เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒
คลี่คลายดูใหชัด
ธรรมของพระพุทธเจาลงในความจริงไดดวยการพิสูจนของผูปฏิบัติ สมกับที่พระ
องคไดทรงแสดงแกกาลามชนในกาลามสูตรวาอยาเชื่องาย คือไมใหเชื่อตามครูตาม
อาจารย ตามตํารับตํารา ไมใหเชื่อตามบุคคลที่ควรเชื่อได เปนตน ธรรมที่กลาวนี้หมาย
ถึงธรรมที่จะพึงรูจริงเห็นจริงจากภาคปฏิบัติ จึงมอบใหรูจากภาคปฏิบัติ จริงจากภาค
ปฏิบัติโดยถายเดียวเทานั้น ไมตองการเอาความรูความจริงจากผูหนึ่งผูใด แมพระ
ศาสดาพระองคก็ไมทรงประสงคจะใหรูจากพระองค โดยใหมาเปนความจริงของตัวเอง
ตองใหรูจากตัวเอง เพราะความจริงที่ตนเองรูเองเห็นเองดวยการปฏิบัติอยางแทจริง
ธรรมนี้เปนธรรมขั้นสูง ที่ไมใหเชื่อตามตํารับตํารา ตามธรรมดาตองเชื่อ เชื่อครูเชื่อ
อาจารยตองเชื่อทั่ว ๆ ไป เมื่อจะเอาจริงเอาจังใหเห็นเหตุเห็นผล เห็นความสัตยจริงกัน
จริง ๆ จากการปฏิบัติ ตองใหรูจริงเห็นจริงดวยการปฏิบัติของตนเทานั้น ที่เรียกวา สนฺ
ทิฏฐิโก หรือ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ทานทรงหมายอยางนี้ เปนธรรมขั้นสูง
ธรรมขั้นทั่ว ๆ ไปก็จําตองเชื่อครูเชื่ออาจารย แตพอถึงขั้นปฏิบัติแลวตองเชื่อขึ้นดวย
ความจริงของตัวเองที่เกิดขึ้นกับตนโดยการปฏิบัติของตน
ไมวาพระพุทธเจาไมวาพระสาวกองคใดรอยทั้งรอย พระองคเองก็ทรงรูดวยการปฏิบัติ
ของพระองคเอง พระสาวกก็รูจริงดวยการปฏิบัติของทานเองทั้งนั้น คือไมตองการจาก
ความรับรองของผูใด ไมตองการจากความเชื่อถือของผูอื่นใด นอกจากความเชื่อตัวเอง
ดวยความจริงที่รูขึ้นกับตนเนื่องจากการปฏิบัติของตนเทานั้น
ธรรมะของพระพุทธเจาทรงสําเร็จมาจากการพิสูจนของพระองค ในภาคปฏิบัติก็ทรงทํา
หลายแงหลายกระทง เพราะทางไมเคยเดิน สิ่งไมเคยรูเคยเห็น และไมมีใครเคยรูเคย
เห็นมากอนดวยแมแตคนเดียวรายเดียว พอที่จะมาแนะนําวิธีดําเนินการใหพระพุทธเจา
ทรงทราบและจะทรงดําเนินตามนั้น เปนเรื่องของพระองคทรงคิดคนควาดวยพระสติ

ปญญาของพระองคเองทั้งนั้น จึงเรียกวาสยัมภู ทรงรูเองเห็นเองขณะที่รู เพราะทรง
ปฏิบัติคนควาเองโดยลําพังพระองค
ดังที่ไปศึกษาตามสํานักตาง ๆ เชน ดาบสทั้งสองเปนตน นั่นก็ไมใชทางแหงความรูจริง
เห็นจริง จึงทรงลดละวิธีการนั้นเสียและมาทรงอดพระกระยาหาร โดยที่ทรงมุงหวังจะ
ตรัสรูธรรมดวยการอดพระกระยาหารเพียงอยางเดียว ไมมีการประพฤติปฏิบัติอันถูก
ทางใด ๆ เคลือบแฝงเลยก็ไมสําเร็จ จึงไดทรงเปลี่ยนแปลงจากวิธีการอดพระกระยาหาร
นั้น ยอนกลับมาสูการเสวยพระกระยาหาร และมีธรรมซึ่งเปนธรรมที่ถูกตองเพื่อมรรค
เพื่อผลเพื่อการตรัสรูจริง ๆ คือ อานาปานสติ ที่ทรงระลึกยอนหลังในคราวที่ทรงพระ
เยาว ตอนที่พระราชบิดาพาไปแรกนาขวัญ พระองคทรงบําเพ็ญในขณะนั้น นั้นแหละ
เปนคติอันดีที่พระองคจะทรงนํามาเปนวิธีการดําเนินเพื่อความรูแจงแทงตลอดในความ
จริงทั้งหลาย จึงไดทรงบําเพ็ญดวยอานาปานสติในคืนวันแรกที่จะตรัสรูนั้น
สรุปแลวก็เรียกวาพระองคทรงขวนขวายดวยพระองคเอง มีพระสติกําลังความสามารถ
เพียงไรก็ทุมเทลงเต็มความสามารถ ปฐมยามก็ทรงทราบเปนธรรมประกอบ คือระลึก
ชาติถอยหลังได ยอนหลัง อดีตชาติของพระองคเปนมาอยางไร ๆ ได แมจะไมเต็มภูมิ
แหงศาสดาที่กําลังจะตรัสรูอยูแลวก็ตาม แตก็เปนพระญาณที่เปนเครื่องแสดงใหเห็น
เปนความรูขึ้นมาจากการปฏิบัติ มัชฌิมยามก็ทรงรูจุตูปปาตญาณ คือความจุติ ไดแก
ความเคลื่อนและความเกิดความตายของสัตว ถาพูดงาย ๆ ก็วาอยางนั้น พอถึงปจฉิม
ยามก็ทรงตรัสรู เปนอาสวักขยญาณเกิดขึ้น
นี่ทรงบําเพ็ญอะไรที่เปนรากฐานสําคัญใหไดรูในธรรมทั้งสามประเภทนี้ขึ้นมา เฉพาะ
อยางยิ่งประเภทสุดทายคืออาสวักขยญาณ ทรงบําเพ็ญอานาปานสติ กําหนดลม
หายใจเขาออก นี้เปนพื้นฐานในเบื้องตน จนพระจิตมีความสงบเยือกเย็นปราศจาก
ความกังวลวุนวายที่จิตจะตองสายแสออก แสวงหาอาหารอันเปนวิสัยของกิเลสไมมี
ความเพียงพอมาตั้งแตกอน ก็ระงับดับไปหมด
เมื่อจิตใจมีความใสสะอาดก็เหมือนกับน้ําที่ใสสะอาด สามารถรูเห็นสิ่งตาง ๆ ซึ่งมีอยูใน
น้ํานั้น สิ่งที่เคยเปนไปในจิต เปนมาของจิตก็ทรงทราบยอนหลังไป เชน ปุพเพนิวาสานุ

สติญาณ จุตูปปาตญาณ เปนผลที่พลอยไดในการปฏิบัติ โดยถือพระอานาปานสติเปน
รากฐานสําคัญ เมื่อพระจิตมีความสงบเยือกเย็นแลว คนขนาดผูที่จะตรัสรูธรรมเปน
ศาสดาสอนโลกอยูแลว ทําไมจะนิ่งนอนใจไมพิจารณาทางดานปญญา ปญญาก็ใชใน
ขณะที่จิตละเอียดอยูในอานาปานสตินั้นแล
จิตสงบก็เรียกวาสมุทัยสงบตัว ความกระเพื่อมของจิตแตละขณะ ๆ ที่จะแสดงตามเรื่อง
ของสมุทัยคือกิเลสก็ปรากฏขึ้นมา พระสติปญญาซึ่งพรอมที่จะพิจารณาหาความจริงทั้ง
หลายก็ตองคนควากันในเวลานั้น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ
เปนแถวเปนแนวไป นี่เปนอาการของอวิชชาที่ทานบรรยายไปนี้ ไมใชวิธีการละอวิชชา
เปนเพียงอาการของอวิชชา ทานเลาตามอาการเขียนไวตามอาการของการพิจารณา
อวิชชาและดับอวิชชา ไมใชวิธีการถอดถอนอวิชชาและดับอวิชชา
วิธีการของการถอดถอนอวิชชาคือกิเลสตาง ๆ ซึ่งเปนบริษัทบริวารของอวิชชา ตลอดถึง
การฆาอวิชชาใหจมลงพื้นแหงสมมุติทั้งมวล เหลือแตพระจิตที่บริสุทธิ์ลวน ๆ นั้น เปน
พระสติปญญาตางหากที่ทรงพิจารณาเทียบเคียงใหไดสัดไดสวนทุกแงทุกมุม นี่วิธีการ
แหงการดับอวิชชา คือพระสติปญญา ดับดวยพระสติปญญา เมื่อทรงดับกิเลสมีอวิชชา
เปนสําคัญโดยสิ้นเชิงแลว จึงทรงแสดงอาการของอวิชชา ตั้งแตอวิชชาขึ้นมาโดยลําดับ
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาเปนเหตุใหเกิดสังขาร สังขารใหเกิดวิญญาณ ก็วาตอ
กันไปเปนแถวเปนแนวไปอยางนั้น ผูปฏิบัติจะไปพิจารณาใหเปนไปอยางนั้นเปนไปไม
ได
ดวยเหตุนี้ธรรมะจึงขึ้นอยูกับการพิสูจน คือปฏิบัติดวยตัวเองเปนของสําคัญ ดังองคพระ
ศาสดาที่ทรงเปนศาสดามากอนพวกเราทั้งหลายและประทานพระโอวาทไว พระองค
ทรงพิสูจนดวยการคนควาพินิจพิจารณาที่เรียกวาภาคปฏิบัติ จนไดรูแจงเห็นจริงหรือรู
แจงแทงตลอดเญยยธรรมทั้งหลาย อวิชชาก็ดับไป ทานจึงมาแจงเรื่องอวิชชาไววา
อาการของมันเปนอยางนั้น ๆ
ทั้งหมดนี้ทานเรียกวา สมุทโย โหติ เบื้องตนของอวิชชา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺ
ขารปจฺจยา วิฺญาณํ เรื่อยไปจนกระทั่งถึง เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส

สมุทโย โหติ เหลานี้เปนสมุทัยทั้งนั้น สมุทโย โหติ เปนสมุทัยแดนเกิดแหงทุกขทั้ง
มวล เมื่ออวิชชาดับ อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ,สงฺขารนิโรธา
วิฺญาณนิโรโธ จนกระทั่งถึง นิรุชฺฌนฺติ เมื่ออวิชชาดับอันนั้น ๆ ก็ดับ ๆ ๆ ไปพรอม ๆ
กัน ก็เหมือนอยางตนไมเมื่อมันหยั่งรากแกวรากฝอยขึ้นมาเปนตนแลว ทําไมมันจะไม
แตกแขนงออกไปละ ตองแตกไปโดยลําดับ นั้นก็แตกนี้ก็แตก แตกไปโดยลําดับลําดา
ของมัน พอถอนมันขึ้นจากดินเทานั้น ทุกอวัยวะของตนไมนั้นก็ดับไปพรอม ๆ กันหมด
เพราะการถอนอันเปนประโยคสําคัญนั้นเทานั้น นี่ทานเลาอาการอยางนี้ตางหาก แตวิธี
การถอนนั้นถอนอยางไร พิจารณาอวิชชา
สําหรับพวกเราที่ไมสามารถที่จะรูไดอยางรวดเร็วอยางนั้น ทานจึงสอนใหพิจารณาไป
ตามความจําเปนของจิต ตั้งแตพวกความสงบดวยวิธีการตาง ๆ ในดานสมถภาวนา
แลวก็พิจารณาทางดานปญญา ทานเรียกวาตรุณวิปสสนา วิปสสนาออน ๆ ไปตามขั้น
ของสมาธิ แลวก็คอยกวางขวางออกไปแยบคายออกไป เขาใจไปเรื่อย ๆ ถอดถอนความ
สงสัยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งวงแคบเขามา เพราะขาง
นอกก็ไดพิจารณาแลว รูปไมวารูปประเภทใด ก็ไดพิจารณาเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
รูปที่เปนขาศึกตอจิตใจของคนมีกิเลสที่สุดก็คือรูปตรงกันขาม รูปหญิงรูปชาย แยกแยะ
พิจารณาไปในธรรมซึ่งเปนแงที่จะเปนคูปรับตอกัน ไดแกพิจารณาปฏิกูล อสุภะอสุภัง
ความไมสวยไมงามซึ่งเปนหลักความจริงประจํารางกายของคนเราทั้งหญิงทั้งชายทั้ง
สัตวประเภทตาง ๆ พิจารณาใหถึงความจริงของสิ่งเหลานี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนเปนที่เขาใจ
เห็นไดชัด ซึ้งภายในใจ
เมื่อไดซึ้งถึงใจอยางเต็มที่แลวการพิจารณาเหลานี้ก็หมดปญหาไปเอง เพราะจิตใจได
อิ่มตัว เชื่อความจริงแลววา ๑) เปนอสุภะเปนของปฏิกูลจริง ๒) เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อน
ตฺตาจริง ไมควรจะยึดสิ่งเหลานี้มาเปนสิ่งที่นารักนาชอบใจ มาเปนเรามาเปนของเรา
ทั้งภายในรางกายเราก็มีลักษณะอยางนั้นไมผิดจากกันแมแตนอย สิ่งนั้นก็ปนเหมือนสิ่ง
นี้ สิ่งนี้เปนเหมือนสิ่งนั้น ตางอันตางเปนอสุภะอสุภัง เปนของปฏิกูลโสโครกดวยกัน เรา
ยังจะมาฝนความจริงของพระพุทธเจาวาสิ่งเหลานี้เปนเราเปนของเรา ก็เทากับเราไป
โกยเอามูตรเอาคูถอยูในสวมในถานขึ้นมาขยี้ขยําสูดดมหรือดื่มกินนั่นเอง ก็เมื่อเห็นชัด

เจนวามันเปนสิ่งปฏิกูลอยางนั้นแลว จิตจะไปยึดไดยังไง ถือไดยังไง นี่คือความซึ้งของ
ใจเพราะการพิจารณาซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนเปนที่เขาใจ จิตก็ปลอยวาง นี่อุบายวิธีการ
พิจารณาอวิชชา
แขนงของอวิชชา บริษัทบริวารของอวิชชาซึ่งเปนกิเลสทั้งมวล มันก็เกี่ยวโยงกับตัว
อวิชชา แตยังไมสามารถที่จะเขาถึงองคกษัตริยวัฏจักรได ก็ตองถากถางเขาไป ๆ จน
กระทั่งสามารถรูแจงเห็นจริงในสิ่งเหลานี้ทั้งรูปนอกรูปใน ขันธนอกขันธใน เฉพาะอยาง
ยิ่งรูปขันธ ไดทุกสัดทุกสวนไมมีทางสงสัย ดูเมื่อไรก็ซึ้งอยูอยางนั้นตามความจริง ไมปน
เกลียวกับธรรม ไมดื้อดึงไมฝาฝนคําสอนของพระพุทธเจาที่วาเปนปฏิกูลเปนอสุภะอสุ
ภัง หรือเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นอมไปทางอสุภะก็ซึ้งวาเปนความจริง ปฏิกูล
โสโครกประการตาง ๆ ทั้งเขาทั้งเรา เปนเหมือนกันทุกสัดทุกสวนไมมีใครยิ่งหยอนกวา
ใคร จิตไดซาบซึ้งไมปนเกลียวกับธรรม
ถาพูดถึง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็แปรสภาพอยูตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่วามันเปนปฏิกูลมัน
ยังแปรของมันไปอีก แปรไปจนสุดขีดแหงความปฏิกูล ลงถึงความเปนธาตุเดิมของมัน รู
ซึ้งไปตามนั้นแลวจิตจะไปยึดไปถืออะไร ดินทั้งแผน น้ําทั้งบึงทั้งหนองอยูทุกแหงทุกหน
มีแตน้ํา ในตัวของเราก็น้ําก็ทราบแลววาน้ํา แลวยังจะไปฝนไปยึดวาน้ําเปนเราเปนของ
เราไดยังไง ลมก็คือลมหายใจเปนตันก็เปนลมอยูอยางนี้ ขางนอกก็เปนลมขางในก็เปน
ลม แลวเอาลมมาเปนเราเปนของเรา ไปรักชอบหลงงมงายในลมไดยังไง ไฟก็เห็นกันอยู
ธาตุไฟ ถาซึ้งแลวก็ลงถึงความจริงทุกอยาง ดินก็ลงถึงดินอยางเต็มภูมิของดิน น้ําก็ลง
ถึงน้ํา ลมถึงลม ไฟถึงไฟ เต็มที่ดวยความซาบซึ้งไมมีทางสงสัย
ไมตองบอกเรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ถอนตัวเขามาทันทีทันใดเมื่อพอตัวแลว นี่
การกวาดตอนกิเลสเขามา หรือการปราบปรามกิเลสถอดถอนกิเลส ถอดถอนดวยสติ
ดวยปญญา ดวยความพากเพียร จนเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นตามความจริง เรียกวาอจล
ศรัทธา หาความโยกคลอนไมได ถาลงไดเชื่อตามหลักปฏิบัติโดยทางสติปญญาแลว จะ
ไดรับความซึ้งใจถึงความจริงแหงธรรม หาที่คานธรรมของพระพุทธเจาไมได เมื่อจิตไม
คานธรรมจิตก็มีความสะดวกสบาย ไมกอไฟเผาลนตัวเอง จิตที่คานหลักธรรมคือความ
จริงนั้นแหละเปนจิตที่กอฟนกอไฟหรือกอภัยมาทําลายตัวเอง ทานจึงสอนอยางนี้ นี่วิธี

การกับเลาเรื่องความเปนไปของกิเลสของอวิชชากับวิธีการปฏิบัติตอกิเลสตออวิชชานั้น
ตางกันอยางนี้
พูดถึงเรื่องเวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา เฉพาะอยางยิ่ง สุข ทุกข อุเบกขาเวทนาในรูป
ขันธเปนสําคัญ ในขั้นนี้ตองถืออันนี้เปนสําคัญกวาจิตเวทนา เมื่อเขาใจทุกขเวทนา สุข
เวทนา เฉพาะอยางยิ่งทุกขเวทนาไดอยางชัดเจนระหวางรูปขันธกับเวทนาขันธ ที่เขา
เกี่ยวของกันหรือเกี่ยวโยงกันดวยความสําคัญมั่นหมายของเรา นี่มันแยกกันออกไดยาก
การแพก็แพกันตรงนี้
เวลานั่งภาวนานาน ๆ เจ็บปวดขึ้นมาก ๆ ไมสามารถที่จะแยกแยะทุกขเวทนาที่แทรกกัน
อยูในรูปขันธ คือเวทนาขันธ ทุกขเวทนาขันธ แทรกหรือกลมกลืนกันอยูกับรูปขันธสวน
ใดสวนหนึ่ง เชนกลมกลืนกันอยูในเนื้อหรือในหนังในเอ็นในกระดูกทอนใดชิ้นใดก็ตาม
มันจะถือวานั้นเปนเราเปนของเราและนั้นเราเปนทุกข ตรงนั้นของเราเปนทุกข ตรงนี้
ของเราเปนทุกข เลยกลายเปนเราเปนทุกขขึ้นมา นี่ละเรื่องของกิเลสมันแทรกอยูอยางนี้
จึงตองไดพิจารณาแยกตามหลักของสติปญญา ไมตองวาดภาพไมตองคาดตองหมาย
ลงตามความจริงเลย ทุกขเปนยังไงก็พิจารณาตามเรื่องของทุกขที่มันเปนอยูกับอวัยวะ
สวนใด แยกดูอวัยวะสวนนั้นใหชัดเจน และแยกดูทุกขเวทนาที่มันแทรกสิงอยูในอวัยวะ
สวนนั้นอีกใหชัดเจนเหมือนกัน จนเปนที่เขาใจแลวมันก็แยกกันเอง สุดทายมันก็วิ่งเขา
มาหาจิต เปนกระแสของจิตที่ออกไปสําคัญมั่นหมายโดยไมรูสึกตัว พอเขาใจในเงื่อน
ทั้งสองนี้แลวก็เขามาสูใจ ใจก็เลยกลายเปนความจริงขึ้นมาดวยกัน ทุกขเวทนาก็ดับได
นี่การพิจารณา นี่ละคือการพิสูจนหาความจริง
การพิจารณาหาความจริงดวยภาคปฏิบัติ ตองรูตองเห็นความจริงขึ้นมาจากภาคปฏิบัติ
โดยไมสงสัย ดังพระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นมาแลวทุกอยางจากภาคปฏิบัติทั้งมวล ไมมี
ภาคแหงความจดจําที่จะนํามาสอนโลกเลย เหตุก็เปนภาคปฏิบัติของพระองคทรงได
ปฏิบัติมาแลว ผลก็เปนภาคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ทรงไดรูเห็นมาแลวอยางเต็มพระ
ทัย นํามาสั่งสอนโลกดวยการพิสูจนเรียบรอยแลวทั้งเหตุทั้งผล จึงเปนธรรมความจริง
ลวน ๆ

นี่เราผูที่จะพิจารณาใหเห็นความจริงสําหรับตัวของเราเอง ก็ตองพิจารณาดังที่วานี้เปน
ภาคปฏิบัติ สัญญานี้สําคัญมันแทรกไดอยางละเอียดลออมาก เหมือนกับกระดาษซึม
แทรกเขาไป ๆ โดยเราไมรูสึก ในอาการแหงขันธทั้งหานี้ ขณะใดที่เหมาะสมถนัดกับ
ขันธใด จะพิจารณาขันธใดถูกตองดวยกันทั้งนั้น ไมจําเปนจะตองพิจารณาขันธนี้แลว
ตองตอไปขันธนั้น ๆ มันกลายเปนเรื่องโครงการไปไมใชโครงปฏิบัติ โครงปฏิบัติตองลง
ในหลักปจจุบันธรรม
ถนัดในขันธใดพิจารณาขันธนั้นแลวมันจะกระจายไปถึงกันหมด เพราะเกี่ยวโยงกันอยู
ทั้งตัว แยกออกเปนอาการ ๆ เรียกวาขันธ ๆ วาหมวด ๆ วากองเฉย ๆ ความจริงมันอยู
ดวยกันนั่นแหละ สังขารก็มีแตปรุงเปนเรื่องสติปญญาไมมาปรุงหลอกตนเอง เพราะ
ปญญาก็เปนสังขาร สังขารเปนไดทั้งสมุทัยเปนไดทั้งมรรค สังขารที่ปรุงในทางผิดก็เปน
สมุทัย ปรุงในทางถูกก็เปนมรรคคือสติปญญา
นี่เอาเพียงแคนี้ไมตองเอามาก เพียงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เปนอยูกับขันธ
๕ นี่ พอทราบนี้แลวมันก็เขาสูภายในใจอีก สุขเวทนาภายในใจ ทุกขเวทนาภายในใจ
อันเปนสวนละเอียดตามขั้นภูมิของจิตของธรรมซึ่งมีอยูกับใจดวยกันนั้นแหละ
ก็
พิจารณาโดยทางปญญาอีกเชนเดียวกัน สุขมันเกิดขึ้น ทุกขมันเกิดขึ้น ก็ใหรูวาสุขนี้คือ
สุขเวทนา ทุกขนี้คือทุกขเวทนา มีอยูทั้งภายในใจและในรางกายเหมือนกัน
เมื่อจิตไดพิสูจนรูแจงเห็นจริงตามขันธดังที่กลาวมาแลวนี้ กิเลสจะไปซุมซอนอยูกับขันธ
ใด ความลุมหลงความยึดถืออันเปนเรื่องของกิเลสนั้นจะซุมซอนแทรกซึมอยูในขันธใด
ไมมี เพราะสติปญญาตีตะลอมเขาไปหมดแลว คลี่คลายดูหมด มีแตเรื่องของขันธ สัก
แตวาขันธ ขันธใดก็สักแตวาขันธเทานั้นไมใชเราไมใชของเรา รูปก็สักแตวารูปขันธ เชน
รางกาย เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ก็สักแตวาอาการซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยูแลวดับไป สัญญาก็
เปนเพียงอาการของจิตที่แทรกซึมออกไป สังขารก็คือความคิดที่ปรุงขึ้นทั้งดีทั้งชั่วแลว
ดับไป ๆ ผลสุดทายก็มีแตความเกิดความดับเทานั้นหาสาระแกนสารกับสิ่งใดไมได
กระทั่งถึงวิญญาณ สัมผัสสัมพันธอะไรก็ดับไปพรอมกับความสัมผัสสัมพันธ

นี่ละวิธีการทําลายกิเลส กิ่งกานสาขาของอวิชชา ไปจากความหลงรูป รส กลิ่น เสียง
เครื่องสัมผัส ไปจากความหลงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้แลไมไปจากไหน นี่
เปนสถานที่หรือเปนทําเลหาอยูหากิน เปนทําเลปกครอง เปนทําเลยึดถือของอวิชชา
เพราะมีบริวารมาก สถานที่กวางขวางมาก เมื่อไดถูกตีตอนเขามาดวยสติปญญา
ศรัทธาความเพียรแลว ก็จะรวมตัวเขามาดังที่กลาวนี้ จนไมมีที่เกาะ จะไปเกาะรูปก็
ทราบชัดแลวดวยปญญาโดยทางพิจารณามาแลว เวทนาจะเปนเวทนาไหนก็คือเวทนา
อยูดี ๆ รูแลว สัญญา สังขาร วิญญาณแตละอยาง ๆ ก็สักแตอาการ ๆ ดังที่กลาวมา
แลวซึ้งดวยเพราะการพิจารณาของเรา หมดความติดใจ หมดความยึดความถือ หมด
กังวล
ความกังวลก็เกิดขึ้นจากความยึด ความยึดก็เปนกิเลสประเภทหนึ่ง ความกังวลก็แทรก
เขาไปอีกเปนกิเลสประเภทหนึ่ง สุดทายก็คือความทุกข รวมตัวแลวมาเปนความทุกขแก
จิตใจเอง เมื่อจิตใจไดพิจารณาลงไปโดยทางสติปญญาใหแจมแจงชัดเจนแลวถอนออก
ก็เหมือนกับเราถอดเสี้ยนถอดหนามออกจากตัวของเรานั่นแล สุดทายก็ไปรวมอยูที่จิต
จิตก็เปนสนามรบระหวางกิเลสกับธรรม คือ มัชฌิมาหรือวาสติปญญา ฟาดฟนหั่น
แหลกกันลงไปที่นั่น
จุดนั้นไมกวางขวาง มีเพียงความรูและแสดงอาการแหงสังขารที่แสดงขึ้นเทานั้น แลว
ดับไป ๆ เพราะจิตไมยึดสังขารทั้งมวลแลว รูเทาแลว แตยังไงมันก็ตองมีอาการของมัน
แสดงขึ้น เพราะสมุทัยมันอยูภายในจิตใจ ตองแสดงออกมาไมยืดยาวก็พอใหทราบ คือ
ไมกวางขวางออกไปภายนอกเหมือนแตกอน ก็พอทราบไดวาสังขารนี้ปรุงมาจากไหน
อะไรเปนสาเหตุปรุงขึ้นมาใหเกิดดีเกิดชั่วเกิดรักเกิดชังเกิดความยินดี มันตลบทบทวน
กันอยูนั้น คลี่คลายกันอยูที่นั่น คุยเขี่ยขุดคนกันอยูที่นั่น ฟนกันอยูที่นั่น ผลสุดทายก็ทน
ไมไหว กิเลสทั้งมวลที่ซุมซอนอยูภายในจิตโดยถือจิตเปนอุโมงค หรือถือจิตเปนเกราะ
กําบังก็ถูกทําลายเสียหมดโดยสิ้นเชิง เมื่อ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ดับไปแลวมันก็
เปน นิรุชฺฌนฺติ เทานั้นเองจะวาไง
เมื่ออวิชชาดับไมมีเหลือแลว สังขารก็เปนสังขารลวน ๆ เสีย คือ ขันธลวน ๆ อวิชชาหมด
ไปแลว ปจฺจยา นั้นหมายถึงวาความเปนปจจัยตอกันหรือเปนเครื่องหนุนกันไปใหเกิด

สังขาร สังขารประเภทนี้ก็หมดไปเสีย เพราะไมมีอวิชชาเปนเครื่องหนุนเปนปจจัย
วิญญาณความรับทราบก็ไมไดรับทราบเพื่อเปนกิเลสตัณหา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ วิฺญาณปจฺจยา นามรูป ไปสัมผัสสัมพันธกับเรื่องนามรูป
หรืออะไรก็ตาม ที่จะใหเกิดนามรูปมันก็เกิดไมได
เพราะอวิชชาดับแลวจะเอาอะไรมาเกิด สฬายตนะความสัมผัสสัมพันธจะใหเกิดเวทนา
จะใหเกิดตัณหา เกิดไมไดเพราะไมมีเชื้อที่จะพาใหเกิดเวทนา ใหเกิดตัณหา ใหเกิดภพ
เกิดชาติ ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ ไมมี เพราะ อวิชฺ
ชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เปนตน ดับจากนี้แลวดับไปตลอดสาย
เลย มันก็ดับพรอม ๆ กันนั่นแหละ ทานหากแยกออกไปเฉย ๆ เปนอาการ เราอยาเขาใจ
วาเมื่ออันนี้ดับแลวอันนั้นจึงจะดับ ๆ เปนอันดับ ๑ อันดับ ๒ อันดับ ๓ เปนความเขาใจ
ผิด
เรื่องความจดความจําจากการศึกษาเลาเรียนนั้น ยอมรับวาตัองเปนอยางนี้ดวยกัน เขา
ใจวาจะตองดับไปโดยลําดับ หรือเกิดขึ้นตอกันเปนลูกโซไปโดยลําดับ มันอยูดวยกันนั้น
แหละแตแยกเปนอาการออกไป เวลาดับก็เหมือนกัน พออันนี้ดับแลวอะไร ๆ มันก็ดับ
ดวยกันหมด เหมือนอยางตนไมที่ถอนรากมันขึ้นมาแลว แลวอะไรมันดับกอนดับหลังที่
นี่เราก็พอทราบไมใชเหรอ มันก็ดับไปพรอม ๆ กันแหละ กิ่งมันก็หอเหี่ยวไป ใบมันก็
เหมือนกัน แลวสุดทายก็ตายไปดวยกัน พรอม ๆ กันนั่นเอง ตั้งแตรากแกวรากฝอยขึ้น
มา ไมมีอะไรจะตายกอนตายหลัง มันตายพรอม ๆ กันไปโดยลําดับ นอกจากวัตถุใดที่
มันหยาบกวากันก็ไปชากวากันหนอย มันก็ไปดวยกัน จะชาหรือเร็วมันก็ไปดวยกันนั่น
แหละ
กิเลสตัณหาอาสวะก็เหมือนกัน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ดับไปพรอม ๆ กันหมดไมมี
อะไรเหลือ นี่ภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเปนความจริงขึ้นมาใหหายสงสัยแกผู
ปฏิบัติทั้งหลาย จะตองเปนขึ้นจากดานปฏิบัติ ความจําพอเปนแบบแปลนแผนผังเทา
นั้น ความจริงเปนสําคัญที่เราจะตองปฏิบัติใหรูจริงเห็นจริง

ธรรมะของพระพุทธเจาเฉพาะอยางยิ่งพวกสมาธิพวกปญญานี่เปนธรรมสําคัญมากตอ
กิเลสประเภทตาง ๆ เพราะกิเลสนั้นเมื่อเทียบแลวก็เหมือนกับขาศึกศัตรู เราเองกับ
ขาศึกคือกิเลสนั้นเปนศัตรูตอกัน สติปญญาศรัทธาความเพียรเปนเครื่องมือเปนเครื่อง
สนับสนุน ที่เราจะนําเครื่องมือนี้เขาตอสูกับกิเลส ผูที่จะวินิจฉัยใครครวญหรือใหรูจริง
เห็นจริงตามความหมายแหงธรรมของพระพุทธเจาลึกตื้นหยาบละเอียด จะตองทราบ
ทางภาคปฏิบัติ เพียงความจํามานั้นทําใหคาดไปเทานั้น เพราะเปนความจําไมเปน
ความจริง
ถาจะเทียบแลวก็เหมือนอยางคนนี้ก็เรียนวิชาทหาร วิชารบมา คนนั้นก็เรียนวิชารบ
เหมือนกัน แตคนหนึ่งไดออกสูแนวรบมาอยางช่ําชอง อยางโชกโชน ชีวิตรอดตายคอย
เหลือมา ในระหวางคนทั้งสองนี้ใครจะมีความคลองแคลวแกลวกลา รูจักเหตุผลตน
ปลายความหนักเบาตอการตอสูในสงครามนั้นไดดีกวากัน ตลอดถึงเครื่องมือที่จะนําไป
ใชในสงครามนั้นตอศัตรูทั้งหลายซึ่งมีประเภทตาง ๆ เครื่องมือเขาก็มีเครื่องมือเราก็มี
ผูเรียนหลักวิชาการเฉย ๆ จะไมมีความคลองแคลวแกลวกลา ไมมีความสามารถอาจ
หาญ ไมมีความคลองตัว ไมมีความชํานิชํานาญ เหมือนผูที่เคยเขาแนวรบมาแลว ผูนั้น
เปนผูที่เห็นความจริงแลวดวยตัวเอง นั่นแหละคือภาคปฏิบัติ เขาสูแนวรบเปนภาค
ปฏิบัติตามหลักวิชารบแลวนั่น ผูนั้นแลเปนผูที่จะไดเหตุไดผลไดความเขาใจจากการรบ
มาเต็มภูมิใจของตนเอง ผิดกับผูที่สักแตวาเรียนวิชารบแตไมไดเขาแนวรบเปนไหน ๆ
การเรียนก็เปนเหมือนกับเรียนวิชารบ....เรียนปริยัติ แตไมไดเขาแนวรบคือปฏิบัติดูจึง
ไมรู ความลึกตื้นหนาบางของธรรมที่ทานแสดงไว ตีความหมายไปไหนดวยความจํา
เปนความผิดไปทั้งมวล ผิดกันมากทีเดียวกับภาคปฏิบัติ การปฏิบัติดวยตนเอง พิสูจน
ดวยการปฏิบัติโดยถือหลักปริยัติเปนเข็มทิศทางเดิน นําหลักธรรมของพระพุทธเจามีสติ
ปญญาเปนตน มาเปนเครื่องมือฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลสประเภทตาง ๆ เอา กิเลส
ประเภทไหนมีความหนักเบาแคไหน เชน ราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้น โลภะเวลาเกิดขึ้น
โทสะเวลาเกิดขึ้น จะควรปราบปรามมันดวยวิธีใด นักปฏิบัติตองทราบ

เวลามันเกิดขึ้นมาจะเปนกิเลสประเภทใด เราจะตอสูกับกิเลสประเภทนั้นที่กําลังแสดง
ตัวขึ้นมาก ๆ นั้นดวยวิธีการขนาดไหน ตองเอาใหหนักมือเพราะกิเลสประเภทนี้รุนแรง
มาก ขณะนี้รุนแรงมากเราจะใชความออนแอไมได สติปญญาศรัทธาความเพียรมีมาก
นอยเพียงไรจะตองทุมเทลงถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงความจริงเต็มตัว จึงจะไดชัย
ชนะจากการปราบปรามกิเลสประเภทนั้น ๆ ลงได
เมื่อการทําอยูทุกวันปฏิบัติอยูทุกวันก็เทากับเราเขาแนวรบอยูทุกวัน จะตองเจอกับแง
งอนตาง ๆ ของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตทุกระยะเวลา แลวมีการตอสูรบฟนหั่นแหลก
กันอยูภายในใจของตนดวยการปฏิบัติ มีสติปญญาเปนเครื่องมืออันสําคัญอยูตลอดไป
เราก็ยิ่งมีความชํานิชํานาญในภาคปฏิบัติ และผลที่เกิดขึ้นมาแตละครั้ง ๆ เปนความจริง
เห็นประจักษใจหายสงสัยไปโดยลําดับ ๆ ตั้งแตขั้นตนขั้นกลางจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพน
ไปได ดังที่อธิบายมาสักครูนี้ลวนแลวแตเปนภาคปฏิบัติ ที่วา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
ภาคปฏิบัติตออวิชชาจริง ๆ ปฏิบัติอยางไรก็ไดอธิบายใหฟงผานไปแลว นั้นแหละคือ
ภาคปฏิบัติ ภาคเขาสูสงครามตอสูกับศัตรูดวยเครื่องมืออันทันสมัย มีสติปญญาจน
กระทั่งถึงมหาสติมหาปญญาเปนยอดแหงธรรมที่ทันสมัย จึงปราบกิเลสวัฏจักรไดแก
อวิชชาใหสิ้นซากลงไปภายในจิตใจได แลวเปนความจริงขึ้นมาอยางเต็มดวง
ใจที่พนจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแลวเปนใจที่ทรงความจริงไวไดอยางเต็มสวน
เปนของ
อัศจรรยอยางเต็มที่ นั้นแหละความจริงเต็มที่อยูในนั้น และทราบทั้งเหตุที่เคยดําเนินมา
หนักเบามากนอยเพียงไรกับกิเลสประเภทตาง ๆ ที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ความหมาย
ขนาดไหนของมัชฌิมาผูปฏิบัติเทานั้นจะทราบความหมายของมัชฌิมาไดเปนอยางดี
ดวยการนํามัชฌิมานี้เขาตอสูกับกิเลส
กิเลสประเภทไหนมีความรุนแรงขนาดไหน มัชฌิมาจะตองใชความรุนแรงขนาดไหนถึง
จะพอกัน หรือเหนือกิเลสไปไดโดยลําดับ ผูปฏิบัติเทานั้นจะเปนผูทราบไดเพราะทําเอง
ปฏิบัติเอง เขาสูแนวรบเอง จนกระทั่งกิเลสหมอบราบไปโดยลําดับ ๆ เพราะมัชฌิมา
ประเภทที่ทันสมัย ๆ กับกิเลสประเภทนั้น ๆ จนกระทั่งทะลุปรุโปรงไปหมดไมมีสิ่งใด
เหลือ กิเลสเรียบราบเหลือแตชัยชนะเต็มภูมิ นี่คือผูช่ําชองในแนวรบดวยการปฏิบัติ ผูนี้

แลเปนผูทรงความจริงไวไดเต็มสัดเต็มสวน เต็มอรรถเต็มธรรม ไมสงสัยในเรื่องธรรมทั้ง
หลายมีมัชฌิมาปฏิปทาเปนตน วามีความหมายแคไหนบาง เขาใจไดเปนอยางดี
ไมเพียงแตสักเขาใจวามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลาง มันกลางขนาดไหนจึงพอดี
กับคําวามัชฌิมานี้ แยกมัชฌิมามีศีล สมาธิ ปญญา เปนตนนี้ไปตอสูกับกิเลสลองดูซี
ถาเราอยากจะทราบวามัชฌิมามีความหมายลึกตื้นสักแคไหนก็ทราบกันไดเอง เพียงวา
มัชฌิมาเดินทางสายกลางเฉย ๆ อยางนั้นมันไมไดเหตุไดผลอะไร ไมเกิดประโยชนอะไร
กับการทราบความหมายเพียงเทานั้น แตเกิดผลเกิดประโยชนเพราะนํามัชฌิมานี้ออกสู
แนวรบตอสูกับกิเลสดวยตนเองนั้นแหละ จึงจะเห็นความจริงขึ้นมาภายในตัวเอง แลว
หายสงสัยทั้งคําวามัชฌิมาปฏิปทา
ทั้งกิเลสทุกประเภทที่ไดถูกปราบดวย
มัชฌิมาปฏิปทาแลวจะสงสัยไปที่ไหน
นี่ละธรรมของพระพุทธเจาเปนเครื่องวัดหรือเปนเครื่องยืนยันอยูกับการปฏิบัติของเรานี่
เราอยาไปคาดไปหมายใหเสียเวล่ําเวลา ความจริงมีอยูกับเราทุกคน ใหนําธรรมนั้นเขา
มาประยุกตกันกับกิเลสซึ่งเปนความจริงอันหนึ่งของมันใหทันเหตุการณ แลวจะทราบ
ความจริงไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมเชนนั้นก็จะแบกตั้งแตความจําสัญญาอารมณ
อยูเปลา ๆ ก็ไมผิดอะไรกับโลกทั่ว ๆ ไป
พระพุทธเจาไมใชผูแบกสัญญาอารมณ พระสาวกไมใชผูแบกสัญญาอารมณ เปนผูทรง
ไวซึ่งความจริงอยางประเสริฐ เราก็ตองพยายาม อยากเห็นความจริงมีอยูกับหัวใจดวงนี้
แหละ ไมอยูที่ไหนอยูที่ตรงนี้ เวลานี้มันไมประเสริฐก็เพราะสิ่งจอมปลอมสกปรกรกรุงรัง
สิ่งต่ําชาเลวทรามทั้งหลายครอบหัวใจอยูเทานั้น เมื่อไดชําระสะสางหรือฟาดฟนอันนี้
ออกดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรของเราแลว จิตไมตองบอกถึงเรื่องความดีดตัวขึ้น
มา ตองดีดขึ้นมาโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งดีดขึ้นมาเปนอิสระเต็มที่เต็มดวง กลายเปน
ธรรมทั้งแทงธรรมทั้งดวงขึ้นที่ใจ ทรงไวซึ่งความจริงเต็มสวน
หายสงสัยทั้งอดีตที่เคยเปนมามากนอยเพียงไร ทั้งอนาคตวาจะไปเกิดที่ไหนไปตายที่
ไหนอีก ไมวาจะอนาคตเรื่องเกิดเรื่องตาย อนาคตของขณะตอไปนั้น วันพรุงนี้ มะรืน
เดือนหนา ปหนา ก็ไมมีสงสัย ปจจุบันก็รูเทาทัน ทุกสิ่งทุกอยางรอบอยูในหลักปจจุบันนี้

หมดแลวจะเอาอะไรมาสงสัย เพราะอดีตหรืออนาคตก็ไปจากปจจุบันนี้เปนตัวสงสัย ได
ตัดหรือไดทําลายตัวสงสัย ธรรมชาติที่สงสัยอยูภายในจิตใจนี้ออกหมดแลว อดีตจะไป
สงสัยมันอะไรเมื่อปจจุบันพรอมแลว รูรอบแลวจะไปสงสัยอดีตหาประโยชนอะไร สงสัย
อนาคตหาประโยชนอะไร เพราะปจจุบันนี้เต็มสัดเต็มสวนแลวดวยความจริง ยืนยันกัน
อยูกับนี้เรียกวา สนฺทิฏฐิโก รูอยูที่ใจนี้แลววารอบแลว พรอมแลวหรือพอแลวทุกสิ่งทุก
อยาง ไมหิวไมเอื้อม นี่แลผลแหงการปฏิบัติจะปรากฏขึ้นที่จิตนี้
ขอใหทุกทานไดเอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย รื้อถอนตนออกจากทุกข อยาไปคํานึงวาความ
ยากความลําบาก ใหเห็นวาพิษของกิเลสนั้นนะเปนสิ่งที่ทรมานสัตวโลกใหไดรับความ
ยากลําบากยิ่งกวาสิ่งอื่นใด การปฏิบัติประกอบความพากเพียรไมไดทําโลกใหลมจม
ไมไดทําเราใหลมจมฉิบหาย เราจะเห็นวาเปนความลําบากลําบนไปที่ไหน มันก็เปนการ
เสริมกิเลสละซี คลอยตามกิเลส หลงกลมายาของกิเลสละซี
เวลาจะประกอบความพากเพียรเพื่อถอนตนใหพนออกจากทุกข กลายเปนความลําบาก
ลําบน หรือเห็นวาเปนความลําบากลําบนไปเสีย ก็คือเราหลงกลมายาของกิเลสทั้ง ๆ ที่
จะฆากิเลส เมื่อหลงกลมายาของมันอยูอยางนั้นแลวจะฆามันไดยังไง นอกจากมันจะ
ฆาเราทรมานเราเทานั้น
เอาละพอ

