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อันเนื่องมาจากปก

	 •  ตื่นโพลงโล่งจ้า...กว้างๆ...ไกลๆ...สว่างไสว ไร้ขอบเขต

  ช่าง...ช่าง...บ้าง ! กั้นกิเลสสุดวิเศษจะหาไหน

  ผ่านเข้ามา...เหน็ , ได้ยนิ ฯลฯ พงึท่ามกลาง...ปล่อยผ่านทิง้ออกไป

  ยุติตัณหาสมุทัย...สิ้นวัฏฏะ..นิโรธนิพพานฯ 

ความหมาย

 จิตพระอริยเจ้าท่านพุทธะ ตื่นโพลงเบิกบาน คลายจิตออกเหมือน

ดอกไม้บาน ดุจแสงแห่งอาทิตย์อุทัย ส่องสว่างจ้าออกไปทั่วทุกอณูแห่งโลก

ธาตุ อย่างไร้เขตไร้แดน คลายจิตออก วิมุติหลุดออก (ตื่นจากหลับด้วยอ�านาจ

ของกิเลสโมหะอวิชชาตัวหลงรู้)

 มืดหรือสว่าง หนาวหรือร้อน น�้าท่วมหรือฝนแล้งบ้างก็ช่าง...ทุกข์ก็ช่าง...

แม้สุขก็ให้ช่างเสียด้วย มันเรื่องของธรรมดาธรรมชาติชั่วคราว กาย - จิต ก็

ธรรมชาติชั่วคราว ชีวิตเกิดตายไม่จริง ปลง - ปล่อย - วาง - ช่าง...ช่างบ้าง 

ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไป มันผ่านทิ้งหลุดออกไปของมันเอง วิมุติหลุดออกไป

เอง!

 ตั้งแต่เกิดจนตายไป...ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไป..อารมณ์ทางตา , หู ฯลฯ 

ที่ผ่านเข้ามาเป็นวิบากกรรมเก่าธรรมดาธรรมชาติชั่วคราว ช่างๆ บ้าง (ช่าง

สติตัดรู้) ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไป ไม่ต้องตรงอะไร - เลือกอะไร - ท่ามกลางๆ 

ไป มันผ่านทิ้งวิมุติหลุดออกไปของมันเอง



 นิโรธ เป็นผลของความดับตัณหาสมุทัยอริยสัจ จิตคลายตัวออกวิมุติ

หลุดออก แล้วจึงว่างนิพพานของมันเอง
 (ที่ปกหนังสือ เล่ม ๑๕ – ๑๖ ท�าเป็นภาพสมมุติจ�าลอง มีสถานีนิพพานนั้น แท้จริง 

นิพพาน - ว่าง ไม่ใช่สถานที่ ไม่มีอะไร - ไม่เป็นอะไร ไม่ใช่รูป - นาม - ขันธ์ - อายตนะ 

- ธาตุ - อินทรีย์ ไม่เป็นธรรม - ไม่เป็นกรรมปัจจัยการ ๑๒  ไม่ใช่ทุกข์ – ตัณหาสมุทัย 

หรือแม้แต่มรรคอริยสัจ หรือแม้แต่สมาธิตบะฌานญาณวิปัสสนาสติปัฏฐานปัญญาญาณ

ทัสสนะก็ไม่ใช่ 

 นิพพาน เป็นผลของการคลายตัวของจิตที่วิมุติหลุดพ้นออกมาจากตัณหาอุปาทาน

การยึดติดจากขันธ์ จนขันธวิมุตติหลุดออกมาจากตัวรู้ปัญญาญาณจนวิมุติญาณทัสสนะ 

ยุติเหตุตัณหาสมุทัยอริยสัจ จึงว่างนิโรธนิพพาน)  



freedom ! )

ธาตุ-อนิจจัง

วิมุติหลุดพนเปนตทังควิมุติทุกครั้ง)

ชีวิตสุข-ทุกขอนิจจังชัวคราว ดุจเดียวกันกับธาตุอนิจจัง)

ก็อนิจจังชั่วคราว

มโนกรรม

ดุจธาตุอนิจจัง)



สารบัญ

อันเนื่องมาจากปก

เปิดฉาก-ปิดฉากวัฏฏะ

	 ๑.		 อรัมภกถา	 ๑	

	 ๒.		 สุดยอดความเร้นลับที่ไม่ลับ	 ๔	

	 ๓.		 โลกียะ	กับ	โลกุตระ	 ๑๓	

	 ๔.	 ธรรมะไม่ปฏิบัติ-ยุติกลไกกรรม	 ๑๘	

	 ๕.	 อุปโลกน์กรรมเกื้อกูลเป็นกิริยาสิ้นกรรม	 ๒๒	

	 ๖.	 สติปัฏฐานที่ตรงต่อพระสัจธรรม	 ๓๔	

	 ๗.		 มาปฏิบัติ	“ไม่”	กันเถิด	 ๔๑	

	 ๘.		 เรื่องของจิตนิโรธนิพพาน	 ๔๘	

	 ๙.		 ความวิมุตติหลุดพ้น	๕	ทาง	 ๕๔	

	 ๑๐.	หยุดวิบาก	ต้องหยุดกรรมหยุดเจตนา	 ๖๓	

	 ๑๑.	ภูมิของวิปัสสนาเนื้อหาพระสัจธรรม	 ๘๒	

	 ๑๒.	โปรดเข้าใจนิพพานเสียใหม่	 ๙๐	

	 ๑๓.	ถอดรหัสนัยปลดล็อครหัสกรรม	 ๑๐๖	

	 ๑๔.	ชีวิตเลือกไม่เกิดก็ได้	 ๑๑๕	

	 ๑๕.	มนุษย์เกิดมาอีกท�าไม?	 ๑๒๘	

	 ๑๖.	 อภิธรรมแบบไหน?	 ๑๓๔	

	 ๑๗.	ปัจฉิมกถา:	ธรรมะที่ทวนกระแสโลก	 ๑๔๐	

	 ภาคผนวก:อริยสัจ	๔	หญ้าปากคอกที่ถูกเมิน	 ๑๔๖	

	 จบกรรมสังสารวัฏ	 ๑๕๗
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๑. อารัมภกถา

	 ตรองอยู่นานว่า	 สมควรที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้หรือไม่ ครั้นแล้ว     
ก็ปลงใจด้วยว่าอาจเป็นคุณประโยชน์เกื้อกูลแก่พระศาสนา  และจะได้     
มีโอกาสแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ตรงต่อพระสัทธรรมย่ิงขึ้นกว่าเดิมที่ได้
รวบรวมไว้ทั้ง ๑๖ เล่มของหนังสือชุดนี้
	 เรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน เนื้อหาที่ได้รวบรวมไว้เดิม จากพระ
ไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ต�ารับต�าราและบทความของครูบาอาจารย์ 
วิปัสสนาจารย์ ตามๆ กันมาก็ว่า เป็นการเจริญเอาสติ เอาปัญญา เช่น          
สุตะมยปัญญา ปัญญาอันเกิดจากการฟัง ฟังมากๆ เป็นพหูสุตะ จนเป็น  
พหูสูตร ให้มีสติมีปัญญามากๆ จึงให้เจริญภาวนามยปัญญา ฯลฯ เป็นต้น 
 แต่เมื่อได้พบเนื้อหาแห่งพระสัจธรรมแท้ภายหลัง ได้พบว่า “นิโรธ
นิพพานในอริยสัจสี่นั้น	ทรงตรัสรู้โดยดับตัวเหต	ุสมุทัยนั่นเอง 
 ดับเหตุทุกข์ก็ดับ ตัณหาดับก็นิโรธนิพพานทันที เป็นการเจริญสติ
ตัดฉับพลัน	 ไม่ใช่เจริญสติเอาอย่างที่เข้าใจกันมาแต่ก่อน เพราะ “เจริญ
เอา” คืออัตตากับตัณหาเอาอัตตากับตัณหาสมุทัยไปเจริญเอาย่อมแสลง  
ต่อนิโรธนิพพาน แต่ให้จบกิจคือ จบตัวเจริญเอาที่จะเข้าไปซ้อนวิบาก    
ให้ปลงปล่อยวางไม่ใช่ ให้ไปปฏิบัติ”  
 จึงเป็นที่มาของช่ือตอนหนังสือเล่มน้ีว่า “จบกิจ-จบกรรมสังสาร 
วัฏ” หมายความว่า ถ้ายังปฏิบัติกิจ-ท�ากรรมอยู่ ก็ยังต้องเกิด!
 พระวิปัสสนาจารย	์หรือนักอภิธรรมทั้งหลาย ศึกษาเลยข้ามอริยสัจ
ไป เหมือนมองข้ามหญ้าปากคอกไปเสีย หรือไม่ก็ยังขาดความลึกซึ้งใน
วิปัสสนาภูมิธรรมอริยสัจ และธรรมปฏิจจสมุปบาท หรือ ปัจจยาการ ๑๒ 
ซึ่งได้ทรงตรัสแสดงเป็นบทขยายความชัดอยู่แล้วว่า ตัวตัณหาสมุทัยใน
อริยสัจเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ ดับทุกข์ต้องดับที่เหตุ  “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ 
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ทรงตรัสเหตุและความดับเหตุ”
 ดับเหตุคือดับตัณหานั่นเอง ตัวตัณหาอุปาทานเป็นผลมาจากตัว  
โมหะอวิชชาฯ อายตนะ-ผัสสะ-เวทนา ฯลฯ 
 ทรงตรัสเวสาลีสูตร ๑๘/๑๒๓ “เมื่อไม่อุปาทานก็น้อมนิพพาน”  
 “ไม่ตัณหาอุปาทาน คือ ไม่เจตนา ๒๙ หรือดับสังขาร ๓ อวิชชา    
ก็ดับ ไม่เป็นกรรมเจตนาอีกต่อไป ไม่กรรมก็สิ้นกรรม นี้คือเนื้อหาแห่ง  
พระสัจธรรม เป็นแก่นแท้ของพระศาสนา” อยู่บนพื้นฐานของการไม่ติดยึด 
ไม่อุปาทานย่อมนิพพาน”
 ไม่อุปาทาน	คือ	ไม่ติดยึด	ให้ปลงปล่อยวาง	แต่ไม่ได้ให้ปฏิบัติ!

 พระศาสนาล้วนมีแต่เรื่องของกรรมกับการเสวยวิบากกรรม และ
ความสิ้นกรรมเท่านั้น โปรดท�าความกระจ่างในเรื่องกรรมและกลไกของ
กรรมด้วย ถ้าวิบากกรรมไม่ด�า-ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม 
 ถ้าเอาตัณหาสมุทัยเจริญเอาสติเอาปัญญา ผลคือดับทุกข์ไม่ได้  
สิ้นกรรมไม่ได้ นิโรธนิพพานไม่ได้เป็นแน่ !
 “วิบากไม่ด�า-ไม่ขาว คืออย่างไร? จะลดวิบากกรรมเก่าอย่างไร?”  
โปรดค้นหาเอาจากหนังสือนี้เถิด 
 หากมีวาสนา อธิวาสนาบารมี อาจลุล่วงสว่างไสวในเนื้อหาแห่ง   
พระสัจธรรมไม่ติดขัดข้องคาโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้  
 “บรรลุธรรมได้ ด้วยการยุติตัวตัณหาสมุทัย ยุติตัวกลไกแห่งกรรม
นี้เสีย ก็ลุล่วงนิโรธนิพพานฉับพลันทันที!”  
 จบปัจจุบัน ก็จบอนาคต จบปัจจุบันก็จบอดีต จบภพจบชาติฉับ
พลันทันทีที่ยุติกลไกแห่งกรรม
 “จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ”
 แม้นว่า หากได้ประมาทพลาดพลั้งหลงหูหลงตาเจตนาหรือไม่
เจตนาก็ตาม เนื้อหาข้อความตอนหนึ่งตอนใดในหนังสือเล่มนี้และทุกเล่มที่
ได้เคยเขียนและรวบรวมเอาไว้ ตลอดจนได้น�าเอาไปถ่ายทอดสั่งสอนอันใด
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ไว้ไม่ตรงต่อเนื้อหาแห่งพระสัจธรรมที่ให้ปลงปล่อยวาง เบื่อหน่าย คลาย  
ก�าหนัดฯ ผู้เขียนขอส�านึกน้อมกราบขอขมากรรมด้วยใจต่อองค์คุณพระ
รัตนตรัย พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ ท้ังหลายท้ังปวง ตลอดรวมทั้งทุกสรรพ
ชีวิตจิตวิญญาณและท่านผู้อ่านและผู้น�าเอาไปปฏิบัติทั้งหลายด้วย โปรด 
ยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมด้วยเถิดฯ 
 ขอตรงต่อเนื้อหาแห่งพระสัจธรรมและขอเกื้อกูลพระศาสนาโปรด
บรรดาสรรพสัตว์ให้จบตามดับตามวางตามองค์พุทธะมหาบารมีด้วยกันทุก
ท่านทุกคนทุกรูปนาม และอานุภาพใดหากบังเกิดมีขอความสว่างไสวไม่ติด
ไม่ขัดไม่ข้องไม่คา ลุล่วงเนื้อหาแห่งพระสัจธรรม จงบังเกิดมีแก่ท่านผู้อ่าน
และเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชั้นภูมิด้วยกันทุกท่านด้วยเทอญฯ
 หนังสือเล่ม ๑๘ นี้ ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ เพื่อมอบให้ห้องสมุด
ประชาชน และห้องสมุดเรือนจ�า กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ กับมอบให้
สมาชิกชมรมฯ ผู้บริจาคเงินพิมพ์ จ�านวน ๒,๐๐๐ เล่ม และครั้งที่ ๒ นี้อีก
จ�านวน ๒,๐๐๐ เล่ม ให้บริษัท ดี.เค.บุ๊ค ฯ เป็นผู้จัดจ�าหน่าย น�ารายได้เข้า
กองทุนฯ เผยแผ่ธรรมต่อไป จึงขออนุโมทนาบุญ ขอความสว่างไสวใน   
พระสัทธรรม จงมีแด่ท่านผู้อ่าน และผู้สนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมทุกท่านมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย
 หนังสือชุด มนุษย์..เกิดมาท�าไม? ทุกเล่ม อนุญาตให้สถานธรรม
ทานบางรัก โดยคุณนัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ น�าไปจัดพิมพ์เผยแผ่เป็น  
ธรรมทานได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตอีก สามารถร่วมบริจาคพิมพ์ และขอรับ
หนงัสอืธรรมทานได้ที ่คณุนยัรตัน์ฯ ตามหมายเลขโทรศพัท์ ๐๒-๒๖๘๑๕๐๕ 
แฟ็กซ์ ๐๒-๒๓๖๒๗๓๗

             สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ

     วันออกพรรษา ๑๙ ต.ค. ๕๖
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๒. สุดยอดความเร้นลับที่ไม่ลับ

 ธรรมะ จากพระเดชพระคุณองค์มหาบารมีหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ 

เข-มรโต วัดร่มโพธิธรรม อ�าเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาข้อธรรมค�าสอนขององค์หลวงพ่อโพธิ์ศรีฯ 

เพียงระยะสั้นๆ ๒-๓ เดือน ระหว่างพักฟื้นผ่าตัดสายตาเมื่อเดือนเมษายน 

ถึงมิถุนายน ๒๕๕๖ แม้เพียงช่วงระยะเวลาไม่มาก ความรู้สึกเหมือนหลุด

โลกออกมาอีกโลกหนึ่ง 

 ถ้าหากไม่ได้บันทึกไว้ ก็น่าเสียดายว่า “คนตายจะไม่ได้เขียน” จึง

ขอสรุปข้อธรรมขององค์ท่านเพ่ือชดเชยชดใช้หนี้องค์คุณพระศาสนาไว้ 

ดังนี้

 ๑. ท�าวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 

เท่านั้น แล้วกล่าวขอขมากรรม-ขออโหสิกรรม ต่อด้วยค�าสอนสั้นๆ ให้ละ

ตวัปรารถนามุง่หวงัตัง้เอาทัง้ทางโลกและทางธรรม	 อันเป็นตวัตณัหาสมทุยั    

(เปรียบได้เท่ากับ “บุญบังนิพพาน”) ไม่ต้องก�าหนดหรือบริกรรม -ไม่ต้อง

พยายาม -ไม่ต้องสร้างเงื่อนไขใดๆ 

 ครั้งพุทธกาล ฟังธรรมบรรลุเฉพาะพระพักตร์ จึงให้ปลงปล่อยวาง 

ไม่ได้ให้ปฏิบัติ

 “ไม่ต้องท�ากรรม (ฐาน) อะไรแบบไหนอีก อันเป็นการซ้อนกรรม 

ซ้อนมโนกรรม ให้จบฉับพลัน ยุติเหตุตัณหาสมุทัย ว่างๆ”

 ไม่เอ๊ะอ๊ะลังเล สงสัย แม้ปล่อยวางก็ไม่ต้องพยายามปล่อยวาง 

เพราะมันวางของมันเองอยู่แล้ว!

 การกล่าวขอขมากรรม -ขออโหสิกรรม กรณีกรรมต่างๆ ซอย

ละเอียดทุกกรณี เช่น หนี้กรรมต่อองค์คุณเบื้องสูงในศาสนา ต่อแผ่นดิน 
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พระราชาบรูพมหากษตัรย์ิภาคส่วนองค์พระโพธสิตัว์ หนีก้รรมต่อสาธารณะ

ต่อสังคม ทรัพย์ต้องห้าม บุคคลต้องห้าม ต่อบุพการี บิดา-มารดา ครู

อาจารย์ และหนี้กรรมต่อสามี-ภรรยา บุตร-ธิดา ญาติมิตร หนี้แรงงาน    

หนี้ภาษีอากร หนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ 

ทุกภพ-ภูมิ ทุกหมู่-เหล่า มนุษย์-อมนุษย์ และเน้นภาคส่วนแห่งองค์มหา

บารมี องค์พุทธะ-มหาพุทธะ องค์โพธิสัตว์-มหาโพธิสัตว์ องค์คุณพระอริยเจ้า-

อริยสงฆ์-อริยบุคคลทั้งหลาย  นักพรต-นักบวชทั้งหลาย ฯลฯ เป็นต้น

 เน้นเรื่องของ การมุ่งหวังตั้งเอา-ท�าเอา-ปรารถนาเอา อันเป็น

ตัณหาอุปาทาน	 เป็นอัตตาเป็นกรรม ซึ่งไม่ตรงต่อพระสัจจธรรมที่ให้ปลง

ปล่อยวาง ท�าให้วกวนในวัฏฏะ หลงในรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสและ

อารมณ์คิดนึก หลงท�าหลงปฏิบัติในสมาธิตบะฌานญาณเกิดเป็นทิฏฐิมานะ 

เกิดอัตตาตัวตนในเขตแดนพิเศษ และให้กล่าวขอสละขอถอน แม้ในลาภ 

ยศ บริวาร ค�าสรรเสริญ แม้กระทั่งมรรคผลนิพพาน แล้วประกาศขอ

ชดเชยชดใช้อุปฐากอุปถัมภ์บ�ารุงพระศาสนาด้วยการตรงต่อเนื้อหาแห่ง

พระสัจธรรมด้วยการวางตัวของมันเอง และโปรดสรรพสัตว์ให้จบตามองค์

พุทธะ ฯลฯ 

 กล่าวกันว่า	การท�าบุญแล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนั้นจะไม่ได้

ผลเพราะเขายังโกรธอยู่ต่อเมื่อได้กล่าวขอขมากรรมบ่อยๆ ก็จะหายโกรธ

จึงจะยอมรับให้เป็นอโหสิกรรมเป็นกรรมที่ไม่ให้ผลอีกต่อไป	

	 องค์ท่านเน้นเรื่องการขอขมากรรม ถ้าไม่กล่าวขอขมากรรมก่อน

ฟังธรรมนี้ ก�าแพงกรรมจะปิดกั้นปิดบังฟังธรรมไม่รู้เรื่อง จะปฏิฆะ–ปฏิเสธ

จะเป็นกรรมวิบากกรรมห่างไกลออกไปอีก

 แนวทางคล้ายกับการอุทิศบุญและโอนบุญของหลวงพ่อเกษม    

อาจิณฺณสีโล อ�าเภอน�้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 แต่ที่นี่เน้นขอขมากรรมและขอสละ–ขอถอนการท�ากรรมด้วย
ความมุ่งหวังตั้งเอา (ตัณหาสมุทัย)  จึงละเอียดสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งที่มุ่ง
นิพพานฉับพลันทันที	เป็นนิพพานที่มีอยู่เองแล้วด้วยตัวของนิพพานเอง 
 ไม่ใช่นิพพานที่มุ่งหวังไปอนาคตข้างหน้า!
	 เป็นสัจธรรมที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสก็ได้เคย  
สอนไว้ว่านิพพานต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยการคุมผัสสะ–ดับเวทนา	 ตัณหา

อุปาทานในปฏิจจสมุปบาท เป็นกิเลสนิพพานไม่ใช่นิพพานที่ต้องไปหาข้าง
หน้าอนาคตและนิพพาน เมื่อตายแล้ว
 ๒. องค์ท่าน อธิบายว่า ที่ปฏิบัติด้วยการไปเจริญ สติ–ปัญญา   
ตัวรู้ นั่นเป็นการปฏิบัติด้วยการเอาอัตตาเข้าไปซ้อนมโนกรรมเป็นสมุทัย	
คือตัณหา ไม่ได้ละตัวรู้  ตัวรู้เป็นขันธ์จึงไม่ได้ละขันธ์ ไม่ละอัตตาตัวตน   
ไม่ตรงต่อการวางตัวของมันเอง	
 เหนือจิต	 มีความว่างๆ ไม่ต้องไปท�าอะไรแบบไหนอีก ถ้าขืนไปท�า
หรือพยายาม ก็คือกรรมที่ไปสร้างไปซ้อนลงไปที่มโน เป็นมโนกรรม											
น�าเกิดอีก 
 ให้ทิ้งตัวรู	้วางตัวรู้ฉับพลัน	วางแล้วว่างทันทีนิโรธนิพพานทันที! 
 ให้คลายจิตออก “คลายจิตออกกว้างขวางกว้างไกล–ท่ามกลาง
สว่างไสว–ไร้ขอบเขต” 
 นิพพานความว่าง	เป็นผลเกิดจากการคลายตัวของจิต

 เหนือจิต เหนือคิด คือ ความว่างๆ ว่างอยู่เองแล้วนิพพานอยู่แล้ว! 
 นิพพาน	คือ ความว่าง นิพพานอยู่แล้วทุกขณะ ไม่ต้องไปแสวงหา
เอาข้างหน้าที่ไหน ถ้าไปหาหรือปรารถนาท�าเพื่อจะเอา	 เป็นตัณหาสมุทัย

ทันท ีมันเป็นของมันเอง ไม่มีผู้สร้าง–ผู้เสวย!
 “ไม่ต้อง–ของมันเอง!”
 ไม่ต้องทรงจิต ไม่แช่จิต ไม่ตัณหาในจิต ไม่เอ๊ะอ๊ะสงสัย ให้จบใน
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ตัวของมันเอง ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ ราคะ–ปฏิฆะ ก็ให้จบแล้วเลย แล้วเลย ๆ 

ให้จบให้ยอมวางอุเบกขาสุญญตาสลายทิฏฐิมานะอัตตาเจตนากรรม

 อารมณ์ทั้งหลาย สุข-ทุกข์ ล้วนอนิจจังชั่วคราว ล้วนจบเองตาม

อายุรกรรมวิบาก ไม่ต้องๆ	ของมันเอง, ไม่ไปเป็นมันซะเอง อย่าไปท�ากาย–

จิตอัตตกิลมถานุโยค ที่ท�าตนท�าจิตให้ล�าบาก อดข้าว อดนอนหรือนั่ง

หลับตาปิดวาจา สร้างเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม แต่ก็ไม่หลงเพลินไป

กับกามสุขัลลิกานุโยคติดในสุข

 ให้สายกลาง คือ ให้ท่ามกลาง... คือ สูญ ไม่ตรงอะไร ไม่เลือกอะไร 

ไม่สุดโต่งไปข้างไหน

 ๓. สติปัฏฐาน ท่านสอนสติตัด ไม่ใช่สติตามรู้ ติดตามรู้-ตามติดรู้ 

หรือให้ดูคิด-เห็นคิดอย่างที่เคยเข้าใจ แต่ให้ตัด ให้จบยุติฉับพลัน ไม่ตั้ง- 

ไม่ต้อง ไม่อะไรแบบไหนอีก จบทันที มันจบของมันเอง ฯลฯ  ซึ่งตรงต่อ

พระสัทธรรมค�าสอนในพระสุตตันตปิฎกหลายพระสูตรที่ว่า เห็น, ได้ยิน 

ฯลฯ ก็สักแต่ว่า ๆ 

 ผู้เขียน	 ก็เคยได้รับการฝึกสอนมาว่า พระอรหันต์ต้องมีสติตลอด

เวลา เพราะเหตุนี้ละกระมัง ที่นักปฏิบัติและครูบาอาจารย์ทั้งหลายและ

นักวิปัสสนาจารย์ทั้งหลาย ต่างก็ให้เจริญสติเอามากๆ  “โดยหาเฉลียวใจสัก

นิดไม่เลยว่า ตัวเจริญสติเป็นตัวสมุทัยอันแสลงต่อนิพพาน” องค์ท่านจึง

สอนให้ใช้สติตัด!

 สติตัด	คือ	ให้ตัดซะตัวรู	้หรือ ไม่ติดในรู้  ตัดตัวรู้ คือตัดขันธ์ ละ

ปลงปล่อยวางขันธ์ ให้เหนือขันธ์ เหนือจิต เหนือคิด ว่างๆ...เหนือขันธ์จึง  

ขันธวิมุติ	

 ส่วนเรื่องอภิธรรม ที่เคยแปลกันว่า เป็นธรรมอันยิ่ง คือ ปรมัตถ

ธรรม ๔ จิต เจตสิก รูป และนิพพานนั้น อภิธรรม	 แปลว่า	 ยิ่งกว่าธรรม	
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หมายถึง	ความว่าง	คือ	นิพพาน (เหนือธาตุขันธ์ จิต เจตสิก และรูป คือ

นิพพาน)  นิพพานไม่ใช่ธรรม วางขันธ์-วางรู้-วางธรรม-ว่างจากจิตเจตสิก 

จึงนิพพาน

 “นักอภิธรรมทั้งหลาย พึงน�าเอาไปพิจารณาด้วยเถิดว่า เรียนท่อง

นับจิตเป็นดวงๆ นั้นเพื่ออะไร!” (อโหสิ !)

 ๔. เรื่องศีล	 ให้ถือศีลที่ใจ ละงดเว้นวางว่าง ไม่ใช่ศีลสังคมมายา

มารยาท หรือ ศีลมะยังภันเตฯ หรือนับเป็นข้อๆ (โคปาลกศีล) และการอยู่

ร่วมหมู่ร่วมสังคม ไม่ให้เอาธาตุขันธ์ไปใส่กัน โดยการอโหสิให้กันและกัน 

(ทุกอย่างอโหสิ ๆ ๆ!) พระ-ชี อุบาสก-อุบาสิกา อยู่กันประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ 

สงบเรียบร้อยดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี ไม่มีเรื่องวุ่นวาย ทุกคนเข้าใจค�าสอน

เนื้อหาพระสัจธรรม และรู้ธรรม-เห็นธรรม ลุล่วงธรรมสว่างไสวกันมากแล้ว

เป็นส่วนใหญ่ 

 เคยมีเรื่องวุ่นวายในระยะต้นๆ เริ่มตั้งวัดใหม่ๆ (ประมาณ พ.ศ. 

๒๕๓๙) อยู่หลายปี เนื่องจากอาจยังไม่รองรับเนื้อหาหลักสัจธรรมค�าสอน 

ก็ต้องออกไปธุดงค์ที่อื่น (ดุจคลื่นซัดซากศพขึ้นฝั่งไปฉะนั้น ฯ)

 แต่ปัจจุบันนี	้สัปปายะทุกด้าน เหมาะส�าหรับนักบวชนอกและบวช

ในทั้งกายและใจ นักบวชที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ถือพรรษา ท่านคงเห็นว่ามันหนัก 

และองค์ท่านให้ความเป็นอิสระ(freedom)ไร้เขตไร้ขอบไม่มีขอบไม่มีคอก

ไว้ขังอะไร ที่นี่ไม่ขังทุกข์ จึงไม่มีทุกข์จะขัง จึงสัปปายะส�าหรับนักบวชใจ

บวชใน บวชนอกมีบ้างที่ยังขัดข้องคาถือโน่นนี่อยู่บ้างเพราะก�าลังอยู่ระหว่าง

กลั่นกรองเนื้อหา ก็อโหสิกันไป ไม่อะไรกับอะไร คงจะเป็นสถานที่แห่งเดียว

เท่านั้นละกระมังในสังสารวัฏนี้ !

 แต่องค์ท่านสอนไม่ให้ติดสัปปายะ ให้ตัดทุกอารมณ์วิบาก สบาย-

ไม่สบาย สุข-ทุกข์...ให้ช่าง...! ถ้ายังเลือกสัปปายะ-ไม่สัปปายะ ก็โมหะใน
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ตัณหา ยังติด-ยังหลุด ดิ้นหนี-ดิ้นสู้ ไม่วิมุติหลุดพ้น ถ้ายังเลือกแสวงหาก็

กาฝาก นักบวชทั้งหลายพึงฟังเอาไว้ให้ขอขมากรรมบ่อยๆ...ความสุขสบาย

ก็ไม่อะไรกับอะไร อย่าหลงติดหลงยึด-อย่าหลงมันก็แค่อนิจจังชั่วคราวให้

ช่าง..อโหสิบ่อยๆ...กรรมหลุดเอง!

 ถ้าผิดพลาดละเมิดล่วงเกินศีล ให้ใช้การขอขมากรรม เรียกว่า ปลง

อาบัติกรรมทั้งปัจจุบันและย้อนหลังไปถึงอดีตชาติ และขอชดใช้ชดเชย 

ด้วยการตรงต่อพระสัจจธรรมและโปรดสรรพสัตว์ให้จบตาม วางตาม     

ดับตามฯ เรียกว่า วิมุติกรรม

 ๕. เรื่องสมาธิ-ตบะ-ฌาน-ญาณ และการเจริญสติ-ปัญญา องค์

ท่านไม่ให้เจริญเพราะเป็นกรรม	 ให้อุปโลกน์ใช้ชั่วคราวแล้วให้วาง  มีสติ

เพียงแค่ขณะเดินข้ามถนน นุ่งห่มเสื้อผ้า กิน ถ่าย ก็พอ 

 รู้แล้วละ รู้แล้วปล่อย–วาง ก็ยังช้า ให้  “สติตัด ปัญญาตัด”  ให้ละ

เสียก่อนที่จะเข้าไปรู้ คือ “ช่าง” ! (สักแต่ว่า...ๆ ก็ยังช้าไป) 

 “ตัดซะตัวรู้น่ะ”  ให้เหนือรู้ จึงตรัสรู้

 น่าจะตรงกับค�าว่า “วิมุติญาณทัสสนะ” ในสติสูตรที่เคยน�ามาสอน 

เรื่องนี้ผู้เขียนเคยใช้ค�าว่า “สติสายฟ้าฟาด” ในเล่ม ๑๓-๑๔  ซึ่งเอาสติไปรู้

ตัดกิเลสฉับพลัน และได้เคยน�าธรรมมะของหลวงปู่บุดดา ถาวโร มาสอน  

“อย่าเอาหูไปรองเกี๊ยะ!”  ในเล่มต้นๆ นี่ก็ใช้สติสายฟ้าฟาดกั้นกิเลสนิวรณ์

ได้เหมือนกัน ซึ่งตรงกับพระพุทธวจนะว่า “สติ เตสัง นิวารณังฯ สติกั้น

กิเลสนิวรณ์” (มีลูกศิษย์ลูกหาสว่างไสวกันไปหลายคนฯ) 

 แต่ถ้าหากน�าเอาค�าว่า “ช่าง–ปลง–ปล่อย–วาง หรือท่ามกลาง” นี้สติ

ตัดได้เร็วฉับพลันกว่า ดังท่ีองค์ท่านสอนว่า “ให้ตัดซะตัวรู้-ไม่ติดในรู้-  

ละเสียก่อนรู้ จึงตรัสรู้”  

 นี่สติตัดได้เร็วฉับพลันมากยิ่งขึ้นไปอีก!
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 (ทานศีล เปรียบเหมือนใบและดอกผล สมาธิสมถะวิปัสสนาปัญญา

ญาณทัสสนะ เป็นเปลือกกะพี้ แต่ วิมุติญาณทัสสนะ คือนอกเหนือสติ

ปัญญาญาณเป็นแก่น เป็นเนื้อหาเป็นพระสัจธรรมนิโรธนิพพาน อย่าหลง

โมหะตัณหา ไปเสาะแสวงหาคว้าเอาใบดอกผลเปลือกกะพี้ โดยคิดว่าเป็น

แก่น-จูฬสาโรปมสูตร) 

 ๖.	 เรื่องการนับอายุ พระพุทธศาสนายุกาลห้าพันปี กล่าวกันว่า

ปัจจุบันครบอายุพุทธศาสนาห้าพันปีไปแล้ว เพราะเริ่มนับพุทธศักราชที่หนึ่ง

ไม่ถูกต้อง ต้องเริ่มนับตั้งแต่พุทธโกลาหลบนดุสิตเทวโลก (หนึ่งวันดุสิต

เท่ากับสี่ร้อยปีโลกมนุษย์ เจ็ดวันดุสิตจึงเท่ากับสองพันแปดร้อยปีมนุษย์) 

ถ้าข้อมูลนี้ผิดพลาดกราบขอขมากรรมไว้ ณ ที่นี้ด้วย เรื่องนี้อจินไตย       

ไม่ควรคิด อย่าวิพากษ์วิจัยวิจารณ์ จะเป็นกรรมซ้อนมโน และจะเป็นกรรม

ตีกลับ เป็นวิบากยากนาน

 กล่าวกันว่า ยุคชาววิไลแห่งพระธรรมจะอุบัติบังเกิดในไม่ช้า	 ภัย

ใหญ่วิบากกรรมใหญ่อจินไตยจะล้างสังสารวัฏที่เป็นบาปโทษ	 (ที่เรียกกัน

ว่า คนบาปคือ สังสารวัฏ ห่วยๆ!) ทั้งหมด แล้วพระสัจจธรรมค�าสอนก็จะ

รุ่งเรืองวิไล ผู้คนจะหันเข้ามาฟังธรรม รู้แจ้งลุล่วงธรรมมากขึ้น

 ท่านสอนให้วาง	 ไม่ให้ใช้ธาตุขันธ์เขียนอ่านมาก เพราะมันเป็น

วิบาก เหตุที่ผู้เขียนได้รวบรวมสรุปธรรม ตามธรรมเล่มนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า 

ได้เขียนรวบรวมหนังสือชุดมนุษย์..เกิดมาท�าไม ? มาแล้วรวม ๑๖ เล่ม  

ช่วงระยะเวลาสิบปีท่ีแล้วไปท้ังหมดน้ัน ได้ศึกษาจากค�าสอนดั้งเดิมที่เน้น

วิปัสสนาภาวนามยปัญญา เจริญเอาสติ-เจริญเอาปัญญา ได้แต่เจริญรู้ ไม่

อาจตัดรู้ได้ ดุจขึ้นขี่ควบอาชาแล้ว ลงไม่เป็น วกวนอยู่จ�าเป็นต้องหาวิธีลง

จากหลังม้าด้วยหนังสือเล่มนี้ และขอชดเชยชดใช้ด้วยการโปรดสรรพสัตว์

ให้จบตามองค์พุทธะ เพื่อเกื้อกูลบ�ารุงอุปถัมภ์อุปฐากพระศาสนา
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 จึงขออโหสิกรรมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธะ ด้วยการตรงต่อ

เนื้อหาแห่งพระสัจธรรมและน�าพาโปรดสรรพสัตว์ให้จบตาม-วางตาม-ดับ

ตามพุทธอรหันต์ จงทั่วกันด้วยเทอญฯ 

 ท่านที่ได้อ่านพบ	สิ่งแรกที่ต้องท�า คือ รีบขอขมากรรมเสียโดยเร็ว 

เมื่อมีวาระโอกาสเปิดก�าแพงกรรมไม่ปิดกั้น วิบากเบาบางลงแล้ว ท่านจะได้

มีโอกาสสัมผัสกับโลกใหม่สุดยอดแห่งธรรมชาววิไล ความเร้นลับที่ไม่ลับ

ของพระสัจธรรมเนื้อแท้ในช่วงปลายแห่งพระศาสนานี้ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ !

 “ขอทุกสรรพชีวิต–จิตวิญญาณ จงได้มีส่วนแห่งการเสียสละ       

อุปฐากอุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนา และน�าพาโปรดสรรพสัตว์ให้จบตาม

โดยทั่วกันทุกรูปนามตลอดไป และหากท่านใดที่ยังมีหน้ีกรรมตกค้าง 

กระทบกระทั่งกระเทือนซึ่งกันและกันอยู่กับจิตวิญญาณใดหรือผู้หนึ่งผู้ใด

ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระท�า หรือเข้าไปกระท�าก็ตาม เพื่อความสว่างไสว

ไม่ติดไม่ขัด ไม่ข้องไม่คาในเนื้อหาแห่งพระสัจธรรม ขอทุกสรรพชีวิตจิต

วิญญาณ มนุษย์-อมนุษย์ทั้งหลายทุกชั้นภูมิ จงโปรดอโหสิกรรมให้ซึ่งกัน

และกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยกันทุกท่านทุกรูปทุกนามด้วยเทอญฯ ” 

(กรกฎาคม ๒๕๕๖)
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 “ตื่นโพลงโล่งจ้า...กว้างๆ (ท่ามกลาง) เหนือความอิสระ เช่น

เดียวกันกับท้องฟ้า !” จิตรู้ “ไม่หลงไปกับหมู่เมฆาที่ลอยตัวมาปิดบังท้อง

ฟ้าว่างๆ”  รู้แล้วละๆ ปล่อย วาง...ว่างๆ ผ่าน ทิ้งรู้ เสียด้วยว่างๆ...

ท่ามกลาง...ว่างๆ...(ลืมตาว่างๆ –กว้างๆ–ไกลๆ คลายจิตออกไป–ไร้ขอบ   

ไร้เขต!) 

 “จงเหลียวมองดูสรรพสิ่งสรรพธาตุ โลกธาตุ จักรวาลท้องฟ้ากว้าง 

ภูเขา ป่าไม้ สายน�า้ สายลม แสงแดด ที่เคลื่อนไหวไปมาอย่างอิสระเสรี

(Freedom) ไม่ เกาะยึด พ้นพันธนาการผ่านทิ้งตัว พร้อมสลายคลายตัว

ของมันเองอยู่ตลอดเวลา

 กายจิต-ความเป็นความอยู่สุข-ทุกข์ก็เฉกเช่นเดียวกัน พร้อม

แตกสลาย    ผ่านทิ้งตัวของมันเองอย่างไม่มีเยื่อใย และก็จะต้องคืนสู่ธาตุ

บริสุทธิ์ดุจเดียวกับธรรมชาติ”  

 อย่าค้นหาค�าตอบค�าถามใด ๆ  เพราะสัจธรรมเป็นค�าตอบในตัวของ

มันเองอยู่แล้ว 

 อย่าขัดแย้งกับอนิจจัง ทุกสรรพสิ่งของชั่วคราว อย่าเกาะยึดในสิ่ง   

ที่ยึดเอาไว้ไม่ได้ มันอนัตตา ไม่อยู่ในอ�านาจ! 

 ว่างๆ	 ท่ามกลาง	 ของมันเองอยู่แล้ว	 อนัตตาอยู่แล้ว	 สุญญตา					

อยู่แล้ว!

 “ไม่ยึดติดในทุกสรรพสิ่ง และสรรพสิ่ง คน สัตว์ ตัวของมันเองก็

ยึดกันไม่ได้ กาย–จิต สุข-ทุกข์ ก็ยึดไม่ได้ ทุกสรรพสิ่งอิงอาศัยชั่วคราวผ่าน

ทิ้ง ยึดเอาอะไรไว้ไม่ได้เลย!“ 

 เมื่อไม่ยึด	 ปล่อยออก	 คลายจิตออก	 ทุกสรรพสิ่งผ่านทิ้ง	 ก็นิโรธ

นิพพานฉันพลันทันที! 

 “ไม่มีทั้งผู้สร้าง–ผู้เสวย!” จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ
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๓. โลกียะ         กับ         โลกุตตระ

โลภอยากได้	หวงแหน	อารักขา

ยึดถือ	ถือเอาไว้	จริงจัง-ตั้งใจ	

สร้างกรรม-มีวิบาก	

เลือกรับ	 เลือกรับรู้แสวงหา	 เพ่ง

จ้อง	แม้น้อมว่าจะเอา

ก�าหนดบริกรรม	มีเริ่ม-มีจบ	

นับหนึ่งถึงสูญ	มีเริ่มก็มีเกิด

บริกรรม-ก�าหนดเกณฑ์-กรงขัง

อธิบาย	 วิจัย–วิจารณ์	 บวก–ลบ	

จดจ่ออยู่กับเฉพาะเพียงแค่รู ้–

เห็น–แค่ได้ยิน	ฯลฯ

ยืดเยื้อเรื้อรังไม่รู้จบ	 แม้พบทาง

เดินถูก	ก็ยังต้องเดินอีกไม่จบ

โทษคนอืน่	ไปแก้ไขคนอ่ืน	นนิทา	

เบียดเบียน

รู้จักพอ พอใจตามมียินดีตามที่ได้ สละ

ได้ จ่ายออก ปล่อยออก–ปล่อยผ่าน 

ผ่านทิ้ง ละ วาง หยุดอยาก คือหยุด

เจตนา หยุดเงื่อนไขจริงจัง หยุดกรรม

ไม่เลือกรับ ไม่เลือกรับรู้ ไม่ตามดู-ไม่

ตามรู้ แต่วางก่อนรู้ทันที ไม่สร้างตัว

ปฏิบัติ ไม่สแกน ไม่โฟกัส

ไม่ก�าหนดไม่บริกรรม ไม่เริ่ม ไม่จบ  

สูญอยู่แล้ว (สุญญตา) จบอยู่แล้วทุกลม

หายใจเข้า–ออก ไม่เริ่มก็ไม่เกิด

ยุติ จบ จบกิจ จบไปแล้วโดยตัวของ 

มันเอง (ตถตา) รู้เห็น–ได้ยิน ฯลฯ ก็

ปล่อยออก คลายจิตออกโพล่งจ้าโปร่ง

โล่งไร้ขอบเขต

ไม่มีทางให้เดิน แม้ทางถูกก็ไม่มีให้ต้อง

เดินอีก และผู้เดินก็ไม่มี จบอยู่แล้วทุก

เส้นทาง ทุกโลกทั้งยมโลก-พรหมโลก-

เทวโลก-มนุษย์โลก

ยอมรับ แก้ไขตัวเอง ไม่พูดความไม่ดี

คนอื่น เมตตาสุญญตาปรารถนาให้

สรรพสัตว์ทั้งปวงพ้นทุกข์
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อาลัย	(ร้อนรนกระวนกระวาย)

มีพิธีการเป็นอันมาก	 โน่นนี	่

ลังเลสงสัย	ต้องอย่างนั้น	อย่างนี้	

ยุ่งยาก	วิบาก–ล�าบาก

สร้างเหตุทั้งกรรมด�า–กรรมขาว	

เสวยผลไปเกิดในภพภูมิต่างๆ	

ใน	๓๑	ภูมิ

ผูกพัน	 ผูกมัดรัดรึง	 หลงเพลิน

อารมณ	์ ดุจเก็บชมดอกไม้ดอก

โน้นดอกนี้อยู่

ปฏิเสธโต้แย้งวิบากกรรม	 ไม่ท�า

ข้อสอบ	ไม่ผ่านการสอบ

ดิ้นรน	ขวนขวายพยายาม	กระท�า

ปฏิเสธ	โต้แย้ง	ข้องคับคาใจ	ไม่

ยอมใช้หนี้กรรม	 ดุจดิ้นหนี–ดิ้น

สู	้ ไม่ยอมให้หมอแทงเข็มฉีดยา

แก้ไข้แต่โดยด	ีกลัวเจ็บเกร็ง

ออาลัย อนาลโย (ดับ–เย็น) วาง–ว่างๆ

ไร้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ ไม่มากเรื่อง เรื่อง

ไม่มาก เรียบง่าย อิสระไม่ลังเลสงสัย    

รู ้ก็ปล่อย ไม่รู ้ก็ปล่อย หลงก็ปล่อย  

สบายๆ (สัปปายะ ๗) แต่ไม่ติดสบาย

ดับเหตุ สร้างกรรมไม่ด�า–ไม่ขาว ไม่มี

ผลให้ต้องเสวยผล หมดภพชาติ–ภพ

ภูมิ ไม่มีผู้สร้าง–ผู้เสวย

อิสระ ผ่อนคลาย วาง ปล่อยวาง ว่างๆ 

“เห็นคน ภูเขา ต้นไม้ ให้เลยคน ภูเขา 

ต้นไม้ ท่ามกลาง ไม่ตรงอะไร ไม่เลือก

อะไร สว่างไสว   ไร้เขต ไร้ขอบ”

ไม่ปฏิฆะ–ไม่ปฏิเสธ–ไม่โต้แย้ง ยินดี  

ท�าข้อสอบ ผ่านการทดสอบวบิากเบาบาง

ลง ภพชาติสั้นลง ๆ

ไม่เนื่องด้วยพยายามโดยตัวของมันเอง 

เต็มใจยินดี เชื่อและยอมวางอุเบกขา

สุญญตาสลายมานะ รับใช้หนี้กรรมเก่า

ที่เห็น ได้ยินฯลฯ ว่านี้เป็นกรรมเก่า แล้ว

ปลง ปล่อยวางเอง “ยอมให้หมอฉีดยา

แก้ไข้แต่โดยดี วางเฉยไม่ดิ้นหนี-ไม่ดิ้น

สู้”
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กดดันไว้	อยากเอาชนะ	ดิ้นหนี–

ดิ้นสู้

อยากได้อย่างมาก	 ท�าเอา...ๆ	 จรงิ	

จงั	ต้ังต้อง	เจตนาแรง	ตัง้	ใจแรง	

ตะลุมบอน	ตัง้เข้าใส่		ท�าทาน	ศีล	

ภาวนา	 สมาธิ-สติ-ปัญญา	 กม็ุง่

หวงัต้ังเอาด้วยตัณหาสมทุยั

ยึดตัวก�าหนด	 มีตัวตนผู้แสวง		

มีอัตตาผู้ท�า	 คิดมาก	 พูดมาก	

กินมาก	นอนมาก

ซ้อนความพยายามทุกครั้ง	ที่ถูก

กระทบกับอารมณ์	 รูป,	 เสียง

ฯลฯ

จ้องแต่จะกระท�าด้วยอัตตาตัว

ตน	แล้วเกิดพยายามซ้อนกรรม	

ที่จะไปวางมัน	เป็นกรรมใหม่อีก

ท�าทั้งบุญและบาป	 ท�าแล้วต้อง

ไปรับเสวยผลเป็นวิบาก

ยึดถือสักกายทิฏฐิมานะ	 ยึดตัว

ตน	ยึดสติ–สมาธิ–ปัญญาญาณ

ธาตุขันธ์

ไม่สู ้–ไม่หนี ปล่อย วาง ว่าง ไม่มีแพ้–

ชนะ ยอมรับวางเฉยอุเบกขาสุญญตา 

เป็นการสลายมานะทิฏฐิ อัตตาตัวตน

ท�า แต่ไม่เอา ไม่อยากได้ แต่สละออก 

แม้ท�าเอาก็ไม่ต้องท�า ว่างๆ ไม่มีเราท�า 

ท�าโดยไม่มีเรา ท�าเหมือนไม่ท�า ท�าตาม

หน้าที่อุปโลกน์ใช้ธาตุขันธ์แต่พอดี ไม่

หลงท�า ท�าแล้วก็วาง ไม่สร้าง-ไม่เสวย

คลายตัวก�าหนด อนัตตา ไม่มีตัวตน 

อัตตาไม่มีผู้ท�า คิดก็ช่าง พูดพอดี กิน

พอดี นอนพอดี ท�าพอดี ขยันแต่พอดี

อายตนะ ตา หูฯลฯ มี รับรู้สึกมี รับรู้มี

แต่ไม่ซ้อนรู้-ไม่ซ้อนเห็น ปล่อยผ่าน   

ทิ้งไป ทุกอารมณ์ ช่าง...ๆ ทุกอารมณ์   

จบกิจ ยุติตัวกระท�า วางตัวตน วางเรา 

ไม่ใช่ไปวางมัน ไม่ซ้อนกรรมเป็นกรรม

ใหม่ จบกรรม ยอมรับทุกอารมณ์ที่

กระทบ ว่านี้เป็นหนี้กรรมที่ต้องชดใช้

ไม่สร้าง–ไม่เสวยวิบาก มีแต่อริยผลที่ 

ไม่เป็นวบิาก เพราะคลายจติออกกว้างๆ 

ปล่อยวางละคลายตวัตน แม้จติ-สต-ิ

สมาธ ิปัญญา ก็ปล่อย ปลงปล่อยวางทกุ

ขนัธ์ เหนอืหลดุจากขนัธ์ เป็นขนัธวมิตุิ
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มีตัว	มีตน	ถือตัว	ถือตน

ห่วงเจริญสร้างตัวรู้	 เพื่อจะเอา

มรรคเอาผลด้วยอัตตา

มีทั้งผู้เจริญ–ผู้เสื่อม	มีโลกธรรม	

โลกธรรมแปด	(เปื้อน)

ละชั่ว–ท�าบุญกุศลความด	ี				

เพื่อจะเอาดี

ศีล–สมาธิ–สมถะ	สงบใจ

เจริญตัวรู้-หลงรู้	

ปุถุชนคนดี	แต่ก็ยังมีทุกข์

สมถะฌานฤทธิ์–มีห่วง	 ยิ่งท�า–

ยิง่มผีลให้ไปรบัไปเสวยผลวบิาก

ไปเสวยวบิากเขตแดนพเิศษแห่ง

การใช้กรรม

ทาน–ศลี–สมาธ–ิเจรญิสติปัญญา	

ญาณ

ไม่เห็นแก่ตัวแก่ตน-อนัตตา

รู้แล้วปลง ปล่อย วาง ละ–วาง ว่าง 

วางตัวรู้ว่าไม่มีเรา ไม่มีอะไรให้ต้องเอา

ด้วยอนัตตา ไม่อยู่ในอ�านาจใคร

ไม่มีตัวทั้งผู้เจริญ–ผู้เสื่อม ไม่มีทั้งโลก

ทั้งธรรม ว่างๆ อาศัยอารมณ์ว่าไม่มี ๆ 

เหนือโลก–เหนือธรรม ยิ่งกว่าธรรมคือ 

นิพพานว่างๆ อยู่แล้ว

ละชั่ว–ละดี ไม่ยึดติดแม้บุญกุศล  

ความดี ไม่ติดดี ไม่เอาดี

มีแต่วิปัสสนาปัญญาที่ตัดตัวรู้-ไม่ติดรู้ 

ละทุกครั้งที่รู้-วิมุติหลุดออกจากทุกขันธ์

อริยบุคคล โลกุตระ พ้นจากดีและชั่ว 

พ้นจากสุข-ทุกข์เสียแล้ว

วิปัสสนาปัญญาหมดห่วง ไม่ท�า–ไม่มี

วิบาก–ไม่มีผล คือ ว่าง นิโรธนิพพาน

สิ้นวิบากกรรม–สิ้นกรรม ไม่มีผู้สร้าง-

ผู้เสวย 

เหนือศีล–สมาธิ–ปัญญา เป็นปัญญา

วิมุตติ หลุดพ้นจากปัญญาวิมุตติญาณ

ทัสสนะหลุดพ ้น เหนือป ัญญาขันธ ์  

หลุดพ้นแล้วจากขันธ์ เป็นขันธวิมุตติ
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เดินทางสุดโต่งทั้งเพลิดเพลิน

ทางกาม	 และทรมานตนให้

ล�าบาก	คับแคบ–ข้องคา

เคยได้ยินค�าว่าไตรลักษณ์	 แต่

ไม่ลงเข้าไปถึงใจ	 ไม่รู้แจ้ง	 จึง

ทุกข์	

บารมี	 ทางโลก	 แปลว่า	 สร้าง

สมบุญ-กุศล	 คุณงามความด	ี

พยายามสร้างสมให้ครบสิบทัศ	

หรือ	สามสิบทัศด้วยตัณหา	เพื่อ

จะได้ตรัสรู	้ แต่แท้จริงแล้วยิ่ง

สร้างบุญเท่าไรก็ต้องไปเสวยบุญ

ในวัฏฏะ	ออกจากวัฏฏะ	๓๑	ภูมิ

ไม่ได้เลย	อบายภูมิ	มนุษย์	เทพ	

พรหม	 ก็เป็นแดนถูกกักกันเท่า

เทียมกัน	ยังอยู่ในโลกซึ่งมีอายุร

กรรมเป็นโลกียะเป็นวัฏฏะ

จบทางเดินทุกเส้นทาง แม้ผู้เดินก็ไม่มี
ท่ามกลาง ว่าง ๆ กว้างๆ ไม่ข้องคา 
ก็ลุล่วงธรรม เรียกว่า “บรรลุธรรม”

เข้าใจและรูแ้จ้งสภาวธรรมของธรรมชาติ 
อันเป็นธรรมดา ว่าเป็นธาตุอนิจจังผัน 
แปรของชั่วคราว ผ่านมา-ผ่านออกไป 
เป็นธรรมดาเป็นของมันเอง (ตถตา) รู้
แจ้งรู้เท่าทันแล้วปล่อยวาง ผ่านออกไป
ทุกอารมณ์ จึงไม่ทุกข์กับมัน

บารมทีางโลกตุตรธรรม แปลว่า ชดเชย
ชดใช้กรรมเก่า เช่น สร้างวดั แปลว่า  
อดตีชาตเิคยรือ้เผาท�าลายวัดวาศาสนามา
ก่อน หรอื ชอบสวดมนต์ แปลว่า อดตี
ชาตเิคยอยูต่่างศาสนา เคยพร�า่บ่นก่นด่า
พระอรยิเจ้า อรยิสงฆ์องค์คณุพทุธะมา
ก่อน ชาตนิีจ้งึต้องมาสวดสรรเสรญิ ใช้
หนีก้รรมเก่า ฯลฯ เป็นต้น  เมือ่ชดเชย
ชดใช้ด้วยการขอขมากรรมและตรงต่อ
พระสัจจธรรมจนอธิวาสนาบารมีเต็มที่ 
วาระโอกาสมาถงึ จนสว่างไสวด้วยคลาย
จติออกตดัตวัรูอ้อกมากแล้ว ไม่ตดิในรู-้
วางรู ้ ย่อมตรสัรู ้ นีเ้ป็นอธิวาสนาบารมี    
ทีย่ิง่กว่า วาสนาบารมนีีเ้หนอื หลดุพ้น
ออกไปจากอารมณ์โลกเป็นโลกุตตระ เป็น
วิวัฏฏะ  
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๔. ธรรมะไม่ปฏิบัติ–ยุติกลไกกรรม

ของฝากจาก....สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ  ๒๘ ก.ค. ๕๖

 เธอตั้งกายอยู่อย่างไร ให้รูอ้าการกายอย่างนั้น ๆ...เธอนั่งอยู่ ก็ให้รู้

ว่า เดี๋ยวนี้ก�าลังนั่ง (ยืน, เดิน, นอน ฯ ) นั้นอย่างไร?

 “เธอพึง “ปล่อย-วาง” คลายตัวรู้ เสียด้วย “ให้สักว่ารู้ ! รู้ หรือ ไม่รู้ 

ก็ให้ปล่อย ให้วาง” ไม่หลงรู้ ให้วางขันธ์วางรู้ สติ–ปัญญาขันธ์ เสียด้วยขันธ

วิมุติ (พอใจ–ไม่พอใจ, ราคะตัณหา-พยาบาท ให้วางตัวรู้ หรือตัวคอยรู้ 

ให้ท่ามกลาง...ไม่ต้องพยายามท�ากรรม (ฐาน) อะไร ๆ แบบไหนอีก มันวาง

ของมันเอง) ปล่อยวาง คือไม่เจตนา ไม่กรรมก็สิ้นกรรม !

 “อโหสิ....อโหสิ....กรรมทุกอย่างอโหสิ ! เจ้ากรรม-นายเวร เจ้าบุญ-

นายคุณทั้งหลายขออโหสิ!” ใช้กล่าวขออโหสิกรรมทุกขณะอารมณ์ที่เครียด	

	 ขอเพิ่มเติม ข้ออรรถข้อธรรมว่า ปล่อยวางในท่ามกลางไม่ตรง

อะไร–ไม่เลือกอะไร  “ยืน เดิน นั่ง นอน ระวังท้องฟ้าฝ้าหลังคาเพดานจะ

หล่นใส่หัว รู้ก็ช่าง–ไม่รู้ก็ช่าง ๆๆ ไป ฯ” ให้คลายจิตออก…กว้าง ๆ–ไกลๆ 

ไร้เขต–ไร้ขอบ ฯ 

 “ลืมตา แต่อย่าลืมตัว...อย่าลืมตัว (รู้) แม้ว่าคนทั้งโลกจะลืมเรา” 

นั้นอย่างไร?

 “เธอพึง ปล่อยวาง “ตัว (รู้)” และ ปล่อยวางทั้งตัวรู้	และ	“ตัวเรา” 

เสียด้วย รู้หรือไม่รู้ ก็ให้ปล่อย! (ไม่ต้องพยายามปล่อย เพราะมันปล่อยของ

มันเอง) ดับรู้–ดับขันธ์–ว่างนิโรธนิพพาน!

 ขอเพิ่มเติม ข้ออรรถข้อธรรมว่า .”ลืมตาจิตตื่น ท้องฟ้าโปร่งโล่ง 

คลายจิตออกไป สิบทิศกว้างไกล สว่างไสวไร้ขอบเขต” 

 ค�าว่า	“ปล่อย-วาง” คือ ว่าง ๆ อยู่แล้ว คือ นิพพานอยู่แล้ว ที่นี่และ
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เดี๋ยวนี้! 

 ไม่มีใครปล่อย–ไม่มใีครวาง แต่ธรรมชาตธิาตอุนจิจงัชัว่คราวแปร

เปลีย่น มนัวางของมนัเอง (ตถตา-เช่นนัน้เอง  สญุญตา–ว่าง ๆ เองอยู่แล้ว)  

 นิพพานอยู่แล้ว เช่นนั้นเอง อนัตตา-ของมันเอง อนัตตาที่ไม่อยู่ใน

อ�านาจใคร

 นิพพาน คือ “ผลของการคลายตัวของจิต ยุติตัณหาสมุทัยกลไก

กรรม เป็นความสิ้นกรรม วิมุติกรรม”  เป็นยิ่งกว่าธรรม เป็นอมตะ ไม่เกิด–

ไม่ตาย เป็นความว่าง ๆ  ไม่ต้องปฏิบัติท�ากรรมซ้อนที่มโนอีก 

 นิพพานมีอยู่เองแล้ว ว่างอยู่เองแล้ว เป็นความว่างที่ไม่มีกรรมที่

มโน นิพพานไม่เป็นมโนกรรม–กุศล–อกุศลกรรม  แต่เป็นวิมุติกรรม ไม่

ต้องพยายามท�าอะไรๆ แบบไหนอีก หยุดแทรกซ้อน–แทรกแซงแกล้งจิต	

จิตก็ว่างๆ นิโรธนิพพานทันทีที่ว่างๆ ที่นี่ และ เดี๋ยวนี้! 

 วันทั้งวัน	 อุปโลกน์ด�าริใช้สติตัวรู้เพียงแค่นุ่ง–ห่มเสื้อผ้า หรือขณะ

ก�าลังเดินข้ามถนน หรือ เพียงแค่รู้ว่าท้องฟ้า–หลังคาฝ้าเพดานจะหล่นลงมา

ใส่หัวก็พอ รู้แล้วปล่อยไป กว้างๆ ไม่แช่ ไม่ทรง 

 ส่วนสติ	สมาธิ ปัญญา ธาตุขันธ์ เป็นแค่อุปโลกน์สมมุติด�าริขึ้นมา

อาศัยใช้ชั่วคราว ใช้แต่พอดีด้วยความไม่หลง แล้วให้ปล่อยวางไป ปล่อย

ผ่านไป ไม่ขัด–ไม่แย้ง ผ่านทิ้งไปทุก ๆ อารมณ์...อย่าเก็บเอาไว้ที่ใจ!

 “ลืมตา-จิตต่ืนโพลง-โปร่งโล่ง-ไม่ซึมแช่ทรง-คลายจิตออกไป-      

สิบทิศกว้างขวาง-กว้างไกล-สว่างไสวไร้ขอบเขต พอใจ-ไม่พอใจ ก็ให้วาง” 

ดุจดวงตะวันไร้หมู่เมฆา!

 โลกธาตุ	 ดิน น�้า ลม ไฟ เขามีเขาเกิดเอง–เป็นเองอยู่ก่อนแล้ว  

เป็นธาตุผันแปรธาตุอนิจจังชั่วคราว ไม่มีเกิด-ไม่มีดับ แต่ผันแปรเปลี่ยน 

แปลงตามธรรมชาติของมันเอง วางตัวสลายคลายตัวของมันเอง!



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๘ ตอน จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ

20

 แต่กายธาตุ-จิตธาตเุกิดขึ้นเพราะเจตนาพฤติกรรม	 มีเจตนาเป็น

ตัวกรรม แต่ถ้าไม่เจตนาพฤติกรรมก็ยุติกลไกกรรม ! 

 หมายเหต	ุสติปัฏฐาน แปลเสียใหม่ว่า “สติช่าง สติปล่อย สติตัด  

ตัวรู้” ตัดตัณหา-อุปาทาน สติเพื่อการปลง-ปล่อย-วางในกาย-เวทนา-จิต-

ธรรม  กายก็ช่าง...เวทนาก็ช่าง...ฯลฯ ช่าง...ๆ	ด้วยสติตัด! 

	 มิใช่เจริญสติ	 หรือ	 ท�าเอาสติ ไม่ใช่ไปหลงรู้ ตามดู–ตามรู้อย่างที่

เข้าใจกันแต่ก่อน และวิปัสสนา	 แปลว่า	 ปลง ไม่ใช่แปลว่า ติดตามรู้–ตาม

ติดรู้นั้น ยังไม่ปลง–ปล่อยวางตัวรู้

 การพิจารณาสติเป็นการพิจารณาขันธ์ ต้องทิ้งสติ ทิ้งขันธ์ จึงจะเป็น

ขันธวิมุติ และปัญญา–ญาณทัสสนะก็เป็นขันธ์ ต้องพ้นญาณทัสสนะจึงจะ

เป็นวิมุติญาณทัสสนะ

 นักปฏิบัติท่ีมีปัญญามากมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักปฏิบัติจะมี

ปัญหาอยู่ที่ละวางตัวรู้แสนยาก ดับตัวรู้ไม่เป็น มีความคิดความเห็นเป็น

โมหะในทิฏฐิสูง คลายตัวรู้ไม่ได้เพราะเหตุที่เรียนรู้มามากหลายภพชาติตัว

ยึดเหนี่ยวแน่นมาก คนยิ่งมีปัญญามากฉลาดมากไอคิวสูงมากยิ่งหลงมาก	

ดับตัวรู้ยากมากกว่าคนที่ฉลาดน้อย หากตายขณะก�าลังคิดมาก จะไปเกิด

เป็นค้างคาวห้อยหัว เพราะคิดหนักหัวมาก คิดติดยึดตัวรู้มาก เป็นทุกข์  

มาก! 

 ส่วนคนที่ไม่ปฏิบัติ มีปัญญาไม่ฉลาดมาก แต่มีอีคิว-ความฉลาด

ทางอารมณ์ดี จะปล่อยวางได้ง่าย

 “คิดก็ช่าง...รู้ก็ช่าง–ไม่รู้ก็ช่าง หลงก็ให้ช่าง...เหมือนกัน ให้วาง

ออก–ปล่อยออก...คลายจิตออก”

 จึงให้หมั่นขอขมากรรมและประกาศสละประกาศถอนความเป็น

ปราชญ์พหูสูต ให้สักแต่ว่า...ๆ เหมือนพระพาหิยะฯ ที่ทรงตรัสสอนว่า 

“เห็น, ได้ยิน ฯลฯ ให้สักแต่ว่าๆ หรือให้ช่างๆ ฯลฯ” ช่าง...ๆ	ด้วยสติตัด! 



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๘ตอน จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ

21

 ดับรู้ก็ดับขันธ์–นิโรธนิพพานทันที!

 ค�าสอนใด ถ้าไม่เป็นไปเพื่อการละ ปลง ปล่อยวาง จางคลายนั้น 

ไม่ใช่ค�าสอนของพระพุทธเจ้า (โคตมีสูตร) 

 ให้ปลงปล่อยวาง ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ ธรรมมะพระพุทธเจ้าไม่ต้อง

ปฏิบัติ  ปฏิบัติเป็นกรรม มีวิบากต้องเสวย

  ครั้งพุทธกาล	ฟังธรรมบรรลุเฉพาะพระพักตร์ และไม่อยู่ในเงื่อนไข

ว่าจะต้องนั่งหรือเดิน หรือยืนหรือนอน หรือต้องหลับตา พระอานนท์พุทธ

อนุชาพุทธอุปฐากก็บรรลุธรรมมาแล้วขณะจะเอนลงนอนอย่างไม่มีท่า !

 อนึ่ง	ทรงตรัสไว้ในเวสาลีสูตร	

 “เมื่อปลงปล่อยวาง ไม่ถือ ไม่ยึด ไม่อุปาทาน ย่อมน้อมนิพพานฯ” 

ในมหาหัตถิโทปมสูตร สูตรว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท หรือ ปัจจยาการ ๑๒ 

แสดงไว้ว่า 

 “อวิชชา คือ ความหลงเข้าไปรู้ เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร ฯลฯ” 

 สังขาร	คือ เจตนาสังขาร ๒๙  คือ เจตนาในบุญ-บาป และในฌาน 

ฯลฯ  เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา-อุปาทาน ดับตัณหาอุปาทานเสียได้ด้วย “ดับ

เจตนาสังขาร ๒๙”  เจตนานี้เป็นตัวกรรม ดับเจตนา คือ ดับกรรม สิ้นกรรม  

และ กุกกกุโรวาทสูตร	ตรัสว่า 

 “กรรมไม่ด�า–ไม่ขาว มีวิบากไม่ด�า–ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรม

นิโรธนิพพาน”

 ธรรมะไม่ปฏิบัต ิ จึงให้ยุติกลไกกรรม สิ้นกรรม-นิโรธนิพพาน 

“ไม่มีทั้งผู้สร้าง–ผู้เสวยฯ” ด้วยหลวงพ่อช่าง...สติตัด!

 (เจตนาสังขาร ๒๙ ได้แก่ ปุญญาภิสังขารกุศลจิต ๘ ดวง อปุญญาภิสังขาร  

อกุศลจิต ๑๒ และฌานอเนญชาภิสังขาร ๙-รูปฌาน ๕ อรูปฌาน ๔ ทั้งหมดเป็นตัว

ตัณหาอุปาทาน เป็นตัวกรรมมีวิบากกรรมน�าไปเกิดในภพภูมิต่างๆ เพราะมีโมหะอวิชชา 

ตัวหลง เป็นเหตุปัจจัย)
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๕. อุปโลกน์กรรมเกื้อกูลเป็นกิริยาสิ้นกรรม

สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ

 ดูเหมือนว่า ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงของการรับใช้พระ

ศาสนา เป็นภาระหน้าที่เกื้อกูลอนุเคราะห์ อุปถัมภ์บ�ารุงพระศาสนา น�าพา

สรรพสัตว์ให้จบตามด้วยอุปโลกน์กรรมเกื้อกูลสิ้นกรรม จบความเป็นสัตว์

แห่งสังสารวัฏนี้

 ทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณ ทั้งชีวิตตลอดเวลา เป็น อกาล	มีแต่เรื่อง

ของกรรม และวิบากผลของกรรม มีแต่ผู้สร้าง-ผู้เสวยเท่านั้น กล่าวคือ  

เกิดมาด้วยอ�านาจของกรรมเก่า แล้วสร้างกรรมใหม่เอาไปเกิดอีก เกิด-  

ตาย ๆๆ เป็นวัฏฏะอันยาวนาน

 “มนุษย์และอมนุษย์ท้ังหลายจะไม่ได้อะไรไปจากสังสารวัฏนี้เลย 

นอกจากการหลงสร้างกรรมและต้องไปเสวยวิบากผลของกรรมเท่านั้น” 

 ไม่มีสิ่งใดขัดขวางกางกั้นกฎแห่งกรรมนี้ได้เลย แม้แต่เจ้าหน้าที่

ของบ้านเมืองที่มีหน้าที่ในคดีความขบวนการศาล แม้สุจริตตงฉินกฎหมาย

อยู่ ก็ยังเป็นกรรมที่ไปแทรกซ้อนแทรกแซงก้าวก่ายผิดต่อกฎแห่งกรรมของ

สัตว์ เป็นกรรมเศร้าหมองของผู้ที่เข้าไปกระท�าหน้าที่ จะต้องไปเสวยวิบาก

เป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกเสียเอง เช่น ยมบาล นายนิริยบาล และเจ้าหน้าที่ใน

ชั้นภูมิต่างๆ ดูแลรักษากฎระเบียบในภูมินั้นๆ ด้วยอาจิณณกรรมไปตามที่

ชอบๆ แต่ถ้าหากกระท�าหน้าที่ทุจริตก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก เสวย

วิบากกรรมเสียเอง!

 “เจตนาเป็นตัวกรรม ไม่มีเวลาไหนเลย ที่สัตว์ว่างจากการเสวย

วิบากกรรม”
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 กรรมเก่าต่อกับกรรมใหม่แล้วไปเกิดๆ	

 “กัมมุนา  วตตี  โลโกฯ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอยู่อย่างนี้”  

 มีก�าเนิดในภพภูมิสูงบ้างต�า่บ้าง ประณีตบ้าง-หยาบบ้าง สุดแล้วแต่

กรรมที่ท�า รองรับการเกิดใน ๓๑ ภูมิ

 แต่ก็อาจจะมีเพียงบางจิตวิญญาณเท่านั้น ที่มีโอกาสได้ไปหยุดพัก

จบชีวิต-ดับตาม-วางตาม-จบตาม ที่ความสิ้นกรรม!

 ก่อนที่จะได้มีโอกาสไปวางตามจบตามที่ความสิ้นกรรม หรือ

สามารถยุติกรรม เพื่อสู่ความว่าง–ดับ–เย็นเป็นนิพพานได้นั้น ในช่วงชีวิต

หนึ่งๆ ยังต้องเสวยผลของกรรมอีกหลายรูปแบบตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย

ไป เช่น ชนกกรรมน�าเกิด อุปถัมภกกรรม อุปปีฬกกรรม อุปฆาตกกรรม 

ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม อุปัชชเวทนียกรรม อปราปรเวทนียกรรม และ อโหสิ

กรรมฯ เป็นต้น

	 มีอโหสิกรรมด้วย!

 อโหสิกรรม	คือ กรรมที่หยุดหรือเลิกให้ผล เป็นวิมุตติกรรม กล่าว

คือ ยกเลิกไม่เอาเรื่องราวกันอีกต่อไป เปรียบคดีความทางศาลก็คือ คดี

ถึงที่สุด คดีเสร็จเด็ดขาด หรือคดีขาดอายุความท�านองนั้น ฟ้องร้องเอา 

เรื่องราวกันไม่ได้อีกต่อไป

 “กรรมจะเป็นอโหสิกรรมได้ ด้วยการขอขมากรรม!” เป็นวิธีจบ

ความสิ้นกรรมด้วยการขออโหสิให้เป็นวิมุตติกรรม!

 พระเทวทัต ก่อนที่ศีรษะจะจมลงสู่ธรณีสูบ ได้กล่าวขอขมากรรม

และขอถวายกระดูกคางบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอโหสิ พ้นจากอเวจี

นรก พระเทวทัตจะได้มาอุบัติตรัสรู้พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนามว่า

อัฐิสสระ

 ส่วนวัสสการพราหมณ์ มีทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนสูง ด้วยเป็น
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เสนาบดีผู้ใหญ่แคว้นมคธ แม้พระพุทธองค์จะทรงตรัสบอก ก็ไม่ยอมขอ

ขมาอดโทษต่อพระกัจจายนะอรหันตเถระ ที่เผลอไผลไปคิดด้วยจิตอกุศล

ว่าภิกษุรูปนี้เดินคล้ายลิง แม้พระพุทธองค์จะได้ทรงตรัสเตือนว่า มิฉะนั้น

จะต้องไปเกิดเป็นลิงที่เวฬุวันก็ตาม

 วัสสการพราหมณ์เชื่อ แต่ก็ยอมไปเกิดเป็นลิง ด้วยทิฏฐิมานะมาก 

ไม่ยอมขอขมากรรม !

 โสไรยมาณพในเพศหญิง กล่าวขอขมากรรมขออโหสิกรรมต่อ  

พระกัจจายนะอรหันตเถระ กรรมก็หลุดกลายเพศเป็นบุรุษดังเดิม (มนุษย์..

เล่ม ๑๕ เรื่องพระโสไรยเถระหน้า ๑๒๖)

 สัตว์โลกย่อมไม่เป็นไปตามกรรมด้วยเหตุที่ได้ขอขมากรรมให้เป็น

อโหสิกรรมอย่างนี้ !  

 นรก–สวรรค์และมนุษย์โลก	 วิบากกรรมทั้งมวลล้วนมีอายุรกรรม	

มีจบกรรมทั้งสิ้น 

 วิบากเป็นผลอันเกิดจากการปฏิบัติ หรือเกิดจากเจตนาคือตัวกรรม 

“การกระท�าเป็นเหตุตัวเจตนารังสรรค์สร้างจิต!”

 จะจบกรรมต้องจบเหต	ุจบตัวเจตนารังสรรค์ตัณหาสมุทัย!

 ทีนี้ เรามาเรียนรู้ท�าความเข้าใจถึงสภาวธรรมของโลกธาตุ หรือ

จักรวาลกันก่อน

 มีกฎธรรมดาสามัญของธรรมชาติประจ�าคู่โลกธาตุอยู่อย่างหนึ่ง ที่

ทุกสรรพสิ่งทุกชีวิตจิตวิญญาณ ต้องตกอยู่ในอ�านาจของกฎนี้อย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้เลยแม้สักสิ่งเดียว เพราะเป็นกฎแห่งสามัญญลักษณะ

 แปลว่า กฎแห่งความเป็นธรรมดาเสมอเหมือนกันทุกรูปทุกนาม	

ทุกสรรพสิ่ง ทั้งรูปธาตุและนามธาตุ เป็นอ�านาจสูงสุดของโลกธาตุ หรือ

จักรวาลที่ไม่อาจมีอ�านาจหรือความเป็นใหญ่สิ่งใดแทรกซ้อน แทรกแซง
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บงการบันดาลบัญชาได้เลย เป็นสภาวธรรมที่ต้องเป็นเช่นนั้นเองเสมอ

ตลอดไปประกาศตัวอยู่ตลอดกาลเวลาเป็นอกาล

 กฎแห่งสามัญญลักษณะ	 มี ๓ ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงแปรผัน 

ไม่หยุดอยู่คงที่ ที่เป็นธรรมชาติของมันเอง ที่เกิดเองเป็นเอง ไม่ใช่เกิด-ดับ 

เรียกว่า “อนิจจัง ธาตุผันแปรไม่ยั่งยืน๑”  ความตั้งอยู่ ทนอยู่ในสภาพเดิม

ได้ยาก เรียกว่า “ทุกขัง ความทุกข์๑”  และ ความไม่อยู่ในอ�านาจบงการ   

บรรดาลของใคร ความไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นอัตตาตัวตน ไม่มีอ�านาจจ�าเพาะ

ตน เรียกว่า “อนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน๑”

	 รู้อนิจจังชัดแจ้งแล้วว่ามันชั่วคราว ปรับเปลี่ยนผันแปรเกิดเอง-เป็น

เองอยู่ตลอดเวลาเป็นอกาล ทุกสรรพสิ่งในโลกธาตุนี้เกาะยึดเอาอะไรไว้   

ไม่ได้  พร้อมสลายคลายตัว-ไม่เกาะยึดกันอยู่ได้ และเมื่อรู้ได้อย่างนี้แล้ว ก็

ให้ช่าง-ให้ปลง-ให้ปล่อย-ให้วาง ไม่ใช่ให้เอามาปฏิบัติ (ปฏิบัติเป็นกรรม

เป็นเจตนาเป็นตัวกรรมในปฏิจจสมุปบาท) 

 ถ้าปฏิบัติจะเป็นกรรมเข้าไปแทรกซ้อนเพื่อพยายามที่จะปล่อยวาง 

ก็จะกลายเป็นกรรมซ้อนลงมโน กลายเป็นมโนกรรมมีผลเป็นวิบากต้องไป

เสวยผลในชาติต่อ ๆ ไป 

 นั่งก็ปล่อย นอนก็ปล่อย	 ท่ามกลาง	 (ไม่ตรงอะไร ไม่เลือกอะไร-  

ไม่ขัด–ไม่แย้ง ไม่สแกนแสวงหา ไม่โฟกัสจดจ้องต้องตั้ง ไม่บวก–ไม่ลบ,   

ไม่ซ้าย–ไม่ขวา ไม่หน้า–ไม่หลัง ฯลฯ)  รู้ก็ช่าง ไม่รู้ก็ให้ช่าง คลายจิตออก

ไป...กว้างๆ ... ให้วิมุตติหลุดพ้นผ่านออกไปทั้งวัน ทุกๆ อารมณ์ 

 “เช่นนี้เป็นรู้อนิจจัง มันวางของมันเอง !” 

 หลงคิดไปหรือเผลอไป สบาย หรือไม่สบายก็ให้ช่าง ไม่หลงซ้อน

หลงเข้าไปอีก หลงก็ให้ปล่อย รู้ก็ให้ปล่อยไป ท่ามกลางไป ไม่ดิ้นหนี–ดิ้นสู้ 

ไม่ฝืน–ไม่ไหลตาม ฯลฯ ไม่ต้องไปค้นหาวิธีอะไรอย่างไรแบบไหนอีก ไม่
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ต้องอะไรกับอะไรกับมันอีก ปล่อย ๆ ท่ามกลางไป กว้างๆ..ไกลๆ ...ไร้เขต

ไร้ขอบ ฯลฯ  

 ยอมรับวิบากไปทุกอารมณ์ มันวางตัวของมันเอง!

 พระพุทธวจนะ ทรงตรัสว่า 

 “ยังกิญจิ สมุทยะ ธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะ ธัมมันติฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดา” 

 ธรรมบทนี้ มนุษย์เทวดาได้สดับบรรลุธรรมนับไม่ถ้วนในพุทธกาล 

เนื่องมาจากการคลายตัวของจิต...กว้างๆ ...ฯลฯ ว่างๆ 

 สภาพธรรมอันนี้ “เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเอง–เป็นไปเอง เป็น

ธรรมชาติของมันเอง ที่เกิดเองเป็นเองด้วยตัวสภาพของสรรพสิ่งเอง”  เป็น

ธาตุอนิจจังธาตุหมุนเวียนผันแปรชั่วคราวไม่ยั่งยืนวางตัวสลายคลายตัว

ของมันเอง

 ถ้าสันทิฏฐิเข้าไปเห็นเอง ก็จะแจ้งเองจบเอง ปัจจัตตังเองจ�าเพาะตัว 

เขามีของเขาเองเช่นนั้นเองอยู่ตลอดเวลาเป็นอกาลิโกประจ�าอยู่คู่โลกธาตุ 

 “เยธัมมาฯ ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงตรัสเหตุและ

ความดับเหตุ มีปรกติทรงตรัสสอนอย่างนี้” 

 ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ผันแปรไปเป็นธรรมดาปกติของสรรพสิ่ง

นั้นเอง “นิโรธะธัมมันติฯ” นิโรธะหรือนิโรธ แปลว่า ดับ คือ นิพพาน ดับ–

เย็น–ว่าง

 “ไม่มีเริ่ม–ไม่มีจบ มันจบในตัวของสรรพสิ่งเอง!”

 ไม่มีเริ่ม ก็ไม่มีเกิด-ไม่มีจบ ก็ไม่มีดับ แต่มันจบมันวางตัวของ

สรรพสิ่งนั้นเอง ไม่เรียกว่าเกิด-ดับ แต่เรียกว่า “เกิดเอง-เป็นเอง” เป็นธาตุ

ผันแปรธาตุอนิจจัง ชั่วคราว

 ว่างอยู่เองอยู่แล้ว	นี่แหละนิโรธ–นิพพาน!	 ไม่มีผู้สร้าง–ผู้เสวย!
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 “นัตถิ  ชาตัสสะ  อมรณังฯ  ที่เกิดขึ้น แล้วไม่ตาย (ไม่ดับ) ไม่มี”

 เมื่อเข้าใจสภาพธรรม ธรรมดาของโลกต้องเป็นอยู่อย่างนี้ รู้จัก-    

รู้จริง-รู้แจ้ง เป็น กตญาณ-ตีรณญาณ-ปหานญาณ เป็น กตปริญญา-          

ตีรณปริญญา–ปหานปริญญา ก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับความได้-ความมี-ความ

เป็น-ความเสื่อม-ความพลัดพราก-ความประสบกับสิ่งที่รัก-ไม่รัก น่าพอใจ-

ไม่น่าพอใจทั้งหลายทั้งปวง ฯลฯ

 เมื่อมีลาภ–ก็มีเสื่อมลาภ  ยศ-เสื่อมยศ  สรรเสริญ-นินทา  สุข-

ทุกข์ เป็นโลกธรรมมี ๘ มิใช่มีแต่จ�าเพาะลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่เท่านั้น

เมื่อไร !

 “มีใครผู้ใดยึดถืออะไรเอาไว้ได้บ้าง?”  เกิด–ดับตลอดเวลาเป็นอกาล 

ยึดเอาไม่ได้เลย

 “สุข-ทุกข์ มันก็ชั่วคราว ชีวิตก็ชั่วคราว ให้พอได้ใช้ได้อาศัย ควรที่

จะหยุดอยาก-หยุดเงื่อนไข-หยุดเจตนาจริงจังกับชีวิต จึงไม่ควรที่จะต้องไป

ทุกข์กับมัน“ 

 “ชีวิตอนิจจัง อาศัยชั่วคราว!”

 ที่พวกเราเป็นทุกข์กันมากปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ก็เพราะว่า ไม่อยากจะ

เข้าใจ หรือเข้าใจ แต่ก็ยังฝืนความเข้าใจจริงจังกับชีวิตดันเข้าใส่กับชีวิต ไม่

ยอมรับมัน  “ยึดเอาในสิ่งที่ยึดเอาไม่ได้”  ฝืนกฎธรรมดาธรรมชาติแห่ง

สภาวธรรมนี้ ก็เพราะตัวตัณหาอุปาทานนี่เองที่ท�าให้มีความปรารถนาอยาก

ได้ใคร่ดีไปหมด ตั้งเป้าหมายตั้งโครงการแผนงาน จะต้องเป็นไปตามเป้า

ด้วยตัณหา ได้ตามเป้าหมายแล้วก็ตั้งเป้าใหม่อีก ไม่รู้จักจบจักสิ้น แล้วก็

อ้อนวอนร้องขอ บนบานศาลกล่าวว่า “ขอจงเป็นอย่างนี้ ๆ ขอจงอย่าให้เป็น

อย่างนี้ๆ”  

 ทั้งๆ ที่มันเป็นไปไม่ได้ แล้วก็เป็นทุกข์!
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 มันต้องเป็นของมันเองอย่างนี้ ตถตาเช่นนั้นของมันเองอยู่อย่างนี้ 

หัดยอมให้เป็นเสียบ้าง	ยอมเป็นก็ดับ–เย็นทุกที่!

	 การพยายามฝืนกฎแห่งสภาวธรรม ไม่อยากให้สิ่งที่มีที่ได้มันเสื่อม 

ไม่อยากพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ไม่อยากประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่

พอใจ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆ นี่แหละตัวตัณหาสมุทัยผลรับคือ ตัว

ทุกข์ ในอริยสัจ ๔ เพราะไม่ยอมรับมัน

	 ตัวทุกข์นี่แหละ	 เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจาก ตัวตัณหาสมุทัยเป็นเหตุ	

เป็นอริยสัจความจริงอันประเสริฐเห็นได้ยาก ที่ทรงค้นหาจนพบและตรัสรู้	

และทรงให้นิโรธดับตัวทุกข์เสียด้วยการดับที่ตัวเหตุตัณหาสมุทัย 

	 ค�ากล่าวที่ว่า	 “ทุกข์ ควรรู้–สมุทัย ควรละ...ฯ นั้น”  ยังเยิ่นเย้อยืด

เยื้อไปไกล เพราะมัวแต่เอาตัวรู้ไปรู้ทุกข์ และไปละสมุทัย แต่ไม่วางตัวรู้			

ตัวละเสียเอง	 จึงหลงกลตัณหาเข้าไปซ้อนรู้ซ้อนกรรมลงที่มโน ถ้าทุกข์       

ก็ช่าง..สุขก็ให้ช่าง! ก็ดับตัวเหตุตัณหาสมุทัยทันที ก็นิโรธนิพพานทันที 

 ตัวตัณหานี้ท�าให้พากันหลงสร้างหลงท�าลายเป็นกรรมมีผลเป็น

วิบาก!

 ทุกคนที่มีโมหะหลงไป จึงพยายามกอบโกย แสวงหา อารักขา 

หวงแหนวิวาทแย่งชิงกันและกัน หลงสร้าง-หลงท�าลาย และแล้วก็ไม่มีใคร

เอาอะไรไปได้เลยนอกจากวิบากกรรม

 “โลกคือหมู่สัตว์พร่องเป็นนิจ ไม่อิ่มในกาม (รูปเสียงกลิ่นรส    

สัมผัส) เป็นทาสแห่งตัณหา”

 “นัตถิ  ตัณหา  สมา นทีฯ แม่น�้าเสมอด้วยตัณหาไม่มี” 

 แม่น�า้ยังมีวันพร่องเต็มได้ แต่ตัณหาไม่เคยมีพร่องมีเต็ม ! 

 “ไม่มีอะไรเป็นของตน จ�าต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป”  พระองค์ทรง

ตรัสไว้
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 การพยายามฝืนกฎสภาวธรรมของโลกด้วยแรงแห่งตัณหา ทุก
สรรพชีวิตจิตวิญญาณในโลกนี้จึงได้พยายามท�า พยายามสร้างทั้งดี-ชั่ว 
กุศล-อกุศลกรรม  เพราะหลงเหยื่อ-เชื่ออยาก จึงยากจิต!
 นี่แหละเป็นกรรม!
 จึงเกิดเป็นกรรมเป็นหนี้กรรม	 มีผลเป็นวิบากกรรม ต้องไปเกิด
และเสวยชดใช้หนี้กรรมนั้นๆ 
 แม้กุศลกรรมฝ่ายบุญความดี ก็ยังต้องไปเกิดเพื่อรองรับผลเสวย
ผลวิบากกุศลกรรม ในบุญความดีนั้นอยู่!
 ที่เรียกว่า “บุญบังนิพพาน”  เพราะนิพพานว่างจากบุญและบาปว่าง
จากการเกิดตายเสียแล้ว !
 เมื่อท�ากรรมทั้งบุญและบาป จึงต้องไปเสวยผลวิบากบุญและบาป
นั้น ดังพระพุทธวจนะ	ที่ว่า 
 “กัมมุนา วตตี โลโกฯ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอยู่อย่างนี้”
 แต่ถ้ามนุษย์หยุดสร้าง หยุดท�ากรรม หยุดพฤติกรรม–หยุดความ
จริงจัง ไม่ดันเข้าใส่กับชีวิตจนเกินพอดีให้ไร้เงื่อนไขกับการเป็นการอยู่ 
ปล่อยๆ วางๆ ว่างๆ ไม่เอาอะไรกับอะไร หยุดตัณหาสมุทัย หยุดตัวเหตุ 
หรืออุปโลกนกรรมเป็นกรรมที่ไม่ให้ผล (เป็นสักว่าเป็นกิริยาจิตด้วย
อุปโลกน์กรรม) ยินยอมออกจากวงจรชีวิตปฏิจจสมุปบาทเสีย หยุดตัว
เจตนาจริงจังเสีย ย่อมยุติกรรมจบกรรม และสัตว์โลกย่อมไม่เป็นไปตาม
กรรมอีกต่อไป	ดังที่ได้ทรงตรัสไว้ว่า	
 “กรรมด�า–กรรมขาว มีวิบากด�า–วิบากขาว กรรมไม่ด�า–ไม่ขาว มี
วิบากไม่ด�า–ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม”
 ความสิ้นกรรม เป็นกรรมที่สิ้นวิบาก ไม่มีผล เนื่องจากได้หยุดเหตุ
ตัวตัณหาเสียแล้ว ด้วยด�าริสมมุติใช้ธาตุขันธ์พอเหมาะพอดี ในท่ามกลาง 
แล้วปล่อยวางคลายจิตออกไปเป็นกิริยาจิต ไม่อุปาทาน ไม่เจตนา ไม่เป็น
กรรม จึงไม่ต้องไปเกิดเพื่อรับผลวิบากกรรมใดอีก 
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 การขอขมากรรม-อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมให้ก็

เป็นผลให้สิ้นวิบากกรรมเก่าได้อีกทางหนึ่งด้วย ได้ชดใช้ด้วยบุญทิพย์อย่าง
สมมาพาควร เมื่อวิบากเบาบางและมีวาสนาวาระโอกาสมาถึง สัตว์โลกก็จะ
ไม่เป็นไปตามกรรมอีกต่อไป
 แต่ถ้าหากยังไม่ได้ขอขมากรรม ความสิ้นวิบากกรรมเก่าจะช้า เป็น
ไปตามอายุรกรรมของวิบากนั้นๆ ด้วยการเอากาย-ใจ เข้าไปชดใช้หนี้ให้
อย่างสมมาพาควรเหมือนกัน!
 ตัณหาในความชั่วบาปพอเข้าใจและเห็นง่าย แต่ตัณหาเจตนา
จริงจังในบุญกุศลความดีในมรรคผลนิพพาน การบ�าเพ็ญบุญ ทาน ศีล 
ตบะ ฌาน ญาณ การเจริญสติ–ปัญญา นี้ก็ยังเป็นตัณหาที่มองเห็นยาก 
 แม้การบ�าเพ็ญภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน ก็ยังเป็นตัณหาที่มอง
เห็นยากอยู่!
 “จะเอาตัณหาไปแสวงหานิโรธนิพพานไม่ได้ ตัณหาสมุทัยแสลงต่อ
นิโรธนิพพาน!” 
 จึงให้ดับตัณหายุติการเจริญธาตุขันธ์เจริญธรรมเจริญสติสมาธิ
ปัญญาเสีย อย่าไปแทรกแซงซ้อนกรรม มันเป็นอัตตาเจตนากรรมวิบากใน
วัฏฏะที่มีผลให้ต้องไปเกิด!
 ดับตัณหาได้ ก็จะหยุดหลงสร้างหลงท�าลายวิมุติหลุดพ้นไปจาก
อัตตาตัวตน วิมุติหลุดพ้นออกไปจากวัฏฏทุกข์วงจรปัจจัยการชีวิตปฏิจจ
สมุปบาท
 การเจริญสติปัฏฐาน เจริญสติตามรู้กายในกาย เวทนาในเวทนา 
จิตในจิต ธรรมในธรรม เจริญกายธาตุ–จิตธาตุ เจริญธาตุ เจริญขันธ์ เจริญ
ตัวรู้สติ–ปัญญา	ล้วนเป็นการเอาอัตตาตัณหาไปซ้อนมโนกรรมเป็นเจตนา

สังขารในปฏิจจสมุปบาท	 เป็นกุศลวิบากที่ต้องเกิดไปรับเสวยกุศลวิบาก   
ทั้งสิ้น!  
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 เพราะเหตุที่เอาอัตตาตัวตนเข้าไปเจริญเป็นกรรมใหม่อีก แม้จะ

เป็นกุศลกรรมก็ตาม ก็ยังต้องมีการเกิดในวัฏฏะเป็นที่ไป

 บุญจึงบังนิพพานเพราะเหตุนี้!

 ตัวรู้สติ-ปัญญา	 เป็นขันธ์ (สติ-ปัญญา โสภณกุศลเจตสิก เกิดใน

จิตวิญญาณขันธ์) เป็นญาณทัสสนะขันธ์ จึงควรที่จะวิมุติหลุดพ้นออกไป

เสียจากขันธ์ ให้ทิ้งขันธ์ ละขันธ์ วางขันธ์เสีย ให้เป็นวิมุติขันธ์ วิมุติญาณทัส

สนะ ขันธวิมุติ หลุดพ้นไปจากขันธ์เสีย ให้พ้นไปจากบุญและบาป 

 นิพพานวิมุติหลุดพ้นออกไปแล้วจากบุญและบาป นิพพานไม่ติด-

ไม่ยึดแม้บุญกุศลความดี

 สติปัฏฐาน	 ต้องเป็นสติตัด	 ตัดอัตตาตัวตน	 ตัดขันธ	์ ละขันธ์							

ทิ้งขันธ	์วางขันธ์! 

 ไม่เริ่ม–ไม่จบอะไร	ตัดตัณหาฉับพลัน	นิโรธนิพพานอยู่แล้วทันท	ี

ให้ปลง...ไม่ได้ให้ปฏิบัติ!

 เจริญสตเิอาเพียงแค่รู้ตัว ขณะก�าลังเดินข้ามถนน หรือขณะนุ่งห่ม

ผ้า กินอาหาร ก็พอแล้ว รู้แล้วก็ละแล้วไปๆๆ ให้โพล่งจ้า-โปร่งโล่งออกไป-

ไร้ขอบเขตฯ  

 หรือ เพียงแค่ระวังก้อนเมฆท้องฟ้า ฝ้าเพดาน หลังคา จะหล่นลง

ใส่หัว นั่งก็ปล่อยวาง นอนก็ปล่อยวาง ท่ามกลางออกไป-กว้าง ๆ ฯลฯ     

ว่างอยู่แล้ว!

 ว่างๆ...ว่างอยู่แล้ว ไม่ใช่มีความว่างเป็นเครื่องอยู่ แต่ว่างอยู่เอง

แล้ว!

 “คิดเป็นหนู รู้เป็นแมว คิดออกมาแล้วถูกแมวกินหมด เมื่อคิดออก

มาแล้ว ฆ่าได้ทั้งแมวและหนู!”  นี่มันยืดเยื้อเยิ่นเย้อ	 ยังไม่ฉับพลัน	 ยังมี

อัตตาตัวตนทั้งแมวหน	ูทั้งยังมีผู้ฆ่าแมวฆ่าหนูอีก!
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 ให้ออกมาอยู่นอกคิด ให้รู้คิด ให้เห็นคิด และให้ดับตัวรู้คิดเสีย 
ด้วยการคลายจิตออกไป ไม่ให้มีทั้งหนูและแมว และทั้งผู้ฆ่าหนูฆ่าแมว!
 คิดก็ช่าง...ไม่คิดก็ช่าง...รู้ก็ช่าง...ไม่รู้ก็ให้ช่างฯ ด้วยหลวงพ่อช่าง	

สติตัด!

 คิดเป็นตัณหา รู้เป็นสติ–ปัญญาญาณเป็นขันธ์ รู้คิดแล้วให้พ้นไป
จากคิด แล้วให้พ้นไปเสียจากอัตตาตัวตนตัวรู้คิดเสียด้วยจึงพ้นขันธ์!
 จิตใสๆ เป็นบุญ–จิตขุ่น ๆ เป็นบาป”  นี่ก็ยังเยิ่นเย่อยืดเยื้อ ยังมีผู้
ดู-และสิ่งที่ถูกดูอยู่ ยังอัตตาอยู่ ยังเพียงแค่เฉพาะจดจ่ออยู่ มันคับแคบให้
ปรับเปลี่ยนเสียใหม่เป็นกว้าง ๆ ท่ามกลางออกไป “จิตใสก็ช่าง–จิตขุ่นก็
ช่าง–รักก็ช่าง–ชังก็ช่าง–ทุกข์ก็ช่าง–สุขก็ให้ช่างอีกเหมือนกัน...” ใช้คาถา
หลวงพ่อช่าง สติตัด  หมดอัตตาตัวตนทันที วิมุตติหลุดพ้นทันที !
 ดับรู้–ดับขันธ์–นิโรธนิพพาน !
	 พ้น ก็มิใช่ว่า ต้องไปพยายามท�าอะไรแบบไหนให้มันพ้นอีก เพราะ
ว่า สภาวธรรมกฎแห่งสามัญญลักษณะของธาตุอนิจจังชั่วคราวเขาพ้นเขา

ปล่อยเขาวางของเขาเองอยู่แล้ว	ทิ้งตัวของมันเองอยู่แล้ว

	 มันสละ–ละ–คลายของมันเองอยู่แล้ว	 เป็นตถตาเช่นนั้นของมัน

เอง	 ไม่มีใครพ้นไม่พ้น เป็นอนัตตาไม่มีใครปล่อย ไม่มีใครวาง ไม่มีใคร
ติด–ไม่มีใครหลุด...ถ้ายังมีก็เป็นอัตตา ไม่อนัตตา !
 “พระศาสนาจะไม่บังเกิดประโยชน์อันใดเลย ถ้าไม่ปล่อยวางเป็น
อนุพุทธตรัสรู้ตาม !”
 สรุปธรรมตามธรรม	จึงให้...
 ๑. หยุดวิบากกรรมเก่า ด้วยการขอขมากรรม–อุทิศบุญ ให้กลาย
เป็นอโหสิกรรม จบกรรมด้วยอโหสิกรรม และแม้พระอรหันต์จบกิจแล้วก็
ยังคงต้องขอขมาล้างกรรมต่อไป เพราะวิบากกรรมอนุสัยตกค้างยังมีอยู่
 ๒ ตัดกรรมเก่า	 ไม่ต่อ–ไม่สร้างกรรมใหม่ ด้วยคิด–พูด–ท�า ที่

อุปโลกน์ใช้แต่พอดี ไม่จริงจัง เป็นกิริยาจิตที่ไม่หลง ไม่เกิดผลเป็นวิบากอีก
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ต่อไป ไม่สร้างกรรม ก็คือ ปล่อย คือวาง คือช่าง ด้วยสักแต่ว่า...ๆ ช่าง...ๆ 

ช่าง...ๆ ไม่ต้อง...ๆ แล้วเลย ๆ จบแล้ว...ๆ ( เกิดที่ตา – ดับแล้วที่ตา เกิดที่

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปพยายามยุติอะไรแบบไหนอีก 

เพราะมันยุติไปด้วยอายุรกรรมของมันเองอยู่แล้ว เป็นตถตาอยู่แล้ว รู้แล้ว

ให้ละรู้เสีย ! )

	 ความสิ้นกรรม มีสภาวธรรมอยู่อย่างนี้ ใครอยากจะถึงก็ไม่ใช่ ! 

เพราะยังมีตัวตนอยากก็ยังเป็นตัณหา เป็นกรรมซ้อนมโนอยู่อีก ไม่มีใครจะ

ถึงอะไร เพราะว่างเขาเป็นของเขาเช่นนั้นเอง  

 แม้ผู้เข้าไปเห็นความว่างก็ไม่มี (ถ้ามีก็อัตตา) มีแต่ “ว่าง ๆ” อยู่

อย่างนี้ ว่าง-เกิดมีอยู่เองแล้ว!

	 นี่แหละ	คือกิริยาสิ้นกรรม	สิ้นกรรมก็นิโรธนิพพาน	!

 จึงขออุปโลกน์ธาตุขันธ์มาเพื่อเกื้อกูล 

 “หากแม้นว่าพุทธันดรใดได้เคยท�าร้าย–ท�าลาย ต�ารับต�าราพระ

ธรรมคัมภีร์ใบลาน พระธรรมค�าสอนเอาไว้ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม หรือ

เคยวิพากษ์วิจัยวิจารณ์เปรียบเทียบเลียบเคียงอธิบายความเห็นความหมาย

ไว้ไม่ตรงต่อเนื้อหาแห่งพระสัจธรรมค�าสอน หรือปฏิฆะปรามาสต่อองค์คุณ

พระรัตนตรัย ต่อพระสัจธรรมไว้ก็ตามฯลฯ...”

 “ขอน้อมส�านึกด้วยใจและกราบขอขมากรรม ขออโหสิกรรม ขอ

ประกาศสละ–ประกาศถอนความมุ่งหวังตั้งเอาทั้งทางโลกและทางธรรม ขอ

ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ขอความว่างสว่างไสวไม่ติดขัดไม่ข้องคาและ

ความเกื้อกูลพระศาสนาน�าพาเหล่าสรรพสัตว์ให้จบตามดับตามวางตามองค์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขอให้มีส่วนในอธิวาสนาบารมีแต่หนหลังจนถึง

ปัจจุบัน ขอเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชั้นภูมิ จงจบความเป็นสัตว์

ด้วยการปลง-ปล่อย-วาง  การตรงต่อพระสัจธรรมแห่งองค์พุทธะนี้ด้วยกัน

ทุกท่านเทอญฯ”
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๖. สติปัฏฐานที่ตรงต่อพระสัจธรรม

	 สติปัฏฐาน ถ้าหากเอาอัตตาตัวตนเข้าไปเจริญสติตามดูตามรู้ ก็จะ

เป็นกรรมมีอัตตาตัวตนและโมหะทิฏฐิมานะเข้าไปแทรกซ้อนพยายาม

กระท�ากรรมในจิต เป็นกรรมในมโน เป็นมโนกรรมใหม่เกิดขึ้นมาอีก มีผล

เป็นวิบาก ไม่ตรงต่อเนื้อหาแห่งพระสัจธรรมที่ว่า 

 “กรรมไม่ด�า-ไม่ขาว มีวิบากไม่ด�า-ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรม 

(สิ้นกรรมคือว่างนิพพาน)”

 การเอาอัตตาเข้าไปเจริญสติเจริญปัญญาญาณมีอัตตาตัวรู ้เป็น

ขันธ์ มีผู้รู้ไปคอยรู้ด้วยอัตตาตัวตนจึงไม่เป็นอนัตตา (อนัตตาแปลว่า ไม่มี

อัตตาตัวตนเข้าไปเจริญ หรือกระท�า) จึงไม่อาจนิพพาน (วาง-ว่าง) ฉับพลัน

ต่อนิพพานในปัจจุบันทันที ถ้าไม่วางก็ไม่ว่าง ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม ต้อง

วางอัตตา!

 สติปัฏฐาน	ที่ตรงต่อพระสัจธรรม หมายถึง สติตัดตัณหา สติชนิด

ตัดอย่างฉับพลันทันที ไม่ใช่สติติดตามรู้ หรือตามติดรู้ ไม่ใช่สติชนิดไป

คอยรู้ 

 จะรู้หรือไม่รู้ก็ปล่อย-วาง-ช่าง-ตัดฉับพลันทันที กล่าวคือตัดผัสสะ-

เวทนา-ตัณหา-อุปาทาน ฯลฯ ในปัจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง

 ตัดอย่างฉับพลัน แล้วว่าง-นิโรธ-นิพพานทันที ดับรู้-ดับขันธ์-นิโรธ

นิพพานฉับพลันทันที!

 ไม่เริ่ม–ไม่จบอะไร ตัดตัณหาฉับพลัน ฉับพลันนิพพานทันที จึงให้

ปลงปล่อยวาง...ไม่ให้ปฏิบัติ!

 ตัดตัณหาดับฉับพลันทันที ขณะกระทบผัสสะที่ทวาร ๖ ตา, หู 

ฯลฯ เมื่อเห็น , ได้ยิน ฯลฯ ได้รับรู้รับทราบทุกอารมณ์อย่าไปคอยรู้ 
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 ให้วาง... ให้ปล่อย... ให้ช่างทุกอารมณ์ แท้ที่จริงแล้วทันทีที่อารมณ์

กระทบทวาร ให้ตัดให้ฉับพลันทันทีอย่าฝืน-อย่าไหลตาม อย่าหน่วงหนืด 

ไหลไปถึงการรับรู้รับทราบ อย่าให้ลงถึงเวทนา-ตัณหา-อุปาทาน ฯลฯ อย่า

ไหล-อย่าฝืน อย่าให้ลงถึงเวทนาพอใจ-ไม่พอใจ ให้ท่ามกลาง ไม่ตรงอะไร 

ไม่เลือกอะไร ไม่ซ้าย-ขวา ไม่บวก-ลบ ท่ามกลางไม่ฝืน-ไม่ไหลตาม แล้ว

ปล่อยวางทุกอารมณ์ (แต่ก็หามีผู้ปล่อยผู้วางแต่อย่างใด เพราะมันวางของ

มันเอง เป็นตถตา) ทุกสรรพสิ่งเกิดเอง สรรพสิ่งนั้นๆ ย่อมผันแปรเป็นไป

เอง ปล่อยวางของมันเอง) ไม่ต้องไปแทรกซ้อนพยายามที่จะปล่อยจะวาง

แต่อย่างใด 

 นั่งก็ปล่อย -นอนก็ปล่อย ท่ามกลาง ๆ  ฯลฯ อนิจจังชั่วคราวของมัน

เอง !

 ตามที่เข้าใจกันมาแต่ก่อนว่า ให้พิจารณาเจริญสติตัวรู้ เจริญ

ปัญญาญาณ เป็นการเจริญเอาสติเอาปัญญานั้น เป็นขั้นตอนที่ยืดยาวเมื่อ

เอาอัตตาเข้าไปเจริญ ย่อมละอัตตาตัวตนยาก จะไปตัดอัตตาตัวรู้ในภาย

หลังยาก เหมือนกับการฝึกให้ติดยาจะไปเลิกภายหลังยาก สติตามดู–ตามรู้ 

เป็นสติโลกียะ สอดเข้าไปรู้ไปเห็นไปรับทราบด้วยทิฏฐิมานะอัตตาตัวตน

เป็นทุกข์ การสงสัยลังเล การวิเคราะห์ความคิดความเห็น หาเหตุหาผล วิจัย

วิจารณ์นั้น	 เป็นกรรม	 มีวิบากกรรมตีกลับเสมอ (การเจริญตัวรู้เปรียบ

เหมือนขึ้นขี่หลังม้าควบไปแล้วลงจากหลังม้าไม่ได้) แต่ถ้าสติชนิดตัด ไม่

ต้องพิจารณา ให้ปลงปล่อยวางทันทีไม่ต้องปฏิบัติให้ปลงให้ปล่อยวางก็ จะ

ตรงต่อพระสัทธรรมแล้วว่างทันที นิพพานฉับพลันทันที (ไม่ต้องเริ่มนับ

หนึ่งไปถึงสูญ แต่มันสูญอยู่แล้ว ไม่ต้องขึ้นหลังม้าควบ แต่ถึงจุดหมายอยู่

แล้ว ที่นี่..และเดี๋ยวนี้!)

 จึงให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสติตัด ตัดแม้กระทั่งตัวอัตตาผู้รู้ผู้เจริญ 

แม้ปัญญาญาณทัสสนะก็ให้วิมุติหลุดรู้เห็นออกมาด้วยวิมุติญาณทัสสนะ 
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เป็นอนัตตา ว่างจากอัตตาตัวตนหลุดพ้นจากขันธ์ กายขันธ์–จิตขันธ์ เป็น

ขันธวิมุติ (ไมต่้องขึ้นขี่ควบม้าไปที่ไหน เพราะว่างอยู่แล้วนิโรธนิพพานอยู่

แล้ว จบฉับพลัน ทันที ด้วยไม่ต้องมีเริ่มมีจบ ไม่มีทั้งผู้เริ่ม–ผู้จบ แต่จบ

ทันที) 

 อยู่บนพื้นฐานของการไม่ติดยึด	ว่างๆของมันเองอยู่แล้ว! 

 ขอให้แจ้งใจในอริยสัจ ๔ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ว่าตัวตัณหา

เป็นเหตุ คือ สมุทัยให้เกิดทุกข์โทษในวัฏฏะจึงให้เอาอริยมรรคมีองค์ ๘ ดับ

ตัณหาสมุทัย ปล่อยวางสมุทัย ก็นิโรธนิพพานฯ 

 มรรคมีองค	์๘ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องเป็นไปเพื่อดับหรือยุติ

ตัณหาเท่านั้น ถ้าเจริญหรือเพิ่มพูนก็เจริญตัณหาสมุทัยอันแสลงต่อนิพพาน 

 ธรรมใดเกิดแต่เหต ุ ก็คือเหตุสมุทัยตัณหาตัวนี้นั่นเอง ให้ดับเหตุ

หรือยุติตัณหาเสีย!  

 ท่านรู้จักตัณหาตัวจริงหรือยัง? อย่ารู้แต่ชื่อ ให้รู้จักตัวจริง แล้วดับ

เสียก็จบกรรม ไม่ต้องเป็นไปตามกรรมอีกต่อไป

 ขอเตือน นักปฏิบัติทั้งหลาย จงสดับให้ดี ๆ รวมทั้งครูบาอาจารย์ที่

สอนให้เจริญตัวรู้ว่า “อะไรก�าลังปรากฏ? เน้นไปที่มีผู้ดู–และสิ่งที่ถูกดู มี    

ผู้รู้–และสิ่งที่ถูกรู้”  เพราะถูกตัณหามันหลอก จึงเป็นความผิดพลาดอันยิ่ง

ใหญ่มหันต์ ที่สอนให้เจริญตัวกรรมผัสสะอัตตาตัณหาอุปาทาน พึงรีบปรับ

เปลี่ยนโมหะทิฏฐิ และรีบขอขมากรรมเสียเถิด เพราะสอนให้เจริญธาตุ

เจริญขันธ์ วิญญาณตัวรู้ เจริญอัตตาตัวตน ไม่อนัตตา ถ้าหากเจริญอย่างนี้

แล้วตรัสรู้ ก็คงตรัสรู้กันไปหมดแล้ว ยิ่งเจริญยิ่งเกิดภพเกิดชาติ เพราะตัว

เจริญเป็นเจตนาอัตตาตัวตน เป็นตัวกรรมตัวเกิด จึงให้จบตัวเจริญเสีย ให้

ปลงมิใช่ให้ปฏิบัติ!	
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 เรื่องการดูจิตก็อีกเหมือนกัน พระองค์ไม่เคยสอนแต่ทรงให้ปลง

ปล่อยวาง คลายจิตออกไป จิตดีก็ช่าง...จิตไม่ดีก็ให้ช่าง...ช่างแล้วว่างไม่ติด

อยู่ที่ใจ!

 ให้ปลง...ปล่อย...วาง ธาตุขันธ์อัตตาตัวตนเสีย คลายจิตตัวดูตัวรู้

ออก จึงจะว่างนิโรธนิพพาน โปรดปรับเปลี่ยนเป็นให้ปลง..ปล่อย..วาง ไม่ใช่

ให้ปฏิบัติ 

	 โปรดศกึษาปฏจิจสมปุบาท ตใีห้ถ่องถองให้แตกเคีย้วให้แหลกเสยี

ก่อน	แล้วค่อยกลืน!

 ปฏิบัติเป็นกรรมมีผลเป็นวิบาก ไม่ว่าจะดูจิต ดูกาย หรือเวทนา 

หรือดูอะไร ตัวดู-ตัวรู้เป็นกรรม เป็นมโนกรรม จะสิ้นกรรมสิ้นวิบากได้

อย่างไร?  อย่าดันทุรังในทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนอยู่เลย จะเสียชาติเกิดไป  

อีกนาน (อโหสิ!)

 “พระองค์ให้ปลง ไม่ได้ให้ปฏิบัติ!”  

	 มรรคมีองค์	๘ ในอริยสัจ ศีล–สมาธิ-ปัญญา เป็นขันธ์	เป็นอนิจจัง

ทุกขัง	อนัตตาไม่ต้องไปเจริญหรือปฏิบัติแต่ให้ปลงปล่อยวาง

	 ในวิปัสสนาภูมิ	 ๖ อภิธัมมปิฎกเล่ม ๓๕ ว่าด้วยขันธ์อายตนะ–

ธาตุ–อินทรีย์–อริยสัจ–ปฏิจจสมุปบาท ทรงสอนให้ปลงปล่อยวางทั้งสิ้น

ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ และทรงตรัสรับรองไว้ในโคตมีสูตร ค�าสอนใดถ้าไม่เป็นไป

เพื่อการเบื่อหน่ายคลายออก ไม่ปลงปล่อยวาง นั่นไม่ใช่ค�าสอนของพระองค์

 สัตว์โลกวนอยู่ในวัฏฏะเพราะกิเลส–กรรม–วิบาก จึงให้น�าสติปัฏ

ฐานชนิดสติตัดฉับพลันทันท	ีเพื่อตัดวงจรของกรรมตรงนี้

 โปรดท�าความเข้าใจว่า นิพพาน แปลว่า ดับ–เย็น–ว่าง (ว่างอยู่แล้ว 

แต่ไม่ใช่มีใครไปอยู่กับความว่าง) หลุดพ้นจากอัตตาตัวตนไม่เป็นสภาวะใด 

ไม่มีตัวตนในความว่าง ไม่เป็นกาย-เวทนา-จิต-ธรรม 
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 ให้นอกเหนือธาตุเหนือธรรม เหนือวิมุติหลุดพ้นจากกาย-เวทนา-

จิต–ธรรมไปเสีย ว่าง ๆ  กายก็ช่าง-เวทนาก็ช่าง-จิตก็ช่าง-ธรรมก็ช่าง ! 

 นิพพาน เป็นยิ่งกว่าธรรม นิพพานไม่มีความหมายของความเป็น

อะไรๆ ว่างๆ ว่างจากอัตตาตัวตน	ว่างไม่เกี่ยวกับรู้-ดู	หรือเห็น	ไม่เกี่ยวกับ

ตนเองในรู้-ตนเองในเห็น	ฯลฯ

 นิพพาน ไม่ใช่สติ-ปัญญา หรือ ญาณทัสสนะใด ๆ พ้นจากสติ

ขันธ์–ปัญญาขันธ์ เป็นขันธวิมุติ หลุดจากขันธ์กาย-จิต คือ ความว่างที่มีอยู่

เองแล้ว

 หลุดพ้นจากญาณทัสสนะ เป็นวิมุติญาณทัสสนะ! 

 ท่านใดที่ได้อ่าน จงให้วางให้ปลง ให้ปล่อยทันที แม้ความคิดนึก 

วิพากษ์–วิจัย–วิจารณ์ข้อธรรมใด ๆ ให้วางทันที ให้ดับทันที เดี๋ยวนี้ ที่นี่...

เดี๋ยวนี้ เข้าใจ–ไม่เข้าใจ ก็ให้วางตรงนี้ คลายตรงนี้ ดับตรงนี้ ที่นี่...เดี๋ยวนี้ 

 “อย่าวกวน ขอย�้าว่า อย่าวกวน อย่าสารวน มันสังสารวัฏ!”

 จิตคิดก็ช่างๆ ๆ ทุก ๆ อารมณ์ที่ผ่านเข้ามา ไม่ต้องให้ค่าราคาราคะ 

ความเห็นความหมาย เห็น, ได้ยิน ฯลฯ ให้ยอมรับ ให้ปล่อยให้ช่าง           

ทุกทวารอารมณ์ ปล่อยผ่านทิ้งๆออกไป ทุกอารมณ์

 ถ้าให้ค่าความหมายก็หลงกลตัณหา อย่าหลงใช้ชีวิตจนเกินพอดี 

ไม่ต้องไปหลงพยายามค้นหาเหตุ หรือใช้ความเพียร นั่นมันตัณหามันพร่อง

เป็นนิจ มันไม่เคยอิ่มในกามในรูป, เสียงฯ หรอก อย่าจริงจัง อย่าดันเข้าใส่

กับชีวิตมากนัก ปลงๆ วางๆ บ้างก็ได้ จะได้ไม่ทุกข์มากนัก ปลงปล่อยวาง 

มันดับ-เย็น-ว่าง

 ทุกอารมณ์ให้ช่างให้ตัด ไม่ให้ค่า ไม่ให้ความหมาย ตัดแม้สติตัวรู้ 

แม้ปัญญาญาณทัสสนะก็ให้ปล่อย ให้วิมุติญาณทัสสนะ ทิ้ง วาง ว่างๆ      

ช่าง ๆ ๆ ช่างแล้วไม่ติดใจ	ไม่ติดใจก็หลุดออก	เป็นวิมุติหลุดออก!
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 สติปัญญาตัวรู้ ต้องรู้จักใช้เป็น ใช้แต่พอดี ใช้แล้วให้ปล่อยวาง	ไม่

ยึดติด ไม่ข้องไม่คา ไม่อุปาทานยึดเกาะติดในจิต ให้รู้จักคลายจากจิตรู้จิต

เห็น การรู้การปรุงแต่ง ความจ�าความรู้สึก อาศัยใช้ชั่วคราว ไม่ใช่สิ่งยึดติด 

แล้วๆไป กับใจตนเอง สว่างเอง ไม่ต้อง-ไม่ตั้ง มุ่งหวังภายนอก ให้นอก

เหนือความเป็นตัวตน ไม่จ�าเป็นจะต้องเข้าใจ-ไม่เข้าใจ ถ้าใช้รู้ใช้เห็นตลอด 

จิตจะรวนจะอุปาทานในจิต มันเป็นกรรม

 ตัณหาอปุาทานในรูน้ีเ้ป็นกรรม ไม่จ�าเป็นต้องรูเ้หน็เสมอไป ไม่เน้น 

ใช้ตลอด ให้วางตัวเองให้เป็น รู้ก็ช่าง ไม่รู้ก็ช่าง...! 

 ช่างครั้งหนึ่ง ก็เป็นตทังคะนิพพานชั่วขณะครั้งหนึ่งๆๆ  แต่ถ้าคิด

ครั้งหนึ่ง ก็เป็นกรรมครั้งหนึ่งเหมือนกัน!

 กายก็ช่าง–จิตก็ช่าง รู้ก็ช่าง–หลงก็ช่าง ไม่ต้องไปคอยรู้ ให้จบทันที

จบเสียก่อนที่จะเข้าไปรู้ จบทันทีทุกขณะอารมณ์ อย่างนี้ไม่เป็นกรรม

 ไม่มีเริ่ม–ไม่มีจบ	แต่มันจบของมันเอง!

 อย่าไปเจริญตัวผู้รู้ และสิ่งที่ถูกรู้เด็ดขาด การเอาตัวเองไปเจริญ

เป็นอัตตาตัวตน ยิ่งเจริญยิ่งอัตตาตัณหาสมุทัยยิ่งมาก ยิ่งห่างไกลนิพพาน 

จึงให้หมดตัวหมดตน ปลงตัวรู้ทันที ตัดฉับพลันทันที จบฉับพลันทันที				

ให้เป็นสติตัดตัวรู ้ให้ปลงปล่อยวาง ไม่ให้ไปปฏิบัติ

 ขอให้น�าพระพาหิยทารุจีริยะอรหันต์เถระขิปปาภิญญาผู้ตรัสรู้เร็ว 

มาเป็นธรรมานุสติ “เห็น, ได้ยิน ฯลฯ ก็สักแต่ว่า เห็น..ก็ช่าง, ได้ยิน..ก็ช่าง, 

ตัดโมหะอวิชชาตัวหลง...” แล้วบรรลุอรหัตฉับพลันทันที บรรลุทันที!  (หาอ่าน 

ในหนังสือ มนุษย์ฯ เล่ม ๑๕)

 น�ามาเป็นธรรมานสุตเิป็นอารมณ์บ่อยๆ เนอืงๆ ว่า “จติหรอืวิญญาณ

เห็น , ได้ยิน ฯ แปลว่า ช่างหรือปล่อยคลายจิตออกหมดตัวตน”  ไม่ตนเอง		

ในเห็น,	ไม่ตนเองในได้ยิน ฯลฯ 
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 ช่างทุกครั้ง กรรมหลุดวิมุติทุกครั้ง!

 “จิตเห็น, ได้ยิน ฯลฯ เห็นคนให้เลยคน ,ได้ยิน, ได้กลิ่น, รู้รส, รู้

สัมผัส อารมณ์คิดนึก ให้แล้วเลยไป ท่ามกลางไป ฯ ไม่ใช่เราเห็น, ได้ยิน 

ฯลฯ อย่าให้แปลว่ารู้ว่าทราบอะไร ๆ กายก็ช่าง–เวทนาก็ช่าง–จิตก็ช่างฯ” 

 ถ้าหลงเข้าไปรู้ไปทราบอะไร ๆ ก็อวิชชา ก็เป็นกรรม

 อวิชชา แปลว่า โมหะหลงเข้าไปรู้ หลงเข้าไปรับรู้นี้เป็นอัตตา ดับ  

ตัวรู้-ดับขันธ์-ดับอวิชชา-นิโรธนิพพานทันที!  

 เนื้อหาแห่งพระศาสนา คือ อยู่บนพื้นฐานของการไม่ยึดติดขันธ์

อัตตาตัวตน คือ อนัตตา

 “อนุปาทาโน  ปรินิพพายติฯ การไม่ยึดติดธาตุขันธ์ไม่อุปาทานขันธ์

ย่อมน้อมนิพพาน”  นี้คือพระสัจธรรมที่ทรงตรัสไว้

 “ลืมตาโพลงโปร่งโล่ง-สิบทิศกว้างขวางกว้างไกล-ปล่อยวางคลาย

จิตออกไป-ผ่อนคลายสดใส-ท้องฟ้ากว้างไกล สว่างไสวไร้ขอบเขต”

 หยุดอยากหยุดเจตนา คือ “อนุปาทาโน” หยุดอุปาทานหยุดตัณหา 

หยุดเจตนากรรม! 

 ไม่อุปาทานขันธ์	 คือ ปล่อยวาง คือไม่เจตนาไม่เป็นกรรมก็สิ้น

กรรม หมดวิบากกรรมก็นิโรธนิพพาน 

 สติปัฏฐานที่ตรงต่อพระสัจธรรมคือ ปล่อยวางทุกขันธ์ว่างๆ ทั้ง ๔ 

ฐาน ด้วยหลวงพ่อช่าง...สติตัดตัวรู	้นั่นเอง! 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
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๗. มาปฏิบัติ “ไม่” กันเถิด

 โดยนิโรธอยู่แล้ว นิพพานอยู่แล้ว เป็นเช่นนั้นของมันเอง โดยพื้น

ฐานของนิพพานอยู่แล้ว

      สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ  ๑๐ ก.ย. ๕๖

๑.	 ไม่โมหะหลง ไม่เข้าไปตรงกาย-ตรงจิต ไม่สแกน ไม่โฟกัส ไม่จดจ่อ 

 ไม่เพ่งจ้องแม้แต่น้อมจิต ไม่ดิ้นรน ไม่ดูจิต ไม่เพ่งจิต ไม่ซ้อนจิต อย่า

 ท�าอะไรๆ กบัจติ อย่ากรรม-วบิากกบัจติ แต่ให้ท่ามกลาง ไม่เลอืกอะไร

 ไม่ตรงอะไร ให้ปล่อยจิต–คลายจิต–ปลงจิต	ถ้าหลงก็ให้ปล่อย รู้-ไม่รู้ 

 ก็ให้ปล่อย...

๒. ไม่ท�าร้ายจติ ไม่ท�ากรรม (ฐาน) อะไรๆ แบบไหนอกีกับจติ ไม่แทรกแซง

 ซ�า้เติมจิต แต่ให้จิตคืนสู่ธาตุบริสุทธิ์ล้วนๆ ธาตุโดยธาตุของมันเอง ถ้า

	 หลงท�าอะไรๆ	ก็ให้ปล่อย

๓. ไม่ตณัหาไม่หลงผัสสะ สัมผสัสัมพนัธ์อารมณ์เหน็, ได้ยนิ ฯลฯ ไม่พัวพัน

 สภาวะ แต่ให้คลายจิตออก	 ตื่นออก อย่าให้ตัณหาจัดสรรพฤติกรรม

 จิต ถ้าหลงก็ให้ปล่อย

๔. ไม่หลงเข้าไปเจริญรูป–นาม หรือ กาย–จิต ไม่เจริญสภาวธรรม สติ

 สมาธิ ตบะฌานญาณใดๆ สงบ–ไม่สงบ ไม่ต้องเอาไม่ต้องบริกรรม ไม่

 เลือกสงบ–ไม่สงบก็ช่าง ให้ตัดฉับพลันไม่อยู่แล้ว ไม่แช่ ไม่เริ่มอะไร 

 ไม่จบอะไร เพราะมันจบของมันเองอยู่แล้ว ไม่หลงตัววิญญาณตัวรู้ 

 ไม่ตอกย�้า ไม่หลงก็ไม่เจริญอัตตาตัวตน ไม่นิยมชมชอบ ไม่ปฏิฆะ-

 ปฏิเสธ แต่ถ้าหลงไปก็ให้ปล่อย หลงก็ปล่อย	 ไม่หลงก็ให้ปล่อย (ถ้า

 หลงเข้าไปเจริญหรือปฏิบัติ ก็เป็นกรรมแทรกซ้อน เป็นโมหะตัณหา
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 อุปาทาน เป็นกรรม เจริญอะไรก็ต้องไปใช้วิบากกรรมอันนั้น เจริญบุญ

 ก็ต้องไปใช้บุญ สวรรค์ก็ชั่วคราว จึงให้ปลง ไม่ให้ปฏิบัติ!)

๕. ไม่เจริญมรรค กรรมอนุสัย ไม่เจริญตัวคอยดู-คอยรู้ ไม่ต้องรู้-ไม่ต้อง

 ด ู-ไม่ต้องสงัเกตเสยีก่อน ถ้าเริม่เจรญิกเ็ริม่มอีตัตาตวัตนเกดิเป็นกรรม 

 จบเจริญมรรค-จบกรรม-ก็จบอัตตา  จบมรรคก็จบทางเดิน จบกิจก็

 ไม่มีใครเดิน ก็จบมรรค ( ศีล สมาธิ ภาวนา ปัญญา ) “มรรค ๘ ไม่ใช่

 ไปเจริญเอา แต่ให้สละออก ตัดออก ไม่ใช่ท�าเอา แต่ให้ท�าละ ท�าปล่อย 

 ท�าวาง แต่ก็ไม่มีใครท�า”  วางศีล สมาธิ ปัญญาทั้งหมด ให้จบมรรค-

 จบผล  อริยผลเกิดฉับพลัน โดยนิพพานอยู่แล้ว ว่าง ๆ ไม่ต้องเจริญ

 อะไร-เสื่อมอะไร  นิพพานอยู่แล้วของมันเอง (สุญญตา-ตถตา) ไม่มีผู้

 สร้าง–ผู้เสวย ไม่มีเริ่ม–ไม่มีจบ มันจบของมันเองอยู่แล้ว

๖. ไม่มุง่-ไม่หวงั-ไม่ต้ัง-ไม่เอา  ไม่ปรารถนาเอา ไม่หลงในนจิจงั-สขุงั-อตัตา-

 ความสวยงาม ไม่ดันเข้าใส่กับชีวิตความเป็นความอยู่ ไม่ห่วงหาอาลัย  

 (อะอาลัยคือ อนาลโยนิโรธนิพพานทันที) ให้ขอขมากรรมประกาศสละ

 ประกาศถอนการตั้งเอา การมุ่งหวังตั้งเอาเป็นทิฏฐิมานะอัตตาตัวตน 

 “อย่าจริงจังกับชีวิต”  (จริงจัง คือ เจตนาคือกรรม มีผลเป็นวิบาก) “แม้

 เป้าหมายชีวิตก็ไม่ต้องมุ่งหวังต้ังเป้า”  นอกเหนือเงื่อนไขกับการเป็น  

 การอยู่ นอกเหนือกาลเวลา (อกาล) นั่งทิ้ง นอนทิ้ง ฯ ไม่อะไรกับอะไร  

 ปล่อยวางไปในแต่ละวัน “ไม่ต้องหลงว่าจะเอายังไงกับชีวิต!”

๗. ไม่คอยจะ...ๆ ไม่คอยติด-ไม่คอยหลุด ไม่คอยเริ่ม-ไม่คอยจบ ไม่ห่วง 

 นึก-ไม่ห่วงคิด  ไม่ต้องไปเพื่อคอยจะท�าอะไรแบบไหนอีก ไม่เอาอัตตา

 เข้าไปคอยจะ หรือเข้าไปพยายามที่จะวาง นั่นมันตัณหา และเป็นจิตต

 กิลมถานุโยค-ท�าจิตให้ล�าบาก ไม่ต้องพยายามท่ีจะวาง แต่วิบากมัน	

	 วางของมันเอง	(ตถตา) นิพพานว่างๆมันวางของมันเอง ไม่ต้องพยายาม  

 ไม่เนื่องด้วยตัณหาความพยายามแต่อย่างใดทั้งสิ้น
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๘. ไม่ต้องวางจติ  ไม่ต้องไปรกัษาจติ ไม่ต้องเฝ้ายามดจูติ เพราะจติอนตัตา

 ไม่ต้องเลือกปฏิบัติอะไรแบบไหนกับจิต ไม่ต้องไปจบจิต แต่ให้ยุติตัว

 ปฏิบัติ หรือตัวพยายามที่จะเข้าไปวางจิต หรือเข้าไปจบจิต หรือปฏิบัติ

 จิต แต่ให้คลายจิตออกกว้างๆ	ความพยายามใช้กับนิพพานไม่ได้ (ถ้า

 ยังพยายามอยู่ จะว่างได้อย่างไร?) แต่ให้เอาไว้ใช้กับงานทางโลก “ตัว

 พยายามปฏิบัตินี้เป็นตัณหาอุปาทานเป็นจิตตกิลมถานุโยคในจิต เป็น

 เจตนาอัตตา เป็นกรรม” ให้ปล่อยจิต ให้คลายจติออก ตืน่ออกคนืสูค่วาม 

 ว่าง  ความบริสุทธิธ์าตุโดยธาตุล้วนๆ อยู่แล้ว  “จ้า...กว้างๆ...ไกลๆ...

 ไร้ขอบเขต...”

๙. ไม่ไหล-ไม่ฝืนวบิากอารมณ์อนสุยักรรมเก่าหลกีเลีย่งไม่ได้ แต่ให้ยอมรบั 

 หนี้กรรมต้องได้รับการชดใช้ มันอนิจจังชั่วคราวมันจบเอง มันวางของ

 มันเอง ไม่ไหลอนโุลมตามกเิลส–ไม่ฝืนไม่ขดัแย้งกับจติ ไม่จะเอาอย่างไร

 กับจิต ไม่ปฏิเสธวิบากอารมณ์ แต่ให้ปล่อยวางอารมณ์ ยอมอุเบกขา

 สุญญตาสลายมานะทิฏฐิอัตตาตัวตน มันเป็นธรรมชาติ ธาตุอนิจจัง

 ปรับเปลี่ยนผ่านไปของมันเองตามอายุกรรม

๑๐. ไม่คับแคบ-ไม่แช่-ไม่ทรง-ไม่ซึม	(ซึมเป็นอารมณ์ของอบายภูมิ) ไม่บวก-

 ไม่ลบ ไม่สงู-ไม่ต�า่  ไม่ซ้าย-ไม่ขวา ไม่หลบัตาไม่สแกนหา ไม่โฟกัส จดจ่อ 

 ไม่เฉพาะ ไม่ปรักปร�า ไม่ชนรู้ ไม่เน้นนิมิตเครื่องหมายและรายละเอียด

 อนุพยญัชนะใด ไม่เพยีงแค่เฉพาะๆ แต่ให้กว้างขวางท่ามกลางโปร่งโล่ง	

	 ว่างๆ	จ้า  กว้างขวาง–กว้างไกล  สว่างไสว  ไร้ขอบเขตเลยๆ ออกไป 

 เห็นคนภูเขา ต้นไม้ฯ ให้เลยคน เลยภูเขา ต้นไม้ไปฯ ท่ามกลางไม่ตรง

 อะไร กว้างขวาง กว้างไกล ไร้ขอบเขต  ไม่รู้หา-ไม่หารู้  ไม่ทรง-ไม่แช่  

 แต่ให้คลายออก)

๑๑. ไม่ท�ากรรมกุศล-อกุศล		เพราะตัวท�านั่นมันเจตนาตัณหาอุปาทานอัตตา

 ทิฏฐิมานะ มีวิบากให้เสวยไปเกิด ท�าบุญกุศลความดีก็ได้ แต่ให้ปล่อย
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	 วางสละออก	ท�าแล้วให้แล้วไป ไม่มุ่งหวังตั้งเอามา ท�าดีไม่ติดในดี ท�า

 เหมือนไม่ท�า ไม่เอากรรมอีกแม้กุศลกรรม ให้เป็นกรรมไม่ด�า–ไม่ขาว

 กส็ิน้กรรมกส็ิน้วบิากกรรม สิน้กเิลสตณัหากเิลสวฏั–กรรมวฏั–วิปากวัฏ 

 จึงให้ปลงไม่ให้ไปปฏิบัติ!

๑๒. ไม่ต่อกรรมผัสสะอายตนะ	ไม่สนใจในรู้ แต่ให้ตัดตัวรู้	หรือปล่อย	หรือ 

 วางอายตนะผัสสะทันที เห็นก็ช่าง, ได้ยินก็ช่าง ฯลฯ ไม่เหนียวแน่นใน

 เห็น, ได้ยิน ฯลฯ  ก็โดยนิโรธดับอยู่แล้ว  นิพพานว่างอยู่แล้วฉับพลัน 

 ทันท ี (วปัิสสนา แปลว่า ปลง-ปล่อย-วาง-ไม่ต่อกรรม หรอืให้ตดัผัสสะ) 

 อายตนะผัสสะเป็นบ่อเกดิเวทนาพอใจ–ไม่พอใจ  ตวัตน ภพชาต ิวัฏฏะ

 กเ็กดิตรงนี ้ ถ้าหลงก็ให้ปล่อย ให้ช่าง เช่นนี้จะไม่เป็นเจตนา ไม่เป็น

 กรรม ก็ว่าง นิโรธ นิพพาน ดับรู้–ดับขันธ์–นิโรธนิพพานทันที !

๑๓. ไม่ต้องส�ารวมใดๆ  ไม่ต้องจดัแจงท่าทางพธิกีรรมพิธกีาร ไม่ต้องท�ากาย-

 จิตให้ล�าบาก  ไม่ตั้งท่า ไม่ก�าหนด ไม่แช่ ไม่เฝ้าส�ารวม คือท�าใจเป็น

 มโนกรรม ไม่ปกต ิเป็นกรรมอนสุยั เป็นห่วง เป็นกังวล ให้ยุตกิารส�ารวม 

 การพยายามกระท�า ระวงัการตกีรอบพฤตกิรรม เป็นกรรม (เจตนา เป็น

 กรรม ) เป็นตัณหา แต่ให้คลายจิตออก	ปล่อยออก	ให้วางว่างๆ	จาก

	 ความเป็นสัตว์	 และคอกขังสัตว ์ ให้ยิ่งให้เหนือยิ่งกว่าอิสระขึ้นไป 

 (Supreme freedom)  ไม่รวมจิต  แต่คลายจิตออก  ปล่อยวางว่างๆ  

 (นิพพาน)  สติเอาแค่ระวังท้องฟ้า หลังคาฝ้าเพดานจะหล่นใส่หัวก็พอ 

๑๔. ไม่หลง–ไม่ติดบุญ-ทาน-ศีล-สมาธิสมถะ-ตบะฌาน-ญาณทัสสนะใดๆ 

 เพราะนั่นมีอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่จะทรงตรัสรู้  “แต่ให้วิมุติญาณทัสสนะ 

 เหนือสติ-เหนือปัญญาวิญญาณขันธ์ให้หลุดพ้นออกมาจากทุกขันธ์ ให้

 เป็นขันธวิมุติ” 

๑๕. ไม่คาดหวัง-ไม่ข้องคากับอนาคต-ไม่อยู่เพื่ออะไรๆ หรือเพื่อผู้ใด แต่
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	 ให้อยู่ทิ้ง	นั่งทิ้ง-นอนทิ้ง	ทุกวันทุกเวลานาท ี“มีหน้าที่กิจการงานอันใด

 กอ็ปุโลกน์สมมตุแิล้วท�าไปแบบจบทกุครัง้ ไม่คาดหมายว่าจะต้องบรรลุ

 เป้าหมาย”  ให้ท�าแบบไม่หลงและท�าแต่พอดี ไม่มีอะไรเป็นของตน จ�า

 ต้องละทิ้งผ่านทิ้งสิ่งทั้งปวงไป “สุขทุกข์ชั่วคราว ชีวิตก็ชั่วคราว” สัตว์

 โลกพร่องเป็นนิจ ไม่อิ่มในกาม ไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่จ�าเพาะตน 

 ให้ประกาศถอนความห่วงหาอาลัยในวงศาคณาญาติสมบัติพัสถาน

 บริวารมิตรสหายให้บ่อย ๆ จะจืดไปเอง

๑๖. ไม่ผิด-ไม่ถูก ไม่หลงให้ความคิดความเห็น จิตไม่ผิดไม่ถูก ไม่ใช่ว่าง-

 หรือไม่ว่าง แต่มันว่างอยู่แล้ว มันเป็นเช่นนั้นของมันเองจึงว่างแท้ ว่าง

	 แท้ไม่มีผู้อยู่ในว่าง นิพพานไม่นิพพานก็ไม่ต้องเอา นั่นมันอัตตาตัณหา

 อุปาทาน ให้คลายจิตท่ามกลาง	กว้างขวางกว้างไกล สว่างไสว ไร้ขอบ

 เขตฯ ว่างๆ นิพพานอยู่เองแล้ว!

๑๗. ไม่มีทางเดิน–ไม่มีผู้เดินทาง ไม่มีแพ-ไม่มีผู้ถ่อแพ ถ้าเริ่มเดินก็มีอัตตา 

 ตัวตนเข้าไปเดิน แต่มันจบทุกเส้นทางจบกิจนั้นฉับพลันทันที  ไม่ต้อง

 เริ่มหนึ่งถึงสูญ แต่มันสูญอยู่แล้ว (สุญญตา–อนัตตา–ตถตา )

๑๘. ไม่ลังเล–ไม่สงสัย ไม่ก้าวก่ายเข้าไปในอจินไตย สิ่งที่ไม่ควรคิด ไม่

 วิพากษ์–วิจัย–วิจารณ์ ให้ความเห็นความหมาย ไม่ให้ค่าความหมาย 

 ไม่โมหะในทิฏฐิ ไม่ห่วงนึกห่วงคิด ทุกสรรพสิ่ง รูปธาตุ–นามธาตุ 

 สรรพสิ่งล้วนผันแปร แต่ว่างๆ ไม่เป็นสภาวะใดๆ ไม่มีเกิด–ไม่มีดับ 

 คือนิพพาน ว่างอยู่แล้ว มันของมันเอง (สุญญตา–ตถตา)

๑๙. ไม่คิด–ไม่หลงคิด หลงคิดเป็นมโนกรรมไปแล้ว การวิพากษ์วิจัย

 วิจารณ์นี้มันเป็นตัณหาในจิต แต่ถ้าคิด ก็ให้ช่าง หลงก็ให้ช่าง รู้-ไม่รู้ให้

 ช่าง   “ช่าง คือ ปล่อยวาง ตัดตัณหาสมุทัย ก็นิโรธฉับพลันทันที”  หลง

 ก็ปล่อย-ไม่หลงก็ให้ปล่อย นิโรธนิพพานทันที เป็นอกาลิโกทันที ไม่มี
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 ปัจจุบัน ไม่มีอนาคต ไม่มีอดีต ด้วยหลวงพ่อช่าง..สติตัด! 

๒๐. ไม่เบียดเบียน–ไม่ละโมบ-ไม่หมกมุ่น-ไม่โมหะอวิชชาเข้าไปหลงรู้ ไม่

	 หมกมุ่นจริงจังกับชีวิตทุกๆ	 กรณีแม้เล่นกีฬา	 ถ้าไม่หมกมุ่น ก็จะไม่

 ตกลงไปในอบายภูมิ ๔ สัตว์นรก–เปรต–อสุรกาย–เดรัจฉาน 

๒๑. ไม่โมหะละโมบ “อยากได้ใคร่ดี”  เพราะนั่นมันตัณหา เจตนาจริงจัง 

 ให้ท�าหน้าที่การงานด้วยความไม่ตัณหา จะไม่ทุกข์ ไม่หลงอยากได้ใน

 บุญกุศลความดี ไม่ติดดี ก็จบการเกิดในมนุษย์-สวรรค์-พรหมโลก 

 เพราะ “บุญมี แต่กรรมบัง” (บุญบังนิพพาน) 

๒๒. ไม่ยดึไม่ตดิ ไม่หาหลกัเกาะ แต่ให้คลายจติออกด้วยการจาคะสละออก 

 เสียสละด้วยการให้แบบไม่หวังตั้งเอา แต่เกื้อกูลทั้งภายใน-นอก จะ

 ปล่อยวางได้ง่าย จนไม่ยึดอะไรในโลก แม้อัตตาตัวตน ( อนัตตา )  ใน

 โลกนี้ยึดเอาอะไรได้บ้าง? ชีวิตมันอนิจจังชั่วคราว ยึดไม่ได้เลยแม้แต่

 ร่างกาย และโลกธรรมทั้งแปด (สมบัติผลัดกันชม) “ไม่ยึด คือปล่อย

 วาง คือ ไม่เจตนา ไม่เป็นกรรม ถึงความสิ้นกรรมนิโรธนิพพาน”

๒๓. ไม่อวิชชา เที่ยวไปหลงรู้โน่นนี่ไปทั่ว เที่ยวรู้ไปทั่ว เป็นญาณทัสสนะ

 หลงเข้าไปรู้เป็นอวิชชา รู้หรือไม่รู้ก็ช่าง เห็น, ได้ยิน ฯลฯ ให้ช่าง ไม่อยู่

 กระจุกๆ แคบๆ  เพียงแค่เห็น-ได้ยินเฉพาะแคบๆ  แต่ให้จ้าโพล่งโล่ง 

 กว้างออกไปให้ไร้ขอบไร้เขต  ช่างบ่อยๆ กไ็ม่อวิชชาทนัท ี “อย่าไปหลงรู ้

 นพิพาน เพราะความว่างรู้ไม่ได้ ปัจจัตตัง เฉพาะตัวไม่ได้”  เพราะว่างๆ 

 จึงให้นอกเหนือตัวรู้ ทิ้งรู้ เมื่อไม่หลงรู้ก็นิโรธนิพพานฉับพลันทันที ถ้า

 หลงรู้ก็ให้ปล่อย-ไม่รู้ก็ให้ปล่อยดับรู้-ดับขันธ์-นิโรธนิพพานทันที!

๒๔. เมือ่ไม่ยดึมัน่ถือม่ัน ในตัณหาอปุาทาน กห็มดภพชาตชิรามรณะฯ กน้็อม

 นิพพาน (เวสาลีสูตร, โคตมีสูตร, ปุณโณวาทสูตร, กุกกุโรวาทสูตร, กัมมสูตร ฯลฯ)  

 ไม่ยึด	คือปล่อย	คือไม่เจตนา ไม่เป็นกรรมก็สิ้นกรรม

๒๕. สรุปธรรม ไม่แหนงหน่ายต่อการขอขมาล้างกรรมอนุสัยเก่าอย่างตรง
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 ประเด็นกรรมของตนๆ พร้อมทั้งยุติสมุทัยตัณหาปัจจุบันไปเรื่อยๆ 
 ด้วยช่างและท่ามกลาง-วาง-ปล่อยผ่านทิ้งไปทุกอารมณ์ เมื่อวิบาก
 เบาบาง ย่อมมีอธิวาสนาบารมีลุล่วงธรรม (นิพพานมีอยู่เองแล้ว ว่าง
 อยู่แล้ว แต่โมหะอวิชชาตัณหาอุปาทานวิบากปิดบังเป็นพักๆ ชั่วขณะๆ 
 ด้วยตทังคนิพพาน หลงโมหะไปชั่วขณะตทังคะ จึงให้ปลงวางไป ไม่
 ต้องปฏิบัติอะไรแบบไหนอีก)
 แท้จริงแล้ว แต่ละชีวิตเกิดมาเพื่อรับชดใช้วิบากอนุสัยกรรมเก่า และ
 หลงสร้างกรรมใหม่ไปเกิดอีก 
 โดยสรุปการปฏิบัติก็คือ:	

๑.  ไม่ต่อกรรมวิบากอนุสัย “ด้วยการปล่อยวาง”  หรือ “ปฏิบัติ ๒๕ ไม่”  
 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มมาอีก (ถ้าไม่ปล่อยวาง
 ไม่ช่าง ก็จะเป็นกรรม)  และ 
๒.  ลดวิบากอนุสัยกรรมเก่าให้เบาบางลง “ด้วยการขอขมากรรม”  และ
 ชดเชยชดใช้กรรมเก่าด้วยการเสยีสละ ด้วยอธิวาสนาบารมทีีเ่คยบ�าเพญ็ 
 มาแล้ว ให้เจ้ากรรมนายเวร และเจ้าบุญนายคณุกบัประกาศสละ-ประกาศ

	 ถอนความมุง่หวงัตัง้เอาด้วยตณัหา รวมทัง้โปรดสรรพสตัว์ในสงัสารวัฏ 
 ให้จบตาม ดับตาม วางตาม นิโรธนิพพานตามฯ
 แท้จริงเรื่องของการปฏิบัติ “ไม่”  ทั้งหมดข้างต้นนี้ ก็คือ	การไม่ปฏิบัติ	
 ไม่กระท�ากรรม ไม่มีเกิด-ไม่มีตาย คืนจิตให้หลุดพ้นนอกเหนือธาตุ
 ขันธ์ คืนอิสระสู่ธาตุโดยธาตุอันบริสุทธิ์ เป็น “ว่าง“ นิโรธนิพพาน
 นี่แหละ!  คือการปฏิบัติ “ไม่”  หรือ การไม่ปฏิบัติ การไม่กระท�ากรรม 
 ก็สิ้นกรรม นิโรธนิพพานฉับพลันทันที 
 ไม่ต้องปฏิบัติอะไรแบบไหนอกี คลายจิตออกไป...ว่างๆ...กว้างๆ...ไกลๆ...
 ไร้เขตไร้ขอบฯ 

 จบกิจ–จบกรรมสังสารวัฏ!
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๘. เรื่องของจิตนิโรธนิพพาน

 ๑. จิต คือ ปล่อยออก แต่ไม่มีใครปล่อยมันปล่อยของมันเอง ไม่

ต้องเข้าไปท�าอะไรกับมัน อย่าไปสู้กับจิต อย่ากดดันจิต อย่าพยายาม-อย่า

เอาก็ยุติเหตุ ยุติสมุทัย  ยุติตัณหาก็นิโรธเอง 

 (อย่ารวมจิต เอกัคคตา-จิตตกิลมถานุโยคท�าจิตให้ล�าบากไปเกิดใน

เขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม จิตดี-จิตไม่ดี ก็ให้สละ  กุศล-อกุศล ก็ให้

สละ เพราะบุญบังนิพพาน) 

 ๒. จิต คือ ไม่แทรกแซง ไม่ขัดแย้ง ไม่ฝืน–ไม่ไหลตามจิต ไม่ทรง

จิต ไม่แช่จิต แต่ให้คลายออก คือ ปล่อย มันวางตัวของมันเอง ไม่ต้องท�า

อะไรแบบไหนอีก มันผ่านไปของมันเอง ไม่ต้องของมันเอง จบตัวไปคอยท�า

จิต เรียกว่า จบกิจ จบโมหะเข้าไปท�าจิต  อย่าใช้อารมณ์-ความรู้สึกนึกคิด  

คติ-อคติ ชอบ-ชัง กับจิตวิญญาณและสรรพสิ่งรอบข้าง เพราะมันเป็น 

วิบากกรรมตีกลับ! 

 (ความคิด	 ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านออกไปของมัน

เอง เป็นมายา ไม่จริง มันอนิจจังชั่วคราว)

 ๓. จิต ส�าหรับใช้ชั่วขณะอาศัย กายก็ใช้ชั่วขณะที่อาศัยใช้แต่พอดี 

ขณะหนึ่งๆ ก็นั่งทิ้ง-นอนทิ้ง วันหนึ่ง ๆ ก็นั่งทิ้ง-นอนทิ้ง ฯลฯ มันวางตัว 

ของมันเอง (ตรัสรู้เอง) จิตในชีวิตประจ�าวัน	 ให้อุปโลกน์สมมุติใช้ท�ามา

หากินเป็นอยู่แต่พอดีด้วยความไม่หลง ไม่จริงจังหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับการ

เป็น การอยู่ ไม่ด้วยตัณหา ไม่มุ่งหวัง ไม่เจตนาจริงจังตั้งเอาจนเกินพอดี 

ลดตัวเจตนาจริงจังลง ใช้สติปัญญาธาตุขันธ์แต่พอดีแล้วก็วางก็จะไม่ทุกข์ 

ไม่เจตนาก็ไม่เป็นกรรม ไม่ตัณหาแบบหลง
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 ๔. จิต คือ ไม่แช่จิต (อย่ามุ่งข้างในจิต) แต่ให้ปล่อยออก เปิดออก

คลายจิต จ้าออก เปิดตาเปิดใจ	 เปิดอายตนะทุกส่วนเบิกโพลงตาม

ธรรมชาติธาตุบริสุทธิ์ สิบทิศโปร่งโล่ง กว้างขวางกว้างไกล	 สว่างไสวไร้

ขอบเขต (ลืมตาบรรลุธรรม) ไม่แช่–ไม่ทรง แต่ก็ไม่ฝืน–ไม่ไหลตาม ไม่ขัด

แย้งใด ๆ กับจิต ไม่ต้องเข้าไปท�าอะไรแบบไหนกับจิต ยุติตัวคอยท�าจิต-ยุติ

ปฏิบัติจิต ก็จะปล่อยคลาย วางตัวของมันเอง นิโรธเอง วางเอง ดับเอง ก็จบ

ตัวปฏิบัติ จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ สว่างไสว ด้วยจบตัวปฏิบัติทั้งจิต     

ทั้งกาย 

 ๕. จิต	ไม่เพื่ออะไร  ไม่คับแคบ ไม่อยู่ตรงจิต ไม่ตอกย�้าผัสสะ ไม่

เลือกนอก-ไม่เลือกใน (ไม่มุ่งหวัง ตั้งเอา ไม่ปรารถนาเอาทั้งทางโลก และ

ทางธรรม) ไม่เพื่ออะไรแบบไหนอีก (ท่านที่ปรารถนาเพื่อจะเอา เป็นมลทิน

ตัณหาจิตย่อมไม่บริสุทธิ์ เป็นกรรมในมโน) อย่าให้ตัณหาหลอกใช้เอา อย่า

ให้เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ ก็หมดตัวตัณหาสมุทัย ก็นิโรธทันที ไม่คอยอยู่ 

ตัณหาก็ห่อหุ้มจิตไม่ได้ หลอกจิตไม่ได้ อุปาทานโมหะก็หลอกไม่ได้ หลงไม่

ได้ ก็นิโรธทันที ยุติตัวเพื่อ ได้แล้วตัณหาก็หลอกไม่ได้ 

	 ให้ระวัง ตัวโมหะตัณหาซ้อนเข้าไปให้หลงปฏิบัติจิต จะต้องเข้าไป

รู้–สังเกต–ดูเสียก่อน คิดเสียก่อน อย่างนี้เป็นการเจริญสติ ถ้าสแกนหา

โฟกัสจดจ้อง ก็คับแคบไปแล้ว ให้ตัดโมหะตัวหลง ฉับพลันทันที ด้วยหลวง

พ่อช่าง.. สติตัดตัวรู้! 

 อย่าซ้อนกรรมที่มโน อย่าให้มีมโนกรรมตัวเกิด อย่าอนุโลมตัณหา

ในจิต อย่ายืดเยื้อ มันเป็นกรรม ให้ช่างทันทีก็จะไม่เป็นกรรม!  

 อย่าโฟกัสเพ่งจิตขึ้นสู่วิถีเสพชวนะจิต ให้ภพชาติเกิดอีก ให้กว้าง

ขวางท่ามกลาง ไม่ตรงอะไรเข้าไว้ เห็นคนให้เลยคนไป!

 (ตัณหาระคะ มันถูกอุปโลกน์ขึ้นมาหลอกจิต มาป่วนจิต ท�าลายจิต อุปาทานก็

ยึดจิต-ธาตุขันธ์ก็ยึดภพชาติวัฏฏะ) 
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 หมดภาระพันธะกับตัณหา ก็หมดคับแคบ ให้ท่ามกลางกว้างๆ ก็

สว่างไสวไร้ขอบเขต หมดความเป็นปัจจุบัน ก็หมดอดีต หมดอนาคต 

 จบตัณหา	ก็จบกิจ จบตัวปฏิบัติ จบปัจจุบัน 

 การเรียนการศึกษาแม้กระทั่งทางธรรม กลับเป็นการสร้างสมุทัย

ตัณหาเสียเอง เป็นการเอาสติปัญญาตัวรู้เห็นไปเจริญเอา ไปจ�าเอาปัญญา 

เอาไปปฏิบัติ อย่างนี้ไม่จบปฏิบัติ ไม่จบกิจพรหมจรรย์ เพราะยึดอัตตาตัว

ตนเป็นกรรม ตัวรู้สร้างกรรมมากมาย สติปัญญาตัวรู้เป็นมโนกรรม	 เป็น

ตัวหลงวนไปเกิดในวัฏฏะ

 ต้องรู้จักตัวตัณหาตัวจริง อย่ารู้จักตัณหาสมุทัยแต่ในกระดาษ อย่า

รู้จักแต่ตัวหนังสือ หรือค�าพูด โง่หรือฉลาดมีโอกาสโมหะหลงได้เท่ากัน อย่า

เอาตัณหาศึกษาธรรม มันก็จะหลงเป็นตัณหาโมหะ เป็นกรรม ไม่จบกรรม 

ถ้าดับตัวรู้-ตัดตัวรู้-ไม่ติดในรู	้ก็ตรัสรู้ ดับขันธ์-นิโรธนิพพานทันที! 

 จึงให้ล้างกรรมขอขมา-ประกาศสละ-ประกาศถอนการหลงตั้งเอา

ในสิ่งที่วกวนนั้นบ่อย ๆ  

 ๖. จิต เป็นทุกขเวทนา ก็ให้ปล่อย แม้จะสุขเวทนาก็ให้ปล่อย

เหมือนกัน ปล่อยออก-ผ่านทิ้งๆ มันอนิจจังชั่วคราว มันเป็นของมันเอง 

อย่าพยายามพ้นทุกขเวทนา มันจะผ่านไปเร็วหรือช้า หรือไม่ผ่าน ก็ของมัน

เองมีอายุรกรรมของมันเอง ไม่เกี่ยวกับตัวแทรกซ้อน ตัวซ้อนนั่นมันตัณหา

เป็นกรรมใหม่ ให้วางตัวซ้อน ยุติตัวคอยเข้าไปท�าจิต ยุติตัวคอยท�า รู้จัก

ยอมให้เป็น ก็วางทันที นิโรธทันที นิพพานฉับพลันทันทีของมันเอง

 ทกุอารมณ์ความรูส้กึนกึคดิให้ผ่านทิง้ออกไป มนัของมนัเอง ไม่ต้อง

แก้ไขอะไร มันเป็นผลวิบากของกรรมเก่า  มีอายุรกรรม-หมดอายุรกรรม

ของมันเอง  ให้ช่าง...ๆ เข้าไว้ ของมันเอง!

 ถ้าเข้าไปท�าให้มันหมด (ยิ่งจะหมดช้า) ก็เป็นตัณหาเข้าไปซ้อนแล้ว 
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ก็จะเป็นกรรมใหม่ ไม่จบกรรม ทุกอารมณ์ที่ผ่านมาก็ผ่านทิ้งหมดไปของมัน

เอง จบกิจจบอายุรกรรม จบกรรมของมันเอง 

 จึงให้ปลง	ไม่ต้องปฏิบัติ!

 ๗. จิต สงสัยลังเลในความคิด ความเห็น ความหมาย เป็นธาตุ

โมหะในจิต จิตรู้-ไม่รู้ วิชชา–อวิชชา ไม่ต้องไปเจริญลังเลสงสัย ผ่านเข้ามา 

ก็ให้ผ่านออกไป เหมือนธาตุภายนอก ดินน�้าลมไฟ ธาตุธรรมชาติ ผ่านไป

ทุกขณะอารมณ์ คิดไม่คิดก็ปล่อยมันไป ไม่ต้องท�าอะไรมันซ้อนลงไปอีก 

แล้วไปฝ่ายเดียว ไม่มีคู่ต่อสู้ก็ยุติกรรม จบกรรม ไม่ซ้อนกรรมที่มโน ก็ไม่มี

มโนกรรม  สติตัวรู้ เป็นขันธ์ ไม่ต้องคิด-ไม่ต้องรู้  ไม่ซ้อนรู้-ไม่โมหะในรู้  

ให้วางคิด-วางรู้ เรียกว่าวางขันธ์ ก็สมุจเฉทเด็ดขาดทันที 

 นามธาตุนามขันธ์ทั้งสี่ ไม่ต้องไปคอยเริ่ม-คอยจบ ไม่เกิด-ไม่ดับ

อะไร ปลงปล่อยวางทุกขันธ์ จบตัวปฏิบัติโดยไม่เริ่ม-ไม่จบ	จบทันที	นิโรธ

ทันที (ไม่เริ่มหนึ่ง ถึงสูญ สูญทันที สุญญตาทันที) 

 ตัวหลงรู้	 เป็นวิญญาณขันธ์ เป็นแดนเกิดกรรมโยนิ เป็นภพ         

เป็นชาติ ไม่ต้องไปหลงกันแข่งก�าหนดเจริญสติ–ปัญญาญาณ   “ตัวดู ตัวรู้ 

ตัณหา-อุปาทานในรู้ เป็นสมุทัยหลงในรู้-ในเห็น เป็นโมหทิฏฐิ อวิชชาหลงรู้

ในปัจจยาการ ๑๒”  จึงให้วางตัวหลงโมหะ ตัณหา อุปาทานในรู้ ทั้งวิชชา-

อวิชชา ก็ไร้ขอบเขต พ้นเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ก็สมุจเฉทเด็ดขาด 

ยุติเหตุตัวหลงรู้เสีย สติ-ปัญญาเป็นอัตตา ถ้าหลงเอาอัตตาเข้าไปปฏิบัติก็

ติดอัตตาตัวตน วางขันธ์ไม่ได้! 

  ๘. จิต แม้จิตกุศลในบุญความดี ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ให้

ปล่อยให้ทิ้ง ไม่ติดบุญความดี ไม่เสวยวิบาก ไม่เกิดอีก เพราะ บุญบัง

นิพพาน! (อบายภูมิ หรือ เทวภูมิ หรือ พรหมภูมิ ต่างก็มีอายุกรรมเท่า

เทียมกัน ต่างก็เสียชาติเกิดทั้งนั้น สวรรค์นั้นไม่ต้องปรารถนาจะไป ถ้าใจไม่

ปล่อยไม่วางสวรรค์ก็ทุกข์เหมือนกัน)
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 จิตยึดติดดี	 เพราะมีเจตนาในบุญกุศลความดี จึงให้ละเจตนา

กรรม  ท�า คือ ไม่ท�า ท�าแล้วแล้วเลยไม่ยึดติดบุญกุศลความดี

 ๙. จิต เห็น ได้ยิน ฯลฯ ก็ให้ช่าง ก็สักแต่ว่า เห็น ได้ยิน ฯลฯ  เป็น

วิบากกรรมเก่า ห้ามไม่ได้ อย่าไปขัดแย้งจิตเมื่อหมดอายุรกรรมก็ดับ ให้ตัด

กรรม ไม่ต่อกรรม 

 “ส่วนกรรมเก่าให้ล้างตัดกรรมด้วยการขออโหสิๆๆ กรรมทุกอย่าง 

อโหสิ ! ขอจงมีส่วนในบุญของข้าฯ”   

 ให้กล่าวบ่อยๆ ทุกขณะกระทบผัสสะ เครียดกับอารมณ์ทั้งหลาย  

จิตก็จะไม่ถูกกระท�า ไม่ขึ้นสู่วิถี ไม่มีชวนะจิตเสพ ไม่มีกรรมไปเกิดใหม่ 

 ๑๐. จิต ช่าง คือ สติตัดโมหะตัวหลง ปล่อย–ผ่านทิ้ง ๆ จิตแบบ

ไหน ดี–ไม่ดี, บริสุทธิ์–ไม่บริสุทธิ์ นิพพาน–ไม่นิพพานก็ให้ช่าง ให้ปล่อย

ผ่านทิ้ง ๆ ไม่ต้องเอาหรือให้ตัณหาอุปาทานเอามาเป็นเครื่องอาศัย ก็คือ จิต

เหนืออิสระ (supreme freedom) ปล่อยวาง คือ ไม่เจตนา ไม่เป็นกรรม ก็

สิ้นกรรม ดับนิโรธ นิพพาน

	 ช่าง	 คือ สติตัดตัวผัสสะกระทบชนฉับพลัน หักใจ ตัดใจ ปลง  

แล้วๆ ไป ท่ามกลางไม่ตรงอะไรทั้งสองฝั่งนอก-ใน ไม่ติดไม่หลุด ไม่ต้องไม่

ตั้ง ยุติความเพียรความจริงจัง ช่างได้–พอดีได้–ไม่กระโจนใส่, จบกิจ ไม่ท�า

อะไรแบบไหนอีก มันของมันเอง ( ตถตา ) มันวางอยู่แล้ว คือ นิพพานอยู่

แล้ว ไม่มีผู้สร้าง-ผู้เสวย ไม่มีผู้ปลง-ผู้ปล่อย-ผู้วาง หรือ ผู้ช่าง 

 แต่ช่างของมันเอง ช่างแล้วไม่ติดใจ กรรมวิมุติหลุดจากใจ!

 ๑๑. จิตปุถุชน เป็นจิตตัวรู้ คือสังสารวัฏเป็นจิตรับเสวยวิบากกรรม

เก่า แล้วก็หลงสร้างซ้อนกรรมใหม่อีกเอาไปเกิดอีก เพราะเหตุที่ไม่ปล่อยไม่

วางอัตตาตัวตน เมื่อยังมีเริ่มก็ยังไม่จบ

 ๑๒.จิตพระอริยะ ท่านหมดอัตตาตัวรู้–ดับรู้เสียแล้ว ไม่หลงสร้าง

กรรมซ้อนมโนขึ้นมาใหม่อีก ไม่เริ่ม-ไม่จบ จบอยู่แล้วของมันเอง ปล่อย
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วางตัวคอยจะเข้าไปท�าจิต เมื่อวิบากหนี้กรรมเก่าถูกล้างด้วยขอขมาเป็น

อโหสิกรรม จนเบาบางมากแล้ว และกรรมใหม่ไม่เพิ่ม อธิวาสนาที่ยิ่งกว่า

วาสนาก็มาถึงเอง สว่างไสวเอง ไม่ติดขัดข้องคาเอง ลุล่วงในธรรมเอง

 ปล่อย คือ ดุจกระทบของร้อนแล้วปล่อยทิ้ง-วางทิ้งลงฉับพลัน 

ทันทีโดยไม่รอคิดหาวิธีปล่อย อายตนะเป็นของร้อน (อาทิตตปริยายสูตร)  

เห็น, ได้ยิน ฯลฯ ปล่อยทันทีโดยไม่ต้องรอคิดหาวิธีปล่อย พึงตระหนักแก่

ใจว่า ตา, หู, รูป, เสียง เป็นของร้อน เห็น, ได้ยิน ฯลฯ รู้ไม่รู้ก็ปล่อยทันที 

ดับทันที-เย็นทันที-นิพพานฉับพลันทันที (ได้กลิ่น, รู้รส, รู้สัมผัสกาย, ใจ

คิดนึก ก็ให้เหมือนกัน ให้ปล่อยฉับพลันทันที)

 แท้จริงแล้ว  “กาย-จิต ไม่ใช่อุปสรรคของนิพพาน แต่พฤติกรรม

เข้าไปยึดซ้อนกาย-ซ้อนจิต ไม่ปลงปล่อยวาง ท�าให้ไม่ว่าง-ไม่นิพพาน !”  

	 แก่นแท้แห่งพระศาสนา	 คือ อยู่บนพื้นฐานของความไม่ยึดติด     

(ไม่อุปาทาน) ไม่มีพิธีกรรมพิธีการ ไร้เงื่อนไข ไม่มีรูปแบบ ไม่สังคมนิยมๆ 

อะไร ไม่ยึดติดอะไร เกาะอะไรให้งมงาย (สีลพรตปรามาส) ความไม่ยึดติด

คือเนื้อหาตรงต่ออริยะ เคารพกันธรรมดา ไม่ใช่อะไรเพื่ออะไร ปล่อย คลาย 

วาง ว่าง ๆ 

 “ตืน่โพลงนอกเหนอืความเป็นอสิระ โปร่งโล่งเช่นเดยีวกันกับท้องฟ้า 

ไม่เรียกมันว่า ดี หรือ ไม่ดี”

 “ยืน, เดิน, นั่ง, นอน ระวังท้องฟ้า หลังคาฝ้าเพดานจะหล่นใส่หัว!” 

แล้วปล่อยวางๆ ว่างๆ 

 ในชีวิตประจ�าวัน มีสติระลึกรู้ตัวพออุปโลกน์ใช้กิจการงานให้พอดี

เพียงเท่านี้ พอแล้วก็วาง หยุดอยาก หยุดเงื่อนไข หยุดเจตนาจริงจัง คลาย

จิตออก เหมือนดอกไม้บานยามเช้า คลายออก...ๆ ไม่ยึด...แต่คลายออก 

ไม่ยึด ก็วาง...ว่าง...จิตก็นิโรธนิพพาน 

 ไม่มีทั้งผู้สร้าง–ผู้เสวย โล่งๆ กว้างๆ ว่างๆ ไกลๆ ..ไร้เขตขอบฯ!
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๙. ความวิมุติหลุดพ้น ๕ ทาง

 ทรงตรัส	 ทางวิมุติหลุดพ้น ๕ ทาง พระสุตตันตปิฎก อังคุตตร 

นิกาย  ปัญจกะนิบาต  ปัญจวิมุตายตนะ ๕  ความหลุดพ้น ๕ ทาง ด้วยเหตุ

ปัจจัย ดังต่อไปนี้

 ๑) ได้สดับธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออนุพุทธะผู้รู้ตาม 

(สุตมยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง) ถึงความวิมุติหลุดพ้นด้วยการฟัง

ธรรม (ธัมมัสสวนามัยมงคล)

 “กิจฉัง ธัมมัสสวนังฯ การได้ฟังธรรมจากผู้ตรัสรู้แสนยาก”

 ๒) แสดงธรรมตามท่ีได้ศึกษามาแก่ผู้อื่นโดยละเอียดและเข้าใจ

ชัดและถูกตรงในเนื้อหาแก่นธรรมที่ตนแสดง จนถึงความหลุดพ้นขณะ

แสดงธรรมนั้นเอง (ธัมมเทสนามัยมงคล)

 ๓) สาธยายธรรมตามท่ีได้ศึกษามาโดยละเอียดและแยบคายใน

เนื้อหาแก่นธรรมจนถึงความสว่างไสววิมุติหลุดพ้นด้วยตนเอง

 ๔) ตรึกตรองด้วยใจถึงธรรมตามที่ได้ศึกษามา เป็นธรรมานุสติ

จนถึงความสว่างไสววิมุติหลุดพ้นด้วยตนเอง

 ๕) เล่าเรียนศึกษามาด้วยสมาธินิมิตในอารมณ์ด้วยปัญญา	 เป็น

เหตุปัจจัยให้ถึงความวิมุติหลุดพ้น

 ความวิมุติหลุดพ้นอย่างไรในครั้งพุทธกาลของพุทธสาวกทั้งหลาย 

โปรดศึกษาได้จากหนังสือมนุษย์..เล่ม ๑๗ ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ 

พระองค์ และเล่ม ๑๕ อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี

 ประการหนึ่ง	ที่ควรกล่าวถึงคือ มีความสัปปายะ สะดวกสบายอัน

สมควรแก่ธรรม (สัปปายะ ๗ ได้แก่ อาวาส อาชีวะ อาหาร อากาศ อาจารย์ 
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อารมณ์ อาการ พึงอุทิศบุญบ่อยให้ภาคทิพย์มากๆ) และมีอธิวาสนาบารมี

วาระโอกาสมาถึงเมื่อวิบากกรรมเบาบางจนวิมุติหลุดพ้นด้วยเห็นแจ้งพระ

สัจจธรรมด้วยสัปปายะเอื้ออ�านวยผลให้  เรื่องสัปปายะ ๗ ได้เคยรวบรวม

ไว้แล้วในหนังสือมนุษย์เล่มก่อนๆ ในที่นี้ขอกล่าวถึงอธิวาสนาบารมีวาระ

โอกาสมาถึงนั้นอย่างไร ?

 อธิวาสนาบารมีวาระโอกาสมาถึงเมื่อวิบากกรรมเบาบาง

 ในสังสารวัฏนี้ มีแต่การหลงสร้างและเสวยวิบากผลกรรมเก่า

เท่านั้น

 หลงโมหะ อวิชชาตัณหาอุปาทาน ด้วยเหตุสมุทัยเก่าในอดีตเป็น

วิบากอนุสัยนอนตามมา เป็นเหตุสมุทัยใหม่ชาติปัจจุบันมีสัปปายะสะดวก

สบายแก่ธรรมผ่านทางทวาร ๖ ด้วยอารมณ์ ๖ วิญญาณ ๖ เพราะวิบาก

กรรมเก่า 

 แต่เมื่อวิญญาณ ๖ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้กายสัมผัส-รู้เวทนา 

ชอบ -ชังแล้ว คิดนึกอย่างไรทางมโนทวาร นี้เป็นกรรมใหม่	

 มโนกรรม กายกรรม วจีกรรม นี้เป็นกรรมใหม่ เป็นชนกกรรมน�า

ไปเกิดเป็นวิบากกรรมเก่าของชาติต่อไป อย่างนี้วิบากกรรมย่อมไม่เบาบาง 

มีแต่จะเพิ่มวิบากกรรมมากขึ้น แต่ถ้าหากพบครูบาอาจารย์ที่สัปปายะต่อ

พระสัจธรรม วิบากกรรมเก่าเบาบางวาระโอกาสก็จะมาถึง

 พึงถึงความหลุดพ้น ด้วยการหยุดกลไกแห่งกรรม หรือยุติตัวหลง

โมหะอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ตรงที่ ขณะเมื่อได้รับผัสสะตัวกระทบรู้

วิญญาณขันธ์ทางทวารทั้งหก มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ขณะที่เห็น ได้ยิน 

ได้กลิ่น รู้รส รู้สึกสัมผัสกาย รับรู้รับทราบคิดนึกรู้ความหมายทางใจ 

 ยุติด้วยการปล่อยการวางตัวโมหะหลงในตัณหาอุปาทานที่ยึดว่า 

เราเห็น, เราได้ยิน ฯลฯ เป็นไม่มีตนเองในเห็น, ในได้ยิน ฯลฯ รู้กลิ่น รู้รส 
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รู้สัมผัสกาย ใจคิดนึกก็เช่นเดียวกัน ไม่มีตนเองในนั้น 

 พึงปลง-ปล่อย-วาง-ท่ามกลางวางอุเบกขาสุญญตา-ไม่ต้องท�าอะไร

แบบไหนอีก-ไม่ตั้งความปรารถนาเอามา-ไม่มุ่งหวังตั้งเอามา หรือขณะเห็น, 

ได้ยิน ฯลฯ ก็ให้ช่าง...ๆ แล้วไปๆ ตัดตัวหลงรู้ฉับพลัน

 ให้ปลง-ให้ปล่อย-ให้วาง ฯลฯ คือ ให้วางเรา วางอัตตาตัวตนที่

พยายามจะเข้าไปวางนั้น ไม่ต้องพยายามที่จะไปวางมัน แต่มันปล่อยมัน

วางของมันเอง	วิบากมันวางของมันเอง	ไม่มีใครไปปล่อยไปวาง	แต่มันวาง

ของมันเอง (ตถตา)

 อารมณ์คิดนึกหงุดหงิดฟุ้งซ่านรู้สึกในกามราคะโทสะปฏิฆะร�าคาญ

ใจผุดผ่านเข้ามานี้ เป็นกิเลสนิวรณ์ราคะโทสะโมหะ ตัวโมหะมันจะมาชวน

ให้หลงไปกับมัน ท�าให้ไหลไปกับมัน จึงให้ตื่นๆ โพลงโล่งจ้าๆ เข้าไว้ อย่า

ตามใจมัน นี้เป็นวิบากที่เคยเสพคุ้นเอาไว้แต่อดีตชาติก่อนๆ สัญญาเก่าจึง

จรเข้ามาตามก�าลังกรรม แล้วจะผ่านออกไปของมันเองตามอายุรกรรม ให้

ยุติกรรมซ้อนมโน ไม่ต้องไปแทรกแซงแทรกซ้อนดิ้นหนี-ดิ้นสู้กับมัน แต่

ให้ท่ามกลางออกไป กว้างๆ อย่าเฝ้าตัวเอง ออกไปเดินคลี่คลาย(จงกรม-

เดินไป-เดินมา) ก็ได้ ให้หยาดน�า้ขออโหสิบ่อยๆ จะคลายออกไปเอง อย่าไป

ท�าอะไรกับมัน แต่ให้จบมัน มันจะผ่านไปของมันเองตามอายุรกรรม  

 โมหะอวิชชา ฯลฯ เวทนาเปรียบได้กับฝ่ามือข้างหนึ่ง ส่วนตัว

ทะยานอยากในตัณหาและตัวเข้าไปยึดติดเกาะติดในอุปาทานคือฝ่ามือ				

อีกข้างหนึ่ง อย่าให้มันไปตบกัน “ตบมือข้างเดียว ไม่ดังฉันใด เมื่อไม่เอา

ตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดถือในเวทนา กรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉันนั้น”

 เมื่ออนุปาทาโน ไม่อุปาทาน คือ ปล่อยวาง ไม่ติดยึดก็วิมุติหลุดออก 

ก็ไม่เกิดเป็นกรรม ตัณหาอุปาทานดับ ภพ-ชาติ-ชรามรณะก็ดับ อวิชชา-

สังขาร-วิญญาณ ฯลฯ ดับ ก็นิโรธนิพพานฉับพลันทันที (เวสาลีสูตร)
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 ไม่โมหะอวชิชาไม่ตณัหาไม่อปุาทาน ไม่ยดึตดิ ไม่ควานหา ไม่จดจ่อ 
ไม่เพ่งจ้องแม้น้อม ไม่สแกน แสวงหา ไม่โฟกัสให้ชัดเสียก่อน ไม่ต้อง

สังเกตุดูเสียก่อน ให้แล้วเลย...ๆ ให้ทิ้งไปๆ ทุกอารมณ์ 
 แม้แต่เผลอไปหลงไป... ก็ให้ปล่อย รู้ก็ปล่อยไม่รู้ก็ให้ปล่อย	

เหมือนกัน อย่างนี้ไม่เป็นตัณหาอุปาทาน กรรมใหม่ไม่เกิด
 ดังนี้	 กรรมใหม่ก็ไม่เกิด เพราะไม่มีกรรมซ้อนลงที่มโน ไม่เป็น
มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม จะเกิดมีแต่ที่ไหน?
 เห็น, ได้ยิน ฯลฯ ทางทวารทั้งหก นี้เป็นกรรมเก่า (อเหตุกจิตเป็น
จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยเหตุนี้ห้ามไม่ได้ เพราะเป็นวิบาก) กรรมเก่า
เป็นวิบากจะห้ามไม่ให้เกิดห้ามไม่ได้ แต่วิบากมีอายุกรรมของเขา เมื่อหมด
อายุกรรมเขาก็อนิจจังชั่วคราว วางตัวของเขาเอง ไม่ต้องหลงรู้เห็นเข้าไป
ซ้อนกรรมเข้าไปกระท�า (กรรม) อะไรแบบไหนอีก 
 ถ้าขืนดื้อดึงดื้อรั้นแข็งขืนดิ้นหนี–ดิ้นสู้ เข้าไปกระท�าซ้อนกรรมอีก 
ก็เท่ากับว่าไม่เชื่อไม่ยอมรับในการปรับเปลี่ยนผันแปรของธาตุอนิจจัง ไม่
ยอมชดใช้หนี้กรรมเก่า ถ้าขืนเข้าไปซ้อนกรรมก็ลงมโน เป็นมโนกรรมอัน
ใหม่ เกิดมีอัตตาตัวตนเป็นสังสารวัฏเป็นชนกกรรมน�าเอาไปเกิดอีก เป็น
วิบากในชาติต่อๆ ไปอีก เกิด-ตาย กันอยู่นี่แหละไม่รู้จบสิ้น น�า้ตาที่หลั่งลง
แล้วในวัฏฏะนี้มากกว่าน�้าในมหาสมุทรทั้งสี่ (กัมมสูตร ๑๘๑/๑๔๙)

 ๐ สิ่งเดียวที่กูกลัว  ก็คือตัวของกูเอง
  สิ่งเดียวที่กูเกรง  ตัวกูเองไม่ใช่ใคร
  วันใดที่กูรู้   ว่าตัวกูเป็นอะไร
  กูจะไปให้ไกลไกล  เพราะกูกลัวตัวกูเองฯ

 ๐ ปล่อยวางมันแล้ว ให้วางมึง (ตัวกู) เสียด้วย!
 ...ดังนาวาล่องลอย...ลอยอยู่กลางคลื่นลม...มีสิทธิจมเพราะลม

หรือตัวเรา?
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 สิ่งส�าคัญที่สุด ก็คือตัวหลงเข้าไปรู้ด้วยอัตตาตัวกูของกูนี่แหละ 

เห็น, ได้ยิน, ฯลฯ ก็ตัวเองในเห็น, ตัวเองในได้ยินฯลฯ ตลอด! 

 “จะอนัตตาหรืออัตตาอยู่ที่ตรงนี้!”

 จึงให้ปลง-ปล่อย-วาง-วางอุเบกขาสุญญตาท่ามกลาง-ช่าง...ๆ เห็น

ก็ช่าง...ได้ยินก็ช่าง ฯลฯ ยอมรับใช้หนี้กรรมเก่าเสีย 

 อย่าขืนดื้อดึงเอาอัตตาตัวตนเข้าไปพยายามที่จะวางหรือท�าอะไร

แบบไหนอีก ให้ตัดกรรม ไม่ต่อกรรมอีกด้วยการไม่โมหะหลงเข้าไปรู้เห็นใน

ทุกๆ อารมณ์วิบาก

 ไม่ต้องหลงเข้าไปรับรู้-รับทราบ 

 รู้ก็ช่าง...ไม่รู้ก็ให้ช่าง คลายจิตออกไป...กว้าง ๆ ...ไกล ๆ  ...ไร้

เขตไร้ขอบฯ 

 พึงวางแม้กระทั่งตัวสติระลึกรู้และปัญญาญาณด้วย เพราะนั่นเป็น

วิญญาณขันธ์ เป็นอัตตา วางขันธ์ได้จึงจะขันธวิมุติ	 วางรู้วางสติปัญญา

ญาณได้จึงจะ วิมุติญาณทัสสนะ นิโรธนิพพาน

 ทุกขเวทนาจะหมดเร็วหรือช้า วิบากจะหมดเร็วหรือช้า ก็เป็นเรื่อง

ของมันเอง อายุกรรมของมันเอง ถ้าเอาตัณหาอุปาทานหลงเข้าไปซ้อน 

วิบากก็ยิ่งเพิ่มอายุกรรมยาวออกไปอีก จึงให้ปล่อยวางสติปัญญาตัวรู้ (มหา

หัตถิโทปมสูตร)

 มีคนถามว่า “ตัวรู้สติปัญญาไม่ดีอย่างไร ?” 

 ตอบว่า ทางโลกนับว่าแสนดีแสนวิเศษ แต่ทางธรรม ตัวรู้คือ

วิญญาณขันธ์เป็นอัตตา เป็นตัวหลงเข้าไปรับรู้–รับทราบทุกเรื่อง เป็นมานะ

อัตตา ตัวตน เป็นกรรมเจตนา เป็นทุกข์ ยิ่งรู้มาก ยิ่งทิฏฐิมาก-คิดเห็นมาก-

ทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนยิ่งมาก ยิ่งมืดมิด ยิ่งปิดบัง ไม่เห็นอนิจจัง-ทุกขัง-

อนัตตา 

 การศึกษาหาความรู้มากๆ ยิ่งแข่งขันแก่งแย่งหาวิถีทางให้ได้เปรียบ
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ผู้อื่น ยิ่งเห็นแก่ตัวแก่ตน(อัตตา)มากยิ่งขึ้น ยิ่งเจริญตัณหาสมุทัยมากยิ่ง

ทุกข์มาก 

 พระพุทธองคส์�าเร็จสิบแปดศาสตร์ ทรงตรัสว่า ไม่มีแม้ศาสตร์

หนึ่งที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้!

	 สรุปว่า “ตัวรู้สติปัญญาเป็นขันธ์” อันแสลงต่อนิโรธนิพพาน!”

 ทรงตรัสรู้แจ้งว่าไม่ติดในรู้หรือตัดตัวรู	้ ตัดแม้กระทั่งความรู้สึก

นกึคดิความเหน็ความหมายญาณทสัสนะ (ญาณทสัสนะ แปลว่า รูเ้หน็ไปทัว่) 

ทั้งหลาย ไม่หลงรู้	หรือรู้ก็สักแต่ว่ารู้	ให้เจตนาผัสสะอ่อนลง ท�าแกล้งไม่รู้ได้

นั่นแหละ (รู้หรือไม่รู้ ก็ให้ช่าง!) เป็นการยุติตัณหา ยุติสมุทัย ยุติกลไกแห่ง

กรรม วิมุติญาณทัสสนะต้องเหนือรู้หลุดพ้นไปจากอายตนะนอกในออกไป

อีกขั้น 

 ปัญหาและความทุกข์ของมนุษย์ทั้งหลาย “อยู่ที่การเข้าไปหลงรู้นี่

แหละ ยุติกันไม่ค่อยจะได้!”

 อย่างไรก็ตาม การด�ารงชีวิตจ�าเป็นต้องอาศัยตัวรู้	 หาอยู่หากินก็

ด�าริอุปโลกน์ใช้ท�าไปให้ท�าแต่พอดี อย่าให้เกินพอดี และ “ให้วางตัวรู้ให้

เป็น ลดตัวจริงจังลง ไม่ดันเข้าใส่กับชีวิต ไม่จ�าเป็นต้องรู้ตลอดเวลาหรือ 

ทุกเรื่อง” 

 รู้ก็ช่าง ก็สักแต่ว่ารู้ รู้แล้วก็วางเสียให้ใช้แต่พอดี ให้โพล่งจ้ากว้าง

ขวางเลยๆ ออกไป  ปล่อยออกไปคลายรู้คลายเห็นออกไป ดับตัวรู้-ดับตัว

วิญญาณขันธ์-นิโรธนิพพานฉับพลันทันที!

 ทรงตรัส ให้แยบคายในการปล่อยการวางรู้	 ให้เหมือนประดุจดัง

แผ่นดิน-ผืนน�้า-ลม-และไฟ ที่ไม่เลือกรับหรือปฏิเสธ (อารมณ์) อะไร ๆ 

แบบไหนอีก ไม่ว่าจะเป็นของหอมหรือเหม็น ชอบหรือชัง (มหาราหุโรวาทสูตร)

 “อนุปาทาโน ปรินิพพายติฯ เมื่อไม่อุปาทานไม่ติดยึดในรู้ ก็น้อม

นิพพาน” (เวสาลีสูตร)
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 พระพทุธองค์ทรงตรสัตอบอคุคคฤหบดเีมอืงเวสาลทีีก่ฎูาคารศาลา 

ป่ามหาวันว่า

 “คนบางคนในโลกนี้ ไม่นิพพาน เพราะมีอุปาทาน และคนบางคนใน

โลกนี้นิพพาน เพราะอนุปาทาโน ไม่มีอุปาทาน” (เวสาลีสูตรเล่ม ๑๘/๑๒๓ สังยุต

ตนิกายสฬายตนะวรรค)

 “ส่วนวิบากกรรมเก่าอีกมากมายนับแสนชาติ จะท�าอย่างไร?”

 วิบากกรรมเก่า ก็ให้ช่าง แต่จะเบาบางลง หรือหมดไปหรือสิ้นอายุ

กรรมไปได้เร็วด้วย “อโหสิกรรม” คือกรรมที่หยุดหรือเลิกให้ผล ด้วยการ 

“ขอขมากรรม” และชดใช้หนี้กรรมด้วย การอุทิศบุญญาวาสนาบารมีแต่หน

หลังมาจนถึงปัจจุบัน กรวดน�้าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร–เจ้าบุญนายคุณ

บ่อย ๆ เนือง ๆ วิบากกรรมเก่าเบาบางลง เมื่อนั้นวาระโอกาสวิมุติหลุดพ้น

ย่อมมาถึง

 อย่าลืมว่า หนี้กรรมเก่า ต้องได้รับการชดใช้–ชดเชยอย่างสมมา   

พาควร การขอขมากรรมให้เป็นอโหสิกรรม เป็นการใช้หนี้ได้เร็วด้วยบุญ

ของทิพย์แทนการชดใช้ด้วยร่างกาย-จิตใจ

 ค�าขอขมากรรม	

 ให้น้อมองค์คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานตั้งนะโม ๓ จบ 

และไตรสรณาคมน์

 “กรรมอันใด ที่ได้เคยล่วงเกิน ๑) ต่อพระรัตนตรัย พระอริยบุคคล 

ต่อหมู่สงฆ์ นักพรต นักบวชทั้งหลาย ต่อพระศาสนา หนี้สงฆ์ฯลฯ ๒) ผิด

ต่อพุทธโอวาท พระธรรมวินัย ๓) ผิดต่อองค์คุณบุพการีบิดามารดา ครู

อาจารย์ ๔) ผิดต่อพระราชามหากษัตริย์ พระโพธิสัตว์หน่อเนื้อพุทธางกูร

ทั้งหลาย ต่อแผ่นดินราชการงานเมือง หนี้ส่วนรวมสาธารณะ หนี้สังคม หนี้

ภาษีอากร  ๕) ผิดต่อสามีภรรยาบุตรธิดา ข้าทาสบริวาร หนี้แรงงาน ลูกจ้าง
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นายงาน ๖) ผิดศีลผิดธรรมต่อทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวร 

เจ้าบญุนายคณุทัง้หลาย (ขอประกาศถอนความมุง่หวงัตัง้เอาทัง้ทางโลก-ทางธรรมเสยีด้วย)

 ทุกๆ กรณีกรรม ขอน้อมกราบขอขมากรรมด้วยใจ โปรดยกโทษ

ให้เป็นอโหสิกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอชดเชยใช้หนี้กรรมทั้งหลาย

ด้วยอธิวาสนาบารมีแต่หนหลังจนถึงปัจจุบัน ขอให้มีส่วนในการบวชการ

บรรพชาของข้าพเจ้า ขอให้มีส่วนในการตรงต่อพระสัจจธรรม น�าพาสรรพ

สัตว์ให้ดับตามจบตาม สว่างไสว ตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงทั่วกัน

ตลอดไปเทอญฯ”

 (โสไรยยมาณพ ขอขมากรรมต่อพระกัจจายนะอรหันตเถรเจ้า 

กรรมก็หลุด ต่อมาได้ออกบวชบรรลุธรรม)

 “ท่านเคยมีความทุกข์ไหม?  หรือว่าไม่เคยทุกข์ และทุกข์เกิดขึ้น

มาได้อย่างไร?”

 “ทกุข์เกดิจากการเข้าไปยดึเอาสิง่ทีย่ดึเอาไม่ได้”  เพราะท่านปฏเิสธ

มัน ไม่ยอมรับมัน ถ้ายอมรับได้ก็จะไม่ทุกข์ ตัวยอมคือ เย็น–ว่าง เป็นการ

สลายมานะอัตตาตัวตน ยอมเป็นอนัตตา ว่าง ! 

 {จงดูใจท่าน (จิตตานุปัสสนา) ให้ทันนะ ดูเวทนาด้วย (เวทนานุปัส

สนา) สุข–ทุกข์  ดูให้ทันมัน !} มันผ่านทิ้งออกไปของมันเอง กายก็ช่าง–จิต

ก็ช่าง–เวทนาก็ช่าง...ธรรมก็ช่าง...!

 อย่าช่างแต่ทุกข์เท่านั้น	สุขก็ให้ช่างด้วย! ช่างทุกครั้งวิบากวิมุติหลุด

เป็นสมุจเฉทเด็ดขาดทุกครั้ง ดับนิโรธนิพพานทุกครั้ง ! 

 ทรงตรัส “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ ทรงตรัสเหตุและความดับเหตุ”

 “สิ่งใดหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดทั้งมวลล้วนดับ

ไปเป็นธรรมดา” (มันดับของมันเอง!)

 “พึงเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ พึงเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศร
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เสียบแทง พึงเห็นความไม่สุขไม่ทุกข์ โดยความเป็นของชั่วคราว”

 “ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นดับไป”  (มันดับ

ของมันเอง!)

 สุขไม่ม	ีมีแต่ทุกข์น้อยไปหน่อย	มีแต่ทุกขัง	สุขังไม่มี!

 ทุกข์เกิดแต่เหตุสมุทัย คือ โมหะตัณหาอุปาทาน ฯลฯ อุปาทานเกิด

มาแต่ตัณหา-เวทนา-ผัสสะ-อายตนะ-นามรูป-วิญญาณ-สังขาร-อวิชชา ฯลฯ

 ตัณหาอุปาทานเกิดแต่เหตุท่ีโมหะอวิชชาหลงเข้าไปท�า สังขาร

เจตนา	๓ ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร (ฌาน) 

 กล่าวคือ หลงท�าบุญ–ท�าบาป–ท�าฌาน คือ หลงท�าเอาปรารถนาเอา

มุ่งหวังตั้งเจตนาจะเอาด้วยตัณหาอุปาทาน นี้เป็นกรรมเอาไปเกิด !

 เจตนาสังขาร	๓ หรือเจตนา ๒๙ เป็นบาป ๑๒ บุญ ๘ ฌานมีรูป ๕ 

อรูปฌาน ๔ เป็นเหตุให้เกิดกรรม กุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง เกิดเป็น

วัฏฏะ ๓ คือ ตัณหากิเลสวัฏ-กรรมวัฏ-วิปากวัฏ เกิดเป็นวัฏฏสงสาร ๓๑ 

ภูมิ ไปเกิดภูมิสูงบ้างต�่าบ้าง เกิด-ตาย ๆ อยู่อย่างนี้ เพราะมีเจตนาเป็นตัว

สรรสร้างภพชาติ!

 ถ้าไม่เกิด-ไม่ตาย ต้องไม่เจตนา ไม่เจตนาคือไม่กรรม ไม่กรรมก็

ไม่มีวิบาก ก็วิมุติหลุดพ้น!

 ยุติเจตนาสังขาร ๓ หรือ เจตนา ๒๙ ก็ยุติกรรม ก็จบกรรม–จบ

สังสารวัฏถึงความวิมุติหลุดพ้น

 “พึงตัดห่วงโซ่ปัจจัยการแห่งวัฏฏะนี้เสียได้ด้วยยุติกลไกแห่งกรรม

ดังที่กล่าวมาแล้วเสียเถิด !”

 “เมื่อไม่มีผู้สร้าง (กรรม) ก็ไม่มีผู้เสวย (วิบากกรรม) ก็ถึงความวิมุติ

หลุดพ้นจากทุกข์ขันธ์บนพื้นฐานของนิพพานอยู่แล้ว !”
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๑๐. หยุดวิบากต้องหยุดกรรม หยุดเจตนา

สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ ม.ค. ๕๗

 วิบาก คืออะไร ?

 วิบาก คือ สภาพอันเป็นผลที่เกิดแต่เหต	ุ เป็นสภาพที่ไม่รู้จบหรือ

เป็นสภาพแห่งเครื่องจองจ�าติดตามไปทุกภพชาติในสังสารวัฏ จนกว่าจะ

เลิกให้ผลด้วยอโหสิกรรม หรือธาตุขันธ์นิพพาน

 (“ธรรมใดเกิดแต่เหตุ ตถาคตเจ้าทรงตรัสเหตุ และความดับเหตุ มี

ปกติทรงตรัสสอนอย่างนี้”-วินัย ๔/๖๙)

 วิบากเป็นวัฏฏะคือวนเป็น “วิปากะวัฏ” เป็นผลของ “กัมมะวัฏ” 

และกัมมะวัฏ เป็นผลของ “สมุทัยตัณหากิเลสวัฏ”

 วนเป็น “วัฏฏะสาม” จนไม่รู้ว่าที่ใดเป็นเงื่อนต้น – เงื่อนปลาย เกิด

ภพภูมิในสังสารวัฏ ๓๑ ภูมิ ในจักรวาลโลกธาตุด้วยก�าลังแรงเหวี่ยงแห่ง

วิบากกรรม

    ตัณหากิเลสวัฏ

	 	 	 	 	 	 	 	 วัฏฏะ	๓

	 	 	 วิปากวัฏ		 		กรรมวัฏ

 วิบาก	เป็นค�ากลาง ๆ หมายถึง ผลของกรรม มีทั้งกุศลและอกุศล

วิบาก มีทั้งสุขและทุกข์ อันเป็นผลของบุญและบาป (วิบากใช้กับจิตเป็น

วิบากจิตมี ๓๖ ได้แก่ อกุศลวิบากจิต ๗ กุศลวิบาก ๘ กามาวจรวิบากจิต ๘ 

รูปาวจรวิบากจิต ๕ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ โลกุตรวิบากจิต ๔)

 เฉพาะอกุศลวิบากจิตกับกุศลวิบากจิตนี้เป็นอเหตุกจิต	 เป็นวิบาก

กรรมเก่าที่ก�าลังกล่าวถึงซึ่งเกิดข้ึนโดยไม่อาศัยเหตุจะห้ามไม่ให้วิบากจิต
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เกิดนี้ห้ามไม่ได้ เพราะเป็นกรรมเก่าวิบากจิตก็คือ จิตวิญญาณเห็น, ได้ยิน 

ฯลฯ นั่นเอง)

 “ผู้ใดท�ากรรมอันใดไว้ จักต้องได้รับผลของกรรมนั้น”

 (แม้ว่าจะบรรลุธรรมขั้นอรหัตตผลแล้วก็ตาม และแม้จะเป็นกรรม

เล็กน้อยก็ตาม กรรมที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่มี ดังเช่น พระมหาโมคคัลลาน

อรหันตเถระ เป็นต้น อ่านรายละเอียดในมนุษย์เล่ม ๑๗)

 โดยสรุป เข้าใจง่ายๆ “วิบากคือหนี้กรรม ที่จะต้องได้รับการชดใช้!”

 พระศาสนา จึงมีนัยแห่งความหมายว่าเป็น “กรรมวาที” เป็นศาสนา

ที่กล่าวถึงเฉพาะเรื่องของกรรม

 “สังสารวัฏนี้ มนุษย์ทั้งหลาย จะไม่ได้ประโยชน์อันใดไปจาก

สังสารวัฏนี้เลย นอกจากความหลงสร้างและต้องไปเสวยวิบากผลของกรรม

เท่านั้น”

 ไม่ว่าจะเป็น อเวจีนรก มนุษย์ สวรรค์หรือพรหมก็ตาม ทุกชั้นภูมิ

ต่างมีสภาพของวิบากเป็นเครื่องจองจ�าเหมือนกันทั้งสิ้นหรือเรียกว่าสัตว์

โลกเปลี่ยนภูมิไปรับวิบากชดใช้หนี้กรรม ต่างกันอยู่ที่ความหยาบ–ประณีต

ของชั้นภูมิและอายุของกรรมที่ไปเสวยเท่านั้น

 “มนุษย์ต่างหลงสร้างกรรม และต้องไปชดใช้หนี้กรรม”

 ไม่จบกรรม ไม่สิ้นกรรม ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้น วนเป็นวัฏฏะ ๓ อยู่

อย่างนี้	จึงทรงตรัสว่า

 “กัมมุนา วตตี โลโกฯ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

 วิบาก มีวงจร ซึ่งเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้น เป็น “ปัจจยาการ” แห่ง 

“อิทัปปัจจยตา” เป็นภาวะที่สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมีเป็นปัจจัยแก่กัน หรือที่เรียกว่า 

“หลักปฏิจจสมุปบาทธรรม” การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายที่อาศัยกัน

รวม ๑๒ ประการ (ขยายผลออกมาจากวัฏฏะ ๓ เป็น ๑๒ ประการ)
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๑. อวิชชา ๒. สังขาร (เจตนา)  ๓. วิญญาณ  ๔ . น า ม รู ป           

๕. อายตนะ        ๖. ผัสสะ        ๗. เวทนา      ๘. ตณัหา    ๙. อปุาทาน        

๑๐.ภพ       ๑๑. ชาติ        ๑๒. ชรามรณะฯ

	 ทรงตรัส

 “เรากล่าวว่า เจตนาเป็นตัวกรรม”

 “กรรมด�า–กรรมขาว มีวิบากด�า–วิบากขาว ไม่จบกรรม ไม่สิ้นกรรม 

กรรมไม่ด�า–ไม่ขาว มีวิบากไม่ด�า–ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความจบกรรม สิ้น

กรรม”

 สิ้นกรรม คือ จบกรรม จบกิจ–จบกรรม–จบตัณหาก็นิโรธนิพพาน 

 เจตนา หรือ สังขารเจตนา เป็นตัวกรรม ก่อเกิดการสร้างกรรม 

เป็นมโนกรรม–กายกรรม–วจีกรรม ทางใจ–กาย–วาจา ด้วยการคิด–ท�า–

พูด เหล่านี้เป็นกรรม

	 เนื้อหาข้ออรรถข้อธรรมปัจจยาการ	๑๒

	 ตัวแรก	คือ อวิชชา หรือ โมหะอวิชชา หรือโมหะในทิฏฐิ แปลว่า 

“ตัวหลงรู้” เป็นปัจจัยให้แก่ สังขารเจตนา

 สังขารเจตนา มี ๓ ได้แก่ ปุญญาภิสังขาร–ท�าบุญ๑  อปุญญาภิสัง

ขาร–ท�าบาป๑ และ อเนญชาภิสังขาร–ท�าฌาน๑

 สังขารเจตนาทั้ง ๓ นี้ สัตว์โลกท�าด้วยโมหะอวิชชา ความหลงรู้ มี

ผลเป็นวิบากต้องไปเกิดเสวยผลวิบากชาติต่อ ๆ ไปในวัฏฏะสงสารทั้ง ๓๑ 

ภูมิ เพราะเหตุที่หลงท�าด้วยมีเจตนามุ่งหวังตั้งเอามา ด้วยมีตัณหาสมุทัยใน

อริยสัจ ๔ เป็นเหตุสมุทัย ผลคือทุกข์ ต้องไปเกิดในอบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ 

สวรรค์ ๖ พรหมโลก ๒๐ ตามเหตุปัจจัย นี้เป็นวิบากในวัฏฏะ

 เจตนา เป็นตัวสรรสร้างจิตให้ติดยึดภพชาติ !

 ถ้ายังไม่ได้ขอขมากรรมให้เป็นอโหสิกรรม และหนี้กรรมยังไม่ได้
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รับการชดใช้หนี้ ยังไม่ประกาศสละ–ประกาศถอนตัวเจตนามุ่งหวังตั้งเอามา

ด้วยตัณหา ก็จะออกจากวงจรวัฏฏะนี้ไม่ได้เลย เพราะเหตุที่มีตัวเจตนาเป็น

ตัวกรรม มีตัวเจตนาเป็นตัณหาสมุทัย เป็นต้นเหตุแห่งการหลงสร้างกรรม-

เสวยวิบากกรรม

	 สงัขารเจตนา เป็นปัจจยัแก่        วญิญาณ (ตวัรบัรู)้       นามรปู 

(อัตตาตัวตน)          อายตนะ           ผัสสะ          เวทนา            ตัณหา           

อุปาทานฯ        ฯลฯ

 ตัวเจตนา-ตัววิญญาณรับรู้-ตัวนามรูป-อายตนะ-ตัวผัสสะกระทบ-

ตัวเวทนารู้สึกชอบ-ชัง-ตัวตัณหาทะยานอยาก-ตัวอุปาทานยึดติดฯ เหล่านี้	

มีความหมายนัยเดียวกัน

 เจตนาเป็นกรรม ฯลฯ ตัณหา–อุปาทาน ก็เป็นกรรมเหมือนกัน	

เป็นปัจจัยให้เกิด ภพ–ชาติ–ชรามรณะฯ 

 เจตนารังสรรค์สร้างจิต เพราะติดยึด ไม่คลายตัวของจิต!

 ปัจจัย	๑๒	ตัวนี้	เป็นดุจห่วงโซ่แห่งกรรม ที่เกี่ยวคล้องกันอยู่อย่าง

มั่นคงตามกฎของกรรม หากยุติหรือตัดห่วงโซ่ข้อใดข้อหนึ่งได้ห่วงโซ่ข้อ 

อื่นๆ ก็ถูกตัดด้วย หรือดับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้ ปัจจัยอื่น ๆ ก็ดับด้วย

 ดับอวิชชา ตัวหลงรู้ดับ สังขารเจตนาก็ดับ หรือ

	 ดับสังขารเจตนา ตัวกรรมดับ วิญญาณ–นามรูป–อายตนะ ฯลฯ   

ก็ดับเหมือนกัน

 ดับหรือตัดผัสสะ ตัวกระทบตัวชนดับ เวทนา–ตัณหา–อุปาทานฯ  

ก็ดับ

 “พึงเข้าใจต่อไปด้วยว่า ถ้าปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้น ปัจจัยตัวอื่น

อีก ๑๑ ตัว ได้เกิดตามมาด้วยแล้ว!”

 ให้เข้าใจตรงนี้แล้ว ก็จะได้ไม่ต้องไปแทรกซ้อนแทรกแซงกับมัน 
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ไม่ต้องท�ากรรมอะไรซ้อนมโนลงไปอีก มโนต้องไม่มีกรรม ไม่ต้องท�ากรรม 

(ฐาน) อะไรแบบไหนอีก! 

 ไม่ต้องท�าอะไรด้วยโมหะความหลงอีก! (ถ้าหลงไปท�าอีกก็เป็น

กรรมใหม่อีก ด้วยเหมือนกัน)

 ดับตัณหาหรือยุติตัวตัณหาดับ อุปาทาน–ภพ–ชาติ–ชรามรณะฯ    

ก็ดับด้วยเหมือนกัน

 ดังมีพระคาถารับรอง ว่า

 “ดับตัณหาความอยากได้ ก็นิพพาน”

 ขอให้มาพิจารณาที่ “อายตนะ–ผัสสะ–เวทนา ฯลฯ”

 อายตนะ-ผัสสะ ฯลฯนี้ ทรงตรัสว่า นี้เป็นกรรมเก่า!

 กล่าวคือ อายตนะหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ วิญญาณ

หก คือ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัสกาย รับรู้รับทราบ รู้อารมณ์ทางใจ 

นี้เป็นกรรมเก่า!

 กรรมเก่านี้ คือ วิบากจิต เป็นอกุศลวิบาก ๗ กุศลวิบาก ๘ ซึ่งไม่

ประกอบด้วยเหตุทั้ง ๖ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ (และยังมี

วิบากที่เป็นอเหตุกกิริยาจิตอีก ๓ รวมเป็นวิบากจิต ๑๘) เป็นผลของวิบาก

กุศลและอกุศล ต้องเห็น, ได้ยิน ฯลฯ เป็นต้นนี้เป็นกรรมเก่าไม่ต้องอาศัย

เหตุ เรียกว่าอเหตุกจิตหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับผลวิบากไม่ได้มันเกิด

เองเป็นเอง	และมันก็วางของมันเองตามอายุรกรรมของมันเอง!

 ให้เข้าใจบทบาทตรงนี้ และยอมรับไม่ดิ้นหนี–ดิ้นสู้กับวิบาก!  

 ครั้นเมื่อ เห็น, ได้ยิน ฯลฯ เป็นต้นแล้ว ใจรู้สึกคิดนึกอย่างไร

พอใจ-ไม่พอใจนีเ้วทนาได้เกดิขึน้แล้วนีเ้ป็นมโนกรรมแล้ว นีเ้ป็นกรรมใหม่!

 ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ คือ รูปกับนาม กายกับจิตและเวทนา ฯลฯ 

ถ้าเอาไปเจริญ ภพชาติก็เกิด สังสารวัฏก็เกิด จึงให้จบตัวเจริญ! 



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๘ ตอน จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ

68

 ให้มีชีวิตอยู่ด้วยการวางขันธ์ ถึงคราวใช้ก็ให้ด�าริอุปโลกน์สมมุติใช้

ชั่วคราวแต่พอดี ไม่ตัณหาไม่เวทนาไม่ยึดติดข้องคา แล้วให้วาง อย่างนี้    

ไม่เป็นกรรม ถ้าไม่ปล่อยไม่วางก็เป็นกรรม จึงให้คลายจิตออกไป..  

กว้างๆ...ไกล ๆ ...

 “ทุกครั้งที่ใจคิด คิดเป็นมโนกรรม และเป็นปัจจัยให้เกิดกายกรรม-

วจีกรรม ตามมาเป็นกรรมใหม่ทุกครั้งที่คิด!” 

 มโนกรรม-กายกรรม-วจีกรรม เป็นวิบากกรรมที่ต้องไปรับไปเสวย

ในภพชาติข้างหน้าต่อไปอีก จนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายขันธนิพพาน พระ

อรหันต์ที่ยังไม่ขันธนิพพานก็ยังคงต้องรับวิบากกรรมเก่าอยู่จนกว่าขันธ์จะ

นิพพาน

 “จิตตัง  ปภัสสรัง  อาคันตุเกเสหิ  อุปปกิเลเสหิฯ  จิตเดิมประภัสสร

ผ่องใส แต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมา”

 “ท่านเคยต้อนรับแขกอาคันตุกะที่ไม่ได้รับเชิญบ้างไหม?” และ 

“ท่านต้อนรับอาคันตุกะที่ไม่ได้รับเชิญนั้นอย่างไร?” 

 แขกอาคันตุกะผ่านเข้ามาเยี่ยมท่าน มีทั้งแขกบุญ–และบาป ท่าน

เลือกต้อนรับแขกเฉพาะแขกบุญไม่ได้ จะไล่แขกบาปไปก็ไม่ได้ แขกเหล่านี้

จะต้องผ่านมาเยี่ยมแล้วก็ผ่านไปผ่านมาชั่วคราว นานบ้าง-ไม่นานบ้าง จะดึง

รั้งเอาไว้แขกก็ไม่อยู่ แต่ถ้าเป็นแขกบาป ถ้าปฏิฆะ-ปฏิเสธก็อาจจะอยู่นาน

ขึ้นไปอีกหน่อย แต่ก็จะต้องจากไปเหมือนกันตามอายุรกรรม

 จิตเดิมผ่องใสอยู่คือ เจ้าของบ้าน วิบากคือ แขกที่ผ่านมาเยี่ยม จะ

ห้ามจะไล่แขกมาเยี่ยมไม่ได้ หรือจะยื้อยุดเอาไว้ก็ไม่ได้เพราะเป็นหนี้กรรม

จะต้องได้รับชดใช้หนี้ทั้งบุญและบาป

 ผ่านมาแล้วก็ผ่านออกไปเป็นอนิจจังช่ัวคราวไม่อยู่ได้นาน ท่าน

ต้องปล่อยวางท่ามกลางไม่ชอบ-ไม่ชังแขก จะชอบจะหน่วงรั้งเอาเฉพาะ 

แขกบุญไว้นานๆ ก็ไม่ได้ และจะขับไล่แขกบาปให้ออกไปเร็วๆ ก็ไม่ได้อีก
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เหมือนกัน ฉันใดวิบากกรรมเก่าก็ฉันนั้น ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือก จึงให้ 

ท่ามกลางไม่เลือกอะไร ไม่ตรงอะไร แขกบุญก็ปล่อย แขกบาปก็ปล่อย    

ให้ปลง...ปล่อย...วาง...ว่าง ๆ... ท่ามกลางไป ฯลฯ 

 อย่าท�ากรรมใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกเด็ดขาด มิฉะนั้นแขกจะมาเยี่ยม

ท่านไม่หยุด ท่านจะเหนื่อยจะทุกข์ไม่รู้จบ!

 แม้บรรลุธรรมอรหันต์แล้วก็ยังต้องต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญนี้

ด้วยเช่นเดียวกัน ท่านก็ต้องปล่อยเหมือนกัน!

 ปล่อย...เป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์ เป็นจิตนิโรธนิพพาน!

 ตัวผัสสะ-เวทนาฯ นี้ เกิดกับจิตวิญญาณขันธ์พร้อมกันด้วยทุกครั้ง

ที่มีการกระทบรับรู้รับทราบ และที่ส�าคัญยังมีตัวเจตนา-สัญญา-ตัวมนสิการ	

และเอกัคคตา ความจงใจจ�าได้หมายรู้ใส่ใจในอารมณ์เดียวด้วยเจตนาเกิด

ขึ้นมาพร้อมกันอีกด้วยทุกครั้ง พร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมเจตนาใหม่

ได้ทุกขณะจิต

 เหล่านี้จะห้ามไม่ให้เกิด ไม่ให้เห็น, ไม่ให้ได้ยิน ฯลฯ เป็นต้น เหล่า

นี้ห้ามไม่ได้ เพราะนี้เป็นกรรมเก่า (กัมมสูตร ๑๘/๑๔๙) เกิดขึ้นโดยไม่ต้อง

อาศัยเหตุปัจจัย

 ตรงที	่ ผัสสะ-เวทนานี้ เป็นวงจรรอยต่อระหว่างกรรมเก่ากับกรรม

ใหม่ ตัวเจตนา-สัญญา-มนสิการฯ ก็พร้อมที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิด

กรรมใหม่ได้ทุกเมื่อและทุกครั้งที่มีผัสสะกระทบรู้ เมื่อกระทบรู้แล้วก็จะ

ต้องเกิดตัวหลงให้เกิดรู้สึกเวทนา ชอบ-ชัง ทุกครั้งด้วยเหมือนกัน

 ตัวเวทนา–ตัณหา–อุปาทาน ฯลฯ นี้เล่าก็เป็นผลของผัสสะตัว

กระทบให้หลงรู้ ตัวเวทนา–ตัณหา–อุปาทาน ฯลฯ 

 ถ้าหลงรู้ก็มีเกิด-ดับ	เป็นกรรมเป็นภพชาติแล้ว!	

 “จะเกิดดับหรือไม่? จะผ่านจะวางไปเองของมันเองหรือไม่? อยู่ที่

ตรงนี้!”
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 ถ้า “ตัวเวทนา–ตัณหา–อุปาทาน” เกิด-ดับ  ภพ-ชาติ-ชรา-มรณะฯ 

ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะวางตัวเวทนาไม่ได้ คือไม่ยอมให้เวทนามันผ่าน

ไปของมันเอง ตรงนี้ความเกิด–ดับได้เกิดขึ้นแล้ว ภพชาติได้เกิดขึ้นแล้ว 

“ดับเวทนาไม่ได้ ความเกิดใหม่ย่อมมี”

 แต่ถ้า “ตัวเวทนา” มันผ่านไปของมันเอง มันวางตัวของมันเอง 

ปล่อยให้ของมันเอง (เวทนาจบตัวของมันเองด้วยวิบากอเหตุกจิตกุศล–

อกุศลวางตัวของมันเอง ไม่เรียกว่าเกิด-ดับ กลายเป็นธาตุอนิจจังที่บริสุทธิ์

เหลือเพียงจิตที่เป็นเพียงกิริยาจิตยิ้มด้วยโสมนัสเวทนาของ พระอรหันต์)   

ก็นิโรธนิพพานฉับพลันทันทีเหมือนกัน!

 “ปล่อยวางเวทนาได้ ความเกิดใหม่ไม่มี” (ในหนังสือเล่มก่อนๆ 

หลายแห่งได้ใช้ค�าว่า “ดับเวทนาได้” นั้น ควรใช้ค�าใหม่ว่า “ปล่อยวาง 

เวทนาได้ ความเกิดใหม่ย่อมไม่มี เพราะว่าถ้าปล่อยวางได้ ไม่เรียกว่าเกิด

ดับ เวทนาเกิดกับจิตทุกดวงพร้อมกับผัสสะเสมอ เวทนาเจตสิกจึงไม่มีดับ 

ที่ถูกต้องคือ ต้องใช้ค�าว่า “ปล่อยวางเวทนาได้” ตรงนี้ยังไม่มีเกิด-ดับ ต่อ

เมื่อวิบากจิตไม่ผ่านไปของมันไปเอง เวทนาไม่วางตัวของมันเอง นั่นแหละ

ความเกิด–ดับภพชาติ ได้เกิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามในมหาหัตถิโทปมสูตร 

ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ สัปดาห์ที่ ๗ ทรง

พิจารณาอนุโลม–ปฏิโลมอยู่ถึง ๗ วัน ก็ใช้ค�าว่า “เวทนาดับ” จะอย่างไรก็

ขอให้ช่างๆ ไป อย่าอุปาทานดีกว่า! -ผู้รวบรวม)

 “อนุปาทาโน ปรินิพพายติฯ เมื่อไม่อุปาทาน ปล่อยได้วางได้      

ย่อมน้อมนิพพาน” (เวสาลีสูตร ๑๘/๑๒๓-อุคคคฤหบดี ชาวเมือง เวสาลี 

ทูลถามพระพุทธองค์ว่า “เพราะเหตุใดบางคนนิพพาน บางคนไม่นิพพาน?”  

ทรงตรัสตอบพราหมณ์นั้นด้วยพระคาถานี้)

 ค�าว่า “ไม่อุปาทาน” ก็คือ ไม่อวิชชา-เจตนา-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหาฯ 

นั่นเอง



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๘ตอน จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ

71

 ผัสสะ-เวทนาฯ ห้ามไม่ได้ เพราะเกิดทุกครั้งกับจิตรู้ แต่ให้ยุติตัว

ตัณหาสมุทัย เหตุแห่งทุกข์ในอริยสัจ ๔  เหตุแห่งทุกข์ดับก็นิโรธนิพพาน

 ปล่อย-วาง ให้มันวางของมันเองก็นิโรธนิพพาน ให้ปลงปล่อยวาง 

ไม่ได้ให้ปฏิบัติ !

 พึงพิจารณาให้แยบคาย ว่า

 วิบากกรรมเก่า เป็นทุกข์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเอง-เป็นเอง	 ผ่านมา-

ผ่านไปเอง ของมันเองตามอายุรกรรมแห่งวิบาก เป็นธาตุธรรมชาติที่

บริสุทธิ์หมดจด เป็นอารมณ์ทั้งหกที่จรผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปของมัน

เอง ทางทวารทั้งหกคือ อายตนะ มีตา, หู ฯลฯ เป็นต้น เกิดวิญญาณหก มี 

เห็น, ได้ยิน ฯลฯ เป็นต้น

 วิบากกรรมเก่าเหล่านี้	 เป็นธาตุอนิจจังชั่วคราวไม่ยั่งยืน เป็นทุกขัง

ก็ชั่วคราว เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของใครเพราะบังคับบัญชาไม่ได้ ไม่อยู่ใน

อ�านาจใคร เพราะเป็นกรรมเก่าที่ผู้ท�าจะต้องได้รับเสวยวิบากเสมอไป เว้น

เสียแต่วิบากนั้น	จะเป็นอโหสิกรรม!

 ร่างกาย-จิตใจ กายธาตุ-จิตธาตุ หรือรูปธาตุ-นามธาตุนี้ยังคงเป็น

ธาตุบริสุทธิ์หมดจดอยู่ เมื่อปล่อยให้มันวางของมันเอง ไม่มีติด-ไม่มีหลุด 

ไม่ข้อง-ไม่คา ปล่อยให้เป็นไปตามอายุรกรรมแห่งวิบากที่จรผ่านเข้ามาและ

ผ่านออกไปของมันเองไม่เป็นกรรมสังสารวัฏ

 “ยังกิญจิ สมุทยะ ธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะ  ธัมมันติฯ

 สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดทั้งมวลล้วนดับไป

เป็นธรรมดา” (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร)

 อารมณ์ที่จรผ่านเข้ามา จะเป็นอารมณ์อันน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ

ก็ตาม สุข–ทุกข์เวทนาก็ตาม นี้เป็นวิบากหนี้กรรมที่ต้องได้เสวยได้ชดใช้ 

จะผ่านไปเร็วหรือช้า จะหมดเร็วหรือช้า ย่อมขึ้นอยู่กับอายุรกรรมของวิบาก
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ที่ได้เคยสร้างมาในอดีต หนี้กรรมต้องได้รับการชดใช้ มันจะผ่านไปของมัน

เองตามอายุรกรรมของมันเอง มันวางของมันเอง (ตถตา-เช่นนั้นเอง) 

ทั้งหมดทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาของมันเอง!

 อารมณ์	ดี-ไม่ดี น่าพอใจ-ไม่น่าพอใจ ชอบ-ชัง ก็ให้ปล่อย ไม่ขัด-

ไม่แย้ง ผ่านทิ้งๆ ไป อย่างเดียวตลอด อย่าเก็บเอามาไว้ที่ใจ!

 (การขอขมากรรมให้เป็นอโหสิกรรม น้อมขอขมาส�านึกด้วยใจ จะ

บรรเทาวิบากอกุศลกรรมที่จรผ่านเข้ามาให้เบาบาง บางลงและผ่านไปเร็วขึ้น

จนกระทั่งหมดไป นี้เป็นการปลงอาบัติวิบากกรรมย้อนหลังให้ตรงประเด็น

กรรมของใครของมัน เป็นวิมุตติกรรม)

 ไม่ต้องเข้าไปท�าอะไรกับมัน ปล่อยอย่างเดียว มันวางของมันเอง 

ปล่อย-วางเฉยอุเบกขาสุญญตา-ว่างท่ามกลางไปฯ เท่านั้น มันวางของ     

มันเอง ไม่มีใครปล่อย-ไม่มีใครวาง	มันวางของมันเอง!

 นี้เป็นธาตุบริสุทธิ์ หยุดเจตนากรรม หยุดตัณหา ดับตัณหา ตัณหา

ดับนิโรธนิพพานทันที !

 ไม่ต้องเจตนาท�ากรรมอะไรแบบไหนอีก ยอมชดใช้หนี้กรรมเสีย! 

 หยุดวิบาก-ต้องหยุดกรรม-หยุดกรรม-ต้องหยุดเจตนาไม่เข้าไป

ซ้อนกรรม !

 ให้ปลงปล่อยวาง ไม่ให้ปฏิบัติ!

 ประการส�าคัญ	คือ ตัวเจ้าของ (คือตัวลูกกรรมยังมีอัตตา ไม่ยอม

อนัตตา) ไม่ยอมให้มันวางของมันเอง กล่าวคือ ไม่ยอมชดใช้หนี้กรรม      

ยังอาลัยอาวรณ์อารมณ์นิวรณ์ที่ผ่านเข้ามา (อาลัยมีความหมายตรงข้ามกับ  

ค�าว่าไม่อาลัย คือ อนาลโย คือ นิพพาน อาลัยแสลงต่อนิพพาน) เพราะ

ความคิดชอบ-ชัง พอใจ-ไม่พอใจ มันหลอกเอา หลอกให้หลงวกวนอยู่ใน

วัฏฏะ ให้จมแช่ซึมอยู่กับอารมณ์ที่ได้รับ แล้วเกาะยึดติดตอกย�้าในอารมณ์
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คับแคบ จดจ่อเฝ้าอยู่กับตัวเอง (อัตตา) ตัวเองในคิด–ตัวเองในเห็น ฯลฯ 

เป็นการใช้ธาตุขันธ์ตลอดเวลาเป็นตัวติดยึดไม่ยอมปล่อยออก กว้างออก 

คลายออก ฯลฯ เป็นกรรมเป็นทุกข์เป็นวัฏฏะ

 ถ้าปล่อยออก คลายจิตออกให้จ้าออกกว้าง ๆ -ท่ามกลางออกไป 

กว้างขวาง-กว้างไกลออกไปไร้ขอบไร้เขตฯ 

 ให้ละเสียก่อนที่จะเข้าไปรู ้ ก่อนรู้ก็ไม่ได้รู้ เห็นคนให้เลยคนไป 

ฯลฯ ไม่มีตัวเองในคิด-ในเห็น ฯลฯจะท�าให้ผัสสะตัวกระทบตัวชนอ่อนตัว 

อัตตาตัวตนสลายตัวลงจนหมดอัตตา 

 เมื่อหมดอัตตาก็อนัตตา ตทังควิมุติ-ตทังคนิโรธ-ตทังคนิพพาน จน

สมุจเฉทวิมุตตินิโรธนิพพาน

 ถ้ายังแช่อารมณ์อยู่ ก็ให้คลายออกมาอีกจ้าๆ...กว้างๆ ไม่ตอกย�า้ 

ไม่ปรักปร�าอารมณ์ อย่าให้ตัณหามันพุ่งจิต อย่าให้มันเหลือเชื้อ...จ้าออก...

กว้าง ๆ...ฯ

 บางครั้งบางอารมณ ์ ก็จะเอาตัวเองพยายามคอยจะเข้าไปเกี่ยวไป

ข้องกับมัน พยายามคอยจะเข้าไปวางมัน–ไปดับมัน ไปโต้แย้ง ไปสู้–ไปหนี 

พยายามจะเอาแพ้–เอาชนะกับมัน ไปฝืนมัน–ไปไหลตามมัน ฯลฯ จึงกลาย

เป็นกรรมใหม่

 บางทกี็บ่ายเบี่ยงปฏิเสธไม่ยอมชดใช้หนี้กรรม ไม่ยอมสลายมานะ

อัตตาตัวตน นี่แหละ จึงกลายเป็นกรรมเสียเอง

 จึงกลายเป็นการซ้อนรู้ เป็นโมหะในรู้ คือหลงเข้าไปรู้ กลายเป็น

เจตนากรรมซ้อนเข้าไปที่มโน กลายเป็นมโนกรรม เป็นกรรมใหม่เอาไป	

เกิดอีก (มโนกรรมมีผลมาก-มีอานิสงส์มาก ดังเช่น โสไรยยมาณพและ   

วัสสการพราหมณ์ เป็นต้น)
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 จึงกลายเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ขึ้นมาใหม่อีก ไม่หมดตัวตน ไม่อนัตตา

เกิดเป็นภพ-ชาติฯ ไม่ยอมดับนิโรธนิพพาน ตัวไม่ยอมคือตัวกรรม-ตัวเกิด	

หากยอมเป็น ก็ไม่กรรม-ไม่เกิด! 

 “จึงไม่ต้องท�ากรรมอะไรแบบไหนอีก!”

 “คิดแต่ว่า ตนเองเป็นผู้ถูกกระท�า แต่แท้จริงแล้วตนเองก็ได้เคย

กระท�าเขาไว้มาก่อนแล้ว !” 

 ถ้าท�าก็เป็นกรรมอีก อย่าไปสู้กับจิต อย่าไปท�าร้ายจิต

 อย่าเอาแพ้-ชนะกับจิต ยอมรับและชดใช้หนี้กรรมเก่า การยอม คือ 

ว่าง-เย็น 

 การยอมนี่แหละ!	 เป็นอุเบกขาสุญญตา	 สลายมานะทิฏฐิอัตตาตัว

ตน	เป็นอนัตตา

 ไม่ต้องโมหะในรู้ ไม่ต้องโมหะในวิญญาณขันธ์ และไม่ต้องโมหะ 

ในทุกๆ	ขันธ ์ไม่ว่าเวทนา-สัญญา-สังขารขันธ์ หรือแม้แต่รูปขันธ์ กายธาตุ-

จิตธาตุ

 ให้คลายรู้-คลายเห็น  ให้เลยรู้-เลยเห็น  เห็นส่วนหนึ่ง-รู้ส่วนหนึ่ง 

ให้เลยๆ ออกไปส่วนหนึ่ง จ้าออกไป ไม่คับแคบ ให้เหนือรู้-เหนือเห็นให้พ้น

เหนือไป เป็นวิมุติญาณทัสสนะออกไป

 “เห็นคนให้เลยคน เห็นธรรมชาติภูเขาต้นไม้ฯ ให้เลยๆ ไป ไม่ต้อง

สแกนค้นหา-ไม่ต้องโฟกัสจดจ้อง ให้ปล่อยออกผ่านทิ้ง...ผ่านทิ้งไปไม่ลังเล

สงสัย ไม่ต้องรู้เสียก่อน-ไม่ต้องดูเสียก่อน-ไม่ต้องสังเกตเสียก่อน!”

 ไม่ต้อง ไปเจริญสติ–ปัญญาหรือธาตุขันธ์ใดๆ ไม่ต้องเจริญตัวรู้  

ไม่ต้องพอกพูนเจริญธาตุขันธ์ไหนๆ ขึ้นมาอีก ให้จบตัวเจริญ ให้พ้นออกมา

จากขันธ์	ให้เหนือขันธ์ ให้ขันธวิมุติหลุดพ้นจากขันธ์ทุกขันธ์

 มีค�าถามว่า “ไม่ท�า ไม่เจริญแล้วจะถึงนิพพานได้อย่างไร?”
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	 ตัวเจริญหรือตัวรู้ คือตัวอัตตาเจตนากรรม เป็นตัณหาทิฏฐิมานะ

อัตตาตัวตน ตัวเจริญเป็นตัวตัณหาสมุทัยเจริญสติ สมาธิ ตบะ ฌาน     

ญาณ ล้วนเป็นตัณหา-อุปาทานทั้งสิ้น เป็นกรรมทั้งสิ้นเพราะมีตัวเจตนา   

ตัวจริงจังอยู่ เจริญอะไรก็ไปเสวยวิบากอันนั้น

 การศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือแม้ทางธรรมก็ตาม   

มีตัวโมหะอวิชชา	 ตัวหลงรู้เป็นหัวขบวนแห่งปฏิจจสมุปบาทให้เกิดครบ 

๑๒ ตัวตามมา เช่น เจตนากรรม-อัตตา-ตัณหา-อุปาทาน-ภพชาติ ฯลฯ 

สังสารวัฏ

	 “เจริญสติปัฏฐาน ก็เป็นอัตตาเจตนากรรมตัณหาอุปาทานอยู่ 

เพราะยังไม่หมดอัตตาตัวตนในสติตัวรู้ ยังมีตัวเองในรู้ เมื่อเอาตัณหา

สมุทัยไปเจริญสติก็ตกอยู่ในอริยสัจ ๔ ผลก็คือทุกข์แสลงต่อนิโรธนิพพาน

จึงให้จบตัวเจริญเจตนา และเมื่อใดกล่าวถึงเจตนา ให้หมายความว่า ได้   

เข้าไปสู่วรจรอุบัติของปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ตัวทั้งหมดด้วยแล้ว”

 สติปัฏฐานเนื้อหาแห่งพระสัจจธรรม คือ สติชนิดตัด ชนิด     

ปล่อย-วาง กายก็ช่าง...จิตก็ช่าง...เวทนาก็ช่าง...ธรรมานุปัสสนาก็ให้ช่าง...

ให้ปล่อย...ให้วาง...ให้ตัดตัวโมหะอวิชชาตัวหลงเจตนาเข้าไปรู้มีตัวเองใน

เห็น, ได้ยิน ฯลฯ นั่นแหละจึงจะหมดอัตตา เป็นอนัตตา

 “ไม่ใช่รู้แล้วไปละ แต่ให้ละก่อนที่จะเข้าไปรู้!” ก่อนรู้ก็ไม่ได้รู้...				

ให้ละก่อนรู้	

 “ให้ตัดซะตัวรู้-ไม่ติดในรู้-ความไม่หลงรู้-พ้นจากความหลงรู้-จบรู้

จบเห็น-เหนือรู้-เหนือเห็น-เหนือญาณทัสสนะ เป็นวิมุติญาณทัสสนะ” ว่าง 

นิโรธนิพพาน!

 กรรมฐานไม่ให้เจริญ ให้ปลงทุกกรรมและทุกฐาน นิพพานทันที!

 จึงให้ตรงต่อเนื้อหา อย่าเอาตัณหาเข้าไปเจริญกาย-เจริญจิต อย่า

ให้เป็นตัณหาคอยปฏิบัติบ�าเพ็ญ ให้ยุติตัณหา-วางตัณหา
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 “การกระท�ากรรมใด ๆ ที่ท�าลงไป ย่อมมีผลเป็นวิบากทั้งสิ้น”

 นิพพาน	 คือ ความว่าง ไม่เป็นกรรม ไม่เป็นวิบาก นิพพานไม่มี

อะไรจะให้เอาให้เป็น เพราะว่างๆ ไม่มสีภาวะลกัษณะอาการใดๆ-ไม่มสีถานที่

ที่จะให้ไปถึง แต่นิพพานคือ ความว่าง ว่าง ๆ อยู่แล้ว ว่างๆอยู่เองแล้วว่างๆ 

และไม่มีใครอยู่ในว่าง เพราะอนัตตาจึงว่าง ความว่างปรารถนาเอาไม่ได้	

ไม่มีอะไรจะให้อธิษฐานขอหรือปรารถนาเอา

 “การท�าเอานิพพาน จึงเป็นตัณหาของแสลงส�าหรับนิพพาน” การ

ท�าเอาเป็นตัณหาเป็นกรรม ไม่จบตัณหา–ไม่จบกรรม 

 “จึงให้ปลงปล่อยวาง ไม่ให้ไปปฏิบัติ!”

 สุภาษิตที่ว่า “ลืมตา แต่อย่าลืมตัว...อย่าลืมตัว (รู้) แม้ว่าคนทั้งโลก

จะลืมเรา” นั้น

 ยังมี “ตัวรู้” และยังมี “เรา” ยังมี “ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้” ยังเจริญตัณหา

สมุทัยอยู่ ท�าให้ติดตัวรู้ ครั้นมาละตัวรู้ภายหลังก็ยากแล้ว  “จึงให้รู้ก็ช่าง...

ไม่รู้ก็ช่าง..หลงก็ช่าง...! คลายจิตออกไป...กว้าง ๆ”  

 ให	้เลยตัวรู้ไป ทิ้งตัวรู้ ปล่อยวางตัวรู้ ให้ “ตัดซะตัวรู้” หรือ “ไม่ติด

ในรู้”  รู้ก็ช่าง...ไม่รู้ก็ช่าง !

 นี่แหละ! คือ “ว่าง”  คือ นิโรธนิพพาน

 ให้ยุติตัวหลงรู้-ตัณหา-อุปาทาน ให้จบกิจ จบตัวเจริญ-ตัวเสื่อม 

จบพฤติกรรมการกระท�ากรรมของมนุษย์ จบคิด-พูด-ท�า คือ จบเจตนา-   

จบกรรม

 จบตัวปฏิบัติ ยุติตัวปฏิบัติ คือ จบกิจ–จบกรรม !

 ให้ปลง-ช่าง-ปล่อย-วางอุเบกขา-ท่ามกลาง-วางเฉย ฯลฯ คลายจิต

ออกไป...กว้างๆ ...ไกลๆ ...

 ให้เหนือรู้-ให้เหนือเห็น-เหนือรู้ให้เป็น นิ่งให้เป็น-นิ่งกับรูป, เสียง, 
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กลิ่น, รส, สัมผัสและอารมณ์คิดนึก ให้นิ่ง-ให้หยุดให้เป็นฯ  ดับซะตัวรู้!

 “อย่าให้เข้ามาชักใยอยู่เบื้องหลัง!”

 มันก็จะวางของมันเอง มันทิ้งตัวของมันเอง!

 ตัณหา-อุปาทานดับ นิโรธนิพพานฉับพลันทันที!

 แต่ถ้าหากว่า	 ยังมีอนุสัยกิเลสนิวรณ์กามราคะ โทสะ ปฏิฆะ

ขัดเคืองขุ่นใจเข้ามา-กวนมาก ฟุ้งซ่านมาก หรือขณะเจ็บป่วยมีเวทนากล้า

ผ่านเข้ามา ให้อดทนต่ออนุสัยกิเลสเก่าๆ สัญญาเก่าๆ ที่มากวน เพราะ     

ได้เคยเสพคุ้นอนุสัยกิเลสอย่างนี้มาก่อนในอดีตนั้นมามาก วิบากจึงมาก...

ให้นกึถงึหลวงพ่อช่างเข้าไว้... ช่างแล้วไม่ค้างคาใจ-ไม่ยึดตดิทีใ่จ-ก็เบาใจ ทกุข์

กช่็าง... สุขก็ช่าง ท่ามกลางเวทนาวางเฉยออกไป ไม่ตรงอะไร ไม่เฝ้าตัวเอง 

คลายออก ปล่อยออกไปฯ และให้กล่าวค�าขอขมาถี่ๆ บ่อย ๆ ลากยาว ๆ 

ลึก ๆ เข้าไปที่กลางทรวงอก ว่า

 “อโหสิ...อโหสิ...กรรมทุกอย่างขออโหสิ!”  ไม่เก็บเอาไว้ที่ใจ และ

อีกบทให้กล่าวว่า...

 “ทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวร–เจ้าบุญนายคุณทั้ง

หลาย ขอให้มีส่วนแห่งบุญข้า จงทั่วกันตลอดไป!” 

 ถ้าหากยังไม่หาย ให้กล่าวซ�า้อีกบ่อย ๆ หากมีน�้าให้หยาดน�า้ลงไปที่

พื้นด้วย ภูมิต�่า ๆ จะได้รับด้วยและทั่วถึงทุกภูมิ

 “อย่าลอยคอ อยู่ในทะเลทุกข์ อย่าจมอยู่กับอารมณ์ อย่าแช่ซึม เฝ้า

ตัวเองให้ท่ามกลางออกไป โพลงโปร่งโล่งออกไป กว้างขวางกว้างไกลให้

สว่างไสวไร้ขอบไร้เขตฯ”

 “ให้จ้าออกไป ไร้ทิศทาง–ไร้ขอบเขตฯ”

 “ให้ปล่อยออก คลายจิตออก กว้างๆ ไกลๆ ให้จ้าออกดุจอาทิตย์

อุทัยฉายแสงทรงกลด ไร้ทิศทาง ไร้ขอบเขตฯ” ให้กล่าวซ�า้อีกบ่อยๆ!
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 ให้คลายออกอย่างนี้ จะท�าให้สลายโมหะในอัตตา ผัสสะที่ก�าลัง

กระทบชนอารมณ์อยู่จะอ่อนตัวลง จนหมดอัตตาตัวตน

 “อดีตก็ผ่านไปแล้วของมันเอง แม้อนาคตที่ยังมาไม่ถึง ก็จะต้อง

ผ่านไปของมันเองอีกเหมือนกัน

 จะมีประโยชน์อันใดเล่า จากความมุ่งหวังตั้งเอาปรารถนาเอากับ

อนาคต ไม่ว่าในทางโลกหรือแม้ในทางธรรม

 ส่วนปัจจุบันนี้เล่า จะมีความหมายอันใดอีก เมื่อมันยึดเอาอะไรไม่

ได้ เพราะมันเป็นของชั่วคราว ไม่ยั่งยืน ไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่จ�าเพาะ

ตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ยึดไม่ติด-เกาะไม่อยู่  ยึดไม่อยู่-เกาะไม่ติด!  

 ๐ วันพรุ่งนี้ก็อีกไกลยังไม่เกิด อย่าเตลิดไปเอาร้อนมาก่อนไข้

 อีกวันวานก็ผันผ่านเลยลับไป อย่าเอาใจไปติดข้องทั้งสองวัน

 ๐ ท�าวันนี้ให้สดชื่นระรื่นจิต อย่าไปคดิเอาหน้าหลงัมาคลัง่ฝัน

 สิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกัน สิ่งที่ฝันยังไม่มาอย่าอาวรณ์ฯ

 ท่านพอจะสว่างไสวในสัจธรรมจากค�ากลอนบทนี้ขึ้นมาบ้างหรือไม่ 

ว่า “มีถ้อยค�าที่มีความหมายถึงนิพพาน คือ ว่าง อยู่กี่แห่ง?” อย่าเพิ่งรีบ   

ไปเปิดดูค�าเฉลย ถ้าตอบถูกครบ ท่านก็มีเนื้อหาบนพื้นฐานแห่งนิพพาน

รองรับแล้ว ลองทดสอบภูมิวิปัสสนาดูก่อน ถ้าตอบถูกบ้างหรือไม่ถูกเลย

ก็...	ให้ช่าง...ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก! 

 เข้าใจก็ช่าง-ไม่เข้าใจก็ช่าง...ไม่ต้องคิด...ไม่ต้องให้ความเห็นความ

หมายอะไรอีก มันจบไปแล้วขืนวิพากษ์วิจัยวิจารณ์ก็จะเป็นกรรมอีก! 

 มันจบแล้วฯ- ไม่ติด-ไม่ขัด-ไม่ข้อง-ไม่คา-ไม่อะไรกบัอะไร... ว่างๆ...

กว้าง ๆ...ไม่หลงคิดอะไรแบบไหนอีก (ค�าเฉลยอยู่ท้ายบท)

 อย่างไรก็ตาม	แม้จะตอบถูกทั้งหมด ถึงแม้จะรู้ว่าง ก็ยังไม่ว่างอยู่

นะ เพราะยังไม่ว่างจาก	“รู้” จึงให้วางรู้เสียด้วยอย่าให้ติดยึดในรู้! 
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 รู้หรือไม่รู้ก็ให้ปล่อย...นั่นแหละจึง “ว่างแท้!”

 ในโลกนี้ ยึดเอาอะไรไปได้บ้าง? มันผ่านเข้ามาแล้วและก็จะต้อง

ผ่านออกไป มันของมันเอง อนาคตอีกร้อยปี มันก็จะต้องผ่านออกไปอีก

เหมือนกัน!

 จึงให้นอกสุข–เหนือทุกข์ ให้นอกเหนือการใช้ชีวิต นอกเหนือวิบาก

กรรมออกไป ปล่อยวาง...ท่ามกลางสรรพสิ่งไป...” (แม้กระทั่งตัวรู้ก็ให้

ปล่อย...ให้นอกรู้-เหนือรู้!)

 “อย่าไปตั้ง-ไปต้อง อย่าไปดันเข้าใส่ อย่าจริงจังกับชีวิต มันเป็น

ของชั่วคราว มันอนิจจัง ไม่ยั่งยืน” ยอมๆ ให้เป็น ร่มเย็นทุกที่!

 นี่แหละ! การใช้ชีวิตก็จะเป็นไปอย่างพอดี (เศรษฐกิจพอเพียง คือ

สันโดษ–พอใจตามมี ยินดีตามได้) พอเหมาะของมันเอง ไม่หลงใช้ธาตุขันธ์ 

ไม่หลงใช้ชีวิต เมื่อจ�าเป็นถึงคราวจะใช้ก็ให้ด�าริใช้ให้พอเหมาะพอควรด้วย

ความไม่หลงมุ่งหวังตั้งเอามา ใช้แล้วก็ให้วาง...ลดตัวจริงจัง (เจตนากรรม) 

ลงเสียบ้าง!

 จึงให้จบอดีต-จบอนาคต แม้กระทั่งปัจจุบัน ก็อย่าให้มันมี ให้เป็น

อกาล (อกาลิโก-ว่างๆ!)

 ไม่เริ่ม-ไม่จบ  ไม่ต้องท�ากิจท�ากรรมอะไรให้จบ แต่มันจบอยู่แล้ว!

 ไม่ต้องเริ่มหนึ่งก่อนถึงสูญ มันสูญอยู่แล้ว สุญญตาอยู่แล้ว!

 ไม่ต้องท�าให้จบ มันจบของมันอยู่แล้ว!

 ยุติเจตนา-ยุติกรรม-ยุติตัณหาสมุทัย ทุกข์ดับ นิโรธนิพพานฉับ

พลันทันที!

 นิพพาน	 เป็นผลของการคลายตัวของจิต	 ยุติเหตุตัณหาสมุทัย  

ยุติกลไกแห่งกรรม ยุติพฤติกรรม (คิด-พูด-ท�า) ของมนุษย์ ยุติตัณหา

สมุทัย คือ ว่าง 

 ว่าง ไม่มีอะไร ไม่เป็นอะไร ไม่มีสภาวะ ไม่มีเกิด–ไม่มีดับ ไม่ใช่
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กรรม ไม่ใช่ธรรม-ไม่ใช่ธาตุ-ไม่ใช่ขันธ์ จิตเจตสิกรูป และไม่อาจรู้นิพพาน

ความว่างได้ ถ้าเข้าไปรู้ ก็ไม่ว่างจากรู้!

 วางตัวรู้ วางญาณ ให้นอกเหนือรู้ เหนือญาณ เป็นวิมุติญาณทัสสนะ...จึงว่าง!

 นิพพาน	ว่าง ๆ มีอยู่เองแล้วของมันเอง ว่าง–สุญญตา

 ธาตุอนิจจัง ไม่ใช่นิพพาน อนิจจังไม่ว่างแต่มันวางของมันเอง เป็น

ธาตุธรรมชาติที่เกิดเองเป็นเองวางเอง เป็นธาตุสภาวะแปรเปลี่ยน ปรับ

เปลี่ยนหมุนเวียนผันแปรไม่คงที่ ไม่ยั่งยืน เป็นของชั่วคราวและหมดจด

บริสุทธิ์ ไม่เกิด-ไม่ดับ	ไม่เป็นภพไม่เป็นชาติ เช่น ดิน น�า้ ลม ไฟ ฯลฯ

 และกายธาตุ–จิตธาตุ ร่างกายและจิตใจแต่เดิม ก็บริสุทธิ์หมดจด

มาก่อน ปราศจากจริตนิสัย เช่นเดียวกันกับ ดิน น�้า ลม ไฟ เหมือนกัน เป็น

ธาตุอนิจจังชั่วคราว บริสุทธิ์ไม่ติดยึด พร้อมสลายตัวของมันเองตลอดเวลา

เช่นเดียวกัน

 แต่พฤติกรรมของมนุษย ์ มีโมหะอวิชชาความหลง โมหะในทิฏฐิ

ความคิดเห็น มีเจตนาคือตัวกรรมที่คอยจะยึดเอาไว้ พยายามเข้าไป

แทรกซ้อนกรรมลงที่มโน จึงกลายเป็นมโนกรรม ท�าให้จิตเดิมที่หมดจด

บริสุทธิ์อยู่ต้องแปดเปื้อนด้วยผลของกรรม จึงได้เกิดเป็นวิบาก เป็นภพ

เป็นชาติฯ	มีเกิด-มีดับ	ไม่รู้จบสิ้น

 จึงให้ปลงปล่อยวาง ไม่ต้องไปปฏิบัติ ไม่พฤติกรรมซ้อนวิบาก 

ด้วยการปล่อยคลายจิตออกไป...กว้างๆ!

 พระพุทธองค	์ ทรงตรัสรู้ที่ตรงนี้ คือ อริยสัจทั้ง ๔ ผ่านวิบากได้

ด้วยไม่ยึด ไม่ติดขันธ์ หลุดออกมาจากขันธ์ทุกขัันธ์ ดับเหตุตัณหาสมุทัยได้ 

ทุกข์ก็ดับ ผลก็คือ ว่างนิโรธนิพพานทันที 

 นิพพาน	จึงเป็นผลของการยุติเหตุตัณหาสมุทัย! 

 ถ้าผ่านวิบากไม่ได้ ออกจากวัฏฏะสงสารไม่ได้ ก็ต้องไปเกิดอีกทุกข์

อีก ทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ๓๑ ภูมิ



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๘ตอน จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ

81

 ดับทุกข์ตัณหาสมุทัย นิโรธนิพพาน ฉับพลันทันที!

 ไม่ต้องเจตนาท�ากรรมอะไรแบบไหนอีก มันวางของมันเอง!

 เมื่อไม่เจตนาท�ากรรม ก็พ้นวิบากกรรม สัตว์โลกก็จะไม่ต้องเป็นไป

ตามกรรมอีกต่อไป

 จะพ้นวิบากกรรมได้ ด้วยดับตัณหาสมุทัย

 จะดับตัณหาสมุทัยได้ ด้วยไม่ต้องเจตนาท�ากรรมอะไรแบบไหนอีก 

ลดตัวเจตนาจริงจังลงผ่อนคลายผัสสะลง!

 มันของมันเอง ของมันเอง...มันวางของมันเอง !

 “โย ปฏิจจสมุปาทัง ปัสสติ โส ธัมมัง ปัสสติฯ ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุ

ปบาท ผู้นั้นบรรลุล่วงธรรม”

 พึงบรรลุล่วงธรรมวิมุติอายตนะด้วยการตรึกธรรมให้แยบคายเถิด 

จะได้พ้นวิบากกรรมเกิด–ตาย

 “จบกิจ-จบกรรม-จบสังสารวัฏ”

 “อานุภาพใด ที่บังเกิดมี ขอจงเป็นไปเพื่อการโปรดสรรพสัตว์ทั้ง

หลายในสังสารวัฏ ให้จบตามดับตามสว่างไสวตามองค์พระสัมมาสัมพุทธะ 

ขอความไม่ติด–ไม่ขัด–ไม่ข้อง–ไม่คาในพระสัจธรรมค�าสอน จงบังเกิดมีแก่

สรรพสัตว์ และสิ่งใดที่ยังเป็นความลุ่มหลงมืดมิดมัวเมาในอาสวะ หรือได้

เคยใช้โมหะทิฏฐิวิพากษ์วิจัยวิจารณ์ให้ความเห็นความหมายข้อธรรมค�า

สอน หรือวิธีการโปรดสรรพสัตว์ขององค์พุทธะไว้ในพุทธันดรใดก็ตาม และ

วิบากกรรมใดหากยังคงมีตกค้างข้องคาอยู่อีกในสังสารวัฏนี้ ขอน้อมกราบ

ขออโหสิกรรมและทุกกรณีที่เป็นหนี้กรรม ขอจงอย่าได้ส�าเร็จด้วยเทอญฯ”

 *ค�าเฉลย : ค�ากลอนมีสองบท บทหนึ่งมีสี่บาท ค�าตอบมีสี่แห่ง อยู่

ที่บทที่หนึ่งบาทที่สี่ อยู่ที่บทที่สองบาทที่สอง–สามและสี่ฯ

 ว่าง: คือ ๑.อย่าเอาใจไปติดข้องฯ  ๒.อย่าไปคิดหน้าหลังฯ  ๓.สิ่งที่

แล้วแล้วไปให้แล้วกันฯ  ๔.อย่าอาวรณ์ฯ (อาลัยอาวรณ์แสลงต่อนิพพาน)
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๑๑. ภูมิของวิปัสสนาเนื้อหาพระสัจธรรม

 

 สรรพสิ่งในโลกธาตุ(จักรวาล) มี ๒ ได้แก่

	 ๑.	 ธาตุบริสุทธิ์ เกิดเองเป็นเองตามธรรมชาติของมันเองไม่เกิด-  

ไม่ดับเป็นสภาพที่ผ่านทิ้งไม่เกาะยึดโดยตัวของมันเอง มันวางตัวของมันเอง

ธาตุโดยธาตุของมันเองบริสุทธิ์อยู่ ได้แก่ มหาภูตรูป ทั้งสี่ ดิน, น�า้, ลม และ 

ไฟเป็นธาตุอนิจจังปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผันแปรชั่วคราว ไม่ยั่งยืนไม่เกาะ

ไม่ติดยึด (ไม่อุปาทาน) พร้อมสลายตัวของมันเองตลอดเวลา

 กายธาตุ-จิตธาตุ หรือ รูปธาตุ-นามธาตุ อายตนะตาหูฯ วิญญาณ

ธาตุก็เป็นธาตุบริสุทธิ์ ยังไม่มีจริตนิสัยตามธรรมชาติของมันเองมาแล้วแต่

เดิมด้วยเหมือนกัน (ปภัสสรัง จิตตังฯ)

  ๒.	กายธาตุ-จิตธาตุที่มีพฤติกรรม หรือกรรมหรือการกระท�าของ

มนุษย์ สัตว์เข้าไปติดยึดซ้อนวิบาก ท�าให้ธาตุที่บริสุทธิ์อยู่แต่เดิมมีมลทิน

แปดเปื้อนเกิด–ดับขึ้นมาเป็นภพชาติเป็นวัฏฏะใน ๓๑ ภพภูมิ  

	 สรรพสิ่งท้ัง	 ๒	 นี้ ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาธรรมชาติ สามัญ

ลักษณะ ๓ เสมอเหมือนกันทุกสรรพสิ่ง ทุกรูปนาม คือ อนิจจัง ความเป็น

ธาตุผันแปรเปลี่ยนไป ไม่คงที่ ไม่ยั่งยืน ความเป็นของชั่วคราว ทุกขัง ความ

ทนอยู่ได้ยาก และ อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตนของเราที่บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่

อยู่ในอ�านาจใคร ไม่มีใครเป็นใหญ่

  “สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดทั้งมวลล้วนดับไป

เป็นธรรมดา ยังกิญจิ สมุทยธัมมังฯ” ซึ่งพระโกณฑัญญะ เห็นแล้วและ

บรรลุล่วงธรรมนี้เป็นอนุพุทธะองค์ต่อมา (ธรรมจักกัปปวัตนสูตร)

 “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ ทรงตรัสเหตุและความดับเหตุ ปกติทรงตรัส

สอนอย่างนี้ “ เย ธัมมา เหตุปัปภวาฯ”  วินัยปิฎกเล่ม ๔ พระอัสสชิ อรหันต
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เถระเจ้าเทศนาให้ปริพาชกอุปติสสะฟัง บรรลุล่วงธรรมอีกและได้น�าไปบอก

โกลิตะปริพาชก สหายรักได้ฟังธรรมนี้ก็ได้บรรลุล่วงธรรมอีกเช่นเดียวกัน

 บรรลุล่วงธรรม คือ จิตคลายออก ไม่ติด–ไม่ขัด ไม่ข้อง–ไม่คา

อะไรไว้ที่ใจ สว่างไสวตื่นโพลงโล่งจ้าออกฉับพลันทันที !

 วิบากกรรม คือ ผลของกรรมเก่าที่เกิดด้วยมีอารมณ์ รูป เสียง 

ฯลฯ ทั้งหกผ่านกระทบเข้ามาทางทวารทั้งหก มีตา หู ฯลฯ เป็นต้น โดย     

ไม่ต้องอาศัยเหตุผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเอง เป็นตถตาเช่นนั้นของมันเอง มัน

วางตัวของมันเองเป็นธาตุผันแปรเป็นอนิจจังยังไม่มีเกิด–ดับ ยังไม่เป็นภพ

ชาติ

 แต่ครั้นเมื่อเอาพฤติกรรมเข้าไปซ้อนเจตนาซ้อนรู้-ซ้อนเห็นขึ้นมา 

แล้วเข้าไปยึดในสิ่งที่ยึดมันไม่ได	้ จึงเกิดเป็นอัตตาวิญญาณตัวหลงเจริญรู้ 

เกิดรู้เห็น รู้สึกพอใจ-ไม่พอใจเวทนาขึ้นมา เกิดสมุทัยตัณหาต้นเหตุให้มี

เกิด-ดับขึ้น ท�าให้เกิดภพชาติขึ้นมาคือ เห็น, ได้ยิน ฯลฯ เป็นต้น ก็เกิด

เวทนาชอบ-ชังเป็นราคะ-โทสะ-โมหะ-เจตนา เป็นกรรมใหม่ขึ้นมาอีก นี่มัน

ปลายเหตุแล้ว     ต้นเหตุคือ	ตัวหลงเข้าไปรู้	มีตนเองในเห็น,	มีตนเองใน

ได้ยินฯลฯ เป็นโมหะทิฏฐิความเห็นความหมายในมโนกลายเป็นมโนกรรม-

กายกรรม-     วจีกรรม

 วิบากกรรมข้างต้นเหล่านี้ ทรงตรัสกัมมสูตร ๑๘/๑๔๙ ว่านี้เป็น

กรรมเก่า จะห้ามวิบากกรรมไม่ให้เกิด ไม่ให้เห็น, ได้ยิน ฯลฯ เป็นต้นนี้ห้าม

ไม่ได้ วิบากนี้เกิดเองเป็นเอง ไม่ต้องอาศัยเหตุอะไรผ่านมา ก็ผ่านออก     

ไปเองโดยตัวของมันเองด้วยจิตไม่อาศัยเหตุ (มีอายุรกรรมของมัน หมด

อายุรกรรมก็ผ่านไปเอง วางตัวของมันเอง ไม่มีใครดับ ไม่มีใครวางเป็น

อนัตตา มันดับ-มันวางของมันเอง  มันวางของมันเอง!)

 นี้เป็นธาตุบริสุทธิต์ามสรรพสิ่งในโลกธาตุข้อ ๑ เป็นธาตุบริสุทธิ์-
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เป็นธาตุอนิจจังธาตุแปรเปลี่ยนหมุนเวียน เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใคร เป็นตถ

ตาเช่นนั้นเอง 

 หากมีวิบากหนักๆ ทางอารมณ์เข้ามามาก ทุกขเวทนามาก วิบาก

อารมณ์เหล่านั้นจะชวนให้หลงเข้าไปซ้อนกรรมลงที่มโน จึงให้กล่าว  ค�าว่า 

“อโหสิๆ กรรมทุกอย่างอโหสิ” แล้วน้อมองค์คุณพระรัตนตรัย ขอขมา กร

รมและชอชดเชยชดใช้บ่อยๆ วิบากจะผ่านไปเร็ว เพราะหนี้กรรมได้รับ

ชดใช้ด้วยทิพย์

  แต่พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ตามข้อ ๒ มนุษย์ สัตว์มี

พฤติกรรม หรือท�ากรรม หรือมีการกระท�าฝืนกฎธรรมชาติเข้าไปแทรกซ้อน

ด้วยเจตนากรรมจริงจังดันเข้าใส่กับชีวิต ต้องอย่างนั้น–ต้องอย่างนี้  ไม่

ยอมรับ ดิ้นหนี–ดิ้นสู้ ไม่ให้มันเกิดเอง–เป็นเอง–ผ่านไปเอง  จึงเจตนา

ท�ากรรมซ้อนวิบากกรรมเก่าลงไปที่มโน กลายเป็นมโนกรรมใหม่ มโนกรรม

มีผลยิ่งใหญ่ที่สุด แล้วเกิดวจีกรรม และ กายกรรมตามมาเป็นกรรมใหม่ 

ไปเสวยผลวิบากชาติใหม่อีก 

 เหตุที่คนเราเป็นทุกข์ ก็เพราะไม่ยอมรับวิบาก	และเข้าไปยึดเอาสิ่ง

ที่ยึดมันไม่ได้นั่นเอง	

 จึงให้ยอมรับวิบาก ยอมรับคืออนัตตา จึงให้ยอม ยอมทุกอารมณ์ที่

ผ่านเข้ามาให้ผ่านออกไปของมันเอง

	 ในสังสารวัฏนี้	 มนุษย์จะไม่ได้อะไรไปจากสังสารวัฏเลย นอกจาก

การหลงสร้างกรรมและต้องไปเสวยผลวิบากกรรมเท่านั้น!

  แท้จริง ก็ไม่ควรจะได้อะไร-เสียอะไรในสังสารวัฏนี้ เพราะไม่มี

อะไร มีแต่ “ว่าง” จึงให้วางอุเบกขาสุญญตาท่ามกลางไม่บวก-ไม่ลบไม่ตรง

อะไร ไม่ซ้าย-ไม่ขวาอะไร ไม่เอาอะไรเพราะมันเอาอะไรไปไม่ได้ มันไม่มี

อะไรจะให้เอาได้ มันคือความว่าง สังสารวัฏนี้คือว่าง (แต่ก็ไม่ใช่ว่างหรือไม่

ว่าง) จึงไม่ควรมีสร้างหรือท�าลาย อย่าให้มีกรรมและต้องไปรับผลของกรรม 
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รู้จักจบ รู้จักยุติเหตุ รู้จักปล่อยวาง ยุติกลไกกรรม ไม่ซ้อนกรรมที่มโน ไม่

มโนกรรมอีก

 มโนกรรม	วจีกรรม	กายกรรม เป็นเจตนาที่ซ้อนหลงรู้ลงมโนเหล่า

นี้ เป็นกรรมใหม่ กลายเป็นชนกกรรมน�าเอาไปเกิดอีก กลายเป็นวิบากของ

อนาคตชาติใหม่ต่อไป จึงเกิด-ตาย ๆ เป็นวัฏฏะ ๓ ในวัฏฏสงสาร ๓๑ ภพ

ภูมิไม่จบไม่สิ้น 

 “สัตว์โลกจึงย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะเหตุนี้”

 ถ้าสรรพสิ่งในโลกธาตุมีเพียงธาตุธรรมชาติบริสุทธิ์ในข้อ	 ๑	 เป็น

เพียงธาตุเกิดเอง	เป็นเอง	ปล่อยวางของมันเอง	ไม่แทรกแซง	แทรกซ้อน

กรรมลงที่มโน	ก็จะไม่เจตนาเกิดกรรมใหม	่ไม่มีวิบาก	ก็จะเป็นธาตุบริสุทธิ์	

	 จึงให้ปล่อย	 ให้วางปล่อยผ่านทิ้งไปให้นอกเหนือ	 รัก-ชังไม่จริงจัง

กับชีวิต	ไร้เงื่อนไข-ไร้เป้าหมายตัณหา	อุเบกขาท่ามกลางไป	ทุกอารมณ์

  “กรรมด�า-กรรมขาว  มีวิบากด�า-ขาว ต้องไปเสวยกรรมนั้น แต่

กรรมไม่ด�า-ไม่ขาว มีวิบากไม่ด�า-ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรม นิโรธ

นิพพาน” (กุกกุโรวาทสูตร)

 การนั่งหลับตาภาวนาหินทับหญ้าไม่ฆ่ากิเลสก็ยังดีกว่าไปท�าบาป

ข้างนอก การเจริญสติลืมตาภาวนาก็ดีขึ้นมาอีกที่รู้เท่าทันกิเลส แต่ยังละวาง

ตัวรู้สติธาตุขันธ์ไม่ได้

 ทั้งสองอย่าง ต่างก็ยังเป็นกรรมขาวๆ มีวิบากขาวต้องไปเกิดให้

เสวยและต่างก็มีอายุรกรรมของวิบากเหมือนกัน

	 ส่วนการปลงปล่อยวางธาตุขันธ์ตัดตัวรู้ตัดกรรมเป็นกรรมไม่ด�า-

ไม่ขาว มีวิบากไม่ด�า-ไม่ขาว ย่อมสิ้นกรรมไม่เกิดอีก!

 “ถ้ายังเจริญยังเริ่มก็ไม่จบ ถ้าจบก็ต้องไม่เริ่ม!” 

 ผลของการยุติเหตุตัณหาสมุทัยนี้เรียกว่า “นิโรธ นิพพาน”  ใน
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อริยสัจสี่ผลของการยุติเหตุสมุทัยคือ ดับทุกข์ คือนิโรธ คือ ความว่าง  

ความว่าง คือ นิโรธนิพพาน

 นิพพาน	อยู่แล้ว	ไม่ต้องซ้อนกรรมลงมโน ไม่ต้องท�ากรรม (ฐาน) 

อะไรๆ แบบไหนอีก

 ยุติตัวซ้อน หรือตัวเจตนาพยายามเข้าไปกระท�า ด้วยการยุติตัว

หลงเข้าไปรู้ (โมหะอวิชชา) รับรู้รับทราบอารมณ์ทั้งหก รูป, เสียง ฯลฯ  ทาง

ทวารทั้งหก ตา, หู ฯลฯ จึงให้ยุติวิญญาณหก เห็น, ได้ยิน ฯลฯ เป็นต้น ก็

ให้ปล่อย..ๆ ช่าง..ๆ  ท่ามกลางไป...ฯ ช่างกล้า กรรมไม่ติดดาใจ! 

	 ละวางเสียก่อนที่จะเข้าไปรู้	 ไปเห็น ให้คลายจิตออก ปล่อยวาง

ออกให้นอกเหนือรู	้(ดับรู้-ดับเห็น-นิโรธนิพพานฉับพลันทันที! 

 ให้นอกเหนือรัก-ชัง ให้วางอุเบกขาสุญญตาท่ามกลางไป อย่าเฝ้า

ยามซ�า้เติมตัวเองไม่ดันเข้าใส่ วางตัวที่เข้าไปคอยท�าร้ายจิต อย่าขัดแย้งกับ

จิต อย่าซ้อนกรรมในจิต 

 ไม่มีตนเองในเห็น	ไม่มีตัวเองในได้ยินฯลฯ ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส

กาย รู้สัมผัสที่ใจด้วยธรรมอารมณ์ คิดนึก ก็ให้หมดตัวหมดตน	 ไม่มี

ตนเองในนั้น ยอมๆ ไปเสียให้ทุกอารมณ์ ยอมคือการยุติตัวเจตนาสลาย

อัตตา

 เมื่อไม่เจตนากรรมก็ไม่อัตตา ก็อนัตตาจบกรรมจบกิจ (ไม่ใช่       

ท�ากิจให้จบ ท�ากิจให้จบเป็นกรรมเพราะเจตนาเป็นตัวกรรม เป็นกาย-จิต    

กิลมถานุโยค ท�าตนให้ล�าบากดังธรรมจักรกัปปวัตตสูตรแสดงไว้) จึงให้จบ

กรรม-จบกิจเป็นอนัตตา ไม่มีอัตตาตัวตนในนั้น คือ ว่าง ว่างคือนิโรธ

นิพพาน 

 “สัตว์โลกก็จะไม่เป็นไปตามกรรม (ไม่เกิด-ไม่ตาย) จบกิจจบกรรม

ด้วยเหตุนี้“
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 ส่งคืนตัวรู้ ไม่มีทั้งสิ่งที่ถูกรู้และตัวรู้ ตามที่เคยเข้าใจว่าให้ตามดู

ตามรู้นั้นไม่ใช่ และก็ไม่ใช่รู้หรือไม่รู้ คืนสู่ธาตุปกติ ให้คลายจิตออก–ปล่อย

วาง ช่างๆ ท่ามกลาง รู้ก็ช่าง–ไม่รู้ก็ช่าง  ช่าง...ตัดโมหะอวิชชา–ตัดตัวหลง

ปัจจุบัน ช่างทุกครั้งกรรมหลุดทุกครั้ง!

 ไม่ต้องมารู้เสียก่อน สังเกตดูเสียก่อน ให้ช่าง ๆ ไป ธาตุโดยธาตุ

ปกติของมันเอง

 กายธาตุ-จิตธาตุ รูปธาตุ-นามธาตุ ไม่จัดเป็นภพชาติ ไม่เป็น

อุปสรรคต่อนิพพาน เป็นธาตุผันแปร ไม่ยั่งยืน เป็นธาตุอนิจจังผันแปรมัน

ชั่วคราว ไม่ต้องซ�้าเติมจิต ท�าร้ายจิต มันวางตัวของมันเอง อย่าเอา

พฤติกรรมไปซ้อนมโน อย่าให้มโนมีกรรม ปล่อยให้มันบริสุทธิ์ของมันเอง 

	 จะจัดว่าเป็นภพชาติต่อเมื่อเริ่มพฤติกรรม	 เริ่มมีเจตนากรรมการ-

ก�าหนดรู้ซ้อนเข้าไป หลงรู้ ตอกย�้าตัวรู้ด้วยการย�้าแม้กระทั่งการก�าหนด

บริกรรมก็ตาม 

 ตัวรู้คือวิญญาณขันธ์นี้เป็นเจตนาเป็นกรรมคือตัวเกิด เป็นโยนีโยนิ

คือแดนเกิด รู้แต่ละครั้งไม่พ้น-ไม่นอกเหนือขันธ์ ไม่ขันธวิมุติ ไม่นอกเหนือ

ปัญญาญาณ ไม่วิมุติญาณทัสสนะ (สติสูตร) 

 ตัวหลงรู้ เกิดจากตัวมนสิการสัญญาเจตนากรรมผัสสะเอกัคคตา

อารมณ์เดียว ตัวผัสสะกระทบทางอายตนะทวารทั้งหก เป็นปัจจัยให้เกิด

เวทนา คติชอบ-อคติชัง เกิดความพอใจ-ไม่พอใจ เกิดเป็นโมหะทิฏฐิใน

ตัณหา	อุปาทานยึดภพยึดชาติ เป็นกรรมใหม่ไปเกิดใหม่

  ตัวหลงรู้ เกิดจากอวิชชาหลงเข้าไปรู้ไปทั่ว (ญาณทัสสนะรู้ไปทั่วคือ

ตัววิญญาณขันธ์) เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร คือ ตัวเจตนาสังขาร ๓ ท�าบุญ

กุศลปุญญาภิสังขาร ท�าบาปอปุญญาภิสังขาร ท�าฌานอเนญชาภิสังขาร เอา

ไปเกิดใน ๓๑ ภูมิไปนิพพานไม่ได้ นิพพานว่างนอกเหนือจากบุญและบาป

แล้ว
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 เพราะตัววิญญาณขันธ์ ตัวรู้หรือตัวหลงรู้นี่แหละท�าให้เกิด นาม-รูป 
อายตนะ ผัสสะ กระทบอารมณ์ตลอดเวลาตลอดชีวิต เป็นปัจจัยอาศัยกัน
เกิดดังกล่าว (อิทัปปัจยตา-ปฏิจจสมุปบาท) แล้วเกิดภพเกิดชาติไม่จบสิ้น 
ยิ่งรู้มาก–ยิ่งหลงมาก–ยิ่งทุกข์มาก!
	 ปัจจยาการทั้ง	 ๑๒	 ตัวปัจจัยนี ้ ตั้งแต่ อวิชชาไปจนเจตนาตัณหา 
อุปาทาน ฯลฯ มีความหมายแทนกัน นัยเดียวกันเหมือนกันทุกตัวปัจจัย 
 กล่าวคือ	 ตัวหลงรูโ้มหะอวิชชา ตัณหา อุปาทาน นั้นตัวเดียวกัน     
(มหาหัตถิโทปมสูตร)  
 รู้ก็ ให้สักแต่ว่า (ให้ลดตัวเจตนาให้อ่อนผ่อนผัสสะลง เหมือนไม่รู้
ไม่เห็นฯ)...รู้ก็ช่าง-ไม่รู้ก็ให้ช่าง ช่างแล้วไม่ติดข้องค้างคาอยู่ที่ใจวิมุติหลุด

ออกจากใจก็เบาใจ จึงให้ช่าง ให้ปลง ปล่อย วาง ให้ยอมรับชดใช้หนี้กรรม
เก่าไปเสีย จบไปแล้ว ยุติไปแล้ว สติในสติปัฏฐานมิใช่เจริญสมุทัยอริยสัจ 
ไม่ใช่สติเจริญเอาแต่ให้เป็นสติตัดเจตนาผัสสะเวทนา ตัณหาอุปาทาน
สมุทัยให้ฉับพลัน 
 ตัวยอมรับชดใช้หนี้วิบาก หรือยอมทุกครั้งที่กระทบอารมณ์ 
เป็นการสลายอัตตาคือว่างนิโรธนิพพาน!
 รู้ก็ช่าง ไม่รู้ก็ช่าง หลงไปก็ให้ช่าง ก็นิโรธนิพพานทันที ( มหาสติปัฏ
ฐานสูตร) มันวางตัวของมันเอง พระทารุจีริยะ ก็ลุล่วงธรรมฉับพลัน 
เอตทัคคะฉับพลันทันที ด้วยเหตุนี้
 ไม่ต้องเฝ้ายามตัวเอง ให้ปล่อยออก คลายจิตออก…กว้างๆ...   
ไกล ๆ...ไร้เขตไร้ขอบฯ ปล่อยวางไป...
 “ถ้าปล่อยวาง ไม่อุปาทาน ไม่ยึดติดก็น้อมนิพพานฯ” 
 อุคคคฤหบด ี ชาวเมืองเวสาลีทูลถามพระพุทธองค์ว่า “เพราะเหตุ
ใดบางคนบรรลุนิพพาน บางคนไม่บรรลุนิพพาน?” ทรงตอบค�าถามตาม

ข้อความข้างต้นแก่เศรษฐีนั้น มีมาในเวสาลีสูตร ๑๘/๑๒๓
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 “อนุปาทาโน ปรินิพพายติฯ ไม่อุปาทาน ปล่อยวางก็น้อมนิพพาน” 

ให้จ้าออก คลายออกกว้างขวาง กว้างไกล สว่างไสวไร้ขอบเขต ให้ท่ามกลาง

สิบทิศ กว้างขวางกว้างไกล สว่างไสวไร้ขอบเขตออกไป เห็นคนเห็น

ธรรมชาติ ให้เลยคนเลยธรรมชาติไป นิพพานอยู่แล้ว!

 วิปัสสนาภูมิ	ภูมิของนักวิปัสสนามี ๖ ภูมิ ได้แก่ ขันธ์๕ อายตนะ๑๒ 

ธาตุ๑๘ อินทรีย์๒๒ อริยสัจ๔และปฏิจจสมุปบาท๑๒ มีภูมิไหนบ้างที่ให้

ปฏิบัติบริกรรมพร�่าภาวนา สวดมนต์ขอพร คือ ท�ากรรมส�านึกแต่ทางปาก

(วจีกรรม)หรือนั่งหลับตาหรือปิดวาจาตาหูปิดปาก (ทรงต�าหนิมูควัตรปิดวาจา

ของเดียรถีย์นอกศาสนา รูปใดสมาทานต้องอาบัติ แต่ทรงให้งดเดรัจฉานกถา ๓๒ 

ประการ และให้พูดแต่กถาวัตถุ ๑๐ หาอ่านในมนุษย์ฯ..เล่ม ๑๔)

 ครั้งพุทธกาล ทรงตรัสสอนให้ปลงปล่อยวางแล้วบรรลุเฉพาะต่อ

หน้าพระพักตร์ (อภิธัมมปิฎกเล่ม ๓๕)

 จึงให้ปลง ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ! 

 ไม่ต้องเริ่มอะไร ไม่ต้องพยายามเข้าไปเจริญไปเริ่มไปจบอะไร ไม่

โมหะซ้อนรู้อะไร ยุติต้นเหตุสมุทัย ก็จบกรรมนิโรธนิพพานทันที สมุจเฉท

ทันที 

 ไม่ต้องหนึ่งถึงสูญ แต่มันสูญอยู่แล้ว ( สุญญตาอยู่แล้ว ) นิพพาน

อยู่แล้ว!

 จึงให้ปลงปล่อยวาง ไม่ต้องไปปฏิบัติ!

 ทั้งหมดนี้ คือ เนื้อหาแห่งพระสัจธรรม  ส่วนขันธ์-อายตนะ-ธาตุ-

ปัจจยาการ-อริยสัจวิปัสสนาภูมิ เป็นภูมิของวิปัสสนา  พึงสดับให้จงดี อาจ

ลุล่วงสว่างไสวไร้ขอบไร้เขตฯ ได้บ้าง

 เมื่อยุติตัณหาอุปาทาน นิโรธนิพพานฉับพลันทันที!
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๑๒.  โปรดเข้าใจนิพพานเสียใหม่

 สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ - มกราคม ๒๕๕๗

 หัวข้อ “โปรดเข้าใจนิพพานเสียใหม่” ค�านี้ เข้าใจก็ไม่ใช่-ไม่เข้าใจ    

ก็ไม่ใช่ เพราะมันเป็นทิฏฐิมานะอัตตาตัวตน เข้าใจ-ไม่เข้าใจ ก็ให้ปล่อย...  

ให้วาง...ว่าง ๆ!

 “อย่าเพิ่งวิพากษ์วิจัยวิจารณ์ แสดงความคิดความเห็นความหมาย

ในชื่อเรื่องที่ตั้ง แม้คิดก็ไม่ต้อง!

 คิดเป็นมโนกรรมเป็นทิฏฐิมานะอัตตาเป็นกรรม มีผลหนักและแรง 

กรรมจะตีกลับแรง จึงขอให้ค่อย ๆ พิจารณาอ่านไป ท�าความเข้าใจไปก่อน 

อย่าเพิ่งหลงนึกหลงคิดทิฏฐิมานะอัตตาอะไรลงไป ให้ปล่อย...ปล่อยวาง...

ทิ้งรู้วางรู้ไปก่อน ขออุปโลกน์สมมุติใช้ชื่อเรื่องไปก่อน...”

 “วาง ๆ...ว่าง ๆ...!”

 นักปฏิบัต ิ ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ชาวบ้านชาวพุทธทั้ง

หลาย ต่างมุ่งแสวงหาทางพ้นทุกข์ ต่างศรัทธาเชื่อมั่นในแนวทางของตน

ตามที่ได้ศึกษามาดังเช่น ทางเจ็ดสายฯลฯ เป็นต้น (โปรดสังเกตว่าเริ่มมีทาง

และผู้เดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว)

 ครั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้ว ใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างตามอธิวาสนาบารมี 

(กรรมเก่า) ของแต่ละคนๆ บางคนถึงกับตลอดชีวิต ตลอดชาติหรือ    

หลายๆ ชาติ แม้กระนั้นก็ยังวนเวียนเกิด-ตาย อยู่ในวัฏฏสงสารยาวนาน

ด้วยหลงสร้างหลงไปเสวยวิบากกรรม เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็มาหลงปฏิบัติ

บ�าเพ็ญต่อเอาอีก ชาติแล้วชาติเล่าก็ยังไม่ประสบมรรคผลนิพพาน ตามที่มุ่ง

มาตรปรารถนาเอาไว้ได้เลย

 ปุถุชนจะหลงอยู่กับความเป็นความอยู่หาอยู่หากินกับโลกโลกียะ
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โลกธรรม แต่นักปฏิบัตินักบวชทั้งหลายกลับไปหลงอยู่กับทั้งทางโลกลาภ

สักการะตาลปัตพัดยศและทางธรรมเสียเอง (ขออโหสิ !)

 ดังนั้น จึงขอท�าความเข้าใจ (อุปโลกน์อีกที) แก่ท่านทั้งหลายเสีย

ก่อนว่า

 “ท่านเข้าใจในสิ่งที่ท่านปรารถนาแสวงหานั้นดีพอแล้วหรือยัง?”

 ความเชื่อแต่เดิม ต่างก็เข้าใจกันไปว่า นิพพานมีลักษณะเป็น

สภาวะ เป็นธรรมธาตุบริสุทธิ์ เป็นสถานที่ที่จะต้องเพียรพยายามปฏิบัติ

บ�าเพ็ญเอาสร้างบารมีเอา จะต้องพยายามพากเพียรเอา และเดินทางมุ่งไป

ข้างหน้ากับพร�่าบ่นสวดมนต์ขอพรอธิษฐานขอให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้น แม้จะ

แสนไกลไปเบื้องหน้าชาติหน้าๆ ด้วยความรักดีปรารถนาดีอยากได้ใคร่ดี

ต่างก็มุ่งไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาจะเอานิพพานด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ศีล 

สมาธิ และปัญญาภาวนาเจริญกรรมฐานทุกฐาน เจริญสติสมาธิตบะฌาน

ญาณฯ พากเพียรพยายามเจริญสติเอา เจริญปัญญาเอา เจริญสติปัฏฐาน 

เจริญรู้ตามดูตามรู้กาย-ใจ โดยเข้าใจเอาว่าพระอรหันต์ต้องมีสติตลอดเวลา

ตามแนวทางบันทึกสังคายนาที่มีมาในต�าราพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาจารย์

ต่างๆ ที่ตีความไว้เพื่อที่จะเอานิพพาน และต่างก็วาดมโนภาพอันเลื่อนลอย

ให้ความคิดความเห็นความหมายด้วยอัตโนมัติทิฏฐิของตนว่า นิพพานเป็น

สภาวะลักษณะเป็นธาตุนิจจัง สุขัง อนัตตา ทั้งๆ ที่ต่างก็ไม่เคยรู้จักตรัสรู้

นิพพานกันมาก่อน 

 จึงต่างก็พยายามค้นหาแนวทางและวิธีการ-พิธีกรรม-พิธีการ เป็น

อันมาก ท�าตาม ๆ  กันมา เพื่อที่จะเอาจะค้นหาเอานิพพานให้พบให้ได้ ดังนี้ฯ

 นั่นเป็นความเข้าใจแต่เดิมของนักปฏิบัติและบูรพาจารย์ทั้งหลาย ที่

มุ่งแสวงหาพากเพียรหาพยายามที่จะค้นหาเอาสิ่งที่ต้องการปรารถนา 

 โดยหาเฉลียวใจสักนิดไม่เลยว่า ตัวเจริญสติเจริญปัญญาเป็นตัว
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ตัณหาสมุทัย การกระท�าทั้งหลายต่าง ๆ นานาเหล่านั้นเป็นกรรม เพราะ

เจตนาเป็นกรรมและเป็นเจตนาในโมหะทิฏฐิ หลงในตัณหาสมุทัยอริยสัจ 

หลงเอาอัตตาตัวตนเข้าไปสร้างและหลงไปเสวยวิบากกรรม 

 ตวัเจรญิจงึเป็นตัวตัณหาสมทัุย อันแสลงต่อนโิรธนพิพานเสยีเอง!

 ที่ใดกล่าวถึงค�าว่า “ตัณหา” หรือ “เจตนาหรือกรรม” ค�าใดค�าหนึ่ง 

ให้พึงรู้เถิดว่านั่นหมายถึงวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ตัวทั้งหมดได้เกิด

ขึ้นแล้ว อันเป็นของแสลงต่อนิพพาน!

 ค�าว่า “นิพพาน” รากศัพท์บาลี “นิพพุติ” แปลว่า ว่าง, ดับ, เย็น

 นิพพาน ไม่ใช่สถานที่ไหนที่จะให้เดินทางไปให้ถึงอย่างที่เข้าใจ ซึ่ง

นิพพานไม่มีทั้งทางเดินและผู้เดินทาง	นิพพานไม่มีร่องรอยใด ๆ !

 นิพพานมีอยู่เองแล้ว	ว่าง	ๆ!	

 “นิพพาน จบทุกเส้นทาง” ไม่ว่าเทวโลก พรหมโลก หรือมนุษย์โลก 

จบทุกโลกคือ จบกรรม นิพพานไม่ใช่กรรม ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่ธาตุ และ

สภาวะหรือลักษณะอาการอะไร

 นิพพาน ไม่สามารถที่จะให้ปฏิบัติเอาได้ นิพพานไม่ใช่สิ่งของที่

ต้องปฏิบัติบ�าเพ็ญเพื่อที่จะให้เอา นิพพานไม่ใช่จิตเจตสิกรูป ไม่ใช่ธรรม

และปรมัตถธรรม แต่นิพพานเป็นยิ่งกว่าธรรม

 นิพพาน ไม่ใช่กรรม ที่จะต้องเข้าไปท�าอะไรๆ ไม่ใช่ธาตุนิจจังสุขัง

อย่างที่เข้าใจ และนิพพานก็ไม่ใช่อนิจจังที่เกิดเองเป็นเอง แต่นิพพานเกิด 

อยู่เองแล้ว ว่างๆ อยู่เองอยู่แล้ว และเป็นอนัตตาไม่มีใครอยู่ในว่าง !

 นิพพาน ไม่อาจรู้ได้ด้วยจิตอายตนะใด ๆ

 “นิพพาน คือ ความว่าง นิพพานเป็นสิ่งที่ไม่มี นิพพานไม่มีอะไร ไม่

เป็นอะไร แต่เป็นความว่างอยู่เองแล้ว !”

 นิพพาน	 (Supreme	 freedom)	 เป็นผลของการคลายตัวของจิต	

ที่ยุติเหตุตัณหาสมุทัยอริยสัจ	 ว่างหลุดพ้นจากขันธ์ทั้งปวง	 เป็นขันธวิมุติ
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ญาณทัสสนะ(Liberation)

 การยุติเหตุตัณหาสมุทัยอริยสัจ ไม่ใช่การปฏิบัติบ�าเพ็ญหรือสร้าง 

เพราะนี้เป็นกรรม การปฏิบัติ สร้างท�าบ�าเพ็ญเพื่อมุ่งหวังตั้งเอา เป็นอัตตา

เจตนาโมหะ อวิชชาตัณหาอุปาทานฯ นี้เป็นกรรม

 นิพพาน ไม่ใช่กรรม กรรมไม่ใช่นิพพาน กุศลกรรม-อกุศลกรรม

ไม่นิพพาน มโนกรรม-วจีกรรม-กายกรรมไม่นิพพาน ยุติกรรมไม่กรรม    

จึงจะนิพพาน!

 หากจ�าเป็นจะคิด-พูด-ท�า ก็ให้ด�าริอุปโลกน์ใช้มโนกรรม-วจีกรรม-

กายกรรมแต่พอดีแล้ววาง ไม่จ�าเป็นก็อย่าด�าริใช้ ให้ปล่อยวาง ช่าง ๆ ไป ฯ 

คลายจิตออกไป...กว้างๆ ...ไกลๆ  ไร้ขอบเขต...ฯ

 นิพพาน	เป็นความว่าง  เพราะว่างจึงไม่มีอะไรๆ ที่จะให้ได้ หรือที่

จะให้เอา-ให้มี-ให้เป็นอะไรๆ!

 นิพพาน ไม่ใช่ธรรม ธรรมไม่ใช่นิพพาน แต่ให้วางธรรม	 จึงจะ

นิพพาน!

 “พึงไม่เป็นผู้ท�าเอา อย่ามุ่งหวังตั้งเอา มิฉะนั้นจะเป็นผู้ล้าหลังต่อ

พระนิพพาน!” 

 ค�าว่า “สจิตตะ ปริโยทะปะนัง” ที่แปลไว้ในโอวาทปาติโมกข์ว่า    

“พึงช�าระจิตของตนให้ขาวรอบ” นั้น ถ้าแปลอย่างนี้ก็ต้องมีการเข้าไปกระท�า

เพื่อช�าระจิต และมีตัวผู้เข้าไปช�าระ ซึ่งเป็นการกระท�าที่เป็นเจตนากรรม			

มอีัตตาตัวตนเข้าไปกระท�า แสลงต่ออนัตตา

 จึงควรแปลเสียใหม่ว่า “ให้วางจิต ให้คลายจิต” จิตก็จะปภัสสรขาว

รอบ ไม่มีมลทินเข้าไปแปดเปื้อนด้วยปราศจากการกระท�ากรรมและอัตตา

 “ถ้าเข้าไปกระท�า จิตจะขาวรอบได้อย่างไร?”  ยิ่งท�าจิต จิตก็ยิ่งแปด

เปื้อนเป็นกรรมเป็นมลทินซ้อนจิต ยิ่งท�าเอายิ่งไม่ได้ เพราะมันไม่ว่างจาก
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การกระท�า 

 “เมื่อเข้าไปกระท�า มันจะว่างได้อย่างไร ? จะนิพพานได้อย่างไร?”

จิตย่อมไม่ปภัสสร ไม่ขาวรอบเป็นแน่!

 ส่วนสติปัฏฐาน	๔ นั้น ที่แปลว่า ให้เจริญสติตามดู–ตามรู้–ตามเห็น

กายในกาย เวทนา จิต ธรรม นั้นไม่ใช่  ไม่ตรงต่อเนื้อหาแห่งพระสัทธรรมที่

ให้ปล่อยวาง เพราะตัวเจริญคือ	 ตัวเจตนาเป็นตัวกรรม	 เป็นอัตตาโมหะ

ทิฏฐิเอาอัตตาตัวตนเข้าไปเจริญไม่อนัตตา

 จึงไม่ต้องไปตั้งเจตนาเจริญกรรมเจริญสติหรือท�าอะไรๆ อีก !

 สติปัฏฐาน ๔ นั้นให้ตัดตัวรู	้ ไม่ติดในสติตัวรู	้ เป็นสติชนิดตัดเป็น

สติชนิดไม่ติดใน กาย เวทนา จิต ธรรมฯ ให้วางตัวรู้-ตัวคิด-ตัวเห็น...ให้

ปลงปล่อยวางสติ ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ !

 ...กายก็ช่าง...เวทนาก็ช่าง...จิตก็ให้ช่าง...ธรรมก็ให้ช่าง! ให้คลาย

จิตออกไป...กว้าง ๆ...ไกล ๆ ...

 ค�าว่า “ช่าง” คือ ตัวตัดผัสสะให้ละก่อนรู้ ช่างแล้วไม่ติดใจ ตัดรู้-ไม่

ติดในรู้ ตัดโมหะปัจจุบัน ตัดหรือไม่ติด คือ ปล่อยวาง คือ ว่าง นิพพาน

 จึงให้ปล่อยวาง วางทิ้งสติอัตตาตัวรู้ ไม่ใช่ให้ไปเจริญอัตตาตัวรู้ ตัว

รู้คือ ญาณทัสสนะ

 ให้พ้นเหนือขึ้นไปจากตัวรู้ญาณทัสสนะ ให้วิมุติญาณทัสสนะ !

 วิมุติญาณทัสสนะ ตัดตัวรู้ (ตรัสรู้) ไม่ติดในรู้ เหนือรู้–ว่าง–นิพพาน

 ทุกครั้ง	ที่มีการรับรู้รับทราบ ตามดู–ตามรู้–ตามเห็น จะมีตัวโมหะ

ตัณหาอุปาทาน เอาอัตตาตัวตนเข้าไปซ้อนรู้อยู่ด้วยทุกครั้งไป นี่คือตัวหลงรู้

โมหะทิฏฐิในความคิดความเห็นความหมาย ไม่ยอมให้อารมณ์ที่กระทบเข้า

มามันผ่านออกไปวางตัวของมันเองจึงทุกข์ จึงให้หัดยอมให้เป็นเสียบ้าง  

ยอมเป็นการสลายมานะทิฏฐิอัตตาตัวตน 
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 สติปัญญาญาณทัสสนะตัวรู้ไปทั่วนี้ ทางโลกนับถือว่าดีวิเศษรู้  

มากๆ เป็นพหูสูตร แต่ทางธรรมโลกุตตระ ตัวรู้คือการเกิดทางจิตเป็น

มโนกรรมเป็นตัวก่อเกิดแห่งกรรมมากมายเป็นทิฏฐิมานะ อัตตาตัวตน ก่อ

ภพชาติ นอกจากไม่มีคุณค่าอะไรแล้ว ตัวรู้ยังแสลงต่อนิพพาน!

 ตัวรู้ รู้ครั้งหนึ่ง ๆ จะเกิดรู้กระทบรู้รับอารมณ์ทวารหก-รู้ปรุงแต่ง-	

รู้สร้างเรื่อง-รู้หาเรื่อง ฯลฯ ล้วนก่อเกิดทิฏฐิ–มานะ–อัตตา–ตัณหา–อุปาทาน 

ฯลฯ หลงติดหลงยึด–ก่อภพ–ชาติฯ ไม่จบสิ้น !

 สัตว์โลกทั้งหลาย สารวน (วัฏฏะ) อยู่กับการใช้ชีวิต การเป็นการ

อยู่–หาอยู่หากิน แสวงหารู้–หาเห็นตลอดชีวิต ห่วงรู้–ห่วงเห็นห่วงตัวเอง 

ห่วงในผัสสะเวทนาสุข จึงเพียรหลงรู้ไปทั่ว พยายามเรียนรู้ไปทั่ว

 สังสารวัฏนี้ มีชีวิตอยู่กับความหลงติด–หลงยึดเอา–มุ่งหวังตั้งเอา

มาปุถุชนทิ้งธรรมเอาโลก นักบวชทิ้งโลกเอาธรรม  แต่พระอริยเจ้าท่านวาง

ทั้งโลกและธรรม	วางธรรมจึงนิพพาน! 

 ตัวรู้กับตัวหลงรู้ คือ ความหมายเดียวกันกับค�าว่า โมหะอวิชชา    

ยิ่งรู้มาก-ยิ่งหลงมาก-ยิ่งทุกข์มาก! 

 จึงให้ดับที่ตัวรู้ จึงดับขันธ์-นิโรธนิพพานทันที!

 ดับตัวรู้ด้วยสติมหาสัมปชัญญะให้รู้ส่วนหนึ่ง-เลยไปส่วนหนึ่ง ให้

จ้าออก-ละออก-คลายออก-กว้างๆ-ว่างๆ-ท่ามกลาง เลยๆออกไป ไม่ตรง

อะไรว่างๆ ข้ามพ้นวัฏฏะ! (ไม่หลงเข้าไปจดจ่อกระจุกคับแคบเฉพาะๆ หรือ

ตอกย�า้ดูรู้ เห็นสังเกตพิจารณาซะก่อน นี้มันโมหะอวิชชาหลงรู้เกิดวัฏฏะ!)

 สติปัญญาสมาธิตบะฌานญาณ ล้วนแต่มุ่งหวังตั้งเอาท�าเอาด้วย

ตัณหาอัตตาตัวตนทั้งสิ้น จะอนัตตาได้อย่างไร ?

 แม้แต่ที่สอนให้เฝ้าดูจิตนั้นก็เหมือนกัน ดูจิตก็ยังเป็นการเอาอัตตา

ตัวตนตัวรู้เข้าไปเฝ้าไปดู “อย่างนี้แล้วจะวางตัวรู้ได้อย่างไร-จะวิมุติญาณ

ทัสสนะได้อย่างไร?”  นี่มันติดยึดแล้วนี่ มันอุปาทานตัณหาอัตตาตัวตน 
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แล้ว!

 มันก็ไม่ต่างอะไรกับการเฝ้าดูหนังดูละคร ล้วนมีอัตตาตัวตนตัวรู้

ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการกระท�าที่เป็นกรรมอันเป็นของแสลงต่อพระนิพพาน 

 จึงให้คลายจิตออก กว้างๆ...ไกลๆ ไม่ต้องเฝ้าตัวเอง ไม่ต้องคับแคบ

	 เคยเข้าใจกันมาแต่เดิมว่า พระอรหันต์ต้องมีสติตลอดเวลา จึงต้อง

เจริญสติเอากันมาโดยตลอดนั้น ไม่ใช่!

 พระอรหันต์จะมีสติต่อเมื่อด�าริอุปโลกน์ใช้ธาตุขันธ์ เมื่อไม่ได้ใช้ก็

วาง เนื้อหาคือว่างอยู่แล้ว ไม่ใช่มีสติขันธ์อยู่ตลอดอย่างที่เข้าใจ 

 ท่านปลงขันธ์วางขันธ์ทิ้งขันธ์แล้ว!

 ดังนั้น จึงให้วางขันธ์ วางธรรม วางรู้ ให้ตัดรู้ ไม่ติดในรู้ ตัดรู้จึง

ตรัสรู้

 ดับรู้-ดับขันธ์-นิโรธนิพพานฉับพลันทันที !

 อย่าหลงโมหะอวิชชาที่จะเข้าไปท�า ให้จบตัวที่จะเข้าไปซ้อนวิบาก 

อย่าท�ากิจให้จบ	แต่ให้จบกิจ!	

 จบกิจ	คือ จบกรรม...ไม่มีเริ่ม...ไม่มีจบ มันจบของมันอยู่แล้ว 

 จบกิจ จบพรหมจรรย์  จบกิจ คือจบกรรม คือว่างนิโรธนิพพาน!

 “จบ คือ ไม่มีเริ่ม ถ้ามีเริ่ม ก็ไม่จบ!”

 ก่อนเริ่ม	มันก็ไม่ได้เริ่ม มันจบของมันอยู่เองแล้ว ว่างอยู่เองแล้ว

 จบ คือ สูญ “ไม่ต้องเริ่มหนึ่งไปถึงสูญ แต่มันสูญของมันอยู่แล้ว”

 สูญ คือ สุญญตา ความว่าง นิโรธนิพพานของมันเองอยู่แล้ว !

 นิพพาน จึงไม่ต้องไปเที่ยวมุ่งแสวงหาที่ไหน ?  ถ้ายุติตัณหาสมุทัย

กลไกแห่งกรรม ก็ยุติวิบาก ยุติสังสารวัฏ ยุติตัณหาสมุทัยด้วยคลายจิต

ออกไปกว้างๆ ไกลๆ นิโรธนิพพานทันที !

 จบกิจ-จบกรรม-จบสังสารวัฏ
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 เมื่อตัณหาสมุทัยดับ นิโรธนิพพานฉับพลันทันที!

 นิพพาน จึงเป็นผลของการปล่อย–วาง–จาง–คลาย เป็นผลของ

การคลายตัวของจิต...ว่าง ๆ

 ผลก็คือ “ว่าง” นิโรธนิพพาน
 (การคลายตัวของจิต คือ การปล่อยวางออกกว้าง ๆ ให้จ้าออกไปไร้ขอบเขต...

คลายออก...บานออก...ให้เหมือนกับดอกไม้บานหล่นล่วงละอองเกสรเรณูคลายหายส้ิน

ไปไม่เหลือ คือ ว่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่กับ นั่ง นอน หรือ ยืน หรือแม้แต่การเดินจงกรม ราก

ศัพท์บาลีเปรียญธรรมมาจากค�าว่า “จังกะมะ” แปลว่า เดินกลับไป-กลับมา พระนางมา

คันฑิยา มเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าอุเทน ขี้อิจฉา เดินจังกะมะหน้าห้องบรรทมพระมเหสี

สามาวดีตลอดคืน จากหนังสือธััมมปทัฏฐกถา ภาค ๒ หน้า ๔๘ “มาคัณฑิยา  อัตตโน 

ปาสาทตลโต นิกขมิตวา จังกมมานา ตาสัง คันตวาฯ” อ่าน มนุษย์ฯ เล่ม ๑๕ อรรรถกถา

ธรรมบทแปลจากพระบาลี เรื่องพระนางสามาวตี หน้า ๔๘๔  คือ เดินกลับไป-กลับมา ก็

เหมือนกัน ให้เดินคลี่คลายออกให้สบายแก่กาย ไม่ใช่แค่เพียงอยู่จ�าเพาะคับแคบ หรือ

แช่ทรงบริกรรมหรือก�าเข้า อย่าอยู่เฝ้าตัวเองอย่างมเหสีมาคัณฑิยา แต่ให้แบออกให้คลาย 

ออกทุกขณะจิต ไม่ต้องท�าตัวท�าใจหรือก�าหนดท่าทางอะไรแบบไหนอีก ถ้าก�าหนดก็เป็น

เจตนาเป็นกรรม นี่คืออิริยาบถบรรพทั้งสี่อิริยาบถที่มีมาในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

ชนิดสติตัดหรือสติไม่ติดในรู้ที่ทรงตรัสรู้ สรุปลงสู่การคลายตัวของจิต ผล คือ ว่าง   

นิโรธนิพพาน)

 ถ้าหาก มีตัวเจตนามุ่งหวังจริงจัง แรงต่อความตั้งเอาปรารถนาเอา

จริงจังดันเข้าใส่ตัวตัณหาอุปาทานก็จะยิ่งแรง เจตนาเป็นกรรมก็แรง วิบาก

ก็จะยิ่งแรงยิ่งไกลห่างจากนิพพานออกไปอีก เพราะความไม่ว่าง 

 ดังนั้น	จึงให้คลายจิตออกไป...กว้าง ๆ...ไกล ๆ...ไร้เขตไร้ขอบฯ 

 ถ้าขยันบ�าเพ็ญขยันสร้างกรรม ก็ต้องขยันไปรับไปเสวยวิบากกรรม 

ไม่จบไม่ว่าง
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 ความพยายาม ถ้าอุปโลกน์ใช้แต่พอดีย่อมมีคุณ แต่ถ้าใช้มากเกิน

พอดี ไม่ปล่อยไม่วางก็เป็นเจตนาเป็นกรรม รวมถึงการพยายามที่จะเข้าไป

รู้-เข้าไปเห็น ฯลฯ ด้วย อย่างนี้เป็นกรรม!

 พราหมณ์ชาวเมืองเวสาลี ชื่อ อุคคคฤหบดี เข้าไปเฝ้าทูลถามพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะประทับที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน แขวงเมืองเวสาลี

 “เพราะเหตุใด บางคนนิพพาน และเพราะเหตุใดบางคนไม่นิพพาน?”

 ทรงตรัสตอบ

 “อนุปาทาโน ปรินิพพายติฯ ถ้าไม่อุปาทาน ไม่ติดไม่ยึด เมื่อปลง

ปล่อยวางจางคลายเมื่อว่าง ก็น้อมนิพพาน” (เวสาลีสูตร ๑๘/๑๒๓)

 ส่วนบางคนไม่นิพพาน เพราะอุปาทานยึดติดจึงไม่ว่างไม่นิพพาน

 “อนุปาทาโน” ไม่อุปาทาน คือ ไม่ยึดไม่ติด	คือ ปลงปล่อยวาง ทุก

อายตนะ ทุกธาตุขันธ์ 

 ปล่อยวาง คือ ปล่อยออก คลายออก สละออก สละออกทั้ง

ภายนอกและภายใน ตรงกับค�าว่า จาโค–จาคะ หมายถึง สละออกหมดจน

ว่าง คือ นิพพาน

 “พึงอยู่บนพื้นฐานของความไม่ยึดติด อยู่บนพื้นฐานของนิพพาน

อยู่เองแล้ว!”

 แท้จริงแล้ว ค�าว่า “อนุปาทาโน-ไม่ยึดติด” นั้น หากแปลว่า “มันยึด

ไม่ติด” เพราะยึดไม่ได้ ก็จะตรงกับค�าว่า “อนิจจัง-ชั่วคราว-ไม่ยั่งยืน” หรือ 

“มันวางของมันเอง” หรือ “ปลงปล่อยวาง–ของมันเอง” ก็คือ “ว่าง ๆ” นั่นเอง

 ให้พลิกกลับไปอ่านเรื่องธาตุอนิจจัง ในบทเรื่อง “ถอดรหัสนัยปลด

ล็อครหัสกรรม” กับบทเรื่อง “อุปโลกนกรรมเป็นกิริยาสิ้นกรรม” อีกที อ่าน

แล้ววาง ไม่ต้องวิพากษ์วิจัยวิจารณ์...ว่าง ๆ เข้าใจ–ไม่เข้าใจก็ให้ปล่อย.!

 (เพียงแคไ่ปยึดติดในศีลวัตร ไม่ปล่อยไม่วาง ก็เป็นสีลวัตรปรามาส
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หรือสีลพรตปรามาสยึดถือพิธีกรรม พิธีการ-วิธีการ ถือโชคลางของขลัง

ศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอบนบานศาลกล่าวติดยึดกับพิธีการต่างๆ ต้องนั้นนี้  

ไม่ปล่อยไม่วาง ก็ไม่ว่างไม่นิพพานเสียแล้ว!)

 อุปาทาน เป็นผลของตัวตัณหาสมุทัยในอริยสัจ	 ๔ และตัณหา

อุปาทานก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งในปัจจยาการ ๑๒ หรือ ปฏิจจสมุปบาทธรรม 

ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือนหก ก่อนปรินิพพานเมื่อ 

๔๕ ปีก่อนวันพุทธปรินิพพาน

 อวิชชา	(โมหะหลงรู้)        สงัขาร (สงัขาร ๓-เจตนา ๒๙)      วญิญาณ	

(หลงรับรู้รับทราบ–หลงรู้ในญาณทัสสนะ)      นามรูป (อัตตาตัวตน)                   

อายตนะ (ทวารประตูช่องต่อ)    ผัสสะ(ตัวกระทบ-ชน)    เวทนา(พอใจ-  

ไม่พอใจ)     	ตัณหา (ทะยานอยาก)      อุปาทาน	(ไม่ปล่อยวาง)        ภพ																

					ชาติ						ชรามรณะฯ

 ทรงทบทวน อนุโลม-ปฏิโลมกลับไป-กลับมาในสัปดาห์ที่เจ็ดอยู่

เจ็ดวัน ถึงความลุ่มลึกสุขุมคัมภีรภาพของธรรมบทนี้  ว่า  

 “ยากนักที่สัตว์ในสังสารวัฏนี้จะตรัสรู้ตามได้!” 

 เริ่มต้นด้วยอวิชชาโมหะตัวหลงรู้ตัวแรกหัวขบวน เข้าไปท�าสังขาร

เจตนาท�ากรรมเกิดวิญญาณขันธ์หลงรับรู้รับทราบหลงรู้ในญาณทัสสนะไป

ทั่ว “ไม่วิมุติญาณทัสสนะ” เกิดเป็นนามรูปมีอัตตาตัวตนไม่อนัตตามีขันธ์ 

“ไม่ขันธวิมุติ”  เกิดอายตนะทวารช่องต่อภายใน-ภายนอกให้เกิดผัสสะ		ตัว

กระทบตัวชน เกิดเวทนาอารมณ์พอใจ-ไม่พอใจ เกิดตัณหาทะยานอยากใน

กามคุณ ๕ (รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส) ในภพและในวิภพ เกิดภพ-ชาติ-ชรา

มรณะฯ แล้วน�าเอาโมหะอวิชชาตัวหลงรู้ไปเกิดอีก วนเป็นวัฏฏะ ๓ กิเลส-

กรรม-วิบาก 

 “อายตนะ ตา หูฯ กายจิตเป็นธาตุบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เดิมของมันเอง 
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แต่ตัวหลงรู้ไปท�าพฤติกรรมซ้อนวิบากซะเอง ตัวเองเป็นไปซะเอง !” ถ้าติด

ยึด...ก็ไม่คลายเสียแล้ว

 เกิด-ตาย ๆ อยู่ในวัฏฏสงสาร ๓๑ ภพภูมิ ออกจากวัฏฏะไม่ได้ จึง

ให้ดับซะที่ตัวหลงรู้ ดับตัวหลงรู้ได้ออกจากวัฏฏะได้ จึงให้คลายจิตออก

ไป...กว้าง ๆ...ไกล ๆ 

 ปัจจัยทั้ง	 ๑๒	 ตัวนี ้ เมื่อกล่าวถึงตัวใดตัวหนึ่งย่อมมีเนื้อหาความ

หมายอันเดียวกันหมดทั้ง ๑๒ ตัวด้วยความเป็นอันเดียวกัน 

	 อริยสัจ	 ๔ นั้นยกตัณหาเหตุสมุทัยขึ้นมายุติ ส่วนปฏิจจสมุปบาท

ยกตัวอุปาทานขึ้นมายุติ และขยายความอริยสัจให้ละเอียดขึ้น

 บางคนที่ไม่นิพพาน ก็ด้วยมีเหตุปัจจัยดังที่กล่าวมานี้

 เหตุที่ไม่นิพพาน เพราะสังขารเจตนาดังกล่าวข้างต้น เป็นกรรมที่ 

ยังมีการกระท�าอยู่ เมื่อท�าอยู่ก็ไม่ว่างไม่นิพพาน

 ทรงตรัส

 “เจตนาหัง กัมมัง วทามิฯ เรากล่าวว่า เจตนาเป็นตัวกรรม”

 “คงพอเข้าใจแล้วใช่ไหม?” ว่า การปฏิบัติบ�าเพ็ญ การเจริญธาตุ

ขันธ์ เจริญสติปัญญาญาณทัสสนะฯ เหล่านี้เป็นตัวกรรม เพราะมีเจตนาท�า

ด้วยอวิชชาโมหะตัณหาอุปาทานฯ นี้เป็นกรรม กรรมเป็นอัตตาไม่อนัตตา

 “เจตนาเป็นตัวสรรสร้างจิตให้ติดยึดสรรพสิ่ง !”

 “กัมมะเขตตัง วิญญาณพีชัง ตัณหัง สิเนโหฯ มีกรรมเป็นเนื้อหา   

มีวิญญาณเป็นพืช มีตัณหาเป็นยางเหนียว”

 ปุถุชนหลงสร้างและหลงไปเสวยวิบากกรรม (ถ้าหยุดหลงก็อริย 

บุคคลทันที!)

 “กรรมไม่ใช่สัจจธรรม และกรรมก็ไม่ใช่นิพพาน!”

 การปฏิบัติบ�าเพ็ญ เจริญสติ–ปัญญา เป็นกรรม แสลงต่อนิพพาน!
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 ยุติกรรม ต้องยุติตัวเจตนาโมหะอวิชชาตัณหาอุปาทาน ก็จะยุติ 

วัฏฏะ ๓ กิเลสวัฏ–กรรมวัฏ–วิปากวัฏ

 “สัตว์โลกก็จะไม่ต้องเป็นไปตามกรรมในวัฏฏะสงสารอีกต่อไป 

ด้วยเหตุอย่างนี้”

 ด้วยเหตุที่ไม่หลงสร้างกรรม-ไม่หลงไปเสวยวิบากกรรมอีก

 มีค�าถามว่า “ไม่ปฏิบัติบ�าเพ็ญไม่สร้างบารมี ไม่ท�าเอาไม่ปรารถนา

เอาแล้วจะนิพพานได้อย่างไร?”

 นิพพาน คือ ว่าง ถ้ายังท�ายังสร้างอยู่ ก็ยังมีวิบากกรรมอยู่ มันจึง

ไม่ว่างไม่นิพพาน นิพพานต้องว่างจากการปฏิบัติการกระท�าการสร้าง การ

บ�าเพ็ญ นิพพานว่างจากวิบาก ว่างจากกุศล–อกุศล ว่างจากบุญ-บาป

 การให้ทาน ทานคือ การให้ ไม่ใช่ท�าเอา การบ�าเพ็ญบารมีกุศล

ความดีทั้งหลายท�าแล้วให้แล้วไป ไม่ต้องมุ่งหวังตั้งเอามา ไม่ต้องท�าด้วย

ตัณหา

 ถ้าท�าเอา ท�าก็ไม่ว่างแล้ว เพราะยังมีท�าอยู่ก็เป็นตัณหาอุปาทาน 

เป็นกรรมเจตนามีวิบากต้องไปเสวยวิบากกุศลความดีบารมีนั้น ๆ อีกต้อง

เกิดอีก ไม่นิพพานเพราะบุญยังบังนิพพานอยู่ แต่ถ้าท�าให้สักแต่ว่าท�า ท�า

เหมือนไม่ท�านั้นแหละ จึงจะว่างจากท�า 

 “ท�าบุญกุศลความดีก็ได้ แต่ท�าดีอย่าติดดี ท�าได้ไหมล่ะ!” 

 ท�าแล้วให้แล้วไป ให้ปล่อยวางไป ท�าเพื่อเกื้อกูลพระศาสนาและ

สรรพสัตว์ไม่ติดไม่ยึดในบุญกุศลความดี อย่างนี้เป็นการใช้เจตนาแต่พอดี	

ใช้แบบไม่โมหะหลงไม่ตัณหาไม่อุปาทาน เรียกว่าด�าริหรืออุปโลกน์ท�าที่ว่าง

จากการท�า	 ไม่เป็นกรรม ไม่มีวิบากกรรมให้ต้องหลงไปเสวยอีก เรียกว่า 

“ว่าง” คือ นิพพาน

 “กุสลสูปสัมปทา” ท�าความดีให้ถึงพร้อม ไม่ได้แปลว่า	ให้ยึดติดใน

ความด ีแต่ท�าแล้วให้แล้วไป!
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 (ยกมือขึ้นไหว้ว่า “สาธุ” ถ้าปรารถนาเอาในบุญทานการกุศลความดี

นั้น อย่างนี้เป็นตัวหลงสร้าง นี่แหละเป็นกรรมแล้ว มีวิบากให้ต้องหลงไป

เสวยให้ต้องหลงไปเกิดอีกแล้ว จึงไม่ว่างไม่นิพพาน)

 อย่าให้ตัณหามันหลอกเข้ามาในรูปแบบตัณหาซ้อนจิตด้วยการต้อง

รู้เสียก่อน-ต้องสังเกต-ต้องพิจารณาฯ เสียก่อน 

 ให้วางทันทีให้ละทันที ละเสียก่อนที่จะรู้	ก็ว่างนิพพานทันที !

 สรุปว่า ท�าเอาก็เป็นตัณหาอุปาทาน ถ้าหากท�าแล้วแล้วเลย ๆ  ปล่อย

วาง ไม่เอาก็ “อนุปาทาโน” ดังพระสูตรที่ยกมาข้างต้น เมื่อใดอนุปาทาโน ไม่

เอาไม่อุปาทาน ก็นิพพาน

 หากพิจารณาตรึกในปัจจยาการ ๑๒ หรือ ปฏิจจสมุปบาทธรรมให้

ถ่องแท้แก่ใจจนแทงตลอดทั้ง ๑๒ ตัว จนแทงทะลุตลอดถึงกันให้เป็น

ปฏิเวธธรรม ก็จะลุล่วงธรรม ไม่ติด-ไม่ขัด-ไม่ข้อง-ไม่คาในธรรม เรียกว่า 

ลุล่วงธรรม “บรรลุธรรม”

 ทรงตรัส

 “โย  ธัมมัง  ปัสสติ  โส  ปฏิจจสมุปปาทัง  ปัสสติฯ ผู้ใดเห็นปฏิจจ

สมุปบาท ผู้นั้นย่อมบรรลุล่วงธรรม” (มหาหัตถิโทปมสูตร)

 “อนุปาทาโน  ปรินิพพายติฯ อย่างไร ? บรรลุล่วงธรรมอย่างไร?”  

นั้นได้สาธยายไปแล้วในบทต้น ๆ หลายบทหลายตอนฯ

 โปรดพลิกกลับไปอ่านอีกสักเที่ยวสองเที่ยว อาจเข้าถึงเนื้อหาแห่ง

ความว่างสว่างไสว ตื่นโล่งจ้าเอาง่าย ๆ ไม่รู้ตัว

 พระอริยบุคคลขั้นเสขบุคคลเป็นบุคคลที่ยังไม่จบกิจ (ตั้งแต่

โสดาบันถึงอนาคามี) จะมีตัณหาอุปาทานมาก จึงไม่อนุปาทาโน ก็เพราะตัว

ตัณหาอุปาทานตัวติดยึดจะเอานี่แหละ!

 ถ้าหากสดับดีๆ วางตัวพยายาม ยุติตัวตัณหาสมุทัยใหม่ ไม่กรรม
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ซ้อนมโนที่อารมณ์วิบากอนุสัยกิเลสกรรมเก่าเข้าไปอีก ไม่ซ้อนจิตสร้าง

กรรมใหม่อีก

 ปล่อยวาง...ว่าง ๆ ให้มันวางของมันเอง ก็จะ “อนุปาทาโน” เข้าถึง

เนื้อหาแห่งพระสัจธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของนิพพานอยู่แล้วทันที !

 เนื้อหาพระนิพพาน คือ ความไม่ยึดติด เป็นผลมาจากการยุติตัว

ตัณหาเหตุสมุทัย ยุติตัวแสวงหายุติตัวท�าบ�าเพ็ญคือ ไม่ให้เจริญไม่ต้องท�า 

ไม่ต้องท�าอะไร (กรรมอะไร หรือกรรมฐานอะไร ๆ) แบบไหนอีก ไม่กรรม

ซ้อนจิตซ้อนมโน จึงให้ปล่อยให้วาง...แต่ก็ไม่มีใครปล่อย...ไม่มีใครวาง...

มันวางของมันเอง!

 ...ไม่ต้องของมันเอง มันวางของมันเอง !

 ทรงตรัสรับรองไว้อีกว่า

 “กรรมไม่ด�า-ไม่ขาว มีวิบากไม่ด�า-ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้น

กรรมคือ นิพพาน” (กุกกุโรวาทสูตร)

 “สตัว์โลกกจ็ะไม่ต้องเป็นไปตามกรรมในวฏัฏะอกีต่อไปด้วยเหตนุี ้!”

 “...ปล่อย...วาง...ว่างๆ...ปล่อยออก...คลายจิตออก...กว้างๆ...

ท่ามกลาง...ไม่ดิ้นหนี-ไม่ดิ้นสู ้...ไม่ฝืน-ไม่ไหลตาม...ไม่ต้อง–ไม่ตั้ง...

ท่ามกลาง วางเฉยของมันเองอยู่แล้ว.!” 

 กาย-จิต ไม่เป็นอุปสรรคต่อนิพพาน แต่ตัวพฤติกรรมหลงเข้าไป

ท�ากรรมซ้อนมโนต่างหาก ที่เข้าไปยึดเอาสิ่งที่ยึดเอาไปไม่ได้ ไม่ยอมให้มัน

วางตัวของมันเอง  

 คิดครั้งหนึ่ง..ก็กรรมครั้งหนึ่ง จึงอย่าหลงรู้หลงทราบ อย่าหลงคิด 

คิดเป็นมโนกรรม มีผลมากเอาไปเกิด ! 

 คดิกช่็าง..ไม่คดิกใ็ห้ช่าง...หลงกใ็ห้ช่าง...ฯ ด้วยหลวงพ่อช่าง สตติดั!  

 ...แล้วเลยๆ...ทิ้งไปๆ...กว้างขวาง...กว้างไกล...ไร้ขอบไร้เขตแดน...

ช่าง ๆ บ้างก็ได้...ผ่านทิ้ง ๆ...ผ่านทิ้งออกไปทุกอารมณ์...” 
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 ไม่เก็บเอาไว้ที่ใจ	! 

 ช่าง คือ ตัด ตัดตัวหลงรู้โมหะอวิชชาปัจจุบันฉับพลัน ช่าง คือ    

ไม่ติดตัวหลงรู้ตัดรู้คือ ตรัสรู้! 

 ช่างแล้วไม่ติดค้างคาข้องใจ หลุดออกเบาใจ ช่างทุกครั้งวิมุติหลุด

กรรมทุกครั้ง!

 ...สิบทิศกว้างขวาง...กว้างไกล...ไร้ขอบเขต...สว่างไสวไร้ขอบเขต” 

คลายจิตออกไป...กว้าง ๆ 

 “ไม่ต้องท�า (ท�าตัวท�าใจ) อะไรแบบไหนอีก นิพพานอยู่เองแล้ว!”

 โปรดเข้าใจนิพพานเสียใหม่ จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ให้ปล่อย...ให้

วางไม่ต้องคิด...!

 วางตัวเข้าใจหรือไม่เข้าใจเสียด้วย ว่างนิโรธนิพพานฉับพลันทันที!

 ถ้ายังมีเริ่มก็ยังไม่จบ ถ้าจบไม่มีเริ่ม!

 ถ้าหาก อ่านมาถึงตรงนี้ ยังไม่รู้เรื่อง ยังไม่กระจ่างสว่างไสวใน

เนื้อหาสัจธรรม ให้พึงรีบขอขมากรรมที่ได้เคยลังเลสงสัยปฏิฆะ–ปฏิเสธ

เพิกเฉย–เมินเฉย ปฏิฆะปรามาสจาบจ้วงล่วงเกินหรือเคยเป็นหนี้สงฆ์หรือ

เคยวิพากษ์วิจัยวิจารณ์จ้วงจาบหยาบคายต่อองค์คุณเบื้องสูงมีพระ

รัตนตรัยมรรคผลนิพพาน บุพพการีพ่อ–แม่ ครูอาจารย์ เคยเพิกเฉยเมิน

เฉย เคยปฏิเสธพระสัจธรรมค�าสอนมาก่อนในพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรใด 

ได้เคยเกิดเป็นนักบวชนอกศาสนาในภพหนึ่งชาติใดก็ตาม ฯลฯ

 ให้งด	 วิพากษ์วิจัยวิจารณ์ งดคิดนึกให้ความเห็นความหมาย    

ใดๆ ไม่ต้องเอ๊ะอ๊ะลังเลสงสัย ไม่จริงจังดันเข้าใส่ทุกกรณี (ให้ใช้ได้ในชีวิต

ประจ�าวัน ให้เป็นนิสัยไปตลอดชีวิต) ถ้าหากไม่งดวิพากษ์วิจัยวิจารณ์ตาม 

ที่ว่ามา กรรมจะตีกลับแรงยิ่งกว่าเดิม และจะยิ่งไกลห่างจากเนื้อหาพระ

สัจธรรมค�าสอนไปอีกหลายกัปกัลป์พุทธันดร
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 แม้แต่คิดก็ไม่ต้อง	 แค่คิดก็ผิดแล้ว เพราะคิดครั้งหนึ่งเป็นกรรม

ครั้งหนึ่งเป็นกรรมทางมโน เป็นมโนกรรมมีผลมาก เข้าใจ–ไม่เข้าใจก็ให้

ปล่อย...นั่นแหละ...ว่างอยู่แล้ว !

 “สขุ-ทกุข์ และชวีติเป็นของชัว่คราวเป็นมายา ชวิีตเกิด-ตาย ไม่จรงิ”

 อย่าจริงจังอย่าขัดแย้งไม่ดันเข้าใส่กับชีวิต ตายครั้งหนึ่งก็เปลี่ยน

ภูมิไปรับวิบากครั้งหนึ่ง !

 พึงอยู่บนพื้นฐานของความไม่ยึดติด ว่างอยู่แล้ว บนพื้นฐานของ

นิพพานอยู่แล้ว

 “นิพพานอยู่เองแล้ว!” ไม่มีผู้สร้าง–ผู้เสวย

 โปรดเข้าใจนิพพานเสียใหม่!

 (ป.ล. ปัจฉิมลิขิต กรรมสถานหนักที่ไม่มีกรรมอื่นมาคั่นได้และ

เป็นกรรมอันหนักที่ห้ามนิพพาน คือ อนันตริยกรรม ๕ , อภิฐาน ๖ คือ ฆ่า

มารดา๑ ฆ่าบิดา๑ ฆ่าพระอรหันต์๑ ท�าร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห้อพระโลหิตุ

ปบาทขึ้นไป๑ ท�าลายสงฆ์ให้แตกแยกกัน๑  และอภิฐาน ๖ เพิ่มอีก ๑ คือ 

นับถือศาสดาอื่น หรือ ถือถูกอยู่แต่กลับทิ้งไปนับถือศาสดาอื่น เป็นอัญญ

สัตถุทเทส เป็นอภัพพฐาน พระโสดาบันขึ้นไปไม่ใช่ฐานะที่จะท�าได้ มีข้อ

สังเกตว่า 

 “ปาราชิก๔” เป็นศีลปาติโมกข์ของภิกษุ ได้แก่ ฆ่ามนุษย์๑ ลัก

ทรัพย์๑ เสพเมถุน๑ อวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน๑  ไม่รวมอยู่ในข่าย

ข้างต้นที่ห้ามนิพพาน แต่ความเศร้าหมองกังวลในจิตต่างหาก จะเป็นเครื่อง

ห้ามเสียเอง -ผู้รวบรวม) 
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๑๓.  ถอดรหัสนัยปลดล็อครหัสกรรม

 สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 ในโลกธาตุจักรวาลสังสารวัฏ มีสัจจะความจริงแท้ปรากฏอยู่ ๓ สิ่ง 

 ๑. ความว่าง “เกิดมีอยู่เองแล้ว” ความว่าง ไม่มีสภาวะรูปร่าง

ลักษณะอาการ ไม่ใช่กรรม ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อนิจจัง ไม่ใช่ธาตุ ไม่มีอะไรจะ

ให้ยึดเอาได้–ถือเอาได้ ท�าเอาไม่ได้ ไม่มีอะไรจะให้มีให้เป็นอะไร ไม่เกิด–ไม่

ดับ 

 ไม่อาจรับรู้ได้ด้วยอายตนะใดแม้แต่ความเข้าใจ ความว่างนอก

เหนือจากปัจจังตังตัวรู้ก็ไม่อาจรู้ได้ (ผู้ที่เข้าไปรู้ว่าง คือ ไม่ว่าง ไม่ว่างจากตัว

รู้ จะว่างได้อย่างไร ? แต่พระอริยเจ้าท่านวางตัวรู้เสียแล้ว นอกเหนือตัวรู้จึง

ว่าง วิมุติญาณทัสสนะ) 

 ความว่าง ยังเป็นผลของการดับ หรือยุติเหตุตัณหาสมุทัยอริยสัจ

ด้วย ว่าง ๆ จึงนิโรธนิพพาน

 ๒. ธาตุอนิจจังธรรมชาติธาตุผันแปร ทั้งที่มีรูปและอรูป ได้แก่ รูป

ธาตุ–นามธาตุ อันผันแปรเปลี่ยนแปลงไม่ยั่งยืน เป็นธาตุอนิจจังชั่วคราว ไม่

เกาะยึด พร้อมที่จะสลายตัวของมันเองตลอดเวลา (ยึดเอามันไม่ได้)  “เกิด

ขึ้นเอง-เป็นไปของมันเอง (ตถตา)” เป็นธาตุอนัตตา ไม่มีอะไรเป็นของใคร

จริง ไม่อยู่ในอ�านาจใคร มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง เช่น ดิน น�้า ลม ไฟ เป็น

ธาตุบริสุทธิ์ สมดุลธาตุโดยธาตุของมันเองอยู่แล้ว ไม่มีเกิด–ดับ 

 รวมถึง วิญญาณธาตุ “อเหตุกจิต” อันไม่ประกอบด้วยเหตุ ๖	(โลภะ	

โทสะ	โมหะ	และ	อโลภะ	อโทสะ		อโมหะ)	ทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาทางอายตนะ

ทวารโดยไม่ต้องอาศัยเหตุด้วยผลของกรรมเก่าที่เรียกว่า “วิบากกรรม-

วิบากจิต” หรือ อารมณ์วิบากทางอายตนะทวารทั้งหลายเหล่านี้ ก็สมดุล
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บริสุทธิ์ยังไม่มีจริตนิสัย ผ่านเข้ามาและผ่านออกไปของมันเอง อยู่บนพื้น

ฐานของการไม่ติดยึดของมันเอง ไม่มีเกิด-ดับ บริสุทธิ์อยู่

 (อเหตุกจิต ๑๘ ได้แก่ วิบากจิตอกุศล ๗  วิบากจิตกุศล ๘  อเหตุก

กิริยาจิต กับ จิตยิ้มพระอรหันต์อีก ๓  วิบากจิต-วิบากกรรม มีวาระกรรม

และอายุกรรมของมันเอง เป็นธาตุอนิจจังชั่วคราว เกาะไม่ติด-ยึดไม่อยู่ ยึด

ไม่ติด-เกาะไม่อยู่ ห้ามไม่ได้ มันผ่านมาผ่านไปของมันเองตามอายุรกรรม

ของวิบากกรรมเก่า วางตัวของมันเอง โดยความเป็นธาตุบริสุทธิ์สมดุลเป็น

ธาตุอนัตตา ไม่เป็นของใครจริง ไม่อยู่ในอ�านาจใคร มันเป็นของมันเอง เป็น

ตถตาเช่นนั้นเอง) ทุกข์จึงเกิดเพราะการเข้าไปยึดเอาสิ่งที่ยึดเอาไม่ได้ 

 ดังนั้น ถ้าไม่ยึดก็จะไม่ทุกข์ !

 ๓. พฤติกรรมเจตนาอัตตาของสัตว์โลก เป็นการกระท�าด้วยเจตนา

กรรมอัตตาของสัตว์โลกในสังสารวัฏ ๓๑ ภูมิ ที่เรียกว่า “กรรม” เกิดเพราะ

ความหลงมุ่งหวังตั้งเจตนากระท�าเข้าไปยึดเอา ด้วยมีเหตุตัณหาสมุทัยกิเลส 

ได้แก่ “กิเลสวัฏ” เป็นผลให้เกิด “กรรมวัฏ” และ “วิปากะวัฏ” เป็นวัฏฏะ ๓ 

อยู่ใน ๓๑ ภพภูมิแห่งสังสารวัฏสัตว์โลก เกิดมี “ผู้สร้างและผู้เสวยผล

กรรม” ด้วยพฤติกรรมเจตนา ๓ ทาง ได้แก่ มโนกรรม-กายกรรม-วจีกรรม 

 ด้วยเหตุพฤติกรรมแห่งตัณหาสมุทัยกิเลสเกิดขึ้นมาพร้อมกับ

การกระทบรู้อารมณ์วิบากทางอายตนะด้วยวิบากกรรม-วิบากจิต  ท�าให้

หลงเกาะยึดท�าพฤติกรรม ให้รู้สึกนึกคิด ให้ค่าราคาราคะโลภเจตสิกในจิต 

ให้ทิฏฐิความเห็นความหมาย เป็นกรรมซ้อนลงที่มโน เป็นมโนกรรมทาง

ทวารใจ แทรกแซงแทรกซ้อนให้ฝืนหรือไหลตามอารมณ์วิบากกรรมที่จร

ผ่านเข้ามาทางอายตนะมิยอมให้มันวางตัว-คลายตัวของมันเองตามอายุ

กรรม ด้วยความหลงโมหะในอัตตาทิฏฐิมานะเจตนากรรม	 เป็นผลให้เกิด

กรรมใหม่	 มีเกิด-ดับ เป็นวิบากกรรม-วิบากจิตในชาติใหม่ เกิดภพ-ชาติ-
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ชรามรณะฯ  เป็นกรรมโยนิแดนเกิดที่ก�าเนิดของสัตว์โลกในสังสารวัฏ ๓๑ 

ภูมิ  ด้วยเพราะเหตุที่เข้าไปยึดเอาสิ่งที่ยึดเอามันไม่ได้ จึงเป็นทุกข์ ไม่รู้จัก

จบสิ้น

 ด้วยพฤติกรรมเจตนา หรือ เหตุตัณหาสมุทัยกิเลสดังกล่าว เป็น

เหตุให้จิตเดิมที่เคยปภัสสรผ่องใสบริสุทธิ์สมดุลอยู่แต่เดิม ต้องแปดเปื้อน

มลทิน กลายเป็นจิตไม่บริสุทธิ์ เกิดเป็นวิบากกรรม เป็นชนกกรรมน�าเอาไป

เกิดภพชาติต่อไป

	 หากสัตว์โลกยุติตัวพฤติกรรมเจตนา หรือยุติเหตุตัณหาสมุทัย

กิเลส (ในอริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ) ไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์

วิบาก (ไม่เข้าไปหาคู่กรณี-ไม่ชวนทะเลาะ) ไม่ซ้อนกรรมลงที่มโน ไม่เป็น

มโนกรรม กายกรรม-วจีกรรม ก็ไม่เกิด....

 พึงปล่อย	 ให้วิบากจิต-วิบากกรรมอันเป็นธรรมดา ธรรมชาติ ธาตุ

อนิจจัง  มันผ่านไปของมันเอง ให้มันวางตัวของมันเอง ให้มันอนัตตาของ

มันเอง เมื่อไม่พฤติกรรรมไม่อัตตา การเกิด-ดับก็ไม่เกิด ก็จะสลายตัวใน

การเป็นการอยู่ไปของมันเอง เป็นความว่าง หมดภพหมดชาติการเกิดอีก

 ก่อนที่จะเริ่มพฤติกรรม หรือ อัตตากรรม หรือ การกระท�าใดๆ จิต

เดิมแท้เป็นกิริยาจิตปภัสสรผ่องใสอยู่ ยังไม่มีอัตตาจริต หรือนิสัยอะไร 

เป็นจิตที่ตื่นเบิกบานเหมือนดอกไม้บานอยู่ตลอดเป็นอกาล ตื่น...โพลง...

โล่งจ้า..กว้าง ๆ...ตลอดทั้งวัน การขอขมากรรมโดยเปล่งวาจาขออโหสิ แล้ว

หยาดน�้าด้วย จะช่วยหยุดพฤติกรรมปฏิฆะ-ปฏิเสธได้มาก 

 จึงไม่ต้องเริ่มพฤติกรรม ไม่เริ่มพฤติกรรม ไม่เริ่ม-ไม่จบอะไรอีก 

ไม่ต้องไปคอยเริ่ม–คอยจบ เพราะมันเป็นอนิจจังชั่วคราว มันจบของมันเอง

อยู่แล้ว ถ้าเอาตัวเองเข้าไปเจริญ เข้าไปปฏิบัติ หรือ แม้แต่พยายามจะ

เข้าไปวาง	ก็เป็นอัตตา	เป็นกรรมทันท ีหรือแม้แต่การเจริญสติปัญญาสมาธิ 
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สมถะตบะฌาน  ญาณหรือการเจริญธาตุเจริญขันธ์ใดๆ ก็ไม่ต้อง-ไม่ตั้ง   

ไม่ปฏิบัติธรรมท�าตัณหา ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก เจริญขันธ์ไหนก็เป็น 

ตัณหา เป็นกรรมในขันธ์นั้น กรรมเก่าต้องเสวยวิบากก็มากพออยู่แล้ว     

ไม่ต้องเจริญกรรมท�าตัณหามาเพิ่มอีก

 ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ไม่ต้องเอา	ไม่ต้องเจริญ	แต่ให้ปลง	

ให้ปล่อยให้วาง! 

 ปล่อย...วาง ให้จิตอนิจจังประภัสสรบริสุทธิ์ผ่องใสตื่นโพลงโล่งจ้า

เบิกบาน ให้เป็นอยู่อย่างนั้นของมันเอง วางว่างอยู่แล้ว 

 พึงปล่อยจิต-วางจิตให้อิสระของมันเอง ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวาย

พยายามท�าอะไรกับจิต ไม่ต้องไปเที่ยวคอยระวังรักษาจิตอะไร เพราะจิต

เป็นธาตุอนิจจัง	 รักษาไม่ได้	 จิตเป็นธาตุผันแปร และไม่ต้องไปจ้องไปเฝ้า

ดูจิต เพราะจิตอนัตตา จิตวิญญาณเป็นขันธ์ ไม่ต้องเฝ้าจิตเฝ้าขันธ์											

ให้ปล่อยวางจิตวางขันธ์ ให้ทิ้งขันธ์ให้นอกเหนือขันธ์ไปจึงขันธวิมุติหลุด

พ้นขันธ์

 อายตนะ มี ตา, หู มีเห็น, ได้ยิน ฯลฯ  เป็นต้น

 พึงเปิดอายตนะทั้งหลายไว้ว่างๆ ปล่อยให้เป็นธาตุธรรมดา

ธรรมชาติธาตุสากลบริสุทธิ์ของมันเอง.

	 อย่าดิ้นรน	 อย่าแสวงหาที่หมายใดให้กับตนเอง เห็นคนสรรพสิ่ง

ให้เลยคนสรรพสิ่งไป ไม่ตนเองในเห็น, ได้ยิน ฯลฯ  ไม่ต้องใส่จริต (ราคะ-

โทสะ-โมหจริต) หรือนิสัยอะไรลงไปอีก ปล่อยให้อารมณ์วิบากทั้งชอบ-ทั้ง

ชัง ที่จรผ่านเข้ามา	ให้ผ่านออกไปตามอายุกรรมวิบากของมันเอง 

 ให้ช่าง..ๆ ไปทุกอารมณ์ ตัดโมหะตัวหลงรู้ปัจจุบันฉับพลัน ทิ้งไป

ให้แล้วเลยไปทุกอารมณ์ ให้คลายตัวผัสสะ	 ตัวรู้ตัวเห็นออกไป	 ให้สติตัด

ตัวรู้	 (อย่าสติตามรู้)	 ไม่ติดในรู	้ ไม่เนื่องด้วยอัตตา ไม่เนื่องด้วยอะไร ไม่
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มากเรื่อง-ไม่เรื่องมาก ไม่ต้อง-ไม่ตั้ง คืนความอิสระ สู่ธาตุสากล ธาตุโดย

ธาตุของมันเอง (ชีวิตและสรรพสิ่งของชั่วคราว เพียงแค่อาศัย ลดความ

จริงจัง ตั้งต้องลงให้พอดีกับความเป็นอยู่ อิสระอย่าให้อึดอัดหมกมุ่นขุ่นมัว 

ให้ใสๆ ไปทุกวัน จะไม่ต้องไปอบายภูมิ)  ให้ยอมไปทุกๆ อารมณ์ ให้ปล่อย

ออกไปทุกอารมณ์

 จิตกับดินก้อนหนึ่ง	จิตกับธาตุดินน�า้ลมไฟ	ไม่แตกต่างกัน อย่าใช้

ความแตกต่าง หรือให้ค่าความคิดความเห็นความหมายกับทุกสรรพสิ่ง

 ดินแต่ละก้อน มันไม่มีเริ่ม-ไม่มีจบ ไม่พฤติกรรม มันวางของมัน

เองอยู่แล้วเป็นอกาล จิตก็เหมือนกัน ไม่ต้องไปคอยเริ่ม-คอยจบให้กับจิต 

ไม่เหนียวแน่นกับการรู้การเห็น ให้คลายออก ให้นอกเหนือพฤติกรรม

อัตตาเจตนา ให้นอกเหนือการเป็น-การอยู	่

	 ไม่จ�าเป็นต้องรู้ต้องเห็นต้องทราบเสมอไป  ให้นอกเหนือการรู้-การ

เห็น-การรับรู้รับทราบ คลายจิตออกไป กว้าง ๆ...ไกล ๆ  ให้ไร้เขตไร้ขอบฯ 

 กล่าวโดยสรุป	เรื่องของทุกข์ มี ๒ ได้แก่ 

 ๑. ทุกข์ธรรมชาต	ิประจ�าธาตุขันธ์ หรือวิบากกรรม-วิบากจิต ดับ

หรือยุติไม่ได้ เพราะเป็นธาตุอนิจจัง มันผ่านวางตัวของมันเองตามอายุร

กรรม ไม่ต้องไปดับหรือยุติมัน ปล่อยให้บริสุทธิ์สมดุลอยู่อย่างนั้น ไม่เกิด-

ไม่ดับ นิโรธนิพพานฉับพลันทันที 

 ถ้าขืนซ้อนเข้าไปท�าจะเกิดทุกข์ตามมา เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์

 ๒. ทุกข์ที่เกิดจากพฤติกรรม	 เพราะเหตุจากตัณหาสมุทัยพยายาม

เข้าไปซ้อนท�าพฤติกรรมกับทุกข์ธรรมชาติ จึงกลายเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ พึง

ดับเหตุสมุทัยจากพฤติกรรมให้เกิดทุกข์ตัวนี้ ด้วยยุติเหตุตัณหาสมุทัย 

ปล่อยให้กายธาตุ-จิตธาตุบริสุทธิ์สมดุลอยู่อย่างนั้น ทุกข์ดับนิโรธนิพพาน

ฉับพลันทันที
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 “ทุกข์เกิดจากการเข้าไปยึดเอาสิ่งที่ยึดไม่ได้ ถ้าไม่ยึด ก็ไม่ทุกข์!”  

(อนุปาทาโน ปรินิพพายติฯ)

	 นี่คือ เนื้อหาแห่งรหัสนัยวางจิตอนัตตา-กิริยาจิต จิตช่าง..ปล่อย..

วาง ไม่อะไรกับอะไร เป็นจิตปลงรู้-ปลงขันธ์ ให้ปลงทุกขันธ์ ทิ้งขันธ์คืนสู่

ธาตุธรรมชาติ ธาตุสากลของมันเอง

 เมื่อปลงได้ ไม่ยึดติดตัณหาอุปาทานฯ ย่อมน้อมนิโรธนิพพาน    

“จบกิจ-จบกรรม-จบสังสารวัฏ”

 เรื่องของอายุรกรรม หรืออายุกรรมวิบาก จะผ่านหมดไปเร็วหรือช้า 

ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยดังนี้ กล่าวคือ “ยอมรับชดใช้หนี้กรรมหรือไม่? ยอมขอ

ขมากรรม-อุทิศบุญชดใช้-ประกาศสละถอนและยุติตัวตัณหาสมุทัย ความ

มุ่งหวังตั้งเอา ทั้งทางโลก-ทางธรรมหรือไม่ ?  ขอขมากรรมถูกประเด็นตรง

ประเด็นของตนหรือไม่ ?” 

 ถ้าหาก	 ยอมรับชดใช้หนี้กรรม ให้วางอุเบกขาเฉย ยอมรับให้เป็น

อุเบกขาสุญญตา ยอมขอขมากรรม–อุทิศบุญและประกาศสละฯ บ่อย ๆ 

เนืองๆ วิบากกรรมก็จะเบาบางเร็ว ย่อมมีวาระโอกาสจบกิจ-จบกรรม 

 แต่ถ้าหากปฏิฆะ-ปฏิเสธด้ือดึงโต้แย้งก็จะยิ่งยืดอายุกรรมออกไป

อีก และแม้แต่พระอรหันต์ก็ตาม วิบากกรรมที่เหลือตกค้าง หรือเศษกรรม

ก็ยังส่งผลต่อไปอีกจนกว่าขันธนิพพาน

	 โดยสรุป	 แท้จริงสัจธรรมความจริงแท้ก็มีอยู่เพียง๒ สิ่งเท่านั้นเอง 

คือ ธาตุอนิจจังผันแปร และพฤติกรรมของสัตว์โลก ๓๑ ภูมิ

 เพราะเหตุที่ “ความว่าง” นั้นคือ ความไม่มีอะไร !

 ความว่าง	 ไม่มีอะไรที่จะให้ยึดถือเอา ปรารถนาเอา ความว่างไม่มี

อะไรที่จะให้เป็นอะไร จึงไม่ต้องไปแสวงหามรรคผลนิพพานที่ไหน หรือ

พยายามท�าอะไรเพื่อที่จะให้มี..ให้เป็น “ว่าง” เพราะว่างอยู่แล้ว สุญญตาอยู่

แล้ว!
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 ความว่าง เป็นผลของการคลายตัวของจิต ยุติตัวตัณหาสมุทัย 

...นิโรธนิพพานฉับพลันทันที !

 นี่คือผลของการ “ถอดรหัสนัยปลดล็อครหัสกรรม” ต่างหาก 

	 เนื้อหา รหัสนัยที่ตรงต่อพระสัจธรรมค�าสอน ต้องเป็นไปเพื่อ 

ความเบื่อหน่ายคลายก�าหนัด ไม่อยากใหญ่ ไม่ตัณหา ไม่ประกอบทุกข์    

ไม่คลุกคลี แต่ให้มักน้อย สันโดษ เรียบง่าย ที่ทรงตรัสสอนโคตมีสูตร     

แก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีที่ศาลากูฎาคาร ป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลี 

 กล่าวคือ ไม่ตัณหาอุปาทาน-ไม่ต้องเจริญตัณหาปฏิบัติพฤติกรรม

อะไร แบบไหนอีก! 

 “ลืมตาตื่น..เบิกบาน..เบิกโพลง..โปร่งโล่ง..ปล่อยออก..คลายออก..

จ้าออก..กว้างๆ..หมดอัตตา..กว้างขวาง..สิบทิศกว้างขวางกว้างไกล..ไร้ขอบ 

เขต..สว่างไสวไร้ขอบเขต..ท่ามกลาง ไม่ตรงอะไร ..ไม่เลือกหมายอะไร..

สว่างไสวไร้ขอบเขตฯ “ 

 เพิ่มพลังชีวิตจิตแห่งพุทธะ รู้ตื่นเบิกบาน บริสุทธิ์ประภัสสรผ่องใส

คืนสู่ธาตุสากลตลอดกาล หมดอัตตาตัวตน ปิดอบายภูมิ ไม่เกิด-ไม่ดับ   

อีก! 

 รหัสนัย ปลดล็อครหัสกรรม จะปลดง่ายขึ้นอยู่ที่ตัววิบากกรรมเก่า

จะเบาบาง หรือหมดอายุกรรมได้เร็ว หรือวาระโอกาสมาถึง (คือหมดวิบาก

กรรม) ย่อมปลดล็อครหัสได้ของมันเอง 

 ดังนั้น หากท่านไม่มองข้ามเรื่องของการขอขมากรรม-อุทิศบุญ

ชดเชยชดใช้-ประกาศสละถอน ยุติตัวตัณหาสมุทัย มุ่งหวังตั้งเอามา และ

ขอขมาให้ตรงประเด็นกรรมของตน ท่านก็จะไม่เสียชาติการเกิด ไม่เสีย

วาระโอกาส ไม่ต้องล่าช้า ล้าหลังต่อเนื้อหาแห่งพระสัจธรรมอีกต่อไป

 พึงกลั่นกรองประมวลเนื้อหาตรงต่อพระสัจธรรม ลงสู่บนพื้นฐาน

ของนิพพานอยู่แล้วเถิด! 
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ค�าขอขมากรรม-อุทิศบุญ-ประกาศสละฯ	

 “ขอนอบน้อม องค์คุณแห่งพระรัตนตรัย องค์มหาบารมีทุก

พระองค์ ทรงโปรดเป็นประธานฯ  

 สิ่งใดก็ตาม ที่หมู่เหล่าข้าฯ ทั้งหลายทุกจิตวิญญาณ ทุกหมู่ทุกเหล่า

ชั้นภูมิ และทุกดวงจิตวิญญาณที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมา และบริวารของข้าฯ 

ทั้งหลาย ที่ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน ด้วยกาย-วาจา-ใจ ใดๆ ก็ตาม

ทุกภพทุกชาติทุกพุทธันดร ทุกๆ กรณีกรรม ต่อองค์คุณพระรัตนตรัย องค์

มหาบารมีทั้งหลาย พระอริยเจ้า–อริยสงฆ์องค์โพธิสัตว์ทั้งหลาย องค์คุณ

บุพการี บิดามารดา-ครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย องค์คุณแผ่นดินราชามหา

กษัตริย์เจ้าทั้งหลาย...ฯลฯ

 หรือสิ่งใดก็ตาม ที่ได้เคยปฏิฆะ-ปฏิเสธพระสัจธรรมค�าสอน เคย

มุ่งหวังตั้งเอาทั้งทางโลกและทางธรรม ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม หรือได้เคย

แนะน�าสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ตรงต่อเนื้อหาแห่งพระสัจธรรม โดย

นิพพานอยู่แล้ว ดับอยู่แล้ว วางตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่มุ่งหวังตั้งเอาทั้ง

ทางโลกและทางธรรม เป็นเหตุให้ต้องวกวนอยู่ในธาตุขันธ์ และเกิดทุกข์

โทษกับการเป็นการอยู่ทั้งหลาย เกิดเป็นหนี้กรรม ไม่สว่างไสวสมุจเฉทเด็ด

ขาดต่อเนื้อหาแห่งพระสัจธรรม ต่ออานุภาพแห่งการโปรดสรรพสัตว์ตาม

องค์มหาบารมีในสังสารวัฏ และขอประกาศสละ ประกาศถอนความมุ่งหวัง

ตั้งเอาทั้งหมดทั้งสิ้น ขอถอนค�าอธิษฐานค�ามั่นสัญญาค�าบนบานศาลกล่าว

ใดๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น ค�าสาบถสาบานค�าสาปแช่งใดๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น ขอคืนสู่

อิสระแก่โลกธาตุ

 หรือสิ่งใดก็ตาม ที่ได้เคยประมาทล่วงเกินต่อทุกๆ ดวงจิตวิญญาณ 

เจ้ากรรม-นายเวร-เจ้าบุญ-นายคุณ ทั้งหลาย ทุกๆ กรณีกรรม ทุกภพชาติ 

ทุกพุทธันดร ทุกแว่นแคว้นดินแดน และทั้งหมดทั้งมวลทุกกรณีกรรม ขอ
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อโหสิกรรมและขอชดเชยชดใช้ขอให้มีส่วนในการเสียสละเก้ือกูลพระ

ศาสนา ในอธิวาสนาบุญญาบารมีของข้าฯ จงทั่วกันตลอดไป 

 ขอองค์มหาบารมี แห่งองค์พุทธะ มหาพุทธะ มหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย 

ทรงโปรดเป็นประธานยกโทษ-อโหสิกรรมด้วยเถิดฯ 

 และสิ่งใดก็ตาม ที่ยังเป็นกรรมร่วมกันทุกดวงจิตวิญญาณ ที่ยังติด

ค้างข้องคา กระทบกระทั่งกระเทือน ไม่ผ่องใสสว่างไสว เป็นทุกข์โทษล่าช้า

ล้าหลังต่อเนื้อหาแห่งพระสัจธรรม ขอจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรม

ร่วมกันทุกดวงจิตวิญญาณ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญฯ 

 อโหสิ...อโหสิ...อโหสิ...สาธุ...สาธุ...สาธุ!” (แล้วหยาดน�้าลงไปด้วย 

จะได้รับทั่วถึงทุกชั้นภูมิ และเป็นการให้ทานโปรดสรรพสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั่ว  

ทั้งโลกธาตุ มีอานิสงส์มาก)
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๑๔.  ชีวิตเลือกไม่เกิดก็ได้

 สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 วันนีเ้ป็นวันมาฆบูชา วันเพ็ญ ๑๕ ค�่า เดือน ๓  ย้อนหลังไป ๒๕๕๗ 

ปี เป็นวันพุทธปรินิพพาน และย้อนไปอีก ๔๕ ปี ขณะที่พระพุทธองค์มีพระ

ชนมายุ ๓๕ พรรษา ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน ๖ เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์

ทั้ง ๕ บรรลุธรรม ทรงจ�าพรรษาที่นั้น ได้ทรงโปรดยสกุลบุตรกับเพื่อน และ

บริวารอีก ๕๕ คนบรรลุธรรม ขณะนั้นมีพระอรหันต์สาวกรวมได้ ๖๐ องค์ 

ออกพรรษาแล้วในปีนั้น ทรงตรัสให้แยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนา

 “จรถะ ภิกขเว พหุชนา พหุหิตายะ สุขายะฯ เธอทั้งหลายพึงจาริก

ไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเป็นอันมาก แม้เราก็จักจาริกไป เพื่อประโยชน์

แก่มหาชนดังกล่าวเหมือนกัน”

 พระพุทธองค ์ ได้ไปโปรดชฎิลสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารส�าเร็จ

บรรลุธรรมทั้งหมด ๑,๐๐๓ องค์ บวชเป็นภิกษุในพระศาสนา

	 ในวันมาฆบูชาแรก	ณ ที่สวนป่าไผ่เวฬุวัน วัดแห่งแรกในพระพุทธ

ศาสนา ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารยกถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนั้นได้มีภิกษุ

มาประชุมด้วยทิพญาณโดยพร้อมเพรียงกันจ�านวน ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนเป็น

พระอรหันต์และทรงบวชด้วยเอหิภิกขุ อุปสัมปทาด้วยพระองค์เอง

 ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์เป็นแนวทางแห่งพระธรรมค�าสั่งสอน

ในพระศาสนา โดยย่อว่า

 “สัพพปาปัสส อกรณังฯ การไม่ท�าบาปทั้งปวง กุสลสูปสัมปทาฯ 

การท�ากุศลให้ถึงพร้อมและ สจิตต ปริโยทปนังฯ การวางจิตให้ว่างจาก     

ทั้งบุญและบาป”
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 เมื่อมาร�าลึกถึงเหตุการณ์ผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปี พระธรรมค�า

สอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังคงเนื้อหาแก่นแท้พระศาสนา

ของพระองค์ไว้ได้ครบถ้วนตามพุทธประสงค์หรือหนอ ?

 ครั้นด�าริดังนี้แล้ว พระพุทธโอวาทบทหนึ่งก็ผุดขึ้นมาว่า

 “หากภิกษุทั้งหลาย จักพึงปฏิบัติดี-ปฏิบัติชอบในธรรมนี้แล้วไซร้ 

โลกนี้จักไม่พึงว่างเปล่าจากพระอรหันต์”

 ทรงตรัสตอบ	สุภัททปริพาชก ที่ทูลถามว่า “ครูทั้งหกมีปูรณกัสสปะ 

ฯลฯ เป็นต้น อ้างว่าได้ตรัสรู้เป็นความจริงหรือไม่ ?” 

 พระองค์ตรัสห้ามและไม่ตอบค�าถามนี้ แต่ได้ทรงตรัสพระคาถา

ข้างต้น

 จึงเป็นที่มาของเรื่องที่ก�าลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้

 “มนุษย์เกิดมาท�าไม ?...เกิดมาเพื่อที่จะตายเท่านั้นหรือ ?” ค�าถามนี้

ได้พิมพ์ออกประกาศถามมาตั้งแต่เขียนและรวบรวมหนังสือเล่มแรก เมื่อ 

๑๒ ปีที่แล้ว และได้น�ามาเป็นชื่อของหนังสือชุดนี้ ค�าตอบหาอ่านได้จาก

หนังสือเหล่านี้ รวมทั้งเล่มนี้ด้วยเป็นเล่มที่ ๑๘  (โปรดติดต่อสถานธรรมทาน

บางรัก คุณนัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ โทร. ๐๒-๒๖๘๑๕๐๕)

 แท้จริง ที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่อที่จะตายนั้น ตายไม่จริง เป็นตายโดย

สมมุติ เป็นสมมุติมรณะ เพราะจิตไม่เคยตาย จิตดับจากร่างในชาตินี้ก็จุติ

เคลื่อนไปปฏิสนธิเกิดในร่างใหม่ ไปรับวิบากกรรมใช้หนี้กรรมชาติใหม่ใน

ภูมิใหม่ต่อไปอีกไม่มีวันจบ ตราบเท่าที่จิตดวงนั้นยังคงท�ากรรมและมีวิบาก

กรรมหลงเหลือให้ต้องรับต้องเสวยอยู่ เว้นเสียแต่จะตายโดยสมุจเฉทเด็ด

ขาดของพระอรหันต์เท่านั้นที่จิตดับแล้วไม่จุติปฏิสนธิอีก

 “แต่ถ้าหากด�าริข้ึนใหม่เพ่ือโปรดสรรพสัตว์ในสังสารวัฏอีกก็จุติได้

อีก เรียกมหาอรหันต์โพธิสัตว์ เรื่องนี้อจินไตยไม่ควรคิด ไม่มีในต�ารา อย่า

คิดถ้าคิดเป็นกรรมเป็นวิบาก!
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 สังขารร่างกายนี้ ได้มาแล้วควรใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังสารวัฏ ให้

จบสังสารวัฏยังประโยชน์สรรพสัตว์ให้ถึงพร้อมเถิดฯ” 

	 มาต่อกันที่ปัจจุบัน มนุษย์ในโลกส่วนใหญ่ตายไม่จริง ตายแล้วเกิด

ใหม่เป็นสังสารวัฏไม่จบ เกิดแล้วเกิดอีก ทุกข์แล้วทุกข์อีก  “ที่เกิดแล้วไม่

ทุกข์มีไหม?”  ตอบว่า  “ไม่มี” 

 ทรงตรัสรับรองไว้แล้วว่า “ชาติปิทุกขาฯ-เกิดเป็นทุกข์-แก่เป็นทุกข์ 

-ตายเป็นทุกข์...ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์...”

 “ท่านจะท�าอย่างไรกับชีวิตของท่าน?  ชีวิตเลือกไม่เกิดก็ได้นะ!”

 “ชีวิตเลือกไม่เกิดก็ได้อย่างไรหรือ?”

 ๑) ทรงตรัส “มโน ปุพพัง คมา ธัมมาฯ ใจเป็นใหญ่เป็นประธาน 

ใจถึงก่อน...ใจประเสริฐ ทุกอย่างส�าเร็จแล้วด้วยใจมโนมัย”

 ๒) ทรงตรัสอีกว่า “จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา จิตเต อสัง     

กิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขาฯ จิตเศร้าหมอง ทุคติพึงหวังได้ จิตผ่องใส สุคติ   

พึงหวังได้”

 พระธรรมสองบทนี ้ ทรงตรัสยืนยันว่า เกิดมาแล้วต้องตาย ตาย

แล้วต้องเกิดอีกด้วยจิตหรือมโนน�าไปเกิด ถ้าเศร้าหมองไปเกิดทุคติ

อบายภูมิ ถ้าจิตผ่องใสไปเกิดสุคติมนุษย์และโลกสวรรค์ เพราะใจเป็นใหญ่

เป็นหัวหน้าเป็นประธานทุกอย่างส�าเร็จแล้วด้วยใจ

 “ทุกอย่างส�าเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละที่จะเลือกไม่เกิดก็ได้!”

 ๓) ตรงทรัส พระธรรมอีกบทหนึ่งว่า

 “กัมมุนา วตตี โลโกฯ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

 คงพอจะเข้าใจได้ไม่ยาก ถ้าท�ากรรมดีเป็นกุศลกรรม ก็ไปเกิดสุคติ 

มนุษย์-สวรรค์-พรหมโลก ถ้าเป็นอกุศลกรรมชั่วก็ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ 

สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก ในยมโลกก็เป็นไปตามยถากรรม

อยู่ในสังสารวัฏ-สังสารวนอยู่นั่นแหละออกมาไม่ได้
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 “แต่ถ้าหากเลือกไม่อยากจะเกิดล่ะ จะท�าอย่างไร?” 

 ถ้าไม่อยากเกิด สัตว์โลกต้องไม่เป็นไปตามกรรม! 

 ไม่กรรม คือไม่เกิด  ไม่เกิด คือไม่กรรม

 “ไม่เป็นไปตามกรรมคืออย่างไร?”  โปรดติดตามต่อไป

 ๔) ทรงตรัส

 “เจตนาหัง กัมมัง วทามิฯ เรากล่าวว่า เจตนา เป็นตัวกรรม” 

หมายความว่า ไม่เจตนา ก็ไม่เป็นตัวกรรม!

 ไม่เจตนา ก็จะไม่ต้องเกิด!

 “ไม่เจตนา คือ อย่างไร?”  นี่ซี !  เป็นเรื่องที่น่าคิด !

 ถ้าไม่เจตนา ก็ไม่มีกรรม ก็ไม่ต้องเกิด

 โปรดมาท�าความเข้าใจกันต่อ 

 ค�าว่า “เจตนา” แปลว่า ความจงใจต่ออารมณ์ หรือ แสวงหาอารมณ์ 

หรือ ความตั้งใจ ความจ�านงใจ ความมุ่งหวังฯ

 เจตนามี	๖ ได้แก่ ความจงใจในรูป, เสียง, กลิ่น, รส, สัมผัสกาย

และอารมณ์คิดนึกทางใจ

 “หนึ่งคิดก็หนึ่งกรรม หนึ่งมโนกรรมแล้ว!” 

 ถ้าไม่เจตนาไม่จงใจใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย และอารมณ์

คิดนึกทางใจ ไม่จงใจก็ไม่เป็นกรรมไม่ต้องเป็นไปตามกรรม 

 ไม่คิดก็ไม่เป็นกรรม ไม่เป็นมโนกรรม ไม่ต้องเป็นไปตามกรรม คน

คิดมากเพราะถูกหลอก!

 เคยกล่าวไว้ในเล่ม ๑๔ ตอนกรรมฐานลืมตา แล้วว่า “จิตย่อมร�าพึง

ถึงอารมณ์ และอารมณ์ก็ห่วงเหนี่ยวดึงจิต” จึงให้ตัดตัวรับรู้รับทราบให้   

ฉับพลัน! 

 ไม่เป็นกรรม ก็ไม่ต้องเกิด!
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 “ท�าอย่างไร? จึงจะไม่ให้มีเจตนา ๖ ดังกล่าวข้างต้น จะได้ไม่เป็น

กรรมและไม่ต้องเกิด” 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม คนเราต้องหาอยู่หากินร่วมคบหาสมาคม

สังคมกันตลอดชีวิต “จะไม่ให้มีเจตนาจงใจในเวทนา ๖ เป็นไปได้       

ง่ายหรือ?”  

 ตอบว่า  “เพราะเช่นนั้นนั่นแหละ คนเราโดยส่วนมากจริงจังกับชีวิต 

หาที่หมายให้กับชีวิต ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ จึงต้องมีเจตนา–มีกรรมต่อ

กันและกันอยู่ตลอดชีวิต ทั้งดีและไม่ดี และเกิด-ตายๆ มานับภพนับชาติ  

ไม่ถ้วนด้วยผลของกรรมดี-ไม่ดีนั่นแหละ ไม่รู้ว่าชาติแรกอยู่ที่ไหนและชาติ

สุดท้ายจะไปจบลงที่ไหน เมื่อไร แต่ก็อย่าเพิ่งท้อแท้!” 

 เรามาพิจารณาที่ตัวเจตนาอันเป็นต้นเค้าต้นเหตุให้ท�ากรรม ให้ลึก

ซึ้งอีกสักนิด

 พระอภิธัมมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๓๕

 “ธรรมอันมีเจตนาเป็นประธานแห่งการกระท�า หรือ เจตนาที่เป็น

ตัวการในการท�ากรรม เรียกว่า อภิสังขาร มี ๓ ได้แก่...”

 ๑) ปญุญาภสิงัขาร เจตนาในการท�าบญุให้เกิดในโลกมนษุย์ สวรรค์ 

และพรหมโลก

 ๒) อปุญญาภิสังขาร เจตนาในการท�าบาปกรรมฝ่ายชั่ว ให้เกิดใน

ยมโลกอบายภูมิ

 ๓) อเนญชาภิสังขาร เจตนาท่ีเป็นอรูปาวจรในอรูปพรหมด้วย

สมาธิจิตอันมั่นคงไม่หวั่นไหว

 และยังได้แสดงไว้อีกว่า เจตนาตัวนี้ หมายถึง สังขารในธรรมหมวด

หนึ่งชื่อว่า “ปฏิจจสมุปบาทธรรม” มีธรรมอันเป็นปัจจัยอาศัยกันจึงเกิดขึ้น

รวม ๑๒ ประการ และตัวเจตนานี้อยู่ในข้อธรรมที่ชื่อว่า “สังขาร” ดังนี้
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๑.อวิชชา      ๒.สังขาร(เจตนา)     ๓.วิญญาณ      ๔.นามรูป 

๕.อายตนะ      ๖.ผัสสะ      ๗.เวทนา      ๘.ตัณหา     ๙.อุปาทาน

๑๐.ภพ     ๑๑.ชาติ      ๑๒.ชรามรณะฯ

 ตัวเจตนา	หรือ สังขารเจตนา คือ ข้อธรรมที่ ๒ นี้ คือ ตัวอัตตา 

เป็นผลอันเกิดจากข้อธรรมตัวแรก คือ อวิชชา แปลว่า ตัวหลงรู้ หรือที่คุ้นหู

กันว่า “โมหะอวิชชา” ตัวหลงรู้ เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเจตนา เป็นปัจจัยให้

เกิดวิญญาณ      นามรูป     อายตนะ ฯลฯ เป็นต้น ไปจนถึงภพ-ชาติ-ชรา

มรณะฯ

 ตัวเจตนา เป็นตัวเจริญตัวด�าเนินอัตตาเพ่งดู-เพ่งรู้เป็นตัวตั้งใจ-

จงใจ เป็นการเจริญผัสสะ ข้อธรรมตัวที่ ๖ ด้วยตัวตัณหาตัวที่ ๘ เป็นเหตุ

ให้เกิดอารมณ์ความคิดความเห็นความหมาย เข้าใจ–ไม่เข้าใจ แสวงหาตัวรู้ 

เจริญตัวรู้หรือหลงรู้ให้โมหะอวิชชาแรงจัดขึ้น 

 “ลดตัวจริงจังลงเสียบ้างได้ไหม?”

 ให้สละตัวสังสารวัฏ ตัวเจริญคอยดู-คอยรู้ ไม่เพ่งดู-เพ่งรู้ ไม่ต้องรู้

เห็นหรือทราบไปทุกเรื่อง ช่าง...ๆ บ้าง ตัดตัวหลงรู้ปัจจุบันทันที ก็จะเริ่ม

คลายความนึก–คิดจะคลี่คลายออก ผัสสะเจตนาจงใจจะอ่อนตัวเบาบางลง

หมดกรรมข้ามโคตรทิ้งโคตร จากโคตรปุถุชนเป็นพระอริยบุคคล

 ปุถุชน ไม่ยอมหยุดวงจรก่อเกิดปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท การ

ก�าหนดจิตเจริญจิตเจริญเจตนาก็เป็นแดนเกิดโยนี-โยนิ ยังรักษาเชื้อ   

ปุถุชนอยู่ 

 จึงให้สละตัวเจริญตัวเจตนาจงใจทุกประเภท ให้มันวางตัวของ    

มันเอง

	 เจริญเจตนาอะไรก็เป็นกรรมอันนั้น กรรมอันไหนก็ไปเกิดรับเสวย

วิบากอันนั้น ต้องเกิดอีก!
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 ปุถุชน หลงเจริญโลก นักบวช หลงเจริญธรรม เจริญโลกก็ไปเกิด

รับวิบากทางโลก เจริญธรรมก็ไปรับวิบากทางธรรม เช่น เจริญฌานก็ต้องไป

รับวิบากในพรหมโลก เป็นต้น ตัวเจริญเป็นตัวเจตนาหลงเข้าไปยึด ยึดภพ 

ยึดชาติสังสารวัฏทั้งท่ีมันอนิจจังของช่ัวคราวยึดอะไรไม่ได้มันอนัตตาไม่มี

อะไรจะให้ยึด! 

 จึงให้จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ จบสังสารวัฏด้วยการไม่หลงเข้าไป

ยึดตัวเจริญ ให้จบตัวเจริญ 

 พระอริยเจ้า	 ท่านจบตัวเจริญท้ังโลกและธรรม วางทั้งโลกและ

ธรรม จึงว่าง! 

 ไม่ต้องห่วงเจริญกาย-จิต หรือ เวทนา แม้แต่ธรรมก็ไม่ห่วงไปให้ค่า 

แต่ให้วางตัวห่วงเจริญรู้เจริญเห็นอะไร ๆ ภพชาติก็ดับ

 ข้อธรรมทุกตัวทั้ง ๑๒ ตัว ท�างานพร้อม ๆ กันตาม ๆ กันมา เป็น

เหตุก่อเกิดอุปาทาน-ภพ-ชาติ-ชรามรณะฯ

 ตัดหรือดับเหตุตัวใดตัวหนึ่งได้ ตัวอื่น ๆ ก็ถูกตัดถูกดับด้วย

 ตัดตัวเจริญอัตตาในตัวเจตนา หรือ ดับตัวเจตนาด้วยการไม่เจริญ

ไม่ด�าเนิน ไม่บ�าเพ็ญปฏิบัติ–อะไร ๆ แบบไหนอีก 

 ให้ไร้เงื่อนไขกับการใช้ชีวิต ไม่ต้องเจริญ-เพ่งดู-เพ่งรู้ ไม่ต้อง

ดิ้นรน-ไม่ต้องห่วง-ไม่ต้องหา-ไม่มุ่งในเจตนา ๖ รูป เสียง ฯลฯ เป็นต้น 

 ไม่เจริญไม่ข้องไม่เกี่ยวกับผัสสะสัมผัสสัมพันธ์อะไร อย่าจริงจัง

อย่าหาที่หมายให้กับชีวิต ไม่ต้องตรงที่เข้าใจอะไรหรือไม่เข้าใจอะไร เรียกว่า 

เห็นให้สักว่าเห็น...ได้ยินให้สักว่า ได้ยิน ฯลฯ กล่าวคือ เห็นได้ยิน ฯลฯ ก็ไม่

ต้องไปเจริญเจตนาเห็นได้ยิน ฯลฯ 

 ไม่เหนียวแน่นกับจิตรู้-จิตเห็น ฯลฯ ไม่ต้องเนื่องด้วยเห็น, ได้ยิน 

ฯลฯ ให้นอกเหนือรู้ นอกเหนือเงื่อนไขและเป้าหมายไป...ไร้ร่องรอยไป...!
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ให้ปล่อยไป-ช่าง ๆ ไป ให้สอดคล้องกับธรรมชาติธาตุบริสุทธิ์ มันผ่านมา-

ผ่านออกไป มันวางของมันอยู่เองแล้ว เป็นธาตุอนิจจังบริสุทธิ์อยู่เองแล้ว 

เช่นนี้ก็จะไม่เนื่องด้วยกรรม ไม่เป็นกรรม ไม่สังสารวัฏ

 เห็น ได้ยิน ฯลฯ ส่วนหนึ่ง ให้เลย ๆ ไปส่วนหนึ่ง ท่ามกลางไป ไม่

ต้องมุ่งให้ตรงอะไรๆ ไป ไม่เจริญอะไร ไม่เจตนาอะไร (สักแต่ว่าเจตนาจงใจ

อ่อนก�าลังลง) ก็ไม่เป็นกรรม ก็สิ้นกรรมไม่เกิดอีก

 ท่ามกลางระหว่างรูปกับตา, เสียงกับหู ฯลฯ เป็นต้น  ท่ามกลาง

ระหว่างอายตนะนอก-กับใน ไม่ตรงอะไร ไม่เจริญเจตนาอะไร  มรรคสมังคี

ทันที จบทันที!

 ไม่ต้องเริ่ม-ไม่ต้องจบ จบทันทีอนัตตาอยู่แล้ว!

 ไม่เจริญเจตนา ก็ไม่กรรม ไม่กรรมก็นิพพาน!

 ถ้าเข้าไปเข้าใจอะไร รู้เห็นอะไรๆ มุ่งหวังอะไรๆ มีเป้าหมายมี

เงื่อนไข ก็เป็นการเจริญเหตุเจตนาแล้ว ปัญหาก็จะตามมาจะท�าให้วงจร

อาศัยปัจจัยกันเกิดขึ้นครบทุกตัว เป็นกรรมโยนี-โยนิแดนเกิดนั่นหมาย 

ความว่า ภพ-ชาติ-ชรามรณะฯ ได้เกิดขึ้นแล้ว 

	 เจริญอะไรก็ต้องไปรับกรรมรับวิบากอันนั้น	 ไปเกิดรับเสวยวิบาก

กรรมอันนั้นอยู่เฝ้าสังสารวัฏ!	

 จึงให้คลายจิตรู้ จิตเห็น ได้ยิน ฯลฯ คลายออกมาจากตัวหลงรู้ 

อาศัยจิตขันธ์-อายตนะ-ธาตุ ให้ใช้ให้เป็น ถ้าใช้ไม่เป็นจะเป็นยาเสพติด ให้

ใช้อาศัยชั่วคราว อย่าจริงจัง อย่ามุ่งหวังกับการใช้ชีวิต ใช้แล้วให้ปล่อย-

วาง-จาง-คลายออก ไม่ตั้ง-ไม่ต้องเจริญในตัวเจตนาหรือจริงจัง ให้ลดตัว

เจตนาลง ให้สักแต่ว่า อาศัยใช้กาย-จิตชั่วคราว จิตชนิดไหนไม่ควรใช้ก็    

ไม่ต้องใช้ 

 ไม่ต้องมีความเหนียวแน่นส�าคัญมั่นหมายในรู้-ในเห็น ไม่จ�าเป็น 
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จะต้องรู้ต้องเห็น เข้าใจ–ไม่เข้าใจอะไรต่ออะไรเสมอไป เอา “หลวงพ่อช่าง” 

มาใช้บ้างก็ได้ ไม่เอาจิตใจมาเป็นประมาณ จะได้ไม่หนักกายและใจ โปร่ง

โล่งให้เป็น อย่าให้ตัณหา-อุปาทานมาครอบง�าด�ามืดมิด ให้คลายจิตออก

ไป...กว้างๆ ช่างๆ ...ท่ามกลางออกไป ช่างแล้วไม่มีอะไรติดที่ใจ!

 ไม่ต้องไปค้นหา-แสวงหาตัวเอง ตัวตนไม่มี	มีแต่อนัตตา อาศัยใช้

จิตชั่วคราวแล้วให้ปล่อย...ไม่ยึดอะไร ไม่มีอะไรให้ยึด อนัตตาอยู่แล้ว!

 ถ้ายังเริ่มก็ไม่จบ ถ้าจบก็ไม่ต้องเริ่ม  ไม่ต้องเริ่ม-ไม่ต้องเจริญ ไม่

ต้องจบ จบทันทีของมันเองอยู่แล้ว!

 ถ้าไม่หลงเข้าไปรับรู้ มันก็จบของมันเองอยู่แล้ว อนัตตาอยู่แล้ว 

ว่างๆ อยู่แล้ว!

 ในบทนี ้ ได้เลือกเอาตัวเจริญเจตนาหรือสังขาร ยกขึ้นมากล่าว แต่

แท้ที่จริง เมื่อใดกล่าวถึงตัวเจตนานั่นหมายถึง อวิชชา-สังขาร-วิญญาณ-

ผัสสะฯ มาพร้อม ๆ กันท�าหน้าที่ร่วมกัน

 ได้เลือกเอา ไม่เจริญเจตนา ไม่เจตนาก็ไม่กรรม ไม่กรรมก็ไม่เกิด

ได้ เลือกเอาไม่เกิดมาให้แล้ว มันอนัตตาอยู่แล้ว !

 เลือกไม่เกิดก็ได้ !

 แท้จริงแล้ว	ธรรมอันอาศัยกันเกิดขึ้นทั้ง ๑๒ ตัวนี้ มีบทบาทส�าคัญ

ทุกตัวเสมอกัน ถ้าเข้าใจบทบาททุกตัว จะเห็นธรรมลุล่วงธรรมได้โดยไม่

ยาก

 มีบทบาทส�าคัญทุกตัวแต่อย่าไปให้ความส�าคัญกับมัน !

 ไม่อวิชชา-ไม่เจตนา-ไม่ผัสสะ-ไม่ตัณหา-ไม่อุปาทาน-ไม่ภพชาติ- 

ไม่เกิด-นิพพาน !

 “โย  ธัมมัง  ปัสสติ  โส  ปฏิจจสมุปปาทัง ปัสสติฯ ผู้ใดเห็นปฏิจจ

สมุปบาท ผู้นั้นลุล่วงเห็นธรรม” (มหาหัตถิโทปมสูตร)
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	 ทุกบทในเล่มนี้	ขึ้นต้นจากคนละด้าน แต่ไปพบกันที่จุดสุดท้ายอัน

เดียวกันคือ ลุล่วงธรรม-บรรลุธรรม

 โปรดค้นหาสัจธรรมความจริงแก่นแท้แห่งพระสัจธรรมค�าสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเถิด

 “ชีวิตเลือกไม่เกิดก็ได้!” 

 ฟังดูก็ง่ายดี ไม่เห็นจะต้องยากอะไร เพียงแต่ไม่ต้องไปท�าอะไร    

ไม่ต้องไปเจริญ ไม่ต้องเจตนาอะไร

 มีค�าถามว่า	  “ท�าอย่างไรจะไม่ให้มีเจตนาขณะเห็นรูป, ได้ยินเสียง 

ฯลฯ เป็นต้นเล่า ?” 

 ตอบว่า ต้องไม่ “อวิชชา” ในปัจจัยตัวแรกที่แปลว่า ตัวหลงรู้หรือ

โมหะอวิชชานั่นแหละ ! มารู้เรื่องของโมหะหน่อยก็ดี

 โมหะ เป็นธรรมฝ่ายอกุศลในจิต มีพรรคพวกที่เกิดมาพร้อมกันอีก 

๓ ตัว ได้แก่ อหิริกะ ความไม่ละอายบาป อโนตตัปปะ ความไม่สะดุ้งกลัว

บาปและอุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน รวมเป็นโมหะ ๔

 เจ้าโมหะ	 ๔ นี้ จะร่วมกันไปเกิดกับความโลภอยากได้ และความ

โกรธหรือโทสะเสมอ จะเข้าประสมโรงกับโลภะ-โทสะเสมอ ท�าให้หลงใน

ความโลภ–ความโกรธ และ เกิดเจตนา ๖ ให้หลงหรือให้โกรธในรูป, เสียง 

ฯลฯ เป็นต้น ตัวหลงพยายามเข้าไปยึดติดเกาะติดในอารมณ์ ไม่ให้อารมณ์ 

๖ ที่ผ่านเข้ามา มันผ่านออกไปของมันเอง โมหะหลงไปจนเกิดเป็นภพชาติ

ชรา ฯ ในที่สุด จึงให้ยอมๆ ไป  กว้างๆ ท่ามกลางไปทุกอารมณ์นั่นแหละ 

ยอมเป็นก็เย็นได้ วางได้ ว่างได้ ก็จะหยุดเจตนากรรม ความตั้งใจ-จงใจ  

ไปเอง 

 มีค�าถามต่อไปอีกว่า  “ท�าอย่างไร จะไม่มีโมหะอวิชชา?”

 ค�าถามข้อนี้	ค่อนข้างยากขึ้นมาแล้ว! 
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 เพราะว่า โมหะอวิชชา เป็นตัวหลงรู้ หลงเข้าไปรู้ที่เกิดในจิตคือ 

วิญญาณขันธ์หรือตัววิญญาณ ในปัจจัยตัวที่ ๓ และในตัวจิตหรือวิญญาณ

นี้จะมีปัจจัยตัวต่อๆ ไปเกิดตามมาด้วยเสมอ คือ ตัวนามรูป-อายตนะ- 

ผัสสะ-เวทนาฯ

 ค�าตอบก็จะวนกลับมาที่ “ก็อย่าไปหลงรู้กับมัน!”

 “ท�าอย่างไร จะไม่หลงรู้ ?”  ค�าถามก็จะวนกลับไปที่เดิมอีก

 ทรงตรัส เสขปฏิปทาสูตร

 “...ผู้ใดไม่ยึดติดในอินทรีย์ทวารทั้งหลาย เมื่อเห็นรูปด้วยตา, 

ได้ยินเสียงด้วยหู ฯลฯ เป็นต้น แล้วไม่ถือเอานิมิตเครื่องหมายและอนุ

พยัญชนะรายละเอียด 

 ผู้นั้นไม่ยึดติดย่อมได้เป็นอริยสาวกผู้ไม่ยึดติดในอินทรีย์ทวารทั้ง

หลาย ย่อมมีความไม่ตกต�า่ มีความตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า”

 ค�าว่า “ไม่ถือเอานิมิต–เครื่องหมาย”  และ  “ไม่ถือเอาอนุพยัญชนะ-

รายละเอียด” นี้นี่แหละ คือ “ตัวไม่หลงรู้”

 “ท�าอย่างไร จะไม่ถือเอานิมิตเครื่องหมาย และไม่ถือเอาอนุพยัญชนะ 

รายละเอียด ?”

 ตอบว่า อย่าไปเจตนาเพ่งดู -เพ่งรู้ ขณะเห็น, ได้ยินฯลฯ เป็นต้น

 “ท�าอย่างไรจะไม่เจตนาเพ่งดู–เพ่งรู้ ?”

 ตอบว่า “ให้ท่ามกลางไป ไม่ตรงอะไร ไม่ต้องเจริญอะไร ไม่เลือก

อะไร ท่ามกลางระหว่างรูปกับตา ท่ามกลางระหว่างเสียงกับหู ฯลฯ เป็นต้น 

ไม่เหนียวแน่นกับการดู-การรู้เห็นได้ยินฯ   ไม่ต้องพิจารณาเสียก่อน ดูเสีย

ก่อน สังเกตเสียก่อน ไม่ต้องไปรู้เสียก่อน-เข้าใจเสียก่อนก็ไม่ต้อง ตัวตนก็

ไม่มี มีแต่อนัตตา ไม่มีตัวตนอะไรจะให้ยึดจึงให้ละเสียก่อนที่จะเข้าไปรู้”

 ก่อนที่จะรู้	ก็ไม่ได้รู้!
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 รู้ก็ช่าง...ไม่รู้ก็ช่าง รู้ก็ให้ปล่อย...ไม่รู้ก็ให้ปล่อย...ยอมให้เป็น-ก็

เย็นทุกที่ !”

 ถ้าเริ่มก็ไม่จบ ถ้าจบก็ต้องไม่เริ่ม!

 ไม่ต้องห่วงรู้-ห่วงเห็นอะไร มันอนัตตาอยู่แล้ว!

 เข้าใจ-ไม่เข้าใจ ก็ไม่ต้อง ให้ช่าง-ปล่อย-วาง-ผ่านทิ้งเลย-แล้วเลย ๆ  

ไป–ไม่ต้องอะไร ๆ แบบไหนอีก มันอนัตตาอยู่แล้ว!

 ผ่านทิ้งเลย...ให้มันผ่านออกไปทุกขณะจิต คลายจิตออกไป...  

กว้าง ๆ...ไกล ๆ...ทุกขณะจิต

 อารมณ์รูป, เสียง ฯลฯ เป็นต้น ผ่านทวารเข้ามาทางอายตนะ ตา หู 

เป็นต้นนี้ ผ่านเข้ามาจ�านวนเท่าไร ก็ต้องผ่านออกไปจ�านวนเท่ากัน ไม่มาก

ไม่น้อยไปกว่ากัน คือ มันผ่านมา–ผ่านไปของมันเอง ไม่ต้องเข้าไปท�าอะไร

กับมัน ไม่ต้องไปแทรกซ้อนแทรกแซงมัน ไม่ต้องไปรู้ไปเห็นอะไรกับมัน 

ฝึกหัดยอม ๆ เสียบ้าง ยอมมันทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา ยอมแล้วเย็น ! 

 รู้ก็ปล่อย เห็นก็ปล่อย...แต่ก็ไม่มีใครปล่อย	 มันปล่อย...มันวาง

ของมันเอง เป็นธาตุผันแปรชั่วคราวเป็นอนิจจังบริสุทธิ์อยู่ของมันเอง !

 ก่อนเริ่มก็ไม่ได้เริ่มอะไร มันบริสุทธิ์ของมันอยู่แล้ว อนัตตาอยู่แล้ว!

 รู้ก็ช่าง-ไม่รู้ก็ช่าง ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก ไม่ต้องมันของมันเอง!

 ค�าถาม ก็จะวนกลับไปที่ค�าถามแรกว่า  “ท�าอย่างไรจึงจะไม่...ไม่

อย่างนั้นไม่อย่างนี้”

 โดยสรุปว่า “ท�าอย่างไรจึงจะไม่เกิดอีกนั่นแหละ ?”

 ค�าตอบโดยสรุปเหมือนกันอีกก็คือ  “ยุติเหตุปัจจัยทั้ง ๑๒ ตัว”   

ในปฏิจจสมุปบาทธรรมตั้งแต่ ไม่อวิชชา-ไม่สังขารเจตนาฯ...ไปจนถึงไม่

อายตนะ-ไม่ผัสสะ-ไม่เวทนา-ไม่ตัณหา-ไม่อุปาทาน...ฯลฯ นั่นแหละ! ก็จะ

ไม่ต้องอยู่เฝ้าสังสารวัฏ !  
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 “ท�าอย่างไรจึงจะยุติเหตุสมุทัยปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้น ?”

	 ค�าตอบสุดท้ายอีกเหมือนกัน คือ “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก แต่

ให้ปลง...ไม่ให้ปฏิบัติ”  กล่าวคือ

 ๑) ยุติเจตนากระท�ากรรมใหม่ ยุติซ้อนทุกขณะจิตอารมณ์วิบาก

ปล่อยให้มันวางตัวของมันเอง ด้วยหลวงพ่อช่าง สติตัด !

 ๒) ขอขมาวิบากกรรมเก่าให้เป็นวิมุติกรรม เป็นอโหสิกรรม กรรม

เก่าจะเบาบางลงจนหมดไป หากมิได้ขอขมากรรม วิบากจะพาวนอยู่นาน

จนกว่าวิบากจะหมดอายุรกรรมของวิบาก เมื่อนั้นวาระโอกาสจึงจะมาถึง 

มีรายละเอียดเรื่องดังกล่าวนี้อยู่ในบทต้น ๆ ที่ผ่านมา โปรดพลิกกลับไป

อ่านเอาเถิด

 สรุปว่า ถ้าหากท่านได้ขอขมากรรม ท�าลายก�าแพงกรรมสลายลงได้ 

เมื่อวิบากกรรมเบาบางลงไม่มีอะไรมาปิดบังขวางกั้นแสงสว่างแห่งพระ

สัจธรรม ท่านจะสว่างโปร่งโล่งจ้าไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่คาก็จะลุล่วงธรรม 

สว่างไสวในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และไม่เกิดอีก ว่าง ๆ อยู่แล้ว 

นิพพานอยู่แล้ว !

 ทุกชีวิตทุกดวงจิตวิญญาณสักวันหนึ่งจะต้องจบ–ต้องดับ ต้องจบ

สังสารวัฏอยู่แล้ว เว้นเสียแต่ว่าเร็วหรือช้าเท่านั้น เพราะทุกชีวิตถ้าไม่วกวน

ไม่สังสารวัฏไม่สังสารวนเพื่อจะจบ แต่ให้จบทุกเส้นทาง 

 อยู่บนพื้นฐานของการไม่ติดยึด ก็อยู่บนพื้นฐานของนิพพานอยู่

แล้ว

 “ชีวิตเลือกไม่เกิดก็ได้นะ ถ้าจะเลือก!”
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๑๕.  มนุษย์เกิดมาอีกท�าไม?

 สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 มนุษย์...เกิดมาท�าไม	?....

 กาย-จิต รูปธาตุ-นามธาตุ รูป-นามขันธ์ห้า กาย-เวทนา-สัญญา-

สังขาร-วิญญาณขันธ์  เกิดเพราะมีผู้สร้าง-ผู้เสวย	!	

กิเลสวัฏ

	 	

	 	 	 				วิปากะวัฏ	 	 กรรมวัฏ

 วัฏฏะ	๓	นี้	ขยายเป็นวงจรวัฏฏะใหญ่ ๑๒ ตัวปัจจัย  เป็นปัจจัย

การ ๑๒ หรือเรียกว่า “ปฏิจจสมุปบาทธรรม”  ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้

ธรรม “อริยสัจ ๔” แล้วพิจารณาธรรมเป็นปัจจัยการ ๑๒ โดยอนุโลมไปตาม

ล�าดับและปฏิโลมย้อนกลับในสัปดาห์ที่เจ็ดหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้    มีดังนี้

 อวิชชา	  สังขาร (เจตนากรรม)  วิญญาณขันธ์  นามรูป 

 อายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ -

ชาติ - ชรามรณะฯ  อวิชชาฯ

 เหตุ หรือสมุทัย อริยสัจ ได้แก่ “อวิชชา” แปลว่า “ตัวหลงรู้” เมื่อใด	

ตาเห็นรูป, หูได้ยินเสียง, จมูกได้กลิ่น, ลิ้นรู้รส, กายสัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ 

ใจรู้อารมณ์คิดนึก แล้วอวิชชาตัวหลงรู้เกิดขึ้นเข้าไปท�างานทันที เป็นเหตุให้

สมุทัยอริยสัจอันได้แก่ตัณหาเกิดขึ้นมาพร้อมด้วยและเป็นเหตุ เป็นปัจจัย

ให้ปัจจัยการทั้ง ๑๒ ตัวเกิดขึ้น พร้อมกันด้วยทั้งชุด  

 เมื่อนั้นกาย-จิต รูป-นาม ขันธ์ห้าย่อมเกิดสมบูรณ์ ร่างกาย-จิตใจ

วัฏฏะ	๓
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ชีวิตของมนุษย์สัตว์ย่อมเกิดขึ้นมาด้วยประการฉะนี้ ! 

 มนุษย์ที่ยังมีกิเลส คือตัณหา ก็ยังต้องกระท�ากรรมและเกิดผลเป็น

วิบากกรรม เรียกว่ามีผู้สร้างและผู้เสวย  

 ตัวอย่าง เช่น ท�าบุญกุศลให้ทาน รักษาศีล วิบากคือมาเกิดเป็น

มนุษย์และเทวดา เจริญสมาธิสมถะได้ฌานก็ต้องไปเกิดบนพรหมโลก  ทั้ง

มนุษย์เทวดาหรือพรหมต่างก็ตกอยู่ในสภาพอนิจจัง มีอายุรกรรมเป็นของ

ชั่วคราวทั้งสิ้น เกิดเป็นเทวดา–พรหม ก็ทุกข์อย่างเทวดา–พรหม 

 ธิดากษัตริย์ชื่อ อุพรี เจริญฌานไปเกิดบนพรหมโลก จุติเคลื่อน

จากพรหมโลกมาเกิดเป็นนางลูกสุกรในโลกมนุษย์ พระพุทธองค์ทรงตรัส

บอกพระอานนท์ขณะทรงบิณฑบาตโปรดสัตว์ในเช้าวันหนึ่ง หาอ่านราย

ละเอียดในหนังสือมนุษย์ฯ เล่ม ๑๕  

 เจริญเจตนากรรมแบบไหน ก็ต้องไปรับชดใช้กรรมแบบนั้น สัตว์

โลกจึงเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ 

 เพราะเหตุนี้ จึงทรงตรัสให้ดับที่ตัวหลงรู้ที่ปัจจัยการ ๑๒ นั้นเสีย 

 ถ้าหากดับตัวหลงรู้ทางอายตนะตา หู ฯลฯ เสียได้ โดยอวิชชา     

ตัวหลงรู้ดับ ตัณหาสมุทัยอริยสัจก็ดับ  ภพ-ชาติ-ชรามรณะฯ ก็ดับไปด้วย 

นิโรธนิพพานฉับพลันทันที  

 “ดับตัวหลงรู้อวิชชาอย่างไร?  หรือดับปัจจัยการ–ปฏิจจสมุปบาท 

อย่างไร?”   ได้กล่าวไว้โดยละเอียดแล้วในหลายบทก่อน

 ขอเน้นย�า้ เจ้าตัวหลงรู้หรือโมหะอวิชชานี่ส�าคัญ  มันแฝงหลอกให้

หลงดิ้นรน พยายามเข้าไปแทรกซ้อนกระท�ากรรมใหม่ ซ้อนมโนด้วยความ

หลงยึดเอาอัตตาด้วยตนของตน  จะเลือกเอาแต่สุขปฏิเสธทุกข์ นี่มันหลง

ซ้อน 

 แล้วยังมีตัณหาอุปาทานในรูปแบบตามความอยาก ตามกระแส

นิยม พากันหลงเอาอัตตาไปท�าเอา เจริญเอา ฝึกเอาสมาธิสติปัญญาฌาน
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ญาณ คิดว่าจะท�าให้วิมุติหลุดพ้น จึงกลายเป็นทุกข์ใหม่ซ้อนทุกข์วิบากเก่า   

 มันจึงสวนทางกับวิบากที่เป็นทุกข์ตามธรรมชาติซึ่งมันอนิจจัง

ชั่วคราว  มันผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปตามอายุรกรรมวิบากของมันเอง  

มันปล่อยออกวางออกของมันเอง ไม่ต้องเข้าไปท�าอะไรกับมัน   

 นิพพานไม่ใช่ผลของการกระท�าบ�าเพ็ญ หรือเจริญสติ ฝึกสติ ไม่ใช่

ผลของกรรม ไม่ใช่กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม ไม่ใช่มายากรรม-จริต

กรรม หรือพิธีกรรม รูปแบบขั้นตอนอะไร 

 นิพพานจบทุกกิจกรรม จบตัณหา คือ ความว่าง วิมุตติหลุดพ้น    

(Liberation, Supreme freedom) นิโรธนิพพานทันที 

 ไม่ต้องเริ่ม–ต้องจบ แต่มันจบอยู่แล้ว นิโรธนิพพานอยู่แล้ว ! 

 ไม่ต้องปฏิบัติกระท�ากรรม (ฐาน) อะไรแบบไหนอีก  ให้แล้ว ๆ ไป

ทุกขณะจิต ไม่ต้องท�าอะไรกับจิต ถ้าท�าก็อัตตา ตัณหาอุปาทาน แต่ให้ปลง

ปล่อยวางไม่ติดยึด  ไม่ใช่ให้ปฏิบัติหรือติดยึดกรรมวิบาก เพราะมันอนัตตา

อยู่แล้ว 

 ปฏิบัติเป็นกรรม  ปฏิบัติเป็นอัตตา  ไม่อนัตตา!

 ขอให้คาถาท่องไว้ประจ�าใจตลอดเวลา คือ  “ช่าง กับ ท่ามกลาง 

(สักแต่ว่า)”  นึกถึงหลวงพ่อช่าง	ไว้ก็ได	้ช่าง!...ตลอดชีวิตไม่ติดคาไว้ที่ใจ!	

 ช่าง  คือ สติชนิดตัด-ตัดผัสสะ-ละก่อนรู้ ส่วนค�าว่า “ท่ามกลาง” 

อธิบายค�าว่า “ช่าง” อีกทีหนึ่ง ให้เข้าใจว่า

 ให้ท่ามกลาง ระหว่างขณะ	 ตาเห็น	 กับ	 รูป ให้ท่ามกลางระหว่าง

ขณะที่หูได้ยิน กับ เสียง ฯลฯ วางธาตุขันธ์ให้เป็น  อย่าเอาธาตุขันธ์ไปสู้รบ

กับใคร? ไม่เลือกข้างตรงไหน? ท่ามกลางไม่ตรงอะไรๆ ไป  ให้สักแต่ว่า-

เห็นก็เหมือนไม่เห็น ฯลฯ 

 ไม่เจตนาจ้องจะต้องรู้ต้องเห็นเสมอไป เห็นก็ช่าง ไม่เห็นก็ช่าง...!
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 ให้ท่ามกลาง ระหว่างอายตนะภายในตา, หู, ฯลฯ กับอายตนะ

ภายนอก รูป เสียง ฯลฯ วางขันธ์และวางธรรมสติปัญญาญาณให้เป็น วาง

ขันธ์ให้เป็น จึงเป็นขันธวิมุตติ !

 ช่าง กับ ท่ามกลาง คือ ปลง ปล่อยวาง ยุติตัณหาสมุทัย วิมุตติ 

หลุดพ้น  นิโรธนิพพานฉับพลันทันที

 ส่วนการด�ารงชีวิต ปกติประจ�าวัน ช่าง-ท่ามกลางให้ไว จะตัดกิเลส

ตัณหาอุปาทานการยึดติดได้ไว  ส่วนการหาอยู่หากินอาชีพประจ�าวัน ก็

อุปโลกน์ด�าริสมมติสติปัญญา สัญญา ฌาน ญาณเอามาใช้ให้พอเหมาะ

พอดีแก่การกินการอยู่  ลดเจตนากรรมตัวจริงจังลง อย่าให้โลภเกิน 

โลดโผนเกินพอดี  ใช้แล้วให้รู้จักปลง ปล่อยวางตัวรู้สติปัญญาญาณให้

อาศัยใช้ชั่วคราว  ใช้แล้วให้แล้ว ๆ ไป  เมื่อไม่ใช้ขันธ์ก็ปล่อยว่างไป ไร้ไป 

อย่ามาแบกมาทรงเอาไว้  “สัพเพ ธัมมา อนัตตาฯ”  สติปัญญาญาณตัวรู้

วิญญาณขันธ์ของชั่วคราว อนัตตา ไม่ใช่อัตตา อย่ายึด ให้วาง อย่าเหนียว

แน่นกับตัวดูตัวรู้ อย่าเข้าไปยึด อย่าเหนียวแน่นแต่ให้คลายออก...ปล่อย

ออก...ช่าง..ๆ..ท่ามกลาง...ๆ ไป ฯ 

 ช่าง ตลอดชีวิตไม่ติดคาไว้ที่ใจ!

 “ตื่นโพลงโล่งจ้า...กว้าง ๆ...ไกล ๆ...ท่ามกลาง ไม่ตรงอะไร...ไม่

เลือกอะไร...สว่างไสว......ไร้ขอบเขตฯ”  ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับไปทุก

อิริยาบถ

 “ท่ามกลาง ระหว่าง เหน็ กบั รปู, ท่ามกลางระหว่าง ห ูกับ เสยีงฯลฯ

 เห็นส่วนหนึ่ง...เลย ๆ ออกไปส่วนหนึ่ง, ได้ยินส่วนหนึ่ง,  เลย ๆ 

ออกไปส่วนหนึ่ง ฯลฯ

 เห็นคน-ภูเขา-ต้นไม้, ให้เลย ๆ คน ภูเขา ต้นไม้ฯ ออกไป...”    

คลายจิตออกไป...กว้างขวางกว้างไกล...ไร้ขอบไร้เขตฯ” 

 “อโหสิ...ๆ...ๆ กรรมทุกอย่าง อโหสิ !.........”  
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 “ทุกสรรพชีวิต จิตวิญญาณ ขอจงได้มีส่วนแห่งบุญข้าฯ. ขอให้มี
ส่วนแห่งบุญข้าจงทั่วกันตลอดไป....”
 กล่าวจบแล้ว ให้หยาดน�า้ลงไป การหยาดน�า้เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่
แก่สรรพสัตว์ในโลกธาตุจักรวาล มีอานิสงส์มาก  หมั่นท�าบ่อยๆ จะ
ท่ามกลางได้ง่าย  ได้ไว  วิบากกรรมเก่าจะเบาบางลง และเมื่อวาระโอกาส
อธิวาสนามาถึง จะไม่ติด-ไม่ขัด-ไม่ข้อง-ไม่คา จะลุล่วงในธรรม สว่างไสว 
ในธรรม  วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์โดยไม่รู้ตัว
	 ป.ล.		ปัจฉิมลิขิต  ข้อความตอนท้าย ขอบันทึกต่ออีกนิด  บังเอิญ
มีค�าถามเข้ามาว่า
 “การปฏิบัติธรรม ผิดด้วยหรือ? ไม่ให้ปฏิบัติอะไรแล้วจะได้อะไร?  
แล้วทานศีล สมาธิ สมถะวิปัสสนาฌานญาณ สติสมาธิ ปัญญา มรรค มี
องค์ ๘  ศีล สมาธิปัญญา ไม่ดีหรือ?  ไม่ต้องท�าอะไรเลยหรือ?  ปฏิบัติ
ธรรมผิดจริงหรือ?”  ถามมาเป็นชุดเลย! 
 ตอบ:	  การปฏิบัติ คือเจตนา เป็นกรรม  เป็นสังขารเจตนากรรม  
ปัจจัยตัวที่ ๒ ต่อจากตัวอวิชชาหลงรู้ ในปัจจัยการ ๑๒ การกระท�าอะไร ๆ 
ทุกอย่างทั้งดี-ชั่ว เหล่านี้เป็นกรรม ย่อมมีผลเป็นวิบาก  เป็นตัณหาอุปาทาน 
ภพชาติชรามรณะฯ อันแสลงต่อนิโรธนิพพาน ให้นอกเหนือหลุดพ้นไปจาก
บุญกุศลความดี เพราะบุญบังนิพพาน ปฏิบัติอะไร ก็เป็นกรรมอันนั้นไม่
นิพพาน (นิพพานไม่ใช่กรรม ไม่ใช่กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม)
 ปฏิบัติสมาธิสมถะ ผลไปเกิดพรหมโลกและเขตแดนพิเศษ  ปฏิบัติ
เจริญสติภาวนา ผลไปเกิดเทวโลก  พรหมโลก ด้วยเจริญสติปัญญาขันธ์ 
ไม่วางวิญญาณขันธ์  ไม่วางธรรม  ไม่ นิโรธนิพพาน  เพราะตัวปฏิบัติเป็น
อัตตาตัณหาสมุทัยอริยสัจ แสลงต่อนิพพานเสียเอง  ความรู้สติปัญญาเป็น
ขันธ์ จะเอาขันธ์อัตตาไปเจริญธรรม เจริญอนัตตาได้อย่างไร ? ให้ใช้แต่

พอดี ไม่ต้องปฏิบัติขันธ์ หรือเจริญธาตุขันธ์  
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 ให้ปลงปล่อยวางธาตุขันธ์ มิให้ปฏิบัติ ปล่อยวางแล้วจึงว่าง ให้นอก

เหนือหลุดพ้นจากขันธ์ จึงขันธวิมุตติ

 นิพพาน เป็นความว่าง ไม่มีสภาวะ ลักษณะอาการ นิพพานนอก

เหนือกรรมและวิบากกรรม ปฏิบัติเพื่อจะเอานิพพานไม่ได้  นิพพานไม่มี

อะไร จะให้เอา-ให้เป็น หรือให้ถึงอะไร นิพพานไม่มี นิพพานคือว่าง เป็นผล

ของการยุติตัณหาสมุทัย เป็นผลของการคลายตัวของจิตที่บริสุทธิ์

 ส่วนเรื่องบุญทานการกุศลความดีทุกอย่าง  ให้ท�าเกื้อกูลสรรพสัตว์ 

อุปฐากอุปถัมภ์บ�ารุงสงฆ์และศาสนา ท�าดีแต่อย่าติดดี ท�าแล้วให้แล้วไป   

ไม่ต้องท�าเพื่อเอาดี  ทาน	 แปลว่า	 ให	้ ไม่ใช่เอา ให้ท�าความดีทุกอย่าง								

ท�าเหมือนไม่ท�า ไม่มีอัตตาตัวตนผู้ท�า ดังนี้	 จะไม่มีผู้สร้างและผู้เสวย  

อุปโลกน์ด�าริใช้ธาตุขันธ์ ท�าเหมือนไม่ท�า 

 ส่วนมรรคมีองค	์๘	ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เป็นไปเพื่อการปลงปล่อย

วางคลายจิตออกให้อยู่บนพื้นฐานของการไม่ยึดติด ไม่ตัณหาอุปาทาน ก็

นิพพานเป็นอนุปาทาโนปรินิพพายติฯ  

 อยู่บนพื้นฐานของการไม่ยึดติด! 

 “น�า้ไม่ติดใบบัว วารีไม่ติดปทุม ฉันใด มุนีผู้สงบย่อมไม่ติดขัดข้อง

คาอยู่ในอารมณ์ ฉันนั้นฯ 

 Just a drop of water does not cleave to the lotus leaf, or 

water to the lotus flower, a sage does not cleave to sights seen, 

sounds heard or experiences cognized.“ (ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 

๒๕/๔๑๓) 

 จึงยกขึ้นมากล่าว แสดงให้เห็นว่า  มนุษย์เลือกไม่เกิดได้  ได้ด้วย

การดับที่ตัวหลงรู้  หรือปัจจัยการ ๑๒

 ด้วยเพราะเหตุที่มนุษย์เกิดมาเป็นทุกข์  “ชาติปิ ทุกขาฯ”

 “ดังนั้น  มนุษย์...จะเกิดมาอีกท�าไม? ”
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๑๖.  อภิธรรมแบบไหน ?  

 สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ - ๖ เมษายน ๒๕๕๗

 พระไตรปิฎก เป็นค�าสอนทั้งหมดตลอด ๔๕ พรรษาของสมเด็จ

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ มี ๓ ปิฎก (๓ ตะกร้า) รวมค�าสอน

ทั้งหมดจ�านวน๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ หรือ ๘๔,๐๐๐ กอง แบ่งเป็นพระ

อภิธรรมปิฎกกึ่งหนึ่ง คือ ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่ง

เป็นพระวินัยปิฎก	และ พระสุตตันตปิฎก อย่างละครึ่ง

 ภายหลังจากท่ีได้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ทรมานเดียรถีย์นอก

ศาสนา คือครูทั้งหก(ปูรณกัสสป, มักขลิโคสาล, อชิตเกสกัมพล, ปกุธกัจ

จายนะ, สัญชัยเวลัฏฐบุตร และศาสดามหาวีระนิครนถ์นาฏบุตร) จนอัปยศ

อดสูสิ้นพยศ จึงได้ทรงเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาสัน

ดุสิตเทพบุตรพุทธมารดาที่ดาวดึงส์เทวโลกในวันเข้าพรรษาที่เจ็ดตลอด

พรรษา รวม ๓ เดือน พุทธมารดาบรรลุพระโสดาบัน และทรงเสด็จลงมา

สอนพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาวันต่อวัน ให้ถ่ายทอดให้ศิษย์ทั้งห้าร้อย

ตลอดพรรษานั้นบรรลุธรรมอรหัตผลอีกด้วย  

 ขอสรุปย่อพอได้อรรถสาระดังต่อไปนี้

อภิธรรมแท้แบบนักเรียน

 พระอรหันต์-พระอริยเจ้า-อริยสงฆ์ พุทธสาวก-สาวิกา ท่านจบจิต-

จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ ด้วยอภิธรรมที่ยิ่งกว่าธรรม โดยวางกรรม-      

วางธรรม-วิมุติกรรม-วิมุติธรรม จบกรรม-จบธรรม-จบจิต (จิตตื่นโพลง

โล่งจ้า...กว้างๆ...ไกลๆ	ไร้ขอบเขตฯ	สว่างไสว	ไร้เขต	ไร้ขอบฯ)	

 จบจิต	ด้วยจบเจตสิกที่ปรุงแต่ง เกิด-ดับ พร้อมกับจิตทั้ง ๗ ดวง 
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(เจตสิก เป็นธรรมะประกอบจิต เกิด-ดับ พร้อมจิต ดุจสรรพคุณเนื้อของยา

ที่อยู่ในเม็ดยา) คือ สรรพจิตตสาธารณะเจตสิกที่เกิด-ดับ พร้อมกับจิต    

ทุกครั้งด้วยเสมอตลอดไป จนกว่าจิตดวงนั้นจะดับตายเป็นสมุจเฉทมรณะ

นิพพาน มีทั้งหมด	๗	ดวง	ได้แก่

 ๑. ผัสสะเจตสิก คือ ตัวกระทบสัมผัส หรือตัวชนระหว่างอารมณ์

ภายนอก (รูป, เสียง  ฯลฯ) กับทวารภายใน (ตา, หู ฯลฯ) ท�าให้เกิดวิญญาณ 

เห็น, ได้ยิน ฯลฯ เป็นต้น

  นี้เป็นกรรมเก่า เป็นวิบากผ่านเข้ามาแล้ว ย่อมผ่านออกไปเอง ตาม

อายุรกรรมของมันเอง เป็นธาตุบริสุทธิ์ เป็นธาตุผันแปรอนิจจังชั่วคราว ไม่

ยั่งยืน พร้อมสลายตัวของมันเอง บนพื้นฐานของการไม่ยึดติด

  ให้ยอมรับทุกครั้งทุกขณะจิต ที่กระทบเห็น, ได้ยิน ฯลฯ เป็นต้น 

ให้ปลง-ปล่อย-วาง-ช่าง-ท่ามกลางออกไป-คลายจิตออกไป...ให้แล้วเลยๆ 

ไปทุกๆ อารมณ์ขณะจิต อย่าเกาะยึดติด เพราะมันยึดไม่อยู่-เกาะไม่ติด ยึด

ไม่ติด-เกาะไว้ไม่อยู่ของมันเองอยู่แล้ว มันอยู่บนพื้นฐานของการไม่ยึดติด 

มันอนิจจังชั่วคราวตามอายุรกรรมของมันอยู่แล้ว ให้ยอมรับมันเสีย

  การยอมรับ เป็นการวางจิตเฉยอุเบกขาสุญญตา สลายทิฏฐิมานะ

อัตตาตัวตนฉับพลัน เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์..ต่ืนโพลงโล่งจ้า.ฯ       

นิพพาน คือว่างๆ เป็นการยุติตัณหาสมุทัยอริยสัจ นิโรธนิพพานฉับพลัน

ทันที !

  ให้ช่างๆ ไปทุกอารมณ์ (ช่าง คือ สักแต่ว่า...ๆ) เป็นตัวตัดผัสสะ

เจตนาอ่อนลง มีสติตัดละเสียก่อนที่จะเข้าไปรับรู้รับทราบ สติตัดอัตตาตัวผู้

รู้ผู้เห็น กับ สิ่งที่ถูกรู้เห็น... หมดตัวเองในเห็น, ได้ยิน...อนัตตาทันที

	 ๒.	สัญญาเจตสิก และ ๓. เวทนาเจตสิก คือตัวสัญญาเก่าๆ ที่เคย

คุ้นเสพจ�าได้หมายรู้ ที่ถูกบันทึกประทับรับรู้รับทราบสะสมต่อภพต่อชาติไว้
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ในจิตมาแต่อดีตชาติก่อนๆ แล้วสัญญาส่งต่ออารมณ์กระทบให้เวทนาเสวย

อารมณ์ พึงระวังกรรมจะเข้าไปแทรกซ้อนอารมณ์วิบากลงไปที่มโน กลาย

เป็นมโนกรรมใหม่จะเกิดตรงนี้ จะเกิดเวทนาความพอใจ-ไม่พอใจ คติ-

อคติ ชอบ-ชัง อภิชฌา-โทมนัส อยู่ที่ตรงนี้ ให้ปล่อย-ปลง-วางจิตไปเสีย เอา

อภิชฌา และโทมนัสออกไปจากโลกทวารตา, หู ฯลฯ เสีย

  ให้ยอมรับว่า วิบากคือหนี้กรรมที่จะต้องได้รับการชดใช้หนี้ นี้เป็น

กรรมเก่าผ่านเข้ามาชั่วคราวแล้วผ่านออกไป	ตามอายุรกรรมของมันเอง ไม่

ต้องท�ากรรม (ฐาน) อะไรซ้อนลงไปที่มโน ไม่ต้องท�าอะไรกับจิต วางจิตด้วย

วางเฉยอุเบกขาสุญญตา ท่ามกลางออกไป ไม่เลือก–ไม่ตรงอะไร–คลายจิต

ออกไปกว้างๆ ...ไกลๆ จิตผ่อนอ่อนตัวลงผ่านออกไปของมันเอง เมื่อวาง

สัญญา–เวทนาลงได้ ตัณหา–อุปาทานไม่เกิด นิโรธนิพพานฉับพลันทันที

 ๔. มนสิการเจตสิก ความใส่ใจ และ ๕. เจตนาเจตสิก ความจงใจ

ต่ออารมณ์ เจตสิกทั้งสองนี้ส�าคัญนัก เพราะเป็นตัวอัตตาที่ปฏิฆะปฎิเสธ

คอยจะเข้าไปแทรกซ้อนอารมณ์วิบากกรรมลงมโนด้วยทิฏฐิมานะอัตตาตัว

ตน อันมีเจตนาเป็นตัวกรรมให้ไปเกิดอีก

  ให้ลดตัวเจตนาจงใจต่ออารมณ์-ความใส่ใจต่ออารมณ์ทุกอารมณ์

ที่กระทบ ลดตัวจริงจังลง สุข-ทุกข์ ก็ชั่วคราวเป็นของไม่จริง ชีวิตก็ชั่วคราว

อย่าดันเข้าใส่กับชีวิต อุปโลกน์ด�าริใช้ธาตุขันธ์ กาย-ใจ แต่พอดี แก่การ

เป็นการอยู่ การหาอยู่หากินสัมมาอาชีพ ให้นอกเหนือไร้เงื่อนไขเป้าหมาย

ออกไป คืนกาย-จิตสู่ความเป็นอิสระแก่โลกธาตุเป็นอนัตตาธาตุ ท�าเหมือน

ไม่ท�า ไม่มีผู้ท�า-ผู้เสวย ให้เป็นสักแต่ว่าท�า โดยไร้เจตนากรรม ลดตัวจริงจัง

ลง การปล่อยวางก็ง่าย (ให้ขอขมากรรม-ประกาศสละถอนความมุ่งหวังตั้งเอาฯ)

  เมื่อไม่เจตนา-ไม่มนสิการก็ไม่เป็นกรรม สิ้นกรรม ก็นิโรธนิพพาน 

 ๖. เอกัคคตาเจตสิก ความมีอารมณ์หนึ่งเดียวเป็นเอกสภาวะ และ  
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 ๗. ชิวิตินทรีย์เจตสิก ความรักษากายธาตุ-จิตธาตุ ให้ด�ารงธาตุ

ขันธ์อยู่ได้

  ให้ยุติอารมณ์เอกสภาวะที่คับแคบข้องคา เป็นทางตันดุจสุนัขจน

ตรอก ในตบะฌานญาณไม่สว่างไสวและจะต้องไปเกิดในเขตแดนพิเศษ

แห่งการใช้กรรม (เช่น สัตว์กึ่งเทพจ�าพวกภูมิเหล่านาคา เป็นต้น)  โดยไม่

ต้องบริกรรม ไม่เสาะแสวงหา ไม่เพ่ง–ไม่จ้องแม้น้อมว่าจะเอา ไม่จดจ่อต่อ

อารมณ์เฉพาะแคบๆ ไม่เฝ้าอารมณ์กระทบ ไม่เฝ้ายามอัตตาตัวเอง แม้ดูจิต

ก็ไม่ต้อง แต่ให้ปลง ปล่อยวาง คลายจิตออกกว้างๆ วางจิตออกไปท่ามกลาง 

ไม่ตรงอะไร ไม่เลือกเอาอะไร เห็น, ได้ยิน ฯลฯ ตาเห็นรูปให้ท่ามกลาง

ระหว่างตาเห็นกับรูป หูได้ยินกับเสียง จมูกลิ้นกายใจก็ให้เหมือนกัน ใจที่

คิดกับอารมณ์เรื่องราว ก็ให้เหมือนกัน ให้ท่ามกลางออกไป ให้แล้วเลยๆ 

ออกไป ไม่สแกน–ไม่โฟกัส ไม่ต้องชัดตรงอะไร กว้างๆ ออกไป จะช่วยให้

ตัวผัสสะที่กระทบชนอารมณ์และจิตเจตสิกอื่นๆ อ่อนตัวลงตาม จนไม่มี

เกิด ไม่มีดับ ตัณหา–อุปาทาน–ภพ–ชาติฯ เกิดไม่ได้ นิโรธนิพพานทันที

  เจตสิกธรรมชาติประกอบจิต มีทั้งหมด ๕๒ ลักษณะ หรือดวง เป็น

อกุศล ๑๔ กุศลโสภณ ๒๕ ปกิณณกะทั้งกุศล–อกุศลไม่เสมอไปทุกดวง ๖ 

และเป็นสาธารณะแก่จิตทั้งกุศล–อกุศลเสมอไปทุกดวงอีก ๗ ดวง

  เจตสิกสาธารณะ ฯ ทั้ง ๗ นี้ส�าคัญนัก จึงยกขึ้นมาแสดงว่าเป็น

กลไกแห่งการก�าเนิดก่อเกิดกรรม เพราะเกิดกับจิตวิญญาณขันธ์ด้วยทุก

ครั้งทุกคราไป	ที่กระทบอารมณ์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย จึงเป็นทั้งผู้สร้าง-

และผู้เสวยสังสารวัฏธาตุขันธ์อันยาวนานไม่รู้จบ “กรรมที่กระท�าลงไป แม้

เพียงเล็กน้อย ที่จะไม่ให้ผลเป็นวิบาก เป็นไม่มี”

  	 แต่สามารถรู้จบภพชาติได	้ โดยจะไม่ต้องเป็นไปตามกรรมอีก    

ต่อไป โดยให้ยุติกลไกแห่งกรรม ตรงต่อเนื้อหาพระนิพพานอยู่แล้ว ด้วย



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๘ ตอน จบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ

138

การยุติเจตสิกทั้ง ๗ ดวงนี้ อย่าให้มามีอ�านาจบทบาทก�ากับการแสดงการ

สร้างและการเสวยอกีต่อไป แต่ให้อปุโลกน์ด�ารขิึน้ใช้ชัว่ครัง้คราวเมือ่จ�าเป็น

และพอดีแก่การเป็นการอยู่ในชีวิต ใช้กาย-จิต ธาตุขันธ์ให้พอดี ไม่โลภ-   

ไม่โลดโผนเกินพอดี ใช้แล้วรู้จักวางให้เป็น อย่าดันทุรังใช้อยู่ตลอด ใช้แล้ว

ให้คลายออก-สละออก-ปลงออก-ปล่อยออก-วางธาตุขันธ์กายจิตให้เป็น

  ลดตัวเจตนากรรมมุ่งหวังตั้งเอาปรารถนาเอามาลง ลดตัวจริงจัง

กับชีวิตลงให้พอดี ชีวิตธาตุขันธ์เป็นของช่ัวคราว ให้นอกเหนือเงื่อนไข    

เป้าหมายใดๆ ออกไป

  พึงลบล้างสัญญาเก่าที่บันทึกประทับรับรู้รับทราบ ตามที่ได้เคย 

เสพคุ้นเป็นอาจิณณกรรมมาแต่อดีตชาติก่อนๆ เสียด้วยการขอขมากรรม-

ประกาศสละถอนความมุ่งหวังต้ังเอาด้วยตัณหาอุปาทาน-ชดเชยชดใช้วิบาก

กรรมเก่าด้วยการกรวดน�้าอุทิศบุญ โดยน้อมองค์คุณพระสัมมาสัมพุทธะ 

ขึ้นเป็นประธานให้ทรงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรม-วิมุตติกรรม 

 ส�าหรับอภิธรรมแท้แบบชาวบ้านไร้เงื่อนไข 

 พึงอุปโลกน์ด�าริในใจแผ่วเบาเพียงเท่านี้...ว่า

 “ต่ืนโพล่งโล่งจ้า..กว้างๆ..ไกลๆ...คลายจิตออกไป...ท่ามกลางไม่

ตรงอะไร...ไม่เลือกอะไร...สว่างไสวไร้ขอบเขตฯ” 

 “อโหสิ...อโหสิ...อโหสิ...กรรมทุกอย่าง...อโหสิ ! ทุกสรรพชีวิตจิต

วิญญาณ ขอจงมีส่วนแห่งบุญข้าฯ.. มีส่วนแห่งบุญข้าฯ จงทั่วกันตลอดไป”

 แล้วให้หยาดน�้าลงไป...

 พึงกล่าว..อโหสิ...บ่อยๆ  ลากเสียงหนักๆ ยาวๆ และลึกๆ อโหสิ

ทุกครั้ง วิบากกรรมเก่าวิมุติหลุดออกทุกครั้ง

 การหยาดน�้าหรือกรวดน�า้ เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่แก่สรรพสัตว์ทั่วถึง

ทั้งสังสารวัฏทุกชั้นภูมิ (จ้าๆ ...กว้างๆ...ไกลๆ...) ได้รับผลบุญทั่วถึงกันทุก
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ชั้นภูมิ มีอานิสงส์มาก มีผลให้จิตคลายตัว เจตสิกทั้งหลายหมดอ�านาจ

บทบาทอัตตาหน้าที่ลง ไม่เกิดไม่ดับ กิเลสตัณหาอุปาทานสมุทัยดับ นิโรธ

นิพพานฉับพลันทันที

 โมหะอวิชชาดับเป็นตทังคะชั่วขณะๆ ไปจนกระทั่งดับไปเป็นสมุจ

เฉทเด็ดขาด ไม่เกิดอีก

 “ช่าง...ท่ามกลาง..กว้างๆ...ไกลๆ... จ้าออกทุกครั้ง เห็นก็ช่าง...

ได้ยินก็ช่าง...ฯลฯ  เป็นตทังคะวิมุตติ นิโรธนิพพานชั่วขณะทุกครั้ง !” 

 จะเลือกเกิด หรือ เลือกไม่เกิดอีก ก็ไม่ว่ากัน แต่ได้น�าอภิธรรมทั้ง

สองแบบมาว่า ไม่ต้องเรียนอภิธรรมแบบนักเรียนก็ได้ ให้ใช้อภิธรรมแท้

แบบชาวบ้านง่ายๆ ไร้รูปแบบพิธีกรรมพิธีการใดๆ แต่อยู่บนพื้นฐานของ

การไม่ติดยึด (ว่างๆ) และศิษย์พระสารีบุตรทั้งห้าร้อย เรียนโดยฟังพระ

อภิธรรมแล้วท่านคงไม่ได้ใช้วิธีนับการเกิด-ดับของจิตเป็นดวงๆอย่าง

ปัจจุบันนี้เป็นแน่!

 แต่ถ้าหากเรียน ก็ต้องให้เข้าใจ และได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นสาระ

แก่นสารแก่ชีวิต เหมือนเรียนรู้ตัวยาแล้ว ให้รู้จักปรุงยากินเองด้วย ไข้จึง

หาย อย่างที่ได้น�าเสนอมานี้ จะได้ไม่ต้องเกิดบ่อยๆ อีกหลายชาติ

 อ้อ! ตัวเรียน-ตัวรู้นี่ยังเป็นสังสารวัฏ หลงรู้-หลงแบกคัมภีร์อยู่นะ 

ยังไม่จบกรรม-จบกิจ ให้จบกิจเสียด้วยบนพื้นฐานของการไม่ติดยึดในรู้-

ตัดตัวรู้-วางรู้เสียด้วย จึงตรัสรู้

 จะได้จบกิจ	-จบกรรมสังสารวัฏกันเสียที!
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๑๗. ปัจฉิมกถา : ธรรมะที่ทวนกระแสโลก  

 สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๕๗

	 ธรรมะ เป็นสภาวะ หรือสรรพสิ่งปรากฏการณ์ประจ�าโลกธาตุ อย่าง

แคบหมายถึง พระธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่

 ๑. โลกียธรรม อันเป็นวิสัยโลกทั้งหมดที่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกัน

เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นกรรมตัณหาทิฏฐิปรุงแต่งยึดครองและไม่ยึดครอง เป็น

สภาวะที่เนื่องด้วยโลกทั้งที่มีรูปและไม่มีรูป ได้แก่ รูปธรรม–นามธรรมอิง

ธรรมทั้งโทษและคุณธรรม และอย่างแคบหมายถึงอาสวะกิเลสทั้งปวง

 ทรงตรัสสอนประโยชน์โลก(นี้)และประโยชน์โลก(หน้า)

 “จิตย่อมหวั่นไหวไปกับโลกธรรมแปด (เปื้อน) !”

 ๒. โลกุตตรธรรม อันมิใช่วิสัยของโลก เป็นสภาวะพ้นโลก ไม่เนื่อง

ด้วยทั้งโลกและธรรมไม่อิงคุณธรรม ทรงตรัสสอนปรมัตถประโยชน์ คือให้ 

วางธรรมพ้นธรรมทั้งปวง ได้แก่ มรรคผลนิพพาน ได้แก่ ความว่างจาก

ธรรมและโลกียธรรมทั้งปวง “จิตไม่หวั่นไหวเมื่อกระทบกับโลกธรรมแปด”

	 สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่ 

คือ สัจจะความจริงของโลกอันประเสริฐ ๔ ประการ ย่อลงเหลือ ๒ ได้แก่ 

สมุทัย	เหตุกับผลคือ ทุกข์๑  และมรรค เหตุกับผลคือ นิโรธนิพพาน๑

 ทรงตรัสรู้	อริยสัจ ๔ อันเป็นโลกุตตรธรรมโลกอย่างยิ่งเป็นปรมัตถ

ประโยชน์สูงสุด (ในประโยชน์ ทั้ง ๓ ) คือ นิพพาน 

 ส�าหรับโลกียธรรม ทรงตรัสสอนประโยชน์เบื้องต้นในชาตินี้เป็น

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์และประโยชน์อย่างกลางในชาติหน้า เป็นสัมปรา	

ยิกัตถประโยชน์	
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 ทรงประกาศพระศาสนาเผยแผ่พระธรรมค�าสอนโปรดสรรพสัตว์ 

๔๕ พรรษา รวมพระธรรมค�าสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และนับแต่พุทธ

ปรินิพพานจนถึงปัจจุบันรวม ๒๕๕๗ปี ประกาศฉลองปีพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ 

ปี ในวันวิสาขบูชาเมื่อสองปีที่ผ่านมา

 บัดนี ้ พุทธบริษัททั้งหลาย ได้สืบต่อพระสัจจธรรมค�าสอนเป็นไป

ตามพุทธโอวาทพุทธประสงค์หรือไม่หนอ ?

 ความยาวนานของกาลเวลาอย่างหนึ่ง กระแสของสังคมโลกหรือ

พฤติกรรมของสัตว์โลกอย่างหนึ่ง ประกอบกับได้ทรงมีพุทธพยากรณ์ ๑๖ 

ประการ ไว้แล้วว่า กาลล่วงไปเกินกึ่งของพระศาสนาตถาคตความอันตรธาน

ของค�าสอนเหล่านั้นจะปรากฏในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต

 ทรงตรัสพระพุทธวจนะไว้หลายพระสูตร ขอยกขึ้นมาแสดง ดังนี้

	 โคตมีสูตร

 “...ธรรมใดเป็นไปเพื่อความคลายก�าหนัด ปราศจากความประกอบ

ทุกข์ ไม่สั่งสมกองกิเลส มักน้อย สันโดษ ความสงบสงัดจากหมู่ ปรารภ

ความเพียร เป็นผู้เลี้ยงง่าย..ธรรมวินัยนี้ เป็นค�าสั่งสอนของตถาคต...”

 อาณีสูตร	๑๖/๓๑๑ สังยุตตนิกาย

 “สมัยหนึ่ง...กลองศึกอานกะของกษัตริย์ทสารหะแตก ได้หาเนื้อไม้

อื่นท�าเป็นลิ่มเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น นานเข้า...เนื้อไม้เดิม

ของตัวกลองหมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ท�าเสริมใหม่เท่านั้น ฉันใด

 ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต ค�าสอนเหล่าใดที่เป็นค�าของตถาคต 

เป็นข้อความอันลึกซึ้งชั้นโลกุตตระ เฉพาะว่าด้วยเรื่องสุญญตา มีผู้น�ามาก

ล่าวอยู่จักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง จักไม่

ส�าคัญว่าควรศึกษาเล่าเรียน

 ส่วนค�าสอนใด ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่มีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะ
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อันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เมื่อมีผู้น�ามากล่าว จักฟังด้วยดี จักเงี่ยหูฟัง 

จักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง จักส�าคัญว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเล่าเรียน ความ

อันตรธานของค�าสอนเหล่านั้น ที่เป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึกซึ้งชั้น

โลกุตตระ เฉพาะว่าด้วยเรื่องสุญญตา ก็เปรียบได้กับเนื้อไม้เดิมของตัว

กลองศึกอานกะที่อันตรธานหมดสิ้นไป ฉันนั้น”

 (หมายเหตุ ค�าสอนเป็นข้อความอันลึกซึ้งชั้นโลกุตตระ เฉพาะว่า

ด้วยเรื่องของสุญญตาแล้ว นอกนี้ยังมีอยู่อีกได้แก่ อนิจจตา ทุกขตา 

อนัตตา ตถตา ธัมมนิยามตา อิทัปปัจจยตา อตัมยตา และธัมมัตฐิตตา-     

ผู้รวบรวม)

 กาลามสูตร

 “...กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมนี้เป็นอกุศลมีโทษ 

เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์ ท่านพึงละเสีย...”

 โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ ย่อมฆ่า ย่อมลัก 

ผิดประเวณี พูดเท็จไม่เป็นประโยชน์ เป็นอกุศล เป็นไปเพื่อทุกข์ ท่านผู้รู้ติ

เตียน ท่านพึงละเสีย...

 อย่าได้ถือโดย ...ฟังตาม ๆ กันมา

    ...ว่าเป็นของเก่าสืบ ๆ กันมา

    ...อ้างต�ารา

    ..เหตุนึกเดาเอา

    ...คาดคะเน

    ...ความตรึกตามอาการ

    ...ชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตน

    ...เชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้

    ...นับถือว่า สมณะผู้นี้เป็นครูของเรา ฯลฯ
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 ...เมื่อใด ท่านรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมนี้เป็นกุศล	 ไม่มีโทษ	 ท่านผู้รู้

สรรเสริญ	เป็นไปเพื่อประโยชน์	เมื่อนั้นท่านพึงถึงพร้อมธรรมเหล่านั้นอยู่เถิด

 อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ เมื่อเกิดขึ้นในสันดาน ย่อมเกิดขึ้นเพื่อ

ประโยชน์ เป็นกุศลไม่มีโทษ ท่านพึงถึงพร้อมธรรมเหล่านั้นอยู่เถิด

 อย่าได้ถือโดย...ฟังตาม ๆ  กันมา ฯลฯ...นับถือว่า สมณะผู้นี้เป็นครู

ของเราฯ”

 จากค�าสอนในพระสูตรข้างต้น ล้วนสอดคล้องต่อเนื้อหาธรรม

อริยสัจที่ได้ทรงตรัสรู้ กล่าวคือ “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ ทรงตรัสเหตุและความ

ดับเหตุ มีปรกติทรงตรัสสอนอย่างนี้ !”

 ดับเหตุ ตัณหาสมุทัย ทุกข์ดับ นิโรธนิพพาน !

	 นี่คือ	พระสัจจธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์	แต่เดิมมา

 ปัจจุบัน กระแสโลกกระแสธรรม ตรงตามพระสัทธรรมค�าสั่งสอน

เดิมหรือไม่ ?

 “ท่านคงพอที่จะตอบค�าถามนี้ได้บ้างละกระมัง !”

 ขอยกพุทธโอวาทสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงตรัสว่า

 “หากภิกษุทั้งหลายจักพึงปฏิบัติดี-ปฏิบัติชอบในธรรมนี้แล้วไซร้ 

โลกนี้จักไม่พึงว่างเปล่าจากพระอรหันต์ (มรรคผลนิพพาน)”

 ทรงตรัสรู้ โลกุตตรธรรมและทรงตรัสสั่งสอนด้วยโลกุตตรธรรม 

กล่าวคือ “ให้ดับเหตุตัณหา สมุทัย ทุกข์ดับ นิโรธนิพพาน”

 ปัจจุบัน ชาวโลกยกย่องประเทศไทยเป็นดินแดนวิไลของความ

เจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา องค์การพุทธบริษัทได้ด�าเนินตามพุทธ

ประสงค์ กล่าวคือ “ดับเหตุตัณหาสมุทัย ดับทุกข์ ให้แก่ชาวโลกและสรรพ

สัตว์ทั้งหลายอยู่หรือหนอ ?”

 ...ได้เผยแผ่พระธรรมค�าสอน อันเป็นวิสัยโลกหรือธรรมอันพ้นจาก

วิสัยโลกหรือหนอ ?
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 แท้จริงแล้ว	ทรงตรัสว่า “เราไม่ขัดแย้งกับโลก แต่โลกย่อมขัดแย้ง

กับเรา”

 แต่ก็ช่างเถอะ เพราะถึงอย่างไรโลกวิสัยย่อมขัดแย้งกับโลกพ้น

วิสัย	 โลกียะย่อมขัดแย้งกับโลกุตตระแน่นอน ดังนั้นที่กล่าวว่า ธรรมมะที่

ทวนกระแสโลกนั้น น่าจะไม่ใช่เสียแล้ว แต่ควรจะกล่าวว่า โลกที่ทวน

กระแสธรรม แต่ก็ช่างเถอะ!

 “ธรรมะที่ทวนกระแสโลก” ที่กล่าวถึงนี้ ประสงค์ที่จะให้ทบทวน

อดีตพุทธกาลกับปัจจุบันกาลนี้ ว่าพระสัทธรรม พระสัมมาสัมพุทธะยังมีอยู่

ถึงปัจจุบันนี้หรือไม่ ปัจจุบันนี้เผยแผ่พระสัทธรรมค�าสอนกันอย่างไร ? เป็น

ไปตามพุทธโอวาทพุทธประสงค์ตามพระสูตรข้างต้นหรือไม่ ?

 ทาน แปลว่า การให้ การสละออก ให้แล้ว ๆ เลย ไม่ใช่ให้เพื่อ

ปรารถนาบุญกุศลมรรคผลนิพพาน ตอบแทน  ศีล แปลว่า วิรตี คือ วิรัติงด

เว้น–ละเว้น ไม่ใช่ให้ถือหรือรักษา หรือให้นับเป็นข้อ ๆ เหมือนนายโคบาล

นับโคเข้าคอก-ออกคอก ไม่เคยได้ลิ้มปัญจโครสทั้งห้า อย่างนี้ไม่ใช่ และ 

ภาวนา แปลว่า ฟังธรรมเทศนา แสดงธรรมเสวนาธรรม และมีความเห็นถูก

ตรงพระสัทธรรมค�าสอนของพระองค์

 ทรงตรัสสอน แสดงธรรมไปตามล�าดับ ๕ ข้อ บรรลุธรรมมากมาย

อันได้แก่ ทาน-ศีล-สวรรค์-โทษของสวรรค์หรือกาม-เนกขัมมะการออก

บวช	 ปัจจุบันนี้ยังคงค�าสอนของพระพุทธองค์อยู่ครบถ้วนอนุบุพพิกถา ๕ 

ข้ออยู่หรือหนอ? หรือว่ายังคงพรรณนาถึงความสุขบนสวรรค์ชั้นดุสิตบุรี  

ยังไม่จบ ถ้าหากยังไม่จบ ภพชาติก็ยังไม่จบอยู่เหมือนกัน พระพุทธองค์

ตรัสสอนให้จบ!

 พุทธบริษัท มีความเห็นถูกตรงว่า “...เป็นไปเพื่อความดับเหตุ

ตัณหาสมุทัย ทุกข์ดับนิโรธนิพพานหรือไม่?” (ปลง–ปล่อย–วาง–ว่างๆ    

หรือไม่?)
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 “...เป็นไปเพื่อความคลายจิตออกจากความก�าหนัด ไม่สั่งสมกิเลส 

ไม่ประกอบทุกข์ มักน้อย–สันโดษฯ หรือไม่?” (คลายจิตออกคืนสู่ธาตุโดย

ธาตุบริสุทธิ์ สู่โลกธาตุของมันเองหรือไม่? ) 

 ...ข้อความอันลึกชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่อง สุญญตา ยังคง

อยู่หรือไม่? หรือว่าคงมีแต่เนื้อไม้อื่นเป็นลิ่มตอกเชื่อมปะเสริมเข้าไปแทน

เนื้อไม้เดิมของกลองศึกอานกะจนหมดสิ้นไปเสียแล้ว!

 ทรงตรัสสอนพระอุบาลี ไว้ในอังคุตรนิกาย ๒๓/๑๔๖ ว่า 

 “หลักก�าหนดตัดสินพระธรรมวินัย ๗ ประการ ได้แก่

 นิพพิทา    ความเบื่อหน่าย ๑

 วิราคะ ความคลายจิตก�าหนัดตัณหาอุปาทานออก ไม่ติดยึด ๑

 อภิญญา ความรู้ยิ่งที่นอกเหนือรู้ เป็นวิมุตติญาณทัสสนะ ๑

 สัมโพธะ ความตรัสรู้ที่ไม่ติดในรู้ ๑

 อุปสมะ ความสงบ จากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทาน ๑

 นิโรธะ ความดับ ๑

 นิพพาน ความว่าง ๑

 นี้เป็นธรรมวินัย เป็นสัตถุสาสน์ เป็นค�าสอนของเราตถาคต”

 ขอฝากปัจฉิมกถาไว้ให้ท่านผู้อ่านพิจารณาค้นหาค�าตอบเอาเถิด

 “ค�าสอนใด...ให้วางธรรม พ้นธรรมเหนือธรรมเป็นโลกุตตรธรรม

วิมุตติธรรม นั่นเป็นค�าสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา

สัมพุทธะ!”

 หากไม่เป็นไปตามนี้ นั้นไม่ใช่!

 โลกธรรมนั้น มี ๘ ได้แก่ มีลาภ-เสื่อมลาภ มียศ-เสื่อมยศ สุข-ทุกข์ 

สรรเสริญ-นินทา    

 “จิตยังคงไม่หวั่นไหว เมื่อกระทบกับโลกธรรมแปด (เปื้อน) อยู่

หรือหนอ!” 
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๑. ตัณหา-อุปาทาน (ทะยานอยาก-
ยึดติด) เกิดเพราะมีตัวหลงโมหะ
อวิชชา-เจตนา-วิญญาณ ตัว
กระทบรู้ เวทนา ชอบ-ชัง ทับ
ซ้อนสะสมมาต่อภพต่อชาติ เป็น
ปัจจัยใหม่ ให้เริ่มทะยานอยาก
ยึดติดทางตา,หู, ฯลฯ ขึ้นใหม่อีก 
(ทั้งๆ ที่รู้ว่าสรรพสิ่งในโลกยึด
อะไรเอาไว้ไม่ได้เลย-แต่ก็หลง
เข้าไปรับรู้-รับทราบและติดยึด)

๒. มุ่งหวังตั้งเอาในลาภ-ยศบริวาร-
สรรเสริญสุขสวรรค์เสริมบารมี-
อารมณ์สุนทรีย์กามคุณห้ารูป-
เสียงฯ-ต้ังเอา-ปฏิบัติ เอา-แม้
มรรคผลนิพพาน ความว่าง ด้วย
โมหะอวิชชา-ตัณหา-อุปาทานฯ-
โลกียธรรม-สติปัญญา-สมาธิ-
ศีล-ทานบารมี-ญาณทัสสนะเป็น
กรรมน�าไปเกิด

๑. ยตุติณัหา–ไม่ยึดติด (เพราะรูว่้ายดึไม่ได้ 
จึงไม่หลง) ยึดไม่อยู่–เกาะไม่ติด-ผ่าน
ตลอด-ยดึไม่ติด-เกาะไม่อยู่-ของช่ัวคราว-
ของมันเองอยู่แล้ว ยุติการเจริญสมุทัย
ใหม่ สมุทัยไม่เกิด นิโรธนิพพานทันที 
(สมุทัยเก่า-กรรมเก่า ให้ขอขมากรรม-
อุทิศบุญชดเชยชดใช้ด้วยบุญทิพย์) 

๒. ปลง (ไม่ใช่ปฏิบัติเจริญสติซ้อนกาย-
ซ้อนจิต นี้เป็นกรรม) ยืน-เดิน-นั่ง-นอน 
ก็ไม่ต้องมุ่งหวังตั้งเอา แม้ทั้งทางโลก-
ทางธรรม แต่ให้ปลงทุกเรื่องทั้งโลกและ
ธรรม นั่งทิ้ง-นอนทิ้ง ให้แล้วเลยๆ ไป
ทุกอารมณ์อิริยาบถด้วย “ช่าง” สติตัด

ตัวรู ้ -จนว ่ างไม ่มีอะไรติดทั้ งอดีต-
อนาคต และปัจจุบัน-โลกุตรธรรมเหนือ
อารมณ์โลก-วิมุติญาณทัสสนะ-ไม่เกิด

๓. ปล่อย ปล่อยผ่านทิ้งไปทุกอารมณ์ผ่าน  
ออกๆ ทุกขณะลมหายใจเข้าและออกจบ
ไปทุกอารมณ์ เห็น-ได้ยินฯ หรือคิดนึกก็

ภาคผนวก
อริยสัจ	๔	หญ้าปากคอกที่ถูกเมิน

ทุกข์-สมุทัย นิโรธ	(นิพพาน)	–	มรรค

๓. ชอบสังเกตดูซะก่อน-รู ้ซะก่อน
ทุกอารมณ์-เกาะติด-ยึดติดทุก
อารมณ์ท่ีเห็น-ได้ยินฯ-เลือกเอา-
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คิดหวังเอาว่าแน่นอนเป็นนิจจัง-
สุขัง-อัตตา-สุภะวิปลาสหลงว่า
สวยงาม-ตัวหลง-ตัวรู้-ตัวอยาก-
ตัวยึด-ตัวเจตนา-เป็นตัวกรรม-
เป็นไปตามกรรมทุกครั้งที่คิด-
พูด-ท�า-น�าไปเกิด

๔. ถือไว้-แบกไว้-จับจอง-ดันเข้าใส่
กับชีวิต-ต้องได้-โลภหวงแหน
สละยาก

๕. จริงจัง-เข้ม-เหนียวแน่น-ติดบุญ-
บุญบังนิพพาน-บุญไม่ดับทุกข์
ทางใจ

๖. เพ่งจ้อง-แสวงหา-ต้องอย่างนั้นนี้ 
-เรื่องมาก-มากเรื่อง

ปล่อย ปล่อยผ่าน ทิ้งๆ ไม่ยึดเอามา
พิจารณา ทุกข์ก็ปล่อย แม้แต่สุขก็ปล่อย 
มันช่ัวคราวเป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา-
อสุภะ แต่ไม่มีใครปล่อย มันปล่อยของ
มันเอง ไม่เอาอัตตาเข้าไปปฏิบัติปล่อย 
“จ้าๆ กว้างๆ ไว้ท้ังวนั-เห็นคนให้เลยคนฯ 
-ผ่านแล้วผ่านเลยแล้วไปๆ”  ไม่ย้อนเอา 
อารมณ์เก่าอดีตเข้าไปท�ากรรมซ้อนมโน 
มโนต้องไม่มีกรรม ไม่มโนกรรม-จบ
กรรม-จบเกิด

๔. จาคะ  สละออก-ละ-วาง วางอดีต-
อนาคต-แม้ปัจจุบันก็วาง ไม่มีใครวาง-
แต่มันวางของมันเอง ตามอายุรกรรม

๕. ลดตัวจริงจังลงทุกเรื่อง-ไม่เหนียวแน่น
ในเห็น,ได้ยินฯ-ไม่มีตัวเองในรู้ในเห็นฯ-
คลายจิตออก-ไม่เจตนากรรมในบาป-
บุญ-ไม่ติดบุญ-ท�าเหมือนไม่ท�า-ไม่มี
อัตตากรรมผู้กระท�า นิพพานว่างจาก
บุญ–บาป

๖. ช่าง วางเฉย-ไม่ต้อง-ไม่ตั้ง-ไม่มากเรื่อง-
เรื่องไม่มาก ไม่ต้องท�ากรรม (ฐาน) อะไร
แบบไหนอีก-ไม่ท�ากรรมอีก-จบกรรม-
จบเกิด 
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๗ กิจกรรมมาก–วิบากกรรมมาก

๘. คิดมาก-พูด-ท�ามาก-เพ้อฝัน-
ร�าพึงร�าพัน-ห่วงหาอาลัย-ใครรัก
รั กตอบ- ใคร ชั งชั งตอบ-คิด     
ทุกครั้งเป็นกรรมทุกครั้ง ทั้ง
กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม

๙. เมตตาห่วงหาปรารถนาดี-โหย
หาสลดหดหู ่ - เมตตาคาค�้าจุน
อัตตาเจตนากรรมวิบาก

๑๐. เฉพาะเจาะจง-เลือกข้าง-มีที่
หวังเป้าหมาย  มีติด-มีหลุด

๑๑. คับแคบหมกมุ่นจมอารมณ์ รัก
โลภโกรธหลง–มีไอคิวสูง แต่
ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) 
ต�า่–ไม่ดับทุกข์ทางใจ

๑๒. ทนทุกข เวทนา เสวยวิบ าก
ส มุ ทั ย เ ก ่ า – เ ป ็ น ไ ป ต า ม

๗. จบกิจ-จบกรรม กรรมไม่ด�า-ไม่ขาว-สิ้น
วิบากกรรม

๘. สติปัญญาธาตุขันธ์	กาย-จิต ด�าริใช้ยาม
จ�าเป็นต้องใช้ ไม่จ�าเป็นไม่ต้องใช้ ใช้แต่
พอดีแบบไม่หลง ใช้แล้ววาง “มักน้อยใน
การดู-ฟัง-การถาม-การหาอยู่หากิน-ไม่
ติดบุคคลสถานที่ -ไม่คติ-อคติ” 

๙. เมตตาสุญญาตา หมดอัตตาตัวตน-
อุเบกขาสุญญตา ทุกคนมีกรรมเป็นของ	
ตัว นอกเหนือใจด�า-ใจแดง ใช้พรหม
วิหารครบทั้ง ๔ -อุเบกขาท่ามกลางวาง
เฉย 

๑๐. ท่ามกลาง-ไม่เลือกอะไร-ไม่ตรงอะไร-
นอกเหนืออดีตอนาคตแม้ในปัจจุบัน-
ไร้ที่หมายไร้ขอบเขต ไม่ติด-ไม่หลุด
อะไร-ว่างๆ 

๑๑. รู้เท่าทันด้วย	 “ช่าง”	 สติตัดรูอ้ารมณ์
กรรม มีความฉลาดทางอารมณ์–ปล่อย
วางผ่านออกไปทุกอารมณ์ ไม่จมแช่
ทรง แต่กว้างๆ จ้าๆ ...คลายออก..จ้าๆ
กว้างไกลไร้ขอบเขตฯ  

๑๒. ผ่าระบบกรรม ท�าลายก�าแพงกรรม
ออกมาด้วยการขอขมา–อโหสิกรรม–
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ยถากรรม–สร้างกรรมสมุทัย
ใหม่–เสวยวิบากภพชาติใหม่
ไม่รู้จบ

อุทิศบุญชดใช้ล้างสมุทัยเก่าให้เบาบาง
จนวาระโอกาสมาถึงลุล่วงสว่างไสวจบ
ธรรม

๑๓. ดิ้นหนี-ดิ้นสู้, ดิ้นติด-ดิ้นหลุด-
ไม่ยอมรับใช้หนี้วิบากกรรมเก่า

๑๔. วิตกกังวล-เกร็ง-กลัวเจ็บทุกข์
ยาก-ไปควานหาเอาร ้อนมา
ก่อนไข้

๑๕. มี เ ร่ิม-มีจบ-แล ้ว เริ่มอีก-มี
เงื่อนไขข้อแม้ตลอด-ติดขัด
ข้องคาตลอด-ย�า้คิดย�้าท�า

๑๗. เร่ิมนับหนึ่งไปถึงสูญ-แล้วนับ
ใหม่อีกไม่รู้จบ

๑๘. ท�ากรรมซ้อนมโน-เข้าไปพยายาม
ท�ากรรม เพื่อจะยุติตัณหา-
ปฏบิตัดิดัจรติประดษิฐ์ท่ามายา 
กรรม-ส�ารวมกายจิต-สร ้าง
ภาพ-ท�าเอานิพพานด้วยตัณหา

๑๖. ทะยานอยาก-เพ้อฝันต้องรวย
เลิศ -แต่ไม่ดับทุกข์ทางใจ

๑๓. ยอมอนัตตา สลายทิฏฐิมานะอัตตา 
ตัวตน ยอมปล่อยให้มันวิมุติหลุดพ้น
ออกไปของมันเองโดยไม่ต้องดิ้นสู ้-
ยอมให้มันวางไปเอง

๑๔. คลายจิตออก-กว้างๆ-ท่ามกลาง-วาง
เฉย-ไม่อะไรกับอะไร-ไม่กังวล-ไม่กลัว
เจบ็ตาย-อะไรกไ็ด้ สขุ	-ทกุข์ก็ชัว่คราว-
มันผ่านออกไปของมันเอง

๑๕. มันจบของมันเองอยู่แล้ว-ไร้เงื่อนไข
กติกา-ไม่ติดขัด-ไม่เกี่ยวข้องคา-จบ...
ผ่านทิ้ง-วาง-ว่างอยู่แล้ว! 

๑๗. สูญอยู่แล้ว สุญญตา ว่างอยู่แล้ว ! 

๑๘. หยุดคิด–หยุดกรรม-หยุดการส�ารวม
สร้างภาพมายากรรม–ไม่ท�าเอาปรารถนา
เอาว่าง เพราะนิพพานความว่าง	 ท�า	

เอาไม่ได้ มีไม่ได้ เป็นอะไรก็ไม่ได้ 

๑๖. พอใจตามมี-ยินดีตามที่ได้ พอใจเป็น
ยอดทรัพย์
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๑๙. เห็น, ได้ยินฯ ทุกครั้งชอบ
วเิคราะห์ความเหน็ความหมาย-
เอ๊ะอ๊ะลังเลสงสัย-วิพากษ์วิจัย-
วิจารณ์แม้กระทั่งองค์คุณพระ
รัตนตรัย-บุพการีฯ นี้เป็นกรรม 
หนกั -(แต่วมิตุหิลดุได้ด้วยการ 
ขอขมากรรม) 

๒๐. ไสยาศาสตร์-หลับใหลหลับตา
คาคับแคบ-มืดมิดปกคลุม-
หมกมุ่น-อบายภูมิ

๒๑. สร้างคอกขังสัตว์-มีสัตว์ไว้ขัง-
สร้างเงื่อนไขกฎเกณฑ์กติกา
มารยาท-มีรูปแบบ-ติดสมมุติ-
บัญญัติ

๒๒. เจตนากรรม-ปฏิบัติบ�าเพ็ญ-
อธิษฐานขอเอานิพพานข ้าง
หน ้า- ต้ังใส ่ -ดันเข ้ าใส ่ด ้วย
ตัณหาในความเพียร

๒๓. เจริญสติ -สมาธิตบะฌาน-
ญาณเพื่อเอานิพพาน-เจริญ
กรรมอะไรก็ไปเสวยวิบากอัน
นั้น

๑๙. ไม่ต้อง-ไม่ตั้ง ไม่ต้องท�ากรรม (ฐาน) 
อะไรแบบไหนอีก มันอนัตตา ว่างนิโรธ
ดับ นิพพานเย็นอยู่แล้ว เห็น...ก็ช่าง, 
ได้ยินฯ ก็ช่าง...คิดก็ช่าง–เผลอก็ช่าง...
ช่าง...ช่าง-สติตัดรู้จบสมุจเฉทเด็ดขาด
ทุกครั้งที่ช่าง นี้เป็นวิมุติกรรม-วิมุติ
หลุดทุกครั้งที่ช่าง!

๒๐. พุทธะ-ตื่นโพลงโล่งจ้า-กว้างๆ-ไกลๆ-
ไร้ขอบเขต-ว่างๆ-นิโรธนิพพาน

๒๑. นอกเหนือเงื่อนไขไร้ตัณหากติกากฎ
เกณฑ์รูปแบบ-ไร้รูปนาม ไร้ขันธ์-นอก
เหนืออิสระ (Supreme freedom)-
วิมุติปรมัตถ์

๒๒. ไม่เจตนากรรม-ปลงไม่ใช่ปฏิบัติอัตตา
ตัณหาอุปาทาน นิพพานอยู่แล้ว ที่นี่..
และเดี๋ยวนี้-ว่างๆ อยู่แล้ว! 

๒๓. ปลงสติขันธ์-ปลงปัญญาญาณขันธ์ 
หลุดพ้นเหนือขันธ์	 เป็นขันธวิมุติ 
เหนือปัญญาญาณ เป็นวิมุติญาณทัส
สนะ ไม่เจริญกรรม-ไม่มีวิบากกรรม
ให้ต้องเสวย
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๒๔. เจริญตัวดู-ตัวรู้  มีอัตตาตัวรู้ 
และสิ่งถูกรู้

๒๕. เจริญรู ้ลมหายใจด้วยอัตตา
เจตนากรรม-เลือกรับรู ้ด ้วย
หลงยึดติดรูปแบบตัณหา

๒๗. มีได้-เสีย มีรัก-ชัง มีหวาน-
ขมขื่น สมหวัง-ผิดหวัง

๒๘. วางแผนโครงการ-พิธีกรรม-
พิธีการ-ก�าหนดการ-มีกิจ-มี
กรรม-มีวิบากสังสารวัฏ

๒๙. ติดญาณตัวรู้ทางตา, หูฯ คิด
นกึทางใจทกุอารมณ์ ตดิขดัข้อง
คา-ติดในรู้-ไม่ตัดรู้-ไม่ตรัสรู้

๒๖. ทรงจิต-รักษาจิต-ดูจิต สอดรู้
สอดเห็นด้วยอัตตาตวัตน-มผีูดู้
และ ส่ิง ท่ี ถูกดู - เลือกดูด ้วย
เงือ่นไขต้องอย่างนัน้อย่างนีด้้วย
ตณัหาสมทุยันีเ้ป็นกรรมมวีบิาก

๒๔. รู้ก็ช่าง-ไม่รู้ก็ช่าง เห็น, ได้ยิน...ช่าง  
ไม่ติดอยู่ที่ใจก็เบาใจ วิมุติหลุดออก
จากอัตตาตัวตน ผู้รู้เป็นอนัตตา

๒๕. ลมหายใจเข้า-ออก ก็ช่าง..อนัตตาของ
มันเองสงบ-ไม่สงบก็อนิจจังของมัน
เอง สงบก็ช่าง-ไม่สงบก็ช่าง	 เลือกไม่
ได้	 มันอนิจจัง	 เป็นของชั่วคราว เกิด
เอง-เป็นเอง-วางเอง

๒๗. มีใจเสมอกันในสัตว ์บุคคล-ไม ่ได ้
อะไร-ไม่เสียอะไร-ไม่รักชัง-ไม่คาด
หวังอะไร-ของชั่วคราวทั้งนั้น

๒๘. ไม่ต้องไม่ตั้ง-ไม่ต้องท�าตัวท�าใจอะไร
แบบไหนอีก	 มันอนัตตา-จบกิจ-จบ

กรรม-จบวิบากสังสารวัฏ!

๒๙. เห็น, ได้ยินฯ คิดนึก-รับรู้รับทราบ
อะไรก็ช่างไม่จ�าเป็นต้องรู้ตลอดปล่อย 
ผ่านทิ้งออกไปทุกอารมณ์-ตัดตัวรู้-ไม่
ติดตัวรู้-วางรู้-จึงตรัสรู้-ไม่ติดขันธ์ จึง
ขันธวิมุตินิพพาน !

๒๖. ปล่อยวางจิต-คลายจิต-รู ้เห็นอะไรก็
ช่าง...ท่ามกลาง ไม่ตรงอะไร ไม่เลือก
ว่าจะดูอะไร...เลยๆ ไป-วิมุติหลุดออก
ไปแล้วจากวิบากกรรม
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ทุกข์-สมุทัย นิโรธ	(นิพพาน)	–	มรรค

๓๐. เฝ ้ า -ทรง-ดู -รักษาจิต- เอก 
สภาวะ-หลงยึด ติดขัดเกี่ยว 
ข้องคาไม่ลุล่วงไม่ดับทุกข์ 

๓๑. ได้ดังใจ -ไม่ได้ดังใจ -เป็น
กรรมเป็นทุกข์ทั้งสิ้น 

๓๒. ทิ้ ง โลก-เอาธรรม-ไม ่ว ่ างมี
อัตตาตัวตน

๓๓. ท�ากรรมทั้งด�า-ขาว บาป-บุญ

๓๕. มีผู้สร้าง-ผู้เสวย มีตัณหา-
อุปาทาน มีภพชาติฯ 

๓๔. วัฏฏะ-เกิดปัจจัยการ-มีกิเลส-
กรรม-วิบาก-เกิดภพชาติฯ 

๓๐. ปลง-ปล่อย-วาง-ช่าง คลายออกทุก
อารมณ์จิต-ไม่หลงยึด-ไม่ติดไม่ขัดไม่
เกี่ยวไม่ข ้องไม่คา-ลุล่วงธรรม-วาง
ธรรม-ว่างนิพพาน

๓๑. ได้ก็ช่าง...ไม่ได้ก็ช่าง..! ของชั่วคราว 
ไม่ติด-ไม่ยึด-ไม่ติดก็หลุดออก-วิมุติ
หลุดออกจากธาตุขันธ์ทุกขันธ์-ขันธ   
วิมุติ

๓๒. ทิ้งโลก–วางธรรม–ว่างจากตัวตน–
อนัตตา

๓๓. ท�ากรรมไม่ด�า–ไม่ขาว ท�าเหมือนไม่ท�า 
ไม่มอีตัตาผูท้�า นโิรธนพิพานนอกเหนอื
จากบาป -บุญ

๓๕. ไม่มีผู้สร้าง	 -ผู้เสวย นิโรธนิพพานอยู่
แล้ว!

๓๔. วิวัฏฏะ-จบปัจจัยการ-จบภพชาติฯ
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อริยสัจดุจหญ้าปากคอกที่ถูกเมิน

 ทุกวัน พอประตูคอกเปิด โคทั้งหลายต่างแย่งชิงกันวิ่งโลดแล่นทะยาน

ออก (ด้วยตัณหาทะยานอยาก) เพื่อไปสู่ทุ่งหญ้าข้างหน้า เป็นประจ�าเช่นเคย 

ก่อนจะออก มันช�าเลืองมองดูกอหญ้าเขียวชอุ่มงามที่หน้าประตูคอก พลางร�าพึง

ในใจว่า “อยู่ใกล้แค่นี้ เดี๋ยวค่อยกลับมากินก็ได้” แล้วก็ละออกไปเพื่อจะหากิน

หญ้าไกลๆ ตกเย็นค�่า โคทั้งหลายทั้งฝูง หลังจากหาเล็มหญ้าอื่นๆ นานาชนิดจาก

ทุ่งกว้างทั้งวันจนอิ่ม ต่างพากันกลับเข้าคอก มันช�าเลืองมองดูหญ้างามชอุ่มเขียว

กอเดิมเมื่อเช้า พลางบอกกับตัวเองว่า “อยู่ใกล้แค่เอื้อม จะกินเมื่อไหร่ก็ได้” 

การเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันไป หญ้าปากคอกกอเดิมนั้น ก็ยังคงเขียวชอุ่มงามอยู่ที่

ปากประตูคอกอย่างเดิม กลายเป็นหญ้าปากคอกที่โคเมิน

 ดุจเดียวกันกับอริยสัจ ๔ ที่ถูกเมินเฉยจากพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท 

ชนทั้งหลายต่างก็เคยได้ยิน, ได้ฟัง, ได้รู้ ได้ทราบกันมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว 

จนซ�้าซาก จ�าเจ คุ้นหู ชินชาธรรมดาไปว่ารู้แล้ว และต่างก็พอใจยินดีกับการมุ่งไป

ข้างหน้า เพื่อแสวงหาเอามรรคผลนิพพานข้างหน้าให้พบ (ดุจโคทั้งหลายต่าง

ทะยานออกไปสู่ทุ่งหญ้าข้างหน้า) โดยหาได้เฉลียวใจสักนิดไม่เลยว่า การเจตนา

เพียรพยายามปฏิบัติบ�าเพ็ญแสวงหามุ่งไปข้างหน้านั้น เป็นกรรม	เป็นตัณหาอัน

แสลงต่อนิโรธนิพพานเสียเอง แทนที่จะหันมายุติเหตุ ตัณหาสมุทัย จบกิจ -จบ

กรรม ที่ความมุ่งหวังตั้งเอา แล้วเก็บเกี่ยวสาระประโยชน์ใหญ่ที่ตรงต่อเนื้อหา

แห่งพระสัจธรรมจากหญ้าปากคอกกอนี้ และโยงใยขยายผลไปเกี่ยวถึงปัจจัย

การ ๑๒ กอเสียด้วย (อวิชชา-เจตนา-ตัณหา-อุปาทาน-ภพ-ชาติฯ) จะได้ไม่ต้อง

ติดขัดข้องคา จบจิต-จบกิจเสาะแสวงหาปฏิบัติเพื่อจะเอามรรคผลนิพพาน ที่มุ่ง

ไปหาเอาข้างหน้ากันเสียที “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ ทรงตรัสเหตุและความดับเหตุมี

ปรกติ ทรงตรัสสอนอย่างนี้” 
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 ขออย่าได้เหินห่างหญ้าปากคอกกอนี้ไปเสียเลย นิโรธนิพพานไม่ต้องมุ่ง

ไปหาเอาข้างหน้าที่ไหนอีก แต่มีอยู่เองแล้ว นิพพานว่างอยู่เองแล้ว ดุจหญ้าที่

ปากประตูคอกใกล้ๆ นี่เอง ให้ความส�าคัญใส่ใจให้แยบคายกับหญ้ากอนี้สักนิด 

สดับให้จงดี จะได้ไม่ต้องเสียภพชาติ การเกิด – การตาย บ่อยๆ กันอีกต่อไป

นิโรธดับ-นิพพานว่างมีอยู่เองแล้ว!

 “ฝนตกฟ้าร้อง -พายุพัด -ไฟไหม้ -น�้าท่วม -แผ่นดินถล่ม ฯลฯ เหล่านี้

ห้ามไม่ให้เกิด ห้ามไม่ได้ มันเป็นธาตุอนิจจัง ปรับเปลี่ยนผันแปรเป็นธรรมดา 

เป็นของชั่วคราว เกิดเอง -เป็นเอง -วางตัวของมันเอง พร้อมสลายตัว -ไม่เกาะ

ยึด ธาตุโดยธาตุบริสุทธิ์อยู่ ฉันใด

 มนุษย์ทั้งหลาย เห็น, ได้ยินฯ  รับรู้อารมณ์คิดนึกนานาก็ตาม สุข -ทุกข์ 

-ไม่สุข -ไม่ทุกข์ก็ตาม การเป็นอยู่ -หาอยู่หากินก็ตาม ความเจริญ -ความเสื่อม

ก็ตาม เหล่านี้ก็ห้ามไม่ได้ อารมณ์วิบากมันก็อนิจจัง ผันแปรชั่วคราวของมันเอง 

ผ่านมา -ผ่านออกไปเอง อุเบกขาท่ามกลางวางเฉย วางตัวตามอายุรกรรมของ

มันเอง ไม่ยึด -ไม่ติด ก็วิมุติหลุดพ้นผ่านออกไปเป็นธาตุโดยธาตุบริสุทธิ์ของมัน

เองด้วย เช่นเดียวกัน ฉันนั้น” 

 สุข-ทุกข์เป็นของชั่วคราว ชีวิตเกิด-ตาย ไม่จริง (เพราะเพียงแค่เปลี่ยน

ภูมิไปเกิดใหมม่) จริงคือว่าง ...ว่างของมันมีอยู่เองแล้ว “นิโรธ คือความดับ

ตัณหาที่มันดับของมันเอง ไม่ต้องเข้าไปซ้อนท�าดับ” 

 แต่ให้ยุติตัวอัตตาที่คอยจะซ้อนเข้าไปท�าดับ	ให้ยุติตัวอัตตาที่เข้าไปท�า

ดับต่างหาก...

 ปล่อยให้มันดับของมันเอง นิโรธดับของมันเอง นิพพานว่างๆ ของมัน

เองอยู่แล้ว!
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 อารมณ์วิบาก-วิมุติหลุดพ้น	ผ่านออกไปของมันเองอยู่แล้ว	โดย...

 ๑. ไม่ต้องซ้อนกรรมซ�า้จิต ไม่ต้องท�ากรรมอะไรแบบไหนกับจิต ไม่จิต

ตกิลมถานุโยค ท�าจิตให้ล�าบาก (ไม่ต้องคติ-อคติ ชอบ-ชังอาคันตุกะวิบากที่ผ่าน

เข้ามาเยี่ยม ปล่อยให้วิมุติหลุดพ้นผ่านออกไปของเขาเองตามอายุรกรรม) ก็จบ

จิต-จบกิจ-จบกรรม ว่าง นิโรธนิพพาน 

 ๒. ไม่ต้องซ้อนท�ากรรมลงที่มโน มโนต้องไม่มีกรรม ไม่มีมโนกรรม 

ย่อมถึงความสิ้นกรรม นิโรธนิพพาน

 ๓. ท่ามกลางระหว่างอายตนะภายใน -ภายนอก จ้าๆ ...กว้างๆ ...ไม่

ตรงอะไรไปทุกอารมณ์ เห็นคนให้เลยๆ คนออกไปฯ -ไม่มีกรรมเจตนา -ว่าง

นิโรธนิพพาน

 ๔. อุเบกขาสุญญตา -วางเฉยสติตัดตัวรู้ด้วยค�าว่า “ช่าง” (สักแต่ว่า) 

ช่างไปทุกเรื่องทุกอารมณ์ ไม่ยึดเกาะ ไม่ติดใจก็เบาใจ ตัดใจ-ตัดรู้จึงตรัสรู้ สมุจ

เฉทเด็ดขาด วิมุติหลุดพ้น นิโรธนิพพาน

 ๕. ปลง-ปล่อย-วางทุกอารมณ์ ดุจไฟเป็นของร้อน วางไฟก็ดับเย็น-

เป็นนิโรธ-ว่างนิพพาน

 ๖. ยอมอนัตตา สลายทิฏฐิมานะ อัตตา ตัวตน หมดอัตตาตัวตนก็

อนัตตา -ว่างนิโรธนิพพาน

 ธรรมบทนี	้ และรวมทุกบทของหนังสือเล่มนี้ ท่านอาจยังไม่เคยได้ยิน

ได้ฟังมาก่อน แต่ขอให้จงฟัง ถ้าไม่ฟังวันนี้ วันหน้า หรือชาติหน้า ท่านก็จะต้อง

ได้ฟังจนได้ พระสัจจธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ถ้าหากไม่ตรงต่อเนื้อหา

แห่งพระสัจธรรมอยู่บนพื้นฐานของการไม่ยิึดติดยุติตัณหา-อุปาทานหรือสมุทัย

และคลายจิตออกไป นั้นไม่ใช่ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า! 
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 ดังนั้น จึงอย่ามัวติดใจ-ขัดคาข้องใจอยู่เลย ลองคลายใจออกจ้าๆ 

กว้างๆ ไกลๆ ดูเถอะ ไม่ยึด-ไม่ติด คลายจิตออก ไม่ติดก็หลุดวิมุติหลุดออก 

นิโรธดับ-นิพพานว่างๆ ฉับพลันทันที นิพพานอยู่แล้ว! 

สุวฑฺฒโน ภิกฺขุ 

วิสาขบูชา’ ๕๗

Facebook: อุทยานธรรมวิปัสสนามวกเหล็ก

www.buddhaanswertolife.com
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จบกรรมสังสารวัฏ

 ตื่นโพลงโล่งจ้า  กว้างๆ ...ไกลๆ...คลายจิตออกไป..ท่ามกลาง ไม่

ตรงอะไร..สว่างไสว..ไร้ขอบเขตฯ (ตั้งแต่ลืมตาตื่น คลายจิตออกไปกว้างๆ 

ไกลๆ ไร้เขตไร้ขอบฯ จนกระทั่งหลับไป)

 “อโหสิ..ๆ..ๆ..! กรรมทุกอย่างอโหสิ !.”  เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 

และ “ทุกสรรพชีวิต จิตวิญญาณ จงได้มีส่วนแห่งบุญข้าฯ มีส่วนแห่งบุญ

ข้าฯ จงทั่วกันตลอดไปฯ” (แล้วหยาดน�้าลงไป ให้กล่าวบ่อย ๆ อโหสิทุกครั้ง 

กรรมหลุดทุกครั้ง การหยาดน�้าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่แก่สรรพสัตว์ในจักรวาลโลก

ธาตุทั่วถึงทุกชั้นภูมิ ย่อมมีอานิสงส์มาก)      

 ท่ามกลาง...ตาเห็นกับรูป ท่ามกลาง..ได้ยินกับเสียง ฯลฯ  “เห็น

ได้ยินฯลฯ  ส่วนหนึ่ง...เลย ๆ ไปจากเห็น, ได้ยิน ฯลฯ  อีกส่วนหนึ่ง....เห็น

คน  ภูเขา  ต้นไม้...ให้เลย ๆ คน ภูเขา ต้นไม้ไป” (อิสระไร้ที่หมาย–ไม่จ้องจะ

ต้องเห็น ฯลฯ ไม่เป็นบาปกรรม ชั่วคราวไร้เงื่อนไข-ให้คลายจิตออก-มโนไม่มี

กรรม–จบเจตนา-จบเจริญสมุทัยตัณหา อัตตาพยายาม จงระลึกนึกถึงหลวงพ่อ

ช่าง..สติตัดตัวรู้เห็น ทุกครั้งที่เห็น, ได้ยิน ฯลฯ และขณะที่เครียด)

 “น�า้ไม่ติดใบบัว วารีไม่ติดปทุม ฉันใด มุนีผู้สงบ ย่อมไม่ติดขัด

ข้องคาอยู่ในอารมณ์ ฉันนั้นฯ” Just a drop of water does not cleave 

to the lotus leaf, or water to the lotus flower, a sage does not 

cleave to sights seen, sounds heard or experiences cognized.“ 

(ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ๒๕/๔๑๓)
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