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ปญหาของโลกในปจจุบันนี้ที่มีมากก็คือปญหาที ่“ตายแลวเกิด” ดูจะมีนอย “ตาย
แลวสูญ” รูสึกวาจะมีมากขึ้นทุกที ซึ่งเปนปญหาใหญตอจิตใจของนักเกิดนั่นแหละ 

การเขาใจวาตายแลวสูญน้ันก็คือเร่ืองของกิเลสพาใหเขาใจ ไมใชความจริงพาใหเขา
ใจ ผูเชื่อความสําคัญของกิเลสจึงทําผิดเรื่อย ๆ แลวก็ “เกิด” ไมหยุด ทุกขไมถอย ไมมี
เวลาลดนอย เพราะความคิดเชนนั้นเปนการสงเสริมกิเลสและกองทุกขทั้งสิ้น 

คนท่ีเขาใจวาตายแลวสูญน้ัน ยอมไมคิดเตรียมเน้ือเตรียมตัวเพ่ืออนาคต 
เพราะหมดหวังแลว ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่เปนไป ท่ีไดประสบพบเห็นตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไมหวังก็
ตามมีอยู และสิ่งสําคัญที่มีอยูขณะนี้คือมีอยูทุกขณะก็คือใจ ปญหานี้จึงเปนปญหา 
“เพชฌฆาต” เกิดขึ้นมาเพื่อทําลายตัวเองโดยแท การทําลายตัวเองไปในตัวไมมีชิ้นดีแฝง
อยูบางเลยน้ัน จัดวาเปนคนหมดหวัง ราวกับโลกท่ีหมดหวัง ไมมีใครชวยไดนั้นเอง 

ผูท่ีมีความเขาใจวาตายแลวเกิด ยอมมีการระมัดระวังตัวและกลัวบาป โดยคิด
วาถาเกิดแลวจะเปนอยางไร หากวาเราทําไมดีเสียอยางน้ี เวลาไปโดนความทุกขเขาในเวลา
ไปเกิดใหม ก็จะไดรับสิ่งที่ไมพึงใจทั้งหลายเปนเครื่องตอบแทน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมปรารถนา
อยางยิ่ง แลวก็ไมกลากระทํา เพราะอยางไรเสียจิตก็ตองไปเกิดอีกดวยผลแหงกรรมนั้น ๆ 
ผูนี้จึงมักมีความระมัดระวังและขยะแขยงตอสิ่งที่ไมดีไมพึงปรารถนา และก็ไมกลาทําลงไป 

แตพวกท่ีเช่ือวาตายแลวสูญน้ัน รูสึกจะเห็นวาสูญไปโดยประการท้ังปวง ในเร่ือง
บาปเรื่องบุญคุณโทษอะไรทั้งหมด พอยังมีลมหายใจอยูเทานั้น เม่ือส้ินลมหายใจแลวก็
หมดหวัง ไมมีความด ีความสุขสนองตอบ นอกจากความทุกขความไมดีที่ตนเขาใจวาไมมี
เทาน้ัน จะใหผลแกผูน้ัน การทําบุญทําบาปจึงไมมีความหมายอะไรทั้งสิ้นกับเขา นอกจาก
เปนความตองการในปจจุบัน จะทําอะไรก็ทําตามใจชอบ ผิดหรือถูกไมคํานึง ผูมีความคิด
เชนนี้ไดชื่อวาทําลายตนเองไปในตัวทุกระยะที่คิดและทําลงไป 

ในหลักธรรมของพระพุทธเจาก็มีไว คือเจาทิฐิตาง ๆ ซ่ึงมาสนทนาธรรมกับพระ
พุทธเจา สัตวตายแลวสูญบาง ตายแลวเกิดบาง ทุกสิ่งทุกอยางเที่ยงบาง สัตวที่เคยเกิดเปน
ชนิดใดก็ตองเกิดเปนชนิดนั้นบาง เชนใครเคยเกิดเปนคนก็ตองเปนคนเร่ือยไป เที่ยงตอ
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กําเนิดของตนที่เคยเกิดเปนอะไร กลายเปนความเที่ยงไปหมด นี่ก็เปนเรื่องของความ
สําคัญ ไมใชความจริงซึ่งมีอยูในสันดานของสัตวเต็มโลก 

เรื่องของกิเลสเปนสิ่งที่นากลัวมาก เมื่อพิจารณาและเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู
ภายในใจของเรา ดวยหลักธรรมเปนเคร่ืองพิสูจนโดยลําดับแลว เราจะย่ิงเห็นกิเลสเปนส่ิง
ท่ีนากลัวมาก เพราะแทบทุกสิ่งซึ่งเปนเครื่องหลอกลวงจากกิเลส อันทําใหสัตวเปนภัยเสมอ
ไป แทบจะพูดไดวาทุกระยะที่เปนความกระซิบกระซาบ เปนความบังคับบัญชา อํานาจมาก 
อํานาจนอย มักมีอยูกับกิเลสทั้งสิ้น จิตใจเราก็คลอยตามมัน คลอยตามมันจนลืมตัว วาคิด
เชนนั้นเปนสิ่งถูกตองไปหมด  แมที่ไมนาเชื่อก็เชื่อไปเลย ท่ีเรียกวา “ลืมตัวอยางมืดมิด” 
ไมทราบไดวาสิ่งที่คิดนั้นเปนทางถูกหรือทางผิด เพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่พาใหงมงายนี้มา
นานแลว 

กิเลสเปนธรรมชาติท่ีไมมีคาสําหรับผูท่ีมีคา และความเปนผูมีคุณคาคือตัวเรา จึง
ตองระวังเสมอ 

การที่จะพิสูจนเรื่องเกิดเรื่องตายนี ้ เราจะพิสูจนอยางไร ? ไปเรียนที่ไหนไมสิ้นไม
สุด และก็ไมสามารถท่ีจะระงับดับความสําคัญอันดนเดาเหลาน้ันได นอกจากการปฏิบัติตอ
จิตใจโดยเฉพาะ คือ “จิตตภาวนา”  งานนี้เปนทางตรงแนวตอความจริงที่จิตจะพึงทราบ 
จิตจะตองทราบดวยวิธีนี้แนนอน เพราะปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทรงทราบ
จากวิธีน้ีเปนหลักใหญ 

การคิดตรองตองมี “จิตตภาวนา” เปนหลักยืนตัว จึงจะสามารถเขาถึงความ
จริง อยางอื่นไมมีทางทราบได จะเรียนมากเรียนนอยก็ตาม แตไมไดประมาทเพราะการ
เรียนไมใชการชําระกิเลส เปนการจดจําเอาตามการเรียนมาเฉย ๆ แตกิเลสก็เปนกิเลสอยู
โดยดี ถาเราไมแกกิเลส กิเลสก็มีอยูเต็มหัวใจตามเดิม ราวกับคนไมเรียนไมละกิเลสน่ัน
แล เหมือนอยางเขาสราง “แปลนบานแปลนเมือง” จะทําแปลนไดกี่มากนอยมันก็เปน
แปลนอยูเปลาด ีๆ น่ันแหละ ถาเราไมลงมือทํามันก็ไมเปนตัวบานตัวเรือนขึ้นมาได 

การเรียนธรรม การจดจําชื่อเสียงของกิเลส จะเรียนกันไปขนาดไหนก็เรียนไปจํากัน
ไปแตชื่อ ความจริงมันก็เปน “กิเลส” ของมันอยูอยางนั้น ไมบกพรองลงบางเลยจนนิด
เดียวดวยการทองจํา จึงไมมีประโยชนอะไรที่จะจดจําเปลา ๆ ไมสามารถจะแกกิเลสตาง ๆ 
ภายในจิตใจได นอกจากจะปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนมันไปโดยลําดับ ดังที่ปราชญทั้งหลายพา
ดําเนินมาจนถึง “ความบริสุทธ์ิพุทโธ” เต็มดวงใจเทาน้ัน 
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ปริยัต ิปฏิบัต ิปฏิเวธ ทั้งสามนี้เปนธรรมสามัคคีกันขาดไปไมได ถาอยากเห็นกิเลส
หลุดลอยออกจากใจ ถาอยากเปนผูรับเหมากิเลสทั้งมวลกองเต็มหัวใจ ก็เพียงเรียนเอา จด
จําเอาแตชื่อของมันก็พอตัวแลว แทบเดินไมไหว เพราะหนักคัมภีรใบลานท่ีเรียนจดจํามา
เปลา ๆ โดยเขาใจวาตนเปนปราชญฉลาดพอตัว ทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจ 

การปฏิบัต ิ เชน จิตตภาวนา คือการปฏิบัติตอจิตใจตัวเอง เปนการเรียนเร่ืองจิตใจ
ของตนโดยตรง วิถีใจชอบคิดไปในทางใดบาง มีมากนอยหนักเบาไปในทางใด ? ทางดี
หรือชั่ว มีธรรมคือสติปญญาเปนตน เปนเคร่ืองพิสูจนอารมณอยูเสมอ ธรรมทานสอนไว
อยางไร อะไรท่ีควรเอาชนะ ท่ีควรจะระวัง ที่ควรจะดับ ท่ีควรจะสงเสริม ทานบอกไวหมด  

เชน จิตมีความฟุงซานซึ่งเปนการกอกวนตัวเอง เวลาฟุงซานมากก็กอกวนมาก 
ทําลายตนมาก ใหพยายามระงับดับความคิดเหลาน้ันดวยอุบายตาง ๆ มีสติปญญาเปน
สําคัญ ตามแตจะเห็นควร เชน การกําหนดภาวนา มีธรรมบทใดเปนหลักยึดแทนอารมณที่
เคยทําใหฟุงซานน้ันเสีย จิตก็ยอมมีทางสงบลงได พอจิตสงบลงไดก็ทราบวา จิตพักงานที่
แสนวุนวายลงไดเปนพัก ๆ เพียงเทาน้ีก็พอทราบเบ้ืองตนแหงการภาวนาวา มีผลเปน
ความสงบสุขทางใจ ถาเปนโรคก็ถูกกับยา หรือระงับลงแลวดวยยา พอมีทางพยาบาลรักษา
ใหหายไดโดยลําดับ จนหายขาดไดดวยยาขนานตาง ๆ จิตใจตองสงบเย็น เห็นผลโดย
ลําดับดวยธรรมแขนงตาง ๆ จนถึงข้ันบริสุทธ์ิไดดวยธรรม 

เมื่อจิตมีพลังทั้งหมดมั่นคงเขาไปเปนลําดับ ๆ ก็ยอมทราบชัด และทราบเรื่องของ
ธาตุของขันธไปโดยลําดับ โดยทางปญญาเปนอยางนั้น ๆ จนทราบวา ธาตุขันธเหลาน้ีมัน
ไมใชอยางเดียวกัน แมจะอาศัยกันอยูราวกับเปนอันหน่ึงอันเดียวกันก็ตาม เปรียบเทียบ
เหมือนกับเรามาอาศัยอยูในบาน บานน้ันเปนบาน เราเปนเรา จะอยูในบานเราก็เปนเราคน
หน่ึง ตางคนตางอยู เปนแตอาศัยกันอยูชั่วกาล ฉะน้ันบานจึงไมใชเรา เราจึงไมใชบาน บาน
เปนสมบัติของเรา ธาตุขันธเปนสมบัติของเราคือใจ แตเราน้ีไมใชบานและเราไมใชธาตุ
ขันธ ธาตุขันธไมใชเรา แตเพียงอาศัยและเปนความรับผิดชอบกันอยู ฉะน้ันเราจะเรียกวา
ธาตุขันธเปนของเราตามสมมุติก็ไมผิด แตอยางไร ๆ มันก็เปนคนละอยางอยูดี 

การเรียนจิตตภาวนายอมทราบความจริงไปโดยลําดับ ๆ ดังที่อธิบายมา และการ
เรียนเชนน้ีเปนภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลสโดยตรง 

ครั้งพุทธกาลทานเรียนเพื่อปฏิบัติกําจัดกิเลสตาง ๆ ออกจากใจจริง ๆ ไมไดเรียน
เพ่ือเอาช่ือเอานามของกิเลสบาปธรรม และชั้นภูม ิตรี โท เอก มหาเปรียญ อยางเดียว โดย
มีใบประกาศนียบัตรรับรอง อันเปนราวกําแพงรักษาความปลอดภัยใหกิเลสผาสุกสนุก
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แพรพันธุออกลูกออกหลาน สรางบานสรางเรือนท่ีขับถายบํารุงบําเรอบนหัวใจสัตวโลก ดั่ง
ท่ีเปนอยูเห็นอยูน้ีเลย 

ชั้นภูมิของทานที่ไดรับสวนผลจากการปฏิบัต ิ ก็เปนกัลยาณชน อริยชน เปนขั้น ๆ 
โดยสนฺทิฏฐิโก เปนเครื่องรับรองตัวเองตามหลักความจริงของภูมิธรรมนั้น ๆ สมกับธรรม
เปนสวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบ ไดผลเปนที่พึงใจตามพระประสงคที่ทรงสั่งสอนสัตวโลก
ดวยธรรมของจริง อันประกอบดวยพระเมตตาเต็มพระทัยไมเคยบกพรองแตตน จนถึง
เวลาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน องคพยานวาระสุดทาย คือพระสุภัททะปจฉิมสาวก ผูบวช
ในราตรีจะปรินิพพาน ซ่ึงต้ังหนาทําความเพียร ยังกิเลสท้ังมวลใหส้ินซากในคืนวันน้ัน จาก
พระโอวาทที่ประทานโดยเฉพาะ หลังจากนั้นก็ประทานปจฉิมโอวาทแกพระสงฆที่ประชุม
พรอม เพื่อการเสด็จปรินิพพานของพระองค โดยใจความสําคัญวา 

ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีเราเตือนทานท้ังหลายใหทราบวา (สัจธรรมที่มีติดแนบอยูกับ
ตัว) คือ สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้น เฉพาะอยางยิ่ง คือ (สังขารภายในไดแก ความคิดปรุง
แตงตาง ๆ ทุกขณะ ทั้งด ีชั่ว กลาง) ลวนดับไปโดยสติปญญา ดวยความไมประมาทเถิด 

เหลานี้คือพระเมตตาลนฝงแหงโลกธาตุ ท่ีประกาศแกมวลสัตวเร่ือยมาจนวาระสุด
ทาย สรุปความแลวก็ลงไปรวมท่ีใจ 

ใจจึงควรไดรับการอบรม อยางนอยก็พอรูวิถีทางเดินของตน และรูวิถีของจิตไป
โดยลําดับดวยวิธีจิตตภาวนาวา  ปกติจิตของสามัญชนชอบคิดไปในทางใด หนักไปทางใด 
จิตจะมีความบึกบึนหรือมีความเสาะแสวงในทางน้ันเสมอ ถามีสติมีปญญาคอยสอดสอง
คอยสังเกตอยูแลว เราจะพบเห็นวาจิตน่ีชอบไปในทางน้ันมาก เมื่อจิตคิดในทางนั้นมาก ก็
ทําใหเกิดความสนใจวาทางน้ันมันเปนอะไร? เปนทางดีหรือทางชั่ว เปนทางผูกมัดหรือทาง
แกทางถอดถอน? ถาเปนทางผูกมัด เปนทางส่ังสมความช่ัวหรือความทุกขเกิดข้ึนมาแกเรา 
เราก็พยายามแกไข พยายามหัก พยายามหักหาม นี่มันมีทางแกกันไดอยางนี ้

การพยายามอยูโดยสม่ําเสมอไมมีการลดละ ยอมจะมีทางหักหามสิ่งไมควรนั้นได 
จนกระทั่งหักหามไวได และตัดขาดจากกันไปได เหมือนคนตัดไม ตัดฟนครั้งหนึ่งไมขาด 
ฟนสองครั้งเขาไป สามคร้ัง ส่ีคร้ังเขาไป จนกระทั่งไมนั้นขาดจริง ๆ เพราะความพยายาม
ตัดอยูเสมอ 

การตัดกระแสของจิตที่ชอบคิดในเรื่องไมด ี ดวยความพยายามในทางดีอยูเสมอ
อยางนี้ ยอมเปนไปไดทํานองเดียวกัน เมื่อตัดสิ่งใดขาดไปจากจิตแลว ก็ทราบวาส่ิงน้ันได



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๕ 

๑๕ 

ขาดไปแลวจากใจ เงื่อนที่จะตอใหจิตเกิดความทุกขความลําบาก เพราะความคิดเชนน้ันไม
มีอีกตอไป 

กิเลสประเภทใดที่จิตชอบคิด ชอบยึดเหน่ียว ชอบยึดมั่นถือมั่น ก็คิดแกไขในแงนั้น
มาก ๆ พึงกําหนดพิจารณาแกไขกันโดยทางสติปญญาอยางสม่ําเสมอ ตอไปกิเลสประเภท
นั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็คอยออนกําลังลงไป สติปญญาคอยแกกลาขึ้นมาจนกระทั่ง
สามารถตัดขาดไดไมมีเหลือ 

การพยายามดวยความเพียรตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งของกิเลส ก็นับวาเปนมงคลแก
ตัวเราโดยลําดับ ถาเปนตนไมก็ตองตัดขาดทีละกิ่งสองกิ่ง ถาเปนรากไมตนหนึ่งๆ มันมี
รากมากนอยเพียงไรก็พยายามตัดมัน จนกระทั่งโคนลมลงไปจนกระทั่งรากแกวไมใหเหลือ
หลอ ดวยความพยายาม คือพยายามตัดทีละรากสองรากเขาไป จนกระทั่งมันทนไมไหว 
เพราะการตัดโดยสมํ่าเสมอ ตัดโดยไมหยุดหยอน ไมลดละ มันก็ขาดลมลงโดยไมสงสัย 

เรื่องกระแสของกิเลสที่ออกมาจากจิตมันมีมากมายเชนเดียวกับรากไม รากฝอยนั่น
แหละสําคัญ รากแกวมันมีรากเดียว ไอตัวกิเลสก็มีตัว “อวิชชา”อันเดียวเทาน้ันแหละเปน
หลักใหญ น่ันแหละเรียกวารากแกวของกิเลส ใหพยายามตัด มันแตกแขนงออกไปมาก
มายกายกอง คือมันแตกออกมาทางตาไปสูรูป แลวมีรูปอะไรบาง น่ันแหละมันแตกแขนง
ไป เปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ยั่วจิตใหคิดไปทางกิเลส 

ทีน้ีในทางเสียง เสียงอะไรบาง มันก็แตกแขนงออกไปเปนรากฝอยไปเรื่อย ๆ แต
อยางไรก็ตามเราก็ทราบวา รากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้เอง จะรากฝอยอะไรกัน 
เสียงเปนลักษณะใด ถาเปนเสียงที่จะทําใหเกิดกิเลสขึ้นมา ก็ทราบวาเปนเร่ืองของกิเลส
ดวยกัน เราก็พยายามตัด พยายามแก คล่ีคลายเสียงน้ัน 

รูปมันเปนอะไร ถึงรักถึงชอบ ถึงเกลียดถึงโกรธ แยกออกไป ใครเปนผูโกรธ โกรธ
เพราะเรื่องอะไร จิตเปนผูโกรธ โกรธเรื่องอะไร โกรธแลวมันไดประโยชนอะไร ความโกรธ
เปนความรุมรอน เปนความทุกข ทําไมขยันโกรธ? โกรธแลวมันไดประโยชนอะไร โกรธให
ตัวเองคอยยังชั่ว ไอโกรธใหคนอื่นซึ่งตัวเองก็เปนทุกข แลวเขาก็เปนทุกข ยิ่งเพิ่มความทุกข
ทรมานใจทั้งสองคน คือทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมาย 

การโกรธใหตัวเองยังมีทางที่จะแกไขไดดีกวาโกรธใหคนอื่น แมจะเปนกิเลสก็ยังพอ
จะถอดถอนความโกรธนี้ได แตสวนมากไมยอมโกรธตัวเอง ที่จะใหบังเกิดอุบายปญญาพอ
แกความโกรธตัวเองได 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖ 

๑๖ 

การไปโกรธคนอ่ืนเหลาน้ีเปนเร่ืองของกิเลสลวน ๆ จงแยกแยะด ู พิจารณาดวยดี 
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มันมีเปนแขนง ๆ ไป ออกไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ล้ิน และทางกายน้ีแหละ แลวจึงมาสูใจ คือ “ธรรมารมณ”โดยอาศัย รูป เสียง ฯลฯ ที่เคย
สัมผัสมาแลวน้ันมาเปนอารมณของใจ ใหนํามาครุนคิดอยูตลอดเวลา น่ีเปนการส่ังสมกิเลส
ประเภทหน่ึง ๆ ข้ึนมาเร่ือย ๆ มันแตกแขนงออกมา คือแตกออกมาจากใจ สติปญญาหยั่ง
ทราบอยูภายในใจและแกไขกันไปเร่ือย ๆ ไมลดละทอถอย หนีไมพนถาลงสติปญญาจดจอ
ตรงนั้น ไมทราบในวาระน้ีตองทราบในวาระตอไปจนได ไมทราบมากก็ตองทราบนอย 
ทราบไปโดยลําดับ ๆ ก็คอยทราบมากไปเอง คอยตัดขาดไปเอง ทราบตรงไหนแลวก็คอย
ละไป ละกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งละไดขาดจากกันไปจริง ๆ นี่การตัดกิเลสทานตัดอยางนี ้
เชนเดียวกับที่เราตัดรากฝอยของตนไม ตัดไปตัดมาก็ไมมีรากอะไรเหลืออยู สุดทายก็เหลือ
แตรากแกว ก็ถอนขึ้นมาหมดไมมีเหลือ 

เราตัดและถอนตนไมใหตายดวยวิธีน้ี เราจึงถอดถอนกิเลสดวยวิธีเดียวกัน ดวยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร จนกิเลสตายเกล้ียง เราก็แสนสบายบรมสุข 

เรื่องของจิต ภพชาติมันอยูที่จิต ความสูญไมทราบมันอยูที่ไหน เราไมเห็น ใน
คัมภีรก็ไมมีวาสัตวตายแลวสูญ มีแตตายแลวเกิดถากิเลสยังมีอยูในใจ ทําไมจึงไปเหมามัน
ไดวาตายแลวสูญน่ันนะ จึงเอามาพูด แตภพชาติมันไมสูญนี่นะ มันอยูที่จิต ทําไมเราจึงไมดู
ที่ตรงนี ้ ? ไปหาดนเดาเกาที่ไมคันใหมันถลอกปอกเปกเปนทุกขไปทําไม เราเปนมนุษยซ่ึง
เปนชาติท่ีฉลาด ทําไมจึงมาโงตอเรื่องของตัว หากมีผูมาวาพวกเราบัดซบจะไมอายเขา
หรือ? หรือวาไมอาย ตองโกรธเขาซิ ดังนี้ก็ยิ่งไปใหญ ขายตัวสองตอสามตอจนไมมีสิ้นสุด 
เพราะความโงตัวเดียวพาใหเปนเหตุใหญ 

ใครแสดงภพชาติข้ึนมาใหเราเห็นในระยะน้ี เราน่ังอยูในเวลาน้ี ? 
ถาไมมีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอยางไร? ตอนเกิดนั้น มันเอาอะไรมาเกิด ถาไมเอา

ของมีอยูมาเกิดจะเอาอะไรมาเกิด? ธาตุขันธอันนี้มาจากอะไร? ธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ ที่
เปนรางกาย ก็เอาสิ่งที่มีอยูมาประสมกัน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ มาผสมกันเรียก
วา “สวนผสม” อาศัยจิต จิตก็มีอยูจึงเขามาอยูดวยกันได ของไมมีอยูจะเอามาไดอยางไร 
น่ีมันลวนแลวแตอาศัยส่ิงท่ีมีอยูมาประกอบกันเขาเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย 
เปนตนไมภูเขาอยางน้ีเปนตน มันมีอยูทั้งนั้น ถาไมมีจะประกอบกันขึ้นมาไมได ปรากฏตัว
ขึ้นมาไมได แลวเราวา “สูญ” ขณะนี้มันสูญหรือไมสูญ? เรามาจากไหนถึงไดมาเกิดอยู
เด๋ียวน้ี ถาสูญจริงแลวมันมาเกิดไดอยางไร น่ัน 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗ 

๑๗ 

ถาอะไร ๆ ก็สูญแลวจะมาปรากฏตัวไดอยางไร ก็เพราะมันไมสูญนั่นเองจึงมา
ปรากฏตัวเปนเราเปนทาน เปนสัตวเปนบุคคล เรื่อยมาดังที่รู ๆ เห็น ๆ อยูนี ้ ท่ีเราวา
“สูญ”น้ัน ไมคิดอายสิ่งที่มีอยูเต็มโลกบางหรือ? หลวงตาบัวน่ีอายจึงไมกลาคิดวาตายแลว
สูญ 

นี่คือปญญาแกตัวเอง พิจารณาแยกแยะมันลงไป รางกายมันเอามาจากสิ่งที่มีอยู ส่ิง
ที่มีอยูจึงปรากฏตัวขึ้นมาได ถาไมมีก็ปรากฏขึ้นมาไมได นี่แหละภพชาติคือกิเลสอวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน กรรม เปนเชื้อความสืบตอของภพของชาต ิเปนกําเนิดเกิดมีที่โนนที่นี ่มัน
มีเชื้อของมัน มีสืบตอกันอยูที่ในจิตใจดวงนี้ ตัวนี้จึงเปน “ตัวภพ”ตัวนี้จึงเปน “ตัวชาติ” 
ตัวน้ีเปนตัวไมสูญ เปนตัวเกิด ตัวแก ตัวเจ็บ ตัวตาย มันอยูที่ตรงนี้และรวมอยูที่นี่ทั้งหมด  

ความสูญนั้นมองไมเห็น มันสูญไดอยางไร ? ตัวสูญอยูที่ไหน? เห็นแตความมีอยู
ภายในจิตใจ ความสูญภายในจิตใจน้ันมันไมมี ไมเห็นไมปรากฏ แลวใจน้ันจะสูญไดอยาง
ไรเมื่อมันไมมีสิ่งที่จะใหสูญ มันเปนสิ่งที่มีอยูทั้งนั้น แลวเราจะเอาอะไรมาใหมันสูญ ขอ
สําคัญคือความสําคัญมันหลอกคนตางหาก ความจริงแลวเปนอยางน้ี มันมีอยูทุกสิ่งทุก
อยางภายในจิตใจ คือพรอมที่จะเกิด เพราะสิ่งที่จะทําใหเกิดมีอยูมากภายในจิต รากเหงา
เคามูลของความเกิดก็คือ “อวิชชา” นี่คือตัวใหเกิด ไมเปนอยางอื่นเลย ถาตัวนี้ยังไมหมด
ไปจากจิตใจเมื่อใด ตองเกิดวันยังค่ําตลอดกัปตลอดกัลป ไมมีกําหนดกฎเกณฑ ไมมีตนมี
ปลายเลย ตองเกิดแลวตาย ๆ อยูอยางนี้ เพราะเช้ือความเกิดมันมีอยูภายในใจ นี่เปนของ
จริงท่ีประจักษอยูภายในใจเราเอง 

จงปฏิบัติจิตตรงจิตนี้ ดูตรงนี้ดวยสติปญญา แลวตัดเชื้อความเกิดกันที่ตรงนี้ จะสิ้น
สงสัยเรื่องตายเกิดหรือตายสูญทั้งมวล เพราะสุดทายก็ผูท่ีสําคัญวาตายแลวสูญน้ันแลไป
เกิดอีก ไดรับความทุกขความลําบากจากท่ีตนเขาใจวา เมื่อตายแลวมันก็หมดเรื่อง ไมมี
อะไรที่จะสืบตอขางหนาแลว คิดอยากทําอะไรก็ทํา อยากทําบาปอยากทําอะไรก็แลวแต 
ตามใจทุกอยางในขณะที่ยังมีชีวิตอยูนี้ เม่ือตายแลวหมดความหมาย 

ทีน้ีเม่ือมันไมหมดความหมายตามความสําคัญตนเลา ใครจะเปนคนรับความช่ัวชา
ลามกท้ังหลายเหลาน้ัน? ก็คือเราเองเปนผูรับ เม่ือเปนเชนน้ันเรากลาเส่ียงแลวเหรอ? ทั้ง 
ๆ ที่เปนมนุษยที่กําลังมีคุณคาอยูทั้งคน และเปนคนรับผิดชอบเราอยูตลอดมา เหตุไรเรา
จะตองยอมเสียทาเสียทีไปลมจมขนาดนั้นดวยอํานาจของกิเลสมันครอบงํา ดวยความ
สําคัญที่ผิดอยางมหันต ใหบุญไมยอมรับ มาหลอกลวงตนเองถึงขนาดนั้น จงรีบคิดเพื่อหา
ความจริงจากธรรมของจริงเครื่องพิสูจน และปราบปรามกิเลสตัวน้ันใหส้ินไป ไมควรนอน



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘ 

๑๘ 

ใจนอนจมอยูกับมัน แบบไมรูสึกตัวดังที่เคยเปนมากี่กัปนับไมถวนอยูแลว ไมงั้นจะสายเกิน
กาลนานเกินจะแกได เวลาตายจะไมมีกุสลาติดตัว (กุสลาคือความฉลาด) 

ความจริงมีอยูทําไมเราจึงไมดู? ความจริงก็คือใจและสัจธรรม ใจน้ีมันไมสูญนะ 
เชื้อกิเลสเชื้อแหงภพแหงชาติก็อยูกับใจนี่เอง ตัวประกันตัวตีตราที่จะใหเกิดมันอยูกับจิตใจ
น้ี แลวจะสูญไปไหน? จะสูญไดอยางไร น่ีคือความจริง ความจริงลบไมสูญมันสูญไมได แต
ความสําคัญน้ันมันสูญได สูญไดตามความสําคัญซึ่งเปนเรื่องของกิเลส แตความจริงมันไม
สูญ แลวบาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปก็เขาไปอยูในจิต ไมไดไปอยูที่อื่น เพราะจิตเปนโรงงาน 
ผลิตออกมาจากที่นั่นเอง ผลดีชั่วก็เขาไปรวมตัวอยูที่จิตนั่น 

นานนะความจริงจะไปไหน มันเกิดกันที่นั่น ผสมกันที่นั่น ดีชั่วมันอยูที่จิต จิตจะไป
เกิดในสถานที่ใดภพใดแดนใดก็ตาม มันไปดวยกําลังแหงกรรม กรรมและวิบากแหงกรรม
มันผลักไสใหไป แนะ มันจะสูญไปไหน ตายแลวมันพรอมเสมอที่จะเกิด จะเกิดสูงต่ําขนาด
ไหนน้ัน มันแลวแตอํานาจแหงกรรมท่ีมีอยูภายในจิตใจซ่ึงตนส่ังสมไวน่ันแหละ น่ีเปนหลัก
ความจริง 

การเรียนเร่ืองความจริงเหลาน้ี จึงตองเรียนลงที่ใจ พิจารณาลงท่ีใจน้ี ดังที่กลาวมา
เม่ือสักครูน้ีวา ใหตัดตรงน้ันลงมาหาตรงน้ี ลงมาดวยจิตตภาวนา คือเราทราบไดดวย
ปญญา ใจมีความสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด มีความสุขสมใจกับสิ่งใด สิ่งนั้นเปนทางดีหรือชั่ว 
เปนสิ่งที่ดีหรือสิ่งชั่ว เราตามรูเสมอดวยจิตตภาวนา เราตองทราบ เม่ือทราบแลวพยายาม
แกไข พยายามตัดฟนดวยอุบายของสติปญญา จนกระทั่งตัดขาด ตัดขาดไป ๆ โดยลําดับ 
ๆ 

ทานพิจารณาทาง “จิตตภาวนา” หรือทานวา “น่ังกรรมฐาน” ทานนั่งอยางนี้
แหละ จะไปนั่งอยูในปาในเขา จะนั่งอยู “รุกขมูล” รมไมที่ไหนก็เถอะ ก็ฝกน่ังเรียนความ
เปนไปของจิต เรียนเร่ืองความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เรียนเร่ืองกิเลส การส่ัง
สมกิเลส และวิถีทางเดินของกิเลส ความด้ือ ความโลภความหลงมันอยูท่ีจิต มันเกิดที่จิต 
มันหลั่งไหลจากจิตนี้ไปเปนภพตาง ๆ ใหเราลุมหลง บันเทิง โศกเศราเสียใจ มีแตเรื่องที่
ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้น การเรียนจึงตองเรียนลงท่ีน่ี จะตองรูสิ่งเหลานี้ประจักษใจดวยสติ
ปญญาแนนอน คือตองทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลําดับ ๆ แลวตัดขาดออกจากกันเรื่อย ๆ แลว
จิตก็หดตัวเขามา ๆ เพราะขาดส่ิงท่ีเคยสืบตอ หดตัวเขามา ยนเขามา ๆ สูวงแคบ และตัด
ภาระเขามาโดยลําดับ นี่แหละคือการตัดภพตัดชาติ ตัดสวนหยาบเขามาเร่ือย ๆ ตัดเขามา
สูความละเอียด ตัดเขามา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๙ 

๑๙ 

ในท่ีสุดรางกายของเราน้ีก็เห็นชัดตามเปนจริงวา “มันเปนแตเพียงธาตุขันธเทา
น้ัน” นั่นคือธาตุดิน นํ้า ลม ไฟ มาผสมกันเขา มีตัวคือจิตเปนเจาของมายึดครอง แลวก็วา
เปนรูปเปนกายเปนหญิงเปนชาย เปนสัตวเปนบุคคล เม่ือทราบชัดแลวก็สลัดภายในจิตอีก 
รูปก็สักแตวารูป เวทนาก็สักแตวาเวทนา ไมใชเรา ไมใชของเรา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
แตละอยาง ๆ ก็สักแตวาเทาน้ัน ไมใชเรา ไมใชของเราโดยประจักษใจ น่ีปญญาพิจารณา
ทราบลงไปอยางนี ้ เม่ือทราบชัดแจงแลว ใครจะไปกลาถือวาเปนเรา ใครจะไปกลาแบก
หามส่ิงเหลาน้ีวาเปนเราเปนของเรา ไมกลายึดไมกลาแบกหาม เพราะหนักเหลือทนอยูแลว 
เพราะปญญาหยั่งทราบหมดแลวจะไปกลาอยางไร 

ที่กลาไมเขาเรื่องก็คือ พวกเราที่เปนนักดนเดาเกาหาที่ไมคันใหเกิดทุกขเปลา ๆ 
เทาน้ัน สวนทานท่ีรูจริงเห็นจริง ทานสลัดปดทิ้งดวยสติปญญา ไมมีอุปาทานเหลือเลย 

สติปญญาเปนธรรมสําคัญมากตามหลักความจริง คือท่ีรูจริงเห็นจริง คือปญญาเปน
ผูรูผูฉลาด ตามรูตามเห็นความจริงเปนอยางน้ันแลว เราจะไปกลาฝนความจริงไดอยางไร 
วาไมใชเรา โดยทางปญญาแลว เราจะยังไปถือ ถือก็ถือแตก็ไมใชปญญา มันเปนเรื่องของ
กิเลสอยูโดยด ี การแกนี้ตองแกดวยปญญา รูดวยปญญา ละดวยปญญา ทุกประเภทของ
กิเลสไมนอกเหนือสติปญญาไปไดแตไหนแตไรมา 

น่ีแหละการเรียนเร่ืองการตัดภพตัดชาติ การเรียนเร่ืองวิถีของกิเลส การตัดกิเลส 
ทานทํากันอยางนี ้จนกระทั่งรูธาตุขันธ ก็สักแตวาธาตุวาขันธ คือรูตามเปนจริงแลวก็ปลอย
วางลงไปเอง 

การบอกใหปลอยเฉย ๆ ไมเกิดผล ตองปญญาเปนผูพาใหปลอย เม่ือเขาใจแลวก็
ปลอย ปลอย ๆ ส่ิงไหนยังไมเขาใจก็พิจารณาคนควาเขาไปจนกระท่ังถึงความจริง เขาใจ
เต็มภูมิแลวก็ปลอย สุดทายมันมีอะไรอยูอีก การตัดรากฝอยไปเปนลําดับมันก็ถึงรากแกว
เทาน้ันเอง เมื่อตัดรากแกวจนไมมีอะไรสืบตอกันแลว ภพชาติก็ขาด อยางอื่นมันก็ขาดไป
ดวยตามลําดับ ที่ยังเหลือชิ้นสุดทายนั้นคืออะไร? ยอนสติปญญาเขามาจนถึงตัว น่ันคือ 
“อวิชชา” ท่ีเรียกวา “รากแกว” น่ีแหละคือตัวกิเลสแท กิ่งกานสาขาของกิเลสไดถูกตัด
ขาดหมดแลว ยังเหลือแตตัวกิเลสแท ๆ ไดแกตัว “อวิชชา” 

ทีนี้ “อวิชชา” อยูที่ไหน? มันอยูที่จิตเทานั้น อวิชชาไมอยูที่อื่น มันครอบอยูกับจิต 
จนกระทั่งจิตเองก็เขาใจวาอวิชชานั้นเปนตน ตนเปนธรรมชาติอันน้ัน นี่แหละเมื่อปญญายัง
ไมทราบชัด แตก็ทนไมได เพราะฟงคําวา “ปญญา ๆ” เถิด มีความฉลาดแหลมคมมาก 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๐ 

๒๐ 

เม่ือนํามาใชในส่ิงใดก็ตองเห็นความจริงในส่ิงน้ัน ดังนั้นเมื่อนํามาใชในจิตที่มีกิเลส คือ
อวิชชาอยูที่นั่น ทําไมจะไมทราบ ทําไมจะทําลายกันไมได จะตัดขาดจากกันไมได เมื่อกิเลส
ชนิดอื่น ๆ ปญญาสามารถตัดขาดได แลวสิ่งนี้ทําไมปญญาจะไมสามารถตัดขาดไดเลา 
ปญญาตองสามารถตัดขาดได 

เมื่อตัดขาดกิเลสตัวสําคัญนี้แลวตองทราบชัดประจักษใจ ถาจะพูดก็พูดไดเต็มปาก
ไมกระดากอายหรือสะทกสะทานกับสิ่งใดหรือผูใด ถาจะพูดแบบโลก ๆ ก็ตองเรียกวารูชัด 
ๆ รอยเปอรเซ็นต หมดปญหากันเสียทีเร่ืองความเกิดความตาย เรื่องความทุกขทรมานใน
วัฏสงสาร ภพนอยภพใหญที่เคยเปนมากี่กัปกี่กัลปจนนับไมถวน เพราะตัวน้ีพาใหเปนไป 
ตัวน้ีพาใหเกิดตัวน้ีพาใหตาย ตายแลวเกิดซ้ําเกิดซากไมหยุดไมถอย ทุกขซ้ํา ๆ ซาก ๆ มา
ยุติกันเสียแลวคราวน้ี 

ยุติดวยอะไร? อะไรถึงตองยุต?ิ นาน ยุติลงที่ฆาเชื้ออันใหญขาดกระเด็นออกจาก
ใจแลว เหลือแตความรูลวน ๆ ท่ีเรียกวา “ความบริสุทธ์ิ” น้ันเปนจิตแท เปนธรรมแท ไม
มีสิ่งใดเขาไปเคลือบแฝงเลยแมนิดเดียว ผูน้ีแลเปนผูไมเกิด ทีน้ีส้ินสุดแลว แตไมใชสูญ
แบบที่มองไมเห็น คนควาไมเจอก็หาวาไมม ีแลวก็เดากันอยางนั้นตามวิสัยของโลกดนเดา 

เร่ืองกิเลสท่ีพาใหดนเดาเอาดวยความสําคัญ เหมาเอาดวยความสําคัญ จึงไดรับ
ความทุกขเพราะกิเลส แตก็ยังไมเห็นโทษของกิเลสที่พาใหดนเดา พาใหสําคัญม่ันหมายท้ัง
ที่ไมจริงตลอดมา จึงมีแตของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจ ทุกขจึงเต็มหัวใจดวย 

เมื่อเรียนรูถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการปฏิบัติแลว ความปลอมมันก็สลาย
ตัวไป จึงไดเห็นโทษชัดเจนวา เหลานี้มีแตความจอมปลอมทั้งหมด ท่ีเราไดรับความทุกข
ความทรมานมาจนถึงปจจุบันชาติท่ีเราจําไดเพียงเทาน้ี มันก็เปนความทุกขเพราะกิเลสตัวน้ี
เทาน้ัน ถาเปนธรรมก็ไมทําใหเราเกิดทุกข เม่ือมีธรรมลวน ๆ ภายในจิตแลว อะไรจะมาทํา
ใจใหมีทุกขอีกตอไปเลา ตองไมม ี น่ันแน อยางน้ีแหละเรียนธรรมปฏิบัติธรรมภายในจิตใจ 
คือเรียนธรรมภาคปฏิบัติภาคภาวนา เห็นจริงอยางน้ี ชัดเจนอยางนี ้กิเลสแตกกระจายชนิด
ไมเปนขบวน 

ในเรื่องวิธีปฏิบัตินี้ไมใชวิธีจํา แตเปนวิธีแกกิเลส ทํางานกับกิเลสทําอยางน้ี เม่ือ
กิเลสส้ินสุดไปแลวภายในใจ ใจท่ีเปนเจาของปญหามาแตกอนเพราะกิเลสพาใหเปน ก็สิ้น
สุดกันไปเองไมมีสิ่งใดเหลือเลย น่ีแหละความส้ินสุดของวัฏฏะ แตไมใชความสูญซึ่งเปน
ความแสลงตอความจริง คือความมีอยูอยางยิ่ง 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๑ 

๒๑ 

ถาวา “ความสูญของวัฏฏะ” นั้นถูกตอง เพราะวัฏฏะภายในใจไมมีตอไปอีกแลว 
สูญสิ้นแหงความสืบตอของภพชาต ิเกิด แก เจ็บ ตายแท ภพชาติตอจากนั้นไมมีอีก น่ีเปน
ความสูญส้ินโดยธรรมโดยความจริง ถาวา “ความสูญ” อยางนี้ถูกตอง แตคนและสัตวตาย
แลวสูญส้ินโดยประการท้ังปวง อะไรไมมีเลยอยางนี้ ขัดตอความจริง 

ใจเมื่อถึงความจริงเต็มที่แลวก็ถึงความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์แสดงขึ้นชัดในจิตใจ 
จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต จึงไมใชความสูญ 

อยางพระพุทธเจาตรัสรูแลวกิเลสสูญไปหมด ไมมีอะไรเหลืออยูภายในพระทัยแลว 
ตองอาศัยความบริสุทธ์ิน้ันแลประกาศธรรมสอนโลกมาเปนเวลา ๔๕ พระพรรษา ถึงได
เสด็จปรินิพพาน ถาความบริสุทธ์ิน้ีไดสูญส้ินไปแลว พระพุทธเจาจะเอาอะไรมาประกาศ
ศาสนาเลา? ขณะที่สิ้นกิเลสแลวถาจิตก็ไดสูญไปดวย แลวทรงเอาอะไรมาสอนโลกเลา? 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนั้น ไมออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไมไดสูญนั้นแลว จะออกมาจาก
ไหน? 

น่ีแหละเรียนธรรมใหถึงน้ีแลวหายสงสัย ปญหาทั้งปวงก็หมดสิ้นไปไมมีเหลือเมื่อ
เรียนจบ ทราบปญหาภายในใจโดยตลอดท่ัวถึงแลว อยูไหนก็อยูเถอะ เพราะความสมบูรณ
พูนผลอยูที่ใจนี้ ความสุขอันสมบูรณมีอยูท่ีใจน้ี ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมของพระ
พุทธเจาแลว คนเราจะไมไดบนเร่ืองความทุกขความลําบาก จะยอมดําเนินตนไปตามเหตุ
ผลคือหลักธรรม ทุกขก็ยอมรับวาทุกข จนก็ยอมรับวาจน มีไดมาเสียไปเปนธรรมดา 

เรียนธรรมรูตามความจริงชองธรรมแลวไมบน ทุกขก็ยอมทนรับตามเหตุตามผล มี
ก็รับตามเหตุตามผลไมปนเกลียวกับธรรม ใจก็สบาย แมจะมีกิเลสที่ยังละไมได ก็ไมถึงกับ
ตองเดือดรอนแบบไมมีขอบเขตเหตุผล ยังพอปลงพอวางได 

แตถาไมสนใจเกี่ยวของกับธรรมเลย ไมนําธรรมมาวินิจฉัยใครครวญ ก็มักไมมีเหตุ
ผลเครื่องทดสอบ มีแตความตองการของใจที่กิเลสบงการอยางเดียว ความตองการน้ันแล
จะพาคนลมจมฉิบหาย ความตองการน้ันแลจะทําลายจิตใจคนใหเสียอยางไมมีประมาณ 
ใหไดรับความเดือดรอนอยูเสมอ ๆ ตลอดกาลสถานที่ไมมีอะไรอื่น คือความตองการชนิด
นั้นไมมีเหตุผล มีแตอยากตะพัดตะพือ อยากจนไมสนใจทราบวาอะไรเปนพิษอะไรเปนภัย 
อยากไดอะไรควาไปกิน มันไมหยุดหยอนผอนคลาย ยิ่งอยากยิ่งตองการก็ยิ่งเพิ่มความคิด
ความปรุงแตงไมถอย ยุงไมหยุด ความทุกขทรมานภายในใจก็ยิ่งมากขึ้น ๆ ไดรับการสง
เสริมเทาใดก็ยิ่งคิดมากขึ้นแบบไฟไดเชื้อ ดีไมดีสติลอย เลยเปนบาไปเลย นาน พอเห็น



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๒ 

๒๒ 

โทษของความอยากความทะเยอทะยานชนิดไมมีธรรมเปน “เบรก” ไหมละ? ถาพอเห็น
โทษของมันบางก็ควรพยายามแกไข อยาอยูเปลาแบบคนส้ินทา 

วันน้ีพูดเร่ือง “วัฏจักร” พูดเรื่องความสูญความไมสูญ ตามหลักความจริงเปน
อยางนี้ ศาสนาจึงเปนธรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะพิสูจนความจริง สมควรแกเวลาเพียงเทาน้ี 


