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ความทุกขไมใชผูอื่นทำใหเรา เรา

ทำเอาผูเดียว เราสรางเอาผูเดียวเรา

เราหยุดแลวก็แลวไป ถาหากเราไม

หยุด ยิ่งทำเขาไปก็ยิ่งทุกขเขาไป
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ฉะนั้นฝกหัดธรรมะนี่ ฝกหัดกับคูตอสู

ไมใชจะไปตอสูกับคนภายนอก ตอสูกับความ

คิด พอดีมันคิด เออ...นี่ คิดมาแลว เห็น รู

เขาใจ สัมผัสได ความคิดมันถูกหยุดทันที

เมื่อความคิดมันหยุด แลวเราก็ไมไดถูกปรุง

แลว อัน ปรุง นั้นทานเรียก สังขาร
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บุญ คือ อะไร บุญคือรูตัวเรานี่แลว จะวาอยางไร

บุญมากที่สุดละนี่ รูตัวเรา รูจักความคิดเรานี่ บุญมากที่

สุดหาไมมีอันเปรียบเลย บาปมากที่สุด คือ อะไร บาป

มากที่สุดคือ คนลืมตัวนั่นแลว คนไมเห็นความคิดตัวเอง

นั่นแลว เปนอยางไรบาปมาก ก็มันทุกขนะ ทุกขกับบาป

ก็อันเดียวกันนั่นแหละ บุญกับไมมีทุกขก็อันเดียวกัน
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ที่นำมาเลาใหฟงนี้ ทวนกระแสของน้ำ หมายถึง

ทวนกระแสของความคิด มันคิดขึ้นมาปุบ เห็นปบ มัน

คิดขึ้นมาปุบ เห็นปบ มันเลยหยุด ความคิดมันหยุด

มันเลยไมไหลไป มันไมถูกสังขารปรุงไป ทานวามันไม

มีทุกข ความหลงไมมี เมื่อความหลงไมมี ความโกรธ

ไมมี ความหลงไมมี ความโลภก็ไมมี ตนเหตุของมัน

คือความหลง ทานเรียกโมหะ เปนภาษาธรรมะ ภาษา

บาน เราเรียกวา หลง หลง ลืม วาอยางนั้น ครั้นลืม

แลวไมมีโอกาสไมมีเวลาจะไดพบจะไดเห็นความคิด

ตนเอง
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ทานสอนใหเรามาดูความคิด นอยที่สุด

ยอเขานอยที่สุด คนมาดูความคิดแลวมันครบ

ทั้งหมดเลย เพราะตนเหตุของความทุกขมัน

อยูกับความคิด ความไมรูความคิดนั้นมันทุกข

รูคิดอันหนึ่ง รูคิดแลวเขาไปในความคิดอัน

หนึ่ง อันหนึ่งรู เห็น เขาใจ ถอนตัวออกมา

จากความคิดอันหนึ่ง
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