
 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๗๑ 

๔๗๑

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ 
 
  ธรรมของพระพุทธเจาทรงแสดงไวอยางถูกตองไมมีปดบังลี้ลับ แสดงตามความ
จรงิท่ีมีอยูทุกอยางไมวาข้ันไหนแหงธรรม เชนวา บาป บุญ นรก สวรรค นิพพานมีจริง
อยางนี้เปนตน จนกระทั่งเขาถึงเรื่องราวของกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูเปนอยู เปนความจรงิ
ดวยกันหมด จึงหาที่คานไมได แตทําไมสิ่งเหลานี้จึงเปนปญหาสําหรับพวกเรา ? 
   ธรรมทานแสดงไวอยางเปดเผยไมมีอะไรเปนปญหา ไมมีอะไรลี้ลับเลย แสดง
ตามความจริงลวนๆ ซึ่งความจริงนั้นก็มีอยู แสดงตามความจริงนั้นๆ ทุกข้ันแหงความ
จริง แตพวกเราก็ไมเขาใจ เหมือนทานบอกวา “ น่ีนะ, ๆ !” ซ่ึงช้ีใหคนตาบอดดู คนหู
หนวกฟง คงจะเปนอยางน้ัน มือคลําถูกแตตาไมเห็น ไปท่ีไหนก็โดนกันแตทุกข ทั้งๆ ที่
ทานสอนวาทุกขเปนอยางไรก็รูอยู แตก็โดนเอาจนได ! บอกวาทุกขไมใชของดี ก็โดน
แตทุกข เพราะสาเหตุ และเดินตามสาเหตุการกอบโกยทุกขขึ้นมาเผาตัวเองทั้งนั้น 
  ใน “ธรรมคุณ” ทานแสดงวา “สนฺทิฏฐิโก” สุขทุกขเปนสิ่งที่รูเห็นอยูกับตนดวย
กัน มีการตายเปนตน “เอหิปสฺสิโก” “โอปนยิโก” น่ีเปนหลักสําคัญมาก “เอหิปสฺสิโก”
ทานจงยอนจิตเขามาดูธรรมของจริง ไมไดหมายถึงใหไปเรียกคนอ่ืนมาดูธรรมของ
จริง “เอหิ” ก็คือสอนผูน้ันแหละผูฟงธรรม ผูปฏิบัติธรรมน่ันแหละ ใหทานจงยอนใจเขา
มาดูที่นี่แล คือความจริงอยูท่ีน่ี 
  ถาพูดแบบ “โลกๆ” ก็วา “ความจริง” ประกาศตนใหทราบอยูตลอดเวลา หรือ
ทาทายอยูตลอดเวลาจริงขนาดที่เรียกวา “ทาทาย” วาง้ันแหละ ใหดูที่นี่ “เอหิ” ใหดูท่ีน่ี
ไมไดหมายความวาใหเรียกคนอื่นมาด ู ใครจะมาดูได! ก็เขาไมเห็นของจริง ไมรูของ
จริง! ของจริงอยูกับเขาเขายังไมเห็น เขายังไมรู จะใหมาดูของจริงอยูทีเ่ราไดอยางไร 
“เอหิปสฺสิโก“ทานสอนใหดูความจริงของจริงของเจาของซึ่งมีอยูนี้ตางหาก “โอปนยิโก” 
เห็นอะไรไดยินอะไร สัมผัสอะไร ใหนอมเขามาเปนประโยชนสําหรับตน เรื่องดีเรื่องชั่ว 
เรื่องสุขเรื่องทุกข ที่สัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือปรากฏข้ึนภาย
ในใจเก่ียวกับเร่ืองภายนอก คืออดีตอนาคต เปนเรื่องอะไรของใครก็ตาม ใหโอปนยิโก
นอมเขามาสูใจซ่ึงเปนตนเหตุสําคัญ อันจะกอเรื่องตางๆ ใหเกิดข้ึนภายในตน ไมนอก
เหนือไปจากจิตน้ีเลย 
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 จิตจึงเปนเรื่องใหญโตมาก “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา” เทาน้ีก็กระเทือนโลกธาตุ
แลว จะเคลื่อนเล็กนอยก็ใจเปนตนเหตุ ธรรมท้ังหลายจึงมีใจเปนสําคัญ มีใจเทานั้นจะ
เปนผูรับทราบสิ่งตางๆ ไมมีอันใดที่จะรับทราบไดนอกจากใจ 
 ธรรมทั้งหลายคืออะไร? กุศลธรรม อกุศลธรรม มีอยูในสถานท่ีใดถาไมมีอยูท่ี
ใจ กุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจ ปรับปรุงใจใหมีความเฉลียวฉลาดทันกับ
เหตุการณตางๆ ซ่ึงออกมาจากภายในใจของตนเอง เมื่อ “อกุศลธรรม” เกิดขึ้นที่ใจ ก็
ให “กุศลธรรม” อันเปนเรื่องของปญญาพินิจพิจารณาแกไขความโงของตน ความโงของ
ตนที่เรียกวา “อกุศล” น้ันใหหมดไปจากใจ 
  “โอปนยิโก” นอมเขามาที่นี่ เห็นเรื่องโงเรื่องฉลาด เร่ืองสุขเร่ืองทุกขของใครก็
ตาม ใหนอมเขามาเปนคติเตือนใจ “เอหิปสฺสิโก” ใหดูที่ตรงนี ้บอแหงเหตุทั้งหลายคือ
ใจ แสดงอยูตลอดเวลาไมมีวันเวลาหยุดย้ัง ทํางานอยูอยางน้ันย่ิงกวาเคร่ืองจกัรเคร่ือง
ยนต ซึ่งเขาเปดเปนเวล่ําเวลาและปดไปตามกาลเวลา ใจไมมีท่ีปด เปดจนกระทั่งวัน
ตายไมมีปด แลวก็บนวา “ทุกข” บนไปเทาไรก็ไมเกิดประโยชน เพราะไมแกที่ตน
เหตุที่ควรแก ซ่ึงถาแกไดแลวทุกขก็ดับไปเปนลําดับ ตามความสามารถและความเฉลียว
ฉลาดรอบคอบ 
 ฉะน้ันจึงไมสอนไปท่ีอ่ืนนอกจากใจผูปฏิบัติ ถาสอนไปก็เหมือนสอนให
ตะครุบเงา โนน ๆ ๆ ไมมองดูตัวจริงอันเปนตนเหตุ 
 สอนท่ีตนเหตุเปนสําคัญ เพราะกิเลสเกิดขึ้นที่นี่ จะเอายังไง? อะไรเปนตัวเหตุ
ท่ีจะใหเกิดความทุกขความลําบากแกสัตวโลกท้ังหลาย? ตลอดถึงความเกิด แก 
เจ็บ ตาย ? นี่เปนผลมาจากกิเลสซึ่งเปนเช้ือเปนตัวเหตุสําคัญ มันเกิดข้ึนอยางไร? ถา
ไมเกิดข้ึนจากใจ มันอยูท่ีน่ี จึงไมไปสอนที่อื่น เพราะเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจัง 
เอาเหตุเอาผลใหรูความจริง และถอดถอนกิเลสไปไดโดยลําดับ ก็ถอดถอนท่ีตรงน้ี 
เพราะตรงน้ีเปนผูผูกมัดตัวเอง เปนผูส่ังสมกิเลสข้ึนมาในขณะท่ีโงเขลาเบาปญญา 
ไมรูเรื่องรูราว เวลาถอดถอนดวยอุบายของสติปญญาท่ีมีความเฉลียวฉลาด พอถอด
ถอนไดก็ถอดถอนกันท่ีตรงน้ี สติใหมีอยูที่ตรงนี ้ จุดนี้เปนจุดที่ควรระวังอยางยิ่ง เปน
จุดท่ีควรบํารุงรักษาอยางย่ิงคือใจ! บํารุงก็บํารุงที่นี ่ ดวยการภาวนาและสงเสริมสติท่ีมี
อยูแลวใหมีความเจริญข้ึนเร่ือยๆ อยาใหเส่ือม และรักษาจิตดวยดี อยาใหอะไรเขามา
เก่ียวของ ระมัดระวังอยาใหจิตนี่แสออกไปยุงกับเรื่องตางๆ แลวนําส่ิงน้ันเขามาเผา
ตน นี่ทานเรียกวา “รักษา” 
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 กําจัดก็คือคนควาหาเหตุผลของมัน อันใดที่มีอยูแลวและเปนของไมด ี ให
พยายามแกไขและคนควาหาเหตุหาผล เพื่อแกไขถอดถอนตามจุดของมันที่เกิดขึ้น 
 เรื่องใหญโตแทๆ อยูที่จิต เรื่องเกิดก็คือจิตที่ทองเที่ยวอยูใน “วัฏสงสาร” จน
ไมรูประมาณวานานเทาไร เพียงคนคนเดียวเทาน้ีก็เต็มโลกแลวละซากศพท่ีเกิดตาย 
เกิดตายซ้ําๆ ซากๆ แตเจาของรูไมได นับไมได นับไมถวน ไมรูจักนับ เพราะมีมากตอ
มาก และความโงปดบังตัวเอง ความจริงของตัวที่เปนมาเทาไรก็ถูกปดบังเสียหมด ยัง
เหลือแตความหลอกลวง โลๆ เลๆ หาความจริงไมได ทานจึงสอนใหแกส่ิงเหลาน้ีให
หมดไป 
 พยายามอบรมสติใหดีใหทันกันกับความคิดปรุง มันปรุงขึ้นที่จิตและปลุกปนจิต
อยูตลอดเวลา ถามีสติอยูแลวเพียงความกระเพื่อมของจิตปรุงแย็บออกมาเทานั้น จะ
เปนการปลุกสติปญญาใหเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน เรานั่งอยูกับที่ เราเฝามันอยูกับท่ี ที่จะ
เกิดขึ้นแหงเหตุทั้งหลายไดแกใจ เราตองทราบ พอกระเพ่ือมตัวออกมาก็ทราบ ทราบ
โดยลําดับน่ีแหละ 
 การหลอกลวงของจติก็หลอกลวงท่ีน่ี จิตที่จะเขาใจความจริงก็เขาใจดวยปญญา 
นอกจากน้ันก็พิจารณาดูเร่ืองธาตุเร่ืองขันธใหเห็น จนกระทั่งฝงจิต คือมันซึ้งในจิตวา
อาการแตละอาการน้ันเปนความจริงอยางน้ัน ใหพิจารณาหลายคร้ังหลายหนหากซ้ึงไป
เอง คราวนี้ก็ทราบ คราวน้ันก็ทราบ คราวน้ีก็เขาใจ คราวน้ันก็เขาใจ เขาใจหลายคร้ัง
หลายหน เลยเปนความซาบซ้ึงแนใจ 
 รูป แนะ ฟงซิ ! อะไรเปนรูป รวมทั้งหมดผมก็เปนรูป ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
เอ็น กระดูกก็เปนรูป รวมเขาไปทั้ง “อวัยวะ” ท่ีเปนดานวัตถุ ทานเรียกวา “กองรูป” 
หรือเรียกวา “กาย” 
 เอา ! ดูน่ี เวลาทองเท่ียวใหสติตามความรูท่ีเดินไปในอวัยวะสวนใดอาการใด
ของรางกาย ใหสติเปนผูคุมงาน ปญญาเปนผูตรองไป ความรู รูไปตามอาการน้ันๆ
ปญญาตรองไปใหซึ้ง ๆ สติรับทราบไปทุกระยะ นี่คืองานของเราแท 
   สวนงานเรๆ  รอนๆ งานคิดปรุงโดยไมมีสตินั้นเราเคยทํามาพอแลว และเคย
เปนโทษ เกิดโทษ กระทบกระเทือนจิตใจเรามามากแลวเพราะความคิดปรุงนั้นๆ 
  งานเชนน้ีเปนงาน เปนงานร้ือถอนทุกขภัยออกจากใจโดยตรง เปนงานจํา
เปน งานคือการกําหนดดวยความมีสติ ประกอบดวยปญญา ไตรตรองใน “ขันธ”โดย
สม่ําเสมอไมลดละ ความรูเดินไปตามอาการนั้นๆ และถืออาการน้ันๆ เปนเหมือน 
“เสนบรรทัด” ใหใจเดินไปตามน้ัน สติปญญาแนบไปตามไมลดละ เหมือนกับเขียน
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หนังสือไปตามเสนบรรทัด ใหใจเดินไปตามนั้น สติปญญาแนบไปตามไมลดละ เหมือน
กับเขียนหนังสือไปตามเสนบรรทัด สติประคองไปดวย ดูไปดวย น่ีเรียกวา “เที่ยว
กรรมฐานตามปาชาซึ่งมีอยูกับตัว” 
 ความอยากรูอยากเห็นอยางรวดเร็วตามใจน้ัน อยาเอาเขามาเก่ียวของใหเหนือ
ความจริงที่กําลังพิจารณา รูอยางไรใหเขาใจตามความรูน้ัน แลวกําหนดตามไปเร่ือยๆ 
แยกดูความเปนอยูของขันธตางๆ วาเปนอยางไร มีหนังหุมอยูภายนอกบางๆ เทานั้น
แลท่ีหลอกลวงตาโลก ลวงตาทานลวงตาเรา ไมไดหนาเทาใบลานเลย น่ันคือผิวหนัง 
 เราจะพิจารณาในแงหนึ่งแงใด ก็เปนการพจิารณาเพ่ือถอดถอนความหลงของ
ตัว เวลาพิจารณาอยางน้ีทําใหเพลินดี เอา! ดูข้ึนไปขางบน ดูลงไปขางลาง ดูออกไปขาง
นอกขางในกายเราน้ีแล เปนการทองเที่ยวใหเพลินอยูในนี้ สติตามอยาให “สักแตวา
ไป” ใหสติตามไปดวย ปญญาตรองไปตามความรูที่รูกับอาการนั้นๆ ไปดวย ข้ึนขางบน
ลงขางลางที่ไหนถูก “สัจธรรม” ท้ังน้ัน 
   งานนี้เรียกวา “งานรื้องานถอนพิษภัย” ที ่ “อุปาทาน” เขาไปแทรกสิง ไปยึดไป
ถือทุกช้ินทุกอันภายในรางกายน้ีออก จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจอีกตอไป เพราะ
ฉะน้ันทุกขจึงมีอยูทุกแหงทุกหน เพราะ “อุปาทาน” เปนตัวการสําคัญ คําวา “ทุกข มีอยู
ทุกแหงทุกหน” หมายถึงทุกขเพราะความยึดถือ ทําใหไปเปนทุกขที่ใจ ไมใชเปนทุกขท่ี
อ่ืน 
 เพียงรางกายเจ็บไขไดปวยแลวเปนทุกขนั้น พระพุทธเจาก็เปนได พระสาวกก็
เปนได เพราะขันธน้ีอยูในกฎของ “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา” อยูแลว จะตองแสดงตามกฎ
ของมัน แตสําหรับจิตผูพนจาก อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา และมีฐานะที่จะพนจาก  อนิจฺจ ํ
ทุกฺขํ อนตฺตา น้ี ใหพิจารณาส่ิงท่ีวาน้ี อยาใหกระทบกระเทือนตัวเองไดดวยความ
เผอเรอใดๆ เพราะการวาดภาพของตัวเอง เพื่อพิจารณารูความจริงนั้นเปนสิ่งสําคัญ ที่
จะไมใหสิ่งเหลานี้มากระทบกระเทือนใจได คือไมใหทุกขเกิดขึ้นภายใน เพราะความ
เสกสรรวา “กายเปนเรา, เปนของเรา,” เปนตน 
 พิจารณาลงไป ดูลงไป จนกวาจะเห็นชัดดวยปญญาจริงๆ เอา! หนังเปนอยาง
ไร หนังสัตวที่เขาใชทําเปนกระเปานั้นเปนอยางไร หนังรองเทาเปนอยางไร ดูกันให
หมด ตลอดเนื้อ เอ็น กระดูก เอา!ดูเนื้อสัตว ดูเน้ือบุคคล มันก็เหมือนกัน ดูเขาไป 
กระดูกเปนอยางไร กระดูกสัตว กระดูกคน ตางกันที่ตรงไหน ดูเขาไปใหเต็มความจริง



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๗๕ 

๔๗๕

ที่มีอยูกับตัว ดูเขาไป ดูภายในรางกายน้ีแหละ เพราะอันน้ีเปนส่ิงท่ีทาทายอยูแลวตาม
ความจริงของเขา 
 ทําไมใจเราจึงไมรู ไมอาจหาญ เพียงเห็นตามความจริงนั้นแลว ก็เริ่มทาทายของ
ปลอมไดดวยความจริงที่ตนรูตนเห็น ความจรงิท่ีรูเห็นดวยปญญาน้ีมีอํานาจมาก 
สามารถลบลางความเห็นอันจอมปลอมไดโดยลําดับ จนความปลอมหมดส้ินไป 
 ความจริงที่เกิดขึ้นกับใจยอมเกิดไดดวยสติปญญา คําวา “ความจริง” น้ันถูกท้ัง
สองเงื่อน เงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลาย ไมวาฝายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
เปนความจริง เปนของมีอยู ทาทายอยูดวยความมีอยูของตน และปญญาก็หย่ัง
ทราบตามความจริงของเขา จนปรากฏเปนความจริงข้ึนมาภายในใจ น่ีคือวิธีการ
ถอดถอนกิเลสเปนอยางน้ี 
 น่ีแหละความจริงกับความจริงเขาถึงกันแลวไมเปนภัย นอกจากถอดถอนพิษ
ภัยทั้งหลายไดโดยสิ้นเชิงเทานั้น 
 ตอนที่พิจารณาเดินกรรมฐาน เที่ยวกรรมฐานตามที่วานี ้ เทีย่วไปตามอวัยวะ
นอยใหญ ตรวจไปตรองไป ออกจากกรรมฐานตอนน้ันแลว ก็เที่ยวกรรมฐานใหถึงที่สุด
วารางกายน้ีจะสลายแปรสภาพไปอยางไรบาง กําหนดลงไป มันจะเปอยจะผุจะพังอยาง
ไร ? ใหกําหนดลงไป ๆ จนสลายจากกันไปหมดไมมีเหลืออยูเลย เพราะรางกายนี้จะ
ตองเปนเชนน้ันแนนอน 
 แตการกําหนดน้ัน ตางๆ กันตามความถนัดใจ สมมุติวาจะกําหนดอาการน้ันให
เห็นชัดภายในจิต เราจะจับอาการใด เชน หนัง เปนตน ใหจับอาการน้ันไวใหแน ให
ภาพน้ันปรากฏอยูภายในจิต สติจับหรือจดจองอยูที่ตรงนั้น 
 ภาพน้ันจะปรากฏสูงตํ่าไปไหนก็ตาม เราอยาไปคาดไปหมาย ความสูง ความต่ํา
สถานท่ีท่ีเราจะพิจารณาน้ัน ใหถือเอาเปาหมายของการทํางาน ใหความรูติดแนบกันอยู
น้ัน ดวยสติเปนผูควบคุม อยาเผลอตัวคิดไปที่อื่น 
 อาการน้ีจะขยายตัวมากนอยก็ใหเห็นประจักษใจในปจจบัุน คือขณะที่ทํา จะสูง
จะตํ่าก็ใหรูอยูอยางน้ัน อยาไปคาดวาน้ีสูงเกินไป นี่ต่ําเกินไป น่ีนอกจากกายไปแลว 
 ทีแรกเรานึกวาเราพิจารณาอยูภายในกาย อาการน้ีอยูในกาย ทําไมจึงกลายเปน
นอกกายไป เราอยาไปคิดอยางน้ัน แมจะสูงจะต่ํา จะออกนอกออกในก็ตาม ถาเราไม
ปลอยความรูในเปาหมายที่เรากําลังพิจารณานั้น น่ันแหละจะเห็นความแปลกประหลาด 
และจะเห็นความอัศจรรยข้ึนมาจากอาการน้ันแหละ เชนเรากําหนดเนื้อ จะเปนเนื้อ
อวัยวะสวนใดก็ตาม กําหนดลงตรงน้ัน ใหเห็นชัดอยูภายในน้ัน แลวจะคอยกระจายไป 
กระจายไปเอง 
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 เมื่อสติตั้งมั่นอยูดวยดี คือรูสึกตัวจาํเพาะหนา จิตก็รูวาทํางาน ปญญาก็ตรอง
ตามนั้น สักประเด๋ียวอาการน้ันก็จะคอยกระจายลงไป คือหมายความวา มันเปอยลงไป 
ๆ อันน้ันก็พัง อันน้ีก็พัง 
 ดูใหมันชัดเจนลงไป เราไมตองกลัวตาย จะกลัวอะไรเราดูความจริงนี ่ ไมใชดูวา
เราจะตายน่ีนา! เอา! สลายลงไป ๆ น่ีเราเคยพิจารณาอยางน้ัน อันน้ันขาดลงไปอันน้ี
ขาดลงไป มันเพลินขณะที่พิจารณา พิจารณารางกายตัวเรานี้เองแหละ แตในขณะท่ี
พิจารณาดวยความเพลินนั้น รางกายปรากฏวาหายไปหมดไมรูสึกตัวเลย ทั้งๆ ที่เรา
กําหนดพิจารณากายอยูนั้นแล 
 เอา ! รางกายพังลงไป ๆ หัวขาดลงไป แขนขาดลงไป ตกลงไปตอหนาตอตา
แขนทอนน้ันกระดูกทอนน้ันขาดลงไป กระดูกทอนนี้ขาดลงไป ภายในกายน้ีทะลักออก
ไป เอา ! ดูไปเรื่อยๆ เพลิน ดูเรื่อยๆ แตกลงไป ๆ 
 สวนนํ้าก็ซึมลงไปในดิน และเปนไอไปในอากาศ ฉะน้ันเวลาปรากฏนํ้าซึมซาบลง
ไปในดินและออกเปนอากาศไปหมดแลว สวนตางๆ ก็แหง อวัยวะสวนน้ีแหง แหงแลว
กรอบเขา ๆ แหงเขาไปจนกลายเปนดินไป ดินกับกระดูกของอวัยวะเลยกลมกลืนเปน
อันเดียวกันไป ! นี่เห็นชัด 
 สวนท่ีแข็งคือกระดูก กําหนดเห็นเปนลําดับ และกําหนดเปนไฟเผาบาง 
กําหนดใหคอยผุพังลงไปบาง กระจายลงไปตามลําดับบาง จนกลืนเขาเปนอันเดียวกับ
ดินอยางเห็นไดชัด 
 ท่ีชัดท่ีสุดเก่ียวกับการพิจารณาน้ี คือธาตุดินกับธาตุนํ้า ส่ิงท่ีติดใจซ่ึงภายในใจก็
คือธาตุดิน สวนนํ้าน้ันก็ปรากฏเปนอยางน้ัน ลม ไฟ ไมคอยจะมีปญหาอะไรนัก ไมเปน
ขอหนักแนนสําหรับการพิจารณา และไมเปนสิ่งที่จะซึ้งภายในใจเหมือนอยางเรา
พิจารณารางกายซ่ึงเปนอวัยวะหยาบ 
 พออันนี้กระจายลงไป กลายเปน “ดิน” หมด จิตก็เว้ิงวางละซิ ! ขณะนั้นเวิ้งวาง
ไปหมด! อยางน้ีก็มี 
  แตเวลาพิจารณากรุณาอยาไดคาดไดหมาย ใหเอาความจริงในตน เปนสมบัติ
ของตน เปนสักขีพยานของตน อยาเอาความคาดคะเนมาเปนสักขีพยาน มาเปนขอ
ดําเนิน จะไมใชสมบัติของเรา นั่นเปนสมบัติของทาน สมบัติของเราคือเรารูเอง เราเปน
อยางไรใหเปนขึ้นภายในตัวเราเอง นั้นแลคือความรูของเรา ความเห็นของเราแล เปน
สมบัติของเราแท! ควรกําหนดอยางน้ี 
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 บางครั้งไมเปนอยางนั้นเสมอไป หากเปนไปของมันเองโดยหลักธรรมชาต ิ พอ
การสลายลงไปเปนดินเชนนั้นแลว บางทีกระดูกมันคอยผุพังลงไป ๆ ยังไมหมด แตอัน
หน่ึงมันปรากฏข้ึนภายในจิตใจวา “ที่มันยังไมหมด สวนที่เหลือจะตองเปนดินเชนเดียว
กันอีก” มันมีความปรุงข้ึนในจิต ทั้งๆ ท่ีในขณะน้ันไมมีกายเลยในความรูสึก แตจิต
หากปรุงข้ึนอยางน้ัน 
 สักประเด๋ียวไมทราบวาแผนดินมาจากไหน มาทับกระดูกท่ียังเหลืออยู พรึบ
เดียว คือมาทับสวนที่ยังผุพังไมหมดใหกลายเปนดินไปหมดดวยกัน พอกระดูกสวนท่ี
เหลือกลายเปนดินไปหมดแลว จิตไมทราบวาเปนอยางไร มันพลิกตัวของมันอีกแงหน่ึง 
ขณะท่ีจิตพลิกกลับอีกทีเลยหมด! แผนดินก็ไมม ี ทั้งๆ ท่ีแผนดินมันไหลมาทับกัน
อยางรวดเร็ว พลิกมาทับกองกระดูกของเราที่ยังละลายไมหมดลงเปนดิน 
 ทีนี้ก็รูขึ้นมาพับ! อีกวา “อ่ือ! ทุกสิ่งทุกอยางมันก็เปนดินหมด ในรางกายอันน้ีท่ี
มันลงไปก็เปนดินหมด!” หลังจากน้ันครูหน่ึงจิตก็พลิกตัวอีกที และพลิกอยางไรไม
ทราบความสมมุติได ดินเลยหายไปหมด อะไรๆ หายไปหมด เหลือแตความรูลวนๆ 
โลงไปหมดเลย เกิดความอัศจรรยข้ึนมาอยางพูดไมถูก ซ่ึงการพิจารณาเชนน้ีเราไม
เคยเปน! มันเปนขึ้นมาใหรูใหเห็นอยางชัดเจน จิตเลยอยูน้ันเสีย คืออยูอันเดียวเทา
น้ัน จะมีขณะใดขณะหนึ่งของจิตวาเปนสองไมมีเลย! เพราะมันตายตัวดวยความเปน
หนึ่งแทๆ 
 พอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงวาเปนสองกับความปรุง แตนี่ไมมีความปรุงอะไรทั้ง
ส้ิน เหลือแตความรูที่สักแตวารู และเปนของอัศจรรยอยูในความรูนั้น ขณะนั้นมันเวิ้ง
วางไปหมดเลยโลกธาตุน้ี ตนไม ภูเขา อะไรไมมีในความรูสึกตอนนั้น จะวาเปนอากาศ
ไปหมด แตผูน้ันก็ไมสําคัญวาเปนอากาศอีกเหมือนกัน มีอยูเฉพาะความรูน้ันเทาน้ัน! 
  แตจิตสงบตัวอยูเปนเวลาชั่วโมงๆ! พอจิตถอนออกมาแลวแมจะกําหนดอะไรก็
เว้ิงวางไปอีกเหมือนกัน น่ีอาจเปนไดคนละคร้ังเทาน้ัน นี้ก็เคยเปนมาเพียงครั้งเดียวไม
เคยซํ้าอีกเลย! สวนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะๆ มันเปนไดตามความชํานาญของจิต 
จนกระทั่งเปนไปทุกครั้งที่เราพิจารณา 
 การพิจารณาความแปรสภาพเปนดิน เปนนํ้า เปนลม เปนไฟ ยังชัดเจนอยูทุก
เวลาที่เราพิจารณา ความท่ีเปนเชนน้ีแลเปนความสามารถ ท่ีจะทําจิตเราใหมีกําลังและ
ความเคยชินกับความจริงคือ ดิน นํ้า ลม ไฟ แท สามารถถอดถอนความเปน “เรา” 
เปน “ของเรา” ออกไดโดยลําดับ เพราะตามความจริงแลว รางกายน้ีถาวาธาตุมันก็ธาตุ 
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ถาวา “ธาตุดิน” มันก็ธาตุดินเราดีๆ น่ีเอง ไมใชเราไมใชของเราตามคําเสกสรรมั่นหมาย
ตางๆ 
 การพิจารณาซํ้าๆ ซากๆ รูไมหยุดยั้ง รูเรื่อยๆ เพราะการพิจารณาอยูเรื่อยๆ 
ยอมจะเพิ่มความซาบซึ้งโดยลําดับจนเขาใจชัด แลวถอดตัวออกจากคําท่ีวา “กายเปน
เราเปนของเรา” ก็เลยกายสักแตวากาย ถาใหช่ือวากายก็สักแตวากาย ถาจะใหชื่อวา
กายสักแตวาปรากฏสภาพเทาน้ันก็พูดได เมื่อจิตรูอยางพอตัวแลวไมมีอะไรเปนปญหา 
ใจจะวาเขาเปนอะไรเขาไมมีปญหา เพราะเปนปญหาอยูกับใจดวงเดียว 
 ฉะน้ันจําตองแกปญหาเราเองออกจากความลุมหลง ความสําคญัม่ันหมาย
ตางๆ ใหเขาสูความจริงแหงธรรม คือ รูลวนๆ น้ันก็ธาตุลวนๆ แมจะสมมุติวา “กาย” 
ก็คือ ธาตุลวนๆ ยอนเขามาในจิตก็จติลวนๆ ทั้งสอง “ลวนๆ”นี้ตางก็เปนความจริง
ลวนๆ เมื่อทราบความจริงชัดอยางนี้แลว เอา! เวทนาจะเกิดขึ้นก็เกิด เพราะเวทนาก็
เปนธาตุอันหน่ึง หรือเปนสภาวธรรมอันหน่ึงเชนเดียวกับรางกาย มันว่ิงถึงกันอยางน้ัน 
 “สัญญา” ความหมาย พอปรุงแผล็บเราก็ทราบเสียวา มันออกไปจากจิตนี้ไปปรุง
อยางน้ันไปสําคัญอยางน้ี เม่ือทราบแลวจิตก็ถอนตัว สัญญาก็ดับไปทันท ีถาเราไมทราบ
มันก็ตออันน้ีดับอันน้ัน ตอสืบตอกันไปเร่ือยๆ เหมือน “ลูกโซ” พอทราบมันก็ดับของ
มัน ดับในขณะที่สติรูทัน และไมปรุงเปนเรื่องเปนราวอะไรขึ้นมาได นี่เรียกวา “สติทัน” 
ถาไมทันเรือ่งก็ตอเร่ือยๆ การพิจารณาความจรงิในรางกายจงึเปนเรือ่งใหญท่ีสุด 
 พระพุทธเจาจึงทรงสอน “สติปฏฐานสี”่ ซึ่งมีอยูในรางกายจิตใจน้ีทั้งนั้น สัจ
ธรรมก็มีอยูท่ีน่ี ทานจึงสอนลงท่ีน่ี สรุปแลวลงที่จิต การที่วาพิจารณาไปทั้งหมดนั้น
พิจารณาเพื่ออะไร? ก็พิจารณาเพื่อใหจิตรูตามความเปนจริง แลวจะไดปลอยวางความ
งมงายในการยึดถือ เขามาสูความเปนตน 
 เอา! เม่ือหมดความงมงายในธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ น่ีแลว เลยหมดความงมงาย
ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเก่ียวกับขันธหาน้ี แลวก็เขามาพิจารณาความงม
งายของจิตอีก แนะ! มันยังมีเรื่องของมันอีก! 
 ความงมงายตามข้ันของกิเลสท่ีละเอียดน้ี เรียกวา “เปนความละเอียดของกิเลส” 
เปนความงมงายอันละเอียดของจิต ยอนเขามาพิจารณาเขามาอีก จะเอาอะไรเปนหลัก
เกณฑที่นี่ ? 
 ก็เราพิจารณาจิต จิตเปนนามธรรม เวทนาก็เปนนามธรรม กิเลสก็เปน
นามธรรม ปญญาก็เปนนามธรรม ไมวาแตเพียงจิตจะเปนนามธรรม ส่ิงท่ีเปน 
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“นามธรรม” กับส่ิงท่ีเปน “นามธรรม” มันอยูดวยกันได ติดกันได กิเลสกับจิตตางก็
เปนนามธรรมดวยกันจึงติดกันได 
 เอา! ปญญาคนลงไปเพราะเปนนามธรรมดวยกัน จะพิจารณาเชนเดียวกับเรา
พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกแยะใหเห็นตามความจริงของมัน แลว
จับจิตน้ีข้ึนมาเปนตัวผูตองหา เปนตัวนักโทษทีเดียว ฟาดฟนห่ันแหลกลงในตัวผูตอง
หาหรือนักโทษน้ี 
 น่ีแหละคือผูตองหาหรือนักโทษ มันเปน “โทษ” เขามารวมไวในตัวนี้หมด ถือวา
ตัวเกงตัวรูตัวฉลาด ส่ิงน้ันส่ิงน้ีรูไปหมดแลวในโลกธาตุน้ี รูป เสียง กล่ิน รส เครื่อง
สัมผัส รูหมด! รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณภายในรางกาย ท่ีเปนขันธหาน้ีก็รู
หมด! แตไมยอมรูตัวเอง! น่ันนะซี! มาติดตรงนี้ มาโงตรงนี!้ พรอมท้ังยอนปญญาเขา
ภายในจิตนี้อีก ฝาฟนตรงนี้ออกใหทะลุไป แทงเขาไปตรงนี้ เขาไปหาความรูนี้ ความรู
ที่วาเกงๆ น่ันแหละคือ “ตัวงมงายของจิต” แท! 
 เม่ือพิจารณาคล่ีคลายโดยละเอียดถ่ีถวนแลว สภาพท่ีแทรกอยูกับจิตก็เปน
สภาวธรรมอันหน่ึงเทาน้ัน จิตจะคงตัวอยูไมฉิบหายเพราะการพิจารณาหาความจริง ก็
ใหฉิบหายไป ไมตองอาลัยเสียดาย ถาจติม่ันคงตอความจริงแลว! จิตคงอยูไมฉิบหาย! 
ถาจิตทรงความจริงไวตามธรรมชาติของตัวเองซึ่งเปนความจริงจริงๆ แลว ก็จิตนี้แลจะ
พนโทษ ถึงความบริสุทธ์ิ จิตจะสูญหรือไมสูญก็ใหรูกัน! 
 คนลงไปไมตองเสียดายอะไรทั้งสิ้น จิตก็ไมตองเสียดาย ไมตองกลัววาจิตจะ
ตองถูกทําลายจะสลาย จิตจะฉิบหายไป จิตจะสูญสิ้นไปไหน! 
 เมื่อถูกปญญาทําลายสิ่งแทรกซึมหมดแลว กิเลสทุกประเภทสูญสิ้นไปเอง 
เพราะเปนสิ่งจอมปลอมอยูภายในจิต เมื่อกําหนดพิจารณาลงไปจริงๆ แลว ไอส่ิงท่ีควร
สูญสิ้นไปยังไงก็ทนอยูไมได มันตองสูญ สวนธรรมชาติที่สูญไมได ทํายังไงก็ตองอยู คง
ตัวอยู คือจติน้ีจะสูญไปไหน! น่ันแหละผูท่ีถูกกิเลสน้ีครอบงําอยูก็คือจิต ปญญาฟาดฟน
กิเลสแหลกละเอียดลงไปจากจิตแลว จิตน่ีก็เลยกลายเปนความบริสุทธ์ิข้ึนมา ผูน้ีแล
คือผูบริสุทธิ์แท จะเอาอะไรไปสูญ! สูญแลวจะบริสุทธ์ิไดอยางไร ? อันน้ันตาย อันน้ีฉิบ
หาย แตอันน้ีเปน“อมต ํแท” อมต ํดวยความบริสุทธ์ิ ไมใช อมตํ ท่ีกล้ิงไปมาตาม “วัฏ
วน” ท้ังหลายท่ีเคยเห็นมา อันน้ันก็ไมตาย แตมันกล้ิงไปอยูอยางน้ันตามกฎ “วัฏจกัร” 
 แต “อมต”ํ นี้ไมตายดวยไมกลิ้งดวย น้ันเปน “วิวัฏฏะ” คือไมตายและไมหมุน น่ี
ตัวจริงอยูภายในทามกลางขันธของเรา อันน้ีแหละตัวสําคัญ! 
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 เจาตัวยุแหยกอกวนมันเขาไปกลุมรุมจิตนี่ใหหลงไปตามโลก ตามธาตุตามขันธ 
ตามทุกขเวทนา ความเจ็บไขไดปวยตางๆ วุนวายไปหมด ความจริงเขาไมไดวาอะไรน่ี 
รางกายมีอะไรก็มีอยูอยางน้ัน เวทนาเกิดขึ้นก็เกิดตามเรื่องของมัน มันไมทราบวาตน
เปนเวทนา ไมทราบวาตนเปนทุกข เปนสุข เปนเฉยๆ อะไรเลย ก็จิตน้ีเปนผูไปใหความ
หมาย แลวก็ไปหลงความหมายของตัวเองโดยไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากเกิดโทษ
แกตัวถายเดียวเทาน้ัน 
 เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาดวยปญญา ใหเห็นตามความเปนจริงของมัน แลว
อะไรจะฉิบหาย เราจะขาดทุนเพราะอะไร รางกายแตกก็แตกไปซี ก็ อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺ
ตา ทานบอกไวแลววาธรรมเหลาน้ีครอบโลกธาตุ จะไมครอบขันธอยางไร ไตรลักษณ
เคยครอบโลกธาตุอยูแลวทําไมจะไมครอบขันธเราได  นี่เมื่อมันเปนไปตามกฎ อนิจฺจ ํ
ทุกฺขํ อนตฺตา เราจะไปขัดขวางไดอยางไร 
 เอา! ปลอยมันไป อะไรไมทน เออ! แตกไป มันมีแตส่ิงท่ีแตกท่ีสลายท้ังน้ันอยู
ในโลกธาตุน้ี เปนแตเพียงวาชาหรือเร็วตางกัน มีเทานั้น แลวขันธของเราจะทนไปได
อยางไรตั้งกัปตั้งกัลป เพราะอยูในกรอบอันเดียวกัน เอา! พิจารณาใหเห็นตามความ
จริงไวกอนที่ยังไมแตกซึ่งเปนความรอบคอบของปญญา ใหเห็นชัดเม่ือถึงเวลา
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น เอา! ข้ึนเวทีกันวันน้ี วาง้ันเลย! 
 วันน้ีเราจะข้ึนเวทีเพือ่เห็นความจรงิ รูความจริงตามหลักธรรม ไมใชขึ้นเวทีเพื่อ
ลมจม ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเปนเรื่องของทุกขเวทนา การพิจารณาเรื่องของทุกขเวทนาซึ่ง
มีอยูในขันธน้ี เปนเรื่องของสติปญญา เราตองการทราบความจริงจากการพิจารณา มัน
จะลมจมไปไหน เพราะเราไมไดทําเพื่อความลมจม เราไมไดทําเพ่ือความฉิบหายใสตัว
เรา เราทําเพื่อชัยชนะ เพื่อความรูตามสัดสวนของความจริง ท่ีมีอยูท่ีเปนอยูใหรอบภาย
ในใจตางหาก แลวรอดพนไปไดจากสิ่งนี้ น่ันเปนมงคลอันสูงสุด! 
 ท่ีทานวา “เปนมงคลอันสูงสุด” “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” น่ี
แหละ การทําพระนิพพานใหแจงทําอยางนี้แหละ พระนิพพานถูกปดบัง ก็คือจติน้ัน
แหละถูกปดบัง ดวยกิเลสตัณหาอวิชชา มันปดบังใหมืดมิดปดตา จึงแกไขกันดวยวิธีน้ี 
คือพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจรงิ เปนการเปดสิ่งที่ปดบังทั้งหลายออก ที่เรียก
วา “ทําพระนิพพานใหแจง” ใหแจงชัดภายในใจ  เม่ือแจงชัดหมดแลวก็  “เอตมฺมงฺคล
มุตฺตม”ํ เปนมงคลอันสูงสุด! 
 อะไรจะสูงยิ่งกวา “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ” อันน้ีเปนสูงสุด 
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 นอกจากน้ันก็ “ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต ํ ยสฺส น กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ  
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” จิตน้ีอะไรมาสัมผัสก็ตาม ไมมีความหวั่นไหวพรั่นพรึง สิ่งทั้งหลาย
เขามาแตะตองสัมผัสไมได ที่เขาไมไดเพราะมันหมดสิทธิ ์
 “เขมํ” ทานวาเปนจิตดวงเกษม “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” มงคลสองขอท่ีกลาวมาน้ี
อยูที่ใจน่ีนะไมไดอยูที่ไหน ใจน่ีแหละเปนตัวมงคลและเปนอัปมงคล ก็อยูในฉากเดียว
กัน 
 เวลาน้ีเราแกอัปมงคล เพราะมันมีติดใจเราอยู ใหเปน “มงคล” ขึ้นมา “นิพฺ
พานสจฺฉิกิริยา จ” เอา! แกเปดเผยลงไป “ตโป จ พฺรหฺมจริยฺจ อริยสจฺจาน ทสฺสนํ” 
น่ี ตโป คือความแผดเผากิเลส กิเลสเปนของรอน จึงเผากิเลสดวย “ตปธรรม” คือสติ
ปญญา ซึ่งเปนของรอนสําหรับกิเลส และแผดเผากิเลสลงไป 
 “อริยสจฺจาน ทสฺสนํ” คือรูเห็นอริยสัจ ทุกขก็รูเต็มจิต สมุทัยก็ละไดเต็มใจ 
มรรคก็บําเพ็ญไดเต็มภูมิของมหาสต ิมหาปญญา แนะ! จะวาอยางไรอีก นิโรธก็แสดง
ความดับทุกขเต็มภูมิ 
 คําวา “เห็นสัจธรรม” ทานเห็นอยางน้ัน ผูเห็นผูรู “สัจธรรม” โดยสมบูรณน้ันแล
คือผูทําพระนิพพานใหแจง และผูไมหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายคือจิตนี้แล อยูท่ีน่ี! 
 น่ีพวกเรานาจะเอาสาระสําคัญน้ีใหได! จิตเปนตัวสําคัญ สวนรางกายอะไรๆ 
ในขันธหาก็อยางวา! อยางที่เราเห็นเราพิจารณาแลวแล! ขอใหไดตัวนี้ซึ่งเปนตัวสําคัญ! 
 เอา! อะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะ โลกน้ีมันเปนอยางน้ีอยูแลว มันเปนมาแตไหน
แตไร เราก็เคยเปนมาแลว ก่ีกัปก่ีกัลปเกิดตาย ๆ น่ีแหละ คราวน้ีก็เดินตามทางหลวงท่ี
เคยเดินนั่นแล 
 “ทางหลวง” คือคติธรรมดาใครหามไมได ตองเดินไปตามนี ้เราก็รูความจริงของ
คติธรรมดาอยูบางแลวน่ีจะวาอยางไรตอไปอีก ความรูในการแสดงก็มีเทาน้ี กรุณานําไป
พิจารณาอยาไดประมาทนอนใจ 
 คําวา “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การทําพระนิพพานใหแจงเปน
มงคลอันสูงสูด” ยอมจะเปนสมบัติของทานพุทธบริษัทผูพยายามไมลดละ ในวันหน่ึง
แนนอน 

จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้ ฯ 


