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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา 

 
 ความดีที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว พึงเสาะแสวงหาเอาในเวลาที่ยังสามารถ
เปนไปไดอยู คือ เวลาท่ียังเปนอยูน้ีแหละ ศาสนาทานไมไดสอนคนตาย ทานสอนคนที่
มีชีวิตอยู ตายแลวก็สุดวิสัย ดังดาบสทั้งสองนั่น พระองคทรงเล็งพระญาณทราบวาสอง
ดาบสนี้สามารถจะบรรลุธรรมไดอยางรวดเร็ว แตเม่ือทราบวาไดส้ินไปเสียแลวก็สุดวิสัย 
และทอดพระทัย ทอดอาลัยที่จะไปสั่งสอน น่ันฟงเอาเพ่ือเปนหลักปฏิบัติวาทานสอน
คนเปน มิไดสอนคนตาย ศาสนาทานส่ังสอนคนมีชีวิตอยูอยางพวกเราๆ ทานๆ นี ้
เพราะยังรูดีรูชั่วทุกสิ่งทุกอยางอยูและรูจักปฏิบัติตัว เวลาตายแลวน่ันสุดวิสัย 
 การนิมนตพระไป มาติกา กุสลา ธมฺมา เวลาคนตาย เหลานี้เพิ่งมีมาหลังๆ ไม
ใชมีมาแตครั้งพุทธกาล โดยถือเอาสาเหตุที่พระพุทธเจาเสด็จโปรดพระมารดาชั้น
ดาวดึงสน่ันแหละมาเปนคติตัวอยางเปนแบบฉบับ เปนประเพณีเรื่อยมาจนปจจุบันนี้ 
ในครั้งพุทธกาลจริงๆ ไมม ี เห็นมีอยูบางเม่ือเวลาคนตาย พระองคใดอยากจะไปปลง
กรรมฐานก็ได คือปลงกรรมฐานเก่ียวกับการพิจารณา ทุกฺขํ อนิจฺจ ํอนตฺตา ในคนตาย 
เขาก็ตายเราก็ตาย ใหไปพิจารณาปลงธรรมสังเวช เพื่อเปนคติเตือนใจตัวเองไมให
ประมาทในชีวิต เวลํ่าเวลา กาลสถานท่ี ไมใหประมาทในวัยวายังหนุมยังจะไมตายงาย 
เพราะตายไดทุกแหงทุกหนทุกเวล่ําเวลาและทุกเพศทุกวัย เมื่อสิ้นลมหายใจแลวตายได
ทั้งนั้น ทานจึงสอนใหไปเย่ียมปาชาบาง   ใหไปปลงกรรมฐานบาง   แตที่จะสอนใหไป 
กุสลา ธมฺมา มาติกาเพ่ือใหบุญคนตายน้ี ไมปรากฏในหลักธรรม 
 ตอๆ มาจึงไดม ีกุสลา มาติกา กัน ทั้งนี้คงจะยึดเอาหลักที่ทานเทศนโปรดพระ
มารดาชั้นดาวดึงสดวยพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ซึ่งก็เปนความชอบธรรม เพราะเปนพิธี
การในทางด ีการสวด กุสลา ธมฺมา ก็พระอภิธรรมทั้งนั้น ถาพูดตามความจริงแลว คน
ตายจะรูเรื่องรูราวอะไร กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา แปลวาอยางไร มีความหมายวา
อยางไร บางรายแมเวลามีชีวิตก็ไมไดสนใจกับศีลกับธรรมเลย เวลาตายแลวพระไป
สวดกุสลา ธมฺมา ใหฟง ก็จะรูเรื่องอะไร ตั้งแตยังเปนอยูก็ไมรูเรื่อง กุสลา ธมฺมา อกุ
สลา ธมฺมา เพราะไมสนใจ ตายแลวจะไดความเฉลียวฉลาดมาจากไหน เพราะคนที่
ตายไปกับคนท่ีเปนอยูก็คือใจดวงเดียวกัน จะไปไดความรูความฉลาดพิสดารนอกโลก
มาจากไหน 
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ธรรมก็มิใชธรรมแหวกแนวพอจะไปคอยตอนรับเฉพาะคนตายแลว สวนท่ีเปน
อยูไมมีหวังกับ กุสลา ธมฺมา นั้นเลย นี่ฟงไปๆ จะพากันประมาท ไมสนใจปฏิบัติธรรม
ในขณะที่มีชีวิตอยู แตจะคอยไปตักตวงเอา กุสลา ธมฺมา เวลาตายแลวกันหมด ศาสนา
ก็จะไมมีในคนเปน จะไปรวมอยูกับคนตายเสียหมด น่ีเปนคําเตือนใหมีหลายสันหลาย
คมไมใหเปนแบบเถรตรง เปนอยูก็ใหได ตายก็ไมเสียที รีบขวนขวายในเวลาเปนอยู 
เวลาตายไปหากควรจะไดฟงไดรับ กุสลา มาติกา ก็ไมครึไมลาสมัย 
 กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ทานสอนคนเปน โดยยกเอาคนตายเปนตนเหตุ 
แลวก็สอนคนเปนใหรูสึกสํานึกตัวเสียต้ังแตยังมีชีวิตอยูน้ี ใหสรางคุณงามความด ี ดวย
ความฉลาด กุสลา ธมฺมา คือความฉลาด อกุสลา ธมฺมา คือความโง ความโงทําใหจน
ตรอกจนมุม ความฉลาดพาใหผานวิกฤตการณไปได น่ีคือความหมายของพระอภิธรรม 
ทานสอนพระสอนคนใหฉลาดทันความโง แกความโงของตน ในครั้งพุทธกาลทานไมได
นิมนตพระไปมาติกาในเวลาคนตายอยางทุกวันน้ี แตท้ังน้ีมิไดปฏิเสธพิธีการทําบุญของ
ญาติๆ ดวยการนิมนตพระมาสวดบทธรรมตางๆ ใหฟง ดวยความตั้งอกตั้งใจฟงจริงๆ 
มิใชแบบสนุกคุยกันเวลาพระสวด กุสลา มาติกา เปนตน ดังท่ีมักเปนกันอยูท่ัวๆ ไป 
ในชาวพุทธเรา การฟงแบบนี้จนเปนประเพณีที่นาเกลียดของผูดีทั้งหลาย 
 เวลาคนตายก็ไปเที่ยวกวานนิมนตพระมา กุสลา มาติกา ใหยุงไปหมด ทั้งๆ ที่
เวลามีชีวิตอยูไมสนใจกับศีลกับธรรม ไมสนใจกับ กุสลา มาติกา วาเปนยังไง มีความ
หมายวายังไงบางเลย ตายแลวก็คนดีน้ันแหละยุงกันเอง นิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา 
เหมือนกับศาสนาน้ีสอนคนตาย ถาหากเปนไปไดตามความคิดเห็นและท่ีทําๆ กันมา
มันก็ไมลําบากอะไรน่ี ในหมูบานหน่ึงๆ ก็บวชหลวงตาไวในวัดสักองคหน่ึงก็พอ เวลา
คนตายก็ไปนิมนตหลวงตาไป กุสลา ธมฺมา ใหไปสวรรคกันหมด คนเปนเราก็ไมตอง
ไปเขาวัดเขาวาใหทานรักษาศีลรักษาธรรมใหลําบากลําบนส้ินเปลืองเปลาๆ ตายแลวไป
นิมนตหลวงตามา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา สงไปสวรรคหมดเลย สะดวกและเปน
ทางลัดดีดวยสมกับสมัยเรียนลัดกัน 
 อยางหลวงตาบัวน้ีก็ไมมาบวชใหเสียเวลํ่าเวลาและลําบากทรมาน ดังที่เปนมา
และเปนอยูเวลาน้ีเลย เวลาตายแลวก็ใหคนไปนิมนตหลวงตาสักองคมา กุสลา ธมฺมา 
หลวงตาบัวไปสวรรคโนนนา สบายไปเลย แตนี้มันไมสําเร็จประโยชนดังที่วานะซ ิ จึง
ตองฝนใจมาบวชและฝกฝนอบรมทรมานตนเรื่อยมา เพราะมันขึ้นอยูกับเจาของผูจะ
สรางจะทําความดีไวในเวลาที่มีชีวิตอยู เวลาตายจะไดอาศัยผลบุญท่ีสรางไวน้ีชวย
สนับสนุน ทั้งคติภพและความเปนอยูอยางมีความสุข พระพุทธเจาทานสอนคนเปนดัง
ที่ประทานธรรมไวใหเราทั้งหลาย ไดศึกษาอบรมและปฏิบัติตามเรื่อยมาหลังจาก
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ปรินิพพานแลว ไมทรงชักสะพานไปพรอมกับการปรินิพพาน ทั้งนี้ก็เพราะสงสารสัตว
โลกผูยังมีชิวิตอยูนี่แล ไมไดเห็นไมไดยินวาพระองคสงสารคนตาย และประทานธรรม
ไวเพื่อคนตายโดยไมมีคนเปนเกี่ยวของเลย 
 จึงควรทราบวาศาสนธรรมน้ันสอนคนเปน คือในเวลาที่เปนฐานะยังเปนไปได
อยูน้ี เม่ือเปนอฐานะไปแลวมันสุดวิสัย แตการทําบุญใหทานอุทิศถึงกันน้ัน เปนความ
ชอบธรรมมาแตกาลไหนๆ อยูแลว ไมมีอะไรเปนปญหา การทําเชนน้ันทําเผ่ือไวหากวา
เปตชนคือผูลวงลับไปสมควรจะไดรับสวนกุศลก็ใหไดรับ อยาใหเสียความหวังท้ังสอง
ฝาย คือฝายญาติผูทําบุญอุทิศ และฝายผูลวงลับท่ีคอยรับไทยทานอยูอยางหิวกระหาย 
เชน ปรทัตตูปชีวีเปรต นี่เปนประเภทที่สมควรจะไดรับทักขิณาทานจากญาติมิตรพอแม
พี่นองที่อุทิศสวนบุญใหอยูโดยด ี
 เปรตก็มีถึง ๑๒ จําพวก จําพวกท่ีเลวรายมากก็มี จําพวกที่โทษหนักที่สุดก็ไมมี
ทางไดรับสวนกุศลท่ีญาติทําบุญอุทิศใหเลย ประเภทปรทัตตูปชีวีเปรต นี้สามารถรับได
รอยเปอรเซ็นต พวกน้ีถามีผูอุทิศใหจะไดรับอยางไมมีปญหา 
 เราเตรียมตัวไวเสียตั้งแตบัดนี ้ มีอะไรเตรียมไวใหเพียงพอ ตายแลวไมตองยุง
กับใครๆ ทางโลกเขาจะไปจะมาที่ไหน เขาเตรียมไวหมด เครื่องรับประทานเครื่องใชไม
สอยอะไรเตรียมไวพรอม ไมตองคอยใหใครตามสงตามเสีย ถึงเวลาตองการอะไร ส่ิง
น้ันก็มีอยูกับเราแลวก็สะดวก ทางธรรมก็เชนกัน ทานไมไดสอนคนใหประมาท สอนให
เตรียมพรอมทั้งอยูทั้งไปไมใหบกพรองขาดเขิน 
 คุณงามความดีเปนสมบัติภายใน เปนแกวสารพัดนึก เวลาจําเปนเราตองอาศัย
น้ีแหละ เวลาตายแลวมันสุดวิสัยท่ีจะอาศัยสมบัติเงินทองบานเรือน อาศัยพอแมปูยาตา
ยาย ลูกหลาน สามีภรรยา มันหมดทางที่จะอาศัยแลว คนที่ละโลกนี้ไปสูปรโลกนั้น 
สมบัติเงินทองขาวของมีมากนอยก็หมดทางที่จะอาศัยไดอีก ไมวาจะเปนญาติเปนมิตร
เปนลูกเตาหลานเหลน อาศัยไมไดทั้งนั้น เพราะไมใชวิสัยที่จะพึ่งกันไดในเพศภพภูมิ
น้ัน ตองอาศัย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ พ่ึงตนเองดวยวิบากผลบุญของตัวถายเดียวเทา
น้ัน เมื่อเราไดสรางคุณงามความดีไวเพื่อตนเสียแตบัดนี ้ก็ชื่อวาตนจะพึ่งตนเองได 

ไมไดวิตกวิจารณ ไมมีความเดือดรอน ไมไขวควา ไมวาวุนขุนมัวภายในใจ พอ
สิ้นลมก็มีสุคติภพเปนที่ไป และไมคอยฟง กุสลา มาติกา แบบโลก ถาจะฟงก็ฟงแบบ
ธรรม ดังพระมารดาฟงพระอภิธรรมจากพระพุทธเจาชั้นดาวดึงสนั่นแล ไมฟงแบบกบ
เขียดท่ีถูกตมแกงอยูในหมอนํ้ารอน ฟงธรรมอยูในหมอน้ํารอนที่เดือดพลานเชนนั้น 
หมอนรกของสัตวโลกผูมีวิบากกรรมอันหนัก ก็คลายคลึงกันกับหมอตมแกงสัตวท้ัง
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หลาย มีกบเขียดเปนตนน่ันแล สัตวตัวใดจะมีแกใจมาฟงกันในหมอนํ้ารอนและหมอ
นรกน้ัน 
 จิตใจเราถาเปนเวลาธรรมดา ไมมีความจําเปนเขามากดขี่บังคับ ก็ไมแสดง
อาการทุรนทุรายระส่ําระสาย ไมแสดงอาการดิ้นรนเพื่อจะหาที่ยึดที่เกาะที่ปองกัน แต
เม่ือถึงคราวจําเปนแลวมันตองด้ินรนไขวควาดวยกันท้ังน้ันแหละ และพึงทราบวาทุกคน
จะถึงคราวจาํเปนดวยกันไมมีขอยกเวน คือความตาย เมื่อขณะนั้นมาถึงแลวอะไรๆ มัน
ก็ไมเปนประโยชนทั้งนั้น   ท่ีเคยอยูเคยอาศัยมาก็หมดความหมายไปตาม ๆ กัน  
เปนหยูกเปนยา เปนญาติมิตรสายโลหิตที่พึ่งเปนพึ่งตายมันก็หมดความหมาย สมบัติ
เงินทอง ไรนาสาโท ตลาดโรงแรม มีมากมีนอยมันหมดความหมาย มีตัวคนเดียวเทา
น้ัน เวลาตายแลวก็ไปสงกันถึงแคปาชา ถึงเมร ุ แลวก็พากันกลับถ่ินฐานบานเรือนของ
ตนๆ ไมอาจสงใหถึงสวรรคนิพพานไดเลย สุดวิสัยที่จะตามสงตอไปใหถึงจุดที่หมาย 
และไดรับความสุขความสบายดังท่ีมีความหวังตอกัน 
 ฉะนั้นทานจึงสอนใหสรางคุณงามความด ี ไมใหลืมตัวมั่วสุม เพราะเปนวิสัยของ
เราจะทําไดในเวลานี้เพื่อเปนเครื่องเสวย เปนเครื่องอาศัย เปนเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลา
จําเปนที่เราจะพึงไปคนเดียว โดยไมมีใครติดสอยหอยตามและชวยเหลือได พระพุทธ
เจาทรงสอนไวอยางละเอียดลออ และสอนไวดวยความถูกตองแมนยําไมมีท่ีนาสงสัย
เลย และสั่งสอนดวยพระเมตตาสุดสวน ดวยความเปนหวงสัตวโลกผูยังตองรับเคราะห
กรรมกันอยู แตเราเองไมสะดุดใจคิดสงสารตัวเองและคิดชวยตัวเองดวยความดีบาง
เลยก็รูสึกเกินเลยมนุษยไป และกลัวจะเลยไปเปนเปรตเปนผีเปนสัตวนรกซึ่งตนไมคาด
ไมฝนมากอนน่ันแลท่ีนากลัวมาก ถาเลยไปเปนอินทรเปนพรหมก็นับวาโชคชะตา
วาสนาเลยมนุษยที่นาชมเชยเปนกรณีพิเศษ เพราะไมเคยมีมากอนในแดนแหงธรรมที่
สอนไว 
 เวลาจนตรอก ใครก็ตองจนเหมือนกัน และจติจะตองไขวควา จิตใจระลึกถึงน้ัน
ระลึกถึงน้ีไปหมดทุกส่ิงทุกอยาง ระลึกหาสิ่งที่ยึดที่เกาะมีบุญกุศลเปนสําคัญ ท้ังดีและ
ช่ัวระลึกคละเคลากันไปหมด ถาไมไดสรางความดีอะไรไวเลย ใจก็มีแตความเดือดรอน 
และความเดือดรอนน้ันแหละ เขามาเปนภัยตอจิตใจเพราะเปนฝายไมด ีระลึกถึงทีไรใจ
ตองสะดุงและรอนรนเพิ่มความทุกขเขาไปทุกทีที่ระลึกถึงความไมดีนั้น พอตายแลว
ความเดือดรอนก็รุมไปเลยทีเดียว ถาไดสรางคุณงามความดีไวแลว เวลาจําเปนระลึกถึง
อะไรตนก็เคยทําไวหมด ยอมเปนความอบอุน เพราะบุญตองทําใหใจอบอุนเสมอ เวลา
ส้ินลมหายใจก็บุญน้ันแลตามรักษาและสนับสนุน ฉายาเอว เหมือนกับเงาเทียมตัวแต
เงานี้จะปรากฏในที่แจงเทานั้น ในที่มืดเงาไมปรากฏ ไมเหมือนคุณงามความดีที่เรา
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สรางไว ซ่ึงมีอยูตลอดเวลาและติดแนบกับใจ ฉะน้ัน จึงควรสรางเสียในบัดนี้ที่ทุกสิ่งทุก
อยางในตัวเรายังอํานวย 
 ผูไมประมาทมองเห็นการณไกลของตน มองเห็นความจําเปนของตน ยอมไม
นอนใจและว่ิงเตนขวนขวายสรางสมใหทันกาล สวนเวลํ่าเวลามันอยูกับคนคือเรา เวลา
ทํากิจการอยางอ่ืนเราทําไดดวยเวลํ่าเวลา เราแบงสันปนสวนเวลํ่าเวลาน้ันได บทจะทํา
คุณงามความดีทําไมเวล่ําเวลาจะวิ่งหายไปไหนหมด ทั้งที่เวล่ําเวลามีอยูกับเราตลอดมา 
เราเจียดเวล่ําเวลาได ถึงกาลจะทําส่ิงน้ีหรือส่ิงน้ันก็เราเองเปนคนจะทํา ทําไมเวลาจะไม
มีเวลาจะทําส่ิงน้ัน เรายังมีเวลาทําได ซักซอมตัวเองยนเขามาจนถึงเวลาจะตาย หากไม
มีเวลาจรงิๆ ทําไมมันมีเวลาตายได ขณะมีชีวิตอยูทําไมไมมีเวลา โกหกกันทําไม เมื่อมี
เวลาตายไดทําไมจะไมมีเวลาทําความดีได เพราะเปนสิ่งที่ควรจะหาไดในตัวเราเอง 
 น่ีคืออุบายความคิดเพ่ือตัวเอง ตองหาอุบายพลิกแพลงเปล่ียนแปลงแกไขให
ทันสถานการณ ซึ่งมีแตกิเลสมารสรางอุปสรรคเต็มหัวใจเรา หากไมแหวกบาง ไมเพิก
ถอนกันบาง มันก็ผูกมัดอยูดวยความไมมีเวลํ่าเวลา ไมมีโอกาสจนกระทั่งหายใจ ก็เรา
นั่นแหละผูกมัดเราเอง ใครเขาจะมาผูกมัดเรา เวลาจนตรอกก็เรานั่นแลไลตัวเองเขาที่
จนตรอกและยอมรับกองทุกขท้ังมวล ใครจะมารับแทนไมมี อยาหวังลมๆ แลงๆ  
 เมืองผ ีฟงซิ ผีน้ันคนใหเช่ือตางหาก คือมนุษยเราใหช่ือวาผี ความจรงิก็คือเปน
สัตวประเภทหนึ่งๆ ท่ีออกจากรางน้ีไปแลว เปลี่ยนภพหนาตามกรรมของตนที่ไดสราง
ไวอยางไร อิธ นนฺทต ิ เปจฺจ นนฺทต ิ ก็หมายความวาผูท่ีละโลกน้ีไปแลวเม่ือมีคุณงาม
ความด ี ยอมรื่นเริงบันเทิงในโลกนี้แลโลกหนาไมอับจน แตมนุษยเราใหช่ือวาผี เมือง
เปรตเมืองผีเมืองอะไรเราก็วาเมืองผีดะไปเสียหมด ซึ่งไมเปนความถูกตองชอบธรรม
เลย สวนผีน้ันมีจริง แตทานหมายถึงพวกที่ไดรับความทุกขความทรมานเพราะวิบาก
กรรมชั่วของตนตางหากวาเปนผ ี

ผูที่ไมไดรับความทุกขความทรมานแมจะตายไปดวยกันก็ตาม พวกน้ันทานไม
เรียกวาผี เพราะไมไดรับความทุกขความลําบาก เน่ืองจากเปนผูมีบุญอันไดบําเพ็ญสั่ง
สมไวแลว จะเอาความทุกขมาจากไหน ก็มีแตความสุขความสบาย เม่ือละโลกน้ีไปแลว
ก็ไปเกิดเปนเทพบนสวรรคชั้นตางๆ ตามอํานาจแหงบุญกุศลท่ีมีมากนอยตางกัน และ
พึงทราบวาปรโลกคือโลกอ่ืนจากโลกมนุษย ตองอาศัยผลกรรมดี-ชั่วของตัวอยางเดียว 
ไมมีการสรางอยูสรางกินเหมือนโลกมนุษยเรา ทานจึงสอนใหรีบสรางไวเสียแตโลก
มนุษยนี ้เวลาตายจะไดอาศัยไมหิวโหยโรยแรงทุกขทรมานอยูเปลาโดยไมมีเครื่องเสวย 
 คําวาโลกและปรโลกน้ัน โลกนี้ม ีโลกหนามี เมื่อวานนี้ม ีวันน้ีก็มี และวันพรุงนี้ก็
มีสืบเนื่องกันมาและไปโดยลําดับ อดีต ปจจบัุน อนาคต เราที่จะมาเปนมนุษยนี้ก็มา
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จากอดีต เปนมนุษยอยูบัดนี ้ พอเลยจากชีวิตน้ีแลวก็เปนไปอีก เปนอนาคต จะเปน
อะไรสูงตํ่าย่ิงกวาน้ีในกาลขางหนาขณะท่ีละจากขันธน้ีไปแลวเราไมอาจทราบได เพราะ
เปนปรโลกคือเปนโลกหนา แมจะมาเกิดอยูในโลกน้ีก็ตาม ก็เรียกวาโลกหนาของอัต
ภาพน้ัน เชนเราตายที่นี่ เรามาเกิดที่นี่ ก็เรยีกวาโลกหนาของอัตภาพน้ัน คือไมใชอัต
ภาพเดิม เปนแตเพียงวาจิตดวงเดิมเทานั้น อัตภาพเปนอันใหม เปล่ียนสภาพไปตาม
บุญตามกรรมที่มีประจําอยูในจิตของแตละดวง จิตนี่แลเปนตัวเพาะเชื้อใหเกิดวิบากดี
ช่ัว พาใหเกิดในสถานที่แลภพตางๆ จนกวาจิตจะหมดเช้ือคือกิเลสอวิชชาเสียเม่ือใด 
เมื่อนั้นก็หมดเชื้อที่เพาะพาใหเกิดดังพระอรหันตทาน น่ันคือผูหมดเช้ือแลว ทานไม
ตองเกิดตายอีก และเปนบรมสุขนิรันดร 
 เพราะฉะนั้น สัตวโลกจึงไมเหมือนกัน เพราะการสรางการกระทําไมเหมือนกัน 
กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิท ํ หีนปฺปณีตํ กรรมยอมจําแนกแจกสัตวท้ังหลายใหเปนตางๆ 
กัน มีสุข ทุกข ประณีตบรรจง หยาบละเอียด ตางกัน ความสูง ความตํ่าแหงฐานะ 
ความโง ความฉลาด จริตนิสัยไมเหมือนกัน เพราะอํานาจแหงกรรมที่แตละคนสรางไว
ทําไวไมเหมือนกัน นิสัยใจคอของคนเราไมเหมือนกัน การคิดการทําจึงแตกตางกันไป
คนละแงละมุม ผลที่พึงไดรับจึงเหมือนกันไมได ส่ิงท่ีโลกตองการดวยกันก็คือความสุข 
แตกิริยาท่ีทําตลอดความคิดความดําริน้ันไมเหมือนกัน การทําจึงแปลกตางกันไปตาม
ความคิดความดําร ิผลที่ตามมาจึงไมเหมือนกัน 
 เราเคยเห็นคนตาย เกิดความสลดสังเวช บางรายตายดวยความมีสติสตัง รูตัว
อยูตลอดเวลาจนถึงวาระสุดทาย แตบางรายตายไมมีสติสตัง บนละเมอเพอไปตางๆ
แลวหมดไปเลย อยางนั้นนาทุเรศ นี่เราเคยเขียนไวในปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน
สายทานพระอาจารยมั่น คิดวาจําไมลืม เปนพระกรรมฐาน ทานอาจารยองคนี้เราจะ
ระบุชื่อก็ไดเพราะทานผานไปแลว คือทานอาจารยกู เปนพ่ีชายของทานอาจารยกวาท่ี
วัดบานภู ซึ่งพึ่งเสียไปเมื่อเร็วๆ น้ี ช่ือทานอาจารยกวา ทานอาจารยกูน้ีทานปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ทานเปนลูกศิษยของทานอาจารยม่ัน ตอนที่ทานพระอาจารยมั่นพักอยูที่
บานหนองผือนาใน ทานอาจารยกูนี้ก็ไปจําพรรษาอยูที่วัดบานภู อันเปนสถานท่ีที่
อาราธนาทานพระอาจารยม่ันออกมาพักอยูวัดบานภูดวย ก็มาพักอยูกับทานอาจารยกูน้ี
แล กอนหนาท่ีทานจะไปมรณภาพท่ีวัดสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร 
 เวลาถึงคราวทานอาจารยกูจะลวงลับไป ทานเปนโรคอะไรไมทราบอยูที่ไหปลา
รา ภาษาของเราเรียกวา ฝหัวปลาไหล ก็คงจะเปนมะเร็งน่ันแหละ มันไมหาย เปนมา
นาน เปนๆ หายๆ พอสงบลงไปเดี๋ยวก็เปนขึ้นมาๆ จนกระทั่งวาระสุดทายทานก็ไปเสีย
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ชีวิตอยูที่ถ้ําเจาผูขา บานโคกกะโหลงกะเหลงอะไรน่ันแหละ ทางเขาไปหนองผือ ทาน
เสียอยูท่ีถํ้าน้ัน 
 ตอนท่ีทานจะเสียก็มีพระอยูกับทานสามส่ีองค ตอนน้ีเปนตอนสําคัญ ถึงวาระ
สุดทายพระพยุงทานลุกขึ้นนั่งภาวนา เวลาน้ันทานบอก คือทานเตือนพระใหพากันชําระ
จิตใหดี ทานวา จิตเปนเอก จิตเปนตัวสําคัญที่จะกาวไปสูภพหนา สูงต่ําสําคัญอยูที่จิต
ไดรบัการอบรม มีความเฉลียวฉลาดมากนอยท่ีสามารถจะทรงตัวได หรือยิ่งขึ้นไปโดย
ลําดับก็เพราะการอบรม น่ีผมจวนตัวแลวเวลาน้ี การจากไปของผมเวลาน้ีอยาเขาใจวา
ผมจะไปลมจมนะ ผมเปนแตเพียงเปลี่ยนสภาพแหงความเปนอยูนี้เขาสูสภาพอื่น หาก
จะมีส่ิงท่ีติดตอสืบเน่ืองใหเปนภพเปนชาติกันอยูก็เขาสูสภาพอ่ืน ถาจติบริสุทธ์ิแลวก็
หมดปญหา ทานท้ังหลายวิตกวิจารณกับผม 

ทานสอนยอๆ ผมไมไดไปลมจม เมื่อจิตไมมีความลมจมแลว อะไรจะลมจมไม
ม ีคนๆ หนึ่ง สัตวตัวหน่ึง สําคัญอยูกับจิต ถาจติมีหลักยึด มีหลักฐานม่ันคง จิตนี้จะอยู
ในรางก็ตาม ออกจากรางไปแลวก็ตาม จะเปนจิตที่มีความมั่นคงตอตัวเองอยูเสมอ 
ฉะนั้นขอใหพากันตั้งใจอบรมจิตใหด ีอยาไดมีความประมาทในการบําเพ็ญจิตใจซึ่งเปน
สิ่งสําคัญมาก พอเสร็จเทานั้นทีนี้ผมจะไดลาทานทั้งหลายไปบัดนี ้ น่ัน พอวาง้ันก็ไมถึง
สามนาที ทานพูดเปนคําสุดทายจะไปแลวนะ จากน้ันภาษาของเราเรียกวา หายใจปลา 
แลวหายเงียบไปเลย กอนจากไปเล็กนอย ทานบอกวาผมไมไดไปลมจมตามโลกท่ีกลัว
กันวา การตายน่ีเหมือนกับไปลมไปจม แตผมไปตามธรรมชาติของผมเอง 
 น่ีคือผลหรืออานิสงสแหงการอบรมจติใจ เม่ือเปนท่ีแนใจแลว แมขณะจะตายก็
พูดไดอยางสะดวกสบาย เพราะจิตใจไมใชเปนสิ่งที่จะฉิบหายไป ไมใชสิ่งที่จะสลายตัว
ไปเหมือนรางกาย รางกายเปนธรรมชาติที่จะตองสลายตัวเปนธรรมดา เปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ จนถึงข้ันสลาย แตจิตใจนี้แมจะเปลี่ยนแปลง ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางต่ําและสูง 
แตความสลายของจิตไมม ี
 จิตใจที่ไดรับการอบรมแลว ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองเขาสูระดับสูงเรื่อยไปจน
สามารถทรงตัวได ไมวิตกวิจารณกับการเปนการตาย เพราะจิตเปนตัวของตัวโดยลําดับ 
หรือเปนตัวของตัวอยางเต็มที่แลว ผานไปจากรางกายแลวก็เปนจิตดวงนั้น หากจะมีภพ
มีชาติสืบตอ ก็เปนภพชาติที่เหมาะสมกับจิตดวงนั้น ถาสิ้นเชื้อที่จะพาใหเกิดตอไปอีก
แลวก็หมดปญหา เปนตัวของตัวอยางสมบูรณ ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย 
 นี่การอบรมจิตใจจึงไมใชเรื่องเล็กนอย เปนเรื่องใหญโตมากทีเดียว จะยาก
ลําบากเพยีงไรก็ขอใหเห็นแกคุณคาของตัวเอง เพราะเราหวังพึ่งเราทั้งเปนทั้งตาย การ
หวังพึ่งตนเองนั้นจะเอาอะไรเปนที่พึ่ง จะสรางอะไรใหเปนที่พึ่งของตนไดนอกจาก
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๗๕ 

ความด ี พูดทางจิตโดยเฉพาะก็คือความด ี เมื่อสรางใหเปนที่อบอุนใหเปนที่พอใจแลว 
เจาของก็แนใจ การปฏิบัติธรรมเปนสิ่งที่ประจักษอยูกับผูปฏิบัติ ไมข้ึนอยูกับกาลสถาน
ที ่ เวลํ่าเวลาอะไรไมสําคัญ สําคัญที่การปฏิบัติตัวใหดี ผลจะเปนที่พึงใจ ตายที่ไหนก็ได
เมื่อเราแนใจแลว ไมมีสําคัญอะไรกับเร่ืองความตาย ไมสะทกสะทานหว่ันไหว เพราะ
จิตเปนจิต กายก็เปนกาย เม่ือสลายก็เปนเร่ืองสลายของธาตุของขันธ จิตไมไดสลายไป
ดวย จะวิตกวิจารณกลัววาจะไปลมจมที่ไหน 

เพราะจิตก็ทราบชัดแลววาไมใชตัวลมจม ไมใชผูลมจม เปนผูรูอยูชัดๆ และ
ความรูน้ันท่ีพรอมแลวดวยการอบรม พรอมแลวดวยสติปญญา ก็ยิ่งมีความอาจหาญรื่น
เริงตอการไปหรือตอหนาที่ของตนไมสะทกสะทาน ผลแหงการปฏิบัติเปนอยางน้ี จงฟง
ใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงธรรม จะรูธรรมเห็นธรรมประจักษใจดวงรูๆ อยูน่ีแล แตระวัง
กิเลสจะแอบมาจับหัวฟดใสหมอนเสียงดังครอกๆ จะวาไมบอก นี่เคยโดนมาแลวจึงรีบ
บอกทานท้ังหลายใหระวังตัว ไมง้ันจมลงหมอนไมอาจสงสัย 
 เพราะฉะนั้น พระขีณาสพทานผูที่ผานพนไปแลวทางดานจิตใจ คือพนจาก
สมมุติโดยประการทั้งปวงแลว ทานจึงไมมีพิธีรีตองอะไรมากมายดังที่เราเห็นในตํารับ
ตํารา องคไหนประสงคจะนิพพานทีไ่หน ทานก็นิพพานของทาน บางองคก็เดินจงกรม
แลวนิพพานก็มี ดังท่ีทานอาจารยม่ันทานปรากฏในสมาธิภาวนา ซึ่งไดเขียนไวแลวใน
ประวัติของทานอาจารยมั่น บางองคก็น่ังนิพพาน บางองคนอนนิพพาน บางองคยืน
นิพพาน เพราะเปนธรรมดาธรรมดาของเรื่องปลอยธาตุขันธ ไปตามหลักธรรมชาติของ
เขาเทานัน้ ทานไมมีอะไรผิดแปลกตางกัน 
 ในระหวางความเปนอยูกับการตายไปของผูส้ินกิเลสแลว มีความหนกัเบาเสมอ
กัน ถาจะถือตามหลักธรรมชาติของจติแลว ความเปนอยูกับความตายไป ไมมีเงื่อนใด
หนักเบาตางกัน มีนํ้าหนักเสมอกัน หากจะคิดประโยชนทางโลกเขาเกี่ยวของ เมื่อมีชีวิต
อยูจะไดทําประโยชนใหโลกอยางน้ันๆ การเปนอยูก็ดี เพราะจะไดทําประโยชนใหโลกผู
หวังพึ่งธรรม ผูหวังประโยชนกับทานยังมีอยูมาก ถาไมคิดถึงประโยชนทางโลกแลว ไป
เสียด ี ไมตองมายุงกับธาตุกับขันธท่ีแสนรบกวนตลอดเวลา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา 
ขันธท้ังหาเปนภาระอันหนักน้ี ขันธน้ีตองแบกหามตองรับผิดชอบ ท้ังขันธของปุถุชน
และขันธของพระอรหันต ตางแตขันธของพระอรหันตทานไมมีอุปาทานเทานั้น 

ไมมีอะไรที่หนักยิ่งกวาขันธของเรารบกวนเรา ตนไมเราก็ไมไดไปแบกไปหาม
เขา จะตนใหญขนาดไหนแมซุงทั้งทอน เราก็ไมเคยไปแบกไปหามเขาพอใหหนัก ภูเขา
ทั้งลูกเราก็ไมเคยไปแบกไปหามเขา ส่ิงเหลาน้ันมันจะหนักอะไร แตสวนธาตุขันธคือราง
กายของเราน้ีแบกหามอยูตลอดเวลา พาอยู พากิน พาหลับ พานอน พาขับถาย พา
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เปล่ียนอิริยาบถ บําบัดดวยหยูกยาไมมีเวลาวางเวนเลย เพราะความบกพรอง เพราะ
ความรบกวนของธาตุขันธ ทานจึงเรียกวา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธท้ังหาเปนภาระ
อันหนัก คือเปนภาระที่เจาของตองรับผิดชอบ มันหนักอยูอยางน้ัน เวนเสียแตไดปลอย
ไดสลัดทิ้งเสียโดยสิ้นเชิงนั่นแล แมส้ินอุปาทานในขันธแลว ยังมีความรับผิดชอบในขันธ
ที่ยังครองตัวอยู เม่ือขันธสลายตัวลงไปหมดแลว เปนอนุปาทิเสสนิพพานลวนๆ นั่นแล
จึงจะเปนสุขลวนๆ ไมมีสมมุติใดๆ เขาเกี่ยวของเลย มีขันธลวนๆ เปนตน (ขันธของ
พระอรหันตไมมีกิเลส) 
 พระขีณาสพทานไมไดถือเปนเรื่องใหญโต ถือเปนเร่ืองวุนวาย ในเรื่องการเปน
การตาย ทานอยูท่ีไหนทานก็นิพพานท่ีน่ันไดสบายๆ ไมตองกลุมตองรุมตองวุนตอง
วายกันเหมือนอยางปุถุชนจําพวกชนดะเรา ท่ีถือการตายเปนเร่ืองใหญโตเกินโลก ถาจะ
หัวเราะก็นาหัวเราะจริงๆ ทําราวกับเด็ก เวลาเปนอยูมีแตมัวเพลินกัน ไมสนใจกับสาร
คุณใดๆ เวลาตายแลว ตางก็ถือกันใหญโต ตายแลวตางก็เอาดอกไมธูปเทียนเอาอะไร
มาเผาพรางเผาหลอกเผาเลนใหยุงกันไปหมด นอกจากน้ัน ก็เอากระดูกไปจําหนายขาย
กินเร่ือยๆ ไปทํารูปนั้นรูปนี้ รูปพระรูปอะไรก็แลวแตเถอะ จําหนายขายกิน เห็นแก
ความโลภ ไมไดคํานึงถึงอรรถถึงธรรมเลย มันเปนอยางน้ันทุกวันน้ี มันจึงไมตรงกับ
อรรถกับธรรมกับพระประสงคของพระพุทธเจาผูเปนบรมศาสดา นับวันเลอะเลือนไป
เรื่อยๆ ตอไปจะหาของแทของจริงจากศาสนธรรมไมเจอ เพราะไมสนใจหากัน หาแต
ของปลอมก็เจอแตของปลอมเรื่อยไปนั่นแล 
 เราอยากังวลกับอะไร ถึงเวลาจะไปแลวอยาหวง สอนตนใหพอ เวลายังมีชีวิตอยู
เราก็ทราบอยูแลววา เราอยูมาก่ีวันก่ีเดือนก่ีปจนกระท่ังบัดน้ี ถึงเวลาจะไปแลวไมตอง
หวง เพราะจะไป ยังไงก็หามไมไดตองไปเตรียมไป ช่ือวาผูรูจกักาล กาลไป กาลอยู
พรอมมูลแลวไป ไมหวงไมหวงอะไรทั้งสิ้นแมแตขันธนี้ 
 การปฏิบัติตอตัวเองน้ีมันลําบากมาก สําคัญมาก มากกวางานอ่ืนๆ ลําบากกวา
งานอ่ืนๆ ไมมีงานใดจะลําบากย่ิงกวาตนปฏิบัติตอตัวเอง บังคับตนเอง น่ีพวกเรามาอยู
ดวยกันน้ี ตางคนตางมาจากแหงหนตําบลหมูบานตางๆ กัน มารวมกันอยูน้ีดวยอํานาจ
ของพระพุทธศาสนา คําสั่งสอนของพระพุทธเจา เปนธรรมประสานจิตใจเขาหากันดวย
ความสนิทตายใจ เมื่อมีความเคารพเลื่อมใสในครูอาจารยใดวา เปนผูที่เคารพนับถือ
และเปนสถานท่ีบําเพ็ญ เชนสถานท่ีน่ี ก็พากันมาดวยความสมัครใจเพ่ือรับการศึกษา
อบรมกับครูอาจารยนั้น 
 เวลาเรามาปฏิบัติแลว เราไดอะไรเปนที่ระลึกภายในจิตใจเรา เราควรคิด เรา
มาสรางคุณงามความด ี ควรใหไดของดีคติเครื่องเตือนใจติดตัวไป มาอยูดวยกันมาก
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เขาเกิดความยุงเหยิงวุนวายแกตนและหมูคณะ อยางนั้นไมใชทางของพระพุทธเจา ไม
ใชทางของพุทธบริษัทที่เห็นธรรมเปนใหญยิ่งกวาความเห็นแกตัว อยูดวยกันก็มีความ
ผาสุกถาความรูความเห็นเปนอรรถเปนธรรม มองกันในแงด ี มองกันในแงมิตรสหาย
เพื่อนพึ่งเปนพึ่งตาย พึ่งอรรถพึ่งธรรม ไมไดมองกันในแงราย แงเปนภัยเปนศัตรูตอ
กัน 
 ความผิดถูกชั่วดีมีไดทั้งคนทั้งสัตว แตคนกับสัตวก็อยูดวยกันได ถามองกันใน
แงอรรถแงธรรม ไมวาจะเปนคนประเภทใดก็อยูดวยกันไดเพราะจิตใจเปนธรรมดวย
กัน แตถามองในแงราย แมแตเศรษฐีตอเศรษฐีก็อยูดวยกันไมไดเพราะเปนศัตรูกัน 
 พวกเรามาปฏิบัติธรรมไดอะไรบาง หรือไดแตความติฉินนินทากันเปนมรรค
เปนผล เปนกุศลสมภาร เปนมรรคผลนิพพานแทนธรรมของศาสดา และจะเอามรรค
ผลจากส่ิงเหลาน้ันกลับไปบานไปเรือนอยางน้ันเหรอ นั้นไมใชทางของพระพุทธเจา การ
มองดูตัวเองคือมองดูความคิดความปรุงผิดถูกชั่วดีของตน น้ันแลเปนความถูกตอง
ชอบธรรม คําพูดของตนเปนสิ่งที่ถูกตองเปนอรรถเปนธรรมประการใดบาง จะไดเห็น
โทษเห็นคุณแหงการแสดงออกของตน การปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเอง จึงตองดูตัว
เองมากกวาดูส่ิงอ่ืนผูอ่ืน และถือเปนการเปนงานจรงิๆ ไมสนใจใฝรูใฝเห็นกับสิ่งใดผู
ใดมากกวาความสนใจใฝธรรมดวยการดูตัวเอง สังเกตตัวเองตลอดเวลาอิริยาบถ 
 การพูดก็ใหเปน สัลเลขกถา เครื่องขัดเกลากิเลส อยาพูดใหเปนเร่ืองกอบโกย
กิเลสการกอกวนชวนทะเลาะตางๆ คนที่ฟงกันคนโงก็ม ีคนฉลาดก็มี ฟงไดรูไดในแงดี
ชั่วตางๆ ผูฟงเขาใจ คนอยูดวยกันพูดภาษาเดียวกันทําไมจะไมรูเรื่องของกัน ไมจําเปน
ตองเอาเทปมาอัด ไมจําเปนตองมาจอหูฟง แตฟงไดเขาใจได เมื่อเหตุการณตางๆ เขา
มาสัมผัส เพราะสิ่งในโลกนี้ไมมีลี้ลับ มันเปดเผยอยูดวยความจริงของมันเอง เรียน
ความจริงมันตองรูความจริงทั้งหลาย 
 การอยูการบําเพ็ญของผูปฏิบัติธรรม ทานกลาวไวในธรรมวา เอกโกว ทําตน
เปนบุคคลผูเดียว ไมเก่ียวเกาะกับใครและเร่ืองอะไร แมจะอยูกับเพ่ือนฝูงมากนอยก็
ปฏิบัติตนแบบบุคคลผูเดียว ดูใจดวงเดียวนี้ซึ่งเปนตัวกอเรื่องตลอดเวลา ดวยการจด
จอทางสติ ดําริรําพึงดวยปญญารอบใจอยูโดยสม่ําเสมอ ไมมีอารมณกับสิ่งใดยิ่งกวาดู
อารมณที่เกิดจากจิต วินิจฉัยใครครวญเพื่อความรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่เกิดกับใจ ถือเปน
งานหนักแนนแกนความเพียรอยูรอบกายรอบใจไมมีวันมีคืน กิเลสชนิดใดแสดงตัว
ออกมาดวยกลอุบายใด สติปญญาตามตอนฟาดฟนไมหยุดยั้ง 

ประหนึ่งวันคืนเดือนปไมมี มีเฉพาะจิตตัวรูๆ กับเรื่องดีชั่วที่เกิดจากจิตสัมปยุต
กันดวยสติปญญาไมมีคําวาวางงาน นอกจากจิตพักสงบในสมาธิและเวลาพักผอนนอน
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หลับเทาน้ัน พอจิตขยับตัวออกสูอารมณ สติปญญาก็เริ่มทํางานไปพรอมๆ กันราวกับ
เขาชกตอยมวยกันบนเวที หยุดพักเฉพาะเวลาใหนํ้า ยอมไมถูกไลลงจากเวที นอกจาก
คอยฟงกรรมการตัดสินแพชนะหลังจากตอกรกันครบยกแลว หรือนักมวยตัดสินกันเอง
ดวยเพลงมวย 
 นักปฏิบัติธรรมจะทําเหยาะแหยะไมได เม่ือกาวเขาตอกรกับคูตอสูคือกิเลสบน
เวท ีคือทางจงกรม สถานท่ีภาวนา ที่นั่ง ท่ียืน ท่ีเดินภาวนาแลว ตองฟดตองเหวี่ยงกัน
สุดกําลังสติปญญาที่มีอยูจะออมแรงไมได ถาไมอยากแพหรือถูกน็อกจากคูตอสูตัว
เกรียงไกรคือกิเลสประเภทตางๆ อยางไรจะชนะ อยางไรคูตอสูจะหงายลงเวที ตองฟด
สุดกําลัง สต ิ ปญญา ศรทัธา ความเพียร ความอุตสาหะ ความอดความทน ความมุ
มานะ มีเทาไรรวมพลกันมาในวงความเพียรจนหมดสิ้น หํ้าห่ันกันลงไปไมเสียดายชีวิต 
โดยยึดอริยสัจสี่ สติปฏฐานสี ่ ตามแตถนัดในอาการใดเปนที่รบพุงชิงชัย สติปญญาขุด
คนลงตรงนั้น อยาหนีจากหลักธรรมท่ีกลาวน้ีถาไมอยากเปนกรรมฐานแหวกแนว นัก
ธรรมะแหวกแนว หรืออรหันตแหวกแนวซ่ึงมักมีเสมอในวงนักธรรมะและนักปฏิบัติเรา 
 จงยกขันธหา หรือขันธใดขันธหนึ่งมีรูปขันธเปนตนขึ้นพิจารณาคลี่คลาย นับแต
ผิวหนังเขาไปถึงขางในใหตลอดทั่วถึง โดยความเปนของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งตัวเปน
สําคัญ ย้ําแลวย้ําเลาจนเปนที่เขาใจ กระแสจิตสัมผัสกับขันธใดบางในเวลาน้ัน เชน
เวทนาขันธ ก็พิจารณาประสานก็ได เพราะเปนสัจธรรมดวยกัน พิจารณาจนกระจางแจง
กับจิตแลว การปลอยวางอุปาทานซึ่งเปนผลจะตามมาเองโดยไมตองบังคับใหปลอยวาง 
สติปญญาตางหากพาใหเขาใจและปลอยวางขันธทั้งมวล ดังนั้น จงพิจารณาใหหนักทาง
ปญญาเก่ียวกับขันธท้ังหา 

รูปขันธเปนขันธหยาบจงึมักถูกยกข้ึนพิจารณากอน แตเวลาจติสัมผัสกับนาม
ขันธ เชน เวทนา-สัญญาขันธ จะพิจารณาประสานกันไปก็ไดไมขัดของ เบ้ืองตนสวน
มากมักพิจารณาเปนของปฏิกูล พอจิตละเอียด ขันธละเอียด มักพิจารณาเปนไตร
ลักษณและเปนไตรลักษณไปตลอด จนถึงอวิชชาพังทลายมวนเสื่อลงไป สติปญญากับ
ไตรลักษณท่ีเคยปฏิบัติตอกันเร่ือยมาจงึจะหมดหนาท่ี วิธีพิจารณาขันธทั้งหาไดเคย
อธิบายใหฟงมากตอมากแลวจึงขอผานไป กรุณาพิจารณาดังที่เคยฟงมาแลวนั้น โดยไม
ลดละความเพียร จะเห็นแดนแหงความหลุดพนขึ้นที่จิตดวงนี้ไมสงสัย เพราะวัฏฏะอยู
ที่ใจดวงนี ้วิวัฏฏะจึงอยูท่ีแหงเดียวกันน้ี จะรูจะเห็นในจิตดวงเดียวนี ้หลังจากกิเลสคูตอ
สูบรรลัยลงไปจากจิตดวงนี้แลว 
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