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น่าสงสาร เวลาคุยอะไรก็น้ าตาไหลๆ ทุกข์น่ะ เวลาทุกข์มนั ทุกข์มาก ใครเวลาสะกิดใจก็
น้ าตาร่ วงๆ แล้วก็จะไปหาความสุ ขกัน อยากจะหาความสุ ข เกิดมาเป็ นคนแล้วอยากจะพบความสุ ข
แล้วมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็สอนความสุ ข แต่ขา้ งนอกเขาว่าสอนเรื่ องอริ ยสัจ
เรื่ องทุกข์ ทุกข์เป็ นทุกข์ เป็ นทุกข์นิยม...ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่ทุกข์นิยมนะ ศาสนาพุทธเราไม่ใช่
ทุกข์นิยม
เพียงแต่เป็ นศาสนาของเอกบุรุษ เป็ นศาสนาของผูท้ ี่เข้าหาความจริ งไง
“ทุกข์น้ ีเป็ นอริ ยสัจ” ไม่ใช่เป็ นทุกข์นิยม “ทุกข์น้ ีเป็ นอริ ยสัจ” ที่ไหนเกิดโรค เราต้องเข้าไป
แก้โรคที่นนั่ ไง ที่ไหนเกิดโรค ที่ไหนเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะไปแก้ที่นนั่ ...ไม่ใช่ศาสนาอื่น สุ ขนิยม
สุ ขนิยม แล้ววิง่ หาแต่ความสุ ข แล้วไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอความสุ ขจริ งๆ เลยล่ะ
เราว่าเราเป็ นความทุกข์ พอพูดว่า “ทุกข์” ก็เลยเข้าใจผิดกันหมด แล้วทาก็ทาผิดหมดเลย
ทุกข์มนั เป็ นผล “เป็ นผล” ทุกข์มนั เป็ นผล เป็ นวิบาก แต่สมุทยั ตัวไม่เข้าใจความทุกข์ต่างหากล่ะ
พระพุทธเจ้าสอนตรงนั้นไง...ทุกข์กส็ อน แต่สอนว่ามันเป็ นผลของเหตุไง เราสาวไปหาเหตุ
ไม่ใช่วา่ วิง่ เข้าไปหาทุกข์นิยม ทุกข์นิยม แล้วก็กอดทุกข์อยู่
มันเป็ นเรื่ องของความไม่เข้าใจใช่ไหม เช่น เรามีความทุกข์อยู่ เรามีความผิดใจกัน ใครมา
สะกิดใจมันก็คิดซ้ าคิดซาก อันนั้นเป็ นทุกข์นิยมจริ ง โลกเอาความคิดของโลกแล้วมาจับศาสนาไง
เอาความคิดของพวกเราแล้วไปจับศาสนา อย่างเช่น เรามีความคิดฝังใจ เรามีความทุกข์อยู่ ใครมา
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พูดสะกิดใจเราก็ไม่พอใจใช่ไหม มันก็เกิดให้ทาความคิด ทาให้ทุกข์มนั เกิดขึ้น พอเราคิดว่าจะไป
หาทุกข์เราก็คิดว่าเป็ นอย่างนั้น...ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่วา่ ไปหาทุกข์แล้วมันจะทุกข์อีกนะ
ให้ดูทุกข์ไง ทุกข์อนั นี้มนั เป็ นทุกข์เนื้อไง ไม่ใช่ทุกข์อารมณ์ ทุกข์ของโลกเราที่วา่ นี่มนั เป็ น
ทุกข์อารมณ์ “ทุกข์เปลือก” ฟังสิ ทุกข์ยงั มีทุกข์เปลือก กับทุกข์เนื้อใน ถ้าไปเห็นทุกข์เนื้อใน รู ้วา่ อัน
นี้เป็ นอริ ยสัจ “อ้อ! มันเป็ นสัจจะความจริ งอยูอ่ ย่างนั้นอยูแ่ ล้ว” อย่างเช่นกายเรามันพิการไป เจ็บไข้
ได้ป่วยมันก็เป็ นทุกข์ตามความเป็ นจริ ง แต่เราไปเสกสรรปั้นยอว่าไม่อยากให้เป็ นไปตามนั้น นี่เขา
เรี ยกสมุทยั นี่ทุกข์เนื้อใน ถ้าจับทุกข์เนื้อในได้ เราก็จะสาวหาเหตุหาผลกันได้
แต่นี่เราไปเอาแต่ความทุกข์ขา้ งนอก ทุกข์นินทากาเลไง ทุกข์โลกธรรมไง มันไม่ใช่ทุกข์
เนื้อใน มันทุกข์เปลือก ทุกข์วา่ กลัวจะไม่มีตามที่ความมัน่ หมาย มันก็เลยแบบพยายามจะปรุ งแต่ง
อันนั้นเป็ นทุกข์เปลือก แล้วทุกข์เปลือกก็เจออารมณ์เปลือกๆ แล้วก็เลยทาให้ลม้ ควา่ คะมาหงายไป
ในอารมณ์เปลือกๆ นั้นไง พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าทุกข์เปลือกนี้ เราต้องข้ามพ้นตรงนี้ไง ไม่ให้จิต
อยูก่ บั อารมณ์ พยายามทาความสงบ ทาความสงบนะ “ทาความสงบ” ฟังสิ ทาไมบอกว่าทาสมาธิ
ทาความสงบ จิตนี้ตอ้ งสงบก่อนแล้วมันถึงจะมีสมาธิ “จิตนี้ตอ้ งสงบ”
จิตของปกติเรามีสติ แล้วมันสงบอยูแ่ ล้วเป็ นบางครั้งบางคราว ถ้าจิตไม่สงบ มันฟุ้ งซ่านมาก
เกินไปจนอารมณ์รุนแรงขึ้นไปจนเสี ยสติได้ แต่ธรรมชาติของจิตมันมีท้ งั ฝ่ ายขาวและฝ่ ายดา ถ้ามัน
ไปตามความเคยชินของกิเลส กิเลสจะยุให้ไปฟุ้ งซ่าน แต่มนั ก็มีเนื้อใน คือว่ามันมีความรู ้สึกมี
พุทธะอยูท่ ี่ใจไง มันก็มีฝ่ายขาวบ้าง ถึงมีสติยบั ยั้ง เราจะยับยั้งได้เป็ นบางครั้งบางคราว แล้วก็ยบั ยั้ง
ไม่ได้ บางทีมนั รุ นแรงมา เราก็ยบั ยั้งไม่ได้
ความจริ ง ธรรมะในใจ ก้นบึ้งของใจมันมีอยูแ่ ล้วทั้งนั้นล่ะ เพียงแต่มนั โดนกิเลสปกคลุมไว้
ไง แล้วเราไม่เข้าใจ เราไม่รู้ทนั ตามความเป็ นจริ ง เราก็พุ่งออกไปดูขา้ งนอก พระพุทธเจ้าถึงบอกว่า
“ให้ทาใจสงบ” ทาใจสงบก็เหมือนกับเราได้ยนื ได้ยนื ดูภาพ เราไม่ใช่วงิ่ ดู ไม่ได้เดินดู “ยืนดู” ทาใจ
ให้สงบ พอสงบบ่อยๆ เข้า บ่อยๆ เข้า มันก็จะเกิดสมาธิ
สมาธิคือความตั้งมัน่ ของจิต จากสงบแล้ว สงบหนหนึ่ง ๒ หน ๓ หน เข้าไปเรื่ อยๆ ถึงว่าเรา
ทาใจสงบ ทาใจเราอยูเ่ ฉยๆ อันนี้กถ็ ูกต้องแล้ว มันต้องต่อเนื่องกันบ่อยๆ มันถึงจะเป็ นสมาธิไง
สมาธิในใจของตัว พอมีสมาธิแล้วมันก็มีต้ งั มัน่ คนไม่มีสมาธินะ คนที่อยูก่ บั โลกเขา ใครพูดอะไร
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มาก็ตื่น ใครจะพูดอะไรมามันก็หลง มันเชื่อเขาง่ายไง แต่ถา้ คนมีสมาธิ เขาพูดอะไรมามันต้อง
ใคร่ ครวญก่อน
จิตตั้งมัน่ คือไม่ตื่น...เราถ้าจิตไม่ต้ งั มัน่ เหมือนกับคนตื่น คนตื่นใครพูดอะไรมาก็เชื่อ ตื่นไป
หมดเลย เขาว่าที่นนั่ มีไอ้นี่ ที่นี่มีไอ้นนั่ นะ อยากได้อยากดี ทั้งๆ นัน่ เป็ นลมปากเฉยๆ มันไม่ใช่เป็ น
ตามความเป็ นจริ ง แต่ถา้ มีสมาธิแล้ว เขาพูดมานี่ฟัง แล้วใคร่ ครวญว่าเป็ นไปได้ตามอย่างนั้นไหม
เห็นไหม ผลจะเกิดทันทีเลย นี่ธรรมะเริ่ มแรกก็เกิดผลแล้ว เกิดว่าเราเป็ นไม้หลักปั กอยูใ่ นแม่น้ า
ไม่ใช่ไม้หลักปักล้มนอนอยูใ่ นแม่น้ า ในแม่น้ า ปักอยูน่ ้ าพัดมามันก็ปักอยู่ มันก็ตา้ นได้ ต้านกระแส
ของโลกไง ต้านกระแสของความเป็ นไป ความเป็ นไปตามกระแสโลก ไม่ใช่ตามความเป็ นจริ ง
กระแส ฟังดู “กระแส” มันเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา วันนี้กว็ า่ ให้คุณค่า พอมันเก่าเขาก็เลิก เขาก็
เปลี่ยนใหม่ กระแสไม่ใช่ความจริ ง ความจริ งมันอยูท่ ี่เราใคร่ ครวญอันนั้น ถึงว่าให้จิตนี้มีสมาธิ
“การทาจิตให้สงบ” ฟังนะ การทาจิตให้สงบมันทายากไหม...ยาก เห็นไหม เราทาจิตให้
สงบ ถ้าไม่สงบนี่มนั อึดอัด มันอยากลุกอยากเลิก ถึงว่ากาหนดลมหายใจเข้าและหายใจออกแล้ว ก็
ต้องให้จิตเข้ามาไง ให้มว้ นเข้า ให้จิตนี้มว้ นเข้าหาภายใน คือไม่มว้ นออก ความรู ้สึกนี้มนั ส่ งออกนะ
เช่น พอเรานัง่ เราอึดอัด เราไม่พอใจมันจะเลิก ถ้าเราปล่อยตามความเป็ นจริ ง น้ ามันก็ไหลลงต่า กับ
น้ ามันไหลลงมา เราก็คอยกวาดน้ าให้ยอ้ นกลับไป ให้ยอ้ นกลับไป
เหมือนกัน กาหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก หรื อกาหนดใดๆ ก็แล้วแต่ แล้ว
พิจารณานัน่ น่ะ พิจารณาเพื่อความสงบนะ “พิจารณาเพื่อความสงบ” ดูกายนอกไง พิจารณาเพื่อ
ความสงบ นัน่ น่ะ ย้อนเข้าไง คือว่าพับกระแสจิตเข้าข้างใน พับกระแสจิตคือเราเอาไม้กวาดกวาด
น้ าขึ้นไม่ให้ลงต่า ถ้ากวาดบ่อยๆ มันก็ตา้ นน้ าไว้ นี่ภาพชัดเลย
ความคิดก็เหมือนกัน ความคิดกระแสของใจมันจะไหลออกๆ เราเริ่ มต้นนัง่ เราก็ต้ งั ใจว่าเรา
จะนัง่ แต่พอนัง่ สักพักหนึ่ง พอไม่ได้หรื ออย่างไรความขัดเคืองใจมันต้องมี ความขัดเคืองใจที่มนั
จะพาให้คิดออกไง เริ่ มต้นจากคิดออก พอคิดแล้วกายมันก็จะทาตาม ใช่ไหม เราก็พยายามพิจารณา
ดู พิจารณาหมายถึงว่าย้อนกลับๆ พิจารณาดูกาย ดูความรู ้สึก นี่พิจารณาย้อนกลับ ทั้งลมหายใจด้วย
นะ พิจารณาอย่างนี้มนั เหมือนกับเสื้ อผ้า เหมือนกับผ้าสกปรก ผ้าสกปรกเรากาหนดพุทโธๆ หรื อ
กาหนดใจสงบนี่มนั สงบธรรมดา แต่ผา้ สกปรกใช่ไหม เราก็ลา้ งน้ า เวลาซักผ้าเสร็จ ซักด้วย
ผงซักฟอก เราต้องล้างน้ าสะอาด ใช่ไหม
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จากผ้าสกปรก จากการซักฟอก จากการน้ าล้างสะอาด นี่เริ่ มคิดอย่างนี้ จิตนี้มนั ละเอียดเข้า
ไปเรื่ อยๆ ซักฟอกนะ นี่ซกั ฟอกเฉยๆ นะ ซักฟอกให้จิตละเอียดเข้าไปไง คาว่า “จิตละเอียด”
ละเอียดในสมาธินะ ไม่ใช่ละเอียดด้วยวิปัสสนา “ละเอียดในสมาธิ” ละเอียดในการสงบตัวลง คือ
กิเลสมันสงบตัวลงไง นี่สมาธิที่ถูกต้อง
ถ้าสมาธิที่ไม่ถูกต้องนะ... “สัมมาสมาธิ” สัมมาสมาธิมนั อาศัยศีลไง อาศัยใจที่ไม่ส่งออก
ไม่เอาสมาธิน้ ีไปประกอบเป็ นไสยศาสตร์เป็ นไสยเวทออกไปข้างนอก แต่ถา้ เป็ นสมาธิน่ะมีศีล พอ
มีศีล เราไม่เบียดเบียนใช่ไหม ไม่เบียดเบียนคนอื่น แล้วก็ไม่เบียดเบียนใจของตัว จิตนี้พอมันเป็ น
สมาธิข้ ึนมา มันใสอย่างนี้ แล้วก็ซกั น้ าๆ เข้ามา ให้สมาธิน้ ีใสเข้าไปๆ ให้สะอาดขึ้นไง อันนี้คือ
สัมมาสมาธิกบั มิจฉาสมาธิ ทาสมาธิเหมือนกัน ทาให้จิตสงบเหมือนกัน แต่มนต์ดา-มนต์ขาวไง
“หลักของใจ” ใจจะทาคุณงามความดีหรื อจะทาเบียดเบียน ว่าเบียดเบียนเลย แต่โลกเขาว่า
เป็ นคุณงามความดีไง เห็นไหม มันก็ตอ้ งใช้พลังงานของใจ พลังงานของสมาธินี่แหละ ถึงว่าเป็ น
มิจฉาหรื อเป็ นสัมมา ฉะนั้นเราถึงให้มีศีล เรารักษาศีลแล้ว พอรักษาศีล ศีลเราบริ สุทธิ์ บริ สุทธิ์จาก
กายไม่ขยับออกไปทาความชัว่ ใจไม่คิดออกทาในสิ่ งที่ผดิ มันเป็ นศีลภายในไง เป็ นศีลภายใน ทา
ให้ใจ ให้สมาธิน้ ีสะอาด
พอสมาธิน้ ีสะอาดใช่ไหม พอสมาธิน้ ีสะอาด มันให้ความร่ มเย็น อิ่มใจไง ความสุ ขของใจ
พอความสุ ขของใจ อิ่มใจ มีความสุ ขแล้ว ความสุ ขในสมาธิน้ ีกม็ หาศาลนะ มหาศาลจริ งๆ แล้วให้
มันสุ ขถ้าเป็ นสัมมา ถ้าเป็ นมิจฉามันไม่สุข มันร้อน มันเกิด...พอจิตมันสงบ มันเหมือนถือเคร่ งไง
มันเหมือนกับว่าเรารัดไว้ เรารัดไว้แล้วมันจะออก เรารัดไว้ เราถอยเข้ามาเฉยๆ แต่ไม่ได้ซกั ให้
สะอาด
แต่ถา้ เป็ นสัมมาสมาธินี่มนั จะโล่ง เบาสบาย สบายมาก มีความสุ ขมาก พอมีความสุ ขมาก ก็
ทาให้ละเอียดเข้าไปอย่างที่วา่ ละเอียดเข้าไป พิจารณาเข้าไป ม้วนกลับๆๆ ทีน้ ีพอม้วนกลับขึ้นมานี่
มันจะติด เพราะคนไม่รู้นี่มนั จะว่างโล่งไป คิดว่าอันนี้มนั เป็ นผล...มันเป็ นผลของการทาให้ใจสงบ
มันไม่เป็ นผลของในตาราที่พระพุทธเจ้าเราสอนแล้ว
พระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์ให้เดินสองขา การงาน การหามาเป็ นต้นทุนไง อย่างเช่น การ
สร้างบ้าน การหาวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่ง การประกอบเป็ นบ้านเป็ นเรื อนอย่างหนึ่ง เราไปหาเงินมา
ใช่ไหม เราไปซื้อของมาเพื่อจะสร้างบ้าน อันนั้นก็เป็ นลงทุนแล้วชั้นหนึ่ง เราไปจ้างช่างมาทางาน
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ค่าแรงงานกับข้าวสุ กต่างกัน ไอ้นี่กเ็ หมือนกัน การหาวัสดุมาคือหาให้ใจสงบ หาให้ใจตั้งมัน่ ก็
เหมือนเราหาวัสดุอุปกรณ์มา แต่การจะวิปัสสนาไง ก็เหมือนกับการสร้างบ้าน
พระพุทธเจ้าสอนให้วปิ ัสสนา วิปัสสนาหมายถึงการชาระกิเลส กิเลสนี่มนั อยูใ่ นสมาธิที่
ใสๆ นัน่ น่ะ สมาธิใสขนาดไหนกิเลสก็สงบตัวลงใสกว่าสมาธิน้ นั เห็นไหม ที่วา่ จิตนี้โล่งสบายแล้ว
นึกว่าสะอาด มันสะอาดจากอารมณ์โลกภายนอก มันเป็ นโลกียารมณ์ แต่ไอ้เนื้อแท้ของอารมณ์
ภายใน มันแค่สงบตัวลง ซุกอยูใ่ นความใสสะอาดนั้น
นี่พระพุทธเจ้าถึงได้สอนไง สอนให้วปิ ัสสนา วิปัสสนานี้เป็ นมรรค
“อริ ยมรรค” มรรคคือมีองค์ ๘ นี้มีเฉพาะในศาสนาพุทธนี้เท่านั้น
สมาธิใส สมาธิดีกอ็ ุทกดาบส อาฬารดาบส เขาก็ได้สมาธิมาก่อน พระพุทธเจ้าก็เคยไปเรี ยน
มา พระพุทธเจ้าเคยไปเรี ยนมาจากเขาแล้ว แล้วทาไมสมาธิน้ นั มันไม่เป็ นมรรคไปล่ะ ถ้าสมาธิหรื อ
ว่าความจิตสงบ จิตที่มนั เป็ นความดีแล้ว มันเป็ นไปเองโดยธรรมชาตินะ แบบจิตนี้เป็ นสมาธิ พอใส
สะอาดแล้วมันจะเห็นกิเลส มันจะชาระกิเลสไป
แล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู ้มรรคเรา
ใช้มรรคเป็ นเครื่ องดาเนินนี่เขาก็มีอยูแ่ ล้ว ทาไมมันไม่เป็ นไปล่ะ
ฉะนั้น ถึงว่าสมาธิมนั ก็เป็ นสมาธิ มันไม่ใช่วปิ ัสสนา มันจะยันกันตรงนี้ไง ยันที่วา่ สมาธิก็
คือสมาธิ ปัญญาก็คือปัญญา สมาธิเป็ นปัญญาไปไม่ได้ ถ้าเป็ นไปได้อุทกดาบสต้องสาเร็จไปแล้ว
อาฬารดาบสก็ตอ้ งสาเร็จไปแล้ว เพราะเขาได้ถึงสมาบัติ ทาไมเขาไม่สาเร็จไป
ถ้าสมาธิน้ ีมนั เป็ นไปโดยธรรมชาติ เป็ นไปโดยอัตโนมัติ ทาจิตนี้ให้สงบแล้วจะเห็นกิเลส
แล้วจะให้ทะลุกิเลสไปเลยโดยธรรมชาติของมัน
ทาไม่เขาต้องตายโดยที่วา่ เขาไม่ได้ผลล่ะ
พระพุทธเจ้าพอตรัสรู ้แล้ว กาหนดดูจะสอนใครก่อน สอนผูท้ ี่มีพ้นื ฐานก่อน ก็จะสอนอาฬารดาบส
กาหนดดูไป ตายเสี ยแล้ว เสี ยใจเหลือเกิน ตายเสี ยแล้ว ถ้าอยูไ่ ด้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะตรัสรู ้
เป็ นพระอรหันต์ แต่ในเมื่อตายไปแล้ว
พระพุทธเจ้าสอนก็สอนคนเป็ น สอนคนมีโอกาส สอนให้เข้าเดินมรรค มรรคคือปัญญาไง
สัมมาสมาธิน้ ีกเ็ ป็ น ๑ ในมรรค คือองค์ ๘ “มรรค ๘”... ๑ ใน ๘ ความเพียร จากเพียรในสมาธิ เพียร
ทาใจให้สงบก็ทุกข์แล้ว ทุกข์พอสมควร แล้วยังต้องวิปัสสนาอีก วิปัสสนาแล้วมันก็ยงั มีสัมมากับมี
มิจฉาอีกล่ะ
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การพิจารณาที่วา่ ติดไง พิจารณาข้างนอก พิจารณานะ พิจารณาโดยอารมณ์ การพิจารณา
โดยอารมณ์นะ หลับตา หลับตาให้ตาในเห็นกาย เห็นรับรู ้ความรู ้สึกเวทนา จิต อารมณ์ที่ฟุ้งซ่าน
ธรรม ธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้น นัน่ น่ะ หลับตาแล้วพิจารณาถึงจะเป็ นผล
ถ้าลืมตาพิจารณาไปพิจารณาที่ไหน ลืมตาน่ะ ลืมตาพิจารณาภายนอก มันเป็ นอารมณ์
โลก มันเป็ นว่าเราสมมติไง ลืมตาพิจารณาข้างนอก คิดว่าดูกายนอกกับดูกายใน ดูกายนอกนะ ถ้า
จิตนี้มนั มีการเพ่งอยู่ มีการบังคับอยู่ มันพิจารณาแล้วมันก็วา่ เห็นตามความเป็ นจริ ง เพราะมันกดไว้
ไง นี่มนั จะเสี ยตรงนี้
การพิจารณาภายนอกมันพิจารณาเพ่งออกไป แล้วจิตนี้มนั ก็มีอารมณ์แบบว่าเราวิปัสสนึก
นึกให้ตามความเป็ นจริ งในตาราไง แล้วกดไว้ กดไว้มนั ก็พดู ได้ กดไว้มนั ก็จะรู ้เท่าตามความเป็ น
จริ งนัน่ น่ะ อาการเราอนุโลมไป แต่เวลามันตีกลับขึ้นมานี่เสี ยเลย
เขาถึงว่าหลับตาแล้วให้ตาในเห็นพิจารณา ความปล่อยวางมันปล่อยวางจากขั้วหัวใจ ปล่อย
วางจากภายใน มันจะปล่อยวางโดยอัตโนมัติ ฟังนะ มันจะปล่อยวางโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่ปล่อยด้วย
การบังคับ หรื อปล่อยด้วยเราพอใจปล่อย...ไม่ใช่
การพิจารณาจนเท่าทันความเป็ นจริ ง มันจะขาดออกไป ถ้าว่าเราคิด เราคาด เราหวังจะให้
ปล่อย ถึงขนาดนั้นปล่อย ขนาดนี้ปล่อย อันนั้นเป็ นการคาดหมาย อันนั้นเป็ นการหลอกตัวเองไว้
ชั้นหนึ่งแล้ว ฉะนั้นถึงว่าพิจารณา ถึงจะลืมตาพิจารณานะ ในทางจงกรมก็ได้อยู่ แต่ตานี่ลืม ลืมสัก
แต่วา่ ลืม เดินจงกรมตาใสๆ อยูแ่ ต่จิตไม่ส่งออกเลย มันพับมันม้วนเข้าข้างในหมด ตาสักนี่แต่วา่ ตา
แต่จิตนี้จะหมุนอยูภ่ ายใน ถ้าขณะใครเดินจงกรมนะ มันก็คือการพิจารณาเหมือนกันนัน่ ล่ะ อันนี้ก็
พิจารณาถูกต้อง
แต่ถา้ เรานัง่ อยู่ คาว่าพิจารณาภายนอกคือส่ งออก...ส่ งออกไม่ได้ ต้องย้อนกลับ ย้อนกลับ
ย้อนกลับ เพราะกิเลสอยูท่ ี่ใจ รู ปข้างนอก เสี ยงข้างนอก กลิ่นข้างนอก รสข้างนอก จะดีหรื อไม่ดี จะ
ประณี ตขนาดไหน จะติดคือใจไปติดต่างหาก รู ปจะประณี ตจะดีขนาดไหน เขาเป็ นรู ปของเขาอยู่
อย่างนั้น จิตของเรา ความรู ้สึกของเราไปมัน่ หมาย ไปติดเขาต่างหากล่ะ ฉะนั้น ถ้าเราส่ งออกไป เรา
ก็ไปเห็นรู ปอย่างนั้น มันก็เหมือนโลกเขานัน่ ล่ะ โลกเขา เขาก็ดูกนั อยูอ่ ย่างนั้น เขาก็ติดกันอยูอ่ ย่าง
นั้น แต่ในโลกเขา คนที่มีศีลธรรมเขาก็ยบั ยั้งได้บางครั้งบางคราว
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ถ้าเราส่ งออกไป แล้วเราไปยับยั้งไว้ดว้ ยสติพอสมควร ว่าอย่างนั้นนะ “ด้วยสติพอสมควร”
แบบการอนุโลมขึ้นจากภายในของจิตที่วา่ ศึกษาตารามา แล้วไม่ทาลงมัชฌิมาท่ามกลางตามความ
เป็ นจริ งไง มันก็ดูอย่างโลกเขา โลกล้วนๆ เลย แต่เราก็เข้าใจว่าอันนั้นเราปล่อยตามความเป็ นจริ ง
แล้ว...ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก ถ้าปล่อยตามความเป็ นจริ งจะไม่ถามใครเลย
คนปล่อยตามความเป็ นจริ งมันจะปล่อยขาด หัวใจนี่จะปล่อยขาดออกไปเลย แล้วคิดดูสิวา่
มันปล่อยขาด อาการที่ขาด อาการของใจเร็วมาก แต่ปัญญาเร็ วกว่านั้น ปัญญาเร็วหมด จะไม่มีการ
พลั้งเผลอแม้แต่อณูเดียว จิตนี้จะพลิกกี่ช้ นั กี่ตลบ มันจะทันหมด เห็นทุกอณูของจิต จิตนี้หมุนไป
อย่างไร มรรคนี้สามัคคี ประหารกิเลสออกไปแบบใด จิตนี้จะรู ้ ไม่ตอ้ งให้ใครมาบอก พอมันขาด
อย่างนั้นแล้วจะไม่ลงั เลสงสัยใดๆ ทั้งสิ้ น
“การลังเลสงสัย” พอขึ้นว่าลังเลสงสัยนี่กิเลสล้วนๆ กิเลสล้วนๆ เลย ปัจจัตตังรู ้จาเพาะตน
จาเพาะตนสิ อหังนะ อหังการมาก มันเป็ นอริ ยทรัพย์ภายใน มันเป็ นอริ ยทรัพย์ ทรัพย์ที่วา่ โลกนี้เขา
หากันไม่เจอ โลกนี้เขาไม่มี มันเกิดขึ้นจากภายใน เกิดขึ้นจากภายในก็เกิดขึ้นจากตอนสงบ ตัวเรา
ขณะนี้ หนา ๑ คืบ กว้าง ๑ ศอก หน้าอก แต่เวลาคิดมันคิดสร้างโลกนะ จรวด ดาวเทียมทุกอย่าง
เกิดขึ้นมาจากคนทั้งนั้นเลย
นี่กเ็ หมือนกัน เวลาความคิดออกไป มันครอบ ๓ โลกธาตุ แล้วเราพยายามจะให้มนั หดเข้า
มาไง หดเข้ามาให้อยูใ่ นกลางทรวงอก หดเข้ามา หดเข้ามา หดเข้ามาตั้งอยูเ่ ป็ นหนึ่ง หนึ่งนี้เป็ น
สมาธิไง มันรุ นแรงขนาดไหน เวลาเห็นว่าเห็นคนตัวเล็กๆ ขนาดนี้แหละ หนาคืบ กว้างศอก แต่
ความคิดไม่เป็ นอย่างนั้นนี่ ความคิดนี้มนั ใหญ่มาก มันใส มันไปได้ทวั่ ๓ โลกธาตุ มันหมุนไปได้
หมดเลย รับรู ้ไปได้ทวั่ หมด
แล้วเราดึง เราย้อนกลับมา กระชากกลับมาเลย กระชากกลับมาให้หยุดนิ่ง ความเร็วที่เร็ว
มหาศาลแล้วหยุดนิ่ง คิดดูสิวา่ มันจะมีพลังขนาดไหน ความเร็วหมุนไป ลม ดูสิลม มันไม่เห็นมีเลย
เวลามันเกิดพายุข้ ึนมา โอ้โฮ! ทาไมมันทาให้พงั ไปหมดเลย บ้านเรื อนทุกอย่างพังราบเป็ นหน้า
กลองเลย
จิตนี้เอาให้อยูส่ ิ ให้อยูแ่ ล้วนะ แล้วเราหมุนตามอริ ยมรรค ความมันสามัคคีน้ ีมนั จะตัดกิเลส
ขนาดไหน มันสมุทเฉทปหาน ขาดๆๆๆ โอ้โฮ! ลูกหลานเหลนนะ กิเลสมันจะตายมาตลอด เหลน
ตาย ลูกตาย หลานตายมา จนปู่ ย่าตายาย กิเลสมันมีคนเดียวเหรอ มีตวั เดียวในใจเหรอ พญามาร
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พญามารน่ะ ลูกพญามาร นางตัณหา นางอรดี นางโลภ นางโกรธ นางหลง นัน่ ลูกสาวนะ นัน่ แค่ลูก
แล้วหลานล่ะ ถึงว่าต้องฆ่ามันตั้งแต่หลานมาเลยนะ ตั้งแต่เหลนมาเลย ฆ่ามาตลอด ฆ่ามาตลอด
พอฆ่า ฆ่าความไม่อยากทาไง ต้องชาระความไม่อยากทา ความไม่เข้าใจไง กิเลสมัน
ต่อต้านไง ปวดเจ็บขนาดไหน นี่แค่เด็กๆ แค่กระเซ้าเย้าแหย่นะ เราก็ลม้ กันแล้ว แค่กิเลสมันกระเซ้า
เท่านั้นน่ะเราสู ้ไม่ไหว แล้วเราว่าจะชาระมัน จะชาระมัน ชาระต้องชาระ ไม่มีใครทาแทนเราได้
หรอก ถึงได้วา่ ไงว่าเราปรารถนาความสุ ขไง ปรารถนาความสุ ข เวลาน้ าตาไหลมันก็รู้ ความทุกข์
ถึงได้น่าคิดนะ ยับยั้งให้ตรงนี้มนั มีความสุ ขมาตลอด
การประพฤติปฏิบตั ิมนั จะมีความทุกข์
พอปฏิบตั ิถึงจุดมันจะมีความสุ ขมาตลอดเลย
ความสุ ขคือความอิ่มใจไง มันต้องมีเครื่ องเยียวยา นักรบมันถึงจะรบได้ไง มันต้องมีเครื่ องมี
สัมภาระ มีความสุ ขเจือไปตลอด
พอจิตสงบมันก็มีความสุ ขของมันจุดหนึ่ง วิปัสสนาก็มีความสุ ขของมันจุดหนึ่ง มันจะ
ให้ผลความสุ ขนี้ไปเรื่ อยๆ มันไม่ใช่ให้ความทุกข์ไปตลอดหรอก ถ้าให้ความทุกข์ๆๆ ทุกข์ตลอด
มันก็เหมือนไม้เผาไฟสิ เราเอาไม้เอาฟื นเข้าเตา มันไหม้ไปหมดเลย ไอ้นี่กเ็ หมือนกัน ถ้าการปฏิบตั ิ
มันมีแต่ความทุกข์ ไม่มีความสุ ขมาเจือเลย ร่ างกายนี้มนั ต้องโดนไหม้สลายไปหมดเลย ร่ างกายจะ
ทนอยูไ่ ม่ได้ เพราะมันมีแต่ความทุกข์ลว้ นๆ น่ะ
แต่มนั มีความสุ ขมาเจือปนไง มีความสุ ขมาคอยให้มีรสชาติบา้ ง มีรสชาติให้เรามีกาลังใจ มี
ความอุตสาหะจะทาต่อไป อันนี้เป็ นอาหารของผูป้ ฏิบตั ิ เป็ นอาหารของใจ ใจมันจะได้วา่ ไม่แห้ง
จนเกินไป ไม่ให้เผาจนละลายไปหมด นัน่ น่ะ มีความสุ ขไง ความสุ ขในการที่วา่ ฝื น แต่มนั เป็ น
ความสุ ขภายใน เป็ นความสุ ข เป็ นความพอใจ
นักปฏิบตั ินี่แปลก เวลาทุกข์กว็ า่ ทุกข์มากนะ เวลาปฏิบตั ิกเ็ ผอเรอ ปล่อยไป เพราะกิเลสมัน
เสี้ ยมในท่ามกลางปฏิบตั ิไง เห็นอะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็หลงตามมันไป เราอุตส่ าห์ อุตส่ าห์นะ อุตส่ าห์
จะประกอบทาใจให้มนั สงบได้ หาเงินหาทองมาเก็บไว้ แล้วก็โยนทิ้งไปซะ เอาไว้โยนทิง้ เลย
เพราะรักษาไม่เป็ นไง มันจะเป็ นความดี ถ้าเก็บรักษาไว้เงินทองนัน่ น่ะ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
ไอ้มีสลึงเดียวจะเที่ยวจับจ่ายไปแล้ว
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เพราะการออกไปเห็นนัน่ น่ะมันเหมือนกับใจส่ งออกแล้วนะ
นัน่ คือการจ่ายเงินที่วา่
สุ รุ่ยสุ ร่ายโดยไม่รู้สึกตัวเลย เพราะมันใช้แล้ว พลังงานนี้ใช้ ได้ออกไปแล้ว ใช้ออกไปแล้ว แห้งเลย
นะ ตื่นเต้น ดีใจ ฟุ้ งซ่าน ฟุ้ งซ่านด้วยกิเลสมันหลอก แต่เราเข้าใจว่าอันนั้นเป็ นธรรม...หลอกสิ
เพราะอุปจารสมาธิไง อุปจารสมาธิ จิตนี้สงบนิดเดียวแล้วส่ งออกไปรับรู ้เลย มันหมุนออก อุปจาระ
คือวงรอบ มันหมุนออกไม่เข้าหาใน ไม่เข้าอัปปนา จิตนี้ไม่เข้ารวมเป็ นหนึ่ง แล้วพลังงานอันนั้นก็
ไม่พอ
ความไม่รอบรู ้ของเรา ความตื่นเต้น ความชินชาของใจ ความชินชาของกิเลสมันอยากจะพุ่ง
ออก แล้วไปเจอคนที่วา่ ออกๆ ด้วยกัน เวลาภาวนาก็อยากเห็นนรกสวรรค์ นัง่ โช้ะ! เข้าไปก็อยากจะ
ดูเทวดา...ยังไม่ได้สงบมันก็ล่อไว้แล้ว เหมือนทางโลกเขาโฆษณาสิ นค้านัน่ ล่ะ ยังไม่มีเงินจะซื้อเขา
เลย อยากไว้ในใจแล้ว ฉันมีเงินฉันจะซื้อไอ้นนั่ ฉันจะซื้อไอ้นนั่ จิตยังไม่ทนั สงบเลยก็อยากจะไปดู
ไว้ก่อนแล้ว แล้วพอมันจิ้มเข้าไปสงบหน่อยเดียวพุ่งออกเลย...น่าเสี ยดาย อุตส่ าห์ทาซะเกือบเป็ น
เกือบตายแล้วให้มนั เสื่ อม ให้มนั หมดไปโดยใช่เหตุเลย
“โดยทาในทางที่ถูก” กับ “โดยทาในทางที่ผดิ ” ทั้งๆ ที่ประกอบความเพียรเหมือนกัน ทั้งๆ
ที่ภาวนาเหมือนกัน แต่ภาวนาแล้วควรจะให้เดินก้าว ๑ ๒ ๓ ๔ ไป ก้าวหนึ่งเราก็ลม้ แผละ ก้าวหนึ่ง
เราก็ลม้ แผละ เริ่ มต้นแล้วก็ลม้ เริ่ มต้นแล้วก็ลม้ ไม่มีคาว่าสองในหัวใจเลย หนึ่งแล้วก็ลม้ ไป หนึ่งก็
ล้มไป
แต่เวลาทุกข์ข้ ึนมาก็บอกอยากจะมีความสุ ข อยากจะประพฤติปฏิบตั ิ แต่ไม่เคยนับถึงสอง
ไม่มีการฝื นในหัวใจไว้เลย ไม่มีการต่อต้านกิเลสเอาไว้ในใจของตัว กิเลสมันหลอกในท่ามกลาง
ปฏิบตั ินนั่ ล่ะ เริ่ มต้นปฏิบตั ิมนั ก็หลอก เห็นไหม มันมีความทุกข์ ๒ อย่าง ความยาก ๒ อย่าง ยาก
ในการปฏิบตั ิ ๑ ยากจากกิเลสมันจะหลอกให้ลม้ ๑
เราไม่เข้าใจ พอเราคิดเราก็วา่ ถูก พอเราคิดนะ มันยังไม่ทนั คิดมันก็วา่ มันถูกไว้แล้ว แล้วพอ
มันคิดมันก็วา่ มันถูก ถ้ามันถูกทาไมเราไม่ได้ผลประโยชน์มากขึ้นไป ฟังสิ ถ้ากานั้นถูก กานั้นดี มัน
ต้องเบา อย่างที่วา่ พระพุทธเจ้าสอนไง สิ่ งใดที่ขดั เกลา สิ่ งใดที่มกั น้อย นัน่ ล่ะเป็ นทางที่ถูก สิ่ งใดที่
มักมาก สิ่ งใดที่ให้เพิ่มพูน อันนั้นไม่ใช่ อันนั้นเป็ นโลก
แต่ถา้ มันขัดเกลา มันมักน้อย แล้วมันจะมีความสุ ขได้อย่างไร? อ้าว! ใจที่ไม่แบกสัมภาระ
ใจที่ปล่อยวาง ทาไมจะไม่มีความสุ ข โลกนี้คาดหมายผิด คิดว่าใครมีเงินมากๆ แล้วจะมีความสุ ข
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เงินมากๆ มีแต่ตวั เลข แต่หวั ใจที่ปล่อยวางไง คนที่ไม่มีอะไรเลยนั้นคือมีความสุ ข มีเงินมากๆ ก็
เหมือนกับว่าเราแบกหินไว้กอ้ นใหญ่ๆ ถ้าเราปล่อยไว้หมดล่ะ ไอ้ที่วา่ เงินนั้นเป็ นกระดาษ
แต่ความจริ งแล้วในหัวใจมันเป็ นอริ ยทรัพย์ มันเป็ นทิพย์ ยิง่ ไม่มีมนั จะกลับมี ถ้ายิง่ มีแล้ว
มันจะไม่มีเลย มันพะรุ งพะรังไปหมดน่ะ จิตนี้พะรุ งพะรังไปด้วยอารมณ์ ธรรมารมณ์ไง สัมผัสแล้ว
คิด หนึ่งบวกหนึ่งเป็ นสอง แต่จิตนี้คิดแล้วมันจะฟุ้ งซ่านเลย มันไม่สองหรอกมันแตกกระจาย มัน
จะแตกกระจายไปแบบว่าคิดไปโลกร้อยแปด เราไม่ให้มีเชื้อ เราจะชักเชื้อนั้นออกเพื่อไม่ให้จิตนี้มี
เชื้อ เพื่อไม่ให้จิตนี้มนั คิด ก็ตอ้ งให้วา่ ง ต้องให้ขดั เกลา ต้องให้มกั น้อย ต้องให้สันโดษ
สิ่ งใดขัดเกลาสิ่ งนั้นถึงจะเป็ นธรรม ถึงจะเป็ นธรรม ถึงจะเป็ นความถูกต้อง พอมันมักน้อย
มันสันโดษ มันน้อยลงก็ว่าตัวเองจะขาดทุนไง พอภาวนาก็จะเอามากๆ ไง มากๆ แล้วก็ลม้ กลิง้ ไป
นู่นไง
อย่าไปหวัง อย่าไปหวัง อย่าไปจินตนาการ อย่าไปหมายเอาข้างหน้า ละอย่างเดียว ละอย่าง
เดียว “ละใจ” ละให้วา่ งมันจะมีความสุ ขมาก ละให้วา่ งเลย หนึ่งเดียวนั้น จิตนี้เป็ นหนึ่ง หนึ่งนี้ไม่
สื บต่อ หนึ่งแล้วก็ลม้ หนึ่งแล้วก็ลม้ พุทโธแล้วก็หาย พุทโธแล้วก็หาย หนึ่งๆๆๆๆ หนึ่งอยูอ่ ย่าง
นั้นน่ะ สภาวะที่เอกัคคตารมณ์ จิตเป็ นหนึ่งเพราะเป็ นสมาธิ มันยังเป็ นตน
แต่ถา้ วิปัสสนาแล้วมันจะเป็ นหนึ่งไม่ได้ มันจะหลุดไปเลย ว่างหมด วิปัสสนานะ วิปัสสนา
ที่ถูก การพิจารณาที่ถูก ถ้าพิจารณาที่ผดิ พิจารณาภายนอกมันจะเห็นอีกอย่างหนึ่ง มันเห็นแบบโลก
นัน่ ล่ะ เห็นแบบความเบื่อหน่ายไง คลายกาหนัด จินตนาการกันไป เบื่อหน่ายคลายกาหนัด มันเบื่อ
หน่ายตรงไหน มันเบื่อหน่ายมันก็เหมือนกับเรากินเหล้าเมา เมาจนอ้วกจนไม่อยากกินอีกแล้ว พอ
หายเมามันก็อยากอีก พอเบื่อหน่ายๆ มันจะเบื่อไปไหนล่ะ มันเบื่อเพราะไม่อิ่มท้อง พอมันหิว
ขึ้นมาก็จะกินอีก
ลองท่ามกลางสิ “มัชฌิมาปฏิปทา” มันขาดออกไป มันรู ้เท่าตามความเป็ นจริ งแล้วปล่อยวาง
ไว้ตามความเป็ นจริ งเหนือธรรม เหนือธรรมชาติ เหนือการเวียนว่ายตายเกิด เหนือการวน เหนือการ
ย้อนกลับมากินซ้ า ไอ้โรคนี้มนั เหมือนเสื อ มันจับควายได้ตวั หนึ่งจับโคตัวหนึ่ง มันกินส่ วนหนึ่ง
แล้วมันซ่อนไว้ เดี๋ยวจะกลับมากินอีก ไอ้เสื อในใจไอ้เสื อกิเลสมันเป็ นอย่างนั้นล่ะ มันหลอกตัวเอง
ว่าตัวเองพิจารณาแล้วก็วา่ ปล่อยวางไว้ได้แล้ว “ว่า” นะ “ว่า” แล้วว่าปล่อยวางไว้แล้ว แล้วว่ารู ้ตาม
ความเป็ นจริ งแล้ว “แล้วว่า แล้วว่า” “ว่า” ตลอด ผิดตลอด เพราะมันเป็ นวิปัสสนึก มันมีเขามีเรา ใน
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เมื่อเรายัง “ว่า” อยูไ่ ง มันไม่ใช่ภาวนามยปัญญา มันเป็ นจินตมยปัญญา จินตนาการ มีเขามีเรา เราว่า
เขา ลองดูภาวนามยปัญญาดูสิมนั เป็ นอย่างไร
จิตนี้เป็ นสมาธิเป็ นหนึ่งใช่ไหม การงานชอบเป็ นหนึ่งใช่ไหม งานชอบความเพียรชอบเป็ น
หนึ่งใช่ไหม ความเห็นชอบ ความดาริ ชอบ ความจงใจลงที่ชอบ มันก็หมุนไป วนออกไป วน
ออกไป หนึ่งนี้จนมันรวม มันสามัคคี มรรคนี้สามัคคี มรรคนี้รวมกัน รวมกันจนไม่มีหนึ่ง รวมกัน
จนเป็ นสุ ญญากาศ รวมกันจนเป็ นสุ ญญากาศนะ เป็ นอากาศ เป็ นความว่าง
แล้วรวมปัญญานี้มนั หมุน หมุนจนสามัคคี จนมันวิรัติเอง มันตัดออกไปเอง ไม่มีเราไม่มีเขา
ขณะขาดนี้เราไม่รู้สึกตัว ฟังสิ ขณะที่มนั เข้าใจมันยังไม่รู้สึกตัวเลย มันจะขาดต่อหน้า ไม่ใช่วา่ เรา
เขาเลย ไม่วา่ ...รู ้ตามความเป็ นจริ งเลยล่ะ มันจะขาดไง พระพุทธเจ้าถึงบอกมันเป็ นญาณทัสสนะไง
รู ้วา่ กิเลสขาด มันขาดออกไปก่อน จิตสงบลงเลยแล้วย้อนกลับมารู ้ เหมือนพังบ้านทั้งหมด พังให้
ทลายราบไปเลย แล้วเราถึงมาเห็นว่าเป็ นเรา
นี้จะพังบ้านก็ไม่กล้าพัง รื้ อแต่หลังคาออกไปเหลือแต่เสาโด่เด่อยู่ แล้วก็พงั บ้านแล้ว มันพัง
ได้อย่างไร เสาโด่เด่อยูน่ นั่ น่ะ มันพังมันต้องพังออกไปหมด ราบไปหมดเลย มันเป็ นนามธรรมมัน
ไม่ใช่วตั ถุ ไอ้นี่พดู ถึงวัตถุมาเปรี ยบเทียบไง จิตนี้ยงิ่ ขยี้ หัวใจนี้ยงิ่ ขยี้ยงิ่ ขยาแล้วมันจะรอดออกมาไง
ไม่กล้าทาอะไรเลย ไม่กล้าทาอะไรเลย มันเป็ นจินตนาการทั้งหมด
อ่านธรรมะมาแล้วก็มาหลอกตัวเอง ศึกษาธรรมะมาก็มาหลอกตัวเอง ศึกษาธรรมะมานัน่ ยา
วิเศษ ยาประเสริ ฐ ยาเลอเลิศ ขยาลงไปสิ มันต้องหลุดออกมาจากตรงนั้นอีกทีหนึ่ง ไอ้นี่ศึกษา
มาแล้วก็เอาเป็ นความจริ งเลย มันจะเป็ นได้อย่างไรในเมื่อมันเป็ นสมบัติของพระพุทธเจ้า เราไปฟัง
มา ไปจินตนาการมาแล้วเราว่าเป็ นอย่างนั้น มันเป็ นปริ ยตั ิไง เป็ นวิชาการถูกต้อง แต่ตอ้ งประกอบ
ลงที่จิต แล้วขยาออกมาแล้วมันเล็ดลอดออกมาไง ว่าคั้นออกมาจากอริ ยสัจ หัวใจโผล่นี่ออกมาจาก
อริ ยสัจนะ มันไม่ใช่อริ ยสัจ มันโผล่ออกมาจากอริ ยสัจอีกทีหนึ่ง
อริ ยสัจนี้เป็ นทางเดินของจิต เหมือนกับเราต้อนสัตว์เข้าไปในการชาระล้างออกแล้วโผล่
ออกไปอีกปลายท่อหนึ่ง อันนี้กเ็ หมือนกัน จิตนี้ผา่ นอริ ยสัจไง ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค แล้วโผล่
ออกมาจากอริ ยสัจ อริ ยสัจนี้เป็ นโรงงานใหญ่ เราเอาหัวใจนี้ผา่ นเข้าไป ผ่านเข้าไป แต่ตวั อริ ยสัจนั้น
ก็เป็ นแค่โรงงานเท่านั้น หัวใจที่หลุดออกมาจากอริ ยสัจรู ้เท่าตามความเป็ นจริ งทั้งหมด อธิบายได้
หมด รู ้หมด
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แต่นี่เราไปศึกษาโรงงาน ศึกษาอริ ยสัจแล้วก็เอาโรงงานนั้นเป็ นตัวตั้ง แล้วก็เดินรอบไง เดิน
รอบไปข้างๆ แล้วก็วา่ ตัวเองอธิบายได้ ทุกข์เป็ นอย่างนั้น สมุทยั เป็ นอย่างนั้น นิโรธเป็ นอย่างนั้น
มรรคเป็ นอย่างนั้น แต่ผลที่ตวั สะอาดไม่มี เพราะตัวเองไม่ได้กลัน่ เข้าไปในโรงงานนั้น เดินเลียบ
ชายโรงงานนั้นมาแล้วก็มาอธิบายอริ ยสัจกัน แล้วพอมันพลิกกลับ มันตีกลับ...เพราะกิเลสอยูใ่ น
หัวใจ กิเลสมันอยูใ่ นหัวใจอยูแ่ ล้วตามความเป็ นจริ ง เพราะมันไม่ผา่ นโรงงานนั้น
มันถึงว่า ต้องการปฏิบตั ิน้ ีสาคัญ แม้จะปฏิบตั ิอยูม่ นั ยังเดินผ่านชายไปเฉยๆ บังคับหรื อ
กาหนดจิตลงไม่ถูกที่ บางทีกก็ ลัวจะไม่ได้ผลรี บไปก่อน บางทีกช็ า้ เกินไป ถึงกาหนดจิตให้เป็ นไป
ตามธรรมชาติ บารมีธรรมของแต่ละบุคคลไม่เสมอกัน การเจาะจงลงก็ไม่เหมือนกัน
การพิจารณากายก็อย่างหนึ่ง พิจารณาเวทนาก็อย่างหนึ่ง พิจารณาจิตก็อย่างหนึ่ง พิจารณา
ธรรมก็อย่างหนึ่ง แต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ ให้ถือความชานาญของตัว ถือความชอบของตัว
แล้วเอาอย่างเดียวไม่ตอ้ งเดิน ๔ อย่าง กาย เวทนา จิต หรื อธรรม ก็หวั ใจนี้ไปเกาะเกี่ยว พิจารณา
แขนงเดียวมันก็สะเทือนถึงหัวใจหมดเหมือนกัน
พิจารณาเพื่อให้หวั ใจนั้นสะเทือน เพื่อให้หวั ใจนั้นมันปล่อยออกจากที่มนั ยึดไว้ ไม่ใช่
พิจารณาเพื่อเดินวนรอบเลียบโรงงานนั้นไปเฉยๆ ต้องผ่านเข้าไปในเครื่ อง ให้บดให้ขยี้หวั ใจ อย่า
ไปกลัวว่าหัวใจจะพัง เพราะหัวใจนี้เป็ นนามธรรม
เอามือขยาอากาศสิ ลองเอามือขยาอากาศดู อะไรที่มนั พังออกไป...ไม่เห็นมี มันจะลอดง่าม
มือออกไป หัวใจมันเป็ นนามธรรม ยิง่ ขยี้เท่าไรมันยิง่ สะอาด “ต้องขยี้” อย่าไปกลัว อย่าไปกลัวว่า
มันจะชารุ ดมันจะเสี ยหาย เราไปกลัวไง กลัวว่าจะชารุ ด กลัวจะเสี ยหาย กลัวเราจะเจ็บ กลัวเราจะ
ปวด กลัวเราจะไม่ได้ผล ต้องสร้างสิ่ งนี้เอาไว้รองรับผลของมัน
ก็คิดจะสร้างนี่ คิดจะสร้างก็ผดิ แล้ว เพราะไม่ตอ้ งสร้าง การเกิดมันมาพร้อมกับการเกิด จิตนี้
ปฏิสนธิมนั สร้างตัวมันเองมันมาแล้ว จิตปฏิสนธิเกิดเป็ นมนุษย์มนั สร้างตัวมันเองมาตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วจะมาสร้างอะไรกันตอนปฏิบตั ิน้ ีเล่า
จิตนี้มนั สร้างมันมาเอง มันมาตามกรรม เพียงแต่เรามีโอกาส เราไม่หลงระเริ งเหมือน
ชาวบ้านเขา เราได้โอกาส เหมือนกับเรารู ้วา่ เหตุการณ์จะเป็ นอย่างไร แล้วเราได้เตรี ยมตัวไว้ผจญภัย
ไง กับคนที่เขาไม่ยอมรับ เขาไปตาม...เขาเผลอตัว จนกว่าน้ าป่ ามา หลากมาก็ตายไปเปล่าๆ
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อันนี้กเ็ หมือนกัน ลองได้ต้ งั ใจมาประพฤติปฏิบตั ิ รู ้วา่ มีภยั จะมา รู ้วา่ เราจะต้องตายไป
ข้างหน้า ก็ชาระเสี ยเดี๋ยวนี้ มันเป็ นตามความจริ งอยูแ่ ล้ว การเกิดขึ้นมา ปลายทางมันก็อยูท่ ี่ตรงสิ้ น
นัน่ ล่ะ เกิดขึ้นมาแล้วต้องดับ ปลายทางอยูท่ ี่ดบั แต่ชีวติ ทั้งชีวติ นี้เราทาประโยชน์ให้กบั ตัวเราเอง
ขนาดไหน
ชีวติ นี้เกิดมา หัวใจมันได้พลิกได้เปลี่ยนแปลงให้สูงขึ้นขนาดไหน ตัวเป็ นมนุษย์แต่หวั ใจ
เป็ นเทวดาก็พอใจแล้ว หัวใจเป็ นเทวดานะ เหมือนกับปื น เหมือนกับกระสุ นมันจะออกจากแหล่ง นี่
เหมือนเลย ภพของมนุษย์ เราจะหลุดออกไป หัวใจจะหลุดออกไปจากภพมนุษย์ไปมันจะไปอยู่
ตรงไหน เราเท่านั้นที่จะเป็ นคนเริ่ มต้น แรงขับมาก-แรงขับน้อยก็อยูต่ รงนี้ ตรงได้สร้างคุณงาม
ความดี หรื อคุณงามความไม่ดีนนั่ น่ะ สร้างคุณงามความดีแรงขับนั้นเย็น ทาความไม่ดีไว้แรงขับนั้น
ร้อน แรงขับร้อนมันจะไปไหนล่ะ
“แรงขับเย็น” บุญกุศลเป็ นแรงขับที่เย็น การประพฤติปฏิบตั ิน้ นั มันยิง่ เย็นเข้าไปใหญ่ บุญ
กุศลนัน่ เป็ นเย็นแล้วนะ เป็ นแรงขับ แต่ประพฤติปฏิบตั ิไม่ตอ้ งขับเลย มันรู ้ตวั มันเองเลย ตัวกระสุ น
นั้นไม่ตอ้ งให้อะไรขับ เพราะมันชาระจนมันปล่อยวาง มันว่าง มันเป็ นไปตัวมันเอง มันลอยไปเอง
โดยธรรมชาติ จิตดวงนี้ตอ้ งอาศัยแรงขับไป “แรงของกรรม” กรรมดีกข็ บั ไปดี กรรมชัว่ ก็ขบั ไปชัว่
ชาระกิเลสสิ้ นแล้ว แรงขับไม่มีความหมาย ข้ามพ้นดีและชัว่ ไง ข้ามพ้นแรงขับทั้งหมด หัวใจนี้ไม่มี
แรงขับ
พอไม่มีแรงขับมันก็เป็ นสุ ญญากาศ มันกลับไปได้ทวั่ ไปหมดเลยเพราะเป็ นสุ ญญากาศ มัน
เข้ากับอะไรก็ได้ อยากรู ้แรงขับร้อนมันก็เข้าไปอยูใ่ นแรงขับร้อนก็ได้ อยากรู ้แรงขับเย็นมันไปอยู่
ในแรงขับเย็นก็ได้ เพราะมันเป็ นความว่าง นี่มนั ให้เลือกเอาทั้งสามอย่าง แล้วเราเกิดมาเป็ นมนุษย์
ไง เราถึงมาเลือกเอาตรงนี้ไง เลือกเอา มันจะชาระแรงขับออกทั้งสองฝ่ าย
เวลาให้ทานนัน่ น่ะ เราสะสมแรงขับที่เย็น เวลาทาความดีเราก็สะสมแรงขับที่เย็น เวลามา
ประพฤติปฏิบตั ิกอ็ าศัยแรงขับที่เย็นนี้มาเป็ นพื้นฐาน ถ้าไม่มีแรงขับเลย การปฏิบตั ิมนั ก็ปฏิบตั ิยาก
ต้องอาศัยแรงขับคือทาน ศีล ภาวนาไง ภาวนานี้มนั ขับให้ใจนี้หมดแรงขับเลย หมดแรงขับ แรงขับ
ดันไง ตอนนี้มนั มี ในใจมีไหม แรงขับดันในใจเรามีไหม มันขับไปทางไหน
ดู…ใจเรา เราเห็นใจเราเท่านั้น เราดูใจเรา เราเพ่งดูใจเรา เราจะเห็น ใจของเรา เราต้องเป็ น
ผูร้ ักษาเอง ใจของเราจะให้ใครมาเป็ นคนชี้แนะ เราพลิกได้ เราปิ้ งปลา เรากลับปลาซ้ายกลับปลา
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ขวาไม่ให้ปลานั้นไหม้ หัวใจ หัวใจ เราปิ้ งใส่ ตบะธรรมไง ตบะคือไฟ ตบะๆๆ “ตโป จฯ” มันเป็ น
มงคลอย่างหนึ่งในมงคล ๓๘ ประการ ตบะธรรม ตบะธรรม เราก็เพิ่มมา คบบัณฑิตก็เป็ นมงคล
อย่างหนึ่ง มงคล ๓๘ ประการสาหรับการดารงชีวติ ที่ถูกต้องที่ดีงาม
“คบบัณฑิต” เราคบนักประพฤติปฏิบตั ิ คบใครก็บณ
ั ฑิตอยูแ่ ล้ว “ไม่คบพาล” แล้วก็มาสร้าง
“ได้เห็นสมณะ” ได้เห็นหรื อยัง ได้เห็นสมณะนี้กเ็ ป็ นมงคลอย่างหนึ่ง สมณะที่ ๑ ถึงสมณะที่ ๔ การ
เห็นสมณะ การได้คบบัณฑิต แล้ว “สร้างตบะ” ตบะธรรมที่เผาหัวใจเป็ นมงคลทั้งหมด เป็ นมงคล
ที่วา่ เราสร้างในปั จจุบนั แล้วอยูใ่ กล้ๆ เลย จะว่าอยูใ่ กล้มนั ยังพูดหยาบเกินไป มันอยูท่ ี่หวั ใจเลย มัน
อยูท่ ี่กลางอกของเราเลย...เป็ นมงคลทั้งนั้น แล้วทาไมไม่ไขว่คว้าล่ะ
เวลาทามาหากินก็อยากได้เงินมากๆ อยากได้ความดีมากๆ แล้วนี่มนั อยูท่ ่ามกลางในหัวใจ
ของเราเลย เป็ นมงคลทั้งหมด เป็ นความดีท้ งั หมด แต่เราไม่เข้าใจแล้วเราผลักไสออกไป จากความดี
อยูบ่ นโต๊ะ...ไม่เอา พลิกล้มโต๊ะนั้นเสี ย แล้วก็ไปเริ่ มต้นใหม่ เริ่ มต้นนี่ถูก-ผิดก็ยงั ไม่รู้เลย ของมีอยู่
พระพุทธเจ้าสอนอยู่ ครู บาอาจารย์สอนอยู่ อยูต่ ่อหน้าเลย อยูต่ ่อหน้าเลย ถ้าให้ละเอียดเข้าไปก็อยูท่ ี่
ท่ามกลางหัวอกเลย เพียงแต่ใช้ถูกเท่านั้นน่ะ เป็ นผูท้ ี่ไม่หลงระเริ งในโลก
คนเราเกิดมาปัจจัย ๔ ต้องมี ประกอบอาชีพได้เป็ นปกติ แต่เวลาหันกลับมาในหัวใจ วัดค่า
กันตรงนี้ วัดค่ากันตรงเรื่ องของใจที่ดี ใจที่ดีข้ ึน ดีข้ ึน เดี๋ยวนี้โลกร้องหากันหมดนะ ร้องหาความ
เป็ นธรรม ร้องหาความเป็ นธรรม เราต่างหากไม่ให้ความเป็ นธรรมกับหัวใจ เราเอาอะไรป้ อนมัน
บ้างก็ไม่รู้วนั ๆ หนึ่งน่ะ ป้ อนแต่ไฟ ป้ อนแต่ยาพิษ เวลาร้องหาความเป็ นธรรมก็ร้องหาความเป็ น
ธรรมกันนะ แต่เวลาป้ อนหัวใจของตัว นัน่ น่ะ ยาพิษล้วนๆ เลย
ถ้าป้ อนคุณธรรมของหัวใจมันต้องเย็น ต้องมีความสุ ข ป้ อนสิ่ งที่ดีให้กบั ใจกินน่ะ ป้ อนได้
ตลอดเวลานะ ป้ อนได้ฝึกได้ ใจนี้ฝึกได้ อยูข่ ณะไหน ทาอะไรอยู่ พุทโธๆ อยู่ ให้ใจสงบได้ตลอด
สงบเท่าไร เย็นเท่าไร อิ่มเท่าไร มันเป็ นเชื้อทั้งนั้นน่ะ มันเป็ นสิ่ งที่ให้เราได้มาประกอบทั้งหมด
สิ่ งใดที่มี พอมีข้ ึนมามันก็เหมือนกับเรามีวตั ถุดิบนั้นพร้อมหมด เราป้ อนให้ตลอด เราทาใจ
เราตลอด นัน่ ผูท้ ี่ฉลาด ถึงเวลาทาการงานก็ทา ถึงเวลาหยุดก็ตอ้ งหยุด ถ้าได้ฝึกแล้วเวลาหยุด หยุด
เป็ น ถ้าไม่ได้ฝึกหยุด หยุดไม่เป็ น เวลาทางานทาเกือบเป็ นเกือบตาย เวลาหยุดแล้วมานอนยิง่ หนัก
เข้าไปใหญ่ เพราะมันจะมาคิดใคร่ ครวญถึงงานที่ทามาแล้ว ผิดหรื อถูก เวลาทาด้วยกาย เหนื่อยแสน
เหนื่อย กายทาเสร็ จแล้ว หัวใจมาทาซ้ าอีกทีหนึ่ง เหนื่อยกว่าใช้กายทาอีก ดูนี่เพราะอะไร เพราะ
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ไม่ได้ฝึกไง ถ้าฝึ กแล้วงานนั้นเสร็จแล้วพักไว้ตรงนั้นล่ะ กลับมาก็มาทาความสงบของใจ นัน่ น่ะ
ป้ อนใจเป็ น ป้ อนใจที่ถูกต้อง
มันถึงได้เกิดมา แล้วมันเวลาพูดแล้วน้ าตาไหล เห็นแต่น้ าตาไหลนะ คาดไป หมายไป เมื่อ
นั้นจะดี เมื่อนี้จะดี “เมื่อ” แต่ปัจจุบนั นี้ไม่รู้...ปัจจุบนั นี่ทุกข์ถา้ น้ าตาไหลอยู่ ปัจจุบนั นี้ทุกข์ แต่ถา้
เข้าใจแล้วว่าปัจจุบนั นี้มนั จะแก้อนาคต วิบากไง วิบากของมนุษย์ไง เพราะกรรมที่สร้างมานี้เป็ น
มนุษย์ไง เป็ นมนุษย์มนั เป็ นวิบากแล้ว เพราะมันมีกรรม มันถึงได้อยูใ่ นสภาพแบบนี้ แล้วจะเสี ยใจ
ไปทาไม ไม่ควรเสี ยใจในสภาพที่วา่ มันเป็ นผลของการกระทาของเราเอง ไม่ควรเสี ยใจ ควรแต่วา่
อันนี้มนั เป็ นต้นทุนที่เราจะเริ่ มพลิกออก
การได้คิดอันนี้เป็ นผลที่ประเสริ ฐมาก เพราะการได้คิดก็คือการว่าหยุด หยุดการจะทาให้
เชื้อโรคนี้มากขึ้นไปอีก ถ้ายังไม่ได้คิดมันก็ยงั สะสมเชื้อนั้นต่อไป แต่เราไม่คิดตรงนี้นี่ เราคิดแต่
เสี ยใจ คิดแต่น้ าตาไหล แต่ถา้ เราได้คิดปั๊บ มันจะหยุดทันทีวา่ “อ้อ!” สิ่ งที่เกิดมา สิ่ งที่เป็ นมานี้มนั
จะได้ไม่เพิ่มพิษให้กบั ใจไง แต่เวลาคิดนี่มนั คิดแล้วให้พิษกับใจทั้งหมด มันไม่ได้คิดแล้วชาระพิษ
นั้นออกไป พอหยุดปั๊บมันก็ได้เริ่ มต้น พอเริ่ มต้นแล้วก็ทาคุณงามความดีเรานี่แหละ เอากรรม
ปัจจุบนั นี้ วันนี้เย็น พรุ่ งนี้ตอ้ งเย็น วันนี้ไม่เป็ นหนี้พรุ่ งนี้ไม่ตอ้ งจ่ายใคร เป็ นหนี้เขาอยูพ่ รุ่ งนี้กต็ อ้ ง
ใช้เขา ฉะนั้น ถึงต้องทากรรมปัจจุบนั นี้ให้ไม่เป็ นหนี้ใครไง “ทากรรมปัจจุบนั ” โดยแรงขับที่วา่ นัน่
ล่ะ
ถึงเวลาพูดแล้ว หรื อระลึกแล้ว มันถึงได้ไม่เสี ยใจ ระลึกแล้วมันควรจะเป็ นคุณงามความดี
ระลึกแล้วก็น้ าตาไหล ถ้าระลึกแล้วมันเป็ นคุณงามความดีเพราะเราเข้าใจ มันก็ตอ้ งยิม้ สิ ยิม้ ว่าทาไม
โอ้โฮ! เราเข้าใจแล้ว เรามืดบอดมานานไง
ที่ไหนมืด เปิ ดไฟขึ้นมาตรงนั้นก็สว่าง ความคิดที่ไม่เท่าทันใจของตัวคือความมืด กิเลสมัน
หลอกให้คิด มันมืดหมดเลย พอเรามายับยั้ง เรามาทันความคิดของเรา ก็เปิ ดไฟขึ้นมา มืดตรงไหน
ไฟติดขึ้นมาก็สว่างตรงนั้น ฉะนั้น ถ้ามันเปิ ดไฟขึ้นมาแล้ว มันตกใจไง
พอสว่างขึ้นมาเห็น
หมด มันควรจะดีใจ อย่าเสี ยใจ
แต่พอสว่างขึ้นมาแล้วเห็นหลาวเห็นหอก กลับเสี ยใจร้องไห้อีก เห็นหลาวเห็นหอกก็เก็บสิ
สว่างแล้ว อันนี้เป็ นศัตรู อันนี้เป็ นของมีคม มันจะบาดเรา มันจะทาอะไรให้เราเจ็บปวดก็เก็บให้
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เรี ยบร้อย อยูใ่ นท่ามกลางความสว่างดีกว่าอยูใ่ นท่ามกลางความมืดนะ อยูใ่ นท่ามกลางความมืดมัน
ไม่เห็นอะไรเลย แล้วมันก็อุ่นใจเนาะ เพราะไม่เห็นพิษเห็นภัย
ฉะนั้น พอเปิ ดไฟขึ้นมาแล้ว มันควรจะดีใจไงว่าจะไม่เสริ มพิษกันอีก อยูใ่ นท่ามกลางความ
มืดนี่แย่มากๆ นะ ไม่รู้เราจะประสบภัยอะไร เราคิดเอง ทุกอย่างเราคิดดีหมดในท่ามกลางความมืด
เราคิด แต่มนั ไม่ใช่เป็ นความจริ ง ความจริ งคือการกระทา กรรมมันให้ผลต่างหากล่ะ ทากรรมดีได้ดี
ทากรรมชัว่ ได้ชวั่ เด็ดขาด!
ทีน้ ีเราก็วา่ ทากรรมดีแล้วไม่เห็นได้ดี ทากรรมดีแล้วมีแต่ความทุกข์ ไม่เห็นได้ผลดีกบั เรา
เลย ลองนัง่ ดู สิ่ งที่เกิดขึ้นจากข้างนอกมันมีกรรมเก่ากรรมใหม่ มันมีความกระทบกระทัง่ กันมา แต่
กรรมในหัวใจไง มันเป็ นปัจจัตตัง มันมีความอุตสาหะของเราเอง เราสามารถที่จะบังคับเองเลย แต่
ถ้าอาศัยคนอื่น อาศัยข้างนอก สังคมโลก สัตว์สังคมอาศัยกันมันต้องอย่างนั้นล่ะ เราบังคับไม่ได้ ใจ
เรายังบังคับไม่ได้เลย ใจคนอื่นจะบังคับอย่างไร แต่ถา้ เราเข้าใจ เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่า “ทาดีได้ดี”
ทาสิ่ งไหนมันจะดีเท่ากับภาวนานี้
การให้ของทางโลกเขา ให้วตั ถุไง การให้ของพระพุทธเจ้า ปฏิบตั ิบูชาสาคัญที่สุด ให้
อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง ยกให้คนอื่นไปหมด พอกิเลสมันมายกให้กิเลสมันไปว่า
อย่างนั้นเลย พอให้เขาไป ให้เขาไป มันก็หมดสิ สิ่ งนั้นต้องหมด ให้บ่อยๆ ให้ตลอดเวลา ให้ตอ้ ง
หมด กองขนาดไหน ชักออกตลอดเวลามันต้องหมด
แต่นี่ไม่ได้ชกั ความเห็นของโลก การสะสมนั้นคือการได้ มีแต่จะสะสม สะสมอารมณ์
สะสมความนึกคิด ยิง่ สะสมมันก็ยงิ่ อยูใ่ นความมืดนัน่ ล่ะ เพราะเหมือนกับใบไม้ เห็นไหม มีมากใบ
มันก็ทึบมันก็หนา มองอะไรไม่เห็นเลย ข้างล่างมืด ยิง่ คิดมากก็เหมือนกับคิดทีหนึ่งก็เอาใบไม้ใบ
หนึ่งมาบังไว้ๆๆ บังจนมืดหมด
ทีน้ ี พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปล่อยวางๆ มันก็เหมือนเลาะใบไม้น้ นั ออก เลาะออกก็เห็นไง
เห็นไปเรื่ อย ทีน้ ีพอเลาะใบไม้ออกก็เห็นต้นไม้สิ แล้วไอ้รากไม้ รากแก้วอวิชชา ปัจจยา สังขารา
นัน่ น่ะ ละโลภ ละโกรธ ละหลงหมดแล้วนะ ก็โค่นต้นไม้หมดแล้วนะ แต่รากแก้วนั้นยังไม่ได้
ถอนน่ะ เดี๋ยวมันงอกอีก ดูสิ รากแก้วยังไม่ได้ถอนน่ะ

©2011 www.sa-ngob.com

เทศน์อบรมในพรรษา ๒๑ ส.ค. ๓๙ ๑๗

โลภ โกรธ หลงนี่เราละได้หมดแล้ว ขนาดโกรธนี่โกรธไม่มีแล้ว หลงก็ไม่หลงแล้ว โลภ
โกรธ หลง แต่ยงั ไม่ได้ถอนไอ้อวิชชานัน่ น่ะ ก็วา่ พญามาร ลูกสาวพญามาร โลภ โกรธ หลง นี่แค่
ลูกสาวพญามาร ไอ้รากแก้ว ถอนรากแก้วขึ้นมาพรวดเดียว...ต้นไม้มนั ตายไปแล้ว แต่จะไม่มีการ
เกิดอีกไง ถ้ารากแก้วยังอยูม่ นั ยังแตกใบอ่อนอีก
มันอยูท่ ี่ไหน ไอ้ที่พดู นี่มนั อยูท่ ี่ไหน ในตาราเหรอ...มันอยูท่ ี่ใจเรา ในตารานั้นมันเป็ นผล
ความสาเร็จของพระพุทธเจ้า แล้ววางไว้ แต่รากแก้วในใจเรา เราต้องถอนเราเอง รากแก้วในใจนะ
ต้นไม้กก็ าย โค่นมันสิ ไอ้ที่มนั สะสมเข้ามานี่โค่นที่ไหน กายนี้กก็ ายนี้ บ้านเรื อนนี่ขนาดไหน
เดี๋ยวนี้ขา้ มชาติไปเลยนะ ไม่ใช่มีบา้ นเราบ้านเดียวนะ มีมนั ทัว่ โลก มีบา้ นอยูท่ ุกประเทศ มันไป
ขนาดนั้นน่ะ
ละกาย ละใจ พอละหมดแล้วกลับสบาย ว่าละกายแล้วเหลือใจไง ละกายแล้วละใจด้วย ถ้า
ละกายแล้วเหลือใจไว้น่ะ เออนัน่ ล่ะ นัน่ ล่ะรากแก้วล่ะ ละกายแล้วก็ถอนใจทิ้งไป ถอนหัวใจทิ้งไป
เลย อันนี้กห็ มดเลยสิ พอถอนหัวใจทิ้งแล้ว ละทั้งใจด้วย คือสุ ญญากาศเลย ถ้าไม่ละใจนะ มันยัง
เป็ นหนึ่งอยู่ เพราะใจเป็ นเราอยู่ พอเป็ นเรานี่มนั ขวางไปหมดล่ะ ของที่เป็ นวัตถุ อย่างไม้ ตีไปกลาง
อากาศมันก็ยงั มีเสี ยงไม้ผา่ นอากาศดังหวีดหวิวอยู่ หัวใจเหมือนกัน ลองมีอยูน่ ่ะ ยังไงมันก็คิด ยังไง
มันก็เป็ น ยังไงมันก็ขวาง มีใจอยู่ มีความคิด มันยังขวางไปนัน่ ล่ะ
มันถึงว่าต้องละใจไง พอละแต่กาย ละให้หมด เหลือแต่หวั ใจ กายก็ตอ้ งละ ใจก็ตอ้ งละ ละ
ทั้งนั้น แล้วมันจะได้ไม่มีอะไรมาขวางไว้ภายใน มันขวางก็ยงั ดีที่รู้วา่ ขวางนะ ที่ไม่รู้วา่ ขวางเพราะ
มันเป็ นเรา พอเป็ นเรานี่มนั ไม่เห็นล่ะ พอมืด-สว่าง มืด-สว่าง ไอ้นี่มนั ยิง่ กว่ามืด-สว่าง แดดจ้าๆ อยู่
มันมืดจริ งๆ เพราะความไม่รู้ เพราะมันบังด้วยอวิชชาไง อวิชชา ปัจจยา สังขารา อวิชชาคือความไม่
รู ้
มันถึงว่า เราก็วา่ “ไม่รู้ได้อย่างไร ก็คิดอยูน่ ี่”...ก็คิดแบบโง่ ๒ ชั้นไง
ก็มนั คิด มันคิดนี่ ความคิดนี้มนั ...เราไม่เคยคิด
นักเรี ยนเรี ยนวิชาเดียวกันมา เขาคิดมาขนาดไหนถึงเขียนเป็ นตารา แล้วเรามาคิดใหม่ๆ ก็วา่
เราเก่ง ความคิดนี้มนั เป็ นอารมณ์ไง มันไม่เห็นตัวตนเลย คือมันถึงได้มืด...ไม่รู้ตรงนี้ ไม่รู้วา่ เราคิด
ไง นึกว่าคิดขึ้นมาเก่งไง มันเป็ นอารมณ์คิดน่ะ มันไม่ใช่อารมณ์เรา ไม่ใช่อารมณ์รู้สึกตัว
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ถือว่าเป็ นอวิชชา เพราะไม่รู้คือไม่รู้ตวั ตน ไม่รู้วา่ อันนี้ผดิ ถูก
วิชชาเกิดขึ้นมันก็ดบั หมดไง สว่างเกิดขึ้นก็คือวิชชา วิชชารู ้อะไร มันรู ้สึกตัวตั้งแต่เริ่ มคิด
จิตนี้คิดมันก็ไหลออกมาพร้อมกับสติรู้สึกตัวไปตลอด นี่รู้วชิ ชา (เทปสิ้ นสุ ดเพียงเท่านี้)
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