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ค�านิยม
สมำชิก Y: กรำบนมัสกำรท่ำนอำจำรย์ครับ ผมก็ไปปฏิบัติมำ
นำนพอสมควรครับ ไปพบหลวงปู่หลำยองค์มำก ท่ำนก็ให้ภำวนำ “พุทโธ”
อย่ำงเดียว พอดีไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ทิวำศิษย์เอกหลวงปู่หลุยที่
ปำกช่อง พระเอำแผ่นเรือ่ ง”มนุษย์..เกิดมำท�ำไม?.” ก็เปิดฟังทีบ่ ำ้ นผม ยังไม่
เคยมีพระอำจำรย์องค์ใดเทศน์เรื่องอย่ำงนี้มำก่อนเลย เป็นเรื่องที่ท่ำนพระ
อำจำรย์สอนได้ดีมำกเลยครับ อำจพูดได้ว่ำยังไม่เคยมีพระอำจำรย์องค์ใด
ในประเทศไทยนี้เทศน์ให้ฟังมำก่อนเลยครับ นับเป็นบุญที่ได้พบท่ำน
อำจำรย์ครับ
สมำชิก B: เจ้ำค่ะ สักแต่ว่ำ นี้รวมไว้หมดแล้ว ลูกยืนยัน
เจ้ำค่ะ ลูกใช้แล้ว ใช้จริง ใช้ในชีวิตประจ�ำวันจริงๆ สักแต่ว่ำอย่ำงเดียว
จบเลยจริงๆ เจ้ำค่ะ จบช้ำ จบเร็ว อยู่ที่ใจเรำว่ำคลำยช้ำ หรือ คลำยเร็ว
แต่คือจบ ลูกได้ “สักแต่ว่ารู้ เห็นฯลฯ แล้วปล่อยไป” ลูกไม่เอำอะไรอีก
แล้วเจ้ำค่ะ
สมำชิก B: “สักแต่ว่ารู้ เห็นฯลฯแล้วปล่อยไป” จ้ำๆๆไร้ๆๆ นี่
ท�ำแล้ว ไม่เป็นทุกข์เลย จะทุกข์ก็ตอนหลงไปติดจ้ำๆๆ รู้แล้วปล่อยอีก ก็
ไม่ทุกข์ มันก็คลำย ไม่มีทุกข์กำยทุกข์ใจเลย เจ้ำค่ะ
ท�ำแค่นี้ แค่ “สักแต่ว่า” ได้ทั้งหมดที่ท่ำนพระอำจำรย์กล่ำวมำข้ำง
ต้นเลยเจ้ำค่ะ
มือใหม่หัดท�ำ (อย่ำงลูก) ก็ติดๆ หลุดๆ บ้ำงก็เป็นธรรมดำ
ก็ปล่อยไป ก็คลำยออก ก็ปล่อยไป ง่ำยกว่ำที่ลูกเคยผ่ำนมำเยอะเจ้ำค่ะ
ที่สำ� คัญ ลูกไม่เป็นทุกข์กำยเลยแม้แต่น้อยเจ้ำค่ะ สำธุ อโหสิ เจ้ำค่ะ
สมำชิก B: “สักแต่ว่ารู้ เห็น แล้วปล่อยไป” สำมำรถน�ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ผลจริง ถ้ำได้ใช้แล้วจริงๆ จะหยุดแสวงหำ จบไปเอง
(ตอบอำกำรตำมควำมเป็นจริง) ท�ำแล้ว เกิดผล จึงตอบ เจ้ำค่ะ
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จากใจแอดมิน
....เคยไหมที่รู้สึกอยำกตำย ไม่ว่ำจะทุกข์มำก ทุกข์น้อย ก็รู้สึกอยำกตำย
หำกช่วงเวลำใดที่จมดิ่งอยู่กับควำมคิดของตนเอง จมดิ่งลงไปนำนเท่ำไหร่
ก็ทุกข์มำกขึ้นเท่ำนั้น ควำมรู้สึกอยำกตำยก็ชัดเจนมำกขึ้นตำมไปด้วย
บำงทีไม่มีอะไรท�ำแล้วรู้สึกว่ำตนเองไร้ค่ำ “เรำเกิดมำท�ำไมนะ”
เกิดมำแล้วก็หนักโลก ตำยๆ ไปเสียก็ดี แต่เพรำะถูกปลูกฝังว่ำ
กำรฆ่ำตัวตำยมันไม่ดี ก็เลยยังมีชีวิตอยู่ ไม่ตำยเสียที...
ขวัญ ได้เข้ำมำอยู่ในไลน์กลุ่ม “ธรรมะกับพระ อ.สุวัฒน์” ตั้งแต่
เดือนธันวำคม ๒๕๕๘ ซึ่งในช่วงแรกๆ ไม่เข้ำใจอะไรเลย จะเข้ำไปอ่ำนบ้ำง
ไม่อ่ำนบ้ำง ข้ำมๆ ในส่วนที่เป็นภำษำบำลี และอ่ำนเฉพำะที่มีกำรอธิบำยไว้
แล้ว แต่ในบำงครั้งแม้อธิบำยแล้ว ก็ยังไม่ชัดเจน ไม่สำมำรถเข้ำใจได้ใน
ทันที
ซึ่งตอนนั้นต้องกำรที่จะรู้และเข้ำใจให้ได้เดี๋ยวนั้น ก็จะถำมกลับใน
ทันที แต่แล้วก็ไม่สำมำรถเข้ำใจได้เลย ท�ำให้รู้สึกหงุดหงิดและเลิกอ่ำนไป
อยู่ ๑-๒ สัปดำห์
มีสมำชิกท่ำนหนึ่งได้แนะน�ำ ให้ขอขมำกรรมเสีย
อย่ำเพิ่งถำม อย่ำเพิ่งสงสัย ให้ทำ� ๆ ไปก่อน ขวัญก็ยอมท�ำ เนื่องเพรำะตอน
นั้นรู้สึกทุกข์มำก ขวัญเริ่มขอขมำกรรม และเข้ำไปอ่ำนในไลน์กลุ่มทุกๆ วัน
คนรอบข้ำงสังเกตได้ว่ำ ขวัญใจเย็นลง และยึดติดในทุกสิ่งอย่ำงน้อยลง
จนผ่ำนมำสำมเดือนกว่ำแล้ว ขวัญแค่รู้ตัวว่ำ ตนเองทุกข์น้อยลง ควำมคิด
ต่ำงๆ ที่แว้บเข้ำมำในหัว ได้ยินอยู่ในหัวเกือบตลอดวันตลอดคืนที่ยังตื่น
ขวัญก็จะปล่อยมันออกไป มันเข้ำมำแล้วมันก็ผ่ำนไป หำกเมื่อไหร่ที่ทำ� ให้
รู้สึกอึดอัด กระวนกระวำยกับควำมคิดเหล่ำนั้น ขวัญก็จะขอขมำกรรม
เดี๋ยวนั้นเลย รู้สึกโล่งขึ้น และเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกอึดอัดหรือกระวนกระวำย
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อีก ก็ขอขมำกรรมอีก
ในระหว่ำงที่ขอขมำกรรม รู้สึกว่ำตัวอักษรตัวเล็กมำก ต้องเพ่งหรือ
ต้องซูมภำพเข้ำไป รู้สึกไม่ถนัด จึงได้ทำ� ค�ำกล่ำวขอขมำกรรมขึ้นมำใหม่
ปรับให้ตัวอักษรตัวใหญ่ขึ้น แม้จะมีหลำยหน้ำกระดำษ แต่ก็อ่ำนได้ถนัด
ค�ำกล่ำวขอขมำกรรมที่ทำ� ขึ้นมำเองนี้ ยังไม่ได้ส่งต่อให้ใคร ด้วยคิดว่ำคน
รอบข้ำงจะมองว่ำเรำแปลกไป จนได้มำเห็นพระอำจำรย์ copy ข้อควำม
ยำวๆ ซ�้ำหลำยครั้ง เพื่อให้สมำชิกที่เข้ำมำใหม่ได้อ่ำน ขวัญจึงน�ำข้อควำม
เหล่ำนั้น ไปท�ำเป็นรูปภำพ ตัวอักษรตัวใหญ่ อ่ำนง่ำย เพรำะในกลุ่มมีผู้สูง
อำยุอยู่หลำยคน แล้วก็สร้ำงอัลบั้มขึ้นมำใหม่ จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ช่วย
งำนของพระอำจำรย์ และเป็นจุดเริ่มต้นของเพจทั้งในไลน์ และเฟซบุ๊ก ซึ่ง
มีชื่อเดียวกันกับกลุ่มไลน์ คือ “ธรรมะกับพระ อ.สุวัฒน์”
หำกจะถำมถึงแรงบันดาลใจในกำรท�ำหน้ำที่นี้
ขวัญเคยตั้งเป้ำ
หมำยชีวิตไว้ว่ำ ในหนึ่งวัน ขวัญจะต้องท�ำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ ไม่ว่ำจะ
ในด้ำนใดก็ตำมแต่ ไม่ว่ำจะกับสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ขวัญจะต้องมี
เป้ำหมำยในกำรท�ำอะไรบำงอย่ำง ซึ่งจะไม่ท�ำให้ตนเองรู้สึกไร้ค่ำ กำรเป็น
คนกลำงที่นำ� ข้อมูล น�ำข้อควำมจำกพระอำจำรย์มำเรียบเรียง ปรับแต่ง ให้
เข้ำใจง่ำยขึ้น ท�ำให้น่ำสนใจมำกขึ้น และเข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น นับเป็นเป้ำหมำยที่
ดีพอส�ำหรับขวัญแล้วค่ะ
ผลพลอยได้จำกกำรท�ำหน้ำที่นี้ ข้อควำมต่ำงๆ ที่พระอำจำรย์ส่ง
มำให้ บำงครั้งข้อควำมก็ซำ�้ และวกวนไปมำ บำงครั้งก็ไม่มีกำรเว้นวรรค
ซึ่งท�ำให้อ่ำนเข้ำใจยำก ขวัญจึงต้องอ่ำนทุกตัวอักษรของพระอำจำรย์เพื่อน�ำ
มำเรียบเรียงใหม่ และปรับแต่งให้เข้ำใจง่ำยขึ้น บำงครั้งก็ไม่เข้ำใจจนท�ำให้
เกิดควำมสงสัยจะถำมพระอำจำรย์ ถำมสมำชิกที่เคยให้คำ� อธิบำยที่ชัดเจน
ท�ำให้ขวัญคลำยควำมสงสัยและสว่ำงขึ้นอีกนิด หำกไม่ได้ทำ� หน้ำที่นี้ คงได้
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แต่อ่ำนผ่ำนๆ หรือไม่ได้อ่ำนเลย
หำกจะถำมถึงว่ำ สิง่ ต่ำงๆ ที่อยู่ในค�ำสอนของพระอำจำรย์สุวัฒน์
ขวัญจะน�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงไร? ”พึงปล่อยวาง” คือค�ำที่พระ
อำจำรย์ใช้อยู่เสมอและตำมมำด้วย “ช่าง” คือให้ช่ำงมันในทุกกรณี เข้ำใจก็
ช่ำง ไม่เข้ำใจก็ช่ำง เคืองโกรธ, เศร้ำเสียใจ, ทุกข์ใจก็ช่ำง ตื่นเต้น, ดีใจ, มี
ควำมสุขก็ให้ช่ำงเสียด้วย ค�ำสอนของพระอำจำรย์เปลี่ยนขวัญจำกที่เป็นคน
ยึดมั่นในควำมคิดของตนเอง มักจะคิดว่ำคนอื่นต้องเป็นในแบบที่เรำคิด
เรำต้องเป็นในแบบที่ต้องกำรให้ได้ เมื่อขวัญน�ำมำใช้กับทุกเรื่องที่พบเจอ ใช้
กับทุกคนที่พบเจอ และที่ทุกข์ที่สุดคือใช้กับตนเอง เมื่อเป็นดั่งใจเรำ
ต้องกำรไม่ได้ ก็รู้สึกทุกข์จนอยำกตำยๆ ไปเสีย แต่เมื่อขวัญคลำยควำมยึด
ติด คลำยควำมยึดมั่นถือมั่น คลำยควำมเป็นตัวเป็นตนของขวัญลงไป
อะไรที่ท�ำได้ก็ทำ� ท�ำไม่ได้ก็ช่ำงมัน ไม่ต้องไปพยำยำม ไปดิ้นรน ไปจมดิ่ง
อยู่กับมัน ช่ำงๆ มันไป เมื่อคลำยลงได้ทีละอย่ำง ขวัญก็รู้สึกทุกข์น้อยลง
“แค่เพียงปล่อยวาง ชีวิตก็ทุกข์น้อยลง”
สุดท้ำยนี้ขอกรำบขอบพระคุณพระอำจำรย์สุวัฒน์ ที่สร้ำงกลุ่มนี้ขึ้น
มำ ท�ำให้ได้พบกับกัลยำณมิตรที่ได้ชักน�ำให้เข้ำกลุ่มนี้ และกัลยำณมิตรที่
ได้แนะน�ำให้ขอขมำกรรม จนท�ำให้ขวัญสว่ำงขึ้น และได้ท�ำหน้ำที่นี้ให้กับ
พระอำจำรย์
ภัทรภร อมตำนนท์ (ขวัญ)
(Admin. XiangLing)

(๗)

ค�าน�า
ลูกหลำนได้ไปกรำบหลวงพ่อฯ เกือบทุกสัปดำห์ ท่ำนจะเห็นพวก
เรำพูดคุยแชทไลน์สนุกสนำน ท่ำนก็ดุเอำว่ำไม่เป็นประโยชน์ มีแต่เรื่อง
อกุศลไร้สำระ
วันหนึ่ง หลวงพ่อจึงถำมว่ำ ท�ำไลน์ให้หลวงพ่อบ้ำงได้ไหม? หลวง
พ่อจะพูดธรรมะใส่ไลน์ ลูกๆจึงได้ช่วยกันรวบรวมเบอร์โทรศัพท์เท่ำที่หำได้
ตำมบันทึก และสมุดโทรศัพท์ เชิญชวนบรรดำญำติมิตรญำติธรรมได้เพียง
๒-๓๐ คน ตั้งชื่อไลน์กลุ่มว่ำ “ธรรมะกับพระอ.สุวัฒน์” ให้หลวงพ่อ
เขียนสนทนำธรรมะทำงไลน์ เริ่มตั้งแต่ ๒ สิงหำคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ
จนถึงปัจจุบนั ได้รวบรวมเนือ้ หำสนทนำธรรมทำงไลน์นี้ ล่วงมำเป็นเวลำ
กว่ำ ๘ เดือน มีสมำชิกในกลุ่ม ๑๐๙ ท่ำน นอกกลุ่ม ๒๑๖ ท่ำน และกลุ่ม
แฟมิลี่แฮปปี้อีก ๑๗ ท่ำน เพิ่มเข้ำบ้ำง และออกบ้ำง ตำมเหตุกำรณ์เป็นไป
จึงเห็นว่ำ
เนื้อหำค�ำสอนที่หลวงพ่อได้ปุจฉำ-วิสัชชนำสัจธรรม
ค�ำสอน อันเป็นสัจธรรมเนื้อหำนิพพำนไม่ยึดติด นี้เป็นค�ำสอนที่หำฟัง
ได้ยำก หำกรวบรวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำน กองทุน
นิธิมนุษย์เกิดมำท�ำไม ? จึงได้ดำ� เนินกำรเริ่มคัดกรองเนื้อหำเฉพำะที่สำ� คัญ
สรุปเพียง ๒ เล่ม ควำมหนำเล่มละประมำณ ๓๔๐ หน้ำ โดยมี “สมำชิก B”
(คุณรุจิพัชร นิชิมุระ) มีกุศลจิตแสดงควำมจ�ำนงบริจำคเงินเป็นค่ำจัดพิมพ์
เบื้องต้น ๑ แสนบำท ต่อมำจึงได้เชิญชวนบอกบุญไปยังหมู่เพื่อนสมำชิก
และศิษย์หลวงพ่อ ได้เงินรวมทั้งสิ้นประมำณ ๒ แสนบำทเศษ
ก่อนที่หนังสือทั้ง ๒ เล่ม จะพิมพ์เสร็จ ต่อมำปลำยเดือนกุมภำ
(วันที่ ๒๕) คุณขวัญฯ สมำชิกท่ำนหนึ่งซึ่งทรำบภำยหลังว่ำก�ำลังเรียน
มหำวิทยำลัย-(วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ปีสุดท้ำย) มีควำมตั้งใจ และมีจิต
(๘)

กุศล อำสำรับท�ำเพจไลน์ธรรมะ เท่ำที่มีเวลำว่ำงจำกกำรเรียน สรุปเนื้อหำ
ย่อกะทัดรัด สะดวกแก่กำรศึกษำหำอ่ำน
จึงขออนุโมทนำบุญ นับว่ำเธอเป็นผู้หนึ่งที่มีอธิวำสนำในระดับต้นๆ
ของกลุ่มสมำชิกที่คลำยมำกแล้ว จึงได้รวบรวมเพจค�ำสอนธรรมะทั้งหมด
จัดท�ำเป็นเล่มเล็กๆ อีกเล่มหนึ่งต่ำงหำก
กองทุนนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่ำน ทั้งที่บริจำคเงินร่วมพิมพ์
และสมำชิกทุกท่ำน ที่มีส่วนร่วมสนทนำธรรมปุจฉำ–วิสัชชนำ จนเกิดเป็น
หนังสือ ๓ เล่มนี้ ขอบคุณ คุณขวัญฯ จิตอำสำจัดท�ำเพจธรรมะค�ำสอน
เพื่อจะได้แจกจ่ำยไปยังสมำชิก และส่งมอบให้ห้องสมุดต่ำงๆ ดังที่เคย
ปฏิบัติมำโดยตลอด
อนึ่ง หนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ เป็นอภินันทนำกำรส�ำหรับท่ำนที่ซื้อ
หนังสือ ชุด มนุษย์...เกิดมำท�ำไม? จำกห้ำงหนังสือ ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ
ขออนุโมทนำบุญกับคุณรุจพิ ชั ร นิชมิ รุ ะ และผูบ้ ริจำคเงินร่วมพิมพ์
รวมถึงท่ำนผู้อ่ำน และผู้ศึกษำธรรมทุกท่ำน ขอควำมไม่ติดขัดข้องคำ
ขอควำมสว่ำงไสวในสัจธรรมพระสัมมำสัมพุทธะจงทัว่ กัน - กรำบขอบพระคุณ
สำธุค่ะ
กิ่งกำญจน์ พิทักษ์วงษ์
ประธำนกองทุนนิธิมนุษย์เกิดมำท�ำไม?
๑๕ เมษำยน ๒๕๕๙
(ปล.ขอเชิญฟังรำยกำร “ธรรมะกับพระอ.สุวัฒน์” ทำงสถำนีวิทยุ
ร.ด.เอ.เอ็ม ๗๔๗ - ทุกวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ ๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น. และขอ
เชิญร่วมบริจำคค่ำสถำนีวิทยุเป็นธรรมทำนทุกท่ำนค่ะ)
(๙)

การเทน�้าอุทิศบุญที่ได้ผล มีอานิสงส์มาก
วิธีการ เทน�า้ อุทิศบุญที่ได้ผล
ให้อยู่ในท่ำยืนหรือนั่ง มือขวำถือขวด
น�้ำพลำสติก มือซ้ำยผำยออก สำยตำ
มองไปข้ ำ งหน้ ำ อย่ ำ งเป็ น ธรรมชำติ
อย่ำงไร้ทิศทำงและที่หมำย เปิดใจให้
กว้ำง
มีแววตำกำรุณย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งสังสำรวัฏ ปล่อยวำงตัวเรำ
ให้ว่ำงลง ด้วยตื่นโพล่งออกไป กว้ำงขวำงไกลไร้ขอบเขต แล้วจึงพูด
ว่ำ “อโหสิๆๆ กรรมทุกอย่ำงอโหสิ ขอทุกสรรพสัตว์ทุกชีวิตจิต
วิญญำณ จงได้มีส่วนแห่งบุญของข้ำฯ จงทั่วกันตลอดไป โสววววว”
ลำกเสียงยำวๆว่ำ “โสววววว“ พร้อมเทน�ำ้ กับผำยมือเป็นสัญญำณ
ให้อย่ำงหมดตัว หมดตน หมดจิต หมดใจ ไม่มีประมำณ

(๑๐)

คลายกรรมด้วยธรรมนูญชีวิตประจ�าวัน
หลุดพ้นจำกมรรค เป็นมรรควิมุติ–ศีล–สมำธิ–ปัญญำวิมุติ
วิมุติ–หลุดพ้นด้วย “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ-กว้ำงขวำงกว้ำง
ไกลไร้ขอบเขต-สว่ำงไสวไร้ขอบเขตคิดนึก” ดุจตะวันส่องสว่ำงอยู่
กลำงหำว ฉะนั้น
นอน-นั่ง ก็ให้ระวังฟ้ำหล่น!
พึงคลำยจิตออกเหมือนดอกไม้บำนยำมเช้ำ ร่วงหล่นกลีบ
ละอองเกสรเรณู ไม่เหลืออัตตำ
จงทอดสำยตำออกไปข้ำงหน้ำอย่ำงเป็นธรรมชำติ อย่ำงไร้
ทิศทำงและทีห่ มำย เปิดใจให้กว้ำง-มีแววตำกำรุณย์ตอ่ ควำมเดือดร้อน
ของสรรพสัตว์สังสำรวัฏ ปล่อยวำงตัวเรำให้ว่ำงลง
วิมตุ หิ ลุดพ้นเสียด้วย “วิมตุ กิ รรม-อโหสิกรรม” ด้วยผำยมือ
ทั้งสองออกร�ำพึงเบำๆ ว่ำ “โสวอโหสิ-โสวกระหม่อม-โสววิมุติ-โสว
หลุด-โสวโล่งโพล่งจ้าโสวนิโรธ-โสวนิพพานฯ-โสว”

(๑๑)

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-อริยสงฆ์ วัดวาศาสนา กุฏิวิหาร ลานเจดีย์ เสนาสนะราวป่าทั้งหลาย
ตราสัญลักษณ์รูปเหมือน องค์พุทธะปฏิมากร คัมภีร์ใบลาน ต�าราพระ
สัทธรรมค�าสอน และกรรมอันใดที่ได้เคยประมาทล่วงเกินต่อของสงฆ์ จน
กลายเป็นหนี้สงฆ์และทุกๆ กรณีกรรม หมู่เหล่าข้าฯ ทั้งหลายจะระลึกได้
ระลึกไม่ได้ก็ตาม น้อมกราบขอขมากรรม
(๑๒)

และกรรมอันใด ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ต่อองค์บุพการี ผู้มี
พระคุณ ผู้มีคุณ บิดา-มารดา ครูอุปัชชาอาจารย์ทั้งหลาย ญาติกาทั้งหลาย
ที่ได้เคยดื้อดึง ดื้อรั้น กระด้างหยาบคายทั้งหลาย แม้อารมณ์รู้สึกนึกคิด
กุศล-อกุศลก็ตาม ระลึกได้ก็ตาม ระลึกไม่ได้ก็ตาม เจตนาก็ตาม มิได้
เจตนาก็ตาม ทุกๆ กรณีกรรม น้อมกราบขอขมากรรม
และกรรมอันใด ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ต่อองค์คุณแผ่นดิน
ต่อพระราชามหากษัตริย์ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นภาคส่วนแห่งองค์พระ
โพธิสัตว์ จนเกิดเป็นหนี้กรรม หนี้ต่อแผ่นดิน ราชการงานเมือง หนี้ต่อ
ส่วนรวม หนี้สังคม หนี้แรงงานเจ้านาย-บ่าวไพร่ก็ตาม หนี้ภาษีอากรก็ตาม
ทุกๆ กรณีกรรม น้อมกราบขมากรรม
และกรรมอันใด ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ต่อสรรพชีวิตทั้งหลาย
เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เจ้าบุญนายคุณทั้งหลาย เอาชีวิตผู้อื่นมาเลี้ยง
ชีวิตตน ได้เคยเบียดเบียนท�าร้ายท�าลาย ชีวิต-ร่างกาย เคยผิดต่อทรัพย์
ต้องห้าม บุคคลต้องห้าม สามี-ภรรยาผู้อื่น บุตรธิดาผู้อื่น พูดจาทุจริต
ล่วงเกินทั้งหลาย หยาบกระด้างหยาบคายทั้งหลาย ผิดคุณศีลคุณธรรม
ทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติ ทุกๆ กรณีกรรม ขอน้อมกราบขมากรรม
และหมู่เหล่าข้าฯ ทั้งหลายและบริวารของข้าฯทั้งหลาย และทุกชีวิต
จิตวิญญาณ ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ขอประกาศสละ-ขอประกาศถอน
โมหะทิฏฐิอวิชชา ตัณหาอุปาทานการยึดติดในสรรพสิ่ง ในของคู่ทวิภาวะ
ทั้งหลาย ขอประกาศสละ-ขอประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอามาในรูปเสียง
กลิ่นรส สัมผัสกายทั้งหลาย ในกามคุณสุนทรีย์ทั้งหลาย ในลาภยศบริวาร
สรรเสริญความสุขทั้งหลาย ในความหลงมัวเมา ในการเป็นการอยู่ การหลง
มัวเมาในการหาอยู่หากินทั้งหลาย อันเป็นตัณหาอุปาทาน ทั้งหมดทั้งสิ้น
และขอประกาศสละ-ประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอามา แม้ใน
ทางธรรม การปฏิบัติบ�าเพ็ญ ในทาน ศีล สมาธิ ในตบะฌานญาณ ใน
มรรคผลนิพพาน อันเป็นตัณหาอุปาทาน การติดการยึดในสรรพสิ่งทั้งหลาย
(๑๓)

อันเกิดทุกข์-เกิดโทษ ให้ต้องวกวนอยู่ในวัฏฏะสงสาร ไม่จบไม่สิ้น
และขอประกาศสละ-ขอประกาศถอน ความลุ่มหลงมัวเมา ห่วงหา
อาลัย ในชีวิต-ร่างกาย ในกายธาตุ-จิตธาตุ ทั้งแม้ของตนเอง และของ
บุคคลอื่น แม้วงศาคณาญาติ ญาติสนิทมิตรสหายก็ตาม
และข้าฯ ทั้งหลาย ขอประกาศสละ–ขอประกาศถอน ค�ามั่นสัญญา
ค�าพันธนาการสัจจะอธิษฐาน ค�าสาบถสาบาน ค�าสาปแช่งทั้งหลาย ค�า
บนบาน–ศาลกล่าว ที่ได้เคยให้ไว้กับจิตดวงหนึ่งดวงใด แม้จิตตนเองก็ตาม
ของผู้หนึ่งผู้ใดก็ตาม และที่ได้เคยให้ไว้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดินแดนแว่นแคว้น
ใด ข้าฯ ทั้งหลายขอประกาศสละ-ขอประกาศถอนทั้งหมดทั้งสิ้น ขอคืนสู่
อิสระ ว่างๆ อันบริสุทธิ์ ของมันเองอยู่แล้ว วางอยู่เองแล้ว ว่างอยู่เองแล้ว
ดับอยู่เองแล้ว ตามองค์มหาบารมี องค์พุทธะ มหาพุทธะ พุทธะอรหันต์
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้าฯ ทั้งหลาย ทุกชีวิตจิตวิญญาณ ทุกหมู่เหล่า ขอชดเชยชดใช้
ในหนี้กรรมทั้งหลายด้วยอธิวาสนา 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-มหาอรหันต์มหาโพธิสัตว์ จงทั่วกันทุกท่าน ตลอดไปด้วยเทอญฯ
ขอองค์มหาบารมี องค์พุทธะ มหาพุทธะ มหาโพธิสัตว์ ทุกๆ
พระองค์ ทรงได้โปรดเป็นประธาน เมตตายกโทษ ให้ทุกๆ กรณีกรรม
ของหมู่เหล่าข้าฯ ทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติ ทุกพุทธันดร จงเป็นอโหสิกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญฯ
(๑๔)

อโหสิ อโหสิ อโหสิ ! กรรมทุกอย่างอโหสิ ขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ
จงได้มีส่วนแห่งบุญของข้าฯ จงทั่วกันตลอดไปด้วยเทอญฯ

ค�ากล่าวขอขมากรรมซึ่งกันและกัน

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

(๑๕)

สารบัญ
หน้ำ
ค�ำนิยม
(๔)
ค�ำน�ำ
(๘)
๑. อยู่กับทุกข์อย่ำงไม่ทุกข์
๑
๒. พึงวำงใจให้เป็น ชีวิตก็ง่ำยขึ้น
๓
๓. วำงใจให้เป็น ชีวิตไม่ไปอบำยภูมิ
๕
๔. พึงปล่อยให้มันเป็น อย่ำงที่มันเป็น
๖
๕. ชีวิตคือกำรเรียนรู้ที่จะปล่อยวำง
๗
๖. ทุกอย่ำงอยู่บนพื้นฐำนของควำมว่ำงเปล่ำ
๙
๗. เพรำะยึดจึงทุกข์
๑๐
๘. สรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจัง-อนัตตำ
๑๑
๙. ท�ำตำมหน้ำที่ แต่ไม่เจตนำจริงจัง
๑๓
๑๐. อย่ำงไรจึงเรียกว่ำ ศำสนำ
๑๔
๑๑. ยิ่งเรียบง่ำย ยิ่งมีควำมสุข จริงหรือ?
๑๕
๑๒. ท�ำไมเรำต้องแก่ เจ็บ และตำย
๑๗
๑๓. ศำสนำคืออะไร เป็นศำสนำของใครกันแน่?
๑๙
๑๔. กำรได้รู้จักกัน เป็นกำรตั้งใจ!
๒๐
๑๕. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ เพียงแต่ปำกว่ำ ไม่แจ้งแก่ใจ
๒๑
๑๖. สัจธรรมดั้งเดิมแท้ คือควำมว่ำงเปล่ำ
๒๓
๑๗. ตัง้ ใจเรียนมำกๆนะลูก ไม่ตำ่ งกับให้ตณ
ั หำมำกๆนะลูก
๒๖
๑๘. หัวใจบรรลุ “ธรรม” อยู่ที่กำรคลำย “กรรม”
๒๘
๑๙. ถ้ำเรำเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี ชีวิตก็จะมีควำมสุข ใช่หรือไม่? ๓๐
๒๐. เจตนำเป็นกรรม จึงพึงสักแต่ว่ำ
๓๒
(๑๖)

๒๑. คลืน่ เกิดแต่ทะเล ก็กลับคืนสูท่ ะเลฉันใด
คิดเกิดแต่จติ ก็กลับคืนสูจ่ ติ ฉันนัน้
๒๒. ทรงสอนให้ปลง ไม่ใช่ปฏิบัติ
๒๓. นิพพำนว่ำงๆ ของมันเองอยู่แล้ว
๒๔. คิดก็ช่ำง ยักษ์ก็ช่ำง พึง “สักแต่ว่ำ”
๒๕. สร้ำงเงื่อนไขเงื่อนปมให้ชีวิต เป็นเหตุสมุทัยตัณหำ เกิดทุกข์
๒๖. ทุกชีวติ ล้วนรักสุขเกลียดทุกข์ แต่เรำเลือกไม่ได้
เพรำะ “กรรม” ทีเ่ รำสร้ำงไว้เอง
๒๗. มนุษย์ทุกข์ เพรำะ “เห็นแก่ตน”
๒๘. เมื่อคุณท้อ คุณจะลุกขึ้นสู้ อย่ำงไร?
๒๙. เอำชนะตนเอง ก็คำอัตตำตนเอง ไม่จบ ปล่อยวำง จบ
๓๐. ชีวิตไม่จริง คืออะไร?
๓๑. หลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรม ก็ไม่ต่ำงจำกถูกจองจ�ำ
๓๒. ปล่อยวำงท�ำอย่ำงไร?
๓๓. ยิ่งให้...ยิ่งคลำย
๓๔. หลงไปว่ำสุขมีจริงซึ่งเป็นเพียงมำยำ หลงไปว่ำสงบมีจริง
ก็กลำยเป็นหลงธรรม “พึงปล่อยวำงเสีย”
๓๕. ชีวิตเปรียบเสมือนเทียนที่มีไฟ ไม่ว่ำจะสุขสวยงำมแค่ไหน
ก็ต้องละลำยและดับลงไปอยู่ดี แล้ว...คนเรำเกิดมำท�ำไม?
๓๖. ควำมหลงดุจเมฆหมอกปิดบัง ตะวันที่เคยสว่ำงไสวจึงมืดมิด
๓๗. จำกหลวงตำหลง ไปจนถึงหลวงตำจ้ำ
๓๘. ทุกสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง จึงไม่มีสิ่งใดมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป
๓๙. ไม่พึงหลงสร้ำงกรรม ด้วยกำรปล่อยวำง
๔๐. มีคำ� บ่นจำกบำงท่ำนว่ำ “สิ่งที่ต้องท�ำ ท�ำแล้วรอเวลำตำย”
๔๑. “อสุรกำย”
(๑๗)

๓๓
๓๕
๓๗
๔๐
๔๒
๔๔
๔๖
๔๙
๕๒
๕๕
๕๗
๕๙
๖๐
๖๒
๖๔
๖๗
๖๙
๗๓
๗๕
๗๖
๗๘

๔๒. ท�ำไมคนบำงคนมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรำมำกนัก ตัดไม่ได้ วำงไม่ลง
อโหสิแล้วยังไม่คลำย สงสัยต้องใช้กรรม “เขำ” ใช่ไหม
๘๐
๔๓. “มีมำนะมำกๆ นะลูก” หมำยควำมว่ำอย่ำงไรกันแน่?
๘๒
๔๔. “สมำธิภำวนำ”
๘๔
๔๕. อยู่กับปัจจุบัน - ใช่สัจธรรมนิพพำนหรือไม่?
๘๗
๔๖. “ส่งอำรมณ์ ขยันพูดคุยกับครูอำจำรย์
ขัดเกลำบ่อยๆ บรรลุธรรมง่ำยไว”
๘๙
๔๗. “ท้อมำกเลยค่ะพระอำจำรย์”
๙๑
๔๘. หลงติดยึดสุขกันมำก ยึดสิ่งที่ยดึ เอำไว้ไม่อยู่ จึงทุกข์
ไม่ได้ดังใจยึดจึงทุกข์
๙๓
๔๙. “ฝึกใจให้นิ่ง ฝึกจิตให้วำง” เป็นอย่ำงเต่ำหงำยท้อง
๙๕
๕๐. โอวำทปำติโมกข์ข้อเดียว
๙๗
๕๑. ใครรัก ใครชัง ใครชอบ ใครเกลียด ช่ำงๆ ปล่อยๆ ไป
เพรำะชีวิตไม่มีอะไร
๙๙
๕๒. ข้อควำมเตือนหลวงตำจ้ำ
๑๐๑
๕๓. ชีวิตเกิดแต่กรรม เป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ
๑๐๔
๕๔. รู้สึกเบื่อหน่ำยจังเลยค่ะ พระอำจำรย์
๑๐๖
๕๕. “นอยด์” เป็นอำรมณ์ของควำมไม่พอใจ...เป็นกิเลส
๑๐๘
๕๖. เมื่อใกล้ตำย ควำมอ่อนเพลีย เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ
ไม่จ�ำเป็นต้องให้กำรรักษำ
๑๑๑
๕๗. อภิมหำเศรษฐีนีจีน
๑๑๕
๕๘. สัจธรรมวันปีใหม่สงกรำนต์
๑๑๗
๕๙. สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองตอนนี้...เป็นอย่ำงไร?
๑๑๙
๖๐. วิธีง่ำยที่สุดที่ปุถุชนพึงปล่อยวำง ท�ำอย่ำงไร?
๑๒๑
๖๑. ถ้ำมีเนื้อหำของควำมไม่ยึดติด ทุกย่ำงก้ำว คือ วัด
๑๒๓
(๑๘)

๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.

มันนิพพำนอยู่แล้ว ไม่ต้อง ไม่ตั้ง ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีก ๑๒๖
นิพพำนอยู่แล้ว ปลง–ไม่ใช่ปฏิบัติ
๑๓๑
นิพพำนไม่มีเข้ำ-ออก อนัตตำจิต ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำตัวตน ๑๓๔
ขยะในใจ คุณจะท�ำอย่ำงไร
๑๓๖
ค�ำว่ำยึดติด และ ตัณหำอุปำทำน คืออะไร
๑๓๘
ดุจตะวันส่องสว่ำงอยู่กลำงหำวฉะนั้น
๑๔๐
วำงรู้-วำงเห็น-วำงใจให้เป็น ชีวิตก็ง่ำยขึ้น
๑๔๑
ตื่นโพล่ง-โล่งจ้ำ สว่ำงไสว ไม่อะไรกับอะไร
ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีก...
๑๔๒
คลำยจิต วำงใจ คลำยกรรม
๑๔๔
ควำมคิดและจิต ต่ำงกันตรงไหน?
๑๔๖
ชีวิต คืออะไรกันแน่? และคุณคือใคร และชีวิตต้องกำรอะไร? ๑๔๙
ธรรมะจำกต้นไม้ในอุทยำนธรรมวิปัสสนำมวกเหล็ก
๑๕๑
ครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้ำ ...คือบ้ำนที่น่ำอยู่ที่สุด?
๑๕๗
ควำมหลุดพ้นจำกทุกข์ อย่ำงแท้จริง
๑๕๘
ค�ำว่ำ “จิตที่ฝึกดีแล้ว มีควำมสุข” พระพุทธะไม่ได้ตรัสอย่ำงนั้น
อย่ำกล่ำวตู่พระองค์ !!
๑๖๐
ควำมหลุดพ้นจำกทุกข์ อย่ำงแท้จริง
๑๖๒
ชีวิตมีแต่อนิจจัง...ไม่ยั่งยืน
๑๖๓
ควำมสุข
๑๖๔
คนเป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกจริงๆ
๑๖๕
จิตที่อิสระ
๑๖๖
ธรรมะวันวิสำขบูชำ
๑๖๙
บุญบังนิพพำน
๑๗๒
ชอบจังก็เป็นมโนกรรม
๑๗๕
อนิจจัง
๑๗๗
(๑๙)

๘๖. ๑-๑๐ ควำมอัศจรรย์ที่ค้นพบจำกกำรปฏิบัติธรรม?
๘๗. ๑๑-๒๐ ควำมอัศจรรย์ที่ค้นพบจำกกำรปฏิบัติธรรม?
๘๘. ให้ปลงสติ-ไม่ใช่เจริญสติ
๘๙. ท�ำไมจึง “ไม่ยึดติด–คลำยวิมุติหลุดออก-สักแต่ว่ำ” ท�ำไม?
๙๐. สัจธรรมปฏิบัติ ที่ไม่ปฏิบัติ “ที่นี่สอนปฏิบัติไม่ปฏิบัติ”
๙๑. สมำธิไม่ยำก-ไม่ง่ำย
๙๒. ปัญญำก็พึงให้วิมุติ
๙๓. ผมรู้ธรรม แต่ไม่บรรลุธรรม
๙๔. แบกไว้มนั ก็หนัก วำงได้มนั ก็เบำ ยึดเอำมันก็ทกุ ข์ สุขเพรำะปล่อยวำว
๙๕. สุขส�ำเร็จจริงหรือ?
๙๖. ศีล ๕ คือพื้นฐำน???
๙๗. ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว คือจบตัวปฏิบัติ
๙๘. ชีวิตที่แสนทึ่งของพระเอก
๙๙. ควำมส�ำเร็จที่ไม่เคยมี!
๑๐๐. ทรงสอนให้เดินทำงจริงหรือ?
๑๐๑. เรื่องของคนยึดโลก และหลงธรรม
๑๐๒. ชีวิต - ควำมคิด - วิธีกำร - ควำมพยำยำม
๑๐๓. รู้ปัจจุบันก็หลงรู้
๑๐๔. หลงรู้...ก็คำรู้
๑๐๕. ข้อดีของควำมทุกข์
๑๐๖. ให้ปลง ไม่ใช่ให้ปฏิบตั ิ จบตัวปฏิบตั ิ จบกิจจบกรรมจบสังสำรวัฏ
๑๐๗. ให้ปลง ไม่ใช่ให้ปฏิบตั ิ (ภำค ๒)
๑๐๘. ชีวิตคืออะไรกันแน่ ควำมส�ำเร็จของชีวิตอยู่ทีไหน?
๑๐๙. ไอน์สไตน์ หลงหนีบำป ไปหลงยึดบุญ จบไม่เป็น
ก็เป็นกรรมไปเกิดอีกไม่จบ
๑๑๐. ธุลีปลำยเล็บตถำคต
(๒๐)

๑๘๐
๑๘๖
๑๙๑
๑๙๖
๑๙๘
๒๐๐
๒๐๘
๒๑๐
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๖
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๑
๒๒๕
๒๒๙
๒๓๓
๒๓๕
๒๓๘
๒๔๒
๒๔๔
๒๔๖
๒๔๘
๒๕๑
๒๕๔
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๑. อยู่กับทุกข์อย่างไม่ทุกข์
ตอบค�ำถำมของคนที่มีทุกข์ ครำใดที่มีมรสุมชีวิตมำรุมเร้ำ จะถูก
ปิดกั้นปิดบัง “อนัตตาจิตประภัสสร” ไม่ให้ส่องสว่ำงได้ ฉันใดก็ฉันนั้น
มรสุมฟ้ำก็เป็นวิบำกโลกธำตุจักรวำล มรสุมชีวิตก็เป็นวิบำกกรรมของชีวิต
แต่วิบำกมันมีอำยุกรรมของมัน หมดอำยุมันก็อนิจจังเสื่อมสลำยคลำยตัววำงตัวมันเอง
จึงทรงสอนให้พึงสักแต่ว่ำ-ช่ำงๆ-ท่ำมกลำงวำงใจไป (วำงใจไม่เข้ำไป
ซ้อนวิบำก) ปล่อยวำงให้วิบำกมันผ่ำนพ้นหลุดออกไป-ของมันเอง-นิพพำน
ของมันเอง
“เกิดเป็นมนุษย์ปถุ ชุ น จะได้พน้ ความทุกข์ไปสักหน้า สุดแต่เวรกรรม
ท�ามา เมื่อถึงคราพ้นทุกข์ก็สุขไป เมื่อถึงคราพ้นเข็ญที่เป็นทุกข์ ก็กลับมี
ความสุขขึ้นมาใหม่ ให้เป็นเช่นนี้แต่ไรๆ จะโศกเปล่าเศร้าไปก็ป่วยการฯ”
พึงวางใจให้เป็น ชีวิตก็ง่ำยขึ้น
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ในยำมที่มีควำมสุข ก็อย่ำหลงมัน พึงวำงใจ-สักแต่ว่ำ-ช่ำงท่ำมกลำงวำงใจเสียด้วย จะได้หมดหลง พึงมีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวำง ก็จะ
ไม่ต้องทุกข์กับมันมำกนัก
“มันอึดอัดขัดเคืองใจมาก ก็ใช้พระคาถา -อโหสิ-เทน�้าอุทิศบุญไป
ทัง้ วันและทีก่ ระทบอารมณ์คดิ นึกฟุง้ ไปด้วยอาการตืน่ โพล่งโล่งออกไปไม่หยุด
ไม่หย่อน ทุกข์คลายหายออกไปแล้ว สาธุ โสวสววว”
วิบำกใดทั้งของโลกและของใจ มันเกิดที่ไหนมันก็กลืนคืนหำยไป
ที่นั่นของมันเอง-นิพพำนของมันเอง
คลื่นเกิดแต่ทะเล ก็กลับคืนสู่ทะเลฉันใด คิดนึกควำมทุกข์เกิด
แต่จิต ก็กลับคืนสู่จิต ฉันนั้น
Admin. XiangLing
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๒. พึงวางใจให้เป็น ชีวิตก็ง่ายขึ้น
แท้จริงแล้ว ชีวิตก็อนิจจัง-อนัตตำ ล้วนว่ำงเปล่ำ กำย-จิต ล้วน
ว่ำงเปล่ำอนัตตำจิตเดิม มันประภัสสรผ่องใสของมันเอง เป็นอนัตตำของ
มันอยู่แล้วแต่เดิม แต่พฤติกรรมมนุษย์หลงสร้ำงกรรมซ้อนลงมโนอนัตตำ
จิตเดิม ถูกตัณหำอุปำทำนหลอกสวมเขำ ให้หลงสร้างและเสวยวิบาก ท�ำ
กุศลกรรม-อกุศลกรรม เกิดวิบำกมีชั้นภูมิรองรับเป็น ๓๑ ภพภูมิ ไปเกิดตำยๆ ไม่หยุดหย่อน จิตเดิมที่เคยผ่องใส จึงเศร้ำหมองมีควำมทุกข์เป็นผล
เพรำะกำรที่จิตถูกตัณหำหลอกใช้ ไม่เคยวำง-ไม่เคยว่ำงเว้น จึงเป็นที่มำ
ของค�ำว่ำ “พึงวางใจให้เป็น ชีวิตก็ง่ายขึ้น คือไม่ทุกข์”
วำงใจอย่ำงไรให้เป็น? ก็โดยอย่ำหลงยอมให้ตัณหำหลอกใช้จิต
อย่ำเอำอัตตำเข้ำไปซ้อนอนัตตำจิต อย่ำเอำเจตนำกรรมไปซ้อนมโนอนัตตำ
จิต อย่าหลงเข้าไปรู้กำย-จิต อย่ำหลงเอำอัตตำเข้ำไปรู้เห็น-รับรู้รับทรำบ
เรื่องรำวของตัณหำ ไม่วิพำกษ์วิจำรณ์-ไม่ตัดสิน-ไม่คิดนึกแสดงควำมเห็น
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ควำมหมำยใดๆ-ไม่หลงชอบ-ไม่หลงชัง-ไม่ทวิภำวะ แบ่งแยก-ไม่มีทั้งผู้รู้
และสิ่งที่ถูกรู้ แต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องด�ำรงชีวิตเป็นอยู่-หำอยู่
หำกิน จะห้ำมไม่ให้รู้เห็น หรือรับรู้รับทรำบเรื่องรำวในชีวิตประจ�ำวันนั้น
ย่อมเป็นไปไม่ได้
พระพุทธะจึงตรัสสอนให้ “พึงวางใจให้เป็น-ลดตัวมุ่งหวังตั้งเอามาไม่ดันเข้าใส่ ไม่จริงจังตั้งต้อง-ไม่กา� หนดกฎเกณฑ์ เป้าหมายโครงการ-พึง
ให้สักแต่ว่า-ปลงปล่อยวาง ไม่ยึดติดสรรพสิ่งในโลก คบหาอยู่กินร่วมกัน
เป็นพ่อแม่ลูก สามีภรรยา ญาติมิตรสหาย คนรักรอบข้าง พึงคบหาสมาคม
กันได้ แต่ไม่ยึดติด แม้ร่างกาย-สมบัติพัสถาน ล้วนว่างเปล่าจาก “ตัวกูของกู” ว่างเปล่าจากความคิดเห็นแก่ตัวแก่ตน และรวมทั้งพวกพ้องของตน
ล้วนว่างเปล่า”
วำงใจเป็น ใจว่ำง คืนสู่อนัตตำจิตประภัสสรผ่องใสดังเดิม พึง
วำงใจเสียด้วย “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้าฯตื่น ทิ้งตื่น-ไม่แช่ไม่ทรง ไม่เฝ้าอัตตา
ตัวเอง-โพล่งทิ้ง-โล่งทิ้ง-จ้าๆ” อโหสิโสววววว-เทน�้ำผำยมือฯ
“พึงวางใจด้วยคลายกรรม” พึงคลำยกรรมด้วยอโหสิโสววววผำยมือ-เทน�้ำอุทิศบุญทิพย์
Admin. XiangLing
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๓. วางใจให้เป็น ชีวิตไม่ไปอบายภูมิ
คลำยกรรม-คลำยจิต-วำงใจ ปิดอบำยภูมินรก
“การกระท�ามันยากค่ะท่าน กิเลสมันหนาจังเลยค่ะ ผูกจิตผูกใจ
กับเรื่องสัพเพเหระมากค่ะท่าน รู้ทั้งรู้ค่ะงานนี้บอกได้ว่าแก้ไขยากมากๆค่ะ
วิธีแก้ไขที่ง่ายๆ มีไหมคะท่าน?”
นิพพำน-ว่ำงๆ ไม่ยำกไม่ง่ำย แต่ให้คลำยออก คลายที่ ๑ ขอขมำ
กรรมบ่อยๆเนืองๆ กรรมจะยิ่งคลำย ถ้ำได้ขมำกรรมบทใหญ่ เช้ำมืด-และ
ก่อนนอน อำจเพิ่มช่วงว่ำงตำมที่จัดสรรเอง คลายที่ ๒ ให้ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ
ออกไป ดุจตะวันส่องสว่ำงกลำงหำว-พูดขมำกรรมบทเล็กไปด้วย ท�ำกิจกำร
งำนไปด้วย ตื่นโพล่งไปด้วย คลำยนี้ปิดอบำยได้ตอนก�ำลังจะดับจิตดวง
สุดท้ำย ตำยด้วยกำรปลงจิต คลายที่ ๓ ด้วยพึงใช้พระคำถำพำหิยะ เมื่อ
เห็น ได้ยินฯ ให้พึงสักแต่ว่ำ เห็น ได้ยิน ฯ คิดนึกก็ให้ช่ำงๆไปทุกอำรมณ์
กระทบ และใช้ขมำกรรมบทเล็กพูดอโหสิพูดร�ำพึงเบำๆเสริมด้วย ไม่ว่ำจะ
ชอบหรือชัง ว่ำ อโหสิๆๆ-ฯ พึงคลำยจิต-วำงใจให้เป็น ชีวิตไม่ไปอบำยภูมิ
Admin. XiangLing
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๔. พึงปล่อยให้มันเป็น อย่างที่มันเป็น
อนัตตำธรรม-อนัตตำจิต อยู่เองแล้ว ไม่หลงสร้ำงกรรมซ้อน
อนัตตำจิตเดิม อนัตตำจิตประภัสสร มีอยู่ในทุกคนทุกหนแห่ง ยำมใด
คลำยจิตออก อนัตตำจิตก็ประภัสสร ดุจจันทร์กระจ่ำงฟ้ำ แต่ยามเมื่อ
มรสุมชีวติ เข้า วำงใจรับไม่เป็น ไม่สกั แต่วำ่ พระพำหิยะ พำยุฝนเมฆหมอกก็
มืดมิดปิดบังแสงจันทรำฉันใดก็ฉันนั้น
วำงใจให้เป็นเสียด้วยตื่นโพล่ง-ตื่นพร้อม อโหสิอุทิศบุญสังสำรวัฏ
วำงใจ คือไม่อย่ำงเดียว คือไม่ยึดติดทุกอย่าง คือไม่ซะเอง ไม่หลงสร้ำง
กรรมซ้อนมโน มโนต้องไม่มีกรรม ไม่มีมโนกรรมไปเกิดอีก ไม่หลงสร้ำง
กรรมซ้อนธรรม ไม่อัตตำซ้อนอนัตตำจิตเดิม ไม่อะไรกับอะไร-ไม่ต้องท�า
อะไรแบบไหนอีก ไม่ซ�้ำเติมอนัตตำจิต อนัตตำอยู่แล้ว-ของมันเองอยู่แล้ว
“พึงปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น”
Admin. XiangLing
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๕. ชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง
ชีวิตเป็นสิ่งสมมติ ควำมตำยก็สมมติเพรำะจิตไม่เคยตำย ตำยแล้ว
ต้องเกิดอีก ทรงตรัสว่ำ “เกิดเป็นทุกข์-แก่-เจ็บ-ตายเป็นทุกข์ ความทุกข์
เกิดขึ้น เพราะเข้าไปยึดเอาในสิ่งที่ยึดเอาไว้ไม่ได้” ถ้ำเรำยอมรับกฎพระ
ไตรลักษณ์ เข้ำใจชัดแจ้งใจในอนิจจัง ควำมเสื่อมสิ้นสลำยคลำยจำง ควำม
ไม่อยู่ในอ�ำนำจ เรำก็ไม่ไปยึดมัน ควำมแก่ชรำ-เจ็บไข้-ควมตำยมำเยือน
เรำก็ไม่ยึดติดในชีวิตร่ำงกำย เรำก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับมัน เศร้ำทุกข์ก็ช่ำง
สุขก็ให้ช่ำงเสียด้วย ยึดติดไม่ได้ มันอนิจจัง ชั่วครำว ยึดไม่อยู่ อยู่กับ
ควำมปล่อยวำง ย่อมน้อมนิพพำน “ชีวิต คือ การเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง”
ปล่อยวำงก็ หลุด วิมุตนิ ิพพำน
แท้จริงเรำไม่เคยสอนเด็กลูกหลำนให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวำง แต่กลับ
สอนตรงกันข้ำม ให้มีชีวิตที่จริงจัง พำกเพียร อุตสำหะ มำนะ พยำยำม
ให้มำก มีควำมรู้ให้มำก เรียนให้มำก เพื่อความก้าวหน้าในอำชีพ กำรงำน
7
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เงิน เกียรติยศ บริวำร สรรเสริญ และควำมสุข ซึ่งผิดต่อพุทธประสงค์
ที่ทรงประทำนสอนให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวำง เพื่อควำมพ้นทุกข์ แต่ปัจจุบัน
สอนให้ท�ำเอำ มุ่งหวังตั้งเอำ สร้ำงกรรมและต้องไปเสวยวิบำกกรรมไม่จบ
ไม่สิ้น ทุกขโทมนัสอุปำยำสะ ไม่จบสิ้นเกิด-ตำยๆไม่รู้จบ ถ้ำหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนในโรงเรียนสถำบันกำรศึกษำ สอนให้รู้จักกำรปล่อยวำง กำร
ไม่ยึดไม่ติดในชีวิตและสรรพสิ่งชีวิต และสังคม จะมีควำมสงบผำสุก
ร่มเย็น บ้ำนเมืองก็จะสงบร่มเย็น รู้จักผ่อนปรน ให้อภัยซึ่งกันและกัน
สำมัคคี พึ่งพำอำศัยกันอย่ำงกลมเกลียว สำมัคคีสงบร่มเย็นและผำสุก
Admin. XiangLing
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๖. ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความว่างเปล่า
“บนพื้นฐานแห่งความว่างเปล่า นิพพานอยู่แล้ว” ก่อนที่จะได้มำอยู่
ร่วมกัน ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว สรรพสิ่งข้ำวของสมบัติพัสถำน ก็ไม่ได้
มีอยูแ่ ล้วแต่กอ่ น มาก็ตวั เปล่า จากไปก็เปล่าๆ ไม่มอี ะไรเป็นของตน จ�ำต้อง
ทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ยึดติดกันไม่ได้ จักรวำลโลกธำตุเขำก็เป็นของเขำอยู่อย่ำงนี้
จึงอย่ำเห็นว่ำแตกต่ำง อย่ำขัดแย้งกับมัน แล้วก็อยู่กับมันอย่ำงไม่ทุกข์
อนัตตำจิต ธรรมก็อนัตตำธรรม ล้วนว่ำงเปล่ำ
ชีวิต ทุกอย่ำงอยู่บนพื้นฐำนของควำมว่ำงเปล่ำ ใช้ชีวิต-ใช้ธำตุขันธ์
กำยจิต ให้สอดคล้องกับสรรพสิ่งรอบข้ำงอย่ำงยุติกรรม จงมีและใช้ชีวิต
อิสระไร้พันธนาการใดๆออกไป ให้ท่ำมกลำงสังสำรวัฏ ด้วยควำมเกื้อกูล
กำรุณย์สรรพสัตว์ และสรรพสิ่งไม่มีประมำณ
Admin. XiangLing
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๗. เพราะยึดจึงทุกข์
“ทุกข์เพราะเข้าไปยึดเอาในสิ่งที่ยึดไม่ได้” เรำหลงเข้ำไปยึดในสิ่งที่
มันยึดเอำไว้ไม่ได้ เมื่อมันไม่ได้ดังยึด คือไม่ได้ดังใจเรานั่นแหละจึงทุกข์
ถ้ำหำกเห็นแจ้งในสัจธรรมค�ำสอน ว่ำชีวิตเป็นสิ่งสมมติชั่วครำว เกิด-ตำย
ไม่จริง ยึดเอำอะไรไม่ได้เลย ไม่มีอะไรเป็นของเรำจริง แต่สิ่งที่เป็นจริงคือ
สักวันหนึง่ เรำต้องพลัดกันและก็จำ� ต้องทิง้ สิง่ ทัง้ ปวงไป ถ้ำแจ้งใจในสัจธรรม
ของโลกเช่นนี้ เรำก็จะไม่หลงใหลเข้ำไปยึดมันให้ทกุ ข์อกี ต่อไป คนเรำเกิดมำ
ก็แต่กรรม มำรับใช้วิบำกตำมกฎกรรม เคยสร้ำงท�ำสิ่งใดไว้ ก็ต้องเสวยผล
จะขัดขืนโต้แย้งไม่ได้เลย พึงยอมรับกฎกรรมและชดเชยชดใช้หนี้วิบำก
อย่ำงเต็มควำมภำคภูมิใจ ด้วยบุญญำวำสนำบำรมีที่เคยท�ำไว้ ส่งใช้คืนด้วย
ขออโหสิและให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน คืนสู่ควำมเป็นอิสระแก่กันและกัน
ด้วยควำมเกื้อกำรุณย์สงั สำรวัฎร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั่วทุกตัว สัตว์ล้วนต่ำง
เป็นญำติกันทั้งสิ้น
Admin. XiangLing
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๘. สรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจัง-อนัตตา
“สัจธรรมเนื้อหานิพพาน คือ ไม่ยึดติดสรรพสิ่งฯ” ชีวิตสัตว์โลก
เป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ โลกและธรรมก็อนัตตำ สรรพสิ่งในโลก ล้วน
อนิจจัง-อนัตตำ จึงทรงตรัสสอน ไม่ให้หลงสร้ำงกรรมอีกด้วย “พึงให้สัก
แต่ว่า” ไปทุกอำรมณ์ที่กระทบ เมื่อได้เห็น ได้ยินฯ คิดนึก หรือรู้เห็น
รับรู้รับทราบสิ่งใดๆ ก็ให้จบไป ให้แล้วๆไป เลยๆออกไป ช่ำงๆไป “ไม่พึง
ยึดติดตัวรู้” ตัดตัวรู้ จึงตรัสรู้ ตัดตัวรู้เสียด้วย-คลำยรู้ หลุดพ้นจำกญำณรู้
ด้วยวิมุติญำณฯ(ญำณรู้ทำงทวำรหก เห็น ได้ยินฯ นี้เป็นตัวทุกข์)
วิมุติญำณ คือ หลุดพ้นเป็นที่สุดแห่งโลกทวำรหก ไม่อุปำทำน
ตัณหำ ไม่โมหะอวิชชำ ไม่หลงเข้ำไปรู้อำรมณ์ของโลกทวำรหก ตำ หูฯ อีก
ไม่เกิดภพชำติอีก
ส่วนวิบำกกรรมเก่ำ ที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องติดตำมมำกับขันธ
สันดำน ให้พึงคลายกรรมเสีย ด้วยขอขมากรรม ให้เป็นอโหสิกรรม-วิมุติ
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กรรม แล้วเทน�้ำอุทิศบุญทิพย์ ชดเชยชดใช้หนี้กรรมไปด้วยบุญทิพย์ พระ
พุทธะทรงตรัสสอนพระธรรมเป็นอันมำก อุปมำเป็นรอยเท้ำสัตว์ทั้งหลำย
ในป่ำ หำกแต่เมือ่ รวมลงสูร่ อยเท้ำช้ำง รวมเป็นรอยเดียวแล้ว คือ “ความไม่
ยึดติด”
Admin. XiangLing
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๙. ท�าตามหน้าที่ แต่ไม่เจตนาจริงจัง
“แต่ชีวิตจริงปล่อยวางทุกเรื่องไม่ได้” หำกมีบทบำทหน้ำที่ที่ต้องท�ำ
ก็ท�ำไปตำมหน้ำที่ ไม่ยึดจนท�าให้เป็นทุกข์ ไม่ละเลยในหน้าทีข่ องตน
และไม่เจตนาจริงจัง ไม่ดันเข้ำใส่-ลดตัวจริงจังลงมำ
เจตนำ คือ จริงจัง เป็นกรรม มีวิบำกไปเกิด ไม่เจตนำก็ไม่จริง
ไม่จัง แต่ท่ำมกลำง คือไม่อะไรกับอะไร อนิจจัง-อนัตตำ แปลว่ำ ไม่จริง
ไม่จัง ไม่เจตนำ สรรพสิ่งมันไม่อะไรกับอะไร มันท่ำมกลำง
Admin. XiangLing
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๑๐. อย่างไรจึงเรียกว่า ศาสนา
“ศาสนาคืออะไร” มีคนกล่ำวกันว่ำ เพื่อไม่ให้ศำสนำเสื่อม ควร
บัญญัติกฎหมำยให้ “ศำสนำพุทธเป็นศำสนำประจ�ำชำติ” ซึ่งเป็นควำมเห็น
ของคนหลง ไม่เข้ำใจว่ำศำสนำคืออะไร
แท้จริง ๔๕ พรรษำที่ทรงโปรดสั่งสอนหมู่เหล่ำเวไนยสัตว์ ด้วย
สัจธรรมเนื้อหำนิพพำนพ้นทุกข์คือเนื้อหำแห่งควำมไม่ยึดติด นี่คือศำสนำ
แท้จริง ส่วนกำรจะเขียนบัญญัตกิ ฎหมำยหรือไม่ นั่นไม่ใช่เนื้อหำ แม้แต่
จะโกนหัวห่มเหลือง ห่มขำวห่มแดง ถ้ำไม่มีเนื้อหำแห่งควำมไม่ยึดติด นั่นก็
ไม่ใช่ศำสนำ ศำสนำไม่ใช่รูปแบบ ไม่ใช่รูปธรรม-นำมธรรม ไม่ใช่กำยจิต
ไม่ใช่กรรม ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่ธำตุ-ขันธ์-อำยตนะ ไม่ใช่โลกทวำรหก แต่
ศำสนำเป็นที่สุดแห่งโลกทวำรหก ถ้ำผู้คนที่อำศัยอยู่ในถิ่นแคว้นใด รู้จัก
ปลงปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับสรรพสิ่งด้วยอุปำทำนตัณหำ รู้จักเสียสละ
ละ คลำย รู้จักให้อภัยอโหสิกรรม วำงกำยวำงใจต่อกันให้เป็น ถิ่นแคว้น
แดนนั้นนั่นแหละ มี “พุทธศาสนา”
Admin. XiangLing
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๑๑. ยิ่งเรียบง่าย ยิ่งมีความสุข จริงหรือ?
“ชีวิตคนเรา ยิ่งเรียบง่าย ยิ่งมีความสุข เพราะความสุขเป็นพี่น้อง
กับความเรียบง่าย จงใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดา แต่ใช้ปัญญาอย่างนักปราชญ์
รู้จักยอม-หยุด-เย็น ชีวิตจะราบรื่นมากขึ้น” จำก ว.วชิรเมธี
ท่ำนเห็นว่ำน�ำไปใช้กับสัจธรรมได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้เจ้ำค่ะ เพรำะยังยึดติดข้องเกี่ยว เป็นพี่เป็นน้องกับ
ควำมสุข หรืออะไรก็ตำมแต่ ไม่อิสระ ยังยึดในปัญญำ ยึดขันธ์ ยังเป็น
ตัณหามุ่งหวัง หำควำมรำบรื่นในชีวิตอยู่เจ้ำค่ะ ยิ่งเรียบง่ำย ยิ่งมีควำมสุข
คือหลงเอำไปยึดติดอยู่กับความสุข ชีวิตคนเรำเป็นอนิจจัง มีทั้งทุกข์และสุข
ไม่มีใครทุกข์หรือสุขอยู่ตลอดกำล ต่อให้ใช้ชีวิตเรียบง่ำยอย่ำงไรก็ทุกข์อยู่ดี
มีแต่ทุกข์เท่ำนั้นที่เกิดและดับไป กำรเกิดนั้นเป็นทุกข์ ขันธ์นั้นเป็นทุกข์
ยึดพี่ยึดน้อง ยึดปัญญำ ยึดขันธ์ คือ หลงเข้ำไปยึด วันใดหมดพี่หมดน้อง
หมดปัญญำ หมดขันธ์ ก็เป็น “ทุกข์” พี่น้อง ปัญญำ ขันธ์ และสรรพสิ่งล้วน
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อนิจจัง ไม่มีสิ่งใดหรือใครคงทนอยู่ถำวร เปลี่ยนแปลงไปตำมกำล สุดท้ำย
ก็ดับลง นี่คือกฎไตรลักษณ์ ทุกขัง(ควำมอยู่ยำก) อนิจจัง(ผันแปร) อนัตตำ
(ไม่ใช่ตัวตน) ชีวติ ที่เรียบง่ำยจริงๆ คือ “สุขก็ช่าง ทุกข์ก็ช่าง”
Admin. XiangLing
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๑๒. ท�าไมเราต้องแก่ เจ็บ และตาย
เจ้ำชำยสิทธัตถะอยู่ในวังพรั่งพร้อมด้วยควำมสุขส�ำรำญ ท่ำนสงสัย
ว่ำ “ท�าไมคนเกิดแล้วต้องแก่-เจ็บ-และตาย ท�าไมต้องรุกรานท�าสงคราม
ฆ่าฟันกัน” ท่ำนต้องกำรค�ำตอบ ไม่มีใครตอบได้ ท่ำนจึงหนีเข้ำป่ำ ไปหำ
ค�ำตอบอยู่หกปี
ขณะนี้ท่ำนมีควำมสุขสบำยดีใช่ไหม? ถ้ำท่ำนตอบว่ำใช่ ท่ำนก็ก�ำลัง
หลง ไม่รู้ตัวว่าหลง หลงว่ำยังแข็งแรง-ยังไม่แก่ ไม่เจ็บ-ยังไม่ตำย เพรำะว่ำ
อิริยำบถปิดบังทุกข์ สันตติปิดบังอนิจจัง ควำมเป็นกลุ่มก้อนชีวติ ร่ำงกำย
ปิดบังอนัตตำ โมหะอวิชชำ ตัวหลงเข้ำไปรู้-รับรู้รับทรำบ ทำงทวำรหก ตำ
หูฯ หลงในควำมเป็นควำมอยู่ หำอยู่หำกินด้วยควำมหลง “โลก คือหมู่สัตว์
ไม่มีอะไรเป็นของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป-ไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่
จ�าเพาะตน-ไม่อิ่มในกาม เป็นทาสแห่งตัณหาฯ” ถูกผูกไว้กับโลกหย่อนๆ
แต่คลำยยำก ผูกไว้ด้วยอำลัย สัตว์โลกต่ำงก็มีกรรมเป็นของตัว มีกรรม
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เป็นที่พึ่งอำศัย ท�ำกรรมอันใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นฯ ชีวิตน่ำจะมี
อะไรที่มำกไปกว่ำกำรเกิด แล้วก็ตำยเสียเปล่ำ เกิดทิ้ง ตำยทิ้ง
“น่าจะมีอะไรที่มากไปกว่านี้”
Admin. XiangLing
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๑๓. ศาสนาคืออะไร เป็นศาสนาของใครกันแน่?
ศาสนาแห่งอนิจจัง คือ เสื่อมสลำยอยู่ตลอดเวลำ ศำสนำแห่ง
กรรม วิบำกกรรม คือกำรรบรำฆ่ำกัน ศำสนำกู-ของกู เป็นศำสนำแห่งกำร
ยึดติด เสื่อมทรำมอยู่ตลอดเวลำ เกิด-ดับ ทะเลำะเบำะแว้งกันอยู่ตลอด
เวลำ มีแต่ควำมหลงโลภโกรธ ท�ำลำยล้ำงกันตลอดเวลำ ไม่จบ แต่ศาสนา
แห่งสัจธรรม เป็นศำสนำแห่งควำมไม่ยึดติด ไม่เสื่อม ไม่มีเกิด ไม่มีดับ
เป็นธรรมชำติธรรมดำสำกลแห่งโลกธำตุจักรวำล
พระสัมมำสัมพุทธะจะอุบัติตรัสรู้หรือไม่ แต่ศำสนำแห่งสัจธรรมควำมว่ำงเปล่ำ ไม่ยึดติด ควำมไม่ติดกัน ไม่ยึดกันฯ ก็คงมีอยู่อย่ำงนี้
ไม่เคยเสื่อมสลำยไปจำกสำกลโลกนี้ มันมีอยู่ในทุกคนและหนแห่ง มันไม่มี
ใครสรรสร้ำงมัน มันไม่มีผู้ให้ก�ำเนิด มันไม่เคยเกิด มันไม่เคยดับ แต่ไม่มี
ใครรู้จักมัน มันอยู่ที่สุดแห่งโลกทวำรทั้งหกและวิญญำณหกที่ไม่อำจไป
ถึงได้ด้วยก�ำลังใดๆในโลกนี้ ไม่อำจรู้เห็น ไม่อำจสัมผัสมันได้ ไม่อำจรับรู้
มันได้ สัจธรรม สุญญตนิพพำน-ควำมว่ำง ศาสนาแท้จริง
Admin. XiangLing
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๑๔. การได้รู้จักกัน เป็นการตั้งใจ!
“การเจอกันนั้น เป็นวาสนา การได้รู้จักกันนั้น เป็นการตั้งใจ การ
จากกันเป็นธรรมดา การไม่จากกัน เป็นไปไม่ได้” จำกเพจ ธรรมทำน
ควำมดังกล่ำว ประสงค์สื่อถึงอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา แต่ยังหลง
มุ่งหวังตั้งต้อง ยึดติดเอำมำด้วยเจตนำจริงจัง ตั้งต้องด้วยอุปำทำนและ
ตัณหำฯ ค�ำว่ำ “การรู้จักกันนั้น เป็นการตั้งใจ” ตั้งใจ ก็ต้องตั้ง เอำใจมำตั้ง
ก็ไม่วำงใจเสียแล้ว คนหลงในโลกก็เพรำะเอำใจมำตั้ง หลงสร้ำง เสวยวิบำก
ไม่หยุดหย่อน จึงให้พึงวำงใจให้เป็น อย่ำเอำใจมำตั้งต้องมุ่งหวังสรรพสิ่งใด
คบหำอยู่กินอยู่ร่วมสังคมคบค้ำสมำคมกันได้ แต่อย่ำติดยึด เป็นพ่อแม่ลูก
สำมีภรรยำกันไป แต่ไม่ติดยึดกันให้เป็นกรรมเป็นทุกข์ ให้หลุดพ้นทุกข์
Admin. XiangLing
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๑๕. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพียงแต่ปากว่า ไม่แจ้งแก่ใจ
ขอเตือน! อย่ำอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ เพียงแต่ปำกว่ำ แต่ไม่แจ้ง
แก่ใจ ธรรมก็อนัตตำธรรม จิตก็อนัตตำจิต นิพพำนนอกเหนือพ้นแล้วจำก
ธรรมและกำยจิต นิพพำนไม่เนื่องด้วยกำยจิต ไม่พึงควรเอำกำยจิตเข้ำไป
ปฏิบัติ ไม่พึงเอำกรรมเข้ำไปซ้อนธรรม ไม่พึงเอำอัตตำไปซ้อนอนัตตำจิต
เดิม ไม่พึงเอำเจตนำกรรมเข้ำไปซ้อนมโนอนัตตำจิตเดิม แต่พึงวางจิต
คลายใจ ให้วิมุติหลุดพ้นออกมำเสีย จำกอุปำทำนขันธ์อันเป็นทุกข์ ขันธ์
ทั้ง๕ ก็พึงให้วิมุติหลุดพ้นด้วยขันธวิมุติ มรรคองค์๘ ก็ให้วิมุติหลุดพ้นออก
มำเสีย จำกศีลสมำธิปัญญำและญำณทั้งหลำยด้วยวิมุติญำณทัสสนะ จึงให้
พึงแจ้งแก่ใจว่ำ อนิจจัง-อนัตตำ มีแต่เสื่อมคลาย ไม่มีเจริญ เจริญเอำ
ท�ำเอำไม่ได้ ปฏิบัติบ�ำเพ็ญมุ่งหวังตั้งเอำมำ ด้วยอุปำทำนตัณหำไม่ได้
จึงขอเตือนว่ำ อย่ำพึงเข้ำไปหลงสร้ำงและเสวยวิบำกอีกเลย พึง
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หยุดตัณหำ หยุดเกิด หยุดทุกข์เถิด ขอเตือน อย่ำอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ
เพียงแต่ปำกว่ำ แต่ไม่แจ้งแก่ใจ เหมือนรู้จักตัณหาแค่ตัวหนังสือมันแก้
ทุกข์ไม่ได้ เป็นประเภทติดๆ หลุดๆ แบกๆ-วำงๆ เดี๋ยวยึด-เดี๋ยวปล่อย
หลงสร้ำงเสวยวิบำกไม่จบ
ในวงการนักปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ-ชอบปฏิบัติ นับถือเอำว่ำ ต้อง
ตั้งใจ ต้องเพียรพยำยำมให้มำกๆ ต้องเจริญธำตุขันธ์ เช่น เจริญมรรค
องค์ ๘ เจริญสติปัฏฐำน ๔ เจริญอินทรีย์โพชฌงค์องค์ตรัสรู้ ฯลฯ ทั้งหลำย
ทั้งปวงเหล่ำนี้ ต่ำงยึดถือสั่งสอนกันมำว่ำ ให้ปฏิบัติบ�ำเพ็ญ และยึดถือว่ำดี
แต่ไม่เฉลียวใจเลยว่ำ เอำอัตตำเจตนำกรรมเข้ำไปปฏิบัติ ด้วยอุปำทำน
ตัณหำอวิชชำ ท�าไปด้วยความหลง ไม่ใช่สัจธรรมค�ำสอนที่
“ให้ปลง ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ”
Admin. XiangLing
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๑๖. สัจธรรมดั้งเดิมแท้ คือความว่างเปล่า
“พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรกันแน่?” กำรที่นักปฏิบัติบ�ำเพ็ญด้วย
กำรเจริญอริยมรรคองค์ ๘ ศีล-สมำธิ-ปัญญำ ปฏิบัติด้วยเจตนำเป็นกรรม
หลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรมไปเกิดอีก เป็นกำรหลงเอำอัตตำเข้ำไปสร้ำง
เหตุตัณหำสมุทัยอันเป็นกรรมเอำไปเกิดเสียเอง ไม่ใช่เนื้อหำพระสัจธรรม
ค�ำสอนที่ให้พึงไม่ติดยึด กำรเจริญอริยมรรค จึงไม่ใช่สัจธรรมนิพพำน
เพรำะ
ทำน คือกำรให้ คือจำคะสละออกคลำยออก ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
แม้บุญกุศลความดีก็ไม่ยึดถือ ไม่อุปำทำนตัณหำยึดติดในบุญนั้น ท�ำดีก็สัก
แต่ว่ำดี ท�ำแล้วก็วำง ท่ำมกลำงวำงไป ไม่เลือกเอำอะไร ไม่อะไรกับอะไร
ท�ำบุญแล้วจบแล้ว สุญญตำนิพพำนไปแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้อำมิสสิ่งของ
ปัจจัยเลี้ยงชีพ ให้ธรรมทำน และสูงสุดด้วย “อภัยทาน” เป็นอโหสิกรรมวิมุติกรรม
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ส่วนศีล เป็นกำรวิรัติ คือห้ำมกระท�ำกรรมชั่ว บำปทำงกำยและ
วำจำ อันเป็น “ปลายเหตุ” ของใจเป็นใหญ่ ศีลที่ไม่มีมโนกรรม ไม่เอำเจตนำ
กรรม ไม่เอำอัตตำอุปำทำนตัณหำเข้ำไปท�ำไปรักษำอะไร หำกไม่มีมโนกรรม
กรรมอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าวางใจเป็น คือ ไม่เอำใจเข้ำไปยึดติดกับสรรพสิ่ง
ไม่ท�ำกรรมซ้อนมโน มโนก็ไม่มีกรรม-ไม่เป็นมโนกรรม กำยกรรม-วจีกรรม
ไม่เกิด ไม่ต้องไปขอหรือไปรับกับใคร วำงใจเป็นก็เป็นศีลบริสุทธิ์ นี้เป็น
ศีลวิมุติ-นิโรธนิพพำนไปแล้ว
ส�ำหรับสมำธิ หรือสัมมำสมำธิ เป็นหนึ่งในอริยมรรค มีองค์ ๘ นั้น
แท้จริง จิตก็อนัตตำจิตธรรมก็อนัตตำธรรมของมันเองอยู่แล้ว แต่คนหลง
กลับเอำอัตตำเข้ำไปเจริญสมำธิหำอนัตตำจิตอันเป็นเหตุสมุทัยตัณหำเสีย
เอง อนัตตำจิตเดิมปภัสสรผ่องใสอยู่เองแล้ว พึงปล่อยวำงจิตให้มนั เป็นอยู่
อย่ำงนั้น “ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น” อนัตตำจิตเดิมเป็น “สมาธิ
ธรรมชาติ” ที่กระท�ำเอำด้วยอัตตำไม่ได้ สมำธิธรรมชำติ เป็นสมาธิแห่ง
ความว่าง เกิดขึ้นจำกจิตที่คลายตัวออกหลุดพ้นจำกกำรติดยึดอุปำทำน
ตัณหำอวิชชำ ไม่ติดยึดสรรพสิ่ง คลำยออกจำกควำมหลงเข้ำไปรู้ในทวำร
ต่ำงๆเป็นที่สุดแห่งทวำรทั้ง ๖ อยู่บนพื้นฐำนของนิพพำนอยู่แล้ว
ส�ำหรับ “ปัญญา หรือ สัมมาทิฏฐิ กับ สัมมาสังกัปปะ หรือ
ความเห็นชอบ กับความด�าริชอบ ในอริยมรรค องค์๘ นั้น หรือตรงกับ
ค�าว่า “เจริญภาวนาปัญญา” ตำมต�ำรำอ้ำงอิงมหำสติปัฏฐำนสูตร ให้เจริญ
สติปัฏฐำน ๔ อย่ำงนั้น พึงรวมลงสู่ “ความไม่ยึดติดด้วยอุปาทานตัณหา
และอวิชชา” พึงคลำยจิต-วำงใจ ปลงปล่อยวำง “สติและปัญญำ” ให้พึง
สักแต่ว่ำ สมมุติใช้สติปัญญำ อันเป็นธำตุขันธ์แต่พอดี “ใช้แล้วให้พึง
วางเสีย” ไม่ทรงแช่หรือกดข่ม เป็นจิตอัตตำกิลมถำนุโยค-ท�ำจิตให้ล�ำบำก
24
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กำรเจริญธำตุขันธ์เป็นกำรขัดแย้งต่ออนิจจัง ทุกขัง-อนัตตำ ไม่ตรงต่อ
สัจธรรมค�ำสอนที่ให้ปล่อยวำง กำย-จิต รูปธรรม-นำมธรรม เป็นอนิจจังอนัตตำ กำย-จิต ก็ให้พึงให้สักแต่ว่ำ ไม่หลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรมอีก
เมื่อไม่กรรม ก็สิ้นกรรม วิมุติ-นิโรธนิพพำน
สรุป อริยมรรค องค์ ๘ ในอริยสัจ๔ คือศีล-สมำธิ-ปัญญำ ให้พึง
เป็นไปเพื่อดับเหตุสมุทัย ด้วยศีลสมำธิปัญญำวิมุติ หรือ มรรควิมุติ อันอยู่
บนพื้นฐำนของกำรไม่ยึดติด คือ วิมุติ หลุดพ้น-ว่ำงเปล่ำ-สุญญตนิพพำน
“สัจธรรมดั้งเดิมแท้” คือสุญญตนิพพำน-ควำมว่ำงเปล่ำ ที่หลงเอำอัตตำ
เข้ำไปปฏิบัติบ�ำเพ็ญเอำด้วยตัณหำอุปำทำนไม่ได้
Admin. XiangLing
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๑๗. ตัง้ ใจเรียนมากๆ นะลูก
ไม่ตา่ งกับให้ตณ
ั หามากๆ นะลูก
“ตั้งใจเรียนมากๆนะลูก” ให้วำงใจ ไม่ใช่ตั้งใจ เพรำะตั้งใจเจตนา
เป็นกรรม เป็นทุกข์ วำงใจไม่เอำกรรมไปซ้อนมโน ไม่กรรม ไม่เกิด ก็
ไม่ทุกข์ พ่อแม่-ครูอำจำรย์ สอนลูก-สอนลูกศิษย์ว่ำ “ตั้งใจเรียนมากๆ นะ
ลูก” ก็มีควำมหมำยที่ไม่ต่ำงอะไรกับกำรสอนลูกว่ำ “ให้ตัณหามากๆ นะลูก”
ให้เจริญเหตุสมุทัย ให้เกิดติดยึดอุปำทำนคือทุกข์มำกๆ แต่ถ้ำไม่อยำกให้
ลูกหลำนไม่ทุกข์มำกนักพึงสอนว่ำ
“ให้สว่างไสวนะลูก-ตื่นโพล่งกว้างๆ
นะลูก” ไม่อะไรกับอะไร-วำงใจให้เป็น คลำยใจให้เป็น-ไม่ติดยึดกับบุคคล
และสรรพสิ่ง ไม่จริงจัง-ไม่มุ่งหวังตั้งเอำ ไม่ดันเข้ำใส่ ชีวิตอนิจจัง “พึงเรียน
รู้ที่จะมีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวางฯ”
ตัวอย่างจำกสมำชิกเพจท่ำนหนึ่ง
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ลูกสำวก�ำลังจะสอบเข้ำมหำวิทยำลัย สับสน ท้อแท้ เพรำะเพื่อนที่
ไม่ขยันเรียนสอบติดจุฬำ (ใช้โควตำควำมสำมำรถพิเศษ) ส่วนตัวเองยังต้อง
อ่ำนหนังสือเตรียมสอบ ยังไม่รู้ว่ำจะสอบติดที่ไหนบ้ำง
สมำชิกเพจจึงสอนว่ำ “ให้ขอขมากรรมไปนะลูก ให้มนั โล่งๆ โปร่งๆ
ไป แล้วก็อ่านหนังสือตามปกติ ถ้าไม่ยอมใช้หนี้ ด้วยการขอขมากรรม-อุทิศ
บุญทิพย์ ก็ต้องชดใช้ด้วยทางอื่น เช่น ชดใช้ด้วยกาย จิต คิดนึกสับสน
วุ่นวายใจ วนอยู่ในก�าแพงความคิด ฟุ้งซ่าน คิดแล้วคิดอีกฯ เหล่านี้เป็น
ผลที่เคยล่วงเกิน องค์คุณพระรัตนตรัยและผู้โปรดสรรพสัตว์ เคยวิพากษ์
วิจารณ์ ปฏิฆะปฏิเสธสัจธรรมค�าสอนเป็นกรรมหนัก จึงสอนให้ขอขมา
กรรมบทใหญ่ เทน�า้ อุทิศบุญ กล่าวค�า ‘โสวๆๆ อโหสิๆๆ จงมีส่วนในบุญ
แห่งข้าฯ จงทั่วกันตลอดไปด้วยเทอญ’ กล่าวให้ติดปาก จะท�าอะไรก็กล่าว
ออกไป ออกเสียงได้ยิ่งดี แม่ให้ยาวิเศษรักษาโรคกรรมแล้ว อยู่ที่ตัวหนูนะ
ลูก ว่าจะรับยานี้ไว้ไหม อย่ารอให้กรรมเกิดแล้วค่อยท�า เพราะคนที่ทุกข์
ที่เสียใจคือตัวหนูนะลูก”
Admin. XiangLing

27

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

๑๘. หัวใจบรรลุ “ธรรม” อยู่ที่การคลาย “กรรม”
พึงกระท�ำตำมค�ำแนะน�ำในเรื่อง “การคลายกรรมด้วยธรรมนูญ
ชีวิตประจ�าวัน” และหัวใจของกำรคลำย “กรรม” อยู่ที่ตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ ยิ่ง
ตื่นโพล่งโล่ง วะๆ กว้ำงไกลไร้คิดไร้นกึ ยิ่งทิ้งวะทิ้งตื่น ไร้คิดนึกมำกเท่ำไร
ย่อมมีอำนิสงส์มำก ผลำนิสงส์ให้กรรมคลำยมำก เชื่อมโยงองค์คุณพุทธะ
มหำบำรมีได้ง่ำย ดุจจุดประทีปในที่มืด ย่อมสว่ำงไสวได้ง่ำย ขมำกรรม
บทใหญ่ เช้ำมืดและเย็นหรือก่อนนอน หำกว่ำงเพิ่มกลำงวันหรือบ่ำยยิ่งไว
ส่วนทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับไป ให้อยู่กับอำกำร “ตื่นโพล่งโล่งจ้าฯ” ไปเท่ำ
ที่รู้สึกบ่อยๆไปพร้อมกับ-อโหสิ-ผำยมือถ้ำท�ำได้ ส่วนเทน�้ำแล้วแต่สะดวก
แต่ถ้ำอึดอัดขัดเคืองมำกให้รีบเทน�้ำทันที
ส่วนอำรมณ์วิบำก ย่อมมีเข้ำมำกระทบเห็นได้ยินฯ ที่หู ตำฯ อย่ำ
ให้คำใจ ใช้หลวงพ่อจบกับหลวงพ่อช่างตัดตัวรับรู้รับทรำบให้ฉับพลัน
คัตเอ้ำท์-ฟรึบ-จบ-ช่ำง ที่ส�ำคัญที่สุด! ให้พกหลวงตา “จ้า” ตื่นๆจ้ำๆ ไป
ตลอดและไปตลอดชีวิตจนวันสุดท้ำย ปลงขันธ์กับหลวงตำจ้ำ ผู้ที่มีวำสนำ28
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อธิวำสนำพึงขอขมำกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกันกับชีวิต ทั้งหมดนี้ เป็น
ข้อควำมตอบโจทก์ที่มักถำมกันมำบ่อยๆว่ำ “ที่นี่หลวงตาจ้าสอนให้ปฏิบัติ
อย่างไร?” ที่นี่ สอนสัจธรรมพุทธะบอกทำงแก่คนหลงทำงพึงให้ “ตื่นๆ
จ้าๆ ฯ” ด้วยขันธ วิมุติ-มรรควิมุติ ศีล สมำธิ ปัญญำวิมุติ ญำณวิมุติวิมุติญำณทัสสนะ ไม่ยึดติด-ไม่ติดตำมดูตำมรู้ ตัดรู้-ตรัสรู้ฯ สุญญตำสุญญตนิพพำน 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
จงเป็นคนเก่งและเป็นคนดีนะ แล้วจะมีความสุข นึกคิดอะไรแล้วขอให้
สมปรารถนาทุกประการ” ท่ำนเห็นว่ำ ชีวิตของคนเก่งและดีจะมีควำมสุข
จริงตำมที่ผู้ใหญ่สอนหรือไม่?
ตอบ “ไม่เลยค่ะ มีแต่ยึดติด ยึดติดว่าต้องเก่งและต้องดี ยิ่งยึดติด
ก็ยิ่งน�ามาซึ่งความทุกข์”
พระพุทธะท่ำนสอนอย่ำงไร และท�ำไมปัจจุบนั นีจ้ งึ สอนให้เป็นคนเก่ง
และเป็นคนดีและให้มีควำมสุข ?
ตอบ ”การเกิดนั้นเป็นทุกข์ ขันธ์นั้นเป็นทุกข์เจ้าค่ะ”
แล้วให้มีควำมสุขเพรำะอะไร?
ตอบ “ตัณหาตัวมุ่งหวังตั้งเอา อุปาทานยึดติดในเวทนาสุข”
แล้วท�ำไมมนุษย์ส่วนใหญ่จึงปรำรถนำมุ่งหวังและติดควำมสุข
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ด้วยเล่ำ เพรำะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเล่ำ?
ตอบ “เพราะอวิชชาโมหะ หลงเข้าไปยึดเจ้าค่ะ”
แท้จริงแล้วกำรเป็นคนเก่งและเป็นคนดี ก็ดีแล้ว ถูกต้องแล้วมิใช่
หรือ พระพุทธะท่ำนสอนเรื่องนี้อย่ำงไร?
ตอบ “ดีก็ช่าง ไม่ดีก็ช่าง เก่งก็ช่าง ไม่เก่งก็ช่าง ‘สัตว์โลกเป็นไป
ตามกรรม’ กรรมก�าหนดไว้แล้ว”
ถ้ำอย่ำงนั้นก็ไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องดี ดีกว่ำใช่ไหม ไม่ต้องเก่ง ดี ก็ได้
ใช่ไหม เก่งดีเป็นควำมทุกข์ด้วยหรือ ทุกข์เกิดเพรำะอะไร?
ตอบ “๑.ทุกข์โดยด้วยของมันเอง ๒. ทุกข์เพราะหลงยึดติด”
เก่ง-ดี ไม่ใช่เหตุสมุทัยแห่งทุกข์ ทุกข์เกิดเพรำะอะไรเป็นเหตุ
คนเก่งและดี ก็มีถมไปมิใช่หรือ ที่เก่ง-ดี ไม่ทุกข์ก็มี เพรำะอะไรเขำเหล่ำนั้น
จึงไม่ทุกข์เล่ำ เก่ง-ดี ที่ไม่หลงก็มีอยู่มิใช่หรือ เหตุที่เขำเหล่ำนั้นไม่หลง
เป็นเพรำะอะไร ทุกข์เกิดเพรำะอะไร เพรำะอะไรเขำเหล่ำนั้นจึงไม่หลง?
ตอบ “เหตุที่ไม่หลงเพราะปล่อยวางเจ้าค่ะ”
เป็นคนเก่งและเป็นคนดีก็ได้ แต่ไม่ติดยึดในความเก่งและดี
เขำเหล่ำนั้นเชื่อพระพุทธะที่ไม่พึงยึดติดดีท�ำดีก็ได้ แต่ให้พึงสักแต่ว่ำท�ำ
อย่ำยึดดี อย่ำติดดี “ไม่เอา’ดี’น่ะ ท�าได้ไหมล่ะ”
Admin. XiangLing
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๒๐. เจตนาเป็นกรรม จึงพึงสักแต่ว่า
เรำกล่ำวว่ำ เจตนำเป็นตัวกรรม ธรรมะสติปัญญำเป็นขันธ์ ก็
อนิจจังอนัตตำ พึงให้ใช้แต่พอดีแล้ววาง ถ้ำยังติดสติและปัญญำอันเป็น
ญำณทัสสนะก็ยึดขันธ์ไม่พ้นขันธ์ ไม่ขันธวิมุติ ไม่วิมุติญำณทัสสนะ ตัวที่
เข้ำไปปฏิบัติบ�ำเพ็ญ เจริญขันธ์ เจริญสติปัญญญำณ นั้นเป็นเจตนำกรรม
เป็นทั้งยึดติดอุปำทำนตัณหำซ้อนอนัตตำจิต เอำธรรมซ้อนกรรม อัตตำ
ซ้อนอนัตตำ เอำกรรมซ้อนมโน มโนมีกรรม เป็นวิบำกมีชั้นภูมิรองรับ ไม่
วิมุติ กำรปฏิบัติบ�ำเพ็ญเพื่อจะกั้นกิเลส นิวรณ์ด้วยอัตตำเข้ำไปเจริญ ผิด
ต่ออนิจจังที่มีแต่เสื่อมและผิดต่ออนัตตำ อนัตตำล้วนว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ
ตัวตน อัตตำปฏิบัติ จึงกลำยเป็นหลงเข้ำไปสร้ำงเหตุสมุทัยใหม่เสียเอง
มีผลเป็นวิบำกให้ต้องไปเสวย
พระพุทธะทรงสอนพำหิยะว่ำ “ให้พึงสักแต่ว่า ให้ปลงขันธ์ ไม่ใช่
ปฏิบัติขันธ์ พึงไม่ยึดติดสรรพสิ่งในโลก อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา”
Admin. XiangLing
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๒๑. คลื่นเกิดแต่ทะเล ก็กลับคืนสู่ทะเลฉันใด
คิดเกิดแต่จิต ก็กลับคืนสู่จิตฉันนั้น
“จิตตื่น นอนไม่หลับเลยค่ะ” จิตตื่นเพรำะจิตติด จิตแช่ทรง จิตตื่น
ไม่ทิ้งตื่น จิตเฝ้ำอัตตำติดอยู่กับคิด แท้จริง จิตย่อมคิด ห้ำมจิตไม่ให้คิด
ห้ำมไม่ได้ จิตกับคิดเขำอยู่ด้วยกันดุจทะเลกับคลื่น คลื่นเกิดแต่ทะเลก็คืน
หำยกลับสู่ทะเล คิดก็คืนหำยสู่จิตฉันนั้น อย่ำกังวลกับมัน เปลี่ยนไปเดิน
คลี่คลำยก่อนนอน หำหนังสือธรรมะอ่ำน (เฉพำะสัจธรรมนิพพำน) หรือ
อย่ำงหนักก็เข้ำครัว ซักผ้ำ-ถูบ้ำนไปเลย หำเพลงบรรเลงเบำๆ ที่ไม่รู้เนื้อหำ
ควำมหมำย เช่น เพลงจีน ฝรั่งฯ
หัวใจส�ำคัญคือ ให้พึง “คลายกรรมฯ” จิตคิด เพรำะจิตไม่คลำย
จำกคิด เพรำะลืมวิชชำที่สอนไปว่ำ “ให้ตื่นๆโพล่งโล่งจ้าๆ ไร้คิดไร้นึกฯ
อย่าลืมหลวงตาจ้าฯ ให้เอาคล้องใจตลอดไป จนวันสุดท้ายที่ปลงขันธ์
ให้ปลงขันธ์กับหลวงตาจ้า” จ้ำ ดุจตะวันส่องสว่ำงอยู่กลำงหำว ฉันนั้น
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จิตตื่น ให้ทิ้งตื่นให้ไว โพล่งให้ไว ทิ้งตื่นทิ้งโพล่งให้ไว วะแล้ววะอีกๆๆก็ทิ้งอีก ไม่แช่ไม่ทรง ไม่เฝ้ำตัวเอง จึงให้ตื่นโพล่ง ทิ้งโพล่ง ไร้คิดไร้นึก
ต้องโพล่งแบบไร้คิดไร้นึกด้วย
คนคิดมำกก�ำลังเสวยวิบำกให้ขอขมากรรมมากๆ ข้อเคยวิพำกษ์
วิจัยวิจำรณ์ ให้ควำมเห็นควำมหมำยปฏิฆะปฏิเสธพระสัจธรรมค�ำสอน
และพระรัตนตรัยมำก่อน มันคิดก็อย่ำไปห้ำมคิด มันคิดก็ช่ำง ไม่คิดก็ช่ำง
ใช้ขมำกรรมบทเล็ก อโหสิ-ผำยมือ-เทน�้ำบ่อยๆ ส่วนบทใหญ่พึงอย่ำให้ขำด
ทั้งเช้ำมืดตื่นนอนและก่อนนอนทุกคืน
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”
เช่นเดียวกัน คือ ไม่ยึดติดในอุปำทำนตัณหำ ไม่ต้องเอาตัณหาไปปฏิบัติ
บ�าเพ็ญหรือเจริญสติปัญญำอันเป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เสียเอง สติปัญญำ
พึงสักแต่ว่ำ ไม่ยึดติด พึงใช้แต่จ�ำเป็นและใช้แต่พอดี ไม่ใช้ตลอด ใช้แล้ว
พึงวำงเสีย

35

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

สรุป อริยสัจ ๔ พึงให้ สักแต่ว่ำ พึงให้ประมวลแล้วรวมลงสู่วิมุติ
ด้วยปัญญำวิมุติ วิมุติญำณทัสสนะ ปลงขันธ์ด้วยขันธวิมุติ สักแต่ว่ำ คือ
ไม่ยึดติดในอุปำทำนตัณหำ คือ สมุทัยควรละ ละตัณหำด้วยพึงให้สักแต่
ว่ำ ไม่ยึดติดสรรพสิ่ง สรรพสิ่งคือธรรมทั้งหลำยทั้งรูปธรรม-นำมธรรม
กำย-จิต พึงให้สักแต่ว่ำ ปลงปล่อยวำง สักแต่ว่ำ ไม่ยึดติดอุปำทำนตัณหำ
ปล่อยวำง กล่ำวคือ พึงคลำยจิต-วำงใจ คือ “ไม่...ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน
อีก” วิบำกจิต ได้แก่ อำรมณ์วิบำกกระทบทวำร ๖ ท�ำให้เห็น ได้ยิน ฯ ก็พึง
ให้สักแต่ว่ำ พึงคลำยจิต-วำงใจ ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีกเท่ำกับว่ำได้ละ
สมุทัยตัณหำไปแล้ว นิโรธมรรควิมุติ-ปัญญำวิมุติ วิมุติญำณทัสสนะไปแล้ว
นิพพำน สมุจเฉทฉับพลันทันที
ทรงตรัสสอนพำหิยะเพียงสั้นๆในเช้ำวันหนึ่งขณะทรงบิณฑบำตที่
ข้ำงทำงที่ทรงด�ำเนินว่ำ เมื่อเธอเห็น ได้ยินฯ รู้เห็น-รับรู้รับทรำบเรื่องรำว
ใดๆ ให้พึงสักแต่ว่ำ..ๆๆ พำหิยะนักบวชแก้ผ้ำนุ่งเปลือกไม้ได้สดับธรรม
เพียงน้อยนิดเท่ำนี้ ก็สงบระงับ-ดับทุกข์เป็นสมุจเฉทเด็ดขำดบรรลุอรหัตต
ผลเป็นขิปปำภิญญำฉับพลันทันทีที่ริมทำงบิณฑบำต ไม่ต้องเจริญอริย
มรรคองค์ ๘ หรือท�ำอะไรแบบไหนอีก
ทรงสอนให้ “ปลง ไม่ใช่ปฏิบัติ” จึงได้กล่ำวว่ำ ไม่ต้องท�ำอะไรแบบ
ไหนอีก ท�ำก็เป็นกรรม มีผลเป็นวิบำกเอำไปเกิด จึงย�้ำเตือนพุทธบริษัท
ทั้งหลำยว่ำ กำรปฏิบัติบ�ำเพ็ญอันเป็นกำรเจริญตัณหำสมุทัยเหตุแห่งทุกข์
ไม่ตรงต่อสัจธรรมค�ำสอนผิดต่อพุทธโอวำท จึงขอย�้ำเตือนพุทธบริษัท
นักปฏิบัติดี-ปฏิบัติชอบ นักชอบปฏิบัติว่ำ กำรปฏิบัติบ�ำเพ็ญเพื่อมุ่งหวัง
ตั้งเอำนิพพำนด้วยกำรเจริญมรรค เจริญสติปัฏฐำน มหำสติปัฏฐำนนั้น
จึงเป็นกำรเจริญตัณหำสมุทัยเสียเอง ผิดต่อพุทธโอวำท-พุทธบัญญัติ
พระธรรมวินัย ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมค�ำสอน นิพพำน ไม่ต้องไปหำ
นิพพำนที่ไหนอีก นิพพำน-ว่ำง สุญญตำ ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำอยู่เองแล้ว
“นิพพานอยู่แล้ว”
Admin. XiangLing
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๒๓. นิพพานว่างๆของมันเองอยู่แล้ว
นิพพำน ว่ำงๆของมันเองอยู่แล้ว อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ไม่ยึดติด
อุปำทำนตัณหำ วิมุติหลุดคลำยสลำยเสื่อมสิ้นไป อิสระ-ว่ำงๆของมันเอง
อยู่อย่ำงนี้เป็นนิจกำล พระสัมพุทธะจะอุบัติตรัสรู้หรือไม่นิพพำน ว่ำงๆ
สุญญตำก็มีอยู่เองแล้ว ขันธ์ คือ กำย-จิต, รูป-นำม
ขันธ์ทั้ง๕ ประกอบไปด้วย รูป ๑ (กำย) นำม ๔ (จิต)
๑.) รูปขันธ์ คือ กำย
๒.) เวทนำขันธ์ คือ สุข ทุกข์ เฉยๆ
๓.) สัญญำขันธ์ คือ ควำมจ�ำ จ�ำได้ รู้หมำย
๔.) สังขำรขันธ์ กำรปรุงแต่ง นึกคิด จินตกำร
๕.) วิญญำณขันธ์ คือ ตัวรู้ ตัวเกิด
ขันธ์ก็ช่ำง กำยก็ช่ำง จิตก็ช่ำง ก็โพล่งไปซี ไปเฝ้ำมันไว้ท�ำไม
ธำตุขันธ์ กำย-จิต กำยธำตุ-จิตธำตุ เป็นทุกข์ เป็นเหตุสมุทัยให้เกิดทุกข์
พึงใช้เมื่อจ�ำเป็นแต่พอดี พอดีก็คือ ไม่จริงจังตั้งต้อง ไม่มุ่งไม่หวังตั้งเอำ
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ให้พึงสักแต่ว่ำ ใช้ก็ท่ำมกลำงใช้ ไม่อะไรกับอะไร ควำมคิดควำมเห็นควำม
หมำยสติปัญญำวิญญำณหรือนำมขันธ์หำกใช้ไม่พอดีไม่จ�ำเป็น แม้สัมมำ
ทิฏฐิก็เป็นสัมมำทิฏฐิในควำมหลงได้ เป็นสัมมำซ้อนโมหะ ทิฏฐิอวิชชำ
ได้พึงสังวร
พุทธะท่ำนจึงย�้ำเตือนให้ตื่นโพล่งโล่งออกไป ให้หลุดพ้น
ออกไปจำกทุกข์ คือ กำรยึดอุปำทำนในธำตุขันธ์ “ไม่ยึดติดสรรพสิ่ง”
ทั้งธำตุขันธ์สรรพสิ่งภำยในและภำยนอก ตื่นโพล่งทิ้งโพล่ง ตื่นรู้ ทิ้งรู้ฯ
ทิ้งตัวยึดในอุปำทำนขันธ์ ไม่เฝ้ำอัตตำตัวเอง ทรงค้นพบในคืนตรัสรู้ว่ำ
สรรพสิ่งล้วนไม่ยึดติดกันอยู่แล้ว เป็นอิสระธำตุโดยธำตุของมันเองอยู่แล้ว
ที่เป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ จึงว่ำ โอหนอ ควำมหลงผิดเข้ำไปยึด ไม่ได้ดัง
ใจยึดจึงทุกข์ ดับทุกข์จึงให้พึงดับที่ยึด คือ อุปำทำนตัณหำ-เวทนำ-ผัสสะ
อำยตนะฯลฯ ไปจนดับวิญญำณ “ตัวรู้“ ดับตัวรู้ –ไม่ติดรู้ “ตัดรู้ จึงตรัสรู้”
ตัวรู้เกิดเพรำะมี “ตัวสังขาร-เจตนา ๓ หรืออภิสังขาร ๓ ท�าบาป-บุญ-ฌาน“
และสังขำรเจตนำเกิดเพรำะมี”อวิชชำหลงหรือโมหะ” ท่ำนได้พิจำรณำสืบ
สำวไปหำเหตุ จึงได้น�ำมำสอน “ให้พึงดับเหตุ“ อวิชชำ แปลว่ำ หลงเข้ำไปรู้
ด้วยวิญญำณขันธ์สมคบกับอีก ๓ นำมขันธ์ได้แก่ เวทนำ-สัญญำ สังขำร
ขันธ์ สรุปโดยย่อว่ำ นำมขันธ์ ๔ เป็นตัวหลงเข้ำไปรู้เป็นอวิชชำหรือโมหะ
นั่นเองเป็นทั้งหมดของเหตุให้เกิดตัณหำอุปำทำนทุกข์ เป็นกรรมมีวิบำกภพ
ชำติไปเกิดอีกไม่มีที่สิ้นสุด จึงให้ดับที่ตัวหลงเข้ำไปรู้ คือญำณทัสสนะ
หรือวิญญำณนำมขันธ์ทั้ง ๔ นำมขันธ์
ดับรูปขันธ์ กำยธำตุจึงดับ ท่ำนอำจเคยได้ยินค�ำสวดที่ว่ำ “อุปาทา
นักขันธา ทุกขาฯ ยึดติดขันธ์ เป็นตัวทุกข์” รูป-เวทนำ-สัญญำ สังขำรวิญญำณไม่เที่ยง เป็นทุกข์ อนัตตำ ไม่ใช่ตัวใช่ตน 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”
มีค�ำสอนกล่ำวว่ำ คิด ท�ำให้ทุกข์ แต่จะห้ำมจิต คิดห้ำมไม่ได้
เพรำะจิตย่อมคิด แต่ให้พึงรู้คิด-ดูคิด-เห็นคิด เห็นคิดแล้วไม่ทุกข์ และ
เปรียบเทียบคิดเหมือนยักษ์ทำสรับใช้ ถ้ำจิตที่เปรียบเหมือนนำยไม่สั่งยักษ์
ทำสให้ท�ำงำน ยักษ์ทำสก็จะท�ำร้ำยกินนำยเป็นอำหำร นำยจิตจึงใช้ให้คิด
ยักษ์ทำส ไต่ขึ้น-ลงช้ำๆ เสำสูงมำกต้นหนึ่ง นำยจิตก็เป็นอิสระจำกยักษ์คิด
อุปมำให้เอำจิตเข้ำไปดู-ไปรู้ ไปเห็นคิด และกล่ำวว่ำ เห็นยักษ์คิดไต่ขึ้น-ลง
แล้วไม่ทุกข์ ดุจนั่งเจริญสติ ดู-รู้-เห็นลมหำยใจเข้ำ-ออก หรือเห็นท้องพองยุบ และบริกรรมว่ำ “คิดหนอๆๆ” ค�ำสอนอุปมำอย่ำงที่กล่ำวมำนี้ ท่ำนเห็น
ด้วยและเป็นสัจธรรมค�ำสอนเนื้อหำนิพพำนหรือไม่?
ตอบ ไม่ตรงเจ้ำค่ะ คิดกับจิตเป็นของคู่กันเหมือนทะเลกับคลื่น
“คลื่นเกิดในทะเลก็กลืนหายไปในทะเล” เป็นอนัตตำของมันเองอยู่แล้ว
หลวงตำจ้ำสอนมำอย่ำงนี้เจ้ำค่ะ คิดนั้นเป็นทุกข์ คือ “สังขารขันธ์” นำมธำตุ
จิตธำตุ อยู่ในขันธ์ พึงรู้คิด-ดูคิด-เห็นคิด คือวิญญำณขันธ์ เป็นนำมธำตุ
จิตธำตุ อยู่ในขันธ์เช่นกัน จึงเป็นอัตตำซ้อนอยู่ในอัตตำ ขัดแย้งต่ออนัตตำ
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และพระนิพพำนเจ้ำค่ะ
“คิดหนอ เห็นหนอ ฯลฯหนอ” คือกำรเอำตัวรู้ ตัวเห็น เข้ำไปกดทับ
ตัวคิด ตัวนึก จึงเหมือนหินทับหญ้ำ ตัวคิดยังไม่ดับ ตัวรู้ก็เกิดตำมมำ เป็น
ขันธ์ซ้อนขันธ์อยู่ในขันธ์ วกวนอยู่ในนำมธำตุ จิตธำตุอยู่อย่ำงนั้น ยัง
ไม่อิสระจำกธำตุขันธ์ ยังเป็นอัตตำตัวตน ยังไม่พ้นตัวพ้นตน และยังไม่พ้น
จำกทุกข์เจ้ำค่ะ ก�ำหนดอิริยำบถย่อยต่ำงๆ จึงเป็นกำรกดทับขันธ์ด้วย
ตัวขันธ์เองเจ้ำค่ะ หลวงตำจ้ำสอนว่ำให้ “ตื่นโพล่ง โล่ง จ้า วะๆๆๆ ออกไป
ไร้ขอบเขต และไร้ตัวตน” เจ้ำค่ะ “ตื่นๆๆจ้าๆๆ สว่างๆๆ ตื่นไม่เอาตื่น
ไม่ใช่ตื่นแบบยึดสติ ตื่นให้เลยตัวเลยตนไปอย่างนั้น” นี่ก็หลวงตำจ้ำ
สอนอยู่ทุกวันเจ้ำค่ะ
ข้อควำมข้ำงตนยัง “หลง” อยู่ในขันธ์อยู่ ยังหลงรู้หลงเห็นอยู่เจ้ำค่ะ
ยังเป็นโมหะอวิชชำ หลงในขันธ์ และเป็นตัณหำอุปำทำน ยึดติดเกำะเกี่ยว
ขันธ์เป็นที่ตั้ง มุ่งหวังตั้งเอา จ่อจ้องอยู่ในขันธ์ ไม่พ้นขันธ์ ไม่พ้นทุกข์ จึงยัง
ไม่นิโรธนิพพำน ก�ำหนดรู้ ก�ำหนดเห็น ฯลฯ เป็นกรรมเข้ำไปซ้อนขันธ์
เป็นเจตนำกรรม เป็นกรรมเข้ำไปซ้อนมโน จึงขัดแย้งต่ออนัตตำเจ้ำค่ะ
และไม่ตรงต่อพระสัจธรรมเนื้อหำพระนิพพำนเจ้ำค่ะ
พระพุทธเจ้ำทรงสอนพระพำหิยะให้ “สักแต่ว่า” กำรสอนให้รู้คิดดูคิด-เห็นคิด เห็นคิดแล้วไม่ทุกข์นั้นเป็นกำรหลงเอำอัตตำเข้ำซ้อนอนัตตำ
หลงเอำกรรมซ้อนมโน มโนมีกรรม เป็นกำรหลงสร้ำงเหตุสมุทัยและเสวย
วิบำกเกิดภพชำติเสียเอง โดยหำรู้ตัวไม่ว่ำตัวเองนั่นแหละก�ำลังหลงสร้ำง
และเสวยวิบำกเสียเอง
มี ค นหลงปฏิ บั ติ บ� ำ เพ็ ญ หลงเจริ ญ สติ ธ ำตุ ขั น ธ์ เ ช่ น นี้ กั น มำก
นิพพำน ไม่เนื่องด้วยอัตตำกำย-จิต ธำตุขันธ์ แต่นิพพำน วิมุติหลุดพ้น
จำกธำตุขันธ์ด้วยขันธวิมุติ วิมุติติญำณทัสสนะ ไม่ติดรู้ -ตัดตัวรู้ -จึงตรัสรู้
Admin. XiangLing
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๒๕. สร้างเงื่อนไขเงื่อนปมให้ชีวิต
เป็นเหตุสมุทัยตัณหา เกิดทุกข์
เรื่องกำรศึกษำของชำติ เด็กและเยำวชนของชำติ “เด็กเลิกแข่งกัน
เรียน หันมาช่วยกันพัฒนาตนเอง ช่วยกันเรียนรู้ ครูเลิกสอนแต่เนื้อหา
หันมาพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี ผู้ปกครองเลิกสนใจเกรดเฉลี่ย หันมา
สนใจความสามารถลูก แค่นี้ประเทศก็เปลี่ยนแล้วครับ” จำกบทควำม
กล่ำวถึงตัวมุ่งหวังตั้งเอำ จริงจังแข่งขันดันเข้ำใส่ชีวิต ควำมพำกเพียรมี
มำนะพยำยำม ก�ำหนดชีวิตเป้ำหมำยโครงกำร สร้ำงเงื่อนไขเงื่อนปมให้ชีวิต
ต้องผูกพันผูกมัดรัดเหนี่ยวเกี่ยวพันติดยึดเหนียวแน่นไว้กับโลก เป็นเหตุ
สมุทัยตัณหำเกิดทุกข์ มีวิบำกที่ล�ำบำก ตัวมุ่งหวังตั้งเอำ เป็นควำมหลงของ
สรรพสัตว์ ที่หลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรม เกิดภพชำติชั้นภูมิรองรับ
หลงเวียนว่ำยตำย-เกิดในวัฏฏะไม่จบสิ้น
จึงให้เลิกแข่งขัน เลิกสนใจ เลิกมุ่งหวัง เลิกจริงจังตั้งเข้ำใส่ ก็คือ
เลิกเหตุสมุทัยตัณหำ ชีวิตก็ง่ำยขึ้น หำกเลิกแข่งขันคตินิยม บริโภคนิยม
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สังคมนิยม ใช้ชีวิตเรียบง่ำย ใช้ชีวิตแต่พอดีตำมธรรมดำธรรมชำติ พอใจ
ตำมมี-ยินดีตำมได้ ไม่มำกเรื่อง เรื่องไม่มำกในควำมเป็นควำมอยู่-หำอยู่
หำกิน ไม่ตั้งเอำ มักน้อย-สันโดษ ก้นพอนั่ง-หลังพอนอน กระเพำะน้อยๆ
กินอยู่พอดีพอประมำณ วำงใจให้เป็น พึงมีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวาง ชีวิต
จะไม่ทุกข์มำกนัก
พึงขอขมำกรรม-คลำยกรรม ประกำศสละ-ประกำศถอน ตัวมุ่งหวัง
ตั้งเอำมำ ทั้งทำงโลกและทำงธรรม ถ้ำได้ขุดรำกถอนโคน เหตุสมุทัยกำรยึด
ติดสรรพสิ่งทั้งปวงออกเสียและบ่อยๆ จิตย่อมคลำย กรรมก็คลำยวิมุติ
หลุดพ้นเป็นอิสระจำกทุกข์ทั้งปวง
Admin. XiangLing
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๒๖. ทุกชีวิตล้วนรักสุขเกลียดทุกข์ แต่เราเลือกไม่ได้
เพราะ “กรรม” ที่เราสร้างไว้เอง
ชีวิตที่เรำเลือก เอำดังใจยึดได้หรือไม่? “มีรักก็หมดรักได้ มีสุขก็
หมดสุขได้ มีทุกข์ก็หมดทุกข์ได้ จึงขอให้คิดและเลือกว่า ควรจะมีหรือไม่มี
อะไรที่ไม่ทา� ร้ายตัวเองซ�า้ ๆ ด้วยการตอกย�า้ เรื่องราวที่ไม่ชอบใจ-ไม่ถูกใจ”
จำกเพจหนึ่ง
ถ้ำหำกมีลูกหลำนญำติมิตรมำถำม ท่ำนจะแนะน�ำสัจธรรมชีวิตที่
ไม่ทุกข์นี้ว่ำอย่ำงไร?
พบเจอกันเป็นวิบำกกรรมเก่ำ เพรำะมีกรรมเกี่ยวเนื่องกันมำถึงได้
มำเจอกัน ส่วนเจอกันแล้วรักใคร่ชอบพอ หรือเกลียดชังกันนั้นเป็นวิบำก
กรรมใหม่ รักเกิดจากวิญญาณของเรำที่ไปรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
แล้วถูกตำ ต้องใจ พึงพอใจในขันธ์ของผู้อื่น ทุกชีวิตล้วนรักสุขเกลียดทุกข์
แต่เรำก็เลือกไม่ได้
เพรำะทั้งสุขและทุกข์นั้นเกิดจำกกรรมที่เรำสร้ำงมำ
ตัวเรำเป็นคนสร้ำงเหตุเหล่ำนั้นไว้เอง ทุกข์ก็ช่ำง สุขก็ช่ำง ชีวิตเป็นอนิจจัง
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ของชั่วครำว ทุกข์ก็ชั่วครำว สุขก็ชั่วครำว ยอมรับแล้วปล่อย ทุกอย่ำงมันมี
วำระในตัวของมันเอง อย่ำหลงไปยึดติดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่ให้คลำยออก
ด้วยกำรขอขมำกรรม ขออโหสิกรรม คลำยควำมยึดติดจำกสรรพสิ่งด้วย
กำรขอและให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทำน เป็นทำนวิมุติหลุดพ้นจำกวิบำก
ต่ำงๆ ด้วยกำรขมำกรรม สุข ทุกข์นั้นเป็นเวทนำ เวทนำนั้นเป็นขันธ์ ขันธ์
นั้นเป็นทุกข์ ทุกข์เพรำะกำรเกิด เกิดเพรำะวิบำกกรรม เจตนำกรรม จึงให้
ขอขมำกรรม ขออโหสิกรรมอยู่เนืองๆ
พึงให้ “สักแต่ว่ารู้ เห็น ฯลฯ แล้วปล่อยวาง” วิญญำณตัวรู้เกิด
เพรำะเห็นรูป เพรำะมีรูปวิญญำณจึงเกิด สังขำรกำรปรุงแต่งก็เกิดตำม
สัญญำจ�ำได้รู้หมำยก็ทำ� งำน เวทนำสุขทุกข์ก็เกิดตำมมำอีก ควำมรักก็เกิด
จำกกระบวนกำรนี้ จึงสรุปได้ว่ำ ความรักนั้นเป็นทุกข์มีวิบำกกรรมทั้งเก่ำ
และใหม่ร่วมกัน จึงให้หมั่นขอขมากรรมและอโหสิกรรมต่อกัน เพื่อคลำย
ออกจำกกำรหลงในรูปในขันธ์ของกันและกัน เพรำะหลงในรูปและขันธ์
เจตนำกรรมจึงเกิดเป็นพ่อแม่-ลูก สำมี-ภรรยำ ญำติมิตรสหำยกัน ก็พึง
ไม่ยึดติดกัน ให้สักแต่ว่ำกันไป ก็จะไม่ต้องทุกข์กับชีวิตมำกนัก ชีวิต
ไม่จริง จึงอย่ำจริงอย่ำจังกับมันมำกเกินพอดี ไม่รักไม่ชัง แต่ให้ท่ำมกลำง
สว่ำงบริสุทธิ์ต่อกันไป สรรพสิ่งในโลกล้วนเสื่อมสิ้นสลำยคลำยตัวของ
สรรพสิ่งเองอยู่ตลอดเวลำ ไม่อยู่ในอ�ำนำจดังใจให้ยึดเอำถือเอำได้เลย
ชีวิตจึงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ย่อมเป็นไปตำมกฎกรรม จะเลือกเอำข้ำงใด
แต่อย่ำงเดียวไม่ได้ ด้วยเหตุสรรพสิ่งผันแปรอยู่ตลอดเวลำ ไม่เป็นไป
ดังใจยึด พึงท่ำมกลำงไม่เลือกข้ำง ไม่ขัดแย้งกับกฎกรรม พึงวำงใจให้เป็น
ชีวิตจะง่ำยขึ้น “ชีวิต จึงเลือกไม่ได้ดังใจยึด”
Admin. XiangLing
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๒๗. มนุษย์ทุกข์ เพราะ “เห็นแก่ตน”
มนุษย์ทุกข์เพรำะ “หลงตั้งเอา” เพรำะ “เห็นแก่ตัวแก่ตน” แล้ว
เข้ำไปยึดเอำในสิ่งที่มันยึดเอำไม่ได้ เมื่อมันไม่ได้ดังใจยึด มันจึงเป็นทุกข์
ทุกสิ่งทุกอย่ำง หรือ สรรพสิ่งในโลกล้วนยึดเอำไม่ได้ ธรรมชำติธรรมดำ
ของโลกล้วนสมมุติชั่วคราวแต่ยึดเอาไม่ได้ แต่มนุษย์กลับหลงจริงจังเข้ำไป
ยึดเอำสรรพสิ่ง ทั้งภำยในกำยจิต และภำยนอกกำยจิต รวมถึงหลงเข้ำไป
ยึดเอำจริงจังในกำยจิตของคนอื่นรอบๆตัวเองด้วย
ควำมทุกข์จึงเกิดขึ้นเพรำะหลงเข้ำไปยึดเอำจริงเอำจังในสิ่งที่ยึดเอำ
ไม่ได้ หลงผิดเข้ำไปขัดแย้งต่อรองอ้อนวอนร้องขอให้เห็นแก่ตัวแก่ตน คน
อื่นๆรอบข้ำงต่ำงก็หลงตั้งเอำและอ้อนวอนร้องขอสรรพสิ่งที่ยึดเอำไม่ได้
ขอให้เห็นแก่ตัวแก่ตนของแต่ละตนเช่นเดียวกัน ในครอบครัว-ชุมชนสังคมมนุษย์น้อยใหญ่ไปจนทั้งโลก มนุษย์โลกต่ำงก็ ”หลงมุ่งหวังตั้งเอา”
เพื่อเห็นแก่ตัวแก่ตนและพวกพ้องของตน ควำมดิ้นรนขัดแย้งของแต่ละคน
แต่ละหมู่เหล่ำ แต่ละถิ่น-บ้ำน-เมือง-ประเทศ-ชำติเชื้อเผ่ำพันธุ์ ระหว่ำง
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มนุษย์สัตว์ในโลกด้วยกันเอง และระหว่ำงมนุษย์ในโลกกับธรรมชำติ ที่
ไม่ยอมรับความเป็นไปของธรรมชาติ ที่ยึดสรรพสิ่งเอำไว้ไม่ได้ ปัญหำหรือ
ควำมทุกข์เดือดร้อน ควำมวิปริตผิดธรรมชำติจึงเกิดขึ้นแก่โลกและสัตว์
โลก ดังที่เกิดเป็นปรำกฏกำรณ์ให้รู้เห็นอยู่ทุกวันขณะนี้ ไม่ว่ำจะเป็นภัย
จำกธรรมชำติ และภัยอันเกิดจำกมนุษย์และสัตว์โลก แท้จริงแล้วธรรมชำติ
ไม่เคยมีภยั มำก่อน มันผันแปรเสือ่ มสลำยคลำยตัวของมันเป็นปกติธรรมดำ
ธรรมชำติของมันเองอยู่เป็นนิจกำล เป็นสมดุลของธรรมชำติธรรมดำของ
มันเอง แต่มนุษย์สตั ว์หลงเข้ำไปขัดแย้งไม่ยอมรับควำมผันแปรของธรรมชำติ
ของโลก หลงเข้ำไปเปลี่ยนแปลงแต่งเติม ด้วยหลงตั้งเอาสนองความเห็น
แก่ตัวแก่ตน ควำมสมดุลธรรมชำติจึงเสียไป “ตัวหลงมุ่งหวังตั้งเอา” เพื่อ
สนองควำมเห็นแก่ตัวแก่ตน จึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้ำดับเหตุแห่งทุกข์เสีย
ได้ด้วยดับตัวมุ่งหวังตั้งเอำ ทุกข์จงึ ดับ
องค์สัมพุทธะท่ำนตรัสรู้เห็นแจ้งสัจธรรมนี้เมื่อ ๒,๖๐๔ ปี ล่วงมำ
แล้วในคืนวันเพ็ญเดือนหก ภำยหลังตรัสรู้แล้ว จึงทรงตรัสสอนถึงเหตุและ
ควำมดับเหตุ เหตุเกิดจำก “ตัวมุ่งหวังตั้งเอา หรือตัณหา เพื่อสนองความ
เห็นแก่ตวั แก่ตน” ดับเหตุ จึงพึงดับหรือยุติหรือหยุดตัณหำ และจะหยุด
ตัณหำเสียได้ ก็ด้วยให้พึงคลำยจิตเสีย ด้วยคลำยตัณหำตัวมุ่ง ด้วยกำร
ประกาศสละ-ถอน
ขุดรำกถอนโคนทั้งทำงโลกกำมคุณสุนทรียอำรมณ์
และทำงธรรมมุ่งปฏิบัติบำ� เพ็ญเพื่อหวังในมรรคผลนิพพำน เมื่อรำกแห่ง
ตัณหำถูกขุดถอนทิ้งเสียแล้ว เหตุแห่งทุกข์จึงดับ ส่วนวิบำกกรรมเก่ำ พึง
ขอขมำให้เป็นอโหสิกรรมและอุทิศบุญทิพย์ชดใช้หนี้กรรม พึงยอมรับไม่พึงขัดแย้งกับกฎธรรมชำติของอนิจจัง ขณะที่เสวยวิบำกอำรมณ์กระทบ
เห็น ได้ยินฯ รู้เห็น-รับรู้รับทรำบใดๆ ให้พึงสักแต่ว่ำ ยอมรับ-ไม่ตัดสิน
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เลือกข้ำง-ท่ำมกลำงวำงเฉยอุเบกขำสุญญตำไป ถ้ำได้ขอขมำกรรม-เทน�้ำ
อุทิศบุญเป็นอำจิณบ่อยๆเนืองๆ กรรมจะคลำยง่ำย จิตคลำยง่ำย นิพพำน
เป็นผลอันเกิดจำกกำรคลำยตัวของอนัตตำจิต ชีวิต เกิดแต่กรรม ก็อนิจจัง
เป็นสมมุติชั่วครำว ไม่ยั่งยืน จึงไม่พึงจริงจังตั้งใส่ ไม่ดันเข้ำใส่กับชีวิต
ไม่มุ่ง ไม่หวัง ตั้งเอำมำด้วยตัณหำ ไม่พึงยึดติดกับสรรพสิ่งใดๆ ในโลก
แม้คบหำสมำคมสัมพันธ์ เป็นพ่อแม่-ลูก สำมี-ภรรยำ ญำติสนิทมิตรสหำย
กัน ก็พึงสักแต่ว่ำกันไปแต่พอดี แต่ไม่ยึดไม่ติด ไม่หลงสร้ำงกรรมให้เสวย
วิบำกต่อกันให้ทุกข์อีก พึงมีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวำง วำงใจให้เป็น ชีวิตจะได้
“ไม่ต้องทุกข์มากนัก”
Admin. XiangLing
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๒๘. เมื่อคุณท้อ คุณจะลุกขึ้นสู้ อย่างไร?
“เมื่อคุณเหนื่อยล้า ท้อแท้ และเสียน�า้ ตา คุณลุกขึ้นมาต่อสู้กับมัน
ได้อย่างไร?”
ตอบ ไม่สู้เจ้ำค่ะ ยอมรับแล้วหันกลับมำส�ำรวจตัวเองว่ำ “เราหลง
เข้าไปยึดอะไร?” แล้วก็คลำยตัวหลงนั้น ปล่อยวำงมันลง อย่ำงเช่นทะเลำะ
กับสำมีบ่อยมำก ตอนแรกๆ ก็จะร้องไห้ เฝ้ำถำมตัวเองว่ำ “กรรมอะไร
ของเรา” ขออโหสิกรรมเช้ำเย็น กรำบเท้ำขออโหสิก็ยังเคย แต่มันก็ยัง
เป็นเหมือนเดิม จนมำได้รับธรรมทำนจำกพระอำจำรย์เรื่องกำรขมำกรรม
ประกำศสละ-ถอน แล้วมันก็คลำยออกเรื่อยๆ จนปัญญำเกิด จึงระลึก
ได้ว่ำเรำไปเฝ้ำมอง ตั้งจ้องจะให้เขำท�ำให้ได้ดั่งใจเรำ พอไม่ได้ดั่งใจเรำ
เรำก็จะเหนียวแน่นอยู่กับควำมโกรธของตัวเอง ไม่เคยคลำยควำมโกรธ
ไม่เคยลดละตัวตนในตัวเรำเอง เรำต่ำงหำกที่ไม่เคยยกโทษอโหสิกรรม
ให้กับเขำเลย เรำได้แต่ร้องขอให้เขำยกโทษอโหสิกรรมให้เรำ ในขณะที่เรำ
เหนียวแน่นในอำรมณ์โกรธ เรำไม่เคยปล่อยวำงอำรมณ์ตัวเองลงเลย
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ทุกวันนี้เขำอยำกท�ำอะไร อยำกพูดอะไร เรำก็ช่างๆไป สักแต่ว่ารู้ เห็น
ได้ยิน ฯลฯ แล้วละออกทันที เน้นนะว่าทันที หน้ำที่เรำมีท�ำอะไรก็ท�ำๆไป
บำงครั้งก็ให้ธรรมทำนกับเขำ จับมือ shake hand โสวๆๆ อโหสิๆๆ ก่อน
นอนทุกวัน
จำกประสบกำรณ์ ท�ำให้เข้ำใจเรื่องกำรขอและให้อโหสิกรรมอย่ำง
แท้จริง คือ จิตเรำจะต้องคลายออกจากกิเลสนั้นๆ ได้จริง ไม่ว่ำจะโลภ
โกรธ หลง คลำยจำกอำรมณ์นั้น อย่ำงหมดจิตหมดใจจริงๆ กรรมที่มตี ่อ
กันจึงเป็นโมฆะกรรม จบไป ดับไป ในขณะนั้นเลย
ถำมว่ำท�ำไมมนุษย์เรำต้องทุกข์ เหนื่อยล้ำ ท้อแท้ เสียใจและน�้ำตำ
หมดก�ำลังใจที่จะมีชีวิตต่อไป ท�ำไมต้องทุกข์ด้วย ท่ำนพอที่จะให้ค�ำแนะน�ำ
สัจธรรมชีวิตแก่คนก�ำลังทุกข์อย่ำงไร ?
ตอบ ทุกเหตุแห่งควำมทุกข์เกิดขึ้นเพรำะหลงเจ้ำค่ะ เพรำะหลง
เข้ำไปยึดในสรรพสิ่งที่มันเป็นอนิจจัง จึงท�ำให้ทุกข์และทนอยู่ยำก เจ้ำค่ะ
แนะน�ำให้แก้ที่ตัวเองเจ้ำค่ะ เพรำะตัวเรำนี่แหละเจ้ำค่ะ ทุกข์ถึงเกิด คนทุก
คนเกิดแต่กรรม (กรรมจ�ำแนกสัตว์) จึงให้ขอขมำกรรม ขออโหสิกรรมก่อน
ให้จิตคลำยจำกควำมมืดบอดแล้วมองเห็นกรรมของตัวเอง เห็นกรรมจึง
ธรรม เห็นธรรมแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่ำจะต้องแก้ไขอย่ำงไร เปลี่ยนแปลง
และปล่อยวำงอย่ำงไรเจ้ำค่ะ คลำยออกจำกควำมหลงได้ ก็คลำยออกจำก
ทุกข์ได้เจ้ำค่ะ พระพุทธองค์ทรงกล่ำวไว้ว่ำ “แสวงหาเหตุเหมือนแสวงหา
เม็ดทรายในเจ็ดคาบสมุทร” พึงยอมรับแล้วดับที่ตัวเรำเจ้ำค่ะ
ถึงผู้อ่านทุกท่ำน สัจธรรมค�ำสอนทั้งหมดทั้งมวลทรงสอนให้
แก้ทุกข์ ให้หลุดพ้นออกมำจำกทุกข์ ทั้งขณะที่ยังด�ำรงและใช้ชีวิตธำตุขันธ์
และสมุจเฉทเด็ดขำดเมื่อขันธนิพพำน ค�ำถำมข้ำงต้นต้องขออนุโมทนำ
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เพจ jellywalker ที่ยกและเปิดประเด็นธรรมะให้ได้มีโอกำสน�ำสัจธรรม
ค�ำสอนมำเกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่สังสำรวัฏต่อไปและก็ดูเหมือนธรรมะ
จัดสรรให้คล้องจองลงกันได้อย่ำงปำฏิหำริย์ ที่มีสมำชิกท่ำนหนึ่งได้บรรลือ
สัจธรรมนิพพำนเนื้อหำแห่งควำมไม่ยึดติดได้อย่ำงไพเรำะงดงำมบริสุทธิ์
บริบรู ณ์ตวั อย่ำงทีเ่ ธอยกมำกล่ำว สำมำรถน�ำเอำไปปรับใช้กบั ชีวติ ยุคปัจจุบนั
ของผู้คนที่ก�ำลังมีควำมทุกข์ให้หลุดพ้นจำกทุกข์ได้อย่ำงแท้จริง ขอชื่นชม
ขออนุโมทนำทั้งเจ้ำของเพจและท่ำนผู้วิสัชชนำสัจธรรมอันจะเป็นปรมัตถ
ประโยชน์ให้แสงแห่งพระสัจธรรมพ้นทุกข์แห่งพุทธอรหันต์คงฉำยแสงเจิด
จรัสอยู่กับสังสำรวัฏสืบไป
เย ธัมมำ เหตุปัปภวำ เต สัง เหตุง ตถำคโต เย สัญ จ โย นิโรโธ
จ เอวัง วำที มหำสมโณฯ
สิ่งใดเกิดแต่เหตุ ทรงตรัสเหตุและควำมดับเหตุ พระมหำสมณ
พุทธเจ้ำ มีปรกติทรงตรัสสอนอย่ำงนี้ฯ ทุกข์เกิดแต่เหตุที่หลงเข้ำไปยึดเอำ
ในสิ่งที่ยึดเอำไว้ไม่ได้ พึงดับเหตุที่หลง เข้ำไปยึด เหตุดับ ทุกข์จึงดับ
พึงวำงใจให้เป็น-พึงมีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวาง
Admin. XiangLing
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๒๙. เอาชนะตนเอง ก็คาอัตตาตนเอง
ไม่จบ ปล่อยวาง จบ
มีโอวำทธรรมค�ำสอนจำกพระเถระว่ำ “ให้สอนตัวเอง ให้เอาชนะ
ตัวเอง ไม่ต้องเอาชนะผู้อื่น” เป็นค�ำสอนให้พ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่ และ
ถ้ำหำกท�ำตำมด้วยกำรให้เอำชนะตัวเอง จะพ้นทุกข์ได้จริงหรือ? หำกเป็น
ท่ำนจะเป็นกัลยำณมิตรแนะน�ำบุตรหลำนญำติมิตรอย่ำงไรที่ไม่ให้เขำใช้
ชีวิตที่ไม่ต้องทุกข์มำกนัก
ตอบ สัจธรรมค�ำสอนนิพพำนพ้นทุกข์ คือ เนื้อหำความไม่ยึดติด
ด้วยอุปำทำนตัณหำ เป็นปรมัตถประโยชน์ นอกเหนือประโยชน์ชำตินี้ชำติหน้ำ ตำมค�ำสอนที่ให้สอนตัวเอง และให้เอำชนะตัวเองนั้น เป็นค�ำสอน
ที่มุ่งหวังตั้งเอำประโยชน์ชำตินี้และชำติหน้ำ เป็นธรรมะขั้นวัฏฏะทุกข์ ยัง
52

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ไม่พ้นไปจำกทุกข์ กำรมุ่งเอำชนะตัวเองยังมีอัตตำตัวตนที่มุ่งเอำด้วยตัณหำ
อันเป็นเจตนำกรรมซ้อนมโน กรรมซ้อนธรรม อัตตำซ้อนอนัตตำ อันเป็น
ทุกข์มีภพชำติไปเกิดอีก สัจธรรมค�ำสอนปรมัตถประโยชน์นิพพำน เนื้อหำ
ไม่ยึดติดสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกไม่เนื่องด้วยกำย-จิตอัตตำตัวตน และ
เจตนำกรรม แต่พึงให้สักแต่ว่ำ ปล่อยวำง ยอมรับอำรมณ์วิบำกกรรมเก่ำ
และไม่หลงสร้างเหตุสมุทัยใหม่อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นอีก
มีค�ำถำมว่ำ ถ้ำท่ำนเดินไปตำมถนนแถวตลำด บังเอิญถูกสุนัข
จรจัดกัดเข้ำทีน่ อ่ ง จึงเดินกลับไปทีร่ ถคว้ำปืนออกมำยิงสุนขั ตำย ถูกต�ำรวจ
แจ้งข้อหำด�ำเนินคดี ท่ำนคิดว่ำท่ำนท�ำถูกต้องแล้วหรือไม่ หำกย้อนเวลำได้
ท่ำนจะท�ำอย่ำงไรเมื่อถูกสุนัขกัด?
ตอบ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นถูกสุนัขกัดไม่ใช่เหตุบงั เอิญหรืออุบติเหตุ
แต่เป็นเหตุที่ต้องอุบัติ เพรำะสิ่งที่ได้รับกระทบทุกอำรมณ์ล้วนเป็นวิบาก
กรรมเก่า เป็นวิบำกจิต จะห้ำมไม่ให้เกิด ห้ำมไม่ได้ จึงให้พึงยอมรับว่ำ
เรำถูกสุนัขกัดเพรำะเป็นกรรมเก่ำของเรำ ให้สักแต่ว่ำ ให้จบ-ให้ช่ำงท่ำมกลำงวำงเฉยอุเบกขำสุญญตำไป ไม่ตัดสินไม่เลือกข้ำง ให้ยอมรับ
ให้รู้จักวางใจให้เป็น ไม่หลงสร้ำงและเสวยกรรมใหม่ขึ้นมำอีก ดังเช่นที่เอำ
ปืนไปยิงสุนัขตำยนัน้ เป็นกำรไม่ยอมรับว่ำทีถ่ กู สุนขั กัดนัน้ ก็เคยท�ำกรรม
กับสุนัขนี้มำก่อน สุนัขมันไม่ได้กัดทุกคน แต่มันกัดเพรำะมีเหตุมำแต่อดีต
มันพยำบำทอำฆำตจองเวรมำทวงหนี้กรรมเอำคืน ถ้ำยอมรับได้อย่ำงนี้
เรื่องก็จบง่ำย เป็นกำรคลำยกรรม อโหสิกรรม วิมุติกรรม จบกรรมไปแล้ว
แต่ถ้ำหำกน�ำเอำค�ำสอนข้ำงต้น ที่พระเถระท่ำนสอนให้เอำชนะใจตนเอง คือ
ให้ระงับโทสะ ดังนี้ยังไม่หมดอัตตำตัวตน ที่เข้ำไประงับโทสะเพื่อเอำชนะ
ใจตัวเอง ยังเป็นเจตนำกรรมอยู่ ไม่หมดอัตตำ แต่สัจธรรมค�ำสอนให้พึง
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สักแต่ว่ำ ปล่อยวำง-ยอมรับ-ช่ำง-จบ ไม่เป็นกรรมเจตนำ อัตตำตัวตน
ไม่มี เป็นปรมัตถประโยชน์นิพพำน เป็นควำมต่ำงของค�ำสอนระดับวัฏฏะ
ที่ให้เอำชนะใจตัวเอง กับวิวัฏฏะควำมคลำยจิตวำงใจ ปล่อยวำงและ
ยอมรับ พึงหมั่นคลำยจิตวำงใจขออโหสิกรรม ขมำกรรมบ่อยๆเนืองๆ
พึงวำงใจให้ เป็นชีวิตจะไม่ต้องทุกข์มำกนัก ให้พึงใช้ “อโหสิโสววโสวว” กับ
ทุกกรณี ยำมตกอยู่ในที่คับขัน หรือกลัวภัยอันตรำย-ถอนคนถูกคุณไสย
หรือถูก จิตญำณซ้อน ฯลฯ หรือแม้ขณะพบเจอคนสัตว์ หรือยำมปกติก็ให้
ใช้ได้ตลอดจนลมหำยใจเฮือกสุดท้ำยชีวิตนี้ แล้วอุทิศบุญ “ขอให้มีส่วน
แห่งบุญข้าฯ ทั่วๆกันฯ” ผำยมือส่งพลัง
Admin. XiangLing
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๓๐. ชีวิตไม่จริง คืออะไร?
ชีวิตไม่จริง จึงอย่ำจริงจังมำกเกินพอดี หมำยถึงอะไร?
ชีวิตไม่จริง คือ เป็นสมมติมำยำ เกิด-ตำยไม่จริงเพรำะจิตไม่เคย
ตำย ที่เรำพูดกันว่ำ คนตำย นั่นเป็นสมมติมรณะว่ำ “ตาย” แต่แท้จริงเป็น
“ตายโดยสมมุติ” เพรำะจิตดวงสุดท้ำยชำตินี้ดับ จิตเกิดสืบต่อในร่ำงใหม่
ทันทีเป็นสันตติโดยปรมัตถ์ เปลีย่ นร่ำงใหม่เลวหยำบ-ประณีตใน ๓๑ ภูมนิ นั่
แหละ สุดแต่วบิ ำกส่งไป ทรงตรัสว่ำ ภูมิที่สัตว์ไม่เคยไปเกิดเลยนั้นไม่มี
(ยกเว้นสุทธำวำสภูมิ ๕ ชั้นของพรหมอนำคำมีไปเกิดแล้วนิพพำนที่นั่น)
ส�ำหรับพระอรหันต์ จิตดวงสุดท้ำยดับขันธ์ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่เกิดอีก
เว้นแต่พระอรหันต์โพธิสัตว์ที่มีปณิธานโปรดสัตว์สังสารวัฏ ท่ำนก็จุติ
เคลื่อนลงมำปฏิสนธิเรื่อยไปเป็นมหำอรหันต์มหำโพธิสัตว์ จนรวมบำรมี
ขั้นองค์มหำบำรมี ก็จะอุบัติตรัสรู้พระสัมโพธิญำณในพุทธันดรใดพุทธันดร
หนึ่งในอนำคตกำลข้ำงหน้ำ
พระอรหันต์ที่ดับจิตไม่ขอเกิดอีกด้วยสลด
สังเวชในกำรเกิดว่ำ เป็นทุกข์ กับไม่อำจที่จะทนต่อมำนะทิฏฐิของสัตว์
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ภำยหลังอำจเปลีย่ นปณิธำนกลับมำช่วยองค์มหำบำรมีโปรดสังสำรวัฏได้อีก
ตรำบเท่ำที่สังสำรวัฏยังคงมีอยู่ ควำมยุ่งยำกต้องเผชิญกับวิบำกมำนะทิฏฐิ
ของสรรพสัตว์บำงครั้งต้องรับวิบำกแทนสรรพสัตว์ก็มี ท�ำให้พระอริยเจ้ำ
ทั้ ง หลำยเป็ น ส่ ว นมำกสลดสั ง เวชขอดั บ ขั น ธ์ ไ ม่ ตั้ ง ปณิ ธ ำนขอโปรด
สรรพสัตว์
ส�ำหรับกำรตรัสรู้ตำม-จบตำม วำงตำม-ว่ำงตำมพุทธอรหันต์
อันพุทธะ-มหำพุทธะ-อรหันต์-มหำอรหันต์ โพธิสัตว์ท่ำนตรัสรู้ไว้ให้แก่
สังสำรวัฏนั้น เรียบไร้ ไม่ยำกไม่ง่ำย ถ้ำคลำยจิตคลำยกรรม ถูกวำระโอกำส
ถูกฝำถูกตัวศิษย์ครูอำจำรย์เกื้อกูลกันมำ จึงให้ตั้งปณิธำนจบสังสำรวัฏ
เอำเถิดฯ
ชีวิตอำจจริงโดยสมมุติ แต่ชีวิตไม่จริงโดยปรมัตถ์ เพรำะว่ำ
สรรพสิ่งในโลกล้วน “อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา” จึงทรงเตือนว่ำ ชีวิตเกิด
ตำย ไม่จริง จึงอย่ำจริง อย่ำจัง จริงจังเป็นปัจจัยให้เกิดควำมหลงเป็น
เจตนำกรรม เป็นตัวมุ่งหวังตั้งเอำก�ำหนดเป้ำหมำยโครงกำรชีวิต หลงเข้ำไป
รู้และยึดติดในอุปำทำนตัณหำ ยึดติดตัวรู้เป็นตัวทุกข์ก่อให้เกิดภพชำติ
ไม่สิ้นสุด ชีวิตจึงไม่พึงจริงจังอยู่กับความหลง ให้พึงสักแต่ว่ำ คือ อย่ำ
จริงจัง ไม่เจตนำจริงจัง ไม่เป็นกรรมเอำไปเกิดอีก ชีวิตอนิจจังชั่วครำว
ผันแปร เสื่อมสลำยคลำยหลุด ยึดเอำไม่ได้ ไม่ยั่งยืน ชีวิตจึงเป็นทุกข์ และ
ไม่อยู่ในอ�ำนำจบังคับบัญชำ ไม่เป็นใหญ่จ�ำเพำะอัตตำของผู้ใด จึงว่ำงเปล่ำ
จำกอัตตำ มีตนที่ไม่ใช่ตน ชีวิตจึงไม่จริง ถ้ำจริงก็จะต้องอยู่ในอ�ำนำจ
บังคับได้ว่ำ จงอย่ำเสื่อมสลำยผันแปร และจงอย่ำทุกข์ให้ทนอยู่ได้ยืนนำน
แต่ “ชีวิตไม่จริง”
Admin. XiangLing
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๓๑. หลงสร้างและเสวยวิบากกรรม
ก็ไม่ต่างจากถูกจองจ�า
“หลายคนเปรียบเปรยการตั้งครรภ์ว่าไม่ต่างอะไรกับการถูกจองจ�า
อยู่ในคุก เพราะสิ่งที่ผู้หญิงอุ้มท้องท�าได้นั้นมีจา� กัดเหลือเกิน แล้วลูกใน
ท้องล่ะ เด็กคนนั้นจะคิดแบบเดียวกันไหม หรือต่างฝ่ายต่างก็เฝ้ารอให้
ตัวเองได้หลุดพ้นจากพันธนาการทางร่างกายเสียที” ข้อควำมจำก daily.
rabbit.co.th/ภำพกำร์ตูนเสียดสีสังคม
กำรหลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรมมีชั้นภูมิเกิดรองรับ ก็ไม่ต่ำง
จำกกำรถูกจองจ�ำเป็นไปต่ำงๆกันตำมกรรมที่สร้ำง สัตว์โลกมีก�ำเนิดเป็น
๔ อย่ำงได้แก่ สังเสทชะในเถ้ำไคล พวกไวรัสแบคทีเรีย โอปปะปาติกะใน
ภำคทิพย์ อัณฑชะในไข่ และชลาภุชะเกิดในครรภ์แตกต่ำงกัน ดังที่
ทรงตรัสว่ำ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตำมกรรม แต่ละก�ำเนิดเปรียบได้กับคุก
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จองจ�ำสัตว์ สภำพเลว ประณีตแตกต่ำงกันไป วนเวียนเป็นวัฏฏสงสำรหรือ
สังสำรวัฏ เป็นวงจรอุบัติ หรือ “วงจรอุบาทว์” อยู่อย่ำงนี้ เป็นกำรหลงสร้ำง
และเสวยวิบำกไม่รู้จบอยู่อย่ำงนี้ พระสัมมำสัมพุทธะจึงเสด็จลงมำอุบัติ
ตรัสรู้สัจธรรม โปรดสั่งสอนสัตว์ ให้หลุดพ้นออกมำเสียจำกกำรถูกจองจ�ำ
จึงไม่พึงหลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรม ดุจถูกจองจ�ำอีก ชีวิตย่อมเกิดมำ
แต่กรรม เกิดมาก็เพื่อชดใช้หนี้วิบากกรรมเก่า แล้วมนุษย์ผู้หนำแน่นด้วย
กิเลสก็หลงสร้ำงกรรมใหม่เป็นวิบำกเอำไปเกิดอีก วนเวียนว่ำยวัฏฏะอยู่
อย่ำงนี้ไม่รู้ว่ำจะจบเมื่อใด
เกิดเป็นทุกข์ เกิดเป็นเทวดำ ก็ทุกข์อย่ำงเทวดำ เกิดเป็นอะไร ก็
ทุกข์เพรำะสิ่งนั้น จึงอย่ำพึงหลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรมใหม่อีก พุทธะ
ทรงเสด็จลงมำอุบัติตรัสรู้โปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นออกจำกทุกข์ พึงจบ
ชีวิตวัฏฏทุกข์เถิดโดยไม่หลงสร้ำงกรรมใหม่และกรรมเก่ำ พึงขอขมำให้เป็น
อโหสิกรรม อโหสิๆๆ ทุกอย่ำงอโหสิ โสวสววว แต่ละชีวิต เกิดมำแต่กรรม
มำพบเจอกัน ก็ด้วยมีกรรมพ่วงพันสัมพันธ์กันมำแต่อดีต เกิดมำชดใช้
หนี้กรรมแก่กันและกัน และก็หลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรมใหม่ต่อไปอีก
บำงชีวิตก็เกิดมำด้วยวิบำกอวชาตบุตรมำทวงหนี้เอำคืนจำกพ่อแม่ เกิด
ด้วยอนุชาตบุตรเสมอด้วยพ่อแม่ และอภิชาตบุตรเกิดมำด้วยมำชดใช้หนี้
กตัญญูรู้คุณ สนองคุณ ตอบแทน แต่หำกยึดติด จริงจังตั้งต้องเกินพอดี
แก่กันและกัน กลับกลำยเป็นหนี้กรรมแก่กันและกันไปๆ มำๆ วนไปวนมา
ไม่จบ จึงสอนว่ำ คบหำสมำคมกัน ใช้ชีวิตเป็นอยู่ร่วมกัน พ่อแม่-ลูก สำมีภรรยำ ญำติมิตรสหำยรักใคร่ “ไม่พึงยึดติด” พึงให้สักแต่ว่ำ ท่ำมกลำงวำง
ไปแต่พอดี ไม่จริงไม่จัง เพรำะชีวิตก็อนิจจัง ชั่วครำว ชีวิตเกิด-ตำยไม่จริง
เกิดมำชดใช้หนี้กัน ไปๆ มำๆ ไม่จบ พึงจบเสียด้วย ชีวิตก็สักแต่ว่ำ
พึงวำงใจให้เป็น ชีวิตจะไม่ทุกข์มำกนัก
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๓๒. ปล่อยวางท�าอย่างไร?
ปล่อยวำง ไม่ใช่คอยปล่อย หรือคอยวำง และปล่อยวำงก็ฝึกเอา
ไม่ได้ กำรเข้ำไปฝึกกลำยเป็นไม่ปล่อยไม่วำงเสียแล้วแต่กลับเป็นควำมหลง
เข้ำไปเจริญเหตุสมุทัยตัณหำตัวใหม่ โดยไม่รู้สึกตัวเสียเอง เอำอัตตำเจตนำ
กำยจิตเข้ำไปฝึกปฏิบัติบ�ำเพ็ญเข้ำไปเจริญสติปัญญำสมำธิกลำยเป็นกรรม
ใหม่เกิดมีวิบำกเป็นชั้นภูมิเกิดรองรับในวัฏฏะ ๓๑ ภพภูมิ ไม่จบ แต่ปล่อย
วำง-ว่ำงๆ คือจบ ปล่อยวำงไม่หลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรมอีก ปล่อยวำง
ไม่เนื่องด้วยกำยจิตอัตตำ ตัณหำเจตนำกรรม ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ ธรรมก็
อนัตตำธรรม จิตก็อนัตตำจิต อนัตตำจิตก็ของมันเองอยู่แล้ว ไม่พึงกรรม
ซ้อนธรรม ไม่กรรมซ้อนมโน ไม่อัตตำซ้อนอนัตตำ
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๓๓. ยิ่งให้...ยิ่งคลาย
ธรรมทั้งปวงอนัตตำ พึงรวมลงสู่วิมุติหลุดคลำยไม่ยึดติด กำร
ปฏิบัติบ�ำเพ็ญ ขอแยกเป็น ทำน-ศีล-ภำวนำ ดังนี้
ทำน มี ๓ ระดับ คือ ๑.อามิสทานสิ่งของวัตถุทำน เป็นกำรให้ที่
จิตคลำยขั้นต้น ถ้ำเป็นทำนบริสุทธิ์ไม่หวังตอบแทน ยิ่งให้ทำนสิ่งของวัตถุ
หำยำก เช่น อวัยวะร่ำงกำย หรือแม้ชีวิตไม่เสียดำย นี้คลำยสูงสุดขั้น
นิพพำนได้ ๒.ธรรมทาน ชนะทำนทั้งปวง เพรำะให้ปัญญำเข้ำถึงธรรมแต่
ไม่ควรลืมทำนทั้งปวงด้วยควรท�ำให้ครบ ๓.อภัยทาน สูงสุดที่ท�ำได้ยำก
เป็นปรมัตถทำน เช่น อโหสิกรรมแก่กัน จิตคลำยได้มำกกว่ำสรรพทำน
ทั้งหมด “ทานการให้ ท�าแล้วปล่อยวาง ไม่ยึดติดในบุญนั้น ใกล้ชิดน้อม
นิพพานแล้ว”
ศีล ตรงกับบำลีว่ำ วิรัตตี ภำษำไทยคือ วิรัติ แปลว่ำ งด-เว้น กำร
ไม่ติดยึดกับสรรพสิ่งทั้งปวง เป็นขั้นสูงสุดแล้ว ที่มโนใสสะอาดบริสุทธิ์
กำยวำจำอันเป็นศีลย่อมบริบูรณ์มันของมันเอง
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ภาวนา มี ๒ คือ สมถะกับวิปัสสนำ ให้รวมลงสู่ไม่ติดยึดให้
ทั้งหมด คือคลำยจิตออก คือไม่ติด คือหลุด วิมุติทั้งหมด เช่น ศรัทธำวิริยะ-สติ-สมำธิ-ปัญญำ รวมลงสู่ปัญญำวิมุติ สติปัฏฐำนสี่อย่ำง กำยเวทนำ-จิต-ธรรม ปล่อยวำงให้หมด กำยก็ช่ำง เวทนำก็ช่ำง จิตก็ช่ำง ธรรม
ก็ช่ำงฯ
มรรคมีองค์แปด ย่อลงศีล-สมำธิ-ปัญญำ รวมลงปล่อยวำง คลาย
จิตออก ไม่ติดยึดก็หลุด ก็วิมุติ เป็นปัญญำวิมุติ จะเห็นว่ำ กำรปฏิบัติ
บ�ำเพ็ญสำมำรถท�ำได้ ให้ท�าสักแต่ว่าท�า ท�ำไม่ติดยึดเอำบุญกุศลควำมดีท�ำปลงปล่อยวำง โดยสรุป พุทธะทุกพระองค์จะเริ่มบ�ำเพ็ญจำกทำนบำรมี
นี้ขำดไม่ได้ แม้ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงด�ำเนินต่อในขั้นสูงขึ้นไป ได้แก่ ธรรมทำน
และอภัยทำน
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๓๔. หลงไปว่าสุขมีจริงซึ่งเป็นเพียงมายา หลงไปว่าสงบ
มีจริง ก็กลายเป็นหลงธรรม “พึงปล่อยวางเสีย”
เรื่องของ “ความหลง” หลงเอำดี ยึดดี ติดดี ป.สี่ หรือ ด็อกเตอร์
แม้จะโกนหัวห่มผ้ำขำวผ้ำเหลืองก็หลงได้พอกัน อันบุญทำนกำรกุศลแม้แต่
กำรเป็นคนดี สอนให้ดี แล้วก็ยึดติดดี เอำดี ขอนั่นขอนี่เป็นตัณหำเป็น
กรรมมีวิบำกไปเกิด ไม่พ้นทุกข์ แต่ท�ำแล้วก็ให้สักแต่ว่ำท�ำแล้วๆเลย
อย่ำเอำอย่ำยึด นั่นแหละดีแท้ เกิดมำอย่ำหลงนะ อย่ำให้เสียชำติเกิด ปุถุชน
คนที่หนำแน่นด้วยอำสวะ หลงติดยึด อุปำทำนในกำม ๕ รูปรสกลิ่นเสียง
เคียงสัมผัส กอดรัดรึง ที่น่ำยินดีน่ำพอใจติดยึดสุขอำรมณ์ กำมคุณ
สุนทรีย์มีมำก จึงมุ่งหวังตั้งจิตแสวงหำลำภยศบริวำรสรรเสริญสุขมำปรนเปรอ
หลงไปว่าสุขมีจริง แต่สุขเป็นเพียงมำยำคิดเอำว่ำมีสุข ครั้นเบื่อหน่ำย
จึงเข้ำหำพระธรรมแสวงหาสุขสงบจำกพระธรรม หลีกลี้หลบออกจำกทำง
โลกไปหลงธรรมอีก หลงว่ำควำมสงบมีจริง เข้ำป่ำอยู่เขำถ�้ำ หลงไปหำ
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ควำมสงบ หลับตำนั่งสมำธิ จะเอำสงบที่มันไม่มีจริง นี่ก็หลงธรรม คนหลง
ว่ำมีมำก แต่คนหลงทั้งโลกและธรรมมีมำกขึ้นไปอีก
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-สมำธิปัญญำ-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?
แทบจะทุกคนที่พูดถึงแต่ควำมสุข แม้สมำชิกที่เสนอสัจธรรม เข้ำ
มำว่ำ “ชีวิตเปรียบดุจเทียนส่องสว่าง ไม่รู้จะส่องได้อีกนานเท่าไร” ต่อมำ
“การหาอยู่หากิน แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ดุจสลักเสลาลวดลายวิจิตร
บนต้นเทียนทั้งที่ก็รู้ว่าเทียนเผาไหม้ตัวเองไปเรื่อย นับวันมีแต่ใกล้วันที่จะ
ดับลงทุกวัน”
ก็มีค�ำถำมว่ำ เมื่อท่ำนก็รู้ว่ำชีวติ ต้องตำยแน่นอน แท่งเทียนจะต้อง
ละลำยจนหมดทั้งต้น หรืออำจจะดับลงแน่นอน ท่ำนยังมัวแสวงหำและ
แกะสลักลวดลำยอยู่อย่ำงนี้อีกหรือ? คนแต่งค�ำถำมนี้ เขำต้องกำรให้ท่ำน
ทบทวนชีวิตที่เหลืออยู่ ว่ำสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ท�ำก็จะได้ท�ำเสีย เพื่อชีวิตที่เหลือ
อยู่อย่ำงมีควำมสุข เป็นค�ำแนะน�ำตักเตือนให้เจริญมรณะสติระลึกถึงควำม
ตำย
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จึงขอเชิญแชร์ธรรมทำนกันหน่อยว่ำ ชีวิตที่เหลืออยู่ของท่ำนจะท�ำ
อะไร? และท�ำเพื่อชีวิตที่เหลืออยู่อย่ำงมีควำมสุขด้วยใช่ไหม หรือว่ำท�ำเพื่อ
อะไร อย่ำงไร? ท่ำนจะแนะน�ำเพื่อนสังสำรวัฏว่ำอย่ำงไร ควำมสุขของท่ำน
เป็นอย่ำงไรกับชีวติ ทีเ่ หลืออยู่ เมือ่ ควำมสุขก็จะต้องละลำยไปกับต้นเทียน
แล้วท่ำนยังจะใช้ชีวิตที่เหลือและก็จะไม่มีเหลือแน่ๆกับควำมสุขได้อย่ำงไร
อีกทั้งควำมสุขโดยสัจธรรมก็ไม่ได้มีอยู่จริง ทุกสิ่งล้วนอนิจจังอนัตตำ มี
แต่ทุกข์ ค�ำถำมจึงเป็นว่ำ ท่ำนจะท�ำอย่ำงไรกับชีวิตที่เหลืออยู่ และนับวัน
เวลาที่มีแต่จะหมดไปทุกขณะที่หำยใจเข้ำและออก ท่ำนจะท�ำอะไร เพื่อ
อะไร? ที่ตรงต่อสัจธรรมค�ำสอน ค�ำถำมก็กระชับเข้ำมำว่ำ ต้นเทียนละลำย
พร้อมที่จะดับสลำยไปกับลวดลำยที่แกะสลักเสลำวิจิตรบรรจงดุจลำภยศ
สรรเสริญควำมสุขที่แสวงหำมำและมีอยู่ก็จ�ำต้องละทิ้งมันไป ท่ำนจะท�ำ
อะไรกับชีวิตของท่ำน หรือถำมค�ำถำมสั้นๆว่ำ “ชีวิตท่านเกิดมาท�าไม?”
เกิดมำเพื่อที่จะตำยเน่ำตำยเหม็นเท่ำนั้นหรือ? ท่ำนจะเจริญสติ-เจริญมรณำ
นุสติเพื่ออะไร? เจริญแล้วผลคืออะไร? ท่ำนท�ำเพื่อควำมสุขจะเอำควำมสุข
ไปท�ำอะไร? ควำมสุขมีจริงหรือไม่?
ตอบ กำรท�ำเอำเพื่อควำมสุข คือหลงในเวทนำ หลงในขันธ์ มุ่งหวัง
ตั้งเอำสุขมำเพรำะหลงยึดติดในสุข แต่จริงๆแล้วสุขนั่นแหละคือตัวท�ำให้
หลงยึดและเป็นทุกข์เพิ่ม เป็นตัวทุกข์ซะเอง สุขเป็นอนิจจัง ของชั่วครำว
จึงไม่มีอยู่จริง ไม่มีใครยึดไว้ได้ ไม่ได้อะไรจำกกำรยึด มีแต่หลงเข้ำไปยึด
กำรเกิดนั้นเป็นทุกข์ กำรยึดติดในขันธ์นั้นก็เป็นทุกข์ “ชีวิตเกิดแต่กรรม
ก็ต้องใช้กรรมไป” เกิดมำได้มำพบพระพุทธศำสนำแล้ว ก็ควรจะตรงต่อ
พระสัจธรรมจะได้ไม่หลงไปเกิดตำมวิบำกกรรมอีก เจริญทุกอย่ำงคือหลง
มุ่งหวังตั้งเอำ สติคือวิญญำณ ตัวรู้ เจริญสติ-เจริญมรณำนุสติ คือหลง
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ในรู้ ตัณหำตัวมุ่งหวังหลอกจิตให้ปลง แต่ยังไม่ปลงจริงๆ เพรำะยังมุ่งหวัง
ตั้งเอำอยู่ ผลของกำรเจริญคือกำรหลงเข้ำไปสร้ำงวิบำก เสวยวิบำกนั้นๆ
เป็นเจตนำกรรม ท�ำให้ต้องไปวนเกิดตำมกรรมอีก จึงยังไม่พ้นทุกข์ แต่
กลับท�ำให้ทุกข์เพิ่ม สัจธรรม คือ อนิจจัง แปลว่ำ มีแต่เสื่อมสิ้นสลำยคลำย
ตัว ไม่ยึดติดกัน ไม่มีเจริญ มีแต่เสื่อม สรรพสิ่งล้วนอนิจจัง กำยจิต
ก็อนิจจัง รูปธรรม-นำมธรรม สรรพธรรมก็อนิจจัง มีแต่เสื่อม ไม่มีเจริญ
มรณำนุสติ หรืออนุสติ ๑๐ อย่ำง แม้สติปัฏฐำน ๔ อย่ำง เจริญเอำไม่ได้
เป็นอนิจจัง ไม่มีเจริญมีแต่เสื่อมสลำยคลำยตัวมันเอง เป็นอนิจจังอนัตตำ
อยู่ตลอดเวลำ กำรหลงเข้ำไปเจริญอะไร ก็หลงเอำอัตตำเข้ำไปสร้ำงเหตุ
สมุทัยตัณหำด้วยอันนั้น เอำอัตตำเข้ำไปด้วยเจตนำกรรมเข้ำไปซ้อนอนัตตำ
จิตเดิม ไม่ตรงต่อสัจธรรมเนื้อหำสุญญตนิพพำน
ผลของกำรเจริญปฏิบัติบำ� เพ็ญ เป็นวิบำกมีชั้นภูมิเกิดรองรับใน
๓๑ ภูมิสังสำรวัฏ ไม่ว่ำง ไม่นิพพำน เรื่องของควำมหลง ไม่ว่ำจะป.๔ หรือ
ด็อกเตอร์ ก็หลงพอกัน หรือแม้โกนหัวห่มผ้ำขำว ผ้ำเหลือง หรือนุ่งห่ม
ผ้ำลำยผ้ำดอก ก็หลงได้พอๆกันนั่นแหละ จึงให้พึงรีบคลำยกรรมคลำยจิต
วำงใจให้เป็น ขอขมำกรรม อโหสิกรรมให้เป็น ชีวิตจะไม่ต้องทุกข์มำกนัก
(สุขไม่มีนะ ไม่ต้องไปหำนะควำมสุขไม่มี มีแต่ทุกข์มันน้อยไปหน่อย)
Admin. XiangLing
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๓๖. ความหลงดุจเมฆหมอกปิดบัง
ตะวันที่เคยสว่างไสวจึงมืดมิด
อนัตตำจิต กำย-จิต อนัตตำ ไร้อัตตำตัวตนเรำเขำ-ไร้ซึ่งควำมหลง
เรำตัวตนเรำ-ไร้ซึ่งเขำ(แปลว่ำตัวตนคนอื่นก็ได้ แปลว่ำสัญลักษณ์ของควำม
โง่เหมือนสัตว์ที่มีเขำบนหัวก็ได้) ควำมหลง หรือโมหะ หรือโมหะอวิชชำ
คือจิต จิตดีบ้ำง ไม่ดีบ้ำง ทั้งจิตและกำยเป็นธำตุขันธ์แห่งควำมหลง เป็น
อัตตำจิต คือควำมหลง อนัตตำจิต ไม่เนื่องด้วยอัตตำ ไม่เนื่องด้วยกำยจิต เป็นควำมว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ ว่ำงจำกหลง ว่ำงจำกดี-ชั่ว มันคือว่ำงจำก
ธำตุขันธ์(ว่ำงจำกทุกธำตุแม้อำกำศธำตุ คือ อวกำศ ที่สุดแห่งโลกทวำรหก)
แต่ตัวหลงโมหะ ควำมหลงอวิชชำ ปิดกั้นปิดบังขัดขวำงอนัตตำจิตดั้งเดิม
ที่เคยใสอยู่แต่เดิมให้เศร้ำหมอง ดุจแขกอำคันตุกะเข้ำมำเยี่ยมทำงตำ หูฯ
โลก ทวำรหก ด้วยวิบำกอำรมณ์-วิบำกจิต กรรมเก่ำ เป็นอุปกิเลสที่จร
เข้ำมำ เป็นเหตุสมุทัยใหม่ เกิดชอบ-ชัง ให้เลือกตัดสิน พิพำกษ์วิจำรณ์
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เข้ำไปยึดติดด้วยอุปำทำนตัณหำฯ จึงเกิดภพชำติ ชรำฯ วัฏฏสงสำรมีชั้นภูมิ
เกิดรองรับใน ๓๑ ภพภูมิ ควำมหลงจึงดุจเมฆหมอกปิดบังดวงตะวันที่เคย
ส่องสว่ำงอยู่กลำงหำวฯ ที่เคยเจิดจ้ำสว่ำงไสว จึงมืดมิด
ควำมหลง เป็นตัวรู้ ตัวมุ่งจริงจังเจตนำ เป็นกรรม มีวิบำกเอำไป
เกิด จึงทรงสอนให้วิมุติหลุดพ้นออกไปเสียจำกธำตุขันธ์กำย-จิต ตัวหลง
เข้ำไปรู้ ให้ ขันธวิมุติ-วิมุติญำณด้วยคลำยจิต ไม่ติดยึดในอุปำทำนตัณหำ
ด้วยคลำยกรรม ขออโหสิกรรมอุทิศบุญทิพย์เนืองๆ ประกำศสละ-ถอนตัว
มุ่งจริงจังเจตนำหลงสร้ำงกรรมวิบำกอีก ดังที่ทรงตรัส “เจตนาจริงจังเป็น
ตัวกรรมฯ” ให้พึงสักแต่ว่ำ-คลำยจิต วำงใจ ปลงปล่อยวำง ท่ำกลำงวำง
เฉย-ยอมรับวิบำกอำรมณ์ขณะกระทบ เห็น ได้ยินฯที่ทวำรหก “ไม่พึงยึด
ติดในเวทนำ ชอบ-ชัง ให้สักแต่ว่ำไปทุกขณะอำรมณ์ฯ “พึงศึกษำละเอียด
ในเรื่อง “คลายจิตด้วยธรรมนูญชีวิตประจ�าวัน” วำงจิตเปิดใจให้โพล่งกว้ำง
กำรเทน�้ำแบบไม่อะไรกับอะไรไร้ที่หมำยและทิศทำง (ที่ไม่ต้องส�ำรวมกรรม
แต่ให้เปิดกว้ำง) ทั้งสังสำรวัฏ “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้า-สว่างไสวไร้ขอบเขต
คิดนึกที่หมายและทิศทางฯ” ดุจตะวันส่องสว่ำงอยู่กลำงหำว ฉะนั้นฯ
อโหสิๆๆ-ทุกอย่ำงอโหสิ-ขอให้มีส่วนแห่งบุญข้ำฯจงทั่วๆกันๆตลอดไป
โสวสว-อโหสิโสวสวว จบหลง..ด้วยคลำยจิตวำงใจให้เป็น ชีวิตจะง่ำยขึ้น
จบหลง จบกิจส่วนตนกิเลสนิพพำน ไม่ใช่จบธำตุขันธ์ เรียกว่ำจบ
หลง แต่ไม่จบกำรอุปโลกน์ใช้ธำตุขันธ์โปรดสังสำรวัฏตรำบที่ยังมีสังสำรวัฏ
Admin. XiangLing
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๓๗. จากหลวงตาหลง ไปจนถึงหลวงตาจ้า
มีเรื่องรำวของคนหลงที่หายหลงมำเล่ำให้ฟัง เป็นเรื่องรำวของ
พระหลวงตำอำยุเจ็ดสิบ สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง เดินบิณฑบำตวันละ
๓-๔ กิโลเมตรทุกเช้ำ หลวงตำแกเพิ่งบวชได้ ๖ พรรษำ อดีตเป็นเด็กสมอง
ดีเรียนหนังสือสอบได้เป็นที่ ๑ ตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม ปวช. สอบได้เป็น
ที่ ๑ กับ ๒ เรื่อยมำ ท�ำงำนรำชกำรเป็นจัตวำ เรียนมหำวิทยำลัยตลำดวิชำ
ด้วย ท�ำงำนรำชกำรไปด้วย จนจบปริญญำตรีภำยใน ๔ ปี เป็นรุ่นแรกของ
มหำวิทยำลัยตลำดวิชำเปิดใหม่ สอบโอนย้ำยไปด�ำรงต�ำแหน่งปลัดอ�ำเภอ
จนถึงต�ำแหน่งสุดท้ำยด�ำรงต�ำแหน่งนำยอ�ำเภอ ๔ อ�ำเภอ เกิดควำม
เบื่อหน่าย ประกอบกับบุตรคนสุดท้องคนที่ ๓ เรียนจบปริญญำตรีและ
สอบแข่งขันเข้ำรับรำชกำรได้ หมดภำระกำรส่งเสียเลี้ยงดู จึงปรึกษำชวน
ภรรยำ ขอลำเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก�ำหนดพร้อมกัน ขณะอำยุได้ ๕๕ ปี
ช่วงว่ำงงำนก็หำหนังสือธรรมะอ่ำน ฟังวิทยุเอเอ็มรำยกำรธรรมะ
สถำนีกองพลม.๒ ทหำรม้ำเกียกกำย เป็นสถำนีธรรมะ ๒๔ ชั่วโมง สลับ
กับสถำนี ๐๑ มีนบุรี เรียนอภิธรรมทำงไปรษณีย์ของโชติกะวิทยำลัยไป
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ด้วย อ่ำนพระไตรปิฎกฉบับย่อไปด้วย เริ่มรู้เพิ่มเติมขึ้นว่ำ กำรปฏิบัติ
ภำวนำมีทั้งสมถะและวิปัสสนำด้วย ที่เคยนั่งสมำธิหลับตำก็ยังไม่เลิกเสียที
เดียว แต่หันมำสนใจกำรเจริญสติตัวรู้มำกขึ้น หลังจำกเกษียณได้ ๑ ปี
เริ่มจดบันทึกบทธรรมส�ำคัญรวบรวมเรียบเรียง ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม แจก
เป็นธรรมทำนในปี ๒๕๔๖ ชื่อหนังสือ มนุษย์เกิดมาท�าไม? เล่ม ๑ ตอน
ภาคปริยัติ คัดลอกจำกต�ำรับต�ำรำที่อ่ำนเรียนมำ และปีต่อๆมำจะมีหนังสือ
เล่มต่อมำทยอยออกมำปีละ ๑ เล่ม บำงครั้ง ๒ ปี ๓ เล่ม ได้เปิดบ้ำน
เป็นที่บรรยำยธรรมวันเสำร์หรือวันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำรตำมโอกำส
มีสมำชิกหนุ่มสำวส่วนใหญ่ประมำณ ๑๐-๓๐ คน
ฟังวิทยุรำยกำรธรรมะทั้งสองสถำนีอยู่ ๗ ปี เปิดฟังทั้งกลำงวัน
กลำงคืน ไปอยู่ห้องไหนจะมีวิทยุฟังทุกที่ กลำงคืนก็นอนฟังหลับๆ ตื่นๆ ไป
เขียนบทควำมธรรมะไป ๗ ปีนี้มีเล่มที่ ๑๑ ตอนวินัยพระ-วินัยคน ได้
ควำมรูแ้ ตกฉำนพอสมควร ปฏิบตั เิ จริญสติตวั รูเ้ รือ่ ยมำ สมำธิจะน้อยลงไป
เรือ่ ยๆ ห้องพระไม่ค่อยได้เข้ำแล้ว ตั้งแต่เล่ม๗ ตอน เส้นทางพระอริยะ
เขียนลงหนังสือว่ำให้ยกห้องพระมำไว้ที่ใจ อยำกสวดอะไรก็ที่ใจ แต่เจริญ
ตัวดูตัวรู้ประจ�ำ
ช่วงปีที่ ๗ หลังเกษียณได้ไปจัดรำยกำรธรรมะที่วิทยุวัดน�้าบ่อหลวง
อ�ำเภอสันป่ำตอง เชียงใหม่ ไปเที่ยวดูกำรฝึกปฏิบัติกรรมฐำนวัดใหญ่มี
ชื่อเสียงโด่งดัง มีฝรั่งไปเข้ำหลักสูตรปิดวำจำงดพูด จึงได้ค้นคว้ำว่ำพระ
พุทธะสอนเรื่องนี้หรือไม่อย่ำงไร จึงได้เขียนเล่ม ๑๒ ตอนกรรมฐานลืมตา
ภิกษุ ปฏิบัติปิดวาจามูคะวัตรใบ้เป็นอาบัติ กลับจำกเชียงใหม่จึงได้ลง
มำอยู่ที่ก�ำแพงเพชร และบวชอุปสมบทโดยท่ำนเจ้ำคุณเจ้ำคณะจังหวัด
อุปัชฌำย์บวชให้ในปี ๒๕๕๓ ขณะบวชแล้ว ก็ยังหลงเจริญสติตัวดูตัวรู้
รู้รูป-รู้นำมอยู่ บวชแล้วจนพรรษำ ๒ ยังเขียนหนังสือเล่ม ๑๖ ตอนจบ
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พรหมจรรย์ ด้วยเข้ำใจเอำว่ำ ตัวเองจบแล้วด้วยกำรเจริญสติ เพรำะครู
อำจำรย์วิปัสสนำจำรย์ในบ้ำนเมือง สอนถึงสูงสุดคือวิปัสสนำญำณ คือจบ
และตัวเองก็หลงว่ำตัวเองจบแล้ว
หลวงตาพรรษา ๒ จะหายหลงอย่างไร เดี๋ยวจะเล่าต่อ
ช่วงออกพรรษำ ๒ แล้ว ปีนั้นตรงกับ ๒๕๕๔ ตอนปลำยปี
น�้ำท่วมใหญ่เดือนพฤศจิกำยนสอบนักธรรมโท เสร็จต้นเดือนธันวำคม
สอบเสร็จไปเข้ำอบรมพระวิปัสสนำจำรย์อีก ๓ เดือน จบแล้วออกจำริกไป
ปำกช่องไปเป็นพระอำจำรย์กรรมงำนปริวำสที่โขนงพระปำกช่อง ไปได้ที่เชิง
เขำหลังตลำดมวกเหล็ก ๗ ไร่ บุกเบิกตั้ง “อุทยานธรรมวิปัสสนามวก
เหล็ก” เป็นช่วงพุทธชยันตีฉลองตรัสรู้ ๒๖๐๐ ปีพอดี มีเพื่อนพระพำไป
จังหวัดเลย อ�ำเภอหนองหิน วัดร่มโพธิธรรม หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต
พักอยู่ได้ ๓ คืน จึงลำกลับ ด้วยปฏิฆะพระชีที่นั่น ส�ำรวมและปฏิบัติไม่
เหมือนที่ตนเรียนรู้มำ กลับมำสร้ำงกุฏิ-ศำลำห้องน�้ำ เริ่มแรก ๕ ห้องกุฏิ
ไม้ไผ่ ๓ หลัง ศำลำไม้ไผ่ ๒ หลัง เป็นที่ท�ำวัตรสวดมนต์ และโรงครัว
๑ ปีเสร็จพอดี ชนเดือนมีนำคมครบ ๑ ปีพอดี ท�ำศำลำปูนหลังคำกระเบื้อง
อีก ๑ หลัง เป็นโรงครัวและศำลำสวดมนต์และห้องพักแม่ชีแถบฝั่งตะวันตก
ถนนผ่ำกลำง ส่วนกุฏิพระอยู่ฝั่งเชิงเขำทำงตะวันออก
เสร็จงำนสร้ำงพออยู่ได้ พระ ๓ แม่ชี ๒ ขณะนั้นเกิดเบื่อหน่ำย
คิดถึงแต่วัดร่มโพธิธรรม นอนคิดอยู่สัก ๗ วัน จึงได้เดินทำงไปจังหวัดเลย
จะว่ำช่วงก่อนหน้ำที่จะไปวัดร่มโพธิรอบสองนี้ เป็นช่วงหลงก็ยังพูดไม่ถนัด
นักเพรำะว่ำ ในบ้ำนเมืองนี้ เขำก็สอนแต่เจริญวิปัสสนำสติปัฏฐำน มีแต่
วัดร่มโพธิเท่ำนั้นที่ไม่ต้องปฏิบัติอะไร สวดมนต์บูชำพระรัตนตรัยนิดหน่อย
นัยว่ำป้องกันชำวบ้ำนนินทำว่ำพระที่นั่นไม่ท�ำอะไร สวดมนต์แล้วมีพระ
ต้นเสียงกล่ำวน�ำขมำกรรม แล้วฟังท่ำนพ่อเทศน์ (หลวงพ่อโพธิ์ศรีฯ) ท�ำ
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เหมือนกันทัง้ เช้ำเย็น เทศน์จบก็เข้ำแถวตักอำหำรใส่ในบำตรกลับไปกระท่อม
ไม้ไผ่หญ้ำคำส�ำเร็จยกมำตั้ง ก็อยู่ได้ (รำคำสำมพันบำท)
เย็นก็ฟังธรรม กลับกุฏิใครกุฏิมัน สองทุ่มไฟฟ้ำปั่นจะดับ ไปติด
อีกตอนตีสี่กว่ำๆ อยู่ที่นี่ตลอดผ่ำนพ้นออกพรรษำก็ยังอยู่จนถึงสิ้นเดือน
พฤศจิกำยน ครบ ๘ เดือนเต็ม ขณะที่ออกจำกวัดร่มโพธิธรรมนั้นยัง
ไม่เห็นแจ้งธรรม หลังจำกออกไปแล้วประมำณ ๓ วัน ต้นเดือนธันวำคม
ขณะทีก่ ำ� ลังพักรวมศำลำใหญ่จะไปเป็นพีเ่ ลีย้ ง พักรอพระเข้ำอบรมวิปสั สนำ
จำรย์รุ่นใหม่หลังวันเฉลิมพระชนมพรรษำแล้ว เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด
ไม่คำดฝันคล้ายช็อคไป ตัวชาไปสักครู่ เอำไว้เล่ำละเอียดภำยหลัง
จะพูดถึงว่ำท�ำไมหลวงตำแกหลงไปเพรำะอะไร เพรำะถ้ำหำกไม่มี
หลวงพ่อโพธิ์ศรีฯ วัดร่มโพธิธรรมสอน “วิปัสสนาสติตัดรู้-ไม่ตามรู้” และ
มีพระชีญำติโยมจ�ำนวนนับร้อยขณะนั้น รวมทั้งหลวงตำ บรรลุธรรมแล้ว
กำรปฏิบัติเจริญวิปัสสนำกรรมฐำน สติตำมรู้แบบที่ก�ำลังสอนทั่วไปใน
บ้ำนเมืองนี้ จะว่ำหลงยังไม่ได้ เพรำะสิ่งที่ไม่หลงยังไม่ปรำกฏ จนกระทั่ง
หลวงตำหลงไปพบศึกษำเล่ำเรียนอยู่แปดเดือนกับอีกเจ็ดวันจึงเห็นแจ้ง
บรรลุธรรมนั่นแหละ จึงได้รู้ว่ำที่แล้วๆ มำหลงไปเสียนำน ถ้ำนับย่อๆ สั้นๆ
เฉพำะช่วงเกษียณอำยุรำชกำรออกมำปี ๒๕๔๔ ถึง ปี ๒๕๕๔ ก็เป็นเวลำที่
หลงไปถึง ๑๑ ปี ค้นหำนิพพำนไม่พบ เพรำะหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ปฏิบัติมีเพียงเท่ำนั้น นี่เป็นควำมหลงของหลวงตำหลง ภำยหลังได้จำริกไป
สอนธรรมในที่ต่ำงๆ ญำติโยมที่ใส่บำตรเช้ำ จะเรียกแกใหม่ว่ำ “หลวงตา
จ้า” แกไปบิณฑบำต มักจะถำมญำติโยมว่ำ “ยังตื่นโพล่งจ้าฯอยู่ไหม?”
ยังจ้ำอยู่ไหม? ญำติโยมจึงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ำ “หลวงตาจ้า” หลวงตำหลงแก
หำยหลง เพรำะแกได้กลำยมำเป็นหลวงตำจ้ำเสียแล้ว
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๓๘. ทุกสรรพสิ่งเป็น อนิจจัง
จึงไม่มีสิ่งใดมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป
“บ้านมั่นคงได้เพราะเสา ชีวิตเรามั่นคงได้ เพราะศีลห้าและการ
รักษาศีลต้องท�าด้วยตนเอง” ท่ำนจะแนะน�ำว่ำอย่ำงไร จึงจะตรงต่อสัจธรรม
ค�ำสอนไม่ทุกข์
สัจธรรมค�ำสอนเนื้อหำนิพพำนหรือสุญญตนิพพำน คือควำม
ไม่ยึดติดในสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก ด้วยทุกสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง-ผันแปร
ไม่แน่นอน ไม่ยั่งยืนเสื่อมสลำยคลำยตัวของสรรพสิ่งเองอยู่ตลอดเวลำ
ไม่สงบนิ่ง เป็นทุกขัง ทนอยู่ไม่ได้นำนและอนัตตำว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ
บังคับบัญชำไม่ได้ สรรพสิ่งจึงยึดเอำไม่ได้ มันคลำยหลุด มันจึงยึดไม่ติด
เกำะไม่อยู่ ไม่พึงขัดแย้งกับกฎธรรมดำธรรมชำติของโลก จึงให้ยอมรับ
กฎนี้ ถ้ำเข้ำไปยึดเอำในสิ่งที่ยึดเอำไว้ไม่ได้ ไม่ยอมรับ ปฏิฆะปฏิเสธ
ชีวิตจะทุกข์ทันที เพราะมันยึดไม่ได้ดงั ใจยึด สิ่งที่เข้ำมำกระทบตำ หูฯ
ท�ำให้เห็น ได้ยินฯ รู้เห็น รับรู้รับทรำบเรื่องรำวคิดนึกที่ใจ เป็นวิบำก ก็ตก
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อยู่ภำยใต้อ�ำนำจอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ จึงให้พึงต้องยอมรับ คือไม่ยึดติด
กับอำรมณ์วิบำกที่กระทบนั้นๆ
พึงปล่อยวำงหรือให้พึงสักแต่ว่ำ วิบำกมันผ่ำนเข้ำมำ มันก็เป็น
อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ พึงปล่อยให้หรือยอมรับให้วิบำกมันวำงตัวผ่ำนออก
ไปตำมอำยุกรรมของมันเอง ไม่ต้องคอยวำง แต่ปล่อยให้มันวางของมันเอง
ไม่เอำอัตตำเจตนำกรรมเข้ำไปซ้อนมโน มโนไม่มีกรรม ไม่มโนกรรม
กำยกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ไม่เกิด เพรำะอนัตตำจิตเดิมบริสุทธิ์
ผ่องใสของมันอย่ำงที่มันเป็น ทุกอย่ำงกำย-วำจำ-ใจ บริสุทธิ์ ศีลบริสุทธิ์ไป
ทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นศีลกี่ร้อยข้อก็บริสุทธิ์ เป็นศีลวิมุติสมำธิ-ปัญญำวิมุติมรรควิมุติ นิโรธนิพพำนฉับพลันทันทีไปแล้ว
สัจธรรมค�ำสอนพุทธะเนื้อหำแห่งนิพพำน คือควำมไม่ยึดติดคลำยจิตออก-ปลงปล่อยวำงฯ ดังนั้นท่ำนยังจะหลงเอำอัตตำตัวตน เอำ
เจตนำกรรมเข้ำไปขอ-ไปรับ-ไปรักษำอะไร ในเมื่อธรรมก็อนัตตำธรรม จิต
ก็อนัตตำจิตของมันเองอยู่แล้ว จึงอย่ำหลงสร้ำงและเสวยวิบำกใหม่ขึ้น
มำอีก กำรที่ท่ำนมีเจตนำพำกเพียรหรือพยำยำมปฏิบัติบ�ำเพ็ญใดๆ นั่นคือ
ท่ำนก�ำลังหลงเข้ำไปสร้ำงเหตุสมุทัยใหม่โดยไม่รู้ตัว สัจธรรมนิพพำน ทรง
สอนให้ปลงไม่ใช่ปฏิบัติ ดับเหตุสมุทัย ทุกข์ดับ นิโรธนิพพำน ฉับพลัน
ทันที นิพพำน ไม่ต้องไปหำที่ไหนอีก ว่ำงๆ ปล่อยให้ของมันเอง ปล่อยให้
อนัตตำจิตเดิมของมันเอง ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น ไม่ต้องท�ำอะไร
แบบไหนอีก ท�ำเป็นกรรมเอำไปเกิดมีชั้นภูมิรองรับ นิพพำน ไม่ยำก-ไม่ง่ำย
แต่ให้คลำยจิต วำงใจให้เป็น ชีวิตไม่ทุกข์ พึงคลำยจิตคลำยกรรมเสียด้วย
กำรขอขมำกรรม อโหสิกรรม เทน�้ำอุทิศบุญบ่อยๆเนืองๆ หำอ่ำนค�ำแนะน�ำ
รำยละเอียดในบทเรื่อง คลำยกรรมคลำยจิตด้วยธรรมนูญชีวิตประจ�ำวัน
ประกอบ
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๓๙. ไม่พึงหลงสร้างกรรม ด้วยการปล่อยวาง
ชีวิตเกิดแต่กรรม ถูกจ�ำกัดอิสรภำพ เสวยวิบำกจนกว่ำจะตำยทิ้ง
จึงไม่พึงหลงสร้ำง และเสวยวิบำกใหม่ขึ้นมำอีก ด้วยกำรปลงปล่อย-วำง
ท่ำมกลำงวำงอุเบกขำสุญญตำ นั่งทิ้ง-นอนทิ้ง หำอยู่หำกิน-เป็นอยู่ ก็ไม่
อะไรกับอะไร ไม่มุ่งหวังตั้งเอำ จนกว่ำจะตำยทิ้ง ไม่ต้องตั้งเอำอะไรกับอะไร
เทน�้ำอุทิศบุญทิพย์ส่งให้สังสำรวัฏโปรดไป
“ตัวตั้งเอา” เป็นตัวหลงวนวัฏฏะไม่จบ หลุดออกไปไม่ได้ นิพพำน
ไม่ต้องกำรควำมดีควำมเจริญก้ำวหน้ำ ไม่ใช่สัตว์ ตัวตนเรำ-เขำ จึงให้ทิ้ง
ให้หลุดออก ไร้ร่องรอย ไร้ขอบเขตไม่ต้องตั้งเอำ ไม่ต้องพยำยำมดี-ชั่ว
อะไร มันของมันเองอยู่แล้ว นิพพำนอยู่แล้ว
ปล่อยให้มันเป็นอย่ำงที่มันเป็น อนัตตำจิต-อนัตตำธรรม ของ
มันเองอยู่แล้ว พึงคลำยกรรมด้วยธรรมนูญชีวิตประจ�ำวัน ตื่นโพล่ง-โพล่ง
ให้ไว-ทิ้งโพล่งให้ไว อโหสิๆๆโสวสวสววว
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75

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

๔๐. มีค�าบ่นจากบางท่านว่า
“สิ่งที่ต้องท�า ท�าแล้วรอเวลาตาย”
คงหมำยเอำว่ำ ต้องท�ำตำมที่สอน โดยคลำยกรรมคลำยจิต ให้
ขอขมำกรรมเทน�้ำอุทิศบุญแล้วก็รอวันตำย
ค�ำว่ำ รอ หรือคอย เป็นตัวมุ่งไปข้ำงหน้ำ ซึ่งยังเป็นควำมยึดติด
ไม่คลำยจิต ยังไม่คลำยกรรม ยังมีตังมุ่งตัวหวังตั้งเอำอยู่
อย่ำรอนะ รอเป็นกรรมที่มโน มโนมีกรรม ไม่บริสุทธิ์ และสิ่งที่
ต้องท�ำมันไม่ใช่นะ ปุถุชนก็เอำใจมำตั้ง ก็เป็นเจตนำกรรม มีวิบำกไปเกิดอีก
ก็ไม่ต้องไม่ตั้ง ชีวิตอนิจจัง ท�ำอะไรก็ “ให้สักแต่ว่าท�า” ไม่มุ่งเอำ
ไม่ตั้งเอำ ช่ำงๆ วำงๆไป ปล่อยไป วำงไป ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ใครรู้เห็น
ตอบแทน
ค�ำว่ำ “ท�าแล้วรอวันตาย” ก็ไม่ต้อง ไม่อะไรกับอะไร แต่มีบุญบำรมี
แล้ว นอกจำกไม่เอำไว้แล้ว พึงให้แจกจ่ำยอุทิศ สังสำรวัฏโปรดสรรพสัตว์
ทุกชีวิตจิตวิญญำณให้มีส่วนตลอดไป และบุญใดที่จะเกิดขึ้นในอนำคตกำล
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ข้ำงหน้ำ ก็ขอให้มีส่วนในบุญทั้งหลำยเหล่ำนั้นด้วย ให้อุทิศออกนะ จำคะจำโค ปริจำโค หมำยถึง นิพพำน ท�ำไม่เอำมำ แต่ท�ำเอำออกจ่ำยออก
สละออก ชีวิตอนิจจัง แปลว่ำคลำยสลำยออก
“๓ ทาน ที่จะสร้าง ”ปาฏิหาริย์” ให้ชีวิตดีฉับพลัน” หัวข้อจำกเพจ
HEALTH&BEAUTY ซึ่งเป็นตัวอย่ำงหนึ่งที่หลงท�ำทำนด้วยตัณหำ หวัง
เอำควำมสุขควำมเจริญที่ไม่มี
ทำนที่บริสุทธิ์ คือท�ำแล้วไม่หลง ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่ยึดติดใน
ทำน อย่ำหลงท�ำทำน ด้วยตัณหำอุปำทำน ไม่ว่ำทำนระดับไหน ให้ท�ำแล้ว
อุทิศสละออก
นิพพำน ว่ำง ไม่มีมุ่ง ไม่มีไป ไม่มีมำ ไม่มีได้-เสียอะไร ไม่มีเอำ
อะไร-ไม่เอำอะไร มันไม่อะไรกับอะไร มันโพล่งโล่งจ้ำ มันไร้ร่องรอยคิดนึก
ไม่มีควำมหมำยว่ำอะไร ไม่ตัดสิน ไม่เลือกข้ำงทำงไหน นอกเหนือพ้นไป
แล้วจำกกำยจิตอัตตำ ควำมคิดเห็นควำมหมำย มันว่ำงเปล่ำ
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๔๑. “อสุรกาย”
เกิดจำกคนที่ไม่เคยท�ำบุญให้ทำนเลย จิตไม่เคยนึกถึงบุญกุศล
ควำมดี แต่หลงกับกำรหำอยู่หำกิน หมกมุ่นกับควำมเป็นควำมอยู่ สุข
สบำยเพลิดเพลิน เล่นหมกมุ่นในเกมส์กีฬำต่ำงๆ กำรพนันฯ เป็นต้น และ
ตำยขณะก�ำลังหลงอยู่กับควำมเพลิดเพลิน ไปเกิดเป็นภูมิอสุรกำย ตำย
ตรงไหนวิญญำณอยู่ตรงนั้น ออกจำกตัวเองไม่ได้ เพรำะเคยอยู่แต่คับแคบ
เฝ้ำตัวเอง หมกอยู่แต่ย�้ำคิดย�้ำท�ำแต่เฉพำะตัวเอง เห็นแก่ตวั แก่ตนเอง
ไม่เคยตื่นโพล่งโล่งจ้ำ
ครั้นออกจำกตัวเองไม่ได้ จิตจะเครียดขึ้ง โกรธหนักขึ้นๆ รูปร่ำง
จะกลำยเปลี่ยนอวัยวะจะกลำย ตำหูจมูกปำกลิ้นจะใหญ่ยำวผิดรูปมนุษย์
คล้ำยสัตว์ดุร้ำยหลอกหลอนอยู่ที่นั่น รับวิบำกอยู่ตรงนั้น จนกว่ำจะหมด
อำยุกรรม
ถูกชนตำยตำมถนน หรือถูกไฟไหม้คลอกตำย วิญญำณก็จะอยู่
ตรงนั้น จนกว่ำจะมีผู้ท�ำบุญทิพย์ อุทศิ ส่งให้ไปเกิดในภพภูมิใหม่
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คนหลงถ้ำตำยด้วยควำมหลงห่วงหวงคนรัก หรือสมบัติสิ่งของ
ขณะตำย จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉำน แต่ถ้ำหนักไปทำงโลภห่วงสมบัติ
พัสถำน ก็จะไปเกิดภูมิเปรต ถ้ำตำยด้วยควำมโกรธน้อยใจขี้อิจฉำริษยำ
ก็จะไปเกิดในภูมิสัตว์นรก ส่วนผู้ที่ตำยด้วยจิตผ่องใส แต่ยังยึดเอำผ่องใส
ก็จะมีสุคติเป็นกำมำวจรโลกสวรรค์บ้ำง พรหมโลกบ้ำงหรือมนุษย์ ตำมเหตุ
ปัจจัย ส่วนพระอริยเจ้ำสงฆ์-อริยบุคคลชั้นสูง ท่ำนตื่นโพล่งทิ้งโพล่ง คลำย
ออก หลุดพ้นออกปลงขันธ์ ดับขันธ์ ไม่เกิดอีก ยกเว้นเสียแต่อรหันต์
โพธิสัตว์เท่ำนั้น
จึงให้พึงตื่นโพล่งโล่งจ้ำ-ทิ้งจ้ำให้ไว “ดุจตะวันส่องสว่าง ท่ามกลาง
จักรวาลโลกธาตุไม่เลือกส่อง” พึงดับจิตเสียด้วย “อโหสิๆๆ โสวสวสววว”
แผ่อุทิศบุญอย่ำงไม่มีประมำณ-ไร้ร่องรอย ปล่อยวำงตัวเรำให้ว่ำงลง
ตำยด้วยจิตไม่หลง คือตื่นๆ โพล่งๆ จ้ำๆฯ จะไม่ไปเกิดใน
อบำยภูมิ สัตว์เดรัจฉำน-เปรต อสุรกำย-สัตว์นรก แต่ถ้ำตื่นจ้ำ แล้วแช่ทรง
ตื่นเอำตื่นเอำจ้ำ เป็นฌำนจิตเอกภำวะคตำรมณ์ จะมีพรหมภูมิเป็นที่ไป
หรือเทวโลก มนุษย์ชั้นสูง จะไม่ตกต�่ำมีควำมวิมุติหลุดพ้นเป็นปัจจัยไป
เบื้องหน้ำ แต่ถึงควำมแคล่วคล่อง ทิ้งโพล่งโล่งให้ไวไม่แช่ทรง ย่อมปลง
ขันธวิมุติ หลุดพ้นแล้วถึงควำมไม่เกิดอีก
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๔๒. ท�าไมคนบางคนมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามากนัก
ตัดไม่ได้ วางไม่ลง อโหสิแล้วยังไม่คลาย
สงสัยต้องใช้กรรม “เขา” ใช่ไหม
ตอบ เรำไปให้ค่ำรำคำมันเอง รำคำก็คือรำคะไงล่ะ รำคะก็ตัณหำ
นั่นแหละ เรำเข้ำไปยึดเอำในสิ่งที่ ยึดเอำไว้ไม่ได้ เรำหลงไปเอง หลงเข้ำไป
ให้ควำมคิดควำมเห็นควำมหมำย หลงเข้ำไป ตัดสินเลือกข้ำง ท�ำไม
ไม่ท่ำมกลำงไปล่ะ ท่ำมกลำงไม่ตรงอะไร สว่ำงไสว ไร้ขอบเขตคิดนึกไป
ไร้ร่องรอยไป อย่ำเฝ้ำตัวเอง เฝ้ำทุกข์ท�ำไม ตื่นไปซี-ตื่นโพล่งให้ไว ทิ้งโพล่ง
ให้ไว อโหสิเทน�้ำหรือยัง ประกำศสละ-ถอนตัวมุ่ง-ตัวตั้งเอำ ถอนออกบ่อยๆ
นะ มีกรรมเวรกับอะไรก็จะวนเวียนคิดถึงแต่สิ่งนั้น นั่นแหละ มันเป็นวิบำก
อดีตให้ยอมรับ และขอขมำกรรมเสียให้บ่อยๆ
ทุกข์เกิดเพรำะเรำเข้ำไปยึดเอำในสิ่งที่ ยึดเอำไม่ได้ มันอนิจจัง
ทุกขังอนัตตำทั้งโลก แต่เรำหลงไปเอง มันไม่ได้ดังใจยึด เรำหลงไปเอง
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คลำยออกเสียซี คลำยกรรม คลำยจิตด้วยธรรมนูญชีวิตแล้วท�ำตำมนั้น
บ่อยๆ
แท้จริงแล้ว ทุกข์เกิดเพรำะเรำเข้ำไปยึด เข้ำไปแบก ไม่ยอมปล่อย
วำง ทรงตรัสว่ำ อย่ำพึงยึดติด แต่ให้ปล่อยให้วำง อนิจจังมันไม่ยึดไม่ติด
อะไร มันไม่อะไรกับอะไร แต่เรำเข้ำไปขัดแย้งกับมัน หลงคิดนึก ให้ควำม
หมำยมั่นกับมันไปเอง แท้จริงมันอนิจจังอนัตตำ แต่เรำเอำโมหะตัณหำ
มำอุปโลกน์ให้เป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ ทั้งที่อนัตตำทั้งหมดไม่ใช่อะไรเลย ล้วน
ว่ำงเปล่ำ เรำติดสมมุติ จึงบังวิมุติ
วิมุติ คือคลำยออกจึงหลุด คลำยจิตเสียด้วยคลำยกรรมขมำกรรม
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๔๓. “มีมานะมากๆนะลูก” หมายความว่าอย่างไรกันแน่?
เป็นค�ำสอนที่เคยได้ยินบ่อยๆ บำงทีก็ใช้พูดว่ำ “มานะพยายาม”
ผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอำจำรย์มักสอน ลูกหลำนตั้งแต่เล็กให้เริ่มรู้จักขวนขวำย
เพื่อตัวตนโดยหลงไป หำรู้ไม่ว่ำเป็นค�ำสอนที่สอนให้สังคม เริ่มหลงติดยึด
สมมุติซ้อนวิมุติไปแล้วตั้งแต่ยังเล็ก
สรรพสิ่งในโลกล้วนว่ำงเปล่ำ เป็นอนัตตำ แต่พฤติกรรมมนุษย์
สัตว์หลงเริ่มอุปำทำนยึดติด อัตตำตัวตน หลงซ้อนสมมุติตัวตน ขวนขวำย
มุ่งพำกเพียรมำนะพยำยำม สร้ำงให้มำกขึ้น ทั้งที่แท้จริงแล้วโลกเป็น
อนิจจัง-ชั่วครำวไม่จริงจังยั่งยืน มีแต่สมมุติ ชั่วครำวแต่หลงสมมุติว่ำจริงจัง
ตัวที่สอนให้มีมำนะพยำยำมนั่นแหละกลับเป็นตัวหลง สร้ำงวิบำกกรรมเอำ
ไปเกิด-ตำยในสังสำรวัฏ มีชั้นภูมิเกิดรองรับเสียเอง
ทุกสิ่งทุกอย่ำงในโลกเป็นสิ่งว่ำงเปล่ำ แต่เรำสอนให้เอำอัตตำตัวตน
ซ้อนเข้ำไปๆๆ ท�ำเอำ มุ่งเอำ เจริญเอำ ทั้งที่ท�ำเอำไม่ได้ เรำก็ยังไปขัดแย้ง
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กับธรรมชำติที่ว่ำงเปล่ำอยู่แล้ว ไม่มีอะไรจะยึดเอำได้ แต่เรำกลับหลงเข้ำ
ไปยึด
มโน แปลว่ำ บริสุทธิ์ล้วนๆ คือว่ำงเปล่ำไม่มีอะไร เป็นมโนล้วนๆ
ที่ไม่มีเรำ แต่ก็ถูกสมมุติขึ้นว่ำ เป็น “เรา” ที่ไม่ใช่เรำ แล้วเอำจริงเอำจัง
ใช้สมมุติจนหลงลืมไปว่ำสมมุติที่ไม่จริงว่ำเป็นของจริง ถ้ำเข้ำใจว่ำชีวิต
เป็นเพียงสมมุติ ชีวิตก็เรียบง่ำย แต่ควำมหลงว่ำ ชีวิตจริงจัง มุ่งหวัง
มำนะพำกเพียรพยำยำมตั้งเอำ จึงเป็นเหตุของทุกข์
พึงหยุดควำมหลง หยุดมำนะพำกเพียรพยำยำม อันก่อให้เกิดทุกข์
ไม่ต้องตั้งใจ แต่ให้พึงวำงใจ วำงใจให้เป็น ชีวิตจะง่ำยขึ้น
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๔๔ “สมาธิภาวนา”
สมาธิไม่ยาก-ไม่ง่าย จำกหนังสือมนุษย์เกิดมำท�ำไม? เล่ม ๒๐
หน้ำ ๒๗ ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรปฏิบตั ิสมำธิภำวนำในพระศำสนำ สมำธิ
ภำวนำไม่ใช่ท�ำ ไม่ใช่จดจ่อกับอะไร แต่เป็นกำรท�ำที่เหมือนไม่ท�ำ เพรำะ
ไม่มีเจตนำเข้ำไปกระท�ำ เป็นสภำวะธรรมชำติของอนัตตำจิตปภัสสรเดิมแท้
และธรรมชำติทั้งหมดของจิต นิพพำนเดิมแท้นั่นคือสมำธิ
เป็นควำมกลมกลืนของชีวิตที่บริสุทธิ์กับธรรมชำติ จนจิตได้ผ่อน
คลำยเต็มที่โดยไม่มีอะไรมำยึดติดได้ แล้วหลุด(วิมุติ)พ้นออกมำเป็นอิสระ
มั่นคงเข้มแข็ง แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้ำไปกระท�ำ หรือควบคุมบงกำร หรือ
พยำยำมเข้ำไปกระท�ำ
ควำมอิสระมั่นคงของจิต คือจิตไม่แส่ส่ำยร�ำพึงเกำะเกี่ยวติดยึดอยู่
กับอำรมณ์วิบำกทั้งหก ที่ตำ หูฯ ทวำรหก หรือไม่ติดยึดเกำะเกี่ยวใน
วิญญำณทั้งหกที่กระทบเห็น ได้ยินฯ หรือรับรู้รับทรำบคิดนึกทำงใจ (แม้
อำรมณ์จะหน่วงจิต และจิตจะร�ำพึงถึงอำรมณ์อยู่ก็ตำม จึงให้แก้ด้วย
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สักแต่ว่ำ กับตื่นโพล่งโล่งจ้ำและอโหสิเทน�้ำอุทิศนั่นแหละ) ปล่อยให้ทุก
สรรพสิ่งเป็นไปอย่ำงธรรมชำติเดิมแท้ที่มันเป็น
สมำธิธรรมชำติ เกิดจำกกำรปล่อยวำงอย่ำงง่ำยๆ โดยปล่อยให้
ทุกสิ่งเป็นไปอย่ำงที่มันเป็น ปรำศจำกกำรเกำะเกี่ยวเหนี่ยวยึด ทั้งควำมคิด
และค�ำอธิบำย ไม่บังคับ-ผูกพัน-คำดหวัง ไม่ปรับปรุง-วำงโครงกำร
กะเกณฑ์ล่วงหน้ำ ไม่จ�ำเป็นต้องก้ำวหน้ำ
เพรำะสรรพสิ่งอนิจจัง เคลื่อนไปสู่ธรรมชำติ คือสัจธรรมแห่งควำม
จริงแท้ โดยตัวของสรรพสิ่งเองอยู่แล้ว
ไม่ว่ำจะอยู่ในอิริยำบถไหน ยืน-เดิน-นั่ง หรือนอน จงทอดสำยตำ
ออกไปข้ำงหน้ำท่ำมกลำงออกไปอย่ำงไร้ทิศทำงและที่หมำยคล้ำยมหำสมุทร
อันกว้ำงใหญ่ไพศำล ไร้ร่องรอยขอบเขตและคิดนึก เปิดใจให้กว้ำง มีแววตำ
เกื้อกำรุณย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งสังสำรวัฏ ปล่อยวำงผ่อนคลำยตัวเรำให้ว่ำงลง
ผสำนอย่ำงกลมกลืนกับธรรมชำติ
อย่ำจดจ่อสิ่งใดเป็นพิเศษ ไม่แช่ทรง ไม่สแกนโฟกัส ไม่เฝ้ำตัวเอง
ไม่เสำะแสวงหำ ไม่ต้องรู้ต้องดูต้องสังเกตเสียก่อนก็ไม่ต้อง
เปิดใจให้โล่งกว้ำง มีแววตำสงบ มีกรุณำมำกขึ้น อุเบกขำมำกขึ้น
และนิ่งขึ้น
สมำธิภำวนำหรือสมำธิธรรมชำติไม่ใช่กำรหนีโลก หรือปิดตำหลบ
โลก มำอยู่ในจิตอย่ำงสมำธิสมถะตบะฌำน แต่เป็นสมำธิเปิดตำดูโลกทวำร
ทั้งหก ให้เข้ำใจตัวเองอย่ำงแท้จริง และสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกอย่ำง
กลมกลืน ไม่ผูกยึดติดกับสิ่งใด เป็นควำมไหลไปได้อย่ำงอิสระ ไม่มีวัตถุ
ต�ำแหน่งและเป้ำหมำย
สมำธิธรรมชำติอยู่เหนืออำยตนะ เหนือกำลเวลำ และเหนือควำม
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สัมพันธ์ระหว่ำงผู้กระท�ำและสิ่งที่ถูกกระท�ำ เหนือทวิภำวะควำมเป็นของคู่
สมำธิธรรมชำติของอนัตตำจิตเดิม ว่ำงเปล่ำ เป็นอิสระจำกทุก
สรรพสิ่ง ไม่ผูกมัดรัดรึงยึดติดกับอะไร แต่มันคือประสบกำรณ์แห่งกำร
ตรัสรู้ นี้แหละมันคืออิสรภำพที่วิมุติหลุดพ้นออกมำ
อนัตตำจิตเดิมเป็นประสบกำรณ์แห่งกำรตรัสรู้ จิตนี้เคยตรัสรู้มำ
ก่อนแล้วในอดีตแห่งอรหันต์โพธิ์สัตว์ ครั้นดับขันธ์ไปเนิ่นนำน จุติลงมำ
อุบัติในธำตุขันธ์กำยจิตใหม่อีก อนุสัยนอนตำมธำตุขันธ์ จึงติดตำมมำกับ
ธำตุขันธ์ จึงต้องกลั่นกรองอนุสัยเดิมที่ตกค้ำงในธำตุขนั ธ์เดิม
จึงได้กล่ำวว่ำมันเคยมีประสบกำรณ์แห่งกำรตรัสรู้ นั่นก็คืออนัตตำ
จิตเดิมนั่นเอง
อรหันต์โพธิสัตว์ ก่อนจะจุติท่ำนจะรู้วำระอันสมควรของท่ำนว่ำ
จุติลงมำแล้วจะต้องแสวงหำครูอำจำรย์ อันพ่วงพันสัมพันธ์ด้วยอธิวำสนำ
บุญญำบำรมีกันมำแต่ปำงก่อนแล้ว
Admin. XiangLing
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๔๕. อยู่กับปัจจุบัน - ใช่สัจธรรมนิพพานหรือไม่?
คนหลงละเอียดแบบเนียนๆ มากๆ
๑. ท่ำนเอำอะไรไปอยู่กับปัจจุบัน นั่นมันตัวอะไร
๒. มันว่ำงไหม? ขณะที่อยู่กับปัจจุบันนั่นน่ะ
๓. ท่ำนวิมุติหลุดโพล่งออกไปจำกขันธ์หรือ
แช่ทรงขันธ์ หรือว่ำปลงขันธ์กันแน่?
คนหลงอยู่กับปัจจุบันกันมำก หลงมุ่งจะเอำสติปัญญำตัวรู้-รู้ตัวเอำ
มำกๆ ว่ำเป็นปีติสุข เอกัคคตำ อุเบกขำ วำงเฉยนิ่ง ว่ำเป็นควำมดี โดยหำรู้
ไม่ว่ำนั่นมันหินทับหญ้ำ ตนก�ำลังหลงเจริญเอำสมำธิ เอำสงบ สมถะ ตบะ
ฌำนญำณ ติดยึดในอุปำทำนตัณหำ เป็นกำรหลงสร้ำงเหตุสมุทัยตัณหำก่อ
ให้เกิด ทุกข์มีผลเป็นภพชำติมีวิบำกกรรมน�ำเกิดอีก
ให้พึงประกำศสละ-ถอนตัวมุ่งตั้งเอำ และขอขมำกรรมที่ได้ผิดล่วง
เกิน ไม่ตรงต่อสัจธรรมค�ำสอน โปรดอ่ำนเรื่อง “คลายกรรมด้วยธรรมนูญ
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ชีวิตประจ�าวัน” ให้ละเอียดซ�้ำๆ อีกครั้ง เรื่องคลำยจิต-คลำยกรรมนี้ ส�ำคัญ
ที่สุดที่จะลุล่วงธรรมหรือไม่ ขอย�้ำเตือนว่ำว่ำงๆ นิพพำน ไม่เนื่องด้วยกำยจิตไม่เนื่องด้วยอัตตำตัวตนเข้ำไปท�ำเพื่อจะเอำ
พึงให้ตื่นๆ โพล่งๆ โล่งจ้ำออกไปกว้ำงๆฯ ให้ฝังเป็นเนื้อเดียวกัน
กับชีวิต อย่ำให้ขำดเอำไว้ใช้วันที่จะตำย
เฝ้ำตัวเองคือเฝ้ำทุกข์ แต่ตื่นโพล่งออกไปคือ หลุดพ้นทุกข์
Admin. XiangLing

88

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

๔๖. “ส่งอารมณ์ ขยันพูดคุยกับครูอาจารย์
ขัดเกลาบ่อยๆ บรรลุธรรมง่ายไว”
“หนูไม่รู้หนังสือ พิมไม่เป็นเท่าไร แต่รู้ว่าตัวเบา หัวก็ไม่คิดอะไร
เหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่จิตคิดแต่ว่ายังไงก็ต้องเกิดอีกแน่ๆ เพราะยังกรรม
อยู่ไนวัดตอนนี้ อีกหลายภพหลายชาติเจ้าค่ะพระอาจารย์ ขอโทษนะเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ยกโทษไห้หนูด้วยนะเจ้าค่ะ”
พึงอย่ำคิดว่ำ ตัวเองบรรลุแล้ว และก็ไม่พึงคิดว่ำจะต้องเกิดอีก
แน่ๆ เพรำะค�ำว่ำ “อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา” สรรพสิ่งล้วนไม่มีอะไรแน่นอน
ไม่ควรวิตกกังวลห่วงใยกับสิ่งใดๆ ทั้งยินดีพอใจ-ไม่พอใจ ก็ไม่ต้องเอำ
ทั้งสองทำง แต่ให้พึงท่ำมกลำงไป-ไม่เลือกเอำอะไร ไม่สุดโต่งไปที่ปลำย
ทัง้ สองข้ำงไหน ไม่ตรงไปทิศทำงทีห่ มำยตรงทีไ่ หนๆ นิพพำนไม่มจี ดุ เริม่ ต้น
หรือจุดหมำย เพรำะ “ว่างๆ” มันไร้ทิศทำงและที่หมำย
จึงให้เปิดใจกว้ำงๆ ไกลๆ ไร้ขอบเขต ไร้คิดไร้นึก ปล่อยวำงตัวตน
เรำ-เขำให้ว่ำงๆ สรรพสิ่งหรือทุกสิ่งทุกอย่ำง ไม่ว่ำรูปหรือ รูปธรรมที่เห็นได้
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ด้วยตำ หรือนำม-นำมธรรมที่มองไม่เห็นแต่รับรู้สึกด้วยใจก็ตำม สรรพสิ่ง
ล้วนว่ำงเปล่ำโดยปรมัตถ์ แต่เรำมักติดยึดกับสมมุติว่ำเป็นนั่นเป็นนี่ เป็น
เรำ-เขำ ให้ควำมเห็นนั่นนี่ตลอดเวลำ เพรำะวิบำกมันคุ้นเคยอยู่กับคับแคบ
เฝ้ำตัวเอง เห็นแก่ตวั แก่ตนเอง ไม่ค่อยเปิดใจกว้ำง เห็นแก่คนอื่น จึงทรง
ตรัสสอนให้รู้จัก เห็นแก่คนอื่นมำกๆ เห็นแก่ตวั แก่ตนน้อยๆ จนให้หมดตัว
หมดตน อนัตตำไปเลยในที่สุด
ผู้ที่รู้จักพูดค�ำว่ำ “ขอโทษ” ได้ พูดค�ำว่ำขอโทษเป็น-ขออโหสิเป็น
นี่จิตคลำยออกแล้วนะ สำธุนะ โสวสววแล้วโสวสวว
Admin. XiangLing
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๔๗. “ท้อมากเลยค่ะพระอาจารย์”
ก�ำลังรับเสวยวิบำกอยู่นะ พึงอย่ำขัดขืนโต้แย้ง และกังวล แต่ให้
เต็มใจยอมรับมัน ทีท�ำเขำมำกลับจ�ำไม่ได้ พอเจ้ำกรรมเขำท�ำ เอำคืนบ้ำง
กลับบ่น สวนกลับเขำอีก อย่ำงนี้กรรมไม่หมด มีแต่ต่อกรรมยำวไปอีกชำติ
ครูอำจำรย์ก็สงเครำะห์ได้เท่ำนี้ ชดใช้หนี้แทนกันไม่ได้ องค์พุทธะท่ำน
ยังต้องรับวิบำกด้วยพระองค์ท่ำนเองตั้งหลำยครั้ง ถูกเทวทัตแกล้งท�ำร้ำย
ฆ่ำก็หลำยครั้งหลำยครำ จึงพึงให้ท่ำมกลำงออกไป ดุจพญำคชสำรใน
สมรภูมิรบไม่หวั่นเกรงต่อคมหอกดำบธนูแล่ง ให้หมั่นเทน�้ำอุทิศบุญ
ชดใช้ไป แทนที่จะคร�่ำครวญอยู่ อย่ำเฝ้ำตัวเอง ให้ตื่นโพล่งให้ไว ทิ้งให้ไว
อโหสิก็พูดให้ทุกลมหำยใจไปเรื่อยๆ
ออกจำกวังวนตัวเองให้ได้ ตัวเองอันจอมปลอม อย่ำหลงตัวเอง
อย่ำเห็นแก่ตัวเอง อย่ำคับแคบ เฉพำะตัว เฉพำะพวกพ้องของตัว ให้กว้ำงๆ
ออกไป เห็นแก่สรรพสัตว์ สังสำรวัฏให้มำกๆ สำธุนะ โสวสววว
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ทุกอย่ำงไม่ได้ดังใจ-ไม่ได้ดังยึด นั่นมันถูกแล้ว มันอนิจจัง มันยึด
เอำไม่ได้ นั่นมันก็ถูกของอนิจจังอนัตตำเขำแล้ว จึงให้หลุดพ้นออกไป
วิมุติหลุดจำกกำยจิตออกไปเสีย ตื่นๆโพล่งๆออกไปเสีย
กำยเมื่อแบกอะไรหนักๆ จะรีบปล่อยรีบวำง แต่ใจยิ่งแบกหนัก
ยิ่งทุกข์ ยิ่งห่วงหำอำลัยอำวรณ์ ปรุงแต่งไม่หยุดหย่อน เป็นควำมต่ำงของ
กำยกับจิต จึงให้คลำยจิตคลำยกรรม
“วางใจให้เป็น ชีวิตจะง่ายขึ้น”
Admin. XiangLing
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๔๘. หลงติดยึดสุขกันมาก ยึดสิ่งที่ยึดเอาไว้ไม่อยู่
จึงทุกข์ ไม่ได้ดังใจยึดจึงทุกข์
“ความสุขอยู่ในก�ามือเรา แต่เราคิดว่าความสุขอยู่ในอนาคต แท้จริง
ความสุขดังเป้ที่แบกอยู่บนหลัง ขอเพียงให้ใส่ใจอย่างลึกซึ้ง ความสุขก็
พร้อมจะผลิบานให้เราได้ชื่นชม” จำกหนังสือควำมสุขในก�ำมือ พระมหำ
วุฒิชัย ว.วชิรเมธี
ถำมว่ำ น�ำเอำมำเป็นค�ำสอนที่เป็นสัจธรรม ชีวิตพ้นทุกข์ เอำไป
สั่งสอนใช้สัจธรรม เนื้อหำนิพพำนพ้นทุกข์ได้หรือไม่?
ตอบ สัจธรรมค�ำสอนพระสัมมำสัมพุทธะ เนื้อหำพระนิพพำน คือ
ควำมไม่ยึดติด อนิจจังสรรพสิ่งชั่วครำวไม่ยั่งยืน สุข-ทุกข์เป็นอนัตตำเลือก
ไม่ได้ ไม่อยู่ในอ�ำนำจแห่งอัตตำ ถ้ำยังมุ่งหวังตั้งเอำ ก็หลงเข้ำไปสร้ำงเหตุ
สมุทัยเสียเอง หลงเอำวิบำกไปเสวยเกิดภพชำติวนวัฏฏะไม่จบ
ควำมยึดติดในอุปำทำนตัณหำ เป็นควำมหลงทั้งโมหะและอวิชชำ
ควำมไม่รู้ว่ำหลง และทั้งหลงเข้ำไปรู้ ทำงโลกทวำรหก ตำหูฯ เห็นได้ยินฯ
93

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

รู้เห็น รับรู้ รับทรำบที่ใจคิดนึก ให้ควำมเห็นควำมหมำย ปรุงแต่ง ยินดี
พอใจในอำรมณ์ รูป เสียงฯ ที่น่ำพอใจบ้ำง ไม่พอใจบ้ำง หลงเข้ำไปรู้คิดเอำ
ว่ำเป็นสุข แท้จริงสรรพสิ่งในโลกมีแต่อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ แต่หลงไปว่ำมี
สุข ทรงตรัสว่ำ ในโลกสรรพสิ่ง มีแต่ทุกข์เท่ำนั้นที่เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไปฯ
ให้พึงเห็นสุขโดยควำมเป็นทุกข์ เห็นทุกข์โดยควำมเป็นลูกศรเสียบแทง
พึงเห็นอทุกขมสุขควำมไม่สุขไม่ทุกข์ โดยควำมเป็นของไม่เที่ยง
พึงหยุดหลงเสียด้วยพึงให้สักแต่ว่ำ สุขก็ช่ำง ทุกข์ก็ช่ำง แม้สุขก็ให้
ข่ำงเสียด้วย อย่ำติดยึดสุข อย่ำก�ำเอำไว้ แต่ให้คลำยออก ให้วิมุติหลุดออก
พ้นออกไปเสีย ด้วยขันธวิมุติ-วิมุติญำณทัสสนะ
พึงหยุด-ยุติเหตุ ทรงตรัสเหตุและควำมดับเหตุ มีปกติตรัสสอน
เช่นนี้เป็นส่วนมำก
ทรงตรัสเหตุคือตัณหำ พึงดับตัณหำเสียด้วย ให้สักแต่ว่ำท่ำมกลำงวำงไป พึงวำงใจให้เป็น ชีวิตจะง่ำยขึ้น
Admin. XiangLing
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๔๙. “ฝึกใจให้นิ่ง ฝึกจิตให้วาง”
นี่ก็หลงทำงธรรม หนีโลกแต่กลับมำหลงตัณหำทำงธรรม สร้ำงเหตุ
สมุทัยเสียเอง เป็นอย่ำงเต่ำหงำยท้องเค้เก้ไม่รู้ตัว! (เต่าที่ถูกเต่าตัวชนะงัดหงาย
ท้องรอความตาย)

ข้อควำมจำกเพจ ณ สติจับใจ ก็จับใจจริงๆนั่นแหละ จับเอำกำยใจ
ไปวนวัฏฏะ เกิดอีกไม่รู้จบ ควำมหลงนี่มันช่ำงหลอกล่อร้ำยกำจ หรือว่ำ
โมหะของคน หลงไปเอง หรือวิบำกพำวนกันหนอ?
ผู้สอนก็ก�ำลังกลั่นกรองยังไม่จบ ยังวนยังหลงอยู่ ยังต้องฝึกใจ
ฝึกจิตให้นิ่งให้วำง แล้วก็เอำไปสอนคนเขำให้วนตำม เหมือนกับตำบอดจูง
คนตำบอดอยู่ แต่ก็ยังชอบ ยังอยำกจูง ก็หลงสร้ำงและเสวยวิบำกไปเรื่อยๆ
จะจบวิบำกได้อย่ำงไร สังเวชใจหนอ คนหลงมีมำกหนอ
จิตก็อนัตตำจิต ธรรมก็อนัตตำธรรม จึงไม่พึงหลงเอำอัตตำไปซ้อน
กรรม ซ้อนมโนอนัตตำจิต หยุดหลงเสียด้วย “อโหสิ เทน�า้ อุทิศบุญ ตื่น
โพล่งโล่งจ้าฯ” ไร้ร่องรอยคิดนึกออกไปกว้ำงๆ ทั้งจักรวำลโลกธำตุสังสำรวัฏ
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เห็น ได้ยินฯ รู้เห็น รับรู้ คิดนึก ก็ให้พึงท่ำมกลำง สักแต่ว่ำ-ช่ำงๆไป
ปล่อย-ยอมวิบำก ปล่อยให้วิบำกเขำวำง เขำปล่อยของเขำเอง ปฏิบัติหรือ
ฝึกหรือคอยวำงไม่ได้ นั่นมันอัตตำ เจตนำตัณหำกรรมไปแล้ว วิบำกเกิด
แล้ว
จึงให้ขอขมำกรรมบ่อยๆ ประกำศสละ ถอนตัวมุ่งหวังตั้งเอำเสีย
ให้บ่อยๆมำกๆ
Admin. XiangLing
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๕๐. โอวาทปาติโมกข์ข้อเดียว
วันนี้วันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙
วันเพ็ญ ๑๕ ค�่ำ เดือน ๓ นับจำกวันปรินิพพำนล่วงได้ ๒๕๕๙ ปี
นับจำกวันตรัสรู้ ล่วงได้ ๒๖๐๔ ปี นับจำกวันที่ทรงตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน ๖
นับล่วงอีก ๙ เดือน ภำยหลังตรัสรู้ คือวันเพ็ญเดือน ๓ จันทร์เสวย มำฆ
ฤกษ์ ทรงแสดงโอวำทปำติโมกข์ ๓-๖-และ ๙ ข้อ แต่พระองค์ทรงย่อเหลือ
เพียงประกำรเดียว คือ “อนุปาทาโน ปรินิพพายติฯ เมื่อไม่ยึดติดในอุปาทาน
ตัณหา ย่อมนิพพาน”
นี้เป็นเนื้อหำพระสัจธรรมค�ำสอนทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรม
ขันธ์ รวมวิมุติลงที่เดียว ที่เวสำลีสูตร ดังพระบำลี ที่ยกมำนี้
สัจธรรมค�ำสอนเดิมของพระองค์ เนื้อหำนิพพำน คือ ควำมไม่ยึด
ติดของอนิจจัง ควำมเลือกเอำข้ำงใดไม่ได้คือ อนัตตำ ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ
ท่ำมกลำง-ปลงปล่อยวำง-ช่ำง
นิพพำน พ้นแล้วจำก อัตตำ กำย-จิต
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จึงให้ตื่นโพล่งโล่งจ้ำออกไป กว้ำงๆ ไกลๆไร้ขอบเขตคิดนึกฯ ดุจ
ตะวันส่องสว่ำงกลำงหำว-จงคลำยจิตไม่ติดไม่ยึด ให้คลำยออกให้เหมือน
ดอกไม้บำนยำมเช้ำ ร่วงหล่นกลีบละอองเกสรเรณู ไม่เหลืออัตตำ
และคลำยกรรมออกเสียด้วยอโหสิเทน�้ำอุทิศบุญว่ำ
“อโหสิๆๆ
กรรมทุกอย่างอโหสิ ขอให้มีส่วนแห่งบุญข้าฯ จงทั่วกันตลอดไป”
อ่ำนเรื่อง “คลายกรรมด้วยธรรมนูญชีวิตฯ”
Admin. XiangLing
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๕๑. ใครรัก ใครชัง ใครชอบ ใครเกลียด
ช่างๆ ปล่อยๆไป เพราะชีวิตไม่มีอะไร

หรือไม่?

“การท�างานมีทั้งคนรักและคนเกลียด
ขอเพียงวันนี้ได้ทา� หน้าที่อย่างเต็มที่
ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไร ก็จะไม่เสียใจ
เพราะเราได้ทา� วันนี้อย่างดีที่สุดแล้ว”
ถำมว่ำ สำมำรถน�ำไปสอนลูกหลำน ให้เป็นสัจธรรมพ้นทุกข์ได้

ตอบโดยสมำชิกเพจ
“นิพพาน” ว่ำง ไม่เนื่องด้วยกำรกระท�ำ นอกชั่วเหนือดี ไม่เนื่อง
ด้วยชอบ-ชัง ควำมว่ำง ว่ำงเปล่ำ เป็นผลอันเกิดจำกกำรคลำยตัวของ
อนัตตำจิตเดิม คือไม่เนื่องด้วยควำมดีหรือคนดี ไร้ร่องรอยตัวตนคิดนึก
แต่ว่ำง ไม่มีควำมหมำยว่ำอะไร
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ควำมดีหรือคนดี เป็นเรื่องของโลกียธรรม เป็นโลกธรรมแปดเปื้อน
ของคนหลง เป็นวัฏฏะวนเกิด-ตำย ไม่จบภพจบชำติ เป็นทุกข์ ค�ำสอนมี
๒ ระดับ สอนให้เป็นคนดีหรือท�ำควำมดี ให้มีควำมสุขสรรเสริญนั้น เป็น
โลกียะ ระดับวัฏฏะยังต้องเกิดอีก ส่วนระดับวิวัฏฏะ เป็นค�ำสอนพ้นทุกข์
ไม่เกิดอีก พึงระลึกถึงพุทธด�ำรัสที่ทรงตรัสว่ำ เกิดเป็นทุกข์ จึงไม่พึงหลง
สร้ำง และเสวยวิบำกเอำไปเกิดอีก
ค�ำว่ำ “ขอให้ทา� งานอย่างเต็มที่และท�าให้ดีที่สุด” นั้น ตรงต่อ
สัจธรรมค�ำสอนที่ให้พึง “สักแต่ว่า” คือ ท�ำควำมดี ก็ไม่มุ่งหวังต้องกำร
ควำมดี ไม่หวังผลควำมรักควำมชอบใดๆตอบแทน ท�ำแล้วก็จบไปแล้ว
ไม่ห่วงกังวล ท�ำแล้วปล่อยวำง ไม่ยึดติดกับผลที่ท�ำ
ไม่ห่วงไม่เฝ้ำอยู่กับเวลำว่ำวันนี้-พรุ่งนี้ หรือวันเวลำที่ล่วงไปแล้ว
พึงท่ำมกลำงวำงไป พึงวำงใจให้เป็น ชีวิตจะง่ำยขึ้น
ไม่เจตนำจริงจังตั้งต้อง ไม่กดดัน ไม่ดันเข้ำใส่กับชีวิต เพรำะชีวิต
ก็อนิจจัง สมมุติใช้ชั่วครำว พึงมีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวำง
ชีวิตไม่มีอะไร ใครรัก ใครชอบ ใครชัง ใครเกลียดก็ช่ำงๆปล่อยๆ
ไป ไม่ใส่ใจ ทุกอย่ำงมันจบอยู่ในตัวมันเองอยู่
ส่วนหน้ำที่กำรงำนก็ท�ำๆไปตำมหน้ำที่ ท�ำไปตำมขั้นตอน ท�ำเสร็จ
แล้วก็ปล่อยวำง (แล้วแล้วกัน) ไม่หมกมุ่น ไม่มุ่งหวังหมำยมั่นปั้นมือว่ำจะ
ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ไม่ปรุงแต่ง ไม่มโน ไม่ตัดสินว่ำดีหรือไม่ดี จะเมื่อ
ไหร่ วันไหนก็ช่ำงๆไป ตัดควำมหมกมุ่น มุ่งหวังออกไป ไม่มีดีใจหรือ
เสียใจ มันก็จบไปเองเจ้ำค่ะ
Admin. XiangLing
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๕๒. “ข้อความเตือนหลวงตาจ้า”
มีข้อควำมท�ำนองเตือนหลวงตำจ้ำ เตือนแบบขอร้องไม่ให้หลวงตำ
จ้ำวิพำกษ์วิจำรณ์ค�ำสอนของผู้อื่น หลวงตำก็เฉยๆ นะ ก็ตอบกลับไปว่ำ
“ช่างเถอะ” ก็เตือนเขำไปว่ำ ที่เอำมำสอนเขำนั่นน่ะ มันไม่ใช่นะ ไม่ใช่
สัจธรรมค�ำสอนของพระสัมพุทธะ ผลของมิจฉำทิฏฐิ
ทรงตรัสว่ำ “คนดื่มยาพิษตายตกนรกเพียงครั้งเดียว แต่คน
มิจฉาทิฏฐิตกนรกถึงโกฏกัปฯ และยิ่งไม่เพียงมิจฉาทิฏฐิเพียงคนเดียว แต่
ยังเอาไปสอนคนอื่นให้เขาหลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิตาม แล้วก็นา� ไปสอนแนะน�า
ต่อๆ กันไป คนก็หลงต่อๆ กันไปเรื่อย”
นี้เป็นทุกข์โทษขยำยแพร่หลำยมำกขึ้นไปอีก โทษมำกมำยสุดจะ
คณำนับ จึงเห็นประโยชน์ตรงนี้ ถ้ำช่วยเขำให้หำยหลงได้บ้ำงจะมำกจะน้อย
ก็เป็นกำรสงเครำะห์โปรดสังสำรวัฏ
และตำมที่ระบุชื่อและส�ำนักที่มำของค�ำสอนโดยไม่ปกปิด ท�ำให้
เจ้ำของค�ำสอนและส�ำนักเขำเสียหำยนั้น หลวงตำเห็นว่ำควรระบุไปตำมที่
เป็นจริง
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คนจะได้รู้ว่ำหลวงตำมิได้แกล้งเขียนเอำเอง มีที่มำชัดเจน รู้ได้ว่ำ
อะไรเป็นสำระ อะไรมิใช่สำระ ต่อไปจะได้รู้ว่ำอะไรสัจธรรม อะไรไม่ใช่
เห็นว่ำเกิดประโยชน์มำกกว่ำปกปิดที่มำ
ดังตัวอย่ำงเมื่อหลำยวันก่อน
สมำชิกท่ำนหนึ่งพิมพ์ข้อควำมธรรมะเข้ำมำว่ำ
“อยู่กับปัจจุบัน
หยุดปรุงแต่ง สุขทุกข์ไม่เที่ยง”
หลวงตำอ่ำนดูก็รู้ว่ำ คนส่งแชทมำนี้ไปจ�ำเขำมำ มันมีทั้งใช่ และ
ไม่ใช่สัจธรรม หัวมงกุฏ-ท้ำยมังกร ค�ำว่ำ “อยู่กับปัจจุบัน” นี่มิจฉำทิฏฐิ
อนิจจังไม่มีปัจจุบัน แต่เอำสองประโยคหลังมำพ่วงต่อให้ดูดีว่ำ หยุดปรุง
แต่งไม่ติดยึด อุปำทำนตัณหำแล้ว เห็นแจ้งในเวทนำสุขทุกข์ ว่ำไม่เที่ยงยึด
เอำไม่ได้ ทีนี้ท่อนท้ำยกับท่อนหัวมันขัดกัน คนสอนหลงผิดยึดติดปัจจุบัน
ที่เป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ จึงว่ำคนพิมพ์ ก็จ�ำเขำมำ ผิดถูกไม่รู้ ขอให้ได้
พูดโก้ๆ ว่ำฉันก็นักปฏิบัติธรรม แต่ปรำกฏว่ำ คนนี้ทุกข์จะตำย ก็ไปอยู่กับ
ปัจจุบันที่มันอนิจจังไงล่ะ มันเข้ำไปยึดเอำในสิ่งที่ยึดเอำไว้ไม่ได้ เมื่อมัน
ไม่ได้ดังยึดจึงทุกข์ ไม่ใช่สัจธรรมค�ำสอน ไม่หลุดพ้นออกมำจำกทุกข์ได้
นี่เพรำะถูกสอนมำให้หลง ก็หลงตำมๆ กันมำอย่ำงนี้ เรียกว่ำหลง
พระบำลีก็ยืนยันอยู่ว่ำ สรรพสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ
ปัจจุปันนำธัมมำ อตีตำธัมมำ อนำคตำธัมมำ อนัตตำติฯ แล้วท�ำไมเอำ
อัตตำเข้ำไปซ้อนไปอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นอนัตตำ เอำอัตตำไปซ้อนธรรม
ซ้อนกรรมที่มโน อนัตตำจิต นี่จึงได้ว่ำทั้งคนสอนและคนเรียน ไปจ�ำเอำมำ
พูด เอำมำปฏิบัติเป็นคนหลง คือมิจฉำทิฏฐิ กล่ำวตู่พุทธพจน์ เป็นธรรม
ปฏิรูปเทียมของแท้ ดุจทองค�ำปฏิรูปเทียมของแท้ เนื้องอกในพระศำสนำ
ผิดต่อพุทธโอวำท พุทธบัญญัติ พระธรรมวินัย
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หลวงตำจ้ำเป็นลูกสมเด็จพ่อ ใครล่วงเกินสัจธรรมค�ำสอน ก็จะ
ต้องตักเตือน ไม่ควรประพฤติผิดพระธรรมวินัย ตั้งแต่เปิดไลน์ธรรมกลุ่ม
นี้ ตั้งแต่ ๒ สิงหำคม ๕๘ จนถึงตอนนี้ เดือนมีนำคม ๕๙ กว่ำ ๗ เดือน
แล้ว มีพระสงฆ์สอนธรรมในเพจต่ำงๆ เริ่มเอำค�ำว่ำ “ไม่ยึดติด” ไปใช้
แทนค�ำเดิมที่ว่ำ “ไม่ยึดมั่นถือมั่น” กันแล้ว แต่ก็ขอให้ อย่ำพึงรู้จักค�ำว่ำ
“ไม่ยึดติด” เพียงแต่ปำกกับตัวอักษรเท่ำนั้น สัจธรรมแท้เนื้อหำนิพพำน
เลียนแบบกันไม่ได้ ลำจะเอำหนังรำชสีห์ไปคลุมหลังอย่ำงไร ก็อดร้อง
เสียงลำไม่ได้ นี่ก็เทศน์ให้ฟังไว้กันหลง อ้อ ยังมีอีกส�ำนักที่สอนให้ “ดูรูปนาม-ดูจิต” ดูว่ำอะไรก�ำลังปรำกฏ รวมทั้งพองๆ-ยุบๆ บริกรรมต่ำงๆ ล้วน
แต่เอำหนังรำชสีห์มำคลุมหลังลำทั้งสิ้น ไม่ใช่สัจธรรมค�ำสอนพระพุทธะ
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๕๓. ชีวิตเกิดแต่กรรม เป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา
มนุษย์เกิด-ตำย วนเวียนเป็นวัฏฏสงสำร หลงสร้ำงและเสวยวิบำก
ไม่หยุดหย่อน ก็เพรำะมีตัวตั้งเอำปรำรถนำเอำ อันเป็นอนุสัยนอนตำมข้ำม
ภพข้ำมชำติ ตำยแล้วก็เอำตัวหลงตั้งเอำไปเกิดอีก ก็ตั้งเอำในชำตินั้นๆ อีก
เรื่อยไป
ตัวตั้งเอำนี้แหละ เป็นตัวหลงสร้ำงกรรมและน�ำเอำไปเกิดเสวย
วิบำกกรรมไม่จบไม่สิ้น จึงกล่ำวว่ำ “ชีวิตเกิดแต่กรรม”
กรรมได้แก่ กุศลกรรมและอกุศลกรรม มี ๒ ระดับ คือ ระดับ
ประโยชน์ชำติในโลกนี้และชำติในโลกหน้ำ เป็นวัฏฏะโลกียะ มีมำกเท่ำกับ
ธุลีที่อยู่บนพื้นมหำปฐพี ส่วนอีกระดับคือ วิวัฏฏะโลกุตระ อันเป็นประโยชน์
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พ้นเหนือโลก เป็นปรมัตถประโยชน์ เป็นชำติอย่ำงยิ่งคือนิพพำน วิวัฏฏะ
ไม่เกิดอีก ทรงตรัสว่ำ มีเพียงธุลีปลำยเล็บตถำคต
โลกคือหมู่สัตว์ สัตว์โลกและมนุษย์ จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆไปจำก
สังสำรวัฏนี้เลย นอกจำกหลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรมไม่หยุดหย่อน
แม้จะได้หลบหลีกลี้หนีทำงโลก เข้ำหำทำงธรรมเพื่อพ้นออกไปจำก
ทุกข์วุ่นวำยทำงโลก แต่กลับหลงธรรมหลงเอำอัตตำเจตนำไปหำอนัตตำจิต
หลงปฏิบัติบ�ำเพ็ญสร้ำงเหตุสมุทัยใหม่เอำไปเกิดไม่หยุดหย่อน
ปุถุชนคนหลงจึงมีอยู่มำกในโลกนี้ ดุจผงธุลีบนพื้นมหำปฐพี
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๕๔. “รู้สึกเบื่อหน่ายจังเลยค่ะ พระอาจารย์”
เบื่อก็อนิจจัง สนุกก็อนิจจัง ช่ำงๆไปนะ
ผ่ำนมำผ่ำนไป อย่ำให้แตกต่ำง ให้ท่ำมกลำงไปนะ
นี่แหละที่เรียกว่ำ “ชีวิต”
ชีวิตก็อนิจจัง เขำเป็นของเขำอย่ำงนี้ รู้แล้วอย่ำแบก ถ้ำแบกก็รีบ
วำง ก็เบื่อน้อยหน่อย
สุข-ทุกข์ วิบำก เป็นอำคันตุกะ เป็นแขกมำเยี่ยมชั่วครำว ผ่ำนมำ
แล้วก็จะต้องผ่ำนออกไป เลือกแขกที่ชอบไม่ชอบใจ เลือกไม่ได้ เพรำะเรำ
เลือกเอำไว้ล่วงหน้ำแล้วเปลี่ยนไม่ได้ ได้แต่ยอมรับ
แท้จริง แขกที่มำเยี่ยมก็เป็นแขกธรรมดำๆ ปกติของเขำ แต่เรำไป
ให้ค่ำรำคำรำคะ ไปเห็นว่ำ ตัดสินว่ำให้แตกต่ำงไปเอง เข้ำไปเลิอกข้ำงชอบไม่ชอบ ไปเอง
ถ้ำเรำไม่ตัดสินไม่เห็นว่ำแตกต่ำง และยอมรับว่ำ นี้เรำท�ำเรำสร้ำง
ของเรำเอำไว้ ไม่ปฏิฆะปฏิเสธไม่โต้เถียงโต้แย้งต่อรอง ยอมรับและชดเชย
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ชดใช้หนี้ ขออโหสิกรรมอุทิศบุญทิพย์ใช้ไป ส�ำนึกด้วยใจเปิดใจกว้ำงๆ
ออกไปไม่คับแคบกับตัวเอง เรำเห็นว่ำแตกต่ำงไปเอง
ชีวิตก็อนิจจัง ชีวิตไม่จริง เป็นเพียงแค่ละครฉำกหนึ่งตอนหนึ่ง
เท่ำนั้น ไม่นำนก็ปิดฉำก ไปเล่นบทบำทใหม่ตอนใหม่อีกไม่หยุดหย่อน
ชีวิตน่ำจะมีอะไรที่มำกไปกว่ำ บทละครแล้วๆเล่ำๆ ซ�้ำไปวนมำ
ชีวิตควรที่จะจบมิใช่หรือ (!?)
ถ้ำเบื่อจริงๆ ก็จบเสีย
พึงเรียนรู้ที่จะมี และใช้ชีวิตที่ปล่อยวำง
Admin.Kingkan

107

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

๕๕. “นอยด์”
เป็นอารมณ์ของความไม่พอใจ...เป็นกิเลส
สืบเนื่องจำกข้อควำมเตือนหลวงตำจ้ำ
สมำชิกที่ส่งข้อควำมหำ
หลวงตำได้ออกมำกล่ำวขอโทษ
พร้อมกับออกจำกกลุ่มไปด้วยอำรมณ์
“นอยด์”
พระอ.สุวัฒน์ : อริยะเจ้ำ-สงฆ์-อริยบุคคลเท่ำนั้นที่พูดอโหสิ พูด
ขอโทษ ปุถุชนจะไม่ยอมรับก็สำธุด้วย ดีแล้ว จะได้จบเสียในชำตินี้นะ
โสวสวว ได้ข้อมูลพูดสัจธรรม ขอขอบคุณอนุโมทนำด้วย
สมาชิก B : วิบำกมำทำงรู้ ทำงเห็น ทำงคิด ดับไม่ได้ก็เป็นทุกข์
ต่อเนื่องไป “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” กรรมเกิดเพรำะเจตนำ ดับ
เจตนำได้ก็จบกรรม สำธุเจ้ำค่ะ
นอยด์เป็นอำรมณ์ของควำมไม่พงึ พอใจ เป็นหัวเชื้อของควำมโกรธ
เป็นกิเลส หำกดับไม่ได้ มันก็จะฝังรำกลึกยำว ข้ำมภพข้ำมชำติ จนกลำย
เป็นอนุสยั นอนเนื่อง มำกเข้ำจะกลำยเป็นคนขี้หงุดหงิด เจ้ำอำรมณ์ ขี้โมโห
จิตที่มักโกรธจะมีทุคติเป็นที่ไป
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“สักแต่ว่า” คำถำครอบจักรวำล รักษำอำกำรนอยด์ได้ผลชะงัก พึง
“สักแต่ว่า” อยู่เนืองๆ เถิด พระอำจำรย์ท่ำนเมตตำแก้ไขขัดเกลำให้ เพื่อที่
จะได้ไม่หลง กลับกลำยเป็นกำรไม่สมควร อ่ำนแล้วก็ปลง นำนำจิตตัง
เหมือนส่งกำรบ้ำนอำจำรย์แล้วอำจำรย์เตือนว่ำ สิ่งที่เธอเข้ำใจนั้น มัน
เป็นกำรเข้ำใจผิด เธอควรจะแก้ไข แต่กลับมอง กลับคิดว่ำ อำจำรย์ที่ผิด
และไม่สมควรตักเตือน
สำธุ ขอให้สว่ำงตำมเถิด พระสัจธรรมไม่เคยทิ่มแทงท�ำร้ำยใคร
แต่หำกเป็นตัวรู้ ตัวคิด โมหะอวิชชำของคนนั้นต่ำงหำก ที่ทิ่มแทง ท�ำร้ำย
ตัวเอง สำธุ โสวๆๆอโหสิๆๆเจ้ำค่ะ
พระอ.สุวัฒน์ : ค�ำว่ำ “นอยด์” มำจำกค�ำว่ำ Paranoid หมำยถึง
วิตกกังวล หงุดหงิด งุ่นง่ำน งี่เง่ำ น้อยใจ
สมำชิก “นอยด์” ออกจำกกลุ่มแล้ว
ค�ำว่ำ-นอยด์ น่ำจะเป็นชื่อโรคที่แพร่หลำย รู้กันในหมู่คนไข้และ
คนใกล้ชิด จะเป็นอะไรก็ตำม ถ้ำว่ำถึงโทสะเจตสิกที่เกิดในอกุศลจิต มันจะ
มีตัวหลงเข้ำไปรู้ คืออวิชชำ หรือโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วย ทุกครั้งที่หลง
เข้ำไปรู้ทำงทวำรทั้งหก รู้แล้ว “ไม่พึงสักแต่ว่า-พาหิยะ” คือ ไม่ช่ำง-ไม่ปลง
ปล่อยวำง-ไม่ท่ำมกลำงวำงไปฯ
หลงเข้ำไปรู้ครำใด เวทนำชอบ-ชัง ตัณหำ ทะยำนอยำกมี-อยำก
ไม่มีไม่เป็น และอุปำทำน ตัวยึดติดตรึงเหนียวแน่นเกำะติด เป็นภพชำติ
เอำไปเกิดทันที
โทสะเจตสิก เป็นตัณหำในวิภำวะตัณหำ ไม่อยำกได้-ไม่อยำกมี
อยำกเป็นในอำรมณ์กระทบนั้น แต่ถ้ำเป็นอำรมณ์ที่น่ำพอใจ อยำกได้อยำก
มี-อยำกเป็น ก็จะเป็นภำวะตัณหำ เกิดจำกโลภะเจตสิก และถ้ำโลภะเจตสิก
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ในรูปรส กลิ่นเสียงเคียงสัมผัส คือกำมคุณทั้ง ๕ นี้ ก็เป็นกำมตัณหำ
กำมหรือโลภะ มีโทษน้อย แต่คลำยยำก โทสะ มีโทษมำก แต่
คลำยง่ำย โมหะ มีโทษมำก และทั้งคลำยก็แสนยำกด้วย
สรุปว่ำ เหตุที่คลำยยำก เพรำะมีโมหะตัวหลงเข้ำไปรู้เป็นพื้น หรือ
เจ้ำเรือน หรือที่แบ่งจริต เรียกว่ำ “โมหะจริต” หนักไปในทำงหลง ตัวนี้เป็น
หัวขบวนของปัจจัยกำร หรือ ปฏิจจสมุปบำท ๑๒ ประกำร เหตุสมุทัยให้
เกิดวิบำกกรรมเป็นภพชำติไม่หยุดหย่อน
ท่ำนจึงทรงสอนพำหิยะว่ำ”เมื่อใดเธอเห็น ได้ยินฯ รู้เห็น-รับรู้
รับทรำบเรื่องรำว-คิดนึกที่ใจ ให้ “พึงสักแต่ว่าฯ” คือ อย่ำไปจริงจัง มัน
เพียงสักแต่ว่ำ-ให้ปลงปล่อยวำงมันเสีย ให้ยอมรับว่ำนี้กรรมเก่ำของเรำให้ท่ำมกลำง ไม่เลือก ไม่ตัดสิน ไม่ตรงไปที่ปลำยข้ำงไหน ไม่ชอบ-ไม่ชัง
อะไร -ไม่อะไรกับอะไร สรุปว่ำ “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก”
ให้พึง “จบ” -วำง -ช่ำง ฯ
ให้ตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ ออกไปกว้ำงๆ และอโหสิ
โสวสวว - เทน�้ำอุทิศบุญให้โปรดสังสำรวัฏไป
เจ้ำวิบำกอำรมณ์กระทบทวำร ท�ำให้เกิดเหตุสมุทัยตัณหำ ก็เพรำะ
“ตัวหลงเข้าไปรู้” ทรงสอนให้ดับเหตุ คือดับตัวหลงรู้ พึงให้ดับเหตุเสียด้วย
“สักแต่ว่า-พาหิยะ” และอโหสิกรรม
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๕๖. ...เมื่อใกล้ตาย ความอ่อนเพลีย
เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ ไม่จ�าเป็นต้องให้การรักษา
อำจำรย์สุมำลีเป็นอำจำรย์แพทย์ศิริรำชที่มีควำมสำมำรถและมี
ควำมรู้สูงมำก น่ำเสียดำยอำยุสั้น อำจำรย์เสียชีวิตไปหลำยปีแล้วอย่ำงสงบ
ตอนจำกไปอำจำรย์ยังได้เป็นตัวอย่ำง และสอนเรื่องสุดท้ำยเพื่อเป็นวิธีจำก
โลกไปอย่ำงสงบ
“ร่างกาย และ จิตใจ ในภาวะใกล้ตาย”
“ความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย”
เมื่อใกล้ตำย ควำมอ่อนเพลียเป็นสิ่งที่ควรยอมรับ ไม่จ�ำเป็นต้อง
ให้กำรรักษำใดๆ ส�ำหรับควำมอ่อนเพลียที่เกิดขึ้น เพรำะจะเกิดผลเสีย
มำกกว่ำผลดี ควรให้ผู้ป่วยในระยะนี้ได้พักผ่อนให้เต็มที่
คนใกล้ตำย จะเบื่ออำหำร และกินอำหำรน้อยลง จำกกำรศึกษำพบ
ว่ำ ควำมเบื่ออำหำรที่เกิดขึ้น เป็นผลดีมำกกว่ำผลเสีย เพรำะท�ำให้มีสำร
คีโตนในร่ำงกำยเพิ่มขึ้น สำรคีโตนจะท�ำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบำยขึ้น และบรรเทำ
อำกำรเจ็บปวดได้
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คนใกล้ตำย จะดื่มน�้ำน้อยลง หรืองดดื่มเลย ภำวะขำดน�้ำที่เกิดขึ้น
เมื่อใกล้ตำยไม่ท�ำให้ผู้ป่วยทรมำนมำกขึ้น ตรงกันข้ำมกลับกระตุ้นให้มีกำร
หลั่งสำรเอ็นดอร์ฟิน ท�ำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบำยขึ้น หำกปำก ริมฝีปำกแห้ง
จมูกแห้ง และตำแห้ง ให้หมั่นท�ำควำมสะอำด และรักษำควำมชื้นไว้ โดย
อำจใช้ส�ำลีหรือผ้ำสะอำดชุบน�้ำแตะที่ปำก ริมฝีปำก หรือใช้สีผึ้งทำริมฝีปำก
ส�ำหรับตำก็ให้หยอดน�้ำตำเทียม
คนใกล้ตำย จะรู้สึกง่วง และอำจนอนหลับตลอดเวลำ ผู้ดูแล
ควรให้ผู้ป่วยหลับ ไม่ควรพยำยำมปลุกให้ตื่น
เมื่อคนใกล้ตำยไม่รู้สึกตัว ไม่ควรคิดว่ำเขำไม่สำมำรถรับรู้ หรือ
ได้ยินสิ่งที่มีคนพูดกันอยู่ข้ำงๆ
เพรำะเขำอำจจะยังได้ยินและรับรู้ได้ แต่ไม่สำมำรถสื่อสำรให้ผู้อื่น
ทรำบได้ จึงไม่ควรพูดคุยกัน ในสิ่งที่จะท�ำให้เขำไม่สบำยใจหรือเป็นกังวล
กำรร้องครวญครำง หรือมีหน้ำตำบิดเบี้ยว อำจไม่ได้เกิดควำมเจ็บ
ปวดเสมอไป แต่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสมอง ซึ่งแพทย์
สำมำรถให้ยำระงับอำกำรเหล่ำนี้ได้
คนใกล้ตำย อำจมีเสมหะมำก ควรให้ยำลดเสมหะ แทนกำรดูด
เสมหะซึ่งนอกจำกไม่ได้ผลแล้ว
ยังท�ำให้ผู้ป่วยรู้สึกทรมำนเพิ่มขึ้นด้วย
(เฉพำะคนที่ใกล้ตำยเท่ำนั้น ไม่รวมถึงผู้ป่วยอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำร
ดูดเสมหะ)
“ความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ”
โดยทั่วไปเมื่อกำยป่วย ใจจะป่วยด้วยเสมอ ยิ่งคนที่ป่วยหนักใกล้
ตำยด้วยแล้ว ยิ่งต้องกำรกำรดูแลประคับประคองใจอย่ำงมำก
สิ่งที่คนใกล้ตำยกลัวที่สุด คือ กำรถูกทอดทิ้ง กำรอยู่โดดเดี่ยว
และสิ่งที่คนใกล้ตำยต้องกำร คือ ใครสักคนที่เข้ำใจ และอยู่ข้ำงๆเขำ เมื่อ
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เขำต้องกำร แต่ละคนก็อำจมีควำมรู้สึก และควำมต้องกำรต่ำงกันไป
ฉะนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ก็ควรให้โอกำสคนใกล้ตำย ได้แสดงควำม
รู้สึกและควำมต้องกำร โดยกำรพูดคุยและเป็นผู้รับฟังที่ดี และควรปฏิบัติ
ตำมควำมต้องกำรของคนใกล้ตำย ซึ่งหมำยรวมถึงควำมต้องกำรในด้ำน
กำรรักษำ ต้องประเมินก่อนว่ำควำมต้องกำรนั้น เกิดจำกกำรตัดสินใจบน
พื้นฐำนใด
หำกเป็นกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนของอำรมณ์ ไม่ใช่ควำมต้องกำร
ที่แท้จริง ก็ควรชะลอกำรปฏิบัติไว้ก่อน และควรให้กำรประคับประคองใจ
จนสบำยใจขึ้น กับทั้งให้โอกำสผู้ใกล้ตำย เปลี่ยนควำมต้องกำร และควำม
ตั้งใจได้เสมอ
ควำมตำยได้กลำยเป็นปัญหำสังคมขึ้นแล้ว
วิวัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์ ท�ำให้มนุษย์มีโอกำส
ตำยตำมธรรมชำติได้น้อยลง ควำมตำยอย่ำงสงบจึงไม่เกิดขึ้น ไม่มีโอกำส
ได้ตำยอย่ำงสงบที่บ้ำน แต่ตำยอย่ำงโดดเดี่ยวและทรมำนในโรงพยำบำล
โดยตำยกับสำยระโยงระยำง ที่เข้ำ-ออกจำกร่ำงกำย และเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่อยู่รอบตัว
Cr:ศ.พญ.สุมำลี นิมมำนนิตย์
จำกเว็บดังกล่ำว ได้เอ่ยถึงถ้อยค�ำของอ.สุมำลี
“มะเร็งท�าอะไรเราไม่ได้ในด้านจิตใจ ก็ใช้คาถาเดียวนี่แหละ: ตามดู
รู้ทัน วางอุเบกขา”
หลงเข้ำไปรู้เท่ำ-รู้ทัน-ว่ำรู้ถูก ถูกตัณหำพำไปแบบเนียนๆ
พระอ.สุวัฒน์- ค�ำว่ำ “ศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ ที่มีความสามารถ
และมีความรู้สูงมากฯ” น่ำเสียดำยอำยุสั้น อำจำรย์เสียชีวิตไปหลำยปีแล้ว
“อย่างสงบ”
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ตอนจำกไปอำจำรย์ยังได้เป็นตัวอย่ำง และสอนเรื่องสุดท้ำย เพื่อเป็นวิธี
จำกโลกไปอย่ำงสงบฯ และมีค�ำที่อำจำรย์เคยกล่ำวไว้ว่ำ “ตามดู รู้ทัน วาง
อุเบกขา”
สมำชิกท่ำนหนึ่งเข้ำมำถำมว่ำ ใช้เป็นสัจธรรมได้ไหมคะ?
จึงขอถำมผู้อ่ำนทุกท่ำนว่ำ: เป็นสัจธรรม ที่ควรศรัทธำเชื่อถือได้
หรือไม่ ? เพรำะเป็นทั้งศำสตรำจำรย์และแพทย์ สอนวิธีกำรตำยตำมหลัก
กำรแพทย์ ทั้งตนเองก็ตำยอย่ำงสงบอีกด้วย และยังได้กล่ำวค�ำสอนอีกว่ำ
“ให้ตามดู รู้ทัน วางอุเบกขา” จึงถำมท่ำนว่ำ ใช่สัจธรรมเนื้อหำนิพพำน
ว่ำงๆ-ไม่ยึดติด หรือไม่?
รู้ทันแล้ววำง ไม่ต่ำงอะไรกับ แบกเสียก่อนแล้วค่อยวำง พุทธะ
สอนให้วำงทันที คือไม่ ทันทีเลย-ช่ำงเลย-ตัดรู้ไปเลย อย่ำรู้ซะก่อน นี่เสีย
ค่ำโง่หลงไปรู้แล้ว มโนกรรมเกิดแล้ว
ท่ำนเข้ำใจค�ำว่ำ เจตนำเป็นกรรมว่ำอย่ำงไร?
รู้เป็นมโนกรรม ท่ำนแจ้งใจตัวรู้ว่ำเป็นวิญญำณ ตัวเจตนำอัตตำ
ตัณหำตัวกรรมตัวเกิดหรือยัง?
ที่สอนให้ตื่นโพล่งโล่งออกไปนี่ ให้พ้นตัวรู้หลุดรู้นี่เองแหละ หลุด
รู้ ตัดตัวรู้
ตัดซะรู้ จึงตรัสรู้ นิพพำน ว่ำงจำกรู้ วิมุติญำณ-ขันธวิมุติ
Admin. XiangLing

114

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

๕๗. อภิมหาเศรษฐินีจีน
cr.บทควำมและภำพ THAIRAT /เพจJellywalker
#อภิมหำเศรษฐินีจีน วัย ๔๕ ปี นำมว่ำ โจว ฉุนเฟย ประธำน
บริษัท เลนซ์ เทคโนโลยี ผลิตกระจกขำยบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ มีคนงำนถึงแปดหมื่นคน มีรำยได้ปีละกว่ำสำมหมื่นล้ำน
ดอลล่ำร์ ปรำกฏว่ำ เธอเคยเป็นคนงำนในโรงงำนผลิตกระจกมำก่อน เธอ
ให้สัมภำษณ์ถึงหลักกำรท�ำงำนถึงควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจนี้ว่ำ “อย่าหลงใหล
เมื่อประสบความส�าเร็จ และอย่าท้อแท้ในยามที่ยากล�าบากเลวร้ายฯ”
พระอ.สุวัฒน์ : ขอวิสัชชนำว่ำ -เธอผู้นี้ด�ำเนินชีวิตเป็นไปตำม
สัจธรรมค�ำสอนที่เป็นเนื้อหำหลุดพ้นจำกทุกข์ ใจเธอคลำยเปิดกว้ำง ไม่
ยึดติด-สักแต่ว่ำ-ปล่อยวำง-ท่ำมกลำง-วำงเฉยอุเบกขำสุญญตำฯ และเธอ
ไม่ท้อ แต่ก็ไม่จริงจังดันเข้ำใส่ชีวิต ตรงกับสัจธรรมที่ว่ำ สรรพสิ่งและชีวิต
อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ แต่ก็มิใช่ว่ำจะลอกเลียนแบบเอำอย่ำงกำรด�ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงเธอจะประสบควำมส�ำเร็จได้ทุกคนเมื่อไร ยังมีเหตุปัจจัยอื่น
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ตำมกฎแห่งกรรมอีกมำกอย่ำงอยู่ แต่ถ้ำหำกมีสัจธรรมชีวติ อย่ำงเธอท่ำนนี้
อย่ำงน้อยชีวิตก็จะ “ไม่ทุกข์มากนัก”
เธอท่ำนนี้ อดีตชำติสร้ำงทำนบำรมีมำบริสทุ ธิด์ ว้ ย -ทำนัง ปริสทุ ธังฯ
ท�ำทำนไม่ติดยึดในทำน ไม่หวังตอบแทน และมีกรรมฝ่ำยกุศลสัมพันธ์พ่วง
พันกันมำกับคนงำนถึงสำมหมื่นคน ช่วยให้เธอมำยืนอยู่เป็นเศรษฐีอันดับ
หนึ่งของจีนผู้นี้
แต่แม้ว่ำจะลอกเลียนแบบเธอไม่ได้ทั้งหมด อย่ำงน้อยๆ กำรมีและ
ใช้ชีวิตที่ไม่จริงจังและไม่ดันเข้ำใส่ชีวิตอย่ำงเธอ ที่ไม่หลงใหลและไม่ท้อ
กับชีวิต แบบไม่อะไรกับอะไรเช่นนี้ ชีวิตก็จะง่ำยขึ้นและไม่ต้องทุกข์กบั ชีวิต
มำกนัก
ชีวิตของคนร�่ำรวยบำงคน
แต่หลงใหลเพลิดเพลินไปกับควำม
ส�ำเร็จ บำงคนก็มุ่งหวังตั้งเอำในควำมมั่งคั่งร�่ำรวย โดยไม่ค�ำนึงถึงควำม
ทุกข์ยำกของคนรอบข้ำงในสังคม จริงจังดันเข้ำใส่ชวี ิต ยำมชีวิตตกยำก
ล�ำบำกเลวร้ำย ก็ท้อแท้ทนไม่ได้ สิ้นหวัง ชีวิตของคนเหล่ำนี้จึงมีแต่ทุกข์
และยำก ไม่ใช่สัจธรรมชีวิต!!
Admin.Kingkan
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๕๘. สัจธรรมวันปีใหม่สงกรานต์
พระอริยเจ้ำ-สงฆ์ อริยบุคคล ท่ำนคลำยออกจนหมดแม้กำลเวลำ
ปีใหม่-เก่ำ ไม่มีแล้วส�ำหรับผู้ไม่ยึดติดสรรพสิ่ง อกำลิโกไม่มีกำล อนิจจัง
ไหลลื่นผ่ำนตลอด แล้วเลย ไม่ติดขัดข้องคำที่ตรงไหน
หำกยังติดๆ-หลุดๆ ขัดข้องคำ ยังมีเก่ำ-ใหม่ ยังมีวันนี้-พรู่งนี้ ชำติ
นี้-ชำติหน้ำ อยู่อีก ก็ยังไม่ยอมจบภพชำติ เรียกว่ำ ยังหลงเกิด-ตำย อยู่อีก
จิตกระเพื่อมไหวไปตำมกระแสตลอด ติดๆ-ขัดๆ ตลอด ยังต้องทุกข์กับ
เก่ำ-ใหม่ต่อไปอยู่เรื่อยๆ ขัดแย้งกับอนิจจังอนัตตำ ก็เอำทุกข์เข้ำไปซ้อน
ทุกข์ เอำอัตตำซ้อนอนัตตำ เอำกรรมซ้อนธรรม จะจบภพชำติได้อย่ำงไร?
อตีตำ ธัมมำ-ปัจจุบันนำ ธัมมำ-อนำคตำ ธัมมำฯ สัพเพ สังขำรำธัมมำ อนิจจำ-อนัตตำติฯ อดีต-ปัจจุบัน-อนำคต สมมุติชั่วครำว ไม่จริง
ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำตัวตน
อนิจจัง มันหลุดตลอด มันไม่มีปีเก่ำ-ใหม่ หรือวิ่งตำมกระแสโลก
แต่มันนอกเหนือโลกคุมโลก ไม่มีอ�ำนำจใดใหญ่กว่ำอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ
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คนที่ยังยึดถือเอำค�ำอวยพรเป็นสรณะที่ตั้งว่ำเป็นจริงเป็นจังหรือ
อย่ำงน้อยก็เป็นมงคลเป็นมิ่งขวัญก�ำลังใจ นั่นก็ไม่มั่นคงในควำมเชื่อถือ
กฎแห่งกรรม ไม่สัทธำในตถำคตะโพธิสัทธำเสียแล้ว จะหลุดพ้นออกจำก
ทุกข์ยำกได้อย่ำงไร?
ส่วนอริยบุคคลนั้น ท่ำนไม่ยึดติดกับสิ่งที่ยึดเอำไม่ได้เสียแล้ว
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๕๙. สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้...เป็นอย่างไร?
สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองมำถึงจุดนื้ ควรคิดอย่ำงไร ?
พระอ.สุวัฒน์ : ไม่ต้องคิดยังไง คิดเป็นกรรมทำงมโน มโนมีกรรม
แล้วนะ ตื่นโพล่งไปนะ ไร้คิดนึกไปนะ ไม่งั้นทุกข์นะ
ช่วงเวลำนี้เดือนเมษำสงกรำนต์ร้อนระอุถึง ๔๔ องศำเซลเซียส
อุณหภูมิกำรบ้ำนกำรเมืองก็ร้อนพอกัน แต่ใจเรำอย่ำกระเพื่อมไหว
ตำม ให้พึงสักแต่ว่ำไป ช่ำงๆไป รัฐบำลให้ไปลงมติรัฐธรรมนูญอีก ๓-๔
เดือนข้ำงหน้ำ จะให้มีเลือกตั้ง เรำก็ไปลงมติ-ไปเลือกตั้ง ท�ำตำมหน้ำที่
ไม่ต้องจริงจังดันเข้ำใส่ ให้ไร้เจตนำกรรม ไร้คิดนึก ไร้วิพำกษ์วิจัยวิจำรณ์
งดให้ควำมคิดเห็นควำมหมำยไปนะ อย่ำนะ ทุ่มเถียงกำรเมืองไม่จบนะ
ให้จบที่ตัวเรำนะ จะไม่ทุกข์กับมันทุกๆ สรรพสิ่งนั่นแหละ เอำ “สักแต่ว่า
พาหิยะ” และกฎอนิจจังไปใช้ได้ทุกปัญหำ แก้ได้ครอบโลกธำตุจักรวำล
ไม่ว่ำเรื่องของบ้ำนของเมือง บ้ำนเขำบ้ำนเรำ ชีวิตร่ำงกำยจิตนี้
สรรพทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ให้พึง “สักแต่ว่า” ให้ยอมรับกฎโลกอนิจจัง119
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ทุกขัง-อนัตตำ จึงให้ช่ำง-สักแต่ว่ำ ชีวิตเกิด-ตำยไม่จริง อย่ำจริงอย่ำจังนะ
ทุกข์นะ ไร้ร่องรอยไปนะ ทุกข์ก็ช่ำง แม้สุขก็ให้ช่ำงเสียด้วย บ้ำนเมือง
ก็อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ไม่เป็นของใคร ไม่ถำวรยืนนำน กรุงโรม-กรุง
สุโขทัย-อยุธยำ-กรุงธนบุรี มีอนิจจังไหม? ไร้ร่องรอยไปนะ อย่ำแบกแล้ว
วำงนะ วำงทันทีที่ไม่แบก
จึงให้ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ ฯ ไร้ร่องรอยและขอบเขตคิดนึก-โพล่ง
ให้ไว ทิ้งโพล่งให้ไว อย่ำเฝ้ำตัวเอง อย่ำเฝ้ำทุกข์ ให้หลุดทุกข์วิมุติทุกข์
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๖๐. วิธีง่ายที่สุดที่ปุถุชนพึงปล่อยวาง ท�าอย่างไร?
มีสมำชิก Mr. YK kumamoto ถำมเข้ำมำ (อีกแล้ว)
ถำมว่ำ : วิธีง่ำยที่สุดที่ปุถุชนพึงปล่อยวำงท�ำอย่ำงไร
ปล่อยวำง ท�ำอย่ำงไร วิธีง่ำยที่สุดท�ำอย่ำงไร
ถ้ำหำกเข้ำใจว่ำ -ปล่อยวำง คือควำมหมำยเดียวกันกับเนื้อหำแห่ง
สัจธรรมนิพพำน-คือไม่ยึดติด คือหลุดออกไป คือ นิพพำน-สุญญต
นิพพำน-ว่ำง
ถ้ำเข้ำใจแจ้งแก่ใจว่ำ-ว่ำง นิพพำนว่ำงๆ ท�ำเอำไม่ได้ นิพพำนไม่มี
วิธีท�ำ ว่ำงไม่มีวิธีท�ำ ถ้ำท�ำก็ไม่ว่ำง เพรำะผลของท�ำคือกรรมไปเกิด ไม่ว่ำง
จำกกำรเกิดเสียแล้ว เข้ำใจหรือยังล่ะ?
ก็เพรำะลังเลสงสัยว่ำ ท�ำอย่ำงไรๆๆๆๆ กรรมจึงเกิดไม่จบ ก็บอก
ไปแล้ว ให้พึง “สักแต่ว่า-พาหิยะ” แก้ไขปัญหำครอบจักรวำล ยำหม้อใหญ่
แก้สำรพัดโรค-พ้นโลก
ไม่ต้องท�ำ...ไม่ต้องท�ำยังไงแบบไหนอีก ท�ำก็เป็นกรรมเอำไปเกิด
มีชั้นภูมิเกิดรองรับในวัฏฏสงสำร ๓๑ ชั้นภูมิ
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นิพพำน ไม่ใช่กระท�ำ ไม่ใช่กุศลกรรม ไม่ใช่บุญควำมดีควำมสุข
ไม่ใช่สถำนที่ แต่เหนือกรรม-เหนือธรรม-เหนือโลกธำตุขันธ์สรรพสิ่งทั้งปวง
“มันไม่มีผู้ให้กา� เนิด ไม่มีใครสรรสร้างมัน มันไม่เคยเกิด และมันก็
ไม่เคยดับ มันมีอยู่ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่ไม่มีใครรู้จกั มัน” (!?)
นิพพำน ไม่เนื่องด้วยอัตตำ-กำย-จิต รู้ไม่ได้ ปรำศจำกรู้ หรือรู้สึก
ถ้ำยังรู้-ว่ำว่ำง ก็ไม่ว่ำงจำกรู้เสียแล้ว
นิพพำน เป็นผลจำกกำรคลำยตัวของอนัตตำจิตเดิม (ปภัสสรัง
จิตตัง ฯ จิตเดิมว่ำงเปล่ำจำกอัตตำตัวตนเรำ-เขำ แต่ถูกเหตุตัณหำสมุทัย
สัจ โลภ-โกรธ-หลง ห่อหุ้มไว้)
นิพพำน ไม่ยำก-ไม่ง่ำย แต่ให้คลำยจิตออก ด้วยพระคำถำ-สักแต่
ว่ำ พำหิยะ ฯ ตื่นๆโพล่งโล่งจ้ำ ฯ ดุจตะวันส่องสว่ำงกลำงหำว ฯ และด้วย
อโหสิ ขอขมำกรรม -เทน�้ำอุทิศบุญ ฯ
โปรดศึกษำอ่ำนเพจธรรมค�ำสอนอีกหลำยบทตอนใน FB : ธรรมะ
กับพระอ.สุวัฒน์ และในอัลบั้มไลน์กลุ่มสนทนำธรรมนี้
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๖๑. ถ้ามีเนื้อหาของความไม่ยึดติด
ทุกย่างก้าว คือ วัด
สมำชิกท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำ- “ถ้าจะบวชก็ขอบวชวัดป่า พระไม่จับตังค์
(สตางค์ หรือเงินปัจจัย)”
จึงถำมว่ำ- ใช่สัจธรรมนิพพำนไม่ยึดติดหรือไม่? พระไม่จับตัง
พระวัดป่ำเป็นอรหันต์ใช่หรือไม่? พระวัดบ้ำน พระจับตัง ไม่ใช่พระอรหันต์
หรือ? และผู้ไม่ได้บวชไม่มีโอกำสบรรลุธรรมหรือ? มีหลำยค�ำถำม ตอบ
ค�ำถำมในใจก็ได้
สมำชิกอีกท่ำนหนึ่งตอบว่ำ :
สรรพสิ่งล้วนสมมติ เงินทองข้ำวของล้วนสมมติ สมมติกิน สมมติ
ใช้ กินใช้แล้วจบ แล้ววำง คือจบ บวชหรือไม่บวชก็บรรลุธรรมได้ กำรบรรลุ
ธรรมคือกำรคลำยตัวของจิต
โสดำ สกิทำ อนำคำ อรหันต์ คือ ขั้นของกำรละกิเลสได้ ไม่ใช่ขั้น
ของกำรบรรลุธรรม
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“สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ” ธรรมทั้งหลำยทั้งปวงไม่ใช่ของตัวของตน
ไร้ตัวตน ไร้ของตัวของตน คือลุด้วยธรรม
ที่สุด ๒ อย่ำงที่บรรพชิตไม่ควรประพฤติปฏิบัติคือ กำรประกอบ
ตนให้อยู่ในควำมสุขด้วยกำม(กำมสุขัลลิกำนุโยค) ซึ่งเป็นธรรมอันเลวเป็น
ของชำวบ้ำน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ที่สุดอีกทำงหนึ่งคือ
กำรประกอบกำรทรมำนตนให้เกิดควำม
ล�ำบำก (อัตตกิลมถำนุโยค) ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ท่ำนเข้ำใจค�ำว่ำ-วัดแห่งสัจธรรมค�ำสอนนิพพำนว่ำอย่ำงไร อย่ำงไร
จึงชื่อว่ำวัด?
สมำชิกตอบ- นิพพำนคือควำมไม่ยึดติด วัดแห่งสัจธรรมคือ
ไร้ขอบเขต พรมแดน ไร้สถำนที่ ที่ไหนๆก็คือวัดเจ้ำค่ะ
ภพคือสถำนที่ ยึดติดสถำนที่ ก็มีภพ เมื่อมีภพ ก็ถูกจ�ำกัดคับแคบ
คือกำรยึดติด จ�ำเพำะ เจำะจง ไม่คลำยออกจำกภพ ยึดวัด ยึดรูปแบบ
ยึดกำรปฏิบัติแบบนั้น แบบนี้ ก็ยังมีอุปทำนอยู่
ตัวยึดติด คือ ตัณหำ
สรุป ถ้ำยังมีตัณหำอุปทำนกำรยึดติด ก็ยังมีภพมีชำติให้ต้องไป
เกิดตำมวิบำกอยู่
ตัณหำอุปทำน ภพชำติ คือ เจตนำกรรม นิพพำนคือกำรคลำยตัว
ของจิต จิตคลำยตัวจำกกำรยึดติดทั้งปวง ถ้ำยังยึดติดวัด ยึดติดกำรปฏิบัติ
ยึดของขลัง ควำมขลัง ก็ยังไม่ลุด้วยธรรม แต่เป็นควำมหลงเข้ำไปยึดเจ้ำค่ะ
ตรำบใดที่ยังมีธำตุขันธ์ ก็ยังต้องสมมติใช้ ใช้แล้ววำง คือจบเจ้ำค่ะ
“ไม่ยึดคือจบเจ้าค่ะ”
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พระอ.สุวฒ
ั น์ : ให้พงึ เข้ำใจแจ้งใจในควำมหมำยของค�ำว่ำวัด แท้จริง
วัดแห่งสัจธรรมเป็นเนื้อหำของควำมไม่ยึดติด ที่ใดมีเนื้อหำของกำรปลงปล่อยวำง ที่นั้นนั่นแหละเป็นวัด
ทุกย่ำงก้ำว ถ้ำมีเนื้อหำของควำมไม่ยึดติด ทุกย่ำงก้ำวคือวัด แต่
ด้วยกำลเวลำที่นำนไกล วัดแห่งสัจธรรมของพุทธองค์จึงผิดเพี้ยนกลำย
เป็นวัดในรูปแบบปิดบังวัดแห่งเนื้อหำนิพพำนจนมืดมิด เป็นไปแล้วตำม
กฎแห่งจักรวำลโลกธำตุ
“อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา”
โปรดศึกษำอ่ำนเพจธรรมค�ำสอนอีกหลำยบทตอนใน FB : ธรรมะ
กับพระอ.สุวัฒน์ และในอัลบั้มไลน์กลุ่มสนทนำธรรมนี้
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๖๒. มันนิพพานอยู่แล้ว ไม่ต้อง ไม่ตั้ง
ไม่ต้องท�าอะไร แบบไหนอีก
กำรประสบพบกันเป็นวิบำกกรรมเก่ำ แต่กำรพลัดพรำกกันนี้ เป็น
กรรมใหม่ เป็นวิบำกผลเข้ำคิวไปรับในชำติหน้ำ
พบกันและได้ฟังธรรม นี้เป็นผลที่ได้รับจำกชำติก่อนให้ได้พบเห็น
ได้ยิน ได้ฟังในชำตินี้ บำงคนก็ได้รับผลแห่งวิบำกเป็นกุศลบ้ำง อกุศลบ้ำง
เอำไปเกิดชำติต่อๆ ไป แต่อำจมีบำงคนเท่ำนั้นที่สิ้นสุดแห่งกรรมซึ่งกำรไม่
กลับมำเกิดอีก
ชีวิตก็เป็นไปแล้ว ต่ำงๆ กันไปตำมกรรมที่ได้ท�ำ ได้รับฟังสัจธรรม
ด้วยผลกุศลกรรมในอดีตชำติก่อน ได้ยินได้ฟังแล้วคิดนึกอย่ำงไร นี้เป็น
กรรมคิดนึกทำงใจ เป็นมโนกรรมมีผลมำก ถ้ำยิ่งเป็นกำรปฏิฆะปรำมำส
สัจธรรมพระสัมพุทธะ พระอริยเจ้ำ อริยสงฆ์ ผู้โปรดสัตว์สอนธรรม เป็น
ครุกรรมอันหนัก ส่งผลเป็นทิฏฐเวทนียกรรมในชำติปัจจุบันให้ห่ำงไกล
สัจธรรมออกไปอีกเป็นอเนกชำติ ตรำบเท่ำที่ยังไม่ได้ขอขมำกรรมต่อองค์
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คุณพระรัตนตรัย
แม้จะไม่ได้ปรำมำสวิพำกษ์วิจัยวิจำรณ์ เพียงแค่คิดนึกด้วยใจว่ำ
ธรรมะที่ได้รับฟังนี้ ไม่เหมือนกันกับที่ตนได้เรียนรู้มำ เพียงเท่ำนี้ก็เกิดเป็น
มโนกรรมแล้ว หรือคิดนึกไปว่ำ ท�ำไมจึงสอนไม่ให้ทำ� อะไรแบบไหนอีก
สอนอย่ำงนี้แล้วจะได้นิพพำนได้อย่ำงไร เพียงแค่คิดก็เป็นกรรมไปแล้ว
จึงอันตรำยมำกเหลือเกินต่อควำมคิดนึกทำงใจต่อสัจธรรมค�ำสอน
จึงได้เตือนบ่อยๆว่ำ ให้พึงขอขมำกรรมเสียก่อนแล้วค่อยฟังธรรม มิฉะนั้น
กรรมจะปิดกั้นปิดบังท�ำให้ฟังสัจธรรมไม่รู้เรื่อง แล้วคิดนึกปรำมำสองค์
คุณพระรัตนตรัยจนกลำยเป็นกรรมใหม่ขึ้นมำ
ดังนั้น หำกจะออกจำกกลุ่มไลน์นี้ ก็ขอให้ออกไปด้วยควำมไม่เป็น
กรรม หรือพึงขอขมำกรรมบทใหญ่สักเที่ยวสองเที่ยวเสียก่อน อย่ำให้เป็น
กรรมติดไปเลย
https://www.youtube.com/watch?v=9gQdy0AHd90

ค�ำกล่ำวขอขมำกรรม สำมำรถเปิดฟังแล้วกล่ำวตำมได้เลย
หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะเขมรโต เป็นหลวงพ่อใหญ่ของพระอ.สุวัฒน์ในป่ำ
ที่ไปเรียนมำ
หำกยิ่งปฏิฆะปรำมำส คิดนึกเป็นโทษต่อองค์มหำบำรมี นั่นกรรม
หนักแล้ว ชื่อลงไปอบำยภูมิแล้ว สัตว์โลกย่อมเป็นไปแล้วตำมกรรมที่ได้
ท�ำแล้ว
หลวงพ่อใหญ่ท่ำนได้เนื้อหำพระสัจธรรม ขณะบ�ำเพ็ญอยู่ที่ถ�้ำผำยำ
แล้วมำก่อตั้งวัดร่มโพธิธรรม เมื่อประมำณ ๒๕๓๗ ใหม่ๆท่ำนพูดธรรม
น้อยมำก แม้แผ่นซีดีที่ได้ฟังเมื่อปี ๒๕๕๐ ท่ำนก็เทศน์อยู่เพียงสั้นๆว่ำ
นิพพำนอยู่แล้ว-มันอยู่แล้ว-อยู่แล้วฯ เพียงเท่ำนี้ คนฟังก็ไม่เคยได้ยิน
ได้ฟังมำก่อน พระ-ชี อุบำสก-สีกำก็ยังไม่เข้ำใจ ประกอบกับมีเรื่องรำวกล่ำว
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หำว่ำ วัดบุกรุกที่ป่ำให้ลูกศิษย์สร้ำงท�ำรีสอร์ท พระ-ชีก็ทุศีลกันวุ่นวำยสมัย
ตอนต้นๆ สร้ำงวัด
หนังสือพิมพ์ลงข่ำวดังทั่วประเทศ คนไม่ศรัทธำ จนหลังปี ๒๕๕๑
ล่วงมำนี้เองที่องค์ท่ำนเทศน์อธิบำยขยำยควำมละเอียดมำกขึ้น เช่น สติ
ปัฏฐำน ๔ ไม่ใช่เจริญ แต่ให้สติตัดตัวรู้-ให้ปลง ไม่ใช่ปฏิบัตินี่ก็หลังปี ๕๑
แล้ว คนฟังจึงเริ่มเข้ำใจและได้เนื้อหำสัจธรรมเพิ่มขึ้นๆ
ปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่หลวงตำจ้ำไปจ�ำพรรษำอยู่กับท่ำนนั้น ท่ำนเทศน์
อธิบำยละเอียดขึ้นๆเรื่อยๆ-ขยำยควำมถึงปฏิจจสมุปบำท สัจธรรมค�ำสอน
เนื้อหำนิพพำนจึงเด่นชัดเจนละเอียดหมดจด จนปัจจุบันนี้ค�ำสอนของท่ำน
ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นเอง มีตรงกันอยู่หลำยพระสูตร แต่ที่ไม่ตรงกัน
หลักใหญ่คือ ท่ำนสอนว่ำ มรรคองค์ ๘ คือ ศีล-สมำธิ-ปัญญำ ไม่ใช่ให้
เจริญ แต่ให้รวมลงสู่วิมุติทั้งหมด เป็นศีลสมำธิปัญญำวิมุติ-ขันธวิมุติ-วิมุติ
ญำณทัสสนะ ซึ่งตำมที่ท่ำนน�ำเอำมำสอนนี้ก็มิได้ขัดหลักพระไตรฯ แต่อย่ำง
ใดเลย เพียงแต่ทำงมหำเถรสมำคมยึดถือแนวทำงปฏิบัติบ�ำเพ็ญ ถือศีลเจริญสมำธิสติปัฏฐำนภำวนำมยปัญญำ โดยยึดวิสุทธิมรรคจำกศรีลังกำ
ของพระพุทธโฆษำจำรย์ เอำแนวทำงในต�ำรำอรรถกถำฎีกำต่ำงๆมำอธิบำย
พระไตรฯ
จึงคลำดเคลื่อนผิดเพี้ยนไป ทั้งๆที่พระสงฆ์-เถระ มหำเถระผู้ใหญ่
ก็รู้ค�ำสอนที่ว่ำ “เจตนาเป็นตัวกรรม” แต่ก็ยังยึดปฏิบัติบ�ำเพ็ญเจตนำกรรม
เจริญมรรค ๘ อย่ำงเดิม ไม่ยอมรื้อฟื้นแก้ไข ต่ำงก็สวด “ปฏิจจสมุปบาท”
ได้คล่องปำกว่ำ “อวิชขา ปัจจยา สังขาราฯ” แต่แปลค�ำว่ำสังขำรำ หรือ
อภิสังขำรเจตนำ ๓ อย่ำง ไม่ถูก หรือแปลถูกเข้ำใจ แต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ก็ยึดปฏิบัตเิ อำ เจริญเอำ-อวิชชำ-สังขำรำ ฯ ตัณหำ ฯ ภพชำติ ฯ มำจนถึง
ทุกวันนี้
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คนฟังญำติโยม จึงเชื่อฝังหัวสมอง ฝังใจว่ำ นิโรธมรรค ต้องท�ำเอำ
นิพพำนจึงจะได้ ก็สอนให้นั่งเดินนั่งหลับตำหำนิพพำนมำจนทุกวันนี้
ครั้นองค์ท่ำนหลวงพ่อใหญ่โพธิ์ศรีฯ ท่ำนเทศน์สอนว่ำ มันนิพพำน
อยู่แล้ว-ไม่ต้อง-ไม่ตั้ง ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีกฯ คนฟังที่ฝังหัวว่ำ
นิพพำนต้องท�ำเอำจึงจะได้ ครั้นได้ฟังท่ำนเทศน์ดังนั้น ก็จึงได้ปฏิฆะ
ปรำมำสต่อองค์ท่ำน ดังที่รู้เห็นกันได้อ่ำนข้อควำมต่อท้ำยเพจวัดร่มโพธิ์ฯ
ก็หลำยรำยก็หลงวิจัยวิจำรณ์ท่ำนเป็นกรรมหนักไปแล้ว
สัจธรรมค�ำสอนเนื้อหำนิพพำน “ไม่ยึดติด” ในอุปำทำนตัณหำฯ
และ เจตนำเป็นกรรม เป็นอุปำทำน ตัณหำ ฯ ก็ชัดเจนอยู่ในตัวค�ำสอน
กำรปฏิบตั ิมุ่งหวังเอำนิพพำนก็เป็นอัตตำเจตนำเป็นกรรม เป็น
ตัณหำ เป็นสมุทัยสัจ ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
แล้วเหตุไฉนหนอ คนหลงจึงมีมำก มำกแม้พระเถระ-มหำเถระ
ผู้ใหญ่ ก็เมินเฉยต่อควำมผิดเพี้ยนผิดพลำดคลำดเคลื่อนไม่ยอมแก้ไข
เมื่อระลึกถึงพระสูตร ที่ทรงพยำกรณ์ไว้ล่วงหน้ำแล้วว่ำ ค�ำสอน
ของพระองค์จะสูญ จะถูกสัทธรรมปฏิรูปแทนที่สัจธรรมดั้งเดิม จึงต้อง
วำงใจ แต่ไม่วำงที่จะโปรดสังสำรวัฏต่อไป ตรำบที่สังสำรวัฏมีอยู่
หลวงตำจ้ำ ก็เคยปฏิฆะองค์ท่ำนฯมำก่อนเหมือนกันด้วยว่ำ สอน
ไม่เหมือนกับของตนที่ได้เคยเรียนรู้มำ (ก็ในบ้ำนนี้เมืองนี้ เขำก็สอน
วิปัสสนำภำวนำเจริญสติปัฏฐำนฯ คำธำตุขันธ์ตัวรู้ คำสติกันทั้งนั้น ต่ำงก็ว่ำ
จบแล้วซึ่งพรหมจรรย์ สูงสุดของบ้ำนนี้เมืองนี้ คือญำณเก้ำ-ญำณสิบหก
คือจบ ) ก็หลงปรำมำสองค์ท่ำนมำแล้ว
ต้องห่ำงท่ำนไปถึงหนึ่งปีเต็ม จึงได้กลับไปใหม่ เป็นรอบสอง ต้อง
เทน�้ำขมำกรรมกับองค์ท่ำนถึงแปดเดือนเต็ม แต่ละวันเทน�้ำนับเป็นสิบครั้ง
ส่วนพูดขมำบทเล็ก ว่ำ อโหสิๆๆ นี่นับไม่ถ้วน อำจเรียกได้ว่ำ แทบจะทุก
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ลมหำยใจ จึงได้เขียนเป็นหนังสือมนุษย์เกิดมำท�ำไม เล่ม ๑๘ ออกมำ
แนะน�ำว่ำ อโหสิ ให้เป็นเนื้อเดียวกันกับชีวติ อยู่กับองค์ท่ำนถึงแปดเดือนนี่
ได้รับอภัยโทษแล้วนะ ถ้ำรำคำเต็มนี่ไม่รู้อีกเท่ำไร สำธุ อโหสิๆๆ โสวสววว
ทุกอย่ำงอโหสิๆๆ
เดี๋ยวนี้ก็ยังขมำกรรม เทน�้ำอยู่เหมือนเดิม แต่เรียนลัดได้เยอะ
ก็เบำ
โปรดศึกษำอ่ำนเพจธรรมค�ำสอนอีกหลำยบทตอนใน FB : ธรรมะ
กับพระอ.สุวัฒน์ และในอัลบั้มไลน์กลุ่มสนทนำธรรมนี้
Admin.Kingkan
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๖๓. “นิพพานอยู่แล้ว ปลง–ไม่ใช่ปฏิบัติ”
เรื่องของกำรผิดพลำดคลำดเคลื่อน เจริญสติปัฏฐำน หรือเอกำย
นมรรค หรือเจริญอริยมรรคองค์แปด ศีล สมำธิ ปัญญำ โดยหลงเข้ำใจ
ไปว่ำ กำรเจริญหรือพยำยำมหรือปฏิบัติบ�ำเพ็ญ เป็นกำรสั่งสมสร้ำงบำรมี
เพื่อบรรลุนิโรธดับทุกข์ตัณหำสมุทัย
แต่หำได้เฉลียวใจไม่สกั นิดเลยว่ำ
กำรเข้ำพยำยำมปฏิบัติบ�ำเพ็ญนั้นเป็นกรรม เพรำะทรงตรัสว่ำ “เจตนาเป็น
กรรม” กำยจิตรูปธรรมนำมธรรมเป็นอนัตตำ จิตก็อนัตตำจิตอยู่แล้ว แต่
เดิมของมันอยู่แล้ว แต่หลงพยำยำมเอำอัตตำเข้ำไปซ้อนอนัตตำจิตเดิม
ผิดต่ออนิจจังอนัตตำ กำรเจริญอริยมรรคไปหำนิโรธอริยสัจ จึงเป็นตัณหำ
สมุทัยอริยสัจเสียเอง
ทรงตรัส “อนุปาทาโน ปรินิพพายติฯ เมื่อไม่อุปาทานยึดติด
สรรพสิ่ง ก็นิพพาน” อุปำทำน–เกิดจำกปัจจัย คือ เพรำะตัณหำ–เวทนำ–
ผัสสะ-อำยตนะฯลฯ ไปจนถึงจุดเริ่มคือ “โมหะอวิชชา–เจตนาอภิสังขาร”
๓-วิญญำณนำมรูป
อุปำทำนเกิด จึงมีภพชำติชรำมรณะเกิด จึงทรงตรัสสอน “อนุปาทาน–
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พึงไม่ยึดติดสรรพสิ่งในธรรมทั้งปวงฯ”
ทรงสอนพำหิยะ “ให้สักแต่ว่า–ให้ปลงปล่อยวางธาตุขันธ์รูปนาม
กายจิต” ไม่ใช่เจริญขันธ์ปฏิบตั ิกำยจิต อย่ำงเช่นที่พำกันเจริญสติปัฏฐำน
หรือเจริญมรรคอริยสัจ ศีลสมำธิปัญญำภำวนำ อย่ำงเช่นทุกวันนี้
ก็จะมีค�ำถำมระเบ็งเซ็งแซ่ปฏิฆะว่ำ “ไม่ปฏิบัติบา� เพ็ญสร้างสมบารมี
จะถึงนิพพานได้อย่างไร? วิสัชชนาว่า นิพพานปฏิบัติบา� เพ็ญเอาท�าเอา
หาเอา นิพพานไม่ได้!”
นิพพำน-สุญญตำ-ว่ำงเปล่ำ จำกธำตุขันธ์อัตตำกำยจิตรูปนำม จึง
วิมุติหลุดพ้นออกจำกขันธ์เป็น “ขันธวิมุติ“
ไม่ติดยึดสติตัวรู้ หลุดรู้ จึง “วิมุติญาณทัสสนะ” หลุดพ้นจำก
ปัญญำจึง “ปัญญำวิมุติ” ทรงให้ปลง ไม่ใช่ให้เจริญหรือปฏิบัติ
นิพพำนอยู่แล้ว สุญญตำ–ว่ำงอยู่แล้ว อนัตตำจิตเดิม–ว่ำงปภัสสร
ผ่องใสแต่เดิมของมันเองอยู่แล้ว
“วางใจให้เป็น ชีวิตก็ว่าง–สุญญตานิพพาน”
ไม่ต้องไปหำนิพพำนที่ไหนอีก–นิพพำนอยู่แล้ว
นิพพำน นอกเหนือธรรม ธรรมไม่ใช่นิพพำน ปลงธรรมนั่นหละ
จึง “วิมุติธรรม” (วิมุติญำณ–วิมุติขันธวิมุติ-สติปัฏฐำนวิมุต-ิ ปัญญำวิมุติมรรคอริยสัจวิมตุ –ิ อินทรียพ์ ละวิมตุ ฯิ ) อนุปำทำน-ไม่ยดึ ติดในโลกในธรรม–
นำมรูปกำยจิตฯ คือ ปลง–ปล่อยวำง–คลำยจิตไม่ตดิ ยึด ไม่ตดั สิน ไม่ยดึ ติด
ให้วิมุติหลุดพ้นออก-ว่ำงเปล่ำ ปรำศจำกควำมคิด ควำมเห็น ควำมหมำย
อัตตำตัวตน (ท่ำมกลำงที่สุดแห่งโลก)
สุเมธะดำบส ปรำรถนำนิพพำนแต่ไม่รู้จัก ก็เริ่มบ�ำเพ็ญเพียรเสำะ
แสวงหำสร้ำงสมบำรมีกว่ำสี่อสงไขยแสนมหำกัป จึงได้พบว่ำ นิพพำน–
สุญญตำ–ว่ำงเปล่ำ ท�ำเอำหำเอำปฏิบัติเอำไม่ได้ จึงทรงสอนว่ำเจตนำเป็น
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ตัวกรรม ปฏิบัติเป็นอัตตำไม่อนัตตำ ปฏิบัติเป็นตัณหำ–ทุกข์ต้องเกิดอีก
ไม่นิโรธ มรรคให้ปลงไม่ใช่ปฏิบัติหรือเจริญ เจริญไม่มี สงบสมำธิไม่มี
มีแต่อนิจจังไม่ยั่งยืน แค่ชั่วครำวแล้วก็คลำยสลำยเสื่อม ยึดเอำไม่ได้ จึง
ทรงสอนไม่ให้ยึดติด คลำยจิตออกก็วิมุติหลุดออก นิโรธนิพพำน
จำกพระชำติสุเมธะดำบส ถึงมหำโพธิสัตว์สิทธัตถะปรำรถนำเป็น
พระพุทธะแต่ไม่รู้จักนิพพำน ครั้นตรัสรู้แล้ว ทรงสอนว่ำ “เจตนาเป็น
ตัวกรรม ให้พึงสักแต่ว่า–ปลงปล่อยวาง ไม่ใช่ปฏิบัติฯ”
ท่ำนจะเลือกตำมรอยสุเมธะ หรือ พำหิยะ ?
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๖๔. นิพพานไม่มีเข้า-ออก อนัตตาจิต
ว่างเปล่าจากอัตตาตัวตน
สมาชิก : พระอำจำรย์คะ มีคนบอกว่ำ พระพุทธองค์ตรัสว่ำ “จิต
คือธาตุรู้”
ลูกไม่คอ่ ยรูห้ นังสือ จึงอยำกถำมว่ำ มันจริงอย่ำงทีเ่ ขำบอกใช่ไหมคะ
พระ อ.สุวัฒน์ : ก็อย่ำงนั้นแหละ รู้ก็อนัตตำจิต มันรู้เฉยๆ ที่มัน
ไม่อนัตตำ ก็เรำเอำอัตตำไปทับซ้อนมันไงล่ะ?
สมาชิก : งั้นสิ่งที่เข้ำนิพพำนคือเรำ ซึ่งคือธำตุรู้ ใช่ไหมคะ?
พระ อ.สุวัฒน์ : นิพพำนมีที่ไหน ไม่มี แปลว่ำไม่มี มันว่ำง ไม่มี
เข้ำ-ออก ว่ำงรู้ไม่ได้นะ อนัตตำจิต ไปหำอ่ำนสมำธิจิตเดิมแท้นะ ในเพจ
ในอัลบั้มก็มี
สมาชิก : พระอำจำรย์คะ ลูกก็ใช้ภำษำสมมุติไปตำมประสำค่ะ
อย่ำถือลูกเลยนะคะ
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พระ อ.สุวัฒน์ : อนัตตำจิต อยู่แล้วๆ ที่มันไม่อยู่แล้วๆ ก็เพรำะ
มันไม่สว่ำงไสว
ก็เหมือนตะวันมันจ้ำของมันอยู่แล้ว แต่บำงทีไม่สว่ำงเพรำะเมฆ
หมอกแห่งรำคะ-โทสะ-โมหะ มันปิดบังมืดมิด บำงทีก็คลำยบ้ำง ไม่คลำย
บ้ำง
จึงให้คลำยเสียด้วยขอขมำกรรม ให้เป็นอโหสิกรรมเสีย ขมำ
บ่อยๆ ก็สลำยเมฆหมอกแห่งอวิชชำไปเอง ของมันเองๆๆๆ ไม่ต้องอะไร
กับอะไร
จิตเป็นธำตุรู้ รู้เป็นมโนวิญญำณธำตุ ตัวญำณทัสสนำจร นั่นแหละ
เป็นตัวอัตตำ
อัตตำ คืออวิชชำ-โมหะเป็นตัวหลง-หลงเข้ำไปรู้ เอำอัตตำไปเข้ำออกนิพพำน
มีด้วยหรือ นี่คนหลง!
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๖๕. ขยะในใจ คุณจะท�าอย่างไร
คนถำมเปรียบเทียบเอำ-อำรมณ์ที่ไม่พึงปรำรถนำไม่น่ำพอใจว่ำ
เป็นขยะในใจฯ จะท�ำอย่ำงไร?
พระพุทธะทรงสอนพำหิยะว่ำ : เมือ่ ใดเธอเห็นได้ยนิ ฯ รับรูร้ บั ทรำบ
คิดนึกที่ใจฯ ให้พึงสักแต่ว่ำ-ช่ำง-ปล่อยวำง-ท่ำมกลำงวำงไป ฯลฯ พำหิยะ
ฟังที่ทรงตรัสสอนเพียงสั้นๆ เท่ำนี้ ก็สงบระงับดับคลำย หลุดออกเป็นอิสระ
ว่ำง ปล่อยวำงอัตตำตัวตนว่ำงลง ลุล่วง-บรรลุธรรมฉับพลัน-[ขิปปำภิญญำ
ฉับพลันทันที ที่ริมทำงบิณฑบำตในเช้ำวันนั้น
ค�ำที่ทรงตรัส-ให้พึงสักแต่ว่ำ คือ ไม่ยึดติดกับรูป เสียงฯ ที่เห็น
ได้ยินฯ ไม่ยิดติด จิตก็คลำยหลุด วิมุติหลุดพ้นออกเป็นอิสระ คืนสู่อนัตตำ
จิตปภัสสรดังเดิมของมันอย่ำงที่มันเคย เป็นอยู่แล้วแต่เดิม กลับคืนสู่
อนัตตำจิตเดิม ดังพระบำลี ทรงตรัสรับรองว่ำ -สัพเพ ธัมมำ อนัตตำติฯ
ทุกสิ่งทั้งปวงในโลก ล้วนอนัตตำ โลกธำตุสรรพสิ่งในโลกล้วนอนัตตำ ธรรม
ก็อนัตตำธรรม จิตก็อนัตตำจิต เป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ เป็นธรรมดำ
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ของโลกธำตุจักรวำล แต่พฤติกรรมของมนุษย์ปุถุชนคนหลง ผู้หนำแน่น
ด้วยอำสวะกิเลส ทุกครั้งที่กระทบกับอำรมณ์วิบำกทำงทวำรทั้ง ๖ เห็น
ได้ยินฯ รับรู้รับทรำบที่ใจ ผลของวิบำกจิตกรรมเก่ำจะส่งผลบันดำลให้จิต
คิดนึกปรุงแต่งเวทนำเกิดควำมพอใจ-ไม่พอใจ ชอบ-ชัง เกิดขยะอำรมณ์ขึ้น
ที่ใจ อันเป็นทุกข์ แม้ควำมสุขควำมพอใจ ก็อนิจจังชั่วครำว เกิดขึ้นชั่วครำว
มีแล้วหำยไป ยึดเอำไว้ไม่ได้ และในที่สุดก็เป็นทุกข์ เป็น “ขยะในใจ”
ส่วนพระอริยะ ท่ำนเห็น ได้ยิน ฯ รู้เห็น รับรู้รับทรำบใดๆ ท่ำน
ก็สักแต่ว่ำ ไม่เอำใจไปตั้งไปรองรับอะไร เพรำะท่ำนเห็นแจ้งชัดใจแล้วว่ำ
สรรพสิ่งเป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ล้วนว่ำงเปล่ำ ยึดถือเอำสิ่งใดไม่ได้เลย
ท่ำนจึงปล่อยวำงไป ท่ำมกลำงวำงไปทุกๆ อำรมณ์กระทบ ท่ำนจึงไม่มีขยะ
อำรมณ์ใดๆ หลงเหลืออยู่ที่ตรงไหน แม้ใจก็ว่ำงเปล่ำ อนัตตำ ไร้ร่องรอย
อัตตำตัวตนเสียแล้ว
แต่ปุถุชนคนหนำ เมื่อกระทบอำรมณ์ครำใด ก็หลงเอำใจไปตั้ง
ตั้งใจรองรับ เห็น ได้ยินฯ มีตัวเองในเห็น ได้ยินฯ ทุกครั้งไป ควำมชอบ-ชัง
จึงกลำยเป็นขยะ เป็นทุกข์ทับซ้อนทุกขัง มีอัตตำทับซ้อนอนัตตำ เกิดทิฏฐิ
มำนะ อัตตำตัณหำอุปำทำน เกิดภพชำติฯทุกข์ยำกวิบำก ล�ำบำกไม่จบ
ปล่อยวำงใจ- ปล่อยให้มันเป็นอย่ำงที่มันเป็น
พระอริยะ ท่ำนวำงใจเป็น ชีวิตท่ำนจึงไม่ยำกไม่วิบำกไม่ล�ำบำกอีก
นิพพำนเป็นผลจำกกำรคลำยตัวของอนัตตำจิตเดิม จึงให้พึงคลำย
จิตเสียด้วยคลำยกรรม ด้วยขอขมำกรรมให้เป็นอโหสิกรรม-วิมุติกรรม
และขอชดเชยชดใช้ด้วยอุทิศบุญทิพย์
กำรคลำยกรรม มีรำยละเอียดในเพจค�ำสอน ในเฟซบุ๊กและ
อัลบั้ม และหำอ่ำนได้ในหนังสือ เล่ม ๒๑-๒๒-๒๓ จะพิมพ์ออกได้เดือน
กรกฎำคม ศกนี้
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๖๖. ค�าว่ายึดติด และ ตัณหาอุปาทาน คืออะไร?
ยึด คือไม่ปล่อย ติดคือ ไม่หลุด ไม่วิมุตินิโรธ นิพพำน ยึดติด คือ
อุปำทำน แปลว่ำยึด ด้วยมีตัณหำคืออยำก ๓ อยำก-ในกำม ๕ รูป เสียง ฯ
อยำกมีเป็น-ไม่อยำกมีเป็น อุปำทำนตัณหำ เกิดเพรำะมีตัวรู้เข้ำไปหลงรู้เห็น
ได้ยิน ฯ ทำงตำ หู ทวำร๖ เมื่อกระทบอำรมณ์วิบำก แล้วยึดติด ไม่ยอม
ปล่อย ถ้ำยอมรับ-ยอมปล่อยให้วิบำกอำรมณ์เห็น ได้ยินฯ มันผ่ำนออกไป
แต่โดยดี ก็เรียกว่ำลุล่วงผ่ำนตลอด ลุล่วงธรรม-บรรลุธรรม ตรัสรู้ธรรม
คือตัดซะตัวรู้ -รู้ก็พึงให้สักแต่ว่ำๆๆๆไป-ช่ำงๆไป-ยอมรับวิบำกกรรมเก่ำไป
ไม่โต้แย้งขัดขืน
ที่ติดๆ-หลุดๆ ก็เพรำะอุปำทำนมันยึดเหนียว สติกเกอร์ฝรั่งแปลว่ำ
ตัณหำคือยำงเหนียว อยำกรู้ละเอียดไปดูกูเกิ้ลเรื่องปัจจัยกำร ๑๒ หรือ
ปฏิจจสมุปบำท ๑๒ ยึด-อุปำทำน อยู่ในวงจร ๑๒ นี้ เป็นผลเพรำะหลง
เห็น ได้ยินฯ แล้วยึด -ไม่ยอมรับ ไม่ยอมปล่อยวำง วำงใจเป็น ชีวิตก็
ง่ำยขึ้น
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ยึดติดหรืออุปำทำนในภำษำบำลี เกิดเพรำะมี-ตัณหำ-เวทนำชอบ
ชัง-ผัสสะกระทบอำรมณ์-อำยตนะ ๖ ตำหูฯ เห็น ได้ยินฯ-นำมรูป-วิญญำณ
รับรู้ที่มโนวิญญำณ-สังขำรหรืออภิสังขำรเจตนำ๓อย่ำง ท�ำบำป-บุญ-สมถะ
ตบะฌำนญำณ-เพรำะมีตัวหลงคือโมหะอวิชชำ ตัวหลงเข้ำไปรับรู้ที่ทวำร
ทั้ง ๖ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย และลงสู่ทวำรใจ คิดนึกปรุงแต่งชอบชังอยำก-ยึดฯลฯ เกิดภพ-ชำติ-ชรำมรณะ
ทรงตรัสรู้ควำมจริงแท้ของโลกธำตุ คือ อริยสัจ ๔ มีทุกข์-สมุทัย
คู่หนึ่ง เป็นฝ่ำยข้ำงเกิด ส่วนอีกข้ำงหนึ่ง เป็นฝ่ำยข้ำงดับ คือ นิโรธ-มรรค
อีกคู่หนึ่ง รวมลงสู่วิมุติหลุดพ้นออกจำกทุกข์-สมุทัย (ไม่ใช่ให้เจริญนิโรธมรรค หรือปฏิบัติบ�ำเพ็ญเจริญมรรคศีล-สมำธิ-ปัญญำ แต่ให้ปลงปล่อย
วำง ไม่ยึดติด ไม่ใช่ปฏิบัติยึดติด
คนหลงยึดติด เอำอัตตำเจตนำกรรม อุปำทำนตัณหำกำรยึดติดไป
เจริญหำนิพพำน เอำอัตตำไปหำอนัตตำ ซึ่งไม่ตรงต่อสัจธรรมค�ำสอนเนื้อหำ
นิพพำนไม่ยึดติด
คนหลงยึดติดจึงมีมำกเท่ำกับละอองธุลีดินบนพื้นปฐพี ส่วนอริย
ชนผู้หยุดหลงยึดติดเสียแล้ว มีเพียงธุลีปลำยเล็บตถำคต-จำกพุทธวจนะนขสิกขสูตร พระสูตรที่ว่ำด้วยธุลีปลำยเล็บตถำคต
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๖๗. ดุจตะวันส่องสว่างอยู่กลางหาวฉะนั้น

มันเอง

ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ ดุจตะวันฯ ตื่นๆ -นี่มันอนิจจตำ อนัตตตำ ตถตำ
ตื่นพร้อมโพล่งโล่งจ้ำ -มรรคสมังคี สัมปชัญญะครบบริบูรณ์
ปัญญำวิมุติญำณฯ ฉับพลัน ขิปปำภิญญำฉับพลันทันที
อนัตตำจิตปภัสสรดั้งเดิมแท้ ดุจตะวันส่องสว่ำงกลำงหำวฯ
ไม่หนี-ไม่สู้-ไม่เฝ้ำ-ไม่ทับ-ไม่ซ้อน ไม่ติด-ไม่หลุด ปล่อยให้ของ

ตถตำ สุญญตนิพพำนของมันเองๆๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ ดุจตะวันฯ
อโหสิๆๆ ทุกอย่ำงอโหสิ โสวสวสววว ขอให้มีส่วนบุญข้ำฯ จงทั่วๆ
กันตลอดไป โสวสวสวว
นอน-นั่ง ก็ให้ระวังฟ้ำจะหล่น นิดเดียวๆ ไม่เฝ้ำอัตตำตัวเอง
โสวสวๆๆๆ ขอให้มีส่วนแห่งบุญข้ำจงทั่วๆกันๆ ตลอดไปด้วย
เทอญฯ
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๖๘. วางรู้-วางใจให้เป็น ชีวิตก็ง่ายขึ้น
ตัวสมำธิกดข่ม ตัวนิ่ง ตัวแช่ ตัวสมำธิฌำนญำณฯ
ตัวกบดำน ตัวมุ่ง ตัวตัณหำเจตนำกรรม อันเดียวกัน เป็น
วิญญำณตัวรู้ ตัวทุกข์ยำกล�ำบำก มีวิบำกชั้นภูมิเกิดรองรับ จึงให้สลำย
คลำยออก ตื่นโพล่งโล่ง ทิ้งนอกทิ้งใน สลำยคลำยจิตคลำยกรรมเสียด้วย
อโหสิโสวสวว ผำยมืออุทิศออกไปกว้ำงๆ ฯ
สลำยคลำยตัวมุ่ง ลดตัวจริงจัง ไม่มีอะไรเป็นของตน ของชั่วครำว
ชีวิตก็ชั่วครำว จ�ำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
ตัวรู้ แช่ทรง ตัวกิเลสนิวรณ์อำรมณ์ อำลัย ให้ตื่นทิ้งโพล่งทิ้งโล่งทิ้ง
คลำยทิ้ง คลำยออก ยืน เดิน นั่ง นอนอยู่ ก็ปล่อยออก ว่ำ โสวสวววว–
ผำยมืออกกว้ำงๆ ว่ำ โสวสววว โสวทิ้ง โสวโล่ง โสวโพล่ง โสวจ้ำ ทิ้งจ้ำฯ
ไม่ต้องไม่ตั้ง ไม่เอำใน-ไม่เอำนอก ไม่รู้นอก-ใน โพล่งออกไป
กว้ำงๆ ฯ
วำงใจ ไม่เอำใจไปตั้ง แต่ก็ไม่ใช่ไปคอยวำง อนิจจังอนัตตำ มัน
วำงของมันเอง นิพพำนเอง
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๖๙. ตื่นโพล่ง โล่งจ้าสว่างไสว
ไม่อะไรกับอะไร ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก...
สมำชิก มีควำมข้องคำใจ บ่นมำว่ำ
“เมื่อวานก�าลังไปได้สวยแล้วสะดุด มีอะไรมาขัด
วันนี้ไม่มีอะไรเลย คือไม่มีสมาธิเลย คิดไปทุกอย่าง การปล่อย
ทุกอย่างยากมาก”
พระ อ.สุวัฒน์ : นิพพำน ไม่ยำก-ไม่ง่ำย แต่มันคลำยออกปล่อย
ออกของสรรพสิ่งเองอยู่แล้วตลอด
หลุดวิมุติตลอดเป็นอนิจจัง-ทุกขังอนัตตำ กำรปล่อย กำรวำงของสรรพสิ่งทุกอย่ำง ไม่มียำก-ง่ำย แต่มันไม่มี
คอยปล่อย มันว่ำงเปล่ำเป็นอนัตตำ ไม่เป็นใหญ่เฉพำะอัตตำของใคร ไม่
อยู่ในอ�ำนำจอัตตำใคร บงกำรบัญชำกำรไม่ได้ ก็มันว่ำงเปล่ำ ไม่มีทั้งผู้
ปล่อย และสิ่งที่ถูกปล่อย แต่ธรรมชำติสรรพสิ่งในโลกธำตุจักรวำลอนิจจัง
มันปล่อยของธรรมชำติมันเองเป็นธรรมดำ
เป็นเอกะภำวะโพล่งโล่งจ้ำ
สว่ำงไสวของมันเองอยู่แล้ว มันไม่ใช่ว่ำปล่อยหรือไม่ปล่อย แต่มันปล่อย
ตั้งแต่ก่อนปล่อย มันไม่มียึด-ปล่อย แต่มันปล่อยของมันเอง ไม่เป็น
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ทวิภำวะของคู่
มันไม่มีคอยปล่อย-ไม่คอยปล่อย ไม่มีใครปล่อย-ไม่ปล่อย แต่
มันของมันเอง มันอยู่แล้วของมันเอง ว่ำงอยู่เองแล้ว นิพพำนอยู่เองแล้ว
มันไม่มีผู้ให้ก�ำเนิด ไม่มีใครสรรสร้ำงมัน แต่มันมีอยู่ในทุกคน
ทุกหนแห่ง ไม่มีใครรู้จักมัน มันว่ำงเปล่ำสุญญตำธำตุ-สุญญตำธรรมสุญญตนิพพำน-ว่ำงๆ เป็นนิโรธดับ มันดับก่อนดับ ดับอยู่แล้ว ของมันเอง
อยู่แล้ว มันหลุดก่อนหลุด มันวิมุติตลอดเวลำอกำล ไม่เคยหยุดนิ่งเป็น
อนิจจัง เป็นอนัตตำว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ ไม่มีใครท�ำอะไรที่ไหนอย่ำงไร แต่
มันของมันเอง นิพพำนอยู่แล้วของมันเองๆๆๆๆๆๆ จะรู้ก็ไม่ใช่-ไม่รู้ก็ไม่ใช่
มันอยู่แล้ว จึงให้โพล่งทิ้ง โล่งทิ้ง จ้ำอีกก็ทิ้งอีก ของมันเองๆๆๆๆ มัน
ปล่อยเอง ไม่ใช่มึงปล่อย “ที่พูดว่าปล่อยยาก–ปล่อยง่ายนั้น มึงไปคอย
ปล่อย... มันไม่ใช่มึงปล่อย แต่มันปล่อยของมันเองๆๆๆๆๆ”
ไม่มีรู้ชัด-ไม่ชัด ช่ำงเลย หลุดออกเลย ชัด-ไม่ชัดช่ำงเลย โพล่ง
ออกไปเลย ปล่อยเลย ช่ำงเลย รู้ก็ช่ำง-ไม่รู้ก็ช่ำง อโหสิๆๆ อย่ำแช่ อย่ำทรง
อย่ำเฝ้ำตัวเอง ให้โพล่งออกไป โล่งออกไป ผำยมือออกไป โสวสวๆสวสวว
ไม่อะไรกับอะไร...ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีก ตัวรู้ชัดไม่ชัดนี่ตัว
ญำณฯ วิญญำณตัวแสบตัวเสือกตัวทุกข์ตัวเกิด “ตัดรู้ นั่นแหละ ตรัสรู้”
ไอ้ตัวมี-ไม่มี ตัวชัด-ไม่ชัด นี่มันตัวอะไร? มันเป็นทั้งอัตตำตัวตน
เบ้อเริ่มเทิ่ม ทั้งเจตนำเป็นตัณหำอุปำทำนเหนียวแน่น-Sticker ตัณหำDesire ร่ำนทะยำนอยำก จึงให้ปล่อย ตื่นโพล่งโล่งออกไป อโหสิโสวสวว
ผำยมือออกไป
ให้ประกำศสละถอน-ขอขมำกรรมมำกๆ บ่อยๆ ศึกษำรำยละเอียด
กำรขอขมำ-เทน�้ำอุทิศบุญ ให้เข้ำใจก่อนค่อยท�ำแบบไม่ส�ำรวมกรรม ให้
คลำยออกเหมือนดอกบัวบำน
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๗๐. คลายจิต วางใจ คลายกรรม
วำงใจ คลำยจิต นิพพำนเป็นผลจำกกำรคลำยตัวของจิต
คลำยจิตออกเหมือนดอกบัวบำน ดุจมหำสมุทรกว้ำงใหญ่ไพศำล
ดุจยืนอยู่บนยอดแห่งขุนเขำ-ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ กว้ำงขวำงกว้ำงไกลไร้ขอบเขต
สว่ำงไสวไร้ขอบเขตคิดนึก ปล่อยวำงตัวเรำให้ว่ำงลง
นิพพำน เป็นกำรคลำยตัวของจิต คลำยหลุดพ้นเป็นอิสระออกมำ
จำกทุกข์ พ้นทุกข์
คลำยจิตเสียด้วยคลำยกรรมด้วยกำรวำงใจไม่ท�ำกรรมอะไรแบบ
ไหนอีก
คลำยจิต วำงใจ ด้วยไม่ยึดติดอุปำทำน ไม่ตัณหำในสรรพสิ่งด้วย
สักแต่ว่ำ-ปลงปล่อยวำง-ท่ำมกลำง-ยอมรับวิบำก-ช่ำง ไม่เกี่ยวไม่ข้องไม่ขัด
ไม่ติดไม่คำใจ-ปล่อยให้วิบำกผ่ำนพ้นออกไปเอง เสียด้วยวำงใจ-คลำยจิต
คลำยกรรมด้วยวิมุติกรรมอโหสิกรรม
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คลำยจิต วำงใจ คลำยกรรม คือกำรไม่ท�ำอะไร ไม่ผูกไม่มัด
ไม่คลำย แต่อนิจจังมันคลำยตัวของวิบำกจิตเอง มันวิมุติหลุดจำกวิบำกเอง
ไม่ต้องท�ำ ไม่ต้องพยำยำมท�ำอะไรอีก ด้วยวำงใจให้เป็น วำงใจที่ไม่เป็น
กรรม
เห็น ได้ยิน ฯ รับรู้รับทรำบคิดนึกที่ใจเป็นวิบำกจิต ก็ล้วนอนิจจัง
ก็ปล่อยวำงใจที่ไม่เป็นกรรม ปล่อยให้วิบำกมันวำงตัวของมันเอง
มันไม่วำง วำงไม่ลง ปลงไม่ได้ ไม่ยอมปล่อย ก็ช่ำง-ไม่สนใจ ไม่ให้
ใจกับมัน ไม่เฝ้ำตัวเอง แต่ให้ตื่นรู้-ตื่นโล่งโพล่งจ้ำออกไปไกลๆ กว้ำงๆ
อย่ำงไร้ขอบเขตคิดนึก คลำยจิตออกให้เหมือนดอกไม้บำน-ดุจตะวันส่อง
สว่ำงกลำงหำวฉะนั้น
และอโหสิกรรม เทน�้ำอุทิศบุญทิพย์โปรดสังสำรวัฏทั่วๆ กัน
แล้วผำยมือออกกว้ำงไกลว่ำ อโหสิ โสวสวสวววว ยำวๆ
แล้วให้ ตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ หลุดพ้นข้ำมญำณออกไปเสียด้วย มรรค
วิมุติ-ปัญญำวิมุติ-ขันธวิมุติญำณ (ทัสสนะ)
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๗๑. ความคิดและจิต ต่างกันตรงไหน?
ขอควำมกรุณำช่วยอธิบำย “ความคิดและจิตต่างกันตรงไหน และ
จะบังคับยังไงทั้งสองด้าน?”
สมาชิก : ไปต่อไม่ได้
พระ อ.สุวัฒน์ : สำธุ ไปต่อไม่ได้นั่นแหละ ใช่เลย ก็ใช่น่ะซี
ไปต่อไม่ได้ก็ไม่ต้องไป ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีก ก็ยอมเสียเลยซิ ยอม
ให้หมดอัตตำตัวตนไปเลย หมดตัวกูของกูแล้ว ยอมรับว่ำมันไม่มีไป-มำ
ไม่มีเข้ำ-ออกที่ไหน มันไม่มีที่ไป มันว่ำงๆ ไม่มีทั้งเส้นทำง และผู้เดินทำง
ให้โพล่งโล่งหลุดพ้นออกไป พ้นออกไปเสียจำกกำยจิตธำตุขันธ์ ไม่ต้องไป
ไหน หรือท�ำอะไร มันไม่มีใครท�ำอะไร ไม่มีใครเป็นใหญ่ ไม่อยู่ในอ�ำนำจ
อัตตำตัวตนของใคร มันหลุดออกเป็นอิสระ
มันหลุดออกเป็นอิสระนี่ บำงทีก็จบแล้วทั้งๆที่ตัวเจ้ำของไม่รู้ว่ำจบ
ที่ว่ำไปไม่เป็น-นั่นแหละมันจบแล้ว และก็ไม่ต้องไปเริ่ม-ไปจบอะไรแบบไหน
อีกต่อไป ปล่อยให้มันจบของมันเองๆๆ ของมันอยู่อย่ำงนั้นนั่นแหละ ก็
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โพล่งโล่งเบำหัว-เบำเนื้อเบำตัว สว่ำงไสวอยู่อย่ำงนั้นไป อโหสิโสวสวว -ผำย
มืออุทิศบุญโปรดสังสำรวัฏไป
อิส ระ-Freedom-ว่ ำ งๆ-โปร่ ง -โล่ ง จ้ ำ -ไร้ ข อบเขต-ไร้ คิด ไร้ นึก นิโรธนิพพำน
คิดนึกควำมเห็นควำมหมำย ก็เกิดที่จิต จิตก็ย่อมคิด จิตก็ร�ำพึงถึง
อำรมณ์ อำรมณ์ก็หน่วงดึงจิตให้คิดนึก ผัสสะก็กระทบกันเหมือนคลื่น
กระทบฝั่ง มันก็กลืนหำยไปกับฝั่ง คิดเกิดที่จติ มันก็คืนหำยไปกับจิต
หยุดต่อรู้ต่อเห็นเสียด้วย คิดก็ช่ำง รู้ก็ช่ำง เห็นก็ช่ำง เผลอไปก็ช่ำง ไม่ต้อง
ไปต่อรู้ต่อเห็นไม่ต้องไปต่อคิดต่อนึก ให้ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้ำออกไป
อย่ำเฝ้ำตัวเอง
คนที่ชอบเฝ้ำตัวเอง ก็เพรำะไปที่ชอบที่ชอบๆไงล่ะ สะสมมุ่งเอำ
มำหลำยชำติ เอำไว้ท�ำไมก็ให้ประกำศสละถอนตัวมุ่งเอำตั้งเอำในธำตุขันธ์
กำย จิต รูป รส กลิ่น เสียง เคียงสัมผัสกำย ให้พึงขุดรำกถอนโคนเสียให้
บ่อยๆ แม้ทำงธรรมก็ให้ประกำศสละถอนตัวตั้งเอำในมรรคผลนิพพำน
เสียด้วย เคยปรำรถนำเอำนิพพำนควำมว่ำงเปล่ำที่มันไม่มี นิพพำนว่ำงเปล่ำ
แต่หลงตั้งเอำมุ่งเอำมีและเป็นในสิ่งที่มันไม่มีด้วยอุปำทำนตัณหำยึดติด
ผิดต่อสัจธรรมอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ นีค่ อื ควำมหลงทีส่ ะสมมำหลำยภพชำติ
ให้ขุดรำกถอนโคนออกเสีย
หำกแม้นว่ำยังไม่ได้ขอขมำกรรมที่เคยล่วงเกินต่อองค์คุณพระ
รัตนตรัยมำในอดีตหลำยๆชำติพุทธันดร และเคยผิดต่อองค์คุณบุพกำรี
บิดำมำรดำ-ครูอุปัชชำยำจำรย์ ผู้มีคุณผู้มีพระคุณ องค์คุณอนัตริยกรรม
จะปิดกั้นปิดบังแสงพระสัจธรรมอยู่ตรำบนั้น จนกว่ำจะขอขมำกรรมให้เป็น
วิมุติกรรม-อโหสิกรรม
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นิพพำนเป็นผลจำกกำรคลำยตัวของอนัตตำจิตประภัสสรเดิมแท้
ที่ถูกควำมหลงห่อหุ้มมืดมิดปิดกั้นปิดบังมำแสนนำน พึงวำงใจ คลำยจิตคลำยกรรมเสียด้วยขอขมำกรรมอโหสิกรรมวิมุติกรรม หำอ่ำนละเอียดใน
เรื่อง คลำยกรรมด้วยธรรมนูญชีวิตประจ�ำวัน-กำรเทน�้ำอุทศิ บุญ ฯลฯ ใน
เฟซบุ๊ก-ธรรมะกับพระอ.สุวัฒน์ และในหนังสือมนุษย์เกิดมำท�ำไม? เล่ม
๑๘-๒๐-๒๑-๒๒-๒๓ มีวำงที่ห้ำงหนังสือทั่วไป ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ และ
ที่ห้องสมุดทั่วประเทศ
Admin.Kingkan
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๗๒. ชีวิต คืออะไรกันแน่? และคุณคือใคร
และชีวิตต้องการอะไร?
ชีวิตก็อนิจจัง พึงให้สักแต่ว่ำ-พอใจตำมมี-ยินดีตำมได้ เรียบง่ำย
อย่ำเรียบยำก มันทุกข์ อย่ำดันเข้ำใส่ ชีวิตอนิจจัง อย่ำจริงอย่ำจัง ชีวิตพึง
มีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวำง จะไม่ต้องทุกข์มำกนัก หำอยู่หำกิน ควำมเป็น
ควำมอยู่ ให้ท่ำมกลำงวำงไป ไม่เลือกอะไร ไม่ตรงอะไร ท�ำได้เท่ำไรก็เท่ำนั้น
ไม่ต้องไม่ตั้งไม่มุ่งไม่หมำย พึงถำมตัวเองว่ำ อะไรคือควำมส�ำเร็จ? และคุณ
คือใครกันแน่ ?
โลก คือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของตน จ�ำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
ไม่อยู่ในอ�ำนำจ ไม่เป็นใหญจ�ำเพำะตน เป็นทำสแห่งตัณหำ ไม่อิ่มในกำม
แม่น�้ำยังมีวันพร่องและเต็ม แต่ตัณหำ หำเป็นเช่นนั้นไม่ ! มนุษย์จะไม่ได้
รับสำระประโยชน์ใดๆ ไปจำกสังสำรวัฏเลย นอกจำกหลงสร้ำงและเสวย
วิบำก เกิด–ตำยๆๆ ไม่หยุดหย่อน ชีวิตท่ำนต้องกำรอะไรกันแน่? จะยอม
เป็นทำสแห่งตัณหำอย่ำงนั้นหรือ?
149

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

สำธุ อโหสิ ทุกอย่ำงอโหสิ โสววว ขอให้มีส่วนแห่งบุญข้ำ จงทั่วๆ
กันตลอดไป
พึงจบทั้งเส้นทำงระยะทำงและผู้เดินทำงเสียเถิด กำรเดินทำงเป็น
วิบำก–ล�ำบำก เป็นทุกข์
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๗๓. ธรรมะจากต้นไม้
ในอุทยานธรรมวิปัสสนามวกเหล็ก

กรรม

นิพพำน ไม่เนือ่ งด้วยกำยจิต-อัตตำ-เจตนำ-ตัณหำอุปำทำนกำรยึดติด
ปุถุชนคนหนำจะหลงเอำอัตตำไปหำอนัตตำจิตนิพพำน
อริยชน จะท�ำอะไรในควำมเป็นควำมอยู่ จะไร้ร่องรอยอัตตำเจตนำ

ทุกสรรพสิ่งในโลก แม้กำยจิตชีวิตสัตว์โลกล้วนอนิจจัง เสื่อมสลำย
คลำยหลุด-วิมุติหลุดออกของมันเองอยู่แล้ว
ไม่พึงหลงเอำอัตตำไปซ้อนอนัตตำจิตเดิมให้เป็นกรรมอีก
อย่ำเอำกรรมไปซ้อนมโน ให้มีกรรม มโนพึงไม่มีกรรม
ไม่ยดึ ติด-คลำยจิตออก จิตก็หลุด วิมตุ หิ ลุดออกจำกขันธ์ก็ ขันธวิมตุ ิ
นิโรธนิพพำน
นิพพำน ว่ำงๆ ไม่มีอัตตำตัวตน จึงอนัตตำ
นิพพำน ท�ำเอำไม่ได้ ท�ำเป็นกรรมไปเกิด นิพพำนพ้นกรรม-พ้นเกิด
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ปฏิบัติบ�ำเพ็ญ-สมำธิ-สติปัญญำ ท�ำเป็นกรรม “ไป” เกิด
เห็น ได้ยิน ฯ รู้เห็น อะไรๆ ก็ไม่อะไรกับอะไร ก็ช่ำงๆ ไป พึงวำงใจ
ให้เป็น ชีวิตจะง่ำยขึ้น
เห็นก็ช่ำง ได้ยินก็ช่ำง ฯ ไม่ต่อรู้ ไม่ต่อเห็น ไม่ต่อได้ยิน ฯ ตื่นโพล่ง
กว้ำงๆ เลยๆ ไปเสีย
เห็นคนให้เลยคนออกไปฯ เห็นภูเขำ ต้นไม้ ฯ ก็ให้เลยๆ ภูเขำต้นไม้
ออกไป
เห็น ..ฯ ก็ไม่จ้องจะต้องเห็น ไม่ต้องดู-รู้เสียก่อน-สังเกตเสียก่อน ก็
ไม่จ้องจะต้องเห็น ไม่เป็นกรรม
เรำตถำคต กล่ำวว่ำ เจตนำเป็นตัวกรรม เป็นกรรมก็เอำไปเกิด ไม่
เกิดเสียด้วยไม่ท�ำกรรม
สรรพสิ่งในโลก ล้วนว่ำงเปล่ำจำกอัตตำตัวตนเรำ-เขำ เป็นอนัตตำว่ำงเปล่ำจำกตัวตน
ธรรมเป็นอนัตตำธรรม กำยจิต ก็อนัตตำจิต อยู่แล้ว
ไม่พึงเอำอัตตำ-เจตนำกรรม ไปซ้อนมโน-อนัตตำ มโนว่ำงเปล่ำอยู่
แล้ว อย่ำให้มโนมีกรรม
เมื่อใดวำงใจเป็น ไม่กรรมซ้อนมโน ไม่มีมโนกรรม กำย-วจีกรรม ก็
ไม่มี ศีลกำย-วำจำ-ใจ ก็บริสุทธิ์
เมื่อใด รู้ตื่นรู้ ทิ้งรู้ -ตื่นโพล่ง ทิ้งโพล่ง ตื่นโพล่งให้ไว ทิ้งโพล่งให้
ไวฯ นั่นเป็นศีล-สมำธิ-ปัญญำ-ปัญญำวิมุต-ิ มรรควิมุติไปแล้ว นิโรธนิพพำน
แล้ว-ว่ำงแล้ว
นิพพำน หำเอำไม่ได้ ท�ำเอำไม่ได้ ว่ำงๆ หำเอำ-ท�ำเอำไม่ได้ มีว่ำงเป็นว่ำงไม่ได้
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ยิ่งปฏิบัติเจริญสติปัญญำหำนิพพำน นั่นยิ่งหลงสร้ำงและเสวยวิบำก
ล�ำบำกแล้ว หลงสร้ำงเหตุสมุทัยแห่งทุกข์เสียเองไม่รู้ตัว
คลื่นเกิดแต่ทะเล ก็กลืนหำยไปกับทะเล คิดเกิดแต่จิต ก็คืนหำย
สู่จิต ฉันนั้น
อนัตตำจิตประภัสสรผ่อง-ว่ำงเปล่ำอยู่แล้วแต่เดิม พึงวำงใจ ปล่อย
ให้เป็นอย่ำงเดิมที่เคยเป็น อย่ำเอำอัตตำกรรมไปใส่มโนอนัตตำจิตเดิม
พึงวำงใจ คลำยจิต-คลำยกรรมด้วย - อโหสิโสวสวว-ทุกอย่ำงอโหสิ
- ขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญำณ จงได้มีส่วนแห่งบุญข้ำฯ ทั่วๆ กันตลอดไป
โสววว (ผำยมือ-เทน�้ำอุทิศไป)
ตื่นโพล่ง-ทิ้งโพล่ง โล่งจ้ำ ทิ้งจ้ำฯ ไม่แช่ไม่ทรง ไม่เกำะไม่เฝ้ำตัวเอง
สติตัวรู้ ก็ช่ำง-ไม่รู้ก็ช่ำง ไม่แช่ไม่ทรงฌำน วำงรู้ ไม่ติดยึดคำรู้
ตัดซะรู้ จึงตรัสรู้
คำถำปิดอบำยนรก ๓ ข้อ
๑. ให้ตื่นๆ โพล่งๆ จ้ำๆ-ทิ้งจ้ำ-อโหสิโสวสวๆๆ-ขอให้มีส่วนบุญข้ำฯ
๒. เห็น ได้ยินฯ รู้เห็นอะไรๆ ให้ช่ำงๆ ไป-ให้สักแต่ว่ำๆ ไปฯ
๓. ขมำกรรมบทใหญ่ทุกเช้ำ-เย็น
นิพพำน อยู่บนพื้นฐำนแห่งควำมว่ำงเปล่ำอยู่เองแล้วแต่เดิม ยึดเอำ
อะไรๆ ไม่ได้เลย ไม่มีอะไรเป็นของตน จ�ำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
พึงมีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวำง-ท่ำมกลำงสุญญตนิพพำน-ว่ำงเปล่ำ
ทุกข์ เพรำะหลงเข้ำไป ยึดเอำสรรพสิ่งที่ยึดเอำไว้ไม่ได้ - ชีวิตยังจะ
ต้องกำรอะไรอีกหรือ ?
พุทธศำสนำแท้จริง คือสัจธรรมแห่งควำมไม่ยึดติดในอุปำทำนตัณหำ
หำใช่บัญญัติในรัฐธรรมนูญไม่ และไม่ใช่โกนหัวห่มขำวห่มเหลืองห่มแดง
สีใดไม่ แต่ถ้ำรู้จักปลงปล่อยวำง นั่นแหละศำสนำ
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ควำมสุขก็อนิจจังชั่วครำว ยึดเอำไม่ได้ แต่เรียบง่ำยหลุดพ้นจำกกำร
ยึดเอำสุขและทุกสรรพสิ่งในโลกใช้ธำตุขันธ์และสรรพสิ่งอย่ำงปล่อยวำง
และพอดี
ศำสนำแห่งสัจธรรมควำมว่ำงเปล่ำ-สุญญตนิพพำน
เป็นอนิจจัง
เสื่อมสลำยคลำยหลุด ไม่ยึดติดกันอยู่อย่ำงนี้เป็นธรรมดำ
ถ้ำยังคงตั้งใจ ก็ยังมีใจให้เอำมำตั้ง เป็นกรรมมีเจตนำอัตตำตัวตน
ไม่อนัตตำ-ไม่ว่ำง ไม่นิพพำน
อย่ำ อนิจจังฯ แต่ปำก แต่พึงแจ้งแก่ใจว่ำ ทุกสรรพสิ่งเสื่อมสลำย
คลำยตัวมันเองตลอด ยึดเอำไม่ได้ ทรงสอนให้ปลงขันธ์ ปล่อยวำงขันธ์
ไม่ใช่ปฏิบัติหรือเจริญขันธ์
สมำธิธรรมชำติของอนัตตำจิตเดิมปภัสสร
ว่ำงเปล่ำอยู่แล้วของ
มันเอง ท�ำเอำด้วยอัตตำไม่ได้ ได้แต่ตัณหำ
หัวใจบรรลุธรรม อยู่ที่คลำยกรรมคลำยจิต ด้วย-อโหสิโสววว
จงมีส่วนบุญข้ำฯทั่วกัน
“เธอพึงแลดูพระอังคีรสพุทธเจ้ำ ผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจตะวันส่องสว่ำง
อยู่กลำงหำว ฉะนั้นฯ”
เป็นคนเก่งและดีก็ช่ำง ไม่พึงติดยึด ท�ำดีแล้วไม่เอำดีน่ะ ท�ำได้
ไหมล่ะ?
เจริญสติตัวรู้เพื่อไปกั้นกิเลส แล้วตัวรู้ตัวกั้นจะวิมุตไิ ด้อย่ำงไร?
เจริญแล้วเอำสติไปไหน??
วิบำกกรรมปิดกั้นอนัตตำจิต ดุจพำยุฝนมืดมิดปิดบังตะวัน พึง
สลำยคลำยเมฆหมอกพำยุจำกตะวัน คลำยกรรมจำกอนัตตำจิต ด้วยขมำ
กรรม-อโหสิกรรม
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ชีวิตต้องกำรอะไร? ชีวิตก็อนิจจัง พึงเรียนรู้ที่จะมีและใช้ชีวิตที่
ปล่อยวำง
เจตนำบ�ำเพ็ญภำวนำใด ถ้ำท�ำให้มีขึ้นเจริญขึ้น ภำวนำนั้น ก็เรียกว่ำ
-ภำวนำตัณหำ เอำไปเกิด
สัตว์โลกหลงเจตนำท�ำกรรม ๓ อย่ำง มี ๓๑ ชั้นภูมิสังสำรวัฏเกิด
รองรับ หลงท�ำบุญ-ท�ำบำป-ท�ำสมำธิสมถะตบะฌำนญำณฯ
ท่ำนตื่นๆ ตื่นโพล่ง-จ้ำ อโหสิแล้วหรือยัง?
เทน�้ำแบบไม่อะไรกับอะไร-วิมุติหลุดธำตุขันธ์-ขันธวิมุติหรือยัง?
ท่ำนเลิกหลงหรือยัง? แข่งขันกับสังคม-ตัวเอง-จริงจัง-มุ่งหวังตั้งเอำ
ในควำมสุขควำมเจริญ
สมมุติใช้ให้พอดี-ชีวิตเรียบง่ำย-เรื่องไม่มำก-ไม่มำกเรื่อง ยอมรับมักน้อย-สันโดษ-ก้นพอนั่ง-หลังพอนอน ฯลฯ อนิจจังชั่วครำว นี้เป็น
สัจธรรมบนพื้นฐำนนิพพำนไม่ยึดติด
ชีวิตเกิดแต่กรรม พบกันคบหำอยู่กิน เป็นพ่อแม่ลูก-ผัวเมียญำติมิตร-สังคม คบหำเป็นอยู่ด้วยกันได้ แต่ไม่พึงติดยึดกันให้เป็นทุกข์
ทรงตรัสเหตุ และควำมดับเหตุฯ พึงดับเหตุควำมหลงเข้ำไปยึดติด
สรรพสิ่งที่ยึดเอำไม่ได้ เหตุดับ ทุกข์จึงดับ
ค�ำสอนที่ให้เอำชนะใจตนเอง ก็คือสอนให้หลงสร้ำงเหตุสมุทัยตัณหำ
ให้เอำชนะไม่ปล่อยวำง
ชีวิต ก็อนิจจัง เกิด-ตำยไม่จริง เป็นสมมุติมำยำ แต่เรำหลงจริงจัง
จึงเป็นทุกข์
จิต คือหลงคิด-ยึดอุปำทำน-ที่จองจ�ำภพชำติฯ พึงตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ
ไร้คิดนึกหลุดออกไปกว้ำงๆ
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ปล่อยวำง-ฝึกใจ-คลำยจิต-คลำยกรรม ฝึกเอำ ท�ำเอำไม่ได้ ไม่คอย
วำง แต่มันวำงเอง
ทำน กำรให้สิ่งของ-ธรรมทำน-อภัยทำน ยิ่งให้ยิ่งคลำย นิพพำน
เป็นผลจำกกำรคลำยตัวของอนัตตำจิต
หลงเอำสงบ-สุข กันมำก แม้ด็อกเตอร์-ป.สี่ แม้จะโกนหัวห่มผ้ำขำว
ผ้ำเหลืองหรือลำยดอก ก็หลงได้พอกัน เพรำะหลงหำสรรพสิ่งที่อนิจจัง
อนัตตำ
ตอบค�ำถำมตัวเองได้หรือยังว่ำ เกิดมำท�ำไม-ชีวติ ต้องกำรอะไร???
ถ้ ำ ยั ง ไม่ ข อขมำกรรม-ประกำศสละถอนขุ ด รำกถอนโคน“ตั ว มุ ่ ง
ตั้งเอา” อยู่ตรำบใด ก�ำแพงเมฆกรรมก็คงปิดกั้นแสงพระสัจธรรมอยู่
อย่ำงนั้น
วำงใจเป็น ก็เป็นศีลแล้ว จะกี่ร้อยข้อก็อยู่บนพื้นฐำนที่วำงใจเป็น
มโนไม่มีกรรม ศีลก็บริสุทธิ์
ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว จบตัวปฏิบัติ
จงยอมรับว่ำ-ไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเรำไปทั้งหมด
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๗๔. ครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้า
...คือบ้านที่น่าอยู่ที่สุด?
บ้ำนที่อนิจจัง อำศัยอยู่พักชั่วครำว น่ำอยู่ส�ำหรับวัฏฏะที่วนเกิด
แก่เจ็บตำยไป เป็นวิบำกที่ล�ำบำก ไม่มีอะไรเป็นของตน ไม่อยู่ในอ�ำนำจ
จ�ำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป พึงวำงใจให้เป็น ทุกข์สุขอย่ำพึงเห็นว่ำแตกต่ำง
ชีวิตจะง่ำยขึ้น
ทรงตรัสสอน : อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ชีวิตก็อนิจจัง–อนัตตำ
เลือกไม่ได้ ไม่ยั่งยืน ยึดกันไม่ได้ ยึดกันไม่ติด-เกำะรั้งกันไว้ไม่อยู่ อนิจจัง
มันสลำยคลำยออกอยู่ตลอด ชีวิตพึงไม่ยึดไม่ติด เป็นพ่อแม่ลูกกัน สำมี
ภรรยำกัน ญำติสนิทมิตรสหำยรักกัน โภคทรัพย์สรรพสิ่งในโลก ยึดไม่ได้
ยึดไม่ติด จึงไม่พึงยึดติด ชีวิตก็ง่ำยขึ้น
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๗๕. ความหลุดพ้นจากทุกข์ อย่างแท้จริง
เพจ-น�าเสนอแนวทางการด�าเนินชีวติ มนุษย์ว่า : ชีวิตควรมีควำม
หวังดุจเป็นแสงส่องสว่ำงแห่งชีวิต เพื่อจุดประกำยให้เกิด-ควำมรัก-ศรัทธำสันติภำพ ควำมหวังท�ำให้ชีวิตมีควำมหมำยต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป จึงควร
ช่วยเหลือคนรักและญำติมิตรผู้คนรอบข้ำงให้ควำมหวังควำมฝันของเขำ
เหล่ำนั้น ให้มั่นคงอยู่ต่อไปเท่ำที่ช่วยได้ฯ
ค�ำสอนท�ำนองเดียวกันนี้ มีในสังคมปัจจุบันเป็นอันมำก ท่ำนเห็น
ว่ำเป็นค�ำสอนให้ชีวิตหลุดพ้นจำกทุกข์อย่ำงแท้จริงใช่หรือไม่??
วิสัชชนำว่ำ - ควำมหลุดพ้นจำกทุกข์อย่ำงแท้จริง ได้แก่ควำมไม่
เกิดอีก คือนิพพำน สัจธรรมนิพพำน คือเนื้อหำแห่งควำมไม่ยึดติดใน
อุปำทำนตัณหำและภพชำติฯ
จำกค�ำสอนข้ำงต้นที่กล่ำวว่ำ
“ชีวิต คือความหวัง-ความรักศรัทธา-และสันติภาพ” เห็นว่ำเป็นค�ำสอนให้ยึดติดสรรพสิ่งในอุปำทำน
ตัณหำ แทนที่จะหลุดพ้นจำกทุกข์ แต่กลับจะเป็นเหตุให้เกิดควำมทุกข์
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เสียเอง เพรำะหลงเข้ำไปยึดเอำในสิ่งที่ยึดเอำไว้ไม่ได้
สัพเพ สังขำรำ อนิจจำ ฯ สัพเพ ธัมมำ อนัตตำติ ฯ สังขำรทั้งหลำย
ทั้งสังขำรโลก-สังขำรธรรม-ธำตุขันธ์สังขำรร่ำงกำยจิตใจ หรือสรรพสิ่ง
ทั้งหลำยทั้งปวงในโลก ล้วนตกอยู่ภำยใต้กฎอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ยึดเอำ
ไว้ไม่ได้ อนิจจังยึดไม่ติด-เกำะรั้งเอำไว้ไม่อยู่ ต่ำงผันแปรเสื่อมสิ้นสลำย
คลำยตัวมันเองอยู่ตลอดเวลำ ยึดไม่ติด-เกำะไม่อยู่ ถ้ำเข้ำไปยึด เข้ำไป
ขัดแย้งกฎของโลกธำตุจกั รวำล จะเกิดทุกขังขึ้นมำทันที เพรำะสรรพสิ่ง
ล้วนเป็นอนัตตำ-ว่ำงเปล่ำ ไม่มีอะไรเป็นของอัตตำตัวตนของใครที่ยึดเอำ
ได้เลย เลือกไม่ได้ ชีวิตคำดหวังไม่ได้ ถ้ำเริ่มหวัง ก็ผิดหวังทันทีที่หวัง
เพรำะอนิจจังเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรของใคร สรรพสิ่ง
มันล้วนว่ำงเปล่ำ
“ชีวิตก็อนิจจัง ล้วนไม่ยั่งยืน เป็นมายา ว่างเปล่าจากอัตตาตัวตน
เป็นอนัตตาไม่ใช่ของจริงเลือกไม่ได้!!” คำดหวังตั้งเอำ-ตั้งเป้ำหมำยโครงกำร
เอำ มีทั้งสมหวัง–ผิดหวัง ควำมหวังควำมฝัน-ควำมรักและสันติภำพ เป็น
มำยำไม่ใช่ควำมจริง อนิจจังไม่มีควำมสงบหรือไม่สงบ ไม่มีควำมสุขสันติ
อนิจจังไม่เคยหยุดนิ่งหรือสงบสุข มีแต่ทุกขัง และอนัตตำ เลือกไม่ได้
ชีวิตพึงท่ำมกลำง ไม่เลือกอะไรข้ำงไหน ไม่ตรงอะไร ไม่ตัดสิน แต่พึง
ปล่อยวำง
ชีวิตไม่พึงยึดติด ไม่พึงมุ่งหวังตั้งเอำในสรรพสิ่งที่ยึดเอำไม่ได้
ชีวิตพึงมีและใช้ชีวติ ที่ปล่อยวำง วำงรู้–วำงใจให้เป็น ชีวิตจะง่ำยขึ้น
จึงให้พึงขอขมำกรรม ประกำศสละถอน ตัวควำมมุ่งหวังตั้งเอำ
ด้วยตัณหำให้มำกบ่อยๆ เนืองๆ
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๗๖. ค�าว่า “จิตที่ฝึกดีแล้ว มีความสุข”
พระพุทธะไม่ได้ตรัสอย่างนั้น อย่ากล่าวตู่พระองค์ !!
จิตก็อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ควำมสุขก็อนัตตำ ล้วนว่ำงเปล่ำ ยึด
เอำไม่ได้ ถ้ำยึดก็ตัณหำ ทรงให้ปลง ไม่ใช่ปฏิบัติ ถ้ำฝึกจิตก็ฝึกตัณหำ
ท่ำนไม่ได้สอนอย่ำงนี้!
“จิตที่ฝึกดีแล้ว น�าความสุขมาให้” (!?)
จะอยำกทำงต�่ำ หรืออยำกทำงสูง ก็เป็นกรรมกิเลสเจตนำตัณหำ
สมุทัยสัจตัวเดียวกัน เป็นทุกขสัจ ไม่นิโรธมรรค ไม่สติปัญญำวิมุติ ธรรม
ก็อนัตตำธรรม จิตก็อนัตตำจิต ก็สัพเพ ธัมมำ อนัตตำติฯ ของมันเองอยู่
แล้ว จึงไม่พึงหลงเข้ำไปรู้ไปดูไปเห็นให้เป็นวิบำก พึงสักแต่ว่ำ วำงรู้วำงดู
วำงเห็นวำงใจให้เป็น สรรพสิ่งรวมลงสู่วิมุติ สติปัญญำญำณทัสสนะวิมุติ
หลุดพ้นไปเสีย ไม่แบก-ไม่วำง แต่วำงเสียก่อนวำง
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ตัวฝึกน่ะมันตัวอะไร? จะวิมุติหลุดพ้นขันธวิมุติญำณฯ เมื่อไร
เข้ำไปแบก แล้วค่อยวำง ไม่วิบำกหรือ?
ให้วำง ให้ปลง ไม่ทรงสอนให้ปฏิบัติอัตตำซ้อนอนัตตำ
เจตนำหัง กัมมัง วทำมิฯ วำงเจตนำกัมมังเสีย ทรงให้ปลง ไม่ใช่
ปฏิบัติกรรมไปเกิด ทรงสอนให้จบ ไม่เริ่ม-ไม่จบ แต่จบทันทีที่ไม่เริ่ม
ค�ำว่ำ “สติมาปัญญาเกิด” นี้ ถำมว่ำ จะเอำสติเอำปัญญำใช่ไหม
จะเอำนิพพำนใช่ไหม ?
ถ้ำใช่! ก็ตัณหำอุปำทำนฯ ภพชำติเกิดตำมมำครบปัจจยกำรเอำ
ตัวโมหะอวิชชำหลงไปเกิดอีก
ค�ำว่ำ “ฝึกสติทุกขณะจิต” นั้น ก็จะถำมว่ำ เอำอะไรไปฝึก ?
ก็อัตตำเจตนำตัณหำอุปำทำนไปฝึก อัตตำทับซ้อนอนัตตำติ กรรม
ซ้อนมโน มโนก็เกิดกรรมทุกขณะจิต ทรงตรัสสอนให้วำงใจ ไม่ใช่ปฏิบัติ
ไม่เอำใจมำตั้ง แต่ให้วำง วำงใจให้เป็น ชีวิตก็ง่ำยขึ้น
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๗๗. ความหลุดพ้นจากทุกข์ อย่างแท้จริง
เพจค�ำสอนจำกพระสงฆ์เกจิอำจำรย์สำยวัดป่ำ สอนว่ำ : “เมื่อใจ
สงบ ความสุขก็เกิดที่น่ัน ไม่ได้เกิดที่อื่น ใจสบายเท่านั้นแหละความสุข เมื่อ
ใจสบาย ท�าอะไรก็สบาย ท�ามาหากินค้าขายอะไรทุกสิ่งอย่าง เราก็สุขสบาย
ธรรมย่อมน�าความสุขมาให้”
พระอ.สุวัฒน์ : วิสัชนำว่ำ สงบ-ไม่สงบ สบำย-ไม่สบำย ก็ให้พึง
รวมลงสู่วิมุติ ไม่ยึดไม่ติด ไม่พึงอุปำทำนตัณหำ ไม่พึงหลงสุขสงบสบำย
อนิจจัง ถ้ำเห็นแจ้งแก่ใจว่ำอนิจจังมันคลำยสลำยเสื่อมตลอด ถ้ำขัดแย้งเข้ำ
ไปยึดติด ก็ตัณหำสมุทัยแห่งทุกข์ทันที สบำยก็ช่ำง ไม่สบำยก็ช่ำง อย่ำยึด!
ค�ำสอนสำมตะกร้ำ-พระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
ทรงตรัสสอนให้พึงรวมลงสู่กำรคลำยออกหลุดออก คือวิมุติหลุดพ้นออก
เสียจำกกำรเกิด เนื้อหำพระสัจธรรมนิพพำน ไม่ยึดติดอุปำทำนตัณหำ ดับ
โมหะอวิชชำตัวหลงเข้ำไปรู้ไปทั่ว ญำณทัสสนำจรรู้ไปทั่ว ทรงให้ตัดญำณรู้
จึงวิมุติญำณทัสสนะ
ชีวิต คืออะไรกันแน่? และคุณคือใครและชีวิตต้องกำรอะไร (?)
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๗๘. ชีวิตมีแต่อนิจจัง...ไม่ยั่งยืน
ค�ำว่ำ “เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ค�ำนี้ใช้กับโลกที่มีอะไรให้เริ่มต้น แต่ไม่เคย
จบชีวิตเกิด-ตำย สมมุติว่ำตำยแล้ว เกิดอีกๆๆๆ เป็นไปตำมกรรมที่เริ่ม
เอำไว้ ค�ำว่ำ “ชีวิตดี” น่ะมีจริงไหม (!?)
ชีวิตมีแต่อนิจจังไม่ยั่งยืน ชีวิตมีแต่ทุกขัง ขังแต่ทุกข์ ไม่เคยมีดีมี
สุข ชีวิตเป็นอนัตตำไม่เป็นใหญ่ด้วยอัตตำของใคร ไม่อยู่ในอ�ำนำจบัญชำกำร
ด้วยอัตตำของใคร ก็อนัตตำปรำศจำกอัตตำอยู่แล้ว ให้ยอมรับว่ำชีวิต พึง
เรียนรู้ที่จะมีและใช้ชวี ิตที่ปล่อยวำง
วำงรู้วำงเห็นเสีย ไม่ต่อรู้ไม่ต่อเห็นอีก วำงใจไม่เอำใจมำตั้ง วำงใจ
เป็น ชีวิตก็ง่ำย (แบบเรียบง่ำย ไม่เรียบยำก วิบำกล�ำบำก !!)
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๗๙. ความสุข
มีค�ำกล่ำวว่ำ “ความสุข ไม่ได้เกิดจากทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ
อ�านาจ แต่อยู่ที่ว่าเรามีสติ รู้ทันอารมณ์ของตนและมีปัญญา รู้เท่าทัน
ธรรมดาโลก หรือไม่”
พระอ.สุวัฒน์ ขอวิสัชชนาว่า : ควำมสุขที่ไม่ยั่งยืน เป็นอนิจจัง
ชั่วครำวแล้วเสื่อมสลำย เป็นทุกขังเท่ำนั้น สุขโดยปรมัตถ์ไม่เคยมีโมหะ
คิดว่ำมี เป็นอนัตตำว่ำงเปล่ำจำกอัตตำตัวตน ไม่อยู่ในอ�ำนำจของใคร
คนหลงเท่ำนั้นที่วิ่งหำ(ตัณหำ) สิ่งที่ว่ำงเปล่ำ
ทรงตรัส-ให้พึงเห็นสุข โดยควำมเป็นทุกข์ พึงเห็นทุกข์โดยควำม
เป็นลูกศรเสียบแทง พึงเห็นควำมไม่สุข-ไม่ทุกข์ โดยควำมเป็นอนิจจัง
ไม่เที่ยง เป็นอนัตตำ ล้วนว่ำงเปล่ำ
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๘๐. คนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกจริงๆ
สัตว์โลกหลง ..
หลงเข้ำไปยึดเอำในสิ่งที่มันยึดเอำไว้ไม่ได้
ทรงตรัสรู้ตรงนี้
ถ้ำหยุดหลง-หยุดยึด ก็หยุดหลง หยุดยึด
ด้วยหยุดอยำกในตัณหำ ๓ อย่ำง
ตัณหำดับ-ทุกข์ดับ จบ
ตัณหำดับ ต้องอวิชชำโมหะดับ
ด้วยไม่เข้ำไปหลงรู้ วำงรู้วำงเห็น
วำงใจให้เป็น ทุกข์ก็ดับฯ
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๘๑. จิตที่อิสระ
มหำเศรษฐีเมืองไทย -จรูญ ชินธรรมมิตร มหำเศรษฐีอันดับที่ ๒๓
ของประเทศ เจ้ำของทรัพย์สินมูลค่ำ ๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ถำมหำ “จิตที่อิสระ”
เพจนี้ บ่นมำยืดยำว ถึงกำรค้นหำควำมเป็นอิสระจำกชีวิต ตั้งแต่
ท�ำงำนเป็นลูกจ้ำง จนถึงนำยงำน นักธุรกิจ นักลงทุน จนกระทั่งเป็นมหำ
เศรษฐีอันดับต้นๆ ของประเทศ ก็ยังถำมหำว่ำ
“ปัจจุบันจิตก็ยังไม่มีอสิ ระ”
จะถำมหำอิสระจำกตรงไหนกัน
ขอเชิญสมำชิกช่วยกันแชร์ธรรมทำนกันหน่อย
จิต-แท้จริงแล้ว จิตเดิมเขำอนัตตำจิตประภัสสรอยู่แล้วแต่เดิม แต่
เศร้ำหมอง เพรำะกิเลสที่จรเข้ำมำ ดังมีพระบำลีกล่ำวแสดงไว้ว่ำ “ปภัสสรัง
จิตตัง อาคันตุเกเสหิ อุปกิเลเสหิฯ”
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กำย-จิต และสรรพสิ่งในโลก ล้วนอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ เป็นอิสระ
เช่นนี้อยู่แล้วแต่เดิม แต่ที่ไม่เป็นอิสระ เพรำะกิเลสตัณหำจรเข้ำมำปิดบังห่อ
หุ้มจิตจนมืดมิดไม่อิสระสว่ำงไสวผ่องใสปภัสสรดังเดิม
เพรำะกิเลสตัณหำเป็นตัวเข้ำมำบงกำรจนจิตหลงตกเป็นทำสตัณหำ
หลอกใช้ จิตหลงเข้ำไปรับรู้รับทรำบทำงทวำร ๖ ตำ หูฯ ขณะเห็น ได้ยิน ฯ
ก็เข้ำไปยึดว่ำ-มีตัวเองในเห็น ได้ยิน ฯ ทุกครั้ง เอำอัตตำตัวตน เจตนำกรรม
เข้ำไปซ้อนทับบดบังอนัตตำจิตเดิมจนมืดมิดไม่อิสระดังเดิม
ทรงตรัสสอนพำหิยะว่ำ ให้พึง “สักแต่ว่า” ท่ำมกลำงวำงใจไม่ยึดติด
กับทุกสรรพสิ่ง พึงให้ปล่อยวำงทุกครั้งในขณะที่เห็น ได้ยินฯ ไม่มีตัวเองใน
เห็น ได้ยิน ฯ เช่นว่ำ : เห็นคน ให้เลยๆ คนออกไปฯ เห็นภูเขำต้นไม้ฯ ก็ให้
เลยๆ ภูเขำต้นไม้ออกไปกว้ำงไกล ไร้ร่องรอยขอบเขตคิดนึกฯ พึงให้ตื่น
โพล่งโล่งจ้ำออกไปให้ไร้ขอบเขต
ไม่แช่-ไม่ทรง ไม่เฝ้ำตัวเองฯ เช่นนี้ ก็จะวิมุติหลุดพ้นออกไปจำก
ธำตุขันธ์กำย-จิต วิมุติหลุดพ้นออกไปแล้วจำกจิตญำณตัวรู้ จิตญำณย่อม
หลุดพ้นเป็นอิสระ ตรงกับค�ำว่ำ-Freedom-นิพพำน
อำรมณ์กระทบทวำร ๖ ตำ หูฯ ท�ำให้จิตเห็น ได้ยิน ฯ นี้เป็นกรรม
เก่ำ-เป็นวิบำกจิต นี้ห้ำมไม่ให้เกิดห้ำมไม่ได้ ทรงให้พึง-สักแต่ว่ำ ให้ยอมรับ
วิบำกแล้วท่ำมกลำงวำงไป วำงอุเบกขำสุญญตำว่ำงๆ ไม่เอำใจมำตั้ง แต่ให้
วำงใจ ไม่ต่อรู้-ต่อเห็น ให้วำงรู้วำงเห็น วำงใจให้เป็น ใจก็คลำยหลุดวิมุติ
หลุดพ้นออกเป็นอิสระ เป็นขันธวิมุติ-วิมุติญำณทัสสนะ ทุกขสัจ-ตัณหำ
สมุทัยดับ นิโรธ-มรรควิมุติ-นิพพำน
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อิสระฯ นี่มีนัยอันเดียวกันกับ-อนิจจัง-ไม่ยึดติดกัน เป็นอิสระธำตุ
โดยธำตุของมันเอง ก็ได้ แปลว่ำวิมุติหลุดออก ก็ได้ ไม่ต้องไปหำควำม
อิสระให้จิตจำกที่ไหนอีกแล้ว เพียงวำงจิตวำงใจให้เป็น ชีวิตก็หลุดวิมุติอิสระ -นิพพำน
กำรวำงใจวิมุติหลุดเป็นอิสระจะง่ำยขึ้น พึงคลำยกรรม-คลำยจิต
เสียด้วยกำรขอขมำกรรม-เทน�้ำอุทิศบุญ
หำอ่ำนละเอียดในเพจอื่นเรื่อง
คลำยกรรมด้วยธรรมนูญชีวิตประจ�ำวัน และอีกหลำยเพจใน FB. ธรรมะ
กับพระอ.สุวัฒน์
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๘๒. ธรรมะวันวิสาขบูชา
พระอ.สุวัฒน์ : มีสมำชิกบอกมำว่ำ: เวลำทุกขเวทนำเกิด เจ็บไข้
ได้ป่วยนอนโรงพยำบำลอยู่ ก็ให้ท่องว่ำ “เกิด-ดับๆๆๆฯ” ก็ถำมว่ำ ตรงตำม
สัจธรรมค�ำสอนพุทธะหรือไม่? หลุดพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่?? ช่วยกันแชร์
ธรรมทำนกันหน่อยสมำชิก ขอเชิญ..
สมาชิก : กำรท่องว่ำ “เกิด-ดับๆๆๆ” เป็นกำรสร้ำงสัญญำใหม่
เป็นกำรหลอกจิตเจ้ำค่ะ คล้ำยกับกำรภำวนำให้จิตยึดติดอยู่กับองค์ภำวนำ
ยังหลงอยู่ในขันธ์อยู่เจ้ำค่ะ ยังไม่พ้นทุกข์หลุดออกจำกขันธ์ ยังหลงรู้ รู้เกิด
รู้ดับ วนอยู่กับขันธ์ธำตุ ไม่อิสระจำกอัตตำตัวตน จึงขัดต่ออนัตตำ เป็น
อุปทำนใหม่ที่สร้ำงขึ้นใหม่ เป็นตัณหำหลอกจิต เจ้ำค่ะ
และยังไม่ท่ำมกลำง ยังเลือกข้ำงอยู่ เพรำะละจำกอำกำรเจ็บป่วย
ไปยึดติดกับกำรท่อง “เกิด-ดับๆๆๆ” แทน เจ้ำค่ะ ละออกจำกสิ่งหนึ่งไปยึด
อยู่กับสิ่งหนึ่ง ก็ยังคงกำรยึดติดอยู่ดี ให้สักแต่ว่ำ ยอมรับ และปล่อยวำง
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เป็นอิสระไม่ยึดกับสิ่งใด ให้ท่ำมกลำง ไม่ชุ่มแช่กับอำกำรของขันธ์ สุขก็ชั่ง
ทุกข์ก็ชั่ง มันอนิจจัง ยึดเอำไม่ได้ ชีวิตคือของชั่วครำว สมมติอยู่ สมมติใช้
ไป แล้วปล่อยวำงเจ้ำค่ะ
เกิด แก่ เจ็บ ตำย เป็นธรรมดำ เป็นธรรมชำติ เป็นตถตำ มันของ
มันเองอยู่แล้ว สัตว์ย่อมเป็นไปตำมกรรม กรรมจ�ำแนกสัตว์ เกิดแต่กรรม
คนเรำเกิดมำมีวิบำกต่ำงกัน เพรำะกรรมที่ท�ำมำต่ำงกัน โรคภัยไข้เจ็บที่มี
ต่ำงกันก็เกิดจำกกรรมที่ต่ำงกัน จึงให้ขอขมำกรรม ขออโหสิกรรมอยู่
เนืองๆๆ เพื่อให้คลำยออกจำกวิบำกกรรม ให้เชื่อในสัทธำ ๔ เจ้ำค่ะ
เจ็บป่วยก็กินยำ นอนพักผ่อน ไปหำหมอตำมนัด ไม่เคล้ำคลึงอยู่
กับเวทนำ ท�ำไปตำมเหตุและปัจจัยเจ้ำค่ะ
ขอขมำกรรม ขออโหสิกรรม เทน�้ำอุทิศบุญออกไปให้กว้ำงๆ ไร้
ขอบเขต เดี๋ยวจิตจะคลำยด้วยตัวจิตเอง มันของมันเอง อนัตตำอยู่แล้ว
เจ้ำค่ะ
“อนัตตา” ไม่มีเรำในรู้ในเห็น ไม่มีเรำในเวทนำฯลฯ หลุดพ้นจำก
โลกทวำรทั้งหก นิโรธนิพพำนเองอยู่แล้วเจ้ำค่ะ
ดูก่อนพระมำรดำ...อวิชชำและตัณหำ ยังคนให้เกิด จิตของเขำย่อม
วิ่งพล่ำน เวียนว่ำยไปยังสงสำร เมื่อขันธ์ทั้งหลำยยังบังเกิดมีอยู่ กำรสมมุติ
ว่ำสัตว์ก็ยังมีอยู่ ควำมจริงแล้ว กองสังขำรเหล่ำนี้ย่อมไม่ได้นำมว่ำสัตว์
มีแต่ทุกข์เท่ำนั้นที่เกิดขึ้น มีแต่ทุกข์เท่ำนั้นที่ตั้งอยู่ และมีแต่ทุกข์เท่ำนั้นที่
เสื่อมสิ้นไป นอกจำกทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด นอกจำกทุกข์ไม่มีอะไรดับ
พุทโธ อโหสิ ธัมโม อโหสิ สังโฆ อโหสิ สัพพะสัตตำนัง อโหสิ
ขอจงมีส่วนร่วมในบุญแห่งข้ำฯจงทั่วกันเถิด โสๆๆอโหสิๆๆกรรมทุกอย่ำง
อโหสิๆๆ เจ้ำค่ะ
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เกิด-ดับๆๆนั้นคือ อนิจจัง ให้ยอมอนิจจัง จึงจะหลุดพ้นจำกเวทนำ
อย่ำงแท้จริง สำธุ โสวๆๆอโหสิๆๆเจ้ำค่ะ
อนิจจังยึดเอำไม่ได้ ไม่ควรหลงเข้ำยึด กำรท่อง “เกิด-ดับๆๆ” จึง
เป็นกำรสร้ำงอุปทำนใหม่ เป็นกำรสร้ำงเหตุสมุทัยขึ้นมำซ้อนทุกข์ ไม่ได้
เป็นกำรละออกจำกทุกข์อย่ำงแท้จริงเจ้ำค่ะ
พระอ.สุวัฒน์ : สำธุๆๆ อนุโมทำมิ อะไรเป็นสำระ ไม่เป็นสำระ
อะไรเป็นสัจธรรม-ไม่ใช่สัจธรรม อะไรที่ขัดแย้งข้องคำต่ออนิจจัง-ทุกขังอนัตตำ เอำอัตตำเข้ำไปซ้อนอนัตตำจิตเดิม เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ หลงสร้ำง
เหตุตัณหำสมุทัยขึ้นมำใหม่ ไม่วิมุติหลุดพ้นออกจำกธำตุขันธ์วิญญำณตัวรู้
ตัดซะรู้นั่นแหละจึงตรัสรู้
สมำชิกได้วิสัชชนำมำเป็นสัจธรรมแห่งพุทธะที่ บรรลือได้ไพเรำะ
บริสุทธิ์วิมุติวิโมกข์เกลี้ยงเกลำหมดจด คงขจัดควำมหลงผิดมิจฉำของเหล่ำ
บรรดำนักปฏิบัติตัณหำบ�ำเพ็ญอุปำทำนได้บ้ำง
ทรงตรัสว่ำ “คนหลงมีมากเท่าธุลีบนพื้นมหาปฐพี แต่อริยชนมีเพียง
ธุลีปลายเล็บตถาคต”
#วันวิสำขบูชำ
๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๙
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๘๓. บุญบังนิพพาน
มีเพจค�ำสอนของพระสงฆ์รูปหนึ่ง ควำมว่ำ “เพราะบุญเป็นอาหาร
ของใจ เราจึงควรสั่งสมบุญบ่อยๆ” และสมำชิกไลน์กลุ่มผู้หนึ่ง ได้ส่ง
ข้อควำมเสริมเข้ำมำว่ำ-บุญที่ต้องสะสมแบบสุขใจค่ะ นิพพำนก็เช่นกัน
พระอ.สุวัฒน์ : ขอวิสัชชนำว่ำ “บุญบังนิพพาน”
กล่ำวคือ นิพพำน หรือสุญญตนิพพำน เป็นควำมว่ำง ว่ำงเปล่ำจำก
อัตตำตัวตนเป็นอนัตตำ นิพพำนไม่เนื่องด้วยอัตตำกำยจิต ไม่เนื่องด้วย
เจตนำกรรมติดยึดในอุปำทำนตัณหำฯ
กำรสั่งสมบุญตำมค�ำสอนในเพจของพระสงฆ์ดังกล่ำว
ท�ำด้วย
อัตตำเจตนำกรรม และยึดติดอุปำทำนตัณหำ ด้วยควำมหลงโมหะอวิชชำ
เจตนำในอภิสังขำร ๓ อย่ำง ท�ำบุญ-บำป-ฌำน เป็นกรรมวิบำก มีชั้นภูมิ
เกิดรองรับ
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ควำมสุขทุกขเวทนำเป็นสังขำรขันธ์ในนำมขันธ์
สมาชิก : ท�ำอย่ำงไรให้ได้อย่ำงท่ำนสอนครับ
พระอ.สุวัฒน์ : เป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ยึดไม่ได้ อนิจจัง
ชั่วครำวไม่ยั่งยืน อนัตตำ
ไม่อยู่ในอ�ำนำจอัตตำใครเป็นใหญ่ ชีวิตอนิจจัง อนัตตำเลือกไม่ได้
มีแต่ทุกขัง ไม่มีสุข สุขทุกข์เลือกไม่ได้
สมาชิก : ตอนนี้ทุกข์จำกกำรเจ็บป่วย
พระอ.สุวัฒน์ : ถ้ำเลือกจะเอำแต่สุข ไม่ยอมรับทุกขัง-อนิจจังอนัตตำ ก็อุปำทำนตัณหำ ยึดติดกับสิ่งที่อนิจจังอนัตตำ ที่มันยึดเอำไว้ไม่ได้
อนิจจังมันมีแต่เสื่อมคลำยสลำยตัวตลอด ยึดไม่อยู่–เกำะรั้งเอำไว้ไม่ติด
ถ้ำไม่ยอมรับและขัดแย้งกับอนิจจัง ก็ทุกข์ซ้อนทุกข์ทวีคูณ
สมาชิก : เรำรู้ครับว่ำชีวิตมีแต่ทุกข์ จนเรำไม่อยำกเกิดแล้วครับ
แต่มีเพื่อนบอกว่ำให้ท่องว่ำ “ไม่เที่ยง-เกิดดับ”
พระอ.สุวัฒน์ : ชีวิตเลือกไม่ได้ ทรงตรัสสอน ให้พึงยอมรับปล่อยวำง-ท่ำมกลำงวำงอุเบกขำ
สุญญตำไป ไม่อะไรกับอะไร ไม่ตรงอะไร ไม่เลือกข้ำงไหน ไม่สุด
โต่งไปที่ปลำยทั้งสองข้ำง พึงท่ำมกลำงวำงไป สุขก็ช่ำง ทุกข์ก็ช่ำง วำงใจให้
เป็น ด้วยไม่เอำใจมำตั้ง แต่ให้วำงใจ ไม่เอำใจไปใส่กับอะไร ไม่ใส่ไม่สนใจ
กับสรรพสิ่งไหนๆ พึง-ตื่นโพล่งโล่งจ้ำออกไป กว้ำงๆ ไกลๆ ไร้ขอบเขต
และคิดนึก และขอขมำกรรมอุทิศบุญทิพย์ชดเชยชดใช้หนี้กรรม หมั่นท�ำ
บ่อยๆ และมิใช่ท�ำเฉพำะขณะทุกขเวทนำเท่ำนั้น แม้ก�ำลังสุขเวทนำอยู่ก็พึง
ปล่อยวำงลงเสียด้วย ท่ำมกลำงวำงไปเสีย ไม่ยึดติดกับมัน ทุกสรรพสิ่งล้วน
ว่ำงเปล่ำ
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พระบำลีที่ว่ำ-สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ ล้วนว่ำงเปล่ำ ยึดเอำอะไรไว้
ไม่ได้ สุขก็ต้องให้ปล่อยเสียด้วย นิพพำน ว่ำงเปล่ำ นอกสุข-เหนือทุกข์
เสียแล้ว
พึงขออโหสิกรรมบ่อยๆ เนือง และด้วยวิมุติหลุดโพล่งจ้ำออกไป
ให้พ้นธำตุขันธ์ อย่ำเฝ้ำตัวเอง อย่ำแช่อย่ำทรง ไม่ท่องบ่นจิ้มจ้องต้องตั้ง
อะไร แต่ให้โพล่งโล่งจ้ำออกไป-ดุจตะวันส่องสว่ำงอยู่กลำงหำว แล้วเทน�้ำไป
กว้ำงๆ ว่ำ -อโหสิ กรรมทุกอย่ำงอโหสิ -ขอให้มีส่วนแห่งบุญข้ำทั่วๆ กันทุก
ชีวิตจิตวิญญำณฯ หมั่นท�ำบ่อยๆ จะคลำยจำกกำรยึดติดอุปำทำนตัณหำ
อัตตำตัวตน
หำอ่ำนเรื่อง-คลำยกรรมด้วยธรรมนูญชีวิตประจ�ำวันฯ
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๘๔. ชอบจังก็เป็นมโนกรรม
# ไม่ทรำบใครแต่ง อ่ำนแล้วชอบจัง !
สร้ำงบุญ
ไว้ที่ใจ
พำเรำไป
ในทุกที่
ทรัพย์อื่น ถึงเรำมี
ทิ้งทันที
เมื่อเรำตำย
ทรัพย์อื่น ต้องรักษำ กลัวเขำมำ
ลักเอำไป
มีมำก
เป็นทุกข์ใจ กลัวคนร้ำย
มำแย่งชิง
แต่บุญ
ไม่กลัวหำย เป็นหรือตำย ก็อยู่จริง
ไม่มี
กำรแย่งชิง เพรำะควำมจริง ต้องสร้ำงเอง //
พระอ.สุวัฒน์ : ชอบจัง ก็เป็นมโนกรรม
เป็นควำมหลงชอบหลงชัง เป็นเหตุสมุทัยสัจเหตุให้เกิดทุกขสัจ
หลงเอำกรรมไปทับซ้อนมโน มโนมีกรรม เป็นมโนกรรม ก็เอำไปท�ำบุญบำป-ฌำน มีชั้นภูมิเกิดรองรับ ไม่จบภพชำติ บำปไม่ท�ำ แต่ท�ำบุญ ถ้ำท�ำเอำ
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ก็ได้บุญ บุญก็บังนิพพำนท�ำฌำนก็ไปพรหมอันต�่ำก็บังนิพพำนเหมือนกัน
ยิ่งอบำยภูมิก็ยิ่งดักดำนหนักไปอีก สรุปว่ำ ท�ำอะไร ก็ต้องไปรับผลวิบำก
อันนั้น ไม่ว่ำงนิพพำนเสียแล้ว
หลงเอำอัตตำไปสร้ำงไปท�ำ จะอนัตตำกันตอนไหน?
ท�ำปล่อยท�ำวำง ว่ำงๆ เสียซิ ว่ำงๆ ท�ำแบบ “สักแต่ว่าท�า” ท�ำแบบ
“ไม่อะไรกับอะไร” น่ะ ท�ำบุญไม่เอำบุญน่ะ ท�ำได้ไหม???
แต่ปล่อยวำงของพระอริยเจ้ำ-สงฆ์-พุทธอรหันตเจ้ำ นั่นน่ะ ไม่ใช่ไป
คอยปล่อย แต่วิบำกมันปล่อยของมันเอง นิพพำน สุญญตนิพพำน ว่ำงเอง
ของมันเองอยู่แล้ว
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๘๕. อนิจจัง
อนิจจัง ... เป็นธำตุผันแปร ไม่เคยหยุด ไม่เคยนิ่ง ไม่มีสงบทั้งรูป
ธำตุ-นำมธำตุ ล้วนชั่วครำว ยึดเอำไม่ได้
อนิจจัง ไม่มีปัจจุบัน แม้อนำคตก็ยึดไม่อยู่ ยึดไม่ได้ สรรพสิ่งปรับ
เปลี่นแปรผันตลอดเวลำ แม้จะกล่ำวว่ำ รู้เท่ำรู้ทัน แต่ก็ยังมี รู้ไม่เท่ำไม่ทัน
อีก เพรำะมันเป็นอนิจจังยึดไม่อยู่ สติจะรู้เท่ำทันก็ช่ำง-รู้ไม่เท่ำทันก็ช่ำง
รู้ก็ช่ำง ไม่รู้กช็ ่ำง อย่ำไปยึด เพรำะอนิจจังมันยึดไม่อยู่มันผันแปร
อย่ำงนี้เรียกว่ำ-เห็นแจ้ง ทะลุไม่ตดิ ขัดข้องคำ มันลุล่วงผ่ำนตลอด
เห็น ได้ยินฯลฯ รับรู้รับทรำบ-รู้เห็น-คิดนึกอะไรๆ ก็ช่ำง ก็ปล่อยผ่ำนตลอด
ลุล่วงไป เช่นนี้ จึงเรียกว่ำ ลุล่วงธรรมดำ บรรลุธรรมดำ ลุล่วงธรรม
บรรลุธรรม วิมุติธรรม
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อนิจจังมันไม่เคยมีสงบ จึงฝึกฝนพำกเพียรจะเอำสงบสมำธิที่มัน
อนิจจังไม่เคยมีสงบ มันฝืนมันขัดแย้งกับอนิจจัง มันมีสงบเพียงชั่วครำว
สมำธิที่ท�ำเอำจึงเกิดมีเพรำะกดข่มบังคับท�ำเอำ ซึ่งขัดแย้งต่ออนัตตำที่บังคับ
บงกำรบัญชำไม่ได้ ได้แต่ปล่อยอย่ำงเดียว ปล่อยวำงเท่ำนั้น ท�ำอย่ำงอื่น
อะไรไม่ได้เลย ท�ำก็เจตนำก็เป็นกรรมมีชั้นภูมิภพชำติเกิดรองรับ ไม่จบสิ้น
จึงได้ทรงสอนให้ปล่อยวำง-ให้สักแต่ว่ำ อย่ำจริงจัง เพรำะสรรพสิ่งล้วน
อนิจจังอนัตตำ
ปล่อยวำงแล้วจึงว่ำง-นิพพำน-สูญญตำ ว่ำงเปล่ำ เป็นอนัตตำ
ตถตำ -เป็นเช่นนั้น เป็นอย่ำงนั้นของมันเอง นิพพำนจึงของมันเอง ท�ำเอำ
หำเอำนิพพำนก็ไม่ว่ำง ไม่นิพพำน นิพพำนจึงท�ำเอำสร้ำงเอำไม่ได้ ต้องทิ้งต้องปล่อย-ต้องวำง จึงว่ำง จึงนิพพำน
นิพพำน ไม่มีได้-ไม่ได้ ไม่มีเป็น-ไม่เป็น
นิพพำน จึงไม่ใช่ว่ำมี-ไม่มอี ะไร ??
มันว่ำงๆ-ก็มันว่ำง ไร้ร่องรอยคิดนึกฯ
ว่ำง-รู้ว่ำงรู้ไม่ได้ ถ้ำขืนรู้ว่ำง ก็ไม่ว่ำงจำกรู้
ไร้ร่องรอย–ไร้ขอบเขตคิดนึกฯ ว่ำงเปล่ำ-ท่ำมกลำง สูญ-สูญญตำ
เหนือธรรมเป็นโลกุตรธรรม-เป็นอภิธรรม ที่ยิ่งกว่ำธรรม
เหนือธำตุอนิจจัง รูปธำตุ-นำมธำตุ เหนือขันธ์ พ้นรูปพ้นนำมกำยจิต
พ้นขันธ์ เป็นขันธวิมุติ
เหนือญำณพ้นญำณ จึงวิมุติญำณทัสสนะ
ไม่ยึดถือยึดติดรู้-ไม่ติดยึดสติรู้เท่ำทันตำมดูตำมรู้-ปล่อยรู้-วำงรู้-ตัด
ตัวรู้ จึงตรัสรู้
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ปล่อยวำงศีล-วำงสมำธิ-วำงสติ-วำงปัญญำ ๐ เป็นปัญญำวิมุติ ๐
มรรคให้วิมุติ ๐ ดับตัณหำในสติรู้ ๐ จึงนิโรธคำมินีอริยสัจ-นิพพำน
เพียงแค่อ่ำนหรือฟังเพียงเท่ำนี้ จะลุล่วงไม่ได้เลยถ้ำจิตไม่คลำย
พึงคลำยจิตด้วยคลำยกรรม-ขมำกรรม เทน�้ำอุทิศบุญ ขออโหสิกรรม ไม่มี
วิบำกก�ำแพงกรรมขวำงกั้นเมื่อใด เมื่อนั้นนั่นแหละ จะสว่ำงไสวไร้ร่องรอย
ขอบเขตคิดนึกฯ คลำยกรรมด้วยอโหสิ-โสวสววบ่อยๆ เนืองๆ
Admin.Kingkan

179

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

๘๖. ๑-๑๐ ความอัศจรรย์ ที่ค้นพบ
จากการปฏิบัติธรรม?
(จำกเพจ Health & Beauty)

พระอ.สุวัฒน์ : ถ้ำหำกเข้ำใจค�ำสอนที่ทรงตรัสว่ำ “เจตนาหัง กัมมัง
วทามิฯ เจตนาเป็นตัวกรรม”
ควำมอัศจรรย์ที่ค้นพบจำกกำรปฏิบัติธรรมคงไม่เกิด เพรำะกำร
เอำอัตตำตัวตนกำยจิตและเจตนำไปค้นไปหำไปพบนั้น เป็นกรรมตัณหำ
อุปำทำน มีภพชำติชั้นภูมิเกิดรองรับ ขอวิสัชชนำในแต่ละข้อดังนี้ :
๑. กำรขัดเกลำตนเอง ควรเริ่มจำกกิเลสตัวที่มีก�ำลังมำกที่สุด ไม่ใช่
กิเลสตัวที่มีก�ำลังน้อยที่สุด เพรำะเมื่อท�ำให้กิเลสตัวทีม่ ีก�ำลังมำกอ่อนแรงได้
ควำมอดทนอดกลั้นจะเพิ่มขึ้น ภูมิคุ้มกันกิเลสตัวเล็กๆ จะเกิดขึ้นเองโดยไม่
ต้องอำศัยควำมพยำยำมมำกนัก
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๑ กำรขัดเกลำ-กำรเริ่ม-ควำมพยำยำม ไม่ว่ำ
180

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

จะมำกหรือน้อย ล้วนเป็นกำรหลงสร้ำงเหตุสมุทัยสัจคือตัณหำเหตุให้เกิด
ทุกขสัจในอริยสัจสี่ทั้งสิ้น
๒. โทสะ เห็นง่ำย เกิดง่ำย สร้ำงควำมสูญเสียรุนแรง แต่ใน
เบื้องต้นก�ำจัดง่ำยกว่ำ โลภะ รำคะ และโมหะ
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๒ กำรเข้ำไปดู-รู้-เห็น กิเลส หรือชั่ว-ดี บำปบุญ อะไรๆ ก็ตำม มีทั้งผู้เห็นและสิ่งถูกเห็น ก็หลงเป็นโมหะอวิชชำ คำรู้
คำเห็น ตัวเห็นง่ำย-เห็นยำก เป็นวิญญำณขันธ์-คือตัวก่อเกิดภพชำติชรำ
มรณะ โสกะฯ
๓. เมื่อก�ำจัดกิเลสหยำบๆ ได้บำงส่วน กิเลสชั้นละเอียดจะเข้ำมำ
อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมแนบเนียนกว่ำ พบว่ำ มันคือสิ่งที่เรำไม่อยำกสละ
เนื่องจำกมันสร้ำงควำมพอใจให้เรำ จ�ำเป็นต้องอำศัยก�ำลังสติเป็นอย่ำงมำก
ในกำรเท่ำทันระวังตน
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๓ ตัวพิจำรณำกิเลสหยำบละเอียดเป็นควำม
รู้สึกนึกคิดเป็กรรมซ้อนมโน มโนมีกรรม เป็นมโนกรรม ผลคือกำยกรรม
วจีกรรม กุศลกรรม อกุศลกรรม มีวิบำกไปเกิด
๔. แม้ไม่พูดในทำงร้ำย แต่เรำยังคิดร้ำยอยู่เสมอ ควำมคิดร้ำยนั้น
ปรุงแต่งขึ้นเองตำมธรรมชำติ เป็นกระบวนกำร มิใช่สิ่งที่จงใจสร้ำงขึ้นเอง
ดังนั้นเรำจึงไม่ควรยอมรับว่ำ ควำมคิดคือตัวตนของเรำ และกำรคิดดีตลอด
เวลำก็เป็นไปไม่ได้ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ หนทำงแก้ไขคือ เมื่อเกิดควำมคิด
ทำงร้ำย ให้มีสติน้อมเข้ำมำพิจำรณำ จับจ้องไปที่ตัวควำมคิด จะพบว่ำทุก
ควำมคิดจะหำยไปเองตำมธรรมชำติ ท�ำเช่นนี้เรื่อยๆ จะรู้สึกว่ำ กำย วำจำ
ส�ำรวมขึ้น ควำมคิดฟุ้งซ่ำนน้อยลง ควำมอยำกพูดน้อยลง อยำกเป็นผู้ฟัง
มำกขึ้น เข้ำใจผู้อื่นมำกขึ้น
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พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๔ กำรเอำสติน้อมพิจำรณำจับจ้องควำมคิด
เป็นมโนมีกรรม คิตัณหำเป็นทุกข์ แม้กำรส�ำรวมกำย-วำจำ-ใจ ก็เป็นกรรมมี
วิบำกชั้นภูมเิ กิดรองรับ
๕. ลำภคือเงินทองวัตถุ ยศคือต�ำแหน่งควำมส�ำคัญ สรรเสริญคือ
ค�ำชื่นชม สุขคือควำมอิ่มใจ บรรดำสี่อย่ำงนี้ เงินทองคือส่วนที่สำมำรถสละ
ง่ำยที่สุด และที่เรำต้องกำรเงินทอง ต�ำแหน่ง และค�ำสรรเสริญ ก็เพรำะเรำ
ต้องกำรควำมสุข ดังนั้น ผู้ที่สำมำรถมีควำมสุขด้วยวิธีง่ำยๆ จะมีควำม
ต้องกำรเงินทอง ต�ำแหน่ง และค�ำชื่นชมน้อยลงไปด้วย
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๕ ค�ำว่ำ-ผู้ที่สำมำรถมีควำมสุขด้วยวิธีง่ำยๆ
จะมีควำมต้องกำรน้อยลงไปด้วย นั้น วิสัชชนำว่ำ- สุขเวทนำก็อนิจัง-ทุกขังอนัตตำ สุขไม่เคยมี มีแต่ทุกขัง-อนิจจัง-อนัตตำ และค�ำว่ำ-มีควำมสุขด้วย
วิธีฯ วิธีคือพิธีคือกำรกระท�ำ นี้เป็นกรรมเป็นตัณหำเป็นทุกข์ มีอะไรเป็น
อะไรก็เป็นทุกข์เพรำะสิ่งนั้น สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ ฯ สรรพสิ่งล้วนมีแต่ทุกข์
และว่ำงเปล่ำ ยึดเอำไม่ได้
๖. กำรเกรงกลัวผู้มีอ�ำนำจ เป็นเรื่องธรรมดำของปุถุชน แต่เมื่อเรำ
รู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนมี และเรียนรู้ที่จะขยำยขอบเขตควำมเมตตำไปได้ระดับ
หนึ่ง จิตใจจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงน่ำประหลำด ใจจะไม่นึกกลัว
ผู้มีอ�ำนำจอย่ำงไร้เหตุผล อีกทั้งยังรู้สึกเห็นใจผู้ท่ดี ้อยกว่ำตน อยำกช่วยเขำ
ในฐำนะเพื่อนมนุษย์ มิใช่ช่วยในฐำนะผู้ที่วิเศษกว่ำเขำ ควำมอ่อนน้อมถ่อม
ตนจะเพิ่มขึ้น ควำมอยำกเป็นคนยิ่งใหญ่ เป็นคนส�ำคัญจะน้อยลง มีควำม
ภูมิใจ พอใจในควำมธรรมดำของชีวิต ท�ำให้ชีวิตมีควำมเรียบง่ำยยิ่งขึ้น
ซับซ้อนน้อยลง
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๖ ควำมเมตตำ รู้สึกเห็นใจผู้อื่นที่จะท�ำให้ชีวิต
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เรียบง่ำยนั้น พึงมีพรหมวิหำรธรรมครบทั้งสี่ ด้วยอุเบกขำและพึงรวมลงสู่
สูญญตำ ส่วนควำมเกรงกลัว-ไม่เกรงกลัว พึงท่ำมกลำงวำงไป ไม่เลือก ไม่
ตรงอะไร ไม่ตัดสินสุดโต่งไปปลำยข้ำงใด ให้พึงวำงไปเสีย
๗. กำรท�ำงำนด้วยจิตว่ำง เมื่อเริ่มต้นจ�ำเป็นต้องอำศัยควำมรักใน
หน้ำที่ แต่ควำมรักเพียงอย่ำงเดียว ไม่ท�ำให้เกิดภำวะท�ำงำนด้วยจิตว่ำงได้
อย่ำงแท้จริง จ�ำเป็นต้องอำศัยวิปัสสนำควบคู่ไปด้วย คือควำมรู้สึกตัวอยู่กับ
สิ่งที่ท�ำตรงหน้ำ กำรรู้สึกตัวนี้ ช่วยให้งำนที่ท�ำอยู่มีควำมสนุกสนำนเพิ่มขึ้น
และควำมสนุกสนำนนี่เองที่สร้ำงสมำธิ เมื่อเกิดสมำธิ และควำมรู้สึกตัว
ขณะที่ท�ำงำน เมื่อนั้นกำรท�ำงำนด้วยจิตว่ำงก็จะเกิดขึ้นมำได้ กำรงำนที่ท�ำอยู่
จะสำมำรถพัฒนำไปได้แบบก้ำวกระโดด
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๗ ค�ำว่ำ - ท�ำงำนด้วยจิตว่ำงรักงำนสนุกสนำน
ในหน้ำที่ ต้องอำศัยวิปัสสนำควำมรู้สึกตัว สร้ำงสมำธิให้จิตว่ำง เมื่อนั้นงำน
จะพัฒนำไปแบบก้ำวกระโดดนั้น วิสัชชนำว่ำ เป็นควำมมุ่งหวังตั้งเอำด้วย
อัตตำเจตนำตัณหำอุปำทำน และหลงพัฒนำมีเจริญ-เสื่อม มีก้ำวมีกระโดดมีถอยหน้ำถอยหลัง ควำมเรียบง่ำย มักน้อย สันโดษ พอใจตำมมียินดีตำม
ได้ ไม่มีก้ำวหน้ำ-หลัง มีแต่ท่ำมกลำงวำงไป ไม่มีพัฒนำขึ้น-ลง วำง ว่ำงๆ
๘. กำรท�ำสมำธิวิปัสสนำ คือเหตุแห่งกำรละวำง ไม่ใช่ผล สมำธิ
วิปัสสนำไม่ใช่เป้ำหมำย หำกแต่เป็นกระบวนกำรที่น�ำไปสู่ผลลัพธ์ คือกำร
ละวำง กำรท�ำสมำธิวิปัสสนำเพียงอย่ำงเดียว ท�ำให้เกิดควำมละวำงได้ช้ำ
จ�ำเป็นต้องยึดมั่นหลักของควำมเมตตำ ทำน และศีลควบคู่ไปด้วย จิตจึงมี
ก�ำลัง สำมำรถละวำงได้เพิ่มขึ้น
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๘ สมำธิ-วิปัสสนำ ถ้ำท�ำเอำเพื่อจะละวำง ก็
วิปัสสนำตัณหำ มีอัตตำเจตนำตัณหำอุปำทำนมีภพชำติฯ กำรละวำง คือกำร
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ปล่อยวำง ให้ อนัตตำธรรม อนัตตำจิต มันเป็นอย่ำงที่มันเป็น วำงใจไม่ใช่
เอำใจมำตั้งใจ แต่ให้ปลงปล่อยวำงกำย-จิต ธำตุขันธ์ทุกขันธ์ ไม่ใช่ปฏิบัติ
ขันธ์ตัณหำ
๙. ข้ำศึกร้ำยแรงของกำรปฏิบัติธรรม คือ กำรเพ่งโทษผู้อื่น
เนื่องจำกทุกครั้งที่เพ่งโทษผู้อื่น อัตตำจะขยำยเผ่ำพันธุ์เพิ่มมำกขึ้น บ้ำงครั้ง
กำรเพ่งโทษผู้อื่นก็มำในรูปควำมหวังดี กำรอบรมสั่งสอน ผลที่ได้จำกกำร
เพ่งโทษผู้อื่น ก็คือควำมอ่อนแอ ควำมตกต�่ำของจิต จิตที่เพ่งโทษผู้อื่น จะ
กลำยเป็นจิตที่มีควำมยโสโอหัง เป็นอัตตำที่มำในครำบของปัญญำซึ่งผู้สนใจ
กำรปฏิบัติธรรมไม่ควรบ่มเพรำะให้เกิดขึ้น
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๙ กำย–จิต ก็อนัตตำ ล้วนว่ำงเปล่ำเป็นอนัตตำ
ไม่มีใครเป็นข้ำศึกศัตรูกับใคร ไม่มีใครเพ่งโทษ-คุณใคร ที่ยังมีใครนั้น เป็น
อัตตำ ไม่อนัตตำ
ส่วนกำรทักท้วงติงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลให้เห็นแจ้งในสัจธรรมค�ำ
สอน เลิกมิจฉำทิฏฐิกล่ำวตู่พุทธพจน์เนื้องอกพระศำสนำ เป็นกำรบอกชี้
ขุมทรัพย์ ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว จึงควรรับฟัง (คนดื่มยำพิษ ตำยตกนรก
ครั้งเดียว แต่มิจฉำทิฏฐิ ตกนรกโกฏิกัลป์)
๑๐. เมื่อปฏิบตั ิธรรมไประดับหนึ่ง จะพบว่ำจิตใจแยกออกเป็นสอง
ส่วน ส่วนหนึ่งคือจิตส�ำนึกดีงำม ส่วนหนึ่งคือจิตใต้ส�ำนึกที่เต็มไปด้วยกิเลส
ถ้ำมีจิตส�ำนึกที่ดีงำมมำก แต่จิตใต้ส�ำนึกมีกิเลสมำก ชีวิตจะมีควำมทุกข์
เนื่องจำกช่องว่ำงระหว่ำงสิ่งที่รู้ กับสิ่งที่ท�ำได้ ยังห่ำงไกลกันมำก วิปัสสนำ
และสมำธินี่เองคือส่วนที่สร้ำงสมดุลให้เกิดขึ้น เนื่องจำกจิตถอยตนเองออก
มำเป็นผู้สังเกต เมื่อสังเกตมำกขึ้นๆ ช่องว่ำงระหว่ำงควำมรู้ กับสิ่งที่ท�ำได้
จะน้อยลง ควำมสมดุล ควำมสุขจะเพิ่มมำกขึ้น ดังนั้นกำรปฏิบัติในขั้น
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ภำวนำจึงมีควำมส�ำคัญมำก ไม่เช่นนั้นแล้ว ผู้ศึกษำธรรมะจะกลำยเป็น
คนสองบุคลิก ท�ำให้เกิดควำมทุกข์อันเนื่องมำจำกควำมขัดแย้งภำยในจิตใจ
ของตนเอง ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้ำจึงพูดเสมอว่ำ ธรรมะของท่ำน ไม่ใช่หลัก
ปรัชญำ หำกแต่คือหลักปฏิบัติที่ต้องอำศัยกำรภำวนำทำงจิตเข้ำไปด้วยจึงจะ
เห็นผลลัพธ์สูงสุด
พระอ.สุวัฒน์ : กำรปล่อยกำรวำงธำตุขันธ์ ไม่ต้องไปดู-ไปรู้-ไป
สังเกตุเสียก่อน อำยตนะเป็นของร้อน (อำทิตตปริยำยสูตร) พึงวำงฉับพลัน
ทันที ไม่ต้องแบกแล้วจึงวำง แต่วำงทันที
Admin.Kingkan
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๘๗. ๑๑-๒๐ ความอัศจรรย์ ที่ค้นพบ
จากการปฏิบัติธรรม?
(จำกเพจ Health & Beauty)
๑๑. กำรแสวงหำควำมสุข จะท�ำให้เกิดควำมทุกข์ตำมมำ ต่อเมื่อ
หยุดแสวงหำ ควำมสุขจะเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ เป็นควำมสุขอีกชนิดหนึ่ง
ที่มีลักษณะเย็นเหมือนน�้ำนิ่งและรำบเรียบ เรำอำจเรียกควำมสุขชนิดนี้ว่ำ
ควำมเบิกบำน หนทำงในกำรได้มำนั้น จะต้องละวำงทั้งควำมสุข และ
ควำมทุกข์ แล้วควำมเป็นกลำงของจิตจะเกิด เมื่อควำมเป็นกลำงเกิด ควำม
เบิกบำนจะงอกงำมขึ้นเองโดยไม่จ�ำเป็นต้องแสวงหำ
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๑๑ ไม่ว่ำสุข-ทุกข์ มันวำงแล้ว ก่อนวำง ไม่ใช่
ไปคอยวำง แต่มันวำงของมันเอง วำงก่อนวำง ไม่ต้องไปท�ำอะไรแบบไหน
พึงวำงรู้-วำงคิด-วำงเห็น วำงใจให้เป็น ไม่เอำใจมำตั้งใจ แต่ให้วำงใจ วำงใจ
เป็น ชีวติ ก็หลุดพ้น
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๑๒. ควำมศรัทธำนั้นจ�ำเป็นมำกในช่วงต้น แต่ต้องละวำงลงบ้ำงใน
ช่วงกลำง เนื่องจำกตัวศรัทธำนี่เอง จะเป็นเครื่องกัน ลดทอนควำมกล้ำหำญ
ในกำรเพ่งมองชีวติ ตำมควำมเป็นจริง อย่ำงไรก็ตำม แม้จะลดทอนลงในช่วง
กลำงของกำรปฏิบัติ แต่ในช่วงต่อๆ ไป ควำมศรัทธำที่แท้จริงจะค่อยๆ
งอกงำมขึ้นเอง เป็นควำมศรัทธำที่ต่ำงจำกช่วงต้น เพรำะเป็นควำมศรัทธำที่
ถูกทดสอบด้วยปัญญำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๑๒ ศรัทธำ หรือสติปัญญำ หรือธรรมทั้ง
หลำยทั้งปวงก็อนัตตำ พึงรวมลงสู่วิมุติท้งั หมดเป็น ปัญญำวิมุติ
๑๓. หน้ำที่ที่สำ� คัญที่สุดของมนุษย์ คือกำรขูดเกลำควำมชั่วของตน
เรำอำจเรียกควำมชั่วนี้ว่ำ “กิเลส” เรำสำมำรถขูดเกลำกิเลสได้ผ่ำนกำรท�ำงำน
กำรใช้ชีวิต กำรมีควำมรัก กำรมีครอบครัว รวมถึงกำรเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชำติ กำรขูดเกลำกิเลสนี้เป็นหน้ำที่อันดับหนึ่งของทุกคน ของ
มนุษยชำติ ท�ำอย่ำงไรควำมโลภ โกรธ หลงของเรำจะลดลง ควำมรู้จักพอ
สมำธิ ควำมขยันขันแข็งของเรำจะเพิ่มมำกขึ้น เรำไม่สำมำรถแยกกำรขูด
เกลำกิเลสออกจำกชีวิตได้ เพรำะที่สุดแล้ว กำรขูดเกลำกิเลสจะส่งผล
โดยตรงต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ และควำมสุขในชีวติ ของเรำ
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๑๓ ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีก เจตนำเป็น
กรรมไปเกิด หน้ำที่มนุษย์คือ “พึงเรียนรู้ชีวิต มีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวาง”
๑๔. ชีวิตที่เรียบง่ำยนั้น ไม่ได้ท�ำง่ำยอย่ำงชื่อ เพรำะต้องใช้สติ
ปัญญำและกำรตกผลึกชีวิตอย่ำงหนักหน่วงจึงเกิดขึ้นได้ ชีวิตที่เรียบง่ำย
คือชีวิตของผู้มีกิเลสน้อย เป็นวิถีทำงของผู้แสวงหำควำมร�่ำรวยด้วยกำร
ท�ำลำยควำมโลภ จนเกิดเป็นควำมสันโดษมักน้อยและควำมพอใจ หำก
ต้องกำรชีวิตที่เรียบง่ำยอย่ำเพียงแค่คิด เพรำะควำมคิดไม่สำมำรถเท่ำทัน
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กิเลสได้ จ�ำเป็นต้องมีหลักสมำธิวิปัสสนำเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น วิถี
แห่งควำมเรียบง่ำย จึงเป็นอีกภำคหนึ่งของวิถีแห่งกำรภำวนำอย่ำงแท้จริง
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๑๔ สติปัญญำ ก็อนิจจัง อนัตตำ พึงอุปโลกน์
สมมุติใช้ธำตุขันธ์ พึงใช้แต่พอดี ใช้ชั่วครั้งครำวแล้ววำงเสีย ไม่ต้องหนัก
หน่วงตกผลึกอย่ำงนั้นนั่นตัณหำ อย่ำให้ตัณหำหลอกใช้จิต
๑๕. จริงอยู่ กำรปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องเฉพำะตน แต่กำรส่งเสริม
ให้คนรอบข้ำงสนใจในสิ่งเดียวกัน จะท�ำให้กำรปฏิบัติธรรมเป็นไปง่ำยขึ้น
ทั้งนี้ไม่ควรแยกเวลำสถำนที่ เพรำะกำรปฏิบัติธรรมนั้นท�ำลงที่ใจเป็นส�ำคัญ
จึงสำมำรถท�ำได้ทุกที่ทุกเวลำทุกสถำนกำรณ์
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๑๕ ทรงตรัสสอน ให้พึงสักแต่ว่ำ พึงท่ำมกลำง
วำงไป ทรงให้ปลงขันธ์ ไม่ใช่ปฏิบัติขันธ์ ให้ปลง ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ
๑๖. เมื่อจิตเกิดกำรพัฒนำ ชีวิตจะลงตัวมำกขึ้น ไม่ใช่เพรำะมีเงิน
มำกขึ้น หรือหน้ำที่ก้ำวหน้ำขึ้น แต่เป็นเพรำะว่ำ ผู้ฝึกฝนจิตใจ จะกลำยเป็น
ผู้อยู่เหนือสถำนกำรณ์ดีร้ำย มีเรื่องร้ำยก็ไม่สะเทือน มีเรื่องดีก็ไม่หวั่นไหว
โลกจะกระทบใจได้น้อยลง เป็นผู้อำศัยอยู่ในโลก แต่ไม่ไหลตำมโลก จะ
อำศัยปัจจัยภำยนอกเพื่อสร้ำงควำมสุขน้อยลงเป็นล�ำดับ เพรำะมีควำมสุขที่
ระเบิดได้เองจำกภำยใน
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๑๖ สัพเพ ธัมมำ อนัตตำฯ ธรรมก็อนัตตำ จิต
ก็อนัตตำ ของมันเองอยู่แล้ว ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีก ท�ำเป็นกรรมตัณหำ
๑๗. กำรเห็นกิเลสของตนเอง คือควำมสนุกสนำนของชีวิต ไม่มี
ควำมสุขใดที่อิ่มใจมำกไปกว่ำ ควำมสุขที่ได้จำกกำรเห็นควำมชั่วช้ำของตนเอง
ต่อเมื่อเห็นควำมชั่วช้ำของตนเองแล้ว ควำมชั่วช้ำที่มีอยู่จะหยุดกำรเจริญ
เติบโต ท�ำให้มีแนวโน้มจะก�ำจัดควำมชั่วร้ำยได้ง่ำยขึ้น
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พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๑๗ กิเลส หรือบำป-บุญ ก็เป็นกรรม-เป็น
วิบำก พึงให้สักแต่ว่ำ ไม่ยึดไม่ถือไม่ติดยึด แต่พึงท่ำมกลำงวำงไป วำง
อุเบกขำสูญญตำ ว่ำงๆ วำงรู้-วำงเห็น วำงใจให้เป็น วำงรู้ ตัดรู้ ไม่ติดรู้
ตัดรู้จึงตรัสรู้
๑๘. กำรท�ำควำมดีนั้น เป็นเรื่องของกำรทวนกระแสกิเลส เบื้องต้น
ผู้ปฏิบัติจะไม่อยำกท�ำ ต่อเมื่อฝืนใจท�ำไปอย่ำงต่อเนื่อง ควำมดีที่กระท�ำ
จะค่อยๆ เพิ่มขนำด สำมำรถท�ำควำมดีใหญ่ๆ ได้มำกขึ้นเรื่อยๆ
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๑๘ นิพพำน นอกชั่ว-เหนือดี ดี-ชั่ว ก็พึง
ปล่อยวำง วำงใจเป็น ชีวิตก็ง่ำยขึ้น
๑๙. กำรปฏิบัติธรรม คือกำรสนใจตนเอง เพ่งจ้องควำมเลวของ
ตนเอง มิใช่กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ผู้อื่น คือกำรน้อมน�ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ มำ
สอนใจตนเองจนเกิดสติปัญญำ เห็นควำมเคลื่อนไหว ไม่มั่นคงของชีวิต
ท�ำให้สำมำรถละวำงสิ่งต่ำงๆ ได้อย่ำงที่ควรจะเป็น
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๑๙ กำรปลงปล่อยวำง วำงใจ ไม่สนใจ ชีวิตก็
พึงให้สักแต่ว่ำ ไม่ทรงไม่แช่-ไม่เฝ้ำตัวเองไม่เฝ้ำธำตุขันธ์ ให้ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ
ให้วิมุติหลุดพ้นออกไปจำกกำย-จิตธำตุขันธ์ให้ขันธวิมุติ-วิมุติญำณทัสสสนะ
๒๐. กำรปฏิบตั ธิ รรม คือกำรเสพกินผลไม้จำกแดนสวรรค์ ผูไ้ ม่เคย
เสพย่อมไม่สำมำรถเข้ำถึงควำมอิ่มอร่อยนั้นได้ จ�ำเป็นต้องใช้ตำของตน หู
ของตน จมูกของตน ลิ้นของตน กำยของตน และใจของตน เข้ำไปสัมผัส
ด้วยประสบกำรณ์ตรงของตนเอง
พระอ.สุวัฒน์ : ข้อ ๒๐ ชีวิต ก็อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ชีวิตก็
ชั่วครำว สมมุติใช้ชั่วครำวแล้ววำง กินอยู่ -หำอยู่หำกิน เสพตำ หู เห็น
ได้ยินฯ ก็ให้พึงสักแต่ว่ำ ท่ำมกลำงวำงไป พึงวำงรู้-วำงเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น
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รู้รส เสพสุขสัมผัสกำย-ใจคิดนึก ก็พึงสักแต่ว่ำ (พำหิยะสูตร) วำงใจ วำงรู้
วำงเห็น วำงคิดนึก วำงใจเป็น ก็วิมุติหลุดพ้นทุกข์สิ้นเชิง
แล้วคุณจะรู้ว่ำ.. ธรรมะคืออะไร?
แล้วคุณจะรู้ว่ำ ..ควำมอัศจรรย์ของชีวิต เกี่ยวข้องกับธรรมะ
อย่ำงไร !!!
พระอ.สุวัฒน์ : นี้เป็นอัศจรรย์-อนุศำสนีย์ปำฏิหำริย์ คนหลง
สร้ำงและเสวยวิบำก มีเป็นอันมำกเท่ำกับธุลีดนิ บนพื้นมหำปฐพี แต่ผู้หลุด
พ้นแล้วจำกทุกข์ไม่เกิดอีก มีเพียงธุลีปลำยเล็บตถำคต
มนุษย์ จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆไปจำกสังสำรวัฏนี้เลย นอกจำก
หลงสร้ำงและเสวยวิบำกไม่รู้จบสิ้น
“พึงเรียนรู้ที่จะมีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวาง”
Admin.Kingkan
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๘๘. “ให้ปลงสติ–ไม่ใช่เจริญสติ”
สำธุ ขอควำมไม่ติดไม่ยึดติดสติปัญญำญำณ จงมีแด่ทุกท่ำน
นั่งนึกนอนนึกอยู่ว่ำ นักบวชนักปฏิบัติทั้งหลำยเขำท�ำอะไรกันอยู่
หรือหนอ?
พระพุทธะทรงตรัสว่ำ “เจตนาเป็นตัวกรรมฯ”
เจตนำ ๓ อย่ำง ท�ำบุญกุศล-ท�ำบำปอกุศล-และท�ำสมำธิเจริญ
สติปัฏฐำน ๔ อย่ำง ตบะฌำนญำณ
เกิดเป็นกำมำวจรกุศลกรรม-อกุศลกรรม-รูปำวจร-อรูปำวจรกุศล
กรรม เกิดเป็นชั้นภูมิรองรับ
เป็น ๓๑ ภพภูมิ ได้แก่ อบำยภูมิ ๔ มนุษย์ภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖
พรหมภูมิ ๒๐ ชั้นภูมิ
เกิดเป็นอกุศลกรรมคือ กรรมด�ำ–กุศลกรรม คือกรรมขำว ไปเกิด
ในวัฏฏะสงสำร ๓๑
แต่ทรงตรัสว่ำ กรรมที่ไม่ด�ำ–ไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพื่อควำมสิ้นกรรม
ไม่ต้องไปเกิด นั้นมีอยู่
ไม่ต้องไปเกิดอีก คือ นิพพำนนั้นมีอยู่
ทรงตรัสรู้ “อริยสัจ๔” และทรงสอนให้ดับทุกข์ด้วยกำรดับเหตุ คือ
ดับตัณหำ อันเป็นเหตุสมุทัย
ตัณหำดับ-ทุกข์ดับ-นิโรธนิพพำน
ดับตัณหำที่ไม่เป็นกรรม คือ ดับอย่ำงไร จึงไม่เป็นกรรม?
ดับตัณหำที่ไม่เจตนำกรรม คืออย่ำงไร ทรงตรัสสอนพำหิยะว่ำ
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“เมื่อเธอ เห็น ได้ยิน ฯ รู้เห็นรับรู้รับทราบฯ พึงให้สักแต่ว่า “สักแต่ว่า-ไม่มี
เจตนาจริงจังตั้งต้อง-ปล่อยวาง-ท่ามกลางวางเฉยไม่ตัดสิน-ช่างๆ ไป”
อย่ำงนี้ไม่ใช่ปฏิบัติ ไม่เป็นเจตนำ ไม่เป็นกรรม
ท่ำนสอนให้ปลง-ปล่อยวำง ไม่ใช่ให้ไปปฏิบัติบ�ำเพ็ญ หรือเจริญ
สมำธิสมถะตบะฌำนญำณ
หรือเจริญสติปัฏฐำน ๔ อย่ำง กำย-เวทนำ-จิต-ธรรมปัญญำญำณ
ดังที่เข้ำใจผิดพลำดคลำดเคลื่อนดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
สติปัฏฐำน ๔ อย่ำง พึงท�ำตำมค�ำสอนที่ทรงสอนพำหิยะว่ำ ให้พึง
สักแต่ว่ำ-ปลงปล่อยวำง กำย-จิต
พึงให้สักแต่ว่ำ เวทนำก็สักแต่ว่ำ-ธรรมำนุปัสสนำ ก็พึงสักแต่ว่ำ
ปลงกำย-ปลงจิต ไม่ใช่ปฏิบัติกำย-จิต เพรำะปฏิบัติเป็นกรรม
ไปเกิด
พำหิยะฟังค�ำสอนเพียงสั้นๆ ก็บรรลุตรัสรู้ตำม เป็นอนุพุทธสำวก
เป็นเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยทำง
ตรัสรู้เร็วฉับพลันทันทีด้วยขิปปำภิญญำต่อหน้ำพระพักตร์ที่ริมทำง
บิณฑบำตในเช้ำวันนั้น
พำหิ ย ะได้ ฟ ั ง ก็ ห ลุ ด พ้ น ด้ ว ยตำปั ญ ญำ-ปั ญ ญำวิ มุ ติ - วิ มุ ติ ญ ำณ
ทัสสนะ
ท่ำนไม่ได้สอนให้พำหิยะนั่งสมำธิเดินจงกรม หรือเจริญสติปัฏฐำน
ใดๆ เลย
ทรงตรัสสอนให้ตดั ตัวรู-้ ไม่ตดิ รู-้ ไม่ตดิ ยึดตัวรู-้ ตัดญำณตัวรูฉ้ บั พลัน
ทันที-วิมุติณำณทัสสนะ
192

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัสกำยหนำวร้อน-และคิดนึกที่ใจ
ให้พึงสักแต่ว่ำ-ช่ำง-ท่ำมกลำงวำงไป
วำงใจได้อย่ำงนี้ ไม่มีอัตตำตัวเองในเห็น ได้ยิน ฯ ไม่มีตัวเรำในนั้น
“ช่างๆ-ไม่มีใจและตัวสนใจ (never mind)”
“ตื่นโพล่ง-ช่างๆ-ไม่เคยมีใจและตัวสนใจ (never mind)”
“อนิจจังอนัตตา ไม่ใช่แช่ทรง-ไม่สงบ”
ไม่ยึดมั่นไม่แบกในอุปำทำน-ไม่แบกไม่วำง แต่วำงเลยทันที
ไม่มีอัตตำ-ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ-อนัตตำ-สุญญตำ-ว่ำง-นิโรธ-ดับนิพพำน–เย็น
ไม่ต้องท�ำกรรม (ฐำน) อะไรแบบไหนอีก ท�ำ เป็นกรรมไปเกิด
ท่ำนสอนให้ปลงกำยปลงจิต ปลงเวทนำ–จิตธรรม ให้ปลง ไม่ใช่ให้
ปฏิบัติ
กำรปฏิบัติ เป็นกำรเอำอัตตำเข้ำไปท�ำด้วยเจตนำกรรม มีควำมมุ่ง
หวังตั้งเอำด้วยตัณหำอุปำทำน
มีภพชำติที่ทุกข์ไปเกิดอีก
ตำมพุทธโอวำทที่ทรงตรัสว่ำ “เจตนาหัง กัมมัง วทามิฯ เรากล่าวว่า
เจตนาเป็นตัวกรรม” กล่ำวคือ -เจตนำท�ำบำปอกุศลไปเกิดอบำยภูมิ ๔ เจตนำท�ำบุญกุศลให้ทำนและรักษำศีล ไปเกิดมนุษย์โลกและเทวโลก ส่วน
ท�ำสมำธิสมถะกรรมฐำนตบะฌำนญำณไปเกิดพรหมโลก
กำรเจริญสติปัฏฐำน ๔ อย่ำง หรือวิปัสสนำกรรมฐำน หรือภำวนำ
มยปัญญำ เป็นกำรปฏิบัติบ�ำเพ็ญเจริญนำมขันธ์ ทั้ง ๔ อันได้แก่ เวทนำ
ขันธ์-สัญญำขันธ์-สังขำรขันธ์-วิญญำณขันธ์ โดยเอำสติสังขำรขันธ์เข้ำไป
เจริญดู-เจริญรู้จิตหรือวิญญำณขันธ์ กำรเจริญสติดังกล่ำวจึงเป็นกำรเจริญ
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ตัวรู้ ไม่ปลง-ไม่ปล่อย-ไม่วำงตัวรู้ ไม่ตรงต่อพุทธโอวำท อันเป็นสัจธรรม
ค�ำสอนเนื้อหำแห่งควำมพ้นทุกข์ ที่ทรงสอนว่ำ “ให้พึงสักแต่ว่า”
ซึ่งทรงให้ตัดตัวรู้-ไม่ติดในรู้-ให้หลุดพ้นออกไปจำกตัวรู้ ด้วยวิมุติ
ญำณทัสสนะ-และหรือให้หลุดพ้นออกไปเสียจำกขันธ์ ด้วยขันธวิมุติ-นิโรธนิพพำน-สุญญตนิพพำน
ทรงตรัสว่ำ “สัพเพ สังขารา อนิจจา ฯ สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ ฯ”
หมำยควำมว่ำ ร่ำงกำย-จิตใจ หรือ กำยธำตุ-จิตธำตุ หรือ รูปขันธ์-นำมขันธ์
เป็นอนัตตำ แต่กำรที่เอำอัตตำตัวตนเข้ำไปเจริญสติซึ่งเป็นอนัตตำ จึงเป็น
กำรผิดต่ออนัตตำ จึงไม่พ้นไปจำกทุกข์
ผู้ที่เจริญสติหลำยคนคิดและเข้ำใจผิดไปว่ำ พระอรหันต์จะต้อง
เจริญและมีสติอยู่ตลอดเวลำ จึงบริกรรมสติรู้รูปรู้นำม หรือบริกรรมดูจิต
บ้ำง เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลำว่ำตัวเองตรัสรู้แล้ว แต่แท้ที่จริงแล้ว ตน
ก�ำลังถูกตัณหำหลอกใช้ให้เจริญเหตุตัณหำสมุทัยเสียเองโดยไม่รู้ตัว เพรำะ
พระองค์ทรงตรัสสอนไว้แล้วว่ำ “รู้ก็ให้พึงสักแต่ว่ารู้-ให้หลุดพ้นออกไปเสีย
จากตัวรู้วิญญาณขันธ์ ให้ขันธวิมุติ-วิมุติญาณทัสสนะ”
“ถ้าภาวนานั้นท�าเพื่อให้มีขึ้นเจริญขึ้น ภาวนานั้นก็ปฏิบัติเพื่อเหตุ
สมุทัยตัณหาอริยสัจ ให้พงึ จบกิจ แต่ไม่ใช่ทา� กิจให้จบ พึงจบศรัทธาวิริยะ
สติและศีลสมาธิปัญญามรรคอริยสัจ รวมลงสู่วิมุติทั้งหมด”
ไม่ใช่โลกุตรธรรมที่เหนือธรรม แต่นิโรธอริยสัจที่ดับและว่ำงยิ่งกว่ำ
ธรรม
ถ้ำติดรู้ ก็ไม่หลุดรู้ ไม่วิมุติญำณทัสสนะ ไม่หลุดขันธ์ ไม่ขันธวิมุติ
ถ้ำยังมีรู้ ก็ยังมีอัตตำ ก็ไม่อนัตตำ และถ้ำยังมีรู้ ก็ไม่ว่ำงจำกรู้ไม่สุญญตำเสียแล้ว
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ถ้ำยังมีเจตนำรู้ ก็ยังมีเจตนำตัวกรรมอยู่ จะสิ้นกรรม-สิ้นเกิดสิ้นทุกข์ได้อย่ำงไร ?
ฝำกค�ำถำมนี้ไว้ให้นักปฏิบัติบ�ำเพ็ญเจริญสติสมำธิปัญญำ ไว้ให้
โยนิโสมนสิกำรให้แยบคำยด้วย
แล้วอย่ำลืมรีบขอขมำกรรมพระสัมมำ
สัมพุทธะด้วย ที่ปฏิเสธพระสัจธรรมค�ำสอนและผิดต่อพุทธโอวำท–พระ
ธรรมวินยั –พุทธบัญญัติ ขอขมำมำกๆ เพรำะยึดติดเหนียวแน่นมำนำนแล้ว
หลำยภพชำติ โปรดรีบคลำยกรรมเสียเถิด
Admin.Kingkan
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๘๙. ท�าไมจึง “ไม่ยึดติด–คลายวิมุติหลุดออกสักแต่ว่า” ท�าไม?
สัจธรรมค�ำสอน ๔๕ พรรษำ รวม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวม
ย่นย่อลงในโอวำทปำติโมกข์ ๙ ประกำร และสรุปลงเหลือประกำรเดียว
ได้แก่ “ความไม่ยึดติด” หรือ “ความคลายวิมุติหลุดออกเป็นอนิจจัง-ทุกขังอนัตตา” หรือ “สรรพสิ่งทั้งปวงให้พึงสักแต่ว่า”
อย่ำหลงยึดติด มันยึดไม่ติดของมันอยู่แล้ว อนิจจังยึดไม่ติด
อยู่แล้ว-มันปลงปล่อยวำงตัวของสรรพสิ่งเองอยู่แล้ว
ไม่ยึดติดทำงตำหู ฯ เห็น ได้ยิน ฯ สักแต่ว่ำ-ไม่ยึดติดนี้ ท�ำตำม
พุทธโอวำทปำติโมกข์ครบถ้วนแล้ว
กำรไม่ยึดติด ไม่ท�ำบำปทั้งปวง-ได้ท�ำกุศลให้ถึงพร้อม-ท�ำใจให้
ผ่องใส เป็นโอวำทปำติโมกข์ ครบ ๓ ข้อแล้ว
กำรไม่ยึดติด ในโอวำทปำติโมกข์อีก ๖ ข้อ ได้แก่ ๑.อนูปวำโทไม่กล่ำวร้ำย ๒. อนูปฆำโต–ไม่ท�ำร้ำย ๓. ปำติโมกเขสังวโร ๔. มัตตัญญุตำ จ
ภัตตัสสมิง-ประมำณในกำรบริโภค ๕. ปัญตัญ จ สยนำสนัง-นั่งนอน ในที่
สงัด ๖. อธิจิตเต จ อำโยโค-จิตตื่นรู้ไม่ทรงรู้ (สติตัด-ไม่ยึดติดสติ)
ทรงตรัสสอนพำหิยะว่ำ “พึงให้สักแต่ว่า” พำหิยะบรรลุอรหัตขิปปำ
ภิญญำ และต่อมำทรงแสดงเวสำลีสูตร ว่ำ “เมื่อไม่อุปาทาน-ไม่ติดยึด ก็
วิมุตินิโรธนิพพาน”
ฉะนั้น ค�ำว่ำ “สักแต่ว่า” จึงมีควำมหมำยตรงกันกับค�ำว่ำ “ไม่ยึด
ติด-(ไม่อุปาทาน)”
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เช่น เมื่อเธอ เห็น ได้ยิน ฯ ให้พึงสักแต่ว่ำ-ไม่ยึดติด ในเห็นได้ยินฯ
ไม่มีอุปำทำนในเห็น ได้ยินฯ
อุปำทำนเกิด เพรำะมีปัจจัย คือ ตัณหำ-เวทนำ-ผัสสะ-อำยตนะนำมรูป-วิญญำณ-สังขำร(เจตนำ)-อวิชชำ (โมหะ-หลง)
ทรงตรัสเหตุ คือ อวิชชำ ควำมหลงเข้ำไปรู้ทำงตำ หู เห็น ได้ยินฯ
แล้วเกิดตัณหำอุปำทำน-ยึดติด-ไม่สักแต่ว่ำพำหิยะฯ
ทรงตรัสควำมดับเหตุ คือ พึงให้ดับที่อวิชชำ (ที่หลงเข้ำไปรู้)-ดับ
ตัณหำอุปำทำน (หลงยึดติดในตัณหำ) ด้วย “พึงให้สักแต่ว่า-ไม่ยึดติด
ในเห็น ได้ยิน ฯ พึงไม่มีเราอัตตาตัวเราในเห็น ได้ยนิ ฯ ไม่มีเรา
พึงให้สักแต่ว่ำ-ไม่ติดยึดเสียด้วย “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้าออกไปดุจตะวันส่องสว่างฯ จ้า ไม่เฝ้าอัตตาธาตุขันธ์ตัวเอง-ให้พึงหลุดพ้นออกไป
เสียจากตัวรู้ ให้วิมุติญาณ ให้วิมุติขันธ์ เป็นขันธวิมุติ-นิโรธดับตัณหาเสียได้
จึงว่าง-สุญญตนิพพาน”
“ความไม่ยึดติด” กับ “ความคลายจิตวิมุติหลุดออก” เป็นควำม
หมำยเดียวกัน เมื่อคลำยออกก็ไม่ติด เมื่อไม่ติด ก็หลุดวิมุติหลุดออก
พึงคลำยจิตวิมุติหลุดออกเสียด้วย “คลายกรรมด้วยธรรมนูญชีวิตฯ” -ขอ
ขมำกรรม-ประกำศสละ-ถอน-เทน�้ำอุทิศบุญฯ
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๙๐. สัจธรรมปฏิบัติ ที่ไม่ปฏิบัติ
“ที่นี่สอนปฏิบัติไม่ปฏิบัติ”
ทรงตรัสว่ำ “เจตนาปฏิบัติ เป็นตัวกรรม เอาไปเกิดอีก” และทรง
ตรัสอีกว่ำ “ให้พึงสักแต่ว่า” ท�ำให้สักแต่ว่ำ “ให้ไร้อัตตาเจตนากรรมอุปทาน”
ตัณหำออกไป มี ๑๖ ประกำรดังนี้
๑. ไม่ยดึ ติดทุกสิ่งในโลก- ได้แก่ โอกำสโลก-สัตวโลก-โลกทวำร
๖-สังขำรโลก-ขันธโลก ฯลฯ แม้กระทั่งบุญกุศลควำมดีฯ ก็ให้พึงท�ำดีได้
แต่ไม่เอำดี-ไม่ยึดติดดี (ดีบังนิพพำน)
๒. ไม่ขัดแย้งกับกฎ-อนิจจัง ที่เป็นสิ่งชั่วครำว และไม่ยดึ ติด
บุคคลสิ่งของรอบข้ำงครอบครัวญำติมิตรสหำย คบหำอยู่กินกันไป แต่ไม่
ยึดติด ให้ต้องทุกขังฯด้วยอนิจจังอนัตตำ
๓. ไม่ปฏิฆะปฏิเสธอนิจจังคือควำมเสื่อมสลำยคลำยตัวเป็นนิจ
๔. ไม่มุ่งไปข้ำงหน้ำหำควำมเจริญและอำรมณ์อิฏฐำที่น่ำพอใจ
๕. ไม่ต้งั เอำในควำมเป็นของคู่หรือ “ทวิภาวะ”
๖. ไม่เนื่องด้วยอัตตำตัวตน กำย-จิต เข้ำซ้อนอนัตตำธรรม
๗. ไม่เจตนำกรรมไปซ้อนลงมโน มโนต้องไม่มีกรรม-ไม่มโน
กรรมไปเกิดอีก
๘. ไม่หลงเข้ำไปรู้ทำงทวำร๖ ตำ หู ฯ ไม่ดู-รู้-เห็น-สังเกตุซะก่อน
หรือไม่ลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้น หำกจ�ำเป็นให้สมมุติใช้ชั่วครำวแล้ววำงใจเสีย
๙. ไม่มุ่งแสวงหำควำมสุขสบำยที่ไม่มี (มีแต่ทุกขัง-อนิจจัง)
๑๐. ไม่เสำะแสวงแกว่งหำควำมว่ำงเปล่ำ (อนัตตำโลก-อนัตตำ
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ธรรม-อนัตตำจิต)
๑๑. ไม่คบั แคบบริกรรมฟิคเน้นใดๆ ไม่มีเป้ำหมำยโครงกำร ไม่
ก�ำหนด ไม่มีทิศทำงที่หมำย (ท่ำมกลำงวำงเฉยอุเบกขำสุญญตำ)
๑๒. ไม่ตัดสินสรรพสิ่ง-ไม่แตกต่ำง-ไม่พิพำกษ์วิจำรณ์-ไม่เลือก
ข้ำง-ไม่ตรงอะไร-ไม่เอียง
๑๓. ไม่ใช้เมตตำกรุณำอย่ำงเดียว (แต่ให้เมตตำอุเบกขำสญญตำ
ให้วิมุติหลุดทุกครั้งไป)
๑๔. ไม่ต้องเจริญกรรม(ฐำน) อะไรแบบไหน
-ไม่ เ จริ ญ ธำตุ ขั น ธ์ อ ำยตนะรู ป ธรรม-นำมธรรมอนั ต ตำไม่เจริญตัวรู้สติปัญญำญำณ ใช้เมื่อจ�ำเป็นแล้วให้วำงใจให้เป็น
๑๕. ไม่ตดิ ยึดขันธ์ด้วยกำรปลงปล่อยวำงทิ้งขันธ์ด้วย “ขันธวิมุติ”
๑๖. ไม่ตดิ ยึดในอุปำทำนตัณหำ (อนุปำทำโนฯ) ในสรรพสิ่ง และ
ในญำณรู้ ด้วย “วิมุติญาณทัสสนะ” (ตัดซะรู้จึงตรัสรู้)
หำกจะปฏิบัติที่ไม่ต้องปฏิบัติทั้ง ๑๖ ข้อนี้ให้ได้ผลดี คลำยจิต–
คลำยกรรมได้ไว ให้พึงไม่ติดขัดข้องคำ ให้พึงขอขมำกรรมตำมค�ำแนะน�ำ
เรื่อง “คลายกรรมด้วยธรรมนูญชีวิตประจ�าวัน” และให้พึงหมั่นขยันคลำย
กรรมคลำยจิต ให้เป็นอโหสิกรรม–วิมุติกรรม ให้กรรมวิมุติหลุดคลำย
บ่อยๆ เนืองๆ ด้วย
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๙๑. สมาธิไม่ยาก-ไม่ง่าย
พระพุทธองค์ ทรงตรัสในธนัญชำนีสูตรว่ำ “ฌานเป็นของอันต�่า
กิจอื่นที่พงึ กระท�า คือ นิพพานยังมีอยู่...” เมื่อครำวที่ทรงออกบวชใหม่ๆ
ได้ทรงเข้ำไปศึกษำกับส�ำนักอำจำรย์อำฬำรดำบส–อุทกดำบส ทรงส�ำเร็จ
สมำบัติ ๘ รูปฌำน ๔ – อรูปฌำน ๔ ทรงเห็นว่ำไม่ใช่ทำงวิมุติหลุดพ้นจำก
ทุกข์ จึงเสด็จลำจำกไป สมัยนั้นยุคนั้น กำรบ�ำเพ็ญทำนศีลสมถะตบะฌำน
ญำณ ดำบส ฤำษีชีไพร ปฏิบัติบ�ำเพ็ญกันอยู่แล้ว แต่ไม่มีผู้ใดส�ำเร็จมรรคผล
นิพพำนแต่อย่ำงใด ภำยหลังต่อมำจึงทรงตรัสรู้มรรคผลนิพพำนด้วยธรรม
อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบำทธรรม ๑๒ ประกำร ทรงน�ำมำโปรดสอนหมู่
เหล่ำเวไนยสัตว์สืบมำจนบัดนี้นับกำลเวลำได้ ๒,๖๐๒ ปีเศษ กำรคัดลอก
บอกต่อสืบต่อค�ำสั่งสอนผิดเพี้ยนไปมำกจำกพระพุทธวจนะพุทธโอวำทที่
ทรงสอนให้วิมุติหลุดพ้น -ไม่ติดไม่ยึดด้วยสุญญตำควำมว่ำง ถ้ำหำกไม่ตรง
ตำมนี้มันย่อมไม่ใช่ค�ำสอนเรื่องสมำธิภำวนำในพระพุทธศำสนำ น�ำมำบอก
กล่ำวต่อพุทธศำสนิกด้วยสมำธิภำวนำวิมุติ (สมำธิภำวนำไม่ยึดติด) สมำธิ
ภำวนำไม่ยำก–ไม่ง่ำย ดังต่อไปนี้
ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรปฏิบัติสมำธิภำวนำในพระพุทธศำสนำ สมำธิ
ภำวนำไม่ใช่ท�ำ ไม่ใช่จดจ่อกับอะไร แต่เป็นกำรท�ำเหมือนไม่ท�ำ (ไม่เจตนำ
ตั้ง-ต้อง เพรำะเจตนำเป็นกรรม) สมำธิเป็นสภำพธรรมชำติของจิตเดิมแท้
และธรรมชำติทั้งหมดของจิตเดิมนั่นก็คือ สมำธิ นั่นเอง เป็นควำมกลมกลืน
ของชีวิตบริสุทธิ์กับธรรมชำติ จนจิตได้ผ่อนคลำยเต็มที่ โดยไม่มีอะไรมำยึด
ติดได้ แล้วหลุดออกมำเป็นอิสระ มั่นคง เข้มแข็ง แต่ก็มิใช่สิ่งที่ต้องเข้ำไป
กระท�ำ ควบคุมบงกำรหรือพยำยำมกระท�ำ ควำมอิสระ-เข้มแข็งมั่นคงของ
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จิต คือจิตไม่แส่ส่ำยร�ำพึงเกำะเกี่ยวติดยึดอยู่กับอำรมณ์ทั้ง ๖ (แต่อำรมณ์ก็
คอยจะหน่วงเหนี่ยวดึงจิต-จิตก็คอยจะร�ำพึงถึงอำรมณ์ให้เข้ำไปกระทบ
ผัสสะเข้ำหำกัน ดุจคนรักชำยหนุ่มกับหญิงสำว จนเกิดเป็นเวทนำชอบ-ชัง
ขึ้นมำ) โดยเฉพำะอำรมณ์คิดนึกที่ใจ (ติดยึดทรงแช่อำรมณ์เป็นเวทนำ
ตัณหำอุปำทำน ภพ–ชำติได้เกิดขึ้นมำแล้วไม่วิมุติหลุดพ้น) ปล่อยให้ทุกสิ่ง
เป็นไปดังที่ธรรมชำติเดิมแท้มันเป็น สมำธิเกิดจำกกำรปล่อยวำงอย่ำงง่ำยๆ
ปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปดังที่มันเป็น ปรำศจำกกำรเกำะยึด ปรำศจำกควำมคิด
และค�ำอธิบำย ไม่ผูกพัน-ไม่คำดหวัง-ไม่บังคับ หรือวำงโครงกำรล่วงหน้ำไม่ต้องปรับปรุง-ไม่จ�ำเป็นต้องก้ำวหน้ำ เพรำะทุกสิ่งเคลื่อนไปสู่ธรรมชำติ
แห่งควำมจริงแท้โดยตัวของมันเองอยู่แล้ว
ลืมตำ-เปิดตำกว้ำงๆ (ไม่ว่ำจะอยู่ในอิริยำบถ เดิน ยืน นั่ง นอน)
ทอดสำยตำไปข้ำงหน้ำ ท่ำมกลำงออกไป-ไม่เลือกอะไร-ไม่ตรงอะไรออกไป
กว้ำงๆ คล้ำยมหำสมุทรกว้ำงใหญ่ไพศำล แผ่ออกไปทุกหนแห่ง โปร่ง โล่ง
และไร้ร่องรอยและขอบเขต ควำมคิดและอิริยำบถผสำนเป็นหนึ่งเดียวแบบ
ผ่อนคลำยอย่ำงกลมกลืนกับธรรมชำติ
อย่ำจดจ่อสิ่งใดเป็นพิเศษ น้อมใจสู่ตนเอง มองออกไปกว้ำงๆ และ
เปิดใจให้โล่งกว้ำง (แววตำสงบ มีกรุณำมำกขึ้น อุเบกขำมำกขึ้น และ นิ่งขึ้น)
เปิดใจด้วยแววตำอันกำรุณย์ต่อควำมเดือดร้อนของสรรพสัตว์
แผ่จำก
ดวงตำให้กว้ำงไปทั่วดุจดังมหำสมุทร
สมำธิไม่ใช่กำรหนีโลก หรือ หลบโลกมำอยู่ในจิตคล้ำยฌำน แต่
สมำธิต้องเปิดตำดูโลก (ทวำร ๖) ให้เข้ำใจตนเองอย่ำงแท้จริง และสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับชีวิตและโลกอย่ำงกลมกลืน ขณะที่ดีที่สุดของสมำธิธรรมชำติที่
ลึกซึ้ง คือ ควำมไหลไปได้อย่ำงอิสระ ไม่ผูกยึดสิ่งใด ไม่มีวัตถุ ไม่มีต�ำแหน่ง
201

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

ไม่มีเป้ำหมำย สมำธิธรรมชำติอยู่เหนือกำล เหนืออำยตนะ เหนือควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงผู้กระท�ำและผู้ถูกกระท�ำ (เหมือนทวิภำวะ ควำมเป็นของคู่)
ธรรมชำติของจิต คือสมำธิเป็นอิสระจำกทุกสิ่ง ไม่ผูกยึดกับอะไร มันคือ
ประสบกำรณ์แห่งกำรตรัสรู้ นี่แหละคืออิสรภำพ (วิมุติ)
ดังนั้น เวลำท�ำสมำธิภำวนำให้เปิดตำไว้ และเปิดใจกว้ำงๆ อย่ำง
เป็นธรรมชำติ ผ่อนคลำยร่ำงกำยทุกส่วนอย่ำงช้ำๆ ผ่อนสำยตำและปล่อย
ริมฝีปำกให้เผยออก วำงแขนและขำลง ปล่อยให้ควำมรู้สึกเป็นเรำว่ำงลง
ทีนี้ให้ผ่อนคลำยลมหำยใจ จนรู้สึกว่ำลมหำยใจสงบลงและสิ้นควำมรู้สึก
ถึงตัวตน หำยใจลึกๆ สัก ๒-๓ ครั้ง หำยใจเข้ำช้ำๆ ลึกๆ แล้วกลั้นลม
หำยใจไว้ชั่วครู่อย่ำงสงบจริงๆ แล้วค่อยๆ หำยใจออกอย่ำงแผ่วเบำทำงปำก
และทำงจมูกให้เท่ำๆ กัน เฝ้ำดูควำมรู้สึกอย่ำงนิ่มนวล รู้สึกว่ำงๆ เหมือน
ร่ำงกำยทุกส่วนหำยไปเหมือนสุญญำกำศ แผ่กว้ำงไร้ขอบเขตสงบลงอย่ำง
สมบูรณ์ สมำธิธรรมชำติจะเกิดสัมปชัญญะสุญญตำที่ฉับไวต่ออำรมณ์ ก่อน
ที่มันจะเกิดขึ้นและจะท�ำลำยพฤติกรรมควำมติดยึดในอำรมณ์ลง แผ่ขยำย
สัมปชัญญะออก เปิดเผยออกให้มำกที่สุด ก้ำวพ้นควำมคิดและรูปแบบไปสู่
สภำพที่ไร้ศูนย์กลำง เพรำะขอบเขตที่ก�ำหนดศูนย์กลำงได้สูญสลำยไปเสีย
แล้วนี่เอง นี้คือสมำธิธรรมดำธรรมชำติที่มีสันติกับทุกสิ่งทุกอย่ำง
ปล่อยและวำงทวำรและอำยตนะทั้งหก ตำ หู ฯลฯ ให้เป็นอิสระเป็น
อย่ำงที่มันเป็น (ของมันเอง) คลำยจิตออกไปกว้ำงๆ คลำยออกไปไม่ติดยึด
(ไม่ตัณหำ-อุปำทำน) กับผัสสะใดๆ ที่วิญญำณทั้งหกเห็น, ได้ยิน ฯลฯ ได้รับ
กระทบกับอำรมณ์ทั้งหก รูป เสียง ฯลฯ ล้วนว่ำงเปล่ำจำกแก่นสำระ
ไม่ว่ำเห็น ได้ยิน ฯลฯ จะแตกต่ำงกันเพียงใดก็ตำม มันล้วน
ว่ำงเปล่ำ (สักแต่ว่ำ...) (เห็น, ได้ยิน ฯลฯ ไม่ต้องพิพำกษำ - ไม่ตัดสิน - ไม่
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เลือกข้ำง - ไม่วิพำกษ์วิจัยวิจำรณ์...อย่ำตัดสินใคร ให้ช่ำงๆ ไป...ท่ำมกลำง
ออกไป !)
ควำมคิดที่ผุดขึ้น มันก็ล้วนว่ำงเปล่ำ !
เห็น ได้ยิน ฯลฯ รู้เห็น-รับรู้-รับทรำบอะไรๆ ก็ปล่อย (ปลง-ปล่อยวำง-ว่ำง) มันไว้อย่ำงนั้น ปล่อยให้มันเป็นอย่ำงที่มันเป็น (ก็ของมันเอง) อย่ำ
ไปติดยึด (ตัณหำ-อุปำทำน) อย่ำเอำกรรมไปซ้อนลงที่มโน-อย่ำมโนกรรมอย่ำตัดสินเลือกข้ำง ให้สักแต่ว่ำ (Dutiful ตำมแต่หน้ำที่ของมัน) ช่ำงๆ ไป
อย่ำยึดติดกับสิ่งที่รับรู้เหล่ำนั้น (เมื่อไม่ติดก็จะหลุดออกมำชั่วครำวจำกกำร
ยึดติดแล้วด้วยตทังควิมุติ ไม่ยึดติดในตัวรู้-ตัดตัวรู้ นั่นแหละ ตรัสรู้ !)
ขณะท�ำสมำธิ ให้เปิดปำกเล็กน้อย คล้ำยกับก�ำลังออกเสียง “อา”
อย่ำงผ่อนคลำยและลึก กำรหำยใจทำงปำกจะช่วยให้ “ปราณกรรม” ในกำร
คิดปรุงแต่งมีโอกำสเกิดขึ้นได้น้อยลง
มือวำงเหนือเข่ำ แขนและไหล่หย่อนคลำยสบำยๆ จิตสบำยและ
ผ่อนคลำย น้อมใจตนเองอย่ำงสุดจิตสุดใจให้ได้สัมผัสกับพระพุทธำนุภำพ,
พระธรรมำนุภำพ และ พระสังฆำนุภำพแห่งพระอริยเจ้ำอริยสงฆ์ มีศรัทธำ
ร่ำเริงและเชื่อมั่นต่อพุทธะภำวะในตัวเอง หำยใจอย่ำงเป็นธรรมชำติ ปล่อย
วำงควำมเกำะเกี่ยวยึดติดทั้งมวล เปิดกว้ำงว่ำงๆ ไม่บริกรรมอะไรในใจ
ไม่มีทั้งผู้รู้-และสิ่งถูกรู้, ไม่ทวิภำวะ รู้เฉยๆ ใส่ใจสัก ๑ ใน ๔ ผ่อนคลำย ๓
ใน ๔ ให้รู้สึกสงบโปร่งโล่ง มีควำมรู้สึกตัวตื่นโพลงโล่งจ้ำมำกขึ้น ไม่มีทั้งผู้ดู
ผู้รู้ และสิ่งถูกดู ถูกรู้ ไม่มีทวิภำวะ ไม่เลือกอะไร ไม่มีกำรแบ่งแยก ชอบ-ชัง
อำรมณ์ควำมคิดจะเป็นอิสระ (freedom) เป็นเอกภำวะมำกขึ้น คลำยออก
หลุดออก (วิมุติหลุดออก) ไม่ติดอะไร ไม่ยึดอะไรมำกขึ้น เมื่อไม่ยึดติดจิต
ก็หลุด
203

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

“อนุปาทาโน ปรินิพพายติฯ การไม่ยึดติด คลายจิตออก จิตหลุด
ออกเป็นอิสระ วิมุตติหลุดออก นิโรธนิพพาน” (กถาวัตถุสูตร - เวสาสีสูตร)
เมื่อนั่งสมำธิได้แล้ว ยืน เดิน นอน ก็ให้เหมือนกันไปทุกอำรมณ์
และอิริยำบถ (ไม่ต้องมีรูปแบบไม่มีคอก-ไม่มีเขตขอบขังอะไร) ให้ทั้งชีวิต
กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชำติ “ตื่นโพลง โปร่ง โล่งจ้า กว้างๆ
ไกลๆ ไร้ขอบเขตฯ”
กำรคลำยจิตจ้ำออกไปกว้ำงๆ รู้สึกไปที่กลำงกระหม่อมจนเคยคุ้น
ชินเป็นเนื้อเดียวกันกับชีวติ ใช้ขณะใกล้ตำยจิตเคลื่อนย้ำยออกตรงที่กลำง
กระหม่อม เป็นจิตพุทธะ ปิดอบำยภูมิได้สมุจเฉทเด็ดขำด
“ตื่นตัว และ ขณะเดียวกันก็ผ่อนคลาย” แต่ก็ไม่ใช่กระท�ำ!
อำรมณ์ทำงตำ,หู ฯลฯ สำมำรถที่จะล่อลวงหน่วงเหนี่ยวดึงรั้งจิตให้
เข้ำไปอยู่ในอำณำจักรจอมปลอมแห่งกรรมเวทนำตัณหำอุปำทำนฯ และจิต
ของเรำก็ดูเหมือนจะต้องกำรและร�ำพึงถึงอำรมณ์ดุจดังต้องกำรเกลือใส่ลง
ในอำหำรที่เป็นควำมพอใจในตอนแรกๆ แต่มักจบด้วยควำมปวดร้ำวและ
โดยเฉพำะกับอำรมณ์วติ กกังวลถึงอดีต - อนำคต ก็นับว่ำมีอันตรำยมำกต่อ
ควำมคิดนึกทำงใจ แต่หำกรู้เท่ำทันอำรมณ์อันไร้สำระและมำยำภำพลวงตำ
นั้น ก็จะปล่อยวำงกำรติดยึดมันได้
อำรมณ์และควำมคิด สุข-ทุกข์ เวทนำ ชอบ-ชัง เป็นวิบำกมี
อำยุรกรรม มันคลำยตัว วำงตัวของมันเอง ไม่ต้องท�ำกรรมอะไรซ้อนลงมโน
มโนต้องไม่มีกรรม (ควำมคิด คือ ควำมหลงรำกเหง้ำคืออวิชชำ-สังสำรวัฏ
คิดเป็นกรรม คิดก็ให้ช่ำง เผลอไป ก็ให้ช่ำง -ปล่อยมันออกไป ให้ดุจคลื่น
คืนสู่มหำสมุทรอันสงบโดยไม่ปฏิปักษ์กับมัน) มันผ่ำนเข้ำมำ แล้วมันก็ผ่ำน
ออกไปของมันเอง เป็นอนิจจังชั่วครำว สุญญตำ-ว่ำงๆ ตถตำ-เช่นนั้นของ
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มันเอง อนัตตำ-ไม่มีตัวเองในรู้ในเห็น ฯลฯ ในควำมรับรู้รับทรำบต่อสภำพ
สิ่งใดๆ ล้วนว่ำงเปล่ำ!
อำรมณ์และควำมรู้สึกนึกคิด
เมื่อเกิดขึ้นมำแล้วก็อุปมำดังเช่น
“วันพายุฝนพร�ามืดมิดปิดบังแสงตะวันส่องสว่างกลางหาวฉันใด อารมณ์และ
ความรู้สึกนึกคิดเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็มืดมิดปิดกั้นปิดบังจิตปภัสสรนิพพาน
ให้มืดมิดฉันนั้น”
แต่จติ ประภัสสรก็ยังคงใสกระจ่ำงสว่ำงจ้ำอยู่อย่ำงนั้น แสงตะวันก็
ยังคงจ้ำอยู่อย่ำงนั้น ในยำมที่ขณะผัสสะกระทบอำรมณ์รูป, เสียง ฯลฯ เห็น,
ได้ยิน ฯลฯ นั้น มันมีช่องว่ำงของมันอยู่..ก่อนที่จะรู้...ก็ไม่ได้รู้..ก่อนรู้ก็ไม่ได้
รู้ใช่ไหม ?...ช่องว่ำงตรงนั้นแหละ ! จิตประภัสสรนิพพำน ...ประพิมประ
พำยจ้ำๆ ว่ำงๆ เช่นนั้นของมันเอง มันมีอยู่เองแล้ว !
“ให้ปล่อยจิตไว้ตามธรรมดา ไม่ต้องท�าอะไรกับมัน” (จิตไม่ต้อง
ร�ำพึงถึงอำรมณ์ ด้วยสติตัดตัวรู้ ท่ำมกลำงวำงเฉยเสียด้วยสัมปชัญญะสุญ
ญตำ) “ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น !”
“หากจิตไม่ถูกปรุงแต่ง ไม่ตัดสิน-ไม่เลือกข้าง มันก็ใสกระจ่าง
ประภัสสร” ดุจน�้ำโอ่งโคลน ถ้ำเรำปล่อยน�้ำไว้ไม่ไปกวนหรือเขย่ำกระเพื่อม
มัน ฝุ่นตะกอนก็จะนอนก้น น�้ำก็ใสเอง ธรรมชำติของมัน มันสงบ–ไม่สงบ
ก็ของมันเอง ไม่ต้องเลือก “วิปัสสนาต้องไม่เลือกรับรู้อารมณ์” ไม่ต้องไป
ควบคุมหรือพยำยำมท�ำ หรือ คำดคั้นมั่นหมำยมัน ไม่ต้องเคร่งครัด
เคร่งขรึม
“ไม่ตึง-ไม่หย่อน แต่ให้ผ่อนคลาย”
ปล่อยวำงแม้แต่กระทั่งควำมคิดว่ำ ก�ำลังท�ำสมำธิก็ไม่ต้องคิด กำยจิต ปล่อยให้มันเป็นอย่ำงที่มันเป็น “ดุจท้องฟ้าโอบกอดรัดจักรวาลเอาไว้”
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ธรรมชำติของจิตคิดและอำรมณ์ พึงปล่อยให้มันเกิดและมันดับ
ของมันเอง ดุจคลื่นในมหำสมุทร อย่ำไปห้ำมมัน อย่ำฉวยมัน อย่ำพะนอ
หล่อเลี้ยงมัน (ไม่ฝืน–ไม่ไหลตำม) หรือคล้อยตำมมัน มันมำแล้วมันก็ไป
อย่ำมองเห็นว่ำนั่นเป็นปัญหำ มันเกิดจำกจิต มันก็กลับคืนสู่จิต เพียงแต่
อดทน มันจะสงบคืนสู่ธรรมชำติจิตประภัสสรดั้งเดิมแท้ของมันเอง เปิดจิต
ออก คลำยออกกว้ำงๆ (จ้ำๆ ที่กลำงกระหม่อม) ดูอำรมณ์ที่กระทบให้
เหมือนผู้เฒ่ำก�ำลังดูเด็กเล่น มันมีช่องว่ำงของมันอยู่ ว่ำงๆ ของมันมีอยู่
(เกิดมีอยู่เองแล้ว)
เมื่อถึงเวลำหนึ่งมันก็จะ “ของมันเอง” ว่ำงๆ กว้ำงๆ จ้ำๆ ของมัน
เอง มันของมันเองอยู่แล้ว-มีอยู่เองแล้ว ว่ำงๆ นิพพำนอยู่เองแล้ว!
ข้อพึงระมัดระวัง อย่ำทรง อย่ำแช่ อย่ำขำดกำรรับรู้ ขำดกำรรู้ตื่น
โพลงโล่งจ้ำฯ อย่ำชะงักงันอยู่ในควำมสงบเด็ดขำด อย่ำจม และอย่ำให้ไหล
ตำมไปกับควำมคิดนึกที่จติ ก�ำลังพุ่งออกนอกไปกับอำรมณ์
เพรำะถูก
อวิชชำ-สังขำรมันหลอกเอำ ให้กลับมำอยู่ที่ “ลืมตา ตื่นโพลง โล่งจ้า กว้างๆ
ไกลๆ ไร้ขอบเขต สว่างไสวไร้ขอบเขต”
ถ้ำยังไม่ตื่น-ไม่จ้ำ ให้รีบอุทิศบุญแล้วขอขมำกรรมบ่อยๆ เนืองๆ
(“อโหสิๆๆ กรรมทุกอย่างอโหสิ! ขอให้ทุกจิตวิญญาณมีส่วนแห่งบุญข้าฯ”
แล้วหยำดน�้ำลงไป ) เท่ำนี้แหละ!
สมำธิภำวนำ ไม่ยำก-ไม่ง่ำย เหมำะกับกำรสอนเด็กและเยำวชนใน
โรงเรียน ตั้งแต่อนุบำล-ประถม-มัยธมขึ้นไป จนถึงสถำบันกำรศึกษำขั้นสูง
คนเฒ่ำคนแก่ชรำใกล้ตำยทุกวัย น�ำเอำไปใช้ในชีวติ กับควำมตำยได้หมด
ควำมตำยไม่มียกเว้นผู้ใด จงน�ำเอำไปสอนกันเถิด จะได้น�ำไปใช้ในวันที่จะ
ตำยเท่ำนั้น
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เมื่อคุ้นชินเป็นอำจิณณกรรม กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับชีวิตกับ
กำรไม่ติดไม่ยึด-ไม่ยึดไม่ติด-คลำยจิตออก (กับทุกๆ สรรพสิ่งแม้ร่ำงกำยจิตใจของตนและคนรอบข้ำง) ก็จะไม่ต้องกลัวควำมตำยกันอีกต่อไป
อะไรเอ่ย? มันปรำศจำกผูใ้ ห้กำ� เนิด (มีอยูเ่ องแล้ว) ไม่มใี ครผูใ้ ดสรรสร้ำงมัน
มันไม่เคยเกิด และก็ไม่มีอะไรสำมำรถท�ำให้มันดับ
มันปรำกฏให้เห็นได้ แต่ที่นั่น...ไม่มีใครเห็นมัน
มันท่องเที่ยวไปในสังสำรวัฏ แต่ไม่มีสิ่งใดท�ำอะไรมัน
แม้มันจะได้เห็นพุทธภำวะ แต่ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ กับมัน
มันด�ำรงอยู่ในทุกคนและทุกหนแห่ง แต่ไม่มีใครรู้จักมัน
...ให้จ้ำ กว้ำงๆ เข้ำไว้ ก็จะเห็นได้ในตัวของมันเอง…
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๙๒. ปัญญาก็พึงให้วิมุติ
วันนี้วันพฤหัสบดี ๒๖ พฤษภำคม ๕๙
เป็นสัปดำห์แห่งดำวอังคำรโคจรใกล้โลกมำกที่สุดในรอบสุริยะ
จักรวำลทุกสองปี ได้อ่ำนพบบทกวีเปรียบเงำจันทร์กับน�้ำนิ่ง ควำมสงบกับ
จิตนิ่ง จึงเกิดสัจธรรมค�ำสอนนิพพำนไหลลื่นออกมำ ลองอ่ำนกลั่นกรองดู
เป็นสำระสัจธรรมค�ำสอนที่ได้ทรงตรัสไว้
“เงาจันทร์ เกิดจากความนิ่งของน�้า ฉันใด
ปัญญา เกิดจาก ความนิ่งของใจ ฉันนั้น”
ฟังกวีนิพนธ์ที่แต่งประโลมโลกก็เคลิบเคลิ้มอำรมณ์คล้อยตำม นี่
กวีแต่งด้วยเพื่อจะเอำสงบ
มีเป้ำประสงค์ปรำรถนำจะแสวงหำสงบ (นี่ก็เป็นตัณหำ)
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และสอนให้ไปท�ำใจให้นิ่งให้สงบ (นี่เป็นเจตนำกรรม เอำอัตตำ
เข้ำไปท�ำ) ก็เป็นควำมหลง
เพรำะอนิจจังไม่มีสงบ มันคลำยสลำยเสื่อมไปสิ้นไป ไม่เคยหยุดนิ่ง
มีแต่ทุกขังไม่เคยมีสุขัง มีแต่ทุกข์น้อยไปหน่อย มีแต่อนัตตำ ล้วนว่ำงเปล่ำ
จำกอัตตำ
นี่ล้วนขัดแย้งต่อสำมัญลักษณ์ลักษณะของกฎจักรวำลโลกธำตุ ยึด
ติดในสิ่งที่ยึดเอำไว้ไม่ได้
ทรงสอนให้พึงสักแต่ว่ำ สงบก็ช่ำง ปล่อยไป ไม่สงบ ก็ช่ำงก็ปล่อย
อย่ำยึด ขืนยึดทุกข์ซ้อนทุกขังอนัตตำทันที ชีวิตก็อนิจจัง
ให้พึง “สักแต่ว่า” ไปนะ...
Admin.Kingkan

209

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

๙๓. ผมรู้ธรรม แต่ไม่บรรลุธรรม
พระอ.สุวัฒน์ : สมำชิก Yuki B. บ่นมำว่ำ “ผมรู้ธรรม แต่ไม่
บรรลุธรรม”
มีกัลยำณมิตรสักท่ำนหนึ่งไหม ที่จะช่วยเกื้อกูล แบ่งปันธรรมทำน
ให้เพื่อนสมำชิกท่ำนนี้ได้สว่ำงไสวแจ้งใจในสัจธรรมเนื้อหำไม่ยึดติดแห่ง
พุทธอรหันต์ได้บ้ำง ขอเชิญจ้ำๆๆๆ
สมาชิก Bee : สัพเพธัมมำ อนัตตำติ บรรลุก็ช่ำง ไม่บรรลุก็ช่ำง
ช่ำงๆไป รู้แล้วก็ว่ำงรู้ ตัดซะรู้ มันของมันเองอยู่แล้ว “ทุกขัง อนิจจัง อนัตตำ”
ที่ยังไม่บรรลุเพรำะอยำกบรรลุ ที่ยังไม่บรรลุ เพรำะไม่ตัดตัวรู้ พึง “สักแต่
ว่ำ” ให้มำกๆ อะไรก็ช่ำงๆไป สรรพสิ่งล้วนอนิจจัง ยึดเอำไม่ได้ ปล่อยๆไป
มันของมันเองอยู่แล้ว อนัตตำเองอยู่แล้ว ยิ่งอยำกบรรลุ ยิ่งสร้ำงสมุทัยซะ
เอง ไม่ๆๆๆ ซะเอง ตัวรู้ คือ ตัณหำ โมหะอวิชชำ ตัวรู้ คือ วิญญำณธำตุ
นำมธำตุ ขันธ์ธำตุ
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ไม่หลุดรู้ก็ไม่ขันธวิมุติ ไม่วิมุติญำณทัสสนะ
ตัดตัวรู้ออก ก็จบเหตุสมุทัย นิโรธนิพพำน ฉับพลันทันที ไม่ต้องท�ำ
อะไรแบบไหนอีก ไม่ต้องๆๆๆ ตัดซะรู้ ไม่เอำรู้ ก็จบของมันเองอยู่แล้ว
นิโรธนิพพำนเองอยู่แล้ว
เพรำะมุ่งหวังตั้งเอำในธรรม จึงไม่บรรลุธรรม ตัวมุ่งหวังตั้งเอำ มัน
เป็นตัวตัณหำ เป็นสมุทัยไปซะเอง จึงยังไม่หลุดพ้น ยังข้องยังคำอยู่ ให้ตัด
ตัวมุ่งหวังออก ปล่อยมันไป ไม่เอำอะไรกับอะไร เดี๋ยวมันของมันเอง
สำธุ โสวววๆๆ อโหสิๆๆ เจ้ำค่ะ
พระอ.สุวัฒน์ : ตัดญำณรู้ จึงตรัสรู้ วิมุติหลุดลุล่วงธรรม จึง
บรรลุธรรม วิมุติหลุดลุล่วงสติปัญญำ จึงปัญญำวิมุติ
ผู้รู้ ก็พึงสักแต่ว่ำรู้ รู้ก็ช่ำง ท่ำมกลำงวำงรู้ซิ วำงรู้ วำงเห็น (ได้ยิน
ฯลฯ ) วำงเป็นก็ลุล่วง วำงไม่เป็น ก็ติดยึด ติดขัดข้องคำตำ-คำหู ฯ คำใจ
เรียกว่ำ ไม่วำง วำงใจไม่เป็น ใจวำงเป็น คือปล่อยผ่ำนทิ้งอย่ำงเดียว ไฟ
เขียวผ่ำนตลอด โปร่งโล่งๆๆๆ โล่งทิ้งโล่ง
ถ้ำยังมี “ผมรู้-ผมไม่รู้” ก็อัตตำตัวตน รู้-ไม่รู้ ก็ช่ำงๆๆๆ ปล่อยผ่ำน
อย่ำงเดียวไฟเขียวผ่ำนตลอดๆๆๆ
ไร้ร่องรอยคิดนึก ยังมีคิด-นึก ก็ช่ำงๆๆ ไปซิ ท่ำมกลำงไป ไม่ตรง
อะไร ไม่เลือกข้ำง ไม่ตัดสิน
“ผมจะเอาบรรลุ-ผมยังไม่บรรลุ” อย่ำงนี้ มันเลือกข้ำง-ตัดสิน
ไม่ท่ำมกลำง
มันยังมีตัวตน ยังย้อนคิด บรรลุ-ไม่บรรลุ ก็ช่ำง Never mindDon’t worry -No interest- โอเคไหม? มันย้อนคิด ก็ช่ำงหัวมัน คิดเกิด
ที่จิต มันก็ดบั ที่จิต ก็เหมือนลูกคลื่นกระทบฝั่ง
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ไม่ขอขมำกรรมก็ติดๆ หลุดๆ อย่ำงนี้ ก�ำลังเสวยวิบำก คิดนึก ก็ปล่อยๆไป
อย่ำงเดียว ไฟเขียวๆๆๆๆๆผ่ำนตลอด ถ้ำไฟแดงมันกระพริบ ก็อโหสิๆๆๆ
กรรมทุกอย่ำงอโหสิ อ้ำปำกพูดเบำๆ เป็นไหม (???)
สำธุ อโหสิๆๆๆ ทุกอย่ำงอโหสิ ขอให้มีส่วนแห่งบุญข้ำ จงทั่วกัน
ตลอดไป โสวสววๆๆๆ
บทใหญ่ก็ขอขมำ -ประกำศถอนตัวมุ่งมำกๆ บ่อยๆ ตัวมุ่งเอำมัน
เยอะมำหลำยชำติ หลงมำหลำยชำติ
นิพพำน ไม่มีพยำยำม-ไม่พยำยำม ท�ำเอำไม่ได้
ได้แต่ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว ไฟเขียวผ่ำนตลอดฯ
ตื่นโพล่งโปร่งโล่ง ทิ้งโล่ง ฯ อโหสิๆๆๆ
สมาชิก Yuki : ผมรู้ธรรม แต่ไม่บรรลุธรรม
พระอ.สุวัฒน์ : แค่เลิกอยำก ก็หลุดแล้วจ้ำ-จ้ำๆทิ้งจ้ำเสียด้วย
นะจ๊ะ
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๙๔. แบกไว้ มันก็หนัก วางได้ มันก็เบา
ยึดเอา มันก็ทุกข์
สุขเพราะปล่อยวาง
พระอ.สุวัฒน์ : สุขไม่มีนะ มีแต่ทุกขัง-อนิจจัง-อนัตตำ สุขมีตอน
หลง แท้จริงแล้วทุกข์น้อยไปหน่อย เลยหลงให้ค่ำรำคำรำคะตีควำมเอำว่ำ
พอใจ ตรงนี้แหละสุขของฉัน ด้วยโมหะหลงว่ำแตกต่ำง แท้จริงไม่มีแตกต่ำง
ที่แตกต่ำงก็ด้วยถูกตัณหำหลอกจิต
จิตถูกตัณหำสวมเขำหลอกใช้ จึงเป็นทำสแห่งตัณหำ-ไม่อิ่มในกำม ฯ
ทรงตรัส : พึงเห็นสุข โดยควำมเป็นทุกข์ฯ
พึงเห็นทุกข์ โดยควำมเป็นลูกศรเสียบแทง
พึงเห็นควำมไม่สุขไม่ทุกข์โดยควำมเป็นของไม่เที่ยงฯ
ปล่อยวำง ว่ำงๆ นะ สูญ สูญตำ...
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๙๕. สุขส�าเร็จจริงหรือ?
นักข่ำวถำมว่ำ โลกตะวันตกมักนิยำม “ควำมส�ำเร็จ” ว่ำหมำยถึง
กำรมีเงิน และ อ�ำนำจ
แต่ท่านดาไล ลามะตอบว่า : กำรสร้ำงสังคมที่มีควำมสุข
บุคคลมีควำมสุข
ครอบครัวมีควำมสุข
..นั่นคือ “ควำมส�ำเร็จ”
Cr. ควำมสุขประเทศไทย
พระอ.สุวัฒน์ : วิสัชชนำว่ำ สรรพสิ่งในโลกล้วนมีแต่ทุกขังอนิจจัง-อนัตตำ ถ้ำเห็นแจ้งในอนิจจังธำตุผันแปร เสื่อมสลำยคลำยตัวของ
สรรพสิ่งเองตลอดเวลำ เป็นอกำลิโกไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่เคยมีสุขัง
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มีแต่ทุกข์ บำงครั้งทุกข์ก็มำก บำงครั้งทุกข์ก็น้อย ไม่แน่นอนเป็น
อนิจจัง ที่เห็นว่ำสุขนั้นทุกข์มันน้อยไปหน่อย ก็หลงว่ำสุข และอนิจจังมีแต่
เสื่อมคลำย ไม่เคยมีส�ำเร็จ-ไม่ส�ำเร็จ และสรรพสิ่งในโลก ล้วนอนัตตำว่ำงเปล่ำ สูญ-สูญญตำ จึงไม่พึงหลงควำมสุขควำมส�ำเร็จอะไร ไม่อะไร
กับอะไร พึงสักแต่ว่ำ-ท่ำมกลำง ไม่เลือกเอำอะไรข้ำงไหน ไม่สุดโต่งไปที่
ปลำยทั้งสองข้ำง
พึงวำงรู้ วำงคิด วำงเห็น วำงใจให้เป็น ไม่ยึดติดสุขส�ำเร็จและ
สรรพสิ่งที่มันยึดไม่ได้ -ยึดไม่อยู่ ไม่พึงขัดแย้งกับธรรมชำติอนิจจังฯ ชีวิต
จะไม่ทุกข์มำกนัก
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๙๖. ศีล ๕ คือพื้นฐาน???
หำกศีลห้ำ
อย่ำถำมหำ
ถึงถือศีล
ไม่อำจพบพำน

ปฏิบัติได้
มรรคผล
เป็นร้อย
มรรคผล

ไม่ครบห้ำ
พระนิพพำน
เป็นอำจำรย์
ใดๆ เลย

พระอ.สุวัฒน์ : วิสัชชนำว่ำ “ความไม่ยึดติดกับทุกสรรพสิ่งในโลก”
นี้จึงใช่พื้นฐำนที่เป็นสัจธรรม -เป็นธรรมดำของโลกธำตุจักรวำล เป็นสำมัญ
ญลักษณะ ๓ อย่ำง : อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ทรงตรัสรู้ แล้วเอำมำสอน
โปรดสัตว์สังสำรวัฏ คือ อนิจจัง สลำยคลำยตัวผันแปรเปลี่ยนแปลงไม่
แน่นอนยืนนำน ไม่ยึดติดกัน เป็นอิสระธำตุโดยธำตุของมันเองอยู่แล้ว-เป็น
อนัตตำอยู่แล้ว ธรรมก็อนัตตำ กำย-จิต ก็อนัตตำ ศีล-สมำธิ-ปัญญำก็
อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ยึดไม่ได้ ไม่พึงยึดติด พึงให้สักแต่ว่ำ ท่ำมกลำงวำง
216

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ไป วำงใจไม่กรรมซ้อนมโน มโนไม่มีกรรม ไม่เป็นมโนกรรม กรรมทำงกำยวำจำไม่เกิด ศีลย่อมบริสุทธิ์เอง เช่นนั้นเองอยู่แล้ว สมำธิ-ปัญญำอยู่แล้ว
วิมุติเป็นปัญญำวิมุติ-ขันธวิมุติอยู่แล้ว อนัตตำจิตอยู่แล้ว นิพพำนอยู่แล้ว
ปล่อยวำงอย่ำงเดียว คือจบตัวปฏิบัติ จบกิจ-จบกรรม-จบสังสำรวัฏ นี้คือ
พื้นฐำนของนิพพำนอยู่แล้ว
ศีลจะ ๕ ข้อ หรือกี่ร้อยข้อ ถ้ำมีเนื้อหำสัจธรรมแห่ง-ควำมไม่ยึด
ติด-ปลงปล่อยวำง -ท่ำมกลำงวำงไป วำงใจเป็น ก็รวมลงสู่ -ศีลสมำธิปัญญำ
วิมุติ -มรรควิมุติ-นิโรธนิพพำน
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๙๗. ปล่อยผ่านอย่างเดียว คือจบตัวปฏิบัติ
ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว เนื้อหำไม่ยึดติดสัจธรรมนิพพำน
จบตัวปฏิบัติ คือ ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว คือปล่อยทิ้ง ผ่ำนทิ้ง
ปล่อยไม่เอำปล่อย จึงปล่อยทิ้ง
ปล่อยไม่เอำปล่อย คือ สัจธรรมนิพพำน
จบตัวเจริญ-เสื่อม คือจบตัวปฏิบัติ
จบสติปัฏฐำนสี่-จบดูจติ -ดูกำยคือจบ สัจธรรมนิพพำน
คือจบกำย-จิต
จบสติปัญญำ คือจบตัวเห็นตัวรู้ จบญำณ คือ วิมุติญำณปัญญำ
วิมุติญำณทัสสนะ
จบกำย–จิต คือจบขันธ์ จึงขันธวิมุติ
จบศีลขันธ์-สมำธิขนั ธ์-ปัญญำขันธ์ คือจบมรรค-ผล จบขันธ์
ขันธวิมุติ-มรรควิมุติ-ปัญญำวิมุติ
คือ จบตัวปฏิบัติบ�ำเพ็ญ ให้เป็นกรรมวิบำกไปเกิด
จบอัตตำ-จึงอนัตตำ
จบเจตนำ-จึงจบเกิด
Admin.Kingkan
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๙๘. ชีวิตที่แสนทึ่งของพระเอก
ชีวิตที่แสนทึ่งของพระเอกเจ็ต ลี ดำรำกังฟูผู้โด่งดัง ศึกษำพระพุทธ
ศำสนำ ท�ำให้ใจพบว่ำจักรวำลนี้ไม่ยั่งยืน ชีวิตมีเริ่มต้นดับสูญ เป็นเช่นนี้
ตำยแล้วเกิดใหม่เป็นวัฏจักรฯ ได้ค้นพบควำมสงบภำยใน กำรรู้ตื่นและ
เบิกบำนฯ รู้วิธีควบคุมสิ่งที่ท�ำให้เกิดทุกข์ฯ มีสติปัญญำให้พ้นจำกวังวนฯ
เผชิญกับควำมล้มเหลวและควำมไม่แน่นอนในชีวติ ได้อย่ำงมีควำมสุข แบ่งปัน
และสวดมนต์ท�ำสมำธิทุกวัน ภำวนำขอให้โลกเกิดสันติสุข ให้มนุษย์ทุกคน
เกิดพลังที่ดงี ำม
Cr. สำมเณรปลูกทำงธรรม
ถำมว่ำ เป็นสัจธรรมเนื้อหำนิพพำนหลุดพ้นทุกข์อย่ำงแท้จริงหรือ?
พระอ.สุวัฒน์ : วิสัชชนำว่ำ : สัจธรรมพ้นทุกข์เนื้อหำนิพพำน
คือควำมไม่ยึดติด ทรงค้นพบควำมไม่เกิดอีก ด้วยให้พึงปลง-ปล่อยวำง
ใช้ธำตุขันธ์ กำย-จิตแต่เมื่อจ�ำเป็นและพอดีแล้ววำง ไม่ดันเข้ำใส่ ไม่เจตนำ
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จริงจังมุ่งหวังตั้งเอำ ไม่ยึดติดในอุปำทำนตัณหำด้วยโมหะอวิชชำควำมหลง
อันจะท�ำให้ไม่ต้องเกิดอีก กำรค้นพบควำมสงบภำยใน เป็นสมำธิที่เกิดขึ้น
เป็นอนิจจังชั่วครำวไม่ยั่งยืนดุจเอำหินทับหญ้ำไม่แน่นอน เป็นควำมหลงอยู่
ในปิติสุขเอกัคคำรมณ์แช่ทรงเฝ้ำตัวตนคับแคบไม่หลุดพ้นจำกทุกข์อย่ำง
สมุจเฉทเด็ดขำด ก็ไม่ต่ำงกันกับควำมรู้ตื่นเบิกบำน ที่ยังยึดติดตัวรู้ ยังไม่
ทิ้งรู้อันเป็นวิญญำณตัวน�ำเกิด ยังยึดอุปำทำนตัณหำหลงสวดมนต์ท�ำสมำธิ
ภำวนำเพื่อขอให้เกิดสันติสุขในโลก เกิดพลังดีงำม ซึ่งยึดติดอยู่กับควำม
สงบสุข ไม่ว่ำงจำกกำรเกิดอันเป็นทุกข์
จึง “ไม่ใช่” สัจธรรมค�ำสอนเนื้อหำนิพพำน
สัจธรรมเนื้อหำไม่ติดยึด ปล่อยวำงแม้ควำมสุขสงบสันติ แม้บุญ
ควำมดีทั้งปวง ควำมปรำรถนำดีงำม ลำภยศบริวำรสรรเสริญซึ่งไม่มีใน
สัจธรรม ตัวตนเจตนำจริงจังตั้งเป้ำหมำยโครงกำรก�ำหนดกะเกณฑ์บริกรรม
วิธีกำรใดๆ ไม่ใช่สัจธรรม แต่สัจธรรมคือควำมทุกข์-ไม่เที่ยงไม่แน่นอน
และเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้ เลือกเอำไม่ได้ สัจธรรมคือยอมรับกฏธรรมชำติของ
จักรวำลโลกธำตุอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ
สัจธรรมคือควำมหลุดพ้นออกไปจำกทุกข์ ไม่เกิดอีก พึงหลุดพ้น
ออกไปจำกธำตุขันธ์ เสียด้วย “ขันธวิมุติ” พึงหลุดพ้นออกไปจำกควำมหลง
ติดยึดในรู้เสียด้วย “วิมุติญาณทัสสนะ” และพึงว่ำงเปล่ำจำกอัตตำตัวตน
เสียด้วย อนัตตำ สุญญตำ–นิโรธนิพพำน
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๙๙. ความส�าเร็จที่ไม่เคยมี!
พระอ.สุวฒ
ั น์ : ท่ำนทรำบหรือไม่วำ่ “ควำมส�ำเร็จในค�ำนิยำมแห่ง
สัจธรรมค�ำสอน พระพุทธะได้ทรงตรัสเรือ่ งนีไ้ ว้อย่ำงไร ?”
สมาชิก Bee : ควำมส�ำเร็จทีไ่ ม่มคี วำมส�ำเร็จ เป็นอนัตตำของมันเอง
อยูแ่ ล้ว
ไม่มที ำงสูค่ วำมส�ำเร็จ ไม่มผี เู้ ดินทำง ไม่มผี สู้ ร้ำงควำมส�ำเร็จ ไม่มี
ควำมส�ำเร็จเป็นสิง่ ถูกสร้ำงเจ้ำค่ะ มันของมันเองอยู่ อนัตตำของมันเองอยู่
เจ้ำค่ะ
พระอ.สุวฒ
ั น์ : ในชีวติ ส�ำเร็จมีจริงไหม?
ทีบ่ อกว่ำส�ำเร็จนัน้ น่ะ แน่หรือ? ส�ำเร็จแน่นอนไหม?
ควำมส�ำเร็จของชีวติ แน่หรือว่ำส�ำเร็จ
มีสำ� เร็จ ก็ตอ้ งมีไม่สำ� เร็จ มันอนิจจัง มีอยูช่ วั่ ครำว
มันไม่แน่ ไม่ได้มีอยู่จริง แต่หลงว่ำมีอยู่จริง สรรพสิ่งทั้งหลำย
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รวมทั้งส�ำเร็จ-ไม่ส�ำเร็จ สุข-ทุกข์ล้วนอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ มุ่งหวังจะเอำ
ส�ำเร็จก็อตั ตำ ไม่อนัตตำ
อัตตำก็ด้วยมีต้นเหตุสมุทัย คือโมหะอวิชชำควำมหลงเข้ำไปดู-รู้คิดเห็นด้วยเจตนำจริงจัง เกิดนำมรูปอำยตนะผัสสะทำงทวำรทั้ง ๖ กระทบ
อำรมณ์-เกิดชอบ-ชัง สุข-ทุกข์ พอใจว่ำส�ำเร็จบ้ำง ไม่ส�ำเร็จไม่พอใจบ้ำง
ควำมมุ่งหวังตั้งเอำ ทะยำนอยำก แลอุปำทำนยึดติด ภพชำติชรำมรณะฯ
เกิดเป็นวงจรอุบัติหรืออุบำทว์ปัจจัยกำร ๑๒ เกิดวงจรวัฏฏะ มีชั้นภูมิเกิด
รองรับ ไม่จบ
โลกและหมู่สัตว์หลงอยู่ในวัฏฏสงสำรมีมำกในโลกนี้ หลงมุ่งจะ
เอำแต่ควำมส�ำเร็จกับชีวิต ทั้งที่สรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ
เช่นเป็นต้นว่ำ-ขอให้ได้เข้ำศึกษำเล่ำเรียนในสถำบันกำรศึกษำดีๆ มีชื่อเสียงมีครอบครัวสำมีภรรยำดี มีลูกดี-มีสมบัติบ้ำน รถยนต์ มีโทรศัพท์มือถือ
ดีๆฯ เป็นต้น
นี่ยกตัวอย่ำงให้เห็นถึงควำมหลงของมนุษยโลกปัจจุบัน สุดท้ำย
ขอถำมว่ำ ยึดเอำอะไรไปได้บ้ำง
ตำยแล้วจะไปไหน !?
จริงๆ แล้ว ควำมส�ำเร็จชีวิตอยู่ที่ไหน?
อะไรคือควำมส�ำเร็จชีวติ ท่ำน ?
ชีวิตก็อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ทรงให้พึงสักแต่ว่ำ ท่ำมกลำงวำงไป
ไม่เลือกเอำอะไร ไม่ตรงอะไรไป ไม่อะไรกับอะไร ยึดเอำอะไรไม่ได้ พึง
พอใจตำมที่มี-ยินดีตำมที่ได้ ไม่พึงยึดติดสรรพสิ่ง ล้วนว่ำงเปล่ำสัพเพ ธัมมำ อนัตตำติฯ พึงปล่อยวำง วำงรู้ วำงคิด วำงเห็นฯ
วำงใจให้เป็น ไม่มุ่ง ไม่ดันใส่ ไม่จริงจังตั้งต้อง วำงใจเป็น ก็ไม่ทุกข์
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ชีวิตพึงเรียนรู้ที่จะมีและใช้ชีวิตที่ปล่อยวำง
พึงยอมรับว่ำ “ในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมดฯ”
ไม่คำดหวังว่ำ จะต้องท�ำทุกอย่ำงให้ได้ดังใจ แต่ให้พึงท่ำมกลำง
วำงไป ไม่เลือกอะไร ไม่ตรงไปข้ำงไหน และไม่อะไรกับอะไร พึงให้วำงรู้วำงคิด-วำงเห็น วำงใจให้เป็น ไม่ต้องเอำใจมำตั้งใจ นอนวำงใจไป วำงใจให้
เป็น ชีวิตจะง่ำยขึ้น
ท่ำมกลำง ฯ นี่ มันตื่นโพล่งโล่งจ้ำ ทิ้งจ้ำ มันโพล่งทิ้งโพล่ง มันไม่
แช่ไม่ทรงไม่เฝ้ำอะไร มันตื่นทิ้งตื่น โพล่งทิ้งโพล่ง มันไม่มีอยู่ตรงไหน แม้
ปัจจุบันมันก็ยึดเอำไว้ไม่อยู่ จึงไม่ต้องเอำสติมำตั้งดูรู้เห็น รู้เท่ำทันอยู่กับ
ปัจจุบันที่มันไม่มี ที่มีนั้นน่ะมันหลงว่ำอนิจจังอนัตตำมีตัวตน อนัตตำมัน
ว่ำงเปล่ำ ว่ำงจำกอัตตำกำย-จิตธำตุขันธ์ มันขันธวิมุติหลุดออกไปแล้วที่
โพล่งทิ้งโพล่งนั้นน่ะ ขันธวิมุติไปแล้ว
มันอนิจจัง-อนัตตำ มันเลือกไม่ได้ จึงให้พึงยอมรับว่ำ-ในโลกธำตุนี้
ไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเรำไปทั้งหมด จึงให้วำงใจว่ำ- ได้ก็ช่ำง ไม่ได้ก็ช่ำงๆไป
ท่ำมกลำงวำงไป
ทุกสรรพสิ่งล้วนอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ ไม่อยู่ในอ�ำนำจของอัตตำ
ของใคร จึงไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีก
ท�ำก็เป็นกรรมวัฏ มีวิบำกเอำไปเกิดอีก ไม่จบภพชำติ
จึงสอนว่า : ให้พึงตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้ำ กว้ำงขวำงกว้ำงไกลไร้
ขอบเขตร่องรอยคิดนึกฯ อโหสิๆๆ ทุกอย่ำงอโหสิ ทุกชีวิตฯ ขอให้มีส่วน
แห่งบุญข้ำฯ จงทั่วกัน แล้วผำยมือออกกว้ำงๆ ไกลๆ ไร้คิดนึกฯ
ถ้ำมีน�้ำก็เทไปแบบกว้ำงๆ ไกลๆ ไม่ส�ำรวมอะไรไป แบบไม่เอำอะไร
กับอะไร คลำยๆ ไป-โสวสววๆๆๆ
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ท่ำมกลำง ฯ นี่ มันว่ำง เวิ้งว้ำง มันว่ำงเปล่ำ คือสูญ = สูญญตนิพพำน ไม่มี
อะไร มันหลุดพ้นออกมำจำกกำย-จิตธำตุขันธ์ วิมุติหลุดพ้นออกมำแล้วจำก
สติปัฏฐำน-ปัญญำขันธ์ จึงขันธวิมุติ หลุดพ้นออกมำแล้วจำกญำณรู้ จึงวิมุติ
ญำณทัสสนะ ไม่เนื่องด้วยอัตตำตัวตนแล้ว จึงอนัตตำ นิพพำนจึงว่ำงๆ ไม่
เนื่องด้วยกำย-จิต เอำกำย-จิตไปปฏิบัติบ�ำเพ็ญหำนิพพำนไม่ได้ มันไม่ว่ำง
เสียแล้ว เอำสติไปดู-ไปรู้-ไปเห็น -ไปรู้เท่ำรู้ทันมันก็ไม่ว่ำงจำกรู้ ไม่วิมุติ
ญำณฯ นิพพำนว่ำงจำกกำรท�ำปฏิบัติบ�ำเพ็ญ ว่ำงแล้วจำกทุกกรรม
จึงให้พึงหมั่นขอขมำ-ขออโหสิกรรม-คลำยกรรม-คลำยจิต บ่อยๆ
เนืองๆ จิตจะค่อยคลำยสลำยกรรม จะสว่ำงไสวไร้ขอบเขตของมันเอง
นิพพำน ไม่ยำก-ไม่ง่ำย แต่ให้คลำยจิตออก จิตคลำย ก็อนัตตำจิต
ของมันเอง นิพพำน เป็นผลจำกกำรคลำยตัวของอนัตตำจิต พึงคลำยจิต
เสียด้วยคลำยกรรม-ขอขมำ-อโหสิกรรม-เทน�้ำอุทิศบุญ
ถำมตัวเองดูซิว่ำ ยึดเอำอะไรไว้ได้บ้ำง ???
ลำภยศสรรเสริญควำมสุข จะเอำหรือ!? มันอนิจจัง ยึดไม่อยู่หรอก
ยึดไม่ได้ อนิจจังเขำไม่ให้ยดึ ยึดไม่ติด-เกำะรั้งอย่ำงไรก็ไม่อยู่ จึงให้ปล่อย
เสียก่อนปล่อย.. ปล่อยผ่ำนทิ้งอย่ำงเดียว -ไฟเขียวผ่ำนตลอด???
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๑๐๐. ทรงสอนให้เดินทางจริงหรือ?
สมำชิกท่ำนหนึ่งส่งเพจเข้ำมำ กล่ำวว่ำ :
“ศีลเป็นผู้น�าทางอย่างประเสริฐสุด ทุกชีวิตเป็นนักเดินทางจะต้อง
เดินทางอีกไกลแสนไกลด้วยกันแทบทั้งนั้น สิ่งที่ควรมีคือ ผู้นา� ทาง ซึ่ง
ไม่มีทางใดจะประเสริฐเสมอด้วยศีล เพราะศีลมีกลิ่นหอมขจรไปทั่วทุกทิศ
ผู้เดินทางที่มีศีลน�า ย่อมไกลจากความทุกข์ความเดือดร้อน เมื่อเราจะต้อง
พากันออกเดินทางแน่นอนแล้ว เราก็น่าจะเตรียมหาผู้นา� ทางที่ประเสริฐสุด
ของเราไว้ตั้งแต่บดั นี้ คือเราต้องเริ่มเอาจริงในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งแต่
บัดนี้โดยพร้อมเพรียงกัน”
{สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก}

พระอ.สุวัฒน์ : วิสัชชนำว่ำ : ที่นี่ไม่สอนให้เดิน สอนให้จบเดี๋ยวนี้
ไม่เริ่ม-ไม่จบ แต่จบทันทีที่ไม่เริ่ม ทรงสอนให้จบทันทีต่อหน้ำพระพักตร์
ไม่สอนให้ไปท�ำกำรบ้ำน ไม่สอนให้หำเสบียงสะสมเดินทำง แต่ให้จบทุก
เส้นทำง จบทุกโลก เป็นโลกุตระ คือ เหนือพ้นทุกโลก
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สมาชิก : แล้วอริยมรรคล่ะครับ
(สมำชิกท่ำนนี้ ก็สงสัยจึงถำมมำอีกว่ำ : แล้วอริยมรรคศีล-สมำธิปัญญำ ไม่ต้องท�ำเลยหรือ จะได้นิพพำนได้อย่ำงไร? ถ้ำไม่ปฏิบัติ)
พระอ.สุวัฒน์ : อริยมรรค มีองค์ ๘ ย่อลงเป็น ๓ : ศีล-สมำธิปัญญำ ทรงสอนพำหิยะว่ำ เธอพึงสักแต่ว่ำ ก็สรรพสิ่งในโลก เป็นอนิจจังทุกขัง-อนัตตำ คือยึดไม่ได้ ไม่อยู่ในอ�ำนำจ ล้วนสลำยคลำยวิมุติหลุดออก
ตลอดเวลำเป็นอกำลิโก ศีลสมำธิปัญญำ เป็นขันธ์ กำย-จิต ธำตุขันธ์
ล้วนเป็นอนิจจังอนัตตำ -ให้พึงสักแต่ว่ำปล่อยวำง ท่ำมกลำงวำงไป ยึดไม่ได้
แต่ให้คลำยออก ให้วิมุติหลุดพ้นออกมำ เป็นศีลสมำธิปัญญำวิมุติ พึงรวม
ลงสู่ปัญญำวิมุติ-ขันธวิมุติ-วิมุติญำณฯ
เวสำลีสูตร-ทรงตรัส ถ้ำไม่ยึดติดอุปำทำน (อนุปำทำโนฯ) ก็น้อม
นิพพำน
มรรค ๘ หรือ ศีลสมำธิปัญญำ ใช้แต่จ�ำเป็นและพอดี ใช้แล้ว
พึงปล่อยวำง คลำยวิมุติหลุดออกไปกว้ำงๆ ไกลๆ คลำยออก ไม่ยึดไม่ติด
ก็วิมุติ ปัญญำวิมุตินิพพำน
จึงให้พึงตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้ำออกไปกว้ำงๆ ไกลๆ ไร้ขอบเขต
ไร้ร่องรอยขอบเขตคิดนึกฯ
ไม่เฝ้ำธำตุขันธ์กำย-จิต ไม่ปฏิบัติขันธ์ แต่ให้ปลงขันธ์-ปล่อยวำง
ขันธ์-วิมุติพ้นออกจำกขันธ์ ทรงสอนให้ปลง ไม่ใช่ปฏิบัติเจตนำอัตตำตัณหำ
กรรม-เจตนำเป็นกรรม ทรงสอนไม่ให้กรรมไปเกิดอีก
ทรงสอนให้จบ ทรงตรัสสอนให้จบต่อหน้ำพระพักตร์ ไม่ให้เริ่มให้จบ แต่จบทันทีที่ไม่เริ่ม ถ้ำยังมีเริ่มก็มุ่งไปข้ำงหน้ำไม่จบ แต่เมื่อไม่เริ่มไม่จบ มันจบอยู่แล้วก่อนจบ อนัตตำ ว่ำงเปล่ำ สูญญตำอยู่แล้ว นิพพำน
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อยู่แล้ว มันสรรพสิ่งมันก็ของมันเองๆ มันอยู่แล้วๆๆ
สูญ-สูญญตนิพพำน-ว่ำงเปล่ำ - มันไม่เคยเกิด และมันก็ไม่เคยดับ
มันไม่มีผู้ให้ก�ำเนิด ไม่มีใครสรรสร้ำงมัน มันมีอยู่ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่..
ไม่มีใครรู้จักมัน.. มันว่ำง ก็ว่ำงๆ
ดุจตะวันส่องสว่ำงอยู่กลำงหำวฉะนั้น
นิพพำน เป็นผลจำกกำรคลำยตัวของจิต -อนัตตำจิตเดิมปภัสสร
อยู่เองแล้ว แต่เศร้ำหมองเพรำะกิเลสปิดกั้นห่อหุ้มมืดมิดปิดบัง ถ้ำคลำยจิต
ออก -อนัตตำจิตเดิมก็สว่ำงไสวของมันเอง
เนื้อหำพระสัจธรรมนิพพำน
คือควำมไม่ยึดติดอุปำทำนตัณหำ
(เวสำลีสูตร-อนุปำทำโน ปรินิพพำยติฯ เมื่อไม่ยึดติด-สลำยคลำยจิตออก ก็
วิมุติหลุดออกนิโรธนิพพำน
ควำมไม่ยึดติด-ปล่อยวำง ไม่มีกรรมซ้อนมโน มโนไม่มีกรรม ไม่มี
มโนกรรม กำย-วจีกรรมย่อมไม่เกิด ศีลย่อมบริสุทธิ์เป็นปำริสุทธิศลี บริบูรณ์
ฉับพลันทันทีที่สักแต่ว่ำ ปล่อยวำง ท่ำมกลำงวำงไป เป็นศีลวิมุติหลุดพ้น
จำกศีลขันธ์-ขันธวิมุติฉับพลันไปแล้ว
ส่วนสมำธิ-ขณะที่ตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ และสักแต่ว่ำ ท่ำมกลำงวำงไปนั้น
ขณะนั้นมรรคองค์ ๘ สมังคีรวมลงสู่วิมุติ-ปัญญำวิมุติ ฉับพลัน พำหิยะ
บรรลุอรหัตฉับพลันเป็นขิปปำภิญญำฉับพลันทันทีขณะฟังพระสัจธรรมที่
ริมทำงที่ทรงบิณฑบำตในเช้ำวันนั้น
พำหิยะ-เพียงได้สดับพระสัจธรรม-พึงสักแต่ว่ำฯ เป็นธรรมอันน้อย
นิดก็สงบระงับ ตรัสรู้ฉับพลันทันที เป็นอรหันตสำวกองค์เดียวในพุทธกำล
เป็นเอตทัคคะเป็นเลิศทำงตรัสรู้เร็วขิปปำภิญญำ
จึงให้พึง คลำยจิต-คลำยกรรม เสียด้วยขอขมำกรรม อโหสิกรรม227
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อุทิศบุญทิพย์โปรดสังสำรวัฏไม่มีประมำณฯ
เรื่องควำมสงสัยที่ว่ำ “ไม่ปฏิบัติอริยมรรค-ศีล-สมาธิ-ปัญญาแล้ว
จะนิพพานได้อย่างไร?” นี้เป็นที่คลำงแคลงใจสงสัยของพุทธบริษัทศำสนิกชน
เป็นอันมำกเกือบจะทั้งร้อยละร้อย มีผู้ที่เห็นแจ้งสัจธรรมควำมไม่ยึดติด
เนื้อหำนิพพำนน้อยมำก พระพุทธะทรงเปรียบว่ำ ดุจธุลีปลำยเล็บตถำคต
กับธุลีบนพื้นปฐพี ด้วยกำลเวลำที่เนิ่นนำนกว่ำสองพันห้ำร้อยปีพระสัจธรรม
ค�ำสอนดั้งเดิมแท้ถูกสัจธรรมปฏิรูปเทียมของแท้เข้ำมำแทนที่ ดุจเนื้อไม้อื่น
ที่ตอกลิ่มปะซ่อมกลองศึกอำนกะของกษัตริย์กรุงทสำรหะในกำลก่อน จนไม่
เหลือเนื้อกลองเดิม ทรงตรัสพยำกรณ์ล่วงหน้ำไว้ในอำณีสูตร
และพุทธพยำกรณ์ แก้ฝัน ๑๖ ข้อของพระเจ้ำปเสนทิ แห่งแคว้น
โกศล ก็ทรงตรัสไว้แล้วว่ำ สัจธรรมค�ำสอนของพระองค์จะอันตรธำน
สัจธรรมปฏิรูปเทียมของแท้ในปัจจุบันนี้ เป็นค�ำสอนให้หลงมุ่ง
หวังตั้งเอำทำงโลกด้วยตัณหำในลำภยศสรรเสริญสุข และสอนให้หลงปฏิบัติ
บ�ำเพ็ญเพื่อมุ่งหวังตั้งเอำนิพพำนด้วยตัณหำอุปำทำนยึดติด ล้วนเป็นควำม
หลงที่หลงสร้ำงและเสวยวิบำกกรรมวนเกิด-ตำย ไม่จบ ทรงตรัส-เกิดเป็น
ทุกข์ ค�ำสอนที่สอนให้หลงไปเกิดอีก-เป็นทุกข์อกี จึงไม่ใช่สัจธรรมค�ำสอน
พระสัมมำสัมพุทธะ
สรรพสัตว์ทั้งหลำย ทุกชีวิตจิตวิญญำณ ขอจงได้มีส่วนแห่งบุญ
ข้ำฯ ขอควำมไม่ติดขัดข้องคำ ขอควำมสว่ำงไสวในสัจธรรมควำมไม่ยึดติด
เนื้อหำพระนิพพำนจงมีแด่ทุกท่ำนถ้วนทั่วทุกตัวสัตว์ด้วยเทอญฯ อโหสิๆๆ
ทุกอย่ำงอโหสิ โสววว ๆๆๆ
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๑๐๑. เรื่องของคนยึดโลก หลงธรรม
พระอ.สุวัฒน์ : นิพพำน นอกชั่ว-เหนือดี ไม่อะไรกับอะไร ถ้ำยัง
อะไรๆ ก็ไม่นิพพำน นิพพำนไม่มีอะไร
สมาชิก : ก่อนนิพพำน ระหว่ำงทำงที่เดินไป
เรำได้พบเจอคนที่เบียดเบียนท�ำร้ำยตนเองและท�ำร้ำยฆ่ำกินสัตว์
มำกมำย กำรวำงเฉยไม่เอำใจใส่ ไม่ช่วยคิด ไม่ช่วยท�ำอะไรทั้งนั้น มันช่ำง
แสนง่ำยดำย แต่มีเหตุผลอะไร ที่เรำวำงเฉย ทั้งๆ ที่ยังมีคนผู้เบียดเบียน
ตนและสัตว์เห็นๆ เต็มๆ ตำ
กำรปล่อยอย่ำงเดียว
หมำยควำมว่ำคนที่รู้ทำงนี้ก็รอดไปเพียง
คนเดียว ส่วนคนที่ยังหลง และ สัตว์ที่ก�ำลังเดือดร้อน พวกเขำต่ำงต้องจม
ทุกข์กันต่อไป ไม่มีใครสนใจช่วยเหลือ ด้วยเหตุผลที่ว่ำ .....ปล่อยอย่ำง
เดียว ไฟเขียวตลอดจ้ำ
พระอ.สุวัฒน์ : อุทิศบุญเทน�้ำ-กรวดน�้ำโปรดสรรพสัตว์สังสำรวัฏ
ไม่มีประมำณไปนะ ทั้งแสนโกฏจักรวำล ชวนกันมำโปรดสรรพสัตว์ด้วย
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กันนะ อำนิสงส์ไม่มีประมำณ ส่วนพรหมวิหำรสี่โปรดใช้ให้ครบสี่ข้อ วำง
อุเบกขำ แล้วให้พึงรวมลงสู่วมิ ุติ ทรงสอนวิมุตินะ-แก่นนะ ไม่ใช่เปลือก
กะพี้นะ ให้ลงสู่วิมุติ อย่ำคำนะ
สัทธำ ๔ - ให้เชื่อกรรม-ผลกรรม-สัตว์ต่ำงมีกรรมเป็นของเฉพำะ
ตน -เชื่อตถำคตเท่ำนั้น
พระญำติพระองค์ก็มิใช่จะโปรดได้ทั้งหมดนะ สุดแต่กรรมของ
สัตว์นะ วำงอุเบกขำสูญญตำนะ วิมุตินะ สำธุนะ โสวสววๆๆๆ ขอขมำ
กรรมมำกๆ
สมาชิก : ในขณะที่สัตว์ถูกฆ่ำตำยอย่ำงทำรุณโดยคนทุกวันทั่วโลก
มำกมำยหลำยล้ำนล้ำนชีวิต
กำรกรวดน�้ำเป็นกำรช่วยเหลือหลังควำมตำยของเหล่ำสัตว์ กำร
อุทิศบุญไม่รู้ว่ำพวกเขำจะได้รบั ไหม
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับคนผู้ก่อกำรณ์จะช่วยให้สัตว์ไม่ถูกฆ่ำ
และช่วยให้คนไม่น�ำพำตนไปเป็นผู้ค้ำและผู้ฆ่ำ
มันได้ผลและช่วยสัตว์
โดยตรง แต่คนไม่นิยมท�ำกัน
พระอ.สุวัฒน์ : เรื่องบุญกุศลควำมดี ท่ำนไม่ได้ทรงห้ำมไม่ให้ท�ำนะ
ควำมดีพึงท�ำได้ แต่ไม่พึงยึดติด พึงให้สักแต่ว่ำ ท่ำมกลำงวำงไป วำง
อุเบกขำสูญญตำไป ท�ำดีไม่เอำดีน่ะ ท�ำได้ไหมล่ะ? ท�ำให้พึงสักแต่ว่ำท�ำ
ไร้ร่องรอยผู้ท�ำ ไม่เนื่องด้วยอัตตำตัวตน วำงใจเป็น ไม่เป็นทุกข์
สมาชิก : ผู้น�ำทำงศำสนำคือพระทั้งหลำย ก็แนะน�ำให้อุทิศบุญช่วย
หลังควำมตำย แต่หนทำงป้องกันยังอ่อน ศีลข้อ ๑ ห้ำมฆ่ำ ชัดเจน แต่
ชำวพุทธกลับเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อค้ำ เพื่อฆ่ำและเพื่อกิน ควำมทุกข์นี้มำกมำย
เหลือเกิน แต่แทบไม่มีใครให้ควำมส�ำคัญ
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พระอ.สุวัฒน์ : ให้ไร้ร่องรอยไปนะ อย่ำเอำอัตตำ คิดเห็นเข้ำใส่
แต่ละชีวิตสัตว์ต่ำงก็มีกรรมเป็นของเฉพำะตน ปัญหำแก้ได้ แต่ไม่ใช่แก้
คนอื่น พึงแก้ที่ตัวเอง
สมาชิก : เท่ำกับว่ำ ไม่ต้องท�ำอะไรเหรอคะ แค่เรำวำงและรอดไป
คนเดียว หนูแปลควำมถูกมั้ยคะ
พระอ.สุวัฒน์ : ปล่อยวำงไปนะ ไม่แบก-ไม่วำง แต่วำงเสียก่อน
วำงก่อนรู้ก็ไม่ได้รู้ ไม่ยึดติดรู้ ตัดรู้นั่นแหละ ตรัสรู้ ถ้ำรู้ก็ไม่ว่ำง ไม่ตรัสรู้
เสียแล้ว
สมาชิก : หนูวำงได้ค่ะ วำงง่ำยมำก แล้วคนผู้ค้ำผู้ฆ่ำ และเหล่ำ
สัตว์ ที่ถูกฆ่ำนั้น ใครจะช่วยเขำ เพรำะทุกคนอุเบกขำกันหมด พวกเค้ำ
ต้องกำรควำมช่วยเหลือเร่งด่วน แต่ไม่มีใครช่วยเลย มีแต่คนไปยืนรอ
ซื้อเนื้อ
พระอ.สุวัฒน์ : พุทธะท่ำนก็เลือกสอนเลือกโปรดเฉพำะที่โปรดได้
ม้ำฝึกยำกต้องลงปฏักถึงเลือดและกระดูกท่ำนบอกให้ฆ่ำทิ้งนะ คือ ไม่สอน
นะคนหลงมีมำกเท่ำธุลีบนพื้นมหำปฐพี อริยเจ้ำ-สงฆ์-อริยชนมีเพียงธุลี
ปลำยเล็บของเรำตถำคต -จำกนขสิกขสูตร ว่ำด้วยธุลีปลำยเล็บตถำคต
สมาชิก : มีแต่คนคอยหำผลประโยชน์จำกสัตว์ สัตว์ที่เคยเป็น
ญำติเรำตำมหลักธรรมลังกำวตำรสูตร
พระอ.สุวัฒน์ : ขอให้ทุกสรรพชีวิตจิตวิญญำณ จงได้มีส่วนแห่ง
บุญข้ำฯจงทั่วกันๆตลอดไป สำธุโสวสววๆๆๆ
สมาชิก : โลกนี้เต็มไปด้วยคนที่เบียดเบียนตนแต่ไม่รู้ตวั ฆ่ำ ค้ำ
และกลืนกินชีวิตเขำทุกวัน เท่ำกับท�ำร้ำยตนทุกวัน พวกเขำกลับไม่รู้ตัว ผู้รู้
ควรท�ำหน้ำที่บอกใช่ไหมคะ
231

มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๓

ตอน เพจสัจธรรมคำ�สอนจ�กเฟซบุ๊ก

พระอ.สุวัฒน์ : อย่ำแบกนะ-ให้วำง อย่ำยึดนะ- ให้ปล่อยปล่อย
อย่ำงเดียว ไฟเขียวผ่ำนตลอด ไม่ตดิ ขัดข้องคำนะ สำธุๆๆโสวววๆๆ
สมาชิก : หนูว่ำหนูก�ำลังช่วยค่ะ ไม่ได้ยึดหริอแบกอะไร กรำบ
นมัสกำรลำค่ะ ขอบพระคุณมำกค่ะ
พระอ.สุวัฒน์ : ช่วยก็ให้สักแต่ว่ำไปนะ ไม่ยึดติดดีนะ ท�ำแล้ว
ปล่อย ช่ำงๆ ไปนะ ท่ำมกลำงวำงไป
อุเบกขขำสูญญตำกว้ำงๆ ไปนะ
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๑๐๒. ชีวิต - ความคิด - วิธีการ - ความพยายาม
ควำมแข็งแกร่ง-ควำมสุข ล้วนเป็นอัตตำ-เจตนำ-กรรม-ควำมยึด
ติดอุปำทำนตัณหำ-ภพชำติ-ชรำมรณะฯ ล้วนแต่เป็นกรรมวิบำกทุกข์ยำก
ล�ำบำกไม่จบ เป็นของโลกฝ่ำยโลกียะ เป็นควำมหลงเข้ำไปรู้-เข้ำไปดู-เข้ำไป
สังเกตุเสียก่อน ล้วนแต่เจตนำจริงจังตั้งต้อง มุ่งหวังตั้งเอำ-ดันเข้ำใส่กับชีวิต
ปรำรถนำเอำในสรรพสิ่งที่ล้วนว่ำงเปล่ำ ไม่มีสำระแก่นสำร ไม่วิมุติหลุดพ้น
ทุกข์ มีแต่ควำมทุกข์ทนอยู่ได้ยำกและชั่วครำว เป็นอนิจจังไม่ยั่งยืน แต่
ผันแปรอยู่ตลอดเป็นนิจ
โลก คือหมู่สัตว์ที่ไม่มีอะไรเป็นของตน
จ�ำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ชีวิตจึงไม่พึงประมำท
พึงให้สักแต่ว่ำ-เลือกไม่ได้ ชีวิตก็เกิดแต่กรรมพึงยอมรับวิบำก แล้วท่ำมกลำงวำงไป วำงรู้-วำงคิดวำงเห็น -วำงใจ
ให้เป็น ไม่ต้องไม่ตั้งใจ
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ไม่เอำใจมำตั้ง ไม่หลงสร้ำงและเสวยวิบำกอีก
ปล่อยวำงอย่ำงเดียว คือจบตัวปฏิบัติ อย่ำจริงจังเจตนำดันเข้ำใส่
ให้เกิดวิบำกกรรมไปเกิดอีกเลย
เกิด เป็นทุกข์ พึงปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว คือจบกิจกรรมสังสำรวัฏ
วำงใจให้เป็น ไม่เอำอัตตำไปวำง แต่วำงใจ ปล่อยให้วิบำกมันวำงของมันเอง
ปล่อยผ่ำนให้สรรพสิ่งเป็นอนัตตำอย่ำงที่มันเป็นฯ อย่ำให้เจตนำหังฯ เป็นต้น
เหตุแห่งกัมมังฯ ดังพุทธวจนะอันเป็นโลกุตระที่ทรงกล่ำวตรัสสอนฯ แล้ว
ชีวิตเรำก็จะไม่ต้องเป็นไปตำมกรรมอีก
ชีวิตก็อนิจจัง-อนัตตำ พึงจบชีวิต-จบกิจ-จบควำมดึงดันเจตนำ
กรรมสังสงสำรวัฏเสียเถิด พ้นเกิด-พ้นทุกข์เถิดฯ โลกุตระเถิด- อโหสิกรรม
กันเถิดฯ- เทน�้ำอุทิศบุญโปรดสังสำรวัฏอย่ำงไม่มีประมำณกันเถิด สำธุ
โสวสวววๆๆๆ
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๑๐๓. รู้ปัจจุบัน...ก็หลงรู้
มีเพจ-ค�ำสอนของพระมหำเถระครูบำอำจำรย์รูปหนึ่ง ว่ำ ;
มีแต่วันนี้ที่มคี ่ำ ไม่มีวันหน้ำและวันหลัง
เมื่อวำนก็สำยเกินแล้ว พรุ่งนี้ก็สำยเกินไป ฯ
พระอ.สุวัฒน์ ขอวิสัชนาว่า :
เรื่อง-อดีต-อนำคต-ปัจจุบัน ล้วนเป็นธัมมำฯ แปลว่ำ ล้วนเป็น
สรรพสิ่งในโลกที่ตกอยู่ในอ�ำนำจของ อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ คือยึดไม่ได้
ยึดไม่อยู่-เกำะไม่ติด เรื่องของกำลเวลำ อนิจจังแปลว่ำไม่เคยมีกำล มีแต่
อกำล หรือ อกำลิโก อนิจจังเสื่อมคลำยสลำยตัวสรรพสิ่งอยู่ตลอดอยู่
เป็นอกำลิโก เป็นทุกขัง-อนัตตำ ว่ำงเปล่ำ จะมีค่ำได้อย่ำงไร? ถ้ำเห็นว่ำมีค่ำ
ก็ไม่อนัตตำ มีควำมคิด-ควำมเห็น-ควำมหมำย มีอัตตำตัวตนเสียแล้ว
ไม่อนัตตำเสียแล้ว ไม่ว่ำงคิดนึกเสียแล้ว ไม่ตรงต่อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตำ
มีพระบำลีรับรองทรงตรัสไว้ในพระสูตร “ธัมมสังคิณีมาติกา” ว่ำ :
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อตีตำ ธัมมำ-อนำคตำ ธัมมำ-ปัจจุปันนำ ธัมมำฯ สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ ติ ฯ
ดังนั้น-ค�ำสอนที่สอนให้ดูรู้อยู่กับปัจจุบัน ที่เป็นอนิจจัง-ทุกขังอนัตตำ จึงเป็นกำรยึดติดอยู่กับปัจจุบัน เป็นกำรเอำอัตตำเข้ำไปทับซ้อน
อนัตตำ เอำเจตนำกรรมเข้ำไปทับซ้อนมโนให้มีกรรมวิบำก มีชั้นภูมิเกิด
รองรับไม่จบ จึงไม่ตรงต่อสัจธรรมเนื้อหำนิพพำนควำมไม่ยึดติด ผิดต่อ
พุทธโอวำท
ขอให้พึงแจ้งแก่ใจว่า : สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ ฯ นี้ แปลว่ำ ทุก
สรรพสิ่งในโลกธำตุจักรวำล รูปเป็นสรรพสิ่ง นำมเป็นสรรพสิ่ง ทั้งรูปมี
วิญญำณและไม่มีวิญญำณครอง ล้วนเป็นสรรพสิ่งในโลก ก็ล้วนเป็นอนัตตำ
แปลว่ำ-ล้วนว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ-ของสรรพสิ่งเองอยู่แล้ว อนัตตำอยู่แล้ว
แต่เดิม จิตก็อนัตตำจิตอยู่แล้วแต่เดิมของจิตเอง -ปภัสสรังจิตตังฯ ผ่องใส
อยู่แล้วแต่เดิม นิพพำน-ดับเย็น-ว่ำงเปล่ำ อยู่เองแล้วแต่เดิม เป็นเช่น
อย่ำงนั้นของมันเองอยู่แล้ว
จึงได้กล่ำวว่ำ-วำงใจให้เป็น ไม่เอำใจมำตั้งใจ วำงใจคือ-ปล่อยผ่ำน
อย่ำงเดียว คือจบตัวปฏิบัติ จบกิจกรรมสังสำรวัฏ วำงใจเป็น คือ ไม่ต้องท�ำ
อะไรแบบไหนอีก นิพพำน ไม่เนื่องด้วยอัตตำ ไม่เนื่องด้วยกำย-จิต ไม่เนื่อง
ด้วยกำรปฏิบัติบ�ำเพ็ญ
แต่นิพพำน เป็นผลจำกกำรคลำยตัวของจิต คลำยจิตไม่ติดไม่ยึด
อัตตำตัวตน วำงกำย วำงใจ วำงอัตตำตัวตนให้ว่ำงลง จึงสอนให้ตื่นๆ ตื่น
โพล่งโล่งจ้ำ ไร้ร่องรอยขอบเขตคิดนึก ฯ ตื่นทิ้งตื่น โพล่งทิ้งโพล่ง โพล่ง
ให้ไว ทิ้งโพล่งให้ไว ไม่แช่ไม่ทรง ไม่เฝ้ำตัวเอง ให้โพล่งหลุดวิมุติพ้น
ออกไปจำกธำตุขันธ์ด้วยขันธวิมุติ-ปัญญำวิมุติ-มรรคศีลสมำธิปัญญำวิมุติวิมุติญำณทัสสนะฯ
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อนิ จ จั ง -อนั ต ตำฯสรรพสิ่ ง คลำยหลุ ด วิ มุ ติ อ ยู ่ ต ลอดเป็ น อกำลวิมุติอยู่แล้วเป็นอกำลิโก อนัตตำอยู่เองแล้ว-ประภัสสรอยู่เองแล้ว-นิพพำน
อยู่แล้ว
จึงให้พึงคลำยกรรม-คลำยจิตเสียด้วยกำรขอขมำกรรมบทใหญ่
ทุกวัน ส่วนบทเล็กก็ให้พูดอโหสิเทน�้ำอุทิศบุญไปตลอดเวลำที่ระลึกนึกได้
หรือยำมป่วยเจ็บขัดข้องคำ อึดอัดขัดเคืองใจเรื่องใดๆ ก็พูดอโหสิๆๆ บ่อยๆ
เนืองๆ ให้ติดปำกติดใจไป
หำอ่ำนรำยละเอียดเรือ่ งขอขมำกรรม ในหนังสือมนุษย์..เกิดมำท�ำไม?
เล่ม ๑๘-๒๐-๒๑-๒๒-และ ๒๓ มีวำงที่ห้ำงหนังสือทั่วประเทศ
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๑๐๔. หลงรู้...ก็คารู้
มีสมำชิกส่งเพจข้อควำมว่ำ :
“ความไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้
นั่นแหละ ต้นเหตุแห่งทุกข์ฯ“
พระอ.สุวัฒน์ ขอวิสัชชนาว่า : ส่งข้อควำมจบเพียงเท่ำนี้ ก็ยังหลง
เข้ำไปรู้เหตุ แล้วคำรู้คำวัฏฏะอยู่ ก็ดับเหตุซิ!
หลงรู้คำรู้ ไม่ดับรู้ไม่ดับเหตุก็วัฏฏะวนอยู่กับเหตุ
ทรงตรัสเหตุ และควำมดับเหตุ มีปกติทรงตรัสสอนอย่ำงนี้เป็น
ส่วนมำกฯ เย ธัมมำ เหตุปัปภวำ ฯ
ถำมว่ำ ดับเหตุนั้นคืออย่ำงไร?
นี่ตรงนี้ที่ทรงสอนเรื่องดับเหตุไว้อย่ำงไร?
ตีรหัสนัยตรงนี้ให้แตก เคี้ยวให้แหลกค่อยกลืน ถ้ำเคี้ยวไม่แหลก
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รีบแดก (ตัณหำอุปำทำน) ก็คำลูกกระเดือกตำเหลือกตำตั้ง ชักตำยคำวัฏฏะ
ไม่จบ
สมาชิกอีกท่านนึงถามมาอีกว่า : “อยากไปล้างสมองให้เท่ากับสูญ ๐
ท�าอย่างไร?”
ค�ำถำมนี้ รวมกันได้กับค�ำถำมข้ำงต้น ที่ถำมว่ำ
“ทรงตรัสเรื่องความดับเหตุไว้อย่างไร?” กับ
“จะไปล้ำงสมองให้เท่ำกับสูญ ๐ ท�ำอย่ำงไร
(ดับเหตุ กับ ท�ำสมองให้เป็นสูญ ๐ หรือจะ สูญญตำ-สูญญต
นิพพำน ท�ำอย่ำงไร?
ดับเหตุแห่งทุกข์ท�ำอย่ำงไร?
ทรงให้รหัสนัยปลดล็อคดับทุกข์หรือสูญ–สูญญตำ เอำไว้หลำยค�ำ
ได้แก่ เช่น สักแต่ว่ำ–ไม่ยึดติด–ไม่อุปำทำนตัณหำ–ปลงปล่อยวำง–คลำย
หลุดออก–หลุดพ้นออกมำจำกธำตุขันธ์กำย–จิต เป็นขันธวิมุติหลุดพ้นออก
มำจำกตัวรู้ หรือตัววิญญำณ หรือญำณเป็นวิมุติญำณทัสสนะ–วำงใจหรือ
นอนๆ ไม่ตั้งใจ ไม่เจตนำจริงจัง–ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว (ไฟเขียวผ่ำนตลอด)
คือจบตัวปฏิบัติ ไม่ตั้งท�ำกรรมอะไรแบบไหนอีก ไม่เกี่ยวเนื่องอัตตำกำยจิต-ไร้ร่องรอยแห่งคิดนึก-ไร้เจตนำ-ไม่หลงเข้ำไปรู้อำรมณ์ ๖ กระทบทวำร
๖ และวิญญำณ ๖ -ไม่เนื่องด้วยรูปนำมขันธ์ ๕ อำยตนะ ๑๒ ธำตุ ๑๘
อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบำท ๑๒ อริยสัจธรรม ๔ -ไม่เนื่องด้วยผัสสะ
เวทนำตัณหำอุปำทำนภพชำติชรำมรณะโสกเทวทุกขโทมนัสฯ
เห็นคนให้เลยคนฯ เห็นคนภูเขำต้นไม้ ให้เลยๆ คนภูเขำต้นไม้
ออกไปฯ กว้ำงๆ ไกลๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้ำออกไป ไร้ขอบไร้เขต ไร้ร่องรอย
คิดนึกฯ
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ตื่นโพล่ง-ทิ้งโพล่ง โพล่งให้ไว-ทิ้งโพล่งให้ไว ไม่เฝ้ำตัวเอง ไม่แช่ไม่ทรง
ไม่คิดไม่นึก-วำงรู้ วำงคิด วำงเห็นวำงใจ ไม่ใช่เอำใจมำตั้งใจ (ไม่เจตนำ
กรรม) วำงใจให้เป็น ดับทุกข์ให้เป็น ไม่ใช่เอำอัตตำตัวตนไปดับ แต่มันดับ
ของมันเองอยู่แล้วก่อนดับ มันสูญของมันเองอยู่แล้วก่อนสูญ
สูญอยู่เองแล้ว ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีก
ดับอยู่เองแล้ว ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีก
หมั่นคลำยกรรม–คลำยจิต ด้วยขอขมำกรรม–อโหสิกรรม–เทน�้ำ
อุทิศบุญ
เมื่อคืนนี้ส่งเพลงไปให้ฟังก่อนนอน
มีเสียงสะท้อนกลับมำว่ำ “นึกว่ำเป็นเสียงสวดมนต์?”
ก็ขอวิสัชชนาว่า : มันจะเป็นเสียงอะไร เสียงสวดมนต์หรือร้อง
เพลง เสียงแช่งด่ำ–สรรเสริญเยินยอ
ก็ถ้ำ “สักแต่วาง วางรู้วางเห็น วางใจเป็น ทุกข์ดับ เป็นสูญ ไม่เป็น
๑๒๓๔๕ ฯลฯ แต่เป็น ๐ สูญ-ว่างเปล่า นี่คนไม่หลง กับคนหลง มันต่าง
กันอย่างนี้ !!”
ที่นี่ หลวงตำจ้ำ: ไม่สอนให้สวดมนต์
ไม่สอนศีลคนเลี้ยงโคนับโคเข้ำคอก
ไม่สอนสมำธิ ไม่สอนปัญญำญำณโตงเตง แต่สอนศีลสมำธิปัญญำ
วิมุติ สอนให้คลำยออกหลุดพ้นออกจำกธำตุขันธ์ ปัญญำญำณทัสสนำจร
ทั้งหลำย และไม่สอนเจริญ ที่ไม่เคยมี แต่สอนให้รู้แจ้งแทงทะลุล่วงพ้น
อนิจจังที่ไม่เคยมีเจริญ
สอนให้รู้แจ้งว่ำมีแต่ทุกขังที่ไม่เคยมีสุขัง
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สอนให้รู้แจ้งอนัตตำที่ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำตัวตนและทิฏฐิมำนะ
สอนไม่ให้หลงเข้ำไปดูจิต-หลงดูอะไรก�ำลังปรำกฏก็ไม่-หลงเจริญสติมีสติ
อยู่กับปัจจุบันก็ไม่สอน สอนวิมุติอย่ำงเดียว–ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว คือจบ
ตัวปฏิบัติ ให้เข้ำใจตำมนี้
ค�ำถำมที่ว่ำ “ท�าอย่างไรจึงจะสูญ หรือจะดับทุกข์นิโรธนิพพานได้
อย่างไร?” นั้น ถ้ำจะบอกว่ำให้หมั่นคลำยกรรม ให้อัตตำจิตที่ห่อหุ้มอนัตตำ
จิตอยู่นั้น คลำยตัวออกมำให้ว่ำงเปล่ำเสียจำกอัตตำจิต จะเชื่อหรือไม่ ก็อยู่
ที่ทิฏฐิมำนะอัตตำตัวตนของแต่ละตัวตนเจ้ำของเองแล้ว
สัพเพ ธัมมำ ก็อนัตตำจิตของมันเองอยู่แล้ว เอำอัตตำไปห่อไปหุ้ม
ให้มืดมิดปิดกั้นปิดบังอยู่ท�ำไมกันหนอ? คลำยกรรม-คลำยจิตให้หลุดพ้น
ออกมำเสียเถิด ด้วยกำรหมั่นขอขมำกรรมเถิด อโหสิเทน�้ำ อุทิศบุญมำกๆ
บ่อยๆ เนืองๆ เถิดฯ
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๑๐๕. ข้อดีของความทุกข์
“ถ้าเรามองความทุกข์ในแง่ที่ดีบ้าง
บางที เราอาจจะทุกข์น้อยลงก็ได้”
พระอ.สุวัฒน์ วิสัชนาว่า : “ทุกข์” เป็นผลที่เกิดมำจำกควำมหลง
สร้ำงวิบำก ท�ำให้ชีวิตเกิดมำด้วยวิบำกกรรมนั้น แล้วก็ตำยไปด้วยควำมหลง
อีก มำเกิดอีกก็หลงอีกไม่จบ เกิดเป็นทุกข์ที่ต้องเสื่อมคลำยสลำยลง แก่เจ็บ-ตำย-พลัดพรำกจำกสิ่งที่รักที่พอใจ-ประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจพอใจ มัน
เป็นของมันอยู่อย่ำงนี้ เป็นอนิจจังชั่วครำว-เป็นทุกขัง ทนอยู่ยำก-เป็น
อนัตตำ ไม่อยู่ในอ�ำนำจตัวตนของเรำจะบังคับบัญชำได้
ทรงตรัสสอน ให้พึงสักแต่ว่ำ ท่ำมกลำงวำงใจไป ยอมรับควำม
ชั่วครำวของอนิจจังที่ไม่ยั่งยืนนำน ไม่แน่นอน เลือกไม่ได้-บังคับไม่ได้ยึดเอำอะไรไม่ได้แม้สักสิ่งเดียว สุข-ทุกข์ ยึดไม่ได้ ล้วนชั่วครำว-ว่ำงเปล่ำ
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ทรงสอนไม่ให้ยึดติดกับทุกๆ สรรพสิ่งที่ยึดไม่ได้ ทุกข์เกิดเพรำะเรำ
เข้ำไปยึดมัน สรรพสิ่งยึดไม่ได้ ได้แต่ปล่อยอย่ำงเดียว ปล่อยผ่ำนอย่ำง
เดียว ปล่อยให้มันเป็นอย่ำงที่มันเป็น ท่ำมกลำงวำงไป...
วำงใจเป็น ก็ไม่ทุกข์กับมัน ฯ
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๑๐๖. ให้ปลง ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ
จบตัวปฏิบัติ จบกิจจบกรรมสังสารวัฏ
นั่งสมำธิ ไม่ไปนรก แต่ไปพรหม-เทวโลกสวรรค์
ก็นั่งอีก กลับมำเกิดอีก ก็หลงนั่งอีก ไม่จบ ไม่วิมุติหลุดจำกนั่ง
สมำธินั่ง แล้วก็นั่งอีก
พึงให้วิมุติหลุดจำกกำย-จิตธำตุขันธ์ออกไป ให้ขันธวิมุติหลุดพ้น
ทุกข์ไม่เกิดอีก ด้วยตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้ำฯ ตื่นทิ้งตื่น โพล่งทิ้งโพล่ง โพล่ง
ให้ไว ทิ้งโพล่งให้ไว ไม่เฝ้ำไม่แช่ไม่ทรง ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว คือจบตัว
ปฏิบัติ-จบกิจจบกรรมสังสำรวัฏ
สัพเพ สังขำรำ อนิจจำฯ สมำธิเอกัคคตำ-ปิติ-สุขเวทนำ เป็นสังขำรำ
เจตสิกในจิต เป็นนำมขันธ์ ยึดติด-ไม่วิมุติหลุดพ้นขันธ์-ไม่ปลงขันธ์ เป็น
อนิจจำชั่วครำวที่ไม่เคยมีสงบ ยึดไม่ติด-ยึดไม่อยู่ มีแต่คลำยสลำยเสื่อม
สิ้นไป ยึดติดไม่อยู่ ขืนยึดก็หลงอุปำทำนตัณหำสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เสียเอง
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เอำอัตตำเจตนำเข้ำไปฝึกสมำธิก็เป็นวิบำกกรรมไปเกิด มีชั้นภูมิเกิดรองรับ
ไม่จบ
สัพเพ ธัมมำ อนัตตำติฯ ทุกสรรพสิ่ง ล้วนว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ ของ
มันเองอยู่แล้ว อนัตตำจิตปภัสสรอยู่เองแล้ว ของมันอยู่แล้ว
กำรเอำอัตตำเข้ำไปทับซ้อนอนัตตำ ไม่ตรงต่อสัจธรรมค�ำสอน ผิด
ต่อพุทธโอวำทที่ทรงให้ปล่อยวำงขันธ์-ปลงขันธ์ ไม่ใช่ปฏิบัติขันธ์ ฯ ปฏิบัติ
ธำตุขันธ์กำย-จิตเป็นกรรมเจตนำตัณหำอุปำทำน ไม่ใช่ค�ำสอนพระสัมมำสัม
พุทธเจ้ำ
ให้ปลงไม่ใช่ให้ปฏิบัติ ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว คือจบตัวปฏิบัติ จบ
กิจกรรม-จบศีลสมำธิปัญญำ จบมรรค-เป็นมรรควิมุติ-ปัญญำวิมุติฉับพลัน
ด้วยปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียวจบปฏิบัติ วำงรู้จึงตรัสรู้ วำงคิดวำงเห็น วำงใจให้
เป็น ไม่ต้องเอำใจมำตั้งให้เป็นอัตตำเจตนำกรรมไปเกิดอีก วำงใจเป็น-หยุด
ตัณหำปฏิบัติ ชีวิตก็หลุดพ้นจำกทุกข์ทั้งปวง ฯ
ทรงตรัสสอนพำหิยะ ให้พึงสักแต่ว่ำ-ปล่อยวำง-ท่ำมกลำงวำงใจไปฯ
พำหิยะบรรลุอรหัตขิปปำภิญญำต่อหน้ำพระพักตร์ทรี่ มิ ทำงบิณฑบำต
ในเช้ำวันนั้น!!!
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๑๐๗. ให้ปลง ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ (ภาค ๒)
พระอ.สุวัฒน์ : มีสมำชิกถำมเข้ำมำว่ำ
มีคนบอกว่ำ หำกไม่มีก�ำลังสติ ก�ำลังสมำธิพอเพียง จะปลงขันธ์
ไม่ได้ เหมือนพวกคนบ้ำ มันไม่มีสติสมำธิ จะปลงขันธ์ บรรลุอรหันต์ไม่ได้
จะตอบเขำอย่ำงไรดีครับ
บำงคนไม่รุ้เนื้อไม่รู้ตัว จะปลงขันธ์ได้อย่ำงไร ???
พระอ.สุวัฒน์ วิสัชนำว่ำ : ให้ขอขมำกรรมมำกๆ ไม่ต้องแบก-ไม่
ต้องวำง มันวำงของมันเอง
วำงใจน่ะ ใช้สติขนำดไหน เอ็งกิน-ถ่ำย-เสพ-นอน ใช้สติขนำด
ไหน? (กันหนอ ?) ต้องไปนั่งหลับตำ พูดว่ำกูจะกินหนอ งั้นเหรอ?
ตรำบใดยังไม่ขอขมำกรรม ก�ำแพงกรรมจะปิดกั้นปิดบัง ดุจเมฆ
ตัณหำรำคะโมหะตัวหลงบังมืดมิด ให้ขมำกรรมมำกๆ
ถำมว่ำ เอำอะไรไปเจริญสติ ไอ้ตัวเจริญสตินั่นมันตัวอะไร?
รู้ภำษำไหม? “เราตถาคตกล่าวว่า เจตนาเป็นตัวกรรม” เรียน
หนังสือชั้นไหน แปลภำษำกันไม่เข้ำใจ กรรมเขำบังอยู่ ขอขมำกรรมมำกๆ
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ค�ำว่ำ “ปลง” แปลว่ำ อำยตนะของร้อน วำงทันทีเลย–ปลงเลย
ไม่ต้องเข้ำไปแบกก่อนแล้วค่อยวำง วำงทันที ของร้อน–อำทิตตปริยำยสูตร
ไปหำอ่ำน สูตรไหนๆ ท่ำนก็สอนให้ปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว ไม่ใช่ปฏิบัติขันธ์
ให้ปลงขันธ์–จบต่อหน้ำพระพักตร์ ไม่ท�ำกำรบ้ำน
ท่ำนสอนที่ไหนหรือ? ว่ำให้ไปเจริญสติเสียก่อน ให้มีก�ำลังเสีย
ก่อนนะ พำหิยะนะ แล้วค่อยปลงขันธ์ มีไหม? ท่ำนไม่ได้สอนว่ำอย่ำงนั้น
ท่ำนให้ปลง ไม่ใช่ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นกรรมไปเกิด มีชั้นภูมิรองรับ สัตว์โลก
จึงต้องเป็นไปตำมกรรม (ที่ท�ำปฏิบัติบ�ำเพ็ญนั่นแหละ ไม่จบภพชำติ!)
ก็สอนกันให้ยึดติด สอนให้เอำอัตตำไปซ้อนอนัตตำ ศึกษำกันไม่
เข้ำใจ เรียนเลยค�ำพระบำลี ก็ยืนยันแล้วว่ำ “ทุกๆ สรรพสิ่งในโลกเป็น
อนัตตา”
(สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ) กำย–จิตก็อนัตตำจิต–อยู่แล้วแต่เดิมของ
มันเองอยู่แล้ว แต่หลงเอำอัตตำเข้ำไปปฏิบัติให้ทับซ้อนอนัตตำจิตเดิมที่
ปภัสสรอยู่แล้ว มันของมันอยู่แล้ว แต่หลงเอำเจตนำกรรมเข้ำไปทับซ้อน
มโนให้เป็นมโนกรรม เมื่อมโนกรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นแล้ว กำยกรรม-วจี
กรรม-กุศลกรรม-อกุศลกรรมเกิดตำม ตำมเป็นขบวน ภพชำติชั้นภูมิยำว
เลย-ไม่จบ
คนหลงมีมำกหนอ!! ให้ขอขมำกรรมมำกๆ
เคยปฏิฆะปฏิเสธสัจธรรมค�ำสอน เคยเกิดเป็นนักบวชนอกศำสนำ
มำก่อน เคยโต้เถียงโต้แย้งพระอริยเจ้ำอริยสงฆ์ ว่ำไม่เหมือนกับที่ตนได้
เรียนรู้มำ ฯ
ประกำศถอนตัวมุ่งจะเอำมรรคผลนิพพำนเสียด้วย
นิพพำนท�ำเอำไม่ได้ !!
Admin.Kingkan
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๑๐๘. ชีวิตคืออะไรกันแน่ ..
ความส�าเร็จของชีวิต อยู่ที่ไหน?
สมำชิกในไลน์กลุ่มท่ำนหนึ่ง บ่นว่ำ: จะมุ่งท�ำมำหำกินเป็นที่ ๑ หรือ
ว่ำมุ่งท�ำกิจกำรพระศำสนำเป็นอันดับ ๑ ยังไงดี มัวยุ่งอยู่กับงำนพระศำสนำ
ก็ไม่เป็นอันท�ำมำหำกินฯ บ่นมำให้ฟัง
ท่ำนคงเคยได้อ่ำนมำบ้ำงแล้วกระมัง มีอยู่เรื่องหนึ่ง กล่ำวถึง
จักรพรรดิ์กษัตริย์ซำร์ซะฮัน ปกครองโลกถึง ๑ ใน ๔ สมัยนั้นร�่ำรวยที่สุด
ในโลก ถูกโอรสออรังเซฟโค่นล้มรำชบัลลังก์ก็เพรำะเอำรำชทรัพย์ทุ่มเทสร้ำง
ทัชมำฮำลบูชำควำมรักมเหสีมัมตัสในอินเดีย ตอนใกล้สิ้นพระชนม์ ตื่น
ตระหนกค้นหำตัวเองว่ำ เขำคือใครกันแน่? ควำมส�ำเร็จภำคภูมิใจตนอยู่
ที่ไหน เขำค้นหำตัวเอง จิตเศร้ำโศกก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ ค้นหำตัวเอง
ไม่พบว่ำ ชีวิตและควำมส�ำเร็จคืออะไร ?
มีอภิมหำเศรษฐีหลำยคนในโลก ใกล้ตำยมีจินตนำกำรและถำม
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ตัวเองคล้ำยๆ กันท�ำนองนี้ และในเมืองไทยบ้ำนเรำก็มีอยู่หลำยคน
ประมุขสงฆ์แห่งประเทศหลังคำโลกถูกลี้ภัย เคยกล่ำวว่ำ ควำม
ส�ำเร็จอยู่ที่ครอบครัวมีควำมสุขอบอุ่นฯ
หลำยคนหรือเกือบร้อยละร้อย
บอกว่ำ ควำมส�ำเร็จของชีวติ คือ ควำมสุขมั่งคั่งร�่ำรวยทรัพย์สินเงินทองใน
ลำภยศสุขสรรเสริญบริวำรญำติมิตรสหำยพรั่งพร้อมหน้ำฯ
แต่แท้จริงแล้ว ควำมส�ำเร็จไม่เคยมี แต่หลงว่ำมี !!!
ทรงตรัสว่ำ ชีวิตมีแต่ทุกขัง! อนิจจัง! อนัตตำ!!!
อนิจจัง ชั่วครำว ไม่ยั่งยืนนำน มีแต่เสื่อมสลำยคลำยออกอยู่ตลอด
เวลำไม่เคยหยุดเคยหย่อน-เป็นอกำล–อกำลิโก
อนัตตำ-สรรพสิ่งทุกสิ่งแม้ชีวิตร่ำงกำย-จิตใจล้วนว่ำงเปล่ำ -ล้วน
ยึดถือเอำไม่ได้ ยึดไม่ติด-เกำะไม่อยู่ มีแต่ทุกขัง-หำควำมสุขอันแท้จริงมิได้
เลย
โลก คือหมู่สัตว์ที่ไม่มีอะไรเป็นของตน จ�ำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
ยึดเอำอะไรไม่ได้เลย
ท่ำนยังจะค้นหำควำมส�ำเร็จจำกที่ไหนอีกหรือ -?
(ตัวมุ่งหำ–ตั้งควำมหวัง–ตั้งเป้ำหมำยชีวิต เป็นควำมหลงหำเอำใน
สิ่งที่เป็นอนิจจัง ยึดไม่ได้ เป็นอนัตตำ) ล้วนแต่ว่ำงเปล่ำ เป็นทุกขัง ที่ใน
โลกไม่เคยมีสุข
แต่หลงหำควำมส�ำเร็จให้กับชีวิตที่มีแต่อนิจจัง-ทุกขังอนัตตำ
ทรงตรัสว่ำ ชีวิตพึงให้สักแต่ว่ำ ท่ำมกลำงวำงใจไป ไม่มุ่งไม่หมำย
ไม่คำดหวังตั้งเป้ำ ชีวิตไม่มีอะไรส�ำคัญอันดับแรกหรือรอง แต่สรรพสิ่งล้วน
ว่ำงเปล่ำเป็นอนิจจัง อนัตตำ
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จึงไม่ อะไรกับอะไร หำอยู่ หำกิน ก็สักแต่ว่ำ ท่ำมกลำงวำงไปแต่
พอดี ไม่จริงจังดันเข้ำใส่ชีวิต ล้วนเป็นสูญอยู่แล้ว ไม่มีส�ำเร็จ-ไม่ส�ำเร็จ มัน
ว่ำงเปล่ำอยู่อย่ำงนั้น ไม่มีใครมีชีวิตส�ำเร็จได้หรอก มันสูญ-สูญญตำของมัน
อยู่อย่ำงนี้ พระพุทธะจะอุบัติตรัสรู้หรือไม่ มันก็เป็นของมันอยู่อย่ำงนี้
ชีวิตไม่เคยส�ำเร็จ ตำยแล้วเกิดอีกๆๆๆ วนเป็นวัฏฏะอยู่อย่ำงนี้
หลงสร้ำง หลงเสวยวิบำกกรรมไปเกิดอีกแล้วๆ เล่ำๆ ไม่รู้ว่ำจะจบ
ภพจบชำติสุดท้ำยอยู่ที่ไหน
ชีวิต ตรำบใดที่ยังไม่ปล่อยไม่วำง ไม่หลุดโพล่งโล่งจ้ำกว้ำงๆ ออก
ไปจำกวัฏฏะทุกข์เฝ้ำอัตตำตัวเองอยู่ ก็จะหำควำมส�ำเร็จไม่ได้อยู่ตรำบนั้น ฯ
ชีวิตส�ำเร็จ คือจบกิจจบกรรมสังสำรวัฏ-วำง-ว่ำง ฯ
Admin.Kingkan
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๑๐๙. ไอน์สไตน์ หลงหนีบาป ไปหลงยึดบุญ
จบไม่เป็น ก็เป็นกรรมไปเกิดอีกไม่จบ
พระอ.สุวัฒน์ : อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่ำวว่ำ : “จงอย่าพยายาม
มุ่งความส�าเร็จ แต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าฯ”
เป็นสัจธรรมชีวิตพ้นทุกข์ ใช่หรือไม่ ???
พัฒนำศักยภำพสูเ่ ป้ำหมำยชีวติ ใช่สจั ธรรมชีวติ พ้นทุกข์ ใช่หรือไม่?
สมาชิก : ให้คุณค่ำกับสิ่งไหนก็ทุกข์เพรำะสิ่งนั้น คุณค่ำ รำคำ คือ
รำคะ ควรปล่อยวำงและละออก จึงจะตรงต่อพระสัจธรรมเจ้ำค่ะ
ควำมพยำยำม ควำมมุ่งหวังตั้งเอำคือตัณหำตัวเดียวกันเจ้ำค่ะ
มีเป้ำหมำยคือมีภพให้เกิด ภพเกิด เวทนำเกิด
มีผู้กระท�ำ มีผู้ถูกกระท�ำ มีเป้ำหมำยเป็นที่รองรับ จึงยังวนอยู่กับ
ทุกข์ ยังไม่พ้นจำกทุกข์เจ้ำค่ะ
ยังเป็นอัตตำตัวตนอยู่เจ้ำค่ะ
“ชาติปิทุกขา” กำรเกิดนั้นเป็นทุกข์ ตั้งเป้ำหมำยชีวิตไว้ คือสร้ำง
สมุทัยให้เป็นทุกข์ไปเสียเองเจ้ำค่ะ
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มีผู้พัฒนำ มีสิ่งถูกพัฒนำ มีเป้ำหมำย นั่นคือกำรสร้ำงเหตุแห่งทุกข์
จึงยังไม่พ้นทุกข์เจ้ำค่ะ
ยังหลงอยู่ในควำมมุ่งหวังตั้งเอำอยู่ ยังเป็นตัณหำ ยังมีอัตตำตัวตน
จึงยังไม่อนัตตำ นิโรธนิพพำนเจ้ำค่ะ
เพรำะฉะนั้นแล้วค�ำสอนข้ำงต้นจึงยังไม่ตรงต่อพระสัจธรรม และ
ไม่ใช่พระสัจธรรมเจ้ำค่ะ
พระอ.สุวัฒน์ วิสัชชนำว่ำ : โลกสังคมปัจจุบัน เป็นยุค-สุขนิยมส�ำเร็จนิยมฯ ต่ำงมุ่งฝักใฝ่แสวงหำควำมสุขสบำย-ควำมเจริญรุ่งเรืองร�่ำรวย
มั่งคั่งและอำรักขำหวงแหนรักษำให้ยั่งยืน ต่ำงอบรมสั่งสอนเยำวชนบุตร
หลำน ให้พัฒนำศักยภำพมุ่งไปสู่เป้ำหมำยควำมสุขส�ำเร็จของชีวิตของตน
และสังคมประเทศชำติ
ค�ำสั่งสอนดังกล่ำว เป็นควำมดีควำมสุขส�ำเร็จระดับโลกธรรม ไม่
พ้นไปจำกโลก-ไม่พ้นทุกข์ แต่กลับกลำยเป็นควำมหลงสร้ำงและเสวยทุกข์
เสียเองโดยไม่รู้ตัว หลงสร้ำงกรรมและเสวยวิบำก หลงเกิด-ตำยในวัฏฏ
สงสำร-ไม่จบ หลงวน-วิบำกพำวน -เป็นทำสแห่งตัณหำ ถูกตัณหำหลอกจิต
ถ้ำไม่ขอขมำกรรม-ประกำศขุดรำกถอนโคนตัณหำตัวมุ่งไปข้ำงหน้ำออก ก็
จะหลงวนวัฏฏะอยูอ่ ย่ำงนีด้ ว้ ยรำกเหง้ำไม่ได้ถกู ขุดถอนออก ย่อมแผ่ขยำย
กิ่งก้ำนไปทุกภพชำติไม่มีทำงจบ หำทำงหลุดพ้นแหกวงจรอุบำทว์ไม่พบ
แม้จะได้ฟังพระสัจธรรมนิพพำน ก็ไม่อำจเข้ำใจ จะติดขัดข้องคำ
ไม่สว่ำงไสว ฟังไม่รู้เรื่องเพรำะกรรมวิบำกขวำงกั้นปิดบัง-จิตไม่คลำย-กรรม
ไม่คลำย
ดังมีค�ำกล่ำวที่ว่ำ-รู้ทุกอย่ำง แต่ยังวำงไม่ลง-ปลงไม่ได้ นี่เพรำะเหตุ
แห่งกรรมวิบำกปิดกั้นปิดบัง
นิพพำน -สูญญตำ ว่ำงเปล่ำ เป็นผลจำกกำรคลำยตัวของจิต จิต
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จะคลำยด้วยกรรมคลำย กรรมคลำยด้วยวิมุติกรรม-อโหสิกรรมด้วยขอ
ขมำกรรม
หำอ่ำนรำยละเอียด เรื่องคลำยกรรม-คลำยจิตชีวิตประจ�ำวัน ใน
เพจไลน์-เฟซบุ๊ก และในหนังสือมนุษย์ เล่ม ๑๘-๒๐-๒๑-๒๒-๒๓
พระสัมพุทธะทรงตรัส สรรพสิ่งในโลก เป็นอนิจจังชั่วครำวไม่
ยั่งยืนนำน-เป็นทุกข์-เป็นอนัตตำ ไม่อยู่ในอ�ำนำจอัตตำบัญชำกำรได้ดังใจ
จึงไม่พึงยึดติดสรรพสิ่งในโลก ยึดถือเอำไม่ได้ ได้แต่ปล่อยวำง
สุขส�ำเร็จ คืนสู่สำมัญฯ คือสำมัญญลักษณะ ๓ เป็นอนิจจัง เสื่อม
สลำย เป็นทุกข์ทนยำก และไม่เป็นใหญ่เฉพำะตน สรรพสิ่งล้วนว่ำงเปล่ำ
เป็นอนัตตำ-สำมัญญตำ-สูญญตำ
วำงใจให้เป็น ไม่มุ่ง-ไม่หวังไม่ตั้งเจตนำ-ไม่ดันเข้ำใส่-ไม่ตั้งใจให้
เป็นกรรมวิบำก-วำงใจเป็น ก็จบกิจกรรมสังสำรวัฏ แต่ถ้ำวำงใจไม่เป็นก็
เป็นกรรมไปเกิดไม่จบฯ
พระอ.สุวัฒน์ : หลวงตำจ้ำ ให้แปลว่ำ สังขำรปรุงแต่งตัวที่ ๒
ต่อจำกอวิชชำ ในสำยปฏิจจสมุปบำท นั้น ให้แปลว่ำ เจตนำ ๓ อย่ำง คือ
อวิชชำ หลงท�ำบำป-บุญ-ฌำน
ถ้ำหลงท�ำเจตนำ ๓ อย่ำง เรียกว่ำ จบไม่เป็น เป็นกรรมไปเกิดอีก
ไม่จบ
หลงท�ำบำป-บุญ-ฌำน คือหลง ไม่จบ เป็นกรรมไปเกิดอีก
ไม่ปล่อยผ่ำน-ไม่ปล่อย ไม่ปลง ไม่วำง
ไอน์สไตน์หนี ไม่ยึดเอำส�ำเร็จ หนีบำป แต่กลับมำยึดเอำท�ำตัวมี
คุณค่ำ ก็ยึดติดเอำบุญอีก คือจบไม่เป็น
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๑๑๐. ธุลีปลายเล็บตถาคต
พระอ.สุวัฒน์ : เทศน์สอนมำ ตั้งแต่ ๒ สิงหำปีที่แล้ว ถึงวันนี้ ๕
กรกฎำ ๕๙ เดือนหน้ำก็ครบปี
สรุปว่ำมีสมำชิกในไลน์กลุ่ม พอจะสว่ำงไสวบ้ำงไม่มำก แต่ที่ฟังไม่รู้
ฟัง ฟังแล้วมึนงงเหมือนไก่ถูกชกตำแตก ปฏิฆะปฏิเสธต่อล้อต่อเถียงออกไป
มีมำก ที่ทนทู่ซี้ฟังอยู่ ๑๐๖ คนในกลุ่ม และนอกกลุ่ม ๒๙๘ เพื่อนฟังบ้ำงไม่
ฟังบ้ำงก็ไม่รู้ได้ จะหำคนฟังที่เห็นแจ้งในพระสัจธรรมค�ำสอนพระพุทธเจ้ำ
แสนยำก ดุจธุลีปลำยเล็บพระตถำคตพุทธเจ้ำ กับธุลีบนพื้นมหำปฐพี ซึ่งทรง
พุทธพยำกรณ์ไว้ล่วงหน้ำแล้วในพระสูตรหลำยสูตรว่ำ สัจธรรมค�ำสอนสูญญ
ตนิพพำน ควำมว่ำงเปล่ำ-เนื้อหำควำมไม่ยดึ ติด-จิตคลำยวิมุติหลุดพ้นจำก
กำรเกิดอีกฯ จะอันตรธำน
หลวงตำจ้ำฯ เอำธรรมะจำกหลวงพ่อใหญ่ในป่ำฯ (หลวงพ่อโพธิ์ศรี
สุริยะเขมรโต) มำเทศน์สอนเนื้อหำนิพพำนควำมไม่ยึดติด ซึ่งก็มีอยู่แล้วก็
ตรงกันกับในพระไตรปิฎกว่ำ เมื่อไม่ยึดติดอุปำทำนตัณหำก็นิพพำน-จำก
เวสำลีสูตรเล่ม ๑๘
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คนฟังไม่เคยฟังมำก่อน ไม่เข้ำใจว่ำ ไม่ยึดติด-ไม่ยึดถือ-สักแต่ว่ำปลงปล่อยวำง ฯ ฟังไม่รู้เรื่อง รู้แต่ว่ำบ้ำนนี้เมืองนี้สอนกันให้ยึดติด-ยึดถือ
เอำ-ท�ำเอำบุญบำรมีกุศลควำมดีในทำนศีลภำวนำสติปัญญำสั่งสมบำรมีให้
มำกๆ เพื่อจะได้มรรคได้ผลให้ถึงพระนิพพำนฯ
แต่หลวงตำจ้ำกลับมำสอนให้ “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก” ซึ่ง
ตรงข้ำมกัน แล้วจะได้นิพพำนได้อย่ำงไร ???
จะวิสัชชนำให้ฟังอีกสักเที่ยวว่ำ นิพพำน หรือสูญญตำ หรือสูญญต
นิพพำน-ว่ำง ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำเป็นอนัตตำ ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ เอำอัตตำ
เข้ำไปปฏิบัติบ�ำเพ็ญเจริญภำวนำเอำไม่ได้-เอำอัตตำเข้ำไปทับซ้อนอนัตตำ
ไม่ได้ ถ้ำเอำอัตตำเข้ำไปท�ำก็ไม่อนัตตำ แต่อัตตำคือตัวตัณหำอุปำทำน-ยึด
ติด เป็นปัจจยำกำร-ปฏิจจสมุปบำท ๑๒-วงจรอุบำทว์แห่งวัฏฏสงสำรเกิด
ครบ ๑๒ ประกำร ครบถ้วนทันที
เริ่มต้นหัวขบวนคือ อวิชชำ ตัวหลงด้วยโมหะ-เจตนำสังขำร ๓
วิญญำณตัวรู้ตัวเกิด-นำมรูป-อำยตนะ-ผัสสะ-เวทนำสุขทุกข์-ตัณหำทะยำน
อยำกอุปำทำนยึดติด-ภพ-ชำติ-ชรำมรณะโสกะฯ ครบ ๑๒ ประกำร นี่เริ่มต้น
สมุทัย เหตุแห่งปัจจยำกำร วงจรอุบำทว์แห่งวัฏฏะ เริ่มที่ “ตัวอวิชชา-หลง
เข้าไปรู้”
เรื่องอริยสัจ ๔ ปฏิจจ ๑๒ ขยำยควำมจำกอริยสัจ ๔ อีกทีหนึ่ง โดย
ทรงตำมหำที่มำของตัณหำ ว่ำเกิดมำจำกไหน?
ท่ำนก็ตำมหำไปจนถึง
“อวิชชา” ที่หัวขบวน ส่วนผลที่เกิดจำกตัณหำลงไป ก็อนุโลมไล่เรียงลงไป
จึงพบว่ำ ตัณหำ-อุปำทำน-ภพ-ชำติ-ชรำมรณะฯ นี่วงจรวัฏฏะสงสำรไม่จบ
มันเป็นของมันอย่ำงนี้
จึงทรงสอน “ทรงตรัสเหตุ และความดับเหตุฯ” ทรงให้ดับที่หัวขบวน
คือตัวอวิชชำ แปลว่ำหลงเข้ำไปรู้ (ทำงทวำร6 ตำ หู ฯ เห็น ได้ยินฯ)
ท่ำนตรัสว่ำ...ให้พึงสักแต่ว่ำ พำหิยะ คือปล่อยวำง คือ ปล่อยผ่ำน
อย่ำงเดียว คือจบตัวปฏิบัติ
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ไม่ต้องท�ำอะไรแบบไหนอีก
เพรำะเจตนำ-อัตตำ เป็นกรรม มีวิบำกไปเกิดอีก ไม่จบ พึงจบ
กิจกรรม-จบสังสำรวัฏ ด้วยปล่อยผ่ำนอย่ำงเดียว คือจบตัวปฏิบัติ จบ
กิจกรรมสังสำรวัฏ ฯ
ค�ำว่ำ “ปล่อยวาง-ปล่อยผ่าน” นี้ คือวำงใจ ไม่ใช่ตั้งใจ ไม่เอำใจมำ
ตั้ง แต่วำงใจ ปล่อยให้วิบำกตำ หูฯ เห็น ได้ยิน ฯ มันผ่ำนออก วิมุติหลุดพ้น
ออกไปของมันเอง ปล่อยให้มัน สัพเพ ธัมมำ อนัตตำติฯ ของมันเอง มันก็
ของมันเองอยู่แล้ว อนัตตำอยู่แล้ว- นิพพำนอยู่แล้ว
แต่คนสอนร้อยละร้อย หลงผิด กลับกลำยเป็นไปสอนให้เอำอัตตำ
เข้ำไปวำง เช่นว่ำ ให้หมั่นฝึกสติให้รู้เท่ำทัน เพื่อจะได้ปล่อยวำงได้ ถ้ำไม่มีสติ
ก็จะเป็นเหมือนคนบ้ำ ปล่อยวำงไม่ได้ จึงให้เจริญสติให้แข็งแกร่ง แข็ง
แรงมำกเสียก่อน นี่หลงสอนมิจฉำทิฏฐิ ไม่ตรงพุทธโอวำทสัจธรรมของ
พระองค์ โดยหำรู้ไม่ว่ำ ที่เอำอัตตำเข้ำไปเจริญปฏิบัตินั้นน่ะ เจริญตัณหำ
สมุทัยสัจเสียเอง มีวิบำกกรรม มีชั้นภูมิเกิดรองรับเรียบร้อยไปแล้ว เพรำะ
เจตนำเป็นกรรม สัตว์จึงต้องเป็นไปตำมกรรม-ไม่จบภพชำติฯ
ทีนี้ ท�ำไม? คนจึงหลงปฏิบัติกรรมมีมำกเล่ำ (???)
ทรงตรัสว่ำ ตัวมุ่งไปข้ำงหน้ำ-มุ่งหวังตั้งเอำ นี้เป็นตัณหำละเอียด
ประณีต ควำมอยำกได้ใคร่ดี ปรำรถนำในมรรคผลนิพพำน เป็นตัณหำ
ประณีต เห็นได้ยำก และตั้งสัจอธิษฐำนบำรมีส่งั สมมำหลำยแสนกัป เป็น
ยำงเหนียวยึดติด ละวำงปล่อยวำงแสนยำก
หัวใจของกำรบรรลุธรรม จึงอยู่ที่กำรคลำยกรรม คลำยจิตออก
กว้ำงๆ ขอขมำกรรม-ประกำศถอนตัวมุ่งเอำ-ขุดรำกถอนโคนสมุทัยตัณหำ
ออกเสียก่อนฯ แล้วขออโหสิกรรม เทน�้ำอุทิศบุญชดใช้ไปบ่อยๆ เนืองๆ
สลำยคลำยเมฆหมอกแห่งอวิชชำตัณหำอุปำทำนเนืองๆ อนัตตำจิตเดิมจะ
ค่อยคลำยออก จะสว่ำงไสวของมันเอง
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นศ.ปีที่ ๓ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ณ อุทยำนธรรมวิปัสสนำมวกเหล็ก
ระหว่ำงวันที่ ๓-๔ เมษำยน ๒๕๕๙
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รายชื่อผู้บริจาคเงินร่วมพิมพ์
หนังสือชุดมนุษย์...เกิดมาท�าไม? เล่ม ๒๑-๒๒-๒๓
รวมเงิน ๒๓๕,๒๒๐ บาท

รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท: คุณรุจิพัชร นิชิมุระ และครอบครัว
รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท: คุณแม่ศริ ิ-คุณสุวรรณำ พิทักษ์วงษ์
รายละ ๒๒,๘๗๐ บาท: คุณธิติพัทธ์ ธุวชิตอภิวิชญ์
รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท: คุณจงถนอม พิทักษ์วงษ์ และบุตร
คุณแม่ม่วย-คุณกุลิสรำ รุ่งมณี
รายละ ๘,๐๐๐ บาท: ผศ.วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป์ และคณะนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น(คณะสังคมศำสตร์-ภำษำเยอรมัน)
และบ�ำรุงค่ำไฟฟ้ำ-ประปำ ๑,๐๐๐ บำท
รายละ ๕,๐๐๐ บาท: คุณสนอง-คุณรอดขวัญ เชื้อไทย
รายละ ๔,๕๐๐ บาท: คุณสมพล อัฒรัตติพันธุ์
รายละ ๔,๐๐๐ บาท: คุณสันทัต ตัณฑนันท์ และครอบครัว, คุณสมชำย-ดรุณีด.ญ.ณัฐธิดำ-ด.ญ.ฉัตรสุดำธำร ศุภปัญญำพงศ์
รายละ ๓,๐๐๐ บาท: คุณสเฐียรพงศ์-คุณพรรณศิร-ิ ด.ช.ศิรพิ งศญำณ์ ฤทธิเรืองเดช
รายละ ๒,๔๐๐ บาท: คุณธนิตศักดิ์–คุณณัฐนันท์ พิศำลกุลพัฒน์ และครอบครัว
รายละ ๒,๐๐๐ บาท: คุณวิเชียร ปิยะวรำกร และครอบครัว
รายละ ๑,๘๐๐ บาท: คุณครูอรนุช ลิ้มเทียมเจริญ
รายละ ๑,๒๕๐ บาท: คุณเกรียงศักดิ์ บุญเกิดทรัพย์สิน, คุณวันเพ็ญ บุญเกิด
ทรัพย์สิน, คุณชุติกำญจน์ บุญเกิดทรัพย์สิน, คุณปุญญพัฒน์ บุญเกิดทรัพย์สิน,
คุณปุณณภพ บุญเกิดทรัพย์สิน, คุณปัญญำกร บุญเกิดทรัพย์สิน, คุณชนัฐปภำ
บุญเกิดทรัพย์สิน
รายละ ๑,๒๐๐ บาท: ญำติธรรมนิมิตใหม่
รายละ ๑,๑๐๐ บาท: คุณรัตนำ ทองชมแสง
รายละ ๑,๐๐๐ บาท: คุณศรีนำถ อินทโชติ, คุณประทีป บุญทรำพงษ์, คุณอำภรณ์
ยงพำณิชย์, คุณจินตนำ รัตนจรัสโรจน์, คุณกันต์ สุสังกรกำญจน์, ผศ.วัสมิลล์
วัชระกวีศิลป และครอบครัว, จ.ส.อ.ขวัญชัย ทิมทอง–คุณปรณำ ขันธ์ดวง, คุณวิลัด
พอกพูน, คุณยำยแฮม (ม.สีวลี), คุณกัญญำรัตน์ เลิศธนำฉัตร, คุณฐิดำรินทร์
แสงรัตนเสฏฐ์, คุณสมมัก พรมรักษำ และครอบครัว - คุณณรงค์ พงษ์ภัคเดชำ
และครอบครัว, คุณสุมณี วัฒนำ
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รายละ ๗๕๐ บาท:
คุณอรศรี มรุตัณธ์,
รายละ ๕๐๐ บาท:
คุณอภิเษก วัฒนมงคล, คุณบ�ำเพ็ญ-อ�ำพรรณ น่ำบูรณะ,
คุณนภำวัณณ์ โรจน์วรุตย์, คุณวสวรรธน์ สิชำปกรณ์รัช, คุณขวัญสิริ บุรหำญ,
คุณกชกร เปลี่ยนแก้ว, คุณสมบูรณ์ นุกูลอุดมพำนิชย์และครอบครัว, ผ.อ.นิคม
หน่อเต็ม, คุณวรงค์ งิ้วเรือง และครอบครัว, แม่ทองปำน ปำนสมบุญ, คุณธิติน.ส.ปณิชำ อัธยำจิรกูล, ญำติธรรมซอย ๙
รายละ ๔๐๐ บาท:
คุณสนธยำ พูลประโยชน์-คุณสมำน สุขสัมพันธ์
รายละ ๒๕๐ บาท:
คุณหนุ่ม-ด.ญ.พัชภรณ์ แจ่มใส, คุณจิรำวรรณ จั่วกลำง,
คุณอ�ำนำจ ชัยบุญ, คุณบุญช่วย ฟักเพ็ชร, คุณเกษมศรี สังข์ศลิ ป์ไชย และครอบครัว,
คุณสมศักดิ์ นุชแดง, คุณสุกัญญำ ทองสวัสดิ์ และคุณสมศรี แย้มพรำย, คุณ
ฉวีวรรณ ยุวมิตร, ญำติธรรมซอย ๑ นิมิตใหม่
สายบุญ อาจารย์วัฒนา วังบุญ (๓,๗๐๐ บาท)
รายละ ๑,๐๐๐ บาท: คุณทองสุข-คุณสนุ่น ศุภปัญญำพงศ์,
รายละ ๕๐๐ บาท:
คุณวัฒนำ วังบุญ และครอบครัว, คุณจิตรำ จันทร์ศรี
รายละ ๒๘๐ บาท:
นักเรียน มัธยมศึกษำ ๓/๑ ปี ๒๕๕๘
รายละ ๒๕๐ บาท:
คุณคุณภำคภูมิ ฉิมพำลี, คุณกมลทิพย์ อยู่พงษ์ไพบูลย์,
คุณสุชัย อ่อนศรี, คุณเพ็ญนภำ เมฆพัฒน์, คุณนิพนธ์-คุณเสำวนีย์-พญ.อลิสำคุณจิดำภำ จิรกำรพงษ์
ปัจจัยร่วมท�าบุญอุปสมบท ๓,๐๐๐ บาท
ด้วยผู้จะอุปสมบทป่วยกะทันหัน ต้องเข้ำรับกำรรักษำเข้ำโรงพยำบำลฯ
จึงได้ขออนุญำตสมทบพิมพ์หนังสือ
คุณจรัญฯ ซอย ๑๕ นิมิตใหม่
๑,๐๐๐ บำท
คุณกรองกำญจน์ พร้อมพงษ์
๑,๐๐๐ บำท
คุณพรรณศิริ พิทักษ์วงษ์
๕๐๐ บำท
คุณวิเชียร ปิยะวรำกร และครอบครัว
๕๐๐ บำท
หนังสือเล่ม ๒๑-๒๒-๒๓ ได้นำ� มอบให้หอ้ งสมุด กศน. เรือนจ�ำทัว่ ประเทศ ห้อง
สมุดกทม.รวม ๑,๒๐๐ แห่ง และมีแจกทีห่ ำ้ งหนังสือกว่ำ ๔๐๐ แห่งทัว่ ประเทศด้วยฯ
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