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ความหลดพน
เมอพระปญจวคคยหนจากพระพทธองคแลว ทานเหนวาเปนลาภเปนโชคของทาน จะ
ไดมโอกาสท'าความเพยร
คร(งเมอพระปญจวคคยอย)กวนวายกอกวนหลายอารมณ
บดน(พระปญจวคคยออกจากทาน
พระปญจวคคยเหนวาพระพทธองคน(นคลายออก
จากความเพยรเวยนมาหาความมกมาก เพราะวาสมยกอนน(นเอาจร-งเอาจงเรองอตตกลมถานโยโค เรองการทรมาน เรองการขบ เรองการฉน เรองการหลบการนอน เอาแทๆ
เมอถ2งคราวอนน(แลว พอมาพ-จารณาแลวมนกไมเปนไป ประพฤต-ดวยท-ฏฐ- ประพฤตดวยมานะ ดวยความย2ดมนถอมน ค-ดปรารภโลกวาเปนธรรม ค-ดปรารภตนวาเปนธรรม
มนไมไดปรารภธรรมะ
อยางวาเราจะทรมาน
ปฏ-บต-ดปฏ-บต-ชอบ
กอนจะท'าอยางน(นกปรารภวาใหโลก
สรรเสร-ญ ใหเขาวานแหละเปนคนเอาจร-งเอาจง กเลยท'าอนน(น เปนโลกหมด ท'าเพอ
ความยกยองสรรเสร-ญ ใหเขาวาด ใหเขาวาเล-ศ ใหเขาวาประเสร-ฐ ใหเขาวาปฏ-บต-ด
ปฏ-บต-ชอบ ค-ดอยางน(แลวจ2งท'า เรยกวามนปรารภโลก อกอยางหน2งคอปรารภตนเอง
เชอมนในความเหนของตนเอง เชอมนในการประพฤต-ปฏ-บต-ของตน ใครจะวาผ-ดกชาง
ถ)กกตาม ไมเอาเปนประมาณ ชอบอยางไรกท'าอยางน(น ไมไดคล'าหนาคล'าหลง น
ปรารภตนเองอกประเภทหน2ง อยาปลอยอยาวางดวยความย2ดมน
เรองปรารภโลกกบปรารภตนน( มนมแตเรองอปาทานแนนหนาอย)เทาน(น พระพทธองค
พ-จารณาเหนวาเรองทจะปรารภธรรมะ คอใหมนถ)กธรรมะแลวจ2งท'าไมม ฉะน(นการ
ปฏ-บต-จ2งเปนหมน ละก-เลสไมไดทานกหวนมาพ-จารณาใหมคอ ทท'างานต(งแตตนทาน
กมาด)ผลงาน มน สงทประพฤตปฏ-บต-น(น ผลทเก-ดจากเหตททานกระท'าน(นเปน
อยางไร ภาวนาแลวค-ดไปล2กซง2( แลวเหนวามนไมถ)ก มแตเรองตนเทาน(น เรองโลก
เทาน(น เรองธรรมะเรองอนตตาน(ไมม เรองส)ญ เรองวาง เรองปลอย เรองวาง ไมม คอ
เรองปลอยวางมนมอย) แตวาปลอยโดยความย2ดมนถอมน
ทานกค-ดไปค-ดมาพ-จารณาด)แลว ถ2งจะสอนล)กศษ
- ยเขากเหนไมได ไมใชสงทจะบอก
ใหล)กศษ
ยเขาใจกนไดงาย
เพราะวาล)
ก
ศ
ษ
ยน(
น
เขาแนนเหลอเกน
ในการกระท'
าอยาง
น(น ในการสอนอยางน(น ในความเหนอยางน(น พระพทธเจาของเราทานกเหนวาท'า
อยางน(น กท'าตายเปลา อดตายเปลา ท'าตามโลก ท'าตามตน ทานกพ-จารณาใหม หา
สงทมนพอด
เปนสมมาปฏ-ปทา สวนจ-ตกเปนจ-ต สวนกายกเปนกายเรองกายน(มนไมใช
ก-เลสตณหากบใครหรอก ถาจะไปฆาอนน(นเฉยๆมนกไมหมดก-เลส มนไมใชทของมน
แมจะอดขบอดฉน อดหลบอดนอนใหมนเหยวมนแหง วาจะใหมนหมดก-เลสน(น มนก
หมดไมไดแตความเขาใจทวามนไดสงสอนในการทรมานน( พระปญจวคคยต-ดมาก
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ทาอะไรใหเป!นเร"#องธรรมดาๆ
ตอน(นพระพทธเจากกลบมาฉนจงหนใหมากข2น
(
ใหมนธรรมดาอะไรกใหมนธรรมดาๆ
มากข2น
(
พอพระปญจวคคยเหนการประพฤต-ปฏ-บต-ของพระพทธองคเคลอนจากของ
เกา
มนเปลยนจากการปฏ-บต-น(นมากเลยพากนเขาใจวาพระพทธองคน(นคลายความ
เพยรเวยนมาหาความมกมาก ความเหนผ)หน2งมนจะเลอนข2น
( ไปขางบน คอพนสมมตอกผ)หน2งเหนวามนจะเลอนลงไปขางลาง คอคลายความเพยรเวยนมาหาความมกมาก
การทนมานตนเองมนแนนอย)ในหวใจของพระปญจวคคยท(งหลาย เพราะพระพทธองค
กเคยสอนอยางน(นปฏ-บต-มาอยางน(น สอนมาอยางน(น จนกวาทานไดเหนโทษมน เหน
โทษมนชดเจน ทานจ2งละมนได เมอละมนไดแลว ทานกเหนประโยชนในการละน(น
ทานจ2งกระท'าอยางน(นโดยม-ไดลงขอผ)อนเลยพอพระปญจวคคยเหนพระพทธเจาท'า
อยางน(น กพากนหนจากทาน เหนวามนไมถ)ก ไมท'าตาม กเหมอนนกทหนจากตนไม
เหนวาตนไมไมมก-งหรอกานกวางขวาง ไมมรมมเยน หรอปลาจะหนจากน'(า กเหนวาน'(า
มนนอย ไมเยน มนเบอ วาอยางน(น ความเหนเปนอยางน(น กเลยเล-กกนจาก
พระพทธเจา

กายก!ใหเป!นกาย จตก!ใหเป!นจต
ทน(พระองคกไดพ-จารณาธรรม ทานกเลยฉนใหสบาย อย)ใหสบาย จ-ตกใหมนเปนจ-ต
กายกใหมนเปนกาย จ-ตมนกเปนเรองของจ-ต กายมนกเปนเรองของกาย ทานกไมได
บบมนเทาไร ไมไดบงคบมนเทาไร พอแตจะท'าราคะ โทสะ โมหะ ใหบรรเทาลง แต
กอนทานกเด-นอย)สองทาง กามสขลล-กานโยโค มความสขมความรกเก-ดข2น
( มาแลวก
สนใจเกาะดวยอปาทาน เปนตวเปนตนข2น
( มา ไมไดปลอยไมไดวาง กระทบความสขก
ต-ดในความสข กระทบความทกขกต-ดในความทกข เปนกามสขลล-กานโยโค กบอตตกลมถานโยโค พระองคต-ดอย)ในสงสาร ทานมองพ-จารณาเหนชดเจนเขาไปวา อนน(
ไมใชหนาทของสมณะทจะเด-นไปในทางน(น
สขแลวกย2ดสข
ทกขแลวกย2ดทกข
คณสมบต-ของผ)เปนสมณะไมใชอยางน(น
ไมใชเรองย2ดเรองมนเรองหมายในสงท(
- ง
หลายเหลาน(น คร(นต-ดอย)ในน(นมนกเปนตวเปนตน มนกเปนโลก ถาปฏ-บต-บากบนใน
สงท(
- งหลายเหลาน(น กยงไมเปนโลกว-ท)ไมร)แจงโลก ว-งทางซายว-งทางขวาอย)ตลอด
เวลา บดน(ทานเพงถ2งสวนจ-ต จร-งๆ ตามรกษาจ-ตของตนลวนๆ สอนจ-ตของตนลวนๆ

เราหวงแหนกายของเราเพราะอะไร?
เรองธรรมชาต-ทกอยางมนเปนไปตามเรองของมน ไมไดเปนอะไร เหมอนกนกบโรคใน
รางกายเราน( เปนเจบ เปนไข เปนหวดเปนไอ เปนโรคน(นโรคน( กเปน ในรางกายของ
เรา ความเปนจร-งคนเรากหวงแหนกายของเราจนเก-นขอบเขตเหมอนกน กอนทมนจะ
หวงแหนกเนองจากความเหนผ-ด มนจ2งปลอยไมได อยางศาลาเราอย)เด<ยวน(เราสราง
มนข2น
( เปนศาลาของเรา จ-(งเหลนมนกมาอย) จ-(กจกมนกมาอย)หน)มนกมาอย) เราก
เบยดเบยนแตมน
เพราะเราเหนวาศาลาของเราไมใชของจ-(งเหลนจ-(งจก
เลย
เบยดเบยนมน เหมอนกนกบโรคในรางกายเราทเปนอย) รางกายเราถอวาเปนบานเปน
ของของเรา ถาจะมาเจบหวปวดทองน-ดหน2งกทรนทราย ไมอยากใหมนเจบ ไมอยาก
ใหมนเปนทกข ขากขาของเราไมอยากใหมนเจบ แขนกแขนของเราไมอยากใหมนเจบ
หวนกหวของเรา ไมอยากใหมนเจบ ไมอยากใหมนเปนอะไรเลย ทน รกษามนใหได
หลงไป หลงจากความจร-งมา เรากจรเขามาอย)กบสงขาร น(กเหมอนกน ศาลาน(ไมใช
ศาลาของเราตามความจร-งนะ เรากเปนเจาของชวคราว หน)มนกเปนเจาของชวคราว
จ-(งเหลนมนกเปนเจาของชวคราว จ-(งจกมนกเปนเจาของชวคราวเทาน(นแตมนไมร)จก
กน
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เม"#อย)ดม#นในสงขารก!เป!นทกข
รางกายน(กเหมอนกน ความเปนจร-งพระพทธเจาทานสอนวาไมมตวไมมตนอย)น( เราก
มาย2ดสงขารกอนน(วาเปนตวเปนตน
เปนเราเปนเขาแนนอนเขาไป
ทน(สงขารจะ
เปลยนแปลงกไมอยากใหเปลยนบอกเทาไรกไมเขาใจ พ)ดเทาไรกไมเขาใจ บอกจร-งๆ
กย-งหลงจร-งๆอนน(ไมใชตว วาอยางน(น กย-งหลงใหญ ย-งไมร)เรอง เรามาภาวนาใหมน
เปนตวเปนตน ฉะน(นคนโดยมากไมเหนตวตน ผ)ทเหนตวตนจร-งๆกคอผ)ทเหนวาม-ใชตว
ม-ใชตน คอเหนตนตามธรรมชาต- ผ)ทเหนตวดวยอปาทานน(วา นเปนตวเปนตน ผ)น(นไม
เหน มนกาวกายอย)อยางน(นะ จะท'าอยางไร มนไมเหนงายๆกอนน( อปาทานมนย2ดไว

ใชปญญาในการดบทกข
ฉะน(นทานจ2งบอกวาใหพ-จารณาร)เทาดวยปญญา
ใหเหนดวยปญญา
คอพ-จารณา
สงขารวา มนจร-งอยางไรกใหเหนตามเปนจร-งอยางน(น อาศยปญญาร)ตามเปนจร-งของ
สงขารเรยกวาตวปญญา
ถาร)ไมตามเปนจร-งของสงขารน(นกไปแยงกน
ไปขดกน
สงขารน(มนสมควรทจะปลอยไปแลว กยงจะไปกางไปก(นมนไว ไปรองขอใหเปนอย)
อยางน(น หาสงของสารพดอยางมาแกมน
มาไถถอนเอาสารพด ถามนเจบมนไขแลว
ไมอยากไป จ2งคนหาส)ตรอะไรตางๆพากนมาสวด ส)ตร โพชฌงโค ธมมจกร อนต
ตลกขณส)ตร ไมอยากใหมนเปนอยางน(นพากนก(นพากนหาม กเลยเปนพ-ธรตองไป ย2ด
มนถอมนย-งไปกนใหญโดยบทสวดตางๆ คอสวดใหมนหายโรค เอามาสวดตออายกน
เอามาสวดใหมนยนยาว สารพดอยาง

จดหมายของการสวดมนต-ท-องมนต
ความเปนจร-งทานใหสวดเพอเหนชด แตเรามาสวดใหหลงร)ปง อน-จจง เวทนา อน-จจา
สญญา อน-จจา สงขารา อน-จจา ว-ญญาณง อน-จจง...บททสวดน(นไมใชสวดใหเราหลง
นะ สวดใหเราร)เรองตามความเปนจร-งของมนอยางน(น จะไดปลอยจะไดวาง จะไดไม
เสยใจ จะไดทอดอาลย อนน(นมนจะสน
( แตเรามาสวดใหมนยาวออก ถามนยาวอยาก
จะใหมนสน
( บงคบธรรมชาต-ใหมนเปนไป หลงกนหมด ทมาท'ากนในศาลาน(นกมาหลง
กนหมดทกคน คนทสวดกหลง คนทนอนฟงอย)กหลง ใครทไหนกหลงท(งน(น ท'า
อยางไรจ2งจะไมเปนทกข ค-ดอยางน(น จะปฏ-บต-ทไหนกน จ2งปฏ-บต-ใหมนหลงไปแก
ความจร-งในเรองน(น ถามนเก-ดข2น
( มาแลว ทานผ)ร)ท(งหลายเหนวามนไมมอะไรเก-ดมา
แลวตองมโรคอยางน( แตวาพระพทธเจากด อร-ยสาวกของทานกด มเจบมไขเปน
ธรรมดา ทานกรกษาฉนยาเปนธรรมดาเทาน(นแหละ มนเปนเรองแกธาต แตความเปน
จร-งทานไมไดถอมนถอลางถอขลง ย2ดมนจนเก-นไป หรอก ทานกรกษามนดวยความ
เหนชอบ ไมใชรกษาดวยความหลง มนหายกหาย ไมหายกไมหาย เปนอยางน(น

สวดมนตเพ"อ
# ใหใจพบแสงสว-าง
อนน(แหละ เขาวาศาสนาในประเทศไทยเรามนเจร-ญ แตผมวามนเสอมจนถ2งทสดมน
แลว ในศาลามแตห)ฟงท(งน(น หมดศาลาเลยเอยงห)ฟง มนเอยงซายเลยนะ ตลอด
ผ)ใหญผ)โตกท'าอยางน(นอย) วามนเปนอยางน(น มนเลยหลงตามกนหมดทกอยางเลย
ฉะน(นถาเราไปเหนอยางน(นแลว กเลยพ)ดอะไรไมออก มนคนละเรองกน แลวจะใหมน
พนทกขกนทไหน ทานใหสวดเพอใหมนแจง เรามาสวดใหมนมดมนหนหลงใสกนเลย
ผ)หน2งเด-นไปทางตะวนตก อกผ)หน2งเด-นไปทางตะวนออก จะพบกนไดอยางไร มนไม
ใกลเลยเรองเหลาน( ถาหากวาเราไดภาวนาแลว ตามความเปนจร-งมนเปนอยางน(น ก
ก'าลงหลงกน ไมร)จะวากนไดอยางไร อะไรกเปนพ-ธรตองไปหมดทกอยาง สวดอย) แต
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วาสวดดวยความโง ไมใชสวดดวยปญญา เรยนแตเรยนดวยความโง ไมไดเรยนดวย
ปญญา ร)กร)ดวยความโง ไมไดร)ดวยปญญา มนเลยไปกไปดวยความโง อย)กอย)ดวย
ความโง มนกเปนอยางน(น ทสอนกนทกวนน(กเรยกวาสอนใหคนโงท(งน(นแหละ แตเขา
วาสอนใหคนฉลาด สอนใหคนร) แตหลกความเปนจร-ง ฟงๆด)แลวกสอนใหคนหลง
งมงาย

อย-าย)ดม#น ว-าเป!นของเรา
ความเปนจร-ง หลกธรรมะ ทานสอนใหพวกเราท(งหลายปฏ-บต-เพอเหนอนตตา คอเหน
ตวตนน(วามนเปนของวาง ไมใชเปนของมตวตน เปนของวางจากตวตน แตเรากมา
เรยนกนใหมนเปนตวเปนตนกเลยไมอยากจะใหมนทกข
ไมอยากจะใหมนล'าบาก
อยากจะใหมนสะดวก อยากจะใหมนพนทกข ถามตวมตนมนจะพนทกขเมอไร ด)ซ อยางเรามของชน
-( หน2งทมราคามาก เมอเราไดรบมาเปนของเราแลว เปลยนเสย จ-ตใจ
เปลยนแลว ตองหาทวางมน จะเอาไวตรงไหนดหนอ เอาไวตรงน(นขโมยมนจะยองเอา
ไปละม(ง ค-ดจนเล-กค-ดแลวหาทซอนของ นะ แลวจ-ตมนเปลยนเมอไร มนเปลยนเมอ
เราไดวตถอนน(เอง ทกขแลวเอาไวตรงน(กไมคอยสบายใจ
เอาไวตรงน(นกไมคอย
สบายใจ เลยวนกนจนหมดแหละ นงกทกข เด-นกทกข นอนกทกข นทกขเก-ดข2(นมา
แลวมนเก-ดเมอไร มนเก-ดในเมอเราเขาใจวาของของเรา มนมมาแลว ได มาแลว ทกข
อย)เด<ยวน( แตกอนไมม มนกไมเปนทกข ทกขยงไมเก-ด ไมมอะไรเก-ดข2น
( ทจะจบมน

พลกสมมตใหเป!นวมตต
อตตาน(กเหมอนกน ถาเราเขาใจวาตวของเรา ตนของเรา สภาพสงแวดลอมน(
นมนก
เปนของตนไปดวย ของเราไปดวย มนกเลยวนข2(นไป เพราะอะไร ตนเหตคอมนมตวม
ตน ไมไดเพ-กสมมต-อนน(ออกใหเหนว-มตต- ตวตนน(มนเปนของสมมต- ใหเพ-กใหร(อ
สมมต-อนน(ออกใหเหนแกนของมน คอว-มตต- พล-กสมมต-อนน(กลบใหเปนว-มตตอนน(ถาเปรยบกบขาวกเรยกวาขาวยงไมไดซอม ขาวน(นก-นไดไหม ก-นได แตเราไป
ปฏ-บต-มนซ - คอใหเอาไปซอมมน ใหถอดเปลอกออกไปเสย มนกจะเจอขาวสารอย)ตรง
น(นแหละ ทน(ถาเราไมไดสมนออกจากเปลอกของมนกไมเปนขาวสาร ความเหนเชนน(
กเหมอนกนกบสนข สนขมนนอนอย)บนกองขาวเปลอกนนแหละทองรองจ?อก...จ?อก..
จ?อก...มนกมวแตนอนอย)นนแหละ จ-ตมนหวนว-ตก "จะไปหาก-นทไหนหนอ" แนะ ทอง
มนห-วมนกโจนออกจากกองขาวเปลอก ว-งไปหาก-นอาหารเศษๆท(งหลายเหลาน(น ท(งๆ
ทมนนอนทบอย)อาหารมนอย)ตรงน(น แตมนไมร)จก เพราะอะไร มนไมเหนขาว สนขมน
ก-นขาวเปลอกไมได
อาหารมนมอย)แตมนก-นไมได
ความร)เรามอย)ถาเราไมเอาไป
ปฏ-บต- เรากไมร)เรองเหมอนกน โงขนาดสนขมนนอนอย)บนกองขาวเปลอกนอนทบ
อาหารอย)ได แตวาไมร)จกก-นอาหารทมนนอนทบอย) เมอห-วอาหารกตองโจนจากขาว
ว-งไปหาก-นทอน อนน(มนกนาสงสารอย)เหมอนกน อยาท'าตวเหมอนสนขนอนอย)บน
กองขาวเปลอก
เหมอนกนฉนน(นขาวสารมอย) อะไรมนป-ด เปลอกขาวมนป-ดสนขก-นไมไดว-มตต-กมอย)
อะไรมนป-ดไว สมมต-มนป-ดไมใหเหนว-มตต- ใหพทธบร-ษทท(งหลายนงทบ ไมร)
จก..'ขาว' ไมร)จกการประพฤต-ปฏ-บต-นนจ2งไมเหนว-มตต-มนกจ2งต-ดสม มต- อย)ตลอดกาล
ตลอดเวลา เมอมนต-ดอย)ในสมมต-มนกเก-ดทกขข2น
( มา เก-ดภพข2น
( มา เก-ดชาต- ข2(นมา
ชรา พยาธ- มรณะ ถ2งวนตายตามเขามา ฉะน(นมนไมมอะไรบงอย)หรอก มนบงอย)ตรงน(
เราเรยนธรรมะ ไมร)จกธรรมะ กเหมอนกบสนขนอนอย)บนขาวเปลอก ไมร)จกขาว ห-ว
จวนจะตายมนกตายท-(งเฉยๆนนแหละ ไมมอะไรก-น ขาวเปลอกมนก-นไมได มนไมร)จก
หาอาหารของมนเลย นานๆไปไมมอะไรก-น มนกตายไปบนกองขาวเปลอกนนแหละ
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บนอาหารนนแหละ

อย-าคดว-าร.มากแลวจะเห!นพระพทธเจา
มนษยเราน(กเหมอนกน ธรรมทเราเรยนมา ธรรมะทพระพทธองคตรสไว ถ2งจะศก
2 ษา
ธรรมะเทาไรกตามทเถ-ด ถาไมประพฤต-ปฏ-บต-แลวกไมเหน ไมเหนแลวกไมร) ไมร)กไมร)
จก ขอปฏ-บต- อยาพ2งวาเราเรยนมาก เราร)มากแลวเราจะเหนธรรมะของพระพทธเจา ก
เหมอนเรามตา อยางน(กน2กวาเราเหนทกอยาง เพราะวาเรามองไปแลว หรอจะน2กวาเรา
ไดย-นแลวทกอยาง เพราะเรามห)อย)แลว มนเหนไมถ2งทสดของมน มนกเปนตานอกไป
ทานไมจดวาเปนตาใน ห)กเรยกวาห)นอก ไมไดเรยกวาห)ใน ม-ฉะน(นถาทานพล-กสมมตเขาไปเหนว-มตต- แลวกเปนของจร-ง เหนชด ถอนทนท มนจ2งถอนสมมต-ออก ถอน
ความย2ดมนถอมนออก ถอนทกสงทกอยาง
-

ผลไม (ธรรมะ) ม0อย.แ
- ลวตามธรรมชาต
เหมอนกบผลไมหวานๆใบหน2ง ผลไมน(นมนหวานอย)กจร-งแตวามนตองอาศยการกระ
ทบประสบจ2งร)วามนหวานหรอมนเปร(ยวจร-งผลไมน(นถาไมมอะไรกระทบ มนกหวานอย)
ตามธรรมชาต- หวานแตไมมใครร)จก เหมอนธรรมะของพระพทธเจาของเรา เปนสจจ
ธรรมจร-งอย)กตาม แตส'าหรบคนทไมร)จร-งน(นกเปนของไมจร-ง ถ2งมนจะดเล-ศประเสร-ฐ
สกเทาไรกตามทเถอะมนไมมราคาเฉพาะกบคนทไมร)เรอง
ฉะน(นจะไปเอาทกขท'าไม ใครในโลกน(อยากเอาทกขใสตวมไหม ไมมใครท(งน(นแหละ
ไมอยากไดทกข แตวาสรางเหตใหทกขเก-ดข2(นมา มนกเทากบเราไปแสวงหาความ
ทกขนนเอง แตใจจร-งของเราแสวงหาความสข ไมอยากไดทกข นมนกเปนของมนอย)
อยางน(ท'าไมจ-ตใจของเรามนสรางเหตใหทกขเก-ดข2(นมาได เราร)เทาน(กพอแลวใจเรา
ไมชอบทกข แตเราสรางความทกขข2น
( มาเปนตวของเราท'าไม มนกเหนงายๆกคอคนท
ไมร)จกทกขนนเอง ไมร)จกทกข ไมร)จกเหตเก-ดของทกข ไมร)ความดบทกข ไมร)ขอ
ปฏ-บต-ใหถ2งความดบทกข จ2งประพฤต-อยางน(น จ2งเหนอยางน(น จะไมมความทกขได
อยางไรกเพราะคนไปท'าอยางน(น

เม"#อคดผดก!เกดทกข
ถามนเปนเชนน(น มนกเปนม-จฉาท-ฏฐ-ท(งดนน(นแหละ แตวาเราไมเขาใจวาเปนม-จฉา
ท-ฏฐ- อะไรทเราไดพ)ด เราไดเหน เราไดท'าแลวเปนทกข อนน(นเปนม-จฉาท-ฏฐ-ท(งน(น
ถาไมเปนม-จฉาท-ฏฐ-มนไมทกขอยางน(นหรอก มนไมย2ดในความทกขอนน(น มนไมย2ด
ในความสขน(นๆ ไมไดย2ดตามอาการท(งหลายเหลาน(น มนจะปลอยวางตามเรองของ
มน เชน กระแสน'(าทมนไหลมา ไมตองกาง ก(นมน ใหมนไหลไปตามสะดวกของมนน(น
แหละ เพราะมนไหลอยางน(น กระแสธรรมกเปนอยางน(น กระแสจ-ตของเราทไมร)จกมน
กไปกางก(นธรรมะดวยทวาเปนม-จฉาท-ฏฐ- แลวไปตะโกน โนน ม-จฉาท-ฏฐ-อย)ทโนน คน
โนนเปนม-จฉาท-ฏฐ- แตตวเราเองเปนม-จฉาท-ฏฐ- คอทกขเก-ดข2น
( มาเพราะ เราเปนม-จฉา
ท-ฏฐ- อนน(นเราไมร)เรอง อนน(กนาสงเกตนาพ-จารณาเหมอนกนนะ ถาเปนม-จฉาท-ฏฐเมอไรกเปนทกขเมอน(น ไมทกขในเวลาปจจบนน(น ตอไปมนกใหผลมาเปนทกข
อนน(พด
) เฉพาะคนเรามนหลงเทาน(น อะไรมนป-ดไว อะไรมนบงไว สมมต-มนบงว-มตต-ให
คนมอง เหนไมชดในธรรมท(งหลาย ตางคนกตางศก
2 ษา ตางคนกตางเลาเรยน ตางคน
กตางท'า แตท'าดวยความไมร)จก กเหมอนกนกบคนหลงตะวนน(นแหละ เด-นไปทาง
ตะวนตกเขาใจวาเด-นไปทางตะวนออก หรอเด-นไปท-ศเหนอเขาใจวาเด-นไปท-ศใต มน
หลงขนาดน( เราปฏ-บต-น(มนกเลยเปนข(ของการปฏ-บต-โดยตรงแลวมนกเปนว-บต- ว-บต-น(
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คอมนพล-กไปคนละทาง หมดจากความมงหมายของธรรมะทถ)กตอง สภาพอนน(เปน
เหตใหเก-ดทกข เรากเขาใจวาอนน(ถาท'าข2(น ถาบนข2(น ถาทองข2(น ถาร)เรองอนน( มนจะ
เปนเหตใหทกขดบ กเหมอนกนกบคนทอยากไดมากๆนนแหละ อะไรๆกหามามากๆ ถา
เราไดมากแลวมนกดบทกข จะไมมทกข ความเขาใจของคนมนเปนอยางน( แตวามน
ค-ดไปคนละทาง เหมอนกนกบคนน(ไปท-ศเหนอ คนน(นไปท-ศใต น2กวาไปทางเดยวกน

สงขารท1งหลายเปล0#ยนแปลงไปเสมอ
ฉะน(นพทธบร-ษทท(งหลาย มนษยเราท(งหลายจ2งจมอย)ในกองทกข อย)ในวฏฏสงสาร ก
เพราะค-ดอยางน( ถามโรคภยไขเจบข2(นมากน2กแตจะใหมนหายเทาน(น อยากจะใหมน
หายเด<ยวน( จะใหมนหายเทาน(นแหละ ไมน2กวาอนน(มนเปนสงขาร อนน(ไมมใครร)จก
สงขารมนเปลยน ทนไมได ฟงไมได จะตองใหหายใหหมด แตผลสดทายมนกส)ไมได
ส)ความจร-งไมได พงหมด อนน(คอเราไมไดค-ด คอมนเหนผ-ดหนกเขาไปเรอยๆ
การประพฤต-ปฏ-บต-ทกอยางเพอเหนธรรมะมนเล-ศกวาสงท(
พระพทธ
- งหลายท(งปวง
องคสรางบารมต(งแตทานบารมไปถ2งปรมตถบารมเพออะไร กเพอใหร)จกอนน( เพอให
เหนธรรมะ ใหปฏ-บต-ธรรมะ แลวใหร)ธรรมะ ใหใจเปนธรรมะ ใหปลอยวางเพอจะไมให
หนก อยาไปย2ดมนถอมนมน หรอจะพ)ดงายๆอกอยางหน2งวา ใหย2ดแตอยาใหมน นก
ถ)กเหมอนกน คอเราเหนอะไรกจบมนข2(นมาด)เสย "เออ...อนน(กอนน(น" แลวกวางมนไป
เหนอนน(นอกกย2ดมาอก แตอยาย2ดใหมนมน เอามาพ-จารณา ร)เรองแลวกปลอยวาง
เทาน(นแหละ ถาย2ดไมวาง แบกไมหยดมนกหนกตลอดเวลาส - ถาเราย2ดมาแบกร)สก
2 วา
มนหนกกปลงมนไป ท-(งมนเสย อยาใหทกขเก-ดข2(นมา ถาเปนเชนน(เรากร)จกวาอนน(เปน
เหตใหทกขเก-ด เมอร)จกเหตใหทกขเก-ดแลว ทกขมนเก-ดไมได ทกขจะเก-ด สขจะเก-ด
มนอาศยอตตาตวตน อาศยเราอาศยของของเรา อาศยสมมต-อนน( ถาสงท(
- งหลายเหลา
น(เก-ดข2น
( มาแลวว-งไปถ2งว-มตต- มนกเล-กถอน มนถอนสมมต-ออก ถอนความสขออกจาก
ทนน ถอนความทกขออกจากทนน ถอนความย2ดมนถอมนออกจากทมนย2ดน(น เทาน(น
แหละ

เม"#อของของเราหายไป ทาไมเราตองเป!นทกข
กคลายกบวาของของเราชน
-( หน2งมนหลดมอ หายไป เรากเปนหวงกเปนทกขกบมน อก
เวลาหน2งเรากพบของน(นข2น
( มา ความทกขกหายแวบไปทเดยว แมยงไมเหนวตถอนน(น
ความทกขมนกหาย อยางเราเอาของมาวางไวตรงน( แลวหลงเสยน2กวาของเรามนหาย
ไปกเปนทกข เมอทกขเก-ดข2(นแลวจ-ตกพะวงถ2งสงท(
- งหลายเหลาน(น อกวนหน2งอกเวลา
หน2ง จ-ตใจกว-ตกไปถ2งของของเราวา "ออ..เอาไวตรงน(น แนนอนเลย" พอน2กอยางน(น
ร)ตามความจร-งแลว ตายงไมเหนของเลย สบายใจเลยทน( อนน(เรยกวาเหนทางใน เหน
กบตาใจ ไมใชเหนกบตานอก เหนดวยตาใจ ถ2งตานอกยงไมเหน มนกสบายแลว มนก
ถอนทกขออกทนท อยางน(กเหมอนกน ผ)ทบ'าเพญธรรมะ บรรลธรรมะ เหนธรรมะ
ประสบอารมณเมอไรป?บ นนกคอปญญาเก-ดข2น
( กแกปญหาไดทนทวงทเทาน(นแหละ
หายไปเลย วาง ปลอย

จงปฏบตใหเห!นธรรมะ
ฉะน(นทานจ2งใหพวกเราพบธรรมะ ทน(เราพบธรรมะแตตวหนงสอ พบธรรมะกบต'ารา
อยางน(นมนพบแตเรองของธรรมะ ไมไดพบธรรมะตามความจร-งทพระบรมคร)ของเรา
สอน
จะเขาใจวาพวกเราท(งหลายปฏ-บต-ดปฏ-บต-ชอบไดอยางไร
มนไกลกนมาก
พระพทธองคเปนโลกว-ท) เปนผ)ร)แจงโลก เด<ยวน(เราร)ไมแจง ร)เทาไรกย-งมดเขาไป
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เทาน(น ร)เทาไรกย-งมดเขาไป คอมนร)มด ไมใชร)แจง ร)ไมถ2งนนเองไมแจง ไมสวาง ไม
เบ-กบาน คนกมาคาต-ดแคน(เทาน(นแหละ แตวามนไมใชนอย มนเปนของ มาก จงละ
ทกขทนทเมอมองเหนโทษของมน
ทกคนโดยมากกตองการความด ตองการความสข แตวาไมร)จกวาอะไรมนเปนเหตให
สขใหทกขเก-ดข2(นมา อะไรทกอยางถาเรายงไมเหนโทษมน เรากละมนไมได มนจะชว
ขนาดไหนกละมนไมไดถาเรายงไมไดเหนโทษอยางจร-งจง แตเมอเราเหนโทษอยาง
แนนอนจร-งๆนนแหละ สงท(
- งหลายเหลาน(นเราถ2งจะปลอยไดวางได พอเหนโทษอยาง
แนนอนจร-งๆ พรอมกระทงเหนประโยชนในการกระท'าอยางน(นในการประพฤต-อยางน(น
เปลยนข2น
( มาทนทเลย อนน(คนเราประพฤต-ปฏ-บต-อย)ท'าไมมนยงไปไมได ท'าไมมนถ2ง
วางไมได คอมนยงไมเหนโทษอยางแนชด คอยงไมร)แจงนแหละ ร)ไมถ2งหรอร)มด มน
จ2งละไมได ถาร)แจงอยางอรหนตสาวก หรอองคสมเดจพระสมมาสมพทธเจาของเรา ก
เล-กกนเทาน(นแหละ แกปญหาหลดไปทเดยวแหละ ไมเปนของยาก ไมเปนของ
ล'าบาก
มนกเหมอนกนกบเรานนแหละ ห)เราไดย-นเสยงกใหมนท'างานตามหนาทของมนส - ตา
ท'างานทางร)ปกใหมนท'าส - จม)กท'างานทางกล-นกใหมนท'าส - รางกายท'างานถ)กตอง
โผฏฐพพะกใหมนท'างานตามเรองของมนส ถาแบงใหมนท'างานตามหนาทของมน
แลว มนจะ มอะไรมาแยงกน มนไมไดขดขวางกนเลย อนน(กเหมอนกน สงเหลาน(
มนก
เปนสมมต-เรากใหมนส - สงเหลาน(
น
กเปนวม
ตตเรากแบงมนส
เราเปนผ)
ร)
เฉยๆ
เทาน(
น
แหละ ร)ไมใหมนขดของ ร)แลวกปลอย วางมนตามธรรมดา เปนของมนอย)อยางน(น
ของท(งหลายเหลาน(เปนอย)อยางน(น ทเราย2ดมนวาอนน(ของเรา ใครเปนคนได พอเรา
ไดไหม แมเราไดไหม ญาต-ของเราไดไหม ใครไดไหม ไมมใครได พระพทธองคจ2ง
บอกใหวางมนเสย ปลอยมนเสย ร)มนเสย ร)มนโดยทวาย2ดแตอยาใหมน ใชมนไปใน
ทางทเปนประโยชน อยาใชมนในทางทเปนโทษ คอความย2ดมนถอมนทท'าใหเราเปน
ทกข

ร.ธรรมเพ"#อพนทกข
ร)ธรรมะมนตองร)อยางน( คอร)ในแงทมนพนทกข ความร)น(เปนสงส
- 'าคญ ร)เครองยนต
กลไก ร)อะไรสารพดอยางกดอย) แตวามนไมเล-ศ ธรรมะกตองร)อยางน(เหนอยางน( ไม
ตองร)อะไรมากหรอกใหร)เทาน(กพอ ส'าหรบผ)ประพฤต-ปฏ-บต-ร)แลวกวาง ไมใชวาตาย
แลวจ2งจะไมมทกขนะ มนไมมทกขในเมอยงมชว-ตอย) เพราะมนร)จกแกปญหามนร)จก
สมมต-ว-มตต-น(เมอเรามชว-ตอย) เมอเราประพฤต-ปฏ-บต-นเองไมใชเอา ทอนหรอก ดงน(น
ทานอยาไปย2ดมนถอมนอะไรมาก ย2ดอยาใหมนมน บางทจะค-ดวา "ทานอาจารยท'าไม
จ2งพ)ดอยางน( สอนอยางน(" จะไมใหสอนอยางไร ไมใหพ)ดอยางไร เพราะวามนแนนอน
อยางน(น มนจร-งอยางน(น จร-งกอยาไปย2ดมนมนซ - ถาไปย2ดมนมนกเปนไมจร-งเทาน(น
แหละ เหมอนสนขไปจบขามนด)ซ - จบมนไมวางเด<ยวมนกวนมากด ลองๆด)ซส
- ตวท(ง
ปวงกเหมอนกน เชน ง)ไปย2ดหางมนซ - ย2ดไมปลอยวาง เด<ยวมนกกดเราเทาน(นแหละ
สมมต-น(กเหมอนกน ใหท'าตามสมมต- สมมต-น(เปนของใชเพอใหมนสะดวก เมอเราม
ชว-ตอย)น(ไมใชเรองจะตองย2ดมนถอมนจนมนเก-ดทกขทรมาน
แลวกแลวไปเทาน(น
อะไรทเราเขาใจวาถ)ก แลวกย2ดมนถอมนไมแบงใคร นนแหละคอมนเหนผ-ดแลว เปน
ม-จฉาท-ฏฐ-แลว เมอทกขเก-ดข2น
( มาป?บ มนเก-ดมาจากอะไร เหตมนกคอม-จฉาท-ฏฐ- มน
จ2งใหผลเปนทกข ถามนถ)ก ผลทจะเก-ดข2(นมาจะไมเปนทกข ทานไมใหแบก ไมใหย2ด
ไมใหมน ถ)กกเปนของสมมต- แลวกแลวไป ผ-ดกเปนของสมมต- แลวกแลวไปเทาน(น
ถาเราเหนวาถ)กแลวคนอนมาแยงกอยาไปถอมน ปลอยไป ไมไดเสยหายอะไร มนไป
ตามเรองตามเหต ตามปจจยของมนอยางเกา พอร)แลวกปลอยมนไปตรงน(นเลย
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แตโดยมากมนไมใชอยางน(น คนเรามนไมคอยยอมกนอยางน(นผ)ปฏ-บต-เรายงไมร)ตวยง
ไมร)จ-ตใจของตน พอพ)ดอะไรจนคนอนวามนโงเตมทแลว กยงน2กวามนฉลาดอย)นน
แหละ พ)ดสงทมนโงจนคนอนฟงไมได
แตกน2กวาเราฉลาดกวาคนอน คนอนทนฟงไม
ไดกยงวาเราดเราถ)กอย)นนแหละ มนขายความโงของตวเองโดยไมร)เรอง
ปราชญท(งหลายทานบอกวา ค'าพ)ดอนใดวาจาอนใดทปราศจากอน-จจงแลว ค'าพ)ดน(น
ไมใชค'าพ)ดของนกปราชญเปนค'าพ)ดทโง เปนค'าพ)ดทหลง เปนค'าพ)ดทไมร)จกวาทกข
จะเก-ดตรงน(น พ)ดงายๆใหเหนเชนพรงน(เราต(งใจวาจะไปกรงเทพฯ แลวมคนมาถามวา
"พรงน(ทานจะไปกรงเทพฯหรอเปลา"
"ค-ดวาจะไปกรงเทพฯ
ถาไมม
อปสรรคขดของกคงจะไป" นเรยกวาพ)ดอ-งธรรมะ อ-งอน-จจง อ-งความจร-ง
อ-งความไมเทยง แปรเปลยนตามปจจยของมน ไมใชวา "พรงน(ฉนจะไป
แน" "ถาไมไปจร-งจะใหท'าอยางไร จะยอมใหฆาใหแกงไหม" อะไรอยางน(
พ)ดกนบาๆบอๆ
มนยงเหลออย)มากเหมอนกน การปฏ-บต-ธรรมะมนล2กซง2( ไปจนเรามองไมเหน ทเราน2ก
วาเราพ)ดถ)ก แตมนจะผ-ดไปทกค'า ผ-ดจากหลกความจร-งทกค'า แตกน2กวาเราพ)ดถ)กไป
ทกค'า พ)ดงายๆ เราพ)ดอะไรบาง ท'าอะไรบาง อนทมนเปนเหตใหทกขเก-ด นนแหละ
เรยกวาเปนม-จฉาท-ฏฐ- เรยกวาคนหลง คนโง

อย-าตดลาภ ตดยศ ตดสรรเสรญ
โดยมากนกปฏ-บต-เราไมคอยจะทบทวนอยางน( เหนวาเราดกดเรอยๆไป เชนเราไดอน
หน2งข2(นมา จะเปนลาภกด ยศกด สรรเสร-ญกด กน2กวามนด ดตลอดกาลตลอดเวลา
แลวกถอเน(อถอตวข2น
( มาไมร)จกวาเราน(คอใคร ทมนด มนเก-ดจากอะไร เด-นไปพบ นาย
ก.นาย ข. เหมอนกนหรอไม อยางน( พระพทธองคทานใหวางเปนปกต-อยางน( ถาเราไม
สบ เราไมขบ ไมเค(ยว ไมปฏ-บต-คนควาอนน( กเรยกวายงจมอย) จมอย)ในใจของเรานน
แหละ เรยกวาต-ดลาภบางต-ดยศบาง ต-ดสรรเสร-ญบาง กเปลยนเปนคนอน เพราะส'าคญ
วาตวเราน(ดข2(นแลว ส'าคญวาเราเล-ศข2น
( แลว ส'าคญวาเราเปนโนนเปนนแลวกเก-ดอะไร
ตออะไรข2น
( มาวนวาย

ลกษณะเสมอกนของมนษยทกคน
ความเปนจร-งมนไมเปนอะไรหรอกคนเรา
เปนกเปนดวยสมมต-ถาถอนสมมต-ไปเปน
ว-มตต- มนกไมเปนอะไร เปนสามญลกษณะ มลกษณะเสมอกน ความเก-ดข2(นเบ(องตน ม
ความแปรไปเปนทามกลางแลวกดบไปทสด มนกแคน(น เหนสภาพมนเปนอยางน(นแลว
มนกไมมอะไรจะเก-ดข2น
( มาถาเราเขาใจเชนน(นแลว มนกสบาย มนกสงบ ทมนไมสงบก
เหมอนกบพระปญจวคคยประพฤต-ตามทคร)บาอาจารยทานสอน เมอทานพล-กไปอยาง
น(นกไมร)วาทานค-ดอะไร ทานท'าอะไรกเลยหาวาทานคลายความเพยรเวยนมาหาความ
มกมาก ถาตวเราเปนเชนน(น กคงจะค-ดอยางน(น คงจะเปนอยางน(นเหมอนกน ไมมทาง
แกไข แตความเปนจร-งแลวพระพทธเจาทานเด-นข(นส)งข2น
( ไปอกจากพวกเรา เรายง
ถอตวอยางเกา ค-ดไปในทางต'า กน2กวาเราค-ดอย)ในทางส)ง เหนพระพทธเจากค-ดวา
ทานคลายความเพยรเวยนมาหาความมกมากแลว
เหมอนกบปญจวคคย
ปฏ-บต-ก
พรรษาค-ดด)ซ - ขนาดน(นกยงหลงอย) ยงไมถนด

อย-าย)ดม#นถ"อม#นแมกระท#งสง# ท0#ถ.ก
ทานจ2งใหท'างานและใหตรวจผลงานของตน คอทมนไมยอมเรองทมนไมยอม เรองท
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มนยอม มนกสลายตวไปเทาน(นแหละ ไมมอะไร ถามนไมยอมมนไมสลาย มนต(งตวข2น
(
มาเปนกอน เปนตวอปาทาน มนไมมการแบงเบา นกบวชนกพรตเราโดยมากกชอบเปน
อยางน(น ถาต-ดอย)ในแงไหนกด2งอย)แงน(นแหละ ไมเปลยนแปลงไมพ-น-จพ-จารณาเหน
วาเราถ)กแลวกเหนวาเราไมผ-ด แตความเปนจร-งความผ-ดมนฝงอย)ในความถ)ก แตเรา
ไมร)จก เปนอยางไรละ "อนน(แหละถ)กแลว" แตคนอนวามนไมถ)ก กไมยอม เถยงกน น
อะไรท-ฏฐ-มานะ ท-ฏฐ-คอความเหน มานะคอความย2ดไวถอไว ถาเราย2ดในสงทถ)
กไม
ปลอยใหใครเลยกเรยกวามนผ-ด ถอถ)กนนแหละ ย2ดมนถอมนในความถ)ก มนเปนข2(น
เด<ยวน(แหละ ไมเปนการปลอยวาง

แกความย)ดม#นถ"อม#นไดอย-างไร
สงอนน(
เปนเหตทท'าใหคนเราไมคอยสบาย นอกจากผ)ประพฤต-ปฏ-บต-ทเหนวา แงน(ปม
น(เปนปมทส'าคญ ทานจะจดไว พอพ)ดไปถ2งปมน(นปBบ มนจะว-งข2น
( มาทนทเลย ความ
ย2ดมนถอมนว-งข2(นมาอาจจะเปนอย)นาน บางทวนหน2ง สองวน สามเดอนสเดอน ถ2งป
กไดขนาดชานะ แตขนาดเรวความปลอยวางมนจะว-งเขามาสกดหนาเลย คอพอความ
ย2ดเก-ดข2น
( ป?บกจะมการปลอย บงคบใหวางในเวลาน(นเลย จะตองเหนสองอยางน(พรอม
กนประสานงานกน ตวย2ดกม ผ)ทหามความย2ดน(นกม เราด)สองอยางน(เทาน(นแหละ ไป
แกปญหาอนน( บางทมนกย2ดไปนานกปลอย พ-จารณาเรอยไป ท'าเรอยไป มนกคอย
บรรเทาไปนอยไป ความเหนถ)กมนกเพ-มเขามา ความเหนผ-ดมนกหายไป ความย2ดมน
ถอมนมนนอยลง ความไมย2ดมนถอมนกเก-ดข2(นมา มนเปนเรองธรรมดา ทกคนเปน
อยางน(น

จงพจารณาใจของตนเอง เพ"#อแกปญหาใหสาเร!จ
ฉะน(นจ2งใหพ-จารณา แกปญหาไดในปจจบน บางทตวน(นมนว-งข2น
( มา ตวน(มนกว-ง
ตะครบเลย หายไปเลย อนน(เราด)ภายในใจของเราหรอก ด)ภายในใจของเรา แกปญหา
เฉพาะภายในใจของเราเองถาเราแกมนไมไดตรงน( เปนตน ปมน(จบไว เมอมนเก-ดอก
ทไหนกพ-จารณาตรงน(น พระพทธองคกใหเพงตรงน(ใหมากทสด
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