผูช าย นักบวชและฆราวาส เพราะมีสง่ิ สงเสริมอยูภ ายในใหแสดงตัว
ออกมาเปนความดื้อดึงแข็งกระดางเหมือนกัน ไมวา จิตใครทีป่ รากฏเปนรูปรางขึน้ มา
เชนเราเชนทานแลว จะกลายเปนจิตที่บอกงายสอนงาย และมีการสัง่ สมอบรมคุณงาม
ความดีใสตัวโดยไมตองมีการบังคับบัญชา พาจัดพาทําอะไรทั้งนั้น แตเปนไปเองโดย
ลําพังตัวเองอยางนี้ จะหาไมเจอเลยในแหลงแหงไตรโลกธาตุ
แมจะเปนผูม นี สิ ยั วาสนาเบาบางมากเพียงไรก็ตาม เบื้องตนตองอาศัยการฝก
หัดอบรมดวยกันทั้งนั้น จึงจะเปนไปได ไมเชนนั้นก็ไมตองมีครูมีอาจารยตองคอยชี้แจง
สัง่ สอนใหเหน็ดเหนือ่ ยเปลา เฉพาะผูแ สดงแลวถือวาการสอนคนใหเปนคนทีด่ แี ละการ
สอนพระใหเปนพระที่ดีนี้ เปนภาระหนักอยางฝงลึกทีเดียว เพราะผูม าศึกษาอบรมดวย
มีความรูส กึ ในแงหนักเบาตางกันเปนราย ๆ ไป การสัง่ สอนจึงจะทําแบบนายสานายมา
ไมได ผูม ารับการศึกษาจะไมไดรบั ประโยชนเทาทีค่ วรจะได เมือ่ เปนเชนนี้ จําตองเปน
ภาระอยูกับผูใหการอบรมสั่งสอนโดยดี
ฉะนั้นการฝกฝนตนตามนัยที่ครูอาจารยอธิบายใหฟงแลว จึงควรถือเปนภาระ
ของตัวอยางไมสนใจหาผูเปลี่ยนตัว เพราะไมใชงานซึ่งจะทําแทนกันได แมจะยากหรือ
ลําบากเพียงไร ก็เปนงานจําเปนสําหรับเราโดยเฉพาะ งานที่จะกาวไปเพื่อความพนทุกข
ตามเสด็จพระพุทธเจานี้ เปนงานทีม่ เี กียรติสาํ หรับเรา และเปนงานตัวอยางของโลก
และธรรมทั่ว ๆ ไป เชนเดียวกับพระพุทธเจาทีท่ รงบําเพ็ญมาจนสําเร็จเต็มภูมแิ ลว ยัง
เปนบุคคลตัวอยางของโลกใหถือเปนแบบฉบับตลอดถึงสมัยทุกวันนี้ ไมเคยลาสมัย
และจืดจางตลอดมา
เราผูเ ปนลูกของทานผูก ลาหาญจึงควรเอาแบบอยางจากครูมาใช อยามีความ
อิดหนาระอาใจตอความเพียร จิตถาไดรบั การบํารุงจากความเพียรเสมอแลว ตองขยับ
ตัวขึ้นไปเปนลําดับไมมีวันจะถอยกลับลงมา วันนีร้ เู รือ่ งของตัวขนาดนี้ วันนีม้ อี ารมณ
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เกี่ยวของใจเทานี้ และไดใชความเพียรพยายามรูและแกไขกันไดขนาดนี้ วันหนารู
อารมณประเภทนัน้ และทําการแกไขกันไดเทานั้น ๆ และมีความเพียรสืบตอกันไปทุก
วันและเวลา กิเลสอาสวะจะมีกําลังกอตัวมาจากที่ไหนบาง พอจะมากลุมรุมใจของผูมี
ความเพียรใหหนาแนนขึน้ ไป มีแตนบั วันจะนอยลงเปนลําดับเทานัน้ นอกจากผูไมสน
ใจจะอบรมดัดแปลงตนเองเทานั้น นัน้ เปนคนหาประมาณมิได คือเปนคนไมมีเขตแดน
อยาถือเอามาเปนคติตัวอยาง จะทําใหดอ ยลงในทางความเพียรและมีทางเสียไปดวย
ผูเปนคนดีมีคติประจําตน จะเปนหญิง เปนชาย เปนนักบวชหรือฆราวาส โปรด
ยึดเอามาเปนคติทันที แมที่สุดมองเห็นใบไมรวงหลนลงจากขั้วของมัน ก็ใหยึดเอามา
เปนธรรมเครือ่ งพร่าํ สอนตน โดยถือวากิรยิ าทีใ่ บไมรว งลงมานัน้ คือ ความหมดกําลังที่
จะตั้งอยูได จึงรวงโรยลงไปเชนนัน้ ชีวิตของมนุษยและสัตวก็ยอมมีสภาพเชนเดียวกัน
มีความทุกขและความแปรปรวนประจําตน
เรื่องสภาพของธาตุขันธเคยเปนเชนนั้น
ตลอดมา ใครจะรูหรือไมรูก็เปนอยูอยางนั้น สภาพเหลานีต้ ง้ั อยูเ หนือโลกธรรมทัง้
หลาย ไมเคยเปนไปตามการตําหนิติชม และคําออนวอนของผูใดทั้งนั้น
และเรือ่ งเชนนีเ้ คยมีประจําอยูท ว่ั ไป ไมวาจะเปนสภาพใดที่อยูในวงสมมุติ ยอม
มีทางเดินสายเดียวกัน ไมมีผูใดมีอํานาจราชศักดิ์ จะกาวเดินทางสายแปลกจากโลกไตร
ภพนี้ไปได นอกจากทานผูบ ริสทุ ธิโ์ ดยสิน้ เชิงแลวเทานัน้ จะไมเดินทางสายสมมุติที่โลก
เดินกัน ผูใชตามความไตรตรองดวยปญญาไปที่ไหนมีแตธรรมโอสถเครื่องแกใจทั้งนั้น
เพราะความรับสัมผัสจากสิง่ ตาง ๆ เตือนอยูเสมอทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นัง่ นอน ตรง
กับทานวา ฟงธรรมในหลักธรรมชาติ ไดฟงตลอดเวลาไมมีขาดวรรคขาดตอน ไม
เหมือนพระทานเทศนใหฟง บนธรรมาสน
ก็พวกเรามีศาสดาเปนครูสอนอยูแ ลวทุกบททุกบาท ทานตรัสไวในธรรมนับได
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ สวนที่เปนปลีกยอยไมอาจคณานับ ทัง้ นีล้ ว นเปนอุบายวิธที ่ี
สอนเราทัง้ นัน้ เพราะเรื่องทุกสิ่งทุกอยางมีอยูกับเรา ธรรมทั้งหมดจึงมาเกี่ยวของกับเรา
ถาเรามีโอปนยิโก นอมมาปฏิบัติดัดแปลงตนเองใหเปนไปตามพระโอวาทที่พร่ําสอน
แลว ยอมมีทางเล็ดลอดจากทุกขไปไดเปนลําดับ ฉะนั้น สติปญญาที่เราไตรตรองดูเรื่อง
ภายนอกภายใน จึงควรใหแนบสนิทกับใจ เรื่องของทุกขก็มีทั้งทุกขขางนอก มีทั้งทุกข
ขางใน มีทั้งทุกขของทานและทุกขของเรา และทุกขของสัตวแตละประเภทเต็มไปหมด
ลวนเปนเรื่องของทุกขคือความบีบคั้นอันเดียวกัน
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สัตวและคนแสดงกิรยิ าตาง ๆ ออกมาใหเราเห็นวาเขาเปนทุกข ก็เพราะความ
ทนตัวอยูไมไหวนั่นเอง สัตวก็แสดงกิริยาของสัตว คนก็แสดงกิริยาของคนตามประเภท
ของตน ก็เมื่อเรื่องของทุกขประกาศตัวอยูทั้งขางนอกและขางใน ทําไมจะไมรูไมเห็น
เพราะทุกขเปนของมีอยูจริงๆ ถาใชปญญาไตรตรองอยูบาง ก็ควรจะทราบตามเรือ่ ง
ของทุกขโดยลําดับ และยังทุกขที่เปนสวนละเอียดเขาไปอีก คือทุกขทางใจ ถาสติ
ปญญายังไมสามารถตามสอดรูเขาไปถึงตราบใด ทุกขก็แสดงตัวอยูตราบนรั้น เชนเดียว
กับเนือ้ ผาทีส่ กปรก ยังไมถูกฟอกใหละเอียดทั่วถึง มลทินก็ยอมมีทางเกาะอยูได จน
กวาจะถูกซักฟอกจนขาวสะอาดโดยทั่วถึงแลว มลทินก็ยอมหมดไปฉะนั้น จิตที่ถูกซัก
ฟอกดวยปญญาก็มีลักษณะเชนเดียวกัน
ฉะนัน้ จึงควรทราบวา ไมมีจิตดวงใดจะพนวิสัยของการฝกฝนทรมานจากความ
เพียรไปได อยางไรก็ตองเปนจิตที่บริสุทธิ์ผองใสขึ้นมาตามสวนแหงการดัดแปลงของผู
มีความเพียรโดยไมมีปญหา ขออยางเดียว คืออยาเห็นความเพียรเครื่องรื้อถอนตน
ออกจากทุกขเปนกรวดเปนทรายไปก็พอ จิตจะมีการทรงตัวอยูได ไมถูกพัดผันจาก
พายุ คืออารมณเครื่องยั่วยวนที่มาจากทิศตาง ๆ ทัง้ ยังสามารถตานทานลมพิษเหลานี้
ไดดวยอุบายของปญญา อันมีความเพียรเปนแมแรงพาใหยนื ตัว
ทุกข สมุทัยที่เคยเปนขาศึกก็จะกลายมาเปนหินลับสติปญญาใหคมกลาขึ้นเปน
ลําดับ จนสามารถแยกตนออกจากทุกขได ทั้งทุกขทางกายและทุกขทางใจ หมดความ
เกีย่ วของกังวลในทุกขทเ่ี คยซึมซาบกันมาเปนเวลานาน แมยังเหลืออยูก็เพียงเศษแหง
ทุกขที่มีประจําขันธซึ่งไมมีพิษสงอะไรเทานั้น ทุกขประเภทนี้แมพระพุทธเจาก็ตองยอม
รับเชนเดียวกับสามัญชนและสัตวทว่ั ๆ ไป ไมทรงปฏิเสธ เพราะขันธอนั เปนเรือนรัง
ดั้งเดิมของทุกขยังมีอยู จําตองยอมรับกันไปจนกวากาลเวลาของคติธรรมดาจะตัดสิน
ยุตลิ ง ทุกขประจําขันธก็เปนอันหมดปญหาลงในเวลานั้น ไมมีทางสืบตอภพชาติอีกตอ
ไป ใจที่บริสุทธิ์ก็กลายเปนบรมสุขไปตามอนุปาทิเสสนิพพาน โดยไมมีสมมุติใด ๆ
ตามขัดแยง
ขอยอนกลับคืนหาสัจจะสองขางตนอีกครั้ง เผื่อทานผูฟงจะไดตรวจตราตนเอง
กับสองสัจจะขางตนใหละเอียดถี่ถวนอีกครั้งหนึ่ง คือตามหลักธรรมแลว ทุกขไมวาทุกข
ทางกายและทุกขทางใจ ถาไมมสี าเหตุทาํ ใหเกิด แตแสดงตัวขึ้นมาเฉยๆ ยอมเปนไป
ไมได เชน กายจะปรากฏทุกขขึ้นมา ตองมีสาเหตุที่ทําใหเปนสวนบกพรองของกาย
ปรากฏขึ้นมา ทุกขจําตองปรากฏขึ้นมาตามจุดบกพรองนั้น ๆ แมทุกขทางใจก็จําตอง
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แสดงขึ้นมาตามจุดบกพรองของใจ ทีเ่ รียกวาความเลินเลอเผลอสติ นี่เปนจุดบกพรอง
ของใจที่ยังทุกขใหเกิดขึ้นได
เมื่อสุข ทุกขเกิดขึ้นตามสาเหตุดีชั่วเปนหลักประกันอยูแลว การตําหนิตชิ มใน
ผลคือสุข ทุกข จึงไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น นอกจากจะเปนเรือ่ งสงเสริมสมุทยั ใหทาํ การสัง่
สมทุกขเพิ่มขึ้นอีกเทานั้น ฉะนั้นเพื่อดับทุกขใหถูกตามทางมรรคปฏิปทา ผูร บั ทราบ
ทุกขที่เกิดขึ้นจึงควรจับทุกขขึ้นเปนเปาหมาย แลวพิจารณาตามสาเหตุทใ่ี หเกิดทุกขโดย
รอบคอบดวยปญญา เชนวันนีเ้ ราไมสบายใจ เพราะคิดถึงเรื่องอะไรจึงเปนสาเหตุให
เกิดความไมสบาย ไมสบายใจกับสิง่ ใดหรือกับผูใ ด เกิดขึ้นที่ไหน ขณะนีค้ วามไมสบาย
ตั้งอยูที่ไหน ตั้งอยูกับอะไร ความไมสบายนีเ้ ปนใครหรือเปนของใคร
ทานวาความไมสบายเปนตนนีเ้ ปนของจริงอันประเสริฐ มิไดเปนของใครและ
เปนของใครทั้งนั้น การใชปญญาตามขุดคนเขาไปก็จะพบตนเหตุอยางชัดเจนวา โรง
งานผลิตทุกข คือใจที่ไมมีสติ ไมมีปญญารักษาตน ปลอยใหความคิดปรุงอันเปนฝาย
สมุทัยสั่งสมทุกขขึ้นมา โดยไมมีการตานทานขัดขวาง ใจจึงไดรับความทุกขอยางไมมี
ใครชวยได ทุกขมีสาเหตุเกิดขึ้นไดดังที่กลาวมานี้แล ฉะนั้น ผูพิจารณาเพื่อดับทุกขโดย
ชอบธรรม จึงควรใชปญญาจดจองเขาไปในจุดที่แสดงอาการกระเพื่อมอยูตลอดเวลา
จุดนั้นเปนที่เกิดขึ้นแหงทุกขและสมุทัยทั้งมวล และเปนโรงงานใหญโตและแข็งแรงมัน่
คงมาก ตองทดสอบดูใหละเอียดถี่ถวน ไมเชนนัน้ จิตจะไปทําความสําคัญวา สิง่ เหลา
นัน้ เปนเราและเปนของเราขึน้ มา ความสุขทุกขก็จะกลายเปนเรา เปนของเราขึน้ มาตาม
ๆ กัน คําวา “เรา” กับความคิดดี คิดชั่ว และสุข ทุกขก็จะเชื่อมเขาเปนอันเดียวกันจน
หาทางแกไขไมได
ฉะนั้น จงคอยสังเกตดวยสติกับปญญา ตามลําดับที่ความคิดดีหรือชั่วเกิดขึ้น
ภายในใจ ทั้งขณะตั้งอยูและดับไป พรอมทั้งการทราบตนเหตุที่เกิดขึ้นของสิ่งเหลานั้น
ไปในระยะเดียวกัน เชน ความดีใจเสียใจเปนตนเกิดขึน้ จงจับจุดนีแ้ ลวขุดคนหาสาเหตุ
ที่เกิดขึ้น เรือ่ งความสุข ความทุกขที่เปนผลซึ่งออกมาจากจุดเดียวกันก็จะดับไป แลว
เปลีย่ นสภาพขึน้ มาใหม ใหจิตตามรูกันตามลําดับของเรื่องที่ยังไมจบสิ้นลงโดยสิ้นเชิง
ยังจะไดคติที่สําคัญ ๆ จากการพิจารณาในเวลานัน้ ดวย
วิธีดําเนินจิตตองถือความสัมผัสและความกระเพื่อมของจิต เปนเปาหมายของ
การพิจารณา จิตจะแสดงตัวขึ้นมาอยางไร เชนแสดงเปนความเสียใจและเศราหมองขึน้
มา อยาตื่นเตนตกใจไปตามอาการที่แสดงนั้น ๆ จงพิจารณาใหรโู ดยทัว่ ถึง ตามหลัก
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สติปญญาของผูตองการทราบตนเหตุแหงเรื่องทั้งปวง
ไมใหมีจุดบกพรองตอการ
พิจารณา ความเสียใจและเศราหมองเปนสาเหตุมาจากสมุทยั ความดีใจและผองใสเปน
สาเหตุมาจากมรรค คือขอปฏิบัติทั้งสองประเภทนี้ จงถือเปนทางเดินของสติปญญาตอ
ไป อยาไปยึดเอาความเศราหมองและผองใสนั้นมาเปนตน สติปญญาจะหาทางเดินตอ
ไปไมได เนือ่ งจากความเศราหมองและความผองใส จะกลายเปนเราขึน้ มาในระยะทีไ่ ป
ยึดเขา เรากับเขาจะแกกันไมตก เพราะความผองใสเราก็เสียดายและรักสงวน สวน
ความเศราหมองเราก็เกลียดชัง ความเกลียดชังก็เปนเรื่องของเรา แมเราไมชอบความ
เศราหมอง แตเรากลับชอบความเกลียดชัง จึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเปนตัวโดยไมรู
สึก กิเลสกับเราจึงมีโอกาสคละเคลากันไดอยางนี้
เรื่องมารยาของใจที่มีกิเลส มันแสดงอาการหลอกลวงเรา ไดรอยแปดพัน
ประการ เพือ่ การดําเนินไปดวยความสะดวกและราบรืน่ จงถือเอาเรื่องดี เรื่องชั่ว และ
ความเศราหมองผองใสเปนตน เปนทางเดินของสติปญญา จิตจะแสดงอาการอยางใด
ขึน้ มาจงทราบ และทําความเขาใจกับสิง่ ทีป่ รากฏขึน้ มาทันที อยาไปทําความเขาใจเอา
เองวา สิง่ ทีป่ รากฏขึน้ มานัน้ เปนสิง่ ทีค่ วรไววางใจ และควรถือเปนหลักยึดของใจ จะ
กลายเปนความพลัง้ เผลอและหลงยึดเอาสิง่ นัน้ แลวกลายเปนสมมุตจิ ดุ หนึง่ ขึน้ มาให
เปนเครื่องกดถวงใจโดยไมรูสึก เมื่อสิ่งที่เห็นวาเปนสิ่งถูกกับใจสลายตัวลงไป และสิ่งที่
ไมชอบใจเขามากีดขวาง ใจก็จะแสดงความเสียใจขึ้นมา นัน่ เปนเรือ่ งเสริมสมุทยั ใหเกิด
ความทุกขขึ้นมาอีก
ดังนั้น เพื่อความรอบคอบตอทางดําเนินของตน จงทําความเขาใจกับสิง่ เหลา
นัน้ ดวยดีวา เมื่อยังมีอารมณดี ชั่ว และสุข ทุกข ปรากฏในวงปฏิบัติของจิต ก็แสดงวา
ทางเดินของเรายังมีอยู ยังไมถึงที่สุดซึ่งควรจะหยุดการเดิน และจําตองเดินตามสิ่งที่
ปรากฏ สิง่ ทีป่ รากฏขึน้ มาเฉพาะหนาไมวา ดีวา ชัว่ และไมวาจิตจะแสดงอาการใดๆ ออก
มา ตองตามรูต ามเห็นดวยการพิจารณา และถือจุดหรืออาการนั้น ๆ เปนทางเดินของ
สติปญญาโดยพิจารณาใหถี่ถวน อยาไดนอนใจกับสิ่งใด ๆ เมื่อสิ่งที่กลาวมายังปรากฏ
อยูกับใจมากนอย ใหถอื วาสิง่ ทีป่ รากฏนีแ้ ล กําลังเปนทางเดินของจิตและสติปญญาอยู
เวลานี้ เรายังมีทางเดินตอไปอีก ยังไมสิ้นสุดทางเดินของเรา จนกวาสติปญญาจะรูรอบ
คอบ และสิ่งทั้งหลายที่เคยปรากฏกับใจก็สลายตัวลงไป พรอมทั้งรากฐานของมันที่เปน
จุดของสมมุติอันสําคัญ
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เมื่อทุกสิ่งที่เคยเปนขาศึกของใจสลายตัวลงไปโดยสิ้นเชิงแลว นัน่ แลการเดิน
ทางของจิต มีสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนเพื่อนสอง ยอมยุติลงเพียงเทานั้น
นัน่ ชือ่ วาหมดทางเดินจริง ๆ การหมดทางเดินจากสมมุติ ดี ชั่ว นัน้ แล ทานเรียกวา
วิมุตติ เราจะไปหาวิมุตติที่ไหนกัน นอกจากจะทําลายสมมุติออกจากใจหมดแลว ก็เปน
วิมตุ ติขน้ึ มาเทานัน้ ไมมีที่ไหนเปนวิมุตติตามความคาดหมายของใจ ซึง่ เปนเจาอารมณ
คําวา วิมุตติ กับ นิพพาน นั่นเปนไวพจนของกันและกัน คือใชแทนกันได เชน
เดียวกับการกินกับการรับประทาน ซึง่ เปนความหมายอันเดียวกัน พูดเพียงคําใดคํา
หนึง่ โลกก็รูทั่วถึงกัน จิตที่เปนวิมุตติของทานผูหลุดพนเพราะกําลังความเพียร จะยอน
กลับเห็นคุณของความเพียรที่พาตะเกียกตะกายและลมลุกคลุกคลาน จนถึงแดนเกษม
ในปจจุบันอยางเต็มที่ และเห็นโทษแหงความเกียจคราน และความโงเขลาทีพ่ าใหซบ
เซาเหงาหงอย เพราะความบีบบังคับของกิเลสบาปธรรมซึง่ เปนเจาครองใจ ไมมเี วลา
ปลดแอกพอใหอยูส บายสักเวลาหนึง่ เชนเดียวกัน
นีแ่ ล การดําเนินตามแบบ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปนสรณะ ยอมมีจุด
จบเปนทีห่ วัง ดังที่อธิบายมา ทุกทานโปรดนําไปประดับตน จะไดมากนอยตามกําลัง
ความสามารถ ธรรมจะงามในเราตามขัน้ แหงธรรมทีต่ นบําเพ็ญได เราก็เปนผูง ามใน
ธรรม เพราะชือ่ วาธรรมแลวยอมงามเปนลําดับไมมสี น้ิ สุด คืองามในเบือ้ งตนทีเ่ ราเริม่
บําเพ็ญก็เปน อาทิกลฺยาณํ งามในทามกลางของทานผูบําเพ็ญขั้นสมาธิ ปญญาก็เปน
มชฺเฌกลฺยาณํ
งามในที่สุดของทานผูมีจิตบรรลุถึงวิมุตติพระนิพพาน ก็เปน
ปริโยสานกลฺยาณํ คืองามอยางสุดขีดสุดแดน ไมมีอันใดเสมอเหมือน เพราะฉะนัน้
ทุกทานโปรดทําความบากบัน่ ตอความงามแหงธรรมในจุดสุดทาย ใหสมกับธรรมทีม่ ไี ว
สําหรับโลกจะนอมนํามาประดับตัวไดทุกเวลาที่ตองการ
ในอวสานแหงธรรม จึงขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยมาอภิบาลคุมครองทาน
ทัง้ หลาย ใหมคี วามสะดวกสบายในการบําเพ็ญ จนเห็นผลเปนที่พึงพอใจโดยทั่วหนา
กันเทอญ
www.Luangta.or.th
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