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คนอยูกับความจริง 

ธรรมมีอยูในผูใด บานใด เมืองใด สังคมใด เย็น ถาที่ไหนเกิดความเดือดรอนวุน
วาย ใหพึงทราบวาที่นั้นหาธรรมไมได มีแตโลกลวน ๆ ก็ตองมีแตกองไฟลวน ๆ เผากัน 
พระพุทธเจาหรือนักปราชญทั้งหลายไมวากาลปจจุบันนี้ แมแตดึกดําบรรพกาลไหน ๆ 
มา ไมเคยชมเชยเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง วาเปนของดี 
มีมากมีนอยก็เปนสิ่งที่จะยุแหยกอกวนบีบบังคับจิตใจใหเกิดความเดือดรอนวุนวาย 
หมุนตัวเปนเกลียวอยูดวยกันหมด ไมมีอะไรเปนของดี 

ใครจะไปฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ องคไหนมาตรัสก็ตรัส
แบบเดียวกัน ตําหนิสิ่งที่ควรตําหนิ ชมสิ่งที่ควรชม ใหละสิ่งที่ควรใหละ ใหบําเพ็ญสิ่งที่
ควรบําเพ็ญ เพื่อจะเอาความสุขความสบายความเหมาะสมใสหัวใจของตนเอง ใหอยู
กับโลกไปไดโดยลําดับ แมจะไมสิ้นสิ่งเหลานี้ภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงก็พอระงับดับกันได 
พออยูพอเปนพอไป ถายิ่งระงับดับไดหมดไมมีสิ่งใดเหลือภายในตัวเองแลว ทานก็ให
ชื่อใหนามวาผูนั้นประเสริฐ เพราะไมมีอะไรกวนใจ 

สิ่งกวนใจคืออะไรถาไมใชกิเลส มีแตกิเลสประเภทตาง ๆ ทั้งนั้น แตกกิ่งแตกแขนงออก
มาจากรากเหงาเคามูลคือ อวิชชาตัณหา มันออกมาก็แตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ แสดง
กิริยาอาการอะไรออกมาลวนแลวตั้งแตเปนสิ่งที่ไดรับการบังคับบัญชาออกมาจากกิเลส
แตละประเภท ๆ ใหตองหมุนเวียนในกิริยาทาทางซึ่งเปนความเดือดรอนทั้งนั้น นั่นละ
กิเลสมันเดือดรอน สวนธรรมแสดงออกมาอยูภายในก็เย็น แสดงออกมาภายนอกเปน
ธรรมเครื่องสอแสดงออกมาก็เย็น เย็นหูเย็นตาเพราะผูนั้นมีธรรมเปนเครื่องเย็นใจ 

มีธรรมเทานั้นเปนสําคัญที่จะใหไววางใจไดทั้งปจจุบัน ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและ
อนาคต นอกเหนือธรรมคือความจริงซึ่งเปนธรรมชาติที่ลบไมสูญนี้ไปไมได ธรรมนี้มีอยู
ดั้งเดิมมีมาแตไหนแตไร แตคนมีความฉลาดบาง โงบาง สูง ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ธรรม



จึงปรากฏเปนครั้งเปนคราว ทานวาธรรมเกิดหรือศาสนาเกิด พระพุทธเจาเกิดคือพระ
พุทธเจาตรัสรูพระธรรม ไดแกความคนควาเจอความจริงขึ้นมา ธรรมของจริงขึ้นมาแลว
นํามาสอนโลก 

ตอไปก็คอยซบเซาลงไป ๆ เพราะอํานาจของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ มันรุน
แรงรุมลอมหัวใจของสัตว ใหลืมศีลลืมธรรมไปเสีย เมื่อลืมศีลลืมธรรมเมื่อไรแลวกิเลสก็
ตักตวงเอาตามความตองการของมัน กิริยาอาการที่แสดงออกของสัตวโลกจึงหาความ
รมเย็นเปนสุขไมได มีแตเร่ืองกอความเดือดรอนวุนวายใหแกกัน นั่นถาพูดถึงขางโลก
เปนอยางนั้น 

ยนเขามาถึงตัวของเราเอง ขณะใดที่จิตใจของเราดี มีความสงบรมเย็น มีความแยบคาย
ภายในจิตใจ ขณะนั้นเวลานั้นเราอยูที่ไหนก็เย็นสบาย เพราะธรรมคุมครองใจ ขณะใดที่
มีความพลั้งเผลอหรือประกอบกิจการงานอื่น ๆ ซึ่งเปนเครื่องรบกวนทางดานจิตต
ภาวนา หรือเปนสิ่งทําลายจิตตภาวนาใหเสียไปวันละเล็กละนอยดวยการกอสรางสิ่งนั้น
สิ่งนี้เปนความกังวล นั่นแหละจิตเริ่มกอตัวขึ้นมาดวยความไมดี เดือดรอนวุนวาย 

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงทรงหาม ทรงแนะ ทั้งหามทั้งแนะ กิจการงานใดที่จะ
เปนขาศึกตอจิตตภาวนาใหพึงระมัดระวัง เชน ผูฝกหัดอบรมภาวนายังไมมีหลักมี
เกณฑ อยาพึงไปอยูสถานที่ เชน วัดที่กําลังซอมแซมหรือกําลังกอสราง อยาชอบทํานั้น
สรางนั้นสรางนี้ อยาไปอยูในสถานที่ที่ผูคนจอแจ ใหไปหาอยูที่เปลี่ยว ๆ หาอยูที่สงัดรม
เย็น ใหถือหนาที่คือการจิตตภาวนาเปนงานอันสาระสําคัญประจําชีวิต ประจําอิริยาบถ
ของตนตลอดไป ทรงสอนอยางนั้น เพราะฉะนั้นครั้งพุทธกาลจึงตักตวงเอาแตมรรคผล
นิพพานอยูตลอด ทั่วแดนพุทธจักรที่พระพุทธเจาทรงประกาศศาสนา และพระสาวก
ชวยประกาศศาสนาไปถึงสถานที่ใด ประชาชนมีความเชื่อความเลื่อมใส ไดสดับตรับฟง
โอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจาและพระสาวกที่ชี้แจงออกดวยหลักความจริง ใหได
เห็นเหตุเห็นผลหูแจงตาสวาง นอกจากนั้นยังไดบรรลุมรรคผลนิพพานเปนจํานวนมาก
มาย ทานเอาจริงเอาจัง 



ความเชื่อก็คือใจ ความไมเชื่อก็คือใจ ความจริงจังในทางดีก็คือใจ ความไมจริงจังใน
ทางดีแตไปจริงจังในทางชั่วก็คือใจ เพราะฉะนั้นผลจึงตองแสดงออกมาอยางจริงจังเชน
เดียวกัน เชน ผลเปนทุกขก็ทุกขจริง ๆ ใหเจาของรูอยูเสมอภายในจิตใจเปนอยางนอย 
นอกจากนั้นก็แสดงออกมาทางกิริยา เปนสุขก็แสดงใหเห็นอยางชัดเจนภายในเจาของ 
นอกจากนั้นก็แสดงใหคนอื่นไดเห็นในอากัปกิริยาแหงความรมเย็นของจิตใจซึ่งมีอยูใน
ตน 

เราเปนนักปฏิบัติพึงสนใจในหนาที่การงานของตนที่ทําอยูนี้ใหเต็มเม็ดเต็มหนวย อยา
ออนขอยอหยอนออนแอในหนาที่ของตน ซึ่งเวลานี้เรียกวาเราเขาสนามรบ รบกับอะไร 
ก็รบกับขาศึกของเรานั่นแหละ ขาศึกของเราคืออะไร อยูที่ไหน ขาศึกก็คือกิเลสประเภท
ตาง ๆ มีอยูภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงตองสรางสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรขึ้นมา
ใหเต็มเม็ดเต็มหนวย สงเสริมธรรมขึ้นมาภายในจิตใจใหมากมูนโดยลําดับ เพื่อจะ
กําจัดสิ่งที่เปนขาศึกทั้งหลายเหลานี้ออกไปจากใจทีละเล็กละนอย จนกระทั่งไมใหมีสิ่ง
ใดเหลือภายในจิตใจนั่นเปนเอกราช อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ผูที่ชนะตนไดนั้นแล
ประเสริฐ ชนะตนก็คือชนะกิเลสขาศึกที่มีอยูภายในจิตใจของตนเองนี้จะไปชนะที่ไหน 
ขาศึกอยูที่นี่ แพก็แพมันหลุดลุยอยูที่นี่ตลอดมา คราวนี้เราจะไมใหแพ ตั้งหนาตั้งตารบ 
เปนกับตายก็สูมัน เอาใหไดชัยชนะภายในจิตใจ 

เรียนวัฏจักรก็เรียนที่จิตนี้เอง ความหมุนเวียนของจิต จิตมันเกิดมันตาย มันไมสูญ มัน
ไปภพใดภพนอยภพใหญเปนลุม ๆ ดอน ๆ ทานวาสัมภเวสี พวกเสาะแสวงหาที่เกิดก็มี 
ภพนอยภพใหญก็มี หลายขั้นหลายภูมินับไมถวน สถานที่สัตวจะเกิด กําเนิดที่สัตวจะ
อุบัติมีอยูมากมายกายกอง 

แตจะไปเกิดในสถานที่ใดภพใดก็ตาม ไมนอกเหนือไปจากจิตดวงนี้ที่มีอวิชชาเปนเชื้อ 
และวิบากกรรมดีชั่วเปนเครื่องติดตามอยูภายในจิตใจ สัตวโลกจึงไมไดเกิดตามความ
ตองการของตน ไมมีสัตวโลกรายใดที่จะไปเกิดไดตามความตองการของตน ตองตกอยู
ในอํานาจของกรรมมีอวิชชาเปนพื้น เปนเชื้อที่จะพาใหเกิดหนึ่ง มีวิบากกรรมเปนสิ่งที่
จะพาใหเสวย คือวิบากกรรมดีชั่วเปนสิ่งที่จะพาใหไปเกิดในกําเนิดนั้น ๆ แลวไดเสวย
สุขเสวยทุกขตามอํานาจแหงกรรมดีชั่วของตน มีใครจะมีอํานาจพอที่จะบังคับบัญชา



ทุกสิ่งทุกอยางไวแลวไปเกิดโดยลําพังตนเองได การถูกจองจําไปเพราะอํานาจแหงกรรม
มันผิดกันอะไรกับผูตองหาที่ถูกจองจํา หรือนักโทษที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํา ไมเห็นผิด
กันอะไร เราตองคิดสิ่งเหลานี้เขามาเทียบเคียง เพื่อจะใหเห็นเหตุเห็นผล เห็นโทษเห็น
คุณกันอยางจริงจังแลวจะไดทุมความพากเพียรลงใหเต็มเม็ดเต็มหนวย 

การเกิดตายมีอยูที่จิต ใหเรียนลงไปที่นี่ ปฏิบัติลงไปที่นี่ จะไมรูที่ไหนจะรูที่ตรงนี้ เพราะ
ตัวนี้เปนตัวเหตุแท ๆ เร่ืองการพาใหเกิดใหตายอยูไมหยุดไมถอย แมจะจําไดไมไดใน
ภพชาติของตนก็ตาม สิ่งที่ยืนยันใหเห็นชัด ๆ โดยทางจิตตภาวนานั้นอยูที่จิต เรียนเขา
ไปปฏิบัติเขาไป จิตละเอียดเขาไปเทาไรยิ่งรูไดชัด ๆ โดยลําดับ ๆ สาเหตุที่จะพาใหเกิด 
เกิดภพใด ภพสูงภพต่ําก็บอกอยูภายในจิต มีความละเอียดลออเพียงไร จะไปเกิดใน
ภพอันละเอียดก็ทราบอยูในจิต 

พระพุทธเจาทานนําเรื่องความเกิดความตายในวัฏสงสารมาสั่งสอนสัตวโลก ทานทรง
เรียนมาจากนี่ ทรงปฏิบัติทรงรูในพระทัยของพระองคไดเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวจึงนํามา
สอนโลก เพราะฉะนั้นธรรมะจึงเปน สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ตรัสไวแลวโดยชอบ
ธรรม ไมมีอะไรผิดเพี้ยนไปแมแตนอย ทานสอนตามหลักความจริง 

เราเปนนักเกิดแกเจ็บตายดวยกันทุกรายทําไมจึงไมทราบเรื่องของตัวเอง ก็เพราะสิ่งที่
มืดมิดปดตามันมีอยูภายในจิตใจมันปดไวไมใหรู เพราะฉะนั้นจึงเปดออกดวยความ
พากเพียรทางจิตตภาวนา ใหรูจริงเห็นจริงจากนักโทษตัวพาใหเกิดใหตายในรางกายนี้ 
นักโทษมันอยูในจิตนี้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ อวิชชาเปน
เชื้ออันสําคัญพาใหกอกําเนิดเกิดในภพนอยภพใหญ วิบากกรรมก็อยูในวัฏวน ๓ นั่นเอง
ไปที่ไหน กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม ทานก็บอก คําวากรรม กรรมดีกรรมชั่ว ทํากรรมแลว
ผลของกรรมยอมเกิดขึ้น 

กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม คําวากิเลสหมายถึงอะไรถาไมหมายถึงอวิชชาเปนรากฐาน
สําคัญพาใหสัตวทํากรรม บังคับใหสัตวทํากรรม เมื่อทํากรรมแลว วิบากก็จะตองไดรับ
ผลของกรรม ไดวกเวียนเปลี่ยนแปลงไปมาอยูนั้น ทานเรียกวาวัฏวน ๓ วนไปวนมา
เหมือนกับมดแดงไตขอบดงนั้นเอง ไตไป ๆ แลวก็ไปถึงที่เกาก็ไมรูวาเปนที่เกาที่ใหม ไต



วนไปเวียนมาอยูอยางนั้น มดไตขอบดงเปนอยางนั้น นี่เราไตขอบแหงวัฏจักรก็เปน
อยางนั้นเหมือนกัน ไมทราบเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติ ถาไมเรียนใหเขาถึงหลักความจริงที่
ควรจะทราบไดหนักเบามากนอย ยังไงก็ทราบไมได 

เพียงเราไปเรียนเอาเฉย ๆ ตามตํารับตํารา จบพระไตรปฎกมาก็แบกความสงสัยมาเต็ม
พุงนั่นแหละ ไมไดแบกความรูแจงเห็นจริงมาถาไมใชทางประพฤติปฏิบัติ เพราะพระ
พุทธเจาทรงรูดวยการประพฤติปฏิบัติ สาวกทั้งหลายรูดวยการปฏิบัติ ไมใชรูดวยการ
เรียนจดจําเฉย ๆ เพราะความจํากับความจริงมันผิดกันคนละโลก ไมใชโลกเดียวกัน 
ความจํามีแตหลอกเราทั้งนั้น นี่ลองพูดขึ้นดูซิวาเมืองนั้นบานนั้นอยางนี้นะ เชน เมือง
อังกฤษอยางนี้ ผูที่ไมเคยเห็นเมืองอังกฤษ มีกี่รอยกี่พันคนก็ตาม จะวาดภาพเมือง
อังกฤษขึ้นมาทันที นั่นความสําคัญมั่นหมาย ความดนเดา แตเวลาไปเห็นเมืองอังกฤษ
เสียจริง ๆ แลวสภาพเปนยังไง ๆ ความวาดภาพมั่นหมายรูอะไรนั้นมันก็ลมไปหมด 
เหลือแตความจริงที่เราไปเห็นดวยตาของเรา นี่ทานเรียกวาความจริง เมื่อความจริงเขา
ถึงไหนแลวความปลอมตองลมไปหมด เชนความวาดภาพไวคือความปลอม 

ที่เราเรียนมานี้มันปลอมยังไมจริง เมื่อเขาปฏิบัติถึงความจริงไปมากนอย ความจําทั้ง
หลายนั้นก็ลมละลายไป ๆ มีแตความจริงเดนภายในจิต นี่เรียนจิตก็เรียนอยางนี้ จิต
เกี่ยวโยงไปถึงไหน รอบโลกธาตุมีที่สิ้นสุดมีขอบเขตที่ไหน แมน้ํามหาสมุทรยังมีขอบมี
ฝงมีแดน เร่ืองของจิตมีขอบมีเขตที่ไหน มันไปไดรอบเขตจักรวาลทั่วโลกทั่วสงสาร 
เพราะฉะนั้นจึงประมวลมาดวยศีล สมาธิ ปญญา ศรัทธา ความเพียร จนเขาถึงตัวจริง
ของจิตแทคืออะไร 

กิเลสตัณหาอาสวะพอกพูนอยูภายในใจใหพาเกิดพาตาย แกมันออกดวยความเพียร
ของตนแลวจิตก็คอยเบิกกวางออกไป ความรูก็สวางไสว ยอมรูที่ไปที่มาของตัวเอง
เพราะสาเหตุนั้น ๆ แนะ มันรูแลว นี่ยังมีเชื้อแหงภพอยูมากนอยรูอยูภายในใจ เชื้อแหง
ภพหมายความวาที่จะพาใหเกิดอีกนั้นนะยังมีในจิต แมจะไมไปเกิดในภูมิต่ํา ๆ เหมือน
อยางสัตวทั้งหลายเกิดกันก็ตามก็ทราบอยูวาจะเกิด เกิดภูมิสูงก็จะเกิด รู เพราะเชื้ออัน
นี้มีความละเอียดไปโดยลําดับ จนกระทั่งตัดออกจากจิตใจหมดไมมีสิ่งใดเหลือเลย แลว
ขาดสะบั้นออกจากกัน 



จิตไมมีเงื่อนตอ ไมมีการสัมผัสสัมพันธ ไมมีการเกี่ยวโยงกับสิ่งใด อยูเปนเอกเทศของ
ตนโดยหลักธรรมชาติ แมที่สุดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่รับผิดชอบอยูภาย
ในตัวนี้ก็ไมไดเกี่ยวโยงกันกับจิต จิตไมไดซึมซาบ สิ่งเหลานี้ไมไดเชื่อมโยงเขาไปถึงจิต
ใหไดรับความกระทบกระเทือน จิตเปนจิต คือผูรูเปนผูรู ขันธเปนขันธ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ เปนสิ่งนั้นโดยหลักธรรมชาติของเขา ตาม
สมมุติของเขา นั่นทานวาตัด ตัดออกมาจากรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส วัตถุอะไรก็
แลวแต อารมณอะไรก็ตาม พิจารณาดวยปญญาตัดขาดเขามา ๆ ปลอยวางเขามาเปน
ลําดับ จนกระทั่งในขันธของเจาของ 

กองรูปมีแตธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ มาเสกสรรเปนสัตวเปนบุคคล เปนเขาเปนเรา เปนหญิง
เปนชาย หลงกันยุงกันไปหมด ผิวหนังบาง ๆ เทานั้นแหละปดตาบุรุษตาฟางก็มืดบอด
หมดมองไมเห็น ปญญาแทงทะลุเขาไปใหถึงความจริงของมัน ความจริงขั้นหนึ่งก็เต็ม
ไปดวยของปฏิกูลโสโครก ความจริงขั้นที่สองเขาไปก็เปนแตสักแตวาธาตุ เมื่อสักแตวา
ธาตุแลวจะไปถือไดยังไง ไปรักไปชังมันไดยังไงมันสักแตวาธาตุ พอถึงขั้นนี้แลวชัดเจนก็
ปลอยของมัน ตลอดถึงพวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เปนอาการอันหนึ่ง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากจิตแตไมใชจิต เปนอาการ เพราะฉะนั้นจึงระงับดับกันได จึงถอนตัวไดไมยึด
สิ่งเหลานี้ดวยปญญาของตนเอง 

นั่นการตัดภพตัดชาติตองตัดความเยื่อใย ตองตัดความผูกพันของตัวเองของจิตเองดวย
สติปญญาอันแหลมคม จนกระทั่งตัดขาด อวิชชามีอยูที่ใจ พังทลายอวิชชาภายในดวง
ใจจนแหลกละเอียดไมมีสิ่งใดเหลือแลว นั่นแหละที่นี่ใจดวงนั้นจะเอาอะไรมาเกิด เชื้อ
คืออวิชชาไดทําลายแลว ถาเปนขาวก็เหมือนขาวสุก หุงใหสุกนึ่งใหสุกแลวจะไปปลูกที่
ไหนมันจะเกิดละ มันควรแกการรับประทานเทานั้น ไมควรแกการเกิดอีกไดแลว จิตนี้ก็
ควรแกความเสวยเปนวิมุตติสุข ความบริสุทธิ์หมดจดเทานั้น ไมควรแกการเกิดอีกตอไป 
ก็รูอยูภายในจิต 

ดังที่ทานพูดไวในอาทิตตปริยายสูตรก็ดี อนัตตลักขณสูตรก็ดี ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ก็ดีวา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ตั้งแตบัดนี้ตอไปภพของเราไมมีอีกแลว อยมนฺติมา ชาติ 
ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา พระพุทธเจาแสดงออกมาทางฝายสงฆสาวกทั่ว ๆ ไป 



หรือผูที่รูจริงเห็นจริง หรือทานแสดงไวในอาทิตต ฯ อนัตตลักขณสูตร ทานก็บอก วุสิตํ 
พฺรหฺมจริยํ งานคือการรื้อถอนกิเลสทุกประเภทไดสิ้นสุดลงแลว 

เพราะงานนี้เปนงานใหญโตที่สุด ไมมีงานใดที่จะใหญโตละเอียดลออ ตองทุมเทสติ
ปญญาลงอยางเต็มที่ กําลังวังชาชีวิตจิตใจตองทุมเทลงเพื่องานนี้ และงานนี้ไดสําเร็จ
เสร็จสิ้นลงไปแลว ก็คือวาไดฆากิเลสราบไปหมดไมมีกิเลสตัวใดเหลือแลว วุสิตํ พฺร
หฺมจริยํ กตํ กรณียํ กิจที่ควรทําไดแกการละ ก็ไดละเรียบรอยแลว การบําเพ็ญก็
บําเพ็ญใหเต็มที่ถึงขั้นสมบูรณแลว นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ กิจอ่ืนที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไป
กวานี้ไมมี ปชานาติ เพราะรูชอบแลวนี่ จากนั้นก็ถึง วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ญาณํ โหติ 
เมื่อจิตหลุดพนแลว ญาณความรูแจงชัดวาจิตหลุดพนแลวยอมเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน 

นี่ละงานของพระในครั้งพุทธกาลทานสําเร็จงาน ทานทํางานทานสําเร็จ ทานทํางาน
ทานเสร็จ-ทานเสร็จอยางนี้ งานของทานคืองานพิจารณาภาวนากรรมฐาน เร่ิมตั้งแต
งานชิ้นแรก ๒ - ๓ ชิ้น ๔ - ๕ ชิ้นแรกขึ้นไปหางานจํานวนมาก คือ เกสา โลมา นขา ทัน
ตา ตโจ นี่ละงานแตละชิ้น ๆ แตละอยาง ๆ นี้ใหเราไปทํา ไปทํายังไง เบื้องตนก็เอา
บริกรรมภาวนาในบทใดก็ตาม พิจารณาเขาไปตามความจริงของมัน เกสา เปนยังไง 
โลมา เปนยังไง นขา ทันตา ตโจ เปนยังไง ที่เกิดที่อยูเปนสิ่งที่สะอาดไหม ตัวมันเอง
สะอาดไหม สถานที่อยูของมันที่เกิดของมันสะอาดไหม ดูเขาไป ตโจหมายถึงหนังหุม
กระดูกอยูนี้ เราไมมองเห็นกระดูกเห็นแตผิวหนังก็หลงกัน ดูใหทะลุเขาไปทั้งขางนอก
หนังทั้งขางในหนัง ทั้งในเขาไปอีกโดยลําดับลําดา เห็นตามความจริง นี่เรียกวาทํางาน 
คือ ทํางานพิจารณา 

เร่ิมแรกแตทํางานบริกรรม เหมือนกับวาสับยําอะไรจั๊บ ๆ ๆ เหมือนเขายําลาบ พุทโธ ๆ 
ก็ดีหรือเกสา ๆ โลมา ๆ เพื่อจะตั้งพลังจิตรวมพลังจิตเขามาสูจุดเดียวใหมีกําลัง อะไรถา
ไมรวมไมมีกําลัง เสนหญาเล็ก ๆ ก็ตามเมื่อรวมเขามาหลายเสนดวยกันดึงไมขาด ตัดก็
ตองหลายหนถึงจะขาด ถาเพียงเสนเดียวดึงขาดปบ พลังของจิตถาไหลบาไปสูที่ตาง ๆ 
หากําลังไมได ตองรวมพลังเขามาดวยคําบริกรรมภาวนา 



เมื่อจิตมีพลังแลวก็เปนความสงบเย็นใจแลวพิจารณาทางดานปญญา เมื่อมีพลังทาง
จิต จิตมีความอิ่มตัวดวยความสงบแลว จะพาทําการทํางานทางดานวิปสสนาคือเพื่อ
ความรูแจงเห็นจริงโดยทางปญญา ปญญาก็ทํางานให จนเขาใจไปโดยลําดับ เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ เพียงเทานั้นก็ตามมันจะกระจายไปหมดจนกระทั่งอาการ ๓๒ ซึ่ง
มีอยูในตัวนี้รอบไปหมด นอกจากนั้นยังทะลุปรุโปรงไปหมดทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกธาตุนี้
เปนแบบเดียวกันหมด นี่ละงานของพระทานสอนใหพิจารณาอยางนี้ นี่เปนขั้นปญญา 
คลี่คลายออกดู 

จากนั้นก็แยกเขาไปละเอียดดังที่พูดตะกี้นี้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่ละเอียด 
เมื่อถึงสติปญญาขั้นละเอียดแหลมคมแลวก็ตามกันทันโดยลําดับจนกระทั่งละกันไดเด็ด
ขาด รวมทั้งภายในจิตดวย ละเขาไปถึงจิตแลวก็หมดทางที่จะละ ตามฆากิเลสตามฆา
เขาไปจนกระทั่งถึงจิตแลวก็หมดที่ฆา กิเลสก็หมดไปเอง ฆากิเลสทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย ยังไมหมด ตองฆาทางใจอีก 

ฆากิเลสที่ไปติดไปยึดมั่นถือม่ันในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเทานั้นก็ยังไม
หมด ตองฆากิเลสที่ฝงอยูภายในจิตอันเปนตัวการสําคัญนั้นอีกถึงจะหมด เมื่อถึงขั้นนั้น
แลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ เสร็จแลวงานที่นี่ เปนอันวาเสร็จเรียบรอยแลว นี่ละงานของพระ
เราใหพากันฟงแลวฝงไวภายในจิตใจอยางลึก อยารวนเรเถลไถลไปหางานอื่นซึ่งไมใช
งานของพระมาทํา จะหากิเลสตัวใดหลุดลอยไปไมได นอกจากงานจิตตภาวนาดังที่
อธิบายใหฟงนี้แลว ไมมีงานอื่นใดประเสริฐเลิศยิ่งกวางานนี้ แมจะยากก็ยากเถอะ แต
ยากเพื่อคุณภาพอันสูงสงหรือสูงสุด ใหตั้งหนาตั้งตาพิจารณาอยาลดละทอถอย 

ไปที่ไหนก็ตาม การอยูกับครูบาอาจารยเปนของไมแนนอน เพราะเราอยูในทามกลาง
แหงโลกอนิจจัง เปนของเที่ยงเมื่อไร อยูดวยกันวันนี้วันหนาพลัดพรากจากกัน เดือนนี้
เดือนหนาพลัดพรากจากกัน ไมทานก็เราตองมีการพลัดพรากจากกัน หลักคติเครื่อง
เตือนใจที่ไดรับไวแลวภายในจิตใจอยางฝงลึกนี้ไมใหเคลื่อนคลาด ไปไหนจริงจังกับ
อรรถกับธรรมกับวินัย ใหมีความจริงจัง อยาเปนคนเหลาะแหละเถลไถลหากฎหาเกณฑ
หาหลักฐานไมได ตองเปนคนจริง งานจะหนาแนนขนาดไหนหนักขนาดไหนยกขึ้นทั้ง
นั้น เอาความจริงจังเขาไปวากันแลว ศรัทธาความเชื่อตอความพนทุกข ความตรัสรูของ



พระพุทธเจา ความบรรลุธรรมของเรา ความพนทุกขของเราเพราะความเพียรของเราเอง 
เมื่อรวมกันแลวก็เปนกําลัง ศรัทธามีแลว วิริยะ ขันติ มาเอง สมาธิ ปญญา ก็คอยมาเอง 
ๆ ไมพนจากนี้ไปได อยาลืมงานของเรา 

เอาใหเห็นซิ ไดยินแตทานพูด ไดยินแตขาว วาพระอรหันตองคนั้นบรรลุอยูที่นั่น ๆ ใน
คร้ังพุทธกาลองคนั้นสําเร็จอยูที่นั่น บรรลุอยูที่นี่ เอาตั้งแตขาวมาทองมาบนมาจําปาก
เปยกก็ไมไดเร่ือง กิเลสนอนกรนครอก ๆ สบาย หัวเราะฟงอยูนั้น ไมไดสะเทือนขนมันนี่
นะถาไมใชภาคปฏิบัติ ปริยัติคือเราเรียน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้เรียกวาเรียน 
ปริยัติอุปชฌายทานมอบใหแลว ปฏิบัติทีนี้เอาไปดําเนินงานพิจารณา ปฏิเวธะหรือ
ปฏิเวธคือความรูแจงแทงทะลุจะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติหนีจากนี้ไปไมได 

ไมมีสิ่งใดในโลกนี้จะมีอํานาจราชศักดิ์มาบังคับจิตใจที่ดําเนินไปโดยชอบธรรมนี้ไมให
บรรลุมรรคผลนิพพาน เปนไปไมได ก็มีทุกข สมุทัยเทานั้นเปนเครื่องปดกั้นมรรคผล
นิพพาน กาลสถานที่ไมมีอํานาจที่จะมาปดกั้นมรรคผลนิพพานได มีแตกิเลสสมุทัยกับ
ทุกขนี้เทานั้นปดกั้น เพราะฉะนั้นจึงตองสรางสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรขึ้นไปเพื่อ
บุกเบิกกิเลสประเภทเหลานี้ซึ่งมันขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู ใหเตียนโลงไป
โดยลําดับ ๆ ความทะลุปรุโปรงถึงมรรคผลนิพพานจะไมนอกเหนือไปจากจิตดวงนี้ จะ
เปนผูรูแจงเห็นจริง เปนผูละผูถอน ผูเหยียบย่ําทําลายกิเลสตัณหาอาสวะ พูดถึงความ
ประเสริฐเลิศโลกก็เลิศที่จิตนี้ รูที่ตรงนี้ ขอใหทํางานใหสําเร็จเร่ืองผลจะเปนขึ้นมาโดย
ลําดับ 

พูดทายเทศน 

อยากใหหมูเพื่อนไดรูไดเห็น พยายามสอนเต็มสติกําลังความสามารถเรื่อยมา การสอน
ทั้งมวลก็แนใจดวยไมใชมาคุยนะ แนใจวาสอนไมผิดเพราะวิธีการดําเนินก็ไดดําเนินมา
แลวอยางนั้น ทั้งผลเปนมายังไงก็ไดพูดใหฟงในสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะสามารถไดเชน
กัน ทั้งเหตุทั้งผลซึ่งจะเปนขึ้นมาจากเราคนเดียวนี้ มีอยูนิดมันก็กวนอยูนั่นละกิเลส มี
มากมันก็เอาใหมืดตื้อไปเลย มองเห็นธรรมเหมือนกับเปนขาศึกใหญโนนนะ คิดไปในแง
ธรรมะเหลานี้เหมือนกับเปนขาศึกใหญ ไมอยากคิดไมอยากมอง เวลามันหนาแนนจริง 



ๆ มันเห็นธรรมะเปนภัยไปเลย เปนขาศึกไปเลย นั่นละอํานาจของกิเลส เวลาปราบมัน
เขาไปแลว ๆ คุณคาแหงธรรมคอยปรากฏขึ้น โทษของกิเลสคอยเห็นไปเรื่อย ๆ ๆ นะ 

เบื้องตนเปนอยางนั้นละไมรูกิเลสเปนอะไรตออะไร ธรรมเปนยังไงก็ไมรู กิเลสเปนยังไงก็
ไมรู ทั้ง ๆ ที่มันกองอยูในหัวใจเรานี่เผากันอยูนี่ ไฟทั้งกองก็วาเปนเราอยูนั้นเปนของเรา
อยูนั้น กอดมันก็ยิ่งรอนซิ ที่ทํามาผมเคยพูดไมรูกี่คร้ังเรื่องความเพียร จนทําใหขยะทุก
วันนี้ คิดยอนหลังเจาของที่ทํามาจนออกอุทาน โอโห ๆ ขนาดนั้นมันก็ทําได โห เวลามัน
เด็ด - มันเด็ดจริง ๆ นะ ถึงเวลามันเด็ดนี้ยังไงก็ไมมีถอย ตายก็ตายไปเถอะไมมีอะไร
เสียดายเลย มีแตจิตพุงออกใหทะลุทีเดียว ไมทะลุ เอา ตายก็ตายวางั้นเลย เวลาเขา
ดายเขาเข็มมันเปนพัก ๆ นะ ถึงขั้นนั้นมันก็รูเองดวยกันแหละคนเรา พูดนี้มันไมหนีจาก
ผูปฏิบัติแหละ จะตองไปเจอกันวันหนึ่งในแงเหลานี้ เพราะกิเลสมันเปนคลื่น ๆ เหมือน
ทะเลนี่ คลื่นของกิเลสที่เราจะตองไดตอสูกับมันอยางสละเปนสละตาย ถอนไมไดถอย
ไมได วาอยางนี้มันมีนะ หมุนติ้วเลยมันทะลุจริง ๆ 

มารูเรื่องปญญาบางก็มารูตอนสละเปนสละตายนั่งหามรุงหามค่ํา จึงไดเห็นคุณคาของ
ปญญา คนเรานี่เวลาจะตายจริง ๆ ไมมีที่พึ่ง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ มาเองนา คนเรา
ไมไดโงอยูตลอดไปนะ เมื่อถึงคราวจนตรอกจริง ๆ หาผูอ่ืนชวยไมได หาใครชวยไมได 
พึ่งผูใดไมไดแลวมันก็หมุนเขามาพึ่งตัวเองชวยตัวเอง นั่นละสติปญญาเกิด ก็
ทุกขเวทนามันเหมือนกองไฟนี่เผาจริง ๆ จนตัวสั่นไปหมด เราจะมาทนทุกขอยูเฉย ๆ 
มันไมใชทาง แลวทํายังไงถึงจะไดรูแจงเห็นจริงในเรื่องทุกข ทานวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ มัน
เปนยังไงวะ ปญญาก็หมุนติ้ว ๆ เขาไป 

สติปญญาหมุน ทุกขมากเทาไรมันยิ่งไมถอย นั่น ถอยไมได ตายก็ตายมันถอยไมไดเลย 
สติปญญาหมุนติ้ว ๆ เขาไปตามเรื่องความทุกข ทุกขตรงไหนมากมันจับตรงนั้น คนตรง
นั้น ไมไดกําหนดวามันจะหายหรือไมหาย จะหายหรือจะตาย มีแตจะเอาใหรูเอาใหถึง
ความจริง คนอยูกับความจริงนั่นแล มันก็รูขึ้นมา ทุกขก็ดับของมันไปเองไมตองไป
บังคับ พอเขาใจกันแลวแมไมดับมันก็ไมสามารถมาประสานจิตไดเลย ถึงแมวารางกาย
ของเราจะเปนไฟทั้งกองก็ตามแตจิตนั้นยิ้มไดอยางสบาย เพราะไมเขาถึงกันเมื่อตางอัน
ตางจริงแลว 



มันเปนอยูสองอยางสําหรับผมเองนะ เปนอยูสองประเภทนี่ อยางหนึ่งพอทุกขดับไป
ดวยการพิจารณารอบโดยทางปญญาแลวมันก็ดับไปหมดเลย ดับจนกระทั่งรางกาย
หายเงียบไปหมด ไมทราบมันไปอยูไหน ไปอยูไหนก็ไปกังวลกับมันทําไม ก็เราหาของ
จริง จริงตรงไหนเราก็อยูตรงนั้นก็แลวกัน ไมไดพะวักพะวนกับมันละตอนนั้น เวลามัน
ลงเต็มที่ไมมีละตนไมภูเขาโลกสงสารมีหรือไมมี รางกายมีไมมีมันไมมีความรูสึกกับสิ่ง
เหลานี้เลย เหลือแตความรูที่วาพูดไมถูก อัศจรรย มีอันเดียวไมสองกับอะไรเลย เราจะ
ไปปรุงขึ้นมาวาเปนอันนั้นกับอันนี้ก็ไมถูกอีกแหละ มันเปนการรบกวนหรือเปนการกวน
อันนั้นใหกระเพื่อมแลวก็จะถอยออกมาเสีย สักแตวาเทานั้น 

กําหนด ๆ จิตตานุปสสนา สักแตวาจิต อตฺถิ จิตฺตนฺติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฺปฏฐิตา 
โหติ ปจฺจุปฺปฏฐิตา โหติ สักแตวารูทานวา คือมันไมเลยนั้น ไมเคลื่อนจากนั้นไป อตฺ
ถิ จิตฺตนฺติ หมายถึงวาใหกําหนดใหพึงทําความเขาใจวาจิตมีอยู นั่นความหมาย อตฺถิ 
จิตฺตนฺติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฺปฏฐิตา โหติ ในหลักปจจุบัน มันรูอยูในหลักปจจุบัน
เทานั้น ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปติสฺสติมตฺตาย สักแตวารู สติก็สักแตวาสติ เวลาถึง
ขั้นแลวจริงอยางนั้นจริง ๆ เวลาจิตมันเปนไปโดยหลักธรรมชาติดวยการปฏิบัติจริง ๆ 
แลว เปนอยางที่ทานวาไมมีอะไรคานกันไดเลย 

ทานวากายมีอยู ทีแรกก็กําหนดพิจารณากายเสียกอน หรือเวทนามีอยู จิตมีอยู ธรรมมี
อยู เอานั้นเปนหลักกําหนด มันมีอยูกายทําไมจะไมเห็นไมรู พอเอาเขาไปเต็มที่ มันเขา
ใจของมันแลวอยางวาแหละ อตฺถิ จิตฺตนฺติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฺปฏฐิตา โห
ติ.......จากนั้นทานก็วา เอวํ โข อยางนี้แลคือการพิจารณาสติปฏฐาน จิตตานุปสสนา
สติปฏฐาน ทานวา สติปฏฐานสูตร มันสักแตวารูจริง ๆ เวลามันเปนโดยหลักธรรมชาติ
มันถึงเขากันไดปุบเลย ถามันเปนดวยคาดหมาย..ไมได ใหเปนโดยหลักธรรมชาติของ
มันเองแลวไดทุกสัดทุกสวน ไมวาจะเปนกาย เวทนา จิต ธรรม เหมือนกันหมด 

แลวแตใครจะไปเดนที่ตรงไหนนะ ในสติปฏฐานทั้งสี่มันเดนอันหนึ่งจนไดแหละ เชน
อยางไตรลักษณอยางนี้ ผูหนึ่งจะตองเดนอันหนึ่งจนไ แตผมนี่มันเดนเรื่องอนัตตา ไตร
ลักษณนะ คือมันถนัดเรื่องอนัตตา สติปฏฐานสี่มันก็ถนัดตรงจิตนั้น เพราะจิตนี้ตัวดิ้น 
เมื่อฟาดตัวนี้อยูแลวมันก็รอบไปหมด อตฺถิ จิตฺตนฺติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฺปฏฐิตา 



โหติ สติตั้งอยูสักแตวารู สักแตวาเฉพาะหนา เอวํ โข ภิกฺขุ..... ดูกอนภิกษุทั้งหลายนี้
แลการพิจารณาจิตตานุปสสนาพิจารณาอยางนี้ ความหมายวางั้น 

ทานพูดอันนั้นทานพูดออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบัติที่ทานรูแลวเห็นแลว ทีนี้เรา
ไปจําเอามามันเปนภาคความจํายังไมใชความจริง มันจึงตองปนกับความจริงอยูเสมอ 
จํามาแลวก็จํามาเพื่อปนความจริง แตพอเขาไปปฏิบัติเปนจริงแลวมันยอมรับกันทันที ๆ 
พอจิตรูเรื่องของปญญาไดเต็มกําลังความสามารถของเจาของก็รูเร่ืองตอนจนตรอกนั่น 
จนตรอกจนมุมนั่งหามรุงหามค่ํา เอากันจน... อยางทุกวันนี้ไมได นั่งตายเลย แตกอน
ทําไมมันไดพิจารณาซิ พลังของจิตมันก็มีของมัน ความมุงมั่นเต็มที่ของมัน แลวรางกาย
ก็มีกําลังของมัน พลังของจิตที่เต็มไปดวยความมุงมั่นก็มีมันก็ไปไดซิ 

ทุกวันนี้ไมมีอะไร กําลังของกายก็ใหกินอยูทุกวัน ๆ ขนาดนี้มันก็ยังคอยแตจะตายอยู
แลว ทรุดโทรมอยูเร่ือย ๆ เสริมมันเทาไรมันก็คอยแตจะทรุดลงผิดกับแตกอน แตกอนได
กดมันลง ดังที่วาอดบางอิ่มบาง นั่นละคือกดมันลง ความมุงมั่นก็เต็มกําลังของมัน 
เดี๋ยวนี้มันไมมีความมุงมั่น ไมมีก็บอกไมมี มุงมั่นตออรรถตอธรรมตอแดนพนทุกขอะไร 
ๆ เดี๋ยวนี้มันไมมีนี่ ทําความเพียรก็เพียงสาบานน้ําไมตายเทานั้นแหละจะวาไง จะวาขี้
เกียจหรือก็ไมเห็นไดตําหนิเจาของวาขี้เกียจ มันเปนของมันอยางนั้นจะวาไง แตกอนเรา
ยังขยันนักหนาเดี๋ยวนี้ทําไมไมเห็นขยัน มันก็ไมเห็นไดไปตําหนิเจาของ เอาเงื่อนตนมา
ขัดกับเงื่อนปลายอยางนี้มันก็ไมมาขัดกัน 

คิดยอนถึงเรื่องความเพียรแลวกลัวจริง ๆ แตก็ภูมิใจ ภูมิใจกับความจริงจังของเจาของ 
กิเลสมันก็กลัวนะ จริงจังกันทีไรมันตองหมอบทุกที เอาเปนเอาตายเขาวากันทีไรมัน
หมอบทุกทีเลย ถาธรรมดานี้ผิวถลอกก็ไมได ผิวกิเลสก็ไมพอถลอก นิสัยเรามันนิสัย
หยาบเอาอะไรฟาดมันลงไปเลย ถาทําแลวเอาเลย โอโห ตอนทุกขเวทนามันครอบนี่
แหม มันเปนเหมือนไฟทั้งกองเลยนะ รางกายของเรานี่เหมือนกับกองไฟทีเดียว กอนไฟ
ทั้งกอนทั้งกองเลย มันจะรองหาพอหาแมใหมาชวยจะวาอะไร นี่ละเรียกวามันจนตรอก
ไมมีทางออก เพราะออกก็ออกไมได คําสัตยหมุนติ้วเขาไปแลวบังคับไวนั้น ออกมาก็
ตายทิ้งเปลา ๆ อยาเหลืออยูในศาสนาใหหนักศาสนาเลย คนไมมีคําสัตยคําจริงนี่หนัก
ศาสนา ออกมาเพื่อความหนักศาสนา อยาอยูเปนโมฆภิกษุเลยใหตายเสียดีกวา ตาย



ดวยความสัตยความจริง ไมตายใหรู คําสัตยนี้ตั้งเหมือนกับเอาหนามจุกกนเขาไป มัน
ถอยมาไมไดถูกหนาม มันก็พุง 

โห เมื่อพิจารณาวันไหนไดอัศจรรยทุกครั้งไมเคยพลาดนะ ที่เราเคยนั่งหามรุงหามค่ํามา
ไมทราบกี่คืน โอโห ตั้ง ๑๐ กวาคืนนี่นะ แตไมใชติด ๆ กันนะ อยางเร็วก็เวน ๒ คืนเอาที
หนึ่ง เวน ๓ คืนบาง เวน ๖ - ๗ คืนบาง ถาวันไหนมีฝนตกพรําดวย เอาละวันนี้เหมาะ 
ฝนตกพรํา ยิ่งใหฝนตกตั้งแตหัวค่ํายันสวางดวยแลว นั่นละชวยธาตุขันธไดดี คือความ
รอนนี่มันทําใหรางกายเปนทุกขมากนะ ผมเคยนั่งเวลารอนนี่แหมเปนทุกขมาก นั่งเวลา
เย็นพอดี ๆ เชนฝนพรําอยางนี้ พิจารณานี้มันจับติดปบ ๆ เหมือนกับคีมปากคม ๆ นี่ พอ
หนีบปบติดปบ ๆ การพิจารณาติดปบ ๆ นี่ไมนานนะมันพุงเลย ยังไมทันอะไรนะพุงเลย 

สําคัญตรงที่มันจนตรอกนี่ แหม หมุนจริง ๆ นะสติปญญาไมถอยเลย มันไมทนทุกขอยู
เฉย ๆ มันไมยอมแหละ เพราะไมใชทางก็ทราบแลวบอกอยูแลว มันตองหมุนของมันติ้ว 
ๆ พอเขาใจนี้มันกระจาง ๆ ออกไปชัด ๆ ๆ เขาไปพุงไปเลย จึงทําใหคิดถึงเรื่องพระ
โสณะที่วาทานประกอบความเพียรจนกระทั่งฝาเทาแตก ผมแนใจตามหลักปฏิปทาที่
เคยดําเนินมาวาการที่ทานเดินจงกรมจนกระทั่งฝาเทาแตก ไมใชทานเดินดวยความ
บังคับทาน เหมือนอยางเราทั้งหลายบังคับใหเจาของเดินจงกรมจนฝาเทาแตก ทานเดิน
จงกรมจนฝาเทาแตกเพราะความเพียรกลา มันทําใหเพลินไปกับความเพียร จนลืมเวล่ํา
เวลาลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยลาไปหมด 

เพราะเราเปนแลวทั้งนั้นเหลานี้ จนฝาเทาจะแตกไมรูตัวเพราะจิตไมไดออกไปอยูโนน 
มันหมุนติ้ว ๆ ทํางานอยูนี่ ฆากิเลสอยูภายในนี่ พอรูสึกตัวก็ออกรอนฝาเทา ฝาเทานี่ โอ
โห เหมือนถูกไฟลน เวลามานี้ ฝาเทานี้ โถ ออกรอนหมด ลืมน้ําลืมทาลืมอะไร ๆ ทั้ง
หมด ไมไดสนใจกับอะไร พอมาถึงที่พักมองดูกาน้ํา แลวโดดใสกาน้ํามันจะตาย ดื่มน้ํา
สําลักกั้ก ๆ ๆ แตเวลาทําความเพียรไมเห็นไปคิดกับอะไรเลยมันเพลิน นี่ที่ทานวาฝาเทา
แตก ๆ เพราะความเพลิดเพลินในความเพียรของทาน เปนขั้นความเพียรอัตโนมัติ 

สวนอยางที่สองจิตไมลงแบบดับสนิท แตรูเทาวาอริยสัจสี่ตางอันตางจริงไมประสานกัน 
ทุกขเวทนาไมเขาไปเกี่ยวของกับใจได เร่ืองความอัศจรรยของจิตในเวลารวมนั้น



อัศจรรยเหมือนกันทั้งสองอยาง สําหรับเราเปนไดสองอยาง โดยความเปนเองไมไดถูก
บังคับใหเปนเชนนั้น 

 


