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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

ยึดธรรมใหม่ันคง 
 

 ความสุข ความสมหวังทั้งทางโลกและทางธรรม ยอมเกิดขึ้นความบากบั่นทําลงไป 
จะยากหรืองายไมถือเปนสําคัญ เพราะมุงผลเปนสวนใหญ สิ่งที่จะใหฝาฝนนั้นเปนของ
ต่ําซึ่งเคยมีอยูกับใจ จึงทําใหผูคลอยตามมีใจอันตํ่าทราม สิ่งเหลานี้ปกติก็เปนของต่ําอยู
ในตัวของมันเอง เมื่อแผกระจายออกไปทางกาย วาจา จึงทําใหกาย วาจาตํ่าไปดวย ทั้ง
คอยจะฉุดลากเราไปทางต่ําเสมอ เชนเดียวกับนํ้าชอบไหลลงสูท่ีตํ่า นอกจากจะมีสิ่งดึงดูด
ใหไหลข้ึนสูท่ีสูงเทาน้ัน 

ตามธรรมดาของน้ําแลวจะไมไหลขึ้นสูที่สูงเลย ต่ําเทาไรก็ยิ่งไหลลงไปไดงาย และ
ไหลลงไปไมมีที่สิ้นสุด ถายังมีที่ต่ําพอจะใหไหลลงไปไดก็ยิ่งไหลไปจนหมด ถาไมหมดก็
ลงถึงทะเล หากทะเลยังมีที่ต่ําพอน้ําจะไหลลอดลงไปไดอีก ก็ตองและลอดซึมลงไปจน
หมดน้ํา ลักษณะของน้ําไมชอบไหลขึ้นสูที่สูง  เชนภูเขาเปนตน ที่เขาใชน้ําประปากันก็
ตองทําท่ีสําหรับบรรจุนํ้าไวในระดับอันสูง ถาตํ่ากวาท่ีอยูอาศัยหรือท่ีใชนํ้าแลว น้ําจะไม
ไหลเขาไปถึงที่ตองการไดเลย นี่เรื่องของน้ํา เคยเปนเชนน้ันตลอดมา ไมมีการเปลี่ยน
แปลงเปนอยางอื่น คือที่ไหนลงทางต่ําแลวแตกลับไหลทวนกระแสขึ้นมา อยางนี้ไมเคยมี 

ลักษณะของใจซึ่งมีสิ่งที่ต่ําอยูภายใน ก็ยอมจะฉุดลากใจใหลงสูที่ต่ําเสมอ สิ่งใดที่
ต่ําใจรูสึกจะชอบ เพราะมีสิ่งต่ําที่เปนสื่อยั่วยวนและคอยกระซิบใหชอบ และผลักดันให
เปนไปในทางต่ําอยูเสมอ หากวาจิตไมตองอาศัยการอบรมดัดแปลงเพื่อฝาฝนธรรมชาติ
ที่ต่ํานี ้ แตก็จะเปนไปในทางที่ดีโดยลําพังตนเองแลว เร่ืองครูอาจารย หรือพระพุทธเจา 
พระธรรม และพระสงฆ ซ่ึงเปนเหมือนเคร่ืองผลักดันจิตเราใหข้ึนสูท่ีสูง ก็ไมเปนของจํา
เปนอะไรเลย และศาสนธรรมของพระพุทธเจาๆ ทุก ๆ พระองคที่สอนคนใหอบรมดัด
แปลงตนใหเปนไปในทางที่ชอบ เพ่ือความสุขความเจริญน้ัน จะตองขัดแยงกันแนนอน 
แตจิตก็เปนไปโดยลําพังตนเองไมได ตองอาศัยการฝกหัดดัดแปลงโดยอุบายตาง ๆ แม
ธรรมก็เปนเครื่องดัดแปลงกาย วาจา ใจ เพื่อผลมีความสุขอันสมบูรณทั้งภายนอกและ
ภายในน่ันเอง จึงพอเหมาะสมกันกับผูสนใจดัดแปลงตนดวยธรรม 
 ขอน้ีเทียบกับครูสอนนักเรียน ยอมมีความปรารถนาจะใหเด็กมีความรูความ
ฉลาด และรูหนาที่การงานของตนตลอดวิธีปฏิบัติตอตัวเอง เพราะตามธรรมดานิสัยของ
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เด็กไมคอยมีความสนใจในหนาท่ีการงานท่ีจะใหเกิดประโยชน นอกจากจะประพฤติตาม
ความชอบใจของตนเทานั้น ถาพอแมผูปกครองทางบานและครูทางโรงเรียนไมคอย
ตักเตือนวากลาวเสมอแลว เด็กอาจมีทางเสียได เพราะเด็กยังไมมีความรูความฉลาดพอ
จะรักษาตัวคุมตัว ฉะนั้นพอแมและครูตองคอยสั่งสอน ทั้งความประพฤต ิมรรยาท การ
ศึกษาเลาเรียนและหนาท่ีการงานตามวัยของเด็ก เพื่อเด็กจะไดมีทางรักษาตัวไมไหลลงสู
ทางต่ํา เพราะความประพฤติไมดี จนเด็กเติบโตข้ึนเปนผูใหญและมีวิชาหาเล้ียงชีพ ไม
ขัดสนจนทรัพยอับปญญา 

จิตก็จําตองการอาศัยการปกครองดวยความถูกตองจากเจาของ เพราะการศึกษา
อบรมมาจากที่ตาง ๆ คือจากทางโลกบาง จากทางธรรมบาง นํามาดัดแปลงตนเองใหถูก
ตองตามหลักวิชานั้น ๆ แตการดัดแปลงตนใหเปนไปในทางที่ดี ไมวาทางโลกและทาง
ธรรม รูสึกจะเปนการฝนอยูบางในข้ันแรกเร่ิม เพราะเปนกิจที่ไมเคยทําและยังไมเห็นผล
พอจะเปนเครื่องดึงดูดใจ 
 เฉพาะดานธรรม ยังจะมีการฝนมากกวาทางโลกอยูบาง ฉะนั้น จึงหาคนดีในดาน
ธรรมและดานจิตใจไดยาก ท้ังหมูเพ่ือนท่ีเปนนักธรรมและครูอาจารยผูใหความอบอุนใน
ทางนี้ก็มีจํานวนนอย เมื่อพูดมาถึงตอนนี้เปนเหตุใหระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา ผู
ประทานกําเนิดแหงธรรมใหแกพวกเรามากข้ึน เพราะความเช่ือในพระปรีชาสามารถ
ฉลาดรอบรูของพระองคที่ทรงเสกสรรคนชั่วใหเปนคนด ี เสกสรรคนมีกิเลสหนาปญญา
ทึบ ใหกลายเปนผูเบาบาง และเสกสรรผูมีอุปนิสัยท่ีคอนขางเบาบางอยูแลว ใหเปน
บุคคลพิเศษขึ้นเปนขั้น ๆ โดยเปนพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคาและพระอรหันต
บุคคล ซึ่งคนธรรมดาสามัญเราไมมีใครสามารถจะทําไดอยางพระองคทาน 

ดังนั้น การแสวงหาของดีทุกชนิดจึงเปนของหายากมาก ไมใชเปนของหาไดอยาง
งายดายเลย เราหาของดีในตัวเราก็ยอมเปนของยากอยูบาง คือยากตรงที่ตองฝนใจทํา 
เชนเดียวกับคนไขฝนใจใหหมอฉีดยา แมเจ็บก็อดทนเอาบาง แตอยางไรก็ด ีอยาลืมนิสัย
ของเราชาวพุทธที่ถือหลักเหตุผลเปนที่ตั้งของการงานทุกประเภท จะหนักบาง เบาบางไม
สําคัญ แตชาวพุทธเราเห็นสําคัญอยูที่ผลประโยชนอันจะพึงไดรับเปนที่พอใจ ไมเปนไป
เพื่อความกระเทือนตนและผูอื่น ชาวพุทธเราถือวาเปนกิจท่ีควรทําอยางย่ิง และอยาลืม
คําวาพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ซึ่งเปนสรณะและเข็มทิศของเรา ทานทวน
กระแสของโลกทั้งดานความประพฤติและความรูสึก พระธรรมที่ปรากฏขึ้นในพระทัยจึง
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เปนธรรมท่ีทวนกระแส พระสาวกพระอรหันตก็เปนผูปฏิบัติทวนกระแสตามเสด็จพระ
พุทธเจา 

เราท่ีนอมนึกถึงทานเปนสรณะ และฝากเปนฝากตายในชีวิต ก็เพราะทานเปน
สรณะพิเศษกวาสรณะเคร่ืองอาศัยท่ัว ๆ ไป ถาจะพูดถึงพุทธะ คือธรรมชาติที่รูของพระ
พุทธเจาและสาวกกับของบุคคลทั่ว ๆ ไปก็มีเชนเดียวกัน แตไมบริสุทธิ์พิเศษเหมือน
พุทธะของพระพุทธเจาและสาวกทาน ถาจะพูดถึงธรรม ธรรมของพวกเราก็มี แตยังมิใช
ธรรมอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษเหมือน ธมฺโม ปทีโป ขององคสรณะ เพราะยังไมสามารถบําเพ็ญ
ใหเต็มภูมิไดเหมือนอยางทาน เพราะฉะน้ัน สรณะท้ังสามจึงเปนท่ีเคารพรักและสงวนย่ิง
ของปวงชนชาวพุทธตลอดมา ไมมีใครสามารถอาจเอ้ือมดูหม่ินเหยียดหยาม เพราะถือ
เปนหัวใจของชาวพุทธแตละทาน 
 พระพุทธเจาองคสรณะที่หนึ่ง ซึ่งเปนผูรื้อฟนสรณะที่สองและที่สามขึ้นมา ใหเปน
ขวัญตาขวัญใจของโลกไดกราบไหวบูชาเปนคูเคียงกันมา รูสึกวาเปนท่ีนาแปลกและ
อัศจรรยใจอยางยิ่งในพระประวัติที่ทรงบําเพ็ญมา เปนประวัติอันยิ่งใหญประหนึ่งโลก
สะเทือน เพราะเปนประวัติท่ีเอาจริงเอาจัง ไมใชแบบพูดพลามทําเพลงเฉย ๆ แลวไมทํา
ตามที่พูดไว ท้ังไมทรงเกร่ินเวลาและโฆษณาชวนเช่ือ ตลอดทรงหวังพระเกียรติในการ
เสด็จออกเพื่อทรงผนวชแตอยางใด แตเสด็จออกแบบนายสานายมาไปเย่ียมญาติโดยไม
มีใครทราบ เพราะไมรับส่ังอําลาใคร แมพระชายาและพระโอรสก็ไมทรงอําลา เกรงจะ
เปนอุปสรรคตอการเสด็จออกเพื่อพระโพธิญาณ ซึ่งกําลังจะเขาถึงเงื้อมพระหัตถอยูแลว 
ไมทรงอาลัยเสียดายพระราชสมบัติและพระราชฐานท่ีเคยเสด็จประทับอยูอาศัย เสด็จ
ออกในเวลากลางคืนยามดึกสงัด มีเพียงนายฉันนะและมาเทาน้ันตามเสด็จ 

พอเสด็จถึงท่ีและเสร็จการทรงผนวชแลว ก็รับส่ังใหนายฉันนะและมากลับพระ
ราชฐาน สวนพระองคก็ทรงบําเพ็ญพรตอยูในปานั้นพระองคเดียวเปลี่ยวพระทัย หมดที่
พึ่งอาศัย ในพระอิริยาบถทั้งสี่ไมมีความสะดวกพระกายสบายพระทัยเลย ในระยะท่ีทรง
เร่ิมบําเพ็ญ แตก็ทรงอดทนฝนความท่ีเคยเปนมาใหเขารูปกับความเปนนักบวช ซึ่งเปน
เพศที่ชวยตัวเอง ไมทรงหวั่นไหวตอความทุกขทรมานใด ๆ ทั้งสิ้น ทรงมีความเพียรอัน
เด็ดเดี่ยวกลาหาญตอพระโพธิญาณ บางคร้ังถึงกับสลบไสลไปเพราะความเพียรกลา แต
ทรงมุงหนาตอความเปนพระพุทธเจาไมทรงลดละ ถาเปนพวกเราไปโดนอยางน้ันเขาบาง 
ก็นากลัวจะรองโวยวายไปทั่วทั้งปา และรองเรียกใหคนไปชวยหามกลับมาบานอยางไมมี
ปญหา 
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แตการหามคนที่แพการตอสู นอกจากหามนักมวยที่ถูกน็อกบนเวทีลงมาเพื่อชวย
พยาบาลแลว ไมมีประเพณีหามกัน นอกจากจะหามลงใสตมใสโคลนไปตามเรื่องของคน
ท่ีแพเทาน้ัน เพื่อใหเห็นโทษในความไมเปนทาของตน ไมมีทางเปนที่นาชมเชย เพราะ
ประเพณีของโลกที่นิยมกัน ตองหามผูมีชัยชนะจากการตอสู เพ่ือเสริมเกียรติใหเขามีแก
ใจในวาระตอไปเทาน้ัน แตจะหามเพื่อเสริมเกียรติคนที่แพการตอสูอยางหลุดลุยนั้น ก็จะ
เปนการสงเสริมคนขี้เกียจออนแอไมเปนทา ใหแสวงหาเกียรติในทางน้ันมากข้ึน ศาสนา
ก็จะลมจม คนดีจะสูญพันธุไปหมด จะปรากฏแตคนประเภทไมเปนทาเต็มแผนดินเทา
น้ันเอง 
 พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญทุกประโยคแหงความเพียร แมจะผิดพลาดไปบางในกิจ
ไมเคยทํา แตก็เปนคติแกโลก สมการบําเพ็ญของศาสดาวามิใชผูทําเลน ๆ แตทําสมภูมิ
ของผูจะเปนศาสดาของโลกจริง ๆ เราพอจะทราบความเปนมาแหงศาสดาของโลก ควร
เปนผูสมพระนามวา สตฺถา เทวมนุสฺสานํ จริง ทั้งดานความเพียรอันทรหดอดทน ทั้ง
ดานความรูจริงเห็นจริง และดานการส่ังสอนสัตวโลกดวยสวากขาตธรรม เพ่ือนิยยานิก
ธรรมจริง ๆ  ธรรมสมบัติท่ีทรงคนพบก็เปนธรรมอันประเสริฐ และสังฆสมบัติที่ทรงผลิต
ขึ้นก็เปนสงฆองคประเสริฐ รวมองคของพระศาสนาแลวมีแกวอันประเสริฐสามดวงเปน
หัวใจของโลกตลอดมา ดังนั้น เราผูมีแกวสามดวงเปนหัวใจ โปรดยึดเยี่ยงอยางแหงแกว
สามดวงน้ันดวย เทาท่ีเพศวัยและกําลังความสามารถจะอํานวย 

วันหน่ึงคืนหน่ึงผานไป อายุและวัยของเราก็ชื่อวากาวเคียงกันไปกับวัน คืน เดือน 
ปดวย ในรอบของคืนหน่ึงและวันหน่ึงควรถือเปนเวลาสําคัญ เพื่อคิดบัญชีของตัวสักหนึ่ง
เวลา คือการบําเพ็ญความดีเพื่อเปนชิ้นเปนอันของตัวบาง ไดแกแบงเวลาไวอบรมจิตต
ภาวนา เพื่อรูวิถีทางเดินของชีวิตจิตใจ ทางท่ีดีควรต้ังความสัตยกําหนดเวลาบังคับตน
บาง เพื่อไมใหจิตหาเรื่องออกตัว เพราะจิตข้ันเร่ิมแรกแหงการอบรม รูสึกจะมีเร่ืองมาก
ทั้ง ๆ ที่ไมมีเรื่อง เชนเดียวกับเราบังคับเด็กใหทํางาน โดยมากเด็กชอบออกตัวเพื่อหลบ
งานเสมอ ถาผูใหญเผลอเด็กก็หาทางหลีกงานไปได ถาถูกบังคับเขาจริง ๆ จนหาทาง
หลบหลีกไมได เด็กก็ยอมทํางานใหตามคําสั่ง 

จิตข้ันเร่ิมแรกก็รูสึกจะเปนเชนน้ัน ถาสติไมบังคับและความสัตยไมบีบตัวจริง ๆ 
จิตอาจหาทางออกได อยางหนึ่งไมยอมทํางาน คือ การภาวนา อยางหนึ่งยอมทํางานแต
ไมจดจอกับงาน พอใหเสียเวลาโดยไมไดผล ฉะนั้น  การตั้งกฎเกณฑและตั้งสติบังคับใจ 
จึงเปนกิจที่ควรทําอยางยิ่ง สําหรับผูมุงความกาวหนาทางดานจิตตภาวนา จนกวาจิตจะมี
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ความเคยชินตอกฎเกณฑ เคยชินตอตัวเอง และปรากฏผลข้ึนมาบางแลว จากน้ันจิตจะ
มุงทํางานในหนาที่ของตัวไปเอง แมจะมีธุระมากนอยก็ไมยอมลดละ พอถึงเวลาอันควร 
จิตจะปลอยวางและยอนกลับเขามาหางานภายในทันที โดยไมตองบังคับขูเข็ญดังที่เคย
เปนมา 
 อนึ่ง การสมาคมเปนส่ิงสําคัญท้ังดานความเจริญและดานความเส่ือมเสีย เพราะ
การสมาคมก็เทากับการศึกษาและทําความจดจําอยางฝงใจเหมือนกัน ความจําเปนน่ันแล
เปนสาเหตุแหงความประพฤติดีชั่ว ซ่ึงจะพาตัวใหเจริญและเส่ือมเสียไป ทานจึงสอน
เสมอวา   อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ เสวนา จงพยายามปดเปาสิ่งที่ชั่วอยาใหเขา
ใกลชิดตัว และจงพยายามแสวงหาของด ีอยาขี้เกียจ ไมวาชั่วขางนอกหรือชั่วขางใน อยา
ทําความนอนใจ จะทําเราใหเสียไดจริง และไมวาดีขางนอกหรือดีขางในจงทําความหมาย
ม่ันปนมือเสาะแสวงและสงเสริม จะทําเราใหเปนคนดีไดจริงๆ จิตท่ีไดรับการบํารุงรักษา
ดวยดีตองเปนไปเพื่อความกาวหนาไมลาถอย เพราะเปนส่ิงท่ีเสริมใหดีและกดใหเลวได
จากผูเปนเจาของ 
 เร่ืองความอยาก ทั้งมนุษยและสัตวยอมมีเหมือน ๆ กัน ความอยากตามธรรมดา
ที่ธาตุขันธตองการก็ม ีความอยากตามอํานาจของตัณหาก็มี ประเภทหลังน้ีสําคัญมาก ถา
ปลอยใหความอยากประเภทหลังนี้ถือพวงมาลัย อยางไรตองเรงเครื่องใหญ และมีหวัง
พาเราลงคลองแน ๆ พอสงเราลงไปนอนสลบไสลอยูในคลองแลว ตัวมันก็เผนหนีเลย 
ตามจับตัวมาเขาหองขังไมได สุดทายตองยอมเสียทั้งเราและเสียทั้งชีวิตไปดวย การ
ปลอยตามอํานาจของความอยากคือตัณหาไมมีเมืองพอดีนี ้ ยอมลําบากและไดรับความ
เสียหายอยางมากมาย ฉะนั้น จงพยายามกดขี่บังคับมันใหยอมตัวลงเปนลอรถ เราเปนผู
ขับขี่และถือพวงมาลัยบังคับเครื่องเอง เรงเครื่องและหมุนพวงมาลัยรถไปในทางดี จนลอ
ตัณหามันหมุนเปนไฟไปเลย จะพอดีกับที่มันเคยขี้โกงและแสนงอนตอเรามานาน 

โดยมากที่ทําตัวใหเสียจนไมสามารถยับยั้งชั่งตัวได ก็เพราะตัณหาตัวเดียวน้ีเทา
นั้นถือพวงมาลัย ส่ิงและสถานท่ีท่ีจะใหเกิดความฉิบหาย มันชอบขับข่ีพาเราเขาไป เชน 
โรงหนัง โรงละคร โรงบาร และสถานท่ีขับกลอมบํารุงบําเรอตาง ๆ เปนสถานท่ีเก็บรถ
ของมันทั้งนั้น เงินทองแสวงหามาไดมากนอยไมพอจับจาย และชดใชคาเสียหายท่ีเจา
ตัณหามันเท่ียวทําเอาไว มันเปนผูกินผูใชอยางไมมีปรานีปราศรัย แตเราเปนผูจายตาม
หลังมันแบบเปนนํ้าเปนไฟไปเลย ไมมีเหลือ ชดใชไมทันกับความตองการของมัน ตอง
ขอเชื่อเครดิตไปกอน นาน ๆ ไปมันสั่งใหเชื่อแกมโกง และขอเอาแบบด้ือ ๆ ถาไมใหมัน 
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มันก็ส่ังแบบใชอํานาจ มันไปที่ไหน เปนโรคระบาดฆาตกรรม ไมมีการยับยั้ง ใคร ๆ ตอง
กลัวอํานาจโรคประเภทน้ี 

ทั้งนี้ผูแสดงเคยถูกมันหลอกไปตมเสียอยางมอมแมมจนนับประมาณไมได ที่
บอบชํ้ามาจนบัดน้ี ก็เพราะถูกเจาตัณหาผูมีกลมารยามากมายหลอกลวงน่ันเอง จึงถือ
โอกาสแสดงเรื่องของตัวที่ถูกหลอกใหทานผูฟงทราบ เผื่อจะไดหาทางหลบหลีกปลีกตัว 
พอมีทางลอดตาขายของมันไปบาง หากไมไดอยางสมใจ 
 โดยมาก ตัณหามีกําลังแผอํานาจเพราะมีอาหารเคร่ืองบํารุง คือความคลอยตาม 
ไมมีการหักหามบั่นทอน ทานท่ีเห็นโทษมันมาแลว จึงสอนใหหักหามบ่ันทอนตัณหาใหมี
กําลังลดนอยลง จะพอมีทางสบายบาง ไมถูกไสไปโดยถายเดียว ถาเปนฆราวาสก็ใหต้ัง
อยูในความเปนพลเมืองด ี ไมเปนที่รังเกียจของทานผูด ี จนเกิดเบ่ือหนายไมอยากคบคา
สมาคมดวย ถาเปนพระก็ใหต้ังอยูในสังวรธรรม มีความสงบเสงี่ยมสมกับเพศของตน ที่
ไดนามวา สมณะ คือผูสงบงามตา ยิ่งกวานั้นก็ขอใหเปน ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา ผูส้ิน
ตัณหาทั้งหลายจะเปนเพศที่เย็นใจและงามเต็มภูมิของสมณะเรา ซ่ึงโลกนับถือและไววาง
ใจอยางยิ่ง 
 ตามหลักธรรมดา ไมวาตนไมใบหญา สัตว บุคคล และด ี ชั่ว เปนตน จะตั้งอยู
หรือเจริญข้ึนได ตองอาศัยเครื่องบํารุง ถาหาไมแลวจะเจริญเติบโตขึ้นไปไมได ถามีสิ่ง
บั่นทอนอยูเสมอ ไมวาดีหรือชั่ว ตองนับวันเวลาเส่ือมลงเปนลําดับจนส้ินสูญไปเลย ไมมี
สิ่งใดจะฝนตัวตั้งอยูได ที่พระพุทธเจาตรัสสอนวา จงพยายามสั่งสมคุณงามความดีทีละ
เล็กละนอย ความดีจะคอยเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับจนถึงขั้นสมบูรณเต็มที่ได และจง
พยายามตัดทอนความชั่วลงวันละเล็กละนอย ความชั่วจะคอยหมดไป จนไมปรากฏซาก
เหลืออยูเลย น้ีทานหมายถึงการสงเสริมส่ิงท่ีควรจะสงเสริม และตัดทอนในสิ่งที่ควรตัด
ทอนนั่นเอง 

ฉะนั้น การสงเสริมและการตัดทอนเปนส่ิงท่ีเราควรจะสนใจเปนพิเศษ เพื่อจะนํา
ไปใชในกิจการที่ชอบซึ่งควรจะสงเสริม และในสิ่งที่ไมชอบซึ่งควรจะตัดทอน ตามอุบาย
วิธีที่ทานสั่งสอน ไมเชนนั้นกิจการทั้งปวงจะไมมีประมาณพอดีที่ยังเหลืออยู พอใหเปนที่
นาดูเลย เร่ืองความดีความช่ัว และความสุขความทุกขที่มีประจําอยูในตัวเรา อยาเขาใจวา
เกิดขึ้นอยางลอย ๆ และตั้งอยูอยางลอย ๆ ตองมีเคร่ืองบํารุงสงเสริมพอส่ิงเหลาน้ันจะ
เกิดขึ้น ตั้งอยูและเจริญขึ้นได การบําเพ็ญใจดวยคุณงามความดี ทานจัดวาเปนการบํารุง
สงเสริม เพ่ือใหใจมีกําลังกาวหนาไปสูความสุขความเจริญเปนข้ัน ๆ  
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 ธรรมอันเปนฝายสูงกับกิเลสตัณหาอันเปนฝายตํ่า นักปราชญถือวาเปนขาศึกของ
กันและกันแตไหนแตไรมา ถาฝายต่ําไดรับการสงเสริมใหมีกําลังมากขึ้น ธรรมอันเปน
ฝายสูงก็ลดกําลังลงเปนลําดับ ทําใหลืมกิจธุระที่เปนกุศลซึ่งตนเคยบําเพ็ญมาเปนประจํา 
หนักเขาก็ลืมวันพระ วันธรรมสวนะ ลืมเจริญภาวนา ลืมไหวพระสวดมนต ลืมทางเดิน
จงกรม น่ังสมาธิอบรมภาวนา ลืมขอวัตรปฏิบัติประจําเพศ และหนาที่ของตน เลยกลาย
เปนคนไมมีหลักยึดและมีคติไมแนนอน จิตใจคลุกเคลากับความยุงเหยิงจนไมมีวันและ
เวลาปลงวางลงได นรกซึ่งไดยินแตชื่อ ไมทราบวาอยูใกลอยูไกลหรืออยูโลกไหน แต
ความทุกขในไตรโลกธาตุก็มากลุมรุมอยูที่ใจของตนคนเดียว ประหนึ่งไขสุมอยูตลอดวัน 
ไมมีเวลาสราง 

โทษทั้งนี้เกิดจากการปลอยตัว ใหเปนไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาอันเปนฝาย
ตํ่าเปนผูนําทาง ซึ่งเขาชอบทางมืดประจํานิสัยอยูแลว จะเห็นไดจากกิเลสตัณหาพาใหทํา 
โดยมากจะไมชอบทําในที่เปดเผย แตชอบทําในท่ีลับหูลับตาซ่ึงมีทางกําบัง สรุปความ
แลว กิเลสตัณหาชอบเดินทางมืด ชอบอยูในที่มืด ชอบทําในที่มืด สมกับกิเลสเปนตัวมืด
มน ไมมีความสวางแจมใสภายในตัวของมัน เมื่อเขาสิงจิตจึงทําใหจิตมืด เขาสิงคนทําให
เปนคนมืด ถาเขาสิงมาก ๆ ก็ทําใหมืดบอดไปเลย หมดทนหนทางแกไข ท่ีทานเรียกวา 
ปทปรมะ คงจะหมายจําพวกนี้ก็ได สวนธรรมเปนความสวาง ทานจึงใหนามวา ธมฺโม 
ปทีโป ถามีในบุคคลก็เปนคนสวาง รูสึกผิดชอบ ชั่วด ี ตามความแทรกซึมของธรรมที่มี
มากนอย ผูมีธรรมในใจจะไปจะมา จะทํา จะพูด จะคิด ยอมเปนผูเปดเผยเสมอ ไมเปน
นิสัยลอบ ๆ มอง ๆ มีความสงาผาเผย ไมเปนคนอับเฉา สมกับธรรมเปนความสวางและ
เปดเผย 
 ทานนักบวชและทานสาธุชนผูใจบุญ ซ่ึงสนใจตอการบําเพ็ญตนเปนประจํานิสัย
ของผูรักธรรม ตางทานจึงไมเห็นแกความลําบากและส้ินเปลืองใด ๆ อุตสาหมาบําเพ็ญ
เต็มสติกําลังความสามารถ เพื่อการตัดทอนฝายต่ําใหลดนอยลงเปนลําดับ และเพื่อสง
เสริมธรรมฝายสูงใหมีกําลังมากขึ้น ดวยการบําเพ็ญโดยลําพังตนเองบาง ดวยการสดับ
ฟงจากครูอาจารยบาง เพื่อธรรมจะไดคุนกับใจจนมีกําลังทรงตัวได โดยไมตองอาศัยการ
บังคับขูเข็ญจากตนเองและจากครูอาจารย อยูที่ใดไปที่ใดมีธรรมเปนเพื่อนสอง คอย
กระตุนเตือนในเวลาผิดพลาด ประหนึ่งมีเข็มทิศประจําตัวในการเดินทางไมผิดพลาด แม
จะทํากิจการใดๆ ไมวาทางโลกทางธรรม ยอมมีธรรมเปนแวนสองทาง ผลไดและเสียอัน
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จะเกิดจากงานนั้น ๆ  ไมทําเอาตามใจชอบ แตมีหลักธรรมเปนเครื่องทดสอบเสมอ ไม
ทําแบบพรวดพราดพอขอไปที ท้ังงานสวนตัวและงานสวนรวม 

ชอบทําดวยความสังเกตสอดรูและพิถีพิถัน เพ่ือหวังผลเปนท่ีเรียบรอยจากงาน
จริง ๆ ทําดวยความจงใจ และมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่เกี่ยวของกับตน สมกับ
ทําเหตุเพื่อผลที่ตนมุงหวังจริง ๆ จะไปมาทางไหนกับใครก็ไมทําใหเปนสิ่งที่รังเกียจและ
หนักใจดวย แตกลับเปนเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นไดดี ความเปนผูมีธรรมในใจน้ีรูสึก
วาเปนผูงามอยางย่ิง งามไมมีจืดจาง งามไมมีสถานที่ กาล บุคคลเขาเคลือบแฝงเลย ไมมี
เครื่องประดับใดจะมีคุณคาและงามกวาผูมีธรรมประดับตน เปนฆราวาสก็งามไปทาง
หน่ึง เปนนักบวชก็งามไปทางหนึ่ง ถาจะใหกรรมการผูมีธรรมไมลําเอียงมาตัดสิน จําตอง
ตัดสินใหเสมอกัน เพราะตางก็งามไปตามหนาที่และเพศของตน ไมซ้ํารอยกันพอจะให
ฝายใดฝายหนึ่งเปนที่หนึ่งหรือที่สอง 
 ย่ิงไดรับการอบรมใจใหงามดวย สมาธ ิปญญา วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะดวย
แลว ยิ่งงามอยางลึกซึ้งไมมีอะไรเสมอเหมือนได ความงามดวยธรรมภายในใจท่ีบริสุทธ์ิ 
นั่งอยูก็งาม เดินไปก็งาม ยืนอยูก็งาม หลับหรือต่ืนก็งาม งามไปตลอดอิริยาบถไมลดละ
ความงาม การเกี่ยวของกับฝูงชนทั้งใกลและไกล ยอมงามไปตามลําดับแหงการอบรมสั่ง
สอน 
 งามในเบื้องตน คือการส่ังสอนคนใหรูจักตนกับศาสนา วามีความสัมพันธเกี่ยว
เนื่องกันอยางไร ตนกับศาสนามีความจําเปนตอกันอยางไร และจะควรปฏิบัติตอกันอยาง
ไรบางใหสมกับศาสนาเปนสมบัติจําเปนของทุกคน ผูมุงหวังความสุขความเจริญแกตน 
จนทราบชัดวาหลักศาสนากับตนเองไมเปนอ่ืนจากกัน แตตนกับศาสนาเปนอันเดียวกัน 
การติชมพระศาสนาก็เทากับติชมตนเองดวย เม่ือเขาใจหลักศาสนากับตนวาเปนอวัยวะ
เดียวกันแลว จะปฏิบัติศาสนาอยางเต็มใจเทากับปฏิบัติตอตนเอง เพราะหลักศาสนาหน่ึง 
กรรมหน่ึง และตนหน่ึง เปนกฎตายตัวอันเดียวกันโดยแยกจากกันไมออก 

การทํากรรมด ี กรรมชั่วจึงกระเทือนถึงศาสนาและตัวผูทํากรรมเอง ผูไตรตรองดู
กฎอันตายตัวท้ังสามน้ีจนทราบชัดแลว จําตองยอมเชื่อศาสนา เช่ือกรรม และเช่ือผลแหง
กรรมที่จะพึงไดรับแกผูทํา ทั้งมีความพอใจตอการทําดีทุกประเภท ที่เปนวิสัยของตนจะ
ทําได ไมบิดพลิ้วเพื่อหาทางออก โดยเห็นวากรรมไมมีผลแกผูทํา และศาสนาไมเก่ียวของ
กับตน มีความเช่ือตอกรรมเชนเดียวกับการเช่ือตอการรับประทาน เพื่อผลคือความอิ่ม
สําหรับตนผูรับประทาน 



 

แวนดวงใจ ๙๘ 

๙๘ 

 งามในทามกลาง คือการส่ังสอนใหรูจักวิธีอบรมใจใหมีความสงบเปนสมาธิ อัน
เปนเหมือนเรือนพักหลับนอน คือความอยูเย็นสบายของใจเปนข้ัน ๆ ของสมาธ ิสมาธิมี
แงที่ควรสงสัยตอนไหน พยายามอธิบายใหฟงอยางแจมแจงตามที่รูเห็นและตามหลัก
ธรรมท่ีทานแสดงไว สมาธิตอนไหนมีทางจะเกิดความรูความเห็นเปนตาง ๆ ซึ่งอาจจะทํา
ผูบําเพ็ญน้ันใหเสียหรือเขวไป สมาธิตอนไหนท่ีเห็นวาถูกและควรสงเสริม เพื่อใหผู
บําเพ็ญแนวแนและมีกําลังใจ ตลอดปญญาที่จะนํามาใชในสมาธิขั้นนั้น ๆ ตามกาลท่ีควร
จะใช ก็พยายามชี้แจงใหฟงอยางละเอียด จนผูบําเพ็ญหายสงสัยในภูมิธรรมของตนท่ี
กําลังเปนอยู และพอใจพยายามบําเพ็ญเพ่ือความกาวหนา เพราะอุบายที่แสดงใหฟงเปน
เคร่ืองสนับสนุน 
 งามที่สุด คือการสั่งสอนเกี่ยวกับสมาธิและปญญาขั้นละเอียด ซึ่งจะปฏิบัติตอกัน
ใหพอเหมาะสมตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทาง สมาธิขั้นละเอียดที่มีแงซึ่งผูบําเพ็ญ
อาจจะติดและทําใหเสียเวลา ก็พยายามอธิบายใหฟงจนเปนที่เขาใจ เพื่อมิใหทําความผูก
พันอยูกับสมาธิจนเกินไป ในเวลาที่ควรจะออกคิดคนทางดานปญญา การพิจารณาก็ไม
เพลินจนลืมพักสงบในสมาธิที่เคยเปนธรรมหนุนกําลังปญญา ปญญาท่ีจะรูเทาทันกับเหตุ
การณ ตองพลิกแพลงตัวเองกับสิ่งเกี่ยวของอยางรวดเร็ว โดยแยกขันธออกเปนสวน ๆ 
ทดสอบดวยปญญาอยางรอบคอบ ไมยอมใหนอนจมอยูกับขันธใดขันธหนึ่งโดยเขาใจวา
เปนตน 

ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจไมวาดีหรือชั่ว มันเปนเรื่องของขันธทั้งนั้นที่แสดงตัวออก
มา ตองใชปญญาตามรูลงไปในจุดที่ปรากฏนั้นทันที ไมยอมยึดถือหรือใหผานไปเปลา 
ไมเชนนั้นจะกลับมาหลอกจิตใหหลงเชื่อจนได นอกจากการพิจารณาขันธใหเขาใจแลว 
ปญญายังมีทางสืบตอจากขันธลงไปถึงจุดใหญแหงภพ คือ จิต กับ อวิชชา ซึ่งกําลังคละ
เคลากันอยูประหน่ึงเปนอันเดียวกัน โดยเห็นวาน่ันคือ จุดขาศึกอันใหญหลวงกําลังตั้งอยู 
จนเห็นชัดดวยปญญาแลว ขณะนั้นแลเปนขณะที่อวิชชาจะสลายตัวออกจากจิต และไมมี
ทางตอสูปญญาอันแหลมคมไปได อวิชชาตองดับไปในจุดนี ้ไมมีทางออกตัวไดอีกตอไป 

หลังจากอวิชชาดับไปแลว ขันธแตละขันธ อายตนะหกแตละอยาง ตางก็ทรงความ
จริงของตนไวอยางสมบูรณ เพราะจิตซึ่งเปนหลักใหญของสิ่งเหลานี ้ เขาถึงความจริง
อยางเต็มภูมิแลว ไมมีสวนใดจะเกิดปญหาโตแยงกันดังที่เคยเปนมา โลกกับธรรม ขันธ
กับจิต กาวลงสูความสันติตอกันอยางสมบูรณโดยไมมีใครมาบังคับ จิตกับสภาวธรรมท่ัว 
ๆ ไปหมดทางขัดแยงกันนับแตขณะอวิชชาดับไป ตางก็เปนสุคโตไปตามสภาพของตน ๆ  
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 น่ีกลาวถึงทานผูเปนสุคโตอนุเคราะหแกพวกเราชาวพุทธมามกะ เปนความงามมา
เปนลําดับจนตลอดสาย ไมมีความเปนลุม ๆ ดอน ๆ แฝงอยูในอุบายแหงการสั่งสอน
ของทานเลย ก็คุณธรรม คือ ศีล สมาธ ิปญญา วิมุตต ิและวิมุตติญาณทัสสนะเหลาน้ี เรา
จะไปแสวงหาที่ไหนกันจึงจะพบความจริงดังกลาวมา นอกจากจะแสวงหาดวยขอปฏิบัติ
อันชอบธรรม จนปรากฏผลข้ึนกับตนเทาน้ัน ไมมีที่อื่นใดพอจะเปนบริษัทหางรานของ
ธรรม มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนตนเลย เพราะธรรมเหลาน้ีมิไดข้ึนอยูกับ กาล สถานท่ี 
บุคคลท่ัว ๆ ไป แตขึ้นอยูกับการบําเพ็ญโดยไมอาง กาล สถานท่ีเทาน้ัน 
 ถากลาวตามธรรมคือความเสมอภาคแลว รูสึกวาใหความสะดวกและเสรีแกผู
บําเพ็ญโดยไมเลือก กาล สถานท่ี ชาต ิชั้น วรรณะ และเพศวัย ตลอดอิริยาบถท่ีเห็นวา
สะดวกแกการบําเพ็ญตามเวลาที่ตองการ ไมมีการหวงหาม นอกจากผูบําเพ็ญจะทําความ
ขัดของแกตนเสียเองแลวไมอยากทํา โดยหาวิธีหลีกเล่ียงไปตาง ๆ นานา ตามวิสัยของ
กิเลสพาใหเปนไปเทาน้ัน ถาถือเปนกิจจําเปนเสมอดวยงานอื่น ๆ แลว จิตคงไมตกอยู
ความอับจนและขนทุกขใสตัวเองจนมากมายนัก อยางไรตองมีสุขสมบัติประดับใจ ไมเสีย
ทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษยอันเปนสถานที่รวมแหงสมบัติตาง ๆ แตนาเห็นใจท้ังทานและเรา
ท่ีมีกิเลสเปนเจาเรือนดวยกัน มันชอบไปหาเกาในสถานที่ไมควรจะเกา ไปคันในสถานที่
ไมควรจะคัน และชอบเท่ียวหาเกาในสถานท่ีไมคัน ที่คัน ๆ ควรจะเกาแตไมสนใจเกาให
หายคัน โรคคันจึงไมหายจากการเกา เพราะเกาไมถูกกับจุดที่คัน 

ชอบสนใจในส่ิงท่ีไมควรสนใจ ชอบเพลิดเพลินในสิ่งที่ไมควรเพลิดเพลิน ชอบ
แสวงหาความสุขในสิ่งที่จะใหเกิดทุกข ชอบเห็นวาเปนทุกขในส่ิงท่ีจะใหเกิดความสุข 
ชอบขี้เกียจในสิ่งที่จะควรขยัน แตชอบขยันในสิ่งที่จะใหเกิดความฉิบหายเดือดรอน ชอบ
สรรเสริญในส่ิงท่ีควรจะตําหนิและหาทางออก แตชอบตําหนิกิจท่ีควรจะเปนคุณ
ประโยชน ฉะนั้น โทษคือความทุกข จึงไมวายจากใจ อยูที่ใดไปที่ใด ไดยินแตความบน
กัน ประหน่ึงความบนเปนยาอายุวัฒนะขนานวิเศษ ไปที่ไหนแอบถือติดตัวไปจนได หรือ
จะไดอวดเขาวา เรามียาอันศักด์ิสิทธ์ิวิเศษ คือความบน 

ถาไมไดติดตัวไปมากแตขนาดอุบอิบพึมพํา จําตองมีติดตัวไปดวย จะขาดไมได
ท้ังทานและเรา ทั้งหญิงและชาย ท้ังนักบวชและฆราวาส ไมคอยมีใครปราศจากได และมี
อยูทุกแหงทุกหนไมตองออกรานคา เพราะตางคนตางมี แมจะนํามาบนวันยังคํ่าคงไมจบ
เรื่องความบนของแตละคน อิ่มก็บน หิวก็บน จะนอนก็บน ตื่นนอนขึ้นมาก็บน นั่งอยูเฉย 
ๆ ไมมีอะไรมาทําใหยุงก็บน ยิ่งไดสมาคมกับเพื่อนฝูงที่ถูกคอกันดวยแลว จะไดยินแต
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เสียงบน จนไมทราบวาเสียงเขาเสียงออก เปนเสียงอะไรกันแน เพราะไมมีผูสม่ําเสมอ
และเชื่องชินตอความสุขทุกข พอจะรับฟงและใหอุบายไปแกไขปรับปรุงตัว เพ่ือบรรเทา
ความบนใหนอยลง หรือหมดไปโดยวิธีที่ถูก 
 ธรรมเปนโอสถสําคัญสําหรับแกความคะนองทางกาย วาจา ใจอันเปนสาเหตุแหง
ความบนเพอไดเปนอยางดี ผูสนใจและยึดธรรมเปนหลักใจ จึงเปนผูรูจักสภาพการณ
ของสิ่งตาง ๆ ไดดี ไมคอยมีความตื่นเตน และดีใจเสียใจจนเลยความพอดี รูจักวิธี
ปฏิบัติตัวเองตอสิ่งตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ แลวสลายตัวลงตามหลัก
อนิจจัง อันมีระยะสั้นและระยะยาวไดเปนอยางด ี ไมคอยมีการหอยโหนโยนตัวไปตาม
ความดีใจและเสียใจ เพราะสิ่งที่รักชอบพลัดพรากจากไป และสิ่งที่ไมพึงปรารถนาผาน
เขามา สามารถวางตัวไดอยางนาดูนาชม และเปนคติตัวอยางอันดีแกคนอื่นไดดวย 
เพราะธรรมเคร่ืองหักหามใจ ยอมเปนเชนกับเบรกเคร่ืองหามลอรถ ซึ่งจะนํามาใชไดตาม
เวลาตองการและจําเปน 

ใจที่ไมมีธรรมเครื่องหักหาม ยอมหมุนตัวไปทางผิดไดอยางงายดาย และไมมีสิ่ง
ใดจะมีกําลังเร่ียวแรงสามารถหักหามจิต ใหดํารงตนอยูโดยถูกตองได นอกจากธรรม แม
จะมีความรู ความฉลาดจากการศึกษาและสมาคมมามาก ก็เปนเพียงบริวารหรือเคร่ือง
มือซึ่งจะคอยปฏิบัติตามคําสั่งของตัณหาอยูนั่นเอง ดังน้ันผูมีความรูความฉลาดเสมอทาน 
ๆ เรา ๆ จึงตกอยูในอํานาจแหงความผิด ๆ ถูก ๆ ตามอํานาจของสิ่งขับพาใหเปนไป 
ธรรมเมื่อนํามาใชยอมเปนเครื่องมือตานทาน และหักหามสิ่งเปนภัยตอจิตไดดี ตาม
กําลังของผูมีธรรมมากนอย ถามีเพียงพอก็สามารถหักลางกันไดอยางไมมีปญหา เชน 
ทานผูถึงธรรมอันสูงสุดแลว ช่ือวาเปนผูหมดภัยทางใจโดยส้ินเชิง ไมมีปญหาใด ๆ ตก
คางอยูในใจของทานเลย น่ีคือทานผูหยุดเดินและหมดภัยจริง ๆ 
 ทานนักปฏิบัติที่เตรียมพรอมแลวเพื่อกาวเดินใหผานพนทางกันดาร ยิ่งเปนผูจํา
เปนตอธรรมทุกขั้น เร่ิมตนแตหลักสมาธิ ซึ่งเคยไดยินแตชื่อ เวลาน้ีจิตของเราเปนอยาง
ไรบาง มั่นคงไปในทางขี้เกียจตามหลักของกิเลส หรือมั่นคงไปในทางความขยันหมั่น
เพียรตามหลักธรรมของศาสนา โปรดสังเกตตลอดสายของจิตที่มีอะไรฝงจมอยูภายใน 
ถาจิตมีธรรมกํากับอยางใกลชิด จิตตองเปนสมาธิมั่นคงตอตนเองอยางแนนอน จิตเคย
เปนนักทองเท่ียวและซัดเซพเนจรมานาน เพราะไมมีธรรมเปนเคร่ืองยึด 

แตเวลาน้ีเราพาจิตกาวไปสูแดนแหงธรรมอันเปนเกาะยึดท่ีม่ันคงแลว โปรดยึด
ธรรมใหม่ันคงอยาปลอยวาง และขยับความเพียรเขาเปนลําดับอยาลดละ สมาธิจะกลาย



 

แวนดวงใจ ๑๐๑ 

๑๐๑ 

เปนสมบัติของเราในเร็ววัน ไมผานตาขายของความเพียรไปได โปรดตั้งหลักจิตกับธรรม
ใหสนิทตอกัน อยาปลอยใหสิ่งที่เคยเปนปรปกษเขามาแอบแฝงในวงความเพียรได จะทํา
ใหจิตและความเพียรเอนเอียงและลมไปตาม และโปรดทราบไวเสมอวา จิตกําลังแสวง
หาท่ียึดเหน่ียวอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับคนตกนํ้าควาหาท่ียึดเหน่ียวเพ่ือความพนภัย
ฉะนั้น แตจิตไมมีความฉลาดพอ จึงไมสามารถยึดถูกสิ่งที่จะพาใครใหไดรับความปลอด
ภัย จึงกลายเปนเรื่องพาใหจิตลมจมไปเพราะอารมณอยางไมมีจุดหมาย 

ก็บัดน้ีเราควาถูกเกาะอันเย่ียมคือธรรมแลว จงพยายามยึดไวใหเต็มมือ ถือไวให
เต็มใจ จิตจะเคยรวนเรมานานเทาไรไมเปนปญหา ตองหยั่งลงสูความแนวแนและสงบได
ในเวลาไมนาน ผลจะเปนความสุขเย็นใจ หายจากทุกขทันที มีแตความสุขเปนเคร่ือง
เสวยผลในขณะน้ัน นี่คือองคของสมาธิแทที่ปรากฏขึ้นกับผูมีความเพียร แมชื่อของสมาธิ
ท่ีเคยไดยินจนชินหูก็มารวมกันอยูในจุดน้ี และหมดปญหาทั้งชื่อและองคของสมาธิใน
ขณะนั้น เมื่อไดหลักเบื้องตนแลว หากสมาธิจะเปล่ียนสภาพข้ึนสูความละเอียดตามลําดับ
ของความเพียรที่เปนไปอยู ก็จะทราบภายในตัวเอง เชนเดียวกับท่ีเคยทราบในสมาธิข้ัน
เร่ิมแรกมาแลว 
 สติปญญาซึ่งเปนธรรมจําเปน ท่ีควรจะนํามาใชในโอกาสอันควร จึงถือเปนเรื่อง
สําคัญซึ่งควรจะแอบแฝงกันไป กายวิภาคหรือขันธวิภาคมอบใหเปนหนาที่ของสติปญญา
เปนผูจะทําการตรวจตรองโดยละเอียดถี่ถวน นักภาวนาท่ีหนักไปทางกายวิภาคหรือขันธ
วิภาค จะเปนผูกําชัยชนะไวในเงื้อมมือโดยไมมีอุปสรรคใด ๆ มากีดขวางไวได คําวา สติ
ปญญาอยาเขาใจวาเปนธรรมเล็กนอย แตเปนเครื่องมือรื้อถอนกิเลสทั้งมวลออกจากใจ
ไดโดยสิ้นเชิง เพราะผูบรรลุถึงพระนิพพาน ตองเปนผูสมบูรณดวยมหาสติมหาปญญาทั้ง
น้ัน 

ไมปรากฏวามีผูเล็ดลอดถึงพระนิพพานได เพราะความรอดสายตาของกิเลสมอง
ไมทั่วถึง แตเพราะกิเลสฉิบหายไปโดยส้ินเชิงดวยอํานาจของมหาสติมหาปญญาเผา
ผลาญตางหาก ทุกทานโปรดจําไวอยางฝงใจ แลวนําไปปฏิบัติหนาที่ตอกิเลสที่นอนจมอยู
ในใจเรา จะไดเห็นมันหลั่งไหลออกจากใจ จนไมมีกิเลสตัวใดจะฝนอวดดีวา ฝมือเกงกวา
มหาสติมหาปญญา แลวนอนจมอยูในจิตไดอีกตอไป นอกจะจะถูกทําลายลงอยาง
ละเอียดผุยผงไปเทานั้น ไมมีทางตอสูมหาสติมหาปญญาอันเปนกองทัพปรมาณูไปไดเลย 
 ผูมีความเพียรไมลดละนับแตข้ันเร่ิมแรกเปนลําดับถึงข้ันสมาธิ และตามลําดับข้ัน
ของสมาธิเปนระยะ มีสติปญญาสอดแทรกเขาไปตามสมัยที่ควรคิดคน ไมวาธาตุหรือขันธ
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ใด ๆ จําตองถูกพิจารณาและคลี่คลายออกเปนชิ้นเปนอัน และกําหนดละลายถึงธาตุเดิม
จนหมด ความสําคัญวาสัตว บุคคล และประกอบเขาไวตามสวนผสมของธาตุขันธที่เรียก
วา สัตว บุคคลตามเดิม แลวแตความตองการและความแยบคายของปญญา เชนเดียวกับ
เขาถอดเครื่องอะไหลของรถออกตรวจดูเครื่องแลวประกอบไวตามเดิมฉะนั้น เปนผูมี
หวังหลุดพนโดยแนนอน ขอแตความเพียรอันเปนทางสมหวังอยาลดละ สติปญญาขั้น
เริ่มแรกจะเชื่อมโยงถึงขั้นมหาสติมหาปญญา อยางไมมีทางปลีกแวะเปนอยางอื่น ทั้งกอง
ธาตุกองขันธ และดวงจิตจะเปนที่ทํางานของสติปญญาตลอดเวลาไมมีการหยุดยั้ง จน
สามารถรูเทาและปลอยวางไดโดยตลอดทั่วถึง 

จิตท่ีเคยนอนจมอยูกับกิเลสสมมุติมานานแสนนาน ก็หลุดลอยข้ึนมาเหนือโลก
สมมุต ิ ดํารงตนอยูดวยอิสรธรรม มีความบริสุทธ์ิเปนผล พนจากเครื่องกดถวงทางใจที่
เคยเปนมา คําวา พุทโธก็ถึงใจ ธัมโมก็ถึงใจ และสังโฆก็ถึงใจ ขึ้นชื่อวาธรรมที่พระพุทธ
เจาตรัสไวทุกบททุกบาทที่ไดเห็นไดยินมา เปนธรรมที่ถึงใจโดยตลอด เพราะปญหาหัวใจ
สิ้นสุดลงไมมีการขัดแยงอีกตอไป 
 ธรรมที่อธิบายมาทั้งนี้ พวกเรานั่งทับนอนทับกันอยูตลอดอิริยาบถ แตไมปรากฏ
เปนของแปลก ดังนั้น โปรดคุยเขี่ยขึ้นมาใหทั่วถึง จะเห็นธรรมเปนของแปลกขึ้นมาที่ใจ 
คําวา พระพุทธเจาตรัสรูที่ไหนจะไมมีแงสงสัย เพราะทรงตรัสรูท่ีสัจธรรมสถิตอยูน่ันเอง 
 การแสดงธรรมกัณฑน้ีนับวามากและนาน ก็เห็นวาควรแกการยุติ ทานที่ไดสดับ
แลวโปรดนําไปไตรตรองดูตัวเรากับหลักธรรมท่ีแสดงในคัมภีร ชี้เขามาที่ตัวของเราทุก
บททุกบาท ไมมีชี้ใหผิดพลาดไปที่ไหน จะไดทําความเขาใจระหวางธรรมกับเราโดยถูก
ตอง ผลที่เกิดขึ้นจากความคิดที่ถูกตองจะเปนสมบัติของเราแตผูเดียว จึงขอยุติเพียงเทา
น้ี เอวํ 
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