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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ไมมอี ะไรตาย
การประพฤติตัวก็เหมือนเราเดินทาง ยอมสําคัญทางผิดวาเปนทางถูกแลวเดิน
ไป ถาไมหลงก็ไมเดินทางผิด เดินทางที่ถูกเรื่อย ๆ ไป ถาไมหลงก็ไมทําผิด ไมพูดผิด
ไมคิดผิด ไมถอื ผิด ผลก็ไมเปนพิษเปนภัยแกตัวเอง
การหลงทางก็เปนโทษอันหนึง่ ทีท่ าํ ใหเสียเวล่าํ เวลาและเหนือ่ ยเปลา ๆ การทํา
ผิด การพูดผิด คิดผิด ก็ทาํ ใหทง้ั เสียเวลา ทั้งเปนโทษทุกขเกิดขึ้นแกตัว นีค่ อื ผลทีเ่ กิด
ขึ้นจากการทําผิด พูดผิด คิดผิด ของผูประพฤติตามอารมณใจชอบ
พระพุทธเจาทรงสอนเพื่อใหทราบวา ใจเรามักมีความเห็นผิดอยูเ สมอ ให
พยายามแกสง่ิ ทีผ่ ดิ อยูภ ายในใจ ทีจ่ ะระบายออกทางกาย วาจา ทางใจ ใหเปนความผิด
นัน้ กลับใหเปนความถูกตองดีงามอยูเ สมอ ใหพยายามแกสง่ิ ทีผ่ ดิ อยูภ ายในจิต ผลจะ
ถึง “สมหวัง” เพราะเหตุทถ่ี กู ตองผลยอมดีเสมอไป ถาเหตุผิดผลนั้นจะลบลางเหตุไม
ได คือจะปดกัน้ ไวไมอยู ตองแสดงเปนความทุกขรอนตาง ๆ ออกมา
คําวา “ความหลง” นี้ เมือ่ นับจํานวนคนหลงจะมีเทาไร คนทีร่ จู ะมีเทาใด ถาจะ
เทียบกับ “คนรู” วามีเทาใดนัน้ ก็เหมือนกับเอาฝามือหยอนลงไปในแมนาํ้ มหาสมุทรฝา
มือกวางขนาดไหน แมนาํ้ มหาสมุทรกวางขนาดไหน เมือ่ เทียบกันแลวตางกันยิง่ กวา“ฟา
กับน้าํ ” ซึง่ นาใจหายใจคว่าํ ทีเดียว
สัตวโลกทีล่ มุ หลงอยูใ น “วัฏสงสาร” นี้มีจํานวนมากเพียงไร ในแมน้ํา
มหาสมุทรยังแคบ เพราะสัตวโลกทีต่ กอยูใ นหวงแหงความลุม หลงนัน้ มีถงึ “สามโลก”
ดวยกัน ฉะนั้นมหาสมุทรจึงแคบนิดเดียว จะพูดกันเพียงวาผูรูมีจํานวนนอย ผูที่หลงมี
จํานวนมากมาย
คําวา “ความหลง” เพียงคําเดียวเทานี้มันถูกกับทุกรูปทุกนาม บรรดาสัตวสงั ขาร
ทีม่ วี ญ
ิ ญาณครองกระเทือนไปทัว่ โลกธาตุ รวมแลวทัง้ สามโลกธาตุ เปนที่อยูแหงปวง
สัตวที่ลุมหลงทั้งนั้น ผูที่รูจริง ๆ ไมมอี ยูใ นโลกทัง้ สามเลย ไปนิพพานกันหมด
สัตวโลกทีอ่ ยูด ว ยความลุม หลงไมวา ทานวาเรามีจาํ นวนมาก เพียงแตเราไมอาจ
จะนับได ทั้ง ๆ ที่มีรูปรางมองเห็นกันดวย “ตาเนือ้ ” ทั้งที่ไมมองเห็นดวยตาเนื้อ ก็อยู
ในอํานาจแหงความหลงทีค่ รอบงําไว และผูท จ่ี ะมาแนะนําสัง่ สอน ใหอบุ ายวิธกี ารแก
ความหลงนีก้ ม็ นี อ ยมาก
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ครั้งแรกก็มีพระพุทธเจาทรงเปนผูลุมหลงกอนหนาตรัสรู เมื่อตรัสรูธรรมเปน
ความรูแจมแจงขึ้นมา ก็ทรงนํา “ธรรม” มาสอนเพือ่ แกความหลง และแสดงใหเห็นโทษ
ของความหลง ใหเห็นคุณคาแหงความรู โดยแสดงทั้งเหตุทั้งผล ทั้งฝายดีฝายชั่ว จน
กระทั่งประชาชนที่มุงหวังตอความรูความฉลาด เพื่อความหลุดพนจากทุกขอยางเต็มใจ
อยูแ ลว ไดยินไดฟงก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใส ประพฤติปฏิบัติตาม “ธรรม” ทาน จึง
กลายเปน “ผูร”ู ขึน้ มาโดยลําดับลําดา ที่เราใหนามวา “สาวกอรหันต” เปนลําดับมา
และทานเหลานัน้ ได “ปรินิพพาน” ไปเรื่อย ๆ หรือลวงเลยไปเปนลําดับ ความมืดมิด
ปดตาของโลกก็ยง่ิ มีกาํ ลังมากขึน้ ทั้งโลกเต็มไปดวยความหลง
ผูที่จะมาชี้แจงสั่งสอนใหรูแจงเห็นจริงในความหลงทั้งหลายเหลานั้น ก็ไมคอ ยมี
เสียแลว โลกนี้จึงอยูดวยความมืดมิดปดตากัน ถึงจะมีหตู าอันสวางอยู ก็สวางตาม
กระแสของโลกไปเสีย ไมใชสวางดวยความจริง คือรูจริงเห็นจริงดังพระพุทธเจาและ
พระสาวกทานรูเห็นมา ก็เลยกลายเปน “หูหนาตาเถือ่ น” ไป
คําวา “เถือ่ น” ก็คอื ปาเถือ่ นหรือปลอมนัน่ เอง ตามีอยูก ป็ ลอม หูมอี ยูก ป็ ลอม
คือรับทราบหรือไดยนิ แตสง่ิ ที่ “จอมปลอม” เขามาแทรกสิงใจสัตวใหมืดมิดขึ้นโดย
ลําดับ เพราะการไดเห็นและการไดยินเปนตน ซึง่ ลวนแตสง่ิ จอมปลอมหลอกลวงใหลมุ
หลงเรื่อยมา อันเปนการเสริมสรางใหคนปาเถือ่ นมากขึน้ ทุกวันนี้คนรูขั้น “ปญญาชน”
หรือคนปาเถือ่ นกันแน? ทําไมจึงกอแต “วินาศกรรม” “ฆาตกรรม” แกกนั อยูท กุ แหงทุก
หนทั้งที่การศึกษาวาเจริญเต็มที่
ทั้งนี้เพราะสิ่งที่แสดงออกทั้งหลายมันมีแตสิ่งที่ใหหลงใหโง เปนทางอบายมุข
แทบทั้งนั้น จิตก็ลมุ หลงอยางเต็มตัวอยูแ ลว เมือ่ สัมผัสกันก็ยง่ิ เขากันไดงา ย และกลม
กลืนกันไดอยางรวดเร็ว ความจริงคืออรรถธรรมจึงแทรกเขาไปไดยาก เพราะฉะนัน้ การ
ประพฤติปฏิบัติธรรมและการฟงธรรมที่เปนความดี จึงรูส กึ ฝนใจแทบจะลากกันไปไม
ไหว ลากจากสิง่ ทีจ่ ติ ชอบนัน้ แล ซึ่งสวนมากเปนของเลว คือความโลภ ความโกรธ
ความหลง ราคะตัณหา ซึง่ มีอยูภ ายในจนแทบมองหาใจไมเห็น ใจมีแตของปลอมบรรจุ
ไวเต็มเอีย๊ ดจนนากลัว ทั้ง ๆ ที่ตางคนตางมีดวยกันยังอดกลัวไมได ทั้งนี้เพราะมีมาก
ตอมากเหลือหูเหลือตา ลนหัวใจแทบหาทีเ่ ก็บไมได
สิ่งที่ปลอมกับของปลอมจึงเขากันไดงาย เชนเดียวกับคนชัว่ กับคนชัว่ เขากันได
งาย เปนเพื่อนเปนมิตรสนิทสนมกันงาย คนดีกเ็ ขากับคนดีไดงา ย เปนพวกของใครของ
เราไป ขางนอกก็เปนเครือ่ งหลอก ขางในก็เปนผูช อบรับสิง่ หลอกลวง จึงเขากันไดอยาง
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สนิทติดจม จนไมสนใจคิดจะถอนหรือถอนไมขน้ึ นอกจากจะเชื่อตายใจกับสิ่งนั้น ๆ
แทบหลับสนิทไปถายเดียว
การปฏิบตั ติ นเพือ่ แกสง่ิ จอมปลอมทัง้ หลายที่เคยเปน “นาย” บนหัวใจมานาน
ออกจากใจ จึงตองฝน ปราชญทานเคยฝนมาตั้งแตครั้งพระพุทธเจาองคไหน ๆ พาฝน
มาเปนลําดับลําดา เพราะทานเคยถูกผูกถูกมัดถูกทรมานจาก “กิเลสวัฏวน” มามากตอ
มากนานแสนนาน จนเห็นภัยและพนภัยดวยการฝนการตอสู และนํา “ธรรม” ที่เปนผล
อันเกิดจากการตอสูม าสอนพวกเรา เพือ่ การฝนการตอสูก เิ ลสทุกประเภท ไมใหทอ ถอย
ปลอยตัวใหกเิ ลสย่าํ ยีเหมือนผักปลาซึง่ ขายขีห้ นาชาวพุทธ ไมนา ใหอภัยเลย
ผูเ ห็นตนเปนของมีคา มากกวาสิง่ ใด จึงควรนํา “ธรรมอันลนคา” มาเปนเครื่อง
ปฏิบัติดําเนินดวยความไมนอนใจ อยางไรก็ตามขึน้ ชือ่ วา “ความดี” จําตองฝนความชัว่
ของชั่วอยูโดยดี ดังพวกเราประพฤติปฏิบัติอยูเวลานี้ ก็คอื ความฝนสิง่ ไมดเี พือ่ ความดี
ดวยหัวใจชาวพุทธ แมออกมาอยูใ นวัดเพือ่ ปฏิบตั บิ าํ เพ็ญอยูแ ลว ความรูส กึ อันดัง้ เดิม
ยอมมีอยูภายในใจเสมอ คือความขีเ้ กียจมักงายออนแอ ความคลอยตามสิง่ เคยคลอย
ตาม ความเชื่อในสิ่งที่เคยเชื่อ คือกิเลสชนิดตาง ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนเพลงลูกทุง ยอม
ยังมีอยูใ นใจ
การฝนสิง่ เหลานีจ้ งึ เปนความยากลําบากลําบนสําหรับผูป ฏิบตั ิ แมจะมีความมุง
มั่นตออรรถตอธรรมมากเพียงไร ก็จาํ ตองไดฝน สิง่ ทีเ่ ปนขวากเปนหนามอยูภ ายในใจ
เราอยูโดยดี กระทัง่ ไมมเี หลืออยูใ นใจเลยนัน่ แล จึงหาอะไรมาขวางหนาไมได
การปฏิบัติธรรมเปนของยาก ของลําบากมาแตกาลไหน ๆ ก็เพื่อเบิกทางที่ถูก
กิเลสปดบัง ใหเห็นเหตุเห็นผล เห็นตนเห็นปลาย ของอรรถของธรรมภายในใจ จนกวา
จะปรากฏผลขึน้ มาเปนเครือ่ งสนับสนุนจิตใจใหมกี าํ ลัง ความเชือ่ ความเลือ่ มใส ความ
พากเพียร ความอุตสาหพยายามขึน้ โดยลําดับ จากนัน้ ก็คอ ยสะดวกสบาย ถึงจะยาก
ลําบาก ผลที่พึงใจเปนขั้น ๆ ก็ปรากฏอยูภ ายในใจแลว แมจะมีการฝนอยูบ า งก็ฝน ดวย
ความพอใจ ที่จะเพิ่มพูนความสงบสุขที่ตนมีอยูแลว ใหมกี าํ ลังและความสวางไสวยิง่ ขึน้
ขอสําคัญก็คอื ความเห็นโทษแหงความเปนอยูด ว ยความหลง ความเพลิดเพลิน
เลือ่ นลอยบังอยูด ว ยความหลง คือความประมาทนอนใจ ไมมีสติปญญาคิดประโยชนใส
ตน ยืนอยูด ว ยความหลง นอนอยูด ว ยความหลง เดินไปดวยความหลง ในอิรยิ าบถทัง้ สี่
เปนไปดวยความหลง ความใฝฝน ลม ๆ แลง ๆ การมาเกิดก็มาดวยความหลง มาอยูใ น
โลกก็มาอยูด ว ยความหลง จะไปขางหนาภพหนาก็ไปดวยความหลง ความเห็นโทษสิง่
เหลานี้ยอมเปนเครื่องเตือนใจตนไดดีเพื่อไมใหประมาทนอนใจ ใชปญญาพิจารณา
ใครครวญอยูเสมอ จะมีทางเห็นโทษสิ่งเหลานี้ขึ้นเรื่อย ๆ อันเปนหนทางใหเกิดความ
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อุตสาหพยายามพิจารณาแยกแยะสิง่ เหลานีอ้ อกจากใจ พอมีทางเล็ดลอดไปไดตาม
กําลังความสามารถ
อยางไรก็อยาลืมคําวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” จะอยูใ นสภาพใดอิรยิ าบถใดก็
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 นอกจากนําผูป ฏิบตั ใิ หถงึ
แดนแหงความเกษมโดยถายเดียว สมนามวา “ธรรมเปนของประเสริฐ” ทั้งโดยสมมุติ
และโดยหลักธรรมชาติ
ดังนัน้ การปฏิบตั ติ นตามธรรมแมจะยากลําบากเพียงไร ก็ควรถือวานีค้ อื งานอัน
ประเสริฐเพื่อความพนจากกองทุกข ไมใชงานเพื่อความลมจมฉิบหาย อยาถือเอาความ
กลัวตายเพราะความพากเพียรมาเปนใหญ จะมากีดขวางทางเดินเพื่อความหลุดพน
แลวกาวไมออก เพราะกลัวลําบาก กลัวแตจะตาย เพราะความออนแอฉุดลากใหเปนไป
“สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ใหระลึกถึงพระสงฆสาวกทาน ทานเปนคนเหมือนกันกับ
เรา ออกมาจากตระกูลตาง ๆ เวลาออกมาทานก็เปนเหมือนเรา ๆ ทาน ๆ นีแ้ ล เมื่อมา
บวชเปนพระแลว ก็คอื คนเปนพระนั่นเอง แตทา นอุตสาหพยายามดําเนินอยางไรบาง
จึงไดเปน “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ของพวกเรา ทานก็เปนคนเหมือนกัน ทําไมทานเลิศ
ทานประเสริฐยิ่งกวาเรา เรายึดนีเ้ ปนหลัก หากวาทานไมมคี วามอุตสาหพยายามฝาฝน
อยางจริงจัง ทานจะเปนผูวิเศษวิโสและเปนสรณะของโลกไดอยางไร ขอใหยึดทานเปน
หลักใจจะไดมกี าํ ลังใจ เวลากิเลสตัวขีเ้ กียจออนแอ ตัวขี้สงสัย ตัวตําหนิตนวา “บุญนอย
วาสนานอย” ไมมีความเพียรเกิดขึ้น เพราะ “สรณะทั้งสาม” เปนเครื่องประกันมรรคผล
นิพพานอยางมัน่ ใจอยูแ ลว
จะเอาความตายเขามาฝงไวในใจทั้ง ๆ ทีใ่ จนัน้ คือความรูไ มเคยตายเลย ทําไม
จึงเอาความตายเขาไปฝงไวในหัวใจเรา เอาปาชาไปทับถมใจเราซึ่งไมเคยตายทําไม?นัน่

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๔๓๖

๔๓๗

เปนความเห็นผิดอยางยิ่ง จะทําอะไรกลัวแตจะตาย ไมทราบวา “ความตาย” มีความ
หมายกวางแคบขนาดไหน อะไรเปนผูต าย?
ใจเคยเปนอยางนี้ ไมเคยตายแตไหนแตไรมา เปนแตเพียงเปลีย่ นรูปเปลีย่ น
ราง เปลีย่ นสถานขัน้ ภูมกิ าํ เนิดไปตามบุญตามกรรมเทานัน้ ที่โลกวา “เกิด” วา “ตาย”
แตกค็ อื เวลาตายแลวก็ไปถือ “ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ” “วิญญาณ” เกิดใหมเรื่อย ๆ สูง ๆ ต่ํา
ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ตามยถากรรม หรือตามบุญตามกรรมที่ตนไดสรางสมอบรม อบรม
มามากนอยนัน่ เอง สวนใจไมเคยตาย จึงไมควรเอาความตายไปผูกมัดจิตใจ
พูดงาย ๆ ไมตองเอา “ความตาย” ไปแขวนคอหัวใจ จะเปนการสรางอุปสรรค
สรางความทอถอย ความออนแอ หมดความพากเพียรใหแกตน แทนที่จะผานไปได แต
ความกลัวตายไปกีดกั้นทางเดินเสียก็ไปไมได สิ่งไมมีอยาไปหาเรื่องใสใหมีขึ้น มันเกิด
โทษแกตนเอง
คําวา “สิ่งไมมี” คืออะไร? คือความตายนัน่ แหละไมมอี ยูใ น “จิต” จิตเปนธรรม
ชาติไมตาย แมมกี เิ ลสตัณหาอาสวะปกคลุมอยูม ากนอยก็ตาม จิตเปนผูทนทานตอสิ่ง
เหลานี้เรื่อยมา ทุกขกย็ อมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายสลายตัวไปเพราะถูกทุกขทง้ั
หลายบีบคัน้ ทําลายเลย เปนความรูอยูเชนนั้น เปนจิตอยูเชนนั้น แมจะตกนรกอเวจีก็ไม
ตาย หากทนทุกขทรมานไปตามความหนักเบาแหงกรรมที่ตนทํามาเทานั้น จึงไมมีอะไร
ในโลกจะเหนียวแนนทนทานเหมือนใจเลย
มาเปนมนุษยเปนสัตวเปนอะไร ก็คือจิตดวงไมตายนี้แลไปเกิดและมาเกิด
เปนเจาของแหง “ภพกําเนิด” นัน้ ๆ ขณะนีใ้ จก็อยูใ นธาตุขนั ธทเ่ี ราเห็นอยูน ้ี ธาตุขนั ธ
อันนีเ้ ปนของเรา รางกายนี้เปนของเรา จิตมาอาศัยธาตุขนั ธนอ้ี ยูไ ปชัว่ กาล แลวก็
เปลีย่ นภพเปลีย่ นชาติไปตามความจําเปนที่ “วิบากกรรม” จะพาใหเปนไป
เพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกข มีทกุ ขเวทนาเปนตนทีเ่ กิดขึน้ ภายในขันธ ก็กลัว
จะตาย นีก่ เ็ พราะสรางขวากสรางหนามกีดกันทางดําเนิน ใหเดินเพื่อความรูจริงเห็นจริง
ในเวทนาไมได ความจริงมีอยูไ มยอมเดินใหเขาถึงความจริง เพราะความหลงมันบังคับ
นั่นเอง “ความหลงบังคับ” คืออะไร” ก็ความกลัวตายทัง้ ๆ ทีค่ วามตายไมมอี ยูภ ายใน
จิตแตกก็ ลัวตายนีแ้ ล เราเคยเชื่อ “กิเลส” ในคําวา “ตายๆ ” นีม้ านาน จะทําอะไรก็กลัว
แตจะตาย ๆ ธรรมทานจึงสอนใหรูเขาไปถึงตรงนี้ ใหเขาถึงความจริงวา “จิตไมตาย” นี้
คือความจริงแท!
สิง่ เหลานัน้ สลายตัวลงไปตามสภาพของมันมันก็ไมตาย ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้น
มากนอยภายในธาตุในขันธ ใหกําหนดพิจารณาตามความจริงของมัน เพราะมันเปน
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ความจริงแตละอยาง ๆ อยูแ ลว หากไมพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงแลว จิตเรา
ไมเวนที่จะหวั่นไหว ทีจ่ ะเปนทุกขลาํ บากลําบนไปนาน ซึง่ แมปจ จุบนั ทีร่ า งกายจะสลาย
ตัวไปที่เรียกวา “ตาย” นัน้ บางรายถึงกับไมมีสติประคองตัวเลย ตายไปแบบ “ไมเปน
ทา” ราวกับสัตวตาย ไมมสี ติสตังเอาเลย นีเ่ พราะความไมไดฝก หัดใหรเู รือ่ งตาง ๆ
ที่มีอยูรอบตัว มีทกุ ขเวทนาเปนตนนัน่ เอง
ถาจิตพิจารณาตามธรรม เชื่อพระพุทธเจา ก็ไมควรจะเอา “ปาชา” เขามาตัง้ ภาย
ในจิต ไมควรจะเอา “ปาชา” เอาความกลัวตายไปมัดจิตซึ่งไมใชผูตาย ใหกลายเปน
ความออนแอทอถอยไปได ซึง่ เปนการสรางขวากหนามไวกดี กัน้ ทางเดินตัวเองใหหา
ทางออกไมได
ความจริงมีอยางใดใหพิจารณาไปตามความจริง ตามหลักธรรมทานสอนไว
“เอา ทุกขจะเกิดขึน้ มากนอยภายในธาตุขนั ธ จะหมดทั้งตัวนี้ก็ใหทราบ ทุกขนม้ี ี
อยูรอบตัว แตไมใชจติ แมจิตจะเปนทุกขก็เปนเวทนาอยางหนึ่งตางหาก ไมใชจิตเปน
เวทนา ไมใชเวทนาเปนจิต “เวทนา อนิจฺจา” “เวทนา อนตฺตา” นัน่ !
ฟงซิ ทานบอกวาเปน “จิต”ไหมละ? แตจิตหลงไปยึดเวทนามาเปนตนตางหาก
จึงเปนทุกขไมมีประมาณจนดับไมลง และตายไปกับความสําคัญวา “เวทนาเปนตน”
ตนเปนเวทนาอยางไมรูตัว
“เวทนา อนิจฺจา” คืออะไร? มันมีเกิดขึ้น มีตั้งอยู มีดับ มีสลายไป นี่เปนอนิจฺจา
หรืออนิจฺจํ “เวทนา อนตฺตา” มันเปนสภาพอันหนึง่ ทีป่ รากฏตัวขึน้ มาเทานัน้ โดยมัน
เองก็ไมไดสําคัญวา ตนเปนอนตฺตา หรืออตฺตา หรือเปนอะไร แตเปนความปรากฏขึน้
แหงสภาพธรรมอันหนึ่งเทานั้น
ใหจิตผูเปน “นักรู” อยูตลอดเวลาไดรูสิ่งนี้ตามความเปนจริงของมัน ไมใชสิ่ง
เหลานีจ้ ะมาประหารจิตใหฉบิ หาย จึงไมเปนสิ่งนากลัว แตเปนสิง่ ทีจ่ ะพิจารณาใหรู ที่
ทานเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่มาปรากฏตัวนั้น ทานรูท า นเห็นอยางทีอ่ ธิบายมา
“สัญญา” ก็หลอกวา “อันนั้นเปนเรา อันนีเ้ ปนของเรา” “อันนีท้ กุ ขมากขึน้ แลว
นี”่ “ทุกขมากอยางนี”้ “เดีย๋ วตายนะถาไมหยุดภาวนา” มันหลอกจงทราบไว “สัญญา”
นัน้ ก็เกิดมาจาก “จิต” นัน่ แหละ เปนอาการของจิต แตกลับมาหลอกจิตใหเอนเอียง
ใหหวั่นไหวไปได ถาจิตไมมีปญญาไมมีสติ ไมทราบความจริงของสัญญาวา “อนิจฺจา
อนตฺตา”
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ความจริง “สฺญา อนิจฺจา” จะมาทําลายจิตใจเราไดอยางไร? “สฺญา อนตฺ
ตา”มันก็เปนสภาพอันหนึง่ เชนเดียวกับขันธทง้ั หลาย ไมมีอะไรผิดกัน “รูป อนตฺตา”
นั่นฟงซิ รูป มันก็เปน อนตฺตา จะอาศัยมันไดที่ไหน จะวาเปน “เรา” เปน “ของเรา” ได
ที่ไหน เปนความจริงอันหนึง่ เทานัน้ !
จงอยาฝนความจริง อยาไปแยงความจริงของเขา ความจริงจงหาเอาดวย “สติ
ปญญา” ของเราเอง จะไมยุงไมแยงเขา จะสบายใจหายหวงไมมบี ว งผูกมัดจิตใจตอไป
รูปมันก็ “สักแตวา” รูปแหงธาตุขนั ธ เวทนาก็ “สักแตวา ” เวทนา ไมใชเราไม
ใชของเรา เราจะไปควาเอามาทับถมจิตใจใหเกิดความเดือดรอนไปทําไม เพราะเวทนา
นัน้ ก็เปนของรอนอยูแ ลว แบกหามเขามาเผาตนทําไม ถาเปนความฉลาดแลวจะไมเขา
ไปยึด ไมเขาไปแบกหาม จะตองพิจารณาตามความจริงของมัน ทุกขเวทนาขนาดไหนก็
รูตามความจริงของมันดวยสติปญญา เพราะจิตเปนนักรู ไมมีถอยเรื่องรู ๆ ๆ รูอ ยูก บั
จิต
ขอใหสง เสริมสติ เปนผูค อยกํากับใหดเี ถิด แมขณะทีจ่ ติ จะดับก็จะไมเผลอ
เพราะสติกาํ กับจิต จิตทําหนาที่รคู วามหมายตาง ๆ แตการพิจารณาแยกแยะตาง ๆ
เปนเรื่องของ “ปญญา” แยกแยะใหเห็นเปนตามความจริง จะไดชื่อวา “เปนผูฉ ลาดใน
การเรียนเรื่องของตัว” ตามหลักศาสนาทีใ่ หเรียนรูต วั เองเปนสําคัญ
คําวา “โลกวิทู” ถาไมรูแจงเห็นจริงในโลกในขันธนี่ จะหมายถึง “โลกวิท”ู แหง
โลกใด ? นีเ้ ปนอันดับแรกทีเดียว พระพุทธเจาทรงรูและสั่งสอนไว คําวา “โลกวิทู” “รู
แจงโลก” รูแจงโลกของพระพุทธเจา ก็ตองรูแจงธาตุแจงขันธ และรูพรอมทั้งละกิเลส
ตัณหาอาสวะนีโ้ ดยสิน้ เชิงกอน แลวจึงไปรูสภาพแหงโลกทั่ว ๆ ไปที่เรียกวา
“โลกวิท”ู รูแจงโลกทั่วไป
คุณสมบัตขิ องสาวกในบทนีก้ ม็ ไี ดเหมือนกันทีเ่ ปน “โลกวิท”ู คือ รูแจงโลกใน
ธาตุในขันธโดยรอบขอบชิด พรอมทั้งละกิเลสทั้งมวล แลวยังมี “ญาณ” หยัง่ ทราบ
สภาพทัง้ หลายตามกําลังแหงนิสยั วาสนาของแตละองค สวน “โลกวิท”ู ซึ่งเปน “อัต
สมบัต”ิ ไดแกรเู ทาปลอยวางอุปาทานในขันธและกิเลสทัง้ ปวงนัน้ สาวกมีไดดว ยกันทุก
องคบรรดาที่เปนอรหันต สวน “โลกวิทู” เกีย่ วกับความหยัง่ ทราบเหตุการณ ตลอดรู
อุปนิสยั ของโลกในแงตา ง ๆ นัน้ มีกวางแคบตางกัน
จิตเปนรากเปนฐานสําคัญภายในตัวเรา ทําไมจึงไปหลงไปงมงาย ไปจับนัน้ ควา
นีเ้ อาสิง่ นัน้ ๆ มาเผาตน เอาสิ่งนี้มาเผาตน ไมมีความเข็ดหลาบ? ทุกขอยูก บั ทุกขมัน
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ไมมีความหมายอะไร เชนเดียวกับไฟมันแสดงเปลวสูงจรดฟา ถาเราไมไปเกีย่ วของ
กับไฟ หรือถอยตัวออกใหหา งไฟ ไฟก็เผาไมได ก็ “สักแตวา ” สงเปลวอยูเ ทานัน้ ไม
สามารถยังความรุมรอนมาสูตัวเราได แตถา เราเขาไปเกีย่ วของกับไฟ ไฟก็เผาไหมได
ทุกขเวทนาก็เหมือนกัน มันเปนความจริงอันหนึง่ ของมันทีแ่ สดงอยูภ ายในรางกายของ
เรา เมื่อจิตเราก็รดู ว ยสติปญ
 ญา พิจารณาสิ่งเหลานี้ใหเห็นตามความเปนจริงอยูแลว
สภาพความรอนที่เปนธรรมชาติของเวทนานั้น ก็ไมสามารถจะแผดเผาจิตใจเราใหรอ น
ไปตามได นีช่ อ่ื วา “เรียนธรรม คือทุกขเวทนาในขันธ” ใหซาบซึง้ ดวยปญญาแลวปลอย
วาง
เวทนาก็เปนธรรม สัญญาก็เปนธรรม สังขารก็เปนธรรม วิญญาณก็เปนธรรม
รูปกายนี้ก็เปนธรรม ถาเราเปนธรรมสิ่งเหลานี้ก็เปนธรรมหมด ถาเราเปน “ผูห ลง”เปน
“อธรรมโง” สิง่ เหลานีก้ เ็ ปนขาศึกตอเราได ตามหลักธรรมของพระพุทธเจาเปนอยาง
นี้
เราจะเชื่อกิเลสตัณหาอาสวะ หรือจะเชื่อพระพุทธเจา? ถาเชือ่ กิเลสตัณหาก็ยดึ
ถือวาอันนี้ ๆ เปนตัวตนหมด รูปก็เปนตน เวทนาก็เปนตน สัญญาเปนตน สังขารเปน
ตน วิญญาณเปนตน อะไร ๆ เปนตน ทั่วโลกสงสารเปนตนเปนของตนหมดสิ้น พอสิง่
เหลานัน้ เปลีย่ นแปลงยักยายไปหนอยใจหายไปเลย เปนทุกขขน้ึ มาแบบไมมสี ติสตัง
ประคองตัว ฉะนัน้ เครือ่ งกอกวนเครือ่ งทําลายจึงเกิดขึน้ จากความสําคัญของจิต ดวย
ความลุมหลงวาอันนั้นเปนเรา อันนี้เปนของเรา อะไร ๆ เปลี่ยนแปลงไปเล็ก ๆ นอย ๆ
จึงเปนเหมือนสิ่งนั้นมาฟนหัวใจเราใหขาดสะบั้นไปดวยกัน เปนทุกขดวยกันไปหมดหา
ที่ปลงวางไมได
ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไมเปนเชนนั้น กลับทวนกระแสโลกทีย่ ดึ ถือ
กัน!เชน “รูป อนิจฺจํ รูป อนตฺตา” วา “นี้เปน อนิจฺจํ เปนของไมเที่ยง” พอเราจะอาศัย
ไดบางเทานั้น “อนตฺตา” ไมใชเรา ไมใชของเรา” ทรงสอนใหทราบวา “ไมใชของใครทั้ง
นัน้ ” ! เปนแตสภาพของสวนตาง ๆ ที่รวมกันอยูตามธรรมชาติของเขาเทานั้น” เวทนา
ก็เชนเดียวกัน เปนธรรมชาติกลาง ๆ ถาเราไมไปหลงเสียเทานั้นก็ไมเกิดปญหายุงยาก
สังขาร วิญญาณ ก็เหมือนกัน เปนธรรมกลาง ๆ ขอใหพจิ ารณาใหเห็นตามความเปน
จริง จิตก็เปนกลางได เมือ่ จิตเปนกลางจิตก็เปนความจริงขึน้ มา เมื่อจิตเปนความจริง
สิ่งนั้นก็เปนความจริง เพราะสิ่งเหลานั้นเปนความจริงมาแลวแตดั้งเดิม เปนเพียงใจ
หลงไปสําคัญมัน่ หมายเทานัน้ เหลานีค้ อื หลักธรรมทีส่ อนใหรทู กุ สิง่ จนปลอยวางได ใจ
ก็เปนกลาง คือเห็นตามความจริง
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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“ความตายตามโมหะนิยม” นัน้ ตัดออก อยาใหเขาไปแทรกสิงในจิตได จะกลาย
เปนความทอถอยออนแอและลมละลายไปได เพราะคําวา “ความตาย” นั้นเปนสิ่ง
จอมปลอม เปนกิเลสเสกสรรหลอกลวงเรามาเปนเวลานาน ทั้ง ๆ ที่จิตไมตายตาม
ความเสกสรรของกิเลสนั่นเลย แลวจะกลัวตายไปทําไม ถาพิจารณาตามหลักธรรมดวย
ความเชื่อธรรมแลวจะกลัวตายไปหาอะไร อะไรตาย? ไมมอี ะไรตาย!
จิตก็เปนจิต และเคยเปนจิตมาแตดั้งเดิม ไปกอภพกอชาติทไ่ี หนก็มแี ตเปลีย่ น
รางไปตาม “กรรมวิบาก” เทานั้น สวนจิตไมตายนี่ หลักเดิมเปนมาอยางนี้
ทีนเ้ี วลาพิจารณาเวทนา เพื่อความเขาใจความจริงของมัน ทําไมจิตจะตาย! และ
ทําไมเราถึงกลัวตาย อะไรตาย? คนหาความตาย ใหเห็นชัดเจนลงดวยความจริงโดยทาง
ปญญาดูซี เมื่อทราบประจักษใจแลวจะไมกลัวตาย เพราะความตายไมมีในจิต มีแต
ความเสกสรรปนยอลม ๆ แลง ๆ เทานั้น
ตามโลกสมมุติ ก็ไดแก “อวิชชา” ความรูแ บบงู ๆ ปลา ๆ นัน่ แหละพาใหโลก
เปนอยางนี้ พาโลกใหตง้ั ชือ่ ตัง้ นามกันวา “เกิด” วา “ตาย” อยางนี้ ความจริงแลวไมมี
อะไรตาย เมื่อพิจารณาใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางแลวจะไดความขึ้นมาเองวา ตาง
อันตางจริงตางอันตางอยู ไมมีอะไรตาย จิตยิ่งเดนยิ่งรูชัดภายในตัวขึ้นมา ลงไดเห็นชัด
ขึ้นมาวา “ที่เคยเขาใจวาจิตตายนั้นเปนจิตโงที่สุด” ในขณะเดียวกันก็เปนจิตที่ฉลาดพอ
ตัวแลว จึงสามารถรูความจริงอยางถึงฐาน
เมื่อจิตไมตายและไมกลัวตายแลว ก็สนุกที่จะพิจารณาตัวเองละซิ อะไรจะเปน
ขึน้ มาหนักเบาก็สนุก
เพลินที่จะพิจารณาใหเห็นเหตุเห็นผลโดยถายเดียวไมสะทก
สะทาน เพราะจิตไมอั้นกับการรูสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของกับตน รูอยูตลอดเวลา ขอให
พยายาม บํารุง “สติ” รักษาสติใหดี บํารุง “ปญญา” ใหมกี าํ ลังแกกลาสามารถ จะรูทุก
ระยะจนขณะทีข่ าดจากกันระหวางขันธกบั จิต คือจะตายตามโลกสมมุตินั่นแหละ จน
กระทั่งขาดจากกันเปนวาระสุดทาย ระหวางขันธกบั จิตแยกจากกัน
นีค้ อื รูช นิดหนึง่ ซึง่ ทําหนาทีใ่ นเวลาตายตามสมมุติ
ทีนร้ี อู กี ชนิดหนึง่ คือรูข ณะกิเลสทัง้ มวลขาดกระเด็นออกจากใจ ดวยอํานาจ
ของสติปญ
 ญา ไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจเลย นีก่ ร็ ู รูทุกระยะ จิตไมเคยลดละความรู
รูทุกระยะทุกเวลา “อกาลิโก” แลวจิตจะตายไปไหนเลา จะเสกสรรใหจิตเปนอะไรไป
จากเดิม จะไปจับไปยัดจิตใหเปนปาชาขึ้นเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นเหรอ จิตไมใชปาชา
จิตเปน “อมตํ” ทัง้ ทีย่ งั มีกเิ ลสและสิน้ กิเลสแลว ฉะนั้นจงเอาจิตพิจารณาสภาวธรรม
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ทั้งปวงมีขันธเปนตนใหชัดเจน จะไดเห็นความอัศจรรยขึ้นมาในวงการพิจารณาอยูใน
ขันธในธาตุอนั นีแ้ ล
จะเปนขันธใดก็ตาม
ถาไดจอสติปญญาลงไปจะเห็นชัด
เฉพาะอยางยิง่
ทุกขเวทนาในเวลาเกิดขึ้นมาก ๆ หรือในวาระสุดทาย ใหจิตฝกซอมไวเสียแตบัดนี้ อยา
ใหเสียทาเสียทีของการปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติ ไมใชปฏิบตั เิ พือ่ แพขา ศึก ปฏิบตั ิ
เพื่อชัยชนะ ปฏิบัติเพื่อความเห็นจริง เพือ่ ปลอยวาง เพือ่ อยูเ หนือสิง่ เหลานัน้ ไมใหกด
ขี่บังคับใจไดอีกตอไป มีแตความเปนอิสระเต็มตัว
ใจจะเปนอิสระไดดวยเหตุใด? ก็ดว ยสติ ดวยปญญา ดวยการพินิจพิจารณาไม
ลดละทอถอย เปนกับตายขอใหเห็นความจริงเทานัน้ ก็เปนทีอ่ บอุน ใจ เปนก็เปน ตายก็
ตาย นี่เปนคติธรรมดา ไมจาํ เปนตองไปกัน้ กางหวงหาม เพราะเปนหลักธรรมชาติ
ธรรมดา แมกน้ั กางหวงหามก็ไมอยูใ นอํานาจ นอกจากจะกอความทุกขขน้ึ มา เมือ่ สิง่ นัน้
ไมเปนไปตามใจหวังเทานั้น เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เปนไปตามความจริง ใหปลอยไปตาม
ความจริง อยากีดขวางความจริงใหเกิดทุกข อยาไปปลูกบานปลูกเรือนขวางถนนหลวง
จะถูกปรับไหมใสโทษ คติธรรมดานีม้ อี าํ นาจยิง่ กวาถนนหลวงเสียอีก
คติธรรมดา คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ทีเ่ ต็มอยูใ นธาตุในขันธ จงพิจารณาให
เห็นตามเปนจริง ปลอยวางลงตามลําดับ เราจะมีความสุขความสบายหายหวง หายหลง
ใหลใฝฝน อันเปนการรบกวนตัวเองอยูไ มหยุด
มีกิเลสเทานั้นเปนเครื่องหลอกลง เปนเครือ่ งใหทกุ ขแกสตั วโลก ถาแกกเิ ลส
ดวยสติปญ
 ญาใหสน้ิ ซากไปแลว จะหมดหวงหมดใยทัง้ ภายในภายนอก ความสวาง
ไสวจะเกิดขึ้นภายในจิตใจ ใจทัง้ ดวงทีแ่ สนกลัวตายก็หมดความกลัว และจะมาเห็นโทษ
ตัวเองและตําหนิตนเองวา “โอย” ความกลัวตายมาตัง้ แตวนั เกิดเปนเวลาหลายป นับ
แตจาํ ความไดจนกระทัง่ บัดนี้ โกหกเราทั้งเพ! เราโงชะมัด แมจะมีผูมาจัดเขาในประเภท
สัตวทก่ี ลัวตายดวยกันก็ยงั ได ดวยใจเปน “นักธรรม” และ “นักกีฬา” ไมมีอะไรจะถือสา
ถือโกรธเลย!
เพราะเมื่อคนดูแลวความตายไมมี มีแตความจริงเต็มตัว ฉะนั้นจงพิจารณาอยาง
นีแ้ หละ คือ “นักรบ” ตองสูจนไดชัยชนะ ถา “นักหลบ” แลว มีแตหลบ ๆ ซอน ๆ หลบ
ๆ หลีก ๆ จะเอาความจริงที่ไหนเอาไมได เวลาทุกขเกิดขึน้ มากนอยก็มแี ตความกระวน
กระวาย ความกระวนกระวายก็ไมมีใครชวยได ใครจะชวยได ถาเราไมชวยตัวเราเองไม
มีใครจะชวยไดเลย มีแตสติปญญาเทานั้นที่จะชวยใหความกระจางตามความจริง ความ
กระวนกระวายนีก้ ห็ ายไปเอง ใจสงบไดอยางอัศจรรย กระทั่งวาระสุดทายที่ลมหายใจจะ
ขาดไป ก็ไมมีสะทกสะทานเลย นีแ้ ลคือความจริง
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ขอใหจริงในใจเถิด ใจของใครเหมือนกันหมด ถาไดรคู วามจริงอยางเต็มใจแลว
เพราะความจริงนี้เหมือนกัน เมือ่ เขาถึงความจริงแลวจิตจะเปนเหมือนกันหมด ไมมี
ความสะทกสะทาน เพราะรูความจริงแลวตื่นอะไร! ตอนที่ตื่นก็คือตอนที่ยังไมรูความ
จริงเทานั้นถึงไดตื่น ตืน่ มากตืน่ นอยตามความรูม ากรูน อ ย หรือหลงมากหลงนอยตาง
กัน ถารูจริงๆ คือรูร อบตลอดทัว่ ถึงแลวไมตน่ื เรื่องความเปนความตายมีน้ําหนักเสมอ
กัน
ธาตุทง้ั สีน่ น้ั เอามาจากไหน? ก็เอามาจากของทีม่ อี ยู คือ ดิน น้าํ ลม ไฟ เปนของ
มีอยูใ นโลก เมื่อผสมกันเขาเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย จิตซึง่ เปนของทีม่ อี ยูก ็
เขาอาศัยสิง่ นี้ แลวก็ยดึ ถือวาเปนเราเปนของเรา เวลาสลายไปแลวจะไปไหน? ก็ลงไป
สูธ าตุ คือ ดิน น้าํ ลม ไฟตามเดิม จิตก็เปนจิตจะเปนอะไรไปอีก
ถาจิตบริสทุ ธิก์ เ็ ปน “ธรรมทั้งแทง” เทานั้น เราจะใหชื่อวา “ธรรมทั้งดวง” ก็ได
“ธรรมทั้งแทง” ก็ถกู จะเรียกวา “จิตบริสุทธิ”์ ก็ได ไมมคี วามสําคัญใดในการใหชอ่ื ให
นาม ขอใหเปนความจริงประจักษใจเทานั้นก็พอ ไมหวิ โหยกับชือ่ กับนามอะไรอีก เรื่อง
ชื่อเรื่องนามไมจําเปน ขั้นนั้นขั้นรูวาไปเถอะ เหมือนเรารับประทานอิ่มเต็มที่แลว “เวลา
นี้เรารับประทานไดขั้นไหนนี?่ ” ไมตองไปถามเอาขั้นเอาภูมิ มันเต็มพุงแลวก็หยุดเทา
นั้นเองฝนรับประทานไปไดเหรอ ถาไมอยากสืบตอประวัตขิ อง “ชูชกพราหมณ” ใหยดื
ยาวไปอีก การรับประทานเมื่อถึงขั้นพอกับธาตุแลวก็รูเองทําไมจะไมรู “สนฺทฏิ ฐ โิ ก”
พระพุทธเจาไมทรงผูกขาดเฉพาะพระองคผูเดียว!
คําวา “สนฺทฏิ ฐ โิ ก” นี่ พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด มอบใหผูปฏิบัติรูเองเห็นเอง
ดวยตนเองทั้งนั้น ธรรมนี้เปน “ของกลาง” ผูใดปฏิบัติผูนั้นก็รูความจริง นีแ่ หละการแก
ความหลงดวยธรรมมีสติปญญาเปนตน เราจะไปแกกับสิ่งใดไมได เราตองแกกบั ตัว
เราเอง แมแตกอนเราเต็มไปดวยความลุมหลง จงพยายามแกตนใหเต็มไปดวยความรู
ในเวลานีช้ าตินอ้ี ยานอนใจ จงอยูส บายในทามกลางแหงโลกทีว่ นุ วาย
เอา รางกายนี้จะเปนไฟทั้งกองก็ใหเปน จิตที่มีความรูรอบ “ไฟทั้งกอง” นีแ้ ลว
เปนแตเพียงอยูในทามกลางแหงกองไฟดวยความสงบสุขของ “เกราะเพชร” คือสติ
ปญญาทีท่ นั กับเหตุการณนแ่ี ล
มีจิตดวงเดียวเทานี้ที่เปนเหตุสําคัญ เพราะสิ่งที่เปนตัวเหตุนี้มันลุมหลง จึงอยู
ใตบงั คับบัญชาของ “วัฏวน” วนไปเวียนมาดวยการเกิดตายซ้าํ ๆ ซาก ๆ เหมือนมดไต
ขอบกระดง เห็นขอบกระดงเปนของใหมอยูเรื่อยไป จิตก็เปน “วัฏวน” คือเห็นการเกิด
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ตายเปนของใหมอยูเ รือ่ ยไป พอเอาสิ่งที่เปนพิษเปนภัยที่อยูในดวงใจออกไดหมดดวย
สติปญ
 ญาแลวแสนสบาย! เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมมีความหมายอะไร เรื่องเปนเรื่อง
ตายเปนเรือ่ งความเปลีย่ นแปลงของธาตุขนั ธเทานัน้ เอง จิตไมไดเปลี่ยนแปลงไปดวย มี
อะไรเปนทุกขละ? มันแสนสบายอยูท ค่ี วามบริสทุ ธิห์ มดจดนีน้ ะ
เพราะฉะนัน้ ขอใหพากันพิจารณา เอาชัยชนะภายในจิตใจเราใหได แพก็เคยแพ
มานานแลวเกิดประโยชนอะไร ผลแหงความแพกม็ แี ตความทุกขความลําบาก ผลที่เกิด
จากชัยชนะจะเปนอยางไรบาง เอาใหเห็นชาตินเ้ี ดีย๋ วนี!้
พระพุทธเจาประเสริฐดวยความชนะ สาวกทัง้ หลายทานประเสริฐดวยความชนะ
กิเลส อยูเ หนืออํานาจของกิเลส เราอยูใ ตอาํ นาจกิเลสเรามีทกุ ขแคไหนทราบดวยกันทุก
คน ถาเราพยายามใหอยูเ หนืออํานาจแหงกิเลสทีพ่ าใหลมุ หลงจะมีความสุขแคไหน ไม
ตองไปถามใคร ผลทีเ่ กิดจะประกาศขึน้ อยางเต็มตัวภายในใจของผูป ฏิบตั นิ แ้ี ล ขอให
ปฏิบัติเถิด ธรรมอยางนีอ้ ยูก บั ใจของเราทุกคน เปนแตสิ่งไมพึงปรารถนามันครอบหัว
ใจอยูเ ทานัน้ หลอกเราอยูต ลอดเวลา มันมีอาํ นาจออกหนาออกตา คนเราที่แสดงตัว
อยาง “ออกหนาออกตา” ก็ดวยสิ่งเหลานี้พาใหเปนไป ธรรมของจริงจึงออกหนาออกตา
ไมได เพราะสิง่ เหลานีม้ อี าํ นาจมากกวา จงพยายามแกอนั นีอ้ อกใหหมด จิตที่เปน
ธรรมทัง้ ดวงจะไดออกหนาออกตาสวางกระจางแจงครอบโลกธาตุ
ใหไดเห็นไดชม
ประจักษใจ ไมเสียทีที่เปนมนุษยและเปนชาวพุทธผูปฏิบัติจนเห็นผล “อยัมภทันตา”
นี่คืออํานาจของจิตของธรรมแท ผิดกับอํานาจกิเลสเปนไหน ๆ อํานาจกิเลสมี
มากเทาไรทําโลกใหเดือดรอนมาก ตัวเองก็เดือดรอน คนอืน่ ก็เดือดรอน เมือ่ ปราบ
กิเลสตัวเปนพิษเปนภัยออกหมดกลายเปน “ธรรมทั้งดวง” ขึ้นมาแลว ตัวก็เย็น โลกก็
เย็น เย็นไปหมด
เอาละพูดยอ ๆ เพียงเทานี้
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