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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

นิพพฺ านสจฺฉกิ ริ ยิ า จ
ธรรมของพระพุทธเจาทรงแสดงไวอยางถูกตองไมมีปดบังลี้ลับ แสดงตามความ
จริงทีม่ อี ยูท กุ อยางไมวา ขัน้ ไหนแหงธรรม เชนวา บาป บุญ นรก สวรรค นิพพานมีจริง
อยางนี้เปนตน จนกระทั่งเขาถึงเรื่องราวของกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูเปนอยู เปนความจริง
ดวยกันหมด จึงหาที่คานไมได แตทําไมสิ่งเหลานี้จึงเปนปญหาสําหรับพวกเรา ?
ธรรมทานแสดงไวอยางเปดเผยไมมีอะไรเปนปญหา ไมมีอะไรลี้ลับเลย แสดง
ตามความจริงลวนๆ ซึ่งความจริงนั้นก็มีอยู แสดงตามความจริงนั้นๆ ทุกขัน้ แหงความ
จริง แตพวกเราก็ไมเขาใจ เหมือนทานบอกวา “ นีน่ ะ , ๆ !” ซึง่ ชีใ้ หคนตาบอดดู คนหู
หนวกฟง คงจะเปนอยางนัน้ มือคลําถูกแตตาไมเห็น ไปทีไ่ หนก็โดนกันแตทกุ ข ทั้งๆ ที่
ทานสอนวาทุกขเปนอยางไรก็รอู ยู แตกโ็ ดนเอาจนได ! บอกวาทุกขไมใชของดี ก็โดน
แตทุกข เพราะสาเหตุ และเดินตามสาเหตุการกอบโกยทุกขขึ้นมาเผาตัวเองทั้งนั้น
ใน “ธรรมคุณ” ทานแสดงวา “สนฺทฏิ ฐ โิ ก” สุขทุกขเปนสิ่งที่รูเห็นอยูกับตนดวย
กัน มีการตายเปนตน “เอหิปสฺสโิ ก” “โอปนยิโก” นีเ่ ปนหลักสําคัญมาก “เอหิปสฺสิโก”
ทานจงยอนจิตเขามาดูธรรมของจริง ไมไดหมายถึงใหไปเรียกคนอืน่ มาดูธรรมของ
จริง “เอหิ” ก็คอื สอนผูน น้ั แหละผูฟ ง ธรรม ผูป ฏิบตั ธิ รรมนัน่ แหละ ใหทานจงยอนใจเขา
มาดูที่นี่แล คือความจริงอยูท น่ี ่ี
ถาพูดแบบ “โลกๆ” ก็วา “ความจริง” ประกาศตนใหทราบอยูต ลอดเวลา หรือ
ทาทายอยูตลอดเวลาจริงขนาดที่เรียกวา “ทาทาย” วางัน้ แหละ ใหดูที่นี่ “เอหิ” ใหดทู น่ี ่ี
ไมไดหมายความวาใหเรียกคนอื่นมาดู ใครจะมาดูได! ก็เขาไมเห็นของจริง ไมรูของ
จริง! ของจริงอยูกับเขาเขายังไมเห็น เขายังไมรู จะใหมาดูของจริงอยูทเี่ ราไดอยางไร
“เอหิปสฺสโิ ก“ทานสอนใหดูความจริงของจริงของเจาของซึ่งมีอยูนี้ตางหาก “โอปนยิโก”
เห็นอะไรไดยินอะไร สัมผัสอะไร ใหนอมเขามาเปนประโยชนสําหรับตน เรื่องดีเรื่องชั่ว
เรื่องสุขเรื่องทุกข ที่สัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือปรากฏขึน้ ภาย
ในใจเกีย่ วกับเรือ่ งภายนอก คืออดีตอนาคต เปนเรื่องอะไรของใครก็ตาม ใหโอปนยิโก
นอมเขามาสูใ จซึง่ เปนตนเหตุสาํ คัญ อันจะกอเรื่องตางๆ ใหเกิดขึน้ ภายในตน ไมนอก
เหนือไปจากจิตนีเ้ ลย
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จิตจึงเปนเรื่องใหญโตมาก “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา” เทานีก้ ก็ ระเทือนโลกธาตุ
แลว จะเคลื่อนเล็กนอยก็ใจเปนตนเหตุ ธรรมทัง้ หลายจึงมีใจเปนสําคัญ มีใจเทานั้นจะ
เปนผูรับทราบสิ่งตางๆ ไมมีอันใดที่จะรับทราบไดนอกจากใจ
ธรรมทั้งหลายคืออะไร? กุศลธรรม อกุศลธรรม มีอยูใ นสถานทีใ่ ดถาไมมอี ยูท ่ี
ใจ กุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจ ปรับปรุงใจใหมคี วามเฉลียวฉลาดทันกับ
เหตุการณตางๆ ซึง่ ออกมาจากภายในใจของตนเอง เมื่อ “อกุศลธรรม” เกิดขึ้นที่ใจ ก็
ให “กุศลธรรม” อันเปนเรื่องของปญญาพินิจพิจารณาแกไขความโงของตน ความโงของ
ตนที่เรียกวา “อกุศล” นัน้ ใหหมดไปจากใจ
“โอปนยิโก” นอมเขามาที่นี่ เห็นเรื่องโงเรื่องฉลาด เรือ่ งสุขเรือ่ งทุกขของใครก็
ตาม ใหนอมเขามาเปนคติเตือนใจ “เอหิปสฺสโิ ก” ใหดูที่ตรงนี้ บอแหงเหตุทั้งหลายคือ
ใจ แสดงอยูต ลอดเวลาไมมวี นั เวลาหยุดยัง้ ทํางานอยูอ ยางนัน้ ยิง่ กวาเครือ่ งจักรเครือ่ ง
ยนต ซึ่งเขาเปดเปนเวล่ําเวลาและปดไปตามกาลเวลา ใจไมมที ป่ี ด เปดจนกระทั่งวัน
ตายไมมปี ด แลวก็บน วา “ทุกข” บนไปเทาไรก็ไมเกิดประโยชน เพราะไมแกที่ตน
เหตุที่ควรแก ซึง่ ถาแกไดแลวทุกขกด็ บั ไปเปนลําดับ ตามความสามารถและความเฉลียว
ฉลาดรอบคอบ
ฉะนัน้ จึงไมสอนไปทีอ่ น่ื นอกจากใจผูป ฏิบตั ิ
ถาสอนไปก็เหมือนสอนให
ตะครุบเงา โนน ๆ ๆ ไมมองดูตวั จริงอันเปนตนเหตุ
สอนทีต่ น เหตุเปนสําคัญ เพราะกิเลสเกิดขึ้นที่นี่ จะเอายังไง? อะไรเปนตัวเหตุ
ทีจ่ ะใหเกิดความทุกขความลําบากแกสตั วโลกทัง้ หลาย? ตลอดถึงความเกิด แก
เจ็บ ตาย ? นี่เปนผลมาจากกิเลสซึ่งเปนเชื้อเปนตัวเหตุสําคัญ มันเกิดขึน้ อยางไร? ถา
ไมเกิดขึน้ จากใจ มันอยูท น่ี ่ี จึงไมไปสอนที่อื่น เพราะเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจัง
เอาเหตุเอาผลใหรคู วามจริง และถอดถอนกิเลสไปไดโดยลําดับ ก็ถอดถอนทีต่ รงนี้
เพราะตรงนีเ้ ปนผูผ กู มัดตัวเอง เปนผูส ง่ั สมกิเลสขึน้ มาในขณะทีโ่ งเขลาเบาปญญา
ไมรูเรื่องรูราว เวลาถอดถอนดวยอุบายของสติปญ
 ญาทีม่ คี วามเฉลียวฉลาด พอถอด
ถอนไดกถ็ อดถอนกันทีต่ รงนี้ สติใหมีอยูที่ตรงนี้ จุดนี้เปนจุดที่ควรระวังอยางยิ่ง เปน
จุดทีค่ วรบํารุงรักษาอยางยิง่ คือใจ! บํารุงก็บํารุงที่นี่ ดวยการภาวนาและสงเสริมสติทม่ี ี
อยูแ ลวใหมคี วามเจริญขึน้ เรือ่ ยๆ อยาใหเสือ่ ม และรักษาจิตดวยดี อยาใหอะไรเขามา
เกีย่ วของ ระมัดระวังอยาใหจิตนี่แสออกไปยุงกับเรื่องตางๆ แลวนําสิง่ นัน้ เขามาเผา
ตน นี่ทานเรียกวา “รักษา”
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กําจัดก็คอื คนควาหาเหตุผลของมัน อันใดที่มีอยูแลวและเปนของไมดี ให
พยายามแกไขและคนควาหาเหตุหาผล เพื่อแกไขถอดถอนตามจุดของมันที่เกิดขึ้น
เรื่องใหญโตแทๆ อยูที่จิต เรื่องเกิดก็คือจิตที่ทองเที่ยวอยูใน “วัฏสงสาร” จน
ไมรูประมาณวานานเทาไร เพียงคนคนเดียวเทานีก้ เ็ ต็มโลกแลวละซากศพทีเ่ กิดตาย
เกิดตายซ้ําๆ ซากๆ แตเจาของรูไมได นับไมได นับไมถว น ไมรูจักนับ เพราะมีมากตอ
มาก และความโงปดบังตัวเอง ความจริงของตัวที่เปนมาเทาไรก็ถูกปดบังเสียหมด ยัง
เหลือแตความหลอกลวง โลๆ เลๆ หาความจริงไมได ทานจึงสอนใหแกสง่ิ เหลานีใ้ ห
หมดไป
พยายามอบรมสติใหดใี หทนั กันกับความคิดปรุง มันปรุงขึ้นที่จิตและปลุกปนจิต
อยูต ลอดเวลา ถามีสติอยูแลวเพียงความกระเพื่อมของจิตปรุงแย็บออกมาเทานั้น จะ
เปนการปลุกสติปญ
 ญาใหเกิดขึน้ ในขณะเดียวกัน เรานั่งอยูกับที่ เราเฝามันอยูก บั ที่ ที่จะ
เกิดขึ้นแหงเหตุทั้งหลายไดแกใจ เราตองทราบ พอกระเพือ่ มตัวออกมาก็ทราบ ทราบ
โดยลําดับนีแ่ หละ
การหลอกลวงของจิตก็หลอกลวงทีน่ ่ี จิตที่จะเขาใจความจริงก็เขาใจดวยปญญา
นอกจากนัน้ ก็พจิ ารณาดูเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธใหเห็น จนกระทั่งฝงจิต คือมันซึ้งในจิตวา
อาการแตละอาการนัน้ เปนความจริงอยางนัน้ ใหพจิ ารณาหลายครัง้ หลายหนหากซึง้ ไป
เอง คราวนี้ก็ทราบ คราวนัน้ ก็ทราบ คราวนีก้ เ็ ขาใจ คราวนัน้ ก็เขาใจ เขาใจหลายครัง้
หลายหน เลยเปนความซาบซึง้ แนใจ
รูป แนะ ฟงซิ ! อะไรเปนรูป รวมทั้งหมดผมก็เปนรูป ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูกก็เปนรูป รวมเขาไปทั้ง “อวัยวะ” ทีเ่ ปนดานวัตถุ ทานเรียกวา “กองรูป”
หรือเรียกวา “กาย”
เอา ! ดูน่ี เวลาทองเทีย่ วใหสติตามความรูท เ่ี ดินไปในอวัยวะสวนใดอาการใด
ของรางกาย ใหสติเปนผูค มุ งาน ปญญาเปนผูต รองไป ความรู รูไ ปตามอาการนัน้ ๆ
ปญญาตรองไปใหซึ้ง ๆ สติรบั ทราบไปทุกระยะ นี่คืองานของเราแท
สวนงานเรๆ รอนๆ งานคิดปรุงโดยไมมีสตินั้นเราเคยทํามาพอแลว และเคย
เปนโทษ เกิดโทษ กระทบกระเทือนจิตใจเรามามากแลวเพราะความคิดปรุงนั้นๆ
งานเชนนีเ้ ปนงาน เปนงานรือ้ ถอนทุกขภยั ออกจากใจโดยตรง เปนงานจํา
เปน งานคือการกําหนดดวยความมีสติ ประกอบดวยปญญา ไตรตรองใน “ขันธ”โดย
สม่ําเสมอไมลดละ ความรูเ ดินไปตามอาการนั้นๆ และถืออาการนัน้ ๆ เปนเหมือน
“เสนบรรทัด” ใหใจเดินไปตามนัน้ สติปญญาแนบไปตามไมลดละ เหมือนกับเขียน
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หนังสือไปตามเสนบรรทัด ใหใจเดินไปตามนั้น สติปญญาแนบไปตามไมลดละ เหมือน
กับเขียนหนังสือไปตามเสนบรรทัด สติประคองไปดวย ดูไปดวย นีเ่ รียกวา “เที่ยว
กรรมฐานตามปาชาซึ่งมีอยูกับตัว”
ความอยากรูอ ยากเห็นอยางรวดเร็วตามใจนัน้ อยาเอาเขามาเกีย่ วของใหเหนือ
ความจริงที่กําลังพิจารณา รูอ ยางไรใหเขาใจตามความรูน น้ั แลวกําหนดตามไปเรือ่ ยๆ
แยกดูความเปนอยูข องขันธตา งๆ วาเปนอยางไร มีหนังหุม อยูภ ายนอกบางๆ เทานั้น
แลทีห่ ลอกลวงตาโลก ลวงตาทานลวงตาเรา ไมไดหนาเทาใบลานเลย นัน่ คือผิวหนัง
เราจะพิจารณาในแงหนึ่งแงใด ก็เปนการพิจารณาเพือ่ ถอดถอนความหลงของ
ตัว เวลาพิจารณาอยางนีท้ าํ ใหเพลินดี เอา! ดูขน้ึ ไปขางบน ดูลงไปขางลาง ดูออกไปขาง
นอกขางในกายเรานีแ้ ล เปนการทองเที่ยวใหเพลินอยูในนี้ สติตามอยาให “สักแตวา
ไป” ใหสติตามไปดวย ปญญาตรองไปตามความรูที่รูกับอาการนั้นๆ ไปดวย ขึน้ ขางบน
ลงขางลางที่ไหนถูก “สัจธรรม” ทัง้ นัน้
งานนี้เรียกวา “งานรื้องานถอนพิษภัย” ที่ “อุปาทาน” เขาไปแทรกสิง ไปยึดไป
ถือทุกชิน้ ทุกอันภายในรางกายนีอ้ อก จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจอีกตอไป เพราะ
ฉะนัน้ ทุกขจงึ มีอยูท กุ แหงทุกหน เพราะ “อุปาทาน” เปนตัวการสําคัญ คําวา “ทุกข มีอยู
ทุกแหงทุกหน” หมายถึงทุกขเพราะความยึดถือ ทําใหไปเปนทุกขที่ใจ ไมใชเปนทุกขท่ี
อืน่
เพียงรางกายเจ็บไขไดปวยแลวเปนทุกขนั้น พระพุทธเจาก็เปนได พระสาวกก็
เปนได เพราะขันธนอ้ี ยูใ นกฎของ “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” อยูแ ลว จะตองแสดงตามกฎ
ของมัน แตสาํ หรับจิตผูพนจาก อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา และมีฐานะที่จะพนจาก อนิจฺจํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา นี้ ใหพจิ ารณาสิง่ ทีว่ า นี้ อยาใหกระทบกระเทือนตัวเองไดดว ยความ
เผอเรอใดๆ เพราะการวาดภาพของตัวเอง เพื่อพิจารณารูความจริงนั้นเปนสิ่งสําคัญ ที่
จะไมใหสิ่งเหลานี้มากระทบกระเทือนใจได คือไมใหทุกขเกิดขึ้นภายใน เพราะความ
เสกสรรวา “กายเปนเรา, เปนของเรา,” เปนตน
พิจารณาลงไป ดูลงไป จนกวาจะเห็นชัดดวยปญญาจริงๆ เอา! หนังเปนอยาง
ไร หนังสัตวที่เขาใชทําเปนกระเปานั้นเปนอยางไร หนังรองเทาเปนอยางไร ดูกนั ให
หมด ตลอดเนื้อ เอ็น กระดูก เอา!ดูเนื้อสัตว ดูเนือ้ บุคคล มันก็เหมือนกัน ดูเขาไป
กระดูกเปนอยางไร กระดูกสัตว กระดูกคน ตางกันที่ตรงไหน ดูเขาไปใหเต็มความจริง
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ที่มีอยูกับตัว ดูเขาไป ดูภายในรางกายนีแ้ หละ เพราะอันนีเ้ ปนสิง่ ทีท่ า ทายอยูแ ลวตาม
ความจริงของเขา
ทําไมใจเราจึงไมรู ไมอาจหาญ เพียงเห็นตามความจริงนั้นแลว ก็เริ่มทาทายของ
ปลอมไดดวยความจริงที่ตนรูตนเห็น
ความจริงทีร่ เู ห็นดวยปญญานีม้ อี าํ นาจมาก
สามารถลบลางความเห็นอันจอมปลอมไดโดยลําดับ จนความปลอมหมดสิน้ ไป
ความจริงที่เกิดขึ้นกับใจยอมเกิดไดดวยสติปญญา คําวา “ความจริง” นัน้ ถูกทัง้
สองเงื่อน เงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลาย ไมวาฝายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
เปนความจริง เปนของมีอยู ทาทายอยูดวยความมีอยูของตน และปญญาก็หยัง่
ทราบตามความจริงของเขา จนปรากฏเปนความจริงขึน้ มาภายในใจ นีค่ อื วิธกี าร
ถอดถอนกิเลสเปนอยางนี้
นีแ่ หละความจริงกับความจริงเขาถึงกันแลวไมเปนภัย นอกจากถอดถอนพิษ
ภัยทั้งหลายไดโดยสิ้นเชิงเทานั้น
ตอนที่พิจารณาเดินกรรมฐาน เที่ยวกรรมฐานตามที่วานี้ เทีย่ วไปตามอวัยวะ
นอยใหญ ตรวจไปตรองไป ออกจากกรรมฐานตอนนัน้ แลว ก็เที่ยวกรรมฐานใหถึงที่สุด
วารางกายนีจ้ ะสลายแปรสภาพไปอยางไรบาง กําหนดลงไป มันจะเปอยจะผุจะพังอยาง
ไร ? ใหกาํ หนดลงไป ๆ จนสลายจากกันไปหมดไมมเี หลืออยูเ ลย เพราะรางกายนี้จะ
ตองเปนเชนนัน้ แนนอน
แตการกําหนดนัน้ ตางๆ กันตามความถนัดใจ สมมุตวิ า จะกําหนดอาการนัน้ ให
เห็นชัดภายในจิต เราจะจับอาการใด เชน หนัง เปนตน ใหจบั อาการนัน้ ไวใหแน ให
ภาพนัน้ ปรากฏอยูภ ายในจิต สติจับหรือจดจองอยูที่ตรงนั้น
ภาพนัน้ จะปรากฏสูงต่าํ ไปไหนก็ตาม เราอยาไปคาดไปหมาย ความสูง ความต่ํา
สถานทีท่ เ่ี ราจะพิจารณานัน้ ใหถอื เอาเปาหมายของการทํางาน ใหความรูต ดิ แนบกันอยู
นัน้ ดวยสติเปนผูค วบคุม อยาเผลอตัวคิดไปที่อื่น
อาการนีจ้ ะขยายตัวมากนอยก็ใหเห็นประจักษใจในปจจุบนั คือขณะที่ทํา จะสูง
จะต่าํ ก็ใหรอู ยูอ ยางนัน้ อยาไปคาดวานีส้ งู เกินไป นี่ต่ําเกินไป นีน่ อกจากกายไปแลว
ทีแรกเรานึกวาเราพิจารณาอยูภายในกาย อาการนีอ้ ยูใ นกาย ทําไมจึงกลายเปน
นอกกายไป เราอยาไปคิดอยางนัน้ แมจะสูงจะต่ํา จะออกนอกออกในก็ตาม ถาเราไม
ปลอยความรูในเปาหมายที่เรากําลังพิจารณานั้น นัน่ แหละจะเห็นความแปลกประหลาด
และจะเห็นความอัศจรรยขน้ึ มาจากอาการนัน้ แหละ เชนเรากําหนดเนื้อ จะเปนเนื้อ
อวัยวะสวนใดก็ตาม กําหนดลงตรงนัน้ ใหเห็นชัดอยูภ ายในนัน้ แลวจะคอยกระจายไป
กระจายไปเอง
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เมื่อสติตั้งมั่นอยูดวยดี คือรูส กึ ตัวจําเพาะหนา จิตก็รวู า ทํางาน ปญญาก็ตรอง
ตามนั้น สักประเดีย๋ วอาการนัน้ ก็จะคอยกระจายลงไป คือหมายความวา มันเปอยลงไป
ๆ อันนัน้ ก็พงั อันนีก้ พ็ งั
ดูใหมันชัดเจนลงไป เราไมตอ งกลัวตาย จะกลัวอะไรเราดูความจริงนี่ ไมใชดูวา
เราจะตายนีน่ า! เอา! สลายลงไป ๆ นีเ่ ราเคยพิจารณาอยางนัน้ อันนัน้ ขาดลงไปอันนี้
ขาดลงไป มันเพลินขณะที่พิจารณา พิจารณารางกายตัวเรานี้เองแหละ แตในขณะที่
พิจารณาดวยความเพลินนั้น รางกายปรากฏวาหายไปหมดไมรสู กึ ตัวเลย ทั้งๆ ที่เรา
กําหนดพิจารณากายอยูนั้นแล
เอา ! รางกายพังลงไป ๆ หัวขาดลงไป แขนขาดลงไป ตกลงไปตอหนาตอตา
แขนทอนนัน้ กระดูกทอนนัน้ ขาดลงไป กระดูกทอนนี้ขาดลงไป ภายในกายนีท้ ะลักออก
ไป เอา ! ดูไปเรื่อยๆ เพลิน ดูเรื่อยๆ แตกลงไป ๆ
สวนน้าํ ก็ซมึ ลงไปในดิน และเปนไอไปในอากาศ ฉะนัน้ เวลาปรากฏน้าํ ซึมซาบลง
ไปในดินและออกเปนอากาศไปหมดแลว สวนตางๆ ก็แหง อวัยวะสวนนีแ้ หง แหงแลว
กรอบเขา ๆ แหงเขาไปจนกลายเปนดินไป ดินกับกระดูกของอวัยวะเลยกลมกลืนเปน
อันเดียวกันไป ! นี่เห็นชัด
สวนทีแ่ ข็งคือกระดูก กําหนดเห็นเปนลําดับ และกําหนดเปนไฟเผาบาง
กําหนดใหคอ ยผุพงั ลงไปบาง กระจายลงไปตามลําดับบาง จนกลืนเขาเปนอันเดียวกับ
ดินอยางเห็นไดชัด
ทีช่ ดั ทีส่ ดุ เกีย่ วกับการพิจารณานี้ คือธาตุดนิ กับธาตุนาํ้ สิง่ ทีต่ ดิ ใจซึง่ ภายในใจก็
คือธาตุดนิ สวนน้าํ นัน้ ก็ปรากฏเปนอยางนัน้ ลม ไฟ ไมคอยจะมีปญหาอะไรนัก ไมเปน
ขอหนักแนนสําหรับการพิจารณา
และไมเปนสิ่งที่จะซึ้งภายในใจเหมือนอยางเรา
พิจารณารางกายซึง่ เปนอวัยวะหยาบ
พออันนี้กระจายลงไป กลายเปน “ดิน” หมด จิตก็เวิง้ วางละซิ ! ขณะนั้นเวิ้งวาง
ไปหมด! อยางนีก้ ม็ ี
แตเวลาพิจารณากรุณาอยาไดคาดไดหมาย ใหเอาความจริงในตน เปนสมบัติ
ของตน เปนสักขีพยานของตน อยาเอาความคาดคะเนมาเปนสักขีพยาน มาเปนขอ
ดําเนิน จะไมใชสมบัติของเรา นั่นเปนสมบัติของทาน สมบัติของเราคือเรารูเอง เราเปน
อยางไรใหเปนขึ้นภายในตัวเราเอง นั้นแลคือความรูของเรา ความเห็นของเราแล เปน
สมบัติของเราแท! ควรกําหนดอยางนี้
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บางครั้งไมเปนอยางนั้นเสมอไป หากเปนไปของมันเองโดยหลักธรรมชาติ พอ
การสลายลงไปเปนดินเชนนั้นแลว บางทีกระดูกมันคอยผุพังลงไป ๆ ยังไมหมด แตอนั
หนึง่ มันปรากฏขึน้ ภายในจิตใจวา “ที่มันยังไมหมด สวนที่เหลือจะตองเปนดินเชนเดียว
กันอีก” มันมีความปรุงขึน้ ในจิต ทั้งๆ ทีใ่ นขณะนัน้ ไมมกี ายเลยในความรูส กึ แตจิต
หากปรุงขึน้ อยางนัน้
สักประเดีย๋ วไมทราบวาแผนดินมาจากไหน มาทับกระดูกทีย่ งั เหลืออยู พรึบ
เดียว คือมาทับสวนที่ยังผุพังไมหมดใหกลายเปนดินไปหมดดวยกัน พอกระดูกสวนที่
เหลือกลายเปนดินไปหมดแลว จิตไมทราบวาเปนอยางไร มันพลิกตัวของมันอีกแงหนึง่
ขณะทีจ่ ติ พลิกกลับอีกทีเลยหมด! แผนดินก็ไมมี ทั้งๆ ทีแ่ ผนดินมันไหลมาทับกัน
อยางรวดเร็ว พลิกมาทับกองกระดูกของเราที่ยังละลายไมหมดลงเปนดิน
ทีนี้ก็รูขึ้นมาพับ! อีกวา “อือ่ ! ทุกสิ่งทุกอยางมันก็เปนดินหมด ในรางกายอันนีท้ ่ี
มันลงไปก็เปนดินหมด!” หลังจากนัน้ ครูห นึง่ จิตก็พลิกตัวอีกที และพลิกอยางไรไม
ทราบความสมมุติได ดินเลยหายไปหมด อะไรๆ หายไปหมด เหลือแตความรูล ว นๆ
โลงไปหมดเลย เกิดความอัศจรรยขน้ึ มาอยางพูดไมถกู ซึง่ การพิจารณาเชนนีเ้ ราไม
เคยเปน! มันเปนขึ้นมาใหรูใหเห็นอยางชัดเจน จิตเลยอยูน น้ั เสีย คืออยูอ นั เดียวเทา
นัน้ จะมีขณะใดขณะหนึ่งของจิตวาเปนสองไมมีเลย! เพราะมันตายตัวดวยความเปน
หนึ่งแทๆ
พอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงวาเปนสองกับความปรุง แตนี่ไมมีความปรุงอะไรทั้ง
สิน้ เหลือแตความรูที่สักแตวารู และเปนของอัศจรรยอยูในความรูนั้น ขณะนั้นมันเวิ้ง
วางไปหมดเลยโลกธาตุน้ี ตนไม ภูเขา อะไรไมมีในความรูสึกตอนนั้น จะวาเปนอากาศ
ไปหมด แตผนู น้ั ก็ไมสาํ คัญวาเปนอากาศอีกเหมือนกัน มีอยูเ ฉพาะความรูน น้ั เทานัน้ !
แตจิตสงบตัวอยูเปนเวลาชั่วโมงๆ! พอจิตถอนออกมาแลวแมจะกําหนดอะไรก็
เวิง้ วางไปอีกเหมือนกัน นีอ่ าจเปนไดคนละครัง้ เทานัน้ นี้ก็เคยเปนมาเพียงครั้งเดียวไม
เคยซ้าํ อีกเลย! สวนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะๆ มันเปนไดตามความชํานาญของจิต
จนกระทั่งเปนไปทุกครั้งที่เราพิจารณา
การพิจารณาความแปรสภาพเปนดิน เปนน้าํ เปนลม เปนไฟ ยังชัดเจนอยูทุก
เวลาที่เราพิจารณา ความทีเ่ ปนเชนนีแ้ ลเปนความสามารถ ทีจ่ ะทําจิตเราใหมกี าํ ลังและ
ความเคยชินกับความจริงคือ ดิน น้าํ ลม ไฟ แท สามารถถอดถอนความเปน “เรา”
เปน “ของเรา” ออกไดโดยลําดับ เพราะตามความจริงแลว รางกายนีถ้ า วาธาตุมนั ก็ธาตุ
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ถาวา “ธาตุดนิ ” มันก็ธาตุดินเราดีๆ นีเ่ อง ไมใชเราไมใชของเราตามคําเสกสรรมั่นหมาย
ตางๆ
การพิจารณาซ้าํ ๆ ซากๆ รูไมหยุดยั้ง รูเรื่อยๆ เพราะการพิจารณาอยูเรื่อยๆ
ยอมจะเพิ่มความซาบซึ้งโดยลําดับจนเขาใจชัด แลวถอดตัวออกจากคําทีว่ า “กายเปน
เราเปนของเรา” ก็เลยกายสักแตวา กาย ถาใหชอ่ื วากายก็สกั แตวา กาย ถาจะใหชื่อวา
กายสักแตวา ปรากฏสภาพเทานัน้ ก็พดู ได เมื่อจิตรูอยางพอตัวแลวไมมีอะไรเปนปญหา
ใจจะวาเขาเปนอะไรเขาไมมีปญหา เพราะเปนปญหาอยูกับใจดวงเดียว
ฉะนัน้ จําตองแกปญ
 หาเราเองออกจากความลุม หลง ความสําคัญมัน่ หมาย
ตางๆ ใหเขาสูค วามจริงแหงธรรม คือ รูลวนๆ นัน้ ก็ธาตุลว นๆ แมจะสมมุติวา “กาย”
ก็คอื ธาตุลว นๆ ยอนเขามาในจิตก็จติ ลวนๆ ทั้งสอง “ลวนๆ”นี้ตางก็เปนความจริง
ลวนๆ เมื่อทราบความจริงชัดอยางนี้แลว เอา! เวทนาจะเกิดขึ้นก็เกิด เพราะเวทนาก็
เปนธาตุอนั หนึง่ หรือเปนสภาวธรรมอันหนึง่ เชนเดียวกับรางกาย มันวิง่ ถึงกันอยางนัน้
“สัญญา” ความหมาย พอปรุงแผล็บเราก็ทราบเสียวา มันออกไปจากจิตนี้ไปปรุง
อยางนัน้ ไปสําคัญอยางนี้ เมือ่ ทราบแลวจิตก็ถอนตัว สัญญาก็ดับไปทันที ถาเราไมทราบ
มันก็ตอ อันนีด้ บั อันนัน้ ตอสืบตอกันไปเรือ่ ยๆ เหมือน “ลูกโซ” พอทราบมันก็ดบั ของ
มัน ดับในขณะที่สติรูทัน และไมปรุงเปนเรื่องเปนราวอะไรขึ้นมาได นี่เรียกวา “สติทัน”
ถาไมทนั เรือ่ งก็ตอ เรือ่ ยๆ การพิจารณาความจริงในรางกายจึงเปนเรือ่ งใหญทส่ี ดุ
พระพุทธเจาจึงทรงสอน “สติปฏฐานสี”่ ซึ่งมีอยูในรางกายจิตใจนี้ทั้งนั้น สัจ
ธรรมก็มอี ยูท น่ี ่ี ทานจึงสอนลงทีน่ ่ี สรุปแลวลงที่จิต การที่วาพิจารณาไปทั้งหมดนั้น
พิจารณาเพื่ออะไร? ก็พิจารณาเพื่อใหจิตรูตามความเปนจริง แลวจะไดปลอยวางความ
งมงายในการยึดถือ เขามาสูความเปนตน
เอา! เมือ่ หมดความงมงายในธาตุส่ี ดิน น้าํ ลม ไฟ นีแ่ ลว เลยหมดความงมงาย
ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเกีย่ วกับขันธหา นี้ แลวก็เขามาพิจารณาความงม
งายของจิตอีก แนะ! มันยังมีเรื่องของมันอีก!
ความงมงายตามขัน้ ของกิเลสทีล่ ะเอียดนี้ เรียกวา “เปนความละเอียดของกิเลส”
เปนความงมงายอันละเอียดของจิต ยอนเขามาพิจารณาเขามาอีก จะเอาอะไรเปนหลัก
เกณฑที่นี่ ?
ก็เราพิจารณาจิต จิตเปนนามธรรม เวทนาก็เปนนามธรรม กิเลสก็เปน
นามธรรม ปญญาก็เปนนามธรรม ไมวาแตเพียงจิตจะเปนนามธรรม สิง่ ทีเ่ ปน
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“นามธรรม” กับสิง่ ทีเ่ ปน “นามธรรม” มันอยูด ว ยกันได ติดกันได กิเลสกับจิตตางก็
เปนนามธรรมดวยกันจึงติดกันได
เอา! ปญญาคนลงไปเพราะเปนนามธรรมดวยกัน จะพิจารณาเชนเดียวกับเรา
พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกแยะใหเห็นตามความจริงของมัน แลว
จับจิตนีข้ น้ึ มาเปนตัวผูต อ งหา เปนตัวนักโทษทีเดียว ฟาดฟนหัน่ แหลกลงในตัวผูต อ ง
หาหรือนักโทษนี้
นีแ่ หละคือผูต อ งหาหรือนักโทษ มันเปน “โทษ” เขามารวมไวในตัวนี้หมด ถือวา
ตัวเกงตัวรูต วั ฉลาด สิง่ นัน้ สิง่ นีร้ ไู ปหมดแลวในโลกธาตุน้ี รูป เสียง กลิน่ รส เครื่อง
สัมผัส รูหมด! รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณภายในรางกาย ทีเ่ ปนขันธหา นีก้ ร็ ู
หมด! แตไมยอมรูตัวเอง! นัน่ นะซี! มาติดตรงนี้ มาโงตรงนี!้ พรอมทัง้ ยอนปญญาเขา
ภายในจิตนี้อีก ฝาฟนตรงนี้ออกใหทะลุไป แทงเขาไปตรงนี้ เขาไปหาความรูนี้ ความรู
ที่วาเกงๆ นัน่ แหละคือ “ตัวงมงายของจิต” แท!
เมือ่ พิจารณาคลีค่ ลายโดยละเอียดถีถ่ ว นแลว
สภาพทีแ่ ทรกอยูก บั จิตก็เปน
สภาวธรรมอันหนึง่ เทานัน้ จิตจะคงตัวอยูไมฉิบหายเพราะการพิจารณาหาความจริง ก็
ใหฉบิ หายไป ไมตอ งอาลัยเสียดาย ถาจิตมัน่ คงตอความจริงแลว! จิตคงอยูไ มฉบิ หาย!
ถาจิตทรงความจริงไวตามธรรมชาติของตัวเองซึ่งเปนความจริงจริงๆ แลว ก็จิตนี้แลจะ
พนโทษ ถึงความบริสทุ ธิ์ จิตจะสูญหรือไมสูญก็ใหรูกัน!
คนลงไปไมตองเสียดายอะไรทั้งสิ้น จิตก็ไมตองเสียดาย ไมตองกลัววาจิตจะ
ตองถูกทําลายจะสลาย จิตจะฉิบหายไป จิตจะสูญสิ้นไปไหน!
เมื่อถูกปญญาทําลายสิ่งแทรกซึมหมดแลว
กิเลสทุกประเภทสูญสิ้นไปเอง
เพราะเปนสิ่งจอมปลอมอยูภายในจิต เมื่อกําหนดพิจารณาลงไปจริงๆ แลว ไอสง่ิ ทีค่ วร
สูญสิ้นไปยังไงก็ทนอยูไมได มันตองสูญ สวนธรรมชาติที่สูญไมได ทํายังไงก็ตอ งอยู คง
ตัวอยู คือจิตนีจ้ ะสูญไปไหน! นัน่ แหละผูท ถ่ี กู กิเลสนีค้ รอบงําอยูก ค็ อื จิต ปญญาฟาดฟน
กิเลสแหลกละเอียดลงไปจากจิตแลว จิตนีก่ เ็ ลยกลายเปนความบริสทุ ธิข์ น้ึ มา ผูน แ้ี ล
คือผูบริสุทธิ์แท จะเอาอะไรไปสูญ! สูญแลวจะบริสทุ ธิไ์ ดอยางไร ? อันนัน้ ตาย อันนีฉ้ บิ
หาย แตอนั นีเ้ ปน“อมตํ แท” อมตํ ดวยความบริสทุ ธิ์ ไมใช อมตํ ทีก่ ลิง้ ไปมาตาม “วัฏ
วน” ทัง้ หลายทีเ่ คยเห็นมา อันนัน้ ก็ไมตาย แตมนั กลิง้ ไปอยูอ ยางนัน้ ตามกฎ “วัฏจักร”
แต “อมตํ” นี้ไมตายดวยไมกลิ้งดวย นัน้ เปน “วิวฏั ฏะ” คือไมตายและไมหมุน นี่
ตัวจริงอยูภายในทามกลางขันธของเรา อันนีแ้ หละตัวสําคัญ!
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เจาตัวยุแหยกอกวนมันเขาไปกลุมรุมจิตนี่ใหหลงไปตามโลก ตามธาตุตามขันธ
ตามทุกขเวทนา ความเจ็บไขไดปวยตางๆ วุน วายไปหมด ความจริงเขาไมไดวา อะไรนี่
รางกายมีอะไรก็มอี ยูอ ยางนัน้ เวทนาเกิดขึ้นก็เกิดตามเรื่องของมัน มันไมทราบวาตน
เปนเวทนา ไมทราบวาตนเปนทุกข เปนสุข เปนเฉยๆ อะไรเลย ก็จิตนีเ้ ปนผูไ ปใหความ
หมาย แลวก็ไปหลงความหมายของตัวเองโดยไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากเกิดโทษ
แกตวั ถายเดียวเทานัน้
เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาดวยปญญา ใหเห็นตามความเปนจริงของมัน แลว
อะไรจะฉิบหาย เราจะขาดทุนเพราะอะไร รางกายแตกก็แตกไปซี ก็ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา ทานบอกไวแลววาธรรมเหลานีค้ รอบโลกธาตุ จะไมครอบขันธอยางไร ไตรลักษณ
เคยครอบโลกธาตุอยูแ ลวทําไมจะไมครอบขันธเราได นี่เมื่อมันเปนไปตามกฎ อนิจฺจํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา เราจะไปขัดขวางไดอยางไร
เอา! ปลอยมันไป อะไรไมทน เออ! แตกไป มันมีแตสง่ิ ทีแ่ ตกทีส่ ลายทัง้ นัน้ อยู
ในโลกธาตุน้ี เปนแตเพียงวาชาหรือเร็วตางกัน มีเทานั้น แลวขันธของเราจะทนไปได
อยางไรตั้งกัปตั้งกัลป เพราะอยูใ นกรอบอันเดียวกัน เอา! พิจารณาใหเห็นตามความ
จริงไวกอนที่ยังไมแตกซึ่งเปนความรอบคอบของปญญา
ใหเห็นชัดเมือ่ ถึงเวลา
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น เอา! ขึน้ เวทีกนั วันนี้ วางัน้ เลย!
วันนีเ้ ราจะขึน้ เวทีเพือ่ เห็นความจริง รูความจริงตามหลักธรรม ไมใชขึ้นเวทีเพื่อ
ลมจม ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเปนเรื่องของทุกขเวทนา การพิจารณาเรื่องของทุกขเวทนาซึ่ง
มีอยูใ นขันธน้ี เปนเรื่องของสติปญญา เราตองการทราบความจริงจากการพิจารณา มัน
จะลมจมไปไหน เพราะเราไมไดทําเพื่อความลมจม เราไมไดทาํ เพือ่ ความฉิบหายใสตวั
เรา เราทําเพื่อชัยชนะ เพื่อความรูตามสัดสวนของความจริง ทีม่ อี ยูท เ่ี ปนอยูใ หรอบภาย
ในใจตางหาก แลวรอดพนไปไดจากสิ่งนี้ นัน่ เปนมงคลอันสูงสุด!
ทีท่ า นวา “เปนมงคลอันสูงสุด” “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” นี่
แหละ การทําพระนิพพานใหแจงทําอยางนี้แหละ พระนิพพานถูกปดบัง ก็คอื จิตนัน้
แหละถูกปดบัง ดวยกิเลสตัณหาอวิชชา มันปดบังใหมืดมิดปดตา จึงแกไขกันดวยวิธนี ้ี
คือพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริง เปนการเปดสิ่งที่ปดบังทั้งหลายออก ที่เรียก
วา “ทําพระนิพพานใหแจง” ใหแจงชัดภายในใจ เมือ่ แจงชัดหมดแลวก็ “เอตมฺมงฺคล
มุตฺตมํ” เปนมงคลอันสูงสุด!
อะไรจะสูงยิ่งกวา “นิพพฺ านสจฺฉกิ ริ ยิ า จ” อันนีเ้ ปนสูงสุด
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นอกจากนัน้ ก็ “ผุฏฐ สฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ
เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” จิตนีอ้ ะไรมาสัมผัสก็ตาม ไมมีความหวั่นไหวพรั่นพรึง สิ่งทั้งหลาย
เขามาแตะตองสัมผัสไมได ที่เขาไมไดเพราะมันหมดสิทธิ์
“เขมํ” ทานวาเปนจิตดวงเกษม “เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ” มงคลสองขอทีก่ ลาวมานี้
อยูที่ใจนี่นะไมไดอยูที่ไหน ใจนีแ่ หละเปนตัวมงคลและเปนอัปมงคล ก็อยูใ นฉากเดียว
กัน
เวลานีเ้ ราแกอปั มงคล เพราะมันมีติดใจเราอยู ใหเปน “มงคล” ขึ้นมา “นิพฺ
พานสจฺฉกิ ริ ยิ า จ” เอา! แกเปดเผยลงไป “ตโป จ พฺรหฺมจริยฺจ อริยสจฺจาน ทสฺสนํ”
นี่ ตโป คือความแผดเผากิเลส กิเลสเปนของรอน จึงเผากิเลสดวย “ตปธรรม” คือสติ
ปญญา ซึ่งเปนของรอนสําหรับกิเลส และแผดเผากิเลสลงไป
“อริยสจฺจาน ทสฺสนํ” คือรูเ ห็นอริยสัจ ทุกขก็รูเต็มจิต สมุทยั ก็ละไดเต็มใจ
มรรคก็บําเพ็ญไดเต็มภูมิของมหาสติ มหาปญญา แนะ! จะวาอยางไรอีก นิโรธก็แสดง
ความดับทุกขเต็มภูมิ
คําวา “เห็นสัจธรรม” ทานเห็นอยางนัน้ ผูเห็นผูรู “สัจธรรม” โดยสมบูรณนน้ั แล
คือผูทําพระนิพพานใหแจง และผูไมหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายคือจิตนี้แล อยูท น่ี !่ี
นีพ่ วกเรานาจะเอาสาระสําคัญนีใ้ หได! จิตเปนตัวสําคัญ สวนรางกายอะไรๆ
ในขันธหา ก็อยางวา! อยางที่เราเห็นเราพิจารณาแลวแล! ขอใหไดตัวนี้ซึ่งเปนตัวสําคัญ!
เอา! อะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะ โลกนีม้ นั เปนอยางนีอ้ ยูแ ลว มันเปนมาแตไหน
แตไร เราก็เคยเปนมาแลว กีก่ ปั กีก่ ลั ปเกิดตาย ๆ นีแ่ หละ คราวนีก้ เ็ ดินตามทางหลวงที่
เคยเดินนั่นแล
“ทางหลวง” คือคติธรรมดาใครหามไมได ตองเดินไปตามนี้ เราก็รูความจริงของ
คติธรรมดาอยูบ า งแลวนีจ่ ะวาอยางไรตอไปอีก ความรูใ นการแสดงก็มเี ทานี้ กรุณานําไป
พิจารณาอยาไดประมาทนอนใจ
คําวา “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ การทําพระนิพพานใหแจงเปน
มงคลอันสูงสูด” ยอมจะเปนสมบัติของทานพุทธบริษัทผูพยายามไมลดละ ในวันหนึง่
แนนอน
จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้ ฯ
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