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ไปหาทานอาจารยม่ันทีแรก เวลาทานเทศนใหฟงไมเขาใจ แตก็ดีที่ไมเคยนึก

ตําหนิทาน มาตําหนิตัวเอง“น่ันเห็นไหม เราโงไหม ทีน้ี” วายังงั้น “เราเคยฟงเทศน
ของนักปราชญผูเชี่ยวชาญทางดานปริยัติมามากตอมากแลว แมกระท่ังเทศนสมเด็จก็
เคยฟง และเขาใจมาเปนลําดับลําดา แตพอมาฟงเทศนทานอาจารยมั่น ผูเช่ียวชาญทาง
ดานปฏิบัติทางจิตใจ กลับไมเขาใจ จะวาตัวโงหรือตัวฉลาดเลา” น่ีวาใหตัวเอง “ทาน
อาจารยมั่น เคยปรากฏช่ือลือนามมานานแลวในดานปฏิบัติธรรมทางจิตใจ แตเวลาทาน
เทศนใหฟงเกี่ยวกับทางจิตใจจริงๆ แลว เราไมเขาใจ นี่เห็นชัดหรือยัง เร่ืองความโง
ของตัวเองนะ” 
 เพราะสวนมากถาทานเทศนสอนพระ ทานเทศนทางดานปฏิบัติลวนๆ เราไมเขา
ใจ น่ังฟงอยูยังง้ันแหละ ทานพูดเร่ือง “จิต” เรือ่ง “ขันธ” หรือเร่ืองอะไรเราก็ไม
ทราบ จนกระท่ังจิตสงบลงไดจึงเริม่เขาใจ จิตเร่ิมสงบก็เริ่มเขาใจ จิตมีฐานแหงสมาธิ
ก็ยิ่งเขาใจชัดเจนไปโดยลําดับๆ จากน้ันก็กลายเปน “ซึ้ง” ไป และซึ้งขึ้นเรื่อยๆ  
 ทานเทศนเรือ่ง “ปญญา” แมเจาของจะยังไมสามารถกาวเดินทางดานปญญา
ไดก็รูสึกวาซึ้งไปตาม ๆ ทาน เพราะจิตเร่ิมรับธรรมปฏิบัติแลวน่ี เมื่อจิตมีฐานสมาธิ
ไดดีแลว ยิ่งรับธรรมไดดี ถายังไมมีฐาน จิตก็ไมคอยรับ ไมคอยเขาใจ 
 การฟงเร่ือยๆ การปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ เปน “การขดัเกลา จิต” โดยตรง 
การปฏิบัติโดยลําพังตนเองก็เปนการขัดเกลาจิต การฟงกับทานก็เปนการขัดเกลาจติใจ
เปนลําดับ จิตใจก็ยิ่งมีความสงบเยือกเย็น เวลาทานอธิบายธรรมเปนตอนๆ เปนพักๆ 
เรากําลังมีขอของใจจดุใดอยู พอทานเทศนผานไปตรงนั้น เราก็ไดรับความเขาใจทันที 
แลวคอยเขาใจไปเร่ือยๆ 
 แตกอนเคยอานในประวัติวา ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม พุทธ
บริษัทไดบรรลุ “มรรคผลนิพพาน” กันเปนจาํนวนมาก จะวาสงสัยก็ยังไมใช จะวาไม
เชื่อก็ไมเชิง เพราะยังไมไดสนใจคิดอะไรกับเรื่องนี้มากนัก จนมาปฏิบัติจึงไดเขาใจ 
 ภูมิของผูเขารบัการอบรมน้ันมีตางกัน ฟงเทศนคราวนี ้ จิตเล่ือนความเขาใจไป
ถึง “น้ัน” ตอไปก็สงสัยในจุดนั้น พอทานเทศนคราวตอไป จิตก็ผานไปเรื่อยๆ เขาใจ
ไปเรื่อย ๆ เล่ือน “ระดับ”ไปเร่ือย ๆ ตอไปก็ผานไปได ย่ิงผูท่ีอยูใน “ธรรมข้ัน
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ละเอียด” ดวยแลว ก็ยิ่งไปไดอยางรวดเร็ว อันน้ีหมายถึงผูปฏิบัติ เฉพาะอยางยิ่งภิกษุ
บริษัทเปนสําคัญมาก เก่ียวกับการสมาธิภาวนา เพราะทานปฏิบัติของทานอยูเปน
ประจํา ภูมิจิตมีความเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงตางกันเปนลําดับลําดาของการปฏิบัติ เพราะฉะน้ัน 
การฟงเทศนจงึเปนการบุกเบิกทางใหทานไดกาวไปวันละเล็กละนอยโดยลําดับ ผูพอจะ
ผานไปไดในขั้นใด ก็ผานไปเรื่อยๆ ท่ีวา “สําเร็จมรรคผลนิพพาน” ก็เพราะเล่ือนภูมิ
ของจิตไปเรื่อย ๆ จากการปฏิบัติและการฟงธรรมจากทาน เม่ือทานเทศนแกความ
สงสัยไดแลว ผานไปไดและผานไปเลย ยกตัวอยาง 
 พระอัญญัตรภิกขุ ทานกําลังสงสัยธรรมข้ันละเลียด จะไปทูลถามพระพุทธเจา 
พอไปถึงใตถุนพระคันธกุฎี พอดีฝนตก ก็เลยยืนอยูที่ใตถุนนั้น สังเกตดูน้ําฝนที่ตกมา
จากชายคา มากระทบน้ําที่พื้น แลวเกิดต้ังเปนตอมเปนฟองข้ึนมา ฟองน้ําตั้งขึ้นมาเทา
ไร มันก็ดับไปแตกไป ทานก็พิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งภายใน คือ “สังขาร” ความคิด
ปรุง เพราะข้ันน้ีจิตจะพิจารณาเร่ือง “สังขาร”และ “สัญญา” ความปรุงและความ
สําคัญตางๆ ของใจมากกวาอยางอ่ืน 
 ในเวลานํ้าตกลงมากระทบกัน นอกจากมีความกระเพื่อมแลว ก็ตั้งเปนตอมขึ้น
มาเปนฟองขึ้นมา แลวดับไป ๆ ทานก็พิจารณาเทียบเคียงเขาไปภายใน คือความคิด
ปรุงของจิต คิดดีคิดชั่ว มีความเกิดความดับเปนคูเคียงกันไปเปนลําดับๆ เสร็จแลวก็
กลายลงมาเปนนํ้าตามเดิม สังขารน้ีเม่ือคิดปรุงเสร็จแลวก็ลงไปท่ีจิตตามเดิม ทาน
เลยบรรลุธรรมข้ันสูงสุดในสถานท่ีน้ันเอง พอบรรลุธรรมแลวฝนก็หยุด ทานก็กลับไป
กุฎี! ไมไปทูลถามพระพุทธเจาอีกเลย เพราะหมดขอสงสัยแลว น่ัน! 
 ธรรมของจรงิ เม่ือเขาถึงจติดวงใดแลว จิตดวงน้ันยอมหายสงสัยทันที แมแตจะ
ไปทูลถามพระพุทธเจาอยูแลวก็ไมทูลถาม เพราะหายสงสัยแลว หากจะไปทูลถาม
ทานๆ ก็จะรับส่ังอยางท่ีเขาใจแลวน่ันแหละ ก็เลยหมดปญหา กลับไปกุฎีตามเดิม น้ี
เปนตัวอยางอันหน่ึง 
 ผูปฏิบัติธรรมเม่ือกาวถึงขั้น “ปญญา”แลว อยูท่ีไหนก็ฟงธรรมอยูตลอดเวลา 
มีอะไรมาสัมผัสก็พิจารณาเปน “ธรรม” ท้ังส้ิน เพราะส่ิงท่ีมาสัมผัสเปนเครือ่งเตือน
สต ิใหระลึกรู ปญญาก็วิ่งตามทันที ๆ โดยอัตโนมัติ พิจารณาอยางรวดเร็ว ไมตองถูก
บังคับเหมือนขั้นเริ่มแรก ซ่ึงเปนข้ัน “หมูขึ้นบนเขียง แลวไมยอมลง ถาไมถูกสับให
แหลกเสียกอน” จิตขั้นนี ้อะไรมากระทบยอมรูเทาทัน พิจารณาเปนอรรถเปนธรรมทั้ง
ส้ิน ดังที่ทานอาจารยมั่นทานกราบเรียนพระมหาเถระ ซึ่งไดเขียนไวในประวัติของทาน
วา 
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 “(พระมหาเถระถาม)...ทานอยูคนเดียว เวลาเกิดขอของใจขึ้นมา ทานปรึกษา 
ปรารภกับใคร?” ทานอาจารยม่ันตอบวา “ฟงเทศนอยู ทั้งกลางวันกลางคืนไมไดหยดุ
หยอนเลย” พระมหาเถระก็ไมกลาคานทานวายังไง เพราะอาจไมเขาใจก็ได ประการ
หน่ึง ประการที่สอง ทานพูดออกมาจากความจริง ก็ไมกลาจะคานทาน” 
 ท่ีวา “ฟงเทศนอยูทั้งกลางวันกลางคืน” ก็คือ การที่พิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสปลุก
สติปญญาอยูตลอดเวลานั่นเอง จนเปนที่เขาใจไปโดยลําดับ นั้นแลคือการฟงธรรมทั้ง
กลางวันกลางคืนทางดานปฏิบัต ิ เพราะสติปญญาขั้นนี้เปนขั้น “อัตโนมัติ” ทํางานเพื่อ 
“ธรรมลวน ๆ” ไมมีโลกเขาแอบแฝงเลย 
 ดวยเหตุนี้ ทานจึงสอนใหทําจิตใหมีความสงบ เมื่ออบรมสมาธิใหไดรับความ
สงบแลว ก็พิจารณาทางดานปญญา ปญญาจะตั้งหนาทําหนาที่การงานนั้น ๆ ไปดวย
ความไมหิวโหยกระวนกระวายสายแสของจิต จิตที่มีความสงบ มีฐานแหงความสงบอยู
ภายในใจแลว ยอมคิดอานไตรตรองเรื่องอะไรไดด ี เพราะไมมีความหิวโหย วุนไปกับ
อารมณตางๆ ที่เปนขาศึกตอใจ ปญญาต้ังหนาต้ังตาทํางาน พิจารณาอะไรก็เปนการ
เปนงาน ดังใจหมายจริง ๆ ไมเถลไถล ไพลน่ันเสือกน่ี ไมเปนอันทํางาน ทานจึงวา 
 “สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ มหานิสํสา” “ปญญาที่สมาธิอบ
รมดวยดีแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก” ยอมคลองแคลวแกลวกลา พิจารณาไป
ไดอยางรวดเร็วทันใจ ย่ิงกวาจิตท่ีไมมีฐานแหงความสงบเปนไหนๆ เร่ืองสมาธิกับ
ปญญาจึงแยกกันไมออก ผูปฏิบัติจาํตองนํามาใชตามกาลอันควรของแตละประเภทอยู
เสมอ แมแตทานที่เปน “พระขีณาสพ” แลว ทานก็ยังตองใช “สมาธิ” เปนเรือน
พักผอนหยอนใจ ในเวลายังครองขันธอยู เพราะสมาธิเปนเคร่ืองประสับประสาน 
หรือเปนเคร่ืองสมัครสมาน ระหวางขันธกับจิตไดดี 
 เวลาจิตคิดอานไตรตรองอะไรเกี่ยวกับการกับงานมาก จิตยอมมีความเหน็ด
เหนื่อยเปนธรรมดา ตองพักจิตในสมาธิ ปลอยความคิดความปรุง ทีเ่รียกวา“งานภาย
ใน” เสียทั้งหมด จิตสงบตัวอยูโดยลําพัง ไมเกี่ยวของกับ “ขันธใด ๆ” พอถอยออกมา
แลวก็มีกําลัง “ระหวางขันธกับจติ” พอเหมาะพอสมกันแลวทํางานไดตอไป ทานจะ
ตองปฏิบัติตอ “จิต”ตอ “ขันธ” ทํานองนี้ตลอดจนวันปรินิพพาน เรื่อง “สมาธิ” 
จะตองใชไปอยางนั้นตลอดไป จึงเรยีกวา “ทานทําความเพียร” เพียรระหวางขันธ
กับจิตใหอยูเปนสุขเทาน้ัน ไมไดเพียรเพ่ือจะถอดถอนกิเลสตัวใด 
 หากไมไดปฏิบัติใหเหมาะสม ระหวางขันธกับจิตแลว สวนเสียก็คือ ขันธไม
สามารถจะต้ังอยูจรัีงถาวรไดเทาท่ีควร สวนจิตซ่ึงเปนของบริสุทธ์ิแลวน้ัน ไมมีอะไร
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เปนปญหาวาจติจะเสียไป นอกจากธาตุขันธจะครองตัวไปไมถึงกาลอันควรเทาน้ัน 
ทานจึงปฏิบัติใหเหมาะสมระหวางขันธกับจติ ท่ีเรียกวา “ทิฏฐธรรม”“วิหารธรรม” 
คือ ธรรมเคร่ืองอยูสบาย ระหวางขันธกับจิตท่ีกําลังครองตัวอยู  
 อะไรเปนเคร่ืองเสริมกําลังของขันธ ก็คือ ความเพียร ความสงบ เสริมกําลัง
ของขันธ เพื่อเปนปกติสุขตลอดอายุขัย อะไรสงเสริมจิตท่ียังมีกิเลสครองตัวอยู ใหผาน
พนไปไดโดยลําดับ นั่นคือ สติปญญาเปนเครื่องสงเสรมิ หรือเปนเคร่ืองขัดเกลา เปน
เครื่องแกสิ่งขัดของตาง ๆ เชนเวลาเราเดินทางไปสูท่ีตาง ๆ มีขวากมีหนามกีดขวางทาง
อยู ก็เอามีดพราฟนออก เบิกทาง และกาวเดินไปเรื่อย ๆ อะไรมากีดขวางก็ฟนเร่ือยไป 
เดินเรื่อยไป จิตที่ดําเนินไปไดสะดวกปลอดภัย ก็เพราะมีสตปิญญาเปนเครื่องรักษา ขัด
ของที่ตรงไหนก็แกไขกันไปเรื่อย ๆ กาวไปเรื่อย ๆ กาวไป หรือพนไปภายในใจ 
 การปฏิบัติตอจิตใจ คือ การสอดรูอาการของจิตท่ีสงออกไปสูอารมณตาง ๆ 
ดวยสติปญญาเปนส่ิงสําคัญมากสําหรับผูปฏิบัติ นี่คือการเรียนเพื่อรูตัวเองโดย
เฉพาะ 
 การเรียนเรื่องของจิต ตองทราบทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนกับจติ และสิ่งที่เขามา
สัมผัสจิต ไมวาจิตจะสงกระแสความรูไปในทางใด หรือกับอารมณใด สติปญญาตอง
ตามรูตามรักษา และตามแกไขอยูเสมอ ไมปลอยใหจิตคิดปรุงไปตามลําพัง ถาไดฝก
ฝนอบรมสติปญญาจนมีกําลังแลว เพียงจติกระเพ่ือมเทาน้ัน ก็เปนการปลุก “สติ
ปญญา” ในขณะน้ันพรอมๆกัน เพื่อรูสึกในความคิดปรุงนั้น ๆ ปญญาก็ตามพิจารณา
กันทันทีไมอืดอาดเนือยนาย เม่ือเขาใจแลวก็ปลอยวาง 
 แตเร่ืองจติ ไมมีเพียงเรือ่งเดียว มันหลายเร่ืองดวยกัน จิตคิดแงนี้แลวก็ปรุงแง
น้ัน รอยสันพันคม ซึ่งลวนเปนกลมายาของกิเลสสมุทัย พาใหจติคิดปรุง สติปญญาก็
ตามพิจารณากันเร่ือย ๆ สุดทายจิตก็เขาใจ เพราะการตามตอน และพิจารณาดวยเหตุ
ผล พอใจไดรับเหตุผลที่ถูกตองแลว จิตก็ปลอยสิ่งนั้น ไมไปกังวลยึดถืออีกตอไป และ
ปลอยวางกันไปเร่ือย ๆ 
 การปลอยวาง “อุปาทาน” ในขันธ ในจิต ดวยสติปญญา ปลอยอยางนี้!  
 เพียงข้ันของสมาธิ น้ันเปนความสงบของใจ ยังไมไดปลอยวางอะไร สงบลงช่ัว
ระยะๆ พอเปนบาทเปนฐานแหงความสงบสุข ไมวาวุนขุนมัวดังจิตท่ัว ๆ ไปที่ไมเคยอบ
รม  
 สวน สติปญญา น้ัน เปนเครื่องขุดเครื่องคน เครื่องตัดฟน ส่ิงท่ีเกาะเก่ียวอยู
ภายในจิตมีมากนอยเปนเรื่องของปญญาทั้งนั้น ไมมีส่ิงใดทํางานแทนในการแกกิเลสได 
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๒๙๒ 

 การปฏิบัติธรรม คือ จิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรก ยอมมีความลําบากลําบน น่ังก็
เหนื่อยงาย เพราะผลยังไมคอยปรากฏ การฝกจิต จิตก็ดื้อดึงฝาฝนมาก บางทีสูมันไม
ได สวนมากสูมันไมไดขั้นเริ่มแรก แตอาศัยความพยายามฝกฝนอบรมอยูโดยสมํ่าเสมอ 
ก็มีวันหนึ่งจนได ท่ีจะกาวเขาสูความสงบใหเปนผลข้ึนมา พอเปนเคร่ืองพยุงจติใจ หรอื
พอเปนหลักฐานพยาน ใหเกิดความอุตสาหพยายามในการดําเนินใหย่ิงกวาน้ันข้ึนไป 
 ตอจากน้ันก็มีความสงบเร่ือย ๆ จิตใจถามีความสงบแลวก็เย็นใจสบายใจ 
เหมือนกับเรามีหลักมีแหลง มีที่ยึดที่หมาย ถาไมมีความสงบเลย ก็ไมทราบวาท่ียึดท่ี
หมายอยูท่ีไหน เหมือนอยูกลางทะเล เรือก็คอยแตจะลมจมอยูแลวดวยพายุตาง ๆ ไม
ทราบจะเกาะอะไร น่ีแหละทําใหจติเกิดความวาเหวและวาวุนขุนมัวมาก เพราะจิตหา
หลักยึดไมได ฉะน้ันความสงบจงึเปนหลักฐานอันดีของจิต ในข้ันเร่ิมแรกภาวนาทานจึง
สอนใหอบรมใจใหมีความสงบ 
 ผูบําเพ็ญไมตองถือวา “ธรรม” บทใด “ตํ่า” “ธรรม” บทใด “สูง” ท่ีควรจะ
นํามากํากับจติ ขอใหเหมาะสมกับจริตของตนเปนท่ีถูกตอง ถาจติชอบคิดออกไปภาย
นอกบอยๆ ก็ใหเรงคําบริกรรมใหถี่ยิบเขาไป สติตามใหทัน จิตก็จะไมมีโอกาสเล็ดลอด
ออกไปภายนอกได แลวจะหยั่งเขาสูความสงบ พอใจสงบแลวจะเย็นสบาย มีหลักเกณฑ 
มองไปทางไหนก็ไมเปนฟนเปนไฟเผาตัวเหมือนแตกอน 
 พอออกมาจากความสงบ ก็พิจารณาทางดานปญญา ไตรตรองดูกายท่ีเปนตัว 
“อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ใจจะมีความสงบแนบแนนเขาไปโดยลําดับ ปญญาก็จะแยบ
คายไปตาม ๆ กัน 
 การพจิารณา “ขันธ” ดวยปญญา ไมวา “ขันธนอก ขันธใน” ท่ีไหนๆ 
พิจารณาไดท้ังน้ัน เพราะเต็มไปดวย “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา” เราพจิารณาเพื่อแยกแยะ
ใหเห็นไปตามความจริงของสิ่งนั้น ๆ ใจจะไดปลอยกังวล ผลสุดทายก็ยอนเขามา
พิจารณาเรื่องขันธของตัวเอง  
 ขันธทั้งหา ไดเคยพูดแทบทุกวัน ขันธทั้งหลายจะปลอยไปโดยไมพิจารณาไม
ได เพราะเปนหลักสําคัญของ “สัจธรรม” เปนหลักสําคัญของการกาวไปแหงจิต 
หรือเปนหลักสําคัญแหงความรูทางปญญา เพราะเปน “หินลับปญญา” อยางยิ่ง 
ถาสติปญญาไมทัน จะเปนขาศึกตอตนเองอยางย่ิง  
 ฉะนั้นจึงตองพิจารณา “ขันธ” ใหรอบ ขันธมีติดแนบอยูกับเราตลอดเวลา สอ
ความพิรุธ สอความทุกข ความลําบากลําบน ความทรมานตางๆ อยูกับขันธกับจิต
ตลอดเวลา อะไรเสียดแทงข้ึนในขันธมากนอย ตองเขาไปเสยีดแทงจิตใจ ใหเกิดความ
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๒๙๓ 

ทุกขวุนวายอยูโดยไมขาดระยะเลย เพราะฉะน้ันจึงตองใชสติปญญาใหทันกับอาการ
เหลานี้แสดงตัว 
 ความจริง เขาไมไดต้ังใจยุแหยกอกวนเราเลย หากเปนอาการของจติไปสําคัญ
เอาเอง ทุกขก็เกิดขึ้น ธรรมดา... ธรรมดา เชนเดียวกับแดดที่ฉายลงมาจากพระอาทิตย 
พอกายเราไปสัมผัสเขาก็รอน แดดเองเขาไมไดทราบความหมายของเขาเลย นํ้า เขาก็
ไมทราบความหมายวา “เย็น” แดด หรือไฟ เขาไมทราบความหมายของตนวา 
“รอน” แตผูทราบความหมายนั้น จะตกอยูกับเราผูสัมผัสกับนํ้า, กับไฟ, หรือกับแดด
น้ัน ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนมา เขาก็ไมทราบวาเขาเปนเวทนา เขาไมทราบวาเขาเปน 
“ทุกข” เขาไมทราบวาเขาเปน “สุข” เขาเปนเพียงธรรมชาติอันหนึ่งๆ เทานั้น  
 แต จิต ผูไปสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ น้ัน เกิดความสุขความทุกขขึ้นมา และเกิด
ความหมายข้ึนมาอีกแงหน่ึง จึงทําใหทุกขทางใจข้ึนอีก ความหมายในแงหลังน้ีเปน
สําคัญ ท่ีจะกลายเปนกิเลส เพิ่มทุกขขึ้นมาอีก เพราะแงหลังน้ีเปนเร่ืองของกิเลสโดย
ตรงตามความจริงของสภาวธรรม คือทุกขเวทนา เพียงความทุกขในสกลกายตาม
ธรรมดานี ้ ใคร ๆ ก็เกิดขึ้นไดทั้งนั้น แมแตพระพุทธเจาก็ยังไมพนท่ีจะรับทราบ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในพระกาย พระอรหันตก็รับทราบ “กายเวทนา”เหมือนกัน 
แตเปนเร่ืองธรรมดาๆ เพราะทานทราบเรื่องคติธรรมดาโดยสมบูรณแลววา เรื่อง
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกาย ก็เปนสภาวธรรมอันหนึ่ง เชนเดียวกับสภาวธรรมท่ัว ๆ ไป 
แตธรรมชาตินี้เขาไปเกี่ยวของกับจิต จิตจึงเปนผูรับทราบตามความจริงของตน และ
ตามความจริงของสภาวธรรม คือ ทุกขเวทนาน้ันเทาน้ัน จึงไมมีอันใดท่ีจะกอเปนตัว
ทุกขขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งภายในจิตทาน เพราะวาทานไมหลง เม่ือเกิดข้ึนทานก็ทราบวา 
“นี้เปนสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมา” ต้ังอยูทานก็ทราบ ดับไปทานก็ทราบ ทานทราบ
ทั้ง ๓ ระยะ คือ ระยะทีเ่กิด ตั้งอยู และดับไป, เกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป อยูอยางนี้เปน
ประจําขันธ ขันธมีอยูอยางน้ี มีปรากฏขึ้น ตั้งอยู แลวดับไป มีทุกขเวทนา เปนตน 
 “วิญญาณ” รับทราบก็ทํานองเดียวกัน แตสวนท่ีมีความกระเทือนตอจิตใจมากก็
คือ ทุกขเวทนา ทานจึงสอนใหพิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน เพราะน่ีเปนความ
จรงิลวนๆ ถาจิตไดพิจารณาเห็นตามความจริงของเขาแลว จิตก็จะเปนความจริงอัน
หน่ึง ไมไปยืดถือเขาใหเปนความหนักใจ ใหเปนความเบาใจกับเขา ตางอันตางจริง 
ตางอันตางอยู  
 แมวาระสุดทายท่ีเราจะแตกก็ทํานองเดียวกัน ทุกขเวทนาดับไป ขันธก็สลายตัวไป 
อาการทั้งหาไปพรอมๆ กัน สิ่งที่ไมไป คือสิ่งที่รูอันเดียวเทานั้น อันน้ีไมเปนอ่ืน เปน 
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“จิต” หรือ เปน“ผูรู” อยูเทาน้ัน อันน้ีไมแปร นอกจากแปรเฉพาะอาการของจิตเทา
น้ัน สวนจิตจริงๆ จะใหแปรเปนอยางอื่นนั้น เปนไปไมได  
 การพิจารณาเทียบ ก็เทียบเพ่ือจะใหเขาใจในขันธอยางแทจริง ขันธเปนอันใด 
ทานสอนไวอยางตายตัว ถาไมฝนความจริงท่ีทานสอนเราก็ไมเปนทุกข ทานก็บอกแลว
วา “รูป อนิจฺจ”ํ สรุปแลววา “รูป อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, สฺญา อนตฺตา, สงฺขา
รา อนตฺตา, วิฺญาณํ อนตฺตา” นั่น! เปนตนที่ไหน ! “อนตฺตา ๆ” บอกชัดเจน อยู
แลว ทานปดประตูไว ไมใหเอื้อมออกไปยึดไปถือ ถายึดถือแลว แมจะเปน“อนตฺตา”
หรือ “อตฺตา” ไมเปนภัยอะไรสําหรับเขาเองก็ตาม แตก็เปนภัยตอเราผูหลงอยูนั่นเอง 
สุดทายความหลงนี้แลมาเปนภัยตอเราเอง 
 ทานจึงสอนใหแยกแยะดูส่ิงน้ันแลว ใหยอนจิตเขามาดูจิต เพ่ือทราบความสําคัญ
ผิดของตนท่ีไปหลงยึดส่ิงน้ันๆ แลวยอนจิตเขามาแกภายในอีก เพื่อหายสงสัยกับสิ่ง
ภายนอก ท้ังหายสงสัยในตัวเอง และมาเห็นโทษของตัวผูไปหลงเขา แกสองช้ัน คือ ชั้น
นอกและช้ันใน  
 ในขันธหา ทานบอกไวอยางนี้วา “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา”ก็ อันเดียวกันนั่นแหละ 
ไมใชแยกกันออกได ทุกฺขํ อนิจฺจ ํอนตฺตา มันอยูดวยกัน เหมือนขางหนาขางหลัง ขาง
ซายขางขวา ของคนๆ หน่ึงน่ันแหละ อันน้ีเปนขางซาย อันนี้เปนขางขวา อันน้ันเปนขาง
หนา อันนี้เปนขางหลัง ก็คนๆ เดียวกันน่ันเอง “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา” ก็คือ อาการ
แหงสภาพอันหนึ่งๆ ของขันธอันเดียวกัน ถาจะแยก แยกออกไปมากมายก็ทําใหฟน
เฝอไปเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน 
 อันใดเปนที่ถนัดใจของเรา เชนพจิารณาเรื่อง “ทุกฺขํ” เปนท่ีถนัดใจ ก็ใหกําหนด
ลงไปเลย จะกระจายไปถึง “อนิจฺจ,ํ อนตฺตา” ดวยไมวาอาการใด เชน พิจารณา อนตฺ
ตา ก็กลมกลืนกันไปหมด พิจารณา อนิจฺจ ํก็ กลมกลืนกันไปหมด ขอใหเปนความถนัด
ใจของเราผูพิจารณาเถิด 
 ความถนัดใจเปนสิ่งสําคัญ จะทําใหเห็นตามความจริงของมัน อยาปนเกลียวกับ
ความจริงท่ีพระองคทรงสอนไวอยางถูกตอง “น่ีเปนกอง “ไตรลักษณ” บอกไวแลว 
อยาเอ้ือม อยาไปยึด อยาไปแบกไปหาม มันหนัก จงปลอยตามความจริงของมัน ใจ
จะไดเบาภาระ และหายทุกขไปโดยลําดับ 
 ทุกฺขํ อนิจฺจ ํอนตฺตา มีอยูทุกอาการของขันธ รูปก็เปนกอง “ไตรลักษณ” เวทนา
ก็ไตรลักษณ สัญญาก็ไตรลักษณ สังขารก็ไตรลักษณ วิญญาณก็ไตรลักษณ เขาเปน
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ความจริงโดยสมบูรณอยูแลวตามความจริงของตน เราอยาไปยึด อยาไปสําคัญ อยาไป
ปกปนเขตแดนเอา วาน้ันเปนเรา นี้เปนของเรา เราก็สบาย 
 น่ีแหละการพิจารณาทางดานปญญา ใหพิจารณาอยางนี้ จิตใหรอบคอบตอตน 
ใหฉลาดตอตนเอง ถาไมฉลาดก็ไปหลงเขา ความหลงเขา จะตําหนิเขาก็ไมถูก เพราะ
เราหลงเอง ตองตําหนิเราผูหลง เมือ่รูแลวก็หมดทางตําหนิ อาการเหลาน้ีมีอยูด้ังเดิม
ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งวันสลายตัวลงไป ใครเอาไปไดเม่ือไรเพราะเปนของกลางๆ  
 กองรปู กองเวทนา กองสัญญา สังขาร วิญญาณ น้ี ปลอยตามสภาพของมัน 
พิจารณาใหเขาใจเสียแตในบัดนี้ จะเปนผูสะดวกสบายใจ น่ีเปนข้ันหน่ึงของการ
พิจารณา 
 ข้ันสุดยอดแหงทุกข แหงสมุทัย แหงธรรม ก็คือ ข้ันจิต ขั้นจิต คืออะไร? จิตนั้น 
หมายถึง จิตกับอวิชชา ท่ีกลมกลืนกันเปนความผองใส ความสงาผาเผยอยางย่ิง ไม
เกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้เลย ! คือ ความรูประเภทท่ีปลอยวางจาก “รูป” จาก 
“นาม” หมดแลว น้ีแลเปนความรูท่ีเดนท่ีสุด เปนความรูท่ีอัศจรรยอยางมากมาย จน
เจาตัวก็ตองหลงเพลินตอความรูประเภทน้ี ถือวา “เปนของดีอยางยิ่ง” มีความรัก
ความสงวนมากไมมีสิ่งใดจะเทียบเทาไดเลย ถือวาอันน้ีเลิศประเสริฐกวาส่ิงใดๆ ท้ังส้ิน 
บรรดาทีพิ่จารณาผานๆ มา บรรดาที่เคยเจอ หรอืเคยพบเห็นมา ไมมีอันใดมีความสงา
ผาเผยกวา ไมมีอันใดที่มีความสวางกระจางแจงกวา เปนสิ่งที่นาอัศจรรยยิ่งกวาจิตดวง
น้ี ทานวา “จิตอวิชชา” แท เปนอยางน้ี ตองทําใหหลงไดแนนอน ถาไมมีผูเตือนใหรู
ไวกอน อยางไรก็ตองหลงในจุดนี้แน ๆ ในบรรดาผูปฏิบัต ิ
 เพราะฉะน้ันเม่ือทราบแลววา จุดน้ีเปนอยางน้ี อวิชชาเปนเชนนี้ การพิจารณาจึง
ตองหยั่งลงในจิตนี้เพียงอันเดียวเทานั้น เพราะส่ิงอ่ืนๆ เขาใจหมด สังขารปรุงข้ึนมา
ปบมันก็ดับลงไปอยูท่ีอวิชชาน้ันเสีย เพราะอวิชชาเปนผูบงการ 
 ในเม่ืออวิชชายังมีอยู สังขารปรุงขึ้น ก็ตองเปนเร่ืองอวิชชาใหปรุง รับทราบ
อะไรก็ตาม เปนเร่ืองอวิชชาท่ีพาสําคัญม่ันหมายไปตาง ๆ นานา อะไร ๆ ก็เปนกิเลสไป
หมด เพราะอวิชชาพาใหเปน เพราะฉะนั้นจึงตองคนลงไปที ่“จิตอวิชชา” 
 เอา จิตอวิชชา เปนสถานที ่หรือเปนเปาหมายแหงการพิจารณา หย่ังสติปญญาลง
ไปที่ตรงนั้น โดยไมถือความรูน้ันวาเปนตน ถายังถือความรูนั้นวาเปน “ตน” อยู การ
พิจารณาก็ไมถนัด กลัวความรูน้ีจะเส่ือมบาง จะสลายไปบาง จะสูญหายไปไหนบาง กลัว
จะลมจมไปตางๆ นานาบาง ไมอยากแตะตอง น้ันแลคือกิเลสประเภทหนึ่ง หลอกเรา
อยางสนิททีเดียว 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๙๖ 
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 เพราะฉะนั้นเพ่ือความถูกตองตามหลักการพิจารณาจรงิๆ จึง เอาจุดแหงความ
รูที่เดนชัด ที่วาอัศจรรยมากๆ นั้นแหละ เปนจุดที่พิจารณาคลี่คลายที่จุดนั้น 
พิจารณาลงจุดนั้น เชนเดียวกับเราพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย โดยไมถือวาอันน้ันสูง 
อันน้ีตํ่า ไมถืออันนั้นเปนเรา อันนี้เปนของเรา แมแตจิตคือความรู ความรูอันนี้ก็ไมถือ
เปนเรา เปนของเรา พิจารณาใหเขาใจสิ่งนี้ จึงตองพิจารณาลงไปท่ีตรงน้ีมันจะไมเขาใจ
ไดอยางไร จะทนตอการพิสูจนไดอยางไร ตองเขาใจ คือ สติปญญาเขาถือตัวจิต
อวิชชา และคลี่คลายตามหลักการพิจารณาอยูแลว ท่ีวาอัศจรรย ๆ ก็สลายไป จึงเห็น
ไดชัดเจนวา น้ีคือจอมหลอกลวงอันสุดทาย ไดแกธรรมชาติน้ีแล 
 ทีนี้ขันธก็หมดปญญา คําวา “จิต” ก็หมดปญหา ทุกส่ิงทุกอยางบรรดาสภาว
ธรรมทั่วไป หมดปญหา! เมื่อจิตหมดปญหาในตัวเองเพียงดวงเดียวนี้เทานั้น ไมมี
อะไรเปนปญหาในโลก น่ัน ! นี่คือจุดสุดทายแหงการพิจารณาธรรม 
 การปฏิบัติธรรม การรูธรรม การรูทุกขก็ดี สมุทัยก็ด ีก็รูน้ีเปนจุดสุดทาย จากน้ัน
ไมมีอะไรท่ีจะรูตอไปอีกแลว แลวจะทําใหหลงอะไร ก็ไมมีทางท่ีจะหลงตอไปอีก มัน
เปน “อฐานะ” มันเปนอะไรตามสมมุติดีช่ัวท่ีนิยมกันไปไมได ตอจากน้ีไปแลว ดัง
ที่ทานกลาววา “วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ.” 
พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานที่ควรทําไดทําเสร็จแลว งานอื่นที่ยิ่งกวานี้ไมม!ี เพราะได
รูชอบทุกสิ่งทุกอยางแลว น่ีถาเราพูดในธรรมจุดน้ี ก็เหมือนกับวาไมกวางขวางอะไร
เลยในการปฏิบัติศาสนา นะ แตกอนท่ีจะเปนเชนน้ีนะซี มันแทบเปนแทบตายสําหรับ
ผูปฏิบัติท้ังหลาย 
 ถาพูดตอนสุดทายน้ี ก็เหมือนกับ “ขาวอยูในจานนั้นแล มองดูขาวในจาน ก็
เหมือนกับแคบนิดเดียว เหมาะกับการรับประทานเทานั้น แตเม่ือมองยอนหลังไปวา
“ขาวน้ีมาจากไหนละ? ลองไลดูซ ิ โอย! แคนในหัวใจแทบไมอยากรับประทาน ขาวมา
จากไรจากนา จากอะไรบาง กวาจะมาเปนเมล็ดขาวเปลือกขาวสาร จนสําเร็จข้ึนมาถึง
ข้ันรับประทานน้ี มันทุกขลําบากมาก หลังสูฟา สูแดด สูฝน และอดทนทุกอยาง ตอง
พรรณนากันยืดยาวกวาจะเสร็จ และทําเปนปโนนนะ กวาจะไดรับผล และรับประทาน 
 น่ีการพิจารณาธรรม ก็เริ่มมาแตลมลุกคลุกคลาน ฝกหัดดัดจติใจดวยธรรมตางๆ 
แทบเปนแทบตาย บริกรรมบังคับจิตดวย “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ลมแลวลมอีก ก่ีรอยก่ี
พันหนอยูน่ันแหละ ไมรูกี่ลมกี่ลุกละ พยายามเสือกคลานมาโดยลําดับ ดวยความ
อุตสาหพยายามเรื่อยมา จนกระท่ังถึงจุดท่ีวาน้ัน ซึ่งควรแกการปลงใจ ปลงภาระท้ัง
ปวงใหหายหวง  
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 ตอนตนมันกวางขนาดไหน หนักขนาดไหน หนักจนยกแทบไมไหว หรือยกไมไหว
ในสวนมาก ยกไหวในสวนนอย เมื่อตกมาสมัยปจจุบัน ถาวากวางก็กวางจนมองหาทาง
ไมเจอ พอถึงขั้นแคบก็แคบอยางนั้นละ พอข้ันแคบ ๆ นี้หมดไปแลว ทีนี้กวางก็ไมวา 
แคบก็ไมวาอะไร ไมวาทั้งนั้น เพราะหมดสิ่งที่จะวา จิตหมดโทษ ไมมีอะไรที่จะวาตอ
ไป น่ันคือแดนแหงความพนทุกขโดยส้ินเชิง 
 พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ทานถึงแดนนี้ดวยกัน ไมมีทานผูหนึ่งผูใดนับแต
พระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทายวา จะย่ิงหยอนกวากันในความบริสุทธ์ิ เสมอ
กัน เปนแตเพียงวาพุทธวิสัย คือ ความสามารถฉลาดรูในแงตางๆ แหงธรรมน้ัน มี
ความลึกต้ืนหยาบละเอียดกวากันเทาน้ัน แตข้ันบริสุทธ์ิน้ีเหมือนกันหมด 
 ทานกลาวไวในธรรมวา “นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย” ทานผูบริสุทธ์ิท้ังหลาย ไมมี
ยิ่งหยอนกวากันเลยแมแตนิด บรรดาพระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย นับตั้งแตพระพุทธ
เจาลงมา เสมอกัน คือความบริสุทธิ์นี ้ดังที่ทานอาจารยมั่นทานแสดงเรื่องนิมิตวา พระ
พุทธเจาในคร้ังพุทธกาลทานเคารพกันอยางไร ปรากฏในนิมิตวา บรรดาพระสงฆสาวก
ทั้งหลายหลั่งไหลมา พระพุทธเจาก็เสด็จมา ใครมาถึงกอนน่ังกอนเปนลําดับ ๆ ตามท่ี
มาถึงกอนถึงทีหลัง ไมไดคํานึงถึงอาวุโสกัน พระพุทธเจาเสด็จมาทีหลัง ก็ประทับอยู
ทางทายสงฆโนนแลว (ทานอาจารยม่ัน) ทานเกิดวิตกข้ึนมาวา เพราะเหตุไรจงึเปน
อยางน้ัน ความเคารพกันครั้งพุทธกาลเปนอยางนี้หรือ ก็รูขึ้นมาทันทีวา นี้คือ วิสุทธิ
ธรรมเสมอกันอยางน้ี ไมวาใครมากอนมาหลังนั่งตามลําดับที่มา คือเปนความเสมอ
ภาค ไมวา ผูนอยผูใหญ “อาวุโส ภันเต” เพราะความบริสุทธ์ิเสมอกัน 
 (ทานอาจารยม่ัน) ทานวิตกวา ถาเคารพตามสมมุติแลว ความเคารพกันของทาน
เปนอยางไรหนอ “ตามทางสมมุต”ิ ทานพลิกพรึบเดียวน้ัน พระพุทธเจาประทับอยู
ตรงหนา แลวบรรดาสาวกเรียงตามลาํดับลําดา น่ีคือการเคารพกันโดยทางสมมุติ ความ
เคารพในทาง “สมมุติ” เปนอยางนี้ น่ีตาม “อาวุโส ภันเต” อยางน้ี น่ัน! 
 ทานแยก ทั้ง “วิมุตติ” ทั้ง “สมมุติ” ใหเห็นอยางชัดเจน 
 การเคารพกัน ก็ไมมีอะไรจะนิ่มนวลยิ่งกวาทานผูสิ้นกิเลสเคารพกัน ไมเปนพิธีรี
ตอง ไมเปนอะไรๆ เลหๆ  เหลี่ยมๆ เหมือนกับคนท่ีมีกิเลสทําตอกัน ทานเคารพกัน
อยางถึงใจ เคารพคุณธรรม เคารพความจริง การเคารพความจริงดวยความจรงิภายใน
ใจน้ี ทานจึงทําไดสนิท 
 สวนปุถุชนจําพวก “ชนดะ” เรา เวลาแสดงออกทางมรรยาทนั้นดูสวยงาม แตงาม
ในลักษณะตกแตง ไมใชตัวจริงออกมาจากของจริงคือธรรมแท แตภายในมันแข็งทื่อ 
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ไมเหมาะสมกันกับอาการภายนอกท่ีออนโยนในการแสดงออก ฉะนั้นโลกจึงลุม ๆ ดอน 
ๆ สูง ๆ ตํ่า ๆ ไมสม่ําเสมอเหมือนกับความจริงทีเ่ปนออกมาจากความจรงิแท วันน้ี
แสดงเพียงเทานี้ ขอยุต ิ 


