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อวิชชารวมตัว ปกปิดจติแท ้

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนอ์บรมพระ ณ วดัป่าบา้นตาด  

(๕ ธนัวาคม ๒๕๐๙) 

น่ีคือเวลาเริม่พิจารณาเขา้สูจ่ดุรวมของกิเลสวฏัฏ ์ซึง่ไดแ้ก่

อวิชชา ขณะท่ีพิจารณาก็ยงัไม่ทราบวา่ตวัเองพิจารณาอวิชชา 

เป็นแตเ่พียงคิดวา่ นีม้นัอะไรนา เป็นขอ้ขอ้งใจสงสยัอยูต่รงนี ้

แลว้ก็หยั่งจิตลงไปท่ีนั่น ทาํความสนใจในจดุนัน้ พิจารณาวา่มนั

เป็นยงัไงไปยงัไงมายงัไง แตก็่ไปถกูจดุ ทัง้นีเ้พราะเราไมรู่ช่ื้อมนั

วา่อะไรเป็นอวชิชา อวิชชาท่ีแทจ้รงิกบัช่ือมนัผิดกนัมาก เหน็แต่

กระแสของมนักระจายไปทั่วโลก นัน้มนัเป็นเพียงก่ิงกา้น เหมือน

เราไปหาจบัโจรผูร้า้ย ไปจบัก็จะไดแ้ตส่มนุของมนัเทา่นัน้ จบัคน

ไหนก็เป็นสมนุของมนัๆ ไมท่ราบวา่นายมนัอยู่ท่ีไหน มีรูปรา่ง

หนา้ตาเป็นอย่างไร เพราะไม่เคยเหน็หวัหนา้มนั 

จบัมากตอ่มาก จบัเขา้ไปๆ ตีตะลอ่มเขา้ไปๆ ท่ีเรยีกวา่ ลอ้ม

โจร  คือ เจา้หนา้ท่ีมีจาํนวนมากและก็มีกาํลงัมาก ตา่งคนตา่ง
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อาศยักนัรวมกนัเขา้ก็มีกาํลงัมาก ลอ้มรอบจดุท่ีโจรอาศยัอยู่ จบั

คนนี ้มดัคนนัน้เขา้ไปๆ เม่ือถกูถาม ตามธรรมดาโจรมนัจะไม่

บอกวา่ใครเป็นนายของมนั ถา้ใครเป็นโจรก็มดัมนัเขา้ไปหมด

จนไม่ใหมี้เหลือสกัคนในวงลอ้มนัน้ คนสดุทา้ยนัน้นะ่เป็นนาย

โจร  คนสดุทา้ยมนัจะอยู่ในท่ีสาํคญั คือสมนุของโจรจะตอ้ง

ลอ้มรอบขอบชิดรกัษาไวอ้ยา่งดีทีเดียว  ไม่ใหพ้บหวัหนา้ของมนั

อย่างงา่ยดาย 

ถกูจบัเขา้ไปเป็นลาํดบัๆ จนถงึอโุมงคท่ี์หวัหนา้โจรหลบซอ่น

ก็ฆา่หมดไม่มีเหลือในท่ีนัน้แลว้ มนัก็ทราบชดักนัละท่ีน่ี วา่

หวัหนา้โจรตวัฉลาดไดถ้กูฆา่ใหส้ญูพนัธุไ์ปเสียแลว้ อนันีเ้ป็นแต่

เพียงรูปเปรยีบ คือจิตท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใด มนัก็เป็นแขนง

ของความหลง ไม่วา่จะหลงทางดีทางชั่ว มนัเป็นเรื่องของอวิชชา

และก่ิงกา้นของอวิชชาทัง้นัน้ แตต่วัอวิชชาจรงิๆ มนัไม่

มี  เพราะฉะนัน้อบุายวธีิพิจารณาตา่งๆ ถา้จะเทียบอปุมาก็

เหมือนอย่างเราวิดนํา้เพ่ือจะเอาปลา ถา้นํา้มีมาก ปลาจะมีอยู่

จาํนวนมากนอ้ยเพียงไรก็ไม่ทราบ วิดนํา้ออกจนนํา้แหง้ลงไป
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เป็นลาํดบัๆ ปลาก็รวมตวัเขา้ไปๆ ตวัไหนอยู่ท่ีไหนก็วิ่งลงในนํา้ 

ๆ นํา้ก็ถกูวิดออกเรื่อย ๆ ปลาก็รวมตวัเขา้ไป ตวัไหนวิ่งไปไหนก็

มองเหน็เพราะนํา้แหง้ลงไปเรื่อยๆ ผลสดุทา้ยเม่ือนํา้แหง้แลว้ 

ปลาก็ไม่มีท่ีหลบซอ่นก็จบัตวัปลาได ้

ขึน้ช่ือวา่รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสักบัอาการของจิตท่ี

คละเคลา้กนั มนัก็เหมือนกบันํา้ซึง่เป็นท่ีอาศยัของปลา การ

พิจารณาส่ิงเหลา่นีก็้ไมห่มายจะเอาส่ิงเหลา่นี ้แตจ่ะฆา่กิเลส

ตา่งหาก เหมือนกบัคนวิดนํา้ไม่หมายจะเอานํา้ แตห่มายจะเอา

ปลาตา่งหาก การพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาส่ิงเหลา่นี ้แตใ่หรู้ส่ิ้ง

เหลา่นีเ้ป็นลาํดบัๆ พอรูไ้ปถึงไหนจิตก็หายกงัวล รูท้ัง้ส่ิงท่ีไป

เก่ียวขอ้ง รูท้ัง้ตวัเองผูไ้ปเก่ียวขอ้งวา่เป็นผูผิ้ดเป็นความเห็นผิด

ของตวั จงึไปหลงรกัหลงชงัในส่ิงเหลา่นัน้ ทีนีว้งแหง่การ

พิจารณาก็แคบเขา้มาๆ เหมือนกบันํา้แหง้ลงไปๆ จะพิจารณาใน

ธาตใุนขนัธอ์ะไร มนัก็เหมือนกบัส่ิงทั่วไปภายนอก มนัไม่มีอะไร

แปลกกนัถา้เป็นดา้นวตัถ ุ 
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พดูถึงเรื่องธาตก็ุเป็นธาตอุนัเดียวกนั มนัมีแปลกอยู่ท่ีอาการ

ของจิตแสดงตวัออก แตเ่ราไม่รูก็้ไปหมาย อนันีม้นัก็ยงัเป็นก่ิง

กา้นของอวิชชาอยู่ แตม่นัจะซมึซาบเขา้ไปหาสว่น

ใหญ่  พิจารณาเหน็ส่ิงท่ีมาเก่ียวขอ้งชดัเทา่ไร ก็ยิ่งเหน็ตวั

ออกไปเก่ียวขอ้งชดัขึน้ทกุที เหมือนกบันํา้แหง้ลงไปเท่าไรก็ยิ่ง

เห็นตวัปลาชดัขึน้ทกุทีๆ 

การพิจารณาเห็นสภาพทัง้หลายทัง้ภายนอกกายทัง้ภายใน

กาย ทัง้ในเจตสิกธรรมของตวัชดัขึน้เทา่ไร มนัก็เหน็จดุท่ีอยู่ท่ี

อาศยัของตวัการสาํคญัชดัขึน้ๆ เม่ือพิจารณาตะลอ่มเขา้

ไป  ความรูข้องจิตมนัก็แคบเขา้ไป ความกงัวลของใจก็นอ้ยเขา้

ไป กระแสของใจท่ีสง่ออกไปก็แคบ  พอกระเพ่ือมตวัออกไป

เก่ียวกบัสิ่งใดก็พิจารณาเก่ียวกบัส่ิงนัน้ดว้ย พิจารณาความ

กระเพ่ือมของจิตท่ีออกไปแสดงตวัดว้ย ก็เห็นทัง้สองเง่ือน รูเ้หตรูุ ้

ผลกนัทัง้สองดา้น คือดา้นท่ีไปเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีถกูเก่ียวขอ้งหนึ่ง ผู้

ไปเก่ียวขอ้งหนึ่งปัญญาก็ขยบัตวัเขา้ไปเป็นลาํดบัๆ 
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เม่ือเขา้ไปถึงตวัอวิชชาจรงิๆ โดยมากนกัปฏิบติัถา้ไม่มีครู

อาจารยค์อยแนะไวก้่อนแลว้ จะตอ้งไปถือเอาตวันัน้แลวา่เป็น

ตวัจรงิ เพราะทกุส่ิงทกุอย่างไดพ้ิจารณาเหน็ชดัภายในใจแลว้วา่ 

ไดรู้เ้ท่าและปลอ่ยวางไปหมดไม่มีส่ิงใดเหลือ  แตผู่ท่ี้รูส่ิ้ง

ทัง้หลายนัน้คืออะไรนั่น ทีนีก็้ไปสงวนอนันัน้ไว ้น่ีแลท่ีวา่อวิชชา

รวมตวัแลว้ แตก่ลบัมาเป็นตวัขึน้โดยไม่รูส้กึ จิตก็มาหลงอยู่นัน้ 

ท่ีวา่อวิชชาก็คือหลงตวัเองน่ีแหละ สว่นท่ีหลงส่ิงภายนอกนัน้ยงั

เป็นก่ิงกา้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของอวิชชาอนัแทจ้รงิ 

การมาหลงอนันีแ้ล มาหลงผูท่ี้รูส่ิ้งทัง้หลายนีแ้ล ผูนี้เ้ป็น

อะไรเลยลืมวพิากษพ์ิจารณาเสีย เพราะจติเม่ือมีวงแคบเขา้

มาแลว้จะตอ้งรวมจดุตวัเอง จดุของจิตท่ีปรากฏตวัอยู่เวลานัน้

จะเป็นจิตท่ีผ่องใส มีความยิม้แยม้แจ่มใส มีความองอาจกลา้

หาญ ความสขุก็รูส้กึวา่จะรวมตวัอยูท่ี่นั่นหมด  ส่ิงเหลา่นี ้

ทัง้หมดมนัเป็นผลของอะไร ถา้จะพดูวา่เป็นผลก็ยอมรบัเป็นผล 

จะพดูวา่เป็นผลของปฏิปทาเครื่องดาํเนินก็ถกูถา้หากเราไม่หลง

อนันีน้ะ ถา้ยงัหลงอยูม่นัก็ยงัเป็นสมทุยั น่ีละจดุใหญ่ของสมทุยั 
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แตถ่า้นกัปฏิบติัผูมี้ความสนใจพิจารณาในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งอยู่

เสมอแลว้ ไมม่องขา้มไป ยงัไงก็ทนไม่ได ้ตอ้งสนใจเขา้พิจารณา

จดุนัน้ เพราะทกุส่ิงทกุอย่างเราก็เคยพิจารณาและเคยรูเ้รื่อง

มาแลว้ใจก็ไมส่มัผสั  จะแยกจิตออกไปพจิารณาอะไรมนัก็ไม่

สมัผสั เพราะพอตวัในส่ิงนัน้ๆ แลว้ อาการท่ีเกิดขึน้ก็เกิดขึน้

จากนัน้  จิตท่ีปรุงขึน้มามนัก็ปรุงขึน้จากนัน้ สขุท่ีปรากฏขึน้ก็

ปรากฏอยู่ท่ีนั่น  ความสขุท่ีปรากฏขึน้มามนัก็มีอาการ

เปล่ียนแปลงใหเ้หน็ซึง่เป็นเหตใุหพ้ิจารณาอีก  เพราะในขัน้นี ้

เป็นขัน้ท่ีใชค้วามสงัเกตมาก เม่ือสงัเกตความสขุมนัก็ไมแ่นน่อน 

เพราะความสขุท่ีผลิตจากอวิชชามนัเป็นสมมติุ บางทีก็มีอาการ

เฉาๆ บา้งเลก็ๆ นอ้ยๆ พอใหท้ราบวา่มนัแสดงอาการไม่

สมํ่าเสมอ มนัคอ่ยเปล่ียนตวัเองอยู่อย่างนัน้ตามขัน้แหง่ธรรมท่ี

ละเอียด น่ีเป็นจดุท่ีจะนอนใจตายใจและยอมเช่ือสาํหรบัผูท่ี้

ปฏิบติัดว้ยความเขม้แข็ง ดว้ยความสนใจอย่างยิ่ง แตจ่ะมานอน

ใจในจดุนี ้ติดในจดุนี ้หากไม่มีผูอ้ธิบายใหท้ราบไวล้ว่งหนา้ก่อน 
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ถึงจะนอนใจก็ทนท่ีจะทราบไม่ไดเ้หมือนกนัถา้ใชค้วาม

สนใจ เพราะมีเท่านัน้เป็นส่ิงท่ีดดูด่ืมของใจ เป็นเหตใุหด้ดูด่ืม 

เป็นเหตใุหพ้อใจในส่ิงท่ีปรากฏนัน้  เท่าท่ีเคยพิจารณามาเป็น

อย่างนัน้ จนไม่ทราบวา่อะไรเป็นอวิชชา ก็เลยเขา้ใจวา่อนันี ้

แหละท่ีจะเป็นนิพพาน อนัสวา่งกระจ่างแจง้อยู่ตลอดเวลานีแ้ล 

คาํวา่ตลอดเวลาในท่ีน่ีหมายถึงตลอดเวลาของผูมี้ความเพียร มี

การชาํระซกัฟอกกนัอยูเ่สมอ ไม่นอนใจติดอยู่กบัส่ิงนัน้

ถ่ายเดียว ความสงวนก็มาก อะไรจะมาแตะตอ้งไม่ได ้

ระมดัระวงัอยา่งเต็มท่ี พออะไรมาสมัผสัก็รบีแกก้นัทนัที 

แตส่ิ่งท่ีรกัสงวนนัน้ตนหาไดท้ราบไม่วา่คืออะไร  ทัง้ท่ีความ

รกัความสงวนนัน้มนัก็เป็นภาระของจิตอยูโ่ดยดี แตใ่นเวลานัน้

มนัไม่ทราบ จนกวา่สมควรแก่กาลท่ีควรรูแ้ลว้จงึเกิดความสนใจ

ท่ีจะพิจารณาในจดุนี ้น่ีมนัคืออะไรนา ทกุส่ิงทกุอย่างเราก็เคย

พิจารณามา แตส่ิ่งนีม้นัคืออะไรนา  ท่ีน่ีจิตก็จ่อเขา้ไปตรงนัน้ 

ปัญญาก็สอดสอ่งเขา้ไป นีม้นัคืออะไรแน่นะ อนันีม้นัเป็นความ
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จรงิแลว้หรอืยงัไม่จรงิ อนันีเ้ป็นวิชชาหรอืเป็นอวิชชา มนัยงัเป็น

ขอ้กงัขาสงสยัอยู่นัน้แหละ 

แตอ่าศยัการพิจารณาทบทวนดว้ยปัญญาอยู่ไม่

หยดุ  เพราะเป็นส่ิงไม่เคยรูไ้ม่เคยประสบมาก่อน วา่ทาํไมมนัจงึ

รกั ทาํไมมนัจงึสงวน ถา้หากวา่เป็นของจรงิแลว้ทาํไมจะตอ้งรกั

สงวนกนั ทาํไมจะตอ้งรกัษากนั ความรกัษาน่ีมนัก็เป็นภาระ  ถา้

อย่างนัน้อนันีม้นัก็ตอ้งเป็นภยัอนัหนึ่งสาํหรบัผูส้งวนรกัษา หรอื

เป็นส่ิงหนึ่งท่ีไม่น่าไวใ้จ ทัง้ๆ ท่ีก็ไมท่ราบนะวา่นั่นคืออะไร จะ

เป็นอวิชชาจรงิหรอืไม่ เพราะเราไม่เคยเหน็น่ีวา่วิชชาท่ีแทจ้รงิ

กบัอวิชชามนัตา่งกนัอยา่งไร วิมตุติกบัสมมติุมนัตา่งกนัอย่างไร 

ปัญญาก็เริม่สนใจพิจารณาละท่ีน่ี 

อนันีรู้ส้กึวา่พสิดารมาก ถา้จะพดูตามท่ีพจิารณามาหรอืย่น

ย่อเขา้มาเฉพาะใหไ้ดค้วามตามโอกาสอนัควร สรุปกนัทีเดียววา่ 

อนัใดท่ีปรากฏตวัขึน้มาใหพ้ิจารณา อนันัน้ส่ิงท่ีปรากฏตวัขึน้มา

นัน้เป็นเรื่องสมมติุทัง้นัน้ น่ีหมายถงึธรรมละเอียดปรากฏอยู่ท่ีใจ 

แมท่ี้สดุจดุท่ีมีความสวา่งไสวอยู่นัน้แลคือจดุอวิชชาแท ้กาํหนด
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ลงไปท่ีนั่นดว้ยปัญญาสภาวธรรมทั่วๆ ไปนั่นเป็นสภาพธรรม

อนัหนึ่งๆ ฉนัใด ธรรมชาตินีก็้เป็นสภาพธรรมอนัหนึ่งฉนันัน้ เรา

จะถือวา่เราเป็นของเราไม่ได ้แตค่วามสงวนอยู่นีแ้สดงวา่เราถือ

วา่เป็นเราเป็นของเราซึง่เป็นความผิด 

ปัญญาสอดเขา้ไปวา่น่ีมนัเป็นอะไรแน่ๆ นะ เหมือนกบัวา่

เรายอ้นมาดตูวัของเราเรามองออกไปขา้งนอก ดินฟา้อากาศเรา

ก็เหน็ มีอะไรมาผ่านทางสายตาเราก็เห็น แตเ่ม่ือเราไม่มองมาดู

ตวัของเรา เราก็ไม่เหน็ตวัของเรา ปัญญาขัน้นีร้วดเรว็มาก 

ยอ้นกลบัไปกลบัมาดจูดุสดุทา้ยหรอืวาระสดุทา้ย การพจิารณา

ก็เหมือนกบัพจิารณาส่ิงอ่ืน ไม่พิจารณาเพ่ือถือเอา  พิจารณา

เพ่ือใหรู้ส่ิ้งนัน้ตามความจรงิของมนัโดยถ่ายเดียว 

เวลาอนันีจ้ะดบั มนัไม่เหมือนส่ิงทัง้หลายดบั  ส่ิงทัง้หลาย

ดบัเป็นความรูส้กึของเราวา่เขา้ใจแลว้ในส่ิงนี ้แตอ่นันีด้บัมนัไม่

เป็นอยา่งนัน้ มนัดบัแบบสลายลงไปทนัทีเหมือนฟ้าแลบ คือมนั

เป็นขณะอนัหนึ่งท่ีทาํงานของตวัเอง หรอืวา่มนัพลิกก็ได ้มนั

พลิกควํ่าแลว้หายไปเลย  พออนันีห้ายไปแลว้ถึงจะทราบวา่ นี ้
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คืออวิชชาแทล้ะท่ีน่ี เพราะเหตวุา่อนันีห้ายไปแลว้มนัไมมี่อะไร

ปรากฏขึน้มาใหเ้ป็นขอ้สงสยั 

ส่ิงท่ีเหลืออยู่ก็ไม่เป็นอย่างนี ้แตเ่ป็นธรรมชาติท่ีบรสิทุธ์ิและ

ไม่เคยเหน็ก็ตาม แตเ่วลาปรากฏในขณะนัน้มนัก็ไม่มีอะไรเป็นท่ี

น่าสงสยั นั่นละภาระมนัถึงหมดไป คาํวา่เราก็หมายถึงอนันีเ้อง 

หมายถงึอนันีย้งัตัง้อยู ่พจิารณาอะไรก็พิจารณาเพ่ืออนันี ้คาํวา่รู ้

ก็คือเราตวันีรู้ ้คาํวา่สวา่งก็เราสวา่ง คาํวา่เบาก็วา่เราเบา คาํวา่

สขุก็วา่เราสขุ คาํวา่เราๆ ก็หมายถงึตวันีเ้อง น่ีละคือตวัอวิชชา

แท ้ทาํอะไรตอ้งเพ่ือมนัทัง้นัน้ พออนันีส้ลายไปแลว้ไม่มีเพ่ือ

อะไรอีก…..หมด 

ถา้จะเทียบอปุมาก็เหมือนกน้หมอ้ท่ีถกูทาํลายเสียแลว้ แม้

จะเทนํา้ลงไปมากเท่าไรก็ไมมี่อะไรจะขงัอยู่ได ้ ทกุส่ิงทกุอย่างท่ี

ปรุงขึน้มาตามธรรมชาติของขนัธ ์ก็ปรุงขึน้ไดแ้ตไ่ม่ติด เพราะ

ภาชนะคืออวชิชาตวัสาํคญัมนัดบัสลายไปแลว้  พอสงัขารปรุง

พบัและดบัไป ผ่านไปตามธรรมดา หายไปๆ เพราะไม่มีท่ีเก็บ ไม่

มีใครเป็นเจา้ของ ธรรมชาติท่ีรูส้กึตวัเองวา่ไม่มีอะไรเป็นเจา้ของ
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นัน้ ก็เป็นความพอตวัของธรรมชาตินัน้อยูแ่ลว้ นั่นจงึเป็น

ธรรมชาติท่ีบรสิทุธ์ิแท ้ และหมดภาระท่ีจะระมดัระวงัรกัษาพิษ

ภยัอีกตอ่ไป 

อวิชชานีเ้องท่ีปกปิดจิตแทธ้รรมแทเ้รื่อยมา จงึไม่เหน็ความ

อศัจรรยใ์นหลกัธรรมชาติของจิตอนัแทจ้รงิ  ผูป้ฏิบติัดาํเนิน

มาถงึขัน้หลมุพรางตาจงึหลงยดึวา่เป็นของอศัจรรยไ์ปเสีย จงึมา

รกัสงวนหงึหวงไว ้มาเขา้ใจวา่เป็นเราเป็นของเรา  จิตเราสวา่ง

ไสว จิตเราจงึมีความองอาจกลา้หาญ จิตเราเป็นสขุ จิตเรานีรู้ ้

ทกุส่ิงทกุอย่าง แตธ่รรมชาติอนันีไ้ม่รูต้วัเอง ท่านเรยีกวา่อวิชชา

แท ้พอกลบัมารูอ้นันี ้ๆ  ก็สลายไป พออนันีส้ลายไปแลว้ก็

เหมือนกบัเปิดฝาหมอ้ขึน้มานั่นเอง มีอะไรอยู่ในนัน้ก็เหน็หมด 

อวิชชานีเ้ทา่นัน้ปิดไว ้

ความจรงิท่ีเป็นความจรงิพเิศษจากสจัจะ  คือ ทุกข ์สมุทยั 

นิโรธ มรรค ก็คือ ความบรสิทุธ์ิ นีเ้ป็นความจรงิท่ีนอกจาก

สจัจะทัง้ส่ี สจัจะทัง้ส่ีนี ้สองสจัจะหนึ่งเป็นฝ่ายผกูมดั สองสจัจะ

หนึง่เป็นฝ่ายแกฝ่้ายดบั  ดบัอะไรผกูอะไร ก็คือผกูจิตไวคื้อ
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มาปกคลมุไว ้แกก็้คือเปิดออก เปิดส่ิงท่ีปกคลมุนัน้ใหไ้ดเ้ห็น

ความบรสิทุธ์ิตามความจรงิของตน ความจรงินัน้มีอยู่อยา่งนัน้

แลว้  แตส่จัจะทัง้สองคือทกุข ์สมทุยันี ้มนัปิดเหมือนกบัฝาหมอ้

ปิดหมอ้ไว ้มีอะไรอยู่ในนัน้ก็ไม่เห็น มรรคคือขอ้ปฏิบติั….เปิด 

มรรค นิโรธเปิดขึน้มาก็เหน็ส่ิงท่ีอยู่ในหมอ้นัน้ชดัวา่เป็น

อะไร  ความบรสิทุธ์ิเป็นของมีอยู่ก็ตาม แตถ่กูสจัจะทัง้สองนีปิ้ด 

และถกูสจัจะท่ีเป็นฝ่ายแกท้ัง้สองนัน้เปิดขึน้มา น่ีละเปิดก็เปิด

ใหอ้นันี ้ผกูก็ผกูอนันีปิ้ดอนันีไ้ว ้พอเปิดขึน้มาแลว้ก็หมดปัญหา 

สจัจะทัง้สองนีเ้ป็นกิรยิาอนัหนึ่งๆ เป็นสมมติุดว้ยกนั มรรคก็

เป็นสมมติุ นิโรธก็เป็นสมมติุ พอทาํหนา้ท่ีเสรจ็แลว้ก็ผ่านไป 

ทกุขก์บัสมทุยัก็เป็นสมมติุ สมมติุทัง้สองแกส้มมติุทัง้สองนีไ้ด้

แลว้ ธรรมชาตินัน้ก็เป็นธรรมชาติตายตวั ส่ิงท่ีเห็นนัน้เรยีกวิมตุติ 

คือเปิดใหเ้หน็วิมตุติคือความบรสิทุธ์ิโดยหลกัธรรมชาติ น่ีละ

ภาระหมดก็หมดตรงนี ้เม่ือบรสิทุธ์ิแลว้ไมเ่สกสรรป้ันยอตวัเอง 

สว่นภายนอกคือโลกธรรมนอก เก่ียวกบัส่ิงภายนอกมนัห่างไกล 
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โลกธรรมในท่ีเคยวา่ดี วา่ชั่ว วา่สขุ วา่ทกุขภ์ายในตวัเองก็หมด

ปัญหาไปกบัจดุนีส้ลายไป 

ถา้พิจารณามาถึงขัน้นีแ้ลว้ไม่กวา้ง ไดอ้บุายจากครูอาจารย์

ผูท่ี้ทา่นเคยรูเ้คยเหน็และผ่านไปอธิบายใหฟั้งก็ไปไดอ้ย่าง

รวดเรว็ แตส่าํคญัอย่าไปคาดคะเน ความคาดคะเนไม่ใช่ทาง 

อะไรปรากฏก็พิจารณาจดุนัน้ส่ิงท่ีปรากฏนัน้เป็นลาํดบัๆ และ

เขา้ใจกนัไปเรือ่ยๆ นีเ้ป็นทางท่ีถกู และอวชิชาก็หมายถงึ

ธรรมชาติท่ีอธิบายผ่านมานั่นแลเป็นอวิชชาแท ้นอกนัน้ก็เป็น

ก่ิงกา้นสาขา เหมือนเถาวลัยเ์กิดขึน้ท่ีน่ีแตเ่ลือ้ยไปท่ีไหนบา้งก็ไม่

ทราบ ยาวเทา่ไรก็เลือ้ยไปๆ เวลาจบัถกูแลว้ตามเขา้มาๆ จนถงึ

ลาํตน้ของมนั ลาํตน้มนัอยูท่ี่น่ี รากมนัอยู่ท่ีน่ี พอถอนรากขึน้แลว้

ก็ตายไปดว้ยกนัหมด ก่ิงกา้นสาขาอวิชชามนัจงึกวา้งขวาง

มากมาย พอถงึอวิชชาจรงิๆ จงึไม่รูว้า่อะไรเป็นอวิชชา แตก็่

พิจารณา เรื่องของปัญญาก็พิจารณาเขา้ไป ถึงจะไม่รูว้า่นีคื้อ

อวิชชาก็ตาม แตก่ารพิจารณานัน้มนัถกูทางแลว้มนัก็เปิดขึน้เอง 
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เช่นเดียวกบัเรารบัประทาน ความอ่ิมก็แสดงขึน้มาใหเ้หน็ชดัเป็น

ลาํดบัๆ 

สรุปเรื่องอวิชชาเป็นอุปปัตตภิพหรอืกรรมภพ ก่อภพทาํ

กรรมอยู่ไม่หยดุไม่ถอย มนัก็เป็นเรื่องของวฏัจกัรอนัเดียวนี ้มนั

หากก่อภพก่อชาติภายในตวัเองอยู่อยา่งนัน้เรื่องของจิตจะอยู่

เฉยๆ ไม่ได ้มีแตเ่รื่องก่อภพก่อชาติอยู่เป็นประจาํ ทาํงานสั่งสม

เพ่ือตวัเอง แตโ่ดยมากจะสั่งสมทางกดถว่งใจใหด่ิ้งลงทางตํ่าอยู่

เสมอ ท่ีวา่ทาํลายกงกรรมก็ทาํลายตวันีแ้ล พอทาํลายตวันีแ้ลว้

มนัก็หมดเครื่องสืบตอ่ก่อภพก่อชาติลงทนัที ถงึส่ิงภายนอกท่ี

เคยมาเก่ียวขอ้งกบัเรามนัก็เก่ียวขอ้งไปตามธรรมดา ผ่านไป

ผ่านมาไม่ไดซ้มึซาบ ไม่ไดเ้ขา้ตัง้บา้นตัง้เรอืน ไม่ไดเ้ขา้มาอยู่มา

อาศยัในจดุนีเ้หมือนแตก่่อน เพียงแตผ่่านไปผ่านมาธรรมดา 

แลว้ก็ทราบชดัวา่ธรรมชาตินีไ้ม่ไดสื้บตอ่กบัอะไร 

ความสืบตอ่ของธรรมชาตินีเ้ราทราบมาเป็นลาํดบัแลว้ เม่ือ

มาถงึขัน้ไม่สืบตอ่กบัอะไรก็ทราบ การรูเ้รื่องของภพของชาติวา่

ตอ่ไปจะเกิดอีกหรอืไม่นัน้ก็ไม่ตอ้งไปคาดคะเน เพราะปัจจบุนันี ้
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บอกอยู่แลว้อย่างชดัเจนวา่ เม่ือไม่สืบไม่ตอ่ไม่ก่อภพก่อชาติ

ภายในตวัเองใหเ้หน็ประจกัษอ์ยู่แลว้ ก็ไม่มีภพมีชาติอะไรจะสืบ

ตอ่ไปขา้งหนา้อีก  เพราะโรงงานนีไ้ดถ้กูทาํลายไปแลว้ ไม่มีทาง

ก่อตวัขึน้มาหรอืไม่มีทางก่อเหตขุึน้มาเหมือนอย่างท่ีเคยเป็นมา 

โรงงานผลิตทกุขไ์ดถ้กูทาํลายโดยสิน้เชิงแลว้ 

ท่ีวา่ขนัธล์ว้นๆ ก็หมายถึงตอนนี ้ขนัธก็์เป็นขนัธล์ว้นๆ ไม่

เป็นกิเลส ถา้จติดวงนัน้ไม่เป็นกิเลส ขนัธก็์ไม่เป็นกิเลส เป็นแต่

เพียงเครื่องมือ  ถา้สว่นใหญ่คือจิตเป็นกิเลส ขนัธท์กุขนัธก็์เป็น

กิเลสไปตามๆ กนั รูปก็เป็นเครื่องเสรมิกิเลสใหพ้อกพนูภายใน

ใจ เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณก็เป็นเครื่องเสรมิกิเลส

ภายในใจทกุอย่าง ถา้จิตบรสิทุธ์ิขนัธก็์บรสิทุธ์ิตามสว่นของขนัธ์

ไม่มีอะไรเป็นกิเลส ถา้จิตเป็นกิเลส ขนัธก็์เป็นกิเลสวนัยงัคํ่า 

ความจรงิเป็นอย่างนัน้ 

การก่อภพก่อชาติเป็นเรื่องของจิตผลิตตวัเองอยู่อย่างนัน้ 

มนัอยู่เฉยๆ ไม่ได ้ลกัษณะของจิตท่ีมีกงจกัรเป็นเจา้ของงานหรอื

เป็นหวัหนา้งาน มนัจะตอ้งหมนุตวัอยูเ่สมอ หมนุอะไรก็เพ่ือเรื่อง
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ของภพของชาติทัง้นัน้ พอกงจกัรนัน้สลายตวัลงไปก็ไม่มีอะไรจะ

ก่อภพก่อชาติอีกตอ่ไป จิตท่ีท่านรูแ้ลว้ ท่านก็ออกอทุานในใจ 

หรอืประกาศธรรมสอนโลกไดเ้ต็มปากเต็มใจ วา่ตอ่ไปไมมี่ภพให้

เกิดอีกแลว้  อย่างพระพทุธเจา้ทา่นอทุานออกมาใน อเนกชาต ิ

สสําร ํเป็นตวัอย่าง เพราะทา่นรูอ้ยู่ในปัจจบุนันัน้ไม่มีอะไรจะมา

ก่อตวั ดีก็เป็นสว่นดีไม่มาซมึซาบกนั ไม่มาคละเคลา้กนั ชั่วก็

เป็นสว่นชั่วไมซ่มึซาบหรอืคละเคลา้กนั มนัไม่วิ่งเขา้ถงึกนั คาํวา่

ไม่วิ่งถงึกนัก็ไม่ไดบ้งัคบั มนัเป็นธรรมชาติของมนัเอง เวลามนัวิ่ง

เขา้ถึงกนัเราก็ไม่ไดบ้งัคบั มนัหากมีส่ือของมนัวิ่งตอ่ถงึกนัเอง 

เม่ือมนัหมดส่ือแลว้ก็ขาดวรรคขาดตอนของมนัเอง 

ตามความรูส้กึของกระผมท่ีพิจารณามานี ้ ตอนท่ีอนันีจ้ะ

ดบัลงไปมนัมีขณะบอกอย่างชดัแจง้ทีเดียว มนัเป็นขณะ คือ

ขณะนัน้เราไมไ่ดค้าดไดฝั้น มนัเป็นขณะอนัหนึ่งท่ีทาํใหส้ะดดุใจ 

ขณะท่ีอวิชชาดบัมนัเป็นขณะอนัหนึง่ท่ีแสดงขึน้ คลา้ยกบัวา่มนั

พลิกตวัเองเป็นโลกใหม่ถา้วา่โลกนะ มนัเป็นโลกใหม่ มนัพลิก

พบัเดียวอวิชชาก็ดบัไปขณะนัน้ แตไ่ม่ไดอ้ยู่ในการคาดคะเน 
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ไม่ไดอ้ยู่ในความตัง้ใจวา่จะพลิก มนัเป็นขึน้มาเอง อนันีเ้ป็นสว่น

ละเอียดมากสดุวิสยัท่ีจะกราบเรยีนใหถ้กูตอ้งกบัความจรงิของ

ขณะนัน้ได ้

การปฏิบติัในศาสนานีถ้า้ปฏิบติัเพ่ือความพน้ทกุขจ์รงิๆ มนั

ก็มีเคลด็ลบัอยู่สองคือ ระหวา่งอปุาทานของกายกบัจิต กายกบั

จิตเป็นอปุาทานตอ่กนั จะแยกจากกนันีเ้ป็นเคลด็ลบั

อนัหนึ่ง  กบัมาเคลด็ลบัท่ีสองอนัเป็นจดุสดุทา้ยแหง่

ความสามารถของกระผมท่ีเป็นขึน้มา นอกจากนัน้ก็ไมมี่อะไรท่ี

น่าสงสยั 

กระผมเคยไปบาํเพ็ญอยูท่ี่วดัดอยฯ ปัญหาเรื่องอวิชชานีม้นั

ทาํใหง้งอยู่นานเหมือนกนั คือขณะนัน้จิตมนัสวา่งจนตวัเองเกิด

ความอศัจรรยใ์นความสวา่งไสว  ทกุส่ิงทกุอย่างท่ีจะเป็นเหตใุห้

อศัจรรยน์ัน้ รูส้กึมารวมตวัอยู่ในจิตนัน้หมด จนเกิดความ

อศัจรรยใ์นตวัเองวา่ แหม จติของเราทาํไมถึงไดอ้ศัจรรยถ์ึง

ขนาดนีน้ะ มองดกูายทัง้กายไมเ่ห็น มนัเป็นอากาศธาตเุสียหมด 

วา่งไปหมด จติมีความสวา่งไสวอย่างเต็มท่ี 
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แตเ่ดชะนะ พอเวลาเกิดความอศัจรรยต์วัเองขึน้มา ถงึกบั

อทุานในใจในเวลานัน้ดว้ยความหลงไม่รูส้กึตวั ถา้พดูถึงธรรมะ

สว่นละเอียดมนัเป็นความหลงอนัหนึง่  มนัอศัจรรยต์วัเอง ทาํไม

จิตของเราถึงไดเ้ป็นขนาดนี ้พอวา่อย่างนัน้ก็มีธรรมะบนัดาล

ขึน้มา อนันีก็้ไม่คาดไม่ฝันเหมือนกนั ผดุขึน้มาเหมือนกบัมีคน

พดูอยู่ภายในจิตนี ้แตไ่ม่ใช่คนพดู ผดุขึน้มาเป็นบทๆ วา่ “ถ้ามี

จุดมีต่อมแหง่ผู้รู้อยู่ทีไ่หน น้ันแลคือตัวภพ” วา่อยา่งนัน้ 

ธรรมชาตินัน้มนัเป็นจดุจรงิๆ จดุของความรู ้จดุของความ

สวา่งนัน้มนัมีจดุจรงิๆ ดงัอบุายผดุขึน้มาบอก ทีนีเ้ราก็ไม่ได้

คาํนงึวา่อะไรมนัเป็นจดุ เลยงงไปเสียอีก แทนท่ีจะไดอ้บุายจาก

คาํเตือนท่ีผดุขึน้นัน้ เลยเอาปัญหานัน้มาขบคิด จนกวา่ไดม้า

พิจารณาถึงตอนนี ้ตอนท่ีวา่จดุนี ้ปัญหาอนันีจ้งึยติุลงไป  ถงึได้

ยอ้นกลบัคืนไปรูเ้รื่องท่ีวา่ ถา้มีจดุมีตอ่มแห่งผูรู้อ้ยูท่ี่ไหน นัน้แล

คือตวัภพ ไดอ้ย่างชดัเจน ถึงไดค้วาม ออ๋ คาํวา่จดุวา่ตอ่ม

หมายถงึอนันีเ้อง แตก่่อนไม่เขา้ใจ  มนัเป็นจดุจรงิๆ จะอศัจรรย์

แคไ่หนมนัก็เป็นจดุของความอศัจรรย ์มนัเป็นจดุใหรู้อ้ยู ่พออนั
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นัน้สลายลงไปแลว้มนัไม่มีจดุ เพราะจดุมนัเป็นสมมติุทัง้นัน้ จะ

ละเอียดแคไ่หนมนัก็เป็นสมมติุ 

ถึงไดเ้ทศนส์อนหมูเ่พ่ือนเสมอวา่ เม่ือเขา้ไปถึงจดุนัน้แลว้

อย่าไปสงวนอะไรทัง้นัน้ ใหพ้ิจารณาลงไป แมท่ี้สดุจิตจะฉิบหาย

ลงไปดว้ยการพิจารณาจรงิๆ ก็ขอใหฉิ้บหายไป อะไรจะรบัรูว้า่

บรสิทุธ์ิก็ใหร้บัรูไ้ป หรอืจะฉิบหายไปหมดไม่มีอะไรจะรบัรูว้า่

บรสิทุธ์ิก็ขอใหรู้ก้นั  อย่าไดส้งวนอะไรไวเ้ลย ก็เพ่ือกนัไวว้า่กลวั

จะมาสงวนอนันีเ้อง ถา้หากไม่เตือนถงึขนาดนัน้แลว้อย่างไรก็

ตอ้งติด  ขอใหรู้เ้ท่านัน้ อะไรๆ จะดบัไปก็ดบัไปเถิด แมท่ี้สดุจิต

ดวงนีจ้ะดบัไปดว้ยอาํนาจของการพิจารณาก็ขอใหด้บัไป ไม่

ตอ้งสงวนเอาไว ้เวลาพิจารณาตอ้งลงถงึขนาดนัน้ 

แตจ่ะหนีความจรงิไปไม่พน้ ส่ิงใดท่ีเกิดส่ิงนัน้ก็ตอ้งดบั ส่ิง

ใดท่ีจรงิเป็นหลกัธรรมชาติของตวัเองแลว้ก็จะไม่ดบั คือจิตท่ี

บรสิทุธ์ินัน้จะไม่ดบั ทกุส่ิงทกุอย่างดบัไป ผูท่ี้รูว้า่ดบันัน้ไม่ดบั 

อนันัน้ดบัไป อนันีด้บัไป ผูท่ี้รูว้า่ส่ิงเหลา่นัน้ดบัไปนัน้ไม่ดบั จะวา่

เอาไวก็้ไดไ้มเ่อาไวก็้ได ้มนัก็รูอ้ยู่อย่างนัน้  ถา้เราสงวนน่ีก็
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เท่ากบัเราสงวนอวิชชาไวน้ั่นเอง เพราะอวชิชามนัละเอียด มนั

อยู่กบัจิต ถา้สงวนจิตก็เท่ากบัสงวนอวิชชา เอา้ ถา้จิตจะฉิบ

หายไปดว้ยกนัก็ขอใหฉิ้บหายไป อปุมาเหมือนกบัฟันก็ฟันลงไป

เลยไม่ใหมี้อะไรเหลือ ใหม้นัมว้นเส่ือลงไปดว้ยกนัหมด ขนาดนัน้

พอดี 

ถา้หากจะมีการแบง่สูแ้บง่รบักนัอยู ่อย่างไรก็ตอ้งติดในขัน้นี ้

แน่ จงึไมย่อมแบง่สูแ้บง่รบัเลย เอากิเลสออกใหห้มด อะไรจะดบั

ก็ดบัใหห้มด พอดี สว่นท่ีไมอ่ยู่ในฐานะท่ีจะดบัยงัไงก็ไม่ดบั พดู

ง่ายๆ ก็เหมือนกบัวา่โจรมนัเขา้ไปอยู่ในบา้นนี ้ถา้เราจะสงวน

บา้นโจรมนัก็อยู่ท่ีนั่น เด๋ียวโจรมนัก็ยงิปา้งออกมาตาย เอา้ ควร

จะเผาบา้นทัง้หลงัก็เผาเสยี หากวา่จะปลอ่ยโจรนีไ้ว ้มนัก็จะ

ทาํลายส่ิงท่ีมีคณุคา่มากกวา่บา้นตอ่ไปอีก  ยอมเสียสละเสีย

บา้นหลงันี ้เอาไฟเผาเขา้ไปเลย น่ีแหละท่ีวา่เผาอวิชชา เอา้ จิต

จะดบัจรงิๆ ก็ใหด้บัซิ แทจ้รงิจิตไม่ดบั เม่ือเผานัน้หมดถึงจะ

รู ้ ออ๋ ส่ิงท่ีมีคณุคา่มนัอยู่ใตอ้าํนาจอวิชชา มนัครอบไวห้มด พอ
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อวิชชาดบัไปพบั อนันีก็้เปิด แทนท่ีจะดบัไปดว้ยแตไ่ม่ดบั ถา้

สงวนไวแ้ลว้เป็นอนัติด ไปไม่รอด 

ตอนท่ีพจิารณาจดุนีเ้ป็นตอนท่ีพอ่แม่ครูจารยม์ั่นท่านเสียไป

แลว้ กระผมรูส้กึจนตรอกจนมมุมาก อยูก่บัหมู่เพ่ือนไม่ติด อยู่

กบัใครไม่ได ้มนัไม่สะดวก มนัไม่สนกุพิจารณาทางความเพียร

ภายใน เพราะระยะนัน้จิตมนัหมนุจรงิๆ ถงึขัน้หมนุ  หมนุไม่มี

เวลายบัยัง้เลย ใหช่ื้อในขณะนัน้วา่ จิตหมนุเป็นธรรมจกัร ไม่ใช่

เป็นวฏัจกัร หมนุเพ่ือจะแกต้วัเอง หมนุตลอดเวลา พอถึงท่ีพอ

ตวัเต็มท่ีแลว้จติก็หยดุไดอ้ยา่งผิดคาดผิดหมาย 

ทีแรกจนเกิดความราํคาญ อ๋ือ จิตนีพ้ิจารณาไปเท่าไร 

ละเอียดเขา้ไปเทา่ไร แทนท่ีภาระเราจะลดนอ้ยถอยลงไป เหตใุด

จงึกลบัมีภาระมากมายอยา่งนี ้และไม่มีวนัมีคืนดว้ย ทาํไมจงึ

เป็นอยา่งนี ้ มนัเกิดความกงัวลราํคาญเหมือนกนั ทัง้ๆ ท่ี

ราํคาญอยู่นัน้มนัก็ไม่ถอย มนัยงัหมนุอยู่ตอ่หนา้ตอ่ตานั่น

แหละ  หมนุเพ่ือคุย้เข่ียหาส่ิงท่ีเรายงัไม่รูไ้ม่เหน็ หรอือะไรท่ี

ขดัขอ้งกนัตรงไหนมนัคุย้เข่ียหาของมนั พอสมัผสักนัพบัมนัก็จบั
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และติดตามกนัทนัที พอเขา้ใจกนัแลว้ก็ผ่านไปหายไป เอา้ คน้

อีก น่ีถา้ท่านอาจารยใ์หญ่ (มั่น) ยงัอยู่ตอนนัน้ก็จะรวดเรว็ยิ่งขึน้ 

จงึไดส้อนหมูเ่พ่ือน เอา้ เป็นยงัไงเป็นกนั ถงึไหนถึงกนั  ถา้

เราไม่สามารถแกห้มู่เพ่ือนไดแ้ลว้ เราจะพาไปหาครูอาจารยท่ี์

ท่านสามารถแกไ้ด ้เอาขนาดนัน้เลยกระผม เพ่ือใหห้มู่เพ่ือนลง

ใจ เพราะฉะนัน้เทศนบ์างกณัฑจ์งึไม่ยอมใหอ้ดัเทป เพราะเป็น

อย่างนี ้เทศนก์นัอยา่งเต็มท่ี พอเทศนแ์ลว้หายไปเลย ฟังกนั

เฉพาะๆ ผูท่ี้เขาไม่เขา้ใจในเรือ่งนีก็้จะหาวา่อวดดิบอวดดีอะไร

ไป แทจ้รงิเราพดูตามความจรงิ  และพดูเพ่ือเป็นกาํลงัใจของลกู

ศิษยว์า่ เอา้ตอ้งเป็นอย่างนี ้เอา้ฟันเขา้ไปอย่างนีน้ะ วา่อย่างนัน้

เลยไม่ผิด ก็เทา่กบัเอาตวัเราเป็นตวัประกนั เพ่ือใหล้กูศิษยเ์ป็นท่ี

ลงใจตามนัน้วา่ไม่ผิด และมีแก่ใจไดห้มนุตวัลงในความเพียร

อย่างเขม้แข็ง  ทีนีผู้อ่ื้นท่ีเขาไม่เคยทราบเรือ่งราวอะไรของ

เรา  เขาก็จะหาวา่อวด  แทนท่ีเขาจะเป็นประโยชนเ์ขาก็กลบั

เป็นโทษไป หากเราไม่เป็นโทษเขาก็อาจจะเป็น ตอ้งไดร้ะวงั 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 23 
 

ฉะนัน้บางกาลบางรายท่ีควรจะพดูใหถ้งึฐานจรงิๆ ก็พดูให้

ถึงฐาน  ไม่อยา่งนัน้ผูน้ัน้จะไม่เป็นท่ีลงใจได ้จงึตอ้งหมนุกนั

อย่างเต็มท่ี คลา้ยๆ กบัเปิดรบัถึงกนั ถงึไหนถึงกนั ไมมี่อะไร

เหลือสกัสตางค ์อย่างนัน้ก็มี  แตก็่มีเป็นบางกาลไม่มีเรื่อยๆ 

แลว้แตเ่หตกุารณท่ี์ควรจะเป็นไปแคไ่หน ถา้ลงขนาดนัน้แลว้คน

อ่ืนมาฟังเขาก็จะหาวา่บา้ กระผมเองเวลาฟังเทศนท์่านอาจารย์

ใหญ่(มั่น) ถา้ทา่นเทศนข์นาดนัน้แลว้มนัถงึใจ เวลาลว่งไป ๓ 

วนันีค้ลา้ยๆ กบัใบไมไ้ม่ไหวติงเลยนะในความรูส้กึ  ปรากฏวา่

บรรยากาศสงบเงียบเชียว อาํนาจของธรรมะทา่นครอบหมด 

เพราะผูฟั้งก็ตัง้ใจฟังอย่างเต็มท่ี ผูเ้ทศนก็์ตัง้ใจเทศนอ์ย่างเต็มท่ี 

มนัรบักนั  พวกเราแมบ้อกวา่ น่ีนา่ๆ มนัก็ยงัไม่เห็น ก็ชีใ้หค้นตา

บอดด ูน่าสงัเวชเหมือนกนั 

ฉะนัน้กระผมไปอยู่ท่ีไหนถา้ไม่ไดก้ราบท่านอาจารยม์ั่นแลว้ 

นอนไมไ่ด ้อยูท่ี่ไหนก็เหมือนกนั แมท่ี้สดุจะเดินจงกรมก็ตอ้งหนั

หนา้ไปไหวท้่านเสียก่อน  ถา้มีรูปท่านเป็นท่ีหมายของสมมติุก็

กราบไหวรู้ปของทา่น  หากไม่มีอะไรเลยก็เอาคณุธรรมของทา่น
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ประกอบเรื่องของสมมติุนอ้มนมสัการไป พระคณุของทา่นไม่มี

วนัจืดจาง ประหนึง่วา่ท่านไม่ไดล้ว่งลบัไป  ธรรมชาติอนัหนึง่

เป็นอยา่งนัน้  เหมือนกบัดเูราอยู่ตลอดเวลา 

น่ีบรรดาสาวกท่านท่ีเหน็หลกัความจรงิของพระพทุธเจา้

อย่างเต็มใจแลว้ จงึไดย้อมพระพทุธเจา้ คือยอมในหลกัความ

จรงิอนัเป็นหลกัธรรมชาติ ไมไ่ดย้อมในรูปในนามอะไร  ยอม

ตามหลกัความจรงิวา่เป็นเหมือนกนัแลว้ ยอ่มไม่มีวนัจืดจาง ถึง

จะอยู่ใกลอ้ยู่ไกลกนัขนาดไหนก็ไม่มีวนัเวลาจืดจาง เพราะความ

จรงิเป็นเหมือนกนั อยา่งท่ีวา่ทา่นนิพพานไปแลว้ ๒,๕๐๐ กวา่ปี 

ก็ไม่มีปัญหากระทบกระเทือนกบัความจรงิท่ีปรากฏอยู่ในใจเรา 

นอกจากเป็นกาลของสมมติุนิยมของเวลํ่าเวลา หรอืของธาตุ

ขนัธไ์ปเทา่นัน้  แตห่ลกัความจรงินัน้ไม่เคล่ือนท่ี เป็นผูบ้รสิทุธ์ิอยู่

เช่นนัน้ ทัง้ท่ีมีชีวิตอยู่และนิพพานไปก็เป็นผูบ้รสิทุธ์ิ อนันีเ้ป็น

ความจรงิอนัตายตวั ผูท่ี้รูใ้นหลกัความจรงิก็ย่อมเช่ือตอ่หลกั

ความจรงิอนันัน้เหมือนกนัหมด เพราะพทุธะแท ้ธรรมะแท ้

สงัฆะแทอ้ยู่ท่ีใจ ใจท่ีบรสิทุธ์ิแทคื้อ  พทุธะ ธรรมะ สงัฆะโดย
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สมบรูณ ์ไม่มีกาลสถานท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งวุน่วายเหมือนสมมติุ

ทั่วๆ ไป 

(ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/6xsna7QbboA  
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