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ทุกคนปรารถนาความสุ ข หันไปทางไหนก็มีแต่ความทุกข์ ว่าศาสนธรรมๆ ว่าอยากจะมา
พึ่งศาสนธรรม
ธรรม ธรรมแท้ๆ ธรรมแท้มนั อาศัยอยูใ่ นสมมุติ ของดีๆ มันก็อาศัยของที่ไม่ดีบงั ไว้ไง ของ
จริ ง ของที่ไม่มีเลยนี่อาศัยสิ่ งที่มีอยู่ หลบอยูข่ า้ งล่าง ทองคากว่าเขาจะขุดกันขึ้นมา มันอยูใ่ นเหมือง
อยูใ่ ต้ดินนู่นน่ะ เขาถึงพยายามขุดขึ้นมาแล้วก็จะเอามาหลอม
ทองคานะ ทองคาแท้ๆ ทาใจให้เป็ นทองนะ ธรรมแท้ๆ อยูท่ ี่ใจ ธรรมน่ะ เราไปตื่นแต่ทอง
ข้างนอกกัน ตื่นทองไง เห็นทองก็วา่ เป็ นของดี ทองมันให้ประโยชน์แล้วก็ให้โทษด้วยนะ ของมัน
เป็ นกลาง เราใส่ กบั ตัวไว้ ออกไปข้างนอกเขาก็จ้ ีปล้นเอา เวลามันให้โทษขึ้นมาน่ะ เวลาเราขัดสน
ขึ้นมา ทองมันก็ให้ประโยชน์เรา แต่ถา้ เป็ นทองอยูใ่ นหัวใจ เป็ นบุญล้วนๆ เลย เป็ นความดีลว้ นๆ
เป็ นความสุ ขภายในล้วนๆ ข้างนอกมันจะมีสุขมีทุกข์บา้ ง จะขาดเขินบ้าง ถ้าหัวใจเป็ นทองแล้วนะ
มันอยูไ่ ด้
ก็อย่างที่วา่ โลกนี้จะแตกสลายไป หัวใจนั้นมันก็ยงั อยูไ่ ด้ สบายๆ นะ ให้ผลเป็ นบวกหมด
เลย ไม่มีลบแม้แต่นิดเดียว แต่มนั ยังอาศัยโลกนั้นอยูน่ ่ะ ธรรมแท้ๆ ธรรมที่ใจไง ทาใจเราให้เป็ น
ทอง แล้วทองข้างนอกจะไม่มีความหมายเลย ทาใจเราให้เป็ นทอง อยูท่ ี่การกระทานะ นี่ถา้ ทาได้
จริ ง เรามัน่ ใจจริ ง เราไม่ทาเล่น ทาเล่นก็ได้ผลเล่น
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หัวใจมันแปลกมาก ลองปั กลงไปตรงไหนสิ ปั กลงไป เชื่อมัน่ แล้วจริ งจัง ว่าใจเด็ดใจเพชร
แล้วจะได้ผล มันหลอกตัวเอง เริ่ มต้นก็หลอกตัวเอง ก็เหมือนกับทองคามันมีอยูท่ ี่ใจ เห็นไหม แล้ว
มันอยูใ่ นดิน ใต้ดิน ถ้าไม่ขดุ ขึ้นมา มันมีอะไรบังอยูบ่ า้ งล่ะ
มันเองมันก็คลุกอยูใ่ นดิน คลุกอยูใ่ นแร่ ธาตุต่างๆ กว่าจะขุดขึ้นมาได้ กว่าจะทาได้ ไอ้นี่
ความรู้สึกที่วา่ มันเป็ นความจริ ง ความอริ ยสัจ มันก็อยูท่ ี่ใจ แต่กิเลสตัณหา ความที่มนั บังไว้ ความ
มักง่าย ความพ่ายแพ้ ว่าอย่างนั้นเลยนะ
ความแพ้ของใจ ใจมันแพ้มาตลอด ความคิดอะไรที่มนั คิดขึ้นมา มันชนะมาตลอดเลย มันก็
เหมือนกับดินบังไว้นนั่ น่ะ เราต้องหลอมไง หลอมใจขึ้นมาให้เป็ นทองไง หลอมใจขึ้นมามันก็ตอ้ ง
ชาระสิ่ งนั้นออกไป สิ่ งที่มนั ฝังอยูท่ ี่ใจนัน่ น่ะ แล้วถ้าใจมันไม่มนั่ คง มันก็ทาไม่ได้ใช่ไหม เริ่ มต้นก็
ล้ม เริ่ มต้นก็ลม้ เริ่ มต้นกัดฟัน เพราะสิ่ งที่เริ่ มต้นมันเป็ นเหมือนสิ่ งที่แบกภูเขา
หัวใจเดิมแท้ หัวใจความคิดดั้งเดิมมันชนะเรามาตลอด มันมีเราคิดไงเพราะว่าเราคิด เราทา
นี่เราถูกต้องหมดเลย ทั้งที่มนั คิดผิด เราก็วา่ เราถูก พอเราปั กใจเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าบอกว่า ให้งดเว้นในการทาความไม่ดี เราก็คิดการกระทาของเราบางอย่าง ก็ดีและไม่ดี
ปนกัน แต่ส่วนใหญ่มนั จะคิดไม่ดี แล้วก็วา่ ทาได้ จะไม่มีใครเห็น ทาได้ ทาเลย
พอบอกว่า เอาศีลเอาธรรมขึ้นมา เอาเข้ามาขัดเกลาไง มันก็จะมาต่อต้าน พอเริ่ มต่อต้าน...
ไม่เคยทาเลย เพียงแต่วา่ ธรรมของพระพุทธเจ้าเอาเข้ามาต่อต้าน เห็นไหม ทาไม มันจะสู้อะไรไหว
เพราะมันเป็ นของข้างนอก จะว่าหนึ่งในสี่ หนึ่งในห้า หนึ่งในร้อย หนึ่งในพัน ก็ไม่ได้นะ มันไม่มี
เลยในใจเรา แล้วจะเอาเข้ามาในหัวใจ มาต่อสู้ มันถึงว่ามันแทบจะเป็ นไปไม่ได้ ถ้าคิดตามหลัก
แล้วแทบจะเป็ นไปไม่ได้เลย แต่ไอ้ความคิดปรารถนาของคนไง ความวาสนาบารมีวา่ อยาก
ปรารถนาความสุ ข มันก็เลยจะดึงเข้ามาไง
เชื่อ...คนตาบอดต้องเชื่อคนตาดี เราว่ามรรคผลไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี พระพุทธเจ้าว่ามี เรา
เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อคนตาดีก่อนไง พอเชื่อคนตาดี ความเชื่อมัน่ คือความปั กใจแล้ว ความเชื่อ
ความเลื่อมใส ความจริ งจังเกิดขึ้น แล้วก็ขวนขวายต่อสู้ ขวนขวายนะ ขวนขวายขึ้นมา เกิดขึ้นมา
จากภายใน
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เช่น นักสมาธิ เริ่ มต้นมันก็เป็ นแบบแบกภูเขาเลย พวกนี้ทาอย่างไร หลับตาลงไปแล้วมีแต่
ความคิด ตามตาราเขาว่าอยูว่ า่ ความสงบมันตรงข้ามกับความฟุ้ งซ่าน แต่ความฟุ้ งซ่านนี้ทาไมมัน
มากนักล่ะ ความคิดใฝ่ ดี เริ่ มต้นก็ใฝ่ ดีอยู่ นี่เขาเรี ยกกิเลสมันปล่อยให้หายใจไง ถ้าคิดทางดีนะมันก็
ปล่อยให้หายใจนิดหนึ่ง พอเริ่ มทามันก็หลอกมาแล้ว แม้แต่นงั่ สมาธิอยู่ ตั้งใจมาทาความดีนะ มัน
ก็ยแุ หย่อยูข่ า้ งในนัน่ น่ะ เดี๋ยวเมื่อนั้นเดี๋ยวเมื่อนี้ เห็นไหม เดี๋ยวพักก่อน เดี๋ยวค่อยทา นี่มนั เริ่ มนะ
มันเริ่ มแหย่เฉยๆ นะ
พอเสนามาร ลูก หลาน เหลนของมาร มันยังไม่ได้ขยับเลย ถึงบอก โอ๋ ย! มันนอนเนื่องมา
ในใจ ถึงว่า ทองคานี้มนั ซุกอยูข่ า้ งล่างน่ะ แต่สามารถทาได้ดว้ ยตบะ ตบะธรรมไง ตบะคือความ
ฝื น ไฟเผาเข้าไป ไฟคือตบะธรรม
ไม้เปี ยก ไม้ช้ืน ใส่ ไฟมันไม่ติด พระพุทธเจ้าสอนให้ตดั ไม้แล้วตากให้แห้ง ไม้แห้งไง คน
ถือศีลก็เหมือนไม้แห้ง เห็นไหม ไม่ถือศีลเลยก็เหมือนชุ่มอยูใ่ นกาม ทาได้ตามความใจชอบ พอมัน
ตายยืนต้นหรื อเขาล้มลงแล้วเราตัดขึ้นมา นี่กเ็ หมือนกัน ชีวิตความเป็ นอยูข่ องเราก็ครบวงจร วัน
หนึ่งใช้ทาอะไรบ้าง ประกอบอาชีพต่างๆ ถึงวันพระ วันศีล หยุดมาก็ผลักออกมาๆ ผลักใจ ผลัก
กายออกมาให้แห้งไง ศีลบังคับไม่ให้ทาตามใจตัว อดข้าวมื้อเย็น เห็นไหม เริ่ มทาให้แห้ง ไม้แห้ง
ใส่ ไฟมันจะติด นี่ตบะธรรมมันเผา ไม้แห้งจุดไฟมันก็ติดง่าย ไม้ดิบ ไม้ช้ืนจุดไฟติดยากนะ หัวใจ
เรามีศีลพอสมควรไหม ถ้าหัวใจได้ระวังมา มันก็ไม้แห้งไง หัวใจได้ระวังมา
“มโนกรรม กายกรรม วจีกรรม” มโนกรรม ความคิดของใจ ลองดึงไว้สิ ดึงให้หยุดให้ได้
พองานภายนอก พอเราว่าหนัก หนักมากนะ คนไม่เข้าใจเรื่ องธรรม เห็นคนทางานแบก
หามก็วา่ งานหนักมาก แต่ลองมาดูหวั ใจมันทางานสิ มันเครี ยดขนาดที่วา่ ทาให้เราเสี ยคนไปเลยนะ
มันไสให้เป็ น ๒ ชั้น ทาให้เราเป็ นขี้ขา้ มันชั้นหนึ่ง แล้วยังไปวิตกวิจารณ์จนเครี ยด จนทาให้เสี ยสติ
ไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วเวลามันเสี ยสติไปแล้ว ก็เรานี่เป็ นคนรับรู้ คนมีสติเสี ยไปมันก็มีจิตอยูเ่ พราะมัน
ไม่ตาย นี่มนั ให้ผลร้ายขนาดนั้น ให้เราทุกข์ยากอย่างหนึ่ง เราทุกข์ยากแล้วนะ แถมยังทาให้แบบว่า
ประคองตัวเองไม่ได้ คือสติเสี ยไปเลย ไม่เป็ นคนสมบูรณ์ แต่มนั ไม่ตาย มันให้ผลลบถึง ๒ ชั้น ๓
ชั้นน่ะ กิเลสเรามันทาอย่างนั้นล่ะ เราสงบมัน เราสงบกิเลสเรา เราก็มีความสุ ข
ไฟนี่มนั ไหม้อยูท่ ้ งั วันน่ะ ดับไม่ได้ ดับไฟเมื่อไหร่ กเ็ ย็นเมื่อนั้น ไฟดับลงชัว่ คราว หัวใจก็
ร่ มเย็นชัว่ คราว ไฟไม่เคยดับเลย ดับไม่เป็ น ดับไฟก็เอาน้ าธรรมไปดับ น้ าของธรรม น้ าของศีลไง
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นี่ขนั ติธรรม ขันติความอดทน มันจะไหม้มาเราก็ฝืนไว้ๆ ถ้าฝื นไม่ไหวก็ไม่คิดเลย นี่จะดับไฟ
ชัว่ คราว นี่ดบั ไฟชัว่ คราวนะ แล้วเราชักฟื นออกเรื่ อยๆ หมายถึงพยายามไม่คิด ความคิดนี้มนั ให้
โทษ รู้อยู่ ความคิดให้โทษ ไม่คิดมัน ชักฟื นออกๆ มันจะคิด บอก “อันนี้คิดแล้ว เบื่อ” ชักฟื นออก
ท่อนหนึ่ง เคยคิดแล้ว ความคิดนี้เราคิดแล้วมันจะมีอารมณ์รุนแรงทุกที ไม่คิด ถ้าสติทนั นะ เราก็
ชักฟื นออกท่อนหนึ่ง ถ้าไม่ทนั ก็เท่ากับเพิ่มฟื นเข้าไปอีก ๒-๓ ท่อน ไม่ทนั ก็คิดไปจบรอบแล้วไง
นัน่ ใส่ ฟืนเข้าไปๆ
พอชักฟื นออกๆ จากยับยั้งไม่ให้ไฟลุกนะ พอชักฟื นออกจนฟื นไม่มี ไฟมันจะมอดลง พอ
ไฟมอดลง นัน่ มันดับแท้ นัน่ คือสมาธิธรรม ใจสงบไง พอใจมันสงบก็เหมือนกับไฟดับชัว่ คราว
ไฟดับเลยล่ะ ไฟดับก็เหมือนกับใจมันพักได้ชวั่ คราว นี่! นัน่ เจอทองแล้วนะ นัน่ เจอทอง ทองอยูท่ ี่
ใจนัน่ น่ะ แต่ทองนี้เอาขึ้นมามันยังไม่ได้หลอม มันก็มีสิ่งสกปรกเต็มไปหมดเห็นไหม แต่กย็ งั เจอ
ยังเจอแร่ ทองคา
ธาตุ ๔ ธาตุ ๖ ดิน น้ า ลม ไฟ อากาศธาตุ กับธาตุรู้ ธาตุท้ งั ๖ คลุกอยูร่ วมกันต้องหลอม
หลอมให้ธาตุรู้เป็ นธาตุรู้ อากาศเป็ นอากาศ ลมเป็ นลม ดินเป็ นดิน ไฟเป็ นไฟ น้ าเป็ นน้ า เห็นไหม
แยกสิ แยกด้วยวิปัสสนาไง สิ่ งใดเป็ นน้ า ดูสิ เหงื่อไง เลือด น้ า นี่หลอม จะหลอมทอง ทาใจให้
เป็ นทองแท้ กาหนดกายดู ถ้าจิตมันสงบนะ กาหนดกายดู ถึงไม่สงบก็ดูกายนอก กายในไง ดูความ
แปรสภาพไป
มีน้ าจริ งๆ ไหม? มี เวลาเหงื่อออก เหงื่อไหลไคลย้อย น้ ากลัน่ ออกมาจากข้างในเลย เวลา
ปั สสาวะ นัน่ น้ าไหม แล้วดิน เราตัดผมสิ แล้วไปฝังไว้ในดินมันจะแปรไปเป็ นดินไหม ศพเขาฝังไว้
ก็เป็ นดิน สิ่ งที่คมแข็งนี่เป็ นดินหมด มันแปรสภาพเป็ นดิน ไฟคือไออุ่น ลมหายใจเข้าออกไง
อากาศธาตุ อากาศ ในโพรงกระดูกไง แล้วธาตุรู้มนั อยูท่ ี่ไหน ธาตุรู้น่ะ แต่นี่มนั ไม่อย่างนั้นน่ะสิ
มันรู้ท้ งั ตัว เพราะมันแบ่งไม่ได้
ธาตุรู้น้ ีเป็ นผูม้ าดูดิน น้ า ลม ไฟ มาดูกายไง กายจะไม่แปรสภาพ มันหลอมไม่ได้ เพราะเตา
ทั้งเตาเอย ทั้งภาชนะเอย มันต้องหาขึ้นมานะ เตาภายใน อย่าไปเตาภายนอก เผาลงที่กายนี่ เตาก็ได้
ทั้งตัวเรานี่ เตา ส่ งออกน่ะไฟแลบออกข้างนอกแล้ว ต้มน้ าไม่เดือดเพราะไฟมันไม่จดจ่อที่กน้ หม้อ
อันนี้กเ็ หมือนกัน จิตเวลาเพ่งมันไม่เพ่งลงที่กายนี้หรอก มันส่ งออกหมดล่ะ คิดแต่ไปเรื่ อง
อื่น มองแต่เรื่ องอื่น ไม่มองลงที่นี่ ไม่อยูใ่ นเตาไง กาหนดเตาได้ไหม ขอบเขตของเตา ขอบเขตของ
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กายเรา ของเขตของผิวหนังนี่ หลับตาแล้วนึกดูสิ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ไฟเผาเข้าไป เผาลงส่ วนที่เรา
คิดขึ้นมานัน่ น่ะ ใจมันจ่อ จะเป็ นเนื้ออะไรก็ได้ หัวกะโหลกก็ได้ เผาเข้าไปเลย นั้นล่ะเตา นึกขึ้นมา
นัน่ น่ะคือการเผานะ ตบะธรรม
การเผา หัวกะโหลก ดูสิ ตาโบ๋ แล้วมันอยูท่ ี่ไหน? มันอยูบ่ นหัวเรานัน่ น่ะ หัวของเรานี่นะ
แปรสภาพแล้วเป็ นอย่างนั้น แต่นี่มนั ยังไม่แปรสภาพ อาศัยเอาไว้ชวั่ คราวเท่านั้นเอง คือว่าหัวใจนี้
มันโง่ หัวใจพวกเรานี่โง่นะ ไม่เข้าใจตามหลักความเป็ นจริ ง มันเหมือนขี้ขา้ ให้เขาหลอกใช้ไง เกิด
มาด้วยกรรม
คนเราเกิดมาเป็ นมนุษย์ เป็ นคน ทากรรมพอสมควร ทากรรมดีนะ ถือมีศีลมีสตั ย์ ถึงได้เกิด
เป็ นมนุษย์ แล้วก็หลงระเริ งกัน ใช้ชีวิตมนุษย์น้ ีให้มนั หมดไป ๑ ภพ ๑ ชาติ พอประสบความสาเร็ จ
ทางโลก เห็นไหม เป็ นขี้ขา้ แต่ไม่ได้เปิ ดตาใจ ตาธรรม
เกิดเป็ นมนุษย์แล้วก็ตายไป ทาความดีกไ็ ปเกิดบนสวรรค์ ทาความดีพอสมควรก็ได้กลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์อีก ทาความชัว่ ก็ไปเกิดในนรกในอบาย เป็ นสัตว์เป็ นเปรตเป็ นผีไป วัฏฏะมันก็วน
ไปอย่างนั้นน่ะ
ฉะนั้น ถ้าเราเกิดเป็ นมนุษย์แล้ว เรามีสมบัติพร้อม มีกายกับใจ แล้วมาเกิด วิธีการไง
เทคนิคการทาให้ใจนี้พน้ จากวัฏฏะคือว่า ไม่ตอ้ งหมุนไปตามธรรมชาติ ฝื นไง ออกจากวัฏฏะ ออก
จากกระแส การออกจากระแสต้องทาให้ใจนี้ฉลาด หัวใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตอ้ งให้หวั ใจ
บุคคลนั้นเป็ นผูพ้ าออกกระแสเอง วิธีการพระพุทธเจ้าสอนไว้ แต่วิธีการก็คือวิธีการ
คาว่า ”ทองข้างนอก” เห็นไหม ท.ทหาร อ.อ่าง ง.งู...“ทอง” นี่วิธีการ
สัจธรรม อริ ยสัจจะ พระพุทธเจ้ากาหนดแล้ว “ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค” มรรคคือวิธีการ
เห็นไหม มันก็เหมือน ท-อ-ง “ทอง” เราก็วา่ ทอง เขียนกันแล้วก็ให้เด็กอ่าน แล้วก็ให้ผใู้ หญ่อ่าน
แม่สอนลูก เห็นไหม ลูก ทองเป็ นอย่างนี้นะ ทอง อ๋ อ! ทองเป็ นอย่างนี้เหรอ ชื่อว่า “ทอง” นะ แล้ว
ก็ที่อยูใ่ นคอลูกเรี ยกว่าทอง เห็นไหม สอนเด็กโง่ๆ ให้รู้จกั ชื่อทองก่อน แล้วก็เห็นตัวทองข้างนอก
แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น พระพุทธเจ้าสอนทองที่หวั ใจ ทองแท้ ทองคาแท้
ธรรมะแท้อยูท่ ี่ใจ ใจผูท้ ี่ฉลาด ผูท้ ี่ฉลาดก็ผทู้ ี่เอาใจออกจากวัฏฏะไง นัน่ คือทองแท้ ทองที่มนั ไม่
บุบสลาย ทองที่ฝังที่ใจ เกิดจะมีทองแท้กใ็ ช้วิธีการนี้ไง วิธีการที่พิจารณานี่ วิธีการพิจารณาดูกาย
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สอนใจให้ฉลาดไง ใจฉลาดแล้วมันเห็นทอง แล้วหลับตาสิ หลับตาก็เห็นทองที่ใจ เห็นไหม ภาพ
ของตา เพ่งกสิ ณ เป็ นทองๆๆ ก็ทองที่ใจ อันนั้นเป็ นทองธรรมดานะ แต่วิธีการทาทอง ทาทองเข้า
ไปใจ วิธีการทา ก็การวิปัสสนาไง
ใจโง่ๆ ใจที่ไม่เข้าใจ เพราะมันติดสมมุติมา ภพชาติผา่ นมามาก มันก็ยดึ สมบัติ ยึดกายนี่
ปรารถนานะ กาย กลัวจะเป็ น กลัวจะตาย กลัวจะเจ็บ กลัวจะปวด กลัวเราจะไม่ประเสริ ฐเลอเลิศ
ถนอมในสิ่ งที่มนั บูดเน่า ถนอมในสิ่ งที่มนั จะพัง ถนอมในสิ่ งที่มนั เป็ นไปไม่ได้ มันนอกจาก
ความคิดยับยั้งไว้ของเรา มันต้องแปรสภาพตามความเป็ นจริ งตามกฎของอนิจจัง
“สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นต้องดับไปเป็ นธรรมดา”
สิ่ งนั้นไม่มีการฝื นโลก มันไม่มีสิ่งใดๆ อยูค่ ้ าฟ้ า ไม่มีสิ่งใดๆ เลยจะคงที่ ไม่มี แต่หวั ใจมัน
โง่ มันก็พยายามจะดึงให้คงที่ไง มันโง่แล้วไม่พอนะ มันจะดึงให้ร่างกายนี้ไม่แปรสภาพอีกด้วย
กลัวเป็ น กลัวตาย กลัวการแปรสภาพ ตัวมันเองก็แปรสภาพ กายก็แปรสภาพ แต่มนั ก็ฝืนกระแส
เพราะความโง่ของมัน มันจะเอาอะไรไปสอนมันให้มนั เห็นตามความเป็ นจริ งล่ะ มองข้างนอก
มองแล้วก็ยงิ่ มองก็ยงิ่ โง่
มองกายนอกให้มนั ไม่สวย มันก็สวย ยิง่ มองมันยิง่ สวย กายเราก็สวย กายเขาก็สวย ถึงไม่
สวยก็จะทาให้สวย ไม่สวยก็จะตบแต่งให้มนั สวย เอาสิ่ งใดๆ มาปรนเปรอมันไง ชาระล้างมัน
น้ าหอมพรมเข้าไปจะให้มนั สวย มันสวยได้ไหม น้ าหอมกลิ่นที่ถกู ใจมันก็วา่ หอม กลิ่นที่ไม่ถกู ใจ
มันกลับจะเหม็นอีกด้วย เนื้อก็เหม็น เอาของเหม็นโปะเข้าไปมันก็หอมมันก็เหม็น ถึงเวลาแล้วมัน
ต้องเหม็น แต่กอ็ ยากให้มนั หอม เห็นไหม นี่โง่ช้ นั หนึ่งแล้วนะ แล้วเมื่อแปรสภาพแล้วก็ยงั ไม่เชื่อ
ถึงต้องทาใจให้มนั สงบ ให้เห็นตามความเป็ นจริ ง แล้วก็เพ่งพินิจดู
ถ้าจิตมันสงบนะ แล้วทาตามพระพุทธเจ้าสอน จิตมันสงบแล้วมันจะเห็นความเป็ นไป ถ้า
ไม่มนั เห็นความเป็ นไป จิตหนึ่งไง จิตนี้ต้ งั มัน่ พอจิตนี้สงบ จิตนี้เป็ นสมาธิ จิตนี้ได้เคลื่อนไหว สิ่ ง
ที่การเคลื่อนไหวมันเข้ากับสิ่ งที่เคลื่อนไหว น้ าอยูก่ บั น้ า ดินอยูก่ บั ดิน ลมอยูก่ บั ลม ไฟอยูก่ บั ไฟ ใจ
อยูก่ บั ใจ การเคลื่อนไป กาลเวลาอยูก่ บั กาลเวลา จิตนี้หมุนไปตามวัฏวน มันก็วนไปอยูอ่ ย่างนั้นน่ะ
ความเคลื่อนไป การเคลื่อนไปมันมองไม่เห็นหรอก พอหยุดอยู่ ภาพจะชัดขึ้น ความหยุด
อยู่ จิตหยุดอยู่ จิตเป็ นหนึ่ง จิตเป็ นสมาธิ จิตมีการตั้งมัน่ จิตมีการเพ่งพินิจ มันต้องเห็นสิ กายต้อง
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เห็น เห็นตามความเป็ นจริ งด้วย เพราะว่าจิตนี้ต้ งั มัน่ จะเห็นกายตามความเป็ นจริ ง ไม่ใช่เห็นกาย
ตามความสมมุติ
ปกติของมนุษย์จะเห็นกายตามความสมมุติ ความสมมุตินะ เพราะเราสมมุติวา่ กาย เห็น
ไหม สมมุติ หนึ่ง คือเราสมมุติแล้ว สอง สมมุติคือว่า มันเป็ นตามสภาพเท่านั้น เราไม่รู้ แต่ถา้ เห็น
ตามความเป็ นจริ ง จิตนี้ต้ งั อยู่ เห็นกายใน เห็นตามความเป็ นจริ ง มันไม่มีกาลเวลา เห็นปั๊ บ มันจะมี
สภาพเคลื่อน ไม่มีกาลเวลา จับได้นะ จิตเราไม่เคลื่อน จิตเราจับอยู่ มันก็เป็ นการจดจ่อ จดจ่อเราก็
ให้มนั แปรสภาพไง แปรสภาพแบบรื้ อถอนกับแปรสภาพตามความเป็ นจริ งต่างกัน
ตามความเป็ นจริ ง ธรรมดามันเคลื่อนไป มันแปรสภาพโดยอัตโนมัติ มันตายสูญ ตายแล้ว
ตายเล่า เซลล์ในร่ างกายนี้ตายตลอดแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ข้ ึนมา เห็นไหม อันนั้นมันตามธรรมชาติ
แต่นี่มนั เหนือธรรม เหนือธรรมเพราะจิตนี้เหนือธรรม จิตนี้ต้ งั มัน่ ธรรมชาติของจิตคือต้องเคลื่อน
ไป แต่จิตนี้ต้ งั อยูแ่ ล้วมันเหนือธรรมแล้ว เหนือธรรมส่วนหนึ่ง แล้วกายที่เห็นกายภายในก็เหนือ
ธรรมชาติ มันน้อมใจไป มันราพึงไป มันจะเคลื่อน...ไหวทันที ไหวให้จิตนี้เห็นไง
พอจิตนี้เห็น โอ้โฮ! มันฉลาดนะ มันจะตื่นเต้น มันจะเข้าใจตามความเป็ นจริ ง โอ๋ ย! กายที่
มันแปรสภาพแบบพระพุทธเจ้าสอนมันเป็ นอย่างนี้หนอ มันไม่ใช่อยูใ่ นอานาจของเราจริ งๆ มันจะ
สลดสังเวชมากนะ มันจะฉลาดขึ้นไง
เห็นไหม การฝึ กให้ฉลาดต้องฝึ กด้วยตัวเอง เห็นปั จจุบนั ธรรม เป็ นปั จจุบนั ธรรม เป็ น
ปั จจุบนั จิต จิตเดียว จิตหนึ่งเดียว เห็นขณะเดียว เห็นขณะจิตที่มนั แปรสภาพโดยตามความเป็ นจริ ง
ไม่ใช่แปรสภาพตามความเป็ นธรรมชาติ แปรธรรมชาติตามธรรมชาติ ใครๆ ก็เห็น ใครๆ ก็รู้
ใครๆ ก็พดู แต่กโ็ ง่ ก็พดู สักแต่วา่ พูดนี่ ไม่ได้พดู ให้หวั ใจนี้ออกไปนี่
แต่พระพุทธเจ้าสอนให้ออก ให้เห็นตามความเป็ นจริ ง แล้วเห็นออกจากวัฏฏะ ถ้าเห็น
ใหม่ๆ นี้ เห็นตามความเป็ นจริ ง เพราะจิตนี้หนาแน่นไปด้วยกิเลส เห็นครั้งแรกๆ มันไม่หลุด
ยกเว้นแต่ขิปปาภิญญา เห็นแล้วจะหลุด ผลัวะ! ผลัวะ! เลย
แต่สตั ว์ผมู้ ีกิเลสหนาอย่างพวกเรา เห็นแล้ว มันจะเห็นตามความเป็ นจริ งแล้วจะสลดสังเวช
มันจะปล่อย ปล่อยเลยนะ จิตนี้รวมลง จิตนี้ปล่อยออกไป เหมือนกับเราโยนก้อนหินลงไปในน้ า
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นัน่ น่ะ จ๋ อม! หายไปเลยน่ะ จิตนี้เหมือนกัน พอมันเข้าใจ มันสลด โอ้! เราโง่มาขนาดไหนเนาะ มัน
ปล่อย ผลัวะ! เย็น สุ ขมาก
สุ ขที่อะไร? สุ ขที่มนั ฉลาดขึ้นไง สุ ขที่มนั หายโง่ไปชัว่ คราวไง มันหายโง่นะ นี้มนั เข้าใจ
แล้ว มันเพียงแต่วา่ มันไม่ขาดออกจากใจ
คาว่า “เข้าใจ” กับ “ขาด” ต่างกัน เข้าใจนี้มนั ก็ปล่อย สักแต่วา่ เนาะ กายเป็ นกาย จิตเป็ นจิต
มันจะเข้าใจไปอย่างนั้นนะ แต่ถา้ มันเข้าใจอย่างนั้นแล้ว เราก็ศึกษาธรรมะด้วยใช่ไหม คาสอน
พระพุทธเจ้าบอกพิจารณากายซ้ าไปอีก ซ้ าไปๆ เพื่ออะไร? เพื่อให้เป็ นตามที่ในธัมมจักฯ ที่
พระพุทธเจ้าสอน ย กิญฺจิ สมุทยธมฺ ม...เราเห็นแล้ว แต่มนั ยังไม่เข้าใจถึงโดยรอบไง กิจนี้ควร
กาหนด เรากาหนดแล้ว กิจนี้ควรชาระ เราชาระแล้ว แต่มนั ยังไม่ขาด
กาหนดจิตแล้วพิจารณาอีก พิจารณากายซ้ านั้นนะ พิจารณาทองที่เราว่าที่มนั ยังสกปรกนัน่
ล่ะ พิจารณาสิ พิจารณาซ้ านะ งานอันเอก งานของเอกบุรุษ เอกสตรี ไง เอกนะ งานอันเอกเลย
เพราะงานอันนี้ทาแล้วมันจบ ทาแล้วมันสิ้ น ไม่ใช่งานอย่างโลกเขา งานอย่างโลกเขาไม่มีวนั จบ
ไม่มีวนั สิ้ น จะงานใดๆ ก็แล้วแต่ ทาไปแล้วมันวนไปไง วนไปเพราะสิ่ งนี้มนั ชารุ ด ทุกอย่าง งาน
ในโลกมันมีการชารุ ด มีการเกิดขึ้น มีการตั้งอยู่ แล้วมีการดับไป
งานใดๆ ก็แล้วแต่ งานสร้างภพสร้างชาติ จะสร้างครอบครัว จะสร้างอะไรก็แล้วแต่ มันก็
หมุนไปอย่างนั้นน่ะ สร้างแล้วยังต้องกลับมาสร้างซ้ าอีกนะ สร้างซ้ าอีกๆๆ เพราะชอบใจไง ชอบ
ใจในการประสบความสาเร็ จ ชอบใจให้รางวัลกัน เพื่อยึดเพื่อถือ แต่เราไม่เคยให้รางวัลใจเลย เรา
ให้รางวัลเองนะ เราต้องทาเอง ให้รางวัลเอง เป็ นปั จจัตตัง รู้จาเพาะตนเอง นัน่ งานภายใน งานอัน
เอก งานอันประเสริ ฐ งานของพระพุทธเจ้า งานทางศาสนา งานของผูจ้ ะรื้ อภพรื้ อชาติ ชาติของใจ
รื้ อภพรื้ อชาติไง รื้ อให้มนั สั้น กาลังใจมันก็เกิด เพราะมันได้เทียบไง งานข้างนอกเราก็ทามหาศาล
เลย แล้วเคยมีความสุขขนาดนี้ไหม
ขณะจิตที่มนั ปล่อยนี่ ขณะจิตที่มนั หลุดออกไปชัว่ คราว มันเวิง้ ว้างน่ะ สุ ขใดๆ จะสุ ขแบบ
ในศาสนานี้ไม่มี ไม่มีหรอก ธรรมะ รสของธรรม มันประเสริ ฐเลอเลิศเพราะคนไม่เคยดื่ม คนไม่
เคยกิน ใจไม่เคยเสวย พอไม่เคยเสวยมันก็คาดเดาว่า สุ ขของธรรมมันจะสุ ขอย่างใดหนอ ทาไปก็
ทุกข์กย็ ากอยูน่ ี่ นัง่ มันก็ทุกข์ ฝื นใจก็ทรมาน เห็นไหม เวลาสุ ข สุขอย่างไร

©2012 www.sa-ngob.com

เทศน์อบรมในพรรษา ๙

เดี๋ยวนี้ได้ประสบแล้ว จิตมันได้เสวยแล้ว อ๋ อ! ธรรมมันเป็ นอย่างนี้เอง นี่มนั ก็มีแก่ใจ คนมี
แก่ใจ คนก็จะขวนขวาย พิจารณาซ้ า การพิจารณานี้มนั ต้องมีพ้นื ฐานไง พื้นฐานคือความสงบของ
ใจเป็ นพื้นฐาน ถ้าจิตนี้ไม่มีความสงบเป็ นพื้นฐาน การพิจารณานี้จะไม่เกิด การพิจารณากาย
พิจารณาแล้วมันก็ไม่เกิด คาว่า ”ไม่เกิด” คือว่า พิจารณา มันพิจารณาหลอกตัวเองไง
ถ้าพิจารณาแล้วมันไม่เป็ นไป เห็นไหม ความสุ ขมี ๒ อย่าง
สุ ขเกิดจากจิตมันปล่อยวาง จิตสงบสุ ขอย่างหนึ่ง
สุ ขเกิดจากการพิจารณาแล้วรู้ตามความเป็ นจริ ง ปล่อยวาง อย่างหนึ่ง
เราอย่าไปโลภมากในการพิจารณาแล้วปล่อยวาง ถ้ามันทาไม่ไหว เราต้องกลับมากาหนด
จิตให้มนั สงบ กาหนดจิตให้มนั มีพ้นื ฐานไง พื้นฐานเหมือนเรามีกาลัง เรามีกาลังเรายกก้อนหิ น ยก
อะไรเราก็ยกไหวใช่ไหม ถ้าเราเพลีย เราเมื่อยล้า ยกไม่ข้ ึนแล้วก็จะฝื นยก เพราะคนมันงก มันอยาก
ให้งานเสร็ จไวๆ คนมักง่าย คนมักง่ายจะได้ยาก คนมักง่ายจะทางานผลุบผลับ คนมักง่ายทางาน
แล้วมันจะไม่ได้ผล เราอย่าให้ใจมักง่าย ให้เดินตามขั้นตอน ให้ใจก้าวเดินไปตามความเป็ นจริ ง
ของมัน อย่าไปคาด อย่าไปหมาย จะคาด จะหมาย จะเอาผล จะเอาประโยชน์ บ้าไปตามกิเลส เห็น
ไหม กิเลสมันหลอกในขณะปฏิบตั ิ
กิเลส คือความเคยใจ มันจะขวางการปฏิบตั ิตลอด มันจะขวางทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะพ้นจาก
เงื้อมมือของมัน ฉะนั้น ถ้าเราตั้งใจทา เราก็ตอ้ งฝื น การฝื น ฝื น ๒ อย่าง ฝื นความทุกข์ยากอย่าง
หนึ่ง ฝื นการกระทาของใจที่มนั ไม่ให้ทาอีกอย่างหนึ่ง ฝื นความทุกข์ความยากที่มนั ต่อต้านอย่าง
หนึ่ง กับฝื นไอ้ความเหนี่ยวรั้งของกิเลสนี้ในหัวใจอีกอย่างหนึ่ง
ฉะนั้น เราต้องมาทาความสงบ การฝื น กิเลสมันบังเงา ต่อต้าน จะไม่ให้เราทา แต่พอเราทา
ได้ประโยชน์ มันก็จะยุให้เสี ย ให้พิจารณา ให้กา้ วเดินไป ให้เราหมุนไป ให้เราหกล้มไง พอเราก้าว
ไป หกล้มไป ล้มลุกคลุกคลาน พอล้มลุกคลุกคลานมันก็เบื่อในการปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิแล้วก็เหนื่อย
ขนาดนี้ งานก็ไม่ได้สมปรารถนา ถ้าท้อใจ อันท้อใจนัน่ แหละเสี ยท่ากิเลสแล้วนะ เสี ยท่าไอ้กิเลสที่
มันยุแหย่แล้ว
ในการปฏิบตั ิน้ ี ถึงปฏิบตั ิไปมันก็ยแุ หย่ไปตลอด เพราะการเริ่ มต้นมันจะเป็ นอย่างนั้น เราก็
ฝื นนะ เราก็ตอ้ งฝื น เพราะการฝื นนั้นเป็ นยอดคน การฝื นคือฝื นกิเลส ไม่ใช่ฝืนเราหรอก เรา
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ปรารถนาดี เราต้องการทาความดี เราต้องการให้ใจเราเป็ นเอกบุรุษ เราต้องการใจให้เราหลุดพ้น
มันต้องให้กาลังใจเราตลอดไป...
...ทุกข์ยากขนาดนั้นนะ เพื่อจะปรารถนาโพธิญาณไง ศาสดาองค์เอกก็ทุกข์มาเป็ น...
...เกิดมา ชาติปิ ทุกฺขา ชาติการเกิดนี้เป็ นทุกข์ เป็ นอริ ยสัจ ชาตินี่การเกิดเป็ นทุกข์ เราเกิดมา
ท่ามกลางกองทุกข์ แล้วจะไปกลัวทุกข์ทาไม เราเกิดมาท่ามกลางของกองทุกข์ แต่เราเข้าใจว่าสุ ข
แต่หวั ใจมันโง่มาตลอดนะ เราเกิดมาท่ามกลางกองทุกข์ แล้วเมื่อมาปฏิบตั ิมนั จะทุกข์ขนาดไหน
ให้มนั ทุกข์ให้ตายให้ดูเถอะน่า
เพราะทุกข์น้ ีมนั จะทาให้เราพ้นทุกข์ไง ทุกข์น้ ี ถึงพอใจในจะทุกข์ ถ้ามีความพอใจจะทุกข์
มีความพอใจในการปฏิบตั ิ กาลังใจมันก็มา ไอ้กิเลสที่มายุแหย่เมื่อกี้น้ ีมนั ก็จะน้อยหน้าถอยลงไป
ไอ้กิเลสที่มนั มายุมาแหย่น้ นั แหละว่า “เราวาสนาน้อย เราทาแล้วไม่ไหว หรื อทาไปก็ทาแล้วมัน
ทุกข์ขนาดนี้” ก็มาเทียบดู ก็เทียบดูสิ เทียบดูทุกข์เวลาไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ มันก็ทุกข์อยูแ่ ล้ว ผูป้ ฏิบตั ิ
นาหน้ามาก็ทุกข์เหมือนกัน ครู บาอาจารย์ทุกๆ องค์มา ทุกข์มาอยูห่ น้า ทุกข์มาทั้งนั้นน่ะ แล้วเราจะ
มาชุบมือเปิ บ
ถ้าไม่ชุบมือเปิ บมันก็จะทอนกาลังใจ กิเลสมันก็ทอนกาลังใจของเราไปแล้ว เห็นไหม
“โอ๋ ย! ไม่ไหว โอ๋ ย! ไม่ไหวแล้ว โอ๋ ย!” โอ๋ ย! ก็ทอนแล้ว ในเมื่อเรามีกาลังใจขึ้นมาแล้ว เรามา
เทียบอย่างนั้น เทียบถึงทุกข์ แล้วเราก็ดูทุกข์จริ งๆ ด้วย พอเราใช้ปัญญานี้ไล่กิเลสจนมันสงบแล้ว
นะ พอเรากลับมาทา ใจก็สงบ เพราะอันนี้พอเราทันมันแล้ว มันจะอาย ความคิดเป็ นของกิเลส มัน
อายนะ อายสติปัญญาของธรรม ไอ้สงั ขาร ความปรุ ง ความแต่ง มันอาย ถ้าสติเราไม่พอ ความสงบ
เราไม่พอ ความคิดนั้นเป็ นสังขารมาร เป็ นมารสังขาร การปรุ งของมาร มารมันปรุ ง
แต่พอสติเราทัน การปรุ งนั้นมันจะหยุด สังขารจะหมุนไปด้วยมรรค สังขารอันนี้จะเป็ น
มรรคนะ ความคิดที่ให้กาลังใจ ความคิดก้าวเดิน ใจมันก้าวเดินไปในความคิดของเรานี้ อันนี้เป็ น
มรรค พอเป็ นมรรคมันก็ชุ่มชื่น งานนี้กเ็ ป็ นงานอันชอบ ความเพียรก็เพียรลงที่การปฏิบตั ิ เพียรลง
ที่การวิปัสสนา ก็พิจารณาทองอย่างเก่า เอาทองนั้นมาตั้งขึ้นอีก กายที่เห็นนัน่ น่ะ
การเห็นครั้งก่อน เห็นครั้งที่แล้ว จะกายรู ปทรงใดก็แล้วแต่ อันนั้นเห็นเป็ นอดีตไปแล้ว เรา
ก็ต้ งั ปั จจุบนั ธรรมไง ปั จจุบนั ธรรม ปั จจุบนั จิต จิตนี้กต็ ้ งั ขึ้น กาหนดดูที่กายอีก กายส่ วนใดส่ วน
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หนึ่งนะ มันไม่ท้งั กายหรอก แต่ถา้ เห็นทั้งกายยิง่ ดี กายส่ วนใดส่ วนหนึ่งหรื อทั้งโครงร่ างก็ได้
แล้วแต่บารมีของแต่ละบุคคล ทั้งโครงร่ างนะ บางขณะจะเห็นกายเป็ นกายเลย กายเป็ นกายเรานี่
แหละ เป็ นซากศพก็มี เป็ นซากศพนะ ทั้งตัวเลย จับพลิกจับหงายเลย มันนอนอยูต่ รงหน้านัน่ ล่ะ
นอนอยูใ่ นคลองของตาเรา ตาธรรม จะเป็ นร่ างกายทั้งกาย จะส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
ดูสิ พอดูแล้วราพึง ใจราพึงให้แปรสภาพ ให้เอาไฟเผา ถ้าจิตเป็ นสมาธิ เอาไฟเผาก็พรึ่ บ!
มันจะลุกไหม้ ละลายไปเลย เอาไฟเผานะ เอาน้ าท่วม เอาน้ าซัด เอาดินกลบ ให้ละลายได้ ให้
ละลาย กายละลายทันที เพราะมันละลายด้วยอานาจของจิตไง เพราะจิตนี้มนั ติดตรงนี้ พอจิตติด
ตรงนี้มนั ต้องเกาะเกี่ยวตรงนี้ พอจิตติดตรงนี้ เกาะเกี่ยวตรงนี้ การเกาะเกี่ยวมันเกาะเกี่ยวด้วย
กระแส ด้วยความผูกมัด มันไม่แตกออกไปไง มันเป็ นทิฏฐิ เป็ นการอุปาทาน การยึดมัน่
ทองนี้ยดึ มัน่ ขึ้นมา ยึดมัน่ ในตัวทองนั้น มันก็เลยไม่สะอาด มันไม่สะอาด ฟังสิ ความยึดมัน่
ความเป็ นทิฏฐิมานะ ทุกอย่างมันยึดลงไปหมดเลย ยึดลงที่กาย เพราะจิตมันโง่ จิตมันไม่เข้าใจ มัน
เป็ นธรรมชาติของมันโดยธรรมชาติของมันอยูแ่ ล้วด้วยที่มนั ยึดมาอย่างนั้นน่ะ มันยึดมาอย่างนั้น
นะ ยึดมาตลอด ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ ก็ซ้ าลงไปสิ พอซ้ า เห็นถึงความแปรสภาพไง
การแปรสภาพหมายถึงว่า มันหลุดมือไปไง อย่างจิตนี้มนั พิจารณาอยูม่ นั ก็เหมือนกับว่า กา
ไว้ไง พอกระแสของใจมันไว กระแสของมรรค กระแสของการเพ่ง การเพ่งนะ การพินิจ การดู
การไตร่ ตรอง งานลงที่ไหน? งานลงที่ใจ ความเพียรลงที่กายนั้น งานก็ชอบ ความเพียรก็ชอบ สติก็
ชอบ ปั ญญา คือการใคร่ ครวญก็ชอบ เห็นไหม ครบองค์มรรคไหม จี้ลงไป พิจารณาลงไป ซ้ าลง
ไป เหนื่อย งานภายในนะ เหนื่อย ถ้าพิจารณาไหว สู้ ถ้าเห็นว่าไม่ไหว ถอยกลับมาดู กลับมาพักใจ
เหนื่อยมาก เหนื่อยมาก งานรื้ อภพรื้ อชาติ งานอันประเสริ ฐ
ดูกาลังของตัว ผูท้ ี่พิจารณา ผูท้ ี่ฉลาด มันรู้กาลัง เป็ นกาลังของแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลนะ
แต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ถ้าพิจารณากายนะ พิจารณาเวทนาก็เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน ถ้า
พิจารณาไหวก็พิจารณาไปเลย แต่มนั ผิดหรื อถูก แล้วแต่ความไม่เคยทา บางทีเข้าใจว่ามันพิจารณา
ได้ พิจารณาใหญ่เลย มันก็แยกแยะออกไป แต่พิจารณาไปสักพักหนึ่ง “เอ๊ะ! อันนี้มนั พิจารณาด้วย
มรรคหรื อด้วยมารเนี่ย” เพราะมันจะเห็นผลเอง กินข้าวกันอิ่มเอง
ไอ้นี่กินข้าวไป เอาข้าวยัดเข้าปาก ยัดเข้าจมูก ยัดเข้าลูกตา มันจะเข้าได้อย่างไร แต่ขณะ
เพลินนี่ไม่รู้นะ มันจับส่ ง จับส่ งไป แต่พอทันเข้าถึงได้พกั ไง โอ๋ ย! มันผิด งานนี่ ฟั่นเฝื อแล้ว การ
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พิจารณาเป็ นอย่างนั้นจริ งๆ งานนี้ฟั่นเฝื อแล้วมันจะปล่อย ปล่อยกลับมาสงบ พุทโธๆๆๆ เลยล่ะ
หรื อไม่พทุ โธ ปล่อยเฉยๆ มันก็สงบเอง มันเหนื่อยแล้วนี่ กลับมา พิจารณาซ้ าอีก
คาว่า “พิจารณาซ้ า” อย่าคิดว่าพิจารณาซ้ าแล้วมันเป็ นการที่วา่ งานนี้ไม่เป็ นงานนะ เรานับ
เงิน แบงก์ใบเก่าไหม แบงก์ร้อยก็แบงก์ร้อยเก่า แบงก์พนั ก็แบงก์พนั เก่า เราทาไมอยากจะนับ
มากๆ ล่ะ ถ้ามันใบเดียวเราก็นบั ใบเดียว เราก็ได้ร้อยเดียวใช่ไหม นี่เรานับแบงก์ร้อยสิ บใบ เราก็ได้
พันหนึ่งใช่ไหม ร้อยใบก็หมื่น แสนใบล่ะ ใครก็อยากจะนับมากๆ
งานนี้กเ็ หมือนกัน วิปัสสนาก็พิจารณานัน่ ล่ะ ยิง่ พิจารณามากเท่าไรมันยิง่ ได้มากเท่านั้น
ไม่ใช่วา่ พิจารณาแล้วจะได้เท่าเก่า...ไม่ใช่ พิจารณาซ้ าลงไปเท่าไหร มันก็ได้มากเท่านั้นๆ มากจน
มันขาดออกไปเลยล่ะ น้ าหนัก ความชัง่ น้ าหนักมันเท่ากันไง อย่างทอง ๑ บาท เรารู้ได้ค่าอย่างไร
ว่า ๑ บาท มันก็ตอ้ งเอาลูกตุม้ ๑ บาทมาชัง่ ใช่ไหม ก็ได้ค่า ๑ บาท ความเสมอกัน ๑ บาทต่อ ๑ บาท
มันก็จ่อกันไว้
การพิจารณากาย การพิจารณาเท่าทันกัน มันก็เทียบกัน มันก็จ่อกันไว้ มันก็เสมอกัน มันก็
พอกัน มันวางได้มนั ก็พอกัน แต่ถา้ น้ าหนักการพิจารณามันเหนือกว่าสิ ทอง ๑ บาท แต่น้ าหนัก
ของเรามันเกิน ๑ บาทแล้ว พอเกินบาทมันก็ตอ้ งฟันสิ มรรคสามัคคี มรรคนี้คือองค์ ๘ มันรวมตัว
รวมตัวด้วยกระแสของธรรม พอรวมตัวมันก็มว้ นลง พอม้วนลงมันก็มว้ นลงที่กระแสจิต กระแส
จิต กระแสของกิเลสมันจะขาดออกไป หลุดออกไปเลย เหลือใจล้วนๆ ทองคา ทองคาล้วนๆ กิเลส
ขาดออกไป สักกายทิฏฐิจะขาดออกไป หลุดออกไปเลย จิตนี้จะรวมลงเป็ นหนึ่ง กายออกไป ทุกข์
ออกไป เห็นไหม กายจะหลุดออกไปเลย จิตมันเป็ นทุกข์นี่ รวมลงมา อันนี้มนั ไม่ใช่จิตนะ ถ้าจิต
รวมจริ งๆ คือจิตความรู้สึก อันนี้มนั เป็ นธรรม มันปล่อยออกมา มันถึงได้ออกมารู้ไง
พอปล่อยออกมา ญาณทสฺ สน รู้วา่ ขาดไง รู้วา่ สักกายทิฏฐิขาดออกไป เห็นไหม มันขาด
แล้วมันถึงไม่...ขณะที่มนั วิปปยุตเข้าไป วิปปยุตเข้าไปมันจะรู้วา่ ขาดออกไป หลุดออกไปจาก
ความรู้สึกของกระแสโลกพักหนึ่ง วิปปยุตนะ แล้วสัมปยุตกลับมา วิปปยุต สัมปยุตกลับมา อ้อ!
ขาดออกไปแล้ว สักกายทิฏฐิขาดออกไป ทุกข์น้ ีขาดออกไป จิตนี้เป็ นจิต เห็นไหม
คาว่า “จิตเป็ นจิต” แล้วธรรมเป็ นธรรม ธรรมคือความเข้าใจอีกอันหนึ่ง กับที่วา่ รวมลง ที่วา่
พิจารณาเท่าแล้วรวมลง เห็นไหม ความเป็ นไปมันคนละอย่าง ความเป็ นไปของการพิจารณาแล้ว
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ปล่อยวาง อันนั้นมันจิตล้วนๆ เลย ปล่อยวางจิต โอ๋ ย! สบาย แต่มนั ไม่ขาดออกไปจากกิเลส
สักกายทิฏฐิน้ ีไม่ขาดออกไป
แต่ถา้ ขาดออกไปนี้มนั เป็ นธรรม มันรวมลงลึกกว่า สุ ขมหาศาลนะ ก็คนหนักมหาศาลแล้ว
มันปล่อยออกไป กระแสกิเลสที่มนั ทับใจอยู่ มันหลุดออกไป นัน่ น่ะทองคา เห็นไหม นัน่ ทองที่ใจ
ก็แสวงหากันๆ แสวงหาแขวนไว้ที่คอเหรอ ทองนอกๆ นี่ทองใน จะอ่านว่า ท-อ-ง ทองๆๆ แต่
เวลาเป็ นที่ใจของเรา โอ๋ ย! ทองภายใน แสวงหาทองภายใน นี่ทองพระพุทธเจ้านะ นี่ทองนะ
แต่ทองอันนี้ พอเราได้ประสบแล้ว มันก็พดู ได้ไง หมายถึงว่า จับต้องได้ จากเมื่อก่อนจับ
ต้องไม่ได้ ฟังแต่ฟังของคนอื่น ฟังแต่พระพุทธเจ้าสอน ฟังแต่ครู บาอาจารย์สอน เห็นไหม ก็
เหมือนทองของคนอื่น วิธีการของคนอื่น แล้วทองอยูใ่ นใจของตัว ใจนี้มนั เป็ นทองแล้ว ใครต้อง
มาสอน? มันรู้เท่าเอง
พระพุทธเจ้าสอนเรื่ องกาลามสูตร ไม่เชื่อเพราะครู บาอาจารย์สอน ไม่เชื่อเพราะตาราสอน
ไม่เชื่อเพราะเล่าลือสื บๆ กันมา ตาราสื บๆ กันมา
อันนี้ไม่ตอ้ งใครสอน ใจมันสอนใจ แล้วทองมันเกิดขึ้นจากภายใน มันจะเป็ นไปโดย
ธรรมชาติ จะเข้าใจโดยธรรมชาติ จะทาได้โดยธรรมชาติ แล้วจะจับต้องได้โดยธรรมชาติ เห็นไหม
เขาว่า “เหนือธรรมๆ” แต่มนั ถึงว่า มันอธิบายธรรมชาติของใจอันนั้นได้ไง มันเหนือ
ธรรมชาติส่วนหนึ่ง เหนือธรรมชาติในความเข้าใจส่ วนนี้ มันก็เลยเป็ นทองคาหลอม ทองคาหลอม
ก่อนจะหลอมแล้วจะทาอย่างไรต่อไปล่ะ ก็ทาเป็ นทองคาแท่งสิ ทาเป็ นทองคาแท่ง เพราะจิตนี้มนั
หลุดออกมา ธรรมมันบอกแล้ว เห็นไหม หลุดออกมาจากกิเลสในสักกายทิฏฐิ เราก็มีความสุ ข มี
ความสุ ขมาก
จากเป็ นคนธรรมดา มันเหนือคนแล้วล่ะคนอย่างนี้ แต่มนั ก็ยงั เป็ นคนอยูน่ นั่ ล่ะ เราก็อยูใ่ น
โลกมนุษย์อยู่ แต่มนั เหนือคนแล้วนะ แต่การเหนือคนนี่มนั ยังมีทุกข์อยูใ่ นหัวใจ เพราะเหนือคน
มันจะยังไม่เหนือแบบประเสริ ฐเลอเลิศ เหนือเขาส่ วนหนึ่ง อยากจะประเสริ ฐต้องพิจารณาซ้ า
ต่อไป คนเรานะ พอมีเงินเข้าก็อยากจะมีมาก ใครมันอยากมีเงินน้อยๆ ทุกคนก็เอาเงินมาอวดกัน
คนมีเงินน้อยควักออกมามันก็อายเขา แล้วคนมีเงินมากแล้วเขาทาอย่างไรถึงมีเงินมากกว่าเราล่ะ นี่
มันก็ทาให้ได้คิดนะ
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เราก็คิดสิ ทาอะไรที่ทาให้เราได้เงินมา งานอะไรที่ทาให้เราได้ทองคามา? ก็งานวิปัสสนา
ใช่ไหม งานการประพฤติปฏิบตั ิใช่ไหม แล้วงานข้างหน้ายังมีอีกเปล่า? มี มีกท็ าต่อสิ ต้องทาต่อ
บุคคล ๘ จาพวก ในสวดสังฆคุณ “บุคคล ๘ จาพวก” นี่มนั เป็ นบุคคล ๒ จาพวก เราได้เป็ น
แล้ว ๒ จาพวก แล้วเป็ นต่อไป ทาอย่างไร เพราะความเกิดขึ้น เป้ นประเสริ ฐขึ้นมา เพราะเกิดขึ้นมา
จากใจของเราใช่ไหม เกิดขึ้นมาจากงานภายในใช่ไหม ไม่ใช่งานภายนอก งานภายนอกเราก็ทาไป
เพราะคนเกิดมามันต้องอาศัยปั จจัย ๔ แต่งานภายในเป็ นงานเหนือโลก งานออกจากโลก เราก็
ทาซ้ าสิ
บุคคล ๒ จาพวก มันเป็ นเงินแล้วก็ใช้เงินหมดแล้วไง มรรคและผลของ ๒ จาพวก แล้วถ้า
จะทาต่อก็ตอ้ งสร้างต่อ เราสร้างบ้านชั้นที่ ๑ เราใช้วสั ดุหมดไปแล้วมันก็เป็ นรู ปร่ างบ้านขึ้นมา
ทั้งๆ ที่จะทาชั้นที่ ๒ ต่อขึ้นไป ก็ตอ้ งใช้วสั ดุเดิมหรื อเปล่า
วัสดุเดิมหมายถึงว่า ถ้าเป็ นตึกก็ตอ้ งมีไม้แบบเดิม โครงเหล็กเดิมต่อขึ้นไปๆ มันก็ตอ้ ง
กลับมาที่สมาธิไง กลับมาที่ทาใจสงบไง จิตสงบด้วยกิเลสอย่างหนึ่ง จิตที่ฟุ้งซ่านที่ไม่เคยสงบจาก
ปุถุชนเลยอย่างหนึ่ง จิตพื้นฐานของที่วา่ เราเป็ นบุคคล ๒ จาพวกแล้ว มันมีพ้นื ฐานของความสงบ
อยูแ่ ล้ว แต่ความสงบมันต้องเพิ่มขึ้นอีก มันถึงจะเป็ นงานใหม่ต่อไปไง
งานใหม่กต็ อ้ งใช้มรรคองค์ใหม่ มรรค ๘ อีกอันหนึ่ง มรรค ๘ ที่สูงขึ้นไปคือละเอียดกว่า
มรรคอันเก่า มรรคหยาบๆ มรรคก็ละเอียดเข้า การพิจารณากายซ้ าลงไป พอจิตสงบให้เห็นกายก็ยงั
เห็นอีก เพราะเห็นภายในนี่มนั กระแส ขาดคือกิเลสขาด แต่กายยังอยู่ กายในกายยังอยู่ เพราะเวลา
มันขาดออกไป มันขาดแต่สิ่งสกปรก แต่ร่างกายนอก กายในพร้อม ยังอยูบ่ ริ บรู ณ์ พิจารณาซ้ าก็
เห็นอีก พิจารณากายในกายก็เห็นอีก พิจารณากายนอกก็ปล่อยเข้ามา พิจารณากายในเพื่อจะปล่อย
กิเลสที่ละเอียดลงไปอีก ลองพิจารณาดูสิ
แต่เวลาถ้ามันจะทา ของไม่เคยทาทุกอย่างนะ มันจะติดขัด มันจะทาไม่ถกู ต้อง ทาใจสงบ
เลย ทาใจให้สงบอีก พื้นฐานจะสงบอยูแ่ ล้วเพราะคนระดับนี้มนั มีพ้นื ความสงบอยูแ่ ล้วที่วา่ นัน่ ล่ะ
แต่พ้นื อย่างนี้มนั ไม่พอถึงว่า ปั้ นเป็ นกายขึ้นมาให้เห็นนี่นะ ให้มนั สงบเลย เพ่งดู เพราะการทาให้
สงบมันก็เป็ นมรรคอยูแ่ ล้ว
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งานภายนอกก็ทางานภายนอก งานภายใน ไอ้ที่วา่ งานภายในๆ ในใจมันก็มีความละเอียด
ลึกๆๆ เข้าไปเรื่ อยๆ นะ มันอัศจรรย์ไปเรื่ อยๆ นะ ว่าการก้าวเดินของจิต จิตนี้มนั ก้าวเดินเข้าไป มี
แต่เราก้าวเดินออกไง
เราสร้างบ้านขึ้นมา บ้านเรามีกี่หอ้ งล่ะ เราผ่านห้องชั้นในออกมาก็ผา่ นห้องชั้นนอกใช่ไหม
๔-๕ ห้อง มีหอ้ งใต้ดินด้วย ไอ้นี่กเ็ หมือนกัน ไอ้ที่เราเข้าไป เข้าไปแค่หอ้ งรับแขกนะ ผ่านเข้าไป
นัง่ ในห้องรับแขก เราสาเร็ จว่าห้องรับแขกนี้สาเร็ จเป็ นของเรา เราก็พอใจแล้ว นี่เราจะก้าวเดินเข้า
ไปห้องชั้นในอีกล่ะ ความลึกเข้าไป ความก้าวเดินของใจที่จะก้าวเดินเข้าไปอีกๆ
บ้านส่ วนใหญ่ ชั้นนอกก็ตอ้ นรับแขกไว้ก่อน แล้วการพักอาศัยก็อยูข่ า้ งใน เห็นไหม นี่
บุคคล ๒ จาพวก ข้างนอก บุคคลจาพวกที่ ๒ ก็เป็ นห้องชั้นใน บุคคลจาพวกที่ ๓ นัน่ ห้องนอน
บุคคลจาพวกที่ ๔ ล่ะ ห้องครัวนะ แล้วเหนือออกไปนัน่ น่ะ ออกจากนั้นไปเลยนะ เหนือกว่านั้น
อีก เพราะบุคคล ๘ จาพวกนี้มนั เป็ นวิปปยุต สัมปยุต เป็ นการก้าวเดินของจิต จิตนี้กา้ วเดินไป จิต
พัฒนาตัวเองขึ้นไปจนหลุดออกไปจาก ๘ จาพวกนี้เลย ออกจากบ้านนี้ไปเลย เวิง้ ว้างไปเลย หลุด
ออกจากบ้านไปเลยนะ กายอยูส่ กั แต่วา่ กายเลย จิตนี้หลุดออกไป กระแสใดๆ ที่ผกู กันไว้ไม่มี
แต่ ๒ จาพวกนี้ แค่หอ้ งรับแขก ยังเหลืออีกตั้ง ๓-๔ ห้องกว่าจะก่อร่ างเข้าไปอีก ทาไมมัน
จะไม่ทางานอีกล่ะ ผูท้ ี่มีทองคาในหัวใจมันจะรู้วา่ ทองคานี้มนั จะหลอมเป็ นแท่งได้ ทองคาแท่งนี้
เอาไปทาเป็ นเครื่ องประดับใดๆ ก็ได้ เห็นไหม ทาเป็ นเครื่ องประดับก็ได้ เอาไปขายเป็ นเงินก็ได้
การแลกเปลี่ยนเอามาเป็ นเงิน เห็นไหม ก็ยงั ทาได้ แต่คนที่ไม่เคยเห็นทองเลย ไม่เคยเห็นการ
เริ่ มต้นเลย ไม่เคยเห็น ไม่มีการก้าวเดินเลย มันถึงลาบากไง เราถึงต้องพยายามก้าวเดินๆ ให้จิตก้าว
เดินขึ้นมาให้ได้
โรงงานใดๆ ก็แล้วแต่นะ ถ้ามีวตั ถุดิบมันก็ทาได้ นี่ทองคามันวางอยูท่ ี่หวั ใจเลยล่ะ อยูท่ ี่
วาสนาบารมีดว้ ยนะ วาสนาบารมีถา้ คนวาสนาบารมีไม่พอ ถึงจุดนี่มนั จะอิ่ม มันจะอิ่มก่อน คาว่า
“อิ่ม” ไม่ใช่วา่ มันอิม่ ด้วยธรรมนะ มันอิ่มด้วยกิเลส กิเลสมันนอนเนื่อง มันเข้าใจ มันชักให้หลงว่า
นี่สิ้นแล้ว คาว่า “อิ่ม” คือว่ามันยัดให้อิ่มเอง กิเลส คาว่า “ยัด” เลย มันหลอกนี่
จิตมันสงบ มันมีพ้นื ฐานของความสงบใช่ไหม เราก็วา่ แค่น้ ีเองมันเป็ นความสุข เพราะมัน
ไม่เคยก้าวเดินมาให้ลึกกว่านั้น ถ้ามันก้าวเดินเข้าไปนี่ ดูใจ ถ้าพิจารณากายก็พิจารณากาย จับกาย
ได้นะ จับกายได้ กายเมื่อกี้น้ ีมนั แปรสภาพเฉยๆ แต่กายอย่างนี้ กายจะแตก กายอย่างนี้ ถ้าพิจารณา
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กายอย่างนี้มนั จะแตกออกเลย แตกอันนี้ จิตมันเป็ นจิต กายเป็ นกายต่างหากเลยล่ะ โลกนี้ราบเป็ น
หน้ากลอง ความรู้สึกที่ใจไง ความรู้สึกที่ใจมันจะรู้เลยนะว่าจิตนี้ไม่มีอะไรเลย
คาว่า “ราบ” เหมือนกับจิตนี้ไม่มีความรู้สึกใดๆ ทั้งสิ้ น จะราบสนิทไปเลย กายนี้กร็ าบ
สนิทไปเลย โลกนี้จะแบบว่าเหมือนกับโลกแบน โลกมันกลมมันก็หมุนไปตามวัฏฏะใช่ไหม แต่
ถ้าโลกแบนล่ะ โลกคงที่ไง ขณะที่เห็นช่วงนี้ โลกจะคงที่ จิตนี้จะราบสนิทหมด สิ่ งใดๆ จะไม่มีเข้า
มาเกี่ยวข้องได้ มันเป็ นนิมิตนะ บางเจ้า บางคนนิมิตว่าโลกนี้โล่งเตียน มีตน้ ไม้อยูต่ น้ หนึ่ง แล้วเรา
ถอนต้นไม้น้ นั ออก ยิง่ โล่งเตียนไปหมดเลย เวิง้ ว้างไปหมดเลย นัน่ บุคคล ๒ จาพวกล่ะ เป็ นบุคคล
จาพวกที่ ๒ จิตนี้จะเวิง้ ว้างไปหมด
รวมใหญ่ๆ ดูความละเอียดของมันสิ ความละเอียดของการก้าวเดินเข้าไป นี่ทองคาครั้งที่
๒ ไอ้อย่างเมื่อกี้มนั ทองคาหลอมไง นี่ทองคาแท่ง เป็ นแท่งนะ ทีน้ ีพอเป็ นแท่งขึ้นมามันยิง่ หนักเข้า
ไปใหญ่ ทองคาแท่งนี่เพราะก้อนมันใหญ่ เก็บไว้ที่ใจสิ มันจะอยากจะอวดเขาไง เพราะทองคามัน
เป็ นแท่งแล้ว มันไปโชว์ที่ไหนก็ได้ สากลเขายอมรับ พอสากลมันยอมรับมันก็เห่อน่ะสิ
จิตล้วนๆ กายล้วนๆ นะ มันเห่อสวย เห่องาม มันไปเห่อไอ้กามราคะ มันถึงต้องพิจารณา
อสุ ภะไง ให้ดูวา่ ทองคานี้มนั บูดมันเน่าได้ไหม ทองคามันบูด มันเน่า มันน่าขยะแขยง มันให้โทษ
มันผูกให้ใจนี้เป็ นขี้ขา้ มันผูกให้ใจนี้ตอ้ งอยูใ่ นกามภพ
ก็เหมือนกับเศรษฐีตื่นทอง เศรษฐีตื่นทองมันเอามาแล้ว มันเอาความงก เศรษฐีงก เอาทอง
มาให้โทษกับตัวใช่ไหม มาเก็บไว้แล้วก็เป็ นขี้ขา้ เฝ้ ามันไว้ ไอ้ทองอันนี้กเ็ หมือนกัน เห็นไหม เวลา
ให้โทษเพราะมันอยูท่ ี่ใจ ต้องพิจารณากายให้เป็ นอสุ ภะ อสุ ภงั ให้มนั เป็ นของเน่าเปื่ อย ลองเพ่งดูสิ
ว่า ทองคาแท่งมันจะมีหนอนไช มันจะเน่าได้ไหม แต่ถา้ เป็ นผลไม้นี่ได้ มันปะทุออกมา
เหมือนกับมันเป็ นสนิมใน มันเป็ นสนิมอยูใ่ นทองนั้น ทองคาเราเผาละลายไป เผาละลายเลย
นัน่ มันจะก้าวเข้าห้องนอน แล้วเทียบไว้ เห็นไหม ห้องรับแขก แล้วพอเข้าข้างในแล้ว
ห้องนอน ห้องครัว มันจะไปนอนเนื่องอยูน่ นั่ แล้วพิจารณาเป็ นอสุ ภะ พิจารณาจนมันเน่ามัน
ละลายไป มันปล่อย ว่างอันนี้มนั ยิง่ พิลึกพิลนั่
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อ้าว! คิดดูสิ ทองคาทั้งหมดเรากล้าทิ้งได้อย่างไร พอเราเห็นโทษของมันเราจะทิ้งเลยนะ
ทิ้งออกไปๆ อาการของใจเปรี ยบเหมือนทอง อาการของใจ อาการของความสุข อาการของการยึด
มัน่ เราก็วา่ ความสุขๆ มันก็ติดสุ ขติดทุกข์ไง
อันนี้มนั หลอกมาก อันนี้มนั เป็ นการต่อสู้แบบสุ ดๆ รุ นแรงมาก เป็ นรุ นแรงมากนะ ก็ฟังดูสิ
คาว่า ”ทอง” เนาะ คาว่า “กามภพ” เนาะ แล้วทาไมมันจะไม่รุนแรงล่ะ เพราะทองนี้เป็ นทองสมมุติ
นี่ แต่ถา้ มันทาสาเร็ จแล้วมันเป็ นทองเนื้อ ทองใจ มันเป็ นทองทิพย์นี่ต่างกันกับทองสมมุติ ต่างกัน
มาก ทองที่เป็ นทิพย์ ว่าอย่างนั้นเลยนะ โลกทิพย์ ใจเป็ นทิพย์
ใจของเราธรรมดานี่แหละ ใจของเราที่เดินชนกันอยู่ แล้วมันเหนือเป็ นทิพย์ไปได้อย่างไร
มันปฏิบตั ิอย่างเดียวนี่มนั เข้าใจนะ แล้วมันเป็ นเอง ของเป็ นเอง ไม่ตอ้ งอวดไม่ตอ้ งอ้าง ไม่ตอ้ งเอา
ไปให้ใครพิสูจน์ ใครก็พิสูจน์ไม่ได้ ยกเว้นพระพุทธเจ้า พระอรหันต์บางองค์เท่านั้นที่รู้เรื่ องวาระ
ไง รู้เรื่ องกาหนดจิตว่าจิตนี้มนั ใส จิตนี้ไม่ขอ้ งเกี่ยว จิตนี้ใสนะ
ไอ้อย่างพวกเรามันจิตขุ่นมัว เวลาครู บาอาจารย์ส่งกระแสไปดูจิตแล้วมันไม่เห็น เห็นแต่
ความคิดจกเปรตในใจเราเท่านั้นล่ะ แต่ถา้ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิไปแล้วจิตมันพัฒนาไปนะ จิตนี้ ใส ไม่มีตวั ตน
นะ นั้นล่ะทองแท้ๆ
เราเปรี ยบว่าทองๆๆ เพราะคาว่า “ทอง” นี่มนั ให้ค่ากันทางโลกไง แต่ใจที่ให้ค่าแล้วมันให้
ค่าในนามธรรม แล้วมันสูงส่ งมาก สูงส่งกว่าสิ่ งของในโลกนี้มากมายมหาศาล สิ่ งใดๆ ในโลกนี้
เทียบค่ามันไม่ได้เลย เทียบค่ามันไม่ได้หรอก เพราะสิ่ งใดๆ ในโลกนี้เราให้ค่ากันเอง มนุษย์ให้ค่า
เอง แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ค่านี้ ผูท้ ี่ไม่มีกิเลสแล้วมันให้ค่า ให้ค่าแล้วก็ขีดคัน่ ค่าไว้เพื่อให้เราเดิน
ตามไง
พอเดินขึ้นไปแล้ว เดินขึ้นบันไดไปแล้ว เดินขึ้นตามค่าความที่การอธิบายวิธีการของ
พระพุทธเจ้าแล้ว มันทิ้งไปเรื่ อยๆ ต้องทิง้ ขึ้นไปเรื่ อยๆ นะ การก้าวเดินนี่เหยียบผ่านไปแล้วต้อง
ผ่านไป มันจะมาก้าวไปแล้วเท้าจะติดเหนียวอยูก่ บั สิ่ งที่กา้ วเดินไม่ได้ ธรรมะนี่กเ็ ป็ นอย่างนั้นล่ะ
วิธีการก็เป็ นแบบนั้น เราก้าวเดินไปๆ จิตนี้พฒั นาด้วยการฟอกจิต จิตนี้ดว้ ยการพิจารณา
การหล่อหลอม เบ้าไง เผาละลายด้วยวิปัสสนาญาณ สมถะ วิปัสสนา จนกลายเป็ นสิ่ งที่
ประเสริ ฐ พ้นออกไปจากสิ่ งสมมุติท้ งั หมด พ้นออกไปนะ มันเลยให้ค่าไม่ได้ ของที่มีค่ามากที่สุด
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คือว่าให้ค่าไม่ได้เลย ให้ค่าไม่ได้เลย เพราะไม่รู้จะให้ค่าอย่างไร มันเหนือค่า มันถึงได้เหนือค่ากว่า
ทองคาไง นัน่ น่ะคือทองแท้ๆ ธรรมะแท้ไง ธรรมแท้ ธรรมที่ใจ เอโก ธัมโม ธรรมอันเอก เอโก ธัม
โม เอโกนะ เอกเป็ นหนึ่ง ไม่ใช่ของให้ค่าเป็ นสอง
โลกเราให้ค่าเป็ นสองหมด ดีค่กู บั ชัว่ มืดคู่กบั สว่าง มีค่ามากก็ค่กู บั มีค่าน้อย ให้ค่ามากเดี๋ยว
ก็จะตกราคา ตกแล้ว มีข้ ึนก็มีลง ฉะนั้น ถึงต้องดันขึ้นไปก่อน ใจเราต้องดันขึ้นไปก่อน การ
ประพฤติปฏิบตั ิตอ้ งดันใจให้ข้ ึนไป ดันด้วยความเข้มแข้ง ดันขึ้นไปๆ แล้วมันจะไปวิปปยุตกันเอง
วิปปยุตด้วยการก้าวเดินของเรานะ มันจะเป็ นโดยที่มนั จะเป็ นเอง โดยมันเป็ นเอง เป็ นไปไม่ได้
ปั ญญาเกิดจากการฝึ กฝน การวิปัสสนาเกิดจากการฝึ กฝน
การฟันต้นไม้น่ะ เด็กๆ ไม่เคยฟันจะฟันอย่างไร นายช่างไม้ไง นายช่างไม้พวกฟันป่ าเขา
จะรู้เลยว่าต้นไม้ไหนควรจะฟันอย่างไร ไม่ใช่เหมือนกับเราไปโดนหลอกนะ ไปฟันต้นมะพร้าว
เห็นว่ามันจะมีแก่น ให้เราฟันข้างนอกก่อน ให้คนอื่นมาฟันข้างใน มันจะได้เจอแก่น จะได้เจอ
ของแข็งไง เห็นไหม ความไม่เข้าใจ การไม่เคยทา
แต่ผทู้ ี่ชานาญเขาจะรู้เลยว่าไม้ชนิดไหนข้างนอกอ่อน ข้างในแข็ง ฟังสิ มันไม่ใช่วา่ มันมีไม้
แข็งเฉพาะเนื้อในทั้งหมดนะ บางชนิด ข้างนอกแข็งกว่าข้างใน บางชนิด ข้างในแกร่ งมากเลย ฟัน
เข้าหรื อไม่เข้า ควรฟันช่วงไหน วิธีการก็เหมือนกัน การประพฤติ...(เทปสิ้ นสุ ดเพียงเท่านี้)
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