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ตั้งใจ  ถาตั้งใจมันก็มีสติ  ถาไมตัง้ใจมันสกัแตวา  ตั้งใจในความรูสึกอารมณหนึง่ 
กับตั้งใจในชีวิตหนึง่  ในชีวิตนะ  ชีวิตนี้การเกิดมาถามีสติสัมปชัญญะการเกิดจะมีคุณคา 
รกปาเห็นไหม ปารกชัฏ กับรกมนุษย รกมนุษยแสนยาก รกปานะ คนอยูในปาในเขา เขา 
ยังมอีาหารของเขา 

รกมนุษยเหน็ไหม  มนุษยตองมีอาหารการดํารงชีวติ  การดํารงชีวิตถาไมมีจะกนิ 
โรคหิวมันเบียดเบียน  นี่คอืชีวิต  ถามีสติตัง้แตอารมณหนึง่ความรูสึกหนึ่ง  กบัมี 
สติสัมปชัญญะ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเวลาทานจะปรนิิพพาน 

“ภิกษุทั้งหลาย จงพิจารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด” 

ความประมาทในชีวิตนะ  องคสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา  ปจฉมิโอวาทคํา 
สุดทายเลย “ไมประมาทในชีวิต” 

เราตองมีสติ  ถามีสติมันจะมีคุณคาขึ้นมาเลย  การทาํอะไรดวยสติสัมปชัญญะทุก 
อยางจะไมผิดพลาด  การกระทําของมนุษยนะ  นี่สักแตวาทําเพราะความเคยชิน 
ความคุนเคย  ความคุนเคยทําใหไมเกิดความเกรงใจ  ความเกรงใจนี่สมบัติผูดี  ความ 
เกรงใจรูสกึถึงความเกรงใจหมูคณะ  รูสึกความเกรงใจคนอื่น  คนๆ  นั้นจะไมมีความ 
ผิดพลาด 

แตถาความคุนเคย ไมมปีญหา คนนั้นเปนคนคุนเคยกัน คนนีม้ีความสําคัญตอกัน 
นี่ดูสิ  ดูเห็นไหม  เวลาชีวิตในครอบครัวยิ่งคนใกลชิดยิ่งวาไมเปนไร  แตคนที่โดน 
กระทบกระเทือนจะคิดมากเลยวา คนมีความรูสึกใกลชิดกันมาก ทําไมทําไดขนาดนี้ 

เวลามมุกลับนะ เวลาความรูสึกจากภายใน มนัจะมีความคิด ความคิดถึงเรา เพราะ 
เราหวังไง หวังวาถาเรารักเขา เราสนิทคุนเคยกบัเขา เขาตองเกรงใจเรา เขาตองทําแตสิ่งที่
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ดีงามกับเรา แตการกระทําของความเคยชิน ความประมาท ทําเพราะสิ่งที่สักแตวาทํา ทํา 
อะไรกไ็ดที่มคีวามสะดวกสบาย  มีความมักงาย  ทําแตมันสักแตวาทําพนๆ  ไปจากหนาที่ 
ของเรา  มันก็ไปกระทบกระเทอืนคนอืน่  เพราะอะไร  เพราะความคิดอยากจะ 
สะดวกสบาย ความคิดวาเรามีอํานาจ 

กิเลสมันเผาตัวเอง  พลังงานทุกอยางนะมนัเผาตัวมนัเอง  เพราะพลังงานทุกอยาง 
ใชแลวมันตองหมดไป  นี่กิเลสมนัก็เผาตัวมันเอง  แตกิเลสมันเผาแลวไมมีวนัหมด  ยิง่เผา 
ยิ่งมากนะ  ดูสิ  ดูคนที่เขาออกไปเที่ยวกันทางโลก  เคยไปหนหนึ่ง  เคยไป ๒  หน  ๓ หน 
ตองใหมากขึน้ๆ  ไง  กิเลสมนัยิ่งเผาไหม  มนัยิ่งตองการมากขึ้นๆ  แตถาเรามีสติเรายับยัง้ 
มัน ยับยัง้นะ ยับยั้งความประมาท ยับยั้งสิ่งที่มนัเคยใจ 

สิ่งที่เคยใจเหน็ไหม  ชีวิตก็มีคุณคา  เพราะเรามสีติสัมปชัญญะเคลือ่นไหวไป 
ตลอด  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจากลาวไวในปจฉิมโอวาท  “ภิกษุทั้งหลาย  เธอจง 
พิจารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด” ความประมาทเพราะมันขาดสติ ถามีสติมนัจะ 
ประมาทไหม? มนัไมประมาท แตสติมันเกิดดบั..เกดิดับ..ตลอดไปใชไหม 

สติไมใชจิต  สติเกิดจากจิต  แลวเวลามีชีวิตอยูจิตมนัเกิดแลวมนักม็ีสติ  เราไมใช 
เด็กนอยนะ  เด็กนอยตองอาศัยพอแม  สัตวเวลามันเกิดมามันหากนิเองไดเลยนะ  มนุษย 
เกิดมาตองอาศัยการเลี้ยงดูจากพอแม  ถาพอแมไมลีย้งดูนะ  มนุษยดํารงชีวิตอยูไมได  แต 
ขณะที่จากเดก็นอยขึ้นมา  ทําอะไรก็ทําตามใจของตวั  พอแมจะรักมาก  ยิ่งเด็กออนดวย 
พอแมถงึตองถนอมรักษามาก  เพื่อไมใหเจ็บไขไดปวย  แลวดํารงชีวิตขึน้มาจนเปนวยัรุน 
ขึ้นมา จนมอีายุขึ้นมา ปญญามันเกิดขึ้นมานะ ถาเปนคนดจีะเปนผูนําของโลก ถาเปนคน 
ช่ัวมันจะทําลายทั้งหมดเลย  เพราะอะไร  เพราะมันใชปญญา  มันใชความคิด  มนุษยเวลา 
จะคดโกงกนั จะทําลายกนัดวยกลอุบาย 

แตสัตวหรือสังคมตางๆ  เขาทําลายกนัดวยกําลังของเขา  สัตวถามีกําลงัมากมันก็ 
เปนผูนําฝูงของมัน  แตมนุษยนะถามปีญญา  ขณะที่จะนํานะ  ผูนํานําตรงไหน?  นําโดย 
ปญญา นําโดยนโยบาย แตถาผูนําของเราจะไปเดนิแบบสัตว จะกาวอยูบนขณะที่อยูหนา 
ฝูงแลวใหฝูงมนัเหยยีบย่ําเอา นั่นมนัเปนการนําของสัตวนะ
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แตถาหากวาเปนการนําของมนุษย  ดูองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอยู 
โคนตนโพธ์ิ  ในปาในเขานะ  เวลาแสดงธรรมจักร  เทวดา  อินทร  พรหม  สงขาวเปนช้ัน 
เปนตอนขึน้ไป  เพราะอะไร?  เพราะเขาตองการตรงนี้ไง  ตองการเพราะอะไร?  เพราะสิ่ง 
ที่วามันมืดมน สิ่งทีม่ืดมนนะ 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาไปศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  ศึกษามาทั้งหมด 
ศึกษาขนาดไหนมนัก็มืดบอด  มนัไปไมไดเพราะมนัไมมีแสงสวาง  เวลาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา ทเวเม  ภิกฺขเว  ทางสองสวนที่ไมควรเสพ อัตตกิลมถานุโยค กามสุขัล 
ลิกานุโยค  เวลาประพฤติปฏิบัติไป  ถาใชความเหน็ของตัว  มนัก็ตองทรมานตน  การ 
ทรมานตนโดยเปลาๆ การอดอาหาร องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอดอาหารโดยที่ไม 
ใชปญญา การทรมานตนโดยที่ไมมีปญญา 

แตขณะที่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลว ภิกษุไมใหอดอาหาร แตถา 
ใครอดอาหารเพื่อเปนกลอบุายวิธีการ  การอดอาหารนี่มนัเปนอุบายนะ  เปนเครือ่งมอื 
สงเสรมิ  ตัวมันเองไมใชคุณสมบัติทีจ่ะฆากิเลสได  แตตัวของมันเองเปนอบุายสงเสริม 
เปดชองทางไง  เวลาเราประพฤติปฏบิัติกันแสนทุกขแสนยาก  โนนก็ทําไมได  นีก่็ทํา 
ไมได 

แตเวลากลอุบายที่จะทอนกําลงัของกิเลส  ทอนกําลงัของการตอตาน  เรากไ็มทํา 
เราไมทํานะ  เพราะอะไร  เพราะวาเราคิดวาสิ่งนีค้ือเปาหมายไง  มันเปนวิธีการ  วิธีการ 
อะไรกไ็ด  วิธีการที่เราจะชนะตนเอง  เราตองมีหลายๆ  วิธีการ  ไมใชวาเอาวิธีการของ 
กิเลสจะมาชนะกเิลส 

วิธีการของกิเลสคือวามันพอใจ  ทําอะไรที่มนัสะดวกสบาย  ทําอะไรที่มนัพอใจ 
แลวเอาสิ่งที่เปนเครื่องมอืของกิเลสจะมาฆากิเลสมนัเปนไปไดอยางไร?  มันตองเปน 
เครื่องมอืของธรรม  เครื่องมอืของธรรมเอามาฆากิเลส อดนอนผอนอาหารกิเลสไมพอใจ 
หรอก  คนเรามีที่ไหนที่จะทําใหตัวเองทุกขแลวจะพอใจ  แตทุกขอยางนี้ไมใชทกุขเพือ่ 
โศกเศรา  ทุกขของโลกนะ  รําพันกนั  ทุกขกนัในหวัใจ  ทุกขอยางนัน้ทุกขเพื่อจะทกุขซ้ํา 
ทุกขซาก เพราะทกุขอยางนีม้ันไมเขาใจ
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แตนี่ไมใชทุกข  นี่เปนวิธีการ  แตวิธีการในเมื่อกระทําไปแลวมนัก็ตองหิว  มันก็ 
ตองโหยหา  โหยนะ  รางกายเวลาผอนอาหารไปเหมือนคนฟนไข  คนไขฟนจากไขมนั 
จะตองบํารุงตัวเองขึ้นมาใหแข็งแรงใชไหม  เวลาเรากินอิ่มนอนอุน  มนัก็ทําใหสงเสรมิ 
กิเลส  พอความกนิอิม่นอนอุน  กิเลสในความรูสึกของเรามนัไมเดือดรอนกับการ 
ดํารงชีวิต มันก็ตองคิดสิ่งทีเ่ปนกิเลส สิ่งทีม่ันแสวงหารูป รส กลิน่ เสียง เพือ่ผูปรนเปรอ 
ความรูสึกมันไง 

แตขณะที่วาเราผอนอาหาร  เราผอนทีม่ันไมใหมกีําลังของมนั  มนัก็ตองการ 
แสวงหา  สิ่งนี้มนัมาเสริมกําลังมนัใชไหม มันก็ตองการแสวงหาแคอาหารเทานัน้ละ  เอา 
อาหารมาเพื่อดํารงชีวิตเพราะเราหิวเหลือเกนิ..เราหิวเหลือเกิน..  ทองยงัไมมีอาหารเลย 
ตองการแคนี้ เรากม็ีขอบเขตใหความคิดไมออกไปขางนอก  เรากม็ีขอบเขต ขอบเขตของ 
กิเลสทีไ่มตองวิง่ไปไกลใหเราตะครุบสิง่ที่ไกล ตะครุบสิ่งที่ใกลๆ ตัวเองนี้ ทําใหได 

สิ่งนี้ถามนัทุกข มันหวิ มันกระหายอยางนี้ มนัเปนกลอุบายทีเ่ราพอใจจะทํา ที่เรา 
ทําเพื่อใหใจของเราอยูในอํานาจของเรา  ถาเราอยูในอํานาจของเรา  เวลาเครื่องมือกิเลสก็ 
วาอัตตกิลมถานุโยค  เวลาอดอาหารก็หิว  หิวก็เปนทุกข  ทุกขนี่อัตตกลิมถานุโยค 
พระพุทธเจาไมใหทํา 

นี่เครือ่งมือของกิเลส  กิเลสมันเอาความรูสึกมัน  เอาธรรมะนีม่าเชือดคอตัวเองนะ 
ทั้งๆ ที่เปนวิธีการ เหมือนกับเราเปนพาหนะที่เราจะดําเนินทางไป เราไปกลาวโทษ รถรา 
นี้เปนสิ่งทีเ่ปนโทษหมด สิ่งนี้เปนความเสยีหายทั้งหมด แลวเราจะกาวเดนิไปไดอยางไร 

นี่ก็เหมือนกัน  ขณะทีว่าเราอดนอนผอนอาหารอยางนี้  มันเปนวิธีการ  มันไมใช 
เปาหมาย  ใช! มันไมใชธรรม..  ใช  มันไมใชธรรม แตมันเปนอบุาย มันเปนวิธีการ นี่เอา 
ธรรมแกกิเลสไง  ไมใชเอากิเลสแกกิเลส  เอาความเห็นของเราแกเรา  มันจะเปนไปได 
อยางไร  กามสุขัลลิกานโุยค  ทําตามสะดวกสบาย  ตอนนีเ้ปนอยางนั้นหมดนะ  เวลา 
ประพฤตปิฏิบัติกนั ตองสะดวกตองสบาย ตองอํานวยความสะดวก ตองทําใหเพือ่ปฏบิัติ 
ธรรม  ถาปฏิบัติธรรมกไ็ปไหวตอไมสิ  ไปไหวตอไมก็ได  ไปไหววัตถุอะไรกไ็ด  กราบ 
ไหวแลวมันเปนบุญกุศลไง
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นี่ก็เหมือนกัน  ทําอะไรแลวก็ตองไปกราบไหวกเิลส  ตองขออนุญาตกิเลสกอน 
แลวคอยปฏิบัติใชไหม  เวลาขออบุายตองสะดวกสบายใชไหม  ตองปูที่นอนไวเลยเพื่อ 
สะดวกจะไดนอนงายๆ  ใชไหม  กามสุขัลลกิานุโยคทําอะไรก็ตองสะดวกสบาย  การ 
สะดวกคอืปฏิบัตงิาย  ปฏิบัติไปเพือ่ไปยอมจํานนกบัมัน  ปฏิบัติเพื่อเปนพิธีกนั  แมแต 
ปฏิบัติก็เปนพิธี แลวกบ็อกวาอยางนี้เปนการปฏบิัติธรรม 

กิเลสมันรายอยางนั้นนะ แลวกเิลสไมตองไปดูใคร กิเลสใหดูใจเรา  ใจเรานะ  เรา 
เปนชาวพุทธ  เราเปนนักรบ  เราเปนผูที่จะสูกับกเิลส  ถาเราสูกับกิเลสเราตองไมชินชากับ 
มัน อะไรที่เกิดขึ้นมาในหวัใจ ความคิดจากขางนอก ความคิดจะกระทบจากขางนอก 

ดูสิ  เราเห็นสังคมไหม  เขาทุกขเขายากกนั  นี่เขาทกุขเขายาก  เขาตองหาอยูหากิน 
ของเขา  ดังนั้นมนัเปนความทุกขเราไหม?  มันเปนความทุกขของเขา  แตเปนคติเตือนใจ 
เราได มันเปนคติเตือนใจเราได แตความทุกขของเขานะ 

แตถาความทุกขของเราคือใจเรามันหาเรือ่ง  มนัไปเอาเรือ่งของเขามาแบกทําไม 
มันเปนเรื่องของเขา มนัเปนเรื่องของวัฏฏะ มนัเปนเรื่องของสงัคม ขณะที่เราอยูในสงัคม 
ถาเราเปนสมมุติเราอยูกับเขามันก็เปนสังคมไป แตถาเราจะเอาชวยเหลอืตัวเอง อัตตกิลม 
ถานุโยคการลําบากเปลา  นี่ก็ลําบากเปลาแลวนะ  เพราะอะไร  เพราะเปนเรื่องคนอืน่แลว 
เราไปแบกรับภาระ นี่แหละอัตตกิลมถานโุยคของธรรม 

เพราะธรรมบอกวา  “อัตตา  หิ  อัตตโน  นาโถ  ตนเปนที่พึง่แหงตน”  ตนเปนคน 
ทุกขแลวตนก็จะเปนคนพนทกุข  ขณะที่ตนเปนคนทุกข  แลวจะกําจัดทุกขจะทําทุกข 
อยางไร  ถาทําทุกขอยางไรก็ยอนมาที่ตวัเรา  ขณะทีเ่ราออกไปรบัรูเรื่องของเขา  เพียงแต 
เปนคติได 

เขาวา “ธรรมะเปนธรรมชาติ ธรรมะมีอยูทั่วไป เห็นเปนธรรมะ” 

คนที่เปนธรรม  ใจเปนธรรม  เหน็เปนธรรมะมนัสะเทือนใจทัง้นัน้ละ  ดูสิ  ทําไม 
คนนี้ทกุขๆ ยากๆ ทําไมคนนีเ้ขามีความสุขของเขา มันคตเิตือนใจนะ เพราะอะไร เพราะ 
เขาทําของเขามา เขามีของเขามา เขาทําบุญกุศลของเขามา เขาทําบาปอกุศลของเขามา สิ่ง 
นี้เปนกรรมทัง้นัน้นะ
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สิ่งใดในโลกนี้เกิดจากกรรม ไมมีสิง่ใดลอยมาจากฟา ไมมีสิ่งใดเปนของไมมีเหตุ 
ไมมีผล สาวไปเถอะ ผลที่เกิดขึ้นมาในปจจุบนันี้ คนทุกขคนยากเพราะอะไร? เพราะสาว 
ไปหาเหตุสิ  คนสุข  สุขในปจจุบนันี้สุขเพราะอะไร?  ก็สาวไปหาเหตุสิ  มนัตองมีทีม่าสิ 
มันไมมาจากฟาหรอก 

ถาใจเปนธรรมเห็นแลวมนัจะเปนธรรมนะ เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เปนศาสดาออกโปรดสัตว  วาระของใคร  ดูสิ  ดูอยางองคุลมิาล  ถาไมมอีงคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจานะ  ถาลองไดฆาแม  ฆามารดาแลวมันเปนการปดกั้น  หมดโอกาสเลย 
เพราะอะไร?  เพราะทําลายสิ่งทีม่ีคุณคา  เกิดมาจากมารดานี่แดนเกิด  แลวไปทําลายตรง 
นั้นมันเปนการปดกัน้เลย 

แตขณะที่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาไปทรมาน  ไปทรมานเพราะอะไร? 
เพราะเขามี เขามีของเขา เขามีใจที่พรอมทีจ่ะบรรลุธรรมได ใจที่เขาจะมีดวงตาเห็นธรรม 
ได  แตขณะที่กิเลสมนัปกปดอยูเห็นไหม  ดูสิ  ระหวางศาสดาเปนครเูอกของโลก  กับผูที่ 
เปนคนมืดบอด  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปโปรดนะ  ออกไป  พอไปองคุลมิาล 
มาเห็นเขา  ดวยความมืดบอดของใจ  ใจมืดบอดเพราะโดนกิเลสบังตา  ทั้งๆ  ที่มอีํานาจ 
วาสนา  ถาไมมอีํานาจวาสนาจะไปเขาญาณขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาได 
อยางไร 

อํานาจวาสนาอยูในดวงจิตนั้น  แตในดวงจิตนัน้ทาํไมคิดแตจะลางผลาญเขาละ 
คิดลางผลาญเพราะมนัมืดบอด  เวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาไป  ดวยความคิด 
ขององคุลมิาลจะเอานิว้สุดทายไง  จะเอานิว้สุดทายครบพนัใหได  จะตามไปเห็นไหม 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปโดยฤทธิ์ วิ่งขนาดไหนก็ไมทัน 

เพราะวาเขามีศักยภาพของเขามาก  มาจะเร็วขนาดไหนก็วิง่ไมทันองคุลมิาล  องคุ 
ลิมาลวิง่ไดเร็วกวา  แตวิ่งไมทนัองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็แปลกใจ  ดวยความ 
แปลกใจนะ 

“สมณะหยุดกอน สมณะหยุดกอน” 

“เราหยุดแลว เธอตางหากไมหยุด”
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ทั้งๆ ทีว่ิ่งอยูนัน่แหละ  ฤทธิ์อยางนัน้หยุดไมทนัเพราะอะไร  เพราะสิ่งนี้คือยา  คือ 
ธรรมโอสถ  นี่คือธรรมนะ  ขณะที่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาแสดงธรรมอยูนั้น  นี่ 
แสดงธรรมแลว  เพราะตองการใหธรรมบาทหนึ่ง  บาทหนึ่งคือคําพูดหนึง่  นี่บาทของ 
ธรรมแทงเขาไปในหวัใจนะ  “เราหยุดแลว”  องคลุิมาลนี่งงเลย  หยุดอยางไรวิง่ขนาดนี้ยัง 
ไมทันเลย หยุดไดอยางไร? 

“เราหยุดจากบาปจากกรรม!  เราหยุดจากการกระทํา  องคุลิมาลยังวิง่จะฆาเขาอยู 
ไมไดหยุด” มนัสะเทอืนใจนะ สะเทือนใจหยุดเลย พอหยุด องคลุิมาลวางดาบกราบแลว 
ขอบวช เวลาบวชไปแลวเขาอริยสัจ ทุกขควรกําหนด สมุทัยควรละ ทุกขอยางไร ทุกขสิ 
เพราะแสวงหา แสวงหาอยากไดวิชา เพราะอาจารยสอนมาวาถาไดพันนิ้วมาจะใหวิชา 

วิชาอะไรมนักเ็ปนเรือ่งของโลกียปญญา  ปญญาของโลก  วิชาอยางนี้มนัแกกเิลส 
ไมไดหรอก  แตวิชาที่แกกิเลสก็แกตัวอยากไดนั่นนะ อยากไดวิชา  อยากไดความรูนั่นนะ 
ตัวนั้นมันเปนตัวใจ  ตวัใจอนันี้ที่มอีํานาจวาสนาเขาขายขององคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจา  ไปเขาญาณอันนัน้  ไปเขาญาณขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  มอีํานาจ 
วาสนา แลวองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาเทศนาวาการอริสจั ก็เปนพระอรหนัตขึ้นมา 

ถากิเลสมันบงัตานะ  มันมืดบอดทําอะไรไปโดยกเิลสชักนํา  “ผูใดปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม” สิ่งที่วาเปนคุณงามความดขีองเรา ธรรมของกิเลส กิเลสเอาธรรมะของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามาอางอิงแลววาสิ่งนี้เปนธรรม  แลวเราก็เช่ือกิเลสอนั 
นั้นไป มันก็หมุนไปตามกเิลสอันนั้น 

แตเวลาธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  ธรรมที่เขาไปชําระกิเลส 
เพราะอะไร  เพราะธรรมถาสถิตอยูในใจของใคร สถิตอยูในใจของปถุุชนมนัก็แปดเปอน 
ไปดวยกิเลส ธรรมนีม้ันสถิตอยูในใจของพระโสดาบันมนัก็ไดความสะอาดบริสุทธิ์สวน 
หนึ่ง  ถาสถิตอยูในใจของพระสกิทาคามี  ของพระอนาคามี  อยูในจิตใจของพระอรหันต 
ธรรมบริสทุธิ์ลวนๆ  เลย  การเคลื่อนไหว  การกาวเดิน  กิริยาออกมาจากจิตที่สะอาด 
บริสุทธิ์ มันเปนธรรมลวนๆ เพราะมนัไมมีกเิลสเจือปน 

แตถามันมกีิเลสอยูบางมันก็เจอืปนออกมา  นี่กาวบาทของธรรมอนันัน้  แลวเรามี 
โอกาสมอีํานาจวาสนา เพราะอะไร เพราะสิ่งนี้เวลามันแสดงออกมามนัถึงกัน ใจสูใจ ใจ
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ดวงหนึง่สูใจดวงหนึ่ง  ขณะกิรยิาออกมาจากใจที่สะอาดไปถึงใจทีม่ืดบอด  ใจที่มืดบอด 
เพราะวาสิ่งนี้เปนธรรม เพราะอยากไดวิชา..อยากไดเปนตัณหา 

ถาการกระทํานั้นเปนตัณหาแลวเราทําความเพียรกันเปนตัณหาไหม?  มันเปน 
มรรค  สิ่งทีเ่รากระทําอยูนี่  ขณะที่เรากาวเดนิอยู  ธรรมดาของจิตของคนทีม่ีกิเลสนะ 
เหรียญมี  ๒  ดาน  หัวกับกอย  ขณะที่เราทําความดีเปนหัวมันก็เปนบวก  มนัก็เปนมรรค 
ขณะที่ทําไปแลวกอย  กเิลสมันสวมรอยเขามา  มันก็เปนลบ  ขณะทีก่ารกาวเดนิ  ขณะที่ 
วิธีการทําไปมนัมีบวกมีลบไปทั้งนั้น เพราะอะไร เพราะกิเลสมันอยูในหัวใจ 

แตธรรมะยังไมเกิด  ธรรมะเกิดเพราะอะไร  เพราะเราตองแสวงหาสมาธิหาสติ 
ขึ้นมา แตเพราะสิ่งที่หา หามาจากไหน? สมาธิไปเอามือกวานมาเหรอ สมาธิจะไปเก็บเอา 
จากโกดังที่ไหน?  สมาธิก็เกิดจากใจ  สมาธิเกิดจากใจ  เพราะใจสงบมนัเปนสมาธิโดยตัว 
ของใจเปนสมาธิ  โดยสมาธิขึ้นมาเพราะอะไร  เพราะมันตองสะอาดบริสุทธิ์จากตัณหา 
ความทะยานอยาก  จากสิ่งทีว่ากิเลสใชธรรมไง  ธรรมของกิเลส  เพราะกเิลสมันอางองิ 
ขึ้นมามนัก็ไมสะอาดบริสุทธิ์  แตคํานวณขนาดไหน  ใชปญญาไปขนาดไหน  สิ่งนี้มนัก็ 
เริ่มจางลง จางลงเพราะอะไร กิเลสจางลงนะ จางลงเพราะมันไมมีผล จางลงเพราะปฏิบัติ 
ออกมาแลวก็ซมึเซือ่ง ทอถอยหงอยเหงา 

แตถาจิตขณะที่มนัเปนธรรม  มนัจะมีความองอาจกลาหาญ  มันจะมีความสวาง 
ไสว มันจะมีความสุขของใจ แมแตจิตเปนสมาธิ ดูสิ เวลาเราออกจากนั่งสมาธิบางหนมัน 
เศราหมอง  มันไมสดช่ืน  แตขณะทีม่ันเปนสมาธิโดยธรรมโอสถ  โดยสัจธรรม  มนัจะมี 
ความสดช่ืน มนัจะมีความตืน่เตน “ออ เปนอยางนี้เอง เปนอยางนี้เอง” นี่สันทิฏฐิโก มนั 
เปนปจจัตตังกับจิตดวงนั้นนะ ถาจิตดวงนัน้ไดสภาวะแบบนี้ขึน้มา สิ่งนีม้ันเปนบวก การ 
กาวเดินมันก็มีบวกมีลบไป ขณะทีม่ีบวกมลีบไปเราก็ตองตอสูไป ไมใชเริม่ตนกระทํามนั 
เปนไปไดหมด อนันีค้ือเรื่องของมรรค 

แตขณะที่เรื่องจริตนิสัย  ขิปปาภิญญา  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ปุพ 
เพนวิาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ สิ่งนี้เปนอดีตอนาคต ขณะอดีตอนาคตนะ แลวเวลา 
ไปอาสวักขยญาณทีเดียวเหน็ไหม  ทเีดียวสําเร็จเลย  ขิปปาภิญญา  พาหิยะฟงธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาหนเดยีวก็เปนพระอรหันตขึน้มาเลย
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แตทําไมพระสารีบุตรฟงธรรมของพระอัสสชิเปนพระโสดาบันขึน้มากอน  แลว 
พระสารีบุตรไปบอกพระโมคคัลลานะ  ธรรมะที่ฟงมาจากพระอัสสชิ  พระสารีบุตรเปน 
พระโสดาบัน  “ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาสอนใหไปดับ 
ที่เหตุนัน้”  ตองไปถงึที่เหตุ  ธรรมสวนธรรม  ผลมนัเปนผลมาแลว  ตองกลบัไปดับที่เหตุ 
ดับที่ไหนละ เหตุมาจากใจ 

พระสารีบุตรเปนพระโสดาบัน  ธรรมอันนี้เพราะมันเปนธรรมทีว่า  มันเปน 
ทองคําทีว่าสะอาดขึ้นมาสวนหนึ่ง  พระสารีบุตรไปเอาธรรมอยางนี ้ ธรรมบาทนี้ไปพูด 
ใหพระโมคคัลลานะฟง พระโมคคัลลานะกเ็ปนพระโสดาบันขึน้มา แลวถงึไปกราบองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาขอบวชแลวประพฤตปิฏิบัติตอ  โสดาบัน  สกิทาคามี 
อนาคามี  เปนช้ันเปนตอนขึ้นไป  แมแตพระอัครสาวกก็ยงัเดนิเปนบุคคล ๘  จําพวก  เดิน 
ขึ้นไปจนมรรค ๔  ผล ๔ นิพพาน ๑ 

สิ่งนี้เกิดจากไหน?  สิ่งนีเ้กิดจากใจ  ในเมือ่ใจเรามีนะ  ถาใจมีเราเปนนักรบ  มีสติ 
ตั้งแตเริ่มตน  สตินะ  สติเริ่มตน  ตองฝกสติ  ขณะทีข่อวัตรปฏิบัติมนัเปนเครื่องดําเนนินะ 
เรามีรถอยูคันหนึ่ง  เราจะใชประโยชนจากรถนั้น  เราตองดูลม  เราตองดนู้ํามนั  เราตองดู 
ไฟใหมันพรอม เวลาจําเปนขึ้นมาเราจะใชประโยชนจากเขา 

นี่ก็เหมือนกัน  เราจะมีขอวัตรปฏิบัติ  ตื่นขึน้มาเราจะมีสติสัมปชัญญะ  เราจะ 
เหยียดคูไปออกบิณฑบาต มันจะมีความระวังตวัอยูตลอดเวลา มันกเ็หมอืนรถคนัหนึง่นะ 
มรรค ๘ ไง สติ สมาธิ ความเพียร ความเห็นตางๆ เราตองถนอมรักษา 

หลวงปูมั่นพูดไวในมุตโตทัย  เราจะตองมีสติแมแตเหยียดคู  ความดํารงชีวิตของ 
เรา  เราจะมีสติสมัปชัญญะตลอดไป  ถามีสติสัมปชัญญะมันก็เหมือนกับถนอมรกัษาไว 
เราจะใชรถนั้นก็สะดวกนะ  ถาเราไมมีสติสมัปชัญญะ  เราไมถนอมรักษา  รถเราจะใช 
เวลาติดเครื่องยางไมมีลมเลย  รถจะวิ่งไปไดอยางไร  ทั้งๆ  ที่เครือ่งติดนะ  แตยางไมมีลม 
รถจะวิ่งไปไดหรอื? 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลามีความอยากปฏิบัติ  เวลามีความสดช่ืนอยากจะปฏิบัติ  โนนก็ 
ไมพรอม  นีก่็ไมพรอม  เพราะอะไร?  เพราะเราไมถนอมรักษา  เพราะเราไมมีสติควบคุม 
ตัวเราเอง นีข่อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาเครื่องดําเนนิสําคัญมากนะ ถาไมสําคัญมากหลวงปูมั่น
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ไมวางแนวทางไวนะ  หลวงปูมัน่วางแนวทาง  หลวงปูมั่นทานหวงหมูคณะนะ  บอกวา 
“ใหศึกษาปฏิปทาเครือ่งดําเนิน  เดีย๋วมันจะไมมีขอวตัรประจําตัวมัน  มันจะไมมีสิง่ใดติด 
ใจมันไปเลย” 

เราจะทําอะไร  ทางวิชาการเขาศึกษามาเลย  สตุมยปญญานี้นะตองไปศึกษา 
วิชาการที่เขาทําวิจัยกันไวแลว แลวจําของเขามา แลวทําวิจัยไดไมไดก็อกีเรือ่งหนึ่ง 

นี่ก็เหมือนกัน สิ่งทีเ่ปนขอวัตรปฏบิัติ ถาเราชํานาญ เราเขาใจวาสิ่งนีเ้ปนบวก สิ่ง 
นี้ทําแลวถกูตอง  สิง่ที่เปนบวกนั้นถกูตองไมใชทุดนั  ดันไปเรื่อย  รูไมรูดันมันไปเรื่อย 
เขาใจวาถูก เขาเจตนาดี มีเจตนาทําเพื่อหมูคณะ ..เจตนาของกเิลสนะ เราเจตนาดีแตเราไม 
รูวามันถูกหรอืผิด  แตถาเปนขอวัตรปฏิบัตินะ  สิ่งนีม้ันเปนสากล  อยูในบพุพสิกขา  บุพ 
พสิกขาเขียนไวหมดเลย 

แตเวลาพูดถงึวินยั ๒๑,๐๐๐ ขอในพระไตรปฎก วนิยัปฎก สุตตนัตปฎก อภิธรรม 
ปฎก  สิง่นีอ้ยูในพระไตรปฎก  แตมันก็เปนสิ่งที่เราจะไปคนควาเปนหมื่นๆ  ขอจะจําได 
อยางไร?  ไมตองไปจํา  ชีวิตประจําวนัการเหยียดคู  การอยูของเรา  ถาศึกษาแลวเราจะไม 
ทําสิ่งนั้น  เราจะควบคมุตัวเอง  พอควบคมุตัวเองเราก็เติมลมในลอของเรา  ลอเรากพ็รอม 
ไฟพรอมไหม  ทุกอยางพรอมไหม  สตารทเครื่องมันกไ็ปได  นี่ถาไปได  ถาเกิดสมาธิ 
ขึ้นมา เวลานอมไปวิปสสนามันจะเปนไป 

ถาไมเคยเตรยีมการสิง่ใดๆ ไวเลย เวลาขึ้นรถแลวกจ็ะขับไปเลย รถมนัก็ไปไมได 
ใจอยากไป  ไปเดี๋ยวนี้..ไปเดีย๋วนี้..  ใจมาถึงที่หมายแลวแตรถยังไมขยับเขยือ้นเลย  นีก่็ 
เหมือนกนั  เวลาประพฤติปฏิบัติ  มรรค  ผล นิพพานที่นั่น  ความเปนไปอยางนัน้  มันเปน 
ขาวของคนอืน่นะ มันเปนขาวมาตั้งแต ๒,๐๐ กวาปของพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา ๒,๕๐๐ กวาปนี่มนัเปนขาวของคนอืน่ มันเปน 
สิ่งที่วาเราไปฟงของคนอืน่  ใจมันถึงเปาหมายไง  จะไปๆ  แตรถมนัยงัอยูที่นีเ่ลย  มันขยับ 
ไมไดเลย  เพราะเราไมบํารุงรักษาตัวเราเอง  เราไมบํารุงรักษาขอวัตรปฏิบัติของเรา  เรา 
ตองมีขอวัตรปฏิบัติของเรา  เพื่อจะใหโอกาสกับใจดวงนี้  เปดทางใหใจมันกาวเดนิไปได 
สะดวก
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ถาใจมันกาวเดนิไดสะดวก นี่อํานาจวาสนาอยูในมอืของเรา  กรรม!  กรรมคอืการ 
กระทํา กรรมอยูในมือของเรานะ เราจะกําหรอืเราจะแบ ถาเราจะกําเราทําใหดี กรรมของ 
เรา 

ถาเราไมกําไวเลย  เราไมทําอะไรเลย  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนให 
ปลอยวาง องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาไมใหยึดถือ อะไรก็ใหวางหมดเลย 

...นี่เห็นไหม กเิลสมันอางธรรมะ ลมพัดมามนัก็วางแลว ลมพัดมาวัตถุมนัมีกเิลส 
ที่ไหน? มนัไมทุกขดวย เราตางหากมนัทุกข “วางๆ” ..วางแตปาก แตใจมันไมวาง..ใจมนั 
ไมวาง..  มันตองทํา  ไมทําเลยแลวจะปลอยวาง  เปนไปไมได!  ตองทําใหรูแจงแลวมันจะ 
วางของมันเอง อยางเชน พุทโธๆ เวลาเราพุทโธๆ พทุโธคือสมาธิ ถาพุทโธกับจิตเปนอัน 
เดียวกนัแลวมนัจะเปนสมาธิ  พุทโธๆๆๆ  แลวก็หลบัไปเลย  วาง...เพราะอะไร?  เพราะ 
กิเลสมันหลอก กเิลสมนัคอืเรานะ 

พุทโธๆ  ตะโกนเลยพทุโธๆๆ  ไปนี่  ถาจิตมนัสงบมันสงบของมนัเอง  พุทโธเรา 
ตะโกนขนาดไหนมันตะโกนไมไดหรอก เพราะจิตมันเปนไป ดูสิ เวลาน้ําเต็มตุมแลว เรา 
จะใสน้ําไปในตุมน้ํามันจะเขาไดไหม  ตะโกนพุทโธขนาดไหนมันก็เขาไปในตุมนั้น 
ไมได เพราะจิตมันเต็ม นี่จิตมันไมเตม็เลย น้ําไมมีสกัหยดหนึ่ง เราบอกพุทโธๆ น้ํามันไป 
ปนปวนอยูในโองนั้นนะ แลวก็บอกวาวางๆ 

ความคาดหมายกบัความจริงไมเหมือนกนัหรอก  ความคาดหมายของเราถาพุทโธ 
กับจิตนีเ้ปนอนัเดียวกันแลว มนัวาง มันวางที่ไหน? สติมันอยูที่ไหน? มนัไมมีสติเลย มนั 
ยังไมรูตัวเองวาเปนสมาธิยังไงเลย  มันยังไมรูจกัตัวเองเลย  มนัไมมีสิ่งใดๆ  เปนเครือ่งกา 
รันตีวาสิ่งนี้เปนสัมมาสมาธิเลย 

ถาเปนสมาธินะ  มีสติพรอมอยูตลอด  พุทโธๆๆ  เริ่มพุทโธไป  พยายามพุทโธ 
ขนาดไหนจิตมันเริม่สงบตวัลง..สงบตวัลง..  มนัก็ยงัพุทโธไปเรื่อยๆ  เพราะอะไร  เพราะ 
เราตองสงเขาไป  เวลาเราเทน้ําเขาไปในโอง  ในโองในไหเราเทน้ําเขาไปมันจะหมนุดัง 
มาก  แลวเราเทเขาไปเรือ่ยๆ  เราเทของเราเขาไปเรือ่ยๆ  จนกวามันจะเต็ม  พอเตม็ขึ้นมา 
น้ํามันกเ็ต็ม น้ําชุมช่ืนจะรกัษาโองนั้นไมใหแตกราว
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นี่ก็เหมือนกัน  พุทโธๆๆ  มันไปของมันนะ  จิตมันสงบของมนัขนาดไหน  ขณิก 
อุปจาระตางๆ นี่เปนเครือ่งหมายที่เรามาคุยกันเฉยๆ วาระดับของมนั แตความเปนไปของ 
มันนะ  มนัสงบเขามาเราจะรูตลอดเวลา  สติจะพรอมตลอด  ลงไปขนาดถงึที่วาดับหมด 
เลย ดับอายตนะ ดับความรูสกึ ลมพัดมาขนาดนั่งสมาธิจิตมันลงหมดนะ ลมพัดจะรนุแรง 
ขนาดไหน  ผิวกายจะไมรับรูถึงความเย็นเลย  ไมรูจกัสิ่งใดๆ  เลย  แตหัวใจจะรูอยู  สตจิะ 
รูอยูพรอม นี่สมาธิมันเปนอยางนี้ 

ไมใชวา  “วางๆ”  ...กิเลสพาปฏิบัตินะ  ถากิเลสพาปฏิบัติเราก็จะเวยีนอยูในกรอบ 
ของกเิลสนี้ ไมใชความรูของเรา กรอบของกิเลส ฟงสิ นี่ปริยัติ กรอบของกิเลส กิเลสอาง 
ธรรม 

แตถาเปนความจรงินะ  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากราบไหว 
ตลอดเวลา  แตความจรงิของเราอยางนี้  เกิดขึน้มาอยางนี้เพราะอะไร  เพราะองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาวางธรรมวินยันี้ไวเปนศาสดาของเรา  เปนครเูอกของโลก  เปนผู 
ช้ีนําทางของเรา 

เราเปนสาวก สาวกะ ออกมาก็เหน็รองรอย แลวมคีวามเขมแข็ง มีสติสัมปชัญญะ 
ไมประมาทในชีวิต  ไมประมาทในการเกิดในชีวตินี้ทั้งชีวิตเลย  แลวไมประมาทใน 
อารมณความรูสึกที่เกิดดบัในหวัใจนี้ดวย  สิ่งตางๆ  นี้ควบคุมใจเขามา  แลวจิตสงบเขามา 
อยางนีจ้ะซึ้งธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจามาก 

ธรรมและวนิัยเปนศาสดาของเรา  แลวธรรมนี้มนัสถิตในใจของเรา  สถิตในใจ 
ของเราที่เปนธรรมแทๆ  ธรรมแทๆ  ความรูสึกแทๆ   ไมมเีช้ือนะ  ดูสิ  คนจะเกิดจะตาย 
เพราะมนัมีแรงขับ  แลวธรรมตัวนี้เขาไปชําระสิ่งทีแ่รงขับทัง้หมดเปนธรรมลวนๆ  สิ่งที่ 
ใจ ใจดวงหนึ่งมีกิเลสทั้งตวันะ เวลาเกิดตาย..เกิดตาย..ตองเวียนไป 

ใจดวงหนึ่งไมมกีิเลสเลย มีใจเหมือนกนั แตใจดวงหนึ่งตองเวียนตายเวียนเกดิ ใจ 
ดวงหนึง่ไมมีกเิลสเลย  แลวมนักอ็ยูที่ใจของเรามีโอกาส  มีอํานาจวาสนาที่จะไดชําระกัน 
อยูเดี๋ยวนี้  แลวเราประมาททําไม?  เรามโีอกาสมาก  ชีวิตเรานี่มโีอกาสมาก  ตรงนี้มนัเปน 
บุญกุศลมหาศาล
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เราไปมองกันขางนอกวาคนอื่นเขามีโอกาส  คนอืน่เขาประสบความสุขทางโลก 
เขาตายเกิดนะ  ตายเกิดทั้งนั้น  ถามองแลวนะคนกับสัตวตางกันตรงไหน?  ดูสิ  สัตวมันก็ 
ตายเกิดเหมอืนกัน  คนก็ตายเกิดเหมือนกนั  แตคนเรามอีํานาจวาสนาวาเรามโีอกาสได 
ศึกษา  เหมือนคนไข  คนไขทั้งหมดเลย  คนเกิดมามโีรคกเิลสทัง้หมดเลย  แลวมมีนุษยอยู 
กลุมหนึ่งเหน็วาเปนโรค แลวพยายามจะรักษาตัวเอง ใครมีโอกาส 

แลวเราเปนคนหนึง่ในกลุมนั้น  เราเปนคนหนึง่ที่จะชําระไขออกจากใจนั้น  แลว 
เราทําไมจะไมรื่นเริง  ไมองอาจกลาหาญในการประพฤติปฏิบัติของเรา  ไมองอาจกลา 
หาญในชีวิตของเรา นี่ชีวิตมีคุณคาตรงนี้ 

งานของโลกทําไปเถอะ  ทําอยางไรก็ไมจบ  นีว่าโลกเจริญ  เทคโนโลยีออกมาทกุ 
วัน  ทุกๆ  อยางจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอด..เปลีย่นแปลง 
ไปตลอด.. โลกนี้เปนอจินไตย เปลี่ยนแปลงจนถงึทรัพยากรหมดนะ แลวเปลี่ยนแปลงไป 
ถึงจุดหนึ่ง  มนัจะหมุนไปตามความเปนไปของสัตวโลกที่สรางกรรมกันมาเปนสภาค 
กรรม  แลวสุดทายแลวมันยอนกลบัมาใหม  พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรูอยูขางหนา 
แลวนีว่ันเวลาอกีขนาดไหน 

สิ่งนี้เหน็ไหม  วัฏฏะเปนสภาวะแบบนัน้  เปนอนจิจงั  เปนการหมนุเวยีนไป  มัน 
เปนอจนิไตยที่คงที่  คงที่ที่แปรสภาพ  มีอยางนั้นแนนอน  คงที่แลวแปรสภาพ  แลวถาเรา 
ดับเสียเดีย๋วนี้  เราทําชนะกเิลสเดี๋ยวนี้  เราจะไมตองเปนสวนหนึง่ของการเวียนไป  เราไม 
ตองเปนสวนหนึง่ไปรับรูสิง่ที่ตองเปนไป  สิ่งนี้จะเกิดขึ้นมาไดจากความเห็น  จากญาณ 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาใชไหม 

แลวความเห็นของเราละ  ความสขุทุกขขึน้มา  ญาณของเราคือญาณแกกิเลสโลก 
ใน โลกของเราคือโลกกิเลสที่อยูในใจนี้ ถาดับโลกนี้ โลกในดับแลว โลกในดับแลว โลก 
นอกมันเปนเรือ่งของอนิจจัง  โลกในคงที่  โลกในคงที่เพราะใจมันไมเกิด  เพราะใจมนั 
สวางไสว  ใจพนจากกิเลสนะ  สติเห็นไหม  เริ่มตนจากสติ  แลวมีสตคิวบคมุตัวเอง 
ประพฤตปิฏิบัติมคีรูมอีาจารยชี้นํานะ 

มีครมูีอาจารย  มีโอกาส  ทุกอยางพรอมหมด  เหมือนกับทีว่าเราจะรักษาถนอมรถ 
ของเรา  ดูสิ  เดินจงกรมเทา  ๒  ขางกเ็หมอืนรถกาวไปกาวมา  รถมันจะเดนิของมนั



เทศนพระ วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๔๙ ๑๔ 

ตลอดเวลา  ถามีสติสมัปชัญญะ  สติเหมือนกบัพวงมาลัย  ปจจุบันรถเขามีคอมพวิเตอรที่ 
นํารองเอง  ปญญาใหนํารอง  ใหเราเขาสูธรรม  แลวเราประพฤตปิฏิบัติเพือ่เรา  เพื่อเรานะ 
เพื่อใจดวงนี้ ใจสูใจ ใจดวงหนึ่งสูใจดวงหนึ่ง 

ถาใจดวงหนึ่งสวางไสว  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาจะปรินิพพาน 
พระอานนทรองไหนะ  “ดวงตาของโลกดับแลว” ดวงตาของโลกดบันะ ทุกขมาก  เพราะ 
พระอานนทยงัตองมีคนช้ีนําอยู 

ถาเราทําใจของเราสวางไสว  ปฏิบัติตนนี่แหละจะเปนที่พึง่ของหมูคณะ  ปฏิบัติ 
ตนนี่แหละจะเปนที่พึง่ของโลก แตใหมนัปฏิบัติตนไดจริง  เราไมสงสัยใดๆ ในหัวใจเลย 
โลกในสวางไสว  โลกนอกเปนผูนําได  โลกในมืดบอด  โลกนอกกค็ลํากันไป  มีแตเรือ่ง 
ความลงัเลสงสัย  ฉะนัน้ปฏิบัติขึน้มา  ตองปฏิบัติ  ปฏิบัติเรานะ  อยามองคนอื่น  (เทป 
สิ้นสุดเพียงเทานี้) 
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