
เพ่ือความพ้นทุกข์ในปัจจุบัน

สัจธรรม

หลวงตาณรงค์ศักด์ิ ขีณาลโย
ไม่มีจิต  ไม่มีอวิชชา  ไม่มีตัวเรา
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ภาพธรรม คําธรรม นําให้แจ้ง 

“สัจธรรม” 

หนังสือ

รู้ต้น รู้กลาง รู้ปลาย             รู้อริยสัจ                   รู้จักอวิชชา               รู้จักจิตดั้งเดิม          รู้แจ้ง ในสัจธรรม
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สารบัญ

เรียงร้อย 
ภาพธรรม คําธรรม 

ส่งต่อธรรมแท้จากใจ “สัจธรรม” 
๓

ทุกข ์    ตัวตน ตัวเรา ผู้ยึด     แอบแฝง     หลง     ตาย     รู้   

บทสวด คําอธิษฐาน คําขอขมา คําแผ่เมตตา

สัจธรรมแท้จากใจ “พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า” 
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ส่งต่อธรรมแท้จากใจ 

 “สัจธรรม” 

หลวงตาณรงค์ศักดิ ์ขีณาลโย 

เมษายน ๒๕๖๓



 ๔

จิตจิต เดิ มแท ้ เ ป็นธาตุ รู ้
(วิญญาณธาตุ)  ทีเ่ป็น  

วิสังขาร... อสังขตธาต.ุ..  

อสังขตธรรม... สุญญตา  

เป็นความว่างเหมือนกับความว่างอันไม่มี
ขอบเขตในธรรมชาติ หรือ ในจักรวาล  

แต่ความว่างในธรรมชาต ิไม่มีความรู ้ 

ส่วน ธาตุรู้ ซึง่เป็นจิต หรือ ใจดั้งเดิมแท ้

เป็นธาตุว่างที่มีความรู้ รู้ออกมาเองจากใจ 

โดยไม่คิด ไม่ปรุงแต่ง จึงปรุงแต่งยึดถือ 

ไม่ได้ พยายามปล่อยวางไม่ได้ ปรุงแต่ง
ทําให้เป็นรู้โดยไม่คิด น่ิง เฉย ไม่ได ้ (ไม่ใช่
ความรู้ทีเ่ป็นสัญญา หรือ ปญัญา ซึง่เป็น 

สังขาร ไม่ใช่ความรู้สึกว่าง ซึ่งเป็นเวทนา 
และ ไม่ใช่ความว่างทีป่รุงแต่ง หรือ มโน 

เอาเอง) 

ไม่มีรูปลักษณ ์หรือ กิริยา อาการใด จึงไม่มี
ความรู้สึกสุข ทุกข์ ผ่องใส เศร้าหมอง 
สว่าง มืด สงบ เงียบ สงัด น่ิง เฉย  

ความรู้สึกว่างเปล่า ซึง่เป็นเวทนาในขันธ์ห้า  

ไม่ใช่สังขาร จึงไม่อาจคิด นึก ตรึก ตรอง 
ปรุงแต่ง หรือ แสดงอาการ หรือ  

แสดงอารมณ์ต่างๆ ซึง่เป็น สัญญา สังขาร 
ในขันธ์ห้า และ ไม่ใช ่วิญญาณขันธ ์ที ่
เกิดดับรับรู้ตามทวาร 

เมื่อ วิญญาณธาตุ มารวมกับธาตุ ดิน น้ํา 
ลม ไฟ  อากาศ (ความว่าง) เกิดเป็นขันธ์ห้า 
ได้แก ่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ซึง่เป็นสังขารเกิดดับ ไม่เทีย่ง เป็นอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา แต ่วิญญาณธาต ุ 

เป็นความรู้ทีเ่ป็นความว่าง จึงไม่เกิดดับไป
ตามขันธ์ห้า 

ดังน้ัน วิญญาณธาตุ แม้จะรวมกับ 

ธาตุอื่นๆ เป็นขันธ์ห้า แต่ต่างหากจาก 

ขันธ์ห้า และ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์ทีเ่กิดดับ
รับรู้ตามทวาร  
  

วิญญาณธาตุ ไม่เกิดดับไปตามรูปนาม 

ขันธ์ห้า แล้วทํางานร่วมกับขันธ์ห้า  
โดยเฉพาะกับ วิญญาณขันธ์ อย่างไร?  

หรือ วิญญาณธาต ุ กับ วิญญาณขันธ ์

มีหน้าทีต่ามธรรมชาติแตกต่างกันอย่างไร? 

‣ ธาตุดิน ทําหน้าทีเ่ป็นโครงสร้าง 
ของร่างกาย และอวัยวะที่เป็นของแข็ง 
ทําหน้าที่ตามธรรมชาติแตกต่างกันไป
ตามอวัยวะต่างๆ  

ไม่มีการยึดถือ หรือ ยึดถือไม่ได้ ไม่เทีย่ง ไม่คงที ่

‣ ธาตุน้ํา ทําหน้าที่เป็นน้ําเลือด น้ําลาย 

น้ําไขมัน น้ําเหงื่อ น้ําปสัสาวะ เป็นต้น 

ไม่มีการยึดถือ หรือ ยึดถือไม่ได้ ไม่เทีย่ง ไม่คงที ่

‣ ธาตุลม ทําหน้าทีเ่ป็นลมหายใจ ลมตด 

ลมเรอ ลมในท้อง ลมในไส้ เป็นต้น  

ไม่มีการยึดถือ หรือ ยึดถือไม่ได้ ไม่เทีย่ง ไม่คงที ่

‣ ธาตุไฟ ทําหน้าทีใ่ห้เกิดความร้อน  

ความอบอุ่น เผาผลาญอาหารให้เกิด
พลังงาน เป็นต้น  

ไม่มีการยึดถือ หรือ ยึดถือไม่ได้ ไม่เทีย่ง ไม่คงที ่

‣ ธาตุอากาศ (ความว่าง) เป็นช่องว่าง  
เพื่อให้ส่ิงต่างๆ มีการเคลื่อนไหวได ้ 

ไม่มีการยึดถือ หรือ ยึดถือไม่ได้ ไม่เทีย่ง ไม่คงที ่



 ๕

เมื่อม ีวิญญาณธาต ุเข้าผสมร่างกายน้ัน 

จึงเกิดเป็นนาม คือ เวทนา (ความรู้สึก) 

สัญญา (ความจํา) สังขาร (ความคิด  

ความปรุงแต่ง อารมณ์ต่างๆ) วิญญาณ  

(การรับรู้ตามทวาร) 

‣ เวทนา ทําหน้าทีเ่ป็นความรู้สึก  

ตามธรรมชาติไม่มีหน้าทีย่ึดถือ หรือ ยึดถือไม่ได้ 
ไม่เทีย่ง ไม่คงที ่ 

‣ สัญญา ทําหน้าทีเ่ป็นความจํา  
ตามธรรมชาติไม่มีหน้าทีย่ึดถือ หรือ ยึดถือไม่ได้ 
ไม่เทีย่ง ไม่คงที ่

‣ สังขาร ทําหน้าทีค่ิด นึก ตรึกตรอง  
ปรุงแต่ง แสดงอาการ หรือ อารมณ์
ต่างๆ  

ตามธรรมชาติไม่มีหน้าทีย่ึดถือ หรือ ยึดถือไม่ได้ 
ไม่เทีย่ง ไม่คงที ่

‣ วิญญาณ ทําหน้าทีร่ับรู้ตามทวาร  
ตามธรรมชาติไม่มีหน้าทีย่ึดถือ หรือ ยึดถือไม่ได้ 
ไม่เทีย่ง ไม่คงที ่

จะเห็นได้ว่า ธาตุ ขันธ์ (รูป-นาม หรือ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) และ 

อายตนะภายใน (ประตูตา หู จมูก ลิน้ กาย 

ใจ) เขาทําหน้าที่ตามธรรมชาติของเขา
เท่าน้ัน ไม่มีการยึด  

ดังน้ัน ขันธ์ห้า ได้แก ่ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ซึง่เกิดจากธาตุต่าง ๆ  

มาผสมปรุงแต่งขึน้มา จึงไม่ได้เป็น อวิชชา 
และ นิพพาน 

ส่วนทีเ่ป็น อวิชชา คือ ความไม่รู ้ 
หลงยึดจิต เป็นตัวเรา เป็นของเรา  
มีมาตั้งแต่กําเนิดจิตขึน้มาในธรรมชาต ิ 

แต่แม้จะยังหลงยึดจิตดั้งเดิมเป็นตัวเรา  
เป็นของเรา ซึง่ยังเป็นอวิชชาอยู่ก็ตาม 

แต่ธรรมชาติของ จิตดั้งเดิม ก็คง 
เป็นธรรมชาติทีเ่ป็นวิสังขาร อสังขตธาต ุ 

สุญญตาธาตุ . . . ซึ่ ง เ ป็นธรรม หรื อ 

ธรรมชาติทีไ่ม่เปลีย่นแปลงตลอดกาล  

เป็นความว่าง... ไม่มีตัว ไม่เป็นสัตว ์บุคคล 

ตัวตน เรา เขา เป็นหญิง เป็นชาย เป็นน่ัน 

เป็นน่ี   

ความไม่รู ้(อวิชชา) ใน “สัจธรรม”  

ความจริงดังกล่าว จึงไม่เห็นว่า 
ความเป็นสัตว ์บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง 
ชาย เป็นน่ัน เป็นน่ี เป็นเพียงสมมต ิ 

เป็นสังขารปรุงแต่ง มีอยู่ เป็นอยู่ชั่วคราว 
เกิดขึน้แล้ว มีความไม่เทีย่ง มีความเส่ือม  

มีความดับไปเป็นธรรมดา  และ  
สังขารทั้งหมด ไม่มีอยู่ในจิตดั้งเดิม  

ซึง่เป็น วิสังขาร เป็นสุญญตา       

เมื่อม ีอวิชชา คือ ความไม่รู้สัจธรรม  

มีอยู่ในจิต ก็ต้องเอาธรรมมาอบรมจิต  

ให้เกิด วิชชา เป็นความรู้แจ้งขึน้มา  

ธรรมทีนํ่ามาอบรมจิต เพื่อให้จิตได้รู้ 
ความจริง ได้แก ่ 

การสัมพันธ์กันระหว่ างธาตุ ขันธ์ห้ า  
อายตนะ 

ป ฏิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔ 



 ๖

ส ติปัฏฐาน ๔ คือ มีสติ ปัญญา
พิจารณาให้รู้เห็นสัจธรรม ความจริงของ
กายในกาย  เวทนาในเวทนา จิตในจิต 

ธรรมในธรรม เพื่อให้รู้เห็นสัจธรรม 

ความจริงด้วยใจว่า ทั้งหมดน้ันเป็นอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ไม่มีสาระแก่นสารเป็นตัว
เป็นตนให้ยึดมั่นถือมั่นได้ ซึ่งตัวเราก็ไม่ม ี 

จิต หรือใจดั้งเดิมแท้ก็ไม่มีตัว  
เป็นความว่าง (ว่างเปล่าจากสัตว ์บุคคล  

ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ความเป็นน่ัน 

ความเป็นน่ี) 

โ พชฌงค์ ๗ ซึ่งเป็นเครื่องส่งเสริม
สนับสนุนให้ตรัสรู้ตาม ได้แก.่..  

สติสัมโพชฌงค์, ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ์

(ธรรมะวิจัย), วิริยสัมโพชฌงค์  
(ความเพียร), ปีติสัมโพชฌงค,์  

ปสัสัทธิสัมโพชฌงค์, สมาธิสัมโพชฌงค์, 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อย่างต่อเน่ือง 
ไม่ขาดสาย 

พ ละ ๕ อินทรีย์ ๕ ได้แก ่ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ ปญัญา ซึง่เป็นกําลัง 

อิ ทธิบาท ๔ ได้แก ่ฉันทะ (ความสนใจ) 

วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (เอาใจใส่) วิมังสา 
(วิเคราะห์เหตุผล รู้เหตุแห่งความเส่ือม คือ 

ขาดสติ สมาธิ ปญัญา ศรัทธา ความเพียร 
รู้เหตุแห่งความเจริญ รู้สัจธรรม รู้อริยสัจ 

หรือ ปฏิจจสมุปบาท) อย่างต่อเน่ือง 
ไม่ขาดสาย  

ม รรค ๘  ได้แก ่

‣ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นทีถู่กต้อง หมายถึง 
ความรู้ในอริยสัจ ๔ 

‣ สัมมาสังกัปปะ ความคิดทีถู่กต้อง  
หมายถึง ความคิดในการออกจากกาม 

ความไม่พยาบาท และการไม่เบียดเบียน 

‣ สัมมาวาจา วาจาทีถู่กต้อง หมายถึง  
การเว้นจากการพูดเท็จ หยาบคาย  

ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ 

‣ สัมมากัมมันตะ การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
หมายถึง เจตนาละเว้นจากการฆ่า 
โจรกรรม และการประพฤติผิดในกาม 

‣ สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง 
หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพ  

การละเว้นจากอาชีพฆ่าสัตว ์ 
อาชีพทีเ่บียดเบียนผู้อื่น 

‣ สัมมาวายามะ ความเพียรที่ถูกต้อง 
หมายถึง สัมมัปปธาน ๔ 

‣ สัมมาสติ การมีสติที่ถูกต้อง หมายถึง 
สติปฏัฐาน ๔ 

‣ สัมมาสมาธ ิการมีสมาธิทีถู่กต้อง 

ม ีขันต ิ(ความอดทน อดกลั้น) ได้แก ่ 

กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ไม่คลุกคล ี

หมู่คณะ สํารวมอินทรีย ์ (ตา หู จมูก ลิน้ 

กาย ใจ) ไม่เอาเรื่องโลกๆ มาสู่ใจ  

ทําความเพียรให้มาก ให้มีสติ สมาธ ิ

ปญัญา ศรัทธา ความเพียร อย่างต่อเน่ือง
ไม่ขาดสาย  



 ๗

สั มมัปปธาน คือ ความเพียรชอบ  

๔ ประการ ได้แก ่

๑.  สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาปอกุศล
ทีย่ังไม่เกิดขึน้ มิให้เกิดขึน้ 

๒. ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศล 

ทีเ่กิดขึน้แล้ว มิให้เกิดขึน้อีกต่อไป 

๓. ภาวนาปธาน เพียรอบรมเจริญ 

กุศลธรรมทีย่ังไม่เกิดขึน้ ให้เกิดมีขึน้ 

๔.  อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรม
ที่ เกิดขึ้นแล้ว ให้ตั้งมั่นเจริญงอกงาม
ไพบูลย ์

ธรรมทีก่ล่าวมาทั้งหมดจะเป็นส่ิงช่วย 

ให้รู้แจ้งจากใจในสัจธรรม จาก อวิชชา 
เป็นความไม่รู ้  กลายเป็น วิชชา ความรู้แจ้ง
จากใจขึน้มาว่า ทุกสรรพส่ิงไม่มีอะไรทีม่ ี

ตัวตน เป็นแก่นสารสาระให้ยึดมั่นถือมั่นได้ 
ไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่น (สัพเพ ธัมมา  
นาลัง อภินิเวสายะ) 

ความรู้สึกว่า จิตมีตัว หรือ มีตัวจิต  

จะเปรียบเหมือนกับเวลากลางวันเดินไปที่
ตรงน้ันได้ แต่พอเวลากลางคืนไม่กล้าเดิน
ไปทีต่รงน้ัน เพราะรู้สึกว่ามีตัวผ ี 

แต่ความจริงตรงบริเวณน้ันไม่มีตัวผีอยู่เลย  

แต่หลงคิดปรุงแต่งว่ามีตัวผีจึงเกิด 

ความกลัว เป็นทุกข์  

ทํานองเดียวกัน จิต หรือ ใจ หรือ ธาตุรู้
เดิมแท้ ไม่มีตัว ผู้ยึดจิต ก็ไม่มีตัว ความรู้ ก็
ไม่มีตัวและรู้ออกมาจากใจที่เป็นความว่าง 
ไม่มีตัว  

แต่เมื่อมี อวิชชา คือ ความไม่รู ้หรือ  

ความโง่เขลา ก็จะหลงยึดจิตว่าเป็นตัวเรา 
หรือ เป็นของเรา 

จิต เป็นความไม่มีอะไรให้ยึดถือได ้ 

ผู้ยึดก็ไม่มีตัว แต่หลงปรุงแต่ง
เป็นตัวเรา เป็นของเรา เหมือนกับบริเวณ
น้ันไม่มีอะไร (ไม่มีผี) แต่เพราะความไม่รู ้
หรือ ความเขลา ก็หลงปรุงแต่งผีเป็นตัวตน
ขึน้มา ในท่ามกลางความไม่มีอะไร หรือ  

ในท่ามกลางความว่าง จึงหลงมีตัวเรา 

กลัวผี เป็นความทุกข ์

ถ้าไม่หลงปรุงแต่งมีตัวเรา ก็จะไม่มีตัวเรา
กลัวผี ซึง่เป็นความทุกข ์เช่นเดียวกัน  

จิตดั้งเดิม... ไม่มีตัว เป็นความว่าง แต่หลง
ปรุงแต่งม ีตัวจิต ขึน้มาให้ยึดถือได ้จึงหลง
ยึดถือจิตเป็นตัวเรา เป็นของเรา  

ความปรุงแต่งยึดถือจิตดั้งเดิมแท ้ 

เป็นตัวเรา เป็นของเรา ซึง่เป็น อวิชชา  
เป็นเพียงสังขารปรุงแต่ง เกิดดับอยู่ใน 

จิตดั้งเดิมแท ้ซึง่เป็น วิสังขาร  
เป็นธรรมชาติว่างเปล่าจากตัวตน  

ว่างเปล่าจากความปรุงแต่ง ไม่เกิดดับ  

อยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้เป็นเน้ือเดียวกัน  

ถ้ารวมเป็นเน้ือเดียวกัน จะแยก อวิชชา 
ออกจากจิตเดิมแท้ไม่ได ้

ดังน้ัน อวิชชา จึงดับไปได้ โดยจะเหลือแต่
จิตเดิมแท้บริสุทธิ์ (นิพพาน) ไม่เกิดดับ 

ว่างเปล่าจากตัวจิต ว่างเปล่าจากสังขาร 
ทีย่ึดถือเป็นตัวเรา เป็นของเรา  



 ๘

ดังน้ัน ขณะจิตใดเกิดปญัญาวิมุตต ิ

สว่างขึ้นที่ใจแล้ว ความหลง ความเขลา 
ความมืดบอด ความไม่รู ้ ความโง่  
ซึง่เป็น อวิชชา ก็จะดับไป 

เปรียบเหมือนความสว่างเกิดขึน้ทีใ่จ 

เพียงขณะจิตเดียว ความมืดบอดก็หายไป 

ฉะน้ัน 

ความจริงตัวตนของเราก็ไม่มีมาแต่แรกแล้ว  
ส่วนจิตเดิมแท้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือได้  

แต่เพราะความไม่รู ้ หรือ ความโง่ จึงหลง
ยึดถือจิตดั้งเดิมแท้ที่ไม่มีอะไร เป็นตัวเรา 
เป็นของเรา จึงหลงมีตัวเรา มาตั้งแต ่

ชาติแรก 

  

เมื่อหายโง่ (อวิชชาดับ) เพราะรู้แจ้งขึน้ทีใ่จ
ว่า มีเพียงจิตเดิมแท้ ซึง่เป็นวิญญาณธาตุ 
(ธาตุรู้) ที่ว่างเปล่าจากสังขาร ไม่มีตัวจิต 

และ ไม่มีตัวเรา ไม่มีส่ิงทีจ่ะให้ยึดมั่น 

ถือมั่นได ้ทั้งตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่น 

ก็ไม่มี จึงไม่มีผู้มีกิเลสและผู้ทุกข์ เรียกว่า 
นิพพาน 

ดังน้ัน....ถ้ามีจิต (มีส่ิงทีย่ึดถือได)้  

ก็มีอวิชชา ไม่มีจิต ไม่มีอวิชชา  

กล่าวได้ว่า “นิพพาน” เพราะหายโง่ 
เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน เพราะรู้แจ้งว่า 
แท้จริงไม่มีตัวจิต ไม่มีตัวเรา ไม่มีของเรา  

ดังน้ัน จึงไม่ได้มีตัวเราไปถึง ไปได้นิพพาน
มาเป็นของเราแต่อย่างใด  

มีเพียงจิตหน่ึง (เอโกธัมโม) เรียกว่า 
“พุทธะ”  

ไม่ได้หมายถึงรูปกายของพระพุทธเจ้า  
แต่หมายถึง เป็น “ผู้รู”้ รู้แจ้ง รู้ส้ินยึด  

รู้ส้ินหลง เพราะรู้สัจธรรม รู้อริยสัจ  

“ผู้ตื่น” ตื่นจากความหลับใหล หมายถึง 
อวิชชา ซึง่เป็นความหลงมายาวนานตั้งแต่
ชาติแรก  

“ผู้เบิกบาน” เพราะส้ินยึด จึงส้ินกิเลส  

ส้ินความเศร้าหมอง  

พ้นทุกข ์ นิพพาน เป็นธรรมธาต ุ เป็นธาตุรู้
บริสุทธิ ์เป็นอมตธาต ุอมตธรรม ไม่เกิดดับ
ตลอดกาล  

“สัจธรรม” ความจริง คือ ไม่มีจิต  

ไม่มีอวิชชา ไม่มีตัวเรา  

สังโยชน์ทั้งสิบตัว จนถึงตัวที ่ ๘, ๙, ๑๐ 

คือ มานะ ฟุ้งซ่าน อวิชชา ล้วนเกิดจาก 

อวิชชา ความโง่เขลา ไม่รู้สัจธรรมเป็นเหต ุ

ต่อเมื่อรู้แจ้งสัจธรรม (วิชชา) ว่า “ความจริง
ไม่มีจิต ไม่มีอวิชชา ไม่มีตัวเรา 
มาตั้งแต่แรก” จึงหายโง่ (อวิชชาดับ) 

"อวิชชา" ดับไปเพราะหายโง ่  
หายโง่ก็เพราะรู้แจ้ง “สัจธรรม” 

จึงต้องใช้ "ธรรม" อบรมจิตให้รู้แจ้ง
สัจธรรม “อวิชชา” จึงจะดับ 

ความจริงของสัจธรรม “จิต” น้ันเอง 
เขาเป็นธรรมอยู่แล้ว เพราะเขาเป็น 

อสังขตธรรม สุญญตาธรรมมาตั้งแต่แรก 



 ๙

ซึง่ไม่มีตัวจิต ไม่มีตัวเรา ไม่มีอวิชชา  
ไม่มีวิชชา ไม่มีผู้โง่ ไม่มีผู้ฉลาด ไม่มีผู้ยึด 

ไม่มีผู้ปล่อยวาง ไม่มีผู้สุข ไม่มีผู้ทุกข์  
ไม่มีผู้นิพพาน 

แต่เพราะความไม่รู้ ความเขลา ความโง ่
ความมืดบอด... ซึ่งภาษาสมมติเรียกว่า 
อวิชชา จึงมีความเห็นผิด หลงผิดไปจาก
สัจธรรมความจริง จึงต้องเอาธรรม 

มาอบรมจิต ให้หายโง่ 

ดังน้ัน การปฏิบัติธรรม จึงไม่ใช ่

การพยายามเอาตัวเรา ไปดับความเป็น 

ตัวเรา เพื่อให้ส้ินความเป็นตัวเรา     

หรือ พยายามเอาตัวเราไปดับอวิชชา  
กิเลส ตัณหา อุปาทาน 

เพราะ อยากได้ อยากถึง อยากเป็น  

อยากบรรลุนิพพาน แล้วตัวเราจะบรรลุ
นิพพาน อย่างน้ีก็จะยิง่เป็น อวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน และ ความทุกข์มากยิง่ขึน้ 

“อวิชชาดับ ก็ส้ินยึด ส้ินยึด ก็ส้ินกิเลส  

ส้ินทุกข์ใจ” 

“สัจธรรม” ความจริงทุกสรรพส่ิงไม่อาจ
ยึดถือได้จริงเพราะทุกสรรพส่ิงเป็นอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา 

ทุกสรรพส่ิงรวมทั้งสังขาร และ วิสังขาร 
แต ่“สังขาร” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ส่วน “วิสังขาร” เป็น อนัตตา หรือ  

สุญญตา 

ส่ิงทีถู่กยึดถือก็ไม่ใช่ของจริง ผู้ยึดถือ 

ก็ไม่ใช่ของจริง เป็นส่ิงสมมติ 

“ส้ินยึด ก็ส้ินทุกข์ใจ (นิพพาน)” 

 กล่าวได้ว่า “นิพพาน เพราะหายโง่” 

เน่ืองจากรู้แจ้งในความจริงแห่ง “สัจธรรม” 

ว่า ไม่มีจิต ไม่มีอวิชชา ไม่มีตัวเรา  



 ๑๐

ทุกข ์   ตัวตน ตัวเรา ผู้ยึด    แอบแฝง    หลง    ตาย    รู้     

ธรรมชาติ พาเพลิน เจริญธรรม   

 ส้ินยึด    ปล่อยวาง    ใจ    อวิชชา    ธาตุรู้    ธรรม    นิพพาน

เรียงร้อย

ยํ้าให้ทํา  คําซํ้าๆ  พรํ่าสอนไป

“ภาพธรรม คําธรรม” 

  ข้าวของ มองให้เห็น ก็เป็นธรรม 



 ๑๑

อกิริยาจิต คือ ทีสุ่ดแห่งทุกข ์

พ้นจากสังขารทั้งปวง 

ไม่มีผู้มา  ไม่มีผู้ไป  

ไปต่อก็ไม่ใช ่ 

ถอยกลับก็ไม่ใช่ หยุดอยู่ก็ไม่ใช่  

ทั้งไม่ใช่ผู้ไปต่อ หรือ ส่ิงทีไ่ปต่อ  

ไม่ใช่ผู้ถอยหลังกลับ หรือ ส่ิงทีถ่อยกลับ  

ไม่ใช่ผู้หยุดอยู่ หรือ ส่ิงทีห่ยุดอยู ่ 

น่ันแหละ คือ ทีสุ่ดแห่งทุกข ์

ความพ้นทุกข์อยู่ตรงทีพ่้นไป
จากตัวเราผู้อยากพ้นทุกข์ 

ถ้าเจ้าอยากพ
้นทุกข์  

เจ้าย่อมไม่พ
้นทุกข์

คือ จุดเริม่ต้น คือ ความไม่มีอะไร 

อ ย่าหนีทุกข ์ 

อย่าโหยหาความสุข 

อดีต…เหมือนความฝนั 

ปจัจุบัน…อยู่กับความจริงทีว่่า 

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดขึน้เป็นธรรมดา 

ส่ิงน้ันย่อมดับไปเป็นธรรมดา 

ไม่ยึด ก็ไม่ต้องวาง  
น่ีแหละความเป็นกลาง 

ร้อยรัดผูกมัด  

ยิง่อยาก

 ยิง่ยึด  

ยิง่ทุกข์

สูงสุด 



 ๑๒

ก ายและจิต 

มันเป็นอย่างไร ในปจัจุบันขณะ  
มันก็ต้องเป็นอย่างทีม่ันเป็น  

ไม่มีตัวตนของเรา ไปเป็นอะไรกับมัน 

ความทุกข์ก็ไม่มี  
ความทุกข์มี เพราะตัวตนของเรา 
ไม่อยากให้เป็นอย่างน้ี  

แต่อยากให้เป็นอย่างน้ัน  

พอเป็นอย่างน้ัน  

ก็อยากให้เป็นอย่างน้ี 

อยากจึงทุกข์ แค่หยุดก็สงบ 

การพ้นทุกข์ พ้นทีไ่ม่มีผู้พ้น

ถ้ารู้ตั้งอยู่ก็หลงแล้ว

ความพ้นทุกข์อยู่ตรงทีพ่้นไป
จากตัวเราผู้อยากพ้นทุกข์ 

๑๑

๑๑

๑๑

ความรู้สุดท้ายว่า ส้ินสุดแล้ว 
พ้นกิริยาจิต  

พ้นจากทุกข ์สมุทัย นิโรธ มรรค

แค่เลิกทํา  แต่ไม่เลิกเอา  
ก็หลงมีเราอยู่

เอาตัวเราไปรู้ตัวเรา มันก็หลง

๑๑



 ๑๓

ความไม่ยึดถือ 

     เพราะรู้จักกระบวนการทํางานของธาตุขันธ์ 
แม้แต่ความคิด ความรู้สึก 

ว่าเป็นเรา เป็นตัวเรา เป็นตัวตนของเรา 
ทีสุ่ดก็แตกดับไป  ตัวตนไม่ม ี

ไม่มีตัวตนของผู้ยึดถือทีแ่ท้จริง จึงไม่ต้องมีใครไปหาอุบายปล่อยวาง 
ไม่มีตัวตนผู้ยึดถือ ไม่มีตัวตนผู้ปล่อยวาง น่ีแหละความลับของธรรมชาติ 

ให้สังเกตความไม่มีผู้ยึดถือ หรือ ไม่มีผู้ไม่ยึดถือไปเรื่อยๆ  

ทีสํ่าคัญปล่อยวางความคิด ความรู้สึกว่า  
เรารู้ เราเห็น เรารู้แจ้ง เราเป็นอะไร ให้หมดตลอดเวลา  

ไม่มีใคร ไม่มีเรา ตัวเราเป็นอะไร  
มีแต่ธรรมชาติ คือส่ิงเกิดดับเป็นธรรมดา  
ไม่มีเรา ตัวเรา ของเราในธรรมชาติน้ีเลย 

ส้ิน       
สังโยชน ์ 
เพราะ 
ส้ินตัวตน

ไม่ยึด...   



 ๑๔

มีอะไรให้ยึดถือ 

เป็นตัวเป็นตน 

ได้บ้างเล่า

ไม่สําคัญผิดว่ามีตน มีเรา 
มีตัวตนของเรา กไ็ม่มีตัวตน

ของ “ผู้ยึดมั่นถือมั่น” 

สมมติมีอยู่  
แตไ่ม่มีตัวตน 

ของผู้ยึดถือสมมติ 

ทีสุ่ดแล้วไม่มีอะไรหายไป
นอกจากความยึดถือ 

ไม่มีตัวตนของผู้ทุกข์ทีแ่ท้จริง
และไม่มีตัวตนของผู้พ้นทุกข์
ทีแ่ท้จริง 

แค่รู้ตัวเรา  
ไม่ได้เป็นตัวเราทีถู่กรู้ 

ไม่มีผู้หลง  
ไม่มีตัวตน  

ก็ไม่มีผู้ทุกข์

มันไม่จบตัวเรา 
แต่มันจะเอา  
ตัวเราไปจบ 

ไม่มีเราเป็นอะไร  
ไม่มีอะไรเป็นเรา  
มันพ้นจาก 

สมมติและวิมุตติ 

ก่อนมีตัวตน ก็ไม่มีตัวตนมาก่อน  

ก่อนมีคนอื่น ส่ิงอื่น  

ก็ไม่มีส่ิงเหล่าน้ันมาก่อน  

จึงต้องกลับคืนสู่ความไม่มีดังเดิม 

เห็น จิต ไม่ใช่ตัวตน  

ความดิน้รนแสวงหา 
จึงหยุดลง 

ไม่มีเรา จึงไร้ผู้ยึดถือ 

ไม่ใช่ตัวเรา เป็นผู้ไม่ยึดถืออะไรเลย 

แตกต่างกันดั่งฟ้ากับเหว 

⦿

⦿

⦿



 ๑๕

โจร คือ อวิชชา “อวิชชา คือ ตัวก”ู อยากได้นิพพาน จับคนร้ายได้มันก็ ต้องจับคาหนังคาเขา  

มันจะแสดงลักษณะอาการต่างๆ ให้เราเห็น ลักษณะทีจ่ะคอยไปเหลือบดูจิต ลักษณะเพ่งจ้อง  
ลักษณะคอยไปสังเกต ลักษณะทีจ่ะไปเอา ลักษณะทีจ่ะหาเหตุผลกับมัน น่ีคือ จับคนร้ายได้แล้ว 

มันม ีตัวเรา แอบแฝงอยู่ในใจ เช่น เราไม่ห่วงใย เราไม่กังวล เราปล่อยวางได้ทุกอย่าง เรา... 

แต่ความจริงแล้ว มันมีความหลงยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นเรา ตัวเรา หรือของเรา ซึง่เป็น อวิชชา ตัณหา อุปาทานอยู่ในใจ 

ถ้าตายตอนน้ีมันจะมีตัวตนของเราเหลือไปเกิดตามกรรม ส่วนใหญ่ก็ไปอบาย  

เพราะยังปล่อยใจไหลไปตามกิเลส หรือไปเกาะเกีย่ว ห่วงใย กังวล ยึดถืออะไร 



 ๑๖

ปฏิบัติธรรมต้องเห็น 

ตัวแอบทีซ่่อนเร้นอยู่ในใจ 

ไม่ได้แอบหมายอะไรไว้ 
ใจก็เป็นปกติสงบได้ในท่ามกลาง 

                จะไปทําอะไร ก็มีเบื้องหลัง 

แ อบแฝง อยากให้เรา หรือ 

ตัวเรา ไปได ้ไปเป็น  

ไปบรรลุอะไร มันเป็นกิเลส  

               หรือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน  

               ทําให้เกิดภพชาติ 
               และความทุกข์ทั้งมวล 

ความรู้สึก แอบแฝงซ่อนเร้น 

อยู่ในใจซึง่เป็น อวิชชา คือ  

มันมี "เรา" ทีอ่ยากจะหลุดพ้น 

มันมี "เรา" ทีอ่ยากจะพ้นทุกข์ 
มันมี "เรา" ทีอ่ยากจะนิพพาน 

พยายาม ตั้งใจ จงใจ เจตนา 
ให้เรามีส่วนได้ส่วนเสีย ไปได้อะไร  

ไปเป็นอะไร เป็นอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 

เป็นภพชาติเป็นทุกข ์



 ๑๗

เราหลงยึดถือ ขันธ์ห้า ซึง่เป็นของไม่เทีย่ง ต้องแก ่ต้องเจ็บ ต้องตาย เน่าเป่ือย ผุพัง สลายไป 

เป็นเรา เป็นตัวเรา เป็นตัวตนของเรา ทั้งๆ ทีเ่ห็นว่ามันไม่เทีย่ง ตําตาตําใจ 

จึงต้องมาฟงัให้เกิดความเข้าใจ และ พิจารณาตาม จนใจมัน จนด้วยใจ ของตัวเองว่า 

ความเปน็ตัวตน มันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่  ความหลง เท่าน้ันเอง 

ส้ินอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 

คือ ส้ินหลงยึดมั่นถือมั่นขันธ์ห้า 
ซึง่เป็นร่างกาย และ  

จิตใจว่าเป็นตัวตนเป็นเรา 
เป็นตัวเรา เป็นของเรา 

ซึง่เป็นความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) 

ก็ส้ินกิเลส พ้นทุกข ์(นิพพาน) 

หลง  ก็เป็นอาการ เป็นสภาวะ... ก็ไม่เทีย่ง 
มันจะหยุด หรือ มันจะหลง เราก็เพียรไปเรื่อย 

มันหลง.. ก็ไม่มี ตัวเรา ไปหลงกับมัน 

มันหยุด.. ก็ไม่มี ตัวเราไปพยายามทําหยุด 

และ ไม่มีตัวเราหลง มันเลยเป็น “หยุด” 

ฉะน้ัน... เมื่อไม่มีตัวเราไปหลง และ ไม่มีตัวเราไปทําหยุด 

มันก็เป็นความไม่ปรุงแต่ง 



 ๑๘

ตายก่อนตาย  
นิพพานอยู่ฟากตาย  

ไม่อยาก ไม่สงสัย  

ไม่ถามใคร ไม่ดิน้รนค้นหา 
ถ้ากลัวตาย ต้องเกิด-ตาย 

ให้เป็นทุกข์อีกต่อ ๆ ไป 

สัจธรรมความจริง
เปิดเผยตัวเองอยู่ตลอดเวลา
เกิดจากความไม่ม ี 

แล้วดับกลับไปสู่ความไม่ม ี 

ไม่ใช่เรา ตัวเรา ของเรา 

ถ้าไม่เห็น   

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ก็ยึดอยู่น่ันแหละ ยึดจนตาย 

ไม่เข้าใจ สัจธรรมความจริง 

ว่ามัน ยึดไม่ได้ มันต้องแก่  
ต้องเจ็บ ต้องตาย ผุพังสลายไป 



 ๑๙

“ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ”  

ตัดใจขาดจากโลกไม่หวนคืนโลกอีก 

ไม่ห่วงขันธ์อีกต่อไป 

เวลาตายไม่เหลือตัวตน 

กระเด็นออกจากร่างน้ีไป  

เป็นการดับความเป็นตัวตนสนิท 

ไม่มีส่วนเหลือ  

เพือ่มาเปน็ครัง้สุดท้าย  

มาเกิดเปน็ครัง้สุดท้าย 

สุดท้ายแล้วไม่มีใครต้องทําอะไรเลย
ทุกส่ิงล้วนเกิดจากเหต ุ

เมื่อเหตุดับ มันก็ดับ 

ยึดจนตาย!!! 

ไม่เข้าใจ สัจธรรมความจริง 

ว่ามัน ยึดไม่ได ้

มันต้องแก ่ต้องเจ็บ ต้องตาย  

ผุพังสลายไป 

ใช้มันครัง้เดียวในชาติน้ี เปน็ชาติสุดท้าย   

ใช้หน้ีกรรม เป็นชาติสุดท้าย  

ไม่ต้องใช้อีกต่อไป  

เป็นโมฆะกรรมหมดส้ิน  

การเกิดมา เรียกได้ว่า  
เกิดเพือ่ส้ินสุด 

การเวียนว่ายตายเกิด 

ย
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๒๐

“รู”้ 
ทีเ่ป็นวิญญาณธาต ุเป็น “วิสังขาร” 

ส่วน “อวิชชา” ทีต่ิดมากับวิญญาณธาต ุเป็น “สังขาร” 

มาผสมกับธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ เกิดเป็นขันธ์ห้า แล้วหลงยึดถือขันธ์ห้า เป็นตัวตน เป็นเรา เป็นตัวเรา เป็นของเรา  
หรือ หลงยึดถือว่ามี “ตัวเรา” อยู่ในขันธ์ห้าเพราะหลงยึดถือ “วิญญาณธาตุ” ว่า เป็นเรา เป็นตัวเรา เป็นของเรา  

ความจริง ความเป็นตัวเราไม่มีอยู่จริง 

มีรู้ อยู่ในธาตุทั้ง ๔ มีอยู่ในขันธ์ทั้ง ๕ 

และมีรู้อยู่ในความว่างทั่วอนันตจักรวาล 

รู้ไม่ใช่ความว่าง รู้มีอยู่แต่ไร้ตัวตน  

เลิกหารู้ 

เกิดจาก มีเราอยู่ในรู้ 
ทุกครั้งทีรู่้อะไร มีเราอยู่ในรู้ 

รู้ “ความเป็นเรา” ทีป่นอยู่ในความรู้ 
เหลือแต่ความรู้ทีไ่ม่มี... “เรา” 

วาม 
ไม่บริสุทธิ์ค



๒๑

ทุกอย่าง แต่ไม่ยึดถือ
สักอย่าง พ้นทุกข์

รู้ แล้ว เห็นแล้ว  เข้าใจแล้ว รู้แจ้งถึงใจแล้ว 
ให้ปล่อยวางไปทั้งหมดตลอดเวลา  
ไม่ยึดถืออะไรไว้เลย  

แม้แต่ผู้รู้ทีเ่ปน็ความรู ้

รู้ เรา ไม่ใช่เรารู้  เห็นเรา ไม่ใช่เราเห็น

 เปน็วิสังขาร  

คิด เปน็สังขาร

รู้ ปจัจุบัน วางปจัจุบัน  

ไม่ยึดอดีต ไม่ยึดอนาคต 

วางหมด พ้นเหตุเกิด 

รู้ อยู่กับ ทุกปจัจุบันขณะ

รู้ ทีอ่อกมาจากอัตตา เปน็อวิชชา

รู้ แล้วติดเปน็สมมติ  รู้แล้วไม่ติดเปน็วิมุตต ิ 

รู้ คนอืน่ 

ไม่รู้ตัวเรา



๒๒

ผู้ รู้ไม่พูด ผู้พูดไม่รู้  
เพียรปฏิบัติให้รู้จริง 
เห็นจริง เป็นจริงทีใ่จ
แล้วจะส้ินสงสัย

อะไรรู้แล้ว เห็นแล้ว ก็วางไปให้หมด 

อะไรทีย่ังไม่รู้ ไม่เห็น อยากจะได้ ก็ให้วางไปให้หมด  

ไม่ว่าว่างจริง หรือ ว่างปลอม ก็วางไป  

รู้หมด ทิง้หมด เห็นหมด วางหมด แต่ไม่ใช่วางโดยไม่รู้ ไม่เห็น 

รู้ ส้ินสงสัย  

ไม่ต้องถามใครอีกต่อไป 

รู้ตื่น ตื่นจากความหลับใหล 

คือ ตื่นจากอวิชชา 

พระอริยเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้ 
หรือ อยู่กับผู้รู ้ 

หรือ รู้ด้วยความเป็นอุเบกขา  
คือ ส้ินยึด ส้ินผู้เสวย

รู้หน่ึงน้ันคือ รู้ในส่ิงทั้งปวง 
คือ รู้ว่าส่ิงทั้งปวงไม่ใช่รู้ 

จิตบริสุทธิ์ มีสภาพรู้เห็น 

เฉพาะปจัจุบันขณะเท่าน้ัน  

ทั้งไม่ยึดถือ และ ไม่ปล่อยวาง 



 ๒๓

การปฏิบัติไม่มีอะไรหรอก มีแต ่ส้ินยึด 

เห็นว่าทุกอย่างมันยึดไม่ได ้ 

ตัวเราผู้ไปยึด ตัวเราทีจ่ะไปได ้ไปเป็นอะไร 
สุดท้ายก็ต้องตายแตกดับ  

เน่าเปื่ อยผุพัง สลายไป ดับไปในทีสุ่ด 

การทีเ่ราไม่เข้าไปยึดถืออะไรสักอย่าง 
ยอมปล่อยให้มันผ่านไปหมด 

แสดงว่าเราได้พิจารณาแล้วว่า ยึดถือไม่ได้ 
ไม่มีใครบังอาจสอนใครได้ ถ้าใจเราไม่วาง 

ถ้าใจเราวางแล้ว ไม่ต้องมีใครสอน 

เรา รู้แก่ใจ เอง 

ส้ินยึด
ก็ส้ินหลงว่า มีตัวตน 

ส้ินหลงว่า มีตัวตน 

ก็ส้ินยึด 

ไม่หลงยึดถือ ก็พบใจ วิสังขาร 
หากยึดถือใจ ก็หลงเป็นอวิชชา 
ส้ินยึดถือทั้งสังขารและวิสังขาร 
คือ ธรรมชาติของจิตบริสุทธิ ์ 

นิพพาน 

ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต  

แม้ปจัจุบันก็ไม่รักษาอะไร 

ส้ิ นผู้เสวย ส้ินผู้ยึดมั่นถือมั่น 

กลายเป็นใจทีส่งบว่างเปล่า 
มีแต่ความสงบร่มเย็น 

ส้ินยึด
อดีต  

ปจัจุบัน  

อนาคต  

พ้นทุกข์ส้ินยึดถือ ก็ไม่ต้องวาง

 ทั้ง



๒๔

ทุกสรรพส่ิง รวมทั้งร่างกาย
จิตใจของเรา 

ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ไม่อาจยึดมั่นถือมั่น 

การปฏิบัติถูกต้องตามธรรม 

คําสอนพระพุทธเจ้า 
ต้องปล่อยวางขันธ์ห้า 

จะปฏิบัติด้วยกรรมวิธีใด ก็เพื่อปล่อยวาง

รรม คือ การปล่อยวางตัวเรา หรือ 

สังขารกาย (กายสังขาร) และ  
สังขารจิต (จิตตสังขาร) หรือ  

ส้ินหลงยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นตัวตนคงที ่ 
เป็นเรา เป็นตัวเรา  เป็นของเรา  

เมื่อใจรู้เห็นตามความเป็นจริงดังกล่าว 
ก็จะส้ินหลงยึดมั่นถือมั่นเอง  

เรียกว่า ปล่อยวาง 

ใจ ก็ยึดถือไม่ได้

ธ พยายามปล่อยวาง  
เพื่อให้ไปถึงความปล่อยวางขันธ์ห้า  

มันเท่ากับไม่ปล่อยวาง 
เหมือนแบกของหนักมา จนหนักอกหนักใจ  

จะมาถามหาว่าวางยังไง 
ผลของการวางจะเป็นยังไง  
มันเท่ากับไม่วางหรอก 

ไม่ใช่ว่าได้อะไรกลับไป 

แต่ที ่“แบก” มาน่ะ... วางหมดรึยัง!



๒๕

เห็นอะไร ๆ ก็เฉย  

เฉยน่ีแหละสังขารปรุงแต่ง 
ปล่อยวางไป 

ส่ิงทีม่ี ทีเ่ห็น ทีเ่ป็น ทีสั่มผัส 

รับรู้ได้ล้วนเป็นสังขาร  
ให้ปล่อยวาง 

เพราะหยุดจึงสงบ 

เพราะปล่อยวาง 

จึงว่างเปล่า 

เมื่อไม่ยึดถือ 

แล้วไยต้องปล่อยวาง 

ปล่อยวางผู้รู้ คือ  

การกลับคืนสู่  

ความไม่มีตัวตน 



๒๖

ใจแท้ๆ เป็นเพียงความว่าง  
ไม่มีตัวตน 

จึงไม่มี ตัวเราทุกข์ ตัวเราสุข  

ตัวเราทีอ่อกจากทุกข์  
ปล่อยวางตัวเรา  

ใจ พ้นทุกข์ได ้

ท่ามกลางความมี

ทัง้หมดรวมลงทีใ่จ  

กิเลส สุข ทุกข ์ผ่องใส  

เศร้าหมอง ก็อยู่ทีใ่จ  

ส้ินยึด นิพพาน ก็อยู่ทีใ่จ 

ใจ คือ ส่ิงทีม่ีแต่ความรู้  
แต่ไม่มีอะไรปรากฏ 

มันเป็นเหมือนกับความว่าง 

ความเงียบดังที่สุด รู้ทีใ่จ

ภาพทีเ่ห็น ไม่ใช่ตา 
ส่ิงทีถู่กรู้ ไม่ใช่ใจ



๒๗

จะใช้ความพยายามเพียงใด  

ก็ไม่อาจทําให้สังขาร 
กลายเป็นใจได้  

เพราะมันธรรมชาติคนละอย่างกัน 

ปฏิบัติ

ทีไ่หนอย่างไรก็ได้ แต่ปฏิบัติด้วย ปญัญา...ไม่ใช่ด้วยตัณหา 
ปฏิบัติเพื่อปล่อยวาง ไม่ใช่เพื่อยึดถือ  

ไม่ได้ใช้กําลังผลักดันให้มันเป็นไป 

แต่ให้ใช้ปญัญาเข้าใจ ไร้การกระทํา 

ยึด
ตรงไหน 

ก็ดับตรงน้ัน 

มันยึดทีใ่จ 

        ก็ดับทีใ่จ 

ใจ เป็นความว่างเปล่าจากตัวตน ไม่มีอะไรปรากฏ 

แต่มันมี ความรู้ อยู่ในตัวมันเอง โดยไม่ต้องพึง่พาขันธ์ห้า 
ไม่ต้องพึง่พาส่ิงใด มันรู้ว่ามีอะไรมาเกิดในมัน แล้วดับอยู่ในมัน... 

   รู้ว่ามีอะไรมาเกิดทีม่ัน และ ดับอยู่ทีม่ัน สุดท้าย...เป็น ใจทีไ่ด้แต่รู้ 



 ๒๘

มีจิต มอีวิชชา มีตัวตน  

มีผู้ยึด มีผู้พ้น 

ไม่มีจิต ไม่มีอวิชชา  
ไม่มีตัวตน ไม่มีผู้ยึด  

ไม่มีผู้พ้น 

ดับ อวิชชา 

ย่อมหมด 

คําถามเอง

ตัวเรา 
น่ันแหละคือ 

อวิชชา 

สัจธรรมความจริง 

อวิชชา คือ ความไม่รู้ 

หลงยึดจิตเป็นตัวเรา  
เป็นของเรา 

ไม่มีอวิชชา ไม่มีจิต  

ไม่มีตัวเรา 

อวิชชา เกิดจากความหลงคิดปรุงแต่ง   
ยึดถือ เป็นตัวเรา เป็นของเรา  
ถ้าไม่หลงคิดถึงก็ไม่มีอยู่จริง

แค่รู ้ 
ไม่มีตัวตน 

ตั้งรู้ รักษารู้  
รู้มีตัว มีตน  

เป็น อวิชชา

คือ  

ส่ิงเสมือนจริง 
แท้จริงไม่ได้มี 

อยู่จริง 

อวิชชา

ตัวตนของผู้ทุกข์ ตัวตนของ 
ผู้สุข ตัวเราผู้อยากออกจากทุกข์ 

เป็นตัวตนของอวิชชา  
อย่าไปหลงยึดถือ  

มันมาเป็นตัวเรา ของเรา 

รู้ไม่ทัน  

ขันธ์บังธรรม 

เพราะหลงยึดขันธ์เป็นตัวเรา  
เป็นของเรา เป็น อวิชชา  
ทีต่ิดมากับ จิตเดิมแท ้

ต้องทําลายขันธ์ (ส้ินยึดมั่นถือมั่น) 

ธรรม คือ ใจบริสุทธิ ์หรือ จิตบริสุทธิ ์
หรือ นิพพาน ก็จะปรากฏขึน้มาเอง 



 ๒๙

          ส่ิงหน่ึงทีไ่ม่ปรากฏตัวตน รูปลักษณ์  
ความเคลื่อนไหว เกิดดับเลย  

แต่มันเป็นส่ิงทีม่ีอยู่จริง  
มันมีรู ้ความสงบ ความว่างอย่างสันติ  
ไม่หิวกระหาย เพราะอิม่ในรสแห่งธรรม 

อย่างสมบูรณ์ในตัวมันเอง ไม่ต้องพึง่พิงจากส่ิงใด 

จึงไม่มีการแสวงหา 
แต่กลับไม่มีใคร หรือ ส่ิงใดจะไปถึงมันได้ 

แต่ก็มีคนโง่ (อวิชชา) 
ทีพ่ยายามจะไปเอามันมาเป็นของเราให้ได้ 

วิญญาณขันธ์ รู้ตามทวาร 
วิญญาณธาต ุ(ใจ) ทีไ่ม่มีอวิชชา 

คือ หายโง ่ส้ินยึดถือ 

เพราะรู้จักตัวของตัวเอง 
ว่าเป็นธรรมชาติทีไ่ม่ปรุงแต่ง 

ย่อมยึดถือไม่ได ้

จึงส้ินภพชาต ิ

ชาติน้ีเป็นชาติสุดท้าย 

ภพชาติหน้าใหม.่..ไม่ม ี

ส่ิง



๓๐

ถึงธาตุรู ้จะส้ินสงสัยไม่ถามใคร  
ถ้ายังสงสัย ไม่ถึงธาตุรู้  
เพราะธาตุรู้เป็น “พุทธะ”  

คือ รู้แจ้ง รู้ส้ินยึด รู้ส้ินหลง 
รู้ส้ินสงสัย ไม่ต้องถามใครอีกต่อไป  

รู้ตื่น ตื่นจากความหลับคือ อวิชชา  
รู้เบิกบาน เพราะส้ินยึด ส้ินตัวตน  

ส้ินกิเลส นิพพาน ธ าตุรู้ รู้ตัวเรา 
 ธาตุรู ้

ไม่มีเจ้าของ

ส่ิงใด ๆ ก็ตามทีถู่กรู้ได ้ 

ไม่ใช่ธาตุรู้

ใจมันเป็น ธาตุรู้  
เหมือนกับความว่างเปล่าของจักรวาล  

แต่ความว่างเปล่าของจักรวาล 

มันไม่มีความรู้  
มันเป็นธาตุอากาศ  

ส่วนใจเป็นธาตุรู้  
มันเป็นความว่างเหมือนกับ 

เป็นอวกาศน่ีแหละ  
แต่มันเป็นความว่างทีม่ีความรู ้ 

และมันก็รวมกับความว่างของจักรวาล 

ธาตุรู ้ไม่มีมายา

ไม่มีความเป็นตัวตนของเรา  
แม้เพียงน้อยหน่ึง นิดหน่ึง ปรมาณูหน่ึงธ
รรมชาติแท้ของธาตุรู้  



๓๑

“รู้” มันก็เลย “ไม่ทุกข์” เป็นรู ้ไม่ได้เป็นสังขาร 
ถ้าเป็น “สังขาร” เป็นทุกข์ทั้งส้ิน เพราะสังขารมันตกอยู่ใต้กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

พอไปเป็นสังขาร (ส่ิงทีถู่กรู้) มันจึงเป็นทุกข์ทันทีเลย 

“นิพพาน” ไม่ใช่มีตัวเราไปนิพพาน 

นิพพานเป็น “ธาตุรู้ทีไ่ม่มีตัวตน” จึงไม่มีความทุกข์ 

ขณะจิตใด เกิดปญัญาวิมุตติ รู้แจ้งแก่ใจ  

ในปจัจุบันขณะว่า “จิตดั้งเดิม” ซึง่เป็นธาตุรู้  
เขาเป็นธรรมชาติทีรู่้ขึน้มาเอง เป็นของเขาเอง 

เป็นธรรมชาติทีไ่ม่มีเหตุปจัจัยปรุงแต่ง จึงไม่เกิดดับ ไม่มีตัวตนของผู้รู้



๓๒

ทีสุ่ดของการปฏิบัติธรรม 

ไม่มีผู้ถึงอะไร ไม่มีผู้ไม่ถึงอะไร  
ไม่มีผู้ได้อะไร ไม่มีผู้ไม่ได้อะไร 

ไม่มีทีห่มาย ไม่มีอดีต  

ไม่มีผู้หยุดอยู่ในปจัจุบัน 

ธรรมใด  

ถ้ามีผู้ยึดถือ เป็นของปลอม  

แม้อ้างว่าธรรมทั้งหมดน้ัน  

เราส้ินยึดถือแล้ว  
หรือ เรานิพพานแล้ว  

ก็เป็นธรรมปลอม นิพพานปลอม 

ทางเดินธรรมส้ินสุด ทีห่ยุดทํา 

เราไม่มี

มีแต่ธรรม  

ไม่มีตัวตนผู้รู้ธรรม เห็นธรรม

รู้ธรรมปจัจุบัน เห็นธรรมปจัจุบัน 

ไม่มีตัวตน ผู้ยึดถือธรรมปจัจุบัน 

จึงเป็นธรรมจริง ส้ินสงสัยไม่ต้อง
ถามใครอีกต่อไป 

ทีสุ่ดแห่งธรรม คือ ไม่มีอะไร



๓๓

ทุกส่ิงล้วน

จงเพียรรู้เห็น  

หรือ  

แจ้งจากใจ  

ธรรมใด ๆ ล้วน

ของ

อยู่กับ ความไม่มีอะไร  
ไม่เป็นอะไร

เมื่อเห็นแจ้งแล้ว

ปัญญา ก็วางไป

เห็นอัตตาเป็นของไม่เทีย่ง
จึงเป็นอนัตตา

อนัตตา 
หลายคนแสวงหาหนทางไม่มีส้ินสุด 

แต่บางคนส้ินสุด เพราะหยุดแสวงหา 

จบทีใ่จ

“

” จร  เป็นสังขาร เป็นสมมต ิอยู่คู่ขันธ์  
จริง เปน็ธรรมแท้ เป็นวิมุตติ อยู่คู่ใจ

ของ

รรมทั้งปวงรวมลงตรงความส้ินยึด 

รรมไม่มีภาษา หากถ่ายทอดผ่านภาษาใจ 

รรมทั้งหมดจบทีใ่จธ



๓๔

ปญัญาไม่มีทีส้ิ่นสุด  

แต่ส้ินสุด ด้วยปญัญา

เมื่อปล่อยวาง  
จนหมดใจ 

ย่อมไม่มีธรรมใด  

ต้องพูดถึงอีก 

อะไร ๆ ล้วน 

ไม่มี
สาระน่ันแหละ
สัจธรรม

ไม่ได้ไปทําอัตตา 
การปฏิบัติ

อนัตตาแต่ให้เห็นว่า  
ความรู้สึก 

เป็นอัตตา  
เป็นอนัตตา 

ให้เป็น 

หรือ นิพพาน  

ได้แต่รู้ปจัจุบันขณะ  
รู้ทุกอย่าง  

ไม่ติดยึดแม้แต่อย่างเดียว  
ไม่ติดยึดทั้งส่ิงทีถู่กรู้ และ ผู้รู้ 

ธรรมะ

ธรรมแท้ ไม่ม ี

ผู้เป็น 



 ๓๕

มุ่งแต่จะเอาผล นิพพาน  

จึงเป็นเหตุทําให้ทุกข์  
ละเหตุ ตัณหา อยากได้นิพพาน  

จึง นิพพาน 

เรียนรู้ได้ทุกอย่าง 
เป็นได้ทุกอย่าง 

แต่ไม่ยึดติดซักอย่าง  
นิพพาน 

นิพพาน คือ ความไม่ทุกข์  

รู้ มันก็เลยไม่ทุกข์  
เป็นรู้ ไม่ได้เป็นสังขาร  
ถ้าเป็นสังขารเป็นทุกข์ทั้งส้ิน  

เพราะสังขารมันตกอยู่ในกฎ 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
พอไปเป็นสังขาร (ส่ิงทีถู่กรู้)  
มันจึงเป็นทุกข์ทันที  
นิพพาน ไม่ใช่มีตัวเราไปนิพพาน  

นิพพานเป็นธาตุรู้ ทีไ่ม่มีตัวตน  

จึงไม่มีความทุกข์ 

นิพพาน คือ ส้ินหลงคิดปรุงแต่ง  
ยึดถือขันธ ์๕ หรือ รูป นาม  

ว่าเป็นตัวตนคงที ่
 เป็นเรา เป็นตัวเรา เป็นของเรา 

นิพพาน คือ ความรู ้
ไม่มีตัวตน ของ ผู้รู้  
จึงไม่มีตัวตน ของ ผู้ยึด  

รู้ ทุกอย่าง แต่ไม่ยึดถือซักอย่าง 
พ้นทุกข์

แค่รู้ ไม่ติดไม่ยึดถือ น่ีแหละทีสุ่ดแห่งทุกข์                  
นิพพาน



 ๓๖

เจตนาทีจ่ะไม่เจตนา 
ก็เป็นสังขาร   
พระนิพพาน 

พ้นจากเจตนา

ความเป็นอิสระของใจ 

เป็นสุขอย่างยิง่  
น่ีแหละคือ  

พระนิพพาน 

ถึงด้วยการหยุด  

ไม่ใช่การไป  

ถ้ายังมีทีไ่ป 

ก็ยังไม่ใช่นิพพาน

ความคิดนึกปรุงแต่ง 
ของเราเองน่ันแหละ 

บดบัง 
ความจริงสูงสุดไว้ 

ไม่มีวันน้ี ไม่มีพรุ่งน้ี  

ไม่มีข้างหน้า  
เพราะทางไม่มี 
ปลายทางก็ไม่มี 

“นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง” 

สุขใดเล่าทีจ่ะเหนือกว่าใจ 

ทีไ่ม่ปรุงแต่ง 



 ๓๗

งขาร กับ ใจ  

อยู่ด้วยกัน แต่ไม่ยึดกัน  

ส้ินยึดถือ คือ วาง พ้นทุกข ์ 

ดั่งดอกบัวบาน เปน็พุทธะ  
ผู้รู ้ผู้ตืน่ ผู้เบิกบาน 

บัวส่ีเหล่า เขาเปรย เลยฉะน้ี 

เหล่าหน่ึงม ีโคลนตม ถมทับอยู่ 
ว่าสอนยาก นักหนา เปน็น่าด ู

มิได้ช ูก้านดอก ออกโลกีย์ 

เหล่าทีส่อง ล่องลอย คอยกระแส 

ใต้น้ําแล แช่ชุ่ม กลุ่มเหล่าน้ี 

รออบรม บ่มปลูก ถูกวิธี 
จึงได้ม ีโลกุตร หยุดอบาย 

เหล่าทีส่าม งามพริม้ ปริม่ๆ น้ํา 
เข้าถึงธรรม ได้แท ้แน่สหาย 

แค่เพียงเอ่ย เปรยบอก อธิบาย 

ความเขลาคลาย ได้ธรรม นําชีวา 

เหล่าทีส่ี่ น้ีผุด วิมุตติแท ้

พ้นกระแส แปรผวน ไม่หวนหา 
เห็นข้อธรรม ก็แจ้ง แห่งวิชชา 

ตาปญัญา พาวิมุตต ิหยุดเกิดตาย 

ผู้ประพันธ์: ปาระ นักกลอนรอบรูก้วี

รู้ ตืน่ เบิกบาน ส่ิง ส่ิงน้ันมีอยู ่ 
สงบ ว่างเปล่า ไร้ตัวตน

พุทธะ สั



 ๓๘

ใ นธรรมชาติน้ี ไม่มีตัวตน
0

หลงชืน่ชม 

ดอกผลของคนอื่น 

ไม่ยอมตื่นฝึกตนตามธรรมสอน  

ร่มไม้ใหญ่ต้องตายอย่างแน่นอน 

หมู่ภมรบินว่อนเร่ร่อนเอย 

ผู้ประพันธ์: กังสดาล กวีไรธ้รรม 

ชีวิต
เป็นเพียง 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
เกิดขึน้ตั้งอยู่ดับไป 

ไร้ตัวตนทีแ่ท้จริง



 ๓๙

ชีวิต “ส้ันนัก” ชีวิตน้ีน้อยนัก 

ดุจ “หยดน้ํา” ในรอยเท้าโค 

พอแดดออกมาก็ “ระเหย” ไปหมด 

อวิชชา คือ กาฝากของใจ

ไม่มี  ใบไม้ใดไม่ร่วงหล่น 

กรวดทรายป่นเส่ือมสลายจากหินผา 
ฟองน้ําผุดต้องแตกลงตรงทีม่า  

สังขารา มาแล้วไป ไม่ใช่ตน 

ผู้ประพันธ์: กังสดาล กวีไรธ้รรม 



 ๔๐

ให้เป็น รูปูลม  แต่อย่าไปเป็น ปูลม 

รูปูลม เปรียบเหมือนเป็น ใจ 

ปูลม เป็น สังขาร 

จิตตสังขาร เกิดดับที ่ใจ 

ใจไม่เกิด-ดับ เป็นใจทีไ่ม่เกิดดับ  

พ้นจากทุกข์ 

อ ริยมรรค อริยผล เหมือนกับ 

การขึน้ต้นตาล ต้นมะพร้าว  
ไม่มีกิง่ให้หยุดพัก  

จนกว่าจะถึงยอด คือ  

นิพพาน 

การปฏิบัติธรรมใน



 ๔๑

ความเงียบ ของธรรมชาติ เป็น ผู้สอนธรรม ทีด่ี

ย่อมหนักแก่ผู้แบกฉันใด ไฟ ย่อมร้อนแก่ผู้ยึดถือฉันน้ันภูเขา



 ๔๒

น้ําจึงหยุดน่ิงไม่กระเพื่อม  

เช่นเดียวกับ ความทุกข์ใจ  

ยิง่ยึด ยิง่อยาก ยิง่ทุกข ์ 

ปล่อยวาง ความทุกข์จึงดับ 

ก็เหมือนน้ําในขวด  

ยิง่เราไปพยายามถือ 

ให้มันน่ิง  
มันจะไม่มีทาง 
หยุดน่ิงได้เลย 

“สังขาร”

แต่เมื่อวางขวด

วางก่อน ว่างก่อน วางยัง
ฟรี     ทีว่่างให้ วางขวด  

ว 
า 
ง 
แล้ว



 ๔๓

สั งขาร ไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา  

เกิดขึน้ดับไปเป็นธรรมดา กล่าวไว้ว่า 

มีแต ่“ทุกข”์ เท่าน้ันทีเ่กิดขึน้ 

มีแต ่“ทุกข”์ เท่าน้ันทีต่ั้งอยู ่

มีแต ่“ทุกข”์ เท่าน้ันทีด่ับไป 

พ้นสังขาร พ้นทุกข์ 

ไ   ฟเทียน ย่อมละลายแท่งเทียน 

   กาลเวลา ย่อมละลายชีวิตของทุกคนไป  

   แตกต่างกันทีข่ณะมีชีวิต  

   ได้ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน  

   หรือว่า ละลายไปเปล่า  



 ๔๔

ทองคํา เป็นทองคําแท้ตามธรรมชาต ิ

โดยทีไ่ม่ต้องไปทํามัน 

ไม่ใช่ว่า ไปทําทองคําให้มันแท้ 

อวิชชา 

คือความปลอมปนทีอ่ยู่กับทองคําแท้ 
ถลุงมันออกไปด้วย “สติปญัญา” 

ทองคําแท้มันก็กลายเป็น 

ทองคําแท้บริสุทธิ ์

ตุ้มหูเพชร ใส่หูไว ้ 
ถ้าไม่เป็นทุกข์ 

กับเพชรทีหู่ (ไม่ยึดในส่ิงทีม่ีอยู)่  
มันก็อยู่ทีหู่  

แต่ไม่ได้อยู่ทีใ่จ 

ใจก็ไม่เป็นทุกข์  
ทุกข ์เพราะยึด  

ส้ินยึด พ้นทุกข์ 

จิตทีบ่ริสุทธิ ์เหมือน ทองคํา  
ไม่ใช่ไปทําให้มันบริสุทธิ ์
คือ เอาความเป็นเรา 
ทีจ่ะไปเป็นเจ้าของมันออกไป 

แค่น้ันแหละ  
มันก็กลายเป็นทองทีเ่ป็นจิตแท ้

เหมือนทองคําแท้ เรียกว่า นิพพาน 



 ๔๕

กระบี ่
อยู่ทีใ่จ  

ไร้ตัวใจ  

ไร้ตัวตน  

ไร้ตัวตน  

ไร้ตัวใจ

เมื่อไหร่ทีเ่รารู้สึกว่า  
เราได้ตุ๊กตาสวย หล่อมาตัวหน่ึง 

ถ้าเรารู้แก่ใจ หรือ รู้สึกจากใจจริง ๆ ว่า

ข้างในบรรจุอุจจาระ ปสัสาวะไว้เต็ม 

เราจะปล่อยมันไปเองเลย 

ไม่มีใครต้องบอกว่า  
การปล่อยวางทํายังไง 

ทิง้โครมเลย!!! 



 ๔๖

สัจธรรมแท้จากใจ 

 “พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า” 

หลวงตาณรงค์ศักดิ ์ขีณาลโย 

เมษายน ๒๕๖๓



 ๔๗

จิต หรือ ใจเดิมแท้ หรือ ธาตุรู้แท้ทีบ่ริสุทธิ ์ 
เพราะส้ินอวิชชา เป็นวิมุตติ เป็นความว่าง ไม่ปรากฏอะไร จึงไม่เกิดดับ  

ส่วนทีด่ับสนิท เป็นรูปนามขันธ์ห้าหยาบ ดับ 

รูปนามทีเ่ป็นทิพย์จะต้องไปรับกรรม ดับ 

ดวงจิตปรุงแต่ง ดับ 

แต่จิตบริสุทธิ ์ซึง่เป็นวิมุตติ เป็นอมตะ ไม่เกิดดับ 

ส่วนบารมีทีส่ร้างมาทั้งหมด ไม่ได้หายไป แต่ไม่ปรากฏ  

โดยไปรวมอยู่ในวิมุตติ  

เป็น พุทธบารม ีธรรมบารมี สังฆบารมี  

รวมกับบารมีทีเ่ราได้ทํามาแล้วทั้งหมด  

ซึง่ในบารมีจะมี พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ อยู่ด้วยแล้ว 

ดังน้ัน จึงสามารถปรากฏเป็นพระพุทธเจ้า พระอริยะ ซึง่เป็นสมมติขึน้มาจากวิมุตต ิ 

มาสอนธรรม แสดงธรรมแก่ผู้มีความศรัทธา และ สมควรแก่ธรรมในขณะน้ันได้  

แต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า พระอริยะ ซึง่เป็นองค์จริง  

เป็นแต่เพียงสมมติ เพราะในขณะทีส่มมติปรากฏขึน้มาก็ไม่สามารถจับต้อง หรือ สัมผัสได้  

ซึง่ในสมมติทีป่รากฏขึน้มาน้ันจะมี  

พุทธบารม ีธรรมบารมี สังฆบารมี  

พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ  

อยู่ด้วย เสร็จแล้วก็ดับไปเป็นวิมุตติ เป็นความไม่ปรากฏอะไรเลย



 ๔๘

ดังน้ัน ผู้ใดมีศรัทธา ความเพียร มีสติ สมาธิ ปญัญา  
ซึง่เป็นพละห้า อินทรีย์ห้า ประพฤติปฏิบัติตาม  

พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า  
ซึง่เป็นพระธรรมแท้อันบริสุทธิ ์ 

ด้วยความอดทน อดกลั้น ไม่ตามใจกิเลสอย่างต่อเน่ือง  
มีหิริโอตตัปปะ ความละอายต่อพระพุทธเจ้า เกรงกลัวต่อบาป ผู้น้ัน ย่อมพบธรรม  

ดังคําตรัสทีว่่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นพระพุทธเจ้า 

เพราะ “ธรรม” เหนือโลก ทีไ่ม่สามารถเอาโลก (ขันธ์ห้า) ไปแสวงหาธรรมได้  

จึงต้องอาศัยศรัทธา ปญัญา ใน พละห้า อินทรีย์ห้านําหน้า  

จึงจะพบ “สัจธรรม” ได้ 

จึงต้องมีบทอธิษฐานน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าเสียก่อน  

เพราะพระองค์นําพระสัทธรรม ซึง่พบ และ รู้ในสัจธรรมแล้วมาสอน เป็นผู้มีพระคุณสูงสุด  

เมื่อศรัทธาในพระพุทธเจ้า ก็จะเชื่อมต่อไปศรัทธาในพระสัทธรรม จึงได้พบพระสัจธรรม  

ส่วนพระอริยสงฆ์เป็นผู้ตรัสรู้ตาม และ นําพระสัทธรรมมาสอนอีกต่อหน่ึง  
จนทําให้เราเข้าถึงพระสัจธรรม ก็มาจาก 

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 



 ๔๙

    คําอธิษฐานก่อนฟงัและอ่านธรรม 

 ขณะจิตทีต่ั้งใจฟงัธรรม อ่านธรรม ปฏิบัติด้วยใจนอบน้อม 

ในพระธรรม ในพระพุทธ ในพระอริยสงฆ ์และ ผู้แสดงธรรม  

อันเป็นธรรมแท ้ทีอ่อกมาจากใจ หรือ จิตดั้งเดิมบริสุทธิ ์หรือ  

ธาตุบริสุทธิ ์จะมีอานุภาพให้พบธรรมแท้ จิต หรือ ใจแท้ หรือ  

ธาตุรู้แท ้จนส้ินอวิชชา กลายเป็นจิตบริสุทธิ ์ใจบริสุทธิ ์หรือ  

ธาตุรู้บริสุทธิ ์(นิพพาน) 

ต่างกับขณะจิตทีฟ่งัผ่านๆ อ่านผ่านๆ หรือ ปฏิบัติผ่านๆ ราวฟ้ากับดิน 

น้อมจิตระลึกถึง พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ  
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ  

พุทธบารม ีธรรมบารม ีสังฆบารม ี 

รวมกับบุญบารมีทีข่้าพเจ้า ได้ทํามาแล้วทั้งหมด 

ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอถอนมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) อวิชชา 
(ความโง่ ความเขลา ความไม่รู้อริยสัจ)  

ทิง้เสียทั้งหมดโดยถาวรส้ินเชิงตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

แล้วขอนอบน้อมใจรับเอา “พระธรรมแท้บริสุทธิ”์ ทีอ่อกจากพระทัย 

อันบริสุทธิข์องพระพุทธเจ้า จากพระอริยสงฆ์  
เข้าสู่ “ใจ หรือ จิตดั้งเดิม หรือ ธาตุรู้” โดยตรง  
ให้รู้แจ้งธรรมแท้ทีใ่จ เป็นใจแท้ทีส้ิ่นกิเลส  

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นธรรมแท้บริสุทธิ ์ 
โดยอัตโนมัติตลอดเวลา ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ด้วยเทอญ 



 ๕๐

คําอธิษฐานบวชใจ 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
 ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

บัดน้ี ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายตัวเป็นลูกของพระพุทธเจ้า 
 ใจของข้าพระพุทธเจ้าได้ตายจากโลก  เป็นธรรมอันบริสุทธิแ์ล้ว   

ขออธิษฐานบวชใจตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
 จงจําไว้ว่า ข้าพระพุทธเจ้าได้บวชใจตลอดไปแล้ว 



 ๕๑

คําถอนอธิษฐาน 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

ถ้าหากในชาติหน่ึงชาติใดจนถึงในชาติปจัจุบันน้ี ข้าพเจ้าได้เคยอธิษฐาน  

สาบาน ให้คํามั่นสัญญา หรือ ปรารถนาส่ิงใดๆ ดังต่อไปน้ี เช่น ข้าพเจ้า 
เคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ คู่บารมี หรือ ผู้ติดตามร่วมสร้างบารมี
ของพระโพธิสัตว์ ปรารถนาเป็นพระปจัเจกพระพุทธเจ้า พระเอตทัคคะสาวก 

ปรารถนาการบรรลุมรรคผลนิพพานเฉพาะต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า
พระองค์ใดพระองค์หน่ึง ปรารถนาท่องเทีย่วอยู่ในวัฏสงสาร หรือ ปรารถนา 
ว่าจะเกิดตามติดกัน จะผูกพันกันกับผู้หน่ึงผู้ใดไปทุกชาต ิด้วยความรัก หรือ 

ด้วยความอาฆาตแค้นเกลียดชัง หรือ ปรารถนาส่ิงหน่ึงส่ิงใดทีท่ําให้จะหลงผิดติดอยู่
ในเดรัจฉานวิชชา หรือ ความปรารถนาอื่นใดนอกจากน้ี ทั้งทีรู่้ตัวก็ด ีไม่รู้ตัวก็ดี  
ทีต่ั้งใจก็ด ีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ทีจ่ําได้ก็ดี จําไม่ได้ก็ดี อันเป็นอุปสรรคขัดขวาง  

ไม่ให้ข้าพเจ้าส้ินกิเลสตัณหา บรรลุถึงซึง่พระนิพพานในปจัจุบันน้ี 

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ถอดถอนคําอธิษฐาน คํามั่นสัญญา คําสาบาน หรือ 

ความปรารถนาทั้งหมดเหล่าน้ัน ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

      

ด้วยพุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ และ ความเมตตา  
อันไม่มีทีสุ่ดไม่มีประมาณ จากพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ  

พระคุณบิดามารดา พระคุณครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และ บุญบารมีทีข่้าพเจ้า 
ได้ทํามาแล้วทุกภพทุกชาติ จงรวมกันเป็นตบะ เดชะ พละ ปจัจัย ดลบันดาลให้
ถอดถอนคืน หรือ ลบล้างมิจฉาทิฏฐิ คําอธิษฐาน คํามั่นสัญญา คําสาบาน หรือ 

ความปรารถนาเหล่าน้ันได้เสียทั้งหมด และ 
ขอให้เกิดสต ิสมาธ ิปญัญา เป็นสัมมาทิฏฐิ   

ส้ินกิเลสทั้งหมดในปจัจุบันน้ีเดีย๋วน้ีด้วยเทอญ 



 ๕๒

คําขอขมา 

ข้าพเจ้าเห็นโทษ และ สํานึกในโทษบาปกรรมทีไ่ด้ทํามาแล้ว  
ทีท่ําให้ตนเอง และ ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนมามากแสนมาก  

หลายภพหลายชาติจนถึงในชาติปจัจุบันน้ี กว่าจะรู้เดียงสาในชาติน้ี  

ก็ผิดศีลผิดธรรมมามิใช่น้อย หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินตําหนิติเตียน 

ต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ พระพุทธศาสนา บิดามารดา  
พ่อแม่ครูอาจารย ์ผู้มีพระคุณ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เจ้ากรรมนายเวร

หรือ ผู้หน่ึงผู้ใด ด้วยกาย วาจา ใจ  

ทั้งทีต่ั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งทีรู่้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ด ี

       บัดน้ี ข้าพเจ้าสํานึกผิดแล้วจากใจจริง ๆ  

ขอกราบขอขมาต่อทุกท่าน ได้โปรดอด (งด) โทษแก่ข้าพเจ้า  
อย่าได้เป็นโทษบาปเวรกรรมแก่ข้าพเจ้าอีกเลย  

       และ ในทางกลับกัน ถ้าท่านผู้ใดเคยล่วงเกินแก่ข้าพเจ้า 
ทางกาย วาจา ใจ ข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรม ให้อภัยทั้งหมด  

ไม่ขอจองเวรจองกรรม อาฆาต พยาบาท เบียดเบียนกันอีกต่อไป 
คําถอนอธิษฐานสาปแช่ง 

ข้าพเจ้าขอถอนคําอธิษฐาน ถอนคําสาป ถอนคําแช่ง ถอนคําสาบาน 

ทีข่้าพเจ้าได้ตั้งขึน้ ถึงพร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน  

ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฏฐิ  

เป็นไปเพื่อความพยาบาท เบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม  

ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัย  ไม่ประกอบด้วยกุศล  

ไม่ประกอบด้วยปญัญา ไม่ประกอบด้วยบารมี  
ทีข่้าพเจ้าได้อธิษฐานไว ้สาปไว้ แช่งไว้ สาบานไว ้ 

ในอดีตชาติก็ด ีปจัจุบันชาติก็ดี  
ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี เสียทั้งหมดทั้งส้ิน  

ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 



 ๕๓

คําแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล 

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ, อะเวรา สุขะชีวิโน 

ขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกัน จงเปน็ผู้ดํารงชีพอยู่เปน็สุขทุกเมือ่เถิด 

กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต 

ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญ ทีข่้าพเจ้าได้บําเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ แล้วน้ันเทอญ 

อะหัง สุขิโต โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงเปน็ผู้ถึงสุข 

นิททุกโข  โหมิ  จงเปน็ผู้ไร้ทุกข์ 
อะเวโร  โหมิ  จงเปน็ผู้ไม่มีเวร 

อัพยาปชัโฌ  โหมิ  จงเปน็ผู้ไม่เบียดเบียนซึง่กันและกัน 

อะนีโฆ  โหมิ  จงเปน็ผู้ไม่มีทุกข์ 
สุข ี อัตตานัง  ปะริหะราม ิ จงรักษาตนอยู่เปน็สุขเถิด  

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ  ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเปน็ผู้ถึงความสุข 

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ  ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเปน็ผู้ไม่มีเวร 
สัพเพ สัตตา อัพยาปชัฌา โหนตุ  ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึง่กันและกัน 

สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนต ุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเปน็ผู้ไม่มีทุกข ์

สัพเพ สัตตา สุข ีอัตตานัง ปะริหะรันตุ  ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เปน็สุขเถิด 

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันต ุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวล 

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปตัติโต มา วิคัจฉันตุ  ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว 
สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีกรรมเปน็ของของตน มีกรรมเปน็ผู้ให้ผล   

กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ  กัมมะปะฏิสะระณา  มีกรรมเปน็แดนเกิด มีกรรมเปน็ผู้ติดตาม  มีกรรมเปน็ทีพ่ึง่อาศยั 

ยัง กัมมัง กะริสสันติ,  กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, จักทํากรรมอันใดไว,้ เปน็บุญหรือเปน็บาป, 

ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ จักต้องเปน็ผู้ได้รับผลของกรรมน้ันๆ สืบไป

คําแผ่เมตตา

.

.

.



 ๕๔

คําแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศล 
(หลวงตาใช้บทน้ีสําหรับองค์ท่าน) 

พุทธัง เมตตัง จิตตัง มะมะ พุทธะ พุทธานุภาเวนะ 
ธัมมัง เมตตัง จิตตัง มะมะ ธัมมะ ธัมมานุภาเวนะ 
สังฆัง เมตตัง จิตตัง มะมะ สังฆะ สังฆานุภาเวนะ 

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง  
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตัตัง 

ทุกขัปปตัตา จะ นิททุกขา ภะยัปปตัตา จะ นิพภะยา  
โสกัปปตัตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน 

สัพพะทุกข ์สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห ์ 

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  
ภะวันตุ เต รักขันต ุสุรักขันตุ 

สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพพะยาปชัฌา อะนีฆา  
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันต ุ

(ถ้าแผ่เมตตาให้ตนเอง ให้เปลีย่น “ภะวันตุ เต” เป็น “ภะวันตุ เม” แทน)

แผ่เมตตาสมํ่าเสมอ 

ติดขัดอะไร ให้นึกถึงความเมตตาอัปปมัญญา 

อันไม่มีทีสุ่ดไม่มีประมาณจาก  

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ  

พระคุณพ่อแม่ครูอาจารย ์และ หลวงตา 

น้อมจิตอธิษฐานธรรมแท้ เข้าสู่ใจโดยตรงแล้วจะรู้แจ้งทีใ่จเอง 

“ขอให้อดทนต่อความทุกข์ยากลําบากไม่ย่อท้อ  

แล้วจะได้ด ีไม่มีใครได้ดี ถ้ามีแต่สบาย” 



 ๕๕

บทอธิษฐานจิต และ ปรับธาตุขันธ์ 

พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ  

รวมกับบุญบารมีทีข่้าพเจ้าได้ทํามาแล้วทุกภพทุกชาต ิ  

ขอให้ธาตุทุกธาต ุขันธ์ทุกขันธ์ สสาร พลังงาน ความว่าง  
ธาตุรู้ ภูมิคุ้มกัน พลังจิตทีบ่ริสุทธิ ์พลังธรรมชาติทีบ่ริสุทธิ ์ 
จงสมดุลเป็นปกติธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลา 

ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปด้วยเทอญ 

พุทโธพระอะระหัง พุทธังรักษา  
ธัมโมพระอะระหัง ธัมมังรักษา  
สังโฆพระอะระหัง สังฆังรักษา  

ทุกข ์โศก โรค ภัย เสนียดจัญไร  
เชื้อโรคร้าย สารพิษร้าย เซลล์เน้ือร้ายใด ๆ มีมา  

อนัตตาสูญเปล่า นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ  

สูญหายไปด้วย นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ  
สัมปะจิตโต ปจัฉามิ 

โรคระบาด และ ภัยพิบัติกําลังเกิดขึน้มากมาย  

ให้ฝึกพลังลมปราณ อธิษฐานจิต แผ่เมตตาตน และ ผู้อื่น   

ดูขัน้ตอนการฝึกลมปราณ อธิษฐานจิต และ ปรับธาตุขันธ์ หน้า ๕๙-๖๑ 



 ๕๖

บทสรุปจากใจ 

 “ธรรมแท้” 

หลวงตาณรงค์ศักดิ ์ขีณาลโย 

เมษายน ๒๕๖๓



 ๕๗

“ธรรมแท้” 

ไม่มีผู้ปฏิบัติธรรม  

ไม่มีวิธีปฏิบัติธรรม  

ไม่มีธรรมให้ปฏิบัติ 
ไม่มีธรรมให้ถึง  
ไม่มีผู้ถึงธรรม 

ทีเ่รียกว่า ธรรม 

ความจริงแท้ไม่มีธรรม  

ความไม่มีธรรมน่ันแหละ เป็น “ธรรมแท้” 

ใจ เป็นธรรมแท้แต่เดิมแล้ว 
แต่พยายามดิน้รนค้นหา อยากได้ อยากถึง อยากเป็น  

อยากบรรลุเท่าไหร่ ไม่พบธรรม 

หยุดดิน้รนค้นหา หยุดอยาก ใจจึงเป็นธรรม  

แต่อยากหยุด ไม่เป็นธรรม  

พบธรรม แต่ยึดไม่ได้    
ทีย่ึดได้ ปรุงแต่งให้เป็นได้ ไม่ใช่ธรรม 

“ธรรมแท้” เหมือนอยู่ใต้ตา จึงมองหาไม่เห็น



 ๕๘

ËÅÇ§µÒ
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 ๕๙

¢³ÐËÒÂã¨à¢ŒÒ·ŒÍ§¾Í§ 
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1

ขัน้ตอนการฝึกลมปราณ อธิษฐานจิต และ ปรับธาตุขันธ์

โรคระบาด และ ภัยพิบัติกําลังเกิดขึน้มากมาย  

ให้ฝึกพลังลมปราณ  

อธิษฐานจิต แผ่เมตตาตน และ ผู้อื่น   



 ๖๐

3
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ÊÑÁ»Ð¨Ôµâµ »˜¨©ÒÁÔ.
àÁ×èÍ¨ºáÅŒÇ¡ç¡Å×¹ÅÁ ¹éÓÅÒÂ Å§·ŒÍ§ 

ข้อควรปฏิบัติในขั้นตอนน้ี 

ตอนทีฝึ่กกลั้นลมหายใจใหม ่ๆ ถ้ากลั้นลมได้แล้ว  
ลองเอาหน้าไปจุ่มน้ําดูว่ามีลมรั่วหรือไม ่ 

ถ้าลมรั่วจะมีฟองอากาศออกทางรูจมูก  

ถ้าฝึกกลั้นจนลมไม่รั่วแล้ว  ก็ไม่ต้องเอาหน้าจุ่มน้ําอีก 

ทําทุกวันจะชํานาญเอง 

ควรอธิษฐานจิต และ สวดมนต์ให้จบ 

ในขณะกลั้นลมหายใจ   

ถ้ากรรมหนักไม่มาตัดรอน ก็อาจแคล้วคลาดไปได ้  

แต่ต้องละบาป บําเพ็ญบุญกุศล  

ฝึกฝนจิตใจให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง 

ดูบทอธิษฐานจิต และ ปรับธาตุขันธ์ หน้า ๕๕ 



 ๖๑

»Å‹ÍÂÅÁËÒÂã¨ÍÍ¡ªŒÒæ 
ÃÙ‡ÊÖ¡Ç‹ÒÅÁËÒÂã¨ÍÍ¡
á¼‹«‹Ò¹¡ÃÐ¨ÒÂÍÍ¡ä»
·ÑèÇµÑÇ·Ø¡ÃÙ¢ØÁ¢¹ 

¨¹¶Ö§»ÅÒÂÁ×Í »ÅÒÂà·ŒÒ ÈÕÃÉÐ

áÅÐ àÍÒ¢Í§àÊÕÂÍÍ¡¨Ò¡¨Ôµã¨  ÍÂ‹ÒËÒÂã¨ÍÍ¡ 
·Ôé§·Ò§¨ÁÙ¡ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ 

ÁÑ¹¨ÐàÊÕÂ¢Í§
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½ƒ¡ÊµÔÊÑÁ»ªÑÞÞÐ 

â´Â “ÊÑ¡áµ‹Ç‹ÒÃÙ‡” ¡ÒÂ (ÅÁËÒÂã¨)
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 ๖๒

ช่องทางติดตามธรรมะ 

เพื่อความพ้นทุกข์ในปจัจุบัน 

หลวงตาณรงค์ศักดิ ์ขีณาลโย 

www.luangtanarongsak.org 

FB : เพจหลวงตาณรงค์ศักดิ ์ขีณาลโย 

Line OpenChat : ธรรมจากหลวงตาณรงค์ศักดิ ์

สอบถามธรรมะ และ ขอรับส่ือธรรมได้ทาง  

Official Line ID : @dhammaluangta 

YouTube : เสียงธรรมะ หลวงตาณรงค์ศักดิ ์ขีณาลโย 

YouTube (English) : Luangta Narongsak Kheenalayo 

Instagram : @luangta.narongsak 

Podcast / Antenna : หลวงตาณรงค์ศักดิ ์

Podbean : Luangta Narongsak 

Soundcloud : เสียงธรรมะ หลวงตาณรงค์ศักดิ ์ขีณาลโย 



 ๖๓

ภาพประกอบ 

ขอขอบคุณทุกพลังบุญทีส่่งผ่านมาด้วย  

ใจถึงใจ 

ท่านเจ้าคุณขวัญ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

เทอดศกัดิ ์พลซา 

ลูกศิษย์หลวงตา 

ทีมงานไฟลนก้น 

อิม่บุญ อิม่รัก 

Roots Physio 

Charlie’s Angles 

Singularity8888 

Pixabay 

Made out of Nature 



 ๖๔

หากหนังสือเล่มน้ีมีประโยชน์  

ท่านสามารถร่วมบุญ และร่วมกันดูแลโลกเรา ลดภาวะโลกร้อน  

โดยการส่งต่อหนังสือเล่มน้ี  

ให้แก่บุคคลทีท่่านรัก และปรารถนาดี 

ด้วยการส่งต่อ หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างน้ี

" การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง 
รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง 

ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง 
ความส้ินตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง " 

พระผู้มีพระภาคทรงตรัสพระคาถาน้ี แก่ท้าวสักกะจอมเทพ และเหล่าเทวดา 

สักกเทวราชวัตถุ พระไตรปฎิกภาษาไทย (มจร.) ขุ. ธ. ๒๕/๓๖๔/๑๔๔ 

" สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาต ิ" 

" การให้ธรรมเปน็ทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง ” 
พุทธศาสนสุภาษิต 

ทิง้ท้าย ทลาย อัตตา



 ๖๕

"Books are the quietest and most constant of friends;  

they are the most accessible and wisest of counsellors,  

and the most patient of teachers."  

Charles William Eliot  

 

"หนังสือเป็นเพื่อนทีเ่งียบและมั่นคงมากทีสุ่ด  

เป็นทีป่รึกษาทีเ่ข้าถึงได้ง่ายและรอบรู้ทีสุ่ด 

และเป็นครูทีอ่ดทนทีสุ่ด"  

ชาร์ล วิลเลียม อีเลียต 

(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) 

"All good books are alike in that they are truer than  

if they had really happened and after you are finished reading one  

you will feel that all that happened to you and afterwards  

it all belongs to you; the good and the bad, the ecstasy,  

the remorse and sorrow, the people and the places and how the weather was."  

Ernest Hemingway  

 

"หนังสือทีด่ีล้วนแล้วแต่เหมือนกันตรงที.่. มันบอกเล่าเรื่องราวทีเ่สมือนจริงยิง่กว่าส่ิงทีเ่กิดขึน้  

หลังจากทีเ่ราอ่านจบแล้ว เราจะรู้สึกเหมือนว่าเรื่องราวในน้ันได้เกิดขึน้กับเรา  
และทุกอย่างเป็นส่ิงทีเ่ราเผชิญ ทั้งส่ิงทีด่ี ส่ิงไม่ดี ความสุข ความสงสารและความโศกเศร้า  

ผู้คนและสถานที ่และสภาพภูมิอากาศ"  

 เออร์เนสต์ เฮมิงเวย ์

(นักประพันธ์ชาวอเมริกัน)  
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