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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
อุบายฝกจิตทางลัด 

 
มีผูถามปญหาพอระลึกไดบางก็ปญหา “ปากคอก” น่ีแหละ มีอยูกับทุกคน วา 

“โลกหนามีไหม? โลกหนากับผูไปโลกหนาโลกหลังอะไรเหลาน้ี มันก็ไมใชเรื่องของใคร 
แตเปนเรื่องของเราทุกคนที่กําลังแบกภาระอยูนี ้ มีผูถามอยางน้ัน เราก็ถามเขาวา “เมื่อ
วานน้ีมีไหม แลวเมื่อเชานี้มีไหม? ปจจบัุน ณ บัดนี้มีไหม?” เขาก็ยอมรับวามี “แลววัน
พรุงนี้จะมีไหม วันมะรนื เดือนน้ีเดือนหนา ปน้ีปหนา ปตอๆ ไปจะมีไหม? 

ส่ิงท่ีมีมาแลวพอจาํไดก็พอเดาไปได ถึงเรื่องยังไมมาถึงก็ตาม ก็เอาสิ่งที่จําไดซึ่ง
ผานมาแลว มาเทียบเคียงกับส่ิงท่ีเคยมีเคยเปนมาแลว ขางหนาจะตองเปนไปตามที่เคย
เปนมานี้ เชนเมือ่วานน้ีมีมาแลว วันน้ีก็มี มันเคยผานมาอยางน้ีเปนลําดับ เรารูและจํา
ไดไมลืม แลวตอนบาย ตอนคํ่า ตอนกลางคืนจนถึงวันพรุงนี้เชา เราก็เคยรูเคยเห็นมา
แลว เรื่องมันเปนมาผานมาอยางนั้นซึ่งไมมีอะไรผิดกัน และยอมรับวามีดวยกัน 

ความสงสัยโลกน้ีโลกหนา หรือเก่ียวของกับตัว ก็คือความหลงเร่ืองของตัวน่ัน
แหละ มันจึงกลายเปนเรื่องใหญโต และกวนใจใหยุงอยูไมหยุดท่ัวโลกสงสาร วา “โลก
หนามีไหม? คนตายแลวไปเกิดอีกไหม?” น่ันมันคูกัน ก็ที่เกิดที่ตายนี้คือใครละ? ก็คือ
เราน่ันเองท่ีเกิดท่ีตายอยูตลอดมา มาโลกน้ีไปโลกหนาก็คือเราจะเปนใคร ถาไมใช 
“สัตวโลก” ผูเปนนักทองเที่ยวนี ้ไมมีใครเปนผูแบกหามปญหาและภาระเหลานี!้ 

นี่โทษแหงความหลง ความจําไมได มันมาแสดงอยูกับตัวเรา แตเราจับสาเหตุ
ของมันไมไดวาเปนมาเพราะเหตุใด สิ่งที่เปนมาที่ผานมาแลวมันก็จําไมได เรือ่งของ
ตัวเลยหมุนตัวเอง พันตัวเอง ไมทราบจะไปทางไหน ความหลงตัวเองจึงเปนเรื่องยุง
ยากอยูไมหยุด หลงส่ิงอ่ืนก็ยังคอยยังช่ัว หลงตัวเองนี้มันปดตันหาทางออกไมได ผลก็
สะทอนกลับมาหาตัวเราเองไมไปท่ีอ่ืน คือนําความทุกขมาสูตัวเราน่ันแล เพราะความ
สงสัยเชนน้ีเปนปญหาผูกมัดตัวเอง มิใชปญหาเพื่อแกตัวเองใหหลุดไปไดเพราะความ
สงสัยน้ัน ถาไมพิสูจนดวยธรรมทางจิตตภาวนาไมมีหวังเขาใจได 

พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหคลี่คลายดูเรื่องของตัว แตการจะคลี่คลายเรื่อง
ของตัวน้ันสําคัญมาก จะทําแบบดนเดาเอาดวยวิธีคาดคิด หรือดวยวิธีอ่ืนใดไมสําเร็จ
ได! นอกจากจะทําคุณงามความดีขึ้นมาโดยลําดับเปนเครื่องสนับสนุน และยนเขามาสู 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๕๖ 

๑๕๖ 

“จิตตภาวนา” เพื่อคลี่คลายดูเรื่องของตัว อันรวมอยูในวงของจิตตภาวนา ซึ่งจะพาใหรู
แจงแทงความสงสัยนั้นใหทะลุไปได พรอมทั้งผลอันเปนที่พึงใจ หายสงสัยท้ังการตาย
เกิดตายสูญ 

เรื่องของตัวคืออะไร? ก็คือเรื่องของใจ ใจเปนผูแสดง เปนผูกอเหตุกอผลใสตัว
อยูตลอดเวลา ทั้งความสุขความทุกข ความยุงเหยิงวุนวายตางๆ สวนมากมักแสดง
ความผูกมัดตัวเองมากกวาการบํารุงสงเสริม ถาไมใชความบังคับบัญชาในทางท่ีดี ใจ
จึงมีแตความรุมรอนเปนผล คือความทุกขท่ีเกิดข้ึนจากความฟุงซานวุนวาย ใจคิดสาย
แสไปในแงตางๆโดยหาเหตุหาสาระไมได แตผลที่จะพึงไดรับนั้น มันเปนส่ิงสําคัญอัน
หนึ่งที่จะทําใหเราเกิดความทุกขความกระทบกระเทือนได จึงเปนเรื่องยากเรื่องหนัก
สําหรับบรรดาผูยังหลงโลกหลงตัวเอง และต่ืนโลกต่ืนตัวเองอยู โดยไมสนใจพิสูจนตัว
เองดวยหลักธรรมอันเปนหลักรับรองความจริงทั้งหลาย เชน ตายแลวตองเกิดอีก 
เปนตน เม่ือยังมีเช้ือใหงอกท่ีพาใหเกิดอยูภายในใจ ตองเกิดอีกอยูร่ําไปไมเปนอยางอื่น 
เชน ตายแลวสูญ เปนตน 

พระพุทธเจาทานทรงสอนใหดูตัวเรื่อง คือดูใจตัวเองผูพาใหเกิดตาย ถายังไม
เขาใจก็ตองบอกวิธีการในแงตางๆ จนเปนท่ีเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง เฉพาะอยาง
ยิ่งการสอนใหภาวนา โดยนําธรรมบทใดก็ตามมาบริกรรมภาวนา เพื่อใหจิตดวงที่หา
หลักยึดยังไมได กําลังวุนวายหาที่พึ่งยังไมเจอ จนกลายเปนความหลงใหลใฝฝนไมมี
ประมาณ ไดยึดเปนหลักพอตั้งตัวได และมีความสงบเย็นใจไมวอกแวกคลอนแคลน 
อันเปนการทําลายความสงบสุขทางใจทีเ่ราตองการ เชน ทานสอนใหภาวนา “พุทโธ ธัม
โม สังโฆ” หรือ “อัฏฐิ เกสา โลมา” บทใดบทหน่ึงตามแตจรติชอบ โดยความมีสติควบ
คุมในคําบริกรรมภาวนาของตน อยาใหเผลอสงใจไปท่ีอ่ืนจากคําบริกรรมภาวนา เพื่อ
ใหจิตที่เคยสงไปในที่ตางๆ น้ัน ไดเกาะหรืออาศัยอยูกับอารมณแหงธรรม คือคํา
บริกรรมภาวนาน้ันๆ ความรูที่เคยฟุงซานไปในอารมณตางๆ ก็จะรวมตัวเขามาอยูใน
จุดนั้น คือจิตซึ่งเปนที่รวมแหงความรู กระแสแหงความรูทั้งหมดจะรวมตัวเขามาสู
อารมณแหงธรรม ท่ีบริกรรมหรือภาวนาอยูดวยความสนใจ ก็เพราะบทธรรมบริกรรม
อันเปนเครื่องเกาะของจิต เปนเครื่องยึดของจิต ใหต้ังหลักข้ึนมา เปนความรูอยาง
เดนชัดเปนลําดับน้ันแล ฉะน้ันข้ันเร่ิมแรกของการภาวนา คําบริกรรมจึงสําคัญมาก 

เม่ือไดเห็นคุณคาสารธรรม ท่ีปรากฏข้ึนเปนความสงบสุขเชนน้ีแลว ในขณะ
เดียวกันก็เห็นโทษแหงความฟุงซานวุนวายของจิตท่ีหาหลักยึดไมได และกอความ
เดือดรอนใหแกตัวอยางประจักษใจในขณะน้ัน โดยไมตองไปถามใคร คุณและโทษของ
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๑๕๗ 

จิตที่สงบและฟุงซาน เราทราบภายในจิตของเราเองดวยการปฏิบัติจิตตภาวนา นี่
เปนข้ันหน่ึงอันเปนข้ันเร่ิมแรกท่ีทานสอนใหรูเร่ืองของจิต 

แลวพยายามทําจิตใหมีความสงบแนวแนลงไปเปนลําดับ ดวยการภาวนากับบท
ธรรมดังที่กลาวมานี ้ เจริญแลวเจริญเลาจนมีความชํานิชํานาญ กระทั่งจิตสงบไดตาม
ความตองการ ความสุขเกิดขึ้นเพราะใจสงบก็ยิ่งเดนชัดขึ้นทุกวันเวลา พอจิตสงบตัวขึ้น
มาปรากฏเปนความรูเดนชัดแลว ในขณะเดียวกันก็เปนการรวมกิเลสเขามาสูจุด
เดียวกันเพ่ือเห็นไดชัด และสังเกตความเคลื่อนไหวของมันไดงายขึ้น และสะดวกแก
การแกการถอดถอนดวยปญญา ตามขั้นของปญญาที่ควรแกกิเลสประเภทหยาบ กลาง 
ละเอียด ตามลําดับไป 

คําวา “กิเลส” ซึ่งเปนเครื่องบังคับจิตใจใหฟุงซานไปในแงตางๆ จนคํานึง
คํานวณไมไดนั้น เราไมสามารถท่ีจะจับตัวของมันไดวาอะไรเปนกิเลส อะไรเปนจิต 
เปนธรรม ตองอาศัยความสงบของใจเปนพ้ืนฐานกอน เมื่อจิตสงบตัวเขามา กิเลสก็
สงบตัวเขามาดวย เม่ือจิตหดตัวเขามาเปนตัวของตัว หรือเปนจุดหมายพอเขาใจได 
เร่ืองของกิเลสก็รวมตัวเขาสูวงแคบในจุดเดียวกัน คือรวมตัวเขามาที่จิต ไมคอยออก
เพนพานกอกวนจิตใจเหมือนแตกอนท่ีจติยังไมสงบ พอจิตสงบเย็นพอต้ังตัวไดบาง
แลว หรือตั้งตัวไดแลว จากน้ันทานสอนใหพิจารณาคล่ีคลายดูอาการตางๆ ของราง
กายอันเปนท่ีซุมซอนของกิเลสทางดานปญญาวา “จิตไปสนใจกับอะไร? ในขณะที่ไม
สงบใจไปยุงกับเร่ืองอะไรบาง?” แตในขณะท่ีใจสงบเปนอยางน้ี ไมกอกวนตัวเอง 

แตปกตินิสัยของคนเรา พอมีความสงบสบายบางมักข้ีเกียจ คอยแตลมลง
หมอน ไมอยากคล่ีคลายรางกายธาตุขันธดวยสติปญญาเพ่ือรูความจริง และถอดถอน
กิเลสตางๆ ออกจากใจ โดยไมคํานึงวาการละการตัดกิเลสประเภทตางๆ ที่แทรกสิงอยู
ในกายในขันธน้ัน ทานละทานถอนดวยสติปญญา สวนความสงบของจิตหรือ “สมาธิ” 
น้ัน เปนเพียงการรวมตัวของกิเลสเขามาสูวงแคบเทาน้ัน มิใชเปนการละการถอน
กิเลส จึงกรุณาทราบไวอยางถึงใจ 

ใจขณะที่ยังไมสงบ มักไมยุงกับรูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส แลวนํามาเปน
อารมณกวนใจ บรรดารูป เสียง ฯลฯ นั้น จิตไปหนักในอารมณอะไร ซึ่งพอทราบได
ดวยสติปญญา ขณะพิจารณาจิตแสดงออกไปเกี่ยวของกับอารมณอันใด ก็พอทราบกัน
ไดโดยทางสติปญญา เรื่องราวของจิตก็พอมองเห็นได เพราะจิตเคยสงบ พอเริ่มออกไป
สูอารมณตางๆ ก็ทราบ ทานจึงสอนใหพิจารณาคล่ีคลายดวยปญญาเพ่ือใหทราบวา ส่ิง
ท่ีจติไปเก่ียวของน้ันคืออะไรบาง พยายามดูใหรูใหเห็นอยางชัดเจนดวยสติปญญาขณะ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๕๘ 

๑๕๘ 

ออกพิจารณา เวนแตขณะทําใจใหสงบโดยทางสมาธิก็ไมพิจารณา เพราะ “สมาธิ” 
กับ “ปญญา” น้ันผลัดเปล่ียนทํางานคนละวาระ ดังท่ีไดเคยอธิบายแลว 

ขณะที่พิจารณา “รูป” คือรูปอะไรท่ีใจไปเก่ียวของมากกวาเพ่ือน เพราะเหตุใด? 
ดูรูปขยายรูป แยกสวนแบงสวนรูปน้ัน ใหเห็นชัดเจนตามความจริงของมัน เมื่อแยก
แยะสวนรูป จะเปนรูปอะไรก็ตาม ใหเห็นตามเปนจริงของมันดวยปญญา ในขณะเดียว
กันก็จะไดเห็นความเหลวไหลหลอกลวงของจติ ท่ีไปยึดม่ันถือม่ันสําคัญผิดตางๆ โดย
หาสาเหตุอะไรไมได หามูลความจริงไมได เพราะเม่ือพิจารณาละเอียดแลว ไมมีอะไร
เปนสาระตามท่ีใจไปสําคัญม่ันหมาย มีแตความสําคัญของจิตไปลุมหลงเขาเทานั้น 
เม่ือพิจารณาแยกแยะสวนตางๆ ของรางกาย “เขา” หรือรางกาย “เรา” ออกดูโดย
ละเอียดถ่ีถวนแลวไมเห็นสาระอะไร ใจก็เห็นโทษของความสําคัญม่ันหมาย ความยึด
ม่ันถือม่ันของใจไปเอง เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเทาไรก็ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งรูป
และเสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัสตางๆ ท้ังอาการของจิตท่ีไปเก่ียวของกับอาการน้ันๆ 
จนรูแจงเห็นชัดดวยปญญา เพราะคล่ีคลายอยูอยางสมํ่าเสมอท้ังภายนอกและภายใน รู
แจงเห็นชัดอาการของจิตทางภายในที่ไปเกี่ยวของวา เปนเพราะเหตุนั้นๆ อันเปนเรื่อง
เหลวไหลทั้งเพ 

แตกอนไมทราบวามันเกี่ยวของกันเพราะเหตุไร ตอมาก็ทราบชัดวามันไปเก่ียว
ของเพราะเหตุนั้นๆ คือเพราะความหลงความสําคัญผิด เมื่อพิจารณาตามความจริง 
เห็นความจริงในส่ิงภายนอกแลว ก็ทราบชัดทางภายในวา “จิต ไปสําคัญวาสภาวธรรม
ตางๆ เปนอยางน้ันๆ จึงเกิดอุปาทานความยึดม่ันถือม่ัน หรือเกิดความรักความชังข้ึน
มา เปนกิเลสเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ ใจก็ทราบถึงความเหลวไหลของตน 

จิตเมื่อทราบวาตัวเปนผูลุมหลงเหลวไหลแลวก็ถอนตัวเขามา เพราะแมจะฝน
คิดไปยึดมั่นถือมั่น สิ่งเหลานั้นก็ถูกปญญาแทงทะลุไปหมดแลว ไปยึดม่ันถือม่ันหา
อะไร! การพิจารณาทราบชัดแลววาส่ิงน้ันเปนน้ัน ส่ิงน้ีเปนน้ี ตามความจริงของแตละสิ่ง
ละอยาง นี่แหละคือวิธีคลี่คลาย “กองปญหาใหญ” ท่ีรวมแลวเปนผลคือกองทุกขภาย
ในใจ ทานสอนใหคล่ีคลายอยางน้ี 

เมื่อปญญาคลี่คลายอยูโดยสม่ําเสมอไมลดละ จนเขาใจแจมแจงชัดเจนแลว ไม
ตองบอกใหปลอย จิตรูแลวปลอยเอง ยอมปลอยเอง จิตที่ยึดคือจิตที่ยังไมรูไมเขาใจ
ดวยปญญา เมื่อรูอยางเต็มใจแลวก็ตองปลอยเต็มที่ ไมมีอาลัยเสียดาย ความกังวลท้ัง
หลายท่ีจติเคยกังวลเสียดายน้ันก็หายไปเอง เพราะปญญาสอดสองมองทะลุเห็นแจง



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๕๙ 

๑๕๙ 

เห็นชัดไปหมดแลวจะไปงมอะไรอีก ปญหาของใจที่เคยกวางขวางก็แคบเขามา เก่ียวกับ
เรื่องตางๆ ภายนอกก็หมดไป ๆ เขาทํานองที่เคยเทศนนั้นเอง 

จากน้ันก็มาคล่ีคลายดูจิต อันเปนท่ีรวมของกิเลสสวนละเอียดวา แย็บออกไป
หาเร่ืองอะไรบาง?” และ “แย็บออกไปจากท่ีไหน? มีอะไรเปนเคร่ืองผลักดันใหจิต
คิดปรุงเรื่องตางๆขึ้นมา?” พอสติปญญาทันความคิดปรุงท่ีแย็บออกในขณะน้ัน มันก็
ดับในขณะน้ัน ไมถึงกับเปนเร่ืองเปนราวอะไรข้ึนมาใหยุงยากเหมือนแตกอน เพราะ
สติทันปญญาทัน คอยตีตอนปราบปรามกันอยูเสมอ เพราะขยับตามรองรอยแหงตน
เหตุเขาไปเร่ือยๆ จนถึง “ตนตอกิเลส” วามีอยู ณ ท่ีใดกันแน ลูกเตาหลานเหลน
กิเลสมันออกมาจากไหน สัตวตางๆ ยังมีพอแม พอแมของกิเลสเหลาน้ีคืออะไร? และ
อยูท่ีไหน? ทําไมจึงปรุงแลวปรุงเลา คิดแลวคิดเลา ทําใหเกิดความสําคัญม่ันหมาย
ขยายทุกขอยูไมหยุดไมถอย? 

ความจริงการคิดปรุงก็คิดปรุงขึ้นที่จิต ไมไดคิดปรุงจากที่อื่น จงพิจารณาตาม
เขาไปโดยลําดับๆ ไมลดละรองรอยอันจะเขาหาความจริงจนถึงตัว นี่คือการคิดคนดู
เร่ืองของกิเลสท้ังมวลดวยกําลังของสติปญญาอยางแทจริง จนทราบวาจิตนี้ไดขาด
จากส่ิงใดแลว ส่ิงใดท่ียังมีความสัมผัสสัมพันธ และสนใจอยากรูอยากเห็นกันอยูเวลาน้ี 
จึงตามส่ือตามเช้ือน้ีเขาไป กิเลสก็นับวันเวลาแคบเขามา ๆ เพราะถูกตัดสะพานท่ี
สืบตอกับรูป เสียง กล่ิน รส เคร่ืองสัมผัสสัมพันธ และสิ่งตางๆ ทั่วโลกดินแดน ออก
จากใจดวยสติปญญาไปเรื่อยๆ จนหายสงสัย เหมือนโลกภายนอกไมมี เหลือแต
อารมณที่ปรุงยิบแย็บๆ ไปภายในจติเทาน้ัน ซึ่ง “กษัตริยใหญตัวคะนอง” ก็อยูท่ีน้ี ตัว
ปรุงแตง ตัวด้ินรนกระวนกระวายนอยใหญ จึงอยูที่นี่ 

แตกอนใจดิ้นไปไหนบางก็ไมทราบ ทราบแตผลที่ปรากฏขึ้นมาเทานั้น ซึ่งไม
เปนที่พึงใจเลยทุกระยะไป คือมีแตความทุกขซึ่งโลกไมตองการกัน ใจเราเองก็แบกแต
กองทุกขจนหาทางออกไมได เพราะไมทราบเงื่อนแกเงื่อนไขกัน ทีน้ีพอทราบแลว เรื่อง
เหลานี้คอยหมดไปสิ้นไป ก็ยิ่งรูชัดเห็นชัดที่จิต ซึ่ง”อวิชชา” มาแสดงเปนตัวละคร เปน
ตัวเร่ืองราวอยูภายในตัวเอง หาที่ยึดที่เกาะอะไรกับภายนอกไมได เปนแตแสดงอยูภาย
ในตัว เพราะเหตุใดจึงไมยึดไมเกาะ ก็เพราะสติปญญาเขาใจและหวานลอมไวแลว จะ
ไปยึดไปเกาะอะไรไดอีก เรื่องมันก็มีแต “ยิบแย็บๆๆ” อยูเฉพาะภายในจิต ยิ่งเห็นได
ชัด กําหนดเขาไปพิจารณาเขาไป คุยเข่ียขุดคนดวยสติปญญาเขาไปจนรอบตัว ทุก
ขณะท่ีอาการของจติเคล่ือนไหวไมมีการพล้ังเผลอ ดังสติปญญาขั้นเริ่มแรกที่ลมลุก
คลุกคลาน 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๐ 

๑๖๐ 

ความเพียรขณะน้ีไมวาทุกอิริยาบถเสียแลว แตกลายเปนทุกขณะที่จิตกระเพื่อม
ตัวออกมา สติปญญาตองรูท้ังขณะท่ีกระเพือ่มออก รูทั้งขณะที่ดับไป เรื่องราวที่จะเกิด
ขึ้นขณะที่จิตปรุงแตงและสําคัญมั่นหมายจึงไมม ี เพราะสติปญญาประเภทจรวดดาว
เทียมตามทันกัน พอกระเพื่อมก็รู รูแลวก็ดับ เรื่องราวไมเกิดไมตอ เกิดขึ้นมาขณะใดก็
ดับไปพรอมขณะนั้น ไมแตกก่ิงแตกกานออกไปไหนได เพราะถูกตัดสะพานออกแลว
จากเรื่องภายนอกดวยปญญา 

เม่ือสติปญญาคนควาอยูอยางไมลดละไมทอถอย ดวยความสนใจอยากรูอยาก
เห็น และอยากทําลายส่ิงที่เปนภัย ท่ีใหกอกําเนิดเกิดเปนสัตวเปนบุคคล พาทอง
เท่ียวในวัฏสงสาร คืออะไรกัน? อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหสืบตอ และมีอยูท่ีไหน
เวลาน้ี? นี่เรียกวา “คุยเข่ียขุดคน” จิตอวิชชาดวยสติปญญา ก็ไมพนท่ีจะรูจะเห็นและ
ตัดขาดตัวเหตุปจจัยอันสําคัญท่ีกอทุกขใหแกสัตวโลก คือกิเลสอวิชชา ที่แทรกอยู
ในจิตอยางลึกลับนี้ไปได น่ัน! เห็นไหม อํานาจของสติปญญา ศรัทธา ความเพียรขั้นนี ้
ที่ผูปฏิบัติทั้งหลายไมเคยคาดคิดมากอน วาจะเปนไปไดถึงขนาดนี ้

ทีนี้กิเลสเริ่มเปดเผยตัวขึ้นมาแลว เพราะไมมีที่หลบซอน รูป เสียง กล่ิน รส 
เครื่องสัมผัส ซึ่งเปนที่เคยหลบซอนแตกอนไมมีแลว เพราะไดตัดสะพานออกหมดแลว 
ก็มีท่ีหลบซอนอยูเฉพาะจิตแหงเดียวเทาน้ัน คือจติเปนท่ีหลบซอนของ “อวิชชา” เมื่อ
คนควาลงไปที่จิตจนแหลกแตกกระจายไปหมดไมมีอะไรเหลือ เหมือนกับพิจารณา
สภาวธรรมท่ัวๆ ไปที่เคยดําเนินมาโดยทางปญญา “จิตอวิชชา” น่ีก็ถูกพิจารณาแบบ
น้ัน สุดทายกิเลสชั้นยอดคืออวิชชา จอมกษัตริยของวัฏจกัร ก็แตกกระจายออกจากใจ
หมด! ทีน้ีเราจะไมทราบยังไงวา ตัวไหนเปนตัวกอเหตุใหเกิดภพน้ันภพน้ี สวนจะ
เกิดที่ไหนไมเกิดที่ไหนนั้นไมสําคัญ สําคัญท่ีตัวน้ีเปนตัวเหตุใหเกิดตายอยางประจักษ
ใจ 

น้ีแลการพิสูจนการตายแลวเกิดอีก หรือตายแลวสูญ ตองพิสูจนตัวจิตดวย
การปฏิบัติตามหลักจติตภาวนา ดังพระพุทธเจาและสาวกทรงปฏิบัติและทรงรูเห็น
ประจักษพระทัยมาแลว อยางอื่นๆ ไมมีทางรูได อยาพากันลูบคลําดนเดาเกาหมัด จะ
กลายเปนขี้เรื้อนเปอนไปทั้งตัว โดยไมเกิดผลใดๆ เลย 

เมื่อถึงขั้นนี ้ เรียกวาไดทําลายความเกิดซ่ึงเปนเช้ือสําคัญอยูภายใน ออกโดยส้ิน
เชิงแลว ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปไมมีสิ่งใดจะสืบตอกอแขนงไปอีกแลว สติปญญาขั้น 
“ธรรมภิสมัย” ทราบไดอยางสมบูรณ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๑ 

๑๖๑ 

น่ีแหละท่ีวา “โลกหนามีไหม?” คือตัวน้ีแลเปนผูไปจบัจองโลกหนา ตัวน้ีแลเปน
ผูเคยจองโลกท่ีผานมาแลว ตัวน้ีแลเปนตัวท่ีเคยเกิดเคยตายซํ้าๆ ซากๆ ไมหยุดไมถอย 
จนไมสามารถจดจาํเรือ่งความเกิดความตาย ความสุขความทุกข ความลําบากมากนอย
ในภพกําเนิดน้ันๆ ของตนได คือตัวนี้แล!  

กรุณาจาํหนาตาของมันไวใหถึงใจ และขุดคนฟนลงไปอยางสะบ้ันห่ันแหลกอยา
ออมแรง จะเปนการทําอาหารไปเลี้ยงมันใหอิ่มหมีพีมัน แลวกลับมาทําลายเราอีก 

เมื่อประมวลกิเลสทั้งหลายก็มาอยูที่จิตดวงเดียว รวมกันที่นี ่ ทําลายกันท่ีน่ี พอ
ทําลายมันเสร็จส้ินลงไปโดยไมมีอะไรเหลือแลว ปญหาเร่ืองความเกิดความตาย 
ความทุกขความลําบาก อันเปนผลมาจากความเกิดความตายน้ีก็ไมมี รูไดอยางชัดๆ 
โดย “สนฺทิฏฐิโก” อยางเต็มภูมิ 

เรื่องโลกหนามีไหม? ก็หมดปญหา โลกท่ีเคยผานมาแลวก็ละมาแลว โลกหนาก็
ตัดสะพานขาดกระเด็นออกไปหมดแลว ปจจุบันก็รูเทา ไมมีอันใดเหลืออยูในจติน้ันเลย
ข้ึนช่ือวา “สมมุติ” แลวแมละเอียดเพียงไร! นี่แลคือจิตที่หมดปญหาแท! การแกปญหา
ใหจิตก็แกที่ตรงนี ้เมื่อแกตรงนี้หมดแลวจะไมมีปญหาอะไรอีก! 

โลกจะกวางแสนกวางหรอืมีก่ีจกัรวาลน้ัน เปนเร่ืองหน่ึงตางหากของ “สมมุติ” 
ซึ่งหาประมาณไมได ใจท่ีรูรอบตัวแลวไมยุงเก่ียวดวย 

เรื่องสําคัญที่ทําความกระทบกระเทือนแกตนอยูเสมอมาไมลดละกระทั่งปจจุบัน 
และจะเปนไปขางหนาก็คือเรื่องของจิต ตัวมีภัยฝงจมอยูภายในตัวน้ีเทาน้ัน เมือ่แกภัย
น้ีออกหมดแลว ก็ไมมีอะไรจะเปนพิษเปนภัยตอไปอีก เร่ืองโลกหนาโลกหลังจะมีหรือ
ไมมีนั้นหมดความสนใจที่จะคิด เพราะทราบอยางถึงใจแลววาตัวนี้หมดปญหาที่จะไป
สืบตอในโลกไหนๆ อีกแลว น่ีแหละการเรียนแกปญหาตนเอง จงแกลงที่ตรงนี้จะมี
ทางสิ้นสุดลงได ท้ังไมเปนโทษภัยแกตัวและผูอ่ืนแตอยางใด 

พระพุทธเจาก็ทรงแกที่ตรงนี ้ สาวกอรหัตอรหันตทานก็แกท่ีตรงน้ี รูกันที่ตรงนี้ 
ตัดไดขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี ้ การประกาศองคศาสดาข้ึนมาวา “เปนผูส้ินแลวจากทุกข 
เปนศาสดาเอกของโลก” ก็ประกาศข้ึนมาจากความรูและความหมดเร่ืองอันน้ีเอง การ
เรียน”โลก” จบก็จบลงที่จิตอันนี้เอง! การเรียนธรรมจบก็จบโดยสมบูรณที่ตรงนี้ 

“โลก” คือหมูสัตว สัตวแปลวา “ผูของ” ของอยูที่จิต ตัดขาดกันตรงนี ้เรียนรูกัน
ท่ีน่ี สาวกอรหัตอรหันตก็เรียนรูกันท่ีน่ีอยางเต็มใจ หมดปญหา! ทานเหลาน้ีเปนผูแก
ปญหาตก ไมมีสิ่งใดเหลือหลอเลย 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๒ 

๑๖๒ 

พวกเราเปนผูรับเหมากองทุกขทั้งมวล เปนผูรับเหมาปญหาท้ังมวล แตไมยอม
แกปญหา มีแตจะกวาดตอนเขามาแบกหามอยูตลอดเวลา กองทุกขจึงเต็มที่หัวใจอะไร
ก็ไมเทา เพราะไมหนักเทาหัวใจที่แบกกองทุกข การแบกกองทุกขและปญหาท้ังหลาย
มันหนักท่ีหัวใจ เพราะเรียนไมจบ แบกแตกองทุกขเพราะความลุมหลง! 

เรื่อง “วิชชา” คือ ความรูจริงไดปรากฏข้ึนแลว และทําลายส่ิงท่ีเปนภัยท้ัง
หมดออกจากใจแลว ชื่อวา ‘เปนผูเรียนจบ” โดยหลักธรรมชาติ ไมมีการเสกสรรปนยอ 
ทั้งที่หลอกตัวเองใหลุมหลงเพิ่มเขาไปอีก แตการเรียน “ธรรมในดวงใจ” จบ เปนการ
ลบลางความลุมหลงออกไดโดยส้ินเชิงไมมีซากเหลืออยูเลย 

คําวา ‘ไตรภพ” กามภพ รูปภพ อรูปภพ ก็หมดปญหาลงในขณะน้ัน เพราะมัน
อยูท่ีใจ “กามภพ” ก็คือจิตใจท่ีกอตัวดวยส่ิงน้ัน(กาม) “รูปภพ อรูปภพ” ก็คือสมมุติสิ่ง
น้ันๆ ในสามภพน้ีฝงอยูท่ีใจ เม่ือใจไดถอดถอนส่ิงเหลาน้ีออกไปแลว ก็เปนอันหมด
ปญหา น่ีแกปญหาแกท่ีตรงน้ี โลกน้ีโลกหนาอยูท่ีน่ี เพราะการกาวไปในโลกไหนๆ ก็อยู
ท่ีน่ี จะกาวไปรับทุกขมากนอย ก็ตัวจิตนี้แล กงจักรเคร่ืองพัดผันมีอยูภายในใจน้ีไม
มีในท่ีอ่ืน 

พระพุทธเจาจึงทรงสอนลงที่จุดอันถูกตองเหมาะสมที่สุด คือใจ อันเปนตัวการ
สําคัญ ส่ิงท่ีกลาวมาเหลาน้ีมีอยูกับใคร ถาไมมีอยูกับเราทุกๆ คน การแกถาไมแกท่ีตรง
น้ีจะไปแกท่ีไหนกัน? 

สัตวโลกจําเปนท่ีจะตองไปตามโลกน้ันๆ ดวยอํานาจแหงกรรมดี-ช่ัวท่ีมีอยู
กับใจ ผูท่ีจะไปสูโลกสูกองฟนกองไฟคือใจน้ี ถาไมแกตรงน้ีแลวก็ไมพนจะไปโดนกอง
ไฟคือความทุกขรอน ถาแกตรงน้ีไดแลวก็ไมมีปญหาวาไฟอยูท่ีไหน เพราะรักษาตัวได
แลว มันก็มีเทานั้น! เหลาน้ีเปนโลกหนักมากสําหรับมวลสัตว ปญหาอะไรเกิดขึ้นมันก็
เกิดขึ้นที่ตรงนี้ วา “ตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ” “โลกหนามีไหม?” นรกมีไหม? 
สวรรคมีไหม? “บาป บุญ มีไหม?” 

ไปท่ีไหนมีแตคําถามวา “นรก สวรรค มีไหม?” เราขี้เกียจจะตอบ ไมทราบจะ
ตอบไปทําไมกัน ก็ผูแบกนรก สวรรค ก็คือหัวใจซ่ึงมีอยูกับทุกคนอยูแลว จะตอบไป
ใหเสียเวลํ่าเวลาทําไมกัน เพราะเราไมไดเปน “สมุหบัญชีนรก สวรรค น่ี” 

แกตัวเหตุที่จะไปนรกสวรรคนี่ซ!ิ แกเหตุช่ัวและบํารุงเหตุดี คําวา “ทุกข” มันก็
ไมมี ถาแกถูกจุดแลวมันจะผิดไปไหน! เพราะ “สวากขาตธรรม” สอนใหแกถูกจุด ไม
ผิดจุด! คําวา “นิยยานิกธรรม” ก็เปนเคร่ืองนําผูท่ีติดอยูในความทุกขรอนดวยอํานาจ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๓ 

๑๖๓ 

แหงความลุมหลงออกไป ดวย “สวากขตธรรม” อยูแลว จะแกท่ีไหนถาไมแกท่ีจิต 
ปญหาอันใหญโตก็มีอยูท่ีจติน่ีเทาน้ัน ความรูอันน้ีแหละ หยาบก็อยูกับความรูน้ี 
ละเอียดก็อยูกับความรูน้ี ทําใหคนหยาบทําใหคนละเอียดก็คือความรูน้ี เพราะกิเลส
เปนผูหนุนหลัง ทําใหคนละเอียดใจละเอียด ก็เพราะความดีเปนเครื่องหนุน ละเอียด
จนกระท่ังสุดความละเอียดแลวก็สุดสมมุติ ยุติดวยความพนทุกข ไมมีเช้ือสืบตออีก
ตอไป 

มีปญหาท่ีมีคนมักถามอยูเสมอวา การแกความข้ีเกียจจะแกวิธีไหน? ถาจะเอา
ความขี้เกียจไปแกความขี้เกียจ มันก็เทากับสอนคนน้ันใหเปนขาศึกกับท่ีนอนหมอนมุง
ดวยการนอนจนไมรูจกัต่ืน และเหมือนคนน้ันตายแลวน่ันเอง เพราะความขี้เกียจมันทํา
ใหออนเปยกไปหมดเหมือนคนจะตายอยูแลว จะเอาความข้ีเกียจไปแกความข้ีเกียจ
อยางไรกัน เมื่อไดที่นอนดีๆ ก็เปนเคร่ืองกลอมใหคนนอนจมแบบตายแลวน่ันเอง ตาย
อยูบนหมอน นะ! จะวายังไง! ต่ืนแลวก็ยังไมยอมลุก ก็ความข้ีเกียจมันเหยียบยํ่าทําลาย
และบังคับไมใหลุกน่ี การเอาความข้ีเกียจไปแกความข้ีเกียจมันก็เปนอยางน้ันแหละ 

ถาเอาความขยันหมั่นเพียรเขาไปแก ก็ลุกปุบปบข้ึนมาสูกัน ถามีการตอสูมันก็มี
หวังชนะจนได ถายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแตแพทาเดียว แตจะเรียกวา “แพ” หรือ
เรียกอะไรก็เรียกไมถูก เพราะไมมีการตอสูจะวาแพอยางไรได ถามีการตอสู สูเขาไมได 
เชน คนนี้แพ คนน้ันชนะ แตนี่หาทางตอสูไมมีเลย ยอมราบไปโดยถายเดียว จะไมวา 
“บอยกลางเรือนของกิเลส” จะวาอะไร? มัน ก็บอยกลางเรือนของมันน่ันแหละ จะเอา
ความข้ีเกียจจนเปนบอยมันไปแกกิเลส ก็ย่ิงกลับเสริมกิเลสใหมากมูนย่ิงข้ึนจะวายังไง! 
โดยปกติมันก็เต็มหัวใจอยูแลว จะสงเสริมใหมากมายอะไรอีก จะเอาไปไวที่ตรงไหน? 
ใจก็มีดวงเดียว นอกจากจะแกมันออกพอใหหายใจไดบาง ไมยอมใหมันน่ังทับนอนทับ
จมูกจนหายใจไมไดตลอดไป 

จงปลดเปลื้องมันออกพอใหมองดูตัวเองไดบางวา ‘โอโห! นับแตเร่ิมภาวนามา
วันน้ีเห็นเหลนของกิเลส คือตัวข้ีเกียจ หลุดลอยจากตัวไปหน่ึงสะเก็ด เทากันกับสะเก็ด
ไมหลุดออกจากตนของมัน วันน้ีพอดูตัวเองไดบาง ไมมีแตกิเลสเอาปากเอาจมูกไปใช
เสียหมด นาโมโห!” 

ความขยันหม่ันเพียร ความอุตสาหพยายาม โดยทางเหตุผลที่เกิดประโยชน 
เปนทางของปราชญทานดําเนินกัน แมยากลําบากเราก็สู เหมือนถอนหัวหนามออกจาก
เทาของเรา เจ็บก็ตองทนเอา ถาจะยอมใหมันฝงจมอยูอยางนั้น ฝาเทาก็จะเนาเฟะไปทั้ง
เทาแลวกาวไปไหนไมไดเลย และเสียกระทั่งเทาดวย เพราะฉะน้ันเหตุผลมีอยูอยาง



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๔ 

๑๖๔ 

เดียว คือตองถอนหนามออกใหได! เจ็บขนาดไหนตองอดทน ถอนหนามออกใหได 
เหตุผลนี้ตองยอมรับ เม่ือถอนออกหมดแลวมันก็หมดพิษ ใสยาลงไปเทาก็จะหายเจ็บ 
ไมมีการกําเริบอีกตอไปเหมือนที่หนามยังจมอยู 

กิเลสก็คือหัวหนามเราดีๆ น่ีเอง เราจะยอมใหมันฝงจมอยูในหัวใจตลอดเวลา 
มันก็ฝงจมอยูอยางน้ัน ใจเนาเฟะอยูใน “วัฏสงสาร” เปนที่นาเบื่อหนายรําคาญไมมีที่สิ้น
สุด เราตองการอยูหรือ? การเปนคนเนาเฟะนะ จงถามตัวเองอยาไปถามกิเลส จะเพิ่ม
โทษเขาอีก ถาไมตองการตองตอสูมัน เมื่อตอสูแลวตองมีทางชนะจนได หรือจะแพก่ี
ครั้งก็ตาม แตจะตองมีทางชนะมันครั้งหนึ่งจนได ลงชนะครั้งนี้ตอไปก็ชนะไปเรื่อยๆ 
ชนะๆๆ เรื่อยไปเลย กระทั่งไมมีอะไรจะมาใหเราตอสู เพราะกิเลสหมดประตูสูแลว! 

คําวา “ชนะ” น้ันชนะอะไร! ก็ชนะความข้ีเกียจดวยความขยัน ชนะกิเลสดวยวิริย
ธรรมนะซี แลวก็พนจากทุกข น่ีแหละการแกปญหาเร่ืองความเกิดตาย คือแกท่ีดวงใจ 
มีจุดน้ีเทาน้ันท่ีควรแกท่ีสุด เปนจุดที่เหมาะสมอยางยิ่ง เปนจุดท่ีถูกตองในการแก แกท่ี
ตรงนี้ แกที่อื่นไมมีทาง จะสําคัญมั่นหมายไปตั้งกัปตั้งกัลป ก็แบกปญหาพาเกิดพาตาย
พาทุกขพาลําบากไปอยูน่ันแหละ จึงไมควรหาญคิดดนเดาเสียเวลาและตายเปลา เพราะ
เปน “อฐานะ” คือสิ่งเปนไปไมไดตามความคาดหมายดนเดา  

วา “ทุกขไมมี บุญบาปไมมี หรือทุกขม ี บุญบาปมี” เราก็เสวยกันอยูทุกคนไมมี
การหลีกเวนได คําวา ‘บาป” ก็คือความเศราหมองความทุกข “คําวาบุญ” ก็คือความสุข
ความสบายใจน่ันเอง ก็มีอยูในกายในใจของคนทุกคนแลวจะปฏิเสธอยางไร? คําวา 
“บุญ” ก็ช่ือความสุขน้ันแลทานใหช่ือวา ‘บุญ” ความทุกขทานใหช่ือวา “บาป” ทั้งบุญทั้ง
บาปเราก็สัมผัสอยูทุกวันเวลา จะอยูโลกน้ีหรือไปโลกหนาก็ตองเจอ “บุญบาป” อยูโดย
ดี! 

นรกหรือไมนรกก็ตามเถอะ ถามีทุกขอยูเต็มกายเต็มใจแลว ใครอยากมาเกิดมา
เจอละ? เรารูอยูดวยกันอยางน้ี จะไปถามเรื่องนรกนเรกที่ไหนอีกเลา เพราะอยูดวยกัน
อยางน้ี ทุกขมันเผาอยูท่ีไหนก็รอนเชนเดียวกับไฟจีน่ั้นแล จี้เขาตรงไหนก็จี้เขาซิ มัน
ตองรอนเหมือนกันหมด จะวานรกหรือไมนรกก็ตามใจ แตใครก็ไมตองการ เพราะ
ความทุกขรูอยูกับตัว จะหาสวรรคท่ีไหน? ใหยุงยากในหัวใจละ 

เจอความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางย่ิงคือความสุขทางใจ 
นับตั้งแตความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานของจิตไดแนนหนา
ม่ันคงภายในใจ แนใจในตัวเอง ย่ิงกวาน้ันเราไดหลุดพนไป แลวจะไปถามหาท่ีไหน



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๕ 

๑๖๕ 

สวรรค นิพพานนะ ไมจําเปนตองถาม เรารูอยูกับใจของเรา เราเปนเจาของใจ ซึ่งเปน
ตัวเหตุตัวการอยูอยางชัดๆ และครองกันอยูเวลาน้ี จะไปหากันท่ีไหนอีกช่ือนรกสวรรค 
นะ งมหาอะไร! 

เราไดตัวมันแลวก็อยูกับตัวน่ันซิ เรื่องก็มีเทานั้น ธรรมของพระพุทธเจาไมได
หลอกคนใหลูบน้ันคลําน้ี เอาตัวจริงที่ตรงนี!้ 

เอาละ การแสดงก็เห็นวาสมควรฯ 


