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น่าสงสาร เวลาคุยอะไรกน็ ้าตาไหลๆ ทุกขน่์ะ เวลาทุกขม์นัทุกขม์าก ใครเวลาสะกิดใจก็
น ้าตาร่วงๆ แลว้กจ็ะไปหาความสุขกนั อยากจะหาความสุข เกิดมาเป็นคนแลว้อยากจะพบความสุข 
แลว้มาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากส็อนความสุข แต่ขา้งนอกเขาวา่สอนเร่ืองอริยสัจ 
เร่ืองทุกข ์ทุกขเ์ป็นทุกข ์เป็นทุกขนิ์ยม...ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่ทุกขนิ์ยมนะ ศาสนาพุทธเราไม่ใช่
ทุกขนิ์ยม  

เพียงแต่เป็นศาสนาของเอกบุรุษ เป็นศาสนาของผูท่ี้เขา้หาความจริงไง  

“ทุกขน้ี์เป็นอริยสัจ” ไม่ใช่เป็นทุกขนิ์ยม “ทุกขน้ี์เป็นอริยสัจ” ท่ีไหนเกิดโรค เราตอ้งเขา้ไป
แกโ้รคท่ีนัน่ไง ท่ีไหนเกิดโรค ท่ีไหนเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราจะไปแกท่ี้นัน่...ไม่ใช่ศาสนาอ่ืน สุขนิยม 
สุขนิยม แลว้วิง่หาแต่ความสุข แลว้ไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอความสุขจริงๆ เลยล่ะ  

เราวา่เราเป็นความทุกข ์ พอพดูวา่ “ทุกข”์ กเ็ลยเขา้ใจผดิกนัหมด แลว้ท ากท็  าผดิหมดเลย 
ทุกขม์นัเป็นผล “เป็นผล” ทุกขม์นัเป็นผล เป็นวิบาก แต่สมุทยัตวัไม่เขา้ใจความทุกขต่์างหากล่ะ 
พระพุทธเจา้สอนตรงนั้นไง...ทุกขก์ส็อน แต่สอนวา่มนัเป็นผลของเหตุไง เราสาวไปหาเหตุ  

ไม่ใช่วา่วิง่เขา้ไปหาทุกขนิ์ยม ทุกขนิ์ยม แลว้กก็อดทุกขอ์ยู ่ 

มนัเป็นเร่ืองของความไม่เขา้ใจใช่ไหม เช่น เรามีความทุกขอ์ยู ่ เรามีความผดิใจกนั ใครมา
สะกิดใจมนักคิ็ดซ ้ าคิดซาก อนันั้นเป็นทุกขนิ์ยมจริง โลกเอาความคิดของโลกแลว้มาจบัศาสนาไง 
เอาความคิดของพวกเราแลว้ไปจบัศาสนา อยา่งเช่น เรามีความคิดฝังใจ เรามีความทุกขอ์ยู ่ ใครมา
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พดูสะกิดใจเรากไ็ม่พอใจใช่ไหม มนักเ็กิดใหท้ าความคิด ท าใหทุ้กขม์นัเกิดข้ึน พอเราคิดวา่จะไป
หาทุกขเ์รากคิ็ดวา่เป็นอยา่งนั้น...ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่วา่ไปหาทุกขแ์ลว้มนัจะทุกขอี์กนะ  

 ใหดู้ทุกขไ์ง ทุกขอ์นัน้ีมนัเป็นทุกขเ์น้ือไง ไม่ใช่ทุกขอ์ารมณ์ ทุกขข์องโลกเราท่ีวา่น่ีมนัเป็น
ทุกขอ์ารมณ์ “ทุกขเ์ปลือก” ฟังสิ ทุกขย์งัมีทุกขเ์ปลือก กบัทุกขเ์น้ือใน ถา้ไปเห็นทุกขเ์น้ือใน รู้วา่อนั
น้ีเป็นอริยสัจ “ออ้! มนัเป็นสัจจะความจริงอยูอ่ยา่งนั้นอยูแ่ลว้” อยา่งเช่นกายเรามนัพิการไป เจบ็ไข้
ไดป่้วยมนักเ็ป็นทุกขต์ามความเป็นจริง แต่เราไปเสกสรรป้ันยอวา่ไม่อยากใหเ้ป็นไปตามนั้น น่ีเขา
เรียกสมุทยั น่ีทุกขเ์น้ือใน ถา้จบัทุกขเ์น้ือในได ้เรากจ็ะสาวหาเหตุหาผลกนัได ้ 

 แต่น่ีเราไปเอาแต่ความทุกขข์า้งนอก ทุกขนิ์นทากาเลไง ทุกขโ์ลกธรรมไง มนัไม่ใช่ทุกข์
เน้ือใน มนัทุกขเ์ปลือก ทุกขว์า่กลวัจะไม่มีตามท่ีความมัน่หมาย มนักเ็ลยแบบพยายามจะปรุงแต่ง 
อนันั้นเป็นทุกขเ์ปลือก แลว้ทุกขเ์ปลือกกเ็จออารมณ์เปลือกๆ แลว้กเ็ลยท าใหล้ม้คว  า่คะม าหงายไป
ในอารมณ์เปลือกๆ นั้นไง พระพุทธเจา้ถึงสอนวา่ทุกขเ์ปลือกน้ี เราตอ้งขา้มพน้ตรงน้ีไง ไม่ใหจิ้ต
อยูก่บัอารมณ์ พยายามท าความสงบ ท าความสงบนะ “ท าความสงบ” ฟังสิ ท าไมบอกวา่ท าสมาธิ 
ท าความสงบ จิตน้ีตอ้งสงบก่อนแลว้มนัถึงจะมีสมาธิ “จิตน้ีตอ้งสงบ”  

 จิตของปกติเรามีสติ แลว้มนัสงบอยูแ่ลว้เป็นบางคร้ังบางคราว ถา้จิตไม่สงบ มนัฟุ้งซ่านมาก
เกินไปจนอารมณ์รุนแรงข้ึนไปจนเสียสติได ้ แต่ธรรมชาติของจิตมนัมีทั้งฝ่ายขาวและฝ่ายด า ถา้มนั
ไปตามความเคยชินของกิเลส กิเลสจะยใุหไ้ปฟุ้งซ่าน แต่มนักมี็เน้ือใน คือวา่มนัมีความรู้สึกมี
พุทธะอยูท่ี่ใจไง มนักมี็ฝ่ายขาวบา้ง ถึงมีสติยบัย ั้ง เราจะยบัย ั้งไดเ้ป็นบางคร้ังบางคราว แลว้กย็บัย ั้ง
ไม่ได ้บางทีมนัรุนแรงมา เรากย็บัย ั้งไม่ได ้ 

  ความจริง ธรรมะในใจ กน้บ้ึงของใจมนัมีอยูแ่ลว้ทั้งนั้นล่ะ เพียงแต่มนัโดนกิเลสปกคลุมไว้
ไง แลว้เราไม่เขา้ใจ เราไม่รู้ทนัตามความเป็นจริง เรากพ็ุ่งออกไปดูขา้งนอก พระพุทธเจา้ถึงบอกวา่ 
“ใหท้ าใจสงบ” ท าใจสงบกเ็หมือนกบัเราไดย้นื ไดย้นืดูภาพ เราไม่ใช่วิง่ดู ไม่ไดเ้ดินดู “ยนืดู” ท าใจ
ใหส้งบ พอสงบบ่อยๆ เขา้ บ่อยๆ เขา้ มนักจ็ะเกิดสมาธิ  

 สมาธิคือความตั้งมัน่ของจิต จากสงบแลว้ สงบหนหน่ึง ๒ หน ๓ หน เขา้ไปเร่ือยๆ ถึงวา่เรา
ท าใจสงบ ท าใจเราอยูเ่ฉยๆ อนัน้ีกถู็กตอ้งแลว้ มนัตอ้งต่อเน่ืองกนับ่อยๆ มนัถึงจะเป็นสมาธิไง 
สมาธิในใจของตวั พอมีสมาธิแลว้มนักมี็ตั้งมัน่ คนไม่มีสมาธินะ คนท่ีอยูก่บัโลกเขา ใครพดูอะไร
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มากต่ื็น ใครจะพดูอะไรมามนักห็ลง มนัเช่ือเขาง่ายไง แต่ถา้คนมีสมาธิ เขาพดูอะไรมามนัตอ้ง
ใคร่ครวญก่อน  

 จิตตั้งมัน่ คือไม่ต่ืน...เราถา้จิตไม่ตั้งมัน่เหมือนกบัคนต่ืน คนต่ืนใครพดูอะไรมากเ็ช่ือ ต่ืนไป
หมดเลย เขาวา่ท่ีนัน่มีไอน่ี้ ท่ีน่ีมีไอน้ัน่นะ อยากไดอ้ยากดี ทั้งๆ นัน่เป็นลมปากเฉยๆ มนัไม่ใช่เป็น
ตามความเป็นจริง แต่ถา้มีสมาธิแลว้ เขาพดูมาน่ีฟัง แลว้ใคร่ครวญวา่เป็นไปไดต้ามอยา่งนั้นไหม 
เห็นไหม ผลจะเกิดทนัทีเลย น่ีธรรมะเร่ิมแรกกเ็กิดผลแลว้ เกิดวา่เราเป็นไมห้ลกัปักอยูใ่นแม่น ้า 
ไม่ใช่ไมห้ลกัปักลม้นอนอยูใ่นแม่น ้า ในแม่น ้า ปักอยูน่  ้ าพดัมามนักปั็กอยู ่มนักต็า้นได ้ตา้นกระแส
ของโลกไง ตา้นกระแสของความเป็นไป ความเป็นไปตามกระแสโลก ไม่ใช่ตามความเป็นจริง 
กระแส ฟังดู “กระแส” มนัเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา วนัน้ีกว็า่ใหคุ้ณค่า พอมนัเก่าเขากเ็ลิก เขาก็
เปล่ียนใหม่ กระแสไม่ใช่ความจริง ความจริงมนัอยูท่ี่เราใคร่ครวญอนันั้น ถึงวา่ใหจิ้ตน้ีมีสมาธิ  

 “การท าจิตใหส้งบ” ฟังนะ การท าจิตใหส้งบมนัท ายากไหม...ยาก เห็นไหม เราท าจิตให้
สงบ ถา้ไม่สงบน่ีมนัอึดอดั มนัอยากลุกอยากเลิก ถึงวา่ก าหนดลมหายใจเขา้และหายใจออกแลว้ ก็
ตอ้งใหจิ้ตเขา้มาไง ใหม้ว้นเขา้ ใหจิ้ตน้ีมว้นเขา้หาภายใน คือไม่มว้นออก ความรู้สึกน้ีมนัส่งออกนะ 
เช่น พอเรานัง่เราอึดอดั เราไม่พอใจมนัจะเลิก ถา้เราปล่อยตามความเป็นจริง น ้ามนักไ็หลลงต ่า กบั
น ้ามนัไหลลงมา เรากค็อยกวาดน ้าใหย้อ้นกลบัไป ใหย้อ้นกลบัไป  

 เหมือนกนั ก าหนดลมหายใจเขา้และลมหายใจออก หรือก าหนดใดๆ กแ็ลว้แต่ แลว้
พิจารณานัน่น่ะ พิจารณาเพื่อความสงบนะ “พิจารณาเพื่อความสงบ” ดูกายนอกไง พิจารณาเพื่อ
ความสงบ นัน่น่ะ ยอ้นเขา้ไง คือวา่พบักระแสจิตเขา้ขา้งใน พบักระแสจิตคือเราเอาไมก้วาดกวาด
น ้าข้ึนไม่ใหล้งต ่า ถา้กวาดบ่อยๆ มนักต็า้นน ้าไว ้น่ีภาพชดัเลย  

 ความคิดกเ็หมือนกนั ความคิดกระแสของใจมนัจะไหลออกๆ เราเร่ิมตน้นัง่เรากต็ั้งใจวา่เรา
จะนัง่ แต่พอนัง่สกัพกัหน่ึง พอไม่ไดห้รืออยา่งไรความขดัเคืองใจมนัตอ้งมี ความขดัเคืองใจท่ีมนั
จะพาใหคิ้ดออกไง เร่ิมตน้จากคิดออก พอคิดแลว้กายมนักจ็ะท าตาม ใช่ไหม เรากพ็ยายามพิจารณา
ดู พิจารณาหมายถึงวา่ยอ้นกลบัๆ พิจารณาดูกาย ดูความรู้สึก น่ีพิจารณายอ้นกลบั ทั้งลมหายใจดว้ย
นะ พิจารณาอยา่งน้ีมนัเหมือนกบัเส้ือผา้ เหมือนกบัผา้สกปรก ผา้สกปรกเราก าหนดพุทโธๆ หรือ
ก าหนดใจสงบน่ีมนัสงบธรรมดา แต่ผา้สกปรกใช่ไหม เรากล็า้งน ้า เวลาซกัผา้เสร็จ ซกัดว้ย
ผงซกัฟอก เราตอ้งลา้งน ้าสะอาด ใช่ไหม 
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 จากผา้สกปรก จากการซกัฟอก จากการน ้าลา้งสะอาด น่ีเร่ิมคิดอยา่งน้ี จิตน้ีมนัละเอียดเขา้
ไปเร่ือยๆ ซกัฟอกนะ น่ีซกัฟอกเฉยๆ นะ ซกัฟอกใหจิ้ตละเอียดเขา้ไปไง ค  าวา่ “จิตละเอียด” 
ละเอียดในสมาธินะ ไม่ใช่ละเอียดดว้ยวิปัสสนา “ละเอียดในสมาธิ” ละเอียดในการสงบตวัลง คือ
กิเลสมนัสงบตวัลงไง น่ีสมาธิท่ีถูกตอ้ง  

 ถา้สมาธิท่ีไม่ถูกตอ้งนะ... “สัมมาสมาธิ” สมัมาสมาธิมนัอาศยัศีลไง อาศยัใจท่ีไม่ส่งออก 
ไม่เอาสมาธิน้ีไปประกอบเป็นไสยศาสตร์เป็นไสยเวทออกไปขา้งนอก แต่ถา้เป็นสมาธิน่ะมีศีล พอ
มีศีล เราไม่เบียดเบียนใช่ไหม ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน แลว้กไ็ม่เบียดเบียนใจของตวั จิตน้ีพอมนัเป็น
สมาธิข้ึนมา มนัใสอยา่งน้ี แลว้กซ็กัน ้าๆ เขา้มา ใหส้มาธิน้ีใสเขา้ไปๆ ใหส้ะอาดข้ึนไง อนัน้ีคือ
สัมมาสมาธิกบัมิจฉาสมาธิ ท าสมาธิเหมือนกนั ท าใหจิ้ตสงบเหมือนกนั แต่มนตด์ า-มนตข์าวไง  

 “หลกัของใจ” ใจจะท าคุณงามความดีหรือจะท าเบียดเบียน วา่เบียดเบียนเลย แต่โลกเขาวา่
เป็นคุณงามความดีไง เห็นไหม มนักต็อ้งใชพ้ลงังานของใจ พลงังานของสมาธิน่ีแหละ ถึงวา่เป็น
มิจฉาหรือเป็นสัมมา ฉะนั้นเราถึงใหมี้ศีล เรารักษาศีลแลว้ พอรักษาศีล ศีลเราบริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิจาก
กายไม่ขยบัออกไปท าความชัว่ ใจไม่คิดออกท าในส่ิงท่ีผดิ มนัเป็นศีลภายในไง เป็นศีลภายใน ท า
ใหใ้จ ใหส้มาธิน้ีสะอาด  

พอสมาธิน้ีสะอาดใช่ไหม พอสมาธิน้ีสะอาด มนัใหค้วามร่มเยน็ อ่ิมใจไง ความสุขของใจ 
พอความสุขของใจ อ่ิมใจ มีความสุขแลว้ ความสุขในสมาธิน้ีกม็หาศาลนะ มหาศาลจริงๆ แลว้ให้
มนัสุขถา้เป็นสัมมา ถา้เป็นมิจฉามนัไม่สุข มนัร้อน มนัเกิด...พอจิตมนัสงบ มนัเหมือนถือเคร่งไง 
มนัเหมือนกบัวา่เรารัดไว ้ เรารัดไวแ้ลว้มนัจะออก เรารัดไว ้ เราถอยเขา้มาเฉยๆ แต่ไม่ไดซ้กัให้
สะอาด 

 แต่ถา้เป็นสัมมาสมาธิน่ีมนัจะโล่ง เบาสบาย สบายมาก มีความสุขมาก พอมีความสุขมาก ก็
ท าใหล้ะเอียดเขา้ไปอยา่งท่ีวา่ ละเอียดเขา้ไป พิจารณาเขา้ไป มว้นกลบัๆๆ ทีน้ีพอมว้นกลบัข้ึนมาน่ี
มนัจะติด เพราะคนไม่รู้น่ีมนัจะวา่งโล่งไป คิดวา่อนัน้ีมนัเป็นผล...มนัเป็นผลของการท าใหใ้จสงบ 
มนัไม่เป็นผลของในต าราท่ีพระพุทธเจา้เราสอนแลว้  

พระพุทธเจา้สอนวา่มนุษยใ์หเ้ดินสองขา การงาน การหามาเป็นตน้ทุนไง อยา่งเช่น การ
สร้างบา้น การหาวสัดุอุปกรณ์อยา่งหน่ึง การประกอบเป็นบา้นเป็นเรือนอยา่งหน่ึง เราไปหาเงินมา 
ใช่ไหม เราไปซ้ือของมาเพื่อจะสร้างบา้น อนันั้นกเ็ป็นลงทุนแลว้ชั้นหน่ึง เราไปจา้งช่างมาท างาน 
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ค่าแรงงานกบัขา้วสุกต่างกนั ไอน่ี้กเ็หมือนกนั การหาวสัดุมาคือหาใหใ้จสงบ หาใหใ้จตั้งมัน่ก็
เหมือนเราหาวสัดุอุปกรณ์มา แต่การจะวปัิสสนาไง กเ็หมือนกบัการสร้างบา้น  

 พระพุทธเจา้สอนใหว้ปัิสสนา วปัิสสนาหมายถึงการช าระกิเลส กิเลสน่ีมนัอยูใ่นสมาธิท่ี
ใสๆ นัน่น่ะ สมาธิใสขนาดไหนกิเลสกส็งบตวัลงใสกวา่สมาธินั้น เห็นไหม ท่ีวา่จิตน้ีโล่งสบายแลว้ 
นึกวา่สะอาด มนัสะอาดจากอารมณ์โลกภายนอก มนัเป็นโลกียารมณ์ แต่ไอเ้น้ือแทข้องอารมณ์
ภายใน มนัแค่สงบตวัลง ซุกอยูใ่นความใสสะอาดนั้น  

 น่ีพระพุทธเจา้ถึงไดส้อนไง สอนใหว้ปัิสสนา วปัิสสนาน้ีเป็นมรรค  

“อริยมรรค” มรรคคือมีองค ์๘ น้ีมีเฉพาะในศาสนาพุทธน้ีเท่านั้น  

สมาธิใส สมาธิดีกอุ็ทกดาบส อาฬารดาบส เขากไ็ดส้มาธิมาก่อน พระพุทธเจา้กเ็คยไปเรียน
มา พระพุทธเจา้เคยไปเรียนมาจากเขาแลว้ แลว้ท าไมสมาธินั้นมนัไม่เป็นมรรคไปล่ะ ถา้สมาธิหรือ
วา่ความจิตสงบ จิตท่ีมนัเป็นความดีแลว้ มนัเป็นไปเองโดยธรรมชาตินะ แบบจิตน้ีเป็นสมาธิ พอใส
สะอาดแลว้มนัจะเห็นกิเลส มนัจะช าระกิเลสไป  แลว้ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะมาตรัสรู้มรรคเรา 
ใชม้รรคเป็นเคร่ืองด าเนินน่ีเขากมี็อยูแ่ลว้ ท าไมมนัไม่เป็นไปล่ะ  

ฉะนั้น ถึงวา่สมาธิมนักเ็ป็นสมาธิ มนัไม่ใช่วปัิสสนา มนัจะยนักนัตรงน้ีไง ยนัท่ีวา่สมาธิก็
คือสมาธิ ปัญญากคื็อปัญญา สมาธิเป็นปัญญาไปไม่ได ้ ถา้เป็นไปไดอุ้ทกดาบสตอ้งส าเร็จไปแลว้ 
อาฬารดาบสกต็อ้งส าเร็จไปแลว้ เพราะเขาไดถึ้งสมาบติั ท าไมเขาไม่ส าเร็จไป  

 ถา้สมาธิน้ีมนัเป็นไปโดยธรรมชาติ เป็นไปโดยอตัโนมติั ท าจิตน้ีใหส้งบแลว้จะเห็นกิเลส 
แลว้จะใหท้ะลุกิเลสไปเลยโดยธรรมชาติของมนั ท าไม่เขาตอ้งตายโดยท่ีวา่เขาไม่ไดผ้ลล่ะ 
พระพุทธเจา้พอตรัสรู้แลว้ ก าหนดดูจะสอนใครก่อน สอนผูท่ี้มีพื้นฐานก่อน กจ็ะสอนอาฬารดาบส 
ก าหนดดูไป ตายเสียแลว้ เสียใจเหลือเกิน ตายเสียแลว้ ถา้อยูไ่ดฟั้งธรรมของพระพุทธเจา้จะตรัสรู้
เป็นพระอรหนัต ์แต่ในเม่ือตายไปแลว้  

 พระพุทธเจา้สอนกส็อนคนเป็น สอนคนมีโอกาส สอนใหเ้ขา้เดินมรรค มรรคคือปัญญาไง 
สัมมาสมาธิน้ีกเ็ป็น ๑ ในมรรค คือองค ์๘ “มรรค ๘”... ๑ ใน ๘ ความเพียร จากเพียรในสมาธิ เพียร
ท าใจใหส้งบกทุ็กขแ์ลว้ ทุกขพ์อสมควร แลว้ยงัตอ้งวปัิสสนาอีก วิปัสสนาแลว้มนักย็งัมีสัมมากบัมี
มิจฉาอีกล่ะ  
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 การพิจารณาท่ีวา่ติดไง พิจารณาขา้งนอก พิจารณานะ พิจารณาโดยอารมณ์ การพิจารณา
โดยอารมณ์นะ หลบัตา หลบัตาใหต้าในเห็นกาย เห็นรับรู้ความรู้สึกเวทนา จิต อารมณ์ท่ีฟุ้งซ่าน 
ธรรม ธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ท่ีเกิดข้ึน นัน่น่ะ หลบัตาแลว้พิจารณาถึงจะเป็นผล  

ถา้ลืมตาพิจารณาไปพิจารณาท่ีไหน ลืมตาน่ะ ลืมตาพิจารณาภายนอก มนัเป็นอารมณ์
โลก มนัเป็นวา่เราสมมติไง ลืมตาพิจารณาขา้งนอก คิดวา่ดูกายนอกกบัดูกายใน ดูกายนอกนะ ถา้
จิตน้ีมนัมีการเพ่งอยู ่ มีการบงัคบัอยู ่ มนัพิจารณาแลว้มนักว็า่เห็นตามความเป็นจริง เพราะมนักดไว้
ไง น่ีมนัจะเสียตรงน้ี  

 การพิจารณาภายนอกมนัพิจารณาเพ่งออกไป แลว้จิตน้ีมนักมี็อารมณ์แบบวา่เราวปัิสสนึก 
นึกใหต้ามความเป็นจริงในต าราไง แลว้กดไว ้ กดไวม้นักพ็ดูได ้ กดไวม้นักจ็ะรู้เท่าตามความเป็น
จริงนัน่น่ะ อาการเราอนุโลมไป แต่เวลามนัตีกลบัข้ึนมาน่ีเสียเลย  

 เขาถึงวา่หลบัตาแลว้ใหต้าในเห็นพิจารณา ความปล่อยวางมนัปล่อยวางจากขั้วหวัใจ ปล่อย
วางจากภายใน มนัจะปล่อยวางโดยอตัโนมติั ฟังนะ มนัจะปล่อยวางโดยอตัโนมติั ไม่ใช่ปล่อยดว้ย
การบงัคบั หรือปล่อยดว้ยเราพอใจปล่อย...ไม่ใช่  

 การพิจารณาจนเท่าทนัความเป็นจริง มนัจะขาดออกไป ถา้วา่เราคิด เราคาด เราหวงัจะให้
ปล่อย ถึงขนาดนั้นปล่อย ขนาดน้ีปล่อย อนันั้นเป็นการคาดหมาย อนันั้นเป็นการหลอกตวัเองไว้
ชั้นหน่ึงแลว้ ฉะนั้นถึงวา่พิจารณา ถึงจะลืมตาพิจารณานะ ในทางจงกรมกไ็ดอ้ยู ่ แต่ตาน่ีลืม ลืมสัก
แต่วา่ลืม เดินจงกรมตาใสๆ อยูแ่ต่จิตไม่ส่งออกเลย มนัพบัมนัมว้นเขา้ขา้งในหมด ตาสักน่ีแต่วา่ตา 
แต่จิตน้ีจะหมุนอยูภ่ายใน ถา้ขณะใครเดินจงกรมนะ มนักคื็อการพิจารณาเหมือนกนันัน่ล่ะ อนัน้ีก็
พิจารณาถูกตอ้ง  

 แต่ถา้เรานัง่อยู ่ ค  าวา่พิจารณาภายนอกคือส่งออก...ส่งออกไม่ได ้ ตอ้งยอ้นกลบั ยอ้นกลบั 
ยอ้นกลบั เพราะกิเลสอยูท่ี่ใจ รูปขา้งนอก เสียงขา้งนอก กล่ินขา้งนอก รสขา้งนอก จะดีหรือไม่ดี จะ
ประณีตขนาดไหน จะติดคือใจไปติดต่างหาก รูปจะประณีตจะดีขนาดไหน เขาเป็นรูปของเขาอยู่
อยา่งนั้น จิตของเรา ความรู้สึกของเราไปมัน่หมาย ไปติดเขาต่างหากล่ะ ฉะนั้น ถา้เราส่งออกไป เรา
กไ็ปเห็นรูปอยา่งนั้น มนักเ็หมือนโลกเขานัน่ล่ะ โลกเขา เขากดู็กนัอยูอ่ยา่งนั้น เขากติ็ดกนัอยูอ่ยา่ง
นั้น แต่ในโลกเขา คนท่ีมีศีลธรรมเขากย็บัย ั้งไดบ้างคร้ังบางคราว  
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ถา้เราส่งออกไป แลว้เราไปยบัย ั้งไวด้ว้ยสติพอสมควร วา่อยา่งนั้นนะ “ดว้ยสติพอสมควร” 
แบบการอนุโลมข้ึนจากภายในของจิตท่ีวา่ศึกษาต ารามา แลว้ไม่ท าลงมชัฌิมาท่ามกลางตามความ
เป็นจริงไง มนักดู็อยา่งโลกเขา โลกลว้นๆ เลย แต่เรากเ็ขา้ใจวา่อนันั้นเราปล่อยตามความเป็นจริง
แลว้...ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก ถา้ปล่อยตามความเป็นจริงจะไม่ถามใครเลย  

 คนปล่อยตามความเป็นจริงมนัจะปล่อยขาด หวัใจน่ีจะปล่อยขาดออกไปเลย แลว้คิดดูสิวา่
มนัปล่อยขาด อาการท่ีขาด อาการของใจเร็วมาก แต่ปัญญาเร็วกวา่นั้น ปัญญาเร็วหมด จะไม่มีการ
พลั้งเผลอแมแ้ต่อณูเดียว จิตน้ีจะพลิกก่ีชั้นก่ีตลบ มนัจะทนัหมด เห็นทุกอณูของจิต จิตน้ีหมุนไป
อยา่งไร มรรคน้ีสามคัคี ประหารกิเลสออกไปแบบใด จิตน้ีจะรู้ ไม่ตอ้งใหใ้ครมาบอก พอมนัขาด
อยา่งนั้นแลว้จะไม่ลงัเลสงสัยใดๆ ทั้งส้ิน   

“การลงัเลสงสัย” พอข้ึนวา่ลงัเลสงสัยน่ีกิเลสลว้นๆ กิเลสลว้นๆ เลย ปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน 
จ าเพาะตนสิ อหงันะ อหงัการมาก มนัเป็นอริยทรัพยภ์ายใน มนัเป็นอริยทรัพย ์ทรัพยท่ี์วา่โลกน้ีเขา
หากนัไม่เจอ โลกน้ีเขาไม่มี มนัเกิดข้ึนจากภายใน เกิดข้ึนจากภายในกเ็กิดข้ึนจากตอนสงบ ตวัเรา
ขณะน้ี หนา ๑ คืบ กวา้ง ๑ ศอก หนา้อก แต่เวลาคิดมนัคิดสร้างโลกนะ จรวด ดาวเทียมทุกอยา่ง 
เกิดข้ึนมาจากคนทั้งนั้นเลย  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาความคิดออกไป มนัครอบ ๓ โลกธาตุ แลว้เราพยายามจะใหม้นัหดเขา้
มาไง หดเขา้มาใหอ้ยูใ่นกลางทรวงอก หดเขา้มา หดเขา้มา หดเขา้มาตั้งอยูเ่ป็นหน่ึง หน่ึงน้ีเป็น
สมาธิไง มนัรุนแรงขนาดไหน เวลาเห็นวา่เห็นคนตวัเลก็ๆ ขนาดน้ีแหละ หนาคืบ กวา้งศอก แต่
ความคิดไม่เป็นอยา่งนั้นน่ี ความคิดน้ีมนัใหญ่มาก มนัใส มนัไปไดท้ัว่ ๓ โลกธาตุ มนัหมุนไปได้
หมดเลย รับรู้ไปไดท้ัว่หมด  

 แลว้เราดึง เรายอ้นกลบัมา กระชากกลบัมาเลย กระชากกลบัมาใหห้ยดุน่ิง ความเร็วท่ีเร็ว
มหาศาลแลว้หยดุน่ิง คิดดูสิวา่มนัจะมีพลงัขนาดไหน ความเร็วหมุนไป ลม ดูสิลม มนัไม่เห็นมีเลย 
เวลามนัเกิดพายข้ึุนมา โอโ้ฮ! ท าไมมนัท าใหพ้งัไปหมดเลย บา้นเรือนทุกอยา่งพงัราบเป็นหนา้
กลองเลย  

 จิตน้ีเอาใหอ้ยูสิ่ ใหอ้ยูแ่ลว้นะ แลว้เราหมุนตามอริยมรรค ความมนัสามคัคีน้ีมนัจะตดักิเลส
ขนาดไหน มนัสมุทเฉทปหาน ขาดๆๆๆ โอโ้ฮ! ลูกหลานเหลนนะ กิเลสมนัจะตายมาตลอด เหลน
ตาย ลูกตาย หลานตายมา จนปู่ยา่ตายาย กิเลสมนัมีคนเดียวเหรอ มีตวัเดียวในใจเหรอ พญามาร 
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พญามารน่ะ ลูกพญามาร นางตณัหา นางอรดี นางโลภ นางโกรธ นางหลง นัน่ลูกสาวนะ นัน่แค่ลูก 
แลว้หลานล่ะ ถึงวา่ตอ้งฆ่ามนัตั้งแต่หลานมาเลยนะ ตั้งแต่เหลนมาเลย ฆ่ามาตลอด ฆ่ามาตลอด  

พอฆ่า ฆ่าความไม่อยากท าไง  ตอ้งช าระความไม่อยากท า ความไม่เขา้ใจไง กิเลสมนั
ต่อตา้นไง ปวดเจบ็ขนาดไหน น่ีแค่เดก็ๆ แค่กระเซา้เยา้แหยน่ะ เรากล็ม้กนัแลว้ แค่กิเลสมนักระเซา้
เท่านั้นน่ะเราสู้ไม่ไหว แลว้เราวา่จะช าระมนั จะช าระมนั ช าระตอ้งช าระ ไม่มีใครท าแทนเราได้
หรอก ถึงไดว้า่ไงวา่เราปรารถนาความสุขไง ปรารถนาความสุข เวลาน ้าตาไหลมนักรู้็ ความทุกข ์
ถึงไดน่้าคิดนะ ยบัย ั้งใหต้รงน้ีมนัมีความสุขมาตลอด  

 การประพฤติปฏิบติัมนัจะมีความทุกข ์ พอปฏิบติัถึงจุดมนัจะมีความสุขมาตลอดเลย 
ความสุขคือความอ่ิมใจไง มนัตอ้งมีเคร่ืองเยยีวยา นกัรบมนัถึงจะรบไดไ้ง มนัตอ้งมีเคร่ืองมี
สัมภาระ มีความสุขเจือไปตลอด  

 พอจิตสงบมนักมี็ความสุขของมนัจุดหน่ึง วปัิสสนากมี็ความสุขของมนัจุดหน่ึง มนัจะ
ใหผ้ลความสุขน้ีไปเร่ือยๆ มนัไม่ใช่ใหค้วามทุกขไ์ปตลอดหรอก ถา้ใหค้วามทุกข์ๆ ๆ ทุกขต์ลอด 
มนักเ็หมือนไมเ้ผาไฟสิ เราเอาไมเ้อาฟืนเขา้เตา มนัไหมไ้ปหมดเลย ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ถา้การปฏิบติั
มนัมีแต่ความทุกข ์ ไม่มีความสุขมาเจือเลย ร่างกายน้ีมนัตอ้งโดนไหมส้ลายไปหมดเลย ร่างกายจะ
ทนอยูไ่ม่ได ้เพราะมนัมีแต่ความทุกขล์ว้นๆ น่ะ 

 แต่มนัมีความสุขมาเจือปนไง มีความสุขมาคอยใหมี้รสชาติบา้ง มีรสชาติใหเ้รามีก าลงัใจ มี
ความอุตสาหะจะท าต่อไป อนัน้ีเป็นอาหารของผูป้ฏิบติั เป็นอาหารของใจ ใจมนัจะไดว้า่ไม่แหง้
จนเกินไป ไม่ใหเ้ผาจนละลายไปหมด นัน่น่ะ มีความสุขไง ความสุขในการท่ีวา่ฝืน แต่มนัเป็น
ความสุขภายใน เป็นความสุข เป็นความพอใจ  

 นกัปฏิบติัน่ีแปลก เวลาทุกขก์ว็า่ทุกขม์ากนะ เวลาปฏิบติักเ็ผอเรอ ปล่อยไป เพราะกิเลสมนั
เส้ียมในท่ามกลางปฏิบติัไง เห็นอะไรเลก็ๆ นอ้ยๆ กห็ลงตามมนัไป เราอุตส่าห์ อุตส่าห์นะ อุตส่าห์
จะประกอบท าใจใหม้นัสงบได ้ หาเงินหาทองมาเกบ็ไว ้ แลว้กโ็ยนท้ิงไปซะ เอาไวโ้ยนท้ิงเลย 
เพราะรักษาไม่เป็นไง มนัจะเป็นความดี ถา้เกบ็รักษาไวเ้งินทองนัน่น่ะ มีสลึงพึงบรรจบใหค้รบบาท 
ไอมี้สลึงเดียวจะเท่ียวจบัจ่ายไปแลว้  
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 เพราะการออกไปเห็นนัน่น่ะมนัเหมือนกบัใจส่งออกแลว้นะ นัน่คือการจ่ายเงินท่ีวา่
สุรุ่ยสุร่ายโดยไม่รู้สึกตวัเลย เพราะมนัใชแ้ลว้ พลงังานน้ีใช ้ไดอ้อกไปแลว้ ใชอ้อกไปแลว้ แหง้เลย
นะ ต่ืนเตน้ ดีใจ ฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านดว้ยกิเลสมนัหลอก แต่เราเขา้ใจวา่อนันั้นเป็นธรรม...หลอกสิ 
เพราะอุปจารสมาธิไง อุปจารสมาธิ จิตน้ีสงบนิดเดียวแลว้ส่งออกไปรับรู้เลย มนัหมุนออก อุปจาระ
คือวงรอบ มนัหมุนออกไม่เขา้หาใน ไม่เขา้อปัปนา จิตน้ีไม่เขา้รวมเป็นหน่ึง แลว้พลงังานอนันั้นก็
ไม่พอ  

 ความไม่รอบรู้ของเรา ความต่ืนเตน้ ความชินชาของใจ ความชินชาของกิเลสมนัอยากจะพุ่ง
ออก แลว้ไปเจอคนท่ีวา่ออกๆ ดว้ยกนั เวลาภาวนากอ็ยากเห็นนรกสวรรค ์นัง่โชะ้! เขา้ไปกอ็ยากจะ
ดูเทวดา...ยงัไม่ไดส้งบมนักล่็อไวแ้ลว้ เหมือนทางโลกเขาโฆษณาสินคา้นัน่ล่ะ ยงัไม่มีเงินจะซ้ือเขา
เลย อยากไวใ้นใจแลว้ ฉนัมีเงินฉนัจะซ้ือไอน้ัน่ ฉนัจะซ้ือไอน้ัน่ จิตยงัไม่ทนัสงบเลยกอ็ยากจะไปดู
ไวก่้อนแลว้ แลว้พอมนัจ้ิมเขา้ไปสงบหน่อยเดียวพุ่งออกเลย...น่าเสียดาย อุตส่าห์ท าซะเกือบเป็น
เกือบตายแลว้ใหม้นัเส่ือม ใหม้นัหมดไปโดยใช่เหตุเลย  

 “โดยท าในทางท่ีถูก” กบั “โดยท าในทางท่ีผดิ” ทั้งๆ ท่ีประกอบความเพียรเหมือนกนั ทั้งๆ 
ท่ีภาวนาเหมือนกนั แต่ภาวนาแลว้ควรจะใหเ้ดินกา้ว ๑ ๒ ๓ ๔ ไป กา้วหน่ึงเรากล็ม้แผละ กา้วหน่ึง
เรากล็ม้แผละ เร่ิมตน้แลว้กล็ม้ เร่ิมตน้แลว้กล็ม้ ไม่มีค  าวา่สองในหวัใจเลย หน่ึงแลว้กล็ม้ไป หน่ึงก็
ลม้ไป  

 แต่เวลาทุกขข้ึ์นมากบ็อกอยากจะมีความสุข อยากจะประพฤติปฏิบติั แต่ไม่เคยนบัถึงสอง 
ไม่มีการฝืนในหวัใจไวเ้ลย ไม่มีการต่อตา้นกิเลสเอาไวใ้นใจของตวั กิเลสมนัหลอกในท่ามกลาง
ปฏิบติันัน่ล่ะ เร่ิมตน้ปฏิบติัมนักห็ลอก เห็นไหม มนัมีความทุกข ์๒ อยา่ง ความยาก ๒ อยา่ง ยาก 
ในการปฏิบติั ๑ ยากจากกิเลสมนัจะหลอกใหล้ม้ ๑  

เราไม่เขา้ใจ พอเราคิดเรากว็า่ถูก พอเราคิดนะ มนัยงัไม่ทนัคิดมนักว็า่มนัถูกไวแ้ลว้ แลว้พอ
มนัคิดมนักว็า่มนัถูก ถา้มนัถูกท าไมเราไม่ไดผ้ลประโยชนม์ากข้ึนไป ฟังสิ ถา้กานั้นถูก กานั้นดี มนั
ตอ้งเบา อยา่งท่ีวา่พระพุทธเจา้สอนไง ส่ิงใดท่ีขดัเกลา ส่ิงใดท่ีมกันอ้ย นัน่ล่ะเป็นทางท่ีถูก ส่ิงใดท่ี
มกัมาก ส่ิงใดท่ีใหเ้พิ่มพนู อนันั้นไม่ใช่ อนันั้นเป็นโลก  

 แต่ถา้มนัขดัเกลา มนัมกันอ้ย แลว้มนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไร? อา้ว! ใจท่ีไม่แบกสัมภาระ 
ใจท่ีปล่อยวาง ท าไมจะไม่มีความสุข โลกน้ีคาดหมายผดิ คิดวา่ใครมีเงินมากๆ แลว้จะมีความสุข 
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เงินมากๆ มีแต่ตวัเลข แต่หวัใจท่ีปล่อยวางไง คนท่ีไม่มีอะไรเลยนั้นคือมีความสุข มีเงินมากๆ ก็
เหมือนกบัวา่เราแบกหินไวก้อ้นใหญ่ๆ ถา้เราปล่อยไวห้มดล่ะ ไอท่ี้วา่เงินนั้นเป็นกระดาษ  

 แต่ความจริงแลว้ในหวัใจมนัเป็นอริยทรัพย ์ มนัเป็นทิพย ์ ยิง่ไม่มีมนัจะกลบัมี ถา้ยิง่มีแลว้
มนัจะไม่มีเลย มนัพะรุงพะรังไปหมดน่ะ จิตน้ีพะรุงพะรังไปดว้ยอารมณ์ ธรรมารมณ์ไง สัมผสัแลว้
คิด หน่ึงบวกหน่ึงเป็นสอง แต่จิตน้ีคิดแลว้มนัจะฟุ้งซ่านเลย มนัไม่สองหรอกมนัแตกกระจาย มนั
จะแตกกระจายไปแบบวา่คิดไปโลกร้อยแปด เราไม่ใหมี้เช้ือ เราจะชกัเช้ือนั้นออกเพื่อไม่ใหจิ้ตน้ีมี
เช้ือ เพื่อไม่ใหจิ้ตน้ีมนัคิด กต็อ้งใหว้า่ง ตอ้งใหข้ดัเกลา ตอ้งใหม้กันอ้ย ตอ้งใหส้ันโดษ  

 ส่ิงใดขดัเกลาส่ิงนั้นถึงจะเป็นธรรม ถึงจะเป็นธรรม ถึงจะเป็นความถูกตอ้ง พอมนัมกันอ้ย 
มนัสันโดษ มนันอ้ยลงกว็่าตวัเองจะขาดทุนไง พอภาวนากจ็ะเอามากๆ ไง มากๆ แลว้กล็ม้กล้ิงไป
นู่นไง  

 อยา่ไปหวงั อยา่ไปหวงั อยา่ไปจินตนาการ อยา่ไปหมายเอาขา้งหนา้ ละอยา่งเดียว ละอยา่ง
เดียว “ละใจ” ละใหว้า่งมนัจะมีความสุขมาก ละใหว้า่งเลย หน่ึงเดียวนั้น จิตน้ีเป็นหน่ึง หน่ึงน้ีไม่
สืบต่อ หน่ึงแลว้กล็ม้ หน่ึงแลว้กล็ม้ พุทโธแลว้กห็าย พุทโธแลว้กห็าย หน่ึงๆๆๆๆ หน่ึงอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ สภาวะท่ีเอกคัคตารมณ์ จิตเป็นหน่ึงเพราะเป็นสมาธิ มนัยงัเป็นตน  

 แต่ถา้วปัิสสนาแลว้มนัจะเป็นหน่ึงไม่ได ้มนัจะหลุดไปเลย วา่งหมด วปัิสสนานะ วปัิสสนา
ท่ีถูก การพิจารณาท่ีถูก ถา้พิจารณาท่ีผดิ พิจารณาภายนอกมนัจะเห็นอีกอยา่งหน่ึง มนัเห็นแบบโลก
นัน่ล่ะ เห็นแบบความเบ่ือหน่ายไง คลายก าหนดั จินตนาการกนัไป เบ่ือหน่ายคลายก าหนดั มนัเบ่ือ
หน่ายตรงไหน มนัเบ่ือหน่ายมนักเ็หมือนกบัเรากินเหลา้เมา เมาจนอว้กจนไม่อยากกินอีกแลว้ พอ
หายเมามนักอ็ยากอีก พอเบ่ือหน่ายๆ มนัจะเบ่ือไปไหนล่ะ มนัเบ่ือเพราะไม่อ่ิมทอ้ง พอมนัหิว
ข้ึนมากจ็ะกินอีก  

 ลองท่ามกลางสิ “มชัฌิมาปฏิปทา” มนัขาดออกไป มนัรู้เท่าตามความเป็นจริงแลว้ปล่อยวาง
ไวต้ามความเป็นจริงเหนือธรรม เหนือธรรมชาติ เหนือการเวยีนวา่ยตายเกิด เหนือการวน เหนือการ
ยอ้นกลบัมากินซ ้ า ไอโ้รคน้ีมนัเหมือนเสือ มนัจบัควายไดต้วัหน่ึงจบัโคตวัหน่ึง มนักินส่วนหน่ึง 
แลว้มนัซ่อนไว ้ เด๋ียวจะกลบัมากินอีก ไอเ้สือในใจไอเ้สือกิเลสมนัเป็นอยา่งนั้นล่ะ มนัหลอกตวัเอง
วา่ตวัเองพิจารณาแลว้กว็า่ปล่อยวางไวไ้ดแ้ลว้ “วา่” นะ “วา่” แลว้วา่ปล่อยวางไวแ้ลว้ แลว้วา่รู้ตาม
ความเป็นจริงแลว้ “แลว้วา่ แลว้วา่” “วา่” ตลอด ผดิตลอด เพราะมนัเป็นวปัิสสนึก มนัมีเขามีเรา ใน
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เม่ือเรายงั “วา่” อยูไ่ง มนัไม่ใช่ภาวนามยปัญญา มนัเป็นจินตมยปัญญา จินตนาการ มีเขามีเรา เราวา่
เขา ลองดูภาวนามยปัญญาดูสิมนัเป็นอยา่งไร  

 จิตน้ีเป็นสมาธิเป็นหน่ึงใช่ไหม การงานชอบเป็นหน่ึงใช่ไหม งานชอบความเพียรชอบเป็น
หน่ึงใช่ไหม ความเห็นชอบ ความด าริชอบ ความจงใจลงท่ีชอบ มนักห็มุนไป วนออกไป วน
ออกไป หน่ึงน้ีจนมนัรวม มนัสามคัคี มรรคน้ีสามคัคี มรรคน้ีรวมกนั รวมกนัจนไม่มีหน่ึง รวมกนั
จนเป็นสุญญากาศ รวมกนัจนเป็นสุญญากาศนะ เป็นอากาศ เป็นความวา่ง  

 แลว้รวมปัญญาน้ีมนัหมุน หมุนจนสามคัคี จนมนัวรัิติเอง มนัตดัออกไปเอง ไม่มีเราไม่มีเขา 
ขณะขาดน้ีเราไม่รู้สึกตวั ฟังสิ ขณะท่ีมนัเขา้ใจมนัยงัไม่รู้สึกตวัเลย มนัจะขาดต่อหนา้ ไม่ใช่วา่เรา
เขาเลย ไม่วา่...รู้ตามความเป็นจริงเลยล่ะ มนัจะขาดไง พระพุทธเจา้ถึงบอกมนัเป็นญาณทสัสนะไง 
รู้วา่กิเลสขาด มนัขาดออกไปก่อน จิตสงบลงเลยแลว้ยอ้นกลบัมารู้ เหมือนพงับา้นทั้งหมด พงัให้
ทลายราบไปเลย แลว้เราถึงมาเห็นวา่เป็นเรา  

 น้ีจะพงับา้นกไ็ม่กลา้พงั ร้ือแต่หลงัคาออกไปเหลือแต่เสาโด่เด่อยู ่ แลว้กพ็งับา้นแลว้ มนัพงั
ไดอ้ยา่งไร เสาโด่เด่อยูน่ัน่น่ะ มนัพงัมนัตอ้งพงัออกไปหมด ราบไปหมดเลย มนัเป็นนามธรรมมนั
ไม่ใช่วตัถุ ไอน่ี้พดูถึงวตัถุมาเปรียบเทียบไง จิตน้ียิง่ขยี้ หวัใจน้ียิง่ขยี้ยิง่ขย  าแลว้มนัจะรอดออกมาไง 
ไม่กลา้ท าอะไรเลย ไม่กลา้ท าอะไรเลย มนัเป็นจินตนาการทั้งหมด  

 อ่านธรรมะมาแลว้กม็าหลอกตวัเอง ศึกษาธรรมะมากม็าหลอกตวัเอง ศึกษาธรรมะมานัน่ยา
วเิศษ ยาประเสริฐ ยาเลอเลิศ ขย  าลงไปสิ มนัตอ้งหลุดออกมาจากตรงนั้นอีกทีหน่ึง ไอน่ี้ศึกษา
มาแลว้กเ็อาเป็นความจริงเลย มนัจะเป็นไดอ้ยา่งไรในเม่ือมนัเป็นสมบติัของพระพุทธเจา้ เราไปฟัง
มา ไปจินตนาการมาแลว้เราวา่เป็นอยา่งนั้น มนัเป็นปริยติัไง เป็นวชิาการถูกตอ้ง แต่ตอ้งประกอบ
ลงท่ีจิต แลว้ขย  าออกมาแลว้มนัเลด็ลอดออกมาไง วา่คั้นออกมาจากอริยสัจ หวัใจโผล่น่ีออกมาจาก
อริยสัจนะ มนัไม่ใช่อริยสัจ มนัโผล่ออกมาจากอริยสัจอีกทีหน่ึง  

 อริยสัจน้ีเป็นทางเดินของจิต เหมือนกบัเราตอ้นสัตวเ์ขา้ไปในการช าระลา้งออกแลว้โผล่
ออกไปอีกปลายท่อหน่ึง อนัน้ีกเ็หมือนกนั จิตน้ีผา่นอริยสัจไง ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค แลว้โผล่
ออกมาจากอริยสัจ อริยสัจน้ีเป็นโรงงานใหญ่ เราเอาหวัใจน้ีผา่นเขา้ไป ผา่นเขา้ไป แต่ตวัอริยสัจนั้น
กเ็ป็นแค่โรงงานเท่านั้น หวัใจท่ีหลุดออกมาจากอริยสัจรู้เท่าตามความเป็นจริงทั้งหมด อธิบายได้
หมด รู้หมด  
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 แต่น่ีเราไปศึกษาโรงงาน ศึกษาอริยสัจแลว้กเ็อาโรงงานนั้นเป็นตวัตั้ง แลว้กเ็ดินรอบไง เดิน
รอบไปขา้งๆ แลว้กว็า่ตวัเองอธิบายได ้ ทุกขเ์ป็นอยา่งนั้น สมุทยัเป็นอยา่งนั้น นิโรธเป็นอยา่งนั้น 
มรรคเป็นอยา่งนั้น แต่ผลท่ีตวัสะอาดไม่มี เพราะตวัเองไม่ไดก้ลัน่เขา้ไปในโรงงานนั้น เดินเลียบ
ชายโรงงานนั้นมาแลว้กม็าอธิบายอริยสัจกนั แลว้พอมนัพลิกกลบั มนัตีกลบั...เพราะกิเลสอยูใ่น
หวัใจ กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ตามความเป็นจริง เพราะมนัไม่ผา่นโรงงานนั้น  

 มนัถึงวา่ ตอ้งการปฏิบติัน้ีส าคญั แมจ้ะปฏิบติัอยูม่นัยงัเดินผา่นชายไปเฉยๆ บงัคบัหรือ
ก าหนดจิตลงไม่ถูกท่ี บางทีกก็ลวัจะไม่ไดผ้ลรีบไปก่อน บางทีกช็า้เกินไป ถึงก าหนดจิตใหเ้ป็นไป
ตามธรรมชาติ บารมีธรรมของแต่ละบุคคลไม่เสมอกนั การเจาะจงลงกไ็ม่เหมือนกนั  

 การพิจารณากายกอ็ยา่งหน่ึง พิจารณาเวทนากอ็ยา่งหน่ึง พิจารณาจิตกอ็ยา่งหน่ึง พิจารณา
ธรรมกอ็ยา่งหน่ึง แต่อยา่งใดอยา่งหน่ึงกแ็ลว้แต่ ใหถื้อความช านาญของตวั ถือความชอบของตวั
แลว้เอาอยา่งเดียวไม่ตอ้งเดิน ๔ อยา่ง กาย เวทนา จิต หรือธรรม กห็วัใจน้ีไปเกาะเก่ียว พิจารณา
แขนงเดียวมนักส็ะเทือนถึงหวัใจหมดเหมือนกนั  

 พิจารณาเพื่อใหห้วัใจนั้นสะเทือน เพื่อใหห้วัใจนั้นมนัปล่อยออกจากท่ีมนัยดึไว ้ ไม่ใช่
พิจารณาเพื่อเดินวนรอบเลียบโรงงานนั้นไปเฉยๆ ตอ้งผา่นเขา้ไปในเคร่ือง ใหบ้ดใหข้ยี้หวัใจ อยา่
ไปกลวัวา่หวัใจจะพงั เพราะหวัใจน้ีเป็นนามธรรม  

 เอามือขย  าอากาศสิ ลองเอามือขย  าอากาศดู อะไรท่ีมนัพงัออกไป...ไม่เห็นมี มนัจะลอดง่าม
มือออกไป หวัใจมนัเป็นนามธรรม ยิง่ขยี้เท่าไรมนัยิง่สะอาด “ตอ้งขยี้” อยา่ไปกลวั อยา่ไปกลวัวา่
มนัจะช ารุดมนัจะเสียหาย เราไปกลวัไง กลวัวา่จะช ารุด กลวัจะเสียหาย กลวัเราจะเจบ็ กลวัเราจะ
ปวด กลวัเราจะไม่ไดผ้ล ตอ้งสร้างส่ิงน้ีเอาไวร้องรับผลของมนั 

 กคิ็ดจะสร้างน่ี คิดจะสร้างกผ็ดิแลว้ เพราะไม่ตอ้งสร้าง การเกิดมนัมาพร้อมกบัการเกิด จิตน้ี
ปฏิสนธิมนัสร้างตวัมนัเองมนัมาแลว้ จิตปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษยม์นัสร้างตวัมนัเองมาตั้งแต่ตอนนั้น 
แลว้จะมาสร้างอะไรกนัตอนปฏิบติัน้ีเล่า  

 จิตน้ีมนัสร้างมนัมาเอง มนัมาตามกรรม เพียงแต่เรามีโอกาส เราไม่หลงระเริงเหมือน
ชาวบา้นเขา เราไดโ้อกาส เหมือนกบัเรารู้วา่เหตุการณ์จะเป็นอยา่งไร แลว้เราไดเ้ตรียมตวัไวผ้จญภยั
ไง กบัคนท่ีเขาไม่ยอมรับ เขาไปตาม...เขาเผลอตวั จนกวา่น ้าป่ามา หลากมากต็ายไปเปล่าๆ  
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 อนัน้ีกเ็หมือนกนั ลองไดต้ั้งใจมาประพฤติปฏิบติั รู้วา่มีภยัจะมา รู้วา่เราจะตอ้งตายไป
ขา้งหนา้ กช็ าระเสียเด๋ียวน้ี มนัเป็นตามความจริงอยูแ่ลว้ การเกิดข้ึนมา ปลายทางมนักอ็ยูท่ี่ตรงส้ิน
นัน่ล่ะ เกิดข้ึนมาแลว้ตอ้งดบั ปลายทางอยูท่ี่ดบั แต่ชีวติทั้งชีวติน้ีเราท าประโยชนใ์หก้บัตวัเราเอง
ขนาดไหน  

 ชีวติน้ีเกิดมา หวัใจมนัไดพ้ลิกไดเ้ปล่ียนแปลงใหสู้งข้ึนขนาดไหน ตวัเป็นมนุษยแ์ต่หวัใจ
เป็นเทวดากพ็อใจแลว้ หวัใจเป็นเทวดานะ เหมือนกบัปืน เหมือนกบักระสุนมนัจะออกจากแหล่ง น่ี
เหมือนเลย ภพของมนุษย ์ เราจะหลุดออกไป หวัใจจะหลุดออกไปจากภพมนุษยไ์ปมนัจะไปอยู่
ตรงไหน เราเท่านั้นท่ีจะเป็นคนเร่ิมตน้ แรงขบัมาก-แรงขบันอ้ยกอ็ยูต่รงน้ี ตรงไดส้ร้างคุณงาม
ความดี หรือคุณงามความไม่ดีนัน่น่ะ สร้างคุณงามความดีแรงขบันั้นเยน็ ท าความไม่ดีไวแ้รงขบันั้น
ร้อน แรงขบัร้อนมนัจะไปไหนล่ะ  

“แรงขบัเยน็” บุญกศุลเป็นแรงขบัท่ีเยน็ การประพฤติปฏิบติันั้นมนัยิง่เยน็เขา้ไปใหญ่ บุญ
กศุลนัน่เป็นเยน็แลว้นะ เป็นแรงขบั แต่ประพฤติปฏิบติัไม่ตอ้งขบัเลย มนัรู้ตวัมนัเองเลย ตวักระสุน
นั้นไม่ตอ้งใหอ้ะไรขบั เพราะมนัช าระจนมนัปล่อยวาง มนัวา่ง มนัเป็นไปตวัมนัเอง มนัลอยไปเอง
โดยธรรมชาติ จิตดวงน้ีตอ้งอาศยัแรงขบัไป “แรงของกรรม” กรรมดีกข็บัไปดี กรรมชัว่กข็บัไปชัว่ 
ช าระกิเลสส้ินแลว้ แรงขบัไม่มีความหมาย ขา้มพน้ดีและชัว่ไง ขา้มพน้แรงขบัทั้งหมด หวัใจน้ีไม่มี
แรงขบั  

 พอไม่มีแรงขบัมนักเ็ป็นสุญญากาศ มนักลบัไปไดท้ัว่ไปหมดเลยเพราะเป็นสุญญากาศ มนั
เขา้กบัอะไรกไ็ด ้ อยากรู้แรงขบัร้อนมนักเ็ขา้ไปอยูใ่นแรงขบัร้อนกไ็ด ้ อยากรู้แรงขบัเยน็มนัไปอยู่
ในแรงขบัเยน็กไ็ด ้ เพราะมนัเป็นความวา่ง น่ีมนัใหเ้ลือกเอาทั้งสามอยา่ง แลว้เราเกิดมาเป็นมนุษย์
ไง เราถึงมาเลือกเอาตรงน้ีไง เลือกเอา มนัจะช าระแรงขบัออกทั้งสองฝ่าย  

 เวลาใหท้านนัน่น่ะ เราสะสมแรงขบัท่ีเยน็ เวลาท าความดีเรากส็ะสมแรงขบัท่ีเยน็ เวลามา
ประพฤติปฏิบติักอ็าศยัแรงขบัท่ีเยน็น้ีมาเป็นพื้นฐาน ถา้ไม่มีแรงขบัเลย การปฏิบติัมนักป็ฏิบติัยาก 
ตอ้งอาศยัแรงขบัคือทาน ศีล ภาวนาไง ภาวนาน้ีมนัขบัใหใ้จน้ีหมดแรงขบัเลย หมดแรงขบั แรงขบั
ดนัไง ตอนน้ีมนัมี ในใจมีไหม แรงขบัดนัในใจเรามีไหม มนัขบัไปทางไหน  

 ดู…ใจเรา เราเห็นใจเราเท่านั้น เราดูใจเรา เราเพ่งดูใจเรา เราจะเห็น ใจของเรา เราตอ้งเป็น
ผูรั้กษาเอง ใจของเราจะใหใ้ครมาเป็นคนช้ีแนะ เราพลิกได ้ เราป้ิงปลา เรากลบัปลาซา้ยกลบัปลา
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ขวาไม่ใหป้ลานั้นไหม ้หวัใจ หวัใจ เราป้ิงใส่ตบะธรรมไง ตบะคือไฟ ตบะๆๆ “ตโป จฯ” มนัเป็น
มงคลอยา่งหน่ึงในมงคล ๓๘ ประการ ตบะธรรม ตบะธรรม เรากเ็พิ่มมา คบบณัฑิตกเ็ป็นมงคล
อยา่งหน่ึง มงคล ๓๘ ประการส าหรับการด ารงชีวติท่ีถูกตอ้งท่ีดีงาม 

 “คบบณัฑิต” เราคบนกัประพฤติปฏิบติั คบใครกบ็ณัฑิตอยูแ่ลว้ “ไม่คบพาล” แลว้กม็าสร้าง 
“ไดเ้ห็นสมณะ” ไดเ้ห็นหรือยงั ไดเ้ห็นสมณะน้ีกเ็ป็นมงคลอยา่งหน่ึง สมณะท่ี ๑ ถึงสมณะท่ี ๔ การ
เห็นสมณะ การไดค้บบณัฑิต แลว้ “สร้างตบะ” ตบะธรรมท่ีเผาหวัใจเป็นมงคลทั้งหมด เป็นมงคล
ท่ีวา่เราสร้างในปัจจุบนัแลว้อยูใ่กล้ๆ  เลย จะวา่อยูใ่กลม้นัยงัพดูหยาบเกินไป มนัอยูท่ี่หวัใจเลย มนั
อยูท่ี่กลางอกของเราเลย...เป็นมงคลทั้งนั้น แลว้ท าไมไม่ไขวค่วา้ล่ะ  

 เวลาท ามาหากินกอ็ยากไดเ้งินมากๆ อยากไดค้วามดีมากๆ แลว้น่ีมนัอยูท่่ามกลางในหวัใจ
ของเราเลย เป็นมงคลทั้งหมด เป็นความดีทั้งหมด แต่เราไม่เขา้ใจแลว้เราผลกัไสออกไป จากความดี
อยูบ่นโต๊ะ...ไม่เอา พลิกลม้โต๊ะนั้นเสีย แลว้กไ็ปเร่ิมตน้ใหม่ เร่ิมตน้น่ีถูก-ผดิกย็งัไม่รู้เลย ของมีอยู ่
พระพุทธเจา้สอนอยู ่ครูบาอาจารยส์อนอยู ่อยูต่่อหนา้เลย อยูต่่อหนา้เลย ถา้ใหล้ะเอียดเขา้ไปกอ็ยูท่ี่
ท่ามกลางหวัอกเลย เพียงแต่ใชถู้กเท่านั้นน่ะ เป็นผูท่ี้ไม่หลงระเริงในโลก  

คนเราเกิดมาปัจจยั ๔ ตอ้งมี ประกอบอาชีพไดเ้ป็นปกติ แต่เวลาหนักลบัมาในหวัใจ วดัค่า
กนัตรงน้ี วดัค่ากนัตรงเร่ืองของใจท่ีดี ใจท่ีดีข้ึน ดีข้ึน  เด๋ียวน้ีโลกร้องหากนัหมดนะ ร้องหาความ
เป็นธรรม ร้องหาความเป็นธรรม เราต่างหากไม่ใหค้วามเป็นธรรมกบัหวัใจ เราเอาอะไรป้อนมนั
บา้งกไ็ม่รู้วนัๆ หน่ึงน่ะ ป้อนแต่ไฟ ป้อนแต่ยาพษิ เวลาร้องหาความเป็นธรรมกร้็องหาความเป็น
ธรรมกนันะ แต่เวลาป้อนหวัใจของตวั นัน่น่ะ ยาพิษลว้นๆ เลย  

 ถา้ป้อนคุณธรรมของหวัใจมนัตอ้งเยน็ ตอ้งมีความสุข ป้อนส่ิงท่ีดีใหก้บัใจกินน่ะ ป้อนได้
ตลอดเวลานะ ป้อนไดฝึ้กได ้ ใจน้ีฝึกได ้ อยูข่ณะไหน ท าอะไรอยู ่ พุทโธๆ อยู ่ ใหใ้จสงบไดต้ลอด 
สงบเท่าไร เยน็เท่าไร อ่ิมเท่าไร มนัเป็นเช้ือทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นส่ิงท่ีใหเ้ราไดม้าประกอบทั้งหมด  

ส่ิงใดท่ีมี พอมีข้ึนมามนักเ็หมือนกบัเรามีวตัถุดิบนั้นพร้อมหมด เราป้อนใหต้ลอด เราท าใจ
เราตลอด นัน่ผูท่ี้ฉลาด ถึงเวลาท าการงานกท็ า ถึงเวลาหยดุกต็อ้งหยดุ ถา้ไดฝึ้กแลว้เวลาหยดุ หยดุ
เป็น ถา้ไม่ไดฝึ้กหยดุ หยดุไม่เป็น เวลาท างานท าเกือบเป็นเกือบตาย เวลาหยดุแลว้มานอนยิง่หนกั
เขา้ไปใหญ่ เพราะมนัจะมาคิดใคร่ครวญถึงงานท่ีท ามาแลว้ ผดิหรือถูก เวลาท าดว้ยกาย เหน่ือยแสน
เหน่ือย กายท าเสร็จแลว้ หวัใจมาท าซ ้ าอีกทีหน่ึง เหน่ือยกวา่ใชก้ายท าอีก ดูน่ีเพราะอะไร เพราะ
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ไม่ไดฝึ้กไง ถา้ฝึกแลว้งานนั้นเสร็จแลว้พกัไวต้รงนั้นล่ะ กลบัมากม็าท าความสงบของใจ นัน่น่ะ 
ป้อนใจเป็น ป้อนใจท่ีถูกตอ้ง  

 มนัถึงไดเ้กิดมา แลว้มนัเวลาพดูแลว้น ้าตาไหล เห็นแต่น ้าตาไหลนะ คาดไป หมายไป เม่ือ
นั้นจะดี เม่ือน้ีจะดี “เม่ือ” แต่ปัจจุบนัน้ีไม่รู้...ปัจจุบนัน่ีทุกขถ์า้น ้าตาไหลอยู ่ ปัจจุบนัน้ีทุกข ์ แต่ถา้
เขา้ใจแลว้วา่ปัจจุบนัน้ีมนัจะแกอ้นาคต วบิากไง วบิากของมนุษยไ์ง เพราะกรรมท่ีสร้างมาน้ีเป็น
มนุษยไ์ง เป็นมนุษยม์นัเป็นวบิากแลว้ เพราะมนัมีกรรม มนัถึงไดอ้ยูใ่นสภาพแบบน้ี แลว้จะเสียใจ
ไปท าไม ไม่ควรเสียใจในสภาพท่ีวา่มนัเป็นผลของการกระท าของเราเอง ไม่ควรเสียใจ ควรแต่วา่
อนัน้ีมนัเป็นตน้ทุนท่ีเราจะเร่ิมพลิกออก  

 การไดคิ้ดอนัน้ีเป็นผลท่ีประเสริฐมาก เพราะการไดคิ้ดกคื็อการวา่หยดุ หยดุการจะท าให้
เช้ือโรคน้ีมากข้ึนไปอีก ถา้ยงัไม่ไดคิ้ดมนักย็งัสะสมเช้ือนั้นต่อไป แต่เราไม่คิดตรงน้ีน่ี เราคิดแต่
เสียใจ คิดแต่น ้าตาไหล แต่ถา้เราไดคิ้ดป๊ับ มนัจะหยดุทนัทีวา่ “ออ้!” ส่ิงท่ีเกิดมา ส่ิงท่ีเป็นมาน้ีมนั
จะไดไ้ม่เพิ่มพิษใหก้บัใจไง แต่เวลาคิดน่ีมนัคิดแลว้ใหพ้ิษกบัใจทั้งหมด มนัไม่ไดคิ้ดแลว้ช าระพิษ
นั้นออกไป พอหยดุป๊ับมนักไ็ดเ้ร่ิมตน้ พอเร่ิมตน้แลว้กท็  าคุณงามความดีเราน่ีแหละ เอากรรม
ปัจจุบนัน้ี วนัน้ีเยน็ พรุ่งน้ีตอ้งเยน็ วนัน้ีไม่เป็นหน้ีพรุ่งน้ีไม่ตอ้งจ่ายใคร เป็นหน้ีเขาอยูพ่รุ่งน้ีกต็อ้ง
ใชเ้ขา ฉะนั้น ถึงตอ้งท ากรรมปัจจุบนัน้ีใหไ้ม่เป็นหน้ีใครไง “ท ากรรมปัจจุบนั” โดยแรงขบัท่ีวา่นัน่
ล่ะ  

 ถึงเวลาพดูแลว้ หรือระลึกแลว้ มนัถึงไดไ้ม่เสียใจ ระลึกแลว้มนัควรจะเป็นคุณงามความดี 
ระลึกแลว้กน็ ้าตาไหล ถา้ระลึกแลว้มนัเป็นคุณงามความดีเพราะเราเขา้ใจ มนักต็อ้งยิม้สิ ยิม้วา่ท าไม 
โอโ้ฮ! เราเขา้ใจแลว้ เรามืดบอดมานานไง  

 ท่ีไหนมืด เปิดไฟข้ึนมาตรงนั้นกส็วา่ง ความคิดท่ีไม่เท่าทนัใจของตวัคือความมืด กิเลสมนั
หลอกใหคิ้ด มนัมืดหมดเลย พอเรามายบัย ั้ง เรามาทนัความคิดของเรา กเ็ปิดไฟข้ึนมา มืดตรงไหน
ไฟติดข้ึนมากส็วา่งตรงนั้น ฉะนั้น ถา้มนัเปิดไฟข้ึนมาแลว้ มนัตกใจไง พอสวา่งข้ึนมาเห็น
หมด มนัควรจะดีใจ อยา่เสียใจ  

แต่พอสวา่งข้ึนมาแลว้เห็นหลาวเห็นหอก กลบัเสียใจร้องไหอี้ก เห็นหลาวเห็นหอกกเ็กบ็สิ 
สวา่งแลว้ อนัน้ีเป็นศตัรู อนัน้ีเป็นของมีคม มนัจะบาดเรา มนัจะท าอะไรใหเ้ราเจบ็ปวดกเ็กบ็ให้
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เรียบร้อย อยูใ่นท่ามกลางความสวา่งดีกวา่อยูใ่นท่ามกลางความมืดนะ อยูใ่นท่ามกลางความมืดมนั
ไม่เห็นอะไรเลย แลว้มนักอุ่็นใจเนาะ เพราะไม่เห็นพิษเห็นภยั  

ฉะนั้น พอเปิดไฟข้ึนมาแลว้ มนัควรจะดีใจไงวา่จะไม่เสริมพิษกนัอีก อยูใ่นท่ามกลางความ
มืดน่ีแยม่ากๆ นะ ไม่รู้เราจะประสบภยัอะไร เราคิดเอง ทุกอยา่งเราคิดดีหมดในท่ามกลางความมืด 
เราคิด แต่มนัไม่ใช่เป็นความจริง ความจริงคือการกระท า กรรมมนัใหผ้ลต่างหากล่ะ ท ากรรมดีไดดี้ 
ท ากรรมชัว่ไดช้ัว่ เดด็ขาด!  

 ทีน้ีเรากว็า่ท ากรรมดีแลว้ไม่เห็นไดดี้ ท ากรรมดีแลว้มีแต่ความทุกข ์ ไม่เห็นไดผ้ลดีกบัเรา
เลย ลองนัง่ดู ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากขา้งนอกมนัมีกรรมเก่ากรรมใหม่ มนัมีความกระทบกระทัง่กนัมา แต่
กรรมในหวัใจไง มนัเป็นปัจจตัตงั มนัมีความอุตสาหะของเราเอง เราสามารถท่ีจะบงัคบัเองเลย แต่
ถา้อาศยัคนอ่ืน อาศยัขา้งนอก สังคมโลก สัตวส์ังคมอาศยักนัมนัตอ้งอยา่งนั้นล่ะ เราบงัคบัไม่ได ้ใจ
เรายงับงัคบัไม่ไดเ้ลย ใจคนอ่ืนจะบงัคบัอยา่งไร แต่ถา้เราเขา้ใจ เราเช่ือพระพุทธเจา้วา่ “ท าดีไดดี้” 
ท าส่ิงไหนมนัจะดีเท่ากบัภาวนาน้ี  

 การใหข้องทางโลกเขา ใหว้ตัถุไง การใหข้องพระพุทธเจา้ ปฏิบติับูชาส าคญัท่ีสุด ให้
อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง ยกใหค้นอ่ืนไปหมด พอกิเลสมนัมายกใหกิ้เลสมนัไปวา่
อยา่งนั้นเลย พอใหเ้ขาไป ใหเ้ขาไป มนักห็มดสิ ส่ิงนั้นตอ้งหมด ใหบ่้อยๆ ใหต้ลอดเวลา ใหต้อ้ง
หมด กองขนาดไหน ชกัออกตลอดเวลามนัตอ้งหมด  

แต่น่ีไม่ไดช้กั ความเห็นของโลก การสะสมนั้นคือการได ้ มีแต่จะสะสม สะสมอารมณ์ 
สะสมความนึกคิด ยิง่สะสมมนักย็ิง่อยูใ่นความมืดนัน่ล่ะ เพราะเหมือนกบัใบไม ้เห็นไหม มีมากใบ
มนักทึ็บมนักห็นา มองอะไรไม่เห็นเลย ขา้งล่างมืด ยิง่คิดมากกเ็หมือนกบัคิดทีหน่ึงกเ็อาใบไมใ้บ
หน่ึงมาบงัไว้ๆ ๆ บงัจนมืดหมด 

 ทีน้ี พระพุทธเจา้บอกวา่ใหป้ล่อยวางๆ มนักเ็หมือนเลาะใบไมน้ั้นออก เลาะออกกเ็ห็นไง 
เห็นไปเร่ือย ทีน้ีพอเลาะใบไมอ้อกกเ็ห็นตน้ไมสิ้ แลว้ไอร้ากไม ้ รากแกว้อวชิชา ปัจจยา สังขารา 
นัน่น่ะ ละโลภ ละโกรธ ละหลงหมดแลว้นะ กโ็ค่นตน้ไมห้มดแลว้นะ แต่รากแกว้นั้นยงัไม่ได้
ถอนน่ะ เด๋ียวมนังอกอีก ดูสิ รากแกว้ยงัไม่ไดถ้อนน่ะ  
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โลภ โกรธ หลงน่ีเราละไดห้มดแลว้ ขนาดโกรธน่ีโกรธไม่มีแลว้ หลงกไ็ม่หลงแลว้ โลภ 
โกรธ หลง แต่ยงัไม่ไดถ้อนไออ้วชิชานัน่น่ะ กว็า่พญามาร ลูกสาวพญามาร โลภ โกรธ หลง น่ีแค่
ลูกสาวพญามาร ไอร้ากแกว้ ถอนรากแกว้ข้ึนมาพรวดเดียว...ตน้ไมม้นัตายไปแลว้ แต่จะไม่มีการ
เกิดอีกไง ถา้รากแกว้ยงัอยูม่นัยงัแตกใบอ่อนอีก 

  มนัอยูท่ี่ไหน ไอท่ี้พดูน่ีมนัอยูท่ี่ไหน ในต าราเหรอ...มนัอยูท่ี่ใจเรา ในต ารานั้นมนัเป็นผล
ความส าเร็จของพระพุทธเจา้ แลว้วางไว ้ แต่รากแกว้ในใจเรา เราตอ้งถอนเราเอง รากแกว้ในใจนะ 
ตน้ไมก้ก็าย โค่นมนัสิ ไอท่ี้มนัสะสมเขา้มาน่ีโค่นท่ีไหน กายน้ีกก็ายน้ี บา้นเรือนน่ีขนาดไหน 
เด๋ียวน้ีขา้มชาติไปเลยนะ ไม่ใช่มีบา้นเราบา้นเดียวนะ มีมนัทัว่โลก มีบา้นอยูทุ่กประเทศ มนัไป
ขนาดนั้นน่ะ 

 ละกาย ละใจ พอละหมดแลว้กลบัสบาย วา่ละกายแลว้เหลือใจไง ละกายแลว้ละใจดว้ย ถา้
ละกายแลว้เหลือใจไวน่้ะ เออนัน่ล่ะ นัน่ล่ะรากแกว้ล่ะ ละกายแลว้กถ็อนใจท้ิงไป ถอนหวัใจท้ิงไป
เลย อนัน้ีกห็มดเลยสิ พอถอนหวัใจท้ิงแลว้ ละทั้งใจดว้ย คือสุญญากาศเลย ถา้ไม่ละใจนะ มนัยงั
เป็นหน่ึงอยู ่ เพราะใจเป็นเราอยู ่พอเป็นเราน่ีมนัขวางไปหมดล่ะ ของท่ีเป็นวตัถุ อยา่งไม ้ตีไปกลาง
อากาศมนักย็งัมีเสียงไมผ้า่นอากาศดงัหวดีหววิอยู ่หวัใจเหมือนกนั ลองมีอยูน่่ะ ยงัไงมนักคิ็ด ยงัไง
มนักเ็ป็น ยงัไงมนักข็วาง มีใจอยู ่มีความคิด มนัยงัขวางไปนัน่ล่ะ  

 มนัถึงวา่ตอ้งละใจไง พอละแต่กาย ละใหห้มด เหลือแต่หวัใจ กายกต็อ้งละ ใจกต็อ้งละ ละ
ทั้งนั้น แลว้มนัจะไดไ้ม่มีอะไรมาขวางไวภ้ายใน มนัขวางกย็งัดีท่ีรู้วา่ขวางนะ ท่ีไม่รู้วา่ขวางเพราะ
มนัเป็นเรา พอเป็นเราน่ีมนัไม่เห็นล่ะ พอมืด-สวา่ง มืด-สวา่ง ไอน่ี้มนัยิง่กวา่มืด-สวา่ง แดดจา้ๆ อยู ่
มนัมืดจริงๆ เพราะความไม่รู้ เพราะมนับงัดว้ยอวชิชาไง อวชิชา ปัจจยา สังขารา อวชิชาคือความไม่
รู้  

มนัถึงวา่ เรากว็า่ “ไม่รู้ไดอ้ยา่งไร กคิ็ดอยูน่ี่”...กคิ็ดแบบโง่ ๒ ชั้นไง  

 กม็นัคิด มนัคิดน่ี ความคิดน้ีมนั...เราไม่เคยคิด  

นกัเรียนเรียนวชิาเดียวกนัมา เขาคิดมาขนาดไหนถึงเขียนเป็นต ารา แลว้เรามาคิดใหม่ๆ กว็า่
เราเก่ง ความคิดน้ีมนัเป็นอารมณ์ไง มนัไม่เห็นตวัตนเลย คือมนัถึงไดมื้ด...ไม่รู้ตรงน้ี ไม่รู้วา่เราคิด
ไง นึกวา่คิดข้ึนมาเก่งไง มนัเป็นอารมณ์คิดน่ะ มนัไม่ใช่อารมณ์เรา ไม่ใช่อารมณ์รู้สึกตวั  
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ถือวา่เป็นอวชิชา เพราะไม่รู้คือไม่รู้ตวัตน ไม่รู้วา่อนัน้ีผดิถูก 

 วชิชาเกิดข้ึนมนักด็บัหมดไง สวา่งเกิดข้ึนกคื็อวชิชา วชิชารู้อะไร มนัรู้สึกตวัตั้งแต่เร่ิมคิด 
จิตน้ีคิดมนักไ็หลออกมาพร้อมกบัสติรู้สึกตวัไปตลอด น่ีรู้วชิชา (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


