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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที ่๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

กิเลสแฝงมากับธรรม 

 ทางเดินของเราตรงแนวตามหลักธรรมอยูแลว หรือตรงแนวตอธรรมอยูแลว 
การประพฤติปฏิบัติก็จะเปนไปตามนั้น เร่ืองกิเลสน้ันนะมันเขาทําลายธรรมไดงาย 
ธรรมของพวกเราไมใชธรรมแกกลา ไมใชธรรมพอที่จะตอสูกิเลสไดตลอดไป สวนมาก
กิเลสเขามาเราไมรู  เราถือวาเปนธรรมเสีย หรือเขาใจวาถูกหรือเขาใจวาเปนธรรมเสีย 
กวาจะรูวาเปนกิเลส มันหมดทางตอสูแลว เขายําหัวหอมกระเทียมย่ืนเขามาวางไวใกล 
ๆ แลวถึงรู  ออ น่ีเรามันข้ึนเขียงเม่ือไรน่ีนา มันสายไปแลวน่ัน ถึงขนาดที่เขาเอาหัว
หอมหัวกระเทียมมาไวตรงหนาแลว ก็แสดงวาน่ีเขากําลังจะขยําเขากันแลวนะ จะใหเปน
ลาบเปนอะไรก็ไดแลว  เปนผัดเปนแกงเปนอะไร มันก็พรอมแลวนี ่ ก็ไมทราบจะทํายัง
ไงมันสายเสียแลว 

 กิเลสเปนสิ่งละเอียดมาก แทรกมาในเร่ืองทีเ่ราเขาใจวาธรรมเสีย  ดวยเหตุน้ีจึง
ไดพยายามเขมงวดกวดขันกับหมูเพื่อนเสมอ เพ่ือไมใหเสียเลหเหล่ียมแหงกิเลสท่ีจะ
แฝงมาในธรรมโดยไมรูสึกตัว ยกตัวอยางเชน เรากําลังประพฤติปฏิบัติธรรมดวยความ
สนอกสนใจ  มีผูมานิมนตไปในงานนั้น ไปในงานน้ี เบื้องตนก็ไมอยากไป เพราะเร่ือง
ความมุงมั่นในธรรมยังมีกําลังมาก ความสนใจในธรรมกับการสนใจปฏิบัติ เพ่ือความรู
จริงเห็นจริงในธรรมก็มีกําลังอยูมาก น่ีถาโดนเขาหลายคร้ังหลายหน คําวากิเลสแฝงมา
ดวยธรรมก็คือ เขามานิมนตนี้ก็ไมผิดอะไรกับหลักธรรมหลักวินัย  การไปสงเคราะห
โลกเขา เชนไปฉันในบาน ในครั้งพุทธกาลก็ม ี ไมใชจะมีแตปจจุบันนี ้ ในครั้งพุทธกาลก็
ม ีถาหากวาจะแปลกตางกันก็ดวยอติเรกลาภ จะแปลกตางกันอยูบางก็ตรงนี้ 

 ทีน้ีเวลาไปฉัน จะไมมีเพียงอาหารที่ไปฉันในงานนั้นเทานั้น จะมีอะไรติดมือมา 
เขาถวายส่ิงน้ันเขาถวายส่ิงน้ีมา สําคัญก็คือเงิน ยิ่งทุกวันนี้เงินเฟอ  แตมันย่ิงสนุกทําลาย
จิตใจของพระไดดี ถวายแตละงาน ๆ นี่เปนรอย ๆ ข้ึนไป ตาก็ลุกวาว ทีน้ีความสนใจชัก
จะเร่ิมข้ึนแลวท่ีน่ี  เพราะกิเลสเขาประชิด ความโลภเขาแทรก ชักจะไปแลวที่นี่  น่ีละท่ี
วาเร่ืองของกิเลสมันแทรกธรรมมาในน้ัน  คือการนิมนตก็เปนธรรม การไปฉันบานเขา
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เพ่ือสงเคราะหเขาก็เปนธรรม การถวายมาก็เปนธรรมสําหรับเขา เรารับมาทีแรกก็ดูเปน
ธรรม ครั้นตอมาก็กลายเปนเรื่องของกิเลสไปเรื่อย ๆ 

 กิเลสเม่ือมันเขาแทรกในความอยากแลว ความอยากก็กําเริบ  ความโลภก็กําเริบ
ขึ้นมา  ทีนี้อะไร ๆ ท่ีเปนบริษัทบริวารของความโลภน้ี มันก็กําเริบขึ้นมา  แตกแขนงกัน
ออกไปเรื่อย ๆ แตกไปหลายดานหลายทาง   ทําใหคิดกวางขวางไปในทางที่จะทําลาย
ตัวเอง  มีมากขึ้น ๆ สุดทายก็ไมไดเรื่องอะไร  นับแตเงินแตทองไปเทานั้นเองจะวาไง 
อันน้ีเปนส่ิงสําคัญมาก  เราจึงพยายามเสมอ แตไมคอยไดพูดใหเพื่อนฝูงฟง วันนี้ถึงได
พูดใหฟง 

 เพราะความมุงม่ันของเราจริง ๆ ไมไดมาเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้ แตส่ิงเหลาน้ี
เปนผลที่จะพึงดีไปดวย ในเม่ือเราหามหรือเราไมรับการนิมนตจากท่ีไหน ๆ ที่เขามา
นิมนตพระวัดปาบานตาดไปฉัน เราไมยอมให หากจําเปนจริง ๆ เราก็เห็นใจ เพราะโลก
กับธรรมอยูดวยกัน แตตองคําวาจําเปน มีเหตุมีผลพรอมแลว เอา จําเปนตองไป โลก
กับธรรมแยกกันไมออก ถึงคราวท่ีจะสงเคราะหก็สงเคราะห แตวาจะมายุงกันอยูตลอด
เวลาน้ี โลกเอารัดเอาเปรียบธรรมเกินไป เราก็จะเสียเปรียบกิเลสไปเร่ือย ๆ เราจึงไม
ยอมให 

 อยาวาต้ังแตบรรดาพระในวัดน้ีเลย แมแตมานิมนตเราอยางนี้เราก็ยังไมไป น่ี
เพื่อรักษาใหพระไดประพฤติปฏิบัติดวยความสะดวกสบาย ตามเจตนาที่มาจากทิศตาง 
ๆ มาทั้งใกลทั้งไกล ไมมีใครท่ีจะมุงมาหาเงินหาทองหาอติเรกลาภรํ่ารวยอะไร  มุงแต
อรรถแตธรรม ถาคิดก็คิดเร่ืองอรรถเร่ืองธรรม นับก็นับศีลนับธรรม ไมไดไปหานับ
อติเรกลาภความรํ่ารวย นับเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเปนสิ่งสังหารพระเราโดยตรงเมื่อไม
รอบคอบ 

 โลกเขานั้นมีความสงางามผูมีสมบัติเงินทอง  แตเฉพาะธรรมแลวพระเราน่ีมีมาก
เทาไร  ย่ิงเปนการเส่ือมการทําลายตนเอง ทําลายจิตใจของตนลงไปโดยลําดับ ๆ จนหา
ความหมายไมไดในตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ตัวเองนั้นหยิ่งวามีสมบัติมาก เพราะจิตมันเปนโลก
แลวมันก็หย่ิงไปตามโลก แตเรื่องธรรมไมมีอะไรจะเหลือติดเลย น่ีละท่ีวากิเลสมันแฝง
ธรรมมาจนกลายเปนเน้ือเปนหนังของมัน เชนเดียวกับตนไทรที่มันเกาะตนไมตนใดขึ้น 
เมื่อมันเกาะไดแลวมันก็เอาอาหารของตนไมตนนั้นละกิน ดูดซึมเขาไปในอวัยวะของมัน 
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จนกระทั่งมันเติบโต ตนไมนั้นคอยเหี่ยว ยุบยอบแลวตายไป  มันก็กอดรัดเอาเปน
อาหารเสียเรียบ มันตั้งตัวของมันไดเลย ตนไมก็เปนอาหารของมันไปทั้งสิ้น 

 น่ีกิเลสท่ีแฝงมาในธรรม ทีแรกมันก็เปนเหมือนตนไทรหรือเหมือนกาฝาก เมื่อ
เวลามันมีมากข้ึน ๆ เราสังเกตดูก็รู ตนไมตนไหนที่มีกาฝากมาก ๆ จะไมมีเหลือเลย
แหละ  กิ่งนั้นกิ่งนี้ตายเขามา  ๆ หดเขามา ๆ สุดทายก็ตายหมดทั้งตนของมัน เพราะ
กาฝากกินหมด ดูดเอาเนื้อเอาหนังของตนไมนั้น ๆ ไปกินเสียหมด  ตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมา 
ใบก็เปนใบของตัว ตนก็เปนตนของตัว  ดอกผลอะไรก็เปนของตัว แตอาศัยเน้ือหนัง
ของตนไมอื่นไปเปนอาหาร 

 นี่ก็เหมือนกันกิเลสมันคอยแทรกมา ๆ เปนกาฝากเขามาภายในจิตแฝงมาใน
ธรรมดังที่วานี ้ เมือ่แฝงเขามามาก ๆ แลวมันก็เปนตนไทรเปนกาฝาก กอดรัดเขาไป ๆ 
จิตใจเลยกลายเปนโลกไปหมด  เจตนาดั้งเดิมที่มุงมาเพื่ออรรถเพื่อธรรมซึ่งเห็นวาเปน
ของประเสริฐ เลยกลายเปนของเลวไปเสียแลวในความรูสึกของผูน้ัน  แลวกลับเห็นส่ิงท่ี
ธรรมท้ังหลายตําหนิวาเปนของดีข้ึนมามีคาข้ึนมา ถาเปนอยางน้ันแลว ไมมีทางเรื่องของ
พระ จะมีธรรมติดจิตติดใจนั้นเปนไปไดยากมาก ดีไมดีไมมีเลย ใหพากันระมัดระวังให
ดี ดวยเหตุผลอยางนี้เอง ประการหนึ่งซึ่งเปนผลพลอยไดจากหลักใหญ คือเพื่อ
สงเคราะหหมูเพ่ือน ใหไดรับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติ สมกับวาผมเปน
หัวหนาหมูเพ่ือน รับหมูเพ่ือนไวดวยเหตุดวยผลจริง ๆ การแนะนําส่ังสอนหมูเพ่ือนก็ส่ัง
สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลังความสามารถโดยเหตุผลทุกประการ 

 การรักษาหมูเพ่ือนในทางใดท่ีจะใหเปนความสะดวกสบายไมใหใครมารบกวน ก็
เปนเรื่องของผมจะรักษาหมูเพื่อนเอง เชน เขามาขอพระไปอยูสํานักนั้นสํานักนี ้  ผมไม
เคยสนใจเลย พระวัดนี้ทานไมไดมุงจะไปหาตั้งสํานักที่นั่นสั่งสอนใครตอใคร ทานมุงมา
เพื่อจะอบรมสั่งสอนตนเอง โดยอาศัยครูบาอาจารยใหโอวาทการแนะนําส่ังสอน ทานยัง
ไมสนใจที่จะไปตั้งรากตั้งฐานสรางวัดนั้นวัดนี้ขึ้น 

 เราจึงไมอาจที่จะแยกทานไป สั่งใหทานไปในสถานที่ใด เพราะทานมาตาม
อัธยาศัย มามุงอรรถมุงธรรม เราจะขับไลไสสงใหทานไปอยูท่ีไหน ๆ เปนความขัดตอ
อัธยาศัยซ่ึงเปนความผิดธรรม เราทําไมได เราก็พูดอยางน้ีเสีย แลวเราไมไปแตะพระ
สงฆอยูในวัดน้ี  พูดกับเขาใหเปนท่ีเรียบรอยไปเสียแลวก็ไป มีเยอะนะที่เขามาขอพระ
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จากวัดน้ี 

 มีมากมีนอยเราบิณฑบาตมานั่นพอเปนพอไปแลว  สําหรับผูมุงธรรมในใจแลว  
ยอมไมเห็นแกลิ้นแกปาก  ล้ินก็ดี  ปากก็ด ีทองก็ด ีไมมีอํานาจเหนือธรรม ไมแทรกแซง
ธรรมไปไดสําหรับผูมุงธรรม  ถาผูมุงโลกมุงสงสารแลวมีตั้งแตเรื่องแทรกมีตั้งแตเรื่อง
แซงธรรมทั้งนั้น เร่ืองเหยียบยํ่าทําลายธรรมท้ังน้ัน  นั้นคือผูฉิบหาย  ผิดกันที่ตรงนี ้  น่ี
เราไมใชผูเชนน้ัน เพราะฉะน้ันอาหารการบริโภคมีมากมีนอย จึงพอดีทั้งนั้น ดีหมด พอ
ดีทั้งนั้น ไมวาขาดเขิน ไมวาบกพรอง พอเปนพอไปทั้งนั้น เพราะพอเยียวยาอัตภาพให
เปนไปเพือ่อรรถเพ่ือธรรม เพ่ือการบําเพ็ญของเราจะไดรับความสะดวกสบาย เพียงเทา
น้ีเราสะดวกสบายแลว 

 เอา ในวัดนี้มีอะไร ใครจะตองการอะไรเอาไดเลย มีอะไรเลี้ยงกันหมดทั้งวัด 
เปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน เหมือนลูกพอแมเดียวกัน เราตางองคตางเปนศากยบุตร
ดวยกัน ไมวาจะชาติช้ันวรรณะใด เขามาสูน้ีเปนลูกศิษยตถาคต เปนคนขอทานประเภท
เดียวกัน ๆ  ไมเห็นอกเห็นใจกันไมรักกัน ใครจะรักกันไดในโลกนี้ ถาลงพระหาความรัก
ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจกันไมไดแลว โลกน้ีจะไมมีธรรมเหลืออยูเลย ถาพระไม
ส่ังสมธรรมเหลาน้ีใหเดนข้ึนในตนสมกับความเปนพระ ซึ่งออกมาจากลูกตถาคต ผูทรง
พระเมตตาอยางยอดเย่ียมกับโลกท้ังหลาย 

 ความเห็นอกเห็นใจกันก็คือพระนั่นเอง ความใหอภัยกันก็คือพระ ความไมถือ
กันก็คือพระ ความเมตตาสงสารกันก็คือพระ ทุกสิ่งทุกอยางที่เปนธรรมแลวคือพระ ๆ 
ทั้งนั้น เราอยูดวยกันแบบพระ ๆ น้ีจะหาความยุงเหยิงวุนวายทะเลาะเบาะแวงกันท่ีไหน 
เพราะตางคนก็มุงเจตนาอันเดียวกันดวยความเปนธรรม ธรรมตอธรรมมีจํานวนมากเทา
ไรบวกกันเขาแลว ก็ย่ิงเปนมหาสมบัติอันใหญโต เพราะน้ันก็ดี องคนี้ก็ด ี องคไหนก็ด ี
หนึ่งดีมาบวกหนึ่งดีเขาก็เปนสองด ีบวกสามดีส่ีดีเขา จํานวนมากข้ึน ๆ องคนั้นก็ดีองค
นี้ก็ด ีทั้งวัดดีดวยกันทั้งนั้น ก็มีแตของดีเต็มวัด 

 สมมุติวาตรงกันขาม เอา องคนี้ก็เลว หน่ึงแลวนะ สองไปบวกเปนคนเลวดวยกัน
สองแลว สามเขาไปส่ีเขาไป   เลวตอเลวมากตอมาก ท้ังวัดมีแตพระเลวเหลวไหลเลอะ
เทอะ แลวเราจะหาผลหาประโยชน หวังผลหวังประโยชนจากอะไร ถาหาของดีจากความ
เลอะเทอะเหลาน้ีไดแลว โลกนี้มันมีความเลอะเทอะมาตั้งแตเมื่อไร  มันตองประเสริฐ
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ไปนานแลว แตสิ่งสกปรกโสมมไมใชเปนสิ่งที่จะทําโลกใหเจริญ ติดเปอนอยูในเสื้อผา
ของผูใด ก็ตองไดซักไดลางออก  น่ีเร่ืองกิเลสความโสมม มันติดอยูในจิตในใจ ติดอยู
ในมารยาทกายวาจาของผูใด ตองชําระสะสางออกโดยลําดับ ๆ จะนอนใจไมได 

 เพราะเราตองการของดี เราไมตองการของเลว ความอยูผาสุกของพระที่อยูรวม
กันเปนจํานวนมาก ชาติช้ันวรรณะใดไมสําคัญ สําคัญท่ีความเปนพระ เปนลูกศิษย
ตถาคตเปนศากยบุตร มีความจงรักภักดีตอกัน มีความเปนธรรมเหมือนกัน มุงมั่นตอ
ธรรมดวยกัน จิตใจเปนธรรมดวยกัน อยูดวยกันไดดวยความผาสุก ไมมีคิดแงใด ๆ ซึ่ง
เปนเรื่องของโลกที่ถือกันสูง ๆ ตํ่า ๆ เอาเขามายุงในวงศาสนาศาสนธรรมไมได ศาสน
ธรรมเปนส่ิงท่ีให ความเสมอภาค น่ีเปนหลักสําคัญ ใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหด ี
อยาลดละความเพียรเปนของสําคัญ 

 ไมมีทรัพยใดประเสริฐยิ่งกวาอริยทรัพย ซ่ึงเรากําลังเสาะแสวงหาอยูเวลาน้ี  
ทรัพยนี้แลคือทรัพยที่จะใหเกิดความปลื้มใจจริง ๆ ไมมีความเดือดรอนแฝงเขามา ไมมี
แบบวามีสันแลวมีคมแฝงเขามาเหมือนอยางมีด  ถาเย็นไดนอยก็เย็นไดนอยตามกําลัง 
มีมากเย็นมากตามกําลัง มีเต็มที่ก็เย็นเต็มที่ไดแกธรรมดวยกันหรืออริยทรัพย ทรัพยอัน
นี้เปนเครื่องประดับจิตใจ สงเสริมจิตใจของผูปฏิบัติธรรม จงพยายามชะลางสิ่งที่
สกปรกรกรุงรังอยูภายในจิตใจ ใหหมดไป ๆ ดวยความพากเพียรของตน 

 อยาไดเห็นความพากเพียรวาเปนส่ิงไมควรทํา หรือวาเปนขาศึกตอตน เห็น
ความขี้เกียจออนแอ เห็นตามกิเลสตัณหาอาสวะบงการในทางใดแลวก็เห็นชอบในทาง
น้ันตาม นั้นไมใชทางของพระพุทธเจา ไมใชทางของธรรมที่ทรงแสดงไว เราผูบวชมาใน
ศาสนามุงอริยทรัพยอยางเดียว ใหตั้งหนาตั้งตาสั่งสมอริยทรัพยขึ้นภายในจิตใจของตน 
จะมีความสุขความเย็นใจ นี่คือทรัพย ทรัพยอันประเสริฐแทก็คือใจนี่เอง ใหพยายามซัก
ฟอกชะลางออกโดยลําดับ ๆ อยาลดละทอถอย 

 ใจจะเริ่มสงบแมจะคึกคะนองยิ่งกวามาตัวคะนองก็เถอะ ถาลงไดฝกไดทรมาน
กันไมหยุดไมถอยแลว มันตองยอมจํานนวันหนึ่งจนได ไมมีอันใดที่จะเหนือธรรม และ
ไมมีกิเลสประเภทใดจะเหนือธรรมไปได ผูนําธรรมเขามาปราบกิเลสก็คือเรา ธรรมเปน
ความถูกตองดีงามอยูแลว การปราบกิเลสดวยธรรม ก็คือดวยความพากเพียรของเรา 
อาศัยธรรมเปนเครื่องมือมีศรัทธา วิริยะ หรือสติปญญาเปนสําคัญ หรืออิทธิบาท ๔ 
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ฉันทะ ใหพอใจในความเพียรเพื่อหลุดพนจากทุกขโดยลําดับ ๆ วิริยะเพยีรไมถอย 

 พระพุทธเจาไดตรัสรูเพราะความเพียร เพราะฉันทะ เพราะจิตตะ ความฝกใฝรัก
ชอบในความหลุดพน วิมังสาประเสริฐดวยพระปญญาปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถ นี่อิทธิ
บาทท้ัง ๔  เปนเคร่ืองมือสําหรับแกกิเลสดวย เปนเคร่ืองสนับสนุนดวย อยูดวยกัน 
วิริยะน่ีเปนเคร่ืองสนับสนุน คือเพียรพยายาม เพียรดวยอะไร เพียรดวย สติปญญาฟาด
กันลงไป แกกิเลส ใหมีความรัก รักในความเพียร สนใจในความเพียร จิตมันจะคึก
คะนองขนาดไหน ตองหมอบราบลงวันหนึ่งจนไดไมสงสัย 

เพราะธรรมน้ีเคยปราบกิเลสมานับไมถวนแลว ตั้งแตครั้งพระพุทธเจามาจน
กระทั่งปจจุบันนี ้ธรรมเปนเคร่ืองปราบกิเลสโดยถายเดียวเทาน้ัน ไมมีธรรมที่จะสงเสริม
กิเลส แลวในขณะเดียวกันกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกันใหพึงทราบเสมอ เม่ืออาการใด
แสดงขึ้นมาเปนทางกิเลส ใหพึงทราบวาน้ันคือขาศึกเกิดข้ึนในหัวใจเราแลว ใหรีบควา
อาวุธคือธรรมเขามาตอสูกัน ไมวาจะแสดงความโลภความโกรธความหลงก็ตาม แสดง
ราคะตัณหาข้ึนมาภายในใจก็ตาม ส่ิงเหลาน้ีลวนแลวแตเปนภัยท่ีจะมาทําลายจิตใจของ
เราผูประมาท ผูไมมีสติโดยไมสงสัย สวนมากผูน้ันก็ฉิบหายไปไดจริง ๆ  เพราะส่ิง
ทําลายเหลาน้ี 

 น่ีเราไมไดมาทําลายตน เรามาเพ่ือสงเสริมตนเองดวยความพากเพียร  เพื่อให
จิตมีความสงบรมเย็น สงบไมไดเอาใหไดมันไปไหนวะ  ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนใหทํา
ใจใหสงบ ถาเปนสิ่งที่สงบไมไดพระพุทธเจาไมสอน ขนาดเปนศาสดาเอกของโลกสอน
ผิดไปไดเหรอ เราไมเช่ือพระพุทธเจาเราจะเช่ือใคร เราบวชมาเพ่ือใครทุกวันน้ี ก็มีพุทฺธํ 
ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ตั้งแตขณะบวช เราไมเคยเปลงถึงผูใดวาจะลํ้าเลิศประเสริฐย่ิง
กวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆน้ีเลย พอท่ีเราจะถือส่ิงเหลาน้ันมาเปนสรณะ เมื่อ 
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ วาเปนสรณะของเราแลว ทานสอนวายังไง ทานเพียรยังไง เราตอง
ยึดอันน้ีเปนหลักใจดวย ยึดทานเปนที่พึ่งเปนพึ่งตาย ยึดธรรมเปนแนวทางเดนิดวย ทั้ง
ฝายเหตุและฝายผลที่จะพึงไดรับไมตองสงสัย 

 สงฺโฆ  ทานดําเนินยังไง พระสงฆสาวกทานดําเนินยังไง เราเห็นแลวในตํารับ
ตํารา ทานเขียนไวทําไม ทานเหลาน้ันเปนผูผานพนไปหมดแลว ปรินิพพานไปกี่รอยกี่
พันปแลว ถาจะพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ เร่ืองกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลา ผานไปนานแลว เรา
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ระลึกถึงทานเพื่ออะไร ระลึกถึงทานเพื่อเปนหลักใจประการหนึ่ง เพื่อเปนคติเครื่อง
เตือนใจสอนใจเรา  วาทานดําเนินอยางไรดวยทานถึงไดเปนผูประเสริฐ เราก็พยายาม
ดําเนินตามแนวแถวของทานที่สั่งสอน ก็เหมือนกับเดินตามหลังทานไปโดยลําดับ ๆ 
ทานถึงขณะนั้นเราก็ถึงขณะนี้ ทานถึงวันน้ันเราก็ถึงวันน้ี เมื่อเดินอยูไมหยุดไมถอย ไป
ถึงจุดหมายปลายทางแลวก็จะไปไหน ก็ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานเหมือนกัน 

 น่ีละธรรมเคยปราบปรามกิเลสมาต้ังแตคร้ังโนน จนกระทั่งครั้งนี ้  ไมปรากฏวา
ธรรมบทใดลาสมัยนอกจากคนผูปฏิบัติธรรม หรือผูนับถือศาสนาหรือเราเทาน้ันเปนผู
ลาสมัย คือลาตอกิเลสน่ันเอง ไมนําธรรมเขามาปราบปรามประหัตประหารกิเลสก็เปน
คนลาสมัย ธรรมไมไดลาสมัย  เหมือนมีดเลมนี้หรือปนกระบอกนี้  ยิง เอา ฟาดลงไป 
ชางก็ตายอยาวาแตคนเลย ถาจับข้ึนมายิง  ถาไมจับข้ึนมายิงชางมาเหยียบหัวคนให
แหลกก็แหลกได  ปนก็ท้ิงอยูน้ันแหละ  สติปญญาไมนํามาใชแลวก็เปนเหมือนปนที่ทิ้ง
ไวน้ันแหละ เครื่องมือหรืออาวุธทิ้งไว  ปลอยใหกิเลสยํ่ายีเสียจนแหลกแตกกระจายไมมี
เศษมีเหลือเปนอรรถเปนธรรมอยูบางเลย คนทั้งคนมีตั้งแตขี้เต็มตัว  ข้ีโลภ ขี้โกรธ ข้ี
หลง ข้ีครานออนแอ  ขี้เต็มตัว หาธรรมจะแทรกลงไมได แลววิเศษท่ีไหนคนท้ังคนเปน
เชนน้ัน 

 เราตองคิด นักปฏิบัติตองเปนนักคิดนักคนควา ไมใชนักนั่งอยูเฉย ๆ หลับตา
แลวเหมือนคนตาย ตาน้ีหลับจริงแตจิตไมหลับ ถาจะพิจารณาใหเปนความสงบก็มีสติ
จดจอตอเนื่องกันเปนลําดับลําดา ในหนาที่การงานของตนที่ทําเพื่อความสงบ แลวใจมัน
จะวิเศษวิโสกระโดดโลดเตนเหนือธรรมไปไหน คําวาใจน่ีหมายถึงวาใจท่ีมีกิเลสเปน
เครื่องผลักดันออกมา แลวกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมคือสต ิ ความพยายามของเราดวย
สติไปไมได อยู สงบลงจนได นี่พูดถึงเรื่องความสงบ ใหเห็นเสียที 

 จิตเราต้ังแตวันเกิดมาท่ีเราไมเคยภาวนาน้ัน ไมเคยเห็นความสงบเลย คําท่ีทาน
วาสมาธิ ๆ หรือสันติ ๆ คือความสงบ มันมีแตชื่อเราไมไดตัวสงบมาเปนสมบัติครองใจ
น้ีเลย สมาธิก็ไดยินแตชื่อของสมาธิ  เต็มในตํารับตํารา  ตัวของเรามันฟุงจนจะตาย  ย่ิง
กวาลูกฟุตบอลที่กลิ้งโนนกลิ้งนี ้ทิศเหนือทิศใต กลิ้งอยูตลอดเวลาหาความสงบสุขไมได 
ยิ่งกวาลิงรอยตัว เพราะไมมีเครื่องหักหามไมมีเครื่องบังคับ เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัย
เครื่องบังคับ  ฟาดกันลงไปดวยสติ ดวยความพยายามของเรา ตองเห็นความสงบแน
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นอนวันหนึ่งโดยไมตองสงสัย 

 จากนั้นก็ปญญา พอไดโอกาสที่จะพิจารณา  ทานวา รูป  อนิจฺจํ  เวทนา สฺญา 
วิฺญาณํ อนิจฺจํ รูป ตลอดวิฺญาณํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูที่ไหนนี่ ทานทําไมทานรู ส่ิงเหลา
นี้ทานวาเต็มไปดวยไตรลักษณคืออะไร เราจะถือเอาอะไรเปนสาระ ถืออะไรเปนเราเปน
ของเรา ทําไมจึงยึดถือ ทั้ง ๆ ที่เนื้อไมไดกินหนังไมไดนั่ง กระดูกแขวนคออยูตลอดเวลา 
กวนมากที่สุดก็คือขันธนี้เอง ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา กวนไดทุกแงทุกมุมทุกเวล่ําเวลาก็
คือขันธ  ทําไมจึงไมเห็นความกวนของมัน ไมเห็นโทษแหงความรบกวนของมัน ไปยึด
ถือมันทําไมส่ิงเหลาน้ี 

 กระดูกก็รูอยูแลววาเปนกระดูก เอามาเปนตนไดยังไง หนังก็เหมือนหนังรองเทา 
แตหนังรองเทาไมไดสกปรกเหมือนหนังคน เรายึดไวเพือ่อะไร เล็บ หนัง ฟน เน้ือ เอ็น 
กระดูก จนกระทั่งถึงอวัยวะสวนภายในมีที่นายึดที่ตรงไหน  มันมีตั้งแต อนิจฺจํ  ทุกฺขํ 
อนตฺตา เต็มไปดวยอสุภะอสุภังปาชาผีดิบ ปาชาผีสดก็อยูภายในทองของเรานี่ ในตัว
ของเราอีกดวย รวมหมดทั้งตัวเรา หมดทั้งในทอง มีตั้งแตเรื่อง อนิจฺจํ  ทุกฺขํ อนตฺตา มี
แตเรื่องอสุภะอสุภังเปนปาชาผีดิบอยูทั้งกลางวันกลางคืน เราทําไมไมดูปาชาเรา นี่คือ
ปญญาคนลงไปใหเห็นซิ 

 พระพุทธเจาทรงสอนอยางนี ้แลวก็ทรงรูดวยวิธีอยางนี้ดวย จึงไดนําวิธีการท่ีทรง
บําเพ็ญถูกตองแลว และผลท่ีทรงไดรับแลวมาส่ังสอนแกบรรดาสัตวโลกใหประพฤติ
ปฏิบัติตาม น่ีเราเปนแนวหนาเวลาน้ี เราเปนนักบวชเปนนักรบ  ไมใชเปนนักหลบ หลบ
น้ันหลีกน้ี เราไมใชนักหลบอยางน้ัน พระพุทธเจาไมไดสอนใหเปนนักหลบนักหลับ น่ัง
ภาวนาคอยแตจะหลับใชไมได เอาใหจริงใหจัง ตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ

 ปญญาจะเกิด ถาพาคิดแลวปญญาตองเกิด ไมพาคิดจนกระทั่งวันตายก็ไมเกิด 
เอา จะสมาธิดีขนาดไหนก็ดีอยูแคนั้น เปนสมาธิอยูอยางนั้นจะเปนปญญาขึ้นมาไมได 
ทานสอนไววา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหต ิมหานิสํโส.  สมาธิท่ีศีลอบรมแลว
ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก คือเราคิดแตเร่ืองศีล ศีลเราก็ไมไดดางพรอยทะลุที่ไหน ดี
แลวไมเปนกังวลไมเปนนิวรณกับศีลน้ัน ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติจิตใจเพื่อความสงบไดดวย
ความสะดวกสบายหายกังวลกับเร่ืองศีล     เมื่อไมมีความกังวลในเรื่องศีลวาดางพรอย
ทะลุตาง ๆ แลว เราก็หมดความกังวล ตั้งหนาตั้งตาทําจิตใหเกิดความสงบ 
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 สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา. ปญญาที่สมาธิอบรมแลว 
ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก  คือจิตเมื่อมีความสงบแลวยอมอิ่มตัว  ยอมสงบยอม
สบาย ไมสายแสไมหิวโหยควาโนนควาน้ี ควารูป ควาเสียง ควากล่ิน ควารส ควา
ธรรมารมณตาง ๆ เขามายุงเหยิงวุนวายเผาผลาญจิตใจ  จิตที่มีความสงบยอมไมควา น้ี
ละเม่ือจิตมีความสงบแลวพาทํางานก็ไดการไดงาน พิจารณาอะไรก็เปนอันนั้นขึ้นมา ไม
เถลไถล ไมหิวไมโหย แฉลบไปทางโนนแฉลบไปทางน้ี เถลไถลไปทางโนนทางนี้เหมือน
จิตท่ีหิวโหยกระวนกระวายในอารมณ 

 ทานจึงสอนใหมีสมาธ ิ ใหมีความสงบเย็นใจ แลวพิจารณาทางดานปญญากเ็ปน
ปญญาขึ้นมาโดยลําดับ ๆ เปนปญญาขึ้นมามากเทาไร ถึงกาลที่จะพักสมาธิก็พักและ
เปนการสรางฐานสมาธิข้ึนมาเร่ือย ๆ สมาธิก็แนนข้ึนโดยลําดับ ๆ ปญญาก็เฉลียวฉลาด
ไปโดยลําดับ กวางขวางไปโดยลําดับ เช่ียวชาญไปโดยลําดับ สมาธิก็ไปพรอม ๆ กัน 
ปญญาไปพรอม ๆ กัน น่ี สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา ปญญา
ที่สมาธิอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมากทานวาอยางนี ้

 ทานไมไดบอกวาปญญานั้นเกิดเพราะมีสมาธินะ ปญญาเกิดเพราะความคิดคน
ตางหาก ไมใชมีสมาธิแลวปญญาจะเกิด เหมือนกับเคร่ืองทําครัว หรือทัพสัมภาระที่จะ
มาปลูกบาน เมื่อขนทัพสัมภาระมาครบทุกสิ่งทุกอยางแลว ควรแกการสรางบานหลังน้ี
ไดอยางเต็มภูมิแลว เราท้ิงไวเฉย ๆ มันก็เปนไมเปนเหล็กเปนปูนเปนหินเปนทรายอยู
ง้ัน  มันไมไดเปนบานให แตเครื่องมือมันพรอมแลว ถาเราไมทําเมื่อมีเครื่องมือพรอม
แลว มันจะเปนบานขึ้นมาทีเดียวจะเปนไดยังไง ไมเปน 

 นี่สมาธิก็เหมือนกัน จะสงบขนาดไหนมันก็เปนสมาธิสงบอยูง้ัน เหมือนเอาไมมา
กองไวอยางนั้น เหมือนเอาเครื่องทําครัวมากองไวอยางนั้น อันน้ันเปนผัก อันนี้เปนหญา 
อันน้ันเปนหัวหอม อันน้ีเปนกระเทียม อันน้ันเปนพริก  อันน้ีเปนเน้ือ อันน้ันเปนปลา  
มันก็เปนของมันอยูอยางนั้นแหละ แตมันไมเปนแกง เพราะฉะนั้นจึงตองเอามาผสมกัน  
เมื่อมันพรอมแลวเอามาผสมทําเปนแกง มันก็เปนแกงขึ้นมา ทําเปนอาหารชนิดใดก็
เปนขึ้นมา เพราะเคร่ืองทําครัวพรอมแลว 

 นี่สมาธิก็ตะลอมตัวเขามาแลว จิตตะลอมตัวเขามา ปราศจากความหิวโหย พอมี
ทางท่ีจะพิจารณาทางดานปญญาแลว เอา คนลงไปพิจารณาลงไป เหมือนกับเราปรุง
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อาหารน่ันแล  แลวเกิดความรูชนิดนั้นขึ้นมาชนิดนี้ขึ้นมา   แลวกิเลสซ่ึงไมเคยขาดลอย
ออกไปจากจิตใจ เพราะอํานาจของสมาธิใด ๆ เลย ก็เห็นความขาดลอยออกไปจาก
อํานาจของปญญาโดยลําดบั ๆ น่ันละทําใหจิตเพลิน จิตก็เพลินเร่ือย ๆ ถึงเวลาเหน่ือย
เม่ือยลาภายในจิตใจเพราะการทํางาน   ไดแกการคิดการพินิจพิจารณา อันน้ีเปนงาน
ของจิตแลวเราก็พักสมาธิเสีย ใหมีความสงบเย็น ไมตองไปเปนกังวลกับงานของเราที่
เคยพิจารณาเคยทําน้ันในขณะท่ีพัก ปลอยกังวลทั้งหมดไมไปยุงในขณะที่ทําสมาธิ เอา 
ลงในสมาธิอยางเดียวไมกังวลกับปญญา 

 พอออกจากสมาธิแลวเวลาทํางานไมหวงสมาธิ  น่ีทํางานตางวาระกัน ใหจริงทุก
งาน งานสมาธิก็ใหจริงในขณะที่จะใหเปนสมาธิความสงบ ทําใหจริงจังใหเปนความสงบ 
เวลาจะออกพิจารณาทางดานปญญา เอาพิจารณาลงไป เรื่องธาตุขันธตีใหแตกให
ละเอียดเหมือนเขาคราดนา มูลคราดมูลไถแหลกเปนสําคัญ การคราดน้ันสัตวพาหนะจะ
เร็วหรือชาไมสําคัญ สําคัญท่ีการคราดน้ันใหแหลกละเอียดควรแกการปกดําเขาถึงหยุด  
นี่ก็ปญญาพิจารณาลงไปใหละเอียดลออ  จนกระท่ังรูแจงเห็นจริงในสวนใดแลวปลอย
วางไปโดยลําดับ ๆ เหมือนกับวาการคราดนาพอเอาแลวไดท่ีแลว ปลอย 

 เอาพิจารณาซิเรื่องอสุภะอสุภังมันเต็มอยูในตัวของเรา ราคะตัณหาเกิดข้ึนเพราะ
ความสุภะคือความสวยความงาม มันสําคัญม่ันหมายเอาตางหาก มันงามที่ไหน หลัก
ธรรมชาติแท  ๆ  มันไมไดงาม เราเสกสรรเอาน่ี กิเลสมันพาเสกเราก็เคล้ิมตามกิเลส 
คลอยตามกิเลส หลงตามกิเลส แลวก็อยางวาน่ันแหละผลเปนอยางไร  มันก็เปนไฟขึ้น
มาภายในจิตใจ ทีนี้แกลงไปใหถึงฐานเดิมของมัน เริ่มตั้งแตอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ 
อนตฺตา ลงไปจนสภาพเปนธาตุ หลายคร้ังหลายหนจนเปนท่ีเขาใจแลวปลอยวางได น่ี
เรียกปญญา 

 นี่ละ สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ  มหานิสํสา.  ปฺญาปริภาวิตํ  
จิตฺตํ  สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ.  จิตที่ปญญาอบรมแลวยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง
โดยชอบ อะไรไปทําจิตใหหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบถาไมใชปญญา น่ีหนุนกันไป
เปนลําดับ ๆ ตั้งแต สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหต ิมหานิสํโส,สมาธิปริภาวิตา 
ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา,ปฺญาปริภาวิต ํจิตฺต ํสมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ. 
น่ันหนุนกันไปโดยลําดับ ๆ พอถึง วิมุจฺจติ  แลวก็หมดจะวาไง จิตเมื่อปญญาไดอบรม
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แลวยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ น่ันใหจําใหดี น้ีละหลักความจริง หลักความ
ถูกตอง ทางดําเนินอยูตรงน้ี อยาละอยาปลอยตรงนี ้

 อยาเห็นวาส่ิงใดดีผูใดดีเหนือธรรมเหลาน้ีไป นี้ละธรรมของศาสดา พระศาสดา
พระสาวกทานเดินตรงน้ี ทานรูตรงน้ีเห็นตรงน้ี จึงสอนไวอยางนี้ ใหยึดใหดี อยาเร ๆ 
รอน ๆ เถลไถล ใครวาอะไรก็เชื่อไปหมด ๆ ดีไมดีไอตาบอดหูหนวกมันมาบอกวา เวลา
น้ีมรรคผลนิพพานหมดแลววาอยางน้ัน คนตาบอดมาพูดเชื่องาย ๆ คนตาดีสอนมันไม
เช่ือ  มันถึงโดนเอา ๆ เราจะเช่ือคนตาบอดหรือเช่ือคนตาดี เราจะเช่ือคนโงหรือเช่ือคน
ฉลาด จอมปราชญกับคนโงมืดแปดทิศแปดดาน อันไหนมันสําคัญกวากัน 

 เราโงเราตองหาคนฉลาด แลวใครเปนจอมปราชญ พุทฺธํ ธมฺมํ สรณํ  คจฺฉามิ  
คืออะไร น่ันทานสอนไวแลว  ทางเดินไปสด ๆ รอน ๆ ก็คือเรื่องศีล เรื่องสมาธิ เร่ือง
ปญญา ใหพากันพิจารณา เอาใหจริงใหจังอยาลดละ ปญญาพิจารณาใหดี อยาอยูเฉย ๆ 
สมาธิคือความสงบใจ เมื่อสงบมาก ๆ มันข้ีเกียจนะ เอะอะมีอะไรสัมผัส ๆ มันรูสึกไม
สบาย เขาสูสมาธิเย็นเสีย เฉยไมมีอะไรเขาไปยุงกวน เลยอยูน่ันเสีย นี่คือสมาธิขี้เกียจ
ติดสมาธิแลว เปนมิจฉาสมาธิไปแลว ทั้ง ๆ ที่เปนสมาธิที่ชอบ ความติดสมาธิมันเปน
ความผิดน่ี  ก็เลยกลายเปนมิจฉาไปเสีย มิจฉาในความชอบของสมาธิน่ันแหละ  เจาของ
เปนผูไปติดเลยเปนมิจฉาไปโดยไมรูสึกตัว  สวนมิจฉาสมาธิที่ผิดไปอีกแบบหนึ่งนั้นก็
เปนอยางหน่ึง แตนี้เราไมไดหมายถึงอยางนั้น เราหมายถึงสมาธิท่ีชอบน้ีแหละ จนทํา
คนใหติดแลวไมอยากพิจารณาสนใจในทางดานปญญาเลย นั่นคือติดสมาธ ิ การติด
สมาธิเปนความถูกตองแลวหรือ เปนความผิด จึงเรียกวามิจฉาสมาธิก็ถูก 

 พูดถึงเรื่องปญญานี่กวางขวางมาก ผมพูดเทาที่จําเปนใหทานผูฟงทั้งหลายได
พินิจพิจารณา เชนอยางพิจารณาธาตุขันธรางกายนี ่ เปนอสุภะอสุภัง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา แลวแตความถนัดของใจ ความดูดดื่มของใจในอาการใด ในไตรลักษณใด หรอืใน
อสุภะใด เพราะมีหลายชนิดน่ีอยูในรางกายของเรา แลวรวมลงเปนอสุภะอันเดียวกันน้ัน 
แตมันอาศัยพิจารณาสวนใดเสียกอน เชนอยางอสุภะเปนตนเหตุ แลวมันถึงลุกลามเขา
ไปอสุภะซ่ึงเปนสวนรวม เราก็พิจารณาไป 

 ออกจากนั้นก็แยกแยะใหแตกสลายทําลายลงไปดวยปญญา หลายคร้ังหลายหน
จนเปนท่ีเขาใจ เปนท่ีแนใจ อิ่มตัว  เมื่ออิ่มตัวแลวความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธมันก็
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หมดไป ขอใหอิ่มเถอะ ขอใหรูแจงเห็นชัดเถอะ มันจะปลอยทันท ี เรื่องอุปาทานไม
สําคัญ สําคัญอยูท่ีปญญาท่ีพิจารณาใหรูแจงเห็นชัด เมื่อยังไมเห็นชัดมันก็ยังไมปลอย 
ดึงออกจนแขนขาดเฉย ๆ น่ันแหละ สมมุติวาเราจะจับจะดึงจะลากดวยแขน แขนขาด
มือขาด อุปาทานก็ยังไมขาดจากความยึดมั่นถือมั่น แตถาปญญาสอดเขาไปแทรกเขาไป
ฟนลงไปแลว ขาดพังทลายไปเลย 

 เมื่อรูแจงเห็นชัดเมื่อไรแลวเปนไมอยูอุปาทานพังลงไป รูปกายหมดความหมาย
แลว หมดภาระหนาท่ีท่ีจะตองพิจารณาแลว จิตก็รูเอง พอเหมือนกับเรารับประทานหรือ
เราฉันอาหารคาว จะเปนอาหารคาวชนิดใด หรือวารวมวาเปนอาหารคาวพอแลว เมื่อ
พอแลวธาตุขันธไมรับแลว หยุด ทีนี้มันสัมผัสอะไร สัมผัสหวาน เอา หวานมารับ ทีน้ี
เม่ือรับหวานแลวพอแลวมันก็ปลอย น่ีเม่ือพิจารณารูปธรรมคือรางกายพอแลวดวย
ปญญา จิตใจก็ถอนตัวออกมา พอแลวกับการพิจารณา 

 จากน้ันก็กาวไปสูนามธรรม คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะเปนขันธใดก็
ตามในนามขันธทั้ง ๔ น้ี มีความสัมผัสสัมพันธ มีความดูดดื่มในขันธใด ตามขันธนั้นเขา
ไปพิจารณาเขาไป เร่ือง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แลวจะกระจายไปหมดทั้ง ๔ ขันธ รวม
ยอดแลวก็หมด ปลอยวางไปเหมือนกัน จนกระทั่งเขาถึงจิตตัวเปนอวิชชาแท เปนรัง
แหงวัฏฏะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ จนกระทั่งถึงสมุทโย โหติ 
มันไปจากไหน ไปจากนี้ คนลงไปเปนปจยาการแลวท่ีน่ี พอเขาถึงนั้นแลว เปนปจยาการ
แลว คือความสืบตอกันโดยลําดับ มันไปจากตัวนี ้

 ทีนี้ตัดสะพานลงไปหมดแลว เหลือแตความรูกับอวิชชาที่กลมกลืนกันเปนอัน
หน่ึงอันเดียว นี่เปนหนาที่ของปญญาขั้นละเอียด ท่ีจะสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไป 
โดยทางไตรลักษณเหมือนกัน ไตรลักษณสวนหยาบ รูปขันธก็มีไตรลักษณ อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีไตรลักษณ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตัวจิต
อวิชชาก็มีไตรลักษณ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เหมือนกัน แตเปนไตรลักษณขั้นละเอียดลง
ไปตามขั้นตามภูมิของกิเลสของธรรม เมื่อพิจารณาลงไปถึงจุดอันสําคัญแลวดวยปญญา 
กิเลสที่วาเปนสิ่งละเอียดสุดยอดไดแกอวิชชา ก็สลายตัวไปดวยอํานาจของปญญาที่
ละเอียดแหลมคม อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สมบูรณในจุดน้ันกิเลสก็พัง 

 อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิฺญาณนิโรโธ
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, แลวก็โนนละ เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส ,นิโรโธ โหต.ิเมื่ออวิชชาดับอัน
นั้นดับ ๆ ไปหมด เหมือนกับวาเม่ือถอนรากแกวข้ึนมาแลว กิ่งก็ดับ ใบก็ดับ รากแกว
รากฝอยดับไปหมด  พูดงาย ๆ วาอยางน้ัน ไมตนนั้นพอถอนรากแกวพรวดขึ้นมาเทา
น้ันแหละ กิ่งก็ตาย ใบก็ตาย ดอกก็ตาย ผลก็ตาย กระพี้แกนอะไรตาย ๆ ๆ ไปดวยกัน
หมด  หมดทั้งตนตายหมดไมมีเหลือ นั่นเมื่อพูดเรื่องอวิชชารวมยอดเปนอยางนี ้  อันน้ี
ก็เหมือนกัน พออันนี้ดับเทานั้นก ็ อวิชฺชายเตฺวว ดับทันท ีแลวจะพิจารณาอะไรอีกที่นี ่

 น่ีภาคปฏิบัติเม่ือถึงข้ันน้ีแลวก็หมดความสามารถ เราพูดตามนิสัยของเรา เรา
หมดความสามารถเราไมมทีางพิจารณา แลวเราก็ไมสนใจที่จะพิจารณาอะไรตอไปอีก 
ขอใหรูเถอะ คําวา สนฺทิฏฐิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ จะไมมีปญหาอะไรกับผู
ปฏิบัติดวยเหตุดวยผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจาอยางแทจริง จะไมพนจากธรรม
อันน้ี จะรูจนได พระพุทธเจานิพพานเปนเวลานานเทาไร ๆ ไมสําคัญ น้ันเปนกาลเปน
สถานท่ีเวลํ่าเวลา มันสําคัญอยูท่ีสัจธรรม พิจารณาใหรอบสัจธรรม 

 สัจธรรมมีอยูในสถานที่ใด นั้นแหละมัชฌิมาอยูตรงนั้น สัจธรรมคืออะไร ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค มรรคไมใชมัชฌิมาจะเปนอะไร ก็อยูที่ตรงนั้นดวยนี ่ น่ันแหละเปน
กุญแจดอกสําคัญหรือเปนดาบอันคมกลาที่สุด ก็คือมัชฌิมาปฏิปทา ปราบทุกขสมุทัยให
เรียบวุธ  นิโรธความดับทุกขเปนผลมาจากมรรคทําลายกิเลส ซึ่งเปนสาเหตุแหงทุกขลง
ไป  ทุกขก็ดับไปเอง ๆ  ดับไปทีละเล็กละนอย ดับไป คําวานิโรธไมใชวาจะดับพรึบ
เดียวนะ คอยดับไปโดยลําดับตามกําลังของมรรคที่ฆากิเลสไปไดโดยลําดับ  ๆ จน
กระทั่งถึงวาระสุดทาย ปญญาถอนอวิชชาพรวดขึ้นมาทีเดียวแลว นิโรธก็ทําหนาท่ีเต็ม 
ดับทุกขพรวดพรอมกันเลย ทานใหกิริยาวาน้ีคือนิโรธความดับทุกข 

 แลวเวลาดับทุกขแลวไปไหนท่ีน่ี กิริยาแหงการดับทุกข  ดับแลวก็หายไปเทาน้ัน
เอง เมื่อทุกขดับแลวคําวานิโรธก็หายไป สิ่งที่ไมหายคืออะไร  ผูที่รูวาทุกขดับไป สมุทัย
ดับไป นิโรธทําหนาที่ดับทุกขไป มรรคคือผูแกกิเลสตัณหาอาสวะ ไดแกปญญาเปนตน 
น่ีเรียกวาสัจธรรมดับไปในวาระเดียว  แลวสิ่งที่นอกจากสัจธรรมคืออะไร ผูที่รูวา ทุกข 
สมุทัย  นิโรธ มรรค ทํางานกันเต็มภูมิแลวดับไป เพราะเปนกิริยาหรือเปนสมมุติดวย
กัน 

 เหมือนเคร่ืองมอื เหมือนศาสตราอาวุธน่ี  เมื่อขาศึกราบหมดแลวอาวุธก็ปลอย 
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เพราะเปนสมมุติดวยกัน แลวที่นอกจากสมมุตินั้นคืออะไร หรือเราวานิพพานอยูท่ีสัจ
ธรรมท้ังส่ีน่ีเหรอ สัจธรรมทั้งสี่นี่เปนบันไดเปนทางเดิน เมื่อกาวออกจากนี ้ผานออกจาก
สัจธรรมท้ังส่ีน้ี  ผูใดเปนผูผานน่ันผูน้ันเปนผูบริสุทธ์ิ ทุกขก็ดับไป สมุทัยดับไป นิโรธ
ดับไป  มรรคก็ดับไป ปญญาเปนสิ่งที่เกิดดับ เปนสมมุติดับไป ผูที่รูวาสิ่งทั้งสี่นี้ดับไป
คืออะไร  น่ีละคือผูบริสุทธ์ิ เอาตรงน้ี แลวเราจะไปหาท่ีไหนอีกท่ีน่ี หามรรคผลนิพพาน
หาท่ีไหน 

 เอาใหเห็นจริงจังซี  ธรรมของพระพุทธเจา ศาสนาของพระพุทธเจาไมใชเปน
ตุกตาเคร่ืองเลนของเด็ก พอจะมาหลอกใหทําความดีนะ คอยไปเอาสวรรคโนน 
คอยไปเอานิพพานโนนนะ ชาติหนาโนนนะ  นิพพานอยูในตัวน้ีอยาสนใจมันเลย มัน
ไมมีหรอกอยูในหัวใจน่ี นั่นคือกิเลสมันหลอก เอาใหมันจริงจังซี จะพนไปไหน ฟง ๆ ซิ
วามัชฌิมาปฏิปทา เปนธรรมที่เหมาะสมอยูตลอดกาลสถานที ่ คือทุกเวลํ่าเวลากับการ
ปราบกิเลสทุกประเภท ปราบไดหมดดวยอํานาจแหงมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้น 

 กิเลสมนัผาดโผนขนาดไหน เอามัชฌิมาอยางผาดโผนมาฟาดกันใหแหลกไป น่ัน
เคร่ืองมือก็มีหลายเคร่ืองมือสําหรับปราบกิเลส กิเลสชนิดท่ีโหดรายทารุณท่ีสุด ก็เอา
เคร่ืองมือชนิดท่ีมีกําลังกลาสามารถท่ีสุดปราบกิเลสประเภทน้ันใหแหลกลงไป เรียกวา
มัชฌิมาเหมาะสมกันกับกิเลสประเภทนี ้โดยลําดับ ๆ ไป 

 เมื่อกิเลสเขาขั้นกลางปญญาก็เปนไปเอง เรื่องปญญานั่นก็เปนไปเองที่เหมาะสม
กับการปราบกิเลสประเภทใด กิเลสข้ันละเอียดปญญาข้ันละเอียดเหมือนนํ้าซับนํ้าซึม 
ไหลรินอยูท้ังหนาแลงหนาฝน หนาแลงหนาฝนก็เปนอยางน้ันน่ี สติปญญาประเภทนี้ก็
ไหลรินอยูเหมือนกัน แทรกกันไปแทรกกนัมา พิจารณาสอดแทรกกันไป ๆ เขาใจกันไป
เร่ือย ๆ จนกระทั่งทะลุปรุโปรงไปหมดไมมีสิ่งใดเหลือ กิเลสเรียบวุธ 

 คําวามหาสติมหาปญญา ก็หมดปญหาที่จะพูดกันอีก ทานปลอยไวตามเปนจริง
ทั้งนั้น เพราะเหลานี้เปนสมมุต ิ มหาสติมหาปญญาเปนวิมุตติเมื่อไร เปนสมมุต ิ เปน
เครื่องมืออันทันสมัย ที่จะฆาอวิชชาไดก็คือมหาสติมหาปญญานี้ เมื่ออวิชชาที่เปนจอม
วัฏจักรส้ินอํานาจวาสนาทลายลงไปแลว เครื่องมือประเภทที่ทันสมัยนี้ จะเรียกวา 
ปรมาณูหรือนิวเคลียรก็แลวแตสมัยทุกวันน้ี  ก็หมดปญหากันไปเอง ปลอยทุกอยาง 
ทุกขก็ปลอย สมุทัยก็วาง นิโรธก็ปลอย มรรคก็ปลอย ปลอยโดยตลอดทั่วถึง จิตก็ไมยึด
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มั่นในความบริสุทธิ์ของตน ถึงจุดสุดทายแลวเรียกวาเสร็จงาน ไมตองมาแกกิเลสตัวใด
อีกแลวจนกระทั่งถึงวันตาย ไมมีกังวลที่จะแกกิเลสและไมเปนกังวลกับเรื่องอดีตอนาคต 
กับภพกับชาติ วาจะเกิดในภพใดชาติใด สถานที่ใด นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน 
สวรรคช้ันพรหมท่ีไหนไมคิด หมดปญหา ปจจุบันก็รูเทาเปนความบริสุทธ์ิอยูอยางแท
จริง นี่ผลของการปฏิบัติ เอาใหจริงใหจัง 

เอาละเอาแคน้ีกอน 


