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จิตบริสุทธ์ิ 
 
 ทานที่ถือการฟงธรรมเปนเน้ือเปนหนังจริง ๆ  คือ ทานนักปฏิบัติ   ซึ่งเคยฟง
การอบรมจากครูอาจารยมา และฟงธรรมดานปฏิบัติ ไมใชฟงธรรมทั่วๆ ไป เพราะ
ขณะที่น่ังฟงนั้นเปนภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี ยิ่งกวาการปฏิบัติโดยลําพังตนเอง เพราะ
เกี่ยวกับธรรมะที่ทานแสดงเขาไปสัมผัสภายในใจเปนลําดับๆ ใจรับทราบ และทราบทั้ง
ความหมายดวยไปในตัว จิตที่รับกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปไมขาดวรรคขาดตอน
น้ัน ยอมทําใหจิตลืมความคิดตางๆ ซึ่งเคยคิดโดยปกติของจิต จนกลายเปนความเพลิน
ตอธรรม และเปนความสงบลงไปได 
 แมผูที่ยังไมเคยฟงการอบรมเลย เวลานั่งภาวนาฟงก็เกิดความสงบได สําหรับผู
ที่เคยอยูแลวนั้นก็เปนอีกแงหนึ่ง การนั่งปฏิบัติกรรมฐานในขณะฟงธรรม จึงเปนภาค
ปฏิบัติอันดับหนึ่งของการปฏิบัติทั้งหลาย เพราะเราไมไดปรุงไดแตง ทานปรุงทาน
แตงใหเสร็จ เน้ืออรรถเน้ือธรรมทานแสดงเขาไปสัมผัส ซึมซาบถึงจิตใจใหเกิดความ
ซาบซึ้ง ใหเกิดความสงบเย็นใจลงโดยลําดับ ถาจิตเก่ียวกับสมาธิก็สงบไดอยางรวดเร็ว 
และงายกวาที่เราบังคับบัญชาโดยลําพังที่ภาวนาเพียงคนเดียว ถาเปนดานปญญา ทาน
อธิบายไปในแงใด ปญญาก็ตามทาน คือขยับตามทานเรื่อยๆ เพลินไปตามน้ัน เหมือน
กับทานพาบุกเบิกและทานบุกเบิกให เราก็ติดตอยตามหลังทานไป เพราะฉะน้ันครั้ง
พุทธกาลเวลาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม พุทธบริษัทจึงสําเร็จมรรคผลกันมาก การ
แสดงธรรมจึงเปนพื้นฐานมาโดยลําดับ จนถึงพระปฏิบัติในสมัยปจจุบันที่เก่ียวกับการ
ฟงเทศน 
 ครั้งพุทธกาลฟงเทศนจากพระพุทธเจา เพราะคําวา “ศาสดา” แลวก็พรอมหมด
ทุกสิ่งทุกอยาง ผูปฏิบัติและฟงธรรมอยูในขณะนั้น เปนผูมีภูมิจิตภูมิธรรมเหลื่อมล้ําต่ํา
สูงตางกัน การฟงเทศนจึงตองไดรับประโยชนในขณะที่ฟงตางๆ กันไป บางทานที่มี
อุปนิสัยสามารถที่ทานเรียกวา “อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู” คือ ผูที่จะสามารถรูไดอยาง
รวดเร็ว และรองกันลงมา เวลาฟงธรรมจากพระโอษฐ ทานก็สามารถบรรลุธรรมไดใน
ขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดง แมในขณะน้ันยังไมสําเร็จหรือยังไมผาน ก็เปนการเขยิบ
ขั้นภูมิขึ้นไป ฟงครั้งนี้ขยับขึ้นไป ฟงครั้งนั้นขยับขึ้นไป หลายคร้ังหลายหนก็ทะลุไปได 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๕๙ 

๒๕๙

 พระมีจํานวนเทาไรที่ฟงเทศนน้ัน ลวนแตผูปฏิบัติผูมุงตออรรถตอธรรมอยางยิ่ง
อยูแลว ไมเหมือนกับสมัยปจจุบันเราน้ี ซึ่งผูเทศนก็รูสึกจะเทศนพอเปนพิธี ผูฟงก็ฟง
พอเปนพิธี จึงกลายเปนเทศนเปนพิธี ฟงเปนพิธี ศาสนาเปนพิธี ธรรมจึงกลายเปน
โลกไปเสีย หรือกลายเปน “ธรรมพิธี” ไปตามโลกที่พาใหเปนไป 
 ทางภาคปฏิบัติ ผูที่จะแสดงอรรถธรรมตามหลักความจริงที่ไดปฏิบัติและรูเห็น
มาน้ันใหฟงก็มีจํานวนนอย ไมเหมือนครั้งพุทธกาลซึ่งมีสาวกมากมายที่ไดสําเร็จไปโดย
สมบูรณแลว การฟงธรรมจากสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาล จึงฟงไดอยางสะดวกและ
เปนอรรถเปนธรรมจริงๆ เพราะผูรูธรรมมีจํานวนมาก และสถานที่ที่บําเพ็ญก็สะดวก
สบาย เปนในปาในเขาในที่เงียบสงัด 
 สมัยทุกวันน้ี ผูปฏิบัติที่จะรูจริงเห็นจริงดังครั้งพุทธกาล ก็มีจํานวนนอย นอก
จากน้ันผูปฏิบัติที่สนใจตออรรถตอธรรมอยางจริงจังเหมือนในครั้งน้ัน ก็มีจํานวนนอย
อีกดวย แตอยางไรก็ตามผูมุงตออรรถตอธรรม ฟงอรรถฟงธรรมจากการปฏิบัติของครู
อาจารยที่ไดปฏิบัติและรูเห็นมาดวยดีนั้น ยอมมีผลประจักษโดยลําดับ ตามกําลังความ
สามารถของผูฟงเชนเดียวกับคร้ังพุทธกาล 
 จะเห็นไดในขณะที่ทานอาจารยมั่นแสดง เรากําลังปฏิบัติอยูในจุดใด หรือมีขอ
ของใจอยูในจุดใด ขณะที่ฟงไปโดยลําดับก็เพลินไป เปนผลเปนประโยชนในขณะน้ัน
โดยลําดับ พอการแสดงธรรมจวนจะถึงจุดน้ัน จิตจะจอทันที เพราะนั้นเปนปญหาที่
เรายังไมสามารถจะแกใหทะลุปรุโปรงไปไดโดยลําพังตัวเอง ขณะที่ฟงก็รอทาน พอถึง
จุดน้ันทานจะวาอยางไร อุบายทานจะแกจุดน้ีทานจะแกอยางไร จิตจออยูตรงนั้น 
 พอทานอธิบายไปถึงจุดนั้น ทานก็แสดงผานไปดวยอุบายที่ทานเคยรูเคยเห็นมา
แลว เราก็ไดคติข้ึนมาทันที คือเขาใจในจุดน้ันทันที เปนอันวาทานชวยแกในจุดน้ีผาน
ไปไดจุดหนึ่ง จากน้ันก็ปฏิบัติโดยลําดับ ตามธรรมดาของช้ันปญญาน้ี จะมีความของใจ
ในธรรมแงตางๆ อยูเรื่อย ความของใจอยูที่จุดไหน น้ันแลคือจุดที่ทํางาน ซึ่งปญญา
จะตองพินิจพิจารณาคล่ีคลายปญหาธรรมอยูที่จุดน้ัน จนกวาจะเขาใจและผานไปได 
ขณะฟงธรรมเปนการแกกิเลสไปในตัวของผูปฏิบัติ ไดมากไดนอยหากไดไปเรื่อยๆ 
ครั้งน้ันครั้งนี้ หลายครั้งหลายหนก็ผานไปไดเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล แมจะชาเร็ว
ตางกันอยูบาง ก็ข้ึนอยูกับความสามารถของผูปฏิบัติท่ีจะรูจะเห็น 
 ในครั้งพุทธกาลทานมุงตอการถอดถอนกิเลสโดยฝายเดียว หรือ จะพูดเปน
เปอรเซ็นตก็เรียกวา ๙๐% เปนผูมุงปฏิบัติเพื่อความหลุดพน เรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณี เชน บวชพอเปนพิธีหรืออะไรอยางน้ี รูสึกจะไมคอยมีในครั้งนั้น ตอมาก็คอย
เลือนราง คอยจางไปเปนธรรมดา 
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 การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติ คือน่ังฟงอยูในขณะที่ทานกําลังแสดงธรรมน้ัน มัน
เปนความเพลิดเพลินภายในจิตใจของผูฟงแตละทานๆ ที่ตางองคหรือตางคนตางสนใจ 
จึงไมมีกําหนดไมสําคัญกับเวลํ่าเวลาวา ทานเทศนนานหรือไมนาน ๒-๓-๔ ช่ัวโมง ก็
ไมไดคํานึงถึง มีแตสติกับความรูกับธรรม ที่สัมผัสในขณะที่ทานเทศนเทาน้ัน มีเทา
น้ัน! เรื่องเวลํ่าเวลาไมสนใจ แมที่สุดรางกายไมทราบวามันเจ็บมันปวดหรือไม ก็มันไม
ปรากฏน่ี มีแตความรูเดนในขณะที่ฟง ทานวาอะไรความรูก็ทราบความหมายไปโดย
ลําดับๆ ความทราบความหมายแหงธรรมทั้งหลายน้ันแล เปนความเพลิดเพลินของจิต
ในขณะฟง นอกจากน้ันจุดใดที่เรากําลังสงสัย เวลาทานเทศนไปในจุดนั้น ก็เกิดความ
เขาใจข้ึนมา น่ีเรียกวาไดผลจากการฟงธรรมเปนพิเศษ นอกจากไดผลเปนความสงบ
เย็นใจ หรือไดผลเปนความคลองแคลวของจิตที่ขยับตามทานดวยปญญา ยังไดผลใน
ขณะที่เรายังสงสัยอยูดวย พอทานแสดงผานไป เราก็เขาใจและผานไปไดจากจุดนั้น 
จากน้ันก็ออกไปบําเพ็ญอยูโดยลําพังตนเอง 
 เมื่อไดรับการอบรมจากทานแลว ตางองคตางหาที่หลบซอน บําเพ็ญโดยลําพัง 
ผูใดอยูในภูมิใดก็เรงในภูมินั้น เชน ภูมิสมาธิ ที่ยังไมมีความแนนหนามั่นคงพอ ก็เรง
เขา สวนปญญาพิจารณาไปตามกาลที่เห็นสมควรโดยลําดับเชนเดียวกัน ผูอยูในขั้น
ปญญาลวนๆ ก็พิจารณาในดานปญญา ฟงเทศนก็ดวยปญญาติดตามทาน ซึ่งเปนการ
ทํางานเพื่อการแกกิเลส การถอดถอนกิเลสในขณะฟงธรรม ฟงเทศนในหลักธรรมชาติ 
แกกิเลสไปในตัวตามขณะที่พิจารณาไป เปนความเพลิดเพลินในงานของตน ผลของ
งานที่เกิดขึ้นแตละชิ้นละอันนี ้เกิดขึ้นจากการแกกิเลสไดทั้งนั้น 
 ความเพลิดเพลินในธรรม จึงเปนความเพลิดเพลินที่แปลกประหลาด เพลินไม
อ่ิมไมพอ เพลินแลวไมมีความโศกเศราเคลือบแฝงมาตามหลังเหมือนกับความเพลิน
ในสิ่งทั้งหลาย! จิตใจถาฟงธรรมทางดานปฏิบัติเขาใจ ก็แสดงวาฐานของจติมีพอสม
ควรแลว ตามธรรมดาถาไมมีฐานของจิต ไมมีอะไรเลย ฟงธรรมดานปฏิบัติจะเขาใจได
ยาก 
 แมแตอาจารยเองก็เคยฟงเทศนทานอาจารยมั่น เมื่อไปถึงทานทีแรกฟงไมรู
เรื่องรูราวอะไรเลย เวลาทานเทศนถึงเรื่องธาตุ เรื่องขันธ เรื่องกิเลส การถอดถอนกิเลส
ดวยวิธีใดๆ อาการใด ฟงไมเขาใจ เพราะฐานของจิตเราไมมี มีแตความฟุงซานรําคาญ
โดยถายเดียว แตเมื่อจิตไดรับการอบรมและฟงเทศนไปโดยลําดับ จนใจพอมีความ
สงบบางแลว จึงเกิดความเขาใจและซาบซึ้ง กระทั่งจิตมีฐานแหงความสงบแลว ย่ิง
ไพเราะเพราะพริ้ง ซาบซึ้งจับใจตลอดเวลาในการฟง จากน้ันก็ยิ่งมีความดูดดื่ม หิว
กระหายอยากฟงทานเทศนอยูตลอดเวลา 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๖๑ 

๒๖๑

 ทานเทศนละเอียดลออ และเทศนธรรมข้ันสูงเทาไร แมตนจะยังไมเขาใจใน
ธรรมข้ันน้ัน แตจิตก็เพลิดเพลินไปตาม ประหน่ึงมือจะเอ้ือมถึงพระนิพพานอยูแลวใน
ขณะที่ทานเทศน เปนความเพลิดเพลิน วาดภาพพจนไปตาม รูสึกวารื่นเริงภายในจิตใจ
อยางบอกไมถูก พอทานเทศนจบลงก็เหมือนเอากระทะมาครอบหัวนี่แหละ มองไมเห็น
อรรถธรรมที่ทานแสดงไปแลวน่ันเลย พยายามบึกบึนตะเกียกตะกายไปตามกําลังความ
สามารถของตน น่ีเวลาฟงธรรมฝายปฏิบัติไมเขาใจ มันเปนอยางน้ัน 
 ใจคนเรา เวลาโงมันก็เหมือนจะไมฉลาด เวลามันหลงก็เหมือนจะไมรูเลย 
เวลาทุกขก็เหมือนจะไมมีสุขอยูภายในตัวเลย คนทั้งคน จิตทั้งดวง ไมมีสาระอะไรเลย
เหมือนกับถานเพลิง ถาพูดถึงรอนมันก็รอนเหมือนถานเพลิง พูดถึงดํามันก็ดําเหมือน
ถานเพลิงที่ไมมีไฟ แตเพราะการชําระการบําเพ็ญอยูโดยสม่ําเสมอ และคอยขัดเกลากัน
ไปเรื่อยๆ ใจคอยผองใสขึ้นมาๆ ความรูก็เกิดขึ้น ความฉลาดก็มาพรอมกัน  ความสุขก็
มาพรอมกันกับความผองใส ใจก็เบิกบานยิ้มแยมแจมใส มองดูใจเรารูสึกวามีคุณคาขึ้น
โดยลําดับ จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นภายในจิตใจของตนก็ม ี
 เมื่อปฏิบัติเขามากๆ อะไรๆ ก็พิจารณาไปหมด เรื่องโลกธาตุกวางแคบมาก
นอยเพียงไร พิจารณาไปหมด ปลอยวางไปโดยลําดับดวยการเขาใจแลว ๆ ผลสุดทาย
แมแตเรื่องธาตุเรื่องขันธก็สักแตวาธาตุวาขันธ พิจารณาลงไป อะไรก็เปนช้ินเปนอัน
เชนเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่อยูภายนอกกายเรา มันตกอยูในกฎแหง “ไตรลักษณ” 
เชนเดียวกัน จนเขาใจเรื่องภายใน คือสวนรางกายไดอยางชัดเจนเหมือนส่ิงภายนอก 
ใจก็ย่ิงมีความสวางไสว เลยจากผองใสข้ึนไปเปนความสวางไสว 
 รางกายเราแตกอนเหมือนกับภูเขาทึบทั้งลูกนั้นแหละ แตเวลาจิตใจมีความผอง
ใส มีความสวางไสวแลว มันแทงทะลุไปไดหมด รางกายเหมือนไมมี มีก็เปนเงาๆ เทา
น้ัน เพราะอํานาจแหงความรู อํานาจแหงความสวางที่ปรากฏขึ้นอยางเดนชัดภายในใจ
เปนประจําอยูภายในรางอันน้ี มองอะไรก็สวางไปหมดเพราะจิตสวาง นั่นแหละตอนมี
ความอัศจรรย น่ังอยูที่ไหนก็ภูมิใจตัวเอง อัศจรรยตัวเอง คืออัศจรรยจิตดวงน้ันวามี
จิตดวงเดียวนี้แหละอัศจรรย และเดนอยูในรางน้ี 
 ในขั้นเริ่มแรกเปนอยางหน่ึง แลวตอมา ๆ เปนอีกอยางหน่ึง ใจคอยเปล่ียน
สภาพมาเรื่อยๆ ดวยการซักฟอก การปฏิบัติ การบํารุงรักษา จนกระทั่งถึงขั้นมีความ
สวางไสว เกิดความอัศจรรยภายในตัวเอง! 
 งานที่จิตข้ันนี้พิจารณาก็มีแตเร่ืองขันธเทานั้น ไมมีเรื่องอ่ืนใด แมแตรูปซึ่ง
เคยพิจารณามาจริงๆ เปนการเปนงานแตกอนก็ปลอยวาง พอถึงข้ันปลอยแลว รูปขันธ
ใจก็ปลอยวาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธแตละอยาง ๆ ก็ปลอยวางดวยการ
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พิจารณารูได เชนเดียวกับรูปขันธหรือสภาวธรรมทั่วไป ไมไดนอกเหนือไปจากวิสัยของ
สติปญญา ท่ีสามารถอาจรูไดดวยการบําเพ็ญอยูเสมอน้ีเลย 
 รูปขันธรูไดปลอยได เวทนาขันธก็รูได เวทนาขันธน่ีหมายถึง เวทนาที่เกิดขึ้น
ภายในขันธก็เขาใจ สัญญาขันธก็เขาใจ สังขารขันธก็เขาใจ ขันธเหลานี้จะละเอียดโดย
ลําดับ จนกระทั่งรวมเขาไปสูจิตอันเดียว รูปอันหยาบก็รูเทา เวทนาอันหยาบเกี่ยวกับ
รางกายก็รูเทา สัญญาที่หมายหยาบๆ ก็รูเทา สังขารที่เก่ียวกับเรื่องตางๆ ก็รูเทา 
วิญญาณรับทราบสิ่งภายนอกก็รูเทา รูเทาโดยลําดับ อาการของขันธอาการของกิเลสที่
เก่ียวเน่ืองกันก็หดตัวเขาไป เหลือแตจิตดวงเดียว 
 จิตดวงเดียวก็ตองอาศัยอารมณ คือสังขารความปรุง สัญญาที่แย็บออกมา
หมายนั่นแหละเปนงานของจิตในขั้นนี้ การพิจารณาก็ตองหันเขาไปสูจิตดวงที่ผองใส 
ดวงที่สงาผาเผยน้ันแหละ สังเกตสอดรูอาการของจิตที่เกิดขึ้นแลวดับไป ปรุงดี ปรุงช่ัว 
ปานกลาง ก็ดับไปทั้งสิ้น ดับไปแลวไปอยูท่ีไหน? 
 นี่คือความคนควา ความทดสอบ หรือความสังเกตของจิต เพื่อหาตนเหตุของ
มันวาเกิดที่ตรงไหน มีเทาน้ีที่เปนงานของจิตขั้นน้ี! นอกนั้นจิตรูเทาปลอยวางหมด
แลว ไมมีความหมายอะไรทั้งส้ิน เพราะจิตเขาใจแลวและปลอยวางแลว จะเอาความ
หมายมาจากไหน จิตเปนผูใหความหมายวานั้นดีนี้ชั่ว เมื่อจิตทราบชัดทั้งสิ่งนั้นแหละ 
ทั้งความหมายที่หลอกลวงตัวเองแลว จิตยอมถอยตัวเขามา แมที่สุดในเรื่องของขันธหา
ภายในตัว ก็ยังถอยและปลอยวางได เหลือแตความรูที่ผองใส ที่สวางไสวอยูภายในใจ 
กายทั้งกายก็เหมือนไมมี มีแตความรูน้ีครอบไปหมด และสวางไสวอยูภายในทั้งกลาง
วันกลางคืน ยืน เดิน น่ัง นอน ทุกอิริยาบถมีความสวางไสวอยูเปนประจํา 
  แตความสวางไสวอันนี้ก็เคยอธิบายใหฟงแลว เราไมทราบวาความสวางอันนี้
คืออะไร เพราะไมเคยเห็นไมเคยพบตั้งแตวันเกิดมา วายังง้ันเลย! มันถึงใจดี แลว
ทําไมจะไมหลงไมติดคนเรา! ทําไมจะไมชอบ ทําไมจะไมรักไมสงวน ความไมเคยเห็น
ไมเคยรูทําไมจะไมวาเปนของมีคามีราคา ทําไมจะไมวาเปนของอัศจรรย ตองวาดวยกัน
ทั้งนั้นแล! เพราะไมเคยเห็นอันใดที่จะอัศจรรยยิ่งกวาธรรมชาติอันน้ี ในบรรดาที่เคย
ผานมาแลว เพราะฉะนั้นจิตจึงติดได 
 แตเมื่อติดไปนานๆ เรื่องของโลกมันเปนอนิจจัง เพราะอันนี้เปนสมมุตินี่ สมมุติ
มันก็ตองอยูในกฎ “อนิจจัง” เมื่ออยูไปนานๆ มองกันไปนานๆ ชมกันไปนาน ๆ รัก
สงวนกันไปนานๆ ชอบใจกันไปนานๆ สังเกตกันไปนานๆ มันก็ทําใหมีแงคิดได!  
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 สิ่งที่จะใหมีแงคิด ก็คือความรักสงวน ไมใหมีอะไรมาแตะตองจิตดวงนี้เลย บาง
ทียังมีปรากฏเปนความเฉาๆ ขึ้นมานิดๆ ใหรู ทําใหสงสัยวาจิตน่ีมันเฉาขึ้นมาได
อยางไร? ทําใหเปนขอคิดขอกังวลขึ้นมาตามขั้นของจิต แมจะไมมีมากก็ตาม แตน่ีก็ชิง
ตําหนิ และเปนตนเหตุใหเกิดทุกขเวทนาอยางละเอียดขึ้นมาจากจุดที่เฉานิดๆ น่ีก็
เปนเวทนาของจิต ไมใชเวทนาของกาย! 
 อยูเฉยๆ รางกายไมเจ็บไมปวย เวทนาของจิตแสดงเปนความสุขรื่นเริงภายใน
จิตดวงน้ีขึ้นมา ก็เปนสุขเวทนา เวลาจิตมีความเศราหมองบางเล็กนอยตามขั้นละเอียด
ของจิต ก็เกิดความไมสบายขึ้นมา ความไมสบายแมไมมากก็เปนทุกขเวทนาอันละเอียด
ขึ้นมาอยูนั่นแล ถาเราสังเกตดวยสติปญญาก็ทราบ น่ีเปนสมติที่จะตองยอนกลับมา
พิจารณาจุดนี้ วาทําไมมันถึงเฉา ทั้งๆ ที่พยายามรักษาอยูทําไมถึงเฉาได? เปนเพราะ
เหตุใดถึงเฉา ธรรมชาตินี้เปนที่แนใจแลวหรือ? วาใสแลวทําไมเศราได? เพียงปรากฏ
นิดหน่ึงก็ใหเห็นประจักษหลักฐานแสดงวาน้ีไมใชของเที่ยง ไมใชของแนนอนพอให
ตายใจได 
 นั่นแหละ ! ทีนี้สติปญญาถึงจะปกเขาไปตรงนั้นวานี่มันเปนอะไรแน? มันถึงเปน
อยางน้ี ทีน้ีก็แสดงวาไมแนใจ หรือไมไวใจกับความสวางไสว ความอัศจรรยอันน้ัน จึง
ตองพิสูจนอีกทีหน่ึง เพราะมันไมมีที่จะพิจารณา เน่ืองจากมันหมดสิ่งที่ควรจะพิจารณา 
 ทีน้ีพอจอสติปญญาเขาไปตรงน้ัน กําหนดวามันเปนอะไรตออะไรกันแน 
กําหนดดูเขาไป ๆ การดูของสติปญญาข้ันน้ี ดูจริงๆ ไมไดมีความเผลอ ความพล้ัง
พลาดไปไหนเลย ดูอะไรเปนการเปนงานจริงๆ ทําเปนทํา กําหนดอะไรเปนอันน้ันเต็ม
ไปดวยความจงใจ เต็มไปดวยสติปญญารอบตัวอยูตลอดเวลา เมื่อนํามาใชในจุดนี้ทําไม
จะไมไดผลอยางรวดเร็ว เพราะเปนขั้นของสติปญญาอัตโนมัติแลว ใชงานในทางใดได
ผลอยางรวดเร็วทนัใจ เมื่อใชงานในจุดนี้ทําไมจะไมไดผล! 
 ประการสําคัญก็คือ ความไมแนใจท่ีเกิดข้ึน ทําใหสงสัย จึงตองใชสติปญญา
พิจารณาจดจอดู สังเกตดูมันเปนอะไรแนอันนี?้ น่ีแสดงวาจุดนั้นเปนเปาหมายแหงการ
พิจารณาข้ึนแลว หรือเปนสภาวธรรมอันหน่ึงที่จะตองพิจารณาเชนเดียวกับสภาวธรรม
ทั่วไป พอพิจารณาลงไปเทานั้นไมนานอะไรเลย เพราะมันคอยจะทลายไปอยูแลว เปน
แตเพียงวาเราโงเฉยๆ พอกําหนดเขาไป ก็ไอเรื่องที่วาเปนอัศจรรยน้ันมันก็สลายลง
ไปทันที คําวา “อัศจรรย” อันนั้นก็หมดไป ! ความที่วา “เศราหมอง,ผองใส” ก็หมดลง
ไปพรอมๆ กันกับธรรมชาตินั้นที่สลายตัวลงไป น่ันคือข้ันสุดยอดแหงสมมุติ ขั้นสุด
ยอดแหงกิเลสแหงอาสวะ ทานเรียกวา “อวิชชา” 
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 น้ีแลคือ “อวิชชา” แทอยูตรงนี้เอง! ไมมีอันใดเปน “อวิชชา” ยิ่งกวาอันนี้ 
เปนของละเอียดลออมากทีเดียว จนถึงขนาดตองหลงมันไปได ลืมตัวไปได เผลอไป
ได ยึดมั่นมันไดแบบหนาดานไมรูจักอายตัวเองเลย ทั้งที่วาตนฉลาดเฉลียวปราดเปรียว 
 เม่ือความอัศจรรยของสมมุติอันน้ีสลายลงไปแลว ส่ิงที่เปนวิมุตติ ไมตอง
ถามวาจะอัศจรรยเหนืออันน้ีสักเทาใด! 
 ศาสดาของโลกเปนผูเหนือโลก เปนผูประเสริฐสุด พระสาวกอรหัตอรหันตทาน
ประเสริฐสุด เพราะจิตดวงที่บริสุทธ์ิซึ่งพนจากเครื่องหุมหอ ที่มีความสวางไสวหรือ
ความผองใสน้ีเปนตัวการสําคัญ 
 เมื่ออันน้ีสลายไปแลว ธรรมชาติที่อัศจรรยเหนือโลกสมมุติก็แสดงตัวขึ้นมา
อยางเต็มดวง น้ันแลความประเสริฐของทาน ทานประเสริฐท่ีตรงน้ัน น้ันจึงเปนความ
ประเสริฐแท โดยไมตองระวังรักษา ไมตองเปนกังวล ไมตองปด ไมตองสงวน ไมตอง
รักษา ไมเหมือนความสวางไสวซึ่งเปรียบเหมือนมูตรคูถนี้ ซึ่งตองรักษา เปนความกังวล
อยูตลอดเวลา คือกังวลตามขั้นของจิต แมไมมากก็มีใหปรากฏ สุขเวทนาก็มีอยูท่ีนั่น 
เพราะมันเปนขั้นของสมมุติ สมมุติกับสมมุติก็เขาถึงกันได พอสมมุติอันละเอียดน้ี
สลายลงไปหมดแลวก็ไมมีอะไรปรากฏ! 
 ฉะนั้นพระอรหันตทานจะเสวย สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ อุเบกขาเวทนาในจิต
เหมือนอยางที่เคยเสวยมาแลวในคราวยังไมส้ินกิเลสอาสวะน้ันเปนไปไมได ทั้งนี้
เพราะธรรมชาติที่เหนือสมมุติทั้งปวงน้ัน เปนเคร่ืองยืนยันในตัวเอง เวทนาเหลาน้ี
เปนเรื่องของ “สมมุติ” ทั้งมวล เมื่อจิตดวงน้ันพนจากสมมุติแลว จะเปนเวทนา
เหมือนอยางจิตทั่วๆ ไปไมได และมีขอหน่ึงที่แสดงในหลักธรรมวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุ
ขํ” พระนิพพานเปนสุขอยางย่ิง ความสุขของพระนิพพานน้ัน ไมใชความสุขอยางโลกๆ 
ซึ่งเกิดแลวดับไป เกิดแลวหายไป แตเปนความสุขที่มีอยูด้ังเดิมกับธรรมชาติแหงจิต
ที่บริสุทธ์ิแลวเทานั้น จึงไมจัดวาเปน “เวทนา” ถาเปนเวทนาก็ตองเปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา” ไปดวยกัน อันน้ันไมเปนเวทนา จึงไมมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ใดๆ เขาไป
เก่ียวของได จิตท่ีพนจากสมมุติเปนอยางน้ี 
 นี่แหละที่พระพุทธเจาทานประเสริฐ ทานประเสริฐในที่นี้เอง แลวนําธรรมออก
จากธรรมชาติน้ีมาส่ังสอนโลก ไมไดออกจากส่ิงใด ออกจากความบริสุทธ์ิน้ีเทาน้ัน 
การแสดงธรรมออกมาจึงเปนธรรมของจริงเต็มสวน ถาพูดเปนเปอรเซ็นตก็รอย
เปอรเซ็นตเลย แสดงธรรมออกสอนโลกตองเปนความจริงรอยเปอรเซน่ีแลผูรูจริงเห็น
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จริงนําธรรมออกมาสอนโลก จะผิดที่ตรงไหน ตนเปนผูปฏิบัติมาเอง ทั้งวิธีปฏิบัติก็รู 
และผลก็ไดรับอยางประจกัษใจ เมื่อนําออกทั้งเหตุทั้งผลมาแสดงแกโลก จะผิดไปไหน 
 ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนโลกไดผลเปนที่พึงพอใจมากมาย ยิ่งกวาพระสาวกทั้ง
หลาย เปนเพราะเหตุน้ีแล เพราะพระพุทธเจาเปนพุทธวิสัย มีอุบายวิธีตางๆ ที่สั่งสอน
โลกไดลึกซ้ึงกวางขวางมากมาย 
 สวนสาวกทานก็มีความสามารถรองลงไปจากพระพุทธเจา เพราะรูจริง เห็นจริง
เหมือนกัน เปนแตเพียงไมกวางขวางเหมือนพระพุทธเจา เพราะเปน “สาวกวิสัย” เปน
วิสัยของสาวก 
 ฝายหนึ่งเปนวิสัยของพระพุทธเจา ตองผิดกันเปนธรรมดา แมจะถึงความ
บริสุทธ์ิดวยกันก็ตาม ความสามารถที่จะนําธรรมในแงตางๆ ออกมาสอนโลก ตอง
พรอมดวยสติปญญา ความฉลาดสามารถตามวิสัยของผูน้ันๆ ตลอดถึงครูอาจารยของ
เรา 
 ยกตัวอยางเชน ทานอาจารยมั่น เปนตน การแสดงธรรมทางดานปฏิบัติ ไมมี
ใครเทียบเทาที่ผานมา ความฉลาดแหลมคม การแสดงออกในแงตางๆ ของธรรมทัน
กับผูฟง คือทันกับกิเลสของผูมาศึกษาอบรมน่ันแล เพราะฉะนั้นกิเลสจึงตองหลุดลอย
ไปเรื่อยๆ จากการสดับฟงกับทาน นี่! การแสดงออกผิดกันอยางน้ี เพราะผูหนึ่งรูจริงๆ 
เห็นจริงๆ พูดออกมาจากความจริง ผูฟงก็เขาใจไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เขาใจตามหลัก
ความจริงไมผิดเพี้ยน ไมใชแสดงแบบงูๆ ปลาๆ เหมือนกับพวกเราทั้งหลายสั่งสอนกัน 
เจาของปฏิบัติมาพอลุมๆ ดอนๆ งูๆ ปลาๆ ส่ังสอนคนอ่ืนจะเอาจริงเอาจังมาจากไหน 
เพราะเจาของหาความจริงไมได สั่งสอนคนก็จริงไมไดซี เลยตองเอางูๆ ปลาๆ ออก
ชวยพอรอดตัว ผูฟงก็ฟง งูๆ ปลาๆ  รูก็งูๆ ปลาๆ เลยมีแต “งูๆ ปลาๆ” เต็มศาสนา
เต็มผูปฏิบัติศาสนา 
 เพราะฉะน้ันผูเริ่มปฏิบัติทีแรก จะงูจะปลา ก็งูก็ปลาไปกอน แตเอาใหเห็นชัด 
ปลาก็ปลาจริงประจักษกับใจของเราซิ คือจะเปนธรรมขั้นใดก็ใหรูประจักษกับใจเรา 
เพราะธรรมเปน “สนฺทิฏฐิโก” พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง
ดวยกันทุกคน ไมวาหญิง ไมวาชาย เพศใด วัยใดก็ตาม เพราะ “สัจธรรม” มีเหมือนกัน
น่ี ไมนิยมวานักบวชหรือฆราวาส วาหญิงวาชาย ขึ้นอยูกับการปฏิบัติธรรมเปนของกลาง 
สวนเพศน้ันทานพูดไวตามข้ันตามภูมิ 
 เพื่อประกาศวา ผูนั้นเปนเพศ “นักรบ” พูดงายๆ “เพศนักบวช” เวนจากกิจการ
บานเมืองทั้งหมดแลวไมไปเก่ียวของ มีหนาที่ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความรูแจงเห็นจริง
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โดยถายเดียว แตเมื่อเขาสงครามแลว ไปนอนเฉยๆ ก็ใหเขาเอาปนแหยเอาตายได
เหมือนกัน น่ีนักบวชแลวไมต้ังใจประพฤติปฏิบัติ จะวาเขาสงครามอะไรกัน! ใหกิเลส
มันแทงเอา ๆ ตายพินาศฉิบหาย มันจะผิดแปลกอะไรกับฆราวาสผูไมสนใจธรรม ดีไม
ดีสูเขาไมได การปฏิบัติธรรมเปนอยางหน่ึง การรักษาสิกขาบทวินัยตามเพศของตน
น้ันเปนอีกอยางหน่ึง มันคนละอยาง! 
 สวนกิเลสละ ไมวาหญิงวาชาย ไมวานักบวช ฆราวาส มีไดดวยกัน และแกได
ดวยกันถาจะแก น่ันแหละการแสดงธรรมและฟงธรรมในครั้งพุทธกาล จึงผิดกันมาก
มายกับสมัยที่สุกเอาเผากิน และเอากิเลสเปนเหตุผลอรรถธรรม ไมสนใจตอความจริง 
ถาเปนธรรมแลวคัดคาน ถาเปนกิเลสแลวยอมจํานน! 
 จากนั้นก็คือครูอาจารยที่รูจริงเห็นจริง เพราะปฏิบัติจริง แสดงธรรม ผูฟงถึงใจ
ซาบซึ้งและยังเปนเช้ือหนุนกําลังใจเราใหมีแกใจประพฤติปฏิบัติตามอีกดวย เพราะ
อํานาจแหงความเชื่อ ความเล่ือมใส ความถึงจิตถึงใจ จากการฟงเทศนของทานเปน
หลักสําคัญ 
 เราก็เปนเครือญาติของพระพุทธเจาอยูแลว ไมตองวาสมัยโนนสมัยนี้ สมัยโนนรู 
สมัยน้ีไมรู สมัยโนนคนปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพาน สมัยน้ีคนไมบรรลุ เราอยาไปคิด
อยางน้ัน เปนความเขาใจผิด เปนการสงเสริมกิเลส ไมดีเลย 
 สมัยโนนทานก็สอนคนมีกิเลส กิเลสมีประเภทเดียวกันกับของพวกเรา สมัยน้ัน
ทานก็สอนคนใหแกกิเลส เราก็แกกิเลสเหมือนในสมัยโนน แกกิเลสตัวไหนๆ ก็กิเลสที่
มันอยูในหัวใจของเราน่ีแหละ ซึ่งเหมือนกันกับกิเลสสมัยโนน แกดวยขอปฏิบัติเชน
เดียวกันกับขอปฏิบัติในครั้งโนน จะผิดกันที่ตรงไหน? จะมีกาลมีเวลา มีสถานที่ที่ตรง
ไหน ไมมี อยูท่ีใจเราเอง สัจธรรมไมมีกาลสถานที ่อยูท่ีใจเราดวยกัน 
 สัจธรรมคืออะไร? ทุกข สมุทัย น้ีเปนฝายกีดก้ัน มรรคคือขอปฏิบัติ นี้เปนฝาย
บุกเบิก นิโรธเปนความดับทุกข เมื่อบุกเบิกไดเทาไร ดวยมรรค นิโรธดับทุกขไปโดย
ลําดับ ไมมีเหลือภายในจิตใจเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล ใหยนเขามาตรงนี้ เราอยาไป
คิดวากาลน้ันกาลนี้ เปนการคิดใหเราทอถอย น่ีเปนอุบายของกิเลสส่ังสอนเรา เราไมรู
เทาทันกิเลสจึงมักคลานตามมันโดยไมรูสึก ใหเอาธรรมมาเปนเครื่องมือดังที่สอนไว จะ
ไมมีปญหา ในครั้งพุทธกาลกับในครั้งน้ีเหมือนกัน สําคัญอยูที่ผูปฏิบัตินี้เทาน้ัน อันน้ี
เปนที่แนใจตามธรรม จึงขอยุติการสอนเพียงเทาน้ี 


