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ทุกขเ์ป็นอริยสสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง เขาถึงว่า ศาสนาพุทธเป็นทุกขนิ์ยม ไม่ใช่นะ ศาสนา
พุทธน้ีไม่ใช่ทุกขนิ์ยม ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความเป็นจริง เป็นศาสนาท่ีประเสริฐเลอเลิศ 
ศาสนาพุทธ ทุกขม์นัเป็นความจริงของโลกเขา แต่พวกเรามนัโกหก พยายามจะแบบว่ามีความสุข 
ถึงว่า ไม่เขา้ใจ 

พระพุทธเจา้ตรัสรู้นะ พระพุทธเจา้กวา่จะปฏิบติั ตอนปฏิบติัคน้หาสัจธรรมความจริง 
ศาสดาของเราเลย เป็นครูคนแรกท่ีผา่นพน้จากทุกขไ์ปไดว้่า “ทุกขน้ี์เป็นทุกขนิ์ยมๆ”...ไม่ใช่ ถึง
ท่ีสุดแลว้ขา้มพน้ทุกข ์ แต่ทุกขน์ั้นเป็นเหตุ ทุกขน์ั้นเป็นผลเร่ิมตน้ ตอ้งจบัทุกขน์ั้นมาตั้ง ทุกขเ์ป็น
ผล สมุทยัเป็นเหตุ ละท่ีเหตุนั้น 

แต่ถา้ไม่มีคนสอน ไม่มีคนบอก มนัก็ว่าเป็นประเพณีกนั เป็นศีลธรรม จริยธรรม โลกเป็น
อยา่งนั้น ดีไดแ้ค่นั้น ไม่มีศาสนาก็มี มีคนดี ดีไดแ้ค่เป็นตามโลกเขา พระพุทธเจา้อยูใ่นโลกนะ 
ตอนเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แลว้สร้างบารมีมา มนัอยูใ่นหวัใจ เมด็ใน อยูใ่นหวัใจ เขาปรนเปรอ
ความสุขขนาดไหน ท าไมจะออกบวชล่ะ ปรนเปรอนะ พ่อน้ีกลวัจะไปมาก ปราสาท ๓ ฤดู นาง
สนมน้ีเตม็ไปหมดเลย เพื่อจะใหอ้ยูใ่นโลก จนเป็นจกัรพรรดิ แต่เพราะว่าการสะสมมา การบ าเพญ็
มา การไดท้  ามาแต่อดีต เห็นแลว้มนัสะกิดใจ เห็นไหม เห็นเทวทตู เห็นผูเ้ฒ่า เห็นผูแ้ก่ เห็นคนเจบ็ 
เห็นคนตาย เราก็ตอ้งตาย คิดสิ คนเราไม่หลงระเริง ไม่หลงระเริงอยูใ่นโลก อยูใ่นความสุข 

พวกเรามนัปรารถนาสุขก็เลยเกลียดทุกข ์ กเ็ลยว่าทุกขน้ี์เราไม่กลา้เขา้เผชิญมนั ถา้เรากลวั
มนัก็เพิ่มทุกขเ์ป็น ๒ ชั้น ๓ ชั้น ถา้เราเผชิญแลว้ทุกขไ์ม่มี ทุกขก์็ไม่มี ทุกขเ์ป็นเพราะเรายดึ ทุกข์
เพราะเราไปจมปลกัอยูอ่ยา่งนั้น เราวิดจนโคลนตมนั้นออกไป ปลกัมนัก็แหง้ แลว้เราจะไปจมอยู่
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ในทุกขน์ั้นไดอ้ยา่งไร พอปลกัมนัแหง้ทุกข์ก็ตอ้งหายไป เพราะไม่มี ไม่ไดแ้ช่อยูใ่นทุกขแ์ลว้ เห็น
ไหม ถึงว่าทุกขม์นัไม่มี ทุกขไ์ม่มีหรอก แต่มนัมีเพราะมีใจ มีใจเราไปยดึมนัถึงไดเ้ป็นทุกข ์ 

พระพุทธเจา้สะกิดใจ เห็นไหม ถา้มีคนเกิด มีคนแก่ คนเจบ็ คนตาย เราก็ตอ้งตาย ถา้เรา
ตาย เราตายเปล่า แลว้ท าอยา่งไรล่ะ คนมีตายก็ตอ้งมีไม่ตาย ฟังสิ คนมีตายนะ มนัตอ้งคู่กบัไม่ตาย
ได ้ ออกนะ สละสมบติัออกมา ทุกขข์นาดไหน ใจแทบขาด มนัอาลยัอาวรณ์น่ะ ไม่มีกิเลสเหรอ 
กิเลสลว้นๆ นะ ตอนยงัไม่ตรัสรู้ กิเลสทั้งนั้นล่ะ อาลยัอาวรณ์มาก ลกูก็เกิดแลว้น่ะ ไดม้า้ตวัหน่ึง 
กบันายฉนัทะไปดว้ยกนั ไปแลว้ไปทุกขข์นาดไหน 

ความเพียรนะ ตอนท่ีเร่ิมตรัสรู้ ความเพียรท่ีอุกฤษฏท่ี์สุดในโลกน้ีนะ ใครมากกว่า
พระพุทธเจา้ ไม่มี ฟังสิ ความเพียรท่ีอุตส่าห์ลงแรงไป อะไรท่ีว่าเป็นทางประเสริฐ ท่ีว่าจะเป็นทาง
พน้ทุกขไ์ด ้ โลกเขาสอนกนัไดอ้ยา่งไร พระพุทธเจา้ลองมาหมดแลว้ ลองมาหมดแลว้ อดอาหาร
นะ ไม่ฉนัอาหาร ไม่กินขา้ว จนขนน้ีเน่าเลย รากของขนน้ีเน่านะ ขนน้ีร่วงหมดเลย อดอาหารนะ 
ไม่กินจนผอม ผอมขนาดนั้นน่ะ ก็มนัไม่พน้ทุกข ์ดนันะ กลั้นลมหายใจไว ้กลั้นลมหายใจจนชอ็ก
สลบไป ฟ้ืนข้ึนมากลั้นอีก ถา้เป็นธรรมดาก็ตาย เขาว่าตายแลว้ฟ้ืนถึง ๓ หน คนเราตายแลว้ฟ้ืน
ใหม่ๆ ดูความเพียรของพระพุทธเจา้ ท่านสร้างบารมีไวข้นาดนั้นแลว้ ยงัตอ้งไดล้งมือลงแรงขนาด
นั้น แลว้เราชาวพุทธเป็นลูกศิษยผ์ูมี้ครู มนัชุบมือเปิบ มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร 

เราดูความเพยีรของพระพุทธเจา้นะ แลว้ดูความเพียรของครูบาอาจารยน์ะ ถึงจะเป็น
ตวัอยา่งของเรา เราเป็นชาวพุทธ เราตอ้งเดินตามครูบาอาจารย ์วา่ “ท าไมเราไม่เห็นทุกข ์ท าไมเรา
ท าไม่ได”้ ท  าไมตลอดเลย แต่ไม่ดูว่าเขาลงแรงกนัขนาดไหน เขาจริงจงัขนาดไหน เรามนัอ่อนแอ 
เรามนัเหลาะแหละ ใจคิดอยากจะไดผ้ลมากๆ แต่เวลากระท า กระท าลูบๆ คล าๆ การลูบคล า มนัก็
ไดธ้รรมะลูบคล า พระพุทธเจา้ขนาดนั้นนะ แลว้ดูพระโสณะสิ เดินนะ เดินจงกรมจนพระพุทธเจา้
ไปเจอทางจงกรมจนตกใจ ท่ีน่ีเป็นท่ีเชือดโคของใครน่ะ เลือดเปรอะขนาดนั้นเลย เดินไม่ได ้
คลานเข่าก็เอา เพราะตวัเองอยากจะพน้ทุกขม์าก ฟังเทศน์พระพุทธเจา้น่ีซ้ึงมากๆ 

ฉะนั้น ธรรมะของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เทศน์มาสอนมนัเขา้ถึงหวัใจเลย แลว้คนมนั
พร้อมอยูแ่ลว้ เราก็ฟังธรรมครูบาอาจารย ์ ฟังพระพุทธเจา้เหมือนกนั มนัเขา้ถึงหวัใจไหม? ถึง แต่
ความเพียรมนัไม่ไดอ้ยา่งนั้นล่ะ 

๑. ความเพียรไม่ได ้
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๒. มนัเป็นผูรู้้มาก เราว่าเราฉลาดไง 

เด๋ียวน้ีโลกมนัรู้มาก โลกมนัใหญ่กวา่ธรรม โลกน้ีรู้มากนะว่าจะสะดวกสบาย ท าอะไรก็จะ
แบบว่าอ  านวยความสะดวกของตวั ถา้ใครอ านวยความสะดวกใหต้วัมากได ้ คนนั้นเป็นผูท่ี้ฉลาด 
อ านวยความสะดวกใหต้วั ใครเป็นคนคิดล่ะ 

อยากจะสะดวก อยากจะสบาย ไอจ้ะสะดวกสบายนั้นล่ะกิเลสมนับอก แลว้เราก็ว่าเราไม่
เคยเห็นกิเลสเลย กิเลสมนัอยูต่รงไหนของเราหนอ เราน้ีอยากเห็นกิเลส เพราะพระพุทธเจา้ว่า 
นามธรรมท่ีคิดว่าเป็นกิเลสๆ น้ีมนัเป็นส่ิงท่ีไม่ดีท่ีอยูใ่นหวัใจ แต่เราก็ไม่เคยเจอใช่ไหม เรา
อยากจะช าระกิเลสออกจากใจเรา แต่เราไม่รู้จะช าระตรงไหน ก็อยากจะหากิเลส แต่แลว้กิเลสนั้นก็
เป็นตน้ขั้วใหเ้ราคิดออกมา มนัก็เป็นมหาโจรใหญ่อยูใ่นใจเรา 

แต่เวลาคิดออกไป เราว่าเราฉลาด เราถึงไม่ไดเ้คยเจอหนา้มนัเลย ความเป็นอยูข่องเราน่ี
แหละ ลองฝืนเขา้ไปสิ ความเป็นอยูข่องเราน่ะ การจบัจ่ายใชส้อย การกินการอยู ่การขบัเคล่ือนไป
นัน่แหละ ลองฝืนสิ ฝืนตรงนั้นก็ฝืนกิเลส พอเร่ิมไดฝื้นนะ ไดฝื้นความรู้สึกของตวั เวลาคิดไปมนั
คิดมาก มนัทุกขม์ากขนาดไหน หยดุก่อนๆ หยดุความคิดของตวันัน่น่ะ 

ถา้หยดุความคิดของตวั ยบัย ั้งตวัได ้อนันั้นต่างหากถึงว่าเป็นผูฉ้ลาด เราวา่เราฉลาดๆ กิเลส
มนับอกใหคิ้ดว่าฉลาดต่างหาก กิเลสมนับอกอยูข่า้งหลงันัน่น่ะ ถา้เราหยดุมนัไดต่้างหาก เราถึงว่า
ฉลาดตามธรรมของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ถึงบอกใหมี้ขนัติ มีขนัติ มีความอดทน พอจะพน้
จากไฟ เราจะพน้จากไฟนะ เราอยูใ่นไฟ โทสัคคินา โมหคัคินา ไม่ไฟหรอ ก่อนจะพน้จากไฟตอ้ง
ดบัไฟก่อน แลว้ค่อยดูว่าเช้ือมนัเกิดจากอะไร 

น่ีก่อนจะพน้จากไฟ เอาไฟสุมเขา้ไปแลว้พุง่ออกไปขา้งหนา้ มนัก็ยิง่ร้อนไปใหญ่ แต่เรา
เขา้ใจว่าเยน็ แต่มนัใหผ้ลเป็นความทุกข ์ใหผ้ลเป็นความร้อนไง เราท าอะไรก็แลว้แต่ เห็นไหม เรา
ท าส่ิงท่ีเราคิดว่าท าดีนัน่น่ะ พอถึงท าท่ีสุดแลว้มนัไดผ้ลอะไรข้ึนมา? ไม่ไดเ้ลย เหน่ือยเปล่า 

แต่ลองเรายบัย ั้งความคิดขณะปฏิบติัน้ีนะ ยบัย ั้งความคิดของเรา ยบัย ั้งความคิด ยบัย ั้งส่ิงท่ี
มนัฟุ้งเฟ้อออกไปนัน่น่ะ ถา้หยดุไดต่้างหากถึงว่าเป็นผูช้นะ ถา้หยดุไดแ้ลว้จะสบายใจดว้ย แลว้จะ
พอใจดว้ย เราหยดุไดไ้หม น่ีถึงว่าไม่เห็นกิเลส ไม่เห็นกิเลสเพราะว่ากิเลสมนัใชเ้ราชั้นหน่ึง แลว้
เราก็ตามมนัออกไป ตอ้งหยดุตรงน้ีก่อน หยดุตรงน้ีมาใหจิ้ตมนัสงบ 
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พระพุทธเจา้สอนเร่ืองทาน เร่ืองศีล เร่ืองภาวนา จิตคนกว่าจะสงบไดน้ะ คนเราน้ีมนัมืด
บอด ว่าอยา่งนั้น คนเราน่ีมืดบอด มนัไม่เขา้ใจ มนัเขา้ใจ เราเกิดมา เรามีครูมีอาจารยใ์ช่ไหม มีพ่อ
มีแม่ มีครูมีอาจารย ์ศึกษาเล่าเรียนมา สอนมาอยา่งน้ีๆ ความเป็นอยูข่องโลก เราว่าอนันั้นเป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งแลว้ แลว้พระพุทธเจา้สอนใหป้ล่อยใหว้างน่ี มนัไม่เช่ือ มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร ในเม่ือการ
ปล่อย การวางแลว้จะมีความสุข เป็นไปไม่ได ้

ตอ้งมีสมบติัมากๆ ตอ้งมีส่ิงของมากๆ ต่างหาก มนัถึงจะมีความสุข ตอ้งคิดใหไ้ดม้ากๆ 
ตอ้งท าใหม้นัฟุ้งซ่านมากๆ ตอ้งคิดได ้ ๓ โลก อยา่ว่าแต่โลกเราเลย คิดถึง ๓ โลก น่ีถึงว่าคนมืด
บอด มืดบอดเพราะมนัไม่เช่ือ มนัไม่ยอ้นกลบัมา ปากว่าเช่ือๆ  ปากว่าเป็นชาวพุทธ เช่ือ
พระพุทธเจา้ แต่ใจมนัไม่เคยเช่ือ ใจไม่เช่ือหรอก เพราะใจน้ีมนัยงัไม่เคยเขา้ไปลิ้มรสความเป็นจริง 
มนัถึงไม่เช่ือ 

เพราะมนัเป็นการคาดเดา ถึงว่ามืดบอด เพราะมืดบอด มนัไม่เห็นความสว่างตามความเป็น
จริง ถา้เห็นความสว่างตามความเป็นจริง มนัก็จะปล่อยวางไดต้ามความเป็นจริง เห็นไหม ค าว่า 
“มืดบอด” กบั ค  าว่า “สว่าง” น่ีต่างกนั คนตาบอดกบัคนตาสว่าง เพราะคนตาบอดถึงท าไม่เป็น ถึง
ยบัย ั้งตวัเองไม่ได ้ ยบัย ั้งความคิดของตวัเองไม่ได ้ ยบัย ั้งใหใ้จมนัสงบไม่ได ้ มนัถึงไดฟุ้้งซ่าน มนั
ตอ้งปล่อยวางอนัเดิม ความคิดเดิม ปล่อยความคิดเดิม นั้นล่ะ ไอต้วันั้นมนัถึงจะสงบลง 

ทีน้ีปล่อยความคิดเดิม ปล่อยอยา่งไร ก็มนัคิดออกมาโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ 

ก็จิตมนัไดก้ารฝึกฝนมาอยา่งนั้น เราไดฝึ้กฝนมาอยา่งนั้น เป็นโลก ถึงว่า เป็นโลกียะๆ โลก
เขาฝึกกนัมาอยา่งนั้น แลว้เรายอ้นกลบั ทวนกระแส ธรรมะน้ี ธรรมะกบัโลกมนัคนละอนั แต่ก็
ตอ้งอยูด่ว้ยกนั 

ธรรมะ ธรรมตามความเป็นจริง จิตน้ีมนัเหมือนกบัความร้อน เหมือนกบัสสารท่ีมนัตอ้ง
เป็นในธรรมชาติอยา่งนั้น จิตน้ีเหมือนกบัวตัถุอนัหน่ึงท่ีตอ้งหมุนไปตามกระแสโลกเขา ทีน้ี
พระพุทธเจา้ถึงกลบัมายบัย ั้งใหม้นัหยดุได ้ แลว้หยดุไดจ้ริงดว้ย หยดุไดจ้ริง เพราะส่ิงท่ีเคล่ือนไป 
ส่ิงท่ีเร็วมาก แลว้พอส่ิงนั้นหยดุข้ึนมา มนัจะไดป้ระโยชน์ขนาดไหน หวัใจท่ีหมุนไป มนัใหแ้ต่
ความเร่าร้อน แลว้เรากก็ลวัวา่หยดุแลว้มนัจะขาดทุน เราจะไม่ทนัเขา 

หยดุต่างหากถึงจะเป็นผูท่ี้ว่าเหนือเขานะ 
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เหนือเขาท่ีไหน? เหนือเขาท่ีว่า เขาวิ่งอยูเ่ขาไม่เคยเห็นอะไรกนัเลย เราหยดุอยูน่ี่ ของท่ีมนั
ตกอยูต่ามทาง เห็นไหม เขามีแต่เดินขา้มไปๆ เราเก็บๆ เพราะเราเห็น เห็นไหม ถึงว่า ผูห้ยดุอยู ่ ผู ้
หยดุต่างหากถึงจะไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูท่ี้วิ่งเตน้เผ่นกระโดดไปตามเขา ตอ้งฝืนใจใหเ้ช่ือ ตอ้ง
สอนใจตวัใหม้นัเช่ือ ไอน่ี้ว่า “เราท าไม่ได้ๆ ” ท  าไมมนัคิดอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ 

มนัเหมือนกบัมีกระจกอยูแ่ผน่หน่ึง ในหอ้งกระจก เรามองไปขา้งนอกสิ เอาน ้าสาดไปก็
ไม่ได ้หรือเราอยูข่า้งนอก เอาน ้าสาดเขา้ไปสิ กระจกมนับงัไว ้ ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ความคิด ความท่ี
เราศึกษามาน่ีมนัไม่เขา้ถึงใจ เพราะมนัมีแผน่กระจกน้ีบงัไว ้พระพุทธเจา้ถึงไดว้่าอนัน้ีคือกิเลสๆ 

กิเลสของเรา ศึกษามา ฟังมา มนัก็ไดแ้ต่คิด ไดแ้ต่ดน้ไดแ้ต่เดา มนัเขา้ไม่ซ้ึงใจของตวั ถึง
ไดต้อ้งฝึกใหม้นัเขา้ไป ตอ้งการไปปฏิบติั พระพุทธเจา้ถึงไดบ้อก พระพุทธเจา้เป็นผูส้ั่งนะ เป็นผู ้
สั่งผูส้อน แต่การจะเขา้ถึงหวัใจของลูกศิษยทุ์กคนตอ้งเป็นผูท่ี้ฝึกฝนดว้ยตวัเอง มนัถึงตอ้งปฏิบติั 
ถึงไดต้อ้งเขา้ไปในท่ีเป็นชยัภมิู ตอ้งลงท่ีกายและท่ีใจ เห็นไหม 

กายวิเวก จิตวิเวก ตอ้งลงท่ีตรงน้ี ทุกคนตอ้งลงไปฝึกเอง ไม่สามารถใหใ้ครท าใหไ้ด ้ ฝึก
เองก็ฝึกเพื่อใจ ตอ้งฝึก ตอ้งป้ันข้ึนมากนัเอง มนัถึงตอ้งมีขอ้วตัรปฏิบติั มนัถึงตอ้งมีวางแนวทาง 
เราตอ้งวางแนวทางนั้น ทรมานใจ ทรมานความรู้สึก ทรมานใหเ้ขา้ท่ี  

เหมือนกบัหลอมเหลก็ เผาเหลก็ หลอมเหลก็ หลอมทอง อนัน้ีหลอมหวัใจ มนัเป็นการ
กระท าของเราทั้งนั้น แลว้เราไดผ้ลตามความเป็นจริงดว้ย ฟังพระพุทธเจา้ พระรัตนตรัย พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ ยกมือกราบไหวเ้ตม็ท่ีเลย แกว้สารพดันึกนะ เป็นรัตนะ แกว้ แลว้เราก็เป็น
ชาวพุทธ แลว้นึกไดอ้ยา่งนั้นไหม มนันึกแลว้มนัเจือไป มนัเจือไปดว้ยความรู้สึกของเราเอง 
ความรู้สึกในใจของเราเอง มนัคาด มนัหมาย มนัเดา มนัไม่ลงตามความเป็นจริง มนัไม่มชัฌิมา 

พระพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ ตอนท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ไปเทศน์ธมัมจกัฯ “ไม่ท ากายน้ีให้
ล  าบากเปล่า อตัตกิลมถานุโยค” ท่ีว่าความเพียรอนัอุกฤษฏท่ี์ว่าท่านท ามาน่ะ มนัท าลงท่ีกาย 
ทรมานกาย แลว้พอถึงสุดยอดแลว้มาคิดถึงตอนท่ีว่า เป็นเดก็อยู่ท่ีโคนตน้หวา้ ตอนพระเจา้สุ
ทโธทนะออกไปแรกนาขวญั วางไว ้ ยงัเลก็ๆ อยู ่ ใหอ้ยูใ่ตต้น้หวา้ เขา้อานาปานสติ เขา้สมาธิ จิต
มนัสงบ เห็นไหม จิตมนัสงบ อนันั้นมีความสุขพอสมควร จิตสงบ จิตมนัเขา้อานาปานสติ ก็เลย
เอาอารมณ์นั้นมาเร่ิมตน้ภาวนา 
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ถึงว่า เป็นกายและใจ ลงท่ีหวัใจ เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ไม่ไดอ้ยูท่ี่กาย 

กิเลสน้ีอยูท่ี่หวัใจนะ ตอ้งท า 

ทรมานกายไป กายก็ล  าบากเปล่า แต่ถา้เราบ ารุงบ าเรอเกินไป กายน้ีก็มีแรงมากเกินไป ก็
ไปกดถ่วงจิตใจเหมือนกนั เช่น ง่วงหนาวหาวนอน ฉะนั้น เวลาปฏิบติัมนัถึงว่า ตอ้งมีศีล ถือศีล 
อดนอนผอ่นอาหาร ใหร่้างกายน้ีเบาลง ใหธ้าตุ ๔ น้ีไม่ทบัขนัธ์ ๕ มากเกินไป พอร่างกายมนัเบา
ลง จิตใจมนัก็แบบว่า ไม่ง่วงหนาวหาวนอน ไม่โดนทบัมากเกินไป มนัก็ท  าใหต้าสวา่ง ตาในนะ 
ความสวา่งคือความขา้งในโพลงอยู ่ รู้สึกตวัตลอดเวลา พอเรานัง่สมาธิไป มนัจะเร่ิมสัปหงก 
นิวรณธรรม ๕ 

เห็นไหม ผลของกายและใจมนัเน่ืองกนั 

ก็ดูใจของตวั มนัเน่ืองกนั เราปล่อยไปอย่างนั้นเลย ความเขา้ใจของเรา เราเขา้ใจถึงการ
ประพฤติปฏิบติั เราเขา้ใจแลว้ เราก็จะรู้จกัเหตุรู้จกัผลใช่ไหม 

เวลามนัใหทุ้กข ์มนัใหทุ้กขเ์อง เวลามนัใหสุ้ข เราประคองไวไ้ม่ได ้

“ทุกขค์วรก าหนด” แลว้สุขล่ะ สุขตอ้งควรก าหนดเหรอ สุขของเราใหอ้ยากอยูน่านๆ 
เวทนา กรรม เหมือนกนั เป็นกลางๆ กรรมก็เหมือนกนั กรรมดี กรรมชัว่ เวทนา เห็นไหม มีสุข มี
ทุกข ์ แต่หวัใจเรามนัประคองไวไ้ม่ได ้ มนัน่าคิดนะ มนักลิ้งไปนะ มนักลิ้งไป มนัไม่เป็นผูใ้หญ่ 
มนัเป็นเดก็ หวัใจพวกเรามนัเป็นเดก็ แลว้ไม่รับรู้อะไรนะ 

ดูเดก็เลก็ๆ สิ มนัช่วยตวัเองไม่ได ้ มนัก็ร้องไหห้าพ่อแม่ตลอดเวลา ร้องไหแ้ต่จะหาเอา
ตามใจมนั หวัใจเราก็เป็นแบบนั้นน่ะ มนัไม่เป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา มนัพึ่งตวัเองไม่ได ้ แลว้เราก็ช่วย
ตวัเองไม่ได ้ ถา้ช่วยตวัเองไดน้ะ อะไรจรเขา้มามนัก็รู้ผดิรู้ถูกใช่ไหม อะไรจรเขา้มา อารมณ์ท่ีมนั
จรเขา้มา ความรู้สึกจรเขา้มา เวลาทุกขจ์รเขา้มาล่ะ ธรรมชาติของความคิดมนัคิดไปอยา่งนั้นน่ะ 
เพราะมนัส่ิงเจืออยูใ่นใจอยูแ่ลว้ คิดออกไปแลว้จริงหรือไม่จริงยงัไม่รู้ ความคิดเราจริงหรือไม่จริง 
ไม่รู้นะ บางทีก็จริง บางทีก็ไม่จริง เพราะมนัเป็นความคิด 
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ออกไปโลกน้ี โลกมนัมีส่ิงเน่ืองกนัดว้ยมหาศาล ของในโลกน้ี กรรมมนัคละเคลา้ กรรม 
ไม่ใช่มีกรรมของเราคนเดียว กรรมมนัคละเคลา้ไปในโลกภายนอก สัตวท่ี์มนัเกิดเน่ืองดว้ยกนัมา
ตลอด ฉะนั้น มนัถึงตอ้งมีการเบียดเบียนกนัตลอด แลว้เราก็เป็นสัตวห์น่ึงในโลกน้ี 

เราเกิดมาท่ามกลางนะ ทีน้ีเราจะตา้นกระแสไปไดอ้ยา่งไร 

เวลากระทบข้ึนมาก็ตอ้งดูใจเรา ไม่มีส่ิงใดจะสมปรารถนาหรอก ในโลก ไม่มี 

เพราะใจมนัคิดกวา้งขวาง คิดใหญ่โตมากนะ แลว้ส่ิงท่ีเน่ืองดว้ยโลกเขา้มาใหห้วัใจเรามี
ความสุข เราถึงว่ายอมรับมนัไง มากบา้งนอ้ยบา้ง แต่ถา้เราฝืนนะ เราคิดตามใจเรา นัน่เราทุกขแ์ลว้ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเรา เราท ามาทั้งหมด เราท ามาทั้งหมดนะ ทีน้ีท  ามาเราก็ยอมรับใช่ไหม เรายอมรับ
เพราะอะไร เพราะว่ามนัเป็นกรรม กรรมมาแต่อดีตชาติ กรรมปัจจุบนั 

ทีน้ี พอเราเขา้มาถึงเร่ืองของกรรม เร่ืองของใจ เราเห็นว่าเป็นโทษขนาดน้ีแลว้ เกิดมาชาติน้ี
ก็ทุกขข์นาดน้ีแลว้ แลว้จะเกิดอีกไหม มนัตอ้งคิดอยา่งนั้นนะ พระพุทธเจา้ว่าเกิดคู่กบัไม่เกิด ทุกข์
คู่กบัไม่ทุกข ์ น่ีจะว่าไม่เกิดๆ ใหพ้น้ทุกขน์ั้นล่ะ “ผูใ้ดปฏิบติัธรรม สมควรแก่ธรรม” รสของธรรม 
รสของความสุข 

โลกน้ีนะ เราก็ไดส้ัมผสัมาทุกอยา่งแลว้ เราก็ผา่นมามากแลว้ล่ะ แลว้รสของใจ ท่ีว่ารสท่ี
สุขมหาศาลน้ีเราเคยไดรั้บไหม หาความสุขอยา่งนั้นน่ะ หาความสุขอยา่งนั้น สุขท่ีไม่เจือดว้ย
อามิส สุขท่ีไม่เจือดว้ยอามิสนะ สุขทางโลกเขามนัตอ้งมีเหตุถึงเกิดสุขได ้ มนัไม่สุขเกิดข้ึนลอยๆ 
แต่หวัใจเราน้ีมนัประหลาด มนัมีความสุขในตวัมนัเองได ้ สุขท่ีไม่เจือดว้ยอามิส สุขแท้ๆ  เลย น่ี
ความสุข เห็นไหม ความสุขท่ีละเอียดเขา้ไปๆ นะ ความสุขท่ีหยาบๆ ก็มี ละเอียดเขา้ไปๆ นะ 
ไม่อยา่งนั้นพระอยูก่นัไดอ้ยา่งไร ฤๅษีชีไพรเขาอยูใ่นป่า เขาอยูก่นัไดอ้ยา่งไร 

เพราะส่ิงในโลกมนัใหค้วามสุข มนัก็ใหโ้ทษไปดว้ย แต่เราไปต่ืนกบัมนัเอง น้ีเราเกิดมามี
ปากมีทอ้ง เราก็ตอ้งอยูก่บัโลกเขา อยูก่บัโลกเขาแลว้ใหพ้น้จากโลกได ้ เหมือนกบัไฟ มนัเผาบา้น
เผาเรือนก็เผาหมดนะ แต่เอามาท าประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ กายน้ีก็เป็นโลก ใจน้ีเป็นธรรม ว่า
อยา่งนั้นเลยนะ กายน้ีเป็นโลก ตอ้งอยูก่บัเขา ใจมนัเป็นธรรมเพราะมนัรู้สึก เป็นธรรมมนัรู้สึก
หน่ึง แลว้มนัพลิกแพลงได ้
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ดูอยา่งกายมนุษยสิ์ กายเป็นมนุษยน์ะ แต่ใจเป็นเทวดา เห็นไหม ขณะท่ีเราคิดความดี
นัน่น่ะ ถา้เราคิดความชัว่ ใจเป็นอะไรล่ะ กายเป็นมนุษยอ์ยูน่ัน่ล่ะ ใจมนัเป็นเดรัจฉานไปเลย น่ีถึง
ว่าใจมนัเปล่ียนไดข้ณะจิตๆ เลยนะ ความคิดมนัแวบ็ๆ ในใจมนัแวบ็ตลอด มนัตอ้งทรมาน  

ค าว่า “ทรมาน” เรากก็ลวั ทรมานไป ทรมานกลบัดีข้ึนมา ทรมานคือการยบัย ั้งไว ้เรายงัไม่
เคยเจอทุกขห์นกัๆ มนัยงัไม่เห็นโทษนะ เวลาไปเจอทุกขห์นกัๆ เขา้ เหมือนคนใกลต้ายนัน่ล่ะ คน
ป่วย เห็นไหม อยากจะปฏิบติั อยากจะหาท่ีเกาะท่ีเหน่ียว เวลาท่ีเราจะมีท่ีเกาะท่ีเหน่ียว เราตอ้งตุน
เอาไว ้เสบียงของเราตอ้งตุนเอาไว ้สร้างเอาไวต้ลอดเวลา ความดีสร้างเอาไวต้ลอดเวลา เวลามีทุกข์
ข้ึนมามนัจะไดมี้น ้าคอยดบัทุกขไ์ดบ้า้ง ไปหาน ้าไวเ้ลย ไปเตรียมไวเ้ลย เวลาไฟไหมข้ึ้นมา น ้าหา
ไม่ได ้ หวัใจเราสร้างไวต้ลอดนะ บุญกุศลสร้างไวต้ลอดๆ สร้างไว้ๆ ๆ เวลาทุกขม์ามนัก็แกไ้ปได ้
เวลาทุกขม์านะ แลว้ทุกขม์นัไม่มาท าอยา่งไรล่ะ 

เวลาทุกขไ์ม่มา เราไม่เห็นเองน่ี มีหรือทุกขไ์ม่มา ลองนัง่สิ นัง่อยูน่ี่มนัเจบ็มนัปวดไหม 
ทุกขก์าย ทุกขใ์จนะ ทุกขก์ายพอช่วยกนัได ้ แต่มนัจะจนตรอกเวลาสุดทา้ยนัน่น่ะ เวลามนัจะทิง้
ร่างกายน้ีช่วยไม่ไดแ้ลว้ เรือน้ีมนัจะพงั 

พระพุทธเจา้ก่อนจะนิพพาน พระอานนทถ์ามเลยล่ะ สงสารมาก เหมือนเกวียนเก่าคร ่ าคร่า 
เหมือนเกวียนเก่านะ ท่านไม่ไดคิ้ดห่วงร่างกายเลย จิตใจน้ีมนัประเสริฐ เหมือนเกวียนเก่าคร ่ าคร่า
ช ารุด แต่ตอ้งหมุนไป หมุนไปเพื่อไปถึงจุดหมาย ไปจุดหมายเพราะนดัไว ้ไปถึงจะไปทิง้กาย 

คนเราเกิดมามนัตายหมด แมแ้ต่พระพุทธเจา้ยงัตอ้งส้ินไป แลว้เราเกิดมาน่ะ มนัเจอ
พระพุทธศาสนานะ เจอแนวทางปฏิบติั เจอแนวทาง เจอนะ คนเจอน้ีก็เป็นโอกาสมาก พอมีบุญมี
กุศล มีบุญมีกุศลถึงไดเ้จอ เหมือนกบัเขาเจอน ้ามนันัน่น่ะ ท่ีไหนมีน ้ามนัชาตินั้นก็รวย น่ีก็ชาติน้ี
เป็นชาติชาวพุทธ ชาติเกิดมาพบพระพุทธศาสนา แลว้ว่าตวัเองไม่มีวาสนาไดอ้ยา่งไร วาสนาของ
ตวั แต่น้ีเราไปมองอยา่งอ่ืนน่ะสิ ไปมองอยา่งอ่ืนว่าเป็นความดี 

การใหค่้าของใจ ถา้จะใหค่้าส่ิงใด มนัยดึติดทั้งนั้นล่ะ ความติดน้ีน่าคิดมากนะ ใจมนัติดน่ะ 
ถา้คิดว่าเราถกู ถา้คนอ่ืนคิดว่าคนอ่ืนผดิ ค่าของใจน่ี การใหค่้าก็กิเลสไง ยดึเหนียวๆ ลองดูใหม้นั
สงบดูสิ ใหเ้ห็นโทษ จบัอารมณ์ท่ีว่ามนัเป็นความทุกขห์นกัๆ จบัอารมณ์ท่ีมนัรุนแรง แลว้ลอง
ใคร่ครวญดสิู มนัมาอยา่งไร มนัไปอยา่งไร อารมณ์น้ีมนัเป็นวตัถุอนัหน่ึงเลยนะ ปัญญาอบรม
สมาธิไง ปัญญา ถา้ปัญญาน้ีมนัทนัความคิด มนัรอบรู้ในกองสังขาร กองสังขาร สังขารคือ
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ความคิด ความปรุง ความแต่ง ท่ีว่าใจๆ นัน่น่ะ เราเอาทั้งหมดน้ีเป็นใจ เอาความคิดทั้งหมดน้ีเป็น
ใจ เอาความรู้สึกทั้งหมดน้ีเป็นใจ แต่ใจน้ีมนัยงัแบ่งไดไ้ปอีกนะว่า ความรู้สึก วิญญาณ ใจ 
ความรู้สึก อารมณ์น้ี วิญญาณ 

ก่อนจะคิดมนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ ไม่มีอะไรเกิดมาลอยๆ หรอก ความคิด คิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
คิดมาจากสัญญาเดิม สัญญาเดิมนะ ตอ้งเคยไดย้นิไดฟั้งมา ไม่เคยไดย้นิไดฟั้งมาก็ตอ้งเป็นสัญญา
เก่า จากเดิมๆ มา มนัถึงคิดข้ึนมาได ้นัน่สัญญา มนัเป็นเช้ือ สัญญาน้ีเป็นเช้ือ เป็นตวัจุดชนวน นัน่
แหละความคิดล่ะ 

อารมณ์ทุกขย์าก อารมณ์ท่ีมนัสุขมนัทุกขน์ั้น อนันั้นมนัเตม็รูปแลว้ เป็นรูปคือว่ามนัเป็น
ความรู้สึกทั้งหมด แลว้อารมณ์ดีใจเสียใจ นัน่น่ะกิเลสมนัจะรับไป มนัเป็นวิญญาณ ทีน้ีพอใจหรือ
เสียใจล่ะ ดีใจหรือเสียใจ นัน่เวทนาไง 

จากดบันะ จากท่ีว่าเราคิด เราทุกขอ์ยูน่ี่ เราหมุนไป จากใหม้นัสงบ สงบแลว้ก็มาดูอยา่ง
ท่ีว่าน่ี ว่าความคิดน้ีมนัเกิดจากอะไร ถา้ตามความคิดอนัน้ีทนั มนัจะเร่ิมยบัย ั้ง ยบัย ั้งแลว้ไม่เกิด
ความสุขข้ึนมาพร้อมกบัเราชนะตวัเอง การชนะตนเองน้ียอดเยีย่มท่ีสุด 

การชนะ เห็นไหม เราบงัคบัสัตว ์ อยา่งพวกชา้งพวกมา้ ถา้เราเอาไวอ้ยูเ่ราก็พอใจใช่ไหม 
แต่เราบงัคบัใจเราอยูน่ี่ เป็นสัมมาสมาธินะ สัมมาสมาธิคือการเอาใจไวอ้ยู ่ แลว้เป็นความสุขมาก 
ไออ้ยา่งท่ีคิดไปเม่ือก้ีน้ีมนัเป็นธรรมชาติ คือว่าเราปล่อยไปไง เหมือนกบัพวกสัตว ์ มนัดิ้นรนไป
ตามอ านาจของมนั แต่พวกตวัสัตวม์นัก็เป็นวตัถุใช่ไหม มนัเป็นใหญ่ แต่เวลาความคิดมนัฟุ้งซ่าน
ไป เหมือนกนั แลว้มนัไปกวา้นเอาความทุกขเ์ขา้มาไง ไปกวา้น... 

...ความดีใจ ความเสียใจ อนันั้นมนัเป็นความรู้สึกทั้งหมดเลย แลว้กส็ร้างกรรมไป 
มโนกรรม คิดมาพอใจมนัก็คิดซ ้ า คิดมาพอใจนะ คิดซ ้ าๆ เพราะมนัพอใจคิด อารมณ์นั้นล่ะ 
พระพุทธเจา้สอนใหห้ยดุ ใหดู้ใจของตวัแลว้หยดุให้ได ้ พอหยดุป๊ับมนัก็เป็นแท่งใส จิตเดิมแทน้ี้
ผอ่งใสนะ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสมนัก็เหมือนกบัทีวีท่ีไม่มีภาพ ทีน้ีพอทีวีไม่มีภาพ มนัเป็นทีวีจอภาพ
เฉยๆ ใสอยูอ่ยา่งนั้นแหละ จอภาพมนัออกมาเป็นใสอยา่งนั้น  

จิตน้ีก็เหมือนกนั ถา้มนัสงบ มนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถึงว่าจิตสงบมนัถึงว่าผอ่งใส จิตสงบน้ีผอ่ง
ใส ก าหนดไวเ้ร่ือย มีความสุขมาก น่ีรสของธรรม รสของสมาธิธรรมนะ ว่าพออยูพ่อกิน ท าใหไ้ม่
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เร่าร้อนจนเกินไป คนท่ีหิวกระหายแลว้ไดกิ้นอาหารข้ึนมาจนอ่ิมหน าส าราญพอสมควร คนท่ีร้อน
มาก ท างานมาเหน่ือยแสนเหน่ือยเลย ไดอ้าบน ้าแลว้มนัก็ผอ่นคลาย 

จิตน้ีเคยเป็นข้ีขา้ของกิเลส มนัไสคิดไปอยา่งท่ีว่านัน่น่ะ คิดไป กวา้นมาหมดเลย โลกทั้ง
โลกกวา้นมาหมด ตั้งแต่พ่อแม่ปู่ ยา่ตายาย เร่ืองของทุกๆ คนมนัคิดไปไดห้มด ไม่ใช่เร่ืองของ
ตวัเองนะ เร่ืองของทุกๆ คน แลว้ยงัเร่ืองของเราอีก แลว้ยงัเร่ืองในใจของเราอีก แลว้คิดโดยท่ีว่าเรา
ไม่สามารถยบัย ั้งไดอี้ก มนัอยูเ่ฉยๆ มนัก็คิด ไม่คิดมนัก็จ่ออยูอ่ยา่งนั้นน่ะ พลงังานมนัใชอ้ยู ่ เพลีย
มาก คิดจนถึงวา่เสียสติ 

นั้นเร่ืองของใจ ไอทุ้กขข์องกาย ส่วนทุกขข์องกาย ทุกขข์องใจ เพราะกิเลสอยูท่ี่ใจ พอมนั
สงบเขา้ มนัเห็นความสุข แต่พอมนัออกมาน่ีเราบงัคบัมนัไม่ได ้ ความสุขมนัเขา้ไปถึงฐานใช่ไหม 
เราเขา้ไปซอยตนั พอเขา้ไปถึงซอยตนั มนัก็ตอ้งยอ้นออกมาอีก เราพยายามดูใจเรานะ แลว้เราใช้
พุทโธๆ หรือสติคุมไว ้ ความระลึกรู้อยู ่ จิตคุมไว้ๆ  จิตมนัสงบลงๆ มนัเหมือนกบัเขา้ไปตนัไว ้ ถึง
ซอยตนั จิตน้ีมนัจะรวมลงๆ มนัจะเบา มนัจะปล่อย พอเราไม่รักษาเอาไว ้ ถอนออกมามนัก็เป็น
โลกอยา่งเก่า ถอนออกมานะ 

ธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของใจมนัตอ้งส่งออกมา แต่ธรรมะของพระพุทธเจา้บอกให้
ยอ้นกลบั ทวนกระแสเขา้ไป ใชค้วามคิด ท่ีว่าโลกๆ เราคิดเปรียบเทียบโลก ใหเ้ห็นโทษเห็นคุณ 
ว่าโลกน้ีเราใชค้วามคิดไปหรือเราอยูก่บัเขาน่ีเราเจือจานเขา เราอยูใ่นสังคม มนัใหโ้ทษหรือใหคุ้ณ
ใช่ไหม 

แลว้เรามาศึกษาธรรมะพระพุทธเจา้บอกว่า ใหคิ้ดแบบน้ี ใหดู้ เห็นคุณไหม ความคิดของ
เรา เราคุมของเราได ้ เราเป็นคนประเสริฐนะ ไอพ้วกนั้นเป็นคนอะไร? เป็นคนพาล เพราะเขาไม่
รู้ตวั มนัเหมือนกบัสัตวท่ี์ไม่รู้ตวัเลย กินหญา้ไปตามเวรตามกรรม แต่ของเราน้ีสัตวเ์ร่ิมผกูแลว้ 
เป็นสัตวเ์หมือนกนันะ ใจ เราเอาธรรมะเล้ียงหวัใจ ล่อใจมา ใจเหมือนสัตว ์ เอาหญา้ใหม้นักิน พอ
มนัไดกิ้นอนัน้ีมามนัก็หนัมาทางน้ี เห็นไหม ไม่ไปตามท่ีว่า กินตามนั้นไป  

เพราะกินตามโลกไป มนัออกไป มนัยงัไปเจอนายพรานล่า ไปเจอสัตวท่ี์รังแก เห็นไหม 
กบัเราเอาของเราเขา้มา เราเอาใจของเราเขา้มา เอาธรรมะของพระพุทธเจา้น้ีสอน ดึงเขา้มาๆ เรา
ต่างหากเอาเราไวใ้นอ านาจของเรา เราต่างหากนะ ใจของเราต่างหากน่ีแหละ 
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สติเกิดข้ึนจากใจ เราระลึกรู้อยู ่เราลองนึกสิ นึกข้ึนมา สติข้ึนมา เห็นไหม มนัก็ดึงไวไ้ดห้น
หน่ึง ถา้สติอ่อนมนัก็ออกไป ถา้เราระลึกไว ้ ดึงไว้ๆ  พอดึงมนัจะเห็นคุณเห็นโทษ ท่ีว่าไม่เห็น
กิเลสๆ  เพราะมนัคิดออกไป เม่ือก้ีมนัคิดออกไป มนัผดิไหม ดึงเอาไวอ้ยา่งน้ี เพราะไม่เสีย
พลงังานหน่ึง ไม่เสียการท่ีมนัหลอกใชห้น่ึง 

พอคิดออกไปว่า ของนั้นยงัไม่ไดเ้ก็บเลย ของนั้นอยูท่ี่นัน่ๆ...ไปแลว้ ความคิดน้ีหลอกใช้
เราไป ๑ รอบ ถา้เราลุกไปท านะ ๒...๒ ชั้นแลว้นะ ความคิดคิดไปแลว้รอบหน่ึง เรายบัย ั้งอยา่งน้ี 
ยบัย ั้งจากความเป็นอยูข่องเราน่ีแหละ ยบัย ั้งเขา้มา ยบัย ั้งเขา้มา จากคนใชข้องฟุ่มเฟือยมนัก็เหลือ
นอ้ยลง ใชน้อ้ยลงๆ เพราะจริงๆ แลว้มนัใชต้ามความจ าเป็นเท่านั้นเอง แต่เราใชม้ากจนเกินกว่า
เหตุ 

พอจิตมนัสงบออกมามนัก็เป็นโลกอยา่งเก่า โลกอยา่งเก่า หมายถึงวา่ มนัไม่ไดช้ าระ มนั
สงบเขา้ไปเสวยรสของสมาธิธรรม เสวยนะ มนัสุข มนัพอใจ พอออกมามนัก็เหมือนกบัว่า “เอะ๊! 
มนัก็เหมือนกบัไม่ไดท้  าเลย หรือว่าเราท าแลว้ท าไมเราเป็นคนท่ีอารมณ์รุนแรงกว่าเขาอีก” จะเป็น
อยา่งนั้นนะ 

จากเดิมเพราะเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรใช่ไหม มนัก็เหมือนผา้ท่ีว่าไม่สะอาด จะมีส่ิงใดมา
เป้ือน มนัก็ดูไม่ค่อยออก มนัดูเป็นปกติ ถา้ผา้ขาวนะ อะไรมาเป้ือนหน่อยเดียวมนัจะเห็นภาพชดั 
อารมณ์ท่ีมีความสุข พอออกไปน่ีมนัจะหงุดหงิด ใครมาท า พดูไม่ถกูใจ มนัจะคิดไดเ้ร็ว ความคิด
มนัจะหมุนรอบไดเ้ร็ว เหมือนกบัคนเป็นผูใ้หญ่ เขาพดูอะไรน่ีมนัคิดทนั ความคิดทนัมนัเสวยหนกั
เขา้ไปอีก แลว้ก็ตอ้งดู “เอะ๊! ท  าไมเป็นอยา่งน้ี” ดูความคิด 

เวลามนัสงบข้ึนมา มนัมีความสุข เวลาออกมาวนอยา่งน้ีท าไมมนัมีความคิดอยา่งน้ี กใ็หดู้
คุณดูโทษสิ ปฏิบติัแลว้มนัมีความสุข ออกมามนัเป็นอยา่งไร ยอ้นกลบัมาดู พอยอ้นกลบัมาดู อ๋อ! 
มนัตอ้งเร่ิมใชปั้ญญาไง การใชปั้ญญา... 

...ศาสนทายาท ผูใ้ดเห็นธรรม สมาธิธรรมนะ จิตเป็นได ้จิตเป็นธรรมชาติได ้จิตฟุ้งซ่านได ้
จิตตอ้งสงบได ้ จิตสงบได ้ เพราะจิตสงบนั้นล่ะเป็นพื้นฐาน เป็นพื้นฐานนะ หนักลบัมาดู เป็น
พื้นฐาน มนัต่ืนเตน้ มนัเลยไม่หนักลบัไง แลว้ก็จะเส่ือมไป 
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ดูสิ เวลาปฏิบติัน่ียากไหม กว่าจะท าใหข้ึ้นมาได ้ยากขนาดน้ี อยา่งท่ีเรานัง่กนัอยูน่ี่ แลว้พอ
ข้ึนมาแลว้เส่ือมหายไปหมดเลย เป็นอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้เราประคองไม่ถูกนะ เป็นข้ึนมาแลว้ก็
หายไปๆ จากเดิมเราฝึกคร้ังแรก พอเป็นข้ึนมาแลว้มนัมีความสุข แลว้พอเส่ือมไป ภาวนาใหม่น่ี
ทุกขข้ึ์นไปอีก ของเคยกินเคยใชแ้ลว้หายไป แลว้มนัหมดไป จะหามาใหม่ มนัจะไม่ต่ืนเตน้เหมือน
เก่า ความสุขไม่เท่าเดิม ความสุขคร้ังแรกท่ีไดป้ระสบ โอโ้ฮ! สุขมาก แปลกมาก จะไดห้รือไม่ได ้
จะเป็นหรือไม่เป็นนะ อยา่ไปคาดไปหมาย 

เหมือนกบัถา้เราคาดเราหมาย มนักเ็หมือนกบัเราท าโครงการ อยากจะไดเ้ท่านั้นๆ ก าไร
เท่านั้น มนัเป็นจริงหรือไม่เป็นไม่รู้ เหมือนกนั เรานัง่ปฏิบติั เรานัง่ท  าใจใหส้งบ นัง่ท  าใจนะ นัง่ดู
ใจ ไม่ใช่ท าใจแบบเซ่อๆ ซ่าๆ นะ เซ่อๆ ซ่าๆ คือว่านัง่เฉยๆ  นัง่ ตอ้งมีสติ ถา้นัง่เฉยๆ มนั
เหมือนกบัหวัตอ 

ถา้นัง่มีสตินะ นัง่แลว้สติจ่อไว ้ สติคือความระลึกนั้นล่ะ นัง่ดว้ย นึกดว้ย นึกถึงใจของตวั 
นึกอยูก่็สติย ั้งไว้ๆ  เรานึกอยูต่ลอดเวลา พุทโธแลว้ก็นึกไว้ๆ  นึกนัน่ล่ะดึงใจไว ้การนึกคือสายเช่ือม
ต่อเน่ืองๆ ดึงใจไว้ๆ  ถา้เรานัง่เฉยๆ หายหมด ขนาดเป็นสมาธิ ตกภวงัคน์ะ การนัง่แลว้ตกภวงัคคื์อ
ไม่ยอ้นใจกลบั ส่งออกไง ส่งออกไป เป็นไปแลว้คิดไปๆ 

คิดไปเหมือนกบัเราโยนของออกจากหวัใจไป ถา้เรานึกไว้ๆ  มนันึกข้ึนมาแลว้เรารวบไว้ๆ  
นึกข้ึนมนัเป็นธรรมดาของธาตุรู้ มนัจะข้ึนมาตลอดเวลา แลว้เรานึกอยู ่ นึกอยู ่ สติก็รวบไว้ๆ  
เหมือนกบัฉีดน ้า ไม่ฉีดออกไป ดึงกลบัมาๆ มนัก็สงบตรงอยา่งน้ี จิตมนัสงบเพราะเหตุน้ี เหตุท่ี
ตอ้งมีสติ ไม่ท าสักแต่ว่าท า ไม่ท าสักแต่ว่า ท  าไว้ๆ  มนัก็เคย เคยนะ ช านาญ การช านาญ ต่อไปจะ
เขด็มากเลยล่ะ พอช านาญแลว้จะรู้จกัว่า อ๋อ! มนัเส่ือมอยา่งน้ี แลว้จะกลวัมาก ทุกขร้์อนเลยนะ 
เวลาข้ึนมากลวัมนัจะเส่ือม 

คนมีสมบติั เวลาจิตมนัสงบ ออกไปท าอะไรมนัจะคอยประคองจิตมนัไว ้ ไม่ออกโดย
ธรรมดาของมนั มนัจะประคองจิตไว ้ เพราะจิตอนัน้ีมนัไดลิ้้มรสอนัน้ี ลิ้มรสความสุขใจ มนัว่าง
นะ มนัปล่อย มนัโล่ง ขนาดว่า ถา้ช านาญแลว้มนัเหมือนกบัว่าตวัเราเหาะเหินเดินฟ้าไดเ้ลยล่ะ แค่
จิตสงบเท่านั้นนะ แค่เราท าใจของเรา หาท่ีพึ่งของเรานัน่น่ะ 
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พึ่งขา้งนอกก็พึ่งไป พึ่งไปตามประสาโลก แต่ทุกคนตอ้งมีของพึ่งภายใน เขาว่าคนดีใน คน
ดีในมีท่ีพึ่งภายใน โอภาปราศรัยกนัขา้งนอก โลกนอกก็พึ่งโลกนอก โลกในเราก็ตอ้งพึ่งของโลก
เราใหไ้ด ้โลกในไง 

โลกคือหมู่สัตว ์ สัตวเ์รามนัตอ้งไปเร่ือยๆ สัตวอ์ยา่งเราน่ี สัตวโ์ลก เกิดดบัๆ ไปเร่ือย 
ความคิดก็เกิดดบัๆ เห็นไหม ภพชาติก็ดูท่ีใจน่ีแหละ วนัหน่ึงมนัเกิดก่ีร้อยชาติ ดบัก่ีร้อยชาติ นั้น
ล่ะมนัวงจรหน่ึง ความคิดก็เท่ากบัชาติหน่ึง เพราะมนัเสวยภพพร้อมกบัความคิดนั้น ความคิดในใจ
มนัเสวยภพพร้อมกนัเลย มนัข้ึนมาๆ เห็นไหม แลว้ก็ดบัไป 

แต่เวลามาเกิดเป็นมนุษยน้ี์ว่า อายขุยัหน่ึงถึงเป็นภพหน่ึง เราก็ยน่ไง ยน่ใหเ้ห็นการเกิดดบั
ภายในใจกบัการเกิดดบัขา้งนอก การเกิดดบัในมนุษย ์ การเกิดดบัท่ีว่าเป็นภพ เป็นรูปภพ แต่การ
เกิดดบัของภพในใจ ว่าแกภ้พชาติๆ แกภ้พชาติตอ้งแกภ้พชาติในหวัใจถึงจะแกภ้พชาติหลุด ภพ
ชาติขา้งนอกมนัเป็นผลแลว้ ยอ้นกลบัมาแกภ้พชาติท่ีใจ เกิดท่ีใจ ดบัท่ีใจ มนัสะอาดท่ีใจ มนัเกิด
ดบัท่ีใจ เราแกไ้ดเ้ท่าน้ีแลว้ เราแกท่ี้ตน้ขั้วแลว้ ปลายเหตุมนัก็ตอ้งเป็นไปตามส่ิงท่ีตน้ขั้วส่งออกมา
สิ 

ท่ีว่า แกภ้พแกช้าติ ก็ไปเปล่ียนกนัท่ีว่าชาติไทยชาติจีนนัน่ล่ะ สัญชาติ สัญชาติภายนอก ค า
ศาสนา ค ากล่าว แลว้เราก็ไปติดโวหารนะ พอติดโวหาร ใจมนัติด 

ทีน้ีพอแกใ้จไดม้นัก็เขา้ใจหมด การเขา้ใจการรู้แจง้ รู้แจง้ภายใน การรู้แจง้ภายในมนัไม่
ลงัเลสงสัย การไม่ลงัเลสงสยัมนัก็เร่ิมแนวทางท่ีถูกตอ้ง ใจมนัมัน่คง ใจมนัลงัเลสงสยั ใจมนัก็มี
นิวรณธรรม นิวรณธรรมกก็ั้นใจไม่ใหเ้ป็นไปตามท่ีว่าครรลองของมนั มนัลงัเลไปหมด หยบิตอ้ง
อะไรไม่ไดเ้ลย ความไม่เขา้ใจของมนันะ ความสงสัย เห็นไหม ตอ้งพิจารณาจนกว่ามนัจะปล่อย 
ปล่อยขาดเลยน่ะ ปล่อยขาดนะ 

ปล่อยโดยความท่ีเราศึกษาเขา้ใจ เห็นไหม “อ๋อ! เขา้ใจแลว้ หายสงสัยแลว้” เด๋ียวกส็งสัย
อีก น่ีการปล่อยแบบน้ี การปล่อยไม่ขาด ถา้การปล่อยขาดนัน่น่ะ ดูตรงน้ีแหละ ดูการเกิดดบัน่ี ดู
การเกิดดบัแลว้แยก ดกูารเกิดดบั การเกิดดบัมนัใหคุ้ณใหโ้ทษใครสักเท่าไร มนัใหคุ้ณใหโ้ทษกบั
หวัใจเรา มนัเกิดดบัโดยธรรมชาติ แต่กิเลสเขา้ไปเจือ กิเลสความชอบใจและความไม่ชอบใจ 
ความชอบใจและความไม่ชอบใจมนัเขา้ไปเจือ ความไม่ชอบใจมนัก็ใหผ้ลเป็นทุกข ์ ความชอบใจ
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มนัก็ใหผ้ลเป็นความพอใจคือความสุข ความพอใจของเรา เห็นไหม ความพอใจ กิเลสมนัสอนไว้
ทั้งนั้นน่ะ 

ความเคยใจ อะไรท่ีพอใจมนัก็ว่าสุข แต่ความพอใจของเรากบัความพอใจของคนอ่ืนก็ไม่
เหมือนกนั ถา้ความพอใจนั้นเป็นความถูกตอ้ง มนัก็ตอ้งมาเทียบขา้งนอกสิ ของส่ิงใดๆ ส่ิงในโลก
น้ีมนัก็ตอ้งเป็นความดีทั้งหมดใช่ไหม ความดีของโลกน้ียงัไม่เหมือนกนัเลย การศึกษาเล่าเรียนก็มี
วิชาแขนงต่างๆ ไม่เหมือนกนั ใจคนก็ไม่เหมือนกนั กิเลสคนก็ไม่เหมือนกนันะ บางคนกิเลสหนา 
บางคนกิเลสหยาบ บางคนกิเลสบาง 

ค าว่า “กิเลสๆ” บางหยาบ หนาหรือบางก็แลว้แต่ มนัก็เหนียวแน่นดว้ยกนัทั้งนั้นน่ะ มนั
เหนียวแน่นนะ เหนียวแน่นแก่นกิเลส กิเลสไม่ปล่อยใหใ้ครเป็นอิสระไดเ้ดด็ขาด กิเลสมนัผกูมา
กบัใจ กิเลสน้ีเป็นเจา้ของ เป็นเจา้ของหวัใจ เพราะมนัอยูท่ี่ใจ แต่ถา้ช าระกิเลสออกไปแลว้ มนัเป็น
เจา้ของไหม? มนัตอ้งตาย ค าว่า “กิเลสตาย” แต่ถา้มนัไม่ตายมนัก็แนบกบัใจน้ีไปตลอด กิเลสของ
เราก็แนบกบัใจเราไปตลอด เกิดไปตลอด เกิดไปทุกชาติๆ เพราะมีกิเลสมนัถึงพาเกิด ถา้ไม่มีกิเลส
มนัก็ไม่เกิดใช่ไหม กิเลสน้ีเป็นยางเหนียว เป็นแรงขบั ใจน้ีเป็นพลงังานอยา่งเดียวนะ แลว้พลงังาน
ตอ้งมีแรงขบัสิ ก็กิเลสเป็นตวัแรงขบั ถา้พลงังานนั้นไม่มีแรงขบัล่ะ พระพุทธเจา้ส้ินแลว้ไง 

มนัตอ้งค่อยๆ เลาะออกไปเป็นขั้นเป็นตอนนะ เลาะออกไป มรรค ๔ ผล ๔ แต่ถา้ผูมี้บารมี 
มนัก็ว่า ทีเดียว ผูป้ฏิบติัง่ายรู้ง่าย ไปเลยทีเดียว ไปเลยนะ แต่มนัสมยัพุทธกาลนัน่น่ะ สมยัเราน้ีมนั 
สมยัเนยยะ เป็นผูท่ี้พอฟังแลว้เขา้ใจง่าย เขา้ใจได ้เท่านั้นนะ สัตว ์๔ จ าพวก เวไนยสัตว ์คือว่าสัตว์
ท่ีมีโอกาส เราถือว่ามีโอกาส ไดย้นิไดฟั้งแลว้สามารถประพฤติปฏิบติัใจของตวัเองได  ้

โลกเขามองผูป้ฏิบติัน่ีเป็นคนโง่ มาทรมานตนอยูท่  าไม ท าไมไม่หาความสุขทางโลกเขา  

ความสุขทางโลกมนัท าใหค้นจม คนมนัจะจมตายอยูน่ัน่ คนจะขา้มพน้กิเลสมนัตอ้งเหนือ
คน คนเหนือคนมนัมีนอ้ย ไอค้นส่วนมาก มนัเลยว่าไอค้นเหนือคนนั้นเป็นคนโง่ คนโง่เหรอท่ีจะ
เอาตวัรอด คนโง่หรือจะชนะใจของตวั มนัอยูใ่นท่ีลบั มนัอยูใ่นป่าในเขา มนัก็ไม่ท าความ
ผดิพลาด เห็นไหม ตอ้งส ารวจตนเอง ตอ้งดูตนเอง ดูใจของตวั ดูความคิดนัน่น่ะ ถา้เราคิดไม่ดี
เด๋ียวมนัก็จะท าตาม เกิดถา้ความคิดไม่มี มนัจะเอาอะไรมาท า เหตุมนัไม่มี เอาผลมาจากไหน 
มโนกรรม 
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พอเขา้ไปถึงในป่าในเขา เขา้ไปอยูใ่นท่ีสงดั มนัจะดูใจของตวัได ้ถา้มนัอยูใ่นสังคม อยูใ่น
คนมาก มนัจะอาศยัแต่คนอ่ืน จะเร่ืองของคนนั้นๆ ตลอด แต่พอมนันานเขา้ มนัอยูใ่นป่าในเขา
นานเขา้หรืออยูใ่นท่ีสงดันานเขา้ มนัจะมีเราคนเดียว ความคิดของคนอ่ืนหรือความกระทบกระทัง่
กนัมนัจะไม่มีไป มนัจะมีกิเลสกบัใจกระทบกนัเท่านั้น กิเลสในใจเรากบัความรู้สึกของเรากระทบ
กนัอยูใ่นหวัใจ มนัเป็นเรากบักิเลสๆ เท่านั้นเลย พอเป็นเรา กิเลสมนัจะช าระกนัได ้ เพราะเรา 
เพราะกิเลสเท่านั้นท่ีกระทบกนั ความคิดของเรากบัความรู้สึกของเรากระทบกนั 

ก็ดูสิ ก็ไหนว่าเป็นคนอ่ืนๆ...ก็เราทั้งนั้นน่ะ พอเรากระทบมนัก็ดู คิดผดิคิดถูก มนัรู้ พอคิด
ผดิมนัก็เป็นความผดิ คิดถูกมนัก็สบายใจ คิดถูกนะ แต่คิดผดิมนัใหโ้ทษ ใหโ้ทษหมายถึงว่า พอคิด
ผดิไปน่ีมนัรู้ มนัร้อนเลย ก็ดูโทษสิ ดูโทษ ท าไมคิดถูกคิดผดิ เห็นถูกเห็นผดิ เราก็ตอ้งเอาความผดิ
ไวม้าแกท้างถกู 

ผดิเป็นครูใช่ไหม แลว้ถูกมนัก็หลุดไปๆ เราคิดจนกว่าผดิมนัจะไม่มี ผดิจนไม่มีนะ แกท่ี้
ผดิไม่ใช่แกท่ี้ถูก ถูกมนัเป็นผล เป็นความสุข แลว้ผดิมนัจะคิดบ่อย เพราะมนัเขา้กบักิเลส ส่ิงใดเขา้
กบักิเลส ส่ิงใดท่ีว่าใหต้วัเองเป็นผูช้นะ ส่ิงใดใหต้วัเองเป็นคนไดม้าก เป็นคนเบียดเบียนเขา มนั
พอใจ กิเลสมนัชอบนัง่อยูบ่นหวั หวัคนอ่ืนดว้ย แลว้ชอบนัง่อยูบ่นหวัตวัเองดว้ย นัง่บนหวัของ
ตวัเองนะ แลว้บงัคบัไป ไสไป คิดไป เป็นข้ีขา้ไง 

กิเลสมนัอยูบ่นหวัใจคน แลว้มนัยงัข้ีรด เหยยีบใชบ้งัคบัเราอีกนะ เราไม่สามารถยบัย ั้งได้
เลย เราถึงไดต้อ้งเป็นทุกขอ์ยูอ่ยา่งน้ีไง เราไม่สามารถนะ เราถึงตอ้งพึ่งครูบาอาจารย ์ เราไม่
สามารถ แต่เวลาพึ่งครูอาจารย ์ น่ีใหม้า ใหธ้รรม ใหค้วามเห็น กย็งัเถียงนะ ยงัคา้นอยู ่ ยงัเถียงอยู ่
แต่ถา้มนัเกิดจาดความคิด 

การฟังธรรม ไดส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงเก็บไวใ้นใจ แลว้เราไปใคร่ครวญของเราต่อ ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึน
จากความคิดของเรา นั้นเป็นสมบติัของเรา ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนจากการไดย้นิไดฟั้งมานั้นเป็นตน้ทุน 
แลว้เราไปคิดเสริมต่อ การคิดเสริมต่อนั้นคือการฝึกปัญญา การคิดเสริมต่อแลว้ใคร่ครวญ การคิด
เสริมต่อ การจบัหลกัอยู ่การจบัหลกันะ หลกัของใจ จบัหลกัได ้หลกัของความคิดตอ้งมี ฐานของ
ความคิดไง มี ความคิดไม่เกิดลอยๆ จบัใหไ้ด ้

ความคิดเรา ๑ ความคิด มนัใหผ้ลในรส เห็นไหม คิดถูกคิดผดิ ใหค้วามรู้สึก ความรู้สึกนั้น
คือรสนะ แลว้มนัคิดเฉยๆ ไม่มีรสล่ะ เป็นอยา่งไร นัน่เขาว่าขนัธ์สักแต่ว่าขนัธ์ มนัหมุนไปโดย
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ท่ีว่าไม่มีกิเลสเขา้ไปเจือปนไง ขนัธ์สักแต่ว่าขนัธ์น้ีมนัคิดอ่อนๆ คิดเบาๆ อยูใ่นหวั คิดเบาๆ อยูใ่น
ใจ แต่มนัไม่ใหผ้ลว่าผดิถกู แต่ถา้มนัคิดออกมาขา้งนอกมนัจะใหผ้ลเลยน่ะ 

ความคิดขา้งนอกกบัความคิดขา้งในก็ต่างกนันะ ความคิดขา้งนอกคิดออกไปโลกภายนอก 
ความคิดในใจของตวั คิดถึงตวัภายใน ขนัธ์นอก ขนัธ์ใน ขนัธ์มีหลายชั้น มนัช าระไดเ้ป็นขั้นๆๆ 
เขา้ไป ถา้สติทนั ปัญญาทนั มนัแยกออก ความแยกออก หมายถึงว่า ความคิดน้ีมนัไม่ครบ มนัไป
ไม่ได ้ ดูอยา่งเช่นเรายบัย ั้งไดน่ี้มนัหยดุ หยดุนัน่ถือว่าแยกออก ถา้ไม่อยา่งนั้นมนัไปต่อ ความคิด
สืบต่อ ความคิดต่อเน่ือง 

ความคิดสืบต่อ เห็นไหม แต่ก าลงัมนัคิดตดั อยา่งพุทโธน้ี พุทโธๆ นะ พุทโธ ๑ แลว้พทุโธ 
๒ พุทโธ ๓ ก็พุทโธอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ คือว่ามนัไม่ต่อเน่ืองออกไป มนัไม่หมุนออกไปวงกวา้ง แต่ถา้
เราคิดเป็นเร่ืองเป็นการเป็นงานสิ มนัหมุนออกไปหมดเลย 

มนัหมุนออกไป หมายถึงว่า มนักวา้งออกไปๆ มนัต่อเน่ืองไป แลว้มนัมีใหค้วามรู้สึกให้
อารมณ์พอใจ สนุก แต่ถาคิดตดัน้ีมนัไม่พอใจ มนัจืดชืด ความจืดชืด เห็นไหม ถึงว่าไม่กินอารมณ์
ไง ไม่กินก็ไม่กินออกไป จืดชืดมนัก็สนิทมนัก็อยู ่จืดชืดมนัก็คู่กบัความจืดสนิทใช่ไหม  

ธรรมะเป็นรสของน ้าฝน น ้าจืด แต่ใหคุ้ณเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย กบัรสของแกง รสของ
น ้าแกง เห็นไหม มนัเผด็ มนัเปร้ียวหวานมนัดี พอมนัเปร้ียวหวานมนัดี มนัก็พดูออกไปมนัก็ให้
โทษกบัร่างกายดว้ย  

ธรรมะน้ีใหคุ้ณกบัร่างกายนะ พดูถึงร่างกายเพราะมนักิน น่ีหวัใจก็กิน หวัใจเสวย หวัใจ
เสวยอารมณ์ อาหารของใจ มนัเป็นเพราะว่าเราไม่เขา้ใจจริงๆ แลว้เราไม่เห็นคุณของมนัจริงๆ เรา
ถึงว่ากินไม่ถกู ใจมนัถึงว่ามืดบอดนัน่น่ะ แต่ถา้มนัเขา้ใจแลว้ มนัจะกินแต่ส่ิงน้ีแหละ เพราะกิน
แลว้มนัไม่ใหโ้ทษ กินแลว้มนัเยน็ 

เพราะนิพพานดบัสนิท ดบัสนิท นิพพานคือเยน็ “นิพพาน” ใจเยน็ ใจเป็นปกติ 

เขาว่านิพพานของคนมีกิเลส นอนหลบัสนิทนัน่ล่ะ ไอน่ี้ก็เหมือนกนัใจเราช าระลา้งแลว้ 
ช าระไปเร่ือยๆ เห็นไหม มนัก็เยน็ลงๆ คิดเยน็ลง คิดใกลเ้ขา้ ไม่คิดออกไป กระแสของนิพพานถึง
ไม่เขา้มนัก็เขา้กระแส 
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พอเราว่านิพพานสูงแลว้เราไม่กลา้แตะ ไม่กลา้ไป ใจมนัไม่เป็นไป 

บางอยา่ง ของท่ีเราเห็นว่าเป็นของหนกัเกินไป เราไม่กลา้ยก ใจก็เหมือนกนั ถา้เราว่าเป็น
ของใหญ่ ของอะไร มนัไม่สู้ มนัจะดูถูกตวัเราเองไดอ้ยา่งไร จะดูถูกคนอ่ืนไม่ไดน้ะ วาสนาของ
ใครของบุคคลนั้นนะ วาสนา ท าป๊ับไดเ้ลยก็มี ท  าแลว้ไดเ้ลย ใจมนัตรงอยูแ่ลว้ ถา้เราเห็นว่ามนัเป็น 
แบบว่าเป็นเหตุและเป็นผล ปฏิบติัแลว้ตอ้งได ้มนัก็เลยแบบว่าเขา้ได ้ 

ถา้ปฏิเสธอยู ่ คาดหวงัก็ผดิ การนอ้ยเน้ือต ่าใจก็ผดิ คาดหวงัก็เป็นคาดเดา นอ้ยเน้ือต ่าใจก็
เหมือนกบัมนัไม่ยอมควา้ นอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัก็ตอ้งเขม้แขง็ข้ึนมา แต่ถา้คาดหมายเกินไปก็ผดิ ข้ึนก็
ผดิล่องก็ผดินะ ใจน่ะ วางลงมชัฌิมา 

แลว้ว่าอะไรก็ผดิไปหมดเลยเหรอ ผดิเพราะมนัมีกิเลส มนัถึงวางใหผ้ดิ เราวางใหถู้กสิ พอ
วางใหถู้กมนัก็เป็นธรรมๆ เป็นธรรมมากเขา้ กิเลสมนัก็ตอ้งจางลง จางลงนะ จางลงอ่อนลงถึงกบั
กบัฆ่ามนัเลย ถึงว่ามนัตาย ตายเขา้ไปเป็นชั้นๆ นะ เหลนตายก่อน แลว้ก็หลานตาย แลว้ก็ลกูตาย 
ตายเขา้มาเป็นชั้นๆ กิเลสหยาบๆ ตายไหม ความขยนัหมัน่เพียรมีไหม  

คนปฏิบติันะ พอมนัไดลิ้้มรสน่ีมนัขยนั มนัมุมานะ ก็คนไดเ้งินไดท้องน่ี คนไดเ้งินไดท้อง
มนัก็ตอ้งรีบควา้นะ แลว้โอกาสของเราดว้ย โอกาสของเรา มีชีวิตอยูน่ะ เวลามนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึน
มาแลว้จะรู้สึก เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย ตายเปล่าๆ เลย 

น่ีก็เหมือนกนั เกิดมาน่ีตายเปล่าๆ เลย เกิดมาตาย ก าของไปดว้ย ก าธรรมไปดว้ย ไม่เกิดมา
ตายเปล่า คนไม่ปฏิบติัเขายงัก าบุญก ากุศลไปนะ น่ีปฏิบติัดว้ย ปฏิบติัแลว้ตอ้งก าใหติ้ดมือไง ถึงว่า
ท าแลว้ใหไ้ดผ้ล กดัเพชรขาดเลยล่ะใจ กดัเพชรขาด ใจมนัเขม้แขง็นะ น่ีหวัใจผูป้ฏิบติั อ่อนนอก
แขง็ใน อ่อนนอ้มถ่อมตน แต่หวัใจมนัเตม็เลย เพราะมนัเหนือเพชรนะ เพชรมนัยงัเปล่ียนแปลงได ้
แต่ธรรมในใจน้ี ลองไดเ้หยยีบขั้นตอนเขา้ไปแลว้ อกุปปธรรม  

กุปปธรรม อกุปปธรรม ธรรมท่ีเส่ือมและธรรมท่ีไม่เส่ือม ธรรมท่ีไม่เส่ือมแลว้ แต่ตอนน้ี
มนัเส่ือมอยูน่ี่ เส่ือม เจริญแลว้เส่ือมๆ ท าใจข้ึนมา สูงข้ึนมาแลว้ก็เส่ือมไป ท าใจสูงข้ึนมาแลว้ก็
เส่ือมไป มนัยงัเกาะไม่ติด...เกาะติดป๊ับ ไม่เส่ือม พอไม่เส่ือมข้ึนมา ภพชาติสั้นเขา้แลว้ มนัหมาย
เลยนะ มนับอกเลยว่าอีกก่ี...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


