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จิตมนัเป็นของจริง ความจริงไง จิตน่ีเป็นของจริง แต่มนัเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นเทวดา 
การเกิดนั้นเป็นของปลอม ของปลอมครอบของจริงไวไ้ง จิตน้ีเป็นของจริง พลงังานท่ีเขาวา่ 
พลงังานทางวิทยาศาสตร์ ท าใหม้นุษยน้ี์เป็นแค่ถ่านไฟฉายกอ้นเดียว แต่ถ่านไฟฉายนั้นมนัใชแ้ลว้
มนัหมดไหม ถ่านไฟฉายใชแ้ลว้หมดกไ็ปตากแดด มนัยงัมีไฟข้ึนมาอีกหน่อย กใ็ชแ้ลว้หมดไป 
พลงังานอนันั้นมนัเป็นพลงังานสมมุติ มนัเป็นพลงังานเพราะวา่ทางวิทยาศาสตร์อดัพลงังานเขา้ไป
ในแบตแหง้ไง  

แต่พลงังานของจิตน้ี ไออุ่นเห็นไหม ชีวิตน้ีคือไออุ่น คือตวัพลงังาน ไออุ่นนั้นตั้งอยูบ่น
อาย ุ ตั้งอยูบ่นการสืบต่อท่ีไม่มีวนัท่ีส้ินสุด ถ่านเป็นแบตเตอร่ีแหง้ หรือพลงังานไฟฟ้าทั้งหลาย 
พลงังานนั้นตอ้งแปรสภาพหมด พลงังานนั้นเป็นสมมุติ พลงังานสมมุติกบัพลงังานวิมุตติมนั
ต่างกนั พลงังานท่ีเป็นวิมุตติ พลงังานมีชีวิต พลงังานสืบต่อ มนัตั้งอยูบ่นอาย ุ คือการสืบต่อ
ตลอดเวลาท่ีไม่มีวนัท่ีส้ินสุด กบัพลงังานแบตแหง้ มนัถึงวา่มนัส้ินสุด แต่ท าใหค้นเป็นอยา่งนั้น น่ี
คิดแบบวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์คิดไดแ้ค่นั้น วิทยาศาสตร์น่ีเป็นสมมุติ สมมุติเพราะมนัเป็น
วิทยาศาสตร์ แต่วมุิตติน่ีมนัเทียบเป็นสมมุติไม่ไดเ้ลย สมมุติบญัญติัไง จิตน้ีถึงเป็นของจริง 
นิพพานน้ีกเ็ป็นของจริง ถึงของจริงกบัของจริงเขา้ดว้ยกนั  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายคือพลงังานแหง้อนันั้น มนัใหพ้ลงังานอยู ่แต่พลงังาน
น้ีตอ้งขบัเคล่ือนไป ถา้พลงังานไม่ขบัเคล่ือนไป พลงังานนั้นกจ็ะหมดไป น่ีเหมือนกนั ความเพียร 
ความตั้งใจอุตสาหะ มนัตอ้งท าตลอดไป ไม่ใช่วา่ท าแค่...เด๋ียวมนักห็มดไป ความตั้งข้ึนมาได ้ เห็น
ไหม น่ีความจริง ความจริงเขา้กบัความจริง ใจนั้นเป็นของจริงอยูแ่น่นอน ใจน่ีเป็นของจริง  
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ธรรมะกเ็ป็นของจริง แต่ธรรมะเป็นของจริง ธรรมะท่ีวา่เป็นบญัญติัสืบต่อข้ึนไป ถึง
สุดทา้ยแลว้จริงเหนือจริงเลย เหนือสมมุติทั้งหมด นัน่น่ะ พน้จากของปลอมไป ของจริงมนัจริงอยู่
โดยธรรมชาติของมนั แต่ไม่มีใครสามารถขดุคุย้ข้ึนมาได ้ ไม่มีใครสามารถเปิดเผยข้ึนมาได ้
ธรรมะถึงมีอยู ่ ธรรมะถึงไม่เคยเส่ือม ธรรมน้ีไม่เคยเส่ือม ไม่เคยแปรสภาพ ธรรมน้ีมีอยู ่
พระพทุธเจา้น้ีพดูเป็นของจริง ธรรมน้ีมีอยูด่ ั้งเดิม พระพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้มา ๓ องคใ์นกปัน้ีไง 
สมณโคดมเป็นองคท่ี์ ๔ พระศรีอริยเมตไตรยเป็นองคท่ี์ ๕ พระพทุธเจา้แต่ละองคต์รัสรู้มาแลว้
ตายไป แลว้กม็าตรัสรู้ใหม่ น่ี ธรรมะน้ีมีอยูด่ ั้งเดิม  

วิมุตติมีอยูด่ ั้งเดิม ธรรมนั้นมีอยูด่ ั้งเดิม แต่มนัโดนปกคลุมไวด้ว้ยของปลอม อารมณ์ 
ความคิด ความเกิดของเรา เกิดข้ึนมาไดส้ภาวะอะไรข้ึนมาน่ีของปลอม ปลอมตรงน้ีไง ปลอมคือ
เราคิดของปลอม ของปลอมคือมนัเหมือนกบัแบตแหง้นัน่ไง มนัใชแ้ลว้หมดไป ความสุขหรือ
ความคิดของเราเกิดข้ึนมาแลว้มนัอยูไ่ดไ้ม่นานหรอก อยา่งมากกอ็ยูส่กั ๑๕ วนัหรือเดือนหน่ึง ถา้
มีความสุขอยูม่ากๆ มนัตอ้งจางไป แลว้ตอ้งหาความสุขมาเพิม่เติมข้ึนมาอีก ของปลอมไง ของ
ปลอมเขา้กบัของปลอม ของจริงมีอยู ่แต่โดนของปลอมปกคลุมหุม้ห่ออยู ่ 

ทุกคนมีจิต มีหวัใจ จิตน้ีเป็นภาชนะเขา้ไปรับธรรม พลงังานของจริงโดนของปลอมปก
คลุมอยูไ่ง แลว้เราพยายามจะมาชะลา้งของปลอมออก เปิดของปลอมออกจากใจให้ได ้ แลว้ของ
จริงนั้นถึงจะเป็นอิสระกบัตวัมนัเอง แลว้ของจริงส่ิงน้ีมนัอยูใ่นหวัใจทุกๆ ดวงท่ีเป็นมนุษย ์ อยูใ่น
หวัใจสตัว ์อยูใ่นส่ิงมีชีวิต ส่ิงน้ีตอ้งมีอยู ่ส่ิงน้ีขบัเคล่ือนอยู ่มนัถึงเกิดตายๆ การเกิดตายๆ ไปน่ี มนั
มีของจริงอยูส่่วนหน่ึง แต่การเกิดทุกคร้ังของปลอมห่อหุม้ทนัทีเลย เกิดในเทวดากว็ิญญาณของ
เทวดา ในขนัธ์ของเทวดาห่อหุม้จิตดวงนั้นไว ้ เกิดเป็นพรหมเห็นไหม ขนัธ์เดียว ขนัธ์เดียวมนักย็งั
มีส่ิงห่อหุม้อยู ่ มนัเป็นเฉา เป็นพลงังานท่ีชวัร์ๆ เลย ผสัสะน่ี ชีวิตของพรหมมนัเป็นผสัสะ แต่ก็
โดนของปลอมท่ีมนัละเอียดอ่อนปกคลุมไว ้ 

ยิง่มนัละเอียดอ่อน แลว้มนัยิง่ท ายากข้ึนไปเพราะอะไร? เพราะนโยบาย ก าหนดนโยบาย 
ผูบ้ริหารก าหนดนโยบายมา แต่แลว้ผูท่ี้ปฏิบติัล่ะ จิตมนัคิดไดแ้ต่มนัไม่มีขนัธ์สืบต่อ มนัยิง่ล  าบาก 
มาในเทวดากเ็หมือนกนั ความคิดไดแ้ต่ไม่รู้ไง ความเศร้า ความหมอง ตอนเทวดาจะจุติ โอโ้ห...ยิง่
ทุกขม์ากเลย แต่ไม่มีธรรมะ แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย ์ ถึงวา่มนุษยส์มบติัถึงเป็นอริยทรัพย ์ เป็น
ทรัพยอ์ยา่งมาก เพราะวา่มนัมีสุขมีทุกข ์มีสุขมีทุกขม์นัเทียบเคียงได ้มนัสมัผสัได ้ 
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เพราะวา่มนัมีอิสรเสรี เพราะมนัทุกขอ์ยูแ่ลว้ ทุกขเ์พราะอะไร? เพราะร่างกายกบัใจมนั
ต่างกนั ใจอยูเ่ฉยๆ แต่ใจมนัไม่เคยตาย หิวโหยขนาดไหนกไ็ม่ตาย มนักินอารมณ์เป็นอาหาร แต่
มนัตายไม่ไดห้รอก แต่ท่ีพอมนัสวมเขา้ในมนุษยส์มบติั ไอร่้างกายน่ีมนัจะท าใหต้าย ร่างกายน่ีถา้
เราขาดอาหารร่างกายน่ีตอ้งแปรสภาพ ขาดน ้าเด๋ียวกต็ายแลว้ น่ีไอสุ้ขกบัทุกข ์ กายกบัใจมนัอยู่
ดว้ยกนั มนัถึงจะเทียบเคียงได ้ ถึงใหว้ิปัสสนาไง ใหเ้ห็นท่ีกายน่ีส าคญัท่ีสุดเลย ท่ีน้ีจิตมนัสงบอยู ่
ความจริงมนัเกิดข้ึนชัว่คราว เห็นไหม พลงังานน่ีใชห้มด มนัเขา้กนัไดก้บัไอแ้บตแหง้อนันั้น 

แบตแหง้มีอยู ่ ไม่ใชเ้กบ็ไวม้นักเ็ส่ือมสภาพ มนัตอ้งหมดไป แบตแหง้ ถ่านไฟฉายเกบ็ไว้
มนัจะมีไฟตลอดไป เป็นไปไม่ได ้ มนัตอ้งหมดไป ความเพียรท่ีเกิดข้ึนมา มนักเ็กิดข้ึนมา มนัมี
ความสุขอยูช่ัว่คราว มีความอ่ิม มีความพอใจอยูช่ัว่คราว แต่มนัไม่เป็นอกปุปะ ถึงเป็น สพฺเพ ธมฺมา 
อนตฺตา กจ็ริงอยู ่ แต่เป็นอกปุปะท่ีไม่ตกมาจากความเส่ือมนั้น การเกิดอกปุปะไดข้ึ้นมากต็อ้ง
วิปัสสนาตรงน้ีไง ตรงกายกบัใจ ตรงเหตุฐานท่ีเกิด เพราะส่ิงน้ีมนัมีความจริงโดนปกคลุมไวอ้ยู ่
ความจริงของใจโดนของปลอมปกคลุมไวอ้ยู ่ แต่เราไม่สามารถเปิดของปลอมออกได ้ ตอ้งใช้
วิปัสสนาญาณน้ี เห็นไหม 

กิจท่ีควรท า เราไดท้  าแลว้ สจัจะความจริงท่ีมีอยูน่ี่ อริยสจัน้ี สจัจญาณ กิจจญาณ สัจจะมี
อยู ่ เราไม่สามารถจบัสจัจะนั้นได ้ สจัจะมีอยู ่ เห็นสจัจะไหม สจัจะ อริยสจั สจัจะ ทุกข ์ สมุทยั 
นิโรธ มรรค เห็นกายเห็นใจไหม ใครเห็นกายไดคื้อเห็นสัจจะ น่ีสจัจญาณเกิดไง สจัจะเกิดข้ึน อูย๊
...ขนพองสยองเกลา้นะ อูหู้ อูหู้ ไอต้ากบัมือลา้งหนา้ทุกวนั ไอต้ากบัหนงัตามนัติดกนัอยู่
ตลอดเวลา ไอต้ากบัเปลือกตาน่ีมนัเห็นกนัอยู ่ แต่มนัไม่เห็นกาย เพราะวา่ตาน่ีมนักเ็ป็นวิญญาณ
กระทบ รูปะ รูป กระทบกบัดวงตา มนักระทบกนัอยู ่แต่ไอว้ิญญาณรับรู้ของใจน่ีสิท่ีมนัไม่เห็นกนั 
มนัใกลเ้กลือกินด่าง 

 น่ีกเ็หมือนกนั กายกบัใจอยูด่ว้ยกนั อาศยัอยูด่ว้ยกนั ของปลอมกบัของจริงมนัปกคลุมกนั
อยู ่ แลว้ถา้พิจารณาจิตกเ็หมือนกนั แมแ้ต่จิตกย็งัมีขนัธ์ปกคลุมมนัอยู ่ ถา้พิจารณาจิต ขนัธ์คือ
ความคิดของเราน่ี ปกคลุมความจริงอยู ่ ความคิดของเราน่ีเกิดดบัๆ น่ีมนัเป็นของปลอมหมดเลย 
ของปลอมปกคลุมความจริงอยู ่ แลว้เราจะไปอาศยัของปลอมเป็นของจริงไดอ้ยา่งไร อาศยัของ
ปลอมคือวา่ ข้ีเกียจ ไม่อยากท า ความอยูก่บัอารมณ์ของตวัเอง น่ีของปลอม ของจริงมนัเห็นไหม 
ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นมรรคไหม มคัคะอริยสจัจงั เห็นไหม ความเพยีรชอบ การงานชอบ น่ี
สมัมากมัมนัโต การงานชอบ  
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ความเพียรชอบ ความเพียร การงาน ความด าริชอบ ด าริน่ีความขยนัหมัน่เพียร มนัถึงจะ
เป็นของ เป็นบญัญติั มนัพน้จาก ยกข้ึนมาสูงกวา่ของปลอมแลว้นะ ของปลอมคือความคิดของเรา 
ความเห็นของเรา น่ีเป็นของปลอมทั้งหมดเลย มนัปกคลุมความจริงอยู ่ แลว้บญัญติัน่ี สุตะ จินตะ 
ภาวนามยะ เห็นไหม สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ตอนน้ีมนัเป็นไดสุ้ตมยปัญญา
มา แลว้ความเห็นเกิดข้ึน แต่ถา้มนัยงัไม่เจอสจัจะ เจอสจัจะคือเห็นกายกบัใจ ไอห้นงัตากบัเปลือก
ตาอยูด่ว้ยกนัมนัไม่เห็น แต่เห็นกายจะขนพองสยองเกลา้ การเห็นกายน่ีจะขนพองสยองเกลา้ แลว้
วิปัสสนา นัน่ล่ะกิจท่ีควรท า 

กิจท่ีควรท าจะเขา้ไปหาหลกัความจริงไง หลกัความจริงโดนของปลอมปกคลุมอยู ่ น่ี
ธรรมะมีอยูแ่ลว้ มีอยูก่บัไอส้จัจะ มีอยูก่บัไอค้วามจริงอนัน้ี แต่มนัโดนของปลอมปก ของปลอม
คือความคิดของเราไง เห็นตามจริงหมดเลย คนเราเกิดมาแลว้ตอ้งตาย สลดสงัเวชนะ มนัเปลือก
เกินไป มนัไม่เห็นสจัจะ มนัไม่ใช่สจัจญาณ มนัเป็นของปลอมปกคลุมไง ของปลอมหลอกของ
ปลอม วา่ฉนัรู้ ฉนัเห็น ฉนัเขา้ใจ เห็นไหม ความเขา้ใจน้ีเขา้ใจจากสุตะ เพราะวา่ยมืพระพทุธเจา้มา 
ฟังครูบาอาจารยม์า แลว้ไตร่ตรองมา แต่ถา้ความจริงมนัจะเกิดข้ึน คือเห็นสจัจะอนัน้ีข้ึนมาก่อน 
เห็นสจัจะ 

ฟังนะ! เห็นสจัจะ เห็นสจัจญาณเกิดข้ึน กิจจญาณเกิดข้ึน สจัจะเกิดข้ึนแลว้ตอ้งวิปัสสนา
ใหไ้ด ้ การวิปัสสนานัน่ล่ะเป็นบญัญติั มนัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายเกิดข้ึน ตั้งอยู่
แลว้ดบัไป แต่ตอ้งเกิดข้ึน เพราะตวัมนัเองเป็นไตรลกัษณ์อยูแ่ลว้ เป็นอนิจจงั เป็นทุกขงั เป็น
อนตัตา ความเพียรน้ี ความอุตสาหะ ทุกขม์าก... ความทุกขใ์นการสร้างคุณงามความดี ทุกขม์าก
เพราะกิเลสมนัขดัขวาง น่ีความทุกขเ์กิดข้ึน ความเพียรเกิดข้ึน มนัหมุนไปไง น่ีวปัิสสนามนัจะ
เกิดข้ึน ความเกิดข้ึน เกิดข้ึนท่ีไหน? เกิดข้ึนท่ีใจ มนัเป็นบญัญติัท่ีหมุนไป จะลา้งความปลอมของ
มนั 

จะลา้งความปลอมของใจใหค้วามจริงคือหวัใจพน้ออกไปจากขนัธ์ ขนัธ์น่ีขาดออกไป
จากใจนะ กิจจญาณเกิดข้ึน แลว้สจัจญาณ กิจจญาณ จนวงรอบของ ๑๒ วงรอบ ๑๒ ธรรมจกัรน่ะ 
พระพทุธเจา้ถึงไดป้ฏิญาณตน ทั้งๆ ท่ีพระพทุธเจา้ปฏิญาณตนแลว้ เพราะกิจน้ีท าแลว้ ใหปั้ญจ
วคัคียน์อ้มใจเช่ือลงฟัง แลว้พอพระอญัญาโกณฑญัญะท าตามความเป็นจริง ยงัเปล่งอุทานออกมา
อีกเห็นไหม มนัเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่คนอ่ืนกท็ าได ้ แต่เดิมวา่น่ีมนัส่ิงท่ีละเอียดอ่อนมาก ไม่มีใคร
สามารถท าได ้ 
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พระพทุธเจา้ถึงวา่ “ไม่อยากสอน” แต่พอมาสอนแลว้พระอญัญาโกณฑญัญะรู้ข้ึนมา มนั
อุทานข้ึนมาเลยนะ “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” เห็นไหม มนัสามารถรู้ได ้จิตดวงอ่ืนสามารถรู้
ได ้ ไอค้วามรู้ไดใ้นหวัใจเรากมี็อยู ่ น่ีความรู้ไง ถึงวา่พลงังานตวัน้ีมนัไม่ใช่พลงังานแบตแหง้ 
พลงังานแบตแหง้น่ี พลงังานไฟตวันั้นมนัหมดไป มนัเป็นอนิจจงัเหมือนกนั เกิดข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ดบั
ไป แต่มนัไม่มีธาตุรู้อีกตวัหน่ึง มนัเป็นธาตุ มนัเป็นพลงังาน แต่ไอธ้าตุรู้ ไอค้วามรู้ ไอต้วัรู้ ตวัชีวิต
ไง มนัไม่มีชีวิต มนัไม่มีตวัสมัผสั มนัไม่มีตวัชีวิตตวัรับรู้ แต่ของเรามนัมีธาตุ ๖ อากาศธาตุ แลว้มี
ธาตุรู้อีกตวัหน่ึง  

ตวัธาตุรู้เป็นธาตุมีชีวิตแลว้รับรู้อยู ่ เป็นสสารเลย จิตตวัน้ีเป็นสสารเลย แลว้มนัรับรู้ตวัน้ี
ไง แต่มนัเป็นโดนของปลอมปกคลุมอยูเ่ฉยๆ แลว้น่ีกิจจญาณเกิดข้ึน หลุดออกไป ธรรมจกัร
เกิดข้ึน หมุนเขา้ไป เป็นไตรลกัษณ์ซอ้นไตรลกัษณ์ ของจริงมนัเป็นไตรลกัษณ์อยู ่ มนักเ็ป็นไตร
ลกัษณ์ แต่ของปลอมมนัเป็นไตรลกัษณ์อยู ่ เห็นไหม ของจริงหมายถึงวา่ ในเน้ือหาสาระของมนัก็
เป็นไตรลกัษณ์ มนัเป็นไตรลกัษณ์โดยธรรมชาติของมนั ของจริงคือตวัมนัเองตอ้งเกิดข้ึน ตั้งอยู ่
แลว้ดบัไป  

แต่น่ีวา่ไอธ้าตุรู้ไปเห็นความเป็นจริงเลย น่ีสจัจญาณเกิดข้ึน จนหวัใจมนัเห็นความเป็น
จริง มนัขาดออก ขาดเพราะอะไร? เพราะความฉลาดมนัเกิดข้ึน วิชชาเกิดข้ึน พอวิชชาเกิดข้ึนวา่ 
ส่ิงท่ีถกูงดัอยูน้ี่ สงัโยชน์มนัปิดไวเ้พราะมนัไม่รู้ คนรู้มนัตอ้งสละได ้ มนัหมุนเขา้ไป พอมนัสละ 
มนัรู้จริง มนัเห็นจริง มนัจะสลดัท้ิงทนัทีเลย มนัสลดัโดยธรรมชาติของมนั ธาตุน้ีหลุดออกมา
ชั้นหน่ึง สงัโยชนข์าดออกไป น่ีไง ถึงวา่ตวัจริงคือตวัของมนั มนักเ็ป็นไตรลกัษณ์ สพฺเพ ธมฺมา 
อนตฺตา ตวัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ดบัไป เราตอ้งสร้างข้ึนมา น่ีตวัจริงคือตวัไตรลกัษณ์ แลว้ความท่ีวา่
มนัแนบอยูก่บัจิต นั้นกเ็ป็นไตรลกัษณ์อีก เป็นของปลอมคลุมไวอี้กชั้นหน่ึง เห็นไหม ถึงวา่ฝ่าย
มรรคและฝ่ายกิเลสไง 

 ฝ่ายกิเลสมนักเ็ป็นของปลอมอยูแ่ลว้ ฝ่ายมรรคข้ึนมา ในตวัของมนักเ็ป็นอยา่งนั้น 
เพราะวา่มนัยงัเป็นพาหะอยู ่ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา อยู ่ ท่ีตอ้งขบัเคล่ือนข้ึนไป แต่ไอต้วัท่ีช าระเขา้
ไปแลว้ ไอข้องปลอมท่ีปกอยูท่ี่ใจน่ี มนัโดนพลงังานตวัน้ีเขา้ไปสะสางออก มนักเ็ลยเป็นธาตุรู้พน้
ออกไปอีกอนัหน่ึง มนัถึงวา่ไม่ใช่ตวัพลงังานตวันั้น ตวัพลงังานนั้นตวัมนัเอง มนัเผาไหมต้วัมนั
เอง แลว้มนัจะใชม้นัเองแลว้หมดไป อนัน้ีท าความสะอาดแลว้มนัเหลืออยูไ่ง เหลือตวัธาตุรู้อยู ่
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อาจารยม์หาบวับอกวา่ “ธรรมธาตุ” ตวัธรรมธาตุน้ีเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาเป็นเพราะความฉลาด
เกิดข้ึน 

ความเกิดข้ึนไป เกิดข้ึนจากอะไร? เกิดข้ึนจากความสามารถของใจดวงนั้นนะ เกิดข้ึนจาก
ปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน ครูบาอาจารยน้ี์สอนแนะแนวทาง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ 
“ช้ีใหค้นเดินไป บางคนกถึ็ง บางคนกไ็ม่ถึง” ช้ีความจริงน่ีแหละ บางคนกถึ็ง บางคนกไ็ม่ถึง บาง
คนกา้วเดินตาม มนัตอ้งถึง ถา้ช้ีแลว้ไม่กา้วเดินตาม ช้ีขนาดไหนมนักไ็ม่รู้ มนักไ็ม่ถึง น่ีการกา้ว
เดินไป ถึงวา่เกิดจากใจดวงนั้น เกิดจากใจดวงท่ีประพฤติปฏิบติั เกิดจากใจดวงท่ีจะกา้วเดิน
ออกไปจากใจของเราเอง กา้วเดินออกไปแลว้ยอ้นกลบัมาดู 

กา้วเดินคือธรรมะมนักา้วออกไป แลว้ยอ้นกลบัมาดูใจของตวั แต่น่ีมนัไม่ไดก้า้วเดิน มนั
ไหลลงต ่า สมมุติน้ีท าใหไ้หลลงต ่า พอเราดนัข้ึนมาหน่อยมนักไ็หลลงต ่า ไหลลงต ่าๆ อยู่
ตลอดเวลา แต่พอข้ึนถึงระดบักลางนะ มชัฌิมาปฏิปทา! กา้วข้ึนไป น่ีกา้วออกไป ยอ้นกลบัมาดู 
มนัตอ้งขาดได ้ ของปลอมเขา้กบัของปลอม ของจริงเขา้กบัของจริง ของปลอมเขา้กบัความข้ีเกียจ 
ความมกัง่าย ความไม่เอาไหน แต่ของจริง เห็นไหม จะเขา้หาของจริงตอ้งมีความวิริยะอุตสาหะ 
มนัถึงเป็นมรรค การงานชอบ ความเพยีรชอบ ความด าริชอบ ปัญญาตอ้งหมุนเขา้ไปโดยชอบ ถา้
ปัญญามนัไม่ชอบ...         

(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)       


