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วิธีนี้ ไมตองหามความคิด ใหมันคิด มันยิ่งคิดเรายิ่งรู

มันคิดมากเทาไรก็ดีแลว เราจะรูมากขึ้น บางคนรำคาญวา

จิตใจฟุงซาน ไมมีสมาธิ แนะ...เขาใจไปอยางนั้น ดีแลว จิตใจ

ฟุงซาน ถาหากวามันไมฟุงซาน เราจะไมรู อันความฟุงซาน

นั่นนะ ใหเรารูวาเรามีสมาธิแลว
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เมื่อมีความตึงเครียด เราก็ตองทำใหมัน

สบาย อยาไปเพง อยาไปจอง อยาไปอยากรู

อยากเหน็ อยากเปน อยากม ีมนักค็อยคลายออก

คลายออก ใหมนัมคีวามรสูกึนอยๆ เบาๆ
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มันจืดหมดตัว หมดเลยครับ  ผมเคยพูดให

เพื่อนฟงบอยๆ วา  เอาเชือกไนลอนหรือเชือกอะไร

ก็ตาม ไปผูกไวกับหลักสองหลัก ดึงใหมันตึงแลว

ตัดตรงกลางครับ เมื่อตัดตรงกลางแลวเชือกมันจะ

สะทอนคืนไปอยูกับหลักทางนั้นทางนี้ครับ เราจะ

ดึงเขามาติดกัน ใหมันตอกัน มันไมถึงครับ อันนี้

จึงจะรูจักวา พระพุทธเจาตัดผมครั้งเดียว
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ทุกคนตองประสบเรื่องนี้ครับ ถาหากวา

เรายังไมทันรู ไมทันเห็น ไมทันเปน ก็คลายๆ

คือจวนจะตาย หรือจวนจะหมดลมหายใจ

นี่ครับ มันจะเห็น จะรู เขาใจเรื่องนี้
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รู อั นนี้ มั นทำใหปญญาญาณเกิดขึ้ น

แลวจะไปแกปญหาสิง่ทีส่บัสนวนุวาย การขดัแยง

ตอภายในจิตใจตัวเองไดจริงๆ ครับ เรื่องนี้

จะหมดปญหา หมดการขัดแยง หมดการ

สับสนวุนวาย จะมีความแจมใสอยูภายใน

จิตใจครับ
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จิตใจปกติ คือ จิตใจผองใส จิตใจวองไว
สามารถมองเห็นอะไรไดทุกอยาง เพราะจิตใจ
เปนปกติ อันปกตินั้นเรียกวาเปนพระอรหันต
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