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ท่านภิกษุทั"ง ๔ ท่านกจ็าริกต่อไป  ไดม้าถึงที,วดักมัจุย้ยี,  ท่านเจา้อาวาสเห็นวา่เป็น
พระเซนฝ่ายวปัิสสนาธุระ  มาจากโซกาย  ท่านจึงตอ้นรับเป็นอยา่งดี  แลว้พดูขึ"นวา่  ใน
หอ้งกฏิุนี"มนัร้อนอบอา้ว  ขอนิมนตท่์านออกไปสนทนากนัขา้งนอกเถิด  อากาศเยน็
สบายดีกวา่นี"   ท่านภิกษุดอกบวัพน้นํ"าตอบไปวา่  อากาศนั"นมนัยงัไม่ร้อนเท่ากบัสิ,งที,สิง
เกาะอยูใ่นจิตใจของท่านเจา้อาวาส  (นี,เขาไปเอาขา้งนอก อนันี" ท่านพดูขา้งใน) ท่านเจา้
อาวาสสะอึก  นิ,ง  มองหนา้ท่านภิกษุดอกบวัพน้นํ"าแลว้ตอบวา่  ถูกแลว้ ถูกแลว้  (นี,เขา
ยอมรับความจริง)  ท่านทาํใหฉ้นัสวา่งขึ"นมาก  ทุกวนันี"ฉนัปวดหวัในเรื,องการเป็นเจา้
อาวาสปกครองภิกษุสามเณรเป็นจาํนวนมากๆ  ไม่มีวนัที,จะสงบจิตใจไดเ้ลย  ฉนักคิ็ดวา่  
กระทาํไปโดยดีตามวสิัยของสมณะทุกอยา่งแลว้  แต่กไ็ม่เวน้ที,จะถูกชาวบา้นเขาครหา
ไปต่างๆนานา  บางวนัตอ้งหลบหนีขึ"นไปหามุมสงบอยูบ่นยอดเขา  วนันี"ไดพ้บท่าน
นบัวา่เป็นโชคดี  ขอใหท่้านช่วยกรุณา  แนะแนวทางแกปั้ญหาที,มนัเกาะสิงอยูใ่นจิตใจ
ฉนัดว้ยทีเถิด  (ใชว้ธีิหนีเห็นไหม  มนัมีตั"งแต่สมยัโนน้แลว้  กี,พนัปีแลว้) ท่านภิกษุ
ดอกบวัพน้นํ"าพดูวา่  ขอใหท่้านจงตั"งใจฟังโศลกของฉนัสืบไวใ้หดี้  “มนุษยมี์ปากยอ่ม
พดู   คนมีหูยอ่มฟัง  (อนันี"หนา้ที,ปากหนา้ที,หูนะ)  สองมือจะปิดหูปิดตาคนทั"งเมืองยอ่ม
ไม่มิด”   (จริงไหม)  ฟังใหดี้นะ  “มนุษยมี์ปากยอ่มพดู  คนมีหูยอ่มฟัง  สองมือจะปิดหู
ปิดตาคนทั"งเมืองยอ่มไม่มิด  คนโง่มวัหลบหลีกปรากฏการณ์ต่างๆ  (คือหนี)  ไม่หลบ
หลีกจากความคิดปรุงแต่ง”  นี,ฟังใหดี้นะ  “คนโง่มวัหลบหลีกปรากฏการณ์ต่างๆ  (เป็น
สิ,งที,กระทบอยูต่ลอด)  ไม่หลบหลีกจากความคิดปรุงแต่ง  ส่วนคนฉลาดยอ่มหลบหลีก
ความคิดปรุงแต่ง  และไม่จาํเป็นตอ้งหลบหลีกปรากฏการณ์”  นี,หลวงพ่อท่านกบ็อก  เอา
ใจหนีมนั  คืออะไร  คือความคิดกส็ักแต่วา่ความคิด  อยา่ไปใหค้วามสาํคญัมนั  พอไดฟั้ง
โศลกจบลงแลว้  ท่านเจา้อาวาสกเ็กิดความสวา่งไสวในพุทธธรรมขึ"นมาทนัที  จึงเกิด
ความศรัทธาเลื,อมใสในคาํสอนตามแบบนิกายเซน(ฌาน)ง่ายๆเป็นอยา่งยิ,ง  ไดเ้รียกภิกษุ
ประชุมสานุศิษยห์มดทั"งวดั  แลว้กไ็ดอ้าราธนาท่านภิกษุดอกบวัพน้นํ"าแสดงธรรมในที,
ประชุมสงฆ ์  เขา้ใจยงั  นี" คือความจริงอนัหนึ,ง  ทีนี" ท่านเวย่หล่างไปเขียนไวเ้ลย  ใหค้น



อื,นเขียนให ้  “โพธิC เดิม  ไม่มีตน้ไม ้  (นี, จิตตงั ปะภสัสะรัง  จิตดั"งเดิมนี,ไม่มีตน้ไม)้  
กระจกเงาใสกมิ็ใช่แท่น  (มิใช่แท่นที,จะมานั,งเช็ด)  เดิมมาไม่มีแมแ้ต่หนึ,งสิ,ง  (นี,เรื,อง
ของสมมติไม่มี)  เดิมมาไม่มีแมแ้ต่หนึ,งสิ,ง  ที,ไหนจะยั,วเยา้(ก่อ)ฝุ่ นละออง”  เมื,อพระ
สังฆปรินายกองคที์, ๕ พระฮ่งยิ"มไตซื้อ  ไดม้าพบโศลกของท่านเว่ยหล่างอีกเขา้แลว้  
ท่านกเ็ลยรู้ทนัทีวา่  มีปัญญาญาณมองทะลุไดผ้า่นอนตัตาคือโลกียธรรมไปแลว้  เขา้ถึง
สุญญตาคือโลกตุตรธรรมแลว้  จิตหลุดพน้เขา้ถึงช่องวา่งสุญญตา  นิพพานเป็นความวา่ง
ไปไดบ้า้งแลว้  และผูที้,เราคอยตกัเตือน คอยคดัเลือกมานมนานแลว้  กที็,จะใหสื้บอายุ
พระพุทธศาสนาต่อจากเราไปนั"น กคื็อเวย่หล่างนี" เอง  ท่านจึงไดท้าํการลบโศลกของเวย่
หล่างกล่าวไวน้ั"นทิ"งไปเสียก่อน  เพื,อที,จะไดป้กปิดเป็นความลบัไวก่้อน  นี,เขา้ใจไหม  
“โพธิC เดิม ไม่มีตน้ไม ้  กระจกเงาใสกมิ็ใช่แท่น (คือใจ)  เดิมมาไม่มีแมแ้ต่หนึ,งสิ,ง  (กคื็อ
ตวัวา่งนั,นเองน่ะ)  ที,ไหนจะยั,วเยา้(ก่อ)ฝุ่ นละออง”  ความวา่งมนัไม่มีอะไรที,ไปเกาะติด
มนั  นี,เขา้ใจยงั  เพราะฉะนั"นน่ะการปฏิบติัฉนัจะพูดใหฟั้ง  เหมือนหลวงปู่ดูลยบ์อกวา่ให้
หยดุคิด  คิดท่านไม่ใช่บอกใหห้า้มไม่ใหคิ้ดนะ  ท่านบอก “คิดเท่าไหร่กไ็ม่รู้  ต่อเมื,อหยดุ
คิดไดจึ้งรู้”  เอาแต่รู้นั,นเอง  ไม่เอาคิดนึก  ทีนี"คนกพ็ยายามจะไปหยดุคิด  ลูกศิษยท่์านก็
ไปหาท่าน  พระไปหาท่าน  “ผมพยายามหยดุคิด  ปวดหวั”  กท่็านบอก “กใ็หห้ยดุคิด  
ไม่ใช่ใหเ้ธอ  ไอที้,พยายามจะไปหยดุคิดนั,นล่ะคือคิดเขา้ใจไหม”  นั,นล่ะ  เพราะฉะนั"นนี,
โพธิC เดิมไม่มีตน้ไม ้ อยากมนัวา่งตั"งแต่ตน้ของมนัแลว้  ขนัธ ์๕ นี,มนัวา่งความเป็นของกู
ตวักตูั"งแต่ตน้กาํเนิดแลว้นะ  เขา้ใจไหมล่ะ  มนัเป็นของกลาง  เมื,อมนัเป็นของกลาง  มนั
กไ็ม่จาํเป็นตอ้งไปทาํอะไรกบัมนั  มีแต่ทาํสติสัมปชญัญะคือปัญญาใหรู้้เท่าทนั  แลว้
ปล่อยมนัไปตามสภาพของมนั  เขาเรียกวา่วางภาระซะ  ภารา หะเว ปัญจกัขนัธา  ปัญจ
ขนัธ์ทั"งหลายเป็นภาระจริงๆ  ภาระน่ะ  ภาระหาโร จะ ปุคคะโล  แต่บุคคลกย็งัยดึถือ
ภาระไว ้ คือมนัหลง  หลงเพราะมนัคุน้เคยมนัเคยชิน  ฉนัพดูใหฟั้งอยูเ่รื,อยๆ  พอเคยชิน
กบัมนัแลว้มนักมี็ความเห็น  ความเห็นตวัหนึ,งกคื็อตวัสังขารนั,นเอง  ความเห็นนี,กต็วั
สังขารตวัคิดนึก  มนัจะคิดวา่เป็นอยา่งนี" เป็นอยา่งนั"น  พอมนัหนกัขึ"นกลางอกกใ็ช่ฉนั
หนกั  พอฉนัหนกัมนักอ็ยากผลกัไสอยากหนี  เขา้ใจยงั  หรือไม่กพ็ยายามแก ้  มนักเ็ลย
เหมือนกระจกเงาใสตั"งแท่นไวเ้ช็ดถูตลอด  กคื็อหลงมนัตลอด  หลงความเป็นตวัตน  เมื,อ
หลงความเป็นตวัตนกต็อ้งไปเช็ดออก  เมื,อเอาตวัเขา้ไปเมื,อตวัเกิดทุกขขึ์"นมา  กพ็ยายาม
ไปแกห้าทาํลายตวั  จริงๆมนัไม่มีตวัตั"งแต่ตน้ทางแลว้  ตั"งแต่ทีแรกแลว้  แมแ้ต่หลงเอา



ตวัเขา้ไปมนักไ็ม่ใช่ตวัอีกล่ะ  แต่ไปเชื,อมนั  ไปสาํคญัมนันั,นเอง  คาํวา่สาํคญัคือให้
ความหมายมนันั,นเอง  ตามมนัไปนั,นเอง  ลงไปเล่นกบัมนันั,นเอง  จะพดูแลว้แต่สมมติ  
มนักเ็ลยเกิดเรื,องเกิดราวเป็นสายไปหมด  นี,เขาบรรลุธรรมแค่นี,  เห็นนี,เซนนี,  เขาไม่ตอ้ง
ไปนั,งสมาธิทาํอะไรมากมายเลย  แค่เขา้ใจความจริงตรงนี" เท่านั"นน่ะ  เห็นปัFบเท่านั"นแลว้
อยา่ฝืน  ถา้ฝืนไม่ยอมนั"นคืออตัตา  ไม่ยอมรับความจริงตวันี" คืออตัตา  คนนั"นจะวา่ยาก
สอนยาก  คนที,วา่ยากสอนยากคนนั"นห่างไกลธรรมะเยอะ  ห่างมาก  เพราะอะไรที,วา่ห่าง  
เพราะอตัตามนัสูง  มนัยงัมีอะไรรู้ไหม  กายคือตน้โพธิC   จิตเหมือนกระจกเงาใสบนแท่น  
ทุกๆเวลาตอ้งหมั,นปัดเช็ด  อยา่ใชย้ ั,วเยา้ฝุ่ นละออง  คือทาํใหม้นัเกิดเป็นฝุ่ นละอองตลอด  
เขา้ใจยงั  กคื็อกิเลสเกิดตลอดเพราะอะไร  กเ็ลยตอ้งเช็ดมนั เช็ดมนั เช็ดอยูน่ั,น  เพราะ
อะไร  เพราะไปสาํคญัมนันั,นเอง  สาํคญัมนั  เขา้ใจยงั  ถา้ไม่ใหค้วามสาํคญัมนัน่ะ  มนั
จะมีความหมายอะไรไหม  ไม่มีความหมายแลว้จะตอ้งไปแกอ้ะไรไหม  เหมือนของวา่ง
ตอ้งไปแกค้วามวา่งไหม  เพราะนั"นระวงัใหดี้เลย  ใชส้ติสัมปชญัญะระวงัตวัขนัธ์ ๕ น่ะ
ตวัคิดนึกนั,นล่ะ  มนัจะขึ"นมาหลอกวา่เป็นนั,นเป็นนี,  เป็นสุขเป็นทุกข ์ เป็นนั,นเป็นนี,เป็น
สารพดัอยา่งนั"นอยา่งนี"   ทั"งเรื,องราวทั"งอดีต  นี,พอมนัหลอกขึ"นมาปัFบกไ็ปเชื,อมนัใช่ไหม  
ไปสาํคญัตามมนัใช่ไหม  พอสาํคญัตามมนัจิตกเ็ลยกระทบกระเทือนไง  เลยเป็นทุกข ์ 
เป็นทุกขก์ไ็ปแกน้ั,นแกนี้,ต่อใช่ไหม  อยา่งฉนับอกเมื,อวาน  ทุกขเ์ป็นของที,ควรกาํหนด  
กาํหนดเฉยๆนะไม่ไดไ้ปทาํอะไร  สมุทยัเป็นของควรละ  คือไม่เอาเราเขา้ไปในทุกข์
นั,นน่ะ  จบเลย  แค่นั"นล่ะจบ  นั,นล่ะคือเจริญมรรคกบันิโรธะแลว้  นี,เหมือนเขาบอกเลย
วา่ “โพธิC เดิมไม่มีตน้ไม ้ ไม่มีตน้ไม ้ กระจกใสกมิ็ใช่แท่น  ไม่ใช่ส่วนที,จะตอ้งมานั,งคอย
เช็ดถู  เช็ดถู  เดิมมาไม่มีแมแ้ต่หนึ,งสิ,ง  ที,ไหนจะยั,วเยา้ก่อฝุ่ นละอองขึ"นมาได”้  กม็นัไม่มี  
มีแต่ความวา่ง  เพราะเราเห็นความจริงตรงนี" ต่างหาก  วา่มนัเป็นของกลาง  ขนัธ์ ๕ มนั
เป็นของกลาง  คิดขึ"นมาขนาดไหน  มนัจะคิดดีมนักข็องกลาง  มนัคิดไม่ดีกข็องกลาง  
เราไม่ดีไม่ไม่ดีตามมนั  เขา้ใจไหม  พอไม่ลงไปเล่นมนักคื็ออุเบกขาสัมโพชฌงค ์ 
อุเบกขาสัมโพชฌงคนี์,ไม่ใช่อุเบกขาเวทนา  อุเบกขาเวทนายงัลงไปเล่นนะ  อวชิชานุสัย
ตามนอนเนื,อง  ตวัอุเบกขาสัมโพชฌงคคื์อไม่ลงไปเล่นทั"งทุกข ์ทั"งสุข ทั"งอุเบกขาเวทนา  
เขา้ใจยงัล่ะ  แค่นี"ทาํจิตอยา่งนี"ตลอดน่ะ  ใหท้นัตรงนี" เฉยๆ  นี,ฝึกสติสมาธิปัญญาไวเ้พื,อ
ทนัตรงนี"   ทนัเพื,อปล่อยวางตลอด  ปล่อยวางความไปสาํคญัมั,นหมาย  เขา้ใจไหมทาํไม
แกไ้ม่ได ้ กม็นัเห็นวา่สาํคญัวา่มนัมีโทสะอยูจ่ริงๆน่ะ  เป็นของกตูวักจูริงๆ  เพราะใจมนั



สาํคญัเขา้ไปแลว้นี,  แลว้มนัจะออกไดอ้ยา่งไร  มนัลงไปเล่นแลว้  ฉนับอกเปลี,ยนสภาวะ
ยิ"มแยม้ซะ  เปลี,ยนสภาวะยิ"มแยม้ปัFบนี,คือไม่ใส่ใจไม่ใหค้วามสาํคญัมนัแลว้นะ  เหมือน
ใครจะพดูอะไรกช่็างมนั  พดูๆไปไม่สนใจ  ทาํงานไปเรื,อยไม่รู้เรื,องเลยมนัพดูอะไร  อนั
นี" เทียบใหฟั้ง  เขา้ใจยงั  จิตเหมือนกนัตอ้งรู้จกัอุบาย  นี,เขาเรียกอุบายแยบคาย  ไม่ใส่ใจ
มนั  ไม่ใหค้วามสาํคญัมนัน่ะ  มนัทุกขก์ะมนัหนกักใ็หม้นัหนกั  มนัทุกขก์ทุ็กข ์ ไม่ใส่ใจ
มนั  หนกักแ็ค่อะไรรู้ไหม  รู้เกิดรู้ดบั  เบากรู้็เกิดรู้ดบั  ไม่ใหค้วามสาํคญัมนัเลย  ไม่ให้
ความหมายมนันั,นเอง  ไม่หมายวา่มนัทุกข ์  อาการทุกขอ์ยูน่ั,นน่ะไม่หมายวา่มนัทุกข ์ 
อาการสุขกไ็ม่หมายวา่มนัสุข  กเ็ลยละสมมติ  ยนิดียนิร้ายไม่เกิด  มนักเ็ลยเป็นธรรมชาติ
อนัหนึ,งเกิดตามเหตุปัจจยั  มีเหตุมากเ็กิด  มนัจึงอ่านออก  วา่กระแสนี"มนัมาจากภายนอก  
มนัไม่ใช่จากเรา  กระแสนี"มนัมีของมนัโลก  เหมือนเขาบอกปิดหูปิดตา  ปากกมี็หนา้ที,
พดู  หูกมี็หนา้ที,ฟัง  ใช่ไหม  จะไปปิดหูปิดตาคนทั"งเมืองไม่ได ้  กเ็หมือนกนันี,  คือ
กระแสโอฆะที,มนัในโลกนี" เป็นโลกอวชิชา  ฉนับอกอยูแ่ลว้โลกอวชิชาไม่ใช่โลกตุตร
ภูมินะโลกนี,  ถา้โลกตุตรภูมิมีแต่ความวา่งสบายไม่มีอะไรทิ,มแทง  นี,โลกอวิชชากระแส
ลบที,คนมนัเป็นตวัตนมนัจะทิ,มแทงมา  ทีนี" เราหา้มมนัไดไ้หม  ไม่ใหม้นัเกิดไดไ้หม  ถา้
หา้มไดก้เ็ป็นอตัตาสิ  เพราะนั,นหา้มมนัไม่ไดน้ั,นล่ะคืออนตัตา  บงัคบัมนัไม่ได ้  เมื,อ
บงัคบัมนัไม่ไดแ้ต่เรามีสิทธิC ที,ไม่รับมนั  มนัมาไดแ้ต่เราไม่เอากบัมนัไม่เล่นกบัมนั  คาํวา่
ไม่รับคือไม่ไปสาํคญัมั,นหมายกบัมนั  ไม่ใหค้วามสาํคญัมนันั,นเอง  เขา้ใจยงั  ทาํหนา้ที,
ปกติ  ทาํดว้ยสติ  ทาํดว้ยสติไปเรื,อยๆ  ไม่สนใจมนัเลย  แค่นั"นน่ะมนัคือค่อยจางคลาย
จางคลายไป  มนัมาเท่าไรกเ็ท่ากบัคลื,นกระทบฝั,ง  คลื,นกระทบฝั,ง  กระทบบ่อยเขา้บ่อย
เขา้มนัจะจางคลายจางคลายไปหมด  สุดทา้ยตวัที,มนัมานั,นล่ะเป็นประโยชน ์  ไม่ใช่เป็น
โทษนะ  เป็นประโยชนใ์หจิ้ตฝึกซอ้มต่อการวางสมมติสาํคญัใหค้วามหมายมนั  วา่นี"ฉนั
ทุกขนี์"ฉนัสุข  นี"ฉนัเป็นอยา่งนั"น  มนัเลยเป็นประโยชนห์ดัวางสมมติ  มนัเลยสุขทุกข์
เสมอกนั  เสมอกนัหลวงพ่อท่านบอกวา่เกิดดบัเหมือนกนั  อนันี"แบบท่านพดูใหเ้ขา้ใจ
ง่าย  แต่คาํวา่เสมอกนัอยา่งนี"ไม่ใช่วา่เกิดดบัเหมือนกนันะ  เสมอกนัคือไม่มีความหมาย
เลย  แค่เป็นสิ,งใดสิ,งหนึ,งถูกจิตรู้แลว้กด็บัไป  แค่สิ,งใดสิ,งหนึ,งเกิดขึ"นแลว้กด็บัไป  แค่สิ,ง
ใดสิ,งหนึ,งเกิดขึ"นแลว้กด็บัไป  อนันี"พดูถึงตวัมนันะ  สิ,งใดสิ,งหนึ,งเกิดแลว้กด็บัไป  ถา้
พดูถึงความรู้ความเห็น  กแ็ค่ความรู้หนึ,งเกิดแลว้กด็บัไป  ไม่มีความหมายกเ็ลยรู้สักแต่วา่
รู้  รูปสักแต่วา่รูป  หมดความสาํคญัมั,นหมายนี,พระพาหิยะฯเห็นน่ะ  รู้สักแต่วา่รู้  ทราบ



สักแต่วา่ทราบ  ฟังสักแต่วา่ฟัง  เห็นสักแต่วา่เฉยๆ  แค่นั"นกเ็ลยหลุดพน้  เลยไดรั้บ
เอตทคัคะวา่เป็นผูบ้รรลุเร็วที,สุดในพุทธศาสนานี"   กคื็อละความสาํคญัมั,นหมายออกไป
จากใจหมดน่ะ  พดูอีกมุมหนึ,งกคื็ออุปาทานนั,นเอง  ไม่สาํคญัวา่สิ,งนั"นมี  ไม่สาํคญัวา่มี
ในสิ,งนั"น  ไม่สาํคญัวา่สิ,งนั"นเป็นเรา  มีเราในสิ,งนั"น  ไม่สาํคญัสักอยา่ง  นั"นล่ะคือไม่มี
อุปาทานนั,นเอง เพราะนั"นอญัญาโกณฑญัญะพระพุทธเจา้ตรัสไว ้ “สิ,งใดสิ,งหนึ,งมีความ
เกิดเป็นธรรมดา  ยอ่มดบัเป็นธรรมดา”  ท่านใชค้าํวา่สิ,งใดสิ,งหนึ,งใช่ไหม  ท่านไม่บอก
วา่ อญัญาโกณฑญัญะเห็นเรื,องนั"นเกิดแลว้กด็บั  ใช่ไหม  ไดย้นิไหมในธรรมจกัรฯ  เขา
วา่สิ,งใดสิ,งหนึ,งใช่ไหม  ท่านไม่ไดบ้อกวา่ อญัญาโกณฑญัญะเห็นเมียเกิดแลว้กเ็ห็นเมีย
ตาย  ไม่ไดพ้ดูแบบนั"น  อนันั"นเป็นสมมติหมด  สิ,งใดสิ,งหนึ,งคือไม่มีความหมายอะไร  
ไม่มีสาํคญัมั,นหมายไม่ใหค้วามหมายมนั  สมมติไม่มี  มนักเ็ลยสักแค่เห็นอนัหนึ,งเกิดดบั  
เป็นเรื,องของจิตกบัสิ,งนั"น  นี,แค่นี"ความเห็นน่ะ  เขา้สู่สุญญตานั,นเอง  เขา้ใจยงั  ไม่มี
ทางออกหรอกนะ  เอง็จะออกจากอะไรได ้  ไม่มีทางออกเลย  ถา้ยุง่กบัมนัอยูต่ลอดไม่มี
ทางออก  คาํวา่ออกจากขนัธ์ ๕ คืออะไร  คือไม่ใหค้วามสาํคญัมั,นหมายกบัมนัสักอยา่ง  
อาศยัมนัอยูเ่ฉยๆน่ะ  อาศยัมนัทาํประโยชน ์  ใหจ้าํไวเ้ลยแค่อาศยัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่ตวัตนของเรานั,นเอง  มนัจะดีกใ็หม้นัดี  มนัจะตายมนัจะป่วยกใ็หม้นัป่วย  มนัจะ
เป็นอะไรกใ็หม้นัเป็นไป  นี,ฉนัจึงพดู  ฉนัจึงยกตวัอยา่งเป็นคติ  เป็นขอ้เตือนสติพวกเรา  
ดูมนัสิ  ติดไอที้,กล่องสบู่ล่ะ  มีอนัเดียวมนัไม่ได ้  มนัมีของที,มนัจะตอ้งติดกี,อยา่ง  ตอ้ง
อยา่งนั"น ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ นี" คือตวัอะไร  อุปาทาน  ตวัทุกขแ์ลว้  สันโดษไม่มี  เพราะอะไร  
เพราะมนัยดึมั,นถือมั,นใน  ตายไปมนักไ็ปเป็นเลน็เกาะอยูที่,สบู่น่ะ  ที,จิตมนัไปยดึมั,นถือ
มั,นในสิ,งเหล่านั"น  เขา้ใจยงั  นี" เป็นตวัอยา่ง  อยา่ไปสาํคญัมนัมาก  อะไรกไ็ดท้าํมนัไป
เรื,อยๆ  แต่ไม่ใช่ไดแ้บบโมหะนะ  อะไรกไ็ดแ้บบโมหะนะไม่ใช่นะ  คาํวา่อะไรกไ็ดคื้อ
ปล่อยวางความอุปาทานในใจของเราตลอด  แต่ทาํดว้ยสติปัญญา  งานภายนอกกต็อ้งทาํ
ตอ้งพิจารณาเหตุปัจจยั  อนันั"นเรื,องของสมมติ  ใหรู้้อาศยัมนัอยู ่ นี" ใหเ้ขา้ใจไว ้ นี,ฉนัพดู
ใหฟั้งอยา่งนี"   นี,เซนเขา  นี,ท่านเวย่หล่างเขา้ถึงสุญญตา  ตน้โพธิC กไ็ม่มี  กระจกเงาใสกไ็ม่
มีแท่น  ไม่ตอ้งมาปัด  เพราะวา่มนัมีแต่ความวา่งจะไปปัดไปอะไร  พอมนัมีตวักเูขา้ไป
ปัFบมนักต็อ้งไปหาทางแกต้วักใูช่ไหม  ถูกไหม  กเ็ลยตามรอยโคไม่มีที,จบ  ไม่เจอตวัมนั  
เขา้ใจยงั  วางมนัตั"งแต่ตน้เลยวา่มนัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเราตั"งแต่ตน้
เลย  วางมนัตั"งแต่ตน้เลย  แมแ้ต่ฉนัจึงพดูใหฟั้ง  ขนัธ์ ๕ นี,มนัเป็นของกลาง  โลภโกรธ



หลงใชม้นัไดไ้หม  สติปัญญาใชม้นัไดไ้หม  เพราะฉะนั"นเมื,อเวลาสติปัญญาใชข้นัธ์ ๕ ก็
ไม่ใช่ของเรา  เมื,อโลภโกรธหลงใชข้นัธ์ ๕  ขนัธ์ ๕ กไ็ม่ใช่ของเราอีก  เป็นของกลาง  
แต่ทีนี"มนัไม่ใช่นี,  เวลาโลภโกรธหลงใชข้นัธ์ ๕   ความรู้สึกเป็นตวัขึ"นมาใช่ไหม  มนั
บอกวา่กใูช่ไหม  เชื,อมนัเลยใช่ไหม  แลว้กเ็ป็นกขึู"นมาเป็นตวัขึ"นมา  แต่ขณะที,ความรู้สึก
เป็นตวัขึ"นมาหนกัขึ"นมานั"นน่ะ  มนักย็งัเป็นขนัธ์ ๕ เป็นของกลางไม่ใช่ของเรานะ  ทาํ
สติสัมปชญัญะใหท้นัตรงนี"อยา่ลงไปเล่น  อยา่ไปเชื,อมนัวา่เป็นกจูริงๆน่ะ  มนักแ็ค่กอไก่
สระอูเฉยๆ  ความรู้สึกนั"นน่ะฉนัเทียบใหฟั้ง  เหมือนเขียนหนงัสือกอไก่สระอู  มนักแ็ค่
ตวัอกัษร  ไม่ใช่ตวัเรา  นี,คนมนัหลงตรงนี"   พอความรู้สึกมนัเป็นกขึู"นมาปัFบ  เป็นตวั
ขึ"นมาปัFบ  มนักเ็อากเูป็นตวั  พอเป็นตวั  กไูม่อยากเป็น  กไูม่อยากไดก้เ็ลยตอ้งขดัตอ้งถูนี,  
เขา้ใจยงัล่ะ   กเ็ลยหลงตามโมหะไป  เขา้ใจยงั  จริงๆแลว้นี,ตวันี"ฉนัจึงพดูไว ้ ขนัธ์ ๕ เป็น
ของกลาง  จาํไวใ้หดี้  เขาวา่เป็นอนตัตา  เมื,อเป็นของกลาง  ความรู้สึกเป็นตวักขึู"นมา  ก็
ไม่ใช่ของเรา  กไ็ม่ใช่กอีูกล่ะ  อยา่หลงเชื,อตามมนั  พอมนัเป็นกขึู"นมาปัFบ  มนัจะเผลอไป
เชื,อมนัเลยใช่ไหม  ทางโลกเขาเรียกวา่หูเบาใช่ไหม  เขา้ใจยงัล่ะ  เหมือนในนี,โศลกนี,  
เพราะฉะนั"นนี,เขาจึงถามวา่ เจโตปริยญาณรู้วารจิตคนนี,  จะรู้กิเลสเขาดว้ยไหม  รู้นะ  
เวลารู้วารจิตนี,  อยา่งไอต้วันี"มนัฟุ้งนี,  ถา้ไปรู้จิตมนัปัFบ  กิเลสตวัมนัน่ะเขา้มากลางอกเรา
ทนัที  จะรู้กิเลสมนัดว้ย  แต่ปัญญามนัจะไม่เอามนั  มนัรู้วา่เป็นเรื,องธรรมนอกไม่ใช่ของ
เรา  ปัญญาจะเห็นวา่ไม่ใช่ของเรามนักส็ลดัเลย  เขา้ใจยงั  ไม่ใช่รู้กิเลสมนักแ็ค่กอไก่
สระอิสระเอลอลิงมีชอชา้ง  ไม่ใช่นะ  ถา้รู้อยา่งนั"นไม่กระทบกระเทือน  แต่ความหนกั
ของมนัอยูก่ลางอกมนัน่ะ  ถา้ใครไปดูจิตมนัปัFบ  ความหนกัมนักเ็หมือนกลางอกเราหนกั  
เขา้ใจยงั  ไตรปิฎกเขาจึงเขียนไว ้ ไม่ใช่ไม่รู้กิเลสนะ  แต่พอมนัเป็นอยา่งนี" ปัFบทาํอยา่งไร  
สติปัญญาจะเหนือมนัไปอีก  ไม่รับมนัเลย  ไม่ใช่วา่กขึู"นมา  พอรู้วา่มนัเป็นตวักกูไ็ม่หลง
ตามมนัวา่กขึู"นมา  มนัจะเป็นธรรมชาติหนึ,ง  สติสัมปชญัญะดูอยูก่เ็ลยวา่  จิตมีโมหะกรู้็
วา่จิตมีโมหะ  จิตไม่มีโมหะกรู้็วา่จิตไม่มีโมหะ  นี,จิตตานุปัสสนา  เลยเห็นว่าจิตนี"แค่จิต
อนัหนึ,งสักแต่วา่จิต  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  จึงไม่มีทิฏฐิเขา้ไปในนั"น  ทิฏฐิที,วา่
จิตเป็นโมหะเป็นกเูป็นโมหะแลว้  จิตไม่มีโมหะกเ็ป็นกไูม่มีโมหะแลว้  พอมนัเป็นกมีู
โมหะกไูม่มีโมหะ  พอกมีูโมหะมนักย็นิร้าย  กไูม่มีโมหะกเ็ลยยนิดี  กเ็ลยยดึจิตนั"นล่ะ
เป็นของกตูวักอูยู ่  เขา้ใจยงัล่ะ  นี,จิตตานุปัสสนา  นี"ละเอียดนะ  ถา้ไม่สงวนจิตวางจิตได้
คนนั"นล่ะคือหลุดพน้น่ะ  คือจิตนั"นล่ะเป็นตวัไปรองรับเรื,องราวทั"งหมด  เมื,อวางจิตวาง



วญิญาณความรู้ทั"งหมดแลว้  มนัจะเกิดอะไรขึ"นมาไม่วา่ดีไม่ดี  เหมือนนํ"าเทนํ"าใส่ถงัน่ะ  
ถงัมนัรั,วกน้มนัไม่มี  นํ"าสะอาดมนักไ็หลทิ"ง  นํ"าสกปรกมนักไ็หลทิ"งหมด  ไม่ขงัไง  
เขา้ใจยงัล่ะ  นี,ฉนัเทียบใหฟั้งนะ  มาทศันะใหฟั้ง  แค่นี"ถา้ฟังแบบนี" เอาแบบนี" เบาเลยนะ  
เบาไหมล่ะ  ไม่สาํคญัมนัเลยไม่ใหค้วามสาํคญั  ไอต้วันี,มนัใหค้วามสาํคญัมาก  ฉนัจึง
บอกมีอะไรทาํงานเป็นปกติ  ยิ"มแยม้แจ่มใสดว้ยปัญญาอยา่ถือเขาถือเรา  อนันี" เตือน  จะ
ไม่ถือเขาไม่ถือเราไดอ้ยา่งไร  กต็อังหดัวาง  หดัอยา่จริงจงักบัสมมติมาก  ใหอ้าศยัใชใ้ช้
สติปัญญาใช ้ แต่ไม่ใหจ้ริงจงักบัมนัมาก  ไม่ใช่ไม่จริงจงัแลว้ทาํแบบเลินเล่อ  ทาํแบบขอ
ไปที  ทาํแบบมีปัญหาคนอื,นกผ็ดิอีกนะ  อนันั"นขาดสติปัญญา  เขา้ใจยงัล่ะ  ใหใ้ชใ้หถู้ก
เหมือนตูดนั,ง  จะนั,งเรือนั,งรถนั,งเรือบินกตู็ดนั,งเหมือนกนั  เพื,ออะไร  เพื,อละความยนิดี
ยนิร้าย  เรานั,งสามลอ้  เขานั,งเรือบินน่ะ  มนัเทียบเขาเทียบเราปัFบมนัจะนอ้ยเนื"อตํ,าใจ  นี"
กิเลสเกิด  กว็า่ตูดนั,งเหมือนกนันอ้ยเนื"อตํ,าใจมีไหม  ไม่มี  แต่คนใชไ้ม่เป็นน่ะ  เหมือน
แม่ชีที,พดูใหฟั้ง  ไปนั,งบนเกา้อี"กลมสูงเหนือพระอีก  หลวงพ่อบอกไม่ควรนั,ง  ไม่รู้จกั
กาลเทศะ  ไม่รู้จกัสถานที,  ตูดนั,งเหมือนกนัน่ะ  อนันี"พดูดว้ยอะไร  พดูเพื,อใหม้านะเกิด  
คาํพดูคาํเดียวกนัน่ะ  ลดตวัมานะ  ลดตวัขดัเคือง  ลดตวันอ้ยเนื"อตํ,าใจ  แต่คาํพดูอนั
เดียวกนันั"นล่ะใหต้วัมานะเกิดเบอ้เร่อเลยเห็นไหม  เขา้ใจยงั  นั,นล่ะสติปัญญาใชห้รือวา่
โมหะใช ้ นี,ฉนัแยกใหฟั้ง  ที,ท่านพดูตูดนั,งเหมือนกนัเพื,ออะไร  เพื,อละตวัยนิดียนิร้ายใน
ใจท่าน  เป็นอุบายนิ  เขา้ใจยงัแต่เราไม่รู้หรอก  เอาไปใชห้มด  จะนั,งที,ไหนกไ็ดตู้ดนั,ง
เหมือนกนั  มนักเ็ลยเสร็จเลย  อนันี" กิเลสตวัมานะ  ของเขาใชเ้พื,อลดตวัมานะ  แต่ตวัเอง
ใชเ้พื,อเพิ,มมานะ  ผลกเ็ลยต่างกนัคนละทิศเลย  เขา้ใจยงัล่ะ  พดูใหฟั้งวนันี"   จบัหลกัได้
ไหมอยา่ไปสาํคญัมั,นหมายมนั  ธาตุมนัไม่ไดว้า่อะไรนะ  ฉนัจะพดูใหฟั้งอีกนิดหนึ,งนะ  
ธาตุมนัไม่ไดว้า่  ผมมนักไ็ม่ไดว้า่มนัเป็นของเรา  ไม่ใช่เป็นเรา  ไม่ไดว้า่เป็นผมดว้ยนะ   
ขนมนักไ็ม่ไดว้า่มนัเป็นขน  มนักไ็ม่ไดว้า่เป็นของเรา  ไม่ไดว้า่เป็นเราดว้ยนะ  ฉนัจึงพดู
เมื,อวานใหฟั้งวกิผมน่ะ  ถา้ผมมนับอกวา่มนัเป็นของนาง ก.  พอนาง ข.ไปซื"อวกิมาใส่  
ผมมนัตอ้งไม่ยอมใหใ้ส่ใช่ไหม  ใช่ไหมเพราะมนัของนาง ก.ไม่ใช่นาง ข.  จริงไหม  มนั
ทาํไมยอมใหใ้ส่  เพราะมนัของกลาง  มนัไม่ใช่ของนาง ก. นาง ข.  แลว้มนักไ็ม่ไดว้า่มนั
เป็นผมเป็นอะไรดว้ย  แต่ตวัคนน่ะมนุษยน่์ะ  ตวัคิดนึกน่ะไปใหค้วามหมายมนั  แลว้ก็
ไปยดึมนั  ถา้มนัพดูไดม้นักบ็อกวา่มนุษยนี์,โง่ฉิบหายเลย  ถา้พดูแบบชาวบา้นหน่อยนะ  
โง่ฉิบหายเลยมากล่าวตู่กอูยูต่ลอด  นี,จริงไหมล่ะ  เลบ็มนักไ็ม่ไดว้า่มนัเป็นของใคร  มนั



ไม่วา่เป็นใคร  มนักไ็ม่ไดว้า่มนัเป็นเลบ็  แต่ตวัคิดนึกน่ะไปวา่มนั  ตวัความเห็นนั,นเอง  ก็
คือไปเรียนรู้สมมติมา  ไปสมมติใหม้นั  แลว้กบ็อกวา่อนันี" ดีอนันี"ไม่ดี  พอดีกอ็ยากได ้ 
พอไม่ดีกผ็ลกัไส  ไอค้วามรู้ไม่เท่าทนัตรงนี" คืออะไร  คือความหลงนั,นเอง  เป็นอุปาทาน
ไปสาํคญัมั,นหมาย  ทีนี"ถา้ตวัคิดนึกไล่เขา้ไปอีก  ตวัคิดนึกน่ะคิดไปดบัไปไหม  คิดทุก
อยา่งดบัไปทุกครั" งเลย  ถา้เอาสติดูมนั  เมื,อความคิดมนัเกิดดบัอยูแ่ลว้  ตวัมนัจะไปเชื,อ
มนัไดอ้ยา่งไร  กต็วัมนัยงัไม่เที,ยงน่ะ  มนัดบัอยูแ่ลว้มนัไม่ไดค้งอยู ่ ตวัมนัยงัคงอยูไ่ม่ได้
แลว้จะไปเชื,อมนัไดอ้ยา่งไร  ถูกไหม  นี,ไล่เขา้ไปตวัคิดนึกอีก  กเ็ลยรู้วา่ตวัคิดนึกเป็นตวั
ไม่เที,ยง  เป็นตวัไปสมมติเขาทั"งหลาย  ธรรมชาติเขาอยูอ่ยา่งนั"น  ธาตุเขาอยูอ่ยา่งนั"นน่ะ  
นี" ล่ะที,หลวงพ่อจึงเอาตวัคิดนึกกบัตวัรู้มาวจิยั  ตวัรู้มนัเป็นแค่รู้อยู ่  ตวัคิดนึกกเ็ป็นตวั
สมมติเขา  แลว้กเ็ห็นความจริงวา่ตวัคิดนึกมนักไ็ม่เที,ยง  จึงไม่ตามมนัไป  มนัจะคิดดี
คิดร้ายกเ็รื,องของมนั  เรื,องของมนันะไม่หา้มดว้ยนะ  เรื,องของมนัมนัจะคิดดีกใ็หม้นัคิด
ดี  มนัคิดร้ายกใ็หม้นัคิดร้ายเรื,องของมนั  เรากมี็หนา้ที,อยา่งเดียวรู้แลว้ละไม่ตามมนัไป  
เพราะรู้แลว้วา่มนัคิดไปแลว้กด็บัไป  เขา้ใจยงัล่ะ  พอตรงนี" ปัFบมนัจะค่อยๆเบา  เบาแลว้
มนัจะรู้จกัปล่อยเอง   รูปกป็ล่อยไปตามเรื,องเขาซะ  เขาจะแก่กใ็หเ้ขาแก่ซะ   เขาจะเจบ็ก็
เขาเจบ็ซะ  เขาจะตายกใ็หเ้ขาตายซะ  เขาจะอาการไม่ครบ ๓๒ กใ็หไ้ม่ครบซะ  เขาจะ
เป็นแผลกใ็หเ้ป็นซะ  เขาจะเป็นอะไรกเ็ป็นซะตามเหตุปัจจยักแ็กไ้ขมนัไป  กเ็ลยปล่อย
เขาไปตามสภาพของเขา  ไม่เขา้ไปยดึมั,นถือมั,นเขาแลว้  เวทนามนัสุข  เดีOยวมนัสุข  เดีOยว
มนัทุกข ์  เดีOยวมนัเฉยๆ  กป็ล่อยมนัไปซะ  มนัจะทุกขก์ใ็หม้นัทุกขซ์ะ  มนัเฉยกเ็ฉยซะ  
มนัอยากสุขกใ็หม้นัสุขซะ  สัญญาจาํ  เดีOยวจาํเรื,องนั"นเรื,องนี"กใ็หม้นัจาํไปซะ  มนัจะจาํดี
กใ็หม้นัจาํดี  จาํไม่ดีกใ็หม้นัจาํไม่ดี  ไม่ไปยนิดียนิร้ายตามมนั  เพราะเห็นมนัแลว้มนัจาํ
ไปมนักเ็กิดดบั  มนัวา่งจากความเป็นของกตูวักตูั"งแต่ตน้แลว้  ไม่ตอ้งไปเช็ดไง  เขา้ใจยงั
ล่ะ  สังขารมนัคิด  มนัคิดดีกเ็รื,องมนัคิด  มนัคิดไม่ดีกเ็รื,องมนัคิดไม่ดี  ไม่เอาเราเขา้ไปใน
นั"นนั,นเอง  ปล่อยมนัไปซะ  วางมนัตามสภาพมนัซะ  ความรู้  เดีOยวมนัรู้เรื,องนั"นรู้เรื,องนี"
เกิดดบั  เกิดดบัอยา่งนี" ใหม้นัรู้ไปซะ  รู้กไ็ม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ปล่อยมนัไปตามสภาพ
ของมนัซะ  พอปล่อยไปอยา่งนี"มนักเ็ลยเบา  นี" ล่ะเขาเรียกวา่วางภาระ  วางขนัธ์ ๕ นั,นเอง  
จาํใหดี้นะคาํนี" ที,พระพุทธเจา้บอก “ภาราหะเว ปัญจกัขนัธาฯ ขนัธ์ทั"ง ๕ เป็นภาระจริงๆ” 
เพราะไปยดึมนัไวใ้ช่ไหม  พอวางมนัไดน้ั,นล่ะเบาเลย   วางภาระไม่ยดึมนัไว ้ วางมนัซะ  
วางมนัลง  วางมนัลงซะ  แลว้ท่านกมี็อีกบทหนึ,งเตือนสติ “อะเนกะชาติ สังสารังฯ” ท่าน



ตามตวัความเห็นนั,นเอง  ตวัตณัหานั,นเอง  ตณัหากต็วัคิดนึกเป็นตวัสมมติ  เป็นตวั
ความเห็นนั,นเอง  เป็นตวัตณัหานั,นเอง  เขา้ใจยงั  เพราะนั"นน่ะท่านตามตวัคิดนึกไป  มนั
สร้างบา้น สร้างภพ สร้างชาติมาไม่รู้เท่าไหร่  ท่านไม่เคยเจอตวัมนั  ตอนนี" ท่านเจอตวัมนั
แลว้  ท่านไม่ตามมนัแลว้  เห็นมนัแลว้  ปล่อยมนัไปหมดเลยมนักเ็ลยดบั  นี, ๒ บทนี"ให้
จาํไว ้  เพราะนั"นจาํใหดี้ตวัคิดนึกน่ะอยา่ตามมนั  อยา่ไปตามมนั  มนัหนกักอ็ยา่ไปหนกั
ตามมนั  อยา่ไปใหค้วามสาํคญันั,นเอง  พอใหค้วามสาํคญัมนัมนักเ็ลยมั,น  เป็นอยา่งนั"น
แลว้กห็มายวา่เป็นอยา่งนี"   วางความบญัญติัมนัทั"งหมดในความหมายของมนัทั"งหมด  นี,
แค่นี" ล่ะ  นี,ถา้มนัยงัไม่เห็นมนัยงัไม่ยอม  กพ็ิจารณากายมนัวา่อะไร  ผมมนัวา่มนัเป็นใคร
ไหม  นั,นล่ะแลว้กไ็ล่มนัไปถึงที,มนัน่ะ  แลว้กจ็ะค่อยๆเห็น  พอค่อยเห็นค่อยวาง  เรื,อง
อะไรมนัจะวางหมด  วางๆวางๆ  แลว้รู้จกัวา่ง  ไม่รู้จะไปเอาทาํไม  แลว้จึงรู้วา่กโูง่ฉิบ
หายเลย  เกิดมาไม่ใช่มาเอาเรื,องเหล่านี" เลยนะ  ไม่ใช่เกิดมาเพื,อจะทุกขน์ะ  บวชมาก็
ไม่ใช่บวชมาเพื,อจะเอาทุกขน์ะ  บวชมาเพื,อจะหดัปล่อยวางตรงนี" ต่างหาก  นี,คือหนา้ที,
ของนกับวช  เขา้ใจยงั  ที,มนัไม่ตรงหนา้ที,มนัเลยวุ่นวาย  เหมือนพดูกนัเมื,อวาน  มนัไม่
ตรงหนา้ที,มนัจึงวุน่วาย  เลยมีแต่เอาขา้งนอก  มนัเอาขา้งในไม่เป็น  วางไม่เป็น  เอา้
เท่านั"นล่ะมา. 


