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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

อุบายพนทุกข 

หลักธรรมของพระพุทธเจามีหลายขั้นหลายตอน นับแตข้ันพ้ืนๆ จนถึงขั้นสูงสุด
แหงธรรม ถาเปนรานคาก็เปนรานสรรพสินคา ไมมีอัดมีอั้นในการจําหนายตอลูกคา หา
เลือกไดตามความชอบใจ ผูมีทุนทรัพยมากนอยเลือกซื้อไดในหางสรรพสินคานั้น เพราะ
มีพรอมสมบูรณทุกสิ่งทุกอยาง ตั้งแตเครื่องเลนของเด็กจนกระทั่งสินคาที่มีคาอันสูงสง 
ศาสนธรรมก็เปนเชนน้ันเหมือนกัน ไมวาจะเปนเด็กเปนผูใหญ ฆราวาส นักบวชที่จะนํา
ธรรมะประเภทตางๆ มาประพฤติปฏิบัติตอตัวเอง มีอยางพรอมมูลอยูแลวในศาสน
ธรรมของพระพุทธเจา  

ธรรมะพรอมจะเปนสิริมงคล และเปนประโยชนแกผูสนใจใครธรรมนําไปปฏิบัติ
อยูตลอดเวลา ธรรมะมีหลากรสเก่ียวกับคนหลายเพศหลายวัยไมบกพรอง เพราะฉะน้ัน 
ธรรมจึงเปนหลักปกครองโลกไดเปนอยางดีไมมีที่ตองติ นับแตเด็กขึ้นไปถึงผูใหญ นับ
แตรายบุคคลไปถึงสวนรวมและท่ัวโลกดินแดน ถาตางคนตางมีความสนใจดังที่ตางคน
ตางมีความมุงหวังความสุขความเจริญอยูแลวน้ัน ธรรมะจะเปนเคร่ืองสนองความสม
หวังของคนใหสมความมุงหมายโดยไมมีทางสงสัย เพราะธรรมะเคยเปนที่ฝากจิตฝากใจ
พ่ึงเปนพ่ึงตายของโลกมานานแสนนานแลว จึงไมสงสัยวาผูนับถือธรรมปฏิบัติธรรมจะ
เปนผูหงอยเหงาเศราใจและฉิบหายลมจม จนกระทั่งไมมีใครนับหนาถือตาและสมาคม
ดวย แตธรรมะเปนจุดรวมแหงความดีและคนดีท้ังหลาย ใหสนิทติดใจกันอยางจีรังถาวร 

โลกท่ีหาความสงบรมเย็นไมได เพราะอํานาจแหงฝายตํ่าซ่ึงเปนขาศึกกับธรรม
เขายํ่ายีตีแหลกภายในจิตใจ โลกจึงมีความโลภมากเปนภัยมาก มีความโกรธมากเปนภัย
มาก มีความหลงมากเปนภัยมากตอตนและผูเกี่ยวของไมมีประมาณ ย่ิงเปนผูมีอํานาจ
ราชศักดิ์มากและนําขาศึกทั้งสามอยางนี้ออกใชดวยแลว ก็ยิ่งจะเพิ่มความเปนฟนเปนไฟ
ใหแกสวนรวมไดมาก อันสมบัติตางๆ ในแผนดินน้ัน ยังมีอยูมากพอกับความจําเปน
ของมนุษย เชนเมืองไทยเรานับวายังอุดมสมบูรณ ท่ีคนไทยเราเดือดรอนน้ันเพราะความ
โลภมาก ความเห็นแกตัวมาก ความเอารัดเอาเปรียบมากเพราะความกอบโกยมากของ
คนสวนยอยเปนผูทําลาย ความจําเปนจึงหายหนาไปเพราะความโลภมากเปนตน เขา
ทําลาย เนื่องจากความโลภมากไมมีคําวาอะไรจําเปนอะไรไมจําเปน แตจะถือวาจําเปน
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ท้ังส้ินถาความโลภจะมีสวนดวย ดังนั้นความโลภมากจึงพาไปในทางทุจริต เอารัดเอา
เปรียบผูอื่นไมมีประมาณ  

เวลานี้มีแตสิ่งที่เปนขาศึกตอความสงบสุขของบานเมืองออกเพนพาน และแผ
อํานาจทําหนาที่ทุกแหงทุกหน ไมหยุดหยอนผอนคลายลงบางเลย ดูนับวันจะหางเหิน
จากศีลธรรมอันเปนความรมเย็นออกไปทุกวัน ถาขืนเปนอยางนี้ไปเรื่อยๆ ตัวบุคคลและ
สวนรวมก็นับวันจะเดือดรอนจนไมอาจคํานวณได ไมวาสถานที่ใดดูรุมรอนกันไปหมด
ทั่วโลกดินแดน นับแตคนมั่งม ีคนฉลาด ลงมาถึงคนจน คนโง ตาสีตาสา ความรุมรอน
ภายในน้ันรูสึกจะพอๆ กัน ดีไมดีคนที่สังคมยกยองวามั่งมีวาฉลาด วามีอํานาจราชศักด์ิ 
ยังอาจจะมีทุกขทางใจมากกวานายสานายมาอยูตามกระทอมนา ใครก็ไมอาจทราบได 
ถาคนน้ันไมสนใจทราบตัวเอง ท้ังน้ีเพราะความหลงตัวเองต่ืนตัวเองและความโลภ
เปนตนไมเคยทําผูใดใหรมเย็นเปนสุข จะสามารถทําโลกใหเปนสุขรมเย็นไดอยางไร โลก
จําตองยอมรับกันในเร่ืองความทุกขความลําบาก ทั้งๆ ท่ีมีความรูและสมบัติบริวารมาก 
แตก็หาความสุขไมได เพราะความรูความฉลาดน้ัน ไดกลายไปเปนเครื่องมือของสิ่งที่
เปนขาศึกตอความสงบสุขของโลกไปเสีย 

นี่แลการสงเสริมสิ่งที่เปนขาศึกแกตัวและสังคมทั่วๆ ไป จึงเปนเหมือนกับการสง
เสริมไฟใหลุกลามใหญโตมากขึ้นโดยลําดับ จนหาขอบเขตหาประมาณไมได ถายังฝนให
เปนอยางนั้นโดยไมเห็นโทษของมัน วาเปนขาศึกตอความสงบสุขของโลกอยูแลว โลก
ยอมจะบรรลัยเพราะส่ิงเหลาน้ีโดยไมตองสงสัย 

นี่เราพูดถึงภาคทั่วไปแหงธรรมที่เปนเครื่องปกครองโลกไดเปนอยางด ี ถานําไป
ปฏิบัต ิแตถาไมสนใจในธรรมเคร่ืองปกครองใหเกิดความสงบรมเย็นน้ีแลว ก็ไมพนที่จะ
เจอฟนเจอไฟ เจอความเดือดรอนอยูร่ําไป ทุกชาติช้ันวรรณะแหงมนุษยเราฐานะใดไม
สําคัญ อันน้ีสําคัญกวา มีอํานาจกวาทุกอยาง เมื่อสิ่งนี้บงการลงไปแลวยอมเปนไปตาม
ความบงการของสิ่งนี้ โดยหาทางคัดคานตานทานไมได เพราะความรูความฉลาด ส่ิงน้ี
เหนือกวาอยูแลว 

ท่ีน่ียนเขามาจากสวนใหญคือโลก เขามาสูสังคม เขามาสูครอบครัว เขามาสูตัว
ของเรา เมื่อโลกเปนเรื่องใหญโต ธรรมไมสามารถจะเขาถึง และไมมีผูสามารถแนะนําส่ัง
สอนโลกใหเห็นคุณคาแหงธรรม ย่ิงกวาคุณคาแหงฟนไฟท่ีเปนอยูภายในจิตใจแลว ก็
ตองยอนเขามาสูวงแคบโดยลําดับจนกระทั่งถึงตัวเรา โลกไมสามารถที่จะปกครองตนปก
ครองกันไดดวยความเปนธรรม แตเราตองพยายามใหผิดแปลกจากโลกท่ีเขาไมสามารถ 
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กลายเปนผูสามารถข้ึนมาปกครองตนดวยธรรม เพ่ือความหลบซอนผอนคลายความ
ทุกขรอนไดพอประมาณ ไมรุมรอนไปทั้งเขาทั้งเราโดยถายเดียว 

เฉพาะอยางยิ่งคือนักบวช เปนผูพรอมแลวในการปฏิบัติธรรม ทุกอาการที่
เคล่ือนไหวไปมาและทุกอิริยาบถ ทุกสถานที่ เปนสถานท่ีอิริยาบถท่ีเหมาะสมตลอดเวลา
อยูแลว วันหน่ึงคืนหน่ึง เจตนาของเราเองก็ทราบชัดภายในตัววาเรามีความมุงหวังตอส่ิง
ใด เราจึงไดยอมตนเขามาบวชในพระพุทธศาสนา คือเรามุงตอธรรมแดนแหงความสงบ
สุขภายในจิตใจดวยการปฏิบัติธรรม จึงไดสละตนออกมาบวช ไมใชสักแตวาบวชโดยไม
คิดสารคุณใดๆ ในการบวช 

การบวชเปนการประกาศเพศของตนใหโลกทราบท่ัวๆ ไป วาเปนผูพรอมแลวท่ี
จะเปนคนด ี ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเปนของดีใหดียิ่งขึ้นโดยลําดับ จนถึงขั้นดีเลิศ 
เปนบุคคลดีเลิศ เปนพระดีเลิศ โดยไมตองอาศัยผูหนึ่งผูใดมาเสกสรรปนยอวาดี แต
เปนความดีและเปนความดีเลิศอยูดวยการกระทําของตน น่ีเราทราบอยูแลว เพราะ
ฉะนั้น จงนําความท่ีตนทราบน้ีออกทําหนาท่ีใหเต็มเม็ดเต็มหนวย อยาไดลดละทอถอย 
คุณงามความดีอันจะพึงไดจากศาสนธรรมของพระพุทธเจา ขอใหเปนสมบัติหรือมหา
สมบัติของเรา ไมใหหลุดมือของพระปฏิบัติคือเราไปได จะเปนที่ภาคภูมิใจตัวเองตลอด
กาลสถานที่ไมเคลือบแคลงสงสัย 

ธรรมทุกขั้นทุกภูมิไมมีขอสงสัยแลว วาจะนําผูปฏิบัติตามใหตกทุกขไดยาก
ลําบากเข็ญใจ หรือตกนรกหมกไหมไดรับความทุกขทรมานลมจม เพราะการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ไมมีขอสงสัยแมนิดหนึ่งเพราะเปน สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุม
แลว ในบรรดาธรรมท้ังหลายท่ีพระองคนํามาส่ังสอนโลก ทรงคนอยูถึงหกพระพรรษาจึง
ไดตรัสรู เม่ือไดผลเปนท่ีแนพระทัยสุดสวนแลว จึงนําธรรมนั้นออกมาสั่งสอนโลก ธรรม
น้ันจึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวไมมีขอบกพรอง และเปน นิยยานิกธรรม 
นําผูประพฤติปฏิบัติใหหลุดพนจากสิ่งที่กีดขวางปดบัง สิ่งที่เปนพิษเปนภัยออกไดโดย
ลําดับ ตามกําลังความสามารถของตน นี่ธรรมเปนอยางนี้ไมเปนอยางอื่น พระองคทรง
รับรองยืนยันเต็มพระทัยแลว โดยถือพระองคเปนองคประกันในคุณภาพแหงธรรมทั้ง
หลาย ที่นํามาประกาศสอนโลกนี้วาไมเปนอื่น นอกเหนือจากเปนธรรมลวนๆ และเปน
ของประเสริฐเลิศยิ่งกวาโลกใดๆ สิ่งใดๆ  

เราจึงไมตองกลัววาจะเกิดความลมจม เพราะการทุมเทกําลังความสามารถลงใน
การประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อการตอสูกิเลสอันเปนตัวพิษตัวภัยหรือเปนขาศึกอยูภาย
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ในจิตใจมานาน ดวยอรรถธรรมของพระพุทธเจาเปนเคร่ืองกําราบปราบปราม เพราะ
ธรรมเปนท่ีรับรองผลมาแลวจากพระพุทธเจาและสาวกท้ังหลาย ถาเปนยาก็เรียกวาไดทํา
การทดลองมาเต็มที่แลว เห็นผลเปนท่ีพอใจแลว จึงนํามารักษาโรคแตละประเภทๆ โรค
เม่ือตานทานยาชนิดน้ี หมอตองไดพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหมมาแก จน
กระท่ังโรคไมสามารถตานทานยาไดแลวคนไขก็หายจากโรค โรคภายในจิตยอมมีการ
ตานทานยาคือธรรมเหมือนกัน ถาเราทําดวยอุบายน้ีเปนความชินชา ก็แสดงวากิเลสน้ัน
มีความตานทานธรรม ตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีตางๆ จนสามารถระงับดับ
กิเลสประเภทน้ันๆ ลงไดดวยวิธีการน้ันๆ เชนเดียวกับหมอพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหา
ยาขนานใหม มาแกโรคท่ีตานทานยาจนหายไปไดฉะน้ัน 

อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติตน จึงขึ้นอยูกับความฉลาดแหลมคมของผูจะปราบ
กิเลสตัวฉลาดจอมไตรภพเชนเดียวกัน ไมเชนนั้นแกกันไมลง แกกันไมตก ตองไดใช
อุบายพลิกแพลงอยูเสมอ อยาติดความสุขความสบายอันเปนนิสัยนอนเนื่องของกิเลสฝง
อยูอยางลึกลับ เราไมอาจทราบไดวาความนอนใจหรือความสบายอันน้ีเปนภัยตอตัวเรา
เอง เราเห็นวาความทุกขเพราะการประกอบความพากเพียรเพ่ือจะแกกิเลสเหลาน้ีวาเปน
ภัยเสียอีก จึงไมอยากทําดวยความสนิทติดใจในความเพียร ถาอยางนั้นก็หาทางรอดไม
ได เพราะขัดจากความมุงหมายของธรรมวา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะหลุดพนจากทุกข
ไปไดเพราะอํานาจแหงความเพียร ธรรมทานวาอยางน้ี แตกิเลสวาข้ีเกียจน่ันแลดี มันไม
วาคนจะจมอยูในกองทุกขเพราะความขี้เกียจนี ่

ในระหวางการประกอบความเพียรอยูน้ัน ความทุกขก็ตองเปนไปตามๆ กัน เปน
เกลียวเดียวกันเหมือนเชือกน่ันเอง จะไมไดรับทุกขไดอยางไร ผูมุงตออรรถตอธรรม
ยอมไมคํานึงถึงความทุกขที่เปนไปดวยการประกอบความพากเพียร ย่ิงกวาการเห็นภัย
ของกิเลสซึ่งเปนขาศึกอันใหญหลวงภายในจิตใจ น่ีเปนส่ิงสําคัญมากท่ีจะควรคํานึง
สําหรับผูปฏิบัติเรา เผลอตัวเมื่อไรเปนถูกความขี้เกียจออนแอลากลงใหกิเลสสับยําไม
สงสัย 

เขาเขารํ่าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงรํ่าโรงเรียนตางๆ ไดความรูวิชาออกมา
แจก แบงกระจัดกระจายไปทุกแหงทุกหน จนกลายเปนผูมีความรูท่ัวๆ ไป เพราะความรู
ท่ีเขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยน้ันๆ เราเปนผูมาศึกษาหาอรรถธรรมจากครู
จากอาจารยในสํานักตางๆ ก็เชนเดียวกับเขาศึกษาเลาเรียนหาความรูวิชาจากโรงเรียน
ตางๆ ของเด็กและของคนทั้งหลายนั่นแล เขาไดประพฤติปฏิบัต ิ เขาไดความรูวิชาไป
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แจกจายตลอดทั่วถึง เราทําไมแมจะแจกเรายังไมได มันไมเลวไปมากแลวเหรอ ถามตัว
เองซิถาอยากทราบ 

วิชาน้ีเปนวิชาท่ีสําคัญ ซ่ึงเรามุงสละฆราวาสเหยาเรือนชีวิตจิตใจสมบัติเงินทอง
ทุกสิ่งทุกอยาง บรรดาท่ีโลกเห็นวาเปนของมีคุณคานาชอบใจ ออกมาสูความเปนพระ
เพื่ออรรถเพื่อธรรม ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคามากย่ิงกวาน้ันเปนไหนๆ ทําไมจะไมมีกําลังใจที่
จะประพฤติปฏิบัติ ทําไมจะฝาฝนความทุกขความยากความลําบากดวยความพากเพียรน้ี
ไปไมได พระพุทธเจาเปนคนเชนไร ก็เปนคนเหมือนกันกับเรา สาวกเปนคนเชนเดียวกับ
เรา ทานผูผานไปแลวไมมีภัยมีเวรไมมีทุกขทั้งหลายติดตัวติดองคทานไปเลย ทานก็เคย
ผานทุกขมาแลวดวยความพากเพียรเชนเดียวกัน เหตุใดเราจะผานความทุกขเหลาน้ีไป
กับความเพียรไมได ทําไมเราจะสนิทสนมกับความทุกขที่เคยทุกขเพื่อความเพียรไมได 
ทําไมเราจะเห็นวาความทุกขเหลาน้ีเปนพิษภัยตอเราย่ิงกวากิเลสเปนภัยตอเรา เราตอง
ยอนหนายอนหลังพินิจพิจารณาและถามตัวเองเสมอ อันเปนการฝกซอมปญญาใหกาว
เดินไปในตัว 

ผูปฏิบัติเพื่อแกกิเลส ตองแทรกตองซอนอุบายวิธีการตางๆ อยูเสมอ เพื่อจะ
ปลดเปลื้องตนใหหลุดพนจากกิเลสไปโดยลําดับ จึงจัดวาเปนผูหาความรูความฉลาดจาก
ครูจากอาจารยจากอรรถจากธรรม ไมเชนนั้นจะไมมีวันฉลาดผิดกับที่เปนอยูนี้เลย การ
คิดใหเปนอรรถเปนธรรมเพื่อเปลื้องตน คนเรายอมมีทางคิดไดถาสนใจคิด ทานวาธรรม
มีอยูทั่วไปตลอดกาลสถานที่ อะไรเลาจะสัมผัสธรรมเหลานั้นถาไมใชจิตไมใชสติปญญา 
กิเลสมันยังคิดใหเปนกิเลสขึ้นมาจากใจของเราได เราคิดธรรมขึ้นมาในใจทําไมจะไมได
เลา อุบายวิธีตางๆ ตองผลิตขึ้นมาเรื่อยๆ อยารอใหเสียเวลํ่าเวลา 

ในขณะท่ีจะทําความสงบแกจิตใจดวยสมถธรรม ก็ใหเปนความจริงความจังตอ
งานน้ันจริงๆ อยาทําเหลาะแหละ ถือเปนกิจเปนการเปนงานอันเดียวเทาน้ันในโลกน้ี ไม
มีงานใดเขามาเจือปน ไมมีความคิดไมมีอารมณใดเขามาเจือปน มีแตอารมณที่เกี่ยวกับ
ธรรมซ่ึงทําอยูโดยเฉพาะในวงปจจุบันน้ีเทาน้ันเปนอารมณของจิต โลกเปนเหมือนไมม ี
น่ันแหละช่ือวาเปนผูต้ังหนาต้ังตาเพ่ือความสงบใจดวยสมถธรรมน้ันจริงๆ ผลจะเปนขึ้น
มาไดโดยไมตองสงสัย เพราะทานท่ีเปนสรณะของพวกเราน้ัน ทานไดผานไปแลวดวย
อุบายวิธีน้ี จึงไดสอนพวกเราไวโดยถูกตอง 

ในขณะท่ีจะพิจารณาแยกแยะดูสภาวธรรมท้ังหลาย นับแตขันธทั้งหาคือกองรูป 
ไดแกรางกายของเรา เวทนา สุข ทุกข เฉยๆ ซึ่งมีอยูทั้งทางรางกายและจิตใจ สัญญา 
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สังขาร วิญญาณ แตละอยางๆ ก็แยกแยะพินิจพิจารณาประสับประสานกันดวยปญญา 
เพ่ือความแจมแจงชัดเจนภายในใจ ความจริงซึ่งเปนของมีอยูแลวในขันธนี้จะไมประกาศ 
จะไมเปดเผยขึ้นมาใหสติปญญาของเรารับทราบกันอยางถึงใจไดอยางไร เพราะเปนส่ิงท่ี
รอรับกันอยูแลว สิ่งเหลานี้เปนของจริงเปดเผยอยูดวยความจริงของตนไมไดมีอะไรลี้ลับ 
นอกจากกิเลสเปนผูปดบังจึงกลายเปนของลี้ลับไปเทานั้น  

ท่ีเราไมเห็นวาส่ิงเหลาน้ีเปนภัย วาส่ิงเหลาน้ีเปนอนิจฺจํ เปนทุกฺขํ เปนอนตฺตา 
เปนอสุภะอสุภัง เปนของปฏิกูลโสโครก ก็เพราะกิเลสตัวเดียวเทาน้ันเปนผูปดบังความ
จริงน้ีไว เอาความจอมปลอมเขามาฉาบทา และเสกสรรปนยอหลอกลวงใจใหหลงตาม
เทาน้ัน เราจึงไดหลงงุมงามตวมเตี้ยมไปกับมัน และเคยหลงกลหลอกลวงของมันมามาก
นอยเพียงไรแลว 

อุบายวิธีท่ีกลาวมาเหลาน้ี ก็เพื่อจะใหเห็นเรื่องความจอมปลอมของกิเลสที่ปดหู
ปดตาปดจมูกปดลิ้นปดกายของเราอยูทุกเวล่ําเวลา มีแตมันเปนผูเดินหนาอยางกลา
หาญชาญชัย ไมสะทกสะทานใครโดยถายเดียว ตาสัมผัสรูป จะเปนรูปชนิดใดก็ตาม มี
แตกิเลสเปนผูทําการทํางานเสียเอง เสียงกระทบหูจะเปนเสียงประเภทใดก็มีแตกิเลส
ออกทํางานเสียเอง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสเขามาสัมผัสสัมพันธทางตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ ก็มีแตเรื่องของกิเลสเปนผูทํางานกอนหนาเราทั้งสิ้น ธรรมออกหนาออกตาไมได 
แสดงตัวไมได ถูกกิเลสเหยียบยํ่าทําลายหรือปดบังหุมหอไวหมด เม่ือเปนเชนน้ันความ
จริงจะเห็นไดที่ไหน มันก็มีแตของปลอมทั้งนั้นรุมลอมจิตใจเรา เพราะกิเลสตัว
จอมปลอมเปนผูทําหนาที่ของตนโดยตลอด ผลรายไดก็ตองเปนเรื่องของกิเลส คือให
ความรุมรอนแกจิตใจอยูโดยด ี

เพื่อเปดของจอมปลอมนี้ออกดวยสติปญญา จึงตองพินิจพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริงดวยธรรม โดยความตั้งสติใหดีในจุดที่ตนพิจารณา เพราะส่ิงเหลาน้ีไมไดปดบัง
ตัวเอง เปนของเปดเผยความมีอยูดวยความจริงของตน สติปญญาก็เปนความจริง
ประเภทหน่ึง ท่ีมีอยูแลวภายในใจของผูชอบการคนควาการพินิจพิจารณา สติปญญาจะ
เกิดเฉพาะบุคคลท่ีชอบใครครวญพินิจพิจารณา แตไมเกิดสําหรับคนขี้เกียจไมชอบคิด
อานไตรตรองอะไร  

เวลาจะพิจารณาทางดานปญญาก็ใหพิจารณาอยางท่ีกลาวน้ี รางกายไมวาขางนอก
ขางใน พิจารณาใหเปนมรรค เพื่อความราบรื่นเพื่อความปลดเปลื้องไดเหมือนกันหมด 
เพราะจิตติดไดทั้งขางนอกขางใน รักได ชังได เกลียดได โกรธไดทั้งภายนอกภายใน 
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เปนกิเลสไดทั้งขางนอกขางใน จึงพิจารณาไดท้ังภายนอกภายใน ดังนั้นพระพุทธเจาจึง
สอนสาวกใหไปเย่ียมปาชา เพราะยังไมสามารถมองเห็นปาชาซึ่งมีอยูกับตัวทุกคนได ขั้น
เริ่มแรกการประพฤติปฏิบัติ จึงทรงสอนใหไปเยี่ยมปาชา ไปดูศพหญิงชายทั้งตายเกา
ตายใหมในปาชาผีดิบ เพราะสมัยกอนไมมีการเผาการฝงกัน ใครตายก็นําไปทิ้งเกลื่อน
อยูตามปาชาที่เปนแดนปา ใหพระทานไปพิจารณากรรมฐานใหเห็นเปนเร่ืองสลดสังเวช 
เพ่ือลบลางคําวาสวยวางาม เพราะคนตายแลวสวนมากไมนาจะมีความกําหนัดยินดี ไม
นาเพลิดเพลินร่ืนเริงพอจะใหเกิดความรักชอบกําหนัดยินดี ทานจึงสอนใหไปเยี่ยมปาชา 

ทานสอนกําชับในการปฏิบัติตอซากศพประเภทนั้น เชนศพหญิงที่ตายใหมอยา
ดวนเขาไปเกี่ยวของ ใหไปพิจารณาดูผูตายเกาไปโดยลําดับท่ีเปนอสุภะอสุภัง ซึ่งเวลาพบ
แลวเห็นแลวใหเกิดความสลดสังเวชเกิดความเบ่ือหนาย อันเปนการปลดเปลื้องความผูก
พันในรูปและหายความรักใครกังวล การพิจารณาซากศพก็เพื่อนอมเขามาเทียบเคียงกับ
ตัวและโลกทั่วไป วามีสภาพเปนเชนน้ีดวยกัน ไมมีอะไรวิเศษวิโสในแดนปาชา นอกจาก
เปนสถานท่ีท่ีเต็มไปดวยความสลดสังเวชหาคุณคามิได และปลงอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
โดยถายเดียว แมตัวเองที่กําลังพิจารณาซากศพอยูในขณะนี ้ ก็จะมีสภาพเปนอยางเดียว
กันตลอดโลกสงสาร ไมมีใครจะลวงพนไปได มัวเพลินอะไรอยูกับกองหนังหอกระดูก
เพียงเทาน้ี ถาไมโงจนเกินไป 

เมื่อสติปญญามีกําลังพอที่จะกาวเขาพิจารณาอสุภะอสุภังในซากศพที่ตายใหม ก็
ใหพิจารณาคล่ีคลายเชนเดียวกับศพท่ีตายเกา เพราะเปนสภาพเหมือนกัน เปนแตเพียง
ยังไมแตกไมสลายยังไมเนาไมพองขึ้นเต็มตัวของมันในขณะนั้นเทานั้น แตมันก็ทํางาน
ของมันไปดวยความเนาพองหนองไหลและเปอยแตกกระจัดกระจายไป เชนเดียวกับ
ซากศพท้ังหลายท่ีแตกเร่ียราดกระจัดกระจายตามบริเวณปาชาน้ันอยูแลว ทานสอนให
พิจารณาเพ่ือใหเห็นส่ิงเหลาน้ันวาเปนของไมจีรังย่ังยืน แลวนอมเขามาสูตัวของเราเองซ่ึง
จะตองเปนเชนนั้น แมปกติภายในตัวก็เปนอยูแลว คือเปนของปฏิกูลโสโครกอยูแลว จิต
ยอมไดคติเครื่องเตือนใจจากการเยี่ยมปาชานั้น 

ทานจึงสอนใหไปเยี่ยมปาชา ในข้ันเร่ิมแรกท่ียังไมไดหลักเกณฑในการพิจารณา
กายตัวเอง เมื่อไดหลักเกณฑแลว การไปเยี่ยมปาชาก็คอยหมดปญหาไป เพราะฉะน้ันจึง
มีในธุดงคขอหนึ่งวาดวยธุดงคขอเยี่ยมปาชา ปาชานอกแลวก็เทียบเขามาสูปาชาในคือตัว
เราเอง พอไดหลักไดเกณฑจากปาชาภายนอกแลวก็ยอนเขามาสูภายใน พิจารณาปาชา
ภายในน้ีไดหลักไดเกณฑแลว เปนอันวาหายสงสัยท้ังปาชานอกท้ังปาชาใน วิธีที่กลาวมา
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นี้เปนวิธีสอน เปนวิธีปฏิบัติเพื่อเปดของจริงขึ้นมาใหเห็นความจริงตามสภาพของสิ่ง
น้ันๆ ที่เปนอยู จนลงถึงธาต ุธาตุกลายเปนธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ ไป คําวา อสุภะอสุภังก็
หมดไป อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็คอยๆ หมดไปตามขั้นของจิตของธรรมที่ไดรูไดเห็น คํา
วา  อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ละเอียดไปตามปญญาตามขั้นภูมิของสติปญญาที่พิจารณาได 
และกลายเปนข้ันธรรมละเอียดเขาไปโดยลําดับ จนถึงวิมุตติหลุดพนแลว คําวา อนิจฺจํ   
ทุกฺขํ อนตฺตา ก็หมดปญหาไปเชนเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสูจุดตางๆ เมื่อไปถึงที่
แลว ทางก็หมดปญหาไปในขณะที่กาวเขาถึงสถานที่ที่ตนตองการ 

จิตใจเม่ือกาวเขาสูแดนแหงความหลุดพนโดยประการท้ังปวงแลว คําวา อนิจฺจํ  
ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งเปนทางเดินเพื่อความหลุดพน ก็หมดปญหากันไปเองโดยไมตองสลัด
ตองปดตองทิ้ง หากเปนไปดวยความเหมาะสมของจิตดวงนั้นเอง เชนเดียวกับเราเดิน
ทางเขามาสูจุดที่ตองการแลว ทางกับเราก็ไมตองไปปลดไปเปลื้องซึ่งกันและกัน หาก
หมดปญหากันไปในตัวน่ันแล 

การพิจารณาไมเพียงคร้ังหน่ึงคร้ังเดียว อยาเอาเวลํ่าเวลาเอาการกําหนดนับเทา
น้ันเทาน้ีไปเปนกฎเปนเกณฑ ย่ิงกวาการพิจารณาเห็นแจงเห็นจริงในส่ิงน้ันๆ พิจารณา
หลายคร้ังหลายหนหากคอยเขาใจไปเองและชัดข้ึนโดยลําดับจนพอตัว เมื่อพอแลวการ
ปลอยวางก็ไมตองบอก อุปาทานความยึดมั่นนั้นเปนผลของความลุมหลงของจิต เม่ือ
พิจารณารูแจงเห็นจริงตามความเปนจริงแลว ความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเขามาเอง ไม
ตองไปแยกไปถอนมันแหละ มันถอนของมันเอง การถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอัน
เปนเรื่องของกิเลสปกปนเขตแดน หรือตีหัวตะปูยํ้าเอาไวน้ัน ยอมถอนตัวเปนอิสระขึ้น
มาโดยลําดับ พนจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเปนขั้นเปนตอน จนกระทั่งพนไปโดย
ส้ินเชิง 

ความอยูใตอํานาจบังคับบัญชากดขี่ขมเหงของใครก็ตามมันดีเมื่อไร จะเปนผูใด
ก็ตามถูกกดขี่บังคับทรมาน ทั้งการอยูการกินการไปการมา การหลับการนอน การใชการ
สอย ตลอดอิริยาบถตางๆ อยูใตอํานาจแหงความบังคับบัญชา ความทรมานท้ังน้ัน จะ
หาอิสระหาความสุขไดท่ีไหน เชน เขาติดคุกติดตะราง เปนคนท่ีเสียอิสระ หมดสงาราศี 
และถูกกดขี่บังคับตลอดกาลสถานที่ หาความสุขสบายไดท่ีไหน คนธรรมดาท่ัวๆ ไปจึง
ไมมีใครตองการอยากเปนคนคุกคนตะราง เพราะไมอยากอยูในความกดขี่บังคับทรมาน
จากผูหน่ึงผูใดน่ันเอง เพียงเทานี้ก็พอทราบโทษแหงการอยูใตอํานาจของใครหรืออะไรก็
ตาม วาเปนสิ่งไมพึงปรารถนากัน 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๑๗ 

๓๑๗

จิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะประเภทตางๆ กดขี่บังคับอยูตลอดเวลาทําไมเรากลับยินด ี
ทั้งๆ ท่ีเรายึดธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรม วาเปนของเลิศของประเสริฐกวาการกดขี่
บังคับของนายคุมนักโทษ คือกิเลสเปนไหนๆ อยูแลว แตเหตุใดเราจึงกลับยินดีใน
นโยบายของกิเลสมากยิ่งกวาเรื่องของธรรม ถาไมใชถูกกลอมจากกิเลสอยางแนบเนียน
ละเอียดลออออยอิ่งแลวจะเปนอะไรไป ตองเปนเพราะเพลงของกิเลสมันหอมหวนชวน
ใหชม ชวนใหดูดใหด่ืม ชวนใหคิดชวนใหสัมผัสสัมพันธไมมีวันอิ่มพอนั่นแล สัตวโลกทั้ง
หลายจึงติดกัน เมื่อไมมีวันอิ่มพอกับกิเลส ก็เทากับไมอยากจากกิเลสไป เพราะความ
อาลัยเสียดายกิเลสประเภทออยอ่ิงเคลิบเคล้ิมหลับท้ังท่ีลืมตาน่ันแล 

เรามีเครื่องพิสูจนที่ยอดเยี่ยมไดแกอรรถธรรมแลว ควรจะนํามาพิสูจนใหเห็น
จริงเห็นจังกันดวยการประพฤติปฏิบัติของเรา การปฏิบัติจิตตภาวนาคือวิธีการจะพิสูจน
ใหเห็นดําเห็นแดง ใหเห็นเปนความสัตยความจริง ระหวางธรรมกับกิเลสวาตางกันอยาง
ไร ถาพูดถึงโทษกับคุณทั้งสองอยางนี้ตางกันอยางไร พูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลว
รายระหวางธรรมกับกิเลสตางกันอยางไร จะทราบในวงปฏิบัติจิตตภาวนา และจะทราบ
ภายในจิตภายในขันธของเราผูปฏิบัติน่ีแล ผูไมปฏิบัติจะไมทราบได สนฺทิฏฐิโก มอบให
เปนสิทธิ์ของผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง ระหวางกิเลสกับธรรมท่ีกําลังตอสูกันเวลาน้ีเปน
อยางไร เรามีชัยชนะตรงไหนบาง หรือมีแตความแพอยางราบตลอดเวลา หากเปนเชน
นั้นก็ไมพนถูกกดขี่บังคับจากกิเลสตลอดไป ความแพเปนของดีแลวหรือ ตองคิดเพื่อแก
จุดบกพรองใหสมบูรณ ไมคิดไมไดนักปฏิบัตินะ 

อุบายวิธีสั่งสอนตนตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายตลบทบทวน รอยสันพัน
คม จึงจะทันกับกลมายาของกิเลสซ่ึงแหลมคมและรวดเร็วมาก ผูไมเคยตอสูกับมันไมมี
ทางทราบไดตลอดไป ขณะพิจารณาทางดานปญญาเอาใหจริงใหจังอยางน้ี ปญญาน่ันแล
ที่จะพาใหจิตสงบเขามาอยางไมมีเยื่อใยกับสิ่งใดและตัดขาดไปดวย เม่ือพิจารณาเห็นชัด
เจนแลวก็ตัดขาดจากส่ิงน้ันเปนลําดับ แมจะยังไมขาดสะบั้นลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็
ตาม แตก็ไมพนความเพียร พนสติปญญาท่ีพยายามพิจารณาแยกแยะใหเห็นเปนวรรค
เปนตอน ขาดเปนวรรคเปนตอนไปได 

ธรรมท่ีทานกลาวไวไมใชกลาวแบบโมฆะ มีแตชื่อแตเสียงมีแตตัวหนังสือ แตมี
ความจริงเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรมตามที่สอนไวไมมีบกพรองเลย ความบก
พรองจึงอยูที่เราผูนับถือศาสนา แตไมไดปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางแทจริงเทานั้น จะ
พูดวาเราชาวพุทธเรานักปฏิบัติธรรม คือตัวการบกพรองก็ไมผิด 
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ถาหากปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมอยางแทจริงเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว ผลที่ทาน
เคยไดเคยเห็นและประกาศสอนพวกเราไวแลวน้ัน จะมารวมอยูที่ใจของเราผูปฏิบัตินี้ไม
สงสัย เพราะไมมีภาชนะใดสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกวาจิตใจ ดวงท่ีคอยรับทราบรับรูเห็น
ธรรมท้ังหลายอยูแลว และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิอยูแลว 
ดังธรรมทานกลาวไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรมท้ังหลายมีใจ
ถึงกอน รูกอน สําเร็จแลวดวยใจ อยูที่ใจ ดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจ อยูที่ใจ ใจเปนผูรับทราบ ใจ
เปนผูสัมผัสสัมพันธ ใจเปนผูรับเสวยท้ังฝายดีฝายช่ัว อยูที่ใจนี ้ ทานไมไดบอกวาธรรม
ทั้งหลายอยูที่อื่นใด นอกจากจิตดวงเหมาะสมกับธรรมท้ังหลายน้ีเทาน้ัน 

เม่ือปฏิบัติเห็นตามความจริงไปโดยลําดับ เราจะปฏิเสธไดอยางไรวาใจไมเปนผู
รับอรรถรับธรรมท้ังหลาย แตกลายเปนส่ิงอ่ืนไปรับอรรถรับธรรมแทนอยางน้ี ตองเปน
ใจเทาน้ันเปนผูรับธรรมท้ังหลาย ตา หู จมูก ล้ิน กาย เปนทางเดินเปนเคร่ืองมือสําหรับ
ประพฤติปฏิบัติธรรม และยังผลแหงธรรมท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือเหลาน้ีเขามาสูใจดวง
เดียว 

สติเปนสําคัญ อยาทอถอยอยาออนแอ อยาอิดหนาระอาใจตอการตั้งสต ิ ถาไม
อิดหนาระอาใจตอมรรคผลนิพพาน ตอความสุขอันประเสริฐเลิศกวาโลกท้ังหลายแลว
อยาอิดหนาระอาใจตอการตั้งสต ิ การพิจารณาดวยปญญาและตอความเพียรทุกดานทุก
แงทุกมุม ใหสติปญญาตั้งตัวอยูเสมอ เพราะเราเปนนักตอสู เราเขาสูแนวรบกับกิเลส
แลวเวลาน้ี ความทอแทออนแอเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลทํางานอยูบนหัวใจเรา จึงไม
ควรใหมันมาแยงชิงเอาจิตดวงเลิศดวงประเสริฐน้ีไปขย้ีขยําใหแหลกเหลว ดังที่เคยเปน
มาแตสมัยท่ีเรายังไมเคยรูเร่ืองรูราวอะไรกับศาสนธรรม และไมเคยปฏิบัติธรรม เวลาน้ี
เราไดออกปฏิบัติธรรมแลว และเขาสูแนวรบตอกรบนเวทีคือความเพียรกับกิเลสแลว จง
เอาใหจริงใหจังตอการปฏิบัติของตน เพื่อชัยชนะอันเลิศที่โลกไมเคยมีในหัวใจ ชัยชนะนี้
ขอใหไดใหมีในหัวใจเรา อยาใหพลาดไปไดจากเพศนี้ จากความเพียรน้ี 

ทุกขก็ยอมรับ พระพุทธเจาก็พาทุกขมาแลว สาวกก็พาทุกขมาแลว ประกาศทั้ง
ทุกขทั้งสุขใหพวกเราไดรูไดเห็นประจักษในตํารับตํารา ครูอาจารยองคไหนท่ีวาเปนท่ีนับ
ถือเคารพเลื่อมใสของประชาชนทั้งหลาย องคไหนก็องคนั้น อยากพูดวารอยทั้งรอยไมมี
องคที่ลางมือคอยเปบเลย นอกจากเปนผูเดนตายมาแลวจากความทุกขเพราะความเพียร
กลา จึงไดเห็นธรรมอันเลิศอันประเสริฐมาสอนพวกเรา แลวจะใหทานสอนเราแบบอ่ืน
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ทานจะสอนไดยังไง ทานเคยดําเนินมาอยางไรไดเห็นผลมาเพราะวิธีการใด ตองนําวิธี
การน้ันมาส่ังสอน 

ดังศาสนธรรมที่พระพุทธเจาประกาศไวนี้ ลวนแลวแตทรงประกาศจากการท่ีเคย
ทรงดําเนินมาแลว ท้ังเหตุท้ังผลน้ันแลใหเราท้ังหลายทราบ ใครจะไปฉลาดแหลมคมยิ่ง
กวาพระพุทธเจาในโลกธาตุนี้ หากควรจะเปนไปไดดวยวิธีการใดแลว พระพุทธเจาไมมี
ใครย่ิงกวาในเร่ืองพระเมตตาสงสารสัตวโลก จะตองหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุด ให
สัตวโลกไดประพฤติปฏิบัติแลวหลุดพนไปจากทุกขอยางรวดเร็ว ไมใหสัตวโลกไดรับ
ทุกขยากเหมือนพระองคในคราวบําเพ็ญ แตนี่มันเปนไปไมได จึงเห็นวาเหมาะสมเฉพาะ
มัชฌิมาปฏิปทาน้ีเทาน้ัน ที่เปนทางดําเนินราบรื่นปลอดภัยของพุทธบริษัท ยากลําบากก็
อยูในความเหมาะสมกับธรรมน้ี ธรรมน้ีเปนธรรมท่ีออกหนาออกตาในการปราบปราม
กิเลสทั้งหลายใหสิ้นซากไปมากตอมากแลว ไมมีธรรมใดนอกเหนือไปจาก
มัชฌิมาปฏิปทานี้เลย ทานจึงไดประกาศธรรมน้ีไวใหพวกเราท้ังหลาย ปฏิบัติกันเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน 

มัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลส สรุปลงแลวคือ ศีล สมาธิ ปญญา 
ศีลเราก็ไดรักษาอยูแลวโดยปกต ิ ไมมีความระแคะระคายในศีลวาดางพรอยไดทะลุขาด
ไปที่ไหน สมาธิที่ยังไมมีเพราะอะไร เพราะกิเลสมันขยี้ขยําจิตใจใหขุนมัวมั่วสุมกับมันอยู
ตลอดเวลา จึงหาความสวางกระจางแจง หรือหาความสงบรมเย็นไมได เราก็รูอยูแลว จะ
ทําวิธีใดจึงจะทําใหจิตใจมีความสงบผองใสได เราก็ตองพยายามเอาวิธีน้ันมาใช ซึ่งเคย
อธิบายไวมากแลว ยากลําบากก็ตองสูตองทนตองทํา ปญญายังไมเฉลียวฉลาดก็พยายาม
ทํา พยายามคิดพินิจพิจารณา 

สัจธรรมหรือรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธเหลาน้ีแล
เปนหินลับของปญญาใหคมกลาขึ้น ถาพิจารณาส่ิงเหลาน้ีตองเปนหินลับปญญาไดเปน
อยางด ีทุกขก็เปนหินลับปญญา สมุทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหน ปญญาก็สอดแทรก
เขาไปทําลายลงไป ไดอุบายไปเรื่อยๆ มีความฉลาดแหลมคมไปเรื่อยๆ เรียกวา สมุทัย
เปนหินลับปญญาก็ได เพราะกลมายาของสมุทัยที่แสดงออกมาแตละอยางๆ น้ัน เปน
เรื่องที่จะใหปญญาไดพลิกตัวเองใหฉลาดแหลมคมยิ่งกวามันเขาไปโดยลําดับๆ มันมา
ไมนี้ก็สูไมนี ้ มาไมนั้นสูไมนั้น สูเร่ือย มันมาหลายเหล่ียมหลายสันหลายคมก็สูกันแบบ
นั้นก็ทันกันและทําลายมันได 
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ปญญาไมไดคมกลาเพราะการอยูเฉยๆ ไมไดเกิดขึ้นเพราะการอยูเฉยๆ แตเกิด
ข้ึนเพราะการพิจารณา      และคมกลาดวยการพิจารณายอนหนายอนหลัง       หลาย
ตลบทบทวน เกิดขึ้นเพราะผูชอบคิดและบํารุงสติปญญา ดวยการพินิจพิจารณาอยูโดย
สมํ่าเสมอ ยอมมีสติปญญาแกกลาขึ้นโดยลําดับ สุดทายกิเลสก็ออนลงไปๆ จนกระทั่ง
สิ้นไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือ น่ันแหละท่ีน่ีเรียกวา อิสรเสรีเต็มท่ีแลว จิตที่ไมมีอะไร
กดถวงเลย อยูตามหลักธรรมชาติของตน ไมมีสมมุติแมนิดเขาไปขัดไปแยงไปกีดไป
ขวาง จะไมเปนจิตที่มีความสุขเกษมเต็มที่ยังไง  

จิตที่อยูใตความกดขี่บังคับอยูตลอดเวลา ก็เชนเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขี่บังคับ
อยูในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแล แมแตนอนก็ยังตองถูกบังคับ จะหาความสุขท่ีไหนจาก
ความเปนนักโทษน้ัน จิตที่กําลังเปนนักโทษเพราะอํานาจแหงกิเลสบังคับบัญชาอยูตลอด
เวลา จะหาความสุขความสบายท่ีไหน ความสงบรมเย็นบางก็ไมมี เพราะกิเลสไมใหสงบ
มันกวนตลอดเวลา ความเฉลียวฉลาดพอมีที่จะปลดเปลื้องกิเลส กิเลสก็ไมใหมีเสีย มัน
ปดกั้นไวหมด ไมใหคิดใหอานไตรตรองอะไรได พอเปนเหตุเปนผลท่ีจะแกหรือปราบ
ปรามกิเลสได แลวจะหาความสุขความสบายความหลุดพนความเปนอิสระไดยังไง 

เพราะฉะน้ัน นักปฏิบัติจึงตองคนควาจึงตองพินิจพิจารณาจึงตองฝน การตอสู
กันตองฝน ไมฝนไมเรียกวาการตอสู อยูเฉยๆ จะเรียกวาตอสูไดยังไง การทําหนาท่ีตอสู
กันนั้นตองฝนทั้งนั้นแหละ ลําบากก็ฝน ทุกขก็ฝน ขัดของขนาดไหนก็ฝน โงก็ฝนความโง
ใหเปนความฉลาด แกความโงดวยความฝน เม่ือคิดคนหาความฉลาด มันก็ฉลาดไดคน
เรา สุดทายก็ไมพนความพยายามไปได 

จึงขอใหทุกๆ ทานนําไปประพฤติปฏิบัต ิ ใหเห็นท่ีทานวาแดนแหงความเกษม
และแดนน้ันอยูท่ีไหน เราอานมาเสียพอตามตํารับตํารา สมาธิก็อานเสียจนนํ้าลายจะไมมี
ในปากแลว วาปญญาก็อานเสียพอ วิมุตติหลุดพนก็อานก็เห็นแตตัวหนังสือที่เขียนเปน
ตัวๆ ออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญ ของนรกของสวรรค ของกิเลสตัณหาประเภท
ตางๆ ของมรรคผลนิพพาน แตกิเลสจริงๆ ไมวาประเภทไหนไมมีตัวมีตนอยูในหนังสือ
น้ัน มีแตชื่อ สมาธ ิปญญา มรรคผลนิพพานก็ไมมีตัวจริงในหนังสือนั้น มีแตชื่อ ตัวจริง
ไมมี มีอยูที่ใจ อยากรูอยากเห็นธรรมดังกลาวนี้จงปฏิบัติเอง จะรูเองเห็นเอง ท่ีใจเราผู
ปฏิบัติน่ันแล ใจดวงอื่นๆ ถาไมไดปฏิบัติก็ไมอาจรูเห็น ใครปฏิบัติก็มีทางรูเห็นไดเพราะ
ธรรมไมลําเอียง 
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ทานสอนใหยอนเขามาดูท่ีใจ เขียนไวในตําราก็สอนเขามาท่ีน่ี กิเลสอยูที่นี่ บาป
ธรรมอยูที่นี่ ศีลอยูที่นี ่ สมาธิอยูที่นี่ ปญญาอยูที่นี ่ กิเลสทุกประเภทรวมอยูท่ีหัวใจน้ี 
มรรคผลทุกประเภทรวมอยูท่ีหัวใจ ปราบปรามกิเลสก็ปราบปรามกันท่ีหัวใจ กิเลส
หมอบราบไปหมดไมมีอะไรเหลือแลว ความหลุดพนก็คือใจดวงนี้แล น่ีสรุปลงแลวอยูท่ี
นี่ทั้งหมดไมอยูที่อื่นที่ใด ขอใหพากันลงใจในการประพฤติปฏิบัติ อยาไปคาดไปหมาย
มรรคผลนิพพานวาอยูท่ีน่ันท่ีน่ี น่ันเหลวไหลตะครุบเงา หาความจริงไมได จะเหลวไหล
ตลอดไป 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรขอยุติเพียงแคน้ี 


