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มัชฌิมาปฏิปทา 
 
 ใน “มัชฌิมาปฏิปทา” ทานตรัสไววา “สมฺมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ” คําวา “เห็น
ชอบ” ทั่วๆไปก็ม ีเห็นชอบในวงจํากัดก็มี และเห็นชอบในธรรมสวนละเอียดย่ิงก็มี 
 ความเห็นชอบของผูถือพระพุทธศาสนาทั่วๆไปโดยมีวงจํากัด เชน เห็นวาบาปมี
จริง บุญมีจริง นรก สวรรค นิพพาน มีจริง ผูทําดีไดรับผลดี ผูทําช่ัวไดรับผลช่ัว เปนตน 
น่ีก็เรียกวา “สมฺมาทิฏฐิ” ข้ันหน่ึง (๑) 
 ความเห็นในวงจํากัดของนักปฏิบัติผูประกอบการพิจารณา “สติปฏฐาน” หรือ
“อริยสัจส่ี” โดยกําหนดกาย เวทนา จิต ธรรม เห็นวาเปน “ไตรลักษณ” คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา ประจําตนทุกอาการดวยปญญา ปลูกศรัทธาความเช่ือลงในสัจธรรม เพราะการ
พิจารณา “ไตรลักษณ” เปนตนเหต ุและถือไตรลักษณที่มีอยูในสภาวธรรมนั้นๆ เปนทาง
เดินของปญญา และพิจารณาในอริยสัจ เห็นทุกขที่เกิดขึ้นจากกายและจากใจทั้งของตน
และของคนอื่นสัตวอื่น วาเปนส่ิงไมควรประมาทนอนใจ พรอมทั้งความเห็นโทษใน 
“สมุทัย” คือแหลงผลิตทุกขใหเกิดขึ้นแกสัตวเสวยผลไมมีประมาณตลอดกาล และ
เตรียมรื้อถอนสมุทัยดวยปญญา เพื่อกาวขึ้นสู “นิโรธ” คือแดนสังหารทุกขโดยสิ้นเชิง นี่
เรียกวา “สมฺมาทิฏฐิ” ข้ันหน่ึง (๒) 
 “สมฺมาทิฏฐิ” ความเห็นชอบในธรรมสวนละเอียดน้ัน ไดแกความเห็นชอบใน
ทุกขวาเปนของจริงอยางหนึ่ง ความเห็นชอบใน “สมุทัย” วาเปนของจริงอยางหนึ่ง 
ความเห็นชอบใน “นิโรธ” วาเปนของจริงอยางหนึ่ง และความเห็นชอบใน “มรรค” คือ
ศีล สมาธิ ปญญา วาเปนของจริงอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนความเห็นชอบโดยปราศจากการ
ตําหนิติชมในอริยสัจและสภาวธรรมท่ัวๆ ไป จัดเปน “สมฺมาทิฏฐิ” ข้ันหน่ึง (๓) 
 สมฺมาทิฏฐิ มีหลายขั้น ตามภูมิของผูปฏิบัติในธรรมขั้นนั้นๆ ถา สมฺมาทิฏฐิ มี
เพียงขั้นเดียว ปญญาจะมีหลายขั้นไปไมได เพราะกิเลสความเศราหมองมีหลายข้ัน 
ปญญาจึงตองมีหลายขั้น เพราะเหตุน้ีเอง สมฺมาทิฏฐิ จึงมีหลายขั้นตามที่อธิบายผานมา
แลว 
 ในปฏิปทาขอสองตรัสวา “สมฺมาสงฺกปฺโป” ความดําริชอบ มี ๓ ประการ คือ
 (๑) ดําริในการไมเบียดเบียน หน่ึง 
 (๒) ดําริในการไมพยาบาทปองราย หนึ่ง  
 (๓) ดําริเพื่อออกจากเครื่องผูกพัน หน่ึง 
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 ดําริในทางไมเบียดเบียนน้ัน คือไมคิดเบียดเบียนคนและสัตว ไมคิดเบียดเบียน
ตนเองดวย ไมคิดใหเขาไดรับความทรมานลําบากเพราะความคิดของเราเปนตนเหตุ 
และคิดหาเร่ืองลําบากฉิบหายใสตนเอง ไมคิดดําริจะกินยาเสพยติดม ี สุรา ฝน และ
เฮโรอีน เปนตน 
 ดําริในความไมพยาบาท คือไมคิดปองรายหมายฆาใครๆ ทั้งสัตวทั้งมนุษย ไม
คิดเพื่อความชอกช้ําและฉิบหายแกใคร ไมคิดใหเขาไดรับความเจ็บปวดบอบชํ้าหรือลม
ตายลงไปเพราะความคิดของเราเปนตนเหตุ และไมคิดปองรายหมายฆาตัวเอง เชนคิด
ฆาตัวเองดวยวิธีตางๆ ดังปรากฏในหนาหนังสือพิมพเสมอ 
 นี่คือผลจากความคิดผิด ตัวเองเคยมีคุณแกตัวและเปนสมบัติอันลนคาแกตัว
เอง เพราะความคิดผิดจึงปรากฏวาตัวกลับเปนขาศึกแกตัวเอง เร่ืองเชนน้ีเคยมีบอยๆ 
ซึ่งมิใชเรื่องของมนุษยผูฉลาดจะทํากันละ ท้ังน้ีพึงทราบวาเปนผลเกิดจาก “ความดําริ
ผิดทาง” ผูรักษาตัวและสงวนตัวแท เพียงแตจิตคิดเร่ืองไมสบายข้ึนภายในใจเทาน้ัน ก็
รีบระงับดับความคิดผิดน้ันทันทีดวย “เนกขัมมอุบาย” ไหนจะยอมปลอยความคิดที่ผิด 
ใหรุนแรงข้ึนถึงกับฆาตัวตาย เปนตัวอยางแหงความรักตัวที่ไหนม!ี นอกจากความเปน
เพชฌฆาตสังหารเทาน้ัน 
 ความดําริเพื่อออกจากเครื่องผูกมัดนี่ ถาเปนความดําริท่ัวๆ ไป ตนคิดอานการ
งานเพื่อปลดเปลื้องตนออกจากความยากจนขนแคน เพ่ือความสมบูรณพูนผลในสมบัติ
ไมอดอยากขาดแคลน ก็จัดเขาใน “เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป อยางอนุโลม” ของโลกประการ
หน่ึง 
 ผูดําริใหทาน รักษาศีล ภาวนา คิดสรางถนนหนทาง กอพระเจดีย  ทะนุบํารุง
ปูชนียสถานที่ชํารุดทรุดโทรม สรางกุฏ ิ วิหาร ศาลา เรือนโรงตางๆ โดยมุงกุศลเพื่อยก
ตนใหพนจากกองทุกข ก็จัดเปน “เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป” ประการหน่ึง 
 ผูดําริเห็นภัยในความ เกิด แก เจ็บ ตาย ซ่ึงเปนไปในสัตวและสังขารท่ัวๆ ไปทั้ง
เราท้ังเขาไมมีเวลาวางเวน เห็นเปนโอกาสอันวางสําหรับเพศนักบวชจะบําเพ็ญศีล 
สมาธิ ปญญา ใหเปนไปตามความหวัง ดําริจะบวชเปนชี ปะขาว เปนพระเปนเณร นี่ก็
จัดวาเปน ”เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป” ประการหน่ึง 
 นักปฏิบัติมีความดําริพิจารณาอารมณแหงกรรมฐานของตน เพ่ือความปลด
เปลื้องจิตออกจากนิวรณธรรมทั้งหลายโดยอุบายตางๆ จากความดําริคิดคนไมมีเวลา
หยุดยั้ง เพื่อเปลื้องกิเลสทุกประเภทดวย “สัมมาสังกัปปะ” เปนข้ันๆ จนกลายเปน “สมฺ
มาสงฺกปฺโป อัตโนมัต”ิ กําจัดกิเลสเปนข้ันๆดวยความดําริคิดคนตลอดเวลา จนกิเลสทุก



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๙๗ 

๔๙๗

ประเภทหมดส้ินไปเพราะความดําริน้ัน นี่ก็จัดเปน “สมฺมาสงฺกปฺโป” ประการสุดทาย
แหงการอธิบายปฏิปทา ขอ ๒ 
 ปฏิปทาขอที่ ๓ ตรัสไววา “สมฺมาวาจา” กลาววาจาชอบ ที่กลาวชอบทั่วๆ ไปก็มี 
ที่กลาวชอบยิ่งในวงแหงธรรมโดยเฉพาะก็ม ี กลาวชอบตามสุภาษิต ไมเปนพิษเปนภัย
แกผูฟง กลาวมีเหตุผลนาฟง จับใจ ไพเราะเสนาะโสต กลาวสุภาพออนโยน กลาวถอม
ตนเจียมตัว กลาวขอบบุญขอบคุณตอผูมีคุณทุกชั้น เหลาน้ีจัดเปน สมฺมาวาจา ประการ
หน่ึง 
 “สมฺมาวาจา ที่ชอบยิ่ง” ในวงแหงธรรมโดยจําเพาะน้ัน คือกลาวใน “สัลเลข
ธรรม”เคร่ืองขัดเกลากิเลสโดยถายเดียว ไดแก กลาวเร่ืองความมักนอยในปจจัยส่ี
เครื่องอาศัยของพระ กลาวเร่ืองความสันโดษ ยินดีตามมีตามไดแหงปจจัยที่เกิดขึ้นโดย
ชอบธรรมกลาวเร่ือง “อสังสัคคณิกา” ความไมคลุกคลีมั่วสุมกับใครๆทั้งนั้น, “วิเวกก
ตา” กลาวเร่ืองความสงัดวิเวกทางกายและทางใจ “วิริยารัมภา” กลาวเร่ืองการประกอบ
ความเพียร  กลาวเร่ืองการรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ  กลาวเรื่องทําสมาธิใหเกิด  กลาวเร่ือง
การอบรมปญญาใหเฉลียวฉลาด กลาวเร่ือง “วิมุตต”ิ คือความหลุดพน และกลาวเร่ือง 
“วิมุตติญาณทัสสนะ” ความรูเห็นอันแจงชัดในความหลุดพน น่ีจัดเปน “สมฺมาวาจา 
สวนละเอียด” 
 การกลาวน้ันไมใชกลาวเฉยๆ กลาวรําพันกลาวรําพึง กลาวดวยความสนใจและ
ความพออกพอใจ ใครตอการปฏิบัติตอ “สัลเลขธรรม” จริงๆ 
 ในปฏิปทาขอ ๔ ตรัสไววา “สมฺมากมฺมนฺโต” การงานชอบ การงานชอบท่ัวๆ ไป
ประเภทหน่ึง การงานชอบในธรรมประการหน่ึง 
 การงานที่ทําโดยชอบธรรมไมผิดกฎหมายบานเมือง เชน ทํานา ทําสวน การซื้อ
ขายแลกเปล่ียน เหลาน้ีจัดเปนการงานชอบ 
 การปลูกสรางวัดวาอาราม และการใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ก็จัด
เปนการงานชอบแตละอยางๆ เปน สมฺมากมฺมนฺโต ประการหน่ึง การเดินจงกรม น่ัง
สมาธิก็จัดเปนการงานชอบ ความเคล่ือนไหวทางกาย วาจา ใจ ทุกอาการ พึงทราบวา
เปน “กรรม” คือการกระทํา การทําดวยกาย พูดดวยวาจา และคิดดวยใจ เรียกวา “เปน
กรรม” คือ การกระทํา ทําถูก พูดถูก คิดถูก เรียกวา “สัมมากัมมันตะ” การงานชอบ 
 คําวา “การงานชอบ” มีความหมายกวางขวางมาก แลวแตทานผูฟงจะนอมไปใช
ในทางใด เพราะโลกกับธรรมเปนคูเคียงกันมา เหมือนแขนซายแขนขวาของคนคน
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เดียว จะแยกโลกกับธรรมจากกันไปไมได และโลกก็มีงานทํา ธรรมก็มีงานทําดวยกัน 
ทั้งนี้เนื่องจากภาวะของคนและการประกอบไมเหมือนกัน การงานจะใหถูกรอยพิมพอัน
เดียวกันยอมเปนไปไมได 
 ฉะนั้นผูอยูในฆราวาสก็ขอใหประกอบการงานถูกกับภาวะของตน ผูที่อยูใน
ธรรมคือนักบวช เปนตน ก็ขอใหประกอบการงานถูกกับภาวะของตน อยาใหการงาน
และความเห็นกาวกายและไขวเขวกัน ก็จัดวาตางคนตาง “สัมมากัมมันตะ” การงานชอบ
ดวยกัน โลกและธรรมก็นับวันเจริญรุงเรืองข้ึนโดยลําดับ เพราะตางทานตางชวยกันพยุง 
 ปฏิปทาขอ ๕ ตรัสวา “สมฺมาอาชีโว” การแสวงหาเพ่ือเล้ียงชีพดวยการรับ
ประทานตามธรรมดาของมนุษยและสัตวทั่วๆ ไป ประการหน่ึง การหลอเล้ียงจิตใจดวย
อารมณจากเคร่ืองสัมผัสประการหน่ึง การแสวงหาอาชีพโดยชอบธรรม ปราศจากการ
ปลนสะดมฉกลักของใครๆ มาเล้ียงชีพ หามาไดอยางไรก็บริโภคเทาที่มีพอเลี้ยงอัต
ภาพไปวันหนึ่งๆ หรือจะมีมากดวยความชอบธรรม ก็จัดวาเปน “สมฺมาอาชีโว” 
ประการหน่ึง 
 ใจไดรับความสัมผัสจากส่ิงภายนอก คือรูป หญิง ชาย เสียง กลิ่น รส ความ
สัมผัสของหญิงชาย และสิ่งของที่ถูกกับจริตชอบ เกิดเปนอารมณเขาไปหลอเล้ียงจิตใจ
ใหมีความแชมช่ืนเบิกบาน หายความโศกเศราเหงาหงอย มีแตความร่ืนเริงบันเทิงใจ 
กลายเปนยาอายุวัฒนะขึ้นมา แตถาแสวงผิดทางก็กลายเปนยาพิษเครื่องสังหารใจ นี่ก็
ควรจัดวาเปน “สมฺมาอาชีโว” ตามโลกนิยม แตไมใช “สมฺมาอาชีโว” ของธรรมนิยม 
เพราะมิใชอารมณเครื่องถอดถอนกิเลสออกจากใจ สําหรับโลก ผูมี “มตฺตฺุตา” รูจัก
ประมาณและขอบเขตที่ควรหรือไมควร ก็พอเปน “สมฺมาอาชีโว” ไปตามภูมิ สําหรับนัก
บวชไมควรเก่ียวของอาหารใจประเภทรูปเสียง เปนตน นอกจากพิจารณาตรงขามเทา
น้ันจึงจัดเปนสามีจิกรรม 
 สวนนักบวชพึงปฏิบัติ คือการบํารุงจิตใจดวยธรรม ไมนําโลกซึ่งเปนยาพิษเขา
มารังควานใจ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กระทบรูป เสียง กล่ิน รส เคร่ืองสัมผัส 
ธรรมารมณ ใหพึงพิจารณาเปนธรรมเสมอไป อยาใหเกิดความยินดียินราย จะกลาย
เปนความขัดเคืองข้ึนมาภายในใจ ซึ่งขัดตอ “สัมมาอาชีวธรรม” อันเปนธรรมเคร่ือง
ถอดถอนกิเลส 
 การพิจารณาเปนธรรม จะนําอาหารคือโอชารสแหงธรรม เขามาหลอเล้ียงหัว
ใจ ใหมีความช่ืนบานดวยธรรมภายในใจ ใหมีความชุมช่ืนดวยความสงบแหงใจ ใหมี
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ความชุมชื่นดวยความเฉลียวฉลาดแหงปญญา ไมแสวงหาอารมณอันเปนพิษเขามา
สังหารใจของตน พยายามนําธรรมเขามาหลอเล้ียงเสมอ เรียกวา “สมฺมาอาชีโว” ที่ชอบ 
ธรรม 
 อายตนะภายในม ี ตา หู เปนตน กระทบกับอายตนะภายนอก ม ี รูป เสียง
เปนตน ทุกขณะท่ีสัมผัสจงพิจารณาเปนธรรม คือความรูเทา และปลดเปลื้องดวย
อุบายเสมอไป อยาพิจารณาใหเปนเร่ืองของโลกแบบจับไฟเผาตัว จะกลายเปนความ
รอนขึ้นที่ใจ ซึ่งมิใชทางของ “สัมมาอาชีวะ” ของผูบํารุงใจดวยธรรม 
 ควรพยายามกล่ันกรองอารมณท่ีเปนธรรม เขาไปหลอเลี้ยงจิตใจอยูตลอด
เวลา อาหารคือโอชารสแหงธรรม จะหลอเล้ียงและรักษาใจใหปลอดภัยเปนลําดับ ที่
อธิบายมานี้จัดเปน “สัมมาอาชีวะ” ประการหน่ึง 
 ปฏิปทาขอ ๖ ตรัสไววา “สมฺมาวายาโม” ความเพยีรชอบ ทานวาเพียรในท่ีส่ี
สถานคือ 
 (๑) เพียรระวังอยาใหบาปเกิดข้ึนในสันดาน หน่ึง 
 (๒) เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป หน่ึง 
 (๓) เพียรยังกุศลใหเกิดขึ้น หน่ึง และ 
 (๔) เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวอยาใหเสื่อมสูญไป หน่ึง 
   “โอปนยิโก” นอมเขาในหลักธรรมที่ตนกําลังปฏิบัติไดทุกขั้น แตท่ีน่ีจะนอมเขา
ในหลัก “สมาธิกับปญญา” ตามโอกาสอันควร 
 (๑) พยายามระวังรักษาจิตที่เคยฟุงซานไปตามกระแสแหงตัณหา เพราะความโง
เขลาฉุดลากไป หน่ึง 
 (๒) ศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรมแกกิเลสทุกประเภท จงพยายามอบรมใหเกิด
ขึ้นกับใจของตน ถาตองการไปนิพพานดับไฟกังวลใหสิ้นซาก! หน่ึง 
 (๓) ศีล สมาธิ ปญญา ทุกๆ ข้ัน ถาไดปรากฏขึ้นกับตนแลว อยายอมใหหลุดมือ
ไปดวยความประมาท จงพยายามบํารุง ศีล สมาธิ ปญญา ทุกๆ ข้ันท่ีเกิดข้ึนแลวให
เจริญเต็มท่ี จนสามารถแปรรูปเปน “มรรคญาณ” ประหารกิเลสสมุทัยใหส้ินซากไป 
แดนแหง “วิมุตติพระนิพพาน” ท่ีเคยเห็นวาเปน ธรรมเหลือวิสัย จะกลายเปนธรรม
ประดับใจทันทีที่กิเลสสิ้นซากลงไป หนึ่ง 
 ในปฏิปทาขอ ๗ ตรัสวา “สมฺมาสติ” ไดแกการตั้งสติระลึกตามประโยคของ
ความเพียรของตน ตนกําหนดธรรมบทใดเปนอารมณของใจ เชน “พุทโธ” หรือ อานา
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ปานสต ิ เปนตน ก็ใหมีสติระลึกธรรมบทนั้นๆ หรือตั้งสติกําหนดใน “สติปฏฐานสี”่ คือ 
กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งกําหนดเพื่อสมาธ ิทั้งการพิจารณาทางปญญา ใหมีสติความ
ระลึกในประโยคความเพียรของตนทุกๆ ประโยค จัดเปน สมฺมาสต ิที่ชอบ ขอหนึ่ง 

ปฏิปทาขอ ๘ ตรัสไววา “สมฺมาสมาธิ” คือ สมาธิที่ชอบ ไดแก สมาธิท่ีสัมปยุต
ดวยสติปญญา ไมใชสมาธิแบบหัวตอ และไมใชสมาธิที่ติดแนนทั้งวันทั้งคืนไมยอม
พิจารณาทางดานปญญาเลย โดยเห็นวาสมาธิเปนธรรมประเสริฐพอตัว จนเกิดความ
ตําหนิติโทษปญญาหาวาเปนของเก และกวนจิตใจท่ีเปนอยูดวยความสงบเย็นไปเสีย 
สมาธิประเภทน้ีเรียกวา “มิจฉาสมาธ”ิ ไมจัดวาเปนสมาธิที่จะทําใหบุคคลพนจากทุกข
โดยชอบธรรม 
 สวนสมาธิที่เปนไปเพื่อความพนทุกขนั้น ตองกําหนดลงไปในหลักธรรม หรือ
บทธรรมตามจริตชอบ ดวยความมีสติกํากับรักษา จนจิตรวมลงเปนสมาธิได จะเปน
สมาธิประเภทใดก็ตาม เม่ือรูสึกจิตของตนสงบ หรือหยุดจากการคิดปรุงตางๆ รวม
อยูเปนเอกเทศอันหนึ่ง จากสิ่งแวดลอมทั้งหลาย จนกวาจะถอนขึ้นมา จัดเปนสมาธิท่ี
ชอบ และไมเหมือนสมาธิซึ่งรวมลงไปแลวไมทราบกลางวันกลางคืน เปนตายไมทราบ
ท้ังน้ันเหมือนคนตายแลว พอถอนขึ้นมาจึงจะรูยอนหลังวาจิตรวมหรือจิตไปอยูที่ไหน
ไมทราบ น่ีเรียกวา “สมาธิหัวตอ” เพราะรวมลงแลวเหมือนหัวตอ ไมมีความรูสึก สมาธิ
ประเภทน้ีจงพยายามละเวน แมเกิดข้ึนแลวรีบดัดแปลงเสียใหม สมาธิท่ีกลาวน้ีเคย
มีในวงนักปฏิบัติดวยกันอยูเสมอ 
 วิธีแกไข คือหักหามอยาใหรวมลงตามที่เคยเปนมา จะเคยตัวตลอดกาล จง
บังคับใหทองเท่ียวในสกลกาย โดยมีสติบังคับเขมแข็ง บังคับใหทองเที่ยวกลับไปกลับ
มา และข้ึนลงเบ้ืองบนเบ้ืองลาง จนควรแกปญญาและมรรคผลตอไป 
 สวน สัมมาสมาธิ เมื่อจิตรวมลงไปแลว มีสติรูประจําอยูในองคสมาธินั้น เมื่อ
ถอนขึ้นมาแลว ควรจะพิจารณาทางปญญาในสภาวธรรมสวนตางๆท่ีมีอยูในกายในจิต 
ก็พิจารณาในโอกาสอันควร สมาธิกับปญญาใหเปนธรรมเก่ียวเน่ืองกันเสมอไป อยา
ปลอยใหสมาธิเดินเหินไปแบบไมมองหนามองหลัง โดยไมคํานึงถึงเรื่องอะไรทั้งนั้น 
 สรุปความแลว สต ิสมาธิ ปญญา ทั้งสามนี้ เปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน โดยจะแยก
จากกันใหเดินแตอยางใดอยางหนึ่งไมได สมาธิกับปญญาตองผลัดเปล่ียนกันเดิน 
โดยมีสติเปนเครื่องตามรักษา ท้ังสมาธิและปญญา 
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  น่ีแลปฏิปทาท้ัง ๘ ที่ไดอธิบายมาโดยอิงหลักธรรมบาง โดยอัตโนมัติบาง ตั้งแต 
“สมฺมาทิฏฐิ จนถึง สมฺมาสมาธ”ิ ถึงทราบวาเปนธรรมหลายช้ัน แลวแตทานผูฟงจะนํา
ไปปฏิบัติตามภูมิแหงธรรมและความสามารถของตน 
  ในปฏิปทาทั้ง ๘ ประการน้ี ไมเลือกวานักบวชหรือฆราวาส ใครสนใจปฏิบัติให
บริบูรณได ผล คือ “วิมุตติ” และ “วิมุตติญาณทัสสนะ” เปนสมบัติอันล้ําคาของผูนั้น 
เพราะ ศีล สมาธิ ปญญา รวมอยูในมรรคน้ี และเปนเหมือน “กุญแจ” ไข “วิมุตต”ิ ทั้ง
สองใหประจักษกับใจอยางเปดเผย 
 อน่ึงทานนักปฏิบัติอยาเขาใจวา “วิมุตต”ิ กับ “วิมุตติญาณทัสสนะ” ทั้งสองนี้แยก
กันไปอยูในที่ตางแดน หรือแยกกันทําหนาท่ีคนละขณะ ท่ีถูกไมใชอยางน้ัน! 
 เราตัดไมใหขาดดวยขวาน ขณะไมขาดจากกัน ตาก็มองเห็น ใจก็รูวาไมทอนน้ี
ขาดแลวดวยขวาน เห็นดวยตากับรูดวยใจ! เกิดข้ึนในขณะเดียวกันฉันใด 
 วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ ก็ทําหนาที่รูเห็นกิเลสขาดออกจากใจ ดวยศีล
สมาธิ ปญญา ในขณะเดียวกันน้ันแล 
 จากนั้นแลวก็ไมมีปญหาอะไรใหยุงยากอีกตอไป เพราะปญหายุงยากก็คือ
ปญหากิเลสกับใจเทาน้ัน ที่ใหญยิ่งในไตรภพ 
 เมื่อปลอยใจจากสิ่งทั้งปวงอันเปนปญหาใหญที่สุดแลว กิเลสซึ่งเปนสิ่งอาศัยอยู
ในใจก็หลุดลอยไปเอง ศีล สมาธิ ปญญา และ วิมุตต ิวิมุตติญาณทัสสนะ ก็ปลอยวางไว 
ตามความจริง เรียกวาตางฝายตางจริง แลวก็หมดคดีคูความลงเพียงเทานี ้
 วันน้ีไดอธิบายธรรมใหแกนักปฏิบัติท้ังหลายฟง โดยยกสมเด็จพระผูมีพระภาค
และพระสาวกท้ังหลายมาเปนแนวทาง จะไดตั้งเข็มทิศ คือขอปฏิบัติของตน ของตนให
เปนไปตามพระองคทานโดยไมลดละ 
 เม่ือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรมท่ีทานท้ังหลายบําเพ็ญไดบริบูรณแลว วิมุตติ
และวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนองคพระนิพพาน ก็จะเปนของทานทั้งหลายอยางไมมี
ปญหา เพราะเหตุฉะน้ั ธรรมทั้งหมดที่ไดกลาวในวันนี้ ทานผูฟงทุกๆ ทาน ยอมจะเขา
ใจวามีอยูในกายในใจของเราทุกทาน ขอใหนอมธรรมเหลาน้ีเขามาเปนสมบัติของตน
ทั้งการดําเนินเหต ุ ทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากเหตุอันดี คือวิมุตติพระนิพพาน จะเปนของ
ทานท้ังหลายในวันน้ีวันหนา โดยนัยที่ไดแสดงมา 
 ขอยุติดวยเวลาเพียงเทาน้ี เอวังก็มีดวยประการฉะนี้ ฯ 


