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สัจจธรรม	ดับเอง-วางเอง-ว่างเอง-นิพพานอยู่เองแล้ว	จงทั่วกันตลอดไปเทอญฯ”
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(๓)



ค�านิยม

(๔)

 สมำชกิ	Y:	 กรำบนมสักำรท่ำนอำจำรย์ครบั	 ผมกไ็ปปฏบิตัมิำ
นำนพอสมควรครบั	 ไปพบหลวงปู่หลำยองค์มำก	 ท่ำนกใ็ห้ภำวนำ	 “พุทโธ”		
อย่ำงเดียว	 พอดีไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ทิวำศิษย์เอกหลวงปู่หลุยที่
ปำกช่อง	 พระเอำแผ่นเรื่อง”มนุษย์..เกดิมำท�ำไม?.”	 กเ็ปิดฟังที่บ้ำนผม	 ยงัไม่
เคยมพีระอำจำรย์องค์ใดเทศน์เรื่องอย่ำงนี้มำก่อนเลย	 เป็นเรื่องที่ท่ำนพระ
อำจำรย์สอนได้ดมีำกเลยครบั	 อำจพูดได้ว่ำยงัไม่เคยมพีระอำจำรย์องค์ใด
ในประเทศไทยนี้เทศน์ให้ฟังมำก่อนเลยครับ	 นับเป็นบุญที่ได้พบท่ำน
อำจำรย์ครบั
	 สมำชกิ	B:		 เจ้ำค่ะ	 	 สกัแต่ว่ำ	 	 นี้รวมไว้หมดแล้ว	 	 ลูกยนืยนั
เจ้ำค่ะ			ลูกใช้แล้ว	 ใช้จรงิ	 ใช้ในชวีติประจ�ำวนัจรงิๆ	 สกัแต่ว่ำอย่ำงเดยีว
จบเลยจรงิๆ	 เจ้ำค่ะ	 	จบช้ำ	จบเรว็	อยู่ที่ใจเรำว่ำคลำยช้ำ	หรอื	คลำยเรว็	
แต่คอืจบ	 ลูกได้	 “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยไป”	 	 ลูกไม่เอำอะไรอกี
แล้วเจ้ำค่ะ
	 สมำชกิ	B:		 “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯแล้วปล่อยไป”		จ้ำๆๆไร้ๆๆ	นี่				
ท�ำแล้ว	 ไม่เป็นทุกข์เลย	 จะทุกข์กต็อนหลงไปตดิจ้ำๆๆ	 รู้แล้วปล่อยอกี	 ก	็
ไม่ทุกข์	มนักค็ลำย	ไม่มทีุกข์กำยทุกข์ใจเลย	เจ้ำค่ะ	
					 ท�ำแค่นี้	แค่	 “สกัแต่ว่า”	ได้ทั้งหมดที่ท่ำนพระอำจำรย์กล่ำวมำข้ำง
ต้นเลยเจ้ำค่ะ
	 มอืใหม่หดัท�ำ	 (อย่ำงลูก)	 กต็ดิๆ	 หลุดๆ	 บ้ำงกเ็ป็นธรรมดำ											
กป็ล่อยไป	 กค็ลำยออก	 กป็ล่อยไป	 ง่ำยกว่ำที่ลูกเคยผ่ำนมำเยอะเจ้ำค่ะ						
ที่ส�ำคญั	ลูกไม่เป็นทุกข์กำยเลยแม้แต่น้อยเจ้ำค่ะ	สำธุ	อโหส	ิเจ้ำค่ะ
	 สมำชกิ	B:		 “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ แล้วปล่อยไป”	สำมำรถน�ำไปใช้ใน
ชวีติประจ�ำวนัได้ผลจรงิ	 ถ้ำได้ใช้แล้วจรงิๆ	 จะหยุดแสวงหำ	 จบไปเอง	
(ตอบอำกำรตำมควำมเป็นจรงิ)	ท�ำแล้ว	เกดิผล	จงึตอบ	เจ้ำค่ะ	



จากใจแอดมิน

(๕)

....เคยไหมที่รู้สกึอยำกตำย	ไม่ว่ำจะทุกข์มำก	ทุกข์น้อย	กร็ู้สกึอยำกตำย
หำกช่วงเวลำใดที่จมดิ่งอยู่กบัควำมคดิของตนเอง	จมดิ่งลงไปนำนเท่ำไหร่
กท็ุกข์มำกขึ้นเท่ำนั้น	ควำมรู้สกึอยำกตำยกช็ดัเจนมำกขึ้นตำมไปด้วย

บำงทไีม่มอีะไรท�ำแล้วรู้สกึว่ำตนเองไร้ค่ำ	“เรำเกดิมำท�ำไมนะ”
เกดิมำแล้วกห็นกัโลก	ตำยๆ	ไปเสยีกด็	ีแต่เพรำะถูกปลูกฝังว่ำ

กำรฆ่ำตวัตำยมนัไม่ด	ีกเ็ลยยงัมชีวีติอยู่	ไม่ตำยเสยีท.ี..

	 ขวญั	ได้เข้ำมำอยู่ในไลน์กลุ่ม		“ธรรมะกบัพระ อ.สวุฒัน์”		ตั้งแต่
เดอืนธนัวำคม	๒๕๕๘		ซึ่งในช่วงแรกๆ	ไม่เข้ำใจอะไรเลย	จะเข้ำไปอ่ำนบ้ำง	
ไม่อ่ำนบ้ำง	ข้ำมๆ	ในส่วนที่เป็นภำษำบำล	ีและอ่ำนเฉพำะที่มกีำรอธบิำยไว้
แล้ว	 แต่ในบำงครั้งแม้อธบิำยแล้ว	 กย็งัไม่ชดัเจน	 ไม่สำมำรถเข้ำใจได้ใน
ทนัท	ี	
	 ซึ่งตอนนั้นต้องกำรที่จะรู้และเข้ำใจให้ได้เดี๋ยวนั้น	 กจ็ะถำมกลบัใน
ทนัท	ี แต่แล้วกไ็ม่สำมำรถเข้ำใจได้เลย	 ท�ำให้รู้สกึหงุดหงดิและเลกิอ่ำนไป
อยู่	๑-๒	สปัดำห์	 มสีมำชกิท่ำนหนึ่งได้แนะน�ำ	 ให้ขอขมำกรรมเสยี	
อย่ำเพิ่งถำม	อย่ำเพิ่งสงสยั	ให้ท�ำๆ	ไปก่อน	ขวญักย็อมท�ำ	เนื่องเพรำะตอน
นั้นรู้สกึทุกข์มำก	ขวญัเริ่มขอขมำกรรม	และเข้ำไปอ่ำนในไลน์กลุ่มทุกๆ	วนั	
คนรอบข้ำงสงัเกตได้ว่ำ	 ขวญัใจเยน็ลง	 และยดึตดิในทุกสิ่งอย่ำงน้อยลง	
จนผ่ำนมำสำมเดอืนกว่ำแล้ว	ขวญัแค่รู้ตวัว่ำ	ตนเองทุกข์น้อยลง	ควำมคดิ
ต่ำงๆ	 ที่แว้บเข้ำมำในหวั	 ได้ยนิอยู่ในหวัเกอืบตลอดวนัตลอดคนืที่ยงัตื่น	
ขวญักจ็ะปล่อยมนัออกไป	 มนัเข้ำมำแล้วมนักผ็่ำนไป	 หำกเมื่อไหร่ที่ท�ำให้
รู้สกึอดึอดั	 กระวนกระวำยกบัควำมคดิเหล่ำนั้น	 ขวญักจ็ะขอขมำกรรม
เดี๋ยวนั้นเลย	 รู้สกึโล่งขึ้น	 และเมื่อไหร่ที่ยงัรู้สกึอดึอดัหรอืกระวนกระวำย



(๖)

อกี	กข็อขมำกรรมอกี
	 ในระหว่ำงที่ขอขมำกรรม	รู้สกึว่ำตวัอกัษรตวัเลก็มำก	ต้องเพ่งหรอื
ต้องซูมภำพเข้ำไป	 รู้สกึไม่ถนดั	 จงึได้ท�ำค�ำกล่ำวขอขมำกรรมขึ้นมำใหม่	
ปรบัให้ตวัอกัษรตวัใหญ่ขึ้น	 แม้จะมหีลำยหน้ำกระดำษ	 แต่กอ็่ำนได้ถนดั	
ค�ำกล่ำวขอขมำกรรมที่ท�ำขึ้นมำเองนี้	 ยงัไม่ได้ส่งต่อให้ใคร	 ด้วยคดิว่ำคน
รอบข้ำงจะมองว่ำเรำแปลกไป	 จนได้มำเหน็พระอำจำรย์	 copy	 ข้อควำม
ยำวๆ	 ซ�้ำหลำยครั้ง	 เพื่อให้สมำชกิที่เข้ำมำใหม่ได้อ่ำน	 ขวญัจงึน�ำข้อควำม
เหล่ำนั้น	ไปท�ำเป็นรูปภำพ	ตวัอกัษรตวัใหญ่	อ่ำนง่ำย	เพรำะในกลุ่มมผีู้สูง
อำยุอยู่หลำยคน	 แล้วกส็ร้ำงอลับั้มขึ้นมำใหม่	 จงึได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ช่วย
งำนของพระอำจำรย์	 และเป็นจุดเริ่มต้นของเพจทั้งในไลน์	 และเฟซบุ๊ก	 ซึ่ง
มชีื่อเดยีวกนักบักลุ่มไลน์	คอื	 “ธรรมะกบัพระ อ.สุวฒัน์”
	 หำกจะถำมถงึแรงบนัดาลใจในกำรท�ำหน้ำที่นี้	 ขวญัเคยตั้งเป้ำ
หมำยชวีติไว้ว่ำ	ในหนึ่งวนั	ขวญัจะต้องท�ำประโยชน์ให้กบัโลกใบนี้	ไม่ว่ำจะ
ในด้ำนใดกต็ำมแต่	 ไม่ว่ำจะกบัสิ่งที่มชีวีติหรอืไม่มชีวีติ	 ขวญัจะต้องม	ี			
เป้ำหมำยในกำรท�ำอะไรบำงอย่ำง	 	 ซึ่งจะไม่ท�ำให้ตนเองรู้สกึไร้ค่ำ	 กำรเป็น
คนกลำงที่น�ำข้อมูล	น�ำข้อควำมจำกพระอำจำรย์มำเรยีบเรยีง	ปรบัแต่ง	ให้
เข้ำใจง่ำยขึ้น	ท�ำให้น่ำสนใจมำกขึ้น	และเข้ำถงึได้ง่ำยขึ้น	นบัเป็นเป้ำหมำยที่
ดพีอส�ำหรบัขวญัแล้วค่ะ
	 ผลพลอยได้จำกกำรท�ำหน้ำที่นี้	 ข้อควำมต่ำงๆ	 ที่พระอำจำรย์ส่ง	
มำให้	 บำงครั้งข้อควำมกซ็�้ำ	 และวกวนไปมำ	 บำงครั้งกไ็ม่มกีำรเว้นวรรค		
ซึ่งท�ำให้อ่ำนเข้ำใจยำก	 ขวญัจงึต้องอ่ำนทุกตวัอกัษรของพระอำจำรย์เพื่อน�ำ
มำเรยีบเรยีงใหม่	 และปรบัแต่งให้เข้ำใจง่ำยขึ้น	 บำงครั้งกไ็ม่เข้ำใจจนท�ำให้
เกดิควำมสงสยัจะถำมพระอำจำรย์	 ถำมสมำชกิที่เคยให้ค�ำอธบิำยที่ชดัเจน	
ท�ำให้ขวญัคลำยควำมสงสยัและสว่ำงขึ้นอกีนดิ	หำกไม่ได้ท�ำหน้ำที่นี้	 คงได้



(๗)

แต่อ่ำนผ่ำนๆ	หรอืไม่ได้อ่ำนเลย
	 หำกจะถำมถงึว่ำ	 สิ่งต่ำงๆ	 ที่อยู่ในค�ำสอนของพระอำจำรย์สุวฒัน์	
ขวญัจะน�ำมำใช้ในชวีติประจ�ำวนัได้อย่ำงไร?	 ”พงึปล่อยวาง”	 คอืค�ำที่พระ
อำจำรย์ใช้อยู่เสมอและตำมมำด้วย “ช่าง”	คอืให้ช่ำงมนัในทุกกรณ	ีเข้ำใจก็
ช่ำง	ไม่เข้ำใจกช็่ำง	เคอืงโกรธ,	เศร้ำเสยีใจ,	ทุกข์ใจกช็่ำง	ตื่นเต้น,	ดใีจ,	มี
ควำมสุขกใ็ห้ช่ำงเสยีด้วย	ค�ำสอนของพระอำจำรย์เปลี่ยนขวญัจำกที่เป็นคน
ยดึมั่นในควำมคดิของตนเอง	 มกัจะคดิว่ำคนอื่นต้องเป็นในแบบที่เรำคดิ	
เรำต้องเป็นในแบบที่ต้องกำรให้ได้	เมื่อขวญัน�ำมำใช้กบัทุกเรื่องที่พบเจอ	ใช้
กบัทุกคนที่พบเจอ	 และที่ทุกข์ที่สุดคอืใช้กบัตนเอง	 เมื่อเป็นดั่งใจเรำ
ต้องกำรไม่ได้	กร็ู้สกึทุกข์จนอยำกตำยๆ	ไปเสยี	แต่เมื่อขวญัคลำยควำมยดึ
ตดิ	 คลำยควำมยดึมั่นถอืมั่น	 คลำยควำมเป็นตวัเป็นตนของขวญัลงไป	
อะไรที่ท�ำได้กท็�ำ	ท�ำไม่ได้กช็่ำงมนั	ไม่ต้องไปพยำยำม		ไปดิ้นรน	ไปจมดิ่ง
อยู่กบัมนั	ช่ำงๆ	มนัไป	เมื่อคลำยลงได้ทลีะอย่ำง	ขวญักร็ู้สกึทุกข์น้อยลง

“แค่เพยีงปล่อยวาง ชวีติกท็กุข์น้อยลง”
	 สุดท้ำยนี้ขอกรำบขอบพระคุณพระอำจำรย์สุวฒัน์	ที่สร้ำงกลุ่มนี้ขึ้น
มำ	 ท�ำให้ได้พบกบักลัยำณมติรที่ได้ชกัน�ำให้เข้ำกลุ่มนี้	 และกลัยำณมติรที่
ได้แนะน�ำให้ขอขมำกรรม	 จนท�ำให้ขวญัสว่ำงขึ้น	 และได้ท�ำหน้ำที่นี้ให้กบั
พระอำจำรย์

	 	 	 	 ภทัรภร	อมตำนนท์	(ขวญั)
	 	 	 	 (Admin.	XiangLing)		



(๘)

ค�าน�า

	 ลูกหลำนได้ไปกรำบหลวงพ่อฯ	เกอืบทุกสปัดำห์		ท่ำนจะเหน็พวก
เรำพูดคุยแชทไลน์สนุกสนำน	 ท่ำนกด็ุเอำว่ำไม่เป็นประโยชน์	 มแีต่เรื่อง
อกุศลไร้สำระ
	 วนัหนึ่ง	หลวงพ่อจงึถำมว่ำ	ท�ำไลน์ให้หลวงพ่อบ้ำงได้ไหม?		หลวง
พ่อจะพูดธรรมะใส่ไลน์	ลูกๆจงึได้ช่วยกนัรวบรวมเบอร์โทรศพัท์เท่ำที่หำได้
ตำมบนัทกึ	และสมุดโทรศพัท์	เชญิชวนบรรดำญำตมิติรญำตธิรรมได้เพยีง	
๒-๓๐	คน		ตั้งชื่อไลน์กลุ่มว่ำ	 	 “ธรรมะกบัพระอ.สุวฒัน์”	 	 	 ให้หลวงพ่อ
เขยีนสนทนำธรรมะทำงไลน์	 	 เริ่มตั้งแต่	 ๒	 สงิหำคม	 ๒๕๕๘	 เป็นต้นมำ	
จนถงึปัจจบุนั	 	 ได้รวบรวมเนื้อหำสนทนำธรรมทำงไลน์นี้	 	 ล่วงมำเป็นเวลำ
กว่ำ	๘		เดอืน	มสีมำชกิในกลุ่ม	๑๐๙	ท่ำน	นอกกลุ่ม	๒๑๖	ท่ำน	และกลุ่ม
แฟมลิี่แฮปปี้อกี	๑๗	ท่ำน	เพิ่มเข้ำบ้ำง	และออกบ้ำง	ตำมเหตุกำรณ์เป็นไป	
	 จงึเหน็ว่ำ	 เนื้อหำค�ำสอนที่หลวงพ่อได้ปุจฉำ-วสิชัชนำสจัธรรม				
ค�ำสอน	 อนัเป็นสจัธรรมเนื้อหำนพิพำนไม่ยดึตดิ	 นี้เป็นค�ำสอนที่หำฟัง					
ได้ยำก	หำกรวบรวมจดัพมิพ์เป็นเล่ม	 จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำน	 	 กองทุน
นธิมินุษย์เกดิมำท�ำไม	?	จงึได้ด�ำเนนิกำรเริ่มคดักรองเนื้อหำเฉพำะที่ส�ำคญั
สรุปเพยีง	๒	เล่ม	ควำมหนำเล่มละประมำณ		๓๔๐	หน้ำ	โดยม	ี	“สมำชกิ	B”	
(คุณรุจพิชัร	 นชิมิุระ)	 มกีุศลจติแสดงควำมจ�ำนงบรจิำคเงนิเป็นค่ำจดัพมิพ์
เบื้องต้น	 ๑	 แสนบำท	 ต่อมำจงึได้เชญิชวนบอกบุญไปยงัหมู่เพื่อนสมำชกิ
และศษิย์หลวงพ่อ	ได้เงนิรวมทั้งสิ้นประมำณ	๒	แสนบำทเศษ
	 ก่อนที่หนงัสอืทั้ง	 ๒	 เล่ม	 จะพมิพ์เสรจ็	 	 ต่อมำปลำยเดอืนกุมภำ	
(วันที่	 ๒๕)	 	 คุณขวัญฯ	 สมำชิกท่ำนหนึ่งซึ่งทรำบภำยหลังว่ำก�ำลังเรียน
มหำวทิยำลยั-(วศิวกรรมชวีกำรแพทย์	 ปีสุดท้ำย)	 มคีวำมตั้งใจ	 และมจีติ



(๙)

กุศล	อำสำรบัท�ำเพจไลน์ธรรมะ	เท่ำที่มเีวลำว่ำงจำกกำรเรยีน		สรุปเนื้อหำ
ย่อกะทดัรดั	สะดวกแก่กำรศกึษำหำอ่ำน
	 จงึขออนุโมทนำบุญ	นบัว่ำเธอเป็นผู้หนึ่งที่มอีธวิำสนำในระดบัต้นๆ	
ของกลุ่มสมำชกิที่คลำยมำกแล้ว				จงึได้รวบรวมเพจค�ำสอนธรรมะทั้งหมด	
จดัท�ำเป็นเล่มเลก็ๆ	อกีเล่มหนึ่งต่ำงหำก
	 กองทุนนธิฯิ	 ขอขอบพระคุณทุกท่ำน	 ทั้งที่บรจิำคเงนิร่วมพมิพ์		
และสมำชกิทุกท่ำน	 ที่มสี่วนร่วมสนทนำธรรมปุจฉำ–วสิชัชนำ	 จนเกดิเป็น
หนงัสอื	๓	เล่มนี้			ขอบคุณ	คุณขวญัฯ	จติอำสำจดัท�ำเพจธรรมะค�ำสอน			
เพื่อจะได้แจกจ่ำยไปยงัสมำชกิ	 และส่งมอบให้ห้องสมุดต่ำงๆ	 ดงัที่เคย
ปฏบิตัมิำโดยตลอด
	 อนึ่ง	 หนงัสอืทั้ง	 ๓	 เล่มนี้	 เป็นอภนินัทนำกำรส�ำหรบัท่ำนที่ซื้อ
หนงัสอื	ชุด	มนุษย์...เกดิมำท�ำไม?	จำกห้ำงหนงัสอื	๔๐๐	แห่งทั่วประเทศ	
	 ขออนุโมทนำบุญกบัคุณรุจพิชัร		นชิมุิระ	และผูบ้รจิำคเงนิร่วมพมิพ์	
รวมถึงท่ำนผู้อ่ำน	 และผู้ศึกษำธรรมทุกท่ำน	 ขอควำมไม่ติดขัดข้องคำ					
ขอควำมสว่ำงไสวในสจัธรรมพระสมัมำสมัพทุธะจงทั่วกนั	-	กรำบขอบพระคณุ			
สำธุค่ะ	

กิ่งกำญจน์		พทิกัษ์วงษ์
ประธำนกองทุนนธิมินุษย์เกดิมำท�ำไม?

๑๕	เมษำยน	๒๕๕๙

	 (ปล.ขอเชญิฟังรำยกำร	 “ธรรมะกบัพระอ.สุวฒัน์”	 ทำงสถำนวีทิยุ	
ร.ด.เอ.เอม็	๗๔๗	-	ทุกวนัเสำร์-อำทติย์	เวลำ	๒๐.๓๐-๒๑.๐๐	น.	และขอ
เชญิร่วมบรจิำคค่ำสถำนวีทิยุเป็นธรรมทำนทุกท่ำนค่ะ)



(๑๐)

วธิกีาร เทน�า้อทุศิบญุที่ได้ผล

ให้อยู่ในท่ำยนืหรอืนั่ง	มอืขวำถอืขวด
น�้ำพลำสตกิ	มอืซ้ำยผำยออก	สำยตำ
มองไปข้ำงหน้ำอย่ำงเป็นธรรมชำติ
อย่ำงไร้ทศิทำงและที่หมำย	 เปิดใจให้
กว้ำง

	 มแีววตำกำรุณย์ต่อสรรพสตัว์ทั้งสงัสำรวฏั	ปล่อยวำงตวัเรำ
ให้ว่ำงลง	ด้วยตื่นโพล่งออกไป	กว้ำงขวำงไกลไร้ขอบเขต	แล้วจงึพูด
ว่ำ	 “อโหสิๆ ๆ	 กรรมทุกอย่ำงอโหส	ิ ขอทุกสรรพสตัว์ทุกชวีติจติ
วญิญำณ	จงได้มสี่วนแห่งบุญของข้ำฯ	จงทั่วกนัตลอดไป	โสววววว”	
ลำกเสยีงยำวๆว่ำ	 “โสววววว“	 พร้อมเทน�้ำกบัผำยมอืเป็นสญัญำณ
ให้อย่ำงหมดตวั	หมดตน	หมดจติ	หมดใจ	ไม่มปีระมำณ

การเทน�้าอุทิศบุญที่ได้ผล มีอานิสงส์มาก



(๑๑)

	 หลุดพ้นจำกมรรค	เป็นมรรควมิุต–ิศลี–สมำธ–ิปัญญำวมิุติ
	 วมิุต–ิหลุดพ้นด้วย	 “ตื่นๆ	 ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ-กว้ำงขวำงกว้ำง
ไกลไร้ขอบเขต-สว่ำงไสวไร้ขอบเขตคดินกึ”	 	 ดุจตะวนัส่องสว่ำงอยู่
กลำงหำว	ฉะนั้น		
	 นอน-นั่ง	กใ็ห้ระวงัฟ้ำหล่น!		
	 พงึคลำยจติออกเหมอืนดอกไม้บำนยำมเช้ำ	 ร่วงหล่นกลบี
ละอองเกสรเรณู	ไม่เหลอือตัตำ
	 จงทอดสำยตำออกไปข้ำงหน้ำอย่ำงเป็นธรรมชำต	ิ อย่ำงไร้
ทศิทำงและที่หมำย	เปิดใจให้กว้ำง-มแีววตำกำรุณย์ต่อควำมเดอืดร้อน
ของสรรพสตัว์สงัสำรวฏั	ปล่อยวำงตวัเรำให้ว่ำงลง	
	 วมิตุหิลุดพ้นเสยีด้วย	 “วมิตุกิรรม-อโหสกิรรม”	 ด้วยผำยมอื
ทั้งสองออกร�ำพงึเบำๆ	 ว่ำ	 “โสวอโหส-ิโสวกระหม่อม-โสววมิุต-ิโสว
หลุด-โสวโล่งโพล่งจ้า-
	 โสวนโิรธ-โสวนพิพานฯ-โสว”

คลายกรรมด้วยธรรมนูญชีวิตประจ�าวัน



(๑๒)

ค�ากล่าวขอขมากรรม 
 ตั้งนะโม ๓ จบ และกล่าวขอไตรสรณคมน์... พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ฯลฯ ทุติ-ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 ข้าฯ ทั้งหลาย ทุกชีวิตจิตวิญญาณฯ ขอนอบน้อมองค์คุณพระ
รัตนตรัย องค์สัมมาสัมพุทธะ องค์มหาพุทธะ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจก
พุทธะ องค์พระอรหันต์ พุทธสาวก-สาวิกา พระอริยเจ้า-อริยสงฆ์ หมู่เหล่า
คุรุ ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
  ข้าฯทั้งหลาย น้อมกราบขอขมากรรม
 กรรมอันใด ด้วยกายก็ตาม ด้วยวาจาก็ตาม ด้วยใจก็ตาม เจตนา
หรือไม่เจตนาก็ตาม ทุกภพทุกชาติ ทุกพุทธันดรฯ ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน
ต่อพระศาสนา ต่อหมู่สงฆ์ ต่อพระอริยเจ้า-อริยสงฆ์ ต่อองค์คุณพุทธะ 
มหาพุทธะ มหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์เจ้า 
ทั้งหลาย หมู่สงฆ์และพุทธบริษัททั้งหลาย
 กรรมอันใด ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ผิดต่อพุทธโอวาท พุทธ
บัญญัติ พระธรรมวินัย เคยเพิกเฉยเมินเฉยต่อการเสียสละ เคยปฏิฆะ
ปฏิเสธ ปฏิฆะปรามาส จาบจ้วงล่วงเกิน จ้วงจาบหยาบคาย พร�่าบ่นก่นด่า 
เคยกีดกันขัดขวางบุคคลมิให้ออกบวช มิให้ฟังพระสัจธรรม มิให้เข้าใกล้
พระรัตนตรัย เคยวิพากษ์วิจัย วิจารณ์ ต่อพระสัจธรรมค�าสอนฯ 
 กรรมอันใด ที่ได้เคยท�าร้ายท�าลาย ต่อพระศาสนา ต่อหมู่สงฆ์ 
อริยเจ้า-อริยสงฆ ์วัดวาศาสนา กุฏิวิหาร ลานเจดีย์ เสนาสนะราวป่าทั้งหลาย   
ตราสัญลักษณ์รูปเหมือน องค์พุทธะปฏิมากร คัมภีร์ใบลาน ต�าราพระ
สัทธรรมค�าสอน และกรรมอันใดที่ได้เคยประมาทล่วงเกินต่อของสงฆ์ จน
กลายเป็นหน้ีสงฆ์และทุกๆ กรณีกรรม  หมู่เหล่าข้าฯ ทั้งหลายจะระลึกได้ 
ระลึกไม่ได้ก็ตาม น้อมกราบขอขมากรรม 



 และกรรมอันใด ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ต่อองค์บุพการี ผู้มี
พระคุณ ผู้มีคุณ บิดา-มารดา ครูอุปัชชาอาจารย์ทั้งหลาย ญาติกาทั้งหลาย 
ที่ได้เคยด้ือดึง ด้ือรั้น กระด้างหยาบคายทั้งหลาย แม้อารมณ์รู้สึกนึกคิด 
กุศล-อกุศลก็ตาม ระลึกได้ก็ตาม ระลึกไม่ได้ก็ตาม เจตนาก็ตาม มิได้
เจตนาก็ตาม ทุกๆ กรณีกรรม น้อมกราบขอขมากรรม
 และกรรมอันใด ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ต่อองค์คุณแผ่นดิน  
ต่อพระราชามหากษัตริย์ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นภาคส่วนแห่งองค์พระ
โพธิสัตว์ จนเกิดเป็นหน้ีกรรม หน้ีต่อแผ่นดิน ราชการงานเมือง หน้ีต่อ   
ส่วนรวม หน้ีสังคม หน้ีแรงงานเจ้านาย-บ่าวไพร่ก็ตาม หน้ีภาษีอากรก็ตาม   
ทุกๆ กรณีกรรม น้อมกราบขมากรรม
 และกรรมอันใด ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ต่อสรรพชีวิตทั้งหลาย 
เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เจ้าบุญนายคุณทั้งหลาย เอาชีวิตผู้อ่ืนมาเล้ียง
ชีวิตตน ได้เคยเบียดเบียนท�าร้ายท�าลาย ชีวิต-ร่างกาย เคยผิดต่อทรัพย์
ต้องห้าม บุคคลต้องห้าม สามี-ภรรยาผู้อ่ืน บุตรธิดาผู้อ่ืน พูดจาทุจริต    
ล่วงเกินทั้งหลาย หยาบกระด้างหยาบคายทั้งหลาย ผิดคุณศีลคุณธรรม           
ทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติ ทุกๆ กรณีกรรม ขอน้อมกราบขมากรรม
 และหมู่เหล่าข้าฯ ทั้งหลายและบริวารของข้าฯทั้งหลาย และทุกชีวิต
จิตวิญญาณ ทุกช้ันทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ขอประกาศสละ-ขอประกาศถอน 
โมหะทิฏฐิอวิชชา ตัณหาอุปาทานการยึดติดในสรรพส่ิง ในของคู่ทวิภาวะ  
ทั้งหลาย ขอประกาศสละ-ขอประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอามาในรูปเสียง
กล่ินรส สัมผัสกายทั้งหลาย ในกามคุณสุนทรีย์ทั้งหลาย ในลาภยศบริวาร
สรรเสริญความสุขทั้งหลาย ในความหลงมัวเมา ในการเป็นการอยู่ การหลง
มัวเมาในการหาอยู่หากินทั้งหลาย อันเป็นตัณหาอุปาทาน ทั้งหมดทั้งส้ิน
 และขอประกาศสละ-ประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอามา แม้ใน
ทางธรรม การปฏิบัติบ�าเพ็ญ ในทาน ศีล สมาธิ ในตบะฌานญาณ ใน
มรรคผลนิพพาน อันเป็นตัณหาอุปาทาน การติดการยึดในสรรพส่ิงทั้งหลาย 

(๑๓)



อันเกิดทุกข์-เกิดโทษ ให้ต้องวกวนอยู่ในวัฏฏะสงสาร ไม่จบไม่ส้ิน
 และขอประกาศสละ-ขอประกาศถอน ความลุ่มหลงมัวเมา ห่วงหา
อาลัย ในชีวิต-ร่างกาย ในกายธาตุ-จิตธาตุ ทั้งแม้ของตนเอง และของ 
บุคคลอ่ืน แม้วงศาคณาญาติ ญาติสนิทมิตรสหายก็ตาม 
 และข้าฯ ทั้งหลาย ขอประกาศสละ–ขอประกาศถอน ค�าม่ันสัญญา 
ค�าพันธนาการสัจจะอธิษฐาน ค�าสาบถสาบาน ค�าสาปแช่งทั้งหลาย ค�า
บนบาน–ศาลกล่าว ที่ได้เคยให้ไว้กับจิตดวงหน่ึงดวงใด แม้จิตตนเองก็ตาม 
ของผู้หน่ึงผู้ใดก็ตาม และที่ได้เคยให้ไว้กับส่ิงหน่ึงส่ิงใด ดินแดนแว่นแคว้น
ใด ข้าฯ ทั้งหลายขอประกาศสละ-ขอประกาศถอนทั้งหมดทั้งส้ิน ขอคืนสู่
อิสระ ว่างๆ อันบริสุทธิ์ ของมันเองอยู่แล้ว วางอยู่เองแล้ว ว่างอยู่เองแล้ว 
ดับอยู่เองแล้ว ตามองค์มหาบารมี องค์พุทธะ มหาพุทธะ พุทธะอรหันต์ 
ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป
 ข้าฯ ทั้งหลาย ทุกชีวิตจิตวิญญาณ ทุกหมู่เหล่า ขอชดเชยชดใช้  
ในหน้ีกรรมทั้งหลายด้วยอธิวาสนา บุญญาบารมี และขอให้มีส่วนในการ
เสียสละ วัดวาศาสนา อุปัฏฐากอุปถัมภ์บ�ารุงหมู่สงฆ์สามเณร พุทธบริษัท 
ทั้งหลาย และขอให้มีส่วนในการบวช-การบรรพชา ของหมู่เหล่าข้าฯ          
ทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติ ทุกพุทธันดร
 ขอให้มีส่วน ในความสว่างไสว ในพระสัจธรรม อันพวกข้าฯ         
ได้เห็นแล้ว จะมากก็ตาม จะน้อยก็ตาม และขอให้มีส่วน ในการโปรด        
สรรพสัตว์ให้จบตาม ดับตาม วางตาม ว่างตาม องค์พุทธะ-มหาอรหันต์-  
มหาโพธิสัตว์  จงทั่วกันทุกท่าน  ตลอดไปด้วยเทอญฯ
 ขอองค์มหาบารม ี องค์พุทธะ มหาพุทธะ มหาโพธิสัตว์ ทุกๆ 
พระองค์ ทรงได้โปรดเป็นประธาน เมตตายกโทษ ให้ทุกๆ กรณีกรรม    
ของหมู่เหล่าข้าฯ ทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติ ทุกพุทธันดร จงเป็นอโหสิกรรม 
ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไปด้วยเทอญฯ

(๑๔)



 อโหสิ อโหสิ อโหสิ ! กรรมทุกอย่างอโหสิ ขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ 
จงได้มีส่วนแห่งบุญของข้าฯ จงทั่วกันตลอดไปด้วยเทอญฯ 
 

ค�ากล่าวขอขมากรรมซ่ึงกันและกัน
 ข้าฯ ทั้งหลาย ทุกชีวิตจิตวิญญาณ ทุกช้ันภูมิ-ทุกหมู่เหล่า ขอนอบ
น้อมองค์มหาบารมี องค์พุทธะ มหาพุทธะ มหาโพธิสัตว์ ทรงเป็นประธาน
 ส่ิงใดที่ข้าฯ ทั้งหลาย ได้เคยประมาทล่วงเกิน ท�าร้ายท�าลายแก่กัน
และกัน จะเป็นผู้เข้าไปกระท�าเองก็ตาม ใช้ให้ผู้อ่ืนเข้าไปกระท�าก็ตาม หรือ
เป็นผู้ถูกกระท�าก็ตาม ท�าให้เกิดเป็นหน้ีกรรมแก่กันและกัน ผูกพยาบาท 
อาฆาตจองเวร เบียดเบียนเอาคืนซึ่งกันและกันอยู่ ท�าให้จิตเศร้าหมอง     
ไม่ผ่องใส ไม่สว่างไสวต่อพระนิพพาน ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมค�าสอน ข้าฯ 
ทั้งหลายส�านึกในทุกข์โทษ ในวัฏฏสงสาร บัดน้ี ข้าฯทั้งหลายขอส�านึกด้วยใจ 
จึงขออโหสิกรรม และให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ขออโหสิกรรมร่วมกัน
อย่างหมดจิตหมดใจเพื่อความสว่างไสวในพระสัจธรรม ความไม่ติด-ไม่ขัด 
-ไม่ข้อง-ไม่คา ขอตรงต่อพระสัจธรรม ขอองค์มหาบารมีทรงโปรดเป็น
ประธาน กรรมทั้งหลายทั้งปวง หมู่เหล่าข้าฯทั้งหลายขออโหสิกรรมร่วมกัน 
อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระท�า และเป็นผู้เข้าไปกระท�า
ก็ตาม ทุกๆ กรณีกรรม ขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกัน ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
ด้วยเทอญฯ
 อโหสิๆๆ...สาธุ ๆๆ กรรมทุกอย่างอโหสิ ๆๆๆ...สาธุๆๆ
 (หมายเหตุ: ค�าว่า “ข้าฯ” ให้กล่าวค�าเต็มว่า “ข้าพเจ้า” แล้วหยาด
น�้าลงไป กว้างๆ แบบไม่อะไรกับอะไร ย่อมมีอานิสงส์มากแก่สรรพสัตว์  
ทุกช้ันภูมิ)

(๑๕)



(๑๖)

สารบัญ
	 	 หน้ำ
ค�ำนยิม	 (๔)
ค�ำน�ำ		 (๘)
๑.		 อยู่กบัทุกข์อย่ำงไม่ทุกข์	 ๑
๒.		 พงึวำงใจให้เป็น	ชวีติกง็่ำยขึ้น	 ๓
๓.		 วำงใจให้เป็น	ชวีติไม่ไปอบำยภูม	ิ ๕
๔.		 พงึปล่อยให้มนัเป็น	อย่ำงที่มนัเป็น	 ๖
๕.		 ชวีติคอืกำรเรยีนรู้ที่จะปล่อยวำง	 ๗
๖.		 ทุกอย่ำงอยู่บนพื้นฐำนของควำมว่ำงเปล่ำ	 ๙
๗.		 เพรำะยดึจงึทุกข์	 ๑๐
๘.		 สรรพสิ่งในโลกล้วนอนจิจงั-อนตัตำ	 ๑๑
๙.		 ท�ำตำมหน้ำที่	แต่ไม่เจตนำจรงิจงั	 ๑๓
๑๐.	 อย่ำงไรจงึเรยีกว่ำ	ศำสนำ	 ๑๔
๑๑.	 ยิ่งเรยีบง่ำย	ยิ่งมคีวำมสุข	จรงิหรอื?	 ๑๕
๑๒.	 ท�ำไมเรำต้องแก่	เจบ็	และตำย	 ๑๗
๑๓.		ศำสนำคอือะไร	เป็นศำสนำของใครกันแน่?	 ๑๙
๑๔.	 กำรได้รู้จกักนั	เป็นกำรตั้งใจ!	 ๒๐
๑๕.	 อนจิจงั	ทุกขงั	อนตัตำ	เพยีงแต่ปำกว่ำ	ไม่แจ้งแก่ใจ	 ๒๑
๑๖.	 สจัธรรมดั้งเดมิแท้	คอืควำมว่ำงเปล่ำ	 ๒๓
๑๗.	 ตั้งใจเรยีนมำกๆนะลูก	ไม่ต่ำงกบัให้ตณัหำมำกๆนะลูก	 ๒๖
๑๘.	 หวัใจบรรลุ	“ธรรม”	อยู่ที่กำรคลำย	“กรรม”	 ๒๘
๑๙.	 ถ้ำเรำเป็นคนเก่ง	และเป็นคนด	ีชวีติกจ็ะมคีวำมสุข	ใช่หรอืไม่?	 ๓๐
๒๐.	 เจตนำเป็นกรรม	จงึพงึสกัแต่ว่ำ	 ๓๒



(๑๗)

๒๑.	 คลื่นเกดิแต่ทะเล	กก็ลบัคนืสู่ทะเลฉนัใด	
	 คดิเกดิแต่จติ	กก็ลบัคนืสู่จติฉนันั้น	 ๓๓
๒๒.	 ทรงสอนให้ปลง	ไม่ใช่ปฏบิตัิ	 ๓๕
๒๓.	 นพิพำนว่ำงๆ	ของมนัเองอยู่แล้ว	 ๓๗
๒๔.	 คดิกช็่ำง	ยกัษ์กช็่ำง	พงึ	“สกัแต่ว่ำ”	 ๔๐
๒๕.	 สร้ำงเงื่อนไขเงื่อนปมให้ชวีติ	เป็นเหตุสมุทยัตณัหำ	เกดิทุกข์	 ๔๒
๒๖.	 ทุกชวีติล้วนรกัสุขเกลยีดทุกข์	แต่เรำเลอืกไม่ได้	
	 เพรำะ	“กรรม”	ที่เรำสร้ำงไว้เอง	 ๔๔
๒๗.	 มนุษย์ทุกข์	เพรำะ	“เหน็แก่ตน”	 ๔๖
๒๘.	 เมื่อคุณท้อ	คุณจะลุกขึ้นสู้	อย่ำงไร?	 ๔๙
๒๙.	 เอำชนะตนเอง	กค็ำอตัตำตนเอง	ไม่จบ	ปล่อยวำง	จบ	 ๕๒
๓๐.	 ชวีติไม่จรงิ	คอือะไร?	 ๕๕
๓๑.	 หลงสร้ำงและเสวยวบิำกกรรม		กไ็ม่ต่ำงจำกถูกจองจ�ำ	 ๕๗
๓๒.	 ปล่อยวำงท�ำอย่ำงไร?	 ๕๙
๓๓.	 ยิ่งให้...ยิ่งคลำย	 ๖๐
๓๔.	 หลงไปว่ำสุขมจีรงิซึ่งเป็นเพยีงมำยำ	หลงไปว่ำสงบมจีรงิ	
	 กก็ลำยเป็นหลงธรรม	“พงึปล่อยวำงเสยี”	 ๖๒
๓๕.	 ชวีติเปรยีบเสมอืนเทยีนที่มไีฟ	ไม่ว่ำจะสุขสวยงำมแค่ไหน	
	 กต็้องละลำยและดบัลงไปอยู่ด	ี	แล้ว...คนเรำเกดิมำท�ำไม?	 ๖๔
๓๖.	 ควำมหลงดุจเมฆหมอกปิดบงั	ตะวนัที่เคยสว่ำงไสวจงึมดืมดิ	 ๖๗
๓๗.	 จำกหลวงตำหลง	ไปจนถงึหลวงตำจ้ำ	 ๖๙
๓๘.	 ทุกสรรพสิ่งเป็นอนจิจงั	จงึไม่มสีิ่งใดมั่นคง	ยั่งยนืตลอดไป	 ๗๓
๓๙.	 ไม่พงึหลงสร้ำงกรรม	ด้วยกำรปล่อยวำง	 ๗๕
๔๐.	 มคี�ำบ่นจำกบำงท่ำนว่ำ	“สิ่งที่ต้องท�ำ	ท�ำแล้วรอเวลำตำย”	 ๗๖
๔๑.	 “อสุรกำย”	 ๗๘



๔๒.	 ท�ำไมคนบำงคนมอีทิธพิลต่อจติใจของเรำมำกนกั	ตดัไม่ได้	วำงไม่ลง	
	 อโหสแิล้วยงัไม่คลำย	สงสยัต้องใช้กรรม	“เขำ”	ใช่ไหม	 ๘๐
๔๓.	 “มมีำนะมำกๆ	นะลูก”	หมำยควำมว่ำอย่ำงไรกนัแน่?	 ๘๒
๔๔.	 “สมำธภิำวนำ”	 ๘๔
๔๕.	 อยู่กบัปัจจุบนั	-	ใช่สจัธรรมนพิพำนหรอืไม่?	 ๘๗
๔๖.	 “ส่งอำรมณ์	ขยนัพูดคุยกบัครูอำจำรย์	
	 ขดัเกลำบ่อยๆ	บรรลุธรรมง่ำยไว”	 ๘๙
๔๗.	 “ท้อมำกเลยค่ะพระอำจำรย์”	 ๙๑
๔๘.	 หลงตดิยดึสุขกนัมำก	ยดึสิ่งที่ยดึเอำไว้ไม่อยู่	จงึทุกข์		
	 ไม่ได้ดงัใจยดึจงึทุกข์	 ๙๓
๔๙.	 “ฝึกใจให้นิ่ง	ฝึกจติให้วำง”	เป็นอย่ำงเต่ำหงำยท้อง	 ๙๕
๕๐.	 โอวำทปำตโิมกข์ข้อเดยีว	 ๙๗
๕๑.	 ใครรกั	ใครชงั	ใครชอบ	ใครเกลยีด	ช่ำงๆ	ปล่อยๆ	ไป	
	 เพรำะชวีติไม่มอีะไร	 ๙๙
๕๒.	 ข้อควำมเตอืนหลวงตำจ้ำ	 ๑๐๑
๕๓.	 ชวีติเกดิแต่กรรม	เป็นอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 ๑๐๔
๕๔.	 รู้สกึเบื่อหน่ำยจงัเลยค่ะ	พระอำจำรย์	 ๑๐๖
๕๕.	 “นอยด์”	เป็นอำรมณ์ของควำมไม่พอใจ...เป็นกเิลส	 ๑๐๘
๕๖.	 เมื่อใกล้ตำย	ควำมอ่อนเพลยี	เป็นสิ่งที่ต้องยอมรบั	
	 ไม่จ�ำเป็นต้องให้กำรรกัษำ	 ๑๑๑
๕๗.	 อภมิหำเศรษฐนีจีนี	 ๑๑๕
๕๘.	 สจัธรรมวนัปีใหม่สงกรำนต์	 ๑๑๗
๕๙.	 สถำนกำรณ์บ้ำนเมอืงตอนนี้...เป็นอย่ำงไร?	 ๑๑๙
๖๐.	 วธิงี่ำยที่สุดที่ปุถุชนพงึปล่อยวำง	ท�ำอย่ำงไร?	 ๑๒๑
๖๑.		 ถ้ำมเีนื้อหำของควำมไม่ยดึตดิ	ทุกย่ำงก้ำว	คอื	วดั	 ๑๒๓

(๑๘)



(๑๙)

๖๒.	 มนันพิพำนอยู่แล้ว	ไม่ต้อง	ไม่ตั้ง	ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกี	 ๑๒๖
๖๓.	 นพิพำนอยู่แล้ว	ปลง–ไม่ใช่ปฏบิตัิ	 ๑๓๑
๖๔.	 นพิพำนไม่มเีข้ำ-ออก	อนตัตำจติ	ว่ำงเปล่ำจำกอตัตำตวัตน	 ๑๓๔
๖๕.	 ขยะในใจ	คุณจะท�ำอย่ำงไร	 ๑๓๖
๖๖.	 ค�ำว่ำยดึตดิ	และ	ตณัหำอุปำทำน	คอือะไร	 ๑๓๘
๖๗.	 ดุจตะวนัส่องสว่ำงอยู่กลำงหำวฉะนั้น	 ๑๔๐
๖๘.	 วำงรู้-วำงเหน็-วำงใจให้เป็น	ชวีติกง็่ำยขึ้น	 ๑๔๑
๖๙.	 ตื่นโพล่ง-โล่งจ้ำ	สว่ำงไสว	ไม่อะไรกบัอะไร	
	 ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกี...	 ๑๔๒
๗๐.	 คลำยจติ	วำงใจ	คลำยกรรม	 ๑๔๔
๗๑.	 ควำมคดิและจติ	ต่ำงกนัตรงไหน?	 ๑๔๖
๗๒.	 ชวีติ	คอือะไรกนัแน่?	และคุณคอืใคร	และชวีติต้องกำรอะไร?	 ๑๔๙
๗๓.		ธรรมะจำกต้นไม้ในอุทยำนธรรมวปิัสสนำมวกเหลก็	 ๑๕๑
๗๔.		ครอบครวัที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้ำ	...คอืบ้ำนที่น่ำอยู่ที่สุด?	 ๑๕๗
๗๕.		ควำมหลุดพ้นจำกทุกข์	อย่ำงแท้จรงิ	 ๑๕๘
๗๖.		ค�ำว่ำ	“จติที่ฝึกดแีล้ว	มคีวำมสุข”		พระพุทธะไม่ได้ตรสัอย่ำงนั้น	
	 อย่ำกล่ำวตู่พระองค์	!!	 ๑๖๐
๗๗.	 ควำมหลุดพ้นจำกทุกข์	อย่ำงแท้จรงิ	 ๑๖๒
๗๘.		ชวีติมแีต่อนจิจงั...ไม่ยั่งยนื	 ๑๖๓
๗๙.		ควำมสุข	 ๑๖๔
๘๐.	 คนเป็นอนัตรำยต่อสิ่งมชีวีติทุกชนดิในโลกจรงิๆ	 ๑๖๕
๘๑.	 จติที่อสิระ	 ๑๖๖
๘๒.	 ธรรมะวนัวสิำขบูชำ	 ๑๖๙
๘๓.	 บุญบงันพิพำน	 ๑๗๒
๘๔.	 ชอบจงักเ็ป็นมโนกรรม	 ๑๗๕
๘๕.	 อนจิจงั	 ๑๗๗



๘๖.	 ๑-๑๐	ควำมอศัจรรย์ที่ค้นพบจำกกำรปฏบิตัธิรรม?	 ๑๘๐
๘๗.	 ๑๑-๒๐	ควำมอศัจรรย์ที่ค้นพบจำกกำรปฏบิตัธิรรม?	 ๑๘๖
๘๘.	 ให้ปลงสต-ิไม่ใช่เจรญิสติ	 ๑๙๑
๘๙.		ท�ำไมจงึ	“ไม่ยดึตดิ–คลำยวมิุตหิลุดออก-สกัแต่ว่ำ”	ท�ำไม?	 ๑๙๖	
๙๐.	 สจัธรรมปฏบิตั	ิที่ไม่ปฏบิตั	ิ“ที่นี่สอนปฏบิตัไิม่ปฏบิตั”ิ	 ๑๙๘
๙๑.	 สมำธไิม่ยำก-ไม่ง่ำย	 ๒๐๐
๙๒.	 ปัญญำกพ็งึให้วมิุต	ิ ๒๐๘
๙๓.	 ผมรู้ธรรม	แต่ไม่บรรลุธรรม	 ๒๑๐
๙๔.	 แบกไว้มนักห็นกั	วำงได้มนักเ็บำ	ยดึเอำมนักท็กุข์	สุขเพรำะปล่อยวำว	 ๒๑๓
๙๕.	 สุขส�ำเรจ็จรงิหรอื?	 ๒๑๔
๙๖.	 ศลี	๕	คอืพื้นฐำน???	 ๒๑๖
๙๗.	 ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	คอืจบตวัปฏบิตัิ	 ๒๑๘
๙๘.	 ชวีติที่แสนทึ่งของพระเอก	 ๒๑๙
๙๙.	 ควำมส�ำเรจ็ที่ไม่เคยม!ี	 ๒๒๑
๑๐๐.	ทรงสอนให้เดนิทำงจรงิหรอื?	 ๒๒๕	
๑๐๑.	เรื่องของคนยดึโลก	และหลงธรรม	 ๒๒๙
๑๐๒.	ชวีติ	-	ควำมคดิ	-	วธิกีำร	-	ควำมพยำยำม	 ๒๓๓
๑๐๓.	รู้ปัจจุบนักห็ลงรู้	 ๒๓๕
๑๐๔.	หลงรู้...กค็ำรู้	 ๒๓๘
๑๐๕.	ข้อดขีองควำมทุกข์	 ๒๔๒
๑๐๖.	ให้ปลง	ไม่ใช่ให้ปฏบิตั	ิจบตวัปฏบิตั	ิจบกจิจบกรรมจบสงัสำรวฏั	 ๒๔๔	
๑๐๗.	ให้ปลง	ไม่ใช่ให้ปฏบิตั	ิ(ภำค	๒)	 ๒๔๖
๑๐๘.	ชวีติคอือะไรกนัแน่	ควำมส�ำเรจ็ของชวีติอยู่ทไีหน?	 ๒๔๘
๑๐๙.	ไอน์สไตน์	หลงหนบีำป	ไปหลงยดึบุญ	จบไม่เป็น
	 กเ็ป็นกรรมไปเกดิอกีไม่จบ	 ๒๕๑
๑๑๐.	ธุลปีลำยเลบ็ตถำคต	 ๒๕๔

(๒๐)
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๑. อยู่กับทุกข์อย่างไม่ทุกข์
 

	 ตอบค�ำถำมของคนที่มทีุกข์	 ครำใดที่มมีรสุมชวีติมำรุมเร้ำ	 จะถูก
ปิดกั้นปิดบงั	 “อนตัตาจติประภสัสร”	 ไม่ให้ส่องสว่ำงได้	 ฉนัใดกฉ็นันั้น		
มรสุมฟ้ำกเ็ป็นวบิำกโลกธำตุจกัรวำล	 มรสุมชวีติกเ็ป็นวบิำกกรรมของชวีติ	
แต่วบิำกมนัมอีำยุกรรมของมนั	 หมดอำยุมนักอ็นจิจงัเสื่อมสลำยคลำยตวั-
วำงตวัมนัเอง
 จงึทรงสอนให้พงึสกัแต่ว่ำ-ช่ำงๆ-ท่ำมกลำงวำงใจไป	 (วำงใจไม่เข้ำไป
ซ้อนวบิำก)	 ปล่อยวำงให้วบิำกมนัผ่ำนพ้นหลุดออกไป-ของมนัเอง-นพิพำน
ของมนัเอง
 “เกดิเป็นมนษุย์ปุถชุน จะได้พ้นความทุกข์ไปสกัหน้า สุดแต่เวรกรรม
ท�ามา เมื่อถงึคราพ้นทุกข์กส็ุขไป เมื่อถงึคราพ้นเขญ็ที่เป็นทุกข์ กก็ลบัมี
ความสุขขึ้นมาใหม่ ให้เป็นเช่นนี้แต่ไรๆ จะโศกเปล่าเศร้าไปกป็่วยการฯ”  
 พงึวางใจให้เป็น	ชวีติกง็่ำยขึ้น	
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	 ในยำมที่มคีวำมสุข	 กอ็ย่ำหลงมนั	 พงึวำงใจ-สกัแต่ว่ำ-ช่ำง-
ท่ำมกลำงวำงใจเสยีด้วย	 จะได้หมดหลง	 พงึมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวำง	 กจ็ะ
ไม่ต้องทุกข์กบัมนัมำกนกั
 “มนัอดึอดัขดัเคอืงใจมาก กใ็ช้พระคาถา -อโหส-ิเทน�้าอุทศิบุญไป
ทั้งวนัและที่กระทบอารมณ์คดินกึฟุ้งไปด้วยอาการตื่นโพล่งโล่งออกไปไม่หยุด
ไม่หย่อน ทุกข์คลายหายออกไปแล้ว สาธุ โสวสววว”
	 วบิำกใดทั้งของโลกและของใจ	 มนัเกดิที่ไหนมนักก็ลนืคนืหำยไป	
ที่นั่นของมันเอง-นิพพำนของมันเอง	
	 คลื่นเกิดแต่ทะเล	 ก็กลับคืนสู่ทะเลฉนัใด	 	 คดินกึควำมทุกข์เกดิ
แต่จติ		กก็ลบัคนืสู่จติ		ฉนันั้น

Admin. XiangLing
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๒. พึงวางใจให้เป็น ชีวิตก็ง่ายขึ้น
 

	 แท้จริงแล้ว	ชีวิตก็อนิจจัง-อนัตตำ	ล้วนว่ำงเปล่ำ	กำย-จิต	ล้วน	
ว่ำงเปล่ำอนตัตำจติเดมิ	 มนัประภสัสรผ่องใสของมนัเอง	 เป็นอนตัตำของ
มนัอยู่แล้วแต่เดมิ	 แต่พฤตกิรรมมนุษย์หลงสร้ำงกรรมซ้อนลงมโนอนตัตำ
จติเดมิ	 ถูกตณัหำอุปำทำนหลอกสวมเขำ	 ให้หลงสร้างและเสวยวบิาก	 ท�ำ
กุศลกรรม-อกุศลกรรม	เกดิวบิำกมชีั้นภูมริองรบัเป็น	๓๑	ภพภูมิ	ไปเกดิ-
ตำยๆ	ไม่หยุดหย่อน	จติเดมิที่เคยผ่องใส	จงึเศร้ำหมองมคีวำมทุกข์เป็นผล	
เพรำะกำรที่จติถูกตณัหำหลอกใช้	 ไม่เคยวำง-ไม่เคยว่ำงเว้น	 จงึเป็นที่มำ
ของค�ำว่ำ	“พงึวางใจให้เป็น ชวีติกง็่ายขึ้น คอืไม่ทกุข์”
	 วำงใจอย่ำงไรให้เป็น?	 กโ็ดยอย่ำหลงยอมให้ตณัหำหลอกใช้จติ	
อย่ำเอำอตัตำเข้ำไปซ้อนอนตัตำจติ	 อย่ำเอำเจตนำกรรมไปซ้อนมโนอนตัตำ
จติ	 อย่าหลงเข้าไปรู้กำย-จติ	 อย่ำหลงเอำอตัตำเข้ำไปรู้เหน็-รบัรู้รบัทรำบ
เรื่องรำวของตณัหำ	 ไม่วพิำกษ์วจิำรณ์-ไม่ตดัสนิ-ไม่คดินกึแสดงควำมเหน็	
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ควำมหมำยใดๆ-ไม่หลงชอบ-ไม่หลงชัง-ไม่ทวิภำวะ	 แบ่งแยก-ไม่มีทั้งผู้รู้	
และสิ่งที่ถูกรู้	 แต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม	 ต้องด�ำรงชีวิตเป็นอยู่-หำอยู่
หำกนิ	 จะห้ำมไม่ให้รู้เหน็	 หรอืรบัรู้รบัทรำบเรื่องรำวในชวีติประจ�ำวนันั้น	
ย่อมเป็นไปไม่ได้
	 พระพุทธะจงึตรสัสอนให้ “พงึวางใจให้เป็น-ลดตวัมุ่งหวงัตั้งเอามา-
ไม่ดนัเข้าใส่ ไม่จรงิจงัตั้งต้อง-ไม่ก�าหนดกฎเกณฑ์ เป้าหมายโครงการ-พงึ
ให้สกัแต่ว่า-ปลงปล่อยวาง ไม่ยดึตดิสรรพสิ่งในโลก คบหาอยู่กนิร่วมกนั 
เป็นพ่อแม่ลูก สามภีรรยา ญาตมิติรสหาย คนรกัรอบข้าง พงึคบหาสมาคม
กนัได้ แต่ไม่ยดึตดิ แม้ร่างกาย-สมบตัพิสัถาน ล้วนว่างเปล่าจาก “ตวักู-
ของกู” ว่างเปล่าจากความคดิเหน็แก่ตวัแก่ตน และรวมทั้งพวกพ้องของตน
ล้วนว่างเปล่า”
	 วำงใจเป็น	 ใจว่ำง	 คนืสู่อนตัตำจติประภสัสรผ่องใสดงัเดมิ	 พงึ
วำงใจเสยีด้วย	“ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้าฯตื่น ทิ้งตื่น-ไม่แช่ไม่ทรง ไม่เฝ้าอตัตา
ตวัเอง-โพล่งทิ้ง-โล่งทิ้ง-จ้าๆ”	อโหสโิสววววว-เทน�้ำผำยมอืฯ
 “พึงวางใจด้วยคลายกรรม”	 พึงคลำยกรรมด้วยอโหสิโสวววว-		
ผำยมอื-เทน�้ำอุทศิบุญทพิย์

Admin. XiangLing
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๓. วางใจให้เป็น ชีวิตไม่ไปอบายภูมิ
 

 คลำยกรรม-คลำยจติ-วำงใจ	ปิดอบำยภูมนิรก
 “การกระท�ามนัยากค่ะท่าน กเิลสมนัหนาจงัเลยค่ะ ผูกจติผูกใจ 
กบัเรื่องสพัเพเหระมากค่ะท่าน รู้ทั้งรู้ค่ะงานนี้บอกได้ว่าแก้ไขยากมากๆค่ะ   
วธิแีก้ไขที่ง่ายๆ มไีหมคะท่าน?” 
	 นพิพำน-ว่ำงๆ	ไม่ยำกไม่ง่ำย	แต่ให้คลำยออก	คลายที่ ๑	ขอขมำ
กรรมบ่อยๆเนอืงๆ	กรรมจะยิ่งคลำย	ถ้ำได้ขมำกรรมบทใหญ่	 เช้ำมดื-และ
ก่อนนอน	 อำจเพิ่มช่วงว่ำงตำมที่จดัสรรเอง	 คลายที่ ๒	 ให้ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ
ออกไป	ดุจตะวนัส่องสว่ำงกลำงหำว-พูดขมำกรรมบทเลก็ไปด้วย	ท�ำกจิกำร
งำนไปด้วย	 ตื่นโพล่งไปด้วย	 คลำยนี้ปิดอบำยได้ตอนก�ำลงัจะดบัจติดวง
สุดท้ำย	ตำยด้วยกำรปลงจติ	คลายที่ ๓	ด้วยพงึใช้พระคำถำพำหยิะ	 เมื่อ	
เหน็	ได้ยนิฯ	ให้พงึสกัแต่ว่ำ	 เหน็	ได้ยนิ	ฯ	คดินกึกใ็ห้ช่ำงๆไปทุกอำรมณ์
กระทบ	 และใช้ขมำกรรมบทเลก็พูดอโหสพิูดร�ำพงึเบำๆเสรมิด้วย	 ไม่ว่ำจะ
ชอบหรอืชงั	ว่ำ	อโหสิๆ ๆ-ฯ	พงึคลำยจติ-วำงใจให้เป็น	ชวีติไม่ไปอบำยภูมิ
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๔. พึงปล่อยให้มันเป็น อย่างที่มันเป็น
 

	 อนตัตำธรรม-อนตัตำจติ	 อยู่เองแล้ว	 ไม่หลงสร้ำงกรรมซ้อน	
อนตัตำจติเดมิ	 อนตัตำจติประภสัสร	 มอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง	 ยำมใด					
คลำยจติออก	 อนตัตำจติกป็ระภสัสร	 ดุจจนัทร์กระจ่ำงฟ้ำ	 แต่ยามเมื่อ
มรสมุชวีติเข้า วำงใจรบัไม่เป็น	 ไม่สกัแต่ว่ำพระพำหยิะ	 พำยุฝนเมฆหมอกก็
มดืมดิปิดบงัแสงจนัทรำฉนัใดกฉ็นันั้น
	 วำงใจให้เป็นเสยีด้วยตื่นโพล่ง-ตื่นพร้อม	 อโหสอิุทศิบุญสงัสำรวฏั	
วำงใจ	 คอืไม่อย่ำงเดยีว	 คอืไม่ยดึตดิทกุอย่าง	 คอืไม่ซะเอง	 ไม่หลงสร้ำง
กรรมซ้อนมโน	 มโนต้องไม่มกีรรม	 ไม่มมีโนกรรมไปเกดิอกี	 ไม่หลงสร้ำง
กรรมซ้อนธรรม	 ไม่อตัตำซ้อนอนตัตำจติเดมิ	 ไม่อะไรกบัอะไร-ไม่ต้องท�า
อะไรแบบไหนอกี	 ไม่ซ�้ำเตมิอนตัตำจติ	 อนตัตำอยู่แล้ว-ของมนัเองอยู่แล้ว	
“พงึปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น”
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๕. ชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง
 

 ชวีติเป็นสิ่งสมมต	ิควำมตำยกส็มมตเิพรำะจติไม่เคยตำย	ตำยแล้ว
ต้องเกดิอกี	 ทรงตรสัว่ำ	 “เกดิเป็นทุกข์-แก่-เจบ็-ตายเป็นทุกข์ ความทุกข์
เกดิขึ้น เพราะเข้าไปยดึเอาในสิ่งที่ยดึเอาไว้ไม่ได้”	 ถ้ำเรำยอมรบักฎพระ
ไตรลกัษณ์	เข้ำใจชดัแจ้งใจในอนจิจงั	ควำมเสื่อมสิ้นสลำยคลำยจำง	ควำม
ไม่อยู่ในอ�ำนำจ	 เรำกไ็ม่ไปยดึมนั	 ควำมแก่ชรำ-เจบ็ไข้-ควมตำยมำเยอืน		
เรำกไ็ม่ยดึตดิในชวีติร่ำงกำย	 เรำก็จะไม่ต้องไปทกุข์กบัมนั	 เศร้ำทุกข์กช็่ำง		
สุขกใ็ห้ช่ำงเสยีด้วย	 ยดึตดิไม่ได้	 มนัอนจิจงั	 ชั่วครำว	 ยดึไม่อยู่	 อยู่กบั	
ควำมปล่อยวำง	ย่อมน้อมนพิพำน		 “ชวีติ คอื การเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง” 
ปล่อยวำงก	็หลุด	วมิุตนิพิพำน
	 แท้จรงิเรำไม่เคยสอนเดก็ลูกหลำนให้เรยีนรู้ที่จะปล่อยวำง	แต่กลบั
สอนตรงกนัข้ำม	 ให้มชีวีติที่จรงิจงั	 พำกเพยีร	 อุตสำหะ	 มำนะ	 พยำยำม				
ให้มำก	มคีวำมรู้ให้มำก	เรยีนให้มำก	 เพื่อความก้าวหน้าในอำชพี	กำรงำน		
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เงนิ	 เกยีรตยิศ	 บรวิำร	 สรรเสรญิ	 และควำมสุข	 ซึ่งผดิต่อพทุธประสงค์     
ที่ทรงประทำนสอนให้เรยีนรู้ที่จะปล่อยวำง		เพื่อควำมพ้นทุกข์		แต่ปัจจุบนั
สอนให้ท�ำเอำ	 มุ่งหวงัตั้งเอำ	 สร้ำงกรรมและต้องไปเสวยวบิำกกรรมไม่จบ
ไม่สิ้น	 ทุกขโทมนสัอุปำยำสะ	 ไม่จบสิ้นเกดิ-ตำยๆไม่รู้จบ	 ถ้ำหลกัสูตรกำร
เรยีนกำรสอนในโรงเรยีนสถำบนักำรศกึษำ	 สอนให้รู้จกักำรปล่อยวำง	 กำร
ไม่ยดึไม่ตดิในชวีติและสรรพสิ่งชวีติ	 และสงัคม	 จะมคีวำมสงบผำสุก
ร่มเยน็	 บ้ำนเมอืงกจ็ะสงบร่มเยน็	 รู้จกัผ่อนปรน	 ให้อภยัซึ่งกนัและกนั	
สำมคัค	ีพึ่งพำอำศยักนัอย่ำงกลมเกลยีว	สำมคัคสีงบร่มเยน็และผำสุก
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๖. ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความว่างเปล่า
 

 “บนพื้นฐานแห่งความว่างเปล่า นพิพานอยู่แล้ว” ก่อนที่จะได้มำอยู่
ร่วมกนั	 กไ็ม่ได้อยู่ด้วยกนัอยู่แล้ว	 สรรพสิ่งข้ำวของสมบตัพิสัถำน	 กไ็ม่ได้	
มอียู่แล้วแต่ก่อน มากต็วัเปล่า จากไปกเ็ปล่าๆ	ไม่มอีะไรเป็นของตน	จ�ำต้อง
ทิ้งสิ่งทั้งปวงไป	ยดึตดิกนัไม่ได้	จกัรวำลโลกธำตุเขำกเ็ป็นของเขำอยู่อย่ำงนี้	
จงึอย่ำเหน็ว่ำแตกต่ำง	 อย่ำขดัแย้งกบัมนั	 แล้วกอ็ยู่กบัมนัอย่ำงไม่ทุกข์	
อนตัตำจติ	ธรรมกอ็นตัตำธรรม	ล้วนว่ำงเปล่ำ
	 ชวีติ	ทุกอย่ำงอยู่บนพื้นฐำนของควำมว่ำงเปล่ำ	ใช้ชวีติ-ใช้ธำตุขนัธ์	
กำยจติ	 ให้สอดคล้องกบัสรรพสิ่งรอบข้ำงอย่ำงยุตกิรรม	 จงมแีละใช้ชวีติ
อสิระไร้พนัธนาการใดๆออกไป	 ให้ท่ำมกลำงสงัสำรวฏั	 ด้วยควำมเกื้อกูล	
กำรุณย์สรรพสตัว์	และสรรพสิ่งไม่มปีระมำณ
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๗. เพราะยึดจึงทุกข์
 

 “ทุกข์เพราะเข้าไปยดึเอาในสิ่งที่ยดึไม่ได้”	 เรำหลงเข้ำไปยดึในสิ่งที่
มนัยดึเอำไว้ไม่ได้	 เมื่อมนัไม่ได้ดงัยดึ	 คอืไม่ได้ดงัใจเรานั่นแหละจงึทกุข์ 
ถ้ำหำกเหน็แจ้งในสจัธรรมค�ำสอน	 ว่ำชวีติเป็นสิ่งสมมตชิั่วครำว	 เกดิ-ตำย
ไม่จรงิ	 ยดึเอำอะไรไม่ได้เลย	 ไม่มอีะไรเป็นของเรำจรงิ	 แต่สิ่งที่เป็นจรงิคอื 
สกัวนัหนึ่งเรำต้องพลดักนัและกจ็�ำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป	 ถ้ำแจ้งใจในสจัธรรม
ของโลกเช่นนี้	 เรำกจ็ะไม่หลงใหลเข้ำไปยดึมนัให้ทกุข์อกีต่อไป	 คนเรำเกดิมำ	
กแ็ต่กรรม	มำรบัใช้วบิำกตำมกฎกรรม	เคยสร้ำงท�ำสิ่งใดไว้	กต็้องเสวยผล	
จะขดัขนืโต้แย้งไม่ได้เลย	 พงึยอมรบักฎกรรมและชดเชยชดใช้หนี้วบิำก
อย่ำงเตม็ควำมภำคภูมใิจ	ด้วยบุญญำวำสนำบำรมทีี่เคยท�ำไว้	ส่งใช้คนืด้วย
ขออโหสแิละให้อโหสกิรรมซึ่งกนัและกนั	คนืสู่ควำมเป็นอสิระแก่กนัและกนั
ด้วยควำมเกื้อกำรุณย์สงัสำรวฎัร่มเยน็แก่สรรพสตัว์ทั่วทุกตวั	สตัว์ล้วนต่ำง
เป็นญำตกินัทั้งสิ้น
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๘. สรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจัง-อนัตตา
 

 “สจัธรรมเนื้อหานพิพาน คอื ไม่ยดึตดิสรรพสิ่งฯ”	 ชวีติสตัว์โลก	
เป็นอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 โลกและธรรมกอ็นตัตำ	 สรรพสิ่งในโลก	 ล้วน
อนจิจงั-อนตัตำ	 จงึทรงตรสัสอน	 ไม่ให้หลงสร้ำงกรรมอกีด้วย	 “พงึให้สกั 
แต่ว่า”	 ไปทุกอำรมณ์ที่กระทบ	 เมื่อได้เหน็	 ได้ยนิฯ	 คดินกึ	 หรอืรู้เหน็																		
รบัรู้รบัทราบสิ่งใดๆ กใ็ห้จบไป	ให้แล้วๆไป	เลยๆออกไป	ช่ำงๆไป	“ไม่พงึ    
ยดึตดิตวัรู้”	ตดัตวัรู้	จงึตรสัรู้	ตดัตวัรู้เสยีด้วย-คลำยรู้	หลุดพ้นจำกญำณรู้	
ด้วยวมิุตญิำณฯ(ญำณรู้ทำงทวำรหก	เหน็	ได้ยนิฯ	นี้เป็นตวัทุกข์)		
	 วมิุตญิำณ	 คอื	 หลุดพ้นเป็นที่สุดแห่งโลกทวำรหก	 ไม่อุปำทำน
ตณัหำ	ไม่โมหะอวชิชำ	ไม่หลงเข้ำไปรู้อำรมณ์ของโลกทวำรหก	ตำ	หูฯ	อกี	
ไม่เกดิภพชำตอิีก	
	 ส่วนวิบำกกรรมเก่ำ	 ที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องติดตำมมำกับขันธ
สันดำน	 ให้พงึคลายกรรมเสยี ด้วยขอขมากรรม	 ให้เป็นอโหสกิรรม-วมิุติ
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กรรม	แล้วเทน�้ำอุทศิบุญทพิย์	ชดเชยชดใช้หนี้กรรมไปด้วยบุญทพิย์	พระ
พุทธะทรงตรสัสอนพระธรรมเป็นอนัมำก	 อุปมำเป็นรอยเท้ำสตัว์ทั้งหลำย
ในป่ำ	 หำกแต่เมื่อรวมลงสู่รอยเท้ำช้ำง	 รวมเป็นรอยเดยีวแล้ว	คอื	 “ความไม่
ยดึตดิ”

Admin. XiangLing



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

13

๙. ท�าตามหน้าที่ แต่ไม่เจตนาจริงจัง 
 

 “แต่ชวีติจรงิปล่อยวางทุกเรื่องไม่ได้”	 หำกมบีทบำทหน้ำที่ที่ต้องท�ำ	
กท็�ำไปตำมหน้ำที่	 ไม่ยดึจนท�าให้เป็นทกุข์ ไม่ละเลยในหน้าที่ของตน				
และไม่เจตนาจรงิจงั	ไม่ดนัเข้ำใส่-ลดตวัจรงิจงัลงมำ
	 เจตนำ	 คอื	 จรงิจงั	 เป็นกรรม	 มวีบิำกไปเกดิ	 ไม่เจตนำกไ็ม่จรงิ			
ไม่จงั	 แต่ท่ำมกลำง	 คอืไม่อะไรกบัอะไร	 อนจิจงั-อนตัตำ	 แปลว่ำ	 ไม่จรงิ			
ไม่จงั		ไม่เจตนำ		สรรพสิ่งมนัไม่อะไรกบัอะไร	มนัท่ำมกลำง
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๑๐. อย่างไรจึงเรียกว่า ศาสนา
 

 “ศาสนาคอือะไร”	 มคีนกล่ำวกนัว่ำ	 เพื่อไม่ให้ศำสนำเสื่อม	 ควร
บญัญตักิฎหมำยให้	 “ศำสนำพุทธเป็นศำสนำประจ�ำชำต”ิ	 ซึ่งเป็นควำมเหน็
ของคนหลง	ไม่เข้ำใจว่ำศำสนำคอือะไร
	 แท้จรงิ	 ๔๕	 พรรษำที่ทรงโปรดสั่งสอนหมู่เหล่ำเวไนยสตัว์	 ด้วย
สจัธรรมเนื้อหำนพิพำนพ้นทุกข์คอืเนื้อหำแห่งควำมไม่ยดึตดิ	 นี่คอืศำสนำ
แท้จรงิ	 ส่วนกำรจะเขยีนบญัญตักิฎหมำยหรอืไม่	 นั่นไม่ใช่เนื้อหำ	 แม้แต่		
จะโกนหวัห่มเหลอืง	ห่มขำวห่มแดง	ถ้ำไม่มเีนื้อหำแห่งควำมไม่ยดึตดิ	นั่นก็
ไม่ใช่ศำสนำ	 ศำสนำไม่ใช่รูปแบบ	 ไม่ใช่รูปธรรม-นำมธรรม	 ไม่ใช่กำยจติ	
ไม่ใช่กรรม	 ไม่ใช่ธรรม	 ไม่ใช่ธำตุ-ขนัธ์-อำยตนะ	 ไม่ใช่โลกทวำรหก	 แต่
ศำสนำเป็นที่สุดแห่งโลกทวำรหก	 ถ้ำผู้คนที่อำศยัอยู่ในถิ่นแคว้นใด	 รู้จกั
ปลงปล่อยวาง	 ไม่ยดึตดิกบัสรรพสิ่งด้วยอุปำทำนตณัหำ	 รู้จกัเสยีสละ					
ละ	 คลำย	 รู้จกัให้อภยัอโหสกิรรม	 วำงกำยวำงใจต่อกนัให้เป็น	 ถิ่นแคว้น
แดนนั้นนั่นแหละ	มี	“พทุธศาสนา”
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๑๑. ยิ่งเรียบง่าย ยิ่งมีความสุข จริงหรือ?
 

 “ชวีติคนเรา ยิ่งเรยีบง่าย ยิ่งมคีวามสุข เพราะความสุขเป็นพี่น้อง
กบัความเรยีบง่าย จงใช้ชวีติอย่างคนธรรมดา แต่ใช้ปัญญาอย่างนกัปราชญ์ 
รู้จกัยอม-หยุด-เยน็ ชวีติจะราบรื่นมากขึ้น”	จำก	ว.วชริเมธี
	 ท่ำนเหน็ว่ำน�ำไปใช้กบัสจัธรรมได้หรอืไม่?
 ตอบ	 ไม่ได้เจ้ำค่ะ	 เพรำะยงัยดึตดิข้องเกี่ยว	 เป็นพี่เป็นน้องกบั
ควำมสุข	 หรอือะไรกต็ำมแต่	 ไม่อสิระ	 ยงัยดึในปัญญำ	 ยดึขนัธ์	 ยงัเป็น
ตณัหามุ่งหวงั	 หำควำมรำบรื่นในชวีติอยู่เจ้ำค่ะ	 ยิ่งเรยีบง่ำย	 ยิ่งมคีวำมสุข
คอืหลงเอำไปยดึตดิอยู่กบัความสขุ	ชวีติคนเรำเป็นอนจิจงั	มทีั้งทุกข์และสุข	
ไม่มใีครทุกข์หรอืสุขอยู่ตลอดกำล	ต่อให้ใช้ชวีติเรยีบง่ำยอย่ำงไรกท็ุกข์อยู่ด	ี
มแีต่ทุกข์เท่ำนั้นที่เกดิและดบัไป	 กำรเกดินั้นเป็นทุกข์	 ขนัธ์นั้นเป็นทุกข์		
ยดึพี่ยดึน้อง	ยดึปัญญำ	ยดึขนัธ์	คอื	หลงเข้ำไปยดึ	วนัใดหมดพี่หมดน้อง	
หมดปัญญำ	หมดขนัธ์	กเ็ป็น	“ทุกข์”	พี่น้อง	ปัญญำ	ขนัธ์	และสรรพสิ่งล้วน



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

16

อนจิจงั	ไม่มสีิ่งใดหรอืใครคงทนอยู่ถำวร	เปลี่ยนแปลงไปตำมกำล	สุดท้ำย
กด็บัลง	นี่คอืกฎไตรลกัษณ์	ทุกขงั(ควำมอยู่ยำก)	อนจิจงั(ผนัแปร)	อนตัตำ
(ไม่ใช่ตวัตน)		ชวีติที่เรยีบง่ำยจรงิๆ	คอื	“สขุกช็่าง ทกุข์กช็่าง”

Admin. XiangLing
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๑๒. ท�าไมเราต้องแก่ เจ็บ และตาย
 

 เจ้ำชำยสทิธตัถะอยู่ในวงัพรั่งพร้อมด้วยควำมสุขส�ำรำญ	ท่ำนสงสยั
ว่ำ	 “ท�าไมคนเกดิแล้วต้องแก่-เจบ็-และตาย ท�าไมต้องรุกรานท�าสงคราม  
ฆ่าฟันกนั”	 ท่ำนต้องกำรค�ำตอบ	 ไม่มใีครตอบได้	 ท่ำนจงึหนเีข้ำป่ำ	 ไปหำ		
ค�ำตอบอยู่หกปี
	 ขณะนี้ท่ำนมคีวำมสุขสบำยดใีช่ไหม?	ถ้ำท่ำนตอบว่ำใช่	ท่ำนกก็�ำลงั
หลง	ไม่รู้ตวัว่าหลง	หลงว่ำยงัแขง็แรง-ยงัไม่แก่	ไม่เจบ็-ยงัไม่ตำย	เพรำะว่ำ	
อริยิำบถปิดบงัทุกข์	 สนัตตปิิดบงัอนจิจงั	 ควำมเป็นกลุ่มก้อนชวีติร่ำงกำย	
ปิดบงัอนตัตำ	 โมหะอวชิชำ	 ตวัหลงเข้ำไปรู้-รบัรู้รบัทรำบ	 ทำงทวำรหก	 ตำ	
หูฯ	หลงในควำมเป็นควำมอยู่	หำอยู่หำกนิด้วยควำมหลง	“โลก คอืหมู่สตัว์ 
ไม่มอีะไรเป็นของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป-ไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่
จ�าเพาะตน-ไม่อิ่มในกาม เป็นทาสแห่งตณัหาฯ”	 ถูกผูกไว้กบัโลกหย่อนๆ	
แต่คลำยยำก	 ผูกไว้ด้วยอำลยั	 สตัว์โลกต่ำงกม็กีรรมเป็นของตวั	 มกีรรม
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เป็นที่พึ่งอำศยั	ท�ำกรรมอนัใดไว้	ย่อมได้รบัผลของกรรมนั้นฯ	ชวีติน่ำจะมี
อะไรที่มำกไปกว่ำกำรเกดิ	แล้วกต็ำยเสยีเปล่ำ	เกดิทิ้ง	ตำยทิ้ง
 “น่าจะมอีะไรที่มากไปกว่านี้”

Admin. XiangLing
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๑๓. ศาสนาคืออะไร เป็นศาสนาของใครกันแน่?
 

 ศาสนาแห่งอนจิจงั	 คอื	 เสื่อมสลำยอยู่ตลอดเวลำ	 ศำสนำแห่ง
กรรม	วบิำกกรรม	คอืกำรรบรำฆ่ำกนั	ศำสนำกู-ของกู	เป็นศำสนำแห่งกำร
ยดึตดิ	 เสื่อมทรำมอยู่ตลอดเวลำ	 เกดิ-ดบั	 ทะเลำะเบำะแว้งกนัอยู่ตลอด
เวลำ	มแีต่ควำมหลงโลภโกรธ	ท�ำลำยล้ำงกนัตลอดเวลำ	ไม่จบ	แต่ศาสนา
แห่งสจัธรรม	 เป็นศำสนำแห่งควำมไม่ยดึตดิ	 ไม่เสื่อม	 ไม่มเีกดิ	 ไม่มดีบั	
เป็นธรรมชำตธิรรมดำสำกลแห่งโลกธำตุจกัรวำล
	 พระสมัมำสมัพุทธะจะอุบตัติรสัรู้หรอืไม่	 แต่ศำสนำแห่งสจัธรรม-
ควำมว่ำงเปล่ำ	 ไม่ยดึตดิ	 ควำมไม่ตดิกนั	 ไม่ยดึกนัฯ	 กค็งมอียู่อย่ำงนี้					
ไม่เคยเสื่อมสลำยไปจำกสำกลโลกนี้	มนัมอียู่ในทุกคนและหนแห่ง	มนัไม่มี
ใครสรรสร้ำงมนั	มนัไม่มผีู้ให้ก�ำเนดิ	มนัไม่เคยเกดิ	มนัไม่เคยดบั	แต่ไม่มี
ใครรู้จกัมนั	 มนัอยู่ที่สุดแห่งโลกทวำรทั้งหกและวญิญำณหกที่ไม่อำจไป			
ถงึได้ด้วยก�ำลงัใดๆในโลกนี้	 ไม่อำจรู้เหน็	 ไม่อำจสมัผสัมนัได้	 ไม่อำจรบัรู้			
มนัได้	สจัธรรม	สุญญตนพิพำน-ควำมว่ำง	ศาสนาแท้จรงิ

Admin. XiangLing
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๑๔. การได้รู้จักกัน เป็นการตั้งใจ!
 

 “การเจอกนันั้น เป็นวาสนา การได้รู้จกักนันั้น เป็นการตั้งใจ การ
จากกนัเป็นธรรมดา การไม่จากกนั เป็นไปไม่ได้”	จำกเพจ	ธรรมทำน	
	 ควำมดงักล่ำว	 ประสงค์สื่อถงึอนจิจงั-ทกุขงั-อนตัตา แต่ยงัหลง  
มุ่งหวงัตั้งต้อง	 ยดึตดิเอำมำด้วยเจตนำจรงิจงั	 ตั้งต้องด้วยอุปำทำนและ
ตณัหำฯ	ค�ำว่ำ	“การรู้จกักนันั้น เป็นการตั้งใจ”	ตั้งใจ	กต็้องตั้ง	เอำใจมำตั้ง	
กไ็ม่วำงใจเสยีแล้ว	คนหลงในโลกกเ็พรำะเอำใจมำตั้ง	หลงสร้ำง	เสวยวบิำก
ไม่หยุดหย่อน	จงึให้พงึวำงใจให้เป็น	อย่ำเอำใจมำตั้งต้องมุ่งหวงัสรรพสิ่งใด	
คบหำอยู่กนิอยู่ร่วมสงัคมคบค้ำสมำคมกนัได้	แต่อย่ำตดิยดึ	เป็นพ่อแม่ลูก
สำมภีรรยำกนัไป		แต่ไม่ตดิยดึกนัให้เป็นกรรมเป็นทุกข์		ให้หลุดพ้นทุกข์

Admin. XiangLing
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๑๕. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
เพียงแต่ปากว่า ไม่แจ้งแก่ใจ

 

	 ขอเตอืน!	 อย่ำอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 เพยีงแต่ปำกว่ำ	 แต่ไม่แจ้ง		
แก่ใจ	ธรรมกอ็นตัตำธรรม	จติกอ็นตัตำจติ	นพิพำนนอกเหนอืพ้นแล้วจำก
ธรรมและกำยจติ	 นพิพำนไม่เนื่องด้วยกำยจติ	 ไม่พงึควรเอำกำยจติเข้ำไป
ปฏบิตั	ิ ไม่พงึเอำกรรมเข้ำไปซ้อนธรรม	 ไม่พงึเอำอตัตำไปซ้อนอนตัตำจติ
เดมิ	 ไม่พงึเอำเจตนำกรรมเข้ำไปซ้อนมโนอนตัตำจติเดมิ	 แต่พงึวางจติ
คลายใจ	 ให้วมิุตหิลุดพ้นออกมำเสยี	 จำกอุปำทำนขนัธ์อนัเป็นทุกข์	 ขนัธ์
ทั้ง๕	กพ็งึให้วมิุตหิลุดพ้นด้วยขนัธวมิุต	ิมรรคองค์๘	กใ็ห้วมิุตหิลุดพ้นออก
มำเสยี	จำกศลีสมำธปิัญญำและญำณทั้งหลำยด้วยวมิุตญิำณทสัสนะ	จงึให้
พงึแจ้งแก่ใจว่ำ	 อนจิจงั-อนตัตำ	 มแีต่เสื่อมคลาย	 ไม่มเีจรญิ	 เจรญิเอำ
ท�ำเอำไม่ได้	ปฏบิตับิ�ำเพญ็มุ่งหวงัตั้งเอำมำ	ด้วยอุปำทำนตณัหำไม่ได้
	 จงึขอเตอืนว่ำ	 อย่ำพงึเข้ำไปหลงสร้ำงและเสวยวบิำกอกีเลย	 พงึ
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หยุดตณัหำ	 หยุดเกดิ	 หยุดทุกข์เถดิ	 ขอเตอืน	 อย่ำอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	
เพยีงแต่ปำกว่ำ	 แต่ไม่แจ้งแก่ใจ	 เหมอืนรู้จกัตณัหาแค่ตวัหนงัสอืมนัแก้
ทุกข์ไม่ได้	 เป็นประเภทตดิๆ	 หลุดๆ	 แบกๆ-วำงๆ	 เดี๋ยวยดึ-เดี๋ยวปล่อย	
หลงสร้ำงเสวยวบิำกไม่จบ
	 ในวงการนกัปฏบิตัดิ	ี ปฏบิตัชิอบ-ชอบปฏบิตั	ิ นบัถอืเอำว่ำ	 ต้อง
ตั้งใจ	 ต้องเพยีรพยำยำมให้มำกๆ	 ต้องเจรญิธำตุขนัธ์	 เช่น	 เจรญิมรรค		
องค์	๘	เจรญิสตปิัฏฐำน	๔	เจรญิอนิทรยี์โพชฌงค์องค์ตรสัรู้	ฯลฯ	ทั้งหลำย
ทั้งปวงเหล่ำนี้	ต่ำงยดึถอืสั่งสอนกนัมำว่ำ	ให้ปฏบิตับิ�ำเพญ็	และยดึถอืว่ำดี	
แต่ไม่เฉลยีวใจเลยว่ำ	 เอำอตัตำเจตนำกรรมเข้ำไปปฏบิตั	ิ ด้วยอุปำทำน
ตณัหำอวชิชำ	ท�าไปด้วยความหลง ไม่ใช่สจัธรรมค�ำสอนที่		 
 “ให้ปลง ไม่ใช่ให้ปฏบิตั”ิ

Admin. XiangLing
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๑๖. สัจธรรมดั้งเดิมแท้ คือความว่างเปล่า
 

 “พระพุทธเจ้าตรสัสอนอะไรกนัแน่?”	 กำรที่นกัปฏบิตับิ�ำเพญ็ด้วย
กำรเจรญิอรยิมรรคองค์	๘	ศลี-สมำธ-ิปัญญำ	ปฏบิตัดิ้วยเจตนำเป็นกรรม	
หลงสร้ำงและเสวยวบิำกกรรมไปเกดิอกี	 เป็นกำรหลงเอำอตัตำเข้ำไปสร้ำง
เหตุตณัหำสมุทยัอนัเป็นกรรมเอำไปเกดิเสยีเอง	 ไม่ใช่เนื้อหำพระสจัธรรม
ค�ำสอนที่ให้พงึไม่ตดิยดึ	 กำรเจรญิอรยิมรรค	 จงึไม่ใช่สจัธรรมนพิพำน
เพรำะ	
	 ทำน	คอืกำรให้	คอืจำคะสละออกคลำยออก	ไม่หวงัสิ่งใดตอบแทน
แม้บญุกศุลความดกีไ็ม่ยดึถอื	ไม่อุปำทำนตณัหำยดึตดิในบุญนั้น	ท�ำดกีส็กั
แต่ว่ำด	ี ท�ำแล้วกว็ำง	 ท่ำมกลำงวำงไป	 ไม่เลอืกเอำอะไร	 ไม่อะไรกบัอะไร	
ท�ำบุญแล้วจบแล้ว	สุญญตำนพิพำนไปแล้ว	ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้อำมสิสิ่งของ
ปัจจยัเลี้ยงชพี	 ให้ธรรมทำน	และสูงสุดด้วย	 “อภยัทาน”	 เป็นอโหสกิรรม-			
วมิุตกิรรม
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	 ส่วนศลี	 เป็นกำรวริตั	ิ คอืห้ำมกระท�ำกรรมชั่ว	 บำปทำงกำยและ
วำจำ	อนัเป็น	“ปลายเหตุ”	ของใจเป็นใหญ่	ศลีที่ไม่มมีโนกรรม	ไม่เอำเจตนำ
กรรม	ไม่เอำอตัตำอุปำทำนตณัหำเข้ำไปท�ำไปรกัษำอะไร	หำกไม่มมีโนกรรม	
กรรมอื่นกเ็กดิขึ้นไม่ได้	ถ้าวางใจเป็น	คอื	ไม่เอำใจเข้ำไปยดึตดิกบัสรรพสิ่ง	
ไม่ท�ำกรรมซ้อนมโน	มโนกไ็ม่มกีรรม-ไม่เป็นมโนกรรม	กำยกรรม-วจกีรรม
ไม่เกดิ	 ไม่ต้องไปขอหรอืไปรบักบัใคร	 วำงใจเป็นกเ็ป็นศลีบรสิทุธิ์	 นี้เป็น			
ศลีวมิุต-ินโิรธนพิพำนไปแล้ว
	 ส�ำหรบัสมำธ	ิหรอืสมัมำสมำธิ	เป็นหนึ่งในอรยิมรรค	มอีงค์	๘	นั้น	
แท้จรงิ	 จติกอ็นตัตำจติธรรมกอ็นตัตำธรรมของมนัเองอยู่แล้ว	 แต่คนหลง
กลับเอำอัตตำเข้ำไปเจริญสมำธิหำอนัตตำจิตอันเป็นเหตุสมุทัยตัณหำเสีย
เอง	อนตัตำจติเดมิปภสัสรผ่องใสอยู่เองแล้ว	พงึปล่อยวำงจติให้มนัเป็นอยู่
อย่ำงนั้น	 “ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น”	 อนตัตำจติเดมิเป็น	 “สมาธิ
ธรรมชาต”ิ	 ที่กระท�ำเอำด้วยอตัตำไม่ได้	 สมำธธิรรมชำต	ิ เป็นสมาธแิห่ง
ความว่าง	 เกดิขึ้นจำกจติที่คลายตวัออกหลุดพ้นจำกกำรตดิยดึอุปำทำน
ตณัหำอวชิชำ	 ไม่ตดิยดึสรรพสิ่ง	 คลำยออกจำกควำมหลงเข้ำไปรู้ในทวำร
ต่ำงๆเป็นที่สุดแห่งทวำรทั้ง	๖	อยู่บนพื้นฐำนของนพิพำนอยู่แล้ว
	 ส�ำหรบั	 “ปัญญา หรอื สมัมาทฏิฐ ิ กบั สมัมาสงักปัปะ หรอื      
ความเหน็ชอบ กบัความด�ารชิอบ ในอรยิมรรค องค์๘ นั้น หรอืตรงกบั   
ค�าว่า “เจรญิภาวนาปัญญา”	 ตำมต�ำรำอ้ำงองิมหำสตปิัฏฐำนสูตร	 ให้เจรญิ			
สตปิัฏฐำน	 ๔	 อย่ำงนั้น	 พงึรวมลงสู่ “ความไม่ยดึตดิด้วยอุปาทานตณัหา
และอวชิชา”	 พงึคลำยจติ-วำงใจ	 ปลงปล่อยวำง	 “สตแิละปัญญำ”	 ให้พงึ		
สกัแต่ว่ำ	 สมมุตใิช้สตปิัญญำ	 อนัเป็นธำตุขนัธ์แต่พอด	ี “ใช้แล้วให้พงึ    
วางเสยี”	 ไม่ทรงแช่หรอืกดข่ม	 เป็นจติอตัตำกลิมถำนุโยค-ท�ำจติให้ล�ำบำก	
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กำรเจรญิธำตุขนัธ์เป็นกำรขดัแย้งต่ออนจิจงั	 ทุกขงั-อนตัตำ	 ไม่ตรงต่อ
สจัธรรมค�ำสอนที่ให้ปล่อยวำง	 กำย-จติ	 รูปธรรม-นำมธรรม	 เป็นอนจิจงั-
อนตัตำ	 กำย-จติ	 กใ็ห้พงึให้สกัแต่ว่ำ	 ไม่หลงสร้ำงและเสวยวบิำกกรรมอกี	
เมื่อไม่กรรม	กส็ิ้นกรรม		วมิุต-ินโิรธนพิพำน
	 สรุป	อรยิมรรค	องค์	๘	ในอรยิสจั๔	คอืศลี-สมำธ-ิปัญญำ	ให้พงึ
เป็นไปเพื่อดบัเหตุสมุทยั	ด้วยศลีสมำธปิัญญำวมิุต	ิหรอื	มรรควมิุต	ิอนัอยู่
บนพื้นฐำนของกำรไม่ยดึตดิ	 คอื	 วมิุต	ิ หลุดพ้น-ว่ำงเปล่ำ-สุญญตนพิพำน		
“สจัธรรมดั้งเดมิแท้”	 คอืสุญญตนพิพำน-ควำมว่ำงเปล่ำ	 ที่หลงเอำอตัตำ
เข้ำไปปฏบิตับิ�ำเพญ็เอำด้วยตณัหำอุปำทำนไม่ได้

Admin. XiangLing
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๑๗. ต้ังใจเรียนมากๆ นะลกู 
ไม่ต่างกับให้ตณัหามากๆ นะลกู

 

 “ตั้งใจเรยีนมากๆนะลูก”	 ให้วำงใจ	 ไม่ใช่ตั้งใจ	 เพรำะตั้งใจเจตนา
เป็นกรรม	 เป็นทุกข์	 วำงใจไม่เอำกรรมไปซ้อนมโน	 ไม่กรรม	 ไม่เกดิ	 ก	็				
ไม่ทุกข์	พ่อแม่-ครูอำจำรย์	สอนลูก-สอนลูกศษิย์ว่ำ	 “ตั้งใจเรยีนมากๆ นะ
ลูก” กม็คีวำมหมำยที่ไม่ต่ำงอะไรกบักำรสอนลูกว่ำ	“ให้ตณัหามากๆ นะลูก”   
ให้เจรญิเหตุสมุทยั	 ให้เกดิตดิยดึอุปำทำนคอืทุกข์มำกๆ	 แต่ถ้ำไม่อยำกให้
ลูกหลำนไม่ทุกข์มำกนกัพงึสอนว่ำ	 “ให้สว่างไสวนะลูก-ตื่นโพล่งกว้างๆ     
นะลูก”	 ไม่อะไรกบัอะไร-วำงใจให้เป็น	 คลำยใจให้เป็น-ไม่ตดิยดึกบับุคคล	
และสรรพสิ่ง	ไม่จรงิจงั-ไม่มุ่งหวงัตั้งเอำ	ไม่ดนัเข้ำใส่	ชวีติอนจิจงั	“พงึเรยีน
รู้ที่จะมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวางฯ”
 ตวัอย่างจำกสมำชกิเพจท่ำนหนึ่ง
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	 ลูกสำวก�ำลงัจะสอบเข้ำมหำวทิยำลยั	สบัสน	ท้อแท้	 เพรำะเพื่อนที่
ไม่ขยนัเรยีนสอบตดิจุฬำ	(ใช้โควตำควำมสำมำรถพเิศษ)	ส่วนตวัเองยงัต้อง
อ่ำนหนงัสอืเตรยีมสอบ	ยงัไม่รู้ว่ำจะสอบตดิที่ไหนบ้ำง
	 สมำชกิเพจจงึสอนว่ำ	“ให้ขอขมากรรมไปนะลูก ให้มนัโล่งๆ โปร่งๆ
ไป แล้วกอ็่านหนงัสอืตามปกต ิถ้าไม่ยอมใช้หนี้ ด้วยการขอขมากรรม-อุทศิ
บุญทพิย์ กต็้องชดใช้ด้วยทางอื่น เช่น ชดใช้ด้วยกาย จติ คดินกึสบัสน 
วุ่นวายใจ วนอยู่ในก�าแพงความคดิ ฟุ้งซ่าน คดิแล้วคดิอกีฯ เหล่านี้เป็น 
ผลที่เคยล่วงเกนิ องค์คุณพระรตันตรยัและผู้โปรดสรรพสตัว์ เคยวพิากษ์
วจิารณ์ ปฏฆิะปฏเิสธสจัธรรมค�าสอนเป็นกรรมหนกั จงึสอนให้ขอขมา
กรรมบทใหญ่ เทน�้า อุทศิบุญ กล่าวค�า ‘โสวๆๆ อโหสิๆ ๆ จงมสี่วนในบุญ
แห่งข้าฯ จงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญ’ กล่าวให้ตดิปาก จะท�าอะไรกก็ล่าว
ออกไป ออกเสยีงได้ยิ่งด ีแม่ให้ยาวเิศษรกัษาโรคกรรมแล้ว อยู่ที่ตวัหนูนะ
ลูก ว่าจะรบัยานี้ไว้ไหม อย่ารอให้กรรมเกดิแล้วค่อยท�า เพราะคนที่ทุกข์  
ที่เสยีใจคอืตวัหนูนะลูก”

Admin. XiangLing
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๑๘. หัวใจบรรลุ “ธรรม” อยู่ที่การคลาย “กรรม”
 

	 พงึกระท�ำตำมค�ำแนะน�ำในเรื่อง “การคลายกรรมด้วยธรรมนูญ
ชวีติประจ�าวนั”	และหวัใจของกำรคลำย “กรรม”	อยู่ที่ตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ	ยิ่ง
ตื่นโพล่งโล่ง	วะๆ	กว้ำงไกลไร้คดิไร้นกึ	ยิ่งทิ้งวะทิ้งตื่น	ไร้คดินกึมำกเท่ำไร	
ย่อมมอีำนสิงส์มำก	 ผลำนสิงส์ให้กรรมคลำยมำก	 เชื่อมโยงองค์คุณพุทธะ
มหำบำรมไีด้ง่ำย	 ดุจจุดประทปีในที่มดื	 ย่อมสว่ำงไสวได้ง่ำย	 ขมำกรรม		
บทใหญ่	 เช้ำมดืและเยน็หรอืก่อนนอน	 หำกว่ำงเพิ่มกลำงวนัหรอืบ่ำยยิ่งไว		
ส่วนทั้งวนัตั้งแต่ตื่นจนหลบัไป	ให้อยู่กบัอำกำร	“ตื่นโพล่งโล่งจ้าฯ”	ไปเท่ำ
ที่รู้สกึบ่อยๆไปพร้อมกบั-อโหส-ิผำยมอืถ้ำท�ำได้	 ส่วนเทน�้ำแล้วแต่สะดวก	
แต่ถ้ำอดึอดัขดัเคอืงมำกให้รบีเทน�้ำทนัที
	 ส่วนอำรมณ์วบิำก	ย่อมมเีข้ำมำกระทบเหน็ได้ยนิฯ	ที่หู	ตำฯ			อย่ำ
ให้คำใจ	 ใช้หลวงพ่อจบกับหลวงพ่อช่างตัดตัวรับรู้รับทรำบให้ฉับพลัน				
คตัเอ้ำท์-ฟรบึ-จบ-ช่ำง	 ที่ส�ำคญัที่สุด!	 ให้พกหลวงตา “จ้า”	 ตื่นๆจ้ำๆ	 ไป
ตลอดและไปตลอดชวีติจนวนัสุดท้ำย	ปลงขนัธ์กบัหลวงตำจ้ำ	ผู้ที่มวีำสนำ-
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อธิวำสนำพึงขอขมำกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกันกับชีวิต	 ทั้งหมดนี้	 เป็น
ข้อควำมตอบโจทก์ที่มักถำมกันมำบ่อยๆว่ำ	“ที่นี่หลวงตาจ้าสอนให้ปฏิบัติ
อย่างไร?”	 ที่นี่	 สอนสัจธรรมพุทธะบอกทำงแก่คนหลงทำงพึงให้	 “ตื่นๆ  
จ้าๆ ฯ”  ด้วยขันธ	วิมุติ-มรรควิมุติ	ศีล	สมำธิ	ปัญญำวิมุติ	ญำณวิมุติ-		
วิมุติญำณทัสสนะ	 ไม่ยึดติด-ไม่ติดตำมดูตำมรู้	 ตัดรู้-ตรัสรู้ฯ	 สุญญตำ-
สุญญตนิพพำน	 	 ไม่ยำก-ไม่ง่ำย	 แต่ให้คลำยจิตออกเหมือนดอกบัวบำน
ยำมเช้ำต้องแสงสุรีย์ฉำย		ให้ดุจหงำยของที่คว�่ำฉันนั้น
	 ดอกบัวโกกนุทแดงส่งกลิ่นหอมบำนแต่เช้ำ	 กลิ่นไม่ไปปรำศเลย	
ฉันใด	เธอจงแลดูพระอังคีรสพุทธเจ้ำผู้ไพโรจน์อยู่	ดุจตะวันส่องสว่ำงอยู่
กลำงหำว	ฉันนั้น

Admin. XiangLing
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๑๙. ถ้าเราเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี 
ชีวิตก็จะมีความสุข ใช่หรือไม่?

 

 ค�ำสอนในปัจจุบันนี้สอนว่ำ	 “ขอให้เด็กๆ และเยาวชนทั้งหลาย  
จงเป็นคนเก่งและเป็นคนดนีะ แล้วจะมคีวามสุข นกึคดิอะไรแล้วขอให้
สมปรารถนาทุกประการ”		 ท่ำนเหน็ว่ำ	 ชวีติของคนเก่งและดจีะมคีวำมสุข
จรงิตำมที่ผู้ใหญ่สอนหรอืไม่?
 ตอบ “ไม่เลยค่ะ มแีต่ยดึตดิ ยดึตดิว่าต้องเก่งและต้องด ียิ่งยดึตดิ
กย็ิ่งน�ามาซึ่งความทุกข์”
	 พระพุทธะท่ำนสอนอย่ำงไร	 และท�ำไมปัจจุบนันี้จงึสอนให้เป็นคนเก่ง
และเป็นคนดแีละให้มคีวำมสุข	?
 ตอบ ”การเกดินั้นเป็นทุกข์ ขนัธ์นั้นเป็นทุกข์เจ้าค่ะ”
	 แล้วให้มคีวำมสุขเพรำะอะไร?
 ตอบ “ตณัหาตวัมุ่งหวงัตั้งเอา อุปาทานยดึตดิในเวทนาสุข”
	 แล้วท�ำไมมนุษย์ส่วนใหญ่จึงปรำรถนำมุ่งหวังและติดควำมสุข	
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ด้วยเล่ำ		เพรำะอะไรจงึเป็นเช่นนั้นเล่ำ?
 ตอบ “เพราะอวชิชาโมหะ หลงเข้าไปยดึเจ้าค่ะ”
	 แท้จรงิแล้วกำรเป็นคนเก่งและเป็นคนด	ี กด็แีล้ว	 ถูกต้องแล้วมใิช่
หรอื	พระพุทธะท่ำนสอนเรื่องนี้อย่ำงไร?
 ตอบ “ดกีช็่าง ไม่ดกีช็่าง เก่งกช็่าง ไม่เก่งกช็่าง ‘สตัว์โลกเป็นไป
ตามกรรม’ กรรมก�าหนดไว้แล้ว”
	 ถ้ำอย่ำงนั้นกไ็ม่ต้องเก่ง	ไม่ต้องด	ีดกีว่ำใช่ไหม	ไม่ต้องเก่ง	ด	ีกไ็ด้
ใช่ไหม	เก่งดเีป็นควำมทุกข์ด้วยหรอื	ทุกข์เกดิเพรำะอะไร?
 ตอบ “๑.ทุกข์โดยด้วยของมนัเอง ๒. ทุกข์เพราะหลงยดึตดิ”
	 เก่ง-ด	ี ไม่ใช่เหตุสมุทยัแห่งทุกข์	 ทุกข์เกดิเพรำะอะไรเป็นเหตุ				
คนเก่งและด	ีกม็ถีมไปมใิช่หรอื	ที่เก่ง-ด	ีไม่ทุกข์กม็	ีเพรำะอะไรเขำเหล่ำนั้น
จงึไม่ทุกข์เล่ำ	 เก่ง-ด	ี ที่ไม่หลงกม็อียู่มใิช่หรอื	 เหตุที่เขำเหล่ำนั้นไม่หลง		
เป็นเพรำะอะไร		ทุกข์เกดิเพรำะอะไร		เพรำะอะไรเขำเหล่ำนั้นจงึไม่หลง?
 ตอบ “เหตุที่ไม่หลงเพราะปล่อยวางเจ้าค่ะ”
	 เป็นคนเก่งและเป็นคนดีก็ได้	 แต่ไม่ติดยึดในความเก่งและด ี    

เขำเหล่ำนั้นเชื่อพระพุทธะที่ไม่พึงยึดติดดีท�ำดีก็ได้	 แต่ให้พึงสักแต่ว่ำท�ำ	
อย่ำยดึด	ีอย่ำตดิด	ี“ไม่เอา’ด’ีน่ะ ท�าได้ไหมล่ะ”

Admin. XiangLing
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๒๐. เจตนาเป็นกรรม จึงพึงสักแต่ว่า
 

 เรำกล่ำวว่ำ	 เจตนำเป็นตัวกรรม	 ธรรมะสติปัญญำเป็นขันธ์	 ก็
อนจิจงัอนตัตำ	 พงึให้ใช้แต่พอดแีล้ววาง	 ถ้ำยงัตดิสตแิละปัญญำอนัเป็น
ญำณทสัสนะกย็ดึขนัธ์ไม่พ้นขนัธ์	 ไม่ขนัธวมิุต	ิ ไม่วมิุตญิำณทสัสนะ	 ตวัที่
เข้ำไปปฏบิตับิ�ำเพญ็	 เจรญิขนัธ์	 เจรญิสตปิัญญญำณ	 นั้นเป็นเจตนำกรรม	
เป็นทั้งยดึตดิอุปำทำนตณัหำซ้อนอนตัตำจติ	 เอำธรรมซ้อนกรรม	 อตัตำ
ซ้อนอนตัตำ	 เอำกรรมซ้อนมโน	 มโนมกีรรม	 เป็นวบิำกมชีั้นภูมริองรบั	 ไม่		
วมิุต	ิ กำรปฏบิตับิ�ำเพญ็เพื่อจะกั้นกเิลส	 นวิรณ์ด้วยอตัตำเข้ำไปเจรญิ	 ผดิ
ต่ออนจิจงัที่มแีต่เสื่อมและผดิต่ออนตัตำ	 อนตัตำล้วนว่ำงเปล่ำจำกอตัตำ	
ตัวตน	 อัตตำปฏิบัติ	 จึงกลำยเป็นหลงเข้ำไปสร้ำงเหตุสมุทัยใหม่เสียเอง				
มผีลเป็นวบิำกให้ต้องไปเสวย
	 พระพุทธะทรงสอนพำหยิะว่ำ	 “ให้พงึสกัแต่ว่า ให้ปลงขนัธ์ ไม่ใช่
ปฏบิตัขินัธ์ พงึไม่ยดึตดิสรรพสิ่งในโลก อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา”

Admin. XiangLing
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๒๑. คลื่นเกิดแต่ทะเล ก็กลับคืนสู่ทะเลฉันใด 
คิดเกิดแต่จิต ก็กลับคืนสู่จิตฉันนั้น

 

 “จติตื่น นอนไม่หลบัเลยค่ะ”	จติตื่นเพรำะจติตดิ	จติแช่ทรง	จติตื่น
ไม่ทิ้งตื่น	 จติเฝ้ำอตัตำตดิอยู่กบัคดิ	 แท้จรงิ	 จติย่อมคดิ	 ห้ำมจติไม่ให้คดิ	
ห้ำมไม่ได้	จติกบัคดิเขำอยู่ด้วยกนัดุจทะเลกบัคลื่น	คลื่นเกิดแต่ทะเลก็คืน
หำยกลบัสู่ทะเล	 คดิกค็นืหำยสู่จติฉนันั้น	 อย่ำกงัวลกบัมนั	 เปลี่ยนไปเดนิ
คลี่คลำยก่อนนอน	 หำหนงัสอืธรรมะอ่ำน	 (เฉพำะสจัธรรมนพิพำน)	 หรอื
อย่ำงหนกักเ็ข้ำครวั	ซกัผ้ำ-ถูบ้ำนไปเลย	หำเพลงบรรเลงเบำๆ	ที่ไม่รู้เนื้อหำ
ควำมหมำย	เช่น	เพลงจนี	ฝรั่งฯ
	 หวัใจส�ำคญัคอื	 ให้พงึ	 “คลายกรรมฯ”	 จติคดิ	 เพรำะจติไม่คลำย
จำกคดิ	 เพรำะลมืวชิชำที่สอนไปว่ำ	 “ให้ตื่นๆโพล่งโล่งจ้าๆ ไร้คดิไร้นกึฯ 
อย่าลมืหลวงตาจ้าฯ ให้เอาคล้องใจตลอดไป จนวนัสุดท้ายที่ปลงขนัธ์     
ให้ปลงขนัธ์กบัหลวงตาจ้า”	 จ้ำ	 ดุจตะวนัส่องสว่ำงอยู่กลำงหำว	 ฉนันั้น				
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จติตื่น	 ให้ทิ้งตื่นให้ไว	 โพล่งให้ไว	 ทิ้งตื่นทิ้งโพล่งให้ไว	 วะแล้ววะอกีๆๆ-				
กท็ิ้งอกี	 ไม่แช่ไม่ทรง	 ไม่เฝ้ำตวัเอง	 จงึให้ตื่นโพล่ง	 ทิ้งโพล่ง	 ไร้คดิไร้นกึ			
ต้องโพล่งแบบไร้คดิไร้นกึด้วย
	 คนคดิมำกก�ำลงัเสวยวบิำกให้ขอขมากรรมมากๆ	 ข้อเคยวพิำกษ์
วจิยัวจิำรณ์	 ให้ควำมเหน็ควำมหมำยปฏฆิะปฏเิสธพระสจัธรรมค�ำสอน	
และพระรตันตรยัมำก่อน	มนัคดิกอ็ย่ำไปห้ำมคดิ	มนัคดิกช็่ำง	ไม่คดิกช็่ำง			
ใช้ขมำกรรมบทเลก็	อโหส-ิผำยมอื-เทน�้ำบ่อยๆ	ส่วนบทใหญ่พงึอย่ำให้ขำด	
ทั้งเช้ำมดืตื่นนอนและก่อนนอนทุกคนื

Admin. XiangLing
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๒๒. ทรงสอนให้ปลง ไม่ใช่ปฏิบัติ
 

	 ทรงตรัสรู้อริยสัจ	๔	ทุกข์ควรรู้	สมุทัยควรละ	ทุกข์	หรือ	ไม่ทุกข์	
ทรงตรัสให้พึง	 “สักแต่ว่า”	 ให้ตัดรู้	 ไม่ต้องควรรู้	 เพรำะรู้เป็นตัณหำ	
สมุทัย	 ดังนั้นทุกข์ก็ช่ำง	 ไม่ทุกข์ก็ช่ำง	 ส่วนสมุทัยควรละ	 คือละตัณหำ	
ทรงสอนให้	“สักแต่ว่ำ”	คือให้ตัดรู้เหมือนกัน	ไม่ติดรู้-ไม่ตำมรู้	ไม่ตำมดู	
ตำมรู้	นิโรธ-นิพพำน	คือ	ควำมดับทุกข์	เป็นนิพพำน-เย็น	สุญญตำ-ว่ำง
เปล่ำ	 ก็พึงให้	 “สักแต่ว่า”	 จะว่ำงก็ช่ำง	 ไม่ว่ำงก็ช่ำง	 ไม่ต้องไปดู-ไปรู้มัน	
จะว่ำงหรือไม่ว่ำง	ก็ช่ำง	จะนิพพำนไม่นิพพำนก็ช่ำง	นั่นแหละนิพพำน
	 ส่วน	 “มรรค องค์ ๘”	 ศีล	 สมำธิ	 ปัญญำ	 ก็ให้พึง “สักแต่ว่า”        
เช่นเดยีวกนั	 คอื	 ไม่ยดึตดิในอุปำทำนตณัหำ ไม่ต้องเอาตณัหาไปปฏบิตัิ
บ�าเพญ็หรอืเจรญิสตปิัญญำอนัเป็นสมุทยัเหตุแห่งทุกข์เสยีเอง	 สตปิัญญำ	
พงึสกัแต่ว่ำ	ไม่ยดึตดิ	พงึใช้แต่จ�ำเป็นและใช้แต่พอดี	ไม่ใช้ตลอด	ใช้แล้ว
พึงวำงเสีย
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 สรุป	อรยิสจั	๔	พงึให้	สกัแต่ว่ำ	พงึให้ประมวลแล้วรวมลงสู่วมิุติ
ด้วยปัญญำวมิุต	ิ วมิุตญิำณทสัสนะ	 ปลงขนัธ์ด้วยขนัธวมิุต	ิ สกัแต่ว่ำ	 คอื	
ไม่ยดึตดิในอุปำทำนตณัหำ	คอื		สมุทยัควรละ	ละตณัหำด้วยพงึให้สกัแต่
ว่ำ	 ไม่ยดึตดิสรรพสิ่ง	 สรรพสิ่งคอืธรรมทั้งหลำยทั้งรูปธรรม-นำมธรรม	
กำย-จติ	พงึให้สกัแต่ว่ำ	ปลงปล่อยวำง	สกัแต่ว่ำ	ไม่ยดึตดิอุปำทำนตณัหำ	
ปล่อยวำง	กล่ำวคอื	พงึคลำยจติ-วำงใจ	คอื	“ไม่...ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน
อกี”	วบิำกจติ	ได้แก่	อำรมณ์วบิำกกระทบทวำร	๖	ท�ำให้เหน็	ได้ยนิ	ฯ	กพ็งึ
ให้สกัแต่ว่ำ	 พงึคลำยจติ-วำงใจ	 ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกีเท่ำกบัว่ำได้ละ
สมุทยัตณัหำไปแล้ว	นโิรธมรรควมิุต-ิปัญญำวมิุต	ิวมิุตญิำณทสัสนะไปแล้ว	
นพิพำน	สมุจเฉทฉบัพลนัทนัที
	 ทรงตรัสสอนพำหิยะเพียงสั้นๆในเช้ำวันหนึ่งขณะทรงบิณฑบำตที่
ข้ำงทำงที่ทรงด�ำเนนิว่ำ	 เมื่อเธอเหน็	 ได้ยนิฯ	 รู้เหน็-รบัรู้รบัทรำบเรื่องรำว
ใดๆ	 ให้พงึสกัแต่ว่ำ..ๆๆ	 พำหยิะนกับวชแก้ผ้ำนุ่งเปลอืกไม้ได้สดบัธรรม
เพยีงน้อยนดิเท่ำนี้	 กส็งบระงบั-ดบัทุกข์เป็นสมุจเฉทเดด็ขำดบรรลุอรหตัต
ผลเป็นขิปปำภิญญำฉับพลันทันทีที่ริมทำงบิณฑบำต	 ไม่ต้องเจริญอริย	
มรรคองค์	๘	หรอืท�ำอะไรแบบไหนอกี	
	 ทรงสอนให้	“ปลง ไม่ใช่ปฏบิตั”ิ	จงึได้กล่ำวว่ำ	ไม่ต้องท�ำอะไรแบบ
ไหนอกี	 ท�ำกเ็ป็นกรรม	 มผีลเป็นวบิำกเอำไปเกดิ	 จงึย�้ำเตอืนพุทธบรษิทั			
ทั้งหลำยว่ำ	 กำรปฏบิตับิ�ำเพญ็อนัเป็นกำรเจรญิตณัหำสมุทยัเหตุแห่งทุกข์	
ไม่ตรงต่อสัจธรรมค�ำสอนผิดต่อพุทธโอวำท	 จึงขอย�้ำเตือนพุทธบริษัท				
นักปฏิบัติดี-ปฏิบัติชอบ	 นักชอบปฏิบัติว่ำ	 กำรปฏิบัติบ�ำเพ็ญเพื่อมุ่งหวัง			
ตั้งเอำนิพพำนด้วยกำรเจริญมรรค	 เจริญสติปัฏฐำน	 มหำสติปัฏฐำนนั้น			
จึงเป็นกำรเจริญตัณหำสมุทัยเสียเอง	 ผิดต่อพุทธโอวำท-พุทธบัญญัต	ิ		
พระธรรมวินัย	 ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมค�ำสอน	 นิพพำน	 ไม่ต้องไปหำ
นพิพำนที่ไหนอกี	 นพิพำน-ว่ำง	 สุญญตำ	 ว่ำงเปล่ำจำกอตัตำอยู่เองแล้ว	
“นพิพานอยู่แล้ว”

Admin. XiangLing
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๒๓. นิพพานว่างๆของมันเองอยู่แล้ว
 

	 นพิพำน	ว่ำงๆของมนัเองอยู่แล้ว	อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	ไม่ยดึตดิ
อุปำทำนตณัหำ	 วมิุตหิลุดคลำยสลำยเสื่อมสิ้นไป	 อสิระ-ว่ำงๆของมนัเอง	
อยู่อย่ำงนี้เป็นนิจกำล	 พระสัมพุทธะจะอุบัติตรัสรู้หรือไม่นิพพำน	 ว่ำงๆ		
สุญญตำกม็อียู่เองแล้ว	ขนัธ์	คอื	กำย-จติ,	รูป-นำม
	 ขนัธ์ทั้ง๕	ประกอบไปด้วย	รูป	๑	(กำย)	นำม	๔	(จติ)
	 ๑.)	รูปขนัธ์	คอื	กำย
	 ๒.)	เวทนำขนัธ์	คอื	สุข	ทุกข์	เฉยๆ
	 ๓.)	สญัญำขนัธ์	คอื	ควำมจ�ำ	จ�ำได้	รู้หมำย
	 ๔.)	สงัขำรขนัธ์	กำรปรุงแต่ง	นกึคดิ	จนิตกำร
	 ๕.)	วญิญำณขนัธ์	คอื	ตวัรู้	ตวัเกดิ
	 ขนัธ์กช็่ำง	 กำยกช็่ำง	 จติกช็่ำง	 กโ็พล่งไปซ	ี ไปเฝ้ำมนัไว้ท�ำไม					
ธำตุขนัธ์	 กำย-จติ	 กำยธำตุ-จติธำตุ	 เป็นทุกข์	 เป็นเหตุสมุทยัให้เกดิทุกข์		
พงึใช้เมื่อจ�ำเป็นแต่พอด	ี พอดกีค็อื	 ไม่จรงิจงัตั้งต้อง	 ไม่มุ่งไม่หวงัตั้งเอำ		
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ให้พงึสกัแต่ว่ำ	ใช้กท็่ำมกลำงใช้	ไม่อะไรกบัอะไร	ควำมคดิควำมเหน็ควำม
หมำยสตปิัญญำวญิญำณหรอืนำมขนัธ์หำกใช้ไม่พอดไีม่จ�ำเป็น	 แม้สมัมำ
ทฏิฐกิเ็ป็นสมัมำทฏิฐใินควำมหลงได้	 เป็นสมัมำซ้อนโมหะ	 ทฏิฐอิวชิชำ				
ได้พงึสงัวร	 พุทธะท่ำนจงึย�้ำเตอืนให้ตื่นโพล่งโล่งออกไป	 ให้หลุดพ้น
ออกไปจำกทุกข์	 คอื	 กำรยดึอุปำทำนในธำตุขนัธ์	 “ไม่ยดึตดิสรรพสิ่ง”      
ทั้งธำตุขนัธ์สรรพสิ่งภำยในและภำยนอก	 ตื่นโพล่งทิ้งโพล่ง	 ตื่นรู้	 ทิ้งรู้ฯ			
ทิ้งตวัยดึในอุปำทำนขนัธ์	 ไม่เฝ้ำอตัตำตวัเอง	 ทรงค้นพบในคนืตรสัรู้ว่ำ	
สรรพสิ่งล้วนไม่ยดึตดิกนัอยู่แล้ว	 เป็นอสิระธำตุโดยธำตุของมนัเองอยู่แล้ว	
ที่เป็นอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	จงึว่ำ	โอหนอ	ควำมหลงผดิเข้ำไปยดึ	ไม่ได้ดงั
ใจยดึจงึทุกข์	 ดบัทุกข์จงึให้พงึดบัที่ยดึ	 คอื	 อุปำทำนตณัหำ-เวทนำ-ผสัสะ
อำยตนะฯลฯ	ไปจนดบัวญิญำณ	“ตวัรู้“	ดบัตวัรู้	–ไม่ตดิรู้	“ตดัรู้	จงึตรสัรู้”	
ตวัรู้เกดิเพรำะม	ี“ตวัสงัขาร-เจตนา ๓ หรอือภสิงัขาร ๓ ท�าบาป-บุญ-ฌาน“ 
และสงัขำรเจตนำเกดิเพรำะม”ีอวชิชำหลงหรอืโมหะ”	 ท่ำนได้พจิำรณำสบื
สำวไปหำเหตุ	จงึได้น�ำมำสอน	“ให้พงึดบัเหตุ“	อวชิชำ	แปลว่ำ	หลงเข้ำไปรู้	
ด้วยวญิญำณขนัธ์สมคบกบัอกี	 ๓	 นำมขนัธ์ได้แก่	 เวทนำ-สญัญำ	 สงัขำร
ขนัธ์	 สรุปโดยย่อว่ำ	 นำมขนัธ์	 ๔	 เป็นตวัหลงเข้ำไปรู้เป็นอวชิชำหรอืโมหะ
นั่นเองเป็นทั้งหมดของเหตุให้เกดิตณัหำอุปำทำนทุกข์	 เป็นกรรมมวีบิำกภพ
ชำตไิปเกดิอกีไม่มทีี่สิ้นสุด	 จงึให้ดบัที่ตวัหลงเข้ำไปรู้	 คอืญำณทสัสนะ			
หรอืวญิญำณนำมขนัธ์ทั้ง	๔	นำมขนัธ์
	 ดบัรูปขนัธ์	กำยธำตุจงึดบั	ท่ำนอำจเคยได้ยนิค�ำสวดที่ว่ำ	 “อุปาทา
นกัขนัธา ทุกขาฯ ยดึตดิขนัธ์ เป็นตวัทุกข์”	 รูป-เวทนำ-สญัญำ	 สงัขำร-
วญิญำณไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	อนตัตำ	ไม่ใช่ตวัใช่ตน	ว่ำเรำ	ว่ำของเรำ	เพรำะ
เหตุว่ำมัน	“อนิจจัง”	ยึดกันไม่ติด	 เกำะกันไม่อยู่	หรือยึดกันไม่อยู่	 เกำะ
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กันไม่ติด	 มันไม่ยึดติดกัน	 มันเป็นอิสระแก่กัน	 ธำตุโดยธำตุของมันเอง
อยู่อย่ำงนั้น	 มันจึงเป็นทุกขังและเป็นอนัตตำว่ำงเปล่ำจำกอัตตำตัวตน	
เรำเขำ
	 ครั้นตรัสรู้อย่ำงนี้แล้วจึงได้ทรงตรัสว่ำ	 “เรากล่าวว่า เจตนาเป็น   
ตัวกรรม”	 สัตว์โลกจึงต้องเป็นไปตำมกรรมอยู่อย่ำงนี้เพรำะหลงเข้ำไปรู้
ในญำณทัสสนะ	 เห็นได้ยินฯ	 รับรู้รับทรำบ	 รู้เห็นสิ่งใดๆ	 จึงให้พึงสักแต่
ว่ำ	 ปลงปล่อยวำง-ท่ำมกลำงวำงเฉยอุเบกขำสุญญตำ	 พึงให้ตัดตัวหลง
เข้ำไปรู้ที่ทวำรทั้ง	๖		ไม่ติดยึดอุปำทำนตัณหำในรู้	ตัดรู้	จึงตรัสรู้	อนิจจัง	
ไม่ยึดติดกัน	ไม่อุปำทำนตัณหำอยู่แล้ว	นิพพำนอยู่แล้ว

Admin. XiangLing
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๒๔. คิดก็ช่าง ยักษ์ก็ช่าง พึง “สักแต่ว่า”
 

	 มคี�ำสอนกล่ำวว่ำ	 คดิ	 ท�ำให้ทุกข์	 แต่จะห้ำมจติ	 คดิห้ำมไม่ได้	
เพรำะจติย่อมคดิ	 แต่ให้พงึรู้คดิ-ดูคดิ-เหน็คดิ	 เหน็คดิแล้วไม่ทุกข์	 และ
เปรยีบเทยีบคดิเหมอืนยกัษ์ทำสรบัใช้	 ถ้ำจติที่เปรยีบเหมอืนนำยไม่สั่งยกัษ์
ทำสให้ท�ำงำน	 ยกัษ์ทำสกจ็ะท�ำร้ำยกนินำยเป็นอำหำร	 นำยจติจงึใช้ให้คดิ
ยกัษ์ทำส	ไต่ขึ้น-ลงช้ำๆ	เสำสูงมำกต้นหนึ่ง	นำยจติกเ็ป็นอสิระจำกยกัษ์คดิ	
อุปมำให้เอำจติเข้ำไปดู-ไปรู้	ไปเหน็คดิ	และกล่ำวว่ำ	เหน็ยกัษ์คดิไต่ขึ้น-ลง
แล้วไม่ทุกข์	ดุจนั่งเจรญิสต	ิดู-รู้-เหน็ลมหำยใจเข้ำ-ออก	หรอืเหน็ท้องพอง-
ยุบ	และบรกิรรมว่ำ	“คดิหนอๆๆ”	ค�ำสอนอุปมำอย่ำงที่กล่ำวมำนี้	ท่ำนเหน็
ด้วยและเป็นสจัธรรมค�ำสอนเนื้อหำนพิพำนหรอืไม่?
 ตอบ	 ไม่ตรงเจ้ำค่ะ	 คดิกบัจติเป็นของคู่กนัเหมอืนทะเลกบัคลื่น	
“คลื่นเกดิในทะเลกก็ลนืหายไปในทะเล”	 เป็นอนตัตำของมนัเองอยู่แล้ว	
หลวงตำจ้ำสอนมำอย่ำงนี้เจ้ำค่ะ	คดินั้นเป็นทกุข์	คอื	“สงัขารขนัธ์”	นำมธำตุ	
จติธำตุ	 อยู่ในขนัธ์	 พงึรู้คดิ-ดูคดิ-เหน็คดิ	 คอืวญิญำณขนัธ์	 เป็นนำมธำตุ	
จติธำตุ	อยู่ในขนัธ์เช่นกนั	จงึเป็นอตัตำซ้อนอยู่ในอตัตำ	ขดัแย้งต่ออนตัตำ
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และพระนพิพำนเจ้ำค่ะ
 “คดิหนอ เหน็หนอ ฯลฯหนอ”	คอืกำรเอำตวัรู้	ตวัเหน็	เข้ำไปกดทบั
ตวัคดิ	ตวันกึ	จงึเหมอืนหนิทบัหญ้ำ	ตวัคดิยงัไม่ดบั	ตวัรู้กเ็กดิตำมมำ	เป็น
ขนัธ์ซ้อนขนัธ์อยู่ในขนัธ์	 วกวนอยู่ในนำมธำตุ	 จติธำตุอยู่อย่ำงนั้น	 ยงั						
ไม่อสิระจำกธำตุขนัธ์	ยงัเป็นอตัตำตวัตน	ยงัไม่พ้นตวัพ้นตน	และยงัไม่พ้น
จำกทุกข์เจ้ำค่ะ	 	 ก�ำหนดอิริยำบถย่อยต่ำงๆ	 จึงเป็นกำรกดทับขันธ์ด้วย			
ตวัขนัธ์เองเจ้ำค่ะ	หลวงตำจ้ำสอนว่ำให้	“ตื่นโพล่ง โล่ง จ้า วะๆๆๆ ออกไป  
ไร้ขอบเขต และไร้ตวัตน”	 เจ้ำค่ะ	 “ตื่นๆๆจ้าๆๆ สว่างๆๆ ตื่นไม่เอาตื่น   
ไม่ใช่ตื่นแบบยึดสติ  ตื่นให้เลยตัวเลยตนไปอย่างนั้น”	 	 นี่ก็หลวงตำจ้ำ		
สอนอยู่ทุกวนัเจ้ำค่ะ
	 ข้อควำมข้ำงตนยงั	“หลง”	อยู่ในขนัธ์อยู่	ยงัหลงรู้หลงเหน็อยู่เจ้ำค่ะ	
ยงัเป็นโมหะอวชิชำ	 หลงในขนัธ์	 และเป็นตณัหำอุปำทำน	 ยดึตดิเกำะเกี่ยว
ขนัธ์เป็นที่ตั้ง มุ่งหวงัตั้งเอา	จ่อจ้องอยู่ในขนัธ์	ไม่พ้นขนัธ์	ไม่พ้นทุกข์	จงึยงั
ไม่นโิรธนพิพำน	 ก�ำหนดรู้	 ก�ำหนดเหน็	 ฯลฯ	 เป็นกรรมเข้ำไปซ้อนขนัธ์			
เป็นเจตนำกรรม	 เป็นกรรมเข้ำไปซ้อนมโน	 จงึขดัแย้งต่ออนตัตำเจ้ำค่ะ		
และไม่ตรงต่อพระสจัธรรมเนื้อหำพระนพิพำนเจ้ำค่ะ
	 พระพุทธเจ้ำทรงสอนพระพำหยิะให้	 “สกัแต่ว่า”	 กำรสอนให้รู้คดิ-	
ดูคดิ-เหน็คดิ	 เหน็คดิแล้วไม่ทุกข์นั้นเป็นกำรหลงเอำอตัตำเข้ำซ้อนอนตัตำ	
หลงเอำกรรมซ้อนมโน	 มโนมกีรรม	 เป็นกำรหลงสร้ำงเหตุสมุทยัและเสวย
วบิำกเกดิภพชำตเิสยีเอง	 โดยหำรู้ตวัไม่ว่ำตวัเองนั่นแหละก�ำลงัหลงสร้ำง
และเสวยวบิำกเสยีเอง
	 มีคนหลงปฏิบัติบ�ำเพ็ญหลงเจริญสติธำตุขันธ ์ เช ่นนี้กันมำก	
นพิพำน	 ไม่เนื่องด้วยอตัตำกำย-จติ	 ธำตุขนัธ์	 แต่นพิพำน	 วมิุตหิลุดพ้น	
จำกธำตุขนัธ์ด้วยขนัธวมิุต	ิวมิุตติญิำณทสัสนะ	ไม่ตดิรู้	-ตดัตวัรู้	-จงึตรสัรู้

Admin. XiangLing



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

42

๒๕. สร้างเงื่อนไขเงื่อนปมให้ชีวิต 
เป็นเหตุสมุทัยตัณหา เกิดทุกข์

 

	 เรื่องกำรศกึษำของชำต	ิ เดก็และเยำวชนของชำต	ิ “เดก็เลกิแข่งกนั
เรยีน หนัมาช่วยกนัพฒันาตนเอง ช่วยกนัเรยีนรู้ ครูเลกิสอนแต่เนื้อหา  
หนัมาพฒันาเยาวชนให้เป็นคนด ี ผู้ปกครองเลกิสนใจเกรดเฉลี่ย หนัมา
สนใจความสามารถลูก แค่นี้ประเทศก็เปลี่ยนแล้วครับ”	 	 จำกบทควำม
กล่ำวถงึตวัมุ่งหวงัตั้งเอำ	 จรงิจงัแข่งขนัดนัเข้ำใส่ชวีติ	 ควำมพำกเพยีรมี
มำนะพยำยำม	ก�ำหนดชวีติเป้ำหมำยโครงกำร	สร้ำงเงื่อนไขเงื่อนปมให้ชวีติ	
ต้องผูกพนัผูกมดัรดัเหนี่ยวเกี่ยวพนัตดิยดึเหนยีวแน่นไว้กบัโลก	 เป็นเหตุ
สมุทยัตณัหำเกดิทุกข์	มวีบิำกที่ล�ำบำก	ตวัมุ่งหวงัตั้งเอำ	เป็นควำมหลงของ
สรรพสตัว์	 ที่หลงสร้ำงและเสวยวบิำกกรรม	 เกดิภพชำตชิั้นภูมริองรบั			
หลงเวยีนว่ำยตำย-เกดิในวฏัฏะไม่จบสิ้น
	 จงึให้เลกิแข่งขนั	 เลกิสนใจ	 เลกิมุ่งหวงั	 เลกิจรงิจงัตั้งเข้ำใส่	กค็อื
เลกิเหตุสมุทยัตณัหำ	 ชวีติกง็่ำยขึ้น	 หำกเลกิแข่งขนัคตนิยิม	 บรโิภคนยิม	
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สงัคมนยิม	 ใช้ชวีติเรยีบง่ำย	 ใช้ชวีติแต่พอดตีำมธรรมดำธรรมชำต	ิ พอใจ
ตำมม-ียนิดตีำมได้	 ไม่มำกเรื่อง	 เรื่องไม่มำกในควำมเป็นควำมอยู่-หำอยู่
หำกนิ	 ไม่ตั้งเอำ	มกัน้อย-สนัโดษ	ก้นพอนั่ง-หลงัพอนอน	กระเพำะน้อยๆ	
กนิอยู่พอดพีอประมำณ	 วำงใจให้เป็น	 พงึมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวาง	 ชวีติ		
จะไม่ทุกข์มำกนกั
 พงึขอขมำกรรม-คลำยกรรม	ประกำศสละ-ประกำศถอน	ตวัมุ่งหวงั 
ตั้งเอำมำ	ทั้งทำงโลกและทำงธรรม	ถ้ำได้ขุดรำกถอนโคน	เหตุสมุทยักำรยดึ
ตดิสรรพสิ่งทั้งปวงออกเสยีและบ่อยๆ	 จติย่อมคลำย	 กรรมกค็ลำยวมิุต	ิ
หลุดพ้นเป็นอสิระจำกทุกข์ทั้งปวง

Admin. XiangLing
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๒๖. ทุกชีวิตล้วนรักสุขเกลียดทุกข์ แต่เราเลือกไม่ได ้
เพราะ “กรรม” ที่เราสร้างไว้เอง

 

 ชวีติที่เรำเลอืก	 เอำดงัใจยดึได้หรอืไม่?	 “มรีกักห็มดรกัได้ มสีุขก็
หมดสุขได้ มทีุกข์กห็มดทุกข์ได้ จงึขอให้คดิและเลอืกว่า ควรจะมหีรอืไม่มี
อะไรที่ไม่ท�าร้ายตวัเองซ�้าๆ ด้วยการตอกย�้าเรื่องราวที่ไม่ชอบใจ-ไม่ถูกใจ” 
จำกเพจหนึ่ง	
	 ถ้ำหำกมลีูกหลำนญำตมิติรมำถำม	 ท่ำนจะแนะน�ำสจัธรรมชวีติที่	
ไม่ทุกข์นี้ว่ำอย่ำงไร?	
	 พบเจอกนัเป็นวบิำกกรรมเก่ำ	 เพรำะมกีรรมเกี่ยวเนื่องกนัมำถงึได้
มำเจอกนั	 ส่วนเจอกนัแล้วรกัใคร่ชอบพอ	 หรอืเกลยีดชงักนันั้นเป็นวบิำก
กรรมใหม่	รกัเกดิจากวญิญาณของเรำที่ไปรบัรู้	รูป	รส	กลิ่น	เสยีง	สมัผสั	
แล้วถูกตำ	ต้องใจ	พงึพอใจในขนัธ์ของผู้อื่น	ทุกชวีติล้วนรกัสุขเกลยีดทุกข์
แต่เรำกเ็ลอืกไม่ได้	 เพรำะทั้งสุขและทุกข์นั้นเกดิจำกกรรมที่เรำสร้ำงมำ			
ตวัเรำเป็นคนสร้ำงเหตุเหล่ำนั้นไว้เอง	 ทุกข์กช็่ำง	 สุขกช็่ำง	 ชวีติเป็นอนจิจงั
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ของชั่วครำว	ทุกข์กช็ั่วครำว	สุขกช็ั่วครำว	ยอมรบัแล้วปล่อย	ทุกอย่ำงมนัมี
วำระในตวัของมนัเอง	 อย่ำหลงไปยดึตดิต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด	 แต่ให้คลำยออก
ด้วยกำรขอขมำกรรม	 ขออโหสกิรรม	 คลำยควำมยดึตดิจำกสรรพสิ่งด้วย
กำรขอและให้อโหสกิรรมเป็นอภยัทำน	 เป็นทำนวมิุตหิลุดพ้นจำกวบิำก
ต่ำงๆ	ด้วยกำรขมำกรรม	สุข	ทุกข์นั้นเป็นเวทนำ	 เวทนำนั้นเป็นขนัธ์	ขนัธ์
นั้นเป็นทุกข์	ทุกข์เพรำะกำรเกดิ	เกดิเพรำะวบิำกกรรม	เจตนำกรรม	จงึให้
ขอขมำกรรม	ขออโหสกิรรมอยู่เนอืงๆ
	 พงึให้	 “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อยวาง”	 วญิญำณตวัรู้เกดิ
เพรำะเหน็รูป	 เพรำะมรีูปวญิญำณจงึเกดิ	 สงัขำรกำรปรุงแต่งกเ็กดิตำม	
สญัญำจ�ำได้รู้หมำยกท็�ำงำน	 เวทนำสุขทุกข์กเ็กดิตำมมำอกี	 ควำมรกักเ็กดิ
จำกกระบวนกำรนี้	 จงึสรุปได้ว่ำ	 ความรกันั้นเป็นทกุข์มวีบิำกกรรมทั้งเก่ำ
และใหม่ร่วมกนั	 จงึให้หมั่นขอขมากรรมและอโหสกิรรมต่อกนั	 เพื่อคลำย
ออกจำกกำรหลงในรูปในขันธ์ของกันและกัน	 เพรำะหลงในรูปและขันธ์
เจตนำกรรมจงึเกดิเป็นพ่อแม่-ลูก	 สำม-ีภรรยำ	 ญำตมิติรสหำยกนั	 กพ็งึ		
ไม่ยดึตดิกนั	 ให้สกัแต่ว่ำกนัไป	 กจ็ะไม่ต้องทุกข์กบัชวีติมำกนกั	 ชวีติ							
ไม่จรงิ	 จงึอย่ำจรงิอย่ำจงักบัมนัมำกเกนิพอด	ี ไม่รกัไม่ชงั	 แต่ให้ท่ำมกลำง		
สว่ำงบริสุทธิ์ต่อกันไป	 สรรพสิ่งในโลกล้วนเสื่อมสิ้นสลำยคลำยตัวของ
สรรพสิ่งเองอยู่ตลอดเวลำ	 ไม่อยู่ในอ�ำนำจดังใจให้ยึดเอำถือเอำได้เลย	
ชวีติจงึอนจิจงั	ทุกขงั	อนตัตำ		ย่อมเป็นไปตำมกฎกรรม	จะเลอืกเอำข้ำงใด
แต่อย่ำงเดียวไม่ได้	 ด้วยเหตุสรรพสิ่งผันแปรอยู่ตลอดเวลำ	 ไม่เป็นไป	
ดังใจยดึ	พงึท่ำมกลำงไม่เลอืกข้ำง	ไม่ขดัแย้งกบักฎกรรม	พงึวำงใจให้เป็น	
ชวีติจะง่ำยขึ้น	“ชวีติ จงึเลอืกไม่ได้ดงัใจยดึ”

Admin. XiangLing
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๒๗. มนุษย์ทุกข์ เพราะ “เห็นแก่ตน”
 

	 มนุษย์ทุกข์เพรำะ	 “หลงตั้งเอา”	 เพรำะ	 “เหน็แก่ตวัแก่ตน”	 แล้ว
เข้ำไปยดึเอำในสิ่งที่มนัยดึเอำไม่ได้	 เมื่อมนัไม่ได้ดงัใจยดึ	 มนัจงึเป็นทุกข์
ทุกสิ่งทุกอย่ำง	 หรอื	 สรรพสิ่งในโลกล้วนยดึเอำไม่ได้	 ธรรมชำตธิรรมดำ
ของโลกล้วนสมมตุชิั่วคราวแต่ยดึเอาไม่ได้	แต่มนุษย์กลบัหลงจรงิจงัเข้ำไป
ยดึเอำสรรพสิ่ง	 ทั้งภำยในกำยจติ	 และภำยนอกกำยจติ	 รวมถงึหลงเข้ำไป
ยดึเอำจรงิจงัในกำยจติของคนอื่นรอบๆตวัเองด้วย
	 ควำมทุกข์จึงเกิดขึ้นเพรำะหลงเข้ำไปยึดเอำจริงเอำจังในสิ่งที่ยึดเอำ
ไม่ได้	 หลงผดิเข้ำไปขดัแย้งต่อรองอ้อนวอนร้องขอให้เหน็แก่ตวัแก่ตน	 คน
อื่นๆรอบข้ำงต่ำงก็หลงตั้งเอำและอ้อนวอนร้องขอสรรพสิ่งที่ยึดเอำไม่ได้		
ขอให้เห็นแก่ตัวแก่ตนของแต่ละตนเช่นเดียวกัน	 ในครอบครัว-ชุมชน-
สงัคมมนุษย์น้อยใหญ่ไปจนทั้งโลก	 มนุษย์โลกต่ำงก	็ ”หลงมุ่งหวงัตั้งเอา” 
เพื่อเหน็แก่ตวัแก่ตนและพวกพ้องของตน	ควำมดิ้นรนขดัแย้งของแต่ละคน	
แต่ละหมู่เหล่ำ	 แต่ละถิ่น-บ้ำน-เมอืง-ประเทศ-ชำตเิชื้อเผ่ำพนัธุ์	 ระหว่ำง
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มนุษย์สตัว์ในโลกด้วยกนัเอง	 และระหว่ำงมนุษย์ในโลกกบัธรรมชำต	ิ ที่			
ไม่ยอมรบัความเป็นไปของธรรมชาติ	ที่ยดึสรรพสิ่งเอำไว้ไม่ได้	ปัญหำหรอื
ควำมทุกข์เดือดร้อน	 ควำมวิปริตผิดธรรมชำติจึงเกิดขึ้นแก่โลกและสัตว์
โลก	 ดงัที่เกดิเป็นปรำกฏกำรณ์ให้รู้เหน็อยู่ทุกวนัขณะนี้	 ไม่ว่ำจะเป็นภยั	
จำกธรรมชำต	ิ	และภยัอนัเกดิจำกมนุษย์และสตัว์โลก	แท้จรงิแล้วธรรมชำติ
ไม่เคยมภียัมำก่อน	 มนัผนัแปรเสื่อมสลำยคลำยตวัของมนัเป็นปกตธิรรมดำ	
ธรรมชำตขิองมนัเองอยู่เป็นนจิกำล	 เป็นสมดุลของธรรมชำตธิรรมดำของ
มนัเอง	แต่มนุษย์สตัว์หลงเข้ำไปขดัแย้งไม่ยอมรบัควำมผนัแปรของธรรมชำติ
ของโลก	 หลงเข้ำไปเปลี่ยนแปลงแต่งเตมิ	 ด้วยหลงตั้งเอาสนองความเหน็
แก่ตวัแก่ตน	 ควำมสมดุลธรรมชำตจิงึเสยีไป	 “ตวัหลงมุ่งหวงัตั้งเอา”	 เพื่อ
สนองควำมเหน็แก่ตวัแก่ตน	จงึเป็นเหตุให้เกดิทุกข์	ถ้ำดบัเหตุแห่งทุกข์เสยี
ได้ด้วยดบัตวัมุ่งหวงัตั้งเอำ	ทุกข์จงึดบั
	 องค์สมัพุทธะท่ำนตรสัรู้เหน็แจ้งสจัธรรมนี้เมื่อ	๒,๖๐๔	ปี	 ล่วงมำ
แล้วในคนืวนัเพญ็เดอืนหก	ภำยหลงัตรสัรู้แล้ว	จงึทรงตรสัสอนถงึเหตุและ
ควำมดบัเหตุ	 เหตุเกดิจำก	 “ตวัมุ่งหวงัตั้งเอา หรอืตณัหา เพื่อสนองความ
เหน็แก่ตวัแก่ตน”	 ดบัเหตุ	 จงึพงึดบัหรอืยุตหิรอืหยุดตณัหำ	 และจะหยุด
ตณัหำเสยีได้	 กด็้วยให้พงึคลำยจติเสยี	 ด้วยคลำยตณัหำตวัมุ่ง	 ด้วยกำร
ประกาศสละ-ถอน	 ขุดรำกถอนโคนทั้งทำงโลกกำมคุณสุนทรยีอำรมณ์		
และทำงธรรมมุ่งปฏบิตับิ�ำเพญ็เพื่อหวงัในมรรคผลนพิพำน	 	 เมื่อรำกแห่ง
ตณัหำถูกขุดถอนทิ้งเสยีแล้ว	 เหตุแห่งทุกข์จงึดบั	 ส่วนวบิำกกรรมเก่ำ	 พงึ
ขอขมำให้เป็นอโหสกิรรมและอทุศิบญุทพิย์ชดใช้หนี้กรรม	 พงึยอมรบั-		
ไม่พงึขดัแย้งกบักฎธรรมชำตขิองอนจิจงั	 ขณะที่เสวยวบิำกอำรมณ์กระทบ	
เหน็	 ได้ยนิฯ	 รู้เหน็-รบัรู้รบัทรำบใดๆ	 ให้พงึสกัแต่ว่ำ	 ยอมรบั-ไม่ตดัสนิ
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เลอืกข้ำง-ท่ำมกลำงวำงเฉยอุเบกขำสุญญตำไป	 ถ้ำได้ขอขมำกรรม-เทน�้ำ	
อุทศิบุญเป็นอำจณิบ่อยๆเนอืงๆ	กรรมจะคลำยง่ำย	จติคลำยง่ำย		นพิพำน	
เป็นผลอนัเกดิจำกกำรคลำยตวัของอนตัตำจติ	ชวีติ	เกดิแต่กรรม	กอ็นจิจงั	
เป็นสมมุตชิั่วครำว	 ไม่ยั่งยนื	 จงึไม่พงึจรงิจงัตั้งใส่ ไม่ดนัเข้ำใส่กบัชวีติ				
ไม่มุ่ง	 ไม่หวงั	 ตั้งเอำมำด้วยตณัหำ	 ไม่พงึยดึตดิกบัสรรพสิ่งใดๆ	 ในโลก			
แม้คบหำสมำคมสมัพนัธ์	เป็นพ่อแม่-ลูก	สำม-ีภรรยำ	ญำตสินทิมติรสหำย
กนั	กพ็งึสกัแต่ว่ำกนัไปแต่พอด	ีแต่ไม่ยดึไม่ตดิ	ไม่หลงสร้ำงกรรมให้เสวย
วบิำกต่อกนัให้ทุกข์อกี	พงึมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวำง	วำงใจให้เป็น	ชวีติจะได้	
“ไม่ต้องทุกข์มากนกั”

Admin. XiangLing
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๒๘. เมื่อคุณท้อ คุณจะลุกขึ้นสู้ อย่างไร?
 

 “เมื่อคุณเหนื่อยล้า ท้อแท้ และเสยีน�้าตา คุณลุกขึ้นมาต่อสู้กบัมนั
ได้อย่างไร?” 
 ตอบ	 ไม่สู้เจ้ำค่ะ	 ยอมรบัแล้วหนักลบัมำส�ำรวจตวัเองว่ำ	 “เราหลง
เข้าไปยดึอะไร?”	แล้วกค็ลำยตวัหลงนั้น	ปล่อยวำงมนัลง	อย่ำงเช่นทะเลำะ
กบัสำมบี่อยมำก	 ตอนแรกๆ	 กจ็ะร้องไห้	 เฝ้ำถำมตวัเองว่ำ	 “กรรมอะไร   
ของเรา”	 ขออโหสิกรรมเช้ำเย็น	 กรำบเท้ำขออโหสิก็ยังเคย	 แต่มันก็ยัง					
เป็นเหมอืนเดมิ	 จนมำได้รบัธรรมทำนจำกพระอำจำรย์เรื่องกำรขมำกรรม	
ประกำศสละ-ถอน	 แล้วมันก็คลำยออกเรื่อยๆ	 จนปัญญำเกิด	 จึงระลึก					
ได้ว่ำเรำไปเฝ้ำมอง	 ตั้งจ้องจะให้เขำท�ำให้ได้ดั่งใจเรำ	 พอไม่ได้ดั่งใจเรำ				
เรำก็จะเหนียวแน่นอยู่กับควำมโกรธของตัวเอง	 ไม่เคยคลำยควำมโกรธ		
ไม่เคยลดละตัวตนในตัวเรำเอง	 เรำต่ำงหำกที่ไม่เคยยกโทษอโหสิกรรม								
ให้กบัเขำเลย	 เรำได้แต่ร้องขอให้เขำยกโทษอโหสกิรรมให้เรำ	 ในขณะที่เรำ				
เหนียวแน่นในอำรมณ์โกรธ	 	 	 เรำไม่เคยปล่อยวำงอำรมณ์ตัวเองลงเลย			
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ทุกวันนี้เขำอยำกท�ำอะไร	 อยำกพูดอะไร	 เรำก็ช่างๆไป สักแต่ว่ารู้ เห็น	
ได้ยนิ	ฯลฯ	แล้วละออกทนัท	ี	เน้นนะว่าทนัที	หน้ำที่เรำมที�ำอะไรกท็�ำๆไป	
บำงครั้งกใ็ห้ธรรมทำนกบัเขำ	จบัมอื	shake	hand	โสวๆๆ	อโหสิๆ ๆ	ก่อน
นอนทุกวนั
	 จำกประสบกำรณ์	 ท�ำให้เข้ำใจเรื่องกำรขอและให้อโหสกิรรมอย่ำง
แท้จรงิ	 คอื	 จติเรำจะต้องคลายออกจากกเิลสนั้นๆ ได้จรงิ	 ไม่ว่ำจะโลภ		
โกรธ	 หลง	 คลำยจำกอำรมณ์นั้น	 อย่ำงหมดจติหมดใจจรงิๆ	 กรรมที่มตี่อ
กนัจงึเป็นโมฆะกรรม	จบไป	ดบัไป	ในขณะนั้นเลย
	 ถำมว่ำท�ำไมมนุษย์เรำต้องทุกข์	เหนื่อยล้ำ	ท้อแท้	เสยีใจและน�้ำตำ	
หมดก�ำลงัใจที่จะมชีวีติต่อไป	ท�ำไมต้องทุกข์ด้วย		ท่ำนพอที่จะให้ค�ำแนะน�ำ
สจัธรรมชวีติแก่คนก�ำลงัทุกข์อย่ำงไร	?
 ตอบ	 ทุกเหตุแห่งควำมทุกข์เกดิขึ้นเพรำะหลงเจ้ำค่ะ	 เพรำะหลง
เข้ำไปยดึในสรรพสิ่งที่มนัเป็นอนจิจงั	 จงึท�ำให้ทุกข์และทนอยู่ยำก	 เจ้ำค่ะ	
แนะน�ำให้แก้ที่ตวัเองเจ้ำค่ะ	 เพรำะตวัเรำนี่แหละเจ้ำค่ะ	ทุกข์ถงึเกดิ	คนทุก
คนเกดิแต่กรรม	(กรรมจ�ำแนกสตัว์)	จงึให้ขอขมำกรรม	ขออโหสกิรรมก่อน	
ให้จติคลำยจำกควำมมดืบอดแล้วมองเหน็กรรมของตวัเอง	 เหน็กรรมจงึ
ธรรม	 เหน็ธรรมแล้วกร็ู้ได้ด้วยตวัเองว่ำจะต้องแก้ไขอย่ำงไร	 เปลี่ยนแปลง	
และปล่อยวำงอย่ำงไรเจ้ำค่ะ	 คลำยออกจำกควำมหลงได้	 กค็ลำยออกจำก
ทุกข์ได้เจ้ำค่ะ	 พระพุทธองค์ทรงกล่ำวไว้ว่ำ	 “แสวงหาเหตุเหมอืนแสวงหา
เมด็ทรายในเจด็คาบสมุทร”	พงึยอมรบัแล้วดบัที่ตวัเรำเจ้ำค่ะ
	 ถึงผู้อ่านทุกท่ำน	 สัจธรรมค�ำสอนทั้งหมดทั้งมวลทรงสอนให้     
แก้ทกุข์ ให้หลุดพ้นออกมำจำกทุกข์	 ทั้งขณะที่ยงัด�ำรงและใช้ชวีติธำตุขนัธ์	
และสมุจเฉทเด็ดขำดเมื่อขันธนิพพำน	 ค�ำถำมข้ำงต้นต้องขออนุโมทนำ
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เพจ	 jellywalker	 ที่ยกและเปิดประเดน็ธรรมะให้ได้มโีอกำสน�ำสจัธรรม		
ค�ำสอนมำเกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่สังสำรวัฏต่อไปและก็ดูเหมือนธรรมะ
จดัสรรให้คล้องจองลงกนัได้อย่ำงปำฏหิำรยิ์	 ที่มสีมำชกิท่ำนหนึ่งได้บรรลอื
สัจธรรมนิพพำนเนื้อหำแห่งควำมไม่ยึดติดได้อย่ำงไพเรำะงดงำมบริสุทธิ์
บรบิรูณ์ตวัอย่ำงที่เธอยกมำกล่ำว	 สำมำรถน�ำเอำไปปรบัใช้กบัชวีติยคุปัจจบุนั
ของผู้คนที่ก�ำลงัมคีวำมทุกข์ให้หลุดพ้นจำกทุกข์ได้อย่ำงแท้จรงิ			ขอชื่นชม	
ขออนุโมทนำทั้งเจ้ำของเพจและท่ำนผู้วิสัชชนำสัจธรรมอันจะเป็นปรมัตถ
ประโยชน์ให้แสงแห่งพระสัจธรรมพ้นทุกข์แห่งพุทธอรหันต์คงฉำยแสงเจิด
จรสัอยู่กบัสงัสำรวฏัสบืไป
	 เย	ธมัมำ	เหตุปัปภวำ	เต	สงั	เหตุง	ตถำคโต	เย	สญั	จ	โย	นโิรโธ	
จ	เอวงั	วำท	ีมหำสมโณฯ
	 สิ่งใดเกดิแต่เหตุ	 ทรงตรสัเหตุและควำมดบัเหตุ	 พระมหำสมณ
พุทธเจ้ำ	 มปีรกตทิรงตรสัสอนอย่ำงนี้ฯ	 ทุกข์เกดิแต่เหตุที่หลงเข้ำไปยดึเอำ	
ในสิ่งที่ยึดเอำไว้ไม่ได้	 พึงดับเหตุที่หลง	 เข้ำไปยึด	 เหตุดับ	 ทุกข์จึงดับ						
พงึวำงใจให้เป็น-พงึมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวาง

Admin. XiangLing
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๒๙. เอาชนะตนเอง ก็คาอตัตาตนเอง 
ไม่จบ ปล่อยวาง จบ

 

 มโีอวำทธรรมค�ำสอนจำกพระเถระว่ำ	 “ให้สอนตวัเอง ให้เอาชนะ 
ตวัเอง ไม่ต้องเอาชนะผู้อื่น”	 เป็นค�ำสอนให้พ้นทุกข์ได้จรงิหรอืไม่	 และ				
ถ้ำหำกท�ำตำมด้วยกำรให้เอำชนะตวัเอง	 จะพ้นทุกข์ได้จรงิหรอื?	 หำกเป็น
ท่ำนจะเป็นกัลยำณมิตรแนะน�ำบุตรหลำนญำติมิตรอย่ำงไรที่ไม่ให้เขำใช้
ชวีติที่ไม่ต้องทุกข์มำกนกั	
 ตอบ สจัธรรมค�ำสอนนพิพำนพ้นทุกข์	 คอื	 เนื้อหำความไม่ยดึตดิ
ด้วยอุปำทำนตณัหำ	 เป็นปรมตัถประโยชน์	 นอกเหนอืประโยชน์ชำตนิี้-		
ชำตหิน้ำ	ตำมค�ำสอนที่ให้สอนตวัเอง	และให้เอำชนะตวัเองนั้น	เป็นค�ำสอน
ที่มุ่งหวงัตั้งเอำประโยชน์ชำตนิี้และชำตหิน้ำ	 เป็นธรรมะขั้นวฏัฏะทุกข์	 ยงั	
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ไม่พ้นไปจำกทุกข์	กำรมุ่งเอำชนะตวัเองยงัมอีตัตำตวัตนที่มุ่งเอำด้วยตณัหำ
อนัเป็นเจตนำกรรมซ้อนมโน	 กรรมซ้อนธรรม	 อตัตำซ้อนอนตัตำ	 อนัเป็น
ทุกข์มภีพชำตไิปเกดิอกี	 สจัธรรมค�ำสอนปรมตัถประโยชน์นพิพำน	 เนื้อหำ					
ไม่ยึดติดสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกไม่เนื่องด้วยกำย-จิตอัตตำตัวตน	 และ
เจตนำกรรม		แต่พงึให้สกัแต่ว่ำ	ปล่อยวำง	ยอมรบัอำรมณ์วบิำกกรรมเก่ำ	
และไม่หลงสร้างเหตสุมทุยัใหม่อนัเป็นเหตุให้เกดิทุกข์ขึ้นอกี
	 มคี�ำถำมว่ำ	 ถ้ำท่ำนเดนิไปตำมถนนแถวตลำด	 บงัเอญิถูกสุนขั
จรจดักดัเข้ำที่น่อง	 จงึเดนิกลบัไปที่รถคว้ำปืนออกมำยงิสุนขัตำย	 ถูกต�ำรวจ
แจ้งข้อหำด�ำเนนิคด	ีท่ำนคดิว่ำท่ำนท�ำถูกต้องแล้วหรอืไม่	หำกย้อนเวลำได้
ท่ำนจะท�ำอย่ำงไรเมื่อถูกสุนขักดั?
 ตอบ	 เหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้นถูกสุนขักดัไม่ใช่เหตุบงัเอญิหรอือุบตเิหตุ
แต่เป็นเหตุที่ต้องอุบัติ	 เพรำะสิ่งที่ได้รับกระทบทุกอำรมณ์ล้วนเป็นวิบาก
กรรมเก่า	 เป็นวบิำกจติ	 จะห้ำมไม่ให้เกดิ	 ห้ำมไม่ได้	 จงึให้พงึยอมรบัว่ำ			
เรำถูกสุนัขกัดเพรำะเป็นกรรมเก่ำของเรำ	 ให้สักแต่ว่ำ	 ให้จบ-ให้ช่ำง-
ท่ำมกลำงวำงเฉยอุเบกขำสุญญตำไป	 ไม่ตัดสินไม่เลือกข้ำง	 ให้ยอมรับ				
ให้รู้จกัวางใจให้เป็น	ไม่หลงสร้ำงและเสวยกรรมใหม่ขึ้นมำอกี	ดงัเช่นที่เอำ
ปืนไปยงิสุนขัตำยนั้น	 เป็นกำรไม่ยอมรบัว่ำที่ถูกสุนขักดันั้น	 กเ็คยท�ำกรรม	
กบัสุนขันี้มำก่อน	สุนขัมนัไม่ได้กดัทุกคน	แต่มนักดัเพรำะมเีหตุมำแต่อดตี	
มันพยำบำทอำฆำตจองเวรมำทวงหนี้กรรมเอำคืน	 ถ้ำยอมรับได้อย่ำงนี้	
เรื่องกจ็บง่ำย	เป็นกำรคลำยกรรม	อโหสกิรรม	วมิุตกิรรม	จบกรรมไปแล้ว	
แต่ถ้ำหำกน�ำเอำค�ำสอนข้ำงต้น	ที่พระเถระท่ำนสอนให้เอำชนะใจตนเอง	คอื
ให้ระงบัโทสะ	 ดงันี้ยงัไม่หมดอตัตำตวัตน	 ที่เข้ำไประงบัโทสะเพื่อเอำชนะ	
ใจตวัเอง	ยังเป็นเจตนำกรรมอยู่	ไม่หมดอัตตำ	แต่สัจธรรมค�ำสอนให้พึง
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สักแต่ว่ำ	 ปล่อยวำง-ยอมรบั-ช่ำง-จบ	 ไม่เป็นกรรมเจตนำ	 อตัตำตวัตน		
ไม่ม	ีเป็นปรมัตถประโยชน์นิพพำน	เป็นควำมต่ำงของค�ำสอนระดับวัฏฏะ
ที่ให้เอำชนะใจตวัเอง	 กบัววิฏัฏะควำมคลำยจติวำงใจ	 ปล่อยวำงและ
ยอมรบั	 พงึหมั่นคลำยจติวำงใจขออโหสกิรรม	 ขมำกรรมบ่อยๆเนอืงๆ				
พงึวำงใจให้	เป็นชวีติจะไม่ต้องทุกข์มำกนกั	ให้พงึใช้	“อโหสโิสววโสวว”	กบั
ทุกกรณ	ี ยำมตกอยู่ในที่คบัขนั	 หรอืกลวัภยัอนัตรำย-ถอนคนถูกคุณไสย	
หรอืถูก	จติญำณซ้อน	ฯลฯ	หรอืแม้ขณะพบเจอคนสตัว์	หรอืยำมปกตกิใ็ห้
ใช้ได้ตลอดจนลมหำยใจเฮอืกสุดท้ำยชวีตินี้	 แล้วอุทศิบุญ	 “ขอให้มสี่วน
แห่งบญุข้าฯ ทั่วๆกนัฯ”	ผำยมอืส่งพลงั

Admin. XiangLing
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๓๐. ชีวิตไม่จริง คืออะไร?
 

 ชวีติไม่จรงิ	จงึอย่ำจรงิจงัมำกเกนิพอดี	หมำยถงึอะไร?	
 ชวีติไม่จรงิ คอื	 เป็นสมมตมิำยำ	 เกดิ-ตำยไม่จรงิเพรำะจติไม่เคย
ตำย	ที่เรำพูดกนัว่ำ	คนตำย	นั่นเป็นสมมตมิรณะว่ำ	“ตาย”	แต่แท้จรงิเป็น	
“ตายโดยสมมตุ”ิ	 เพรำะจติดวงสุดท้ำยชำตนิี้ดบั	 จติเกดิสบืต่อในร่ำงใหม่
ทนัทเีป็นสนัตติโดยปรมตัถ์	เปลี่ยนร่ำงใหม่เลวหยำบ-ประณตีใน	๓๑	ภูมนิั่น
แหละ	สุดแต่วบิำกส่งไป	 ทรงตรัสว่ำ	 ภูมิที่สัตว์ไม่เคยไปเกิดเลยนั้นไม่มี	
(ยกเว้นสุทธำวำสภูมิ	 ๕	 ชั้นของพรหมอนำคำมไีปเกดิแล้วนพิพำนที่นั่น)	
ส�ำหรบัพระอรหนัต์ จิตดวงสุดท้ำยดับขันธ์ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่เกิดอีก	
เว้นแต่พระอรหันต์โพธิสัตว์ที่มีปณิธานโปรดสัตว์สังสารวัฏ	 ท่ำนก็จุติ
เคลื่อนลงมำปฏิสนธิเรื่อยไปเป็นมหำอรหันต์มหำโพธิสัตว์	 จนรวมบำรมี	
ขั้นองค์มหำบำรม	ี กจ็ะอุบตัติรสัรู้พระสมัโพธญิำณในพุทธนัดรใดพุทธนัดร
หนึ่งในอนำคตกำลข้ำงหน้ำ	 พระอรหนัต์ที่ดบัจติไม่ขอเกดิอกีด้วยสลด
สังเวชในกำรเกิดว่ำ	 เป็นทุกข์	 กับไม่อำจที่จะทนต่อมำนะทิฏฐิของสัตว์						
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ภำยหลงัอำจเปลี่ยนปณธิำนกลับมำช่วยองค์มหำบำรมีโปรดสังสำรวัฏได้อีก	
ตรำบเท่ำที่สงัสำรวฏัยงัคงมอียู่	ควำมยุ่งยำกต้องเผชิญกับวิบำกมำนะทิฏฐิ
ของสรรพสัตว์บำงครั้งต้องรบัวบิำกแทนสรรพสตัว์กม็	ี ท�ำให้พระอรยิเจ้ำ
ทั้งหลำยเป ็นส ่วนมำกสลดสังเวชขอดับขันธ ์ไม ่ตั้งปณิธำนขอโปรด									
สรรพสตัว์
 ส�ำหรับกำรตรัสรู้ตำม-จบตำม	 วำงตำม-ว่ำงตำมพุทธอรหันต์			
อันพุทธะ-มหำพุทธะ-อรหันต์-มหำอรหันต์	 โพธิสัตว์ท่ำนตรัสรู้ไว้ให้แก่
สงัสำรวฏันั้น	เรยีบไร้	ไม่ยำกไม่ง่ำย	ถ้ำคลำยจติคลำยกรรม	ถูกวำระโอกำส
ถูกฝำถูกตัวศิษย์ครูอำจำรย์เกื้อกูลกันมำ	 จึงให้ตั้งปณิธำนจบสังสำรวัฏ		
เอำเถดิฯ
	 ชีวิตอำจจริงโดยสมมุติ	 แต่ชีวิตไม่จริงโดยปรมัตถ์	 	 เพรำะว่ำ			
สรรพสิ่งในโลกล้วน “อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา”	 จงึทรงเตอืนว่ำ	 ชวีติเกดิ		
ตำย	 ไม่จรงิ	 จงึอย่ำจรงิ	 อย่ำจงั	 จรงิจงัเป็นปัจจยัให้เกดิควำมหลงเป็น
เจตนำกรรม	เป็นตวัมุ่งหวงัตั้งเอำก�ำหนดเป้ำหมำยโครงกำรชวีติ	หลงเข้ำไป
รู้และยดึตดิในอุปำทำนตณัหำ	 ยดึตดิตวัรู้เป็นตวัทุกข์ก่อให้เกดิภพชำต	ิ		
ไม่สิ้นสุด ชีวิตจึงไม่พึงจริงจังอยู่กับความหลง	 ให้พึงสักแต่ว่ำ	 คือ	 อย่ำ
จรงิจงั	 ไม่เจตนำจรงิจงั	 ไม่เป็นกรรมเอำไปเกดิอกี	 ชวีติอนจิจงัชั่วครำว	
ผนัแปร	เสื่อมสลำยคลำยหลุด	ยดึเอำไม่ได้	ไม่ยั่งยนื	ชวีติจงึเป็นทุกข์	และ
ไม่อยู่ในอ�ำนำจบงัคบับญัชำ	 ไม่เป็นใหญ่จ�ำเพำะอตัตำของผู้ใด	 จงึว่ำงเปล่ำ
จำกอตัตำ	 มตีนที่ไม่ใช่ตน	 ชวีติจงึไม่จรงิ	 ถ้ำจรงิกจ็ะต้องอยู่ในอ�ำนำจ	
บงัคบัได้ว่ำ	 จงอย่ำเสื่อมสลำยผนัแปร	 และจงอย่ำทุกข์ให้ทนอยู่ได้ยนืนำน	
แต่	“ชวีติไม่จรงิ”

Admin. XiangLing
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๓๑. หลงสร้างและเสวยวิบากกรรม 
ก็ไม่ต่างจากถูกจองจ�า

 

 “หลายคนเปรียบเปรยการตั้งครรภ์ว่าไม่ต่างอะไรกับการถูกจองจ�า
อยู่ในคุก เพราะสิ่งที่ผู้หญงิอุ้มท้องท�าได้นั้นมจี�ากดัเหลอืเกนิ แล้วลูกใน
ท้องล่ะ เดก็คนนั้นจะคดิแบบเดยีวกนัไหม หรอืต่างฝ่ายต่างกเ็ฝ้ารอให้   
ตัวเองได้หลุดพ้นจากพันธนาการทางร่างกายเสียที”	ข้อควำมจำก	daily.
rabbit.co.th/ภำพกำร์ตูนเสยีดสสีงัคม
	 กำรหลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรมมีชั้นภูมิเกิดรองรับ	 ก็ไม่ต่ำง	
จำกกำรถูกจองจ�ำเป็นไปต่ำงๆกนัตำมกรรมที่สร้ำง	 สตัว์โลกมกี�ำเนดิเป็น		
๔	อย่ำงได้แก่	สงัเสทชะในเถ้ำไคล	พวกไวรสัแบคทเีรยี	โอปปะปาตกิะใน
ภำคทพิย์	 อณัฑชะในไข่	 และชลาภชุะเกดิในครรภ์แตกต่ำงกนั	 ดงัที่						
ทรงตรสัว่ำ	 สตัว์โลกย่อมเป็นไปตำมกรรม	 แต่ละก�ำเนดิเปรยีบได้กบัคุก
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จองจ�ำสตัว์	สภำพเลว	ประณตีแตกต่ำงกนัไป	วนเวยีนเป็นวฏัฏสงสำรหรอื
สงัสำรวฏั	เป็นวงจรอุบตั	ิหรอื	“วงจรอบุาทว์” อยู่อย่ำงนี้	เป็นกำรหลงสร้ำง
และเสวยวบิำกไม่รู้จบอยู่อย่ำงนี้	 	 พระสมัมำสมัพุทธะจงึเสดจ็ลงมำอุบตัิ
ตรสัรู้สจัธรรม	 โปรดสั่งสอนสตัว์	 ให้หลุดพ้นออกมำเสยีจำกกำรถูกจองจ�ำ	
จงึไม่พงึหลงสร้ำงและเสวยวบิำกกรรม	 ดุจถูกจองจ�ำอกี	 ชวีติย่อมเกดิมำ
แต่กรรม	 เกดิมากเ็พื่อชดใช้หนี้วบิากกรรมเก่า	 แล้วมนุษย์ผู้หนำแน่นด้วย
กเิลสกห็ลงสร้ำงกรรมใหม่เป็นวบิำกเอำไปเกดิอกี	 วนเวยีนว่ำยวฏัฏะอยู่
อย่ำงนี้ไม่รู้ว่ำจะจบเมื่อใด
	 เกดิเป็นทุกข์	 เกดิเป็นเทวดำ	 กท็ุกข์อย่ำงเทวดำ	 เกดิเป็นอะไร	 ก็
ทุกข์เพรำะสิ่งนั้น	 จงึอย่ำพงึหลงสร้ำงและเสวยวบิำกกรรมใหม่อกี	 พุทธะ
ทรงเสดจ็ลงมำอุบตัติรสัรู้โปรดสรรพสตัว์ให้หลุดพ้นออกจำกทุกข์	 พงึจบ		
ชวีติวฏัฏทุกข์เถดิโดยไม่หลงสร้ำงกรรมใหม่และกรรมเก่ำ	พงึขอขมำให้เป็น
อโหสกิรรม	อโหสิๆ ๆ	ทุกอย่ำงอโหส	ิโสวสววว	แต่ละชวีติ	เกดิมำแต่กรรม	
มำพบเจอกนั	 กด็้วยมกีรรมพ่วงพนัสมัพนัธ์กนัมำแต่อดตี	 เกดิมำชดใช้		
หนี้กรรมแก่กนัและกนั	 และกห็ลงสร้ำงและเสวยวบิำกกรรมใหม่ต่อไปอกี		
บำงชีวิตก็เกิดมำด้วยวิบำกอวชาตบุตรมำทวงหนี้เอำคืนจำกพ่อแม่	 เกิด	
ด้วยอนชุาตบตุรเสมอด้วยพ่อแม่	 และอภชิาตบตุรเกดิมำด้วยมำชดใช้หนี้	
กตญัญูรู้คุณ	 สนองคุณ	 ตอบแทน	 แต่หำกยดึตดิ	 จรงิจงัตั้งต้องเกนิพอดี
แก่กนัและกนั	กลบักลำยเป็นหนี้กรรมแก่กนัและกนัไปๆ	มำๆ	วนไปวนมา
ไม่จบ	จงึสอนว่ำ	คบหำสมำคมกนั	ใช้ชวีติเป็นอยู่ร่วมกนั	พ่อแม่-ลูก	สำม-ี
ภรรยำ	ญำตมิติรสหำยรกัใคร่	“ไม่พงึยดึตดิ”	พงึให้สกัแต่ว่ำ	ท่ำมกลำงวำง
ไปแต่พอด	ีไม่จรงิไม่จงั	เพรำะชวีติกอ็นจิจงั	ชั่วครำว	ชวีติเกดิ-ตำยไม่จรงิ	
เกิดมำชดใช้หนี้กัน	 ไปๆ	 มำๆ	 ไม่จบ	 พึงจบเสียด้วย	 ชีวิตก็สักแต่ว่ำ									
พงึวำงใจให้เป็น	ชวีติจะไม่ทุกข์มำกนกั

Admin. XiangLing



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

59

๓๒. ปล่อยวางท�าอย่างไร?
 

 ปล่อยวำง	 ไม่ใช่คอยปล่อย	 หรอืคอยวำง	 และปล่อยวำงก็ฝึกเอา 
ไม่ได้	กำรเข้ำไปฝึกกลำยเป็นไม่ปล่อยไม่วำงเสยีแล้วแต่กลบัเป็นควำมหลง
เข้ำไปเจรญิเหตุสมุทยัตณัหำตวัใหม่	โดยไม่รู้สกึตวัเสยีเอง	เอำอตัตำเจตนำ
กำยจิตเข้ำไปฝึกปฏิบัติบ�ำเพ็ญเข้ำไปเจริญสติปัญญำสมำธิกลำยเป็นกรรม
ใหม่เกดิมวีบิำกเป็นชั้นภูมเิกดิรองรบัในวฏัฏะ	๓๑	ภพภูมิ	ไม่จบ	แต่ปล่อย
วำง-ว่ำงๆ	คอืจบ	ปล่อยวำงไม่หลงสร้ำงและเสวยวบิำกกรรมอกี	ปล่อยวำง
ไม่เนื่องด้วยกำยจติอตัตำ	 ตณัหำเจตนำกรรม	 ว่ำงเปล่ำจำกอตัตำ	 ธรรมก็
อนตัตำธรรม	 จติกอ็นตัตำจติ	 อนตัตำจติกข็องมนัเองอยู่แล้ว	 ไม่พงึกรรม
ซ้อนธรรม	ไม่กรรมซ้อนมโน	ไม่อตัตำซ้อนอนตัตำ
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๓๓. ยิ่งให้...ยิ่งคลาย
 

	 ธรรมทั้งปวงอนตัตำ	 พงึรวมลงสู่วมิุตหิลุดคลำยไม่ยดึตดิ	 กำร
ปฏบิตับิ�ำเพญ็		ขอแยกเป็น		ทำน-ศลี-ภำวนำ		ดงันี้
	 ทำน	มี	๓	 ระดบั	คอื	 ๑.อามสิทานสิ่งของวตัถุทำน	 เป็นกำรให้ที่		
จติคลำยขั้นต้น	 ถ้ำเป็นทำนบรสิุทธิ์ไม่หวงัตอบแทน	 ยิ่งให้ทำนสิ่งของวตัถุ
หำยำก	 เช่น	 อวยัวะร่ำงกำย	 หรอืแม้ชวีติไม่เสยีดำย	 นี้คลำยสูงสุดขั้น
นพิพำนได้	 ๒.ธรรมทาน	 ชนะทำนทั้งปวง	 เพรำะให้ปัญญำเข้ำถงึธรรมแต่		
ไม่ควรลมืทำนทั้งปวงด้วยควรท�ำให้ครบ	 ๓.อภยัทาน	 สูงสุดที่ท�ำได้ยำก	
เป็นปรมตัถทำน	 เช่น	 อโหสกิรรมแก่กนั	 จติคลำยได้มำกกว่ำสรรพทำน
ทั้งหมด	 “ทานการให้ ท�าแล้วปล่อยวาง ไม่ยดึตดิในบุญนั้น ใกล้ชดิน้อม
นพิพานแล้ว”
 ศลี	ตรงกบับำลวี่ำ	วริตัต	ีภำษำไทยคอื	วริตั	ิแปลว่ำ	งด-เว้น	กำร
ไม่ตดิยดึกบัสรรพสิ่งทั้งปวง	 เป็นขั้นสูงสุดแล้ว	 ที่มโนใสสะอาดบรสิทุธิ์ 
กำยวำจำอนัเป็นศลีย่อมบรบิูรณ์มนัของมนัเอง
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 ภาวนา	 ม	ี ๒	 คอื	 สมถะกบัวปิัสสนำ	 ให้รวมลงสู่ไม่ตดิยดึให้
ทั้งหมด	 คอืคลำยจติออก	 คอืไม่ตดิ	 คอืหลุด	 วมิุตทิั้งหมด	 เช่น	 ศรทัธำ-
วริยิะ-สต-ิสมำธ-ิปัญญำ	 รวมลงสู่ปัญญำวมิุต	ิ สตปิัฏฐำนสี่อย่ำง	 กำย-
เวทนำ-จติ-ธรรม	ปล่อยวำงให้หมด	กำยกช็่ำง	เวทนำกช็่ำง	จติกช็่ำง	ธรรม
กช็่ำงฯ
 มรรคมอีงค์แปด	ย่อลงศลี-สมำธ-ิปัญญำ	รวมลงปล่อยวำง		คลาย
จติออก	 ไม่ตดิยดึกห็ลุด	 กว็มิุต	ิ เป็นปัญญำวมิุต	ิ จะเหน็ว่ำ	 กำรปฏบิตัิ
บ�ำเพญ็สำมำรถท�ำได้	 ให้ท�าสกัแต่ว่าท�า	 ท�ำไม่ตดิยดึเอำบุญกุศลควำมด-ี	
ท�ำปลงปล่อยวำง	 โดยสรุป	 พุทธะทุกพระองค์จะเริ่มบ�ำเพญ็จำกทำนบำรม	ี
นี้ขำดไม่ได้	แม้ตรสัรู้แล้ว	กท็รงด�ำเนนิต่อในขั้นสูงขึ้นไป	ได้แก่	ธรรมทำน	
และอภยัทำน
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๓๔. หลงไปว่าสุขมีจริงซึ่งเป็นเพียงมายา หลงไปว่าสงบ
มีจริง ก็กลายเป็นหลงธรรม “พึงปล่อยวางเสีย”

 

	 เรื่องของ	“ความหลง”	หลงเอำด	ียดึด	ีตดิด	ีป.สี่	หรอื	ดอ็กเตอร์	
แม้จะโกนหวัห่มผ้ำขำวผ้ำเหลอืงกห็ลงได้พอกนั	อนับุญทำนกำรกุศลแม้แต่
กำรเป็นคนด	ี สอนให้ด	ี แล้วกย็ดึตดิดี	 เอำด	ี ขอนั่นขอนี่เป็นตณัหำเป็น
กรรมมวีบิำกไปเกดิ	 ไม่พ้นทุกข์	 แต่ท�ำแล้วกใ็ห้สกัแต่ว่ำท�ำแล้วๆเลย					
อย่ำเอำอย่ำยดึ	นั่นแหละดแีท้	เกดิมำอย่ำหลงนะ	อย่ำให้เสยีชำตเิกดิ	ปุถุชน	
คนที่หนำแน่นด้วยอำสวะ	หลงตดิยดึ	 อุปำทำนในกำม	๕	 รูปรสกลิ่นเสยีง
เคยีงสมัผสั	 กอดรดัรงึ	 ที่น่ำยนิดนี่ำพอใจตดิยดึสุขอำรมณ์	 กำมคุณ																			
สุนทรยี์มมีำก	จงึมุ่งหวงัตั้งจติแสวงหำลำภยศบรวิำรสรรเสรญิสุขมำปรนเปรอ 
หลงไปว่าสขุมจีรงิ	 แต่สุขเป็นเพยีงมำยำคดิเอำว่ำมสีุข	 ครั้นเบื่อหน่ำย						
จงึเข้ำหำพระธรรมแสวงหาสขุสงบจำกพระธรรม	 หลกีลี้หลบออกจำกทำง
โลกไปหลงธรรมอกี	 หลงว่ำควำมสงบมจีรงิ	 เข้ำป่ำอยู่เขำถ�้ำ	 หลงไปหำ	
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ควำมสงบ	หลบัตำนั่งสมำธ	ิจะเอำสงบที่มนัไม่มจีรงิ	นี่กห็ลงธรรม	คนหลง
ว่ำมมีำก	แต่คนหลงทั้งโลกและธรรมมมีำกขึ้นไปอกี
	 หลงคืออะไร?	คือ	ควำมยึดติด	หรืออุปำทำน	หรือตัณหำนั่นเอง	
เป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์	เป็นกรรมวิบำกน�ำไปเกิดภพชำติชรำมรณะ	องค์
พุทธะท่ำนเสด็จลงมำอุบัติตรัสรู้ให้ดับตัวหลงเสียด้วย	 “ไม่พึงยึดติดใน
อุปาทานตัณหา”	 ไม่ยึดติด	 คือพึงคลำยจิตออก	 ให้หลุดวิมุติ	 หลุดพ้น
ออกมำเสียจำกวัฏฏะ	ด้วยเห็น	 ได้ยินฯ	 รู้เห็น	 รับรู้เรื่องรำว	คิดนึกที่ใจ	
“ให้พึงสักแต่ว่า”	อย่ำจริงอย่ำจัง	ชีวิตอย่ำจริงจังตั้งต้อง	คลำยจิต-วำงใจ	
ปลงปล่อยวำงใจ	 วำงขันธ์-ขันธวิมุติ	 วำงรู้	 วำงสติ-วำงปัญญำญำณ					
ทัสสนะ	 วิมุติญำณทัสสนะ-นิโรธนิพพำน	 พึงหยุดหลงหาธรรม	 ธรรมก็
อนัตตำ	 พึงหยุดหำสมำธิสงบ	 สมำธิสงบไม่สงบก็อนัตตำ	 ศีล-สมำธิ-
ปัญญำ-สติญำณ	 ทัสสนะก็อนัตตำ	 มรรคก็อนัตตำ	 กำย-จิต	 ธำตุขันธ์
ล้วนอนัตตำของมันเองอยู่แล้ว	พึงหยุดหำอนัตตำที่มันว่ำงเปล่ำ	สุญญตำ
เถิด	ทุกสิ่งรูปธรรม-นำมธรรมในโลกสรรพสิ่งล้วนอนัตตำ	เป็นทุกข์	เป็น
สิ่งของให้ยืมใช้ชั่วครำว	 ชีวิตมำยำไม่จริง	 ชั่วครำว	 อย่ำจริงจัง	 อย่ำยึด	
มันอนิจจังผันแปรยึดไม่อยู่	 แม้ควำมสุขสงบสบำยและแม้บุญความดีก็
ยึดไม่ได้	ไม่ยึด	นั่นแหละ	จบ	นิโรธนิพพำน-ว่ำงเปล่ำ	สุญญตนิพพำน
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๓๕. ชีวิตเปรียบเสมือนเทียนที่มีไฟ ไม่ว่าจะสุข
สวยงามแค่ไหน ก็ต้องละลายและดับลงไปอยู่ดี

แล้ว...คนเราเกิดมาท�าไม?

	 แทบจะทุกคนที่พูดถงึแต่ควำมสุข	 แม้สมำชกิที่เสนอสจัธรรม	 เข้ำ
มำว่ำ	 “ชวีติเปรยีบดุจเทยีนส่องสว่าง ไม่รู้จะส่องได้อกีนานเท่าไร”	 ต่อมำ	
“การหาอยู่หากนิ แสวงหาลาภยศสรรเสรญิสุข ดุจสลกัเสลาลวดลายวจิติร
บนต้นเทยีนทั้งที่กร็ู้ว่าเทยีนเผาไหม้ตวัเองไปเรื่อย นบัวนัมแีต่ใกล้วนัที่จะ
ดบัลงทุกวนั”
	 กม็คี�ำถำมว่ำ	เมื่อท่ำนกร็ู้ว่ำชวีติต้องตำยแน่นอน	แท่งเทยีนจะต้อง
ละลำยจนหมดทั้งต้น	 หรอือำจจะดบัลงแน่นอน	 ท่ำนยงัมวัแสวงหำและ	
แกะสลกัลวดลำยอยู่อย่ำงนี้อกีหรอื?	 คนแต่งค�ำถำมนี้	 เขำต้องกำรให้ท่ำน	
ทบทวนชวีติที่เหลอือยู่	ว่ำสิ่งไหนที่ยงัไม่ได้ท�ำกจ็ะได้ท�ำเสยี	เพื่อชวีติที่เหลอื
อยู่อย่ำงมคีวำมสุข		เป็นค�ำแนะน�ำตกัเตอืนให้เจรญิมรณะสตริะลกึถงึควำม
ตำย
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	 จงึขอเชญิแชร์ธรรมทำนกนัหน่อยว่ำ	 ชวีติที่เหลอือยู่ของท่ำนจะท�ำ	
อะไร?	และท�ำเพื่อชวีติที่เหลอือยู่อย่ำงมคีวำมสุขด้วยใช่ไหม	หรอืว่ำท�ำเพื่อ
อะไร	 อย่ำงไร?	 ท่ำนจะแนะน�ำเพื่อนสงัสำรวฏัว่ำอย่ำงไร	 ควำมสุขของท่ำน
เป็นอย่ำงไรกบัชวีติที่เหลอือยู่	 เมื่อควำมสุขกจ็ะต้องละลำยไปกบัต้นเทยีน	
แล้วท่ำนยังจะใช้ชีวิตที่เหลือและก็จะไม่มีเหลือแน่ๆกับควำมสุขได้อย่ำงไร	
อกีทั้งควำมสุขโดยสจัธรรมกไ็ม่ได้มอียู่จรงิ	 ทุกสิ่งล้วนอนจิจงัอนตัตำ	 ม	ี
แต่ทุกข์	 ค�ำถำมจงึเป็นว่ำ	 ท่ำนจะท�ำอย่ำงไรกบัชวีติที่เหลอือยู่	 และนบัวนั
เวลาที่มแีต่จะหมดไปทุกขณะที่หำยใจเข้ำและออก	 ท่ำนจะท�ำอะไร	 เพื่อ
อะไร?	ที่ตรงต่อสจัธรรมค�ำสอน	ค�ำถำมกก็ระชบัเข้ำมำว่ำ	ต้นเทยีนละลำย
พร้อมที่จะดับสลำยไปกับลวดลำยที่แกะสลักเสลำวิจิตรบรรจงดุจลำภยศ
สรรเสรญิควำมสุขที่แสวงหำมำและมอียู่กจ็�ำต้องละทิ้งมนัไป	 ท่ำนจะท�ำ
อะไรกบัชวีติของท่ำน	 หรอืถำมค�ำถำมสั้นๆว่ำ “ชวีติท่านเกดิมาท�าไม?” 
เกดิมำเพื่อที่จะตำยเน่ำตำยเหมน็เท่ำนั้นหรอื?	ท่ำนจะเจรญิสต-ิเจรญิมรณำ
นุสตเิพื่ออะไร?	 เจรญิแล้วผลคอือะไร?	ท่ำนท�ำเพื่อควำมสุขจะเอำควำมสุข
ไปท�ำอะไร?	ควำมสุขมจีรงิหรอืไม่?
 ตอบ	กำรท�ำเอำเพื่อควำมสุข	คอืหลงในเวทนำ	หลงในขนัธ์	มุ่งหวงั
ตั้งเอำสุขมำเพรำะหลงยดึตดิในสขุ	 แต่จรงิๆแล้วสุขนั่นแหละคอืตวัท�ำให้
หลงยดึและเป็นทกุข์เพิ่ม เป็นตวัทุกข์ซะเอง	 สุขเป็นอนจิจงั	 ของชั่วครำว	
จงึไม่มอียู่จรงิ	 ไม่มใีครยดึไว้ได้	 ไม่ได้อะไรจำกกำรยดึ	 มแีต่หลงเข้ำไปยดึ	
กำรเกดินั้นเป็นทุกข์	 กำรยดึตดิในขนัธ์นั้นกเ็ป็นทุกข์	 “ชวีติเกดิแต่กรรม    
กต็้องใช้กรรมไป”	 เกดิมำได้มำพบพระพุทธศำสนำแล้ว	 กค็วรจะตรงต่อ		
พระสจัธรรมจะได้ไม่หลงไปเกดิตำมวบิำกกรรมอกี	 เจรญิทุกอย่ำงคอืหลง	
มุ่งหวงัตั้งเอำ	 สตคิอืวญิญำณ	 ตวัรู้	 เจรญิสต-ิเจรญิมรณำนุสติ	 คอืหลง			
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ในรู้	ตณัหำตวัมุ่งหวงัหลอกจติให้ปลง	แต่ยงัไม่ปลงจรงิๆ	เพรำะยงัมุ่งหวงั
ตั้งเอำอยู่	 ผลของกำรเจรญิคอืกำรหลงเข้ำไปสร้ำงวบิำก	 เสวยวบิำกนั้นๆ	
เป็นเจตนำกรรม	 ท�ำให้ต้องไปวนเกดิตำมกรรมอกี	 จงึยงัไม่พ้นทุกข์	 แต่
กลบัท�ำให้ทุกข์เพิ่ม	สจัธรรม	คอื	อนจิจงั	แปลว่ำ	มแีต่เสื่อมสิ้นสลำยคลำย
ตวั	 ไม่ยดึตดิกนั	 ไม่มเีจรญิ มแีต่เสื่อม	 สรรพสิ่งล้วนอนจิจงั	 กำยจติ								
กอ็นจิจงั	 รูปธรรม-นำมธรรม	 สรรพธรรมกอ็นจิจงั	 มแีต่เสื่อม	 ไม่มเีจรญิ	
มรณำนุสต	ิหรอือนุสต	ิ๑๐	อย่ำง	แม้สตปิัฏฐำน	๔	อย่ำง	 เจรญิเอำไม่ได้	
เป็นอนจิจงั	 ไม่มเีจรญิมแีต่เสื่อมสลำยคลำยตวัมนัเอง	 เป็นอนจิจงัอนตัตำ
อยู่ตลอดเวลำ	 กำรหลงเข้ำไปเจรญิอะไร	 กห็ลงเอำอตัตำเข้ำไปสร้ำงเหตุ
สมุทยัตณัหำด้วยอนันั้น	เอำอตัตำเข้ำไปด้วยเจตนำกรรมเข้ำไปซ้อนอนตัตำ
จติเดมิ	ไม่ตรงต่อสจัธรรมเนื้อหำสุญญตนพิพำน
	 ผลของกำรเจรญิปฏบิตับิ�ำเพญ็	 เป็นวบิำกมชีั้นภูมเิกดิรองรบัใน	
๓๑	ภูมสิงัสำรวฏั	ไม่ว่ำง	ไม่นพิพำน	เรื่องของควำมหลง	ไม่ว่ำจะป.๔	หรอื	
ดอ็กเตอร์	 กห็ลงพอกนั	 หรอืแม้โกนหวัห่มผ้ำขำว	 ผ้ำเหลอืง	 หรอืนุ่งห่ม
ผ้ำลำยผ้ำดอก	กห็ลงได้พอๆกนันั่นแหละ	จงึให้พงึรบีคลำยกรรมคลำยจติ	
วำงใจให้เป็น	 ขอขมำกรรม	 อโหสกิรรมให้เป็น	 ชวีติจะไม่ต้องทุกข์มำกนกั	
(สขุไม่มนีะ	ไม่ต้องไปหำนะควำมสุขไม่ม	ีมแีต่ทุกข์มนัน้อยไปหน่อย)

Admin. XiangLing
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๓๖. ความหลงดุจเมฆหมอกปิดบัง 
ตะวันที่เคยสว่างไสวจึงมืดมิด

 

	 อนตัตำจติ	กำย-จติ	อนตัตำ	ไร้อตัตำตวัตนเรำเขำ-ไร้ซึ่งควำมหลง
เรำตวัตนเรำ-ไร้ซึ่งเขำ(แปลว่ำตวัตนคนอื่นกไ็ด้	แปลว่ำสญัลกัษณ์ของควำม
โง่เหมอืนสตัว์ที่มเีขำบนหวักไ็ด้)	 ควำมหลง	 หรอืโมหะ	 หรอืโมหะอวชิชำ		
คอืจติ	 จติดบี้ำง	 ไม่ดบี้ำง	 ทั้งจติและกำยเป็นธำตุขนัธ์แห่งควำมหลง	 เป็น
อตัตำจติ	 คอืควำมหลง	 อนตัตำจติ	 ไม่เนื่องด้วยอตัตำ	 ไม่เนื่องด้วยกำย-	
จติ	เป็นควำมว่ำงเปล่ำจำกอตัตำ	ว่ำงจำกหลง	ว่ำงจำกด-ีชั่ว	มนัคอืว่ำงจำก
ธำตุขนัธ์(ว่ำงจำกทุกธำตุแม้อำกำศธำตุ	คอื	อวกำศ	ที่สุดแห่งโลกทวำรหก)	
แต่ตวัหลงโมหะ	 ควำมหลงอวชิชำ	 ปิดกั้นปิดบงัขดัขวำงอนตัตำจติดั้งเดมิ  
ที่เคยใสอยู่แต่เดมิให้เศร้ำหมอง	 ดุจแขกอำคนัตุกะเข้ำมำเยี่ยมทำงตำ	 หูฯ	
โลก	 ทวำรหก	 ด้วยวบิำกอำรมณ์-วบิำกจติ	 กรรมเก่ำ	 เป็นอุปกเิลสที่จร			
เข้ำมำ	 เป็นเหตุสมุทยัใหม่	 เกดิชอบ-ชงั	 ให้เลอืกตดัสนิ	 พพิำกษ์วจิำรณ์	
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เข้ำไปยดึตดิด้วยอุปำทำนตณัหำฯ	จงึเกดิภพชำต	ิชรำฯ	วฏัฏสงสำรมชีั้นภูมิ
เกดิรองรบัใน	๓๑	ภพภูมิ	ควำมหลงจงึดุจเมฆหมอกปิดบงัดวงตะวนัที่เคย
ส่องสว่ำงอยู่กลำงหำวฯ	ที่เคยเจดิจ้ำสว่ำงไสว	จงึมดืมดิ
	 ควำมหลง	 เป็นตวัรู้	 ตวัมุ่งจรงิจงัเจตนำ	 เป็นกรรม	 มวีบิำกเอำไป
เกดิ	 จงึทรงสอนให้วมิุตหิลุดพ้นออกไปเสยีจำกธำตุขนัธ์กำย-จติ	 ตวัหลง
เข้ำไปรู้	 ให้	 ขนัธวมิุต-ิวมิุตญิำณด้วยคลำยจติ	 ไม่ตดิยดึในอุปำทำนตณัหำ	
ด้วยคลำยกรรม	ขออโหสกิรรมอุทศิบุญทพิย์เนอืงๆ	ประกำศสละ-ถอนตวั
มุ่งจรงิจงัเจตนำหลงสร้ำงกรรมวบิำกอกี	 ดงัที่ทรงตรสั “เจตนาจรงิจงัเป็น
ตวักรรมฯ”	 ให้พงึสกัแต่ว่ำ-คลำยจติ	 วำงใจ	 ปลงปล่อยวำง	 ท่ำกลำงวำง
เฉย-ยอมรบัวบิำกอำรมณ์ขณะกระทบ	 เหน็	 ได้ยนิฯที่ทวำรหก	 “ไม่พงึยดึ
ตดิในเวทนำ	 ชอบ-ชงั	 ให้สกัแต่ว่ำไปทุกขณะอำรมณ์ฯ	 “พงึศกึษำละเอยีด
ในเรื่อง	“คลายจติด้วยธรรมนญูชวีติประจ�าวนั”	วำงจติเปิดใจให้โพล่งกว้ำง	
กำรเทน�้ำแบบไม่อะไรกบัอะไรไร้ที่หมำยและทศิทำง	 (ที่ไม่ต้องส�ำรวมกรรม	
แต่ให้เปิดกว้ำง)	 ทั้งสงัสำรวฏั	 “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้า-สว่างไสวไร้ขอบเขต
คดินกึที่หมายและทศิทางฯ”	 ดุจตะวนัส่องสว่ำงอยู่กลำงหำว	 ฉะนั้นฯ	
อโหสิๆๆ-ทุกอย่ำงอโหสิ-ขอให้มีส่วนแห่งบุญข้ำฯจงทั่วๆกันๆตลอดไป	
โสวสว-อโหสโิสวสวว	จบหลง..ด้วยคลำยจติวำงใจให้เป็น	ชวีติจะง่ำยขึ้น
	 จบหลง	จบกจิส่วนตนกเิลสนพิพำน	 ไม่ใช่จบธำตุขนัธ์	 เรยีกว่ำจบ
หลง	แต่ไม่จบกำรอุปโลกน์ใช้ธำตุขนัธ์โปรดสงัสำรวฏัตรำบที่ยงัมสีงัสำรวฏั

Admin. XiangLing
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๓๗. จากหลวงตาหลง ไปจนถึงหลวงตาจ้า
 

 มีเรื่องรำวของคนหลงที่หายหลงมำเล่ำให้ฟัง	 เป็นเรื่องรำวของ			
พระหลวงตำอำยุเจ็ดสิบ	 สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง	 เดินบิณฑบำตวันละ			
๓-๔	กโิลเมตรทุกเช้ำ	หลวงตำแกเพิ่งบวชได้	๖	พรรษำ	อดตีเป็นเดก็สมอง	
ดเีรยีนหนงัสอืสอบได้เป็นที่	๑	ตั้งแต่ชั้นประถม	มธัยม	ปวช.	สอบได้เป็น	
ที่	๑	กบั	๒	เรื่อยมำ	ท�ำงำนรำชกำรเป็นจตัวำ	เรยีนมหำวทิยำลยัตลำดวชิำ
ด้วย	ท�ำงำนรำชกำรไปด้วย	จนจบปรญิญำตรภีำยใน	๔	ปี	เป็นรุ่นแรกของ
มหำวทิยำลยัตลำดวชิำเปิดใหม่	 สอบโอนย้ำยไปด�ำรงต�ำแหน่งปลดัอ�ำเภอ	
จนถึงต�ำแหน่งสุดท้ำยด�ำรงต�ำแหน่งนำยอ�ำเภอ	 ๔	 อ�ำเภอ	 เกิดควำม							
เบื่อหน่าย ประกอบกบับุตรคนสุดท้องคนที่	 ๓	 เรยีนจบปรญิญำตรแีละ
สอบแข่งขนัเข้ำรบัรำชกำรได้	 หมดภำระกำรส่งเสยีเลี้ยงดู	 จงึปรกึษำชวน
ภรรยำ	ขอลำเกษยีณอำยุรำชกำรก่อนก�ำหนดพร้อมกนั	ขณะอำยุได้	๕๕		ปี
	 ช่วงว่ำงงำนกห็ำหนงัสอืธรรมะอ่ำน	 ฟังวทิยุเอเอม็รำยกำรธรรมะ
สถำนกีองพลม.๒	 ทหำรม้ำเกยีกกำย	 เป็นสถำนธีรรมะ	๒๔	 ชั่วโมง	 สลบั	
กบัสถำน	ี ๐๑	 มนีบุร	ี เรยีนอภธิรรมทำงไปรษณยี์ของโชตกิะวทิยำลยัไป
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ด้วย	 อ่ำนพระไตรปิฎกฉบบัย่อไปด้วย	 เริ่มรู้เพิ่มเตมิขึ้นว่ำ	 กำรปฏบิตัิ
ภำวนำมทีั้งสมถะและวปิัสสนำด้วย	 ที่เคยนั่งสมำธหิลบัตำกย็งัไม่เลกิเสยีที
เดยีว	 แต่หนัมำสนใจกำรเจรญิสตติวัรู้มำกขึ้น	 หลงัจำกเกษยีณได้	 ๑	 ปี		
เริ่มจดบนัทกึบทธรรมส�ำคญัรวบรวมเรยีบเรยีง	 ได้จดัพมิพ์เป็นเล่ม	 แจก
เป็นธรรมทำนในปี	๒๕๔๖	ชื่อหนงัสอื มนษุย์เกดิมาท�าไม? เล่ม ๑ ตอน
ภาคปรยิตัิ	คดัลอกจำกต�ำรบัต�ำรำที่อ่ำนเรยีนมำ	และปีต่อๆมำจะมหีนงัสอื
เล่มต่อมำทยอยออกมำปีละ	 ๑	 เล่ม	 บำงครั้ง	 ๒	 ปี	 ๓	 เล่ม	 ได้เปิดบ้ำน								
เป็นที่บรรยำยธรรมวนัเสำร์หรอืวนัอำทติย์	 และวนัหยุดรำชกำรตำมโอกำส	
มสีมำชกิหนุ่มสำวส่วนใหญ่ประมำณ	๑๐-๓๐	คน
	 ฟังวทิยุรำยกำรธรรมะทั้งสองสถำนอียู่	 ๗	 ปี	 เปิดฟังทั้งกลำงวนั
กลำงคนื	ไปอยู่ห้องไหนจะมวีทิยุฟังทุกที่	กลำงคนืกน็อนฟังหลบัๆ	ตื่นๆ	ไป 
เขยีนบทควำมธรรมะไป	 ๗	 ปีนี้มีเล่มที่ ๑๑ ตอนวนิยัพระ-วนิยัคน	 ได้
ควำมรู้แตกฉำนพอสมควร	 ปฏบิตัเิจรญิสตติวัรู้เรื่อยมำ	 สมำธจิะน้อยลงไป
เรื่อยๆ	 ห้องพระไม่ค่อยได้เข้ำแล้ว	 ตั้งแต่เล่ม๗ ตอน เส้นทางพระอรยิะ 
เขยีนลงหนงัสอืว่ำให้ยกห้องพระมำไว้ที่ใจ	 อยำกสวดอะไรกท็ี่ใจ	 แต่เจรญิ
ตวัดูตวัรู้ประจ�ำ
 ช่วงปีที่	๗	หลงัเกษยีณได้ไปจดัรำยกำรธรรมะที่วทิยวุดัน�้าบ่อหลวง 
อ�ำเภอสนัป่ำตอง	 เชยีงใหม่	 ไปเที่ยวดูกำรฝึกปฏบิตักิรรมฐำนวดัใหญ่ม	ี		
ชื่อเสยีงโด่งดงั	 มฝีรั่งไปเข้ำหลกัสูตรปิดวำจำงดพูด	 จงึได้ค้นคว้ำว่ำพระ
พุทธะสอนเรื่องนี้หรอืไม่อย่ำงไร	จงึได้เขยีนเล่ม ๑๒ ตอนกรรมฐานลมืตา 
ภิกษุ ปฏิบัติปิดวาจามูคะวัตรใบ้เป็นอาบัติ กลับจำกเชียงใหม่จึงได้ลง				
มำอยู่ที่ก�ำแพงเพชร	 และบวชอุปสมบทโดยท่ำนเจ้ำคุณเจ้ำคณะจังหวัด
อุปัชฌำย์บวชให้ในปี	 ๒๕๕๓	 	 ขณะบวชแล้ว	 กย็งัหลงเจรญิสตติวัดูตวัรู้			
รู้รูป-รู้นำมอยู่	 บวชแล้วจนพรรษำ	 ๒	 ยงัเขยีนหนงัสอืเล่ม ๑๖ ตอนจบ



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

71

พรหมจรรย์  ด้วยเข้ำใจเอำว่ำ	 ตวัเองจบแล้วด้วยกำรเจรญิสต	ิ เพรำะครู
อำจำรย์วปิัสสนำจำรย์ในบ้ำนเมอืง	 สอนถงึสูงสุดคอืวปิัสสนำญำณ	 คอืจบ	
และตวัเองกห็ลงว่ำตวัเองจบแล้ว
 หลวงตาพรรษา ๒ จะหายหลงอย่างไร เดี๋ยวจะเล่าต่อ
	 ช่วงออกพรรษำ	 ๒	 แล้ว	 	 ปีนั้นตรงกบั	 ๒๕๕๔	 ตอนปลำยปี								
น�้ำท่วมใหญ่เดือนพฤศจิกำยนสอบนักธรรมโท	 เสร็จต้นเดือนธันวำคม		
สอบเสรจ็ไปเข้ำอบรมพระวปิัสสนำจำรย์อกี	๓	 เดอืน	 จบแล้วออกจำรกิไป
ปำกช่องไปเป็นพระอำจำรย์กรรมงำนปรวิำสที่โขนงพระปำกช่อง	 ไปได้ที่เชงิ
เขำหลงัตลำดมวกเหลก็	 ๗	 ไร่	 บุกเบกิตั้ง “อทุยานธรรมวปิัสสนามวก
เหลก็” เป็นช่วงพุทธชยนัตฉีลองตรสัรู้	 ๒๖๐๐	 ปีพอด	ี มเีพื่อนพระพำไป
จงัหวดัเลย	อ�ำเภอหนองหนิ	วดัร่มโพธธิรรม หลวงพ่อโพธิ์ศรสีรุยิะ เขมรโต 
พกัอยู่ได้	 ๓	 คนื	 จงึลำกลบั	 ด้วยปฏฆิะพระชทีี่นั่น	 ส�ำรวมและปฏบิตัไิม่
เหมอืนที่ตนเรยีนรู้มำ	 กลบัมำสร้ำงกุฏ-ิศำลำห้องน�้ำ	 เริ่มแรก	 ๕	 ห้องกุฏิ
ไม้ไผ่		๓		หลงั	ศำลำไม้ไผ่	๒		หลงั	เป็นที่ท�ำวตัรสวดมนต์	และโรงครวั		
๑	ปีเสรจ็พอด	ี	ชนเดอืนมนีำคมครบ	๑	ปีพอด	ีท�ำศำลำปูนหลงัคำกระเบื้อง
อกี	๑	หลงั	เป็นโรงครวัและศำลำสวดมนต์และห้องพกัแม่ชแีถบฝั่งตะวนัตก
ถนนผ่ำกลำง	ส่วนกุฏพิระอยู่ฝั่งเชงิเขำทำงตะวนัออก
	 เสรจ็งำนสร้ำงพออยู่ได้	 พระ	 ๓	 แม่ช	ี ๒	 ขณะนั้นเกดิเบื่อหน่ำย
คดิถงึแต่วดัร่มโพธธิรรม	นอนคดิอยู่สกั	๗	วนั	จงึได้เดนิทำงไปจงัหวดัเลย	
จะว่ำช่วงก่อนหน้ำที่จะไปวดัร่มโพธริอบสองนี้	 เป็นช่วงหลงกย็งัพูดไม่ถนดั
นกัเพรำะว่ำ	 ในบ้ำนเมอืงนี้	 เขำกส็อนแต่เจรญิวปิัสสนำสตปิัฏฐำน	 	 มแีต่	
วดัร่มโพธเิท่ำนั้นที่ไม่ต้องปฏบิตัอิะไร	สวดมนต์บูชำพระรตันตรยันดิหน่อย	
นัยว่ำป้องกันชำวบ้ำนนินทำว่ำพระที่นั่นไม่ท�ำอะไร	 สวดมนต์แล้วมีพระ		
ต้นเสยีงกล่ำวน�ำขมำกรรม	 แล้วฟังท่ำนพ่อเทศน์	 (หลวงพ่อโพธิ์ศรฯี)	 ท�ำ
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เหมอืนกนัทั้งเช้ำเยน็	 เทศน์จบกเ็ข้ำแถวตกัอำหำรใส่ในบำตรกลบัไปกระท่อม
ไม้ไผ่หญ้ำคำส�ำเรจ็ยกมำตั้ง	กอ็ยู่ได้	(รำคำสำมพนับำท)
	 เยน็กฟ็ังธรรม	 กลบักุฏใิครกุฏมินั	 สองทุ่มไฟฟ้ำปั่นจะดบั	 ไปตดิ
อกีตอนตสีี่กว่ำๆ	 อยู่ที่นี่ตลอดผ่ำนพ้นออกพรรษำกย็งัอยู่จนถงึสิ้นเดอืน
พฤศจกิำยน	 ครบ	 ๘	 เดอืนเตม็	 ขณะที่ออกจำกวดัร่มโพธธิรรมนั้นยงั					
ไม่เหน็แจ้งธรรม	 หลงัจำกออกไปแล้วประมำณ	 ๓	 วนั	 ต้นเดอืนธนัวำคม	
ขณะที่ก�ำลงัพกัรวมศำลำใหญ่จะไปเป็นพี่เลี้ยง	 พกัรอพระเข้ำอบรมวปัิสสนำ
จำรย์รุ่นใหม่หลงัวนัเฉลมิพระชนมพรรษำแล้ว	 เกดิเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคดิ
ไม่คำดฝันคล้ายชอ็คไป ตวัชาไปสกัครู่ เอำไว้เล่ำละเอยีดภำยหลงั
	 จะพูดถงึว่ำท�ำไมหลวงตำแกหลงไปเพรำะอะไร	 เพรำะถ้ำหำกไม่มี
หลวงพ่อโพธิ์ศรฯี	 วดัร่มโพธธิรรมสอน	 “วปิัสสนาสตติดัรู้-ไม่ตามรู้”	 และ			
มพีระชญีำตโิยมจ�ำนวนนบัร้อยขณะนั้น	 รวมทั้งหลวงตำ	 บรรลุธรรมแล้ว	
กำรปฏิบัติเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน	 สติตำมรู้แบบที่ก�ำลังสอนทั่วไปใน		
บ้ำนเมอืงนี้	 จะว่ำหลงยงัไม่ได้	 เพรำะสิ่งที่ไม่หลงยงัไม่ปรำกฏ	 จนกระทั่ง
หลวงตำหลงไปพบศึกษำเล่ำเรียนอยู่แปดเดือนกับอีกเจ็ดวันจึงเห็นแจ้ง
บรรลุธรรมนั่นแหละ	จงึได้รู้ว่ำที่แล้วๆ	มำหลงไปเสยีนำน	ถ้ำนบัย่อๆ	สั้นๆ	
เฉพำะช่วงเกษยีณอำยุรำชกำรออกมำปี	๒๕๔๔	ถงึ	ปี	๒๕๕๔	กเ็ป็นเวลำที่
หลงไปถงึ	 ๑๑	 ปี	 ค้นหำนพิพำนไม่พบ	 เพรำะหลกัสูตรกำรเรยีนกำรสอน
ปฏบิตัมิเีพยีงเท่ำนั้น	นี่เป็นควำมหลงของหลวงตำหลง	ภำยหลงัได้จำรกิไป
สอนธรรมในที่ต่ำงๆ	 ญำตโิยมที่ใส่บำตรเช้ำ	 จะเรยีกแกใหม่ว่ำ	 “หลวงตา
จ้า”	 แกไปบิณฑบำต	 มักจะถำมญำติโยมว่ำ	 “ยังตื่นโพล่งจ้าฯอยู่ไหม?”   
ยงัจ้ำอยู่ไหม?	 ญำตโิยมจงึตั้งชื่อใหม่ให้ว่ำ	 “หลวงตาจ้า”	 หลวงตำหลงแก
หำยหลง		เพรำะแกได้กลำยมำเป็นหลวงตำจ้ำเสยีแล้ว

Admin. XiangLing
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๓๘. ทุกสรรพสิ่งเป็น อนิจจัง 
จึงไม่มีสิ่งใดมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

 

 “บ้านมั่นคงได้เพราะเสา ชวีติเรามั่นคงได้ เพราะศลีห้าและการ
รกัษาศลีต้องท�าด้วยตนเอง”	ท่ำนจะแนะน�ำว่ำอย่ำงไร	จงึจะตรงต่อสจัธรรม
ค�ำสอนไม่ทุกข์
 สัจธรรมค�ำสอนเนื้อหำนิพพำนหรือสุญญตนิพพำน	 คือควำม						
ไม่ยึดติดในสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก	 ด้วยทุกสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง-ผันแปร		
ไม่แน่นอน	 ไม่ยั่งยืนเสื่อมสลำยคลำยตัวของสรรพสิ่งเองอยู่ตลอดเวลำ			
ไม่สงบนิ่ง	 เป็นทุกขัง	 ทนอยู่ไม่ได้นำนและอนัตตำว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ		
บงัคบับญัชำไม่ได้	 สรรพสิ่งจงึยดึเอำไม่ได้	 มนัคลำยหลุด	 มนัจงึยดึไม่ตดิ	
เกำะไม่อยู่	 ไม่พงึขดัแย้งกบักฎธรรมดำธรรมชำตขิองโลก	 จงึให้ยอมรบั		
กฎนี้	 ถ้ำเข้ำไปยึดเอำในสิ่งที่ยึดเอำไว้ไม่ได้	 ไม่ยอมรับ	 ปฏิฆะปฏิเสธ					
ชวีติจะทกุข์ทนัท ี เพราะมนัยดึไม่ได้ดงัใจยดึ	 สิ่งที่เข้ำมำกระทบตำ	 หูฯ	
ท�ำให้เหน็		ได้ยนิฯ	รู้เหน็	รบัรู้รบัทรำบเรื่องรำวคดินกึที่ใจ	เป็นวบิำก	กต็ก
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อยู่ภำยใต้อ�ำนำจอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 จงึให้พงึต้องยอมรบั	 คอืไม่ยดึตดิ
กบัอำรมณ์วบิำกที่กระทบนั้นๆ
	 พงึปล่อยวำงหรอืให้พงึสกัแต่ว่ำ	 วบิำกมนัผ่ำนเข้ำมำ	 มนักเ็ป็น
อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 พงึปล่อยให้หรอืยอมรบัให้วบิำกมนัวำงตวัผ่ำนออก
ไปตำมอำยุกรรมของมนัเอง	ไม่ต้องคอยวำง	แต่ปล่อยให้มนัวางของมนัเอง 
ไม่เอำอตัตำเจตนำกรรมเข้ำไปซ้อนมโน	 มโนไม่มกีรรม	 ไม่มโนกรรม	
กำยกรรม	๓	วจกีรรม	๔	มโนกรรม	๓	ไม่เกดิ	เพรำะอนตัตำจติเดมิบรสิุทธิ์
ผ่องใสของมนัอย่ำงที่มนัเป็น	ทุกอย่ำงกำย-วำจำ-ใจ	บรสิุทธิ์	ศลีบรสิทุธิ์ไป
ทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นศลีกี่ร้อยข้อกบ็รสิุทธิ์	 เป็นศลีวมิุตสิมำธ-ิปัญญำวมิุต-ิ
มรรควมิุต	ินโิรธนพิพำนฉบัพลนัทนัทไีปแล้ว
	 สัจธรรมค�ำสอนพุทธะเนื้อหำแห่งนิพพำน	 คือควำมไม่ยึดติด-
คลำยจติออก-ปลงปล่อยวำงฯ	 ดงันั้นท่ำนยงัจะหลงเอำอตัตำตวัตน	 เอำ
เจตนำกรรมเข้ำไปขอ-ไปรบั-ไปรกัษำอะไร	 ในเมื่อธรรมกอ็นตัตำธรรม	 จติ	
ก็อนัตตำจิตของมันเองอยู่แล้ว	 จึงอย่ำหลงสร้ำงและเสวยวิบำกใหม่ขึ้น	
มำอกี	 กำรที่ท่ำนมเีจตนำพำกเพยีรหรอืพยำยำมปฏบิตับิ�ำเพญ็ใดๆ	 นั่นคอื
ท่ำนก�ำลงัหลงเข้ำไปสร้ำงเหตุสมุทยัใหม่โดยไม่รู้ตวั	 สจัธรรมนพิพำน	 ทรง
สอนให้ปลงไม่ใช่ปฏบิตั	ิ ดบัเหตุสมุทยั	 ทุกข์ดบั	 นโิรธนพิพำน	 ฉบัพลนั
ทนัท	ีนพิพำน	ไม่ต้องไปหำที่ไหนอกี	ว่ำงๆ	ปล่อยให้ของมนัเอง	ปล่อยให้
อนตัตำจติเดมิของมนัเอง ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น	 ไม่ต้องท�ำอะไร
แบบไหนอกี	ท�ำเป็นกรรมเอำไปเกดิมชีั้นภูมริองรบั	นพิพำน	ไม่ยำก-ไม่ง่ำย			
แต่ให้คลำยจติ	วำงใจให้เป็น	ชวีติไม่ทุกข์	พงึคลำยจติคลำยกรรมเสยีด้วย
กำรขอขมำกรรม	อโหสกิรรม	เทน�้ำอุทศิบุญบ่อยๆเนอืงๆ	หำอ่ำนค�ำแนะน�ำ
รำยละเอยีดในบทเรื่อง	 คลำยกรรมคลำยจติด้วยธรรมนูญชวีติประจ�ำวนั
ประกอบ
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๓๙. ไม่พึงหลงสร้างกรรม ด้วยการปล่อยวาง
 

	 ชวีติเกดิแต่กรรม	 ถูกจ�ำกดัอสิรภำพ	 เสวยวบิำกจนกว่ำจะตำยทิ้ง	
จงึไม่พงึหลงสร้ำง	 และเสวยวบิำกใหม่ขึ้นมำอกี	 ด้วยกำรปลงปล่อย-วำง	
ท่ำมกลำงวำงอุเบกขำสุญญตำ	 นั่งทิ้ง-นอนทิ้ง	 หำอยู่หำกนิ-เป็นอยู่	 กไ็ม่
อะไรกบัอะไร	ไม่มุ่งหวงัตั้งเอำ	จนกว่ำจะตำยทิ้ง	ไม่ต้องตั้งเอำอะไรกบัอะไร
เทน�้ำอุทศิบุญทพิย์ส่งให้สงัสำรวฏัโปรดไป
 “ตวัตั้งเอา”	เป็นตวัหลงวนวฏัฏะไม่จบ	หลุดออกไปไม่ได้		นพิพำน
ไม่ต้องกำรควำมดคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำ	 ไม่ใช่สตัว์	 ตวัตนเรำ-เขำ	 จงึให้ทิ้ง	
ให้หลุดออก	 ไร้ร่องรอย	 ไร้ขอบเขตไม่ต้องตั้งเอำ	 ไม่ต้องพยำยำมด-ีชั่ว
อะไร	มนัของมนัเองอยู่แล้ว	นพิพำนอยู่แล้ว
	 ปล่อยให้มนัเป็นอย่ำงที่มนัเป็น	 อนตัตำจติ-อนตัตำธรรม	 ของ			
มนัเองอยู่แล้ว	 พงึคลำยกรรมด้วยธรรมนูญชวีติประจ�ำวนั	 ตื่นโพล่ง-โพล่ง
ให้ไว-ทิ้งโพล่งให้ไว			อโหสิๆ ๆโสวสวสววว
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๔๐. มีค�าบ่นจากบางท่านว่า
“สิ่งที่ต้องท�า ท�าแล้วรอเวลาตาย”

 คงหมำยเอำว่ำ	 ต้องท�ำตำมที่สอน	 โดยคลำยกรรมคลำยจติ	 ให้				
ขอขมำกรรมเทน�้ำอุทศิบุญแล้วกร็อวนัตำย
	 ค�ำว่ำ	 รอ	 หรอืคอย	 เป็นตวัมุ่งไปข้ำงหน้ำ	 ซึ่งยงัเป็นควำมยดึตดิ		
ไม่คลำยจติ	ยงัไม่คลำยกรรม	ยงัมตีงัมุ่งตวัหวงัตั้งเอำอยู่
	 อย่ำรอนะ	 รอเป็นกรรมที่มโน	 มโนมกีรรม	 ไม่บรสิุทธิ์	 และสิ่งที่
ต้องท�ำมนัไม่ใช่นะ	ปุถุชนกเ็อำใจมำตั้ง	กเ็ป็นเจตนำกรรม	มวีบิำกไปเกดิอกี
	 กไ็ม่ต้องไม่ตั้ง	ชวีติอนจิจงั		ท�ำอะไรก	็ “ให้สกัแต่ว่าท�า”	ไม่มุ่งเอำ	
ไม่ตั้งเอำ	ช่ำงๆ	วำงๆไป	ปล่อยไป	วำงไป	ไม่หวงัสิ่งตอบแทนให้ใครรู้เหน็
ตอบแทน
	 ค�ำว่ำ	“ท�าแล้วรอวนัตาย”	กไ็ม่ต้อง	ไม่อะไรกบัอะไร	แต่มบีุญบำรมี
แล้ว	 นอกจำกไม่เอำไว้แล้ว	 พงึให้แจกจ่ำยอุทศิ	 สงัสำรวฏัโปรดสรรพสตัว์
ทุกชวีติจติวญิญำณให้มสี่วนตลอดไป	และบุญใดที่จะเกดิขึ้นในอนำคตกำล
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ข้ำงหน้ำ	กข็อให้มสี่วนในบุญทั้งหลำยเหล่ำนั้นด้วย	 ให้อุทศิออกนะ	จำคะ-
จำโค	 ปรจิำโค	 หมำยถงึ	 นพิพำน	 ท�ำไม่เอำมำ	 แต่ท�ำเอำออกจ่ำยออก					
สละออก	ชวีติอนจิจงั	แปลว่ำคลำยสลำยออก
 “๓ ทาน ที่จะสร้าง ”ปาฏหิารยิ์” ให้ชวีติดฉีบัพลนั”	หวัข้อจำกเพจ	
HEALTH&BEAUTY	 ซึ่งเป็นตวัอย่ำงหนึ่งที่หลงท�ำทำนด้วยตณัหำ	 หวงั
เอำควำมสุขควำมเจรญิที่ไม่มี
	 ทำนที่บรสิุทธิ์	 คอืท�ำแล้วไม่หลง	 ไม่ขอสิ่งตอบแทน	 ไม่ยดึตดิใน
ทำน	 อย่ำหลงท�ำทำน	 ด้วยตณัหำอุปำทำน	 ไม่ว่ำทำนระดบัไหน	 ให้ท�ำแล้ว
อุทศิสละออก
	 นพิพำน	 ว่ำง	 ไม่มมีุ่ง	 ไม่มไีป	 ไม่มมีำ	 ไม่มไีด้-เสยีอะไร	 ไม่มเีอำ
อะไร-ไม่เอำอะไร	มนัไม่อะไรกบัอะไร	มนัโพล่งโล่งจ้ำ	มนัไร้ร่องรอยคดินกึ	
ไม่มคีวำมหมำยว่ำอะไร	 ไม่ตดัสนิ	 ไม่เลอืกข้ำงทำงไหน	 นอกเหนอืพ้นไป
แล้วจำกกำยจติอตัตำ	ควำมคดิเหน็ควำมหมำย	มนัว่ำงเปล่ำ
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๔๑. “อสุรกาย”
 

	 เกิดจำกคนที่ไม่เคยท�ำบุญให้ทำนเลย	 จิตไม่เคยนึกถึงบุญกุศล
ควำมด	ี 	แต่หลงกบักำรหำอยู่หำกนิ		หมกมุ่นกบัควำมเป็นควำมอยู่	 	สุข
สบำยเพลดิเพลนิ		เล่นหมกมุ่นในเกมส์กฬีำต่ำงๆ	กำรพนนัฯ	เป็นต้น	และ
ตำยขณะก�ำลงัหลงอยู่กบัควำมเพลดิเพลนิ	 	 ไปเกดิเป็นภูมอิสุรกำย	 	ตำย
ตรงไหนวญิญำณอยู่ตรงนั้น	ออกจำกตวัเองไม่ได้	เพรำะเคยอยู่แต่คบัแคบ	
เฝ้ำตวัเอง	 หมกอยู่แต่ย�้ำคดิย�้ำท�ำแต่เฉพำะตวัเอง	 เหน็แก่ตวัแก่ตนเอง				
ไม่เคยตื่นโพล่งโล่งจ้ำ
	 ครั้นออกจำกตวัเองไม่ได้	 จติจะเครยีดขึ้ง	 โกรธหนกัขึ้นๆ	 รูปร่ำง
จะกลำยเปลี่ยนอวยัวะจะกลำย	 ตำหูจมูกปำกลิ้นจะใหญ่ยำวผดิรูปมนุษย์	
คล้ำยสตัว์ดุร้ำยหลอกหลอนอยู่ที่นั่น	 รบัวบิำกอยู่ตรงนั้น	 จนกว่ำจะหมด
อำยุกรรม
	 ถูกชนตำยตำมถนน	 หรอืถูกไฟไหม้คลอกตำย	 วญิญำณกจ็ะอยู่
ตรงนั้น	จนกว่ำจะมผีู้ท�ำบุญทพิย์	อุทศิส่งให้ไปเกดิในภพภูมใิหม่
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	 คนหลงถ้ำตำยด้วยควำมหลงห่วงหวงคนรกั	 หรอืสมบตัสิิ่งของ
ขณะตำย	 จะไปเกดิเป็นสตัว์เดรจัฉำน	 แต่ถ้ำหนกัไปทำงโลภห่วงสมบตัิ
พสัถำน	 กจ็ะไปเกดิภูมเิปรต	 ถ้ำตำยด้วยควำมโกรธน้อยใจขี้อจิฉำรษิยำ			
กจ็ะไปเกดิในภูมสิตัว์นรก	 ส่วนผู้ที่ตำยด้วยจติผ่องใส	 แต่ยงัยดึเอำผ่องใส	
กจ็ะมสีุคตเิป็นกำมำวจรโลกสวรรค์บ้ำง	พรหมโลกบ้ำงหรอืมนุษย์	ตำมเหตุ
ปัจจยั	ส่วนพระอรยิเจ้ำสงฆ์-อรยิบุคคลชั้นสูง	ท่ำนตื่นโพล่งทิ้งโพล่ง	คลำย
ออก	 หลุดพ้นออกปลงขนัธ์	 ดบัขนัธ์	 ไม่เกดิอกี	 ยกเว้นเสยีแต่อรหนัต์
โพธสิตัว์เท่ำนั้น
	 จงึให้พงึตื่นโพล่งโล่งจ้ำ-ทิ้งจ้ำให้ไว	 “ดุจตะวนัส่องสว่าง ท่ามกลาง
จกัรวาลโลกธาตุไม่เลอืกส่อง”	 พงึดบัจติเสยีด้วย	 “อโหสิๆ ๆ โสวสวสววว” 
แผ่อุทศิบุญอย่ำงไม่มปีระมำณ-ไร้ร่องรอย	ปล่อยวำงตวัเรำให้ว่ำงลง
	 ตำยด้วยจติไม่หลง	 คอืตื่นๆ	 โพล่งๆ	 จ้ำๆฯ	 	 จะไม่ไปเกดิใน
อบำยภูม	ิสตัว์เดรจัฉำน-เปรต	อสุรกำย-สตัว์นรก	แต่ถ้ำตื่นจ้ำ	แล้วแช่ทรง		
ตื่นเอำตื่นเอำจ้ำ	 เป็นฌำนจติเอกภำวะคตำรมณ์	 จะมพีรหมภูมเิป็นที่ไป	
หรอืเทวโลก	 มนุษย์ชั้นสูง	 จะไม่ตกต�่ำมคีวำมวมิุตหิลุดพ้นเป็นปัจจยัไป
เบื้องหน้ำ	 	 แต่ถงึควำมแคล่วคล่อง	 ทิ้งโพล่งโล่งให้ไวไม่แช่ทรง	 ย่อมปลง
ขนัธวมิุต	ิ	หลุดพ้นแล้วถงึควำมไม่เกดิอกี
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๔๒. ท�าไมคนบางคนมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามากนัก
ตัดไม่ได้ วางไม่ลง อโหสิแล้วยังไม่คลาย

สงสัยต้องใช้กรรม “เขา” ใช่ไหม

 ตอบ เรำไปให้ค่ำรำคำมนัเอง	 รำคำกค็อืรำคะไงล่ะ	 รำคะกต็ณัหำ
นั่นแหละ	เรำเข้ำไปยดึเอำในสิ่งที่	ยดึเอำไว้ไม่ได้	เรำหลงไปเอง	หลงเข้ำไป
ให้ควำมคดิควำมเหน็ควำมหมำย	 หลงเข้ำไป	 ตดัสนิเลอืกข้ำง	 ท�ำไม									
ไม่ท่ำมกลำงไปล่ะ	 ท่ำมกลำงไม่ตรงอะไร	 สว่ำงไสว	 ไร้ขอบเขตคดินกึไป			
ไร้ร่องรอยไป	อย่ำเฝ้ำตวัเอง	เฝ้ำทุกข์ท�ำไม	ตื่นไปซ-ีตื่นโพล่งให้ไว	ทิ้งโพล่ง	
ให้ไว	อโหสเิทน�้ำหรอืยงั	ประกำศสละ-ถอนตวัมุ่ง-ตวัตั้งเอำ	ถอนออกบ่อยๆ
นะ	มกีรรมเวรกบัอะไรกจ็ะวนเวยีนคดิถงึแต่สิ่งนั้น	นั่นแหละ	มนัเป็นวบิำก
อดตีให้ยอมรบั	และขอขมำกรรมเสยีให้บ่อยๆ
	 ทุกข์เกดิเพรำะเรำเข้ำไปยดึเอำในสิ่งที่	 ยดึเอำไม่ได้	 มนัอนจิจงั			
ทุกขงัอนตัตำทั้งโลก	 แต่เรำหลงไปเอง	 มนัไม่ได้ดงัใจยดึ	 เรำหลงไปเอง	
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คลำยออกเสยีซ	ี คลำยกรรม	 คลำยจติด้วยธรรมนูญชวีติแล้วท�ำตำมนั้น
บ่อยๆ
	 แท้จรงิแล้ว	ทุกข์เกดิเพรำะเรำเข้ำไปยดึ	เข้ำไปแบก	ไม่ยอมปล่อย
วำง	 ทรงตรสัว่ำ	 อย่ำพงึยดึตดิ	 แต่ให้ปล่อยให้วำง	 อนจิจงัมนัไม่ยดึไม่ตดิ
อะไร	มนัไม่อะไรกบัอะไร	แต่เรำเข้ำไปขดัแย้งกบัมนั	หลงคดินกึ	ให้ควำม
หมำยมั่นกบัมนัไปเอง	 แท้จรงิมนัอนจิจงัอนตัตำ	 แต่เรำเอำโมหะตณัหำ			
มำอุปโลกน์ให้เป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้	ทั้งที่อนตัตำทั้งหมดไม่ใช่อะไรเลย		ล้วน
ว่ำงเปล่ำ	เรำตดิสมมุต	ิจงึบงัวมิุติ
	 วมิุต	ิคอืคลำยออกจงึหลุด	คลำยจติเสยีด้วยคลำยกรรมขมำกรรม
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๔๓. “มีมานะมากๆนะลูก” หมายความว่าอย่างไรกันแน่?
 

	 เป็นค�ำสอนที่เคยได้ยนิบ่อยๆ	 บำงทกีใ็ช้พูดว่ำ	 “มานะพยายาม” 
ผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอำจำรย์มกัสอน	 ลูกหลำนตั้งแต่เลก็ให้เริ่มรู้จกัขวนขวำย
เพื่อตวัตนโดยหลงไป	 หำรู้ไม่ว่ำเป็นค�ำสอนที่สอนให้สงัคม	 เริ่มหลงตดิยดึ
สมมุตซิ้อนวมิุตไิปแล้วตั้งแต่ยงัเลก็
	 สรรพสิ่งในโลกล้วนว่ำงเปล่ำ	 เป็นอนตัตำ	 แต่พฤตกิรรมมนุษย์
สตัว์หลงเริ่มอุปำทำนยดึตดิ	อตัตำตวัตน	หลงซ้อนสมมุตติวัตน	ขวนขวำย
มุ่งพำกเพยีรมำนะพยำยำม	 สร้ำงให้มำกขึ้น	 ทั้งที่แท้จรงิแล้วโลกเป็น
อนจิจงั-ชั่วครำวไม่จรงิจงัยั่งยนื	มแีต่สมมุต	ิชั่วครำวแต่หลงสมมุตวิ่ำจรงิจงั	
ตวัที่สอนให้มมีำนะพยำยำมนั่นแหละกลบัเป็นตวัหลง	 สร้ำงวบิำกกรรมเอำ
ไปเกดิ-ตำยในสงัสำรวฏั	มชีั้นภูมเิกดิรองรบัเสยีเอง
	 ทุกสิ่งทุกอย่ำงในโลกเป็นสิ่งว่ำงเปล่ำ	แต่เรำสอนให้เอำอตัตำตวัตน
ซ้อนเข้ำไปๆๆ	ท�ำเอำ	มุ่งเอำ	 เจรญิเอำ	ทั้งที่ท�ำเอำไม่ได้	 เรำกย็งัไปขดัแย้ง
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กบัธรรมชำตทิี่ว่ำงเปล่ำอยู่แล้ว	 ไม่มอีะไรจะยดึเอำได้	 แต่เรำกลบัหลงเข้ำ	
ไปยดึ
	 มโน	 แปลว่ำ	 บรสิุทธิ์ล้วนๆ	คอืว่ำงเปล่ำไม่มอีะไร	 เป็นมโนล้วนๆ			
ที่ไม่มเีรำ	 แต่กถ็ูกสมมุตขิึ้นว่ำ	 เป็น	 “เรา”	 ที่ไม่ใช่เรำ	 แล้วเอำจรงิเอำจงั					
ใช้สมมุติจนหลงลืมไปว่ำสมมุติที่ไม่จริงว่ำเป็นของจริง	 ถ้ำเข้ำใจว่ำชีวิต			
เป็นเพยีงสมมุต	ิ ชวีติกเ็รยีบง่ำย	 แต่ควำมหลงว่ำ	 ชวีติจรงิจงั	 มุ่งหวงั			
มำนะพำกเพยีรพยำยำมตั้งเอำ	จงึเป็นเหตุของทุกข์
	 พงึหยุดควำมหลง	หยุดมำนะพำกเพยีรพยำยำม	อนัก่อให้เกดิทุกข์	
ไม่ต้องตั้งใจ	แต่ให้พงึวำงใจ	วำงใจให้เป็น	ชวีติจะง่ำยขึ้น

Admin. XiangLing
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๔๔ “สมาธิภาวนา”
 

 สมาธไิม่ยาก-ไม่ง่าย 	จำกหนงัสอืมนุษย์เกดิมำท�ำไม?			เล่ม	๒๐	
หน้ำ	 ๒๗	 ส�ำหรบัผู้ที่ต้องกำรปฏบิตัสิมำธภิำวนำในพระศำสนำ	 	 สมำธิ
ภำวนำไม่ใช่ท�ำ	 	 ไม่ใช่จดจ่อกบัอะไร	 แต่เป็นกำรท�ำที่เหมอืนไม่ท�ำ	 เพรำะ
ไม่มเีจตนำเข้ำไปกระท�ำ	 เป็นสภำวะธรรมชำตขิองอนตัตำจติปภสัสรเดมิแท้	
และธรรมชำตทิั้งหมดของจติ	นพิพำนเดมิแท้นั่นคอืสมำธิ
	 เป็นควำมกลมกลนืของชวีติที่บรสิุทธิ์กบัธรรมชำต	ิ จนจติได้ผ่อน
คลำยเตม็ที่โดยไม่มอีะไรมำยดึตดิได้	 แล้วหลุด(วมิุต)ิพ้นออกมำเป็นอสิระ
มั่นคงเข้มแขง็	 แต่กไ็ม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้ำไปกระท�ำ	 หรอืควบคุมบงกำร	 หรอื
พยำยำมเข้ำไปกระท�ำ
	 ควำมอสิระมั่นคงของจติ	คอืจติไม่แส่ส่ำยร�ำพงึเกำะเกี่ยวตดิยดึอยู่
กบัอำรมณ์วบิำกทั้งหก	 ที่ตำ	 หูฯ	 ทวำรหก	 หรอืไม่ตดิยดึเกำะเกี่ยวใน
วญิญำณทั้งหกที่กระทบเหน็	 ได้ยนิฯ	 หรอืรบัรู้รบัทรำบคดินกึทำงใจ	 (แม้
อำรมณ์จะหน่วงจติ	 และจติจะร�ำพงึถงึอำรมณ์อยู่กต็ำม	 	 จงึให้แก้ด้วย			
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สกัแต่ว่ำ	 กบัตื่นโพล่งโล่งจ้ำและอโหสเิทน�้ำอุทศินั่นแหละ)	 ปล่อยให้ทุก	
สรรพสิ่งเป็นไปอย่ำงธรรมชำตเิดมิแท้ที่มนัเป็น
	 สมำธธิรรมชำต	ิ เกดิจำกกำรปล่อยวำงอย่ำงง่ำยๆ	 โดยปล่อยให้	
ทุกสิ่งเป็นไปอย่ำงที่มนัเป็น	ปรำศจำกกำรเกำะเกี่ยวเหนี่ยวยดึ	ทั้งควำมคดิ
และค�ำอธบิำย	 ไม่บงัคบั-ผูกพนั-คำดหวงั	 ไม่ปรบัปรุง-วำงโครงกำร 
กะเกณฑ์ล่วงหน้ำ	ไม่จ�ำเป็นต้องก้ำวหน้ำ
	 เพรำะสรรพสิ่งอนจิจงั	เคลื่อนไปสู่ธรรมชำต	ิคอืสจัธรรมแห่งควำม
จรงิแท้	โดยตวัของสรรพสิ่งเองอยู่แล้ว
	 ไม่ว่ำจะอยู่ในอริยิำบถไหน	 ยนื-เดนิ-นั่ง	 หรอืนอน	 จงทอดสำยตำ
ออกไปข้ำงหน้ำท่ำมกลำงออกไปอย่ำงไร้ทิศทำงและที่หมำยคล้ำยมหำสมุทร	
อนักว้ำงใหญ่ไพศำล	ไร้ร่องรอยขอบเขตและคดินกึ	เปิดใจให้กว้ำง	มแีววตำ	
เกื้อกำรุณย์ต่อสรรพสตัว์ทั้งสงัสำรวฏั	 ปล่อยวำงผ่อนคลำยตวัเรำให้ว่ำงลง
ผสำนอย่ำงกลมกลนืกบัธรรมชำติ
	 อย่ำจดจ่อสิ่งใดเป็นพเิศษ	ไม่แช่ทรง	ไม่สแกนโฟกสั	ไม่เฝ้ำตวัเอง	
ไม่เสำะแสวงหำ	ไม่ต้องรู้ต้องดูต้องสงัเกตเสยีก่อนกไ็ม่ต้อง
	 เปิดใจให้โล่งกว้ำง	 มแีววตำสงบ	 มกีรุณำมำกขึ้น	 อุเบกขำมำกขึ้น
และนิ่งขึ้น
	 สมำธภิำวนำหรอืสมำธธิรรมชำตไิม่ใช่กำรหนโีลก	 หรอืปิดตำหลบ
โลก	มำอยู่ในจติอย่ำงสมำธสิมถะตบะฌำน	แต่เป็นสมำธเิปิดตำดูโลกทวำร
ทั้งหก	 ให้เข้ำใจตวัเองอย่ำงแท้จรงิ	 และสมัพนัธ์เกี่ยวข้องกบัโลกอย่ำง
กลมกลนื	 ไม่ผูกยดึตดิกบัสิ่งใด	 เป็นควำมไหลไปได้อย่ำงอสิระ	 ไม่มวีตัถุ	
ต�ำแหน่งและเป้ำหมำย
	 สมำธธิรรมชำตอิยู่เหนอือำยตนะ	 เหนอืกำลเวลำ	 และเหนอืควำม
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สมัพนัธ์ระหว่ำงผู้กระท�ำและสิ่งที่ถูกกระท�ำ	เหนอืทวภิำวะควำมเป็นของคู่
	 สมำธธิรรมชำตขิองอนตัตำจติเดมิ	 ว่ำงเปล่ำ	 เป็นอสิระจำกทุก
สรรพสิ่ง	 ไม่ผูกมดัรดัรงึยดึตดิกบัอะไร	 แต่มนัคอืประสบกำรณ์แห่งกำร
ตรสัรู้	นี้แหละมนัคอือสิรภำพที่วมิุตหิลุดพ้นออกมำ
	 อนตัตำจติเดมิเป็นประสบกำรณ์แห่งกำรตรสัรู้	 จตินี้เคยตรสัรู้มำ
ก่อนแล้วในอดตีแห่งอรหนัต์โพธิ์สตัว์	 ครั้นดบัขนัธ์ไปเนิ่นนำน	 จุตลิงมำ
อุบตัใินธำตุขนัธ์กำยจติใหม่อกี	 อนุสยันอนตำมธำตุขนัธ์	 จงึตดิตำมมำกบั
ธำตุขนัธ์	จงึต้องกลั่นกรองอนุสยัเดมิที่ตกค้ำงในธำตุขนัธ์เดมิ	
	 จงึได้กล่ำวว่ำมนัเคยมปีระสบกำรณ์แห่งกำรตรสัรู้	นั่นกค็อือนตัตำ
จติเดมินั่นเอง
	 อรหนัต์โพธสิตัว์	 ก่อนจะจุตทิ่ำนจะรู้วำระอนัสมควรของท่ำนว่ำ		
จุตลิงมำแล้วจะต้องแสวงหำครูอำจำรย์	 อนัพ่วงพนัสมัพนัธ์ด้วยอธวิำสนำ
บุญญำบำรมกีนัมำแต่ปำงก่อนแล้ว

Admin. XiangLing



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

87

๔๕. อยู่กับปัจจุบัน - ใช่สัจธรรมนิพพานหรือไม่?
 

 คนหลงละเอยีดแบบเนยีนๆ มากๆ
 ๑.		ท่ำนเอำอะไรไปอยู่กบัปัจจุบนั	นั่นมนัตวัอะไร
	 ๒.		มนัว่ำงไหม?	ขณะที่อยู่กบัปัจจุบนันั่นน่ะ
	 ๓.		ท่ำนวมิุตหิลุดโพล่งออกไปจำกขนัธ์หรอื
	 	 แช่ทรงขนัธ์	หรอืว่ำปลงขนัธ์กนัแน่?

	 คนหลงอยู่กบัปัจจุบนักนัมำก	หลงมุ่งจะเอำสตปิัญญำตวัรู้-รู้ตวัเอำ
มำกๆ	ว่ำเป็นปีตสิุข	เอกคัคตำ	อุเบกขำ	วำงเฉยนิ่ง	ว่ำเป็นควำมด	ีโดยหำรู้
ไม่ว่ำนั่นมนัหนิทบัหญ้ำ	 ตนก�ำลงัหลงเจรญิเอำสมำธ	ิ เอำสงบ	สมถะ	ตบะ
ฌำนญำณ	ตดิยดึในอุปำทำนตณัหำ	 เป็นกำรหลงสร้ำงเหตุสมุทยัตณัหำก่อ
ให้เกดิ	ทุกข์มผีลเป็นภพชำตมิวีบิำกกรรมน�ำเกดิอกี
	 ให้พงึประกำศสละ-ถอนตวัมุ่งตั้งเอำ	 และขอขมำกรรมที่ได้ผดิล่วง
เกนิ	ไม่ตรงต่อสจัธรรมค�ำสอน	โปรดอ่ำนเรื่อง	“คลายกรรมด้วยธรรมนูญ
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ชวีติประจ�าวนั”	ให้ละเอยีดซ�้ำๆ	อกีครั้ง	เรื่องคลำยจติ-คลำยกรรมนี้	ส�ำคญั
ที่สุดที่จะลุล่วงธรรมหรอืไม่	ขอย�้ำเตอืนว่ำว่ำงๆ	นพิพำน	ไม่เนื่องด้วยกำย-
จติไม่เนื่องด้วยอตัตำตวัตนเข้ำไปท�ำเพื่อจะเอำ
	 พงึให้ตื่นๆ	 โพล่งๆ	 โล่งจ้ำออกไปกว้ำงๆฯ	 ให้ฝังเป็นเนื้อเดยีวกนั			
กบัชวีติ		อย่ำให้ขำดเอำไว้ใช้วนัที่จะตำย
	 เฝ้ำตวัเองคอืเฝ้ำทุกข์		แต่ตื่นโพล่งออกไปคอื		หลุดพ้นทุกข์

Admin. XiangLing
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๔๖. “ส่งอารมณ์ ขยันพูดคุยกับครูอาจารย์
ขัดเกลาบ่อยๆ บรรลุธรรมง่ายไว”

 “หนูไม่รู้หนงัสอื พมิไม่เป็นเท่าไร แต่รู้ว่าตวัเบา หวักไ็ม่คดิอะไร
เหมอืนแต่ก่อนแล้ว แต่จติคดิแต่ว่ายงัไงกต็้องเกดิอกีแน่ๆ เพราะยงักรรม
อยู่ไนวดัตอนนี้ อกีหลายภพหลายชาตเิจ้าค่ะพระอาจารย์ ขอโทษนะเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ยกโทษไห้หนูด้วยนะเจ้าค่ะ”
	 พงึอย่ำคดิว่ำ	 ตวัเองบรรลุแล้ว	 และกไ็ม่พงึคดิว่ำจะต้องเกดิอกี
แน่ๆ	 เพรำะค�ำว่ำ	 “อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา”	 สรรพสิ่งล้วนไม่มอีะไรแน่นอน	
ไม่ควรวติกกงัวลห่วงใยกบัสิ่งใดๆ	 ทั้งยนิดพีอใจ-ไม่พอใจ	 กไ็ม่ต้องเอำ		
ทั้งสองทำง	 แต่ให้พงึท่ำมกลำงไป-ไม่เลอืกเอำอะไร	 ไม่สุดโต่งไปที่ปลำย		
ทั้งสองข้ำงไหน	 ไม่ตรงไปทศิทำงที่หมำยตรงที่ไหนๆ	 นพิพำนไม่มจีดุเริ่มต้น
หรอืจุดหมำย	เพรำะ	“ว่างๆ”	มนัไร้ทศิทำงและที่หมำย
	 จงึให้เปิดใจกว้ำงๆ	ไกลๆ	ไร้ขอบเขต	ไร้คดิไร้นกึ	ปล่อยวำงตวัตน
เรำ-เขำให้ว่ำงๆ	สรรพสิ่งหรอืทุกสิ่งทุกอย่ำง	ไม่ว่ำรูปหรอื	รูปธรรมที่เหน็ได้
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ด้วยตำ	 หรอืนำม-นำมธรรมที่มองไม่เหน็แต่รบัรู้สกึด้วยใจกต็ำม	 สรรพสิ่ง
ล้วนว่ำงเปล่ำโดยปรมตัถ์	 แต่เรำมกัตดิยดึกบัสมมุตวิ่ำเป็นนั่นเป็นนี่	 เป็น
เรำ-เขำ	ให้ควำมเหน็นั่นนี่ตลอดเวลำ	เพรำะวบิำกมนัคุ้นเคยอยู่กบัคบัแคบ
เฝ้ำตวัเอง	 เหน็แก่ตวัแก่ตนเอง	 ไม่ค่อยเปิดใจกว้ำง	 เหน็แก่คนอื่น	 จงึทรง
ตรสัสอนให้รู้จกั	เหน็แก่คนอื่นมำกๆ	เหน็แก่ตวัแก่ตนน้อยๆ	จนให้หมดตวั
หมดตน	อนตัตำไปเลยในที่สุด
	 ผู้ที่รู้จกัพูดค�ำว่ำ	 “ขอโทษ”	 ได้	 พูดค�ำว่ำขอโทษเป็น-ขออโหสเิป็น		
นี่จติคลำยออกแล้วนะ	สำธุนะ	โสวสววแล้วโสวสวว

Admin. XiangLing
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๔๗. “ท้อมากเลยค่ะพระอาจารย์”
 

	 ก�ำลงัรบัเสวยวบิำกอยู่นะ	 พงึอย่ำขดัขนืโต้แย้ง	 และกงัวล	 แต่ให้
เตม็ใจยอมรบัมนั	 ทที�ำเขำมำกลบัจ�ำไม่ได้	 พอเจ้ำกรรมเขำท�ำ	 เอำคนืบ้ำง
กลบับ่น	สวนกลบัเขำอกี	อย่ำงนี้กรรมไม่หมด	มแีต่ต่อกรรมยำวไปอกีชำติ
ครูอำจำรย์กส็งเครำะห์ได้เท่ำนี้	 ชดใช้หนี้แทนกนัไม่ได้	 องค์พุทธะท่ำน					
ยงัต้องรบัวบิำกด้วยพระองค์ท่ำนเองตั้งหลำยครั้ง	 ถูกเทวทตัแกล้งท�ำร้ำย		
ฆ่ำกห็ลำยครั้งหลำยครำ	 จงึพงึให้ท่ำมกลำงออกไป	 ดุจพญำคชสำรใน
สมรภูมิรบไม่หวั่นเกรงต่อคมหอกดำบธนูแล่ง	 ให้หมั่นเทน�้ำอุทิศบุญ				
ชดใช้ไป	แทนที่จะคร�่ำครวญอยู่	 อย่ำเฝ้ำตวัเอง	 ให้ตื่นโพล่งให้ไว	ทิ้งให้ไว								
อโหสกิพ็ูดให้ทุกลมหำยใจไปเรื่อยๆ
	 ออกจำกวงัวนตวัเองให้ได้	 ตวัเองอนัจอมปลอม	 อย่ำหลงตวัเอง	
อย่ำเหน็แก่ตวัเอง	อย่ำคบัแคบ	เฉพำะตวั	เฉพำะพวกพ้องของตวั	ให้กว้ำงๆ
ออกไป	เหน็แก่สรรพสตัว์	สงัสำรวฏัให้มำกๆ	สำธุนะ	โสวสววว



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

92

	 ทุกอย่ำงไม่ได้ดงัใจ-ไม่ได้ดงัยดึ	นั่นมนัถูกแล้ว	มนัอนจิจงั	มนัยดึ
เอำไม่ได้	 นั่นมันก็ถูกของอนิจจังอนัตตำเขำแล้ว	 จึงให้หลุดพ้นออกไป													
วมิุตหิลุดจำกกำยจติออกไปเสยี		ตื่นๆโพล่งๆออกไปเสยี
	 กำยเมื่อแบกอะไรหนกัๆ	 จะรบีปล่อยรบีวำง	 แต่ใจยิ่งแบกหนกั		
ยิ่งทุกข์	 ยิ่งห่วงหำอำลยัอำวรณ์	 ปรุงแต่งไม่หยุดหย่อน	 เป็นควำมต่ำงของ	
กำยกบัจติ	จงึให้คลำยจติคลำยกรรม
 “วางใจให้เป็น ชวีติจะง่ายขึ้น”

Admin. XiangLing
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๔๘. หลงติดยึดสุขกันมาก ยึดสิ่งที่ยึดเอาไว้ไม่อยู่ 
จึงทุกข์  ไม่ได้ดังใจยึดจึงทุกข์

 “ความสุขอยู่ในก�ามอืเรา แต่เราคดิว่าความสุขอยู่ในอนาคต แท้จรงิ
ความสุขดังเป้ที่แบกอยู่บนหลัง ขอเพียงให้ใส่ใจอย่างลึกซึ้ง ความสุขก็ 
พร้อมจะผลิบานให้เราได้ชื่นชม”	จำกหนังสือควำมสุขในก�ำมือ		พระมหำ
วุฒชิยั	ว.วชริเมธี
	 ถำมว่ำ	 น�ำเอำมำเป็นค�ำสอนที่เป็นสจัธรรม	 ชวีติพ้นทุกข์	 เอำไป			
สั่งสอนใช้สจัธรรม	เนื้อหำนพิพำนพ้นทุกข์ได้หรอืไม่?
 ตอบ	สจัธรรมค�ำสอนพระสมัมำสมัพุทธะ		เนื้อหำพระนพิพำน	คอื
ควำมไม่ยดึตดิ	อนจิจงัสรรพสิ่งชั่วครำวไม่ยั่งยนื	สุข-ทุกข์เป็นอนตัตำเลอืก
ไม่ได้	 ไม่อยู่ในอ�ำนำจแห่งอตัตำ	 ถ้ำยงัมุ่งหวงัตั้งเอำ	 กห็ลงเข้ำไปสร้ำงเหตุ
สมุทยัเสยีเอง	หลงเอำวบิำกไปเสวยเกดิภพชำตวินวฏัฏะไม่จบ
	 ควำมยดึตดิในอุปำทำนตณัหำ	 	 เป็นควำมหลงทั้งโมหะและอวชิชำ
ควำมไม่รู้ว่ำหลง	 และทั้งหลงเข้ำไปรู้	 ทำงโลกทวำรหก	 ตำหูฯ	 เหน็ได้ยนิฯ		
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รู้เหน็	 รบัรู้	 รบัทรำบที่ใจคดินกึ	 ให้ควำมเหน็ควำมหมำย	 ปรุงแต่ง	 ยนิดี
พอใจในอำรมณ์	รูป	เสยีงฯ	ที่น่ำพอใจบ้ำง	ไม่พอใจบ้ำง	หลงเข้ำไปรู้คดิเอำ
ว่ำเป็นสุข	แท้จรงิสรรพสิ่งในโลกมแีต่อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	แต่หลงไปว่ำมี
สุข	 ทรงตรสัว่ำ	 ในโลกสรรพสิ่ง	 มแีต่ทุกข์เท่ำนั้นที่เกดิขึ้น-ตั้งอยู่-ดบัไปฯ	
ให้พงึเหน็สุขโดยควำมเป็นทุกข์	 เหน็ทุกข์โดยควำมเป็นลูกศรเสยีบแทง		
พงึเหน็อทุกขมสุขควำมไม่สุขไม่ทุกข์	โดยควำมเป็นของไม่เที่ยง
	 พงึหยุดหลงเสยีด้วยพงึให้สกัแต่ว่ำ	สุขกช็่ำง	ทุกข์กช็่ำง	แม้สุขกใ็ห้
ข่ำงเสยีด้วย	อย่ำตดิยดึสุข	อย่ำก�ำเอำไว้	แต่ให้คลำยออก	ให้วมิุตหิลุดออก
พ้นออกไปเสยี	ด้วยขนัธวมิุต-ิวมิุตญิำณทสัสนะ
	 พงึหยุด-ยุตเิหตุ	 ทรงตรสัเหตุและควำมดบัเหตุ	 มปีกตติรสัสอน
เช่นนี้เป็นส่วนมำก
	 ทรงตรสัเหตุคอืตณัหำ	 พงึดบัตณัหำเสยีด้วย	 ให้สกัแต่ว่ำ-
ท่ำมกลำงวำงไป	พงึวำงใจให้เป็น	ชวีติจะง่ำยขึ้น

Admin. XiangLing
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๔๙. “ฝึกใจให้นิ่ง ฝึกจิตให้วาง”
 

	 นี่กห็ลงทำงธรรม	หนโีลกแต่กลบัมำหลงตณัหำทำงธรรม	สร้ำงเหตุ
สมุทยัเสยีเอง	เป็นอย่ำงเต่ำหงำยท้องเค้เก้ไม่รู้ตวั! (เต่าที่ถูกเต่าตวัชนะงดัหงาย
ท้องรอความตาย)
	 ข้อควำมจำกเพจ	ณ	สตจิบัใจ	กจ็บัใจจรงิๆนั่นแหละ	จบัเอำกำยใจ
ไปวนวฏัฏะ	 เกดิอกีไม่รู้จบ	 	 ควำมหลงนี่มนัช่ำงหลอกล่อร้ำยกำจ	 หรอืว่ำ
โมหะของคน	หลงไปเอง	หรอืวบิำกพำวนกนัหนอ?
	 ผู้สอนกก็�ำลงักลั่นกรองยงัไม่จบ	 ยงัวนยงัหลงอยู่	 ยงัต้องฝึกใจ	
ฝึกจติให้นิ่งให้วำง	 แล้วกเ็อำไปสอนคนเขำให้วนตำม	 เหมอืนกบัตำบอดจูง
คนตำบอดอยู่	แต่กย็งัชอบ	ยงัอยำกจูง	กห็ลงสร้ำงและเสวยวบิำกไปเรื่อยๆ
จะจบวบิำกได้อย่ำงไร	สงัเวชใจหนอ	คนหลงมมีำกหนอ
	 จติกอ็นตัตำจติ	ธรรมกอ็นตัตำธรรม	จงึไม่พงึหลงเอำอตัตำไปซ้อน
กรรม	 ซ้อนมโนอนตัตำจติ	 หยุดหลงเสยีด้วย	 “อโหส ิ เทน�้าอุทศิบุญ ตื่น
โพล่งโล่งจ้าฯ”	ไร้ร่องรอยคดินกึออกไปกว้ำงๆ	ทั้งจกัรวำลโลกธำตุสงัสำรวฏั	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

96

เหน็	 ได้ยนิฯ	 รู้เหน็	 รบัรู้	 คดินกึ	 	 กใ็ห้พงึท่ำมกลำง	 สกัแต่ว่ำ-ช่ำงๆไป	
ปล่อย-ยอมวบิำก	 ปล่อยให้วบิำกเขำวำง	 เขำปล่อยของเขำเอง	 ปฏบิตัหิรอื
ฝึกหรอืคอยวำงไม่ได้	 นั่นมนัอตัตำ	 เจตนำตณัหำกรรมไปแล้ว	 วบิำกเกดิ
แล้ว
	 จงึให้ขอขมำกรรมบ่อยๆ	 ประกำศสละ	 ถอนตวัมุ่งหวงัตั้งเอำเสยี	
ให้บ่อยๆมำกๆ

Admin. XiangLing
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๕๐. โอวาทปาติโมกข์ข้อเดียว 
 

 วนันี้วนัที่	๒๒	กุมภำพนัธ์	๒๕๕๙	
	 วนัเพญ็	๑๕	ค�่ำ	เดอืน	๓	นบัจำกวนัปรนิพิพำนล่วงได้	๒๕๕๙	ปี	
นบัจำกวนัตรสัรู้	ล่วงได้	๒๖๐๔	ปี	นบัจำกวนัที่ทรงตรสัรู้	วนัเพญ็เดอืน	๖	
นบัล่วงอกี	๙	เดอืน	ภำยหลงัตรสัรู้	คอืวนัเพญ็เดอืน	๓	จนัทร์เสวย	มำฆ
ฤกษ์	ทรงแสดงโอวำทปำตโิมกข์	๓-๖-และ	๙	ข้อ	แต่พระองค์ทรงย่อเหลอื
เพยีงประกำรเดยีว	คอื	“อนุปาทาโน ปรนิพิพายตฯิ เมื่อไม่ยดึตดิในอุปาทาน
ตณัหา ย่อมนพิพาน”
	 นี้เป็นเนื้อหำพระสัจธรรมค�ำสอนทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรม
ขนัธ์	รวมวมิุตลิงที่เดยีว	ที่เวสำลสีูตร	ดงัพระบำล	ีที่ยกมำนี้
	 สจัธรรมค�ำสอนเดมิของพระองค์	 เนื้อหำนพิพำน	คอื	ควำมไม่ยดึ
ตดิของอนจิจงั	 ควำมเลอืกเอำข้ำงใดไม่ได้คอื	 อนตัตำ	 ว่ำงเปล่ำจำกอตัตำ																								
ท่ำมกลำง-ปลงปล่อยวำง-ช่ำง
	 นพิพำน	พ้นแล้วจำก	อตัตำ	กำย-จติ
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	 จงึให้ตื่นโพล่งโล่งจ้ำออกไป	 กว้ำงๆ	 ไกลๆไร้ขอบเขตคดินกึฯ	 ดุจ
ตะวนัส่องสว่ำงกลำงหำว-จงคลำยจติไม่ตดิไม่ยดึ	 ให้คลำยออกให้เหมอืน
ดอกไม้บำนยำมเช้ำ	ร่วงหล่นกลบีละอองเกสรเรณู	ไม่เหลอือตัตำ
	 และคลำยกรรมออกเสยีด้วยอโหสเิทน�้ำอุทศิบุญว่ำ	 “อโหสิๆ ๆ 
กรรมทุกอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯ จงทั่วกนัตลอดไป”
	 อ่ำนเรื่อง		“คลายกรรมด้วยธรรมนูญชวีติฯ”  

Admin. XiangLing
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๕๑. ใครรัก ใครชัง ใครชอบ ใครเกลียด
ช่างๆ ปล่อยๆไป เพราะชีวิตไม่มีอะไร

 

     “การท�างานมทีั้งคนรกัและคนเกลยีด 
  ขอเพยีงวนันี้ได้ท�าหน้าที่อย่างเตม็ที่
  ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกดิอะไร กจ็ะไม่เสยีใจ 
  เพราะเราได้ท�าวนันี้อย่างดทีี่สุดแล้ว”
	 ถำมว่ำ	 	 สำมำรถน�ำไปสอนลูกหลำน	 ให้เป็นสัจธรรมพ้นทุกข์ได้
หรอืไม่?
	 ตอบโดยสมำชกิเพจ
 “นพิพาน”	 ว่ำง	 ไม่เนื่องด้วยกำรกระท�ำ	 	 นอกชั่วเหนอืด	ี ไม่เนื่อง
ด้วยชอบ-ชงั	 ควำมว่ำง	 ว่ำงเปล่ำ	 เป็นผลอนัเกดิจำกกำรคลำยตวัของ
อนตัตำจติเดมิ	 คอืไม่เนื่องด้วยควำมดหีรอืคนด	ี ไร้ร่องรอยตวัตนคดินกึ	
แต่ว่ำง	ไม่มคีวำมหมำยว่ำอะไร
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	 ควำมดหีรอืคนด	ีเป็นเรื่องของโลกยีธรรม	เป็นโลกธรรมแปดเปื้อน
ของคนหลง	 เป็นวฏัฏะวนเกดิ-ตำย	 ไม่จบภพจบชำต	ิ เป็นทุกข์	 ค�ำสอนม	ี			
๒	 ระดบั	 สอนให้เป็นคนดหีรอืท�ำควำมด	ี ให้มคีวำมสุขสรรเสรญินั้น	 เป็น
โลกยีะ	 ระดบัวฏัฏะยงัต้องเกดิอกี	 ส่วนระดบัววิฏัฏะ	 เป็นค�ำสอนพ้นทุกข์
ไม่เกดิอกี	 พงึระลกึถงึพุทธด�ำรสัที่ทรงตรสัว่ำ	 เกดิเป็นทุกข์	 จงึไม่พงึหลง
สร้ำง	และเสวยวบิำกเอำไปเกดิอกี
	 ค�ำว่ำ	 “ขอให้ท�างานอย่างเตม็ที่และท�าให้ดทีี่สุด”	 นั้น	 ตรงต่อ
สจัธรรมค�ำสอนที่ให้พงึ	 	 “สกัแต่ว่า”	 คอื	 ท�ำควำมด	ี กไ็ม่มุ่งหวงัต้องกำร
ควำมด	ี ไม่หวงัผลควำมรกัควำมชอบใดๆตอบแทน	 ท�ำแล้วกจ็บไปแล้ว			
ไม่ห่วงกงัวล	ท�ำแล้วปล่อยวำง	ไม่ยดึตดิกบัผลที่ท�ำ
	 ไม่ห่วงไม่เฝ้ำอยู่กบัเวลำว่ำวนันี้-พรุ่งนี้	 หรอืวนัเวลำที่ล่วงไปแล้ว	
พงึท่ำมกลำงวำงไป	พงึวำงใจให้เป็น	ชวีติจะง่ำยขึ้น
	 ไม่เจตนำจรงิจงัตั้งต้อง	 ไม่กดดนั	 ไม่ดนัเข้ำใส่กบัชวีติ	 เพรำะชวีติ	
กอ็นจิจงั	สมมุตใิช้ชั่วครำว	พงึมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวำง
	 ชวีติไม่มอีะไร	ใครรกั	ใครชอบ	ใครชงั	ใครเกลยีดกช็่ำงๆปล่อยๆ
ไป	ไม่ใส่ใจ	ทุกอย่ำงมนัจบอยู่ในตวัมนัเองอยู่	
	 ส่วนหน้ำที่กำรงำนกท็�ำๆไปตำมหน้ำที่	 ท�ำไปตำมขั้นตอน	 ท�ำเสรจ็
แล้วกป็ล่อยวำง	 (แล้วแล้วกนั)	 ไม่หมกมุ่น	 ไม่มุ่งหวงัหมำยมั่นปั้นมอืว่ำจะ
ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้	 ไม่ปรุงแต่ง	ไม่มโน	ไม่ตดัสนิว่ำดหีรอืไม่ด	ีจะเมื่อ
ไหร่	 	 วนัไหนกช็่ำงๆไป	 ตดัควำมหมกมุ่น	 มุ่งหวงัออกไป	 ไม่มดีใีจหรอื
เสยีใจ	มนักจ็บไปเองเจ้ำค่ะ

Admin. XiangLing
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๕๒. “ข้อความเตือนหลวงตาจ้า” 
 

	 มขี้อควำมท�ำนองเตอืนหลวงตำจ้ำ	 เตอืนแบบขอร้องไม่ให้หลวงตำ
จ้ำวพิำกษ์วจิำรณ์ค�ำสอนของผู้อื่น	 	 หลวงตำกเ็ฉยๆ	 นะ	 กต็อบกลบัไปว่ำ	
“ช่างเถอะ”	 กเ็ตอืนเขำไปว่ำ	 ที่เอำมำสอนเขำนั่นน่ะ	 มนัไม่ใช่นะ	 ไม่ใช่
สจัธรรมค�ำสอนของพระสมัพุทธะ		ผลของมจิฉำทฏิฐ	ิ
	 ทรงตรสัว่ำ	 	 “คนดื่มยาพษิตายตกนรกเพยีงครั้งเดยีว  แต่คน
มจิฉาทฏิฐติกนรกถงึโกฏกปัฯ  และยิ่งไม่เพยีงมจิฉาทฏิฐเิพยีงคนเดยีว แต่
ยงัเอาไปสอนคนอื่นให้เขาหลงเชื่อมจิฉาทฏิฐติาม  แล้วกน็�าไปสอนแนะน�า
ต่อๆ กนัไป คนกห็ลงต่อๆ กนัไปเรื่อย”
	 นี้เป็นทุกข์โทษขยำยแพร่หลำยมำกขึ้นไปอกี	 โทษมำกมำยสุดจะ
คณำนบั	จงึเหน็ประโยชน์ตรงนี้	ถ้ำช่วยเขำให้หำยหลงได้บ้ำงจะมำกจะน้อย	
กเ็ป็นกำรสงเครำะห์โปรดสงัสำรวฏั
	 และตำมที่ระบุชื่อและส�ำนกัที่มำของค�ำสอนโดยไม่ปกปิด	 	 ท�ำให้
เจ้ำของค�ำสอนและส�ำนกัเขำเสยีหำยนั้น	 หลวงตำเหน็ว่ำควรระบุไปตำมที่
เป็นจรงิ	
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	 คนจะได้รู้ว่ำหลวงตำมไิด้แกล้งเขยีนเอำเอง	 มทีี่มำชดัเจน	 รู้ได้ว่ำ
อะไรเป็นสำระ	 อะไรมใิช่สำระ	 ต่อไปจะได้รู้ว่ำอะไรสจัธรรม	 อะไรไม่ใช่		
เหน็ว่ำเกดิประโยชน์มำกกว่ำปกปิดที่มำ
	 ดงัตวัอย่ำงเมื่อหลำยวนัก่อน
	 สมำชกิท่ำนหนึ่งพมิพ์ข้อควำมธรรมะเข้ำมำว่ำ	 “อยู่กบัปัจจุบนั 
หยุดปรุงแต่ง สุขทุกข์ไม่เที่ยง”
	 หลวงตำอ่ำนดูกร็ู้ว่ำ	 คนส่งแชทมำนี้ไปจ�ำเขำมำ	 มนัมทีั้งใช่	 และ
ไม่ใช่สจัธรรม	 หวัมงกุฏ-ท้ำยมงักร	 ค�ำว่ำ “อยู่กบัปัจจุบนั”	 นี่มจิฉำทฏิฐ	ิ	
อนจิจงัไม่มปีัจจุบนั	 	 แต่เอำสองประโยคหลงัมำพ่วงต่อให้ดูดวี่ำ	 หยุดปรุง
แต่งไม่ตดิยดึ	อุปำทำนตณัหำแล้ว	เหน็แจ้งในเวทนำสุขทุกข์	ว่ำไม่เที่ยงยดึ
เอำไม่ได้		ทนีี้ท่อนท้ำยกบัท่อนหวัมนัขดักนั	คนสอนหลงผดิยดึตดิปัจจุบนั	
ที่เป็นอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	จงึว่ำคนพมิพ์	กจ็�ำเขำมำ	ผดิถูกไม่รู้	ขอให้ได้
พูดโก้ๆ	ว่ำฉนักน็กัปฏบิตัธิรรม	แต่ปรำกฏว่ำ	คนนี้ทุกข์จะตำย	กไ็ปอยู่กบั
ปัจจุบนัที่มนัอนจิจงัไงล่ะ	 	 มนัเข้ำไปยดึเอำในสิ่งที่ยดึเอำไว้ไม่ได้	 เมื่อมนั	
ไม่ได้ดงัยดึจงึทุกข์	 ไม่ใช่สจัธรรมค�ำสอน	 ไม่หลุดพ้นออกมำจำกทุกข์ได้			
นี่เพรำะถูกสอนมำให้หลง	กห็ลงตำมๆ	กนัมำอย่ำงนี้		เรยีกว่ำหลง
	 พระบำลกีย็นืยนัอยู่ว่ำ	 สรรพสิ่งเป็นอนจิจงั	 	 ทุกขงั	 อนตัตำ													
ปัจจุปันนำธมัมำ	 อตตีำธมัมำ	 อนำคตำธมัมำ	 อนตัตำตฯิ	 แล้วท�ำไมเอำ
อตัตำเข้ำไปซ้อนไปอยู่กบัปัจจุบนัซึ่งเป็นอนตัตำ	 เอำอตัตำไปซ้อนธรรม	
ซ้อนกรรมที่มโน		อนตัตำจติ	นี่จงึได้ว่ำทั้งคนสอนและคนเรยีน	ไปจ�ำเอำมำ
พูด	 เอำมำปฏบิตัเิป็นคนหลง	 คอืมจิฉำทฏิฐ	ิ กล่ำวตู่พุทธพจน์	 เป็นธรรม
ปฏริูปเทยีมของแท้	 ดุจทองค�ำปฏริูปเทยีมของแท้	 เนื้องอกในพระศำสนำ	
ผดิต่อพุทธโอวำท	พุทธบญัญตั	ิพระธรรมวนิยั
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	 หลวงตำจ้ำเป็นลูกสมเดจ็พ่อ	 	 ใครล่วงเกนิสจัธรรมค�ำสอน	 กจ็ะ
ต้องตกัเตอืน	ไม่ควรประพฤตผิดิพระธรรมวนิยั		ตั้งแต่เปิดไลน์ธรรมกลุ่ม
นี้	ตั้งแต่	๒	สงิหำคม	๕๘		จนถงึตอนนี้	เดอืนมนีำคม	๕๙	กว่ำ	๗	เดอืน
แล้ว	 มพีระสงฆ์สอนธรรมในเพจต่ำงๆ	 เริ่มเอำค�ำว่ำ	 	 “ไม่ยดึตดิ”	 	 ไปใช้
แทนค�ำเดมิที่ว่ำ	 “ไม่ยดึมั่นถอืมั่น”	 กนัแล้ว	 แต่กข็อให้	 อย่ำพงึรู้จกัค�ำว่ำ	
“ไม่ยดึตดิ”	 เพยีงแต่ปำกกบัตวัอกัษรเท่ำนั้น	 สจัธรรมแท้เนื้อหำนพิพำน
เลยีนแบบกนัไม่ได้	 ลำจะเอำหนงัรำชสหี์ไปคลุมหลงัอย่ำงไร	 กอ็ดร้อง		
เสยีงลำไม่ได้	นี่กเ็ทศน์ให้ฟังไว้กนัหลง	อ้อ	ยงัมอีกีส�ำนกัที่สอนให้	 “ดูรูป-
นาม-ดูจติ”	ดูว่ำอะไรก�ำลงัปรำกฏ	รวมทั้งพองๆ-ยุบๆ	บรกิรรมต่ำงๆ		ล้วน
แต่เอำหนงัรำชสหี์มำคลุมหลงัลำทั้งสิ้น	ไม่ใช่สจัธรรมค�ำสอนพระพุทธะ
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๕๓. ชีวิตเกิดแต่กรรม เป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา 
 

	 มนุษย์เกดิ-ตำย	วนเวยีนเป็นวฏัฏสงสำร	หลงสร้ำงและเสวยวบิำก
ไม่หยุดหย่อน	 กเ็พรำะมตีวัตั้งเอำปรำรถนำเอำ	 อนัเป็นอนุสยันอนตำมข้ำม
ภพข้ำมชำต	ิตำยแล้วกเ็อำตวัหลงตั้งเอำไปเกดิอกี	กต็ั้งเอำในชำตนิั้นๆ	อกี
เรื่อยไป	
	 ตวัตั้งเอำนี้แหละ	 เป็นตวัหลงสร้ำงกรรมและน�ำเอำไปเกดิเสวย
วบิำกกรรมไม่จบไม่สิ้น	จงึกล่ำวว่ำ “ชวีติเกดิแต่กรรม”
	 กรรมได้แก่	 กุศลกรรมและอกุศลกรรม	 ม	ี ๒	 ระดบั	 คอื	 ระดบั
ประโยชน์ชำตใินโลกนี้และชำตใินโลกหน้ำ	เป็นวฏัฏะโลกยีะ		มมีำกเท่ำกบั
ธุลทีี่อยู่บนพื้นมหำปฐพ	ีส่วนอกีระดบัคอื	ววิฏัฏะโลกุตระ	อนัเป็นประโยชน์
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พ้นเหนอืโลก	 เป็นปรมตัถประโยชน์	 เป็นชำตอิย่ำงยิ่งคอืนพิพำน	 ววิฏัฏะ	
ไม่เกดิอกี	ทรงตรสัว่ำ	มเีพยีงธุลปีลำยเลบ็ตถำคต
								โลกคอืหมู่สตัว์	สตัว์โลกและมนุษย์	จะไม่ได้รบัประโยชน์ใดๆไปจำก
สงัสำรวฏันี้เลย	นอกจำกหลงสร้ำงและเสวยวบิำกกรรมไม่หยุดหย่อน
	 แม้จะได้หลบหลกีลี้หนทีำงโลก	 เข้ำหำทำงธรรมเพื่อพ้นออกไปจำก
ทุกข์วุ่นวำยทำงโลก	 แต่กลบัหลงธรรมหลงเอำอตัตำเจตนำไปหำอนตัตำจติ	
หลงปฏบิตับิ�ำเพญ็สร้ำงเหตุสมุทยัใหม่เอำไปเกดิไม่หยุดหย่อน
	 ปุถุชนคนหลงจงึมอียู่มำกในโลกนี้	ดุจผงธุลบีนพื้นมหำปฐพี

Admin.Kingkan
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๕๔. “รู้สึกเบื่อหน่ายจังเลยค่ะ พระอาจารย์” 
 

	 เบื่อกอ็นจิจงั	สนุกกอ็นจิจงั	ช่ำงๆไปนะ		
	 ผ่ำนมำผ่ำนไป	อย่ำให้แตกต่ำง	ให้ท่ำมกลำงไปนะ	
	 นี่แหละที่เรยีกว่ำ	“ชวีติ”  
	 ชวีติกอ็นจิจงั	 เขำเป็นของเขำอย่ำงนี้	 รู้แล้วอย่ำแบก	 ถ้ำแบกกร็บี
วำง	กเ็บื่อน้อยหน่อย
	 สุข-ทุกข์	 วบิำก	 เป็นอำคนัตุกะ	 เป็นแขกมำเยี่ยมชั่วครำว	ผ่ำนมำ
แล้วกจ็ะต้องผ่ำนออกไป	 เลอืกแขกที่ชอบไม่ชอบใจ	 เลอืกไม่ได้	 เพรำะเรำ
เลอืกเอำไว้ล่วงหน้ำแล้วเปลี่ยนไม่ได้	ได้แต่ยอมรบั
	 แท้จรงิ	แขกที่มำเยี่ยมกเ็ป็นแขกธรรมดำๆ	ปกตขิองเขำ	แต่เรำไป
ให้ค่ำรำคำรำคะ	ไปเหน็ว่ำ	ตดัสนิว่ำให้แตกต่ำงไปเอง	เข้ำไปเลอิกข้ำงชอบ-
ไม่ชอบ	ไปเอง	
	 ถ้ำเรำไม่ตดัสนิไม่เหน็ว่ำแตกต่ำง	 และยอมรบัว่ำ	 นี้เรำท�ำเรำสร้ำง
ของเรำเอำไว้	 ไม่ปฏฆิะปฏเิสธไม่โต้เถยีงโต้แย้งต่อรอง	 ยอมรบัและชดเชย
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ชดใช้หนี้	 ขออโหสกิรรมอุทศิบุญทพิย์ใช้ไป	 ส�ำนกึด้วยใจเปิดใจกว้ำงๆ	
ออกไปไม่คบัแคบกบัตวัเอง		เรำเหน็ว่ำแตกต่ำงไปเอง
	 ชวีติกอ็นจิจงั	 ชวีติไม่จรงิ	 เป็นเพยีงแค่ละครฉำกหนึ่งตอนหนึ่ง
เท่ำนั้น	ไม่นำนกป็ิดฉำก	ไปเล่นบทบำทใหม่ตอนใหม่อกีไม่หยุดหย่อน
	 ชวีติน่ำจะมอีะไรที่มำกไปกว่ำ	 บทละครแล้วๆเล่ำๆ	 ซ�้ำไปวนมำ	
ชวีติควรที่จะจบมใิช่หรอื	(!?)	
	 ถ้ำเบื่อจรงิๆ	กจ็บเสยี
	 			พงึเรยีนรู้ที่จะม	ีและใช้ชวีติที่ปล่อยวำง

Admin.Kingkan



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

108

๕๕. “นอยด์” 
เป็นอารมณ์ของความไม่พอใจ...เป็นกิเลส

 

	 สบืเนื่องจำกข้อควำมเตอืนหลวงตำจ้ำ	 สมำชกิที่ส่งข้อควำมหำ
หลวงตำได้ออกมำกล่ำวขอโทษ	 พร้อมกบัออกจำกกลุ่มไปด้วยอำรมณ์	
“นอยด์”
 พระอ.สวุฒัน์ :			อรยิะเจ้ำ-สงฆ์-อรยิบุคคลเท่ำนั้นที่พูดอโหส	ิพูด
ขอโทษ	 	 ปุถุชนจะไม่ยอมรบักส็ำธุด้วย	 	 ดแีล้ว	 จะได้จบเสยีในชำตนิี้นะ	
โสวสวว	ได้ข้อมูลพูดสจัธรรม	ขอขอบคุณอนุโมทนำด้วย
 สมาชกิ B :		วบิำกมำทำงรู้	ทำงเหน็	ทำงคดิ		ดบัไม่ได้กเ็ป็นทุกข์
ต่อเนื่องไป	“สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” 	กรรมเกดิเพรำะเจตนำ		ดบั
เจตนำได้กจ็บกรรม	สำธุเจ้ำค่ะ
	 นอยด์เป็นอำรมณ์ของควำมไม่พงึพอใจ	 เป็นหวัเชื้อของควำมโกรธ	
เป็นกเิลส	 หำกดบัไม่ได้	 มนักจ็ะฝังรำกลกึยำว	 ข้ำมภพข้ำมชำต	ิ จนกลำย
เป็นอนุสยันอนเนื่อง	มำกเข้ำจะกลำยเป็นคนขี้หงุดหงดิ	เจ้ำอำรมณ์	ขี้โมโห	
จติที่มกัโกรธจะมทีุคตเิป็นที่ไป
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 “สกัแต่ว่า”	คำถำครอบจกัรวำล	รกัษำอำกำรนอยด์ได้ผลชะงกั	พงึ	
“สกัแต่ว่า”	อยู่เนอืงๆ	 เถดิ	พระอำจำรย์ท่ำนเมตตำแก้ไขขดัเกลำให้	 เพื่อที่
จะได้ไม่หลง	 กลบักลำยเป็นกำรไม่สมควร	 อ่ำนแล้วกป็ลง	 นำนำจติตงั	
เหมอืนส่งกำรบ้ำนอำจำรย์แล้วอำจำรย์เตอืนว่ำ	 สิ่งที่เธอเข้ำใจนั้น	 มนั
เป็นกำรเข้ำใจผดิ	 เธอควรจะแก้ไข	 แต่กลบัมอง	 กลบัคดิว่ำ	 อำจำรย์ที่ผดิ
และไม่สมควรตกัเตอืน
	 สำธุ	 ขอให้สว่ำงตำมเถดิ	 พระสจัธรรมไม่เคยทิ่มแทงท�ำร้ำยใคร		
แต่หำกเป็นตวัรู้	 ตวัคดิ	 โมหะอวชิชำของคนนั้นต่ำงหำก	 ที่ทิ่มแทง	 ท�ำร้ำย
ตวัเอง		สำธุ	โสวๆๆอโหสิๆ ๆเจ้ำค่ะ
 พระอ.สวุฒัน์ :	ค�ำว่ำ	 “นอยด์”	มำจำกค�ำว่ำ	Paranoid	หมำยถงึ	
วติกกงัวล	หงุดหงดิ	งุ่นง่ำน	งี่เง่ำ	น้อยใจ
	 สมำชกิ	“นอยด์”	ออกจำกกลุ่มแล้ว
	 ค�ำว่ำ-นอยด์	 น่ำจะเป็นชื่อโรคที่แพร่หลำย	 รู้กนัในหมู่คนไข้และ	
คนใกล้ชดิ	จะเป็นอะไรกต็ำม	ถ้ำว่ำถงึโทสะเจตสกิที่เกดิในอกุศลจติ	มนัจะ
มตีวัหลงเข้ำไปรู้	 คอือวชิชำ	 หรอืโมหะเจตสกิเกดิร่วมด้วย	 	 ทุกครั้งที่หลง
เข้ำไปรู้ทำงทวำรทั้งหก	รู้แล้ว	“ไม่พงึสกัแต่ว่า-พาหยิะ”	คอื	ไม่ช่ำง-ไม่ปลง
ปล่อยวำง-ไม่ท่ำมกลำงวำงไปฯ
	 หลงเข้ำไปรู้ครำใด	 เวทนำชอบ-ชงั	 ตณัหำ	 ทะยำนอยำกม-ีอยำก
ไม่มไีม่เป็น	 และอุปำทำน	 ตวัยดึตดิตรงึเหนยีวแน่นเกำะตดิ	 เป็นภพชำต	ิ
เอำไปเกดิทนัที
	 โทสะเจตสกิ	 เป็นตณัหำในวภิำวะตณัหำ	 ไม่อยำกได้-ไม่อยำกม	ี
อยำกเป็นในอำรมณ์กระทบนั้น	แต่ถ้ำเป็นอำรมณ์ที่น่ำพอใจ	อยำกได้อยำก
ม-ีอยำกเป็น	กจ็ะเป็นภำวะตณัหำ	เกดิจำกโลภะเจตสกิ	และถ้ำโลภะเจตสกิ	
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ในรูปรส	กลิ่นเสยีงเคยีงสมัผสั	คอืกำมคุณทั้ง	๕	นี้	กเ็ป็นกำมตณัหำ
	 กำมหรอืโลภะ	 มโีทษน้อย	 แต่คลำยยำก	 โทสะ	 มโีทษมำก	 แต่
คลำยง่ำย	โมหะ	มโีทษมำก	และทั้งคลำยกแ็สนยำกด้วย	
	 สรุปว่ำ	 เหตุที่คลำยยำก	 เพรำะมโีมหะตวัหลงเข้ำไปรู้เป็นพื้น	หรอื
เจ้ำเรอืน	หรอืที่แบ่งจรติ	เรยีกว่ำ	“โมหะจรติ”	หนกัไปในทำงหลง	ตวันี้เป็น
หวัขบวนของปัจจยักำร	หรอื	ปฏจิจสมุปบำท	๑๒	ประกำร	 เหตุสมุทยัให้
เกดิวบิำกกรรมเป็นภพชำตไิม่หยุดหย่อน
	 ท่ำนจงึทรงสอนพำหยิะว่ำ”เมื่อใดเธอเหน็	 ได้ยนิฯ	 รู้เหน็-รบัรู้					
รบัทรำบเรื่องรำว-คดินกึที่ใจ	 ให้	 “พงึสกัแต่ว่าฯ”	 คอื	 อย่ำไปจรงิจงั	 มนั
เพยีงสกัแต่ว่ำ-ให้ปลงปล่อยวำงมนัเสยี	 ให้ยอมรบัว่ำนี้กรรมเก่ำของเรำ-
ให้ท่ำมกลำง	 ไม่เลอืก	 ไม่ตดัสนิ	 ไม่ตรงไปที่ปลำยข้ำงไหน	 ไม่ชอบ-ไม่ชงั
อะไร	-ไม่อะไรกบัอะไร	สรุปว่ำ	“ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี”
	 ให้พงึ		“จบ”		-วำง	-ช่ำง		ฯ
	 ให้ตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ	ออกไปกว้ำงๆ	และอโหสิ
	 โสวสวว	-	เทน�้ำอุทศิบุญให้โปรดสงัสำรวฏัไป
	 เจ้ำวบิำกอำรมณ์กระทบทวำร	 ท�ำให้เกดิเหตุสมุทยัตณัหำ	 กเ็พรำะ		
“ตวัหลงเข้าไปรู้”	ทรงสอนให้ดบัเหตุ	คอืดบัตวัหลงรู้		พงึให้ดบัเหตุเสยีด้วย	
“สกัแต่ว่า-พาหยิะ”	และอโหสกิรรม

Admin. XiangLing
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๕๖. ...เมื่อใกล้ตาย ความอ่อนเพลีย 
เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ ไม่จ�าเป็นต้องให้การรักษา 

 

	 อำจำรย์สุมำลีเป็นอำจำรย์แพทย์ศิริรำชที่มีควำมสำมำรถและมี
ควำมรู้สูงมำก	น่ำเสยีดำยอำยุสั้น	อำจำรย์เสยีชวีติไปหลำยปีแล้วอย่ำงสงบ
ตอนจำกไปอำจำรย์ยงัได้เป็นตวัอย่ำง	 และสอนเรื่องสุดท้ำยเพื่อเป็นวธิจีำก
โลกไปอย่ำงสงบ
 “ร่างกาย และ จติใจ ในภาวะใกล้ตาย”
 “ความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย”  
	 เมื่อใกล้ตำย	ควำมอ่อนเพลยีเป็นสิ่งที่ควรยอมรบั	 	 ไม่จ�ำเป็นต้อง
ให้กำรรกัษำใดๆ	 ส�ำหรบัควำมอ่อนเพลยีที่เกดิขึ้น	 เพรำะจะเกดิผลเสยี
มำกกว่ำผลด	ีควรให้ผู้ป่วยในระยะนี้ได้พกัผ่อนให้เตม็ที่
	 คนใกล้ตำย	จะเบื่ออำหำร	และกนิอำหำรน้อยลง	จำกกำรศกึษำพบ
ว่ำ	 ควำมเบื่ออำหำรที่เกดิขึ้น	 เป็นผลดมีำกกว่ำผลเสยี	 	 เพรำะท�ำให้มสีำร		
คโีตนในร่ำงกำยเพิ่มขึ้น		สำรคโีตนจะท�ำให้ผู้ป่วยรู้สกึสบำยขึ้น	และบรรเทำ
อำกำรเจบ็ปวดได้
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	 คนใกล้ตำย	จะดื่มน�้ำน้อยลง	หรอืงดดื่มเลย	ภำวะขำดน�้ำที่เกดิขึ้น
เมื่อใกล้ตำยไม่ท�ำให้ผู้ป่วยทรมำนมำกขึ้น		ตรงกนัข้ำมกลบักระตุ้นให้มกีำร
หลั่งสำรเอน็ดอร์ฟิน	 ท�ำให้ผู้ป่วยรู้สกึสบำยขึ้น	 หำกปำก	 รมิฝีปำกแห้ง		
จมูกแห้ง	 และตำแห้ง	 ให้หมั่นท�ำควำมสะอำด	 และรกัษำควำมชื้นไว้	 โดย
อำจใช้ส�ำลหีรอืผ้ำสะอำดชุบน�้ำแตะที่ปำก	รมิฝีปำก	หรอืใช้สผีึ้งทำรมิฝีปำก	
ส�ำหรบัตำกใ็ห้หยอดน�้ำตำเทยีม
	 คนใกล้ตำย	 จะรู้สึกง่วง	 และอำจนอนหลับตลอดเวลำ	 ผู้ดูแล			
ควรให้ผู้ป่วยหลบั	ไม่ควรพยำยำมปลุกให้ตื่น
	 เมื่อคนใกล้ตำยไม่รู้สกึตวั	 ไม่ควรคดิว่ำเขำไม่สำมำรถรบัรู้	 หรอื
ได้ยนิสิ่งที่มคีนพูดกนัอยู่ข้ำงๆ
	 เพรำะเขำอำจจะยงัได้ยนิและรบัรู้ได้	 แต่ไม่สำมำรถสื่อสำรให้ผู้อื่น
ทรำบได้	จงึไม่ควรพูดคุยกนั	ในสิ่งที่จะท�ำให้เขำไม่สบำยใจหรอืเป็นกงัวล
	 กำรร้องครวญครำง	หรอืมหีน้ำตำบดิเบี้ยว	อำจไม่ได้เกดิควำมเจบ็
ปวดเสมอไป	 แต่อำจเกดิขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสมอง	 ซึ่งแพทย์
สำมำรถให้ยำระงบัอำกำรเหล่ำนี้ได้
	 คนใกล้ตำย	 อำจมเีสมหะมำก	 	 ควรให้ยำลดเสมหะ	 แทนกำรดูด
เสมหะซึ่งนอกจำกไม่ได้ผลแล้ว	 ยงัท�ำให้ผู้ป่วยรู้สกึทรมำนเพิ่มขึ้นด้วย	
(เฉพำะคนที่ใกล้ตำยเท่ำนั้น	 ไม่รวมถงึผู้ป่วยอื่นๆ	 ที่จ�ำเป็นต้องได้รบักำร
ดูดเสมหะ)
 “ความเปลี่ยนแปลงด้านจติใจ”
	 โดยทั่วไปเมื่อกำยป่วย	 ใจจะป่วยด้วยเสมอ	ยิ่งคนที่ป่วยหนกัใกล้
ตำยด้วยแล้ว	ยิ่งต้องกำรกำรดูแลประคบัประคองใจอย่ำงมำก
	 สิ่งที่คนใกล้ตำยกลวัที่สุด	 คอื	 กำรถูกทอดทิ้ง	 กำรอยู่โดดเดี่ยว	
และสิ่งที่คนใกล้ตำยต้องกำร	คอื	 ใครสกัคนที่เข้ำใจ	และอยู่ข้ำงๆเขำ	 เมื่อ
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เขำต้องกำร	แต่ละคนกอ็ำจมคีวำมรู้สกึ	และควำมต้องกำรต่ำงกนัไป
	 ฉะนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชดิ	 กค็วรให้โอกำสคนใกล้ตำย	 ได้แสดงควำม
รู้สกึและควำมต้องกำร	 โดยกำรพูดคุยและเป็นผู้รบัฟังที่ด	ี และควรปฏบิตัิ
ตำมควำมต้องกำรของคนใกล้ตำย	 ซึ่งหมำยรวมถงึควำมต้องกำรในด้ำน
กำรรกัษำ	 ต้องประเมนิก่อนว่ำควำมต้องกำรนั้น	 เกดิจำกกำรตดัสนิใจบน
พื้นฐำนใด
	 หำกเป็นกำรตดัสนิใจบนพื้นฐำนของอำรมณ์	 ไม่ใช่ควำมต้องกำร
ที่แท้จรงิ	 กค็วรชะลอกำรปฏบิตัไิว้ก่อน	 และควรให้กำรประคบัประคองใจ
จนสบำยใจขึ้น	กบัทั้งให้โอกำสผู้ใกล้ตำย	 เปลี่ยนควำมต้องกำร	และควำม
ตั้งใจได้เสมอ
	 ควำมตำยได้กลำยเป็นปัญหำสงัคมขึ้นแล้ว	
	 ววิฒันำกำรทำงเทคโนโลยดี้ำนกำรแพทย์	 ท�ำให้มนุษย์มโีอกำส	
ตำยตำมธรรมชำตไิด้น้อยลง	 ควำมตำยอย่ำงสงบจงึไม่เกดิขึ้น	 ไม่มโีอกำส					
ได้ตำยอย่ำงสงบที่บ้ำน	แต่ตำยอย่ำงโดดเดี่ยวและทรมำนในโรงพยำบำล
	 โดยตำยกบัสำยระโยงระยำง	ที่เข้ำ-ออกจำกร่ำงกำย	และเครื่องมอื
อุปกรณ์ที่อยู่รอบตวั
	 Cr:ศ.พญ.สุมำล	ีนมิมำนนติย์
	 จำกเวบ็ดงักล่ำว	ได้เอ่ยถงึถ้อยค�ำของอ.สุมำลี
 “มะเรง็ท�าอะไรเราไม่ได้ในด้านจติใจ กใ็ช้คาถาเดยีวนี่แหละ: ตามดู 
รู้ทนั วางอุเบกขา”
	 หลงเข้ำไปรู้เท่ำ-รู้ทนั-ว่ำรู้ถูก	ถูกตณัหำพำไปแบบเนยีนๆ
	 พระอ.สุวฒัน์-	ค�ำว่ำ	“ศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ ที่มคีวามสามารถ
และมคีวามรู้สูงมากฯ”	 น่ำเสยีดำยอำยุสั้น	 อำจำรย์เสยีชวีติไปหลำยปีแล้ว	
“อย่างสงบ” 
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ตอนจำกไปอำจำรย์ยงัได้เป็นตวัอย่ำง	 และสอนเรื่องสุดท้ำย	 เพื่อเป็นวธิ	ี	
จำกโลกไปอย่ำงสงบฯ	และมคี�ำที่อำจำรย์เคยกล่ำวไว้ว่ำ		“ตามดู รู้ทนั วาง
อุเบกขา”
	 สมำชกิท่ำนหนึ่งเข้ำมำถำมว่ำ		ใช้เป็นสจัธรรมได้ไหมคะ?
	 จงึขอถำมผู้อ่ำนทุกท่ำนว่ำ:	 	 เป็นสจัธรรม	 ที่ควรศรทัธำเชื่อถอืได้
หรอืไม่	?	เพรำะเป็นทั้งศำสตรำจำรย์และแพทย์		สอนวธิกีำรตำยตำมหลกั
กำรแพทย์	 ทั้งตนเองกต็ำยอย่ำงสงบอกีด้วย	 และยงัได้กล่ำวค�ำสอนอกีว่ำ	
“ให้ตามดู รู้ทนั วางอุเบกขา”	 จงึถำมท่ำนว่ำ	 ใช่สจัธรรมเนื้อหำนพิพำน		
ว่ำงๆ-ไม่ยดึตดิ	หรอืไม่?
	 รู้ทนัแล้ววำง	 ไม่ต่ำงอะไรกบั	 แบกเสยีก่อนแล้วค่อยวำง	 พุทธะ
สอนให้วำงทนัท	ีคอืไม่	ทนัทเีลย-ช่ำงเลย-ตดัรู้ไปเลย	อย่ำรู้ซะก่อน		นี่เสยี
ค่ำโง่หลงไปรู้แล้ว	มโนกรรมเกดิแล้ว
	 ท่ำนเข้ำใจค�ำว่ำ	เจตนำเป็นกรรมว่ำอย่ำงไร?
	 รู้เป็นมโนกรรม	 ท่ำนแจ้งใจตวัรู้ว่ำเป็นวญิญำณ	 	 ตวัเจตนำอตัตำ
ตณัหำตวักรรมตวัเกดิหรอืยงั?
	 ที่สอนให้ตื่นโพล่งโล่งออกไปนี่		ให้พ้นตวัรู้หลุดรู้นี่เองแหละ		หลุด
รู้	ตดัตวัรู้		
	 ตดัซะรู้	จงึตรสัรู้	นพิพำน	ว่ำงจำกรู้	วมิุตญิำณ-ขนัธวมิุติ

Admin. XiangLing
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๕๗. อภิมหาเศรษฐินีจีน 
 

	 cr.บทควำมและภำพ	THAIRAT	/เพจJellywalker	
	 #อภมิหำเศรษฐนิจีนี	 วยั	 ๔๕	 ปี	 นำมว่ำ	 โจว	 ฉุนเฟย	 ประธำน
บรษิทั	 เลนซ์	 เทคโนโลย	ี ผลติกระจกขำยบรษิทัผลติคอมพวิเตอร์และ
โทรศพัท์มอืถอื	 มคีนงำนถงึแปดหมื่นคน	 มรีำยได้ปีละกว่ำสำมหมื่นล้ำน
ดอลล่ำร์	 ปรำกฏว่ำ	 เธอเคยเป็นคนงำนในโรงงำนผลติกระจกมำก่อน	 เธอ
ให้สมัภำษณ์ถงึหลกักำรท�ำงำนถงึควำมส�ำเรจ็ทำงธุรกจินี้ว่ำ	 “อย่าหลงใหล
เมื่อประสบความส�าเรจ็ และอย่าท้อแท้ในยามที่ยากล�าบากเลวร้ายฯ”
 พระอ.สวุฒัน์ :	 	 ขอวสิชัชนำว่ำ	 -เธอผู้นี้ด�ำเนนิชวีติเป็นไปตำม
สจัธรรมค�ำสอนที่เป็นเนื้อหำหลุดพ้นจำกทุกข์	 ใจเธอคลำยเปิดกว้ำง	 ไม่		
ยดึตดิ-สกัแต่ว่ำ-ปล่อยวำง-ท่ำมกลำง-วำงเฉยอุเบกขำสุญญตำฯ	 และเธอ
ไม่ท้อ	 แต่กไ็ม่จรงิจงัดนัเข้ำใส่ชวีติ	 ตรงกบัสจัธรรมที่ว่ำ	 สรรพสิ่งและชวีติ
อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 แต่กม็ใิช่ว่ำจะลอกเลยีนแบบเอำอย่ำงกำรด�ำเนนิ
ธุรกจิอย่ำงเธอจะประสบควำมส�ำเรจ็ได้ทุกคนเมื่อไร	 	 ยงัมเีหตุปัจจยัอื่น
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ตำมกฎแห่งกรรมอกีมำกอย่ำงอยู่	 แต่ถ้ำหำกมสีจัธรรมชวีติอย่ำงเธอท่ำนนี้	
อย่ำงน้อยชวีติกจ็ะ	“ไม่ทุกข์มากนกั”
	 เธอท่ำนนี้	อดตีชำตสิร้ำงทำนบำรมมีำบรสุิทธิ์ด้วย	-ทำนงั	ปรสุิทธงัฯ	
ท�ำทำนไม่ตดิยดึในทำน	ไม่หวงัตอบแทน	และมกีรรมฝ่ำยกุศลสมัพนัธ์พ่วง
พนักนัมำกบัคนงำนถงึสำมหมื่นคน	 ช่วยให้เธอมำยนือยู่เป็นเศรษฐอีนัดบั
หนึ่งของจนีผู้นี้
	 แต่แม้ว่ำจะลอกเลยีนแบบเธอไม่ได้ทั้งหมด	อย่ำงน้อยๆ	กำรมแีละ
ใช้ชวีติที่ไม่จรงิจงัและไม่ดนัเข้ำใส่ชวีติอย่ำงเธอ	 ที่ไม่หลงใหลและไม่ท้อ		
กบัชวีติ	แบบไม่อะไรกบัอะไรเช่นนี้	ชวีติกจ็ะง่ำยขึ้นและไม่ต้องทุกข์กบัชวีติ
มำกนกั
	 ชวีติของคนร�่ำรวยบำงคน	 แต่หลงใหลเพลดิเพลนิไปกบัควำม
ส�ำเรจ็	 	 	บำงคนกม็ุ่งหวงัตั้งเอำในควำมมั่งคั่งร�่ำรวย	 โดยไม่ค�ำนงึถงึควำม
ทุกข์ยำกของคนรอบข้ำงในสงัคม	 จรงิจงัดนัเข้ำใส่ชวีติ	 ยำมชวีติตกยำก
ล�ำบำกเลวร้ำย	 กท็้อแท้ทนไม่ได้	 สิ้นหวงั	 ชวีติของคนเหล่ำนี้จงึมแีต่ทุกข์
และยำก	ไม่ใช่สจัธรรมชวีติ!!
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๕๘. สัจธรรมวันปีใหม่สงกรานต์  
 

	 พระอรยิเจ้ำ-สงฆ์	 อรยิบุคคล	 ท่ำนคลำยออกจนหมดแม้กำลเวลำ	
ปีใหม่-เก่ำ	 ไม่มแีล้วส�ำหรบัผู้ไม่ยดึตดิสรรพสิ่ง	 อกำลโิกไม่มกีำล	 อนจิจงั
ไหลลื่นผ่ำนตลอด	แล้วเลย	ไม่ตดิขดัข้องคำที่ตรงไหน
	 หำกยงัตดิๆ-หลุดๆ	ขดัข้องคำ	ยงัมเีก่ำ-ใหม่	ยงัมวีนันี้-พรู่งนี้	ชำติ
นี้-ชำตหิน้ำ	อยู่อกี	กย็งัไม่ยอมจบภพชำต	ิเรยีกว่ำ	ยงัหลงเกดิ-ตำย	อยู่อกี	
จติกระเพื่อมไหวไปตำมกระแสตลอด	 ตดิๆ-ขดัๆ	 ตลอด	 ยงัต้องทุกข์กบั
เก่ำ-ใหม่ต่อไปอยู่เรื่อยๆ	 ขดัแย้งกบัอนจิจงัอนตัตำ	 กเ็อำทุกข์เข้ำไปซ้อน
ทุกข์	เอำอตัตำซ้อนอนตัตำ	เอำกรรมซ้อนธรรม	จะจบภพชำตไิด้อย่ำงไร?
	 อตตีำ	ธมัมำ-ปัจจุบนันำ	ธมัมำ-อนำคตำ	ธมัมำฯ	สพัเพ	สงัขำรำ-
ธมัมำ	 อนจิจำ-อนตัตำตฯิ	 อดตี-ปัจจุบนั-อนำคต	 สมมุตชิั่วครำว	 ไม่จรงิ	
ว่ำงเปล่ำจำกอตัตำตวัตน
	 อนจิจงั	มนัหลุดตลอด	มนัไม่มปีีเก่ำ-ใหม่	 หรอืวิ่งตำมกระแสโลก	
แต่มนันอกเหนอืโลกคุมโลก	ไม่มอี�ำนำจใดใหญ่กว่ำอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ
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	 คนที่ยังยึดถือเอำค�ำอวยพรเป็นสรณะที่ตั้งว่ำเป็นจริงเป็นจังหรือ
อย่ำงน้อยกเ็ป็นมงคลเป็นมิ่งขวญัก�ำลงัใจ	 นั่นกไ็ม่มั่นคงในควำมเชื่อถอื	
กฎแห่งกรรม	 ไม่สทัธำในตถำคตะโพธสิทัธำเสยีแล้ว	 จะหลุดพ้นออกจำก
ทุกข์ยำกได้อย่ำงไร?
	 ส่วนอรยิบุคคลนั้น	ท่ำนไม่ยดึตดิกบัสิ่งที่ยดึเอำไม่ได้เสยีแล้ว
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๕๙. สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้...เป็นอย่างไร?   
 

	 สถำนกำรณ์บ้ำนเมอืงมำถงึจุดนื้	ควรคดิอย่ำงไร	?
 พระอ.สวุฒัน์ :		ไม่ต้องคดิยงัไง	คดิเป็นกรรมทำงมโน	มโนมกีรรม
แล้วนะ	ตื่นโพล่งไปนะ	ไร้คดินกึไปนะ	ไม่งั้นทุกข์นะ	
	 ช่วงเวลำนี้เดอืนเมษำสงกรำนต์ร้อนระอุถงึ	๔๔	องศำเซลเซยีส	
	 อุณหภูมกิำรบ้ำนกำรเมอืงกร็้อนพอกนั	แต่ใจเรำอย่ำกระเพื่อมไหว
ตำม	 ให้พงึสกัแต่ว่ำไป	 ช่ำงๆไป	 รฐับำลให้ไปลงมตริฐัธรรมนูญอกี	 ๓-๔	
เดอืนข้ำงหน้ำ	 จะให้มเีลอืกตั้ง	 เรำกไ็ปลงมต-ิไปเลอืกตั้ง	 ท�ำตำมหน้ำที่				
ไม่ต้องจรงิจงัดนัเข้ำใส่	 ให้ไร้เจตนำกรรม	 ไร้คดินกึ	 ไร้วพิำกษ์วจิยัวจิำรณ์	
งดให้ควำมคดิเหน็ควำมหมำยไปนะ	 อย่ำนะ	 ทุ่มเถยีงกำรเมอืงไม่จบนะ			
ให้จบที่ตวัเรำนะ	 จะไม่ทุกข์กบัมนัทุกๆ	 สรรพสิ่งนั่นแหละ	 เอำ	 “สกัแต่ว่า
พาหยิะ”		และกฎอนจิจงัไปใช้ได้ทุกปัญหำ	แก้ได้ครอบโลกธำตุจกัรวำล
	 ไม่ว่ำเรื่องของบ้ำนของเมอืง	 บ้ำนเขำบ้ำนเรำ	 ชวีติร่ำงกำยจตินี้	
สรรพทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ให้พงึ	 “สกัแต่ว่า”	 ให้ยอมรบักฎโลกอนจิจงั-				
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ทุกขงั-อนตัตำ	 จงึให้ช่ำง-สกัแต่ว่ำ	 ชวีติเกดิ-ตำยไม่จรงิ	 อย่ำจรงิอย่ำจงันะ	
ทุกข์นะ	 ไร้ร่องรอยไปนะ	 ทุกข์กช็่ำง	 แม้สุขกใ็ห้ช่ำงเสยีด้วย	 บ้ำนเมอืง							
กอ็นจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 ไม่เป็นของใคร	 ไม่ถำวรยนืนำน	 กรุงโรม-กรุง
สุโขทยั-อยุธยำ-กรุงธนบุรี	มอีนจิจงัไหม?		ไร้ร่องรอยไปนะ	อย่ำแบกแล้ว
วำงนะ	วำงทนัททีี่ไม่แบก
	 จงึให้ตื่นๆ	ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ	ฯ		ไร้ร่องรอยและขอบเขตคดินกึ-โพล่ง
ให้ไว	ทิ้งโพล่งให้ไว	อย่ำเฝ้ำตวัเอง	อย่ำเฝ้ำทุกข์	ให้หลุดทุกข์วมิุตทิุกข์
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๖๐. วิธีง่ายที่สุดที่ปุถุชนพึงปล่อยวาง ท�าอย่างไร?    
 

 มสีมำชกิ	Mr.	YK		kumamoto	ถำมเข้ำมำ	(อกีแล้ว)	
	 ถำมว่ำ	:		วธิงี่ำยที่สุดที่ปุถุชนพงึปล่อยวำงท�ำอย่ำงไร	
												 	ปล่อยวำง	ท�ำอย่ำงไร	วธิงี่ำยที่สุดท�ำอย่ำงไร
	 ถ้ำหำกเข้ำใจว่ำ	 -ปล่อยวำง	 คอืควำมหมำยเดยีวกนักบัเนื้อหำแห่ง
สจัธรรมนพิพำน-คอืไม่ยดึตดิ	 คอืหลุดออกไป	 คอื	 นพิพำน-สุญญต	
นพิพำน-ว่ำง	
						 ถ้ำเข้ำใจแจ้งแก่ใจว่ำ-ว่ำง	 นพิพำนว่ำงๆ	 ท�ำเอำไม่ได้	 นพิพำนไม่มี
วธิที�ำ		ว่ำงไม่มวีธิที�ำ	ถ้ำท�ำกไ็ม่ว่ำง	เพรำะผลของท�ำคอืกรรมไปเกดิ	ไม่ว่ำง
จำกกำรเกดิเสยีแล้ว	เข้ำใจหรอืยงัล่ะ?
	 กเ็พรำะลงัเลสงสยัว่ำ	ท�ำอย่ำงไรๆๆๆๆ	กรรมจงึเกดิไม่จบ	กบ็อก
ไปแล้ว	ให้พงึ	“สกัแต่ว่า-พาหยิะ”	แก้ไขปัญหำครอบจกัรวำล	ยำหม้อใหญ่
แก้สำรพดัโรค-พ้นโลก
	 ไม่ต้องท�ำ...ไม่ต้องท�ำยงัไงแบบไหนอกี	 ท�ำกเ็ป็นกรรมเอำไปเกดิ		
มชีั้นภูมเิกดิรองรบัในวฏัฏสงสำร	๓๑	ชั้นภูมิ
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	 นพิพำน	 ไม่ใช่กระท�ำ	 ไม่ใช่กุศลกรรม	 ไม่ใช่บุญควำมดคีวำมสุข	
ไม่ใช่สถำนที่	แต่เหนอืกรรม-เหนอืธรรม-เหนอืโลกธำตุขนัธ์สรรพสิ่งทั้งปวง
	 “มนัไม่มผีู้ให้ก�าเนดิ ไม่มใีครสรรสร้างมนั มนัไม่เคยเกดิ และมนัก็
ไม่เคยดบั  มนัมอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่ไม่มใีครรู้จกัมนั”	(!?)
	 นพิพำน	ไม่เนื่องด้วยอตัตำ-กำย-จติ	รู้ไม่ได้	ปรำศจำกรู้	หรอืรู้สกึ	
ถ้ำยงัรู้-ว่ำว่ำง	กไ็ม่ว่ำงจำกรู้เสยีแล้ว
	 นพิพำน	 เป็นผลจำกกำรคลำยตวัของอนตัตำจติเดมิ	 (ปภสัสรงั		
จติตงั	ฯ	จติเดมิว่ำงเปล่ำจำกอตัตำตวัตนเรำ-เขำ		แต่ถูกเหตุตณัหำสมุทยั
สจั	โลภ-โกรธ-หลง	ห่อหุ้มไว้)
	 นพิพำน	ไม่ยำก-ไม่ง่ำย	แต่ให้คลำยจติออก	ด้วยพระคำถำ-สกัแต่
ว่ำ	พำหยิะ	ฯ	ตื่นๆโพล่งโล่งจ้ำ	ฯ	ดุจตะวนัส่องสว่ำงกลำงหำว	ฯ	และด้วย
อโหส	ิขอขมำกรรม	-เทน�้ำอุทศิบุญ	ฯ
	 โปรดศกึษำอ่ำนเพจธรรมค�ำสอนอกีหลำยบทตอนใน	FB	:	ธรรมะ
กบัพระอ.สุวฒัน์	และในอลับั้มไลน์กลุ่มสนทนำธรรมนี้
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๖๑. ถ้ามีเนื้อหาของความไม่ยึดติด 
ทุกย่างก้าว คือ วัด    

 
 สมำชกิท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำ-	“ถ้าจะบวชกข็อบวชวดัป่า พระไม่จบัตงัค์ 
(สตางค์ หรอืเงนิปัจจยั)” 
	 จงึถำมว่ำ-	 ใช่สจัธรรมนพิพำนไม่ยดึตดิหรอืไม่?	 พระไม่จบัตงั	
พระวดัป่ำเป็นอรหนัต์ใช่หรอืไม่?	พระวดับ้ำน	พระจบัตงั	ไม่ใช่พระอรหนัต์
หรอื?	 และผู้ไม่ได้บวชไม่มโีอกำสบรรลุธรรมหรอื?	 มหีลำยค�ำถำม	 ตอบ
ค�ำถำมในใจกไ็ด้
	 สมำชกิอกีท่ำนหนึ่งตอบว่ำ	:
	 สรรพสิ่งล้วนสมมต	ิเงนิทองข้ำวของล้วนสมมต	ิสมมตกินิ	สมมติ
ใช้	กนิใช้แล้วจบ	แล้ววำง	คอืจบ	บวชหรอืไม่บวชกบ็รรลุธรรมได้	กำรบรรลุ
ธรรมคอืกำรคลำยตวัของจติ
									โสดำ	สกทิำ	อนำคำ	อรหนัต์	คอื	ขั้นของกำรละกเิลสได้	ไม่ใช่ขั้น
ของกำรบรรลุธรรม
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         “สพัเพ ธมัมา อนตัตาต”ิ	ธรรมทั้งหลำยทั้งปวงไม่ใช่ของตวัของตน	
ไร้ตวัตน	ไร้ของตวัของตน	คอืลุด้วยธรรม
	 ที่สุด	 ๒	 อย่ำงที่บรรพชติไม่ควรประพฤตปิฏบิตัคิอื	 กำรประกอบ
ตนให้อยู่ในควำมสุขด้วยกำม(กำมสุขลัลกิำนุโยค)	 ซึ่งเป็นธรรมอนัเลวเป็น
ของชำวบ้ำน	เป็นของปุถุชน	ไม่ใช่ของพระอรยิะ	ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
	 ที่สุดอกีทำงหนึ่งคอื	 กำรประกอบกำรทรมำนตนให้เกดิควำม
ล�ำบำก	(อตัตกลิมถำนุโยค)	ไม่ใช่ของพระอรยิะ	ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
	 ท่ำนเข้ำใจค�ำว่ำ-วดัแห่งสจัธรรมค�ำสอนนพิพำนว่ำอย่ำงไร	 อย่ำงไร
จงึชื่อว่ำวดั?
	 สมำชกิตอบ-	 นพิพำนคอืควำมไม่ยดึตดิ	 วดัแห่งสจัธรรมคอื								
ไร้ขอบเขต	พรมแดน	ไร้สถำนที่	ที่ไหนๆกค็อืวดัเจ้ำค่ะ
	 ภพคอืสถำนที่	ยดึตดิสถำนที่	กม็ภีพ	เมื่อมภีพ	กถ็ูกจ�ำกดัคบัแคบ	
คอืกำรยดึตดิ	 จ�ำเพำะ	 เจำะจง	 ไม่คลำยออกจำกภพ	 ยดึวดั	 ยดึรูปแบบ			
ยดึกำรปฏบิตัแิบบนั้น	แบบนี้		กย็งัมอีุปทำนอยู่
	 ตวัยดึตดิ	คอื	ตณัหำ
	 สรุป	 ถ้ำยงัมตีณัหำอุปทำนกำรยดึตดิ	 กย็งัมภีพมชีำตใิห้ต้องไป
เกดิตำมวบิำกอยู่
	 ตณัหำอุปทำน	ภพชำต	ิคอื	 เจตนำกรรม	นพิพำนคอืกำรคลำยตวั
ของจติ	จติคลำยตวัจำกกำรยดึตดิทั้งปวง	ถ้ำยงัยดึตดิวดั	ยดึตดิกำรปฏบิตั	ิ
ยดึของขลงั	ควำมขลงั	กย็งัไม่ลุด้วยธรรม	แต่เป็นควำมหลงเข้ำไปยดึเจ้ำค่ะ
	 ตรำบใดที่ยงัมธีำตุขนัธ์	กย็งัต้องสมมตใิช้	ใช้แล้ววำง	คอืจบเจ้ำค่ะ		
“ไม่ยดึคอืจบเจ้าค่ะ”
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 พระอ.สวุฒัน์ :	ให้พงึเข้ำใจแจ้งใจในควำมหมำยของค�ำว่ำวดั	แท้จรงิ 
วัดแห่งสัจธรรมเป็นเนื้อหำของควำมไม่ยึดติด	ที่ใดมีเนื้อหำของกำรปลง-
ปล่อยวำง	ที่นั้นนั่นแหละเป็นวดั
	 ทุกย่ำงก้ำว	 ถ้ำมเีนื้อหำของควำมไม่ยดึตดิ	 ทุกย่ำงก้ำวคอืวดั	 แต่
ด้วยกำลเวลำที่นำนไกล	 วัดแห่งสัจธรรมของพุทธองค์จึงผิดเพี้ยนกลำย
เป็นวัดในรูปแบบปิดบังวัดแห่งเนื้อหำนิพพำนจนมืดมิด		เป็นไปแล้วตำม
กฎแห่งจกัรวำลโลกธำตุ
 “อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา”
	 โปรดศกึษำอ่ำนเพจธรรมค�ำสอนอกีหลำยบทตอนใน	FB	:	ธรรมะ	
กบัพระอ.สุวฒัน์	และในอลับั้มไลน์กลุ่มสนทนำธรรมนี้
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๖๒. มันนิพพานอยู่แล้ว ไม่ต้อง ไม่ตั้ง 
ไม่ต้องท�าอะไร แบบไหนอีก    

 
 กำรประสบพบกนัเป็นวบิำกกรรมเก่ำ	 แต่กำรพลดัพรำกกนันี้	 เป็น
กรรมใหม่	เป็นวบิำกผลเข้ำควิไปรบัในชำตหิน้ำ
									พบกนัและได้ฟังธรรม	นี้เป็นผลที่ได้รบัจำกชำตกิ่อนให้ได้พบเหน็
ได้ยนิ	 ได้ฟังในชำตนิี้	 บำงคนกไ็ด้รบัผลแห่งวบิำกเป็นกุศลบ้ำง	 อกุศลบ้ำง	
เอำไปเกดิชำตติ่อๆ	 ไป	 แต่อำจมบีำงคนเท่ำนั้นที่สิ้นสุดแห่งกรรมซึ่งกำรไม่
กลบัมำเกดิอกี
	 ชวีติกเ็ป็นไปแล้ว	ต่ำงๆ	กนัไปตำมกรรมที่ได้ท�ำ	ได้รบัฟังสจัธรรม	
ด้วยผลกุศลกรรมในอดตีชำตกิ่อน	 ได้ยนิได้ฟังแล้วคดินกึอย่ำงไร	 นี้เป็น
กรรมคดินกึทำงใจ	 เป็นมโนกรรมมผีลมำก	 ถ้ำยิ่งเป็นกำรปฏฆิะปรำมำส
สจัธรรมพระสมัพุทธะ	พระอรยิเจ้ำ	อรยิสงฆ์	ผู้โปรดสตัว์สอนธรรม		เป็น
ครุกรรมอนัหนกั	 ส่งผลเป็นทฏิฐเวทนยีกรรมในชำตปิัจจุบนัให้ห่ำงไกล
สจัธรรมออกไปอกีเป็นอเนกชำต	ิ ตรำบเท่ำที่ยงัไม่ได้ขอขมำกรรมต่อองค์
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คุณพระรตันตรยั
	 แม้จะไม่ได้ปรำมำสวพิำกษ์วจิยัวจิำรณ์	 เพยีงแค่คดินกึด้วยใจว่ำ	
ธรรมะที่ได้รบัฟังนี้	 ไม่เหมอืนกนักบัที่ตนได้เรยีนรู้มำ	 เพยีงเท่ำนี้กเ็กดิเป็น
มโนกรรมแล้ว	 หรอืคดินกึไปว่ำ	 ท�ำไมจงึสอนไม่ให้ท�ำอะไรแบบไหนอกี	
สอนอย่ำงนี้แล้วจะได้นพิพำนได้อย่ำงไร	เพยีงแค่คดิกเ็ป็นกรรมไปแล้ว
	 จึงอันตรำยมำกเหลือเกินต่อควำมคิดนึกทำงใจต่อสัจธรรมค�ำสอน	
จงึได้เตอืนบ่อยๆว่ำ	 ให้พงึขอขมำกรรมเสียก่อนแล้วค่อยฟังธรรม	มฉิะนั้น
กรรมจะปิดกั้นปิดบงัท�ำให้ฟังสจัธรรมไม่รู้เรื่อง	 	 แล้วคดินกึปรำมำสองค์
คุณพระรตันตรยัจนกลำยเป็นกรรมใหม่ขึ้นมำ
	 ดงันั้น	หำกจะออกจำกกลุ่มไลน์นี้	กข็อให้ออกไปด้วยควำมไม่เป็น
กรรม	 หรอืพงึขอขมำกรรมบทใหญ่สกัเที่ยวสองเที่ยวเสยีก่อน	 อย่ำให้เป็น
กรรมตดิไปเลย	
 https://www.youtube.com/watch?v=9gQdy0AHd90
 ค�ำกล่ำวขอขมำกรรม	 สำมำรถเปิดฟังแล้วกล่ำวตำมได้เลย						
หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะเขมรโต	 เป็นหลวงพ่อใหญ่ของพระอ.สุวัฒน์ในป่ำ					
ที่ไปเรยีนมำ
		 หำกยิ่งปฏฆิะปรำมำส	 คดินกึเป็นโทษต่อองค์มหำบำรม	ี นั่นกรรม
หนกัแล้ว	 ชื่อลงไปอบำยภูมแิล้ว	 	 สตัว์โลกย่อมเป็นไปแล้วตำมกรรมที่ได้
ท�ำแล้ว
	 หลวงพ่อใหญ่ท่ำนได้เนื้อหำพระสจัธรรม	ขณะบ�ำเพญ็อยู่ที่ถ�้ำผำยำ	
แล้วมำก่อตั้งวดัร่มโพธธิรรม	 เมื่อประมำณ	 ๒๕๓๗	 	 ใหม่ๆท่ำนพูดธรรม
น้อยมำก	 แม้แผ่นซีดีที่ได้ฟังเมื่อปี	 ๒๕๕๐	 ท่ำนก็เทศน์อยู่เพียงสั้นๆว่ำ	
นิพพำนอยู่แล้ว-มันอยู่แล้ว-อยู่แล้วฯ	 เพียงเท่ำนี้	 คนฟังก็ไม่เคยได้ยิน			
ได้ฟังมำก่อน	พระ-ชี	อุบำสก-สกีำกย็งัไม่เข้ำใจ	ประกอบกบัมเีรื่องรำวกล่ำว
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หำว่ำ	 วดับุกรุกที่ป่ำให้ลูกศษิย์สร้ำงท�ำรสีอร์ท	พระ-ชกีท็ุศลีกนัวุ่นวำยสมยั
ตอนต้นๆ	สร้ำงวดั
	 หนงัสอืพมิพ์ลงข่ำวดงัทั่วประเทศ	คนไม่ศรทัธำ	จนหลงัปี	๒๕๕๑	
ล่วงมำนี้เองที่องค์ท่ำนเทศน์อธบิำยขยำยควำมละเอยีดมำกขึ้น	 เช่น	 สต	ิ	
ปัฏฐำน	๔	ไม่ใช่เจรญิ	แต่ให้สตติดัตวัรู้-ให้ปลง	ไม่ใช่ปฏบิตันิี่กห็ลงัปี	๕๑	
แล้ว	คนฟังจงึเริ่มเข้ำใจและได้เนื้อหำสจัธรรมเพิ่มขึ้นๆ
	 ปี	๒๕๕๕	เป็นปีที่หลวงตำจ้ำไปจ�ำพรรษำอยู่กบัท่ำนนั้น	ท่ำนเทศน์
อธบิำยละเอยีดขึ้นๆเรื่อยๆ-ขยำยควำมถงึปฏจิจสมุปบำท		สจัธรรมค�ำสอน
เนื้อหำนพิพำนจงึเด่นชดัเจนละเอยีดหมดจด	 จนปัจจุบนันี้ค�ำสอนของท่ำน
กม็อียู่ในพระไตรปิฎกนั้นเอง	 มตีรงกนัอยู่หลำยพระสูตร	 แต่ที่ไม่ตรงกนั
หลกัใหญ่คอื	ท่ำนสอนว่ำ	มรรคองค์	๘		คอื	ศลี-สมำธ-ิปัญญำ	ไม่ใช่ให้
เจรญิ	แต่ให้รวมลงสู่วมิุตทิั้งหมด	เป็นศลีสมำธปิัญญำวมิุต-ิขนัธวมิุต-ิวมิุติ
ญำณทสัสนะ	ซึ่งตำมที่ท่ำนน�ำเอำมำสอนนี้กม็ไิด้ขดัหลกัพระไตรฯ	แต่อย่ำง
ใดเลย	 เพยีงแต่ทำงมหำเถรสมำคมยดึถอืแนวทำงปฏบิตับิ�ำเพญ็	 ถอืศลี-
เจรญิสมำธสิตปิัฏฐำนภำวนำมยปัญญำ	 	 โดยยดึวสิุทธมิรรคจำกศรลีงักำ	
ของพระพุทธโฆษำจำรย์	 เอำแนวทำงในต�ำรำอรรถกถำฎกีำต่ำงๆมำอธบิำย
พระไตรฯ
	 จงึคลำดเคลื่อนผดิเพี้ยนไป	ทั้งๆที่พระสงฆ์-เถระ	มหำเถระผู้ใหญ่	
กร็ู้ค�ำสอนที่ว่ำ “เจตนาเป็นตวักรรม”	แต่กย็งัยดึปฏบิตับิ�ำเพญ็เจตนำกรรม
เจรญิมรรค	๘	อย่ำงเดมิ	ไม่ยอมรื้อฟื้นแก้ไข	ต่ำงกส็วด	“ปฏจิจสมุปบาท” 
ได้คล่องปำกว่ำ	 “อวชิขา ปัจจยา สงัขาราฯ”	 แต่แปลค�ำว่ำสงัขำรำ	 หรอื				
อภสิงัขำรเจตนำ	๓	อย่ำง	ไม่ถูก	หรอืแปลถูกเข้ำใจ	แต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	
กย็ดึปฏบิตัเิอำ	เจรญิเอำ-อวชิชำ-สงัขำรำ	ฯ	ตณัหำ	ฯ	ภพชำต	ิฯ	มำจนถงึ
ทุกวนันี้
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	 คนฟังญำตโิยม	จงึเชื่อฝังหวัสมอง	ฝังใจว่ำ	นโิรธมรรค	ต้องท�ำเอำ
นพิพำนจงึจะได้	กส็อนให้นั่งเดนินั่งหลบัตำหำนพิพำนมำจนทุกวนันี้
	 ครั้นองค์ท่ำนหลวงพ่อใหญ่โพธิ์ศรฯี	ท่ำนเทศน์สอนว่ำ	มนันพิพำน
อยู่แล้ว-ไม่ต้อง-ไม่ตั้ง	 ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกีฯ	 คนฟังที่ฝังหวัว่ำ
นพิพำนต้องท�ำเอำจงึจะได้	 ครั้นได้ฟังท่ำนเทศน์ดงันั้น	 กจ็งึได้ปฏฆิะ
ปรำมำสต่อองค์ท่ำน	 ดงัที่รู้เหน็กนัได้อ่ำนข้อควำมต่อท้ำยเพจวดัร่มโพธิ์ฯ		
กห็ลำยรำยกห็ลงวจิยัวจิำรณ์ท่ำนเป็นกรรมหนกัไปแล้ว
	 สจัธรรมค�ำสอนเนื้อหำนพิพำน	 “ไม่ยดึตดิ”	 ในอุปำทำนตณัหำฯ	
และ	เจตนำเป็นกรรม	เป็นอุปำทำน	ตณัหำ	ฯ	กช็ดัเจนอยู่ในตวัค�ำสอน
	 กำรปฏบิตัิมุ่งหวงัเอำนพิพำนกเ็ป็นอตัตำเจตนำเป็นกรรม	 เป็น
ตณัหำ	เป็นสมุทยัสจั	กช็ดัเจนอยู่แล้ว
	 แล้วเหตุไฉนหนอ	 คนหลงจงึมมีำก	 มำกแม้พระเถระ-มหำเถระ
ผู้ใหญ่	กเ็มนิเฉยต่อควำมผดิเพี้ยนผดิพลำดคลำดเคลื่อนไม่ยอมแก้ไข
	 เมื่อระลกึถงึพระสูตร	 ที่ทรงพยำกรณ์ไว้ล่วงหน้ำแล้วว่ำ	 ค�ำสอน
ของพระองค์จะสูญ	 จะถูกสทัธรรมปฏริูปแทนที่สจัธรรมดั้งเดมิ	 จงึต้อง
วำงใจ	แต่ไม่วำงที่จะโปรดสงัสำรวฏัต่อไป	ตรำบที่สงัสำรวฏัมอียู่
	 หลวงตำจ้ำ	 กเ็คยปฏฆิะองค์ท่ำนฯมำก่อนเหมอืนกนัด้วยว่ำ	 สอน
ไม่เหมอืนกบัของตนที่ได้เคยเรยีนรู้มำ	 (กใ็นบ้ำนนี้เมอืงนี้	 เขำกส็อน
วปิัสสนำภำวนำเจรญิสตปิัฏฐำนฯ	คำธำตุขนัธ์ตวัรู้	คำสตกินัทั้งนั้น	ต่ำงกว็่ำ
จบแล้วซึ่งพรหมจรรย์	 สูงสุดของบ้ำนนี้เมอืงนี้	 คอืญำณเก้ำ-ญำณสบิหก	
คอืจบ	)	กห็ลงปรำมำสองค์ท่ำนมำแล้ว
	 ต้องห่ำงท่ำนไปถงึหนึ่งปีเตม็	จงึได้กลบัไปใหม่	 เป็นรอบสอง	ต้อง
เทน�้ำขมำกรรมกบัองค์ท่ำนถงึแปดเดอืนเตม็	 แต่ละวนัเทน�้ำนบัเป็นสบิครั้ง	
ส่วนพูดขมำบทเลก็	 ว่ำ	 อโหสิๆ ๆ	นี่นบัไม่ถ้วน	อำจเรยีกได้ว่ำ	 แทบจะทุก
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ลมหำยใจ	 จงึได้เขยีนเป็นหนงัสอืมนุษย์เกดิมำท�ำไม	 เล่ม	 ๑๘	 ออกมำ
แนะน�ำว่ำ	อโหส	ิให้เป็นเนื้อเดยีวกนักบัชวีติ	อยู่กบัองค์ท่ำนถงึแปดเดอืนนี่	
ได้รบัอภยัโทษแล้วนะ	ถ้ำรำคำเตม็นี่ไม่รู้อกีเท่ำไร	สำธุ	อโหสิๆ ๆ	โสวสววว	
ทุกอย่ำงอโหสิๆ ๆ
	 เดี๋ยวนี้กย็งัขมำกรรม	 เทน�้ำอยู่เหมอืนเดมิ	 แต่เรยีนลดัได้เยอะ				
กเ็บำ
	 โปรดศกึษำอ่ำนเพจธรรมค�ำสอนอกีหลำยบทตอนใน	FB	:	ธรรมะ
กบัพระอ.สุวฒัน์	และในอลับั้มไลน์กลุ่มสนทนำธรรมนี้
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๖๓. “นิพพานอยู่แล้ว ปลง–ไม่ใช่ปฏิบัติ”    
 

 เรื่องของกำรผดิพลำดคลำดเคลื่อน	 เจรญิสตปิัฏฐำน	 หรอืเอกำย
นมรรค	 หรอืเจรญิอรยิมรรคองค์แปด	 ศลี	 สมำธ	ิ ปัญญำ	 โดยหลงเข้ำใจ		
ไปว่ำ	 กำรเจรญิหรอืพยำยำมหรอืปฏบิตับิ�ำเพญ็	 เป็นกำรสั่งสมสร้ำงบำรมี
เพื่อบรรลุนโิรธดบัทุกข์ตณัหำสมุทยั	 แต่หำได้เฉลยีวใจไม่สกันดิเลยว่ำ		
กำรเข้ำพยำยำมปฏบิัตบิ�ำเพญ็นั้นเป็นกรรม	 เพรำะทรงตรสัว่ำ	 “เจตนาเป็น
กรรม”	 กำยจติรูปธรรมนำมธรรมเป็นอนตัตำ	 จติกอ็นตัตำจติอยู่แล้ว	 แต่
เดมิของมนัอยู่แล้ว	 แต่หลงพยำยำมเอำอตัตำเข้ำไปซ้อนอนตัตำจติเดมิ		
ผดิต่ออนจิจงัอนตัตำ		กำรเจรญิอรยิมรรคไปหำนโิรธอรยิสจั	จงึเป็นตณัหำ
สมุทยัอรยิสจัเสยีเอง
	 ทรงตรสั	 “อนุปาทาโน ปรนิพิพายตฯิ เมื่อไม่อุปาทานยดึตดิ    
สรรพสิ่ง กน็พิพาน”	 อุปำทำน–เกดิจำกปัจจยั	 คอื	 เพรำะตณัหำ–เวทนำ–
ผสัสะ-อำยตนะฯลฯ	 ไปจนถงึจุดเริ่มคอื	 “โมหะอวชิชา–เจตนาอภสิงัขาร” 
๓-วญิญำณนำมรูป
	 อุปำทำนเกดิ	จงึมภีพชำตชิรำมรณะเกดิ	จงึทรงตรสัสอน	“อนุปาทาน–
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พงึไม่ยดึตดิสรรพสิ่งในธรรมทั้งปวงฯ”
	 ทรงสอนพำหยิะ	 “ให้สกัแต่ว่า–ให้ปลงปล่อยวางธาตุขนัธ์รูปนาม
กายจติ”	 ไม่ใช่เจรญิขนัธ์ปฏบิตักิำยจติ	 อย่ำงเช่นที่พำกนัเจรญิสตปิัฏฐำน	
หรอืเจรญิมรรคอรยิสจั	ศลีสมำธปิัญญำภำวนำ	อย่ำงเช่นทุกวนันี้
	 กจ็ะมคี�ำถำมระเบง็เซง็แซ่ปฏฆิะว่ำ	“ไม่ปฏบิตับิ�าเพญ็สร้างสมบารมี
จะถงึนพิพานได้อย่างไร?  วสิชัชนาว่า นพิพานปฏบิตับิ�าเพญ็เอาท�าเอา    
หาเอา นพิพานไม่ได้!”
	 นพิพำน-สุญญตำ-ว่ำงเปล่ำ	 จำกธำตุขนัธ์อตัตำกำยจติรูปนำม	 จงึ	
วมิุตหิลุดพ้นออกจำกขนัธ์เป็น	“ขนัธวมิุต“ิ
	 ไม่ตดิยดึสตติวัรู้	 หลุดรู้	 จงึ	 “วมิุตญิาณทสัสนะ”	 หลุดพ้นจำก
ปัญญำจงึ	“ปัญญำวมิุต”ิ	ทรงให้ปลง	ไม่ใช่ให้เจรญิหรอืปฏบิตัิ
	 นพิพำนอยู่แล้ว	สุญญตำ–ว่ำงอยู่แล้ว	อนตัตำจติเดมิ–ว่ำงปภสัสร
ผ่องใสแต่เดมิของมนัเองอยู่แล้ว
 “วางใจให้เป็น ชวีติกว็่าง–สุญญตานพิพาน”
	 ไม่ต้องไปหำนพิพำนที่ไหนอกี–นพิพำนอยู่แล้ว
	 นพิพำน	 นอกเหนอืธรรม	 ธรรมไม่ใช่นพิพำน	 ปลงธรรมนั่นหละ			
จงึ	“วมิุตธิรรม”			(วมิุตญิำณ–วมิุตขินัธวมิุต-ิสตปิัฏฐำนวมิุต-ิปัญญำวมิุต-ิ
มรรคอรยิสจัวมุิต–ิอนิทรย์ีพละวมุิตฯิ)	 อนุปำทำน-ไม่ยดึตดิในโลกในธรรม–
นำมรูปกำยจติฯ	คอื	ปลง–ปล่อยวำง–คลำยจติไม่ตดิยดึ	ไม่ตดัสนิ	ไม่ยดึตดิ	
ให้วมิุตหิลุดพ้นออก-ว่ำงเปล่ำ	 ปรำศจำกควำมคดิ	 ควำมเหน็	 ควำมหมำย
อตัตำตวัตน	(ท่ำมกลำงที่สุดแห่งโลก)
	 สุเมธะดำบส	 ปรำรถนำนพิพำนแต่ไม่รู้จกั	 กเ็ริ่มบ�ำเพญ็เพยีรเสำะ
แสวงหำสร้ำงสมบำรมกีว่ำสี่อสงไขยแสนมหำกปั	 จงึได้พบว่ำ	 นพิพำน–		
สุญญตำ–ว่ำงเปล่ำ	 ท�ำเอำหำเอำปฏบิตัเิอำไม่ได้	 จงึทรงสอนว่ำเจตนำเป็น	
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ตวักรรม	 ปฏบิตัเิป็นอตัตำไม่อนตัตำ	 ปฏบิตัเิป็นตณัหำ–ทุกข์ต้องเกดิอกี	
ไม่นโิรธ	 มรรคให้ปลงไม่ใช่ปฏบิตัหิรอืเจรญิ	 เจรญิไม่ม	ี สงบสมำธไิม่ม	ี				
มแีต่อนจิจงัไม่ยั่งยนื	 แค่ชั่วครำวแล้วกค็ลำยสลำยเสื่อม	 ยดึเอำไม่ได้	 จงึ
ทรงสอนไม่ให้ยดึตดิ	คลำยจติออกกว็มิุตหิลุดออก	นโิรธนพิพำน
	 จำกพระชำตสิุเมธะดำบส	 ถงึมหำโพธสิตัว์สทิธตัถะปรำรถนำเป็น
พระพุทธะแต่ไม่รู้จกันพิพำน	 ครั้นตรสัรู้แล้ว	 ทรงสอนว่ำ	 “เจตนาเป็น     
ตวักรรม ให้พงึสกัแต่ว่า–ปลงปล่อยวาง ไม่ใช่ปฏบิตัฯิ”
	 ท่ำนจะเลอืกตำมรอยสุเมธะ	หรอื	พำหยิะ	?
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๖๔. นิพพานไม่มีเข้า-ออก อนัตตาจิต
ว่างเปล่าจากอัตตาตัวตน     

 
 สมาชกิ :	พระอำจำรย์คะ	มคีนบอกว่ำ	พระพุทธองค์ตรสัว่ำ	 “จติ
คอืธาตุรู้”
	 ลูกไม่ค่อยรู้หนงัสอื	จงึอยำกถำมว่ำ	มนัจรงิอย่ำงที่เขำบอกใช่ไหมคะ
 พระ อ.สวุฒัน์ :		กอ็ย่ำงนั้นแหละ	รู้กอ็นตัตำจติ	มนัรู้เฉยๆ	ที่มนั
ไม่อนตัตำ	กเ็รำเอำอตัตำไปทบัซ้อนมนัไงล่ะ?
 สมาชกิ :	งั้นสิ่งที่เข้ำนพิพำนคอืเรำ	ซึ่งคอืธำตุรู้	ใช่ไหมคะ?
 พระ อ.สวุฒัน์ :	นพิพำนมทีี่ไหน	ไม่ม	ีแปลว่ำไม่ม	ีมนัว่ำง	ไม่มี
เข้ำ-ออก	 ว่ำงรู้ไม่ได้นะ	 อนตัตำจติ	 	 ไปหำอ่ำนสมำธจิติเดมิแท้นะ	 ในเพจ	
ในอลับั้มกม็ี
 สมาชกิ :	 	พระอำจำรย์คะ	 	 ลูกกใ็ช้ภำษำสมมุตไิปตำมประสำค่ะ		
อย่ำถอืลูกเลยนะคะ
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 พระ อ.สวุฒัน์  :		อนตัตำจติ	อยู่แล้วๆ	ที่มนัไม่อยู่แล้วๆ	กเ็พรำะ
มนัไม่สว่ำงไสว					
	 กเ็หมอืนตะวนัมนัจ้ำของมนัอยู่แล้ว	 แต่บำงทไีม่สว่ำงเพรำะเมฆ
หมอกแห่งรำคะ-โทสะ-โมหะ	 มนัปิดบงัมดืมดิ	 บำงทกีค็ลำยบ้ำง	 ไม่คลำย
บ้ำง	
	 จงึให้คลำยเสยีด้วยขอขมำกรรม	 ให้เป็นอโหสกิรรมเสยี	 ขมำ	
บ่อยๆ	 กส็ลำยเมฆหมอกแห่งอวชิชำไปเอง	 ของมนัเองๆๆๆ	 ไม่ต้องอะไร	
กบัอะไร	
	 จติเป็นธำตุรู้	รู้เป็นมโนวญิญำณธำตุ		ตวัญำณทสัสนำจร	นั่นแหละ
เป็นตวัอตัตำ	
	 อตัตำ	คอือวชิชำ-โมหะเป็นตวัหลง-หลงเข้ำไปรู้			เอำอตัตำไปเข้ำ-
ออกนพิพำน	
 มดี้วยหรอื นี่คนหลง!
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๖๕. ขยะในใจ คุณจะท�าอย่างไร    
 

 คนถำมเปรียบเทียบเอำ-อำรมณ์ที่ไม่พึงปรำรถนำไม่น่ำพอใจว่ำ	
เป็นขยะในใจฯ		จะท�ำอย่ำงไร?	
	 พระพุทธะทรงสอนพำหยิะว่ำ	 :	 เมื่อใดเธอเหน็ได้ยนิฯ	 รบัรู้รบัทรำบ
คดินกึที่ใจฯ	ให้พงึสกัแต่ว่ำ-ช่ำง-ปล่อยวำง-ท่ำมกลำงวำงไป	ฯลฯ		พำหยิะ
ฟังที่ทรงตรสัสอนเพยีงสั้นๆ	เท่ำนี้	กส็งบระงบัดบัคลำย	หลุดออกเป็นอสิระ	
ว่ำง	ปล่อยวำงอตัตำตวัตนว่ำงลง	ลุล่วง-บรรลุธรรมฉบัพลนั-[ขปิปำภญิญำ
ฉบัพลนัทนัท	ีที่รมิทำงบณิฑบำตในเช้ำวนันั้น
	 ค�ำที่ทรงตรสั-ให้พงึสกัแต่ว่ำ	 คอื	 ไม่ยดึตดิกบัรูป	 เสยีงฯ	 ที่เหน็		
ได้ยนิฯ	ไม่ยดิตดิ	จติกค็ลำยหลุด	วมิุตหิลุดพ้นออกเป็นอสิระ	คนืสู่อนตัตำ
จติปภสัสรดงัเดมิของมนัอย่ำงที่มนัเคย	 เป็นอยู่แล้วแต่เดมิ	 กลบัคนืสู่
อนตัตำจติเดมิ	 ดงัพระบำล	ี ทรงตรสัรบัรองว่ำ	 -สพัเพ	 ธมัมำ	 อนตัตำตฯิ	
ทุกสิ่งทั้งปวงในโลก	ล้วนอนตัตำ	โลกธำตุสรรพสิ่งในโลกล้วนอนตัตำ	ธรรม
กอ็นตัตำธรรม	 จติกอ็นตัตำจติ	 เป็นอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 เป็นธรรมดำ
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ของโลกธำตุจกัรวำล	 แต่พฤตกิรรมของมนุษย์ปุถุชนคนหลง	 ผู้หนำแน่น
ด้วยอำสวะกเิลส	 ทุกครั้งที่กระทบกบัอำรมณ์วบิำกทำงทวำรทั้ง	 ๖	 เหน็				
ได้ยนิฯ	 รบัรู้รบัทรำบที่ใจ	 ผลของวบิำกจติกรรมเก่ำจะส่งผลบนัดำลให้จติ	
คดินกึปรุงแต่งเวทนำเกดิควำมพอใจ-ไม่พอใจ	ชอบ-ชงั	เกดิขยะอำรมณ์ขึ้น
ที่ใจ	อนัเป็นทุกข์	แม้ควำมสุขควำมพอใจ	กอ็นจิจงัชั่วครำว	เกดิขึ้นชั่วครำว
มแีล้วหำยไป	ยดึเอำไว้ไม่ได้	และในที่สุดกเ็ป็นทุกข์	เป็น	“ขยะในใจ”
	 ส่วนพระอรยิะ	 ท่ำนเหน็	 ได้ยนิ	 ฯ	 รู้เหน็	 รบัรู้รบัทรำบใดๆ	 ท่ำน				
กส็กัแต่ว่ำ	 ไม่เอำใจไปตั้งไปรองรบัอะไร	 เพรำะท่ำนเหน็แจ้งชดัใจแล้วว่ำ	
สรรพสิ่งเป็นอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	ล้วนว่ำงเปล่ำ	ยดึถอืเอำสิ่งใดไม่ได้เลย	
ท่ำนจงึปล่อยวำงไป	ท่ำมกลำงวำงไปทุกๆ	อำรมณ์กระทบ	ท่ำนจงึไม่มขียะ
อำรมณ์ใดๆ	 หลงเหลอือยู่ที่ตรงไหน	 แม้ใจกว็่ำงเปล่ำ	 อนตัตำ	 ไร้ร่องรอย
อตัตำตวัตนเสยีแล้ว
	 แต่ปุถุชนคนหนำ	 เมื่อกระทบอำรมณ์ครำใด	 กห็ลงเอำใจไปตั้ง	
ตั้งใจรองรบั	เหน็	ได้ยนิฯ	มตีวัเองในเหน็	ได้ยนิฯ	ทุกครั้งไป	ควำมชอบ-ชงั	
จงึกลำยเป็นขยะ	 เป็นทุกข์ทบัซ้อนทุกขงั	มอีตัตำทบัซ้อนอนตัตำ	 เกดิทฏิฐิ
มำนะ	อตัตำตณัหำอุปำทำน	เกดิภพชำตฯิทุกข์ยำกวบิำก	ล�ำบำกไม่จบ
	 ปล่อยวำงใจ-	ปล่อยให้มนัเป็นอย่ำงที่มนัเป็น
	 พระอรยิะ	ท่ำนวำงใจเป็น	ชวีติท่ำนจงึไม่ยำกไม่วบิำกไม่ล�ำบำกอกี
	 นพิพำนเป็นผลจำกกำรคลำยตวัของอนตัตำจติเดมิ	 จงึให้พงึคลำย
จติเสยีด้วยคลำยกรรม	 ด้วยขอขมำกรรมให้เป็นอโหสกิรรม-วมิุตกิรรม	
และขอชดเชยชดใช้ด้วยอุทศิบุญทพิย์
	 กำรคลำยกรรม	 มรีำยละเอยีดในเพจค�ำสอน	 ในเฟซบุ๊กและ			
อลับั้ม	และหำอ่ำนได้ในหนงัสอื	เล่ม	๒๑-๒๒-๒๓		จะพมิพ์ออกได้เดอืน
กรกฎำคม	ศกนี้
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๖๖. ค�าว่ายึดติด และ ตัณหาอุปาทาน คืออะไร?    
 

 ยดึ	คอืไม่ปล่อย	ตดิคอื	ไม่หลุด	ไม่วมิุตนิโิรธ	นพิพำน	ยดึตดิ	คอื	
อุปำทำน	แปลว่ำยดึ	ด้วยมตีณัหำคอือยำก	๓	อยำก-ในกำม	๕	รูป	เสยีง	ฯ	
อยำกมเีป็น-ไม่อยำกมเีป็น	อุปำทำนตณัหำ	เกดิเพรำะมตีวัรู้เข้ำไปหลงรู้เหน็	
ได้ยนิ	ฯ	ทำงตำ	หู	ทวำร๖	เมื่อกระทบอำรมณ์วบิำก	แล้วยดึตดิ	ไม่ยอม
ปล่อย		ถ้ำยอมรบั-ยอมปล่อยให้วบิำกอำรมณ์เหน็	ได้ยนิฯ	มนัผ่ำนออกไป
แต่โดยด	ี กเ็รยีกว่ำลุล่วงผ่ำนตลอด	 ลุล่วงธรรม-บรรลุธรรม	 ตรสัรู้ธรรม	
คอืตดัซะตวัรู้	-รู้กพ็งึให้สกัแต่ว่ำๆๆๆไป-ช่ำงๆไป-ยอมรบัวบิำกกรรมเก่ำไป	
ไม่โต้แย้งขดัขนื
	 ที่ตดิๆ-หลุดๆ	กเ็พรำะอุปำทำนมนัยดึเหนยีว	สตกิเกอร์ฝรั่งแปลว่ำ
ตณัหำคอืยำงเหนยีว	 อยำกรู้ละเอยีดไปดูกูเกิ้ลเรื่องปัจจยักำร	 ๑๒	 	 หรอื	
ปฏจิจสมุปบำท	๑๒		ยดึ-อุปำทำน	อยู่ในวงจร	๑๒	นี้	 เป็นผลเพรำะหลง
เหน็	 ได้ยนิฯ	 แล้วยดึ	 -ไม่ยอมรบั	 ไม่ยอมปล่อยวำง	 วำงใจเป็น	 ชวีติก	็			
ง่ำยขึ้น
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	 ยดึตดิหรอือุปำทำนในภำษำบำล	ี เกดิเพรำะม-ีตณัหำ-เวทนำชอบ
ชงั-ผสัสะกระทบอำรมณ์-อำยตนะ	๖	ตำหูฯ	เหน็	ได้ยนิฯ-นำมรูป-วญิญำณ
รบัรู้ที่มโนวญิญำณ-สงัขำรหรอือภสิงัขำรเจตนำ๓อย่ำง	 ท�ำบำป-บุญ-สมถะ
ตบะฌำนญำณ-เพรำะมตีวัหลงคอืโมหะอวชิชำ	 ตวัหลงเข้ำไปรบัรู้ที่ทวำร		
ทั้ง	 ๖	 ตำ	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กำย	 และลงสู่ทวำรใจ	 คิดนึกปรุงแต่งชอบชัง-				
อยำก-ยดึฯลฯ	เกดิภพ-ชำต-ิชรำมรณะ
	 ทรงตรสัรู้ควำมจรงิแท้ของโลกธำตุ	 คอื	 อรยิสจั	๔	มทีุกข์-สมุทยั	
คู่หนึ่ง	 เป็นฝ่ำยข้ำงเกดิ	ส่วนอกีข้ำงหนึ่ง	เป็นฝ่ำยข้ำงดบั	คอื	นโิรธ-มรรค		
อกีคู่หนึ่ง	 รวมลงสู่วมิุตหิลุดพ้นออกจำกทุกข์-สมุทยั	 (ไม่ใช่ให้เจรญินโิรธ-
มรรค	 หรอืปฏบิตับิ�ำเพญ็เจรญิมรรคศลี-สมำธ-ิปัญญำ	 แต่ให้ปลงปล่อย
วำง	ไม่ยดึตดิ	ไม่ใช่ปฏบิตัยิดึตดิ
	 คนหลงยดึตดิ	เอำอตัตำเจตนำกรรม	อุปำทำนตณัหำกำรยดึตดิไป
เจรญิหำนพิพำน	เอำอตัตำไปหำอนตัตำ	ซึ่งไม่ตรงต่อสจัธรรมค�ำสอนเนื้อหำ
นพิพำนไม่ยดึตดิ
	 คนหลงยดึตดิจงึมมีำกเท่ำกบัละอองธุลดีนิบนพื้นปฐพ	ี ส่วนอรยิ
ชนผู้หยุดหลงยดึตดิเสยีแล้ว	 มเีพยีงธุลปีลำยเลบ็ตถำคต-จำกพุทธวจนะ-
นขสกิขสูตร	พระสูตรที่ว่ำด้วยธุลปีลำยเลบ็ตถำคต
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๖๗. ดุจตะวันส่องสว่างอยู่กลางหาวฉะนั้น    
 

 ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ	ดุจตะวนัฯ		ตื่นๆ	-นี่มนัอนจิจตำ	อนตัตตำ	ตถตำ
	 ตื่นพร้อมโพล่งโล่งจ้ำ	-มรรคสมงัค	ีสมัปชญัญะครบบรบิูรณ์	
	 ปัญญำวมิุตญิำณฯ	ฉบัพลนั	ขปิปำภญิญำฉบัพลนัทนัที
	 อนตัตำจติปภสัสรดั้งเดมิแท้	ดุจตะวนัส่องสว่ำงกลำงหำวฯ
	 ไม่หน-ีไม่สู้-ไม่เฝ้ำ-ไม่ทบั-ไม่ซ้อน		ไม่ตดิ-ไม่หลุด		ปล่อยให้ของ
มนัเอง	
	 ตถตำ	สุญญตนพิพำนของมนัเองๆๆ			ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ	ดุจตะวนัฯ					
		 อโหสิๆ ๆ	ทุกอย่ำงอโหส	ิโสวสวสววว		ขอให้มสี่วนบุญข้ำฯ	จงทั่วๆ	
กนัตลอดไป		โสวสวสวว
	 นอน-นั่ง	กใ็ห้ระวงัฟ้ำจะหล่น	นดิเดยีวๆ	ไม่เฝ้ำอตัตำตวัเอง
	 โสวสวๆๆๆ	 ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้ำจงทั่วๆกนัๆ	 ตลอดไปด้วย
เทอญฯ
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๖๘. วางรู้-วางใจให้เป็น ชีวิตก็ง่ายขึ้น     
 

 ตวัสมำธกิดข่ม		ตวันิ่ง		ตวัแช่		ตวัสมำธฌิำนญำณฯ	
	 ตวักบดำน	 	 ตวัมุ่ง	 ตวัตณัหำเจตนำกรรม	 อนัเดยีวกนั	 	 เป็น
วญิญำณตวัรู้	 ตวัทุกข์ยำกล�ำบำก	 มวีบิำกชั้นภูมเิกดิรองรบั	 จงึให้สลำย
คลำยออก	ตื่นโพล่งโล่ง		ทิ้งนอกทิ้งใน	สลำยคลำยจติคลำยกรรมเสยีด้วย
อโหสโิสวสวว	ผำยมอือุทศิออกไปกว้ำงๆ	ฯ
	 สลำยคลำยตวัมุ่ง	ลดตวัจรงิจงั	ไม่มอีะไรเป็นของตน	ของชั่วครำว	
ชวีติกช็ั่วครำว	จ�ำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
	 ตวัรู้	แช่ทรง	ตวักเิลสนวิรณ์อำรมณ์	อำลยั	ให้ตื่นทิ้งโพล่งทิ้งโล่งทิ้ง	
คลำยทิ้ง	คลำยออก	ยนื	 เดนิ	นั่ง	นอนอยู่	กป็ล่อยออก	ว่ำ	 โสวสวววว–
ผำยมอือกกว้ำงๆ	ว่ำ	โสวสววว	โสวทิ้ง		โสวโล่ง		โสวโพล่ง	โสวจ้ำ	ทิ้งจ้ำฯ
	 ไม่ต้องไม่ตั้ง	 ไม่เอำใน-ไม่เอำนอก	 	 ไม่รู้นอก-ใน	 	 โพล่งออกไป
กว้ำงๆ	ฯ
	 วำงใจ	ไม่เอำใจไปตั้ง		แต่กไ็ม่ใช่ไปคอยวำง		อนจิจงัอนตัตำ	มนั
วำงของมนัเอง	นพิพำนเอง
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๖๙. ตื่นโพล่ง โล่งจ้าสว่างไสว 
ไม่อะไรกับอะไร ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก... 

 
	 สมำชกิ	มคีวำมข้องคำใจ	บ่นมำว่ำ
 “เมื่อวานก�าลงัไปได้สวยแล้วสะดุด มอีะไรมาขดั
 วนันี้ไม่มอีะไรเลย  คอืไม่มสีมาธเิลย คดิไปทุกอย่าง   การปล่อย
ทุกอย่างยากมาก” 
 พระ อ.สวุฒัน์ : 	นพิพำน	ไม่ยำก-ไม่ง่ำย	แต่มนัคลำยออกปล่อย
ออกของสรรพสิ่งเองอยู่แล้วตลอด	 หลุดวมิุตติลอดเป็นอนจิจงั-ทุกขงั-
อนตัตำ	กำรปล่อย	กำรวำงของสรรพสิ่งทุกอย่ำง	ไม่มยีำก-ง่ำย	แต่มนัไม่มี
คอยปล่อย	มนัว่ำงเปล่ำเป็นอนตัตำ	 ไม่เป็นใหญ่เฉพำะอตัตำของใคร	 	 ไม่
อยู่ในอ�ำนำจอตัตำใคร	 	 บงกำรบญัชำกำรไม่ได้	 	 กม็นัว่ำงเปล่ำ	 ไม่มทีั้งผู้
ปล่อย	และสิ่งที่ถูกปล่อย		แต่ธรรมชำตสิรรพสิ่งในโลกธำตุจกัรวำลอนจิจงั	
มนัปล่อยของธรรมชำตมินัเองเป็นธรรมดำ	 เป็นเอกะภำวะโพล่งโล่งจ้ำ
สว่ำงไสวของมนัเองอยู่แล้ว	 	 มนัไม่ใช่ว่ำปล่อยหรอืไม่ปล่อย	 แต่มนัปล่อย
ตั้งแต่ก่อนปล่อย	 มนัไม่มยีดึ-ปล่อย	 แต่มนัปล่อยของมนัเอง	 ไม่เป็น						
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ทวภิำวะของคู่	
	 มนัไม่มคีอยปล่อย-ไม่คอยปล่อย		 ไม่มใีครปล่อย-ไม่ปล่อย		แต่
มนัของมนัเอง		มนัอยู่แล้วของมนัเอง	ว่ำงอยู่เองแล้ว	นพิพำนอยู่เองแล้ว
	 มนัไม่มผีู้ให้ก�ำเนดิ	 ไม่มใีครสรรสร้ำงมนั	 	 แต่มนัมอียู่ในทุกคน
ทุกหนแห่ง	 ไม่มใีครรู้จกัมนั	 มนัว่ำงเปล่ำสุญญตำธำตุ-สุญญตำธรรม-					
สุญญตนพิพำน-ว่ำงๆ		เป็นนโิรธดบั	มนัดบัก่อนดบั	ดบัอยู่แล้ว	ของมนัเอง
อยู่แล้ว	 มนัหลุดก่อนหลุด	 มนัวมิุตติลอดเวลำอกำล	 ไม่เคยหยุดนิ่งเป็น
อนจิจงั		เป็นอนตัตำว่ำงเปล่ำจำกอตัตำ	ไม่มใีครท�ำอะไรที่ไหนอย่ำงไร		แต่
มนัของมนัเอง	นพิพำนอยู่แล้วของมนัเองๆๆๆๆๆๆ		จะรู้กไ็ม่ใช่-ไม่รู้กไ็ม่ใช่		
มนัอยู่แล้ว	 	 จงึให้โพล่งทิ้ง	 โล่งทิ้ง	 จ้ำอกีกท็ิ้งอกี	 	 ของมนัเองๆๆๆๆ	มนั
ปล่อยเอง	 ไม่ใช่มงึปล่อย	 	 	 “ที่พูดว่าปล่อยยาก–ปล่อยง่ายนั้น มงึไปคอย
ปล่อย... มนัไม่ใช่มงึปล่อย  แต่มนัปล่อยของมนัเองๆๆๆๆๆ”
	 ไม่มรีู้ชดั-ไม่ชดั	 ช่ำงเลย	 หลุดออกเลย	 ชดั-ไม่ชดัช่ำงเลย	 โพล่ง
ออกไปเลย	ปล่อยเลย	ช่ำงเลย	รู้กช็่ำง-ไม่รู้กช็่ำง	อโหสิๆ ๆ	อย่ำแช่	อย่ำทรง	
อย่ำเฝ้ำตวัเอง		ให้โพล่งออกไป	โล่งออกไป	ผำยมอืออกไป	โสวสวๆสวสวว
	 ไม่อะไรกบัอะไร...ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกี	 ตวัรู้ชดัไม่ชดันี่ตวั
ญำณฯ	วญิญำณตวัแสบตวัเสอืกตวัทุกข์ตวัเกดิ	“ตดัรู้ นั่นแหละ ตรสัรู้” 
	 ไอ้ตวัม-ีไม่ม	ี ตวัชดั-ไม่ชดั	 นี่มนัตวัอะไร?	 มนัเป็นทั้งอตัตำตวัตน
เบ้อเริ่มเทิ่ม	 ทั้งเจตนำเป็นตณัหำอุปำทำนเหนยีวแน่น-Sticker	 ตณัหำ-		
Desire	 ร่ำนทะยำนอยำก	 จงึให้ปล่อย	 ตื่นโพล่งโล่งออกไป	 อโหสโิสวสวว
ผำยมอืออกไป
	 ให้ประกำศสละถอน-ขอขมำกรรมมำกๆ	บ่อยๆ	ศกึษำรำยละเอยีด
กำรขอขมำ-เทน�้ำอุทิศบุญ	 ให้เข้ำใจก่อนค่อยท�ำแบบไม่ส�ำรวมกรรม	 ให้
คลำยออกเหมอืนดอกบวับำน	

Admin.Kingkan
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๗๐. คลายจิต วางใจ คลายกรรม     
 

 วำงใจ	คลำยจติ	นพิพำนเป็นผลจำกกำรคลำยตวัของจติ
	 คลำยจติออกเหมอืนดอกบวับำน	 ดุจมหำสมุทรกว้ำงใหญ่ไพศำล	
ดุจยนือยู่บนยอดแห่งขุนเขำ-ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ	กว้ำงขวำงกว้ำงไกลไร้ขอบเขต	
สว่ำงไสวไร้ขอบเขตคดินกึ	ปล่อยวำงตวัเรำให้ว่ำงลง
	 นพิพำน	 เป็นกำรคลำยตวัของจติ	 คลำยหลุดพ้นเป็นอสิระออกมำ
จำกทุกข์	พ้นทุกข์
	 คลำยจิตเสียด้วยคลำยกรรมด้วยกำรวำงใจไม่ท�ำกรรมอะไรแบบ
ไหนอกี
	 คลำยจติ	วำงใจ	ด้วยไม่ยดึตดิอุปำทำน	ไม่ตณัหำในสรรพสิ่งด้วย
สกัแต่ว่ำ-ปลงปล่อยวำง-ท่ำมกลำง-ยอมรบัวบิำก-ช่ำง	 ไม่เกี่ยวไม่ข้องไม่ขดั	
ไม่ตดิไม่คำใจ-ปล่อยให้วบิำกผ่ำนพ้นออกไปเอง	 เสยีด้วยวำงใจ-คลำยจติ	
คลำยกรรมด้วยวมิุตกิรรมอโหสกิรรม
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	 คลำยจติ	 วำงใจ	 คลำยกรรม	 คอืกำรไม่ท�ำอะไร	 ไม่ผูกไม่มดั							
ไม่คลำย	แต่อนจิจงัมนัคลำยตวัของวบิำกจติเอง	มนัวมิุตหิลุดจำกวบิำกเอง	
ไม่ต้องท�ำ	 ไม่ต้องพยำยำมท�ำอะไรอกี	 	 ด้วยวำงใจให้เป็น	 วำงใจที่ไม่เป็น
กรรม
	 เหน็	 ได้ยนิ	ฯ	รบัรู้รบัทรำบคดินกึที่ใจเป็นวบิำกจติ	กล็้วนอนจิจงั	
กป็ล่อยวำงใจที่ไม่เป็นกรรม	ปล่อยให้วบิำกมนัวำงตวัของมนัเอง
	 มนัไม่วำง	วำงไม่ลง	ปลงไม่ได้	ไม่ยอมปล่อย	กช็่ำง-ไม่สนใจ	ไม่ให้
ใจกบัมนั	 ไม่เฝ้ำตวัเอง	 แต่ให้ตื่นรู้-ตื่นโล่งโพล่งจ้ำออกไปไกลๆ	 กว้ำงๆ	
อย่ำงไร้ขอบเขตคดินกึ	 คลำยจติออกให้เหมอืนดอกไม้บำน-ดุจตะวนัส่อง
สว่ำงกลำงหำวฉะนั้น
	 และอโหสกิรรม	เทน�้ำอุทศิบุญทพิย์โปรดสงัสำรวฏัทั่วๆ	กนั
		 แล้วผำยมอืออกกว้ำงไกลว่ำ	อโหส	ิโสวสวสวววว		ยำวๆ
		 แล้วให้	ตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ	หลุดพ้นข้ำมญำณออกไปเสยีด้วย	มรรค
วมิุต-ิปัญญำวมิุต-ิขนัธวมิุตญิำณ	(ทสัสนะ)
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๗๑. ความคิดและจิต ต่างกันตรงไหน?
 

 ขอควำมกรุณำช่วยอธบิำย		“ความคดิและจติต่างกนัตรงไหน และ
จะบงัคบัยงัไงทั้งสองด้าน?”
 สมาชกิ :		ไปต่อไม่ได้
 พระ อ.สวุฒัน์  : 	 	สำธุ	 ไปต่อไม่ได้นั่นแหละ	 ใช่เลย	กใ็ช่น่ะซ	ี		
ไปต่อไม่ได้กไ็ม่ต้องไป	 ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกี	 กย็อมเสยีเลยซิ	 ยอม	
ให้หมดอตัตำตวัตนไปเลย	 หมดตวักูของกูแล้ว	 ยอมรบัว่ำมนัไม่มไีป-มำ	
ไม่มเีข้ำ-ออกที่ไหน	 มนัไม่มทีี่ไป	 มนัว่ำงๆ	 ไม่มทีั้งเส้นทำง	 และผู้เดนิทำง	
ให้โพล่งโล่งหลุดพ้นออกไป	 พ้นออกไปเสยีจำกกำยจติธำตุขนัธ์	 ไม่ต้องไป
ไหน	 หรอืท�ำอะไร	 มนัไม่มใีครท�ำอะไร	 ไม่มใีครเป็นใหญ่	 ไม่อยู่ในอ�ำนำจ
อตัตำตวัตนของใคร	มนัหลุดออกเป็นอสิระ
	 มนัหลุดออกเป็นอสิระนี่	 บำงทกีจ็บแล้วทั้งๆที่ตวัเจ้ำของไม่รู้ว่ำจบ	
ที่ว่ำไปไม่เป็น-นั่นแหละมนัจบแล้ว	และกไ็ม่ต้องไปเริ่ม-ไปจบอะไรแบบไหน
อกีต่อไป	 	 ปล่อยให้มนัจบของมนัเองๆๆ	 ของมนัอยู่อย่ำงนั้นนั่นแหละ	 ก็
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โพล่งโล่งเบำหวั-เบำเนื้อเบำตวั	สว่ำงไสวอยู่อย่ำงนั้นไป	อโหสโิสวสวว	-ผำย
มอือุทศิบุญโปรดสงัสำรวฏัไป
	 อิสระ-Freedom-ว่ำงๆ-โปร่ง-โล่งจ้ำ-ไร้ขอบเขต-ไร้คิดไร้นึก-
นโิรธนพิพำน
	 คดินกึควำมเหน็ควำมหมำย	กเ็กดิที่จติ	จติกย็่อมคดิ	จติกร็�ำพงึถงึ
อำรมณ์	 อำรมณ์กห็น่วงดงึจติให้คดินกึ	 ผสัสะกก็ระทบกนัเหมอืนคลื่น
กระทบฝั่ง	 มนักก็ลนืหำยไปกบัฝั่ง	 คดิเกดิที่จติ	 มนักค็นืหำยไปกบัจติ		
หยุดต่อรู้ต่อเหน็เสยีด้วย	คดิกช็่ำง	รู้กช็่ำง	เหน็กช็่ำง	เผลอไปกช็่ำง	ไม่ต้อง
ไปต่อรู้ต่อเหน็ไม่ต้องไปต่อคดิต่อนกึ	 ให้ตื่นๆ	 ตื่นโพล่งโล่งจ้ำออกไป				
อย่ำเฝ้ำตวัเอง
	 คนที่ชอบเฝ้ำตวัเอง	 กเ็พรำะไปที่ชอบที่ชอบๆไงล่ะ	 สะสมมุ่งเอำ		
มำหลำยชำต	ิ เอำไว้ท�ำไมกใ็ห้ประกำศสละถอนตวัมุ่งเอำตั้งเอำในธำตุขนัธ์	
กำย	จติ	รูป	รส	กลิ่น	เสยีง	เคยีงสมัผสักำย	ให้พงึขุดรำกถอนโคนเสยีให้
บ่อยๆ	 	 แม้ทำงธรรมกใ็ห้ประกำศสละถอนตวัตั้งเอำในมรรคผลนพิพำน
เสยีด้วย	เคยปรำรถนำเอำนพิพำนควำมว่ำงเปล่ำที่มนัไม่ม	ีนพิพำนว่ำงเปล่ำ	
แต่หลงตั้งเอำมุ่งเอำมีและเป็นในสิ่งที่มันไม่มีด้วยอุปำทำนตัณหำยึดติด		
ผดิต่อสจัธรรมอนจิจงั-ทกุขงั-อนตัตำ	นี่คอืควำมหลงที่สะสมมำหลำยภพชำต	ิ
ให้ขุดรำกถอนโคนออกเสยี
	 หำกแม้นว่ำยังไม่ได้ขอขมำกรรมที่เคยล่วงเกินต่อองค์คุณพระ
รตันตรยัมำในอดตีหลำยๆชำตพิุทธนัดร	 และเคยผดิต่อองค์คุณบุพกำรี
บดิำมำรดำ-ครูอุปัชชำยำจำรย์	 ผู้มคีุณผู้มพีระคุณ	 องค์คุณอนตัรยิกรรม	
จะปิดกั้นปิดบงัแสงพระสจัธรรมอยู่ตรำบนั้น	จนกว่ำจะขอขมำกรรมให้เป็น			
วมิุตกิรรม-อโหสกิรรม
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		 นิพพำนเป็นผลจำกกำรคลำยตัวของอนัตตำจิตประภัสสรเดิมแท	้
ที่ถูกควำมหลงห่อหุ้มมดืมดิปิดกั้นปิดบงัมำแสนนำน	 พงึวำงใจ	 คลำยจติ-
คลำยกรรมเสยีด้วยขอขมำกรรมอโหสกิรรมวมิุตกิรรม	 หำอ่ำนละเอยีดใน
เรื่อง	 คลำยกรรมด้วยธรรมนูญชวีติประจ�ำวนั-กำรเทน�้ำอุทศิบุญ	 ฯลฯ	 ใน	
เฟซบุ๊ก-ธรรมะกบัพระอ.สุวฒัน์	 และในหนงัสอืมนุษย์เกดิมำท�ำไม?	 เล่ม				
๑๘-๒๐-๒๑-๒๒-๒๓	มวีำงที่ห้ำงหนงัสอืทั่วไป	๔๐๐	แห่งทั่วประเทศ	และ	
ที่ห้องสมุดทั่วประเทศ
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๗๒. ชีวิต คืออะไรกันแน่?  และคุณคือใคร  
และชีวิตต้องการอะไร? 

 
	 ชวีติกอ็นจิจงั	 พงึให้สกัแต่ว่ำ-พอใจตำมม-ียนิดตีำมได้	 เรยีบง่ำย
อย่ำเรยีบยำก	มนัทุกข์		อย่ำดนัเข้ำใส่	ชวีติอนจิจงั	อย่ำจรงิอย่ำจงั	ชวีติพงึ
มแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวำง	 จะไม่ต้องทุกข์มำกนกั	 หำอยู่หำกนิ	 ควำมเป็น
ควำมอยู่	ให้ท่ำมกลำงวำงไป	ไม่เลอืกอะไร	ไม่ตรงอะไร	ท�ำได้เท่ำไรกเ็ท่ำนั้น	
ไม่ต้องไม่ตั้งไม่มุ่งไม่หมำย	พงึถำมตวัเองว่ำ	อะไรคอืควำมส�ำเรจ็?	และคุณ
คอืใครกนัแน่	?
	 โลก	 คอืหมู่สตัว์	 ไม่มอีะไรเป็นของตน	 จ�ำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป	
ไม่อยู่ในอ�ำนำจ	 ไม่เป็นใหญจ�ำเพำะตน	 เป็นทำสแห่งตณัหำ	 ไม่อิ่มในกำม		
แม่น�้ำยงัมวีนัพร่องและเตม็	แต่ตณัหำ	หำเป็นเช่นนั้นไม่	!			มนุษย์จะไม่ได้
รบัสำระประโยชน์ใดๆ	 ไปจำกสงัสำรวฏัเลย	 นอกจำกหลงสร้ำงและเสวย
วบิำก	 เกดิ–ตำยๆๆ	ไม่หยุดหย่อน	ชวีติท่ำนต้องกำรอะไรกนัแน่?	จะยอม
เป็นทำสแห่งตณัหำอย่ำงนั้นหรอื?
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	 สำธุ	อโหส	ิทุกอย่ำงอโหส	ิโสววว	ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้ำ	จงทั่วๆ	
กนัตลอดไป	
	 พงึจบทั้งเส้นทำงระยะทำงและผู้เดนิทำงเสยีเถดิ	 กำรเดนิทำงเป็น
วบิำก–ล�ำบำก	เป็นทุกข์	
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๗๓. ธรรมะจากต้นไม้
ในอุทยานธรรมวิปัสสนามวกเหล็ก  

 
  นพิพำน	ไม่เนื่องด้วยกำยจติ-อตัตำ-เจตนำ-ตณัหำอุปำทำนกำรยดึตดิ
 		ปุถุชนคนหนำจะหลงเอำอตัตำไปหำอนตัตำจตินพิพำน
 		อรยิชน	 จะท�ำอะไรในควำมเป็นควำมอยู่	 จะไร้ร่องรอยอตัตำเจตนำ
กรรม
 		ทุกสรรพสิ่งในโลก	 แม้กำยจติชวีติสตัว์โลกล้วนอนจิจงั	 เสื่อมสลำย
คลำยหลุด-วมิุตหิลุดออกของมนัเองอยู่แล้ว
 		ไม่พงึหลงเอำอตัตำไปซ้อนอนตัตำจติเดมิให้เป็นกรรมอกี
 		อย่ำเอำกรรมไปซ้อนมโน	ให้มกีรรม	มโนพงึไม่มกีรรม
 	ไม่ยดึตดิ-คลำยจติออก	จติกห็ลุด	วมุิตหิลุดออกจำกขนัธ์ก	็ขนัธวมุิติ	
นโิรธนพิพำน
 		นพิพำน	ว่ำงๆ	ไม่มอีตัตำตวัตน	จงึอนตัตำ
   นพิพำน	ท�ำเอำไม่ได้	ท�ำเป็นกรรมไปเกดิ	นพิพำนพ้นกรรม-พ้นเกดิ
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 		ปฏบิตับิ�ำเพญ็-สมำธ-ิสตปิัญญำ	ท�ำเป็นกรรม	“ไป”	เกดิ	
 		เหน็	ได้ยนิ	ฯ	รู้เหน็	อะไรๆ	กไ็ม่อะไรกบัอะไร	กช็่ำงๆ	ไป	พงึวำงใจ
ให้เป็น	ชวีติจะง่ำยขึ้น
 		เหน็กช็่ำง	ได้ยนิกช็่ำง	ฯ		ไม่ต่อรู้	ไม่ต่อเหน็	ไม่ต่อได้ยนิ	ฯ	ตื่นโพล่ง	
กว้ำงๆ	เลยๆ	ไปเสยี
 		เหน็คนให้เลยคนออกไปฯ	เหน็ภูเขำ	ต้นไม้	ฯ	กใ็ห้เลยๆ	ภูเขำต้นไม้
ออกไป
 		เหน็	..ฯ	กไ็ม่จ้องจะต้องเหน็	ไม่ต้องดู-รู้เสยีก่อน-สงัเกตเสยีก่อน	ก็
ไม่จ้องจะต้องเหน็	ไม่เป็นกรรม
 		เรำตถำคต	กล่ำวว่ำ	เจตนำเป็นตวักรรม	เป็นกรรมกเ็อำไปเกดิ			ไม่
เกดิเสยีด้วยไม่ท�ำกรรม
 		สรรพสิ่งในโลก	 ล้วนว่ำงเปล่ำจำกอตัตำตวัตนเรำ-เขำ	 เป็นอนตัตำ-
ว่ำงเปล่ำจำกตวัตน
 		ธรรมเป็นอนตัตำธรรม	กำยจติ	ก็อนตัตำจติ	อยู่แล้ว
 		ไม่พงึเอำอตัตำ-เจตนำกรรม	 ไปซ้อนมโน-อนตัตำ	 มโนว่ำงเปล่ำอยู่
แล้ว	อย่ำให้มโนมกีรรม
 		เมื่อใดวำงใจเป็น	ไม่กรรมซ้อนมโน	ไม่มมีโนกรรม	กำย-วจกีรรม	ก็
ไม่ม	ีศลีกำย-วำจำ-ใจ	กบ็รสิุทธิ์
 		เมื่อใด	 รู้ตื่นรู้	 ทิ้งรู้	 -ตื่นโพล่ง	ทิ้งโพล่ง	ตื่นโพล่งให้ไว	ทิ้งโพล่งให้
ไวฯ	นั่นเป็นศลี-สมำธ-ิปัญญำ-ปัญญำวมิุต-ิมรรควมิุตไิปแล้ว	นโิรธนพิพำน
แล้ว-ว่ำงแล้ว
 		นพิพำน	หำเอำไม่ได้	ท�ำเอำไม่ได้	ว่ำงๆ	หำเอำ-ท�ำเอำไม่ได้		มวี่ำง-
เป็นว่ำงไม่ได้
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 		ยิ่งปฏบิตัเิจรญิสตปิัญญำหำนพิพำน	นั่นยิ่งหลงสร้ำงและเสวยวบิำก
ล�ำบำกแล้ว	หลงสร้ำงเหตุสมุทยัแห่งทุกข์เสยีเองไม่รู้ตวั
 		คลื่นเกดิแต่ทะเล	 กก็ลนืหำยไปกบัทะเล	 	 คดิเกดิแต่จติ	 กค็นืหำย		
สู่จติ	ฉนันั้น
 		อนตัตำจติประภสัสรผ่อง-ว่ำงเปล่ำอยู่แล้วแต่เดมิ	 พงึวำงใจ	 ปล่อย
ให้เป็นอย่ำงเดมิที่เคยเป็น	อย่ำเอำอตัตำกรรมไปใส่มโนอนตัตำจติเดมิ
 		พงึวำงใจ	คลำยจติ-คลำยกรรมด้วย	-	อโหสโิสวสวว-ทุกอย่ำงอโหส	ิ
-	 ขอให้ทุกชวีติจติวญิญำณ	 จงได้มสี่วนแห่งบุญข้ำฯ	 ทั่วๆ	 กนัตลอดไป	
โสววว	(ผำยมอื-เทน�้ำอุทศิไป)
 	ตื่นโพล่ง-ทิ้งโพล่ง	โล่งจ้ำ	ทิ้งจ้ำฯ	ไม่แช่ไม่ทรง	ไม่เกำะไม่เฝ้ำตวัเอง
 		สตติวัรู้	 กช็่ำง-ไม่รู้กช็่ำง	 ไม่แช่ไม่ทรงฌำน	 วำงรู้	 ไม่ตดิยดึคำรู้						
ตดัซะรู้	จงึตรสัรู้
 		คำถำปิดอบำยนรก	๓	ข้อ	
  ๑.	ให้ตื่นๆ	โพล่งๆ	จ้ำๆ-ทิ้งจ้ำ-อโหสโิสวสวๆๆ-ขอให้มสี่วนบุญข้ำฯ  
	 	 ๒.	เหน็	ได้ยนิฯ	รู้เหน็อะไรๆ	ให้ช่ำงๆ	ไป-ให้สกัแต่ว่ำๆ	ไปฯ		
	 	 ๓.	ขมำกรรมบทใหญ่ทุกเช้ำ-เยน็
 		นพิพำน	อยู่บนพื้นฐำนแห่งควำมว่ำงเปล่ำอยู่เองแล้วแต่เดมิ	ยดึเอำ
อะไรๆ	ไม่ได้เลย	ไม่มอีะไรเป็นของตน		จ�ำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
 		พงึมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวำง-ท่ำมกลำงสุญญตนพิพำน-ว่ำงเปล่ำ
 		ทุกข์	เพรำะหลงเข้ำไป	ยดึเอำสรรพสิ่งที่ยดึเอำไว้ไม่ได้	-	ชวีติยงัจะ
ต้องกำรอะไรอกีหรอื	?
   พุทธศำสนำแท้จรงิ	คอืสจัธรรมแห่งควำมไม่ยดึตดิในอุปำทำนตณัหำ 
หำใช่บญัญตัใินรฐัธรรมนูญไม่	 และไม่ใช่โกนหวัห่มขำวห่มเหลอืงห่มแดง		
สใีดไม่	แต่ถ้ำรู้จกัปลงปล่อยวำง	นั่นแหละศำสนำ
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   ควำมสุขกอ็นจิจงัชั่วครำว	ยดึเอำไม่ได้	แต่เรยีบง่ำยหลุดพ้นจำกกำร
ยึดเอำสุขและทุกสรรพสิ่งในโลกใช้ธำตุขันธ์และสรรพสิ่งอย่ำงปล่อยวำง	
และพอดี
   ศำสนำแห่งสจัธรรมควำมว่ำงเปล่ำ-สุญญตนพิพำน	 เป็นอนจิจงั
เสื่อมสลำยคลำยหลุด	ไม่ยดึตดิกนัอยู่อย่ำงนี้เป็นธรรมดำ
   ถ้ำยงัคงตั้งใจ	 กย็งัมใีจให้เอำมำตั้ง	 เป็นกรรมมเีจตนำอตัตำตวัตน		
ไม่อนตัตำ-ไม่ว่ำง	ไม่นพิพำน
   อย่ำ	 อนจิจงัฯ	 แต่ปำก	 แต่พงึแจ้งแก่ใจว่ำ	 ทุกสรรพสิ่งเสื่อมสลำย
คลำยตวัมนัเองตลอด	 ยดึเอำไม่ได้	 ทรงสอนให้ปลงขนัธ์	 ปล่อยวำงขนัธ์	
ไม่ใช่ปฏบิตัหิรอืเจรญิขนัธ์
   สมำธธิรรมชำตขิองอนตัตำจติเดมิปภสัสร	 ว่ำงเปล่ำอยู่แล้วของ			
มนัเอง	ท�ำเอำด้วยอตัตำไม่ได้		ได้แต่ตณัหำ
   หัวใจบรรลุธรรม	 	 อยู่ที่คลำยกรรมคลำยจิต	 	 ด้วย-อโหสิโสววว			
จงมสี่วนบุญข้ำฯทั่วกนั
   “เธอพงึแลดูพระองัครีสพุทธเจ้ำ	 ผู้ไพโรจน์อยู่	 ดุจตะวนัส่องสว่ำง		
อยู่กลำงหำว	ฉะนั้นฯ”
   เป็นคนเก่งและดกีช็่ำง	 ไม่พงึตดิยดึ	 ท�ำดแีล้วไม่เอำดนี่ะ	 ท�ำได้				
ไหมล่ะ?
 		เจรญิสตติวัรู้เพื่อไปกั้นกเิลส	 แล้วตวัรู้ตวักั้นจะวมิุตไิด้อย่ำงไร?
เจรญิแล้วเอำสตไิปไหน??
 		วบิำกกรรมปิดกั้นอนตัตำจติ	 ดุจพำยุฝนมดืมดิปิดบงัตะวนั	 พงึ
สลำยคลำยเมฆหมอกพำยุจำกตะวนั	 คลำยกรรมจำกอนตัตำจติ	 ด้วยขมำ
กรรม-อโหสกิรรม
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 		ชวีติต้องกำรอะไร?	 ชวีติกอ็นจิจงั	 พงึเรยีนรู้ที่จะมแีละใช้ชวีติที่
ปล่อยวำง
 		เจตนำบ�ำเพญ็ภำวนำใด	ถ้ำท�ำให้มขีึ้นเจรญิขึ้น	ภำวนำนั้น	กเ็รยีกว่ำ	
-ภำวนำตณัหำ	เอำไปเกดิ
 		สตัว์โลกหลงเจตนำท�ำกรรม	๓	 อย่ำง	 ม	ี ๓๑	 ชั้นภูมสิงัสำรวฏัเกดิ
รองรบั	หลงท�ำบุญ-ท�ำบำป-ท�ำสมำธสิมถะตบะฌำนญำณฯ
 		ท่ำนตื่นๆ	ตื่นโพล่ง-จ้ำ	อโหสแิล้วหรอืยงั?
 		เทน�้ำแบบไม่อะไรกบัอะไร-วมิุตหิลุดธำตุขนัธ์-ขนัธวมิุตหิรอืยงั?
 		ท่ำนเลกิหลงหรอืยงั?	 แข่งขนักบัสงัคม-ตวัเอง-จรงิจงั-มุ่งหวงัตั้งเอำ
ในควำมสุขควำมเจรญิ
 		สมมุตใิช้ให้พอด-ีชวีติเรยีบง่ำย-เรื่องไม่มำก-ไม่มำกเรื่อง	 	 ยอมรบั-
มกัน้อย-สนัโดษ-ก้นพอนั่ง-หลงัพอนอน	 ฯลฯ	 อนจิจงัชั่วครำว	 นี้เป็น
สจัธรรมบนพื้นฐำนนพิพำนไม่ยดึตดิ
 		ชวีติเกดิแต่กรรม	 พบกนัคบหำอยู่กนิ	 เป็นพ่อแม่ลูก-ผวัเมยี-
ญำตมิติร-สงัคม		คบหำเป็นอยู่ด้วยกนัได้	แต่ไม่พงึตดิยดึกนัให้เป็นทุกข์
 		ทรงตรสัเหตุ	 และควำมดบัเหตุฯ	 พงึดบัเหตุควำมหลงเข้ำไปยดึตดิ
สรรพสิ่งที่ยดึเอำไม่ได้		เหตุดบั	ทุกข์จงึดบั
 		ค�ำสอนที่ให้เอำชนะใจตนเอง	กค็อืสอนให้หลงสร้ำงเหตุสมุทยัตณัหำ	
ให้เอำชนะไม่ปล่อยวำง
 		ชวีติ	 กอ็นจิจงั	 เกดิ-ตำยไม่จรงิ	 เป็นสมมุตมิำยำ	 แต่เรำหลงจรงิจงั	
จงึเป็นทุกข์
 		จติ	 คอืหลงคดิ-ยดึอุปำทำน-ที่จองจ�ำภพชำตฯิ	 พงึตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ	
ไร้คดินกึหลุดออกไปกว้ำงๆ
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 		ปล่อยวำง-ฝึกใจ-คลำยจติ-คลำยกรรม	ฝึกเอำ	ท�ำเอำไม่ได้	ไม่คอย
วำง	แต่มนัวำงเอง
 		ทำน	 กำรให้สิ่งของ-ธรรมทำน-อภยัทำน	 ยิ่งให้ยิ่งคลำย	 นพิพำน	
เป็นผลจำกกำรคลำยตวัของอนตัตำจติ
 		หลงเอำสงบ-สุข	กนัมำก	แม้ดอ็กเตอร์-ป.สี่	แม้จะโกนหวัห่มผ้ำขำว
ผ้ำเหลอืงหรอืลำยดอก	 กห็ลงได้พอกนั	 	 เพรำะหลงหำสรรพสิ่งที่อนจิจงั
อนตัตำ
 		ตอบค�ำถำมตวัเองได้หรอืยงัว่ำ	เกดิมำท�ำไม-ชวีติ	ต้องกำรอะไร???
 		ถ้ำยังไม่ขอขมำกรรม-ประกำศสละถอนขุดรำกถอนโคน“ตัวมุ ่ง     
ตั้งเอา”	 อยู่ตรำบใด	 ก�ำแพงเมฆกรรมก็คงปิดกั้นแสงพระสัจธรรมอยู่			
อย่ำงนั้น
 		วำงใจเป็น	 กเ็ป็นศลีแล้ว	 จะกี่ร้อยข้อกอ็ยู่บนพื้นฐำนที่วำงใจเป็น	
มโนไม่มกีรรม	ศลีกบ็รสิุทธิ์
 		ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	จบตวัปฏบิตัิ
 		จงยอมรบัว่ำ-ไม่มอีะไรที่จะได้ดงัใจเรำไปทั้งหมด

Admin.Kingkan
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๗๔. ครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้า
...คือบ้านที่น่าอยู่ที่สุด?  

 
	 บ้ำนที่อนจิจงั	 อำศยัอยู่พกัชั่วครำว	 น่ำอยู่ส�ำหรบัวฏัฏะที่วนเกดิ	
แก่เจบ็ตำยไป	 เป็นวบิำกที่ล�ำบำก	 ไม่มอีะไรเป็นของตน	 ไม่อยู่ในอ�ำนำจ			
จ�ำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป	 พงึวำงใจให้เป็น	 	 ทุกข์สุขอย่ำพงึเหน็ว่ำแตกต่ำง	
ชวีติจะง่ำยขึ้น
	 ทรงตรสัสอน	 :	 อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 ชวีติกอ็นจิจงั–อนตัตำ	
เลอืกไม่ได้	ไม่ยั่งยนื	ยดึกนัไม่ได้	ยดึกนัไม่ตดิ-เกำะรั้งกนัไว้ไม่อยู่	อนจิจงั
มนัสลำยคลำยออกอยู่ตลอด	 ชวีติพงึไม่ยดึไม่ตดิ	 เป็นพ่อแม่ลูกกนั	 สำมี
ภรรยำกนั	ญำตสินทิมติรสหำยรกักนั	 โภคทรพัย์สรรพสิ่งในโลก	ยดึไม่ได้	
ยดึไม่ตดิ	จงึไม่พงึยดึตดิ	ชวีติกง็่ำยขึ้น	

Admin.Kingkan
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๗๕. ความหลุดพ้นจากทุกข์ อย่างแท้จริง   
 เพจ-น�าเสนอแนวทางการด�าเนนิชวีติมนษุย์ว่า :	ชวีติควรมคีวำม
หวงัดุจเป็นแสงส่องสว่ำงแห่งชวีติ	เพื่อจุดประกำยให้เกดิ-ควำมรกั-ศรทัธำ-
สนัตภิำพ	ควำมหวงัท�ำให้ชวีติมคีวำมหมำยต่อสู้เพื่อมชีวีติอยู่ต่อไป	จงึควร
ช่วยเหลือคนรักและญำติมิตรผู้คนรอบข้ำงให้ควำมหวังควำมฝันของเขำ
เหล่ำนั้น	ให้มั่นคงอยู่ต่อไปเท่ำที่ช่วยได้ฯ
	 ค�ำสอนท�ำนองเดยีวกนันี้	 มใีนสงัคมปัจจุบนัเป็นอนัมำก	 ท่ำนเหน็
ว่ำเป็นค�ำสอนให้ชวีติหลุดพ้นจำกทุกข์อย่ำงแท้จรงิใช่หรอืไม่??
	 วสิชัชนำว่ำ	 -	 ควำมหลุดพ้นจำกทุกข์อย่ำงแท้จรงิ	 ได้แก่ควำมไม่
เกดิอกี	 คอืนพิพำน	 สจัธรรมนพิพำน	 คอืเนื้อหำแห่งควำมไม่ยดึตดิใน
อุปำทำนตณัหำและภพชำตฯิ
	 จำกค�ำสอนข้ำงต้นที่กล่ำวว่ำ	 	 “ชวีติ คอืความหวงั-ความรกั-
ศรทัธา-และสนัตภิาพ”	 เหน็ว่ำเป็นค�ำสอนให้ยดึตดิสรรพสิ่งในอุปำทำน
ตณัหำ	 แทนที่จะหลุดพ้นจำกทุกข์	 แต่กลบัจะเป็นเหตุให้เกดิควำมทุกข์		
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เสยีเอง		เพรำะหลงเข้ำไปยดึเอำในสิ่งที่ยดึเอำไว้ไม่ได้				
	 สพัเพ	สงัขำรำ	อนจิจำ	ฯ	สพัเพ	ธมัมำ	อนตัตำต	ิฯ	สงัขำรทั้งหลำย
ทั้งสังขำรโลก-สังขำรธรรม-ธำตุขันธ์สังขำรร่ำงกำยจิตใจ	 หรือสรรพสิ่ง				
ทั้งหลำยทั้งปวงในโลก	ล้วนตกอยู่ภำยใต้กฎอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	ยดึเอำ
ไว้ไม่ได้	 อนจิจงัยดึไม่ตดิ-เกำะรั้งเอำไว้ไม่อยู่	 ต่ำงผนัแปรเสื่อมสิ้นสลำย
คลำยตวัมนัเองอยู่ตลอดเวลำ	 ยดึไม่ตดิ-เกำะไม่อยู่	 ถ้ำเข้ำไปยดึ	 เข้ำไป		
ขดัแย้งกฎของโลกธำตุจกัรวำล	 จะเกดิทุกขงัขึ้นมำทนัท	ี เพรำะสรรพสิ่ง
ล้วนเป็นอนตัตำ-ว่ำงเปล่ำ	 ไม่มอีะไรเป็นของอตัตำตวัตนของใครที่ยดึเอำ	
ได้เลย	 เลอืกไม่ได้	 ชวีติคำดหวงัไม่ได้	 ถ้ำเริ่มหวงั	 กผ็ดิหวงัทนัททีี่หวงั	
เพรำะอนจิจงัเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอน	 ไม่มอีะไรของใคร	 สรรพสิ่ง
มนัล้วนว่ำงเปล่ำ
 “ชวีติกอ็นจิจงั ล้วนไม่ยั่งยนื เป็นมายา ว่างเปล่าจากอตัตาตวัตน
เป็นอนตัตาไม่ใช่ของจรงิเลอืกไม่ได้!!” คำดหวงัตั้งเอำ-ตั้งเป้ำหมำยโครงกำร 
เอำ	 มทีั้งสมหวงั–ผดิหวงั	 ควำมหวงัควำมฝัน-ควำมรกัและสนัตภิำพ	 เป็น
มำยำไม่ใช่ควำมจรงิ	 อนจิจงัไม่มคีวำมสงบหรอืไม่สงบ	 ไม่มคีวำมสุขสนัต	ิ
อนจิจงัไม่เคยหยุดนิ่งหรอืสงบสุข	 มแีต่ทุกขงั	 และอนตัตำ	 เลอืกไม่ได้			
ชีวิตพึงท่ำมกลำง	 ไม่เลือกอะไรข้ำงไหน	 ไม่ตรงอะไร	 ไม่ตัดสิน	 แต่พึง	
ปล่อยวำง
	 ชีวิตไม่พึงยึดติด	 ไม่พึงมุ่งหวังตั้งเอำในสรรพสิ่งที่ยึดเอำไม่ได้		
ชวีติพงึมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวำง		วำงรู้–วำงใจให้เป็น	ชวีติจะง่ำยขึ้น
	 จงึให้พงึขอขมำกรรม	 ประกำศสละถอน	 ตวัควำมมุ่งหวงัตั้งเอำ
ด้วยตณัหำให้มำกบ่อยๆ	เนอืงๆ
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๗๖. ค�าว่า “จิตที่ฝึกดีแล้ว มีความสุข”  
พระพุทธะไม่ได้ตรัสอย่างนั้น อย่ากล่าวตู่พระองค์ !!  

 
	 จติกอ็นจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 ควำมสุขกอ็นตัตำ	 ล้วนว่ำงเปล่ำ	 ยดึ
เอำไม่ได้	 ถ้ำยดึกต็ณัหำ	 ทรงให้ปลง	 ไม่ใช่ปฏบิตั	ิ ถ้ำฝึกจติกฝ็ึกตณัหำ		
ท่ำนไม่ได้สอนอย่ำงนี้!										
 “จติที่ฝึกดแีล้ว น�าความสุขมาให้” (!?)
	 จะอยำกทำงต�่ำ	 หรอือยำกทำงสูง	 กเ็ป็นกรรมกเิลสเจตนำตณัหำ
สมุทยัสจัตวัเดยีวกนั	เป็นทุกขสจั	ไม่นโิรธมรรค		ไม่สตปิัญญำวมิุต	ิธรรม
กอ็นตัตำธรรม	จติกอ็นตัตำจติ	กส็พัเพ	 ธมัมำ	อนตัตำตฯิ	 ของมนัเองอยู่
แล้ว	 จงึไม่พงึหลงเข้ำไปรู้ไปดูไปเหน็ให้เป็นวบิำก	 พงึสกัแต่ว่ำ	 วำงรู้วำงดู
วำงเหน็วำงใจให้เป็น	 สรรพสิ่งรวมลงสู่วมิุต	ิ สตปิัญญำญำณทสัสนะวมิุติ
หลุดพ้นไปเสยี	ไม่แบก-ไม่วำง	แต่วำงเสยีก่อนวำง
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	 ตวัฝึกน่ะมนัตวัอะไร?	 จะวมิุตหิลุดพ้นขนัธวมิุตญิำณฯ	 เมื่อไร	
เข้ำไปแบก	แล้วค่อยวำง	ไม่วบิำกหรอื?	
	 ให้วำง	ให้ปลง	ไม่ทรงสอนให้ปฏบิตัอิตัตำซ้อนอนตัตำ
	 เจตนำหงั	 กมัมงั	 วทำมฯิ	 วำงเจตนำกมัมงัเสยี	 ทรงให้ปลง	 ไม่ใช่
ปฏบิตักิรรมไปเกดิ	ทรงสอนให้จบ	ไม่เริ่ม-ไม่จบ	แต่จบทนัททีี่ไม่เริ่ม
	 ค�ำว่ำ	 “สตมิาปัญญาเกดิ”	 นี้	 ถำมว่ำ	 จะเอำสตเิอำปัญญำใช่ไหม			
จะเอำนพิพำนใช่ไหม	?
	 ถ้ำใช่!	 กต็ณัหำอุปำทำนฯ	 ภพชำตเิกดิตำมมำครบปัจจยกำรเอำ		
ตวัโมหะอวชิชำหลงไปเกดิอกี
	 ค�ำว่ำ	“ฝึกสตทิุกขณะจติ”	นั้น	กจ็ะถำมว่ำ	เอำอะไรไปฝึก	?
	 กอ็ตัตำเจตนำตณัหำอุปำทำนไปฝึก	อตัตำทบัซ้อนอนตัตำต	ิกรรม
ซ้อนมโน	 มโนกเ็กดิกรรมทุกขณะจติ	 ทรงตรสัสอนให้วำงใจ	 ไม่ใช่ปฏบิตั	ิ				
ไม่เอำใจมำตั้ง	แต่ให้วำง	วำงใจให้เป็น	ชวีติกง็่ำยขึ้น
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๗๗. ความหลุดพ้นจากทุกข์ อย่างแท้จริง 
  

	 เพจค�ำสอนจำกพระสงฆ์เกจอิำจำรย์สำยวดัป่ำ	 สอนว่ำ	 :	 “เมื่อใจ
สงบ ความสุขกเ็กดิที่นั่น ไม่ได้เกดิที่อื่น ใจสบายเท่านั้นแหละความสุข  เมื่อ
ใจสบาย ท�าอะไรกส็บาย ท�ามาหากนิค้าขายอะไรทุกสิ่งอย่าง เรากส็ุขสบาย   
ธรรมย่อมน�าความสุขมาให้”
  พระอ.สวุฒัน์ :		วสิชันำว่ำ	สงบ-ไม่สงบ	สบำย-ไม่สบำย	กใ็ห้พงึ
รวมลงสู่วมิุต	ิ ไม่ยดึไม่ตดิ	 ไม่พงึอุปำทำนตณัหำ	 ไม่พงึหลงสุขสงบสบำย	
อนจิจงั	ถ้ำเหน็แจ้งแก่ใจว่ำอนจิจงัมนัคลำยสลำยเสื่อมตลอด	ถ้ำขดัแย้งเข้ำ	
ไปยดึตดิ		กต็ณัหำสมุทยัแห่งทุกข์ทนัท	ีสบำยกช็่ำง	ไม่สบำยกช็่ำง	อย่ำยดึ!
		 ค�ำสอนสำมตะกร้ำ-พระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ	์
ทรงตรสัสอนให้พงึรวมลงสู่กำรคลำยออกหลุดออก	 คอืวมิุตหิลุดพ้นออก
เสยีจำกกำรเกดิ	 เนื้อหำพระสจัธรรมนพิพำน	ไม่ยดึตดิอุปำทำนตณัหำ	ดบั
โมหะอวชิชำตวัหลงเข้ำไปรู้ไปทั่ว	 ญำณทสัสนำจรรู้ไปทั่ว	 ทรงให้ตดัญำณรู้					
จงึวมิุตญิำณทสัสนะ
	 ชวีติ	คอือะไรกนัแน่?	และคุณคอืใครและชวีติต้องกำรอะไร	(?)
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๗๘. ชีวิตมีแต่อนิจจัง...ไม่ยั่งยืน 
  

	 ค�ำว่ำ	“เริ่มต้นด ีชวีติด”ี	ค�ำนี้ใช้กบัโลกที่มอีะไรให้เริ่มต้น	แต่ไม่เคย
จบชวีติเกดิ-ตำย	 	 สมมุตวิ่ำตำยแล้ว	 เกดิอกีๆๆๆ	 เป็นไปตำมกรรมที่เริ่ม	
เอำไว้	ค�ำว่ำ	“ชวีติด”ี	น่ะมจีรงิไหม	(!?)	
	 ชวีติมแีต่อนจิจงัไม่ยั่งยนื	 ชวีติมแีต่ทุกขงั	 ขงัแต่ทุกข์	 ไม่เคยมดีมีี
สุข	ชวีติเป็นอนตัตำไม่เป็นใหญ่ด้วยอตัตำของใคร	ไม่อยู่ในอ�ำนำจบญัชำกำร
ด้วยอตัตำของใคร	 กอ็นตัตำปรำศจำกอตัตำอยู่แล้ว	 ให้ยอมรบัว่ำชวีติ	 พงึ
เรยีนรู้ที่จะมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวำง
								วำงรู้วำงเหน็เสยี	 ไม่ต่อรู้ไม่ต่อเหน็อกี	 วำงใจไม่เอำใจมำตั้ง	 วำงใจ
เป็น	ชวีติกง็่ำย	(แบบเรยีบง่ำย	ไม่เรยีบยำก	วบิำกล�ำบำก	!!)
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๗๙. ความสุข
  

	 มคี�ำกล่ำวว่ำ	 	 “ความสุข ไม่ได้เกดิจากทรพัย์สมบตั ิ เกยีรตยิศ 
อ�านาจ แต่อยู่ที่ว่าเรามสีต ิ รู้ทนัอารมณ์ของตนและมปีัญญา รู้เท่าทนั
ธรรมดาโลก  หรอืไม่”  
 พระอ.สวุฒัน์ ขอวสิชัชนาว่า :	 ควำมสุขที่ไม่ยั่งยนื	 เป็นอนจิจงั
ชั่วครำวแล้วเสื่อมสลำย	 เป็นทุกขงัเท่ำนั้น	 สุขโดยปรมตัถ์ไม่เคยมโีมหะ			
คดิว่ำม	ี เป็นอนตัตำว่ำงเปล่ำจำกอตัตำตวัตน	 ไม่อยู่ในอ�ำนำจของใคร						
คนหลงเท่ำนั้นที่วิ่งหำ(ตณัหำ)	สิ่งที่ว่ำงเปล่ำ
	 ทรงตรสั-ให้พงึเหน็สุข	 โดยควำมเป็นทุกข์	 พงึเหน็ทุกข์โดยควำม
เป็นลูกศรเสยีบแทง	 พงึเหน็ควำมไม่สุข-ไม่ทุกข์	 โดยควำมเป็นอนจิจงั					
ไม่เที่ยง	เป็นอนตัตำ	ล้วนว่ำงเปล่ำ	
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๘๐. คนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกจริงๆ  
 

	 	 สตัว์โลกหลง	..
	 	 หลงเข้ำไปยดึเอำในสิ่งที่มนัยดึเอำไว้ไม่ได้		
	 	 ทรงตรสัรู้ตรงนี้
	 	 ถ้ำหยุดหลง-หยุดยดึ	กห็ยุดหลง	หยุดยดึ	
	 	 ด้วยหยุดอยำกในตณัหำ	๓		อย่ำง
	 	 ตณัหำดบั-ทุกข์ดบั	จบ
	 	 ตณัหำดบั	ต้องอวชิชำโมหะดบั
	 	 ด้วยไม่เข้ำไปหลงรู้	วำงรู้วำงเหน็	
	 	 วำงใจให้เป็น	ทุกข์กด็บัฯ
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๘๑. จิตที่อิสระ  
 

	 มหำเศรษฐเีมอืงไทย	-จรูญ	ชนิธรรมมติร		มหำเศรษฐอีนัดบัที่	๒๓	
ของประเทศ	เจ้ำของทรพัย์สนิมูลค่ำ	๔๐,๐๐๐	ล้ำนบำท	ถำมหำ “จติที่อสิระ” 
	 เพจนี้	 บ่นมำยดืยำว	 ถงึกำรค้นหำควำมเป็นอสิระจำกชวีติ	 ตั้งแต่
ท�ำงำนเป็นลูกจ้ำง	 จนถงึนำยงำน	 นกัธุรกจิ	 นกัลงทุน	 จนกระทั่งเป็นมหำ
เศรษฐอีนัดบัต้นๆ	ของประเทศ	กย็งัถำมหำว่ำ	
 “ปัจจุบนัจติกย็งัไม่มอีสิระ”   
	 จะถำมหำอสิระจำกตรงไหนกนั
	 ขอเชญิสมำชกิช่วยกนัแชร์ธรรมทำนกนัหน่อย	
	 จติ-แท้จรงิแล้ว	 จติเดมิเขำอนตัตำจติประภสัสรอยู่แล้วแต่เดมิ	แต่
เศร้ำหมอง	เพรำะกเิลสที่จรเข้ำมำ	ดงัมพีระบำลกีล่ำวแสดงไว้ว่ำ		“ปภสัสรงั 
จติตงั อาคนัตุเกเสห ิอุปกเิลเสหฯิ”
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	 กำย-จติ	และสรรพสิ่งในโลก	ล้วนอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	เป็นอสิระ
เช่นนี้อยู่แล้วแต่เดมิ	แต่ที่ไม่เป็นอสิระ	เพรำะกเิลสตณัหำจรเข้ำมำปิดบงัห่อ
หุ้มจติจนมดืมดิไม่อสิระสว่ำงไสวผ่องใสปภสัสรดงัเดมิ
	 เพรำะกิเลสตัณหำเป็นตัวเข้ำมำบงกำรจนจิตหลงตกเป็นทำสตัณหำ	
หลอกใช้	จติหลงเข้ำไปรบัรู้รบัทรำบทำงทวำร	๖	ตำ	หูฯ	ขณะเหน็	ได้ยนิ	ฯ	
กเ็ข้ำไปยดึว่ำ-มตีวัเองในเหน็	ได้ยนิ	ฯ	ทุกครั้ง	เอำอตัตำตวัตน	เจตนำกรรม
เข้ำไปซ้อนทบับดบงัอนตัตำจติเดมิจนมดืมดิไม่อสิระดงัเดมิ
	 ทรงตรสัสอนพำหยิะว่ำ	ให้พงึ	“สกัแต่ว่า”	ท่ำมกลำงวำงใจไม่ยดึตดิ
กบัทุกสรรพสิ่ง	พงึให้ปล่อยวำงทุกครั้งในขณะที่เหน็	ได้ยนิฯ	ไม่มตีวัเองใน
เหน็	ได้ยนิ	ฯ	เช่นว่ำ	:	เหน็คน	ให้เลยๆ	คนออกไปฯ	เหน็ภูเขำต้นไม้ฯ	กใ็ห้
เลยๆ	 ภูเขำต้นไม้ออกไปกว้ำงไกล	 ไร้ร่องรอยขอบเขตคดินกึฯ	 พงึให้ตื่น
โพล่งโล่งจ้ำออกไปให้ไร้ขอบเขต
	 ไม่แช่-ไม่ทรง	 ไม่เฝ้ำตวัเองฯ	 เช่นนี้	 กจ็ะวมิุตหิลุดพ้นออกไปจำก
ธำตุขนัธ์กำย-จติ	 วมิุตหิลุดพ้นออกไปแล้วจำกจติญำณตวัรู้	 จติญำณย่อม
หลุดพ้นเป็นอสิระ	ตรงกบัค�ำว่ำ-Freedom-นพิพำน
	 อำรมณ์กระทบทวำร	๖	ตำ	หูฯ	ท�ำให้จติเหน็	ได้ยนิ	ฯ	นี้เป็นกรรม
เก่ำ-เป็นวบิำกจติ	นี้ห้ำมไม่ให้เกดิห้ำมไม่ได้	ทรงให้พงึ-สกัแต่ว่ำ	ให้ยอมรบั
วบิำกแล้วท่ำมกลำงวำงไป	 วำงอุเบกขำสุญญตำว่ำงๆ	 ไม่เอำใจมำตั้ง	 แต่ให้
วำงใจ	 ไม่ต่อรู้-ต่อเหน็	 ให้วำงรู้วำงเหน็	 วำงใจให้เป็น	 ใจกค็ลำยหลุดวมิุติ
หลุดพ้นออกเป็นอสิระ	 เป็นขนัธวมิุต-ิวมิุตญิำณทสัสนะ	 	 ทุกขสจั-ตณัหำ
สมุทยัดบั		นโิรธ-มรรควมิุต-ินพิพำน
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	 อสิระฯ	 นี่มนียัอนัเดยีวกนักบั-อนจิจงั-ไม่ยดึตดิกนั	 เป็นอสิระธำตุ
โดยธำตุของมนัเอง	 กไ็ด้	 แปลว่ำวมิุตหิลุดออก	กไ็ด้	 	 	 ไม่ต้องไปหำควำม
อสิระให้จติจำกที่ไหนอกีแล้ว	 เพยีงวำงจติวำงใจให้เป็น	 ชวีติกห็ลุดวมิุต-ิ
อสิระ	-นพิพำน
	 กำรวำงใจวมิุตหิลุดเป็นอสิระจะง่ำยขึ้น	 พงึคลำยกรรม-คลำยจติ	
เสยีด้วยกำรขอขมำกรรม-เทน�้ำอุทศิบุญ	 หำอ่ำนละเอยีดในเพจอื่นเรื่อง
คลำยกรรมด้วยธรรมนูญชวีติประจ�ำวนั	 และอกีหลำยเพจใน	 FB.	 ธรรมะ	
กบัพระอ.สุวฒัน์	

Admin.Kingkan
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๘๒. ธรรมะวันวิสาขบูชา  
 

 พระอ.สวุฒัน์ : 	 มสีมำชกิบอกมำว่ำ:	 เวลำทุกขเวทนำเกดิ	 เจบ็ไข้		
ได้ป่วยนอนโรงพยำบำลอยู่	กใ็ห้ท่องว่ำ “เกดิ-ดบัๆๆๆฯ”		กถ็ำมว่ำ	ตรงตำม
สจัธรรมค�ำสอนพุทธะหรอืไม่?	 หลุดพ้นทุกข์ได้จรงิหรอืไม่??	 ช่วยกนัแชร์
ธรรมทำนกนัหน่อยสมำชกิ	ขอเชญิ..
 สมาชกิ :	 	 กำรท่องว่ำ “เกดิ-ดบัๆๆๆ”	 เป็นกำรสร้ำงสญัญำใหม่	
เป็นกำรหลอกจติเจ้ำค่ะ	 คล้ำยกบักำรภำวนำให้จติยดึตดิอยู่กบัองค์ภำวนำ	
ยงัหลงอยู่ในขนัธ์อยู่เจ้ำค่ะ	ยงัไม่พ้นทุกข์หลุดออกจำกขนัธ์		ยงัหลงรู้	รู้เกดิ	
รู้ดบั	 วนอยู่กบัขนัธ์ธำตุ	 ไม่อสิระจำกอตัตำตวัตน	 จงึขดัต่ออนตัตำ	 เป็น
อุปทำนใหม่ที่สร้ำงขึ้นใหม่	เป็นตณัหำหลอกจติ	เจ้ำค่ะ
	 และยงัไม่ท่ำมกลำง	 ยงัเลอืกข้ำงอยู่	 เพรำะละจำกอำกำรเจบ็ป่วย	
ไปยดึตดิกบักำรท่อง	“เกดิ-ดบัๆๆๆ”	แทน	เจ้ำค่ะ		ละออกจำกสิ่งหนึ่งไปยดึ
อยู่กบัสิ่งหนึ่ง	กย็งัคงกำรยดึตดิอยู่ด	ี 	 ให้สกัแต่ว่ำ	ยอมรบั	และปล่อยวำง	
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เป็นอสิระไม่ยดึกบัสิ่งใด	 ให้ท่ำมกลำง	 ไม่ชุ่มแช่กบัอำกำรของขนัธ์	 สุขกช็ั่ง	
ทุกข์กช็ั่ง	มนัอนจิจงั	ยดึเอำไม่ได้		ชวีติคอืของชั่วครำว	สมมตอิยู่	สมมตใิช้
ไป	แล้วปล่อยวำงเจ้ำค่ะ
	 เกดิ	แก่	เจบ็	ตำย	เป็นธรรมดำ	เป็นธรรมชำติ	เป็นตถตำ	มนัของ
มนัเองอยู่แล้ว		สตัว์ย่อมเป็นไปตำมกรรม	กรรมจ�ำแนกสตัว์	เกดิแต่กรรม	
คนเรำเกดิมำมวีบิำกต่ำงกนั	 เพรำะกรรมที่ท�ำมำต่ำงกนั	 โรคภยัไข้เจบ็ที่มี	
ต่ำงกนักเ็กดิจำกกรรมที่ต่ำงกนั	 จงึให้ขอขมำกรรม	 ขออโหสกิรรมอยู่		
เนอืงๆๆ	เพื่อให้คลำยออกจำกวบิำกกรรม		ให้เชื่อในสทัธำ	๔	เจ้ำค่ะ
	 เจบ็ป่วยกก็นิยำ	 นอนพกัผ่อน	 ไปหำหมอตำมนดั	 ไม่เคล้ำคลงึอยู่
กบัเวทนำ	ท�ำไปตำมเหตุและปัจจยัเจ้ำค่ะ
	 ขอขมำกรรม	 ขออโหสกิรรม	 เทน�้ำอุทศิบุญออกไปให้กว้ำงๆ	 ไร้
ขอบเขต	 เดี๋ยวจติจะคลำยด้วยตวัจติเอง	 มนัของมนัเอง	 อนตัตำอยู่แล้ว
เจ้ำค่ะ
 “อนตัตา”	 ไม่มเีรำในรู้ในเหน็	 ไม่มเีรำในเวทนำฯลฯ	 หลุดพ้นจำก
โลกทวำรทั้งหก	นโิรธนพิพำนเองอยู่แล้วเจ้ำค่ะ
	 ดูก่อนพระมำรดำ...อวชิชำและตณัหำ	ยงัคนให้เกดิ	จติของเขำย่อม
วิ่งพล่ำน	 เวยีนว่ำยไปยงัสงสำร	 เมื่อขนัธ์ทั้งหลำยยงับงัเกดิมอียู่	กำรสมมุติ
ว่ำสตัว์กย็งัมอียู่	 	 ควำมจรงิแล้ว	 กองสงัขำรเหล่ำนี้ย่อมไม่ได้นำมว่ำสตัว์				
มแีต่ทุกข์เท่ำนั้นที่เกดิขึ้น	 	 มแีต่ทุกข์เท่ำนั้นที่ตั้งอยู่	 และมแีต่ทุกข์เท่ำนั้นที่
เสื่อมสิ้นไป	นอกจำกทุกข์	ไม่มอีะไรเกดิ	นอกจำกทุกข์ไม่มอีะไรดบั
	 พุทโธ	 อโหสิ	 ธมัโม	 อโหส	ิ สงัโฆ	 อโหสิ	 สพัพะสตัตำนงั	 อโหส	ิ				
ขอจงมสี่วนร่วมในบุญแห่งข้ำฯจงทั่วกนัเถดิ	 โสๆๆอโหสิๆ ๆกรรมทุกอย่ำง	
อโหสิๆ ๆ	เจ้ำค่ะ	
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	 เกดิ-ดบัๆๆนั้นคอื	อนจิจงั	ให้ยอมอนจิจงั	จงึจะหลุดพ้นจำกเวทนำ
อย่ำงแท้จรงิ	สำธุ	โสวๆๆอโหสิๆ ๆเจ้ำค่ะ
	 อนจิจงัยดึเอำไม่ได้	 ไม่ควรหลงเข้ำยดึ	 กำรท่อง	 “เกดิ-ดบัๆๆ”	 จงึ
เป็นกำรสร้ำงอุปทำนใหม่	 เป็นกำรสร้ำงเหตุสมุทยัขึ้นมำซ้อนทุกข์	 ไม่ได้
เป็นกำรละออกจำกทุกข์อย่ำงแท้จรงิเจ้ำค่ะ
  พระอ.สวุฒัน์ :	 	 สำธุๆๆ	 อนุโมทำม	ิ อะไรเป็นสำระ	 ไม่เป็นสำระ	
อะไรเป็นสัจธรรม-ไม่ใช่สัจธรรม	 อะไรที่ขัดแย้งข้องคำต่ออนิจจัง-ทุกขัง-
อนตัตำ	 เอำอตัตำเข้ำไปซ้อนอนตัตำจติเดมิ	 เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์	 หลงสร้ำง
เหตุตณัหำสมุทยัขึ้นมำใหม่	 ไม่วมิุตหิลุดพ้นออกจำกธำตุขนัธ์วญิญำณตวัรู้	
ตดัซะรู้นั่นแหละจงึตรสัรู้
	 สมำชิกได้วิสัชชนำมำเป็นสัจธรรมแห่งพุทธะที่		บรรลอืได้ไพเรำะ
บรสิุทธิ์วมิุตวิโิมกข์เกลี้ยงเกลำหมดจด	คงขจดัควำมหลงผดิมจิฉำของเหล่ำ
บรรดำนกัปฏบิตัติณัหำบ�ำเพญ็อุปำทำนได้บ้ำง
	 ทรงตรสัว่ำ	“คนหลงมมีากเท่าธุลบีนพื้นมหาปฐพ ีแต่อรยิชนมเีพยีง 
ธุลปีลายเลบ็ตถาคต”    

	 #วนัวสิำขบูชำ	
๒๐	พฤษภำคม		๒๕๕๙

Admin.Kingkan
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๘๓. บุญบังนิพพาน  
 

	 มเีพจค�ำสอนของพระสงฆ์รูปหนึ่ง	ควำมว่ำ	 	 “เพราะบุญเป็นอาหาร
ของใจ เราจึงควรสั่งสมบุญบ่อยๆ”	 และสมำชิกไลน์กลุ่มผู้หนึ่ง	 ได้ส่ง
ข้อควำมเสรมิเข้ำมำว่ำ-บุญที่ต้องสะสมแบบสุขใจค่ะ	นพิพำนกเ็ช่นกนั
 พระอ.สวุฒัน์ : 	ขอวสิชัชนำว่ำ	“บุญบงันพิพาน” 
	 กล่ำวคอื	นพิพำน	หรอืสุญญตนพิพำน	เป็นควำมว่ำง		ว่ำงเปล่ำจำก
อตัตำตวัตนเป็นอนตัตำ	 นพิพำนไม่เนื่องด้วยอตัตำกำยจติ	 	 ไม่เนื่องด้วย
เจตนำกรรมตดิยดึในอุปำทำนตณัหำฯ
	 กำรสั่งสมบุญตำมค�ำสอนในเพจของพระสงฆ์ดงักล่ำว	 ท�ำด้วย
อตัตำเจตนำกรรม	 และยดึตดิอุปำทำนตณัหำ	 ด้วยควำมหลงโมหะอวชิชำ		
เจตนำในอภสิงัขำร		๓	อย่ำง	ท�ำบุญ-บำป-ฌำน		เป็นกรรมวบิำก		มชีั้นภูมิ
เกดิรองรบั
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	 ควำมสุขทุกขเวทนำเป็นสงัขำรขนัธ์ในนำมขนัธ์	
 สมาชกิ : 	ท�ำอย่ำงไรให้ได้อย่ำงท่ำนสอนครบั	
 พระอ.สุวัฒน์ :	 	 เป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ	 ยึดไม่ได้	 อนิจจัง
ชั่วครำวไม่ยั่งยนื	อนตัตำ
	 ไม่อยู่ในอ�ำนำจอตัตำใครเป็นใหญ่	 ชวีติอนจิจงั	 อนตัตำเลอืกไม่ได้	
มแีต่ทุกขงั	ไม่มสีุข	สุขทุกข์เลอืกไม่ได้
 สมาชกิ :		ตอนนี้ทุกข์จำกกำรเจบ็ป่วย
 พระอ.สุวัฒน์ :			ถ้ำเลือกจะเอำแต่สุข		ไม่ยอมรับทุกขัง-อนิจจัง-	
อนตัตำ	กอ็ุปำทำนตณัหำ	ยดึตดิกบัสิ่งที่อนจิจงัอนตัตำ	ที่มนัยดึเอำไว้ไม่ได้	
อนจิจงัมนัมแีต่เสื่อมคลำยสลำยตวัตลอด	 ยดึไม่อยู่–เกำะรั้งเอำไว้ไม่ตดิ		
ถ้ำไม่ยอมรบัและขดัแย้งกบัอนจิจงั	กท็ุกข์ซ้อนทุกข์ทวคีูณ
 สมาชิก :		เรำรู้ครับว่ำชีวิตมีแต่ทุกข์	จนเรำไม่อยำกเกิดแล้วครับ	
แต่มเีพื่อนบอกว่ำให้ท่องว่ำ	“ไม่เที่ยง-เกดิดบั”
 พระอ.สุวัฒน์ :	 	ชีวิตเลือกไม่ได้	ทรงตรัสสอน		ให้พึงยอมรับ-
ปล่อยวำง-ท่ำมกลำงวำงอุเบกขำ
	 สุญญตำไป	 ไม่อะไรกบัอะไร	 ไม่ตรงอะไร	 ไม่เลอืกข้ำงไหน	 ไม่สุด
โต่งไปที่ปลำยทั้งสองข้ำง	พงึท่ำมกลำงวำงไป	สุขกช็่ำง	ทุกข์กช็่ำง	วำงใจให้
เป็น	ด้วยไม่เอำใจมำตั้ง	แต่ให้วำงใจ		ไม่เอำใจไปใส่กบัอะไร	ไม่ใส่ไม่สนใจ
กบัสรรพสิ่งไหนๆ	 	 พงึ-ตื่นโพล่งโล่งจ้ำออกไป	 กว้ำงๆ	 ไกลๆ	 ไร้ขอบเขต	
และคดินกึ			และขอขมำกรรมอุทศิบุญทพิย์ชดเชยชดใช้หนี้กรรม	หมั่นท�ำ
บ่อยๆ	 และมใิช่ท�ำเฉพำะขณะทุกขเวทนำเท่ำนั้น	 แม้ก�ำลงัสุขเวทนำอยู่กพ็งึ
ปล่อยวำงลงเสยีด้วย	ท่ำมกลำงวำงไปเสยี	ไม่ยดึตดิกบัมนั	ทุกสรรพสิ่งล้วน
ว่ำงเปล่ำ		
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	 พระบำลทีี่ว่ำ-สพัเพ	ธมัมำ	อนตัตำ	ล้วนว่ำงเปล่ำ	 	ยดึเอำอะไรไว้	
ไม่ได้	 สุขกต็้องให้ปล่อยเสยีด้วย	 นพิพำน	 ว่ำงเปล่ำ	 นอกสุข-เหนอืทุกข์		
เสยีแล้ว				
	 พงึขออโหสกิรรมบ่อยๆ	 เนอืง	 	 และด้วยวมิุตหิลุดโพล่งจ้ำออกไป
ให้พ้นธำตุขนัธ์	 อย่ำเฝ้ำตวัเอง	 อย่ำแช่อย่ำทรง	 ไม่ท่องบ่นจิ้มจ้องต้องตั้ง
อะไร	แต่ให้โพล่งโล่งจ้ำออกไป-ดุจตะวนัส่องสว่ำงอยู่กลำงหำว	แล้วเทน�้ำไป
กว้ำงๆ	ว่ำ	-อโหสิ	กรรมทุกอย่ำงอโหสิ	-ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้ำทั่วๆ	กนัทุก
ชวีติจติวญิญำณฯ	 หมั่นท�ำบ่อยๆ	 จะคลำยจำกกำรยดึตดิอุปำทำนตณัหำ
อตัตำตวัตน			
	 หำอ่ำนเรื่อง-คลำยกรรมด้วยธรรมนูญชวีติประจ�ำวนัฯ
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๘๔. ชอบจังก็เป็นมโนกรรม  
 

	 #	ไม่ทรำบใครแต่ง	อ่ำนแล้วชอบจงั	!
	 สร้ำงบุญ						ไว้ที่ใจ	 พำเรำไป								 ในทุกที่
	 ทรพัย์อื่น				 ถงึเรำม	ี ทิ้งทนัท	ี								 เมื่อเรำตำย
	 ทรพัย์อื่น			 ต้องรกัษำ	 กลวัเขำมำ						 ลกัเอำไป
	 มมีำก			 เป็นทุกข์ใจ	 กลวัคนร้ำย				 มำแย่งชงิ
	 แต่บุญ					 ไม่กลวัหำย	 เป็นหรอืตำย						กอ็ยู่จรงิ
	 ไม่ม	ี		 กำรแย่งชงิ	 เพรำะควำมจรงิ	ต้องสร้ำงเอง	//

พระอ.สวุฒัน์ :		ชอบจงั	กเ็ป็นมโนกรรม	
	 เป็นควำมหลงชอบหลงชัง	 เป็นเหตุสมุทัยสัจเหตุให้เกิดทุกขสัจ	
หลงเอำกรรมไปทบัซ้อนมโน	 มโนมกีรรม	 เป็นมโนกรรม	 กเ็อำไปท�ำบุญ-
บำป-ฌำน	มชีั้นภูมเิกดิรองรบั	ไม่จบภพชำต	ิบำปไม่ท�ำ	แต่ท�ำบุญ	ถ้ำท�ำเอำ
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ก็ได้บุญ	 บุญก็บังนิพพำนท�ำฌำนก็ไปพรหมอันต�่ำก็บังนิพพำนเหมือนกัน	
ยิ่งอบำยภูมกิย็ิ่งดกัดำนหนกัไปอกี	 สรุปว่ำ	 ท�ำอะไร	 	 กต็้องไปรบัผลวบิำก
อนันั้น	ไม่ว่ำงนพิพำนเสยีแล้ว
	 หลงเอำอตัตำไปสร้ำงไปท�ำ	จะอนตัตำกนัตอนไหน?
	 ท�ำปล่อยท�ำวำง	ว่ำงๆ	เสยีซิ	ว่ำงๆ	ท�ำแบบ	“สกัแต่ว่าท�า” 	ท�ำแบบ		
“ไม่อะไรกบัอะไร”	น่ะ	ท�ำบุญไม่เอำบุญน่ะ	ท�ำได้ไหม???
	 แต่ปล่อยวำงของพระอรยิเจ้ำ-สงฆ์-พุทธอรหนัตเจ้ำ	นั่นน่ะ	ไม่ใช่ไป
คอยปล่อย	แต่วบิำกมนัปล่อยของมนัเอง	นพิพำน	สุญญตนพิพำน	ว่ำงเอง	
ของมนัเองอยู่แล้ว
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๘๕. อนิจจัง  
 

	 อนจิจงั	...	เป็นธำตุผนัแปร	ไม่เคยหยุด	ไม่เคยนิ่ง	ไม่มสีงบทั้งรูป
ธำตุ-นำมธำตุ	ล้วนชั่วครำว	ยดึเอำไม่ได้
	 อนจิจงั	ไม่มปีัจจุบนั	แม้อนำคตกย็ดึไม่อยู่	ยดึไม่ได้	สรรพสิ่งปรบั
เปลี่นแปรผนัตลอดเวลำ	แม้จะกล่ำวว่ำ	 รู้เท่ำรู้ทนั	 แต่กย็งัมี	 รู้ไม่เท่ำไม่ทนั
อกี	เพรำะมนัเป็นอนจิจงัยดึไม่อยู่	สตจิะรู้เท่ำทนักช็่ำง-รู้ไม่เท่ำทนักช็่ำง
	 รู้กช็่ำง	ไม่รู้กช็่ำง	อย่ำไปยดึ	เพรำะอนจิจงัมนัยดึไม่อยู่มนัผนัแปร
	 อย่ำงนี้เรยีกว่ำ-เหน็แจ้ง	 ทะลุไม่ตดิขดัข้องคำ	 มนัลุล่วงผ่ำนตลอด	
เหน็	ได้ยนิฯลฯ	รบัรู้รบัทรำบ-รู้เหน็-คดินกึอะไรๆ	กช็่ำง	กป็ล่อยผ่ำนตลอด	
ลุล่วงไป	 เช่นนี้	 จงึเรยีกว่ำ	 	 ลุล่วงธรรมดำ	 	 บรรลุธรรมดำ	 	 ลุล่วงธรรม		
บรรลุธรรม		วมิุตธิรรม
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	 อนจิจงัมนัไม่เคยมสีงบ	 จงึฝึกฝนพำกเพยีรจะเอำสงบสมำธทิี่มนั
อนจิจงัไม่เคยมสีงบ	 มนัฝืนมนัขดัแย้งกบัอนจิจงั	 มนัมสีงบเพยีงชั่วครำว	
สมำธทิี่ท�ำเอำจงึเกดิมเีพรำะกดข่มบงัคบัท�ำเอำ	ซึ่งขดัแย้งต่ออนตัตำที่บงัคบั
บงกำรบญัชำไม่ได้	 ได้แต่ปล่อยอย่ำงเดยีว	 	 ปล่อยวำงเท่ำนั้น	 ท�ำอย่ำงอื่น
อะไรไม่ได้เลย	 ท�ำกเ็จตนำกเ็ป็นกรรมมชีั้นภูมภิพชำตเิกิดรองรบั	 ไม่จบสิ้น	
จงึได้ทรงสอนให้ปล่อยวำง-ให้สกัแต่ว่ำ	 อย่ำจรงิจงั	 เพรำะสรรพสิ่งล้วน
อนจิจงัอนตัตำ
	 ปล่อยวำงแล้วจงึว่ำง-นพิพำน-สูญญตำ	 ว่ำงเปล่ำ	 เป็นอนตัตำ					
ตถตำ	 -เป็นเช่นนั้น	 เป็นอย่ำงนั้นของมนัเอง	 นพิพำนจงึของมนัเอง	 ท�ำเอำ	
หำเอำนพิพำนกไ็ม่ว่ำง	ไม่นพิพำน		นพิพำนจงึท�ำเอำสร้ำงเอำไม่ได้	ต้องทิ้ง-
ต้องปล่อย-ต้องวำง	จงึว่ำง	จงึนพิพำน
			 นพิพำน	ไม่มไีด้-ไม่ได้		ไม่มเีป็น-ไม่เป็น	
							 นพิพำน	จงึไม่ใช่ว่ำม-ีไม่มอีะไร	??
							 มนัว่ำงๆ-กม็นัว่ำง		ไร้ร่องรอยคดินกึฯ
							 ว่ำง-รู้ว่ำงรู้ไม่ได้		ถ้ำขนืรู้ว่ำง	กไ็ม่ว่ำงจำกรู้			
							 ไร้ร่องรอย–ไร้ขอบเขตคดินกึฯ	ว่ำงเปล่ำ-ท่ำมกลำง	สูญ-สูญญตำ	
								เหนอืธรรมเป็นโลกุตรธรรม-เป็นอภธิรรม	ที่ยิ่งกว่ำธรรม
							เหนอืธำตุอนจิจงั	รูปธำตุ-นำมธำตุ	เหนอืขนัธ์	พ้นรูปพ้นนำมกำยจติ
พ้นขนัธ์	เป็นขนัธวมิุติ
								เหนอืญำณพ้นญำณ	จงึวมิุตญิำณทสัสนะ
							ไม่ยดึถอืยดึตดิรู้-ไม่ตดิยดึสตริู้เท่ำทนัตำมดูตำมรู้-ปล่อยรู้-วำงรู้-ตดั
ตวัรู้	จงึตรสัรู้
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	 ปล่อยวำงศลี-วำงสมำธ-ิวำงสต-ิวำงปัญญำ	 ๐	 เป็นปัญญำวมิุต	ิ ๐	
มรรคให้วมิุต	ิ๐	ดบัตณัหำในสตริู้		๐	จงึนโิรธคำมนิอีรยิสจั-นพิพำน
	 เพยีงแค่อ่ำนหรอืฟังเพยีงเท่ำนี้	 จะลุล่วงไม่ได้เลยถ้ำจติไม่คลำย		
พงึคลำยจติด้วยคลำยกรรม-ขมำกรรม		เทน�้ำอุทศิบุญ	ขออโหสกิรรม	ไม่มี
วบิำกก�ำแพงกรรมขวำงกั้นเมื่อใด	 เมื่อนั้นนั่นแหละ	 จะสว่ำงไสวไร้ร่องรอย
ขอบเขตคดินกึฯ	คลำยกรรมด้วยอโหส-ิโสวสววบ่อยๆ	เนอืงๆ	
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๘๖. ๑-๑๐ ความอัศจรรย์ ที่ค้นพบ
จากการปฏิบัติธรรม?  

 

 (จำกเพจ	Health	&	Beauty)
 พระอ.สวุฒัน์ :	ถ้ำหำกเข้ำใจค�ำสอนที่ทรงตรสัว่ำ	“เจตนาหงั กมัมงั  
วทามฯิ เจตนาเป็นตวักรรม” 
	 ควำมอศัจรรย์ที่ค้นพบจำกกำรปฏบิัตธิรรมคงไม่เกดิ	 	 เพรำะกำร
เอำอตัตำตวัตนกำยจติและเจตนำไปค้นไปหำไปพบนั้น	 เป็นกรรมตณัหำ
อุปำทำน	มภีพชำตชิั้นภูมเิกดิรองรบั			ขอวสิชัชนำในแต่ละข้อดงันี้	:
	 ๑.	กำรขดัเกลำตนเอง	ควรเริ่มจำกกเิลสตวัที่มกี�ำลงัมำกที่สุด	ไม่ใช่
กเิลสตวัที่มกี�ำลงัน้อยที่สุด	เพรำะเมื่อท�ำให้กเิลสตวัที่มกี�ำลงัมำกอ่อนแรงได้	
ควำมอดทนอดกลั้นจะเพิ่มขึ้น	ภูมคิุ้มกนักเิลสตวัเลก็ๆ	จะเกดิขึ้นเองโดยไม่
ต้องอำศยัควำมพยำยำมมำกนกั
 พระอ.สวุฒัน์ :	 ข้อ	 ๑	 กำรขดัเกลำ-กำรเริ่ม-ควำมพยำยำม	 ไม่ว่ำ	
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จะมำกหรือน้อย	 ล้วนเป็นกำรหลงสร้ำงเหตุสมุทัยสัจคือตัณหำเหตุให้เกิด	
ทุกขสจัในอรยิสจัสี่ทั้งสิ้น
	 ๒.	 โทสะ	 เห็นง่ำย	 เกิดง่ำย	 สร้ำงควำมสูญเสียรุนแรง	 แต่ใน					
เบื้องต้นก�ำจดัง่ำยกว่ำ	โลภะ	รำคะ	และโมหะ
 พระอ.สวุฒัน์ :	ข้อ	๒	กำรเข้ำไปดู-รู้-เหน็	กเิลส	หรอืชั่ว-ด	ีบำป-
บุญ	 อะไรๆ	 กต็ำม	 มทีั้งผู้เหน็และสิ่งถูกเหน็	 กห็ลงเป็นโมหะอวชิชำ	 คำรู้			
คำเหน็	 ตัวเห็นง่ำย-เห็นยำก	 เป็นวิญญำณขันธ์-คือตัวก่อเกิดภพชำติชรำ
มรณะ		โสกะฯ
	 ๓.	 เมื่อก�ำจดักเิลสหยำบๆ	 ได้บำงส่วน	 กเิลสชั้นละเอยีดจะเข้ำมำ
อย่ำงต่อเนื่อง	 มคีวำมแนบเนยีนกว่ำ	 พบว่ำ	 มนัคอืสิ่งที่เรำไม่อยำกสละ	
เนื่องจำกมนัสร้ำงควำมพอใจให้เรำ	 จ�ำเป็นต้องอำศยัก�ำลงัสตเิป็นอย่ำงมำก
ในกำรเท่ำทนัระวงัตน	
 พระอ.สวุฒัน์ :	 ข้อ	 ๓	 ตวัพจิำรณำกเิลสหยำบละเอยีดเป็นควำม
รู้สกึนกึคดิเป็กรรมซ้อนมโน	 มโนมกีรรม	 เป็นมโนกรรม	 ผลคอืกำยกรรม	
วจกีรรม	กุศลกรรม	อกุศลกรรม	มวีบิำกไปเกดิ
	 ๔.	แม้ไม่พูดในทำงร้ำย	แต่เรำยงัคดิร้ำยอยู่เสมอ	ควำมคดิร้ำยนั้น	
ปรุงแต่งขึ้นเองตำมธรรมชำติ	 เป็นกระบวนกำร	 มใิช่สิ่งที่จงใจสร้ำงขึ้นเอง	
ดงันั้นเรำจงึไม่ควรยอมรบัว่ำ	ควำมคดิคอืตวัตนของเรำ	และกำรคดิดตีลอด
เวลำกเ็ป็นไปไม่ได้	แต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่	หนทำงแก้ไขคอื	เมื่อเกดิควำมคดิ
ทำงร้ำย	 ให้มสีตนิ้อมเข้ำมำพจิำรณำ	 จบัจ้องไปที่ตวัควำมคดิ	 จะพบว่ำทุก
ควำมคดิจะหำยไปเองตำมธรรมชำติ	 ท�ำเช่นนี้เรื่อยๆ	 จะรู้สกึว่ำ	 กำย	 วำจำ	
ส�ำรวมขึ้น	 ควำมคดิฟุ้งซ่ำนน้อยลง	 ควำมอยำกพูดน้อยลง	 อยำกเป็นผู้ฟัง
มำกขึ้น	เข้ำใจผู้อื่นมำกขึ้น



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

182

 พระอ.สวุฒัน์ :	 ข้อ	 ๔	 กำรเอำสตนิ้อมพจิำรณำจบัจ้องควำมคดิ	
เป็นมโนมกีรรม	คติณัหำเป็นทุกข์	แม้กำรส�ำรวมกำย-วำจำ-ใจ	กเ็ป็นกรรมมี
วบิำกชั้นภูมเิกดิรองรบั
	 ๕.	ลำภคอืเงนิทองวตัถุ		ยศคอืต�ำแหน่งควำมส�ำคญั	สรรเสรญิคอื	
ค�ำชื่นชม	สุขคอืควำมอิ่มใจ	บรรดำสี่อย่ำงนี้	 เงนิทองคอืส่วนที่สำมำรถสละ
ง่ำยที่สุด	และที่เรำต้องกำรเงนิทอง	ต�ำแหน่ง	และค�ำสรรเสรญิ	กเ็พรำะเรำ
ต้องกำรควำมสุข	 ดงันั้น	 ผู้ที่สำมำรถมคีวำมสุขด้วยวธิงี่ำยๆ	 จะมคีวำม
ต้องกำรเงนิทอง	ต�ำแหน่ง	และค�ำชื่นชมน้อยลงไปด้วย
 พระอ.สวุฒัน์ :		ข้อ	๕		ค�ำว่ำ-ผู้ที่สำมำรถมคีวำมสุขด้วยวธิงี่ำยๆ		
จะมคีวำมต้องกำรน้อยลงไปด้วย	นั้น	วสิชัชนำว่ำ-	สุขเวทนำกอ็นจิงั-ทุกขงั-
อนตัตำ	 สุขไม่เคยม	ี มแีต่ทุกขงั-อนจิจงั-อนตัตำ	 และค�ำว่ำ-มคีวำมสุขด้วย
วธิฯี	 วธิคีอืพธิคีอืกำรกระท�ำ	 นี้เป็นกรรมเป็นตณัหำเป็นทุกข์	 มอีะไรเป็น
อะไรกเ็ป็นทุกข์เพรำะสิ่งนั้น	สพัเพ	ธมัมำ	อนตัตำ	ฯ	สรรพสิ่งล้วนมแีต่ทุกข์	
และว่ำงเปล่ำ	ยดึเอำไม่ได้
	 ๖.	กำรเกรงกลวัผู้มอี�ำนำจ	 เป็นเรื่องธรรมดำของปุถุชน	แต่เมื่อเรำ
รู้สกึพอใจในสิ่งที่ตนมี	และเรยีนรู้ที่จะขยำยขอบเขตควำมเมตตำไปได้ระดบั
หนึ่ง	 จติใจจะเกดิกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงน่ำประหลำด	 ใจจะไม่นกึกลวั			
ผู้มอี�ำนำจอย่ำงไร้เหตุผล	อกีทั้งยงัรู้สกึเหน็ใจผู้ที่ด้อยกว่ำตน	อยำกช่วยเขำ
ในฐำนะเพื่อนมนุษย์	 มใิช่ช่วยในฐำนะผู้ที่วเิศษกว่ำเขำ	 ควำมอ่อนน้อมถ่อม
ตนจะเพิ่มขึ้น	 ควำมอยำกเป็นคนยิ่งใหญ่	 เป็นคนส�ำคญัจะน้อยลง	 มคีวำม
ภูมใิจ	 พอใจในควำมธรรมดำของชวีติ	 ท�ำให้ชวีติมคีวำมเรยีบง่ำยยิ่งขึ้น			
ซบัซ้อนน้อยลง	
 พระอ.สวุฒัน์ :	ข้อ	๖	ควำมเมตตำ	รู้สกึเหน็ใจผู้อื่นที่จะท�ำให้ชวีติ
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เรยีบง่ำยนั้น	 พงึมพีรหมวหิำรธรรมครบทั้งสี่	 ด้วยอุเบกขำและพงึรวมลงสู่
สูญญตำ	ส่วนควำมเกรงกลวั-ไม่เกรงกลวั	พงึท่ำมกลำงวำงไป	ไม่เลอืก	ไม่
ตรงอะไร	ไม่ตดัสนิสุดโต่งไปปลำยข้ำงใด	ให้พงึวำงไปเสยี
	 ๗.	 กำรท�ำงำนด้วยจติว่ำง	 เมื่อเริ่มต้นจ�ำเป็นต้องอำศยัควำมรกัใน
หน้ำที่	 แต่ควำมรกัเพยีงอย่ำงเดยีว	 ไม่ท�ำให้เกดิภำวะท�ำงำนด้วยจติว่ำงได้
อย่ำงแท้จรงิ	จ�ำเป็นต้องอำศยัวปิัสสนำควบคู่ไปด้วย	คอืควำมรู้สกึตวัอยู่กบั
สิ่งที่ท�ำตรงหน้ำ	 กำรรู้สกึตวันี้	 ช่วยให้งำนที่ท�ำอยู่มคีวำมสนุกสนำนเพิ่มขึ้น	
และควำมสนุกสนำนนี่เองที่สร้ำงสมำธิ	 เมื่อเกดิสมำธิ	 และควำมรู้สกึตวั	
ขณะที่ท�ำงำน	เมื่อนั้นกำรท�ำงำนด้วยจติว่ำงกจ็ะเกดิขึ้นมำได้	กำรงำนที่ท�ำอยู่
จะสำมำรถพฒันำไปได้แบบก้ำวกระโดด
 พระอ.สวุฒัน์ :	ข้อ	๗		ค�ำว่ำ	-	ท�ำงำนด้วยจติว่ำงรกังำนสนุกสนำน
ในหน้ำที่	ต้องอำศยัวปิัสสนำควำมรู้สกึตวั	สร้ำงสมำธใิห้จติว่ำง	เมื่อนั้นงำน
จะพฒันำไปแบบก้ำวกระโดดนั้น	 วสิชัชนำว่ำ	 เป็นควำมมุ่งหวงัตั้งเอำด้วย
อตัตำเจตนำตณัหำอุปำทำน	และหลงพฒันำมเีจรญิ-เสื่อม	มกี้ำวมกีระโดด-
มถีอยหน้ำถอยหลงั	ควำมเรยีบง่ำย	มกัน้อย	สนัโดษ	พอใจตำมมยีนิดตีำม
ได้	ไม่มกี้ำวหน้ำ-หลงั	มแีต่ท่ำมกลำงวำงไป	ไม่มพีฒันำขึ้น-ลง	วำง	ว่ำงๆ
	 ๘.	 กำรท�ำสมำธวิปิัสสนำ	 คอืเหตุแห่งกำรละวำง	 ไม่ใช่ผล	 สมำธ	ิ
วปิัสสนำไม่ใช่เป้ำหมำย	 หำกแต่เป็นกระบวนกำรที่น�ำไปสู่ผลลพัธ์	 คอืกำร
ละวำง	 กำรท�ำสมำธวิปิัสสนำเพยีงอย่ำงเดยีว	 ท�ำให้เกดิควำมละวำงได้ช้ำ	
จ�ำเป็นต้องยดึมั่นหลกัของควำมเมตตำ	ทำน	และศลีควบคู่ไปด้วย	จติจงึมี
ก�ำลงั	สำมำรถละวำงได้เพิ่มขึ้น	
 พระอ.สวุฒัน์ :	ข้อ	๘		สมำธ-ิวปิัสสนำ	ถ้ำท�ำเอำเพื่อจะละวำง	ก็
วปิัสสนำตณัหำ	มอีตัตำเจตนำตณัหำอุปำทำนมภีพชำตฯิ	กำรละวำง	คอืกำร
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ปล่อยวำง	ให้	อนตัตำธรรม	อนตัตำจติ	มนัเป็นอย่ำงที่มนัเป็น	วำงใจไม่ใช่
เอำใจมำตั้งใจ	 แต่ให้ปลงปล่อยวำงกำย-จติ	 ธำตุขนัธ์ทุกขนัธ์	 ไม่ใช่ปฏบิตัิ
ขนัธ์ตณัหำ
	 ๙.	 ข้ำศกึร้ำยแรงของกำรปฏบิตัธิรรม	 คอื	 กำรเพ่งโทษผู้อื่น	
เนื่องจำกทุกครั้งที่เพ่งโทษผู้อื่น	อตัตำจะขยำยเผ่ำพนัธุ์เพิ่มมำกขึ้น	บ้ำงครั้ง
กำรเพ่งโทษผู้อื่นกม็ำในรูปควำมหวงัด	ี กำรอบรมสั่งสอน	 ผลที่ได้จำกกำร
เพ่งโทษผู้อื่น	กค็อืควำมอ่อนแอ	ควำมตกต�่ำของจติ	จติที่เพ่งโทษผู้อื่น	จะ
กลำยเป็นจติที่มคีวำมยโสโอหงั	เป็นอตัตำที่มำในครำบของปัญญำซึ่งผู้สนใจ
กำรปฏบิตัธิรรมไม่ควรบ่มเพรำะให้เกดิขึ้น	
 พระอ.สวุฒัน์ :	ข้อ	๙	กำย–จติ	กอ็นตัตำ	ล้วนว่ำงเปล่ำเป็นอนตัตำ	
ไม่มใีครเป็นข้ำศกึศตัรูกบัใคร	ไม่มใีครเพ่งโทษ-คุณใคร	ที่ยงัมใีครนั้น	เป็น
อตัตำ	ไม่อนตัตำ
	 ส่วนกำรทักท้วงติงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลให้เห็นแจ้งในสัจธรรมค�ำ
สอน	 เลกิมจิฉำทฏิฐกิล่ำวตู่พุทธพจน์เนื้องอกพระศำสนำ	 เป็นกำรบอกชี้
ขุมทรพัย์	 ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว	 จงึควรรบัฟัง	 (คนดื่มยำพษิ	 ตำยตกนรก
ครั้งเดยีว	แต่มจิฉำทฏิฐิ	ตกนรกโกฏกิลัป์)
	 ๑๐.	เมื่อปฏบิตัธิรรมไประดบัหนึ่ง	จะพบว่ำจติใจแยกออกเป็นสอง
ส่วน	ส่วนหนึ่งคอืจติส�ำนกึดงีำม	ส่วนหนึ่งคอืจติใต้ส�ำนกึที่เตม็ไปด้วยกเิลส	
ถ้ำมจีติส�ำนกึที่ดงีำมมำก	 แต่จติใต้ส�ำนกึมกีเิลสมำก	 ชวีติจะมคีวำมทุกข์	
เนื่องจำกช่องว่ำงระหว่ำงสิ่งที่รู้	 กบัสิ่งที่ท�ำได้	 ยงัห่ำงไกลกนัมำก	 วปิัสสนำ	
และสมำธนิี่เองคอืส่วนที่สร้ำงสมดุลให้เกดิขึ้น	 เนื่องจำกจติถอยตนเองออก
มำเป็นผู้สงัเกต	 เมื่อสงัเกตมำกขึ้นๆ	 ช่องว่ำงระหว่ำงควำมรู้	 กบัสิ่งที่ท�ำได้	
จะน้อยลง	 ควำมสมดุล	 ควำมสุขจะเพิ่มมำกขึ้น	 ดงันั้นกำรปฏบิตัใินขั้น
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ภำวนำจงึมคีวำมส�ำคญัมำก	 ไม่เช่นนั้นแล้ว	 ผู้ศกึษำธรรมะจะกลำยเป็น				
คนสองบุคลกิ	 ท�ำให้เกดิควำมทุกข์อนัเนื่องมำจำกควำมขดัแย้งภำยในจติใจ
ของตนเอง	ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้ำจงึพูดเสมอว่ำ	ธรรมะของท่ำน	ไม่ใช่หลกั
ปรชัญำ	หำกแต่คอืหลกัปฏบิตัทิี่ต้องอำศยักำรภำวนำทำงจติเข้ำไปด้วยจงึจะ
เหน็ผลลพัธ์สูงสุด
 พระอ.สวุฒัน์ :	 กำรปล่อยกำรวำงธำตุขนัธ์	 ไม่ต้องไปดู-ไปรู้-ไป	
สงัเกตุเสยีก่อน	 อำยตนะเป็นของร้อน	 (อำทติตปรยิำยสูตร)	 พงึวำงฉบัพลนั 
ทนัที		ไม่ต้องแบกแล้วจงึวำง		แต่วำงทนัที

Admin.Kingkan
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๘๗. ๑๑-๒๐ ความอัศจรรย์ ที่ค้นพบ
จากการปฏิบัติธรรม?  

 

	 (จำกเพจ	Health	&	Beauty)
	 ๑๑.	 กำรแสวงหำควำมสุข	 จะท�ำให้เกดิควำมทุกข์ตำมมำ	 ต่อเมื่อ
หยุดแสวงหำ	ควำมสุขจะเกดิขึ้นเองตำมธรรมชำติ	เป็นควำมสุขอกีชนดิหนึ่ง
ที่มลีกัษณะเยน็เหมอืนน�้ำนิ่งและรำบเรยีบ	 เรำอำจเรยีกควำมสุขชนดินี้ว่ำ	
ควำมเบิกบำน	 หนทำงในกำรได้มำนั้น	 จะต้องละวำงทั้งควำมสุข	 และ			
ควำมทุกข์	แล้วควำมเป็นกลำงของจติจะเกดิ	เมื่อควำมเป็นกลำงเกดิ	ควำม
เบกิบำนจะงอกงำมขึ้นเองโดยไม่จ�ำเป็นต้องแสวงหำ
 พระอ.สวุฒัน์ :	ข้อ	๑๑	ไม่ว่ำสุข-ทุกข์	มนัวำงแล้ว	ก่อนวำง	ไม่ใช่	
ไปคอยวำง	 แต่มนัวำงของมนัเอง	 วำงก่อนวำง	 ไม่ต้องไปท�ำอะไรแบบไหน	
พงึวำงรู้-วำงคดิ-วำงเหน็	วำงใจให้เป็น	ไม่เอำใจมำตั้งใจ	แต่ให้วำงใจ	วำงใจ
เป็น		ชวีติกห็ลุดพ้น
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	 ๑๒.	ควำมศรทัธำนั้นจ�ำเป็นมำกในช่วงต้น	แต่ต้องละวำงลงบ้ำงใน
ช่วงกลำง	เนื่องจำกตวัศรทัธำนี่เอง	จะเป็นเครื่องกนั	ลดทอนควำมกล้ำหำญ
ในกำรเพ่งมองชวีติตำมควำมเป็นจรงิ	อย่ำงไรกต็ำม	แม้จะลดทอนลงในช่วง
กลำงของกำรปฏบิตัิ	 แต่ในช่วงต่อๆ	 ไป	 ควำมศรทัธำที่แท้จรงิจะค่อยๆ	
งอกงำมขึ้นเอง	 เป็นควำมศรทัธำที่ต่ำงจำกช่วงต้น	 เพรำะเป็นควำมศรทัธำที่
ถูกทดสอบด้วยปัญญำเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว
 พระอ.สวุฒัน์ : ข้อ	 ๑๒	 	 ศรทัธำ	 หรอืสตปิัญญำ	 หรอืธรรมทั้ง
หลำยทั้งปวงกอ็นตัตำ	พงึรวมลงสู่วมิุตทิั้งหมดเป็น	ปัญญำวมิุติ
	 ๑๓.	หน้ำที่ที่ส�ำคญัที่สุดของมนุษย์	คอืกำรขูดเกลำควำมชั่วของตน	
เรำอำจเรยีกควำมชั่วนี้ว่ำ	“กเิลส”	เรำสำมำรถขูดเกลำกเิลสได้ผ่ำนกำรท�ำงำน	
กำรใช้ชวีติ	กำรมคีวำมรกั	กำรมคีรอบครวั	 รวมถงึกำรเป็นพลเมอืงที่ดขีอง
ประเทศชำติ	 กำรขูดเกลำกเิลสนี้เป็นหน้ำที่อนัดบัหนึ่งของทุกคน	 ของ
มนุษยชำต	ิ ท�ำอย่ำงไรควำมโลภ	 โกรธ	 หลงของเรำจะลดลง	 ควำมรู้จกัพอ	
สมำธิ	 ควำมขยนัขนัแขง็ของเรำจะเพิ่มมำกขึ้น	 เรำไม่สำมำรถแยกกำรขูด
เกลำกเิลสออกจำกชวีติได้	 เพรำะที่สุดแล้ว	 กำรขูดเกลำกเิลสจะส่งผล
โดยตรงต่อควำมเจรญิก้ำวหน้ำ	และควำมสุขในชวีติของเรำ
 พระอ.สวุฒัน์ : ข้อ	 ๑๓	 ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกี	 เจตนำเป็น
กรรมไปเกดิ	หน้ำที่มนุษย์คอื		“พงึเรยีนรู้ชวีติ มแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวาง”
	 ๑๔.	 ชวีติที่เรยีบง่ำยนั้น	 ไม่ได้ท�ำง่ำยอย่ำงชื่อ	 เพรำะต้องใช้สติ
ปัญญำและกำรตกผลกึชวีติอย่ำงหนกัหน่วงจงึเกดิขึ้นได้	 ชวีติที่เรยีบง่ำย	
คอืชวีติของผู้มกีเิลสน้อย	 เป็นวถิทีำงของผู้แสวงหำควำมร�่ำรวยด้วยกำร
ท�ำลำยควำมโลภ	 จนเกดิเป็นควำมสนัโดษมกัน้อยและควำมพอใจ	 หำก
ต้องกำรชวีติที่เรยีบง่ำยอย่ำเพยีงแค่คดิ	 เพรำะควำมคดิไม่สำมำรถเท่ำทนั
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กิเลสได้	 จ�ำเป็นต้องมีหลักสมำธิวิปัสสนำเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย	 ดังนั้น	 วิถ	ี	
แห่งควำมเรยีบง่ำย	จงึเป็นอกีภำคหนึ่งของวถิแีห่งกำรภำวนำอย่ำงแท้จริง	
 พระอ.สวุฒัน์ :	ข้อ	๑๔	สตปิัญญำ	กอ็นจิจงั	อนตัตำ	พงึอุปโลกน์	
สมมุตใิช้ธำตุขนัธ์	 พงึใช้แต่พอดี	 ใช้ชั่วครั้งครำวแล้ววำงเสยี	 ไม่ต้องหนกั
หน่วงตกผลกึอย่ำงนั้นนั่นตณัหำ	อย่ำให้ตณัหำหลอกใช้จติ
	 ๑๕.	จรงิอยู่	กำรปฏบิตัธิรรมนั้นเป็นเรื่องเฉพำะตน	แต่กำรส่งเสรมิ
ให้คนรอบข้ำงสนใจในสิ่งเดียวกัน	 จะท�ำให้กำรปฏิบัติธรรมเป็นไปง่ำยขึ้น	
ทั้งนี้ไม่ควรแยกเวลำสถำนที่	 เพรำะกำรปฏบิตัธิรรมนั้นท�ำลงที่ใจเป็นส�ำคญั	
จงึสำมำรถท�ำได้ทุกที่ทุกเวลำทุกสถำนกำรณ์
 พระอ.สวุฒัน์ :		ข้อ	๑๕	ทรงตรสัสอน	ให้พงึสกัแต่ว่ำ	พงึท่ำมกลำง
วำงไป	ทรงให้ปลงขนัธ์	ไม่ใช่ปฏบิตัขินัธ์	ให้ปลง	ไม่ใช่ให้ปฏบิตัิ
	 ๑๖.	 เมื่อจติเกดิกำรพฒันำ	 ชวีติจะลงตวัมำกขึ้น	 ไม่ใช่เพรำะมเีงนิ
มำกขึ้น	หรอืหน้ำที่ก้ำวหน้ำขึ้น	แต่เป็นเพรำะว่ำ	ผู้ฝึกฝนจติใจ	จะกลำยเป็น
ผู้อยู่เหนอืสถำนกำรณ์ดรี้ำย	 มเีรื่องร้ำยกไ็ม่สะเทอืน	 มเีรื่องดกีไ็ม่หวั่นไหว	
โลกจะกระทบใจได้น้อยลง	 เป็นผู้อำศยัอยู่ในโลก	 แต่ไม่ไหลตำมโลก	 จะ
อำศยัปัจจยัภำยนอกเพื่อสร้ำงควำมสุขน้อยลงเป็นล�ำดบั	 เพรำะมคีวำมสุขที่
ระเบดิได้เองจำกภำยใน	
 พระอ.สวุฒัน์ :	ข้อ	๑๖	สพัเพ	ธมัมำ	อนตัตำฯ	ธรรมกอ็นตัตำ	จติ
กอ็นตัตำ	ของมนัเองอยู่แล้ว	ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกี	ท�ำเป็นกรรมตณัหำ
	 ๑๗.	 กำรเหน็กเิลสของตนเอง	 คอืควำมสนุกสนำนของชวีติ	 ไม่มี
ควำมสุขใดที่อิ่มใจมำกไปกว่ำ	ควำมสุขที่ได้จำกกำรเหน็ควำมชั่วช้ำของตนเอง  
ต่อเมื่อเห็นควำมชั่วช้ำของตนเองแล้ว	 ควำมชั่วช้ำที่มีอยู่จะหยุดกำรเจริญ
เตบิโต	ท�ำให้มแีนวโน้มจะก�ำจดัควำมชั่วร้ำยได้ง่ำยขึ้น
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 พระอ.สวุฒัน์ :	 ข้อ	 ๑๗	 	 กเิลส	 หรอืบำป-บุญ	 กเ็ป็นกรรม-เป็น
วบิำก	 พงึให้สกัแต่ว่ำ	 ไม่ยดึไม่ถอืไม่ตดิยดึ	 แต่พงึท่ำมกลำงวำงไป	 วำง
อุเบกขำสูญญตำ	 ว่ำงๆ	 วำงรู้-วำงเหน็	 วำงใจให้เป็น	 วำงรู้	 ตดัรู้	 ไม่ตดิรู้					
ตดัรู้จงึตรสัรู้
	 ๑๘.	กำรท�ำควำมดนีั้น	เป็นเรื่องของกำรทวนกระแสกเิลส	เบื้องต้น	
ผู้ปฏบิตัจิะไม่อยำกท�ำ	 ต่อเมื่อฝืนใจท�ำไปอย่ำงต่อเนื่อง	 ควำมดทีี่กระท�ำ			
จะค่อยๆ	เพิ่มขนำด	สำมำรถท�ำควำมดใีหญ่ๆ	ได้มำกขึ้นเรื่อยๆ	
 พระอ.สวุฒัน์ :	 ข้อ	 ๑๘	 	 นพิพำน	 นอกชั่ว-เหนอืด	ี ด-ีชั่ว	 กพ็งึ
ปล่อยวำง	วำงใจเป็น	ชวีติกง็่ำยขึ้น
	 ๑๙.	 กำรปฏบิตัธิรรม	 คอืกำรสนใจตนเอง	 เพ่งจ้องควำมเลวของ
ตนเอง	 มใิช่กำรวพิำกษ์วจิำรณ์ผู้อื่น	 คอืกำรน้อมน�ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	 มำ
สอนใจตนเองจนเกดิสตปิัญญำ	 เหน็ควำมเคลื่อนไหว	 ไม่มั่นคงของชวีติ	
ท�ำให้สำมำรถละวำงสิ่งต่ำงๆ	ได้อย่ำงที่ควรจะเป็น	
 พระอ.สวุฒัน์ :	ข้อ	๑๙		กำรปลงปล่อยวำง	วำงใจ	ไม่สนใจ	ชวีติก็
พงึให้สกัแต่ว่ำ	 ไม่ทรงไม่แช่-ไม่เฝ้ำตวัเองไม่เฝ้ำธำตุขนัธ์	 ให้ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ	
ให้วมิุตหิลุดพ้นออกไปจำกกำย-จติธำตุขนัธ์ให้ขนัธวมิุต-ิวมิุตญิำณทสัสสนะ
	 ๒๐.	กำรปฏบิตัธิรรม	คอืกำรเสพกนิผลไม้จำกแดนสวรรค์	 ผู้ไม่เคย
เสพย่อมไม่สำมำรถเข้ำถงึควำมอิ่มอร่อยนั้นได้	 จ�ำเป็นต้องใช้ตำของตน	 หู
ของตน	 จมูกของตน	 ลิ้นของตน	 กำยของตน	 และใจของตน	 เข้ำไปสมัผสั
ด้วยประสบกำรณ์ตรงของตนเอง	
 พระอ.สวุฒัน์ :	 ข้อ	 ๒๐	 ชวีติ	 กอ็นจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 ชวีติก	็
ชั่วครำว	 สมมุตใิช้ชั่วครำวแล้ววำง	 กนิอยู่	 -หำอยู่หำกนิ	 เสพตำ	 หู	 เหน็						
ได้ยนิฯ	กใ็ห้พงึสกัแต่ว่ำ	ท่ำมกลำงวำงไป	พงึวำงรู้-วำงเหน็	ได้ยนิ	ได้กลิ่น		
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รู้รส	เสพสุขสมัผสักำย-ใจคดินกึ	กพ็งึสกัแต่ว่ำ	 (พำหยิะสูตร)	วำงใจ	วำงรู้	
วำงเหน็	วำงคดินกึ	วำงใจเป็น	กว็มิุตหิลุดพ้นทุกข์สิ้นเชงิ
	 แล้วคุณจะรู้ว่ำ..	ธรรมะคอือะไร?
	 แล้วคุณจะรู้ว่ำ	 ..ควำมอศัจรรย์ของชวีติ	 เกี่ยวข้องกบัธรรมะ
อย่ำงไร	!!!
 พระอ.สวุฒัน์ : 		นี้เป็นอศัจรรย์-อนุศำสนยี์ปำฏหิำรยิ์			คนหลง
สร้ำงและเสวยวบิำก	 มเีป็นอนัมำกเท่ำกบัธุลดีนิบนพื้นมหำปฐพี	 แต่ผู้หลุด
พ้นแล้วจำกทุกข์ไม่เกดิอกี	มเีพยีงธุลปีลำยเลบ็ตถำคต
	 มนุษย์	 จะไม่ได้รบัประโยชน์ใดๆไปจำกสงัสำรวฏันี้เลย	 นอกจำก	
หลงสร้ำงและเสวยวบิำกไม่รู้จบสิ้น	

“พงึเรยีนรู้ที่จะมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวาง”

 Admin.Kingkan
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๘๘. “ให้ปลงสติ–ไม่ใช่เจริญสติ”  
 

	 สำธุ	ขอควำมไม่ตดิไม่ยดึตดิสตปิัญญำญำณ	จงมแีด่ทุกท่ำน
	 นั่งนกึนอนนกึอยู่ว่ำ	 นกับวชนกัปฏบิตัทิั้งหลำยเขำท�ำอะไรกนัอยู่
หรอืหนอ?
		 พระพุทธะทรงตรสัว่ำ		“เจตนาเป็นตวักรรมฯ”
		 เจตนำ	 ๓	 อย่ำง	 ท�ำบุญกุศล-ท�ำบำปอกุศล-และท�ำสมำธเิจรญิ				
สตปิัฏฐำน	๔	อย่ำง	ตบะฌำนญำณ
		 เกิดเป็นกำมำวจรกุศลกรรม-อกุศลกรรม-รูปำวจร-อรูปำวจรกุศล
กรรม	เกดิเป็นชั้นภูมริองรบั	
	 เป็น	 ๓๑	 ภพภูม	ิ ได้แก่	 อบำยภูม	ิ ๔	 มนุษย์ภูม	ิ ๑	 เทวภูม	ิ ๖				
พรหมภูม	ิ๒๐	ชั้นภูมิ
	 เกดิเป็นอกุศลกรรมคอื	กรรมด�ำ–กุศลกรรม	คอืกรรมขำว	ไปเกดิ
ในวฏัฏะสงสำร	๓๑
	 แต่ทรงตรสัว่ำ	กรรมที่ไม่ด�ำ–ไม่ขำว	ย่อมเป็นไปเพื่อควำมสิ้นกรรม	
ไม่ต้องไปเกดิ	นั้นมอียู่
	 ไม่ต้องไปเกดิอกี	คอื	นพิพำนนั้นมอียู่
	 ทรงตรสัรู้	“อรยิสจั๔”	และทรงสอนให้ดบัทุกข์ด้วยกำรดบัเหตุ	คอื
ดบัตณัหำ	อนัเป็นเหตุสมุทยั	
	 ตณัหำดบั-ทุกข์ดบั-นโิรธนพิพำน
	 ดบัตณัหำที่ไม่เป็นกรรม	คอื	ดบัอย่ำงไร	จงึไม่เป็นกรรม?
	 ดบัตณัหำที่ไม่เจตนำกรรม	 คอือย่ำงไร	 ทรงตรสัสอนพำหยิะว่ำ	
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“เมื่อเธอ เหน็ ได้ยนิ ฯ รู้เหน็รบัรู้รบัทราบฯ พงึให้สกัแต่ว่า “สกัแต่ว่า-ไม่มี
เจตนาจรงิจงัตั้งต้อง-ปล่อยวาง-ท่ามกลางวางเฉยไม่ตดัสนิ-ช่างๆ ไป” 
	 อย่ำงนี้ไม่ใช่ปฏบิตัิ	ไม่เป็นเจตนำ	ไม่เป็นกรรม
	 ท่ำนสอนให้ปลง-ปล่อยวำง	 ไม่ใช่ให้ไปปฏบิตับิ�ำเพญ็	 หรอืเจรญิ
สมำธสิมถะตบะฌำนญำณ	
	 หรอืเจรญิสตปิัฏฐำน	 ๔	 อย่ำง	 กำย-เวทนำ-จติ-ธรรมปัญญำญำณ	
ดงัที่เข้ำใจผดิพลำดคลำดเคลื่อนดงัที่เหน็กนัอยู่ในปัจจุบนั
	 สตปิัฏฐำน	 ๔	 อย่ำง	 พงึท�ำตำมค�ำสอนที่ทรงสอนพำหยิะว่ำ	 ให้พงึ
สกัแต่ว่ำ-ปลงปล่อยวำง	กำย-จติ
	 พงึให้สกัแต่ว่ำ	เวทนำกส็กัแต่ว่ำ-ธรรมำนุปัสสนำ	กพ็งึสกัแต่ว่ำ
	 ปลงกำย-ปลงจติ	 ไม่ใช่ปฏบิตักิำย-จติ	 	 เพรำะปฏบิตัเิป็นกรรม			
ไปเกดิ
	 พำหยิะฟังค�ำสอนเพยีงสั้นๆ	 กบ็รรลุตรสัรู้ตำม	 เป็นอนุพุทธสำวก	
เป็นเลศิกว่ำภกิษุทั้งหลำยทำง
	 ตรัสรู้เร็วฉับพลันทันทีด้วยขิปปำภิญญำต่อหน้ำพระพักตร์ที่ริมทำง
บณิฑบำตในเช้ำวนันั้น
	 พำหิยะได้ฟังก็หลุดพ้นด้วยตำปัญญำ-ปัญญำวิมุติ-วิมุติญำณ				
ทสัสนะ
	 ท่ำนไม่ได้สอนให้พำหยิะนั่งสมำธเิดนิจงกรม	 หรอืเจรญิสตปิัฏฐำน
ใดๆ	เลย
	 ทรงตรสัสอนให้ตดัตวัรู้-ไม่ตดิรู้-ไม่ตดิยดึตวัรู้-ตดัญำณตวัรู้ฉบัพลนั
ทนัท-ีวมิุตณิำณทสัสนะ
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	 เหน็	 ได้ยนิ	 ได้กลิ่น	 รู้รส	 	 รู้สมัผสักำยหนำวร้อน-และคดินกึที่ใจ	
ให้พงึสกัแต่ว่ำ-ช่ำง-ท่ำมกลำงวำงไป
	 วำงใจได้อย่ำงนี้	ไม่มอีตัตำตวัเองในเห็น	ได้ยนิ	ฯ	ไม่มตีวัเรำในนั้น
 “ช่างๆ-ไม่มใีจและตวัสนใจ (never mind)” 
 “ตื่นโพล่ง-ช่างๆ-ไม่เคยมใีจและตวัสนใจ (never mind)”
 “อนจิจงัอนตัตา ไม่ใช่แช่ทรง-ไม่สงบ”
	 ไม่ยดึมั่นไม่แบกในอุปำทำน-ไม่แบกไม่วำง	แต่วำงเลยทนัที
	 ไม่มีอัตตำ-ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ-อนัตตำ-สุญญตำ-ว่ำง-นิโรธ-ดับ-
นพิพำน–เยน็
	 ไม่ต้องท�ำกรรม	(ฐำน)	อะไรแบบไหนอกี			ท�ำ	เป็นกรรมไปเกดิ
	 ท่ำนสอนให้ปลงกำยปลงจติ	ปลงเวทนำ–จติธรรม	ให้ปลง	ไม่ใช่ให้
ปฏบิตัิ
	 กำรปฏบิตั	ิ เป็นกำรเอำอตัตำเข้ำไปท�ำด้วยเจตนำกรรม	 มคีวำมมุ่ง
หวงัตั้งเอำด้วยตณัหำอุปำทำน	
	 มภีพชำตทิี่ทุกข์ไปเกดิอกี
	 ตำมพุทธโอวำทที่ทรงตรสัว่ำ	“เจตนาหงั กมัมงั วทามฯิ เรากล่าวว่า
เจตนาเป็นตวักรรม”	 	 กล่ำวคอื	 -เจตนำท�ำบำปอกุศลไปเกดิอบำยภูมิ	 ๔	 -
เจตนำท�ำบุญกุศลให้ทำนและรกัษำศลี	 ไปเกดิมนุษย์โลกและเทวโลก	 ส่วน
ท�ำสมำธสิมถะกรรมฐำนตบะฌำนญำณไปเกดิพรหมโลก
	 กำรเจรญิสตปิัฏฐำน	๔	อย่ำง	หรอืวปิัสสนำกรรมฐำน	หรอืภำวนำ
มยปัญญำ	 เป็นกำรปฏบิตับิ�ำเพญ็เจรญินำมขนัธ์	 ทั้ง	 ๔	 อนัได้แก่	 เวทนำ
ขนัธ์-สญัญำขนัธ์-สงัขำรขนัธ์-วญิญำณขนัธ์	 โดยเอำสตสิงัขำรขนัธ์เข้ำไป
เจรญิดู-เจรญิรู้จติหรอืวญิญำณขนัธ์		กำรเจรญิสตดิงักล่ำวจงึเป็นกำรเจรญิ
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ตวัรู้	ไม่ปลง-ไม่ปล่อย-ไม่วำงตวัรู้	ไม่ตรงต่อพุทธโอวำท			อนัเป็นสจัธรรม
ค�ำสอนเนื้อหำแห่งควำมพ้นทุกข์	ที่ทรงสอนว่ำ	“ให้พงึสกัแต่ว่า”
	 ซึ่งทรงให้ตดัตวัรู้-ไม่ตดิในรู้-ให้หลุดพ้นออกไปจำกตวัรู้	 ด้วยวมิุติ
ญำณทสัสนะ-และหรอืให้หลุดพ้นออกไปเสยีจำกขนัธ์	 ด้วยขนัธวมิุต-ินโิรธ-
นพิพำน-สุญญตนพิพำน
	 ทรงตรสัว่ำ	“สพัเพ สงัขารา อนจิจา ฯ สพัเพ ธมัมา อนตัตาต ิฯ” 
หมำยควำมว่ำ	ร่ำงกำย-จติใจ	หรอื	กำยธำตุ-จติธำตุ	หรอื	รูปขนัธ์-นำมขนัธ์	
เป็นอนตัตำ	 แต่กำรที่เอำอตัตำตวัตนเข้ำไปเจรญิสตซิึ่งเป็นอนตัตำ	 จงึเป็น	
กำรผดิต่ออนตัตำ	จงึไม่พ้นไปจำกทุกข์
	 ผู้ที่เจรญิสตหิลำยคนคดิและเข้ำใจผดิไปว่ำ	 พระอรหนัต์จะต้อง
เจรญิและมสีตอิยู่ตลอดเวลำ		จงึบรกิรรมสตริู้รูปรู้นำม	หรอืบรกิรรมดูจติ
บ้ำง	 เพื่อให้รู้ตวัอยู่ตลอดเวลำว่ำตวัเองตรสัรู้แล้ว	 แต่แท้ที่จรงิแล้ว	 ตน
ก�ำลงัถูกตณัหำหลอกใช้ให้เจรญิเหตุตณัหำสมุทยัเสยีเองโดยไม่รู้ตวั	 เพรำะ
พระองค์ทรงตรสัสอนไว้แล้วว่ำ	 “รู้กใ็ห้พงึสกัแต่ว่ารู้-ให้หลุดพ้นออกไปเสยี
จากตวัรู้วญิญาณขนัธ์ ให้ขนัธวมิุต-ิวมิุตญิาณทสัสนะ”
 “ถ้าภาวนานั้นท�าเพื่อให้มขีึ้นเจรญิขึ้น ภาวนานั้นกป็ฏบิตัเิพื่อเหตุ
สมุทยัตณัหาอรยิสจั ให้พงึจบกจิ แต่ไม่ใช่ท�ากจิให้จบ พงึจบศรทัธาวริยิะ
สตแิละศลีสมาธปิัญญามรรคอรยิสจั รวมลงสู่วมิุตทิั้งหมด”
	 ไม่ใช่โลกุตรธรรมที่เหนอืธรรม	 แต่นโิรธอรยิสจัที่ดบัและว่ำงยิ่งกว่ำ
ธรรม
	 ถ้ำตดิรู้		กไ็ม่หลุดรู้	ไม่วมิุตญิำณทสัสนะ	ไม่หลุดขนัธ์	ไม่ขนัธวมิุติ
		 ถ้ำยงัมรีู้	 	 กย็งัมอีตัตำ	 กไ็ม่อนตัตำ	 และถ้ำยงัมรีู้	 กไ็ม่ว่ำงจำกรู้-		
ไม่สุญญตำเสยีแล้ว
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	 ถ้ำยงัมเีจตนำรู้	 กย็งัมเีจตนำตวักรรมอยู่	 จะสิ้นกรรม-สิ้นเกดิ-					
สิ้นทุกข์ได้อย่ำงไร	?
	 ฝำกค�ำถำมนี้ไว้ให้นกัปฏบิตับิ�ำเพญ็เจรญิสตสิมำธปิัญญำ	 ไว้ให้
โยนโิสมนสกิำรให้แยบคำยด้วย	 แล้วอย่ำลมืรบีขอขมำกรรมพระสมัมำ
สมัพุทธะด้วย	 ที่ปฏเิสธพระสจัธรรมค�ำสอนและผดิต่อพุทธโอวำท–พระ
ธรรมวนิยั–พุทธบญัญตัิ	 ขอขมำมำกๆ	 เพรำะยดึตดิเหนยีวแน่นมำนำนแล้ว
หลำยภพชำต	ิโปรดรบีคลำยกรรมเสยีเถดิ

Admin.Kingkan
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๘๙. ท�าไมจึง “ไม่ยึดติด–คลายวิมุติหลุดออก-
สักแต่ว่า” ท�าไม?  

 

	 สจัธรรมค�ำสอน	๔๕	พรรษำ	รวม	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขนัธ์	 รวม
ย่นย่อลงในโอวำทปำตโิมกข์	 ๙	 ประกำร	 และสรุปลงเหลอืประกำรเดยีว	
ได้แก่	“ความไม่ยดึตดิ”	หรอื	“ความคลายวมิุตหิลุดออกเป็นอนจิจงั-ทุกขงั-
อนตัตา”		หรอื	“สรรพสิ่งทั้งปวงให้พงึสกัแต่ว่า”
	 อย่ำหลงยดึตดิ	 	 มนัยดึไม่ตดิของมนัอยู่แล้ว	 อนจิจงัยดึไม่ตดิ				
อยู่แล้ว-มนัปลงปล่อยวำงตวัของสรรพสิ่งเองอยู่แล้ว
	 ไม่ยดึตดิทำงตำหู	 ฯ	 เหน็	 ได้ยนิ	 ฯ	 สกัแต่ว่ำ-ไม่ยดึตดินี้	 ท�ำตำม
พุทธโอวำทปำตโิมกข์ครบถ้วนแล้ว
	 กำรไม่ยดึตดิ	 ไม่ท�ำบำปทั้งปวง-ได้ท�ำกุศลให้ถงึพร้อม-ท�ำใจให้
ผ่องใส	เป็นโอวำทปำตโิมกข์	ครบ	๓	ข้อแล้ว
	 กำรไม่ยดึตดิ	 ในโอวำทปำตโิมกข์อกี	 ๖	 ข้อ	 ได้แก่	 ๑.อนูปวำโท-			
ไม่กล่ำวร้ำย	๒.	อนูปฆำโต–ไม่ท�ำร้ำย	๓.	ปำตโิมกเขสงัวโร	๔.	มตัตญัญุตำ	จ 
ภตัตสัสมงิ-ประมำณในกำรบรโิภค	๕.	ปัญตญั	จ	สยนำสนงั-นั่งนอน	ในที่
สงดั	๖.	อธจิติเต	จ	อำโยโค-จติตื่นรู้ไม่ทรงรู้	(สตติดั-ไม่ยดึตดิสต)ิ
	 ทรงตรสัสอนพำหยิะว่ำ	“พงึให้สกัแต่ว่า”		พำหยิะบรรลุอรหตัขปิปำ
ภญิญำ	 และต่อมำทรงแสดงเวสำลสีูตร	 ว่ำ	 “เมื่อไม่อุปาทาน-ไม่ตดิยดึ ก ็   
วมิุตนิโิรธนพิพาน”
	 ฉะนั้น	 ค�ำว่ำ	 “สกัแต่ว่า”	 จงึมคีวำมหมำยตรงกนักบัค�ำว่ำ “ไม่ยดึ
ตดิ-(ไม่อุปาทาน)” 
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	 เช่น	เมื่อเธอ	เหน็	ได้ยนิ	ฯ	ให้พงึสกัแต่ว่ำ-ไม่ยดึตดิ	ในเหน็ได้ยนิฯ	
ไม่มอีุปำทำนในเหน็	ได้ยนิฯ
	 อุปำทำนเกดิ	 เพรำะมปีัจจยั	 คอื	 ตณัหำ-เวทนำ-ผสัสะ-อำยตนะ-
นำมรูป-วญิญำณ-สงัขำร(เจตนำ)-อวชิชำ	(โมหะ-หลง)
	 ทรงตรสัเหตุ	คอื	อวชิชำ	ควำมหลงเข้ำไปรู้ทำงตำ	หู	เหน็	ได้ยนิฯ	
แล้วเกดิตณัหำอุปำทำน-ยดึตดิ-ไม่สกัแต่ว่ำพำหยิะฯ
	 ทรงตรสัควำมดบัเหตุ	 คอื	 พงึให้ดบัที่อวชิชำ	 (ที่หลงเข้ำไปรู้)-ดบั
ตณัหำอุปำทำน	 (หลงยดึตดิในตณัหำ)	 ด้วย “พงึให้สกัแต่ว่า-ไม่ยดึตดิ      
ในเหน็ ได้ยนิ ฯ พงึไม่มเีราอตัตาตวัเราในเหน็ ได้ยนิฯ ไม่มเีรา
	 พงึให้สกัแต่ว่ำ-ไม่ตดิยดึเสยีด้วย	  “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้าออกไป-
ดุจตะวนัส่องสว่างฯ จ้า ไม่เฝ้าอตัตาธาตุขนัธ์ตวัเอง-ให้พงึหลุดพ้นออกไป
เสยีจากตวัรู้ ให้วมิุตญิาณ ให้วมิุตขินัธ์ เป็นขนัธวมิุต-ินโิรธดบัตณัหาเสยีได้   
จงึว่าง-สุญญตนพิพาน”
 “ความไม่ยดึตดิ”	 กบั	 “ความคลายจติวมิุตหิลุดออก”	 เป็นควำม
หมำยเดยีวกนั	 เมื่อคลำยออกกไ็ม่ตดิ	 เมื่อไม่ตดิ	 กห็ลุดวมิุตหิลุดออก					
พงึคลำยจติวมิุตหิลุดออกเสยีด้วย	 “คลายกรรมด้วยธรรมนูญชวีติฯ”	 -ขอ
ขมำกรรม-ประกำศสละ-ถอน-เทน�้ำอุทศิบุญฯ

Admin.Kingkan
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๙๐. สัจธรรมปฏิบัติ ที่ไม่ปฏิบัติ
“ที่นี่สอนปฏิบัติไม่ปฏิบัติ”

  
	 ทรงตรสัว่ำ			“เจตนาปฏบิตั ิเป็นตวักรรม เอาไปเกดิอกี”	และทรง
ตรสัอกีว่ำ	“ให้พงึสกัแต่ว่า”	ท�ำให้สกัแต่ว่ำ	“ให้ไร้อตัตาเจตนากรรมอุปทาน” 
ตณัหำออกไป	ม	ี๑๖	ประกำรดงันี้
	 ๑.		 ไม่ยดึตดิทุกสิ่งในโลก-	ได้แก่	โอกำสโลก-สตัวโลก-โลกทวำร	
๖-สงัขำรโลก-ขนัธโลก	 ฯลฯ	 	 แม้กระทั่งบุญกุศลควำมดฯี	 กใ็ห้พงึท�ำดไีด้	
แต่ไม่เอำด-ีไม่ยดึตดิด	ี(ดบีงันพิพำน)
		 ๒.		 ไม่ขดัแย้งกบักฎ-อนจิจงั	 ที่เป็นสิ่งชั่วครำว	 และไม่ยดึตดิ
บุคคลสิ่งของรอบข้ำงครอบครวัญำตมิติรสหำย	 คบหำอยู่กนิกนัไป	 แต่ไม่
ยดึตดิ	ให้ต้องทุกขงัฯด้วยอนจิจงัอนตัตำ
	 ๓.		 ไม่ปฏฆิะปฏเิสธอนจิจงัคอืควำมเสื่อมสลำยคลำยตวัเป็นนจิ
	 ๔.		 ไม่มุ่งไปข้ำงหน้ำหำควำมเจรญิและอำรมณ์อฏิฐำที่น่ำพอใจ
		 ๕.		 ไม่ตั้งเอำในควำมเป็นของคู่หรอื	“ทวภิาวะ”
	 ๖.		 ไม่เนื่องด้วยอตัตำตวัตน	กำย-จติ	เข้ำซ้อนอนตัตำธรรม
	 ๗.		 ไม่เจตนำกรรมไปซ้อนลงมโน	 มโนต้องไม่มกีรรม-ไม่มโน	
กรรมไปเกดิอกี
		 ๘.	 ไม่หลงเข้ำไปรู้ทำงทวำร๖	ตำ	หู	ฯ	ไม่ดู-รู้-เหน็-สงัเกตุซะก่อน	
หรอืไม่ลงัเลสงสยัใดๆทั้งสิ้น	หำกจ�ำเป็นให้สมมุตใิช้ชั่วครำวแล้ววำงใจเสยี
		 ๙.		 ไม่มุ่งแสวงหำควำมสุขสบำยที่ไม่มี	(มแีต่ทุกขงั-อนจิจงั)
	 ๑๐.	 ไม่เสำะแสวงแกว่งหำควำมว่ำงเปล่ำ	 (อนัตตำโลก-อนัตตำ
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ธรรม-อนตัตำจติ)
	 ๑๑.	 ไม่คบัแคบบรกิรรมฟิคเน้นใดๆ	 ไม่มเีป้ำหมำยโครงกำร	 ไม่
ก�ำหนด	ไม่มทีศิทำงที่หมำย	(ท่ำมกลำงวำงเฉยอุเบกขำสุญญตำ)
	 ๑๒.	ไม่ตัดสินสรรพสิ่ง-ไม่แตกต่ำง-ไม่พิพำกษ์วิจำรณ์-ไม่เลือก
ข้ำง-ไม่ตรงอะไร-ไม่เอยีง
	 ๑๓.	ไม่ใช้เมตตำกรุณำอย่ำงเดยีว	 (แต่ให้เมตตำอุเบกขำสญญตำ
ให้วมิุตหิลุดทุกครั้งไป)
		 ๑๔.	ไม่ต้องเจรญิกรรม(ฐำน)	อะไรแบบไหน
	 	 -ไม่เจริญธำตุขันธ์อำยตนะรูปธรรม-นำมธรรมอนัตตำ-						
ไม่เจรญิตวัรู้สตปิัญญำญำณ	ใช้เมื่อจ�ำเป็นแล้วให้วำงใจให้เป็น
		 ๑๕.		ไม่ตดิยดึขนัธ์ด้วยกำรปลงปล่อยวำงทิ้งขนัธ์ด้วย “ขนัธวมิุต”ิ
		 ๑๖.		ไม่ตดิยดึในอุปำทำนตณัหำ	 (อนุปำทำโนฯ)	 ในสรรพสิ่ง	และ
ในญำณรู้	ด้วย	“วมิุตญิาณทสัสนะ”	(ตดัซะรู้จงึตรสัรู้)
	 หำกจะปฏบิตัทิี่ไม่ต้องปฏบิตัทิั้ง	 ๑๖	 ข้อนี้ให้ได้ผลด	ี คลำยจติ–
คลำยกรรมได้ไว	 ให้พงึไม่ตดิขดัข้องคำ	 ให้พงึขอขมำกรรมตำมค�ำแนะน�ำ	
เรื่อง	 “คลายกรรมด้วยธรรมนูญชวีติประจ�าวนั”	 และให้พงึหมั่นขยนัคลำย
กรรมคลำยจติ	 ให้เป็นอโหสกิรรม–วมิุตกิรรม	 ให้กรรมวมิุตหิลุดคลำย
บ่อยๆ	เนอืงๆ	ด้วย

Admin.Kingkan
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๙๑. สมาธิไม่ยาก-ไม่ง่าย  
 

	 พระพุทธองค์	 ทรงตรสัในธนญัชำนสีูตรว่ำ	 “ฌานเป็นของอนัต�่า   
กจิอื่นที่พงึกระท�า คอื นพิพานยงัมอียู่...”	 	 เมื่อครำวที่ทรงออกบวชใหม่ๆ	
ได้ทรงเข้ำไปศกึษำกบัส�ำนกัอำจำรย์อำฬำรดำบส–อุทกดำบส	 ทรงส�ำเรจ็
สมำบตั	ิ๘	รูปฌำน	๔	–	อรูปฌำน	๔		ทรงเหน็ว่ำไม่ใช่ทำงวมิุตหิลุดพ้นจำก
ทุกข์	 จงึเสดจ็ลำจำกไป	 สมยันั้นยุคนั้น	 กำรบ�ำเพญ็ทำนศลีสมถะตบะฌำน
ญำณ	ดำบส	ฤำษชีไีพร	ปฏบิตับิ�ำเพญ็กนัอยู่แล้ว	แต่ไม่มผีู้ใดส�ำเรจ็มรรคผล
นพิพำนแต่อย่ำงใด	 ภำยหลงัต่อมำจงึทรงตรสัรู้มรรคผลนพิพำนด้วยธรรม
อรยิสจั	๔	และปฏจิจสมุปบำทธรรม	๑๒	ประกำร	ทรงน�ำมำโปรดสอนหมู่
เหล่ำเวไนยสตัว์สบืมำจนบดันี้นบักำลเวลำได้	 ๒,๖๐๒	 ปีเศษ	 กำรคดัลอก
บอกต่อสืบต่อค�ำสั่งสอนผิดเพี้ยนไปมำกจำกพระพุทธวจนะพุทธโอวำทที่
ทรงสอนให้วมิุตหิลุดพ้น	-ไม่ตดิไม่ยดึด้วยสุญญตำควำมว่ำง	ถ้ำหำกไม่ตรง
ตำมนี้มนัย่อมไม่ใช่ค�ำสอนเรื่องสมำธภิำวนำในพระพุทธศำสนำ	 น�ำมำบอก
กล่ำวต่อพุทธศำสนกิด้วยสมำธภิำวนำวมิุต	ิ (สมำธภิำวนำไม่ยดึตดิ)	 สมำธิ
ภำวนำไม่ยำก–ไม่ง่ำย	ดงัต่อไปนี้	
	 ส�ำหรบัผู้ที่ต้องกำรปฏบิตัสิมำธภิำวนำในพระพุทธศำสนำ	 สมำธิ
ภำวนำไม่ใช่ท�ำ	 ไม่ใช่จดจ่อกบัอะไร	 แต่เป็นกำรท�ำเหมอืนไม่ท�ำ	 (ไม่เจตนำ
ตั้ง-ต้อง	 เพรำะเจตนำเป็นกรรม)	 สมำธเิป็นสภำพธรรมชำตขิองจติเดมิแท้	
และธรรมชำตทิั้งหมดของจติเดมินั่นกค็อื	สมำธ	ินั่นเอง	เป็นควำมกลมกลนื
ของชวีติบรสิุทธิ์กบัธรรมชำติ	จนจติได้ผ่อนคลำยเตม็ที่	โดยไม่มอีะไรมำยดึ
ตดิได้	 แล้วหลุดออกมำเป็นอสิระ	 มั่นคง	 เข้มแขง็	 แต่กม็ใิช่สิ่งที่ต้องเข้ำไป
กระท�ำ	 ควบคุมบงกำรหรอืพยำยำมกระท�ำ	 ควำมอสิระ-เข้มแขง็มั่นคงของ



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

201

จติ	คอืจติไม่แส่ส่ำยร�ำพงึเกำะเกี่ยวตดิยดึอยู่กบัอำรมณ์ทั้ง	๖	(แต่อำรมณ์ก็
คอยจะหน่วงเหนี่ยวดึงจิต-จิตก็คอยจะร�ำพึงถึงอำรมณ์ให้เข้ำไปกระทบ	
ผสัสะเข้ำหำกนั	 ดุจคนรกัชำยหนุ่มกบัหญงิสำว	 จนเกดิเป็นเวทนำชอบ-ชงั
ขึ้นมำ)	 โดยเฉพำะอำรมณ์คดินกึที่ใจ	 (ตดิยดึทรงแช่อำรมณ์เป็นเวทนำ
ตณัหำอุปำทำน	 ภพ–ชำตไิด้เกดิขึ้นมำแล้วไม่วมิุตหิลุดพ้น)	 ปล่อยให้ทุกสิ่ง
เป็นไปดงัที่ธรรมชำตเิดมิแท้มนัเป็น	 สมำธเิกดิจำกกำรปล่อยวำงอย่ำงง่ำยๆ	
ปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปดงัที่มนัเป็น	ปรำศจำกกำรเกำะยดึ	ปรำศจำกควำมคดิ
และค�ำอธบิำย	 ไม่ผูกพนั-ไม่คำดหวงั-ไม่บงัคบั	 หรอืวำงโครงกำรล่วงหน้ำ-
ไม่ต้องปรบัปรุง-ไม่จ�ำเป็นต้องก้ำวหน้ำ	 เพรำะทุกสิ่งเคลื่อนไปสู่ธรรมชำติ
แห่งควำมจรงิแท้โดยตวัของมนัเองอยู่แล้ว
	 ลมืตำ-เปิดตำกว้ำงๆ	 (ไม่ว่ำจะอยู่ในอริยิำบถ	 เดนิ	 ยนื	 นั่ง	 นอน)	
ทอดสำยตำไปข้ำงหน้ำ	 ท่ำมกลำงออกไป-ไม่เลอืกอะไร-ไม่ตรงอะไรออกไป
กว้ำงๆ	คล้ำยมหำสมุทรกว้ำงใหญ่ไพศำล	แผ่ออกไปทุกหนแห่ง	 โปร่ง	 โล่ง	
และไร้ร่องรอยและขอบเขต	 ควำมคดิและอริยิำบถผสำนเป็นหนึ่งเดยีวแบบ
ผ่อนคลำยอย่ำงกลมกลนืกบัธรรมชำติ
	 อย่ำจดจ่อสิ่งใดเป็นพเิศษ	น้อมใจสู่ตนเอง	มองออกไปกว้ำงๆ	และ
เปิดใจให้โล่งกว้ำง	(แววตำสงบ	มกีรุณำมำกขึ้น	อุเบกขำมำกขึ้น	และ	นิ่งขึ้น)	
เปิดใจด้วยแววตำอนักำรุณย์ต่อควำมเดอืดร้อนของสรรพสตัว์	 แผ่จำก
ดวงตำให้กว้ำงไปทั่วดุจดงัมหำสมุทร	
	 สมำธไิม่ใช่กำรหนโีลก	 หรอื	 หลบโลกมำอยู่ในจติคล้ำยฌำน	 แต่
สมำธติ้องเปิดตำดูโลก	(ทวำร	๖)	ให้เข้ำใจตนเองอย่ำงแท้จรงิ	และสมัพนัธ์
เกี่ยวข้องกบัชวีติและโลกอย่ำงกลมกลนื	 ขณะที่ดทีี่สุดของสมำธธิรรมชำตทิี่
ลกึซึ้ง	คอื	ควำมไหลไปได้อย่ำงอสิระ	ไม่ผูกยดึสิ่งใด	ไม่มวีตัถุ	ไม่มตี�ำแหน่ง	
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ไม่มเีป้ำหมำย	 	 สมำธธิรรมชำตอิยู่เหนอืกำล	 เหนอือำยตนะ	 เหนอืควำม
สมัพนัธ์ระหว่ำงผู้กระท�ำและผู้ถูกกระท�ำ	 (เหมอืนทวภิำวะ	 ควำมเป็นของคู่)	
ธรรมชำตขิองจติ	 คอืสมำธเิป็นอสิระจำกทุกสิ่ง	 ไม่ผูกยดึกบัอะไร	 มนัคอื
ประสบกำรณ์แห่งกำรตรสัรู้	นี่แหละคอือสิรภำพ	(วมิุต)ิ	
	 ดงันั้น	 เวลำท�ำสมำธภิำวนำให้เปิดตำไว้	 และเปิดใจกว้ำงๆ	 อย่ำง
เป็นธรรมชำติ	 ผ่อนคลำยร่ำงกำยทุกส่วนอย่ำงช้ำๆ	 ผ่อนสำยตำและปล่อย
รมิฝีปำกให้เผยออก	 วำงแขนและขำลง	 ปล่อยให้ควำมรู้สกึเป็นเรำว่ำงลง		
ทนีี้ให้ผ่อนคลำยลมหำยใจ	 จนรู้สกึว่ำลมหำยใจสงบลงและสิ้นควำมรู้สกึ		
ถงึตวัตน	 หำยใจลกึๆ	 สกั	 ๒-๓	 ครั้ง	 หำยใจเข้ำช้ำๆ	 ลกึๆ	 แล้วกลั้นลม
หำยใจไว้ชั่วครู่อย่ำงสงบจรงิๆ	แล้วค่อยๆ	หำยใจออกอย่ำงแผ่วเบำทำงปำก
และทำงจมูกให้เท่ำๆ	 กนั	 เฝ้ำดูควำมรู้สกึอย่ำงนิ่มนวล	 รู้สกึว่ำงๆ	 เหมอืน
ร่ำงกำยทุกส่วนหำยไปเหมอืนสุญญำกำศ	 แผ่กว้ำงไร้ขอบเขตสงบลงอย่ำง
สมบูรณ์	สมำธธิรรมชำตจิะเกดิสมัปชญัญะสุญญตำที่ฉบัไวต่ออำรมณ์	ก่อน
ที่มนัจะเกดิขึ้นและจะท�ำลำยพฤตกิรรมควำมตดิยดึในอำรมณ์ลง	 แผ่ขยำย
สมัปชญัญะออก	เปิดเผยออกให้มำกที่สุด	ก้ำวพ้นควำมคดิและรูปแบบไปสู่
สภำพที่ไร้ศูนย์กลำง	 เพรำะขอบเขตที่ก�ำหนดศูนย์กลำงได้สูญสลำยไปเสยี
แล้วนี่เอง	นี้คอืสมำธธิรรมดำธรรมชำตทิี่มสีนัตกิบัทุกสิ่งทุกอย่ำง	
	 ปล่อยและวำงทวำรและอำยตนะทั้งหก	ตำ	หู	ฯลฯ	ให้เป็นอสิระเป็น
อย่ำงที่มนัเป็น	(ของมนัเอง)	คลำยจติออกไปกว้ำงๆ	คลำยออกไปไม่ตดิยดึ	
(ไม่ตณัหำ-อุปำทำน)	กบัผสัสะใดๆ	ที่วญิญำณทั้งหกเหน็,	ได้ยนิ	ฯลฯ	ได้รบั
กระทบกบัอำรมณ์ทั้งหก	รูป	เสยีง	ฯลฯ	ล้วนว่ำงเปล่ำจำกแก่นสำระ
		 ไม่ว่ำเหน็	 ได้ยนิ	 ฯลฯ	 จะแตกต่ำงกนัเพยีงใดกต็ำม	 มนัล้วน							
ว่ำงเปล่ำ	(สกัแต่ว่ำ...)	(เหน็,	ได้ยนิ	ฯลฯ	ไม่ต้องพพิำกษำ	-	ไม่ตดัสนิ	-	ไม่
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เลอืกข้ำง	-	ไม่วพิำกษ์วจิยัวจิำรณ์...อย่ำตดัสนิใคร	ให้ช่ำงๆ	ไป...ท่ำมกลำง
ออกไป	!)
		 ควำมคดิที่ผุดขึ้น	มนักล็้วนว่ำงเปล่ำ	!	
	 เหน็	ได้ยนิ	ฯลฯ	รู้เหน็-รบัรู้-รบัทรำบอะไรๆ	กป็ล่อย	(ปลง-ปล่อย-
วำง-ว่ำง)	มนัไว้อย่ำงนั้น	ปล่อยให้มนัเป็นอย่ำงที่มนัเป็น	(กข็องมนัเอง)	อย่ำ
ไปตดิยดึ	 (ตณัหำ-อุปำทำน)	 อย่ำเอำกรรมไปซ้อนลงที่มโน-อย่ำมโนกรรม-
อย่ำตดัสนิเลอืกข้ำง	ให้สกัแต่ว่ำ	(Dutiful	ตำมแต่หน้ำที่ของมนั)	ช่ำงๆ	ไป	
อย่ำยดึตดิกบัสิ่งที่รบัรู้เหล่ำนั้น	 (เมื่อไม่ตดิกจ็ะหลุดออกมำชั่วครำวจำกกำร
ยดึตดิแล้วด้วยตทงัควมิุต	ิไม่ยดึตดิในตวัรู้-ตดัตวัรู้	นั่นแหละ	ตรสัรู้	!)
		 ขณะท�ำสมำธ	ิ ให้เปิดปำกเลก็น้อย	 คล้ำยกบัก�ำลงัออกเสยีง	 “อา” 
อย่ำงผ่อนคลำยและลกึ	กำรหำยใจทำงปำกจะช่วยให้	“ปราณกรรม”	ในกำร
คดิปรุงแต่งมโีอกำสเกดิขึ้นได้น้อยลง
		 มอืวำงเหนอืเข่ำ	 แขนและไหล่หย่อนคลำยสบำยๆ	 จติสบำยและ
ผ่อนคลำย	 น้อมใจตนเองอย่ำงสุดจติสุดใจให้ได้สมัผสักบัพระพุทธำนุภำพ,	
พระธรรมำนุภำพ	 และ	พระสงัฆำนุภำพแห่งพระอรยิเจ้ำอรยิสงฆ์	 มศีรทัธำ	
ร่ำเรงิและเชื่อมั่นต่อพุทธะภำวะในตวัเอง	 หำยใจอย่ำงเป็นธรรมชำติ	 ปล่อย
วำงควำมเกำะเกี่ยวยดึตดิทั้งมวล	 เปิดกว้ำงว่ำงๆ	 ไม่บรกิรรมอะไรในใจ	
ไม่มทีั้งผู้รู้-และสิ่งถูกรู้,	ไม่ทวภิำวะ	รู้เฉยๆ	ใส่ใจสกั	๑	ใน	๔	ผ่อนคลำย	๓	
ใน	๔	ให้รู้สกึสงบโปร่งโล่ง	มคีวำมรู้สกึตวัตื่นโพลงโล่งจ้ำมำกขึ้น	ไม่มทีั้งผู้ดู	
ผู้รู้	และสิ่งถูกดู	ถูกรู้	ไม่มทีวภิำวะ	ไม่เลอืกอะไร	ไม่มกีำรแบ่งแยก	ชอบ-ชงั	
อำรมณ์ควำมคดิจะเป็นอสิระ	 (freedom)	 เป็นเอกภำวะมำกขึ้น	 คลำยออก
หลุดออก	(วมิุตหิลุดออก)	ไม่ตดิอะไร	ไม่ยดึอะไรมำกขึ้น		เมื่อไม่ยดึตดิจติ
กห็ลุด
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  “อนุปาทาโน ปรนิพิพายตฯิ การไม่ยดึตดิ คลายจติออก จติหลุด
ออกเป็นอสิระ วมิุตตหิลุดออก นโิรธนพิพาน” (กถาวตัถุสูตร - เวสาสสีูตร)
		 เมื่อนั่งสมำธไิด้แล้ว	 ยนื	 เดนิ	 นอน	 กใ็ห้เหมอืนกนัไปทุกอำรมณ์
และอริยิำบถ	 (ไม่ต้องมรีูปแบบไม่มคีอก-ไม่มเีขตขอบขงัอะไร)	 ให้ทั้งชวีติ
กลมกลนืเป็นเนื้อเดยีวกนักบัธรรมชำติ	  “ตื่นโพลง โปร่ง โล่งจ้า กว้างๆ 
ไกลๆ ไร้ขอบเขตฯ” 
		 กำรคลำยจติจ้ำออกไปกว้ำงๆ	 รู้สกึไปที่กลำงกระหม่อมจนเคยคุ้น
ชนิเป็นเนื้อเดยีวกนักบัชวีติ	 ใช้ขณะใกล้ตำยจติเคลื่อนย้ำยออกตรงที่กลำง
กระหม่อม	เป็นจติพุทธะ	ปิดอบำยภูมไิด้สมุจเฉทเดด็ขำด
  “ตื่นตวั และ ขณะเดยีวกนักผ็่อนคลาย”	แต่กไ็ม่ใช่กระท�ำ!
	 อำรมณ์ทำงตำ,หู	ฯลฯ	สำมำรถที่จะล่อลวงหน่วงเหนี่ยวดงึรั้งจติให้
เข้ำไปอยู่ในอำณำจกัรจอมปลอมแห่งกรรมเวทนำตณัหำอุปำทำนฯ	 และจติ
ของเรำก็ดูเหมือนจะต้องกำรและร�ำพึงถึงอำรมณ์ดุจดังต้องกำรเกลือใส่ลง
ในอำหำรที่เป็นควำมพอใจในตอนแรกๆ	 แต่มกัจบด้วยควำมปวดร้ำวและ
โดยเฉพำะกบัอำรมณ์วติกกงัวลถงึอดตี	-	อนำคต	กน็บัว่ำมอีนัตรำยมำกต่อ
ควำมคดินกึทำงใจ	 แต่หำกรู้เท่ำทนัอำรมณ์อนัไร้สำระและมำยำภำพลวงตำ
นั้น	กจ็ะปล่อยวำงกำรตดิยดึมนัได้
		 อำรมณ์และควำมคดิ	 สุข-ทุกข์	 เวทนำ	 ชอบ-ชงั	 เป็นวบิำกม	ี				
อำยุรกรรม	มนัคลำยตวั	วำงตวัของมนัเอง	ไม่ต้องท�ำกรรมอะไรซ้อนลงมโน	
มโนต้องไม่มกีรรม	 (ควำมคดิ	 คอื	 ควำมหลงรำกเหง้ำคอือวชิชำ-สงัสำรวฏั	
คดิเป็นกรรม	คดิกใ็ห้ช่ำง	 เผลอไป	กใ็ห้ช่ำง	 -ปล่อยมนัออกไป	ให้ดุจคลื่น
คนืสู่มหำสมุทรอนัสงบโดยไม่ปฏปิักษ์กบัมนั)	 มนัผ่ำนเข้ำมำ	 แล้วมนักผ็่ำน
ออกไปของมนัเอง	 เป็นอนจิจงัชั่วครำว	 สุญญตำ-ว่ำงๆ	 ตถตำ-เช่นนั้นของ
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มนัเอง	อนตัตำ-ไม่มตีวัเองในรู้ในเหน็	ฯลฯ	 ในควำมรบัรู้รบัทรำบต่อสภำพ
สิ่งใดๆ		ล้วนว่ำงเปล่ำ!
	 อำรมณ์และควำมรู้สกึนกึคดิ	 เมื่อเกดิขึ้นมำแล้วกอ็ุปมำดงัเช่น				
“วนัพายุฝนพร�ามดืมดิปิดบงัแสงตะวนัส่องสว่างกลางหาวฉนัใด อารมณ์และ
ความรู้สกึนกึคดิเมื่อเกดิขึ้นแล้ว กม็ดืมดิปิดกั้นปิดบงัจติปภสัสรนพิพาน  
ให้มดืมดิฉนันั้น”
		 แต่จติประภสัสรกย็งัคงใสกระจ่ำงสว่ำงจ้ำอยู่อย่ำงนั้น	 แสงตะวนัก็
ยงัคงจ้ำอยู่อย่ำงนั้น	ในยำมที่ขณะผสัสะกระทบอำรมณ์รูป,	เสยีง	ฯลฯ	เหน็,	
ได้ยนิ	ฯลฯ	นั้น	มนัมชี่องว่ำงของมนัอยู่..ก่อนที่จะรู้...กไ็ม่ได้รู้..ก่อนรู้กไ็ม่ได้
รู้ใช่ไหม	 ?...ช่องว่ำงตรงนั้นแหละ	 !	 จติประภสัสรนพิพำน	 ...ประพมิประ
พำยจ้ำๆ	ว่ำงๆ	เช่นนั้นของมนัเอง	มนัมอียู่เองแล้ว	!
  “ให้ปล่อยจติไว้ตามธรรมดา ไม่ต้องท�าอะไรกบัมนั”	 (จติไม่ต้อง
ร�ำพงึถงึอำรมณ์	 ด้วยสตติดัตวัรู้	 ท่ำมกลำงวำงเฉยเสยีด้วยสมัปชญัญะสุญ
ญตำ)	“ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น !”
 “หากจติไม่ถูกปรุงแต่ง ไม่ตดัสนิ-ไม่เลอืกข้าง มนักใ็สกระจ่าง
ประภสัสร”	 ดุจน�้ำโอ่งโคลน	 ถ้ำเรำปล่อยน�้ำไว้ไม่ไปกวนหรอืเขย่ำกระเพื่อม
มนั	ฝุ่นตะกอนกจ็ะนอนก้น	น�้ำกใ็สเอง	ธรรมชำตขิองมนั	มนัสงบ–ไม่สงบ	
กข็องมนัเอง	 ไม่ต้องเลอืก	 “วปิัสสนาต้องไม่เลอืกรบัรู้อารมณ์”	 	 ไม่ต้องไป
ควบคุมหรอืพยำยำมท�ำ	 หรอื	 คำดคั้นมั่นหมำยมนั	 ไม่ต้องเคร่งครดั	
เคร่งขรมึ		
 “ไม่ตงึ-ไม่หย่อน แต่ให้ผ่อนคลาย”
 ปล่อยวำงแม้แต่กระทั่งควำมคดิว่ำ	ก�ำลงัท�ำสมำธกิไ็ม่ต้องคดิ		กำย-
จติ	ปล่อยให้มนัเป็นอย่ำงที่มนัเป็น		“ดุจท้องฟ้าโอบกอดรดัจกัรวาลเอาไว้” 
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  ธรรมชำตขิองจติคดิและอำรมณ์	 พงึปล่อยให้มนัเกดิและมนัดบั
ของมนัเอง	 ดุจคลื่นในมหำสมุทร	 อย่ำไปห้ำมมนั	 อย่ำฉวยมนั	 อย่ำพะนอ
หล่อเลี้ยงมนั	 (ไม่ฝืน–ไม่ไหลตำม)	 หรอืคล้อยตำมมนั	 มนัมำแล้วมนักไ็ป	
อย่ำมองเหน็ว่ำนั่นเป็นปัญหำ	 มนัเกดิจำกจติ	 มนักก็ลบัคนืสู่จติ	 เพยีงแต่
อดทน	 มนัจะสงบคนืสู่ธรรมชำตจิติประภสัสรดั้งเดมิแท้ของมนัเอง	 เปิดจติ
ออก	 คลำยออกกว้ำงๆ	 (จ้ำๆ	 ที่กลำงกระหม่อม)	 ดูอำรมณ์ที่กระทบให้
เหมอืนผู้เฒ่ำก�ำลงัดูเดก็เล่น	 มนัมชี่องว่ำงของมนัอยู่	 ว่ำงๆ	 ของมนัมอียู่	
(เกดิมอียู่เองแล้ว)
		 เมื่อถงึเวลำหนึ่งมนักจ็ะ	 “ของมนัเอง”	 ว่ำงๆ	 กว้ำงๆ	 จ้ำๆ	 ของมนั
เอง	มนัของมนัเองอยู่แล้ว-มอียู่เองแล้ว	ว่ำงๆ	นพิพำนอยู่เองแล้ว!
	 ข้อพงึระมดัระวงั	 อย่ำทรง	 อย่ำแช่	 อย่ำขำดกำรรบัรู้	 ขำดกำรรู้ตื่น
โพลงโล่งจ้ำฯ	อย่ำชะงกังนัอยู่ในควำมสงบเดด็ขำด	อย่ำจม	และอย่ำให้ไหล
ตำมไปกบัควำมคดินกึที่จติก�ำลงัพุ่งออกนอกไปกบัอำรมณ์	 เพรำะถูก
อวชิชำ-สงัขำรมนัหลอกเอำ	ให้กลบัมำอยู่ที่	 “ลมืตา ตื่นโพลง โล่งจ้า กว้างๆ 
ไกลๆ ไร้ขอบเขต สว่างไสวไร้ขอบเขต”  
	 ถ้ำยงัไม่ตื่น-ไม่จ้ำ	 ให้รบีอุทศิบุญแล้วขอขมำกรรมบ่อยๆ	 เนอืงๆ	
(“อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส!ิ ขอให้ทุกจติวญิญาณมสี่วนแห่งบุญข้าฯ”  
แล้วหยำดน�้ำลงไป	)	เท่ำนี้แหละ!	
	 สมำธภิำวนำ	 ไม่ยำก-ไม่ง่ำย	 เหมำะกบักำรสอนเดก็และเยำวชนใน
โรงเรยีน	 ตั้งแต่อนุบำล-ประถม-มยัธมขึ้นไป	 จนถงึสถำบนักำรศกึษำขั้นสูง	
คนเฒ่ำคนแก่ชรำใกล้ตำยทุกวยั	 น�ำเอำไปใช้ในชวีติกบัควำมตำยได้หมด	
ควำมตำยไม่มยีกเว้นผู้ใด	 จงน�ำเอำไปสอนกนัเถดิ	 จะได้น�ำไปใช้ในวนัที่จะ
ตำยเท่ำนั้น	
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	 เมื่อคุ้นชนิเป็นอำจณิณกรรม	 กลมกลนืเป็นเนื้อเดยีวกนักบัชวีติกบั
กำรไม่ตดิไม่ยดึ-ไม่ยดึไม่ตดิ-คลำยจติออก	 (กบัทุกๆ	 สรรพสิ่งแม้ร่ำงกำย-
จติใจของตนและคนรอบข้ำง)	กจ็ะไม่ต้องกลวัควำมตำยกนัอกีต่อไป

อะไรเอ่ย?		 มนัปรำศจำกผูใ้ห้ก�ำเนดิ	(มอียู่เองแล้ว)	ไม่มใีครผูใ้ดสรรสร้ำงมนั
	 มนัไม่เคยเกดิ	และกไ็ม่มอีะไรสำมำรถท�ำให้มนัดบั
	 มนัปรำกฏให้เหน็ได้		แต่ที่นั่น...ไม่มใีครเหน็มนั
	 มนัท่องเที่ยวไปในสงัสำรวฏั	แต่ไม่มสีิ่งใดท�ำอะไรมนั
	 แม้มนัจะได้เหน็พุทธภำวะ	แต่กไ็ม่เกดิประโยชน์ใดๆ	กบัมนั
	 มนัด�ำรงอยู่ในทุกคนและทุกหนแห่ง	แต่ไม่มใีครรู้จกัมนั
	 ...ให้จ้ำ	กว้ำงๆ	เข้ำไว้	กจ็ะเหน็ได้ในตวัของมนัเอง…

Admin.Kingkan
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๙๒. ปัญญาก็พึงให้วิมุติ  
 

	 วนันี้วนัพฤหสับด	ี๒๖	พฤษภำคม	๕๙		
	 เป็นสัปดำห์แห่งดำวอังคำรโคจรใกล้โลกมำกที่สุดในรอบสุริยะ
จกัรวำลทุกสองปี			ได้อ่ำนพบบทกวเีปรยีบเงำจนัทร์กบัน�้ำนิ่ง	ควำมสงบกบั
จตินิ่ง	 จงึเกดิสจัธรรมค�ำสอนนพิพำนไหลลื่นออกมำ	 ลองอ่ำนกลั่นกรองดู		
เป็นสำระสจัธรรมค�ำสอนที่ได้ทรงตรสัไว้
 “เงาจนัทร์ เกดิจากความนิ่งของน�้า ฉนัใด
 ปัญญา เกดิจาก ความนิ่งของใจ ฉนันั้น”
	 ฟังกวนีพินธ์ที่แต่งประโลมโลกกเ็คลบิเคลิ้มอำรมณ์คล้อยตำม			นี่
กวแีต่งด้วยเพื่อจะเอำสงบ		
	 มเีป้ำประสงค์ปรำรถนำจะแสวงหำสงบ	(นี่กเ็ป็นตณัหำ)
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	 และสอนให้ไปท�ำใจให้นิ่งให้สงบ	 (นี่เป็นเจตนำกรรม	 เอำอตัตำ
เข้ำไปท�ำ)	กเ็ป็นควำมหลง
	 เพรำะอนจิจงัไม่มสีงบ	มนัคลำยสลำยเสื่อมไปสิ้นไป	ไม่เคยหยุดนิ่ง	
มแีต่ทุกขงัไม่เคยมสีุขงั	มแีต่ทุกข์น้อยไปหน่อย	มแีต่อนตัตำ	ล้วนว่ำงเปล่ำ
จำกอตัตำ	
	 นี่ล้วนขดัแย้งต่อสำมญัลกัษณ์ลกัษณะของกฎจกัรวำลโลกธำตุ	 ยดึ
ตดิในสิ่งที่ยดึเอำไว้ไม่ได้	
	 ทรงสอนให้พงึสกัแต่ว่ำ	สงบกช็่ำง	ปล่อยไป	ไม่สงบ	กช็่ำงกป็ล่อย
อย่ำยดึ	ขนืยดึทุกข์ซ้อนทุกขงัอนตัตำทนัที	ชวีติกอ็นจิจงั	
	 ให้พงึ	“สกัแต่ว่า”	ไปนะ...

Admin.Kingkan
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๙๓. ผมรู้ธรรม แต่ไม่บรรลุธรรม   
 

 พระอ.สวุฒัน์ : 	สมำชกิ	Yuki	B.		บ่นมำว่ำ		“ผมรู้ธรรม   แต่ไม่
บรรลุธรรม” 
	 มกีลัยำณมติรสกัท่ำนหนึ่งไหม	ที่จะช่วยเกื้อกูล		แบ่งปันธรรมทำน
ให้เพื่อนสมำชิกท่ำนนี้ได้สว่ำงไสวแจ้งใจในสัจธรรมเนื้อหำไม่ยึดติดแห่ง
พุทธอรหนัต์ได้บ้ำง		ขอเชญิจ้ำๆๆๆ
 สมาชกิ Bee :		สพัเพธมัมำ	อนตัตำติ	บรรลุกช็่ำง	ไม่บรรลุกช็่ำง	
ช่ำงๆไป	รู้แล้วกว็่ำงรู้	ตดัซะรู้	มนัของมนัเองอยู่แล้ว	“ทุกขงั	อนจิจงั	อนตัตำ”
ที่ยงัไม่บรรลุเพรำะอยำกบรรลุ		ที่ยงัไม่บรรลุ	เพรำะไม่ตดัตวัรู้		พงึ	“สกัแต่
ว่ำ”	ให้มำกๆ	อะไรกช็่ำงๆไป	สรรพสิ่งล้วนอนจิจงั	ยดึเอำไม่ได้	ปล่อยๆไป	
มนัของมนัเองอยู่แล้ว	 อนตัตำเองอยู่แล้ว	 ยิ่งอยำกบรรลุ	 ยิ่งสร้ำงสมุทยัซะ
เอง	ไม่ๆๆๆ	ซะเอง		ตวัรู้	คอื	ตณัหำ	โมหะอวชิชำ	ตวัรู้	คอื	วญิญำณธำตุ	
นำมธำตุ	ขนัธ์ธำตุ		
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	 ไม่หลุดรู้กไ็ม่ขนัธวมิุต	ิไม่วมิุตญิำณทสัสนะ				
	 ตดัตวัรู้ออก	กจ็บเหตุสมุทยั	นโิรธนพิพำน	ฉบัพลนัทนัท	ีไม่ต้องท�ำ
อะไรแบบไหนอกี	 ไม่ต้องๆๆๆ	 ตดัซะรู้	 ไม่เอำรู้	 กจ็บของมนัเองอยู่แล้ว	
นโิรธนพิพำนเองอยู่แล้ว		
	 เพรำะมุ่งหวงัตั้งเอำในธรรม	จงึไม่บรรลุธรรม	ตวัมุ่งหวงัตั้งเอำ	มนั
เป็นตวัตณัหำ	เป็นสมุทยัไปซะเอง	จงึยงัไม่หลุดพ้น	ยงัข้องยงัคำอยู่	ให้ตดั
ตวัมุ่งหวงัออก	ปล่อยมนัไป	ไม่เอำอะไรกบัอะไร	เดี๋ยวมนัของมนัเอง	
	 สำธุ	โสวววๆๆ	อโหสิๆ ๆ	เจ้ำค่ะ
 พระอ.สวุฒัน์ :	 	 	 ตดัญำณรู้	 จงึตรสัรู้	 วมิุตหิลุดลุล่วงธรรม	 จงึ
บรรลุธรรม	วมิุตหิลุดลุล่วงสตปิัญญำ	จงึปัญญำวมิุติ
	 ผู้รู้	กพ็งึสกัแต่ว่ำรู้		รู้กช็่ำง	ท่ำมกลำงวำงรู้ซิ	วำงรู้	วำงเหน็	(ได้ยนิ	
ฯลฯ	)	วำงเป็นกล็ุล่วง		วำงไม่เป็น	กต็ดิยดึ	ตดิขดัข้องคำตำ-คำหู	ฯ	คำใจ	
เรยีกว่ำ	ไม่วำง	วำงใจไม่เป็น		ใจวำงเป็น	คอืปล่อยผ่ำนทิ้งอย่ำงเดยีว			ไฟ
เขยีวผ่ำนตลอด		โปร่งโล่งๆๆๆ			โล่งทิ้งโล่ง
	 ถ้ำยงัม	ี“ผมรู้-ผมไม่รู้”	กอ็ตัตำตวัตน	รู้-ไม่รู้	กช็่ำงๆๆๆ	ปล่อยผ่ำน
อย่ำงเดยีวไฟเขยีวผ่ำนตลอดๆๆๆ
	 ไร้ร่องรอยคดินกึ	ยงัมคีดิ-นกึ	กช็่ำงๆๆ	ไปซ	ิท่ำมกลำงไป	ไม่ตรง
อะไร	ไม่เลอืกข้ำง	ไม่ตดัสนิ
 “ผมจะเอาบรรลุ-ผมยงัไม่บรรลุ”	 	 อย่ำงนี้	 มนัเลอืกข้ำง-ตดัสนิ				
ไม่ท่ำมกลำง
	 มนัยงัมตีวัตน	 ยงัย้อนคดิ	 บรรลุ-ไม่บรรลุ	 กช็่ำง	 Never	 mind-	
Don’t	worry	-No	interest-	โอเคไหม?		มนัย้อนคดิ	กช็่ำงหวัมนั	คดิเกดิ
ที่จติ		มนักด็บัที่จติ		กเ็หมอืนลูกคลื่นกระทบฝั่ง	
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ไม่ขอขมำกรรมกต็ดิๆ	หลุดๆ	อย่ำงนี้	ก�ำลงัเสวยวิบำก		คดินกึ	กป็ล่อยๆไป
อย่ำงเดยีว	ไฟเขยีวๆๆๆๆๆผ่ำนตลอด		ถ้ำไฟแดงมนักระพรบิ	กอ็โหสิๆ ๆๆ	
กรรมทุกอย่ำงอโหสิ	อ้ำปำกพูดเบำๆ	เป็นไหม	(???)		
	 สำธุ	 อโหสิๆ ๆๆ	 ทุกอย่ำงอโหสิ	 ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้ำ	 จงทั่วกนั
ตลอดไป	โสวสววๆๆๆ
	 บทใหญ่กข็อขมำ	 -ประกำศถอนตวัมุ่งมำกๆ	 บ่อยๆ	 ตวัมุ่งเอำมนั
เยอะมำหลำยชำติ	หลงมำหลำยชำติ	
	 นพิพำน	ไม่มพียำยำม-ไม่พยำยำม	ท�ำเอำไม่ได้	
	 ได้แต่ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	ไฟเขยีวผ่ำนตลอดฯ
	 ตื่นโพล่งโปร่งโล่ง	ทิ้งโล่ง	ฯ	อโหสิๆ ๆๆ
 สมาชกิ Yuki :	ผมรู้ธรรม	แต่ไม่บรรลุธรรม
 พระอ.สุวัฒน์ :		แค่เลิกอยำก		ก็หลุดแล้วจ้ำ-จ้ำๆทิ้งจ้ำเสียด้วย			
นะจ๊ะ
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๙๔. แบกไว้ มันก็หนัก   วางได้ มันก็เบา 
 ยึดเอา มันก็ทุกข์       สุขเพราะปล่อยวาง 

   
 พระอ.สวุฒัน์  :		สุขไม่มนีะ	มแีต่ทุกขงั-อนจิจงั-อนตัตำ	สุขมตีอน
หลง	 	 แท้จรงิแล้วทุกข์น้อยไปหน่อย	 เลยหลงให้ค่ำรำคำรำคะตคีวำมเอำว่ำ
พอใจ	ตรงนี้แหละสุขของฉนั	ด้วยโมหะหลงว่ำแตกต่ำง	แท้จรงิไม่มแีตกต่ำง		
ที่แตกต่ำงกด็้วยถูกตณัหำหลอกจติ	
	 จติถูกตณัหำสวมเขำหลอกใช้	จงึเป็นทำสแห่งตณัหำ-ไม่อิ่มในกำม	ฯ	
	 ทรงตรสั	:	พงึเหน็สุข	โดยควำมเป็นทุกข์ฯ	
	 พงึเหน็ทุกข์	โดยควำมเป็นลูกศรเสยีบแทง	
	 พงึเหน็ควำมไม่สุขไม่ทุกข์โดยควำมเป็นของไม่เที่ยงฯ		
	 ปล่อยวำง	ว่ำงๆ	นะ		สูญ	สูญตำ...
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๙๕. สุขส�าเร็จจริงหรือ?   
 

	 นกัข่ำวถำมว่ำ	โลกตะวนัตกมกันยิำม		“ควำมส�ำเรจ็”		ว่ำหมำยถงึ	
กำรมเีงนิ	และ	อ�ำนำจ	
 แต่ท่านดาไล ลามะตอบว่า  : 		 กำรสร้ำงสงัคมที่มคีวำมสุข
	 	 บุคคลมคีวำมสุข
					 	 ครอบครวัมคีวำมสุข
										 ..นั่นคอื	“ควำมส�ำเรจ็”	 	

Cr.	ควำมสุขประเทศไทย

 พระอ.สวุฒัน์ :	 	 วสิชัชนำว่ำ	 	 	 สรรพสิ่งในโลกล้วนมแีต่ทุกขงั-
อนจิจงั-อนตัตำ	 ถ้ำเหน็แจ้งในอนจิจงัธำตุผนัแปร	 เสื่อมสลำยคลำยตวัของ
สรรพสิ่งเองตลอดเวลำ	เป็นอกำลโิกไม่เคยหยุดนิ่ง	ไม่เคยมสีุขงั
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	 มแีต่ทุกข์	 บำงครั้งทุกข์กม็ำก	 บำงครั้งทุกข์กน็้อย	 ไม่แน่นอนเป็น
อนจิจงั		ที่เหน็ว่ำสุขนั้นทุกข์มนัน้อยไปหน่อย	กห็ลงว่ำสุข	และอนจิจงัมแีต่
เสื่อมคลำย	 ไม่เคยมสี�ำเรจ็-ไม่ส�ำเรจ็	 และสรรพสิ่งในโลก	 ล้วนอนตัตำ-			
ว่ำงเปล่ำ	 สูญ-สูญญตำ	 จงึไม่พงึหลงควำมสุขควำมส�ำเรจ็อะไร	 ไม่อะไร			
กับอะไร	พึงสักแต่ว่ำ-ท่ำมกลำง	 ไม่เลือกเอำอะไรข้ำงไหน	 ไม่สุดโต่งไปที่
ปลำยทั้งสองข้ำง	
	 พงึวำงรู้	 วำงคดิ	 วำงเหน็	 วำงใจให้เป็น	 ไม่ยดึตดิสุขส�ำเรจ็และ	
สรรพสิ่งที่มนัยดึไม่ได้	 -ยดึไม่อยู่	 ไม่พงึขดัแย้งกบัธรรมชำตอินจิจงัฯ	 ชวีติ
จะไม่ทุกข์มำกนกั
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๙๖. ศีล ๕  คือพื้นฐาน???  
 

	 หำกศลีห้ำ			 ปฏบิตัไิด้			 ไม่ครบห้ำ
	 อย่ำถำมหำ			 มรรคผล			 พระนพิพำน
	 ถงึถอืศลี			 เป็นร้อย			 เป็นอำจำรย์
	 ไม่อำจพบพำน			มรรคผล			 ใดๆ	เลย	
 

 พระอ.สวุฒัน์ :		วสิชัชนำว่ำ “ความไม่ยดึตดิกบัทุกสรรพสิ่งในโลก”  
นี้จงึใช่พื้นฐำนที่เป็นสจัธรรม	 -เป็นธรรมดำของโลกธำตุจกัรวำล	 เป็นสำมญั
ญลกัษณะ	 ๓	 อย่ำง	 :	 อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 ทรงตรสัรู้	 แล้วเอำมำสอน
โปรดสตัว์สงัสำรวฏั	 คอื	 อนจิจงั	 สลำยคลำยตวัผนัแปรเปลี่ยนแปลงไม่
แน่นอนยนืนำน	ไม่ยดึตดิกนั	เป็นอสิระธำตุโดยธำตุของมนัเองอยู่แล้ว-เป็น
อนตัตำอยู่แล้ว	 ธรรมกอ็นตัตำ	 กำย-จติ	 กอ็นตัตำ	 ศลี-สมำธ-ิปัญญำก็
อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	ยดึไม่ได้	ไม่พงึยดึตดิ		พงึให้สกัแต่ว่ำ	ท่ำมกลำงวำง
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ไป	วำงใจไม่กรรมซ้อนมโน	มโนไม่มกีรรม	ไม่เป็นมโนกรรม	กรรมทำงกำย-
วำจำไม่เกดิ	 ศลีย่อมบรสิุทธิ์เอง	 เช่นนั้นเองอยู่แล้ว	 	 สมำธ-ิปัญญำอยู่แล้ว		
วมิุตเิป็นปัญญำวมิุต-ิขนัธวมิุตอิยู่แล้ว	 	 อนตัตำจติอยู่แล้ว	นพิพำนอยู่แล้ว	
ปล่อยวำงอย่ำงเดยีว		คอืจบตวัปฏบิตัิ	จบกจิ-จบกรรม-จบสงัสำรวฏั	นี้คอื
พื้นฐำนของนพิพำนอยู่แล้ว																				
	 ศลีจะ	 ๕	 ข้อ	 หรอืกี่ร้อยข้อ	 ถ้ำมเีนื้อหำสจัธรรมแห่ง-ควำมไม่ยดึ
ตดิ-ปลงปล่อยวำง	-ท่ำมกลำงวำงไป	วำงใจเป็น	กร็วมลงสู่	-ศลีสมำธปิัญญำ
วมิุต	ิ-มรรควมิุต-ินโิรธนพิพำน
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๙๗. ปล่อยผ่านอย่างเดียว คือจบตัวปฏิบัติ   
 

 	 ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	เนื้อหำไม่ยดึตดิสจัธรรมนพิพำน
	 จบตวัปฏบิตั	ิคอื	ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	คอืปล่อยทิ้ง	ผ่ำนทิ้ง	
	 ปล่อยไม่เอำปล่อย	จงึปล่อยทิ้ง
	 ปล่อยไม่เอำปล่อย	คอื	สจัธรรมนพิพำน
	 จบตวัเจรญิ-เสื่อม	คอืจบตวัปฏบิตั	ิ
	 จบสตปิัฏฐำนสี่-จบดูจติ-ดูกำยคอืจบ	สจัธรรมนพิพำน	
	 คอืจบกำย-จติ
	 จบสตปิัญญำ	คอืจบตวัเหน็ตวัรู้	จบญำณ	คอื	วมิุตญิำณปัญญำ
		 วมิุตญิำณทสัสนะ
	 จบกำย–จติ	คอืจบขนัธ์		จงึขนัธวมิุติ
	 จบศลีขนัธ์-สมำธขินัธ์-ปัญญำขนัธ์	คอืจบมรรค-ผล	จบขนัธ์		
	 ขนัธวมิุต-ิมรรควมิุต-ิปัญญำวมิุติ
	 คอื	จบตวัปฏบิตับิ�ำเพญ็	ให้เป็นกรรมวบิำกไปเกดิ
	 จบอตัตำ-จงึอนตัตำ		
	 จบเจตนำ-จงึจบเกดิ
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๙๘. ชีวิตที่แสนทึ่งของพระเอก  
 

	 ชวีติที่แสนทึ่งของพระเอกเจต็	ล	ีดำรำกงัฟูผู้โด่งดงั	ศกึษำพระพุทธ
ศำสนำ	 ท�ำให้ใจพบว่ำจกัรวำลนี้ไม่ยั่งยนื	 ชวีติมเีริ่มต้นดบัสูญ	 เป็นเช่นนี้			
ตำยแล้วเกดิใหม่เป็นวฏัจกัรฯ	 ได้ค้นพบควำมสงบภำยใน	 กำรรู้ตื่นและ		
เบกิบำนฯ	 รู้วธิคีวบคุมสิ่งที่ท�ำให้เกดิทุกข์ฯ	 มสีตปิัญญำให้พ้นจำกวงัวนฯ	
เผชญิกบัควำมล้มเหลวและควำมไม่แน่นอนในชวีติได้อย่ำงมคีวำมสุข	แบ่งปัน	
และสวดมนต์ท�ำสมำธทิุกวนั	 ภำวนำขอให้โลกเกดิสนัตสิุข	 ให้มนุษย์ทุกคน
เกดิพลงัที่ดงีำม	 	 	 	 		
	 	 Cr.	สำมเณรปลูกทำงธรรม
	 ถำมว่ำ		เป็นสจัธรรมเนื้อหำนพิพำนหลุดพ้นทุกข์อย่ำงแท้จรงิหรอื?
 พระอ.สุวัฒน์ : 	วิสัชชนำว่ำ	:	สัจธรรมพ้นทุกข์เนื้อหำนิพพำน			
คือควำมไม่ยึดติด		ทรงค้นพบควำมไม่เกิดอีก		ด้วยให้พึงปลง-ปล่อยวำง		
ใช้ธำตุขนัธ์	 กำย-จติแต่เมื่อจ�ำเป็นและพอดแีล้ววำง	 ไม่ดนัเข้ำใส่	 ไม่เจตนำ
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จรงิจงัมุ่งหวงัตั้งเอำ	 ไม่ยดึตดิในอุปำทำนตณัหำด้วยโมหะอวชิชำควำมหลง	
อนัจะท�ำให้ไม่ต้องเกดิอกี	 กำรค้นพบควำมสงบภำยใน	 เป็นสมำธทิี่เกดิขึ้น
เป็นอนจิจงัชั่วครำวไม่ยั่งยนืดุจเอำหนิทบัหญ้ำไม่แน่นอน	 เป็นควำมหลงอยู่
ในปิติสุขเอกัคคำรมณ์แช่ทรงเฝ้ำตัวตนคับแคบไม่หลุดพ้นจำกทุกข์อย่ำง
สมุจเฉทเดด็ขำด		กไ็ม่ต่ำงกนักบัควำมรู้ตื่นเบกิบำน	ที่ยงัยดึตดิตวัรู้	ยงัไม่
ทิ้งรู้อนัเป็นวญิญำณตวัน�ำเกดิ	 ยงัยดึอุปำทำนตณัหำหลงสวดมนต์ท�ำสมำธิ
ภำวนำเพื่อขอให้เกดิสนัตสิุขในโลก	 เกดิพลงัดงีำม	 ซึ่งยดึตดิอยู่กบัควำม
สงบสุข	ไม่ว่ำงจำกกำรเกดิอนัเป็นทุกข์
		 จงึ	“ไม่ใช่”	สจัธรรมค�ำสอนเนื้อหำนพิพำน
	 สจัธรรมเนื้อหำไม่ตดิยดึ	 ปล่อยวำงแม้ควำมสุขสงบสนัติ	 แม้บุญ
ควำมดทีั้งปวง	 ควำมปรำรถนำดงีำม	 ลำภยศบรวิำรสรรเสรญิซึ่งไม่มใีน
สจัธรรม	ตวัตนเจตนำจรงิจงัตั้งเป้ำหมำยโครงกำรก�ำหนดกะเกณฑ์บรกิรรม
วธิกีำรใดๆ	 ไม่ใช่สจัธรรม	 แต่สจัธรรมคอืควำมทุกข์-ไม่เที่ยงไม่แน่นอน	
และเป็นสิ่งที่ยดึไม่ได้	 เลอืกเอำไม่ได้	 สจัธรรมคอืยอมรบักฏธรรมชำตขิอง
จกัรวำลโลกธำตุอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ
	 สจัธรรมคอืควำมหลุดพ้นออกไปจำกทุกข์	ไม่เกดิอกี			พงึหลุดพ้น
ออกไปจำกธำตุขนัธ์	เสยีด้วย	“ขนัธวมิุต”ิ		พงึหลุดพ้นออกไปจำกควำมหลง
ตดิยดึในรู้เสยีด้วย	 “วมิุตญิาณทสัสนะ”	 และพงึว่ำงเปล่ำจำกอตัตำตวัตน
เสยีด้วย	อนตัตำ	สุญญตำ–นโิรธนพิพำน
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๙๙. ความส�าเร็จที่ไม่เคยมี!  
 

 พระอ.สวุฒัน์ : 	 ท่ำนทรำบหรอืไม่ว่ำ	 	 “ควำมส�ำเรจ็ในค�ำนยิำมแห่ง
สจัธรรมค�ำสอน	พระพทุธะได้ทรงตรสัเรื่องนี้ไว้อย่ำงไร	?”
 สมาชกิ Bee :		ควำมส�ำเรจ็ที่ไม่มคีวำมส�ำเรจ็	เป็นอนตัตำของมนัเอง
อยูแ่ล้ว
						 ไม่มทีำงสู่ควำมส�ำเรจ็	 ไม่มผู้ีเดนิทำง	 ไม่มผู้ีสร้ำงควำมส�ำเรจ็	 ไม่มี
ควำมส�ำเรจ็เป็นสิ่งถกูสร้ำงเจ้ำค่ะ	 	 มนัของมนัเองอยู	่ อนตัตำของมนัเองอยู่
เจ้ำค่ะ
 พระอ.สวุฒัน์ :		ในชวีติ	ส�ำเรจ็มจีรงิไหม?
	 ที่บอกว่ำส�ำเรจ็นั้นน่ะ	แน่หรอื?		ส�ำเรจ็แน่นอนไหม?
	 ควำมส�ำเรจ็ของชวีติแน่หรอืว่ำส�ำเรจ็
	 มสี�ำเรจ็	กต้็องมไีม่ส�ำเรจ็		มนัอนจิจงั	มอียูช่ั่วครำว	
	 มนัไม่แน่	 ไม่ได้มอียู่จรงิ	 แต่หลงว่ำมอียู่จรงิ	 สรรพสิ่งทั้งหลำย						
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รวมทั้งส�ำเรจ็-ไม่ส�ำเรจ็		สุข-ทุกข์ล้วนอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ		มุ่งหวงัจะเอำ
ส�ำเรจ็กอ็ตัตำ	ไม่อนตัตำ
	 อตัตำกด็้วยมตี้นเหตุสมุทยั	 คอืโมหะอวชิชำควำมหลงเข้ำไปดู-รู้-
คดิเหน็ด้วยเจตนำจรงิจงั	เกดินำมรูปอำยตนะผสัสะทำงทวำรทั้ง	๖	กระทบ
อำรมณ์-เกดิชอบ-ชงั	 สุข-ทุกข์	 พอใจว่ำส�ำเรจ็บ้ำง	 ไม่ส�ำเรจ็ไม่พอใจบ้ำง	
ควำมมุ่งหวงัตั้งเอำ	 ทะยำนอยำก	 แลอุปำทำนยดึตดิ	 ภพชำตชิรำมรณะฯ	
เกดิเป็นวงจรอุบตัหิรอือุบำทว์ปัจจยักำร	๑๒		เกดิวงจรวฏัฏะ	มชีั้นภูมเิกดิ
รองรบั	ไม่จบ
	 โลกและหมู่สัตว์หลงอยู่ในวัฏฏสงสำรมีมำกในโลกนี้	 	 หลงมุ่งจะ
เอำแต่ควำมส�ำเร็จกับชีวิต	 ทั้งที่สรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ		
เช่นเป็นต้นว่ำ-ขอให้ได้เข้ำศกึษำเล่ำเรยีนในสถำบนักำรศกึษำดีๆ 	มชีื่อเสยีง-
มคีรอบครวัสำมภีรรยำด	ี มลีูกด-ีมสีมบตับิ้ำน	 รถยนต์	 มโีทรศพัท์มอืถอื		
ดีๆ ฯ	เป็นต้น	
	 นี่ยกตวัอย่ำงให้เหน็ถงึควำมหลงของมนุษยโลกปัจจุบนั	 	 	สุดท้ำย	
ขอถำมว่ำ	ยดึเอำอะไรไปได้บ้ำง	
	 ตำยแล้วจะไปไหน	!?
	 จรงิๆ	แล้ว	ควำมส�ำเรจ็ชวีติอยู่ที่ไหน?
	 อะไรคอืควำมส�ำเรจ็ชวีติท่ำน	?
	 ชวีติกอ็นจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 ทรงให้พงึสกัแต่ว่ำ	 ท่ำมกลำงวำงไป	
ไม่เลอืกเอำอะไร	 ไม่ตรงอะไรไป	 ไม่อะไรกบัอะไร	 ยดึเอำอะไรไม่ได้	 พงึ
พอใจตำมที่ม-ียนิดตีำมที่ได้	ไม่พงึยดึตดิสรรพสิ่ง	ล้วนว่ำงเปล่ำ-
	 สพัเพ	 ธมัมำ	 อนตัตำตฯิ	 พงึปล่อยวำง	 วำงรู้	 วำงคดิ	 วำงเหน็ฯ	
วำงใจให้เป็น	ไม่มุ่ง	ไม่ดนัใส่	ไม่จรงิจงัตั้งต้อง	วำงใจเป็น	กไ็ม่ทุกข์	
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	 ชวีติพงึเรยีนรู้ที่จะมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวำง
	 พงึยอมรบัว่ำ			“ในโลกนี้ ไม่มอีะไรที่จะได้ดงัใจเราไปทั้งหมดฯ”
	 ไม่คำดหวงัว่ำ	 	 จะต้องท�ำทุกอย่ำงให้ได้ดงัใจ	 แต่ให้พงึท่ำมกลำง
วำงไป	 ไม่เลอืกอะไร	 ไม่ตรงไปข้ำงไหน	 	และไม่อะไรกบัอะไร	พงึให้วำงรู้-
วำงคดิ-วำงเหน็		วำงใจให้เป็น	ไม่ต้องเอำใจมำตั้งใจ	นอนวำงใจไป	วำงใจให้
เป็น	ชวีติจะง่ำยขึ้น
	 ท่ำมกลำง	ฯ		นี่	มนัตื่นโพล่งโล่งจ้ำ	ทิ้งจ้ำ	มนัโพล่งทิ้งโพล่ง	มนัไม่
แช่ไม่ทรงไม่เฝ้ำอะไร	 มนัตื่นทิ้งตื่น	 โพล่งทิ้งโพล่ง	 มนัไม่มอียู่ตรงไหน	 แม้
ปัจจุบนัมนักย็ดึเอำไว้ไม่อยู่	 จงึไม่ต้องเอำสตมิำตั้งดูรู้เหน็	 รู้เท่ำทนัอยู่กบั
ปัจจุบนัที่มนัไม่มี	 ที่มนีั้นน่ะมนัหลงว่ำอนจิจงัอนตัตำมตีวัตน	 อนตัตำมนั	
ว่ำงเปล่ำ	 ว่ำงจำกอัตตำกำย-จิตธำตุขันธ์	 มันขันธวิมุติหลุดออกไปแล้วที่
โพล่งทิ้งโพล่งนั้นน่ะ	ขนัธวมิุตไิปแล้ว
	 มนัอนจิจงั-อนตัตำ	มนัเลอืกไม่ได้	จงึให้พงึยอมรบัว่ำ-ในโลกธำตุนี้	
ไม่มอีะไรที่จะได้ดงัใจเรำไปทั้งหมด	จงึให้วำงใจว่ำ-	ได้กช็่ำง	ไม่ได้กช็่ำงๆไป	
ท่ำมกลำงวำงไป
	 ทุกสรรพสิ่งล้วนอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 ไม่อยู่ในอ�ำนำจของอตัตำ
ของใคร	จงึไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกี
	 ท�ำกเ็ป็นกรรมวฏั	มวีบิำกเอำไปเกดิอกี	ไม่จบภพชำติ
 จงึสอนว่า :	 ให้พงึตื่นๆ	 ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ	 กว้ำงขวำงกว้ำงไกลไร้
ขอบเขตร่องรอยคดินกึฯ	 	อโหสิๆ ๆ	ทุกอย่ำงอโหสิ	ทุกชวีติฯ	ขอให้มสี่วน
แห่งบุญข้ำฯ	จงทั่วกนั	แล้วผำยมอืออกกว้ำงๆ	ไกลๆ	ไร้คดินกึฯ
	 ถ้ำมนี�้ำกเ็ทไปแบบกว้ำงๆ	ไกลๆ	ไม่ส�ำรวมอะไรไป	แบบไม่เอำอะไร
กบัอะไร	คลำยๆ	ไป-โสวสววๆๆๆ



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

224

ท่ำมกลำง	ฯ	นี่	มนัว่ำง	เวิ้งว้ำง	มนัว่ำงเปล่ำ	คอืสูญ	=	สูญญตนพิพำน	ไม่มี
อะไร	มนัหลุดพ้นออกมำจำกกำย-จติธำตุขนัธ์	วมิุตหิลุดพ้นออกมำแล้วจำก
สตปิัฏฐำน-ปัญญำขนัธ์	จงึขนัธวมิุติ	หลุดพ้นออกมำแล้วจำกญำณรู้	จงึวมิุติ
ญำณทสัสนะ	ไม่เนื่องด้วยอตัตำตวัตนแล้ว	จงึอนตัตำ	นพิพำนจงึว่ำงๆ	ไม่
เนื่องด้วยกำย-จติ	 เอำกำย-จติไปปฏบิตับิ�ำเพญ็หำนพิพำนไม่ได้	 มนัไม่ว่ำง
เสยีแล้ว	 เอำสตไิปดู-ไปรู้-ไปเหน็	 -ไปรู้เท่ำรู้ทนัมนักไ็ม่ว่ำงจำกรู้	 ไม่วมิุติ
ญำณฯ	นพิพำนว่ำงจำกกำรท�ำปฏบิตับิ�ำเพญ็	ว่ำงแล้วจำกทุกกรรม
	 จงึให้พงึหมั่นขอขมำ-ขออโหสกิรรม-คลำยกรรม-คลำยจติ	 บ่อยๆ
เนอืงๆ	จติจะค่อยคลำยสลำยกรรม	จะสว่ำงไสวไร้ขอบเขตของมนัเอง
	 นพิพำน	ไม่ยำก-ไม่ง่ำย	แต่ให้คลำยจติออก	จติคลำย	กอ็นตัตำจติ
ของมนัเอง	 นพิพำน	 เป็นผลจำกกำรคลำยตวัของอนตัตำจติ	 พงึคลำยจติ
เสยีด้วยคลำยกรรม-ขอขมำ-อโหสกิรรม-เทน�้ำอุทศิบุญ
	 ถำมตวัเองดูซวิ่ำ	ยดึเอำอะไรไว้ได้บ้ำง	???
	 ลำภยศสรรเสรญิควำมสุข	จะเอำหรอื!?	มนัอนจิจงั	ยดึไม่อยู่หรอก	
ยดึไม่ได้	 อนจิจงัเขำไม่ให้ยดึ	 ยดึไม่ตดิ-เกำะรั้งอย่ำงไรกไ็ม่อยู่	 จงึให้ปล่อย
เสยีก่อนปล่อย..	ปล่อยผ่ำนทิ้งอย่ำงเดยีว	-ไฟเขยีวผ่ำนตลอด???
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๑๐๐. ทรงสอนให้เดินทางจริงหรือ?
 

	 สมำชกิท่ำนหนึ่งส่งเพจเข้ำมำ	กล่ำวว่ำ	:	
 “ศลีเป็นผู้น�าทางอย่างประเสรฐิสุด ทุกชวีติเป็นนกัเดนิทางจะต้อง
เดนิทางอกีไกลแสนไกลด้วยกนัแทบทั้งนั้น   สิ่งที่ควรมคีอื ผู้น�าทาง ซึ่ง 
ไม่มทีางใดจะประเสรฐิเสมอด้วยศลี เพราะศลีมกีลิ่นหอมขจรไปทั่วทุกทศิ 
ผู้เดนิทางที่มศีลีน�า ย่อมไกลจากความทุกข์ความเดอืดร้อน  เมื่อเราจะต้อง
พากนัออกเดนิทางแน่นอนแล้ว เรากน็่าจะเตรยีมหาผู้น�าทางที่ประเสรฐิสุด
ของเราไว้ตั้งแต่บดันี้ คอืเราต้องเริ่มเอาจรงิในการรกัษาศลีให้บรสิุทธิ์ตั้งแต่
บดันี้โดยพร้อมเพรยีงกนั” 
 {สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก}
 พระอ.สวุฒัน์ : วสิชัชนำว่ำ	:		ที่นี่ไม่สอนให้เดนิ	สอนให้จบเดี๋ยวนี้	
ไม่เริ่ม-ไม่จบ	 แต่จบทนัททีี่ไม่เริ่ม	 ทรงสอนให้จบทนัทตี่อหน้ำพระพกัตร์		
ไม่สอนให้ไปท�ำกำรบ้ำน	 ไม่สอนให้หำเสบียงสะสมเดินทำง	 แต่ให้จบทุก			
เส้นทำง	จบทุกโลก	เป็นโลกุตระ	คอื	เหนอืพ้นทุกโลก
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 สมาชกิ :	แล้วอรยิมรรคล่ะครบั
						 (สมำชกิท่ำนนี้	 กส็งสยัจงึถำมมำอกีว่ำ	 :	 แล้วอรยิมรรคศลี-สมำธ-ิ
ปัญญำ	ไม่ต้องท�ำเลยหรอื	จะได้นพิพำนได้อย่ำงไร?		ถ้ำไม่ปฏบิตั)ิ
 พระอ.สวุฒัน์ : อรยิมรรค	มอีงค์	๘		ย่อลงเป็น	๓	:	ศลี-สมำธ-ิ
ปัญญำ		ทรงสอนพำหยิะว่ำ	เธอพงึสกัแต่ว่ำ	กส็รรพสิ่งในโลก	เป็นอนจิจงั-
ทุกขงั-อนตัตำ	คอืยดึไม่ได้	 ไม่อยู่ในอ�ำนำจ	ล้วนสลำยคลำยวมิุตหิลุดออก
ตลอดเวลำเป็นอกำลโิก	 	 ศลีสมำธปิัญญำ	 เป็นขนัธ์	 กำย-จติ	 ธำตุขนัธ์				
ล้วนเป็นอนจิจงัอนตัตำ	-ให้พงึสกัแต่ว่ำปล่อยวำง	ท่ำมกลำงวำงไป	ยดึไม่ได้	
แต่ให้คลำยออก	ให้วมิุตหิลุดพ้นออกมำ	เป็นศลีสมำธปิัญญำวมิุต	ิ		พงึรวม
ลงสู่ปัญญำวมิุต-ิขนัธวมิุต-ิวมิุตญิำณฯ
							 เวสำลสีูตร-ทรงตรสั	 ถ้ำไม่ยดึตดิอุปำทำน	 (อนุปำทำโนฯ)	 กน็้อม
นพิพำน
	 มรรค	 ๘	 หรอื	 ศลีสมำธปิัญญำ	 ใช้แต่จ�ำเป็นและพอดี	 ใช้แล้ว						
พงึปล่อยวำง	คลำยวมิุตหิลุดออกไปกว้ำงๆ	ไกลๆ	คลำยออก	ไม่ยดึไม่ตดิ	
กว็มิุต	ิปัญญำวมิุตนิพิพำน
							 จงึให้พงึตื่นๆ	 ตื่นโพล่งโล่งจ้ำออกไปกว้ำงๆ	 ไกลๆ	 	 ไร้ขอบเขต			
ไร้ร่องรอยขอบเขตคดินกึฯ
					 ไม่เฝ้ำธำตุขนัธ์กำย-จติ	 ไม่ปฏบิตัขินัธ์	 แต่ให้ปลงขนัธ์-ปล่อยวำง
ขนัธ์-วมิุตพิ้นออกจำกขนัธ์	ทรงสอนให้ปลง	ไม่ใช่ปฏบิตัเิจตนำอตัตำตณัหำ
กรรม-เจตนำเป็นกรรม	ทรงสอนไม่ให้กรรมไปเกดิอกี	
	 ทรงสอนให้จบ	 ทรงตรสัสอนให้จบต่อหน้ำพระพกัตร์	 ไม่ให้เริ่ม-	
ให้จบ		แต่จบทนัททีี่ไม่เริ่ม	ถ้ำยงัมเีริ่มกม็ุ่งไปข้ำงหน้ำไม่จบ	แต่เมื่อไม่เริ่ม-
ไม่จบ		มนัจบอยู่แล้วก่อนจบ	อนตัตำ	ว่ำงเปล่ำ	สูญญตำอยู่แล้ว	นพิพำน
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อยู่แล้ว	มนัสรรพสิ่งมนักข็องมนัเองๆ	มนัอยู่แล้วๆๆ
	 สูญ-สูญญตนพิพำน-ว่ำงเปล่ำ	-	มนัไม่เคยเกดิ	และมนักไ็ม่เคยดบั	
มนัไม่มผีู้ให้ก�ำเนดิ	ไม่มใีครสรรสร้ำงมนั	มนัมอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง	แต่..
ไม่มใีครรู้จกัมนั..	มนัว่ำง	กว็่ำงๆ
	 ดุจตะวนัส่องสว่ำงอยู่กลำงหำวฉะนั้น
	 นพิพำน	 เป็นผลจำกกำรคลำยตวัของจติ	 -อนตัตำจติเดมิปภสัสร
อยู่เองแล้ว	แต่เศร้ำหมองเพรำะกเิลสปิดกั้นห่อหุ้มมดืมดิปิดบงั	ถ้ำคลำยจติ
ออก	-อนตัตำจติเดมิกส็ว่ำงไสวของมนัเอง
	 เนื้อหำพระสจัธรรมนพิพำน	 	 คอืควำมไม่ยดึตดิอุปำทำนตณัหำ		
(เวสำลสีูตร-อนุปำทำโน	ปรนิพิพำยตฯิ	เมื่อไม่ยดึตดิ-สลำยคลำยจติออก	ก็
วมิุตหิลุดออกนโิรธนพิพำน
	 ควำมไม่ยดึตดิ-ปล่อยวำง	ไม่มกีรรมซ้อนมโน	มโนไม่มกีรรม	ไม่มี
มโนกรรม	กำย-วจกีรรมย่อมไม่เกดิ	ศลีย่อมบรสิุทธิ์เป็นปำรสิุทธศิลีบรบิูรณ์
ฉบัพลนัทนัททีี่สกัแต่ว่ำ	 ปล่อยวำง	 ท่ำมกลำงวำงไป	 เป็นศลีวมิุตหิลุดพ้น
จำกศลีขนัธ์-ขนัธวมิุตฉิบัพลนัไปแล้ว
	 ส่วนสมำธ-ิขณะที่ตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ	 และสกัแต่ว่ำ	 ท่ำมกลำงวำงไปนั้น	
ขณะนั้นมรรคองค์	 ๘	 	 สมงัครีวมลงสู่วมิุต-ิปัญญำวมิุต	ิ ฉบัพลนั	 พำหยิะ	
บรรลุอรหัตฉับพลันเป็นขิปปำภิญญำฉับพลันทันทีขณะฟังพระสัจธรรมที่	
รมิทำงที่ทรงบณิฑบำตในเช้ำวนันั้น
	 พำหยิะ-เพยีงได้สดบัพระสจัธรรม-พงึสกัแต่ว่ำฯ	 เป็นธรรมอนัน้อย
นดิกส็งบระงบั	 ตรสัรู้ฉบัพลนัทนัที	 เป็นอรหนัตสำวกองค์เดยีวในพุทธกำล
เป็นเอตทคัคะเป็นเลศิทำงตรสัรู้เรว็ขปิปำภญิญำ
	 จงึให้พงึ	คลำยจติ-คลำยกรรม	เสยีด้วยขอขมำกรรม	อโหสกิรรม-
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อุทศิบุญทพิย์โปรดสงัสำรวฏัไม่มปีระมำณฯ
	 เรื่องควำมสงสยัที่ว่ำ	 “ไม่ปฏบิตัอิรยิมรรค-ศลี-สมาธ-ิปัญญาแล้ว
จะนพิพานได้อย่างไร?”	นี้เป็นที่คลำงแคลงใจสงสยัของพุทธบรษิทัศำสนกิชน	
เป็นอนัมำกเกอืบจะทั้งร้อยละร้อย	 มผีู้ที่เหน็แจ้งสจัธรรมควำมไม่ยดึตดิ
เนื้อหำนพิพำนน้อยมำก	 	 พระพุทธะทรงเปรยีบว่ำ	 ดุจธุลปีลำยเลบ็ตถำคต
กบัธุลบีนพื้นปฐพ	ีด้วยกำลเวลำที่เนิ่นนำนกว่ำสองพนัห้ำร้อยปีพระสจัธรรม
ค�ำสอนดั้งเดมิแท้ถูกสจัธรรมปฏริูปเทยีมของแท้เข้ำมำแทนที่	 ดุจเนื้อไม้อื่น
ที่ตอกลิ่มปะซ่อมกลองศกึอำนกะของกษตัรยิ์กรุงทสำรหะในกำลก่อน	จนไม่
เหลอืเนื้อกลองเดมิ	ทรงตรสัพยำกรณ์ล่วงหน้ำไว้ในอำณสีูตร
	 และพุทธพยำกรณ์	 แก้ฝัน	 ๑๖	 ข้อของพระเจ้ำปเสนทิ	 แห่งแคว้น
โกศล	กท็รงตรสัไว้แล้วว่ำ	สจัธรรมค�ำสอนของพระองค์จะอนัตรธำน
	 สจัธรรมปฏริูปเทยีมของแท้ในปัจจุบนันี้	 	 เป็นค�ำสอนให้หลงมุ่ง
หวงัตั้งเอำทำงโลกด้วยตณัหำในลำภยศสรรเสรญิสุข	และสอนให้หลงปฏบิตัิ
บ�ำเพญ็เพื่อมุ่งหวงัตั้งเอำนพิพำนด้วยตณัหำอุปำทำนยดึตดิ	 ล้วนเป็นควำม
หลงที่หลงสร้ำงและเสวยวบิำกกรรมวนเกดิ-ตำย	 ไม่จบ	 ทรงตรสั-เกดิเป็น
ทุกข์	 ค�ำสอนที่สอนให้หลงไปเกดิอกี-เป็นทุกข์อกี	 จงึไม่ใช่สจัธรรมค�ำสอน
พระสมัมำสมัพุทธะ
	 สรรพสตัว์ทั้งหลำย	 ทุกชวีติจติวญิญำณ	 ขอจงได้มสี่วนแห่งบุญ
ข้ำฯ	 ขอควำมไม่ตดิขดัข้องคำ	 ขอควำมสว่ำงไสวในสจัธรรมควำมไม่ยดึตดิ
เนื้อหำพระนพิพำนจงมแีด่ทุกท่ำนถ้วนทั่วทุกตวัสตัว์ด้วยเทอญฯ	 อโหสิๆ ๆ	
ทุกอย่ำงอโหสิ	โสววว	ๆๆๆ		

Admin.Kingkan
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๑๐๑. เรื่องของคนยึดโลก หลงธรรม   
 

 พระอ.สวุฒัน์ :		นพิพำน	นอกชั่ว-เหนอืด	ีไม่อะไรกบัอะไร	ถ้ำยงั
อะไรๆ	กไ็ม่นพิพำน	นพิพำนไม่มอีะไร	
 สมาชกิ : 	ก่อนนพิพำน		ระหว่ำงทำงที่เดนิไป
	 เรำได้พบเจอคนที่เบียดเบียนท�ำร้ำยตนเองและท�ำร้ำยฆ่ำกินสัตว์
มำกมำย		กำรวำงเฉยไม่เอำใจใส่	ไม่ช่วยคดิ	ไม่ช่วยท�ำอะไรทั้งนั้น	มนัช่ำง
แสนง่ำยดำย		แต่มเีหตุผลอะไร	ที่เรำวำงเฉย	ทั้งๆ	ที่ยงัมคีนผู้เบยีดเบยีน
ตนและสตัว์เหน็ๆ	เตม็ๆ	ตำ		
	 กำรปล่อยอย่ำงเดยีว	 หมำยควำมว่ำคนที่รู้ทำงนี้กร็อดไปเพยีง						
คนเดยีว		ส่วนคนที่ยงัหลง	และ	สตัว์ที่ก�ำลงัเดอืดร้อน	พวกเขำต่ำงต้องจม
ทุกข์กนัต่อไป	 ไม่มใีครสนใจช่วยเหลอื	 ด้วยเหตุผลที่ว่ำ	 .....ปล่อยอย่ำง
เดยีว	ไฟเขยีวตลอดจ้ำ
 พระอ.สวุฒัน์ :		อุทศิบุญเทน�้ำ-กรวดน�้ำโปรดสรรพสตัว์สงัสำรวฏั
ไม่มปีระมำณไปนะ	 ทั้งแสนโกฏจกัรวำล	 ชวนกนัมำโปรดสรรพสตัว์ด้วย		



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

230

กนันะ	 อำนสิงส์ไม่มปีระมำณ	 ส่วนพรหมวหิำรสี่โปรดใช้ให้ครบสี่ข้อ	 วำง
อุเบกขำ	 แล้วให้พงึรวมลงสู่วมิุติ	 ทรงสอนวมิุตนิะ-แก่นนะ	 ไม่ใช่เปลอืก			
กะพี้นะ	ให้ลงสู่วมิุติ	อย่ำคำนะ
	 สทัธำ	 ๔	 -	 ให้เชื่อกรรม-ผลกรรม-สตัว์ต่ำงมกีรรมเป็นของเฉพำะ
ตน	-เชื่อตถำคตเท่ำนั้น
	 พระญำตพิระองค์กม็ใิช่จะโปรดได้ทั้งหมดนะ	 สุดแต่กรรมของ	
สัตว์นะ	วำงอุเบกขำสูญญตำนะ	วิมุตินะ		สำธุนะ	โสวสววๆๆๆ		ขอขมำ			
กรรมมำกๆ
 สมาชกิ :	ในขณะที่สตัว์ถูกฆ่ำตำยอย่ำงทำรุณโดยคนทุกวนัทั่วโลก
มำกมำยหลำยล้ำนล้ำนชวีติ
	 กำรกรวดน�้ำเป็นกำรช่วยเหลอืหลงัควำมตำยของเหล่ำสตัว์	 	 กำร
อุทศิบุญไม่รู้ว่ำพวกเขำจะได้รบัไหม
	 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับคนผู้ก่อกำรณ์จะช่วยให้สัตว์ไม่ถูกฆ่ำ
และช่วยให้คนไม่น�ำพำตนไปเป็นผู้ค้ำและผู้ฆ่ำ	 มนัได้ผลและช่วยสตัว์
โดยตรง	แต่คนไม่นยิมท�ำกนั
 พระอ.สวุฒัน์ : เรื่องบุญกุศลควำมด	ีท่ำนไม่ได้ทรงห้ำมไม่ให้ท�ำนะ	
ควำมดพีงึท�ำได้	 แต่ไม่พงึยดึตดิ	 พงึให้สกัแต่ว่ำ	 ท่ำมกลำงวำงไป	 	 วำง
อุเบกขำสูญญตำไป	 ท�ำดไีม่เอำดนี่ะ	 ท�ำได้ไหมล่ะ?	 ท�ำให้พงึสกัแต่ว่ำท�ำ					
ไร้ร่องรอยผู้ท�ำ	ไม่เนื่องด้วยอตัตำตวัตน	วำงใจเป็น	ไม่เป็นทุกข์	
 สมาชกิ :	ผู้น�ำทำงศำสนำคอืพระทั้งหลำย	กแ็นะน�ำให้อุทศิบุญช่วย
หลงัควำมตำย		แต่หนทำงป้องกนัยงัอ่อน		ศลีข้อ	๑	ห้ำมฆ่ำ	ชดัเจน		แต่
ชำวพุทธกลบัเลี้ยงสตัว์ไว้เพื่อค้ำ	 เพื่อฆ่ำและเพื่อกนิ	 	 ควำมทุกข์นี้มำกมำย
เหลอืเกนิ		แต่แทบไม่มใีครให้ควำมส�ำคญั
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 พระอ.สวุฒัน์ :	 	 ให้ไร้ร่องรอยไปนะ	อย่ำเอำอตัตำ	คดิเหน็เข้ำใส่	
แต่ละชวีติสตัว์ต่ำงกม็กีรรมเป็นของเฉพำะตน	 ปัญหำแก้ได้	 แต่ไม่ใช่แก้			
คนอื่น	พงึแก้ที่ตวัเอง
 สมาชกิ :	เท่ำกบัว่ำ	ไม่ต้องท�ำอะไรเหรอคะ		แค่เรำวำงและรอดไป
คนเดยีว			หนูแปลควำมถูกมั้ยคะ
 พระอ.สวุฒัน์ :			ปล่อยวำงไปนะ	ไม่แบก-ไม่วำง	แต่วำงเสยีก่อน
วำงก่อนรู้กไ็ม่ได้รู้	ไม่ยดึตดิรู้	ตดัรู้นั่นแหละ	ตรสัรู้		ถ้ำรู้กไ็ม่ว่ำง	ไม่ตรสัรู้
เสยีแล้ว
 สมาชกิ :	 หนูวำงได้ค่ะ	 วำงง่ำยมำก	 แล้วคนผู้ค้ำผู้ฆ่ำ	 และเหล่ำ
สตัว์	ที่ถูกฆ่ำนั้น		ใครจะช่วยเขำ		เพรำะทุกคนอุเบกขำกนัหมด		พวกเค้ำ
ต้องกำรควำมช่วยเหลอืเร่งด่วน	 	 แต่ไม่มใีครช่วยเลย	 	 มแีต่คนไปยนืรอ			
ซื้อเนื้อ
 พระอ.สวุฒัน์ :	 พุทธะท่ำนกเ็ลอืกสอนเลอืกโปรดเฉพำะที่โปรดได้	
ม้ำฝึกยำกต้องลงปฏกัถงึเลอืดและกระดูกท่ำนบอกให้ฆ่ำทิ้งนะ	คอื	 ไม่สอน
นะคนหลงมมีำกเท่ำธุลบีนพื้นมหำปฐพี	 อรยิเจ้ำ-สงฆ์-อรยิชนมเีพยีงธุลี
ปลำยเลบ็ของเรำตถำคต	-จำกนขสกิขสูตร	ว่ำด้วยธุลปีลำยเลบ็ตถำคต
 สมาชกิ :	 	 มแีต่คนคอยหำผลประโยชน์จำกสตัว์	 	 สตัว์ที่เคยเป็น
ญำตเิรำตำมหลกัธรรมลงักำวตำรสูตร
 พระอ.สวุฒัน์ :		ขอให้ทุกสรรพชวีติจติวญิญำณ	จงได้มสี่วนแห่ง
บุญข้ำฯจงทั่วกนัๆตลอดไป	สำธุโสวสววๆๆๆ
 สมาชกิ :		โลกนี้เตม็ไปด้วยคนที่เบยีดเบยีนตนแต่ไม่รู้ตวั	ฆ่ำ	ค้ำ
และกลนืกนิชวีติเขำทุกวนั	เท่ำกบัท�ำร้ำยตนทุกวนั		พวกเขำกลบัไม่รู้ตวั	ผู้รู้
ควรท�ำหน้ำที่บอกใช่ไหมคะ
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 พระอ.สวุฒัน์ :	 อย่ำแบกนะ-ให้วำง	 อย่ำยดึนะ-	 ให้ปล่อยปล่อย	
อย่ำงเดยีว	ไฟเขยีวผ่ำนตลอด	ไม่ตดิขดัข้องคำนะ	สำธุๆๆโสวววๆๆ
 สมาชกิ :			หนูว่ำหนูก�ำลงัช่วยค่ะ		ไม่ได้ยดึหรอิแบกอะไร		กรำบ
นมสักำรลำค่ะ			ขอบพระคุณมำกค่ะ
 พระอ.สวุฒัน์ :	 	 ช่วยกใ็ห้สกัแต่ว่ำไปนะ	 	 ไม่ยดึตดิดนีะ	ท�ำแล้ว
ปล่อย	ช่ำงๆ	ไปนะ	ท่ำมกลำงวำงไป
		 อุเบกขขำสูญญตำกว้ำงๆ	ไปนะ
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๑๐๒. ชีวิต - ความคิด - วิธีการ - ความพยายาม    
 

	 ควำมแขง็แกร่ง-ควำมสุข	 ล้วนเป็นอตัตำ-เจตนำ-กรรม-ควำมยดึ
ตดิอุปำทำนตณัหำ-ภพชำต-ิชรำมรณะฯ	 	 ล้วนแต่เป็นกรรมวบิำกทุกข์ยำก
ล�ำบำกไม่จบ	เป็นของโลกฝ่ำยโลกยีะ		เป็นควำมหลงเข้ำไปรู้-เข้ำไปดู-เข้ำไป
สงัเกตุเสยีก่อน	ล้วนแต่เจตนำจรงิจงัตั้งต้อง	มุ่งหวงัตั้งเอำ-ดนัเข้ำใส่กบัชวีติ	
ปรำรถนำเอำในสรรพสิ่งที่ล้วนว่ำงเปล่ำ	 ไม่มสีำระแก่นสำร	 ไม่วมิุตหิลุดพ้น
ทุกข์	 มแีต่ควำมทุกข์ทนอยู่ได้ยำกและชั่วครำว	 เป็นอนจิจงัไม่ยั่งยนื	 แต่
ผนัแปรอยู่ตลอดเป็นนจิ	
	 โลก	คอืหมู่สตัว์ที่ไม่มอีะไรเป็นของตน	
	 จ�ำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป	ชวีติจงึไม่พงึประมำท	
	 พงึให้สกัแต่ว่ำ-เลอืกไม่ได้	ชวีติกเ็กดิแต่กรรม-
	 พงึยอมรบัวบิำก	แล้วท่ำมกลำงวำงไป	วำงรู้-วำงคดิวำงเหน็	-วำงใจ
ให้เป็น	ไม่ต้องไม่ตั้งใจ	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓ ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

234

ไม่เอำใจมำตั้ง		ไม่หลงสร้ำงและเสวยวบิำกอกี	
	 ปล่อยวำงอย่ำงเดยีว	คอืจบตวัปฏบิตัิ	 	 อย่ำจรงิจงัเจตนำดนัเข้ำใส่
ให้เกดิวบิำกกรรมไปเกดิอกีเลย	
	 เกดิ	 เป็นทุกข์	 พงึปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	 คอืจบกจิกรรมสงัสำรวฏั	
วำงใจให้เป็น	ไม่เอำอตัตำไปวำง	แต่วำงใจ	ปล่อยให้วบิำกมนัวำงของมนัเอง	
ปล่อยผ่ำนให้สรรพสิ่งเป็นอนตัตำอย่ำงที่มนัเป็นฯ	อย่ำให้เจตนำหงัฯ	เป็นต้น
เหตุแห่งกมัมงัฯ	 ดงัพุทธวจนะอนัเป็นโลกุตระที่ทรงกล่ำวตรสัสอนฯ	 แล้ว
ชวีติเรำกจ็ะไม่ต้องเป็นไปตำมกรรมอกี
	 ชวีติกอ็นจิจงั-อนตัตำ	 	 พงึจบชวีติ-จบกจิ-จบควำมดงึดนัเจตนำ		
กรรมสงัสงสำรวฏัเสยีเถดิ	พ้นเกดิ-พ้นทุกข์เถดิฯ	โลกุตระเถดิ-	อโหสกิรรม		
กนัเถดิฯ-	 เทน�้ำอุทศิบุญโปรดสงัสำรวฏัอย่ำงไม่มปีระมำณกนัเถดิ	 สำธุ
โสวสวววๆๆๆ
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๑๐๓. รู้ปัจจุบัน...ก็หลงรู้   
 

	 มเีพจ-ค�ำสอนของพระมหำเถระครูบำอำจำรย์รูปหนึ่ง	ว่ำ	;	
	 มแีต่วนันี้ที่มคี่ำ	ไม่มวีนัหน้ำและวนัหลงั	
	 เมื่อวำนกส็ำยเกนิแล้ว		พรุ่งนี้กส็ำยเกนิไป	ฯ		
 พระอ.สวุฒัน์ ขอวสิชันาว่า :
	 เรื่อง-อดตี-อนำคต-ปัจจุบนั	 ล้วนเป็นธมัมำฯ	 แปลว่ำ	 ล้วนเป็น
สรรพสิ่งในโลกที่ตกอยู่ในอ�ำนำจของ	 อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ	 คอืยดึไม่ได้	
ยดึไม่อยู่-เกำะไม่ตดิ	 เรื่องของกำลเวลำ	 อนจิจงัแปลว่ำไม่เคยมกีำล	 มแีต่
อกำล	 หรอื	 อกำลโิก	 อนจิจงัเสื่อมคลำยสลำยตวัสรรพสิ่งอยู่ตลอดอยู่				
เป็นอกำลโิก	เป็นทุกขงั-อนตัตำ	ว่ำงเปล่ำ	จะมคี่ำได้อย่ำงไร?	ถ้ำเหน็ว่ำมคี่ำ	
ก็ไม่อนัตตำ	 มีควำมคิด-ควำมเห็น-ควำมหมำย	 มีอัตตำตัวตนเสียแล้ว					
ไม่อนตัตำเสยีแล้ว	ไม่ว่ำงคดินกึเสยีแล้ว	ไม่ตรงต่อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตำ
	 มพีระบำลรีบัรองทรงตรสัไว้ในพระสูตร	 “ธมัมสงัคณิมีาตกิา”	 ว่ำ	 :	
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อตตีำ	ธมัมำ-อนำคตำ	ธมัมำ-ปัจจุปันนำ	ธมัมำฯ	สพัเพ	ธมัมำ	อนตัตำ	ต	ิฯ
	 ดงันั้น-ค�ำสอนที่สอนให้ดูรู้อยู่กบัปัจจุบนั	 ที่เป็นอนจิจงั-ทุกขงั-
อนตัตำ	 จงึเป็นกำรยดึตดิอยู่กบัปัจจุบนั	 เป็นกำรเอำอตัตำเข้ำไปทบัซ้อน
อนตัตำ	 เอำเจตนำกรรมเข้ำไปทบัซ้อนมโนให้มกีรรมวบิำก	 มชีั้นภูมเิกดิ
รองรบัไม่จบ	 	 จงึไม่ตรงต่อสจัธรรมเนื้อหำนพิพำนควำมไม่ยดึตดิ	 ผดิต่อ
พุทธโอวำท
 ขอให้พงึแจ้งแก่ใจว่า :	 สพัเพ	 ธมัมำ	 อนตัตำ	 ฯ	 นี้	 แปลว่ำ	 ทุก
สรรพสิ่งในโลกธำตุจกัรวำล	 รูปเป็นสรรพสิ่ง	 นำมเป็นสรรพสิ่ง	 ทั้งรูปมี
วญิญำณและไม่มวีญิญำณครอง	ล้วนเป็นสรรพสิ่งในโลก	กล็้วนเป็นอนตัตำ	
แปลว่ำ-ล้วนว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ-ของสรรพสิ่งเองอยู่แล้ว	 อนัตตำอยู่แล้ว		
แต่เดมิ	จติกอ็นตัตำจติอยู่แล้วแต่เดมิของจติเอง	-ปภสัสรงัจติตงัฯ	ผ่องใส
อยู่แล้วแต่เดมิ	 นพิพำน-ดบัเยน็-ว่ำงเปล่ำ	 อยู่เองแล้วแต่เดมิ	 เป็นเช่น			
อย่ำงนั้นของมนัเองอยู่แล้ว	
	 จงึได้กล่ำวว่ำ-วำงใจให้เป็น	 ไม่เอำใจมำตั้งใจ	วำงใจคอื-ปล่อยผ่ำน
อย่ำงเดยีว	คอืจบตวัปฏบิตัิ	จบกจิกรรมสงัสำรวฏั	วำงใจเป็น	คอื	ไม่ต้องท�ำ
อะไรแบบไหนอกี	นพิพำน	ไม่เนื่องด้วยอตัตำ	ไม่เนื่องด้วยกำย-จติ	ไม่เนื่อง
ด้วยกำรปฏบิตับิ�ำเพญ็	
	 แต่นพิพำน	 เป็นผลจำกกำรคลำยตวัของจติ	 คลำยจติไม่ตดิไม่ยดึ
อตัตำตวัตน	วำงกำย	วำงใจ	วำงอตัตำตวัตนให้ว่ำงลง	จงึสอนให้ตื่นๆ	ตื่น
โพล่งโล่งจ้ำ	 ไร้ร่องรอยขอบเขตคดินกึ	 ฯ	 ตื่นทิ้งตื่น	 โพล่งทิ้งโพล่ง	 โพล่ง			
ให้ไว	 ทิ้งโพล่งให้ไว	 ไม่แช่ไม่ทรง	 ไม่เฝ้ำตัวเอง	 ให้โพล่งหลุดวิมุติพ้น						
ออกไปจำกธำตุขันธ์ด้วยขันธวิมุติ-ปัญญำวิมุติ-มรรคศีลสมำธิปัญญำวิมุติ-							
วมิุตญิำณทสัสนะฯ
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	 อนิจจัง-อนัตตำฯสรรพสิ่งคลำยหลุดวิมุติอยู่ตลอดเป็นอกำล-						
วมิุตอิยู่แล้วเป็นอกำลโิก	 อนตัตำอยู่เองแล้ว-ประภสัสรอยู่เองแล้ว-นพิพำน				
อยู่แล้ว
	 จึงให้พึงคลำยกรรม-คลำยจิตเสียด้วยกำรขอขมำกรรมบทใหญ่	
ทุกวนั	 ส่วนบทเลก็กใ็ห้พูดอโหสเิทน�้ำอุทศิบุญไปตลอดเวลำที่ระลกึนกึได้
หรอืยำมป่วยเจบ็ขดัข้องคำ	อดึอดัขดัเคอืงใจเรื่องใดๆ	กพ็ูดอโหสิๆ ๆ	บ่อยๆ	
เนอืงๆ	ให้ตดิปำกตดิใจไป	
 หำอ่ำนรำยละเอยีดเรื่องขอขมำกรรม	 ในหนงัสอืมนษุย์..เกดิมำท�ำไม?		
เล่ม	๑๘-๒๐-๒๑-๒๒-และ	๒๓	มวีำงที่ห้ำงหนงัสอืทั่วประเทศ
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๑๐๔. หลงรู้...ก็คารู้   
 

	 มสีมำชกิส่งเพจข้อควำมว่ำ	:
 “ความไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้
 ความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้   
 นั่นแหละ ต้นเหตุแห่งทุกข์ฯ“
 พระอ.สวุฒัน์ ขอวสิชัชนาว่า :	ส่งข้อควำมจบเพยีงเท่ำนี้	กย็งัหลง
เข้ำไปรู้เหตุ	แล้วคำรู้คำวฏัฏะอยู่	กด็บัเหตุซ!ิ	
	 หลงรู้คำรู้	ไม่ดบัรู้ไม่ดบัเหตุกว็ฏัฏะวนอยู่กบัเหตุ
	 ทรงตรสัเหตุ	 และควำมดบัเหตุ	 มปีกตทิรงตรสัสอนอย่ำงนี้เป็น
ส่วนมำกฯ		เย	ธมัมำ	เหตุปัปภวำ	ฯ
	 ถำมว่ำ	ดบัเหตุนั้นคอือย่ำงไร?		
	 นี่ตรงนี้ที่ทรงสอนเรื่องดบัเหตุไว้อย่ำงไร?		
	 ตรีหสันยัตรงนี้ให้แตก	 เคี้ยวให้แหลกค่อยกลนื	 ถ้ำเคี้ยวไม่แหลก
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รบีแดก	(ตณัหำอุปำทำน)	กค็ำลูกกระเดอืกตำเหลอืกตำตั้ง	ชกัตำยคำวฏัฏะ
ไม่จบ
 สมาชกิอกีท่านนงึถามมาอกีว่า : “อยากไปล้างสมองให้เท่ากบัสูญ ๐  
ท�าอย่างไร?”
	 ค�ำถำมนี้	รวมกนัได้กบัค�ำถำมข้ำงต้น	ที่ถำมว่ำ		
 “ทรงตรสัเรื่องความดบัเหตุไว้อย่างไร?”	กบั	
	 “จะไปล้ำงสมองให้เท่ำกบัสูญ	๐	ท�ำอย่ำงไร	
	 (ดบัเหตุ	 กบั	 ท�ำสมองให้เป็นสูญ	 ๐	 หรอืจะ	 สูญญตำ-สูญญต	
นพิพำน	ท�ำอย่ำงไร?
	 ดบัเหตุแห่งทุกข์ท�ำอย่ำงไร?
	 ทรงให้รหสันยัปลดลอ็คดบัทุกข์หรอืสูญ–สูญญตำ	 เอำไว้หลำยค�ำ	
ได้แก่	 เช่น	 สกัแต่ว่ำ–ไม่ยดึตดิ–ไม่อุปำทำนตณัหำ–ปลงปล่อยวำง–คลำย
หลุดออก–หลุดพ้นออกมำจำกธำตุขนัธ์กำย–จติ	 เป็นขนัธวมิุตหิลุดพ้นออก
มำจำกตวัรู้	 หรอืตวัวญิญำณ	 หรอืญำณเป็นวมิุตญิำณทสัสนะ–วำงใจหรอื
นอนๆ	ไม่ตั้งใจ	ไม่เจตนำจรงิจงั–ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	(ไฟเขยีวผ่ำนตลอด)	
คอืจบตวัปฏบิตั	ิ ไม่ตั้งท�ำกรรมอะไรแบบไหนอกี	 ไม่เกี่ยวเนื่องอตัตำกำย-
จติ-ไร้ร่องรอยแห่งคดินกึ-ไร้เจตนำ-ไม่หลงเข้ำไปรู้อำรมณ์	 ๖	 กระทบทวำร	
๖	 และวญิญำณ	 ๖	 -ไม่เนื่องด้วยรูปนำมขนัธ์	 ๕	 อำยตนะ	 ๑๒	 ธำตุ	 ๑๘	
อนิทรยี์	 ๒๒	 ปฏจิจสมุปบำท	 ๑๒	 อรยิสจัธรรม	 ๔	 -ไม่เนื่องด้วยผสัสะ
เวทนำตณัหำอุปำทำนภพชำตชิรำมรณะโสกเทวทุกขโทมนสัฯ
	 เหน็คนให้เลยคนฯ	 เหน็คนภูเขำต้นไม้	 	 ให้เลยๆ	 คนภูเขำต้นไม้
ออกไปฯ	 กว้ำงๆ	 ไกลๆ	 ตื่นโพล่งโล่งจ้ำออกไป	 ไร้ขอบไร้เขต	 ไร้ร่องรอย		
คดินกึฯ
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ตื่นโพล่ง-ทิ้งโพล่ง	 โพล่งให้ไว-ทิ้งโพล่งให้ไว	 ไม่เฝ้ำตวัเอง	 ไม่แช่ไม่ทรง				
ไม่คดิไม่นกึ-วำงรู้	 วำงคดิ	 วำงเหน็วำงใจ	 ไม่ใช่เอำใจมำตั้งใจ	 (ไม่เจตนำ
กรรม)	วำงใจให้เป็น	ดบัทุกข์ให้เป็น	ไม่ใช่เอำอตัตำตวัตนไปดบั	แต่มนัดบั
ของมนัเองอยู่แล้วก่อนดบั	มนัสูญของมนัเองอยู่แล้วก่อนสูญ		
	 สูญอยู่เองแล้ว	ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกี	
	 ดบัอยู่เองแล้ว	ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกี
	 หมั่นคลำยกรรม–คลำยจติ	 ด้วยขอขมำกรรม–อโหสกิรรม–เทน�้ำ
อุทศิบุญ

	 เมื่อคนืนี้ส่งเพลงไปให้ฟังก่อนนอน	
	 มเีสยีงสะท้อนกลบัมำว่ำ	“นกึว่ำเป็นเสยีงสวดมนต์?”		
 กข็อวสิชัชนาว่า :	 	 มนัจะเป็นเสยีงอะไร	 เสยีงสวดมนต์หรอืร้อง
เพลง	เสยีงแช่งด่ำ–สรรเสรญิเยนิยอ	
	 กถ็้ำ		“สกัแต่วาง วางรู้วางเหน็ วางใจเป็น ทุกข์ดบั เป็นสูญ ไม่เป็น 
๑๒๓๔๕ ฯลฯ  แต่เป็น ๐ สูญ-ว่างเปล่า นี่คนไม่หลง กบัคนหลง มนัต่าง
กนัอย่างนี้ !!”
	 ที่นี่	หลวงตำจ้ำ:	ไม่สอนให้สวดมนต์
	 ไม่สอนศลีคนเลี้ยงโคนบัโคเข้ำคอก
	 ไม่สอนสมำธิ		ไม่สอนปัญญำญำณโตงเตง	แต่สอนศลีสมำธปิัญญำ
วมิุต	ิ 	 สอนให้คลำยออกหลุดพ้นออกจำกธำตุขนัธ์	 ปัญญำญำณทสัสนำจร
ทั้งหลำย	 และไม่สอนเจรญิ	 ที่ไม่เคยม	ี แต่สอนให้รู้แจ้งแทงทะลุล่วงพ้น
อนจิจงัที่ไม่เคยมเีจรญิ
	 สอนให้รู้แจ้งว่ำมแีต่ทุกขงัที่ไม่เคยมสีุขงั	
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	 สอนให้รู ้แจ้งอนัตตำที่ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำตัวตนและทิฏฐิมำนะ		
สอนไม่ให้หลงเข้ำไปดูจิต-หลงดูอะไรก�ำลังปรำกฏก็ไม่-หลงเจริญสติมีสติ
อยู่กบัปัจจุบนักไ็ม่สอน	 สอนวมิุตอิย่ำงเดยีว–ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	 คอืจบ
ตวัปฏบิตั	ิให้เข้ำใจตำมนี้
	 ค�ำถำมที่ว่ำ	 “ท�าอย่างไรจงึจะสูญ หรอืจะดบัทุกข์นโิรธนพิพานได้
อย่างไร?”	นั้น			ถ้ำจะบอกว่ำให้หมั่นคลำยกรรม	ให้อตัตำจติที่ห่อหุ้มอนตัตำ
จติอยู่นั้น	คลำยตวัออกมำให้ว่ำงเปล่ำเสยีจำกอตัตำจติ	จะเชื่อหรอืไม่	กอ็ยู่
ที่ทฏิฐมิำนะอตัตำตวัตนของแต่ละตวัตนเจ้ำของเองแล้ว
	 สพัเพ	ธมัมำ	กอ็นตัตำจติของมนัเองอยู่แล้ว	เอำอตัตำไปห่อไปหุ้ม
ให้มดืมดิปิดกั้นปิดบงัอยู่ท�ำไมกนัหนอ?	 คลำยกรรม-คลำยจติให้หลุดพ้น
ออกมำเสยีเถดิ	 ด้วยกำรหมั่นขอขมำกรรมเถดิ	 อโหสเิทน�้ำ	 อุทศิบุญมำกๆ	
บ่อยๆ	เนอืงๆ	เถดิฯ
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๑๐๕. ข้อดีของความทุกข์  
 

 “ถ้าเรามองความทุกข์ในแง่ที่ดบี้าง
 บางท ีเราอาจจะทุกข์น้อยลงกไ็ด้”
 พระอ.สวุฒัน์  วสิชันาว่า :		“ทุกข์”		เป็นผลที่เกดิมำจำกควำมหลง
สร้ำงวบิำก	ท�ำให้ชวีติเกดิมำด้วยวบิำกกรรมนั้น	แล้วกต็ำยไปด้วยควำมหลง
อกี	มำเกดิอกีกห็ลงอกีไม่จบ	 	 เกดิเป็นทุกข์ที่ต้องเสื่อมคลำยสลำยลง	แก่-
เจบ็-ตำย-พลดัพรำกจำกสิ่งที่รกัที่พอใจ-ประสบกบัสิ่งที่ไม่ชอบใจพอใจ		มนั
เป็นของมนัอยู่อย่ำงนี้	 เป็นอนจิจงัชั่วครำว-เป็นทุกขงั	 ทนอยู่ยำก-เป็น
อนตัตำ	ไม่อยู่ในอ�ำนำจตวัตนของเรำจะบงัคบับญัชำได้	
	 ทรงตรสัสอน	 ให้พงึสกัแต่ว่ำ	 ท่ำมกลำงวำงใจไป	 ยอมรบัควำม
ชั่วครำวของอนิจจังที่ไม่ยั่งยืนนำน	 ไม่แน่นอน	 เลือกไม่ได้-บังคับไม่ได้-				
ยดึเอำอะไรไม่ได้แม้สกัสิ่งเดยีว	สุข-ทุกข์	ยดึไม่ได้	ล้วนชั่วครำว-ว่ำงเปล่ำ	
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							ทรงสอนไม่ให้ยดึตดิกบัทุกๆ	สรรพสิ่งที่ยดึไม่ได้		ทุกข์เกดิเพรำะเรำ
เข้ำไปยดึมนั	 สรรพสิ่งยดึไม่ได้	 	 ได้แต่ปล่อยอย่ำงเดยีว	 	ปล่อยผ่ำนอย่ำง
เดยีว		ปล่อยให้มนัเป็นอย่ำงที่มนัเป็น	ท่ำมกลำงวำงไป...		
		 วำงใจเป็น	กไ็ม่ทุกข์กบัมนั	ฯ
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๑๐๖. ให้ปลง  ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ
จบตัวปฏิบัติ จบกิจจบกรรมสังสารวัฏ

 
	 นั่งสมำธิ	ไม่ไปนรก	แต่ไปพรหม-เทวโลกสวรรค์				
	 กน็ั่งอกี	 กลบัมำเกดิอกี	 กห็ลงนั่งอกี	 ไม่จบ	 ไม่วมิุตหิลุดจำกนั่ง
สมำธนิั่ง	แล้วกน็ั่งอกี
	 พงึให้วมิุตหิลุดจำกกำย-จติธำตุขนัธ์ออกไป	 	 ให้ขนัธวมิุตหิลุดพ้น
ทุกข์ไม่เกดิอกี	ด้วยตื่นๆ	ตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ	ตื่นทิ้งตื่น	โพล่งทิ้งโพล่ง		โพล่ง
ให้ไว	 	 ทิ้งโพล่งให้ไว	 ไม่เฝ้ำไม่แช่ไม่ทรง	 ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	 คอืจบตวั
ปฏบิตั-ิจบกจิจบกรรมสงัสำรวฏั	
 สพัเพ	สงัขำรำ	อนจิจำฯ	สมำธเิอกคัคตำ-ปิต-ิสุขเวทนำ	เป็นสงัขำรำ
เจตสกิในจติ	 เป็นนำมขนัธ์	 ยดึตดิ-ไม่วมิุตหิลุดพ้นขนัธ์-ไม่ปลงขนัธ์	 เป็น
อนจิจำชั่วครำวที่ไม่เคยมสีงบ	 ยดึไม่ตดิ-ยดึไม่อยู่	 มแีต่คลำยสลำยเสื่อม	
สิ้นไป	 ยดึตดิไม่อยู่	 ขนืยดึกห็ลงอุปำทำนตณัหำสมุทยัเหตุแห่งทุกข์เสยีเอง			
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เอำอตัตำเจตนำเข้ำไปฝึกสมำธกิเ็ป็นวบิำกกรรมไปเกดิ	 มชีั้นภูมเิกดิรองรบั
ไม่จบ		
	 สพัเพ	ธมัมำ	อนตัตำตฯิ	ทุกสรรพสิ่ง	ล้วนว่ำงเปล่ำจำกอตัตำ	ของ
มนัเองอยู่แล้ว	อนตัตำจติปภสัสรอยู่เองแล้ว	ของมนัอยู่แล้ว	
	 กำรเอำอตัตำเข้ำไปทบัซ้อนอนตัตำ	 ไม่ตรงต่อสจัธรรมค�ำสอน	 ผดิ
ต่อพุทธโอวำทที่ทรงให้ปล่อยวำงขนัธ์-ปลงขนัธ์	ไม่ใช่ปฏบิตัขินัธ์	ฯ		ปฏบิตัิ
ธำตุขนัธ์กำย-จติเป็นกรรมเจตนำตณัหำอุปำทำน	 ไม่ใช่ค�ำสอนพระสมัมำสมั
พุทธเจ้ำ		
	 ให้ปลงไม่ใช่ให้ปฏบิตัิ	 ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	 คอืจบตวัปฏบิตัิ	 จบ
กจิกรรม-จบศลีสมำธปิัญญำ	 จบมรรค-เป็นมรรควมิุต-ิปัญญำวมิุตฉิบัพลนั 
ด้วยปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีวจบปฏบิตัิ	วำงรู้จงึตรสัรู้	วำงคดิวำงเหน็	วำงใจให้
เป็น	 ไม่ต้องเอำใจมำตั้งให้เป็นอตัตำเจตนำกรรมไปเกดิอกี	 วำงใจเป็น-หยุด
ตณัหำปฏบิตั	ิชวีติกห็ลุดพ้นจำกทุกข์ทั้งปวง	ฯ	
 ทรงตรสัสอนพำหยิะ	ให้พงึสกัแต่ว่ำ-ปล่อยวำง-ท่ำมกลำงวำงใจไปฯ 
	 พำหยิะบรรลุอรหตัขปิปำภญิญำต่อหน้ำพระพกัตร์ที่รมิทำงบณิฑบำต
ในเช้ำวนันั้น!!!
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๑๐๗. ให้ปลง  ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ (ภาค ๒) 
 

 พระอ.สวุฒัน์ :	มสีมำชกิถำมเข้ำมำว่ำ		
								มคีนบอกว่ำ	 หำกไม่มกี�ำลงัสต	ิ ก�ำลงัสมำธพิอเพยีง	 จะปลงขนัธ์		
ไม่ได้	 เหมอืนพวกคนบ้ำ	มนัไม่มสีตสิมำธ	ิจะปลงขนัธ์	บรรลุอรหนัต์ไม่ได้		
จะตอบเขำอย่ำงไรดคีรบั	
	 บำงคนไม่รุ้เนื้อไม่รู้ตวั	จะปลงขนัธ์ได้อย่ำงไร	???	
	 พระอ.สุวฒัน์		วสิชันำว่ำ	:		ให้ขอขมำกรรมมำกๆ		ไม่ต้องแบก-ไม่
ต้องวำง	มนัวำงของมนัเอง
	 วำงใจน่ะ	 ใช้สตขินำดไหน	 	 เอง็กนิ-ถ่ำย-เสพ-นอน	 ใช้สตขินำด
ไหน?	(กนัหนอ	?)	ต้องไปนั่งหลบัตำ	พูดว่ำกูจะกนิหนอ	งั้นเหรอ?
	 ตรำบใดยงัไม่ขอขมำกรรม	 ก�ำแพงกรรมจะปิดกั้นปิดบงั	 ดุจเมฆ
ตณัหำรำคะโมหะตวัหลงบงัมดืมดิ	ให้ขมำกรรมมำกๆ
							 ถำมว่ำ	เอำอะไรไปเจรญิสติ	ไอ้ตวัเจรญิสตนิั่นมนัตวัอะไร?
							 รู้ภำษำไหม?	 	 “เราตถาคตกล่าวว่า เจตนาเป็นตวักรรม”	 เรยีน
หนงัสอืชั้นไหน	แปลภำษำกนัไม่เข้ำใจ	กรรมเขำบงัอยู่	ขอขมำกรรมมำกๆ
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	 ค�ำว่ำ “ปลง” 	 แปลว่ำ	 อำยตนะของร้อน	 วำงทนัทเีลย–ปลงเลย			
ไม่ต้องเข้ำไปแบกก่อนแล้วค่อยวำง	 วำงทนัท	ี ของร้อน–อำทติตปรยิำยสูตร		
ไปหำอ่ำน	 สูตรไหนๆ	 ท่ำนกส็อนให้ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	 ไม่ใช่ปฏบิตัขินัธ์		
ให้ปลงขนัธ์–จบต่อหน้ำพระพกัตร์		ไม่ท�ำกำรบ้ำน	
	 ท่ำนสอนที่ไหนหรอื?	 ว่ำให้ไปเจรญิสตเิสยีก่อน	 ให้มกี�ำลงัเสยี		
ก่อนนะ	พำหยิะนะ	แล้วค่อยปลงขนัธ์	มไีหม?	 	ท่ำนไม่ได้สอนว่ำอย่ำงนั้น	
ท่ำนให้ปลง	 ไม่ใช่ปฏบิตัิ	 ปฏบิตัเิป็นกรรมไปเกดิ	 มชีั้นภูมริองรบั	 สตัว์โลก	
จงึต้องเป็นไปตำมกรรม	(ที่ท�ำปฏบิตับิ�ำเพญ็นั่นแหละ	ไม่จบภพชำต!ิ)
	 กส็อนกนัให้ยดึตดิ		สอนให้เอำอตัตำไปซ้อนอนตัตำ		ศกึษำกนัไม่
เข้ำใจ	 เรยีนเลยค�ำพระบำลี	 กย็นืยนัแล้วว่ำ	 “ทุกๆ สรรพสิ่งในโลกเป็น
อนตัตา” 
	 (สพัเพ	ธมัมำ	อนตัตำ)		กำย–จติกอ็นตัตำจติ–อยู่แล้วแต่เดมิของ
มนัเองอยู่แล้ว	 แต่หลงเอำอตัตำเข้ำไปปฏบิตัใิห้ทบัซ้อนอนตัตำจติเดมิที่
ปภสัสรอยู่แล้ว	 มนัของมนัอยู่แล้ว	 แต่หลงเอำเจตนำกรรมเข้ำไปทบัซ้อน
มโนให้เป็นมโนกรรม	 เมื่อมโนกรรมเป็นเหตุเกดิขึ้นแล้ว	 กำยกรรม-วจี
กรรม-กุศลกรรม-อกุศลกรรมเกดิตำม	 ตำมเป็นขบวน	 ภพชำตชิั้นภูมยิำว
เลย-ไม่จบ	
	 คนหลงมมีำกหนอ!!			ให้ขอขมำกรรมมำกๆ
	 เคยปฏฆิะปฏเิสธสจัธรรมค�ำสอน	 เคยเกดิเป็นนกับวชนอกศำสนำ
มำก่อน	 เคยโต้เถยีงโต้แย้งพระอรยิเจ้ำอรยิสงฆ์	 ว่ำไม่เหมอืนกบัที่ตนได้
เรยีนรู้มำ	ฯ	
	 ประกำศถอนตวัมุ่งจะเอำมรรคผลนพิพำนเสยีด้วย							
	 นพิพำนท�ำเอำไม่ได้	!!
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๑๐๘. ชีวิตคืออะไรกันแน่ ..
ความส�าเร็จของชีวิต อยู่ที่ไหน?

 สมำชกิในไลน์กลุ่มท่ำนหนึ่ง	บ่นว่ำ:	จะมุ่งท�ำมำหำกนิเป็นที่	๑	หรอื
ว่ำมุ่งท�ำกจิกำรพระศำสนำเป็นอนัดบั	๑	ยงัไงด	ี	มวัยุ่งอยู่กบังำนพระศำสนำ
กไ็ม่เป็นอนัท�ำมำหำกนิฯ	บ่นมำให้ฟัง
	 ท่ำนคงเคยได้อ่ำนมำบ้ำงแล้วกระมงั	 	 มอียู่เรื่องหนึ่ง	 กล่ำวถงึ			
จกัรพรรดิ์กษตัรยิ์ซำร์ซะฮนั	ปกครองโลกถงึ	๑	ใน	๔	สมยันั้นร�่ำรวยที่สุด
ในโลก	ถูกโอรสออรงัเซฟโค่นล้มรำชบลัลงัก์กเ็พรำะเอำรำชทรพัย์ทุ่มเทสร้ำง
ทชัมำฮำลบูชำควำมรกัมเหสมีมัตสัในอนิเดยี	 ตอนใกล้สิ้นพระชนม์	 ตื่น
ตระหนกค้นหำตวัเองว่ำ	 เขำคอืใครกนัแน่?	 	 ควำมส�ำเรจ็ภำคภูมใิจตนอยู่
ที่ไหน	 เขำค้นหำตวัเอง	 จติเศร้ำโศกก่อนที่จะสิ้นพระชนม์	 ค้นหำตวัเอง				
ไม่พบว่ำ		ชวีติและควำมส�ำเรจ็คอือะไร	?
	 มอีภมิหำเศรษฐหีลำยคนในโลก	 ใกล้ตำยมจีนิตนำกำรและถำม		
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ตวัเองคล้ำยๆ	กนัท�ำนองนี้	และในเมอืงไทยบ้ำนเรำกม็อียู่หลำยคน
	 ประมุขสงฆ์แห่งประเทศหลงัคำโลกถูกลี้ภยั	 เคยกล่ำวว่ำ	 ควำม
ส�ำเรจ็อยู่ที่ครอบครวัมคีวำมสุขอบอุ่นฯ	 หลำยคนหรอืเกอืบร้อยละร้อย	
บอกว่ำ	ควำมส�ำเรจ็ของชวีติ	คอื	ควำมสุขมั่งคั่งร�่ำรวยทรพัย์สนิเงนิทองใน
ลำภยศสุขสรรเสรญิบรวิำรญำตมิติรสหำยพรั่งพร้อมหน้ำฯ
	 แต่แท้จรงิแล้ว	ควำมส�ำเรจ็ไม่เคยม	ีแต่หลงว่ำมี	!!!
	 ทรงตรสัว่ำ		ชวีติมแีต่ทุกขงั!	อนจิจงั!	อนตัตำ!!!
	 อนจิจงั	ชั่วครำว	ไม่ยั่งยนืนำน	มแีต่เสื่อมสลำยคลำยออกอยู่ตลอด
เวลำไม่เคยหยุดเคยหย่อน-เป็นอกำล–อกำลโิก
	 อนตัตำ-สรรพสิ่งทุกสิ่งแม้ชวีติร่ำงกำย-จติใจล้วนว่ำงเปล่ำ	 -ล้วน
ยดึถอืเอำไม่ได้	ยดึไม่ตดิ-เกำะไม่อยู่	มแีต่ทุกขงั-หำควำมสุขอนัแท้จรงิมไิด้
เลย
	 โลก	 คอืหมู่สตัว์ที่ไม่มอีะไรเป็นของตน	 จ�ำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป	
ยดึเอำอะไรไม่ได้เลย		
					 ท่ำนยงัจะค้นหำควำมส�ำเรจ็จำกที่ไหนอกีหรอื	-?
	 (ตวัมุ่งหำ–ตั้งควำมหวงั–ตั้งเป้ำหมำยชวีติ	 เป็นควำมหลงหำเอำใน
สิ่งที่เป็นอนจิจงั	ยดึไม่ได้	 เป็นอนตัตำ)	 	ล้วนแต่ว่ำงเปล่ำ	 เป็นทุกขงั	ที่ใน
โลกไม่เคยมสีุข	 แต่หลงหำควำมส�ำเรจ็ให้กบัชวีติที่มแีต่อนจิจงั-ทุกขงั-
อนตัตำ
	 ทรงตรสัว่ำ	 ชวีติพงึให้สกัแต่ว่ำ	 ท่ำมกลำงวำงใจไป	 ไม่มุ่งไม่หมำย	
ไม่คำดหวงัตั้งเป้ำ	ชวีติไม่มอีะไรส�ำคญัอนัดบัแรกหรอืรอง	แต่สรรพสิ่งล้วน
ว่ำงเปล่ำเป็นอนจิจงั	อนตัตำ	
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								จงึไม่	 อะไรกบัอะไร	หำอยู่	 หำกนิ	กส็กัแต่ว่ำ	ท่ำมกลำงวำงไปแต่
พอด	ีไม่จรงิจงัดนัเข้ำใส่ชวีติ	ล้วนเป็นสูญอยู่แล้ว	ไม่มสี�ำเรจ็-ไม่ส�ำเรจ็	มนั
ว่ำงเปล่ำอยู่อย่ำงนั้น	ไม่มใีครมชีวีติส�ำเรจ็ได้หรอก	มนัสูญ-สูญญตำของมนั
อยู่อย่ำงนี้		พระพุทธะจะอุบตัติรสัรู้หรอืไม่	มนักเ็ป็นของมนัอยู่อย่ำงนี้
	 ชวีติไม่เคยส�ำเรจ็	ตำยแล้วเกดิอกีๆๆๆ	วนเป็นวฏัฏะอยู่อย่ำงนี้			
					 หลงสร้ำง	หลงเสวยวบิำกกรรมไปเกดิอกีแล้วๆ	เล่ำๆ		ไม่รู้ว่ำจะจบ
ภพจบชำตสิุดท้ำยอยู่ที่ไหน
					 ชวีติ	ตรำบใดที่ยงัไม่ปล่อยไม่วำง	ไม่หลุดโพล่งโล่งจ้ำกว้ำงๆ	ออก
ไปจำกวฏัฏะทุกข์เฝ้ำอตัตำตวัเองอยู่	กจ็ะหำควำมส�ำเรจ็ไม่ได้อยู่ตรำบนั้น	ฯ		
	 ชวีติส�ำเรจ็	คอืจบกจิจบกรรมสงัสำรวฏั-วำง-ว่ำง	ฯ
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๑๐๙. ไอน์สไตน์ หลงหนีบาป ไปหลงยึดบุญ
จบไม่เป็น  ก็เป็นกรรมไปเกิดอีกไม่จบ

   
 พระอ.สวุฒัน์ :		อลัเบริ์ต	ไอน์สไตน์	กล่ำวว่ำ	:		“จงอย่าพยายาม
มุ่งความส�าเรจ็ แต่จงพยายามเป็นคนที่มคีุณค่าฯ”      
 เป็นสจัธรรมชวีติพ้นทุกข์	ใช่หรอืไม่	???
 พฒันำศกัยภำพสู่เป้ำหมำยชวีติ	ใช่สจัธรรมชวีติพ้นทุกข์	ใช่หรอืไม่?
 สมาชกิ : 	ให้คุณค่ำกบัสิ่งไหนกท็ุกข์เพรำะสิ่งนั้น	คุณค่ำ	รำคำ	คอื	
รำคะ	ควรปล่อยวำงและละออก	จงึจะตรงต่อพระสจัธรรมเจ้ำค่ะ	
	 ควำมพยำยำม	ควำมมุ่งหวงัตั้งเอำคอืตณัหำตวัเดยีวกันเจ้ำค่ะ
	 มเีป้ำหมำยคอืมภีพให้เกดิ			ภพเกดิ	เวทนำเกดิ	
		 มผีู้กระท�ำ	 มผีู้ถูกกระท�ำ	 มเีป้ำหมำยเป็นที่รองรบั	 จงึยงัวนอยู่กบั
ทุกข์	ยงัไม่พ้นจำกทุกข์เจ้ำค่ะ
		 ยงัเป็นอตัตำตวัตนอยู่เจ้ำค่ะ
 “ชาตปิิทุกขา” 	 กำรเกดินั้นเป็นทุกข์	 ตั้งเป้ำหมำยชวีติไว้	 คอืสร้ำง
สมุทยัให้เป็นทุกข์ไปเสยีเองเจ้ำค่ะ
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		 มผีู้พฒันำ	มสีิ่งถูกพฒันำ	มเีป้ำหมำย	นั่นคอืกำรสร้ำงเหตุแห่งทุกข์	
จงึยงัไม่พ้นทุกข์เจ้ำค่ะ
		 ยงัหลงอยู่ในควำมมุ่งหวงัตั้งเอำอยู่	ยงัเป็นตณัหำ	ยงัมอีตัตำตวัตน		
จงึยงัไม่อนตัตำ	นโิรธนพิพำนเจ้ำค่ะ
		 เพรำะฉะนั้นแล้วค�ำสอนข้ำงต้นจงึยงัไม่ตรงต่อพระสจัธรรม	 และ
ไม่ใช่พระสจัธรรมเจ้ำค่ะ
 พระอ.สวุฒัน์  วสิชัชนำว่ำ		:		โลกสงัคมปัจจุบนั	เป็นยุค-สุขนยิม-
ส�ำเรจ็นยิมฯ	 ต่ำงมุ่งฝักใฝ่แสวงหำควำมสุขสบำย-ควำมเจรญิรุ่งเรอืงร�่ำรวย
มั่งคั่งและอำรกัขำหวงแหนรกัษำให้ยั่งยนื	 ต่ำงอบรมสั่งสอนเยำวชนบุตร
หลำน	 ให้พฒันำศกัยภำพมุ่งไปสู่เป้ำหมำยควำมสุขส�ำเรจ็ของชวีติของตน
และสงัคมประเทศชำติ
	 ค�ำสั่งสอนดงักล่ำว	 เป็นควำมดคีวำมสุขส�ำเรจ็ระดบัโลกธรรม	 ไม่
พ้นไปจำกโลก-ไม่พ้นทุกข์	 แต่กลบักลำยเป็นควำมหลงสร้ำงและเสวยทุกข์
เสยีเองโดยไม่รู้ตวั	 หลงสร้ำงกรรมและเสวยวบิำก	 หลงเกดิ-ตำยในวฏัฏ
สงสำร-ไม่จบ	หลงวน-วบิำกพำวน	-เป็นทำสแห่งตณัหำ	ถูกตณัหำหลอกจติ	
ถ้ำไม่ขอขมำกรรม-ประกำศขุดรำกถอนโคนตณัหำตวัมุ่งไปข้ำงหน้ำออก	 ก็
จะหลงวนวฏัฏะอยูอ่ย่ำงนี้ด้วยรำกเหง้ำไม่ได้ถกูขุดถอนออก	 ย่อมแผ่ขยำย
กิ่งก้ำนไปทุกภพชำตไิม่มทีำงจบ	หำทำงหลุดพ้นแหกวงจรอุบำทว์ไม่พบ
	 แม้จะได้ฟังพระสจัธรรมนพิพำน	 กไ็ม่อำจเข้ำใจ	 จะตดิขดัข้องคำ	
ไม่สว่ำงไสว	ฟังไม่รู้เรื่องเพรำะกรรมวบิำกขวำงกั้นปิดบงั-จติไม่คลำย-กรรม
ไม่คลำย
		 ดงัมคี�ำกล่ำวที่ว่ำ-รู้ทุกอย่ำง	แต่ยงัวำงไม่ลง-ปลงไม่ได้	นี่เพรำะเหตุ
แห่งกรรมวบิำกปิดกั้นปิดบงั
	 นพิพำน	-สูญญตำ	ว่ำงเปล่ำ		เป็นผลจำกกำรคลำยตวัของจติ	จติ
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จะคลำยด้วยกรรมคลำย	 กรรมคลำยด้วยวมิุตกิรรม-อโหสกิรรมด้วยขอ
ขมำกรรม
		 หำอ่ำนรำยละเอยีด	 เรื่องคลำยกรรม-คลำยจติชวีติประจ�ำวนั	 ใน
เพจไลน์-เฟซบุ๊ก	และในหนงัสอืมนุษย์	เล่ม	๑๘-๒๐-๒๑-๒๒-๒๓
		 พระสมัพุทธะทรงตรสั	 	 สรรพสิ่งในโลก	 เป็นอนจิจงัชั่วครำวไม่
ยั่งยนืนำน-เป็นทุกข์-เป็นอนตัตำ	 ไม่อยู่ในอ�ำนำจอตัตำบญัชำกำรได้ดงัใจ			
จงึไม่พงึยดึตดิสรรพสิ่งในโลก	ยดึถอืเอำไม่ได้	ได้แต่ปล่อยวำง
	 สุขส�ำเรจ็	คนืสู่สำมญัฯ	คอืสำมญัญลกัษณะ	๓	เป็นอนจิจงั	เสื่อม
สลำย	 เป็นทุกข์ทนยำก	 และไม่เป็นใหญ่เฉพำะตน	 	 สรรพสิ่งล้วนว่ำงเปล่ำ	
เป็นอนตัตำ-สำมญัญตำ-สูญญตำ
		 วำงใจให้เป็น	 ไม่มุ่ง-ไม่หวงัไม่ตั้งเจตนำ-ไม่ดนัเข้ำใส่-ไม่ตั้งใจให้
เป็นกรรมวบิำก-วำงใจเป็น	 กจ็บกจิกรรมสงัสำรวฏั	 	 	 แต่ถ้ำวำงใจไม่เป็นก็
เป็นกรรมไปเกดิไม่จบฯ
 พระอ.สวุฒัน์  : 	หลวงตำจ้ำ		ให้แปลว่ำ	สงัขำรปรุงแต่งตวัที่	๒	
ต่อจำกอวชิชำ	ในสำยปฏจิจสมุปบำท	นั้น		ให้แปลว่ำ	เจตนำ	๓	อย่ำง	คอื	
อวชิชำ	หลงท�ำบำป-บุญ-ฌำน
	 ถ้ำหลงท�ำเจตนำ	๓	อย่ำง	เรยีกว่ำ	จบไม่เป็น	เป็นกรรมไปเกดิอกี	
ไม่จบ
	 หลงท�ำบำป-บุญ-ฌำน	คอืหลง	ไม่จบ		เป็นกรรมไปเกดิอกี
	 ไม่ปล่อยผ่ำน-ไม่ปล่อย	ไม่ปลง	ไม่วำง
	 ไอน์สไตน์หนี	 	 ไม่ยดึเอำส�ำเรจ็	 หนบีำป	 แต่กลบัมำยดึเอำท�ำตวัมี
คุณค่ำ	กย็ดึตดิเอำบุญอกี	คอืจบไม่เป็น
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๑๑๐. ธุลีปลายเล็บตถาคต
 

 พระอ.สวุฒัน์ :	เทศน์สอนมำ	ตั้งแต่	๒	สงิหำปีที่แล้ว		ถงึวนันี้	๕	
กรกฎำ	๕๙		เดอืนหน้ำกค็รบปี		
	 สรุปว่ำมสีมำชกิในไลน์กลุ่ม	พอจะสว่ำงไสวบ้ำงไม่มำก		แต่ที่ฟังไม่รู้
ฟัง	ฟังแล้วมนึงงเหมอืนไก่ถูกชกตำแตก	ปฏฆิะปฏเิสธต่อล้อต่อเถยีงออกไป
มมีำก	ที่ทนทู่ซี้ฟังอยู่	๑๐๖	คนในกลุ่ม	และนอกกลุ่ม	๒๙๘	เพื่อนฟังบ้ำงไม่
ฟังบ้ำงกไ็ม่รู้ได้	 จะหำคนฟังที่เหน็แจ้งในพระสจัธรรมค�ำสอนพระพุทธเจ้ำ
แสนยำก	ดุจธุลปีลำยเลบ็พระตถำคตพุทธเจ้ำ	กบัธุลบีนพื้นมหำปฐพ	ีซึ่งทรง
พุทธพยำกรณ์ไว้ล่วงหน้ำแล้วในพระสูตรหลำยสูตรว่ำ	สจัธรรมค�ำสอนสูญญ
ตนพิพำน	 ควำมว่ำงเปล่ำ-เนื้อหำควำมไม่ยดึตดิ-จติคลำยวมิุตหิลุดพ้นจำก
กำรเกดิอกีฯ	จะอนัตรธำน
		 หลวงตำจ้ำฯ	 เอำธรรมะจำกหลวงพ่อใหญ่ในป่ำฯ	 (หลวงพ่อโพธิ์ศรี
สุรยิะเขมรโต)	 มำเทศน์สอนเนื้อหำนพิพำนควำมไม่ยดึตดิ	 ซึ่งกม็อียู่แล้วก็
ตรงกนักบัในพระไตรปิฎกว่ำ	 เมื่อไม่ยดึตดิอุปำทำนตณัหำกน็พิพำน-จำก			
เวสำลสีูตรเล่ม	๑๘		
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 คนฟังไม่เคยฟังมำก่อน	 ไม่เข้ำใจว่ำ	 ไม่ยดึตดิ-ไม่ยดึถอื-สกัแต่ว่ำ-
ปลงปล่อยวำง	ฯ		ฟังไม่รู้เรื่อง		รู้แต่ว่ำบ้ำนนี้เมอืงนี้สอนกนัให้ยดึตดิ-ยดึถอื
เอำ-ท�ำเอำบุญบำรมีกุศลควำมดีในทำนศีลภำวนำสติปัญญำสั่งสมบำรมีให้
มำกๆ	เพื่อจะได้มรรคได้ผลให้ถงึพระนพิพำนฯ
		 แต่หลวงตำจ้ำกลบัมำสอนให้	 “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี”	 ซึ่ง						
ตรงข้ำมกนั	แล้วจะได้นพิพำนได้อย่ำงไร	???
	 จะวสิชัชนำให้ฟังอกีสกัเที่ยวว่ำ	นพิพำน	หรอืสูญญตำ	หรอืสูญญต	
นพิพำน-ว่ำง	 ว่ำงเปล่ำจำกอตัตำเป็นอนตัตำ	 ว่ำงเปล่ำจำกอตัตำ	 เอำอตัตำ
เข้ำไปปฏิบัติบ�ำเพ็ญเจริญภำวนำเอำไม่ได้-เอำอัตตำเข้ำไปทับซ้อนอนัตตำ		
ไม่ได้	 ถ้ำเอำอตัตำเข้ำไปท�ำกไ็ม่อนตัตำ	 แต่อตัตำคอืตวัตณัหำอุปำทำน-ยดึ
ตดิ	 เป็นปัจจยำกำร-ปฏจิจสมุปบำท	 ๑๒-วงจรอุบำทว์แห่งวฏัฏสงสำรเกดิ
ครบ	๑๒	ประกำร	ครบถ้วนทนัที
	 เริ่มต้นหวัขบวนคอื	 อวชิชำ	 ตวัหลงด้วยโมหะ-เจตนำสงัขำร	 ๓	
วิญญำณตัวรู้ตัวเกิด-นำมรูป-อำยตนะ-ผัสสะ-เวทนำสุขทุกข์-ตัณหำทะยำน
อยำกอุปำทำนยดึตดิ-ภพ-ชำต-ิชรำมรณะโสกะฯ	ครบ	๑๒	ประกำร	นี่เริ่มต้น
สมุทยั	 เหตุแห่งปัจจยำกำร	 วงจรอุบำทว์แห่งวฏัฏะ	 เริ่มที่	 “ตวัอวชิชา-หลง
เข้าไปรู้”
	 เรื่องอรยิสจั	๔	ปฏจิจ	๑๒	ขยำยควำมจำกอรยิสจั	๔	อกีทหีนึ่ง	โดย
ทรงตำมหำที่มำของตณัหำ	 ว่ำเกดิมำจำกไหน?	 	 ท่ำนกต็ำมหำไปจนถงึ	
“อวชิชา”	 ที่หวัขบวน	 	 ส่วนผลที่เกดิจำกตณัหำลงไป	 กอ็นุโลมไล่เรยีงลงไป	
จงึพบว่ำ	 ตณัหำ-อุปำทำน-ภพ-ชำต-ิชรำมรณะฯ	 	 นี่วงจรวฏัฏะสงสำรไม่จบ		
มนัเป็นของมนัอย่ำงนี้
	 จงึทรงสอน	“ทรงตรสัเหตุ และความดบัเหตุฯ”	ทรงให้ดบัที่หวัขบวน	
คอืตวัอวชิชำ	แปลว่ำหลงเข้ำไปรู้	(ทำงทวำร6	ตำ	หู	ฯ	เหน็	ได้ยนิฯ)	
	 ท่ำนตรสัว่ำ...ให้พงึสกัแต่ว่ำ	พำหยิะ	คอืปล่อยวำง		คอื		ปล่อยผ่ำน
อย่ำงเดยีว		คอืจบตวัปฏบิตัิ	
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      	 ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอกี	
							 เพรำะเจตนำ-อตัตำ	 เป็นกรรม	 มวีบิำกไปเกดิอกี	 ไม่จบ	 พงึจบ
กจิกรรม-จบสงัสำรวฏั	 ด้วยปล่อยผ่ำนอย่ำงเดยีว	 คอืจบตวัปฏบิตัิ	 จบ
กจิกรรมสงัสำรวฏั	ฯ
	 ค�ำว่ำ	“ปล่อยวาง-ปล่อยผ่าน”	นี้		คอืวำงใจ	ไม่ใช่ตั้งใจ	ไม่เอำใจมำ
ตั้ง	แต่วำงใจ	ปล่อยให้วบิำกตำ	หูฯ	เหน็	ได้ยนิ	ฯ	มนัผ่ำนออก	วมิุตหิลุดพ้น
ออกไปของมนัเอง		ปล่อยให้มนั	สพัเพ	ธมัมำ	อนตัตำตฯิ	ของมนัเอง	มนัก็
ของมนัเองอยู่แล้ว	อนตัตำอยู่แล้ว-	นพิพำนอยู่แล้ว	
					 แต่คนสอนร้อยละร้อย	 หลงผดิ	 กลบักลำยเป็นไปสอนให้เอำอตัตำ
เข้ำไปวำง	เช่นว่ำ	ให้หมั่นฝึกสตใิห้รู้เท่ำทนั	เพื่อจะได้ปล่อยวำงได้	ถ้ำไม่มสีติ
ก็จะเป็นเหมือนคนบ้ำ	ปล่อยวำงไม่ได้	จึงให้เจริญสติให้แข็งแกร่ง						แขง็
แรงมำกเสยีก่อน	 นี่หลงสอนมจิฉำทฏิฐ	ิ ไม่ตรงพุทธโอวำทสจัธรรมของ
พระองค์	 โดยหำรู้ไม่ว่ำ	 ที่เอำอตัตำเข้ำไปเจรญิปฏบิตันิั้นน่ะ	 เจรญิตณัหำ
สมุทยัสจัเสยีเอง	 มวีบิำกกรรม	 มชีั้นภูมเิกดิรองรบัเรยีบร้อยไปแล้ว	 เพรำะ	
เจตนำเป็นกรรม	สตัว์จงึต้องเป็นไปตำมกรรม-ไม่จบภพชำตฯิ
	 ทนีี้			ท�ำไม?	คนจงึหลงปฏบิตัิกรรมมมีำกเล่ำ	(???)
		 ทรงตรสัว่ำ	 	 ตวัมุ่งไปข้ำงหน้ำ-มุ่งหวงัตั้งเอำ	 นี้เป็นตณัหำละเอยีด
ประณตี	 	 ควำมอยำกได้ใคร่ด	ี 	 ปรำรถนำในมรรคผลนพิพำน	 เป็นตณัหำ
ประณตี	 	 เหน็ได้ยำก	 และตั้งสจัอธษิฐำนบำรมสีั่งสมมำหลำยแสนกปั	 เป็น
ยำงเหนยีวยดึตดิ	ละวำงปล่อยวำงแสนยำก
		 หวัใจของกำรบรรลุธรรม	 จงึอยู่ที่กำรคลำยกรรม	 คลำยจติออก	
กว้ำงๆ	 ขอขมำกรรม-ประกำศถอนตวัมุ่งเอำ-ขุดรำกถอนโคนสมุทยัตณัหำ
ออกเสยีก่อนฯ	 แล้วขออโหสกิรรม	 เทน�้ำอุทศิบุญชดใช้ไปบ่อยๆ	 เนอืงๆ	
สลำยคลำยเมฆหมอกแห่งอวชิชำตณัหำอุปำทำนเนอืงๆ	 อนตัตำจติเดมิจะ
ค่อยคลำยออก	จะสว่ำงไสวของมนัเอง
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นศ.ปีที่	๓	คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์
โครงกำรพฒันำคุณธรรมจรยิธรรม	ณ	อุทยำนธรรมวปิัสสนำมวกเหลก็

ระหว่ำงวนัที่	๓-๔	เมษำยน	๒๕๕๙
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รายชื่อผู้บรจิาคเงนิร่วมพมิพ์
หนงัสอืชดุมนษุย์...เกดิมาท�าไม? เล่ม ๒๑-๒๒-๒๓

รวมเงนิ  ๒๓๕,๒๒๐  บาท 
รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท:	คุณรุจพิชัร	นชิมิุระ	และครอบครวั		
รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท:		คุณแม่ศริ-ิคุณสุวรรณำ	พทิกัษ์วงษ์
รายละ ๒๒,๘๗๐ บาท:	คุณธติพิทัธ์	ธุวชติอภวิชิญ์
รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท:		คุณจงถนอม	พทิกัษ์วงษ์	และบุตร
	 คุณแม่ม่วย-คุณกุลสิรำ	รุ่งมณี
รายละ ๘,๐๐๐ บาท:		 ผศ.วสัมลิล์	วชัระกวศีลิป์	และคณะนกัศกึษำ	 	
	 มหำวทิยำลยัขอนแก่น(คณะสงัคมศำสตร์-ภำษำเยอรมนั)	
	 และบ�ำรุงค่ำไฟฟ้ำ-ประปำ	๑,๐๐๐	บำท
รายละ ๕,๐๐๐ บาท:		 คุณสนอง-คุณรอดขวญั	เชื้อไทย		
รายละ ๔,๕๐๐ บาท:		 คุณสมพล	อฒัรตัตพินัธุ์
รายละ ๔,๐๐๐ บาท:		 คุณสนัทตั	ตณัฑนนัท์	และครอบครวั,	คุณสมชำย-ดรุณ-ี
ด.ญ.ณฐัธดิำ-ด.ญ.ฉตัรสุดำธำร		ศุภปัญญำพงศ์		
รายละ ๓,๐๐๐ บาท:  คณุสเฐยีรพงศ์-คณุพรรณศริ-ิด.ช.ศริพิงศญำณ์	ฤทธเิรอืงเดช
รายละ ๒,๔๐๐ บาท:  คุณธนติศกัดิ์–คุณณฐันนัท์	พศิำลกุลพฒัน์	และครอบครวั	
รายละ ๒,๐๐๐ บาท:		 คุณวเิชยีร	ปิยะวรำกร	และครอบครวั
รายละ ๑,๘๐๐ บาท:		 คุณครูอรนุช		ลิ้มเทยีมเจรญิ
รายละ ๑,๒๕๐ บาท:	 คุณเกรยีงศกัดิ์	 บุญเกดิทรพัย์สนิ,	 คุณวนัเพญ็	 บุญเกดิ
ทรพัย์สนิ,	 คุณชุตกิำญจน์	 บุญเกดิทรพัย์สนิ,	 คุณปุญญพฒัน์	 บุญเกดิทรพัย์สนิ,	
คุณปุณณภพ	 บุญเกดิทรพัย์สนิ,	 คุณปัญญำกร	 บุญเกดิทรพัย์สนิ,	 คุณชนฐัปภำ	
บุญเกดิทรพัย์สนิ
รายละ ๑,๒๐๐ บาท:	 ญำตธิรรมนมิติใหม่		
รายละ ๑,๑๐๐ บาท: 	 คุณรตันำ		ทองชมแสง
รายละ ๑,๐๐๐ บาท: คุณศรนีำถ	อนิทโชต,ิ	คุณประทปี	บุญทรำพงษ์,	คุณอำภรณ์ 

ยงพำณชิย์,	 คุณจนิตนำ	 รตันจรสัโรจน์,	 คุณกนัต์	 สุสงักรกำญจน์,	 ผศ.วสัมลิล์	
วชัระกวศีลิป	และครอบครวั,	จ.ส.อ.ขวญัชยั	ทมิทอง–คุณปรณำ	ขนัธ์ดวง,	คุณวลิดั 
พอกพูน,	 คุณยำยแฮม	 (ม.สวีล)ี,	 คุณกญัญำรตัน์	 เลศิธนำฉตัร,	 คุณฐดิำรนิทร์		
แสงรตันเสฏฐ์,	 คุณสมมกั	 พรมรกัษำ	 และครอบครวั	 -	 คุณณรงค์	 พงษ์ภคัเดชำ
และครอบครวั,	คุณสุมณ	ีวฒันำ
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	หนงัสอืเล่ม	๒๑-๒๒-๒๓	ได้น�ำมอบให้ห้องสมุด	กศน.	เรอืนจ�ำทั่วประเทศ	ห้อง
สมุดกทม.รวม	๑,๒๐๐	แห่ง	และมแีจกที่ห้ำงหนงัสอืกว่ำ	๔๐๐	แห่งทั่วประเทศด้วยฯ

รายละ ๗๕๐ บาท:		 คุณอรศร	ีมรุตณัธ์,	
รายละ ๕๐๐ บาท: 	 คุณอภเิษก	วฒันมงคล,	คุณบ�ำเพญ็-อ�ำพรรณ	น่ำบูรณะ,	
คุณนภำวณัณ์	 โรจน์วรุตย์,	 คุณวสวรรธน์	 สชิำปกรณ์รชั,	 คุณขวญัสริ	ิ บุรหำญ,		
คุณกชกร	 เปลี่ยนแก้ว,	 คุณสมบูรณ์	 นุกูลอุดมพำนชิย์และครอบครวั,	 ผ.อ.นคิม	
หน่อเตม็,	 คุณวรงค์	 งิ้วเรอืง	 และครอบครวั,	 แม่ทองปำน	 ปำนสมบุญ,	 คุณธติ-ิ
น.ส.ปณชิำ	อธัยำจริกูล,	ญำตธิรรมซอย	๙	
รายละ ๔๐๐ บาท:		 คุณสนธยำ	พูลประโยชน์-คุณสมำน	สุขสมัพนัธ์
รายละ ๒๕๐ บาท:		 คุณหนุ่ม-ด.ญ.พชัภรณ์	แจ่มใส,	คุณจริำวรรณ	จั่วกลำง,	
คุณอ�ำนำจ	ชยับุญ,	คุณบุญช่วย	ฟักเพช็ร,	คุณเกษมศร	ีสงัข์ศลิป์ไชย	และครอบครวั, 
คุณสมศกัดิ์	 นุชแดง,	 คุณสุกญัญำ	 ทองสวสัดิ์	 และคุณสมศรี	 แย้มพรำย,	 คุณ
ฉววีรรณ	ยุวมติร,	ญำตธิรรมซอย	๑	นมิติใหม่	

สายบญุ อาจารย์วฒันา วงับญุ (๓,๗๐๐ บาท)  
รายละ ๑,๐๐๐ บาท:		 คุณทองสุข-คุณสนุ่น	ศุภปัญญำพงศ์,	
รายละ ๕๐๐ บาท: 	 คุณวฒันำ	วงับุญ	และครอบครวั,	คุณจติรำ	จนัทร์ศรี
รายละ ๒๘๐ บาท:		 นกัเรยีน	มธัยมศกึษำ	๓/๑	ปี	๒๕๕๘	
รายละ ๒๕๐ บาท:		 คุณคุณภำคภูม	ิฉมิพำล,ี	คุณกมลทพิย์	อยู่พงษ์ไพบูลย์,	
คุณสุชยั	 อ่อนศร,ี	 คุณเพญ็นภำ	 เมฆพฒัน์,	 คุณนพินธ์-คุณเสำวนยี์-พญ.อลสิำ-	
คุณจดิำภำ	จริกำรพงษ์

ปัจจยัร่วมท�าบญุอปุสมบท ๓,๐๐๐ บาท  

	 ด้วยผู้จะอุปสมบทป่วยกะทนัหนั	 ต้องเข้ำรบักำรรกัษำเข้ำโรงพยำบำลฯ			
จงึได้ขออนุญำตสมทบพมิพ์หนงัสอื
	 คุณจรญัฯ	ซอย	๑๕	นมิติใหม่	 ๑,๐๐๐	 บำท
	 คุณกรองกำญจน์	พร้อมพงษ์	 ๑,๐๐๐	 บำท
	 คุณพรรณศริิ	พทิกัษ์วงษ์	 ๕๐๐	 บำท
	 คุณวเิชยีร	ปิยะวรำกร	และครอบครวั	 ๕๐๐	 บำท	
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