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 ชาวโลกเขาปรารถนาความสุขกนั ทุกคนหวง ดวงใจนะ ดวงใจทุกหวัใจมนัเร่ร่อน ดวงใจมนั
วา้เหว ่มนัไม่มีท่ีพึ่ง คนไม่มีศาสนานะ คนไม่มีศาสนา เห็นไหม สักแต่วา่อยูไ่ปอยา่งนั้นน่ะ มีความสุข 
มีความพอใจ มนักย็ิม้แยม้แจ่มใส เวลาทุกขข้ึ์นมาคอตก ไม่รู้จะแกอ้ยา่งไร  

เร่ิมจากไม่มีศาสนานะ ศาสนาประเพณีนบัถือกนัตามประเพณี เวลามนัทุกขจ์ริงๆ มนัแกไ้ม่ได ้
เหมือนกนัเลยล่ะ เรามีแต่ต าราของยา เราไม่มีตวัยาไวใ้นตูย้าในบา้นเลย ในตูย้าในบา้นนะ มีแต่
หนงัสือ ต าราของยาวางไวใ้นตู ้แต่ไม่มีเน้ือยาไวใ้นตูเ้ลย เจบ็ไขไ้ดป่้วยเอาต ารามากางน้ีกินไม่ได ้ต ารา
ยาไม่ใช่ตวัยา  

น่ีเรากว็า่เราเป็นชาวพุทธไง ถือกนัตามประเพณี เขาวา่ท าบุญกุศล ท าบุญท าทานกนั ตายแลว้จะ
ไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์ไปรอเอาไปเกิดบนสวรรค ์จะไปล้ิมรสของสวรรค ์ มีความสุขไง แต่พระพุทธเจา้
สอนนะ สอนถึงบุคคล ๘ จ าพวก บางทีเราสวดกนัอยูทุ่กวนั “สังฆะๆ” นัน่น่ะ คือวา่ใหห้วัใจน่ีมนั
เสวยสุขในปัจจุบนัเลย คือวา่ธรรมะน้ีเป็นยาไง ธรรมโอสถไง เป็นยาช าระโรคในหวัใจเลยนะ  

ยาน่ีแค่เป็นตวัยา แค่ต ารา แค่จ ามา ประเพณีไง ตามประเพณีมา แลว้กม็าปฏิบติั น่ีเอายาเขา้ไป
ในใจเลยแหละ แต่มนัหาปากของใจไม่เจอไง เราไม่สามารถเอายาเขา้ไปในใจเราไดไ้ง มนักเ็ลยเป็น
การสุดวสิัย เป็นการทุกขย์าก จะทุกขย์ากขนาดไหนเรากต็อ้งพอใจ พอใจ  

ดูคน เห็นไหม เราตกลงไปในหลุมลึก หรือเราเป็นคนป่วยไขห้ายจากไข ้ เราจะพอใจมากเลย 
ไม่อยากกลบัไปป่วยอีก คนป่วยแลว้หายจากไขน่ี้มนัจะเห็นเลย เห็นคุณของวา่การหายน่ีคนหายจาก
โรคน่ีมนัจะมีความ... เออ้! ไม่ทุกขย์ากมากนกั คนข้ึนมาจากหลุมจากหล่ม ตอ้งมาช าระลา้งร่างกายให้
สะอาดใช่ไหม  
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ไอน่ี้ออกพรรษาแลว้จะพน้จากถือศีล มนัจะออกจากหล่มเหรอ เห็นไหม คิดสิ ถา้เราคิดวา่เรา
มาน่ีเราช าระร่างกายไง ช าระร่างกายใหส้ะอาด... การถือศีล การถือวตัรปฏิบติัน่ีมนักเ็หมือนท าไมไ้ง 
ไมท่ี้สด ไมส้ด เห็นไหม ไมส้ดติดไฟยาก เอาศีล เห็นไหม เอาขอ้วตัรปฏิบติัมาท าใหไ้มน่ี้แหง้ เราเอา
ไมน้ี้ตากแดด พอไมน้ี้ตากแดด มนัแหง้ มนัสมควรแก่งานไหม? ไมแ้หง้ใส่ไฟมนักติ็ดง่าย ไมส้ด ไม้
เปียกใส่ไฟไป กวา่มนัจะตอ้งไปเผากนัจนกวา่มนัจะเร่ิมแหง้แลว้มนัจะเร่ิมไหม ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั เราอุตส่าห์ถือศีล ถืออะไรมา น่ีใจมนัคิดอยา่งนั้น จะเทียบใหดู้เร่ืองของกิเลสไง 
ถา้ท าความดี มนัขดักบักิเลส พอพน้จากวา่ เออ! ออกพรรษาแลว้เราจะไดส้ะดวกสบาย ไม่ตอ้งมีกติกา
ของใจ โอ!้ มนัรอเวลา มนัยิม้เลยนะ มนัยิม้วา่ โอ๋ย! มนัจะสะดวกแลว้ล่ะ แต่มนัเทียบใหเ้ห็นในหวัใจ
ของตวั เทียบดูสิ เทียบดูว่าคนตกลงไปในหล่มนะ ตกลงไปในหลุมมูตรหลุมคูถ ข้ึนมาลา้งร่างกายแลว้
อยากจะตกลงไปอีกไหม  

น่ีกเ็หมือนกนั เราอุตส่าห์ปฏิบติัมา ร่างกายเราหรือวา่ศีลของเราบริสุทธ์ิขนาดน้ี แลว้เรากลบัไป
อีกนะ มนัถึงวา่ถือได ้ ศีลน้ีถือได ้ไม่จ าเป็นวา่เฉพาะในเราตั้งกฎกติกาไวข้นาด ๓ เดือนเท่านั้น นัน่นะ
ใหม้นัมียา เวลายา “ยาขม” ยาขมไม่ใช่ขนม มนัหวาน กิเลสมนัตอ้งขดัใจอยูแ่ลว้ ฉะนั้น ใหย้บัย ั้งไว ้ให้
พอเป็นท่ีพึ่งของใจ  

เราไม่เคยปฏิบติันะ อยา่งเช่น เขาบอกเล่าหรือเราไปศึกษามา เราไม่เคยเขา้ไปสัมผสั อยา่งไร
มนักลื็ม แต่ถา้มนัรู้ข้ึนมาในใจนะ ไดส้ัมผสั ไดรู้้ข้ึนมาแลว้มนัหลอกไม่ไดห้รอก เราเขา้ไปเห็นน่ะ ใน
ตูเ้ซฟของเราน่ี เงินมีอยูเ่ท่าไร เราเปิดของเราออกมานบัแลว้เราปิดของเราไว ้ ใครมนัจะมาหลอกเราได้
วา่เราไม่มีสตางค ์อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราลองไดป้ฏิบติั เราลองไดก้ระท าแลว้ เราเขา้ไปสัมผสั เราไดไ้ปรู้ 
นัน่น่ะ มนัเป็นความรู้ภายในของเรา เอามาใชเ้ม่ือไรกไ็ด ้ แลว้ใครหลอกไม่ได ้ แลว้จะหลอกตวัเองก็
ไม่ได ้ 

ก่อนเราจะมาประพฤติปฏิบติั เราตอ้งลงัเลสงสัยนะ เราตอ้งงงไปหมดเลยวา่ เขาท าอยา่งไรกนั 
เขาท าเพื่ออะไรกนั เขามีจุดหมายอะไร แลว้พอเขา้มาท าน่ีนะ กย็งังงอยู ่ ยงัไม่รู้วธีิการ แต่พอท าเขา้ไป
จนเขา้ไปล้ิมรสแลว้สิ พอล้ิมรสแลว้ไม่ตอ้งใหใ้ครบอกเลย เห็นไหม รสของธรรมไง รสของธรรมเรา
เขา้ไปเสวยเองนะ วา่ธรรมะของสูง วา่ใจไม่เสวยอารมณ์นั้นเป็นของสุดยอด สุดยอดนั้นมนัเป็นขั้น
สุดทา้ยตอ้งเป็นอยา่งนั้น แต่เร่ิมตน้ตอ้งเสวยเขา้ไปก่อน ตอ้งเสวยเลย  



เทศน์อบรมในพรรษา ๓ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

มนัเสวยกิเลสแลว้มาเสวยธรรมนะ จากหวัใจ... อยา่วา่แต่มนัโดนเสวยกิเลสเลย มนัเป็นโดย
ธรรมชาติ แลว้เรามากินธรรมะน่ีมนัต่างกนัเลย ธรรมะคือความขดัหวัใจใหส้ะอาดข้ึน จากหวัใจ
หยาบๆ “หวัใจหยาบๆ” ฟังดูสิ มนัเห็นของในโลกน่ีเป็นคุณหมดเลย พอมาเห็นการปฏิบติัธรรมน่ีเป็น
ของทุกขย์ากหมดเลย  

แต่พอมนัมุมกลบัเขา้ไปสิ ลองไดเ้ขา้ไปเสวยโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลแลว้เท่านั้นล่ะ มนั
จะกินแต่ธรรมอยา่งเดียว มนัจะไขวค่วา้เหมือนกบัมรรคผลน่ีอยูแ่ค่มือเอ้ือมน่ะ มนัก าหนดวนัตายเลย
นะ มนัจะไม่หนักลบัมาดูของท่ีทางโลกน่ีเลย มนัจะดนัไปขา้งหนา้อยา่งเดียว  

หมายถึงวา่ คนมนัเดินหาทางไม่เจอเลยนะ เราเดินอยูใ่นป่า ทุกขย์ากขนาดไหน ในป่ารกชฏัไม่
มีถนนหนทาง ตอ้งพยายามดนัตวัเองไป ในป่า ในเขาทางกไ็ม่มี อาหารกไ็ม่มี ทุกขย์ากมาก จนเดินพน้
ออกจากป่านั้นไป แลว้ข้ึนไปเห็นถนนเป็นทางนะ ๔ เลน ยาวเหยยีดทอดไปขา้งหนา้ โล่งเตียนหมด
เลยนะ น่ีเป็นอยา่งนั้นล่ะ ถา้ลองไดเ้หยยีบอริยมรรคแลว้  

ท าไมมนัจะไม่เอ้ือมมือควา้มนั มนักอ็ยูแ่ค่มือเอ้ือม มนัถึงไม่อยากใหส่ิ้งใดๆ ในเกาะเก่ียว ใน
โลกน้ีมาท าใหเ้สียเวลาเลย ส่ิงใดๆ ท่ีมาเกาะเก่ียวอยู ่ มนัท าใหเ้น่ินชา้ มนัจะรีบสลดัออกๆ เลย นัน่ถา้
เราออกจากป่ารกชฏั แต่น้ีมนัรกชฏัไปหมดเลย ป่าของเราน่ี ป่าในหวัใจไง หวัใจไม่ไดถึ้งในจุดท่ีสวา่ง
เลย มนัถึงไดเ้อือมระอา พอเร่ิมการกระท า ท าใหใ้จมนัไม่อยากท า หรือท าแลว้กทุ็กขย์ากขนาดน้ี  

เปลือกไข่ไง เห็นไหม “ไข่” เน้ือไข่คือเน้ือหวัใจ เปลือกไข่เรากะเทาะไม่แตก เปลือกไข่น่ีเราแค่
เอาของแขง็กระทบหน่อยเดียวมนักแ็ตก แต่เปลือกไข่อวชิชา... พระพุทธเจา้วา่นะ เรา... มีพราหมณ์ไป
ติพระพุทธเจา้ไงวา่พระพทุธเจา้น่ีถือตวั ไม่ยอมกราบไหวใ้ครไง พราหมณ์ผูเ้ฒ่าน่ะ พระพุทธเจา้บอก
วา่  

“เรานะ ไม่เห็นใครในโลกน้ีจะสมควรไง จะสูงกว่าพระพุทธเจา้”  

เพราะพระพุทธเจา้น้ีท่านเปรียบใหพ้ราหมณ์นั้นฟังไง วา่ในไข่น่ีนะ ไข่ดว้ยกนัทั้งหมด ไอต้วั
แรกท่ีเจาะเปลือกไข่ออกมา ตวันั้นเป็นตวัอะไร? เป็นตวัพี่ใหญ่ แลว้มนัจะไปเคารพใครล่ะ มนัมีใคร
สมควรเคารพบา้ง เพราะมนัไม่มีใครสมควรเคารพเลย เพราะอะไร เพราะทุกหวัใจมนัอยูใ่นไข่ มนั
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ไม่ไดก้ะเทาะออกมา พระพุทธเจา้ส าเร็จออกมาเป็นพระพุทธเจา้มีองคเ์ดียว หน่ึงเดียวในโลก หน่ึง
เดียวในวฏัฏะ แลว้จะไปกราบไหวใ้คร ไอพ้วกนั้นมนัจมมูตรจมคูถอยูใ่นไข่ ไข่มนัจะเน่าท้ิงหมด  

หวัใจคือไข่ อวชิชามนัคลุมอยูน่ะ...ไม่มีทาง มนัจะกะเทาะออกมาอยา่งไร  

พระพุทธเจา้ใชจ้ะงอยปากนะ กะเทาะเปลือกไข่ออกมา ส าเร็จเป็นพระพุทธเจา้ ไออ้ยา่งพวกเรา
จะกะเทาะ เจาะอยูข่า้งนอกนะ แลว้เจาะเปลือกไข่เขา้ไปใหเ้ป็นสมาธิ...น้ีต่างกนันะ เพราะหวัใจน่ีมนั
ดา้นไปหมดเลย กิเลสมนัครอบคลุมไปหมด  

เปลือกไข่น้ีคือตวักิเลส มนัคลุมนะ เราพยายามท าใจใหส้งบนะ ท าใจใหส้งบนะ น่ีกะเทาะ
เปลือก กะเทาะเขา้ไปหาในตวัไข่นั้นก่อน แต่พระพุทธเจา้น้ีกะเทาะออกแลว้... พราหมณ์นั้นยงัโง่อยู ่
ยงัไม่เขา้ใจตามความเป็นจริง แต่พออธิบายแลว้กเ็ขา้ใจนะ ออ้! พระพุทธเจา้พดูถูก เพราะพดูออกมา
จากความจริง มนัจะผดิไปตรงไหนนะ  

เพราะพราหมณ์นั้น ผูเ้ป็นพราหมณ์มนัตอ้งมีการท าใจสงบเหมือนกนั รู้เลยวา่ ออ้! ใจสงบเป็น
อยา่งนั้น แต่มนัไม่มีปัญญาอยา่งน้ีออกมา พระพุทธเจา้พดูออกมาจะสะเทือนใจมาก ผูเ้ป็นธรรมนะ ผูท่ี้
ใจเป็นธรรม มนัจะฟังเป็นเหตุเป็นผล ไม่เขา้ขา้งตวัเอง  

น่ีของเราคิดดูสิ เราจะพยายามจะท าใจใหส้งบ ป่ารกชฏัอนัน้ี กเ็หมือนกะเทาะเปลือกไข่เขา้ไป
ในหวัใจ พยายามท าใจใหส้งบใหไ้ด ้ท าใจใหส้งบ รสของสมาธิ รสของความสงบ  

“สุขอ่ืนใดเท่ากบัความสงบไม่มี”  

ความสงบจากเขา้สมาธิธรรมนะ กบัความสงบจากกิเลสทั้งหมด ความสงบจากกะเทาะเปลือก
ไข่จากอวชิชาเขา้ไปใหส้งบ อนัน้ีกมี็ความสุขมากๆ ความสุขท่ีแปลกโลก โลกน้ีไม่เคยมี  

โลกน้ีจะมีความสุขตอ้งเกิดจากอามิสสินจา้ง เกิดจากความพอใจของกิเลส แลว้มนักจ็ะสงบตวั
ลงใหเ้รามีความสุขแค่นิดๆ เดียว แค่พยบัแดดเท่านั้นเอง เรากย็งั โอโ้ฮ! เพลิดเพลินวา่มีความสุขมาก 
แลว้มนัสงบในตวัมนัเองนะ มนัจะมีความสุขขนาดไหน  

เอา้! จินตนาการดูเอา  
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แลว้ความสุขอนัน้ีไปคน้หาท่ีไหน จะไปหากนัท่ีไหนล่ะ  

พระพุทธเจา้สอนลงท่ีหวัใจไง คนท่ีมีกายกบัใจ กายกบัใจนะ คนตายแลว้เหมือนหลุดออกจาก
ร่างกาย หวัใจมนัตายไปแลว้นะ หมดโอกาสแลว้ เรามีกายกบัใจ กายกบัใจนะ เหตุผลอยูท่ี่ตรงน้ีเลย ไม่
ตอ้งไปวิง่หาขา้งนอกเลย วิง่ไปแบบ อ้ือหืม! มนัเหน่ือยเปล่า เหน่ือยมากๆ เหน่ือยมากๆ  

ความด ารงชีวติ ปัจจยั ๔ นั้น อนันั้นเป็นเหตุความจ าเป็น ไอน้ัน่อยา่งหน่ึง แต่ปัจจยั ๔ ดูสิ เรา
ใชส้อยกนัขนาดไหน น่ีมนัจะอา้ง เวลากิเลสมนัจะปฏิบติั เวลามนัจะเขา้มาท าความสงบใจนะมนัจะ
อา้ง วา่เราเป็นคนท่ีวา่ตอ้งยงัมีการมีงาน ยงัมีความจ าเป็นอยู ่อนัน้ีมนัเร่ิมผลกัใหล้ม้ตั้งแต่ทีแรกเลย  

“ความจ าเป็น” ทุกคนกมี็ความจ าเป็นทั้งนั้นล่ะ  

แต่ถา้เคร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยันะ กบัท่ีวา่เราไม่ยอมเจียดเวลามาท าอยา่งน้ีเลยน่ี ไม่ยอมเจียด
เวลามาใหถึ้งความสงบเลย... ต่างกนัมาก ถา้เราหกักลบัมาความสงบแลว้นะ ปัจจยัเป็นของท่ีวา่มีมาก
เกินไป ผูท่ี้ปฏิบติัแลว้ปัจจยัจะมากเกินไปเลย มนัเป็นภาระใหก้ารเกบ็รักษายิง่ยุง่เขา้ไปใหญ่ มนัจะ
เจียดเวลาออกมาใหมี้เวลามากๆ เพื่อจะท าใจใหส้งบ ใหมี้เวลามากๆ ไง  

เวลามากๆ มนักมี็เหตุมาก เหตุมาก ผลกต็อ้งเกิด เราพยายามสร้างเหตุ สร้างเหตุ สร้างเหตุ  

มรรคและผลนะมีอยูต่ลอดเวลา... แน่นอน ขาดอยา่งเดียว คือขาดเหตุปัจจยัของเราเท่านั้น 
มรรคผลของพระพุทธเจา้ มรรคผลของสาวกลูกศิษยข์องพระพุทธเจา้ ประกาศไวโ้ตง้ๆ หมดเลย ก็
เหมือนกบัสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ สินคา้มากมายเลย แต่เราไม่มีเงินไปซ้ือ เราเขา้ไปหยบิฉวยไม่ได ้
เพราะเราไม่มีเหตุผลพอ  

น่ีก็ เหมือนกัน เหตุเพราะเราท าใจไม่สงบพอ เหตุเพราะเราท าใจไม่ลงตรงกลางไง 
มชัฌิมาปฏิปทาไง บางคนวา่เราปฏิบติันอ้ย เรานัง่นอ้ย บางคนว่าเรานัง่มากเกินไป นัง่นานเป็นวนัๆ ก็
ไม่เห็นมนัลง ไม่เห็นมนัเขา้สมาธิเลย การลองผิดลองถูกไง ใจมนัไม่เคยท า ของท่ีมนัไม่เคยท า มนัจะ
ลงใหแ้บบว่าเป็น... เราตกัน ้ าใส่ตุ่ม เราเห็นปากตุ่มเราก็ใส่ลงไป มนักเ็ป็นตุ่มใช่ไหม แต่หวัใจไม่เป็น
อย่างนั้นน่ีนา หัวใจน่ีมนัตอ้งสงบตวัลงมา สงบตวัเขา้มา สงบตวัเขา้มา เพราะกระแสน้ีมนัออกไป
เหมือนกบัดวงอาทิตย ์มนัออกไปทั้งรอบตวั มนัไม่ใช่ออกไปอยา่งตุ่ม มีแค่ปากใช่ไหม มีแค่ปากตุ่มเรา
ใส่ตุ่ม เราตกัออกได ้ตกัเขา้ได ้มนัมีท่ีรอบอยู ่ 
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แต่หวัใจมนัออกรอบตวั มนัไม่รู้ตรงไหนเป็นปาก ตรงไหนเป็นกน้ ตรงไหนจะใส่เขา้ใส่ออก 
มนัตอ้งใชส้ติยบัย ั้งดึงเขา้มา ดึงเขา้มาเพื่อใหม้นัสงบตวั เห็นไหม ท่ีวา่มนัเป็นเปลือกไข่ไง มนัออก
รอบตวั เพราะของไม่เคยท า  

เปรียบเทียบเขา้มาเท่านั้น เปรียบเทียบจากวตัถุเขา้มาเพื่อใหเ้ห็นเร่ืองของใจ วา่ใจน่ีมนัออก
อยา่งไร พอเราเขา้ใจอยา่งนั้นป๊ับ ออ้! มนัถึงวา่ไม่ใช่วตัถุ มนัเป็นนามธรรม... จะเปรียบเฉยๆ เปรียบ
สติน่ีสติๆ ถา้สติพร้อมอยู ่ เห็นไหม “สติพร้อม” เร่ิมตน้นัง่น่ีสติจะพร้อมมากเลย แลว้ไปกจ็างลงๆๆ 
มนักเ็ลยพลิกไปเลย โดนเอาไปกินอีกแลว้  

นัน่ถึงวา่เวลาเราติใคร กติ็คนอ่ืน ใครกติ็เขา้ไปได ้แต่ไม่เคยติตวัเองไง ท าไมใจมนัไม่เป็นไป?  

เพราะเร่ิมติเรา เราเร่ิมติเร่ิมเอะใจไง ตอ้งถามตวัเองไง ถามใจของตวัเองวา่ “ท าไมเป็นอยา่งน้ี 
ท าไมเป็นอยา่งน้ี” น่ีมนัจะมีเหตุมีผลใหเ้ร่ิมการคน้ควา้เขา้มาภายใน ยิง่ถามเท่าไร ยิง่หาเหตุในหวัใจ
เท่าไร นัน่ล่ะคือการสาวเขา้มาใหส้ั้นเขา้ กระแสท่ีพุ่งออกไปไง  

กระแสท่ีพุ่งออกไปแลว้มนักล็ากความคิดเราไปหมดเลย ลากตวัเราไปเลย ลากวา่เราเก่งน่ีไป
หมดเลย ไปถลอกปอกเปลือก ไปจนหมดอ านาจมนัแลว้นะหนักลบัมา ถึงว่า โอ!้ เรา… แลว้เด๋ียวกไ็ป
อีกแลว้ ไปอยูอ่ยา่งนั้นนะ ไปอยูอ่ยา่งนั้นนะ ร้อนไหม?... ร้อน ทุกขไ์หม?... ทุกข ์ 

มนัไม่ไดผ้ลเพราะวา่คิดผดิท่ีไง ยอ้นไปผดิ ตั้งใจไวผ้ดิ ตอ้งวา่อยา่งนั้น วา่ตั้งใจไวผ้ดิ  

เราวา่เราปฏิบติันะ ดูอยา่งตาชัง่ เราเอาของข้ึนไปวางบนตาชัง่ น ้าหนกัมนัตอ้งเกิดทนัทีเลย แต่
น่ีเราทุ่มทั้งตวันะ ทุ่มทั้งตวั ท าทั้งวนั นัง่ภาวนามาก่ีเดือนๆ แลว้ใจมนัไม่เป็นไปเพราะอะไร เห็นไหม 
วตัถุน่ีเราเอาแค่เอาของอะไรกไ็ดข้ึ้นไปบนตาชัง่ น ้าหนกัมนัเกิด ตาชัง่เขม็ตอ้งกระดิกไปเลย แต่หวัใจ
มนัไม่กระดิกไปล่ะ  

เหตุมนัพอไหมล่ะ... เหตุน่ะ 

“เหตุ” น ้าหนกัมนัอยูท่ี่ไหน วางบนตาชัง่ ไปวางไวต้รงไหนของตาชัง่ น่ีก  าหนดดู ลมกระทบ ดู
ลมกระทบ ดูใจกดู็ใจ ดูไดห้มด วางลงไปตรงนั้นล่ะ วางลงท่ีตรงหวัใจป้ับ หวัใจกบัพุทโธไง 
ความรู้สึกนะ ความรู้สึกพุทโธ พุทโธ พุทโธ วางลงตรงนั้น วางลงท่ีลมหายใจเขา้ออก วางลงไป วางลง
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ไป วางลงไป วางลงไปใหก้ดลงไปใหไ้ด ้ กดน ้าหนกัของกิเลสใหม้นัเงียบสงบลงไป ก าหนดไว ้
ก าหนดไวน้ะ  

“รสของสุข” สุขขา้งนอก รสของสุขขา้งนอก แต่สุขภายในน่ะ... 

น่ีถึงวา่ศาสนาพุทธไง ศาสนาของพระพุทธเจา้ไง มรรคผลไง ผลของส่วนบุคคล ผูใ้ดท าผูน้ั้น
ได ้ 

ไอน่ี้ไม่อยา่งนั้นน่ะ มีแต่ผูจ้  า คอยแต่จะซกั คอยแต่จะถามใหไ้ด ้ แลว้กจ็  าวา่ “ฉนัรู้ๆ” อนันั้น
เป็นการมัน่หมายนะ ฟังเทศนน่ี์ฟังเทศนฟั์งแลว้ปัจจุบนัธรรม อยา่หมายออก อยา่หมายจินตนาการ 
จินตนาการนั้นเป็นอดีตทั้งหมด พอหมายจินตนาการ จินตนาการไป คาดเดาไปก่อนไง น่ีมนัเป็นอดีต
ไป มนัไม่มชัฌิมา มนัไม่ลงตรงกลาง เห็นไหม มนัตอ้งเอาเหตุปัจจุบนัของเราสิ  

ไฟนะ ไฟใส่ไปท่ีเตา ไอน่ี้ไฟไวบ้นศีรษะ มนักไ็หมห้วัเอาสิ เอาไฟไวบ้นศีรษะไดอ้ยา่งไร ไอ้
ไฟเวลาบนศีรษะ มนักไ็หมใ้ช่ไหม ไอน่ี้ความรู้นะ ความรู้ความคิดวา่แน่ วา่เก่ง วา่รู้ เอาไวคุ้ยกนัไง ยิง่
รู้มากกิเลสมนักอ็ยูข่า้งหลงัความรู้นัน่ล่ะ ยิง่รู้มาก ยิง่จินตนาการมาก มนักห็ลอกมาก พอหลอกมากก็
เป็นอยา่งน้ี หลอกมากกห็มายมาก หมายมากกค็าดไปขา้งหนา้มาก คาดไปขา้งหนา้มากกท็ าแลว้ก็
เหน่ือยเปล่า เหน่ือยเปล่านะ ดว้ยความอยากไปก่อนไง ดว้ยความอยากรู้ไปก่อน อยากจินตนาการไป
ก่อน การปฏิบติัท าอยา่งนั้นไม่ได ้ 

การปฏิบติัหา้มจินตนาการไปก่อน ศึกษาเล่าเรียนมา พอจะเร่ิมนัง่น่ี เอาความรู้ใส่ตูแ้ลว้ลอ็ก
กญุแจไวเ้ลย ท าเหมือนคนโง่ท่ีสุด เพราะจิตมนัเป็นแบบนั้น ธรรมชาติไง น ้าไง น ้าใสน ้าสะอาดมนั
ตอบใครไม่ได ้ 

ไอน่ี้อยากใหน้ ้าใสน ้าสะอาดแต่ป่ันไว ้ ป่ันไว ้ ป่ันใหน้ ้านั้นเป็นฟองอยูต่ลอดเวลา ไม่สงบสักที 
หยดุสิ หยดุความคิดของตวั หยดุความท่ีวา่ไอท่ี้วา่ฉลาดๆ ไอท่ี้วา่แน่ๆ นัน่น่ะหยดุใหไ้ด ้ ทีน้ีมนัหยดุ
ไม่ได ้หยดุแลว้มนัหมุน หยดุแลว้มนัหมุน ความคิดมนัหมุนไปธรรมชาติอยูแ่ลว้ คิดดูสิวา่มนัคิดหมุน 
มนักเ็หมือนกบัน ้าสกปรก เวลาเขาท าน ้าเสีย เห็นไหม เขาตอ้งป่ันใหน้ ้ามนัสะอาด  
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ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ถา้เราย ั้งไว ้ ย ั้งไวน้ะ มนัสะอาดข้ึน สะอาดข้ึน แลว้ความเร็วของจิตมนักเ็ป็น
อยา่งเดิม มนัยงัหมุนอยู ่แต่หมุนแบบสะอาดไง มนัถึงมีพลงังานของใจไง ใจท่ีเป็นสมาธิ จิตท่ีน่ิงท่ีสุด
นัน่น่ะ ความเร็วของจิตแลว้มนัน่ิงท่ีสุด มนัอยูใ่นตวัของมนั พลงังานมนัจะเกิดขนาดไหน พลงังานนะ  

แต่มนัเกิดพลงังานพร้อมกบัความสุขดว้ย ความสุขของใจนะ ความสุขของความสงบมีแต่
ความสุขมาก แลว้ถา้มีความสุขมาก มนักเ็ผลอกลื็ม เห็นไหม สมาธิน่ีท าใหค้นติดสุข มีความสุขมาก 
แลว้พอความสุขแลว้พอติดสุข อยูจ่นเส่ือม เส่ือมไปนะ เส่ือมไป หมดไป ร้อนไปค่อยกลบัมาหาใหม่ 
แลว้กเ็ส่ือมไป จนคิดวา่ “ออ้! สมบติัอนัน้ีมนัเป็นอนิจจงั” ค่อยเอามาเป็นสมาธิ เอาสมาธิมาตั้งเป็นฐาน
ของมรรคนะ แลว้วปัิสสนาข้ึนไปนะ นัน่น่ะ พลงังานของจิตท่ีสงบมนัยิง่ไดป้ระโยชนเ์ขา้ไปใหญ่ 
วปัิสสนาญาณ... สมุจเฉทปหาน กิเลสตดัเป็นช่วงๆๆ เขา้ไปเลยล่ะ  

นัน่น่ะ มนัถึงวา่มนัมีความสุขแลว้ แลว้มนัยงัมีพลงังานในตวัมนัเอง เรามีความสุขแลว้เราใช้
ไม่เป็นไง ไก่ไดพ้ลอยไง ไก่มนัไดพ้ลอยมาเมด็หน่ึง มนัขอขา้วสารเมลด็เดียวเท่านั้นน่ะ พลอยมนัใช้
ไม่เป็น น่ีความสุขของสมาธิยงัหาไม่ได ้ แลว้สมาธิหาไม่ไดแ้ลว้กย็งัเป็นไก่ไดพ้ลอยอีก ดูสิวา่ทางเดิน
ของเรายงัอีกยาวไกลขนาดไหนทางเดินถึงจะส้ินสุดของการปฏิบติั... ส้ินสุดของทุกข ์ งานเรายงัอีก
มาก  

“งาน” งานภายใน งานของอาชาไนยไง บุรุษอาชาไนย คนอาชาไนยมนัเลือกกินเลือกใชน้ะ 
สัตวอ์าชาไนยไม่คลุกอยูก่บัของเหมน็ ไอน่ี้หวัใจเราเป็นอาชาไนยไหม ถา้หวัใจเราอาชาไนย หวัใจเรา
ตอ้งเลือกสิ เลือกส่ิงท่ีวา่มนัพาใหห้ลงไปนัน่นะ ส่ิงท่ีชกัหวัใจใหก้ล้ิงไปอยูก่บักิเลส...ไม่เอา ไม่เสวย 
ไม่กิน สัตวอ์าชาไนยมนัยงัเป็นไปได ้ แต่หวัใจเรา... เราเห็นสัตวอ์าชาไนย เราวา่สัตวป์ระเสริฐ เรา
ดีกวา่สัตวภ์ายนอก ดีกวา่สัตวเ์ดรัจฉาน แต่สัตวข์องใจ สัตวม์นุษยน่ี์มนัไม่อาชาไนยน่ีนะ มนักินทุก
อยา่งท่ีขวางหนา้ น่ีเทียบเขา้มา ดีแต่ยกยอ่งตนวา่ตวัเองฉลาดไง ถา้ฉลาดท าไมไม่เอาใจใหส้งบได ้ เอา
ใจวปัิสสนาใหช้ าระกิเลสได ้น่ีดู... ถามใจตวั ถามใจตวัมนักไ็ดเ้ป็นประโยชนน์ะ  

มนันอนจมนอนใจไง ใจมนันอนจม มนัไม่มีใครสะกิดมนั ไม่เคยมีใครสะกิด “เราเท่านั้นเป็น
หน่ึงในโลก ในโลกน้ีใครมนัจะแน่กวา่เรา ในโลกน้ีใครจะประเสริฐกวา่เรา” นัน่ล่ะมนันอนจมนัน่ล่ะ 
ไม่มีใครเคยมาแบ่งแยกอ านาจจากมนัเลยในหวัใจเรานะ กิเลสน่ีมนัครอง ครองใจเราวา่หน่ึงเดียว ใน
โลกน้ีไม่มีใครจะเท่าน้ีเลย  
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แลว้ธรรมะน่ีเขา้ไปแบ่งไง แบ่งมาใหรู้้วา่ตวัเองยงัโง่อยู ่ ไอว้า่ฉลาด ฉลาดเพราะไอโ้ง่พาให้
ฉลาดไง “โง่พาใหฉ้ลาด” ฟังสิ เพราะกิเลสมนัโง่ แลว้มนักว็า่มนัฉลาด ธรรมะพระพุทธเจา้ต่างหาก
เป็นของประเสริฐท่ีวา่ท าใหเ้ราพน้ทุกขไ์ด ้ เป็นของท่ีวา่เป็นปัญญาไง ความเห็นชอบ มรรคมีองค ์ ๘ 
เห็นไหม ด าริชอบ ปัญญาชอบ ปัญญาอยา่งนั้นต่างหากถึงวา่เป็นของประเสริฐ  

แต่มนัวา่อนันั้นไม่ดี เพราะมาท าลายมนั มาขดักบัความรู้สึกของมนั มาขดักบัความเคยใจไง มา
ขดักบัความสะดวกของใจ การท่ีวา่มนัจะกินไดต้ามใจชอบ ถึงวา่ “โง่พาฉลาด” ฉลาดแบบโง่ๆ แต่
ฉลาดแบบธรรมไม่มี ฉลาดแบบพระพุทธเจา้สอน ฉลาดแบบอริยมรรค  

“ปัญญาเท่านั้น” ปัญญาเท่านั้นท าใหพ้น้จากกิเลส ปัญญาเท่านั้นสามารถยบัย ั้งความคิดได ้ฟังสิ
วา่ “ปัญญาสามารถยบัย ั้งความคิด” เพราะความคิดอนันั้นมนัเป็นสังขาร สังขารคือการปรุงแต่งของใจ
ไง สังขารน้ีเป็นธรรมชาติ จิตน้ีเป็นธรรมชาติอยา่งนั้น จิตน้ีมนัเป็นพลงังานตวัรู้นะ พลงังานเท่านั้น 
แลว้มนัหมุนออกมาเป็นสังขารน่ะ วญิญาณรับรู้ไง อารมณ์ผสัสะกระทบกบัใจ  

“มโน” เห็นไหม มโนคือหวัใจ ผสัสะกธ็รรมารมณ์ “มโนวญฺิญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺ
เสปิ นิพฺพินฺทติ “ เห็นไหม “...สัมผสัเสปิ นิพพนิทะติ” คือวา่แมแ้ต่หวัใจนั้นกค็วรเบ่ือหน่าย ความ
สัมผสัของใจกบัอารมณ์กค็วรเบ่ือหน่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจากการสัมผสันั้น น่ีวา่ความคิด เห็นไหม สังขาร
ไงสังขาร สังขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง มนัเป็นธรรมชาติของใจเป็นอยา่งนั้น แต่ถา้กิเลสมนั
ครอง มนัถึงวา่ความคิดของมนัไง มนัถึงวา่ไม่ใช่ปัญญา สังขารน้ีไม่ใช่ปัญญา  

แลว้ท าอยา่งไรใหเ้ป็นปัญญาล่ะ? กจิ็ตมนัสงบก่อน พอจิตสงบก่อนแลว้คิดออกมาใหม่ มนัก็
เป็นสังขารอนัเก่า แต่มนัมีตวัยบัย ั้ง มีสติอยู ่เห็นไหม มีสมาธิอยู ่พลงังานอนัน้ีพอ กเ็ป็นปัญญา ปัญญา
ของกิเลสใชม้นักใ็ชผ้า่นสังขาร  

ปัญญาของอริยมรรคกผ็า่นสังขาร ฟังสิ “ผา่นสังขาร” ใชส้ังขารน้ีเป็นทางเดินเหมือนกนั แต่
มนัมีสมาธิ มนัมีพลงังานตวัยบัย ั้ง มนักเ็ลยเป็นปัญญา เป็นปัญญาท่ีคิดออกมาแลว้ไม่เร่าร้อน เป็น
ปัญญาท่ีคิดตดั สังขารกิเลสใชน่ี้มนัหมุนเพื่อผกูมดั ปัญญาของพระพุทธเจา้น้ีมนัมีสติ มีสมาธิ มี
พลงังานตวัยบัย ั้ง ตวัตดัขาด มนัจะต่อสู้กนัตลอดเวลาถา้เราเป็นนกัปฏิบติั  
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การต่อสู้ท่ีสนามหวัใจนัน่น่ะ สนามหวัใจของเรา ในร่างกายและหวัใจของเราน้ีเป็นสนามรบ
อนัประเสริฐ เป็นงานอนัใหญ่ งานขา้งนอกมนัเป็นงานขา้งนอก เป็นงานอนัประเสริฐ หนัเขา้มาขา้งใน
น้ีเพราะมนัช าระภพช าระชาติไง  

การเวยีนวา่ยตายเกิดมนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัหมุนไปตลอด มนัหมุนไปตลอด ดูแบบทะเล 
มหาสมุทรสิ เราตกอยูใ่นนั้น มนัจะวนไปไหน แลว้สวะอนัน้ีมนัโดนพดัเขา้มาบนฝ่ังหรือบนเกาะๆ 
หน่ึง น่ีเราเกิดเป็นมนุษยช์าติหน่ึง เหมือนกบัสวะหรือวา่ไอพ้วกขอนไม ้ ไอเ้ศษสวะในทะเลนั้นมนัเขา้
มาติดบนบก แลว้เด๋ียวมนักโ็ดนน ้าซดัออกไปอีก น่ีกม็าเกิดเป็นมนุษยช์าติหน่ึงไง ท าไมไม่ใชต้รงน้ีให้
เป็นประโยชน ์ใชต้รงน้ีใหเ้ป็นประโยชนม์นักส็ามารถไง จากติดเกาะ จากติดผนืดินน่ี เราลุกข้ึนมาเลย 
ใหส้วะนั้นมนัลุกได ้เดินได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ใหห้วัใจมนัต่ืนไง ถา้หวัใจไม่ต่ืน มนักส็วะนัน่ล่ะ ดบัลงไปมนักห็มุนลงไปอีก 
จิตน้ีมนัตอ้งวนออกไปอยูแ่ลว้ วนออกไป มนัทุกขข์นาดไหนคิดดูสิ แลว้น่ีวนมาเจอแลว้ คิดดูวา่เกิด
เป็นมนุษยใ์นโลกน้ีมีเท่าไร แลว้ท่ีวา่นบัถือศาสนาพุทธมีเท่าไร แลว้ปฏิบติัมีเท่าไร น่ีเทียบมาๆๆ  

แลว้ปฏิบติัแลว้ยงัมีปฏิบติัผดิปฏิบติัถูกอีกดว้ยนะ ปฏิบติัเพื่ออะไรนัน่น่ะ เวลาปฏิบติั ปฏิบติั
ทั้งนั้นนะ วา่ปฏิบติัธรรมๆ... ธรรมะของใคร ธรรมะของพระพุทธเจา้ก่อน สักแต่วา่ท ากนั วา่นัง่ปฏิบติั 
นัง่ปฏิบติั  

เราเขา้ถูกทางนะ วา่อยา่งนั้นเลย วา่ถูกทางเพราะอะไร เพราะวา่มนัท าแลว้มนัลงท่ีหวัใจไง 
ไม่ใช่ท าแลว้ไปลงท่ีอ่ืน ลงท่ีหวัใจนะ แลว้หวัใจตอ้งปลอดโปร่งโล่ง แลว้ตอ้งมชัฌิมาไง ลงกลางหวัใจ
ของเราทั้งหมด ช าระลงท่ีน่ี มนัจะไดม้นัใหไ้ดเ้ป็นผลตามนามธรรม ไม่ใช่วา่ไดผ้ลแต่วา่ท าแลว้เพื่อไป
แขวนคอไง เพื่อเอาป้ายแขวนคอวา่ฉนัเป็นนกัปฏิบติั เอาช่ือเสียง เอาศกัดินาจากขา้งนอก... ไม่ใช่  

“เราเป็นคนต ่าตอ้ย เป็นผา้ข้ีร้ิว” เหยยีบย  า่ลงไปเลยท่ีใจนัน่น่ะ มนัยิง่ช าระเท่าไรมนัยิง่มกันอ้ย  

ธรรมะ คือการเอาออกไง ธรรมะแทน้ะ เพื่อความมกันอ้ยสันโดษ เพราะมนัอ่ิมในตวัมนัเอง ใจ
มนัประเสริฐนะ มนัประเสริฐกวา่ทุกๆ อยา่ง เพราะใจน่ีถา้สัมผสัธรรมได ้ เวลามนัทุกขม์นักทุ็กขสุ์ดๆ 
หวัใจน่ะ  
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ไมน่้ะ เวลาใส่เขา้ไปในไฟ เวลามนัโดนความร้อน มนัแตก เสียงมนัดงัระเบิด แต่มนัทุกขไ์หม 
ถามมนัสิ วตัถุส่ิงใด... ของน่ีลองใส่เขา้ไปในไฟสิ เผาเขา้ไปสิ มนัไม่เป็นทุกขเ์ลย หวัใจเท่านั้นมนัทุกข ์
หวัใจเรามนัเจบ็ มนัเร่า มนัร้อนนะ แลว้ทุกขก์ไ็ม่เท่ากนัดว้ยนะ เวลาของรักของเราพลดัพรากจากเรา
ไป น ้าตาไหล น ้าตาคลอ ไอค้นท่ีมนัมองอยูม่นัหวัเราะเยาะดว้ย “ของแค่น้ีท าไมมนัเสียใจอยูไ่ด”้  

เวลาใจของเราทุกข ์มนัทุกขเ์พราะหวัใจของเรา  

เวลาใจมนัทุกข ์อะไรมนัจะทุกขเ์ท่าหวัใจ แลว้อะไรมนัจะสุขเท่าหวัใจเหมือนกนั  

ใจถึงประเสริฐไง เวลามนัปล่อยวาง เห็นไหม เวลามนัปล่อยวางขนาดไหนเราสบายใจ มนัพอง
ขนาดไหนนัน่น่ะ จะเหาะเหินเดินฟ้านะ ขนาดเรานัง่เฉยๆ อยูน่ี่ มนัยงัจะเหาะจะเหินเลย มนัโล่งมนั
โถงไปหมด แลว้มนัช าระไป ช าระไปนัน่น่ะ ช าระลองดูน่ะใจ  

เวลามนัหลุดออกไปหมดแลว้ แลว้ดูวา่ใจมนัไม่มีนะ ไม่มีอยา่งไร  

คนเขาบอก คนเขาเล่ากนันะ มนักว็า่ไปประสามนั แต่เราสัมผสัของเราเองมาตลอด สัมผสัมา
ตลอด ใครจะมาโกหกไม่ไดห้รอก แลว้ถา้รู้จริงนะ โกหกตวัเองกไ็ม่ได ้ จะแกลง้เซ่อ แกลง้โง่ขนาด
ไหน มนักรู้็วา่จิตมนัเป็นแบบนั้น จะปฏิเสธวา่มี-ไม่มี มนัเป็นของมนัเองอยูต่ลอดเวลา เหมือนของเรา
มีอยู ่เราจะบอกเราไม่มี มนักมี็อยูอ่ยา่งนั้น แลว้คนอ่ืนพดูกไ็ม่มีความหมาย  

เรายงัหลอกเราไม่ได ้แลว้ใครมนัจะหลอกได ้ 

เวลามนัหลง มนักห็ลงเตม็ท่ีนะ ได ้ ๕ ได ้ ๑o น่ีแหม นบัใหญ่เลย นบัแลว้นบัอีก...ไม่ตอ้งไป
นบัมนั ของมนัมีอยูน่ะ ปฏิบติัทุกวนัๆ ท ามาเร่ือยๆ มนัเหมือนคนคา้ขายนะ ถา้ยิง่คา้ขายแลว้มีก าไร มนั
มีแก่ใจนะ ถา้หวัใจมนัเร่ิมท าแลว้มนัไดป้ระโยชนข้ึ์นไปเร่ือยๆ แต่ตอ้งพยายามกดัฟันนะ ถา้ไม่วา่
ขาดทุนแลว้มนัจะเลิก ขาดทุนๆๆ แลว้ไม่สู้ๆ 

หวัใจถา้มนัสู้จริงๆ นะ การคา้น่ีมีลม้ลุกคลุกคลาน ขนาดการคา้ทางโลกเขายงัมีลม้ลุก
คลุกคลานคือวา่มนัมีก าไร-มีขาดทุนไปเร่ือย แลว้แต่การตลาด แลว้แต่วาสนาบารมีของบุคคล ไอน่ี้ก็
เหมือนกนันะ หวัใจ ถา้เราท าของเรา เราท าของเรา วาสนาบารมีของเรา แลว้มนัท าเขา้มา ถา้หวัใจมนั
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ประเสริฐข้ึนมา ของเม่ือก่อนท่ีเราเห็นมีคุณค่าทางโลก เห็นไหม เราจะยดึมัน่ถือมัน่มากเลย แต่ถา้ใจ
มนัเป็นธรรมข้ึนมา มนัจะติตวัเองเลยวา่ “ท าไมมนัโง่ขนาดนั้น”  

ของส่ิงเดียวกนันั้นน่ะ มนัมองต่างกนัเลยถา้ใจมนัเปิดนะ  

แต่ถา้ใจมนัปิดนะ มนักปิ็ดวนัยงัค  ่า มนัติดอยา่งไรมนักติ็ดอยูอ่ยา่งนั้น แต่ถา้ใจมนัเปิดข้ึนมา 
มนัเห็นโทษ ๒ ชั้น เห็นโทษของของ ของนั้นช้ินหน่ึง แลว้ยงัเห็นโทษของใจท่ีไปติดอีกช้ินหน่ึง เป็น
ของ ๒ อยา่ง  

แต่ถา้มนัติด... มนัไม่เห็นเลย เราไปติดกเ็ป็นของดี ของๆ นั้นเป็นของดี ดีกบัดีกเ็ป็นอนัเดียวกนั 
กเ็ลยกล้ิงหมุนไปเป็นอนัหน่ึงเดียวหมดเลย แต่ถา้มนัแยกแลว้มนัแยกออกจากกนั มนัแตกออกไปนะ 
ของนั้นกเ็ป็นของนั้นอยูป่ระจ าโลก หวัใจท่ีหลุดออกมา หวัใจท่ีปล่อยวางออกมา มนักมี็ความสุขอีก
ชั้นหน่ึง  

น่ีผูฉ้ลาดนะ หวัใจมนัประเสริฐข้ึนมาอยา่งนั้นล่ะ มนัปล่อยวางของขา้งนอกแลว้นะ แลว้มนัมา
ปล่อยวางอารมณ์ในใจอีกชั้นหน่ึง ปล่อยวางอารมณ์ในใจนะ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในใจน่ีมนักเ็ป็นวตัถุ 
ความคิดน่ีเป็นวตัถุอนัหน่ึง เห็นไหม เราปล่อยวตัถุภายนอกแลว้เราตอ้งมาปล่อยวตัถุภายในดว้ย  

พอปล่อยวตัถุภายในนะ อารมณ์ท่ีเป็นวตัถุ พิจารณาจนมนัปล่อยวาง พิจารณาจนปล่อยวางนะ 
พิจารณาเห็นโทษไง เราเห็นโทษวตัถุภายนอกใช่ไหม มนัเป็นวตัถุเราเห็นง่าย แต่อารมณ์น้ีเราจบัตอ้ง
ไม่ได ้เราไม่เห็นวา่มนัเป็นวตัถุไดอ้ยา่งไร  

อารมณ์น้ีเป็นวตัถุไดอ้ยา่งไร?... เป็นสิ เป็นเพราะว่าจิตมนัคิดมนัถึงจบัตอ้งไง พอจบัตอ้งแลว้
ตอ้งเป็นวตัถุ “จิตจบัตอ้งนะ” ถา้จิตไม่จบัตอ้ง มนัจะเป็นอารมณ์ข้ึนมาไม่ได ้ เป็นความคิดข้ึนมาไม่ได ้
ถา้เป็นความคิดข้ึนมา เราตอ้งคิดอยูต่ลอดเวลาสิ  

เวลาน้ีเราคิดเร่ืองงาน เห็นไหม เวลาเขา้ครัว เราคิดเร่ืองท ากบัขา้ว เวลาเรามานัง่ท่ีโต๊ะ เราคิดแต่
เร่ืองจะกินขา้ว... ท าไมมนัไม่เป็นอนัเดียวกนัล่ะ นัน่มนัเป็นวตัถุเป็นช้ินๆๆ มาตลอด เพราะจิตมนัไป
คิด มนัถึงเป็นวตัถุ... แลว้จิตจะปล่อย ปล่อยอยา่งไร? กต็อ้งเอาวตัถุนั้นมาคิด เอาวตัถุนั้นน่ะ กเ็อา
ความคิดแกค้วามคิดไง เอาวตัถุนั้นมาตั้ง ตั้งเวลาปฏิบติันะ ตั้งเวลาเราพิจารณา ตั้งวา่ “ส่ิงนั้นมนัเป็น
อะไร เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ดบั ดบัไดอ้ยา่งไร”  
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มนัเป็นธรรมชาติหมุนอยู ่ธรรมชาติน้ีมนัหมุนอยู ่ธรรมชาติน่ี แลว้เราเกิดเป็นคนนะ มนักห็มุน
อยูอ่ยา่งน้ี ถา้เราไม่เอามาคิด มนักใ็ชไ้ปโดยธรรมชาติแลว้มนักเ็ส่ือมไป แลว้สลายไป แลว้เรากห็มุน
ไปเร่ือยๆ หมุนไปเกิดภพชาติใหม่ไป แต่ถา้เรามาคิดตรงน้ี มนัปล่อยวางเขา้มาตรงน้ี มาคิดถึงความคิด
ของตวั  

แลว้คิดอยา่งไร? จบัตอ้งอยา่งไร? ปัญญาไง จบัตอ้งแลว้แยกแยะ อารมณ์ท่ีมนัมีความคิดนัน่น่ะ
จบัไวน้ะ จบัไดไ้หม? ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะสติเราไม่มี เพราะเราไม่เคยท า เพราะเรายงัท าไม่ถึง
ขั้นตอน  

พอจิตมนัสงบ เรากเ็ทียบสิ เวลาเราปล่อยวาง เรากเ็ทียบ เวลาเราคิด เรากเ็ทียบ แลว้เรากม็าดูกนั
ช่วงน้ี ถา้มนัไม่สงบ มนัเป็นโลกียะ มนัคิดแบบโลกนัน่น่ะ กรู้็... รู้ท่ีไหน? รู้ท่ีปาก  

เวลาโมโห เราโมโหอยา่งนั้น เราคิดอยา่งนั้นนะ ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนแลว้นะ มนัล่วงไปแลว้ มนัเป็น
อดีต เราคิดข้ึนมา มนักเ็ป็นอดีต  

การประพฤติปฏิบติัน่ีมนัเป็นปัจจุบนัธรรมไง ปัจจุบนัธรรมน่ีมนัถึงแกไ้ขกิเลสไดไ้ง ถา้เป็น
อดีต-อนาคตน่ีแกไ้ม่ได ้ แต่อดีต-อนาคตน่ีมนัเสริมมาปัจจุบนัน้ีใหท้นัไง เพื่อเป็นคติ เป็นตวัอยา่ง เป็น
การท่ีเอามาเป็นครูไง น่ีถา้แกเ้ด๋ียวน้ี ตดักนัเด๋ียวน้ี มนักเ็ป็นปัจจุบนัธรรม มนักเ็ป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะ
ตนข้ึนเด๋ียวนั้น... ถึงตอ้งกลบัมาคิด เอาอดีตนั้นมาตั้งคิด  

ขณะคิดอยูน่ี่มนัเป็นปัจจุบนั ขณะคิดอยูน่ะ ถึงจะเป็นอดีตกเ็อาอดีตมาตั้งเป็นปัจจุบนั ถา้
ปัจจุบนัมนัยงัคิดไม่ได ้ นัน่คือการฝึกปัญญาเร่ิมแรก ท่ีวา่ตามความคิด ตามความคิดน่ีแหละ เอา
ความคิดเร่ืองอดีตนั้นมาตั้งข้ึนมา ใหเ้กิดอารมณ์ข้ึนมาในปัจจุบนั แลว้สติพร้อมอยูก่ห็มุนคิดตามไป น่ี
เอาความคิดแกค้วามคิด  

น่ีวตัถุภายใน ละวตัถุภายนอกแลว้ กม็าละวตัถุภายในท่ีเป็นความคิดน้ี เห็นไหม ปล่อยวตัถุ
ภายนอก แลว้กม็าปล่อยวตัถุภายใน จิตมนักว็า่ง น่ีช าระจิต ช าระหวัใจเราไง มนัตอ้งวตัถุภายใน ไอ้
เส้ียนท่ีต าใจอยูน่ัน่น่ะส าคญัมาก เส้ียนต าใจมนัอ่ิมอยู ่ มนัเส้ียนต าอยูใ่นใจมนัเจบ็ปวดอยูแ่ลว้ แลว้มนั
ไม่รู้จกัเจบ็ปวด มนัผลกัไสใหอ้อกมาเอาวตัถุภายนอกไง มนัเหน่ือยหลายซบัหลายซอ้นนะ  
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ถา้เราแกเ้ส้ียนต าใจออก หวัใจมนัไม่เจบ็ปวด พอหวัใจไม่เจบ็ปวด มนักไ็ม่กินอารมณ์ท่ี
เจบ็ปวดในใจใช่ไหม มนักไ็ม่มาติดวตัถุภายนอก น่ีถา้มนัแกข้า้งในเสร็จแลว้นะ มนัเอาเส้ียนต าใจออก
แลว้นะ วตัถุภายนอกน่ีกเ็กอ้ๆ เขินๆ เป็นเคร่ืองอาศยัของมนุษยเ์ราเท่านั้นเอง แต่ลองถา้มนัปวดระบม
อยู ่ มนัไม่รู้มนักห็มุนออกมา หมุนออกมา นัน่น่ะดูใจ น่ีแกอ้ยา่งน้ี แกว้ตัถุภายใน ปล่อยวตัถุภายนอก
แลว้มาปล่อยวตัถุภายใน เห็นไหม  

ทีน้ีปล่อยวตัถุภายใน ปล่อยเขา้ไปเร่ือยๆ นะ “วตัถุภายใน” ปล่อย ๑ ปล่อย ๒ ปล่อย ๓ เขา้ไป
เร่ือยๆ พอปล่อยแลว้ทีน้ีปล่อยอยา่งไรล่ะ? ปล่อย ๑ ปล่อย ๒ ปล่อย ๓ แลว้ ทีน้ีตวัมนัเองจะปล่อยได้
อยา่งไร น่ีพลงังานของใจ ไอว้ตัถุภายในนัน่เป็นวตัถุภายในนะ ไอต้วัท่ีปล่อยๆ เขา้มามนัเป็นตวั
พลงังานอีกตวัหน่ึงน่ะ ตวัท่ีวา่งๆ น่ีมนัไม่มีวตัถุแลว้  

ทีน้ีปล่อยอยา่งไร? น่ีมนัจะละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไปนะ จากขนัธ์นอกไง ขนัธ์นอก ขนัธ์ใน 
ขนัธ์ในใจไง ธาตุในธาตุ เวทนาในเวทนาไง มนัจะละเขา้มา ละเขา้มา ตอ้งตั้งใจใหไ้ด ้ตั้งเป้าไง ตั้งเป้า
น่ี อยา่งหลง ถา้ตั้งเป้าออก มนัส่งออก  

ผลกัเขา้มา อะไรจะเกิดข้ึนตอ้งดูท่ีความรู้สึกของใจตลอด มนัยงัติดไหม มนัยงัมีความเศร้า
หมอง มนัยงัมีความเฉา ในเม่ือไฟฟ้าน่ีเราเปิดข้ึนมา ถา้ไฟมนัตก มนัตอ้งอ่อนลงๆ หวัใจกอ็ยา่งนั้นล่ะ 
ถา้หวัใจยงัมีเช้ืออยู ่วตัถุภายนอกมนัปล่อยมาแลว้จริงอยู ่มนัตอ้งมีเช้ือตวัขบัดนัมนัอยู ่ไอเ้ช้ือตวัขบัดนั
ใหใ้จน้ีเป็นพลงังานนัน่น่ะ ไอว้ตัถุนั้นมนักระทบกบัใจใช่ไหม มนัถึงเป็นวตัถุ ไอต้วัน้ีมนัเป็นตวั
พลงังานเฉยๆ นัน่ล่ะตวัอวชิชา ปัจจยา สังขาราล่ะ  

ฐีติจิต... “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” จิตเดิมแท ้จิตตวัเดิมแท ้ 

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผู ้
ขา้มพน้กิเลส” จิตเดิมแทน้ัน่กิเลสลว้นๆ เลย  

จากปล่อยๆๆๆ ปล่อยเขาเขา้มา มนักม็าปล่อยถึงตวัมนัเอง ไอต้วัเจา้วฏัจกัรไง  

ตวัวา่ “เจา้วฏัจกัร” ตวัใหญ่ ตวัเคลิบเคล้ิมอยูใ่นหวัใจของเรา มาหกัตรงน้ี หกัเรือนยอดของ
เจา้วฏัจกัรเท่านั้นล่ะ น่ีคราวน้ีส้ิน ส้ินจากอะไร ส้ินจากวฏัฏะ ส้ินจากการเวยีนวา่ยตายเกิด มนัเป็นหน่ึง
เดียว  
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จากเป็นข้ีขา้นะ จากเป็นคนคุก จากเป็นท่ีวา่อยูใ่นคุก พน้ออกไปจากวฏัฏะ... คุก ๓ คุกน้ีนะ 
ปัญญาน้ีเท่านั้นถึงวา่เป็นปัญญาท่ีวา่ไม่เป็นข้ีขา้ของใครไง ไม่อยูใ่นกรอบ มนัเวิง้วา้งไปหมด มนัเขา้ใจ
ไปหมด เพราะมนัเขา้ใจ มนัถึงไม่ติดใช่ไหม  

มนัรู้เท่า มนัรู้เท่าตามความเป็นจริง การรู้เท่าความไม่ขยบัคือพอไง มนัไม่ขยบัออก เพราะขยบั
มนักระเพื่อม พอกระเพื่อมมนักเ็ป็นนัน่น่ะวตัถุเกิด มนัถอยกลบัมาตรงท่ีมนัพออยู ่มนัเป็นชีวติๆ หน่ึง 
เป็นชีวติท่ีอยูส่งบ เป็นชีวิตท่ีอยูน่ิ่ง เป็นชีวติท่ีสุขท่ีสุด เป็นความสงบแทอ้ยูท่ี่หวัใจ  

น่ีผลจากการปฏิบติัไง ผลจากการเรายกตวัเราข้ึนพน้จากส่ิงสกปรกไง  

น่ีเรายกตวัเราข้ึนมาแลว้ เวลาเราเทียบเป็นวตัถุ เห็นไหม เราเห็นส่ิงท่ีโสโครกท่ีเราลา้งออกไป
แลว้ เราไม่อยากกลบัไปลงไปเกลือกกลั้วเลย น่ีกเ็หมือนกนั เราปฏิบติัมาจนขนาดน้ี เราจะกลบัไปลง
ไปอยูท่ี่เดิมอีกเหรอ  

เราตอ้งยกใหเ้ราสูงข้ึนตลอด เราตอ้งกลบัยกข้ึนมาสูงข้ึนสิ เราอยา่ไปเห็นของสกปรก ไปเห็นข้ี
โคลนข้ีตมนั้นวา่เป็นทองค าสิ เราตอ้งเห็นทองค าแท้ๆ  ธรรมะพระพุทธเจา้น้ีเป็นทองค า เป้าหมายไง 
อยา่เอาโคลนมาเทียบกบัทอง ทองเป็นทอง โคลนเป็นโคลน น้ีเราจะอยูใ่นโคลนหรืออยูใ่นทองล่ะ  

น่ีเราตอ้งถามตวัเองตลอด ถามตวัเองนะ  

ถา้ “ถามตวัเองนะ” เราเป็นคนท่ีมีประโยชน ์เราเป็นคนท่ีจะเอาตวัน้ีพน้จากโลกน้ีไปได ้ 

“โลกน้ีเป็นของร้อน” พระพุทธเจา้สอนนะ “โลกน้ีเป็นของร้อนนะ” ไฟมนัเผาอยูต่ลอดเวลา 
ท าไมเรายงัร่ืนเริง เพลิดเพลินกนัตลอดเวลา?  

เราวา่โลกน้ีเป็นของเยน็ เกิดมาเวลาทุกขเ์รากว็า่โลกมนัร้อน เวลามีความสุขเราวา่ไอโ้ลกกพ็อ
อยูไ่ด ้ มนัจะทุกข ์ อนันั้นกทุ็กขสัจจะ มนัจะสุขกทุ็กขม์นัดบัลงเฉยๆ มนัสุขเพราะวา่มนัพอใจเท่า
นั้นเอง เด๋ียวมนักก็ลบัมาทุกขอ์ยา่งเก่า  

ทุกขน้ี์เป็นอริยสัจ ทุกขน้ี์เป็นความจริง ทุกขน้ี์มนัเป็นหนามมนัเป็นหอกท่ิมอยูท่ี่กลางหวัใจ  

ถา้เราไม่ชกัออก เราไม่ดึงออก มนักจ็ะทุกขต์ลอดไป มนัจะทุกขไ์ปอยา่งน้ี ทุกขไ์ปตลอด  
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แต่ถา้เราชกัหอกออกจากหวัใจแลว้นะ มนัพน้จากความทุกข ์ ทีน้ีมนักเ็หลือแต่แค่กิริยาแค่
ชั้นหน่ึง เหลือแค่กิริยาของใจ กบักิริยาของร่างกายท่ียงัมีชีวติอยู ่ มนักใ็ชชี้วติอยา่งเราน่ีแหละ ใชชี้วติ
อยา่งมนุษยธ์รรมดาน่ีแหละ แต่มนัใชแ้บบไม่มีความกงัวลไง  

จิตน้ีมนัพน้แลว้เหมือนกบัเราบา้นเราช าระสะอาดหมดแลว้น่ี เรากส็บายใจ จะนอนจะกิน
อยา่งไรกไ็ด ้ บา้นน้ีเราสะอาด เราช าระหมดแลว้ ไม่มีงานในบา้นแลว้ บา้นน่ีมีอาหารเตม็บา้นทุกอยา่ง
พร้อมหมดเลย เรากน็ัง่กินนอนกินไปเฉยๆ เท่านั้นเอง รอจนกวา่วา่ เออ้! เขาจะเอาบา้นคืนไป แลว้เราก็
ไปของเรา… เท่านั้นนะ ถึงวา่ทุกขอ์นัในหวัใจน่ี เราดึงหนามออกจากใจหรือยงั “หนามในหวัใจ”  

การถามมา ถามมาเพื่อเหตุน้ีไง มนัมีตน้มีปลาย มีท่ีส้ินสุดนะ  

งานท่ีส าเร็จ งานท่ีเสร็จไดคื้องานทางศาสนา งานการปฏิบติั งานของโลก งานของการสร้าง
บา้นสร้างเรือน งานสร้างชาติ อยา่หวงัวา่มนัจะเสร็จ ตายเปล่า ตายท้ิง ตายท้ิง ตายเปล่ามาขนาดไหน
แลว้ใครสร้างเสร็จ? ไม่มีใครสร้างเสร็จนะ มนัเป็นอนิจจงั โลกมนัหมุนไปอยา่งนั้น  

แต่ประพฤติปฏิบติัเรา สร้างชาติในใจน่ี สร้างชาติ ชาติชาวพุทธนะ ผลกัชาติกิเลสออก มนัเป็น
ของมนัเตม็ตวัอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ ลดชาติของมนุษย ์ ลดชาติของทุกอยา่งในหวัใจ น่ีชกัหนามออกไง ดึง
หอกออกจากใจ มนัปักอยูท่ี่ใจนะ หอกคือกิเลสไง ปักอยูท่ี่กลางหวัใจเลยล่ะ เหมือนเขาเจอดินแดน
ใหม่ เขาปักธงยดึเป็นชาติของเรา... น่ีมนักปั็กอยูก่ลางใจ  

แลว้เอาอะไรไปดึงมนัออก? น่ีไง ธรรมะพระพุทธเจา้... เร่ิมตั้งแต่ทาน ศีล ภาวนาน่ีแหละ เร่ิม
เขา้ไปช าระลา้งมนัไปเร่ือย จะดึงมนัออกใหไ้ด.้.. ศีล สมาธิ ปัญญาไง ปัญญาเคร่ืองช าระกิเลส ปัญญาๆ 
ภาวนามยปัญญาไง  

คนเขาเรียนมามาก เขาวา่ปัญญามาก ปัญญามากมนักส็ร้างสมมาก กิเลสมนักม็ากตามไป เรา
เกิดมา เกิดท าสมาธิ เกิดท าปัญญาข้ึนมา “ภาวนามยปัญญา” ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาเกิดจาก
สมาธิ สมาธิน้ีไม่มีหน่ึง ไม่มีตวัตนไง สมาธิคือความสงบของใจ ไม่มีเราไม่มีเขา สักแต่วา่ไง ไม่ใช่
สัตว ์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา แลว้มนัเป็นสมาธิ  

แลว้เกิดปัญญาท่ีเป็นปัญญาของกลาง ปัญญาของการภาวนา ปัญญาของกลางคือวา่ของ
ธรรมชาติ ปัญญาของธรรมชาติไม่ใช่ปัญญาของบุคคล มนัเขา้มาตดักิเลสไง น่ีภาวนามยปัญญา ปัญญา
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กลาง ปัญญาธรรม ไม่ใช่ปัญญาท่ีเราศึกษาเล่าเรียนมาเป็นปัญญาของเรา มนัยดึ กบัปัญญาธรรม ปัญญา
ภาวนามยปัญญาน่ี มนักไ็ปตดัช าระออกไป ช าระจนส้ิน  

เราตอ้งสร้างสมข้ึนมาในใจของเรา ใหเ้ป็นสมบติัของเราไง สมบติัของใคร บุคคลไหนปฏิบติั 
คนนั้นเป็นคนได ้สมบติัของเรา เราตอ้งท าของเราข้ึนมา สร้างสมข้ึนมา เกบ็เลก็ผสมนอ้ยไง มี ๕ มี ๑o 
เกบ็ไว้ๆ  ฝืนไว ้ ท าไว ้  ฝึกไว ้ เกิดจากการฝึกฝนเท่านั้น ปัญญามนัจะลอยฟ้ามาจากไหน สมาธิมนัจะ
ลอยฟ้ามาจากใคร พระพทุธเจา้จะประทานใหเ้หรอ พระพุทธเจา้บอกแลว้น่ี  

“พระพุทธเจา้เป็นคนสอน เราเป็นคนบอกแนะช้ีแนวทางเท่านั้น พวกเธอทั้งหลายตอ้งท าเอง”  

“พวกเธอ” กคื็อพวกเราน่ีแหละ พวกท่ีมีกิเลสหนาๆ น่ีแหละ พวกท่ีเขาส้ินไปแลว้ เขาไปแลว้ 
ไม่ตอ้งมาคอยมาเป็นภาระใคร ไอพ้วกเราน่ีพวกภาระ ภาระกบัเราเองนัน่น่ะ พวกพะรุงพะรังไง เป็น
ภาระท่ีใหห้นกัไง แต่กิเลสมนัวา่ไม่หนกันะ กิเลสมนัเบา มนัเอาไวไ้ง เอาไวเ้ป็นข้ีขา้มนั มนัชอบ กิเลส
มนัชอบ มนัมีพวกมาก นอนจมกนัไง ทบักนัสูงๆ หลายๆ ชั้นนะมนั โอ!้ มนัอุ่น มนัสุขใจ  

แต่เวลาจะหลุดจากมนัน่ีแหม มนัเสียใจมาก แลว้มนัเอาเราตายเลยนะ พอมนัขยบัข้ึนเท่านั้นน่ะ 
เรากก็ล้ิง ทุกขย์าก ล าบาก แค่ทุกขย์ากล าบากนะ มนักไ็ม่เอาแลว้ แลว้อะไรมนัง่าย กิเลสเรากว็า่มนัง่าย 
เลิกน่ะ...ง่าย นอนน่ะ...ง่าย ไม่ท าอะไรเลยอยูเ่ฉยๆ น่ะ...ง่าย  

ไอก้ารปฏิบติัน้ีกอ็ยูเ่ฉยๆ เหมือนกนั “กายมนัอยูเ่ฉยๆ” แต่หวัใจมนัไม่เฉยสิ ถา้กายมนัเฉย 
หวัใจมนัเฉย กดี็น่ะสิ แต่พลงังานของใจมนัเฉยไม่เป็น ธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ นอนน่ิงๆ นัน่ล่ะมนั
คิดไปร้อยแปด ไอคิ้ดดีมนักเ็ป็นประโยชนใ์ช่ไหม ไอคิ้ดไม่ดีซะดว้ยน่ีนะ คิดเอาบาปเอากรรม ทบัลง
ไป ทบัลงไป ตวัเองจะจมอยูแ่ลว้มนัยงัไม่เห็นนะ มนัจะใหม้นัจมหนกัลงไปอีก  

ธรรมะพระพุทธเจา้มนัดีอยา่งน้ี  

น่ีเหมือนเรือไง เหมือนเรือบรรทุกเรามา บรรทุกเรามา ถึงจะคิดผดิคิดถูก ท าความชัว่ ท า
ความผดิ ท าบาปกรรมอะไรไวบ้า้ง มนักย็งัมีบุญกุศลมารองรับไง รองรับคือวา่ท าความดีไวไ้ง ถึงวา่
ตวัเองไม่มีดีกจ็ริงอยู ่กย็งัเช่ือพระพุทธเจา้อยู ่ยงัเช่ือศาสนาอยู ่ยงัไดท้  าความดีไวบ้า้ง ยงัใหเ้ป็นแบบวา่
รองรับไม่ใหถึ้งวา่เหยยีบน ้าป๋อมไปเลยไง จะลงน ้ากมี็เรือคอยพายเขา้ฝ่ัง  
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นัน่ธรรมของเรา นัน่คือความดีของเรา เกิดจากเรานบัถือครูบาอาจารย ์ เราเช่ือ เราปฏิบติั เราท า
ความดีไวบ้า้ง มนัจะมารองรับไวไ้ง มารองรับไวไ้ง ไม่ใหถึ้งกบัตกน ้าป๋อมไปเลย ป๋อมไปเลยนะ  

นัน่น่ะ ความคิดเวลามนัใหผ้ล เห็นไหม มโนกรรมไง เวลาฐีติจิตนะ จิตตวันั้นตวัส าคญั เวลา
มนัคิด มนัคิดไปอยา่งนั้นน่ะ เป็นมโนกรรม กายกรรม วจีกรรม  

แลว้ถา้มนัสะอาดข้ึนมาแลว้ล่ะ น้ีมนัคิดออกมามนักเ็ป็นแง่บวกหมดน่ะสิ  

ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไดน่้ะ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนพึ่งตวัเองไดแ้ลว้น่ี น่ีกเ็ป็นประโยชนก์บัคน
อ่ืนดว้ยสิ จากท่ีพึ่งคนอ่ืนนะ จากพึ่งครูบาอาจารยน์ะ จากตอ้งพึ่งเขาทั้งหมดเลย เห็นไหม กพ็ึ่งธรรมะ
พระพุทธเจา้น่ี เหมือนเรือรับไวน้ัน่น่ะ แลว้ท าเขา้ๆ จนมีเรือตวัเองนะ มนัรู้ผดิรู้ถูก มนัจะหลบหลีกเอง
ถูก เห็นไหม “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” มนัประเสริฐขนาดนั้นแลว้ พอมนัพึ่งตนเองได ้ คนเอาตวัรอดได้
แลว้มนักเ็ป็นท่ีพึ่งคนอ่ืนได ้เห็นไหม จากคนท่ีวา่ท าอะไรไม่เป็นเลยนะ จากคนท่ีมนัมืด ๘ ดา้น มนัยงั
ประเสริฐได ้แลว้เราเป็นใคร เราตอ้งท าไดสิ้  

พอเราท าไดม้นักมี็ก าลงัใจ “ใจกดัเพชร” เวลามนัทุกขม์นักเ็สวยมนัเตม็ท่ี เวลามนัต่อสู้ มนัตอ้ง
กดัเพชรก่อน แลว้มนักจ็ะไปสุขเตม็ท่ี เวลาทุกขม์นัทุกขเ์ตม็ท่ี เวลามนักดัเพชรไม่ไดสิ้ มนัไม่กดัเพชร 
มนัโดนเพชรกดั แลว้มนักล็ม้ลง แลว้มนัจะเอาสุขมาจากไหน  

ถา้มนักดัเพชรขาดล่ะ โอ!้ มนัตอ้งเป็นความสุขแน่นอน เพราะตวัใจมนัเป็นตวัเพชรอยูแ่ลว้ มนั
กดัเพชรขาดเลย มนัแกร่งกวา่เพชรอีก มนัแกร่งกวา่ มนัแขง็กวา่ เพชรยงัตอ้งละเอียดไปจากมนัน่ะ 
เพราะละเอียดแลว้มนัถึงโผล่ข้ึนมาไง พอโผล่ข้ึนมาล่ะ เพชรไม่มีค่าเลย มนัเหนือเพชร เพชรก็
กลายเป็นเศษกระจก เม่ือก่อนเพชรมีค่ามาก จบัมือไมส้ั่น พอมนัเหนือข้ึนมาน่ี โอโ้ฮ! เศษแกว้นะ  

หวัใจมนัประเสริฐมาก เป็นเพชรท่ีไม่มีการเส่ือมสลาย ไม่อยูใ่นกฎอนิจจงัไง พน้จากไตร
ลกัษณ์… อตัตา อนตัตาพน้ไปหมดนะ อตัตากไ็ม่อตัตา เพราะอตัตามนัจะข้ึนมาอุเบกขาไง อตัตาก็
ไม่ใช่ อนตัตากไ็ม่ใช่ มนัคงท่ีของมนัอยา่งนั้นล่ะ อนตัตาน้ีมนัแปรสภาพ ของท่ีแปรสภาพ มนักต็อ้ง
แปรสภาพอยูแ่ลว้ อตัตากเ็หมือนอุเบกขาท่ีมนัจะคอยกระดิกต่อไป  

แต่ส่ิงนั้นมนัเป็นตวัมนัเอง มนัเป็นตวัของมนัตวัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัพน้จากการเป็นข้ีขา้นัน่ มนั
เป็นอิสระไง อิสระของใจ (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


