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ไมมีอะไรตาย 
 
 การประพฤติตัวก็เหมือนเราเดินทาง ยอมสําคัญทางผิดวาเปนทางถูกแลวเดิน
ไป ถาไมหลงก็ไมเดินทางผิด เดินทางที่ถูกเรื่อย ๆ ไป ถาไมหลงก็ไมทําผิด ไมพูดผิด 
ไมคิดผิด ไมถือผิด ผลก็ไมเปนพิษเปนภัยแกตัวเอง 
 การหลงทางก็เปนโทษอันหน่ึง ท่ีทําใหเสียเวลํ่าเวลาและเหน่ือยเปลา ๆ การทํา
ผิด การพูดผิด คิดผิด ก็ทําใหท้ังเสียเวลา ทั้งเปนโทษทุกขเกิดขึ้นแกตัว น่ีคือผลท่ีเกิด
ขึ้นจากการทําผิด พูดผิด คิดผิด ของผูประพฤติตามอารมณใจชอบ 
 พระพุทธเจาทรงสอนเพื่อใหทราบวา ใจเรามักมีความเห็นผิดอยูเสมอ ให
พยายามแกส่ิงท่ีผิดอยูภายในใจ ท่ีจะระบายออกทางกาย วาจา ทางใจ ใหเปนความผิด
น้ัน กลับใหเปนความถูกตองดีงามอยูเสมอ ใหพยายามแกส่ิงท่ีผิดอยูภายในจิต ผลจะ
ถึง “สมหวัง” เพราะเหตุท่ีถูกตองผลยอมดีเสมอไป ถาเหตุผิดผลนั้นจะลบลางเหตุไม
ได คือจะปดก้ันไวไมอยู ตองแสดงเปนความทุกขรอนตาง ๆ ออกมา 
 คําวา “ความหลง” น้ี เม่ือนับจาํนวนคนหลงจะมีเทาไร คนท่ีรูจะมีเทาใด ถาจะ
เทียบกับ “คนรู” วามีเทาใดน้ัน ก็เหมือนกับเอาฝามือหยอนลงไปในแมนํ้ามหาสมุทรฝา
มือกวางขนาดไหน แมนํ้ามหาสมุทรกวางขนาดไหน เม่ือเทียบกันแลวตางกันย่ิงกวา“ฟา
กับนํ้า” ซ่ึงนาใจหายใจควํ่าทีเดียว 
 สัตวโลกท่ีลุมหลงอยูใน “วัฏสงสาร” นี้มีจํานวนมากเพียงไร ในแมน้ํา 
มหาสมุทรยังแคบ เพราะสัตวโลกท่ีตกอยูในหวงแหงความลุมหลงน้ันมีถึง “สามโลก” 
ดวยกัน ฉะนั้นมหาสมุทรจึงแคบนิดเดียว จะพูดกันเพียงวาผูรูมีจํานวนนอย ผูที่หลงมี
จํานวนมากมาย 
 คําวา “ความหลง” เพียงคําเดียวเทานี้มันถูกกับทุกรูปทุกนาม บรรดาสัตวสังขาร
ท่ีมีวิญญาณครองกระเทือนไปท่ัวโลกธาตุ รวมแลวท้ังสามโลกธาตุ เปนที่อยูแหงปวง
สัตวที่ลุมหลงทั้งนั้น ผูที่รูจริง ๆ ไมมีอยูในโลกท้ังสามเลย ไปนิพพานกันหมด 
 สัตวโลกท่ีอยูดวยความลุมหลงไมวาทานวาเรามีจํานวนมาก เพียงแตเราไมอาจ
จะนับได ทั้ง ๆ ที่มีรูปรางมองเห็นกันดวย “ตาเน้ือ” ทั้งที่ไมมองเห็นดวยตาเนื้อ ก็อยู
ในอํานาจแหงความหลงท่ีครอบงําไว และผูท่ีจะมาแนะนําส่ังสอน ใหอุบายวิธีการแก
ความหลงน้ีก็มีนอยมาก 
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 ครั้งแรกก็มีพระพุทธเจาทรงเปนผูลุมหลงกอนหนาตรัสรู เมื่อตรัสรูธรรมเปน
ความรูแจมแจงขึ้นมา ก็ทรงนํา “ธรรม” มาสอนเพ่ือแกความหลง และแสดงใหเห็นโทษ
ของความหลง ใหเห็นคุณคาแหงความรู โดยแสดงทั้งเหตุทั้งผล ทั้งฝายดีฝายชั่ว จน
กระทั่งประชาชนที่มุงหวังตอความรูความฉลาด เพื่อความหลุดพนจากทุกขอยางเต็มใจ
อยูแลว ไดยินไดฟงก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใส ประพฤติปฏิบัติตาม “ธรรม” ทาน จึง
กลายเปน “ผูรู” ข้ึนมาโดยลําดับลําดา ที่เราใหนามวา “สาวกอรหันต” เปนลําดับมา 
และทานเหลาน้ันได “ปรินิพพาน” ไปเรื่อย ๆ หรือลวงเลยไปเปนลําดับ ความมืดมิด
ปดตาของโลกก็ย่ิงมีกําลังมากข้ึน ทั้งโลกเต็มไปดวยความหลง 
 ผูที่จะมาชี้แจงสั่งสอนใหรูแจงเห็นจริงในความหลงทั้งหลายเหลานั้น ก็ไมคอยมี
เสียแลว โลกนี้จึงอยูดวยความมืดมิดปดตากัน ถึงจะมีหูตาอันสวางอยู ก็สวางตาม
กระแสของโลกไปเสีย ไมใชสวางดวยความจริง คือรูจริงเห็นจริงดังพระพุทธเจาและ
พระสาวกทานรูเห็นมา ก็เลยกลายเปน “หูหนาตาเถ่ือน” ไป 
 คําวา “เถ่ือน” ก็คือปาเถ่ือนหรือปลอมน่ันเอง ตามีอยูก็ปลอม หูมีอยูก็ปลอม 
คือรับทราบหรอืไดยินแตส่ิงท่ี “จอมปลอม” เขามาแทรกสิงใจสัตวใหมืดมิดขึ้นโดย
ลําดับ เพราะการไดเห็นและการไดยินเปนตน ซ่ึงลวนแตส่ิงจอมปลอมหลอกลวงใหลุม
หลงเรื่อยมา อันเปนการเสริมสรางใหคนปาเถ่ือนมากข้ึน ทุกวันนี้คนรูขั้น “ปญญาชน” 
หรือคนปาเถ่ือนกันแน? ทําไมจึงกอแต “วินาศกรรม” “ฆาตกรรม” แกกันอยูทุกแหงทุก
หนทั้งที่การศึกษาวาเจริญเต็มที ่
 ทั้งนี้เพราะสิ่งที่แสดงออกทั้งหลายมันมีแตสิ่งที่ใหหลงใหโง เปนทางอบายมุข
แทบทั้งนั้น จิตก็ลุมหลงอยางเต็มตัวอยูแลว เม่ือสัมผัสกันก็ย่ิงเขากันไดงาย และกลม
กลืนกันไดอยางรวดเร็ว ความจริงคืออรรถธรรมจึงแทรกเขาไปไดยาก เพราะฉะน้ันการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมและการฟงธรรมที่เปนความดี จึงรูสึกฝนใจแทบจะลากกันไปไม
ไหว ลากจากส่ิงท่ีจติชอบน้ันแล ซึ่งสวนมากเปนของเลว คือความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ราคะตัณหา ซ่ึงมีอยูภายในจนแทบมองหาใจไมเห็น ใจมีแตของปลอมบรรจุ
ไวเต็มเอ๊ียดจนนากลัว ทั้ง ๆ ที่ตางคนตางมีดวยกันยังอดกลัวไมได ทั้งนี้เพราะมีมาก
ตอมากเหลือหูเหลือตา ลนหัวใจแทบหาทีเ่ก็บไมได 
 สิ่งที่ปลอมกับของปลอมจึงเขากันไดงาย เชนเดียวกับคนช่ัวกับคนช่ัวเขากันได
งาย เปนเพื่อนเปนมิตรสนิทสนมกันงาย คนดีก็เขากับคนดีไดงาย เปนพวกของใครของ
เราไป ขางนอกก็เปนเคร่ืองหลอก ขางในก็เปนผูชอบรับส่ิงหลอกลวง จึงเขากันไดอยาง
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สนิทติดจม จนไมสนใจคิดจะถอนหรือถอนไมข้ึน นอกจากจะเชื่อตายใจกับสิ่งนั้น ๆ 
แทบหลับสนิทไปถายเดียว 
 การปฏิบัติตนเพ่ือแกส่ิงจอมปลอมท้ังหลายที่เคยเปน “นาย” บนหัวใจมานาน
ออกจากใจ จึงตองฝน ปราชญทานเคยฝนมาตั้งแตครั้งพระพุทธเจาองคไหน ๆ พาฝน
มาเปนลําดับลําดา เพราะทานเคยถูกผูกถูกมัดถูกทรมานจาก “กิเลสวัฏวน” มามากตอ
มากนานแสนนาน จนเห็นภัยและพนภัยดวยการฝนการตอสู และนํา “ธรรม” ที่เปนผล
อันเกิดจากการตอสูมาสอนพวกเรา เพือ่การฝนการตอสูกิเลสทุกประเภท ไมใหทอถอย
ปลอยตัวใหกิเลสยํ่ายีเหมือนผักปลาซ่ึงขายข้ีหนาชาวพุทธ ไมนาใหอภัยเลย 
 ผูเห็นตนเปนของมีคามากกวาส่ิงใด จึงควรนํา “ธรรมอันลนคา” มาเปนเครื่อง
ปฏิบัติดําเนินดวยความไมนอนใจ อยางไรก็ตามข้ึนช่ือวา “ความดี” จําตองฝนความช่ัว
ของชั่วอยูโดยด ี ดังพวกเราประพฤติปฏิบัติอยูเวลานี้ ก็คือความฝนส่ิงไมดีเพ่ือความดี
ดวยหัวใจชาวพุทธ แมออกมาอยูในวัดเพือ่ปฏิบัติบําเพ็ญอยูแลว ความรูสึกอันด้ังเดิม
ยอมมีอยูภายในใจเสมอ คือความข้ีเกียจมักงายออนแอ ความคลอยตามส่ิงเคยคลอย
ตาม ความเชื่อในสิ่งที่เคยเชื่อ คือกิเลสชนิดตาง ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนเพลงลูกทุง ยอม
ยังมีอยูในใจ 
 การฝนส่ิงเหลาน้ีจงึเปนความยากลําบากลําบนสําหรับผูปฏิบัติ แมจะมีความมุง
มั่นตออรรถตอธรรมมากเพียงไร ก็จําตองไดฝนส่ิงท่ีเปนขวากเปนหนามอยูภายในใจ
เราอยูโดยดี กระท่ังไมมีเหลืออยูในใจเลยน่ันแล จึงหาอะไรมาขวางหนาไมได 
 การปฏิบัติธรรมเปนของยาก ของลําบากมาแตกาลไหน ๆ ก็เพื่อเบิกทางที่ถูก
กิเลสปดบัง ใหเห็นเหตุเห็นผล เห็นตนเห็นปลาย ของอรรถของธรรมภายในใจ จนกวา
จะปรากฏผลข้ึนมาเปนเคร่ืองสนับสนุนจติใจใหมีกําลัง ความเช่ือความเล่ือมใส ความ
พากเพียร ความอุตสาหพยายามข้ึนโดยลําดับ จากน้ันก็คอยสะดวกสบาย ถึงจะยาก
ลําบาก ผลที่พึงใจเปนขั้น ๆ ก็ปรากฏอยูภายในใจแลว แมจะมีการฝนอยูบางก็ฝนดวย
ความพอใจ ที่จะเพิ่มพูนความสงบสุขที่ตนมีอยูแลว ใหมีกําลังและความสวางไสวย่ิงข้ึน 
 ขอสําคัญก็คือความเห็นโทษแหงความเปนอยูดวยความหลง ความเพลิดเพลิน
เล่ือนลอยบังอยูดวยความหลง คือความประมาทนอนใจ ไมมีสติปญญาคิดประโยชนใส
ตน ยืนอยูดวยความหลง นอนอยูดวยความหลง เดินไปดวยความหลง ในอิริยาบถท้ังส่ี
เปนไปดวยความหลง ความใฝฝนลม ๆ แลง ๆ การมาเกิดก็มาดวยความหลง มาอยูใน
โลกก็มาอยูดวยความหลง จะไปขางหนาภพหนาก็ไปดวยความหลง ความเห็นโทษส่ิง
เหลานี้ยอมเปนเครื่องเตือนใจตนไดดีเพื่อไมใหประมาทนอนใจ ใชปญญาพิจารณา
ใครครวญอยูเสมอ จะมีทางเห็นโทษสิ่งเหลานี้ขึ้นเรื่อย ๆ อันเปนหนทางใหเกิดความ
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อุตสาหพยายามพิจารณาแยกแยะส่ิงเหลาน้ีออกจากใจ พอมีทางเล็ดลอดไปไดตาม
กําลังความสามารถ 
 อยางไรก็อยาลืมคําวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” จะอยูในสภาพใดอิริยาบถใดก็
ตาม ใหระลึกถึงทานเสมอ ทั้งฝายเหตุฝายผลที่พระองคไดทรงดําเนินมากอนแลว และ
ทรงไดรับผลเปนที่พอพระทัยมาแลว จึงทรงนํามาประกาศสอนโลกทั้งหลาย วาพระ
พุทธเจาทรงดําเนินอยางไร ความทุกขความลําบากก็ไมมีใครจะเกินพระพุทธเจาไปได 
เพื่อความรูความเห็นในธรรมทั้งหลาย จนทรงรูแจงเห็นชัด ไมมีสิ่งใดปดบังลี้ลับ นํา
ธรรมที่เปดเผยในพระทัยนั้นมาสั่งสอนโลกเพื่อไดทําตามพระองค ที่เรียกวา “ตาม
เสด็จ” 
 “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ไมมีอันใดจะประเสริฐเลิศยิ่งกวา “ธรรม” ในบรรดาโลก
ทั้งสาม คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก ธรรมเปนธรรมชาติประเสริฐสุด ที่ควรยึดถือเปน
สรณะทั้งฝายเหตุและฝายผล ไมมีทางปลีกและเปนอยางอื่น นอกจากนําผูปฏิบัติใหถึง
แดนแหงความเกษมโดยถายเดียว สมนามวา “ธรรมเปนของประเสริฐ” ทั้งโดยสมมุติ
และโดยหลักธรรมชาติ 
 ดังน้ันการปฏิบัติตนตามธรรมแมจะยากลําบากเพียงไร ก็ควรถือวาน้ีคืองานอัน
ประเสริฐเพื่อความพนจากกองทุกข ไมใชงานเพื่อความลมจมฉิบหาย อยาถือเอาความ
กลัวตายเพราะความพากเพียรมาเปนใหญ จะมากีดขวางทางเดินเพื่อความหลุดพน
แลวกาวไมออก เพราะกลัวลําบาก กลัวแตจะตาย เพราะความออนแอฉุดลากใหเปนไป  
 “สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” ใหระลึกถึงพระสงฆสาวกทาน ทานเปนคนเหมือนกันกับ
เรา ออกมาจากตระกูลตาง ๆ เวลาออกมาทานก็เปนเหมือนเรา ๆ ทาน ๆ น้ีแล เมื่อมา
บวชเปนพระแลว ก็คือคนเปนพระนั่นเอง แตทานอุตสาหพยายามดําเนินอยางไรบาง
จึงไดเปน “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ของพวกเรา ทานก็เปนคนเหมือนกัน ทําไมทานเลิศ
ทานประเสริฐยิ่งกวาเรา เรายึดน้ีเปนหลัก หากวาทานไมมีความอุตสาหพยายามฝาฝน
อยางจริงจงั ทานจะเปนผูวิเศษวิโสและเปนสรณะของโลกไดอยางไร ขอใหยึดทานเปน
หลักใจจะไดมีกําลังใจ เวลากิเลสตัวข้ีเกียจออนแอ ตัวขี้สงสัย ตัวตําหนิตนวา “บุญนอย
วาสนานอย” ไมมีความเพียรเกิดขึ้น เพราะ “สรณะทั้งสาม” เปนเครื่องประกันมรรคผล
นิพพานอยางม่ันใจอยูแลว 
 จะเอาความตายเขามาฝงไวในใจทั้ง ๆ ท่ีใจน้ันคือความรูไมเคยตายเลย ทําไม
จึงเอาความตายเขาไปฝงไวในหัวใจเรา เอาปาชาไปทับถมใจเราซึ่งไมเคยตายทําไม?น่ัน
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เปนความเห็นผิดอยางยิ่ง จะทําอะไรกลัวแตจะตาย ไมทราบวา “ความตาย” มีความ
หมายกวางแคบขนาดไหน อะไรเปนผูตาย? 
 ใจเคยเปนอยางน้ี ไมเคยตายแตไหนแตไรมา เปนแตเพียงเปล่ียนรูปเปล่ียน
ราง เปล่ียนสถานข้ันภูมิกําเนิดไปตามบุญตามกรรมเทาน้ัน ที่โลกวา “เกิด” วา “ตาย”
แตก็คือเวลาตายแลวก็ไปถือ “ปฏิสนธิวิญญาณ” “วิญญาณ” เกิดใหมเรื่อย ๆ สูง ๆ ต่ํา 
ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ตามยถากรรม หรือตามบุญตามกรรมที่ตนไดสรางสมอบรม อบรม
มามากนอยน่ันเอง สวนใจไมเคยตาย จึงไมควรเอาความตายไปผูกมัดจิตใจ 
 พูดงาย ๆ ไมตองเอา “ความตาย” ไปแขวนคอหัวใจ จะเปนการสรางอุปสรรค
สรางความทอถอย ความออนแอ หมดความพากเพียรใหแกตน แทนที่จะผานไปได แต
ความกลัวตายไปกีดกั้นทางเดินเสียก็ไปไมได สิ่งไมมีอยาไปหาเรื่องใสใหมีขึ้น มันเกิด 
โทษแกตนเอง 
 คําวา “สิ่งไมมี” คืออะไร? คือความตายน่ันแหละไมมีอยูใน “จิต” จิตเปนธรรม
ชาติไมตาย แมมีกิเลสตัณหาอาสวะปกคลุมอยูมากนอยก็ตาม จิตเปนผูทนทานตอสิ่ง
เหลานี้เรื่อยมา ทุกขก็ยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายสลายตัวไปเพราะถูกทุกขท้ัง
หลายบีบค้ันทําลายเลย เปนความรูอยูเชนนั้น เปนจิตอยูเชนนั้น แมจะตกนรกอเวจีก็ไม
ตาย หากทนทุกขทรมานไปตามความหนักเบาแหงกรรมที่ตนทํามาเทานั้น จึงไมมีอะไร
ในโลกจะเหนียวแนนทนทานเหมือนใจเลย 
 มาเปนมนุษยเปนสัตวเปนอะไร ก็คือจิตดวงไมตายนี้แลไปเกิดและมาเกิด 
เปนเจาของแหง “ภพกําเนิด” น้ัน ๆ ขณะน้ีใจก็อยูในธาตุขันธท่ีเราเห็นอยูน้ี ธาตุขันธ
อันน้ีเปนของเรา รางกายนี้เปนของเรา จิตมาอาศัยธาตุขันธน้ีอยูไปช่ัวกาล แลวก็
เปล่ียนภพเปล่ียนชาติไปตามความจําเปนท่ี “วิบากกรรม” จะพาใหเปนไป 

เพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกข มีทุกขเวทนาเปนตนท่ีเกิดข้ึนภายในขันธ ก็กลัว
จะตาย น่ีก็เพราะสรางขวากสรางหนามกีดกันทางดําเนิน ใหเดินเพื่อความรูจริงเห็นจริง
ในเวทนาไมได ความจรงิมีอยูไมยอมเดินใหเขาถึงความจริง เพราะความหลงมันบังคับ
นั่นเอง “ความหลงบังคับ” คืออะไร” ก็ความกลัวตายท้ัง ๆ ท่ีความตายไมมีอยูภายใน
จิตแตก็กลัวตายน้ีแล เราเคยเชื่อ “กิเลส” ในคําวา “ตายๆ ” น้ีมานาน จะทําอะไรก็กลัว
แตจะตาย ๆ ธรรมทานจึงสอนใหรูเขาไปถึงตรงนี ้ใหเขาถึงความจริงวา “จิตไมตาย” น้ี
คือความจริงแท! 

ส่ิงเหลาน้ันสลายตัวลงไปตามสภาพของมันมันก็ไมตาย ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้น
มากนอยภายในธาตุในขันธ ใหกําหนดพิจารณาตามความจริงของมัน เพราะมันเปน
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ความจริงแตละอยาง ๆ อยูแลว หากไมพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงแลว จิตเรา
ไมเวนที่จะหวั่นไหว ท่ีจะเปนทุกขลําบากลําบนไปนาน ซ่ึงแมปจจุบันท่ีรางกายจะสลาย
ตัวไปที่เรียกวา “ตาย” น้ัน บางรายถึงกับไมมีสติประคองตัวเลย ตายไปแบบ “ไมเปน
ทา” ราวกับสัตวตาย ไมมีสติสตังเอาเลย น่ีเพราะความไมไดฝกหัดใหรูเร่ืองตาง ๆ 
ที่มีอยูรอบตัว มีทุกขเวทนาเปนตนน่ันเอง 
 ถาจิตพิจารณาตามธรรม เชื่อพระพุทธเจา ก็ไมควรจะเอา “ปาชา” เขามาต้ังภาย
ในจิต ไมควรจะเอา “ปาชา” เอาความกลัวตายไปมัดจิตซึ่งไมใชผูตาย ใหกลายเปน
ความออนแอทอถอยไปได ซ่ึงเปนการสรางขวากหนามไวกีดก้ันทางเดินตัวเองใหหา
ทางออกไมได 
 ความจริงมีอยางใดใหพิจารณาไปตามความจริง ตามหลักธรรมทานสอนไว 
 “เอา ทุกขจะเกิดข้ึนมากนอยภายในธาตุขันธ จะหมดทั้งตัวนี้ก็ใหทราบ ทุกขน้ีมี
อยูรอบตัว แตไมใชจิต แมจิตจะเปนทุกขก็เปนเวทนาอยางหนึ่งตางหาก ไมใชจิตเปน
เวทนา ไมใชเวทนาเปนจิต “เวทนา อนิจฺจา” “เวทนา อนตฺตา” น่ัน!  
 ฟงซิ ทานบอกวาเปน “จิต”ไหมละ? แตจิตหลงไปยึดเวทนามาเปนตนตางหาก
จึงเปนทุกขไมมีประมาณจนดับไมลง และตายไปกับความสําคัญวา “เวทนาเปนตน” 
ตนเปนเวทนาอยางไมรูตัว 
 “เวทนา อนิจฺจา” คืออะไร? มันมีเกิดขึ้น มีตั้งอยู มีดับ มีสลายไป นี่เปนอนิจฺจา
หรืออนิจฺจ ํ “เวทนา อนตฺตา” มันเปนสภาพอันหน่ึงท่ีปรากฏตัวข้ึนมาเทาน้ัน โดยมัน
เองก็ไมไดสําคัญวา ตนเปนอนตฺตา หรืออตฺตา หรือเปนอะไร แตเปนความปรากฏข้ึน
แหงสภาพธรรมอันหนึ่งเทานั้น 
 ใหจิตผูเปน “นักรู” อยูตลอดเวลาไดรูสิ่งนี้ตามความเปนจริงของมัน ไมใชสิ่ง
เหลาน้ีจะมาประหารจิตใหฉิบหาย จึงไมเปนสิ่งนากลัว แตเปนส่ิงท่ีจะพิจารณาใหรู ที่
ทานเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่มาปรากฏตัวนั้น ทานรูทานเห็นอยางท่ีอธิบายมา 
 “สัญญา” ก็หลอกวา “อันนั้นเปนเรา อันน้ีเปนของเรา” “อันน้ีทุกขมากข้ึนแลว
น่ี” “ทุกขมากอยางน้ี” “เด๋ียวตายนะถาไมหยุดภาวนา” มันหลอกจงทราบไว “สัญญา”
น้ัน ก็เกิดมาจาก “จิต” น่ันแหละ เปนอาการของจิต แตกลับมาหลอกจิตใหเอนเอียง
ใหหวั่นไหวไปได ถาจิตไมมีปญญาไมมีสต ิ ไมทราบความจริงของสัญญาวา “อนิจฺจา 
อนตฺตา” 
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 ความจริง “สฺญา อนิจฺจา” จะมาทําลายจิตใจเราไดอยางไร? “สฺญา อนตฺ
ตา”มันก็เปนสภาพอันหน่ึง เชนเดียวกับขันธท้ังหลาย ไมมีอะไรผิดกัน “รูป อนตฺตา” 
นั่นฟงซ ิรูป มันก็เปน อนตฺตา จะอาศัยมันไดที่ไหน จะวาเปน “เรา” เปน “ของเรา” ได
ที่ไหน เปนความจรงิอันหน่ึงเทาน้ัน! 
 จงอยาฝนความจริง อยาไปแยงความจริงของเขา ความจริงจงหาเอาดวย “สติ 
ปญญา” ของเราเอง จะไมยุงไมแยงเขา จะสบายใจหายหวงไมมีบวงผูกมัดจิตใจตอไป 
 รูปมันก็ “สักแตวา” รูปแหงธาตุขันธ เวทนาก็ “สักแตวา” เวทนา ไมใชเราไม
ใชของเรา เราจะไปควาเอามาทับถมจิตใจใหเกิดความเดือดรอนไปทําไม เพราะเวทนา
น้ันก็เปนของรอนอยูแลว แบกหามเขามาเผาตนทําไม ถาเปนความฉลาดแลวจะไมเขา
ไปยึด ไมเขาไปแบกหาม จะตองพิจารณาตามความจรงิของมนั ทุกขเวทนาขนาดไหนก็
รูตามความจริงของมันดวยสติปญญา เพราะจิตเปนนักรู ไมมีถอยเรื่องรู ๆ ๆ รูอยูกับ
จิต 
 ขอใหสงเสริมสติ เปนผูคอยกํากับใหดีเถิด แมขณะท่ีจิตจะดับก็จะไมเผลอ
เพราะสติกํากับจิต จิตทําหนาที่รูความหมายตาง ๆ แตการพจิารณาแยกแยะตาง ๆ 
เปนเรื่องของ “ปญญา” แยกแยะใหเห็นเปนตามความจรงิ จะไดชื่อวา “เปนผูฉลาดใน
การเรียนเรื่องของตัว” ตามหลักศาสนาท่ีใหเรียนรูตัวเองเปนสําคัญ 
 คําวา “โลกวิทู” ถาไมรูแจงเห็นจริงในโลกในขันธนี่ จะหมายถึง “โลกวิท”ู แหง
โลกใด ? น้ีเปนอันดับแรกทีเดียว พระพุทธเจาทรงรูและสั่งสอนไว คําวา “โลกวิทู” “รู
แจงโลก” รูแจงโลกของพระพุทธเจา ก็ตองรูแจงธาตุแจงขันธ และรูพรอมทั้งละกิเลส
ตัณหาอาสวะน้ีโดยส้ินเชิงกอน แลวจึงไปรูสภาพแหงโลกทั่ว ๆ ไปที่เรียกวา
“โลกวิทู” รูแจงโลกทั่วไป 
 คุณสมบัติของสาวกในบทน้ีก็มีไดเหมือนกันท่ีเปน “โลกวิทู” คือ รูแจงโลกใน
ธาตุในขันธโดยรอบขอบชิด พรอมทั้งละกิเลสทั้งมวล แลวยังม ี “ญาณ” หย่ังทราบ
สภาพท้ังหลายตามกําลังแหงนิสัยวาสนาของแตละองค สวน “โลกวิทู” ซึ่งเปน “อัต
สมบัต”ิ ไดแกรูเทาปลอยวางอุปาทานในขันธและกิเลสท้ังปวงน้ัน สาวกมีไดดวยกันทุก
องคบรรดาที่เปนอรหันต สวน “โลกวิทู” เก่ียวกับความหย่ังทราบเหตุการณ ตลอดรู
อุปนิสัยของโลกในแงตาง ๆ น้ันมีกวางแคบตางกัน 
 จิตเปนรากเปนฐานสําคัญภายในตัวเรา ทําไมจึงไปหลงไปงมงาย ไปจับน้ันควา
น้ีเอาส่ิงน้ัน ๆ มาเผาตน เอาสิ่งนี้มาเผาตน ไมมีความเข็ดหลาบ? ทุกขอยูกับทุกขมัน
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ไมมีความหมายอะไร เชนเดียวกับไฟมันแสดงเปลวสูงจรดฟา ถาเราไมไปเก่ียวของ
กับไฟ หรือถอยตัวออกใหหางไฟ ไฟก็เผาไมได ก็ “สักแตวา” สงเปลวอยูเทาน้ัน ไม
สามารถยังความรุมรอนมาสูตัวเราได แตถาเราเขาไปเก่ียวของกับไฟ ไฟก็เผาไหมได 
ทุกขเวทนาก็เหมือนกัน มันเปนความจริงอันหน่ึงของมันท่ีแสดงอยูภายในรางกายของ
เรา เมื่อจิตเราก็รูดวยสติปญญา พิจารณาสิ่งเหลานี้ใหเห็นตามความเปนจริงอยูแลว 
สภาพความรอนที่เปนธรรมชาติของเวทนานั้น ก็ไมสามารถจะแผดเผาจติใจเราใหรอน
ไปตามได น่ีช่ือวา “เรียนธรรม คือทุกขเวทนาในขันธ” ใหซาบซ้ึงดวยปญญาแลวปลอย
วาง 
 เวทนาก็เปนธรรม สัญญาก็เปนธรรม สังขารก็เปนธรรม วิญญาณก็เปนธรรม 
รูปกายนี้ก็เปนธรรม ถาเราเปนธรรมสิ่งเหลานี้ก็เปนธรรมหมด ถาเราเปน “ผูหลง”เปน 
“อธรรมโง”  ส่ิงเหลาน้ีก็เปนขาศึกตอเราได ตามหลักธรรมของพระพุทธเจาเปนอยาง
น้ี 
 เราจะเชื่อกิเลสตัณหาอาสวะ หรือจะเชื่อพระพุทธเจา? ถาเช่ือกิเลสตัณหาก็ยึด
ถือวาอันน้ี ๆ เปนตัวตนหมด รูปก็เปนตน เวทนาก็เปนตน สัญญาเปนตน สังขารเปน
ตน วิญญาณเปนตน อะไร ๆ เปนตน ทั่วโลกสงสารเปนตนเปนของตนหมดสิ้น พอส่ิง
เหลาน้ันเปล่ียนแปลงยักยายไปหนอยใจหายไปเลย เปนทุกขข้ึนมาแบบไมมีสติสตัง
ประคองตัว ฉะน้ันเคร่ืองกอกวนเคร่ืองทําลายจงึเกิดข้ึนจากความสําคัญของจิต ดวย
ความลุมหลงวาอันนั้นเปนเรา อันนี้เปนของเรา อะไร ๆ เปลี่ยนแปลงไปเล็ก ๆ นอย ๆ 
จึงเปนเหมือนสิ่งนั้นมาฟนหัวใจเราใหขาดสะบั้นไปดวยกัน เปนทุกขดวยกันไปหมดหา
ที่ปลงวางไมได 
 ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไมเปนเชนนั้น กลับทวนกระแสโลกท่ียึดถือ
กัน!เชน “รูป อนิจฺจ ํ รูป อนตฺตา” วา “นี้เปน อนิจฺจ ํเปนของไมเที่ยง” พอเราจะอาศัย
ไดบางเทานั้น “อนตฺตา” ไมใชเรา ไมใชของเรา” ทรงสอนใหทราบวา “ไมใชของใครทั้ง
น้ัน” ! เปนแตสภาพของสวนตาง ๆ ที่รวมกันอยูตามธรรมชาติของเขาเทานั้น” เวทนา 
ก็เชนเดียวกัน เปนธรรมชาติกลาง ๆ ถาเราไมไปหลงเสียเทานั้นก็ไมเกิดปญหายุงยาก 
สังขาร วิญญาณ ก็เหมือนกัน เปนธรรมกลาง ๆ ขอใหพิจารณาใหเห็นตามความเปน
จริง จิตก็เปนกลางได เม่ือจิตเปนกลางจิตก็เปนความจริงข้ึนมา เมื่อจิตเปนความจริง 
สิ่งนั้นก็เปนความจริง เพราะสิ่งเหลานั้นเปนความจริงมาแลวแตดั้งเดิม เปนเพียงใจ
หลงไปสําคัญม่ันหมายเทาน้ัน เหลาน้ีคือหลักธรรมท่ีสอนใหรูทุกส่ิงจนปลอยวางได ใจ
ก็เปนกลาง คือเห็นตามความจริง 
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 “ความตายตามโมหะนิยม” น้ันตัดออก อยาใหเขาไปแทรกสิงในจิตได จะกลาย
เปนความทอถอยออนแอและลมละลายไปได เพราะคําวา “ความตาย” นั้นเปนสิ่ง
จอมปลอม เปนกิเลสเสกสรรหลอกลวงเรามาเปนเวลานาน ทั้ง ๆ ที่จิตไมตายตาม
ความเสกสรรของกิเลสนั่นเลย แลวจะกลัวตายไปทําไม ถาพจิารณาตามหลักธรรมดวย
ความเชื่อธรรมแลวจะกลัวตายไปหาอะไร อะไรตาย? ไมมีอะไรตาย! 
 จิตก็เปนจิต และเคยเปนจิตมาแตดั้งเดิม ไปกอภพกอชาติท่ีไหนก็มีแตเปล่ียน
รางไปตาม “กรรมวิบาก” เทานั้น สวนจิตไมตายน่ี หลักเดิมเปนมาอยางนี้ 
 ทีน้ีเวลาพิจารณาเวทนา เพื่อความเขาใจความจริงของมัน ทําไมจิตจะตาย! และ
ทําไมเราถึงกลัวตาย อะไรตาย? คนหาความตาย ใหเห็นชัดเจนลงดวยความจริงโดยทาง
ปญญาดูซี เมื่อทราบประจักษใจแลวจะไมกลัวตาย เพราะความตายไมมีในจิต มีแต
ความเสกสรรปนยอลม ๆ แลง ๆ เทานั้น  
 ตามโลกสมมุติ ก็ไดแก “อวิชชา” ความรูแบบงู ๆ ปลา ๆ น่ันแหละพาใหโลก
เปนอยางนี้ พาโลกใหต้ังช่ือต้ังนามกันวา “เกิด” วา “ตาย” อยางน้ี ความจรงิแลวไมมี
อะไรตาย เมื่อพิจารณาใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางแลวจะไดความขึ้นมาเองวา ตาง
อันตางจริงตางอันตางอยู ไมมีอะไรตาย จิตยิ่งเดนยิ่งรูชัดภายในตัวขึ้นมา ลงไดเห็นชัด
ขึ้นมาวา “ที่เคยเขาใจวาจิตตายนั้นเปนจิตโงที่สุด” ในขณะเดียวกันก็เปนจิตที่ฉลาดพอ
ตัวแลว จึงสามารถรูความจริงอยางถึงฐาน 
 เมื่อจิตไมตายและไมกลัวตายแลว ก็สนุกที่จะพิจารณาตัวเองละซ ิ อะไรจะเปน
ข้ึนมาหนักเบาก็สนุก เพลินที่จะพิจารณาใหเห็นเหตุเห็นผลโดยถายเดียวไมสะทก
สะทาน เพราะจิตไมอั้นกับการรูสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของกับตน รูอยูตลอดเวลา ขอให
พยายาม บํารุง “สต”ิ รักษาสติใหด ีบํารุง “ปญญา” ใหมีกําลังแกกลาสามารถ จะรูทุก
ระยะจนขณะท่ีขาดจากกันระหวางขันธกับจิต คือจะตายตามโลกสมมุตินั่นแหละ จน
กระทั่งขาดจากกันเปนวาระสุดทาย ระหวางขันธกับจิตแยกจากกัน 
 น้ีคือรูชนิดหน่ึง ซ่ึงทําหนาท่ีในเวลาตายตามสมมุติ 
 ทีน้ีรูอีกชนิดหน่ึง คือรูขณะกิเลสท้ังมวลขาดกระเด็นออกจากใจ ดวยอํานาจ
ของสติปญญา ไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจเลย น่ีก็รู รูทุกระยะ จิตไมเคยลดละความรู 
รูทุกระยะทุกเวลา “อกาลิโก” แลวจิตจะตายไปไหนเลา จะเสกสรรใหจิตเปนอะไรไป
จากเดิม จะไปจับไปยัดจิตใหเปนปาชาขึ้นเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นเหรอ จิตไมใชปาชา 
จิตเปน “อมตํ” ท้ังท่ียังมีกิเลสและส้ินกิเลสแลว ฉะนั้นจงเอาจิตพิจารณาสภาวธรรม
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ทั้งปวงมีขันธเปนตนใหชัดเจน จะไดเห็นความอัศจรรยขึ้นมาในวงการพิจารณาอยูใน
ขันธในธาตุอันน้ีแล 
 จะเปนขันธใดก็ตาม ถาไดจอสติปญญาลงไปจะเห็นชัด เฉพาะอยางย่ิง
ทุกขเวทนาในเวลาเกิดขึ้นมาก ๆ หรือในวาระสุดทาย ใหจิตฝกซอมไวเสียแตบัดนี ้อยา
ใหเสียทาเสียทีของการปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติ ไมใชปฏิบัติเพ่ือแพขาศึก ปฏิบัติ
เพื่อชัยชนะ ปฏิบัติเพื่อความเห็นจริง เพ่ือปลอยวาง เพือ่อยูเหนือส่ิงเหลาน้ัน ไมใหกด
ขี่บังคับใจไดอีกตอไป มีแตความเปนอิสระเต็มตัว 
 ใจจะเปนอิสระไดดวยเหตุใด? ก็ดวยสติ ดวยปญญา ดวยการพินิจพิจารณาไม
ลดละทอถอย เปนกับตายขอใหเห็นความจริงเทาน้ันก็เปนท่ีอบอุนใจ เปนก็เปน ตายก็
ตาย นี่เปนคติธรรมดา ไมจาํเปนตองไปก้ันกางหวงหาม เพราะเปนหลักธรรมชาติ
ธรรมดา แมก้ันกางหวงหามก็ไมอยูในอํานาจ นอกจากจะกอความทุกขข้ึนมา เมือ่ส่ิงน้ัน
ไมเปนไปตามใจหวังเทานั้น เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เปนไปตามความจริง ใหปลอยไปตาม
ความจริง อยากีดขวางความจริงใหเกิดทุกข อยาไปปลูกบานปลูกเรือนขวางถนนหลวง
จะถูกปรับไหมใสโทษ คติธรรมดาน้ีมีอํานาจย่ิงกวาถนนหลวงเสียอีก 
 คติธรรมดา คือ อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ท่ีเต็มอยูในธาตุในขันธ จงพิจารณาให
เห็นตามเปนจริง ปลอยวางลงตามลําดับ เราจะมีความสุขความสบายหายหวง หายหลง
ใหลใฝฝน อันเปนการรบกวนตัวเองอยูไมหยุด 
 มีกิเลสเทานั้นเปนเครื่องหลอกลง เปนเคร่ืองใหทุกขแกสัตวโลก ถาแกกิเลส
ดวยสติปญญาใหส้ินซากไปแลว   จะหมดหวงหมดใยท้ังภายในภายนอก   ความสวาง
ไสวจะเกิดขึ้นภายในจิตใจ ใจท้ังดวงท่ีแสนกลัวตายก็หมดความกลัว และจะมาเห็นโทษ
ตัวเองและตําหนิตนเองวา “โอย” ความกลัวตายมาต้ังแตวันเกิดเปนเวลาหลายป นับ
แตจาํความไดจนกระท่ังบัดน้ี โกหกเราทั้งเพ! เราโงชะมัด แมจะมีผูมาจัดเขาในประเภท
สัตวท่ีกลัวตายดวยกันก็ยังได ดวยใจเปน “นักธรรม” และ “นักกีฬา” ไมมีอะไรจะถือสา
ถือโกรธเลย! 
 เพราะเมื่อคนดูแลวความตายไมมี มีแตความจริงเต็มตัว ฉะนั้นจงพิจารณาอยาง
น้ีแหละ คือ “นักรบ” ตองสูจนไดชัยชนะ ถา “นักหลบ” แลว มีแตหลบ ๆ ซอน ๆ หลบ 
ๆ หลีก ๆ จะเอาความจริงที่ไหนเอาไมได เวลาทุกขเกิดข้ึนมากนอยก็มีแตความกระวน
กระวาย ความกระวนกระวายก็ไมมีใครชวยได ใครจะชวยได ถาเราไมชวยตัวเราเองไม
มีใครจะชวยไดเลย มีแตสติปญญาเทานั้นที่จะชวยใหความกระจางตามความจริง ความ
กระวนกระวายน้ีก็หายไปเอง ใจสงบไดอยางอัศจรรย กระทั่งวาระสุดทายที่ลมหายใจจะ
ขาดไป ก็ไมมีสะทกสะทานเลย น้ีแลคือความจริง 
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 ขอใหจริงในใจเถิด ใจของใครเหมือนกันหมด ถาไดรูความจริงอยางเต็มใจแลว
เพราะความจริงนี้เหมือนกัน เม่ือเขาถึงความจริงแลวจิตจะเปนเหมือนกันหมด ไมมี
ความสะทกสะทาน เพราะรูความจริงแลวตื่นอะไร! ตอนที่ตื่นก็คือตอนที่ยังไมรูความ
จริงเทานั้นถึงไดตื่น ต่ืนมากต่ืนนอยตามความรูมากรูนอย หรือหลงมากหลงนอยตาง
กัน ถารูจริงๆ คือรูรอบตลอดท่ัวถึงแลวไมต่ืน เรื่องความเปนความตายมีน้ําหนักเสมอ
กัน 
 ธาตุท้ังส่ีน้ันเอามาจากไหน? ก็เอามาจากของท่ีมีอยู คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ เปนของ
มีอยูในโลก เมื่อผสมกันเขาเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย จิตซ่ึงเปนของท่ีมีอยูก็
เขาอาศัยส่ิงน้ี แลวก็ยึดถือวาเปนเราเปนของเรา เวลาสลายไปแลวจะไปไหน? ก็ลงไป
สูธาตุ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟตามเดิม จิตก็เปนจิตจะเปนอะไรไปอีก 

ถาจติบริสุทธ์ิก็เปน “ธรรมทั้งแทง” เทานั้น เราจะใหชื่อวา “ธรรมทั้งดวง” ก็ได 
“ธรรมทั้งแทง” ก็ถูก จะเรียกวา “จิตบริสุทธ์ิ” ก็ได ไมมีความสําคัญใดในการใหช่ือให
นาม ขอใหเปนความจริงประจักษใจเทานั้นก็พอ ไมหิวโหยกับช่ือกับนามอะไรอีก เรื่อง
ชื่อเรื่องนามไมจําเปน ขั้นนั้นขั้นรูวาไปเถอะ เหมือนเรารับประทานอิ่มเต็มที่แลว “เวลา
นี้เรารับประทานไดขั้นไหนนี?่” ไมตองไปถามเอาขั้นเอาภูมิ มันเต็มพุงแลวก็หยุดเทา
นั้นเองฝนรับประทานไปไดเหรอ ถาไมอยากสืบตอประวัติของ “ชูชกพราหมณ” ใหยืด
ยาวไปอีก การรับประทานเมื่อถึงขั้นพอกับธาตุแลวก็รูเองทําไมจะไมรู “สนฺทิฏฐิโก” 
พระพุทธเจาไมทรงผูกขาดเฉพาะพระองคผูเดียว! 
 คําวา “สนฺทิฏฐิโก” นี ่พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด มอบใหผูปฏิบัติรูเองเห็นเอง
ดวยตนเองทั้งนั้น ธรรมนี้เปน “ของกลาง” ผูใดปฏิบัติผูนั้นก็รูความจริง น่ีแหละการแก
ความหลงดวยธรรมมีสติปญญาเปนตน เราจะไปแกกับสิ่งใดไมได เราตองแกกับตัว
เราเอง แมแตกอนเราเต็มไปดวยความลุมหลง จงพยายามแกตนใหเต็มไปดวยความรู
ในเวลาน้ีชาติน้ีอยานอนใจ จงอยูสบายในทามกลางแหงโลกท่ีวุนวาย 
 เอา รางกายนี้จะเปนไฟทั้งกองก็ใหเปน จิตที่มีความรูรอบ “ไฟทั้งกอง” น้ีแลว 
เปนแตเพียงอยูในทามกลางแหงกองไฟดวยความสงบสุขของ “เกราะเพชร” คือสติ
ปญญาท่ีทันกับเหตุการณน่ีแล 
 มีจิตดวงเดียวเทานี้ที่เปนเหตุสําคัญ เพราะสิ่งที่เปนตัวเหตุนี้มันลุมหลง จึงอยู
ใตบังคับบัญชาของ “วัฏวน” วนไปเวียนมาดวยการเกิดตายซํ้า ๆ ซาก ๆ เหมือนมดไต
ขอบกระดง เห็นขอบกระดงเปนของใหมอยูเรื่อยไป จิตก็เปน “วัฏวน” คือเห็นการเกิด
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ตายเปนของใหมอยูเร่ือยไป พอเอาสิ่งที่เปนพิษเปนภัยที่อยูในดวงใจออกไดหมดดวย
สติปญญาแลวแสนสบาย! เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมมีความหมายอะไร เรื่องเปนเรื่อง
ตายเปนเร่ืองความเปล่ียนแปลงของธาตุขันธเทาน้ันเอง จิตไมไดเปลี่ยนแปลงไปดวย มี
อะไรเปนทุกขละ?  มันแสนสบายอยูท่ีความบริสุทธ์ิหมดจดน้ีนะ 
 เพราะฉะน้ันขอใหพากันพิจารณา เอาชัยชนะภายในจิตใจเราใหได แพก็เคยแพ
มานานแลวเกิดประโยชนอะไร ผลแหงความแพก็มีแตความทุกขความลําบาก ผลที่เกิด
จากชัยชนะจะเปนอยางไรบาง เอาใหเห็นชาติน้ีเด๋ียวน้ี! 
 พระพุทธเจาประเสริฐดวยความชนะ สาวกท้ังหลายทานประเสริฐดวยความชนะ
กิเลส อยูเหนืออํานาจของกิเลส เราอยูใตอํานาจกิเลสเรามีทุกขแคไหนทราบดวยกันทุก
คน ถาเราพยายามใหอยูเหนืออํานาจแหงกิเลสท่ีพาใหลุมหลงจะมีความสุขแคไหน ไม
ตองไปถามใคร ผลท่ีเกิดจะประกาศข้ึนอยางเต็มตัวภายในใจของผูปฏิบัติน้ีแล ขอให
ปฏิบัติเถิด ธรรมอยางน้ีอยูกับใจของเราทุกคน เปนแตสิ่งไมพึงปรารถนามันครอบหัว
ใจอยูเทาน้ัน หลอกเราอยูตลอดเวลา มันมอํีานาจออกหนาออกตา คนเราที่แสดงตัว
อยาง “ออกหนาออกตา” ก็ดวยสิ่งเหลานี้พาใหเปนไป ธรรมของจริงจึงออกหนาออกตา
ไมได เพราะส่ิงเหลาน้ีมีอํานาจมากกวา จงพยายามแกอันน้ีออกใหหมด จิตที่เปน
ธรรมท้ังดวงจะไดออกหนาออกตาสวางกระจางแจงครอบโลกธาตุ ใหไดเห็นไดชม
ประจักษใจ ไมเสียทีที่เปนมนุษยและเปนชาวพุทธผูปฏิบัติจนเห็นผล “อยัมภทันตา” 
 นี่คืออํานาจของจิตของธรรมแท ผิดกับอํานาจกิเลสเปนไหน ๆ อํานาจกิเลสมี
มากเทาไรทําโลกใหเดือดรอนมาก ตัวเองก็เดือดรอน คนอ่ืนก็เดือดรอน เม่ือปราบ
กิเลสตัวเปนพิษเปนภัยออกหมดกลายเปน “ธรรมทั้งดวง” ขึ้นมาแลว ตัวก็เย็น โลกก็
เย็น เย็นไปหมด  

เอาละพูดยอ ๆ เพียงเทานี้ 


