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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

ความงามแหงธรรม 
 

พระศาสนาถาจะเทียบทางดานวัตถุ ก็เหมือนน้ําที่สะอาดสําหรับซักฟอกสิ่ง
สกปรกทั้งหลายใหกลายเปนของสะอาดขึ้นมา ใจจึงเทียบกับวัตถุที่ไมสะอาด คือมี
ความเศราหมองอยูภายในตัว เพราะอาศัยความคลุกเคลากับอารมณท่ีสกปรก การทํา
ใจใหสกปรกน้ัน เรามีทางทําไดดวยกัน ไมวาสัตวบุคคลและชาติช้ันวรรณะใด เพราะ
ทางนี้เปนทางที่เคยชินของจิตมาแลว ทางน้ีจึงเปนทางสะดวกราบร่ืนของจิตและ
อารมณที่โสมมทุกประเภท ถาเทียบกับทางภายนอกก็เหมือนทางที่มีผูคนสัญจรไปมา
ตลอดเวลา ไมรกรุงรัง เพราะอาศัยการเหยียบยํ่าผานไปมาอยูเสมอ ทางที่มาของ
มลทินผานเขาออกระหวางจิตกับอารมณ ยอมมีความเตียนและราบร่ืนเชนเดียวกัน 
โดยมีจิตเปนสถานที่อยูอาศัย มีจิตเปนสถานที่เกี่ยวของ อารมณกับจิตจึงเปนไปดวย
กันอยางงายดาย 

แตอุบายวิธีซักฟอกใจใหเปนไปเพื่อความสะอาดผองใส เปนท่ีเย็นใจนาดูนาชม
แกตน และระบายออกมาทางกาย วาจา ใหเปนที่นาดูนาชมของคนอื่นนั้น ตองมีครู มี
อาจารยเปนผูคอยแนะนําส่ังสอน ใหรูทั้งทางถูกและทางผิด ดังนั้น ธรรมจึงเปนเหมือน
เครื่องซักฟอกที่ดีเยี่ยม ซึ่งออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาผูเปนเจาของ
แหงธรรม และทรงนํามาประกาศสอนบรรดาสัตวใหรูทางดําเนิน อันเปนไปเพื่อความ
เกษมเปนขั้น ๆ โดยแนะนําอุบายวิธีตาง ๆ ตามควรแกอุปนิสัยของผูมาอบรมศึกษา 

ในข้ันเร่ิมแรกแหงการส่ังสอน ทรงแนะนําดวยพระองคเอง จนเห็นผลประจักษ
แกผูมาศึกษาและปฏิบัติดวยเปนขั้น ๆ แหงธรรม ตลอดถึงข้ันบรรลุเปนสาวกอรหันต
ข้ึนมาในวงแหงธรรมเปนจํานวนมากพอสมควรแลว จากน้ันก็ทรงมอบใหสาวกทําหนา
ท่ีส่ังสอนชวยบาง ทรงส่ังสอนเองบาง มีการถายทอดมาเปนลําดับจนถึงครูอาจารยซ่ึง
สมควรจะเปนท่ียึดเหน่ียวนํ้าใจประชาชนดวยหลักปริยัติ ปฏิบัต ิ และความรูภายในใจ 
ถายทอดมาถึงพวกเรา 

ใจที่ไดรับการซักฟอกดวยการบําเพ็ญคุณงามความดี ตามพระโอวาทธรรมของ
พระพุทธเจา จึงกลายเปนใจที่นิ่มนวลแกตนเอง จะคิดปรุงเกี่ยวกับการงานทุกดาน จะ
พูดจาพาที กิริยามารยาท ความเคลื่อนไหวทุกอาการ เปนกิริยาท่ีนาดู นาชมไปตาม ๆ 
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กัน ฉะนั้น นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน จึงนิยมการฝกฝนอบรมตนมากกวาสิ่งอื่น 
ๆ เพราะเล็งเห็นวาใจเปนรากฐานสําคัญของงานทุกช้ิน ไมวางานทางโลกหรือทางธรรม 
มีใจเปนผูรับผิดชอบทั้งนั้น งานทุกช้ินจะสําเร็จข้ึนมาในลักษณะใด ยอมเปนเครื่องสอ
ถึงใจผูเปนเจาของงานเสมอ 

ใจทานเปรียบเหมือนเนื้อผาที่คอยจะสกปรกไดอยางงายดาย เจาของตองคอย
ระวังรักษาความสะอาดอยูเสมอ ลักษณะของจิตก็คอยจะคลุกเคลาดวยอารมณเครื่อง
เศราหมองอยูตลอดเวลา จึงทําใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง บอย ๆ จนตามรูไมทัน แตเมื่อ
ไดรับการอบรมดวยวิธีตาง ๆ ตามแนวทางแหงธรรมที่ชี้บอกไว ใจก็คอยหายพยศและ
มีความสงาราศีข้ึนมา คอยฟงคําส่ังเราบาง ไมคอยผาดโผนโลดเตนเหมือนที่ยังไมได
รับการอบรม และใจเปนสิ่งสําคัญกวาวัตถุภายนอกอีกมากมาย จึงจําตองมีการอบรม
เสมอ 

แตการอบรมจิตยอมมีการฝาฝนธรรมดาของจิตที่เคยเปนมาอยูบาง คําวา
ธรรมดาหมายถึงส่ิงท่ีเคยมีเคยเปนและเคยชินมาแลว จิตท่ีเคยเปนมาจนไมทราบความ
ผิด ถูก ชั่ว ดีของตน เพราะความไมสนใจสังเกต เน่ืองจากความเคยชินมาอยางน้ันเปน
นิสัย น่ีเรียกวาธรรมดา แตการฝกหัดดัดแปลงใจใหผิดจากเรื่องธรรมดา ความคิด
ธรรมดา การกระทําธรรมดาน้ันเปนการลําบากอยูบาง จะอยางไรก็ดีเราอยาลืม พุทฺธํ 
สรณํ คจฺฉามิ ซึ่งเปนองคแหงสรณะอันประเสริฐของเรา พระองคทรงบําเพ็ญมากอน
ดวยความฝาฝนตั้งแตตนเปนลําดับมา ไมทรงปลอยไปตามกระแสของใจที่มีความ
อยากเปนประจํา ตลอดอุบายตาง ๆ ที่ทรงนํามาแกไขดัดแปลงพระองคจนสําเร็จเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา ก็เปนเรื่องฝนคติธรรมดาที่จิตเคยเปนมาทั้งนั้น 

การตัดสินใจสละตําแหนงหนาท่ีจากความเปนกษัตริย อันเปนพระเกียรติสูงสุด 
การเสด็จออกจากปราสาท การพลัดพรากจากพระชายาและพระโอรส พระชนก ชนนี 
ไพรฟาประชาชี ตลอดจนพระราชสมบัติทั้งแผนดิน ทําไมจะไมเปนการฝาฝนคติ
ธรรมดาเลา ตองเปนการฝาฝนอยางยิ่ง และฝาฝนจนสลบไสลไปในบางคร้ัง เพราะ
อํานาจความมุงหวังเต็มพระทัยในความพนทุกข และมุงหวังจะรื้อขนสัตวซึ่งเปนสมบัติ
อันมีคามาก มีพระชายาและพระโอรส เปนตน ใหตามเสด็จสูธรรมอันเปนแดนเกษม 
จึงทรงฝนพระองคอยางเต็มที่ โดยไมทรงอาลัยและเสียดายในชีวิตวาจะเปนหรือจะ
ตาย และทรงฝนจนโลกสะเทือนไปหมดทั้งแผนดิน 
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ฝนในอันดับตอไป คือฝนใจไมใหคิดเปนอารมณหวงใยในพระราชฐานบาน
เมืองที่เคยปกครองมา มีพระชายาและพระโอรสเปนตน ไมใหมีความเกาะเกี่ยวกังวล
พระทัยในเวลาน้ัน ทรงมุงหนาตอความเพียรเพ่ือตรัสรู แมจะทรงมีความลําบากอยาง
มากมายในการอยู การไป การเสวย การนุงหม การหลับนอน ซ่ึงไมเคยประสบมาอยาง
น้ัน จําเปนก็ตองฝน อยูไมสบายก็ฝนอยู นั่งไมสบายก็ฝนนั่ง นอนไมสบายก็ฝนนอน 
การเสวยไมสะดวกก็จําตองฝน หลับตาเค้ียว หลับตากลืน เพราะสิ่งทั้งนี้มิใชเปนสิ่งที่
กษัตริยเคยทรง จึงเปนเรื่องฝนไปหมดทุกอาการและทุกสิ่งที่มาเกี่ยวของกับพระองค 

และยังฝนใจไมใหคิดปรุงเรื่องราวที่เคยเปนมา ซึ่งจะกอความกังวลใหทรงทอ
ถอยความเพียร ทรงปลอบโยนและขมขูใจ ใหมีความอุตสาหพยายามและเขมแข็งทาง
ดานความพากเพียรไมยอมใหลดละ แมการอดพระกระยาหารไมทรงเสวยถึง ๔๙ วันก็
ยังทรงสามารถทําได ซ่ึงคนสมัยน้ันและสมัยใดบาง จะสามารถฝนรางกายและใจทําได
เหมือนอยางพระองคทาน ประวัติเชนนี้มีพระองคผูเดียวเทานั้นทรงทําได และมีพระ
ประวัติรอดตายมาใหโลกไดเปนขวัญใจ ใหระลึกถึงทานทั่วดินแดน การบําเพ็ญเพียร
ทุกประโยคของพระองคปรากฏวาฝนใจทั้งนั้น แมเชนนั้นก็ไมทรงทอพระทัยที่จะถอย
พระองคเสด็จกลับเขาสูพระราชฐานบานเมือง ใหกิเลสท่ีครอบงําพระทัยหัวเราะเยาะ 
และเปนผูจับจองวัฏฏะ คือ ความเกิด แก เจ็บ ตาย อีกตอไป 

ที่กลาวมาทั้งนี้เปนประวัติของ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ทานฝนพระทัย
ทานอยางน้ัน มิใชเปนพระพุทธเจาข้ึนมาแบบวาดมโนภาพเอาเฉย ๆ คือ พอนึกอยาก
จะเปนเทาน้ัน ก็เปนพระพุทธเจาขึ้นมา ถาเปนเชนนั้นพระพุทธเจาก็มีอยูทุกแหงทุกหน 
แมสัตวดิรัจฉานบางประเภทก็คงมีโอกาสเปนพระพุทธเจาได ในขณะที่คิดอยากจะเปน 
ไมวาแตมนุษยที่มีความคิดสูงกวาสัตวเลย ท่ีไมเปนไดเชนน้ันก็เพราะธรรม มีความ
เสมอภาคตอสิ่งที่เปนฐานะและ อฐานะ โลกจึงมีคนด ี คนชั่ว สัตวดี สัตวชั่ว ไปตาม
กรรมของตนที่ทําไวไมปนเกลียวกัน 

กิเลสและบาปธรรมมีความเกรงกลัวอํานาจคนท่ีฝนคติธรรมดา เชนพระพุทธ
เจาของเรา พอพระองคเริ่มฝน กิเลสก็เร่ิมเปนเดือดเปนแคน และเร่ิมขยับขยายท่ีอยู
อาศัย เร่ิมยายครอบครัวผัวเมียยุงไปตาม 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 คร้ันแลวก็สมพระประสงค และเปนพระพุทธเจาที่
สมบูรณข้ึนมา ใหเปนมิ่งขวัญของโลกในลําดับตอมา 

ดังนั้นเราผูเปนพุทธบริษัทที่จัดวาเปนลูกศิษยพระตถาคต ผูปรากฏเดนทาง
ความเพียรและบริสุทธ์ิในพระทัย เวลาประกอบความพากเพียรไปถึงท่ีคับแคบและจน
มุม จึงไมควรจะหาทางออกดวยความทอถอย อันเปนทางมัดตนเองโดยไมรูสึก เพื่อ
เปนหลักชัยโปรดระลึกถึงทาน ท้ังการดําเนิน วิธีดําเนิน และการฝนคติธรรมดา วาทาน
ทรงทําอยางไรบาง จึงไดชัยชนะมาสั่งสอนพวกเรา ทานมีความลําบากยากเย็นเข็ญใจ
แคไหน อยาเห็นเพียงวา การประกอบคุณงามความดีเพียงเล็กนอยเทานั้น แลวเขาใจ
วาตนมีความขยันหม่ันเพียร และมีความกลาหาญย่ิงกวาครูคือศาสดา 

ถามีความคิดไปทํานองน้ันแสดงใหเห็นวา เราจะเปนผูทอถอยความเพียร และ
ดอยในการดัดแปลงตนเองดวยความเขมแข็ง ทําอยางไรจึงจะเปนไปเพื่อความเขมแข็ง
และกาวหนา เพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาใหทัน น่ันแลเปนความคิดท่ีดีและหนาท่ีอัน
เหมาะสมแกเรา ผูเปนพุทธบริษัทถือพระพุทธเจาเปนครู ตามท่ีเห็นในพระประวัติซ่ึง
ไดนํามากลาวบางแลว รูสึกวาเปนคติตัวอยางแกโลกไดอยางสมบูรณ ไมมีทางจะตําหนิ
ไดแมแตนอย สวนเรายังไมมีถึงขนาดน้ัน ไหนจะถือวาตนเกงกลาสามารถย่ิงกวาครู 
เราตองยอนจิตมาสอนตนอยางน้ีบาง จะมีแกใจทําความเขมแข็งตอการดําเนิน เพื่อ
ความปลดเปลื้องสิ่งที่เคยทําการกีดขวางตอใจมานาน ใหลดนอยหรือสิ้นไปทุกระยะ 

การงานเพื่อปลดเปลื้องถอดถอนตัวใหขึ้นจากหลมลึก แมจะยากลําบากขนาด
ไหน ไมควรไปยึดถือสิ่งนั้นมาเปนอุปสรรคตอใจ ผูกําลังมุงหวังตอความสุขสมบูรณ จะ
เปนการตัดหนามกั้นทางตนเอง จนหาทางเดินเพื่อความพนทุกขไปไมได ตองพยายาม
แหวกขวากหนามที่มีอยูในหนทางและสองฟากทางออกเปนลําดับ ดวยความขยันหม่ัน
เพียร เราอยูท่ีไหนไมวาในบานหรือในปา การบําเพ็ญคุณงามความดีมีทางทําได โอกาส
วาสนามีการอํานวยแกผูมีความมุงม่ันตอธรรมอยูเสมอ แตโอกาสวาสนาน้ันจะไม
อํานวยสําหรับบุคคลผูชอบตีตนตายกอนเปนไข ผูตําหนิติโทษตนเองโดยไมมีเหตุผล 
และยังจะเปนการเปดทางใหความทอแทออนแอ เขามาเปนเจาเรือนบนจิตใจมากข้ึน 
แลวจะหาโอกาสวาสนาอํานวยไมไดตลอดกาล 



 

แวนดวงใจ ๘๔ 

๘๔ 

ผูตั้งใจจะดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ตองคํานึงถึงทางดําเนินของ
พระองคและพระธรรมที่ปรากฏเปน ธมฺโม ปทีโป มีความสวางไสวเหนือส่ิงใด ๆ ใน
โลก ธรรมนี้ก็เกิดขึ้นจากการฝนคติธรรมดาของพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย ซึ่ง
ตองตามเสด็จพระพุทธเจาดวยปฏิปทาเครื่องดําเนินแบบเดียวกัน ไมวาจะยากหรืองาย 
แตมีความเพียรเปนท่ีต้ังในกิจการท่ีเห็นวาชอบธรรม จนเปนผลสําเร็จได ฉะนั้น ทั้ง
สามรัตนะจึงเปนที่ยึดเหนี่ยวใจของสัตวโลกไดในขั้นมหาอุดมมงคล 

ใจของสามัญชนทั่ว ๆ ไป ถาพูดถึงความดื้อดึงตองเปนจิตที่ดื้อดึงเชนเดียวกัน 
ไมวาจิตผูหญิง ผูชาย นักบวชและฆราวาส เพราะมีส่ิงสงเสริมอยูภายในใหแสดงตัว
ออกมาเปนความดื้อดึงแข็งกระดางเหมือนกัน ไมวาจิตใครท่ีปรากฏเปนรูปรางข้ึนมา
เชนเราเชนทานแลว จะกลายเปนจิตที่บอกงายสอนงาย และมีการส่ังสมอบรมคุณงาม
ความดีใสตัวโดยไมตองมีการบังคับบัญชา พาจัดพาทําอะไรทั้งนั้น แตเปนไปเองโดย
ลําพังตัวเองอยางนี้ จะหาไมเจอเลยในแหลงแหงไตรโลกธาตุ 

แมจะเปนผูมีนิสัยวาสนาเบาบางมากเพียงไรก็ตาม เบื้องตนตองอาศัยการฝก
หัดอบรมดวยกันทั้งนั้น จึงจะเปนไปได ไมเชนนั้นก็ไมตองมีครูมีอาจารยตองคอยชี้แจง
ส่ังสอนใหเหน็ดเหน่ือยเปลา เฉพาะผูแสดงแลวถือวาการสอนคนใหเปนคนท่ีดีและการ
สอนพระใหเปนพระที่ดีนี้ เปนภาระหนักอยางฝงลึกทีเดียว เพราะผูมาศึกษาอบรมดวย 
มีความรูสึกในแงหนักเบาตางกันเปนราย ๆ ไป การส่ังสอนจึงจะทําแบบนายสานายมา
ไมได ผูมารับการศึกษาจะไมไดรับประโยชนเทาท่ีควรจะได เม่ือเปนเชนน้ี จําตองเปน
ภาระอยูกับผูใหการอบรมสั่งสอนโดยด ี

ฉะนั้นการฝกฝนตนตามนัยที่ครูอาจารยอธิบายใหฟงแลว จึงควรถือเปนภาระ
ของตัวอยางไมสนใจหาผูเปลี่ยนตัว เพราะไมใชงานซึ่งจะทําแทนกันได แมจะยากหรือ
ลําบากเพียงไร ก็เปนงานจําเปนสําหรับเราโดยเฉพาะ งานที่จะกาวไปเพื่อความพนทุกข
ตามเสด็จพระพุทธเจานี้ เปนงานท่ีมีเกียรติสําหรับเรา และเปนงานตัวอยางของโลก
และธรรมทั่ว ๆ ไป เชนเดียวกับพระพุทธเจาท่ีทรงบําเพ็ญมาจนสําเร็จเต็มภูมิแลว ยัง
เปนบุคคลตัวอยางของโลกใหถือเปนแบบฉบับตลอดถึงสมัยทุกวันนี ้ ไมเคยลาสมัย
และจืดจางตลอดมา 

เราผูเปนลูกของทานผูกลาหาญจึงควรเอาแบบอยางจากครูมาใช อยามีความ
อิดหนาระอาใจตอความเพียร จิตถาไดรับการบํารุงจากความเพียรเสมอแลว ตองขยับ
ตัวขึ้นไปเปนลําดับไมมีวันจะถอยกลับลงมา วันน้ีรูเร่ืองของตัวขนาดน้ี วันน้ีมีอารมณ



 

แวนดวงใจ ๘๕ 

๘๕ 

เกี่ยวของใจเทานี ้ และไดใชความเพียรพยายามรูและแกไขกันไดขนาดนี้ วันหนารู
อารมณประเภทน้ัน และทําการแกไขกันไดเทานั้น ๆ และมีความเพียรสืบตอกันไปทุก
วันและเวลา กิเลสอาสวะจะมีกําลังกอตัวมาจากที่ไหนบาง พอจะมากลุมรุมใจของผูมี
ความเพียรใหหนาแนนข้ึนไป มีแตนับวันจะนอยลงเปนลําดับเทาน้ัน นอกจากผูไมสน
ใจจะอบรมดัดแปลงตนเองเทานั้น น้ันเปนคนหาประมาณมิได คือเปนคนไมมีเขตแดน 
อยาถือเอามาเปนคติตัวอยาง จะทําใหดอยลงในทางความเพียรและมีทางเสียไปดวย 

ผูเปนคนดีมีคติประจําตน จะเปนหญิง เปนชาย เปนนักบวชหรือฆราวาส โปรด
ยึดเอามาเปนคติทันท ี แมที่สุดมองเห็นใบไมรวงหลนลงจากขั้วของมัน ก็ใหยึดเอามา
เปนธรรมเคร่ืองพรํ่าสอนตน โดยถือวากิริยาท่ีใบไมรวงลงมาน้ันคือ ความหมดกําลังที่
จะตั้งอยูได จึงรวงโรยลงไปเชนน้ัน ชีวิตของมนุษยและสัตวก็ยอมมีสภาพเชนเดียวกัน 
มีความทุกขและความแปรปรวนประจําตน เรื่องสภาพของธาตุขันธเคยเปนเชนนั้น
ตลอดมา ใครจะรูหรือไมรูก็เปนอยูอยางนั้น สภาพเหลาน้ีต้ังอยูเหนือโลกธรรมท้ัง
หลาย ไมเคยเปนไปตามการตําหนิติชม และคําออนวอนของผูใดทั้งนั้น 

และเร่ืองเชนน้ีเคยมีประจําอยูท่ัวไป ไมวาจะเปนสภาพใดที่อยูในวงสมมุต ิยอม
มีทางเดินสายเดียวกัน ไมมีผูใดมีอํานาจราชศักดิ์ จะกาวเดินทางสายแปลกจากโลกไตร
ภพนี้ไปได นอกจากทานผูบริสุทธ์ิโดยส้ินเชิงแลวเทาน้ัน จะไมเดินทางสายสมมุติที่โลก
เดินกัน ผูใชตามความไตรตรองดวยปญญาไปที่ไหนมีแตธรรมโอสถเครื่องแกใจทั้งนั้น 
เพราะความรับสัมผัสจากส่ิงตาง ๆ เตือนอยูเสมอทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน น่ัง นอน ตรง
กับทานวา ฟงธรรมในหลักธรรมชาต ิ ไดฟงตลอดเวลาไมมีขาดวรรคขาดตอน ไม
เหมือนพระทานเทศนใหฟงบนธรรมาสน 

ก็พวกเรามีศาสดาเปนครูสอนอยูแลวทุกบททุกบาท ทานตรัสไวในธรรมนับได 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ สวนที่เปนปลีกยอยไมอาจคณานับ ท้ังน้ีลวนเปนอุบายวิธีท่ี
สอนเราท้ังน้ัน เพราะเรื่องทุกสิ่งทุกอยางมีอยูกับเรา ธรรมทั้งหมดจึงมาเกี่ยวของกับเรา 
ถาเรามีโอปนยิโก นอมมาปฏิบัติดัดแปลงตนเองใหเปนไปตามพระโอวาทที่พร่ําสอน
แลว ยอมมีทางเล็ดลอดจากทุกขไปไดเปนลําดับ ฉะนั้น สติปญญาที่เราไตรตรองดูเรื่อง
ภายนอกภายใน จึงควรใหแนบสนิทกับใจ เรื่องของทุกขก็มีทั้งทุกขขางนอก มีทั้งทุกข
ขางใน มีทั้งทุกขของทานและทุกขของเรา และทุกขของสัตวแตละประเภทเต็มไปหมด 
ลวนเปนเรื่องของทุกขคือความบีบคั้นอันเดียวกัน 



 

แวนดวงใจ ๘๖ 

๘๖ 

สัตวและคนแสดงกิริยาตาง ๆ ออกมาใหเราเห็นวาเขาเปนทุกข ก็เพราะความ
ทนตัวอยูไมไหวนั่นเอง สัตวก็แสดงกิริยาของสัตว คนก็แสดงกิริยาของคนตามประเภท
ของตน ก็เมื่อเรื่องของทุกขประกาศตัวอยูทั้งขางนอกและขางใน ทําไมจะไมรูไมเห็น 
เพราะทุกขเปนของมีอยูจริงๆ ถาใชปญญาไตรตรองอยูบาง ก็ควรจะทราบตามเร่ือง
ของทุกขโดยลําดับ และยังทุกขที่เปนสวนละเอียดเขาไปอีก คือทุกขทางใจ ถาสติ
ปญญายังไมสามารถตามสอดรูเขาไปถึงตราบใด ทุกขก็แสดงตัวอยูตราบนรั้น เชนเดียว
กับเน้ือผาท่ีสกปรก ยังไมถูกฟอกใหละเอียดทั่วถึง มลทินก็ยอมมีทางเกาะอยูได จน
กวาจะถูกซักฟอกจนขาวสะอาดโดยทั่วถึงแลว มลทินก็ยอมหมดไปฉะนั้น จิตที่ถูกซัก
ฟอกดวยปญญาก็มีลักษณะเชนเดียวกัน 

ฉะน้ันจึงควรทราบวา ไมมีจิตดวงใดจะพนวิสัยของการฝกฝนทรมานจากความ
เพียรไปได อยางไรก็ตองเปนจิตที่บริสุทธิ์ผองใสขึ้นมาตามสวนแหงการดัดแปลงของผู
มีความเพียรโดยไมมีปญหา ขออยางเดียว คืออยาเห็นความเพียรเครื่องรื้อถอนตน
ออกจากทุกขเปนกรวดเปนทรายไปก็พอ จิตจะมีการทรงตัวอยูได ไมถูกพัดผันจาก
พายุ คืออารมณเครื่องยั่วยวนที่มาจากทิศตาง ๆ ท้ังยังสามารถตานทานลมพิษเหลาน้ี
ไดดวยอุบายของปญญา อันมีความเพียรเปนแมแรงพาใหยืนตัว 

ทุกข สมุทัยที่เคยเปนขาศึกก็จะกลายมาเปนหินลับสติปญญาใหคมกลาขึ้นเปน
ลําดับ จนสามารถแยกตนออกจากทุกขได ทั้งทุกขทางกายและทุกขทางใจ หมดความ
เก่ียวของกังวลในทุกขท่ีเคยซึมซาบกันมาเปนเวลานาน แมยังเหลืออยูก็เพียงเศษแหง
ทุกขที่มีประจําขันธซึ่งไมมีพิษสงอะไรเทานั้น ทุกขประเภทนี้แมพระพุทธเจาก็ตองยอม
รับเชนเดียวกับสามัญชนและสัตวท่ัว ๆ ไป ไมทรงปฏิเสธ เพราะขันธอันเปนเรือนรัง
ดั้งเดิมของทุกขยังมีอยู จําตองยอมรับกันไปจนกวากาลเวลาของคติธรรมดาจะตัดสิน
ยุติลง ทุกขประจําขันธก็เปนอันหมดปญหาลงในเวลานั้น ไมมีทางสืบตอภพชาติอีกตอ
ไป ใจที่บริสุทธิ์ก็กลายเปนบรมสุขไปตามอนุปาทิเสสนิพพาน โดยไมมีสมมุติใด ๆ 
ตามขัดแยง 

ขอยอนกลับคืนหาสัจจะสองขางตนอีกครั้ง เผื่อทานผูฟงจะไดตรวจตราตนเอง
กับสองสัจจะขางตนใหละเอียดถี่ถวนอีกครั้งหนึ่ง คือตามหลักธรรมแลว ทุกขไมวาทุกข
ทางกายและทุกขทางใจ ถาไมมีสาเหตุทําใหเกิด แตแสดงตัวขึ้นมาเฉยๆ ยอมเปนไป
ไมได เชน กายจะปรากฏทุกขขึ้นมา ตองมีสาเหตุที่ทําใหเปนสวนบกพรองของกาย
ปรากฏขึ้นมา ทุกขจําตองปรากฏขึ้นมาตามจุดบกพรองนั้น ๆ แมทุกขทางใจก็จําตอง



 

แวนดวงใจ ๘๗ 

๘๗ 

แสดงขึ้นมาตามจุดบกพรองของใจ ท่ีเรียกวาความเลินเลอเผลอสติ นี่เปนจุดบกพรอง
ของใจที่ยังทุกขใหเกิดขึ้นได 

เมื่อสุข ทุกขเกิดขึ้นตามสาเหตุดีชั่วเปนหลักประกันอยูแลว การตําหนิติชมใน
ผลคือสุข ทุกข จึงไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น นอกจากจะเปนเร่ืองสงเสริมสมุทัยใหทําการส่ัง
สมทุกขเพิ่มขึ้นอีกเทานั้น ฉะนั้นเพื่อดับทุกขใหถูกตามทางมรรคปฏิปทา ผูรับทราบ
ทุกขที่เกิดขึ้นจึงควรจับทุกขขึ้นเปนเปาหมาย แลวพิจารณาตามสาเหตุท่ีใหเกิดทุกขโดย
รอบคอบดวยปญญา เชนวันน้ีเราไมสบายใจ เพราะคิดถึงเรื่องอะไรจึงเปนสาเหตุให
เกิดความไมสบาย ไมสบายใจกับส่ิงใดหรือกับผูใด เกิดขึ้นที่ไหน ขณะน้ีความไมสบาย
ตั้งอยูที่ไหน ตั้งอยูกับอะไร ความไมสบายน้ีเปนใครหรือเปนของใคร 

ทานวาความไมสบายเปนตนน้ีเปนของจริงอันประเสริฐ มิไดเปนของใครและ
เปนของใครทั้งนั้น การใชปญญาตามขุดคนเขาไปก็จะพบตนเหตุอยางชัดเจนวา โรง
งานผลิตทุกข คือใจที่ไมมีสติ ไมมีปญญารักษาตน ปลอยใหความคิดปรุงอันเปนฝาย
สมุทัยสั่งสมทุกขขึ้นมา โดยไมมีการตานทานขัดขวาง ใจจึงไดรับความทุกขอยางไมมี
ใครชวยได ทุกขมีสาเหตุเกิดขึ้นไดดังที่กลาวมานี้แล ฉะนั้น ผูพิจารณาเพื่อดับทุกขโดย
ชอบธรรม จึงควรใชปญญาจดจองเขาไปในจุดที่แสดงอาการกระเพื่อมอยูตลอดเวลา 
จุดนั้นเปนที่เกิดขึ้นแหงทุกขและสมุทัยทั้งมวล และเปนโรงงานใหญโตและแข็งแรงม่ัน
คงมาก ตองทดสอบดูใหละเอียดถี่ถวน ไมเชนน้ัน จิตจะไปทําความสําคัญวา ส่ิงเหลา
น้ันเปนเราและเปนของเราข้ึนมา ความสุขทุกขก็จะกลายเปนเรา เปนของเราข้ึนมาตาม 
ๆ กัน คําวา “เรา” กับความคิดด ีคิดชั่ว และสุข ทุกขก็จะเชื่อมเขาเปนอันเดียวกันจน
หาทางแกไขไมได 

ฉะนั้น จงคอยสังเกตดวยสติกับปญญา ตามลําดับที่ความคิดดีหรือชั่วเกิดขึ้น
ภายในใจ ทั้งขณะตั้งอยูและดับไป พรอมทั้งการทราบตนเหตุที่เกิดขึ้นของสิ่งเหลานั้น
ไปในระยะเดียวกัน เชน ความดีใจเสียใจเปนตนเกิดข้ึน จงจับจุดน้ีแลวขุดคนหาสาเหตุ
ที่เกิดขึ้น เร่ืองความสุข ความทุกขที่เปนผลซึ่งออกมาจากจุดเดียวกันก็จะดับไป แลว
เปล่ียนสภาพข้ึนมาใหม ใหจิตตามรูกันตามลําดับของเรื่องที่ยังไมจบสิ้นลงโดยสิ้นเชิง 
ยังจะไดคติที่สําคัญ ๆ จากการพิจารณาในเวลาน้ันดวย 

วิธีดําเนินจิตตองถือความสัมผัสและความกระเพื่อมของจิต เปนเปาหมายของ
การพิจารณา จิตจะแสดงตัวขึ้นมาอยางไร เชนแสดงเปนความเสียใจและเศราหมองข้ึน
มา อยาตื่นเตนตกใจไปตามอาการที่แสดงนั้น ๆ จงพิจารณาใหรูโดยท่ัวถึง ตามหลัก



 

แวนดวงใจ ๘๘ 

๘๘ 

สติปญญาของผูตองการทราบตนเหตุแหงเรื่องทั้งปวง ไมใหมีจุดบกพรองตอการ
พิจารณา ความเสียใจและเศราหมองเปนสาเหตุมาจากสมุทัย ความดีใจและผองใสเปน
สาเหตุมาจากมรรค คือขอปฏิบัติทั้งสองประเภทนี ้จงถือเปนทางเดินของสติปญญาตอ
ไป อยาไปยึดเอาความเศราหมองและผองใสนั้นมาเปนตน สติปญญาจะหาทางเดินตอ
ไปไมได เน่ืองจากความเศราหมองและความผองใส จะกลายเปนเราข้ึนมาในระยะท่ีไป
ยึดเขา เรากับเขาจะแกกันไมตก เพราะความผองใสเราก็เสียดายและรักสงวน สวน
ความเศราหมองเราก็เกลียดชัง ความเกลียดชังก็เปนเรื่องของเรา แมเราไมชอบความ
เศราหมอง แตเรากลับชอบความเกลียดชัง จึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเปนตัวโดยไมรู
สึก กิเลสกับเราจึงมีโอกาสคละเคลากันไดอยางน้ี 

เรื่องมารยาของใจที่มีกิเลส มันแสดงอาการหลอกลวงเรา ไดรอยแปดพัน
ประการ เพ่ือการดําเนินไปดวยความสะดวกและราบร่ืน จงถือเอาเรื่องด ี เรื่องชั่ว และ
ความเศราหมองผองใสเปนตน เปนทางเดินของสติปญญา จิตจะแสดงอาการอยางใด
ข้ึนมาจงทราบ และทําความเขาใจกับส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมาทันที อยาไปทําความเขาใจเอา
เองวา ส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมาน้ันเปนส่ิงท่ีควรไววางใจ และควรถือเปนหลักยึดของใจ จะ
กลายเปนความพล้ังเผลอและหลงยึดเอาส่ิงน้ัน แลวกลายเปนสมมุติจุดหน่ึงข้ึนมาให
เปนเครื่องกดถวงใจโดยไมรูสึก เมื่อสิ่งที่เห็นวาเปนสิ่งถูกกับใจสลายตัวลงไป และสิ่งที่
ไมชอบใจเขามากีดขวาง ใจก็จะแสดงความเสียใจขึ้นมา น่ันเปนเร่ืองเสริมสมุทัยใหเกิด
ความทุกขขึ้นมาอีก 

ดังนั้น เพื่อความรอบคอบตอทางดําเนินของตน จงทําความเขาใจกับส่ิงเหลา
น้ันดวยดีวา เมื่อยังมีอารมณดี ชั่ว และสุข ทุกข ปรากฏในวงปฏิบัติของจิต ก็แสดงวา
ทางเดินของเรายังมีอยู ยังไมถึงที่สุดซึ่งควรจะหยุดการเดิน และจําตองเดินตามสิ่งที่
ปรากฏ ส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมาเฉพาะหนาไมวาดีวาช่ัว และไมวาจิตจะแสดงอาการใดๆ ออก
มา ตองตามรูตามเห็นดวยการพิจารณา และถือจุดหรืออาการนั้น ๆ เปนทางเดินของ
สติปญญาโดยพิจารณาใหถี่ถวน อยาไดนอนใจกับสิ่งใด ๆ เมื่อสิ่งที่กลาวมายังปรากฏ
อยูกับใจมากนอย ใหถือวาส่ิงท่ีปรากฏน้ีแล กําลังเปนทางเดินของจิตและสติปญญาอยู
เวลาน้ี เรายังมีทางเดินตอไปอีก ยังไมสิ้นสุดทางเดินของเรา จนกวาสติปญญาจะรูรอบ
คอบ และสิ่งทั้งหลายที่เคยปรากฏกับใจก็สลายตัวลงไป พรอมทั้งรากฐานของมันที่เปน
จุดของสมมุติอันสําคัญ 



 

แวนดวงใจ ๘๙ 

๘๙ 

เมื่อทุกสิ่งที่เคยเปนขาศึกของใจสลายตัวลงไปโดยสิ้นเชิงแลว น่ันแลการเดิน
ทางของจิต มีสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนเพื่อนสอง ยอมยุติลงเพียงเทานั้น 
น่ันช่ือวาหมดทางเดินจริง ๆ การหมดทางเดินจากสมมุต ิ ดี ชั่ว น้ันแล ทานเรียกวา
วิมุตต ิเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนกัน นอกจากจะทําลายสมมุติออกจากใจหมดแลว ก็เปน
วิมุตติข้ึนมาเทาน้ัน ไมมีที่ไหนเปนวิมุตติตามความคาดหมายของใจ ซ่ึงเปนเจาอารมณ 

คําวา วิมุตต ิกับ นิพพาน นั่นเปนไวพจนของกันและกัน คือใชแทนกันได เชน
เดียวกับการกินกับการรับประทาน ซ่ึงเปนความหมายอันเดียวกัน พูดเพียงคําใดคํา
หน่ึง โลกก็รูทั่วถึงกัน จิตที่เปนวิมุตติของทานผูหลุดพนเพราะกําลังความเพียร จะยอน
กลับเห็นคุณของความเพียรที่พาตะเกียกตะกายและลมลุกคลุกคลาน จนถึงแดนเกษม
ในปจจุบันอยางเต็มที ่ และเห็นโทษแหงความเกียจคราน และความโงเขลาท่ีพาใหซบ
เซาเหงาหงอย เพราะความบีบบังคับของกิเลสบาปธรรมซ่ึงเปนเจาครองใจ ไมมีเวลา
ปลดแอกพอใหอยูสบายสักเวลาหน่ึงเชนเดียวกัน 

น่ีแล การดําเนินตามแบบ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปนสรณะ ยอมมีจุด
จบเปนท่ีหวัง ดังที่อธิบายมา ทุกทานโปรดนําไปประดับตน จะไดมากนอยตามกําลัง
ความสามารถ ธรรมจะงามในเราตามข้ันแหงธรรมท่ีตนบําเพ็ญได เราก็เปนผูงามใน
ธรรม เพราะช่ือวาธรรมแลวยอมงามเปนลําดับไมมีส้ินสุด คืองามในเบ้ืองตนท่ีเราเร่ิม
บําเพ็ญก็เปน อาทิกลฺยาณํ งามในทามกลางของทานผูบําเพ็ญขั้นสมาธ ิ ปญญาก็เปน 
มชฺเฌกลฺยาณํ  งามในที่สุดของทานผูมีจิตบรรลุถึงวิมุตติพระนิพพาน ก็เปน 
ปริโยสานกลฺยาณํ คืองามอยางสุดขีดสุดแดน ไมมีอันใดเสมอเหมือน เพราะฉะน้ัน 
ทุกทานโปรดทําความบากบ่ันตอความงามแหงธรรมในจุดสุดทาย ใหสมกับธรรมท่ีมีไว
สําหรับโลกจะนอมนํามาประดับตัวไดทุกเวลาที่ตองการ 

ในอวสานแหงธรรม จึงขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยมาอภิบาลคุมครองทาน
ท้ังหลาย ใหมีความสะดวกสบายในการบําเพ็ญ จนเห็นผลเปนที่พึงพอใจโดยทั่วหนา
กันเทอญ 
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