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อะไรตายกันแน 
 
 ถาเทียบเคียงอันตรายระหวางกิเลสกับเรา ก็เหมือนกับแมเน้ือกับนายพราน แม
เนื้อเที่ยวหากินไป ถูกนายพรานยิงเอา ๆ ยิงจนกระท่ังแมเน้ือตาย แมเนื้อเองไมมี
โอกาสจะทราบวาใครเปนคนยิง ใครเปนคนทําลายตัว เพราะมองไมเห็นนายพรานนี่ 
เปนแตยิงปงมาถูกแลวก็ตาย ตัวท่ีพอจะรูเห็นไดบางก็ถูกความเจ็บปวดอยางมากครอบ
งําเสีย สติปญญาในเวลาน้ันไมมี ตองตายเปลา 
 เราก็ถูกกิเลสยิงเอาใหเกิดความทุกข ความทรมานทางรางกายและจิตใจ เฉพาะ
อยางย่ิงคือจติท่ีถูกกิเลสยิงเอา ๆ ไดรับแตความทุกขความทรมาน แตไมทราบวา
สาเหตุที่ทําใหเกิดความทุกขนี้เปนมาจากอะไร เปนมาจากลูกศรของกิเลสประเภทใด
บางที่เสียบเอาแทงเอา เพราะฉะน้ันจึงตองเรียน “วิชากิเลส” และ “วิชาธรรม” คือ สติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร ใหทันกัน ทันกันในท่ีใดในระยะใด หรือในขั้นใด ก็พอแกไข
หรือถอดถอนกันไดในข้ันน้ันๆ ที่ยังไมทราบเพลงอาวุธหรือยังไมรูลูกศรของกิเลส ก็จํา
ตองยอมใหเขายิงเอา ๆ ไปกอน แตตองเรียนและแกไขกันไปเร่ือยๆ 
 วิชาที่เรียนเพื่อจะรูเรื่องของกิเลสนี้ก็มีหลายประเภท ที่พระพุทธเจาทรงสอนไว 
เฉพาะผูปฏิบัติเพื่อความรูจริงเห็นจริงจริงๆ ทานก็สอน “สมาธิ” สอน “ปญญา” ให น่ี
เปนอาวุธที่ทันสมัย หรือเปนเคร่ืองแกเคร่ืองถอดถอนลูกศร คือกิเลสทุกประเภทที่ทัน
สมัย และปราบปรามกิเลส ตัวทําลายสัตวโลกใหไดรับความทุกขความลําบาก เวียนวาย
ตายเกิดใน “วัฏสงสาร” ไมแลวไมเลาสักที และไมมีตนมีปลาย ใหหมอบราบไปไดโดย
ไมสงสัย 
 ถาไมมีเคร่ืองมือแก ก็เปนอันวาตองทนทุกขทรมานไปตลอดอนันตกาล หาเวลํ่า
เวลาพนกองทุกขไปไมได การแกหรือปลดเปล้ืองส่ิงใด การเรียนรูเรื่องใดก็ตามนั้น ไม
ยากไมลําบากเหมือนการเรียนรูเร่ืองความเคล่ือนไหวท่ีผิดถูกของตัว ที่เปนไปกับดวย
กิเลสภายในใจ เพราะเคยถือสิ่งเหลานี้วาเปน “เรา” เปน “ของเรา” มานมนาน 
 การกระทํา การพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราดีหรือชั่ว เราถือวาเปนเราเปนของ
เราทั้งนั้น ไมทราบอะไรผิดอะไรถูก เม่ือเปนเชนน้ันจึงตองมาเรียนเรื่องตัวเรา เรื่องโง 
เร่ืองฉลาด เรื่องดี เรื่องชั่ว น้ีมีอยูกับตัวเราดวยกัน เฉพาะอยางย่ิงเวลาน้ีเราเรียน
เรื่อง “จิต”  
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 เรื่องของเราแทๆ คือเรื่องของจิต จิตแสดงอาการแงงอนตางๆ ลวนแลวแตเปน
มายาของกิเลสที่พาใหแสดงทั้งนั้น ตามธรรมดาของจิตแลวจะมีแต “รู” เทาน้ัน การ
แสดงอาการ “คิดปรุง” การเปลี่ยนแปลงตางๆ ในแงดีแงรายเปนตน น้ีเปนส่ิงหน่ึงท่ี
แสดงออกทางจิตซ่ึงมีกิเลสเปนเคร่ืองหนุน เปนเครื่องผลักดันออกมาใหคิดปรุง ให
พูดใหทําเชนนั้น 
 ทานนักปฏิบัติจึงต้ังหนาปฏิบัติจริงๆ ใหมีเวลาโดยเฉพาะทํางานอันเดียว เชน
นักบวช รูสึกสะดวกมากกวาฆราวาสอยูพอสมควรในเร่ืองน้ี จะตองตั้งหนาตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติจริงๆ ตามหนาท่ีและเพศของตนซ่ึงบอกไวแลววา “เพศนักบวช” คือ
เพศแหงนักรบภายในใจ แตไมวาใครก็พนอํานาจความข้ีเกียจออนแอไปไมได แมออก
สูแนวรบแลว ก็ยังตายใจนอนใจ สนุกนอนหลับครอกๆ อยูในแนวรบได ใหกิเลสมันยิง
เอา ๆ ตายตัวแข็งอยูบนหมอนไมรูจกัต่ืนตัวก็มีเปนจํานวนมาก บางวันตายสนิทจนลืม
เวลาหาภิกขาจารวัตรก็มี หรือจนเลยเถิดไปใครก็ไมทราบได ทั้งนี้เพราะฤทธิ์ของกิเลส
มันแกหรือธรรมแก ก็สุดแตจะคิดกันเอาเถอะ เรามันเรียนนอยรูนอยไมอาจทราบได 
 ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสอนใหมีความตื่นเนื้อตื่นตัว มีความขยันหม่ัน
เพียร สถานท่ีใดเหมาะสมเปนเครือ่งดัดสันดานกิเลสซ่ึงถือวาเปนตนๆ น้ัน ทานสอน
ใหไปอยูในสถานท่ีน้ัน แตสวนมากไมอยากไปกัน ชอบอยูสถานท่ีซ่ึงกิเลสเบ่ือๆ จะตม
แกงเปนอาหารน่ันแล พวกเรานักบวชนักปฏิบัติมันชอบกลาหาญในส่ิงท่ีกิเลสเบ่ือๆ 
น้ันแล 
 น่ีไดเคยเห็นผลมาตามกําลัง อยูในท่ีธรรมดากับครูอาจารย เพื่อนฝูง ความรูสึก
เปนอยางหนึ่ง ความขี้เกียจขี้ครานก็รูสึกวาเดนไมมีใครแขงได แทนท่ี “ธรรม” จะเดน 
กลับเปนความข้ีเกียจออนแอเดน เรื่องของกิเลสเดน แตพอแยกตัวออกจากครูจาก
อาจารยไปแลว ความรูสึกก็เปล่ียนไปตามสถานท่ี และคิดไปวา ไมไดอยูกับเพื่อนฝูงไม
ไดอยูในสถานที่ธรรมดา น่ีเปนสถานท่ีหน่ึงตางหาก แลวมีความรูสึกแปลกประหลาด
ขึ้นมา สวนมากจะเปนความระมัดระวังตัว เพราะเราไปหาที่ที่ตองระวังตัว ไมไปหาที่
นอนใจ คือหาที่ที่ตองตั้งใจระวังตัว มีสติ กลางวันก็มีสติ เพราะความกลัว ส่ิงแวดลอม
มันบังคับอยูตลอดเวลา ในท่ีบางแหงหางจากหมูบานต้ัง ๗-๘ กิโลก็มี และอยูในปาใน
เขาดวย ท่ีเชนน้ันถาเราไมออกมาเก่ียวกับหมูบาน เชนมาบิณฑบาต ก็ไมมีวันที่จะพบจะ
เจอคนเลย เจอก็เจอแตเราคนเดียวเทาน้ัน เพราะอยูในปาในเขา และเปนปาเปนเขา 
ไมใชเปนทําเลหากินของคน เขาก็ไมไปยุงกับเรา แมเขาจะผานไปมาก็ไปที่อื่นไมไดไป
เกี่ยวของกับเรา จึงไมมองเห็นใคร นอกจากไดยินเสียงสัตวตางๆ สงเสียงรองไปตาม
ประสาของเขาเทานั้น 
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 สถานท่ีก็สงบงบเงียบเปนท่ีนากลัวอยูแลว มิหนําซํ้าส่ิงท่ีเรากลัวๆ ก็แสดงออก
มา เชนเสียงเสือรอง เปนตน รองคํารามตามประสาของมันน่ันแหละ นิสัยของคนเรา
ชอบกลัวอยูแลว ไมวาคนวาสัตวส่ิงท่ีนากลัวตองกลัว เมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไมมีที่พึ่ง 
เพราะเจตนาของเราท่ีไปอยูในท่ีเชนน้ัน ก็เพื่อพึ่งตนเองหรือพ่ึงธรรมเทานั้น ไมได
หวังพ่ึงศาสตราวุธใดๆ ทั้งสิ้น พึ่งอรรถพึ่งธรรม พึ่งตัวเองดวยอรรถดวยธรรม เปน
เครื่องมือหรือเปนที่เกาะเปนที่ยึด จิตใจจึงหมุนตัวเขามาสูภายใน จะเปนจะตายก็ไม
หวังพึ่งอะไรทั้งนั้น แมเสือเดินเขามากัดกินเปนอาหารในขณะนั้น ก็ไมยอมไปควาเอา
อาวุธหรือเอามีดเอาไมอะไรออกมาฟนมาตี เพื่อเปนการตอสูปองกันตัวเลย ปลอยให
มันกินตามธรรมชาติไปเลย เมื่อเปนเชนนั้นก็แสดงวา ไมมีท่ีพ่ึงใดแลวสําหรับภาย
นอกเก่ียวกับดานวัตถุ นอกจากนามธรรม คือ “ใจ” กับ “ธรรม” จะเปน “พุทโธ ธัมโม 
สังโฆ” ก็แลวแตตามข้ันของจติ ถาเปนข้ันสูงย่ิงกวาน้ัน “พุทโธ ธัมโม สังโฆ”ก็เปล่ียน
ไป มีความรูสึกอยูกับตัวเอง ซ่ึงเทากับ “พุทโธ” “ธัมโม สังโฆ” เหมือนกัน ใจเปน
ธรรมอยูในน้ันไมยอมเผลอ จิตท่ีมีสติ จิตท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ีนากลัวเขาเก่ียวของยอม
เปนจิตที่ตั้งตัวไดด ีเปนจิตที่ระมัดระวัง ความระมัดระวังเปนเร่ืองของสติ 
 ความระมัดระวังตัวนี ้ไมใชจะระมัดระวังตัวเพื่อจะเผนหนีไปไหน จะเปนจะตาย
ก็ยอมแลว แตระมัดระวังตัวเพ่ือรักษาจิตใจไมใหเคล่ือนคลาดจากหลักธรรม ซึ่งจะ
ทําใหเสียหลักไปได จิตมุงหนาตอธรรมเทาน้ัน จะเปนจะตายก็ไมตองหมายปาชา ตาย
ท่ีไหนก็ยอมกันท่ีน่ัน แตขณะที่จะตายก็ดีหรือไมตายก็ดี ขณะที่กลัวนั้นตองมีธรรมอยู
ภายในจติใจเสมอ คือสติไมเผลอจากธรรมท่ีกําลังพิจารณาหรือกําลังยึด จิตเมื่อถูกส่ิง
แวดลอมบังคับอยูเชนน้ัน ก็เปนเหตุใหสงบตัวไดเร็ว หรอืมีหลักยึดอยางรวดเร็ว ถึง
กับสงบตัวเขารวมอยูโดยเฉพาะ 
 เมื่อจิตรวมตัวเขาเปนอันเดียว เปนตัวของตัวในข้ันน้ันแลว ความท่ีเคยหวาด
กลัวตางๆ ก็หายไปหมด นี่เปนผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวัง และ ความกลัวเปนส่ิงท่ี
กระตุนใหเราประกอบความพากเพียรดวยสติ ดวยความจริงใจ เมื่อจิตสงบตัวเขามา
เปนตัวของตัวโดยไมไปเกี่ยวของกับสิ่งใดแลว อยูท่ีไหนก็สบาย ไมกลัวอะไรแลว จะ
เดินจะนั่งจะนอนอยูตามรมไมชายเขาหรือที่ไหนๆ ก็ไมมีปญหากับสิ่งตางๆ วาจะมาทาํ
อยางน้ัน มาทําอยางน้ีแกตน เปนความสะดวกสบายผาสุกใจ เพียงเทานี้ก็เห็นผลของ
การอยูในสถานท่ีท่ีนากลัวซ่ึงเราตองการ และเปนไปตามความประสงคของเรา 
 กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตาม จิตตั้งตัวอยูเสมอไมละความเพียร ก็แสดงวาจิต
ถูกบํารุงรักษาอยูเสมอดวยสติ เมื่อพิจารณาเขามาขางใน ก็ถือเอาภัยท่ีเกิดข้ึนภายใน
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ตัวเองมีรางกายเปนสําคัญ เพราะความทุกขความลําบากน้ีเปนภัยอันหน่ึง ภัยอันสําคัญ
ก็คือกิเลสที่เสียดแทงจิตใจอยูตลอดเวลานี้เปนภัยอยางยิ่ง อันน้ีเปนภัยเร้ือรัง ไมมี
เวลาจะหายไดโดยลําพังถาไมไดชําระมัน คือถาเราไมมียาคือธรรมโอสถเขาไปแกให
หาย จะไมมีวันหายจากภัยอันนี้เลย ฉะน้ันจิตจะตองไดพิจารณาแกไขถอดถอนเต็ม
ความสามารถ 
 วันคืนปเดือนเปนเพียง “มืด” กับ “แจง” เทานั้น ไมเห็นมีอะไรสําคัญพอจะแก
กิเลสได สําคัญท่ี “สัจธรรม” ซ่ึงมีอยูกับตัว ปกปดกําบังใจใหมืดมิดปดตา ก็เพราะ “สัจ
ธรรม” ฝาย “ทุกข” กับ “สมุทัย” โดยที่เราไมรูไมเห็นวาสิ่งนี้เปน “สัจธรรม” เครื่องปก
ปดกําบัง เม่ือพิจารณาเห็นเปน “สัจธรรมฝายมรรค” คือสติปญญา จนเปนความจริง
ลวนๆ ทุกอยางไป ส่ิงเหลาน้ีก็เปดเผยออกมาตามความจรงิของเขาเอง 
 เน่ืองจากใจไดเห็นความจริงจากส่ิงเหลาน้ันแลว ถอนตัวเขามาสูความจริงของ
จิต จิตก็สงาผาเผย ไมอับเฉาเมามัวมืดมิดเหมือนแตกอนที่ยังไมเขาใจ 
 อะไรเปนกิเลส? เราอานในคัมภีรใบลาน ตํารับตํารา อานมาเสียจนพอ คําวา 
“กิเลส” ๆ คือเครื่องเศราหมองที่ใหเกิดทุกขแกสัตว เพียงแตชื่อของมันไมทําใหเกิด
ทุกขได แตตัวกิเลสจริง ๆ คืออะไร อยูท่ีไหน? สุดทายก็มารวมท่ีใจน่ีแหละ ซึ่งเปน
ภาชนะของสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเหลานั้น จึงตองพยายามชะลางส่ิงเหลาน้ีออก ให
ธรรมอันเปนคูเคียงกับใจเขามาแทนที่โดยลําดับๆ ผลักไลส่ิงท่ีสกปรกออกไปดวยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร 
 พิจารณาใหเห็นความจริงที่มีอยูกับตัวทุกคนไมมีอะไรบกพรอง ความทุกขความ
ลําบากเห็นประจักษอยูทั้งวันทั้งคืน ในรางกายก็แสดงใหเห็นอยู จิตท่ีวุนกับส่ิงใดก็
ปรากฏเปนความทุกขข้ึนมาภายในใจ ก็รูเห็นอยู น่ีแหละภัยของใจ 
 พิจารณาสรางปาชาขึ้นดวยตัวเองนี่แหละด ี คือสรางปาชาขึ้นมาพิจารณาใหเห็น
ชัดในเร่ืองความตาย ถาปลอยใหกิเลสสรางใหมันไมส้ินไมสุด ใหเราสรางปาชาขึ้นที่
เราดวยปญญาของเราวาปาชาอยูที่ไหน? อยูที่เรากําหนดลงที่นั่นใหเห็นชัด ปาชามีอะไร
ตายจริงๆ หรือ? ดูไปใหตลอดทั่วถึง ทําไมกลัวกันนักกลัวกันหนาในโลกธาตุน้ี กลัวแต
เรื่องความตาย ใครมาบอกใหกลัว? ไมมีใครบอกมันก็กลัวเอง ไมตองตั้งโรงร่ําโรงเรียน
สอนกันเร่ืองความตาย สัตวโลกรูกันท้ังน้ัน ทําไมจึงกลัวโดยไมตองพร่ําสอนกัน? ตัวเรา
เองก็เชนเดียวกันทําไมกลัว เราเรียนธรรมน้ันเรียนเรือ่งความกลัวตายไมใชหรือ แต
แลวจิตทําไมกลัวตายละ ? ทําไมไมเช่ือธรรมทานสอนบาง อะไรมันตาย?มันถึงไดกลัว
กันนักหนา มันตายจริงๆ หรือ? 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๙๔ 

๓๙๔

 จงเรียนลงไปใหเห็นเหตุเห็นผลของมัน ดูเรื่องธาต ุ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เฉพาะ
อยางยิ่งรางกายของเรานี ้ เราเรียนอยูแลววาเปนธาตุ คือสวนท่ีแข็งๆ ท่ีมีในรางกายน้ี
ทานเรียกวา “ธาตุดิน” ธาตุนํ้าเราก็ทราบวาธาตุนํ้ามีอะไรบาง มีน้ําลายเปนตน ธาตุลม
ธาตุไฟ ส่ิงเหลาน้ีอะไรตาย? แยกลงไปใหเห็นปาชาของสิ่งเหลานี้จริงๆ ถาส่ิงน้ีตาย
จริงๆ มีปาชาจริงๆ แลว ดิน นํ้า ลม ไฟ มีอยูในโลกไดอยางไร? 
 ดูเรื่องขันธ ๕ เวทนาตายแลว ที่เผาศพของเวทนาอยูที่ไหนเลา สัญญา เวลาดับ
ไปแลว มีสถานที่เผาศพมันอยูที่ไหน? สังขาร วิญญาณ สถานท่ีเผาศพมันอยูท่ีไหน?ราง
กายของเราน้ีเวลาตายแลว สถานท่ีเผาศพจรงิๆ มันอยูท่ีไหน แมเผาลงไปแลวมันก็
เปนธาตุดินตามเดิม สวนจิตละ ? สถานท่ีเผาศพของจิตอยูท่ีไหน? มันไมมี ! จงคน
คิดดวยสติปญญาใหเห็นตามความจริง อยาคาดคะเน อยาเดาเอาเฉยๆ เมื่อถึงขั้นควร
จริงจังแลวอยาดนเดา ตองคิดคนใหถึงความจริงที่มีอยู จึงจะสมนามวา “ผูแสวงหา
ความจริง” 
 ทีแรกก็ตองคาดไปเสียกอน เพราะยังไมชํานาญ คาดหรือวาดมโนภาพสมมุติ 
จนเขาถึงความจริงแลวความคาดหมายท้ังหลายก็หายไป ไมมีอะไรที่จะรูจริงยิ่งกวา
ปญญารูความจริง ไมมีอะไรมีนํ้าหนักย่ิงกวาความจรงิ เพราะสามารถลบลางความ
จอมปลอมไดหมด การเรียนวิชาน้ีเรียนเพ่ือถึงความจริงจริงๆ เรียนใหถึงสถานท่ีท่ี
อะไรตายกันแน เมื่อรูชัดภายในใจวาไมมีอะไรตาย นอกจากความสําคญัผิดของจิตท่ี
หลอกตนเองมาเปนเวลานานน้ีเทาน้ัน และผูน้ีแหละเปนผูหลอก ผูน้ีแหละเปนผูกลัว ผู
นี้แหละเปนผูทุกข ธาต ุ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เขาไมมีความหมายในตัวเขาเอง เขาไมทราบ
วาเขาเปนทุกข ผูท่ีหลอกตนเองน้ีแหละเปนทุกข 
 เรียนใหรูเร่ืองกิเลสอาสวะที่มีมายารอยสันพันคม ตามไมคอยทันมันงาย ๆ 
เวลามันสลายไปจริง ๆ แลวมันไมมีปาชา ไมมีหีบโลงเก็บศพ เพราะมันเกิดขึ้นจากใจ 
เปนความสําคัญอันหน่ึงท่ีเกิดข้ึนมาจากภายในใจ เรียนเขาไปใหถึงจติ แยกดูธาตุ ๔ 
ดิน นํ้า ลม ไฟ ปกติก็เปนธาตุอยูเชนน้ี สลายไปก็กลับไปเปนธาตุเดิมอยูเชนน้ัน จิต
เวลาหลงก็เปนธาตุ เปน “มโนธาตุ” อยูเชนน้ี 
 เวลารูก็เปนมโนธาตุอยูเชนน้ี เปนแตเพียงวารูดวยความบริสุทธ์ิตามหลักธรรม
ชาติของตนจริงๆ ไมไดรูดวยความแปลกปลอม หรือมีความลุมหลงแฝงอยู นี่เรียก
วาเรียนความเกิดและความตาย ความตายอยูกับเรา เรากลัวอะไร จึงเรียนใหรู ? ใหรู
เร่ืองของความกลัว เม่ือรูชัดเจนแลวความกลัวก็หายไป 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๙๕ 

๓๙๕

 อะไรๆ มันไมมีตายดังที่วานั้น นั่นเปนเพราะความสําคัญผิดตางหาก ความ
สําคัญผิดน้ีตองถือวาเปนขาศึกตอเรา เพราะโกหกเราใหหลงและเปนทุกข แลวเรายังจะ
เช่ือความสําคัญน้ันอยูหรือ ?  
 พอปญญาพิจารณาและตัดลงไป ๆ สิ่งเหลานี้ก็สลายไปเชนเดียวกันไมมีอะไรมา
หลอก เหลือแตความจริง น่ีเรียกวาเรียนวิชาธรรมโดยภาคปฏิบัติ 
 เรียนเรื่องของเราเรียนอยางนี้ ไมมีอะไรท่ีจําเปนย่ิงกวาเร่ืองของเรา เพราะเรา
เปนผูรับผิดชอบ อะไรมาสัมผัสมากนอยก็กระเทือนเรา เปนทุกขขึ้นกับเรา เมื่อเรียนรู
ทุกส่ิงทุกอยางแลวใจไมกระเทือน ใจไมหว่ันไหว เปนธรรมทั้งดวง 
 ท่ีวา “กิเลสๆ” คืออะไร ? ตัวกิเลสอยูท่ีไหน ก็ดังท่ีวาน้ีแล ธรรมชาติท่ีหลอกตัว
น้ันแหละคือตัวกิเลส อยาเขาใจวาน้ันเปนอะไร และอยาเขาใจวาน้ันเปนเราเลย! ถา
เขาใจวานั้นเปนเรา เราก็หลงเช่ือมัน มันก็หลอกเรา แลวเชื่อวามันเปนเราไปเรื่อยๆ หา
ที่ยับยั้งไมได เหมือนกระตายตื่นตูม 
 นิทานเรื่องกระตายตื่นตูมก็เปนคติไดดี กระตายกําลังนอนหลับ นอนฝนอยูใต
ตนตาล ไมรูเรื่องรูราวอะไร ลมพัดมาที่ตนมะตูม มะตูมถูกลมพัดก็หลนลงมาถูกกาน
ตาล แลวตกปงปงมาท่ีกระตายกําลังนอนหลับ กระตายสะดุงตื่นทั้งหลับ กระโดดออก
วิ่งทันท ีสัตวอ่ืนๆ เจอกระตายกําลังว่ิงผานไปก็ถามวา “วิ่งทําไม ?” กระตายรองบอกไป
คําเดียววา “ฟาถลม ๆ ! ” สัตวนอกน้ันกลัวตาย ไมทันพิจารณาเหตุผลตนปลายใดๆ ก็
วิ่งหนีตามกระตายไป จนขาหักแขงหักก็ยังไมยอมหยุด วิ่งไปคลานไปตามกระตายตัว
แสนโงตัวน้ันไป จนกระทั่งไปถึงพระยาราชสีห พระยาราชสีหตวาดขูวา “ว่ิงมาอะไรกัน 
เปนหมูเปนฝูงมากมาย จนล้ินหอยปากแบ็บ ไมไดสติสตังกันบางเลย จะวิ่งไปอะไร
กัน!สัตวเหลาน้ันก็ตอบวา “ฟาถลม ๆ! ” พระยาราชสีหรีบถามหาความจรงิวา ฟาถลม
ยังไง ซักไปซักมาก็มาจนตรอกท่ีกระตาย พระยาราชสีหจึงหามใหหยุดว่ิง และใหกลับ
ไปดูตรงที่วา “ฟาถลม” น้ัน เม่ือกลับมาดู ที่ไหนไดเห็นมะตูมลูกหนึ่งหลนอยูตรงนั้น มี
กานตาลตกลงมาดวย พวกสัตวที่ตื่นหลงตามกระตาย ก็เจ็บแขงเจ็บขาแทบเปนแทบ
ตาย ขาหักไปก็มีเยอะ แนะ! 
 เรื่องกระตายตื่นตูมนั้น เมื่อนํามาเทียบเคียงแลวจะไดแกอะไร ก็ไดแกพวกเราที่
ตื่นเรื่องการเกิด การแก การเจ็บ การตาย หลงกันไปต่ืนกันมาอยูน่ีเอง! 
 พอพวกสัตวโงว่ิงไปถึงพระยาราชสีหซ่ึงเปนสัตวฉลาดหามไว และพาไปดูตน
เหต ุจึงพากันไดสติ ไมตายกันระนาวเพราะกระตายตัวโงพาใหลมจม 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๙๖ 

๓๙๖

 คําวา “พระยาราชสีห” ท่ีเปนสัตวฉลาดน้ันไดแกใคร ? ไดแกศาสดาผูสอนธรรม 
สอนความจริงใหแกสัตวโลกน่ันเอง เพื่อใหพิจารณาความจริงกัน ไมตื่นขาว ตื่นลมตื่น
ฝนกันไมหยุด ซ่ึงก็คือความทุกขลมจมแกตัวเองผูโงน้ันแล สิ่งจอมปลอมทั้งหลายเคย
หลอกมาเปนเวลานานน้ันก็หายไป เพราะบรรดาผูที่รูตามความจริงทั้งหลายแลว เรื่อง
ความหลอกอยางน้ีจะหลอกไมไดเลย 
 ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายที่เปนพระอรหัตอรหันต ทานไมหลงใน
เรื่องความเปนความตาย แตพวกเรามันพวก “กระตายตื่นตูม” จึงตองใหเรียนใหฟงคํา
สั่งสอน อันเปนความจริงของพระพุทธเจา เหมือนกับพระยาราชสีหขูใหสัตวเหลาน้ันมา
ดูตนเหตุที่วา “ฟาถลม” มันถลมจริงๆ หรือ เทียบกับการใหดูเร่ืองความตายวามันตาย
จริงๆ หรือ? 
 เอา คนหากันใหเจออะไรมันตาย? มันก็เหมือนผลมะตูมหลนลงถูกกานตาลน้ัน
แล มะตูมหลนคืออะไร? ก็คือความจริงมันอยูตามธรรมชาติของตนๆ เทานั้น เรามาตื่น
เอาเฉยๆ จะวายังไง! 
 แตผูที่หลอกจริงๆ คืออะไร? มันคือ “อวิชชา” ออกมาจาก “อวิชชา” จรงิๆ คน
ดูภายในจิตใหละเอียดลออก็รูกันท่ีน่ัน สลัดปดท้ิงกันท่ีน่ัน เหลือแตธรรมชาติ “รู” 
ลวนๆ น้ันแลคือความจริงสุดสวน เปนความบริสุทธ์ิโดยส้ินเชิง 
 เรื่องกระตายตื่นตูมก็หมดไมมีอะไรเหลือเลย น่ันแหละ พระยาราชสีหหมายถึง
ปญญา คือถาหมายถึงสมมุติของเราโดยเฉพาะก็ไดแกปญญา ถาพูดถึงศาสนาก็หมาย
ถึงองคศาสดาประกาศธรรมสอนโลก ฉะนั้นจงเรียนใหถึงความจริง เพราะความจริงมี
อยูกับทุกคน ความจอมปลอมก็มีอยูกับทุกคน จึงไดหลงกัน เรียนใหเขาใจถึงความ
จรงิแลวไมหลง อยูท่ีไหนก็สบาย ความเปนความตายก็สักแตเปนกิริยาท่ีผานไปผานมา 
คําวา “เกิด” อยูตามสมมุติวาเกิดวาตายเทาน้ัน 
 สวนตางๆ ของธาตุรวมกันเขาเปนสวนผสมแลวสลายตัวลงไป รวมกันเขาแลวก็
สลายตัวลงไป มีเทานั้น ไมมีอะไรแปลกกวาน้ันไป เขาใจ รูเสียอยางเดียวเทานั้น รูทั้ง
ตัวรูทั้งเงาแลวก็ไมมีปญหา อยางแบบตาบอดคลําชางมันถึงยุง ถกเถียงกันอยูตลอด
เวลาภายในพวกตัวเองน้ันแหละ พอถึงความจริงแลวมันก็ชาง คือความจริงอันเดียวน้ัน
แล 
 เขาถึงความจริงแลวก็มีธรรมแทงเดียวภายในใจ หายความต่ืนตระหนกตกใจ
อะไรทั้งสิ้น เรื่องกระตายตื่นตูมมันหมดไปทันทีภายในใจ 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๙๗ 

๓๙๗

 โลกธาตุจะมีอะไร? แมมากมายก็ไมตื่นไมเตน เห็นไปตามความจริงทั้งหมด น่ี
เรียกวา “โลกวิทู” รูแจงโลก โลกเปนอยางไรรูแจงชัดเจนหมด เปนสภาพอยางไรรูแจง
ชัดเจนโดยตลอดทั่วถึง 
 คําวา “โลกวิทู” เปนไปไดทั้งสาวก เปนไปไดทั้งพระพุทธเจา แตพระพุทธเจา
ทานรูลึกซ้ึงกวางขวางย่ิงกวาสาวกอีกมากมาย เราก็ใหเปน “โลกวิทู” ในตัวของเราน้ี รู
แจงเห็นจริงในโลกแหงขันธน้ีชัดเจน ไมหลงขันธไมยึดขันธ รูตามความเปนจริงของ
ขันธนี้ก็ไมมีอะไรเปนภัย 
 ทุกขจะเกิดข้ึนมากนอยภายในรางกาย เอา เกิดขึ้น ความจริงมีอยางไรก็แสดง
ขึ้น ผูที่รูก็รูจนกระทั่งถึงวาระสุดทาย อะไรจะสลาย เอา ทนไมไดก็สลายไป ผูทนไดหรือ
ผูอยูไดจงอยู จิตน้ันเองเปนผูอยู เพราะผูน้ีไมใชผูสลาย สิ่งใดที่ทนไมไดก็สลายไป ส่ิง
ที่ทนไดก็ทนไป ถาพูดในฐานะท่ีวา “ทน” นะ แตผูรูนี้ไมไดทนเพราะเปนความจริง ผูรู 
ๆ ๆ อยูอยางน้ัน อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู อะไรจะสุขอะไรจะทุกขก็รู เม่ือหมด
ปญหาเร่ืองความสุขความทุกขท่ีเปนสวนสมมุติน้ีแลว ก็หมดปญหาภายในใจ คือไม
รับเรื่องที่วุนวายตอไป 
 น่ันแหละท่ีทานวา “ปรมํ สุขํ” เปนความสุขลวนๆ อยูกับจิตลวนๆ ไมปลอม
แปลง เราจะไปหา “ปรมํ สุข”ํ ท่ีไหน? ทําจิตใหบริสุทธ์ิเทาน้ันก็ “ปรมํ สุขํ” อยูในน้ัน
เอง น้ีก็เปนช่ือสมมุติอันหน่ึง แมทานจะใหช่ือวา “ปรมํ สุข”ํ แตเมื่อถึงที่นั่นแลวจะวา
“ปรมํ สุขํ” หรือไมปรมํ ก็ไมมีปญหาอะไร ใหรูเหมือนอยางเรารับประทานจนอิ่มหนํา
สําราญแลว จะประกาศหรือไมประกาศวา “อ่ิมแลว” ก็ตาม มันก็ไมมีปญหา เพราะรูอยู
ในธาตุในขันธของตัวเองอยูแลว 
 อะไรจะกวางขวางเหมือนอยาง “มหาสมมุติ มหานิยม” ซึ่งทําใหจิตแหวกเวียน
วายวนน้ีเลา อันน้ีแหละกวางก็กวางท่ีตรงน้ี ถาเรียนจบท่ีตรงน้ีแลวก็แคบนิดเดียว ไม
ตองมาแหวกวาย เปนอันวาเลิกแลวกันไป ที่เคยพูดวา “ปาชาๆ” ความเกิด แก เจ็บ 
ตาย น้ันไมมีปญหากันละทีน้ี! 

เอาละ วันน้ีรูสึกเหน่ือย 


