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ลํ าดบัตอไป ขอใหทุกทานตั้งใจฟงแนวทางแหงการปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยเฉพาะในวันนี้ ก็

จะน ําวปิสสนากรรมฐานมาบรรยายใหทานทั้งหลายฟงอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะจะกลาวถึงอารมณของ
วปิสสนากรรมฐานนั่นคือ อนิจจัง ความไมเที่ยง ทุกขัง ความเปนทุกข และอนัตตา ความเปนของไมใช
ตวัตน ส่ิงทีท่านทั้งหลายจะตองเขาใจในอันดับแรกคือ จุดมุงหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั้นคือ การ
ทีจ่ะท ําอยางไรเราจะเขาถึงความสุขที่แทจริง เปนความสุขที่ไมมีทุกขเจือปน เปนความสุขลวน ๆ ที่ทาน
เรียกวา พระนิพพาน อันเปนความสุขจากความหมดจากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย เพราะกิเลสเปน
เหตใุหเราเกิดความทุกข ทุกขเพราะความโลภ ความโกรธ และความหลง การจะพบกับความสุขที่แทจริง
นั้น

 อันดบัแรกจะตองเปนผูที่มีศีลบริสุทธิ์ ก็คือการงดเบียดเบียนผูอ่ืนทางกายคือ งดเวนจากการฆา
สัตว ลักทรพัย ประพฤติผิดในกาม ทางวาจาก็งดเวนจากการพูดเท็จ พูดสอเสียด คือยุยงใหบุคคลอื่นแตก
ราวกัน พูดคํ าหยาบคือโกรธแลวดาออกไป พูดเพอเจอ คือคํ าพูดที่ไรสาระไมมีประโยชน เมื่อศีลสะอาด
บริสุทธิแ์ลว ลํ าดับตอไปก็คือ การฝกจิตของเราใหเกิดความสงบตั้งมั่นขณะนี้ทานทั้งหลายเปนผูมีศีลแลว
เพราะทานทั้งหลายมีกายนิ่งไมเบียดเบียนผูอ่ืน ทานทั้งหลายมีศีลทางวาจา เพราะวาริมฝปากของทานปด
สนทิ ทานไมไดพูดอะไรทั้งนั้น เมื่อสักครูนี้ทานทั้งหลายไดปฏิบัติสมาธิคือการทํ าจิตใหเกิดความสงบ
ไปชัว่ระยะหนึ่งแลว

ลํ าดบัตอจากนี้ไป จะเปนภาคแหงวิปสสนาญาณ นั่นคือการใชจิตที่สงบมาพิจารณาใครครวญไป
ตามความเปนจริง นั่นคือยกจิตขึ้นสูอารมณแหงวิปสสนา คํ าวาวิปสสนา แปลวา การมองใหเขาใจตาม
                                                          
∗   ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
     โทรศัพท 579-5566-8  ตอ 506 โทรสาร 942-8719  อีเมล  fhumcwc@ku.ac.th
∗∗ จัดโดยคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ศูนยพุทธศาสนศึกษา มก. บรรยาย ณ พุทธเกษตร ม.เกษตรศาสตร
     เมื่อวันศุกรที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2544



2
ความเปนจริง การตัดกิเลสก็อยูที่วิปสสนา ส่ิงแรกที่ทานทั้งหลายควรคิดพิจารณาก็คือ พระพุทธเจาทาน
ตรัสไววา อนิจจัง สรรพสิ่งทั้งหลายเต็มไปดวยความไมเที่ยงไมยั่งยืน ไมมั่นคง สรรพสิ่งทั้งหลายมีความ
เกดิขึ้นในเบื้องตน แปรปรวนไปในทามกลาง และมีความแตกสลายไปในที่สุด ส่ิงนี้เปนความจริงแทที่
พระพุทธเจาตรัสสอน

เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจะตองมาพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งตัวเราบุคคลอื่นและวัตถุธาตุทั้ง
ปวงทีม่อียูในโลกนี้วา สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เปนของไมเที่ยง พระพุทธเจาทรงทราบวามนุษยนั้นมี
จดุออน คอืพยายามยึดของไมเที่ยงวาเปนของเที่ยง ดังนั้น พระพุทธเจาจึงฉีดวัคซีน 5 เข็มใหพวกเรา

 เขม็ที่ 1 คือทรงสอนใหพวกเราพิจารณาตามความเปนจริงวา ชะราธัมโมมหิ มนษุยเรามีความแก
เปนธรรมดา ชะรัง อะนะตีโต เราหนไีมพนจากความแก นั่นก็เพราะวา มนุษยมักจะมัวเมาคิดวา เราเปน
หนุมเปนสาว จะไมแก จะเปนหนุมสาวสองพันป เปนตน เมื่อมนุษยเรามีความมัวเมาในความเปนหนุม
เปนสาว พอความแกมาเยือน เราก็เกิดความทุกข วิตกกังวล เกิดความไมสบายใจ เราจงพิจารณาตามความ
เปนจริงวา เราก็ดี บุคคลอื่นก็ดี จะตองมีความแกเปนธรรมดา

เขม็ที ่ 2 ทรงใชวัคซีนฉีดใหพวกเราไดมีความเขาใจวา พยาธิธัมโมมหิ เรามีความเจ็บไขเปน
ธรรมดา พยาธิง อะนะตีโต เราหนคีวามเจ็บไขไปไมได นั่นก็เพราะวา มนุษยมีจุดออนอีกขอหนึ่งมักคิด
เสมอวา เรายังแข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บ ทั้ง ๆ ที่โรคภัยไขเจ็บนั้นมีอยูในตัวมนุษยทุกผูทุกนาม พระ
พทุธเจาทรงตรัสวา รางกายนี้เปนรังของโรค  มันก็จะตองมีความแตกสลายไปในที่สุด โรคมีมากมายใน
รางกาย แตเรายังมีสุขภาพที่แข็งแรง เชื้อโรคมันจึงไมแสดงอาการออกมา เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทรง
สอนใหเราพิจารณาอยูเปนประจํ าวา เราจะตองเจ็บไข หนีความเจ็บไขไปไมได เพื่อที่เราจะไดไม
ประมาทมัวเมาคิดวา เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรง

เขม็ที ่ 3 ทรงฉีดวัคซีนใหเราพิจารณาอยูเปนประจํ าวา มะระณะธัมโมหิ เรามีความตายเปน
ธรรมดา มีความตายเปนที่สุด มะระณัง อะนะตีโต เราไมสามารถจะหนีพนจากความตายไปได ความตาย
นีถื่อวาเปนสิ่งที่นากลัวที่สุดสํ าหรับมนุษย เพราะวาความตายนั้นทํ าลายทุกสิ่งทุกอยาง ความหวัง อนาคต
มนษุยจงึกลัวความตายมากที่สุด ในบรรดาความกลัวทั้งหลาย ไมมีอะไรที่ยิ่งใหญเทาความตาย แตสุด
ทาย มนษุยก็หนีไมพนความตาย ตัวเราก็ตองตาย บุคคลอื่นก็ตองตาย ตายกันหมดหนีไมพน

เขม็ที ่4 ทรงฉีดวัคซีนใหเราพิจารณาอยูเปนประจํ าวา สัพเพหิ เม ปเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วิ
นาภาโว เราจะตองพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ส่ิงที่ชอบใจ ไมชาก็เร็ว ตอนอยูก็อาจจะจากกันไปชั่วคราว  สุด
ทายเมื่อตายก็ตองจากกันไปชั่วนิรันดร

เขม็ที ่5 ทรงฉีดวัคซีนใหเราพิจารณาอยูเปนประจํ าวา กัมมัสสะโกมหิ สัตวโลกทั้งหลายลวนแลว
แตมกีรรมเปนของตน เปนไปตามกรรม ทํ าดีไดดี ทํ าชั่วไดช่ัว มนุษยลวนมีกรรมเปนผูกํ าหนด เปนไป
ตามกรรมของตนเอง
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 วคัซนีทัง้ 5 เข็มนี้ พระพุทธเจาทรงสอนใหเราพิจารณา เพื่อใหเราเขาใจชีวิต รูชีวิตวา ไมมี

อะไรในโลกนี้ที่มั่นคง ยั่งยืน ความจริงคือความเปลี่ยนแปลง ไมดํ ารงคงมั่น ความจริงเหมือนกระแสนํ้ าที่
ไหลเรื่อย มีส่ิงสองประการคือ

เวลากบัวารี ไมไดมีไวคอยใคร เรือเมลและรถไฟยอมแลนไปตามเวลา ถาพวกเรามัวโอเออืดอาด
ประมาทและมัวเมา เราก็จะพลาดสิ่งปรารถนา ชวดแลวจะโศกา โออนิจจาเราชาไป นี่คือ อนิจจัง  ขอที่
สองกค็อื สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เปนความทุกข ความทุกขนั้นมีอยู 2 ประการที่ทานทั้งหลายควรทํ า
ความเขาใจ ทุกขที่แปลวา ความไมสบายกาย ไมสบายใจ ทุกขขอนี้ทานทั้งหลายคงเขาใจไดดี เปนทุกขที่
แสดงไวในอริยสัจสี่ประการ

  สวนทกุขที่แสดงไวในไตรลักษณนั้นเปนทุกขที่กวางกวาทุกขในอริยสัจ เพราะทุกขในไตร
ลักษณนัน้หมายถึง ส่ิงที่ทนอยูในสภาวะของมันไมได หมายความวา มันไมมีอะไรที่เปนแกนแทที่มั่นคง
ทกุขในลักษณะนี้รวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตดวย

ทกุขในอรยิสัจนั้นจะเนนไปเฉพาะสิ่งที่มีชีวิต แตทุกขในไตรลักษณนั้นหมายถึงทุกขของสรรพ
ส่ิง แมแตเทปที่ใชบันทึกเสียงอยูในขณะนี้ แมไมมีชีวิต มันก็มีความทุกข ทุกขเพราะมันไมสามารถทน
อยูในสภาวะของมันได มันไมมีความเปนแกนแท อีกไมนาน มันก็ตองเสีย พังไปในที่สุด มันไมมีความ
เปนสาระอยูในตัว

 จะอธบิายเรื่องความทุกขใหเขาใจงาย ๆ เสียกอนวา ทุกขที่แปลวาความไมสบายกายไมสบายใจ
นัน้ หมายถงึมนุษยทุกคนที่เกิดมานั้น พระพุทธเจาทานพิจารณาแลววามีแตความทุกข นางวชิราภิกษุณี
ไดกลาวไวนาฟงวา มีแตทุกขเทานั้นท่ีเกิดขึ้น มีแตทุกขเทานั้นท่ีตั้งอยู มีแตทุกขเทานั้นท่ีดับไป นอกจาก
ความทุกขแลวไมมีอะไรเกิด นอกจากความทุกขแลวไมมีอะไรดับ กส็รุปวาชีวิตนั่นมีแตความทุกขตลอด
เวลาเกดิกย็ากเขญ็ เวลาเปนก็ยากแท เวลาตายก็ยากลํ าบาก ชีวิตมนุษยมีแตความทุกข แบกกอนหินคือ
ความหนกัอกหนักใจ วิ่งฝากองไฟคือความทะยานอยาก ไปสูขุนเขาคือความวางเปลา ความเวิ้งวาง ความ
ไมมีอะไร

 เพราะฉะนั้น ความทุกขที่พระพุทธเจาทานตรัสนั้น ถาจะเปรียบใหเห็นชัด ๆ ก็เหมือนกับ การที่
นกัวทิยาศาสตรคนพบวา โลกนี้ไมมีพลังความเย็น มีแตพลังความรอน เราก็จะเกิดความสงสัยวา แลว
ขณะนี้เรานั่งอยูในหองแอร เราเกิดความเย็น นักวิทยาศาสตรเขาใจผิดหรือเปลา ? คํ าตอบก็คือ มันมีแต
ความรอนตลอดเวลา เครื่องวัดอุณหภูมิก็คือเครื่องวัดความรอน รอนที่ 37 องศาซึ่งเปนอุณหภูมิปรกติ
ของรางกายมนุษย หรือรอนที่จุดเยือกแข็งที่ 0 องศา รอน 100 องศา ก็เปนความรอนนี่เปนความจริงที่นัก
วทิยาศาสตรคนพบวา โลกนี้ไมมีพลังงานความเย็น มีแตพลังงานความรอน ปญหาที่เราจะตองสงสัยและ
อยากถามกค็อืวา แลวความเย็นเกิดมาไดอยางไร  คํ าตอบคือ ความเย็นมันเกิดมาจากความรอนมาก มัน
ลดลงไป เราเลยเขาใจผิดวามันกลายเปนความเย็น ความจริงมัน เกิดจากรอนมากรอนนอยนั่นเอง
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ความจรงิที่พระพุทธเจาตรัสเรื่องความทุกขก็เหมือนกัน ชีวิตเต็มไปดวยความทุกขจริง ๆ ถาเรา

พจิารณาดวยปญญาใหเขาใจ เราจะพบวาชีวิตมนุษยเต็มไปดวยความทุกขทั้งกายและใจ ไมวา คุณจะเปน
ราชาหรือยาจก จะเปนผูดีหรือไพร เปนคนมียศหรือไมมียศ คุณจะไดรับความจริงจากธรรมชาติที่เทา
เทยีมกนันัน่คอืทุกข ปญหาก็คือวาทํ าไมพระพุทธเจาตองสอนใหเรา เขาใจความทุกขดวย ก็เพราะวาเรา
จะไดเขาใจและไมหนีมัน บางคนพบความทุกขมาก ๆ ทนไมได ฆาตัวตาย กินยาตาย กระโดดตึกตาย
เพราะวาไมสามารถทนทานตอความทุกขที่มาบีบคั้นทั้งกายและใจได แตความจริงแลว ยามใดก็ตามที่เรา
สัมผัสความทกุข ไมวาจะเปนทุกขกายหรือทุกขใจ เราควรจะดีใจวา ขณะนั้น เราพบธรรมะแลว เพราะ
ธรรมะของพระพุทธเจา คือความเปนจริง ที่พระองคทรงตรัสวาชีวิตคือความทุกข เราก็ตองมาพิจารณาวา
มันทุกขอยางไร

ทกุขทางกายมันมีอะไรบาง ทุกขที่เราเห็นกันอยูประจํ า เรียกวา นิพัทธทุกข แปลวา ทุกขเนือง
นจิ ทกุขอยูเปนประจํ า ทุกขอยูทุกเมื่อเชื่อวัน ทุกขตัวนี้ก็คือทุกขจากความหนาวเกินไป จนปวยไขไม
สบาย รอนเกินไปจนอึดอัดเปนลม หิวขาว ความหิวขาวนี่ พระพุทธเจาตรัสวา ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง
หมายถงึมนัเสียดแทงอยูเสมอ เวลาเราทานขาวแลวเกิดความอิ่ม ความจริงไมเรียกวาอิ่ม เพราะความหิว
มนัมใีนรางกายตลอดเวลา สามสี่ช่ัวโมงก็ยอยอาหารหมดแลว อาหารหนึ่งมื้อที่ทานลงไป เวลาเราทาน
ขาวแลวเกดิความรูสึกอิ่ม ความจริงคือบํ าบัดความหิวไปไดช่ัวคราว แลวจากนั้นระบบการยอยอาหารก็
ท ําหนาทีย่อยอาหารที่เราทานเขาไป ก็เกิดความหิวอีก นี่ก็คือความหิวเปนโรค คํ าวาโรคก็คือ มันเสียด
แทงท ําใหเราเกิดความทุกขทรมาน ความหิวก็เปนทุกข หิวขาวก็เปนทุกข กระหายนํ้ าก็เปนทุกข

ทนีีเ้มือ่ทานอาหารเขาไปแลว มันก็เกิดความทุกขหนักเขาไปอีก ความทุกขนั้นก็คือการปวด
อุจจาระ ปสสาวะ เคาเรียกวาเปนทุกขเนืองนิจ ทุกขอยูเปนประจํ า แลวยังมีทุกขจากความแก สังขารที่มัน
รวงโรย สุขภาพที่ไมแข็งแรง ทุกขจากความเจ็บไขไดปวย เปนโรคทั้งทางกายและใจ สรุปคือ รางกายนี้
เปนทุกข

นอกจากนั้น ยังทุกขจากการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงปากทอง เล้ียงครอบครัว ทานใชคํ าวา
อาหาระปริเยฏฐิทุกข คอืทกุขจากการแสวงหาอาหาร ทุกขจากการทํ างาน บางทีก็ขัดผลประโยชน ฆากัน
บาง ทะเลาะกันในที่ทํ างาน แยงเกาอี้กัน แยงอาหารกันกิน แยงถ่ินกันอยู แยงคูกันครอง นี่คือความทุกข
อีกประการหนึ่ง สรุปวาทุกขทางกายก็คือ ความลํ าบากทางกาย

สวนอกีทุกขหนึ่งที่สํ าคัญคือทุกขทางใจ ทุกขทางใจเกิดมาจากความมีกิเลส ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง  ทุกขทางกายนี่ มนุษยไมสามารถหนีพนได ถาตราบใดเรายังมีการเวียนวายตายเกิด เราก็
ยงัตองมรีางกาย เราก็ยังแบกความทุกขอยู ถาไมอยากใหมีทุกขทางกาย ก็คืออยาเกิด ตัดกิเลสไดวันไหนก็
ไมตองเกดิอีกตอไป แตถาตราบใดที่เรายังมีรางกาย ยังมีลมหายใจอยูเราก็หนีไมพนจากทุกขทางกาย
ทกุขทางใจนัน้ ทานบอกเกิดมาจากกิเลสที่มีอยูในใจนั่นเอง คือทุกขกับความโลภ ความไมรูจักพอ มนุษย
จงึกลายเปนคนที่จนตลอดกาล จนอมตะ เพราะมนุษยไมรูจักคํ าวาพอเลย หาเทาไรก็ไมพอ ไมพอ เราก็
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ไมรวย เพราะเราไมรูวาขอบเขตแหงความรวยอยูตรงไหน หาไดมา 1 ลานก็ไมพอ อยากจะมี 10 ลาน
พอม ี10 ลานก็อยากจะมี 100 ลาน มี 100 ลานก็อยากจะมี พันลาน หมื่นลาน เลยไมรูวาจุดจบแหงความ
รวยแหงความพออยูตรงไหน นี่ก็คือความโลภ ทุกขที่เกิดจากความโลภ

 ทกุขทีเ่กดิจากความโกรธ ความไมพอใจ ความขัดเคือง ความพยาบาท ความริษยา เห็นคนอื่นได
ดแีลวทนอยูไมได อยางนี้เปนตน และทุกขที่เกิดจากกความหลง ความไมเขาใจสรรพสิ่งตามความเปน
จริง รวมแลวก็คือ เปนทุกขทางใจ  ซ่ึงพระพุทธเจาทานตรัสวา ทุกขทางใจที่เกิดมาจากกิเลสเราสามารถ
ท ําลายไดดวยการใชวิปสสนาพิจารณาตามความเปนจริง แลวจิตจะเกิดความเบาความสบาย นี่คือเร่ือง
ของความทกุขที่มนุษยทุกผูทุกนามมีเหมือนกันหมด เราก็พยายามพิจารณาเมื่อเราเจอความทุกขทั้งทาง
กายทางใจเราก็พยายามพิจารณาวา นี่คือส่ิงที่พระพุทธเจาทรงสอน เราพบแลวความเปนจริงจากความ
ทุกข

สุดทายคืออนัตตาซึ่งเปนสิ่งที่สํ าคัญสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา เพราะอนัตตานั้นมีความ
หมายหลากหลาย อนัตตาเปนชื่อของพระนิพพานซึ่งแปลวาความสุขสูงสุดก็ได อนัตตาเปนชื่อของความ
ไมมตีวัตนกไ็ด เพราะปกติมนุษยเราก็จะมีจุดออนอีกขอหนึ่งคือ มักจะเขาใจผิด คิดวาทุกสิ่งทุกอยางเปน
ของเรา นี่รางกายของเรา นั่นลูกเรา นั่นเมียเรา นั่นทรัพยสมบัติของเรา พอเกิดความยึดเขาไป ทุกขมันก็
เกดิขึน้มาเพราะความจริงแลว พระพุทธเจาทานตรัสวาทุกสิ่งทุกอยางไมใชเรา ไมใชของ ๆ เรา แตเราไป
สรางความยึดมั่น ความเปนตัวเรา เพราะเราไปสมมุติ  เราบอกวาตัวเรา เราอยูตรงไหนจับที่เสนผม นี่คือ
เสนผมไมใชเรา จับที่ทอนแขน นี่มันทอนแขนไมใชเรา จับที่ทอนขานี่มันทอนขาไมใชเรา แลวเรามาจาก
อะไร เรามาจากอวัยวะ 32 ประการมารวมตัวกัน แลวเราก็สมมุติวาบุคคลนี้วาเปนคนแลวตั้งชื่อเขาไป
สมศร ี สมชาย แลวเราไปยึดมั่นกับสมมุตินี้ แตความเปนจริงแลวความเปนตัวตนที่แทจริงนั้นไมมี หา
ความเปนตัวตนไมได มันมาจากการประชุมปรุงแตงของธาตุทั้ง 4 แลวในที่สุดนี้ธาตุทั้ง 4 นี้ก็แตกสลาย
ไปหาความเปนตัวตนไมได

พระพทุธเจาทานจึงสรุปวา  สรรพสิ่งทั้งหลายไมควรเขาไปยึดมั่นถือมั่น ความเปนตัวตนของเรา
กไ็มม ี แลวความเปนตัวตนของบุคคลอื่นจะมีไดอยางไร วัตถุธาตุทั้งปวงจะเปนของเราไดอยางไร นี่คือ
ส่ิงทีเ่รียกวาอนัตตา มีเร่ืองตลกอยูนิดหนึ่ง หลวงพอทานเทศนเร่ืองอนัตตาเสร็จแลวทานก็ลงมาจาก
ธรรมาสน ทานบอกวาอนัตตาไมใชเรา ไมใชของเรา มรรคนายกนั่งฟงไปสูบบุหร่ีไปก็เกิดความสงสัย
พอหลวงพอทานลงจากธรรมาสน แกก็คลานเขาไปกราบแลว ถามหลวงพอวา อนัตตานี่แปลวา ความไม
ใชเราไมใชของเราใชไหมครับหลวงพอ หลวงพอจึงตอบวา ถูกแลวโยม มรรคนายกจึงถามตอไปวา ถา
ผมเอาบหุร่ีที่ติดไฟแดง ๆ นี่ จิ้มที่ขาหลวงพอ หลวงพอก็คงไมเจ็บใชไหมครับ เพราะมันไมใชของเรา
หลวงพอทานมีปฏิภาณดี  ทานจึงตอบสวนไปทันทีวา ใชแลวมันไมใชเรา ไมใชของเรา แตโยมจะตอง
ไมลืมอกีอยางหนึ่งวา ถาเทาอาตมามันจะกระตุกไปเตะที่ปากโยม โยมจะวายังไง? เพราะอนัตตา นอก
จากจะแปลวาไมใชเราไมใชของเราแลว มันยังแปลวา บังคับบัญชาไมไดอีกดวย นี่เปนเรื่องโจก เร่ือง
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ตลกส ําหรับคํ าวาอนัตตา เพราะอนัตตามีหลายชื่อและเขาใจยาก เปนชื่อของนิพพานก็ได ไมใชตัวตนก็
ได เปนชื่อของสิ่งที่ไมอยูในอํ านาจคือมันไมมีอะไรที่บังคับบัญชาได

ถารางกายนี่มันเปนของเราจริง ๆ เราก็ตองบังคับบัญชาได เราบอกมันวา ที่รัก ฉันรักเธอเหลือ
เกนิ ขอใหเธออยาแก อยาเจ็บและอยาตายไดไหม ฉันขอเธอแคสามอยาง ฉันรักเธอมาก เธอตองการ
อะไรฉนัจะหามาปรนเปรอใหทุกอยาง ฉันของแคเพียง 3 ขอ ขางตน ถามันพูดไดมันก็จะบอกวา แหม
มนษุยนีโ่งเหลือเกินไมเขาใจความเปนจริงเลย ฉันชื่ออนัตตา อนัตตานี่แปลวาบังคับบัญชาไมได เมื่อ
บงัคบับญัชาไมได ก็ไมอยูในอํ านาจของเธอ ฉันก็เปนไปตามความเปนจริงคือเปลี่ยนแปลง  ในวันนี้พอ
สมควรแกเวลา ขอใหทุกทานลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิได ฯ
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