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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

วัฏจักร
ปญหาของโลกในปจจุบันนี้ที่มีมากก็คือปญหาที่ “ตายแลวเกิด” ดูจะมีนอย “ตาย
แลวสูญ” รูสึกวาจะมีมากขึ้นทุกที ซึ่งเปนปญหาใหญตอจิตใจของนักเกิดนั่นแหละ
การเขาใจวาตายแลวสูญนัน้ ก็คอื เรือ่ งของกิเลสพาใหเขาใจ ไมใชความจริงพาใหเขา
ใจ ผูเชื่อความสําคัญของกิเลสจึงทําผิดเรื่อย ๆ แลวก็ “เกิด” ไมหยุด ทุกขไมถอย ไมมี
เวลาลดนอย เพราะความคิดเชนนั้นเปนการสงเสริมกิเลสและกองทุกขทั้งสิ้น
คนทีเ่ ขาใจวาตายแลวสูญนัน้
ยอมไมคดิ เตรียมเนือ้ เตรียมตัวเพือ่ อนาคต
เพราะหมดหวังแลว ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่เปนไป ทีไ่ ดประสบพบเห็นตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไมหวังก็
ตามมีอยู และสิ่งสําคัญที่มีอยูขณะนี้คือมีอยูทุกขณะก็คือใจ ปญหานี้จึงเปนปญหา
“เพชฌฆาต” เกิดขึ้นมาเพื่อทําลายตัวเองโดยแท การทําลายตัวเองไปในตัวไมมีชิ้นดีแฝง
อยูบ า งเลยนัน้ จัดวาเปนคนหมดหวัง ราวกับโลกทีห่ มดหวัง ไมมีใครชวยไดนั้นเอง
ผูท ม่ี คี วามเขาใจวาตายแลวเกิด ยอมมีการระมัดระวังตัวและกลัวบาป โดยคิด
วาถาเกิดแลวจะเปนอยางไร หากวาเราทําไมดเี สียอยางนี้ เวลาไปโดนความทุกขเขาในเวลา
ไปเกิดใหม ก็จะไดรับสิ่งที่ไมพึงใจทั้งหลายเปนเครื่องตอบแทน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมปรารถนา
อยางยิ่ง แลวก็ไมกลากระทํา เพราะอยางไรเสียจิตก็ตองไปเกิดอีกดวยผลแหงกรรมนั้น ๆ
ผูนี้จึงมักมีความระมัดระวังและขยะแขยงตอสิ่งที่ไมดีไมพึงปรารถนา และก็ไมกลาทําลงไป
แตพวกทีเ่ ชือ่ วาตายแลวสูญนัน้ รูส กึ จะเห็นวาสูญไปโดยประการทัง้ ปวง ในเรือ่ ง
บาปเรื่องบุญคุณโทษอะไรทั้งหมด พอยังมีลมหายใจอยูเทานั้น เมือ่ สิน้ ลมหายใจแลวก็
หมดหวัง ไมมีความดี ความสุขสนองตอบ นอกจากความทุกขความไมดีที่ตนเขาใจวาไมมี
เทานัน้ จะใหผลแกผนู น้ั การทําบุญทําบาปจึงไมมีความหมายอะไรทั้งสิ้นกับเขา นอกจาก
เปนความตองการในปจจุบนั จะทําอะไรก็ทําตามใจชอบ ผิดหรือถูกไมคํานึง ผูมีความคิด
เชนนี้ไดชื่อวาทําลายตนเองไปในตัวทุกระยะที่คิดและทําลงไป
ในหลักธรรมของพระพุทธเจาก็มีไว คือเจาทิฐิตาง ๆ ซึง่ มาสนทนาธรรมกับพระ
พุทธเจา สัตวตายแลวสูญบาง ตายแลวเกิดบาง ทุกสิ่งทุกอยางเที่ยงบาง สัตวที่เคยเกิดเปน
ชนิดใดก็ตองเกิดเปนชนิดนั้นบาง เชนใครเคยเกิดเปนคนก็ตอ งเปนคนเรือ่ ยไป เที่ยงตอ
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กําเนิดของตนที่เคยเกิดเปนอะไร กลายเปนความเที่ยงไปหมด นี่ก็เปนเรื่องของความ
สําคัญ ไมใชความจริงซึ่งมีอยูในสันดานของสัตวเต็มโลก
เรื่องของกิเลสเปนสิ่งที่นากลัวมาก เมื่อพิจารณาและเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู
ภายในใจของเรา ดวยหลักธรรมเปนเครือ่ งพิสจู นโดยลําดับแลว เราจะยิง่ เห็นกิเลสเปนสิง่
ทีน่ า กลัวมาก เพราะแทบทุกสิ่งซึ่งเปนเครื่องหลอกลวงจากกิเลส อันทําใหสตั วเปนภัยเสมอ
ไป แทบจะพูดไดวาทุกระยะที่เปนความกระซิบกระซาบ เปนความบังคับบัญชา อํานาจมาก
อํานาจนอย มักมีอยูกับกิเลสทั้งสิ้น จิตใจเราก็คลอยตามมัน คลอยตามมันจนลืมตัว วาคิด
เชนนั้นเปนสิ่งถูกตองไปหมด แมที่ไมนาเชื่อก็เชื่อไปเลย ทีเ่ รียกวา “ลืมตัวอยางมืดมิด”
ไมทราบไดวาสิ่งที่คิดนั้นเปนทางถูกหรือทางผิด เพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่พาใหงมงายนี้มา
นานแลว
กิเลสเปนธรรมชาติทไ่ี มมคี า สําหรับผูท ม่ี คี า และความเปนผูม คี ณ
ุ คาคือตัวเรา จึง
ตองระวังเสมอ
การที่จะพิสูจนเรื่องเกิดเรื่องตายนี้ เราจะพิสจู นอยางไร ? ไปเรียนที่ไหนไมสิ้นไม
สุด และก็ไมสามารถทีจ่ ะระงับดับความสําคัญอันดนเดาเหลานัน้ ได นอกจากการปฏิบัติตอ
จิตใจโดยเฉพาะ คือ “จิตตภาวนา” งานนี้เปนทางตรงแนวตอความจริงที่จิตจะพึงทราบ
จิตจะตองทราบดวยวิธีนี้แนนอน เพราะปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทรงทราบ
จากวิธนี เ้ี ปนหลักใหญ
การคิดตรองตองมี “จิตตภาวนา” เปนหลักยืนตัว จึงจะสามารถเขาถึงความ
จริง อยางอื่นไมมีทางทราบได จะเรียนมากเรียนนอยก็ตาม แตไมไดประมาทเพราะการ
เรียนไมใชการชําระกิเลส เปนการจดจําเอาตามการเรียนมาเฉย ๆ แตกิเลสก็เปนกิเลสอยู
โดยดี ถาเราไมแกกเิ ลส กิเลสก็มอี ยูเ ต็มหัวใจตามเดิม ราวกับคนไมเรียนไมละกิเลสนัน่
แล เหมือนอยางเขาสราง “แปลนบานแปลนเมือง” จะทําแปลนไดกี่มากนอยมันก็เปน
แปลนอยูเปลาดี ๆ นัน่ แหละ ถาเราไมลงมือทํามันก็ไมเปนตัวบานตัวเรือนขึ้นมาได
การเรียนธรรม การจดจําชื่อเสียงของกิเลส จะเรียนกันไปขนาดไหนก็เรียนไปจํากัน
ไปแตชื่อ ความจริงมันก็เปน “กิเลส” ของมันอยูอยางนั้น ไมบกพรองลงบางเลยจนนิด
เดียวดวยการทองจํา จึงไมมีประโยชนอะไรที่จะจดจําเปลา ๆ ไมสามารถจะแกกิเลสตาง ๆ
ภายในจิตใจได นอกจากจะปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนมันไปโดยลําดับ ดังที่ปราชญทั้งหลายพา
ดําเนินมาจนถึง “ความบริสทุ ธิพ์ ทุ โธ” เต็มดวงใจเทานัน้
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ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ทั้งสามนี้เปนธรรมสามัคคีกันขาดไปไมได ถาอยากเห็นกิเลส
หลุดลอยออกจากใจ ถาอยากเปนผูรับเหมากิเลสทั้งมวลกองเต็มหัวใจ ก็เพียงเรียนเอา จด
จําเอาแตชื่อของมันก็พอตัวแลว แทบเดินไมไหว เพราะหนักคัมภีรใ บลานทีเ่ รียนจดจํามา
เปลา ๆ โดยเขาใจวาตนเปนปราชญฉลาดพอตัว ทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจ
การปฏิบัติ เชน จิตตภาวนา คือการปฏิบัติตอจิตใจตัวเอง เปนการเรียนเรือ่ งจิตใจ
ของตนโดยตรง วิถีใจชอบคิดไปในทางใดบาง มีมากนอยหนักเบาไปในทางใด ? ทางดี
หรือชั่ว มีธรรมคือสติปญญาเปนตน เปนเครือ่ งพิสจู นอารมณอยูเ สมอ ธรรมทานสอนไว
อยางไร อะไรทีค่ วรเอาชนะ ทีค่ วรจะระวัง ที่ควรจะดับ ทีค่ วรจะสงเสริม ทานบอกไวหมด
เชน จิตมีความฟุงซานซึ่งเปนการกอกวนตัวเอง เวลาฟุงซานมากก็กอกวนมาก
ทําลายตนมาก ใหพยายามระงับดับความคิดเหลานัน้ ดวยอุบายตาง ๆ มีสติปญญาเปน
สําคัญ ตามแตจะเห็นควร เชน การกําหนดภาวนา มีธรรมบทใดเปนหลักยึดแทนอารมณที่
เคยทําใหฟงุ ซานนัน้ เสีย จิตก็ยอมมีทางสงบลงได พอจิตสงบลงไดก็ทราบวา จิตพักงานที่
แสนวุน วายลงไดเปนพัก ๆ เพียงเทานีก้ พ็ อทราบเบือ้ งตนแหงการภาวนาวา มีผลเปน
ความสงบสุขทางใจ ถาเปนโรคก็ถูกกับยา หรือระงับลงแลวดวยยา พอมีทางพยาบาลรักษา
ใหหายไดโดยลําดับ จนหายขาดไดดว ยยาขนานตาง ๆ จิตใจตองสงบเย็น เห็นผลโดย
ลําดับดวยธรรมแขนงตาง ๆ จนถึงขัน้ บริสทุ ธิไ์ ดดว ยธรรม
เมื่อจิตมีพลังทั้งหมดมั่นคงเขาไปเปนลําดับ ๆ ก็ยอมทราบชัด และทราบเรื่องของ
ธาตุของขันธไปโดยลําดับ โดยทางปญญาเปนอยางนั้น ๆ จนทราบวา ธาตุขนั ธเหลานีม้ นั
ไมใชอยางเดียวกัน แมจะอาศัยกันอยูร าวกับเปนอันหนึง่ อันเดียวกันก็ตาม เปรียบเทียบ
เหมือนกับเรามาอาศัยอยูใ นบาน บานนัน้ เปนบาน เราเปนเรา จะอยูใ นบานเราก็เปนเราคน
หนึง่ ตางคนตางอยู เปนแตอาศัยกันอยูชั่วกาล ฉะนัน้ บานจึงไมใชเรา เราจึงไมใชบา น บาน
เปนสมบัตขิ องเรา ธาตุขันธเปนสมบัติของเราคือใจ แตเรานีไ้ มใชบา นและเราไมใชธาตุ
ขันธ ธาตุขันธไมใชเรา แตเพียงอาศัยและเปนความรับผิดชอบกันอยู ฉะนัน้ เราจะเรียกวา
ธาตุขันธเปนของเราตามสมมุติก็ไมผิด แตอยางไร ๆ มันก็เปนคนละอยางอยูดี
การเรียนจิตตภาวนายอมทราบความจริงไปโดยลําดับ ๆ ดังที่อธิบายมา และการ
เรียนเชนนีเ้ ปนภาคปฏิบตั เิ พือ่ กําจัดกิเลสโดยตรง
ครั้งพุทธกาลทานเรียนเพื่อปฏิบัติกําจัดกิเลสตาง ๆ ออกจากใจจริง ๆ ไมไดเรียน
เพือ่ เอาชือ่ เอานามของกิเลสบาปธรรม และชั้นภูมิ ตรี โท เอก มหาเปรียญ อยางเดียว โดย
มีใบประกาศนียบัตรรับรอง อันเปนราวกําแพงรักษาความปลอดภัยใหกเิ ลสผาสุกสนุก
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แพรพันธุออกลูกออกหลาน สรางบานสรางเรือนทีข่ บั ถายบํารุงบําเรอบนหัวใจสัตวโลก ดั่ง
ทีเ่ ปนอยูเ ห็นอยูน เ้ี ลย
ชั้นภูมิของทานที่ไดรับสวนผลจากการปฏิบัติ ก็เปนกัลยาณชน อริยชน เปนขั้น ๆ
โดยสนฺทฏิ ฐ โิ ก เปนเครื่องรับรองตัวเองตามหลักความจริงของภูมิธรรมนั้น ๆ สมกับธรรม
เปนสวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบ ไดผลเปนที่พึงใจตามพระประสงคที่ทรงสั่งสอนสัตวโลก
ดวยธรรมของจริง อันประกอบดวยพระเมตตาเต็มพระทัยไมเคยบกพรองแตตน จนถึง
เวลาจะเสด็จดับขันธปรินพิ พาน องคพยานวาระสุดทาย คือพระสุภัททะปจฉิมสาวก ผูบ วช
ในราตรีจะปรินพิ พาน ซึง่ ตัง้ หนาทําความเพียร ยังกิเลสทัง้ มวลใหสน้ิ ซากในคืนวันนัน้ จาก
พระโอวาทที่ประทานโดยเฉพาะ หลังจากนั้นก็ประทานปจฉิมโอวาทแกพระสงฆที่ประชุม
พรอม เพื่อการเสด็จปรินิพพานของพระองค โดยใจความสําคัญวา
ภิกษุทั้งหลาย บัดนีเ้ ราเตือนทานทัง้ หลายใหทราบวา (สัจธรรมที่มีติดแนบอยูกับ
ตัว) คือ สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้น เฉพาะอยางยิ่ง คือ (สังขารภายในไดแก ความคิดปรุง
แตงตาง ๆ ทุกขณะ ทั้งดี ชั่ว กลาง) ลวนดับไปโดยสติปญญา ดวยความไมประมาทเถิด
เหลานี้คือพระเมตตาลนฝงแหงโลกธาตุ ทีป่ ระกาศแกมวลสัตวเรือ่ ยมาจนวาระสุด
ทาย สรุปความแลวก็ลงไปรวมทีใ่ จ
ใจจึงควรไดรบั การอบรม อยางนอยก็พอรูวิถีทางเดินของตน และรูวิถีของจิตไป
โดยลําดับดวยวิธจี ติ ตภาวนาวา ปกติจิตของสามัญชนชอบคิดไปในทางใด หนักไปทางใด
จิตจะมีความบึกบึนหรือมีความเสาะแสวงในทางนัน้ เสมอ ถามีสติมีปญญาคอยสอดสอง
คอยสังเกตอยูแลว เราจะพบเห็นวาจิตนีช่ อบไปในทางนัน้ มาก เมื่อจิตคิดในทางนั้นมาก ก็
ทําใหเกิดความสนใจวาทางนัน้ มันเปนอะไร? เปนทางดีหรือทางชั่ว เปนทางผูกมัดหรือทาง
แกทางถอดถอน? ถาเปนทางผูกมัด เปนทางสัง่ สมความชัว่ หรือความทุกขเกิดขึน้ มาแกเรา
เราก็พยายามแกไข พยายามหัก พยายามหักหาม นี่มันมีทางแกกันไดอยางนี้
การพยายามอยูโดยสม่ําเสมอไมมีการลดละ ยอมจะมีทางหักหามสิ่งไมควรนั้นได
จนกระทั่งหักหามไวได และตัดขาดจากกันไปได เหมือนคนตัดไม ตัดฟนครั้งหนึ่งไมขาด
ฟนสองครั้งเขาไป สามครัง้ สีค่ รัง้ เขาไป จนกระทั่งไมนั้นขาดจริง ๆ เพราะความพยายาม
ตัดอยูเสมอ
การตัดกระแสของจิตที่ชอบคิดในเรื่องไมดี ดวยความพยายามในทางดีอยูเ สมอ
อยางนี้ ยอมเปนไปไดทํานองเดียวกัน เมื่อตัดสิ่งใดขาดไปจากจิตแลว ก็ทราบวาสิง่ นัน้ ได
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ขาดไปแลวจากใจ เงื่อนที่จะตอใหจิตเกิดความทุกขความลําบาก เพราะความคิดเชนนัน้ ไม
มีอีกตอไป
กิเลสประเภทใดที่จิตชอบคิด ชอบยึดเหนีย่ ว ชอบยึดมั่นถือมั่น ก็คิดแกไขในแงนั้น
มาก ๆ พึงกําหนดพิจารณาแกไขกันโดยทางสติปญญาอยางสม่ําเสมอ ตอไปกิเลสประเภท
นั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็คอยออนกําลังลงไป สติปญญาคอยแกกลาขึ้นมาจนกระทั่ง
สามารถตัดขาดไดไมมีเหลือ
การพยายามดวยความเพียรตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งของกิเลส ก็นบั วาเปนมงคลแก
ตัวเราโดยลําดับ ถาเปนตนไมก็ตองตัดขาดทีละกิ่งสองกิ่ง ถาเปนรากไมตนหนึ่งๆ มันมี
รากมากนอยเพียงไรก็พยายามตัดมัน จนกระทั่งโคนลมลงไปจนกระทั่งรากแกวไมใหเหลือ
หลอ ดวยความพยายาม คือพยายามตัดทีละรากสองรากเขาไป จนกระทั่งมันทนไมไหว
เพราะการตัดโดยสม่าํ เสมอ ตัดโดยไมหยุดหยอน ไมลดละ มันก็ขาดลมลงโดยไมสงสัย
เรื่องกระแสของกิเลสที่ออกมาจากจิตมันมีมากมายเชนเดียวกับรากไม รากฝอยนั่น
แหละสําคัญ รากแกวมันมีรากเดียว ไอตัวกิเลสก็มีตัว “อวิชชา”อันเดียวเทานัน้ แหละเปน
หลักใหญ นัน่ แหละเรียกวารากแกวของกิเลส ใหพยายามตัด มันแตกแขนงออกไปมาก
มายกายกอง คือมันแตกออกมาทางตาไปสูรูป แลวมีรปู อะไรบาง นัน่ แหละมันแตกแขนง
ไป เปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ยั่วจิตใหคิดไปทางกิเลส
ทีนใ้ี นทางเสียง เสียงอะไรบาง มันก็แตกแขนงออกไปเปนรากฝอยไปเรื่อย ๆ แต
อยางไรก็ตามเราก็ทราบวา รากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้เอง จะรากฝอยอะไรกัน
เสียงเปนลักษณะใด ถาเปนเสียงที่จะทําใหเกิดกิเลสขึ้นมา ก็ทราบวาเปนเรือ่ งของกิเลส
ดวยกัน เราก็พยายามตัด พยายามแก คลีค่ ลายเสียงนัน้
รูปมันเปนอะไร ถึงรักถึงชอบ ถึงเกลียดถึงโกรธ แยกออกไป ใครเปนผูโ กรธ โกรธ
เพราะเรื่องอะไร จิตเปนผูโ กรธ โกรธเรื่องอะไร โกรธแลวมันไดประโยชนอะไร ความโกรธ
เปนความรุม รอน เปนความทุกข ทําไมขยันโกรธ? โกรธแลวมันไดประโยชนอะไร โกรธให
ตัวเองคอยยังชั่ว ไอโกรธใหคนอื่นซึ่งตัวเองก็เปนทุกข แลวเขาก็เปนทุกข ยิ่งเพิ่มความทุกข
ทรมานใจทั้งสองคน คือทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมาย
การโกรธใหตัวเองยังมีทางที่จะแกไขไดดีกวาโกรธใหคนอื่น แมจะเปนกิเลสก็ยังพอ
จะถอดถอนความโกรธนี้ได แตสวนมากไมยอมโกรธตัวเอง ที่จะใหบังเกิดอุบายปญญาพอ
แกความโกรธตัวเองได
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การไปโกรธคนอืน่ เหลานีเ้ ปนเรือ่ งของกิเลสลวน ๆ จงแยกแยะดู พิจารณาดวยดี
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มันมีเปนแขนง ๆ ไป ออกไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิน้ และทางกายนีแ้ หละ แลวจึงมาสูใ จ คือ “ธรรมารมณ”โดยอาศัย รูป เสียง ฯลฯ ที่เคย
สัมผัสมาแลวนัน้ มาเปนอารมณของใจ ใหนาํ มาครุน คิดอยูต ลอดเวลา นีเ่ ปนการสัง่ สมกิเลส
ประเภทหนึง่ ๆ ขึน้ มาเรือ่ ย ๆ มันแตกแขนงออกมา คือแตกออกมาจากใจ สติปญญาหยั่ง
ทราบอยูภ ายในใจและแกไขกันไปเรือ่ ย ๆ ไมลดละทอถอย หนีไมพนถาลงสติปญญาจดจอ
ตรงนั้น ไมทราบในวาระนีต้ อ งทราบในวาระตอไปจนได ไมทราบมากก็ตองทราบนอย
ทราบไปโดยลําดับ ๆ ก็คอยทราบมากไปเอง คอยตัดขาดไปเอง ทราบตรงไหนแลวก็คอ ย
ละไป ละกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งละไดขาดจากกันไปจริง ๆ นี่การตัดกิเลสทานตัดอยางนี้
เชนเดียวกับที่เราตัดรากฝอยของตนไม ตัดไปตัดมาก็ไมมีรากอะไรเหลืออยู สุดทายก็เหลือ
แตรากแกว ก็ถอนขึ้นมาหมดไมมีเหลือ
เราตัดและถอนตนไมใหตายดวยวิธนี ้ี เราจึงถอดถอนกิเลสดวยวิธีเดียวกัน ดวยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร จนกิเลสตายเกลีย้ ง เราก็แสนสบายบรมสุข
เรื่องของจิต ภพชาติมันอยูที่จิต ความสูญไมทราบมันอยูที่ไหน เราไมเห็น ใน
คัมภีรก ไ็ มมวี า สัตวตายแลวสูญ มีแตตายแลวเกิดถากิเลสยังมีอยูในใจ ทําไมจึงไปเหมามัน
ไดวา ตายแลวสูญนัน่ นะ จึงเอามาพูด แตภพชาติมันไมสูญนี่นะ มันอยูที่จิต ทําไมเราจึงไมดู
ที่ตรงนี้ ? ไปหาดนเดาเกาที่ไมคันใหมันถลอกปอกเปกเปนทุกขไปทําไม เราเปนมนุษยซง่ึ
เปนชาติทฉ่ี ลาด ทําไมจึงมาโงตอเรื่องของตัว หากมีผมู าวาพวกเราบัดซบจะไมอายเขา
หรือ? หรือวาไมอาย ตองโกรธเขาซิ ดังนี้ก็ยิ่งไปใหญ ขายตัวสองตอสามตอจนไมมีสิ้นสุด
เพราะความโงตวั เดียวพาใหเปนเหตุใหญ
ใครแสดงภพชาติขน้ึ มาใหเราเห็นในระยะนี้ เรานัง่ อยูใ นเวลานี้ ?
ถาไมมีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอยางไร? ตอนเกิดนั้น มันเอาอะไรมาเกิด ถาไมเอา
ของมีอยูมาเกิดจะเอาอะไรมาเกิด? ธาตุขันธอันนี้มาจากอะไร? ธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ ที่
เปนรางกาย ก็เอาสิ่งที่มีอยูมาประสมกัน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ มาผสมกันเรียก
วา “สวนผสม” อาศัยจิต จิตก็มีอยูจึงเขามาอยูดวยกันได ของไมมีอยูจะเอามาไดอยางไร
นีม่ นั ลวนแลวแตอาศัยสิง่ ทีม่ อี ยูม าประกอบกันเขาเปนรูปเปนกาย
เปนหญิงเปนชาย
เปนตนไมภเู ขาอยางนีเ้ ปนตน มันมีอยูทั้งนั้น ถาไมมีจะประกอบกันขึ้นมาไมได ปรากฏตัว
ขึ้นมาไมได แลวเราวา “สูญ” ขณะนี้มันสูญหรือไมสูญ? เรามาจากไหนถึงไดมาเกิดอยู
เดีย๋ วนี้ ถาสูญจริงแลวมันมาเกิดไดอยางไร นัน่
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ถาอะไร ๆ ก็สูญแลวจะมาปรากฏตัวไดอยางไร ก็เพราะมันไมสูญนั่นเองจึงมา
ปรากฏตัวเปนเราเปนทาน เปนสัตวเปนบุคคล เรื่อยมาดังที่รู ๆ เห็น ๆ อยูนี้ ทีเ่ ราวา
“สูญ”นัน้ ไมคิดอายสิ่งที่มีอยูเต็มโลกบางหรือ? หลวงตาบัวนีอ่ ายจึงไมกลาคิดวาตายแลว
สูญ
นี่คือปญญาแกตัวเอง พิจารณาแยกแยะมันลงไป รางกายมันเอามาจากสิ่งที่มีอยู สิง่
ที่มีอยูจึงปรากฏตัวขึ้นมาได ถาไมมีก็ปรากฏขึ้นมาไมได นี่แหละภพชาติคือกิเลสอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน กรรม เปนเชื้อความสืบตอของภพของชาติ เปนกําเนิดเกิดมีที่โนนที่นี่ มัน
มีเชื้อของมัน มีสืบตอกันอยูที่ในจิตใจดวงนี้ ตัวนี้จึงเปน “ตัวภพ”ตัวนี้จึงเปน “ตัวชาติ”
ตัวนีเ้ ปนตัวไมสญ
ู เปนตัวเกิด ตัวแก ตัวเจ็บ ตัวตาย มันอยูที่ตรงนี้และรวมอยูที่นี่ทั้งหมด
ความสูญนั้นมองไมเห็น มันสูญไดอยางไร ? ตัวสูญอยูที่ไหน? เห็นแตความมีอยู
ภายในจิตใจ ความสูญภายในจิตใจนัน้ มันไมมี ไมเห็นไมปรากฏ แลวใจนัน้ จะสูญไดอยาง
ไรเมื่อมันไมมีสิ่งที่จะใหสูญ มันเปนสิ่งที่มีอยูทั้งนั้น แลวเราจะเอาอะไรมาใหมนั สูญ ขอ
สําคัญคือความสําคัญมันหลอกคนตางหาก ความจริงแลวเปนอยางนี้ มันมีอยูทุกสิ่งทุก
อยางภายในจิตใจ คือพรอมที่จะเกิด เพราะสิ่งที่จะทําใหเกิดมีอยูมากภายในจิต รากเหงา
เคามูลของความเกิดก็คือ “อวิชชา” นี่คือตัวใหเกิด ไมเปนอยางอื่นเลย ถาตัวนี้ยังไมหมด
ไปจากจิตใจเมื่อใด ตองเกิดวันยังค่ําตลอดกัปตลอดกัลป ไมมีกําหนดกฎเกณฑ ไมมีตนมี
ปลายเลย ตองเกิดแลวตาย ๆ อยูอยางนี้ เพราะเชือ้ ความเกิดมันมีอยูภ ายในใจ นี่เปนของ
จริงทีป่ ระจักษอยูภ ายในใจเราเอง
จงปฏิบัติจิตตรงจิตนี้ ดูตรงนี้ดวยสติปญญา แลวตัดเชื้อความเกิดกันที่ตรงนี้ จะสิ้น
สงสัยเรื่องตายเกิดหรือตายสูญทั้งมวล เพราะสุดทายก็ผทู ส่ี าํ คัญวาตายแลวสูญนัน้ แลไป
เกิดอีก ไดรบั ความทุกขความลําบากจากทีต่ นเขาใจวา เมื่อตายแลวมันก็หมดเรื่อง ไมมี
อะไรที่จะสืบตอขางหนาแลว คิดอยากทําอะไรก็ทํา อยากทําบาปอยากทําอะไรก็แลวแต
ตามใจทุกอยางในขณะที่ยังมีชีวิตอยูนี้ เมือ่ ตายแลวหมดความหมาย
ทีนเ้ี มือ่ มันไมหมดความหมายตามความสําคัญตนเลา ใครจะเปนคนรับความชัว่ ชา
ลามกทัง้ หลายเหลานัน้ ? ก็คอื เราเองเปนผูร บั เมือ่ เปนเชนนัน้ เรากลาเสีย่ งแลวเหรอ? ทั้ง
ๆ ที่เปนมนุษยที่กําลังมีคุณคาอยูทั้งคน และเปนคนรับผิดชอบเราอยูต ลอดมา เหตุไรเรา
จะตองยอมเสียทาเสียทีไปลมจมขนาดนั้นดวยอํานาจของกิเลสมันครอบงํา
ดวยความ
สําคัญที่ผิดอยางมหันต ใหบุญไมยอมรับ มาหลอกลวงตนเองถึงขนาดนั้น จงรีบคิดเพื่อหา
ความจริงจากธรรมของจริงเครื่องพิสูจน และปราบปรามกิเลสตัวนัน้ ใหสน้ิ ไป ไมควรนอน
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ใจนอนจมอยูกับมัน แบบไมรูสึกตัวดังที่เคยเปนมากี่กัปนับไมถวนอยูแลว ไมงั้นจะสายเกิน
กาลนานเกินจะแกได เวลาตายจะไมมีกุสลาติดตัว (กุสลาคือความฉลาด)
ความจริงมีอยูทําไมเราจึงไมดู? ความจริงก็คอื ใจและสัจธรรม ใจนีม้ นั ไมสญ
ู นะ
เชื้อกิเลสเชื้อแหงภพแหงชาติก็อยูกับใจนี่เอง ตัวประกันตัวตีตราที่จะใหเกิดมันอยูกับจิตใจ
นี้ แลวจะสูญไปไหน? จะสูญไดอยางไร นีค่ อื ความจริง ความจริงลบไมสูญมันสูญไมได แต
ความสําคัญนัน้ มันสูญได สูญไดตามความสําคัญซึ่งเปนเรื่องของกิเลส แตความจริงมันไม
สูญ แลวบาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปก็เขาไปอยูในจิต ไมไดไปอยูที่อื่น เพราะจิตเปนโรงงาน
ผลิตออกมาจากที่นั่นเอง ผลดีชั่วก็เขาไปรวมตัวอยูที่จิตนั่น
นานนะความจริงจะไปไหน มันเกิดกันที่นั่น ผสมกันที่นั่น ดีชั่วมันอยูที่จิต จิตจะไป
เกิดในสถานที่ใดภพใดแดนใดก็ตาม มันไปดวยกําลังแหงกรรม กรรมและวิบากแหงกรรม
มันผลักไสใหไป แนะ มันจะสูญไปไหน ตายแลวมันพรอมเสมอที่จะเกิด จะเกิดสูงต่ําขนาด
ไหนนัน้ มันแลวแตอาํ นาจแหงกรรมทีม่ อี ยูภ ายในจิตใจซึง่ ตนสัง่ สมไวนน่ั แหละ นีเ่ ปนหลัก
ความจริง
การเรียนเรือ่ งความจริงเหลานี้ จึงตองเรียนลงที่ใจ พิจารณาลงทีใ่ จนี้ ดังที่กลาวมา
เมือ่ สักครูน ว้ี า ใหตดั ตรงนัน้ ลงมาหาตรงนี้ ลงมาดวยจิตตภาวนา คือเราทราบไดดว ย
ปญญา ใจมีความสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด มีความสุขสมใจกับสิ่งใด สิ่งนั้นเปนทางดีหรือชั่ว
เปนสิ่งที่ดีหรือสิ่งชั่ว เราตามรูเ สมอดวยจิตตภาวนา เราตองทราบ เมือ่ ทราบแลวพยายาม
แกไข พยายามตัดฟนดวยอุบายของสติปญญา จนกระทั่งตัดขาด ตัดขาดไป ๆ โดยลําดับ
ๆ
ทานพิจารณาทาง “จิตตภาวนา” หรือทานวา “นัง่ กรรมฐาน” ทานนั่งอยางนี้
แหละ จะไปนั่งอยูในปาในเขา จะนั่งอยู “รุกขมูล” รมไมที่ไหนก็เถอะ ก็ฝก นัง่ เรียนความ
เปนไปของจิต เรียนเรือ่ งความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เรียนเรือ่ งกิเลส การสัง่
สมกิเลส และวิถีทางเดินของกิเลส ความดือ้ ความโลภความหลงมันอยูท จ่ี ติ มันเกิดที่จิต
มันหลั่งไหลจากจิตนี้ไปเปนภพตาง ๆ ใหเราลุม หลง บันเทิง โศกเศราเสียใจ มีแตเรื่องที่
ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้น การเรียนจึงตองเรียนลงทีน่ ่ี จะตองรูสิ่งเหลานี้ประจักษใจดวยสติ
ปญญาแนนอน คือตองทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลําดับ ๆ แลวตัดขาดออกจากกันเรื่อย ๆ แลว
จิตก็หดตัวเขามา ๆ เพราะขาดสิง่ ทีเ่ คยสืบตอ หดตัวเขามา ยนเขามา ๆ สูว งแคบ และตัด
ภาระเขามาโดยลําดับ นี่แหละคือการตัดภพตัดชาติ ตัดสวนหยาบเขามาเรือ่ ย ๆ ตัดเขามา
สูค วามละเอียด ตัดเขามา
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ในทีส่ ดุ รางกายของเรานีก้ เ็ ห็นชัดตามเปนจริงวา “มันเปนแตเพียงธาตุขันธเทา
นัน้ ” นั่นคือธาตุดิน น้าํ ลม ไฟ มาผสมกันเขา มีตัวคือจิตเปนเจาของมายึดครอง แลวก็วา
เปนรูปเปนกายเปนหญิงเปนชาย เปนสัตวเปนบุคคล เมือ่ ทราบชัดแลวก็สลัดภายในจิตอีก
รูปก็สกั แตวา รูป เวทนาก็สกั แตวา เวทนา ไมใชเรา ไมใชของเรา สัญญา สังขาร วิญญาณ
แตละอยาง ๆ ก็สกั แตวา เทานัน้ ไมใชเรา ไมใชของเราโดยประจักษใจ นีป่ ญ
 ญาพิจารณา
ทราบลงไปอยางนี้ เมือ่ ทราบชัดแจงแลว ใครจะไปกลาถือวาเปนเรา ใครจะไปกลาแบก
หามสิง่ เหลานีว้ า เปนเราเปนของเรา ไมกลายึดไมกลาแบกหาม เพราะหนักเหลือทนอยูแ ลว
เพราะปญญาหยั่งทราบหมดแลวจะไปกลาอยางไร
ที่กลาไมเขาเรื่องก็คือ พวกเราที่เปนนักดนเดาเกาหาที่ไมคันใหเกิดทุกขเปลา ๆ
เทานัน้ สวนทานทีร่ จู ริงเห็นจริง ทานสลัดปดทิ้งดวยสติปญญา ไมมอี ปุ าทานเหลือเลย
สติปญ
 ญาเปนธรรมสําคัญมากตามหลักความจริง คือทีร่ จู ริงเห็นจริง คือปญญาเปน
ผูร ผู ฉู ลาด ตามรูต ามเห็นความจริงเปนอยางนัน้ แลว เราจะไปกลาฝนความจริงไดอยางไร
วาไมใชเรา โดยทางปญญาแลว เราจะยังไปถือ ถือก็ถือแตก็ไมใชปญญา มันเปนเรื่องของ
กิเลสอยูโดยดี การแกนี้ตองแกดวยปญญา รูดวยปญญา ละดวยปญญา ทุกประเภทของ
กิเลสไมนอกเหนือสติปญญาไปไดแตไหนแตไรมา
นีแ่ หละการเรียนเรือ่ งการตัดภพตัดชาติ การเรียนเรือ่ งวิถขี องกิเลส การตัดกิเลส
ทานทํากันอยางนี้ จนกระทั่งรูธาตุขันธ ก็สักแตวาธาตุวาขันธ คือรูตามเปนจริงแลวก็ปลอย
วางลงไปเอง
การบอกใหปลอยเฉย ๆ ไมเกิดผล ตองปญญาเปนผูพาใหปลอย เมือ่ เขาใจแลวก็
ปลอย ปลอย ๆ สิง่ ไหนยังไมเขาใจก็พจิ ารณาคนควาเขาไปจนกระทัง่ ถึงความจริง เขาใจ
เต็มภูมิแลวก็ปลอย สุดทายมันมีอะไรอยูอีก การตัดรากฝอยไปเปนลําดับมันก็ถึงรากแกว
เทานัน้ เอง เมื่อตัดรากแกวจนไมมีอะไรสืบตอกันแลว ภพชาติก็ขาด อยางอื่นมันก็ขาดไป
ดวยตามลําดับ ที่ยังเหลือชิ้นสุดทายนั้นคืออะไร? ยอนสติปญญาเขามาจนถึงตัว นัน่ คือ
“อวิชชา” ทีเ่ รียกวา “รากแกว” นีแ่ หละคือตัวกิเลสแท กิ่งกานสาขาของกิเลสไดถูกตัด
ขาดหมดแลว ยังเหลือแตตวั กิเลสแท ๆ ไดแกตัว “อวิชชา”
ทีนี้ “อวิชชา” อยูที่ไหน? มันอยูที่จิตเทานั้น อวิชชาไมอยูที่อื่น มันครอบอยูกับจิต
จนกระทั่งจิตเองก็เขาใจวาอวิชชานั้นเปนตน ตนเปนธรรมชาติอนั นัน้ นี่แหละเมื่อปญญายัง
ไมทราบชัด แตก็ทนไมได เพราะฟงคําวา “ปญญา ๆ” เถิด มีความฉลาดแหลมคมมาก
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เมือ่ นํามาใชในสิง่ ใดก็ตอ งเห็นความจริงในสิง่ นัน้ ดังนั้นเมื่อนํามาใชในจิตที่มีกิเลส คือ
อวิชชาอยูที่นั่น ทําไมจะไมทราบ ทําไมจะทําลายกันไมได จะตัดขาดจากกันไมได เมื่อกิเลส
ชนิดอื่น ๆ ปญญาสามารถตัดขาดได แลวสิ่งนี้ทําไมปญญาจะไมสามารถตัดขาดไดเลา
ปญญาตองสามารถตัดขาดได
เมื่อตัดขาดกิเลสตัวสําคัญนี้แลวตองทราบชัดประจักษใจ ถาจะพูดก็พูดไดเต็มปาก
ไมกระดากอายหรือสะทกสะทานกับสิ่งใดหรือผูใด ถาจะพูดแบบโลก ๆ ก็ตองเรียกวารูชัด
ๆ รอยเปอรเซ็นต หมดปญหากันเสียทีเรือ่ งความเกิดความตาย เรื่องความทุกขทรมานใน
วัฏสงสาร ภพนอยภพใหญที่เคยเปนมากี่กัปกี่กัลปจนนับไมถวน เพราะตัวนีพ้ าใหเปนไป
ตัวนีพ้ าใหเกิดตัวนีพ้ าใหตาย ตายแลวเกิดซ้ําเกิดซากไมหยุดไมถอย ทุกขซ้ํา ๆ ซาก ๆ มา
ยุตกิ นั เสียแลวคราวนี้
ยุติดวยอะไร? อะไรถึงตองยุต?ิ นาน ยุติลงที่ฆาเชื้ออันใหญขาดกระเด็นออกจาก
ใจแลว เหลือแตความรูล ว น ๆ ทีเ่ รียกวา “ความบริสทุ ธิ”์ นัน้ เปนจิตแท เปนธรรมแท ไม
มีสิ่งใดเขาไปเคลือบแฝงเลยแมนิดเดียว ผูน แ้ี ลเปนผูไ มเกิด ทีนส้ี น้ิ สุดแลว แตไมใชสูญ
แบบที่มองไมเห็น คนควาไมเจอก็หาวาไมมี แลวก็เดากันอยางนั้นตามวิสัยของโลกดนเดา
เรือ่ งกิเลสทีพ่ าใหดน เดาเอาดวยความสําคัญ เหมาเอาดวยความสําคัญ จึงไดรับ
ความทุกขเพราะกิเลส แตก็ยังไมเห็นโทษของกิเลสที่พาใหดนเดา พาใหสาํ คัญมัน่ หมายทัง้
ที่ไมจริงตลอดมา จึงมีแตของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจ ทุกขจึงเต็มหัวใจดวย
เมื่อเรียนรูถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการปฏิบัติแลว ความปลอมมันก็สลาย
ตัวไป จึงไดเห็นโทษชัดเจนวา เหลานี้มีแตความจอมปลอมทั้งหมด ทีเ่ ราไดรบั ความทุกข
ความทรมานมาจนถึงปจจุบนั ชาติทเ่ี ราจําไดเพียงเทานี้ มันก็เปนความทุกขเพราะกิเลสตัวนี้
เทานัน้ ถาเปนธรรมก็ไมทําใหเราเกิดทุกข เมือ่ มีธรรมลวน ๆ ภายในจิตแลว อะไรจะมาทํา
ใจใหมีทุกขอีกตอไปเลา ตองไมมี นัน่ แน อยางนีแ้ หละเรียนธรรมปฏิบตั ธิ รรมภายในจิตใจ
คือเรียนธรรมภาคปฏิบตั ภิ าคภาวนา เห็นจริงอยางนี้ ชัดเจนอยางนี้ กิเลสแตกกระจายชนิด
ไมเปนขบวน
ในเรื่องวิธีปฏิบัตินี้ไมใชวิธีจํา แตเปนวิธีแกกิเลส ทํางานกับกิเลสทําอยางนี้ เมือ่
กิเลสสิน้ สุดไปแลวภายในใจ ใจทีเ่ ปนเจาของปญหามาแตกอ นเพราะกิเลสพาใหเปน ก็สิ้น
สุดกันไปเองไมมีสิ่งใดเหลือเลย นีแ่ หละความสิน้ สุดของวัฏฏะ แตไมใชความสูญซึ่งเปน
ความแสลงตอความจริง คือความมีอยูอยางยิ่ง
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ถาวา “ความสูญของวัฏฏะ” นั้นถูกตอง เพราะวัฏฏะภายในใจไมมีตอไปอีกแลว
สูญสิ้นแหงความสืบตอของภพชาติ เกิด แก เจ็บ ตายแท ภพชาติตอจากนั้นไมมีอีก นีเ่ ปน
ความสูญสิน้ โดยธรรมโดยความจริง ถาวา “ความสูญ” อยางนี้ถูกตอง แตคนและสัตวตาย
แลวสูญสิน้ โดยประการทัง้ ปวง อะไรไมมีเลยอยางนี้ ขัดตอความจริง
ใจเมื่อถึงความจริงเต็มที่แลวก็ถึงความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์แสดงขึ้นชัดในจิตใจ
จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต จึงไมใชความสูญ
อยางพระพุทธเจาตรัสรูแลวกิเลสสูญไปหมด ไมมีอะไรเหลืออยูภายในพระทัยแลว
ตองอาศัยความบริสทุ ธิน์ น้ั แลประกาศธรรมสอนโลกมาเปนเวลา ๔๕ พระพรรษา ถึงได
เสด็จปรินพิ พาน ถาความบริสทุ ธิน์ ไ้ี ดสญ
ู สิน้ ไปแลว พระพุทธเจาจะเอาอะไรมาประกาศ
ศาสนาเลา? ขณะที่สิ้นกิเลสแลวถาจิตก็ไดสูญไปดวย แลวทรงเอาอะไรมาสอนโลกเลา?
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนั้น ไมออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไมไดสูญนั้นแลว จะออกมาจาก
ไหน?
นีแ่ หละเรียนธรรมใหถงึ นีแ้ ลวหายสงสัย ปญหาทั้งปวงก็หมดสิ้นไปไมมีเหลือเมื่อ
เรียนจบ ทราบปญหาภายในใจโดยตลอดทัว่ ถึงแลว อยูไหนก็อยูเถอะ เพราะความสมบูรณ
พูนผลอยูที่ใจนี้ ความสุขอันสมบูรณมอี ยูท ใ่ี จนี้ ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมของพระ
พุทธเจาแลว คนเราจะไมไดบน เรือ่ งความทุกขความลําบาก จะยอมดําเนินตนไปตามเหตุ
ผลคือหลักธรรม ทุกขก็ยอมรับวาทุกข จนก็ยอมรับวาจน มีไดมาเสียไปเปนธรรมดา
เรียนธรรมรูต ามความจริงชองธรรมแลวไมบน ทุกขก็ยอมทนรับตามเหตุตามผล มี
ก็รบั ตามเหตุตามผลไมปน เกลียวกับธรรม ใจก็สบาย แมจะมีกิเลสที่ยังละไมได ก็ไมถึงกับ
ตองเดือดรอนแบบไมมีขอบเขตเหตุผล ยังพอปลงพอวางได
แตถาไมสนใจเกี่ยวของกับธรรมเลย ไมนาํ ธรรมมาวินจิ ฉัยใครครวญ ก็มักไมมีเหตุ
ผลเครื่องทดสอบ มีแตความตองการของใจที่กิเลสบงการอยางเดียว ความตองการนัน้ แล
จะพาคนลมจมฉิบหาย ความตองการนัน้ แลจะทําลายจิตใจคนใหเสียอยางไมมปี ระมาณ
ใหไดรบั ความเดือดรอนอยูเ สมอ ๆ ตลอดกาลสถานที่ไมมีอะไรอื่น คือความตองการชนิด
นั้นไมมีเหตุผล มีแตอยากตะพัดตะพือ อยากจนไมสนใจทราบวาอะไรเปนพิษอะไรเปนภัย
อยากไดอะไรควาไปกิน มันไมหยุดหยอนผอนคลาย ยิ่งอยากยิ่งตองการก็ยิ่งเพิ่มความคิด
ความปรุงแตงไมถอย ยุงไมหยุด ความทุกขทรมานภายในใจก็ยิ่งมากขึ้น ๆ ไดรบั การสง
เสริมเทาใดก็ยิ่งคิดมากขึ้นแบบไฟไดเชื้อ ดีไมดีสติลอย เลยเปนบาไปเลย นาน พอเห็น
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โทษของความอยากความทะเยอทะยานชนิดไมมีธรรมเปน “เบรก” ไหมละ? ถาพอเห็น
โทษของมันบางก็ควรพยายามแกไข อยาอยูเ ปลาแบบคนสิน้ ทา
วันนีพ้ ดู เรือ่ ง “วัฏจักร” พูดเรื่องความสูญความไมสูญ ตามหลักความจริงเปน
อยางนี้ ศาสนาจึงเปนธรรมทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะพิสจู นความจริง สมควรแกเวลาเพียงเทานี้

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๒๒

