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(๔)

 (สมาชกิ :  กราบนมสัการท่านอาจารย์ครบั ผมกไ็ปปฏบิัตมิานาน

พอสมควรครบั ไปพบหลวงปู่หลายองค์มาก ท่านกใ็ห้ภาวนา “พุทโธ”  

อย่างเดียว พอดีไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ทิวาศิษย์เอกหลวงปู่หลุยที่

ปากช่อง พระเอาแผ่นเรื่อง “มนษุย์..เกดิมาท�าไม?.” กเ็ปิดฟังที่บ้านผม ยงัไม่

เคยมพีระอาจารย์องค์ใดเทศน์เรื่องอย่างนี้มาก่อนเลย เป็นเรื่องที่ท่านพระ

อาจารย์สอนได้ดมีากเลยครบั อาจพูดได้ว่ายงัไม่เคยมพีระอาจารย์องค์ใด

ในประเทศไทยนี้เทศน์ให้ฟังมาก่อนเลยครับ นับเป็นบุญที่ได้พบท่าน

อาจารย์ครบั)

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ  สกัแต่ว่า  นี้รวมไว้หมดแล้ว  ลูกยนืยนัเจ้าค่ะ  

 ลูกใช้แล้ว ใช้จรงิ ใช้ในชวีติประจ�าวนัจรงิๆ สกัแต่ว่าอย่างเดยีวจบ

เลยจรงิๆ เจ้าค่ะ  จบช้า จบเรว็ อยู่ที่ใจเราว่าคลายช้า หรอื คลายเร็ว แต่

คอืจบ ลูกได้ “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยไป”  ลูกไม่เอาอะไรอกีแล้ว

เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯแล้วปล่อยไป”  จ้าๆๆไร้ๆๆ นี่    

ท�าแล้ว ไม่เป็นทุกข์เลย จะทุกข์กต็อนหลงไปตดิจ้าๆๆ รู้แล้วปล่อยอกี ก ็

ไม่ทุกข์ มนักค็ลาย ไม่มทีุกข์กายทุกข์ใจเลย เจ้าค่ะ 

     ท�าแค่นี้ แค่ “สกัแต่ว่า” ได้ทั้งหมดที่ท่านพระอาจารย์กล่าวมา   

ข้างต้นเลยเจ้าค่ะ

 มอืใหม่หดัท�า(อย่างลูก) กต็ดิๆ หลุดๆ บ้างกเ็ป็นธรรมดา กป็ล่อย

ไป กค็ลายออก กป็ล่อยไป ง่ายกว่าที่ลูกเคยผ่านมาเยอะ เจ้าค่ะ ที่ส�าคญั

ลูกไม่เป็นทุกข์กายเลยแม้แต่น้อยเจ้าค่ะสาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

 สมาชกิ B “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ แล้วปล่อยไป” สามารถน�าไปใช้ในชวีติ

ประจ�าวนัได้ผลจรงิ ถ้าได้ใช้แล้วจรงิๆ จะหยุดแสวงหา จบไปเอง(ตอบ

อาการตามความเป็นจรงิ) ท�าแล้ว เกดิผล จงึตอบ เจ้าค่ะ 

ค�ำนิยม



(๕)

 ไม่ข้อง ไม่ขดั ไม่คา ไม่ปฏฆิะ ใดๆ เพราะ สกัแต่ว่า ปล่อยๆไป 

เจ้าค่ะ สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

 สมาชกิ B  ในชวีติประจ�าวนัของลูก  มสีิ่งกระทบใจมากมาย    

รวมทั้งความคดิของตวัเองที่กระทบใจตวัเอง จนรู้สกึทุกข์ที่ใจ แต่พอได้ 

“ยาขนานเอก” สกัว่าแต่รู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อยไป ทุกข์ใจที่มคีลายออก  

จิตคลายออกปล่อยวาง  สามารถดับทุกข์ใจในขณะนั้นๆที่ถูกกระทบได้  

ช้าบ้างเรว็บ้างกธ็รรมดา ปล่อยไป เจ้าค่ะ (ใช้ได้ผลจรงิๆ)

 อโหส ิ เอาไปใช้ที่บ้านกบัคนในบ้าน ๆ กร็่มเยน็ ที่ท�างาน ที่บน   

รถเดนิทาง ขึ้นเขาลงห้วย ไปทะเล  พูดอโหสไิปตลอดทาง ดกึดื่นมดืค�่า      

อยู่ระหว่างภยัอนัตรายน่าหวาดเสยีวหวาดกลวักนัผดีนีกั แต่ต้องต่อด้วย    

ขอให้มสี่วนบุญข้าทั่วกนัทุกชวีติจติวญิญาณฯด้วย เทน�้าด้วยยิ่งด ี ภูมติ�่า 

จะได้รบัด้วยน�้าที่หยาด

 ธรรมะของท่านพระอาจารย์เป็นธรรมะระดบัสูง(วมิุต)ิ จติบางจติ

ยงัเข้าไม่ถงึ ยงัมวีบิากอยู่ เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B  เจ้าค่ะ “ท่ามกลาง” สรรพสิ่ง สรรพชวีติทั้งหลาย แค่

ท่านพระอาจารย์ชี้แนะว่า ท่ามกลางสายฝนนี่ ลูกกเ็ข้าใจมากขึ้นแล้ว อยู่

ท่ามกลางจกัรวาล หลุดโลกไปแล้วเจ้าค่ะ ๕๕๕

 สมาชกิ B ยดึเอา ถอืเอาอะไรไม่ได้สกัอย่าง หลงไปวิ่งตาม ยิ่งห่าง

ยิ่งไกลออกไป มนัไม่มวีนัไปถงึได้เจ้าค่ะ หยุดตรงท่ามกลางนี้แหละเจ้าค่ะ

 สมาชกิ B ธรรมะโดยท่านพระอาจารย์ ท�าให้ลูก “หลุดโลก” เจ้าค่ะ 

สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

     อยู่ท่ามกลาง(จกัรวาล) ไม่สามารถเลอืกข้างได้  ยดึเอา ถอืเอา  

ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เจ้าค่ะ สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

     แต่เมื่อจติเป็นเอกภาวะจติคนืสู่ความเป็นอสิระ หลุดพ้นออกไป

จากโลก วมิุตหิลุดโลก(จ้า) เจ้าค่ะ



(๖)

 สมาชกิ B No need to know anything. let’s be !!! just it is.

 สมาชกิ B สาธุ อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ กราบขอบพระคุณที่เมตตา

ชี้แนะ ขอน้อมถวายบุญนี้ที่ได้สร้างท�าให้แด่คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และ

ท่านพระอาจารย์สุวฒัน์ ขอท่านทั้งหลายจงมสี่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯด้วย

เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 สมาชกิ B “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯแล้วปล่อยวาง” อนจิจงั ไม่เที่ยง 

ยดึเอา ถอืเอาไม่ได้ ท�าใจยอมรบัและปล่อยไป เบาๆ สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะทุกข์

กายทุกข์ใจเป็นเรื่องธรรมดา

 จากที่ลูกได้เคยปฏบิตัธิรรมมา คอื ครูบาอาจารย์ทางนั้นจะบอกว่า

ให้อยู่กบัปัจจุบนั แต่มาตอนนี้ ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะให้ลูกใช้  

สกัแต่ว่า “พระพาหยิะ ลูกรู้สกึได้เลย” สกัแต่ว่า “เรว็กว่า ปัจจุบนั เจ้าค่ะ 

สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ”

 สมาชกิ  G : หลวงพ่อเคยสอนผมว่ารู้มากกร็กมาก ให้มองเลยๆ 

ไป  ทุกวนันี้ผมกม็องเลยๆ ไม่เพ่งไม่โฟกสัครบั สาธุครบั

 สมาชกิ  G : มองคนกใ็ห้เลยๆ คนไปครบั มองอะไรกใ็ห้เลยๆ  

ไปครบั ไม่มเีขาไม่มเีรา ไม่มสีิ่งใดๆครบั แม้ตวัรู้กไ็ม่มคีรบั

 สมาชกิ B สาธุ คลายได้บ้าง ไม่ได้บ้างเจ้าค่ะ เดี๋ยวมนักย็ดึ   เดี๋ยว

มนักป็ล่อย จะไม่ค่อยทนัเจ้าค่ะ แต่พอได้รบัธรรมทานจากท่าน  พระ

อาจารย์แล้ว กเ็บาๆคลายๆได้บ้างเจ้าค่ะ  ยงัไม่ค่อยทนัสิ่งที่มกีระทบเจ้าค่ะ  

มนัค่อยเบาๆจ้าๆขึ้นเจ้าค่ะ   สาธุ อโหส ิอโหส ิอโหส ิปล่อยไปจ้าๆเจ้าค่ะ 

อ่านทบทวนอยู่สองสามรอบ จติเริ่มคลายออกได้แล้วเจ้าค่ะคลายเบาๆ

ปล่อยไป  ไม่ยดึ  ให้มนัเป็นของมนัอย่างนั้นเจ้าค่ะ   ได้ธรรมเพิ่มเจ้าค่ะ

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ   ขออนุญาตตอบอาการตามความเป็นจรงินะ 

เจ้าคะ    คอืคลายได้เบาๆ แล้วยนิดพีอใจ พอรู้สกึว่ายนิด ีพอใจ กค็ลาย

ความยนิด ีพอใจ ไปอกี คอื มอีาการคลาย ถงึ ๒ ขั้นอะเจ้าค่ะ



(๗)

 แต่คลายแล้วปล่อย แบบแป๊บๆ แล้วกก็ลบัที่เดมิ แล้วกค็ลายแล้ว

ปล่อยอยู่อย่างนี้ หลายรอบมากค่ะ

 สมาชกิ B ปัญญา(วมิุต)ิมไีด้เพราะครูบาอาจารย์ท่านเมตตาชี้แนะ 

สอนสั่ง ลูกมตีรงนี้ได้เพราะท่านพระอาจารย์เมตตาเจ้าค่ะ สาธุ กราบ

ขอบพระคุณเจ้าค่ะ???

 สมาชกิ B แสงสว่างได้รบัมาจากความเมตตาของครูบาอาจารย์ 

กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุ ลูกเป็นศษิย์ยงัไงกย็งัคงเป็น

ศษิย์ ยงัคงเบาด้วยปัญญา(วมิุต)ิอยู่ ยงัคงต้องได้รบัความเมตตาจากท่าน

พระอาจารย์ช่วยขดัเกลาให้อยู่เนอืงเจ้าค่ะ

 สมาชกิ ภ ครบัหลวงพ่อ  จบกจิ...ความเข้าใจของผมคอื..ไม่ยดึ..

ไม่ตดิ..และไม่ต้องมาเวยีนว่ายตายเกดิอกีครบั

 สมาชกิ B สกัแต่ว่าคอืการตดั พอมนัจ้ามนัแจ้งขึ้นในใจ กค็อื   

ตัดดับ จบไปแล้วหนึ่ง ตัดภพตัดชาติไปได้อีกหนึ่ง ตัดดับได้มากๆเข้า      

กห็มดกรรม ไม่ต้องมาเกดิอกีเจ้าค่ะ สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ มนัเป็นแบบเซฟทคีทั  ตดัได้อตัโนมตัเิจ้าค่ะ  

แต่ลูกยงัเป็นแค่นกัมวยอยู่  ยงัต้องฝึกอยู่ แต่กไ็ม่ได้จ้องจะตดันะเจ้าคะ 

อาการเป็นแบบนี้เจ้าค่ะ เกดิ รู้แว๊บๆๆ แล้วปล่อยไป คอืยงัมตีวัรู้อยู่เจ้าค่ะ 

มนัมแีสนล้านรู้เจ้าค่ะ  ๕๕๕ สาธุ อโหสเิจ้าค่ะ

 สมาชกิ B  กรรมท�าบ่อยๆ คดิบ่อยๆ นี่แหละเจ้าค่ะ ที่ลูกใช้    “สกั

แต่ว่า แล้วปล่อยไป” ตรงนี้แหละค่ะ  ที่ใช้งานจรงิๆ และใช้บ่อยเสมอด้วย

ความคดิที่มาเจ้าค่ะ

     กรรมเก่า กรรมใหม่ เป็นยงัไง ไม่ใส่ใจ ไม่ข้อง แต่กรรมปัจจุบนัที่

ก�าลงัคดิอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ ท�ายงัไงถงึไม่เกดิกรรม ได้รบัคาถา “สกัแต่ว่ารู้ 

เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยไป” จากท่านพระอาจารย์ไปใช้ คอื ใช่เลยเจ้าค่ะ สาธุ 

อโหส ิเจ้าค่ะ



 สมาชกิ B  ในชวีติประจ�าวนัของลูก  มสีิ่งกระทบใจมากมาย    

รวมทั้งความคดิของตวัเองที่กระทบใจตวัเอง จนรู้สกึทุกข์ที่ใจ แต่พอได้ 

“ยาขนานเอก” สกัว่าแต่รู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อยไป ทุกข์ใจที่มคีลายออก  

จติคลายออกปล่อยวาง  สามารถดบัทุกข์ใจในขณะนั้นๆที่ถูกกระทบได้  

ช้าบ้างเรว็บ้างกธ็รรมดา ปล่อยไป เจ้าค่ะ (ใช้ได้ผลจรงิๆ)

 สมาชกิ ภ.  ธรรมะโดย...ท่านพระอาจารย์สุวฑัฒโน  ภกิขุ  ท�าให้

 กระผม..ได้พบธรรม..(ภพธรรม)

 สมาชกิ B ธรรมะโดยท่านพระอาจารย์ ท�าให้ลูก “หลุดโลก” เจ้าค่ะ 

สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

     อยู่ท่ามกลาง(จกัรวาล) ไม่สามารถเลอืกข้างได้  ยดึเอา ถอืเอา  

ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เจ้าค่ะ สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

     แต่เมื่อจติเป็นเอกภาวะจติคนืสู่ความเป็นอสิระ หลุดพ้นออกไป

จากโลก วมิุตหิลุดโลก(จ้า) เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B No need to know anything. let’s be !!! just it is.. 

     แค่ค�าว่า “ท่ามกลางสายฝน” ของพระอาจารย์ที่เมตตาชี้แนะ ลูกก ็

byebyebye bye bye โลกนี้ไปเลยเจ้าค่ะ สาธุ อโหส ิ เจ้าค่ะสาธุ กราบ

ขอบพระคุณที่เมตตา ขดัเกลาให้ลูกอยู่เนื่องๆเจ้าค่ะ

 วบิากมวีาระ บุญกุศลผลทานมวีาระ ไม่ควรยดึให้ต้องเป็นทุกข์

เจ้าค่ะ

 ปล่อยให้มนัเป็นไปของมนั แค่ไม่ยดึ ใจกค็ลายออกได้กว้างๆเบาๆ

ลุ่มลกึอยู่ในอก แล้วกป็ล่อยไปอกีเรื่อยๆเจ้าค่ะ

 จากที่ลูกได้เคยปฏบิตัธิรรมมา คอื ครูบาอาจารย์ทางนั้นจะบอกว่า

ให้อยู่กบัปัจจุบนั แต่มาตอนนี้ ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะให้ลูกใช้ 

“สกัแต่ว่า “พระพาหยิะ ลูกรู้สกึได้เลย” สกัแต่ว่า “เรว็กว่า ปัจจุบนั เจ้าค่ะ 

สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ”

(๘)



 สาธุค่ะ ก�าลงัท�าทุกอย่างที่ท่านบอกค่ะ พอจะคลายๆ บ้าง  อ้าว 
เรื่องนี้มาอกีแล้ว  สภาพจติใจรบัไม่ไหวค่ะ
 เคยสงสยัไหมว่า ท�าไมเวลาเรามปีัญหาเข้ามาในชวีติ มนัจะเข้ามา
พร้อมๆ กนัทุกด้าน เหมอืนกบัจะให้เราตายลงไปตรงนั้นเลย  อนัที่จรงิ 
การที่ชวีติส่งปัญหามาแวดล้อมเราทุกด้าน เพื่อบบีให้เราออกทางเดยีว .....
ที่ใจเราเอง......
 “ใจที่เข้าไปยดึไปเกาะอะไรปุ๊บ  ความทุกข์เกดิทนัท”ี
 เพยีงเราปล่อยความยดึถอื ความคดิ ความต้องการ ความทรงจ�า 
ความเจบ็ปวดในอดตีของเราเอง ประตูทางออกทุกประตูจะเปิดให้เราเลอืก
เดนิ 
 “ทนัททีี่เราอยู่กบัปัญหาได้อย่างสบายที่สุด ไม่ผลกัออกไป ไม่ดงึ
เข้ามา ปัญหาจงึมโีอกาสคลี่คลาย”
 อาจารย์คะ นี่คอืสิ่งที่ดทีี่สุดที่มอบให้ลูกๆ สาธุๆๆๆค่ะ ขอบารมี
ของอาจารย์จงประทานพรให้ลูกด้วยเจ้าคะ  สาธุๆๆๆคะ

(๙)



....เคยไหมที่รู้สกึอยากตาย ไม่ว่าจะทุกข์มาก ทุกข์น้อย กร็ู้สกึอยากตาย

หากช่วงเวลาใดที่จมดิ่งอยู่กบัความคดิของตนเอง จมดิ่งลงไปนานเท่าไหร่

กท็ุกข์มากขึ้นเท่านั้น ความรู้สกึอยากตายกช็ดัเจนมากขึ้นตามไปด้วย

บางทไีม่มอีะไรท�าแล้วรู้สกึว่าตนเองไร้ค่า “เราเกดิมาท�าไมนะ”

เกดิมาแล้วกห็นกัโลก ตายๆ ไปเสยีกด็ ีแต่เพราะถูกปลูกฝังว่า

การฆ่าตวัตายมนัไม่ด ีกเ็ลยยงัมชีวีติอยู่ ไม่ตายเสยีท.ี..

 ขวญั ได้เข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่ม  “ธรรมะกบัพระ อ.สวุฒัน์”  ตั้งแต่

เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๘  ซึ่งในช่วงแรกๆ ไม่เข้าใจอะไรเลย จะเข้าไปอ่านบ้าง 

ไม่อ่านบ้าง ข้ามๆ ในส่วนที่เป็นภาษาบาล ีและอ่านเฉพาะที่มกีารอธบิายไว้

แล้ว แต่ในบางครั้งแม้อธบิายแล้ว กย็งัไม่ชดัเจน ไม่สามารถเข้าใจได้ใน

ทนัท ี 

 ซึ่งตอนนั้นต้องการที่จะรู้และเข้าใจให้ได้เดี๋ยวนั้น กจ็ะถามกลบัใน

ทนัท ี แต่แล้วกไ็ม่สามารถเข้าใจได้เลย ท�าให้รู้สกึหงุดหงดิและเลกิอ่านไป

อยู่ ๑-๒ สปัดาห์ มสีมาชกิท่านหนึ่งได้แนะน�า ให้ขอขมากรรมเสยี 

อย่าเพิ่งถาม อย่าเพิ่งสงสยั ให้ท�าๆ ไปก่อน ขวญักย็อมท�า เนื่องเพราะตอน

นั้นรู้สกึทุกข์มาก ขวญัเริ่มขอขมากรรม และเข้าไปอ่านในไลน์กลุ่มทุกๆ วนั 

คนรอบข้างสงัเกตได้ว่า ขวญัใจเยน็ลง และยดึตดิในทุกสิ่งอย่างน้อยลง 

จนผ่านมาสามเดอืนกว่าแล้ว ขวญัแค่รู้ตวัว่า ตนเองทุกข์น้อยลง ความคดิ

ต่างๆ ที่แว้บเข้ามาในหวั ได้ยนิอยู่ในหวัเกอืบตลอดวนัตลอดคนืที่ยงัตื่น 

ขวญักจ็ะปล่อยมนัออกไป มนัเข้ามาแล้วมนักผ็่านไป หากเมื่อไหร่ที่ท�าให้

รู้สกึอดึอดั กระวนกระวายกบัความคดิเหล่านั้น ขวญักจ็ะขอขมากรรม

เดี๋ยวนั้นเลย รู้สกึโล่งขึ้น และเมื่อไหร่ที่ยงัรู้สกึอดึอดัหรอืกระวนกระวาย

จำกใจแอดมิน

(๑๐)



อกี กข็อขมากรรมอกี

 ในระหว่างที่ขอขมากรรม รู้สกึว่าตวัอกัษรตวัเลก็มาก ต้องเพ่งหรอื

ต้องซูมภาพเข้าไป รู้สกึไม่ถนดั จงึได้ท�าค�ากล่าวขอขมากรรมขึ้นมาใหม่ 

ปรบัให้ตวัอกัษรตวัใหญ่ขึ้น แม้จะมหีลายหน้ากระดาษ แต่กอ็่านได้ถนดั 

ค�ากล่าวขอขมากรรมที่ท�าขึ้นมาเองนี้ ยงัไม่ได้ส่งต่อให้ใคร ด้วยคดิว่าคน

รอบข้างจะมองว่าเราแปลกไป จนได้มาเหน็พระอาจารย์ copy ข้อความ

ยาวๆ ซ�้าหลายครั้ง เพื่อให้สมาชกิที่เข้ามาใหม่ได้อ่าน ขวญัจงึน�าข้อความ

เหล่านั้น ไปท�าเป็นรูปภาพ ตวัอกัษรตวัใหญ่ อ่านง่าย เพราะในกลุ่มมผีู้สูง

อายุอยู่หลายคน แล้วก็สร้างอัลบั้มขึ้นมาใหม่ จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้  

ช่วยงานของพระอาจารย์ และเป็นจุดเริ่มต้นของเพจทั้งในไลน์ และเฟซบุ๊ก    

ซึ่งมชีื่อเดยีวกนักบักลุ่มไลน์ คอื  “ธรรมะกบัพระ อ.สุวฒัน์”

 หากจะถามถงึแรงบนัดาลใจในการท�าหน้าที่นี้ ขวญัเคยตั้งเป้า

หมายชวีติไว้ว่า ในหนึ่งวนั ขวญัจะต้องท�าประโยชน์ให้กบัโลกใบนี้ ไม่ว่าจะ

ในด้านใดกต็ามแต่ ไม่ว่าจะกบัสิ่งที่มชีวีติหรอืไม่มชีวีติ ขวญัจะต้องม ี   

เป้าหมายในการท�าอะไรบางอย่าง  ซึ่งจะไม่ท�าให้ตนเองรู้สกึไร้ค่า การเป็น

คนกลางที่น�าข้อมูล น�าข้อความจากพระอาจารย์มาเรยีบเรยีง ปรบัแต่ง ให้

เข้าใจง่ายขึ้น ท�าให้น่าสนใจมากขึ้น และเข้าถงึได้ง่ายขึ้น นบัเป็นเป้าหมายที่

ดพีอส�าหรบัขวญัแล้วค่ะ

 ผลพลอยได้จากการท�าหน้าที่นี้ ข้อความต่างๆ ที่พระอาจารย์ส่ง 

มาให้ บางครั้งข้อความกซ็�้า และวกวนไปมา บางครั้งกไ็ม่มกีารเว้นวรรค  

ซึ่งท�าให้อ่านเข้าใจยาก ขวญัจงึต้องอ่านทุกตวัอกัษรของพระอาจารย์เพื่อน�า

มาเรยีบเรยีงใหม่ และปรบัแต่งให้เข้าใจง่ายขึ้น บางครั้งกไ็ม่เข้าใจจนท�าให้

เกดิความสงสยัจะถามพระอาจารย์ ถามสมาชกิที่เคยให้ค�าอธบิายที่ชดัเจน 

ท�าให้ขวญัคลายความสงสยัและสว่างขึ้นอกีนดิ หากไม่ได้ท�าหน้าที่นี้ คงได้

(๑๑)



(๑๒)

แต่อ่านผ่านๆ หรอืไม่ได้อ่านเลย

 หากจะถามถงึว่า สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในค�าสอนของพระอาจารย์สุวฒัน์ 

ขวญัจะน�ามาใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างไร? ”พงึปล่อยวาง” คอืค�าที่พระ

อาจารย์ใช้อยู่เสมอและตามมาด้วย “ช่าง” คอืให้ช่างมนัในทุกกรณ ีเข้าใจก็

ช่าง ไม่เข้าใจกช็่าง เคอืงโกรธ, เศร้าเสยีใจ, ทุกข์ใจกช็่าง ตื่นเต้น, ดใีจ, มี

ความสุขกใ็ห้ช่างเสยีด้วย ค�าสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนขวญัจากที่เป็นคน

ยดึมั่นในความคดิของตนเอง มกัจะคดิว่าคนอื่นต้องเป็นในแบบที่เราคดิ 

เราต้องเป็นในแบบที่ต้องการให้ได้ เมื่อขวญัน�ามาใช้กบัทุกเรื่องที่พบเจอ  

ใช้กบัทุกคนที่พบเจอ และที่ทุกข์ที่สุดคอืใช้กบัตนเอง เมื่อเป็นดั่งใจเรา

ต้องการไม่ได้ กร็ู้สกึทุกข์จนอยากตายๆ ไปเสยี แต่เมื่อขวญัคลายความยดึ

ตดิ คลายความยดึมั่นถอืมั่น คลายความเป็นตวัเป็นตนของขวญัลงไป 

อะไรที่ท�าได้กท็�า ท�าไม่ได้กช็่างมนั ไม่ต้องไปพยายาม  ไปดิ้นรน ไปจมดิ่ง

อยู่กบัมนั ช่างๆ มนัไป เมื่อคลายลงได้ทลีะอย่าง ขวญักร็ู้สกึทุกข์น้อยลง

“แค่เพยีงปล่อยวาง ชวีติกท็กุข์น้อยลง”

 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สุวฒัน์ ที่สร้างกลุ่มนี้ขึ้น

มา ท�าให้ได้พบกบักลัยาณมติรที่ได้ชกัน�าให้เข้ากลุ่มนี้ และกลัยาณมติรที่

ได้แนะน�าให้ขอขมากรรม จนท�าให้ขวญัสว่างขึ้น และได้ท�าหน้าที่นี้ให้กบั

พระอาจารย์

    ภทัรภร อมตานนท์ (ขวญั)

    (Admin. XiangLing)  



ค�ำน�ำ

 ลูกหลานได้ไปกราบหลวงพ่อฯ เกอืบทุกสปัดาห์  ท่านจะเหน็พวก

เราพูดคุยแชทไลน์สนุกสนาน ท่านกด็ุเอาว่าไม่เป็นประโยชน์ มแีต่เรื่อง

อกุศลไร้สาระ

 วนัหนึ่ง หลวงพ่อจงึถามว่า ท�าไลน์ให้หลวงพ่อบ้างได้ไหม?  หลวง

พ่อจะพูดธรรมะใส่ไลน์  พี่น้องจงึได้ช่วยกนัรวบรวมเบอร์โทรศพัท์เท่าที่หา

ได้ตามบนัทกึ และสมุดโทรศพัท์ เชญิชวนบรรดาญาตมิติรญาตธิรรม ได้

เพยีง๒-๓๐ คน  ตั้งชื่อไลน์กลุ่มว่า  “ธรรมะกบัพระ อ. สุวฒัน์“   ให้หลวง

พ่อเขยีนสนทนาธรรมะทางไลน์  เริ่มตั้งแต่ ๒ สงิหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 

จนถงึปัจจุบนั  ได้รวบรวมเนื้อหาสนทนาธรรมทางไลน์นี้  ล่วงมาเป็นเวลา

กว่า ๘  เดอืน มสีมาชกิในกลุ่ม ๑๐๙ ท่าน นอกกลุ่ม ๒๑๖ ท่าน และกลุ่ม

แฟมลิี่แฮปปี้อกี ๑๗ ท่าน เพิ่มเข้าบ้าง และออกบ้าง ตามเหตุการณ์เป็นไป 

 จงึเหน็ว่า เนื้อหาค�าสอนที่หลวงพ่อได้ปุจฉา – วสิชัชนาสจัธรรมค�า

สอน อนัเป็นสจัธรรมเนื้อหานพิพานไม่ยดึตดิ นี้เป็นค�าสอนที่หาฟังได้ยาก 

หากรวบรวมจดัพมิพ์เป็นเล่ม จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน  กองทุนนธิมินุษย์

เกดิมาท�าไม ? จงึได้ด�าเนนิการเริ่มคดักรองเนื้อหาเฉพาะที่ส�าคญัสรุปเพยีง 

๒ เล่ม ความหนาเล่มละประมาณ  ๓๔ ๐ หน้า โดยม ี“สมาชกิ B” (คุณ 

รุจพิชัร นชิมิุระ) มกีุศลจติแสดงความจ�านงบรจิาคเงนิเป็นค่าจดัพมิพ์   

เบื้องต้น ๑ แสนบาท ต่อมาจงึได้เชญิชวนบอกบุญไปยงัหมู่เพื่อนสมาชกิ

และศษิย์หลวงพ่อ ได้เงนิรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒ แสนบาทเศษ

 ก่อนที่หนงัสอื ทั้ง ๒ เล่ม จะพมิพ์เสรจ็  ต่อมาปลายเดอืนกุมภา 

(วันที่ ๒๕)  คุณขวัญฯสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งทราบภายหลังว่าก�าลังเรียน

มหาวทิยาลยั-วศิวกรรมชวีการแพทย์ปีสุดท้าย มคีวามตั้งใจ และมจีติกุศล 

(๑๓)



อาสารบัท�าเพจไลน์ธรรมะ เท่าที่มเีวลาว่างจากการเรยีน  สรุปเนื้อหาย่อ

กะทดัรดั สะดวกแก่การศกึษาหาอ่าน

 จงึขออนุโมทนาบุญ นบัว่าเธอเป็นผู้หนึ่งที่มอีธวิาสนาในระดบัต้นๆ 

ของกลุ่มสมาชกิที่คลายมากแล้ว    จงึได้รวบรวมเพจค�าสอนธรรมะทั้งหมด 

จดัท�าเป็นเล่มเลก็ๆ อกีเล่มหนึ่งต่างหาก

 กองทุนนธิฯิ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทั้งที่บรจิาคเงนิร่วมพมิพ์  

และสมาชกิทุกท่าน ที่มสี่วนร่วมสนทนาธรรมปุจฉา–วสิชัชนา จนเกดิเป็น

หนงัสอื ๓ เล่มนี้   ขอบคุณ คุณขวญัฯ จติอาสาจดัท�าเพจธรรมะค�าสอน   

เพื่อจะได้แจกจ่ายไปยงัสมาชกิ และจดัส่งให้ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ

ต่อไป อนึ่ง หนงัสอืทั้ง ๓ เล่มนี้ มวีางแจกที่ห้องหนงัสอื ๔๐๐ แห่งทั่ว

ประเทศ โดยซื้อหนงัสอืชุดนี้ ๑ เล่ม แจก ๑ เล่ม 

 ขออนุโมทนาบุญกบัท่านผู้อ่าน และผู้ศกึษาธรรมทุกท่าน ขอความ

ไม่ตดิขดัข้องคา ขอความสว่างไสวในสจัธรรมพระสมัมาสมัพุทธะจงทั่วกนั 

- กราบสาธุค่ะ

(๑๔)

กิ่งกาญจน์  พทิกัษ์วงษ์

ประธานกองทุนนธิมินุษย์เกดิมาท�าไม?

๑๕ เมษายน ๒๕๕๙



(๑๕)

วธิกีาร เทน�า้อทุศิบญุที่ได้ผล

ให้อยู่ในท่ายนืหรอืนั่ง มอืขวาถอืขวด

น�้าพลาสตกิ มอืซ้ายผายออก สายตา

มองไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ

อย่างไร้ทศิทางและที่หมาย เปิดใจให้

กว้าง

 มแีววตาการุณย์ต่อสรรพสตัว์ทั้งสงัสารวฏั ปล่อยวางตวัเรา

ให้ว่างลง ด้วยตื่นโพล่งออกไป กว้างขวางไกลไร้ขอบเขต แล้วจงึพูด

ว่า “อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส ิ ขอทุกสรรพสตัว์ทุกชวีติจติ

วญิญาณ จงได้มสี่วนแห่งบุญของข้าฯ จงทั่วกนัตลอดไป โสววววว” 

ลากเสยีงยาวๆว่า “โสววววว“ พร้อมเทน�้ากบัผายมอืเป็นสญัญาณ

ให้อย่างหมดตวั หมดตน หมดจติ หมดใจ ไม่มปีระมาณ

กำรเทน�้ำอุทิศบุญที่ได้ผล มีอำนิสงส์มำก



(๑๖)

 หลุดพ้นจากมรรค เป็นมรรควมิุต–ิศลี–สมาธ–ิปัญญาวมิุติ

 วมิุต–ิหลุดพ้นด้วย “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้า-กว้างขวางกว้าง

ไกลไร้ขอบเขต-สว่างไสวไร้ขอบเขตคดินกึ”  ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่

กลางหาว ฉะนั้น  

 นอน-นั่ง กใ็ห้ระวงัฟ้าหล่น  

 พงึคลายจติออกเหมอืนดอกไม้บานยามเช้า ร่วงหล่นกลบี

ละอองเกสรเรณู ไม่เหลอือตัตา

 จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้

ทศิทางและที่หมาย เปิดใจให้กว้าง-มแีววตาการุณย์ต่อความเดอืด

ร้อนของสรรพสตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางตวัเราให้ว่างลง 

 วมิุตหิลุดพ้นเสยีด้วย “วมิุตกิรรม-อโหสกิรรม” ด้วยผาย

มอืทั้งสองออกร�าพงึเบาๆ ว่า “โสวอโหส-ิโสวกระหม่อม-โสววมิุต-ิ

โสวหลุด-โสวโล่งโพล่งจ้า-

 โสวนโิรธ-โสวนพิพานฯ-โสว”

คลำยกรรมด้วยธรรมนูญชีวิตประจ�ำวัน



(๑๗)

ค�ำกล่ำวขอขมำกรรม 

 ตั้งนะโม ๓ จบ และกล่าวขอไตรสรณคมน์... พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ

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 

 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�าลายชีวิต-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 ในของคู่ทวิภาวะทั้ง

หลาย ขอประกาศสละ-ขอประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอามาในรูปเสียง

กลิ่นรส สัมผัสกายทั้งหลาย ในกามคุณสุนทรีย์ทั้งหลาย ในลาภยศบริวาร

สรรเสริญความสุขทั้งหลาย ในความหลงมัวเมา ในการเป็นการอยู่ การหลง

(๑๘)



มัวเมาในการหาอยู่หากินทั้งหลาย อันเป็นตัณหาอุปาทาน ทั้งหมดทั้งสิ้น

 และขอประกาศสละ-ประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอามา แม้ใน

ทางธรรม การปฏิบัติบ�าเพ็ญ ในทาน ศีล สมาธิ ในตบะฌานญาณ ใน

มรรคผลนิพพาน อันเป็นตัณหาอุปาทาน การติดการยึดในสรรพสิ่งทั้งหลาย 

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        

(๑๙)



สรรพสัตว์ให้จบตาม ดับตาม วางตาม ว่างตาม องค์พุทธะ-มหาอรหันต์-  

มหาโพธิสัตว์  จงทั่วกันทุกท่าน  ตลอดไปด้วยเทอญฯ

 ขอองค์มหาบารมี องค์พุทธะ มหาพุทธะ มหาโพธิสัตว์ ทุกๆ 

พระองค์ ทรงได้โปรดเป็นประธาน เมตตายกโทษ ให้ทุกๆ กรณีกรรม    

ของหมู่เหล่าข้าฯ ทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติ ทุกพุทธันดร จงเป็นอโหสิกรรม 

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญฯ

 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

(๒๐)



ก็ตาม ทุกๆ กรณีกรรม ขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้วยเทอญฯ

 อโหสิๆๆ...สาธุ ๆๆ กรรมทุกอย่างอโหสิ ๆๆๆ...สาธุๆๆ

 (หมายเหตุ: ค�าว่า “ข้าฯ” ให้กล่าวค�าเต็มว่า “ข้าพเจ้า” แล้วหยาด

น�้าลงไปกว้างๆ แบบไม่อะไรกับอะไร ย่อมมีอานิสงส์มากแก่สรรพสัตว์    

ทุกชั้นภูมิ)

(๒๑)



สำรบัญ

 หน้า

คดัย่อ บทสนทนา ข้อธรรม ค�าสอน 

ในกลุ่มไลน์ “ธรรมะกบัพระ อ.สุวฒัน์” - เจตนาเป็นกรรมไม่นพิพาน ๑

๒๐๑๕.๐๙.๑๒ วนัเสาร์ - ถ้ายงัโพล่งโล่งจ้าไม่ได้ กว็มิุตไิม่ได้ ๑๒๕

๒๐๑๕.๐๙.๑๓ วนัอาทติย์ - หลงว่านพิพานเป็นเมอืง ๑๓๑
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๒๐๑๕.๐๙.๑๖ วนัพุธ - การเทหรอืหยาดน�้า-กรวดน�้าที่ไม่เป็นกรรม ๑๗๕

๒๐๑๕.๐๙.๑๘ วนัศุกร์ - อย่าโทษฤกษ์ยาม แต่ให้เชื่อกฎกรรม ๑๙๕

๒๐๑๕.๐๙.๑๙ วนัเสาร์ - ท�าใจให้พร้อม ไม่ใช่สจัธรรมนพิพาน ๒๐๖

๒๐๑๕.๐๙.๒๐ วนัอาทติย์ - นพิพานว่างเปล่า ปรารถนาเองไม่ได้ ๒๑๗

๒๐๑๕.๐๙.๒๑ วนัจนัทร์ - ทรงตรสัเหตุและดบัเหตุ-ดบัตวัรู้ ๒๒๗

๒๐๑๕.๐๙.๒๒ วนัองัคาร - มรรค์องค์ ๘ กใ็ห้วาง-ปัญญาวมิุต ิ ๒๔๙

๒๐๑๕.๐๙.๒๓ วนัพุธ - ถ้าจะสอนคนอย่าให้หลง ให้สอนตนก่อน
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๒๐๑๕.๐๙.๒๔ วนัพฤหสับด ี- ธรรมะวฏัฏะมจิฉาทฏิฐ ิโรคห่าลงเมอืง ๒๙๕

๒๐๑๕.๐๙.๒๕ วนัศุกร์ - พบธรรม ธรรมะหลุดโลก ๓๑๑

๒๐๑๕.๐๙.๒๖ วนัเสาร์ - การปฏบิตัเิป็นกรรมเอาไปเกดิ ๓๒๖

๒๐๑๕.๐๙.๒๗ วนัอาทติย์ - ส�ารวมเป็นกรรม ไม่ใช่สจัธรรม ๓๓๘
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คัดย่อ บทสนทนา ข้อธรรม ค�าสอน
ในกลุ่มไลน์ “ธรรมะกับพระ อ.สุวัฒน์”

 เมื่อคนื มคีนเล่านทิานธรรมะเรื่องหนึ่ง ความว่า สามรี�าคาญเจ้า

แมว จงึวางแผนเอามนัไปปล่อย มนักก็ลบัมาบ้านจนได้ทุกครั้ง ครั้งสุดท้าย

วางแผนใหม่อย่างแนบเนยีน ให้มนัหาทางกลบัไม่ถูกให้จงได้ เลี้ยวซ้าย

เลี้ยวขวาสลบักนัไปมาให้เวยีนหวั เสรจ็แล้วถงึวนัก�าหนด กน็�าเอามนัไป

ปล่อยด้วยความยากเยน็ เพราะมั่นใจมากว่ามนัจะกลบัไม่ถูกอย่างแน่นอน  

 ครั้นปล่อยเสรจ็กท็�ากลลวงแอบหลบหนมีนัออกมาอกีทาง เพื่อไม่

ให้มนัเหน็ เวลานั้นพลบค�่าพอดตีรงกบัวนัเดอืนมดืเสยีด้วย นกึกระหยิ่ม

ยิ้มย่องพลางเดนิพลาง เดนิมาอยู่พกัใหญ่ๆ จนเหนื่อยหอบ เขาจ�าทางไม่ได้

เพราะเดอืนมนัมดื เขาหาทางแยกไม่ถูก ไฟฉายกไ็ม่ได้เตรยีมเอามา 

 พอดนีกึขึ้นได้ จงึใช้มอืถอืโทรไปหาภรรยา แล้วถามว่าไอ้เจ้าแมว

ตวัร้ายของเธอมนัยงัอยู่ที่บ้านหรอืเปล่า ภรรยาตอบว่าอยู่ด้วยกนั ก�าลงั

อาบน�้าแปรงขนให้มนั ไม่รู้ว่าไปเทื่ยวที่ไหนมาสกปรกเชยีว “...นี่เธอ บอก

ให้มนัมารบัฉนัหน่อย ฉนักลบับ้านไม่ถูกกกกกก?”  

 เรื่องนี้ฟังแล้วกข็�าด ี  แต่ขอแทรกเนื้อหาที่ตรงต่อสจัธรรมเนื้อหา

นพิพานสกัหน่อย ที่ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถงึตวัน่ะ มนัอยู่แล้วอย่างนี้ 

เป็นกรรมใหม่ ไม่จบ เพราะยิ่งท�ายิ่งเป็นกรรม เจตนาเป็นกรรม สตัว์โลก

ย่อมเป็นไปตามกรรม  กรรมแม้เพยีงเลก็น้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่ม ียิ่งคดิ

วางแผนงานโครงการก�าหนดนดัหมายจรงิจงัตั้งต้องด้วยแล้ว วบิากกรรม

ส่งผลมผีลมาก “เพราะเจตนาเป็นกรรม” 

 ถ้าหากเข้าใจแจ้งใจในพระสจัธรรมเนื้อหานพิพาน คอื เหน็ ได้ยนิ 

ฯลฯ นี้เป็นกรรมเก่า (แมวนี้ต้องมกีรรมพ่วงพนัสมัพนัธ์กนัมาแต่อดตี จงึ

ได้มาพบกนัเหมอืนเคยได้รู้จกักนัมาแต่ก่อนจงึได้มาพบกนั ข้อสอง วบิากนี้
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แก้ไขที่คนอื่นไม่ได้ให้แก้ไขที่ตนเอง) หาอ่านเรื่องธรรมนูญชวีติ ๑๒ มาตรา  

อโหสกิรรมอุทศิบุญทพิย์ชดเชยชดใช้หนี้วบิากกรรมบ่อยๆ ไม่ต้องท�าอะไร

แบบไหนอกี เพราะท�าเป็นกรรม กรรมย่อมมผีลเสมอ 

 “เหน็แมวให้เลยๆ แมวไปได้ไหม? Don’t worry, Never mind, 

No scan, No focus, No interest  ปล่อยๆ ช่างๆ มนัไป O.K. ???”

(มสีมาชกิโพสต์ : โชคดทีี่เกดิมามพี่อชื่อ “ภมูพิล”)

 ให้วางอุเบกขาสุญญตาไปนะ อย่ายดึ มนัไม่มอีะไรยดึได้นะ อโหสิ

มากๆ ต่อองค์คุณแห่งแผ่นดนิ.ซึ่งเป็นภาคส่วนพระโพธสิตัว์ ห่วงหวงสิ่งใด 

กใ็ห้เทน�้าอุทศิบุญทพิย์ชดเชยชดใช้ให้ไปนะ อย่ายดึ อนจิจงัไม่ยั่งยนื ของ

ชั่วคราวยดึไม่ได้นะ ไปยดึเอาในสิ่งที่ยดึเอาไม่ได้มนัจะทุกข์นะ ให้เชื่อ

ตถาคตโพธสิทัธาให้มั่นคงนะ จงึจะตรงต่อพระสจัธรรม

 มปีระเดน็วสิชัชนาต่ออกีหลายเรื่อง: “ตั้งแต่พบเธอพบแต่สิ่งที่ดงีาม” 

วสิชัชนาว่า จะดงีามหรอืไม่งาม กส็กัแต่ว่าไป อย่ายดึ มนัไม่แน่ ขอถาม

หน่อยเถอะ จะพบกนัไปทุกชาตอิกีหรอืไง? อยากเกดินกัใช่ไหม?   

 จะสุขจะทุกข์กช็่าง แม้สุขกย็ดึไม่ได้นะ เรื่องดเีรื่องชั่วนี่เราไปตคี่า

ความเหน็ความหมาย ตรีาคาราคะตณัหาโมหะอวชิชาไปแล้ว จะดชีั่วยดึ  

ไม่ได้ ให้ปล่อยวางช่างจ้าๆ ไป ท่ามกลางไม่ตรงอะไร ไม่เลือกอะไร           

ให้ท่ามกลางวางเฉยอุเบกขาสุญญตาไร้ร่องรอยไป ไร้ขอบเขตคิดนึกไป 

อย่าไปตดัสนิพพิากษาใคร  

 นพิพานนอกเหนอืดชีั่ว นอกเหนอืบุญบาป มนัจบแล้วจ้าๆ ของ 

มนัเองนั่นแหละ 

 ส่วนเรื่องคดิดพีูดดที�าดนีี่ กด็ขีองโลกยีะธรรม แต่เนื้อหาโลกุตร 

นพิพานไม่เอาดอีะไร เพราะดยีงับังนพิพานอยู่ มอีตัตารองรบัดอียู่ จะคดิ

พูดท�าอะไรๆ ให้มนัไร้ร่องรอยไป ให้นอกเหนอืดชีั่วไป อย่างนี้หมดอตัตา
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จงึอนตัตา

 อกีประเดน็ “ปัจจยัสี่มไีว้ใช้ถงึวนัตาย เป้าหมายมุ่งสู่นพิพาน”    

ฟังดูเท่ แต่โมหอวชิชาตณัหาเตม็อตัตาเลย  ข้อ ๑. ถ้าใช้สอยปัจจยัสี่ได้จรงิ 

นั่นนพิพานแล้ว ขอให้จรงิๆ นะ ส่วน “เป้าหมายมุ่งสู่นพิพาน” นี่ขอวสิชัชนา

ว่า เชยแหลกเลย เพราะอะไรหรอื ?  ก็เพราะ ๑.นพิพานไม่ใช่สถานที่จะไป

ให้ถงึ นพิพานไม่มไีปไม่มมีา มนัจ้าๆ ของมนัเองอยู่แล้ว มอียู่ทุกหนแห่ง 

นพิพานว่างๆ จะเอาว่างมวี่างเป็นว่างมนัไม่ได้ ๒. ค�าว่า ”เป้าหมายมุ่งสู่

นพิพาน”  นี่มนัเจตนาตณัหาเตม็ๆ เอาตณัหาไปแสวงหานพิพานได้ยงัไง? 

ตณัหาดบัต่างหากจงึนโิรธนพิาน ดบัอย่างไรก ็ นพิพานกช็่าง ไม่นพิพานก็

ช่างๆไป 

 ไม่เริ่มไม่จบ จบทนัท ี ไม่ ๑ ไปจนถงึ๐ แต่สูญทนัท ี สุญญตา

ท่ามกลางอุเบกขา สุญญตาทนัท ีที่นี่และเดี๋ยวนี้ อย่าแช่ทรงนะนั่นมนัตบะ

ฌานญาณให้จบทนัท ีจบทุกเส้นทางทุกโลกให้เหนอืโลกอย่างนี้

ยงัมอีกีท่านนงึแชทเข้ามา “หาเราธาต ุ๔ ขนัธ์ ๕ หาไม่เจอ”  

 วสิชัชนาว่า ท่านเอาอะไรไปหา? ตวัหานั่นน่ะ มนัตวัอะไร? ไม่ต่าง

อะไรกบัการดูจติที่ฮติกนัมาก มนัไม่ต่างอะไรกนักบัดูหนงัดูละคร ตวัดนูั่น 

มนัตวัอะไร? ไปดูไปรู้มนัท�าไมเจ้าธาตุขนัธ์นี่ รู้แล้วท�าอะไรต่อ กไ็ปท�าบุญ

ท�าบาป ท�าฌาน เกดิใน ๓๑ ภูม ิไม่หลุดวฏัฏะเพราะเอาอตัตาตวัตนเข้าไป

ดูไปรู้ เจรญิสตติดิตามดูตามรู้ตดิยดึในรู้ ไม่ตดิยดึรู้เสยีด้วยคลายจติออก

จ้าๆกว้างๆ ไกลๆ ไร้ขอบเขตคดินกึไปนะ ก่อนรู้มนักไ็ม่ได้รู้ใช่ไหม? 

 อย่ากรรมซ้อนมโนนะ รบีขอขมากรรม ข้อเคยวพิากษ์วจิยัวจิารณ์

พระสจัธรรมค�าสอน เคยถ่ายทอดความรู้ที่ไม่ตรงพระสจัธรรมค�าสอน แล้ว

เคยกดีกนัขดัขวางบุคคลมใิห้เข้าใกล้ มใิห้ฟังพระสจัธรรมค�าสอน เคยล่วง

เกนิพระอรยิเจ้าอรยิสงฆ์ ฯลฯ
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(เมื่อมสีมาชกิโพสต์/เดก็อายเุพยีง ๕ ขวบที่สดุแสนฉลาดและน่ารกั

มากๆ แล้วท่านจะประทบัใจในความสามารถของเธอ )

 ดูแล้วไง? กไ็ม่เอ๊ะอ๊ะอะไรมนักเ็ป็นเช่นนั้น เขาคงจะเคยเล่นร้องร�า

มาก่อนในอดีตชาติหรือเคยเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง

หมดบุญแล้วมาเกดิเป็นหนูน้อยคนนี้นี่ยงัเป็นโลกยีะอยู่ พวกเรากเ็คยเกดิ

กนัมาแล้วทั้งนั้น ใน ๓๑ ภูมนิี่ที่ไม่เคยเกดิ   ไม่มทีรงตรสัรบัรองไว้ในมหา

วิภังคสูตรว่าด้วยการจ�าแนกกรรมของสัตว์โลกแล้วก็หลงวนเวียนวัฏฏไป

มาสูงบ้างต�่าบ้างตามแรงกรรมเหวี่ยงไป มาชาตนิี้ถงึแล้วซึ่งวาระหลุดพ้น

เสยีท ี ขอขมากรรมและสละถอนความหลงมวัเมาในความเป็นความอยู่  

การหาอยู่หากนิ ความหลงในอารมณ์กามคุณสุนทรยี์ ท.(ทั้งหลาย) สละ

ถอนความมุ่งหวังตั้งเอามาทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วอุทิศบุญทิพย์ชดใช้

กรรมจะคลายออก ค�าขอขมามใีนท้ายเล่ม ๒๐

 เรื่องธรรมชาตขิองจติเดมิแท้ในเล่ม ๒๐ หน้า ๖๗ นั้น เป็นพื้นฐาน

ของเดมิของจติของทุกคน ครั้นเกดิตายๆๆๆๆ มากๆ เข้า เจตสกิเดมิแปด

เปื้อนเพราะได้ไปคลุกเอากบัธุลโีมหอวชิชา ตณัหาอุปาทานห่อหุ้มจติเดมิจน

มดืมดิ แต่ก่อนจติเดมิเขาสว่างไสวอนตัตามาแต่เดมิ ดุจ “ตะวนัส่องสว่าง

อยู่กลางหาว ฉะนั้น” แต่ตวัโมหอวชิชาฯ ดุจ “เมฆหมอกเข้าไปเคลอืบคลุม 

หุ้มห่อเสยีจนมดืมดิ” แสงตะวนัที่เคยเจดิจ้าอยู่แต่เดมิจงึไม่อาจฉายแสง

แห่งปัญญาแทงฝ่าทะลุออกมาได้ ธุลกีเิลสอาสวะหรอืโมหอวชิชาฯ ที่เปรยีบ

เหมอืนเมฆหมอกปิดบงัแสงตะวนันี้ได้แก่ “วบิากกรรม หรอื ผลของกรรม

เก่า“ นั่นเอง  การกรวดน�้าอุทศิบุญทพิย์ชดใช้หนี้กรรมเก่า กเ็หมอืนกบัการ

สลายเมฆหมอกให้เบาบางจางลงมากพอ ที่แสงตะวนัจะส่องทะลุลงมาเหน็

แจ้งแทงตลอดลุล่วงธรรม จติเดมิจะคลายตวัออกมาเป็นอสิระจากการห่อ

หุ้มของกเิลส ที่ให้ “ตื่นๆ ตื่นโพลงโล่งจ้า กว้างๆไกลๆ ไร้ขอบเขตคดินกึ 
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ฯลฯ” นี่มนัเป็นอสิระพ้นจากกายจติพ้นออกไปจากธาตุขนัธ์ (เป็นขนัธวมิุต)ิ 

ไปแล้ว  วมิุตนิโิรธนพิพานไปแล้ว ไม่ต้องไปดูไปรู้เสยีก่อน (ว่าธาตุสี่ขนัธ์

ห้าไม่มเีราจรงิๆ เสยีด้วยซ)ี ไม่ต้องไปรู้ ให้ละเลย ของร้อนทั้งนั้น ให้ปลง

ปล่อยวางทนัท ี ไม่ต้องไปดูซะก่อน ไปรู้ซะก่อน ไม่ต้องแบกแล้ว ค่อยวาง  

แต่ให้วางเลย อย่างนี้มนังุ่มง่ามเงื้อง่าราคาแพงนะ!

มสีมาชกิแชทข้อความ ให้ไปสมคัร โครงการออมเงนิกบัทางราชการ

 : ไปสมคัรแล้วกใ็ห้แล้วเลยๆ ไปนะ ว่างๆ ไป ไร้ๆไป นอกเหนอืให้

ไร้ร่องรอยจรงิจงัตั้งต้องอะไร ไม่ต้องมุ่งหวงัตั้งเอามาด้วยตณัหาอะไรไป

 ค�่านี้ได้ยินโฆษกรัฐบาลแถลงว่ามีนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยให้คนมโีอกาสได้เรยีนรู้ให้มทีั้งความสามารถและคุณธรรม นี่กถ็ูกของ

ทางฝ่ายโลกยีะ คอืวนอยู่ในวฏัฏะ๓๑ ซึ่งมทีั้งสุขทุกข์มากน้อยสุดแต่กรรม

ส่งผล คนในโลกนี้ส่วนมากตกอยู่ในวงัวนวฏัฏะของการเกดิทั้งสิ้น ทรง

ตรสักบัวสิาขามหาอุบาสกิาว่า

 “คนทั้งหลายในโลกนี้ ถงึแม้จะแลเหน็อยู่ (ชดัๆ จะๆๆ) ว่า เกดิ

แล้วต้องแก่ เจบ็ ตาย เช่นเดยีวกบัที่เดก็เลี้ยงโคถอืท่อนไม้ไล่ต้อนฝูงโคไป

สู่โรงฆ่า แต่กห็าคนได้ยากที่ปรารถนาววิฏัฏะ มแีต่ปรารถนาวฏัฏะ “กค็ง

ต้องถามต่อไปว่า ท่านจะเกดิมาอกีท�าไม? ทรงตรสัถามภกิษุ ท. ว่า “ชวีติ

เที่ยงหรอืไม่เที่ยง? ไม่เที่ยงพุทธเจ้าข้า“ สิ่งใดไม่เที่ยงมนัเป็นสุขหรอืเป็น

ทุกข์” เป็นทุกข์พระเจ้าข้า “เมื่อสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ควรหรอืจะ

ยดึถอืว่าเป็นตวัตนของเรา”  ไม่ควรพระเจ้าข้า “ค�าว่าอนจิจงัไม่เที่ยงคอื  

ไม่ยั่งยนื แต่มนัชั่วคราว” สรรพสิ่งในโลกสมบตัพิสัถานพร้อมสลายคลาย

ตวัของมนัเองอยู่ตลอดเวลา ยดึไม่ได้ มนัยดึเอาไว้ไม่อยู่ ยดึเอาไม่ได้สกั 

อย่างเดยีว เป็นของชั่วคราว แม้ร่างกายเรานี้กช็ั่วคราว แต่เพราะความหลง
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อนัเป็นต้นเหตุให้กระท�ากรรมต่างๆ ดบี้างชั่วบ้าง ผลแห่งวบิากจงึสุขบ้าง

ทุกข์บ้างตามแรงกรรม ความทกุข์ทั้งปวงเกดิขึ้นมาจากเข้าไปยดึเอาในสิ่ง

ที่ยดึไม่ได้ เพราะสรรพสิ่งชั่วคราวอยู่ไม่ได้นาน ไม่อยู่ในอ�านาจ จงึควรที่

สลดสงัเวชต่อชวีติที่ไม่เป็นใหญ่ ไม่อาจเข้าไปบงัคบับญัชาให้เป็นไปตาม

ปรารถนาได้ ควรที่น่าจะพ้นออกไปเสยีจากวงจรอุบาทวฏัฏะนี้เสยี ดงันั้น 

ชวีติคอืการเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง จงึววิฏัฏะพ้นการเกดิอกี อโหสิๆ ๆ ทุก

อย่างอโหส ิโสววว

 ขออนุโมทนา สาธุโสวแล้ว ขอจงประสบความมปีัญญาสว่างไสว

กว้างขวางกว้างไกลไร้ขอบเขตคดินกึไป ขอความไม่ตดิไม่ขดัไม่ข้องคาที่ตา

หูจมูกกายใจสว่างไสวเป็นนจิเป็นอกาล

 ค�าว่า “อกาล”  บาลวี่า อกาลโิก จติเดมิเขาสว่างไสวเป็นอนตัตา   

อยู่ตลอดเวลามาแต่เดมิ บาลวี่า “ปภสัรงัจติตงั”  จติปภสัสรสว่างไสวมาแต่

เดมิ “อาคนัตุเกเสหฯิ ครั้นอาคนัตุกะผ่านเข้ามา (คอือารมณ์ ๖ กระทบ

ทวาร ๖ เกดิเหน็ได้ยนิได้กลิ่นรู้รสรู้หนาวร้อนอ่อนแขง็ และธรรมมารมณ์

เรื่องราวคดินกึที่มโนทวารใจ” อุปกเิลเสหฯิอุปะแปลว่า มผีู้ตามมาคอืกเิลส 

ท.(ทั้งหลาย มโีมหะตวัหลงเข้าไปรบัรู้คอืโมหเจตสกิในจติ หรอื “อวชิชา”   

ตวัหลงรู้และไม่รู้ว่ามนัร้อน คอื “อาทติตะปรยิายะฯ” นี้เป็นปฐมเหตุเริ่มแรก

ก่อกรรมและท�าเขญ็ล�าเคญ็ขึ้นมา เกดิตายๆ ไม่รู้ว่าชาตสิุดท้ายอยู่ที่ไหน? 

จะไปเกดิที่ไหน เกดิเป็นอะไร?

 ถ้าขณะตายจติเศร้าหมอง นรกอบายภูมคิอืที่ไป ถ้าจติผ่องใส 

สุคตโิลกสวรรค์คอืที่ไป แต่ถ้าจติตื่นโพล่งจ้าๆกว้างไกลไร้เขตขอบคดินกึ

สว่างไสว (จติเคลื่อนย้ายออกที่กระหม่อมเป็นจติพุทธะ) นั่นหมายถงึ     

จติดั้งเดมิแท้เป็นอนตัตาจติ
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 ตามที่สอนให้จ้าๆ เข้าไว้นี่แหละ ไร้คดินกึนี่แหละ! มนัวมิุตไิปแล้ว 

ขนัธวมิุตนิโิรธนพิพาน คอืขณะนั้นสมุทยัเหตุดบั ทุกข์ดบัไปแล้วที่จ้าๆ   

นั่นแหละ “จงึให้ระวงัท้องฟ้าหลงัคาเพดานจะหล่นใส่หวั” อโหสิๆ ๆ ทุก

อย่างอโหส ิ ทุกชวีติจติวญิญาณจงได้มสี่วนแห่งบุญข้าฯ มนี�้ากเ็ทลงไป 

แบบไม่อะไรกบัอะไร จ้าๆ ด้วยนะ

 หาอ่านละเอยีดเล่ม ๑๘ กบัเล่ม ๒๐  มจี�าหน่ายและแจกทั้ง MP๓ 

ที่ห้างหนงัสอืทั่วประเทศทุกจงัหวดั

 อโหสมิากๆนะลูก อโหสทิุกค�ากรรมหลุดทุกค�า โสวววโสวแล้วนะ

 อะไรเอ่ย?  มนัมอียู่ในทุกคนทุกหนแห่งแต่ไม่รู้จกัมนั  “และมนัก็

ไม่เคยเกดิและมนักไ็ม่เคยดบัไม่มใีครสรรสร้างมนั”

(เมื่อสมาชกิ/ขอโทษนะคะพระอาจารย์สวุฒัน์อยู่วดัไหนค่ะ? อยากทราบ

ประวตัคิ่ะ ขอโทษจรงิๆ)

 จงอย่าพูดทุกครั้งที่คดิ แต่จงคดิทุกครั้งที่พูด พูดคดิให้พอเพยีง  

กายกรรมวจกีรรมนี่มนัปลายเหตุ “ต้นปฐมเหตุคอืตวัคดิ คดิเป็นมโนกรรม

แล้ว คดิเป็นทุกข์ แต่กต็้องคดิ” 

 พระพุทธะสอนให้ “สกัว่า” หมายความว่า “ช่างๆ Never mind , 

Don’t worry คอืให้ปล่อยวาง ให้มนัผ่านออกไปเสยี อย่าตดิขดัคาใจ ให้

ลุล่วงไปเช่นนั้นของมนัเอง อย่าไปขดัแย้งกบัมนั เหน็ ได้ยนิ ฯลฯ ไม่แตก

ต่าง อย่าไปตรีาคะราคาให้ค่าความหมายมนั มนักจ็ะของมนัเอง จ้าๆ นั้น

แหละนพิพานอยู่แล้วๆ เช่นนั้นของมนัเอง ตถตาเช่นนั้นของมนัเอง มนัมี

อยู่แล้ว นพิพานอยู่แล้ว   โสวววนะ

 ที่ส�าคญัยิ่งใหญ่ที่สุดของชวีติคอื ตอนเปลี่ยนผ่านระหว่างชวีติเก่า

กบัใหม่  อสญัญกรรมขึ้นสูม่โนสญัญวถิขีองจติดวงสดุท้ายดบั ส่งไม้วิ่งผลดั

ให้จติดวงต่อไปรบัไม้ต่อนี่แหละ! อุปปัชเวทนยีกรรมจติชาตหิน้าน�าเกดิเวร 
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กรรมชนดิใด จะเป็นกศุลหรอือกศุลกรรมเป็นชนกกรรมน�าเอาไปเกดิ  

 แต่ที่ให้จ้าๆกว้างๆไกลไร้ขอบเขตคดินกึนี่ ตดักระแสผสัสะเจตสกิ

ในจติทุกดวงพ้นออกไปจากรูปนามกายจติเสยีแล้ว จติคนืสู่ความเป็นอสิระ

จากอุปกเิลเสหฯิ และอสิระจากบุญกุศลอสิระจากทุกๆกรรมไปแล้ว  พ้น

ออกไปแล้วทั้งกรรมด�าและกรรมขาว ทรงตรสั “กรรมไม่ด�าไม่ขาวย่อมเป็น

ไปเพื่อความสิ้นกรรมไม่เกดิอกี” 

 เหน็สุภาษติแว๊บๆ ของใครคนนงึว่า  “ปล่อยวาง สุขทุกข์อยู่ที่ใจ” 

และอกีคนว่า “เรามพีลงั เราเชื่อมั่นเราท�าได้” ขออนุโมทนาที่มคีวามกล้าที่

จะแสดงความในใจให้ได้วิสัชชนากันก็จะเป็นสุตะมยะปัญญาจากการได้ฟัง

ไปสู่จนิตามยะ และวปิัสสนามยะปัญญาชนดิสตไิม่ตดิยดึหรอืสตติดัตวัรู้

ต่อไป

 “เรื่องของการปล่อยวาง”  ปล่อยวางแล้วต้องว่าง ถ้าปล่อยวางแล้ว

ยงัมสีุขมทีุกข์อยู่ที่ใจอยู่อกีแล้วจะว่างได้อย่างไร ทุกข์สุขต่างกย็ดึไม่ตดิ

เกาะไม่อยู่ สุขทุกขเวทนามนัอนจิจงัไม่ยั่งยนื มนัชั่วคราวมนัอยู่ได้นาน

ที่ไหน มนัผนัแปรตลอดเวลา มนัอยู่ในอ�านาจสั่งการบญัชาของเราเสยี

ที่ไหน ไหนลองบอกซวิ่าฉนัต้องมสีุขตลอด ฉนัจะไม่มทีุกข์ตลอด ถ้ายงัมี

ใจให้รู้สกึว่าสุขว่าทุกข์อยู่ กย็งัเอาอตัตาตวัตนเข้าไปรบัรู้มนัอยู่ 

 ทรงตรสัให้ปล่อยวาง ให้สกัว่าไป ทุกข์กช็่าง สุขกใ็ห้ช่างเสยีด้วย

อนตัตาอย่าเอาไปอยู่ที่ใจ มใีจกม็เีกดิ มเีกดิกย็งัต้องมแีก่ มทีุกข์มนี�้าตา 

ปล่อยวางลงเสยีทั้งสุข-ทุกข์ อย่าให้มไีว้อยู่ที่ใจ จงึว่าง 

 จงึสอนให้ “ตื่นๆ ตื่นโพล่งจ้าๆ กว้างขวางกว้างไกล ไร้คดินกึไป 

ให้ไร้ร่องรอยสุขทุกข์ ให้นอกเหนอืไปนะ จงึจะววิฏัฏะพ้นสุขทุกข์” ส่วนที่ว่า 

“เรามพีลงั เราเชื่อมั่นเราท�าได้” นั้น มเีราคอือตัตาเตม็ๆ เหมอืนกบัค�าว่า 

“คดิดพีูดดที�าด”ี   นั่นแหละ ยงัอยู่ในวงัวนแห่งวฏัฏะอยู่นะ เรยีกว่ายงัหลง

หาอยู่หากนิ หลงอยู่กบัความเป็นความอยู่  ความสุขความทุกข์ ยงัไม่พ้น
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เกดิ ให้ขอขมากรรมบ่อยๆ มคี�ากล่าวขอขมากรรมอยู่ท้ายเล่ม ๒๐ และที่

หน้าต้นๆ ในเล่มนี้

 ขอววิชัชนาต่อเรื่องสุขทุกข์อยู่ที่ใจน่ะ  มนัไม่ใช่นะ เราไปให้ค่ากบั

มนัว่า อย่างนี้คอืสุขอย่างนี้คอืทุกข์ คอืถ้าได้รบัอารมณ์ที่น่าชอบใจกว็่าสุข 

ถ้าไม่น่าชอบใจกว่็าทกุข์ ทรงตรสัรูว่้ามนัมคีวามจรงิเรยีกว่าสจัจะหรอือรยิสจั 

มสีี่ ได้แก่ ทุกข์  เหตุเกดิทุกข์ (สมุทยัตณัหา) กบั นโิรธ และมรรค มสีี่

อย่างที่ตรสัรู้ความจรงิอนัประเสรฐิ ไม่มสีุขหรอกมแีต่ทุกข์เท่านั้นที่เกดิ 

ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นที่ดบั สขุมนัไม่ม ีมแีต่ว่า “ทกุข์มนัน้อยไป

หน่อย” เราไปให้ค่าราคาราคะตณัหากบัมนั ไปให้ความหมายกบัมนั ทรง

ตรสัว่าเหน็ ได้ยนิ ฯลฯไม่มคีวามแตกต่าง แต่เราไปให้ค่ากบัมนั เจ้าตวัที่

เข้าไปให้ความเหน็ความหมายนี่กค็อื “สมุทยัตณัหา ตวัเหตุให้เกดิทุกข์ใน

องค์ตรสัรู้อรยิสจันี่แหละ ถ้าแทงทะลุปฏเิวธะธรรมตรงนี้ จะไม่ตดิ          

ไม่ขดัข้องคาใจกบัมนัเมื่อเหน็ ได้ยนิฯ รบัรู้รบัทราบเรื่องราว ท.อย่างนี้

แหละตรสัรู้ สุขทุกข์กช็่าง  ปล่อยวางให้มนัผ่านออกไปอย่าให้มนัค้างคาใจ 

นี้เรยีกว่าตรสัรู้ คอื ตดัซะตวัรู้น่ะ-ไม่ตดิในรู้ 

 นี่คอืวปิัสสนากมัมฐาน สตปิัฏฐาน “ชนดิสตติดัคตัเอ้าท์” ไม่มสีติ

ตดิตาม หรอืตามตดิตวัรู้ ที่สอนกนัอยู่ในปัจจุบนัที่สอนให้มสีตติามดูตามรู้

ตามเหน็กายเวทนาจติธรรม นี่สอนกนัผดิต่อพุทธโอวาทนะ คนสอนคนท�า

ตามกม็จิฉาทฏิฐ ิ ท�าแล้วไม่นพิพานเพราะทรงตรสัว่าเจตนาเป็นตวักรรม 

กรรมคอืเกดิ เข้าใจนะ ขอขมากรรมมากๆ ข้อที่เคยปฏเิสธมรรคผลนพิพาน

มาก่อน

 สุขทุกข์ให้ปล่อยเลยนะ อย่าเลอืกปล่อยแต่ทุกข์ แม้สุขกใ็ห้ปล่อย

เสยีด้วย อย่าไปตดิมนันะเพราะสุขกอ็นจิจงัไม่ยั่งยนื มนัของชั่วคราว แล้ว

แต่วบิากเขาส่งผล ยอมรบัไปสุขกช็่าง-ทุกข์กช็่าง ทุกข์มากๆ เพราะหนี้

กรรมเก่าเขาตามมาทวง หนี้ต้องได้รบัการชดใช้ กเ็อาบุญทพิย์ชดใช้เขาไปซ ิ
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จะได้ไม่ต้องเอากายจติไปชดใช้ให้ต้องขึ้นเขยีง หรอืเข้าโรงพยาบาล แต่ถ้า

จะต้องขึ้นฯ เรื่องของวบิากต้องยอม ไม่ยอมกไ็ม่หมดหนี้ ขออโหสอิุทศิไป

ทั้งวนันั่นแหละ เอ้า โสววแล้วนะ โสวทุกอย่างอโหสิ

(สมาชกิโพสต์ภาพค�าสอน ค�าคม จากหนงั “พระพทุธเจ้า”)

 ธรรมะของพระพุทธองค์ท่านเปรียบเหมือนโอสถทิพย์รักษาโรคคน

ถูกยาพษิก�าลงัจะตาย แต่เพราะกรรมปิดกั้นปิดบงั ได้ยาพระพุทธะมาแล้ว 

มคีนป้อนให้ด้วยแต่คนไข้ไม่ยอมอ้าปากกนิยา นี่เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะ

วบิากกรรมส่งผล จงึได้กล่าวไว้แล้วว่า โอกาสวาสนากรรมวบิากของใคร

ของมนัจรงิๆ บางคนคดิอกุศลต่อพระพุทธ ต่อพระสจัธรรมค�าสอน ต่อ

พระอรยิเจ้าอรยิสงฆ์ ปฏฆิะปฏเิสธเป็นกรรมอนัหนกัตกีลบัไกลออกไปอกี 

ความรู้สกึนกึคดิปฏฆิะเป็นมโนกรรมอกุศลมผีลมาก ให้รบีขอขมาเสยี มิ

ฉะนั้นจะไม่มโีอกาสวาสนาได้ดื่มทพิย์โอสถได้เลย เขาจะไม่มโีอกาสได้    

อ้าปากแม้แต่จะอ้าปากกล่าวค�าว่า “อโหส”ิ อกีด้วย จงึได้ทรงตรสัภายหลงั

จากที่ทรงตรสัรู้แล้วว่า “โอ ยากหนอ ยากนกัที่สตัว์โลกจะตรสัรู้ตาม” ท้อ

พระทยัไม่คดิจะสอนหมู่สตัว์ ร้อนไปถงึพรหมโลก จงึได้เกดิมคี�าอาราธนา

ธรรมที่ว่า “พรหมาจโลกาฯ” มาถงึปัจุบนั จงึทรงเปรยีบคนไว้มากมาย 

เปรยีบเหมอืนบวัสี่เหล่าบ้าง ฝนตกฟ้าร้องบ้าง  คนเงาลกึตื้นบ้าง คนตก   

น�้าบ้าง  คนตกน�้า ๗ ประเภท ๑.ตกแล้วจมดิ่ง ๒.ตกจมแล้วทะลึ่งขึ้น     

๓.ทะลึ่งขึ้นเหลยีวซ้ายมองขวาแล้วจมลง ๔.เหลยีวมองแล้วว่ายแล้วจมลง   

๕.ว่ายถงึกลางทางแล้วจม ๖.ว่ายถงึชายตลิ่งแล้วขึ้นฝั่งไม่ได้  ๗.ตกน�้า   

จมลงทะลึ่งขึ้นเหลียวมองไปโดยรอบทั้งซ้ายขวาหน้าหลังมองหาฝั ่ง 

(นพิพาน) รบีว่ายเข้าหาฝั่ง (ในขณะวยัหนุ่มมกี�าลงั) แล้วไปยนือยู่บนฝั่ง   

นี่ถ้าไม่ใช่เพราะกรรมวบิากส่งผลดอกหรอื? จงึให้รบีขอขมากรรมเก่า และ 
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กรรมใหม่ไม่เพิ่มมาอีกด้วย   “ตื่นๆจ้าๆ.กว้างๆไกลๆไร้ขอบเขตคิดนึก”   

นั่นแหละ   เอ้า โสวสววโสนะ

 สมยัหนึ่ง พระพุทธะทรงบอกให้วสัสการพราหมณ์ขอขมา ขออด

โทษต่อพระกจัจายนะอรหนัตเถระ ที่ประมาทล่วงเกนิเผลอไปคดิอกุศลต่อ

ท่านว่า พระรูปนี้เดนิคล้ายลงิ แต่วสัสการพราหมณ์หวัดื้อด้วยมทีฏิฐมิานะ

ตณัหาอวชิชาอตัตาตวัตนมาก ไม่ยอมกล่าวค�าขอขมา แม้พระองค์จะได้

กล่าวเตอืนอกีถงึสามครั้งว่าจะต้องไปเกดิเป็นลงิเวฬุวนั วสัสการพรามณ์ก็

ไม่ขอขมา ด้วยเหตุอนัใดน่ะหรอื? ถ้าไม่ใช่ผลของกรรมปิดกั้นปิดบงั

ปิดปากให้อ้าปากขอขมาไม่ออก แม้จะอยู่ต่อหน้าองค์พุทธะกช็่วยไม่ได้ 

ต้องอตัตาหอิตัตาโนนาโถช่วยตนของตนเองใครช่วยใครไม่ได้จ�าไว้ ตวัเอง

ท�าเองก่อหนี้เองต้องขอขมาเอง จะให้คนอื่นไปขอแทนไม่ได้แม้พระพุทธะก็

ช่วยใครไม่ได้นะ หลกัคอืใครท�าคนนั้นได้ ท�าสิ่งใดได้รบัสิ่งนั้น คนอื่น    

รบัแทนกนัไม่ได้

 มีวิปัสสนาจารย์หญิงคนหนึ่งเขียนหนังสือบอกว่าโทรศัพท์ยกบุญ

ของตัวเองทั้งหมดให้ลูกศิษย์คนไข้มะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วหายจากโรคมะเร็ง 

คนอ่านกม็าถามอาตมาตั้งแต่ยงัไม่บวชว่า ยกบุญให้กนัได้จรงิหรอื? อาตมา

กต็อบไปตามที่รู้ว่า ถ้ายกให้กนัได้จรงิ องค์พุทธะคงจะช่วยโมคคลัลานะ 

ไม่ให้ถูกโจรทุบ ช่วยไม่ให้วงศาคณาญาติสนิทศิษย์รัก ท. ต้องถูกภัย

อนัตราย แต่เรื่องของกฎแห่งกรรม “กมัมวสิยัเป็นอจนิไตย” ไม่ควรคดิลกึ

ยิ่งกว่าลกึที่ปัญญาอย่างเราๆที่ไม่ใช่องค์พุทธะจะหยั่งรู้ได้

(สมาชกิโพสต์ภาพ:เจ้าจงไปน�าเมลด็ผกักาดมาจากบ้านสกัหลงั ที่ไม่เคย 

มกีารตายเกดิขึ้น) 

 มีเพื่อนสมาชิกส่งภาพองค์พุทธะทรงสอนผู้หญิงคนนึงลูกตาย

เสยีใจมากเพราะความรกัอาลยัมาก  คดิว่าจะท�าให้ลูกที่ตายฟื้นให้จงได้ 
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ทรงสอนด้วยอุบายอันชาญฉลาดด้วยทรงมีญาณทั้งสิบคือทศพลญาณรู้

ด้วยพระญาณแห่งองค์พุทธะ ถ้าหากตอบตรงๆ หญงิผู้นี้กค็งไม่เชื่อ จงึทรง

ต้องการสอนให้หาค�าตอบด้วยตนเอง  โดยให้ไปหาเมด็พนัธุ์ผกักาดจาก

บ้านที่ไม่มคีนตาย (มนัมทีี่ไหนในโลกนี้ที่ไม่มคีนตาย)  ทรงตรสัต่อมาว่า 

“ที่เกดิแล้วไม่ตายไม่มใีนโลก” ทนีี้เรื่องถ้าไม่ประสบกบัตวัเองกย็ากจะเข้าใจ 

เพราะความหลงโมหอวิชชามืดมิดปิดบังปัญญาไม่สว่างไสวไร้ขอบเขตคิด

นกึกลบัไปยดึตดิเอากบัสิ่งที่ยดึเอาไว้ไม่ได้ จงยอมรบัวบิากว่าเหน็ได้ยนินี้

เป็นกรรมเก่า ทุกข์กจ็ะน้อยลง เรื่องนี้ทรงถามหญงิผู้นี้ต่อไปอกีว่า รู้แล้วว่า

ทุกบ้านมแีต่คนตายคนที่ไม่ตายไม่ม ี ถ้าอย่างนั้นแล้วเจ้ากลบัมาท�าไม?  

นางตอบว่าองค์พุทธะคงจะต้องมคี�าแนะน�าให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เป็นแน่

 ถ้าหากเข้าใจแจ้งใจพระสัจธรรม อนิจจังนี่แหละคือยึดไม่ได้ 

เพราะมนัผนัแปรไม่ยั่งยนื มนัเป็นกฎธรรมชาตขิองโลกธาตุว่า สรรพสิ่ง

ล้วนสลายคลายตวัตลอดเวลา ยดึเอาอะไรไว้ไม่ได้สกัสิ่งเดยีว มนัทุกขงั

เพราะยดึไม่ตดิเกาะไม่อยู่ของกฎไตรลกัษณ์จงึเป็นทุกข์ และเพราะไม่เที่ยง

เป็นทุกข์นั่นแหละมันจึงอนัตตาจะเอาอัตตาตัวตนเข้าไปเป็นใหญ่บังคับ

บญัชามนัไม่ได้ จงึอย่าไปขดัแย้งกบัมนั เมื่อประสบกบัสิ่งไม่รกัไม่น่าชอบใจ

กอ็ย่าสแกนโฟกสัจรงิจงัตั้งต้องกบัมนั อย่าขดัแย้งกบัมนั ความไม่เที่ยง 

ขดัแย้งกท็ุกข์ทนัท ี “พรุ่งนี้กบัชาตหิน้า อะไรจะมาถงึเราก่อนกนัเอ่ย?” 

 อดึอดัเอ๊ะอ๊ะปฏฆิะขดัเคอืงหงุดหงดิงุ่นง่านคราวใด ให้รู้ไว้เถดิว่า 

วิบากกรรมอนุสัยคือกิเลสที่นอนตามมาในโมหะเจตะสิกในจิตก�าลังส่งผล 

รบีคลายออกเลย คลายออกจ้าๆกว้างๆไกลๆไร้ขอบเขตคดินกึออกไป อย่า

ฟิคอย่าเน้นไม่สแกนไม่โฟกสัไม่ปรุงแต่งขดัแย้ง ปล่อยออก ปล่อยออก

ผ่านออกระบายออก ผ่านตลอดพาสอเวย์ทุกอารมณ์ ป่ล่อยให้มนัเป็นอย่าง

ที่มนัเป็น ไม่ขดัแย้งกบัมนั ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน ถ้าท�ากก็รรมเอาไปเกดิ
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การคลายออกนี่ มนัไม่ใช่เข้าไปท�านะ “ระวงัท้องฟ้าหลงัคาฝ้าเพดานจะหล่น

ใส่หวั” “ดุจแบกหม้อน�้ามนัเนยเตม็หม้อเดนิผ่านนางระบ�า มเีพชฌฆาต 

ตามหลงัเงื้อดาบที่คอพร้อมจะฟันคอถ้าน�้ามนัหกราด จ้าๆ ตื่นโพล่งจ้าออก

ไร้ขอบเขตออกไปให้ไร้คดินกึออกไป นอกเหนอื ไร้ร่องรอย ดุจตะวนัส่อง

สว่างอยู่กลางหาวฉะนั้นฯ” ตื่นโพล่ง โล่งให้ดีๆ !

มภีาพโพสต์เข้ามา มขี้อความว่า “คดิถงึกนั”

 คดิถงึกนักต็้อง ”อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิ ทุกจติวญิญาณขอให้มี

ส่วนแห่งบุญข้าฯๆตลอดไป จงทั่วกนัตลอดไป”

 กมัมสูตร สูตรว่าด้วยเรื่องของกรรม ทรงให้มกีมัมสทัธาเชื่อกฎ

แห่งกรรม ทรงตรสัว่า “เหน็ ได้ยนิ ฯนี้เป็นกรรมเก่า แต่คดินกึอย่างไรนั้น

เป็นกรรมใหม่ กรรมเก่ากบัใหม่ต่อกนัตรงนี้เอาไปเกดิใหม่ จงึให้ไร้ขอบเขต

คดินกึให้นอกเหนอืไป เลยๆ ไป ไม่จดจ้องจดจ่อจรงิจงัตั้งต้อง อย่าสแกน

โฟกสั เหน็คนให้เลยคนไปฯ เหน็ภูเขาต้นไม้ให้เลยๆไป ภาษาไตรปิฎกใช้ว่า 

เหน็ ได้ยนิ ฯ ให้สกัแต่ว่าๆๆ คอืให้ปล่อยวาง ให้คลายออก ให้วมิุต ิ    

หลุดออกพ้นออกไปจากตา หูฯ จากธาตุขันธ์” ให้หลุดวิมุติจากขันธ์จึง   

“ขนัธวมิุตนิโิรธนพิพาน” ให้หลุดออกไปเสยีจากการรบัรู้ญาณทสัสนะที่  

ทสัสนาจรรู้ไปทั่ว ให้หลุดวมิุตอิอกไปเสยีจากญาณตวัรู้ จงึจะ “วมิุตญิาณ

ทสัสนะนโิรธนพิพาน” 

 จะวมิุตหิลุดออกหรอืไม่? ส�าคญัมากต่อชวีติตอนที่จะตายดบัจตินั้น 

ถ้าจติเศร้าหมอง (หลงอยู่ในอารมณ์ตดิยดึ อารมณ์สุขทุกข์) ไปเกดิในภพ

ภูมติ�่า หลงตดิยดึในบุญไปเทวโลกสวรรค์ ท�าสมาธสิมถตบะฌานญาณไป

พรหมโลก แต่ถ้าตื่นโพล่งโล่งจ้าสว่างไสวไร้ขอบเขตคดินกึเป็นจติพุทธะ

นพิพาน ใกล้จะดบัจติมรณาสนันกาลขึ้นสู่วถิจีติ ถ้าช�านชิ�านาญตั้งแต่ยงัม ี
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ชวีติทุกวนัทุกเวลานาท ีให้จ้าออกคลายออกหลุดออกอยู่อย่างนี้ จนกระทั่ง

ของมนัเองๆ มนัจะออโต้อตัโนมตัขิองมนัเอง จติเศร้าหมองหรอืแม้แต่

ผ่องใสกไ็ม่ปรารถนา เพราะมนัท่ามกลางไม่ตรงเอาอะไรอกี ไม่เลอืกข้าง

ไหน ไม่เลอืกเอาอะไร มนัอนตัตาจตินอกเหนอืไร้ร่องรอยไร้ขอบเขตคดินกึ 

“ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาว ฉะนั้น”  จงึให้ชนิกับมนั มนัมอียู่ทุกหน

แห่งอย่าเอากิเลสเมฆหมอกไปห่อหุ ้มปิดกั้นปิดบังสลายคลายออกมา  

ออกมากว้างๆ จ้าๆ เอ้า โสววว ทุกอย่างอโหสฯิ

มภีาพโพสต์เข้ามา “เชญินั่งสมาธกิ่อนนอน”

 ใครไม่รู้ นั่งสมาธกิ่อนนอน สมาธวิมิุตสิมาธหิลุดของพุทธะนี่เป็น

สมาธติื่นๆโพล่งจ้าๆนะ ไม่จดจ้องจ่อบรกิรรมก�าหนดอะไร มนัเป็นสมาธิ

โปร่งโล่งกว้างไกลไร้ขอบเขตคดินกึ ไร้คดินกึด้วยนะ ไร้กรรมเจตนาก�าหนด

บรกิรรมด้วยนะ มแีต่คลายออกไม่มกี�าเอาไว้ ไม่ห่อหุ้มมดืมดิเอาไว้ไม่เอา

อะไรไว้ คลายออกกว้างๆให้หลุดออกมา ตื่นสกั๑ส่วน คลายออกเสยี๓ส่วน 

คลายออกกห็ลุด กไ็ม่ตดิยดึอะไรกห็ลุดวมิุตนิโิรธนพิพาน อย่าไปนั่งหานะ 

หาน่ะไม่หลุด มนัยงัมอีตัตาตวัคอยหาอยู่

 หนงัมหาศาสดาโลก ใช้ค�าที่ตรงต่อเนื้อหาสจัธรรมวมิตุนิโิรธนพิพาน 

หลายค�า เช่น ค�าว่า “ตื่นรู้” เราคุ้นกบัค�าว่า พุทธะ ผู้รู้ผู้ตื่น นี่ก็ยงัมผีู้     

(เมยีอยู่นะ) ยงัทวภิาวะเป็นของคู่ ไม่นพิพานนะ เพราะนพิพานพ้นภาวะ

ของคู่ มนัอสิระออกไปแล้ว มนันอกเหนอื มนัไร้ร่องรอยต่อไร้เขตไร้แดน  

มนัเอกะ เอกภาวะ จ้าๆนี่แหละ ตื่นรู้ ไม่เอารู้ เป็นเอกภาวะไม่มคีอกขงั

อะไร สว่างไสวดุจตะวนัไร้เมฆา
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มภีาพโพสต์เข้ามาเป็นภาพองค์พทุธะนั่งสมาธขิ้อความ “อสิระ”

 อกีค�า “อสิระ” นี่พุทธะ ทรงอสิระแล้วจากบ่วงมารกเิลสตณัหา 

ทุกข์โศก

 อกีค�า “จุดประทปีให้ตวัเอง” ประทปีคอืแสงสว่าง คงเคยได้ยนิ  

ค�าว่า “จุดประทปีในที่มดื ท่านทรงเปรยีบปัญญาดุจแสงสว่างการบรรลุ      

ล่วงธรรมไม่ตดิขดักบั (หลงตดิยดึทั้งมั่นและไม่มั่น อย่าแปลอุปาทานว่า  

ยดึมั่นถอืมั่น แม้ยดึถอืเบาๆ ไม่มั่น กอ็ุปาทาน) มนัจ้าๆ ออกไปแล้วจาก

ความมดื”

 ความมดืกค็อื ความหลงตวัโมหะอวชิชาตวัหลงเข้าไปรู้โลกทาง

ทวารตาหูนี่แหละรู้เหน็รบัทราบแล้วกเ็กดิชอบบ้างชงับ้างยดึแล้วว่า มตีนเอง

ในเหน็ ในได้ยนิทุกครั้ง มตีวักูเหน็กูได้ยนิ ทุกข์จงึเกดิด้วยเหตุนี้ ดงันั้น 

เหน็ได้ยนิให้ปล่อย ปล่อยเลย เป็นของร้อนให้รบีวางเลย อย่าไปถอืไปยดึ

ไปตดิเอาไว้ ไม่ตดิกห็ลุด หลุดจงึวมิุต ิถ้าไม่หลุดคอืตดิขดัคาใจ ไม่ลุล่วง

ไม่บรรลุธรรม ให้อโหสอิุทศิบุญทพิย์ชดใช้หนี้กรรมไป

มภีาพโพสต์เข้ามา “ขอให้ส�าเรจ็สมหวงันะ”

 ถ้าหากแม้นอ้อนวอนขอส�าเรจ็ได้ดั่งใจคดิ  สิ้นชวีติจะเอาของกอง

ไว้ไหน  จกัรวาลอนัเวิ้งว้างยงัแคบไป อกนษิฐพรหมโลกกต็�่าไปกว่าใจคนฯ

มสีมาชกิโพสต์ : ภาพอวยพรวนัสารทจนี)

 เรื่องของวันสารท นี่เป็นความเชื่อของแต่ละชาติภาษา เท่าที่    

ทราบกค็อื ท�าบุญให้บรรพบุรุษวงศาคณาญาตผิู้มพีระคุณผู้มคีุณ ทรงตรสั      

“ที่ไม่เคยเป็นญาตกินัไม่มใีนโลก”  จงึไม่ควรอุทศิให้เจาะจงเฉพาะญาต ิ ให้

ใช้ค�าหมายรวมทั้งหมดไม่มปีระมาณ เช่นค�าว่า “สรรพสตัว์ท.(ทั้งหลาย) 
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หรอืสตัว์ทุกชวีติจติวญิญาณ” ดงันี้ “สตัว์ ท .ทุกชวิติจติวญิาณ ขอจงได้  

มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนัตลอดไป อโหสิๆ ๆๆ กรรมทุกอย่าง อโหส ิ  

แล้วเทน�้าลงไปพร้อมกบัค�าอุทศิแบบไม่อะไรกบัอะไร คอืกว้างๆ ไร้ๆไป  

ไม่จดไม่จ้องไม่ฟิคเน้นอะไร ว่างๆไป”  ส�าหรบัคนอยู่ยงัไม่ตาย ขอบอกว่า

อย่าหวงัว่าลูกหลานญาตมิติรเขาจะกรวดน�้าอุทศิบุญไปให้  ให้ท�าเองด้วย

ตวัของตวัเองเสยีตั้งแต่ขณะยงัมชีวีติ เมื่อถงึคราวตาย ตายแล้วกแ็ล้วเลย 

จบเลยหลุดเลยให้วมิุตหิลุดเลย ไม่ห่วงหวงอะไร ให้ไร้ร่องรอย ให้นอก

เหนอืดชีั่วไปอย่างนี้นะ  นอกบาปเหนอืบุญกจ็บ ไม่เกดิกไ็ม่ตาย    อมตะ

ไม่มตะอกีต่อไป

 ธรรมะปจุฉา-วสิชัชนา รอสมาชกิเปิดประเดน็อยู่นะ เพื่อความ

สว่างไสวเกิดปัญญา ปัญญาจะเกิดได้ด้วยการฟังนี้เป็นสุตะมยะปัญญา 

ลุล่วงธรรมได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีเหตุปัจจัยเกื้อกูล ต้องมีกรรมสัมพันธ์กัน    

มาก่อน 

 สาวกภูมบิรรลุล่วงธรรมได้ ต้องได้รบัฟังจากครูอาจารย์ท่านใด

ท่านหนึ่ง ไม่อาจบรรลุธรรมได้โดยไม่มคีรูอาจารย์ 

 กรรมหนกัประการหนึ่งที่ปิดกั้นปิดบงัการบรรลนุั่นกค็อื เคยประมาท

ล่วงเกนิพระรตันตรยั ได้แก่ องค์พุทธะ มหาพุทธะ มหาโพธสิตัว์ องค์

โพธสิตัว์ พระปัจเจกพุทธะ     พระอรหนัต์ พระอรยิเจ้าอรยิสงฆ์ องค์คุณ

เหล่าคุรุครูบาอาจารย์ เคยประมาทล่วงเกนิพระสจัธรรมค�าสอน ผดิพุทธ

โอวาท พุทธบญัญตัพิระธรรมวนิยั เคยปฏเิสธมรรคผลนพิพานมาก่อน 

และเคยประมาทล่วงเกนิองค์คุณบุพการ ี มบีดิามารดา และครูบาอุปัชชา

อาจารย์  องค์คุณทั้งห้านี้ เป็นกรรมหนกัจะปิดกั้นปิดบงัจนกว่าจะได้กล่าว

ค�าขอขมาบ่อยๆจนกว่ากรรมจะคลายและโอกาสวาสนา อธิวาสนามาถึง  

จนได้พบกลัยาณมติร    ผู้ชี้แนะพระสจัธรรมให้  อกีอย่างให้หมั่นกรวดน�้า
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อุทิศบุญให้แก่เทวดาที่เป็นญาติมิตรสายโลหิตน�าพาให้ได้พบครูบาอาจารย์

ในอดตีมาสอนธรรมบรรลุธรรม ท�าบ่อยๆ ควบกนักบัขอขมา ค�ากล่าวม ี 

ในหนงัสอืเล่ม ๒๐ มแีจกที่ห้างหนงัสอืทั่วประเทศ และทุกจงัหวดั

 มทีี่มาในพระบาลธีมัมปทฏัฐกถาว่า พาหยิะเรอืแตกว่ายน�้าขึ้นฝั่ง

ไม่นุ่งผ้า ชาวบ้านคดิว่าอรหนัต์ให้ลาภ สกัการะเรื่อยมา กด็ใีจหลอกชาว

บ้านกนิเรื่อยมา  ร้อนถงึเทวดาอนาคามมีติรสาโลหติในอดตีพุทธนัดรก่อน

ต้องลงมาบอกให้ไปฟังพระอรหนัต์ตวัจรงิ  เจ้าไม่ใช่อรหนัต์ไม่สมควร

หลอกเขากนิ พาหยิะเชื่อสหายธรรมอนาคาม ี ไปเฝ้าพระพุทธะขณะเสดจ็

บณิฑบาตบรรลุธรรมข้างถนนขณะฟังธรรมมคีวามว่า “พาหยิะ เธอเหน็ 

ได้ยนิ ฯลฯ เป็นต้น ให้สกัแต่ว่าๆๆ  นี่เพราะเหตุญาตมิติรสายโลหติเกื้อกูล

กนัมาแต่อดตีชาตใินสมยัพุทธะกสัสปพุทธเจ้า พวกเราเกดิกนัมานบัภพ

ชาตไิม่ถ้วน  ต้องมญีาตมิติรสายโลหติกนับ้างแน่นอนที่เป็นพระอรยิบุคคล

มาเกื้อกูล ให้ท�าบ่อยๆ นะ

 (สมาชกิ: กราบนมสัการท่านอาจารย์ครบั ผมกไ็ปปฏบิตัมิานานพอ

สมควรครบั ไปพบหลวงปู่หลายองค์มาก ท่านกใ็ห้ภาวนา “พุทโธ”  อย่าง

เดียว พอดีไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ทิวาศิษย์เอกหลวงปู่หลุยที่ปากช่อง 

พระเอาแผ่นเรื่อง “มนุษย์..เกดิมาท�าไม?.” กเ็ปิดฟังที่บ้านผม ยงัไม่เคยมพีระ

อาจารย์องค์ใดเทศน์เรื่องอย่างนี้มาก่อนเลย เป็นเรื่องที่ท่านพระอาจารย์

สอนได้ดมีากเลยครบั อาจพูดได้ว่ายงัไม่เคยมพีระอาจารย์องค์ใดใน

ประเทศไทยนี้เทศน์ให้ฟังมาก่อนเลยครับ นับเป็นบุญที่ได้พบท่าน

อาจารย์ครบั)

 นพิพานเนื้อหาแห่งพระสทัธรรมหรอืสจัธรรมกอ็นัเดยีวกนั เนื้อหา

แห่งความหลุดพ้นหรอืวมิุตหิลุดพ้นคอื พ้นออกไปเสยีจากอาลยัอนาลโยให้ 

วมิตุเิสยีด้วยความอสิระแล้วจากการเกดิอกี พงึไม่เกดิได้ด้วย “อนุปาทาโน” 

ไม่อุปาทานในขนัธ์ ถ้าไม่ตดิไม่ยดึในขนัธ์เสยีแล้ว ไม่ตดิมนักห็ลุด หลุดก็
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อิสระเป็นไทไปแล้วไม่ตกเป็นทาสของอัตตาตัวตนก็อนัตตาก็สิ้นกรรม 

หมดกจิที่จะต้องท�าอกี ไม่ท�ากไ็ม่กรรมไม่เกดิ ไม่กรรมคอืไม่กิจกรรมอะไร 

ท�าอะไรกท็�าไปสกัแต่ว่าไปไร้ร่องรอยเจตนากรรมไป

 ไม่ก�าเอาอะไร ไม่ก�าคอืแบออก คายออกมาหรอืคลายจติออกมา 

จ้าๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้าออกมานะ อย่าจดจ่อจดจ้องนะนั่นมนัตณัหาแล้วมนั

ยดึแล้วมนัเอาอตัตาเข้าไปยดึแล้วเป็นกรรมไปเกดิแล้ว ทรงตรสั “เรากล่าว

ว่าเจตนาเป็นตวักรรม”  จะมจีะเป็นจะท�าอะไรๆ ให้ไร้ตวัจรงิจงัเจตนาตั้ง

ต้อง อย่าตกีรอบอย่าขดีเส้น (ตาย) ให้ไร้ขอบเขตไร้คอกกกัขงั  ไม่มอีะไร

จะให้ขงั หรอืขลงัอะไรสลีพตะอะไร เพราะมนัไร้อตัตาตวัตนให้ขงัแล้วนี่  

ให้อสิระอย่างนี้ freedom อย่างนี้ ไร้ก�าหนดกฎเกณฑ์อย่างนี้ ไร้ขอบเขต

คดินกึอย่างนี้ นพิพานอย่างนี้ ไม่ต้องไปหานพิพานที่ไหน นพิพานไม่ยาก

ไม่ง่าย ไม่ต้องไปหาอกีแล้ว “มอียู่ในทุกคนทุกหนแห่งแต่ไม่รู้จกั”

 เรื่องของการอวยพร นั่น อวยกนัไปอวยกนัมา สรุปแล้วทุกข์ทั้งคู่ 

เพราะกรรมของใครของมนัต้องเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าแต่ละตวั

สตัว์มกีรรมเป็นของตน (หนี้จะต้องได้รบัการชดใช้หนี้ซะบ้าง อุทศิบุญทพิย์

ใช้หนี้เขาไปและอโหสดิ้วยนะ) และข้อที่สี่ ต้องเชื่อในตถาคตโพธสิทัธา

ความตรสัรู้ขององค์พุทธะ  คอืต้องเป็นสทัธาโลกุตระเท่านั้น คอืสทัธาหลุด

วมิุตไิม่เกดิอกี ถ้าสทัธาพาวนเป็นวฏัฏะนั่นไม่ใช่สทัธาพุทธะนะ สทัธาเป็น

บาล ี ไทยว่าศรทัธา แปลว่าความเชื่อ ถ้าเชื่อนอกพุทธะกเ็กดิตายๆไม่รู้จบ

สิ้น ทรงให้พ้นการเกดิ เพราะเกดิเป็นทุกข์ มนัต้องแก่ต้องเจบ็ต้องตาย  

พ้นเกดิพ้นตายนั่นแหละสทัธาวมิุตใินสทัธาสี่อย่าง แลฯ

(สมาชกิโพสต์ภาพ บญุคอืความสขุ)

 เพื่อนสมาชิกบอก “บุญคือความสุข” แต่พระบอกว่า “บุญบัง

นพิพาน??? งงไหม?”



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

19

 ขอวสิชัชนาว่า “บุญกุศลความด ี คอื อนัเดยีวกนั”  เมื่อท�าบุญ

ท�าความด ี สาธุแปลว่าดแีล้ว แต่ดแีล้วพอแล้วนะ อย่าเอาดนีะ เพราะถ้า

ท�าเอามนัเป็น “ตณัหา” ไม่ว่างจากบุญอกีแล้วใช่ไหม? 

 อย่า งง นะ! งงกป็ล่อยกช็่างๆ ไปนะ อย่าตดัสนิพพิากษ์วจิยั

วจิารณ์นะ เดี๋ยวจะเป็นกรรมตกีลบั ฟังแล้วให้ท่ามกลางวางอุเบกขาสุญญตา

ไปนะ ช่างๆ ไปนะ คอืว่า ท�าบุญความด ี มผีลดแีน่นอน ไม่ขอกต็้องได้   

อยู่แล้วแต่ถ้าขอซ้อนเข้าไปอกี ทนีี้เป็นกรรมเป็นตญัหาตดิยดึ เป็นภพเป็น

ชาตทินัท ีค�าว่า “ชาต”ิ แปลว่าการเกดิแปลว่าทุกข์เข้าใจไหม? 

 ท�าบุญความดไีด้ไม่ต้องขอ ไม่ตดิยดึความด ีเป็นบุญปรสิุทธงั บุญ

บรสิุทธิ์มผีลมากและมผีลอยู่แล้วแน่นอน  ได้บุญแล้วไปไหนล่ะคราวนี้ ก็

ต้องไปเกดิรบับุญ เข้าใจหรอืยงัล่ะ จงึว่า  บุญน่ะบงันพิพานไง???

 ได้บุญแล้วไปเกดิ เกดิเป็นสุขหรอืทุกข์ เป็นทุกข์ใช่ไหม? ดงันั้นที่

บอกว่า “บุญคอืความสุข” กไ็ม่จรงิใช่ไหม?  ต้องบอกว่า “บุญคอืทุกข์” 

เพราะบุญบงันพิพาน บงัความพ้นทุกข์ เข้าใจ๋ ??

มคี�าถามว่า “ผู้หญงิบรรลธุรรมได้ไหมเจ้าคะ?”

 ไม่ว่าชายหรอืหญงิสามารถบรรลุธรรมได้ทั้งสิ้น แลอยู่ที่กรรมของ

ใครเบาบาง ใครคลายจติได้สว่างไสวเรว็กว่ากนั ใครช่างคดิเจ้าคดิเจ้าแค้น

น้อยกว่ากนั สรุปคอืใครมกีรรมปิดกั้นปิดบงัน้อยย่อมบรรลุล่วงธรรมได้

ง่าย ดุจตะวนัไร้เมฆ คนขยนัอโหสอิุทศิบุญย่อมคลายมาก มโีอกาสบรรลุ

ได้มาก

(สมาชกิโพสต์ภาพ : ตวัเรานั้นจะเป็นไปตามสิ่งที่ใจเราคดิ)

 ภาพข้างบน องค์พุทธะทรงตรสัว่า เราจะเป็นไปตามสิ่งอย่างที่ใจ

คดิ ท่านทรงตรสัรู้แล้ว ว่างแล้ว ท่านปลงปล่อยวางนอกเหนอืธาตุขนัธ์กาย
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จติออกไปแล้ว ท่านจะคดิ พูดท�าใดๆ กว็่าง จะโปรดสอนใครท่านก็

ท่ามกลางวางเฉยกบัสรรพสตัว์ ท่านไม่อะไรกบัอะไรไปแล้ว ท่านคดิท่านก็

สกัว่าคดิ แล้วกป็ล่อยผ่านไป วางลงไป ไม่ถอืไม่ยดึแบกไม่แช่ไม่ทรงเอาไว้ 

มนักจ็บไปๆ นี่เรยีกว่าทรงตรสัรู้กไ็ด้ คอืไม่ตดิยดึในรู้ (ตดัซะตวัรู้ตวัเกดิ

นะ) เรยีกว่าจบกจิ

(สมาชกิโพสต์ภาพ : สขุสนัต์วนัอาทติย์)  

 จะอาทติย์หรอืจนัทร์ วนัไหนๆ? จติจะใสจะสดหรอืเศร้าหมอง 

สรรพสิ่งทั้งหลายที่หมายปอง กค็งจะต้องพรากจากกนัสกัวนัเอยฯ พระ

ท่านสอนไม่ให้เอา เพราะถ้าหากได้ทุกอย่างดั่งใจคดิ สิ้นชวีติไม่รู้จะเอาของ

ไปกองไว้ที่ไหน แม้พรหมโลกยงัต�่าไป จกัรวาลว่ากว้างแล้วไซร้แคบไปเอยฯ  

 เคยถามพวกเราบ่อยๆว่า “วนัพรุ่งนี้กบัชาตหิน้า อะไรจะมาถงึเรา

ก่อน” เคยตอบไปแล้วว่า วนัพรุ่งนี้ไม่เคยม ี แม้วนันี้กไ็ม่ม ี ชั่วโมง นาที

วนิาทกีไ็ม่เคยม ี เอ้า ลองหนัไปมองดูนาฬิกา เขม็วนิาทมีนัหยุดเดนิที่ไหน 

วนิาทนีี้อยู่ตรงไหน มนัไม่มบีอกว่าวนิาทนีี้อยู่ตรงนี้ พอชี้ไปมนัอยู่ไหมที่

บอกว่าตรงนี้ มนัไปแล้ว มนัผ่านไปแล้ว แล้วยดึมนัอยู่ได้ไหมล่ะ ไม่ว่า

วนิาท ีชั่วโมงวนัเดอืนปี ยดึมนัอยู่ไหมล่ะ เกดิมาคนละกี่ปี ยดึเอาไว้อยู่ไหม

ล่ะ ที่มนัยดึไม่อยู่ เกาะไว้ไม่ตดิ มนัผนัแปรไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนนี่แหละ 

มนัเป็นธาตุผนัแปร เรยีกว่า ”ธาตุอนจิจงั” ที่มนัเปลี่ยนแปลงไป มนัทนอยู่

ไม่ได้นานนี่เรยีก “ทุกขงั” ทนอยู่ไม่ได้ ที่มนัผนัแปรเปลี่ยนแปลง ทนอยู่  

ไม่ได้นาน เพราะว่ามนัไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่จ�าเพาะ ไม่อาจบงัคบั

บงการบญัชามนัได้ นี่แหละ

 “อนตัตา” ถ้ามนัเป็นอตัตาตวัเราของเรา กต็้องบงัคบับงการบญัชา

มนัได้ซ ิเกดิแล้วมนัต้องแก่เจบ็ตายไป ร้องไห้น�้าตามากกว่าน�้าในมหาสมุทร
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ทั้งสี่ นี่ไม่รู้ว่าร้องกนัมาคนละกี่ชาตแิล้ว ทรงสอนให้นกึถงึความตายทุกลม

หายใจเข้าออก กใ็ห้จ้าๆ กว้างๆ ไปนะ เดี๋ยวมนัลมืวนัลมืคนืไปเองแหละ 

นั่งทิ้งนอนทิ้ง จ้าๆ ไป ไร้ขอบเขตคดินกึไป นอกเหนอืไปนะ นอกบาปเหนอื

บุญไงล่ะ บุญกุศลความดที�าได้กด็ ีแต่อย่าเอาดนีะ บุญมนับงันพิพาน

 “ผู้ใดพจิารณาไตรลกัษณ์อยู่อย่างไม่มกีลางวนักลางคนื” (เสาร์

อาทติย์จนัทร์องัคารไม่มทีั้งนั้น) ผู้นั้นได้ถอืกุญแจเปิดประตูพระนพิพาน 

ไว้ในก�ามอืแล้ว “ภทัเทกรตัตสูตร” สูตรว่าด้วยราตรเีดยีวอนังาม ราตรี

เดยีวอนังาม ประเสรฐิกว่าคนมอีายุตั้งร้อยปี (พระสูตรนี้ เปรยีบเทยีบว่า 

ใกล้นพิพานมากแล้ว แท้จรงินพิพานไม่ใช่สถานที่ ไม่มทีั้งประตูและกุญแจ-

แต่มนัว่างๆ)

 ที่สอนให้จ้าๆ นี่ มคีนสงสยั (แต่อย่าเพิ่งปฏฆิะปรามาสนะ เป็น

กรรมหนกั) โยมยายเคยใส่บาตร แกไม่รู้จกัชื่อ เลยเรยีกว่า “หลวงตาจ้า” 

ไม่รู้แกจ้าๆ แล้วหรอืยงั บอกกบัแกว่า ตอนจะตายถ้าจ้าๆ เข้าไว้ รบัรอง

เรยีบร้อยโรงเรยีนพุทธะ จะไม่ไปเกดิในนรก ปิดอบายภูมสินทิ จะไม่มชีาติ

ที่แปดเป็นที่สุด แต่จะด้วยสว่างไสวไร้ขอบเขตคดินกึด้วย คลายออกจนสุด

ลิ่มทิ่มประตูไร้ขื่อคอกคา ไม่ขดัไม่ตดิไม่ข้องคาแย้งขดัอะไรๆ สว่างว่าง

อย่างนี้แปลว่าวมิุตหิลุดพ้นธาตุขนัธ์การเกดิอกี

 ได้เขยีนไว้ในเล่ม ๒๐ ว่า ท�าไมต้องจ้าๆ  คอือย่างนี้นะ ว่าตาม

ปรยิตันิะ ต้องมมีรรคแปดจงึนโิรธนพิพาน ย่อลงม ี ๓ คอื ศลี สมาธ ิ

ปัญญา ทนีี้พุทธบรษิทัท. ได้ฟังมาอย่างนี้กท็�าศลีสมาธปิัญญากนัใหญ่ จะ

เอามรรคผลนพิพาน แต่หารู้ไม่ว่า ถ้าเอาตณัหาเข้าไปท�าเพื่อมุ่งหวงัตั้งเอา

มา มนัเอาอตัตาเข้าไปท�าเตม็ๆ ทรงสอนว่า เหน็ ได้ยนิฯ คดินกึอะไร ท่าน

ให้สกัว่าไป คอืใช้ธาตุขนัธ์แล้วให้ปล่อยให้วาง ไม่หลุดไม่ตดิ แต่ให้คลาย

จติออกมา เมื่อคลายมนักไ็ม่ตดิไม่ยดึแล้วใช่ไหม? เมื่อไม่ยดึมนักห็ลุดซี

ทนีี้ มนักพ็้นออกไปจากธาตุขนัธ์กข็นัธวมิุต ิ พ้นออกไปจากวญิญาณขนัธ์
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อกี กว็มิุตญิาณทสัสนะอกี มแีต่สอนให้หลุดพ้นนะ ไม่ยดึเอาสกัอย่าง ให้

สมมุตอิุปโลกน์ใช้ธาตุขนัธ์ญาณแล้วปล่อยวาง แล้วจงึว่าง นโิรธนพิพาน 

จ้าๆนี่แหละ มคัคสมงัคคีรบแล้วศลี สมาธ ิ ปัญญา และไร้คดินกึนี่วมิุติ

ญาณออกไปแล้วนะ ไม่มใีครเขาสอนแบบนี้เพราะคนสอนต้องนพิพานก่อน

จงึจะสอนนพิพานได้ ถ้าท�าเอาไปหาเอานพิพาน ความว่าง จะหาความว่าง 

หากี่ร้อยกี่พนัชาตหิาไม่เจอหรอก เจอแต่กรรมวฏั-วปิากะวฏั-กเิลสวฏั!

 นั่งนอนอยู่กใ็ห้ระวงัท้องฟ้าหลงัคาฝ้าเพดานจะหล่นใส่หวั ไม่แช่ 

ไม่ทรงนะ นดิเดยีวๆ รู้แล้วกล็ะกป็ล่อย รู้อกีกป็ล่อยอกี จ้าออกไปไกลๆ 

ไม่จดจ่อบรกิรรมอะไร คลายออกไป คลายออกกห็ลุด  ไร้คดินกึออกไปนะ 

ถ้ามนัคดิกค็ลายใหม่จ้าๆ ใหม่ จ้าแล้วให้แล้วเลยออกไปนะ อย่าเอา ถ้าเอา

เป็นตบะฌานญาณไปเกดิพรหมโลก อดฟังธรรมละทนีี้ อายุกรรมแสน

ยาวนานเหมอืนพวกพรหมหลงนพิพาน พรหมเกอืบหลุดสวรรค์อยู่แล้ว 

องค์พุทธะไปเจอเข้าจงึเทศนาให้ฟัง ให้ปล่อยให้คลายออกอย่ายดึ คลาย 

ออกกว้างๆ จ้าๆ ไป ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาว ตะวนัไม่เลอืกข้างแต่ 

ท่ามกลาง ไม่ตรงอะไรไม่จดจ่ออะไร ไม่เลอืกอะไร ไม่อะไรกบัอะไร  แต่ที่

มนัไม่จ้าไม่ท่ามกลางนี่เพราะอะไร เพราะเมฆหมอกมนัมาบดบงัมดืมดิปิด

กั้นปิดบงั แสงตะวนัสาดแสงไม่ออกไม่สว่างไสวไม่ว่างแล้ว เพราะอะไร ก็

เพราะวบิากกรรมเก่า “อาคนัตุเกเสหฯิวบิากมาเยี่ยมมาทวงหนี้กรรมเก่ามา

เอาคนื (ซะบ้าง) กอ็โหสเิทน�้าใช้หนี้กรรมไปนะ อย่ารอเอากายจติไปขึ้นเขยีง 

เอาบุญทพิย์ใช้แทนให้ไป บุญบวชยิ่งใหญ่ยกใช้หนี้ไป อโหสทิุกครั้ง กรรม

หลุดทุกครั้ง จ้าๆ แบบไม่อะไรกบัอะไรไป  ยอมๆไปนะ

(สมาชกิโพสต์ภาพ:ไม่ว่าท่านจะหว่านอะไร ท่านกจ็ะได้รบัผลอย่างนั้น)

 ตามภาพที่สมาชิกส่งเข้ามานี่ก็ดีนะเตือนสติว่าต้องเชื่อมั่นคงในกฎ

แห่งกรรม แต่องค์พุทธะทรงสอนให้นอกเหนอืออกไปอกีขั้น จนกรรมส่ง
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ผลไม่ได้อกีต่อไป เพราะนอกเหนอืธาตุขนัธ์ มนั “อนตัตา” แล้วนี่ ไม่มี

อตัตาไปรองรบัอะไรอกีแล้ว จบแล้ว  กจิอื่นที่พงึกระท�ายิ่งไปกว่านี้ไม่มอีกี

(สมาชกิโพสต์ภาพ: ความตายกเ็หมอืนลกูค้า เป็นสิ่งที่เลอืกไม่ได้ มา

เยอืนกนัได้ทกุเวลา) 

 ส่วนอกีภาพบอกว่าความตายเปรยีบเหมอืนลูกค้า กค็งหมายเอาว่า

มายื้อแย่งเอาจนได้เมื่อไรกเ็มื่อนั้น แต่ทรงตรสัว่า เกดิกบัตายมาด้วยกนั 

ดุจเงา  พอเกดิมากม็หีมายโองการประหารของยมราชเป็นชนกัตดิมาด้วย 

เพยีงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่ไหน ตายด้วยโรคอะไร และตายแล้วจะไปไหน ถาม

ตวัเองบ่อยๆ นะว่า ตายแล้วจะไปไหน แต่ถ้าหากบอกว่าไม่ไปไหน นั่นคอื

นพิพาน นพิพานว่างเสยีแล้วซึ่งการไปการมา แต่ต้องหมดเหตุปัจจยัจรงิๆ 

นะ ไม่ใช่แต่ปากว่าเท่านั้น ต้องหมดเหตุปัจจยัตวัใหญ่ หรอืหวัขบวนหวัหน้า

ใหญ่ ได้แก่ เจ้าตวัหลง (โมหอวชิชา) ตวัหลงเข้าไปดูไปรู้ไปเหน็ไปรบัรู้รบั 

ทราบคดินกึนี่แหละ กเ็หน็ ได้ยนิฯ ทางตาหู นี่แหละ จอมปลวกหกรูนี่

แหละ คุมให้อยู่ ทรงสอนว่า  “ให้สกัว่า” ให้ปลงทนัท ีตาหูฯเป็นของร้อน 

ปล่อยทนัท ีอย่ายดึอย่าถอื มนัหนกัและเหนด็เหนื่อย วางทนัท ีวางแล้วว่าง 

นโิรธนพิพาน

สมาชกิโพสต์ข้อความ : การนิ่ง อดทน อดกลั้น ต่อสิ่งไม่พงึประสงค์ 

และพงึประสงค์ เป็นบททดสอบที่ส�าคญัของผู้น�า 

 เพื่อนสมาชกิ แชทข้อความมาว่า “การนิ่งอดทนต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจ

และน่าพอใจเป็นคุณสมบตัขิองผู้น�า” ขอวสิชัชนาว่า ฟังดูกด็นีะ แต่ยงัม ี 

ผู้-เมยียงัมอีตัตาตวัตนอยู่ แต่ถ้าจะให้หมดคุณหมดโทษ-ให้หมดตวัหมด 

ตนไปเลย ไม่ต้องเป็นทั้งผู้น�า-ผู้ตาม อย่าให้มทีั้งผู้และเมยี ให้หมดเกดิ

หมดตายไม่ดกีว่าหรอื การเป็นผู้น�า-ผู้ตาม ผู้นั้นผู้นี้ผู้โน้นไหนๆ มนัยงัเป็น
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โลกยีะอยู่  ทางโลกนบัว่าด ี แต่ยงัปิดวฏัฏะแห่งการเกดิยงัไม่ได้ ไม่ใช่

เนื้อหาของพระสจัธรรม ไม่นโิรธนพิพาน  เรื่องอดทนไม่อดทนนี่มนัยงัทน

ยงัอด ยงัทุกข์อยู่นะ ถ้ายอมรบัเสยีแต่ทแีรกว่า เหน็ได้ยนิฯ นี้เป็นกรรมเก่า 

ยอมรบัเอาว่านี่นะวบิากของเรา ยอมรบัคอืจบตามพุทธโอวาท ยอมรบัอย่าง

นี้สบายใจดกีว่า”ยอมจ�านนทนอด อดทนยงัทุกข์อยู่นะ ถ้ายอมแล้วจ้าๆ

ออกไปแต่แรกเลย ไม่ว่าอารมณ์ไหนเข้ามาพอใจไม่พอใจ กส็กัว่า ช่างๆ 

ปล่อยเลย รู้แล้วว่าเป็นของร้อนปล่อยเลย อย่าไปอดไปทนร้อนเสยีก่อนจงึ

ค่อยปล่อยทหีลงัเพราะจ�านนแล้วนี่ มนัเป็นกรรมไปแล้วนะ รบัเวทนาไป

แล้ว ภพชาตใิหม่เกดิแล้ว จงึให้จบเลย อย่ารบัรู้มนัเลยดกีว่า ทั้งพอใจ-  

ไม่พอใจนะ เซฟทคีดัตดัฟึ้บเลย ตดัตวัรู้เลยเมื่อเหน็ได้ยนิฯ  “เหน็คนให้

เลยๆคนออกไป-เหน็คน ภูเขาต้นไม้ กใ็ห้ไปอยู่ที่เมอืงเลยๆ ไป อย่าจรงิจงั

ตั้งต้องจะต้องเหน็ กใ็ห้สกัแต่ว่าขององค์พุทธะนี่แหละ ชะงดัดนีกั สงบ 

ระงบัดบัทนัท”ี

 อโหสทิุกอย่างอโหส ิ โสวว โสสวแล้ว ทุกจติวญิญาณทุกชั้นภูม ิ 

จติญาณที่พ่วงพ้นสมัพนัธ์บรวิารของข้าฯท. จงได้มสี่วนแห่งความสว่างไสว

ในพระสจัธรรม ไม่ตดิขดัไม่ข้องคา ไม่ขดัแย้งจงทั่วกนัทุกท่านทุกคนตลอด

ไปด้วยเทอญฯ

 หลายคนก�าลงัวน (วฏัฏะ) วนแล้วกว็่าย เรยีกว่าว่ายวน ไปๆ มาๆ 

แล้วกก็ลบัมาที่เดมิอกี คอืว่ายไปภพสูงบ้าง ว่ายลงภพต�่าบ้าง มาเกดิในโลก

มนุษย์เวยีนว่ายมาที่เดมิอกี ท่านพระยาธรรมกิราชท่านส่งมาให้แก้ตวัใหม่ 

เป็นมนุษย์มโีอกาสวาสนาหลุดพ้นได้ง่ายกว่าภพภูมอิื่น อบายภูมทิุกข์มมีาก

เหลอืเกนิ หลุดยาก สวรรค์พรหมมสีุขมากเกนิพอด ี ท�าให้หลงมาก หลุด

ยาก ภูมมินุษย์เป็นภูมชิั้นกลางๆ มทีั้งสุขทุกข์ เหน็อนจิจงั ทุกขงั อนตัตา 

ได้ง่ายกว่าภูมอิื่นๆ “สตัว์โลก ท. แม้จะเหน็กนัอยู่ว่า ความเกดิน�าส่งไปสู่

ส�านกัแห่งชราคอืความแก่ และพยาธคิวามเจบ็ไข้ พยาธนิ�าส่งไปสู่ส�านกั



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

25

แห่งมรณโสกะปรเิทวฯ แม้ถงึอย่างนั้น สตัว์ ท. กย็งัปรารถนาวฏัฏะการ

เกดิอยู่” 

 ทรงท้อพระทยัภายหลงัที่ทรงตรสัรู้ในสปัดาห์ที่ ๗ ทรงอนุโลม

ปฏโิลมไปมาถงึองค์ตรสัรู้ อรยิสจั๔ และปัจจยาการ ๑๒ ประการว่า       

ยากนกัที่สตัว์ ท.ในโลกจะตรสัรู้ตาม

 เพราะเหตุใดจึงยาก  เปรียบดังแสงแห่งจันทร์ตะวันเดือน  ถูก

บดบังด้วยพายุเมฆหมอกห่อหุ้มมืดมิดปิดกั้นปิดบังอยู่  แต่ทรงเห็นว่า   

บวัยงัม ี ๔ เหล่า เมฆหมอกเปิดเผยแสงสุรยี์สาดฉายให้ดอกบวับางเหล่า 

แย้มขยายกลบีคลี่บานยงัมอียู่ ด้วยพระเมตตาคุณมหากรุณาคุณแห่งองค์

สมัพุทธะ หมู่เหล่าเราท่าน ท. จงึได้มโีอกาสอธวิาสนาบารมแีห่งอรหนัตคุณ

อนุพุทธะ จงึได้สดบัพระสจัธรรมอนัแสนยากยิ่งนี้ ควรที่จะเหน็ด้วยปัญญา

สมัมาทฏิฐริู้ว่าอะไรคอืสาระ (ววิฏัฏะ)  อะไรไม่ใช่สาระ (วฏัฏะ)  ฉะนั้น 

อย่าหลงวนกนัอยู่เลย ขอขมากรรม อุทศิบุญเทน�้ามากๆ บ่อยๆ เนอืงๆ 

ตลอดทั้งวนัทั้งบทเลก็และบทใหญ่  อโหสทิุกอย่างอโหส ิโสวๆๆนะ

 “ดอกบวัแดงโกกะนุท ส่งกลิ่นหอม บานแต่เช้า กลิ่นไม่ไปปราศ

เลย  ฉนัใด เธอจงแลดูพระองัครีสพุทธเจ้า ผู้ไพโรจน์อยู่  ดุจตะวนัส่อง

สว่างอยู่กลางหาว  ฉะนั้น”

สมาชกิกล่าวว่า : อยากร่วมท�าบญุด้วยคนค่ะ

 อยากท�าบุญ กเ็ป็นตณัหาละเอยีด ทานคอืการให้ ให้แปลว่า สละ

ออกนะ ถ้าไม่เอาเข้ากไ็ม่ตณัหาไปแล้ว ให้แล้วจบไปแล้ว จ้าๆ คลายออก  

กว็มิุตหิลุดไปแล้ว นี่แหละเป็นบุญภาวนามยัยิ่งใหญ่สูงสุดกว่าบุญทั้งหลาย 

จาคะจาโคสละละคลายออก หมายถงึเนื้อหาพุทธะแล้วนะ จาคะจาโค แปล

ว่านโิรธนพิพานนะ เพราะมนัดบัตณัหา ไม่เอาอะไรแล้ว บุญกไ็ม่เอาแล้ว   
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กไ็ม่มบีุญมาบงันพิพานอกีแล้ว ให้จ้าๆ หลุดออกไปทุกขณะเวลานาทนีะ 

นั่นขณกิะวมิุต ิตทงัคะวมิุตหิลุดออกไปชั่วขณะ นพิพานชั่วขณะ บุญความ

ดที�าได้ แต่อย่าเอานะ ให้ขออโหสอิุทศิบุญให้สรรพสตัว์ไปนะ เอ้าโสววแล้ว

นะ อโหส ิทุกอย่างอโหส ิๆ โสวๆๆๆ

 ใดใดในโลกล้วนอนจิจงั  เว้นแต่บาปบุญยงั เที่ยงแท้ฯ โคลงโลก

นติบิทนี้ ยงัจ�ากนัได้ไหม ความหมายกค็อื สรรพสิ่งใดใดในโลกนี้มนัไม่

หยุดอยู่นิ่ง  ไม่ยั่งยนืจรีงัไม่นจิจงั มนัพร้อมดบัสลาย มนัพร้อมที่จะคลาย

ตวัของมนัเองอยู่ตลอดเวลา ยดึอย่างไรกไ็ม่อยู่ ยดึมนัไม่ได้ มนัของ

ชั่วคราว แม้ร่างกายนี้ กไ็ม่ใช่ตวักูของกู สมบตัพิสัถานคนรกัรอบข้างก็

ชั่วคราว ทรงสอนว่า อย่ายดึนะ ยดึทไีรทุกข์ทนัท ีความทุกข์เกดิขึ้นเพราะ

เราไปขดัแย้งขดัข้องคากบัมนั ถ้าลุล่วงเหน็ธรรมตรงนี้นี่แหละพ้นออกไป 

จากทุกข์แล้ว ยดึไม่ได้นะ มชีวีติธาตุขนัธ์กใ็ช้ประโยชน์ ใช้แล้วกใ็ห้วางเสยี 

วางแล้วจงึว่าง ธาตุอนจิจงัเขาว่างอยู่ตลอดเป็นอกาลโิกนะ จงึให้จ้าๆ เข้า 

ไว้นะ จ้าๆ นั่นน่ะว่างแล้วนะ เอ้าโสวว นะ

 ท�าบุญกไ็ด้แต่อย่าเอานะ  ท�าบุญแบบหมดหนทางเดนิและทั้งผู้เดนิ

ทางนะ ให้จบทุกเส้นทาง ทั้งพรหมโลก เทวโลก มนุษย์และยมโลก   ให้ขอ

ขมากรรม ข้อที่ได้เคยปฏฆิะปฏเิสธมรรคผลนพิพานมาชาตกิ่อนๆ เอ้า 

อโหสกิรรมทุกอย่างอโหส ิโสววๆ นะ

 “สาธุ”   น่ะดแีล้ว เฉยๆ ไปนะ อุเบกขาสุญญตานะ หลุดไปแล้ว 

ถ้าสาธุเอากไ็ม่ใช่นะ สาธุแล้วกป็ล่อย ปล่อยผ่านตลอด ไม่ตดิไม่ขดัตรง

ไหน มนัไร้ไปแล้วนี่ แล้วกไ็ม่ต้องไปหามรรคผลนพิพานที่ไหนอกีแล้วนะ 

จ้าๆไปนะ โสววแล้วนะ ทุกอย่างอโหส ิโสว

 เพื่อนสมาชกิส่งดอกไม้มาให้กนัว่า Good morning สวสัดยีามเช้า 

แต่องค์พุทธะว่า “สะทาโสตถ ี ภวนัตุเตฯ ขอความสวสัดทีั้งหลายจงมแีก่
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ท่านทุกเมื่อๆๆๆๆๆๆ เทอญฯ สวสัด ีมาจากบาลวี่า “โสตถ”ี ทุกเมื่อเชื่อวนั 

ทุกเวลานาทไีม่ว่าเช้าสายบ่ายเยน็มดืค�่าย�่ารุ่งดกึดื่นค่อนคนื ใช้โสตถคี�านี้ 

ค�าเดยีว เพราะนพิพานเป็นเอกภพ เป็นหนึ่งจ้าๆ นี่แหละเอกภพไร้เขตแดน

คดินกึไปแล้วนะ นพิพานไม่ใช่ทวภิพ หรอืทวภิาวะอนัเป็นของคู่ ถ้ายงัเลอืก

เอาข้างไหนด ี นี้เป็นของคู่เลอืกข้างแล้วนะ นพิพานยงัไม่ได้ เพราะยงัมี

เลอืกข้างอยู่ ทรงสอนให้เอาอภชิฌาโทมนสัออกจากโลกทวารหก  นพิพาน

ไม่ตรงอะไร แต่ท่ามกลางไป ไม่เลอืกเอาข้างไหน ท่างกลางวางเฉยอุเบกขา

นะ ต้องอุเบกขาสุญญตาด้วยนะ จงึจะตรงต่อเนื้อหาพระสจัธรรมนโิรธ

นพิพาน จ้าๆ เข้าไว้นั่นแหละ แต่ไม่ใช่ท�าเอานะ เอ้า โสวนะ ทุกอย่างอโหสิ

พูดไปหลายครั้งแล้ว... ทรงสอนว่า ขอให้ส�าเรจ็อย่างนั้นนี้ มเีงนิทอง มี

ความสุขกายสุขใจอะไรไม่รู้

 นี่คนไม่รู้สจัธรรมกจ็ะขอให้กนัอย่างนี้ ปรารถนาดใีห้กนัอย่างนี้ 

เสรจ็แล้ว ทั้งผู้ให้ผู้รบั พากนัวนทั้งคู่ จบไม่เป็น สิ่งที่ขอให้กนัน่ะมนัอนจิจงั 

มนัเที่ยงเสยีเมื่อไร สุขทุกข์เป็นเวทนา เป็นตณัหา เป็นอุปาทานตดิยดึ   

เป็นภพชาต ิทรงบอกว่า เกดิเป็นทุกข์ ก็หามคีนได้ยนิไม่ ทรงบอกว่าให้ว่าย

ขึ้นฝั่งทางนี้ แต่ไม่ได้ยนิเสยี  กลบัว่ายออกทะเล นี่แหละตวัหลง ตวัโมหะ

อวชิชา ตวัเจตนาอนจิจงัตั้งต้องตณัหาอุปาทาน มนัช่างเหนยีวแน่นจรงิ

หนอ! 

 เอ้า! ขอขมากรรมมากๆอโหสมิากๆเทน�้ามากๆ แบบไม่อะไรกบั

อะไรไปนะ เอ้าทุกอย่างอโหส ิโสวนะ

 ถ้าปรารถนาดตี่อกนั อยากให้สิ่งที่ดีๆ  ต่อกนัทุกวนัๆ ถ้าเนื้อหา

พระนพิพานเป็นธรรมทายาทลูกพุทธะนะ ต่อไปนี้ ให้พูดว่า “ขอความ     

ไม่ตดิไม่ขดัไม่ข้องไม่คา มปีัญญาสว่างไสวลุล่วงในสจัธรรมพระสมัมา

สมัพุทธะ จงทุกท่านเทอญฯ”
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 “ไม่ตดิยดึ” มาจากค�าบาลวี่า ไม่อุปาทาน

 อุปาทาน แปลว่า ยดึตดิ  (ยดึตดิที่ทวารหกรู มตีาหูฯลฯ) ในรูป 

เสยีง ฯลฯ เป็นต้น 

 อย่าแปลว่า ยดึมั่นถอืมั่นนะ มนัไม่ตรงเนื้อหา ถ้าแปลอย่างนี้กจ็ะ

บอกว่า อ๋อ ฉนัไม่ยดึมั่นหรอก ฉนัยดึนดิหน่อยเอง เพยีงแค่ยดึบุญทาน 

ศลีสมาธติบะฌานญาณเท่านั้นเอง ฉนัยดึนพิพานหน่อยเดยีวเอง (บางคนก็

บอกว่าปรารถนานพิพานไม่เป็นตณัหา นี่กผ็ดิเพี้ยนไปแล้วนะ ไม่ตรงต่อ

เนื้อหาแห่งพระสัจธรรมเสียแล้ว)ตัณหามาจากเกิดผัสสะกระทบกันที่ทวาร

ทั้งหก ใจรบัรู้รบัทราบกเ็กดิเวทนา คอืชอบบ้าง ชงับ้าง กอ็ภชิฌาโทมนสัใน

มหาสตปิัฏฐานสูตรนั่นแหละฟังยาก ถ้าบอกว่าเกดิชอบชงัฟังง่าย พอเกดิ

ชอบชงัแล้วตณัหาอยากขึ้นมาทนัท ี ไม่ว่าอยากท�าบาปหรอืบุญ หรอือยาก 

นั่งสมาธติบะฌานญาณกต็าม ตวัอุปาทานเข้าไปยดึทนัท ีภพชาตชิรามรณะ

โสกะฯ ตามมาเป็นขบวน  

 ทรงตรสัว่า เมื่อไม่ยดึไม่ตดิคลายจติออก (จ้าๆกว้างๆ ไกล         

ไร้ขอบเขตคดินกึ) หรอืให้สกัแต่ว่าช่างๆ ไป ปลงไป ปล่อยวางไป กว็มิุต ิ   

ไม่ตดิกค็อืหลุด หลุดคอืวมิุต ิวมิุตคิอืนโิรธนพิพาน เอ้า โสวววโสวแล้วนะ 

ทุกอย่างอโหสิ

สมาชกิโพสต์ : วธิแีก้ปวดคอ ปวดไหล่

 เพื่อนสมาชกิอย่างน้อย ๒ ท่าน ส่งข้อความ “แก้โรคสมองเสื่อม 

กบัปวดหวัปวดไหล่”

 เคยได้ยนิมาตั้งแต่เดก็ว่า พอมคีนบ่นว่า ปวดหวั หลวงพ่อบอก 

เองกต็ดัหวัออกซ ีแล้วจะหายปวดหวั ฟังเล่นๆ กข็�า แต่นี่ไม่ใช่ข�านะแต่เป็น

เนื้อหาพระนพิพานเลยทเีดยีว เพราะว่า มอีะไรกเ็ป็นทุกข์เพราะอนันั้น มี

เกดิกต็้องมแีก่มเีจบ็ไข้ฯ ไม่อยากให้สมองเสื่อมกอ็ย่าไปมอีตัตา หวัไหล่   
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กไ็ม่ม ี อนตัตาๆๆ  หมดตวัหมดตนซ ีตื่นๆ จ้าๆ ซ ีกว้างๆ ไปซ ีหลุดออก

ไปจากอตัตาชวีติจติกายแล้ว อนตัตาไปแล้ว ถ้ายงัไม่หมดให้ภาวนาต่อว่า 

อ๋อ ไอ้ปวดหวัปวดไหล่นี่ไม่ใช่ของกูฯ กอ็โหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส ิแล้ว

ส่งบุญอุทศิไป ให้ไร้ๆ นอกเจบ็เหนอืป่วยไป ไร้ร่องรอยไปอนตัตาหมดตวั

หมดตนไปนะ ยอมรบัใช้หนี้เขาไปนะเคยกู้หนี้ตดิหนี้เขาไว้ เอาบุญทพิย์ใช้ไป 

โดยเฉพาะบุญบวชมอีานสิงส์มาก เอ้าโสวแล้วนะ ทุกอย่างอโหส ิโสวๆๆๆ

 ถ้าเหน็ความไม่เที่ยงไม่แน่นอน เหน็ความที่สรรพสตัว์ยดึเอาสรรพ

สิ่งไม่ได้และสิ่งที่แน่นอนคอืต้องนอนแน่ๆ เอาอะไรไปไม่ได้เลย  โลกกค็อื

หมู่สตัว์ที่ไม่มอีะไรเป็นของตน จ�าต้องละต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป แต่กน็ั่นแหละ 

กย็งัแสวงหา อารกัขา หวงแหน ทั้งกร็ู้อยู่ว่า เอาอะไรไปไม่ได้ “ชวีติชั่วคราว

ดุจเดนิหิ้วกระเป๋าเข้าพกัแรมที่ห้องพกั” เสรจ็กจิธุระแล้ว กจ็ะต้องจากไป

แล้ว จะเอาอะไรไปบ้าง 

 ก็จะมีส่วนมากตอบว่าให้สะสมเสบียงเดินทางเอาไว้มากจะไม่

ล�าบาก ฟังดูกน็่าจะดนีะ แต่ไม่ตรงเนื้อหาแห่งพระสัทธรรม ที่ทรงสอนให้

ปล่อยให้วางเสยีทั้งสิ้น ให้วางธาตุขนัธ์กายจติ ให้ขนัธวมิุต ิหลุดพ้นออกไป

เสยีจากเส้นทางเดนิ (วฏัฏะ๓๑ภูม)ิ ไม่มทีั้งทางเดนิ “ไม่มทีั้งผู้เดนิทาง 

โยชน์ยาวไกลส�าหรบัคนเดนิทางที่แสนเมื่อยล้าฯ” เพราะเหตุแห่งความไม่รู้

แล้วหลงไป ไม่รู้ว่าเป้าหมายปลายทางจะจบลงเมื่อไร 

 ทรงสอนให้จบทนัท ี(เหน็ ได้ยนิ ฯลฯ รบัรู้รบัทราบอะไรๆ ให้จบ

ทนัท)ี เหน็,ได้ยนิฯ มนักด็บัของมนัไปแล้ว มนัไม่มตีวัเองในเหน็ ในได้ยนิ 

ไม่มอีตัตาตวัตนในรบัรู้รบัทราบ ไม่มคีวามเหน็ความหมาย ไม่ตดัสนิเลอืก

ข้าง ไม่ตรงอะไร ไม่เลอืกอะไร เอกภาวะไป จ้าๆ ไป ท่ามกลางไป อโหสไิป

เทน�้าไป ไม่อะไรกบัอะไร

 เมอืงไทยคนไทยมศีาสนาประจ�าชาตไิทย เป็นไทไม่ใช่ทาส  กษตัรยิ์

ไทยทรงให้เลกิทาสตั้งแต่ ๒๔๑๑ ผ่านมานานกว่าร้อยปีแล้ว แต่มไีม่น้อย 
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ที่ยอมเป็นทาส

 เป็นทาสของตณัหา!

 โลกคอืหมู่สตัว์ ไม่อิ่มในกาม เป็นทาสแห่งตณัหา กามคุณอารมณ์

ห้าอย่าง ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสยีงเคยีงสมัผสัที่น่าใคร่น่าชอบใจ เข้ามาที่ตา 

หูฯลฯจะเอาๆ ทนัท ีตณัหาช่างยิ่งใหญ่มอี�านาจเหนอืทั้งเทวดา มาร พรหม

มกีล่าวว่า “แม่น�้า เสมอด้วยตณัหาไม่ม”ี  แม่น�้ายงัมวีนัพร่องและเตม็ แต่

ตณัหา หาพร่องและเตม็ไม่ 

 แต่องค์พุทธะช่วยได้ มนัจะใหญ่แค่ไหนก ็ “ช่าง” ช่างกค็อืปล่อย 

สกัแต่ว่า วางมนัไป ปลงมนัลงไป ไม่ให้ค่าราคากบัมนั มนักอ็ยู่ไม่ได้ เอา 

หลวงพ่อช่างไปนะ ศกัดิ์สทิธิ์นกัแลฯ

 ช่างแล้วให้จ้าๆด้วยนะ ดูตญัหากามคุณให้เหมอืนกบัผู้เฒ่าก�าลงัดู

ทารกก�าลงัเล่นของสกปรกมอมแมม แล้วให้ช่างฯ-สกัแต่ว่าฯ จ้าๆ ด้วย 

อโหสไิปด้วย ตณัหามนักลวัอโหส ิอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมนักเ็ผ่น ที่ไม่เผ่นกเ็พราะ

เราไปจดๆจ้องๆ ให้ท่ามนั ให้ตดัฟึ่บฉบัพลนัทนัท ี(แต่กไ็ม่มใีครตดั มนัตดั

ของมนัเอง)  อโหสทินัทเีทน�้าทนัที

 จาคะ จาโค แปลว่า สละ ละ คลาย หมายถงึ นโิรธนพิพาน  สูงขึ้น

มาจากทานการให้ แท้จรงิ ”การให้” กไ็ม่ใช่ “การเอา” อยู่แล้ว ไม่หวงั

ตอบแทนอย่างนี้เป็นทานปรสิุทธงั บรสิุทธิ์อยู่แล้ว แต่อานสิงส์ของทานมอียู่ 

รอทายกผู้ให้ไปเสวยไปรบัโดยไม่ต้องขอต้องหวงัอยู่แล้ว ของมนัเองอยู่

แล้วตามกฎของกรรม แต่จาโคจาคะสูงกว่านั้นคอืไม่ปรารถนารบัผลวบิาก 

ไม่ขอเกดิอกี ไม่เอาบุญไม่เสวยบุญอกีแล้ว คอืนพิพานทนัททีี่จาคะ เมื่อ

อารมณ์กระทบเข้ามา ถ้าบรจิาคะหรอืบรจิาคอารมณ์ออกไปทุกขณะๆ นั่น

แหละ นพิพาน ปล่อยมนัออกไปนั่นแหละนพิพานแล้ว ไม่ต้องไปหานพิพาน

ที่ไหนอกี มอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่เราไม่รู้จกัมนั มนัไม่เคยเกดิและ  

ไม่เคยดบั มนัไม่มผีู้ให้ก�าเนดิ ไม่มใีครสรรสร้างมนัอกาลโิก อกาลคอืมนัจ้า
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ของมนัอยู่อย่างนั้น ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาว ฉะนั้นจงอย่าเอาเมฆ

หมอกไปปิดไปห่อหุ้มมนันะ เอ้า โสวๆๆๆแล้วนะ ทุกอย่างอโหสโิสว

 มเีพื่อนสมาชกิแสดงความเหน็มาว่า คนไม่ได้ศกึษาปรยิตัมิาก่อน 

ไม่รู้รูปนามเกดิดบั ไม่ได้ญาณเก้าญาณสบิหกมาก่อน จะบรรลุธรรมได้

อย่างไร?  

 ขอวิสัชชนาว่า ตามที่มีประสบการณ์ที่ผ่านมา ได้เคยศึกษาทั้ง

ปรยิตั ิ และไปปฏบิตัหิลายส�านกั ทั้งวปิัสสนาจารย์ที่เป็นสงฆ์และฆราวาส 

ผลคอื แรกๆ เจรญิสมาธแิบบถวายชวีติ กเ็กอืบถวายชวีติจรงิๆเหมอืนกนั 

นั่งหานั่งเอาให้ได้มากๆ กี่บรรลงัก์ๆ นั่งจนจะเป็นอมัพฤกษ์

 ครั้นพอรู้เรื่องวปิัสสนากม็าปิดวาจาเจรญิตวัรู้อยู่เกอืบเจด็ปี ผลคอื

คาสตติวัรู้แขง็ทื่ออยู่อย่างนั้น จนมาบวชได้สองพรรษากค็ดิว่าตวัเองจบแล้ว 

แถมมพีระได้ฌานสมาบตัพิยากรณ์ว่าอรยิะแล้ว แต่กย็งัรู้ตวัอยู่นะว่าตวัเอง

หนิทบัหญ้าอยู่ ยงัไม่สมุจเฉทเดด็ขาด กเิลสยงัฟูอยู่บางครั้ง จนกระทั่ง

ธุดงค์เข้าป่า ฝึกอยู่กบัหลวงพ่อในป่า หนึ่งพรรษาประมาณแปดเดอืน 

(เมษา-สิ้นพฤศจกิา) ฝึกปล่อยฝึกวาง ที่เคยเคร่งกล็ดลงมา ดูเหมอืนเรา

หย่อนไปหรอืเปล่า?

 ครูอาจารย์แนะน�าให้ขอขมากรรม และให้ตรงประเดน็ กรรมก ็ 

เริ่มคลาย จนแน่ใจว่าไม่มกีจิใดต้องท�าอกีแล้ว

 คนสนทิๆ ถามว่า “ท่าน   ไม่ปฏบิตัอิะไรเลยหรอื?” อาตมากต็อบ

ไปว่า “ถ้ากนิข้าวอิ่มแล้ว จะยงัอยากกนิอกีไหม?”  มนัเฉยแล้ว บางคนเขา

เคยฝันถงึและมาบอกว่า สงสยัท่านจะอิ่มแล้วจรงิๆ อาตมากเ็ฉยๆ ของ

พรรค์นี้มนัมมีนัเป็นไม่ได้ มนัมแีต่ว่าง แต่กม็นีะที่ปะทะมดืตึ้บเข้ามาปวด

หวัมนึตึ้บเลย   กอ็าศยัอโหสนิี่แหละช่วย  ครูบาอาจารย์บอกว่าวบิากกรรม

มใีห้เสวย ตราบที่ยงัมธีาตุขนัธ์ต้องขอขมาตลอดไป แล้วอุทศิบุญสรรพ

สตัว์ตลอดไป 
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 จงึขอยนืยนัว่า คนไม่ต้องเรยีนรู้อะไรมาก่อนเลยกส็ามารถจบกจิได้

ตราบเท่าที่กรรมเปิดแล้วด้วยการขออโหส ิ คนขยนัอโหสกิรรมเปิดจบเรว็ 

แต่คนเรียนมากมีสติปัญญาญาณตัวรู้ขวางกั้นมากก็จบยาก แต่ถ้าขยันสละ

ถอนขอขมาตรงประเดน็กจ็บได้  นพิพานไม่ยากไม่ง่าย ถ้าคลายจติออก!

 เอ้า โสวแล้วโสวๆ อโหส ิทุกอย่างอโหส ิโสวๆ

 ความอิ่มความว่างนี่ แต่ละคนไม่เหมอืนกนันะ เหมอืนจบแพทย์

เหมอืนกนัแต่เอกทางไหน  

 ครั้งพทุธกาล อสตีมิหาสาวกแปดสบิกเ็อกไปท่านละทางไม่เหมอืน

กนั ส่วนสาวกอื่นท่านแบ่งกว้างๆ เป็นสองฝ่าย คอื ปัญญาวมิุตกิบั เจโต   

วมิุต ิแต่ครูบาอาจารย์ท่านว่า ถ้าว่างๆ ไร้ๆ ไปมากๆ กเ็จโตได้เหมอืนกนั

 นกัวปิัสสนา ชนดิเจรญิสตเิอาตวัรู้ จะไม่กล้าปล่อยและไม่ยอม

ปล่อยตวัรู้ เพราะว่าได้เคยสะสมบารมทีางพหูสูตรมาแล้วหลายชาต ิเปรยีบ

เหมอืนสะสมทรพัย์สมบตัมิามากมายแล้ว จะให้มาละมาปล่อยวาง มาทิ้ง

ตวัรู้ง่ายๆ กเ็กดิความเสยีดาย 

 แต่หารู้ไม่เลยว่า ที่พยายามหอบหิ้วสะสมเอามาน่ะบ้าหอบฟาง มนั

เป็นทรพัย์ทางโลกนบัถอืกนันกัหนาว่าด ี แต่มนัเป็นโลกยีทรพัย์ ตวัรู้สติ

ปัญญาเป็นเจตสกิในจติ เรยีนจบอภธิรรมบณัฑติ “แต่หาเฉลยีวใจสกันดิ

ไม่เลยว่า ตวัเองก�าลงัแบกสตปิัญญาขนัธ์ อย่างนี้จะขนัธวมิุตไิด้อย่างไร 

เจรญิญาณตวัรู้อยู่ตลอดเวลา อย่างนี้แล้วจะวมิุตญิาณทสัสนะได้อย่างไร” 

เอ้า! อโหสิกรรมทุกอย่างอโหสิ ขอขมาข้อเคยท�าผิดต่อพุทธโอวาท         

พระสทัธรรมค�าสอน วพิากษ์วจิยัวจิารณ์ค�าสอนมาก่อน

เพื่อนสมาชกิ โพสต์ :

 จติมรีาคะ กร็ู้ว่าจติมรีาคะ หรอืจติปราศจากราคะ กร็ู้ว่าจติ

ปราศจากราคะ
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 จติมโีทสะ กร็ู้ว่าจติมโีทสะ หรอืจติปราศจากโทสะ กร็ู้ว่าจติ

ปราศจากโทสะ

 จติมโีมหะ กร็ู้ว่าจติมโีมหะ หรอืจติปราศจากโมหะ กร็ู้ว่าจติ

ปราศจากโมหะ 

 จติหดหู่ กร็ู้ว่าจติหดหู่ หรอืจติฟุ้งซ่าน กร็ู้ว่าจติฟุ้งซ่าน 

 จติเป็นมหรรคต กร็ู้ว่าจติเป็นมหรรคต หรอืจติไม่เป็นมหรรคต 

จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่น ยิ่งกว่า         

กร็ู้ว่าจติไม่มจีติอื่นยิ่งกว่า

 จติเป็นสมาธ ิกร็ู้ว่าจติเป็นสมาธ ิ หรอืจติไม่เป็นสมาธ ิ กร็ู้ว่าจติ  

ไม่เป็นสมาธิ

 จิตหลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตไม่   

หลุดพ้น   (จากสามญัญผลสูตร ทรงตรสัแก่พระเจ้าอชาตศตัรู)

 จติจะมอีะไรๆ จะมรีาคะโทสะหรอืโมหะ กช็่างกป็ล่อยไป  ถามว่า 

“จะไปรู้มนัท�าไม ที่เข้าไปรู้น่ะ มนัตวัอะไร? รู้แล้วท�าอะไรต่อ?” 

 ก็ไปท�า “อภิสังขาร” อภิสังขารมีสาม คือ ๑.ท�าบาปอะปุญญา       

ภิสังขาร ๒. ท�าบุญ เรียกปุญญาภิสังขาร  ๓.อเนญชาภิสังขาร ท�าฌาน    

ไปเกดิพรหมโลก ตกจากพรหมลงมาเกดิเป็นนางลูกสุกร(พระนางอุพพร)ี 

 ตวัรู้ คอื ตวัผสัสเจตสกิสงัขารขนัธ์ ตวัวญิญาณขนัธ์  มขีนัธ์แล้ว  

ท�าไงต่อ กม็อีุปาทานขนัธ์ ยดึขนัธ์ต่อไป ยิ่งเรยีนยิ่งรู้ ยิ่งรู้ยิ่งเอา เอาอะไร  

กเ็อาไปเกดิอกี ไม่จบภพชาตชิรามรณโสกะฯ ตวัรู้ขวางกั้นนพิพาน!

 ทรงสอนให้ปล่อยวาง ให้คลายออก คลายออกกไ็ม่ตดิ ไม่ตดิก็

หลุด หลุดพ้นออกไปจากขนัธ์ กข็นัธวมิุต ิ

 นพิพาน เป็นผลของการคลายตวัของอนตัตาจติ เป็นผลเกดิจาก

การคลายตัวของวิญญาณตัวรู้มโนวิญญาณธาตุตัวเอาไปเกิดด้วยวิญญา 

ณาหาร เพราะมผีสัสาหารกบัมโนสญัเจตนาหารหล่อเลี้ยงเอาไปเกดิอกี   
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ไม่จบไม่นโิรธนพิพาน 

 ตวัรู้ คอืตวัเกดิ รู้ครั้งหนึ่งเจตสกิประกอบจติเกดิแล้วทนัท ีมผีสัสะ 

ชวีตินิทรยี์ มนสกิาร เจตนา สญัญา เวทนา เอกคัคตา เกดินามรูปครบเลย 

อายตนะ ผสัส เวทนา ตณัหา อุปาทาน ภพชาตฯิ เกดิแล้ว ถามตวัเอง    

จะเกดิกนัอกีคนละกี่ชาต ิ ร้องไห้กนัอกีคนละกี่ชาต?ิ น�้าตามากกว่าน�้าใน

มหาสมุทรทั้งสี่ท่วมโลกท่วมแล้วท่วมอกี เกิดแล้วเกดิอกี วนวฏัฏะดหีรอื? 

 ทรงจบสบิแปดศาสตร์ ไม่มแีม้ศาสตร์หนึ่งที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้  

ตดัผสัสะซ ี  ตดัเจตสกิทั้งเจด็ให้มนัอ่อนก�าลงั เจตนาอย่าจรงิจงัตั้งต้อง 

เหน็ ได้ยนิ  ฯลฯ ให้สกัแต่ว่าไป ให้เหมอืนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพาหยิะ

ขณะที่ทรงบณิฑบาต ไม่ต้องไปนั่งบรกิรรมก�าอะไรหรอก หนอแหนก ็     

ไม่ต้อง ให้ขปิปาภญิญาอย่างนี้ ที่สอนให้รู้มากๆนี่ให้เป็นพหูสูตรนี่ สอนผดิ

มจิฉาทฏิฐนิะ 

 ไม่ติดในรู้ ตัดซะตัวรู้นะ ตัดแล้วสักแต่ว่าแล้ว นิโรธนิพพาน        

 แต่ถ้าตดิรู้เกดิอกีแน่ เอ้า อโหส ิทุกอย่างอโหสิ

 แล้วจติจะหลุดพ้นไม่หลุดพ้น กไ็ม่ต้องไปรู้มนันะ ว่างนี่มนัรู้ไม่ได้

หรอก ถ้าเข้าไปรูว่้าว่าง กไ็ม่ว่างจากตวัรูก้จ็ะไปเกดิอกี จ้าๆๆ ช่างๆๆ มนัไปนะ 

อโหสมิากๆ เดี๋ยวกค็ลาย คลายดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาวฉะนั้น โสวว

 ที่ค�าโบราณกล่าว “ยิ่งเรยีนยิ่งโง่ฯ” นี่ถ้าจะจรงิ เพราะชวีติทั้งชวีตินี้

เรยีนไม่รู้จบหรอก กเ็พราะกรรมนั่นเองท�าเอามาปิดกั้นปิดบงัเสยีจนมดืมดิ

มดืบอด เรยีกว่าหลงมโีมหะเจตสกิในจติ หรอือวชิชาปัจจยการ ๑๒ เป็น  

หวัขบวน เกดิสมัมาทฏิฐไิม่ได้แล้ว ให้ขอขมากรรมบ่อยๆ นะ

 วบิากนี่มนักไ็ม่เที่ยงหรอก มนักอ็นจิจงัของมนั มนัมอีายุกรรม 

ของมนั ถ้ากรวดน�้าอุทศิเอาบุญทพิย์ชดใช้หนี้ไปเดี๋ยวกค็ลายกห็ลุด วาระ

โอกาสเปิดให้เมื่อไรกเ็มื่อนั้น ให้คลายทฏิฐมิานะออกเสยี แล้วรบีตั้ง นะโม
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ขออโหสเิสยี พูดอโหสทิุกครั้งกรรมหลุดทุกครั้งถ้าตั้งใจนะ เอ้า อโหสิๆ ๆ 

กรรมทุกอย่างอโหส ิโสวววแล้วนะ

 อย่าหลงไปหานพิพานในห้องเรยีน ไม่ต้องไปหานพิพานที่ไหนอกี

แล้ว ปล่อยๆ วางๆ คลายๆไป เดี๋ยวมนัก็จะของมนัเอง ตถตาเช่นนั้นของ

มนัเอง จ้าๆกว้างๆออกไปนะ คลายมากๆ ให้เหมอืนกบับวับานยามต้อง

แสงสุรยี์ฉาย ร่วงหล่นกลบีละอองเกสรไม่เหลอื คลายจนให้หมดตวัหมด

ตนหมดอตัตาจนอนตัตาสุญญตาว่างๆ เช่นนั้นกจ็ะของมนัเอง จ้าๆ ของ  

มนัเอง ตถตาของมนัเอง โสววแล้ว

(เพื่อนสมาชกิโพสต์ภาพค�าคม: เวลา กบั โอกาสเป็น ๒ อย่างที่ไม่เคย

รอเรา ถ้ามนัมาแล้วไม่รบีคว้าเอาไว้ จะเป็นการยากที่จะได้พบมนัอกีหน)

 ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า จะเอาเวลาและโอกาสที่ว่าไปท�าอะไร? ที่ว่า

ให้รบีคว้าน่ะ เอาไปท�าอะไร เอาไปละบาปชั่วไม่ท�านี่แน่นอน ทนีี้ดูเหมอืน 

ค�าว่า ”ต้องรบีคว้านี่ คงอยากได้อยากดแีน่ๆ เลยใช่ไหม?” ทุกคนอยากได้

ใคร่ดี อยากรวย สวย เด่นดัง มีเกียรติบริวารสรรเสริญเยินยออออวย   

กนัไปกนัมา ล้วนวนอยู่ในวฏัฏะ  ๓๑ ภูม ิ นั่นไม่พ้นไปจากการหวัเราะและ

ร้องไห้เพราะตัณหาความอยากเสียแล้ว แต่ถ้าหากรีบคว้าวิวัฏฏะขอพ้น 

เกดิแก่เจบ็ตายละก ็ในขั้นต้นต้องขออนุโมทนาไว้ก่อน 

 แต่เมื่อคว้าเข้ามาได้แล้ว กต็้องมาท�าความเข้าใจกนัก่อนว่า “การจะ

พ้นไปจากทุกข์นั้นจะพ้นได้ด้วยรบีคว้า-ไม่รบีคว้า หรอืไม่คว้า อย่างไร?”

 ทุกข์น่ะ เกดิเพราะตวัตณัหาอยากในกามคุณอารมณ์ ในรูปรสกลิ่น

เสยีงเคยีงสมัผสัที่น่าชอบน่าพอใจ ถ้าไม่น่าพอใจกจ็ะผลกัไส ถ้าพอใจกย็ดึ

ติดหวงแหนอารักขาไขว่คว้าแสวงหาทั้งสุจริตและทุจริตเพื่อให้ได้ตาม

ตณัหาสั่ง ถ้าไม่ได้กท็ุกข์  ได้มาแล้วพลดัพรากกท็ุกข์อกี เรยีกว่าทั้งขึ้นทั้ง

ล่องทุกข์ตลอด ทุกข์แล้วไปไหนล่ะ  โน่น อบายรออยู่ข้างหน้า ควรคดิให้ดี
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ว่า “เวลาโอกาสมาถงึให้รบีคว้าจะเอาไปท�าอะไรระหว่าง วฏัฏะกบัววิฏัฏะ?” 

 องค์พุทธะทรงตรสัรู้ที่ดบัตวัตณัหาความอยาก ทรงแจ้งใจใน

ตณัหาว่าเกดิขึ้นมาเพราะ “ตวัชอบและชงั”  ชอบชงัเกดิขึ้นเพราะ “ผสัสะ”  

ที่อารมณ์เข้ามากระทบทวารหก ตา หู ฯลฯครั้นเหน็ ได้ยนิฯลฯแล้วรบัรู้    

กเ็ลอืกข้างเป็นทวภิพทนัที

 ใจรบัรู้แล้วกป็รุงแต่งแล้วตณัหาเกดิ ทุกข์กเ็กิดตามมาทนัท ี ทนีี้ 

คงรู้แล้วใช่ไหมว่า จะดบัมนัที่ตรงไหน? ทรงตรสัให้ดบัที่เหตุ!

สมาชกิโพสต์ : ความจรงิเป็นความจรงิทกุสิ่งองิอาศยัซึ่งกนัและกนัเพราะ

ธรรมพึ่งโลกและโลกพึ่งธรรม ทกุสรรพสิ่งเกดิจากเหตแุละปัจจยัโลกคอื

ธรรม เพราะธรรมต้องอยู่กบัโลกคอืตามจรงิขออนโุมทนาบญุสาธ ุ สาธ ุ 

สาธคุ่ะ

 เหตุอยู่ที่ตวัผสัสะ แต่ผสัสะเกดิพร้อมจติทุกครั้ง และมตีวัเจตนา

มนสกิารสนบัสนุนเป็นกองเชยีร์   จงึให้เผนิๆ ตวัเจตนาลงไป อย่าจรงิจงั

วติก อย่าดนัเข้าใส่ชวีติ เข้าใจไหมล่ะ เมื่อผสัสะอ่อนก�าลงั ตวัชอบชงักอ็่อน

ก�าลงั ตวัตญัหากอ็่อนก�าลงัจนหมดแรงแสดงฤทธิ์เดชได้จนดบัไปเอง ที่ให้

จ้าๆ ออกไป ปล่อยออกไป กว้างๆ ไกลๆ นี่แหละอตัตาตญัหาอุปทานดบั 

ทุกข์ดบัไปแล้ว..... อโหส ิทุกอย่างอโหส ิโสว สาธุโสวแล้วนะ

 ทนีี้กลบัมาที่ว่า  เมื่อเวลาและโอกาสมาถงึให้รบีคว้า ใครจะคว้า

อะไร ระหว่าง บุญ และบาป และละวางได้ทั้งบุญและบาปไม่เกดิอกี

 สาธุ โสววแล้วนะ เรื่องของบุญและบาป สองอย่างนี้ เชญิไขว่คว้า

หาเอาเป็นเอามเีอา หาเอาได้สดุแต่ตณัหาในหวัใจจะไขว่คว้า ตามสบาย

ของกรรมเขานะ 

 แต่ข้อที่ไม่ขอเกดินี่ ไขว่คว้าปรารถนาเอา เอามเีอาเป็นไม่ได้! 

 เพราะไม่เกดิ คอืว่างๆ จะไขว่คว้าหาว่างจากที่ไหน? ได้แต่ปล่อย



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

37

อย่างเดยีว ละอย่างเดยีว อย่าเที่ยวไปคว้าหรอืค้นคว้าหาเอานพิพาน ว่างๆ 

นะ ว่าง หาเอาไม่ได้ 

 แต่ถ้าปล่อย วาง ว่างทนัท ีมนัมอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่ไม่รู้จกั

มนั แล้วรู้จกัมนัไม่ได้หรอก ถ้าเข้าไปรู้ว่าง มนักย็งัไม่ว่าง ไม่ว่างจาก “รู้”   

ไง งงไหม? ช่างๆ ไปนะ!

 ปล่อยๆ ช่างๆ ไป จ้าๆ ไปนะ อโหสดิ้วยนะ เอ้า โสวววแล้วนะ

เพื่อนสมาชกิโพสต์ สติ๊กเกอร์  “บญุรกัษา” และภาพ : คดิแต่เรื่องดีๆ  

ท�าแต่เรื่องดีๆ  และท�าแต่เรื่องดีๆ  เดี๋ยวใจจะใสเอง) 

 เขยีนมาว่าบุญรกัษา นี่เอาบุญไปรกัษาอะไรเอ่ย ถ้ายงัต้องรกัษาอยู่

อกีกย็งัไม่หมดตวัตนที่ต้องรกัษาใช่ไหม?   อนตัตาๆๆๆๆๆๆๆๆๆไม่มบีุญ

อะไรไปรกัษาอะไร ไร้ร่องรอย ไร้ขอบเขตคดินกึไป นอกเหนอืไปทั้งบุญ

และบาปนะจ๊ะ เอ้าโสวนะ ทุกอย่าง อโหสิ

 เอ้าเขยีนมาอกีแล้ว “คดิด ีพูดด ีท�าด”ี   นี่กรรมทั้งนั้น ไม่รู้กี่กรรม 

เพิ่งอโหสไิปเมื่อกี้ กรรมอกีแล้ว !!

 คดิเป็นมโนกรรม พูด-วจกีรรม ท�า เป็นกายกรรม ครบสามทวาร

บานสะพรั่งเอาไปเกดิแน่นอน วนซะไม่ม ี เอ้าอโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิ      

โสวนะโสวแล้ว

 ใครไม่รู้ถามมาอกีแล้ว ถ้าคดิพูดท�าเป็นกรรมไปหมด อะไรๆ ก็

กรรมไปหมด แล้วจะหมดกรรมไม่เกดิได้อย่างไร?

 วสิชัชนาว่า “คดิพูดท�า ที่ไม่เป็นกรรมมอียู่” ทรงสอน “ให้สกัแต่

ว่า” “จ�าได้ไหม ?”  คอื คดิกป็ล่อย วาง ช่างๆ ไป ไม่ต้องไม่ตั้ง ไร้ร่องรอย

ไป นอกเหนอืไป คอื จ้าๆนี่ แหละ กว้างๆ ไป อย่าไปห้ามคดินะ จติย่อม

คดิ คดิเป็นอนุสยักรรมเก่านอนเนื่องมายาวนาน จ้าๆอโหสไิปบ่อยๆ

 อยู่กบัจ้าๆซ ิ ให้จ้าดุจ “ตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาว ฉะนั้น”  นอน

นั่งระวงัท้องฟ้าฝ้าเพดานจะหล่นใส่หวั
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 “เธอจงมองดูพระองัครีสพุทธเจ้า ผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจตะวนัส่องสว่าง

อยู่กลางหาว ฉะนั้น”

 ชีวิต คือการเรียนรู้ในการใช้ชีวิต การมีและใช้ชีวิตควรเรียนรู้       

ที่จะมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวาง

 “ท�าไมจงึต้องปล่อยวางด้วยหรอื?” หลายคนบอกว่า ชวีติเป็นของ 

เรา เราควรจะใช้มนัให้คุ้มค่ามใิช่หรอื เดี๋ยวกต็ายแล้วไปไหนกไ็ม่รู้

 ใครเอ่ยจะตอบปัญหานี้ให้เพื่อนๆคลายใจได้บ้างเอ่ย?

 สมาชกิ B ปล่อยวางเพื่อให้จติที่ยดึมั่นถอืมั่นคลายจาง จากทกุข์ 

ตวัเราไม่ใช่ของเรา ยิ่งยดึว่าเป็นของเรากย็ิ่งทกุข์ “ทกุขงั อนจิจงั อนตัตา”   

ทกุข์เกดิจากจติที่มั่นว่าเป็นของตวัของตน  เหตนุี้จงึต้องปล่อยวางเจ้าค่ะ 

สาธุ

 พระอาจารย์: มทีวีอียู่ช่องหนึ่ง เขาประกาศว่า รู้ชวีติรู้โลกดูทวี ี 

ช่องฉนั เสรจ็แล้วกเ็สนอข่าวทั้งในและนอกประเทศลกึและกว้างไกลทนั

เหตุการณ์ เอ!  ชวีติเขาเหล่านั้นจะเป็อย่างไรหรอืหนอแลฯ?

 สมาชกิ B  เป็นไปตามยถาค่ะ  เป็นไปตามเหตแุละปัจจยัที่ท�าให้

เกดิเจ้าค่ะ สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเจ้าค่ะ สาธุ

 พระอาจารย์: ขออนุโมทนา สาธุโสวแล้ว อโหส ิ เมื่อเป็นไปตาม

กรรม กเ็อากรรมไปเกดิๆๆๆแล้วปล่อยให้เกดิอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปอย่างนั้น

หรอื จะไปจบชาตสิุดท้ายที่ไหนหรอื ?

 สมาชกิ B  จบที่ใจเจ้าค่ะ  ดบัที่ใจเจ้าค่ะ  ชาตสิดุท้ายอยู่ที่

นพิพานเจ้าค่ะ  รู้แล้วว่างตดัดบัในขณะที่จติรู้เจ้าค่ะ เกดิขึ้นตั้งอยู่แล้วดบั

ลง ตดัดบัมากเข้า กเ็ป็นตดัแล้วดบั ไม่มตีั้งอยู่ สดุท้ายดบัสนทิ  จติที่ดบั

สนทิมนีพิพานเป็นที่ไปค่ะ 

 พระอาจารย์:  มนีพิพานเป็นที่ไปนะ ไปที่ไหนล่ะ ขอไปด้วยที่ไหน?
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 สมาชกิ B ที่ใจเจ้าค่ะ ใจที่ว่างเปล่า ไม่มอีะไร ละทกุข์ละสขุได้

เจ้าค่ะ กายเป็นเสาหลกัดงึจติกลบัมาที่กาย สดุท้ายจติตั้งมั่น เหลอืแค่จติ

เจ้าค่ะ จติทิ้งรปู ทิ้งทกุข์ทิ้งสขุจตินั้นมุ่งสู่นพิพานเจ้าค่ะ ดงันั้นนพิพาน  

จงึอยู่ที่จติเจ้าค่ะ

 ขออนุโมทนานะที่กล้าแสดงความคิดเห็น ก็น่าฟังหลายประเด็น  

จะตรงกนัหรอืไม่ลองฟังดูนะ  

 นพิพาน คอืว่าง ไม่มรีูปร่างกลิ่นส ี ไม่ใช่ธาตุ  ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่

กรรม ไม่ใช่สถานที่ ที่จะต้องมุ่งไปให้ถงึ 

 นพิพานไม่มไีปมา ไม่มใีครเป็นผู้ให้ก�าเนดิ ไม่มใีครสรรสร้าง มนั

ไม่เคยเกดิ และมนักไ็ม่เคยดบั และไม่มอีะไรท�าอะไรมนัได้ มนัมอียู่ในทุก

คนทุกหนแห่ง แต่ไม่มใีครรู้จกัมนั  

 นพิพานไม่ได้อยู่ที่จติ ว่างไม่ต้องการที่อยู่ แต่ว่างนั้นพ้นออกไป

จากกายจติธาตขุนัธ์ พ้นออกไปจากตวัรู้ 

 นพิพานว่างๆ รู้ว่างไม่ได้  ถ้ารู้ว่างกย็งัไม่ว่างจากตวัรู้ จ้าๆ กว้าง

ไกลไร้คดินกึ ไร้ร่องรอยและขอบเขต 

 นพิพานเป็นหนึ่งเดยีวไม่เลอืกข้างไหน ไม่ตรงอะไรไม่เลอืกอะไร 

นอกบุญเหนอืบาป นพิพานไม่มดีไีม่มชีั่ว สุญญตาว่าง อนตัตา ไร้ร่องรอย

แห่งอตัตาตวัตน ว่าง ไม่อาจรู้ได้ด้วยอายตนะใดๆ ไม่รู้ว่าอยากถามอะไร

อกีไหม?

 ที่บอกว่านพิพานทิ้งรูปทิ้งนามนั้น มนัไม่ต้องเข้าไปท�าไปทิ้งมนันะ 

แต่มนัของมนัเองน่ะ

 สมาชกิ B สาธคุ่ะ จติหลดุพ้นด้วยตวัจติเองใช่มั้ยเจ้าคะ  จติว่าง

ด้วยตวัของจติเอง ไม่มตีวัรู้

 ไปตอนไหนตรงไหนกไ็ม่รู้อย่างนี้ถกูต้องมั้ยเจ้าค่ะ คอื มนัไม่มี

อะไรอย่างนี้ใช่มั้ยเจ้าคะ
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 ยกตวัอย่างเช่น เหน็ ได้ยนิฯลฯเป็นต้น แต่เป็นอารมณ์ที่ไม่น่า

ชอบใจ เรารู้แล้วเชื่อพระพุทธะท่านบอกว่า เหน็ ได้ยนิฯลฯ นี้เป็นกรรมเก่า 

แต่เหน็ ได้ยนิแล้ว คดินกึอย่างไร? นี้เป็นกรรมใหม่เอาไปเกดิ เราเชื่อพระ

พุทธะ จงึ “สกัแต่ว่า” ช่าง ปลง ปล่อย วาง ท่ามกลาง ไม่พพิากษาตดัสนิ

ใคร ผ่านออกไป ไร้ร่องรอยคดินกึไป  

 อย่างนี้วบิากเหน็ ได้ยนิ มนักผ็่านออกไป “นี้เรยีกว่าของมนัเอง” 

คอืเราไม่ขดัแย้งกบัมนั ไม่ตดิไม่ขดัข้อง   ไม่คาหูไม่คาที่ตาที่ใจ เรยีกว่า

ลุล่วงผ่านพ้น หลุดพ้นออกไป วมิุตหิลุด  ออกไปแล้วจ้าๆ ลุล่วงไปแล้ว

(อโหสดิ้วยนะ) บรรลุธรรมไปแล้วชั่วขณะนั้น ถ้าต่อเนื่องทุกอารมณ์ผ่าน

ตลอด นั่นคอื สมุจเฉทนพิพานผ่านตลอดไม่ตดิขดัข้องคาตาใจใดๆ ว่าง 

นโิรธนพิพาน

 นพิพาน ไม่ขดัแย้งกบัอารมณ์ที่กระทบ จะเรยีกว่ายอมกไ็ด้ ยอม

คอืจบ คอืจบกจิ กจิอื่นที่พงึกระท�ายิ่งไปกว่านี้ไม่มอีกี

 สมาชกิ B ค่ะ ถ้าอย่างนั้นสิ้นสงสยัแล้วค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ ปล่อย

ผ่าน มนัไม่มอีะไร เหน็ ได้ยนิ ฯลฯแล้วดบั เจ้าค่ะ

 ใช่ มนัไม่มอีะไรนะ ไม่มตีวัเองในเหน็ ในได้ยนิฯลฯคอื “อนตัตา”

 สมาชกิ B สาธเุจ้าค่ะ จ้าๆๆๆ สว่างๆๆ ไร้ขอบเขต ได้ปัญญาเพิ่ม 

ได้อาหารใจเป็นธรรมทานเจ้าค่ะ

 สาธ ุ อโหส ิ เจ้าค่ะสกัครู่ที่กล้าแสดงความคดิเหน็ ไม่ได้มเีจตนา

เป็นอกศุลนะเจ้าคะ

 แต่มีเจตนาอยากให้เกิดธรรมทานที่ได้จากการสนทนาธรรมถาม

ตอบเจ้าค่ะ ห้องสนทนาจะได้ไม่เงยีบเจ้าค่ะ ญาตธิรรมท่านอื่นส่วนใหญ่

จะท�างาน  คงไม่ค่อยมเีวลาสนทนาธรรม พอท่านอื่นๆ ท�าภาระกจิเสรจ็ 

จะได้มาอ่าน ได้ธรรมทานแบบง่ายๆ สบายๆอะเจ้าค่ะ   สาธ ุขออโหส ิอกี

ครั้งเจ้าค่ะ
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 พระอาจารย์: ค�าว่า “อโหส”ิ เป็นค�ารวมครอบจกัรวาล ใช้ได้      

ทุกเหตุการณ์ทุกสถานที่ ทั้งกนัและแก้ ทั้งแก่ผู้ที่เข้าไปกระท�าและผู้ถูก

กระท�าได้ทุกกรณ ี  ยามใดที่ประสบกบัอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจหรอืหวาดกลวั

ภยนัตรายที่คบัขนั ขอความช่วยเหลอืจากชาวทพิย์อมนุษย์ ท. พร้อมกล่าว

อุทศิบุญให้ทุกจติวญิญาณจงทั่วกนั ไร้ร่องรอยสว่างไสวไร้ขอบเขต ให้ไร้

คดินกึไปด้วยนะ 

 ตวัคดินกึนี่แหละตวัตณัหาพาเกดิ จ้าๆ ไร้คดินกึ อโหสดิ้วยไร้ร่อง

รอยไร้การเกดิอกี  สาธุโสวๆๆโสว แล้วนะ ทุกอย่างอโหสติลอดไป

 สมาชกิ B สาธ ุ อโหส ิ เจ้าค่ะ ธรรมทานไร้ร่องรอยสว่างไสว        

ไร้ขอบเขต ไร้ตวันกึคดิเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ชวีติเกดิแล้วกต็้องตาย ก่อนตายกแ็ก่งแย่งแสวงหา

สะสมหวงแหนและอารกัขา บางทกีเ็กนิพอด ีบางทกีไ็ม่พอด ีล้วนเป็นกรรม

เอาไปเกดิทั้งสิ้น สตัว์โลกจงึต้องเป็นไปตามกรรม กรรมเอาไปเกดิอกี 

แล้วๆเล่าๆอยู่อย่างนี้ ควรที่จะเบื่อหน่าย แต่ที่ไม่เบื่อหน่ายกเ็พราะยงัชดใช้

หนี้กรรมยงัไม่หมด กรรมไม่หมดกต็้องไปเกดิใช้กรรมชาตติ่อไปอกี อาจไป

เกดิในภพภูมอิื่นกไ็ด้ 

 ตอนใกล้ดบัจตินั้น จติเศร้าหมองหรอืผ่องใส กไ็ปตามนั้น ชวีติ   

น่าจะมอีะไรที่มากไปกว่านี้  “ควรที่จะจบกนัได้หรอืยงั จบทั้งทางเดนิและ 

ผู้เดนิทาง จบทุกโลก ทั้งเทวโลก พรหม มนุษย์และยมโลก 

 “ชวีติน่าจะมอีะไรที่มากไปกว่านี้!”

  

สมาชกิโพสต์ภาพสติ๊กเกอร์ : เรามาถงึจดุนี้ได้ไง?

 พระอาจารย์: เรามาถงึจุดนี้ได้ไง ? ในพระศาสนา ค�าว่า “บงัเอญิ” 

กบั “อุบตัเิหตุ” ไม่เคยมนีะ สิ่งที่เกดิขึ้นในขณะนี้กเ็คยเกดิขึ้นมาแล้วใน
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อดตี ย้อนกลบัไปไกลแค่ไหน มแีต่พระทศพลญาณองค์พุทธะเท่านั้นทรงรู้ 

พระอรยิเจ้ารู้บ้างตามก�าลงัของท่าน แต่ไม่ลกึละเอยีดเท่าท่าน  คนที่เข้ามา

เหน็ได้ยนิฯขณะนี้ คงจะมวีาสนามกีรรมสมัพนัธ์กนัมาก่อน  แต่ครั้นเหน็

ได้ยนิฯแล้วคดิว่าอย่างไร นี้เป็นกรรมใหม่จะเอาไปเกดินะ เช่น คดิดเีป็น

กุศลผลกก็ุศล คดิไม่ดอีกุศลผลกจ็ะเป็นอย่างนั้น อโหสมิากๆ ค�าขอ      

ขมากรรมมใีนเล่ม ๒๐ มแีจกที่ห้างหนงัสอื

 ส่วนค�าว่า “อุบตัเิหตุ” เราน�ามาใช้คนละความหมาย แท้จรงิแล้ว 

เป็นเหตุที่ต้องอุบตั ิจะห้ามไม่ให้อุบตัคิอืเกดิขึ้นนั้นห้ามไม่ได้

 สมาชกิ B  สร้างเหตไุว้อย่างไร ย่อมได้ผลอย่างนั้นเจ้าค่ะ เป็น

ตามยถา เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมนัเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ถามอกีข้อ ค�าว่าธรรม มกีี่ระดบั ?

 สมาชกิ B ส�าหรบัหน ูหนคูดิว่ามรีะดบัเดยีวค่ะ ข้อนี้ไม่มคีวามรู้

จรงิๆ ค่ะ   ธรรมคอืธรรมชาต ิข้อเดยีวโดดๆ เลยค่ะท่าน เป็นทกุข์ ไม่

เที่ยง ไม่มตีวัตน

สมาชกิโพสต์ถาม : มที่านใดพอจะอธบิายค�าว่า “เอกายนมรรค” ได้  

บ้างครบั

 ค�าว่า “เอกายนมรรค”  แปลว่า ทางสายเอกหรอืสตปิัฏฐาน ๔      

ถูกต้องมั้ยครบั

 พระอาจารย์: ตอบประเดน็นี้ก่อนกไ็ด้ เพื่อจะโยงเข้ามาหาค�าตอบ

ที่ว่า ธรรมะมกีี่ระดบั? ค�าว่า มรรคนี่ ไม่ทราบว่าไปแปลว่า มรรคา แปลว่า

ทางมทีี่มาอย่างไร แล้วมรรคขององค์พุทธะที่ทรงตรสัรู้นี่คอืมรรคผล

นพิพานหรอืเปล่า แต่ที่ในพระไตรฯ ว่ามอีงค์แปด ย่อเป็นสาม คอืศลี 

สมาธแิละปัญญา ต้องให้มศีลีสมาธปิัญญา บ้างว่าไม่ใช่ ต้องมปีัญญาก่อน     
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จงึจะมศีลีสมาธ ิ แต่ในพระสูตรหลายสูตรให้คลายจติออก ไม่อุปาทานตดิ

ยดึกว็มิุตนิโิรธนพิพาน (เวสาลสีูตร กถาวตัถุสูตร) และในจูฬ-มหาสาโรปม

สูตรว่า ต้องถงึวมิุตญิาณทสัสนะ จงึเป็นนโิรธนพิพาน ตวัญาณทสัสนะหรอื

ญาณปัญญายงัไม่นพิพาน ดงันั้นมรรคแปดศลีสมาธปิัญญา หรอืปัญญา

ศลีสมาธอิงค์มรรคกไ็ม่นพิพาน ต้องวมิุตหิลุดจากญาณปัญญานั่นแหละจงึ

นพิพานได้ และทนีี้มาดูอรยิสจัสี่ ทุกข์เกดิเพราะตณัหาสมุทยั นโิรธดบั

ตณัหาเหตุดบั ทุกข์จงึดบั

 ท�าไมสตัว์โลกเกดิแล้วเกดิอกี? ท�าไมสตัว์โลกไม่เหมอืนกนั รูปร่าง 

อายุ โรคภยัไข้เจบ็ สถานะ  สตปิัญญากต็่างกนั ยศถาบรรดาศกัดิ์กไ็ม่

เหมอืนกนั บ้างเกดิเป็นชาย บ้างเกดิเป็นหญงิ สุขทุกข์กแ็ตกต่างกนัไป

 ตอบว่า กรรมจ�าแนกสตัว์  ทรงตรสัว่า “สตัว์โลกเป็นไปตามกรรม

ที่ท�า”  ถามต่อ “ท�าไมสตัว์ท�ากรรมไม่เหมอืนกนั?”

 สมาชกิ  M : สตัว์ท�ากรรมไม่เหมอืนกนั? เพราะอ�านาจแห่งจติ

เป็นผู้ท�าให้สตัว์วจิติร สตัว์วจิติรเพราะก�าเนดิ (วปิาก) วจิติร ก�าเนดิวจิติร 

เพราะการกระท�าทางกายวาจาใจวจิติร  การกระท�าทางกายวาจาใจวจิติร 

เพราะตณัหาวจิติร ตณัหาวจิติรเพราะสญัญาวจิติร สญัญาวจิติรเพราะ  

จติวจิติร

 พระอาจารย์:  มาดูมหาหตัถโิทปมสูตร “ผู้ใดเหน็ปฏจิจสมุปบาท 

ผู้นั้นบรรลุธรรม ม๑ี๒ ปัจจยั มตีอนท้ายมทีุกข์อยู่ที่ “เวทนา ตณัหา 

อุปาทาน ภพ ชาต ิชรามรณ” รวม ๖ ปัจจยันี้เป็นฝ่ายผลคอืทุกข์  

 ส่วนฝ่ายเหตุเริ่มต้นที่ “อวชิชา สงัขาร(เจตนา) วญิญาณ นามรูป 

อายตนะ ผสัสะ”  ดงันี้ สรุปคอื ดบัอวชิชา(ตวัหลง) ทุกปัจจยัดบัดบัตวัหลง

ตวัสงัขารเจตนา ๓ ที่จะเอาไปเกดิ มโนสญัเจตนา วญิญาณาหารผสัสาหาร

ดบัหมด ดบัตวัเกดิ กน็โิรธนพิพาน 
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 ที่ยกมายาวกเ็พื่อประกอบกนัถงึความเป็นไป เข้ากนัได้หรอืไม่ 

 ทรงตรสั  “เจตนาเป็นตวักรรม(ตวัเกดิ) เอาอตัตาเจตนาไปท�าเอา

ศลีท�าสมาธ ิ ท�าเอาปัญญาอกีด้วย และท�าด้วยความมุ่งหวงัตั้งเอานพิพาน

ด้วยตณัหาจะนพิพานได้อย่างไร?”  

 ที่ว่าท�ากรรมเอาปัญญานี่แหละมาถงึ   “เอกายน มรรค ทางสายเอก

แล้ว” มองออกหรอืยงั เอาอตัตา ท�าทางและเดนิทางด้วยศลีสมาธเิพื่อให้

ปัญญาเกดิ เจรญิสตปิัฏฐานเอาสตเิอาปัญญาให้เจรญิขนัธ์สตปิัญญาเป็น

สงัขารขนัธ์ เจรญิสงัขารขนัธ์และวญิญาณขนัธ์ จะขนัธวมิุตญิาณทสัสนะได้

อย่างไร? 

 นพิพานพ้นขนัธ์แล้ว นพิพานไม่มสิตขินัธ์ปัญญาขนัธ์ การเจรญิ 

สตปิัฏฐานเอาขนัธ์ไม่ปลงปล่อยละวางขนัธ์เช่นนี้คงไม่ใช่เสยีแล้ว 

 ถ้าจะเจรญิสตปิัฏฐานสี่อย่าง คอืกายเวทนาจติและธรรม ควร

เจรญิปลงปล่อยวางกายเวทนาจติธรรมหรอืปลงธาตุขนัธ์ กายจติกส็กัแต่

ว่า-ช่างๆ ไม่ใช่เจรญิสตปิัญญาตวัรู้เสยีก่อน แล้วค่อยวางทหีลงั (เข้าไป

แบกเสยีก่อน แล้วจงึค่อยปล่อยวาง) อย่างนี้น่าจะมคีวามผดิพลาดคลาด

เคลื่อนการจดจารต�าราด้วยกาลเวลาที่เนิ่นนาน 

 และยุคหลังๆนี่อรรถกถาจารย์ฎีกาจารย์อัตตาโนมัติของตนเอง 

อธบิายตามความคดิเหน็ตนเองโดยไม่ศกึษาให้รอบคอบ นพิพานเอาตณัหา

เข้าไปท�ากรรมแล้วไม่นพิพาน (ขอสงวนเป็นความเหน็ส่วนตวัไม่ขอให้เชื่อ 

แต่ให้ขอขมากรรมมากๆ จะเหน็เอง กรรมบงั อโหสิๆ ๆๆ)

 “ขอสรุปอกีท ี นพิพานไม่มทีั้งทางเดนิและผู้เดนิทาง ถ้ายงัมกีาร

เดนิ นั่นคอืกรรมคอืเกดิ ยงัไม่จบ นพิพานไม่มไีปมา นพิพานไปหาเอา    

ไม่ได้ ไม่เริ่มไม่จบ จบทนัท ี ไม่ต้องหนึ่งไปถงึสูญ สูญทนัท ีสุญญตา-ว่าง 

ไม่มผีู้เดนิทาง อนตัตาๆ”
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 อาตมาเคยหลงเจรญิสตปิัฏฐานสี่ สตแิขง็ทื่ออยู่อย่างนั้น คดิว่า 

จบแล้ว แต่ไม่เพราะหลงไปตามครูบาอาจารย์วปิัสสนาจารย์สอนอย่างที่ว่า  

นั่นแหละ เพราะคนสอนกย็งัไม่เคยนพิพานมาก่อน ครั้นมาสอนนพิพาน   

กพ็าวน วนวฏัฏะ เอ้า..อโหส!ิ

 มีเพื่อนส่งแชร์หนังพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกมาแจกเป็นธรรม

ทาน ส่งมาหลายวนัแล้ว ขออนุโมทนา บนัทกึไว้ดูเพลนิด ี มสีาระด ีแต่บาง

บทบางตอนต้องใช้ปัญญาแยกแยะให้ด ี เช่นค�าว่า “ตื่นรู้” นี่กเ็ยี่ยม แต่ถ้า

เป็น “ตื่นรู้ปลงปล่อยวางฯ” จะเยี่ยมกว่า คนจะเข้าใจมากขึ้นว่า ต้องวางตวั

รู้ด้วยนะจงึจะ  “วมิุตญิาณทสัสนะ” ถ้าบอกตื่นรู้เฉยๆ นี่กต็รงกบัที่ให้เจรญิ

สตเิอาเจรญิปัญญาเอาๆๆ  มุ่งเอาสตปิัญญาด้วยตณัหา กค็าตวัตื่นอยู่    

ไม่ยอมวมิุต ิเจรญิ ค�านี้ใช้ไม่ถูกนะ นพิพานไม่มเีจรญิหรอืเสื่อม นี่ยงัเลอืก

ข้างยงัทวภิาวะอยู่ 

 นพิพาน เอกภพไม่แบ่งแยก จ้าๆ นี่แหละดุจตะวนัฯ 

 ถ้าจะใช้ค�าว่า เจรญิ ควรว่าให้เจรญิปล่อยวางสต ิ ทนีี้ปล่อยวางนี่

มนัเจรญิเอาไม่ได้ เจรญิทไีรเป็นกรรมทุกท ีเหน็ไหม? ทรงตรสัว่า “เจตนา

เป็นตวักรรม” กรรมกเ็อา ไปเกดิน่ะซ ีเหน็แจ้งหรอืยงัว่า มเีจรญิกม็เีสื่อมๆ

เหมือนเจริญฌานฤทธิ์นั่นแหละ นิพพานพ้นออกไปจากเจริญและเสื่อม   

เอ้า! โสวสาธุโสวแล้วนะ   ทุกอย่าง อโหสิๆ ๆ

 หาอ่านพระสตูร ว่าด้วยคนหาแก่นไม้ดูนะ ไปหาแก่นไม้ทั้งที่ไม่รู้

จกัแก่นไม้ กค็ดิว่า ดอกไม้บ้าง ใบไม้บ้าง เปลอืกบ้าง กระพี้บ้าง เนื้อไม้บ้าง 

หลงว่าเป็นแก่น แก่นนี่วมิุตนิะ ส่วนที่หลงนั้นน่ะคอื ทานบ้าง ศลีบ้าง สมาธิ

บ้าง ปัญญาบ้าง หาใช่แก่นไม่ 

 นักเจริญสติปัฏฐานที่คาตัวรู้คาสติติดสติทั้งหลายทราบเอาไว้ว่า

เป็นแค่เนื้อไม้ ไม่ใช่แก่นไม้ ต้มยากนิไข้ไม่หาย!
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 จ้าๆ ไปนะ ไม่แช่ไม่ทรงดู-ทรงรู้ไม่เกดิ-ไม่ดบั  ไม่เอาอะไรกบัอะไร 

ไม่คาไม่ขดัข้อง ปล่อยออกไป ผ่านจ้าๆกว้างๆออกไปไม่คาสตปิัญญา ให้

หลุดวมิุตไิป 

 ไม่มอีะไรตั้งอยู่  ไม่มอีะไรดบัไปนะ มนัจ้าๆ ของมนัเองๆ  อนตัตาๆ 

 สตติดันะ อย่าสตติามดตูามรู้ คารู้ ไม่วมิุตไิม่หลุด ถ้าสตติดิกย็ดึ

สตกิอ็ุปาทานตดิยดึแล้ว ภพชาตเิกดิแล้ว วงจรอุบาทว์เกดิครบ 

 รู้ปฏจิจ ๑๒ ไหม? รู้ปฏจิจ-กร็ู้นพิพาน แต่นพิพานรู้ไม่ได้นะ (จ้าๆ 

นี่แหละไม่ต้องไปรูม้นั) 

 “เอ! ใครกไ็ม่รูท่้านว่า นพิพานหาเอาไม่ได้ในห้องเรยีน!” 

 แต่อาตมาว่า ไม่ว่านอกหรอืในห้องหรอืที่ไหนๆ กร็ู้ไม่ได้นะนพิพาน

นี่ว่างๆ ถ้าหลงเข้าไปรู้ว่าง กไ็ม่ว่างเสยีแล้ว ยงัไม่ว่างจากรู้ ไม่หลุดจากรู้   

กไ็ม่วมิุตจิากขนัธ์รู้ จะนพิพานยงัไง เอ้า..จ้าๆ นี่แหละนะ แล้วไม่ต้องไป

เที่ยวรู้กบัมนั ช่างๆ ว่างๆ ปล่อยๆไปนะ

 เอ้า ขอสรุปอกีท ี เอกายนมรรค ทางสายเอกที่มทีางเดยีวที่ไปคน

เดยีวนี้ มนัเป็นทางที่ไม่ใช่ทาง และไปคนเดยีวกไ็ม่ใช่ เพราะมนัอนตัตา 

ไม่มใีครเดนิทางและกไ็ม่มทีางเดนิ มนัสว่างไสวไปแล้วนี่ มนัหมดอตัตา

แล้ว แต่ถ้ายงัไปเจรญิอยู่ มนักเ็อาอตัตาไปเจรญิ ที่ยงัไม่หมดเอ๊ะอ๊ะลงัเลนี่

กม็อีตัตามปีฏจิจครบวงจรแล้วนะ แต่ลองจ้าๆดูซ ิ มนัหมดตวัคดินกึไป

แล้ว หมดอตัตาไปแล้ว ดบัหมดทั้งแผงเลย๑๒ตวันั่น ดบัอวชิชาตวัหลง

รู้ตวัเดยีว จ้าเลย 

 อ้อ! นกึออกแล้ว ท่านพุทธทาสนั่นเอง ท่านบอกหานพิพานใน

ห้องเรยีนไม่เจอหรอก ท่านว่า นพิพานต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ ด้วยความเคารพ

ท่านกเ็ป็นครูบาอาจารย์ อาตมาว่านพิพานไปเที่ยวหาเอาไม่ได้ รู้ไม่ได้ไม่ว่า

ที่ไหนๆ นพิพานไม่มทีี่อยู่ว่า ว่างๆ นี่ไม่ต้องไปหา และเดี๋ยวนี้มนัมซีะที่ไหน 
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อนจิจงัมนัไม่มเีดี๋ยวนี้ มนัผนัแปรผ่านตลอด มนัไม่หยุดนิ่งเลย วนิาทนีี้ก็

ไม่หยุดอยู่ มนัยดึไม่ตดิ มนัเกาะดงึรั้งเอาไว้ไม่อยู่ มนัจงึเป็นอนจิจงัผนัแปร 

มนัไม่มกีาล มนัอกาล เป็นอกาลโิก เราไปสมมุตมินั ตดิสมมุต ิ จงึไม่เหน็  

วมิุต ิเข้าใจหรอืยงัล่ะ? อย่าให้บญัญตัมิาขวางมาขดัปรมตัถ์  

 สมมุตแิละบญัญตั ิปิดบงัวมิุตปิรมตัถ์!

 วกกลบัไปตอบปัญหาที่ตั้งค้างไว้  ธรรมม ี๓ ได้แก่ ปรยิตัสิทัธรรม  

ปฏบิตัสิทัธรรม และปฏเิวธสทัธรรม (มรรคผลนพิพาน) ย่อลงเหลอืสอง 

คอืปรยิตั ิ ตวัหนงัสอืต�าราเรยีน รู้แล้ว น�าเอามาปฏบิตั ิ  รวมกนัทั้งสองนี้ 

เป็นธรรมระดบัวฏัฏะ คอืวนเกดิ สอนให้เป็นคนดมีเีมตตาให้ทานรกัษาศลี

เจรญิสมาธสิมถตบะ(ตะแบก) ฌานญาณคาญาณตวัรู้ เป็นต้น นี่เป็นธรรม

ระดบัวนวฏัฏะ

 ธรรมระดบันี้ เวยีนเกดิมมีาแล้วก่อนทรงตรสัรู้หานพิพานไม่เจอ

แต่มคีนหลงว่าเป็นนพิพาน เรยีกว่า ไกวลั อ้างว่าส�าเรจ็ก่อนองค์พุทธ (สกั 

๑๙ ปีกระมงั) ไม่นุ่งผ้าแต่นุ่งลมห่มฟ้า เรยีกว่า ทฆิมัภรณ์ คอืมอีาภรณ์  

คอืฟ้า นกับวชแก้ผ้าศาสนาเชนยงัมอียู่ให้เหน็ที่อนิเดยีปัจจุบนั 

 ถ้าเจรญิสตปิัญญาญาณหลุดวมิุตนิพิพาน องค์พุทธะจะลงมา

ตรสัรู้ท�าไม? เพราะโลกว่างจากนพิพานท่านจงึลงมา  

 ส่วนอกีระดบันั้น เป็นระดบัปรมตัถ์สทัธรรม หรอืปฏเิวธะสทัธรรม 

แปลว่าแจ้งแทงตลอด เช่น ปฏเิวธะแทงตลอดใน  ปฏจิจ ๑๒ เป็นต้น ระดบั

นี้ จะเรยีก ววิฏัฏะ คอืท�าบญุกุศลความดแีล้วไม่เอา แต่สละออกละคลาย

ออกเหมอืนดอกไม้บานร่วงหล่นโรยเกสร ไร้ร่องรอยไร้ขอบเขตคดินกึนอก

บุญเหนอืบาป เหนอืธาตุขนัธ์เหนอืพ้นหลุดออกหมดทุกขนัธ์ แม้ฌานสติ

ปัญญาญาณทสัสนะใดๆ กไ็ม่ต้องไม่ตั้งอกี จงึนพิพาน ว่าง ไม่เกดิอกี

 โบราณว่า “รู้มากยากนาน”  นี่คงจรงิ เพราะรู้จงึรก รู้จงึทุกข์ รู้คอื
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ตวัหลง คอืเจตนา (กรรมไปเกดิ เกดิคอืชาตปิิทุกขา) คอืตวัขนัธ์ ไม่พ้น

ขนัธ์

 สมาชกิ  G : หลวงพ่อเคยสอนผมว่ารู้มากกร็กมาก ให้มอง

เลยๆ ไป  ทกุวนันี้ผมกม็องเลยๆ ไม่เพ่งไม่โฟกสัครบั สาธคุรบั

 พระอาจารย์: รู้ คอื วญิญาณ นามรูป อายตนะตาหูฯ รู้คอืตวั  

ผสัสะตวัชนตวักระทบกระทั่งกระเทอืน ที่เรยีกว่า “รู้หาเรื่อง” รู้คอืตวัเวทนา 

รกั บ้าง ชงับ้าง รู้ คอืตวัตณัหา ทั้งอยากได้ และไม่อยากได้กเ็ป็นตณัหา

เท่าๆ กนั  รู้คอืตวัยดึตดิอตัตาตวัตน เหน็ ได้ยนิทไีร มตีวัเองในเหน็ มตีวั

เองในได้ยนิฯ ตลอดเวลา 

 รู้ครั้งหนึ่ง ภพชาตเิกดิขึ้นรอในภพต่อไปแล้วชาตหินึ่ง รู้เป็นต้น

เหตุแห่งการเกดิ แล้วกแ็ก่เจบ็ตายไป เอากเิลสตวัหลงไปเกดิอกี

 เอ้า ที่นี้ จะไม่ให้หลงท�าอย่างไร? ใครช่วยตอบทเีป็นธรรมทานนะ

ทานทั้งปวง

 สมาชกิ  G : รู้สกัแต่ว่ารู้ครบั

 พระอาจารย์: นกัอภธิรรมบณัฑติเจด็ปีครึ่งแปดปีค่อน นกัเจรญิ

สตปิัฏฐานสี่ กจ็ะตอบว่า พจิารณารูปนามปรากฏบ้าง-ให้ดูจติบ้าง ให้มสีติ

ตามดูตามรู้ในฐานทั้งสี่ กาย เวทนา จติและธรรม เช่น เกดิเวทนากใ็ห้

ก�าหนดภาวนาว่า “เจบ็หนอปวดหนอๆ” เป็นต้น อย่างนี้ใช่ไหม?

 แล้วจะต้องหลบัตาไหม? ต้องบรกิรรมด้วยไหม ต้องตั้งคอไหล่  

ให้ตรง ต้องอุชุงกายงัด้วยไหม-ต้องเพ่งจ้องไหม? ถ้าท�าแล้วผลจะเป็น

อย่างไร?

 มเีพื่อนสมาชกิตอบเข้ามาแล้ว  ช่วยขยายความอกีสกัหน่อยนะ 

เพื่อนๆ ยงัไม่เข้าใจว่ามนัเป็นยงัไงนะ เจ้าสกัแต่ว่านี่?

 สมาชกิ  G : มองคนกใ็ห้เลยๆ คนไปครบั มองอะไรกใ็ห้เลยๆไป

ครบั ไม่มเีขาไม่มเีรา ไม่มสีิ่งใดๆครบั แม้ตวัรู้กไ็ม่มคีรบั
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 พระอาจารย์: ไม่มเีราที่รู้ ไม่มเีราที่เหน็ ไม่มเีราที่ได้ยนิ ไม่มเีรา   

ในที่ไหนๆ

 ทั่วทั้งบ้านทั้งเมอืงนี่ เลยไปถงึวดัไทยเมอืงนอก เขาสอนเจรญิสติ

ปัฏฐานกนั ว่าต้องเอกายนมรรคในมหาสตปิัฏฐานสูตร มผีู้ใดไหม จะตอบ

โจทย์นี้ได้ ขอเชญิแชร์กนัเป็นธรรมทานหน่อย เขาเจรญิกนัอย่างไรจงึ

นพิพานด้วยสตปิัฏฐานนี่ เชญิจ้า แล้วให้จ้าๆ ด้วยนะ

 สมาชกิ B  การมสีตอิยู่เนอืงๆ อยู่กบักาย 

 พระอาจารย์:  แล้วเอาอะไรไปอยู่จ๊ะ?

 สมาชกิ B ตดัดบัอารมณ์ที่ถกูกระทบ ตวัรู้มนัอยู่ค่ะ

 เอาอะไรไปตดัดบัล่ะ?

 สมาชกิ B รู้แล้วดบัสติ

 แล้วสตเิป็นอะไร?

 สมาชกิ B  ดบัแล้วไม่รู้ปล่อยไปตามธรรมชาตสิตคิอืกศุลจติ   

 ดบักุศลจติได้ นพิพาน เพราะไม่ม ีไม่รู้ ไม่เหน็   ไม่มอีะไรเจ้าค่ะ

สาธุค่ะสตคิอืตวัรู้ รู้ดรีู้ชั่วรู้ควรไม่ควร มตีวัคดิ

 พระอาจารย์: ขอบอกก่อนนะ นพิพานเป็นเอกภพ ไม่มทีั้งผู้รู้และ

สิ่งถูกรู้ ถ้ายงัมผีู้ดู และสิ่งที่ถูกดู นั้นเป็นทวภิาวะเลอืกข้าง มพีอใจไม่พอใจ

เกดิขึ้นมาแล้ว เวทนาสุขทุกข์เกดิแล้ว ตณัหาอุปาทานการยดึตดิ ภพชาติ

เกดิแล้ว ไม่พ้นไปจากทุกข์แล้ว เอาสตมิาช่วยหน่อยได้ไหม?

 สมาชกิ B สตชิ่วยได้แต่ยงัไม่พ้นทกุข์ค่ะยงัไม่ถงึนพิพาน  ทกุข์ที่

ดบัสนทิคอืไม่รู้ทกุข์ค่ะ  มนัเป็นของมนัอย่างนั้น แบบนั้นไม่มอีะไรเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: นพิพานไม่ต้องการบุญบาป กุศลอกุศล นพิพาน    

ไม่ต้องการจติอะไร ไม่ทั้งจติกุศลอกุศล

 สาธคุ่ะได้ธรรมทานเพิ่ม เหมอืนได้อารยิะทรพัย์เพิ่มเจ้าค่ะ
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 พระอาจารย์: ตอบมาว่า เอาสตชิ่วยไม่ได้ งั้นเขามสีตปิัฏฐานไว้

ท�าไมหรอื?

 สมาชกิ B บนัไดขั้นแรกของการดบัทกุข์ค่ะทกุอย่างเป็นตาม   

ขั้นตอนของมันค่ะเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาในการดับทุกข์เจ้าค่ะตาม

ยถาค่ะ

 พระอาจารย์: คนหลงในโลกนี้ หลงบาปบ้างบุญบ้าง ต้องไปเกดิสูง

บ้างต�่าบ้าง เป็นไปตามกรรม ไม่พ้นทุกข์ คนหลงเหล่านี้นี่ จะเอาอะไรช่วย 

เอาสตปิัฏฐานสี่อย่างมาช่วยได้ไหม?

 สมาชกิ B ช่วยให้มปีัญญาไม่หลงค่ะไม่หลง แต่ไม่นพิพาน 

เพราะยงัมตีวัรู้ว่าหลงหรอืไม่หลงค่ะแต่ไปสวรรค์ไปพรหมโลก มสีคุตเิป็น

ที่ไปค่ะแต่ไม่นพิพาน

 พระอาจารย์: ใครจะจติอาสาธรรมทานนี้ช่วยแทงตลอดในธรรม

ข้อนี้   เอ้าช่วยกนัหน่อยสมาชกิ ท.

 สมาชกิ B นพิพานไม่มอีะไรเป็นของมนัอยู่อย่างนั้น พรรณนาไม่

ได้เจ้าค่ะเพราะยงัไม่นพิพานค่ะ ผู้ที่ถงึนพิพานแล้วกพ็รรณนาไม่ได้ค่ะ 

ถ้าพรรณนาได้คอืยงัไม่ถงึเจ้าค่ะเพราะว่ามนัไม่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะ

 พระอาจารย์: ขอเชญิสกัคนมไีหม ว่าจะเอาสตปิัฏฐานมาช่วยคนหลง

ให้พ้นทุกข์ได้หรอืไม่ ถ้าได้ ได้อย่างไร ถ้าไม่ได้ ท�าไมไม่ได้? ขอเชญินะ

 พระอาจารย์: ท�ากเ็ป็นเอาไปเกดิแล้ว 

 สมาชกิ B  ดบัทกุข์ทั้งหลายทั้งปวงได้กไ็ม่เกดิแล้วค่ะไม่มทีกุข์ก็

ไม่มกีรรม ไม่มกีรรมกไ็ม่มทีกุข์ ทกุข์ดบักไ็ม่ต้องเกดิเจ้าค่ะไม่มอีะไร

เจ้าค่ะถ้ายงัมคีอืยงัเป็นสตัว์โลกผู้ที่เกดิแต่กรรมเจ้าค่ะ

 ที่ถามนี่กถ็ามว่าจะดบัทุกข์อย่างไร หรอืพ้นไปจากทุกข์ได้อย่างไร 

นี่แหละ เอาสตปิัฏฐานช่วยหน่อยได้ไหม ได้อย่างไร ไม่ได้อย่างไร? ช่วยกนั

ฝึกสมองหน่อยจ้า จ้าๆด้วยนะ
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 สมาชกิ B ได้ค่ะเพราะเจรญิสตทิ�าให้เกดิปัญญา แต่มตีวัรู้

นพิพานต้องไม่มตีวัรู้สตปิัฏฐานช่วยให้สตัว์โลกไม่ทกุข์ มสีขุคตเิป็นที่ไป

ค่ะแต่ไม่ช่วยให้พ้นทกุข์หรอืดบัทกุข์ได้สนทิค�าตอบสดุท้าย คอื ไม่ได้

เจ้าค่ะ    

 สาธคุ่ะ ข�าความโง่ของตวัเองค่ะขยนัตอบอยู่คนเดยีว

 พระอาจารย์: ในมหาสตปิัฏฐานสูตร ทรงสอนให้มสีตเิอาอภชิฌา

(โลภพอใจ)และโทมนสั (โกรธ ไม่พอใจ) ออกจากโลก (ทวารหก ตา หู ฯ) 

เสยีได้  นี่แหละที่ลงกนัเข้ากนัได้กบัค�าว่า “สกัแต่ว่า” ที่มสีมาชกิตอบมาใน

ตอนต้น จงึอยากให้ใครช่วยขยายความอกีสกัหน่อย   ฟังดดีนีะ ปัญญาจะ

เกดิจะหลุดที่ตรงนี้ใครช่วยที

 สมาชกิ B รู้สกัแต่ว่ารู้ เหน็สกัแต่ว่าเหน็ ฯลฯ ปล่อยไปตามยถา

มนัเป็นของมนัอย่างนั้น มนัไม่มอีะไร ไม่มถีกูไม่มผีดิไม่มรีู้หรอืไม่รู้เจ้าค่ะ

อนตัตา

 พระอาจารย์: ในพระสูตรมหาสตฯิว่า ให้เอาพอใจ ไม่พอใจ ออก

จากเหน็ ได้ยนิฯเป็นต้น ในเรื่องพระพาหยิะทรงสอนว่า”เหน็ ได้ยนิ ฯ ให้

สกัแต่ว่าๆๆสองเรื่องนี้เสมอกนัเข้ากนัลงกนัไม่ขดัแย้งกนั ดงันั้น จงึต้อง

แปล “สกัแต่ว่า” หมายถงึว่าได้เอาชอบ ชงัออกจาก เหน็ ได้ยนิฯ ได้แล้ว     

นี่คอืวมิุตนิโิรธนพิพานคอือย่างนี้ 

 แล้วทนีี้หนัมาดู “สตปิัฏฐานสี่”  ของบ้านเราแปลว่า สกัแต่ว่า หรอื 

เอาชอบชงัออกจากโลกทวารหกเสยีได้แล้วหรอืยงั? 

 การตามดูตามรู้เหน็กายในกาย เวทนาในเวทนา ฯ  ตามที่แปลมา

สอนกันนั้นลงกันได้เข้ากันได้หรือไม่? การไปเจริญสติปัญญาญาณเก้า 

ญาณสบิหกนี่มนัสกัแต่ว่าหรอืเปล่า? ท่านพระพาหยิะฟังสอนว่าให้สกัแต่

ว่าๆฯ ท่านกว็มิุตหิลุดพ้นนโิรธนพิพาน
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 ส่วนการตามดูตามรู้ เอาสตติดิตามรู้นี่ พระพุทธองค์ตรสัไว้ที่ไหน? 

ใครรู้ช่วยบอกทพีระสูตรชื่อเล่ม หน้าอะไร? แล้วเจรญิสตกินัมาคนละกี่ปี

แล้ว จบกนับ้างหรอืยงั?

 สมาชกิ B  ยงัเอาชอบเอาชงัออกจากเหน็ จากได้ยนิไม่ได้

ค่ะ ยงัเลอืกที่ชอบๆอยู่ค่ะ

 พระอาจารย์: ว่างๆ กนับ้างหรอืยงั หรอืยงัต้องยกมอืพนมว่า

นพิพานะปัจจโยโหตุฯ อนาคเตกาเลฯ เสยีก่อนแล้วไปรอชาตหิน้าเอ้า

อโหสิๆ ๆๆ ทุกอย่างอโหสนิะ โสวๆๆ โสวแล้ว

 สมาชกิ B  พระสตูรเล่มไหนหน้าอะไรไม่ทราบเจ้าค่ะ  เจรญิสติ

อยู่เนื่องๆเจ้าค่ะ นพิพานะปัจจะโยโหต ุเจ้าค่ะ  สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ถ้ายงัก ็๑ ขอขมากรรมบ่อยๆ ๒ เหน็ได้ยนิฯ ให้สกั

ว่าๆ ไป ๓ ขมากรรมแล้วต่อด้วยประกาศสละประกาศถอนเสยีด้วย แล้ว

จงึอุทศิบุญ ให้ท�าแบบไม่ท�า ไม่อะไรกบัอะไร จ้าๆ ไป

 Bee สาธเุจ้าค่ะปัญญาเกดิเจ้าค่ะอนโุมทนา สาธคุ่ะ ท่านได้รบั

ทานอนัประเสรฐิแล้วค่ะ

 พระอาจารย์: ขอตอบที่ค้างไว้ที่ถามว่าจะพ้นทุกข์อย่างไร เอาสติ

ปัฏฐานช่วยได้หรอืไม่ดงันี้ ๑. ช่วยไม่ได้ ถ้าเป็นสตติดิตามดูตามรู้ (แบบที่

สอนกนัปัจจุบนั)   ๒. ช่วยได้ ได้โดยแปลสตปิัฏฐานเสยีใหม่ให้ลงกนัเข้า

กันได้กับพระสูตรเรื่องพระพาหิยะ คือให้สักแต่ว่า(ปลงปล่อยวางว่างๆ)  

กบัให้ลงกนัได้กบัมหาสตปิัฏฐานสูตรที่ว่า ให้เอาชอบชงัออกจากโลกทวาร

หกเสยีได้ คอืมสีตติดัตวัรู้ ให้เป็นสกัแต่ว่าๆไปและทั้งหมดนี้ยงัลงกนัได้กบั

เวสาลสีูตรที่ทรงสอนให้ไม่ยดึตดิไม่ตณัหาอุปาทานกน็พิพาน กถาวตัถุสูตร

ว่าให้คลายจติออกจติกว็มิุตหิลุดออกนโิรธนพิพาน และยงัลงกนัได้กบัองค์

ตรสัรู้อรยิสจัสี่ที่ว่า ดบัสมุทยัตณัหา ทุกข์ดบั นโิรธนพิพาน
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 ดงันั้น ค�าว่า เอกายนมรรค เอกายโนมคัโค อยงั ภกิขเวฯบทนี้นี่จะ

ต้องแปลว่า  สตปิัฏฐานสี่ เป็นทางสายเอกสายเดยีวที่ต้องไม่มทีางให้เดนิ 

อกีทั้งกไ็ม่มผีู้ใดเดนิทางอกีต่อไปอกีแล้ว ด้วยสตติดัตวัรู้เหน็กายในกาย 

เวทนา จติ ในธรรม ให้เหน็ กาย เวทนาฯ กส็กัแต่ว่า ให้ปลงปล่อยวางไป 

ช่างๆไป ปล่อยมนัผ่านออกไป อย่าไปท�าอะไรเพิ่มขึ้นมาอกีเพราะถ้าท�ากม็ี

เจตนามกีรรมน�าเอาไปเกดิไม่นพิพาน

 “รู้มากยากนาน” ดงัค�าโบราณ  และ”ยิ่งเรยีนยิ่งโง่ฯ ดงันั้นต่อไปนี้  

๑. จ้าๆกว้างๆ ไกลๆ ไร้ขอบเขตคดินกึไป  ๒.  ถ้ายงัไม่จ้า ให้กรวดน�้าอุทศิ

บุญขอขมากรรม ค�ากล่าวมใีนหนงัสอืเล่ม๑๘ และ๒๐ (เล่ม ๒๐ มแีจกที่

ห้างหนงัสอืใกล้บ้านทุกแห่ง) ๓. เหน็ ได้ยนิฯ ให้สกัแต่ว่า ให้ยอม ให้ปล่อย

ผ่านออกไป ไม่ขดัแย้งข้องคาอะไร ท่ามกลางออกไป ไม่ต้องเลอืกอะไร  

ข้างไหน  ๔. ถ้าขณะใดหงุดหงดิงุ่นง่านร�าคาญใจ ให้ขมากรรมบทเลก็ แม้

ไม่มอีาการอะไร หรอืแม้มอีารมณ์สบายใจกใ็ห้อโหสดิ้วย

 สมาชกิ B  สาธคุ่ะ

 พระอาจารย์:  เรื่องของการเอาชอบชงัออกจากการเหน็, ได้ยนิฯ 

ได้ยากง่าย แต่ละคนแตกต่างกนั กเ็พราะวบิากกรรมท�ามานั่นแหละ จงึได้มี

จรติแตกต่างกนัหลายจรติ บางคนสทัธาจรติเชื่อง่าย ปัญญาจรติเชื่อยาก 

ราคะจริตหรือโลภะจริตชอบไปทางอารมณ์อ่อนไหวง่ายรักสวยงามจุกจิกจู้จี้ 

โมหะจรติอะไรกไ็ด้ตามๆคนอื่นไป  วติกจรติชอบวติกกงัวลคดิแล้วคดิอกี

ย�้าคดิย�้าท�า 

 แต่จะจรติอะไร จะเรยีนรู้อะไรมาหรอืไม่  ร�่ารวยยากจน ไม่เป็น

เหตุในการบรรลุธรรม  หากแต่อยู่ที่วบิากกรรมเก่าเปิดหรอืไม่  วบิากคอื

ผลที่เกดิแต่เหตุในอดตีส่งผลในปัจจุบนั วบิากจงึเป็นหนี้กรรมเก่าที่จะต้อง

ได้รบัการชดใช้ จงึให้หมั่นขยนักรวดน�้าอุทศิบุญขอขมากรรมบ่อยๆ วนัละ

หลายๆ ครั้ง ให้เอาบุญทพิย์ชดใช้หนี้กรรม  กรรมบวชบรรพชามผีลมาก

ชดใช้ได้เรว็ 
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 บุญภาวนาสตติดัจ้าๆนี่มอีานสิงส์มาก เมื่อภาวนาพร้อมไปกบัการ 

กรวดน�้าอุทศิบุญ หนี้เก่าขอขมาอุทศิบุญให้ไป หนี้ใหม่ไม่สร้างเพิ่มด้วยค�า

ว่า “สกัแต่ว่า” ปลงปล่อย วาง ว่างๆไป ไร้ๆไป”  วาระโอกาสจบกจิจะมาถงึเรว็

 อโหส ิทุกอย่างอโหส ิโสวแล้วนะโสวๆๆๆๆนะ

 ว่างๆ จ้าๆ ไปนะ  ไม่อะไรกบัอะไรนะ ว่างๆ กร็�าพงึอโหสเิบาๆ ไป 

สบายใจกใ็ห้อโหสดิ้วย เพราะสุขสบายกไ็ม่แน่ เดี๋ยวกไ็ม่พอใจหงุดหงดิก็

ปล่อย อโหสิๆ ไปเรื่อยๆไป ปล่อยผ่านให้เหมอืนผู้เฒ่านั่งดูเดก็ๆเล่นดบี้าง

ไม่ดบี้าง  กช็่างๆไป เท่านี้แหละ เอ้าโสวๆๆ แล้วนะ

 มภีาพโพสต์ภาพ กราบสาธุ

 พระอาจารย์: กราบแล้วจ้าๆ หรอืยงั อโหสดิ้วยนะ ทุกอย่างอโหส ิ 

โสวแล้วนะ เรื่องของชวีติไม่ทุกข์นี่ ถ้าเราไม่ไปขดัแย้งกบัมนั มนักค็อืธรรม

คอืธรรมชาตขิองสรรพสิ่งมนัไม่หยุดอยู่นิ่ง มนัไม่คงที่ เช่น มนัต้องแก่ 

ต้องเจบ็ รกัษาได้กร็กัษาไปถ้าไม่ได้มนักไ็ม่ได้ เรากต็้องยอมรบัให้ได้

 คนรกัจะทรยศกช็่างยอมรบัเลยว่านี่ของเรานะ กเ็คยทรยศเขามา

ก่อน อย่างนี้อย่าไปแก้ที่เขานะ ให้แก้ที่เรา คอืยอมรบัว่านี้คอืกรรมเก่า ให้

กรวดน�้าอโหสไิป  และไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี เพราะมนัจะเป็นกรรม

ใหม่ แม้ความคดิกอ็ย่าคดินะ    คดิเป็นกรรมทางมโน มผีลมากกว่าท�าพูด

มาก ทนีี้กใ็ห้มาอยู่ที่จ้าๆนี่แหละ วมิุตหิลุดแล้ว จ้าไปทุกอารมณ์ไหนกจ็้า

เข้าไว้ ไม่มทีุกข์ข้องคาแล้ว จ้าให้  ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาวนะ เอ้า  

โสวแล้วนะ ทุกอย่างอโหสิ

 จ้าๆนี่ ไม่ทรงไม่แช่นะ ไม่ตบะฌานญาณ แม้ญาณตวัรู้กป็ล่อย ถ้า

ไม่ปล่อยกต็ดิ แล้วจะยดึ ภพชาตเิกดิทนัท ีอย่าคดิว่าไปเกดิพรหมจะดนีะ 

อายุยาวหลายเป็นพนัหมื่นๆ มหากลัป์ นั่งอยู่ในฌานเสวยปิตสิุขตดิยดึออก

ไม่ได้ ฟังธรรมไม่ได้เสยีเวลาเสยีชาตเิกดิ แม้ท�าบุญให้ทานศลีภาวนา จ้าๆ  

แล้วกใ็ห้ปล่อยทิ้งให้หมด คอืคลายออกไม่ขอเกดิ แต่ว่างๆ จติพุทธะ ปิด
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อบายภูมไิด้แล้ว ยงัขอเกดิไม่เกดิได้อกี พ้นจากทุกข์โศกออกไป หลุดออก

ไปวมิุตนิโิรธนพิพาน นพิพานไม่ยากไม่ง่ายนะ อยู่ที่คลายกรรมใครท�าละท�า

ปลงปล่อยได้มากกจ็บกจิเรว็ เอ้าโสวๆๆ  ทุกอย่างอโหสิ

ดทูวี ี มดีอ็กเตอร์คนหนึ่งบอกว่า ไม่มเีวลาปฏบิตัธิรรม ต้องอยู่กบัอาชพี

การงาน  จงึขอถามว่า “ปฏบิตัธิรรมคอือะไร ?

 สมาชกิ B ปฏบิตัธิรรมคอืท�าที่ใจท�าได้แค่ชั่วลดันิ้วมอืนงึกว็่า     

ได้ปฏบิตัแิล้วค่ะ  สาธคุ่ะ ปล่อยไปจ้าๆๆเจ้าค่ะ

(สมาชกิส่งข้อความ พร้อมคลปิ)

ขอชมเชยผู้ท�าคลบินี้อจัฉรยิะจรงิๆ 

 สรปุธรรมะทั้งหมดของพระพทุธเจ้าให้เข้าถงึได้ภายใน ๙ นาท ี

พวกเราชาวพทุธควรจะดอูย่างตั้งใจอย่างน้อย ๑ รอบ ขอเวลา ๙ นาท ี     

ดคูลปินี้ แล้วน�าไปปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนัของเรา ขออนโุมทนา สาธ ุ 

สาธ ุสาธ ุhttp://youtu.be/Vgw7m๐z2BFc

 พระอาจารย์: ถ้าว่ากนัตามเนื้อหาพระสทัธรรมแห่งองค์พุทธะ 

เนื้อหานพิพาน “สกัแต่ว่า” นี่นะ มนั “ท่ามกลาง” ออกไปเลยนะ ลองดูซ ี

“จ้าๆนี่ฯ ตื่นๆนี่ฯ ให้ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างขวางกว้างไกล ไร้ขอบเขต 

สว่างไสวไร้ขอบเขต คดินกึฯ” นี่อย่างนี้นี่ มนัจบเลยนะ!

 พุทธะท่านสอนให้จบเลยนะ ไม่เริ่มไม่จบ แต่ให้จบทนัท ีถ้ายงัเริ่ม

ยงัอยากได้อยากด ียงัวนอยู่นะ เรื่องโชคร้ายโชคดนีี่ ถ้ายงัสูงยงัต�่าอะไรอยู่ 

มนัไม่จบนะ ไม่ต้องให้ความคดิความเหน็ความหมายอะไรนะ ไม่ตดัสนิ   

ไม่พพิากษาใครนะ ถ้าเชื่อกฎของกรรมวบิาก และสตัว์โลกเป็นไปตามวบิาก 

วบิากคอืหนี้ หนี้ที่ต้องได้รบัการชดใช้ (ซะ บ้าง)ให้ท่ามกลางไป ไม่ต้องตรง



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

56

อะไร ไม่เลอืกอะไร ไม่สูงไม่ต�่า ไม่โชคดโีชคร้ายอะไร  ค�าว่าเหตุบงัเอญิไม่

เคยมใีนโลกไม่ใช่หรอื? ไม่ต้องเอาทั้งดทีั้งชั่ว ทั้งสูงต�่าอะไร ให้ท่ามกลาง 

ไม่เลือกอะไร ให้นอกเหนือไปทั้งดีร้ายทั้งสูงต�่ามันก็ว่างไปแล้วนะ ที่ยัง

อยากได้อยากดนีี่ยงัเกดิอยู่นะ ยงัชาตนิี้ชาตหิน้าอยู่นะ ให้มนัปรมตัถ์ไปนะ 

ไร้ขอบเขตร่องรอยคดินกึไปนะ (คดิเป็นทุกข์นะมโนกรรมคอืทุกข์ ให้หลุด

ออกไปจากทุกข์พ้นทุกข์) ให้ไร้ขอบเขตคดินกึไม่ต้องมอีตัตาตวัตนของใคร

ให้ต้องไปรบัสูงต�่าดรี้ายนะ อนตัตาๆนะ เอ้าสาธุโสวนะ อโหส ิ ทุกอย่าง

อโหสิ

 เรื่องของวบิากน่ะ เขามาเยี่ยมที่ตาหูฯ (อาคนัตุเกเสหฯิมแีขกมา

เยี่ยมชั่วคราว) เขามรีะยะเวลาของเขา เขามาแล้วเขากไ็ป ไม่ต้องไปรงัเกยีจ

หรอืดใีจยื้อยุดเอาไว้นะ ปล่อยนะ เจ้าบ้านต้องปล่อยนะ ยอมรบัเขานะ  

อย่าพพิากษาตดัสนิแขกนะ แม้ความดรี้ายของแขก เจ้าบ้านกไ็ม่พูดนะ 

ความไม่ดขีองคนอื่นไม่พูดถงึเลยนะ ความดขีองตนแม้จะถูกถามกไ็ม่เล่า

นะ เล่าแต่ความดคีนอื่นและพูดถงึแต่ความไม่ดขีองตนเอง

 กเิลสใฝ่ต�่าใฝ่สูงนี่ ไม่ต้องไปฝืนมนันะ ดูมนัให้เหมอืนกบัผู้เฒ่า  

นั่งดูเดก็ไร้เดยีงสา ไม่ฝืนไม่ไหลตามกบัมนั ท่ามกลาง-ช่างๆไป ปล่อยให้

มันเป็นอย่างที่มันเป็น อย่าวิพากษ์วิจารณ์มัน ท่ามกลางวางเฉยอุเบกขา 

สุญญตาไปนะ 

 เอ้า สาธุโสวอโหสนิะ

 ปล่อยให้ ของมนัเองๆๆๆว่างๆไร้ๆไปนะ ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน

อกี เว้นแต่อโหสใิห้ร�าพงึอย่าให้ขาดนะอุทศิบญุด้วยจะคลายง่าย ผ่านตลอด 

เอ้า โสว อโหสิๆ ๆ ขอให้มสี่วนบุญนี้จงทั่วกนัตลอดไป

 ธรรมม ี ๒ ระดบั  ระดบัวฏัฏะคามนิกีุศล คอืวนเกดิ ชาตนิี้      

ชาตหิน้า ให้เกดิมาเป็นคนดมีสีุขลาภยศบรวิารสรรเสรญิเยนิยอ มั่งมรี�่ารวย 
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สวยหล่อ เกดิมาแล้วกไ็ปเกดิอกีสูงบ้างต�่าบ้าง ตามแรงของวบิากกรรม

เหวี่ยงไป แล้วๆเล่าๆวนไปเวยีนมา ไม่จบ 

 แต่พุทธะท่านสอนให้จบ ถ้าจบ มันไม่ทุกข์ เรียกว่าจบชาตินี้ชาติ

หน้าเป็นชาติอย่างยิ่งคือนิพพาน เป็นววิฏัฏะ ไม่เกดิอกี แต่กม็คีนน้อยนกั

ที่ปรารถนาไม่ขอเกดิ ฝ่ายที่ไม่ขอเกดินี้กย็งัมทีี่วนหาทางไปปฏบิตัไิปท�า

เอาๆ โดยหารู้ไม่ว่านั่นมนัไปท�าเอาด้วยตณัหา จงึได้ถามไปว่า “ปฏบิตัธิรรม

คอือะไร ?” เหน็วดัทั้งหมดในบ้านเราสามหมื่นกว่าวดั สอนปฏบิตัทิ�าเอา

ด้วยตณัหา แล้วจะหานพิพานเจอไหม มหีลายวดัใหญ่ดงัๆ สอนให้ไป

สวรรค์ นี่พุทธะไม่ได้สอนนะ สอนให้ท�าเอาทานศลีภาวนาเอา นั่นท่านไม่ได้

สอนให้ท�าเอานะ แล้วไปเอาค�าสอนนี้มาจากไหน ขอถามหน่อยว่าพุทธะท่าน

สอนอะไร ท�าไมไม่เอาของท่านมาสอน?

 สมาชกิ B สอนตรงกเิลสคนเจ้าค่ะ  หมายถงึถกูกเิลส ถกูใจอะค่ะ  

คนธรรมดา ยงัตดิบญุตดิกศุล  ยงัเลอืกที่ชอบๆอยู่ค่ะ    ยงัหลงอยู่เจ้าค่ะ  

ถ้าสอนถงึนพิพานคอื ว่างๆ ไม่รู้ ไม่เหน็ ไม่มอีะไร คนธรรมดาอย่างดฉินั

กจ็ะเข้าได้ว่า มนัไม่มใีนสิ่งที่ชอบๆ หมายถงึวดัใหญ่ๆที่สอนเรื่องทาน ศลี 

ภาวนาอะค่ะ พระพทุธองค์สอนให้ดบัทกุข์เจ้าค่ะ   ปล่อยไปจ้าไปๆ  สาธุ

เจ้าค่ะ อโหส ิแล้ว ปล่อยไป จบไปสาธุ

 สมาชกิ  M ท่านพอทราบความหมายของค�าว่า “มรรคสมงัคหีรอื

มคัคสมงัค”ี บ้างครบั

 เขยีนไว้ในหนงัสอื เล่ม๒๐  (มแีจกที่ห้างหนงัสอื) 

 มคั บวกสามคัค ีเป็นมคัสมงัค ีหรอื มรรคสมงัคกีไ็ด้ แปลว่า เกดิ

ครบทั้งแปดองค์ ถ้าบอกอย่างนี้ว่าครบแปดองค์ท�าให้เกดิปัญญารู้แจ้งเหน็

จรงิในพระสทัธรรมตรสัรู้ได้แล้ว ตวัเจตสกิทั้งแปดจะปรากฏต่อไปกห็ามไิด้  

 ผลของการสมังคีได้แปรเปลี่ยนเป็นความสลายคลายตัวออกไม่ยึด
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ไม่ตดิในตวัของมนัแล้ว เหน็แจ้งในเนื้อหาพระนพิพานว่า สิ่งทั้งปวงแม้

กระทั่งตวัของมนัเองกไ็ม่ยั่งยนื เป็นอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา ยดึตวัตนอะไร

ไม่ได้ ไม่เป็นใหญ่ไม่อยู่ในอ�านาจบงัคบับญัชาได้เลย 

 ผลของการสมงัคที�าให้เกดิการละคลายของจติ ไม่ยดึตดิสรรพสิ่ง

ใดๆ ไม่มสีิ่งใดมาขวางกั้นความสว่างไสวของอนตัตาจติเดมิซึ่งเคยปภสัสร

มาแต่เดมิได้อกีโลภะโทสะโมหะเจตสกิไม่อาจยดึตดิกบัจติต่อไปได้อกีแล้ว  

 อนตัตาจติดั้งเดมิจงึใสสว่างไสวเป็นจติปภสัสรดงัเดมิ 

 แต่ตราบเท่าที่ยงัเสวยธาตุขนัธ์อยู่ตราบใด อนุสยักเิลสประจ�าธาตุ

ขนัธ์นอนตามคงมอียู่มาเยี่ยมเป็นครั้งคราวตามวบิากของเจ้าตวั แต่กท็�า

อะไรจติที่คลายตวัแล้วนี้ไม่ได้ เขามาแล้วกไ็ปตามอายุกรรม ไม่ขดัข้องคา

อะไรกจ็ะปภสัสรดงัเดมิ

 ทนีี้ การสมงัคขีองมรรคแปดนี่ จะต้องปฏบิตัหิรอืท�าอย่างไร จงึจะ

สมงัค ีหรอื ท�าอย่างไรจติจะคลายตัวปภสัสรได้อย่างไร หรอื จะตรสัรู้ จะ

นพิพานได้อย่างไร? 

 ชาวพุทธได้ฟังได้ศกึษามาเพยีงเท่านี้ ตคีวามเอาทนัทเีลยว่า ต้อง

ท�าเอาจงึจะได้ ต้องสั่งสมบารมใีห้ครบให้เตม็ก่อนจงึตรสัรู้ ในโอวาท

ปาตโิมกข์ ข้อ ๓ แปลออกมาว่า “ต้องท�าจติให้ผ่องใส” กต็คีวามว่า ต้อง

เข้าไปท�าจติ วปิัสสนากรรมฐาน สตปิัฏฐานสี่ กต็คีวามเอาว่า ต้องเข้าไป

เจรญิ คอืเข้าไปท�ากรรม (อกีแล้ว ด้วยหลงเอาอตัตาไปท�ากรรมอกีแล้ว)

 การเข้าไปกระท�าดงัที่กล่าวมานั้น ไม่มใีครจะเฉลยีวใจสกันดิเลยว่า 

กระท�าเป็นกรรม สตัว์โลกจงึเป็นไปตามกรรมในวฏัฏะ และที่ตรสัว่า เจตนา

เป็นตวักรรมนี้ ครั้งใดที่ปฏบิตับิ�าเพญ็ ต่างกเ็อาอตัตาเจตนาเข้าไปบ�าเพญ็ 

ทาน ศลี สมถะ วปิัสสนา กข็อด้วยตณัหาถงึนพิพานทุกครั้ง มเีจตนากรรม

ทุกครั้ง มวีบิากไปเกดิทุกครั้ง จงึไม่จบเพราะเหตุที่เอาตณัหาไปท�าเอาท�าหา
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นพิพาน และยงัมคีนเข้าใจกนัอกีว่า นพิพานเป็นสถานที่ที่ต้องไปให้ถงึ

(นพิพานงั นครงั นามะฯ) นี่กเ็ป็นเหตุให้หานพิพานสุญญาตาไม่พบ

 ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ปฏบิตับิ�าเพญ็ปรารถนานพิพานด้วยตณัหาทั้งสิ้น  

 นพิพานท�าเอา หาเอาด้วยตณัหาไม่ได้  ด้วยเหตุที่ไม่เคยมคีนที่

นพิพานมาก่อนมาสอน การตคีวามที่ผดิพลาดคลาดเคลื่อนอธบิายเป็น

อรรถกถาฎีกาจารย์ทั้งหลายก็เอาความเห็นอัตโนมัติของตัวใส่เข้าไปในต�ารา

สอนตามๆกนัมาเนิ่นนาน สองพนัหกร้อยปีแล้ว พุทธองค์กพ็ยากรณ์แล้วมี

ในอาณสีูตรและพุทธพยากรณ์ ๑๖ ประการกก็ล่าวไว้

 ความจรงิเรื่องนพิพานไม่นพิพานนี่ ถ้าหากปล่อยช่างๆมนั ภาษา

องักฤษว่า no interest , don’t worry, nevermind  แปลว่าไม่สนใจ   

ไม่เป็นไร อย่าห่วง ไม่ห่วงไม่สน ช่างเถอะ ฯ อะไรประมาณนี้ มมีาในเรื่อง

พระพาหยิะบรรลุธรรมฉบัพลนัขปิปาภญิญา ด้วยค�าว่า “เหน็ ได้ยนิฯ ให้

สกัแต่ว่า” กแ็ปลความอนัเดยีวกนั มใีนเวสาลสีูตรกท็รงตรสั “ถ้าไม่

อุปาทาน ไม่ยดึตดิขณะที่เหน็ ได้ยนิ ฯ กน็้อมนพิพาน” นี่กล็งกนักบัค�าว่า 

“สกัแต่ว่า  ยงัมใีนกถาวตัถุสูตร ถ้าคลายจติออก ไม่ยดึตดิ จติกค็ลายออก

หลุดออกวมิุตนิโิรธนพิพานฯ” นี่กต็รงกนั

 ค�าว่าคลายจติกค็อื จติไม่ยดึตดิกบัอาสวะทั้งปวงไปแล้ว หลุดคอื

ไม่ตดิในธาตุขนัธ์อกี คลายบ่อยๆ เหน็ ได้ยนิฯ ให้เผนิๆให้ไร้เจตนาเจตสกิ 

อย่าให้ท�างาน มนสกิารกอ็ย่าไปจดจ่อสแกนโฟกสัมนั ให้เลยๆ ไป ค�าที่ใช้

ในเสขปฏปิทาสูตร ค�าว่า “ไม่ให้ถอืเอานมิติ(รูปร่าง) และ อนุพยญัชนะ” 

(รายละเอยีด) 

 การบรกิรรม หรอื การดูจติ-เหน็จติ หรอืการพจิารณาว่าอะไรก�าลงั

ปรากฏ นี่กเ็อาอตัตาเข้าไปถอืไปยดึเอารูปร่างและรายละเอยีดแล้ว  อกีทั้ง

เป็นทวภิาวะ มทีั้งผู้ดูผู้รู้ และสิ่งถูกดูถูกรู้ มอีตัตาจงึไม่อนตัตา ดงันั้น 
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นพิพานท�าเอาหาเอาด้วยอตัตาเจตนากาย-จติไม่ได้เลย

 นพิพานไม่ยากไม่ง่าย ไม่ต้องไปหานพิพานที่ไหนอกีแล้ว ไม่ต้อง

ท�าอะไรแบบไหนอกี เพราะท�าทไีรกรรมเกดิทุกท ี ปัญหาจงึอยู่ที่ท�าอย่างไร

จงึไม่เป็นกรรม กอ็ย่าให้เจตนาเจตสกิผสัสะมนัแรงนกั อย่าดนัเข้าใส่กบั

ชวีติ คลายจติเสยีบ้าง-ปล่อยวางให้เผนิๆ เมนิๆ ไป

 “ขณะนี้ ท่านคลายจติออกแล้วหรอืยงั?”

 สมาชกิ B สาธ ุ คลายได้บ้าง ไม่ได้บ้างเจ้าค่ะ เดี๋ยวมนักย็ดึ   

เดี๋ยวมนักป็ล่อย จะไม่ค่อยทนัเจ้าค่ะ แต่พอได้รบัธรรมทานจากท่าน  

พระอาจารย์แล้ว กเ็บาๆคลายๆได้บ้างเจ้าค่ะ  ยงัไม่ค่อยทนัสิ่งที่มกีระทบ

เจ้าค่ะ  มนัค่อยเบาๆจ้าๆขึ้นเจ้าค่ะ   สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิปล่อยไป

จ้าๆเจ้าค่ะ อ่านทบทวนอยู่สองสามรอบ จติเริ่มคลายออกได้แล้วเจ้าค่ะ

คลายเบาๆปล่อยไป  ไม่ยดึ  ให้มนัเป็นของมนัอย่างนั้นเจ้าค่ะ   ได้ธรรม

เพิ่มเจ้าค่ะ

 คลาย แต่ไม่ใช่ท�า คลายกส็กัแต่ว่าคลาย ปล่อยๆ ช่างๆ ไป มนั 

จบไปแล้ว แล้วเลยๆ  ไม่แช่ และไม่ทรงเอาไว้  แต่ให้คลายออกตื่นโพล่ง

จ้าๆ ดุจดอกไม้บานยามเช้า ร่วงหล่นโรยเกสรไม่เหลอื-ดุจตะวนัส่องสว่าง

อยู่กลางหาวฉะนั้น-ดุจให้ระวงัท้องฟ้าฝ้าเพดานจะหล่นใส่หวั แต่กไ็ม่ใช่

กระท�า!

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ   สาธ ุอโหส ิปล่อยไปเจ้าค่ะ

 เรื่องคลายไม่คลายนี่  มเีหตุปัจจยัส�าคญั คอื กเิลสกรรมวบิาก 

มนัเป็นสงัโยชคอืตวัผูกมดัอยู่สบิตวั ตวัที่ตดิเหนยีวแน่นหนบึมากๆ กค็อื 

๑. โมหะหรอือวชิชาตวัหลง ๒. ทฏิฐ ิความคดิเหน็เข้าข้างตวัเองว่าถูกเสมอ 

ใจไม่ยอมเปิดรบัผู้อื่น (super ego-ขี้คุยโม้ขี้โอ่ มอีตัตาตวัตนสุดโต่ง มี

โมหะเป็นเจ้าเรอืน ว่าข้าเก่งไม่มใีครเท่าข้า) ๓. มานะ ถอืด ี ชอบเปรยีบ
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เทยีบตนเองว่าแน่ว่าคนอื่น ๓ ตวันี้ไม่อาจคลายขั้นวมิตุไิด้เลย นอกจาก

พบผู้อุปถมัภ์ในอดตีพาขมากรรม เพราะตวัเองอ้าปากไม่ขึ้นด้วย เจ้า ๓ ตวั

มนัมดัปากไว้  ตวัที่๔-๖ คอื กามราคะ คอืรูป เสยีงฯทางตาหูฯ รปูราคะ 

คอืรูปฌาน อรปูราคะ คอื อรูปฌาน ๓ ตวักลางกผ็ูกมดัให้คลายยากเป็น

ระดบักลาง ส่วนตวัที่ ๗-๑๐ คอื สกักายทฏิฐ ิ เหน็ยดึว่ามตีวัตน  ต่อมา

คอื วจิกิจิฉา ตวัเอ๊ะอ๊ะลงัเล  ขี้สงสยั ต่อมาคอื สลีพัตปรามาสประมาท  

ในศลียดึเครื่องรางของขลงั ๓ ตวัหลงัเป็นระดบัล่างค่อนข้างคลายง่าย  

พระอรยิบุคคลขั้นต้นคอืพระโสดาบนั จะคลายได้ และไม่ไปเกดิใน

อบายภูมทิั้งสี่ สตัว์นรก เปรต อสุรกาย  สตัว์เดรจัฉาน จะไปเกดิในเทวโลก

มนุษย์อกีไม่เกนิ ๗ ชาติ

 เหตปุัจจยัตวัช่วยให้คลายง่าย  คอื ให้ยอมรบัชดใช้หนี้กรรมขอ

ขมาอุทศิบุญหาอ่านเรื่องธรรมนูญชวีติ หนงัสอืเล่ม ๒๐ และเรื่องคลาย

กรรมด้วยธรรมนูญชวีติฯ ในเล่ม ๒๑ นี้

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ   ขออนญุาตตอบอาการตามความเป็นจรงินะ

เจ้าคะ    คอืคลายได้เบาๆ แล้วยนิดพีอใจ พอรู้สกึว่ายนิด ีพอใจ กค็ลาย

ความยนิด ีพอใจ ไปอกี คอื มอีาการคลาย ถงึ ๒ ขั้นอะเจ้าค่ะ

 แต่คลายแล้วปล่อย แบบแป๊บๆ แล้วกก็ลบัที่เดมิ แล้วกค็ลายแล้ว

ปล่อยอยู่อย่างนี้ หลายรอบมากค่ะ

 มอีาการทางกายคอืเบาศรีษะ ขนลกุเป็นระยะ เยน็กาย หลบัแบบ

สบายๆ ไป ๒ ชม.เจ้าค่ะ

 แต่ไม่มีค�าถามเจ้าค่ะเพราะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นเองเจ้าค่ะ  

สกัแต่ว่ารู้ เจ้าค่ะ   ขออนญุาตส่งการบ้านแค่นี้เจ้าค่ะ    สาธ ุอโหส ิอโหส ิ

อโหส ิเจ้าค่ะ

 แล้วจะรบีไปอ่านเรื่องธรรมนูญชวีติ หนงัสอืเล่ม๒๐เจ้าค่ะ
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 พระอาจารย์: ถงึขั้นเบากายเบาจติ ไม่อะไรกบัอะไร ไม่อธบิาย

อะไร ปล่อยอย่างเดยีว ให้เหมอืนผู้เฒ่านั่งดูเดก็ไม่เดยีงสา กช็่างๆไป มนั

จะคลายไม่คลายกไ็ม่มปีัญหากบัมนั ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น เดี๋ยว

มนักจ็ะของมนัเอง ไม่ตดิขดัข้องคาที่ตาที่ใจที่ไหนๆ ลุล่วงไปเรยีกว่าลุล่วง

ธรรม บรรลุธรรม

 สมาชกิ B สาธ ุ ขอบพระคณุท่านพระอาจารย์มากๆเจ้าค่ะ ที่

เมตตาให้ธรรมทานอยู่เนอืงๆ อโหส ิอโหส ิอโหส ิปล่อย เจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ค�าว่าสว่างไสวนี่ ไม่ใช่แสงไฟฟ้าสปอตไลท์นะ light 

แสงสว่างนี่ แปลว่า เบากไ็ด้

 สมาชกิ B เจ้าค่ะลกูขอน้อมถวายบญุกศุลนี้ที่ลกูได้สร้างได้ท�าใน

ครั้งนี้แด่พระอาจารย์ และครบูาอาจารย์ทั้งหลาย ขอให้ทกุๆท่านเป็นสขุๆ 

เจ้าค่ะ อนโุมทนาสสาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะ

 นพิพาน เป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของอนตัตาจติ การคลาย

เป็นเหตุ หรอืมรรค (มรรคสมงัคนีั่นแหละ จ้าๆน่ะแหละคลายแล้ว)

 ส่วนวมิุตหิลุดนโิรธดบันพิพาน เป็นผล นี่มรรคผลเกดิจากการ

คลายจติอย่างนี้   สุข-ทุกข์เอ้า โสวแล้ว ทุกอย่างอโหสิ

 สมาชกิ B กราบเรยีนญาตธิรรมในห้องสนทนานี้ทกุท่าน ดฉินัขอ

อนญุาตส่งความปรารถนาดแีด่ทกุคน เรื่องการปฏบิตัธิรรม การปฏบิตัิ

ธรรมนั้นสามารถท�าได้ทกุขณะจติของเรา ไม่ว่าเราจะยนื เดนิ นอน นั่ง 

ท�ากบัข้าว หรอื ขบัรถ เราสามารถท�าได้ค่ะ แค่เราปล่อยให้ใจเรามนัเบาๆ

คลายๆไป ไม่หาเหตหุาผล ไม่อยากรู้อยากเหน็ ปล่อยๆมนัแค่นั้นเองค่ะ 

สาธคุ่ะดฉินัปฏบิตัแิล้ว ได้ผลจรงิ จงึขออนญุาตส่งความปรารถนาดตี่อทกุ

ท่านค่ะ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิค่ะทกุท่าน

 ขอแก้ไข : เจ้ากเิลสผูกมกัเหนยีวแน่นที่สุดคลายยากอกีตวัได้แก่ 
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“อุทธจัจะ กุกกุจจะนวิรณ์” คอืตวัฟุ้ง ต้วนี้ชอบหาเรื่องคดิไปเรื่อยเปื่อย 

เพราะกรรมวบิากเขาปั่นหวัพาวน ด้วยเคยท�าเคยสอนผดิต่อสจัธรรมเอาไว้

(คนที่สอนผิดพุทธโอวาทสัจธรรมสอนคนอื่นพาให้เขาวนตัวเองก็จะถูก

กรรมตกีลบัทวคีูณ  ฉะนั้นตวัยงัไม่นพิพานอย่าสอนใครมนัอนัตราย จงพงึ

สอนตวัเองให้นพิพานก่อน จงึให้ขอขมาพระธรรมคุณองค์พุทธะมากๆ)

 สงัโยชตวัผกูมดัไม่ให้จติคลายได้ ดุจเมฆปิดบงัแสงตะวนั ๑๐ ตวั

นี้ ย่อลงเหลอื ๕  คอื  ๑. กาม ๒. พยาบาท ๓. ง่วงงุนซมึเซา  ๔. วจิกิฉิา 

ขี้สงสยัลงัเล  ๕. ตวัฟุ้งซ่านร�าคาญใจ

 ย่อลงอกีเหลอื ๓ ตวัใหญ่ คอื

 ๑. โมหอวชิชา (หลงเข้าไปรบัรู้ทุกเรื่องเกบ็กดเอาไว้หมดพวกชอบ

คดิมาก)  ๒. โลภ อยากได้แสวงหาไม่รู้จกัค�าว่าพอ พวกหลงกบัการหาอยู่

หากนิ เพลนิอยู่กบัความเป็นความมเีสพสุขสบาย  ๓. โกรธ ปฏฆิะขดัเคอืง

กบัอารมณ์ที่ไม่น่ารกัน่าชอบใจ จะผลกัไสไม่ยอมรบัวบิากกรรมเก่า จงึ 

ตอบโต้ปฏฆิะปฏเิสธ  จะล้างละคลายอย่างไรกเ็ป็นเรื่องของแต่ละตวัสตัว์

แล้ว  “สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฯ”

 ความหลงที่เนยีนมาก ได้แก่ ส่งลูกให้เรยีนสูงๆ มเีกยีรตมิเีงนิ

เยอะๆ หาคู่ครองที่สมฐานะ อยู่กบัลูกหลานอบอุ่น มบี้านหลงัใหญ่มแีอร์ 

รถยนต์บญัชธีนาคาร มเีพื่อนคุยไลน์หวัเราะเพลดิเพลนิทกัทายส่งใจถงึกนั

ทุกวนั นดักนิเที่ยว มเีงนิใช้ อยากกนิเที่ยวไปไหนไม่ขดัข้อง ไปงานเลี้ยง

บวชแต่งงาน นานๆกไ็ปงานศพเป็นครั้งคราว ไปโรงพยาบาลหาหมอบ่อย

ขึ้นเพราะแก่ลงทุกวนัๆ  

 “เท่านี้หรอื..ชวีติ??  ชวีติ  น่าจะมอีะไร?  ที่มากไปกว่านี้”

 ก่อนที่พระโอรสสทิธตัถะออกบวช มกีารปฏบิตับิ�าเพญ็ทานทาน 

ศลี สมาธ ิสมถะตบะฌาน ญาณ   กนัมาก่อนแล้วแต่ไม่นพิพานทรงค้นหา
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ศกึษาถงึหกปีจงึส�าเรจ็ (เพราะเคยปรามาสพุทธะองค์ก่อนเอาไว้ กรรมพา

วน) จนเบื่อหน่าย(ทรงตรสัภายหลงัตรสัรู้แล้วว่า นี่แหละ เจตนาเป็นตวั

กรรม) ครั้นเบื่อหน่าย กไ็ม่รู้จะท�าอะไรแล้ว กช็่างเลย วางเลย ไม่ท�าอะไร

เลย ทรงนั่งพกั (เข้าใจว่านั่งพจิารณา”สกัแต่ว่า” อย่างที่ทรงน�ามาสอน   

พาหยิะนั่นเอง) พอพกัมนักเ็กดิ ”ว่างๆ” ขึ้นมาเท่านี้เอง “ตื่นรู้” คอืตื่นรู้

ปล่อย  ตื่นรู้วางตวัรู้  ตวัรู้คอืตวัรกรุงรงั คอืตวัทุกข์  รู้อะไรกท็ุกข์อนันั้น 

กใ็ห้เผนิๆเลยๆออกไป สกัว่ารู้ไป ช่างๆ ปล่อยวางออกไป อย่าให้ขดัข้อง 

ขดัแย้งที่หู ที่ตาที่ใจ ไร้ร่องรอยขอบเขตไป นอกเหนอืคดินกึไป นอกชอบ

เหนอืชงั ท่ามกลางสว่างไสว ไร้ขอบเขตคดินกึไป

 ได้ยนิเขาพูดว่า  ครูสอนให้เดก็นกัเรยีนนั่งสมาธกิ่อนเข้าห้องเรยีน

แล้วได้ผลดมีากต่อการเรยีน  ฟังแล้วกด็ูน่าจะดนีะ 

 แต่ที่ดกีว่าขึ้นไปมอียู่อกีคอื ตื่นรู้ปล่อยวางรู้นี่เป็นของแท้ไม่มใีคร

สอน สมาธปิัญญาน่ะใช้แล้ว ให้ปล่อยให้วาง พระสงฆ์ที่วดักส็อนให้เอา

สมาธปิัญญา ครูโรงเรยีนกส็อนให้เอาสมาธปิัญญา ให้มคีวามรู้มากๆ 

มหาวทิยาลยัสงฆ์กส็อนให้เอา  ความรู้มากๆ ไม่มพีระวดัไหนสอนให้ปล่อย

ให้วางบ้างเลยหรอื? เคยได้ยนิเหมอืนกนัที่พระเอาใบลานไปเทศน์หน้าศพ

คนตายว่าให้ปล่อยวางตอนนั้น แต่ตอนมีชีวิตสอนให้เอาตัณหาไปหา     

ประโยชน์มากๆ ทั้งชาตนิี้ชาตหิน้าจะได้ไปเกดิดีๆ  ถามว่าเกดิดีๆ  มนัมไีหม?

 ประโยชน์ขั้นสูงสุด คอื เอาอะไรไม่ได้เลย คลายออก ปล่อยวาง

ทั้งหมดทั้งสิ้น แม้ร่างกายของตวั แต่ถ้าสอนอย่างนี้คนฟังกไ็ม่เอาด้วย  

สอนให้ไม่เอาอะไรมทีี่ไหน? กจ็ะบอกว่า มอียู่ที่องค์พุทธสอนเอาไว้ แต่ไม่

เอามาสอน พระกส็อนตามกเิลสพระกบักเิลสโยม สอนเอาใจโยม บ้านเมอืง

กท็�าเอาด้วยตณัหาอตัตากนัทั้งเมอืง ทั้งทางโลกและทางธรรมเจรญิๆๆ กนั

ทั้งเมอืง บ้านเมอืงจงึขดัข้องขดัแย้งแย่งกนัฆ่ากนั ชาตเิดยีวกนักจ็ะฆ่ากนั 
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นี่ บ้านเมอืงมนัเอวงัด้วยเหตุที่สอนไม่ปล่อยไม่วาง  ความรู้สตปิัญญาสมาธิ

ตบะตะแบกฌานญาณอะไร อย่าแบกเอาไว้ วางซะ วางแล้วว่าง เอ้า   

อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหสิ

 ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างขวาง กว้างไกล สว่างไสวไร้ขอบเขต   

ไร้ร่องรอย สว่างไสวไร้ขอบเขตคดินกึ ไร้ร่องรอยคดินกึ-นอกคดินกึออก

ไป ไร้คดิไร้นกึ ไร้ความคดิเหน็ความหมายใดๆ กไ็ม่ต้องอะไรแบบไหนอกี   

ไปรู้มนัท�าไมจตินะไม่ต้องไปดูจติไปรู้จติ สตติวัรู้น่ะเป็นสงัขารขนัธ์ ไปดูมนั

ท�าไมจติน่ะ จติเป็นวญิญาณขนัธ์ เป็นนามรูปอายตนะผสัสเวทนา เป็น

ตณัหาอุปาทาน เป็นภพชาต ิ เป็นตวัเกดิ เป็นตวัทุกข์ตอนที่เข้าไปดูไปรู้น่ะ 

เป็นอตัตาตณัหาไปแล้วโดยไม่รู้ตวั คอืหลงเข้ารู้ เป็นอวชิชาเตม็ๆ

 แม้แต่บางส�านกักส็อนว่า ”อะไรก�าลงัปรากฏ” กไ็ม่ต้องไปดูไปรู้มนั  

อะไรจะปรากฏ-ไม่ปรากฏก็ช่าง-ให้สักแต่ว่าไป-ปล่อยวางว่างๆไป-คลาย 

ออก ไปให้หมดจติหมดใจ หมดตวัหมดตน อนตัตาๆ โสวนะ  สาธุโสว  

ทุกอย่างอโหสิ

 วนันี้ไปโรงพยาบาลสงฆ์ พบพระองค์หนึ่งก�าลงัยนืแจกด้ายแดง

ผูกข้อมอื  ได้ยนิโยมว่าขอไปฝากหลานอกีเส้น กเ็ออหนอ! พระกว็น โยม 

กว็นซะไม่มลีะ ไม่มวีางกนัทั้งคู่ กไ็อ้ที่ผูกไว้อยู่แล้ว๑๐ เส้นสงัโยชมาตั้งแต่

เกดิกย็งัไม่พอเดี๋ยวตอนจะห่อผ้าขาวใส่โลงคงต้องได้อกีหลายเส้น กไ็ม่รู้ 

จะหลงกนัไปถงึไหนกนัหนอได้แต่ อโหส ิ ทุกจติวญิญาณมสี่วนบุญของข้า

จงทั่วกนัๆตลอดไปด้วยเทอญฯ

 มาพบหนงัสอืชื่อ วสิุทธมิรรคแปล ของมหามกุฏฯแปลโดย     

น.อ. เมฆ  อ�าไพจรติ ปธ.๙ แปลไว้ตั้งแต่ พ.ศ ๒๔๘๕ ก่อนอาตมาเกดิสี่ปี 

กร็าวๆ ๗๓ปีมาแล้ว คนที่สงสยัว่า เอกายนมรรคโค หมายถงึอะไร คงต้อง

ไปถามท่านนี้ว่าแปลมาอย่างไร แต่ท่านไม่อยู่ให้ถามแล้ว  ยงัมอีกีหลาย
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ต�าราเนตตปิกรณ์แปล เนตตสิารตัถทปีน ี โดยคุณารกัษ์ นพคุณ ๒๕๔๔ 

เป็นต้นและอีกมากมายที่แปลกันมา  รวมทั้งพระไตรฯด้วย ด้วยความ

เคารพ อะไรก็ตามที่แปลออกมาแล้วไม่ลงกันกับปล่อยวาง ไม่สักแต่ว่า   

ไม่อนุปาทาโนแล้ว นั่นไม่ใช่พระสจัธรรมขององค์พุทธะ

 ยงัมอีกีเล่ม มหาสตปิัฏฐานสูตร ทางสู่พระนพิพาน ของพระโสภณ

มหาเถระ(มหาสสียาดอ) พระคนัธสาราภวิงศ์ แปลและเรยีบเรยีง ใครวน-

ไม่วน ใครแท้หรอืปฏริูปแทนของแท้ ขอเชญิพสิูจน์ (เพยีงแค่ชื่อที่ใช้ว่า 

“ทางสู่นพิพาน” นี่กเ็ริ่มหลงแล้ว ว่านพิพานมทีางเดนิไปให้ถงึได้ เนื้อหา 

ข้างในคนหนไีม่พ้นสอนให้เอาอตัตาไปเดนิทางกระมงั?)

 สมาชกิ B หลายวนัมานี่ ดฉินัเหนื่อยมากเจ้าค่ะ ป่วยด้วย แต่

พอได้ธรรมทานจากท่านพระอาจารย์แล้ว หลบัสบายมากขึ้น เลยตื่นสาย

เจ้าค่ะ  ใจมนัว่างๆเบาๆ อิ่มๆ แต่กป็ล่อยมนัเจ้าค่ะ  ขออนญุาตอ่านข้อ

ธรรมะ ย้อนหลงัก่อนนะเจ้าคะ   สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะ    

 ถามว่า เกดิดีๆ มนัมไีหม ?? ตอบค่ะ ไม่มคี่ะ มแีต่เกดิแต่กรรม 

สาธุเจ้าค่ะ ได้อ่านข้อธรรมะแล้วเบาขึ้น แต่ยงัคลายไม่ได้ทั้งหมด แต่ปล่อย

ไปเจ้าค่ะ

(สมาชกิโพสต์ ข้อความ : การเอาชวีติรอด เมื่อเกดิหวัใจล้มเหลวกระทนัหนั 

ขณะก�าลงัอยู่คนเดยีว??)

 ให้นกึถงึค�าสอนพุทธะไว้ จะเป็นหรอืไม่เป็น  กรรมก�าหนดทั้งสิ้น 

ปล่อยๆ วางๆ ไปเถอะนะ  

 ทุกอย่างอโหส ิโสวนะ

 สมาชกิ B ส่งการบ้านเจ้าค่ะ ท่านฯ  อาการปล่อยไปเบาๆไป

เรื่อยๆ มนัท�าให้รู้สกึคลายออกได้หมดชั่วขณะนงึ หตูาคอจมกูโล่ง เยน็
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สบายๆเจ้าค่ะ   สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะ พอรู้อาการแล้วกป็ล่อยให้

มนัเป็นไปของมนัอย่างนั้น แล้วกห็นัไปท�ากจิวตัรอย่างอื่นตามปกตเิจ้าค่ะ 

ไม่ข้องเจ้าค่ะ

 คลายออก ปล่อยออก แบบไม่อะไรกบัอะไร ไม่ชอบไม่ชงั สบาย

ไม่สบาย กไ็ม่อะไรกบัอะไร สบาย หรอืไม่สบายกท็่ามกลางไป ไม่เลอืก  

เอาสบาย ไม่เลอืกเอาไม่สบาย หรอืผลกัไสอะไร ไม่ฝืนไม่ไหลตามมนั  

 สบายกป็ล่อย ไม่สบายกป็ล่อย มนัยดึไม่อยู่ ไม่ปล่อยมนักต็้อง

ผ่านไปตามอายุกรรมของมันเองอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ใช่ปล่อยหรือไม่ปล่อย 

หรอืไปคอยปล่อยแต่มนัของมนัเองๆๆ แล้วพูดร�าพงึ อโหสิๆ ๆไปเรื่อยๆ 

“ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น” ไม่แก้ไขขดัแย้งอะไรกบัมนั เรยีกว่า     

ไม่อะไรกับอะไร ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก  (ท�าเป็นกรรม แม้แต่คิดก ็

เป็นกรรม จงึให้จ้าๆไร้นกึคดิไป) อโหส ิทุกอย่างอโหส ิสาธุโสวแล้ว 

 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะ ปล่อยไปเบาๆ เจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: อย่าเข้าไปคอยปล่อยคอยวางมนันะ ไม่ต้องเข้าไป  

ดูมนันะ เดี๋ยวจะมตีวัดูและสิ่งที่ถูกดู กม็อีตัตาตวัตนตวัดูขึ้นมาอกี ว่างๆ

ไร้ๆ ไร้คดินกึน่ะ!

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ ขอบพระคณุท่านพระอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะ  

 บางครั้งแค่ “อมืม..ปล่อยนะ”มนักค็ลายไปเองเลยเจ้าค่ะ” มนั

คลายและมอีาการออกทางกาย เบาศรษีะ คอ บ่า ไหล่ ห ู ตา คอ จมกู 

แล้ว กป็ล่อยไปอกี เป็นอยู่ซ�า้ๆอย่างนี้เจ้าค่ะ  จะปฏบิตัติามที่ท่านพระ

อาจารย์เมตตาให้ค�าชี้แนะเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิทั้งหมดเจ้าค่ะ

 ช่างๆไปนะ  อย่าไปคดิไปอธบิาย อย่าวจิารณ์ อย่าตดัสนิเลอืกข้าง 

ช่างๆไป กส็กัแต่ว่าแล้ว 

 ถ้ามคีดิมนีกึ กช็่างๆมนัไปอกี แม้แต่เผลอไป รู้เผลอกป็ล่อยๆ
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ช่างๆไปอกี จ้าๆไปนะ มนัเบามนัไม่เบากป็ล่อยกช็่างๆไป  อยู่กบัจ้าๆนี่

แหละแต่ไม่ทรงแช่นะ ถ้าทรงแช่ กช็่างกป็ล่อยอกี จ้าๆไว้นะ  แต่ไม่แช่ไม่

ทรง กว้างๆ ไร้ๆ ไป

 สมาชกิ B  เจ้าค่ะยงัคลายออกจากความอิ่มใจ สขุใจ ไม่ค่อยได้

เจ้าค่ะ แต่กป็ล่อยๆมนัไป ตามที่ท่านฯชี้แนะ เจ้าค่ะ สาธ ุ อโหส ิ อโหส ิ

อโหสิ

 ขอขมากรรมมากๆ ยงัตดิกรรมอนุสยัของธาตุขนัธ์ กเ็บามากแล้ว 

จบๆไปนะ โสวนะ ทุกอย่างอโหสิ

 สมาชกิ B  สาธเุจ้าค่ะ จบเจ้าค่ะ  ทกุอย่างอโหสเิจ้าค่ะ??????

 พบเจอกนักเ็พราะเหตุกรรมเก่า แต่พบแล้วคดินกึอย่างไรเป็น

กรรมใหม่เอาไปเกดิแล้วนะ อโหสกิรรมทุกอย่างอโหส ิ ขอให้ทุกจติวญิญาน 

มสี่วนแห่งบุญของข้าฯจงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญฯ

 สมาชิก B ดับตั้งแต่เห็น อย่าให้มีตัวคิดนึก ปล่อยไปเบาๆ      

อย่างนั้น ใช่มั้ยเจ้าค่ะ  สกัแต่ว่าเหน็ ตั้งแต่แรกพบ

     สตัวโลก ท. เอ๋ย? บดันี้ อนัความมดืปกคลุมอยู่   ใยไม่แสวงหา

ประทปีเล่า ฯ

 สมาชกิ B งั้นเบาๆ light  light ไป แค่นั้นเอง  แค่นี้กส็ว่าง

แล้ว เจ้าค่ะ

 สองคนยลตามช่อง  คนนงึมองเหน็โคลนตม  คนนงึมองเหน็

ดาวอยู่พราวพราย?

 สมาชกิ B เหน็สกัแต่ว่าเหน็ค่ะจะดาวหรอืโคลนกค็อืสมมติ

เจ้าค่ะ  ปล่อยไปเบาๆๆ  หนเูป็นลกูศษิย์ของท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ

เป็นศษิย์ด้วยพระธรรม ไม่มกีรรมเกี่ยวเนื่องในปัจจบุนัเจ้าค่ะ ไม่ข้อง

กรรมเก่า ไม่สร้างกรรมใหม่ ทกุอย่างคอืปล่อยให้มนัเป็นไปเจ้าค่ะ สาธ ุ
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อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ เจ้าค่ะท่านคนที่เหน็โคลมตมอาจจะเจอเพชรงาม 

คนที่เหน็ดาวพราวพราย ดาวนั้นอาจจะเป็นแค่เศษกระจก ไม่ตดัสนิ 

ไม่เลอืกข้าง ไม่แบ่งแยก เบาๆ ไร้ขอบเขต ไม่มตีวัตนเจ้าค่ะ

 มภีาพและข้อความโพสต์เข้ามาว่า “เป็นแม่คนน่ะ...วเิศษ”

 พระอาจารย์: ใครว่า เป็นแม่คนน่ะ วเิศษ รบักรรม รบัทุกข์น่ะ 

ไม่ว่า?  จะเป็นอะไร หรอืมอีะไร กเ็ป็นทุกข์เพราะม-ีเพราะเป็นนั่นแหละ 

ไม่มไีม่เป็นน่ะวเิศษปาฏหิารยิ์ที่สุด

 ถ้ายงัมอีตัตาในวฏัฏะทั้ง ๓๑ ภพภูมนิั่นแหละทุกข์ที่สุด ขณะ

เทวดาจะตกสวรรค์ (จุตหิรอืเคลื่อน) เทวดาทุกข์มากเสยียิ่งกว่ามนุษย์อกี

นะ เพราะพลดัพรากจากทพิยสมบตัขิองรกัของชอบใจที่สุดยงัไงล่ะ คนมี

สมบตัมิาก ไม่ว่าสมบตัอิะไรๆ ทั้งหมดย่อมเป็นทุกข์เพราะสมบตันิั้น 

ทุกข์จงึเกดิเพราะเข้าไปยดึเพราะเหตุนี้นี่แหละคอืเหตุของทุกข์

 จงึทรงสอนให้ปล่อยคลาย วางลงเสยี คอื อย่ายดึ (เพราะว่า

อนจิจงัมนัยดึเอาไว้ไม่อยู่) เป็นแม่เป็นลูกกนัวเิศษตรงไหน เกดิมาใช้

กรรม ใช้กนัไปใช้กนัมา ไม่หมดทุกข์ บางทเีพิ่มทุกข์เข้าไปอกี  สร้าง

กรรมให้กนัและกนัอกี ไปใช้กรรมกนัอกี อย่างนี้วนไม่จบ

 จงึให้จบภพจบชาตไิม่ชาตอิกี ด้วยไม่กรรมเสยีด้วย การขอขมา

กรรมอุทศิบุญและ จ้าๆ กว้างๆ ไร้ขอบเขตคดินกึ   นี่แหละ จบได้นะ  

เอ้า! โสวแล้วนะ สาธุโสวนะ อโหส ิทุกอย่างอโหสโิสวๆๆ

 คนสองคน แม้จะแฝดกนั แต่คนนงึไม่อยากจบ คนนงึอยากจบ 

ว่ายเข้าหาฝั่ง ขึ้นไปยนืบนฝั่ง เพราะอะไร?

 จบ คอืไม่เริ่ม (ถ้าเริ่มไม่จบใช่ไหม?) ไม่เริ่มคอืไม่ต้องไม่ตั้ง        

ไม่ต้องท�ากรรมเจตนาอะไรแบบไหนอกี ก่อนรู้...มนักไ็ม่ได้รู้ใช่ไหม? มนัมี

ช่องว่างๆ ของมนัอยู่แล้ว ไม่คดินกึให้เป็นกรรมซ้อนลงมโนอกี ไม่มโน    
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มกีรรมขึ้นมาอกี ไม่เริ่ม กค็อื ไร้ๆ ไป ไร้ๆ คอืไม่เริ่มไม่จบ แต่จบทนัท ี 

จบกค็อืจ้าๆ กว้างๆ  จ้าๆ กว้างๆ กค็อืสว่างไสวไลท์เบากายเบาจติ จน

หมดตวัหมดตน อนตัตาไม่ม ีไม่เป็นตวัตน ตวักูของๆ กูอกีต่อไป

 ว่ายขึ้นฝั่งไปยนืบนฝั่ง คอื ว่ายแบบไม่ว่าย คอื ว่ายปลง ว่ายปล่อย 

ว่ายแล้วให้วางเสยี วางแล้ว ว่าง คอืจบ

 แล้วบางคนไม่ว่าย บางคนว่าย บางคนว่ายแบบไม่ส่าย บางคนว่าย

จรงิว่ายจงัมุ่งหวงัตั้งเอา เพราะอะไร ???

 เอ้า แล้วกธ็รรมะนี่ เขาแชทกนัมาตั้งแต่ อา. ที่ ๒ สงิหา และเขยีน

ธรรมะทุกวนั ถามว่า บางคนอพั บางคนไม่อพัเดท บางคนอ่าน บางคน   

ไม่อ่านนี่มนัเกี่ยวกะว่ายไม่ว่ายขึ้นฝั่ง ตามที่ถามข้างบนด้วยหรอืเปล่าเนี่ย?

     นาฬิกายงัไม่หยุดเดนิ เพราะไขลานฉนัใด ?  ชวีติที่ไม่หยุดกรรม 

(ไม่จ้าฯ) ย่อมไม่จบวมิุตนิโิรธนพิพาน ฉนันั้น

 “ฉนัใด  ฉนันั้น  แล้วกฉ็นัเพล” (ฮ่า-ฮ่า-ฮ่า ๕-๕-๕-)

 “อาจารย์ๆ อาจารย์ฉนักี่มื้อเจ้าคะ โยมจะได้เตรยีมจดัอาหารถวาย

ถูก เออ! มื้อเดยีวจ้า  มื้อเช้าหรอืเพลเจ้าคะ  เออะๆ เออ! มื้อหวิ จ้าฯ     

๕๕๕+ อ่านแล้วจบด้วยล่ะ จ้าๆ นะ!”

 จบแล้วหรอืยงั  คลายหรอืยงั  ถ้ายงัให้ดงัๆ ว่า  ๕๕๕+ 

 คนที่ไม่อพัเดทน่ะ ให้ขอขมามากๆ นะ กรรมก�าลงัปิดกั้น

ปิดบงัอยู่นะ  เอ้า อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส ิโสวๆๆแล้วนะ โสแล้ว

 ฟังพระท่านเทศน์ว่า ให้ละอารมณ์ราคะโทสะโมหะ จะเอากเิลสไว้

ท�าไม ท�าจติใจให้สงบผ่องใสไม่ดกีว่าหรอื  เทศน์เฉยีดนพิพานเข้ามาหน่อย

แล้ว แต่ตอนท้ายสอนให้ไปวนท�าจติยดึเอาจติเอาธาตุขนัธ์ ยดึเอาอตัตา

เข้าไปท�าจติใจ จะเอาความสงบเสยีแล้วนี่!

 มนัจะยดึเอาสุขสงบเอาจติผ่องใสแล้ว นี่เพราะไม่เข้าใจอนจิจงัที่

มนัไม่ยั่งยนื จงึได้สอนไปอย่างนั้น นี่สอนให้ยดึแล้ว ถ้าสอนว่า เออ สงบ 
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ไม่สงบน่ะ อนจิจงั-ชั่วคราว อารมณ์นะ ให้ปล่อยเลย จติผ่องไม่ผ่องให้

ปล่อยเลย อย่างนี้  จบ ไม่วน เอ้า! อโหส ิทุกอย่างอโหส ิโสวๆ

 สมาชกิ B  สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะ ท�าการบ้านเสรจ็

แล้วเจ้าค่ะ จบแล้วเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามปกตขิองมนั มนัเป็น

มายงัไงกป็ล่อยให้มนัเป็นไปของมนัอย่างนั้น รู้คลายกป็ล่อย รู้ปล่อยก็

ปล่อย มนัจ้ากป็ล่อย ยิ่งปล่อยยิ่งจ้า จ้าเป็นธรรมดาของมนัอย่างนั้น       

ไม่ข้องไม่จ้อง 

 นี่กอ็กีช่องนงึ เทศน์ว่า ชวีติเกดิมาเพื่อท�าความด ี นี่กส็อนให้ยดึ

ท�ากรรมเอาอกีแล้ว แต่ไม่สอนต่อให้จบว่าท�าดแีล้วอย่ายดึดนีะ อย่างนี้ คอื

สอนให้จบ นพิพานพ้นดพี้นชั่วแล้ว เอ้า ทุกอย่างอโหส ิโสวนะ

 สมาชกิ B ตื่นกป็ล่อย หลบักป็ล่อย มนักจ็้าได้ไม่เลอืกเวลา รู้แล้ว

กป็ล่อยไปอกี ปล่อยไปซ�า้แล้วซ�า้เล่า แค่ปล่อยมนัไปเบาๆไม่ยดึเจ้าค่ะ 

ปล่อยมนัไป ถงึเวลามนัจ้าเอง รู้จ้าแล้วกป็ล่อยไปอกี ไม่ยดึเจ้าค่ะ จ้าก็

ธรรมดา ไม่จ้ากธ็รรมดา ทกุอย่างเป็นธรรมดา จบแล้วเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิ

อโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะ

 แล้วบางคนไม่ว่าย บางคนว่าย บางคนว่ายแบบไม่ส่าย บางคนว่าย

จรงิว่ายจงัมุ่งหวงัตั้งเอา เพราะอะไร??? ตอบค่ะ บางคนว่ายเพราะรู้ว่า  

หลง บางคนไม่ว่ายเพราะไม่รู้ว่าหลง บางคนว่ายแบบไม่ว่าย เพราะปล่อย 

บางคนว่ายแบบเอาเป็นเอาตาย เพราะยดึ สาธุ ตอบแล้ว จบแล้ว อโหส ิ

อโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะ!

 บางคนว่ายเพราะรู้ว่าหลง กย็งัว่ายแบบวนไปวนมา เพราะมตีวัรู้ 

ตวัยดึ บางคนว่ายแบบไปตามน�้า ให้ธรรมชาตพิาไป เดี๋ยวถงึฝั่งเอง ไม่ยดึ

กไ็ม่หลง เจ้าค่ะ

 บางคนไม่ว่ายเพราะไม่รู้ว่าหลง คอืยงัมดือยู่ ยงัไม่จ้า กต็้องปล่อย
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เขา เราเห็นแล้วปล่อย เรารู้แล้วปล่อย ว่ายของเราต่อไปตามธรรมชาต ิ   

ถงึกช็ั่งไม่ถงึกช็ั่ง แค่ปล่อยให้มนัเป็นไป สาธุ อโหส ิจบ เจ้าค่ะ

 พระอาจารย์:  อะไรเอ่ย?  ท�าไมวานรจงึขว้างแก้ว  ท�าไมไก่จงึเขี่ย

พลอยทิ้ง  ท�าไมคนบาปจงึอ้าปากบอก “อโหส”ิ ไม่ได้?  เอ้า ทุกอย่างอโหสิ

นะ โสวสาธุโสวนะ โสวแล้ว

 ถ้าหากอโหสไิด้ กรรมกค็ลายมดืคลายมดิไม่ปิดไม่กั้นอะไร มนัก็

จะจ้าๆ กว้างๆ ของมนัเอง แล้วทนีี้ พระอรยิะเจ้ากจ็ะเตม็บ้านเตม็เมอืงไป

หมด เพราะว่าอโหสติดิปากตดิจติตดิใจเป็นเนื้อเดยีวกนัไปหมดแล้ว 

 แต่ไม่ใช่อย่างนั้น พุทธพยากรณ์ไว้แล้ว นขสกิขสูตร อรหนัต์    

เท่าธุลปีลายนขาเลบ็ ส่วนพวกวนเกดิในวฏัฏะเท่ากบัธุลดีนิบนพื้นปฐพ?ี 

อโหสิๆ ๆๆ ทุกอย่าง อโหส ิโสๆๆๆๆ

 สมาชกิ B อตัตา มตีวัตน ยดึมั่น ถอืมั่น ในตวัตน มเีรา มเีขา 

ความไม่คลายออก จงึท�าให้จิตไม่เปิดปากไม่เปิด กล่าวค�า อโหสไิม่ได้

เจ้าค่ะ  สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะ มเีราเลยมเีขา ถ้าไม่มเีรา เขาหาย

โดยเฉยีบพลนัเลยเจ้าค่ะ ๕๕๕๕๕ ขอตดิตลกเบาๆเจ้าค่ะ สาธ ุ อโหส ิ  

ทกุอย่างอโหส ิเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์:  อะไรเอ่ย? ท�าไมนกมองไม่เหน็ฟ้า  ท�าไมปลาไม่

เหน็น�้า แลท�าไมไส้เดอืนไม่เหน็ดนิที่กนิไป  และเส้นผมท�าไมบงัภูเขา อะไร

คอืภูเขาอะไรคอืเส้นผม  และอะไรบงัวมิุต ิ อะไรบงัปรมตัถ์  เอ้า ลบัสมอง

กนัหน่อย จ้าๆไปนะ ทุกอย่างอโหสิ

 สมาชกิ B กเิลสเจ้าค่ะกเิลสบงัตา

 พระอาจารย์: และอะไรบังวมิุต ิ อะไรบงัปรมตัถ์

 สมาชกิ B ภเูขา คอื กว้างใหญ่ไพศาล ไร้ขอบเขต เจ้าค่ะ  สมมต ิ

บงัวมิตุ ิตวัตน บงัปรมตั ิ   สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะท่านฯ ผดิถกู

ช่วยชี้แนะให้ธรรมทานด้วยเจ้าค่ะ
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 พระอาจารย์: ท�าไมคนกลุ้มใจมากจงึตดัสนิใจฆ่าตวัตาย  และ

ท�าไมคนกลุ้มใจรบัอารมณ์ทางตาหูฯเป็นต้นไม่ได้?

 สมาชกิ B วบิากกรรมน�าพาเจ้าค่ะ  มดืบอดมองไม่เหน็ทางออก 

เหมอืนเส้นผมบงัภเูขา กรรมยงัไม่ได้รบัการอโหสเิจ้าค่ะ  จงึเกดิกรรมวน

อยู่อย่างนั้นๆ  ยดึมั่นว่าเป็นของตวัของตน  กรรมเกดิเพราะความยดึ 

ความไม่เบาบางจางคลาย  ความไม่คลายออกเจ้าค่ะ  สาธ ุ อโหส ิ อโหส ิ

อโหส ิทกุอย่างอโหสเิจ้าค่ะ

 พระอาจารย์:  ปฏบิตัธิรรม คอืะไรเอ่ย ?  จะต้องไปที่วดัไหมเอ่ย 

ต้องนุ่งขาวไปด้วยไหมเอ่ย   และต้องสร้างบารมใีห้ครบสบิหรอืยี่สบิหรอื

สามสบิเสยีก่อน แล้วจงึค่อยๆ ปล่อย ค่อยๆ วางทหีลงั หรอืจะปล่อยวาง

ตอนไหนด ีองค์พุทธะทรงตรสัสอนว่าอย่างไรหรอื ?

 สมาชกิ B  ปฏบิตัธิรรมคอืการท�าที่ใจ ไม่ต้องไปท�าที่ไหน 

ไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาว ไม่ต้องท�าอะไรเลย แค่ปล่อยใจเราไปเบาๆ ท�าอยู่

อย่างนี้ทกุขณะจติ ปล่อยแล้วคลาย คลายแล้วปล่อย คลายแล้วคลาย 

ปล่อยแล้วปล่อย ท�าไปเบาๆไปอย่างนี้ๆ  เดี๋ยวมนัจบเองเจ้าค่ะ สาธ ุอโหสิ

ทกุอย่าง จบทกุอย่างเจ้าค่ะทกุขงั อนจิจงั อนตัตา เจ้าค่ะมนัเป็นทกุข์ มนั

ไม่เที่ยง มนัไม่มตีวัตน เราจงึควรปล่อยให้มนัเบาบางจางคลายไปเจ้าค่ะ

บญุบารมเีป็นสิ่งที่มอียู่จรงิๆแต่เราไม่ควรไปยดึ ไม่ควรไปหลง แค่เราควร

ปล่อย เราคลาย มหากศุลกเ็กดิแล้ว เกดิแล้วรู้แล้ว กป็ล่อยกค็ลายไป 

 พระอาจารย์: ปฏบิตั ิคอื การท�า แล้วการท�าคอือะไรเอ่ย ?  ทรง

ตรสั “เจตนาหงั กมัมงั วทาม”ิ แปลว่า  วทาม ิตถาคต กล่าวว่า เจตนาหงั 

กมัมงั คอื  เจตนาเป็นกรรม (กรรมแปลว่าอะไรเอ่ย? ต้องมตีวัตนเอาไป 

รบัวบิากไหมเอ่ย?)

 สมาชกิ B เราสามารถสร้างบญุสร้างบารมไีด้จากปล่อย ปล่อยจาก

กเิลส ปล่อยจากความยดึมั่นถอืมั่น ปล่อยจากทกุสิ่งทมีตีวัตนการท�าคอื
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การท�าใจยอมรับว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นๆยอมรับว่ามันเป็นธรรมดา 

เป็นธรรมชาตขิองมนัเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: สร้างบุญคอือะไร สร้างอย่างไร สร้างท�าไมกนัหรอื 

พระพุทธะสอนให้สร้างหรอื สอนว่าอย่างไรหรอื ?

 สมาชกิ B เจตนาคอืตวัคดิ ตวันกึคดินกึด ีเกดิวบิากด ีคดิชั่วเกดิ

วบิากชั่ว มตีวัตนรองรบั คอืคนที่คดิที่นกึเจ้าค่ะเป็นมโนกรรม กรรมที่เกดิ

แต่ความคดินกึเจ้าค่ะสร้างบญุด้วยการลดละ ตดัออก ปล่อยออก คลาย

ออกเจ้าค่ะสร้างบญุเช่นนี้ สมควรสร้างไว้เจ้าค่ะ เพื่อความไม่ม ีเพื่อความ

จบไปเจ้าค่ะสร้างบญุนี้อย่างไร แค่ละวางมนัลง ง่ายๆจบๆไปเจ้าค่ะสาธ ุ

อโหสทิกุอย่าง จบทกุอย่างค่ะ

 พระอาจารย์: กย็กพระพุทธวจนะให้ฟังแล้วนะ ว่า ทรงตรสัว่า 

“เจตนาเป็นตวักรรม” ท�าอะไรกก็รรมทั้งนั้น ไม่มยีกเว้นว่าสร้างบุญบารม ี

ไม่เป็นกรรม แสวงหามรรคผลนพิพานไม่เป็นกรรม อย่างนี้ท่านไม่ได้

ยกเว้นนะ อะไรที่ขึ้นชื่อว่า “ท�า” ว่า “ปฏบิตั”ิ นี่เป็นกรรมทั้งหมดนะ กรรม

เอาไปเกดิไม่นพิพาน 

 ก่อนตรัสรู้ นักบวช ฤาษีชีไพรท�าทั้งนั้นปฏิบัติทั้งนั้นเลยนะ         

ไม่ตรัสรู้ พระองค์ออกบวชก็ท�าตามอย่างเขาครูบาอาจารย์สอนศีลสมาธิ

สมถะตบะตะแบกฌานญาณ ญาณเก้าญาณสบิหก  ท�าเอาหมด หกปีกว่า

จะตรสัรู้ เข้าใจไหมล่ะ ทรงได้ถงึฌานรูปฌาน อรูปฌาน แต่กไ็ม่จบ เพราะ

วบิากกรรมพาวน อดตีชาตเิคยปรามาสพุทธองค์ก่อน นี่เข้าใจหรอืยงั    

ภายหลงัจงึทรงตรสัว่า เจตนาเป็นกรรม ท�าอะไรได้ผลอย่างนั้น นี่กต็รสั  

อกี เข้าใจหรอืยงัล่ะ เอ้า อโหส ิทุกอย่าง อโหส ิขอขมาบ่อยๆนะ อย่าวน!

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ งั้นบญุกไ็ม่ต้องมตีวัสร้าง แค่ละไป ปล่อยไป 

คลายไป ให้มนัไร้ตวัตน ของมนัอยู่อย่างนั้น เพราะถ้าสร้างมนัเกดิกรรม  
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มนัเป็นทกุข์ มนัเป็นเครื่องผกูมดั อย่าให้บญุเป็นตวัตนอย่ายดึ ปล่อยไป

เบาๆ คลายออกไปเบาๆจบๆไปเบาๆ เจ้าค่ะชดัเจนและเบา เจ้าค่ะสาธ ุ

อโหส ิทกุอย่าง จบทกุอย่าง เจ้าค่ะ

 ภายหลงัตรสัรู้ เสดจ็เวสาล ี มพีราหมณ์เข้าไปถามธรรมว่า ท�าไม

ลางคนนพิพาน ท�าไมลางคนไม่นพิพาน นี่เวสาลสีูตร ตรสัไว้ที่เมอืงเวสาล ี

ทรงตรสัว่า คนที่ไม่ตดิยดึ (คอื วมิุตหิลุดพ้นออกมาจากตาหูฯแล้ว) ย่อม

นพิพาน ส่วนคนที่ตดิยดึอุปาทานที่ตาหูฯไม่นพิพาน” นี่ฟังกนัหน่อย แล้ว

เอาไปบอกญาตสินทิมติรรกัสหายรกัคนรกั ท.ทั้งโลกด้วยนะ ทุกจติ

วญิญาณด้วย ปล่อยๆว่างๆกนับ้าง จะได้จบกนัเสยีที

 ถ้าท�าเอาสร้างเอา กอ็ย่าหวงัเลยนะว่าจะจบ กจ็ะวนอยู่อย่างนั้น ก็

อย่างที่ท�าเอานั่นแหละ ท�าอะไรได้อนันั้นไปเกดิอนันั้น ทรงตรสัไว้แล้วนะ 

เอ้าโสวนะ ทุกอย่างอโหสิ

 สมาชกิ B  สาธเุจ้าค่ะ แค่ไม่ยดึกจ็บแล้วเจ้าค่ะอปุทานเป็น

ตวัยดึ ต้องปล่อยต้องคลายมันไปเรื่อยๆ ไร้ขอบเขต เบาๆไป เจ้าค่ะ 

 I See แปลว่า เข้าใจเจ้าค่ะ แต่ถ้า ICU ไปจบที่โรงพยาบาลแทน 

เจ้าค่ะ ๕๕๕+ ข�าๆเบาๆสมองเจ้าค่ะ สาธุ อโหส ิทุกอย่าง จบทุกอย่างเจ้าค่ะ 

 สมาชกิ B สาธ ุ ขอบพระคณุท่านอาจารย์ที่เมตตาให้ธรรมทาน 

เจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เจ้าคะ งั้นธรรมกไ็ม่ต้องปฏบิตั ิ ไม่ต้องท�า เพราะ

ถ้าท�ามนัเกดิกรรม วนไปเกดิ แค่ยอมรบัและปล่อยๆไป แบบไร้ขอบเขต 

ไร้ตวัตน แค่นี้จบทกุอย่าง สาธเุจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ให้เข้าใจแจ้งใจเข้ากระดูก(ด�า)ไปเลยกบัแม่บทค�าสอน 

ใหญ่ยิ่งนี้ว่า

 “เราตถาคตกล่าวว่าเจตนาเป็นกรรม แล้วสตัว์โลกกย็่อมเป็นไป

ตามกรรม” (ไม่จบมนัเวยีนกรรมเรื่อยไป จนกว่าจะเลกิหรอืหยุดกรรม 
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หรอืหยุดไขลานนาฬิกานั่นแหละ)

 เรื่องท�าบุญกุศลความดทีุกอย่าง ท่านไม่ได้ห้ามท�านะ เข้าใจนะ  

แต่ให้ท�ากส็กัแต่ว่าไป ตามที่ทรงสอนพาหยิะไง จ�าได้ไหม ทรงตรสัว่า       

รู้เหน็อะไรให้สกัแต่ว่าไป ไม่ให้ยดึไม่ให้มุ่งหวงัตั้งเอามานะ มนัเป็นกรรม

เอาไปเกดิ  เข้าใจหรอืยงัล่ะ?

 สมาชกิ B สว่างเจ้าค่ะ รู้สว่างแล้วปล่อยไปอกี เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B สาธ ุ ทกุอย่างอโหส ิ ทกุจติวญิญาณ จงได้มสี่วนแห่ง

บญุข้าฯตลอดไป สาธ ุขอบพระคณุเจ้าค่ะ 

 ท�าบุญแล้วไม่ต้องปรารถนาเอา ถงึอย่างไรมนัได้อยู่แล้ว ถ้ามุ่งเอา

มนัตณัหามนัอุปาทานจติยดึเอาแล้ว ไปเกดิแล้วเรยีบร้อย และไปเกดิ      

ไม่เท่ากบัท�าบุญแล้วกแ็ล้วไป ท�าบุญกป็ล่อย  ท�าอะไรกท็�าไปในสมัมาอาชพี 

ให้พอดีๆ  ไม่โลภไม่อยากได้จนเกนิพอดใีห้พอแล้วกด็แีล้ว แต่ถ้าปล่อยเลย 

อย่างนี้ ว่างๆไม่เป็นกรรมแล้วนะ

 สมาชกิ B  สาธเุจ้าค่ะ สกัแต่ว่าท�า ท�าแล้วจบ ท�าแล้วปล่อย เข้าใจ

เจ้าค่ะ

 ที่สอนให้ตื่นๆจ้าๆกว้างไกลไร้ขอบเขตไร้ร่องรอยนั่น สอนให้ไร้ตวั

เจตนากรรมไปแล้วนะ ไร้คดินกึทางมโนกรรมไปแล้ว จงึไม่ให้เอากรรมไป

ซ้อนลงมโน ให้จ้าๆไว้กไ็ม่กรรมซ้อนมโน มโนต้องไม่มกีรรม

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ ไม่มตีวัคดินกึ ละไป ปล่อยไป คลายไปเจ้าค่ะ 

 สาธ ุอโหสทิกุอย่าง จบทกุอย่างเจ้าค่ะ

 เรื่องของการปฏบิตัธิรรมคอือะไร? สรุปได้สั้นๆ คอืท�าแบบไม่เป็น

กรรม(ไร้ร่องรอยอตัตาตวัตน ท�าแบบไม่ท�า แบบไม่มตีวัท�า อนตัตาไปแล้ว 

จบไปแล้วตั้งแต่ว่างไปแล้ว จงึกล่าวว่า ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ไม่ต้อง

เริ่มต้องจบ จบทนัท ีที่นี่ และเดี๋ยวนี้
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 สมาชกิ B  ถ้ามนัม ีรู้ว่าม ีกป็ล่อย มนัไม่มกีป็ล่อย  เจ้าค่ะ สาธ ุ

จบทนัท ีเจ้าค่ะ

 ไม่ต้องไปตรวจเชค็มนันะ! อย่าไปรู้ว่ามหีรอืไม่มนีะ ถ้าเข้าไปรู้ว่า

ม-ีมนักม็ ี(คา) ตวัรู้ ไม่ต้องไม่ตั้งนะ จ้าๆ ลูกเดยีว แต่กไ็ม่ใช่ท�า ท�าแบบไม่

ท�า กไ็ม่กรรม ไม่ต้องไปเที่ยวหานพิพานอะไรที่ไหนอกี ไม่ต้องไปรู้มนันะ 

ถ้าเข้าไปรู้กไ็ม่ว่างแล้ว ช่างๆ ปล่อยๆ ท่ามกลาง ไม่ตดัสนิ ไม่เลอืกข้าง จ้าๆ

ไปนะ อโหสไิปด้วยอุทศิบุญไปด้วย ขอให้มสี่วนบุญของข้าทั่วกนั เอ้า โสว

แล้วนะ อโหสิๆ

 สมาชกิ B ปล่อยปุ๊บ จบปั๊บ ซ�า้ไปซ�า้มาอยู่อย่างนี้ ปล่อยไปซ�า้ๆ 

คลายไปซ�า้ๆ ค่อยๆเบาๆ  ไม่มตีวัรู้เจ้าค่ะ ปล่อยเลยเจ้าค่ะ   ตดัตวัรู้ออก

เจ้าค่ะ  สาธเุจ้าค่ะ อโหสทิกุอย่าง ทกุดวงจติดวงวญิญาณขอให้มสี่วนใน

บญุของข้าฯทั่วกนั สาธุ

 ถ้าจ้าๆ เสยีแล้ว มนักไ็ร้แล้ว และกไ็ลท์ light-เบา-สว่างโล่งไปแล้ว 

นดิเดยีวๆ แล้วกจ็้าอกีนดิเดยีวๆ จบไปๆ ต่อไปกจ็ะของมนัเองๆ ไม่ต้อง

ฝืนอะไร ไม่ไหลตามอะไร มนัท่ามกลางวางเฉยของมนัไป สุญญตาของ  

มนัไป ร�าพงึอโหสิๆ ๆ ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าจงทั่วกนัๆ

 อ่านเล่ม ๒๐ หน้า ๒๗ “ธรรมชาตเิดมิแท้ของจติ” สกัสองสาม

เที่ยว จะเข้าใจแจ้งใจ เดมิอนตัตาจติเขาปภสัสรผ่องอยู่เดมิ  “ดุจตะวนั 

ส่องสว่างอยู่กลางหาว”ฯ นี่เดิม-อนัตตาจิตว่างๆสว่างไสวจิตนิพพานอยู่

แต่เดิม ครั้น พออาคนัตุกะมาเยี่ยมที่ตาหูฯบ่อยๆเข้า กเิลสตณัหาอุปาทาน 

ตวัชอบชงัตดิยดึกเ็ข้ามาก่อหุ้มมดืมดิปิดบงัแสงตะวนั ดุจเมฆราคะตณัหา

ลอยมาบงัจนมดืมดิ

 ทรงตรัสให้เอาชอบชังออกจากทวารทั้งหกตาหูฯและที่มโนทวารใจ

ด้วย เอาชอบชงัออก กรรมกไ็ม่.ซ้อนลงมโน มโนกไ็ม่มกีรรม กจ็บกรรม

 นี่จงึให้ จ้าๆฯนี้อธบิายได้ ว่าจบกรรม คอื จบ คอื นพิพาน เป็น
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นพิพานชั่วขณะ “ตทงัควมิุต ิ หลุดพ้นชั่วขณะ ต่อไปจ้าบ่อยๆ ขณะบ่อยๆ 

จติจ้าสว่างบ่อยๆ มนักจ็ะคุ้นชนิของมนัเอง

 ในท�านองกลบักนั หากเราหลงบ่อยๆไปกบัโกรธโลภราคะหรอื    

โมหะบ่อยๆ จติกจ็ะคุ้นชนิกบันรกบ่อยๆเช่นกนั กเ็คยผ่านนรกกนัมาแล้ว

ทุกคนนั่นแหละ จะเอาอกีไหมล่ะ? ไปดดัสนัตานะ(สนัดาน คอืตวัสบืต่อ)

 เอ้า! ใครที่เป็นนกัเรยีนใหม่เพิ่งสมคัรเข้ามาเรยีนในไลน์ กรุณา 

อพัเดทบทเรยีน ตั้งแต่ ๒ สงิหาถงึปัจจุบนัมทีุกวนั อ่านบ่อยๆซ�้าๆ แต่   

ละวนั ธรรมะไม่เหมอืนกนั แต่เหมอืนกนัที่จบ ไม่เริ่ม-ไม่จบ จบทนัท ี ที่นี่

และเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องไม่ตั้ง ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ไม่ต้องไปหานพิพาน

ที่ไหน “มอียู่แล้วในทุกคน ทุกหนแห่ง แต่ไม่รู้จกัมนั” (รู้กไ็ม่ใช่ไม่รู้กไ็ม่ใช่) 

เอ้า ทุกอย่างอโหสิๆ ๆ โสวแล้วนะโสววๆๆ

 สมยัพทุธกาล พระอรหนัต์ผู้พี่ชายชื่อมหาปันถก สอนพระน้องชื่อ 

“จุลปันถก” แปลว่า เกดิกลางทางทั้งสองคน ครั้นบวชพระพี่บรรลุธรรม

ก่อน จงึสอนน้องให้ท่องมนต์จ้าๆนี่แหละ ว่า  “ดอกบวัโกกะนุทแดง” ส่ง

กลิ่นหอม บานแต่เช้า กลิ่นไม่ไปปราศเลย ฉนัใด  เธอพงึมองดูพระองัครีส

พุทธเจ้าผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจ  “ตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาว ฉะนั้น“  นี่สอนให้

หลุดพ้นออกไปจากกายจติแล้ว พ้นออกไปจากธาตุขนัธ์แล้ว เป็นขนัธวมิุติ

นพิพานทนัที

 กเ็หมอืนกบัที่ทรงสอนพาหยิะ ว่า “เธอเหน็ ได้ยนิ ฯ รบัรู้รบัทราบ

อะไร” กใ็ห้ “สกัแต่ว่า กบัจ้าๆกว้างๆไกลๆไร้ขอบเขตคดินกึออกไป” นี่   

ดุจตะวนัส่องสว่างจ้าไปแล้ว ตรงกนัทั้งหมดนะ จ้าๆนี่ สมยัหน่อยเหมาะ     

กบัสมยั จงึให้เอา “หลวงพ่อจ้า” ไปใช้ ให้มนัตื่นโพล่งออกไป โพล่งทิ้ง 

โพล่งวะออกไป วะออกไปอกีๆๆๆๆมากๆกว้างๆจนไร้ขอบเขต  ไม่ทรง   

ไม่แช่แต่คลายออก วะออกวะทิ้ง คลายทิ้งไป แล้ว อโหสิๆ ๆ ขอให้ม ี    

ส่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนัๆตลอดไป เอ้าโสวนะ ทุกอย่างอโหสิ
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สมาชกิแชทธรรมเข้ามา

๒๘-พระพาหยิเถระ เอตทคัคะในทางขปิปาภญิญา

 พระพาหยิะ เกดิในวรรณแพศย์ ตระกูลกุฎุมพ ี แคว้นพาหยิะ 

คงจะเรยีกชื่อท่านตามชื่อแคว้น 

 เมื่อเจรญิวยัขึ้นได้ประกอบอาชพีค้าขายตามบรรพบุรุษ เนื่องจาก 

มถีิ่นฐานอยู่แถบชายฝั่งทะเล

 จงึอาศยัเรอืเดนิทะเลบรรทุกสุวรรณภูม ิ อนัตั้งอยู่ในแคว้นกมัโพชะ 

อนิเดยีตอนเหนอื ท่าจอดเรอืรบัส่งขนถ่ายสนิค้าที่ท่าเรอืสปุปารกะ ในอปรนัต

ชนบท  เรอืแตกแต่รอดตาย

 การเดนิเรอืค้าขายเป็นไปตามปกตติลอดมา แต่วนัหนึ่งขณะที่เรอื

ก�าลงัเล่นอยู่ในทะเล 

 ใกล้จะถงึท่าสุปปารกะ ได้มลีมพายุเกดิคลื่นใหญ่ซดัเรอือบัปางลง

ลูกเรอืตายทั้งหมด พาหยิะคนเดยีวเท่านั้นที่อาศยัเกาะแผ่นกระดาน

สามารถพยุงกายมใิห้จมน�้าตายเป็นเหยื่อปลาในทะเล 

 พยายามกระเสือกกระสนประคองกายเข้ามาถึงฝั่งที่ท่าสุปปารกะ

ได้ แต่พาหยิะกม็าถงึท่าเพยีงตวัเท่านั้น เสื้อผ้าที่สวมใส่หลุดหายไปในทะเล 

เหลอืแต่ร่างกายที่เปลอืยเปล่า

 ณ บรเิวณท่าเรอืสุปปาระกะนั้น มพี่อค้าประชาชนหนาแน่น เพราะ

เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสนิค้าและการค้าขาย พาหยิะนอนหมดแรงอยู่   

ที่ชายฝั่งทั้งหวิทั้งเพลยี นอนคดิหาหนทางเพื่อเอาชวีติรอดต่อไป แต่รู้สกึ

เขนิ อายที่ร่างกายเปลอืยเปล่า ไม่มสีิ่งใดปิดบงัร่างกายเลย จงึใช้เปลอืกไม้

บ้างใบไม้บ้าง เท่าที่จะหาได้มาท�าเป็นเครื่องปิดบงัแทนเครื่องนุ่งห่ม และ 

ได้เข้าไปอาศยัร่มเงาที่ศาลเทพารกัษ์แห่งหนึ่งใกล้ๆ บรเิวณท่าเรอืสุปปารกะ

นั้น พอความเหนื่อยเพลยีบรรเทาลงแล้ว จงึถอืแผ่นกระเบื้องเที่ยวขอ

อาหารจากชาวบ้าน



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

80

 อรหนัต์เปลอืยในยุคสมยันั้นค�าว่า “พระอรหนัต์” เป็นค�าที่

ประชาชนกล่าวขานกนัทั่วไปว่า มอียู่ที่โน่นบ้าง มอียู่ที่นี่บ้าง แต่กย็งัไม่ม ี   

ผู้ใดได้เคยพบพระอรหนัต์จรงิ ๆ เลย พอได้เหน็พาหยิะผู้นุ่ง

 เปลอืกไม้ มรี่างกายผ่ายผอม ถอืแผ่นกระเบื้องเดนิมาในลกัษณะ

อย่างนั้น ต่างกพ็ากนัเข้าใจว่า 

 “นี่แหละ คอื พระอรหนัต์” ดงันั้นจงึพากนัให้อาหารบรโิภคอย่าง

อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ท�าให้พาหยิะมสีุขภาพร่างกาย

แขง็แรงขึ้น แต่พาหยิะปฏเิสธไม่ยอมรบัเสื้อผ้ามาสวมใส่ เพราะเกดิความ

คดิว่า “ถ้าสวมใส่เสื้อผ้าแล้ว จะท�าให้เสื่อมจากลาภสกัการะ”  อกีทั้งกเ็ริ่ม

เข้าใจผดิคดิว่าตนเป็นพระอรหนัต์จรงิ ๆ จงึด�ารงชวีติและปฏบิตัตินไปตาม

นั้น ใบไม้และเปลอืกไม้ที่แห้งไปกเ็ปลี่ยนใหม่ ด้วยเหตุนี้ท่านจงึได้นาม   

ต่อท้ายชื่อของท่านว่า “ทารุจริยิะ”   และเรยีกชื่อท่านเตม็ ๆ ว่า “พาหยิ   

ทารุจริยิะ” ซึ่งแปลว่า พาหยิะผู้มเีปลอืกไม้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และท่านได้

ด�าเนนิชวีติโดยท�านองนี้เรื่อยมาเป็นเวลานาน

พระพรหมมาเตอืนให้กลบัใจ

 วนัหนึ่ง ได้มพีระพรหม ผู้เคยเป็นสหายเก่าที่เคยปฏบิตัธิรรมร่วม

กนัในอดตีชาตกิบัพาหยิะ และได้บรรลุธรรมถงึชั้นอนาคามผิล เมื่อตาย

แล้วได้ไปเกดิในพรหมชั้นสุทธาวาส ได้ตดิตามดูพฤตกิรรมของพาหยิะมา 

ตลอด เหน็ว่าสหายก�าลงัปฏบิตัผิดิทาง ด�าเนนิชวีติด้วยการลวงโลก ซึ่งจะ

ท�าให้เขาไปเกดิในทุคตอิบายภูม ิจงึลงมาเตอืนให้สตวิ่า  “พาหยิะ ท่านไม่ใช่

พระอรหนัต์ บดันี้ พระอรหนัต์ที่แท้จรงิเกดิขึ้นแล้วในโลก ขณะนี้ พระองค์

ประทบัอยู่ ณ พระเชตะวนัมหาวหิาร เมอืงสาวตัถแีคว้นโกศล”  เดนิทาง 

ทั้งวนัทั้งคนื



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

81

 พระหยิะ ได้ฟังค�าเตอืนของพระพรหมผู้เป็นสหายเก่าแล้วเกดิ

ความสลดใจในการกระท�าของตนเอง รู้สกึส�านกึผดิเลกิละการกระท�านั้น 

และเกดิความปิตยินิดทีี่ทราบว่า พระพุทธเจ้าเกดิขึ้นแล้วในโลก จงึรบีออก

เดนิทางจากท่าเรอืสุปปารกะ มุ่งสู่เมอืงสาวตัถ ี ซึ่งมรีะยะทางถงึ ๑๒๐ 

โยชน์ (๑๙๒ กม.) ท่านเดนิทางทั้งวนัทั้งคนือย่างรบีร้อน เพื่อเข้าเฝ้า

พระบรมศาสดาให้เรว็ที่สุด   เพราะไม่รู้แน่ว่าความตายจะมาถงึเมื่อใด ท่าน

เดนิทางมาถงึเมอืงสาวตัถ ี ในเวลารุ่งเช้าแล้วรบี ตรงไปยงัพระเชตวนัมหา

วหิาร เมื่อได้ทราบว่า ขณะนี้พระบรมศาสดา เสดจ็เข้าไปบณิฑบาตในเมอืง 

จึงรีบติดตามไปในเมืองและได้พบพระผู้มีพระภาคก�าลังเสด็จบิณฑบาตอยู่ 

ด้วยความปีตยินิดอีย่างที่สุดได้เข้าไปกราบแทบพระบาทแล้ว กราบทูลขอ

ให้ทรงแสดงธรรมให้ฟัง พระพุทธองค์ตรสัห้าวว่า “พาหยิะ เวลานี้ มใิช่เวลา

แสดงธรรม”

ตรสัรู้เรว็พลนั

 พาหยิะ ได้พยายามกราบทูลอ้อนวอนถงึ ๓ ครั้ง พระบรมศาสดา 

จงึทรงแสดงพระธรรมเทศให้ฟัง โดยตรสัสอนให้ส�ารวมอนิทรยี์ (ไม่ใช่

ส�ารวมนะ ส�ารวมเป็นกรรม ค�านี้แปลผดิ น่าจะใช้ สงัวรระวงั ที่ไม่ใช่กรรม 

-พระอาจารย์) คอื เมื่อเหน็รูปกส็ักแต่ว่า เหน็ ได้ยนิเสยีงกส็กัแต่ว่า     

ได้ยนิ ได้กลิ่นกส็กัแต่ว่าได้กลิ่น ลิ้มรสกส็กัแต่ว่า ลิ้มรส และสมัผสัสกั  

แต่ว่าสมัผสัเท่านั้น อย่ายนิดยีนิร้ายในสิ่งเหล่านั้น และหมั่นส�าเหนยีก

ศกึษาในไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญา อยู่เป็นนติย์ พาหยิะส่งกระแสจติ

ไปตามกระแสพระธรรมเทศนา กไ็ด้บรรลุพระอรหตัผลในทนัท ี  ท่านได้

กราบทูลขออุปสมบท แต่พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่า ในอดตี

ชาตทิ่านพาหยิะ ไม่เคยท�าบุญสงเคราะห์พระภกิษุสามเณรด้วยบาตรและ

จวีรเลย เมื่อบวชแล้วบาตรและจวีรที่จะเกดิด้วยบุญฤทธิ์กจ็ะไม่ม ีจงึรบัสั่ง
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ให้ท่านไปหาบาตรและจวีรมาให้ครบก่อน และในขณะที่ท่านก�าลงัแสวงหา

บาตรและจวีรอยู่นั้นได้ถูกอมนุษย์ผู้เคยเป็นศตัรูกนัมากแต่อดตีชาต ิ เข้า 

สงิร่างแม่โคลูกอ่อนวิ่งเข้าขวดิท่านตาย จงึถอืว่าท่านนพิพานตั้งแต่ยงัไม่ได้

บวช  พระพุทธองค์เสดจ็กลบัจากบณิฑบาต ทอดพระเนตรเหน็ศพของ

ท่านนอนอยู่รมิทาง จงึรบัสั่งให้ภกิษุที่ตดิตามเสดจ็มา จดัการฌาปนกจิให้

ท่าน และทรงยกย่องท่านในต�าแหน่งเอตทคัคะ เป็นผู้เลศิกว่าภกิษุทั้งหลาย 

ในทาง ขปิปาภญิญา คอื ตรสัรู้เรว็พลนั 

 พระอาจารย์: อยากจ้าๆ ไหม?  ลองดูคลปิเดก็ๆ ทารกหนึ่งขวบ

เอามะนาวผ่าซกีใส่ปาก เดก็ๆท�าหน้าเหยเก แล้วเรากห็วัเราะชอบใจ ชอบใจ

มากๆ นั่นมนัวะคลายออกกว้างๆแล้ว เผลอตวัแวป็ไป ดูให้ทนันะ เอาไว้ใช้

จนถงึวนัสุดท้ายชวีติ ปิดประตูนรกทนัท ี ไม่แน่อาจสอบผ่านด่านอรหนัต์

กไ็ด้นะ เอ้า โสวนะ ทุกอย่างอโหสิ

 ใครมรีูปเดก็อายุประมาณ ๑ ขวบ ก�าลงัท�าหน้าเหยเก เพราะกนิ

มะนาวเปรี้ยวปี๋เข้าไป หลายๆคนยิ่งด ี ส่งมาดูหน่อย เดี๋ยวจะเฉลยปรศินา

ให้ฟัง

 มเีพื่อนสมาชกิเฉลยให้แล้ว สาธุโสว แต่ถ้าเหน็รูปแล้ว จ้าๆวะๆ

ทนัท ี ถ้าเหน็รูปเคลื่อนไหวยิ่งจ้าวะออกคลายออกกว้างๆนั่นแหละ ใช่เลย

ให้คลายออก ให้วะวะออกวะทิ้งไป คลายทิ้ง วะทิ้งนะ  วะแล้วกว็ะอกี กว้าง

ไกลไม่มขีอบเขต   วะแล้ววะอกีกว้างอกี กว้างอกีๆๆ จนไร้เขตไร้แดน ไร้

คดินกึไปแล้วนะ นั่นแหละใช่อย่าแช่ทรงนะ วะทิ้ง คลายทิ้ง วะแล้ววะอกี 

กว้างๆไปๆ ใช่เลยคนเส้นตื้นวะง่ายกว่า   

 แต่ถ้าอยู่นานนั่นแช่ทรงกลายเป็นฌานไปเป็นพรหม อดนพิพาน!

 สมาชกิ B สาธเุจ้าค่ะ เป็นพรหม อดนพิพานยงัดเีจ้าค่ะ ดกีว่า

เป็นพรมเชด็เท้าเจ้าค่ะ ๕๕๕๕๕ 
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 สาธ ุอโหส ิทกุอย่างเจ้าค่ะไม่แช่ ไม่ทรง มนัจาง กป็ล่อย มนัมา

อกีกป็ล่อย ไม่ทรง ไม่แช่ ปล่อยให้มนัคลายออกตามธรรมชาตขิองมนั

เจ้าค่ะ สาธ ุขอบพระคณุที่เมตตาชี้แนะเจ้าค่ะ

 วะๆ มาก ๆ  จติมนัคลาย มนัเป็นอสิระไปแล้ว ขณะนั้นกจ็ะรู้ตวันะ 

ไม่ใช่ไม่รู้แต่ให้วะทิ้ง ให้คลายทิ้ง อย่าไปหลงเอาปีตสิุขเอกคัคตา มนัเป็น

องค์ฌาน คนตดิกนัมากตรงนี้ แล้วละยากเสยีด้วย จงึให้วะทิ้งคลายทิ้ง  

วะแล้ววะอกี ทิ้งออกไปอกี ไปจ้าดุจตะวนันั่นเทยีว  สาธุโสวๆๆนะ

 สมาชกิ B  เจ้าค่ะ รู้ว่ารู้ แล้วคลายรู้ออก คลายออกที่ละชั้น 

เหมอืนดอกบวับานที่ละชั้น ค่อยๆคลายไป คลายแล้วปล่อย ปล่อยแล้ว

คลาย ซ�้าไปซ�้ามา ไร้ขอบเขต กว้างไกล เหมอืนจกัรวาล ไม่มจีดุเริ่มต้น 

ไม่มจีดุจบ เพราะมนัจบตั้งแต่เราปล่อยออกแล้ว เจ้าค่ะ สาธ ุ อโหสทิกุ

อย่าง เจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ค�าว่า “จบตั้งแต่เราปล่อย...” นี่กย็งัไม่ใช่นะ ไม่มใีคร

ปล่อย ไม่คอยปล่อย “แต่มนัปล่อยของมนัเอง” สาธุโสวแล้วนะ ทุกอย่าง

อโหส ิเหมอืนดอกไม้บานล่วงหล่นละอองเกสรเรณูไม่มเีหลอื 

 ทั้งจกัรวาลโลกธาตุ มนัพร้อมสลายคลายตวัไม่มสีิ่งใดยดึเอาสิ่งใด

เอาไว้ได้เลย แม้แต่ตวัจติ ตวัมนัเองกย็ดึไม่อยู่เกาะไม่ตดิ จงึต้องปล่อย 

มนัแจ้งแก่ใจของมนัเองว่าตวัของมนัเองกต็้องปล่อย ปล่อยทิ้งเลย จ้าเลย 

ความตายจงึไม่ใช่สิ่งน่ากลวั แต่กลบัเป็นโอกาสคนืสู่โลกธาตุเช่นเดมิอย่างที่

มนัเคยเป็น ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น ของมนัเองๆๆๆ มนัปล่อยของ

มนัเอง นี่แหละ เรยีกว่า ตถตา ของมนัเอง-เช่นนั้นเอง

 โสวแล้วนะ สรรพสตัว์ทั้งหลาย ทุกชวีติจติวญิญาณ ขอจงได้มี

ส่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนั จงทั่วกนัตลอดไป อโหส ิทุกอย่างอโหส ิโสวๆๆๆ

แล้ว
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 จ้าๆ โพล่งโล่ง โปร่งโล่งคลายออก คลายทิ้ง วะทิ้งวะออก ไร้ไปนะ 

เอ้าสาธุโสวแล้วนะอโหสิ

 เพื่อนแชร์มา จากหนงัสอืพลงัจติ จงเลอืกอ่านเอานะ ที่ลงกนัได้กบั

เนื้อหานิพพานที่ให้ละคลายวางว่างนั่นแหละใช่ ถ้าเป็นกรรม เช่น ฝึกตน   

ฝึกจตินี่เป็นการกระท�ากรรม ฝึกเพื่ออะไร? ฝึกจะเอา หรอืฝึกเพื่อจะปล่อย?

อย่าฝึกเพื่อจะเอาก่อน แล้วค่อยไปปล่อย อย่างนี้มนัหวงัตณัหาอนาคต  

 ปล่อยเดี๋ยวนี้จบเดี๋ยวนี้ ปล่อยเลย ปล่อยทนัท ี ไม่ต้องไปเริ่มเพื่อ

จบ แต่จบทนัท ีไม่เริ่มไม่จบ จบทนัท ีที่นี่และเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องนั่งสมาธแิทะ

อะไรนะ ตบะตแบกฌานญานอะไรปล่อยออกให้หมด

 เอ พระพาหยิะท่านท�าสมาธ ิ ท�านั่งสมาธขิ้างทางบณิฑบาตหรอื 

หนอ ?????? เอ้า ทุกกรรมอโหส ิโสวๆๆนะ

 สมาชกิ B  พระพาหยิะ ยงัไม่ทนัได้ตั้งอะไรเลยเจ้าค่ะ สกัแต่ว่า

อย่างเดยีวเจ้าค่ะ กรรมกม็นัตดัรอน เสยีชวีติไปเสยีก่อนเจ้าค่ะ  พระพาหยิะ 

บรรลไุด้ด้วย “สกัแต่ว่า..” เจ้าค่ะ

 สมาชกิ  M เวลาท�าทาน ให้นกึถงึคาถาว่า  “นตัถ ิจติเต ปะ

สนันมัห ิอปัปะกา นามะ ทกัขณิา” แปลว่า เมื่อจติเลื่อมใสแล้ว ทกิษณิา 

(ทาน) ชื่อว่าน้อยไม่ม ีจะท�าให้การท�าทานนั้นประกอบด้วยความดใีจ มใีจ

อาจหาญ ร่างเรงิ และมอีานสิงส์มาก หากเวลาผ่านไปแล้วกลบัมานกึถงึ

ทานนั้นอกีอานสิงส์กจ็ะมเีพิ่มขึ้นอกีครบั สาธุ

 เพื่อนญาตธิรรม ท. จงฟัง แม่บทใหญ่วางรากฐานไว้แล้ว ทรงตรสั

ว่า เจตนาเป็นกรรม และ สตัว์โลก กต็้องเป็นไปตามกรรมเจตนาที่ท�าเอาไว้

ท�าอะไรได้อนันั้น “นี่เขยีนใส่หน้าผากไว้ส่องกระจกดูทุกวนั” จ�าไว้ อย่าให้

ใครมาดูถูกปรามาสค�าสอนตู่ค�าสอนพุทธโอวาท เป็นกรรมหนกั แชร์ค�าสอน

ใดผดิพระโอวาท คอืผดิต่อพระสจัธรรมเท่ากบัผดิต่อพระพุทธและพระ

อรยิสงฆ์ด้วย ข้อหาพาเขาวนพาเขาไม่ให้จบ ตวัเองกจ็ะวนเกดิวฏัฏะไปอกี
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นานแสนนาน จนกว่าจะได้ขมากรรม เพราะบ้านเมอืงเราสอนตามๆกนัมา 

จากครูอาจารย์ที่ยงัไม่มเีนื้อหาพระสทัธรรม กเ็ขยีนแปลต�าราออกมาเรยีน

ต่อๆกนัมา ท่านสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้พสิูจน์รู้แจ้งเหน็จรงิก่อน  

ให้สอนตวัเองก่อนค่อยสอนผู้อื่น ท�าอย่างไรสอนอย่างนั้น สอนอย่างไร   

ท�าอย่างนั้น ทรงตรสัไว้ เรื่องท�าเอาปฏบิตัเิอา ฝึกตนฝึกจติ ท�าจติ ดูจติ นี่ 

โปรดใช้ปัญญาตรอง ทรงตรสัว่าเป็นกรรมเป็นเกดิ ท่านกไ็ปฝึกมาแล้วถงึ

สมาบตัแิปดกย็งัไม่จบ แล้วนี่ฝึกกนัมาแล้วคนละกี่ชาต ิจบกนับ้างหรอืยงั? 

พวกฝึกพวกท�าเอานี่คงเก่งกว่าพระพุทธะหรอืหนอ? เอ้า อโหสิๆ ๆ ทุกอย่าง 

อโหสิๆ ๆ ทุกชวีติจติวญิญาณมสี่วนบุญข้าฯทั่วกนัตลอดไป สาธุโส

 เวลาท�าทาน ให้นกึถงึอะไร? ถามว่าพุทธสอนอย่างไร? ประโยชน์ 

ม ี๓ ระดบั ระดบัวน คอืวนเกดิ  ได้แก่ ประโยชน์ชาตนิี้ และประโยชน์ 

ชาตหิน้า นี่ระดบัท�าเอาด้วยตณัหาขอไปเกดิที่ดีๆ  (เคยถามไปแล้วว่าเกดิดีๆ  

มทีี่ไหนบ้างละ?)

 ระดบัสูงเรยีกระดบัประโยชน์ปรมตัถ์ ววิฏัฏะ ถอนคนืคลายออก 

ปล่อย-ออก เช่น ทานงัปรสิุทธงัฯ ท�าทานแล้วปล่อยวางเลย คลายออกอุทศิ

ให้สรรพสตัว์ ท .ทุกจติวญิญาน และอโหสไิป ไม่ขอเอา เพราะมปีัญญา

สมัมาแล้วว่า ทานเป็นการให้ ไม่ใช่การเอา

 ถ้าระดับเกิดเขาแปลของเขาว่าทานเป็นการเอาการสร้างบารมีเพื่อ

อยากไปเกดิดีๆ  นี่ต่างกนัตรงนี้! 

 ทรงตรสั ธรรมทานชนะทานทั้งปวง ด้วยต้องรู้ธรรมก่อน จงึให้

ทาน และทานที่ปรมตัถ์สูงสุด คอื อภยัทาน ทานที่ให้ได้ยาก ที่สอนอโหส ิ 

กเ็พราะเหตุว่าอโหสทิุกครั้ง กรรมหลุดวมิุตเิพราะอภยัซึ่งกนัและกนัไปแล้ว 

ถ้าเราเป็นผู้ถูกกระท�ากอ็โหสใิห้ไปแล้ว โล่ง โปร่งโพล่งวะ ออกไปแล้ว     

กรรมน่ะ มกีรรมเท่าไรกไ็ม่เหลอื ไม่เหลอืกว็มิุตหิลุดพ้นการเกดิอกีแล้ว  

เอ้า โสวนะ ทุกอย่างอโหสิๆ
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 วนันี้วนัพระ วะแล้ววะอกี วะทิ้งวะออก กว้างๆไกลๆไร้เขตไร้แดน

ไร้ร่องรอยคดินกึ วะๆ จ้าๆไปนะ เอ้าโสวแล้วนะ อโหส ิ ทุกอย่างอโหส ิ   

ขอให้มสี่วนในบุญข้าฯ

 พวกที่ถนดัปฏบิตัเิอาฝึกเอานี่ ได้จดัให้ไว้ในหนงัสอื เล่ม ๑๘  

เรื่องมาปฏบิตัไิม่กนัเถอะ เอาไว้ให้นกัเซยีนปฏบิตัสิกัสิบข้อ ลองหาอ่าน     

มจี�าหน่ายที่ห้างหนงัสอืใกล้บ้าน

 จะฝึกจติสร้างอ�านาจจติ จะเอาอ�านาจไปท�าอะไร ไปสู้กบัใคร สู้กบั

อ�านาจกเิลสให้ได้ก่อน  ยงัไงๆ กห็นอี�านาจพระยายมไม่พ้น เอ้าอโหสิๆ ๆๆ 

ทุกอย่างอโหสิ

 นกัอ่าน ท. หนงัสอืชุดมนุษย์ฯ มทีั้งหมด ๒๐ เล่ม แนะให้อ่าน ๒ 

เล่ม คอื เล่ม ๑๘ กบั ๒๐ เท่านี้พอจบเลย พหูส่งพหูสตรไม่ต้องไปรู้ดกีว่า 

ทรงตรสัว่า ใบไม้ทั้งป่า (คอืค�าสอนแปดหมื่นสี่พนัธรรมขนัธ์) เราเอามาสอน

ก�ามอืเดยีว (ที่สอนพาหยิะว่า “ให้สกัแต่ว่า”) อนัอื่นหาประโยชน์ไม่

 ทรงตรสั “ค�าสอนแม้เพยีงน้อยนดิ แต่ได้ฟังแล้วสงบระงบั (เป็น

ววิฏัฏะ) ย่อมประเสรฐิกว่า พระคาถาตั้งพนั แต่ไม่เป็นประโยชน์“

 ที่เอามาบอกกนัว่าไปฝึกท�าไม? ให้ปล่อยเลยปล่อยทนัทนีั้นน่ะ ก็

ของมนัร้อนทั้งนั้น ไม่ปล่อยแล้วจะรอฝึกปล่อยฝึกวางเสยีก่อนหรอืไง?   

ให้ปล่อยเลย ปล่อยทนัท ี วางทนัทขีองมนัร้อนรบีวาง ไม่แบก-ไม่วาง แต่ 

ให้วางทนัท ีไม่ต้องรอไปฝึกปล่อยฝึกวางนะ(จ๊ะ) เอ้า โสวนะ อโหสิๆ ๆ

 ไม่ต้องไปฝึกเสยีก่อน ไปดูเสยีก่อน ไปรู้เสยีก่อนไม่ต้อง ไม่ต้อง

ลลีา (ท�ากรรมเพิ่มกรรม) ท�า(กมัมฐาน) อะไรแบบไหนอกี ไม่ต้องไม่ตั้ง ไม่

ต้อง แต่ของมนัเองๆๆๆ (ไปฝึกไปท�า เป็นกรรมแล้วนะ ไปเกดิแล้วนะ)

 สมาชกิ B  พระพทุธตรสัว่าเวลาท�าทานคอืให้ละออก สละ

ออกเจ้าค่ะการท�าทานคอืการละออกจากความโลภเจ้าค่ะ ศลีมไีว้เพื่อไม่ให้ 

หลง ละออกจากหลงเจ้าค่ะภาวนา คอื การละออกจากโกรธเจ้าค่ะ  ภาวนา

ว่าชั่งเถอะ ปล่อยเถอะ สกัแต่ว่า เจ้าค่ะ
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 เดี๋ยวๆโกรธมนักจ็างกค็ลายไปเองเจ้าค่ะ ”ทุกขงั อนจิจงั อนตัตา” 

เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่มตีวัตน อย่ายดึๆๆ สาธุ อโหส ิอโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะ 

 พระอาจารย์: อย่าบรกิรรมภาวนาว่า-ช่างน่ะ บอกแล้วไง ไม่ต้องท�า

อะไรแบบไหนอกี มนัช่างของมนัเอง วางเลย วางตวัรู้เลย ไม่ต้องรู้ซะก่อน 

ดซูะก่อนไม่ต้อง วางเลยๆ ของร้อน วางเลย “ก่อนรู ้มนักไ็ม่ได้รู?้” โสวนะโสวว

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ   งั้นปล่อยเจ้าค่ะ   ไม่ภาวนาชั่งเจ้าค่ะ เดี๋ยวมนั

หนกัเจ้าค่ะ ๕๕๕ สาธ ุอโหสทิกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติวญิญาณจงมสี่วน

ในบญุแห่งข้าฯเทดิ

 สาธุๆ โสวนะ  อโหส ิทุกอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนบุญข้าฯจงทั่วกนั

ตลอดไป สาธุ โสวแล้ว พูดอย่างนี้ไปนะ ตลอดเวลานาทไีปนะ นี่กรรมมนั

วะๆๆ-วะออกทุกค�าพูดแล้วนะ ทั้งภาคทพิย์ภาคหยาบหลุดวะๆ ไปแล้วนะ 

ใครร�าพงึอโหสมิาก กรรมหลุดมากจบเรว็ เพราะอะไร? เพราะมนัเป็น

อภยัทานยิ่งใหญ่สูงสุด เป็นวมิุตกิรรมไปแล้ว หลุดไปแล้ว อสิระไปแล้ว จ้า

ไปแล้ว ของมนัเองไปแล้ว อสิระ คอื freedom ฟรดีอม นี่ฝรั่งเขาแปลว่า

หลุดพ้นวมิุตนิโิรธนพิพาน บางทฝีรั่งใช้  nirvarna นวิารนะ คอืนพิพาน 

แต่ค�าว่าอสิระฟังดูเหมอืนกบัว่า ได้รบัอสิระ ยงัมผีู้ได้รบัอสิระอยู่หรอืเปล่า? 

นพิพานมนัไร้ผู้ไร้เมยีออกไปแล้ว ไร้ร่องรอยแห่งอตัตาตวัตนไปแล้ว ไม่มี

ใครอสิระไม่อสิระ แต่ว่างๆ ของมนัเอง สุญญตา ตถตา อนตัตา นอกเหนอื

ธาตุขนัธ์อตัตาตวัตนไปแล้ว เอ้า  สาธุโสวนะ ทุกอย่างอโหส ิ ขอให้มสี่วน

บุญนี้จงทั่วกนัๆ ตลอดไป

 เรื่องกรวดน�้า ถ้ามนี�้าสะดวก ให้ใช้น�้าช่วยเป็นสื่อ ภพภูมลิ่างๆ  

เขาได้นมิติด้วยน�้า แต่ไม่มนี�้ากใ็ห้ร�าพงึขึ้นที่หว่างทรวงอกว่า สรรพสตัว์ทุก

ชวีติจติวญิญาณ จงได้ส่วนบุญของข้าฯจงทั่วกนัตลอดไป อโหส ิ กรรมทุก

อย่างอโหสฯิ อย่างนี้นะ ทุกเวลานาท ี นั่งท�างาน อาบน�้า ฉดีน�้า เทน�้ารด
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ต้นไม้ สาดน�้าลงพื้น ล้างมอื ล้างจาน กนิข้าว มเีนื้อสตัว์กพ็ูดเบาๆ อโหส ิ

ขอให้มสี่วนบุญข้า อโหสฯิ อย่างนี้นะ ภาคทพิย์มากมายเดี๋ยวจะปัจจตัตงั 

จะรู้เหน็สมัผสัได้เฉพาะตวัขึ้นมาเองนะ บางทเีหมอืนมอีะไรมาดลใจนะ 

เรยีกว่า บุญจดัสรรแล้ว ที่หนกักจ็ะเบา ที่เบากจ็ะสบายๆนะ จะรู้ได้เองนะ 

ของใครของมนั ให้ท�าบ่อยๆ แบบไม่อะไรกบัอะไรนะ เอ้า โสวแล้วนะ 

อโหสิๆ ๆๆ

 มสีมาชกิเปิดประเดน็ค้างไว้ เรื่องของทาน ศลี สมถะวปิัสสนา

ภาวนา ขอท�าความเข้าใจดงันี้ ทาน คอืการให้ ให้แล้วให้หลุดวมิุตคิอื      

ให้แล้วปล่อย ไม่ขอเอามาด้วยตณัหา แต่ให้ขอขมากรรมอุทศิบุญส่งให้

สรรพสตัว์โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวร ห้ามขออย่างอื่นๆเป็นตณัหาทนัท ี 

แม้ขอถงึพระนพิพานกเ็ป็นตณัหาจงึห้ามขอ

 เรื่องศลี เป็นข้อห้าม ภาษาบาลคีอื วริตเีจตสกิ๓ในองค์มรรค

อรยิสจันั่นแหละ ภาษาไทยคอื วริตั ิ คอืห้ามทุจรติทางกาย๓ คอืศลีห้าข้อ

ที่๑ถงึ๓ ห้ามทุจรติทางวาจา ศลีข้อ๔ ห้ามทุจรติทางใจ๓ ไม่โลภ ไม่โกรธ 

ไม่หลง รวมเป็กรรมบถ ๑๐ พระอรยิบุคคลขั้นโสดาบนั คลายได้ระดบัต้น

จะไม่ละเมดิศลีห้าข้อ สกทาคาม ี ละไม่พูดค�าหยาบ อนาคาม ีละไม่พูดส่อ

เสยีด อรหนัต์ ไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ

 ศลี เป็นเมตตา ได้แก่ อโทสะเจตสกิในจติ ถ้าเมตตาเสยีแล้ว ไม่

โกรธพยาบาทอาฆาตใครแล้ว ไม่ผดิศลีแล้ว แท้จรงิเนื้อหาความไม่ตดิยดึ

สจัธรรมเนื้อหาพระนพิพานนี้ เป็นปารสิุทธศิลี ศลีบรสิุทธิ์ไปแล้ว 

 ส่วนศลีที่นบัเป็นข้อๆ ดุจนบัโคเข้า-ออกคอก เป็นโคปาลกะศลี 

เป็นศลีสงัคม-โลกยีศลี ดงัที่ต้องอาราธนาศลี มะยงั ภนัเตฯ นั่นแหละ!

 ภาวนา มแีปลความหมายของระดบัโลกยีกุศลวฏัฏะคอื ปฏบิตัิ

ภาวนาขอเกดิ คอืท�าเอา ท�าขึ้น-เจรญิขึ้น เช่นนั่งสมาธหิลบัตาเอาสงบเป็น

องค์ฌานไปพรหม ส่วนระดบัสูงโลกุตระคามนิกีุศล ววิฏัฏะ ไม่เกดิอกี 



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

89

ได้แก่ สกัแต่ว่า  ที่ท่านสอนพระพาหยิะนั่นแหละ หรอื ปฏบิตัทิ�าละ ท�า

ปล่อย ท�าวาง หรอื ภาวนาแบบท�าคอืไม่ท�า ไม่มุ่งเอามาด้วยตณัหา แม้

นพิพานกไ็ม่ปรารถนา เพราะมสีมัมาปัญญารู้ว่านพิพานคอืว่างๆท�าเอา หรอื

ท�ามวี่าง เป็นว่าง มนัท�าเอาไม่ได้ จงึท�าเหมอืนไม่ท�า ท�าปล่อยท�าแล้ววาง 

วางแล้วว่าง มนัว่างของมนัเอง    

 สรปุ การปฏบิตัพิระศาสนาทุกเรื่อง ให้ลงได้กนักบัแม่บทใหญ่  

คอื ให้สกัแต่ว่า หรอื ท�าแบบไม่ท�า หรอื ท�าแล้วปล่อยวาง เท่านี้นะ!

 แปลพระไตรฯ อย่าให้เพี้ยนไปจากแม่บทใหญ่ “สกัแต่ว่า” นะ  ตี

ให้ถ่องถองให้แตก เคี้ยวให้แหลก แล้วจงึค่อยกลนื” ถ้าเคี้ยวไม่แหลกแล้ว

รบีแด...รบีกลนื มนัจะตดิคอหอยตายดงัที่เป็นอยู่ทุกวนันี้

เพื่อนสมาชกิ ท. ขณะนี้ท่านคลายวะๆ แล้วหรอืยงั? 

 ทนีี้  เจ้าทฏิฐมิานะราคาราคะฯปัจจยาการสบิสองจะไม่เกดิไม่ดบั

ได้อย่างไร?

 สมเดจ็พ่อทรงให้ดบัที่ตวัรู้ หรอืตวัหลงรู้ (อวชิชา) ที่หลงเข้าไปรู้

ทางอายตนะทวารหก อารมณ์หก วญิญาณหก คอืตวัอวชิชาหวัหน้าใหญ่ 

คุมผัสสะกระทบ(กระแทกกระทั้นกระเทือนกันไปหมด)และดับเวทนา   

ชอบชงัเสยีได้ด้วยเอาอภฌิชา-โทมนสัออกจากโลกทวารตา หูฯ เสยีได้

 นี่ท่านจงึได้ทรงสอนพาหยิะ ว่า เธอเหน็ ได้ยนิ ฯ เป็นต้น รบัรู้รบั

ทราบ กใ็ห้ “สกัแต่ว่า” นี่เป็นที่มาที่โยงใยไปอกีหลายพระสูตร ที่ทรงสอน

ให้ปล่อยวาง ให้คลายจติออก จ้าๆกว้างๆนี่แหละ เอ้า โสวนะ ทุกอย่าง

อโหสิ

 เราคุ้นเคยชนิกนัพุทธศาสนามาแต่เกดิ บรรพบุรุษเป็นพุทธบรษิทั

ของพระองค์สืบสายกันมายาวนาน ครั้นมาได้ยินคนมาว่า พระไตรฯ    

เมืองไทยไม่ได้ถูกต้องไปทั้งหมด ก็หูชาเลือดขึ้นหน้าอยากตะบันหน้า  
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คนพูด เหมอืนหนงัพุทธประวตัพิระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกที่แขกอนิเดยี  

ที่ก�าลงัฉายทางทวีชี่องหนึ่ง(วนั) มหีลายเรื่องหลายตอน ไม่ตรงกบัต�ารา 

ของบ้านเราเขยีนและเรยีนศกึษามา เรากเ็กดิปฏฆิะปฏเิสธ เอ๊ะ เฮ้ย ของ

ข้าฯ ถูกต้องกว่า ของแกน่ะผดิ 

 ทนีี้พระจงึว่า สรรพสิ่งในโลกไม่มถีูกผดิ  แต่อยู่ที่เราถูกสมมุติ

บญัญตับิงัวมิุตปิรมตัถ์ต่างหาก เอาราคาราคะตณัหาอุปาทานตดิยดึเหนยีว

แน่นตวัตนอตัตานี่เป็นกรรมอนัหนกัแล้ว เราเข้าไปให้ราคาค่างวดความเหน็

ความหมายมนั มนัจงึเกดิผดิเกดิถูกขึ้นมาตามแต่กเิลสในใจตนจะบญัชา 

เมื่อต่างจติต่างใจกนัคดิเหน็ไม่ตรงกนั ผดิถูกจงึเกดิขึ้น 

 ทนีี้ลองจ้าๆ กว้างๆดูซ ีคลายจติออก เปิดใจให้กว้างๆ กว้างขวาง

กว้างไกล ไร้ขอบเขต ไร้ร่องรอยอตัตาตวัตนออกไปดงันี้เสยีแล้ว ความผดิ

ความถูกมนัไม่ม ีมนัมแีต่ตวัทฏิฐ ิมานะ ราคาราคะ อวชิชาตณัหา อุปาทาน 

การตดิยดึอตัตาตวัตน ตวัหลง มนัมาครบชุดครบเครื่องเรื่องปัจจยาการ

สบิสองเลยทเีดยีว

 ที่สอนว่า ไม่ให้ท�า ไม่ต้องปฏบิตัอิะไรนี่ กเ็พราะปฏบิตัเิป็นกรรม 

ได้เขยีนไว้ในหนงัสอืทั้งสองเล่มสุดท้ายนี่แล้วมรีายละเอยีด มคีนสงสยัถาม

ว่า ไม่ท�าไม่ปฏบิตั ิไม่สร้างสมอบรมบารม ีจะนพิพานได้อย่างไร องค์พุทธะ

ยงัสร้างตั้ง ๓๐ ทศั

 ตอบว่า ท่านสร้างจรงิ เพราะตอนสร้างนี่นะท่านยงัไม่รู้ ยงัไม่ตรสัรู้

ว่า เจตนาเป็นกรรม สตัว์โลกจงึต้อง (เวยีนว่าย) เป็นไปตามกรรมที่ได้ท�าได้

สร้างนั่นแหละ ท่านบอกกบัพระญาต ิ ท.ว่า เราไม่ใช่ลูกหลานนะ เราเป็น

พุทธะนะ เราสร้างบ�าเพญ็เพยีรมายากล�าบากแสนเขญ็อย่างนีๆ้  จงึเหาะ  

ขึ้นไปบนอากาศโปรยฝุ่นละอองธุลีพระบาทลงมากลายเป็นฝนโบกขรพรรษ

สแีดง ท่านบอกบ�าเพญ็มาแสนยาก แต่ไม่ได้บอกว่าให้ท�าตาม ที่ไปเรยีน 
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ได้ฌานสมาบัติแปดมา ท่านก็ไม่เคยได้บอกเลยว่าให้ท�าตามให้ต้องไป  

ผ่านคอร์สหลกัสูตรนั้นซะก่อนนะ แล้วค่อยมาละมาปล่อยวางทหีลงั ท่าน  

ไม่ได้บอกนะ

 แต่ท่านสอนว่า อายตนะของร้อน ให้รบีวาง รบีปล่อย รบีละเลย  

นี่ท่านสอนอย่างนี้จบเลย นพิพานเลย นพิพานต้องที่นี่ และเดี๋ยวนี้ ไม่เริ่ม

ไม่จบ จบทนัท ีเอ้าโสวๆๆ แล้วนะ ทุกชวีติจติวญิญาณจงได้มสี่วนแห่งบุญ

ข้าฯ จงทั่วๆกนัตลอดไป อโหสิๆ ๆ โสวๆๆ

 “อย่าคดิว่าตวัเองถูกเสมอไป  พระไตรฯของไทยถูกต้องสมบูรณ์

ที่สุด ???”  ถ้าว่าด้วยเนื้อหาพระนพิพานแล้ว สรรพสิ่ง ท. ไม่มถีูกผดิ เรา

หลงสมมุตจินบงัวมิุต ิหลงบญัญตัจิงึบงัปรมตัถ์ (อนจิจงัถูก บงัด้วยสนัตต ิ

ที่จิตเกิดดับเร็วชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งตั้งหนึ่งแสนโกฏิขณะคือหนึ่งล้านของ   

ล้านครั้ง จงึแสนยากที่จะเข้าใจอนจิจงัธาตุผนัแปรหรอืธาตุไม่จรีงัยั่งยนื 

หรอืเรยีกว่าธาตุชั่วคราว เช่น รูปนาม เป็นต้น)

 “อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส ิขอทุกชวีติจติวญิญาณ จงได้มสี่วน

แห่งบุญข้าฯ จงทั่วกนัๆตลอดไป อโหสิๆ ๆ ฯ” โสวนะโสๆ

 “ตื่นๆ  ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างขวางกว้างไกล  สว่างไสว ไร้ขอบเขต

คดินกึ”    ตื่นโพล่งทิ้ง วะทิ้ง คลายทิ้ง วะทิ้งวะออกวะกว้าง วะอกี วะกว้าง

วะอกี อกี อกี อกี คลายทิ้งกว้างขวางกว้างไกล  ไร้เขตไร้แดนไร้ร่องรอย 

สว่างไสว ไร้ขอบเขตคดินกึฯ

 ให้มนัไร้ร่องรอย ไร้คดินกึนี่ มนัไม่มกีรรมซ้อนลงที่มโนไปแล้ว 

มโนไม่มกีรรม ไม่มกีรรม กจ็บกจิ จบกรรม กจิอื่นที่พงึกระท�ายิ่งไปกว่านี้

ไม่ม ี เรยีว่า จบพรหมจรรย์ จบวมิุตนิโิรธนพิพาน ตทงัควมิุต ิตทงัคนโิรธ 

ตทงัคนพิพานฯ 

 “เดี๋ยวนี้ ท่านก�าลงัจ้าๆ กว้างๆ วะออก วะอกีๆๆ แล้วหรอืยงั?”
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 เพื่อนกันสามคน ไปเที่ยวชนบท เห็นน�้าท่วมชาวบ้านเดือดร้อน 

“โอ้โฮ แล้วจะอยู่กนัยงัไงเนี่ย?”  คนที่ ๑ พูด  ส่วน ๒ คนเดนิผ่านเลยไป 

ไม่ว่าอะไร เสยีงเงยีบอยู่สกัพกัใหญ่ เจ้าคนที่ ๑ แปลกใจ จงึว่า “เฮ้ย      

ไม่ตกใจอะไรเลยหรอืไงวะ เป็นทองไม่รู้ร้อนเลย.. ไป รบีไปช่วยกนั สงสาร

เขา”  ถามว่า สามคนนี้ ใครตดิใครหลุดกว่ากนัเอ่ย ???

 สมาชกิ B คนที่ ๒ หลดุ  เพราะว่าสกัแต่ว่าเหน็  คนที่ ๑ มตีวัรู้

มตีวัเหน็  คนที่๓มตีวัรู้ตวัเหน็และโทสะเจ้าค่ะ   หลดุออกตามล�าดบันี้

เจ้าค่ะ คนที่๒ คนที่๑  และสดุท้ายคนที่ ๓ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิผดิ

ถกูอย่างไร ขอท่านพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะและขดัเกลาด้วยเจ้าค่ะ

 สาธคุ่ะ ขอบพระคณุค่ะ ต้องยกเครดติให้พระอาจารย์ค่ะ ที่ช่วย

เมตตาชี้แนะและขดัเกลาข้อธรรมะให้อยู่เนื่องๆ

 เฉลย คนที่เข้าไปรู้ไปเหน็น่ะตดิขดัข้องคา ไม่หลุด ส่วนคนที่    

“สกัแต่ว่า” เฉย ๆ นั่นหลุดไม่ข้องคาอะไรๆ เพราะ “สกัแต่ว่าเหน็”

 ท�าบุญ ๓  แบบ ๑  ท�าบุญปนบาป  ดุจอาบน�้าขุ่น  ไปทุคต ิ ๒  

ท�าบุญอยากได้บุญ ดุจอาบน�้าหอม ไปโลกสวรรค์  ๓  ท�าบุญแต่ไม่ยดึตดิ

บุญ ไม่อยากได้บุญ ไม่ไปไม่มา-ไม่ไปไหนทั้งนั้น ทั้งยมโลก เทวโลก พรหม

โลก ไม่ไปสกัโลก จบทุกโลก แบบ ๑ กับ๒ เป็นโลกยีวฏัฏคามนิ ีแบบ ๓ 

โลกุตระ (โลก+บวก อุดร ไม่ใช่โลกทางเหนอื แต่เหนอืพ้นจากทุกโลก) 

แบบนี้

 ที่ทรงตรสัว่า มดีุจธุลดีนิปลายเลบ็ของเราตถาคต ส่วนแบบ ๑ กบั 

๒ มเีท่ากนัธุลดีนิบนพื้นปฐพ ีมใีห้เลอืก?

 สมาชกิ B  สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุ

ดวงจติวญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธุ

 นกึขึ้นมาได้ มเีพื่อนสมาชกิท่านหนึ่งว่า ไปเกดิพรหมดกีว่าพรม

เชด็เท้า (คารมเสยีไม่เมยีะ) เอ้า จะวสิชัชนาให้ฟัง
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 พราหมณ์ชื่อนายธนญัชานปี่วยใกล้ตายอยากฟังธรรม ให้คนใช้  

ไปนิมนต์พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวา พระสารีบุตรเทศน์ให้ฟังพอ  

สมใจอยาก แล้วกก็ลบั กลบัมายงัไม่ทนัถงึกุฏ ิ พระพุทธะให้ภกิษุไปตาม 

ให้ไปพบ ครั้นไปถงึกท็รงถาม “นี่สารบีุตร เธอไปสอนธนญัชานอีย่างไร  

บดันี้ธนญัชานตีายแล้ว  ไปเกดิพรหมโลก”  แล้วทรงตรสัต่อ “พรหมเป็น

ของอนัต�่า (บางต�าราแปลว่าอนัต�่าทราม ไม่ใช่ต�่าเฉยๆ) เพราะกจิอื่นที่พงึ

กระท�าคอืนพิพาน ยงัมอียู่”

 สมาชกิ B เพราะยงัมคีวามอยาก ความพอใจ ความชอบใจ    

เลอืกที่ชอบๆเลอืกที่ได้ดั่งใจอยู่ เลยไม่จบเจ้าค่ะสาธ ุ จบทกุอย่างเจ้าค่ะ 

สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติวญิญาณจงมสี่วน

ร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธุ

 พระอาจารย์: ทรงพจิารณาว่าจะไปโปรดใครก่อน กท็รงระลกึถงึ

พระอาจารย์ทั้งสองชื่อ อาฬารดาบส และอุทกดาบส ว่า ถ้าได้ฟังพระธรรม

แต่เพยีงหวัข้อธรรมกต็รสัรู้ตามได้ เหมอืนดอกบวัพ้นน�้าต้องแสงตะวนัก็

บานทนัท ี แต่ทรงทราบด้วยพระญาณว่า ท่านทั้งสองตายไปเกิดบนพรหม

โลกเสยีแล้ว ถงึกบัทรงอุทานว่า ความฉบิหายอนัใหญ่เกดิขึ้นแก่ท่านทั้ง

สองเสยีแล้ว จงึได้เสดจ็ไปสอนพระปัญจวคัคยี์ทั้งห้า นี่ยกมาให้ฟังสดบั

ปัญญาที่รู้แล้วก็ให้วางเสีย ปัญญาเป็นขันธ์ ให้จ้าๆกว้างๆวะๆออกไป       

ไร้ขอบเขต เอ้าอโหส ิทุกอย่างอโหส ิโสนะๆๆ โสแล้วนะ

 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติ

วญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธุ

 จะสรุปให้ฟังนะไปเกดิที่โลกไหนๆๆๆ อย่าเหน็ว่ายมโลกเท่านั้น ที่

ต�่าทราม ทุกโลกทรงเปรยีบเป็นที่จองจ�าทั้งสิ้น สุดแต่ว่าเลวหรอืประณตี

กว่ากนัเท่านั้น หมดอายุรกรรมกเ็ร่ร่อน (ค�่านี้จะนอนที่ไหนเอยฯ)  ไม่เกดิ

นั่นแหละประเสรฐิ!
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 “ใครบ้างที่ยงัอยากวนอยู่บ้างกนัเอ่ย? ใครบ้างที่ยงัอยากอาบน�้า

โคลน หรือน�้าหอม และมีใครบ้างไหมที่ขอแค่น�้าสะอาดบริสุทธิ์เท่านี้ก ็   

พอ(เพยีง)?”

 สมาชกิ B ขอน�า้สะอาดบรสิทุธิ์เจ้าค่ะ น�า้แขง็ไม่รบัเจ้าค่ะ เดี๋ยว

เป็นหวดัเจ้าค่ะ??????

 จงอย่าลมืพื้นฐานแม่บทใหญ่แห่งเนื้อหาพระสทัธรรมค�าสอน “เจตนา 

เป็นตวักรรม” (ไม่เจตนาคอืตื่นๆจ้าๆฯ) กรรมคอืตวัเกดิ ท�าเป็นกรรม 

ปฏบิตัเิอาด้วยตณัหา(ขอถงึพระนพิพาน)เป็นกรรม เป็นกรรมคอื ไปเกดิอกี 

“สตัว์โลกจงึเป็นไปตามกรรมยั้วเยี๊ยะไปหมด หลงมาเกดิโลกมนุษย์ ได้ฟัง

พระธรรมแล้วอย่าให้เสยีโอกาสเสยีไปอกีหนึ่งชาตเิลย จบเถดินะ” (จ๊ะจ้าๆ

นะจ๊ะ)

 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติ

วญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธุ

 ก�าลงัจ้าๆ อยู่ นกึถงึ ชายสองคนเป็นสหายรกักนั  แต่ “สองยล

ตามช่อง คนหนึ่งมองเหน็โคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม มองเหน็ดาวอยู่

พราวพราย” คนหนึ่งชอบท�าบุญ แต่อกีคนไม่ชอบ ตายด้วยความหลงโน่น

ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นหนอนในกองขี้ควาย ส่วนเพื่อนท�าบุญได้ไปเกดิ

เป็นเทวดา คดิถงึเพื่อน จงึลงมาชวนให้เพื่อนท�ากุศลความด ี จะได้เป็น

เทวดาอยู่ด้วยกนัสบาย มอีาหารทพิย์อยากจะกนิอะไรกน็กึเอาด้วยอ�านาจ

ฤทธิ์ “หนอนบอกว่า” ไม่เหน็ต้องล�าบากเสกอะไรเลย อยู่ที่นี่สบายกว่า       

มขีองให้กนิไม่ต้องล�าบากเสกอะไร ข้าไม่ไปหรอก เทวดาเพื่อนกห็น้าเจื่อน

กลบัวมิานด้วยความสงัเวชสลดใจด้วยประการะฉะนี้ฯจบ

 ขอให้จบทุกภพชาติทุกจิตวิญญาณจบชาติด้วยกันทุกท่านเทอญฯ 

อโหส ิ ทุกอย่างอโหส ิ ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯ จงทั่วกนั ทั่วกนัตลอดไป

เทอญฯ สาธุโสวๆๆ
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 แท้จรงิแล้ว  การท�าเอานี่นะ ถ้าเข้าใจเนื้อหาที่พระองค์ตรสัรู้ที่ว่า 

อรยิสจัสี่ (ความจรงิของพระสจัธรรมอนัประเสรฐิ) เป็นเหตุให้ตรสัรู้นั้น   

ถ้าดบัตวัตณัหาเสยีให้ดบั ไม่ให้ตณัหาเกดิได้อกี ทุกข์กด็บั เมื่อทุกข์ดบัไป 

แล้ว กน็โิรธตรงที่ทุกข์ดบัตรงนั้นนั่นแหละ ไม่ใช่ต้องอนาคตหรอืชาตหิน้า 

หรอืนพิพานะปัจจโยโหตุฯ กไ็ม่ต้อง

 นี่ด้วยกาลเวลาอันเนิ่นนานมากว่าสองพันหกร้อยปีจากวันตรัสรู้ 

ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเป็นไปแล้วตามที่ได้ทรงพยากรณ์ทายความฝัน

สบิหกประการของพระเจ้าปเสนทแิห่งแคว้นโกศล และยงัทรงตรสั “อาณี

สูตร” ว่าด้วยกลองศกึกษตัรยิ์แตกเอาเนื้อไม้อื่นตอกเป็นลิ่มปะ บ่อยๆ เข้า

กห็าเนื้อเดมิไม่ได้  นกับวชนกัแต่งต�ารากใ็ส่ความคดิความเหน็ความหมาย 

ตคีวามแปลความด้วยการให้ทฏิฐริาคาราคะ ตณัหาอุปาทานของตนใส่

เข้าไปแทนค�าสอนที่แท้จรงิ ขอให้เอาปัญญาพื้นๆ ไม่ต้องลกึอะไรเลย “ถ้า

เข้าไปกระท�ากเ็ป็นกรรม  กรรมกค็อืตณัหา เอาตณัหา ไปหานโิรธนพิพาน

มนัใช่หรอืไม่?” ค�าถามเบบี้มากๆ อย่างนี้ โบราณจงึว่า “ปลาตายน�้าตื้น” 

นั่นเองอะไรกช็่างๆ ไปเถอะ เอ้าทุกอย่างอโหสฯิ

 จงึได้บอกว่า ไม่ต้องท�า (กรรมฐาน) อะไรแบบไหนอกี เพราะ     

ท�าเป็นกรรม แต่ท�าที่ไม่เป็นกรรมนั้นมอียู่ นั่นคอื ท�าละ ท�าปลง ท�าปล่อย 

ท�าแล้ววาง ใช้สตปิัญญาธาตุขนัธ์หาอยู่หากนิสมัมาอาชพี ใช้แล้วให้วาง 

ว่างๆ พ้นจากกรรมออกไป

 ให้ “สกัแต่ว่า” ไป ช่างๆไป จ้าๆกว้างๆ ให้ไร้ร่องรอยของอตัตาตวั

ตน ลดอตัตาตวัตนตวัจรงิจงัตั้งต้องเจตนากรรมลงมา ให้ไร้ขอบเขตคดินกึ

ไร้อตัตา จ้าๆกว้างๆ วะๆออกไปกว้างๆอกีๆๆ วะทิ้งวะออกอกีกท็ิ้งอกี    

ไม่เหลอือตัตาตวัตนแล้ว อนตัตาไปแล้ว เดี๋ยวกจ็ะตถตา-สุญญตา ว่างๆ-

ของมนัเองๆๆๆ ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ท�าเป็นกรรม!
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 สมาชกิ B สาธ ุขอน้อมน�าพระธรรม ที่ท่านพระอาจารย์เมตตาให้

เป็นธรรมทานนี้ มาใส่ใจ ให้ใจได้ปลดปล่อย เบาบางจางคลาย อยู่เนื่องๆ

เจ้าค่ะ

 ความทุกข์นี่  มนัไม่เลอืกเกดิเฉพาะกบัแม่กบัลูกเท่านั้นหรอกนะ 

มนัจะเกดิเป็นอะไรกเ็ป็นทุกข์เพราะอนันั้น ทรงตรสัหนึ่งไม่เป็นสองนะ   

เนื้อหานพิพานเป็นหนึ่งเอกภพเสมอว่า “ชาตปิิ ทุกขา ชราปิทุกขา มรณมัปิ 

ทุกขงั สงัขติเตนะ ปันจุปาทานกัขนัโธ ฯ” แปลความว่า  “เกดิเป็นทุกข์ แก่

เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ ความยดึตดิอตัตาตวัตนธาตุขนัธ์ 

ทั้งห้ากองนั่นแหละ ตวัทุกข์ฯ”

 มอีะไร เป็นอะไร กท็ุกข์เพราะอนันั้น แต่พระองค์สอนให้มใีห้เป็น 

และเป็นให้รู้จกัเป็น ว่าโดยย่อ จะมจีะเป็นอะไรกอ็ย่าไปยดึ อย่าไปตดิ    

กบัมนั ไม่ยดึไม่ตดิอะไรๆ เหน็ ได้ยนิ รบัรู้ รบัทราบอะไร  กป็ล่อยไป วาง

ไป(จ้าๆวะๆไป) สกัแต่ว่าไป ชวีติกห็ลุดเป็นอสิระแล้ว วมิุตหิลุดออกไปแล้ว

จากธาตุขันธ์อัตตาตัวตน ไม่มีตัวเราในเห็น ไม่มีตัวเราในได้ยินฯ ไม่มี    

ตวัเราในความรบัรู้รบัทราบอะไร “ให้สกัแต่ว่ารู้ว่าเหน็” 

 “เหน็คนให้เลยคน เหน็คนภูเขาต้นไม้ ก็ให้เลยๆออกไป ไม่เจตนา

จิ้มจ้องจะต้องเหน็ฯ อย่างนี้กไ็ร้เจตนาร่องรอยหลุดวมิุตจิากกรรมเจตนาไป 

กรรมเกดิใหม่ไม่ม ีส่วนวบิากกรรมเก่า ก ็อโหส-ิกรรมทุกอย่างอโหส ิแล้ว

อุทศิบุญทพิย์ชดใช้หนี้ไป เท่านี้ไม่นาน กรรมคลายกจ็บกรรม ไม่มชีาตปิิ

ทุกขาให้เกดิอกี เอ้าสาธุ โสวแล้วนะ (มภีาพเดก็ยิ้มแชทเข้ามา)

 รอยยิ้มกว็ะออกวะทิ้งไปนะ เผนิๆไปนะ ไม่จ้องไม่สแกนไม่โฟกสั

นะ เลยๆไป เผนิๆไป จบแล้วๆ”

 ขออนุโทนาเพื่อนสมาชิกแชร์ธรรมแท้เนื้อหาพระนิพพานคง

สว่างไสวกนัขึ้นมากแล้วนะ ค่อยๆกลั่นกรองไปนะ คลายออกจ้าๆ คลาย
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ออกคลายทิ้ง ไร้ร่องรอยนะ ขอความไม่ตดิไม่ขดัไม่ข้องไม่คา เหน็ ได้ยนิ 

ที่ตาที่หูตาไม่ตดิขดัข้องคาที่ใจ ให้ลุล่วงไปด้วยกนัทุกท่านทุกคนเทอญฯ 

สาธุโสวแล้วนะ ทุกชวีติจติวญิญาณจงได้มสี่วนแห่งบุญของหมู่เหล่าข้าฯ ท. 

จงทั่วกนัตลอดไป อโหส ิทุกอย่างอโหสิ

 สมาชกิ  M อยากไปนพิพานแต่ไม่รู้จกันพิพาน ทางที่จะไปกไ็ม่รู้ 

จะไปได้มั้ย ขอเชญิฟังคริมิานนทสตูร ทาง https://www.youtube.

com/watch?v=Q๕e_Fcji5RQ สาธคุรบั

 พระอาจารย์: เอ้า! ใครอยากไปนิพพานกับสมาชิก M.ก็ขอเชิญ  

แต่นิพพานเนื้อหาสัจธรรมไม่ยึดติดแห่งองค์พุทธะไม่มีไป-มา คือ ความ

ว่าง ท่านสอนให้วางให้หมด คิริมานนท์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือหาย หรือ     

สุขสบาย กใ็ห้วางให้หมด สญัญาสบิยี่สบิสามสบิหรอืทะศะบารม ี  กว็าง 

วาง วาง  วางแล้วว่าง ไม่อตัตา อนตัตาๆๆๆๆๆๆๆ วาง ว่าง นี่ จ้าๆ กว้างๆ 

วะออกไปนะ วะทิ้งวะออกคลายออก  นพิพานว่างๆ ไม่มไีป-มา  เอ้า อโหสิ

นะ ทุกจติวญิญาณมสี่วนบุญโดยทั่วกนั อโหสิๆ ๆสาธุโสนะ ขอความไม่ขดั 

ไม่ข้อง คาจงทั่วกนั

 สมาชกิ B สาธญุาตธิรรมผู้เจรญิ ไม่มซีะแล้วมนัจบ ไม่ต้อง

แสวงหาหรอืท�าความรู้จกั แค่ปล่อยมนัไปตามธรรมชาต ิ จะเอาอะไรหนกั

หนา แค่ปล่อยใจเราไป เบาๆๆแค่นี้เอง ไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาอะไรอกี

แล้ว แค่เข้าใจว่ามนัเป็นอย่างนั้นแบบนั้นอยู่อย่างนั้น แค่นี้กล็ไุด้โดย

ธรรมแล้ว พอแล้ว จบแล้ว สาธุ

 สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติวญิญาณ

จงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธุ

 สาธ ุขอบพระคณุเจ้าค่ะ ท่านพระอาจารย์ที่เมตตาชี้แนะ ขดัเกลา

ให้อยู่เนื่องๆ สาธ ุอโหสเิจ้าค่ะ
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 นพิพานไม่มทีี่ไป แค่ว่างๆ เราไม่จ�าเป็นต้องรู้จกัทางไปและเราก็

ไม่ต้องเดนิไป (ไม่ต้อง เหนื่อยเดนิ) แค่เรารู้จกัที่จะปล่อยวาง และคลาย

ออก แค่นี้เอง ความคลายออกได้เสยีแล้ว มนัท�าให้เราเบากายเบาใจ แต่

ไม่เบาด้วยปัญญา(วมิตุ)ิ

 สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติวญิญาณ

จงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุ สาธ ุ สาธนุพิพานไม่มตีวัตน เรา          

ไม่จ�าเป็นต้องไป shake hand-หรอืจบัมอื ท�าความรู้จกักบัสิ่งนี้เลย แค่

เรารู้จกัใจเรากพ็อ  ขนุเขาว่าหนกัแล้ว ใจที่ยดึไว้ถอืไว้ มนัหนกัยิ่งกว่า 

ค่อยๆปล่อยออกไปเบาๆ เพื่อประโยชน์สขุของตวัเองและผู้อื่น สาธสุาธ ุ

อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ จบทกุอย่าง ทกุชีวติทกุดวงจติวญิญาณจงมสี่วนร่วม

ในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธุ

 พระอาจารย์: ไม่ขดั(ไม่แย้ง)ไม่ข้อง(ใจ) ไม่คา(ใจ) สว่างไสว(วะๆ 

วะแล้ววะอกีๆๆๆๆๆ)จ้าๆ กว้างไกล ไม่มทีี่สุด ไม่มสีิ้นไม่มสีุด ไม่มี

ประมาณ สว่างไสวโพล่งโล่งจ้า ดุจตะวันส่องสว่างอยู่กลางหาว ฉะนั้น   

(จบทุกเส้นทาง นพิพาน ไม่ใช่สถานที่ ไม่มทีางเดนิ และไม่มคีนเดนิทาง  

ไม่ต้องไปรู้ไปเหน็ไปหานพิพานนะ นพิพานว่างๆ นพิพานหาเอาไม่ได้นะ  

ถ้าหาได้หามากี่ชาตแิล้ว เจอหรอืยงั อย่าวนนะ นพิพานรู้ไม่ได้ด้วยอายตนะ 

ใดๆ ถ้ารู้ได้ด้วยอายตนะ กไ็ม่หมด ผสัสะ เวทนา ตณัหา อุปาทาน ภพชาติ

ชรามรณโสกะฯ  โคตรเหง้าปัจจยาการอุบาทว์ ทั้ง ๑๒ ตวัมาครบ  ขอขมา

กรรมมากๆ อย่าวน สญัญาดบั

 เวทนาตณัหาดบั ท่านสอนคริมิานนท์อย่างนี้นะ ให้วางให้ทั้งหมด

รูปสญัญา นามสญัญา  วางให้หมดอตัตาขนัธ์ทั้งห้า  ให้จ้าๆ จงึจะวมิุติ

หลุดออกไปนะ อย่าจดจ้องจดจ่อเจตนากรรมนะ โพล่งวะให้หลุด หลุดน่ะ

เป็นหลุดขนัธวมิุตหิลุดแล้ว หลุดออกไปจากทางแล้วนะ
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 อย่ามุ่งหานพิพานนะ เคยปฏเิสธมรรคผลนพิพานมาในชาตกิ่อน 

เคยมุ่งหามุ่งหวงัตั้งเอามาด้วยตณัหาผดิต่อพุทธโอวาทแล้วนะ

 ตคีวามหมายในคริมิานนทสูตรตใีห้แตกนะ อย่ารบีกลนืเดี๋ยวตดิคอ  

ท่านไม่ได้บอกเลยว่าเจ้าจงเดนิไปทางนี้จะถงึนพิพาน นี่คนแปลด้วยทฏิฐิ

มจิฉาอย่าเชื่อนะ เอ้าอโหส ิ ๆๆ ทุกอย่างอโหส ิ สาธุดแีล้ว ไม่งั้นกไ็ม่รู้ว่า

หลง-ไม่หลงเป็นอย่างไร ขมากรรมมากๆ โสวนะ

 ไม่ต้องไปหานพิพานที่ไหนๆๆๆๆอกีแล้ว ตวัหาตวักรรมตณัหา   

อตัตาๆ เอาอตัตาไปหานพิพาน พุทธะท่านให้ไร้ไป ไร้ร่องรอย รอยกไ็ม่ม ี

เพราะอนตัตา ไร้อตัตา ไร้ทุกสรรพสิ่งสมมุต ิ ไม่ตดิสมมุตกิว็มิุต ิ ตดิ

บญัญตักิบ็งัปรมตัถ์ คนเรยีนมากรู้มากละวางยาก เพราะแบกหามเอามา

เยอะ จะทิ้งปล่อยละวางกย็าก เพราะเสยีดาย ให้ทิ้งให้หมดนะ วะออก วะ

ทิ้ง คลาย ทิ้งนะ ดอกบวับานร่วงหล่นโรยกลบีละอองเรณูเกสรไม่เหลอื   

ไม่เหลอืๆๆๆๆๆๆ อตัตา

 ทฏิฐคิวามคดิความเหน็เป็นตวัทุกข์ คดิเป็นมโนกรรม แล้วอย่า

กรรมซ้อนมโน มโนจงึไม่มกีรรม ไม่กรรมไม่เกดิ คอืหลุดด้วยจ้าๆ วะๆ วะ

แล้ววะอกีๆๆๆกว้างสุดไม่มปีระมาณ ไร้เขตขอบเขตแดนไร้ร่องรอยคดินกึ

ไป ไร้อตัตาตวัตนไปนะ เอ้าอโหสินะ ทุกอย่างอโหส ิทุกจติวญิญาณมสี่วน

แห่งบุญข้าฯทั่วกนั ขอความไม่ตดิขดัข้องคา  ความสว่างไสวในสจัธรรม

พระสมัมาจงมแีก่ท่าน ท.จงทั่วกนัเทอญฯ อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิโสวๆๆ

  ถ้ายงัมคีวามคดิความเหน็ มเีอากต็้องไปเกดิ เพื่อจะไปเอา ยงัมตีวั

มตีนกต็้องรกัษา ถ้าหมดอตัตาตวัตน กไ็ม่มอีะไรรกัษาอะไร เรยีกว่า ไม่

อะไรกบั อะไร ไม่สุดไปข้างไหน ไม่มทีี่จะไป หมดทาง หมดหนทางไปกนั

เถอะนะ(จ๊ะ ๆ จ้าๆ วะๆนะๆ) เอ้า สาธุ โสวแล้วนะ ทุกอย่างอโหส ิ ทุกจติ

วญิญาณ จงได้มส่ีวนบุญข้าฯ ทั่วกนัๆตลอดไปด้วเทอญฯ โสวๆๆๆโสวแล้ว
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  ไม่ได้ห้ามท�านะ บุญกุศลความดทีั้งหลายนี่ต้องท�า แต่ท�าปล่อยท�า

วางไง ท�าดอีย่าตดิยดึด ีท�าแล้วอย่าเอา ถ้าเอามนัต้องไปเกดิ เข้าใจ๋? 

 นี่สอนว่าอย่าวน วนวฏัฏะ วฏัฏะวน กเ็คยวนกนัมาแล้วมใิช่หรอื 

สวรรค์ชั้นไหน กเ็คยไปกนัมาแล้วทั้งนั้นนะ พุทธะบอก ในกมัมสูตรกมัม  

วภิงัคสูตร เคยไปสูงบ้างต�่าบ้าง มมีจิฉาทฏิฐผิดิต่อพุทธโอวาทพระธรรม

วนิยัต่ออรยิเจ้าสงฆ์ ต้องลงไปดดัสนัตานะใหม่ พอส�านกึขึ้นมาแก้ตวัใหม่ 

แล้วจะวนกนัอกีคนละกี่รอบ?

 ที่มาได้พบกนันี่กด็้วยบุญสมัพนัธ์พ่วงพนักนัมา แต่พบกนัแล้ว  

ถ้ามวีาสนาโอกาสเปิดให้ไม่ต้องรอช้านะ รบีจบๆไปเสยี อบายมนัไม่สบาย

นะ สวรรค์กไ็ม่สบายหรอกเดี๋ยวกต็้องตกสวรรค์จนได้ จ้าๆคลายๆไป 

อโหสกิรรมไปบ่อยๆ ล้างเมฆหมอกไป เดี๋ยวสว่างไสวไม่รู้ตวันะ อโหส ิ   

ไปทั้งวนันั่นแหละจ้าแล้ว เอ้า อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนบุญข้าฯ 

โสวนะ

 ทาน คอื การให้ ไม่ใช่ให้แล้วเอา ให้แล้วขอนั่นนี่ นี่เป็นตณัหา ถ้า

ทานงัปรสิุทธงัฯ นี่คลายออก ยิ่งถ้าให้เสยีสละสิ่งของที่หาได้ยากๆมากๆ   

ยิ่งคลายออกมากจนหมดจติหมดใจอตัตาตวัตนหมดเลย อนตัตาเลย ว่าง

เลย นพิพานเลย ที่นั่นเลย เดี๋ยวนั้นขณะนั้นเลย ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลย   

จบเลย เออ อ้าเอ้า สาธุ จบเลย ทุกชวีติจติวญิญาณให้จบเลยทุกชวีติ     

จติวญิญาณ โสวนะ โสวแล้ว จงทั่วกนั

 องค์พุทธะท่านสอนเป็นล�าดบั ม ี๓ คอื ทาน ศลี ภาวนา  ๓ ระดบั

นี้จุดจบคอื นพิพาน ว่างๆ เพราะปล่อยวางแล้ว                                           

 ด้วยสกัแต่ว่าพาหยิะ สกัแต่ว่าไปแล้ว

 ทนีี้ทรงสอน  ๕  ระดบั คอื อนุบุพกิกถา  ๕  ม ีทาน ศลี สวรรค์

(ยุคนั้นหรอืเดี๋ยวนี้กย็งัม ี คนสมยันั้นเป็นพราหมณ์ ต้องเอาสวรรค์ล่อ
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อ้อนวอนเทพศกัดิ์สทิธิ์) ระดบั ๔ นี่ท่านสอนโทษของสวรรค์ (สวรรค์กค็อื 

กามาวจรจติทั้งแปดดวง) คอืโทษของกาม (ทางทวาร ตา หูฯ นี่แหละ เหน็

ได้ยนิฯ เป็นชอบชงัไปหมด) และ ๕ สุดท้ายเนกขมัมะ (บวช หมายถงึ    

ละ ปล่อย วาง ให้ว่าง อยู่บ้านกบัครอบครวั ครวัมนัครอบอยู่ ว่างยาก ก็

โกนหวัเข้าป่านุ่งห่มเหลอืงบ้างขาวบ้าง คดิว่าตวัเองบวชแล้วสบายแล้ว แต่

ไม่ละไม่วางเลยนี่ จะว่าบวชได้ไหม?  อยู่ที่ไหนๆ ถ้าละได้วางได้ คอื บวช

แล้ว เป็นพระแล้ว เรยีกพระอรยิะบุคคล สี่คู่ แปดบุคคล)

 เรื่องศลี คอื วริตเีจตสกิในจติ ๓ ดวง แปลว่า วิรตั ิคอื ห้าม คอื 

ไม่ต้องไม่ตั้ง ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ไม่เอากรรมไปซ้อนลงมโน ก็

ไม่มมีโนกรรม กายกรรมวจกีรรมกเ็กดิไม่ได้ นี่วริตัไิปทั้งหมด เป็นศลี

ทั้งหมด 

 ส่วนภาวนา กไ็ม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกีเหมอืนกนั เพราะพุทธะ

ตรสัว่า ท�าเป็นกรรมไปเกดิ ไม่ท�าไม่เกดิ คอืจบ

 จบข่าวนพิพานส�าหรบัวนันี้ ขอความไม่ขดัไม่ข้องคาที่ตาที่ใจไหนๆ

กไ็ม่ต้องๆไปนะ(จ๊ะ)เอ้า อโหสโิสวแล้วนะ อโหสิ

 สรปุอกีที ที่สอนให้ วะๆกว้างๆตื่นๆโพลงโล่งจ้าๆ นี่ ครบหมดแล้ว

เรยีบร้อยโรงเรยีนพุทธะนะ ไม่ว่ามรรคกส็ามคัคคีรบแปดและวมิุตหิลุดไป

แล้ว   อนุบุพพกีถา๕ กอ็ยู่ในนี้ ได้บวชไปแล้ว เป็นพระไปแล้ว อรยิะไป

แล้ว ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมไปแล้ว   ท�าปลงท�าปล่อย ท�าวางไปแล้ว 

ว่างแล้ว หลุดวมิุตนิโิรธนพิพานไปแล้ว 

 นพิพานไม่ยากไม่ง่าย แต่ให้คลายออก คลายตวัรู้ตวัเหน็ ไม่ตดิใน

เหน็ในรู้ ตดัตวัรู้ กต็รสัรู้ ตามองค์พุทธะ นพิพานตามองค์พุทธะ ด้วยกนั

ทุกท่านเทอญฯ  เอ้า  โสวๆๆๆทุกชวีติจติวญิญาณ มสี่วนแห่งบุญข้าทั่ว

กนัๆ ทุกท่านเทอญฯ สาธุ โสวๆๆๆแล้ว        
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 สมาชกิ ธ. แชทภาพคนนอนกางแขน-ขาแผ่หราว่า “สบาย”

 พระอาจารย์: สบายกป็ล่อย อย่ายดึเอานะ เอ้าโสวแล้วนะ  อโหส!ิ

 มนัไม่มจีุดไหน? ไม่มใีครไปถงึไหน มนัไม่มทีางเดนิและไม่มใีคร

ใครเดนิ อนตัตา-มนัว่างเปล่า มนัของมนัเองๆๆ มนัจบของมนัเอง มนั    

ไม่ได้เริ่ม และมนักไ็ม่ได้จบ แต่มนัจบของมนัเองทุกขณะที่ลมหายใจเข้า

และออก

 มนัมใีนทุกคนทุกหนแห่ง ไม่ต้องไปหานพิพานที่ไหนอกีแล้ว จ้าๆ

ว่างๆกว้างๆ แล้วมนักจ็ะของมนัเอง 

 ดุจ “ตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาว ฉะนั้น” 

 เอ้าโสวนะ อโหส ิทุกอย่างอโหส ิมสี่วนบุญนี้ทั่วๆกนันะ สาธุโสวๆๆ

 จ้านี่! เคยบอกแล้ว ค�าว่า สว่างไสว หรอื light นี้ แปลว่า เบาๆ 

เยน็ๆ แต่กไ็ม่ใช่เอา!

 ...โสวแล้วนะ หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุโสวกบัธรรมะ ที่เธอ    

เหน็แล้ว จบแล้ว กจิอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มอีกี (แต่หน้าที่พระโพธสิตัว์ โปรด

สรรพสตัว์ของเธอทั้งหลายยงัมอียู่ ตราบเท่าที่ยงัมสีงัสารวฏั ตราบนั้น    

แต่กไ็ม่อะไรกบัอะไรไปนะ ขมากรรมต่อไปอุทศิบุญให้ไปทั่วทั้งจกัรวาลโลก

ธาตุ  ช่วยสรรพสตัว์สงัสารวฏัไปนะ  สาธุโสวแล้ว

 การจะปลดลอ็ครหสักรรม หมายถงึว่า ถอดรหสัอย่าให้กรรมเกดิ

ระเบดิขึ้น จะถอดรหสัอย่างไรจงึจะเซฟไม่ให้ภพชาตชิราฯเกดิขึ้น นั่น

หมายความว่าไม่มกีารกระท�ากรรมเกดิขึ้น

 แต่มนัเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมที่จะไม่เกดิมกีารกระท�า  เพยีงแค่คดิ

กเ็กดิกรรมแล้วใช่ไหม? คนเราคดิทั้งวนั ห้ามคดิห้ามไม่ได้ เพราะธรรมชาติ

ของจติย่อมคดิ จะห้ามไม่ให้จติคดิไม่ได้เลย

 แต่ทนีี้มนัมรีหสัอยู่ คอื ทรงตรสั “คดิกใ็ห้สกัแต่ว่า..ฯ ทรงตรสั  

อกี  เจตนาเป็นกรรมฯ (แปลกลบัความเสยีใหม่ได้ความว่า หากไม่เจตนา 
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กไ็ม่เป็นกรรมน่ะซ!ี  กใ็ห้ไร้ร่องรอยแห่งเจตนาไปเสยี เสยีด้วย สกัแต่ว่าฯ

ไปเสยี” 

 ตวัเจตนานี้มนัมพีี่น้องมนัมาด้วยอกีคอื ๑ มนสกิาร ๒ สญัญา  ๓ 

เวทนา  ๔ ชวีตินิทรยี์  ๕ เอกคัคตา (แช่ทรงตวัจดจ่อบรกิรรม)  ๖ ผสัสะ 

ตวักระทบตวัต่อเชื่อมเอามาชน เช่น รูปกระทบตาฯ เป็นต้น

 อุบายถอดรหสั คอืคุมตวัผสัสะที่กระทบชนให้ได้ โดยถอดชนวน

ที่ผสัสะ ออกมา โดย “สกัแต่ว่า ที่ทรงสอนพาหยิะ  และตวัเจตนากบั

มนสกิาร กถ็อดออกอกี คอืมนัไม่ท�างาน ไม่จดจ้อง เมนิๆเผนิๆ เลยออก

ไป ส่วนตวัเอกคัคตากถ็อดออกมาอกี ไม่ทรงแช่กบัอารมณ์ 

 ทนีี้ เอาสตติื่นรู้ปล่อยรู้วางมาก�ากบัไม่ให้เกดิฟุ้งซ่าน เมื่อสตมิา

ปัญญาเกดิ จะสกดตวัฟุ้งคดินกึ ระงบัตวัราคะ โทสะ โมหะตวัหลงไม่ให้

ระเบดิกรรมใหม่ขึ้นมาซ้อนลงมโน เมื่อมโนไม่มกีรรม กายวจกีรรมจะมมีา

แต่ไหน ศลี-สมาธ-ิปัญญา มนัครบและวมิุต ิ สกัแต่ว่าไปแล้ว นี่ปลดลอ็ค

กรรมใหม่ไม่ท�า (ท�าได้แต่ไร้เจตนาด้วยพระคาถา “สกัแต่ว่า”)

 ส่วนกรรมเก่าขอขมาให้กลายเป็นอโหสกิรรม ต้องขยนัขอขมา 

เพราะต่างกท็�ากนัมานบัภพชาตไิม่ถ้วน ทรงตรสัว่า “กรรมไม่ด�าไม่ขาว” 

ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม(คอืสิ้นการเกดิอกี)

 นพิพานไม่ยากไม่ง่าย แต่ไม่ใช่กรรม ไม่ใช่ท�า แต่ท�ากส็กัแต่ว่าท�า  

เช่นท�าบุญกุศลความดกีส็กัแต่ว่าไป ไม่ต้องเอาด ีท�าได้ไหมล่ะ?

 ไม่ยากไม่ง่าย แต่ให้คลายให้หลุด ให้วมิุตหิลุดจากกรรมกจ็บ เป็น

วมิุตกิรรม โสวนะ ทุกจติวญิญาณจงมสี่วนแห่งบุญข้าฯตลอดไป สาธุโสว

แล้วนะโสวๆๆ

 เคลด็ลบัสดุยอดที่ส�าคญัที่สดุ คอื ๑. ขยนัขอขมากรรม (ขอ      

ให้หลุดไม่ยดึตดิกนั)  ๒. มสีตติดัรู้ด้วยตื่นรู้จ้าๆ ทิ้งจ้าให้ได้ จ้าอย่างไร   

บอกไว้ในตอนต้นๆ  ๓. ขอขมากรรมบทเล็ก “อโหสิ” พูดให้ติดปากเป็น
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เนื้อเดียวกับชีวิตทั้งวัน  ๔.  ลดตัวเจตนาจริงจังการดันเข้าใส่ชีวิตอยาก

ได้ใคร่ดีรวยสวยเด่นดงัสมบตัพิสัถานช่วยอะไรไม่ได้ เดี๋ยวกจ็ะจากมนัไป

แล้ว ๕ มเีมตตาการุณย์เกื้อกูลสงัสารวฏัต่อทุกชวีติจติวญิญาณอย่างไม่มี

ประมาณ นี้เป็นตวัคลาย คลายมากกห็ลุดวมิุตเิรว็ คลายความเหนยีวแน่น

ในตวัตนออกกว้างๆ  

 เอ้าอโหส ิทุกอย่างอโหส ิโสวนะ ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนั

 สมาชกิ B การสนทนาธรรมโดยปกต ิ มถีามตอบ มถีกูผดิเป็น

เรื่องธรรมดา เราควรปล่อยวาง อย่าจ้อง อย่าเพ่งโทษ แต่เราควรจะมองว่า

เราได้ประโยชน์อะไรจากการถามตอบข้อธรรมะในแต่ละครั้ง พยามมอง

ให้เหน็ตรงนี้ เพราะแต่ละครั้งครบูาอาจารย์ท่านจะเมตตาให้ข้อธรรมะที่

ถกูที่ควร ชี้แนะ และขดัเกลา จติใจเราให้ใสให้สว่างขึ้น ญาตธิรรมบาง

ท่านได้สต ิ บางท่านได้ปัญญา บางท่านกส็ามารถบรรลธุรรมได้จากการ

อ่าน สิ่งเหล่านี้คอื”เมตตาธรรม”ที่เพื่อนมนษุย์พงึมตี่อกนั เราควรอยู่ร่วม

กนัด้วยความเข้าใจ มเีมตตาจติที่ดใีห้กนั เราไม่ควรละเมดิล่วงเกนิผู้อื่น

ให้เกดิเป็นกรรม ให้เราหมั่นอโหสใิห้กนัอยู่เนอืงๆจะดกีว่า การอโหสเิป็น

สิ่งที่ดสี�าหรบัผู้ให้และผู้รบั เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่ต้องเสยีทรพัย์ แต่

กลบัจะได้เพิ่ม และทรพัย์ที่เราจะได้เพิ่มคอื “อรยิทรพัย์” เป็นทรพัย์อนั

ประเสรฐิ ประเมนิค่าหามไิด้ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสิ

 สมาชกิ ช จ้า มคีวามหมายไหมคะ?

 สมาชกิ B  ไม่มคี่ะ ปล่อยให้มนัจ้าๆๆๆไปอย่างนั้นแหละค่ะ  เป็น

ปัจจตงั ปล่อยไปเรื่อยๆกจ็ะเข้าใจได้เองนะคะจ้า ไม่มตีวัตน ไม่มคีวาม

หมาย ไร้ร่องรอย ไม่มขีอบเขตค่ะ

 สมาชกิ ช จ้า คงมคีวามหมายดีๆ  กศุลขออนโุมทนาบญุสาธุ

 สาธ ุ  สาธคุ่ะขออโหสกิรรม อโหส ิ  อโหสถิ้าล่วงเกนิประมาท

พลาดพลั้งทั้งวจกีรรม มโนกรรม กายกรรมทั้งเจตนาและไม่เจตนา
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ทั้งหมดผ่านมาทกุภพชาตแิละก่อนหน้านี้สาธ ุ  ขอบคณุส�านกึรู้คณุครบูา

อาจารย์ทกุท่านทางโลกทางธรรม

 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติ

วญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธ ุ   อรยิสจั๔

 สมาชกิ ช ส�านกึรู้คณุกลัยาณมติรที่ดทีกุท่านในชวีติ และขอบคณุ

ส�านกึรู้คณุในพระธรรมแท้ค่ะ  ขอบคณุส�านกึรู้คณุธรรมทานข่าวดทีกุ

ข่าวสารทกุการแบ่งปันจากจติที่ผ่องใสนะค่ะแสงสว่างเจดิจ้า  สว่างกลาง

วนัจ้า กลางคนืมดีวงดาวเปล่งประกายในยามมดืสว่างจ้า

 สมาชกิ ช  สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวง

จติวญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุ สาธ ุ สาธขุอบคณุพระ

อาจารย์ และขอบคณุกลัยาณมติรดมีงคลชวีติ ขอบคณุการอโหสบิ่อยๆ 

และจ้าบ่อยๆ เข้าใจอรยิสจัจ้า สาธ ุ อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ จบทกุอย่าง ทกุ

ชวีติทกุดวงจติวญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธุ

 สมาชกิ B ขอความพ้นทกุข์จงบงัเกดิแด่ท่านทั้งหลายด้วยเทดิ 

สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสิ

  พระสจัธรรม นพิพาน-ว่างๆ ตั้งแต่ ๒ สงิหา มาถงึวนันี้ ๙ กนัยา 

น่าจะพอเพยีงพอให้สตใิห้ปัญญา พอจะเป็นจะประโยชน์แก่สงัสารวฏั   

สมควรรวมเล่มได้อ่านได้กลั่นกรองกนัทั่วไป  ท่านใด มสีตปิัญญาจติอาสา

ในธรรมทานพมิพ์แจก จะรบัไปด�าเนนิการ กข็ออนุโมทนา จบเพยีงนี้พอ

เหมาะพอสม ไม่สั้นไม่ยาวเกนิไป จบนะ จบทุกลมหายใจเข้าและออก    

จบทุกเส้นทาง จบทุกโลก จงมแีก่ท่าน ท. จงทั่วๆกนั ขอความไม่ตดิ       

ไม่ขดัไม่ข้องไม่คา สว่างไสวในสจัธรรมพระสมัมาจงทั่วกนั ขอทุกชวีติ    

จติวญิญาณจงได้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธุ

โสวๆๆๆ
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 สมาชกิ ช  **คตธิรรม**

     “คนชั่วท�าชั่วได้ง่าย และ ตดิใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ด ี

     คนด ีท�าดไีด้ง่าย และตดิใจกลายเป็นคนรกัธรรมตลอดไป”

 :-พระอาจารย์มั่น ภรูทิตัโต      ๙ กนัยายน ๒๕๕๘

     พระอาจารย์: คนไม่มดีชีั่วนะ ไม่เทพ-ไม่มาร มแีต่หลงโมหะ 

เนื้อหาพระสจัธรรม นพิพานไม่ดไีม่ชั่ว แต่พ้นหลุดจากด-ีชั่ว นั่นสมมุต ิ  

ให้หลุดเลย คลายออกเลย ถ้ายงัแบ่งแยก คต(ิชอบ) อคต ิ (ชงัโทมนสั)    

นั่นไม่ท่ามกลางแล้ว สกัแต่ว่าไปนะ เอ้าอโหส!ิ

     วบิากกรรม มทีั้งกุศล และอกุศล ท�าอะไรกต็้องไปเกดิอนันั้น     

ยดึไม่ได้ทั้งสองอย่าง  ปล่อยลูกเดยีว ดกีใ็ห้ปล่อยอย่ายดึ ยดึแล้วทุกข์

ทนัท ีเพราะนั่นเข้าไปขดัไปข้องคาแล้วทุกข์แล้ว ปล่อยจ้าๆ วะๆ ทิ้ง คลาย

ทิ้งเลยนะ เอ้า โสวแล้วนะ

 สมาชกิ ช  โสว แปลว่าไรค่ะท่าน

     โสวนี้ มพีลานุภาพแห่งความส�าเรจ็ยิ่งกว่าสาธุ พระโพธสิตัว์ท่าน

ตื่นจ้าสว่างแล้วเท่านั้นที่ใช้ ปุถุชนใช้โสวอย่างไรไม่มกี�าลงั จนกว่าจะได้

คลายกรรมแล้ว

 ฟังธรรมกนัมาตั้งแต่ต้น หากใครกระทบกระทั่งกระเทอืน ปฏฆิะ

ปฏเิสธ หรอืความรู้สกึนกึคดิช่วงหนึ่งช่วงใดได้ใช้คตอิคตโิมหทฏิฐหิลง     

วพิากวจิยัวจิารหรอืขดัแย้งต่อพระสจัธรรม ให้ระลกึนมิติเหน็องค์พุทธะ 

พระอริยเจ้าอริยสงฆ์องค์อรหันต์อริยบุคคลท่านนั้นๆแล้วขอขมากรรมเสีย 

ไม่ต้องไปขอขมาที่ตวัท่านหรอก นมิติด้วยจติจ้าๆกถ็งึกนัแล้ว เอ้า และท่าน

ใดบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดวงจติวญิญาณใด ที่ได้เคยประมาทล่วงเกนิแก่กนั

และกนัไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระท�าหรอืเป็นผู้เข้าไปกระท�าจนเกดิเป็น

หนี้กรรมทุกภพชาตพิุทธนัดร ขอองค์พุทธมหาพุทธจงได้โปรดเมตตาเป็น

ประธานยกโทษ ขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลทุกๆกรณกีรรม จงอโหสกิรรม
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แก่กนัและกนั และหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทุกจติวญิาณ ขออโหสกิรรม

และให้อโหสกิรรมแก่กนัและกนั ให้กรรมทั้งหมดทั้งมวล จงเป็นวมิุตกิรรม

และอโหสกิรรมตั้งแต่บดันี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญฯ อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่าง

อโหส ิ ทุกจติวญิญาณพงึได้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนัๆตลอดไปด้วย

เทอญฯ สาธุโสวแล้ว โสวๆๆ

 จ้าๆนี่ ไร้ร่องรอย ไร้ทั้งเป้าและที่หมายกไ็ม่มหีมาย ไม่มุ่งไม่หมาย 

ไม่มุ่งไม่หวงัตั้งเอามา ไม่อะไรกบัอะไรอกีแล้ว มนัจบทนัทเีลยนะที่จ้าๆ นี่ 

อตัตา หลุดตวัล่อนจ้อนเลยนะ แม้แต่ตวัตนกไ็ม่มอีกี มนัอนตัตาไปแล้ว  

 แล้วยงัจะเอาอะไรอกี? ถ้าเอาเป้าเอามุ่งหมายกไ็ปเกดิอกีแล้ว อย่าง

นี้เอาจ้าๆไม่เอาหรอื เอาชนดิเอาให้หมดอตัตาตวัตนน่ะ อย่าให้มนีะตวัตนนะ 

มมีนัทุกข์ไม่จบไม่สิ้น สุขกง็ั้นๆ เดี๋ยวทุกข์เครยีดร้องไห้ร้อนรนอกีแล้ว!

 เอาน�้าตาเยน็ๆเบาๆไร้ๆดกีว่าไหม เมื่อวานนี้ใครเอ่ยน�้าตาเยน็ๆ

ไหลอาบแก้ม วะๆไปนะ ปีตกิอ็ย่าเอานะ เอ้าโสวนะ!

 เรื่องของความสุข เดี๋ยวนี้ที่ไหนๆกโ็ลกยีะนะ เวทนาอนจิจา เคย

ได้ยนินะ สุขทุกขเวทนา มนัเที่ยงหรอื?  อุเบกขากเ็วทนาอนจิจาอกี(เอกคัค

ตาเจตสกิในจติ เป็นอุเบกขาองค์ฌานไปเกดิพรหมอนัต�่า ตวัแช่ทรง ตรง

กนัข้ามกบัจ้าๆ)

 สขุทกุข์ให้ปล่อยลกูเดยีว อนจิจา-มนัยดึไม่ตดิ ถ้าไม่ปล่อยทกุข์แน่  

 คนที่พูดเอาความสุขนี่ยดึแล้ว เขาไม่เหน็สจัธรรม ว่าสุขทุกขเวทนา 

มนัชั่วคราว มนัเป็นวบิาก มนัมาแล้วกต็้องพลดักนัไป ไม่ยั่งยนื จงึไม่ให้ยดึ 

เจ้าตวัยดึ คอื อวชิชา ตณัหาอุปาทานนี่โคตรเหง้าปัจจยาการ ๑๒ ตวัมา

ครบ

 เนื้อหาพระอรยิะ ทรงตรสัรู้ อรยิสจัสี่ มแีต่ทุกข์ สุขไม่ม ีที่โลกยีะ

ปุถุชนแปลว่าคนที่หนาแน่นตดิยดึตวัตนตณัหาอุปาทาน กจ็ะมรีาคาราคะ  
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ตรีาคาความเหน็ว่า นี่นะคอืความสุขของฉนั นี่กเ็กดิขึ้นเพราะมเีหตุแห่ง

ทุกข์คอืตวัสมุทยั คอืเจ้าตวัตณัหาเป็นเหตุให้ราคาแก่มนัว่านี่นะเป็นความ

สุขของฉนั ทนีี้ไอ้เจ้าตวัสุขนี่ทรงตรสัว่ามนัเป็น “เวทนา” อยู่ใน “ปัจจยาการ 

๑๒ ประการ”

 อยู่ในวฏัฏะตวัวนตวัเกดิ เป็นตวั อวชิชา (โมหะตวัหลง) ตวัเจตนา 

วญิญาณ นามรูปอายตนะ ผสัสะ เวทนา ตญัหาอุปาทาน ภพชาตชิรามรณะ

โสกะฯ เกดิขึ้นพรบึเดยีวพร้อมทนัทเีรว็มากดุจไม่ถงึลดันิ้ว

 พุทธะ ท่านเข้าไปเหน็แจ้งตรงนี้ อ๋อ! ถ้าตดัตวัโมหะอวชิชาตวัหลง

เสยีตวัเดยีวที่เป็นหวัโจกหวัขบวน อ้ายตวัท้ายๆขบวนอยู่ไม่ได้พงัครนืเลย 

จ้าเลย!

 นี่ท่านตรสัรู้ตรงที่ตดัเหตุยุตติวัตณัหาหรอืโมหอวชิชา!

 ทรงตรสั “ธรรมใดเกดิแต่เหตุ ทรงตรสัเหตุ และความดบัเหตุมี

ปรกตติรสัสอนอย่างนี้เป็นอนัมากๆๆๆๆๆๆๆ”

 ท่านสอนเท่านี้นะ เรื่องตรสัรู้ คอื อย่าไปยดึตดิตวัรู้(ตวัรู้ คอื 

วญิญาณนามรูปอายตนะผสัสะ)คอือย่ายดึตดิเวทนา สุขทุกขเวทนา อย่า

ยดึตดิ ปล่อยวางลง แม้อุเบกขาเวทนา (ไปนั่งสมาธกิ่อนนอนหลงันอนนี่

พุทธะไม่ได้สอนนะ ท่านมแีต่ว่าไปเรยีนสมาบตัแิปดมากไ็ม่ตรสัรู้ อาจารย์

สององค์ที่สอนกไ็ม่ตรสัรู้ ฤาษชีไีพรชฎลิมากมายก่อนพุทธกาล ปฏบิตัเิอา

เป็นเอาตาย ไม่มีใครตรัสรู้ นี่ท่านบอกอย่างนี้ อย่าติดยึด มันอนิจจัง       

ทุกขงัอนตัตา มนัยดึไม่อยู่!)

 พงึเหน็สุขโดยความเป็นทุกข์ พงึเหน็ทุกข์โดยความเป็นลูกศรเสยีบ 

แทง พงึเหน็อุเบกขาเวทนา เป็นของไม่เที่ยง(ไม่ยั่งยนื มนัชั่วคราว วบิากสุข

ทุกข์กช็ั่วคราวยดึไม่ได้อย่ายดึอย่าเอา สุขกอ็ย่าเอา ถ้าเอากต็ณัหาจดั!)

 ขอความปล่อย ความวาง วะๆ ว่างๆ กว้างๆ ไกลๆ ไร้ร่องไร้รอย    

ไร้เขตไร้แดน ไร้เจริญไร้เสื่อมไปนะ นิพพานว่างๆ ว่างแล้วจากเจริญ       
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ไม่เจรญิ เจรญิกช็่าง-ความว่างๆ ไม่เจรญิกช็่าง

 ไม่รู้จะเอาไปท�าไม? มนัไม่มอีะไรไปหาไปรบัไปเอาอะไร

 ตะวนัส่องแสงจ้า ใครจะรบัแสงไม่รบัแสง “กช็่าง” ตะวนักไ็ม่เดอืด

ร้อน no interest หมายความอนัเดยีวกนั กบัค�าว่า never mind กบัค�า

ว่า don’t worry ช่างๆไป ปล่อยออกไป วาง ปล่อยออกไป to let ago  

กบั pass awayแปลว่าจบหรอืตายแล้วกไ็ด้ จติมนัตายด้านกไ็ด้ มนัไม่มี

ความเหน็ ความหมายอะไร มนัไม่รู้จะท�าอะไรอกี เพราะมนัรู้ว่าเจรญิ หรอื

ไม่เจรญิ ไม่เป็นประโยชน์อะไรกบัใคร แม้มนัจะเหน็พุทธภาวะพระนพิพาน 

กไ็ม่มปีระโยชน์ใดๆกบัมนั เอ้า อโหส ิโสวนะ

 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติ

วญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธุ

 (เพื่อนสมาชกิโพสต์ข้อความ : สี่คนหาม สามคนแห่ สองคนนั่ง

แคร่  หนึ่งคนพาไป ฯ)  

     ขออนุโมทนา เพื่อนสมาชกิ ที่กรุณาแชร์ธรรมมาเป็นทาน 

 สี่คนหามคนแห่นี่ เรากแ็ห่กห็ามกนัมาไม่รู้กี่ภพชาต ิ จนเป็นอเนก

ชาตมิใิช่หนึ่ง นบัไม่ได้ ไม่รู้ว่าชาตทิี่หนึ่งอยู่ที่ไหน? และจะไปสิ้นสุด        

อยู่ที่ไหน???  “ชวีติน่าจะมอีะไรที่มากไปกว่านี้ฯ” คอืให้จบเสยีท ี จบทั้ง 

ชวีติธาตุขนัธ์กายจติและความมคีวามเป็นอะไรๆกจ็บ “มอีะไรให้สกัแต่ว่า 

เหมอืนไม่ม”ี ให้มเีหมอืนไม่มนีั่นแหละจบ

 ไม่มไีปและไม่มมีา เรยีกว่าจบ ไม่เริ่มไม่จบ แต่ให้จบทนัท ี จบ

เหมอืนไม่จบ เพราะจบกส็กัแต่ว่าจบ ไร้ร่องรอย ไร้เจตนาสงัขารธาตุขนัธ์

อตัตาตวัตน ทฏิฐคิวามคดิเหน็ความหมายใดๆกไ็ร้ๆไป(จ้าๆวะๆ ไป) ก็

เพราะความที่มนัยดึอะไรๆเอาไว้ไม่ได้ 

 อนจิจงั มนัพร้อมสลายคลายตวัมนัเองตลอดเวลาอยู่แล้ว เราไม่
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คลายมัน มันก็ต้องคลายเรา เราไม่ปล่อยเข้าไปยึดมัน มันก็ไม่ให้ยึด   

เพราะอนจิจงัมนัชั่วคราว อย่าเข้าใจผดิว่ายั่งยนื ธาตุขนัธ์ชั่วคราว 

 สตขินัธ์ปัญญาขนัธ์กช็ั่วคราว ใช้กส็กัแต่ว่าไป ใช้แล้วกใ็ห้ปล่อยให้

วาง ถ้าไม่ปล่อยไม่วาง ไปขดัแย้งกบัอนจิจงั กท็ุกขงัทนัท ี เพราะเหตุที่มนั

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์นี้แหละ มนัเอาอตัตาเข้าไปท�าหรอืบงการบญัชาดงัใจ

ปรารถนาไม่ได้ มนัจงึอนตัตา

 กฎพระไตรลกัษณะทั้งสามนี้ ถ้าเข้าไปขดัแย้งมนัปฏฆิะปฏเิสธมนั 

เท่ากบัปฏเิสธธรรม ไม่เหน็ธรรม ไม่ปล่อยมนักไ็ม่ลุล่วงธรรม จงึยดึไม่ได้ 

ต้องปล่อย ปล่อยเลย อย่าปล่อยเพราะจ�านนแล้วจงึปล่อย

 ให้ปล่อยทนัท ี ของร้อนทั้งนั้น อาทติตปรยิายสูตรว่าด้วยอายตนะ

ของร้อน ธาตุขนัธ์กายจติเป็นของร้อน สตปิัญญากย็งัเป็นของร้อนอยู่ถ้าใช้

แล้วไม่ปล่อยไม่วาง 

 ไม่ต้องมอีะไรๆกจ็ะไม่มอีะไรให้ต้องร้อน มอีะไรกท็ุกข์ร้อนเพราะ

อนันั้น

 สตติวัรู้แม้จะเป็นสมัมาฝ่ายกุศลโสภณะดงีามกต็าม   แต่นพิพาน

นี่พ้นนอกเหนอืธาตุขนัธ์ไปแล้ว นอกดเีหนอืชั่ว นอกชอบเหนอืชงัไปแล้ว   

ไม่อภชิฌาชอบไม่โทมนสัชงัเสยีแล้ว  ไม่อะไรกบัอะไรแล้ว

 “นพิพานหลดุพ้นแล้วจากสตติวัรู้”

 นพิพานไม่ยากไม่ง่าย แต่ให้คลายจติออก ปล่อยออก วางลงปลง

ได้กค็ลายร้อน  นโิรธดบั นพิพานเยน็ สุญญตา-ว่าง วมิุตหิลุดพ้นการเกดิ

เป็นขนัธวมิุตไิปแล้ว ไม่เกดิอกีแล้วไม่ทุกข์อกีต่อไปแล้ว

 ชวีติน่าจะมอีะไรที่มากไปกว่าการวนเกดิวนดบั จบคอืไม่เกดิไม่ดบั 

จ้าอยู่อย่างไม่มกีลางวนักลางคนื เป็นอกาล อกาลโิก ไม่มกีาลเวลา จ้าๆ

วะๆออกไปไกลๆ ไร้ร่องรอยคดินกึ ไร้เจตนากรรมไปแล้ว
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 จบอยู่ทุกขณะเวลานาททีี่ถูกอารมณ์ทั้งหก รูป เสยีง ฯลฯ กระทบ 

ตา หูฯ กระทบ กไ็ม่กระทั่งกระเทอืนใดๆ ไม่มอีตัตาตวัตนให้กระทบอะไร

กบัใคร  จบทนัท ีถ้าเริ่มกไ็ม่จบนะ

 ถ้ายงัมทีางให้เดนิทาง กย็ังมตีวัตนไปเดนินะ เอ้า โสวนะ ทุกอย่าง

อโหส ิทุกจติวญิญาณมสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนัๆตลอดไปนะ โสวๆๆๆ

 ขอความไม่ตดิไม่ขดัไม่ข้องไม่คา จงมโีดยทั่วกนั  เพื่อนสมาชกิ ท. 

ท่านที่ยงัตดิ(ยดึอุปาทาโน)นั่งสมาธ ิ จดจ่อบรกิรรมตบะตะแบกฌานญาณ

ชอบตดิแช่ทรงอุเบกขาเอกคัคตารมณ์ ชอบกดข่มหนิทบัหญ้า พระอาจารย์

เคยผ่านมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน ถงึขั้นปิดวาจา เพราะได้รบัการสอนมา

อย่างนี้ คนสอนไม่นพิพานมาก่อน ท�าตามๆกนัมา ทั้งๆที่ศกึษาประวตัอิงค์

พุทธะมาว่า ฌานสมาบตัแิปดไม่ใช่ทางตรสัรู้! 

 ต่อมาได้เขยีนเล่ม ๑๔ ตอนกรรมฐานลมืตา เมื่อปี ๒๕๕๒ ไป

เขยีนที่เชยีงใหม่จงึกลบัมาบวช เคยแนะน�าอกีว่า ให้ยกห้องพระมาไว้ที่ใจ 

บรกิรรมท�าสมาธทิั้งวนั (เคยไปฝึกยนืสมาธมิาแล้วที่เพชรบรุ ี เอ! น่าจะมี

นอนสมาธไิด้นะ ไปอ่านศลีสตูร ว่า “นอนตื่นอยู่ สบายดฯี สยายสัส ชาครั

สสฯมคี�าว่าตื่นด้วยฯ”) 

 ต่อมาเลยเลกิไปเอง หนัมาเจรญิสตเิอกายนมรรคสตปิัฏฐานสี่

อย่างทางสายเอก กต็ดิสตอิกี!

 “ดจูติ” กเ็คย “อะไรก�าลงัปรากฏ” นี่กเ็คย หลงเจรญิสตจิ�าแนก

แจกรปูนามกเ็คย 

 ครั้นพอมาพบหลวงพ่อใหญ่ฯในป่าตอนธดุงค์ ตอนออกพรรษา

สามแล้วจงึเลกิหมดเลย เรื่องสตสิตงันี่เลกิเลย นบัว่ามอีธวิาสนากบัองค์

ท่านเคยเกื้อกลูอปุถมัภ์เป็นครบูากนัแต่อดตีชาติ

 “ถ้าหากท่านยังนั่งเดินสมาธิอยู่ ตัวนี้ติดปีติสุขในองค์ฌาน ให้    

ขอประกาศสละ–ประกาศถอนความมุ่งหวังตั้งเอามาในตบะฌานญาณ   
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หวงัเอามรรคผลนพิพานมาก่อน (เคยปฏบิตัฤิาษชีไีพรดาบสมาก่อน) แล้ว 

ไปอ่าน “สมาธไิม่ยากไม่ง่าย” เขยีนไว้เล่ม๒๐ หน้า๒๗ เรยีกว่าสมาธวิมิุต ิ

หรอืสมาธหิลุด (พ้นการเกดิ) กเ็รยีก มอียู่ในคนทุกหนแห่งแต่ไม่รู้จกัมนั  

 เอ้า อโหส ิ ทุกอย่าง อโหส ิ ทุกจติวญิญาณ มนุษย์ อมนุษย์ ท. 

ภาคทพิย์ภาค หยาบ ท. จงได้มสี่วนบุญข้าฯโดยทั่วกนั โสวๆๆ

 ทุกข์อนัเกดิจากตณัหาความอยากนี่ มนัไม่มพีษิสงอะไร อย่าไป 

ให้ค่าราคาค่างวดอะไรกับมัน ไอ้ขี้เล็บ แค่เมินเผินไป(สักแต่ว่า) ช่างไป 

ปล่อยๆๆๆๆๆ”

 อย่าเอาอตัตาไปรบฆ่าฟันมนันะ ปล่อยให้ไร้อตัตาตวัท�า ปล่อย

แบบไม่ปล่อย ไม่ซ้ายไม่ขวา ไม่สูงไม่ต�่า “แต่ให้ท่ามกลาง” ไม่เลอืกข้างไหน 

ไม่ตรงอะไรออกไป จ้าๆวะๆออกไป ยิ่งวะอกีๆๆๆๆๆๆๆๆ ยิ่งไร้  (โอ้! “ เบิ้ดค�า 

ซเิว้า?” อโหสิๆ ๆๆๆ) ไม่รู้จกัพูดแล้ว!

 นพิพานไม่ใช่สภาวะ รูปร่าง ไม่ใช่ธาตุ ขนัธ์ ไม่ใช่วญิญาณขนัธ์

นามรูป ไม่ใช่อตัตา-เจตนา ไม่ใช่กรรม และไม่ใช่ธรรม 

 แต่นพิพานนอกเหนอืธรรม-เหนอืกรรม-เหนอืธาตุ!

 นพิพาน โพล่งโล่งจ้าเป็นอกาล ไม่มกีลางวนักลางคนืทุกหนแห่งทุก

ที่ทั่วทุกตวัตน ปภสัสรงั จติตงัฯ อนตัตาจติเขาปภสัสรผ่องใสมอียู่แล้ว      

แต่เดมิ 

 แต่มนุษย์(ขี้เหม็นเอาตัณหาไปเคี่ยวเข็ญอนัตตาจิตที่เคยผ่องใสอยู่

แล้วแต่เดมิจนขุ่นมวั) ผู้เรยีกตวัเองว่ามใีจสูง กลบัไปสร้างกรรมให้ใจสูง

บ้างต�่าบ้าง อนตัตาจติเดมิจงึเศร้าหมอง เพราะ เหน็ ได้ยนิฯคราใด เอาชอบ

เอาชงัเข้าไปใส่ไปซ่อนไว้ที่ในจติ

 องค์พุทธะจึงสอน(พาหิยะผู้ฟังแล้วตรัสรู้ที่ข้างทางบิณฑบาต)ว่า 

เหน็ ได้ยนิฯ ให้สกัแต่ว่า รบัรู้รบัทราบกใ็ห้สกัแต่ว่าฯลฯ 
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 คอื ให้เผนิๆไป เสยี อย่าไปจดจ่อจรงิจงัตั้งต้อง (ลดตวัเจตนา

จรงิจงัลง) เหน็คนให้เลยคน เหน็ภูเขาต้นไม้ ให้เลยๆสิ่งที่เหน็ไปเสยี 

 นี่เรยีกว่าสกัแต่ว่าแล้ว เรยีกว่า  จบแล้ว ตรสัรู้แล้ว ตรสัรู้ คอื ตดั

ซะตวัรู้น่ะตดัซะ หรอืไม่ตดิในรู้ ตวัรู้วญิญาณขนัธ์นามรูปกไ็ม่ตดิไม่ยดึ  

มนักห็ลุด หลุดวมิุตหิลุดพ้นออกไป จากการเกดิ

 นพิพานอยู่เองแล้ว ของมนัเองอยู่แล้ว จ้าๆวะๆของมนัเองอยู่แล้ว

ทุกเวลานาท ี

 แต่มนุษย์ใจสูงบ้างต�่าบ้าง ไม่ยอมคลายออก เอาแต่จะขนัเกลยีว

(นกัประพนัธ์เขาเขยีนว่า “เกลยีวสวาท” ของนกัหลงประโลมโลกโลกยี์) 

ตณัหามนัขนัเชนาะ ผูกมดัรดัเอาไว้ นี่พุทธะเรยีกสงัโยชน์ผูกมดัไว้กบั 

วฏัฏะ  มดัหย่อนๆแต่แก้ออกยากเพราะมองไม่เหน็  

 จงึหาหนทางเพื่อจะแก้    พอพบทางมคีนบอกทาง  กต็้องเดนิทาง

ละซคีราวนี้!

 องค์พุทธท่านสอนค�าเดยีวจบ พาหยิะจ้าเลยสว่างไสวเลย คนไม่จ้า

ไม่สว่างนี่เพราะเอาอตัตาไปท�าอนตัตาจติ ไปขย�าขยี้จนมดืมดิปิดบงัแสง

สว่างปัญญาส่องไม่ถงึ จงึให้ขอขมาล้างกรรมเก่าด้วยเอาบุญทพิย์ชดใช้ให้

เจ้ากรรมเจ้าเวรเขาไป!

 อะไรเอ่ย? ไม่มผีู้ให้ก�าเนดิ มนัไม่เคยเกดิและมนักไ็ม่เคยดบั   

ไม่มใีครสรรสร้างมนั มนัท่องไปในสงัสารวฏั แต่ไม่มอีะไรท�าอะไรมนัได้... 

อะไรเอ่ย?

 สมาชกิ B มนัไม่มตีวัตน ความไม่มเีจ้าค่ะ ไม่สามารถให้ค�าจ�ากดั

ความกบัมนัได้ค่ะ เพราะมนัไม่มเีจ้าค่ะ มนัไม่มอียู่ในมนัเจ้าค่ะ มนัสว่าง

เจ้าค่ะ

 ท�าไมหนอสตัว์โลก ได้ยนิค�าๆเดยีวกนั เช่นค�าว่า”สกัแต่ว่าฯ แต่

เข้าใจความหมายแตกต่างกนั อะไรเอ่ย?



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

114

 สมาชกิ B สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเจ้าค่ะ กรรมจ�าแนกสตัว์

เจ้าค่ะบางคนมหีไูว้แล้วยดึ บางคนมหีไูว้สกัแต่ว่าม ี มนัไม่เที่ยงเจ้าค่ะ 

ทกุข์ อนจิจงั อนตัตา เจ้า เพราะว่าเป็นกรรมและไม่เที่ยง จงึท�าให้ใคร    

กะใคร ไม่เหมอืนใคร 

 สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติวญิญาณ

จงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุ สาธ ุ สาธุขอแผ่บญุนี้ไปให้ไพศาล 

ทั้วจกัาวาล อนนัตจกัวาล ขอทกุชวีติ ทกุดวงจติวญิญาณ จงมสี่วนร่วม  

ในบญุแห่งข้าฯด้วยเทดิ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสิ

 พระพทุธองค์ทรงน�าแสงสว่างแด่สตัว์โลกทั้งหลาย แต่ที่เหลอืก ็

“สดุแต่ใจใครจะไขว่คว้า” สกัแต่ว่ากนัไปเจ้าค่ะถกูผดิไม่ล่วงเกนิกนั สกัแต่ 

ว่า “กรรมใครกก็รรมใคร”  ปล่อยไปเบาๆเจ้าค่ะ

   นพิพาน ว่างๆไม่อะไรกบัอะไร นี่คอื ไม่อภชิฌา(รกั) ไม่โทมนสั 

(ชงั)ค ในมหาสตปิัฏฐานสูตร  คอื ให้นอกรกัเหนอืชงั นี่เรยีกว่ามนัสกัแต่ว่า

แล้ว

 นพิพาน ไม่ใช่ทางสายกลาง แต่นพิพาน คอื “ท่ามกลาง” หมายเอา

ว่า ท่ามกลางไม่ตรงอะไรไป(เลยๆเผนิๆไป)

 นิพพานไม่เลือกอะไร(ทั้งรักชังก็ไม่เลือก สงบไม่สงบก็ไม่เลือก 

อย่าไปนั่ง

 เลอืกเอาความสงบ ไม่เอาความไม่สงบ ท่ามกลาง คอืไม่ฝืน (อตั

กลิลมถานุโยค ทรมานตน) ไม่ไหลตาม (กามสุขลัลกิานุโยค เพลดิเพลนิ 

ในกามรูป เสยีงฯ) 

 ท่ามกลาง คอืไม่วพิากวจิาร ไม่ตดัสนิใครดหีรอืชั่วให้ท่ามกลาง 

คอืวางเฉยอุเบกขาสุญญตาไร้ตวัหมดตนไป ว่างๆอยู่แล้ว ไม่ซ้ายไม่ขวา  

ไม่สูงไม่ต�่า นพิพานไม่เลอืกอะไร ดุจตะวนัส่องส่ว่างกลางหาว จะเลอืกส่อง

เฉพาะจ่อจดจ้องนั่นนี่กห็ามไิด้
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 เรื่องเมตตาสัตว์ก็ต้องท่ามกลางด้วยอุเบกขาต้องสุญญตาด้วย 

อย่าใช้เมตตาอย่างเดยีวไม่จบ ถ้าสุญญตา ว่างๆ คอืจบ ทุกจติวญิญาณ   

มสี่วนบุญนี้ทั่วๆกนั อโหสทิุกอย่างอโหสิ

 มอีกีค�า “จาโค จาคะ” แปลว่า สละออก คลายออก  เป็นเหตุให้

เกดิมรรคผล คอืวมิุตนิพิพาน เป็นผล นพิพานเป็นผลจากการคลายตวั 

ของอนตัตาจติ ไม่เหนยีวแน่น กค็ลายง่าย ยิ่งสละออกในสิ่งที่สละได้ยาก 

กย็ิ่งคลายมาก จนจ้าเองจ้าของมนัเอง นพิพานของมนัเองไปเลย

 แต่ถ้าแม้จะจาคะมากสละมากแต่มุ่งจะเอาบุญความดีตอบแทน

อย่างนี้ไม่คลาย เพราะยดึบุญเสยีแล้ว จะวมิุตหิลุดไม่ได้ เพราะยงัตดิขดั

ข้องคาอยู่ในบุญ ที่เขาเปรยีบว่า บุญบงันพิพาน เพราะไม่ว่างต้องไปเกดิ

เสวยบุญ จงึไม่ว่าง  จงึนพิพานไม่ได้  เอ้าโสวนะโสวแล้ว กรรมทุกอย่าง 

อโหสิๆ ๆๆ

 อกีค�า คอื “มกัน้อยสนัโดษ”  พอใจตามม-ียนิดตีามได้ ไม่เห่อเหมิ

ทะเยอทะยาน เรยีบง่าย กนิง่ายอยู่ง่าย ไม่เรื่องมากไม่มากเรื่อง หยวนๆ 

ช่างๆ วางง่าย ปล่อยง่าย จ�าพวกนี้คลายออกมาเยอะแล้ว คงจะหลายชาติ

แล้ว จงึจ้าๆได้ง่าย หลุดง่าย ไม่ยดึตดิหวงแหนอะไร แฟนจะไปมแีฟนใหม่

ที่ไหน กไ็ม่คดิมาก คดิว่าแล้วแต่วาสนาวบิากกรรมที่ท�ามา คดิดคีดิบวก   

กค็ลายง่าย คนอโหสงิ่ายคลายง่าย ว่างง่าย นพิพานง่าย!

 สมาชกิ B โดนใจเจ้าค่ะ แฟนจะไปมแีฟนใหม่ที่ไหน ไม่ยดึตดิ

ไม่หวงแหน ตวัใครกต็วัมนั ใครท�าใครได้ 

 ไอ้ค�าว่า ใครท�าใครได้ มนัยงัมใีครได้ใครเสยีอยู่นะ! วางๆๆ ไม่มี

ใครเลย อนตัตา ว่างๆ นพิพานอยู่แล้ว ปล่อยเลย อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิ

อุเบกขา สุญญตาๆๆๆๆหมดตวัหมดตนไปนะ ไร้ๆไปนะ ไร้ร่องรอยคดินกึ

ไปนะ  เอ้า โสวนะโสวแล้ว
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 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติ

วญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธ ุ ไม่มใีครค่ะ ไม่มี

เราไม่มเีขาค่ะ  ละคลายเบาๆ ละคดิเบาๆ ละตวัตนค่อยๆเบา

 ค่อยๆ คลายออกไปเบาๆ นี่ยงัไม่สมุจเฉทเดด็ขาดนะ สมจุเฉทวมิตุ ิ

สมุจเฉทนโิรธ สมุจเฉทนพิพาน  ถ้ายงัมผีู้ละผู้คลาย กบั สิ่งถูกละคลาย    

กเ็ลอืกข้าง เอ! มนัเหมอืนว่า มใีครคนหนึ่งเอาตวัเข้าไปดูไปคอยคลายอยู่

หรอืเปล่า ว่าค่อยๆคลายนะ คลายช้าๆนะ ค่อยๆนะ เหมอืนมคีนเข้าไป

บงการบญัชาหรอืเปล่า?

 ทนีี้สมเดจ็พ่อทรงสอนว่า “สกัแต่ว่า” นี่อาตมาเคยใช้ภาษาฝรั่ง   

สกัแต่ว่า หรอื “ช่าง” ตรงกบัค�าว่า never mind, no interest don.t  

worry แปลว่า ไม่เป็นไร ไม่สนใจ อย่าห่วง

 ทนีี้ ทรงตรสัว่า  ตวัรู้วญิญาณขนัธ์ เป็นของร้อน ให้วางทนัทเีลย 

ไม่ต้องคดิเสยีก่อนว่าจะวางตรงไหนด ี แต่ให้วางเลย วางทนัท ี ทนีี้ค่อย

ปล่อย ค่อยๆวางนี่มนัไม่สมุจเฉทนะ

 ทนีี้ไม่ต้องไม่ตั้งนะ ไม่ตั้งท่าวาง ให้วางทนัทนีะ จบเลยนะ อย่าไป

ดไูปรู้มนันะว่ามนัวางหรอืไม่วาง มนัจะวางกช่็าง มนัไม่วางกช่็าง จ้าๆลูกเดยีว

นะมรรคสมงัคคีรบแล้ว วมิุตแิล้ว ตณัหาดบัแล้ว จบ นโิรธนพิพานทนัที

 เอ้าทุกอย่างอโหส ิ ขอความไม่ตดิไม่หลุด ไม่ขดัไม่แย้ง ไม่ฝืน    

ไม่ไหลตาม ไม่ข้องจติไม่คาใจ จงมแีก่ทุกดวงจติวญิญาณด้วยเทอญฯ 

อโหสิๆ ๆๆ

 ส่งข้อความมาว่า “สาธุ บุญคอืความสุข” เหน็ผ่านตาหลายครั้งขึ้น 

กข็อวสิชัชนาให้ฟัง ถ้ายงัพึ่งบุญพึ่งสุขกต็้องไปเกดิรบั เพื่อเสวยวบิากสุข

เวทนา เวทนามนัเป็นตณัหาอุปาทาน เป็นภพชาตชิราฯ นี้เป็นวฏัฏคามนิี

กุศล ต้องเวยีนวนไปเกดิกามาวจรสวรรค์ ตกจากสวรรค์ไปไหนไม่รู้ กเ็ป็น
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ไปตามกรรมนั่นแหละถ้าไม่อยากเกดิอกี กใ็ห้ท�า “สกัแต่ว่าฯ” ของพาหยิะ

ไป คอืท�าเหมอืนไม่ท�า ไม่เอาอตัตาเจตนากรรมเข้าไปท�า ท�าแล้วกจ็บแล้ว 

อย่างนี้คลายจ้าเลย วมิุตเิลย นพิพานทนัทเีลย จงึมคี�ากล่าวว่า บุญน่ะบงั

นพิพานไง

 เคยเอาค�าว่า “บุญบงันพิพาน”  นี้ไปสอนญาตโิยม เขาไม่เข้าใจ 

เพราะเคยฟังแต่พระอื่นท่านสอนให้ท�าบุญแล้วให้ยกทานขึ้นจบว่า “ทาน  

ของข้าพเจ้าขาวดงัดอกบวัยกขึ้นเหนอืหวัฯลฯ ค�าว่าอดว่าอยากขออย่าได้ม ี

นพิพานะ ปัจจโยโหตุฯ เคยแต่ท�ากนัมาอย่างนี้ จนอายุหกเจด็สบิแล้ว     

ไม่เคยได้ยนิค�าว่าบุญบงันพิพาน”  

 กเ็กอืบจะอดเพลเสยีแล้ว วนันั้น ฟังแล้ว  กลั่นกรองนะ หรอืว่า

ใครจะปุจฉาแย้งมาก็ขอเชิญว่ามีข้อความไว้ตรงไหนที่ท�าบุญแล้วให้มุ่งหวัง

ตั้งเอามาด้วยตณัหาเวทนาน่ะ เอ้า อโหส ิทุกอย่างอโหสิ

 เรื่องของการมุ่งหานพิพานในบ้านเรา ต่างจากธเิบตมหายานอย่าง

มาก คอืตรงกนัข้ามไปเลย นี่การสบืต่อค�าสอนกนัมาอย่างไร พระลามะ

ธิเบตสอนให้ปล่อยวางตั้งแต่เริ่มเข้ารับตัวประกาศตนขอเป็นพุทธมามกะ

ตั้งแต่เดก็ สงัเกตุดูการเป็นการอยู่หาอยู่หากนิ ร่อนเร่ปลูกกระโจมเลี้ยง  

โคจามรแีพะม้าย้ายถิ่นไปไม่เป็นที่ทาง ไม่เอาสุขสบายสวยงามอย่างบ้านเรา 

มีแต่ความสงบผาสุก ไม่แก่งแย่งแข่งขันชิงดีเด่นอะไรอย่างบ้านเรา นี่

ศาสนาเดยีวกนัแต่เนื้อหาต่างกนั!

 ตามที่ได้ยกเอาบุญทานมาว่า กผ็ดิพลาดแล้วที่ท�าเอาด้วยตณัหา 

ไม่ปล่อยไม่วาง กผ็ดิพุทธโอวาทแล้ว สอนให้ท�าบุญเอาสวรรค์นี่ พุทธท่าน

ไม่เคยสอนนะ!

 ทนีี้เรื่องศลี ถอืศลีต้องมพีธิอีกี ทั้งที่อภธิรรมบณัฑติ มหาเปรยีญ

เก้าเตม็บ้านเมอืง แต่แปลค�าว่า วริตั ิ ต้องขอศลีมะยงัภณัเตฯ ทั้งที่กร็ู้นั่น
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แหละเรยีนมาแล้วว่า ค�าว่า วริตั ิคอื วริตเีจตสกิ แปลว่า ห้ามฆ่า ห้ามลกัฯ 

แต่กลบัให้ขอศลี (พระมหาชนกว่ายน�้ากลางมหาสมุทรท่านขอศลีกบัใคร)  

 ทนีี้เรื่องภาวนากอ็กีเหมอืนกนั กเ็จรญิเอาท�าเอาด้วยตณัหา เอา

อตัตาตณัหาไปหานพิพานกนัอกี ก้มหน้าก้มตาท�าบรกิรรมกนัไป เอาอตัตา 

ท�ากรรมไปให้ถงึนพิพาน ทั้งที่ปากกพ็ูดถูกนะว่า “เจตนาเป็นกรรม” กย็งั

เอาเจตนากรรมไปท�าเอานพิพาน นี่ พุทธบ้านเราเป็นอย่างนี้

 เท่าที่อาตมาเอาสัจธรรมค�าสอนเนื้อหานิพพานมาสอนต่างจากพระ

และครูวปิัสสนาจารย์สอนทั่วบ้านทั่วเมอืงนี่ กค็งจะห้ามไม่ให้มคีนไม่เหน็

ด้วยปฏฆิะปฏเิสธ วพิากวจิยัวจิารณ์ได้อย่างไร? แต่ถ้าใครท�าไปกเ็ป็นกรรม

ไปแล้วนะ ปฏเิสธมรรคผลนพิพาน ปฏบิตัผิดิพุทธโอวาทนี่กรรมหนกั    

ปิดกั้นปิดบงัเลยทเีดยีว ใครเป็นเช่นที่ว่ามานี้ รบีขอขมากรรมนะ ขอเตอืน

และขอขมาบ่อยๆ จนกว่ากรรมจะคลายนะ จะรู้ตวัเองนะ มนัจะมอีาการ

หนกัหวั  มวัตานะแน่นหน้าอกไม่สบายนะกข็อเตอืนมา

 เอ้า อโหส ิกรรมทุกอย่างอโหส ิ ทุกจติวญิญาณมสี่วนแห่งบุญข้าฯ

ทั่วกนั สาธุโสวนะ

 มเีพื่อนสมาชกิ ส่งเพลงชาตศิาสนาพระมหากษตัรยิ์ไปให้ฟัง กด็ูดี

นะในทางโลก ความจงรกัภกัด ีความกตญัญู เป็นเครื่องหมายของคนด ีแต่

เนื้อหาพระสจัธรรมอรยิสจันั่นคอืทุกข์ สรรพสิ่งสงัขาร ท. ย่อมเสื่อมสิ้นไป

เป็นธรรมดา ทรงตรสัให้ยงัความไม่ประมาทให้ถงึพร้อมเถดิ นี่เป็นพระ

วาจาสุดท้ายของเราตถาคต 

 สรรพสิ่งตกอยู่ในกฎแห่งจกัรวาล พร้อมสลายคลายตวัตลอดเวลา  

ต่างกเ็ป็นธาตุผนัแปรชั่วคราว อนจิจงั ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทกุขงั ตั้งอยู่  

ไม่นานต้องจากไป อนตัตา ไม่มอีะไรเป็นใหญ่ ไม่อยู่ในอ�านาจอตัตาตวัตน

ของใคร บงการบญัชาไม่ได้ 
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 สรรพสิ่ง (แม้ร่างกายของเราทุกๆคนนี้กเ็หมอืนกนั) ยดึเอาไว้ไม่อยู่  

ถ้ายดึกเ็ป็นทุกข์

 จงึทรงสอน ให้ปล่อยวาง (ของร้อน แม้ร่างกายนี้เจบ็ไข้กร็กัษากนั

ไปตามสตกิ�าลงักนัไป รกัษาได้กไ็ด้ รกัษาไม่ได้เกาะไม่อยู่กอ็ย่าฝืนมนั ก็

ต้องปล่อยต้องช่างๆไปเหมอืนกนั) ให้ท่ามกลางอุเบกขาสุญญตาไป กจ็ะได้

ไม่ต้องไปทุกข์ สิ้นชาตสิิ้นภพ จบทุกชาตภิพ (จบทุกชาตทิุกภาษาเสยีด้วย) 

อย่าไปเกดิอกีเลย)เอ้าสาธุนะโสวแล้วนะ ทุกอย่างอโหส ิทุกชวีติจติวญิญาณ

จงได้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนัๆ ตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธุๆโสว ๆๆๆ

  มโียมมาเล่าว่า ภยัใหญ่จะมาเรว็ๆ นี้ พระกว็่าเออ! ดแีล้ว

 ใครๆ กร็ู้กนัทั้งนั้น รู้แล้วไม่ตายหรอื? อ๋อ ทรงไม่ให้ประมาท ไม่

ประมาทท�ายงัไง? อ๋อ ท่านไม่ให้ท�ายงัไง กป็ล่อย รู้กป็ล่อย ไม่รู้กใ็ห้ปล่อย

อกีเหมอืนกนั เกดิแล้วต้องตาย อย่ากลวัตาย ความตายเป็นโอกาสที่จะได้

ปลดปล่อยสงัขารร่างกายที่เป็นทุกข์นี้

 แท้จรงิอารมณ์ กลิ่นรสรูปเสยีงเคยีงสมัผสั นี่เขากระทบเข้ามาที่ 

ตา หูฯ เขามาแล้วเขากต็้องไป เขาเกดิ แล้วเขากต็้องดบั มองเข้าไปให้เหน็

เนื้อหานพิพานที่ตรงนี้ คนเกดิแล้วกต็้องตาย อารมณ์เกดิแล้วกต็้องดบัเช่น

เดยีวกนั 

 เมื่อขณะที่ยังมีชีวิตก็เคยให้ทานบริจาคทรัพย์สิ่งของใช่ไหม? 

แล้วท�าไมเราจงึบรจิาคอารมณ์ไม่ได้ละหรอื? บรจิาคอารมณ์ ให้เหมอืน

บรจิาคสิ่งของกนัเถดิ ยิ่งบรจิาคอารมณ์ราคะ โทสะ ยากๆ มอีานสิงส์มาก 

เพราะมนัว่างๆเสยีจนหลุดวมิุตไิปแล้ว ขนัธวมิุตไิปแล้ว  แล้วมนัจ้าทนัท ี

ของมนัเองทนัท ี

 “จงมาบริจาคอารมณ์กันเถิดนะ ให้เหมือนที่เคยบริจาคทรัพย์  

นั่นแหละ” 
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 (บางคนว่า ทรพัย์ฉนักย็งัไม่เคยบรจิาคเลย แล้วอารมณ์ฉนักย็งั

ตดิเหนยีวแน่นอยู่เลย แล้วจะบรจิาคออกไหมเนี่ย?   เออๆ กส็ละๆบ้าง

เน้อ อย่าเหนยีวนกั ประกาศสละถอนความมุ่งหวงัตั้งเอาตวัตณัหามนัแรง

ตวัยดึมนัแน่น ต้องถอนด้วยขมากรรมมากๆนะ)

 เอ้า อโหส ิ ทุกอย่างอโหส ิ ทุกชวีติวญิญาณจงมสี่วนแห่งบุญข้าฯ

ตลอดไป โสวนะโสวๆ

   มนีกับวชนอกศาสนาท่านหนึ่ง ไปถามพระอรหนัต์ ว่าใครเป็นครู

ของท่าน แล้วท่านสอนว่าอย่างไร? 

 เอ! อาตมากเ็พิ่งบวชไม่รู้จะบอกยงัไง ท่านสอนเยอะนะ แต่จะบอก

ให้เพยีงย่อๆว่า  

 “โดยสรุป ท่านสอนเหตุกบัความดบัเหตุ  มปีรกตทิรงตรสัสอน

อย่างนี้ฯ” นี่ๆ คนฟังเกดิๆดบัๆกค็ลายเลย หลุดเลยนะ ไปเฝ้าขอบวชกบั

ท่านพุทธะเป็นอคัรสาวกเบื้องขวาพุทธะมปีัญญามาก

 ทนีี้ ขอลบัสมองสมาชกิกนัหน่อย ปุจฉาว่า “อะไรเหตุ  และอะไร

เป็นความดบัเหตุ ท�าไมทรงตรสัอย่างนี้ และท�าไมคนฟังจงึคลายหลุดวมิุติ

ได้เพราะอะไร?” ตอบกนัหน่อย ใครตอบได้คนนั้นเป็นคนหลุดไม่หลงจ้าๆ

    

สมาชกิโพสต์ : ชื่นชม น้องผู้หญงิคนนี้สอบได้เปรยีญ ๖ หายากในโลก!...

 เรื่องราวดีๆ ในวนันี้  จะมผีู้หญงิวยันี้สกักี่คนในประเทศไทย ที่

ศกึษาธรรมะแบบน้องคนนี้ เป็นตวัอย่างที่ดแีก่เยาวชนมากๆ น้องผู้หญงิ

คนนี้เธอจบเปรยีญธรรม ๖ประโยค เป็นมหาสกิา ขออนุโมทนา.....(เธอถอื 

พดัเปรยีญธรรม ๖ ประโยค ซึ่งเป็นพดัส�าหรบัผู้ที่ส�าเรจ็การศกึษาด้าน  

ภาษาบาล ี ถอืว่าเป็นความรู้ทางธรรมในระดบัเปรยีญโท ซึ่งแปลกใจมาก 

ปกต ิ การเรยีนภาษาบาลใีนระดบั เปรยีญธรรมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพระ

ภกิษุ สามเณรเท่านั้น แต่รายนี้เป็นหญงิสาว หน้าตาดคีนหนึ่ง น่าชื่นชม 
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และอนุโมทนาจรงิๆ ปกตเิปรยีญธรรม ๖ ประโยค แม้แต่พระภกิษุเองก็

สอบได้ยากอยู่แล้ว แต่นี่เป็นอุบาสกิาแท้ๆ กลบัสามรถสอบได้ สุดยอด

จรงิๆ

 พระอาจารย์:  สอบได้เปรยีญฯ ๖ เธอคลายหรอืยงั แค่คลายออก 

พดัเปรยีญฯกล็่วงแล้วนะ (จ๊ะ ) จ้าๆหน่อยนะ (จ๊ะ) จ้าๆ  ๆๆ  ๆๆ

 วนันี้วนัโกน พระโกนหวั พรุ่งนี้วนัพระจะได้ไปทบทวนศลีพระ 

๒๒๗ ข้อที่ในโบสถ์ เรยีกว่าฟังปาตโิมกข์  จงึ มคี�าถามว่า “ศลี ควบคุม

รกัษาอะไร และอะไร ควบคุมรกัษาศลี?”

 เมื่อเช้า ได้เชญิชวนให้สมาชกิให้ทานบรจิาคอารมณ์  กลิ่นรสรูป

เสยีงเคยีงสมัผสัออกไป ขณะที่เหน็ ได้ยนิฯลฯ ถามต่อว่า “ท�าไมต้อง 

บรจิาครูปเสยีงเคยีงสมัผสันั้นน่ะของดดีทีั้งนั้น เอาบรจิาคทรพัย์สนิเงนิทอง

ไปแทนดกีว่า  ถามว่าบรจิาคอะไรดกีว่ากนั เพราะอะไร?”  เอ้า ช่วยกนัตอบ

หน่อย จ้าๆ

 มนุษย์ ..เกดิมาท�าไม? เคยถามไว้ที่ชื่อของปกหนงัสอืเล่มแรก 

ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖  หลงัเกษยีณราชการ เขยีนเรื่อยมาจนกระทั่งบวชเมื่อ    

ปี ๒๕๕๓ รวม ๘ ปี มเีล่มที่ ๑๔ ชื่อว่าตอนกรรมฐานลมืตา ต่อมาใน

พรรษาที่ ๓ หลงัจากสอบนกัธรรมเอกแล้ว ได้ไปธุดงค์ในป่า ๑ พรรษา (๘ 

เดอืน) กลบัมาเขยีนพมิพ์เล่ม ๑๘ กถ็ามค�าถามใหม่อกีว่า “มนุษย์ ..เกดิมา 

อกีท�าไม?” เพิ่มค�าว่า “อกี” ท�าไม? เพราะธรรมะในป่าได้ท�าให้จติคลายตวั

จากการยดึตดิตวัของมนั จงึได้มคี�าถามเช่นนั้นว่า แล้วเราจะเกดิมาอกี

ท�าไม?

 กแ็ล้วท�าไมจงึได้ถามเช่นนั้นเล่า? กเ็พราะสจัธรรมที่เข้าไปเหน็แจ้ง

แล้วว่า “มนุษย์ที่เกดิมาแล้ว มนุษย์จะไม่ได้ประโยชน์อะไรไปจากสงัสารวฏั

นี้เลย นอกจากหลงสร้าง และหลงไปเสวยวบิากกรรม” (ไม่หยุดหย่อน ไม่
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จบไม่สิ้น ) แล้วๆเล่าๆ สุดแต่แรงแห่งวบิากกรรมจะเหวี่ยงไป

 ท่านอาจเคยเหน็ภาพและค�าบรรยายข้อความที่ว่า “นี่หรอื.. ชวีติ” 

มภีาพทารกแบเบาะ ภาพต่อมา เป็นเดก็อนุบาล ต่อมาเป็นนกัศกึษา-รบั

ปริญญา-เข้าท�างาน-ภาพแต่งงาน-มีลูกจูงหลาน-เข้าโรงพยาบาล-และภาพ

สุดท้าย ท่านเดาออกใช่ไหม? ถ้าไม่ใช่ภาพงานศพแล้วจะเป็นอะไร

 ความตายซ่อนตวัอยู่แล้วตั้งแต่เกดิ บางคนอาจไม่ได้เข้าโรงเรยีน 

บางคน อาจไม่ได้แต่งงาน บางคนแต่งแต่อาจไม่มีลูก หรือบางคนอาจ   

เสยีชวีติตั้งแต่แบเบาะ หรอืยงัหนุ่มสาวกม็ ีสุดแต่บุญท�ากรรมแต่ง เป็นไป  

ต่างๆ กนัไป

 จึงมีค�าอุทานผุดขึ้นกลางทรวงอกว่า “ชีวิต..น่าจะมีอะไรที่มาก     

ไปกว่านี้.?”  เกดิมาแล้วกต็ายทิ้งหาสาระไม่ได้เลย ต่างคนต่างกต็ายใคร-

ตายมนั ไปคนละทศิละทาง

 ทรงตรสั  “เมื่อความตายมาถงึ บุตรทั้งหลาย ญาตสิหายรกัทั้ง

หลาย กไ็ม่อาจต้านทานได้” นี่แหละที่ทรงตรสัว่า สรรพสิ่งยดึไม่ได้ ยดึไม่

ตดิเกาะรั้งเอาไว้ไม่อยู่ 

 ความทุกข์จงึเกดิขึ้นจากการที่เราเข้าไปยดึ เข้าไปยดึในสิ่งที่ยดึเอา

ไว้ไม่ได้ เพราะเราไปขดัแย้งกบัมนั 

 จงึทรงสอนไม่ให้ยดึ ให้ปล่อย ให้วาง  วางแล้วชวีติไม่ยดึตดิกบั

อะไรๆไม่ว่าจะเป็นร่างกาย สิ่งของนอกกาย แม้ลูกเมยีสามคีนรกัญาตมิติร

รอบข้าง กต็้องปล่อย ชวีติ..  ชั่วคราว ใช้ให้พอเหมาะพอสมประโยชน์ พอ

สมหน้าที่ชวีติประจ�าวนัสมัมาอาชพี แล้วให้วางเสยี  อย่าใช้แบบไม่

บนัยะบนัยงั อย่าจรงิจงัตั้งต้อง อย่าดนัเข้าใส่ชวีติ เมื่อถงึวนัที่จะต้อง

พลดัพรากจากกนั  กไ็ม่มอีะไรเป็นของของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป 

 “ชวีติ.. น่าจะมอีะไรที่มากไปกว่านี้ ?”
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 หรอืท่านว่าไง???

 สมาชกิ B ชวีตินี้ “อย่าเยอะ” ไปกว่านี้เลย แค่ที่มอียู่นี้กส็ลดัออก

ยากมากแล้วเจ้าค่ะแค่นี้กห็นกักาย หนกัใจ มากแล้วเจ้าค่ะ หวิกท็กุข์ ยนื 

เดนิ นั่งกท็กุข์ ไม่ได้ดั่งใจกท็กุข์ โกรธกท็กุข์ ดใีจเป็นสขุมากแค่ไหน 

สดุท้ายกท็กุข์เจ้าค่ะ

 “ชวีติน่าจะมอีะไรที่มากไปกว่านี้”  (หมายถงึ มากกว่าชวีติที่เกดิ  

ทิ้งตายทิ้งตายเปล่าเน่าสูญ)   มากไปกว่าที่เป็นอยู่อย่างปุถุชนคนหนาด้วย

กเิลสอย่างทุกวนันี้ ที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรไปจากสงัสารวฏันี้เลย นอกจาก

เกดิ เพราะวบิาก และกต็ายเพราะวบิากที่ไปเกดิอกี

 ดงัที่เคยได้ถามไปก่อนหน้านี้แล้วว่า  มนุษย์จะเกดิมาอกีท�าไม? 

น่าจะมอีะไรที่มากกว่านี้ กค็อืการที่ไม่ต้องกลบัมาเกดิอกี เพราะเกดิเป็น

ทุกข์ แก่เจบ็ตายกเ็ป็นทุกข์อกี

 แต่จงฟังดีๆ  แม้ความตายจะเป็นทุกข์กจ็รงิอยู่ “แต่ในวกิฤตนิี้ 

ความตายยงักลายเป็นโอกาสวเิศษ ที่เจ้าของจะได้ใช้ร่างนี้ปลดปล่อยวาง

ธาตุขนัธ์ในโอกาสนี้ด้วย โอกาสนี้เท่านั้นที่ขนัธ์จะนพิพานได้” ขนัธ์จะ

นพิพานกต็อนจติดวงสุดท้ายดบัไม่เหลอืเชื้อ

 ทนีี้กม็าถงึค�าถามที่ว่า “ขนัธ์จะดบัไม่เหลอืเชื้อได้อย่างไร?”

 ตอบว่า ขนัธ์ดบัไม่เหลอืเชื้อ คอืขนัธวมิุต ิ  คอืหลุดพ้นออกไป   

จากขนัธ์นามรูปการเกดิอกี และ คอืวมิุตญิาณทสัสนะ ได้แก่ การหลุดพ้น

ออกไปจากวญิญาณตวัรบัรู้รบัทราบทางทวารทั้งหก  (ตาหูจมูกลิ้นกายและ

ใจมโนทวาร)

 ทนีี้จะวมิุตหิลุดพ้นจากธาตุขนัธ์และมโนวญิญาณธาตุได้อย่างไร?  

 นี่รหสันยัอยู่ตรงนี้ เรารู้กนัมาแล้วใช่ไหม กบัค�าว่าสกัแต่ว่า ซึ่งมี

ความหมายตรงกนักบัค�าว่า ปลง ปล่อยวาง  ทนีี้ การที่เราจะไปปล่อยวาง
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เอาตอนที่จะดบัจติดวงสุดท้ายนี่มนัง่ายนกัหรอื?  นกักฬีาถ้าไม่ฝึกซ้อม   

มาก่อน จะปล่อยจะวางเป็นไหม?  ในชวีติประจ�าวนัเรานี้มบีทเรยีน บท

ทดสอบให้ฝึกซ้อมตลอดเวลา อย่าเก่งแต่เฉพาะตอนซ้อมนะ ตอนทเีผลอนี่

ถ้าหากเป็นนกัมวยชงิแชมเปี้ยนโลกุตระนพิพานนี่ อาจโดนนอ็คเอ้าท์เอา

ง่ายๆ  จะต้องหลงไปอกีกี่ชาตกิไ็ม่มใีครรู้ได้ ท่านรู้รหสันยัแห่งการปล่อย

กนัมาพอสมควรแล้ว ถงึเวลาขึ้นสงัเวยีนชกประจ�าวนั ที่เรยีกว่า ชงิเข้ารอบ 

ระวงัจะโดนนอ็คตกรอบแรกเอาง่ายๆ ไม่รู้เน้อ?

 สรปุแล้ว การจะหลุดพ้นด้วยวมิุตญิาณทสัสนะ (จรรู้ไปทั่วทุก

ทวาร) และหลุดพ้นจากธาตุขนัธ์เป็นขนัธวมิุตไิด้ กว็นกลบัมาที่ “จ้าๆวะๆ

กว้างๆฯ” ตามสูตรที่รู้มาแล้วนั่นแหละ ขมากรรมอุทศิบุญไป ประกาศสละ

ถอนเสยีด้วยทุกวนัเช้าเยน็ก่อนนอนด้วยบทใหญ่ บทเลก็กอ็โหสใิห้ไป

ตลอดทั้งวนัเวลาท�ากจิการงานไปกร็�าพงึไป อโหสคิ�าหนึ่งกรรมวมิุตหิลุดไป

ครั้งหนึ่งแล้ว จงึให้พูดว่า “อโหสฯิให้บ่อยๆ เอ้า อโหส ิทุกอย่างอโหส ิทุก

ชวีติมสี่วนแห่งบุญข้าฯทั่วกนัๆ ตลอดไป สาธุ  โสวๆๆๆๆ”

 “จ้าๆ วะๆ กว้างๆ ฯ เป็นยงัไงนะ ฯ”   มคี�าถามเข้ามา  ตอบว่า 

“ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาวฯ ดุจฉพัพรรณรงัสทีั้งหก (๖ สคีอื ขาว

เขยีวแดงเหลอืง ปภสัสรเลื่อมพรายและนลิ) เปล่งประกายรอบพระวรกาย

พระองัครีสพุทธเจ้าฯ หรอื “ให้พงึระวงัท้องฟ้าจะหล่นใส่หวั  หรอืให้ระวงั

หลงัคาฝ้าเพดานจะหล่นใส่หวัฯ หรอื ดุจบุรุษถอืหม้อเตม็น�้าเดนิผ่านหน้า

นางฟ้อน มเีพชฌฆาตเงื้อดาบจะฟันที่คอเมื่อมนี�้าหกลงพื้นฯ หรอื  “ตื่นๆ 

ตื่นโพล่ง โล่งจ้า กว้างขวาง กว้างไกล ไร้ขอบเขต สว่างไสว ไร้ขอบเขต    

คดินกึฯ” คอื  “ตื่นรู้คลาย ตื่นรู้ปลง รู้ปล่อย รู้วางฯ แต่ไม่แช่รู้ ไม่ทรงรู้“ 

(แช่ทรงเป็นสมาธติบะฌานญาณ) ตื่นคลายวะออก วะๆ วะแล้ววะอกี.. 

อกี..อกี ๆๆๆๆๆ จนไร้ขอบเขตแดนแสนโกฏจิกัรวาลออกไปฯ วะแล้ว 
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คลายทิ้งๆๆๆ รู้แล้วทิ้งๆๆ รู้อกีทิ้งอกีๆๆๆ 

     อยู่กับจ้าๆฯ อย่างนี้ตลอดไป  นี่มรรคสามัคคีครบแปดดวงใน

อรยิสจัสี่และวมิุตไิปแล้ว นโิรธดบัสมุทยัตณัหาไปแล้ว ให้อยู่กบัจ้าๆ ทั้งวนั

 ใหม่ๆ ค่อยๆเป็นค่อยไป มนัเผลอไปคดินกึ กก็ลบัมาจ้าฯ ให้ไร้

คดินกึอกี  บ่อยๆเข้า กจ็ะคุ้นชนิไปเอง ต่อไปกจ็ะของมนัเอง นพิพานของ

มนัเอง ว่างๆของมนัเอง กจ็ะไม่ทุกข์อะไรกบัมนั เหน็ ได้ยนิฯ กจ็้าๆ เข้าไว้ 

พูดอโหสอิุทศิบุญไปด้วย จะจ้าเรว็ จะคลายออกเรว็ขึ้น เอ้า อโหส ิทุกอย่าง

อโหสิ

 จ้าๆฯ นี่  ถ้าขณะดับจิตคลายออกจ้าๆ ได้ระดับต้นๆ จะปิด

อบายภูมนิรกได้ จะไปเกดิกแ็ต่กายละเอยีดหรอืกายทพิย์และมนุษย์ชั้นสูง 

ถ้าคลายออกได้ถงึระดบัสูง เป็นจติพุทธะ นโิรธนพิพานไม่เกดิอกี สาธุ    

โสวนะ

 

๒๐๑๕.๐๙.๑๒ วนัเสาร์

     วนันี้วนัพระ ข้างแรม ๑๔ ค�่า สิ้นเดอืนเก้า พรุ่งนี้จะขึ้น ๑ ค�่า   

เดอืนสบิ วนัพระ หรอืบาลวี่าวนัธมัมสัสวนะ แปลว่าวนัฟังธรรม เรามาฟัง

ธรรมกนั ปุจฉามา ถามมาได้(ถามไปได้) พระพุทธะทรงตรสัสอนอะไร?  

 ท่านตรสัว่า “ผู้ใด เหน็ปฏจิจสมุปบาท ผู้นั้นเหน็แจ้งธรรม (บรรลุ

ธรรม คอื ลุล่วง ไม่ตดิขดัข้องคาที่หูที่ตาที่ใจกไ็ม่ตดิขดัคาใจ มนัลุโล่ง

โพล่งจ้าวะๆไร้คดิไร้นกึ ไร้การปรุงแต่งออกไปจ้าเลย ลุล่วงออกไปเลย)”  

 และทรงตรสัอกี “ผู้ใด เหน็แจ้งธรรม (ปฏจิจฯ) ผู้นั้น เหน็เรา

ตถาคต” 

 นี่พุทธะอยู่กบัเรานะ พระสจัธรรมโอวาทค�าสอนกอ็ยู่ พระอรยิเจ้า



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

126

อริยสงฆ์ผู้สว่างไสวในพระสัจธรรมของท่านอยู่ด้วยกันหมดเลย 

 ทีนี้ เห็นธรรม  ก็เห็นปฏิจจฯ เห็นปฏิจจฯ ก็เห็นธรรมด้วย เห็น

องค์พุทธะด้วย นั้น เห็นอย่างไร?

 จะขยายให้พสิดารออกไป ฟังให้ดดี ี ฟังดเีกดิปัญญาวมิุตหิลุดได้ 

ปฏจิจฯ   หรอืปัจจยาการ ๑๒ คอื ธรรมที่มเีหตุปัจจยัอาศยักนัเกดิ เพราะ

อวชิชาม ี สงัขารเจตนาจงึมฯี แปลกลบัไปกไ็ด้ความว่า เพราะอวชิชาดบั 

สงัขารเจตนาจงึดบั(เรารู้แล้วใช่ไหม ว่าเจตนาเป็นกรรมฯ นี่เป็นแม่บทใหญ่

ที่ท�าให้สตัว์เป็นไปตามกรรมเกดิตายๆไม่จบภพไม่จบชาต ิ 

 อวชิชา คอืตวัหลงเข้าไปรู้ สอดส่าย(เสอืกรู้เสอืกเหน็ทั้งกุศลอกุศล 

แต่ปุถุชนคนหนาแน่นเหนียวติดยึดจะอยากไปทางอกุศลเสียมากกว่าเพราะ

การสั่งสมตวัมุ่งหวงัตั้งเอามาอตัตาเจตนามมีามากในอดตี)

 อวชิชา ได้แก่ โมหะเจตสกิในจติ เกดิร่วมกบัโลภะด้วย โทสะเกดิ 

กเ็กดิร่วมด้วย โมหอวชิชาจงึเป็นตวัยนืพื้น จะเรยีกว่า ตวัหลงกไ็ด้ เช่น

หลงเข้าไปรู้ เหน็ ได้ยนิ รบัรู้รบัทราบอะไรมากเ็กบ็เอามาคดินกึปรุงแต่ง  

 พระองค์ จงึได้ทรงตรสัสอนพระพาหยิะฯ ว่า  เหน็ ได้ยนิ, รบัรู้รบั

ทราบ คดินกึอะไรๆ กต็าม ใหสักัแต่ว่าๆ ๆ ไปฯ ท่านสอนสั้นๆ เพยีงเท่านี้ 

ขณะก�าลงับณิฑบาต จะพูดอะไรกนัมาก พาหยิะได้สดบัเพยีงเท่านี้ กส็�าเรจ็ 

คอื จบเลย จ้าเลย จบภพจบชาตไิปเลย

 ค�าว่า สกัแต่ว่านี่ มนัไร้สงัขารเจตนาปรุงแต่งไปแล้ว หลุดออกไป

จากธาตุขนัธ์ ไปสู่อสิระ ว่างๆ ไปแล้ว ปราศจากเมฆหมอกทะมนื ตะวนั

สาดแสงจ้า ส่องสว่างกลางหาวไปเลย

 ทีนี้ ปฏิจจฯที่เหลือมันหลุดล่วงผลอยออกไปไม่เป็นขบวนเลย 

วิญญาณขันธ์ก็หลุด นามรูป อายตนะตาหูก็หลุด ผัสสะกระทบกระทั่ง

กระเทอืนใจอะไรที่ตรงไหนกไ็ม่ม ี เมื่อผสัสะที่ตาหูฯมนัไม่ม ี เจ้าตวัเวทนา
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สุขทุกข์ชอบชงักไ็ม่ม ี ตณัหาอปุาทาน ตวัยดึตวัตดิตวัเอามนัจบไปแล้ว  

ภพชาตชิรามรณโสกะฯมนัจบไปแล้ว จบเลย นี่ท่านสอนอย่างนี้เท่านี้

 ท่านสอน สิ่งใดเกดิแต่เหตุ ท่านให้ดบัเหตุฯ ปัญหาทั้งหมดทั้งโลก 

แม้ตณัหาทั้งโลกกท็รงให้ดบัที่ตณัหา 

 จะดบัตณัหาถงึนโิรธความดบัและนพิพานความว่าง ต้องดบัที่หวั

ขบวน คอือวชิชาฯตวัหลง ตวัหลงเข้าไปรู้ รู้อะไรกส็ักแต่ว่า จ้าๆวะๆออกไป 

เหน็คนให้เลยคนไปนะ เอ้า โสวนะ สาธุโสว มสี่วนแห่งบุญข้าฯโดยทั่วกนัฯ

 มสีมาชกิเชญิชวนว่า “มารกัษาศลีกนัเถอะ”  ถามว่า “รกัษาที่ไหน 

เอาอะไรรกัษาศลี ศลีรกัษาอะไร?”

 ค�าว่า รกัษา นี่ มนัหมายถงึอย่างไรกนัเอ่ย แล้วการรกัษานี่ จะ 

ต้องปัดกวาดเชด็ถูด้วยไหม? แล้วใช้หรอืเอาอะไรเข้าไปกวาดเชด็ถูล่ะ? ๒ 

ค�าถามแล้วนะ และข้อ ๓ กวาดเชด็ถู ท�าอย่างไร ต้องท�าด้วยไหม ไม่ท�า  

ได้ไหม?  

 สมมุตวิ่า มดีวงใจอยู่หนึ่งดวงสกปรกขี้งกขี้เหนยีวตดิยดึเหนยีว

แน่นไม่ค่อยจะคลายออกเลยรกรุงรงั เปรยีบเหมอืนกระจกบานใหญ่

สกปรกฝุ่นเกาะเขลอะเลย เรากเ็อาผ้าไปเชด็ถูก และจะต้องท�าทุกวนัๆเว้น

ไม่ได้เลย ฝุ่นเกาะอกีแล้ว ถ้าอย่างนี้มติ้องเชด็ถูกนัไปทุกภพทุกชาตหิรอื 

หรอืว่าเชด็สกั๒หรอื๓หรอื๔หรอื๕ชาตดิ ีหรอืเชด็ไปเรื่อยๆสกักี่ชาตดิ ี?

 สมาชกิ ส ปถุชุนต้องเชด็ตลอดไป โสดาบนั. เชด็จ�านวนมาก   

สกทิาคาม ีเชด็ปานกลาง

     อนาคาม ี เชด็น้อยมาก อรยิบุคคลไม่ต้องเชด็  เชด็ไปตามกรรม

ของแต่ละคน

 สมาชกิ B “ทกุขงั อนจิจงั อนตัตา” จะต้องท�าความสะอาดกนัไป

จนเป็นอนตัตาค่ะท่าน 
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    “กเ็ชด็มนัเหนื่อย แล้วจะไปเชด็มนัท�าไม?”  เจตนาเป็นกรรม ยิ่ง

เชด็ยิ่งกรรม ยิ่งกรรมยิ่งเกดิ

 กไ็ม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ไม่ต้องไม่ตั้ง ไม่ต้องกข็องมนัเอง 

เมื่อกระจกมนัไม่ม ี คนเชด็ถูกไ็ม่ม ี  กรรมจะมมีาแต่ที่ไหน? เอ้า สาธุนะ 

โสวแล้วนะ ขอให้มสี่วนบุญทั่วๆกนั โสวๆๆ

 สมาชกิ ป  ส่วนค�าถามเรื่องการรกัษา ผมเหน็ว่า กายใจมนัเป็นไป

ของมนั มนักด็บี้างมนักไ็ม่ดบี้าง บงัคบัไม่ได้ กวาดกายกวาดใจ กเ็หมอืน

กวาดบ้าน ยงัต้องใช้บ้านอยู่ ฝุ่นมนักม็าอกี ปัดกนัไม่จบ จงึเปรยีบเข้า

เหมอืน กายใจ มกีย็งัต้องใช้ไปตามเหต ุมนักเ็ลยยงัมเีหตใุห้มฝีุ่นมาเปื้อน

กายเปื้อนใจ แต่ถ้าท�าไปกส็กัแต่ว่า แล้วกว็าง ท�าไปตามเหต ุเมื่อเหน็กาย

ใจไม่เอาแล้ว กไ็ม่ต้องกลบัมาเอาศลี เอาด ีเอาชั่ว เอาสขุ เอาทกุข์อะไรอกี

ต่อไป จงึไม่ต้องมาเชด็มาถกูนัไปอกีกี่ชาตติ่อกี่ชาตคิรบั สาธโุสวๆครบั 

ขอบคณุพระอาจารย์ที่ถามธรรมะให้ได้ลองพจิารณาธรรมเช้านี้ครบั

     พระอาจารย์: ขอสาธุนะ โสวแล้วนะโสวๆ เรื่องของเรื่อง กเ็คย

บอกแล้วใช่ไหมว่า จ้าๆวะๆนี่มรรคสมงัคไีปแล้ว ศลีสมาธภิาวนาปล่อยวาง 

ต้องชนดิปล่อยวางสกัแต่ว่าด้วยนะศลีสมาธปิัญญาภาวนานี่ ต้องเป็นชนดิ

ปล่อยวางด้วยนะ เรยีกว่า “มรรควมิุต”ิ ถ้าอย่างโลกๆที่สอนกนัเวลานี้   

เป็นอกีชนดิเรยีกว่า ชนดิตณัหาพาเอาพาท�าพาปฏบิตัเิจตนาอตัตากรรม   

เอามรรคเป็นทางเดนิและเดนิทางสร้างเหตุ-สมุทยัเสยีเอง

 “แต่ที่ก�าลงัพูดกนันี่ จ้าๆแล้ว เป็นศลีสมาธปิัญญาภาวนาชนดิ 

หลุดวมิุตหิลุดฉบัพลนัชนดิขปิปาภญิญาพระพาหยิะ” มนัหลุดจากธาตุขนัธ์

ออกไปแล้ว 

 จะเอาอะไรไปรกัษาอะไร ในเมื่อกระจกมนัไม่มใีห้ต้องเชด็ถู คน

เชด็ถูกไ็ม่ม ี นี่แบบจ้าๆโพล่งๆ แบบไม่อะไรกบัอะไร แบบไม่ต้องท�าอะไร

แบบไหนอกี (ถ้าท�าเข้าไปรกัษากเ็อาอตัตาเจตนาเข้าไปกเ็ป็นกรรมเตม็ๆ)
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 จ้าๆนี่ฯดูเหมอืนคนขี้เหร่ไม่มจีรติจะก้าน แต่ข้างในตะติ๊งโหน่งนะ 

เอ้าโสวนะ เธอเข้าใจถูกแล้ว มาช่วยกนัโปรดนะ เอาโสวๆ ทุกจติวญิญาณ 

มสี่วนบุญทั่วๆกนั โสวๆ

 สมาชกิ B ยิ่งได้อ่าน ยิ่งสว่าง ชดัเจนขึ้น กราบขอบพระคณุท่าน

พระอาจารย์และญาตธิรรมท่านที่เมตตาให้ธรรมทานค่ะ สาธ ุอโหส ิอโหส ิ

อโหสิ

 ไม่ต้องตั้งท่า ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน กรรมฐานแบบไหนกไ็ม่ต้อง 

เพราะท�าเป็นกรรมเอาไปเกดิ อยากท�าอะไรหรอืคดิอะไรก ็ให้สกัว่าท�า สกัว่า

คดิ ท�าแล้วกว็างว่างๆ คดิกช็่าง ให้มนัจ้าๆวะๆเข้าไว้ มนักจ็ะไร้คดินกึ     

ไปเอง

 ถ้ามนัมดืมดิปิดบงัหนกัอกหนกัใจ กก็างหนงัสอืขมากรรมบทใหญ่ 

และทั้งวนัตื่นจนหลบั ท�างานไปอโหสบิทเลก็ให้ตลอดกบัจ้าๆด้วย ยิ่งบ่อย

มากเท่าไรจะจ้าไว จะคดินกึน้อยลงๆไปเอง นพิพานหรอืวมิุตหิลุดพ้นทุกข์ 

ได้กด็้วยเกดิจากการคลายตวัของจติ อย่าหดๆหู่ๆคบัแคบจดจ่อกบัหนงั

ละคร อย่างนี้ไม่คลาย ดูหนงัสารคดโีลกกว้าง ภูเขา ป่าไม้ ท้องทะเลฯ ไป 

อย่างนี้จติคลายกว่า เลอืกฟังเพลงบรรเลงเบาๆที่ไม่รู้เนื้อเพลง เช่นเพลงจนี 

ฝรั่งบรรเลงเบาๆไม่กระแทกกระทั้น ลองด้วยตวัเอง หนงัลครที่ตดิดูนี่ ต้อง

ประกาศสละความมุ่งหวงัตั้งเอาในรูปเสยีงกลิ่นรสสมัผสั ถอนออกบ่อยๆ 

ในบทขมากรรมฯเอ้าโสวแล้ว

 เรื่องของการฟังธรรมพระสจัธรรม (หมายถงึพระธรรมขั้นปรมตัถ

ธรรมวมิุตนิโิรธนพิพานพ้นจากการเกดิอกี) สมยัพุทธกาลกเ็คยม ี  นกับวช

นอกศาสนาพวกเดยีรถยี์ ปฏฆิะปรามาสองค์พุทธะ  ตายไปเกดิอเวจนีรก 

สมยัเดี๋ยวนี้  ถ้าหากมกีเ็ป็นกรรม แต่ให้สกัแต่ว่าอกีเหมอืนกนั แล้วรบีขอ

ขมากรรมเสยี กน็่าจะปฏฆิะหรอกนะ  เพราะบรรพบุรุษนกัพรตนกับวช
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พระสงฆ์องค์เจ้า ท. ได้สั่งสอนสบืๆ กนัมาเนิ่นนานสองพนักว่าปีมาแล้ว 

ต่างกส็อนให้ท�าด ีมุ่งหวงัตั้งเอามาให้ได้มากๆ เอาความสุข ลาภ ยศ บรวิาร

สรรเสรญิ สมบตัพิสัถาน   เอาไว้มากๆ ถอืว่าเป็นคนเก่งคนด ีเช่น กตญัญู

เป็นเครื่องหมายของคนด ี สอนให้เป็นคนด ี แต่ไม่เคยมใีครสอนการปล่อย

วางอย่างที่พุทธองค์สอน ทรงสอนให้พ้นจากการยดึตดิอนัเป็นความทุกข์ 

และสอนว่า ให้พูดด ีท�าด ีคดิด ีแต่ไม่สอนต่อให้จบ ว่าท�าดแีล้วให้ปล่อย

วางดดี้วยนะ ท�าแล้วอย่ามุ่งหวงัตอบแทนนะ นี่ไม่มใีครสอน ครั้นมาได้ยนิ

ที่ตรงนี้ สอนให้ปล่อยวางๆ ท�าดกีไ็ด้ แต่อย่าเอาดนีะ อย่าตดิดนีะ คนฟังก็

ไม่เข้าใจ  ต่อว่ากลบัมา แหม! อะไรๆ กผ็ดิไปหมด พระจงึว่า ธรรมปรมตัถ์

ไม่เกดิ นี่มนัไม่ตรงกบัธรรมระดบัโลกยีะ ซึ่งเป็นสมมุตบิญัญตัยิ่อมปิดบงั

ปรมตัถ์ คนฟังไม่เข้าใจ 

 ไม่เหมอืนกบัพาหยิะนกับวชแก้ผ้าขอทานกนิ ท่านฟัง “สกัแต่ว่า” 

ท่านกบ็รรลุ  ทนีี้คนสมยันี้ฟังไม่รู้เรื่องกเ็พราะอดตีมุ่งหวงัตั้งเอามาด้วย

ตณัหาและความหลง กรรมวบิากอดตีชาตสิ่งผลปิดกั้นปิดบงั  ดุจเมฆ

หมอกปิดบงัแสงตะวนั

 จงึให้หมั่นพูดอโหสทิั้งวนั  และขอขมากรรมบทใหญ่ก่อนนอนทุก

คนื จะช่วยคลายกรรมวบิาก เอ้า! พุทโธอโหส ิ  ธมัโมอโหส ิ สงัโฆอโหส ิ

มาตาปิตาอโหส ิครูบาอาจารย์อโหส ิ กรรมทุกอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนบุญ

ข้าฯ ทั่วๆ กนั สาธุนะ โสวๆๆ   

 เมตตานี่ไม่หลดุ ไม่วมิุต ิ เพราะเมตตาเป็นเจตสกินามขนัธ์ในจติ

ฝ่ายความด ี ดงัสุภาษติเมตตาธรรมค�้าจุนโลก  แต่ไม่วมิุตไิม่หลุดโลก ยงั

ห่วงหาอาลยั ยงัค�้าคากนัไปๆมาๆอยู่ ต่างผลดักนัค�้าไปค�้ามาคาโลกค�้าโลก

มผีลเป็นความทุกข์ต้องใช้คู่กบัอุเบกขา และต้องเป็นอุเบกขาชนดิสุญญตา 

มหาสุญญตาอกีด้วย จงึจะวมิุตไิม่ทุกข์ 
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 ทรงตรสั “สตัว์โลกต่างมกีรรมเป็นของตวั” กมัมทายาโท คอื มี

กรรมเป็นสมบตัติกทอด (หนี้กรรมวบิากจะต้องได้รบัการชดใช้) จงึให้   

วางเฉยอุเบกขาสุญญตา ว่างๆไป หรอื ให้ท่ามกลางออกไป ไม่ตรงอะไร  

ไม่เลอืกข้างไหนไป จงึวมิุตนิโิรธนพิพาน

๒๐๑๕.๐๙.๑๓ วนัอาทติย์

     ผู้รู้ท่านกล่าวว่า “พระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทฯี” คอื กล่าวโต้วาที

วาทะสอนว่าด้วยเรื่องของกรรม

 กรรมเกดิด้วยเมฆหมอกแห่งอาสวะเรยีกว่า “วบิาก หรอืวบิาก

กรรมเกดิผลเป็น วงจรอุบาทว์ หรอืวงจรอุบตั ิหรอืปัจจยัยาการ หรอืวฏัฏะ 

๓ อย่าง” ได้แก่ กรรมวฏั (พฤตกิรรมของสตัว์) วปิากะวฏั (ผลกรรม หรอื

วบิากกรรม) และกเิลสวฏั (ตวัน�าเอาไปเกดิ กเิลสชั้นดชีั้นประณตีละเอยีด

ที่สุดคือท�าบุญท�าความดีด้วยตัณหา หวังเอาความสุขเวทนายึดติดใน   

ความดโีดยไม่รู้ตวั และไม่มใีครสอนบอกมาก่อนว่า ตดิยดึเอาดอีย่างนี้เป็น

ตณัหาอุปาทานกเิลสชั้นด ีแม้ปรารถนานพิพานอธษิฐานขอเอานี่กต็ณัหาชั้น

ประณตีสูงสุดจะต้องไปสู่วฏัฏะ)

 แต่กลบัสอนว่า การอธษิฐานปรารถนานพิพานเป็นความดคีวร

ยดึถอื นี้สอนไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสทัธรรม เป็นปฏริปูเทยีมของแท้ ดุจ

เนื้อไม้อื่นตอกลิ่มปะเข้าไปแทนเนื้อไม้เดมิแห่งกลองศกึฯ ที่พุทธะทรงตรสั

ไว้ใน อาณสีูตรว่าด้วยกลองศกึกษตัรยิ์กรุงทสารหะแตก

    จ�าเนยีรกาลผ่านมาเนิ่นนานถงึสองพนัหกร้อยปีนบัแต่ทรงตรสัรู้ก่อน

พุทธศักราช ย้อนขึ้นไปอีกสี่สิบห้าปี ขณะทรงพระชนมายุสามสิบห้าปี    

ทรงพยากรณ์ไว้ภายหลงัตรสัรู้ว่า ห้าร้อยปีแรกพระธรรมหรอืศาสนาของ
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พระองค์เริ่มเสื่อม (เพราะเหตุเอามาตุคามเข้ามาบวชภิกษุณี) ต่อมาถึง 

พุทธศักราชหนึ่งพันห้าร้อย ค�าสอนของพระองค์ก็หมดไปจากชมพูทวีป   

(ไปอยู่ที่อื่น คอืแตกลทัธอิอกเป็นสบิแปดนกิาย)

 “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ”  ค�านี้สุขุมลุ่มลกึอยู่ คอื จติมนัจ้าๆออกไป 

มนัไม่ห่วงไม่หลงยดึเอาอะไร กายจติธาตุขนัธ์กป็ล่อย ปล่อยให้มนัเป็น 

เช่นนั้นของมันเอง “ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น” 

 มันจะสงบไม่สงบ กช็่าง กป็ล่อย ไม่ต้องห่วง ด้อนท์วอรี่ เนเวอร์

มาย ไม่ต้องแบบไหน ไม่ต้องซ้อนกายซ้อนจติ ไม่กรรมไม่ท�ากรรมซ้อนมโน 

มโนต้องไม่มกีรรม จติกจ็้าผ่องใสของมนัเอง จ้าทุกท ีจบทุกที

 อย่าเอากเิลสไปเจรญิจติ อนตัตาจติมนัผ่องของมนัอยู่มาแต่เดมิ 

อย่าเอาอะไรไปใส่ไปแต่งไปเตมิ ไม่ต้องกลวัว่าจะไม่รู้สตนิ่ะ สตมิอียู่แล้ว

ตามธาตุขนัธ์ใช้สตปิัญญาเมื่อจ�าเป็นแต่พอดแีล้ว กป็ล่อยวางเสยี

 อย่าหลงเข้าไปซ้อนมนั แต่กรรมอนุสยัจรติเดมิยงัตกค้างมอียู่กใ็ห้

อโหสขิมากรรมชดใช้หนี้ด้วยบุญทพิย์ให้ไป  จติกจ็ะไม่ยดึตดิแม้บุญกุศล

ความด ี จติกส็ว่างจ้าผ่องของมนั 

 ดุจ “ตะวนัส่องสว่างกลางหาว”  

 จงึอย่าเริ่มด้วยเอา แต่ให้เริ่มด้วยสละออก-ละออก-คลายออกแล้ว

ทิ้ง คลายอกีทิ้งอกี ไม่ตดิกห็ลุดวมิุตทิุกเวลานาท ีเอ้า อโหส ิทุกจติวญิญาณ

มสี่วนบุญข้าฯทั่วกนั สาธุ โสว

 ธาตอุนจิจงั เป็นธาตุผนัแปรสลายคลายตวัตลอด เป็นอกาลไม่มี

เวลา คอืไม่หยุด ไม่มกีลางวนักลางคนื  ถ้ามตีวัเข้าไปตั้งเอา กเ็ป็นทุกข์

ทนัท ี จงึอย่าไปขดัแย้ง ปล่อยลูกเดยีว แล้วกรวดน�้าอุทศิให้สตัว์ใน

สงัสารวฏัเป็นญาตทิั้งโลก ที่ไม่ใช่ญาตไิม่ม ีเพราะเคยเกดิมาหลายแสนชาต ิ 

เคยมพี่อแม่พี่น้องหลายแสนล้าน สาธุนะ
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 เมื่อวานนี้  ได้อ่าน “คริมิานนทสูตร” เดมิชื่อว่าพระยาธรรมกิสูตร 

เป็นธรรมที่เป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งหลาย  ด้วยได้ชี้นรกสวรรค์และนพิพาน 

และกเิลสตณัหาสิ้นเชงิ มอียู่ตอนหนึ่งน่าฟังไว้ 

 ในหนงัสอือธบิาย นพิพานว่า นพิพานงั นครงั นามะฯ อนัชื่อว่า

เมอืงพระนพิพาน ตั้งอยู่ในที่สดุแห่งโลก โลกมทีี่สดุเพยีงใด นพิพานก็

ตั้งอยู่ที่สดุเพยีงนั้นฯ เป็นมหานครอนัใหญ่ เป็นที่บรมสขุหาที่เปรยีบ     

มไิด้ฯ ยกเอามาให้ฟัง 

 นี่ได้มาจากหนงัสอืที่โยมแจก ค�าน�าหนงัสอืบอกว่า ต้นฉบบัคริมิา 

นนทสูตรนี้ อุบาสกิาทองด�า กบัทองย้อย ได้ไปฟังธรรมจากที่วดัทางภาค

เหนอื ชอบใจจงึจ้างให้ช่างจารกึเป็นหนงัสอืแปลร้อยสบิสองผูก (เข้าใจว่า

จารกึเป็นใบลานมเีชอืกผูกแบบโบราณ) มอบให้เจ้าคณุอบุาลีๆ  ได้แปลจาก

ไทยเหนอืเป็นไทยกลาง เมื่อ ๔ พ.ย.๒๕๑๑ เพื่อจะได้ฟังทั่วกนัเป็นทาง

รุ่งเรอืงแห่งปัญญาต่อไป

 นี่เป็นที่มาของต�าราศาสนาบ้านเราสบืๆ กนัมาเป็นอย่างนี้ สองพนั

กว่าปีเป็นอย่างนี้ คดัลอกต่อๆ กนัมาอย่างนี้ หากองค์พุทธะยงัอยู่ท่านจะว่า

อย่างไรหนอ? นพิพานเป็น นครงันามฯ คอืมหานครใหญ่ และยงัเป็นที่  

บรมสุขอกีด้วย  ลูกหลานเหลนโหลนภายหลงักต็้องเชื่อท่านเจ้าคุณที่แปล

มา สมยันั้น เพราะมที่านเท่านั้นที่มคีวามรู้ความสามารถที่สุดสมยันั้น 

 โอ้     เมื่อเชื่อว่า นพิพานเป็นเมอืง ต้องไปให้ถงึ จงึเริ่มต้นถากถาง

ทางเดนิ แล้วกเ็ริ่มเดนิๆๆๆ 

 และอ๋อ! นพิพานท่านว่าบรมสุขนี่นา งั้นต้องรบีกอบโกยแสวงหา

บุญคอืความสุขใช่ไหม เอาละ ต้องท�าบุญมากๆ ปฏบิตัธิรรมมากๆ ศลี

สมาธภิาวนาเอามากๆ จะได้ถงึบรมสุขมหานครอนัไกลแสนไกลให้จงได้ 

เอวงักม็ดี้วยประการฉะนั้น ฉนัใดก.็..(ฉนัเพลฯ) จบ ฟังปล่อยๆ จ้าๆ แล้ว

กอ็โหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิฯโสวๆๆ
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 สมาชกิ ช แชร์โพสต์ : “ท�าไมเรารู้ว่า ควรปล่อยวาง...แต่ยงั

คดิมาก” 

 ท�าไมเรารู้ว่า ควรนิ่ง ควรฟัง...แต่ยงัพูด ท�าไมเรารู้ว่า ควรหยุด

ฟุ่มเฟือย...แต่ไม่เคยท�าได้

 ท�าไมเรารู้ว่า ไม่ควรนนิทา...แต่ยงันนิทา ท�าไมเรารู้ว่า ไม่ควร   

ขี้เกยีจ...แต่ยงัขี้เกยีจ

 ท�าไมเรารู้ว่า ไม่ควรเหงา...แต่ยงัเหงา ท�าไมเรารู้ว่า การเปรยีบ

เทยีบไม่ด ี...แต่ยงัเปรยีบเทยีบ

     ท�าไมเราอ่านหนงัสอืฮาวทูไปแล้วร้อยเล่ม...แต่ยงัท�าตามไม่ได้

     ท�าไมเราสร้างแรงบนัดาลใจได้แล้ว...แต่สามวนัถดัไป จติใจเรา  

เริ่มเหี่ยว

     ท�าไมเรารู้ทุกอย่าง แต่...เราท�าอะไรไม่ได้สกัอย่าง

     ค�าตอบคอื... “รู้” มอียู่สองแบบ !!

     หนึ่ง: รู้ด้วยสมอง สอง: รู้ด้วยจติ

     การฟัง คดิ อ่าน เป็นการฝึกรู้ด้วยสมอง และสมองมอี�านาจน้อย 

กว่าจติ

     จติเป็นนาย สมองเป็นบ่าว เมื่อควบคมุสมองได้ แต่ควบคุมจติไม่ได้ 

     ชวีติย่อมเปลี่ยนแปลงช้า หรอืไม่เปลี่ยนเลย

     ด้วยเหตนุี้พระพทุธเจ้าจงึมุ่งสอนให้คนฝึกจติ (ภาวนามยปัญญา)

     ท่านเน้นย�า้เปลี่ยนคนไปที่กระบวนการของจติ มใิช่สมอง

 เมื่อจติเปลี่ยน ชวีติเปลี่ยน มกีี่ครั้งในชวีติที่คณุรู้ดทีกุอย่าง คดิดี

ทกุอย่าง 

     แต่บงัคบัให้ตวัเองท�าตามความคดิดีๆ ไม่ได้สกัอย่าง

     คนทั่วไปสอนให้เปลี่ยนที่ความคดิ แต่พระพทุธเจ้าสอนให้เปลี่ยน

ที่จติเจ้าค่ะ
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   พระอาจารย์: ใครอ่านแล้ว ปุจฉาวสิชัชนากนัหน่อย เป็นเครื่อง

ประเทอืงปัญญาจ้าๆวะๆ สบืไป ทกัทายกนัหน่อยธรรมะยามเช้าอาทติย์  

วนัหยุด

 สมาชกิ B “ทกุขงั อนจิจงั อนตัตา” อะไรๆมนักไ็ม่เที่ยงเจ้าค่ะ 

สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสิ

 ตอบสั้นๆเจ้าค่ะ กม็นัไม่เที่ยง(เพิ่งจะ ๐๙.๐๙ น.) เจ้าค่ะสาธุ อโหส ิ

ค่ะ ผ่อนคลายกนั นะคะ อย่าไปซเีรยีส วนันี้วนัหยุดค่ะ  ปล่อยๆๆๆๆ    

มนัไปนะคะ

 สมาชกิ B สวสัดคี่ะ 

 สมาชกิ ช สาธ ุขอขอบพระคณุในข้อธรรมะที่แบ่งปันมาให้นะคะ 

today is a light day ค่ะ  กราบขอบพระคณุท่านพระอาจารย์ และญาติ

ธรรมทกุท่านที่เมตตาแบ่งปันธรรมทานให้ในทกุๆวนัเจ้าค่ะ

 สมาชกิ M โพสต์ : ขอเชญิรบัฟังเรื่องเทวฑตูสตูร เพื่อความ     

ไม่ประมาทในชวีติอกีต่อไปทาง https://www.youtube.com/watch?v=u ONCCrqlIQQ

 สมาชกิ B สาธ ุ ขอขอบพระคณุในเมตตาจติค่ะ ยนิดรีบัฟังเพื่อ

ความไม่ประมาทนะคะ

 พระอาจารย์: ธรรมะ มอียู่ ๒ ระดบัได้แก่ ระดบัโลก คอื โลกนี้ 

กบัโลกหน้า(วฏัฏะไปเกดิ)เพราะยงัท�าดพีูดดคีดิดที�าเอาด ี เช่น ต้องฝึกจติ 

(เอาอะไรไปฝึก?)ศลีสมาธภิาวนาปัญญากเ็พื่อให้มปีัญญามากๆจงึด ี วบิาก

น�าไปเกดิวฏัฏะดีๆ  (เกดิดนี่ะมไีหม? เหน็มแีต่เกดิเป็นทุกข์) 

 อกีระดบัหนึ่งคอื ระดบัโลกุตระ เหนอืโลก พ้นออกไปจากโลกทั้ง

โลกนี้และโลกหน้า เป็นโลกปรมตัถ์ พ้นสมมุตพิ้นบญัญตั ิเหนอืบญัญตั ิ 

 พ้นแล้วจากจติดจีติชั่วออกไปแล้ว   พ้นออกไปจากธาตุขนัธ์ ขนัธ

วมิุตแิล้ว พ้นเหนอืโลกทวารหก คอืตา หู ฯพ้น เหน็ ได้ยนิ  ฯ เป็น สกัแต่
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ว่าพระพาหยิะไปแล้ว ปล่อยแล้ว วางแล้ว วมิุตหิลุดพ้นการเกดิ 

 ไม่ต้องฝึกปล่อยไม่ต้องฝึกวาง ธาตขุนัธ์ กายจติเป็นของร้อน ให้

ปล่อยให้วางทนัท ีไม่ฝึก ถ้าฝึกเป็นกรรม น�าเอาไปเกดิ เรากล่าวว่าเจตนา

เป็นกรรม เอาอะไรเข้าไปฝึก มนัอตัตาเจตนากรรม โมหะอวชิชา เอาตณัหา

เข้าไปฝึก เพราะว่าฝึกเพื่อจะเอาด้วยตณัะหา!

 แต่ถ้าฝึกปลง ฝึกปล่อย ฝึกวาง ว่างๆ ไป ไร้ไป แต่ปล่อยวางนี่  

ไม่ต้องฝึกนะ! ไม่เริ่มไม่จบ แต่จบทนัท ีจบทุกโลก ไม่ว่าโลกไหนๆ โลกนี้     

โลกหน้า โลกทวารหก จบทุกโลกมนุษย์สวรรค์มารพรหม ไม่ต้องฝึกนะ 

ปล่อยเลย จ้าๆวะๆเลย ให้ดุจ “เธอจงแลดูพระองัครีสพุทธะเจ้า ผู้ไพโรจน์

อยู่ ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาวฯ”

 เอ้า ขณะนี้ เธอ ท. จ้าๆ แล้วหรอืยงั?  สาธุนะ อโหสิๆ ๆ กรรมอนั

ใด ที่ได้เคยประมาทพลาดพั้งล่วงเกนิซึ่งกนัและกนั ไม่ว่าจะถูกกระท�า หรอื

เป็นผู้เข้าไปกระท�า ก่อให้เกดิพยาบาทอาฆาตจองเวรเอาคนืแก่กนัและกนั

อยู่ ท�าให้จติเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ปิดกั้นปิดบงัแสงแห่งพระสจัธรรม ไม่

สว่างไสวไม่ปล่อยไม่วาง ไม่ว่างตามพุทธอรหนัตสาวก ข้าฯ ท.ทุกชวีติจติ

วญิญาน ขอองค์พุทธะทรงได้โปรดเป็นประธานเมตตา ยกโทษ ให้กรรม

ทั้งหมดทั้งมวล ของหมู่เหล่าข้าฯท.ทุกชั้นภูม ิ  ขอจงเป็นโมฆะกรรม 

อโหสกิรรมและ วมิุตกิรรม ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปด้วยเทอญฯ อโหสิๆ ๆ 

กรรมทุกอย่างอโหส ิ ทุกจติวญิญาณจงได้มสี่วนแห่งบุญข้าฯ ท. จงทั่วกนั

ตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธุ โสวๆๆๆๆ

 สมาชกิ M เจ้ากรรมนายเวร สื่อผ่านเราทางไหนครบั

 สมาชกิ B อโหสกิรรมก่อนเลยนะคะ แล้วกส็กัแต่ว่าไปค่ะ ไม่เปิด

รบัสื่อใดๆ ไม่ตอบรบั ไม่ตอบโต้ใดๆ อะไรจะเกดิกเ็กดิ ปล่อยให้มนัเกดิ

เหน็ รู้ ได้ยนิ สมัผสั กลิ่น รส สกัแต่ว่ากนัไปค่ะ ไม่เกี่ยว ไม่เหนี่ยว     



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

137

ไม่ยดึ มาใส่ใจนะคะ แล้วใจเราจะเบาๆไปเองค่ะ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิ

ขอความหลดุไป พ้นไป จงมแีด่ท่านเทดิ สาธใุครจะไปจะมาทางไหนก็

ปล่อยไป  นะคะ หมั่นขอขมากรรมบ่อยๆตามที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตา 

ชี้แนะอยู่เนื่องๆนะคะ ทกุท่าน 

 พระอาจารย์: เจ้ากรรมนายเวรสื่อผ่านเราทางไหน?  ถามมา กถ็าม

กลบัว่า  “คนเรารบัรู้รบัทราบได้ทางไหนบ้างล่ะ?  ทรงตรสัว่า “เหน็ ได้ยนิ 

ฯลฯ (รู้ไหมว่า ฯลฯ มอีะไรอกี กต็าหูจมูกลิ้นกายใจน่ะ รบัรู้อะไรได้บ้างล่ะ) 

 ทรงตรสัว่า “เหน็ ได้ยนิฯ นี้เป็นกรรมเก่าฯ” (กรรมเก่าคอืวบิาก

กรรม  วบิากรรมคอืกรรมเก่าที่เคยท�าเขาเอาไว้) เขากม็าทวงเอาที่ตา หูฯนี่

แหละ รับรู้รับทราบทางใจ อารมณ์คิดนึกทางใจ ดีหรือไม่ดี นี้เป็นวิบาก

เก่า  ห้ามไม่ได้นะ

 (จงึให้สกัแต่ว่า ช่างๆยงัไงล่ะ คอืเรื่องของเรื่องมนัต้องเกดิ วบิาก

ของใครของมนันะ ได้รบัไม่เหมอืนกนัหรอก ยงัไงๆมนัต้องเกดิห้ามไม่ได้ 

ไม่มอีุบตัเิหตุนะ มแีต่เหตุให้ต้องอุบตัเิสมอ ที่กล่าวกนัว่า “โลกนี้ ไม่มคี�าว่า

บงัเอญิ”)

 ส่วน เหน็ ได้ยนิ ฯรบัรู้รบัทราบแล้วคดินกึอย่างไร นี้เป็นกรรมใหม่ 

(จะเอาไปเกดิด้วยเจ้ากรรมตวัใหม่นี่แหละ ที่ทรงตรสัแม่บทไว้ว่า เจตนา

เป็นกรรมแล้วสัตว์ก็เป็นไปตามกรรมที่ตรงนี้เขียนใส่หน้าผากไว้นะส่อง

กระจกดูทุกวนัจะได้อ้อพุทธะสอนอย่างนี้)    อโหสทิุกอย่างอโหสโิสวไหม

โสวนะสาธุโสวๆๆ

 ดงันั้น จงึอย่าเอาอะไรไปใส่จติเดมิ ปล่อยให้อนตัตาจติเขาใสผ่อง

ของเขาอยู่จ้าๆวะๆอยู่อย่างนั้น อย่าไปฝึกนะ ฝึกหรอืปฏบิตันิั่นกรรมซ้อน

ธรรม กรรมซ้อนมโนแล้ว มโนมกีรรมเกดิเป็นมโนกรรมอนัให่ม่ขึ้นมาแล้ว 

กายกรรม วจกีรรม นี่มนัปลายเหตุเกดิตามมาแล้ว มนัเกดิเพราะมโนกรรม
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ใจคดินกึก่อน แล้วกายวาจาจงึตามมา

 จงึดบัที่มโนกรรมก่อน ด้วยสกัแต่ว่า-ปล่อยวาง-ว่างๆไป อย่านกึ

อย่าคดิ เหน็ ได้ยนิ กใ็ห้เลยๆไป!

 ให้สักแต่ว่าพาหิยะไป นี่ขิปปาภิญญาแล้วนะ พุทธะท่านสอน  

อย่างนี้ 

 หรอืจะรอไปฝึกจติเพื่อจะสกัแต่ว่าเสยีก่อน พาหยิะไม่ฝึกเพราะ

พุทธะไม่สอน สกัแต่ว่า กค็อืปล่อย หรอืจะยดึ ต้องไปยดึหดัฝึกเสยีก่อน 

ถ้ายดึกไ็ม่หลุด ไม่หลุดกค็อืตดิ ตดิขดัข้องคาสงัสาราวฏันะ!

 เอ้า ท่าน ท. ปล่อยหรอืยงั?

 เอ้า เทศน์ต่อ ฉนัเสรจ็แล้วเทศน์ต่อ มเีรื่องจ้าๆ คลายๆมาเล่า

 แม่ชที�าครวั ถวายพระทุกวนั พระกเ็ช้าเอนเพลนอน บ่ายพกัผ่อน 

เยน็ท�าวตัร ค�่าซดัมาม่า (อโหส)ิ เป็นไปอย่างนี้ตลอดพรรษา ชกีอ็ยู่สุข 

สบายดี  วันนึงเธอก็บ่นร�าพึงขึ้นมาว่า “เออ พระที่นี่ก็ดีนะ นอนกะฉันทั้ง

วัดเลย!”  จบแล้วกป็ล่อย (แถ่แล๊มๆๆ) มาต่อกนั

 บวัสี่เหล่า นี่ มคีนแปลเหล่าที่สี่ “ปทปรมะ” ว่ารงัแต่จะเป็นอาหาร

เต่าและปลา นี่ พระขอค้านนะ ค�าว่า ปท คอืบท ในภาษาไทย บาลไีม่ม ี

บ.ใบไม้  ใช้ ปทะแปลว่าบท คอืบทเรยีน และ ค�าว่าปรมะ คอื บรม ใน

ภาษาไทย คอื บทบรม แปลว่า บทมาก คอื ต้องใช้บทเรยีนเป็นอนัมาก 

เช่น ขอขมากรรมมากๆ อโหสมิากๆๆๆๆๆๆๆ ให้เป็นเนื้อเดยีวกนักบัชวีติ 

ถ้าจะกนิดื่มอะไร  ถ้ายงัไม่พูดอโหส ิอย่าเพิ่งกนิ ยิ่งเหน็เนื้อสตัว์เหน็อะไร

ชอบหรอืไม่ชอบ กร็�าพงึอโหสิๆ ๆๆ รบัรองว่า สว่างจ้าไว 

 นพิพานไม่ยากไม่ง่าย แต่ให้คลายจติออก(อย่าไปดจูติฝึกจตินะ 

ไม่ต้อง ไม่ต้องเอาอะไรไปใส่มนั)คลายจติออกก ็ไม่ตดิ ไม่ตดิกห็ลุด วมิุติ

นพิพาน 

 จ้านี่! เป็นผลของการคลายตวัของจติ  คลายแล้วจ้าเลย                                       
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 ท�าไมเรารู้ว่าควรปล่อยวาง แต่ยงัคดิมาก? (ใครกไ็ด้ช่วยตอบกนั

หน่อย ระดมสมองกนัหน่อย เบรนสตอมมิ่งกนัหน่อย จ้าๆ อโหสดิ้วยนะ 

เอ้า ขอแรงจติอาสาบุญที่ไม่ตณัหาสกัท่านนงึ)

 มตีอบมาท่านนงึ ตอบว่า ทุกคนมกีรรมเป็นของตวั กรรมของคน

คดิมากใช่ไหม บางคนมกีรรมมากกค็ดิมาก บางคนคดิน้อยกรรมมนี้อย 

แล้วส�าหรบัคนที่มกีรรมมากๆ คดิมากๆนี่ ท�าไมล่ะ! บอกว่าให้ปล่อย ให้

จ้าๆวะๆกว้างไกลๆไร้ขอบเขตคดินกึไป แต่ท�าไมเขาจงึท�าไม่ได้ล่ะ? ตอบ

ต่อหน่อยซ ิใครช่วยที

 สมาชกิ B จติไม่เที่ยงเจ้าค่ะยงัไม่ทนักะสิ่งที่มากระทบเจ้าค่ะเผลอ

ทิ้งสกัแต่ว่าเจ้าค่ะเผลอเพลดิอารมณ์ เผลอไปยดึเจ้าค่ะ

     ถามต่ออกี กท็�าไมไม่ทนัสิ่งกระทบ? ท�าไมจงึเผลอทิ้งสกัแต่ว่า 

ท�าไมๆ? ไปเรื่อย เดี๋ยวจะเจอค�าตอบ

 สมาชกิ B ยดึเจ้าค่ะ ไม่ได้ดั่งใจ ไม่ปล่อย ไม่ผ่านเจ้าค่ะ จ่อ จ้อง 

นกึ คดิ เจ้าค่ะไปด ูไปรู้ ไปเหน็ ไปรบัวบิากใหม่เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิอโหส ิ

อโหส ิขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์ที่เมตตา ขดัเกลา เจ้าค่ะ

 ทรงตรสัเหตุกบัความดบัเหตุ เหตุเกดิที่ไหน ให้ดบัเหตุ เหตุเกดิ

ที่ไหนกนัจ๊ะหนูๆจ๋า?

 สมาชกิ B ใจเจ้าค่ะ  เหตเุกดิที่ใจ ดบัที่ใจเจ้าค่ะ ดับตรงนั้นจบ

ตรงนั้นเจ้าค่ะ

 ทรงตรสัเหตุกบัความดบัเหตุ เหตุเกดิที่ไหน ให้ดบัเหตุ เหตุเกดิ

ที่ไหนกนัจ๊ะหนูๆจ๋า?

 สมาชกิ B เกดิที่รู้ ที่เหน็ ที่ได้ยนิ ที่ได้สมัผสั ที่ได้กลิ่น ที่ได้รส

เจ้าค่ะแล้วยดึเหนี่ยวมาใส่ใจเจ้าค่ะสกัแต่ว่า แค่นั้นกจ็บเจ้าค่ะสาธ ุ อโหส ิ

อโหส ิอโหส ิเผลอไป ปล่อยไป เจ้าค่ะสาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง 

ทกุชวีติทกุดวงจติวญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธุ
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 ตอบมากว้างมาก ที่ใจน่ะดบัอย่างไร?   มที่านนงึตอบมาว่า ต้อง

ฝึกจติ แต่ไม่บอกว่าฝึกอย่างไร? แต่กจ็ะพอเหน็ลิ้นไก่ได้ เพราะบอกว่า

ต้องฝึกจติ ทั้งบ้านทั้งเมอืงเขากฝ็ึกกนั!

 มทีี่นี่ที่เดยีวกบัหลวงพ่อที่อยู่ในป่าบอกว่าองค์พุทธะท่านว่า ฝึก

เป็นกรรม เพราะเอาอตัตาเอาเจตนาสงัขารเข้าไปด้วยตณัหาอุปาทาน (ไม่รู้

ว่าเอาต�าราที่ไหนมาอ้างว่าองค์พุทธะสอนให้ฝึกจติ นี่เอาธรรมปฏริูปยดัใส่

พระโอษฐ์เป็นธรรมเนื้องอก มจิฉาทฏิฐแิล้ว กรรมหนกัแล้ว)

 “ท่านสอนว่าไง พาหิยะฯ เธอจงไปฝึกจิตเสียก่อนนะ แล้วค่อย

นพิพาน สอนหรอื?”

 สมาชกิ B ท่านสอนให้สกัแต่ว่าเจ้าค่ะ ดบัที่รู้ เหน็ ได้ยนิ สมัผสั 

ได้กลิ่น ได้รส เจ้าค่ะ ดบัตรงนั้น จบตรงนั้นเลยเจ้าค่ะ  สาธ ุอโหส ิอโหส ิ

อโหสิ

     พระอาจารย์: ฟังค�าถามให้ด ี จะเกดิปัญญาจ้าๆนะ  ค�าถามๆว่า   

“รู้ทุกอย่าง แต่ท�าไมปล่อยวางไม่ได้?”

 สมาชกิ B ยดึเจ้าค่ะค�าเดยีวสั้นๆ “ยดึ”  อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ

เจ้าค่ะ

     สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติวญิญาณ

จงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธยุดึอกีกป็ล่อยไปอกี ปล่อย

อกียดึอกี กป็ล่อยไปอกี ไม่มอีะไรซเีรยีสเจ้าค่ะ

     เพราะว่ามนัไม่เที่ยงเจ้าค่ะ คราวนี้บ่ายแก่ๆ เลยเจ้าค่ะ ๕๕๕

     สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติวญิญาณ 

จงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุ สาธ ุ สาธ ุ สามารถ พยคัฆ์อรณุ      

(นกัมวย)อ่อนซ้อมเจ้าค่ะ

     เอ้า อโหส ิ กจ็ะวนไปถามไม่จบ เพราะไม่สาวไปหาต้นเหตุต้นเค้า

เงื่อนของมนั  คนที่ปล่อยวางไม่ได้ ทั้งๆ ที่รู้ดทีุกอย่าง แต่ไม่ยอมปล่อยวาง
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อย่างพระพาหยิะฯ เพราะอะไร?

 จะวสิชัชนาให้ฟัง แต่ฟังแล้วไม่เชื่อกเ็ป็นกรรมเพราะต่อไปนี้ เป็น

พุทธโอวาท คอืว่า รู้แต่ท�าไม่ได้ (ทั้งๆ ที่สอนมาเดอืนกว่าว่า ไม่ต้องท�าแบบ

ไหน  เพราะท�าเป็นกรรม กย็งัไม่เข้าใจ)

 เหตุท�าไม่ได้ เพราะ ๑. ไม่รู้จกัตวัเอง รู้แต่นอกตวัที่เรยีกกนัว่า 

“ญาณทสัสนาจร คอืจรรู้ไปทั่ว แต่ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมวมิุตญิาณทสัสนะ

(นพิพาน) รู้จกัแต่ฝึกจติวญิาณธาตุขนัธ์ แต่ไม่รู้จกัวางขนัธ์หรอืขนัธวมิุต ิ

(นพิพานกไ็ม่รู้จกั) เรยีกว่าคนหลง  คนหลงจะไม่เชื่อสทัธาตถาคตโพธ ิ  

ไม่เชื่อ พุทธะบอกพาหยิะฯอย่างนี้ๆ  ไม่เชื่อ นี่ผดิต่อพุทธโอวาทแล้วนะ   

๒. เคยล่วงเกนิพระรตันตรยั ปฏเิสธค�าสอนมรรคผลนพิพานมาก่อน วบิาก 

ก�าลงัส่งผล  ๓. เคยสอนคนอื่นให้วกวน วบิากก�าลงัออนไลน์ตกีลบั  ๔. ยิ่งฝึก

จติเอากเิลสไปใส่อนตัตาจติด้วย อตัตาและตณัหาพาท�า ยิ่งท�ายิ่งเพิ่มกรรม 

กรรมไม่คลาย ปล่อยวางไม่ได้ ทั้งที่รู้ทุกอย่างแต่ท�าไม่ได้  ๕. ไม่ยอมอ้าปาก 

ขอขมากรรม ขออโหสกิรรม เพราะขาดสทัธาตามข้อ ๑ และ ๖. ตวัมุ่งหวงั

ตั้งเอาด้วยตัณหาในมรรคผลนิพพานมีมาก ไม่ยอมขอประกาศสละ-

ประกาศถอน 

 เอ้า ทุกอย่างอโหส!ิ ทุกจติวญิญาณจงได้มสี่วนบุญข้าฯทั่วๆกนั 

อโหสิๆ ๆสาธุโสวๆๆๆ

 สมาชกิ B สาธ ุ สว่างเจ้าค่ะ”สกัแต่ว่า ไม่ต้องหาเหต ุ จบเลย” 

เจ้าค่ะ ขอน้อมมาใส่ใจเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์:  “สกัแต่ว่า” นี่ฯ คนที่ไม่เข้าใจกจ็ะไม่เข้าใจ แต่กด็นีะ 

เป็นเหตุปัจจยัให้คนที่ไม่รู้ ได้รู้ได้อ่าน กข็อเพื่อนๆ สมาชกิทุกท่านมสี่วนใน

บุญนี้จงทั่วกนั 

 ทบทวนข้อธรรมนะ ก่อนองค์พุทธะตรสัรู้  นกับวชดาบสฤาษชีไีพร

เข้าไปฝึกจติ เช่น ครูทั้งหกรวมทั้งมหาวรีะนคิรณห์ต้นศาสดาศาสนาเชน
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นักบวชแก้ผ้ามีมาถึงปัจจุบัน และยังมีครูสัญชัยปริพาชกที่พระสารีบุตร   

โมคลัลานะเคยไปเป็นศษิย์ในตอนแรกด้วย

 แม้แต่พระองค์บวชแล้วก็เคยเข้าไปเรียนกับพระอาจารย์ชื่อ     

อาฬารดาบส แลอุทกดาบส นี่ท่านไปฝึกจติ ไปได้รูปฌานสี่ และอรูปฌานสี่ 

รวมเรยีก สมาบตัแิปด ท่านบอกไม่ใช่ทางพ้นทกุข์ไม่ใช่หนทางตรสัรู้ ใช้

ปัญญาตรองดสูกัหน่อยเถอะว่า ถ้าฝึกจติแล้วตรสัรู้ได้จรงิ นกับวชทั้ง

หลายแล ครทูั้งหก คงจะตรสัรู้ธรรมกนัแล้ว 

 “องค์มหาโพธสิตัว์สนัดุสติเทพบุตร จะจุตลิงมาโปรดโลกเวไนยสตัว์

ท�าไม?”

 ภายหลังตรัสรู้ ทรงทบทวนธรรมที่ตรัสรู้ ด้วยอริยสัจสี่ และ    

ปัจจยาการสิบสอง(ปฏิจจสมุปบาท)อนุโลมลงไปและปฏิโลมย้อนกลับ    

ขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้ตลอดอกีเจด็วนั ในสปัดาห์ที่เจด็ที่ทรงเสวยวมิุตสิุข

 ถงึกบัทรงอุทานว่า พระธรรมที่ตรสัรู้นี้ลุ่มลกึสุขุมยิ่งนกั ยากนกัที่

สตัว์จะตรสัรู้ตามพระองค์ได้

 และต่อมายงัทรงตรสั พระสูตรชื่อ นขสกิขสูตร ว่าด้วยธุลปีลาย

เลบ็ตถาคต ซึ่งสตัว์ที่จะตรสัรู้ตามมเีพยีงธุลปีลายเลบ็ ส่วนธุลดีนิบนพื้น

มหาปฐพรีู้ธรรมเหน็ธรรมได้ยาก ด้วยตณัหา โมหะอวชิชา พาหลงวนอยู่ดุจ

คนวิ่งวนขอบสระใหญ่แล้วๆเล่าๆแล้วกก็ลบัมาที่เดมิ  

 “เหน็ ได้ยนิ ฯ นี้เป็นกรรมเก่า ที่ได้น�าเอามาสนทนาธรรมกนันี้ก็

เป็นเช่นนั้น ด้วยกรรมเก่าได้เคยพบท�ากนัมาแล้ว จากกนัไปเล่าเรยีนศกึษา

ฝึกฝนอบรมบ่มเพาะ ต่างกแ็ยกย้ายกนัไป แล้ววนัหนึ่งกว็นกลบัมาพบกนัที่

เก่าด้วยวบิากกรรมเก่า และกจ็ะต้องพลดัพรากกันด้วยวบิากและกรรมใหม่

สบืต่อกนัไป”
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 กข็อความสวสัดทีั้งหลาย ความสว่างไสวในธรรมพระสมัมาสมัพทุธะ 

จงบังเกิดมีแก่เพื่อนๆสมาชิกฟังพระสัจธรรมด้วยกันจงทั่วกันทุกท่าน

เทอญฯ สาธุโสวๆๆๆ ทุกอย่างอโหส ิโสวๆๆๆ

 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิกราบพระคณุท่านพระอาจารย์

ที่เมตตาอยู่เนอืงๆเจ้าค่ะ

   ก่อนจะจาก จะจบ ธรรมะมนัยงัจ้าอยู่  มองไปเหน็ข้อความว่า 

“ท�างานใหญ่ต้องใช้สตปิัญญาให้มากและรอบคอบฯ และต้องมปีัจจยัมากๆ 

จงึส�าเรจ็ฯ”  

 นี่พระเถระมหาเถระครูบาอาจารย์ชั้นพระราชาคณะท่านหนึ่งสอน

ไม่ปล่อยไม่วางเลย ใช้เจตนากเ็ป็นกรรมอยู่แล้ว ยงัเอาตณัหามาสอนให้

จรงิจงัตั้งต้องใส่เข้าไปอกี นี่มนัตวัมุ่งหวงัด้วยความส�าเรจ็ด้วยตณัหา

อุปาทานยดึตดิ ดนัเข้าใส่ว่าต้องส�าเรจ็ ไม่ส�าเรจ็ไม่ได้ งานต้องใหญ่ๆ 

 มนิ่าเล่า! พระปฏมิากรใหญ่ๆที่สุดจงึแข่งขนักนัเกดิขึ้นมากมาย 

เมอืงไทยมวีดัสองสามหมื่นวดั มพีระสงฆ์สองสามแสนรูป สอนให้ยดึให้

ตดิด้วยตณัหาสร้างงานโครงการใหญ่ ถามว่าเอาใหญ่ๆเพื่ออะไร? 

 คนฟังค�าสอนก็หลงเชื่อตาม คนในบ้านเมืองยึดตัวความส�าเร็จ 

ปรารถนามุ่งหวงัตั้งเอา คงมอีนุสยัมุ่งปรารถนามุ่งเอามาในอดตี นี่เป็นเรื่อง

ทางโลกโลกยีะ

 แต่ทางธรรมโลกุตระเนื้อหาพระสจัธรรมจะต้องพูดว่า จะประกอบ

การงานสมัมาอาชพีใดๆเลก็ใหญ่กต็าม ใช้ธาตุขนัธ์กายจติแต่พอด ี สติ

ปัญญากใ็ห้ใช้แต่พอด ี ให้สกัแต่ว่าไป ใช้แล้วให้วางเสยี จะได้ไม่เป็นทุกข์

กบัมนั ท�าดเีท่าที่ท�าได้ ตามยถาสตยิถาพลงั ส�าเรจ็กบัไม่ส�าเรจ็มนัคู่กนั 

บางทีส�าเร็จ บางทีไม่ส�าเร็จ ก็ตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่ต้องใช้สติปัญญาๆ   

ปัจจยัมากๆ ต้องส�าเรจ็ อย่างนี้มนัทุกข์
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 “ขอให้เข้าใจนะ ใช้ธาตุขนัธ์กายจติแต่พอด ีอย่าดนัเข้าใส่ชวีติ การ

เรยีนรู้ที่จะใช้ชวีติ คอืการเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง” สาธุนะโสวนะโสวๆ

 “ไม่ต้องๆ.. ไม่ต้องท�ากรรมอะไรแบบไหนอกี  ไม่ต้องแบก ไม่ต้อง

วาง วางทนัทเีลย แต่กไ็ม่ใช่ไปคอยวาง มนัวางของมนัเองของมนัเอง   ว่างๆ 

ของมนัเอง  นพิพานกข็องมนัเอง ของมนัเอง ๆ จงึว่า ไม่ต้อง.. แต่ของมนั

เอง นพิพาน ไม่ยาก ไม่ง่าย แต่ให้คลายจติออก นพิพานเป็นผลจากการ

คลายตวัของจติ” (จ้าๆ วะๆ กว้างๆไกลๆไร้ขอบเขตคดินกึฯ) อโหส ิ ทุก

อย่างอโหส ิสาธุโสวๆๆ

 ตวัปรารถนา คอืตวัวิ่งเข้าหาบ่วง  บ่วงแห่งตณัหาแห่งสงัโยชน์อนั

เป็นเครื่องร้อยรดัอยู่กบัโลก ตดับ่วงแห่งตณัหาเสยีได้ ย่อมอสิระพ้นโลก

เหนอืโลกทุกโลก

 โมหะความหลง หลงสร้างทางเดนิและเดนิทาง  อนัมทีั้งป่าเลก็ป่า

ใหญ่และรกชฏัและสตัว์ร้าย ทั้งข้างแรม  อนัความมดืปกคลุมอยู่ ใยไม่หา

ประทปีเล่า?

 อวิชชาอันว่าความหลงรู้ไปทั่ว ดุจนักทัสสนาจรรู้ไปทั่วทั้งโลก   

ทวารหก  เหน็ดเหนื่อยนักก็จรกลับเข้าพ�านักถิ่นเดิม  จึงรู้ว่าเที่ยวไปสอด

แส่ส่ายรู้เห็นนี่เป็นเหตุ   ดับเหตุด้วยดับรู้ ตัดรู้ ให้หลุดรู้ จึงหลุดวิมุติ

ญาณฯนพิพานเอยฯ

 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิกราบพระคณุท่านพระอาจารย์

ที่เมตตาอยู่เนื่องๆเจ้าค่ะ
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๒๐๑๕.๐๙.๑๔ วนัจนัทร์

 ท�าไมคนเราเกดิมาจงึแตกต่างกนั?

 หลายคนใช้ร ่างกายจิตใจฝึกฝนพากเพียรเพื่อใฝ่หาความสุข 

เพลดิเพลนิอยู่กบัความสุข ทั้งที่ความสุขมนัไม่ม ี แต่หลงไปด้วยโมหะ

ตณัหาอย่างไม่รู้ตวั

 หลายคนหลงเข้าไปเรียนเข้าไปรู ้เข้าไปฝึกฝนให้เป็นคนเก่งใน

สังคมมีเกียรติอันจอมปลอมที่สร้างภาพมายาด้วยอวิชชาครอบง�าไว้อย่าง

ไม่รู้ตัวคิดว่าดูดี ปั้นหน้าสรรเสริญเยินยออ้อล้อเอาอกเอาใจแทนความ

จรงิใจใส่กนัรู้หลบเป็นปีกรู้หลกีเป็นหาง(พวกสตัว์ปีกเดรจัฉาน)

 หลายคนแต่งวาทะนักกวีนักปราชญ์ให้ฟังแล้วดูดีเพื่อให้สังคม

ยอมรับด้วยความทะเยอทะยานอยากของราคะตัณหาที่วิ่งร่านว่าต้องได้  

และอ้างเอาว่าได้รบัค�าสอนมาว่า ไม่ควรสอนให้เปลี่ยนความคดิ แต่ควร

สอนให้เปลี่ยนที่จติ เมื่อจติเปลี่ยนชวีติเปลี่ยน  บางคนรู้ดทีุกอย่าง   คดิดี

ทุกอย่าง แต่ท�าไม่ได้ จงึย�้าให้เปลี่ยนกระบวนการของจติ   

 แท้จรงิกถ็ูกนะที่ว่าให้เปลี่ยนที่จติ นั่นคอื การมแีละใช้ชวีติ ควร

เปลี่ยนจิตโมหะตัณหาอวิชชาให้สว่างไสวคุมจิตให้ได้ก่อนด้วยดับเหตุ   

แห่งตณัหา หาที่มาของความอยากได้ใคร่ด ี ตวัวิ่งไขว่คว้าหาแต่ความสุข

โลกธรรมแปด(เปื้อนอย่างไม่รู้สกึตวัด้วยโมหะความหลง) เพราะไม่เคยคุม 

ผสัสะสงัคม ไม่ยอมดบัเวทนา แต่กลบัเสาะหาเอาแต่ความสุขมายาอนั 

จอมปลอมประโลมโลก หารู้ไม่เลยว่า สุขกบัทุกข์มนัคอือนัเดยีวกนั ทุกข์

มนัน้อยไปหน่อยจงึหลงว่าเป็นสุข ด้วยตวัราคะมนัตรีาคาให้ว่าเป็นสุข  

ครั้นคุมผสัสะไม่ได้ดบัเวทนาไม่ได้  ความปรารถนาความอยากได้ใคร่ดจีงึ

เกดิลุกลามใหญ่โต ต้องใช้สตปิัญญาธาตุขนัธ์มากๆ งานใหญ่ๆ ต้องมแีละ
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หาปัจจยัมากๆ ทุกข์ดุจววัพนัหลกัไม่รู้ตวั

 จงึกล่าวกนัว่า  “รู้ดทีุกอย่าง พูดกด็ทีุกอย่าง คดิกด็ทีุกอย่าง แต่

ปล่อยวางไม่ได้” เพราะตลอดเวลาใช้ตณัหาไปแสวงหาแต่ความสุข “จะเอา” 

ย่อมตรงกนัข้ามกบั “ปล่อยวาง”

 จติกบัคดิอยู่ด้วยกนัไม่แยกกนั แต่จงควบคุมคดิให้ได้ จติคดิเป็น

ทุกข์ จงึให้กว้างๆเข้าไว้ อย่าจดจ่อคบัแคบ อย่าจรงิจงั อย่าดนัเข้าใส่กบั

ชวีติ อย่าเอาอะไรไปใส่จติ ปล่อยจติให้ว่างๆ วางสุขวางทุกข์ลงเสยีบ้าง    

จะร้อนรนน้อยลง ผาสุกย่อมอยู่เยน็กว่าสุขและสุกที่ร้อนรน

 “การเรยีนรู้ที่จะมแีละใช้ชวีติ คอืการเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง” ที่รู้ว่า

ของร้อนแต่วางไม่ลงปลงไม่ได้เพราะตัณหามันจัดจ้านเพราะดันเข้าใส่  

จะเอาแต่สขุ ทกุข์ผลกัไส

 คนเราเกิดมาแตกต่างกันเพราะเจตสิกตัวส�านึกในจิตที่สั่งสมมา  

แต่อดีตไม่เหมือนกัน 

 พึงประกาศสละประกาศถอนด้วยเสียงอันดังต่อ  องค์พุทธะว่า  

ขอขุดรากถอนโคนตัวมุ ่งหวังตั้งเอาความสุขมาด้วยตัณหาโมหะทิฏฐิ

มานะอวิชชา แล้วหมั่นกรวดน�้าอุทิศบุญขมากรรมองค์คุณพระรตันตรยั  

บดิามารดา ครูอาจารย์ทุกวนัไป จนกว่าตวัมุ่งหวงัตั้งเอา จะเบาบางจาง

คลาย

 นี่แหละสุขที่ไม่เอา สุขกช็่าง ทุกข์กช็่าง ปล่อยๆวางๆ ไป  สาธุโสว

แล้วนะ ขอทุกจติวญิญาณจงได้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนัๆตลอดไปด้วย

เทอญฯ อโหส ิทุกอย่างอโหสฯิ

 “คนดื่มยาพษิ ตกนรกครั้งเดยีว แต่คนที่มคีวามเหน็ผดิ (มจิฉา

ทฏิฐชิั่ว) ตกนรกถงึโกฏกิลัป์” 

    สตปิัฏฐาน วปิัสสนาภาวนามยปัญญา สมาธสิมถภาวนากต็าม  

หรอือรยิมรรคแปด ศลี สมาธ ิปัญญา เอกายนมรรคกต็าม  ต้องรวมลงสู่
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การปลงปล่อยวาง ( สกัแต่ว่า ฯ)จางคลาย ไม่ยดึตดิ รวมลงสู่ความหลุด

พ้นไม่เกดิอกี  และในที่สุดต้องรวมลงสู่ความไม่ตดิในรู้( ทางวญิญาณหก 

เหน็ ได้ยนิ ฯ)ต้องรวมลงสู่การตดัตวัรู้ (วญิญาณาหาร ตวัน�าเกดิใหม่)   

ตดัรู้ จงึตรสัรู้  ถ้าหากไม่ใช่การปล่อยวางจางคลาย นั่นไม่ใช่ค�าสอนของ

พระตถาคตพุทธเจ้า

 มเีสยีงถามเข้ามา ว่าท่านสอนไม่เหน็เหมอืนใคร? อะไรจ้าๆ แจ้ๆ 

ไปเอามาจากไหน? ได้ยนิแต่พระท่านอื่นท่านสอนให้ท�าบุญให้อธษิฐานให้

ไปเกดิเทวโลกสวรรค์สมบตันิพิพานสมบตัิ

 อาตมากถ็ูกถามบ่อย ให้พรโยมใส่บาตรกไ็ม่เหมอืนใคร โยมเขา

อยากได้ “ยถาสพัพฯี”  ยายทองอนิทร์ฯ คนหนองบวัล�าภู แกบอกอยากได้ 

ขอยถาสพัพใีห้หน่อย แกว่าพระสอนมาว่า ยถานั่นให้ผ ีส่วนสพัพนีั้นให้คน 

 อาตมากบ็อกว่าที่ให้ไปเมื่อกี้นี้น่ะ “โคตรยถานะ” แกกห็วัเราะ แล้ว

พูดให้แกฟังว่า ยถานี่มคีนแต่งภายหลงัพระพุทธะ แล้วถามแกกลบัไปว่า 

เคยเหน็คนที่มอีายุมากๆน่ะ วรรโณสุขงัพลงัมไีหม? 

  ทนีี้ จะมาตอบค�าถามเรื่อง จ้าๆวะๆกว้างๆ ฯ นี่มทีี่มาอย่างไร? 

ตอบว่า “สรุปโดยย่อคอืหลุดวมิุต ิวมิุตอิย่างไร”  

 ทรงตรสั พระสูตรชื่อเสขะปฏปิทา สูตรว่าด้วยบทแห่งการสกิขา

หรอืศกึษา  ศกึษาเรื่องอายตนะหก ตา หูฯ เป็นต้น โดยย่อว่า  “เมื่อใดเธอ 

เหน็ ได้ยนิฯ รบัรู้รบัทราบ ไม่พงึถอืเอา “นมิติ(รูปร่าง) และอนุพยญัชนะ 

(รายละเอยีด) ย่อมมคีวามไม่ตกต�่า ย่อมตรสัรู้เป็นเบื้องหน้าฯ” 

 ทนีี้ต้องแปลไทยเป็นไทยอกี เช่น เคยสอนว่า “เหน็คนให้เลยคน 

เหน็ภูเขาต้นไม้ฯ ให้เลยๆ คนภูเขาต้นไม้ฯ นี่สอนให้ตดัตวัรู้  ไร้เจตนา

กรรมไร้อตัตา เป็นอนตัตาออกไปแล้ว  

 อาตมาสอนไม่เหมอืนชาวบ้านชาวช่องเขา แต่สอนเหมอืนท่านพุทธ

เคยสอนพระพาหยิะว่า “สกัแต่ว่าฯ” ไงล่ะ! 
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 สอนให้จบนะ ไม่สอนให้วนเอาใจโยม สอนพาออกจากความหลง”

 จ้าๆฯ  นี่กไ็ม่ยดึตดิ ตามที่ทรงสอนว่า ถ้าอนุปาทาโน ไม่อุปาทาน 

ไม่ตณัหา ไม่ยดึตดิ ย่อมน้อมนพิพานฯ สูตรนี้ชื่อเวสาลสีูตร อกีสูตรหนึ่ง

ชื่อกถาวตัถุสูตร ว่า ถ้าคลายจติ ไม่ยดึตดิ คลายจติออก ย่อมวมิุตหิลุด

ออก ถงึขนัธวมิุต ิ นโิรธนพิพานฯ นี่ลงกนัได้ทุกพระสูตร ทรงตรสัหนึ่ง   

ไม่เป็นสอง

 จ้าๆฯ นี่ส�าคญันกั ครูของอาตมาอยู่ในป่าสอนให้ ท่านไม่รู้เรื่อง

พระสูตรพระไตรฯ อะไรหรอก แต่ท่านเทศน์จ้าๆฯ ภาษาง่ายๆ 

 อาตมาพเิคราะเข้ากบัพระสูตรที่เคยเรยีนมาก่อนนี่ จงึเรยีนกบัท่าน

เป็นศษิย์ท่านอยู่แปดเดอืนหนึ่งพรรษา ด้วยมอีธวิาสนาสมัพนัธ์พ่วงพนัธ์

กบัท่านมาแต่อดตี

 อ้อเล่าต่อ ฟังไว้นะ  มอีงค์พุทธะเท่านั้นที่ตรสัรู้ได้ด้วยพระองค์เอง 

นอกนั้นทั้งหมดจะตรสัรู้ตามท่านได้ ต้องมคีรูบาอาจารย์ที่เคยเกื้อกูลกนัมา

ก่อนในอดตี เรยีกว่าต้องถูกฝาถูกตวัจงึสนทิต้องไม่ผดิฝาผดิตวั ขยนั

อธษิฐานขอพบครูบาอาจารย์ในอดตีมาสั่งสอน ขมากรรมองค์คุณทั้งห้าให้

มาก มพีระรตันตรยัสาม สี่พ่อแม่ ห้าครูบาอาจารย์ทุกภพชาตพิุทธนัดร 

และอภพัพฐานที่หกคอื ไม่มตีถคตโพธสิทัธาปรามาสองค์พุทธะ โดยยกค�า

สอนนกัปราชญ์ราชบณัฑติเป็นครูอาจารย์แทนองค์พุทธะ

 ทั้งหกนี้ถงึฐานะอาภพัห้ามมรรคผลนพิพาน จนกว่าจะได้ขมากรรม

ให้เป็นอโหสกิรรม วมิุตกิรรม

     ใครที่หลงจะเอาจ้าๆนี่ หลงไปแล้วนะ ตณัหามนัจะเอานะ มนัมา

หลายหน้าเจ้าตวัเนี๊ยะ แต่มากป็ล่อย มากช็่าง กไ็ม่อะไรกบัอะไร ท่ามกลาง

ไปจ้าๆอีกวะอีก ก็ทิ้งอีก ถ้ายังไม่ลุไม่ล่วง ก็อโหสิๆๆ อุทิศบุญไปนะ   

อโหสิๆ ๆ โสวๆๆ
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     มคี�าถามต่อ ส�ารวม คอือะไร? ใช้ตอนไหน? พระอรยิเจ้าท่านต้อง

ใช้ส�ารวมเสมอเลยใช่ไหมจงึจะเป็นอรยิะ? สามค�าถาม  ช่วยกนัลบัสมอง

แบบไม่อะไรกบัอะไร   สาธุ

 สมาชกิ B ชวีตินี้น้อยนกั “สกัแต่ว่า” ไม่แสวงหาใดๆ ปล่อยเลย 

หลดุเลย เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิกราบขอบพระคณุเจ้าค่ะส�ารวม

ทวารทั้งหก ส�ารวมตอนที่รู้ เหน็ ฯลฯเจ้าค่ะส�ารวม คอื สกัแต่ว่าเจ้าค่ะ

 สักแต่ว่า ใช้ตอน รู้ เห็น ฯลฯ สักแต่ว่าท�าไปตลอดเจ้าค่ะ   

พระพาหยิะ สกัแต่ว่า จนหมดลมหายใจ

     สรปุ ส�ารวมคอืสกัแต่ว่า ใช้ตอนที่รู้ เหน็ ฯลฯ พระอรยิะท่าน

ส�ารวม(สกัแต่ว่า) จนสิ้นลมหายใจเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิ

     พระอาจารย์: สมาชิกท่านใดจะแชร์ธรรมะเพิ่มเติมบ้างขอเชิญ   

จะรอเฉลยทหีลงั ตอนนี้พูดเรื่องปล่อยคลายต่อ

 คนที่เสยีสละง่าย ใจคอกว้างขวาง ไม่ขี้เหนยีว จะเป็นคนที่คลาย

ง่ายกว่า แต่ทั้งนี้ ยงัมเีหตุปัจจยัอื่นเข้ามาร่วมอกี เช่น อกุศลกรรมเบยีด  

หรอืตดัรอน ที่กล่าวไว้ในอภพัพฐานหกประการนั่นแหละ วบิากนี้ขวางเลย 

ตราบเท่าที่วบิาก(หนี้)ยงัไม่ได้ถูกชดเชยชดใช้ ชดใช้ทางไหน เช่น ขอให้เป็น

อโหสกิรรม โดยอ้างเอาบุญทพิย์ชดใช้ให้ ยิ่งอ้างบุญที่ได้เคยอุปสมบท

บรรพชาแล้วกรรมวมิุตกิรรมได้เรว็ ข้อสอง ถ้าไม่ขอขมากรรม กต็้อง

ชดเชยชดใช้หนี้ชวีติหรอืร่างกาย หรอืทรพัย์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอื เหน็ 

ได้ยนิฯเป็นต้น มแีต่เรื่องอกุศลร้อนอกร้อนใจ

 สมาชกิ B การบวชที่ใจนี่ถอืเป็นการอปุสมบทบรรพชาด้วยหรอื

เปล่าเจ้าคะ ท่านฯ

 ทนีี้ ท�าไมคนเสยีสละง่ายจงึปล่อยวางง่าย กเ็พราะ สละแปลว่า  

เอาออก ไม่เอาอะไรแล้ว เป็นคนพอแล้ว เป็นอยู่ง่าย กนิง่ายนอนง่าย ที่
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เรยีกว่าใกล้ชดิกบัความมกัน้อยสนัโดษองค์คณุนพิพานไปแล้ว แต่ต้องไม่หวงั

สิ่งตอบแทนนะ ถ้ายงัหวงั (กม็ทีวภิาวะเป็นของคู่ คอื สมหวงักบัผดิหวงั 

ขวางกั้นนิพพานเอกะภาวะ)ก็แสดงถึงว่าสละออกไปแล้วยังขอเอาเข้ามาอีก 

นี่ยงัไม่คลาย

 ท�าบุญให้ทานท�ากุศลความดีโดยไม่ติดยึดกับความดี  ไม่เอาด ี

อย่างนี้คลาย วมิุตนิพิพานเดี๋ยวนั้นฉบัพลนัทนัท ี ดุจ สกัแต่ว่าพาหยิะฯ 

เลยทเีดยีว นพิพาน ไม่ยากไม่ง่าย แต่ให้คลายออก

 ท�าดแีต่ไม่เอาด ีท�าได้ไหมล่ะ? สาธุโสวนะ

 สมาชกิ ช ท�าด ีเพื่อดี

 สมาชกิ B ท�าดเีพื่อละค่ะ  ท�าดเีพื่อละชั่ว

 สมาชกิ ช ขอบคณุพระอาจารย์เจ้าค่ะ  ขอบคณุกลัยาณมติรที่ด ี 

ขอบคณุธรรมะธรรมชาตจิดัสรรจ้า

 สมาชกิ B จติจะสว่างทนัททีี่ละได้ค่ะ  สาธ ุ อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ 

นะคะ  ขออนโุมทนาด้วยอกีครั้งค่ะ

 สมาชกิ  ช ถ้าไม่รู้จกัดกีย็ากที่จะละ คนเราบญุน�าพาวาสนาพาส่ง 

ต่อให้อยากกไ็ม่ได้ ต่อให้ไม่อยากกไ็ด้ จะดหีรอืไม่ดกีอ็ยู่รู้ตามความจรงิมี

แบบไม่ยดึ...ความจรงิ มนัเป็นของมนัเช่นนั้นแล  ขออนโุมทนาบญุเจ้าค่ะ 

นางฟ้า ท�าความด ีละเว้นความชั่ว ท�าจติใจผ่องใส

 สมาชกิ B  ละก่อนเลยค่ะ ไม่ต้องรู้จกัทั้งดทีั้งชั่ว แค่รู้เผนิๆพอค่ะ 

สกัแต่ว่ากนัไปนะคะ ละทกุอย่างก่อนที่จะรู้จกัมนัค่ะ เพราะพอรู้ว่าด ี ก็

ต้องมรีู้ว่าชั่ว มาคู่กนั

 สมาชกิ ช  ขอให้ทกุวนัพบแสงสว่างส่องชวีติกลางจติใจพบจดุ

พลงัอ�านาจหมั่นท�าทาน ศลี ภาวนาเพราะชวีติเป็นสิ่งที่เป็นของมนัเอง 

ตามความจรงิตามเหตแุละปัจจัยที่เกดิอทิปัปัจยตา
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 สมาชกิ B  มนัจะละยาก ปล่อยยาก มากขึ้น 

 ท�าดเีพื่อละทั้งดแีละละทั้งชั่วค่ะ ค�าตอบสุดท้ายค่ะ

    ท�าบุญกุศลความด ี เช่นทาน ศลี ภาวนา หรอืทาน ศลี สมาธ ิ

ภาวนาปัญญา เพื่อด ี เพื่อเอาด ีนี่ต้องการด ี จะต้องไปเกดิเพื่อรบัอานสิงส์

ความดนีั้นๆ เช่น ไปเกดิบนสวรรค์ พรหม หรอืมาเป็นมนุษย์ชั้นสูงราชา

มหากษตัรยิ์ฯ แต่พุทธะทรงตรสั เกดิเป็นทุกข์ เป็นเทวดา ราชา กท็ุกข์

อย่างเทวดาราชานั้นแหละ 

 ครั้งหนึ่งพระอินทร์อับอายด้วยมีรัศมีกายน้อยกว่าเทพผู้มเหสักข์

บางองค์ ต้องขวนขวายไปใส่บาตรพระอรหนัตเถระฯ นี่กท็ุกข์ของเทวดา

 สมาชกิ ช ปัญญา เกดิจากการมสีตทิกุสิ่งเป็นความจรงิสะสม ไม่รู้

จกัผดิไม่เข้าใจถกูไม่รู้ดไีม่รู้จกัชั่วไม่ขดัแย้ง  ไม่สงสยั  ไม่ปฏเิสธ  ไม่

รงัเกยีจ ทกุสิ่งตามความจรงิ สิ่งใดเกดิขึ้นสิ่งนั้นดเีสมอ ขอบคณุค่ะ    

ธรรมทานความจรงิมปีระโยชน์ให้สตปิัญญา ขอบคณุให้ดวงตาเหน็ธรรม  

ขอบคณุเมตตาทกุสิ่ง สาธ ุ สาธ ุ สาธ ุหากมสีิ่งใดผดิพลาดไม่เหมาะสม

ขออโหสกิรรม เป็นอโหส ิอโหส ิอโหสใิห้ด้วยนะคะ

 คนจะไป ต้องมฐีานแห่งบญุเป็นก�าลงัการปฏบิตั ิ ตามความจรงิ

ปรยิตัคิอืการพดู อ่าน เขยีน ท่องจ�าในธรรมอย่างแตกฉาน  ปฏบิตัลิงมอื

ท�าเพราะธรรมไม่แบ่งแยกไม่แตกต่างไม่สงูไม่ต�า่ ปฏบิตัจิรงิ ลงมอืท�าจรงิ 

ย่อมเหน็ตามจรงิ ปฏเิวทการทบทวนพจิารณาท�าจรงิรู้ตามจรงิย่อมเหน็ผล

แท้จรงิ

 สัญญาความจ�าไม่ใช่ความจริงทุกสิ่งต้องหยั่งสู่จิตที่บริสุทธิ์อย่าง

แท้จริงไม่ห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมถ้าเห็นธรรมจะเห็นพระพุทธเจ้าขออนุโมทนา

บญุสาธ ุ  สาธ ุ  สาธธุรรมะคอืธรรมชาตผิลคอืชวีติในเส้นทางอรยิมรรคม ี

องค์ ๘ ศลี  สมาธ ิ ปัญญา
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 สมาชกิ B  สาธ ุอโหส ิต่อกนันะคะ และมสี่วนร่วมในบญุแห่งกนั

ค่ะสาธ ุรู้ เหน็ ฯลฯอะไรกต็ามแต่ ไม่ว่าด ีไม่ว่าชั่ว กส็กัแต่ว่า รู้ เหน็ฯลฯ 

แล้วไปปล่อยนะคะ แค่ปล่อยกห็ลดุค่ะ

 สมาชกิ ช  หมั่นภาวนาบ่อยๆ ท�าจติใจให้ผ่องใสละอตัตาความมี

ตัวตนทุกสิ่งในธรรมทานพระอาจารย์และกัลยาณมิตรที่ดีเมตตาเป็นความ

จรงิแท้ขออนโุมทนาบญุยิ่งจ้า  สาธ ุ สาธ ุ สาธขุออโหส ิ อโหส ิ โหสแิละ

มสี่วนในบญุกศุลทาน  ศลี  ภาวนาในวนันี้ของข้าพเจ้าทกุท่านค่ะ

 สมาชกิ B ของอะไรที่มมีาคู่กนั จะเป็นอปุสรรคต่อความเป็น

กลางๆท่ามกลางนะคะ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิขอความหลดุไป พ้นไป 

สว่างไสวจงมแีด่ท่านทั้งหลายค่ะ

 สมาชกิ ช ขอบคณุ  ขอบคณุ  ขอบคณุโลกและจกัรวาลทกุๆ

เมตตา และทกุบญุกศุลความดกีารให้ธรรมทานเป็นทานสงูสดุสาธใุน

ธรรมจ้า สาธ ุ รู้ เหน็ ฯลฯอะไรกต็ามแต่ ไม่ว่าด ี ไม่ว่าชั่ว กส็กัแต่ว่า รู้ 

เหน็ฯลฯ แล้วไปปล่อยนะคะ แค่ปล่อยกห็ลดุค่ะ

 พระอาจารย์: ค�าว่า “คนจะไปต้องมฐีานแห่งบุญเป็นก�าลงัการ

ปฏบิตัฯิ”  ถามว่า คนที่ไหน และไปไหน ท�าไมต้องมฐีาน เอาฐานรองรบั

อะไร เอาก�าลงัไปท�าอะไร และปฏบิตัไิปท�าไม?

  ทรงตรสัว่า “เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรม สตัว์ย่อมเป็นไปตาม

กรรม หมายถงึอย่างไร? ท่านเชื่อพระพุทธโอวาทนี้หรอืไม่ ถ้าเชื่อ เชื่อ

อย่างไร ถ้าไม่เชื่อ ผดิต่อพระองค์หรอืไม่ ท่านนบัถอืพระองค์หรอืไม่?”

 สมาชกิ ช  นกับวช ผู้ยงัไม่บวช บรรลธุรรมได้หรอืไม่ ผู้ปรารถนา

นพิพานไม่บวช บรรลไุปนพิพานได้จรงิไหม?

 เพื่อนสมาชกิ ขอเชญิแชร์ธรรมะกนั สกัแต่ว่าไปนะ เอ้าตอบมาท ี

คนละสองสามค�า
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 สมาชกิ B  ค�าตอบเดยีวเจ้าค่ะ “ปล่อย”

 สมาชกิ B ท�าแล้วเหนื่อยเป็นทกุข์ ปล่อยๆไป ง่ายกว่าค่ะ ชวีตินี้

ไม่มอีะไรซเีรยีสนะคะ “สกัแต่ว่า”ไว้ ตามครบูาอาจารย์ท่านชี้แนะ เดี๋ยว

มนักข็องมนัเองค่ะ ใจเยน็ๆๆๆ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิต่อทกุท่านนะคะ

 สมาชกิ M มธ ุวา มญญฺต ีพาโล ยาว ปาปํ น ปจจฺต ิยทา จ ปจจฺต ี

ปาปํ อถ ทกุขฺ� นคิจฉฺต ิ   

 ตราบเท่าที่บาปยงัไม่ให้ผล คนเขลายงัเข้าใจว่ามรีสหวาน แต่บาป

ให้ผลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น

 สมาชกิ ช นั่งสมาธบิ่อยๆ ใจใสๆ ใจสบายๆ นพิพานเป็นความ

สงบสขุร่มเยน็

    พระอาจารย์: เรื่องท�าบุญกุศลความดแีล้วจ้าๆ ไม่เอาบุญ ไม่หวงั

ผลนี่ อรยิมรรคสมงัค ี หรอื อรยิมรรควมิุต ิ นี่นะ ครบทุกองค์ประชุมกนั

รวมลงที่จ้าๆวะๆนั้นเลย ลงสู่ความหลุดวมิุตเิลยนะ ขณะนั้นเป็นศลีไปแล้ว  

สมาธธิรรมชาตหิรอืสมาธวิมิุตกิล็งมาแล้ว ปัญญาชนดิวมิุตมิคีรบถ้วนแล้ว 

สามคัคกีนัที่จ้าหลุดจ้าวมิุต ิจ้ๆวะๆ

 นพิพานท�าเอาไม่ได้ ไม่ยากไม่ง่าย แต่คลายจติออก(จ้าๆ) นพิพาน

ไม่ต้องไม่ตั้ง ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ท�ากเ็ป็นกรรมเอาไปเกดิสูงบ้างต�่า

บ้าง ปานกลางบ้าง แตกต่างกนัเพราะกรรมจ�าแนกสตัว์

 นพิพานไม่ใช่สถานที่ที่จะให้ไปให้ถงึ ไม่มทีางเดนิ ไม่มคีนเดนิ 

นพิพานไม่มไีปไม่มมีา

 นพิพานไม่ต้องการทั้งบาปและบุญ แต่นอกบุญเหนอืบาป นพิพาน

ไม่ต้องการเอาก�าลงัไปนพิพานไม่ได้ และกเิลส ท.ทั้งปวง จะฆ่ามนัด้วย

ก�าลงักไ็ม่ได้ และกไ็ม่มใีครเอาก�าลงัไปฆ่าใคร



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

154

 กเิลสไม่ต้องฆ่า แค่ “ปล่อยสกัแต่ว่า” กจ็บแล้ว ไม่ต้องท�าอะไร 

กรรมฐานอะไรกไ็ม่ต้อง(ท�าเป็นกรรมเกดิอกี) แต่ให้สกัแต่ว่าพาหยิะ กจ็ะ

ของมนัเองๆๆ

 สมาชกิ ช สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ธรรมเป็นสากลอยู่ที่การ

ใช้การตคีวาม พระพทุธเจ้าสอนอะไร

 สมาชกิ B  ๔ ประการ “อรยิสจั๔” ไงคะ

 สมาชกิ ช พระพทุธเจ้าสอนรู้จกัทกุข์ สอนความจรงิ สอนให้รู้

ทกุข์ไม่หลงเพลดิเพลนิเป็นเหตกุ่อทกุข์ แม้แต่ธรรมหรอืนพิพาน พระ 

พทุธเจ้าสอนอรยิสจั ๔ หนทางดบัทกุข์ วธิดีบัทกุข์... เวลามคี่าหาตวัเองให้

เจอแล้วลงมอืถอืสิ่งมปีระโยชน์ตนและผู้อื่น นั่งสมาธบิ่อยๆ แล้วจะเข้าใจ

อย่างเข้าถงึธรรมะ ไม่ใช่ค�าว่าวาง ว่าง ไม่เอา แล้วได้ธรรม ความจรงิคอื

การลงมอืท�าให้เหน็ธรรม การกระท�าส�าคญัที่ผล ขอบคณุ  ขอบคณุ  

ขอบคณุธรรมทานทกุการแลกเปลี่ยนน�ามาซึ่งสตปิัญญาสู่..”ปัญญาญาณ”

 พระอาจารย์:  นพิพานเป็นที่สงบร่มเยน็ไหม? มคีนถามมา ตอบ

ยงัไงกไ็ม่เข้าใจหรอก เหมอืนคนตาบอดถามว่าสวยไหม จะบรรยายว่าไงด?ี

 ฟังนะ...! นพิพาน ว่างๆ ว่างรู้ไม่ได้ ด้วยอายตนะใดๆ (ในโลก 

นอกโลกด้วย) ถ้าเข้าไปรู้ว่าง กไ็ม่ว่าง ไม่ว่างจากตวัรู้

 จ้าๆดูนะ จ้าแล้วปล่อย วะๆแล้ววะทิ้งนะ ถ้าไม่ทิ้งกไ็ม่จ้าไม่วะแล้ว 

กลายเป็นแช่ทรงตบะตะแบกฌานญาณไปพรหม  นพิพานไม่แบกไม่วาง 

แต่มนัวางของมนัเอง ไม่ใช่ไปคอยปล่อยคอยวาง มนัวางของมนัเอง  

นพิพานจงึไม่ต้อง แต่ของมนัเองๆๆๆ

 สมาชกิ B ครบองค์ ๔ ประการแล้ว กจ็ะ “จ้า” อย่างที่ท่าน      

พระอาจารย์ท่านชี้แนะค่ะ สาธ ุ อโหส ิ ต่อกนั มีส่วนในบญุแห่งกนั สาธ ุ       

ขอความหลดุไป พ้นไป จงมีแด่ทกุท่าน 
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 สมาชกิ ช  พี่เรยีนปรญิญาเอกด้านพระพทุธศาสนา มศีรทัธาใน

คณุพระรตันตรยั ขออนโุมทนาบญุ ชื่นชมจติกศุลธรรมทานทกุสิ่งดี

หนทางเจรญิทกุสิ่งท�าจรงิได้จรงิ ลงมอืท�า พี่เป็นครสูอนสมาธเิพราะเชื่อ

มั่นและศรทัธาจากการปฏบิตัเิรยีนรู้ด้วยตวัเอง การแลกเปลี่ยนคอืการ 

เปิดใจ ทกุคนมคีวามส�าคญั ความแตกต่างไม่เคยน�าคนแตกแยก ทกุ

อย่างเกดิที่จติใจตั้งอยู่และดบัไปเป็นธรรมดาชวีติ ต้องการอะไรหาเป้า

หมายแล้วใช้เวลาท�าสิ่งนั้น พี่เคยบวชสามเณรดี้วยจติตั้งมั่นศรทัธาพระ

รตันตรยั วนัเวลาอย่าให้ล่วงเลยหาความจรงิจากกายใจของตนเอง

 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิจบทกุอย่าง ทกุชวีติทกุดวงจติ

วญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุ สาธ ุ สาธ ุ หนเูรยีนจบที่

ท่านพระอาจารย์นี่แหละค่ะ  เรยีนง่าย จบง่าย ไม่เสยีค่าเทอม จบตรงที่ 

“สกัแต่ว่า”แล้วปล่อยไปค่ะ 

 สาธุ อโหส ิอโหส ิอโหส ิกราบขอบพระคุณที่เมตตาชี้แนะ ขอน้อม

ถวายบุญนี้ที่ได้สร้างท�าให้แด่คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และท่านพระ

อาจารย์สุวฒัน์ ขอท่านทั้งหลายจงมสี่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯด้วยเทอญ สาธุ 

สาธุ สาธุ

 พระอาจารย์: ถามมาว่า  ไม่บวชบรรลุธรรมได้ไหม?  ตอบว่า ถ้า

จ้าๆได้กบ็รรลุได้

 วสิาขามหาอุบาสกิาบรรลุธรรมขั้นต้น โสดาบนั คลายเลก็น้อย 

แต่งงานมลีูกชายหญงิอย่างละสบิคน (ขยนัด้วย อโหส)ิ แต่ถ้าคลายถงึขั้น

อนาคาม ีผู้ไม่มบี้าน(คาม แปลว่า บ้าน มาตุคาม แม่บ้าน) จะต้องไม่มบี้าน

อยู่แล้วคอื ต้องจรจากลา เข้าป่าเข้ารกไป พาหยิะ บรรลุอรหตัต์ หาบาตร

จีวรไม่ได้บวช อยู่ทางโลกๆ รับธาตุขันธ์พระอริยเจ้าไม่ได้ ต้องนพิพาน 

ถ้าได้บวชเพศนกับวชจะรองรบัธาตุขนัธ์ได้ พุทธบดิาสุทโธทนะบรรลุ      

อรหตัตผลในเพศฆราวาสเพราะไม่ได้บวช  จงึต้องสวรรคต



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

156

 สมาชกิ B ขอแผ่บญุนี้ไปให้ไพศาล ทั่วจกัรวาล อนนัตจกัรวาล 

ขอทกุชวีติ ทกุดวงจติวญิญาณ จงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯด้วยเทดิ    

สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสิ

 การบวชที่ใจนี่ถือเป็นการอุปสมบทบรรพชาด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ

ท่านฯ

 พระอาจารย์: องค์พุทธะทรงตรสัว่า พระองค์ส�าเรจ็ถงึสบิแปด

ศาสตร์ แต่ไม่มแีม้ศาสตร์หนึ่งช่วยให้พ้นจากความทุกข์โสกะได้เลย ออก 

บวชไปเรยีนถงึสมาบตัแิปด กต็อบโจทก์ในพระทยัของพระองค์ไม่ได้   

 ถ้าสมาธบิรรลุธรรมได้จรงิ องค์พุทธะจะลงมาตรสัรู้ท�าไมหนอ?

 นี่เอาความรู้ระดบัอนุบาลมาถามนะ เก่งๆน่าจะตอบได้ละกระมงั 

เอ้าอโหสิๆ

 สมาชกิ B ท่านทรงตรสัรู้ เพราะว่า สตัว์โลกไม่สามารถตรสัรู้  

ด้วยตวัเองเจ้าค่ะ

 จะเล่าต่อ ว่าพระองค์คุยกบันายคนฝึกม้าชื่อเกส ีว่า เกสเีธอฝึกม้า

อย่างไร คนเลี้ยงม้าว่า ม้าชั้นยอดอาชาไนย ไม่ใช้ปฏกัเพยีงสะกดิเบาๆซ้าย

ขวารู้เรื่อง รองลงมาใช้ปฏกัเพยีงแค่ยกขึ้น รู้เรื่อง ชั้นรองลงมาต้องเอาปฏกั

จรดผวิหนงั พอสอนได้ แต่ชั้นเลวต้องแทงปฏกัถงึเนื้อกไ็ม่รู้เรื่อง ต้องฆ่า

ทิ้ง ทรงตรสัว่า   เรากเ็ช่นนั้นเหมอืนกนั  “พระองค์ไม่เป็นบาปหรอืพระพุทธ

เจ้าข้าฯ”  อ๋อ ฆ่าของเรา เราจะไม่สอนฯ ว่าแล้วกเ็สดจ็ผ่านเลยไป ทรงใช้

พระเมตตาอุเบกขาสุญญตา “สตัว์มกีรรมเป็นของตวั มกีรรมเป็นทายาท 

เป็นเผ่าพนัธุ์ เป็นที่พึ่งอาศยั ท�ากรรมใดไว้จะต้องไดรับัการชดใช้(ซะบ้าง)”

        สมาชกิ B “อรยิสจั ๔” คอื ธรรมที่ท�าให้สตัว์โลกพ้นทกุข์เจ้าค่ะ

 สมาชกิ ช  อรยิมรรคมอีงค์แปด มอีะไรบ้าง

 สมาชกิ B พระธรรมที่พระองค์ตรสัรู้นั้น ท�าให้พ้นทกุข์ได้จรงิ

เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิเมตตาคู่อเุบกขา(สญุญตา)เจ้าค่ะ
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 สมาชกิ ช ทกุสรรพสิ่งมวีาระกรรม สมัมาอาชโีว หน้าที่ การงาน 

ชวีติเป็นธรรมนั่งสมาธบิ่อยๆ

 เมตตาคู่อุเบกขา(สุญญตา)เจ้าค่ะ ประสบการณ์ การเรยีนรู้ ธรรมะ

จดัสรร  เจตนาที่ดนี�าทางสู่ความจรงิทุกสิ่งมวีาระกรรมก�าหนดตามเหตุและ

ปัจจยัขออนุโมทนาบุญสาธุ  สาธุ  สาธุขอโหสกิรรม อโหสกิรรม อโหสกิรรม

ความรู้กว้าง เรยีนรู้ตลอดชวีติ ส�าคญัรู้จกักายจติใจตนเอง ขอบคุณ  

ขอบคุณ ขอบคุณธรรมทานสิ่งดงีามของผู้มใีจใฝ่ธรรมและมธีรรมอย่าง

แท้จรงิสาธุค่ะ

 สมาชกิ B ท่านทรงตรสัรู้ เพราะว่า สตัว์โลกไม่สามารถตรสัรู้ด้วย

ตวัเองเจ้าค่ะ สมาธ ิ ตบะ ญาณ ฌาน ไม่สามารถท�าให้พ้นทกุข์ได้จรงิ

เจ้าค่ะ สิ่งที่ท�าให้พ้นทกุข์ได้จรงิคอื อรยิสจั๔ (ละออก ปล่อยออก คลาย

ออก สกัแต่ว่า รู้ เหน็ ฯลฯ)

 สมาชกิ ช ศลี สมาธ ิปัญญาสมัมาสตสิมัมาสมาธสิมัมาทฐิเิกดิขึ้น

ได้จาก?อรยิมรรค ๘ ครบ ๘ ประการ

  ทุกสิ่งล้วนองิอาศยัปัจจยักนัและกนัเสมอ ฝากไว้นะคะ นั่งสมาธิ

คือการช�าระกิเลสภายในจิตเป็นการสะสมพลังจิตบุญน�าพาวาสนาพาส่ง 

สวดมนต์ทุกวันหน้าที่ของทุกคนท�าไมพระต้องท�าวัตรเช้าวัตรเย็นทุกสิ่ง

ส�าคญั

 ท่านทรงตรสัรู้ เพราะว่า สตัว์โลกไม่สามารถตรสัรู้ด้วยตวัเองเจ้าค่ะ 

สมาธ ิ ตบะ ญาณ ฌาน ไม่สามารถท�าให้พ้นทุกข์ได้จรงิเจ้าค่ะ สิ่งที่ท�าให้

พ้นทุกได้จรงิคอื อรยิสจั๔ (ละออก ปล่อยออก คลายออก สกัแต่ว่า รู้ เหน็ 

ฯลฯ)ค�าถามปล่อยออกได้จรงิจากอะไร วธิไีหน?

 สมาชกิ B อวชิชาอนัว่าความหลงรู้ไปทั่ว ดจุนกัทสัสนาจรรู้ไปทั่ว

ทั้งโลกทวารหก  เหนด็เหนื่อยนกักจ็รกลบัเข้าพ�านกัถิ่นเดมิ  จงึรู้ว่าเที่ยว
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ไปสอดแส่ส่ายรู้เหน็นี่เป็นเหต ุ  ดบัเหตดุ้วยดบัรู้ ตดัรู้ ให้หลดุรู้ จงึหลดุ  

วมิตุญิาณฯนพิพานเอย

 สาธุค่ะ นพิพานไม่บวชได้ไหม?

     (หนูเรยีนจบที่ท่านพระอาจารย์นี่แหละค่ะเรยีนง่าย จบง่าย ไม่เสยี 

ค่าเทอม จบ ตรงที่ “สกัแต่ว่า” แล้วปล่อยไปค่ะ) 

 สมาชกิ ช การบรรลธุรรมเข้าถงึธรรมไม่ต้องจบอะไร คนมธีรรม

ไม่ต้องเรยีน แต่รู้ธรรมบรรลธุรรม

 ที่แนะน�าตวัถ้ามอีะไรให้ช่วยได้ยนิดเีจ้าค่ะ เพยีงจะบอกถงึเพราะ

ศรัทธาจึงน�ามาซึ่งการเรียนรู ้บนเส ้นทางแห ่งพระพุทธเจ ้าและพบ

กลัยาณมติรธรรมที่ดคี่ะ

 สมาชกิ B ยิ้ม..ยอมรบัและปล่อยวาง อะไรจะเกดิกเ็กดิ สกัแต่ว่า

ให้มนัเกดิไป วบิากมาที่ รู้ เหน็ ฯลฯ สกัแต่ว่า รู้ เหน็ ฯลฯ ต่อไปเจ้าค่ะ  

ชวีตินี้ไม่มอีะไรซเีรยีสค่ะ ท่านพระอาจารย์ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสิ

 สมาชกิ ช ถามมาว่า  ไม่บวชบรรลธุรรมได้ไหม? ตอบว่า ถ้าจ้าๆ 

ได้กบ็รรลไุด้ วสิาขามหาอบุาสกิาบรรลธุรรมขั้นต้น โสดาบนั คลายเลก็

น้อย แต่งงานมลีกูชายหญงิอย่างละสบิคน(ขยนัด้วย อโหส)ิ แต่ถ้าคลาย

ถงึขั้นอนาคาม ีผู้ไม่มบี้าน(คาม แปลว่า บ้าน มาตคุาม แม่บ้าน) จะต้อง

ไม่มบี้านอยู่แล้วคอื ต้องจรจากลา เข้าป่าเข้ารกไป  พาหยิะ บรรลอุรหตัต์ 

หาบาตรจวีรไม่ได้บวช อยู่ทางโลกๆรบัธาตขุนัธ์พระอรยิเจ้าไม่ได้ ต้อง

นพิพาน ถ้าได้บวชเพศนกับวชจะรองรบัธาตขุนัธ์ได้ พทุธบดิาสทุโธทนะ

บรรลอุรหตัตผลในเพศฆราวาสเพราะไม่ได้บวช

 สมาชกิ ช ค�าตอบที่มคี�าถามในความจรงิ ค้นหาจงึค้นพบ เส้น

ทางแห่งความจรงิพระพทุธเจ้าสอนการพจิารณาจงึลด ละ วางจากจติ จติ

ที่คลายด้วยจิตไม่ใช่สัญญาความจ�าหมายรู้การยึดสิ่งใดย่อมไม่เห็นความจริง
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จากการเลิกยึดแท้จริงธรรมะเป็นธรรมชาติยิ้ม..ยอมรับและปล่อยว่าง 

อะไรจะเกดิกเ็กดิ สกัแต่ว่าให้มนัเกดิไป วบิากมาที่ รู้ เหน็ ฯลฯ สกัแต่ว่า 

รู้ เหน็ ฯลฯ ต่อไป เจ้าค่ะ ชวีตินี้ไม่มอีะไรซเีรยีสค่ะ ท่านพระอาจารย์ สาธ ุ

อโหส ิอโหส ิอโหส ิฝากไว้ทิ้งท้ายนั่งสมาธบิ่อยๆนะค่ะ

 จติใจ ของปุถุชน จะเป็นเหมอืนไข่เจยีว ผสมปนเปไม่สามารถแยก

ออกจากกนัได้ การปฏบิตัธิรรมคอื ไข่เจยีว แยกออกเป็น ไข่แดง ไข่ขาว 

จติกค็ุมสต ิ ใจกค็ุมสมัปชญัญะ สิ่งเดยีวกนัแยกออกจากกนัได้ กจ็ะเกดิ

ญาณทศันะขึ้นครบั. อ่านแล้วดเีลยแบ่งปันค่ะ

 ใจที่รู้ชดัจนเป็นสมาธ ิ เท่านั้นที่สามารถอบรมจติให้มมีหาสต ิ เหน็ 

รูปนามทั้งภายในภายนอกตามความเป็นจรงิ ที่เรยีกว่า ปัญญา นั่นเอง.   

เจโตอนมิติตสมาธ ิ ประตูสู่พระนพิพาน. http://www.dharma-gateway.

com/monk/preach/somdej/sd-๐๐๓.htm

 พระอาจารย์: เรื่อง สมาธไิม่ยากไม่ง่าย เขยีนไว้ในเล่ม ๒๐ หน้า 

๒๗-๓๐  หนงัสอืขอรบัฟรทีี่ห้างหนงัสอืใกล้บ้านโดยซื้อหนงัสอืเล่มอื่นด้วย 

๒ เล่มมแีผ่นซดีใีห้ด้วย สมาธธิรรมชาตทิี่ไม่ใช่ท�า ท�าที่ไม่ใช่ท�า ควรหาอ่าน

 คนที่คลายถงึระดบัจะรู้เองว่าท�าอะไรอย่างไร พระอรยิะท่านจะ

ไม่มแีผนงานโครงการก�าหนด แต่ปล่อย ปล่อยให้ของมนัเอง เรยีกธรรมะ

จดัสรรกไ็ด้ ท่านจะไม่ต้องไม่ตั้งแล้ว มธีาตุขนัธ์กส็มมุตใิช้ไป.ใช้แล้ว                   

กแ็ล้วไป ไม่อะไรกบัอะไร ไม่มสี�าเรจ็ไม่ส�าเรจ็อะไร นั่งๆนอนๆ นั่งทิ้ง            

นอนทิ้งฯ

 สมาชกิ B ๕๕๕ นั่งทิ้งนอนทิ้ง นี่งานถนดัเลยเจ้าค่ะ สาธ ุอโหสิ

เจ้าค่ะ ไม่ต้องปวดแข้งปวดขาปวดหลงัปวดเท้าปวดไปทั้งตวัแถมปวดหวั

เป็นทกุข์อกีต่างหาก ไม่เอาแล้วค่ะ นั่งสมาธ ิ เดนิจงกรม มนัยงัเป็นทกุข์

อยู่เจ้าค่ะ ทกุข์กายทกุข์ใจ  “จะเอาๆๆ” จนปวดหวั เครยีด เจ้าค่ะ 
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 “สกัแต่ว่า”  นี่เหมาะมากเลยเจ้าค่ะ ส�าหรบัคนขี้เกยีจอย่างลูก มนั

โล่ง มนัเบา มนัไม่มอีะไรซเีรยีส ไม่มอีะไรให้เอา ไม่ต้องญาณ ๑๖ ไม่ต้อง

มฌีาน ๔ ไม่ต้องไปเหน็กายเหน็ใจ ไม่ต้องไปสู้กบัทุกข์ ไม่ต้องล�าบากหอบ

ผ้าหอบผ่อนไปนอนไหน ไม่ต้องขบัรถไกลๆ ไม่ต้องไปทนกระทบกบัใคร 

เอามนั “สกัแต่ว่า” นี่แหละเจ้าค่ะ ท่านพระอาจารย์ สาธุ อโหส ิอโหส ิอโหส ิ

จบทุกอย่างเจ้าค่ะ

 สาธุ อโหส ิอโหส ิอโหส ิกราบขอบพระคุณที่เมตตาชี้แนะ ขอน้อม

ถวายบุญนี้ที่ได้สร้างท�าให้แด่คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และท่านพระ

อาจารย์สุวฒัน์ ขอท่านทั้งหลายจงมสี่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯด้วยเทอญ สาธุ 

สาธุ สาธุ

 ขอแผ่บุญนี้ไปให้ไพศาล ทั่วจกัรวาล อนนัตจกัวาล ขอทุกชวีติ ทุก

ดวงจติวญิญาณ จงมสี่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯด้วยเทดิ สาธุ อโหส ิ อโหส ิ

อโหสิ

 พระอาจารย์: นั่งๆนอนๆน่ะ อย่าลมืโปรดสตัว์ด้วยนะ ทั้งภาค

ทพิย์ภาคหยาบ โปรดตลอดชวีติ กรวดน�้าอุทศิบุญ ขมากรรมตลอดชวีติ 

ส่วนภาคหยาบมนุษย์โปรดยากแต่ไม่มุ่ง โปรดแล้วๆ ไป ไม่อะไรกบัอะไร?

 สมาชกิ B สาธ ุน้อมรบัมาปฏบิตัติามเจ้าค่ะ ท�าแล้วเหนื่อย ไม่ท�า

เจ้าค่ะ หยดุท�าเจ้าค่ะ ปล่อยออกอย่างเดยีว ง่ายที่สดุแล้วเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิ

อโหส ิอโหส ิ“ปล่อย” ค�าเดยีวเลยเจ้าค่ะ

 สาธุ อโหส ิอโหส ิอโหส ิกราบขอบพระคุณที่เมตตาชี้แนะ ขอน้อม

ถวายบุญนี้ที่ได้สร้างท�าให้แด่คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และท่านพระ

อาจารย์สุวฒัน์ ขอท่านทั้งหลายจงมสี่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯด้วยเทอญ สาธุ 

สาธุ สาธุ
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 สมาชกิ ช ขอบคณุ  ขอบคณุ  ขอบคณุธรรมทกุข้อส�านกึรู้คณุ

เสมอคณุพระรตันตรยัขออนโุมทนาบญุทาน ศลี ภาวนาทกุท่าน ทกุๆวนั

ทกุลมหายใจภาวนาของดขีองจรงิอยากได้ต้องท�าเอาท�าจรงิได้จรงิ ขออโหส ิ

อโหส ิอโหสจิบทั้งหมด สตัว์โลกย่อมล้วนจ�าแนกตามกรรมสาธ ุ สาธ ุสาธุ

ค่ะ แก้วว่างเปล่าหรอืน�า้เตม็แก้วกม็ปีระโยชน์ตามงานเสมอ ขอแผ่บญุนี้

ไปให้ไพศาล ทั่วจกัรวาล อนนัตจกัวาล ขอทกุชวีติ ทกุดวงจติวญิญาณ  

จงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯด้วยเทดิ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสจิบทกุอย่าง 

ทกุชวีติทกุดวงจติวญิญาณจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเทดิ สาธ ุสาธ ุสาธุ

 พระอาจารย์: ได้ส่งข้อความปนกนัมาให้อ่าน มทีี่สมาชกิท่านเขยีน

มาอยู่สามแผ่น เชญิชวนให้นั่งสมาธ ิ จะว่าให้ลองเสนอสนิค้าชิ้นใหม่มาให้

ชม แต่สงวนสทิธิ์ที่จะไม่แนะน�า

 ตามที่ได้วสิชัชนาไปแล้ว ว่า จ้าๆ สกัแต่ว่า ของพาหยิะ น่ะจบ  ไม่

เริ่มไม่จบ แต่จบทนัที

 ผู้เสนอเชญิชวนให้นั่งสมาธ ิ ท่านจบดอ็กเตอร์พุทธศาสน์ดุษฎี

บณัฑติ คงได้รบัการเรยีนการสอนมาตามหลกัสูตร เป็นเรื่องโลกๆ หรอื

โลกบวกธรรม โลกธรรม เช่นปรชัญาต่างๆ อนัเป็นรุ่นหลงัๆ องค์พุทธะ 

แม้แต่ต�าราเมอืงไทย เพิ่งจะแปลต�าราพระสูตรคริมิานนทสูตร โดยเจ้าคุณ 

อุบาลคีุณูปมาจารย์ เมื่อพ ศ ๒๕๑๑ เพยีงสี่สบิเจด็ปีที่ผ่านมา เนื้อหาแก่น

พระสจัธรรมมอียู่หรอืไม่? คดัลอกกนัแปลกนัมาตามความคดิเหน็

 องค์พุทธะได้พยากรณ์ไว้แล้ว สรุปว่า ท่านจ้าๆ ดูนะ ถ้าเบาเนื้อ

เบาตวั กจ็้าๆเข้าไว้ ไม่เสยีสตางค์ไม่ใช่หรอื  เรื่องสมาธนิี่พงึเป็นสมาธิ

ธรรมชาตทิี่ไม่ใช่ท�า หรอืสมาธวิมิุต ิ ซึ่งตรงกนักบัจ้าๆเหมอืนกนั หาอ่าน

เพิ่มเตมิเป็นปัญญาปล่อย ปัญญาหลุดปัญญาวมิุตเิสรมิกนั

 จะพูดเรื่องสมาธไิม่ยากไม่ง่าย ให้ฟัง! 
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 แบบสมถะตะบะฌานญาณหรอืแบบตะบะตะแบก ชนดินี้ใช้ค�า

บรกิรรมจดจ่อคบัแคบบงัคบักดข่มดุจหนิทบัหญ้า ได้ปีตสิุขด้วยเอกคัคตา

เจตสิกในจิตท�าหน้าที่แช่ทรงผลคือได้องค์ฌานตายขณะมีอารมณ์นี้ไป

พรหม ทรงตรสัว่าเป็นของอนัต�่า เช่น พระนางอุพพร ี และธนญัชานี

พราหมณ์

 ส่วนสมาธิภาวนาแบบธรรมชาติของอนัตตาจิตเดิมแท้ต่างกันมาก 

ค�าว่าปภสัสรของจติดั้งเดมิแท้ นั่นแหละคอืสมาธบิรสิุทธิ์ ไม่ต้องท�า “แต่

ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น” อย่าเอาอะไรไปใส่มนั ปล่อยให้มนัจ้าดุจ

ดอกบวับานล่วงหล่นโรยเกสรไม่เหลอื ธรรมชาตขิองอนตัตาจติเดมิปภสัสร

ผ่องใสมสีมาธอิยู่แล้วของมนัเอง แต่เรารบัอารมณ์แล้วไม่ปล่อยไม่วางไม่

คลายออก เกบ็เอามาแปดเปี้อนจติเดมิจนขาดอสิระดงัเดมิ

 จงึว่า ไม่ต้องเอากรรมไปซ้อนลงมโนจติ มโนกจ็ะไม่มกีรรมมา

เปื้อน ปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปดงัธรรมชาตเิดมิแท้ของมนั

 แต่ปล่อยนี้กไ็ม่ใช่ท�า ไม่คอยปล่อย แต่ให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น 

ไม่จดจ่อจดจ้อง แต่ให้เปิดตาหูกว้างๆ ออกไป ทอดสายตาออกไปข้างหน้า 

ให้ท่ามกลางออกไป ไม่เลอืกอะไร ไม่ตรงอะไร กว้างๆคล้ายมหาสมุทร

กว้างใหญ่ไพศาล เปิดใจออกให้โพล่งโล่งจ้า แววตามกีรุณามากขึ้นต่อทุก

สรรพสิ่งแผ่ออกไปให้กว้าง ให้ทุกอย่างไหลไปอย่างอสิระ มคีวามรู้สกึว่ามี

ความเป็นเราน้อยลงๆๆๆ จนไร้ร่องรอยขอบเขตคดินกึ จะเกดิสมัปชญัญะ

สุญญตาตื่นรู้ก้าวพ้นความคดินกึและรูปแบบ ไปสู่สภาพที่ไร้ศูนย์กลาง 

ศูนย์กลางได้สูญสลายไป จนไร้ร่องรอยแห่งอตัตาตวัตน สงบและสนัตกิบั

ทุกสิ่งทุกอย่าง ปล่อยวางทวารอายตนะ ตา หู ฯ ให้เป็นอสิระอย่างที่มนัเป็น 

ไม่ตดิยดึกบัผสัสะที่มากระทบ ล้วนว่างเปล่าเป็นอสิระ

 ความคดิที่ผุดขึ้น มนักล็้วนว่างเปล่า ดุจคลื่นที่เกดิจากทะเล ก็
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กลนืหายกลบัไปสู่ทะเลแล้วๆ เล่า ให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น อย่าแก้ไข   

อย่าตดัสนิมนั ไม่ว่าเหน็ ได้ยนิฯจะแตกต่างกนัเพยีงใด มนักล็้วนว่างเปล่า    

(สักแต่ว่า) ไม่มีทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ ล้วนว่างเปล่า ปล่อยให้ธรรมชาต ิ 

อนตัตาจติเดมิ เขาปภสัสรของเขาอยู่อย่างนี้ ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น  

ทุกอริยิาบถเป็นสมาธภิาวนา นี้เป็นสมาธวิมิุตนิโิรธนพิพานฯ

 ลองอ่านซ�้าอกีสกัเที่ยวกไ็ด้นะ นี่กจ็้าไปแล้ว จ้าไม่หยุดหย่อนของ

มนัเองๆๆๆ!

๒๐๑๕.๐๙.๑๕ วนัองัคาร

 มขี้อความน่าวสิชัชนา “การปฏบิตัธิรรมคอืไข่เจยีวที่แยกออกเป็น

ไข่แดงไข่ขาว จติกค็ุมสต ิ ใจกค็ุมสมัปชญัญะ ฯ กจ็ะเกดิญาณทสัสนะขึ้น

ครบั” 

 จงึขอถามว่า เกดิญาณแล้วท�าอะไรต่อ ? 

 ในพระสูตรชื่อ จุฬ-มหาสาโรปมสูตร (อาจจะจ�าผดิ มคีดัไว้ใน   

เล่ม ๒) ทรงเปรยีบญาณทสัสนะ  คอื เนื้อไม้ คอืปัญญา และ วมิุตญิาณ

ทสัสนะ คอืแก่นไม้ คอืนพิพาน  สูตรนี้ว่าด้วยอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระ 

ว่าด้วยคนหาแก่นไม้ บางคนไปคว้าเอาดอกใบ คดิว่าเป็นแก่น บางคนไปหา

เปลอืกบ้าง กะพี้บ้าง เนื้อไม้บ้าง คดิว่าเป็นแก่น พุทธะท่านเปรยีบว่าเป็น

ทาน ศลี สมาธ ิปัญญา เป็น ดอกใบ เปลอืก กะพี้ และเนื้อไม้ หาใช่แก่น

ไม้ไม่ เมื่อไม่ใช่คนผู้นั้นกจ็ะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากแก่นไม้  (คอืค�าสอน

ขององค์พุทธะ)

 ปฏบิตัธิรรม ทาน ศลีสมาธ ิ ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่แก่นพระ

ศาสนา (ท่านว่าเป็นศาสนาเนื้องอก เป็นความผดิพลาดคลาดเคลื่อนตาม
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กาล ดุจไปลอกต�ารายาที่วดั) สอนให้ปุถุชนปฏบิตัไิด้แต่เพยีงแค่ปัญญา

ญาณทสัสนะ แต่ไม่ถงึวมิุตญิาณฯ สงัคมจงึเดอืดร้อนวุ่นวายปัจจุบนันี้ 

 ตวัปัญญาญาณฯเป็นแค่เพยีงอภสิงัขารเจตนาเท่านั้น ซึ่งม ี๓ อย่าง 

มปีัญญาญาณฯ แล้วเอาไปท�าบาป เรยีก อปุญญาภสิงัขาร ท�าบุญ เรยีก

ปุญญาภสิงัขาร ท�าฌาน เรยีกอเนญชาภสิงัขาร  

 ปุถุชนได้ญาณทสัสนะอาจไม่ท�าบาป แต่กห็ลงไปท�าบุญสร้างบารมี

สบิยี่สบิทศั (ชนดิมุ่งเอาด้วยตณัหาขอถงึนพิพาน) แต่ยงักลบัไปท�าทุจรติ

โกงบ้านเมอืงได้อกี เพราะตดักเิลสชั่วคราวไม่สมุจเฉทเดด็ขาด 

 ผู้น�าบ้านเมอืงอาจสร้างวดัได้ แต่สร้างด้วยอตัตาและตณัหาหวงั

เพื่อนพิพาน บ้านเมอืงจงึเดอืดร้อนวุ่นวายทุกวนันี้ เพราะหลกัสูตรการเรยีน

การสอนไม่ได้สอนให้ปล่อยวาง แต่ตรงข้าม สอนให้ขยนัหมั่นเพยีรท�าเอา

ผลประโยชน์มาใส่ตนและพวกพ้อง

 ตวัญาณทสัสนะ นบัว่าเป็นปัญญาที่อาจจะวมิุตหิลุดพ้นได้ง่าย  ถ้า

ไม่หลง เพราะใกล้แก่นไม้มากแล้ว แต่ใกล้เกลอืกลบัไปกนิด่างกม็มีากด้วย 

ถ้าเอาไปใช้ทุจรติกเ็ป็นทุจรติแบบไม่มใีบเสรจ็จบัไม่ได้ไล่ไม่ทนัเชยีวละ!

 ท่านที่มกี�าลงัตามยถาสตปิัญญายถาพลงั ช่วยกนัโปรดสรรพสตัว์

เคลียร์ล้างไปทั้งภาคทิพย์และหยาบ(หยาบแม้จะยากก็ขออโหสิเข้าไปช่วย

นมิติพูดใส่หน้า) มาช่วยกนัโปรดนะทุกคนๆ อุทศิบุญให้กว้างๆใหญ่ให้

ไพศาลให้ครอบบ้านคลุมทั้งเมอืงทุกวนัเวลาเลยนะ เอ้าสาธุ โสวแล้ว ทุก

อย่างอโหสโิสวๆๆๆ

 การเผยแผ่ การสอนปฏบิตั ิ และปฏบิตัธิรรมปัจจุบนั ต่างกนักบั

พุทธประสงค์ ท่านออกบวชเพื่อสละ และเบาคลายความโสกะปรเิทวทุกขะ

โทมนสัอุปายาสะฯ  เพื่อดบัความเศร้าโศกฯ

 แต่ปัจจุบนัสอนกนัอย่างไรคงทราบกนัด ี ไม่มสีอนให้ปล่อยวาง 
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พูดสอน อนจิจงั ทุกขงั อนตัตา แค่ปาก และคอหอยลูกกระเดอืก แต่   

คนสอนยงัเขยีนคิ้วทาหน้าทาปากแดงดดัทรงผมสลวยสวยงามประบ่า ทั้งที่

อายเุจด็แปดสบิลกูศษิย์เตม็ไปหมด แล้วสอนให้คนหลงเจรญิเอาสตปัิญญา

ด้วยตณัหานี่แหละ มปีัญญามากแล้วเอาไปท�าอะไร?

 คนสอนยงัสอนตวัเองไม่ได้ แล้วจะสอนคนอื่นได้อย่างไร พุทธะ

ทรงตรสัว่า “เราพูดอย่างไร ท�าอย่างนั้น เราท�าอย่างไรสอนอย่างนั้น” เอวงัก็

ด้วยประการฉะนั้น สาธุนะ อโหสิๆ ๆๆ ทุกอย่างอโหส ิทุกจติวญิญาณจงมี

ส่วนทั่วกนั สาธุโสวๆๆ

 การเรยีนการสอน การเผยแผ่ปฏบิตัธิรรมสมยันี้ ไม่ตรงพุทธ

ประสงค์ ทรงสอนให้สละละวางไม่หวงัตอบแทน แต่สมยันี้สอนตรงข้าม 

เพราะไม่เข้าใจค�าสอน แล้วคนสอนยงัสอนตวัเองไม่ได้ แต่ยงัอยากสอนยงั

อยากได้ลาภยศ บรวิาร สรรเสรญิ เยนิยอ หลงกอบโกยจะเอาแต่ความ    

สุขมากๆ นี้มจิฉาทฏิฐ ิ ปัญญาตั้งไว้ผดิที่ หวงัเอาความสุข เพราะไม่เข้าใจ

อนจิจงั ไม่เข้าใจ พูดสอนอรยิสจัสี่-ปฏจิจะสบิสองถูกต้อง แต่ไม่เข้าใจก็

สอนไปตามต�ารา ส่งความสุขปรารถนาความสุขให้กนัเพลดิเพลนิหลงเมา 

เมาเหล้ายายงัมสี่าง  แต่หลงผดิมจิฉาทฏิฐปิัญญาผดินี่ ตกนรกถงึโกฏกปั 

กจ็ะพาคนเรยีนคนฟังวนเกดิวนตาย กรรมกอ็อนไลน์เข้าหาตวัคนสอนกจ็ะ

วนทวคีูณ เอ้าท่าน ท. พอมสีตปิัญญาน้อยนดินี้ จงช่วยกนัพูดอโหสไิปที่

นมิติหน้าคนนั้นๆ ช่วยโปรดสตัว์ทั้งภาคทพิย์และหยาบด้วย แม้จะยากก็

สงเคราะห์อนุเคราะห์ไป แบบแล้วเลยๆ ไม่อะไรกบัอะไร  ถ้าเตอืนได้

กระตุกได้กอ็นุเคราะห์เกื้อกูลไปนะ เอ้าอโหส ิทุกจติวญิญาณมสี่วนบุญข้าฯ

ทั่วๆกนั สาธุ โสวๆๆ

 สมาชกิ B สาธ ุ อโหส ิ เจ้าค่ะ ขออนญุาตยกค�าสอนของครบูา

อาจารย์ท่านกล่าวอ้างเจ้าค่ะ 
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 ค�าว่า “จ้า” นี่คอืใจกลาง คอืแก่น หวัใจของพระพุทธศาสนาคอื  

“ท�าความด ีละเว้นความชั่ว ท�าใจให้ผ่องแผ้ว(สว่าง)” ถ้าใจเราสว่างเสยีแล้ว 

เรากล็ะชั่วได้ ละชั่วได้คอืความด ี เพราะอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านจงึเมตตา

ชี้แนะว่า “จ้าๆๆเข้าไว้” คอืท�าใจเราให้ผ่องแผ้วสว่างเข้าไว้ นั้นเอง “จ้า” แล้ว

ไม่เอาชั่ว คอื ด ีดแีล้วกป็ล่อย ให้มนั “ไร้ๆๆ” คอื ไร้ตวัตน ไร้ขอบเขต ไร้

ซึ่งทุกอย่าง เป็นอนตัตา “ทุกขงั อนจิจงั อนตัตา” ถ้าไร้ตวัตนเสยีแล้ว                 

กไ็ม่มเีที่ยงหรอืไม่เที่ยง ไม่มทีุกข์หรอืไม่ทุกข์ เป็นท่ามกลาง คอื แก่น  

“จ้าๆไร้ๆ” คอืแก่นแท้แล้วเจ้าค่ะ  สาธุ อโหสเิจ้าค่ะ ลูกไม่ขอดิ้นรนแสวงหา

อะไรอกีแล้วเจ้าค่ะ สาธุ ขอกราบขอบพระคุณที่เมตตา ชี้แนะ ขดัเกลาอยู่

เนอืงๆจนเข้าใจถงึ “แก่น” เจ้าค่ะ

 “จ้าๆไร้” คอืกุญแจไขความเป็นจรงิ หากท่านใดไขออกได้ กจ็ะ

เข้าใจความเป็นจรงิ ได้ในเวลาเศษเสี้ยวชั่วลดันิ้วมอื คอื ใช้เวลาอนัแสนสั้น

มากๆๆที่จะบรรลุธรรมข้อที่ว่าด้วยความจรงิ ที่เหลอืก ็ “ตนแลเป็นที่พึ่ง  

แห่งตน”

 *จ้าๆไร้ๆ คอื กุญแจไขความเป็นจรงิ หากท่านใด ไขออก ได้    

จะเข้าใจความเป็นจรงิได้ ในเวลาเศษเสี้ยวชั่วลดันิ้วมอื “ยถาสต ิยถาพลงั” 

ใจเยน็นะคะ ไม่เครยีดค่อยๆท�าความเข้าใจไปนะคะ 

 “จ้าๆไร้ๆ” คอืกุญแจดอกส�าคญัที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตายื่นให้

กบัทุกท่าน  เรารบัมาแล้วลองใช้งานดูนะคะ สาธุ อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ     

ต่อกนัค่ะ ทุกท่าน ขอความหลุดไป พ้นไป จงมแีด่ทุกท่านเทดิ สาธุ

 สาธุ อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ กราบขอบพระคุณที่เมตตาชี้แนะ ขอ  

น้อมถวายบุญนี้ที่ได้สร้างท�าให้แด่คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และท่านพระ

อาจารย์สุวัฒน์ ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯด้วยเทอญ  

สาธุ สาธุ สาธุ
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 มดืได้กส็ว่างได้ “จ้าๆไร้ๆ” ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวกเ็บา กโ็ล่ง ใจเยน็ๆค่ะ 

ชวีตินี้ไม่มอีะไรซเีรยีสนะคะ

 ชวีตินี้ไม่ว่าจะทุกข์หรอืจะสุขกค็อื “ทุกข์” ไม่สามรถคงทนอยู่   

สภาพนั้นๆได้ ผนัแปรเปลี่ยนแปลงไปเป็น “อนจิจงั” ช้าบ้างเรว็บ้าง แต่ไม่

ว่าชวีตินี้จะผนัแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สุดท้ายกว็นมาที่เดมิคอื “เกดิ” 

แต่ถ้าเราท�า “ไร้ๆๆ” ไป คอื ไร้ตวัตนไปเรื่อยๆนั้น กจ็ะไม่มสีิ่งใดๆที่เป็น

ทุกข์ได้ เพราะไม่มผีู้ถูกกระท�า ไม่มผีู้ที่กระท�า ไม่ว่าใดๆในชวีติเราจะ

ผนัแปรเปลี่ยนแปลงไป หากไร้ตวัตนเสยีกไ็ม่ต้องวนไป “เกดิ” สาธุ อโหส ิ

อโหส ิอโหส ิต่อกนัทุกท่านเถดิ

  ถ้าเราเข้าใจความเป็นจรงินั้นแล้ว เราจะมชีวีติอยู่กบัทุกข์ได้อย่าง

ไม่ทุกข์ สาธุ อโหส ิต่อกนัทุกท่านค่ะ

 “สกัแต่ว่า” กบัชวีติที่มอียู่นี่ไปเรื่อยๆ ทุกข์ กจ็ะเบาบางจางคลาย 

และ ไร้ตวัตนไปเองนะคะทุกท่าน สาธุ เป็นก�าลงัใจให้ทุกท่านค่ะ

     ทุกข์เบาบางจางคลายได้คอืสว่างกายสว่างใจ แต่ถ้าเรา “จ้าๆไป” 

เสยีก่อน เรากจ็ะสว่างกายสว่างใจก่อนที่เราจะทุกข์ คอื เราดบัทุกข์ได้ก่อน

ที่จะทุกข์นะคะทุกท่าน สาธุ อโหส ิอโหส ิอโหสติ่อกนัทกุท่านค่ะ

 ค�าชี้แนะของครูบาอาจารย์ ของท่านพระอาจารย์ที่ได้กล่าวไว้นั้น 

“เป็นความจรงิ” ค่ะ 

 “จ้าๆไร้ๆ” คอื คาถาครอบจกัรวาล ศกัดิ์สทิธิ์จรงิ ใช้งานได้จรงิ 

และได้ผลจรงิ สาธุ ขอความหลุดไป พ้นไป จงมแีด่ทุกท่านเถดิ อโหส ิ    

ต่อกนันะคะ

     สาธุ อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ กราบขอบพระคุณที่เมตตาชี้แนะ ขอ  

น้อมถวายบุญนี้ที่ได้สร้างท�าให้แด่คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และท่านพระ

อาจารย์สุวัฒน์ ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯด้วยเทอญ  

สาธุ สาธุ สาธุ
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     ขอแผ่บุญนี้ไปให้ไพศาล ทั้งจกัรวาล อนนัตจกัรวาล ขอทุกชวีติ 

ทุกดวงจติวญิญาณ จงมสี่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯด้วยเทดิ สาธุ อโหส ิอโหส ิ

อโหสิ

   “จ้าๆไร้ๆ” คอื นะ เมตตาครอบจกัรวาล มคีรบทุกประการอยู่ในนี้ 

มไีว้”ไม่เสื่อม”เพราะ ไม่มอีะไรให้เสื่อม จงึ ไม่เสื่อม ค่ะ สาธุ อโหสติ่อกนั 

ทกุท่านนะคะ *มไีว้”ไม่เสื่อม”

     “จ้าๆไร้ๆ” คอื นโิรธ เราอยู่กบั “จ้าๆไร้”  ไป เรากไ็ม่ทุกข์ เมื่อ   

เราไม่ทุกข์ กไ็ม่จ�าเป็นต้องไปหาเหตุแห่งทุกข์ให้ต้องเป็นทุกข์ “จ้าๆไร้ๆ”   

ไปแล้ว ท�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย ท�าที่สกัแต่ว่าท�า นั้นกเ็ป็นมรรควมิุตไิปแล้ว 

(กระท�าชอบโดยธรรม) แค่นี้กจ็บแล้วทกุอย่างค่ะ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิค่ะ

   พระอาจารย์: อาตมากเ็คยเรยีนอภธิรรมโชตกิะ กส็อนว่า เจรญิสติ

     พุทธะท่านเคยตรสันะว่า เราไปไหนไปคนเดยีว วเิวกอยู่คนเดยีว 

สบายด ี  ไม่ต้องระวงัทั้งข้างหน้าและข้างหลงั แม้แต่อุจจาระและปัสสาวะ  

นี่นะ “อสิระ” นี่ตรงกบัค�าว่า freedom แปลว่า นพิพานว่างๆ คอืนพิพาน 

ปล่อยจติให้ว่างๆ นพิพาน 

 เอ้า! ขณะนี้ท่านจ้าๆ แล้วหรอืยงัฯ สาธุนะ อโหสฯิ

 เมื่อวานค้างตอบค�าถามไว้อนันงึ ว่าส�ารวมคอือะไรอย่างไร? พระ

อรยิะท่านใช้หรอืไม่อย่างไร? ในบางแห่งของพระไตรฯ กใ็ช้ค�านี้มาแปล 

เช่นในเสขปฏปิทาสูตร ว่า เมื่อใดเธอ “ส�ารวมอนิทรยี์ทวารหกฯ” อ่านแล้วดู

สบัสนว่าแปลมาถูกหรอืไม่ 

 เพราะส�ารวมเป็นมโนกรรม กรรมเกดิแล้วทุกครั้งที่ส�ารวม คน

ศกึษาต�าราอ่านแล้วกค็ดิว่าส�ารวมต้องดแีน่ ในพระสูตรที่อ้างกว็่า ถ้าส�ารวม

อนิทรยี์จะตรสัรู้เป็นเบื้องหน้า นี่คนกเ็อามาสอน “เอ้า  นั่งสมาธสิ�ารวม

อนิทรยี์กนันะ-หลบัตานะ” เป็นต้น นี่คอืที่มานั่งสมาธหิลบัตา เพื่อต้องการ

ส�ารวมตามต�าราที่ผดิพลาดคลาดเคลื่อน
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 เมื่อคนืนี้ ได้เขยีนสมาธธิรรมดาธรรมชาตขิองอนตัตาจติดั้งเดมิแท้

ให้ฟังไปแล้ว 

 เข้าใจหรอืยงัล่ะว่า? “อนตัตาจติดั้งเดมินี่นะเขาจ้าๆของเขา    อยู่

แล้ว อย่าเข้าไปท�าอะไรเขา” ปล่อยลูกเดยีว ปล่อยให้เขาใสๆจ้าๆอยู่ อย่าง

นั้น อย่าไปบงัคบักดข่มแม้น้อมว่าจะปล่อยกไ็ม่ต้อง “ไม่ต้องไปคอยปล่อย”  

แต่มนัของมนัเอง  ถ้าเข้าไปท�ากเ็ป็นกรรม

 “ปล่อยให้อนตัตาจติเดมิเป็นอย่างที่มนัเป็น!”

  เอ! ฟังภาษาไทยกนัไม่รู้ภาษาหรอืไงว่า “เจตนาเป็นตวักรรม”   

ฟังภาษาบาลหีน่อยไหม? ท่านว่า “เจตนาหงั กมัมงั วทามฯิ” คนเรยีนสูงๆ  

เปรียญธรรม-อภิธรรมบัณฑิตหลายปริญญา น่าจะฟังรู้บ้างละกระมัง    

อย่าเข้าต�ารา ยิ่งเรยีนยิ่งโง่ ยิ่งโต  ยิ่งเซ่อ โบราณมนีทิานอสีปเล่าไว้!

 ขอเตอืนนกัสอนชอบสอนๆให้ตรงพุทธประสงค์หน่อย จะได้ไม่มดื 

จงึให้ขอขมาท่านด้วยที่สอนผดิต่อพุทธะ ต่อธรรมะค�าสอน ผดิต่อสงฆ์

สาวกสาวกิาไปแล้วนะ!

 สมาชกิ B “mind” มหีลายความหมายให้เลอืกใช้ ตามแต่ละ

สถานการณ์ ใจเรากเ็ช่นกนั ควรปล่อยวาง ควรเพกิเฉย หรอื ควรใส่ใจ 

ควรสงัเกต กข็ึ้นอยูก่บัเหตอุนัสมควร สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิค่ะ (ใช้ทางโลก)

 พระอาจารย์: อย่าไปรกัษา ไปดู ไปรู้ ไปสงัเกตุมนันะ ปล่อยให้มนั

เป็นอย่างที่มนัเป็น ถามว่า ท่านเอาอะไรไปรกัษาอะไร เมื่อกระจกกไ็ม่ม ี 

คนรกัษาเชด็ถูกไ็ม่มจีะรกัษาอะไร ปล่อย แต่กไ็ม่คอยปล่อย มนัปล่อย 

ของมนัเอง ของมนัเองๆๆๆๆๆๆๆ

 สมาชกิ B ส่วนทางธรรมคอืปล่อยวางๆอย่างเดยีวค่ะสาธ ุ อโหส ิ

เจ้าค่ะ พมิพ์ช้ากว่าท่านพระอาจารย์ไปนดินงึเจ้าค่ะ๕๕๕๕

 ท่ามกลาง ไม่เลอืกอะไร ใจฉลาด ใจโง่ ไม่ม ี ถ้ามกีไ็ม่ว่าง ว่างๆ

ต้องไม่ม ี จงึว่าง  แต่กไ็ม่ไปรู้ว่างกบัมนั โนอนิเทอเรสท์ เนเวอร์มายด์”  
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..ไม่เคยมใีจ (ให้แก่เธอ) แม้ชั่วลมหายใจฯจ้าๆ(นะจ๊ะ)

 ทางโลกสมมุตใิช้จ�าเป็น ไม่จ�าเป็นกเ็ปลอืง กม็าจบลงที่วาง นั่น

แหละจบ!

     พระโพธสิตัว์ ท่านยอมเปลอืง เปลอืงคอืไม่เปลอืง (เหมอืนขาดทุน 

คือก�าไร) ถ้าจ�าเป็นก็ยอมเปลืองยอมสอนยอมโปรดเกื้อกูลสงเคราะห์

สงัสารวฏั ยอมทนต่อทฏิฐมิานะโมหะของสตัว์

 สมาชกิ B  I have never mind for anything forever 

more...ไม่เคยมใีจ(ให้แก่เธอ)แม้ชั่วลมหายใจ อกีแล้ว จบแล้วเจ้าค่ะ สาธุ

เจ้าค่ะ เป็นลกูศษิย์ยงัไงกย็งัเขลาอยู่ด ีเจ้าค่ะ ท่านพระอาจารย์ สาธ ุอโหส ิ

เจ้าค่ะ กราบขอบพระคณุที่เมตตาเจ้าค่ะ

 สมาชกิ M ขอเชญิชวนท่านทั้งหลายฟังพระธรรมเทศนาของท่าน

อรุปุัตต ิจรณธมัโม เกี่ยวกบัพระธรรมเสนาบดสีารบีตุร ทาง http://www.

puthakun.org/puthakun/index.php?option=com_sectionex&view=cate

gory&id=๑๔&Itemid=๙๕  สาธุครบั

 สมาชกิ B ปัญญา(วมิตุ)ิมไีด้เพราะครบูาอาจารย์ท่านเมตตาชี้แนะ 

สอนสั่ง ลกูมตีรงนี้ได้เพราะท่านพระอาจารย์เมตตาเจ้าค่ะ สาธ ุ กราบ

ขอบพระคณุเจ้าค่ะ???

 “ปภสัรงัจติตงัฯ” อนตัตาจติดั้งเดมิแท้ มนัไม่อะไรกบัอะไร มนั  

ไม่รับรู้รับทราบความเห็น ความหมายอะไร ใครที่ไหน ท�าไมอย่างไร                

โนอเิทอเรสท์ มนัไม่สนใจอะไร 

 แต่เจ้าตวัอตัตามนัเข้าไปบอกว่า ต้องสงัเกตุเสยีก่อน ต้องดู รู้เสยี

ก่อนเจ้าจึงจะฉลาด นี่ตัวโมหะอวิชชาหลงเข้าไปรู้  ไปเห็นแล้ว จิตเดิม          

อนิโนเซ้นท์บรสิุทธิ์ เนเวอร์มายด์ ว่างบรสิุทธิ์ อย่าเอาอะไรไปใส่ให้มนั  

เดี๋ยวมนัจะรวน
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 อย่าใช้ว่า เรามาถงึจุดนั้นจุดนี้ สมมุตทิางโลกกใ็ช่ ยงัมจีุดมเีราอยู่ 

อาจใช้ว่า “โอ อธวิาสนา พุทโธ อโหส ิธมัโมอโหส ิสงัโฆอโหสฯิ ขอจงได้มี

ส่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนัๆตลอดไป” (เพราะพระพุทธองค์ท่านจงึเหน็ธรรม 

จ้าๆเลยฯ) ไร้ร่องรอยไปนะ

 ปีตเิป็นตวัขวาง กต็้องปล่อย ไร้ๆไป หมดตวัหมดตน-อนตัตา

 ปีตจิะเกดิบ่อยๆเป็นระยะ โอ! เราหนอๆๆ ยงัมเีราหนออยู่เรื่อยๆ 

มอีกีกป็ล่อยอกี!

 อนตัตาจติเดมิมนัไม่เคยจ้าๆ มนัหลงมาหลายภพชาต ิ มนัคุ้นแต่

มดืๆ พอมาเจอสว่างจ้าเข้า ปีตกิท็่วมท้น บางทถีงึกบัน�้าตาไหล กป็ล่อยอกี 

จ้าอกี อุทศิบุญอกี บุญเกดิมากอย่าเกบ็ รบีระบายบ่อยๆจะไม่อั้น จะเบา 

ภาคทพิย์มาขอเยอะอาจมขีนลุกขนชนักใ็ห้เทน�้าบ่อยๆ

 ชวีติคอืการปล่อยวาง แม้สุข (ปีตสิุขเอกคัคตามาพร้อมกนัเป็น

องค์ฌาน) กใ็ห้ปล่อยเสยีด้วย อย่าปล่อยแต่ทุกข์และแม้อุเบกขากไ็ร้ร่อง

รอยด้วยอุเบกขาสุญญตาจ้าๆให้สกัแต่ว่า กข็องมนัเอง ๆ ๆๆไร้ร่องรอย 

คดินกึจ้า ทั้งชวีติกเ็ท่านี้ ที่เหลอืกเ็ผื่อแผ่สรรพสตัว์สงัสารวฏั(ที่ไม่ใช่ญาต ิ

ไม่มใีนโลก)

 “การมแีละใช้ชวีติ กค็อื การเรยีนรู้ที่จะมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวาง”

 “มนุษย์จะไม่ได้ประโยชน์อะไรไปจากสงัสารวฏันี้เลย นอกจาก 

การหลง (โมหะอวชิชา) สร้างและหลงเสวยวบิากกรรม (ชาตแิล้วชาตเิล่า 

แล้วๆเล่าๆ) 

 ชวีติน่าจะมอีะไรที่มากไปกว่านี้!”

 สมาชกิ B แสงสว่างได้รบัมาจากความเมตตาของครบูาอาจารย์ 

กราบขอบพระคณุท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธ ุ ลกูเป็นศษิย์ยงัไงกย็งัคง

เป็นศษิย์ ยงัคงเบาด้วยปัญญา(วมิตุ)ิอยู่ ยังคงต้องได้รบัความเมตตาจาก

ท่านพระอาจารย์ช่วยขดัเกลาให้อยู่เนอืงเจ้าค่ะ 
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 นพิพาน คนต่างเสาะแสวง ต่างค้นหา ต่างกห็ารู้ไม่ ว่า นพิพานนั้น

ไม่ม ีจะไปค้นไปหาของที่ไม่มไีด้อย่างไร?

 นพิพานเป็นความว่าง ความว่างมนัมทีี่ไหน?

 อ้อ! ในหนงัสอืที่ยกมาอ้างเมื่อวนัวาน เรื่องคริมิานนทสูตร ได้มี

เนื้อหาแห่งรหสันยัไว้ว่า  “นพิพานนั้น มอียู่ในที่สุดแห่งโลกฯ” 

 มคีวามพสิดารขยายออกไปว่า โลกคอือากาศโลก(หรอืโอกาศโลก 

กม็เีรยีก) ซึ่งใต้พื้นมหาปฐพพีื้นดนิลกึลงไปแปดหมื่นสี่พนัโยชน์ (บางต�ารา

ว่าเก้าหมื่นสี่พนัโยชน์) มหีนิรองรบัดนิ มนี�้ารองรบัหนิ ต่อลงไปมลีมรองรบั

น�้าหนาอย่างละเท่าๆกนักบัพื้นดนิ และพ้นออกไปจากลมเป็นอากาศและ

อวกาศ คือ ว่างๆหรือที่เรียกว่าเป็นที่สุดแห่งโลก ก�าลังมนุษย์และ

เครื่องยนต์ไม่อาจไปถงึได้ ไม่อาจรู้ได้ด้วยอายตนะใดๆ

 ส่วนอกีรหสันยั กล่าวไว้ว่า  ที่สุดแห่งโลก คอื โลกทวารหก(ตาหูฯ 

ถ้าไม่มตีา หูฯ ไม่ชื่อว่าโลก) ซึ่งนยัยะนี้ ลงกนัได้กบัหลายๆพระสูตรค�าสอน  

ดงัเช่น สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ และ เสขะปฏปิทาสตูรว่าด้วยอนิทรย์ีทวารหก   

(ตา หูฯ) และทรงสอนด้วยอนิทรยี์ทวารหก หรอื อายตนะหกนี้มสีอนไว้

หลายแห่งมากมาย พุทธสาวกพุทธสาวกิากจ็บเพราะบทนี้มากมาย เช่น 

พระปุณณะ ในปุณโณวาทสูตร และพระนางมหาปชาบดโีคตมพีระแม่น้า 

พร้อมด้วยภกิษุณทีั้งห้าร้อย ได้ฟังพระนนัทกะอรหนัตเถระเทศน์สอนเรื่อง

อายตนะหก ตา หู ฯ อยู่สองวนั วนัแรกคลายระดบัต้น วนัที่สองบรรลุ   

อรหัตตผลพร้อมกันทั้งห้าร้อยกับพระแม่น้านี่ด้วยอานิสงส์ของที่สุดแห่ง

โลกตา หู ฯโลกทวารหก เป็นอนัว่านยัยะหลงันี้มคี�าสอนรองรบัชดัเจนเป็น

ไปได้มาก

 ดงันั้น สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ หรอืจ้าๆวะๆฯ ไร้ขอบเขตคดินกึฯ  

นี่คงจะน�าเอาไปดับทุกข์แก่ผู้มีวาสนา-อธิวาสนากับองค์พุทธะถึงซึ่งพุทธ

สาวก-พุทธสาวกิาทั้งหลาย ดงัที่ได้สดบักนัมาแล้ว และโปรดน�าไปโปรด
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สรรพสัตว์ญาติมิตรสหายรักต่อไปจนตราบเท่าเข้าสู ่ขันธนิพพานด้วย

เทอญฯสาธุโสว อโหส ิทุกอย่างอโหส ิทุกชวีติจติวญิาณจงได้มสี่วนแห่งบุญ

นี้จงทั่วกนัสาธุโสวๆๆ

 ส่วนนพิพานอกีนยัยะหนึ่ง คอื ขอให้ถงึเมอืงแก้ว นั้นคอื “นพิพานงั 

นครงั นามะฯ” ซึ่งมผีู้แปลว่า เป็นมหานครใหญ่ มทีี่ตั้งอยู่ที่สุดแห่งโลก  

(อากาศโลก นยัยะนี้ มพีระบาลรีบัรองว่า เอกายนะมรรค คอื ทางสายเอก 

ทางสายเดยีวคอื อรยิมรรค เอาอรยิมรรคแปดองค์ ย่อลงเป็น ๓ คือ ศลี 

สมาธ ิ ปัญญา ไปสร้างทางท�าทางเดนิ ให้ผู้ปรารถนานพิพานเดนิไปให้ถงึ 

นพิพานงันครงันครใหญ่ อนัเป็นเมอืงแก้วเมอืงฟ้าตั้งอยู่ที่สดุของอากาศโลก) 

 ตามนยัยะนี้ ก�าลงัเป็นที่นยิมปฏบิตักินัในเมอืงๆหนึ่งเป็นเมอืงฟ้า

อมรรตันะโกสนิทร์ฯปัจจุบนั ซึ่งอุดมสถานส�านกัและวดัวาอารามกว่าสาม

หมื่นแห่ง และนกับวชบรษิทัห่มเหลอืงห่มขาว ถิ่นการขาว พรั่งพร้อมด้วย

บรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิต มหาบัณฑิตนักอภิธรรม-นักมหาเปรียญ

ธรรมและคับคั่งด้วยอาจารย์ วปิัสสนาจารย์มากกว่าสามแสน และปรญิญา

พุทธศาสน์บณัฑติ มหาบณัฑติอกีนบัไม่ถ้วน  ช่วยกนัเผยแผ่ตามนยัยะนี้  

คงก�าลงัเดนิทางกนัอยู่อย่างขมกัเขม้นไปเรื่อยๆ อย่างทรหดอดทนไม่ยอม

แพ้ต่ออุปสรรคใดๆละกระมัง? 

 ท่านใดไปถึงและพบเห็นเมืองนิพพานนี้ช่วยบอกพิกัด  ด้วยนะ 

เผื่อมผีู้เดนิทางรุ่นหลงัๆจะไปได้สะดวกขึ้น สาธุนะ  อโหสิๆ ๆ ใครสนใจ 

นยัยะนี้กข็อเชญินะ(จ๊ะ)

 สมาชกิ B นพิพานไม่สามารถแชร์โลเคชั่นได้เจ้าค่ะ สาธ ุ อโหสิ

เจ้าค่ะ

 Navigator หรอื google กห็าพกิดัของนพิพานไม่เจอเจ้าค่ะ 

เพราะว่า ไร้ๆๆ เจ้าค่ะ
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 สมาชกิ ว หลวงพ่อครบั  คนที่อายยุนืมากๆ เกนิไปถอืว่ามบีญุ

มาก หรอืต้องอยู่ชดใช้กรรมมากครบั

 สมาชกิ B การมขีนัธ์ห้านั้นเป็นทกุข์ ส่วนจะเป็นบญุหรอืกรรม 

ขึ้นอยู่กบัเหตแุละปัจจยัที่ได้สร้างไว้ 

 สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯแล้วปล่อยวาง อย่าไปสงสยัอยากรู้เหตุ เพราะจะ

เป็นมโนกรรมท�าให้น�าไปคดิไปนกึ ปล่อยวาง ละๆ ไปค่ะ  ตวัคดิตวันกึ

ท�าให้สว่างได้ยาก ละ วาง ปล่อย คลายจากความสงสยัเถดิค่ะ สาธุ อโหสิ

ต่อกนัค่ะ 

 พระอาจารย์: ถามมาว่า “คนอายุยนื เพราะมบีุญหรอืมกีรรม” 

ตอบว่า มทีั้งสองอย่างนั่นแหละ 

 ทรงตรสัว่า “มนุษย์ จะไม่ได้ประโยชน์อนัใดไปจากสงัสารวฏันี้เลย 

นอกจากหลงสร้าง(ทั้งบุญและบาป) และหลงไปเสวยวบิาก(เสวยวบิากทั้ง

บุญและบาป) ตามกรรมที่ท�าเอาไว้)ขึ้นสวรรค์บ้าง ลงนรกบ้าง มาเกดิเป็น

มนุษย์อายุยนืเพราะไม่ปาณาตบิาต”

 ระหว่างที่ยังไม่ตายก็ต้องรับอารมณ์ทวารหกไปตามวิบากรรมซึ่ง

ทรงตรสัว่า เหน็ ได้ยนิฯ นี้เป็นกรรมเก่า(ซึ่งมทีั้งบุญและบาปตามกรรมที่

ท�าเอาไว้)จะว่าอายุยนืเป็นบุญกไ็ด้ ถ้าสุขสบาย อยู่ไม่สุขสบายจะว่าเพราะ

กรรมเก่าเคยท�าไว้กไ็ด้ กท็่ามกลางวางอุเบกขาสุญญตาไปนะ

 จ้าๆนี่แหละ ไม่อะไรกบัอะไรนะ นอกสุขเหนอืทุกข์ ไร้ร่องรอยคดิ

นกึนะจะจ้าเรว็ อย่าตดัสนิใคร ท่ามกลางไปนะ ทุกคนต่างกม็กีรรมเป็น 

ของตวัต่างๆกนัไปตามกรรมที่ได้ท�านั่นแหละ 

 ทนีี้เอาประโยชน์จากค�าสอนของท่านซ ีท่านพุทธะท่านสอนว่า “คน

อายรุ้อยปีแต่ไม่เหน็ธรรม ประเสรฐิสูค้นเหน็ธรรมมอีายุราตรเีดยีวประเสรฐิ

กว่า” เหน็ธรรมจ้าๆวะๆไร้ร่องรอยคดินกึไป นี่หมดกรรมเรว็ ถ้าจ้า ๆได้อยู่

ร้อยปีกช็่าง ไม่ถงึร้อยปีกช็่าง อายุเท่าไรๆกช็่างทุกข์กช็่างและสุขกใ็ห้ช่าง

เสยีด้วย 
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 เออ! ถามดนีะ เป็นประโยชน์ทางธรรมตรงประเดน็ สาธุนะอโหส ิ

โสวๆนะ

 ขนัธ์ห้าเป็นทุกข์ ทั้งบุญและบาปต้องไปเกดิ เกดิกท็ุกข์อกีเพราะ  

มขีนัธ์อกี ทุกข์อกี  

 พ้นเกดิ พ้นขนัธ์ นั่นแหละพ้นทุกข์!

 จ้าๆ นั่นแหละพ้นเกดิพระพาหยิะขปิปาภญิญาเพราะจ้าๆ พ้นเกดิ

นี่แหละ ถ้าจ้าๆน้อยหน่อยกพ็อจะปิดหลุมนรกได้แล้วนะต่อไปๆ กจ็ะของ

มนัเองๆ หยุดเกดิเลยนะ สาธุโสวแล้ว

๒๐๑๕.๐๙.๑๖ วนัพธุ

 ถ้าแปลโอวาทะปาตโิมกข์ ควรแปลให้ถูกตรงพุทธประสงค์ ว่า 

ละเว้นชั่ว ๑ (ศลีไม่ต้องไปขอไปรบักบัใคร แต่ขอรบักบัตวัเองว่าไม่ตดิยดึ

สรรพสิ่ง) ท�าบุญทานกุศลความด ี๑ (โดยไม่ตดิยดึ ความด ีเสยีสละไม่หวงั

ตอบแทน) และปล่อยวางคลายจติออก ๑ (ตื่นรู้สว่างไสวไร้ขอบเขตคดินกึ) 

ย่อเหลอื “นอกชั่วเหนอืด ี ไม่ตดิยดึด ี ตื่นรู้(จ้าวะ)สว่างไสวไร้ขอบเขต     

คดินกึฯ”

     การเรยีนรู้ที่จะมชีวีติ คอืการเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง

     การเรยีนรู้ที่จะใช้ชวีติ คอื การใช้ชวีติด้วยการปล่อยวาง

     การไม่ดนัเข้าใส่กบัชวีติ นั่นแหละปล่อยวาง

 ชวีติเป็นอยู่เรยีบง่าย นั่นแหละปล่อยวาง ชวีติเรยีบยากอยู่ยาก    

กย็ดึตดิ-ไม่ปล่อยวาง

     นพิพานไม่ต้องไปหาที่ไหน(อกีแล้ว)ในโลก แต่นพิพานคอืที่สุดโลก

ทวารหก ตา หูฯ ต่างหาก

 “นอกชั่ว เหนอืด ีตื่นรู้สว่างไสว ไร้ขอบเขตคดินกึฯ”
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 “ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างไกลสว่างไสว ไร้ขอบเขตคดินกึฯ”

     นพิพาน ไม่ต้องไปหาที่ไหนอกีแล้วในโลก แต่นพิพานเป็นที่สุด

แห่งโลก(ทวารหก ตา หูฯ)

     การคลายจติที่แสนวเิศษ คอื การโปรดสรรพสตัว์สงัสารวฏัไม่ 

เลอืกข้าง-ท่ามกลางวางไป

 ก่อนนอนคนืนี้ ท่านโปรดสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั? เทน�้าด้วยนะ!

 จ้าๆ วะๆ ไร้ขอบเขตคดินกึ “ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาว ฉะนั้น”

     สรรพสตัว์ทั้งหลาย-เทวดาทั้งหลาย จงได้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนั

ตลอดไป สพัพะเทวะตานงั อนุโมทนัตุฯ

     สพัพะสตัตานงั อนุโมทนัตุฯ   อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหสิ

     จะตื่นกต็าม หลบักต็าม ตื่นโพล่งจ้าสว่างไสวไร้คดินกึฯนอนตื่นอยู่

ผู้สาวกพุทธเจ้าตลอดเป็นอกาลฯ

     อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส ิ อโหสทิุกครั้ง กรรมหลุดทุกครั้ง 

เป็นวมิุตกิรรมทุกครั้ง สาธุโสวนะ

     วนันี้ คุณอโหสเิทน�้าโปรดสตัว์ แล้วหรอืยงั? สาธุ อโหส ิทุกอย่าง

อโหส ิมสี่วนบุญข้าฯจงทั่วกนั

     จ้าๆ นโิรธ เป็นประธาน  จาคะสละละคลาย เป็นการดบัสมุทยั  

ไม่กรรมซ้อนมโนเป็นมรรควมิุต ิความไม่เกดิทุกข์ เป็นผล

     “ถ้า ทาน ศลี ภาวนาท�าเอาเพื่อท�าให้มากขึ้น เจรญิขึ้น กเ็ป็นโลภะ

ในจติ เป็นสมุทยัตณัหาในจติ น�าทุกข์เตมิจติ 

 ดงันั้น จงึไม่ให้เอาอะไรไปใส่อนตัตาจติดั้งเดมิแท้ ปล่อย..ๆ ปล่อย

ให้มนัผ่องใสอย่างเดมิที่มนัเคยเป็น เป็นอย่างที่มนัเป็น ของมนัเองๆ

ๆๆๆๆๆๆ”

 ทาน ศลี ภาวนา ท�าเหมอืนไม่ท�า สกัแต่ว่าท�า ท�าละ ท�าวาง ท�า

ปล่อย ท�าคลายออกไป หลุดไป ผ่านออกไป แต่ใช่ไปคอยปล่อย มนัปล่อย
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ของมนัเองๆๆๆๆๆๆๆ

     ท�าบุญความดกีไ็ด้ ท�าดแีล้ว อย่าตดิด ีไม่เอาด ีดขีวางนพิพาน

     ไม่เอาด ีไม่ตดิด ีกน็พิพานทนัท ีไม่ต้องรอชาตหิน้า แต่นพิพานที่นี่ 

และเดี๋ยวนี้

 นั่งอยู่...แลดูต้นไม้ฯ  กใ็ห้เลยๆต้นไม้ไป นั่งอยู่ในห้อง...กแ็ลดูให้

ทะลุก�าแพงฝาบ้านไป กว้างๆ มนักจ็ะจ้า ของมนัเอง อโหสไิปด้วย ให้บุญ

ไปด้วย กเ็ท่านั้นฯ

     นพิพาน ความว่างสว่างจ้าๆๆ ไม่เจรญิ ไม่เสื่อม มนัจ้าเป็นอกาลโิก 

ไม่เคยมกีาลเวลาของมนั มนัไม่เคยเกดิ มนัไม่เคยดบั นอกเจรญิเหนอื

เสื่อม(แต่โลกธรรมมทีั้งสองเป็นทว ิ เป็นของคู่ไม่นพิพาน) ดุจ “แสงตะวนั

ส่องสว่างอยู่กลางหาวฯ” มอียู่ทุกหนแห่ง แต่ไม่รู้จกัมนั (รู้กไ็ม่ใช่-ไม่รู้      

กไ็ม่ใช่)  มนัของมนัเองๆๆๆๆๆๆๆ!

     ธรรมะค�าสอนองค์พุทธะ ไม่เคยขดัแย้งกบัโลก แต่โลกขดัแย้งกบั

เราตถาคต 

 โลกขดัแย้ง ตดิขดัข้องคากบั “อนจิจงั” ความสลายคลายตวัตลอด

เวลา แต่ไม่ยอมรบัมนั 

 จงึทุกข์เพราะเข้าไปยดึเอา ในสิ่งที่ยดึเอาไว้ไม่ได้!

     ถ้าเข้าใจแจ้งแก่ใจว่า “วบิากกต็กอยู่ภายใต้อนจิจงัธาตุผนัแปร 

ชั่วคราว ดุจอาคนัตุเกเสหฯิมาเยี่ยมชั่วคราว แล้วกจ็ากไป จะช้าหรอืเรว็ก็

ต้องสลายคลายตวัของมนัไป ห้ามวบิากห้ามไม่ได้ (วบิากจติ๑๘ เกดิขึ้น

ปัจจุบนัโดยไม่ต้องอาศยัเหตุ แต่เกดิเพราะกรรมท�าเหตุมาแต่อดตี) จงึให้

ยอม (ยอมรบัแขกที่มาเยี่ยมที่ตา หูฯ ว่านี้ของเราๆๆ)  

 ถ้าไม่ยอม นั่นสมุทยัเกดิแล้ว ทุกข์เกดิแล้ว จงึให้ดบัเป็นนโิรธเสยี

ด้วย ยอม ปลง ปล่อย วาง 

 พงึวางใจเสยีด้วย ปล่อยวางวบิากมนัเสยี ปล่อยให้วบิากมนัผ่าน
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ออกไปของมนัเอง อย่าไปขดัแย้งกบัมนั มนักจ็ะของมนัเองๆๆๆๆ ทุกเวลา

นาท ี จ้าๆนี่แหละดบัแล้ว นโิรธแล้ว ของมนัเองไปแล้ว อย่าไปทกัท้วงมนั 

เดี๋ยวแขกมนัไม่ยอมกลบั มนัจะอยู่ยาว (เฉพาะแขกอกุศล แต่ถ้าเป็นแขก

กุศล เช่นก�าลงัเสวยสุขอยู่ ถ้าไปทกัดงึเอาไว้ แขกนี้จะรบีจากไปทนัท)ี     

 จงึให้ปล่อย ทุกข์กป็ล่อย แม้สุขกใ็ห้ปล่อยเสยีด้วย ด้วย “อโหสิๆ

ๆๆ ขอให้มสี่วนบุญข้าฯจงทั่วๆกนัฯ”  ให้ท�าอย่างนี้   ท�าแบบไม่อะไรกบั

อะไรด้วยนะ ไม่นอกไม่ใน  เอ้าสาธุ โสวแล้ว

 เรื่องวบิากจติ เขยีนไว้ละเอยีด ในเล่ม ๑๘ มทีี่ห้างหนงัสอืใกล้บ้าน 

อ่านหน่อยกด็ ีแต่อ่านตรงนี้จบ กไ็ม่ต้องๆอะไรแบบไหนอกี วบิากจติ เป็น

ทั้งหมดของอภธิรรมมหาบณัฑติเจด็ปีครึ่ง คอืเหนอืธรรมเป็นเนื้อหายิ่งกว่า

ธรรม จติเจตสกิรปูนพิพานว่างๆกอ็ยู่ที่ตรงนี้  วบิากมเีพราะกรรมม ีกรรมม ี

เพราะกเิลสม ี กเิลสโลภะเจตสกิเกดิในจติ หลงสร้างทั้งกุศลและอกุศลกรรม 

กเิลสเกดิกรรม กรรมเกดิวบิาก  วนเป็นวฏัฏะสามอยู่ในภูม ิ๓๑ ไม่จบ 

 จงึกล่าวว่า “มนุษย์จะไม่ได้ประโยชน์จากสงสารวฏันี้ ด้วยหลง

สร้างแล้วไปรบัผลเสวยผลที่สร้าง วนอยู่ไม่จบ”  

 จงึว่า อย่าไปขดัแย้งกบัวบิาก อย่าเอากรรมไปซ้อนลงที่มโน เมื่อ

มโนไม่มกีรรม เกดิมโนกรรมไม่ได้ กายวจกีรรม กเ็กดิไม่ได้ เป็นศลีวมิุติ

ไปแล้ว เป็นวบิากจะมมีาแต่ที่ไหน ที่ให้จ้าๆฯ ไร้คดินกึนี่ มโนมนัไม่มกีรรม

ไปใส่ไปซ้อนมนัแล้ว มนักใ็สจ้า อนตัตาจติประภสัสรของมนัเองๆๆๆ อยู่

อย่างนั้น ปล่อยอย่างเดยีว อ้อ มอีกีอย่างนงึให้พงึแผ่บุญโปรดสรรพสตัว์

สงัสารวฏั เทน�้าอโหสไิป นี่จบ-นพิพาน ยิ่งกว่าธรรม-อภธิรรมหลวงตาจ้า

ไม่มบีณัฑติ เพราะมนัจ้าๆ อนตัตาจติไปแล้ว ไม่รู้จะเอาอะไรไปรบัอะไร  

 เอ้า โสวนะ เรยีนเจด็อดึใจกพ็อนะ ถ้าจบไม่ต้องเริ่ม ถ้าเริ่มไม่จบ 

แต่ให้จบทนัททีี่จ้าๆ นี่จบเลย!
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 ต่ออกีนดิ กรรมนี่ เกดิจากโมหะหรอือวชิชา คอืตวัหลงเข้าไปรู้(ที่      

ตา หูฯ) และเจตนาจรงิจงัตั้งต้องมาด้วยกนั ตวัหลงเข้าไปรู้ คอืตวัจติ หรอื

มโนวญิญาณธาตุ หรอืวญิญาณขนัธ์ นามรูปอายตนะผสัสะฯมาพร้อมทนัท ี

เวทนาพอใจไม่พอใจปรุงแต่งทนัท ี ตณัหาอยากได้ใคร่ดไีปหมดเช่น ต้อง

เรยีนปรญิญามากพหูสูตรมากคนกราบไหว้มาก นี่โมหอวชิชาตวัหลงมนั

บอก อปุาทานว่าฉนัจบปรญิญานั่นนี่มนัยดึภพชาตอิตัตาตวัตนเกดิครบ 

ไปเกดิใหม่กก็ลบัมาเรยีนใหม่แล้วๆเล่าๆ เป็นอเนก มใิช่หนึ่งชาต ิ ไม่จบ 

แต่ให้จบเดี๋ยวนี้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้ อโหสิๆ ๆๆทุกอย่าง อโหส ิทุกจติวญิญาณ

มสี่วนบุญข้าฯโดยทั่วๆกนั สาธุโสวๆๆ

 “เดี๋ยวนี้  ท่านจ้าๆหรอืยงั?”

 อ้อ! ลมืยกตวัอย่างอกีอนันงึ ตวัอย่างนี้เตม็บ้านเตม็เมอืงเตม็วดั

มหาวทิยาลยัสงฆ์กเ็ตม็ไปหมด เช่น สอนฝึกปฏบิตักิมัมฐาน(ท�าฐานรองรบั

กรรมไว้เรียบร้อยโรงเรียนบุญหลงวิทยา) สอน ทาน-ศีล-ภาวนา เพื่อ

มรรคผลนพิพานกนัอย่างเอาเป็นเอาตาย! 

 ปิดวาจางดพูดมูควัตรใบ้เดียรถีย์นอกศาสนาก็พาท�ากันว่า นี้คือ

หลกัสูตรเข้ม (กรรมเข้มมากๆ)ด้วยมตีวัโมหะอวชิชาตวัหลงรู้บญัชาการ    

นี่แหละ กระตุกคนหลงเสยีหน่อย 

 เขยีนเตอืนไว้ทุกเล่ม คงจะกระตุก     สตสิมัมาได้บ้างหรอืไม่กไ็ม่

อะไรกบัอะไร มพีุทธพยากรณ์ไว้แล้ว กจ็ะโปรดสงเคราะห์เกื้อกูลไปอย่างนี้

แหละ ทั้งภาคหยาบละเอยีดขอจงมสี่วนบุญข้าฯจงทั่วๆกนั สาธุโสวๆๆ

 สมาชกิ B ความไม่มเีป็นอสิระ สิ่งใดไม่อสิระ สิ่งนั้นไม่ใช่ความ

ไม่มเีจ้าค่ะ สาธ ุอโหสเิจ้าค่ะ สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯ แล้วปล่อยวาง แค่นี้กเ็ป็น

อสิระแล้วเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: อวิชชาอันว่าความหลงรู้ไปทั่ว ดุจนักทัสสนาจร      

รู้ไปทั่วทั้งโลกทวารหก  เหน็ดเหนื่อยนักก็จรกลับเข้าพักที่พ�านักถิ่นเดิม
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(อนตัตาจติปภสัสร)  จงึรู้ว่าเที่ยวไปสอดแส่ส่ายรู้เหน็นี่จงึเป็นเหตุ ดบัเหตุ

ด้วยดบัรู้ -ตดัรู้-ให้หลุดรู้-จงึหลุดวมิุตญิาณฯนพิพานเอยฯ

 สมาชกิ B ถ้าแม้แต่ว่าวาจายงัถกูปิดกั้น ทางนั้นไม่ใช่ทางที่สว่าง

(หลงทาง)เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

   พระอาจารย์: การเทหยาดน�า้ ที่เรยีกกรวดน�้าในปัจจุบนันี้ เป็น

แบบอะไรกบัอะไร คอืจดจ่อคบัแคบตั้งต้องจรงิจงั กรวดอย่างนี้ไม่คลาย

ออก เพราะคนกรวดจะส�ารวมกรรมจดจ้องอยู่กบัตวัเอง ขอนั่นนี่มากมาย

ด้วยความจะเอา

 แต่ที่ให้ใช้ค�าว่าหยาดน�้าหรอืเทน�้านี่ เป็นแบบไม่อะไรกบัอะไร ไม่

ต้องส�ารวม ไม่เป็นกรรม ไม่รวบรวม แต่ให้แผ่ออกคลี่ออก คลายจติออก

จ้าๆกว้างๆ ไม่ต้องมองดูน�้าดูดนิ ไม่ต้องเอาอะไรมารอง เทลงไปที่พื้นไหนๆ

กไ็ด้ มองออกไปข้างหน้าไกลแสนไกลไร้ทศิทางที่หมาย ให้ทะลุฝาฝ้าเพดาน

ออกไป  ให้ทั่วฟ้าจกัรวาลโลกธาตุ ดุจตะวนักลางหาวนั่นแหละ ใช้เทแบบ

ไม่อะไรกบัอะไร ถ้าน�้ามนี้อยกห็ยาดน้อยๆ น�้ามากใช้เท ให้จบพร้อมหรอื

หลงัค�ากล่าวนดิหน่อย ให้พอดจีงัหวะของมนัจะสมัพนัธ์กนั 

 อย่าส�ารวมกรรม ถ้าส�ารวมอุทศิออกน้อย ถ้าคลายจ้าๆจะมพีลงัจติ

แรงกว้างขวาง  ไกลกว่า ค�ากล่าวอโหส ิ ใช้ได้ทุกกรณไีม่ยกเว้นแม้จะนั่ง

ถ่ายปัสาวะอุจจาระ ยามคบัขนัหวาดกลวัภยั ประสบอนัตราย แม้ใกล้

ดบัจติบาดเจบ็ทุกขเวทนา ใช้อโหสอิุทศิบุญทพิย์ชดใช้หนี้ไป

 มคี�าถามเข้ามาว่า “เลยกึ่งพุทธกาลมาแล้ว มรรคผลนพิพานยงัมี

อยู่หรอื?” 

     ใครดูหนงัมหาศาสดาโลกที่จบไปเมื่ออาทติย์ก่อนบ้าง ขณะที่พุทธะ

ใกล้ปรนิพิพาน มพีราหมณ์ชื่อสภุทัทะ เข้าไปทลูถามเรื่องใครเป็นพระอรหนัต์

บ้างไหมเช่นครูทั้งหกสมยันั้นกอ็้างตวัเป็นอรหนัต์ทั้งสิ้น ทรงไม่ตอบ แต่
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ทรงตรสัว่า “ผู้ใดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มรรคผลนพิพานกค็งมอียู่

ตราบนั้นฯ” รุ่นหลงัมผีู้รู้เขยีนต�าราว่า หลงัพุทธปรนิพิพานพนัปีแรกอรหนัต์  

หมดไป พนัปีที่สองอนาคามหีมดไป พนัปีที่สามสกทาคามหีมดไป เป็นต้น 

จนปลายศาสนาห้าพนัปี ผ้าเหลอืงห้อยหูกเ็ป็นสงฆ์ท�ามาหากนิค้าขายท�าไร่

ไถนาได้แต่องค์ท่านไม่ได้ตรสัอย่างนั้น 

 ทรงตรสัว่า “ผู้ใดเหน็ปฏจิจฯ ผู้นั้นเหน็ธรรม(บรรลุธรรม)ฯ” และ

ได้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม คอืปฏบิตัเิป็นไปตามธรรมไม่ขดัแย้งข้อ

ธรรมกนั ลงกนัได้คล้อยตามกนัไม่ขดักนั  ยกตวัอย่างเช่น ทรงตรสัว่า 

“เจตนาเป็นตวักรรมฯ เป็นตวัทุกข์ตวัน�าเกดิ สิ่งใดที่ไม่ปฏบิตักิไ็ม่กรรม 

หรอืปฏบิตักิใ็ห้สกัแต่ว่ากรรมกไ็ม่เกดิ 

 ทรงตรสัอกีว่า กรรมด�ากรรมขาว ม ีวบิากด�า วบิากขาว คอืไปเกดิ

ทั้งด�าทั้งขาว กรรมไม่ด�าไม่ขาว มวีบิากไม่ด�าไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความ

สิ้นกรรม” 

 นี่ชดัเจน สิ้นกรรมกส็ิ้นเกดิ มรรค ผล นพิพาน จงึคงมอียู่ตราบ

เท่าที่ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ปฏบิตัทิี่  ไม่เจตนาคอืไม่ปฏบิตัหิรอืท�า

คอืไม่ท�าหรอืตรงกบั “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ” นั่นเอง

 ท�าบุญทานศลี ภาวนา กส็กัแต่ว่าๆๆๆ อย่างนี้ ไม่ท�าด้วยตณัหา 

ขอสิ่งตอบแทน อย่างนี้เรยีกว่า สมควรแก่ธรรม มรรคผลนพิพานยงัคงมี

อยู่  สาธุนะโสวๆๆ

 สมาชกิ B โอ อธิวาสนา พทุโธอโหส ิธมัโมอโหส ิสงัโฆอโหสฯิขอ

จงได้มสี่วนแห่งบญุข้าฯจงทั่วกนัๆตลอดไป สาธเุจ้าค่ะระวงัใจในที่นี่คอื 

สกัแต่ว่า รู้ เหน็ ฯลฯ ไม่รบัเอามาใส่ใจแค่นั้นเองค่ะ ทกุข์มไีว้เพื่อคลาย

     พระอาจารย์: พุทธะท่านเคยตรสันะว่า เราไปไหนไปคนเดยีว วเิวก

อยู่คนเดยีว สบายด ี  ไม่ต้องระวงัทั้งข้างหน้าและข้างหลงั แม้แต่อุจจาระ
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และปัสสาวะ นี่นะ”อสิระนี่ตรงกบัค�าว่า freedom แปลว่า นพิพานว่างๆคอื

นพิพาน ปล่อยจติให้ว่างๆนพิพาน เอ้า ขณะนี้ท่านจ้าๆแล้วหรอืยงั ฯ สาธุ

นะ อโหสฯิ

     จ้าๆ นโิรธ เป็นประธาน  จาคะสละละคลาย เป็นการดบัสมุทยั  

ไม่กรรมซ้อนมโนเป็นมรรควมิตุ ิความไม่เกดิทุกข์ เป็นผล

     สกัว่าท�า  ท�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย ท�าคลายออไป หลุดไป ผ่านออก

ไป แต่ใช่ไปคอยปล่อย มนัปล่อยของมนัเองๆๆๆๆๆๆๆ

     สมาชกิ B สาธ ุ อโหสเิจ้าค่ะ อนญุาตน�าค�าสอนของพระอาจารย์ 

มากล่าวอ้าง กล่าวซ�้าเจ้าค่ะ??????

 พระอาจารย์: “ทุกข์ไม่เลอืกเวลาสถานที่ ถ้าไม่ระวงัใจตวัเองกท็ุกข์

ได้ทุกเมื่อ?”  ถ้าจ้าๆซ ี จ้าๆให้หลุดใจไปเลย เลยๆ เลยให้หมดใจไปเลย 

เลยไปนะ แล้วจะไม่มใีจ never mind “ฉนัเป็นคนไม่เคยมใีจ” ไม่เคยให้

ใจกบัใคร มนัไม่มใีจ ฉนัวมิุตหิลุดโลกไปแล้ว

 มนัไม่เคยมใีจ ใจวญิญาณรบัรู้ มนัด้านชา มนัสกัว่ารู้ว่าเหน็      

มนัเหมอืนไม่มหีวัใจ?

 ขอจงไม่มหีวัใจให้กบัใคร กบัสรรพสิ่งใดๆในโลกจกัรวาลนี้อกีเลย 

สาธุโสวแล้วนะ โสวๆๆ

 สมาชกิ B โอ อธวิาสนา พทุโธอโหส ิ ธมัโมอโหส ิ สงัโฆอโหสฯิ  

ขอจงได้มสี่วนแห่งบญุข้าฯ  จงทั่วกนัๆ ตลอดไป สาธเุจ้าค่ะ  “การไม่ดนั

เข้าใส่กบัชวีติ นั่นแหละปล่อยวาง” สาธเุจ้าค่ะ

 ฉนัไม่เคยมใีจ แต่มนัตื่นนอกตื่นใน ตื่นสมุจเฉทเดด็ขาดทุกคราไป 

*เพราะมนัเมนิเลยๆไป ทุกสรรพสิ่งมนักส็กัแต่ว่าไป ใจมนัไม่มสี�าหรบั

ใครฯ โอ พุทโธ ธมัโม สงัโฆ อโหสิๆ ๆๆ

 never mind ไม่เป็นไร ช่างเถอะนะไม่เป็นไร ปล่อยมนัไปๆ เมื่อ
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มนัไม่เคยมใีจ มนัจงึไม่ต้องเจบ็หวัใจ กบัสรรพสิ่งใดๆ มนักส็กัแต่ว่าไปๆๆ

สว่างไสวที่ไร้ใจดูแลฯ

 สมาชกิ B  “ไร้ใจ ไร้ญาต ิวเิวก ว่างเปล่า” สาธ ุกราบขอบพระคณุ

เจ้าค่ะ

 คราใดที่ยงัมใีจ เพราะไม่สกัแต่ว่าไป มนัจงึต้องทุกข์ใจ นอนรกัษา

แผลใจ เพราะว่าเผลอใจ ไม่สกัแต่ว่าไป จงึต้องปวดใจ ต่อแต่นี้ไป จะไม่มี

ใจให้กบัสรรพสิ่งใดๆ จะสกัแต่ว่าทุกคราไป จะได้ไม่มใีจให้เจบ็อกีต่อไป 

คนไร้ใจ-ไร้ๆด้อนท์วอรี่ตลอดไป ไม่มชีาตเิกดิใหม่ ไม่มฉีนัอกีเอยฯ

     สมาชกิ B  ระวงัใจในที่นี่คอื “สกัแต่ว่า รู้ เหน็ ฯลฯ ไม่รบัเอามา

ใส่ใจ ขอแก้ไขเป็น” สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ ผ่านแล้วผ่านเลย ไม่มใีจให้กบั

สรรพสิ่งใดๆ” สาธ ุอโหส ิเจ้า เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ

 “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ ผ่านแล้วผ่านเลย ไม่มใีจให้กับสรรพสิ่ง

ใดๆ หรอืใครๆสาธ ุอโหส ิเจ้า” เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ

 ถ้าเธอไม่อยากเจบ็หวัใจ เธอจงตื่นโพล่งออกไป จงตื่นนอกตื่นใน 

จงท�าเหมอืนสกัแต่ว่าไป ท�าเหมอืนคนไม่มใีจ เธอจงอย่าสนใจ ไม่อะไร  

กบัอะไรไป แล้วจะไร้หวัใจ อโหสใิห้ทุกสรรพสิ่งไป แล้วจะไม่เกดิใหม่     

ให้ต้องมาเจบ็หวัใจ  กจ็ะสว่างไสว  ไม่เกดิใหม่อกีเอยฯ

   ค�าว่า “สกัแต่ว่า”  นี่มนัไม่มุ่ง มนัไม่หวงั มนัไม่ยดึ มนัไม่ตดิกบั

อะไรๆ ไม่ผูกกบัอะไร ไม่ให้อะไรมาผูก มนัสละคลายออกไป แต่ไม่ใช่ไป

คอยท�ามนั มนัละมนัคลายของมนัเอง แต่เรามกัจะเผลอไปคอยจะ..คอยจะ

อยู่เรื่อย 

 ถ้าเป็นนกัฟุตบอล กค็อยจะออฟไซด์ คอืล�้าหน้าอยู่เรื่อย คอยจะ

ล�้าหน้าถูกเป่านกหวดีฟาวล์อยู่เรื่อย เอากรรมไปใส่ซ้อนมโนอยู่เรื่อย ไปเกดิ

บ่อยๆ อยู่เรื่อยฯ
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 ลองนั่งดูก้อนเมฆ ต้นไม้ภูเขาไกลๆกว้างๆ มนัพร้อมสลายคลาย

ตวัของมนัอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่เคยมกีาลเวลา  ที่เรยีกว่าอกาลโิก หรอื  

อะกาล คอืไม่มกีาลเวลากลางวนักลางคนื

 ร่างกายจติใจเรากเ็ช่นเดยีวกนั ญาตมิติรสหายรอบข้าง สมบตัิ

พสัถาน กต็กอยู่ในสภาพเป็นของชั่วคราวเหมอืนกนั ล้วนตกอยู่ภายใต้  

กฎแห่งอนจิจงัผนัแปรทั้งสิ้น ยดึไม่อยู่ เกาะไม่ตดิ มนัพร้อมสลายคลายตวั

อยู่ตลอดเวลา  ห้ามไม่ได้ 

 วิบากสุขทุกข์ที่ผ่านเข้ามา มันก็พร้อมสลายคลายตัวของมัน     

เช่นเดยีวกบัธรรมชาตแิละสรรพสิ่ง  ห้ามไม่ได้  ยดึไม่ตดิ  เกาะไม่อยู่ 

 ถ้าไม่ยอมรบั เข้าไปแทรกแซงขดัแย้งกบัมนั กเ็ท่ากบัไม่ยอมรบั

สจัธรรมความจรงิที่ทรงได้ตรสัรู้กจ็ะทุกข์

 จงึทรงให้ยอมรบั ยอมปล่อยยอมวางมนั คอืไม่เข้าไปขดัแย้ง 

ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น อย่าแทรกแซงมนั ไม่ต้องท�าอะไรแแบบ

ไหนอกี ไม่ตั้งเป้าหมาย ไม่มุ่งหวงัตั้งเอามา ปล่อยให้มนัปล่อยของมนัเอง 

ไม่ซะเองๆ ๆ 

 อารมณ์ที่ผ่านเข้ามา ทางตาหู ไม่แตกต่าง ล้วนว่างเปล่า อย่าให้ค่า

ราคากบัมนั  ไม่ตดัสนิมนั  มนัไม่มอีะไรแตกต่าง ที่แตกต่างเพราะกเิลสมนั

บอกต่างหาก จงึอย่าจรงิจงั อย่าดนัเข้าใส่ชวีติ ชวีติที่ไร้เป้าหมายโครงการ

ชวีติ คอืชวีติอสิระ ไม่ต้องการก้าวหน้าก้าวหลงั เป็นชวีติเรยีบง่ายไม่ยุ่งยาก 

แต่ผ่อนคลายและเบกิบานตลอดเวลา

 ปล่อยให้ของมนัเองๆๆๆๆๆ สรรพสิ่งล้วนว่างเปล่า!

 ชวีติมนุษย์นี้สุดจะคดิ แต่ละชวีติไม่ผดินาวา จะลอยถอยหลงัหรอื

เหริเดนิหน้า สุดวาสนาสร้างมาแต่หลงั เรอืมนุษย์สุดล�าบากมากล้น ต่างคน

ดิ้นรนข้ามพ้นให้ถงึฝั่ง บางเวลาพายุโหมโถมประดงั แทบเป็นบ้าคลั่งชวีติ
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เกอืบอาสญั ถงึคราวลมว่าวพดัผ่าวพราวใจ  เรอืกโ็ลดแล่นไปคล้ายอยู่ใน

สวรรค์ ขึ้นเหนอืลงใต้ไปได้ดงัฝัน พอลมหยุดพลนั สวรรค์คอือเวจฯี

 การใช้ชวีติ จงอย่าหลงกบัชวีติ อย่ามวัหลงเพลดิเพลนิกบัการหา

อยู่หากนิ อย่ามวัหลงเพลดิเพลนิกบัความเป็นความอยู่ สรรพสิ่งล้วน

ชั่วคราว ชวีติชั่วคราว คนรกัญาตสินทิมติรสหายรกั สมบตัพิสัถาน ล้วน

ชั่วคราว 

 ชีวิตดุจนักเดินทางหิ้วกระเป๋าเข้าพักแรม ชั่วคราว ไม่นานเดี๋ยว   

กจ็ะต้องเดนิทางกลบั และต้องไปแต่ล�าพงัตวัคนเดยีวและไปแต่ตวัเป่ล่าๆ 

เอาอะไรไปไม่ได้เลย  

 วนัพรุ่งนี้กบัชาตหิน้า อะไรจะมาถงึเราก่อน?

     ก่อนเข้านอนคนืนี้ ท่านกรวดน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?

 สมาชกิ B  ลมหายใจ อดึใจที่แล้วกเ็ป็นชาตทิี่แล้ว  อดึใจนี้คอื

ชาตนิี้ อกีอดึใจข้างหน้ากค็อืชาตหิน้าเจ้าค่ะ

     วนัพรุ่งนี้กะชาตหิน้ามาพร้อมกนัเจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่ากนัไปทุกขณะจติ ลมืกป็ล่อย เอาใหม่สกัแต่ว่าใหม่ ท�าๆ

ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเจ้าค่ะ สาธุ อโหสเิจ้าค่ะ

     ท�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย ท�าๆไป สกัแต่ว่าท�าๆไป เดี๋ยวกช็นิไปเอง

เจ้าค่ะ ลมืไป เผลอไป หลงไป กส็กัแต่ว่าลมืไปเผลอไป หลงไป ปล่อยมนั 

มนัเป็นธรรมดา มนัไม่เที่ยงเจ้าค่ะ 

 ตวั “ญาณทสัสนะ” นี้  คอืตวัรู้ ตวัคดินกึ ที่ละวางยาก ปล่อยวาง

ยาก เป็นขั้นสุดท้ายสุดที่จะปลดปล่อยอตัตาให้พ้นออกไป ให้หลุดออกไป 

สู่อสิระ ที่ให้จ้าให้วะโล่งออกจากสรรพสิ่ง ให้วมิุตหิลุดออกไป จุดนี้แหละ 

ที่จะออกจากอตัตาตวัตนนั้นมนัแสนยาก ที่เรยีกว่าปล่อยวางยาก 

 ที่ว่ารู้ทุกอย่างแต่ท�าไม่ได้ สกัแต่ว่าพาหยิะไม่ได้สกัท ี ยิ่งสอนให้
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บ�าเพญ็ทานศลีสมาธภิาวนาชนดิเอาสตเิอาปัญญาด้วยแล้ว กจ็ะยิ่งละสติ

ปัญญายากยิ่งขึ้นไปอกี เพราะสวนทางกบัการปล่อยวาง

 ตวัญาณ คอืตวัรู้ ต้องตดัตวัรู้ ไม่ตดิในรู้จงึวมิุตหิลุดรู้ จงึปล่อยได้

วางได้ด้วยพ้นออกไปซะเจ้าตวัรู้นี่

 จงึทรงตรสัสอน “สกัแต่ว่า” นะพาหยิะฯ คอืรู้เหน็อะไรๆ ให้เผนิๆ 

ออกไป เลยๆ ออกไป ตวัรู้ ตวัเจตนาอตัตาทฏิฐมิานะอวชิชาขาดผงึทนัที

ขณะฟังว่าสกัแต่ว่า คอื ขาดผงึทนัททีี่จ้าๆวะๆออกนั้นแหละ มรรคสมงัคี

รวมศลีสมาธปิัญญาสมัมาประชุม วมิุตหิลุดลงทิ้งตวัรู้เจตนาจรงิจงัลงทนัท ี

เจ้าเจตสกิเจด็ดวงมผีสัสะฯ เป็นต้น คลายทนัททีี่จ้าๆวะๆ วะแล้ววะอกีๆ

ๆๆๆกว้างไกลนี่แหละวิญญาณหลุดเป็นอิสระฟรีด้อมวิมุตินิโรธนิพพาน

ทนัท ีขปิปาภญิญาทนัทขีองพาหยิะทนัที

 ไม่ต้องไปรู้อะไร ตวัรู้ (ตวัญาณทสัสนะ) ตวัจดจ่อคบัแคบตวัทรง

ฌานตะบะฌานญาณเอกคัคาตารมณ์ เป็นตวัตดิยดึเหนยีวแน่นที่ละยาก 

ปีตสิุขละวางยาก  มนัครบองค์ของมนัทั้งหวงแหนแน่นหนา ด้วยตวัหลง

เข้าไปรู้  

 ปัจจุบนันี้กห็ลงว่า ถ้าเจรญิสตติวัรู้ปัจจุบนัให้สตอิยู่กบัปัจจุบนักจ็ะ

ละอวชิชาตวัหลงได้ จงึให้หลบไปอยู่กบัปัจจุบนั นี่ยิ่งหลงซ้อนหลงก�าลงั

สอง

 กไ็ม่มนัซะเลย ไม่ต้องอะไรแบบไหนอกี  อนจิจงันี่ไม่ใช่สงบนะ 

สงบหรอืไม่สงบ สุขหรอืทุกข์? มนัอนจิจงั มนัผนัแปร จะเอาแต่สงบไม่ได้ 

มนัชั่วคราวยดึไม่ได้

 รู้หรอืวญิญาณตวัรู้ ตวัญาณเก้า-ญาณสบิสองสบิหก  สารพดัญาณ 

เป็นญาณทสัสนาจร จรรู้ไปทั่ว นี่ตวัทุกข์ (ปฏจิจฯสบิสองมาพร้อมกนัครบ

เป็นขบวน อวชิชาตณัหาอุปาทาน ภพชาตฯิ อยู่กบัตวัหลงรู้ญาณตวันี้ 
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 ทรงสอนให้สกัแต่ว่า แต่อาตมาใช้ค�าว่า จ้าๆวะๆ  “ตื่นๆ ตื่นโพล่ง

โล่งวะๆฯ”  ตื่นรู้ปลงปล่อยวางตวัรู้โดยจ้าๆ นี่แหละ วมิุตหิลุดที่จ้าๆ นี่นะ 

แต่ถ้าไม่จ้าหรอืหลุดยาก ต้องอโหสอิุทศิบุญมากๆเป็นอเนก จงึให้ “ตดัซะ

ตวัรู้” จงึตรสัรู้ ไม่ตดิในรู้กห็ลุด หลุดเป็นผลจากการคลายตวัของจติ เท่านี้

กจ็บ จบทุกโลก

 คนที่ชอบนั่งสมาธ ิ ชอบเอาอตัตาเข้าไปทรงแช่ ขอให้ไปท�าสมาธิ

ธรรมชาต ิ อ่านในเล่ม ๒๐ หน้า ๒๗ ไม่ต้องนั่งสมาธติบะฌาน นี่ไม่ใช่

สจัธรรมค�าสอนนะ     ใช้สมาธคิลาย คลายจติออกกว้างๆ นะ

 จบปฏบิตักิจ็บกรรม จบมรรคจบทางเดนิ จบมรรคกจ็บผล จบทุก

เส้นทาง จบเดนิทางจบปฏบิตั ิวางกว็่าง ไม่ยดึตดิกห็ลุดวมิุตนิโิรธนพิพาน

  จะเป็น ego หรอื supper ego จะอโีก้ขนาดหนาอตัตาเรยีกพ่อ 

ปล่อยทนัท ีอตัตาหลุดทนัท ีวมิุตทินัททีื่นื่เดื๋ยวนื้ทนัท ีอนตัตาทนัท!ี

     รุ่งเช้านี้  ท่านอโหสอิุทศิบุญแล้วหรอืยงั?

 สว่างกป็ล่อย ไม่สว่างกป็ล่อย กส็กัแต่ว่าของมนั นพิพานมนั    

เป็นอย่างนื้ของมนั ของมนัเอง ปล่อยให้ของมนัเอง นพิพานของมนัเอง 

ของมนัเองๆๆๆๆตลอดทุกเวลานาทจีนจบชวีติ อโหสเิข้าไป อุทศิบุญออก

ไปนะกว้างๆทั่วโลกธาตุ

 องค์ตรสัรู้เรยีก “โพธปิักขยิธรรมม ี ๓๗” ให้รวมลงสู่วมิุตใิห้

ทั้งหมด จงึตรสัรู้ให้เป็นโลกุตระให้หมด. มเิช่นนั้นจะเป็นโลกยีโลกธรรม

ตดักเิลสไม่สมุจเฉท เสื่อมได้เช่นองค์ฌาน เป็นต้น (ฤาษอีดเหาะหาอ่านนะ)

 รวมลงสู่ วมิุตคิอือย่างไร? 

 “ก็ปล่อยยังไงล่ะ! สักแต่ว่าพาหิยะไง!“    ใช้ครอบจักรวาลนะ 

พระคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์นักแลฯ ไม่ต้องรู้ทั้งเล่มต�ารา   ให้สักแต่ว่าเลยนะ  

เช่น ศรัทธาห้าพละห้า มีสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา  ให้รวมลงสู่วมิุตใิห้

หมด ให้เป็นสทัธาวมิุต ิ วริยิาวมิุต ิ สตวิมิุต ิ ปัญญาวมิุต ิ อย่างนี้  ฯลฯ 

เป็นต้น
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 รวมลงวมิุตติ้องท�าอย่างไร? 

 “อ๋อไม่ต้องท�า(ท�าเป็นกรรม) อะไรแบบไหนอกี ให้วางเลยทั้งห้าตวั

เมื่อตะกี้นี้ ให้วางให้หมด จะ๓๗ หรอื ๑๐๘ วางทั้งหมด ขนัธ์ ๕ อายตนะ 

๑๒ ธาตุ๑๘ อนิทรยี์๒๒ วางให้หมดทุกธาตุทุกขนัธ์”

 การปฏเิสธต่อการปลงการวาง ปฏเิสธต่อพระสจัธรรมค�าสอน

ปฏิเสธต่อพระอริยเจ้าอริยสงฆ์เป็นการขัดขวางปิดกั้นปิดบังมรรคผล

นพิพาน จนกว่าจะได้ขอขมากรรมด้วยใจรวมถงึองค์คุณบุพการพี่อแม่ครู

อาจารย์และภาคส่วนแห่งองค์พระโพธสิตัว์-มหาโพธสิตัว์ นี้เป็นกรรมหนกั 

เป็นมฉิาทฏิฐ ิ จะไปเกดิในอเวจนีรกห้อยโหนอยู่ปลายขอบจกัรวาล มดืมดิ

ไม่พบแสงสว่างจนกว่าองค์พุทธะอุบัติจึงเกิดแสงสว่างขึ้นชั่วลัดนิ้วมือเดียว 

เป็นสตัว์นรกอยู่เช่นนั้นถงึแสนกปันรก มาเกดิเป็นมนุษย์กจ็ะโง่เขลาเบา

ปัญญาพกิลพกิารไม่อาจได้รบัฟังพระสจัธรรมไปอกีนบัแสนชาต ิ จนกว่าจะ

ได้มวีาสนาพบกลัยาณมติรแนะน�า จงึไม่ควรประมาทในองค์คุณทั้งหลาย

เหล่านั้นให้จงหนกั ให้หมั่นเทน�้าขออโหสอิุทศิบุญบ่อยๆ เนอืงๆอโหสกิรรม

ทุกอย่างอโหสมิสี่วนบุญข้าทั่วๆกนั

 สมาชกิ B “จ้าๆไร้ๆ สกัแต่ว่า..” คอื คาถาครอบจกัรวาล ศกัดิ์สทิธิ์

จรงิ ใช้งานได้จรงิ และได้ผลจรงิ สาธ ุ ขอความหลดุไป พ้นไป จงมแีด่  

ทกุท่านเถดิ อโหสติ่อกนันะคะ

 สมาชกิ B “เมตตาอเุบกขาสญุญตา” ท�าแล้วละ ท�าแล้ววาง       

ท�าแล้วปล่อย ท�าแล้ว แล้วเลยผ่าน ท�าแล้ว ไม่เป็นทกุข์เพราะเป็น “เมตตา

อเุบกขาสญุญตา” สาธ ุ อโหสติ่อกนัทกุท่าน ขอความหลดุไป พ้นไป 

สว่างไสว จงมแีด่ทกุท่านทั้งหลายเถดิ สาธคุ่ะ

 สมาชกิ B ค�าชี้แนะ บอก สอน ของครบูาอาจารย์ และของท่าน 

พระอาจารย์เป็น “ความจรงิ” ทกุประการ น้อมรบัและฝึกฝนใช้กจ็ะเข้าใจ

ทกุอย่างตามความเป็นจรงิ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิต่อกนัทกุท่านเถดิ 
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 สมาชกิ B พระพทุธเจ้าทรงตรสัว่า “สตัว์โลกไม่สามารถตรสัรู้เอง

ได้” ต้องครบูาอาจารย์คอยสอนสั่ง ชี้แนะ สาธ ุสกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯ แล้ว

ละ เลยผ่าน จ้าๆไร้ๆ ไปเรื่อยๆเถดิทกุท่าน สาธ ุอโหสติ่อกนัค่ะ

 มเีพื่อนแชร์เข้ามาบอกว่า “สมาธกิ่อให้เกดิปัญญาในการฟาดฟัน

ย�่ายีเชือดเฉือนกิเลสให้เบาบางหมดสิ้น  เหมือนจับศาสตราอันคมกริบ   

ถางป่าฯ”

 คนแชร์เข้ามาคงจะไม่ได้ศึกษาพุทธประวัติตอนท่านทรงเสด็จไป

เรยีนสมาธไิด้สมาบตัแิปด ท่านตรสัว่าอย่างไร? ท่านบอกท่านยงัไม่สามารถ

ตรสัรู้ แล้วที่เอามาแชร์นี่เป็นสมาธวิเิศษกว่าที่ท่านไปเรยีนสมาบตัแิปดใช่

ไหม? เรยีนกนัมาคนละกี่ชาตแิล้ว จะตรสัรู้ชาตไิหนเก่งกว่าพุทธะนะนี่  

 ที่ว่า  สมาธเิกดิปัญญาฆ่ากเิลสนี่เก่งกว่าพระพุทธเจ้า. แต่ที่เอามาบ

อกว่าสกัแต่ว่าพาหยิะไปเลยจบทนัทเีลย ปล่อยเลยวางเลย ไม่ต้องท�ากรรม

(ฐาน)อะไรแบบไหนอกีท�าเป็นกรรม แต่กลบัไปสนใจสมาธเิอาปัญญา เอา

ไปรบราฆ่าฟันกเิลส ถามว่าเอาอะไรไปฆ่า? 

 นี่มันหลงเอาอัตตาเจตนากรรมเข้าไปท�ากรรมแล้วมันเป็นกรรมไป

แล้ว แล้วเมื่อไรจะสิ้นกรรม? หยุดกรรมเสยีเถดินะจะได้หยุดเกดิ นะจ๊ะ 

(จ้าๆ นะจ๊ะ) เอ้า ทุกอย่างอโหส!ิ

 สอนกนัอย่างไร? เผยแผ่อย่างไร? กเ็พราะสอนให้ท�าเอาๆด้วย

อตัตาตณัหานี่แหละ จงึเอาทุกข์ออกไม่ได้ เพราะยิ่งท�าเอากย็ิ่งสร้างสมุทยั

กลบัไปเจรญิเหตุเสยีเอง มนัจงึเจรญิทุกข์ ตณัหาเป็นเหตุ ทุกข์เป็นผล    

ให้ดบัที่เหตุ  อย่าไปท�าเอาด้วยตณัหา  แต่ให้ปล่อยวาง 

 ท�าศลีสมาธภิาวนาอะไรกท็�าไป- บุญทานการกุศลกท็�าไปอย่าตดิยดึ 

แต่ให้คลายออก ให้ท�าปลงท�าปล่อยท�าวาง แต่ปลงปล่อยวางกไ็ม่ใช่ท�า    

แต่มนัปลงปล่อยวางของมนัเอง 

 “ขอแต่ว่าอย่าเอากรรมไปซ้อนมโน!”



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

190

 แท้จรงิ ตรงที่ไม่ท�าอะไรไม่ยดึตดินี่น่ะมนัเป็นศลีสมาธปิัญญาของ

มนัเองอยู่แล้ว 

 เพยีงแต่ให้แจ้งใจว่าอนจิจงันี่นะมนัยดึเอาไม่ได้ สมาธสิงบหรอืไม่

สงบเลอืกเอาไม่ได้ ไม่ต้องไปหาความสงบ มนัไม่ม ี มนัอนจิจงัมนัชั่วคราว 

ชั่วคราวคอืไม่มโีดยปรมตัถ์ไม่ยั่งยนื จงึไม่ให้ยดึตดิแต่ให้ปล่อย แม้สมาธกิ็

ยดึไม่อยู่–เกาะไม่ตดิ จงึไม่ให้ตดิยดึ

 สมาชกิ B ไม่ม(ีภาชนะ) เป็นเครื่องรองรบั รบัแล้วไหลเลยผ่าน 

จงึรบัได้อย่างไม่สิ้นสดุ สาธ ุขอบพระคณุค่ะ อโหสติ่อกนันะคะ

 จบัน�้าด้วยมอืเปล่า ต้องใช้มอืประคองเบาๆ จงึจะได้ประโยชน์

สูงสุด ธรรมะกเ็ช่นกนัต้องใช้ “ใจเบาๆ” ในการศกึษาเรยีนรู้และฝึกฝน  

หากจะเอาๆๆวกัเอา  จ้วงเอา  จะเอาให้ได้  สุดท้ายแล้วคอืเหนื่อยเปล่า  

 สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหส ิกราบขอบพระคณุที่เมตตาชี้แนะ ขอน้อม

ถวายบุญนี้ที่ได้สร้างท�าให้แด่คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และท่านพระ

อาจารย์สุวัฒน์ ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯด้วยเทอญ 

สาธ ุสาธ ุสาธุ

    มนุษย์มคีวามหลงเป็นแดนเกดิ  หลงว่ามคีวามมั่นคงนี่กห็ลง หลง

ทั้งลูกศษิย์อาจารย์ พากนัเดนิไปแล้วกว็นไปวนมากว็นกลบัมาเกดิอกี 

อนจิจงัมนัร้องบอกว่าไม่มอีะไรเลยที่ยั่งยนื ไม่มสีกัสิ่งเดยีวที่มั่นคง. แต่คน

หลงหูอื้อตาลายเสยีแล้ว เข้าไปยดึเอาสิ่งที่มนัยดึเอาไว้ไม่ได้มองไม่เหน็

ความสิ้นสลายคลายตัวของสรรพสิ่งอยู่ตลอดเป็นอกาลอย่างไม่มีกลางวัน

และกลางคืนเป็นอิสระไร้รูปแบบแม้แต่สุขทุกข์ก็ตกอยู่ในอ�านาจความ    

ไม่เที่ยงแท้แน่นอน สรรพสิ่งยดึไม่ตดิเกาะไม่อยู่ สมเดจ็พ่อพุทธะจงึทรง

สอนให้ปล่อยวางว่า “พาหยิะฯเธอเหน็ได้ยนิฯลฯรบัรู้รบัทราบอนัใด กใ็ห้        

สกัแต่ว่า..ฯ เธอกจ็ะถงึวามสิ้นกรรมไม่เกดิอกีฯ.  
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 “มนุษย์จะไม่ได้ประโยชน์อนัใดไปจากสงัสารวฏันี้เลย นอกจาก

หลงสร้างและหลงไปเสวย วบิากกรรมฯ”

 คงไม่แปลกใจใช่ไหม? ท�าไมคนหลงจงึมมีากกว่าคนไม่หลง (ทายาท

ลูกศษิย์พระพาหยิะฯ) 

 ทรงตรสัว่า. “คนที่ไปทุคตมิากเท่ากบัธุลดีนิพื้นมหาปฐพ ี ส่วนคน

ที่ไปสุคตมิเีพยีงธุลปีลายเลบ็ตถาคต” (นขสกิขสูตร)

     มผีู้กล่าวว่า “ถ้าอยู่ในสถานที่สงบ จะท�าให้จติใจสงบได้โดยง่าย“  

 หลวงพ่อครบั ท�าไมไม่กลบัไปอยู่ที่ป่าอกีเล่าครบั?

     ถามว่า ถ้าท่านเป็นหลวงพ่อจะตอบอย่างไร?

     ต้องตอบให้ธรรมะแก่ผู้ถาม โปรดเขาไปด้วยว่า ที่ป่าสงบจรงิไหม? 

และคนที่จะไปก�าหนดเอาเองได้ไหม?

     ใครก�าหนด? เคยเขยีนในเล่ม๑๔ ตอนกรรมฐานลมืตาตอนนงึว่า 

ให้ยกเอาห้องพระมาไว้ที่ใจได้ไหม? อยากท�าอะไรกใ็ห้มาท�าที่ใจ ตั้งแต่นั้น

มากถ็้าไม่มเีหตุจ�าเป็นอะไร กไ็ม่ได้เข้าห้องพระอกีเลย. บวชแล้วที่กุฏ ิกไ็ม่

คดิท�าที่ไหว้พระ นี้เป็นเพราะเหตุใด?

     เอกคัคตาเจตสกิเกดิพร้อมจติทุกครั้งที่ผสัสะกระทบ และยงัมอีกี

หกเจตสกิมาพร้อมเลย คอืผสัสะ เวทนากบัสญัญาสามตวันี้ มนัจ�าได้ว่า    

สุขจะเอา ทุกข์ผลกัออก พอใจไม่พอใจเกดิที่นี่ สุขจงึละยาก เพราะมุ่ง

แสวงหาโลกธรรมแปด(เปื้อน) มาทุกชาตกิเ็พราะตวันี้ 

 ส่วนมนสกิารกบัเจตนาและชวีตินิทรยีเจตสกิ ตวัจรงิจงัตั้งต้อง 

ต้องเอาให้ได้ นี้ร่วมกนัท�ากรรมเอาไปเกดิ ท�าสมาธไิด้ฌานหนึ่งหรอื

ปฐมฌานเพยีงละวติกวจิารได้กต็ายไปเกิดเป็นท้าวมหาพรหมแล้ว

 ทรงตรสัว่า เป็นของอนัต�่า หมดอายุจากพรหมโลก ลงมาเกดิเป็น

นางลูกสุกรอุพพร ีท่านตรสักบัพระอานนท์  เจรญิสมถยานกิะหลงฌานง่าย 



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

192

ฌานกเ็สื่อมง่าย ดาบสอดเหาะ พระโพธสิตัว์เหาะเข้าเมอืงมาหลงรกัมเหสี

มุทุลักขณามเหสีของลูกศิษย์ฌานเสื่อมต้องเจริญฌานใหม่จึงเหาะกลับได้  

สมถะ ยงัมขีปิปา-ทนัธาภญิญา จบเรว็-ช้า ต่างกนัออกไปอกี แต่ถงึอย่างไร 

กต็้องมาต่อที่ “วปิัสสนา ชนดิตดัตวัรู้ ไม่ตดิในรู้” ไม่ใช่เจรญิสตติดิยดึสติ

ยดึปัญญาอย่างที่สอนกนัอยู่ทกุวนันี้ 

 อรรถกถาฎีกาจารย์รจนาต�าราวิสุทธิมรรคบ้างอรรถกถาอธิบาย

พระไตรปิฎกขยายความออกไปมากมาย ดุจซ่อมปะเนื้อกลองอานกะของ

กษตัรยิ์กรุงทสารหะ(อาณสีูตร) แปลพระไตรถูกหรอืไม่? ดูเช่น คริมิานนท

สูตรเป็นตวัอย่าง ที่พูดไว้เมื่อสองวนัก่อนว่า   ไปคดัลอกเอามาจากเมอืง

เหนอื ท่านผู้รู้ได้แปลต่อมาเป็นหนงัสอืไทยเมื่อ ๖๐-๗๐ปีมานี้ ว่านพิพาน

นังนครังนามะ เป็นนครใหญ่ คนก็น�ามาสวดอธิษฐานว่า “ขอให้ถึง        

เมอืงแก้วฯ กลายเป็นนพิพานมสีถานที่ที่จะต้องถางทางเดนิด้วยปัญญาที่ดุจ  

ศตัราอนัคมฯ” ดงัที่ยกมาเมื่อเช้า

 ที่น�ามาสอนนี่ ไม่ต้องถางทางเดนิ และไม่ต้องเดนิทาง เพราะ  

คนเดนิไม่ม ี มนัอนตัตาจติ-อนตัตาธรรม

 ไม่เริ่ม ไม่จบ จบทนัท ี ถ้าเริ่มกไ็ม่จบเป็นกรรมทุกครั้งที่เข้าไปท�า

(สมาธ)ิ ไม่ต้องท�า แต่ท�าเหมอืนไม่ท�า คอืท�าแบบไม่เป็นกรรม นี้เป็น

วปิัสสนายานกิะ ชนดิตดัรู้ ไม่ตดิรู้ ชนดิสกัแต่ว่าพาหยิะ ชนดิบวัพ้นน�้า 

สาธุนะ ขอขมากรรมเคยปฏฆิะ ปฏเิสธ เคยวพิากษ์วจิยัวจิารณ์พระ  

 สจัธรรมค�าสอนเลยถูกพาวน เอ้าสาธุนะ ทุกอย่างอโหส ิสาธุโสวๆๆ

 สมาธชินดิท�าเหมอืนไม่ท�า คอืสมาธเิกดิเองตามธรรมชาตขิองจติ

เดมิ อนตัตาจติปภสัสรเดมิเคยม ี แต่ถูกปู้ยี่ปู้ย�า จนแปดเปื้อนเหมอืน

โลกธรรมมาแปดเปื้อนนั่นแหละ  อยากได้ใคร่ดใีนลาภยศสรรเสรญิ สุข    

ที่ท�าให้อนตัตาจติเดมิที่เคยผ่องใสไม่ผ่องเสยีแล้ว หาอ่านในเล่ม ๒๐ หน้า 

๒๗ เมื่อวานกน็�าย่อๆ มาลงไว้ ขมากรรมมากๆ อโหส ิทุกอย่างอโหสฯิ โสว

แล้วนะ 
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 ขออนุโมทนาที่น�าข้อธรรมมาแชร์เป็นธรรมทานแก่สมาชิกท่านอื่น 

เป็นประโยชน์มากนะ ขอความไม่ตดิขดัข้องคาในพระสจัธรรมพระสมัมา 

จงทั่วกนัด้วยเทอญฯ

 สมาชกิ B สมถะ มสีมาธ ิมนีมิติ หลงรู้ หลงเหน็ หลงได้ยนิ หลง

ไปกนัใหญ่ หนเีข้าป่าหาความสงบเพราะผสัสะมนี้อย แต่กลบัมาเข้าเมอืง 

เจอผสัสะที่มมีากระทบเยอะแยะมากมาย ดบัไม่ทนั โทสะ โมหะ โลภะ 

เกดิอกี ยาวไปเลย จบยากเลยค่ะ คราวนี้ แถมตดิกรรมน�าไปเกดิอกี จ้าๆ 

ไร้ๆ สกัแต่ว่านี่แหละค่ะ งานสบาย(ไม่ทกุข์) รายได้ด(ีพ้นทกุข์)  ๕๕๕ 

สาธ ุอโหสติ่อกนัค่ะทกุท่าน

 สาธุโสวแล้วนะ  เคยบอกแล้วนะ อุทศิบุญขอขมากรรมนกึถงึ

ครูบาอาจารย์ให้เทพดามาดลจติดลใจให้ได้พบกลัยาณมติรในอดตี เรื่องนี้

ต้องลงกันสนิทถูกฝาถูกตัวสนิทแน่นด้วยปุพเพกตปุญญตากันมาแต่ก่อน 

บางทพีบแล้ว แต่วบิากมาพรากออกไปอกีด้วยกรรมใหม่ปฏฆิะอกี จงึให้ขอ

ขมาเสยี จะได้จบ กรรมยงัขวางอยู่ แต่นี่กน็่าจะคลายลงวนันี้นะ สาธุโสวๆๆ

     ขอให้ท�าความเข้าใจเสยีใหม่ว่า นพิพานนี้เป็นที่สุดแห่งโลกทวาร

หก (ตา หูฯ ) ไม่ใช่สถานที่ ไม่ใช่สภาวะ ไม่ใช่กรรม(ท�าเอาไม่ได้ เอากรรม

ไปถงึนพิพานไม่ได้*เพราะท�าเป็นกรรมเป็นเกดิ) ไม่ใช่สภาวะ รู้ไม่ได้ด้วย

อายตนะใด และไม่ใช่ธรรม แต่นพิพานพ้นเหนอืธรรม คอืว่าง  เหนอืพ้นไป

แล้วจากธรรม เรยีก วมิุตธิรรมแปลว่าหลุดพ้นแล้วจากการเกดิ

 และต้องพ้นจากตัวเกิดด้วยการพ้นออกไปจากวิญญาณหรือ

วญิญาณขนัธ์ หรอื มโนวญิญาณธาตุคอืตวัรู้ (ทุกครั้งที่รบัรู้รบัทราบ และ

ทุกครั้งที่คดินกึ) 

 ตัวรู้คือตัวนามท�าให้เกิดรูป(ร่างกาย)อายตนะผัสสะเวทนาตัณหา

อุปาทานภพชาตฯิ ตดิตามมาพร้อมดุจฝาแฝด ๑๒ นี้มแีฝดคนโต  คอื 

“อวชิชา(โมหะเจตสกิในจติ)” แปลว่า ตวัหลงเข้าไปรู้(ทุกเรื่องทางทวารหก 
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คดินกึทุกครั้งที่รบัรู้รบัทราบ)  ตดัตวัรู้ กต็ดัตวัวญิญาณตวัเกดิ แฝดตวั

อื่นๆกฝ็่อเกดิไม่ได้ ตายไป 

 ตดัตวัรู้ยงัไง? พุทธะบอก พาหยิะ เธอเหน็ ได้ยนิฯ เป็นต้น คดินกึ

กเ็หมอืนกนั “ให้สกัแต่ว่า”  นี้คอืที่มาของจ้าๆ ตื่นๆวะๆ จากหลวงพ่อของ

อาตมาในป่า เหน็คนให้เลยคนฯนี่ เจตสกิเจด็ดวงเกดิไม่ได้ จ้าๆนี่เจตสกิ

เจด็ดวงฝ่อเหี่ยวแห้ง เพราะตดัท่อน�้าเลี้ยง (ดุจเถาบวบขมในนาต้อง

แสวงหารากตดัรากต้องขุดรากถอนโคน ไม่เอาหนิไปทบัหญ้า)

 พระพุทธวจนะที่ทรงตรสัว่า “เธอเหน็ ได้ยนิฯคดินกึฯ ให้สกัแต่

ว่าฯ” แปลไทยเป็นไทย คอืปลง-ปล่อย-วาง-ยอม-ท่ามกลางวางเฉยอุเบกขา

สุญญตา-ไม่พิพากษา-ไม่ตัดสิน-ไม่เลือกข้าง-ไม่ตรงอะไร-ไม่สแกน-ไม่

โฟกัส-ไม่เน้น-ไม่น้อม-แม้บริกรรมก็ไม่ต้อง-ไม่จริงจังเจตนาตั้งต้อง-ไม่ต้อง

ท�าอะไรแบบไหนอกี-ไม่ต้องกข็องมนัเอง-ไม่คอยปล่อย-มนัปล่อยของมนัเองฯ

 ที่มนัปล่อยไม่ได้ ยอมไม่ได้ วางไม่ลง ปลงไม่ได้ เพราะจติ         

ไม่คลายออก     ไม่เบกิบานเหมอืนดอกไม้บานยามเช้าขยายกลบีร่วงหล่น

ละอองเกสรเรณู ไม่เหลอือตัตา จงึท�าให้คลายจติเสยีด้วยขอขมากรรม-

อโหสกิรรม!

     นพิพาน-ว่าง เป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของจติ

     ปภสัสรงัจติตงัฯ จตินพิพานจติที่คลายตวัจนผ่องใสคอือนตัตาจติ

ปภสัสร

     ท�าอย่างไรจงึคลาย?  ท�าเป็นกรรม ท�าแบบไม่ท�า”ตื่นๆ ตื่นโพล่ง

โล่งจ้า กว้างๆไกลๆ สว่างไสวไร้ขอบเขตคดินกึฯ “ดุจตะวันส่องสว่างอยู่

กลางหาว ฉนั้นฯ”

 นอนนั่งระวงัท้องฟ้าจะหล่นใส่หวัฯ

 ถ้ายงัไม่คลายอกี ให้คลายเสยีด้วยการขอขมากรรม-ประกาศสละ

ถอนตวัมุ่งหวงัตั้งเอามา-อุทศิบุญเทน�้า บ่อยๆมากๆวนัละหลายๆครั้ง ด้วย

ใจด้วยนะ(จ๊ะ)
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 สมาชกิ B ไม่จ้า แต่มนัจ้าๆของมนัเอง “ไม่มอีะไร หนกัไปกว่า 

ใจที่ไม่ปล่อยไม่วาง”ฯ

     ใจเป็นวดั ใจเป็นพระ บวชที่ใจ จ้าที่ใจ จบที่ใจ สกัแต่ว่ารู้ เหน็ 

ฯลฯ จ้าๆไร้ ปล่อยวาง เบาๆ แค่นี้จบที่บ้าน ไม่ต้องไปจบที่โรงพกันะคะ 

สาธุ อโหส ิสกัแต่ว่า ดู รู้ เหน็ฯลฯค่ะ

     

๒๐๑๕.๐๙.๑๘ วนัศกุร์

 พระอาจารย์: มผีูส่้งข้อความวนัฤกษ์ดคีอืวนันั้น-วนันี้ เข้ามาอกีแล้ว 

 พุทธะท่านให้เชื่อกฎแห่งกรรม ท�าดไีด้ด ี ปลูกพชืใดกจ็ะได้ผลไม้

อย่างนั้น คนเชื่อง่ายมกังมงายลมืเหตุผล เหตุด ีผลย่อมด ีเหตุไม่ด ีผลจะ

ดไีด้อย่างไร

 อย่าไปโทษเลขผานาท ี ปัญหาทุกอย่าง ทรงตรสัสอนให้แก้ไขที่ตวั

เอง ไม่ใช่นอกตวัหรอืผู้อื่นหรอืสิ่งของอื่น อย่าไปกล่าวโทษสิ่งอื่น ต้อง

ยอมรบัผลลพัธ์ที่เหน็ ได้ยนิฯลฯเป็นต้น นี้เป็ผลกรรมเก่า (อ๋อ! กรรมของ

เราเคยท�าเอาไว้แต่อดตี)

 พุทธสอนให้เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าทุกคนมกีรรมเป็น

ของเฉพาะตวั(ตวัใครตวัมนั รบัแทนกนัไม่ได้ เช่นเมตตาญาตสิงสารคดิ

ช่วยเหลอืนั่นดแีล้ว แต่ให้พอดแีก่ก�าลงั และต้องใช้อุเบกขาอกีด้วยว่า เขาก็

มกีรรมของเขา ช่วยกนัไม่ได้  จ�าไว้ว่า”หนี้ของใคร คนนั้นจะต้องได้รบัการ

ชดใช้ ใช้หนี้กรรมแทนกนัไม่ได้ จงึให้เทน�้าอุทศิเอาบุญทพิย์ใช้หนี้แทน   

ใช้ไป ดกีว่าจะต้องถูกเอากายจติและน�้าตาไปใช้หนี้ สาธุนะหมั่นท�านะ     

ทุกจติวญิญาณมสี่วนทั่วๆกนั

 อ้อ! ความเชื่อที่ ๔ ต้องเชื่อตถาคตโพธศิรทัธา คอืเชื่อพระพุทธเจ้า 
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ดงัที่น�ามาสอนนี่แหละ อย่าปฏฆิะปฏเิสธ อย่าคดิเอาเองว่า เราเคยได้ยนิ 

ได้ฟังได้เรยีนรู้มาอกีอย่าง ไม่เหมอืนที่เรารู้มาจงึไม่ยอมเชื่อ อย่างนี้เป็น

กรรม

 พระอรยิะเจ้าขั้นโสดาบนัจติคลายขั้นต้น จะไม่เชื่ออย่างอื่น เช่น 

เรื่องของมงคลตื่นข่าวเครื่องรางของขลงัปลุกเสกต่างๆ จะเชื่อเฉพาะมงคล

ที่พุทธท่านสอน คอื มงคลม ี๓๘  เช่น ไม่คบพาล คบบณัฑติ(กลัยาณมติร

คนมศีลีมธีรรม)ฯเป็นต้น  การท�ากุศลความด ี ไปจนถงึข้อท้ายๆ ทรงสอน

ให้ ไม่เศร้าโศก(เพราะรู้เรื่องอนจิจงัเข้าจติเข้าใจยอมรบัไม่ขดัแย้ง)จนถงึท�า

จติให้ผ่องใส คอื ท�าพระนพิพานให้แจ้ง ท�าที่ไม่ใช่กรรม อย่างที่ได้น�าเอา

มาบอกนี่แหละ เอาละ สาธุโสวนะ

 มผีู้ส่งข้อความ “กฎของการสร้างความสุขมหีลายประการฯลฯ”

 ขอให้สมัมาสตสิมัมาปัญญาแก่ผู้ฟัง กฎกตกิาของโลก คอื อนจิจงั 

ความไม่เที่ยง ให้มองด้วยสมัมาปัญญา ให้ทะลุ แปลว่าไม่เที่ยงให้เข้าใจว่า 

ไม่ยั่งยนื แต่ชั่วคราว ชั่วคราวยดึไม่ได้ ตดิไม่ได้ แต่มนัคลายสลายตวั

ตลอดเวลา เช่น ความสุข หรอื ทุกข์ มนัอนจิจงั มนัชั่วคราว อย่ายดึ อย่า

ตดิ เมื่อสุขผ่านเข้ามา กป็ล่อย ถงึไม่ปล่อยมนักต็้องปล่อยตวัสุขของมนัเอง 

จงึให้ทุกข์กช็่าง แม้สุขกช็่างอกีด้วย เดี๋ยวมนักจ็ะผ่านออกไปแล้ว กช็่างอกี

เหมอืนกนั ทุกสรรพสิ่งช่างให้หมด  รู้เหมอืนไม่รู้  รู้กช็่าง-ไม่รู้กช็่าง  นั่น

คอื “สกัแต่ว่าพาหยิะ” ไปแล้ว นพิพานไปแล้ว

 ถ้าไม่เข้าใจอนจิจงั กจ็ะแสวงหาเอาแต่ความสุข แล้วไปผลกัไส

ความทุกข์ แต่อนจิจงันี่มนัเลอืกไม่ได้ ต้องเชื่อผลของกรรม ท�าเหตุด ี ผล

ต้องด ีพงึอย่าท�าให้เป็นกรรม อย่าท�าด้วยตณัหา ท�าสกัแต่ว่าท�า ท�าได้กช็่าง 

ท�าไม่ได้กช็่าง กช็่าง กป็ล่อย กผ็่านไปแล้วเลยๆ ไม่สร้างกฎกตกิาอะไรมา

ใช้แทนกฎอนจิจงั ความสุขมนัมเีจรญิมเีสื่อม ให้ยอมรบัอนจิจงั
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 ถ้าเราไม่อยากท�าบาปชั่วอกุศล ขณะเหน็ ได้ยนิฯ ให้ยอมรบัว่านี้

เป็นกรรมเก่า เมื่อยอมรบั กใ็ห้สกัแต่ว่าไปทุกอารมณ์ทุกเวลานาท ีแล้วท่าน

จะไปโกรธเกลยีดใครไหม? 

 แล้วให้รวมไปถงึคนที่รกัที่ชอบด้วย ให้ช่าง วาง ให้สกัแต่ว่าด้วย

เหมอืนกนั อย่าสกัแต่ว่าเฉพาะคนที่เกลยีดไม่ชอบเท่านั้น หรอื ถ้าเกดิกงัวล 

จติเศร้าหมอง กใ็ช้กฎอนจิจงันี้เช่นกนั มนักไ็ม่แน่ แม้แต่จติใสๆผ่องๆ มนั

กไ็ม่แน่อกีเหมอืนกนั กใ็ห้ช่างอกีเหมอืนกนั

 ถ้าเชื่อกฎแห่งกรรม  ไม่ต้องไปสร้างกฎของการมคีวามสุข เพราะ

ทุกอย่างเกดิแต่กฎของกรรม สุขกไ็ม่ต้องเอา ทุกข์กไ็ม่ผลกัไส ยอมรบั

เสวยผลบุญบาป กส็กัแต่ว่าๆ ช่างๆ ปล่อยผ่านๆไป

 คนที่ก�าลงัสร้างกฎแห่งความสุข คอืคนก�าลงัตดิสุข ยดึสุข อุปาทาน

ในสุข ไม่ยอมรับความทุกข์-ไม่ยอมรับอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา จึงเป็น  

คนหลง 

 แท้จรงิพุทธทรงตรสัว่า ในอรยิสจั ๔ นั้น สุขไม่ม(ีวชริาสูตร) มแีต่

ทุกข์ เกดิดบัสลายคลายตวัอยู่ตลอดเวลา มนัอนจิจงัตลอดเวลา อนตัตา-

บงัคบับญัชาไม่ได้

 ฉะนั้นอย่าเข้าไปยดึมนั มนัยดึไม่ตดิเกาะไม่อยู่ ถ้าไปยดึสุขจะ 

ทุกข์ทนัที

 ถ้ายอมรบัความยดึเอาไม่ได้ นี่คลายแล้ว ไม่ตดิคอืหลุด คอืวมิุติ

แล้วด้วยปัญญา

 สมาชกิ M อรรถกถาพระสตูรกล่าวถงึบคุคลผู้ท�าอาสวกัขยญาณ

ให้แจ้งหรอืบรรลนุพิพาน แยกเป็น  ๒ ประเภทใหญ่ ๆ  คอื สมถยานกิ  

และ วปิัสสนายานกิ

 ๑) สมถยานกิะ  คอื ผู้เจรญิสมาธมิาก่อนแล้วจงึเจรญิวปิัสสนา  

ตามความหมายอย่างกว้างคอื ได้สมาธริะดบัอุปจารสมาธกิ่อน ความหมาย
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อย่างแคบคอื ได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌาน จนถงึ นโิรธสมาบตั ิ(รูปฌาน ๔ อรูป

ฌาน ๔ และ สญัญาเวทยตินโิรธหรอืนโิรธสมาบตั)ิ

 สมถสมาธ ิ   ได้แก่อุปจารสมาธแิละอปัปนาสมาธ ิ   เพ่งอยู่แต่

อารมณ์บญัญตัอิย่างเดี่ยวโดยไม่ให้ย้ายอารมณ์  ถ้าย้ายไปกเ็สยีสมาธิ

     ๒) วปิัสสนายานกิะ  คอื ผู้เจรญิวปิัสสนาก่อนได้สมาธภิายหลงั

พร้อมกบัการบรรลุอาสวกัขยญาณ  แต่อย่างน้อยจะต้องมสีมาธริะดบัขณกิ

สมาธ ิ เพื่อใช้ในการพจิารณา  เมื่อพจิารณาจนวปิัสสนาญาณสูงขึ้น และ

เมื่อขณะบรรลุอาสวกัขยญาณ สมาธเิตม็เปี่ยมได้ฌาน ๑ เป็นอย่างน้อย

 สมาชกิ B สาธ ุ“ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” ถ้าละไป ปล่อยไป คอื

จบ สาธ ุอโหสติ่อกนัค่ะ

 มฌีาณ ๔ หูทพิย์ ใจทพิย์ ตาทพิย์ เข้าฌาณสมาบตัไิด้เป็นว่าเล่น 

พระท่านยงัว่าเป็นของเล่น ไม่ใช่ของจรงิ “อมืมม..สุดแท้แต่เหตุและปัจจยั” 

สาธุ อโหสนิะคะ

 พระพุทธทรงตรสัต่อพระอานนท์ว่า “ดูก่อนนะ อานนท์ กระท�าให้

มากแล้วจะสิ้นสงสยั”

 พระพุทธทรงตรสัต่อองัคุลมีาลว่า “เราหยุดแล้ว ท่านหยุดหรอืยงั” 

การเกดิมขีนัธ์๕นั้นเป็นทุกข์ จงกระท�าความเพยีรเพื่อละไป จนสิ้นสุดแห่ง

กองทุกข์นั้นเถดิ สาธุ อโหสติ่อกนัทุกท่านค่ะ

 พระอานนท์บรรลุพระอรหนัต์ได้เพราะ “หยุด” และสิ้นสงสยั สาธุ 

อโหส ิต่อกนันะคะ

 วาจาอมตะ “เราหยุดแล้ว” พระพุทธเจ้าทรงโปรดองคุลมีาล สาธุ 

ขอความสว่างจงมแีต่ทุกท่านเถดิ สาธุ

 การส�ารวมอินทรีย์ “สักแต่ว่า” พระพาหิยะ สาธุ อโหสิต่อกัน     

ทุกท่านค่ะ
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 การลุได้ด้วยธรรมนั้น เกิดจากสมาธิธรรมชาติ จิตธรรมชาต ิ    

“หนิทบัหญ้า” นั้นเป็นของหนกั เบาๆไร้ๆจ้าๆไปเถดิ งานสบาย(ไม่ทุกข์) 

รายได้ด(ีความพ้นทุกข์) สาธุ ขอความหมดไป จบไปจงมแีด่ทุกท่านเถดิ 

สาธุ อโหสติ่อกนัค่ะ

     “ความทุกข์” วางดาวน์ ๑ ครั้ง ผ่อนกนัไปตลอดชวีติ สักแต่ว่า   

ลดดอกลดต้นกนัไปเถดิค่ะ สาธุ อโหสติ่อกนัทุกท่านนะคะ

   พระอาจารย์: พระอานท์ บรรลุธรรมอย่างไม่เป็นท่าเลยฯ  พอท่าน

ว่าหยุดแล้ว พอแล้ว วางแล้ว ปล่อยแล้ว ช่างเถอะ (มนัจะบรรลุหรอืไม่     

กช็่าง) ขณะย่อตวัลงจะนั่งก้มตวัลงจะนอน  ความสว่างไสว จ้าไปหมดฯ   

โอ พุทโธ ธมัโม สงัโฆ ฯ  อโหส ิกรรมทุกอย่าง อโหส ิฯ สาธุ โสวๆๆ

 ท�าสมาธ ิ เอาอตัตาเข้าไปปฏบิตัสิมาธ ิ จะเอาสงบ เข้าป่าไปหาตวั

สงบ สงบ-ไม่สงบ มนัอนจิจงั  เดี๋ยวสงบ เดี๋ยวกไ็ม่สงบอกีแล้ว สงบ-ไม่

สงบ มนัอนจิจงัของมนั มนัพร้อมวางตวัสลายคลายตวัของมนัอยู่ตลอด

เวลา ไม่มกีลางวนักลางคนื มนัแสดงให้ด ู เรยีกให้เข้าไปดวู่า “เอหปัิสสโิกฯ“ 

เข้ามาดูๆ โอปนยิโกฯน้อมเข้าไปนะๆ ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิฯ            

จะรู้เห็นเอง เป็น “สันทิฏฐิ” เห็นชอบเห็นถูกตรงด้วยสัมมาปัญญา นี้เป็น  

“สวากขาตะธรรม” ขององค์พระผู้มพีระภาคทรงตรสัสอน

 พระอาจารย์: ท่านสอน อนจิจงั ทุกขงั อนตัตา (อย่าไปยุ่งกบั 

“อตัตา สุขขา นจิจา เพราะมนัไม่ม ีทั้งอตัตา ความสุข ความเที่ยง มนัไม่ม ี

จงึอย่าเอาอตัตาเข้าไปท�า ไม่ว่า ทาน ศลี สมาธ ิ หรอืภาวนามยะปัญญา

เจรญิสตอิะไร ๆ เพราะท�าเป็นกรรมเอาไปเกดิแล้วบนพรหมโลกอนัต�่า)

     ทรงตรสั “ผู้ใดพจิารณาไตรลกัษณ์ อยู่อย่างไม่มกีลางวนัและกลาง

คนื ผู้นั้นได้ชื่อว่า ได้เป็นผู้ถอืกุญแจเปิดประตูพระนพิพานแล้วฯ”

 ไม่ทราบว่าผู้แปลใช้ถ้อยค�าภาษาถูกหรอืไม่? เพราะนพิพานไม่ใช่
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สถานที่เล่นภาษานกักวนีกัเขยีนนวนยิายไพเราะเพราะพริ้ง จนท�าให้คนอ่าน

ถ้าไม่พิจารณาให้ถ้วนถี่ ตีไม่ถ่องถองไม่แตกเคี้ยวไม่แหลกแล้วรีบกลืน 

อาจติดขัดข้องคาลูกกระเดือกเอาได้ ก็จะเหมาเอาว่ามีทั้งลูกกุญแจ 

แม่กุญแจ มปีระตู มเีมอืงแก้วเมอืงฟ้าฯ ดงัเช่น “นพิพานงั นครงั นามะฯ” 

ในคริมิานนทสูตร

 แต่เนื้อหาแห่งพระสจัธรรมยงัคงมอียู่ กล่าวคอื ถ้ามปีัญญาเหน็

แจ้งพระไตรลักษณะสามนี้โดยตลอดลมหายใจเข้าและออกว่าเป็นอนิจจัง–

ทุกขงั–อนตัตา 

 (ว่าสรรพสิ่งในโลกธาตุจกัรวาล ล้วนผนัแปรไม่หยุดนิ่งพร้อมสลาย

คลายตวัของมนัตลอดเวลาอย่างไม่มกีลางวนักลางคนื คอืยดึไม่ตดิ เกาะ

เอาไว้ไม่อยู่ จงึให้ปล่อย ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น

     ปล่อยให้ปภัสสรังจิตตังฯ อนัตตาจิตเดิมแท้เขาผ่องของเขาอยู่

อย่างนั้น อย่าท�าอะไรมัน หรือเอาอะไรไปใส่ให้มัน เช่น โลกธรรม           

แปด(เปื้อน) เป็นต้น อนตัตาจติเดมิเขากจ็ะ “ว่าง” (ผ่องใสของเขาเอง ของ     

เขาเองๆๆๆๆ)

 นพิพาน ไม่ยาก ไม่ง่าย แต่เราไปหลง เพราะความหลงปิดกั้น

ปิดบงัเสยีจนมดืมดิ  ดุจเมฆบงัพระจนัทร์วนัเพญ็ ไปหาความว่าง ที่มนั

ไม่ม ีเมฆบงัจนัทร์ กค็อื ตัวกรรม ตวัท�า ตวัปฏบิตั ิยิ่งท�ากย็ิ่งบงั ครั้นพอ

หยุดท�า ทนัททีี่วาง กว็่างขึ้นมาทนัท ีอย่างเช่นกบั ท่านพระอานนท์อรหนัต

เถระ ที่บรรลุอย่างไม่มที่านั่นแหละ อโหสิๆ ๆทุกอย่างอโหส ิ ขอทุกจติ

วญิญาณจงได้มสี่วนแห่งบุณข้าฯจงทั่วกนัตลอดไป สาธุ โสวนะโสวๆๆ

 นพิพาน ดบั–เยน็ สุญญตา ว่าง สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงตรสั

ก่อนเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ว่า พระธรรมวนิยันี้จะเป็นศาสดาแทนเรา 

เมื่อเราตถาคตปรนิพิพานแล้ว 
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 บดันี้ศาสนายุกาลผ่านมากว่า ๒,๖๐๐ ปีล่วงแล้ว  พระธรรมวนิยั

ของพระองค์ คอื “นพิพาน หรอื สุญญตา” ยงัคงอยู่ ตราบเท่าที่ปฏบิตัิ

ธรรมสมควรแก่ธรรมฯ กล่าวคอื ปฏบิตัใิดกต็าม ธรรมนั้นจะต้องเป็นไป

เพื่อความปล่อยวาง ความเบื่อหน่าย ความคลายก�าหนดั ความไม่มอีะไรใน

โลกเป็นความจรงิแท้ นอกจากสมมุต ิ  แต่ความจรงิแท้วมิุต ิ คอืความว่าง 

นพิพาน–สุญญตา คอื ความว่าง โดยปรมตัถ์

 ยงัมคีวามหลงปฏบิตัหิาความว่าง หรอืนพิพานอกีแบบ คอื “อะไร

ก�าลงัปรากฏ?” มลีทัธใิหม่สอนให้ดูรูป-นาม ให้รู้เหน็ความเกดิ-ดบั ของรูป

นาม คอืให้เจรญิสตแิยกนามรูป เพื่อเจรญิ “วปิัสสนาญาณ” เอาญาณไปตดั

กเิลสให้เกดิเป็นอาสวกัขยญาณ โดยหารู้ไม่ว่าก�าลงัเอาอตัตาไปเจรญิวปิัส

สนูป กเิลส นี่กไ็ม่ตรงต่อเนื้อหาของพระสจัธรรมที่ทรงสอนให้ “สกัแต่ว่า” 

รูปนาม กส็กัแต่ว่า ให้ปล่อยวาง 

 แต่ลทัธนิี้ไม่ปล่อย กลบัไปเอาอตัตาเข้าไปดู ซึ่งท�าให้เกดิม ี “ผู้ดู 

และสิ่งที่ถูกดู” นี่กเ็ลอืกจะดู เลอืกจะท�า ไม่ตรงต่อกฎพระไตรลกัษณ์  

วปิัสสนาต้องไม่เลอืกรบัรู้อารมณ์ เหน็ ได้ยนิ ฯไม่ต้องเลอืก วบิากกรรม-

วบิากจติเลอืกไม่ได้ เขาจะเกดิกเ็กดิ วบิากอเหตุกจติ เกดิโดยไม่ต้องอาศยั

เหตุ เพราะเป็นกรรมเก่าต้องปล่อยดงัที่สอนพาหยิะ 

 แต่ส�านกันี้สอนให้เอาขึ้นมาดู กค็าสตอิยู่อย่างนั้น มสีตแิล้วเอาไป

ท�าอะไรต่อ  กเ็อาไป ท�าบุญบ้าง ท�าบาปบ้าง ท�าฌานไปเกดิเป็นพรหมอนัต�่า

บ้าง นี่   มจิฉาทฏิฐริู้เอาไว้  จะได้ไม่หลง!  

 ยงัมอีกีส�านกั คอืส�านกัดูจติ สอนให้ดูจติ เจรญิสตอินจิจงั ซึ่ง     

กไ็ม่ตรงต่อเนื้อหาค�าสอนที่ทรงสอนให้ปล่อยวางทั้งกาย-จิต ทิ้งรูปกาย  

แต่ไม่ปล่อยวางจติ กายจติอนตัตา ธรรมกอ็นตัตา

 ถามว่า ท่านเอาอะไรเข้าไปดู? เอาอตัตาเข้าไปดูเป็นกรรมไปแล้ว 
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แล้วไปไหนกไ็ปตามกรรมที่ท�านั่นแหละ น�ามาบอกไว้ จะได้ไม่หลง!   

 นพิพาน ว่างๆ ไม่ต้องไปท�าอะไรแบบไหนอกี ท�าเป็นกรรมเอาไป

เกดิ แต่ให้ท�าปลง ท�าปล่อย ท�าวาง แต่ท�าที่ไม่ใช่ท�า ไม่ใช่ไปคอยปล่อย แต่

มนัปล่อยของมนัเอง ๆ ๆ นพิพานของมนัเอง  นพิพานไม่ท�า แต่นพิพาน

ของมนัเอง  ๆๆๆ 

 อะไรเอ่ย? มนัไม่เคยเกดิ มนัไม่เคยดบั ไม่มอีะไรสรรสร้างมนั  

มนัไม่มผีู้ให้ก�าเนดิ แต่มนัมอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่..ไม่มใีครรู้จกัมนั  

(รู้กไ็มใช่-ไม่รู้กไ็ม่ใช่)

 สมาชกิ M  “ดกูรภกิษทุั้งหลาย วาจาสภุาษติย่อมไม่มปีระโยชน์

แก่ผู้ไม่ท�าตาม เหมอืนดอกไม้ที่มสีสีวย สณัฐานด ี แต่หากลิ่นมไิด้ แต่

วาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ท�าตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวย 

มสีณัฐานงามและมกีลิ่นหอม ภกิษทุั้งหลาย ธรรมที่เรากล่าวดแีล้วนั้น 

ย่อมไม่มผีลมาก ไม่มอีานสิงส์ไพศาลแก่ผู้ไม่ท�าตามโดยเคารพ แต่จะมี

ผลมาก มอีานสิงส์ไพศาลแก่ผู้ซึ่งกระท�าโดยนยัตรงกนัข้าม มกีารฟังโดย

เคารพเป็นต้น” (คดัลอกจาก พุทธโอวาทก่อนปรนิพิพาน เรยีบเรยีงจาก

พระไตรปิฎก โดย อาจารย์วศนิ อนิทสระ) สาธุครบั

 โบราณกล่าวไว้เป็นสุภาษติภาษาชาวบ้านนอกฟังเข้าใจง่าย “ฝนจะ

ตก ขี้จะแตก  ลูกจะออก”  ฯลฯ นี้ห้ามไม่ได้(ยงัมอีกี เช่น ห้ามเพลงิไว้อย่า

ให้มคีวนั ห้ามอาทติย์แสงจนัทร์ส่องไซร้ ห้ามอาทติย์ให้หนัคนืเล่า สามสิ่งนี้

ห้ามได้  จึ่งห้ามนนิทาฯ โบราณผู้รู้แต่งไว้มคีวามหมายสอนใจไพเราะด ี  

 ใครเก่งโคลงกาพย์กลอนช่วยแต่งเพิ่มอกีอนันงึว่า “ห้ามคนไม่ให้

หลงคนืเล่า จงึห้ามอนจิจาฯ”

 พูดถึงความหลง สมัยพุทธกาลก็มี มีครูทั้งหกรวมทั้งลัทธ ิ   

ทฆิมัภรณ์(นกับวชผู้มฟี้าเป็นอาภรณ์ หรอื นุ่งลมห่มฟ้า)  ทุกลทัธติ่างอ้าง

ว่าบรรลุอรหนัต์ด้วยกนัทั้งสิ้น
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 นกับวชแก้ผ้าที่มมีหาวรีะเป็นศาสดาของศาสนาเชน กอ็้างว่าตนเอง

บรรลุนพิพานที่เรยีกว่า “ไกวลั นพิพาน”   ยงัดนีะที่ยงัไม่มผีู้ใดน�าเข้ามา

เผยแผ่บ้านเรา คงจะมคีนที่ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบชอบปฏบิตั ิ ไปสมคัรเรยีน

กนับ้างเป็นแน่ เพราะบ้านเรามนีกัปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบชอบปฏบิตักินัมาก 

คงจะมคีนไปทดลองปฏบิตักินัคบัคั่งละกระมงั  เหน็ทหีน่วยรกัษาพยาบาล

คงเหนื่อยรกัษาโรคตากุ้งยงิระบาดกนัไม่หวาดไหว! (ฮา)

     คนหลงเพราะทรงตรสัไว้เป็นหนึ่ง ไม่เป็นสอง ว่า สตัว์ย่อมเป็นไป

ตามกรรม(ที่ได้ท�าเอาไว้) และทรงตรสัอกีว่า  “กรรมแม้เพยีงเลก็น้อย ที่จะ

ไม่ให้ผลเป็นไม่มฯี” 

 คนหลงจงึเกดิเพราะท�ากรรม  ด้วยกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม 

มโนกรรมมผีลมาก และเป็นปฐมขึ้นก่อน คดินกึเกดิขึ้นก่อน แล้วสั่งกาย

วาจาท�า ต่อมาให้ท�าและพูดตามที่ใจสั่ง 

 ทรงตรสัอกีว่า  “เจตนาเป็นกรรมฯ” แปลไทยเป็นไทยว่าอย่างไร?

คนส่วนมากฟังรู้เรื่องกนับ้างหรอืเปล่าหนอ?                  

     เอ้า? กถ็้าหากฟังรู้เรื่องว่าท�าหรอืปฏบิตัเิป็นกรรม แล้วเขาเหล่านั้น

ท�ากรรมไปท�าไม? ใครช่วยตอบค�าถามนี้หน่อยได้ไหม?

     เมื่อปฏบิตัเิป็นกรรม  แล้วจะนพิพานได้ด้วยใช่ไหม?

 มผีู้ถามเข้ามา ว่าที่ปฏบิตันิี่กเ็พื่อสร้างสมบารมใีห้เตม็จงึจะถงึ

นพิพานตามที่มคีรูบาอาจารย์กส็อนกนัอย่างนี้ทั้งนั้น ไม่สร้างบารมแีล้วจะ

ถงึนพิพานได้อย่างไร?

     ถามว่า ท่านเหน็ด้วยกบัค�ากล่าวที่ว่านั้น ที่จ�าเป็นต้องสร้างสมบารมี

ให้แก่กล้าเสยีก่อนแล้วจงึนพิพาน เป็นความจรงิหรอืไม่? และท�าไมพาหยิะ 

จงึบรรลุธรรมทนัทเีป็นเลศิกว่าสาวกทั้งหลายทางบรรลุเรว็ฉบัพลนั เพราะ

เหตุใด?  ร่วมสนทนาธรรมกนัหน่อย ตอบไปหน่อย
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 สมาชกิ B เพราะได้ปฏบิตัมิาจรงิ จงึเข้าใจว่า “หลง” เป็นอย่างไร 

มนัทกุข์กายทกุข์ใจ เหนื่อยมากค่ะ ปฏบิตัแิล้วเป็นกรรมเพราะมตีวัรู้ ตวั

นกึ ตวัคดิ ยงัมกีเิลสอยู่เจ้าค่ะ

     คอืยงัจะเอาอยู่เจ้าค่ะ เอาสมาธ ิ เอาฌาณ เอาญาณ เอาบารม ี    

เอาบุญ  ยงัละทุกข์ไม่ได้จรงิเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: เอ้า! ถ้าหากไม่สร้างสมบารมใีห้ครบก่อนแล้วจะถงึ

นพิพานได้อย่างไร? พุทธะท่านสอนว่าอย่างไร?

 สมาชกิ B  พอได้แล้วกห็ลงไปกบัมนั กเิลสโตขึ้นไปอกีเจ้าค่ะ 

แล้วมนัจะดบัทกุข์ได้อย่างไรล่ะเจ้าคะ

 ไม่ต้องสะสมอะไรเลยมนัเป็นของหนกั ของร้อน นพิพานคอื ละๆๆ 

โล่งๆๆๆ จ้าๆๆๆ ไร้ๆๆๆ ไม่ต้องมอีะไรกบัอะไรเจ้าค่ะ   นพิพานไม่ต้องมี

อะไรแก่กล้า แค่สกัแต่ว่ากนัไปเรื่อยๆ แต่มนักเ็ป็นของมนัเองเจ้าค่ะ  ถ้ายงั

มกีรรมอยู่ วบิากกย็งัน�าไปเกดิอกีอยู่ดเีจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: แล้วท�าไมทั้งบ้านทั้งเมอืงสามหมื่นกว่าวดัสอนให้

สร้างสมบารมนีี่ถูกหรอืไม่?  เขาน่าจะมเีหตุผลนะ นี่เก้าสบิเก้าเปอร์เซน็ต์

เชยีวนะ ท�าไมหรอื?

  สมาชกิ B เหตผุลทางโลก ตามใจ(กเิลส)คณุโยม

 เหตุผลทางธรรม หลง เจ้าค่ะ  สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ แล้วเลยผ่าน 

ปล่อยไปตามกรรม เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: มนัเป็นไปได้หรอืว่า ในหนึ่งร้อยคน มคีนหลงตั้งเก้า

สบิเก้าคนน่ะ?

 สมาชกิ B สดุแท้แล้วแต่เหตแุละปัจจยัของแต่ละคนเจ้าค่ะ เรื่อง

จ�านวนลกูไม่ทราบ ลกูไม่ตดัสนิใครเจ้าค่ะ กรรมของแต่ละคนมาต่างกนั

เจ้าค่ะ ตวัลกูเองกเ็คยหลง ได้แต่แผ่บญุไปให้เขาคดิด ี คดิได้ พบทาง
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สว่าง เหมอืนอย่างลกู  เพราะท�าไว้จงึต้องวน ลกูตอบได้แค่นี้เจ้าค่ะ สาธ ุ

อโหสเิจ้าค่ะ

     สรุปว่า กต็้องสกัแต่ว่าพระพาหยิะใช่ไหม? ถ้าอย่างนั้น พุทธศาสนา

กไ็ม่เป็นประโยชน์ส�าหรบัคนหลงใช่ไหม แล้วเรามคีนรกัชอบพอญาตมิติร

สหายรกั จะพอช่วยสงเคราะห์อนุเคาะห์โปรดสงัสารวฏัให้พอจะได้รบัแสง

สว่างแห่งพระสจัธรรมได้บ้างหรอืไม่หรอืช่างๆไปเลย ตวัใครตวัคนนั้น 

อย่างนั้นใช่ไหม?

 พุทธะทรงตรสัว่า “ที่ไม่ใช่ญาต ิไม่มใีนโลก”

 สมาชกิ B สกัแต่ว่า ไปเรื่อยๆ ไม่แสวงหา  ใครมาให้ช่วย

สงเคราะห์กส็งเคราะห์ไปตามก�าลงัเจ้าค่ะ 

 ไม่ได้ตวัใครตวัมนั  แต่เป็นเมตตาอุเบกขาสุญญตา และปล่อยไป

ตามเหตุและปัจจยัเจ้าค่ะ

 มเีหตุและปัจจยัให้เกื้อหนุนกนั กเ็กื้อหนุนกนัไปเจ้าค่ะ 

 ลูกวเิวกสนัโดษ ไม่มญีาตมิติรหรอืคนรกัเจ้าค่ะ ลูกไม่ผูกกะใคร 

ละได้กล็ะไปทลีะคนเจ้าค่ะ 

 ปล่อยไปตามวาสนา หมดวาสนาต่อกนัคอืจบเจ้าค่ะ

 สงเคราะห์สรรพชวีติตามก�าลงัเจ้าค่ะ สกัแต่ว่าสงเคราะห์กนัไป 

เจ้าค่ะ

 สงัสารวฏักส็งเคราะห์ตามก�าลงัเจ้าค่ะ สตัว์โลกย่อมเป็นไปตาม 

กรรมเจ้าค่ะ

 สกัแต่ว่ากบัทุกสรรพสิ่ง สรรพชวีติ ปล่อยตามยถา เจ้าค่ะ ยดึไว้

มนัเหนื่อยเจ้าค่ะ

 ตวัลูกเองกก็�าลงัเพยีรที่จะละ บางคนกต็้องปล่อยไปเจ้าค่ะ สกัแต่

ว่ารู้ เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยวางเจ้าค่ะ  “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” เจ้าค่ะ
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     คนที่เขาหลงบางคน เขาเหมอืนคนตาบอดหลงอยู่ในถ�้ามดื  เรา

ส่องไฟให้สว่างขนาดไหน เขากม็องไม่เหน็ บางคนกเ็ป็นคนตาดแีต่หลงอยู่

ในถ�้ามดื เราส่องไฟไปให้เขาประมาณสบิเสาไฟฟ้า แต่เขารบัได้แค่ก้านไม้

ขดีเดยีวเพราะเขายงัห่างไกลอยู่ สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยวาง เขามี

วบิากของเขา แผ่เมตตาไปแทนเจ้าค่ะ    และกข็อโหสกิรรมต่อกนัไปเจ้าค่ะ

๒๐๑๕.๐๙.๑๙ วนัเสาร์

     นพิพาน ไม่ยาก ไม่ง่าย แต่เราไปหลง เพราะความหลงปิดกั้น

ปิดบงัเสยีจนมดืมดิ  ดุจเมฆบงัพระจนัทร์วนัเพญ็ ไปหาความว่าง ที่มนั

ไม่ม ีเมฆบงัจนัทร์ กค็อื ตวักรรม ตวัท�า ตวัปฏบิตั ิยิ่งท�ากย็ิ่งบงั 

 ครั้นพอหยุดท�า  ทนัททีี่วาง กว็่างขึ้นมาทนัท ี อย่างเช่นกบั ท่าน

พระอานนท์อรหนัตเถระ ที่บรรลุอย่างไม่มที่านั่นแหละ!

 “ดอกบวัแดงโกกนุท ส่งกลิ่นหอมบานแต่เช้า  กลิ่นไม่ไปปราศเลย 

ฉนัใด  เธอจงแลดูพระองัครีสพุทธะเจ้า ผู้ไพโรจน์อยู่  ดุจตะวนัส่องสว่าง 

อยู่กลางหาว ฉะนั้น”

 วนันี้ ท่านอโหส ิอุทศิบุญโปรดสงสารวฏั แล้วหรอืยงั?? 

 “ดุจตะวนัส่อง จ้าๆ แล้วหรอืยงั ฯ”

     ใครหนอ?   แชทเข้ามาอกีแล้ว ว่า”ให้ท�าใจให้พร้อม..พรุ่งนี้ ไม่รู้ 

จะเจออะไรฯ

 เอ้อ!  กเ็จอ “อนจิจงั ทุกขงั อนตัตา ซ ีจะเจออะไร เขาบอกอยู่ทุก

เวลานาท ี ว่าให้เข้าไปดูๆ .. ให้รู้ให้เหน็ ว่า อนตัตาจติ ว่างๆ จากอตัตา  

แล้วจะได้ไม่ต้องเอาอตัตาไปซ้อนอนตัตาจติ มนัไม่มทีั้งกระจกและคนเชด็

กระจกกไ็ม่ม ีมแีต่อนตัตาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

207

     ทุกเวลานาท ีมสีิ่งไม่คาดฝัน และความไม่แน่นอน ฯ นี้คอือะไร? 

ถูกแล้ว ไม่คาดฝัน-ไม่แน่นอนนั้น ถามว่ามนัคอือะไร ถองให้แตกนะ อย่า

เพิ่งกลนื เดี๋ยวจะตดิคอตาย เคี้ยวให้แหลก คอือะไร ใครรู้ โปรดสรรพ

สตัว์กนัหน่อย ?  คอือะไร ไอ้เจ้าสิ่งไม่คาดฝันไม่แน่นอนน่ะ ตอบมา

     “ดุจตะวนัส่องสว่างจ้าๆๆๆๆๆ แล้วหรอื ยงั อโหสแิล้วหรอืยงั    

เทน�้าหรอืยงั อุทศิบุญหรอืยงั นี่เอาตรงนี้ แต่ไม่ใช่เอา แต่ให้สงัสารวฏั   

แล้วหรอืยงั?”

 สมาชกิ B สิ่งไม่คาดฝัน คอื อนจิจงั เจ้าค่ะ

     แล้วรู้ไหมมันเป็นยังไงไอ้สิ่งไม่คาดฝันไม่แน่นอนมันเป็นยังไงจ๊ะ 

จ้าๆๆ

 สมาชกิ B เกดิได้ไม่เลอืกเวลา สถานที่ ถงึเวลาจะเกดิมนักเ็กดิ

ของมนัเอง ไม่ต้องเตรยีมตวัเตรยีมใจอะไร เกดิแล้วกป็ล่อยมนัไป สกัแต่

ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ อะไรที่มนัต้องเกดิ กใ็ห้มนัต้องเกดิ มนัมเีหตแุละปัจจยั  

ในตวัของมนัเจ้าค่ะ แต่ไม่ต้องไปอยากรู้หรอืสงสยัมนั ไม่ต้องหาเหต ุ

ปล่อยให้มนัจบไปเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ถ้าไม่เหน็แจ้งแก่ใจ จะปล่อยวางไม่ได้ ทั้งที่รู้        

ทุกอย่าง แต่ไม่รู้ตวัเอง ไม่รู้อนจิจงั มนัจงึเอาอตัตาไม่ออก กต็ณัหามนั

เหนยีวมนัแน่นไปหมด จะเอาใจไปเตรยีมรบฆ่ากเิลสเหรอ ท�าสมาธเิอา

ปัญญาให้คมดุจอาวุธ เอาไปรบราฆ่าฟันเหรอ

 นี่พวกนี้มนัตั้งเอาด้วยตณัหามาหลายชาต ิ มุ่งมาหลายชาต ิ ท�า

สมาธกิเ็อา ท�าสตปิัญญาเอา ท�าอะไรมนัเอาหมด พวกขี้ข้าตณัหาจดั สร้าง

แต่เหตุตณัหา สมุทยักเิลสทั้งนั้น แจ้งหรอืยงั จ้าไหม ถ้ายงักอ็โหสซิะ เอ้า

อโหสิๆ ๆ  ขอให้มสี่วนบุญข้าฯ
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 สมาชกิ B สกัแต่ว่า อย่างเดยีวเลยเจ้าค่ะท�าได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็

สกัแต่ว่า ท�าๆไปเจ้าค่ะ ท�าแบบไม่ท�า ท�าละ ท�าปล่อย ท�าวาง ลกูแค่คน

ธรรมดาเจ้าค่ะ 

 พระอาจารย์: คนหลงคนหลบัต้องกระตุกให้พูดแรงๆ ไม่รู้ตื่นไหม  

จะเอาอกียกไหม มปีัญญาคมดุจอาวุธเหรอ พุทธไม่ได้สอนนะ นี่เนื้องอก

นะ เจ้ากเิลสนะมนักเ็หมอืนดุ้นมวนบุหรี่ที่ปาก แค่อ้าปากปล่อยกห็ลุดแล้ว 

ไปคาบมนัไว้ท�าอะไรไอ้ตวัรู้นะ นี่มนัตดิรู้ ญาณคงเยอะเลยตดิเยอะ ระวงั

ยานโตงเว้าโตงเตงเน้อ เอ้า อ้าปากอโหสเิสยี อโหสิๆ ๆ!

 สมาชกิ B อ๋อ I see แบบไม่มกีรรมมารองรบั แปลว่า เข้าใจแล้ว 

เจ้าค่ะ

 เกดิมามขีนัธ์ห้า นี่มนักห็นกัมากพอแรงอยู่แล้ว ยังจะไปแบกไป

หามเอาอฐิ เอาหนิ ขนๆมาทบัหญ้า ถ้ารากมนัยงัอยู่ ยงัไงมนักไ็ม่จบ 

แทนที่จะขดุรากถอนโคนท�าทเีดยีวจบกไ็ม่เอา งานง่ายๆสบายๆไม่เอา จะ

เอางานยากๆแบกไปหามไป สาธ ุ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน อโหส ิ อโหส ิ

อโหส ิ อะไรยงัไงกช็ั่ง สกัแต่ว่าชั่งๆไปเถดิทกุท่าน ขอความเบากายเบาใจ

จงมแีด่ทกุท่านค่ะ

     คนหลงนี่มนัหลงจรงิๆ หรอืแกล้งหลงให้พระเขยีนธรรมสจัธรรม

ให้อ่าน ให้ลูกหลานได้อ่านต่อไป เอาไปไว้ที่ห้องสมุดทั่วประเทศกด็ ี แกล้ง

แชทมาเยอะๆจะได้เขยีนให้อ่านได้แตกฉาน แต่ถ้าหลงจรงิ ต้อง “อโหสิๆ ๆ 

กรรมทุกอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนบุญข้าทั่วๆ กนั ฯ อย่างนี้นะ กรรมจงึจะ

เปิด เอายาพุทธโอสถมาป้อน แต่ไม่อ้าปาก ไข้ไม่หาย เอ้า อโหส ิ ขอให้มี

ส่วนทั่วๆกนั

     ขอต่ออกียก ธรรมะก�าลงัไหล ฟังให้จงด ี จะเกดิปัญญา ไม่ใช่ได้

ปัญญา แต่เกดิปัญญากจ็งปล่อยเสยีด้วย
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     เรื่องปฏบิตักิรรมฐาน กต็รงตวัมนัอยู่แล้ว มฐีานรองรบักรรมอยู่

แล้ว กเ็อาไปเกดิ โน่น! พรหมอนัต�่าของนางลูกสุกรอุพพร ี และธนญัชานี

พราหมณ์  

 การบรกิรรม การท�าเอา เพื่อจะเอาสมาธสิตปิัญญา เพื่อจะไปให้ถงึ

นพิพาน นั้นมนัไม่ใช่ กรรมไม่ใช่นพิพาน นพิพานพ้นเหนอืกรรมทั้งหลาย 

ทั้งกุศลและอกุศลกรรม แต่ทรงตรสั “กรรมไม่ด�า-ไม่ขาว” คอืความสิ้น

กรรม คอืว่างแล้วจากทุกๆกรรม พ้นแล้วจากกรรมการเกดิอกี

     กรรมไม่ด�า-ไม่ขาวฯ กค็อื “สกัแต่ว่าพระพาหยิะ หรอื ภาษาสมยั

หน่อย คอื จ้าๆฯ ตื่นๆ วะๆฯ ของหลวงตาจ้าองค์นี้แหละ” ถ้าจ้าได้จบเลย 

ถงึได้บอกว่า “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี” ท�าเป็นกรรมเป็นเกดิ

     ตวัรู้ เข้าไปหลงรู้ทุกเรื่อง กเ็ป็นกรรมทุกเรื่องที่รบัรู้  “รู้ คอื ตวั

ตอกย�้า ตวัตดิยดึ มตีวัเองในรู้ตลอด ทุกข์จงึเกดิตลอด แล้วกเ็อาไปเกดิ

ตลอด มาพบมาเจอกนัเพราะกรรมเก่า ถามว่า มนัควรจะจบได้หรอืยงั   

กบัชวีตินี้?”

     การเรยีนรู้ทางโลกกบัทางธรรมนั้นต่างกนั ดุจฟ้ากบัเหวนรก  ทาง

โลกเรยีนด้วยตณัหา หาหาเพื่อจะเอา  

 แต่ทางธรรมไม่ใช่ทางโลก คอืการเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง  ถ้าหลกัสูตร

นกัเรยีนนกัศกึษาข้าราชการ เปลี่ยนหลกัสูตรให้เรยีนรู้จกัการปล่อยการวาง 

ทุกเรื่องทุกปัญหาสงัคมไม่เกดิ คอืมปีัญหาแก้ไขที่ตวัเอง ไม่แก้คนอื่น 

ปัญหาทุกอย่างจบง่าย ด้วยการปล่อยวาง-วางใจ ด้วยอโหส ิ ด้วยแบ่งปัน 

สงัสารวฏั กรวดน�้าอุทศิบุญ บ้านเมอืงจะผาสุกร่มเยน็กว่านี้อกีเยอะ!

 สมาชกิ B สาธ ุธรรมะบางข้อเป็นธรรมระดบัสงู จิตบางจติยงัห่าง

ไกลอยู่ เขายงัมกีรรมอยู่ ยงัต้องชดใช้วบิากอยู่เจ้าค่ะ “สตัว์โลกเป็นไป

ตามกรรม” เจ้าค่ะ ทกุอย่างมวีาระ ถงึเวลาจบ เดี๋ยวเขากจ็ะเข้าใจและจบ

ได้เองเจ้าค่ะ สาธ ุอโหสเิจ้าค่ะ
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 สมาชกิ ช ขอบคณุ  ขอบคณุ  ขอบคณุธรรมทานจ้า ขออนโุมทนา

บญุสาธ ุ สาธ ุ สาธจุ้า

     ถามว่า เมอืงไทยมวีดัมากมายสามหมื่นกว่าวดั และส�านกัวปิัสสนา

กม็าก นกับวชนกัปฏบิตักิม็าก ท�าไมสงัคมไม่เคยสงบร่มเยน็ เป็นเพราะ

อะไร? ช่วยตอบมาหน่อย

 สมาชกิ B กย็งั “จะเอา” อยู่นั้นแหละเจ้าค่ะ สั้นๆง่ายๆ เจ้าค่ะ

    ถ้ายงั “จะเอา” อยู่ ยงัไงกไ็ม่จบ เมื่อไหร่ ละ ได้ คอื จบ ทั้งนี้   

ทั้งนั้นสดุแท้แล้วแต่เหตแุละปัจจยัเจ้าค่ะ ฝืนกนัไม่ได้เจ้าค่ะ สกัแต่ว่า

ให้ๆๆๆๆไปอย่างเดยีว จบเลย จบที่ใจเราเจ้าค่ะ

      ทกุข์ คอื ตวัรู้  นโิรธ คอื แจ้งๆจ้าๆ มรรค คอื ท�าละ ท�าวาง ท�า

ปล่อย สมทุยั อย่าไปตามหามนัค่ะ  อยู่กบัแจ้งๆจ้าๆ ดบั ตวัรู้ ไป สกัว่ารู้ 

เหน็ฯลฯ ท�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย ไม่ไปตามหาเหต ุ คอืจบเลยค่ะ สาธ ุ

อโหสติ่อกนัทกุท่านค่ะ

     ปาฏิหาริย์ทั้งหมด ทรงสรรเสริญ “อนุศาสนีย์ปาฏิหาริย์ คือ        

ค�าสอนเป็นปาฏหิารยิ์” (สกัแต่ว่าพระพาหยิะ ทรงสอนให้เกดิปาฏหิารยิ์ 

สอนให้จบทนัทตี่อหน้าพระพกัตร์ขปิปาภญิญาตรสัรู้เรว็ฉบัพลนัทนัท)ี

     ท่านไม่ได้บอกนะว่า “เออนี่ พาหยิะ เธอจงไปฝึกอบรมพฒันา”

 ไปพฒันาเข้านะ ไปท�ากรรมมากๆนะ เธอจะได้เป็นอรยิะ ท่านไม่

ได้สอนอย่างนั้น ไปเอามาจากเล่มไหนกนัละหรอื?

     ช่วยตอบค�าถามนี้หน่อย  ค�าว่า “จบกจิ กจิอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มฯี 

จบกจิคอือะไรเอ่ย?”

 สมาชกิ B ไม่ต้องท�าอะไรแล้ว(บ�าเพญ็เพยีร สมาธ ิ ตบะ ญาณ 

ฌาณ บญุ บารม)ี ไม่ต้องสะสมอกีต่อไปแล้ว สกัแต่ว่าจ้าๆ แจ้งๆ สกัแต่

ว่ากนัไปเจ้าค่ะ สาธ ุอโหสเิจ้าค่ะ
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     เนื้อหาพระสจัธรรม เนื้อหานพิพาน คอื การไม่ยดึตดิ (อนุปาทาโนฯ 

ไม่อุปาทาน ไม่ยดึตดิ กห็ลุด กว็มิุตหิลุดออกจากการเกดิ ) เนื้อหาแห่งการ

ไม่ยดึตดิในรู้  “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ”  ที่ทรงสอนนี่ ไม่ยดึตดิในธาตุขนัธ์

กายจติออกไปแล้ว จ้าๆไปแล้ว ไม่ยดึตดิกห็ลุด หลุดกว็มิุตดิ้วยไม่ยดึตดิ

ไปแล้ว จบกจิไปแล้ว กจิอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มอีกีแล้ว ถ้ามกีเ็ป็นกรรมเอา  

ไปเกดิ

     พูดถงึการท�าเอาสะสมเอา เช่น ท�าเพื่อเอาบุญ และ ขอให้บุญรกัษา 

นี่ คนที่จ้าๆแล้ว ไม่มธีาตุขนัธ์กายจติแล้ว ไม่รู้จะเอาบุญไปท�ายาอะไร  จ้าๆ

ไปแล้ว กห็มดอตัตาตวัตนไปแล้ว ไม่รู้จะเอาบุญไปรกัษาอะไรอกี

 ส่วนคนที่ไม่จ้า ยงัคงมสีิ่งที่ต้องรกัษาอยู่ จงึต้องสะสมบุญต่อไป 

และถ้าหากอตัตาใหญ่ๆ เช่น ลาภยศสรรเสรญิใหญ่ๆ มบีรวิารมากๆ คง

ต้องหาบุญไปค�้าไปรกัษามากสกัหน่อย เหนื่อยหน่อยนะ รกัษาหน้าตา

ใหญ่ๆไว้หน่อยนะ(จ๊ะ)

 สมาชกิ ภ ครบัหลวงพ่อ  จบกจิ...ความเข้าใจของผมคอื..ไม่ยดึ..

ไม่ตดิ..และไม่ต้องมาเวยีนว่ายตายเกดิอกีครบั

     ถูกแล้ว จบกจิ กจ็บกจิกรรม จบกจิจบกรรม ไม่เกดิอกี แต่ถ้ายงัท�า 

ยงัปฏบิตั ิกย็งัท�ากจิท�ากรรมอยู่ ยงัต้องไปเกดิอกี

 จบกจิ ยงัหมายถงึ จบตวัรู้นั่นแหละ จบรู้เสยีด้วย “สกัแต่ว่า” คอื

ปล่อยรู้ วางรู้ ไม่ตดิรู้ ไม่ตดิตามดูตามรู้ (ในกาย เวทนา ในจติกไ็ม่ต้องดู

จติ ในธรรม รู้กป็ล่อย สกัแต่ว่า ช่างๆไป) แต่ให้ตดั ซะเจ้าตวัรู้ ตวัแสน

ล้านรู้ไปทั่วตดัซะ ดุจยกแผงคทัเอ้าท์ แต่กไ็ม่ไปคอยตดั มนัตดัของมนัเอง 

-มนัวางของมนัเองๆๆๆ วางแล้ว ว่าง นพิพานของมนัเองๆๆๆ

 สมาชกิ B สกัแต่ว่าคอืการตดั พอมนัจ้ามนัแจ้งขึ้นในใจ กค็อื  

ตดัดบั จบไปแล้วหนึ่ง ตดัภพตดัชาตไิปได้อกีหนึ่ง ตดัดบัได้มากๆเข้าก็

หมดกรรม ไม่ต้องมาเกดิอกีเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ
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   *ตดัตวัรู้ สกัแต่ว่า จ้าๆ ไร้ๆ คอื นโิรธเป็นเครื่องดบัทุกข์เจ้าค่ะ

เกดิแล้วดบัเลย ไม่ต้องมกีารตั้งอยู่ ให้ตวัรู้ได้ท�างานเจ้าค่ะเกดิดบัๆ กต็ดั

ดบัๆ ดบัสนทิเลยเจ้าค่ะ อยู่กบัแจ้งๆจ้าๆ ดบั ตวัรู้ ไป สกัว่ารู้ เหน็ฯลฯ  

ท�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย ไม่ไปตามหาเหตุ คอืจบเลยค่ะ 

 ตดัตวัรู้นี่ ไม่ได้ไปคอยตดัหรอกนะ มนัคลายออกของมนัเรากไ็ม่

ได้ไปคลายให้มนั มนัคลายของมนัเอง จงึว่านพิพานของมนัเองๆๆ และจงึ

ได้บอกอกีว่า “ไม่ต้องไม่ตั้ง ไม่ต้องท�าอะไรๆๆๆๆๆๆๆ แบบไหนอกีๆๆๆๆๆ  

มนัของมนัเอง เราไม่มนัซะเองๆๆๆๆๆๆ”

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ มนัเป็นแบบเซฟทคีทั  ตดัได้อตัโนมตัเิจ้าค่ะ 

แต่ลกูยงัเป็นแค่นกัมวยอยู่  ยงัต้องฝึกอยู่ แต่กไ็ม่ได้จ้องจะตดันะเจ้าคะ 

อาการเป็นแบบนี้เจ้าค่ะ เกดิ รู้แว๊บๆๆ แล้วปล่อยไป คอืยงัมตีวัรู้อยู่เจ้าค่ะ 

มนัมแีสนล้านรู้เจ้าค่ะ  ๕๕๕ สาธ ุอโหสเิจ้าค่ะ

     นพิพานเกดิจากการคลายตวัของอนตัตาจติ แท้ที่จรงิมนักไ็ม่ได้

เกดิ มนัไม่เคยเกดิ มนัไม่เคยดบั อ่านเรื่องธรรมชาตจิติเดมิแท้ในเล่ม ๒๐ 

ให้กระจ่าง

 ปภสัรงัจติตงัฯ อนตัตาจติเขาผ่องของเขาอยู่แต่เดมิ ที่เศร้าหมอง

เพราะแขกที่ตา หูฯ เรื่องราวคดินกึเพ้อฝันไปเข้ามาเยี่ยม คอืวบิากกรรม

วบิากจติเขามาเยี่ยมกเ็ป็นแขกของเราเอง ได้เชญิเขาเอาไว้ (ท�ากรรมเอาไว้)

แต่กาลก่อน เขากม็าตามนดัที่เราเชญิ เขามาแล้วกไ็ป มาเยี่ยมชั่วคราว 

ชั่วคราวนี้แต่ละคนช้าเรว็ไม่เท่ากนั บางคนมาอยู่ตลอดชวีติไม่ยอมไปกเ็คย

ม ีเช่น เจ้าชายนทิราตลอดกาล เป็นต้น

     รู้กป็ล่อย ไม่รู้กป็ล่อย เผลอกป็ล่อย ไม่ต้องไปรู้เผลอ ถ้าไปรู้เผลอ 

กเ็ท่ากบัเผลอสองต่อ ไม่รู้ไม่ชี้ ช่างๆๆ ใช้หลวงพ่อช่างสตติดักไ็ด้ จะรู้กช็่าง 

จะเผลอไปแล้วกช็่าง ช่างตลอดๆๆๆๆๆๆๆ
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     ถ้าเป็นคทัเอ้าท์โบราณ มนัไม่ตดัเอง แต่เราไม่ได้ไปยกคทัเอ้าท์เอง

นะ มนัยกเองตดัเองเหมอืนเซฟทคีทัรุ่นใหม่นี่แหละ มนัตดัของมนัเอง ที่

จรงิค�าว่าตดัมนัน่าจะไม่ใช่ ใช้ค�าอื่นจะชดักว่า คอื เปรยีบเหมอืนแขกมา

เยี่ยมนี่แหละ เรากป็ล่อยเขาช่างเขา เขาจะอยู่จะกลบักช็่าง แต่เขาไม่อยู่จน 

“นจิจงั” ยั่งยนืหรอก เขาเป็นแขก “อนจิจงั” ชั่วคราว แต่ไม่รู้กลบัเมื่อไร แต่

ต้องกลบั ช้าเรว็ต้องกลบั เพราะเขาชื่อแขกอนจิจงั ยดึไม่อยู่เกาะไว้ไม่ตดิ 

อย่ายดึ ยดึทุกข์ทนัท ีหรอืไม่ยอมรบัแขก กท็ุกข์ทนัทอีกีเหมอืนกนั “ยอม” 

ปล่อยลูกเดยีว กบัอโหสอิุทศิบุญเท่านี้แหละ!

     จ�าไว้ว่า อย่าไปคอยปล่อย มนัปล่อย “ของมนัเอง” นพิพาน มนัว่าง

ของมนัเอง แล้วกอ็ย่า(เสอืก)ไปรู้ว่าง เดี๋ยวไม่ว่างรู้อกีแล้ว

     คนเจรญิสตปิัฏฐาน ชนดิตามดูตามรู้ รู้รูปนามเกดิดบัๆๆ สตคิ้าง

แขง็ พวกนี้ใช้ธาตุขนัธ์เปลอืง เพราะก�าลงัรบัวบิาก

 สตใิห้พงึใช้แต่พอด ีคอื สมมุตขิึ้นมาใช้แล้ว  ให้วางเสยี วางแล้ว

จบไปแล้ว ไม่ใช่ใช้ตะบี้ตะบนั จติไม่คลายไม่เบกิบาน  ไม่อสิระ ไม่ฟรดี้อม 

ไม่ว่าง ไม่หลุดไม่วมิุตนิโิรธนพิพาน

 ปล่อยอนตัตาจติเดมิของเขา ให้เขาเป็นอย่างที่เป็น ไม่ต้องดดัจรติ

ประดษิฐ์ท่าทางตั้งนั้นต้องนี้ ไม่ต้อง ของมนัเอง เขากอ็สิระคลายตวัปภสัสร

ดงัเดมิ 

 นพิพาน เป็นผลของการคลายตวัของอนตัตาจติเดมิ แต่ผลนี้ก ็  

ไม่เอาไม่มปีระโยชน์กบัใคร

 จ้าๆ กไ็ม่เอา ไม่มปีระโยชน์กบัใคร จงึว่า อนตัตา ไม่มใีคร ไม่มี

อตัตา ของใคร

 สมาชกิ B วนันี้ท่านพระอาจารย์มาแรง

     โสวๆๆๆอโหสติ่อกนัทกุชวีติ ทกุดวงจติ ทกุดวงวญิญาณ ขอจง  

มสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเถดิ ขอความยดึมั่นถอืมั่นจงคลาย คลายออก 

ขอจงเป็นผู้เบาบางจางคลายทั่วทกุคนเถดิ 
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     ถ้าถูกฝาถูกตวักอ็ย่าง ไม่ถูกฝาถูกตวั กอ็กีอย่าง ปุพเพกตปุญญ

ตา สาธุโสวแล้วนะ

    กลุ่มสนทนาธรรมนี้ เคยมจี�านวนมากที่สุด ๔๖ คน เข้าๆ-ออก 

เปลี่ยนชื่ออยู่ประมาณ ๕ -๖ คน ขณะนี้ ม ี๔๓ คนในจ�านวนนี้ มจี้าๆแล้ว 

เจ๋งๆ น่าจะสกั ๔-๕ คน อกีสกั ๑๐ คน ก�าลงักลั่นกรอง อกียี่สบิแปดไม่รู้

จกัและไม่เคยแชทหรอืโทรเข้ามา เลยไม่ทราบว่าฟังรู้เรื่องหรอืไม่ หรอืว่า

อาจจะก�าลงัต้อนรบัแขกวบิากกรรมวบิากจติ ถ้ามแีขกเข้าบ้านมากกไ็ม่ค่อย

ว่าง คนที่แขกมาเยี่ยมน้อย เวลาว่าง(จ้าๆวะๆตื่นๆ) กม็ากหน่อย ก็ไม่ต้อง

ท�าอะไร เป็นเจ้าของบ้านที่ด ี ปล่อยแขกตามสบายแขก จะเป็นแขกถูกใจ

หรอืไม่ถูกใจ กต็้องยอมแขก  แขกชอบใจ(สุข) กไ็ม่ยดึเหนี่ยวเอาไว้ และ

แขกที่อาละวาด(ทุกข์)กย็อมหยวนๆ เดี๋ยวกต็้องกลบัไปแล้วทั้งแขกชอบ  

ไม่ชอบ ยดึไม่ได้ทั้งสิ้น หมั่นเทน�้าอุทศิบุญอโหสขิมากรรมบ่อยๆ แขกจะ

น้อยลง จะมเีวลา “ว่าง” (จ้าๆ) ได้มาก ผ่อนคลายได้มาก กอ็สิระได้มาก

     อสิระ ฟรดี้อม นพิพาน ว่างๆ

 สมาชกิ M ขอเรยีนถามว่า “โสว” แปลว่าอะไรครบั

 สมาชิก B โสว ใช้เหมือน สาธุค่ะ พระผู้ให้กล่าว โสวๆๆ         

ครบูาอาจารย์อนญุาตให้ใช้แล้ว ถงึจะใช้ค่ะ

 สมาชกิ M เป็นภาษาบาลใีช่มั้ยครบั

 สมาชกิ B ไม่แน่ใจค่ะ ต้องกราบเรยีนถามท่านพระอาจารย์อกีที

ค่ะ สาธ ุ อโหสคิ่ะ ขอให้แจ้งในธรรมนะคะ ไม่ง่ายไม่ยาก ไม่มอีะไรค่ะ  

สกัแต่ว่าปล่อยๆ ไปนะคะ ปล่อยออกได้บ่อยๆจะเข้าใจมากขึ้นค่ะ สาธ ุ

อโหสทิกุท่านค่ะ

     โสว เป็นคาถาพระโพธสิตัว์ เป็นทั้งหมดของบารมใีช้โปรดสงัสารวฏั 

ผู้ใช้ต้องมั่นใจว่าตนมพีลงัพอหรอืไม่ ครูบาอาจารย์จะพจิารณาว่าสมควรใช้
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หรอืยงั ถ้าพลงัจ้าไม่พอ ว่างไม่พอ พลงัจะดูดกลบั ผู้ใช้ต้องมั่นใจตวัเอง

ด้วย ปรารถนาให้สงัสารวฏัหลุดพ้นวฏัฏะจงึใช้

 สมาชกิ M อยู่ในพระสตูรไหนครบั

 สมาชกิ B https://m.youtube.com/watch?v=BAMPLxQE5 

WU#  สกัแต่ว่าฟังๆ ไปค่ะ

     อยู่ในพระสูตรอจนิไตย สูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ควรคดิ (ขนืคดิสตอิาจ

ฟั่นเฟือน) มสีี่ คอื พุทธวสิยั กรรมวสิยั ฌานวสิยั และโลกวสิยั

 สมาชกิ M พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสตุตนัตปิฎก เล่มที่ ๑๓

องัคตุตรนกิาย จตกุกนบิาตอจนิตติสตูร

      [๗๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย อจนิไตย ๔ ประการนี้ อนับุคคลไม่ควร

คดิเมื่อบุคคลคดิ พงึเป็นผู้มสี่วนแห่งความเป็นบ้า เดอืดร้อน อจนิไตย ๔ 

ประการเป็นไฉน ดูกรภกิษุทั้งหลาย พุทธวสิยัของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑ 

ฌานวสิยัของผู้ได้ฌาน ๑ วบิากแห่งกรรม ๑ ความคดิเรื่องโลก ๑ ดูกร

ภกิษุทั้งหลายอจนิไตย ๔ ประการนี้แล ไม่ควรคดิ เมื่อบุคคลคดิ พงึเป็น  

ผู้มสี่วนแห่งความเป็นบ้า เดอืดร้อน ฯ จบสูตรที่ ๗

     เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ บรรทดัที่ ๒๑๖๖-๒๑๗๓.  

หน้าที่ ๙๓.

 สมาชกิ B จ้าๆไร้ๆสกัแต่ว่า คอื นโิรธ คอื “ดบั” แล้วนะคะ ปล่อย 

ดบัไปเรื่อยๆค่ะ แล้วจะชนิและช�านาญไปเองของมนันะคะ สาธ ุ อโหส ิ 

ต่อกนัทกุท่านค่ะ  ขอความดบัไป  พ้นไปจงมแีด่ทกุท่านค่ะ 

    ค�่านี้จะวสิชัชนา เรื่องตณัหา ตณัหา ๑๒ หน้า มนัพยายามดงึสตัว์

ไว้กบัโลก

 ครั้งที่เสดจ็ออกป่ากบัฉนันะกบัม้ากณัฐกะสหชาตคิู่บารม ี มารมา

ล่อเอาจอมจกัรพรรดิ์มาล่อ แต่พระองค์เมนิ มารอาฆาตว่า เรารู้ถงึกจิใด   
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ที่ควรท�าแก่ท่าน (แล้วจะเหน็ดกีนั) นี่หน้านงึของตณัหา พวกเรากม็สีมุน

พญามารอาฆาตมาแล้ว ไม่รู้ตวัเคยท�าอะไรไว้บ้างกี่ภพชาตพิุทธนัดร ตาม

มาดุจเงา

     ตณัหา คอื ความหลง  สอง คอื ตวัเจตนาจรงิจงั(ดนัเข้าใส่)     

สาม-ตวัรู้ (บวกกบัหลง และตวัจรงิจงัจงึเป็นหลงรู้ทุกเรื่อง แสนรู้ทสัสนาจร

รู้ไปทั่ว)   สี่ คอื โลภะ ราคะ ราคา รกัใคร่ ห้า คดินกึฟุ้งซ่านไป หก-ตวัชน 

เจด็-ชอบชงั แปด-อยากได้ในอารมณ์บ้างผลกัไสบ้าง เก้า-ตวัยดึตดิเหนยีว

แน่น(sticker) สบิ-หาที่ไปเกดิใหม่ สบิเอด็-ไปเกดิอกี สบิสอง-ตณัหา       

มีความตายเป็นเบื้องหน้าหอบเอาความหลงไปด้วยพร้อมกับการเกิดใหม่ 

วนเวยีนว่ายในวฏัฏะ พรหมโลก เทวโลก มนุษยโลก และยมโลก ไม่พ้นไป

จากโลก ตณัหามกีองทพัสมุนอกีมาก สรุปก ็กเิสสพนัห้า ตณัหาร้อยแปด 

(สรุป คอืเจตสกิในจติ ห้าสบิสอง คอืตณัหาพาเกดิ)พาไปเกดิในร่างประณตี

บ้าง หนิะหยาบบ้าง ตามวบิากที่ท�า สาธุโสวๆ

     ครั้งพุทธกาล มกีารแซมปริ่ง สุ่มตวัอย่าง นางวสิาขาโสดาบนัตั้งแต่

เจด็ขวบ ตวัเธอเองไม่อยากไปนพิพานเรว็นกั ขอชมสวรรค์ก่อน นี่กห็น้านงึ

ของตัณหา เธอเที่ยวไปถามหญิงตั้งแต่สาวรุ่น กลางคน และหญิงแก่       

ได้ค�าตอบว่า  ไม่มใีครปรารถนาววิฏัฏะพระนพิพาน

     พระสารีบุตรก็สุ่มตัวอย่างเหมือนกัน ไปถามพราหมณ์หลาน  

เพื่อนกนั และลุง ต่างตอบไม่ปรารถนาววิฏัฏะพระนพิพาน พากนัไปทูล 

ถาม ทรงตรสั “สตัว์โลกกแ็ลเหน็อยู่ว่า ส�านกัแห่งการเกดิย่อมส่งไปสู่   

ส�านกัแห่งชราฯลฯ พยาธฯิ มรณะ กแ็ลเหน็อยู่ แต่สตัว์ ท. เหล่านั้น กไ็ม่ 

ปรารถนาววิฏัฏะ ฯ”  นี่เพราะเหตุอนัใดหรอื ?

     ทรงตรสั  “โลกคอืหมู่สตัว์ เป็นทาสแห่งตณัหา ไม่อิ่มในกามฯ”  

แม่น�้าเสมอด้วยตณัหาไม่มฯี” แม่น�้ามนัยงัมวีนัพร่องวนัเตม็ แต่ตณัหาไม่มี

พร่องไม่มเีตม็  เหน็ฤทธิ์เดชตณัหาหรอืยงั?
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 สมาชกิ B สกัแต่ว่าเหน็เจ้าค่ะ สาธ ุอโหสเิจ้าค่ะ

     ถามว่า แล้วพ่อแม่พี่น้อง ญาตโิยม ท. จะท�าอย่างไรกบัเจ้ามารร้าย

ตณัหาสบิสองหน้านี้ พุทธะ ทรงตรสัสอนว่าอย่างไรกบัตณัหา?  ช่วยตอบ

กนัหน่อย

 สมาชกิ B สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ ตดัท่อน�า้เลี้ยงตณัหา ไปเรื่อยๆ 

เดี๋ยวมนักฝ็่อของมนัเองเจ้าค่ะ จ้าๆไร้ๆ ดบั ไปเรื่อยๆ  ตดัตวัรู้ ด้วย สกั 

แต่ว่า อยู่กบัแจ้งๆจ้าๆ ดบัตวัรู้ไป สกัว่ารู้ เหน็ฯลฯ ท�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย 

ไม่ไปตามหาเหต ุคอืจบเลยค่ะ สาธ ุอโหสติ่อกนัทกุท่านค่ะ

     ขออนุญาตน�าค�าชี้แนะของท่านพระอาจารย์มากล่าวอ้างเจ้าค่ะ

     จ�าไว้ว่า อย่าไปคอยปล่อย มนัปล่อย “ของมนัเอง นพิพาน มนัว่าง

ของมนัเองแล้วกอ็ย่า(เสอืก)ไปรู้ว่าง เดี๋ยวไม่ว่างรู้อกีแล้ว

    

๒๐๑๕.๐๙.๒๐ วนัอาทติย์

     ตณัหา ในความหมายโดยสรุป คอื ตวัพาลากยาวในสงัสารวฏั   

พาวนอยู่ในวฏัฏะ ดงันั้น เมื่อมมีนั จงึไม่ปรารถนาววิฏัฏะ

     แต่นพิพาน เมื่อยงัไม่รู้จกั กต็้องตั้งตวัปรารถนาเอานพิพานไว้ก่อน 

แต่นพิพาน ว่าง เปล่า (จากอตัตา) ปรารถนาว่างไม่ได้ เพราะมนัไม่ม ี ถ้า

ปรารถนาว่าง-กไ็ม่ว่างจากปรารถนา จงึต้องทิ้งตวัปรารถนา แล้วว่าง ทนัที

     ขปิปาภญิญาพาหยิะทนัท!ี

     กลั่นกรองค�าว่า “สกัแต่ว่า” นี้ ให้แยบคาย กใ็ห้สกัแต่ว่ากลั่นกรอง

นั่นแหละ เดี๋ยวก ็จ้าไปเอง จ้าแล้วกป็ล่อยจ้าเสยีด้วย

     แต่กไ็ม่ใช่คอยปล่อย แต่มนัปล่อยของมนัเอง  

     นพิพาน ไม่ต้อง ของมนัเองๆ ๆ  ๆ  จ้า ๆ  เป็นอกาลอยู่ไม่มกีลางวนั 

กลางคนื
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     สรปุ ตณัหา หลกัสูตรการเรยีนการสอนทั้งทางโลกและทางธรรม 

ถ้าสอนให้ม ี“การปลงการวาง วางตวัปรารถนา ตณัหากด็บั นโิรธนพิพาน”  

 ตณัหาไม่ได้มพีษิสงร้ายกาจอะไร  ทั้งยงัต้องขอบคุณมนัอกีด้วยที่

พาให้นพิพาน

     แต่อย่าให้นานนกันะ (จ๊ะ) แล้ววนันี้คุณเทน�้าอุทศิบุญกบั อโหส ิ

แล้วหรอืยงั?

 ไม่คอยปล่อยนั่นแหละปล่อย  ไม่แบกไม่วางนั่นแหละวางของมนั

เองๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

        นพิพาน ไม่ต้อง ของมนัเอง ๆๆๆๆๆๆ

 วนันี้วนัพระ ไปท�าบุญวดัใกล้บ้าน ถามว่า  วนัพระ ๑ ท�าบุญ ๑ 

และวดั ๑ สามอย่างนี้ คอือะไร และควรท�าอย่างไร จงึชื่อว่า สมควรแก่ 

ธรรม? ใครรู้ตอบมา

     แล้ววนันี้ท่านอโหสอิุทศิบุญเทน�้าด้วยแล้วหรอืยงั ?

 สมาชกิ B วนัไหนๆ กเ็ป็นวนัพระ เพราะพระอยู่ที่ใจ ใจเป็นพระ  

เจ้าค่ะ

     ท�าบุญ กท็�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย อโหสกิรรม กเ็ป็นบุญที่ได้จากการ

สละออก และการให้อภยั คอืว่าเป็นบุญที่เกดิจากอภยัทาน วดั กอ็ยู่ที่ใจ 

อยู่ที่บ้าน เจ้าค่ะ

     “ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นั้นเหน็เรา ตถาคต”  สาธุ อโหสเิจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ วนัไหนกเ็หมอืนกนั เพราะมนัเป็นสมมต ิ

เจ้าค่ะ

     เกดิแล้วต้องตาย ช้าหรอืเรว็ต่างกนัไปตามยถา ตามเหตุและปัจจยั 

เจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯ ใจเยน็ๆ นะคะทุกท่าน อ่านดู รู้ เหน็ ปล่อย
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วางค่ะ บททดสอบมผี่านมาตลอดเวลา เผลอไปกป็ล่อย ตามทนักป็ล่อย 

กระทบตา กระทบใจ ฯลฯ แล้วปล่อยดบัค่ะ อย่ายดึ จะเป็นทุกข์นะคะ สาธุ 

ขอความเบาบางจางคลาย(คลายออก) จงมแีด่ทุกท่านเถดิ อโหส ิ อโหส ิ

อโหส ิต่อกนัทุกท่านค่ะ

 การอโหสอิุทศิบุญ เทน�้าก ็“สกัแต่ว่าท�าๆไป” ค่ะ สะดวกตอนไหน

กต็อนนั้น ไม่ยดึ ไม่เอาจรงิเอาจงั ปล่อย  “สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” 

สาธุ อโหสทิุกท่านค่ะ

     อะไร ยงัไง เมื่อไหร่ ก ็“สกัแต่ว่า ปล่อยๆไป”  กระทบตา หู ใจ 

ฯลฯ แล้วปล่อยผ่าน ไม่ต้องเอาจรงิเอาจงั ไม่ต้องยดึ ดกีป็ล่อย ร้ายก็

ปล่อย เสยีใจกป็ล่อย ดใีจกป็ล่อย ร้องไห้กป็ล่อย หวัเราะกป็ล่อย เดี๋ยวจติ

เรามนัจะคลายเองโดยธรรมชาต ิท�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย บ่อยๆ จติจะคลาย

ได้ไวขึ้น ไม่ทรง ไม่แช่ กบัอารมณ์ หรอือาการนั้นนานจนเกนิไป จนเป็น

ทุกข์ ใจเยน็ สกัแต่ว่าเพยีรลด เพยีรละ ไปเนอืงๆ เดี๋ยวเป็นไปเองค่ะ     

ทุกท่าน สาธุ อโหสติ่อกนัทุกท่านค่ะ

     จติคลายออก (ออกจากทุกข์)จะนพิพานหรอืไม่นพิพานกช็ั่ง ไม่ยดึ 

ไม่สงสยั ไม่ใส่ใจ แค่ “พ้นออกจากทุกข์” นั้นๆ ในตอนนั้นๆ เวลานั้นๆ ได้ 

ด้วยการคลายออกของจติ แค่นี้ จบค่ะ  สาธุ อโหส ิสกัแต่ว่าอ่านดู รู้ เหน็ 

ฯลฯกนัต่อไปค่ะ ปล่อยค่ะ

     https://m.youtube.com/watch?v=EtZfn๔xKaTY# พระพุทธ

วจน สาธุ อโหสเิจ้าค่ะ สกัแต่ว่าดูบ่อยๆนะคะ ทุกท่าน จะเข้าใจแจ้งขึ้นค่ะ

     ในภาพยนตร์การ์ตูน พระพุทธองค์ทรงตรสัไว้ว่า “ทุกข์คอืความไม่

สบายกาย ไม่สบายใจ ควรก�าหนดรู้” แต่ในทางกลบักนั ในการปฏบิตัจิรงิ 

ถ้าเราไม่ไป “ก�าหนดรู้” คอืเรากจ็ะไม่ทุกข์ ครูบาอาจารย์ท่านถงึได้ชี้แนะว่า 

“ให้ตดัตวัรู้ออก” ด้วย สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ แล้วอยู่กบั นโิรธ คอื จ้าๆ
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แจ้งๆ ไร้ๆไปเบาๆ นี่แหละค่ะ ตรงนี้ค่ะ คอื “ดบัทุกข์” ของจรงิๆค่ะ สาธุ 

อโหส ิต่อกนัทุกท่านเถดิ

     พระอาจารย์: เอาตวัหาไปหาความสงบ นั่นแหละเป็นความไม่สงบ

เสยีเอง

     ตวัเจตนาปฏบิตับิรกิรรมท�าแสวงหา เหล่านี้เป็นกรรม กรรมไม่ใช่

ว่าง ไม่นพิพาน

     มโนกรรม คดินกึทางใจ เป็นกรรมหนกัมผีลมาก คดินกึไม่ว่าง  

ไม่นพิพาน

     คดินกึก ็ “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะฯ นั่นคอื “ตื่นรู้ปล่อยวาง” ว่าง 

จ้าๆ ออกไปแล้ว  หลุดพ้นกายจติ พ้นขนัธ์ เป็นขนัธวมิุตแิล้ว นโิรธดบัแล้ว 

นพิพาน ว่างแล้ว (จากกรรมคดินกึความรู้สกึว่างจากอตัตาเจตนากรรม

กเิลสทั้งมวล) อนตัตาจติผ่องจ้าดงัเดมิแล้ว

     จงึให้ “ตื่นๆ ตื่นรู้ ตื่นนอกตื่นใน ตื่นโพล่งโล่งจ้าออกไป กว้างขวาง 

กว้างไกล สว่างไสวไร้ขอบเขตและคดินกึฯ”   ดุจ  “ตะวนัส่องสว่างอยู่กลาง

หาว ฉะนั้นฯ”

     จะนอนนั่ง กใ็ห้ระวงัท้องฟ้าจะหล่นใส่หวั!

     ความคดิ กช็่าง เผลอกช็่าง ไม่ต้องไปรู้เผลอ ถ้ารู้เผลอ กเ็ผลออกี

แล้ว

     ความคดิ อย่าห้ามคดิ คดิกส็กัแต่ว่าคดิ อย่าใส่ใจ คดิกช็่าง คดิก็

ปล่อย แต่ไม่ใช่ “คอยปล่อย” มนัปล่อยของมนัเอง

     อย่าเอาอตัตา-เจตนา-กรรม เข้าไปปล่อย ไปท�าอะไรๆ แบบไหนอกี 

เพราะท�า เป็นกรรมไปเกดิ หยุดท�าหยุดเกดิ

     กรรมใหม่ไม่สร้าง ด้วยหยุดตวัคดินกึ ด้วย “ตื่นๆ จ้าๆ ฯ” ไป

เรื่อยๆ ทั้งวนั จนกระทั่งหลบั
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     กรรมเก่า หยุดได้ด้วย “อโหสิกรรม-วมิุตกิรรม-โมฆะกรรม” ด้วย

การอุทศิบุญ

     อุทศิบุญ-ขอขมากรรม-ประกาศสละ-ถอนตวัมุ่งหวงัตั้งเอามา ทั้ง

ทางโลกทางธรรม เทน�้าและจ้าๆวะๆ กว้างไกลฯ แบบไม่อะไรกบัอะไรฯ

     เพื่อนสมาชกิญาตธิรรมฯ ขอความไม่ตดิขดัข้องคา  ความสว่างไสว

ในพระสจัธรรม โดยทั่วกนั ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนั   อโหสิๆ ๆ 

ทุกอย่างอโหส ิสาธุโสวๆๆนะโสวๆ

 มใีครอ่านค�าถามเมื่อตอนเช้ากนัหรอืยงั? ตอบกนัไปหน่อย เปิด

ประเดน็ธรรม จ้าๆ ไปนะ ขอเชญิ ว่างๆ จ้าๆ กนัหรอืยงั เทน�้าอุทศิบุญ 

อโหสหิรอืยงั? อโหสแิล้วตอบค�าถามไปนะ

     ค�าถามมวี่า “วนัพระ ๑  ท�าบุญ ๑ และ วดั ๑ สามอย่างนี้คอือะไร 

ควรปฏบิตัใิห้สมควรแก่ธรรมอย่างไร?” (ถ้าสมควรแก่ธรรม อยู่ตราบใด 

มรรคผลนพิพานคงมอียู่ตราบนั้น พระพุทธวจนะ ก่อนเสดจ็ดบัขนัธ

ปรนิพิพาน)

     เรื่องปล่อยวางนี่ อย่าปล่อยวางแค่เฉพาะแชททางโทรศพัท์เท่านั้น

นะ ให้ปล่อยวาง  เสยีด้วยสกัแต่ว่าฯ พระพาหยิะ ไปนะ ไปตลอดทุกสรรพ

สิ่ง ทุกสรรพชวีติจติวญิญาณทเีดยีว อย่าเลอืกใช้ อย่าเลอืกข้างไหน  ไม่

เลอืกข้างไหน ไม่ตรงอะไรไป จะใช้สิ่งใดๆ กใ็ห้ท่ามกลางไปนะ จะได้ไม่

ต้องเป็นทุกข์กบัมนั

     แม้การใช้ชวีติกใ็ห้เหมอืนกนั อย่าให้ตวัเจตนาจรงิจงัตั้งต้องนกั 

จ้าๆ ออกไปไร้ขอบเขตแดนเลยนะ ตื่นรู้ปล่อยรู้วางนี่แหละ ตื่นนอกตื่นใน 

โพล่งๆ จ้าๆ ออกไปนะ 

 การเรยีนรู้ที่จะใช้ชวีติ คอื การเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง วางแล้วว่าง

     ค�าว่า “ปล่อยวาง” มคีวามหมายเหมอืนกนัหลายค�า เช่น ค�าว่าหลุด 
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หลุดเอาผลของปล่อย ปล่อยกห็ลุด ปล่อยกค็อืไม่ยดึ ไม่ตดิในธาตุขนัธ์

กายจติ อย่างเช่น “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างขวางกว้างไกล ไร้ขอบเขตคดิ

นกึฯ” นี่มนัจ้าออกไปจากกายจติธาตุขนัธ์ไปแล้ว มนัไม่ยดึ ไม่ตดิ มนั

ปล่อยวางไปแล้ว หลุดออกไปแล้ว วมิุตจิากธาตุขนัธ์ไปแล้ว ขนัธวมิุตแิล้ว

 สมาชกิ B สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ วนัไหนๆ ก็คอืสมมต ิไม่ยดึ พระ

อยู่ที่ใจ ใจเป็นวดั ท�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย อโหสกิรรมนี่กท็�าบญุแล้วเจ้าค่ะ 

บญุที่ได้จากการสละออก และการอภยั เจ้าค่ะ

 สาธ ุ “อทุศิบญุ-ขอขมากรรม-ประกาศสละ-ถอนตวัมุ่งหวงัตั้งเอา

มาทั้งทางโลกทางธรรม เทน�า้และจ้าๆวะๆ กว้างไกลฯ แบบไม่อะไรกบั

อะไรฯ” หมั่นท�าอยู่เนอืงๆ ท�าแล้วละ ท�าแล้ววาง ท�าแล้วปล่อยเจ้าค่ะ ลกู

ได้กระท�าแล้วเจ้าค่ะ สาธ ุ อโหสเิจ้าค่ะเกดิแล้วต้องตายช้าหรอืเรว็ต่างกนั

ไปตามยถา ตามเหตแุละปัจจยั เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ปล่อยวาง นี่ ไม่ใช่ไปคอยปล่อยนะ  ไม่คอยปล่อย 

มนัปล่อยของมนัเอง มนัวางของมนัเอง ว่างๆของมนัเองนพิพานว่างๆ ของ

มนัเอง อย่าเข้าไปท�าปล่อยท�าวางเชยีวนะ ตรงที่เข้าไปท�าน่ะ  “ท�าน่ะ ไม่ว่าง

เสยีแล้ว” 

     เมื่อเช้าตั้งค�าถาม ว่า ท�าบุญ คอือย่างไร? จงึสมควรแก่ธรรม จงึ

สมควรแก่มรรคผลนพิพาน กต็อบโจทย์ที่ตรงนี้ ท�าบุญกต็้องปล่อยต้อง

วาง จงึสมควรแก่ธรรม ที่ทรงสอนก่อนปรนิพิพาน

     ถ้าท�าด้วยตณัหาพาท�า ท�าบุญเพื่อเอาบุญ ไม่ปล่อยไม่วาง จะ

สมควรแก่ธรรมตามที่ทรงสอนได้อย่างไร?

     แล้วยงัถามอกีว่า ไปท�าบุญที่วดัใกล้บ้านฯ กถ็ามไปว่า “วดั” คอื

อะไร วดัอย่างไร จงึสมควรแก่ธรรม ที่ทรงสอนเป็นพระวาจาสุดท้ายก่อน

ปรนิพิพาน อนันี้ ขอเชญิสมาชกิวสิชัชนาเข้าไปฟังกนัหน่อยนะ 
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     วดั คอือะไร วดัอย่างไร จงึสมควรแก่มรรคผลนพิพานที่ยงัคงมี

อยู่?

 สมาชกิ B วดั คอืการปล่อยวาง ที่ไหนกไ็ด้ ไม่ยดึเจ้าค่ะ ไม่ยดึ

สถานที่ บคุคล หรอืสรรพสิ่งใดๆๆ  ไร้ๆๆๆๆๆ เจ้าค่ะ  สรรพสิ่ง สรรพ

ชวีติ คอื อนตัตา  ไร้ๆๆๆๆสาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

      เอ้า แล้วทนีี้ เมื่อเช้า เพื่อนบอกว่า  “วนันี้วนัพระ ขอเชญิไปท�าบุญ

ที่วดัใกล้บ้าน” ควรแนะน�าเป็นกลัยาณมติร อย่างไร เพื่อนเราจะหายหลง?

 สมาชกิ B สกัแต่ว่าแนะน�าไปเจ้าค่ะ สรรพสิ่ง สรรพชวีติ คอื 

อนตัตา อย่าไปยดึเจ้าค่ะ ยดึปุ๊บทกุข์ปั๊บ เจ้าค่ะ

 ของร้อน ของหนกั ต้องรบีปล่อยเจ้าค่ะ ไร้ๆๆๆๆๆๆๆๆ ไปเถอะ

เพื่อนเอ๊ย จ้าๆไร้ๆ สกัแต่ว่า ปล่อยๆ ไป หลวงพ่อสอนไว้นะเพื่อน สาธ ุ

อโหสติ่อกนัทกุท่านค่ะ

     กลัยาณมติร หมายเอา ตั้งแต่องค์พุทธะลงมา พระอรยิสาวก พุทธ

บรษิทัทั้งสี่สตับุรุษ สี่คู่แปดบุคคล ควรปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ตาม

องค์พุทธอรหนัต์ โปรดสรรพสตัว์สงัสารวฏั

     เมื่อครั้งภายหลงัตรสัรู้ โปรดปัญจวคัคยี์บรรลุธรรม ครั้นออก

พรรษาแล้ว ทรงตรสัให้แยกย้ายกนัไป เธออย่าไปทางละสององค์ จงแยก

ย้ายกนัไปสั่งสอนสรรพสตัว์ ท. เพื่อพหุหติายฯ เพื่อประโยชน์เป็นอนัมาก

คอืพระนพิพาน  พหุสุขายฯ เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน

   วดั (รวมถงึสถานปฏบิตัธิรรม) ควรเป็นวดัอย่างไร จงึสมควรแก่

ธรรม คอืมรรคผลนพิพาน ควรสอนพุทธบรษิทัญาตโิยมชาวบ้าน  เพื่อ   

พหุหติายะ พหุสุขายะฯ อย่างไร ?

    เนื้อหาพระศาสนา สรุปรวมลงที่ความไม่ประมาท คอื ปล่อยวาง  

วมิุตหิลุดพ้นออกไปจากการเกดิอกี  นโิรธดบัตณัหาสมุทยั นพิพาน  ว่าง
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 สมาชกิ B สกัแต่ว่าเป็นวดั สอนให้ละ ให้วาง ให้ปล่อย ให้ใช้ 

“นโิรธ” ขึ้นเป็นประธาน เจ้าค่ะ

     ถ้าหากมวีดัเช่นอย่างที่ว่ามานี้ แม้ไม่อยู่ใกล้บ้าน และแม้ไม่ใช่

วนัพระ กค็วรหาโอกาสไปให้สมควรแก่ธรรมนะ สาธุ โสวๆๆนะ

 สมาชกิ B ถ้าใช้ “ทกุข์” ขึ้นเป็นประธาน กต็้องแสวงหาเหตอุยู่ 

อะไรที่ยงัแสวงอยู่ ยงัไม่ใช่การปล่อยวางเจ้าค่ะ “หลง” มาแล้วเจ้าค่ะ

 เรื่องของหลงนี่ มคีนกล่าวว่า คนหลงไม่รู้ว่าตนหลงนี่ยาก แต่คน

หลงแล้วรู้ว่าตนหลงยงัค่อยยงัชั่ว เอ! เขากล่าวอย่างนี้ สจัธรรมทรงสอนว่า

อย่างไรนะ?

 สมาชกิ B หลงรู้ หลงเหน็ หลงได้ยนิ เพราะ ตวัรู้ เจ้าค่ะสกัแต่ว่า

หลงกป็ล่อยไปเจ้าค่ะ

     ตดัตวัรู้ออก กไ็ม่หลงแล้วเจ้าค่ะทกุข์ คอื การก�าหนดรู้ เจ้าค่ะ

     ทรงสอนให้ “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะฯ ใช่ไหม นี้เอาไปใช้ครอบ

จกัรวาลเลยขอบเขตคดินกึเลยเชยีว

 สมาชกิ B ทกุข์ไม่ดบัจรงิๆ จากการก�าหนดรู้เจ้าค่ะ สาธ ุ อโหสิ

เจ้าค่ะ

     หลงกช็่าง หลงกป็ล่อย ถ้ารู้ว่าหลง กห็ลงซ้อนหลง  นี่เนื้อหาพระ

สจัธรรม

 สมาชกิ B หลงบ้าง ไม่หลงบ้าง ซ้อนบ้าง ไม่ซ้อนบ้าง กป็ล่อยไป

เจ้าค่ะ

     ที่ว่า “คนรู้หลงค่อยยงัชั่วหน่อย” หมายความว่า ตกนรกหลุมตื้น

หน่อย  ตื้นกว่าเจ้าคนหลงไม่รู้ว่าหลงนี่ลกึไร้ขอบเขตอกีเหมอืนกนั

 สมาชกิ B ลกูยงัเป็นคนปกตธิรรมดาอยู่ วิบากมาต่างกนั ปล่อย

ไปแล้วแต่เหตแุละปัจจยัของแต่ละคนเจ้าค่ะ ตาบอดเดนิเข้าถ�า้ ส่องไฟให้

แค่ไหนกไ็ม่เหน็  ต้องปล่อยไปตามยถาเจ้าค่ะ สาธ ุ อโหส ิเจ้าค่ะ
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     นี่กซ็้อนรู้เข้าไปอกีแล้ว เป็นอะไรกป็ล่อย ไม่ปล่อยกห็นกันะ  สกั

แต่ว่า นี่มคีวามหมาย อกีค�า “ท่ามกลาง” แปลว่า ไม่ตรงอะไร ไม่เลอืกเอา

ข้างไหน สกัแต่ว่าไป อย่าตดัสนิ อย่าพพิากษา ไม่เป็นผู้พพิากษาซะเอง 

ปล่อยให้ของมนัเองๆๆๆๆๆ

 สมาชกิ B งั้นไม่หนกั  ปล่อยเลย สาธเุจ้าค่ะ “ปล่อยเลย”

 นพิพาน พ้นธรรมดา พ้นวเิศษ พ้นสูงพ้นต�่า พ้นด ีพ้นชั่วออกไป

แล้ว(อย่าให้ค่าราคาราคะ คต-ิอคต ิชอบ-ชงั สรรพสิ่งใดๆ แม้ตวัเองกไ็ม่

 สมาชกิ B “ปล่อย” สาธเุจ้าค่ะ ไร้ๆๆๆจ้าๆๆ สกัแต่ว่า ปล่อยไป 

สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ กราบขอบพระคณุที่เมตตาขดัเกลา เจ้าค่ะ

     อยู่กบัจ้าๆนี่ พ้นออกไปจากความเหน็ความหมายใจคดินกึ ถ้าไม่

จ้า กจ็ะตดิๆ-หลุดๆ ไม่ตดิ-ไม่หลุด ไม่แบก-ไม่วาง มนัวางของมนัเอง   

นพิพานว่างๆ ของมนัเอง        

     อโหสิๆ ๆๆทุกอย่างอโหส ิมสี่วนแห่งบุญนี้จงทั่วๆกนั สาธุโสวนะ

     สมาชกิใหม่ say Hello เข้าไปหน่อย เก่ามาจากส�านกัไหน สมควร

แก่ธรรมอย่างไร แชร์เพื่อนๆ หน่อย ขอเชญิ

     ใครอยากไปเที่ยวป่า ธุดงควตัรขดัเกลา  ๓ วนั ๗ วนั ไหม  จะ

เป็นไกด์พาไป

 สมาชกิ B ลกูขอ say bye bye  เจ้าค่ะ  เขด็แล้วเจ้าค่ะ

     จะพบกบัสิ่งที่ท่านไม่เคยพบเหน็มาก่อนในชวีติ พบกบัอรยิเจ้าอรยิ

สงฆ์มากมาย อาจอึ้ง

 สมาชกิ B ปล่อยไปตามเหตแุละปัจจยัเลยเจ้าค่ะ มเีหตแุละปัจจยั

ให้ได้พบได้เจอ กพ็บกเ็จอ ไม่มเีหตไุม่มปีัจจยั ไม่ดิ้นรนแสวงหาเจ้าค่ะ 

สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     ถ้าวาระโอกาสเปิด มเีหตุปัจจยั กห็้ามไม่ได้ วบิากห้ามไม่ให้เกดิ 

ห้ามไม่ได้ ไม่มอีุบตัเิหตุ ไม่มเีหตุบงัเอญิในพระศาสนา
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 สมาชกิ B ห้ามไม่ได้ กป็ล่อยไปเจ้าค่ะ

     ค�าว่า ไม่คอยปล่อย บอกไปแล้ว ทนีี้ถามว่า “ไม่คอยอยู่ คอื

อย่างไร?”

 สมาชกิ B ไม่จ่อไม่จ้อง อะไรจะเกดิกเ็กดิ เกดิแล้วปล่อยเจ้าค่ะ 

ไม่ไปบงัคบัไม่ให้มนัเกดิ ไม่ไปบงัคบัให้มนัปล่อยเจ้าค่ะ

     ค�าว่า “คอย” นี่ มคีวามส�าคญัอย่างไรนะ?

 สมาชกิ B ไม่มคี่ะ ไม่มคี่า ไม่มคีวามส�าคญั ไม่มตีวัตนเจ้าค่ะ 

สาธ ุอโหส ิไร้ๆๆๆๆ เจ้าค่ะ

      “จ้าๆๆ ไร้ๆๆ สกัแต่ว่า” คาถาครอบจกัรวาล ศกัดิ์สทิธิ์จรงิ ใช้งาน

ได้จรงิ ได้ผลจรงิเจ้าค่ะ 

     คอย หรอื รอคอย เป็นความหวงัแล้วใช่ไหม?  คอย -รอคอย-

ความหวงั เป็นของคู่ทวภิาวะ ไม่ว่างเสยีแล้ว  ความหวงัมสีองคอื สมหวงั 

กบั ผดิหวงั ไม่หวงักไ็ม่มทีั้งสองนั้น กเ็ป็นหนึ่งเดยีว คอื ว่าง

     ไม่หวงั-ไม่รอคอย กช็่างๆ ไป ไม่สนใจ ไม่เอามาใส่ใจ(ให้รก) พอใจ

ตามม-ียนิดตีามได้ ไม่ตณัหาแล้วนะ มนัน้อมไปที่ง่ายๆ คลายๆ ออกไป

แล้ว น้อมว่างๆ ไปแล้ว  จงึอย่ารอคอย อย่าหวงั อย่ายดึ อนจิจงัมนัสลาย

คลายตวัของมนัให้ดูอยู่ตลอดเป็นอกาล หวงัอะไรไม่ได้ยดึไม่ได้ จงึให้ 

“ปล่อย” ช่างๆไป เป็นอกาล

     นกัฟุตบอล ชอบออฟไซด์ล�้าหน้าอยู่เรื่อย ถูกเป่าฟาวล์อยู่เรื่อย  

ไปเกดิใหม่อยู่เรื่อย เพราะไม่เข้าใจ “อนจิจงั” ความผนัแปร

 สมาชกิ B งานนี้ นกัมวย รอดเจ้าค่ะ๕๕๕  สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     ท่านมเีวลาว่าง(นพิพาน)  ให้หาหนงัสอือ่านในเล่ม ๒๐ เรื่อง

ธรรมชาตจิติเดมิแท้ กบั สมาธไิม่ยากไม่ง่าย (เพื่อรู้จกัสมาธธิรรมชาตขิอง

จติเดมิ) สั้นแต่ครอบคลุม ใช้สมาธวิมิุตไิปสู่วมิุต ิที่ท�าแบบไม่ต้องท�า  
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     อนตัตาจติเดมิเขาผ่องอยู่แล้วมาแต่เดมิ ที่มนัสกปรกเพราะตวั

เจ้าของเอาจติไปใช้จนมอมไม่ผ่องอย่างเดมิ จนสมาธธิรรมชาตหิายไป ดุจ

เมฆบงัจนัทร์  

 จงึต้องคลายจติเศร้าหมองด้วยจ้าๆที่สอนมานี่แหละ ถ้าได้ท�าความ

เข้าใจตรงนี้จะเรว็ อ้อ อย่าลมื ก่อนนอนคนืนี้ คณุเทน�้าอทุศิบุญแล้วหรอืยงั?

     ตดัซะตวัรู้ ไม่ตดิในรู้ ไม่หลงรู้ รู้กช็่าง ไม่รู้กช็่าง รู้-ไม่รู้ กช็่าง      

รู้-ไม่รู้กป็ล่อย รู้กส็กัแต่ว่ารู้  ไม่รู้กส็กัแต่ว่า เผลอกส็กัแต่ว่า ฯลฯ

     เหล่านี้ ฯ เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธะที่ทรง  “ตรสัรู้”

     “เหน็คนให้เลยๆคน ฯ เหน็คน ภูเขาต้นไม้ ให้เลยๆๆ คน ภูเขา

ต้นไม้ ออกไป ฯ”

     เหน็ ได้ยนิ ฯ รบัรู้-รบัทราบ อะไรๆ ให้เผนิๆ ออกไป ผสัสะ-

เจตนา-มนสกิาร กส็กัแต่ว่าไป        

     สญัญา-เวทนา กด็บัลงไปเอกคัคตารมณ์ แช่ทรง มนักไ็ม่อะไรกบั

อะไร

     ชวีติกไ็ม่อะไรกบัอะไรทั้งวนั กอ็สิระ หลุดพ้นออกไป อสิระเหนอื

สรรพสิ่งทั้งปวง

     จ้าๆ วะๆ ตื่นๆ ตื่นนอกตื่นใน ตื่นตดัตวัรู้ ตื่นปล่อย ตื่นวาง ฯ ตื่น

โพล่งๆออกไป วะๆ ออกไป วะแล้ววะอกี อกีๆๆๆๆ ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่

กลางหาว ฉะนั้นฯ

๒๐๑๕.๐๙.๒๑ วนัจนัทร์

     จะนอนจะนั่ง กใ็ห้ระวงั ท้องฟ้าฝ้าเพดาน จะหล่นใส่หวั ฯ

     ดุจพระจนัทร์วนัเพญ็ ลอยเด่นอยู่บนนภา ทรงกลดส่องแสงจ้า อยู่

กลางเวหา ฯ
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     ขณะนี้ คุณอโหส-ิอุทศิบุญใช้หนี้กรรมแล้วหรอืยงั?

 จ้าๆวะๆ ตื่นทิ้งตื่นปล่อย ของมนัเองๆๆ ว่างๆของมนัเอง ไม่คอย 

ปล่อย แต่มนัปล่อยของมนัเอง ของมนัเอง จ้าๆ ว่างๆ อยู่แล้ว ของมนัเองฯ

     ปภสัสรงั จติตงั ฯ ปล่อยอนตัตาจติปภสัสร ดุจจนัทร์ในวนัเพญ็

ลอยเด่น จ้าๆ เวหาหาวฯ จ้าปล่อยจ้า ปล่อยจ้าเสยีด้วยฯ

     ปล่อยให้มนัเป็น อย่างที่มนัเป็น จ้าๆ อย่างที่มนัเป็น มนัเป็นของ

มนัเองๆๆนพิพานอยู่แล้ว

     นพิพานอยู่แล้วของมนัเอง

     อะไรเอ่ย? มนัไม่เคยเกดิ และมนักไ็ม่เคยดบั ไม่มผีู้ใดให้ก�าเนดิ 

ไม่มใีครสรรสร้างมนั

     อะไรเอ่ย? มนัมอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่ไม่มใีครรู้จกัมนั จ้าอยู่

อย่างไม่มกีลางวนักลางคนืเป็นอกาลฯ

     ก่อนนอนคนืนี้ คุณเทน�้าอุทศิบุญฯ โปรดสงัสารวฏั แล้วหรอืยงั?

     อโหสกิรรมเป็นการหยุดกรรม เป็นโมฆะกรรม เป็น “วมิุตกิรรม” 

ด้วยการขอชดใช้หนี้กรรมด้วยบุญทพิย์

     บุญทพิย์ ด้วย วาสนา-อธวิาสนาบุญญาบารม ี  ด้วยขอให้มสี่วน

แห่งบุญการบวชการบรรพชาที่ได้เคยบ�าเพ็ญมาทุกภพทุกชาติพุทธันดร 

และขอให้มสี่วนในแสงสว่างแห่งพระสจัธรรมอนัพวกข้าฯได้เหน็แล้ว (จะ

มากกต็าม-จะน้อยกต็าม) และขอให้มสี่วนในการโปรดสรรพสตัว์สงัสารวฏั

ให้จบตาม-ดบัตาม-วางตาม-ว่างตาม ว่างอยู่เองแล้ว ตามองค์มหาบารมี

พุทธะ-มหาพุทธะไปตลอดกาลเทอญฯ    สาธุโสวๆๆ อโหสิๆ ๆ ทุกอย่าง

อโหส ิสาธุโสวๆๆ

     นกักวกีล่าวว่า สายตาเป็นหน้าต่างหวัใจ  องค์พุทธทรงตรสั “มโน

ปุพพงั คมา ธรรมา มโนเสรฐา มโนมยาฯ ใจประเสรฐิ ทุกอย่างส�าเรจ็   

ด้วยใจฯ”
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 ตื่นเช้าวนัใหม่ ต่างคนกเ็ปิดหน้าต่างหวัใจ ส่งความปรารถนาดตี่อ

กนั  เอาสิ่งดีๆ  ให้กนั (พยายามด้วยตณัหาค้นหาแชทการ์ตูนรูปภาพดีๆ   

ให้แก่กนั) เป็นเรื่องโลก ประโลมโลก มายาโลก รุ่งขึ้นกท็�าพฤตกิรรมอย่าง

เดมิอกี ตวัปรารถนาด ี นั่นดรีะดบัวฏัฏะ คอื วนท�าซ�้าๆ แบบเดมิ กนิ นอน 

เสพรูปเสยีง ที่ตา หูฯ เหมอืนเดมิ ไปเกดิอกีเหมอืนเดมิ นี่หรอืคอืชวีติ?

 “ชวีติ น่าจะมอีะไรที่มากไปกว่านี้ !” 

     มากไปกว่าที่จะต้องมาวนอยู่อย่างนี้  ควรที่จะเบื่อหน่ายคลายออก

ได้หรอืยงั?

     ขณะนี้ ท่าน ตื่นๆ ตื่นโพล่ง ตื่นนอก ตื่นใน ตื่นคลาย ตื่นปล่อย

วาง แล้วหรอืยงั?

     อุทศิบุญอโหสแิล้วหรอืยงั?

     คนหลง ทรงตรสัว่า ดุจ “เลยีน�้าผึ้งบนปลายคมดาบฯ”  ดุจแมลง

เม่าบนิเข้ากองไฟฯ- ดุจกระโจนลงเหวเพื่อกอดเทพธดิามารฯ

     ท่านก�าลงัอยู่ในเหตุการณ์นี้ อย่างไม่รู้สกึตวั!

     ท่านหลงเข้าไปรู้ รูป  รส กลิ่น เสยีง เคยีงสมัผสัรดักอด เพลดิเพลนิ

ไปกบัอารมณ์สุนทรยี์กามคุณตลอดเวลานาท ี เป็นเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ลมืตา

ดูโลก

     ทรงตรสั เพราะเหตุที่ม ีตา หูฯลฯ จงึชื่อว่าโลก

     คอืโลกทวารหก หรอื จอมปลวกหกรู ที่เหี้ยมนัผลุบเข้า-ผลุบออก

ทั้งวนั เพลนิไปหลงไปทั้งวนั

     ท่านจะท�าอย่างไร “มโนเสรฐา มโนมยัยา” ของท่าน กบัใจของท่าน

อย่างไรจงึจะไม่ทุกข์ 

     มใีครบ้างไหม? ขอเชญิแชร์พระสจัธรรมกนัหน่อย ว่าทรงตรสัสอน

ให้ดูแลใจอย่างไรไม่ทุกข์? ขอเชญิจ้าๆ จ้า
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 สมาชกิ B สกัแต่ว่าด ูรู้ เหน็ ฯลฯแล้วเลยผ่าน เหน็คน คนต้นไม้

ฯลฯกเ็ลยผ่าน สกัแต่ว่าต่อทกุสรรพสิ่ง ทกุสรรพชวีติ  “ฉนัไม่เคยมใีจ 

(ให้เธอ) เลยสกันดิ”

 อย่าไปดูไปรู้มนันะ เป็นกรรมนะ แต่ถ้าหากรู้อะไร เหน็อะไร รบัรู้

รบัทราบ กป็ล่อยนะ แต่กไ็ม่ใช่คอยปล่อย ไม่ต้อง ของมนัเอง ไม่ต้องคอย

ปล่อย แต่มนัปล่อย มนัวางตวัของมนัเอง มนัอนจิจงั (ผนัแปร-ชั่วคราว)

มนัของมนัเอง ว่างๆ ของมนัเอง

     ทรงสอนสตัว์สงัสารวฏั อยู่นานถงึ ๔๕ ปี เพื่อประโยชน์สุขแก่ชน 

ท. เป็นอนัมาก มพีระธรรมค�าสอนถงึแปดหมื่นสี่พนัพระธรรมขนัธ์

     สรุปรวมลงอยู่ที่ “พึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” นี้     

พระวาจาสุดท้ายก่อนปรนิพิพาน

     ความไม่ประมาท คอือะไร? ไม่เอาปรยิตัวิชิาการวชิาเกนิมาบอกนะ 

แต่จะสรุปสั้นๆ แปดหมื่นสี่พนัค�าสอนคอื ไม่ประมาทที่จะต้องไปเกดิอกี

 สมาชกิ B นโิรธ คอื ความไม่ประมาท เจ้าค่ะ

     จ้าๆๆไร้ๆๆสกัแต่ว่า คอื ความไม่ประมาทเจ้าค่ะแต่ไม่จ่อไม่จ้อง 

ไม่รอไม่คอย

     พระอาจารย์: เนื้อหาพระสจัธรรม รวมลงที่ “เหน็แจ้งอนจิจงั” 

ผนัแปรเปลี่ยนแปลง สลายคลายตวัอยู่เป็นอกาล “มนัยดึเอาไว้ไม่ได้”     

ถ้าเข้าไปยดึ ตวัยดึ ตวัตั้งเอามา นี่คอืสมุทยั ตวัเหตุให้เกดิทุกข์ ทรงเหน็

ตรงนี้ ท่านจ้าเลย อ๋อ ดบัเหตุ ทุกข์ดบัทนัท!ี

 สมาชกิ B ไร้ตวัตน กระทบตา ห ูใจฯลฯ แล้วปล่อยไปเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ท่านบอก โอ้โห! หลงไปตั้งนาน บดันี้เราไม่หลงแล้ว 

โครงเรอืนยอดเรอืน(ตวัรู้)เราหกัเสยีแล้ว ความเกดิใหม่ไม่มแีก่เราอกีแล้ว

 สมาชกิ B นโิรธ ดบั สมทุยั ทกุข์หาย ปฏบิตัมิรรคต่อ เข้าใจแล้ว

เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ
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     พระอสัสชเิถระ โปรดสอน อุปปตสิสะปรพิพาชก นกับวชนอก 

ศาสนาเพยีงสั้นๆ “ทรงตรสัเหตุและความดบัเหตุ ทรงสอนเช่นนี้เป็น     

ส่วนมากฯ”

     อุปปตสิสะฟังเท่านี้ คลายออกเลย จ้าเลย นี่ฟังสั้นๆ  บรรลุธรรม

เลย พระอสัสชไิม่ได้สอนเลยว่า เธอต้องไปท�าสมาธใิห้เกดิปัญญาก่อนนะ 

ฯลฯ ไม่ได้สอนอย่างนั้น

 สมาชกิ B นโิรธ เป็น ประธาน ดบั สมทุยั เจ้าค่ะ

     จ้าๆๆ ไร้ๆๆ แต่ว่า ดบัเหตุสาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: จงึถามว่า อะไรที่ทรงตรสัเหตุ และอะไรที่ทรงสอนว่า

ดบัเหตุ? 

 สมาชกิ B สมทุยั เป็น เหต ุ(รู้ เหน็ ฯลฯ)

     นโิรธ เป็น เครื่องดบัเหน็(สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ แล้วเลยผ่าน) 

     ตวัรู้ เป็น เหตุ สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ เป็น เครื่องดบัเหตุ เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ปฐมเทศนา เทศน์สอนกณัฑ์แรกเป็นปฐมเทศนา  

ในธรรมจักกัปปะวัตนสูตร  “สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น      

ทั้งมวลล้วนดบัไปเป็นธรรมดาฯ”

     พระสูตรนี้เทศน์สอนเบญจวคัคยี์ทั้งห้า มพีระโกณฑญัญะเป็นองค์

แรก และพระอสัสช ิ องค์สุดท้าย  พระอสัสชบิรรลุแล้วน�าไปโปรดอุปปติ

สสะ ดงัที่ยกมาข้างบนนั้น สองบทนี้ตรงกนั บรรลุล่วงธรรมต่อหน้าพระ

พกัตร์ ทรงสอนเช่นนี้เป็นส่วนมากฯ

 สมาชกิ B  “ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นั้นเหน็เราตถาคต”   “สกัการะเรา

ด้วยธรรม” ทรงตรสัไว้เจ้าค่ะ 

     พระอาจารย์: ทนีี้ มาถงึเรื่อง เหตุ กบั ความดบัเหตุ จะดบัอย่างไร?

     ท่านอุปปตสิสะ ฟังพระอสัสชเิถระสอนบรรลุธรรม (คลายระดบั
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หนึ่ง) รบีไปบอกสหายรกั โกลติะ บอกอย่างที่พระอสัสชสิอนนั้นแหละ     

โกลิตะ ได้ฟังก็คลายอีก(ไม่ต้องไปเข้าวัดส�านักที่ไหน) บรรลุธรรมตาม

เพื่อนคนบอกเล่าอีกคน เอ ไม่รู้ สมัยนั้นเขาใช้เทคนิคการพูดการสอน

อย่างไร จงึบรรลุง่าย คลายง่าย ไม่ต้องถงึมอืหนึ่งพระบรมศาสดาเลย

 แต่ต่อมา ท่านทั้งสองก็ได้ไปบวชกับพุทธะ ได้รับแต่งตั้งเป็น      

อคัรสาวก ชื่อ สารบีุตร กบั โมคคลัลานะ

   ที่นี้ มาถงึเรื่องของเราละทนีี้ จะดบัอย่างไรเหตุน่ะ  เหตุมนัมหีน้า

ตาเนื้อตวัอย่างไร มคี�ากล่าวว่า จะรบชนะทั้งร้อยครั้ง ต้องรู้เขารู้เราใช่ไหม?

 สมาชกิ B เหต ุ ตวัรู้รู้ เหน็ ฯลฯ เป็นเหต ุ เจ้าค่ะดบัเหต ุ ด้วย  

“สกัแต่ว่ารู้ เหน็ แล้ว ปล่อยวาง” 

     ไม่รบ ไม่แพ้ไม่ชนะ ไม่รู้เขาไม่รู้เรา ไม่มตีวัตนเจ้าค่ะ

     สาธุโสวนะ ถูกแล้ว  ความจรงิ รู้มากยากนานนะ คนรู้มากเรยีน

มาก มกีรรมมาก มตีวัมตีนมาก ตั้งเอากม็าก รู้น้อยกพ็ลอยร�าคาญอกี 

เอาแต่พอดีๆ  พอรู้ๆพอด ีคอืรู้เพยีงว่ารู้ แล้วปล่อยรู้ทิ้งรู้เสยีด้วย บอกเท่า

นี้คงยงัไม่เข้าใจ

     คอื ทรงตรสัว่า ตาหูฯลฯ ทวารหก หรอืจอมปลวกหกรู คอื โลก  

ความทุกข์เกดิเพราะมโีลก แต่มทีี่สุดแห่งโลก คอืที่พ้นออกไปจากทุกข์

     ที่สุดแห่งโลก ตา หูฯ คอื “สกัแต่ว่า พระพาหยิะฯ” นั่นเอง ท่าน 

พาหยิะฯ กฟ็ังแล้วเข้าใจง่าย ว่า “เธอเหน็ ได้ยนิ ฯลฯ  รบัรู้รบัทราบ กใ็ห้

สกัแต่ว่ารู้” ท่านกค็ลายสุดลิ่มทิ่มประตูไม่มเีหลอืค้างก๊อกเลย เกลี้ยงเกลา

เลย วโิมกข์เลย จบเลย จบภพจบชาตกิารเกดิไปเลย

     ท่านสอนอกีว่า  “ก่อนรู้ มนักไ็ม่ได้รู้ มนัมชี่องว่างของมนัอยู่ฯ”

 รู้กส็กัแต่ว่า  ไม่รู้กส็กัแต่ว่า  ทุกข์กส็กัแต่ว่า สุขกใ็ห้สกัแต่ว่าเสยี

ด้วย!
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     มนัอนจิจงั ชั่วคราว ยดึไม่ตดิ-เกาะเอาไม่อยู่

     ลาภ ยศ สรรเสรญิ ความสุข โลกธรรมแปดเปื้อน มคีวามเสื่อมไป 

เป็นธรรมดา ดูให้เหน็แจ้ง จะไม่ทุกข์ ไม่เข้าไปยดึมนั

     กน็ั่งทิ้ง นอนทิ้ง ชั่วคราวๆๆๆๆ ชวีติกช็ั่วคราว จงึอย่าดนัเข้าใส่กบั

ชวีติ

 หยวนๆ เท่าไรกเ็ท่านั้น เท่าไรกเ็ท่ากนั ไม่สั้นไม่ยาวกว่ากนั ที่ว่าสั้น

ว่ายาวนั้นคอืเจ้าสมุทยัตณัหา ทุกข์มาทนัท ี จงึอย่าคดินกึให้ค่าราคาอย่า

ตดัสนิพพิากษา มนัราคะ มนัตณัหา ให้จ้าๆวะๆ เข้าไว้ เอ้าสาธุ โสวนะๆๆ

 “ตื่นๆ ตื่นโพล่ง โล่งจ้าๆ วะๆ ฯออก คลายออกนี่ ให้คลายอกี   

วะอกี วะแล้ววะอกี กว้างๆ”

     ถ้าไม่วะไม่จ้าไม่คลาย ยงัทรงแช่ ยงัเซื่องซมึ ให้เทน�้าอุทศิอโหส ิ

แล้วเดนิคลี่คลายบ้าง มองฟ้ากว้างๆ ไม่จดจ่อไม่เน้นจ้องคบัแคบ แต่ให้

กว้างๆ ไม่สแกน–ไม่โฟกสั ไม่บรกิรรมอะไร ปล่อยไร้ๆ ไร้ร่องรอยไป ไร้ตวั

ไร้ตน กห็มดตวัหมดตนไปแล้ว  ว่าง ๆ แล้วจากอตัตา

 ไม่จ�าเป็นต้องเกบ็เนื้อเกบ็ตวัอะไร อย่าเลอืกรบัรู้อะไร จงอยู่

ระหว่างเขี้ยวงู ดุจลิ้นของงูอยู่อย่างไม่ถูกพษิงู

     แต่ถ้าตวักระทบตวัชนมนัเยอะ อกีทั้งเรากด็ุจไม้อ่อนต้องลม

กรรโชก กห็าที่ก�าบงัหลบหลกีบ้างกไ็ด้ แต่ถ้าจ้าได้พลงัแล้ว มนักป็ล่อยได้

ไว ช่างๆ ได้ไว กท็่ามกลางสบายๆ ไป ชวิๆ ไป แต่ไม่หลงชวิๆ นะ ปล่อย

ชวิๆ เสยีด้ย

     นพิพานอยู่ที่สุดโลก ทวาร ตา หูฯ ว่างๆ เกดิจากการคลายตวั    

ของอนตัตาจติ

 แต่จติปภสัรงัจติตงั อนตัตาจติมนัไม่เคยเกดิมนัไม่เคยดบั แต่  

มันถูกโลกธรรมแปดประการ(ลาภยศสรรเสริญสุขทุกขนินทาเสื่อมยศลาภ)
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มากระทบแปดเปื้อน มาห่อหุ้มปิดบงัความผ่องใสเดมิจนมดืมดิ จงึให้คลาย

ออกกว้างๆ อย่างไร้ทศิทางที่หมาย คลายมากๆบ่อยๆอุทศิบุญเทน�้าอโหส ิ

ทุกครั้ง จติคลายหลุดออกทุกครั้ง ด้วยพลงัวะๆจ้าๆไกลๆออกไป

     นพิพาน ว่างๆ จงึเป็นผลจากการคลายตวัของอนตัตาจติ จติ

ปภสัสรเดมิถูกคลายออกจากกเิลสกลบัมาผ่องดงัเดมิ)

 สมาชกิ ว หลวงพ่อครบั   สมมตุวิ่า คนที่ท�าไม่ดมีา เช่น เป็นโจร 

ปล้น จี้ ฆ่า มาอย่างมากมาย แล้วมากลบัใจ ปฏบิตัจินถงึนพิพาน...แล้ว  

ที่เขาท�าไม่ดมีา..จะตกนรก ตอนไหนละครบั อย่าง องค์คลุมีาล ถอืว่า   

ไปนพิพานหรอืเปล่าครบั

 สมาชกิ B ทกุครั้งที่เป็นทกุข์ นั้นคือ นรก(ในใจ) วบิากดหีรอืชั่ว 

ส่งผลแน่นอน ช้าหรอืเรว็ ขึ้นอยู่กบัเหตแุละปัจจยัที่สร้างที่ท�า

     องคุลีมาลได้รับวิบาก ได้ชดใช้วิบากท่านแล้ว คือ ท่านถูกรุม

ประชาทณัฑ์จนสิ้นลมหายใจ

 “น�้าหมกึหยดลงทะเล” วบิากเบาบางจางคลายได้จากการอโหสกิรรม

     พระอาจารย์: อโหสกิรรมเป็นการหยุดกรรม เป็นโมฆกรรม เป็น 

“วมิุตกิรรม” ด้วยการขอชดใช้หนี้กรรมด้วยบุญทพิย์

     ท่านคงเคยไปทะเล เหน็ทะเล เหน็คลื่นทะเลพดักระทบฝั่งตลอด

เมื่อเชื่อวนัไม่เคยหยุดนิ่ง แล้วคลื่นลูกแล้วลูกเล่า มนัหายไปไหน?

 สมาชกิ B หายไปเองเจ้าค่ะไม่มกีรรมไม่มลีม คลื่นกไ็ม่มเีจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: สรรพสิ่งเป็นอนตัตา สลายไปเอง ไม่สามารถยดึได้ 

วบิากดหีรอืชั่ว ก ็เป็น อนตัตา เช่นกนั 

     นพิพาน เป็นอนตัตา ไร้อตัตาไปแล้ว อนตัตา สุญญตา นพิพาน 

ว่างไปไร้ไปแล้ว ยมบาลกค็งหมดภาระจะไปตามหาจ�าเลย มนัไม่มแีล้ว   

แต่ธาตุขนัธ์ยงัอยู่กร็บัวบิากไปตามธาตุขนัธ์ องคุลมีาลกถ็ูกขว้างปาเลอืด
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โทรมกาย ทรงตรสัว่า เธอรบัวบิากอนัสมควรแก่กรรมแล้วแต่ชาตนิี้เท่านั้น 

การเกดิใหม่ของเธอไม่ม ี ยมบาลไม่รู้จะไปตามหาที่โลกไหนๆ กไ็ม่พบ 

เพราะท่านจบเสยีแล้วทุกโลก

 เอ้า! ตอบมาซ ิคลื่นทะเลโหมกระหน�่า(สนึาม)ึ มนัไปอยู่ไหนล่ะ?

 สมาชกิ B ไม่มทีี่อยู่เจ้าค่ะ มนัเกดิเอง มนักด็บัเอง ไม่มตีวัตน 

ไม่มทีี่อยู่เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ปฐมเทศนา  เทศน์สอนกณัฑ์แรกเป็นปฐมเทศนา 

ในธรรมจกักปัปะวตันสูตร “สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกดิขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล 

ล้วนดบัไปเป็นธรรมดาฯ”

     กส็าธุนะ โสวแล้วนะ เอาคะแนนไปครึ่งเดยีวพอสอบผ่าน อาจได้

อกีสกั๑หรอื๒คะแนน ที่ยกเถรคาถาธรรมภาษติประกอบ

 สมาชกิ B เท่าไหร่เท่านั้นเจ้าค่ะ ผ่านแล้วผ่านเลยเจ้าค่ะ 

     จะขยายความต่อ สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ จงฟังให้ด ีจะ “จ้า” ไม่รู้ตวั

  “คลื่นเกดิจากทะเล มนักลนืหายไปกบัทะเล ฉนัใด กเิลสตณัหา

(ทั้งพนัห้าทั้งตณัหาอกีร้อยแปดหรอืล้านๆๆๆๆแปด) เกดิแล้วที่จติ มนัก็

กลนืหายไปสู่จติเช่นเดยีวกนั ฉนันั้น”

     งงไหม? เคยบอกไปเมื่อวนัก่อน คนที่ท�าให้นพิพานน่ะเป็นใคร?

     จะเป็นใคร ถ้าไม่ใช่คุณตณัหา นามสกุลสมุทยัอรยิสจั

     ใครกนัหรอื ที่เป็นคนตรีาคาราคะให้ค่าความหมายกบัมนัว่า เอง็

น่ะตณัหา น่าขยะแขยง ใครเป็นคนตดัสนิ ใครแบ่งแยกมนั ใครที่วพิากษ์

วจิยัวจิารณ์มนั ปฏฆิะปรามาสมนั สารพดัสารเพ ใครล่ะใคร?

 สมาชกิ B “เกดิเอง ดบัเองเป็นธรรมดา” สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ 

แล้วปล่อยวางเจ้าค่ะ

     สรรพสิ่ง สรรพชวีติ ล้วนแต่เป็น อนตัตา ไม่มใีคร ไม่มรีาคา 

ไม่มตีวัตน เจ้าค่ะ
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     สรรพสิ่งไม่แตกต่าง ไม่ด-ีไม่ชั่ว  ใครเป็นคนให้ความหมายว่านี้

แตกต่างจากนี้ นี้ด�า-นี้ขาว ใครละใคร  เปิดโฉมหน้ามนัมาดู

 สมาชกิ B  “ความหลง” เจ้าค่ะ

     เหน็ ได้ยนิ ฯ ไม่แตกต่าง ที่แตกต่างเพราะใคร?

 สมาชกิ B  เพราะไม่สกัแต่ว่าเจ้าค่ะ หลงรู้ หลงเหน็ หลงได้ยนิ 

ฯลฯ ยดึไว้ ไม่ปล่อยวาง เจ้าค่ะ

     ไม่มใีคร ไม่มตีวัตนเจ้าค่ะ “ความยดึ” ท�าให้แตกต่างเจ้าค่ะ

     ผนืแผ่นดนิ จะเอาขยะของเน่าเหมน็ไปใส่ เอาของหอมไปรด มนั

ไม่เคยว่าอะไร ผนืน�้า จะเอาอะไรของหอมของเหมน็ไปทิ้งแม่น�้าไม่เคยบ่น 

ไฟมนัเผาไหม้ไม่เคยเลอืกว่าจะเผาเอาแต่ของหอมกห็าไม่ ลมมนักพ็ดัไม่

เคยเลอืกพดั แล้วใครหนอที่เลอืกข้าง?

 สมาชกิ B “ตณัหา อปุทาน” เจ้าค่ะ ไม่มขี้างไหน ไม่มใีครเลอืก

ข้าง ไม่มตีวัตน ความจรงิ คอื อนตัตา เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ถ้าหากสมมุตวิ่า “ตณัหา” เป็นทรพัย์สมบตัมิคี่าหาได้

ยาก จะรกัมนัไหม? แต่ตณัหาทรงตรสัว่ามนัทุกข์ แล้วจะอยู่กบัทุกข์อย่าง

ไม่ทุกข์ได้ไหม เอาทุกข์มาอยู่เป็นเพื่อนรกักนับ้างจะได้ไหม?

     ทรงตรสั “พงึเหน็สุข โดยความเป็นทุกข์” ทนีี้แปลกลบั “พงึเหน็

ทุกข์โดยความเป็นสุขบ้างได้ไหม?

     สุข ทุกข์ ไม่แตกต่าง ที่แตกต่างเพราะใคร? กระชากหน้ากาก    

มนัออกมาดู มนัพาเกดิตายๆมาเป็นอเนกชาตมิใิช่หนึ่ง ควรจะจบมนัได้

หรอืยงั?

 สมาชกิ B  รกักเ็ป็นทกุข์ ตณัหากเ็ป็นทกุข์ มทีรพัย์สมบตัมิคี่า   

กเ็ป็นทกุข์ สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ สกัแต่ว่าม ีว่าเป็นไปเจ้าค่ะ
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 ปฐมเทศนา เทศน์สอนกณัฑ์แรกเป็นปฐมเทศนาในธรรมจกักปัปะ 

วตันสูตร “สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกดิขึ้น เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดบัไปเป็น

ธรรมดาฯ”

     ก ็“ความหลง” อกีนั้นแหละเจ้าค่ะ หลง ยดึ อตัตา ตวัตน ของเขา 

ของเรา สิ่งชอบ สิ่งชงัฯลฯ  ความจรงิ คอื อนตัตา เจ้าค่ะสรรพสิ่ง สรรพ

ชวีติ เป็น อนตัตา ไร้ทกุข์ ไร้สขุ ท่ามกลาง ว่างๆ เจ้าค่ะ  จะทกุข์ จะสขุ 

กค็อื สมมต ิแปลกลบักนัยงัไง กเ็ป็นของมนัอย่างนั้น

     ความจรงิ คอื ไร้ทุกข์ ไร้สุข เป็นอนตัตา สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ถามว่าใครเอ่ย? เป็นคนตรีาคา ตคี่าตคีวามเหน็

ตคีวามหมายว่า อนันี้ด ีอนันี้ชั่ว อนันี้สดี�า อนันี้สขีาว มนัเป็นใครกนัเอ่ย

 สมาชกิ B ไม่มใีครเจ้าค่ะ เป็น สมมต ิเจ้าค่ะไม่มใีคร ไม่มตีวัตน 

เจ้าค่ะ

     ถ้าหากไม่มใีคร มนักจ็ะไม่มดี�า-ไม่มขีาว แต่ทุกวนันี้ มนัยงัมบีอก

ว่า อนันี้ตณัหา อนันี้ไม่ตณัหา อนันี้ลูกคลื่น อนันี้ทะเล ถามว่าใคร ไอ้คน

บอกอย่างนี้นะ ใครกนัเอ่ย? ระวงัมนัจะแว้งฉกเอาไม่รู้ตวั  แล้วใครกนันะ

มนัเป็นคนสมมุตนิะ?  เออ

 สมาชกิ B มนัวิ่งหนไีปแล้วเจ้าค่ะ

 เออๆๆๆๆ นั่นแหละ จ้าหรอืยงั มนัแว้งกดัทุกวนั นอนอยู่ กนิอยู่

กบัมนั ไปไหนกเ็อามนัไปด้วย 

 สมาชกิ B ตวัตนเจ้าค่ะ จ้าแล้วเจ้าค่ะ “ตวัตนเป็นสมมต”ิ เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ถ้ามนัหนจีรงิ ต่อไปนี้กอ็ย่าไปเรยีกมนัว่าไอ้ตณัหา

อกีนะ  ให้เรยีกเขาว่า คณุตณัหาเจ้าขา นะ! สาธุให้เขาด้วย อยู่เป็นเพื่อน

กนัไป อย่างไม่ทุกข์

     ด–ีชั่วไม่แตกต่าง อย่าพพิากษาอย่าตดัสนิใคร  ท่ามกลาง ไม่เลอืก
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ข้างไหน ไม่ตรงอะไร ไม่ซะเอง เพราะมเีจ้าคณุท่านตณัหานี่แหละจงึ

นพิพาน ขอบคุณเขานะ อโหสิๆ ๆๆสาธุอโหสิ

 เหน็ทุกข์จงึเหน็ธรรม ขอบคุณ ท่านเจ้าคุณชื่อทุกข์เสยีด้วยนะ

   มสีมาชกิถามมา  ตื่นๆจ้าๆนี่ ใช้ไปจนลมหายใจสุดท้าย ถ้าจ้าๆ 

ตอนดบัจติปิดอบายภูมสินทิ ต่อไปมนัจะจ้าของมนัเอง คอืนพิพาน ส่วน 

“โสว” นั้น วสิยัโพธสิตัว์ท่านใช้ให้พรตอนโปรดสตัว์ เป็นบารมใีห้ส�าเรจ็

คลายเรว็ขึ้น เป็นพุทธานุภาพท่านประทาน ต้องมพีลงัพอ(ว่าง–จ้าพอที่จะ

ใช้) จะรู้ตวัเองว่าควรใช้ได้หรอืยงั หรอืให้ครูบาอาจารย์บอกจงึใช้ ถ้ายงั

ไม่มพีลงัพอ จะดูดกลบัคนื

    เมื่อวนัก่อน บอกไปแล้วว่า เจ้าตณัหานี้ เขาม ี ๑๒ หน้าใช่ไหม 

กลบัไปอ่านดีๆ  ตณัหา กค็อื อตัตา อวชิชา อุปาทานวญิญาณเจตนากรรม

ผสัสเวทนาภพชาตชิรา ครบปฏจิจฯ๑๒

     เมื่อสกัครู่นี้ที่ถามเรื่ององคุลมิาลเข้ามา ได้ตอบไปแล้วตามที่สงสยั 

แต่เรื่ององคุลมิาลนี้มพีสิดารละเอยีดออกไปอกี จะเอามาบอก เอามาเล่า

ล้างโมหะผู้สาวกแห่งพระพุทธะ  ก่อนบวชได้ฟังเทศน์สอนนดิหน่อยว่า เรา

หยุดแล้ว ท่านยงัไม่หยุดท�าบาปชั่ว ท่านกค็ลายระดบัต้น บรรลุธรรมขั้นต้น 

พอบวชไม่นาน ท่านกบ็รรลุอรหตั  นบัเนื่องเป็น ๑ ใน ๘๐  อสตีมิหาสาวก

ผู้ใหญ่ ครั้นออกบณิฑบาต ชาวบ้านโกรธแค้นที่เคยฆ่าตดัองคุลนีิ้วมอืญาติ

ของตนมาร้อยพวงมาลยั จงึเอาท่อนไม้บ้างดนิหนิบ้างต่างขว้างปาจนเลอืด

โทรมทุกข์เวทนาทรมาน มหีญงิท้องแก่คนหนึ่งกลวัลนลาน วิ่งหนที้องไป

ตดิคารั้วหนตี่อไปอกีไม่ได้  ท่านจงึเข้าไปพูดกบัเธอว่า 

 “ดูก่อนน้องหญงิ ตั้งแต่เราเกดิแล้วโดยอรยิชาต(ิตั้งแต่เราบวชแล้ว

บรรลุธรรมแล้ว) ยงัไม่เคยแกล้งปลงชวีติสตัว์เลย ด้วยสจัจะวาจานี้ ขอ 

ความสวสัด ี จงมแีก่หล่อน และครรภ์ของหล่อนเถดิฯ เอเตนะ สจัเจนะ

โสตถเิต โหตุ โสตถ ิคพัภสัสะฯ”
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 กาลผ่านมาๆ  ไม่รู้เริ่มตั้งแต่ยุคใด จนถงึปัจจุบนันี้  คนจะคลอด

จะไปหาขอน�้ามนต์คลอดลูกออกง่าย พระท่านกจ็ะว่าคาถานี้  ชื่อองัคุลมิาล

ปรติ หรอืพระเรยีกว่า “ยโตหงัฯ ลงท้ายด้วย โหตุ โสตถ ิ คพัภสัสะฯ       

ขอความสวสัด ี จงมแีก่ครรภ์ของหล่อนเถดิฯ” ไม่รู้คลอดง่ายจรงิหรอืไม่ 

แต่อย่างน้อย คงได้ก�าลงัใจละกระมงั!

     “บ่ายนี้ คุณเทน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?”

     อุทศิบุญทพิย์แก่สรรพสตัว์สงัสารวฏัด้วยใจ เป็นการเสยีสละอนั

ยิ่งใหญ่ มอีานสิงส์มากเกดิขึ้น ย้อนกลบัคนืผู้อุทศิให้กลบัมาเป็นทวคีูณ 

บุญที่เกดิใหม่เป็นบุญละเอยีด ผลท�าให้จติคลายตวัอสิระเบาขึ้นง่ายขึ้น 

หลุดพ้นได้ง่าย ปล่อยง่ายวางง่าย ให้เทแบบไม่อะไรกบัอะไรด้วยนะ ไม่

ต้องดูน�้า ไม่ส�ารวม (ส�ารวมเป็นกรรม) ไม่ตั้งใจจดจ่อ แต่ให้จ้าๆวะๆออก

ไป ยิ่งไกลยิ่งคลาย สาธุ โสวนะ

 สมาชกิ B สาธ ุกระท�าเรยีบร้อยแล้วเจ้าค่ะ

     สาธุ อโหส ิอโหส ิอโหส ิกราบขอบพระคุณที่เมตตาชี้แนะ ขอน้อม

ถวายบุญนี้ที่ได้สร้างท�าให้แด่คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และท่านพระ

อาจารย์สุวฒัน์ ขอท่านทั้งหลายจงมสี่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯด้วยเทอญ สาธุ 

สาธุ สาธุ

 สมาชกิ B  ตณัหา คอื ความหลง  สองคอื ตวัจรงิจงั(ดนัเข้าใส่) 

สาม ตวัรู้ (บวกกบัหลงเป็นหลงรู้ทกุเรื่อง แสนรู้ไปทั่ว) สี่ คอืโลภะ ราคะ 

ราคา รกัใคร่ ห้า คดินกึฟุ้งซ่านไป หก  ตวัชน เจด็ ชอบชงั แปด อยาก

ได้ในอารมณ์บ้างผลกัไสบ้าง เก้า ตวัยดึตดิเหนยีวแน่น (sticker) สบิ หา

ที่ไปเกดิใหม่ สบิเอด็ไปเกดิอกี สบิสอง ตณัหามคีวามตายเป็นเบื้องหน้า

หอบเอาความหลงไปด้วยพร้อมกบัการเกดิใหม่ วนเวยีนว่ายในวฏัฏุะ 

พรหมโลก เทวโลก มนษุยโลก และยมโลก ไม่พ้นไปจากโลก ตณัหามี
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กองทพัสมนุอกีมาก สรปุก ็กเิสสพนัห้า ตณัหาร้อยแปด (สรปุ คอืเจตสกิ

ในจติ ห้าสบิสอง คอืตณัหาพาเกดิ)พาไปเกดิในร่างประณตีะละเอยีดบ้าง 

หนิะหยาบบ้าง ตามวบิากที่ท�า สาธโุส ตณัหา ๑๒ หน้า

 ช่วยกนัเปิดประเดน็ธรรมกนัหน่อย จะให้วสิชัชนาเรื่องใด หรอืว่า

ลุล่วงกนัหมดแล้ว ลุล่วงไปที่ไหนกนับ้าง

 สมาชกิ B จ้าๆตอนตายปิดประตนูรกได้  แล้ว โสวๆนี้ ตอนตาย

นี้ คอื ยงัไงเจ้าค่ะ

     โสวๆ อโหสิๆ ๆ นี้ตอนตายเป็นยงัไงเจ้าคะ

     นี่หมายเอาว่า อย่างน้อยๆนะ ถ้ามจี้าๆ มั่นคง กว็่างๆแล้ว ต้อง   

ไร้จรงิๆนะ หลุดๆ-ตดิๆ อย่างนี้ กแ็ค่ปิดนรกเท่านั้น  ส่วนแช่ทรงฌานก ็

อย่างว่า พรหมอนัต�่าแถวๆราชประสงค์มั้ง

     มันไม่กังวลห่วงหาอาลัยในลูกผัวเมียสมบัติพัสถาน ถ้าโกนหัว  

เข้าป่ากช็วัร์

     อาลยัอาวรณ์นี่ นรกนะ ชั้นดกีห็มาแมวในห้องแอร์ แต่ถ้าจะอาลยั 

ทุกสิ่งก ็ว่าง

     เดี๋ยวนี้ ที่นี่เดี๋ยวนี้ๆ ๆ จ้าๆไม่หยุดหย่อน แต่ไม่จ้ากป็ล่อยๆๆ รู้

ไม่รู้ โนอนิเทอเรส–อย่าไปสนใจมนั

     เรื่องนี้อยู่ที่ขอขมากรรม-ประกาศสละ ถอนมากๆ ในบทใหญ่ใน

หนงัสอื ยิ่งขมาต่อหน้าผู้แทนองค์พุทธะที่มพีลงัสูงท่านล้างได้มาก จงึอยาก

ให้ไปพบท่านในป่าสกัครั้ง

 สมาชกิ M ขอเปิดประเดน็นะครบั ด้วยความเคารพครบัว่า 

เจตสกิทั้ง ๕๒ ดวง ไม่น่าจะใช่ตณัหาทั้งหมดนะครบั

 ตณัหามกีองทพัสมุนอกีมาก สรุปก ็ กเิสสพนัห้า ตณัหาร้อยแปด 

(สรุป คอืเจตสกิในจติ ห้าสบิสอง คอืตณัหาพาเกดิใน ๓๑ภูม)ิ พาไปเกดิใน

ร่างประณตีะบ้าง หนิะหยาบบ้าง ตามวบิากที่ท�า สาธุโส”
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 ตวัอาจารย์เอง อยู่ถงึแปดเดอืนเตม็จงึแน่ใจ

 สมาชกิ M ตณัหาร้อยแปดนั้นมอีงค์ธรรมคอืโลภเจตสกิตวัเดยีว

ครบั

     วเิทโศบายการทูต เอาศตัรูมาเป็นมติร ด้วยการขอขมา–อุทศิบุญ

ชดเชยชดใช้หนี้ไป ไม่ต้องท�าศกึให้เหนื่อยยาก อย่างที่บอกวนันี้ ตณัหามี

คุณ พาให้เหน็แจ้งนพิพาน เอามาเป็นมติร อยู่กบัทุกข์อย่างไม่ทุกข์ ทุกข์

ดบัแล้ว เทน�้าให้เขามากๆ ให้เทวดามากๆด้วย สรรพเทวตานงั อนุโมทนัตุฯ

 สมาชกิ B เข้าป่าจงัหวดัอะไรเจ้าคะพระอรยิะท่านไร้ตวัตนแล้ว 

จะมวีาสนาได้เจอเหรอเจ้าคะ

     แต่กส็ดุแท้เหตแุละปัจจยัเจ้าค่ะมเีหตมุปีัจจยัให้ได้พบได้เจอ ก็

ยนิดไีปกราบฝากเนื้อฝากตวัเป็นลกูศษิย์เจ้าค่ะ

     ผู้มอีธวิาสนาจะได้พบ อุทศิบุญคลายมากจะได้พบท่าน

 สมาชกิ B สกัแต่ว่าบญุพาวาสนาส่งเลยเจ้าค่ะอะไรที่ท่านพระ

อาจารย์ชี้แนะ ลกูได้ท�าแล้วอยู่เนอืงๆเจ้าค่ะและจะต่อไปเรื่อยตามก�าลงั

เจ้าค่ะอทุศิบญุ ลกูหมั่นท�าอยู่เนอืงๆเจ้าค่ะ

     ที่เหลอืกส็ดุแท้แต่วาสนาเลยเจ้าค่ะ

    ค�่านี้ ท่านหยาดน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?

     เรื่องของการหยาดหรอืเทน�้านี่ ถ้ามนัเข้าที่เข้าทาง มนัจะของมนัเอง

จรงิๆ รดน�้าสายยางกใ็ช่ ล้างมอืกใ็ช่ ทุกครั้งเข้าถ่ายหนกัเบาใช่หมด น�้ามาก

น้อยไม่ส�าคญั ให้สญัญาณภูมติ�่ารบัรู้ด้วย ทกัษโินทก แปลว่าใช้น�้าหลั่งเป็น

สื่อให้ร่วมอนุโมทนา จะทั่วถงึทุกชั้นภูม ิบวกกบัตวัจ้าแรงๆ บวกด้วยใจไร้ๆ

อตัตาคดินกึเบาๆ กว้างๆ บ่อยๆ ทนัททีี่นกึได้

 ว่าโดยสรุปวนัทั้งวนั ทรงตรสักรรมสูตร ว่า เหน็ ได้ยนิ ฯ นี้เป็น

กรรมเก่า 
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 เหน็แล้ว ได้ยนิแล้ว คดินกึอย่างไร นี้เป็นกรรมใหม่เอาไปเกดิ   

มนัเป็น ๒ ตอนตดิต่อกนั ระหว่างเก่ากบัใหม่

 เหน็ ได้ยนิฯ ก ็ สกัแต่ว่าพระพาหยิะ จ้าๆ กรรมใหม่ไม่เกดิ จบ

กรรมใหม่ไป๑ ไม่เพิ่ม แต่ต้องผ่านตลอดจรงิๆ ไม่ใช่ไปกางมุ้งรอคอยล�้า

แบค ไม่ใช่นะ อย่างนี้ถูกเป่าฟาวล์กรรมใหม่เกดิแล้ว เรยีกว่า ตดิๆ-หลุดๆ 

ยงัใช้ไม่ได้ ต้องปล่อยของมนัเองๆ อย่างนี้จ้าจรงิ ระวงัคอยจะๆ นี่เรยีกว่า 

ล�้าแบคหรอืออฟไซท์ ถูกเป่านกหวดีฟาวล์

 ส่วนกรรมเก่า ที่ก�าลงัจะเกดิหรอืจะเกดิขึ้นในอนาคตนี้ กรรมเก่า

ไม่อาจรู้ได้ กห็ยาดน�้าล่วงหน้าขอขมาล่วงหน้า คอืผ่อนส่งหนี้ด้วยบุญทพิย์

เนอืงๆ

     กรรมของใครของมนั จะสงัหรณ์ใจรู้ขึ้นเองว่าตดิขดัข้องคาอะไร  

กแ็ก้ที่จุดนั้น ถ้าไม่มสีงัหรณ์ท�าปกตไิปให้ขึ้นใจไปทั้งวนั จะคลายทุกครั้ง 

จติเบกิบานทุกครั้งที่อโหสิ

     กรรมใหม่เริ่มจากกรรมเก่า แล้วเอามาคดินกึต่อ ที่จ้าๆ ออกไปนี่ 

คทัเอาท์เซฟทคีทัมนัออโตเมตกิ ฟลึ๊บทนัท ี จ้าๆ วะๆ เลยๆ เผนิๆ ไปนี่

แหละ เมื่อมโนไม่มกีรรม กายกรรม วจกีรรมกเ็กดิไม่ได้ เพราะมโนไม่สั่ง

งานเสยีแล้ว

     เรื่องพระสัทธรรม ๓  ปริยัติสัทธรรม  ปฏิบัติสัทธรรม ปฏิเวธ

สทัธรรม นี่ต้องรวมลงที่ ปลงปล่อยวางจางคลาย สกัแต่ว่าพระพาหยิะ   

ถ้าปฏบิตัสิทัธรรม ต้องแปลว่าปฏบิตั ิ ปลงปล่อยวาง ไม่ใช่ปฏบิตั ิ กรรม 

เอาไปเกดิด้วยอตัตาเจตนากรรมตณัหาอุปาทาน ไม่ใช่ปฏบิตัปิฏจิจฯ แต่ 

ให้ปฏบิตัลิะปฏจิจฯ ทั้ง ๑๒ ตวัเอาออก ไม่เอาเข้า

    ความเนิ่นนานแห่งกาลเวลา การสืบทอดย่อมผิดพลาดคลาด

เคลื่อนไปตามกาล
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 ยกตวัอย่างที่เหน็ได้ชดั วตัถุ ๑๐ ประการ สงัคายนาครั้งที่ ๒    

(ถ้าผดิอโหส)ิ  พ.ศ. ๑๐๐ ศาสนาแตกออกเป็น ๑๘ นกิาย มหายานแยกไป 

๑๗  ส่วนหนิยานหรอืเถรวาทของเรา(พม่า ไทย ลาว เขมร อนิโด ศรลีงักา) 

แยกออกมา ๑ เดยีว ยนืกระต่ายขาเดยีวถอืตามพระเถระมวีาทะสอน

อย่างไรเอาอย่างนั้น เป็นเถรวาทหรอืหนิยาน  สรุป ๑ ต่อ ๑๗  แต่ทั้ง ๑๘ 

นกิาย ต่างกม็มีรรคผลนพิพานทุกนกิาย ตรงหรอือ้อมตามความเชื่อศรทัธา

สบืๆ กนัมา

 ทรงตรัสพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วในอาณีสูตร ว่าด้วยกลองศึก

แตกปะตอกลิ่มด้วยไม้อื่นจนไม่เหลอืเนื้อเดมิ

 ศกึษาพระไตรปิฎกต้องกลั่นกรอง มทีั้งเนื้อไม้เดมิและไม้ลิ่มตอก

ปะเข้าไปใหม่ ที่เรยีกเนื้องอก หรอื ถูกจบัยดัใส่พระโอษฐ์ หรอื กล่าวตู่

พระพุทธพจน์

     ผู้เขยีนอรรถกถาจารย์ ฎกีาจารย์ อธบิายขยายความพระไตรปิฎก

อกีท ี ใช้อตัตาความเหน็ของตวัใส่เตมิความ น่าจะๆ อย่างนี้ๆ  ซึ่งลงกนัได้

บ้าง ลงกนัไม่ได้บ้าง

     เช่น ที่อาตมาเล่าให้ฟัง คริมิานนทสูตร ว่า “นพิพานงั นครงั       

นามะฯ เป็นนคร นครงันาม” และเพิ่งแปลเมื่อหกเจด็สบิปีผ่านมานี่เอง 

     จะยกตวัอย่างพระวนิยัข�าๆ สกัเรื่องเลก็ๆ  สมยัพุทธกาล โจรปล้น

ผ้าจวีรพระ ผ้าสมยันั้นหายาก พระแก้ผ้าลงอาบน�้า กองผ้าไว้ โจรยงัลกั  

เอาไป ครั้งนี้โจรปล้นกองเกวยีนคาราวาน มพีระอาศยัไปด้วยจ�านวนมาก 

ต่อมาราชบุรุษตามจบัโจร  ได้จวีรคนืเอามาให้พระ  ปนกนัไม่รู้ว่าของใคร

ของใครจ�าไม่ได้ จงึบญัญตัพิระวนิยั ให้พระท�าเครื่องหมายที่มุมผ้าด้านบน 

บญัญตัอิย่างไรไม่ทราบ แต่วนิยัสงฆ์ไทยว่า ให้ท�าจุดสามจุดโตเท่าแววตา

นกยุงหรอืไม่เลก็กว่าหวัเลน็ เรยีกว่า พนิทุ แปลว่าหยดน�้าเท่าหวัเลน็ 
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อาตมาบวชพรรษาแรก ไปเข้าอบรมสงฆ์พกัศาลา พระร้อยกว่ารูป ตากจวีร

สบงรวมกนัที่ราวตากผ้ารวมข้างศาลา เวลาเกบ็ผ้าเกดิคล้ายกนั พนิทุมุมผ้า

กเ็หมอืนกนั เนื้อผ้ากอ็ย่างเดยีวกนั ผ้ากใ็หม่พอกนั กย็ุ่งละซ ีนี่คราวหลงั

ต้องเขยีนชื่อตวัโตๆ ในวนิยับญัญตัิให้ท�าพนิทุเป็นจุด จะแยกกนัออกได้

อย่างไร?

 เมื่อสองสามปีมานี้เอง มโียมนกัพุทธศาสน์บณัฑติ มาสอนพระ 

บอกว่าพระไตรปิฎกไทยผิดพลาดไม่น่าเชื่อถือ ฟังแล้วก็ปฏิฆะ ว่ามา   

กล่าวหาอย่างนี้ได้อย่างไร เราเคยเชื่อมาว่าของไทยเราแน่ที่สุด ไทยเป็น

เมอืงพุทธศาสนาโลก  แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจเสยีแล้ว

 สมาชกิ ท มารกบัพทุธะไม่แตกต่างกนั?  โดยสจัธรรมแล้ว สิ่ง 

ทั้งปวงเป็นแค่สมมตุิ

     เพราะว่า ไทยเรามวีดัมาก พระสงฆ์นกัวชิาการกม็าก ปรญิญาก็

มาก เปรยีญธรรมเก้าประโยคมากมาย แต่ประเมนิผลระดบัโลก ไทยตดิ

อนัดบัระดบัต้นๆ ประเทศคอรปัชั่น และประเทศที่วยัรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวยั

สมควรมากที่สุดของโลก  มนัหมายความว่าอย่างไร วดัวาศาสนา การเรยีน

การสอนศลีธรรมเราอยู่ในขั้นไหนกนัแน่?

     กต็้องปล่อยนะ ไม่ปล่อยกห็นกั สกัแต่ว่าพระพาหยิะไปนะ ทรงแก้

ท�านายฝัน พุทธพยากรณ์ ๑๖ ประการให้พระเจ้าปเสนทแิล้วว่า จะเป็น

อย่างที่เล่าสู่กนัฟัง เกิดครบสบิหกประการแล้วนะ

     ไม่รู้ตณัหาพาไปหรอืเปล่า ปล่อยไปนะ เรื่องอนจิจงันี่ชดัเจนนะ  

เขาไม่อยู่คงที่ พุทธศาสนาจากพุทธภูมกิถ็งึกาลเวลา มเีจรญิ-เสื่อม เป็น

อนจิจงันะ ผนัแปร พร้อมสลายคลายตวัของสรรพสิ่งตลอดเวลาเป็นอกาล 

ยดึไม่ได้ ยดึทุกข์ทนัที
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 ทนีี้ เราควรศรทัธาอะไร? จงึจะใช้ชวีติอย่างไม่ทุกข์ นี่อย่างนี้ด ี   

กว่านะ!

 สมาชกิ B ศรทัธา ความจรงิ เกดิเอง ดบัเอง เป็นธรรมดา ยอมรบั

ความจรงิเจ้าค่ะ

     สทัธาสี่ เคยพูดไปแล้ว คอื เชื่อกรรม๑ เชื่อผลกรรม๑ เชื่อว่าสตัว์

มกีรรม ๑ และ เชื่อตถาคตโพธสิทัธา ๑  เชื่อสี่อย่าง เชื่ออย่างนี้ไม่ทุกข์ แต่

ถ้านอกไปจากนี้ ทุกข์แน่!

 สมาชกิ ท โดยสจัธรรมคอืความไม่ยดึตดิ แต่ทกุชวีติฝึกแต่เอามา

ตลอด ท�าบญุกอ็ธษิฐานเอาปฏบิตัธิรรมกเ็พื่อจะเอานพิพานเพื่อหลดุเพื่อ

พ้น จะพ้นได้อย่างไร ทกุอย่างแค่สมมตุเิท่านั้น ธรรมทั้งปวงกอ็นตัตา

     เพราะไม่เคยมใีครสอนมาก่อน เนื่องมาจากการแปลพระไตรปิฎก

ส่วนหนึ่ง เช่น “เอกายนมรรค” เป็นต้น ทางสายเอก นี่เริ่มสร้างทางเดนิแล้ว  

เมื่อก่อนไม่รู้ เมื่อถูกสอนมาอย่างนี้กต็้องเชื่อไว้ก่อน เจรญิสตจินสตคิ้าง

แขง็ต้องสตปิัฏฐานสี่ ไม่มทีางสายอื่นที่จะนพิพานได้ ต้องสายนี้เท่านั้น

 ปัจจุบนักค็งสอนกนัทั้งเมอืงไทยกว็่าได้ เคยมโียมถามว่า ท�าไม

ท่านสอนไม่เหน็เหมอืนใคร? อาตมาว่า มนีะ อาตมาสอนเหมอืนพุทธะสอน

นะ ที่นี่กเ็อาพระสจัธรรมของท่านมาสอน นี่สอนแต่เรื่อง “สกัแต่ว่าพระพาหิ

ยะฯ” เรื่องเดยีวเท่านั้น ท่านสอนพาหยิะอย่างไร กเ็อามาบอกอย่างนั้น

 สมาชกิ B ลกูกม็าได้สจัธรรมที่พระอาจารย์นี่แหละ เจ้าค่ะ  ที่ขดั

ที่ข้องที่คา กม็าได้คลายที่นี่สาธ ุกราบพระคณุที่เมตตาเจ้าค่ะ

     ค�าว่า “สกัแต่ว่า” มคีวามหมายที่เหมอืนกนัหลายค�า และค�าเหล่า

นั้นลงกนัได้กบัพระสูตรรองรบั เช่นค�าว่า “ไม่ยดึตดิ–ปล่อย–วาง–คลายฯ” 

นี่อยู่ใน เวสาลสีูตร
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 สมาชกิ B การปฏบิตัธิรรมแบบปล่อยจรงิๆ เจ้าค่ะ ลกูไม่รู้สกึว่า

ทกุข์กายทกุข์ใจอกีเลยเจ้าค่ะ

     ฉะนั้น สรุปว่า ถ้าพระไตรปิฎก เขยีนว่า “ปฏบิตั”ิ พงึนกึถงึ       

พระสูตรที่เขียนว่า “ปลงปล่อยวาง ว่าไม่ขัดกัน-ว่าลงกันได้หรือไม่ฯ”      

แต่ถ้าหากเอากาย-จติไปปฏบิตัอิย่างนี้ ไม่ใช่สจัธรรมค�าสอนของพระองค์

 สมาชกิ B  สกัแต่ว่า ท�าให้ชวีติลกูง่ายขึ้น เบาขึ้น พงึนกึถงึ พงึ

ปล่อยวางเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     ทรงตรสัเป็นแม่บทไว้ชดัเจนว่า “เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรม” นี่ 

น่าจะชดัเจนแล้วนะ ว่าปฏบิตัเิป็นกรรมเอาไปเกดิ

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ ปล่อย  ปล่อยเฉยๆ เจ้าค่ะ  ชวีติเบาขึ้น โล่งขึ้น 

แต่กย็งัตดิๆ หลดุๆ กธ็รรมดา ปล่อยไปเจ้าค่ะ  สาธ ุ กราบพระคณุที่

เมตตาเจ้าค่ะ

     ทรงสอนพาหยิะ “สกัแต่ว่า” นี้ไม่เป็นกรรม ไร้เจตนากรรมไปแล้ว 

ถ้าพระสูตรอื่นๆ ขดัแย้งกบัที่ยกมานี้ สมควรต้องเชื่อใครต้องเชื่อพระ

ตถาคตโพธสิทัธา  นี่ถ้าเชื่ออย่างนี้กพ็้นทุกข์ใช่ไหม?

 สมาชกิ B ใช่เจ้าค่ะ  สกัแต่ว่า จนเยน็ไปเองเจ้าค่ะ  อะไร ยงัไง 

กช็ั่งๆๆสกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯ ปล่อยๆไป บ่อยๆเข้า มนัเยน็นะเจ้าค่ะ

 แต่ถ้าเชื่อพระสูตรที่ให้ปฏบิตัลิ่ะ จะเชื่อได้ไหม? กต็้องใช้ปัญญา

กลั่นกรองควรเชื่อหรอืไม่? ถ้าปฏบิตั ิกเ็ป็นกรรมเอาไปเกดิ เกดิกเ็ป็นทุกข์ 

อย่างนี้จะเชื่อได้อย่างไร?

 สมาชกิ B ไม่เอาอะไรแล้วเจ้าค่ะ  เขด็เจ้าค่ะ   ทกุข์กายเหน็ๆ

ชดัๆเลยเจ้าค่ะ

     เจรญิสมาธ ิ หลงรู้ หลงเหน็ หลงได้ยนิ ตดินมิติ ทกุข์ใจเจ้าค่ะ 

เพราะไปรู้ไปเหน็ไปได้ยนิเรื่องชาวบ้าน เกอืบต้องไปเป็นหมอดแูล้วเจ้าค่ะ
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     พระอาจารย์: แต่ถ้าจะแปลให้ลงกนัไม่ขดักนั กแ็ปลเสยีใหม่ว่าจะ

ปฏบิตักิไ็ด้ แต่ให้ปฏบิตัปิลง-ปฏบิตัปิล่อย–ปฏบิตัวิาง แต่เอ เดี๋ยวก่อน 

เรื่องปลงปล่อยวางนี่ มนัไม่ต้องเข้าไปท�าปลง–ไม่ต้องท�าปล่อยท�าวางนี่ 

เพราะมนัปล่อยมนัวางของมนัเอง!

 สมาชกิ B ไม่ต้องเลยเจ้าค่ะ  มนัเป็นของมนัเองเลย มนัหลดุๆ 

ไปเองเลยเจ้าค่ะ  แรกๆอาจจะตดิๆขดัๆ บ่อยเข้าชนิ มนัเป็นของมนัเอง

เลยเจ้าค่ะ

     ถ้าอย่างนั้น ยนืยนัได้แน่ๆ ว่า นพิพาน ปฏบิตัเิอาไม่ได้ ปฏบิตัทิไีร 

เป็นกรรมไปเกดิทุกที

 สมาชกิ B ยนืยนัเจ้าค่ะ พอมนัเป็นของมนัเอง มนัเบา มนัเยน็     

กป็ล่อยไป ปล่อยได้เรว็บ้าง ช้าบ้าง กป็ล่อยเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: นี่วนันี้พูดซ�้าอกีท ี ที่เหน็เพื่อนๆ แชทพระไตรปิฎก

ข้างบนว่า ต้องเอามรรคองค์แปดไปปฏบิตัฯิให้ถงึความดบักรรม

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ  สกัแต่ว่า นี้รวมไว้หมดแล้ว ลกูยนืยนัเจ้าค่ะ  

ลกูใช้แล้ว ใช้จรงิ ใช้ในชวีติประจ�าวนัจรงิๆ สกัแต่ว่าอย่างเดยีวจบเลย

จรงิๆ เจ้าค่ะ  จบช้า จบเรว็ อยู่ที่ใจเราว่าคลายช้า หรอื คลายเรว็ แต่คอื

จบ ลกูได้ “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยไป”  ลกูไม่เอาอะไรอกีแล้ว

เจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ท่านสอนพาหยิะว่า “เธอเหน็ ได้ยนิ ฯ ให้สกัแต่ว่า”  

นี้กรรมดบัไปแล้วนี่ ขปิปาภญิญาไปแล้ว  แล้วจะเอามรรคองค์แปดไป

ปฏปิทาตอนไหนอกีหรอื ไม่เหน็ท่านบอกพาหยิะเลยว่า “นี่เธอไปรบัศลี–ท�า

สมาธ–ิไปภาวนาก่อนนะ เดี๋ยวค่อยตรสัรู้ ท่านไม่ได้บอก !

     เพื่อนสมาชกิเหน็ว่าอย่างไร?  พระไตรปิฎกเล่มเดยีวกนั จะเชื่อ

พระสูตรไหนดลี่ะคราวนี้
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 สมาชกิ B สทัธาสี่ เคยพดูไปแล้ว คอื เชื่อกรรม๑ เชื่อผลกรรม๑ 

เชื่อว่าสตัว์มกีรรม๑ และเชื่อตถาคตโพธสิทัธา ๑

 ลูกเชื่อท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะท�าแล้ว เหน็ผลแล้ว เบาจรงิ เยน็จรงิ 

(สบายจรงิๆ ๕๕)

 “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯแล้วปล่อยไป” เหมอืน KUMON คณติ   

คดิไว ง่ายๆสั้นๆ ได้เนื้อความ

 เรยีนลดั เจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ให้เชื่อพระพุทธะนะ อย่าให้เข้าต�ารา “รู้มากยากนาน” 

ใช่ไหม แต่รู้น้อยกพ็ลอยร�าคาญอกี ต้องขอขอบคุณเพื่อนแชร์ธรรมมา    

ได้ช่วยกนัให้สว่างไสว ขอความไม่ตดิขดัข้องคา ขอความลุล่วงในสจัธรรม

พระสมัมาเนื้อหาปล่อยวางจงมแีด่ทุกท่านด้วยเทอญฯ สาธุโสวๆๆๆ อโหส ิ

ทุกอย่างอโหส ิทุกชวีติจติวญิญาณมสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วๆกนั

 ก่อนนอนคนืนี้ ท่านเทน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?

    เพื่อนสมาชกิแชทธรรมะเข้ามาว่า “ปู่ให้โอวาทธรรม ว่า “ผู้มศีลี

ย่อมองอาจกล้าหาญ -ย่อมมคีวามสุข-จะมั่งคั่งบรบิูรณ์-ไม่อดไม่ยากจนฯ” 

 วสิชัชนาว่า  “เอาอะไรเข้าไปมศีลี ใครเป็นผู้มคีวามสุขความมั่งคั่ง 

-ความสุขได้จรงิหรอื? และใครไม่อดไม่ยากจน” 

 เนื้อหาแห่งองค์พุทธะ สมเดจ็พ่อทรงสอนให้จบ จบทุกโลก ไม่

สอนให้วนในวฏัฏะ ให้พ้นเหนอืความสุขทุกข์ อยู่เหนอืความอดอยาก

ยากจน ไม่ต้องการมั่งคั่งใดๆ นพิพานนอกทุกข์-เหนอืสุข ไม่มยีากจน-

มั่งคั่ง

 ทรงสอนให้พ้นไปทั้งทุกข์และสุข เพราะพระองค์ทรงเหน็ชดัแจ้ง 

ในอนจิจงั  การสอนให้เป็นผู้มศีลี เท่ากบัสอนให้ถอืเอาอตัตาตวัตนเข้าไป

รกัษาศลี นั่นยงัสอนอยู่ในระดบัวฎัฎะไปเกดิ  ทรงตรสัว่า เกดิเป็นทุกข์  
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ยงัไม่จบเกดิ ผู้มศีลีแท้ยงัม ี”ตวัผู้” อยู่ ยงัมอีตัตาอยู่ อย่างนี้แล้วจะหมด

เวรหมดภยัอย่างไร?

 เนื้อหาแห่งพระสจัธรรมค�าสอน ทรงตรสัสอนให้จบทุกโลกไม่เกดิ

อกี ระดบัเหนอืโลก เป็นโลกุตตระ ศลี-สมาธ-ิภาวนาปัญญา อรยิมรรค 

องค์แปด พงึรวมลงสู่วมิุตปิล่อยวาง

 ถ้าสอนให้ท�าเอาปฏบิตัเิอาด้วยอตัตา นั่นกเ็ป็นเพยีงแค่โลกยีธรรม 

เพราะมตีณัหาพาไปเกดิ

 แต่ถ้าหากท�าแล้วปล่อยวาง นั่นโลกุตตระ ไม่เกดิอกี!

 สมาชกิ B  สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ กราบขอบพระคณุที่เมตตาเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ถ้าปล่อยวางเสยีได้ กเ็ป็น “ศลีสมาธปิัญญาวมิุติ

นโิรธนพิพาน”

    ก่อนนอนคนืนี้ ท่านเทน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?  กว้างๆ ไร้ๆ ทั่ว

จกัรวาลโลกธาตุสงัสารวฏั

     สมาชกิ B เทน�า้แล้วเจ้าค่ะ แต่เทอกีได้เจ้าค่ะ ไม่เป็นทกุข์อย่างไร

เจ้าค่ะ เตม็ใจอทุศิให้ เจ้าค่ะ

       

๒๐๑๕.๐๙.๒๒ วนัองัคาร

 การปฏบิตัทิี่ไม่ปฏบิตั ิคอืการปฏบิตัเิพื่อปล่อยวาง

 อรยิะมรรคมอีงค์แปด หรอืศลี สมาธ ิปัญญา(หรอื ทาน ศลี สมาธิ

สมถะ ภาวนา กต็าม) จะต้องเป็นไปเพื่อการปล่อยวาง ไม่ตดิยดึด้วย

อุปาทาน (อนุปาทาโน ปรนิพิพายต ิฯ ไม่อุปาทาน น้อมนพิพาน  -เวสาลสีูตร)

     จะต้องเป็นไปเพื่อ “กส็กัแต่ว่า” พาหยิะฯขปิปาภญิญานพิพาน

 จะต้องเป็นไปเพื่อไร้ซึ่งเจตนาจรงิจงัตั้งต้อง ด้วยไม่เป็นกรรมน�าเกดิ

อกี “ทรงตรสัฯ เจตนาหงั กมัมงัวทามฯิเราตถาคต กล่าวว่า เจตนาเป็นตวักรรม”



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

250

     จะต้องเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายก�าหนดั (โคตมสีูตร)

     จะต้องเป็นไปเพื่อคลายจติไม่ตดิยดึ กเ็พื่อวมิุตหิลุดออกจากธาตุ

ขนัธ์ เป็นขนัธวมิุตนิโิรธนพิพาน

     จะต้องเป็นไปเพื่อความไม่ตดิในรู้ ไม่ยดึตดิในญาณทสัสนะ เพื่อ 

หลุดออกจากญาณทสัสนะ ให้ถงึซึ่งวมิุตญิาณทสัสนะนโิรธนพิพาน

     จะต้องเป็นไปเพื่อถงึซึ่งอสิระแล้วจากกเิลส (freedom) ทั้งปวง  

ไม่เกดิอกี

     จะต้องเป็นไปเพื่อความเป็นท่ามกลางอุเบกขาสุญญตา

     จะต้องเป็นไปเพื่อความไร้ซึ่งอตัตา ถงึอนตัตา

     จะต้องเป็นไปเพื่อไร้ซึ่งอวชิชา ความไม่หลงอกี

     จะต้องเป็นไปเพื่อความไร้ซึ่งเจตนาอภสิงัขาร

     จะต้องเป็นไปเพื่อตัดเสียซึ่งตัวรู ้–ตัดผัสสะ–ไร้ซึ่งอภิชฌาและ

โทมนัส–ไร้ซึ่งตัณหาสมุทัยความมุ่งหวังตั้งเอามาปรารถนาเอามา–ไร้ซึ่ง

อุปาทานความยดึตดิ–ซึ่งความจบภพ–ชาต–ิชรามรณะโสกะฯ

 -ไร้ซึ่งวฏัฏะการวนเกดิฯ

     ไร้ซึ่งบาปและบุญและความเจรญิก้าวหน้า–และเสื่อม

 สมาชกิ B การปฏบิตั(ิเอา) เป็นกรรม(ทนัตาเหน็) เข้าฌาณ

สมาบตัไิด้ ห ูตา คอ จมกู โล่ง เยน็ ตอนอยู่ในฌาณ แต่พอออกจากฌาณ

เท่านั้นแหละ ทกุข์ทนัท ีหลงั เอว แขน ขา เข่า แถบพงั ขาสั่นยนืแทบไม่

อยู่ คอื ไม่พ้นทกุข์เลย กลบัได้ทกุข์เพิ่มอกีเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     ไร้ซึ่งโลกธรรมแปดประการ–โลกนี้–โลกหน้าแต่ถึงซึ่งปรมัตถ

ประโยชน์ชาตอิย่างยิ่งคอืนพิพาน   สาธุโสวนะ

 สมาชกิ B “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯแล้วปล่อยไป”  จ้าๆๆไร้ๆๆ นี่ ท�า

แล้ว ไม่เป็นทกุข์เลย จะทกุข์กต็อนหลงไปตดิจ้าๆๆ รู้แล้วปล่อยอกี กไ็ม่

ทกุข์ มนักค็ลาย ไม่มทีกุข์กายทกุข์ใจเลย เจ้าค่ะ 
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     ท�าแค่นี้ แค่ “สกัแต่ว่า”  ได้ทั้งหมดที่ท่านพระอาจารย์กล่าวมา

ข้างต้นเลยเจ้าค่ะ

 มอืใหม่หดัท�า(อย่างลกู) กต็ดิๆ หลดุๆ บ้างกเ็ป็นธรรมดา กป็ล่อย

ไป กค็ลายออก กป็ล่อยไป ง่ายกว่าที่ลกูเคยผ่านมาเยอะ เจ้าค่ะ ที่ส�าคญั

ลกูไม่เป็นทกุข์กายเลยแม้แต่น้อยเจ้าค่ะสาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ไร้ซึ่งตวัคอยเริ่ม-คอยจบ, คอยปล่อย, คอยแบก-

คอยวาง,คอยตดิ-คอยหลุด,คอยฝืน-คอยไหลตาม ฯลฯ สาธุ โสวแล้วนะ

 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ กราบขอบพระคณุที่เมตตาเจ้าค่ะ

     ตอบอาการตามความเป็นจรงิเลย  ลกูท�าจรงิๆเจ้าค่ะ

     โสวๆๆๆ อโหสติ่อกนัทกุชวีติ ทกุดวงจติ ทกุดวงวญิญาณ ขอจงมี

ส่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเถดิ ขอความยดึมั่นถอืมั่นจงคลาย คลายออก   

ขอจงเป็นผู้เบาบางจางคลายทั่วทกุคนเถดิ โสวๆๆๆสาธ ุอโหสเิถดิ

 พระอาจารย์: (โสวนี่ ค�าให้พรให้เสรมิบารมยีามเมื่อโปรดสงัสารวฏั 

ผู้ที่ใช้ได้ต้องมอีงค์คุณพระโพธสิัตว์ว่างอยู่แล้ว ผู้ที่ไม่คลายไม่มพีลงั ต้อง

กล่าวค�าอโหสเิทน�้าอุทศิบุญเป็นร้อยๆ หลายร้อยครั้งจนกว่าจะคลายได้

ระดบัว่าง ๆ อย่างพระโพธสิตัว์) สาธุโสวนะโสวแล้ว

 สมาชกิ B สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะกราบขอบพระคณุที่เมตตาเจ้าค่ะ

  พระอาจารย์: ตื่นนอนวนัใหม่ คุณได้เทน�้าอุทศิบุญทพิย์ใช้หนี้

กรรมเก่าและโปรดสรรพสตัว์ แล้วหรอืยงั?

     เรื่องของความดบักรรม คอืสิ้นกรรม กรรมไม่ด�า-ไม่ขาว ไม่ต้อง

ท�ากไ็ม่กรรม(ท�าเป็นกรรม ท�าบุญเป็นกรรมขาว ท�าบาปเป็นกรรมด�า ไม่

ขาว-ไม่ด�า คอืไม่ต้องท�าหรอืสกัแตว่าท�าทั้งหมดทั้งสิ้น)

  “แต่ท�าแบบไม่ท�า ท�าแบบสกัแต่ว่าท�าไม่เป็นกรรมนั้นมอียู่ !”

 สมาชกิ M  ปจุฉา : ในพระพทุธศาสนามสีอนการแก้กรรมและ

การตดักรรมหรอืไม่ครบั?
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      วสิชัชนา; พระพทุธศาสนามสีอนทั้งเรื่องการแก้กรรมและตดั

กรรม

    การแก้กรรม เป็นการแก้กรรมโดยอ้อม คอื เรื่องของอปุปีฬิกกรรม 

คอืการท�ากศุลมากๆ เพื่อไปเบยีดเบยีนอกศุลวบิากให้อ่อนก�าลงัลง จดั

เป็นการแก้กรรมไม่ดโีดยทางอ้อม

 สมาชกิ M ส่วนเรื่องการตดักรรม มเีฉพาะในพระพทุธศาสนา

เท่านั้น คอืการปฏบิตัใิห้เข้าถงึความเป็นพระอรหนัต์ เมื่อปรนิิพพานแล้ว 

เป็นอันตัดกรรมทุกชนิดให้ไม่มีโอกาสให้ผลอีกตลอดไปเรียกว่าการตัด

กรรมตวัจรงิเสยีงจรงิเลยครบั

    พระอาจารย์: ทรงตรสัสอนพาหยิะ ด้วยค�าว่า “สกัแต่ว่า” นี้คอื   

ท�าแบบไม่กรรม

     ใช้ครอบจกัรวาล นี่เรยีกว่า “ดบัก่อนจะเกดิ” นี่เป็นยาหม้อใหญ่  

รกัษาไข้หายทุกโรคที่ทรงประทาน

 สมาชกิ M ได้สอบถามผู้รู้ทางภาษาบาลแีล้ว ค�าว่าโสวๆๆๆ  อโหส ิ  

ได้ความว่า  บทบาลเีหมอืนยงัไม่เตม็รปูแบบ แบบนี้กแ็ปลได้ แต่ไม่ได้

ความครบ น่าจะมบีทอื่นอกีที่ในเครื่องหมาย (ๆๆๆ) นะ  ถ้าให้แปลก ็

โส=นั้น , ว=เทยีว-แล, อโหส=ิได้มแีล้ว  รวมกนัแล้วกไ็ด้ “..นั้นแล...ได้ 

มแีล้ว” ประมาณนี้นะ

     พระอาจารย์: ทรงสอนอย่างที่สอนพาหยิะนี่แหละ แก้กรรมก่อน

ล่วงหน้าแล้วไม่เป็นกรรมแล้ว ส่วนกรรมเก่า กอ็โหสซิ ีอโหส ิแปลว่า กรรม

ที่เป็นโมฆะ เป็นวมิุตกิรรม

     หาอ่านเรื่อง “โสไรยยมาณพ” ท�ากรรมอกุศลกบัพระกจัจายนะ  

ภายหลงัขอขมาแล้ว เพศกก็ลบัดงัเดมิ มาบวชบรรลุธรรม

     มอีกีหลายเรื่อง เช่น อดตีชาตหินึ่งของพระอุบาล ีย่อไว้ในเล่ม ๑๘ 
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และ ๒๐

   เรื่อง อจนิตนา–อจนิไตย ไม่ควรคดินะ เอาเพยีงใบไม้หยบิมอื

เดยีว ดกีว่าใบไม้ทั้งป่านะ

     เอ้า สาธุนะ อโหส ิทุกอย่างอโหส ิมสี่วนบุญข้าจงทั่วๆ กนัฯ

 สมาชกิ B “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ แล้วปล่อยไป” สามารถน�าไปใช้ใน

ชวีติประจ�าวนัได้ผลจรงิ ถ้าได้ใช้แล้วจรงิๆ จะหยดุแสวงหา จบไปเอง

(ตอบอาการตามความเป็นจรงิ) ท�าแล้ว เกดิผล จงึตอบ เจ้าค่ะ 

 ไม่ข้อง ไม่ขดั ไม่คา ไม่ปฏฆิะ ใดๆ เพราะ สกัแต่ว่า ปล่อยๆไป 

เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ถามมาว่า พุทธะท่านสอนแก้กรรมตดักรรมไว้เล่ม

ไหนตรงไหนใช่ไหม? อาตมาเอามาบอกตั้งแต่วนัแรกแล้ว ท่านคงอ่านผ่านๆ 

ไปค้นอ่านนะ “สกัแต่ว่าพาหยิะฯ นี่ทั้งตดั ทั้งแก้มดั ทั้งกนัไม่ให้เกดิอกีด้วย 

มนัเบด็เสรจ็ยิ่งกว่าย�าสามรสอกีนะ แซบอหีลแีล้วนะ”

     ขปิปาภญิญาพระพาหยิะ นี่ตดัครุกรรมหนกั อาจณิณกรรมท�าบ่อย

คดิบ่อยๆ ตดัแล้วทุกกรรม กรรมชาตนิี้-ชาตหิน้า-ชาตทิี่สามจนถงึนพิพาน 

ตดัให้หมดทุกกรรมไม่เหลอื กรรมเบยีดเบยีน-กรรมตดัรอน  อุปฆาตก 

กรรม ตดัไม่เหลอื อโหสกิรรมไม่เหลอืสกักรรม เป็นวมิุตกิรรมไปทั้งหมด

แล้ว เกลี้ยงเกลาเลย-วโิมกข์เลยนะ สาธุโสวนะ

     อ่านเล่ม๑๘ กบั ๒๐ เขยีนเอาไว้ เรื่องอโหสกิรรม มทีี่ห้างหนงัสอื

ใกล้บ้านทั่วประเทศ

 สมาชกิ B  กรรมท�าบ่อยๆ คดิบ่อยๆ นี่แหละเจ้าค่ะ ที่ลกูใช้    

“สกัแต่ว่า แล้วปล่อยไป” ตรงนี้แหละค่ะ  ที่ใช้งานจรงิๆ และใช้บ่อยเสมอ

ด้วยความคดิที่มาเจ้าค่ะ

     กรรมเก่า กรรมใหม่ เป็นยงัไง ไม่ใส่ใจ ไม่ข้อง แต่กรรมปัจจบุนั
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ที่ก�าลงัคดิอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ ท�ายงัไงถงึไม่เกดิกรรม ได้รบัคาถา “สกัแต่ว่า

รู้ เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยไป” จากท่านพระอาจารย์ไปใช้ คอื ใช่เลยเจ้าค่ะ 

สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

 วสัสการพราหมณ์ เสนาบดผีู้ใหญ่(อตัตาใหญ่ มานะทฏิฐมิจิฉา

ใหญ่) เชื่อพุทธะ ว่าท่านกล่าวอะไรไม่เคยเป็นสอง แต่ไม่ยอมขอขมาอด

โทษพระกจัจายนะ(ด้วยเผลอไปคดิอกุศลกบัท่านว่า พระรูปนี้ท�าไมเดนิ

คล้ายลงิ ตอนเดนิสวนทางกนัไปเฝ้าพุทธะบนเขาคชิฌกูฏะ) ถ้าไม่ขอขมา

จะต้องไปเกดิเป็นลงิ ทรงบอกด้วยว่าจะไปเกดิเป็นลงิเวฬุวนั

 ทรงตรสัเตอืนถงึสามครั้ง วสัสการพรารมณ์กเ็ฉยเสยี กลบัจากเฝ้า

พุทธะแล้ว รบีไปสั่งคนรบัใช้ ให้เตรยีมเอาต้นผลไม้ไปปลูกที่วดัป่าไผ่     

เวฬุวนั “โอ้! จั๋งได๋กนัหน้อเจ้าอตัตานี้ร้ายกาจ?”

 อโหสกิรรมเป็นวมิุตกิรรมได้ ทุกขณะจติที่อโหสทิุกครั้งจติคลาย

เป็น   วมิุตกิรรมแล้วทุกครั้งนะ ลองกล่าวดูนะ เอ้า “อโหสิๆ ๆ กรรมทุก

อย่างอโหส”ิ ออกที่กลางทรวงอกนะ ด้วยใจด้วยนะ โอ ช่างโปร่งโล่งเบา

ผ่อนคลายอะไรเช่นนี้? ทดลองดูนะ ลูกๆ หลานๆ พระสารบีุตรอคัรสาวกที่

ปัญญามากต้องทดลองดู

 สมาชกิ B วสัสการพราหณ์  “เชื่อในพระตถาคต”  จึงสั่งให้ปลกู

ต้นผลไม้ไว้รอ แต่ไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อเรื่องผลกรรม ไม่เชื่อว่าสตัว์มกีรรม 

จงึไม่ยอมขออโหสกิรรมเจ้าค่ะ

 องค์พุทธะท่านสรรเสรญินะ พระสารบีุตร ว่าอย่าเชื่อง่าย อย่า

งมงาย

 สมาชกิ B ลกูท�าแล้ว เหน็ผล ถงึได้เชื่อเจ้าค่ะ 

     ก็เคยเชื่อมาแล้วตั้งร้อยเชื่อพันหมื่นเชื่อ ลองเชื่อ “สักแต่ว่า     

พระพาหยิะหน่อยปะไรไป เอ้า อโหส ิ ทุกอย่างอโหส ิ โสวแล้วนะ โสวๆๆ   

ทุกสรรพชวีติจติวญิญาณ ขอจงได้มสี่วนแห่งบุญข้าจงทั่วๆกนัฯ
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 “อโหส”ิ มคีวามหมายเป็นสองนยั ถ้าเราเคยเข้าไปกระท�า กห็มาย

ถงึว่า เราขอ-อโหส ิ แต่ถ้าหากเราเป็นผู้ถูกกระท�า เรากใ็ห้-อโหสกิรรมแก่

เขาฯ

 สมาชกิ B  ในชวีติประจ�าวนัของลกู  มสีิ่งกระทบใจมากมาย    

รวมทั้งความคดิของตวัเองที่กระทบใจตวัเอง จนรู้สกึทกุข์ที่ใจ แต่พอได้ 

“ยาขนานเอก” สกัว่าแต่รู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อยไป ทกุข์ใจที่มคีลายออก 

จติคลายออกปล่อยวาง  สามารถดบัทกุข์ใจในขณะนั้นๆที่ถูกกระทบได้ 

ช้าบ้างเรว็บ้างกธ็รรมดา ปล่อยไป เจ้าค่ะ (ใช้ได้ผลจรงิๆ)

 อโหส ิ เอาไปใช้ที่บ้านกบัคนในบ้าน ๆ กร็่มเยน็ ที่ท�างาน ที่บนรถ

เดนิทาง ขึ้นเขาลงห้วย ไปทะเล  พูดอโหสไิปตลอดทาง ดกึดื่นมดืค�่า อยู่

ระหว่างภยัอนัตรายน่าหวาดเสยีวหวาดกลวักนัผดีนีกั แต่ต้องต่อด้วย “ขอ

ให้มสี่วนบุญข้าทั่วกนัทุกชวีติจติวญิญาณฯด้วย เทน�้าด้วย ยิ่งด ี ภูมติ�่าจะ

ได้รบัด้วยน�้าที่หยาด

 อยู่ที่บ้าน ที่ท�างาน เดนิทาง ให้ท�าทั้งวนัที่นกึได้ นั่งเรอืบนิ กนิ

กาแฟมนี�้านดิหน่อยเทลงถาดกาแฟกไ็ด้แล้ว “อโหสิๆ ๆขอให้มสี่วนบุญข้า

ทั่วๆ กนัๆ”

 บทใหญ่มเีวลาให้ขอบ่อยๆ ไม่มเีวลากก็างหนงัสอืเล่ม ๒๐ อ่าน 

ขอขมาก่อนนอน

 สมาชกิ B กรรมของโสไรยบตุร จากชายกลายเป็นหญงิ

     โสไรยบุตร เป็นบุตรเศรษฐใีนโสไรยนครซึ่งเป็นเมอืงเลก็ๆ ใกล้

กรุงสาวตัถ ี เขามภีรยิา และมบีุตรชายแล้ว ๒ คน วนัหนึ่ง โสไรยบุตรนั่ง

ยานออกไปอาบน�้านอกนครกบับรวิาร ระหว่างทางเหน็พระมหากจัจายน

เถระก�าลงับณิฑบาตอยู่ พระเถระรูปนี้มรีูปสวย มผีวิพรรณวรรณะงดงาม

ดงัทองค�า 
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 โสไรยบุตรเหน็พระเถระแล้วเผลอใจคดิไปว่า “สวยจรงิหนอ พระ

เถระรูปนี้น่าจะได้เป็นภรยิาของเรา” ด้วยจติอนัเป็นอกุศลต่อพระเถระขณีาสพ

ผู้ล่วงอาสวะแล้ว เพศชายของโสไรยบุตรจงึหายไป กลบักลายเป็นเพศหญงิ

มาแทนที่ โสไรยบุตรกลบักลายเป็นโสไรยธดิา เป็นกุลธดิารูปงาม ด้วย

ความตกใจและความอายเธอจงึลงจากยานแอบหนไีป คนรู้จกัแม้มองเหน็ 

กจ็�าไม่ได้ว่ากุลธดิานี้คอืโสไรยบุตร

 โสไรยธดิาลงจากยานแล้วไม่รู้ว่าจะไปทางไหน เธอจงึเดนิตาม

ขบวนเกวยีนสนิค้าขบวนหนึ่งไป เมื่อเดนิจนเมื่อย เธอจงึถอดแหวนให้ 

และขอนั่งไปบนเกวยีน ขบวนเกวยีนนั้นเดนิทางถงึตกักศลิา แคว้นคนัธาระ 

นายเกวยีนคดิว่าบุตรเศรษฐใีนกรุงตกักศลิายงัไม่มภีรยิา กุลธดิาผู้นี้มรีูป

งามสมกนั เขาจงึพาโสไรยธดิาไปพบบุตรเศรษฐหีวงัได้รางวลั บุตรเศรษฐี

เหน็นางแล้วหลงรกั รบันางเป็นภรยิา โสไรยธดิาจงึได้เป็นภรยิาของบุตร

เศรษฐกีรุงตกักศลิา ต่อมาเธอกต็ั้งครรภ์ และมบีุตรกบัสาม ี๒ คน ตอนนี้

เธอจงึมบีุตรแล้ว ๔ คน บุตร ๒ คนแรกมเีธอเป็นบดิาอยู่ที่โสไรยนคร   

ส่วนบุตรอกี ๒ คนมเีธอเป็นมารดาอยู่ร่วมกนัที่ตกักศลิา (ต่อมาโสไรยธดิา    

ได้ขอขมาพระเถระจึงได้กลับเพศเป็นชาย ออกบวช และส�าเร็จเป็นพระ

อรหนัต์)

 กรรมของวสัสการพราหมณ์ เกดิเป็นลงิ

 วสัสการพราหมณ์เป็นมหาอ�ามาตย์แห่งแคว้นมคธ เป็นคนมปัีญญา

มากกว่าอ�ามาตย์อื่นจึงเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระเจ้าอชาตศัตรู ได้รับ  

มอบหมายให้ไปเฝ้าทูลถามราชกจิจากพระบรมศาสดาบ่อยๆ แต่วสัสการ 

พราหมณ์เป็นคนนอกศาสนา แม้จะไปเฝ้าพระศาสดาบ่อยครั้ง แต่ก็ไป

เพราะพระบญัชาของพระเจ้าอชาตศตัรู ไม่ได้ไปเพราะนบัถอืพระรตันตรัย

     วันหนึ่งวัสสการพราหมณ์เห็นพระมหากัจจายนะเถระลงมาจากเขา
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คชิฌกูฏ ิ ด้วยความคะนองปากจงึเอ่ยวาจาเปรยีบพระกจัจายนะเถระว่า

คล้ายลงิ พระพุทธองค์ตรสัเตอืนว่า  การพูดปรามาสพระอรหนัต์ขณีาสพ 

ผู้พ้นอาสวะแล้วเป็นกรรมหนกั กรรมนี้จะท�าให้วสัสการพราหมณ์ต้องไป

เกดิเป็นลงิอยู่ในสวนภายในวดัเวฬุวนั ต้องขอขมาโทษจากพระเถระจงึจะ

พ้นจากกรรมนี้ได้

 วสัสการพราหมณ์ฟังแล้วไม่ได้ท�าตาม แต่กค็รั่นคร้ามว่าค�าของ

พระศาสดาไม่เคยคลาดเคลื่อน เขาจงึเร่งปลูกไม้ผลสารพดัชนดิภายในวดั

เวฬุวนั และว่าจ้างคนมาดูแลสวนเป็นอย่างด ี หวงัเพยีงว่าเมื่อต้องไปเกดิ

เป็นลงิเขาจะได้มผีลไม้กนิ

     เมื่อท�ากาละแล้ว วสัสการพราหมณ์กไ็ด้ไปเกดิเป็นลงิอยู่ในสวน

ภายในเวฬุวนัวหิารสมดงัพุทธด�ารสั เวลาใครเอ่ยชื่อเรยีกวสัสการพราหมณ์ 

ลงิตวันี้กจ็ะเข้ามายนืใกล้ๆ ด้วยความเข้าใจ

    เรื่องของกรรมวสิยัอจนิไตย ไม่ควรคดิ เป็นการพ้นวสิยัยากจะรู้ 

นอกจากองค์พุทธะเท่านั้น อย่าวพิากษ์ดกีว่านะ

     เรื่องของอารมณ์กระทบใจ นี่มทีุกคน มทีุกวนั ทุกเวลานาททีี่กระ

พรบิตา สุดแต่ว่าเราจะปล่อย หรอื เกบ็ ถ้าเกบ็กห็นกั ปล่อยแล้วเบาแล้ว 

ว่างๆ แล้ว

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ ไม่วพิากษ์เจ้าค่ะ ปล่อยเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     เรื่องการ ขอและให้ อโหสกิรรม ลกูท�าอยู่เนอืงๆ ทั้งขอและให้  

ในเวลาเดยีวกนั เจ้าค่ะ 

     พระอาจารย์: อารมณ์กระทบอายนตะที่ ตา หู ฯ  ปล่อยให้มนัเป็น

อย่างที่มนัเป็น อย่าขดัแย้งกบัมนั ปล่อยให้มนัของมนัเอง

     เราเชื่อพุทธะท่านว่า นี้กรรมเก่า ห้ามไม่ได้ เรากไ็ม่ห้าม ไม่ขดัแย้ง-

และไม่ไหลตาม ไม่ต้องไปเตมิเสรมิต่อมนั ให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น
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     พระอาจารย์: นี้เรยีกว่า “ปล่อยฯ แต่กไ็ม่เข้าไปคอยปล่อย มนั

ปล่อยของมนัเอง ของมนัเอง ว่าง ของมนัเอง นพิพานอยู่แล้ว ของมนัเอง”

     วนันี้วนัไหน กป็ล่อย ของมนัเอง วนัไหนๆ ไม่ด-ีไม่ชั่ว  แต่ด-ีชั่ว 

อยู่ที่ไหน ใครรู้บ้างตอบที

     พุทธะสอนให้เชื่อกรรม เหน็ ได้ยนิ ฯ นี้กรรมเก่า ถ้าเชื่อผลกรรม 

เชื่อว่าสตัว์มกีรรมฯ  กรรมเก่าคอืวบิาก ต้องได้รบั เลอืกไม่ได้

 “ถ้าขอได้ดั่งใจคดิ กอ้็อนกนัทุกวนั ทั้งวนั ท่านสอนหรอื ว่าขอได้?”  

     เป็นเรื่องโลกๆ ไม่พ้นโลก ประโลมโลก ฟังแล้วดูด ีให้ก�าลงัใจกนั 

มกี�าลงัใจ แล้วเอาใจไปท�าอะไร? ท�าบุญบ้าง-บาปบ้าง ไม่จบ

 “คนอายุร้อยปี ไม่เหน็ธรรม ไม่ประเสรฐิ สู้คนอายุน้อยๆ เหน็

ธรรม ประเสรฐิกว่า”

 เหน็ธรรมคอืเหน็อะไร? เอ้าเปิดประเดน็แล้ว แชทกนัหน่อยจ้าๆๆๆ!

 สมาชกิ B เหน็ความจรงิที่เป็นธรรมดา และ ธรรมชาต ิเจ้าค่ะ

     มกี�าลงัใจก ็เอาไปท�าบุญบ้าง เผลอไปท�าบาปบ้าง อยากไปนพิพาน

ไปนั่งสวดมนต์ นั่งบรกิรรมภาวนาเจรญิสตเิจรญิปัญญาตบะฌานญาณบ้าง 

แล้วไปไหนต่อ?

 สมาชกิ B ไปไหนไม่ถงึไหนเจ้าค่ะ นั่งปวดนั่งเมื่อยอยู่ตรงนั้น

แหละเจ้าค่ะ (เรื่องจรงิๆ) เจ้าค่ะ

     เอาก�าลงัใจไปท�าพ้นทุกข์นะ ทรงสอนเพยีงเท่านี้ ทรงเสดจ็หนเีข้า

ป่า ไปหาค�าตอบตรงนี้ ท�าอย่างไรจะพ้นจากทุกข์โศกปรเิทวะฯ?

     ท่านได้ค�าตอบมากเ็อามาสอน ท่านสอนว่าไง?

 สมาชกิ ช ปัจจตัตงั เวฑติพัโพ วญิญฮูตี.ิ..ขออนโุมทนาบญุ     

ทกุท่านค่ะ สาธุๆ ๆ  ขอบคณุๆๆ ทกุสิ่งดีๆ  ขออโหสกิรรมให้แก่กนัด้วย

กายวาจาจติใจเป็นอโหสิๆ ๆ  นะคะ  ขอบคณุธรรมะ  ขอบคณุธรรมทาน  



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

259

ขอบคณุธรรมะจดัสรร เชื่อมั่นศรทัธาดกูายดจูติใจตนทกุชวีติมคีณุค่าและ

ความหมายในตวัเอง ทาน ศลี ภาวนา

 สมาชกิ B “ทกุอย่างเกดิขึ้นเป็นธรรมดา และดบัไปเป็นธรรมดา” 

ท่านสอนให้ปล่อยวางเจ้าค่ะ

 “รู้เฉพาะตนอย่างไร?” แชร์กนัหน่อยนะ จะเป็นประโยชน์เกื้อกูล 

เอาไปสอนสงเคราะห์โลกสงัสารวฏั สอนอย่างไร องค์พุทธะตรสัสอน

อย่างไร? ตอบกนัหน่อย เปิดประเดน็เป็นประโยชน์แก่โลก

     ดูกายดูจติใจ แล้วท�าไงต่อ ทานศลีภาวนาแล้วท�าไงต่อ ไปไหนต่อ 

พ้นทุกข์หรอืยงั?

 สมาชกิ ช ไม่ยดึมั่นถอืมั่น ไม่มสีิ่งใดไม่มปีระโยชน์หรอืความจรงิ

ปรากฏในตวัเอง จติที่ฝึกมาดยี่อมน�าความสขุมาให้ กศุลความดงีามเจรญิ

สตปิัญญารบัผดิชอบหน้าที่ท�าทกุสิ่งให้ดทีี่สดุ เริ่มจากตวัเอง ขอบคณุ

ธรรมะหลกัธรรมยามเช้าวนันี้แสนวเิศษอศัจรรย์  ขอบคณุทกุปาฏหิารย์

ลมหายใจในวนันี้ ขอบคณุทกุความแตกต่างที่ไม่ท�าให้แตกแยก สร้างสรรค์

สขุสงบอย่างแท้จรงิจงมสีตมิจีติอเุบกขาอย่างแท้จรงิ ท�าจรงิปฏบิตัจิรงิได้

ผลจรงิศลีสมาธปิัญญา

     ธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรมทุกสิ่งดีแม้ดีของเขาไม่ดีของเรามันก็ดี

แม้ดขีองเราไม่ดขีองเขากด็ ี ทุกสิ่งดใีนคุณค่าประโยชน์ได้รบัสมาธขิองวเิศษ

ภาวนาสะสมพลงัจติ หมั่นฝึกดูกายดูจติใจตนท�าสมาธกินับ่อยๆ มสีตริู้สกึ

ตวัเป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบกิบานทุกวนัมจีติแจ่มใสร่าเรงิในธรรมขอบคุณพระ

อาจารย์  ขอบคุณกลัยาณมติรแสนด ี ขอบคุณทุกสิ่งในชวีติทุกสิ่งเกดิขึ้นดี

เสมอธรรมชาตติามจรงิ

 สมาชกิ B ไปไหนไม่ถงึไหนเจ้าค่ะ นั่งปวดนั่งเมื่อยอยู่ตรงนั้น

แหละเจ้าค่ะ (เรื่องจรงิๆ)เจ้าค่ะ
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 สมาชกิ ช เวทนาเกดิขึ้น ตั้งอยู่ ดบัไป พจิารณาความจรงิ ไม่ยดึ

ตวัเราไม่ใช่ของเราอนจิจงั  ทกุขงั อนตัตา

     ดูกายกต็าม-ดูจติกต็าม ดูกาย -เวทนา-ดูจติ -ดูธรรม ตาหูฯรูป 

เสยีงฯ กต็าม ท่านเอาอะไรดู?  เอาอะไรเข้าไปดู  ดูเป็นอะไร ผลของการดู 

คอือะไร?

 สมาชกิ ช ธรรมทานแสนสขุก่อเกดิสตใิห้ปัญญาถกูต้องแท้จรงิ 

ขอบคณุๆๆ  ขอบคณุส�านกึรู้ทกุสิ่งมบีญุคณุทาน ศลี ภาวนาขออนโุมทนา

บญุสาธุๆ ๆ  สาธ ุๆๆ ค่ะขออโหสกิรรมหากข้าพเจ้าผดิพลาดประการใดทั้ง

เจตนาหรอืไม่เจตนา ขออโหสิๆ ๆ  อโหสกิรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหนึ่งมมุมอง

การแลกเปลี่ยน๑ความเหน็ ขอบคณุพลงัเมตตาและให้สตปิัญญาเจ้าค่ะ

     พ้นทุกข์ได้อย่างไร พ้นตรงไหน ดูมากี่ปีแล้ว เป็นไงบ้าง จะดูต่อไป

อกีนานไหม?

 สมาชกิ ช  จติ เหน็ จติ..ใครคอืผู้รู้  อนจิจงั  ทกุขงั  อนนัตา

     จติเหน็จติ เอาจติเข้าไปดูจติ จติเป็นอะไร?  เป็นวญิญาณขนัธ์   

ใช่ไหม? นี่  ตวันี้อยู่ในวงจรปัจจยการ ๑๒   ปัจจยาการ ๑๒ เข้าสู่วงจร  

วนเกดิแล้ว วฏัฏะแล้วนะ

     ทรงตรสั “ผู้ใด เหน็ธรรม ผู้นั้นเหน็เราตถาคตฯ ผู้ใด  เหน็ปัจจยา

การ ๑๒ ผู้นั้นเหน็ธรรม ลุล่วงธรรม บรรลุธรรมฯ”

 ค�าว่า “เหน็ธรรม” คอืเหน็อย่างไร?  เหน็ปัจจยาการ คอืเหน็

อย่างไร? ช่วยตอบท ี พูดมาจะครบหกสบิวนัแล้ว วนอยู่ตรงนี้ที่เดยีว ให้

พ้นทุกข์ ท่านสอนให้พ้นทุกข์นะ อย่าหลง  อย่าหลงประเดน็

 อาตมาโดนค�าถามบ่อยมาก ว่าท�าไมสอนไม่เหมอืนชาวบ้าน

(นกับวชนกัเปรยีญนกัวปิัสสนาจารย์ นกัฯลฯ ทั้งเมอืง)
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 เคยเอาค�าว่า “บุญบงันพิพาน” ไปสอน เกอืบอดฉนัเพล

     เขาอาจคดิว่าหลวงตาเป็นคอมมวินสิต์ สอนไม่เหมอืนชาวบ้าน!

 สมาชกิ ช จติดยี่อมชนะทกุความจรงิศรทัธามั่นคง

     ท�าดบีรสิทุธิ์ขออนโุมทนาบญุค่ะสาธุๆ ๆ  รู้จรงิไม่ขดัแย้ง รู้แจ้ง

เหน็ตามจรงิ ศลีสมาธปิัญญา

 ต้องการช่วยสงัคมบ้านเมอืง สังสารวฏั มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งสิ้น 

แต่คดัเอาเฉพาะที่ลงกนัได้ ที่ขดักบ็อกว่าขดันะตรงนี้ ท่านไม่สอนนะว่า 

โน่นโคนไม้ นี่เรอืนว่าง ไปท�าซะก่อนค่อยตรสัรู้ อ่านดูนะ ตรสัตรงไหน

บรรลุตรงนั้นต่อหน้าพระพกัตร์ทั้งสิ้น!

     มพีระแม่น้าปชาบด ี กบัภกิษุณหี้าร้อย นี่ช้าหน่อยเพราะค่อยๆ 

คลาย ฟังอายตนะ ตา หู ฯ ฟังอยู่สองวนัจงึสว่าง บรรลุอรหตัด้วย ตา หูนี่

แหละ!

     ผลลพัธ์ที่ปรากฏออกมาสู่สงัคม ทะเลาะกนั จะฆ่ากนัเองคนไทย

กนัเอง เคยปล่อยเคยวาง เคยอโหสกินัไหม ว่านี้คนไทยทั้งนั้น มเีหน็ธรรม

ตามที่พระองค์สอนบ้างไหม อภยักนัเป็นไหม?

 ท�าบุญสร้างอะไรมากมาย กบัแค่บรจิาคอารมณ์กนัเสยีบ้างท�าไม

มนัยากนกั กเ็พราะไม่มใีครสอนตามที่พระองค์สอน ตรงข้ามสอนให้ 

ท�าบุญทานสลีภาวนาเพื่อเอาไปสร้างบารม ี มบีารมแีล้วเอาไปท�าอะไรต่อ 

สอนให้ปล่อยวางบ้างไหม?

 ให้ทานกส็กัแต่ว่า ศลีสมาธ ิกส็กัแต่ว่า ปัญญาภาวนากใ็ห้สกัแต่ว่า

ไป ปล่อยวางไป อย่างนี้กจ็ะร่มเยน็ทั้งที่บ้าน และเมอืง

 สมาชกิ ช เรื่องภายนอกกายนอกจติใจของเราไม่ใช่ทางพระนพิพาน 

ความสขุอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

     ถูกแล้ว นี่มนันอกมนัเหนอืจากนพิพานไปแล้ว การโปรดสงัสารวฏั
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นี่เหนอืขึ้นไปแล้ว หมดห่วงตวัเองแล้ว ทรงจารกิไปตลอดหลงัจากตรสัรู้ถงึ

สี่สบิห้าปี ท่านเคยบอกไหม เดี๋ยวขอวคีเอนด์ ซมัเมอร์ฮอลเิดย์มไีหม?  

เคยจดัเบริธ์เดย์มไีหม? ท่านท�าเพราะอะไร? ถ้าไม่ช่วยเหลอืเวไนย!

 สมาชกิ ช เรื่องของโลก เรื่องของธรรม เรื่องของพระนพิพาน    

มหีนทางด�าเนนิตามแนวทางอรยิมรรคมอีงค์ ๘ ทกุที่ทกุเวลา ทกุคน      

มแีนวทางที่ดงีามสาธคุ่ะ

 เรื่องของเขาสทิธขิองแต่ละคน พระพทุธเจ้าทรงตรสัสอนให้หมั่น

ดกูายดจูติใจตนเอง การต�าหนติผิู้อื่นแม้จรงิจติเรากข็ุ่นมวั เขาต�า่เราสงู

เขาไม่ดเีราด ีหรอืเขาผดิเราถกู ทกุสิ่งยดึมั่นถอืมั่นทกุความว่างและวางคอื

ความสงบประโยชน์แท้จรงิ ขอบคณุเมตตาขอบคณุความจรงิ ขอบคณุ

พระอาจารย์ท�าหน้าที่สอนดทีี่สดุแล้ว ใครรกัใครชงัใครด่าว่าไม่เข้าใจ ช่างเขา

     พระอาจารย์:  เรื่องของอรยิมรรคมอีงค์แปด พงึให้รวมลงสู่วมิุติ

ให้ทั้งหมด ให้เป็นศลีวมิุต-ิสมาธวิมิุต-ิปัญญาวมิุต ิถ้าไม่เข้าใจค�าว่า อนจิจงั 

กจ็ะพูดอย่างที่ท่านสมาชกิพูดนั่นแหละ เพราะยงัหลง ขอถามว่า สุขสงบ

มนัมไีหม? อนจิจงัมนัแสดงให้เหน็อยู่เป็นอกาลไม่มกีลางวนักลางคนื มนั

บอกไหมว่ามสีงบ มนับอกไหมว่ามสีุข มนัมแีต่บอกว่า ไม่มอีะไรยั่งยนื

แน่นอน ทุกสรรพสิ่งล้วนชั่วคราว สงบ-ไม่สงบ กช็ั่วคราว สุข-ทุกข์ ก็

ชั่วคราว มนัสลายคลายตวั มนัผนัแปรไม่หยุดนิ่ง มนัไม่ยั่งยนื ท่านเอา

อนจิจงัมาสอน คนกจ็ะๆอนจิจงั เป่าปี่ให้ใครฟังหรอื? จงึสอนอนิจจงัไม่

เข้าใจ มนัยดึเอาไว้ไม่อยู่เกาะไว้ไม่ตดิ

 ทรงสอนว่า ไม่ยดึตดิกน็้อมนพิพาน นี่ถ้าเหน็อนจิจงัมนัจะไม่ยดึ

เอาอะไรสกัอย่าง ไม่ว่ามรรคองค์ ๘ หรอืศลี-สมาธ-ิปัญญา หรอืแม้ตวัตน 

ถ้าคลายตวัตนกห็มดอตัตาตวัตน มนักอ็นตัตา มนัคลายหลุด หมดไม่เอา

สกัอย่าง



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

263

 สมาชกิ ช พระพุทธศาสนาไม่สอนให้ว่าดูถูกเพ่งโทษใคร

นอกจากตนเอง

     นี่ไม่ได้เพ่งโทษนะ ก�าลงัน�าธรรมะที่ทรงตรสัมาบอก ปลุกคนหลง

คนหลบั ให้คลายมจิฉาทฏิฐนิะ บางทกีต็้องกระตุก สะกดิเบาๆ ไม่ตื่น ม้า

บางตวัไม่ต้องใช้ปฏกั บางตวัเพยีงแค่ยกปฏกั แต่บางตวัต้องลงจรดผวิหนงั 

ถ้าเกนินี้กต็้องฆ่าทิ้งละกระมงั?

 สมาชกิ ช ขอบคณุพระคณุเจ้าท่านเมตตา เมื่อรู้จรงิย่อมพบทกุสิ่ง 

ธรรมดาไม่มขีุ่นมวัไม่มอีารมณ์ไม่มคี�าพดูใดนอกจากธรรม

     ถ้าเหน็ว่าพระล่วงเกนิก ็  “อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส ิ ทุกชวีติ

จติวญิญาณ  ขอจงได้มสี่วนแห่งบุญข้าจงทั่วๆกนัๆตลอดไป”

 สมาชกิ ช ไม่มเีลยเจ้าค่ะท่าน ท่านมแีต่เมตตาจติผู้ให้ย่อมสขุ

สงบ ได้แต่ขอขอบพระคณุยิ่ง และขออนโุมทนาบญุบารมที่านบ�าเพญ็

สะสมมาท่านเข้าถึงและเข้าใจโลกคือธรรมทุกสิ่งธรรมชาติขอบคุณๆๆ  

ขอบคณุส�านกึรู้คณุท่านค่ะและทกุคนในชวีติสาธุๆ ๆ ค่ะ

     ต้องขออโหสติ่อสมาชกิทุกท่าน จรตินสิยัคนสอนกต็่างๆ กนัไป 

อาตมาไม่สอนเอาใจใคร และเอาใจใครไม่เป็นนะ  “ขวานผ่าซาก เพราะฟืน

หายากต้องรบีผ่า”  ไม่รู้ว่าคนฟังธรรมะท�าไมหายากเหลอืเกนิ ทั้งที่อยาก

บอกนะว่าพระสจัธรรมมรรคผลนพิพานยงัไม่หายไปไหน แต่เมฆหมอก

แห่งกเิลสอาสวะปิดกั้นปิดบงัจนมดืมดิ ตะวนัจะส่องพยายามส่องกไ็ม่ทะลุ

ไม่ปฏเิวธ

     ขอทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณจงได้มีส่วนแห่งบุญข้าจงทั่วกันๆ

ตลอดไปด้วยเทอญฯ อโหส ิทุกอย่างอโหส ิสาธุโสวๆๆ

 สมาชกิ ช อธษิฐานจติมุ่งทางเดนิ...เป้าหมาย 

 ไม่มีใครรู้ดีกว่าใคร...สมาธิคือพื้นฐานพระพุทธเจ้าท่านภาวนา
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ตลอดหลกัธรรมศลี  สมาธ ิ  ปัญญา ไตรสกิขา๓....ท�าจะมแีนวทางลกึซึ้ง

ถูกต้องดีหนทางหลุดพ้นสิ่งส�าคัญคนที่เขาท�าแนวอื่นก็ไม่ใช่เขาจะไม่หลุด

พ้นทกุสิ่งเป็นกรรมการคอื การพดู  การท�าพระพทุธเจ้าทรงวางหลกัไว้ให้

ท�าความด ี ละเว้นความชั่ว  ท�าจติใจให้ผ่องใส

     พระอาจารย์: อะไรที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสจัธรรมค�าสอน ไม่ตรง

ต่อพระนพิพาน ที่ต้องพาเอาไปเกดิอกี ดบัทุกข์ไม่ได้ กห็ลกีๆ บ้างกไ็ด้นะ 

ถ้าสมัมาปัญญากจ็ะรู้ได้เอง หาอ่านพระสูตร จูฬสาโรปมสูตร ว่าด้วยบุรุษ 

ผู้หาแก่นไม้ฯ ตั้งสมัมาทฏิฐหิวัขบวนมรรค ๘ ให้ตรงก่อน ขบวนอกีเจด็   

กจ็ะตามเอง

 สมาชกิ ช เมตตาคอืความรกั กรณุาปรารถนาด ี มฑุติา พลอย 

ยนิดคีวามสขุส�าเรจ็ความด ีอเุบกขาใจเป็นกลางอย่างเข้าใจ

 พระอาจารย์: อะไรเป็นสาระ อะไรมใิช่สาระ นี่ส�าคญัมากกบัชวีติ 

แต่ทั้งรู้ บางทอีาจถูกวบิากพาวน ขอขมาอุทศิบุญบ่อยๆ   สาธุโสวแล้วนะ

 สมาชกิ ช ขอบคณุๆๆ  ขอบคณุซาบซึ้ง ท่านให้สตปิัญญาความ

จรงิค่ะ ศลี ๕ พื้นฐานศลี ๘ และศลี ๑๐ ที่ส�าคญัศลีของนกับวช

 หน้าที่ เจตนา .... ขออโหสกิรรม  อโหสิๆ   เป็นอโหสเิพราะศลีที่

บริสุทธิ์ย่อมน�าทางสู่จิตตั้งมั่นแห่งความดีงามตามจริงเพียรรักษาศีลตาม

ตั้งใจ

     เทคโนโลย ี โลกเปลี่ยนตามกาลเวลาความเหมาะสมแต่การรกัษา

ศลีและรกัษาธรรมและรกัษาความจรงิเป็นอากาลโิก

 พระอาจารย์: “อะไรเป็นสาระ อะไรมใิช่สาระ นี่ส�าคญัมากกบัชวีติ 

แต่ทั้งรู้ บางทอีาจถูกวบิากพาวน ขอขมาอุทศิบุญบ่อยๆ” 

     สมาชกิ ช ขอบคณุท่านผู้เจรญิในธรรมค่ะ ขอบคณุท่านเมตตาจะ

น้อมมาใส่ใจปฏบิตัคิ่ะ
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     ขอขอบพระคณุวนัที่ ๒๒ ก.ย ๒๕๕๘ ดวงตาเหน็ธรรมเข้าใจ

ท่านเมตตา

 สมาชกิ B สกัแต่ว่าด ูรู้ เหน็ แล้วปล่อยวาง

     โสวๆๆๆอโหสติ่อกนัทกุชวีติ ทกุดวงจติ ทกุดวงวญิญาณ ขอจงมี

ส่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯเถิด ขอความยึดมั่นถือมั่นจงคลาย คลายออก   

ขอจงเป็นผู้เบาบางจางคลายทั่วทกุคนเถดิ โสวๆๆๆสาธ ุอโหสเิถดิ

 สมาชกิ ช : การจะหาจติให้เจอ มปีัจจยัหลกัอยู่หลายอย่าง ดงันี้

     ๑. ต้องว่างจากความคดิให้เป็น.

     ๒. ต้องรู้จกัแยก ปรมตัถ์ กบั บญัญตั.ิ

     ๓. ต้องเข้าใจ สต ิระลกึรู้ และ สมัปชญัญะ รู้สกึตวั.

     ๔. ต้องรู้วธิที�าด้วยการไม่กระท�า อสงัขารกิ�.

 ถ้าฟังพอจ.สรุศกัดิ์ เข้าใจตลอดทั้งคลปิ กส็ามารถเหน็จติในจติ 

รู้จกั เอกคัคตารมณ์ และ จติผู้รู้ จรงิชดัค่ะ.  https://youtu.be/LH๓NsYFmvXU

     พระอาจารย์: อนุศาสนยี์ปาฏหิารยิ์  คอืพระสจัธรรมค�าสอน สอน

ให้คนพ้นทุกข์ นี้เป็นปาฏหิารยิ์สูงสุด ยิ่งกว่าอทิธปิาฏหิารยิ์ อาเทสนา

ปาฏหิารยิ์(รู้วาระจติ)

     การฝึกอบรม การปฏบิตัใิดๆ กต็าม ถ้ายงัเอาอตัตา-เจตนาเข้าไป

กระท�า ไม่ใช่ปาฏหิารยิ์และจะอศัจรรย์ไปได้อย่างไร เพราะนั่นมนัตณัหาพา

เอาไปเกดิ

     เรื่องการอวยพรให้กนั ส่งความปรารถนาดตี่อกนัเป็นการผูกพนั

ห่วงหาอาลยักนั ไม่อนาลโย ไม่นพิพาน

     ส่วน อะอาลยั ไม่อาลยั นั่นนพิพาน

 ค�า “อธษิฐานจติ”  คอืตณัหา คอืตั้งเอาแล้วด้วยปรารถนาขอ ไม่

ประเสรฐิ ความส�าเรจ็ไม่ถงึด้วยอธษิฐาน แต่ส�าเรจ็ได้ด้วยการกระท�า ท�าดี

ย่อมได้ดถี้าหากส�าเรจ็ได้ด้วยอธษิฐาน กจ็ะขอให้ท�าชั่วส�าเรจ็กส็�าเรจ็ได้ด้วย
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     ค�าว่า “มุ่งทางเดนิ...เป้าหมาย” ทางเดนิ คอืวบิาก เป้าหมาย คอื

ตณัหา  รวมความคอืท�ากรรมด้วยตณัหาบนทางเดนิวบิากล�าบาก

 สมาชกิ ช ความจรงิมเีพยีง ๑ เดยีว ขอบคณุพลงัเมตตาพรหม

วหิาร ๔  ขอบคณุหลกัธรรมพระนพิพานไม่มอีตัตาตวัตน ขอบคณุสติ

ปัญญาหนทางเจรญิตามเหตแุละปัจจยั ท่านท�าดแีล้วเคารพนบัถอืท่าน   

ผู้เจรญิค่ะ

 อธษิฐานบารม ีบารม ี๓๐ ทศั ค�าสอนถกูต้องน�าสู่หนทางที่ถกูทาง

 ทางธรรมแท้คอืดกูายดจูติใจตน ไม่ส่งจติออกนอก ไม่ว่าวจิารณ์

ใครไม่กระทบใคร พดูเพื่อสาระและประโยชน์

     พระอาจารย์: เมตตาธรรมยงัค�้าคาโลก ไม่วมิุตไิม่หลุดพ้นโลก ก็

ยงัอยู่กบัโลกต่อไปอกี แต่ถ้าเมตตาควบอุเบกขาสุญญตา นี้จงึหมดอตัตา

 สมาชกิ ช สิ่งดงีามจติสงบกาย วาจา จติใจผ่องใสเดนิตามทาง  

ตั้งอธิษฐานจิตอโหสิกรรม หลักธรรมค�าสอนพระพุทธเจ้าทรงชี้ทาง       

พระไตรปิฎกทรงแสดงสอนรู้แจ้ง รู้จรงิ รู้ชดั รู้รอบรู้ถงึการไม่กระทบผู้อื่น

และเบียดเบียนทุกคนอยู่เคารพให้เกียรติกันบนหนทางเจริญที่งดงาม 

ตามจรงิ

 พระอาจารย์: ค�าว่า สบายๆ นี่ถ้าตดิยดึกไ็ม่สบาย มนัอุปาทาน

ทุกข์ นพิพาน ว่างๆ ไม่มสีบาย-ไม่มไีม่สบาย มนัว่างจากสบายไม่สบาย 

เสยีแล้ว

 สมาชกิ ช วนันี้โชคดไีด้ธรรมทานจากพระอาจารย์ขอบคณุ  

ขอบคณุ  ขอบคณุท่านพดูถกูและตรงเป็นความจรงิเจ้าค่ะ จะน้อมใส่ชวีติ

ให้สตปิัญญาแท้สาธคุ่ะ

     พระอาจารย์: ค�าว่า “นบัถอืท่านผู้เจรญิค่ะ”  นี่ไม่ใช่เนื้อหาพระ

สจัธรรม นพิพาน ว่างจากผู้เจรญิ-ผู้เสื่อม
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     ค�าว่า “ธรรมแท้คอืดูกาย-ดูจติ ไม่ส่งจติออกนอกฯ”  นี่ก�าลงัเจรญิ

เอาสต ิ เอาอะไรๆ แม้กระทั่งเอาสตกิค็อื ก�าลงัเจรญิสตเิอาด้วยตณัหาด้วย

อตัตาเจตนาพาท�ากรรม เอาไปเกดิ!

     เจรญิสตปิัฏฐานสี่ต้องตรงต่อเนื้อหานพิพาน ที่ให้ปลงขนัธ์ ไม่ใช่

ปฏบิตัขินัธ์ คอืกายกช็่างเวทนากช็่าง จติกช็่าง ธรรมทางตา หู เหน็ ได้ยนิ

ฯลฯ ช่างให้หมด ปล่อยวางให้ทั้งหมดทุกธาตุขนัธ์ ย่อมน้อมนพิพาน ถ้ายงั

เจรญิกต็ณัหา สมุทยั

 สมาชกิ ช มเีพื่อละ คอืจรงิ ไม่มลีะจรงิ ไม่มอียู่จรงิ

 ธรรมเข้าถึงเมื่อศีลถึงจิตใจปกติแล้วทุกความจริงปรากฏเพื่อสิ่งด ี

จรงิเสมอ

     บวชเพื่ออะไร ไม่บวชเพื่ออะไร นกับวชควรท�าอะไร ไม่บวชควร

ท�าอะไร ท�าถกูหน้าที่ถกูสถานที่ถูกบคุคลถกูต้องตามธรรม

 สปัปรุสิทัธรรม ๗ .... ยดึดยีงัดกีว่ายดึไม่ด ีจงมพีระรตันตรยัเป็น

สรณะเถดิ

     พระอาจารย์: พูดว่า “จะขอน้อมใส่ชวีติให้สตปิัญญาแท้ฯ สาธุค่ะ”  

ดงันี้ ถ้าจรงิดงัพูด ต้องขอขมากรรมอุทศิบุญก่อนอื่นทั้งหมดและบ่อยๆ   

นี่คอืขอน้อมที่ไม่เป็นเทจ็

 สมาชกิ ช ความจรงิคอืการยอมรบัทกุสิ่ง จะด ีไม่ด ีจะใช่ ไม่ใช่

กต็ามที่เป็นจรงิ

 “จะขอน้อมใส่ชวีติให้สตปิัญญาแท้ฯสาธคุ่ะ”  ถ้าจรงิดงัพดู ต้อง

ขอขมากรรมอทุศิบญุก่อนอื่นทั้งหมดและบ่อยๆ นี่คอืขอน้อมที่ไม่เป็นเทจ็

     อตัตาสร้างตวัตน ไม่มสีิ่งใดยดึได้จรงิมอียู่จรงิ ค�าพดูกเ็พยีงลม

กระทบหู

     พระอาจารย์: อนตัตา ไม่มอีะไรเก่ง-ไม่มอีะไรไม่เก่ง มแีต่ไม่หลง–

คลายโมหะ
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 สมาชกิ ช ภาษาแค่ตาเหน็ จติคอืตวัรู้ ผู้รู้ในจติย่อมอโหสกินั 

ไม่มสีิ่งใดเกดิอกศุล ไม่มแีม้แต่อโหส ิทกุสิ่งคอืความจรงิ

     พระอาจารย์: ถ้าวางจรงิต้องไม่ถอื-ไม่ยดึ หมดตวัหมดตนวางตวั

ตนแล้วจรงิๆ กห็มดอตัตา อนตัตาๆ

 สมาชกิ ช ขออโหสกิรรม  อโหสิๆ   ทกุสิ่งดยี่อมบงัเกดิจากจติที่ดี

กศุลฉลาดมปีระโยชน์เป็นธรรม

     พระอาจารย์: ที่พาสอน “ให้สกัแต่ว่า-ไม่ยึิดตดิ-ปลงปล่อยวางฯ นี่

เป็นทั้งหมดของ ศลี-สมาธ-ิปัญญา และวมิุตญิาณทสัสนะไปแล้วนะ! 

 ส่วนค�าว่า “ธรรมเข้าถงึ เมื่อศลีถงึจติปกตฯิ” ไปหาอ่านสนัตมิหา

อ�ามาตย์เมาอยู่บนคอช้างบรรลุธรรมหน่อยนะ

 สมาชกิ ช เพราะไม่บวชจงึสามารถแสดงอะไรที่มกีรอบของศลี 

น้อยกว่าเลยแวะเข้ามาทักทายศรัทธาพระรัตนตรัยในพระนิพพานเพราะ

ใช้ไลน์ตดิต่อเข้ามาดงูานทางโลกนะค่ะ ขอโทษเนื่องจากยอมรบัต้องเรยีน

รู้อกีมากยงัไม่ถงึธรรมท่านสอน พยายามเรยีนรู้ศกึษาค่ะ

 พระอาจารย์: “พาหยิะ เธอเหน็ ได้ยนิ ฯ เมื่อลมกระทบหู  ไม่ต้อง

รู้ แต่ให้สกัแต่ว่ารู้เหน็นะ พ่อนะพ่อขปิปาภญิญานะ(จ๊ะ จ้าๆด้วยนะจ๊ะ)”

 สมาชกิ ช ขอบคณุพระอาจารย์เมตตา ขอบคณุทกุค�าสอนลกึซึ้ง

ละเอยีดยิ่งนกัพระไตรปิฎกคอืค�าสอนตรง ขอบคณุมากๆค่ะเพราะเหตมุี

จงึมผีลตามเสมอสาธุๆ ๆ  ค่ะ

     อธษิฐานบารมคีอืสิ่งที่จ�าเป็นต้องหมั่นท�าอธษิฐาน๔

     พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการอธิษฐานบารมีถ้าไม่รู้จักมีจริงจะ

ไม่รู้ตามจรงิ

     คนจน, ไม่ม ีไม่ได้แปลว่าละได้ คนรวย, ม ีไม่ใช่แปลว่าม ีอตัตา

ละไม่ได้ทกุสิ่งมดีขีองตน
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     กระจกต้องหมั่นเชด็ใส่น�า้ยา จงึใส สะอาด สว่าง จติใจคนต้อง

หมั่นท�าสมาธิ

     พระอาจารย์: ต้องขอบคุณพุทธะ อาตมาท�าหน้าที่สาวกะ ขอบคุณ

โอกาสที่ได้พบกนัเพราะพ่วงพนัแต่อดตีนี้กรรมเก่า พบแล้วคดินกึอย่างไร 

กรรมใหม่เกดิแล้วนะ ทุกอย่างอโหส ิ มสี่วนบุญข้าจงทั่วๆกนั ทุกชวีติจติ

วญิญาณตลอดไปเทอญฯ สาธุโสวๆ แล้วนะ

     เมื่อไม่มทีั้งกระจก และคนเชด็กไ็ม่ม ีจะเอาอะไรไปเชด็อะไร?

 จงึได้ว่า “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี” ทรงตรสั “เจตนาหงั กมัมงั 

วทามฯิ เจตนาเป็นกรรมฯ ไปเกดิ”

 สมาชกิ ช  ศลี สมาธ ิปัญญา

     สอนถกูบญุ สอนผดิตดิกรรม สอนให้กลางๆ พจิารณาให้

แยกแยะอสิระในธรรม คนต่างสผีวิกย็งัเป็นคน เกดิ แก่ เจ็บ ตาย คนท�า

สมาธคิอืคนใฝ่ดสีนใจธรรม และไม่มใีครรู้ได้ใครจะบรรลธุรรมก่อนใคร 

และใครจะถงึนพิพาน ท�าตวัเราให้ดคีอืค�าสอนของพระพทุธเจ้าแท้จรงิ

     ที่สดุแห่งธรรมทกุความจรงิต้องชดัเจนชดัเจน ความถูกต้อง ถกู

ธรรม ถกูตามจรงิ

     พจิารณามติรมอบสิ่งดแีล้วบอกด ี ไม่ยดึไม่เอาอะไรคอืธรรมที่แท้

จรงิคอือะไร ปัญหาสงัคมแท้จรงิคอือะไร?

     ขอโทษขออโหสกิรรมให้ด้วยนะคะ ปัญญาที่ยงัต้องพฒันาเพราะ

ยงัขาดความรู้จรงิขอท่านโปรดเมตตาอภยัด้วย ถ้าหากมสีิ่งใดไม่เหมาะสม

อโหสิๆ ๆ  ขอบคณุๆๆ  ทกุท่านเมตตา ขอให้บญุรกัษา

     พระอาจารย์: การรู้จกัที่จะใช้ชวีติ กค็อื การรู้จกัที่จะวางใจ  ไม่มี

อะไรให้ยดึเป็นสรณะได้เลย นอกจากวางใจ

     ร่างกายจติใจนี้ กย็ดึเอาเป็นสรณะไม่ได้ประเดี๋ยวเดยีวกจ็ะต้อง

พลดักนัแล้ว
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     รูป รส กลิ่น เสยีง เคยีงสมัผสั กพ็ลดักนักบั ตา หู ฯลฯอยู่ทุก

ขณะเวลานาท ีเป็นอกาล

 สรรพสิ่งยดึไว้ไม่อยู่-เกาะเอาไว้ไม่ตดิ มนัสลายคลายตวัมนัเองอยู่

ตลอดเมื่อเชื่อวนั

     ให้เหน็แจ้งอนจิจงั ความเป็นสภาวะชั่วคราวของมนั

     แล้วเราก็จะไม่เข้าไปยึดเอามาเป็นเรา-ของเรา ของเรามันไม่ม ี

เพราะเรากไ็ม่ม ีกาย-จติกอ็นตัตา!

     ถ้ายงัม ีมนักท็ุกข์เพราะม!ี

     ขณะนี้ คุณตื่นหรอืยงั?   ตื่นๆ ตื่นโพล่ง ตื่นโล่ง ตื่นวะ วะแล้ววะ

อกีอกีอกี จ้าๆกว้างไกลๆ สว่างไสว ไร้ขอบเขตคดินกึ  ไร้แม้คดิและนกึฯ

     อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส ิ ทุกชวีติจติวญิญาณ จงมสี่วนแห่ง 

บุญข้าฯ จงทั่วกนัๆตลอดไป ฯ

 “กร็ู้นะ ให้วางใจกร็ู้ แล้วท�าไมถงึวางใจไม่ได้สกัท?ี” มกัมคีนถาม

บ่อยๆ

    จงวางใจ เมื่อเธอ เหน็ ได้ยนิ ได้กลิ่น รู้รส รู้สมัผสั หนาว-ร้อนใจ

คดินกึ ฯ กใ็ห้สกัแต่ว่า

     รบัรู้-รบัทราบ กใ็ห้สกัแต่ว่า

 “สกัแต่ว่า”  นี่คอื ให้วางใจ ตรงกบั never mind-don’t  worry 

แปลว่า ไม่เป็นไร-ไม่ต้องห่วง-ไม่ใส่ใจ-ไม่กงัวลno interest-ไม่สน

     ค�าว่า วางใจ นี่ ไม่ใช่คอยวาง แต่มนัวางของมนัเอง ไม่ต้องเข้าไป

ท�ามนั มนัวางของมนัเอง ของมนัเองเรื่อยไป

     มนัจบเบด็เสรจ็ในตวัของมนัเอง ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น

     อย่าขดัแย้งกบัมนั-อย่าสนใจมนั-มนักส็กัแต่ว่ามนั

     วางใจ เสยีด้วย  “ตื่นๆ จ้าๆ วะๆ ฯ ไร้ร่องรอย ไร้คดินกึ ไร้เขต
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ไร้แดน วะแล้ววะอีกอีก ขยันตื่นจ้า ด้วยการอโหสิ อุทิศบุญทิพย์          

โปรดสงัสารวฏัแล้วหยาดน�้า เรื่องของการวางใจ-การตื่นจ้าฯ นี้เป็นสมาธ ิ      

ชนดิธรรมชาตขิองอนตัตาจติเดมิแท้ เดมิจติปภสัสรอยู่แล้วแต่เดมิตื่นจ้า  

ผ่องใสอยู่

 ผ่องใสอยู่ “ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลาวหาว ฉะนั้น”

     แต ่กลับมาถูกเมฆหมอกมืดมิดป ิดบังป ิดกั้นจนไม ่แลเห็น

พระอาทติย์พระจนัทร์ตะวนัเดอืน  ด้วยมอีารมณ์ชอบชงัเข้ามาแทนที่ความ

ผ่องใส  จงึให้ ตื่นๆจ้าๆอยู่ตลอดเวลานาที

     ตื่นๆ ตื่นทิ้ง โพล่งทิ้ง ไร้ร่องรอย ไร้ขอบเขตคดินกึ

     ไร้ขอบเขตคดินกึ แต่กไ็ม่แช่ไม่ทรง จ้าออกวะออกไกลๆ จนเลย

เขตเลยแดนสลายตวัไปมแีต่ว่าง ว่างเปล่า

     อโหส ิ ทุกอย่างอโหส ิ มสี่วนบุญข้าจงทั่วๆกนัฯ  สรรพสิ่ง ล้วน   

ว่างเปล่า

 ดุจ พระจนัทร์วนัเพญ็เด่นนภา ไร้เมฆา–ไร้มลทนิ

     ดุจ ตะวนัส่องสว่างกลางเวหาหาว ฉะนั้น

     มนัจะมชี่วงนงึ ที่เราคอยจะเข้าไปแอบดูมนัว่ามนัจ้าอยู่หรอืเปล่า?

     นี่เราถูกเป่าฟาวล์แล้วนะ! ว่างรู้ไม่ได้ ถ้าเข้าไปรู้ว่าง นั่นมนักไ็ม่ว่าง

จากรู้เสยีแล้ว

     ที่ท่านสอนพาหยิะ ว่า “....ให้สกัแต่ว่าฯ กค็อื อย่ายุ่งนะ ไม่ต้อง   

ยุ่งนะ!”

 สมาชกิ ท  กรรมคอืการกระท�า ฐาน คอื ที่ตั้งหรอืรองรบั ฉะนั้น 

กรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งกรรม พระพทุธองค์ทรงตรสัไว้ว่า “เจตนาหงั 

ภกิขเว” เจตนานั่นคอืกรรม ปฏบิัตแิบบไหนกต็้องเสวยผลกรรมแบบนั้น 

พดูแบบชาวบ้านคอื ให้แล้วไปหรอืชั่งมนันั่นเอง
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     พระอาจารย์:  อารมณ์ทางตา  หู  ฯ มนัพดัผ่านมาเหมอืนลมพดั 

กป็ล่อยให้มนัพดัผ่านไปตามแต่เรื่องของมนั   ไม่ต้องอยากรู้ว่ามนัพดัผ่าน

ไปหรอืยงั ไปทางไหนแล้ว อย่างนี้เข้าไปรู้แล้ว ไม่สกัแต่ว่าฯ เสยีแล้ว ถูก

เป่านกหวดีฟาวล์แล้ว กรรมซ้อนลงมโน เป็นมโนกรรมไปเรยีบร้อยแล้ว

โรงเรยีนกรรมน�าเกดิไปแล้ว

     สาธุ โสวแล้วครบัท่านพระ อจ.ทวชียัฯ ที่เมตตา

     ปล่อยให้ของมนัเองๆๆ ไม่ต้องของมนัเอง นพิพาน ว่างๆของ    

มนัเอง

     อนุสัยนอนตามตกค้างธาตุขันธ์เป็นไปตามที่เคยฝึกเอาสติมาก่อน 

มนัยงัเกดิกลวัว่าตวัเองขาดสต ิ เดี๋ยวจะไม่มสีต ิ เพราะว่ากลวัตวัเองจะ

เพี้ยนหรอืเปล่า อย่างนั้น? 

 สมาชกิ ท คนไหนรกัมากห่วงมากแสดงว่าเราเป็นหนี้เขามากให้

อทุศิบญุบารมชีดใช้เขาไปจะได้ไม่เป็นหนี้นาน หมาแมวตวัไหนรกัมาก

แสดงเป็นหนี้เขามากเพราะผลกรรมบนัดาล

     พระอาจารย์: ทนีี้ มกัเผลอไปอย่างนั้น กป็ล่อยเลยนะ อย่าไปรู้ว่า

เผลออกีนะ มนัจะกลายเป็นหลงซ้อนหลงเข้าไปอกี หลงสองต่อ ให้ช่าง   

เลยนะ!

 สมาชกิ ท คต-ิอคตกิอ็โหสิๆ ๆ โสโสโสขอให้มสี่วนโดยทั่วกนัไป

ตลอดกาลเทอญ.

     พระอาจารย์: ใช่แล้ว คดิถงึอะไรๆ หนไีม่พ้นวบิากเก่า ทรงตรสั 

เหน็ ได้ยนิ ฯ นี้ กรรมเก่า ของเราๆ ยอมเลย จบเลย อโหสิๆ ๆขอให้มสี่วน

บุญข้าฯทั่วกนัฯ อย่างนี้เลยนะ

     ค�าว่า “ไม่มคีวามพยายามใดที่ไร้ค่าแม้ไม่ส�าเรจ็วนันี้แต่กเ็ก่งมากขึ้น” 

ค�านี้ ใช้กบัทางโลกที่เป็นโลกธรรมแปด(เปื้อน) เป็นกรรม ไม่จบกรรม     
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ไม่จบกจิกรรม วนเกดิตายๆๆ

     ถ้าเราปล่อยวางว่างๆ ท�าแบบไม่ท�า ท�าแบบไม่เป็นกรรมกไ็ด้นะ  

ค�าว่าสกัแต่ว่าพระพาหยิะนี่ ช่างเลย มนัส�าเรจ็กช็่าง ไม่ส�าเรจ็ กช็่าง ไม่ดนั

เข้าใส่นะว่าต้องส�าเรจ็ให้ได้ นี่ถ้าอย่างนี้กจ็รงิจงัตั้งต้องแล้ว เจตนากรรม

ท�างานหนกัเลย ทุกข์ทนัทเีลย!

     ค�าว่า เรากเ็ก่งมากขึ้น นี่ ๑. เราคอื ยงัมอีตัตา ๒. เก่ง คอื ตณัหา

อยากเก่งฯ ถ้ามนัเกดิไม่ส�าเรจ็ ไม่เก่งมนักท็ุกข์ใจแล้ว แต่ถ้าเราเข้าใจกฎ

อนจิจงั อ๋อ มนัไม่แน่ เรากท็�างานแบบชวิๆสบายๆ ท่ามกลางวาง ไม่เครยีด

ว่าต้องได้ ต้องส�าเรจ็ ว่างๆ มนัไม่มสี�าเรจ็ไม่ส�าเรจ็ท�าตามก�าลงั ยถาสต ิ

ยถาพลงัฯ ตามสตกิ�าลงัจะดกีว่า ไม่ต้องกงัวล ตวักงัวลคอืทุกข์นะ ไม่กงัวล 

คอืช่างเลยปล่อยวางเลย จบเลย ไม่เป็นกรรม กม็นัไร้ๆ อตัตาตวัตนไป

แล้วนี่

 สมาชกิ B เรยีนรู้เพื่อปล่อยวางสายป่านดงึไปกจ็ะบาดมอืเจบ็ 

หย่อนไปกจ็ะหลดุมอืไป ประคองๆ ไว้ดีๆ ๆ

     จงอย่าท�างานแข่งกบัคนอื่น แม้กบัตวัเองกไ็ม่ แต่ให้ “สกัแต่ว่า”!

 สมาชกิ B   ทกุคนเสมอกนั คอื เกดิแล้วตายเท่ากนั  จะแพ้จะ

ชนะ สดุท้ายกค็อืตายเหมอืนกนั ตายแล้วไปไหน “สกัแต่ว่ากนัไป” สดุแท้

แล้วแต่ทางใคร

     พระอาจารย์: คลายออกให้มาก คลายให้หมดตวัหมดตน มนัช่าง

หลุดพ้นพนัธนาการ หลุดออกสู่อสิระว่างๆ ไร้ๆ แม้กบัตวัเองกไ็ม่มใีห้แข่ง

นะ ไม่ผูกตวัเองไว้กบัอะไร แม้กบัตวัของตวัเองกไ็ม่มไีปแข่งกบัอะไร

     ถ้าไม่เกดิไม่ตาย นั่นประเสรฐิ เพราะเกดิไม่ประเสรฐิ มนัทุกข์

     จะพูดถงึค�าว่า สกัแต่ว่าพาหยิะฯ นี่นะน่าจะเอาไว้เป็นยาหม้อใหญ่

แก้เจบ็ไข้สารพดัร้อยแปดโรค

     ชวีติต้องรู้จกัปล่อยวาง ให้สกัแต่ว่าๆ “ท�าไมต้องสกัแต่ว่าด้วยเล่า?” 
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เรากใ็ช้ให้มนัคุ้มค่าที่เกดิมาแล้ว ฉนัต้องเด่นดงัมเีกยีรตใิห้สูงๆๆ มคีนไหว้

เยอะๆซ?ี

     อย่างนี้ไม่ดกีว่าหรอื ถ้าสกัแต่ว่า ดูเหมอืนชวีติไม่เป็นสปัปะรด 

ไม่มรีสชาดเลยนะ

 สมาชกิ B คนเราสร้างมาไม่เหมอืนกนั ถ้าเหมอืนกนักค็อืหุ่นยนต์ 

หุ่นยนต์ยงัมบีาร์โค้ดต่างกนั สกัแต่ว่ามชีวีติกนัไปเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     หลายคนเคยพูดแบบนี้ให้ฟังและว่า เดี๋ยวกต็ายแล้ว ต้องใช้ชวีติ 

ให้คุ้มค่า?

     ตายแล้วกไ็ม่รู้เรื่องอะไรแล้ว อย่างนี้ใช่ไหม?

 สมาชกิ B  คนที่ไม่เคยกนิสปัปะรด จะไม่เคยรู้ว่าสปัปะรด รส

ชาดอย่างไร เหมอืนที่เรยีนรู้ แล้วไม่ลงมอืท�าเจ้าค่ะ

     ตายกต็าย  สกัแต่ว่าตายๆๆไปเจ้าค่ะ ยดึเกดิ ยดึตาย คอื ไม่ใช่

การปล่อยวางเจ้าค่ะ สรรพสิ่งทกุอย่างคอื สมมต ิ

     สมาชกิ B จะประเสรฐิหรอืไม่ประเสรฐิสดุแล้วแต่ดวงตาแต่ละ

ดวงที่จะมอง จติไม่เคยตาย กช็ั่งๆๆ ไป ปล่อยๆ ไปเจ้าค่ะ สาธ ุ อโหส ิ

เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ทรงตรสัว่า “จติไม่เคยตาย”

 จติเกดิ-ดบั เป็นสนัตตสิบืต่อ ชั่วหนึ่งลดันิ้วมอืเท่ากบัหนึ่งแสนโกฏ

ขณะ เหน็ ได้ยนิ ฯ ครั้งนงึเท่ากบัสบิเจด็ขณะ เรว็มากแค่ไหน  กส็ุดคดินะ 

เผลอแป๊บคดิเรื่องอะไรๆตั้งหลายเรื่อง คดิเป็นมโนกรรมทุกครั้งที่คดิ 

มโนกรรมมผีลมาก กายกรรม วจกีรรมนี่มาทหีลงัจะเกดิไม่ได้ ถ้าไม่เกดิ 

มโนกรรม                          

 สมาชกิ B สายน�้ายามเยน็ เยน็กาย เยน็ใจ เบาๆคลายๆ จนไร้

ความรู้สกึ ไร้ตวัตน ไร้ทกุสรรพสิ่ง ไม่ม ีไม่เหลอื ทกุอย่าง สาธ ุใจเยน็ๆ 

เจ้าค่ะ
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     กม็าถงึบางอ้อ จะพูดต่อไปว่าต้องใช้ยาหม้อใหญ่มาแก้ “ตวัคดินกึ” 

ไม่ให้มกี�าลงั หรอืตดัก�าลงั ตวัคดิไม่ให้เกดิหรอืเกดิน้อยที่สุด

     แต่จติ เขาแปลว่าตวัคดินะ ห้ามจติคดินกึห้ามไม่ได้

     แต่ยาหม้อใหญ่บอกว่า “คดิกใ็ห้สกัแต่ว่า”

 สมาชกิ B ห้ามไม่ได้กป็ล่อยเจ้าค่ะ กรรมจะเกดิกป็ล่อยเจ้าค่ะ  

สกัแต่ว่าอะไรจะเกดิกเ็กดิเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     คดิ กช็่าง เผลอไม่รู้ กช็่าง “สกัแต่ว่า” มนัเป็นอย่างนี้

     จติย่อมคดิ อย่าไปรู้คดิ อย่าไปดูคดิ อย่าไปเหน็คดิ คดิ กป็ล่อย 

ไม่คดิ กป็ล่อย ช่างๆไป

 อย่าไปรู้ ไปดูมนัท�าไม? นกัวปิัสสนาที่สอนให้ดูกายดูจติ ถามว่า 

ท่านเข้าไปดูมนัท�าไม? ท่านเอาอตัตาเข้าไปดูอนตัตาจติ ดูเป็นกรรม รู้กายรู้

จติ ถามว่ารู้ไปท�าไม? ตวัรู้ ตวัวญิญาณ ตวัเกดิภพชาต ิมนัไม่สกัแต่ว่าแล้ว 

อย่าไปดูไปรู้มนั กช็่างๆ  นี่แหละ ไม่ทุกข์ ไม่ไปเกดิ!

 สมาชกิ B ลกูกส็กัแต่ว่าอย่างเดยีวเลยเจ้าค่ะ๕๕๕ สาธ ุ อโหส ิ

เจ้าค่ะ เพิ่งจะเริ่มต้น ปล่อยได้ คลายได้มนั มนัโล่ง ปล่อยออกโลดดดดด

     มนัยงัมตีวัคอยจะๆ.. มนัยงัมอียู่นะ มนัเป็นอนุสยันอนตามมาใน

ขนัธสนัดาน

 สมาชกิ B ปล่อยมนัไปอกีเจ้าค่ะ เดี๋ยวมนักเ็ลยคอยไปเองเจ้าค่ะ 

สาธ ุเจ้าค่ะ 

 สมาชกิ ช ขออนโุมทนาบญุสาธุๆ ๆ  ค่ะ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รกัของ  

หมู่เทวดาและมนษุย์ ขอบคณุๆๆ ขอบคณุทกุท่านให้ความจรงิค่ะขอ

อโหสิๆ ๆ ด้วยนะคะ  บญุรกัษาค่ะ

     ยงัมขีนัธ์ใช้งานอยู่ อนุสยักเิลสยงันอนตามมอียู่นะ แต่เราไม่หลง

ไปกบัมนั พระอรยิะไม่ใช่ไม่มกีเิลสนะ ยงัมอียู่ตราบเท่าที่มแีละใช้ขนัธ์     

มแีต่ไม่หลง ไม่ฝืน-ไม่ไหลตามมนั
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     ดงันั้น มกีช็่าง ไม่มกีช็่าง อย่าไปรู้มนั ตวัรู้นี่ตวัแสนรู้เป็นตวัทุกข์ 

จงึทรงตรสั “สกัแต่ว่าพาหยิะฯ” นี่ยาหม้อใหญ่ แก้สารพดัโรคในโลกนี้

     กจ็ะไม่ต้องกลุ้มกบัมนั นั่งทิ้งนอนทิ้ง จะกนิอยู่นอนหลบัพกัผ่อน 

ไม่มกีฎกตกิา มนัง่าย มนัไร้ร่องรอย อสิระ

     มนัจบจรงิๆ จบไม่รู้จะจบยงัไง มนัหลุด-วมิุตหิลุดพ้นไปแล้ว   

จากโลก

     ส่วนสมัมาอาชพี หาอยู่หากนิ กส็มมุตหิรอือุปโลกน์ใช้ธาตุขนัธ์แต่

พอด ีไม่ดนัเข้าใส่ ไม่จรงิจงัตั้งต้อง ไร้กรรมเจตนาไร้ๆไป ใช้แล้วกใ็ห้ปล่อย

ให้วางเสยี

 สมาชกิ B ไม่รู้กป็ล่อยไปเจ้าค่ะ ลกูไม่ซเีรยีสเจ้าค่ะ

     ส่วนสมัมาอาชพี หาอยู่หากนิ ก็สมมตุอิปโลกน์ใช้ธาตขุนัธ์แต่

พอด ี ไม่ดนัเข้าใส่ ไม่จรงิจงัตั้งต้อง ไร้กรรมเจตนาไร้ๆไป ใช้แล้วกใ็ห้

ปล่อยให้วางเสยีสาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     เรื่องของอารมณ์รอบข้างกระทบทั้งวนั ให้เหน็มนัให้เหมอืนกบัมอง

เหน็คลื่นในทะเลกระทบฝั่ง

 “คลื่นมนัเกดิจากทะเลแล้วกลนืหายไปกบัทะเล ฉนัใด อารมณ์เกดิ

จากจติ มนักก็ลนืหายไปกบัจติ ฉนันั้น”

     ดูให้เหมือนผู้เฒ่านั่งดูเด็กทารกน้อยก�าลังเล่นเปอะเปื้อนดินก็ช่างๆ

เลยๆไป  ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น อย่าขดัแย้งกบัมนั!

     “มแีละใช้ชวีติอย่างปล่อยวาง”

 “วนันี้ คุณเทน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?”

 สมาชกิ B ยงัเลยเจ้าค่ะ วนันี้ขบัรถทั้งวนั แต่จะรบีไปเจ้าค่ะ สาธ ุ

กราบอโหส ิ ท่านพระอาจารย์ แทบเท้าเจ้าค่ะ กราบขอโทษญาตธิรรมทกุ

ท่านนะคะ วนันี้(วนัสมมต)ิท้องฟ้าเปิดกว้าง ธรรมะมาแบบล้นหลามเลย

ค่ะ สาธ ุอโหสติ่อกนัทกุท่านเทอญ

 



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

277

๒๐๑๕.๐๙.๒๓ วนัพธุ

     “ดอกบวัโกกนุทแดง ส่งกลิ่นหอม บานแต่เช้า กลิ่นไม่ไปปราศเลย 

ฉนัใดฯลฯ” 

 อรุณขึ้นแล้ว วนันี้ คุณอุทศิบุญให้สงัสารวฏัแล้วหรอืยงั?

 สาธุ พุทโธอโหส ิธมัโมอโหส ิสงัโฆอโหส ิ  สพัพสตัตานงั-เวรนีงั-

เทวตานงัฯอโหส ิจงมสี่วนบุญข้าจงทั่วกนัตลอดไป

     นพิพาน ว่าง เป็นผลอนัเกดิมาจาก การคลายตวัของอนตัตาจติ

     อโหสทิุกครั้ง จติคลายตวัทุกครั้งที่อโหสิ

     อโหสกิรรม คอื วมิุตกิรรม กรรมหยาบและประณตีะ หลุดทุก

กรรม หมดกรรมกห็มดเกดิ

     กรรมใหม่ไม่สร้างเพิ่ม ด้วย “สกัแต่ว่าพระพาหยิะ  เหน็ ได้ยนิฯ 

รบัรู้รบัทราบก ็ “ช่าง”  (วบิากมนัร้องบอกว่า “ปล่อยฉนัไปๆ เมื่อหวัใจของ

เธอด้านชาฯ มนัร้องเพลงให้ฟัง”)

     ฟังแล้วกป็ล่อยฯ ไม่ต้องไปกางมุ้งนอนรอ คอยปล่อย แต่มนั

ปล่อยของมนัเอง ของมนัเอง ว่างๆของมนัเอง!

     นพิพานอยู่แล้ว อยู่แล้ว ๆๆๆๆๆของมนัเอง!

     ส่วนของเก่า กรรมเก่า เหน็ได้ยนิ ยอมรบัเลย (ว่านี่ ของกูๆๆ 

อโหสิๆ ๆทุกอย่างยอมแล้วจ้าๆขอให้มสี่วนบุญข้า)  กรรมด�า วบิากด�า (บาป

โทษเป็นทุกข์) ไม่ท�า กรรมขาว วบิากขาว (บุญไปสวรรค์ ไปพรหมอนัต�่า  

มามนุษย์ชั้นดทีี่ยงัมโีมหะ) แม้ท�าก ็“สกัแต่ว่า” ท�าเหมอืนไม่ท�า!

     แต่กรรมไม่ด�าไม่ขาว(อพัพยากตะ ท่ามกลาง ไม่เลอืกข้าง) ย่อม

เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เพราะมนั “สกัแต่ว่าท�า”

     องค์พุทธะสมเดจ็พ่อตรสัไว้ สิ้นกรรม กส็ิ้นเกดิ สิ้นเกดิกส็ิ้นทุกข์  
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     สิ้นทุกข์ทั้งปวงเสยีด้วย “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ”

     “ปล่อยฉันไป ๆ เมื่อหัวใจเธอไม่เคยมีใจให้ฉันเลย” นี่วิบากมัน  

ร้องบอกฯ 

 ปล่อยวางบ้างเถอะนะ!

     เรื่องของคนหลงนะ เขาจะมองไม่เหน็ สิ่งที่เป็นสาระ เหน็แต่สิ่ง  

ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ เหน็ดอกใบเนื้อไม้ ว่าเป็นแก่นไม้

 ทรงตรสัว่า เขาทั้งหลายเหล่านั้น จะไม่ได้ประโยชน์อนัใดไปจาก

สงัสารวฏันี้ นอกจากหลงสร้างและหลงไปเสวยรบัวบิาก บุญบ้าง บาปบ้าง 

หลงไปสวรรค์บ้างพรหมอนัต�่าบ้าง วกลงต�่าอบายภูม ิ ไปเกดิเป็นสตัว์

เดรจัฉานได้นอนในห้องแอร์บ้าง นี่ เพราะโมหะความหลง

 สมาชกิ B วบิากคนเรามมีาไม่เหมอืนกนัเจ้าค่ะ บางครั้งกต็้อง

ปล่อยไปตามเหตแุละปัจจยัของแต่ละคนเจ้าค่ะ ให้โอกาสเขาไปเรยีนรู้มี

ประสบการณ์จรงิๆ คอื ต้องใช้เวลาเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ ส�าหรบัตวัลกู 

“แก่น คอื สกัแต่ว่า” เจ้าค่ะ 

     คนที่ ลมือายุ แล้วมใีจให้กบัคนที่รกัและรกัคุณ มเีพื่อน มงีาน    

มบี้านฯ  นี่ลกัษณะของคนหลง หลงว่าม ีไม่เข้าใจว่าอนจิจงัอย่างไร อนจิจงั 

อยู่แค่รมิฝีปาก พูดแบบนกัปราชญ์ว่าฉนับณัฑติ นี่คนหลง หลงลมือายุตวั

ว่าแก่ลงทุกวนั เดี๋ยวเจบ็ เดี๋ยวตายแล้ว หลงว่ายงัแขง็แรง หลงว่ามคีวาม

สุข นี่หลงในสิ่งที่ไม่มจีรงิ หลงหาอยู่หากนิ จรงิจงัตั้งต้อง ต้องม ีต้องร้อง

ต้องเต้น ต้องใช้ ต้องหวัเราะ ต้องรกัษาสุขภาพ มนัหลงจรงิจงั หลงตั้งต้อง

ไปหมด มนัหลงว่า นจิจงั นี่อย่าลมืไม่ควรลมือนจิจงั จงึให้เขยีนเสยีใหม่ 

ถ้าจะสอนคนอย่าสอนให้หลง มนับาปมนัวนมนัมดืนะ ตวัที่ ๑ ต้องไม่ลมื

อนจิจงั เขยีนใส่  หน้าผากไว้ ชะโงกดูในเงาน�้าทุกวนั!

     คนที่จะไปสอนคน ต้องสอนตวัเองให้หมดหลงได้เสยีก่อน ค่อยไป
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สอนคนอื่น 

 ทรงตรสัว่า “ท�าอย่างไรสอนอย่างนั้น สอนอย่างไร ท�าอย่างนั้น” 

อย่าไปตกแต่งถ้อยร้อยกวไีพเราะดูดนี่าฟัง แต่หลงไม่รู้ตวัว่าหลง ให้ม ี   

ค�าสอนที่เป็นพระสจัธรรม ทรงสอนให้จบ ไม่เคยสอนให้วนเกดิวนตาย 

สอนให้หลง ตวัเองยิ่งหลงทวคีูณ

     เอ้า อโหสิๆ ๆ ลงปฏกัม้าชั้นหลง บวัใต้โคลน ให้บทไปว่าอโหสิ

มากๆ แต่อ้าปากไม่ขึ้น ม้าตวันี้ พุทธะให้ฆ่าทิ้ง เอ้าปล่อยไป (ปล่อยฉนั

ไปๆฯ)

     ขออนุโมทนานะที่มขี้อมูล(ขี้) โพสต์ประเดน็ธรรมมาให้ได้วสิชัชนา

     จะได้ลงพมิพ์รวมเล่มให้ลูกหลานได้อ่าน เป็นตวัอย่างของความ

หลง ขอบคุณขอบใจเพื่อนสมาชกิ ถ้าไม่มที่าน กไ็ม่รู้จะบรรยายธรรมเรื่อง

อะไร  มปีระเดน็ให้พูดแก้คนหลง

     คนหลงมหีลายประเภท รู้ไว้กนัหลง คอื คนที่หลงสร้าง เช่นสร้าง

ทางเดนิ และเดนิทาง ฯลฯ

 เออ! เองเดนิไปเถอะ ไม่เหนื่อยกเ็ดนิไปนะ อย่าหยุดนะ จนกว่าจะ

ใช้หนี้วบิากจบเมื่อไรนั้นแหละ!

 อกีอนันงึ หลงว่าจะไม่ตาย ต้องรกัษาสุขภาพ ถ้าสุขภาพดีๆ  แต่ไม่

เหน็ธรรม ทรงตรสัว่า หาประเสรฐิไม่ สู้คนใกล้ตายเหน็ธรรมประเสรฐิกว่า    

นี่หลงสร้างและหลงเสวย(วบิากทั้งกุศล-อกุศล) ทรงตรสัว่า เขาจะไม่ได้

ประโยชน์อนัใดไปจากพระศาสนาเลย   

 ทรงตรสัสอนให้จบซะ จบทุกโลก(ทวารหก) จบทุกเส้นทาง ไม่มี

เส้นทาง และไม่มคีนเดนิทาง จบทนัท ีไม่เริ่ม-ไม่จบ จบทนัที

     จบที่ตา หูฯ ทุกขณะเวลานาท ีจบด้วย “สกัแต่ว่าๆๆๆพระพาหยิะ”

    ยังจะอยากมีคนรู้ใจคนที่รักอีกสักกี่คน? “เมื่อความตายมาถึง 
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ญาต ิมติร สหายรกัลูกสามภีรรยาที่สุดแสนล้านรกั กไ็ม่อาจต้านทานได้”

     ที่นี่มธีรรมะที่เป็นสจัจะความจรงิอนัประเสรฐิ ที่สอนไม่เกดิ ใคร

อยากฟังกม็า ใครอยากฟังธรรมะพาวน ที่นี่ไม่มจี้า “มแีต่จ้าๆ กว้างๆไกลๆ 

ไร้ร่องรอย จ้าฯ”

     สมยัหนึ่งในอนาคตกาลนานไกล จะมคีนสอนพูดเรื่อง อนตัตา-

สุญญตา คนจะไม่เงี่ยหูฟัง แต่จะมนีกัปราชญ์ราชบณัฑติ(หลายๆ บณัฑติ

ทั้งหลาย) แต่งถ้อยร้อยกวอีนัไพเราะที่ไม่ใช่เรื่องของ อนตัตา-สุญญตา  

คนจะเงี่ยหูฟัง! 

     กาลจะเกดิขึ้นเมื่อล่วงเลยกึ่งศาสนาของเราตถาคตล่วงไปแล้ว

     สมยัหนึ่งโจรปล้นบ้านเรอืนมมีาก ชน ท. จะเกบ็ซ่อนทองค�าไม่น�า

ออก แล้วน�าเอาทองปฏริูป (เทยีมของแท้)ออกมาสวมใส่

     คนกค็ดิว่าเป็นทองค�าแท้ ฉนัใด กฉ็นันั้น (แต่ฉนัเพลนะ ของ

อาตมา ๕๕๕ ตอง๕)

     คนที่ชอบทองค�าปฏริูปไปหาที่อื่นนะจ๊ะ  ที่นี่ไม่มนีะจ๊ะ  มแีต่จ้าๆ 

 สมเดจ็พระบรมศาสดาสมัพุทธะ ทรงตรสัรู้ท่ามกลางลทัธศิาสนา

มากมาย ที่ท�าเอา แสวงหาเอานพิพาน ด้วย ทาน ศลี สมาธสิมถะ ตบะ

(ตะแบก-หามด้วยหาบด้วยเหมอืนก�าลงัท�าอยู่สมยันี้) ท�าฌานญาณ (ได้

ญาณวปิัสสนูปกเิลสเป็นของแถมฟรมีาด้วย)

 ทรมานตวัอดอาหารอดนอน งดพูดปิดวาจาแต่หานพิพานไม่เจอ

เจอแต่เกอืบจะตาย!

     จงึทรงคลายออกๆๆๆๆๆๆ จงึวมิุต ิ  หลุดเลย หลุดออกมาเลย  

จ้าเลย!

     ท่านหลุดด้วยสมาธคิลาย สมาธปิล่อย สมาธธิรรมชาติ

     ไม่ใช่สมาธทิ�าเอาบรกิรรมเอาแบบกดัตดิ แบบจดจ้องจดจ่อแบบ
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กดัตดิกดัไม่ปล่อยอย่างสมยันี้

     ครั้นพอคลายจติออก จติกไ็ม่ตดิ(ไม่อุปาทาน ไม่ยดึไม่ตดิกบั

สรรพสิ่งใดๆ) จติกห็ลุดออก เป็นอสิระ วมิุตหิลุดออก-นโิรธนพิพาน ว่างๆ

     ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน ไม่มกีจิ จบกจิ-จบพรหมจรรย์

     จบกจิ แปลว่า ไม่ใช่ท�ากจิให้จบ แต่จบกจิ ทุกกจิกรรม จบทุก

กรรม

     อกุศลกจิกรรม กจ็บ กุศลกรรมกจ็บ จบกรรม ไม่เกดิอกี

     พระองค์ทรงสอนเท่านี้ ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี เพราะท�าเป็น

กรรม

     (เอ! เทศน์แบบนี้ จะได้ปัจจยัไหมเนี่ย!)

     อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนบุญทั่วๆ กนั

     เพลนี้ ท่านอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?

 สมาชกิ A อโหสิๆ ๆทกุอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนบญุทั่วๆกนั เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B สาธ ุได้ปัจจยั(และเหต)ุเจ้าค่ะ

     ท่านตรัสรู้ท่ามกลางลัทธิศาสนาความเชื่อหลากหลาย การที่จะ  

ทรงสอนอนตัตาสุญญตาขณะนี้ไม่สมควร จงึทรงสอนไปเป็นล�าดบัอนุโลม

ตามความเชื่อเดมิเป็นพื้นฐาน แล้วจงึค่อยน้อมให้ละคลายปล่อยวางเป็น 

ปรโิยสาน

     ท่านเริ่มเอาทานบารมอีอกน�า เพราะชนทั้งหลายคุ้นชนิ ท�าง่าย(สละ

ทานสิ่งของง่าย แต่สละอารมณ์ยากที่สุดกย็งัไม่สอนเอาไว้สุดท้าย)

     ต่อมาจงึสอนให้ “วริตัศิลี” (ไม่ใช่รกัษานะ มะยงัภณัเต นี่ทหีลงันะ,  

วริตั ิแปลว่า ห้าม เว้น เหน็ชวีติร่างกาย ทรพัย์ต้องห้าม  บุคคลต้องห้าม

เช่น คนรกัหวงแหนของคนอื่นฯลฯ กเ็วรมณฯี ห้ามท�า คอืให้งดเว้นไม่ท�า) 

     ต่อมากม็ศีลีอื่นๆ ศลีแปด ศลีสบิของพระสองร้อยยี่สบิเจด็ ภกิษุณ ี



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

282

สามร้อยสบิเอด็หรอืไงประมาณนี้  ทรงเหน็ลทัธอิื่นๆ เขานั่งสมาธ ิทรงสอน

     ล�าดบัสาม ทรงสอน สคัคคาถา (เรื่องของสวรรค์)

     ทรงสอน ทานกถา สลีกถาแล้วมาสอน สคัคกถา เป็นเรื่องของ

สวรรค์ เทวโลก เพราะยุคนั้นชนลทัธพิราหมณ์เฟื่องมากเขานบัถอืเทวดา

ท่านกส็อน อยากไปเทวโลกกใ็ห้ท�าทาน นี่ท่านค่อยๆอนุโลมตามชาวเมอืง

สมยันั้นเอามาเป็นพวกก่อน

     พระคาถาที่สี่ ทรงสอน อาทนีวกถา อาทนีพ แปลว่า โทษ โทษของ

สวรรค์ สวรรค์ คอื กาม คอืกามาวจร ที่อยู่ของผู้ปรารถนากามคุณ

     กามคุณอารมณ์ ท่านว่าเป็นโทษเพราะไปหลงตดิยดึกบักามคุณมนั

เป็น อนจิจงั กามเป็นของชั่วคราว ยดึไม่ได้ มนัเป็นของเสื่อม เทวดาจะตก

สวรรค์เจบ็ปวดมาก(คนมสีมบตัมิากถ้ายดึกเ็จบ็ปวดพอๆกนั)

     พระคาถาที่ห้าสุดท้าย หกัดบิทรงสอน เนกขมัมกถา ให้สละ

ออกบวช ละวางทุกสรรพสิ่ง

     วาง ว่างๆ นโิรธนพิพาน

     ทรงสอน สมาธดิ้วยเหมอืนกนั แต่เป็นสมาธธิรรมดา ธรรมชาติ

ของอนตัตาจติดั้งเดมิแท้ แต่ไม่ใช่สมาธทิี่ต้องบรกิรรมท�าเอา

     เป็นสมาธขิองจติเดมิ “ปภสัสรงั จติตงัฯ อนตัตาจติเดมิผ่องใส   

อยู่เองแล้ว”

     หาอ่านเพิ่มเตมิ ในเล่ม ๑๘  กบั ๒๐ มทีี่ห้างหนงัสอืฯ

     พระคาถาสุดท้าย “เนกขมัมะ” นี่ ท่านสอนให้ปล่อยวาง ทิ้งให้ 

ทั้งหมด ตั้งแต่ทานศลีสมาธสิมถะ ตบะฌานญาณฯ ปล่อยวาง-วมิุติ

     ทนีี้ เจ้าสมาธสิมถะตบะฌานญาณ นี่ มนัวเิศษมากสมยันั้น (จนถงึ

สมยันี้กเ็หมอืนกนั)มลีูกเล่นละยาก คดิว่าตวัเองบรรลุแล้ว รู้โน่น เหน็นี่ 

(แต่ไม่รู้เหน็ตวัเองที่ก�าลงัหลง)
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     แต่ อนจิจงัไม่เที่ยง ฌานเสื่อมง่าย ถูกอารมณ์กามกระทบทไีร 

ฌานเสื่อม สมยัพุทธกาล ภกิษุได้ฌานเสื่อม ท�าอกีเสื่อมอกี ถงึสามครั้ง  

ฆ่าตวัตาย มมีาก

     อ่านดาบสอดเหาะดูนะ!

     พระโพธสิตัว์ พระชาตนิงึ เป็นฤาษ ี เหาะมาเยี่ยมศษิย์พระราชา 

หลงรกัมเหส ีฌานเสื่อมฯพมิพ์ไว้ในเล่ม ๑๖

     ฌานเป็นหนิทบัหญ้า วปิัสสนาสตปิัฏฐาน ถ้าท�าเอา กว็ปิัสสนูป 

กเิลส เอาอตัตาเข้าไปท�า กเ็ป็นกรรม ถ้าท�าละ ท�าปลง ท�าปล่อยวาง ท�า

เนกขมัมะอย่างที่ทรงสอน นั่นคอื ขุดรากถอนโคน (up root) ตวัมุ่งหวงั 

ตั้งเอาด้วยตณัหาเสยี

     แต่ปล่อยวาง ท�าเอาไม่ได้ เอาอัตตาเข้าไปปล่อยวางไม่ได้             

ถ้าเอาอตัตาเข้าไปปล่อยวาง กไ็ม่อนตัตา ไม่ว่างจากอตัตา  ไม่ว่างจาก

เจตนากรรม

     ทรงตรสัว่า  “เราตถาคต กล่าวว่า เจตนาเป็นตวักรรม”

     ท�าอะไรกเ็ป็นกรรมอนันั้น กรรมเอาไปเกดิ ดงัที่ทรงตรสัว่า “ท�าด ี

ได้ด ีท�าชั่ว ได้ชั่ว”

     ดงันั้น ท่านจงึสอนพาหยิะ ว่าท�าแบบไม่เป็นกรรมมอียู่ กล่าวคอื 

“ให้สกัแต่ว่า” ทุกครั้งไปที่ท�า คอื จ้าๆฯ ที่น�ามาบอกนี่แหละ!

     สกัแต่ว่า บวกกบัตื่นจ้าฯ มนัไม่มตีวัเจตนาจรงิจงั ไม่มตีวัแช่ทรง 

ไม่เน้นไม่บรกิรรมอะไร แต่มนัไร้ร่องรอยตวัตนหมดไปแล้ว มนัหลุดออก

จากธาตุขนัธ์ ถงึขนัธวมิุต ิหลุดพ้นจากการเกดิ

 จงึว่า “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี”

 เพราะท�าเป็นกรรมเอาไปเกดิ

     ขยนัพูดอโหส ิ บ่อยๆ เทน�้าอุทศิให้ชดใช้บ่อยๆ สลายคลายตวั

บ่อยๆ ถงึวมิุตหิลุดพ้นบ่อยๆ ต่อไป มนักจ็ะของมนัเองๆๆๆไป
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     เอ้า ขณะนี้ ท่านอโหสอิุทศิบุญแล้วหรอืยงั ?สาธุๆ โสวๆ

     ตอนเทน�า้ ให้ยนืมองออกไปกว้างๆ ไกลๆ อย่างไร้ทศิทางและที่

หมาย เทหรอืหยาด(ใช้ขวดเปล่ากรอกน�้าเตรยีมเรยีงไว้หลายๆขวดนกึได้ก็

ใช้สะดวก) เทลงไปมอืนงึ ไม่ต้องมองดูน�้าที่เท อกีมอืนงึผายหงายขึ้นฟ้า

กว้างไกลบวกตื่นจ้าด้วยแล้วกล่าวอุทศิ

     ไม่เกรง็-ไม่ส�ารวมอะไร ให้ไร้ร่องรอยอตัตาตวัตนไป  มนัอนตัตา

จติ-อนตัตาธรรม อยู่แล้ว!

     ใครท�าจ้าได้ไว มั่นใจตวัเองว่ามพีลงั(จะสมัผสัได้เอง) เอาโสวไป

ใช้ได้นะ เหตุการณ์คบัขนัอนัตราย ใช้คู่กบัอโหสิ

 สมาชกิ ว  สาธหุลวงพ่อครบั  เราท�างานหาเลี้ยงชพีทกุวนันี้  

ถอืว่าเป็นกรรมไหม? และจะตดิไปถงึชาตติ่อไปไหมครบั หมายถงึ ผลของ

การท�างานของเรา เพราะถ้าเราท�างาน เราต้องตดิต่อผู้คน จะมผีลให้เรา

ต้องมกีรรมต่อกนั แล้วจะมผีลต่อชาตติ่อไปหรอืเปล่าครบั

     สมาชกิถามมา ว่าท�างานสมัมาอาชพีต้องท�าพฤตกิรรมร่วมกนักบั

คนมากมายทุกวนั จะเป็นกรรมมผีลถงึชาตติ่อไปไหม?

 สมาชกิ B ถ้า “สกัแต่ว่าต่อทกุสรรพสิ่ง สรรพชวีติ แล้วปล่อยไป” 

คอื จบอโหสกิรรม กรวดน�า้บ่อยๆ จะเป็นโมฆะกรรม เจ้าค่ะ

     ตอบว่า ๑ ท�าแบบให้จบสมุจเฉทเดด็ขาด ใช้ “สกัแต่ว่าพระ      

พาหยิะ”  จะคดิ พูด ท�า อะไร กบัใคร ให้สกัแต่ว่า  ๒ บางทเีผลอไปคดิ 

คต(ิชอบ) หรอื อคต(ิชงั) กร็บีพูดอโหส ิ  ๓ ให้เชื่อพระพุทธะนะ ว่า ได้

พบเหน็ใครต่อใคร ถูกใครด่าว่านนิทา หรอืกระทบกระทั่งอะไร อนัดบัแรก 

ให้ยอมรบัเลยว่านี้กรรมเก่า ไม่โต้แย้ง ไม่ขดัแย้ง รบีอโหส ิ ถ้าเทน�้าด้วย  

ยิ่งด ี เราเคยท�าเขามาก่อน ชาตนิี้เขามาเอาคนื ยอมรบัใช้หนี้ด้วยบุญทพิย์

ให้ไป ไม่มบีงัเอญิ ไม่มอีุบตัเิหตุ แต่มนัมเีหตุมาให้ต้องอุบตัิ
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 สมาชกิ B ถ้าได้ลิ้มลองรสชาดสปัปะรดแล้ว ต่อให้ปิดตากนิสกักี่

ร้อยครั้งกบ็อกได้ว่า นี่คอื “รสชาดของสปัปะรด” แค่ลงมอื (ท�าละ ท�าวาง 

ท�าปล่อย) แล้วจะเข้าใจ เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     ถ้าไม่ยอม มผีลแน่ ไปใช้กนัชาตหิน้า เจอกนัอกีทบทั้งต้นทั้ง

ดอกเบี้ย ยดืเยื้อยาวนาน เหมอืนเทวทตัจิองเวรพระโพธสิตัว์ทุกชาต ิ เท่า

เมด็ทรายในท้องมหาสมุทร

 อโหสไิปนะ อย่างไปจองเวรใคร ให้จบเสยีในชาตนิี้ สาธุโสวๆๆๆ

แล้วนะโสวๆ

     อย่างที่เคยบอกว่า อย่ารอให้เขามาทวงหนี้ เราสร้างไว้ทบมาไม่รู้   

กี่ชาตติ่อกี่ชาต ิ อโหสเิทน�้า ส่งต้นส่งดอกล่วงหน้ามากๆ หมดเอง เดี๋ยว

คลายได้เข้าป่า!

     คนหลงประเภท หลงหา-หลงอยู่ เรยีกว่าหลงหาอยู่ หามาแล้วกก็นิ 

เรยีกว่า “หลงหาอยู่หากนิ” กระเพาะน้อยๆ จะกนิสกัเท่าไร แต่ก้มหน้า   

ก้มตา หลงัสู้ฟ้าหน้าสู้ดนิ อดหลบัอดนอน โอทเียอะๆ! เป็นต้น 

 “โลก คือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไร(เลย)เป็นของตน จ�าต้องทิ้งสิ่ง                    

ทั้งปวงไป”

     ญาติๆ  ยดัเงนิใส่ปากผเีอาไปใช้ชาตหิน้า ยงัถูกสปัปะเหร่องดัปาก

เอาไปฉบิ!

 สมาชกิ ว  หลวงพ่อครบั ระหว่าง พระสงฆ์ กบั ฆราวาส พระสงฆ์ 

มโีอกาสนพิพานได้มากกว่า ใช่ไหมครบั เพราะฆารวาสจะพบปัญหาใน

ชวีติประจ�าวนัมากกว่า

     มนัขึ้นอยู่กบัเหตุและปัจจยันะ ที่บวชสกึๆๆไม่รู้จกักี่รอบไม่รู้

นพิพานหรอืยงั ที่บวชพรรษาเยอะๆ ตาลปัตรพดัยศเยอะๆ ไม่รู้เหมอืนกนั

แต่ฆราวาสบรรลุธรรมมมีากนะ  ไปอ่านเล่ม๑๖ คดัไว้เป็นร้อยเรื่อง อ่านแก้
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เหงาได้ เช่น สนัตตมิหาอ�ามาตย์เมาสุราบนคอช้างบรรลุธรรมต่อหน้าพระ

พกัตร์พุทธะ 

 สมาชกิ ว คนที่บรรลธุรรมระหว่างเป็นฆราวาส หลงัจากที่เขา

บรรลธุรรมแล้ว เขาออกมาบวชเลย หรอืว่ายงัใช้ชวีติเหมอืนเดมิต่อครบั

     อุคคหกุมารลูกเศรษฐ ี พานางหญงิบ�าเรอเสพสุขในอุทยาน พบ

พุทธะได้ฟังธรรม กณัฑ์แรกคลายขั้นต้น บรรลุโสดาบนั ได้ฟังอกี อนาคาม ี

นี่ขนาดเมานะ แต่คงจะสร่างแล้วตอนนั้น

     มนัจดัสรรของมนัเองธรรมะน่ะ พระอรยิะท่านรู้ว่าอะไรควรอะไร

ไม่ควร

     รู้เองนะตอนนั้น อนจิจงักะเกณฑ์ไม่ได้ ท่านกท็�าแบบไม่กรรม 

อะไรกช็่าง–สกัแต่ว่า ๆ ไป

 สมาชกิ B สรรพสิ่งทกุอย่างล้วนแล้วแต่เป็น สมมต ิ เจ้าค่ะ สาธ ุ

อโหส ิเจ้าค่ะ

     มสีมาชกิโพสต์ภาพนั่งสมาธหิลบัตา

 สมาธใินที่นี้คอืสมาธวิมิุติ

     อรยิะเจ้ายงัต้องเสวยวบิากอยู่นะ ต้องชดใช้ไปจนตลอดธาตุขนัธ์

นั่นแหละ

 สมาชกิ B สงบในที่นี้คอื สงบจากโลกทั้ง๖ประต ูเจ้าค่ะ

     มนัสงบ-ไม่สงบกช็่าง มนัทุกข์กช็่างๆๆไป แม้สุขกไ็ม่หลงนะ ช่างๆ

ไปอกีเหมอืนกนั

 สมาชกิ B “เป็นอรยิะเจ้าแล้ว ยงัต้องสวยวบิากอยู่นะ ต้องชดใช้

ไปจนตลอดธาตขุนัธ์นั่นแหละ” อย่างเช่น พระสารบีตุร พระพาหยิะ   

พระองคลุมีาล ฯลฯ  กต็้องใช้วบิากเจ้าค่ะ

     อนิจจังเลือกไม่ได้นะ อย่าไปนั่งหลับตาท�าสมาธิหาสงบนะ มัน    
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ไม่แน่ๆๆๆ ท่องไว้ชั่วคราวๆๆๆ ท่องไว้

 ค�่านี้ คุณเทน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั? 

     ใช้ค�าว่า เทน�า้ นี่ต่างกบั กรวดน�้าแบบเก่า เกาะกนัยาวเป็นหางว่าว 

กรวดน�้าจะเอาด้วยกเิลสตณัหานั่นไม่ใช่นะ!

     เทน�้าอุทศิบุญให้สงัสารวฏัสรรพสตัว์ ไม่มปีระมาณ เลยขอบเขต

จกัรวาลนี้โน้นนั้นไหนๆ

     เทน�้ามอืขวา ยนืเท ไม่นั่ง นั่งไม่คลาย ออกไปนอกอาคารยิ่งกว้าง

ไกล  ในห้องเช่นในห้องน�้า จ้าให้ทะลุผนงัห้องตกึบ้านอาคารออกไป จ้าดุจ

ตะวนัสว่างจ้ากลางเวหาหาว

     อย่าส�ารวม ส�ารวมเป็นกรรม มนัรวมจะคลายได้อย่างไร ไม่มองดู

น�้าที่เท มองตรงไปข้างหน้าไกลๆ ไร้ทศิทางและที่หมายฯ

     อ้อ ประเดน็ส�าคญั คอื มอืซ้ายอยู่ที่ข้างล�าตวักางออกหงาย แบ

ฝ่ามอืส่งพลงัออกไปไม่มปีระมาณตามฝ่ามอืที่แบหงายนั้น แล้วร�าพงึขึ้นว่า

     “อโหสิๆ ๆๆ โสวๆๆๆสรรพสตัว์ทุกชวีติจติวญิญาณ จงมสี่วนแห่ง

บุญข้าฯ จงทั่วกนัๆตลอดไป สาธุโสวๆๆๆฯ”

     ท�าอย่างนี้บ่อยๆ คลายบ่อยๆ กรรมหลุดออกบ่อยๆ จ้าบ่อยๆ จน

ของมนัเองๆๆ

     “ว่างๆ” กไ็ม่ต้องไปหาว่างๆนะ ให้ของมนัเองๆๆๆไป

     นพิพาน เป็นผลจากการคลายตวัของจติ อนตัตาจติปภสัสร เขา

จ้าๆของเขาอยู่แล้วแต่เดมิ

 ปล่อยวางอนตัตาจติเดมิให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น!

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ ฉนัไร้หวัใจ ไร้ความรู้สกึเจ้าค่ะ อะไรๆก็

สกัแต่ว่าปล่อยไปเจ้าค่ะ

     อย่าพะนอ-อย่าขดัแย้งกบัเขา ช่างเขาๆ ไป



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

288

     ช่างเขาไป นี่กย็งัไม่ค่อยถูกเท่าไร แต่ให้ช่างกู(ตวัเจ้าของ) นั่นแหละ

     ค�าว่า สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ นี่ จรติคนบางทกีล็างเนื้อชอบลางยา 

แนะน�าลางยาให้อกีสกัค�าอาจสว่างขึ้น  คอื  “ท่ามกลาง”  หมายเอาอย่างไร   

รู้ไหม?

 สมาชกิ B เป็นกรรมการต้องท่ามกลางเจ้าค่ะ  หมายความว่า ว่าง

เปล่า ไม่เลอืกข้างเจ้าค่ะ

     มนัไม่ใช่ศูนย์กลาง  เช่น เขาเดนิออกไป “ท่ามกลางสายฝนฯ”

     ใช่แล้ว เขาไม่เลือกข้างไหน ไม่ตรงอะไรไป ไม่คติชอบ-อคต ิ      

ไม่ชอบ- ”จะฝนเมด็ไหนกช็่าง”

     ไร้ร่องรอย ไร้เขตไร้ขอบ ไร้คอกขื่อคาไม่ตดิขดัคา มนัจ้าทะลุ

ทะลวงไร้อตัตาตวัตน อนตัตาๆๆๆ

     จะให้หรอืรบั กไ็ร้ๆ ไปนะ อย่าเอาอตัตาไปให้-ไปรบั ช่างๆมนั    

(กช็่างกูนั่นแหละ!) ไปนะ  

 สมาชกิ B โชคดนีะคะ ที่ท่านพระอาจารย์ไม่บอกว่าให้ “ชั่งมงึ” 

ไม่งั้นลกูแย่เลยเจ้าค่ะ ๕๕๕๕ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะเจ้าค่ะ มนักว้างๆ ไร้รอย

ต่อเจ้าค่ะ

    พระอรยิะท่านไร้อตัตาตวัตน จรงิอยู่ แต่ถงึแม้จะหลุดออกไปจาก

ขนัธ์เป็นขนัธวมิุตกิต็าม แต่เมื่อยงัด�ารงขนัธ์ใช้ขนัธ์ท�ากจิประจ�าวนั หรอื

โปรดสตัว์ ท่านกส็มมุตใิช้(กส็กัแต่ว่า)ใช้แล้วกว็าง แต่เมื่อสมมุตใิช้หรอื

อุปโลกน์ใช้ วบิากของเก่าประจ�าธาตุขนัธ์ที่เรยีกว่าอนุสยันอนตาม กย็งัให้

ผลอยู่ต่อไป จนกว่าจะขนัธนพิพาน

 สมเดจ็พ่อท่านถูกอนุสยัวบิากตามมาในพรรษาหลงัๆ มากมาย    

มมีาในอปทานสูตร ทรงตรสั  “นี้กรรมเก่าของเราๆๆๆๆ”

     ท่านเคยลงพระโลหติ(อาเจยีรเป็นเลอืด) ท่านว่าท่านเคยเกดิเป็น
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หมอให้ยาคนไข้เกนิขนาดอาเจยีรเป็นเลอืด

 ท่านกระหายน�้าระหว่างเดนิทางไปปรนิพิพานที่กุสนิารา เรยีกขอน�้า

จากพระอานนท์ แต่เกวยีนสนิค้าคาราวานเพิ่งลุยผ่านไปน�้าขุ่น พระอานนท์

ทูลว่าน�้าขุ่นรอไปล�าธารหน้าดกีว่า

     ท่านว่าเคยเกดิเป็นนายโคบาลคนเลี้ยงโค ท่านห้ามโคแม่ลูกอ่อน

(หรอืท้องแก่จ�าไม่ได้แล้ว)พูดกบัแม่โคอย่างที่ พระอานนท์ทูลกบัท่านนั่น

แหละ ท่านจงึตรสัว่า นี้กรรมเก่าของเรา!

     ที่ถูกพระเทวทตักลิ้งหนิห้อพระโลหติข้อพระบาท ท่านว่าท่านเคย

ลวงลูกพี่ชายไปทุบศรีษะที่ซอกเขาแย่งมรดก ตกนรกไปรบักรรมที่ท�าแล้ว 

มาเกดิอกีกี่ชาตทิ่านไม่ได้บอก นี่กเ็ศษของกรรมเก่า!

 เรื่องที่ท่านถูกกล่าวหาว่าท�าผู้หญงิท้องนี่ อดตีชาตทิ่านเคยกล่าวใส่

ความพระปัจเจกพระองค์หนึ่งถงึเรื่องแบบเดยีวกนันี้

     วบิาก มทีั้ง วบิากกุศล และ วบิากอกุศลกรรม ท่านจงึตรสัว่า 

“กรรมแม้เพยีงเลก็น้อย ที่จะไม่ให้ผล ไม่ม”ี

     มคีนนงึกล่าวกบัพระว่า ไม่เคยคดิอกุศลกบัพระ  ไม่รู้จะอโหสไิป

ท�าไม ที่กล่าวมานี่ ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจเรื่องกรรมหรอืเปล่า หรอืรู้บ้างไม่รู้บ้าง 

หลงบ้าง?

     อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนบุญข้าจงทั่วกนัๆตลอด

ไปทุกสรรพชวีติจติวญิญาณ  โสวๆๆ   ที่ท่านได้กล่าวค�าว่า  “นี้กรรมเก่า 

ของเราๆๆๆ” องค์ท่านไม่สงวนลขิสทิธิ์  เอาไปร�าพงึในชวีติประจ�าวนัได้นะ  

“สาธุโสวนะ”

    จากค�ากล่าว “คนท�าสมาธ ิ คอืคนใฝ่ดสีนใจธรรมและไม่มใีครรู้ได้

ใครจะบรรลุธรรมฯ และถงึนพิพานก่อนใคร ท�าตวัเราให้ด ีคอืค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าแท้จรงิ”   
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     ถามว่า  เป็นค�ากล่าวพระสจัธรรมค�าสอนขององค์พุทธะที่ทรงสอน

ให้พ้นทุกข์หรอืไม่?  ทรงสอนเนื้อหาพระนพิพานว่าอย่างไร? ใครจติอาสา

ธรรมทาน ขอเชญิ

 สมาชกิ B การกล่าวค�าขอโทษ ขออโหสกิรรม บางครั้งกไ็ม่ได้ว่ามี

คนถกูหรอืคนผดิ แต่มนัเป็นการถนอมน�า้ใจกนั รกัษาสมัพนัธภาพที่ดตี่อ

กนั เปลี่ยนจากศตัรใูห้เป็นมติร  “สกัแต่ว่าอยู่ๆร่วมกนัไป”  กแ็ค่ ให้อภยั 

ให้อโหสกิรรม กแ็ค่ขอโทษ ขออโหสกิรรม งานเบาๆ สกัแต่ว่าท�าๆ กนัไป

เถอะค่ะ สาธ ุอโหสติ่อกนัค่ะ 

     ค�าสอนข้างต้นสอนให้ยอมรบัทุกข์ แล้วกส็กัแต่ว่าอยู่กบัทุกข์ไป

อย่างไม่ทุกข์เจ้าค่ะ สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

 สมาชกิ M “ดกูรภกิษทุั้งหลาย ข้าวเปลอืก ทรพัย์ เงนิทองหรอื

ของที่บคุคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งทาส กรรมกร คนใช้และที่

อยู่อาศยั สิ่งอื่นๆทั้งหมดนี้บคุคลน�าไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมด แต่สิ่ง

ที่บคุคลท�าด้วยกาย วาจา หรอืด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขา เป็นสิ่งที่

เขาต้องน�าไปเหมอืนเงาตามตวั เพราะฉะนั้นผูฉ้ลาดพงึสั่งสมกลัยาณกรรม 

อนัจะน�าตดิตวัไปสู่สมัปรายภพได้ บญุย่อมเป็นที่พึ่งของสตัว์ทั้งหลาย  ทั้ง 

ในโลกนี้และโลกหน้า”  (คดัลอกจากพทุธโอวาทก่อนปรนิพิพาน อ.วศนิ อนิทสระ)

 ขออโหสนิะ  ขอคั่นรายการ หรอืจะรวมรายการกไ็ด้ เพราะทิ้งไว้

กลวัจะลมื(ลมืเก่ง) คอืแขวนค�าถามเอาไว้ จะตอบรวมมาหรอืแยกสุดแต่ใจ 

นะ คอื นกึมาได้ว่าเคยหลง เพราะมคีนสอน สอนว่า “จงดูคดิ รู้คดิ เหน็คดิ 

เหน็คดิแล้วไม่ทุกข์ฯ นี่ใช่เนื้อหาพระสจัธรรมนพิพานหรอืไม่ ขอเชญิช่วย

กนัแลกเปลี่ยนกนันะ จะตรงกนัไหม สาธุนะ”

 สมาชกิ B ทกุวนันี้ ทกุข์หนกักเ็พราะตวัรู้ ตวัคดินี่แหละ เจ้าค่ะ 

กรรมนี่เกดิเท่าฝอยขึ้นท่วมหลงัช้างเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ
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     ตอบ :  ดคูดิ รู้คดิ เหน็คดิ ไม่พ้นทกุข์เจ้าค่ะ ยิ่งด ูยิ่งรู้ ยิ่งเหน็ 

ยิ่งทกุข์เจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่าด ูรู ้เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยไปนี่แหละเจ้าค่ะ พ้นทกุข์ตอนนั้น

เลยค่ะ เดี๋ยวนั้นเลยค่ะ ตรงกบัค�าสอนของพระพทุธองค์เลยค่ะ ยอมรบั

ทกุข์แล้วอยู่กบัมนัไปเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     ขอเชญิตอบค�าถามแรก เมื่อ ๑๙.๐๙ น. กนัหน่อยอนันี้เป็น

ประโยชน์แด่ชนหมู่มาก ถ้าใช่กเ็ป็นประโยชน์ ถ้าไม่ใช่จะได้ช่วยกนัท�าให้

เป็นประโยชน์อย่างไร ขอเชญิฯ

 สมาชกิ B ค�าสอนข้างต้นสอนให้ยอมรบัทกุข์ แล้วกส็กัแต่ว่าอยู่

กบัทกุข์ไปอย่างไม่ทกุข์เจ้าค่ะ 

     สมาชกิแชร์พุทธโอวาทก่อนปรนิพิพานมา  ช่วยกลั่นกรองแสดง

คดิเหน็ไปหน่อย แลกธรรมกนัเป็นธรรมทาน สาธุ

 สมาชกิ B พระพทุธทรงสอนด้วยการกระท�า  ท่านสอนยอมรบั

ทกุข์และอยู่กบัทกุข์นั้นเจ้าค่ะ

 “จงถงึพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทดิ” สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

 “..แต่สิ่งที่ท�าด้วย กาย วาจาใจ จะเป็นของเขาต้องน�าไป เหมอืนเงา

ตามตวัฯ  ผู้ฉลาดพงึสั่งสมกรรม(กลัยาณกรรม) ตดิตวัไปสู่ภพหน้าได้ฯ 

และบุญเป็นที่พึ่งของสตัว์  ทั้งหลายในโลกนี้-โลกหน้าฯองค์พุทธะสอน    

ว่าไง?”

 ท่านผู้แชทเสนอเข้ามา ขอเชญิแสดงความเหน็ไปหน่อย ขอทราบ

ว่าองค์พุทธะท่านสอนว่าอย่างไร?

 ขออนุโมทนา ที่หาประเดน็มาเปิด จะวสิชัชนาแก้ความหลงให้ฟัง 

เวลาอ่าน พระไตรปิฎก จะรู้ว่าอะไรแท้ อะไรปฏริูป(เทยีมแท้)
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 สมาชกิ M ขอเชญิรบัฟังได้ทาง  https://www.youtube.com/

watch?v=PnuZjPwXTXw  และอ่านประกอบได้ทาง  http://www.

watsacramento.org/w-article-๐๗๔F-t.htm สาธคุรบั

     ค�าว่า “เป็นของเขา-เงาตามตวั พงึสั่งสมกรรมตดิตวัไป”  “บุญเป็น

ที่พึ่ง-ทั้งโลกนี้ โลกหน้า” ท่านเหน็ธรรมแจ้งธรรมตรงไหนบ้างไหม?

     เป็นเนื้อหาพ้นทุกข์หรอืไม่ ตรงพระสจัธรรมพระนพิพานหรอืไม่?

 สมาชกิ B  สกัแต่ว่าด ูรู้ เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยไป อย่ายดึๆๆมนัจะ

เป็นทกุข์ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     เมื่อเที่ยงหรอืบ่าย ได้ให้ข้อธรรม ที่ทรงสอนธรรมไปตามล�าดบัเป็น

ห้าขั้น  ม ีทาน ศลี สวรรค์ โทษของสวรรค์และเนกขมัมะ ท่านสอนว่าไง  

ท�าอย่างไรจะไม่หลง เลกิหลงกนัได้หรอืยงั ที่น�ามาให้นี่ให้รู้ว่าพระมหา

กรุณาคุณองค์ท่านต่อเวไนยสรรพสัตว์สังสารวัฏเกินพรรณนาเพียงใด  

พุทธประสงค์ท่านให้สรรพสตัว์พ้นจากทุกข์ ที่ทรงหนเีข้าป่า ทรงค้นหาค�า

ตอบนี้ จงึอย่าหลง

 สมาชกิ B หกัดบิ เนกขมัมะ “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะ เจ้าค่ะ

     ทรงตรสั “โลก อนัความมดืปกคลุมอยู่ จะมวัหลงเพลดิเพลนิอะไร

กนัอยู่หรอืหนอ ใยไม่รบีหาแสงสว่างเล่า?”

 สมาชกิ B อ๋อๆๆ รู้แล้วเจ้าค่ะ จิตเดมิผ่องใสประภัสสรเหมอืน

จนัทรา กเิลส ตณัหา อปุทานเหมอืนเมฆมาปิดบงั 

     ใช้แสงสว่างนะ ปัญญาคอืแสงสว่าง อย่าหลงให้ความมดืมดิมาปิด 

กั้นแสงแห่งปัญญา อโหสบิ่อยๆ จะได้คลายออกให้แสงสว่างส่องเข้าไปบ้าง 

น่าจะไม่ต้องเกดิอกีหลายๆชาต ิถ้าไม่อโหสกิว็นวนวฏัฏะ หาทางออกไม่เจอ

 สมาชกิ B แสงสว่าง คอื จติเดมิๆประภสัสร ไม่ต้องไปหาที่ไหน

เลยเจ้าค่ะ

     แค่เอา กเิลส ตณัหา อุปทานออก ก ็สว่างแล้ว เจ้าค่ะ
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     พระอาจารย์: คลายออกไป ด้วย จ้าๆ ตื่นๆ ตื่นรู้ตื่นปล่อยตื่นนอก

ตื่นในตื่นปล่อยวางจางคลายอตัตาตวัตนออกมา อโหส ิพุทโธอโหส ิ ธมัโม

อโหส ิสงัโฆอโหสฯิ นี่บทย่อนะ ใช้บทใหญ่ชดัเจนกว่า เมฆหมอกปิดกั้นอยู่ 

คลายออกนะ ทฏิฐมิานะนี่มดืมดิเลยนะ เอ้าสาธุ อโหสทิุกอย่างอโหสฯิ

     มท่ีานใดจะช่วยคลายธรรมนี้บ้างไหมอ่านข้อธรรมที่เวลา ๑๙.๓๕ น.

 สมาชกิ ท มวีลปีระโยคหนึ่งว่า ให้หาผู้รู้แล้วให้ฆ่าผู้รู้ ท�าลายผู้รู้ 

แต่ตวัหาตวัฆ่าตวัท�าลายนั่นตวัอะไร กค็อืตวัต้นเหต ุ ไม่ได้เฉลยีวใจนั่น

แหละตัวต้นเหตุดูคิดรู้คิดเห็นคิดเหมือนไปนั่งเฝ้ายามจิตก็เหน็ดเหนื่อย

แน่นอน แต่ละส�านกัแต่ละอาจารย์กส็อนตามแนวทางของท่าน ความรู้

ของท่านพระองคุลิมาลฆ่าคนมามากมายเป็นพันคนก็บรรลุธรรมได้แค่

พระพทุธองค์ตรสัเพยีงว่า “เราหยดุแล้วเธอซยิงัไม่หยดุ” ไม่ได้บ�าเพญ็

เพยีรอะไรเลย ถอืดาบอยู่ในมอืด้วย แต่ทกุคนไม่ได้เฉลยีวใจหยดุ กค็อื

ไม่ไปคดิตาม รู้เหน็ตาม คล้อยตาม ไหลตาม ไม่อย่างเดยีวจบกรรมจบธรรม

     เรื่องของค�าสอนพุทธะนี่ เคยเล่าสอนให้ไปแล้วว่า มีสองระดับ   

ยงัจ�าได้ไหม ย่อๆ คอืระดบัวฏัฏะ กบั ววิฏัฏะ

 สมาชกิ B จตินี้เป็นธรรมชาต ิ ที่ผ่องใสมรีศัมเีหมอืนดวงจนัทร์ 

แต่ถกูกเิลสที่จรมาเป็นครั้งคราว จตินี้จงึเศร้าหมองเหมอืนก้อนเมฆบดบงั

ดวงจนัทร์ให้อบัแสง สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     ขอขอบพระคุณ ท่านพระอาจารย์ทวีชัย จากพะเยา ที่เมตตา        

วสิชัชนา นกึได้ว่าตวัเองเคยหลง(โง่)มาก่อนจงึเอามาตั้งค�าถามนี้ ว่าถูกสอน

ให้ดู ให้รู้ ให้เหน็ กห็ลงท�าตาม กค็าตวัรู้อยู่อย่างนั้น คดิว่า เฮ้ย! “กูจบแล้ว”  

นี่โง่มานาน 

 ทรงตรสัว่า ตวัรู้นี่ตวัแสบ แสนแสบแสนรู้ถามว่าเอาอะไรไปดู ไปรู้

ไปเหน็ นี่ทุกข์ทั้งนั้นเลย เจรญิทุกข์มาตลอด ทิ้งทุกข์ไม่ได้เลย ใครที่ก�าลงั
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ถูกสอนจะได้หายโง่ ส�านกันี้ยงัหลงอยู่อกีหรอืเปล่าอย่าไปหลงกบัเขานะ

เตอืนเอาไว้ สาธุโสวนะ

 สมาชกิ B สาธ ุ กราบอโหส ิ  รู้เท่าไม่ถงึการณ์เจ้าค่ะ ท่านพระ

อาจารย์ทวชียั สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     ขอต่อเรื่องค�าสอนสองระดบั

 สมาชกิ B พระอาจารย์ขั้นสดุ(ยอด)วมิตุธิรรม แต่ตามเวบ็ไซด์ ยงั

สอนขั้นพื้นฐาน โลกยีธรรม

     ระดบัวนวฏัฏะไปเกดิ กต็้องสะสมเสบยีงเดนิทางไปโลกนี้โลก

หน้าๆๆๆๆๆๆๆไปเรื่อย ไม่จบ มีของตดิตวั มตีวั มเีงาตดิตวั ตวัทั้งนั้น    

จะจบได้ยงัไง(ว๊ะ)?

     ที่นี่บอกแล้วว่า วฏัฏะ สมเดจ็พ่อไม่สอน ท่านอนุโลมตามยุคสมยั

นั้น กไ็ล่ไปตามล�าดบั ทาน ศลี สมาธสิมถะตบะ(ตะแบก) สมยันั้นพราหมณ์

เฟื่องฟูเขานบัถอืเทพ–พรหม แต่ล�าดบัสุดท้ายนี่ ท่านสอนให้ “เนกขมัมะ- 

บวช” หรอื วาง ปล่อยวางให้หมด ไม่ว่าทานศลีสมาธสิมถะตบะฌานญาณ  

 สอนให้วมิุตญิาณฯ ทิ้งเลยญาณตวัแสนรู้นี่ทิ้งเลย จบเลย ท่าน

สอนอย่างนี้ เราท่านตามพระองค์สอนบ้างไหมหนอ?

     ขอขอบคุณขออนุโมทนากบัเจ้าของประเดน็ และขอให้หยุดหลง

ประเดน็พุทธโอวาท พุทธประสงค์อนุเคราะห์สรรพสตัว์สงัสารวฏัให้หยุดวน

ตามองค์ท่าน อย่าตดิขดัข้องคา ให้สว่างไสวด้วยตื่นจ้าฯ อโหสอิุทศิบุญให้

สรรพชีวิตจิตวิญญานจงได้มีส่วนแห่งบุญของพวกข้าฯทั้งหลายจงทั่วกันๆ     

ตลอดไปด้วยเทอญฯ  อโหส ิทุกอย่างอโหสสิาธุๆโสวๆๆๆ

 ก่อนนอนคนืนี้ คุณอุทศิบุญอโหสแิล้วหรอืยงั?
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๒๐๑๕.๐๙.๒๔ วนัพฤหสับดี

   “สมมุต ิ ไม่ใช่ จรงิ แต่ไปคดิว่าจรงิ สมมุตกิบ็งั วมิุตหิลุดอสิระ    

ไม่ได้ 

 ธาตุขนัธ์กาย-จติ สมมุตใิช้ อุปโลกน์ใช้ ใช้กช็ั่วคราว กว็าง” (มนั

ยดึไม่ได้-มนัอนจิจงัชั่วคราว)

     เกี่ยวข้องคบหากนัแล้วกล็ะ ไม่ต้องจรงิ(มนัสกัแต่ว่าสมมตุ)ิไม่ต้องจงั 

ไม่ต้องพยายาม ไม่ต้องคอยตดิ-คอยหลดุอะไร มนักไ็ม่เป็นกรรม มนักว่็าง 

นพิพาน

     อย่าให้สมมุต ิ มนัมาบงัวมิุต ิ เส้นผมเลก็นดิเดยีวแต่บงัภูเขาได้   

ทั้งลูกเขี่ยเส้นผมออกกเ็หน็แจ้งในธรรม ลุล่วง ไม่ตดิขดัข้องคา

     อย่ายดึกาย-อย่ายดึจติ อย่าทรงอย่าแช่ แต่ให้ตื่นๆ จ้าๆ ตื่นรู้

ปล่อย ตื่นรู้ทิ้ง-รู้ปล่อย-รู้วาง

 วาง แล้วกว็่าง ว่างๆ ของมนัเอง นพิพานอยู่เองแล้ว

 “ดอกบวัแดงโกกะนุท ส่งกลิ่นหอมบานแต่เช้า กลิ่นไม่ไปปราศเลย 

ฉนัใด เธอจงแลดูพุทธะองัครีส ผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลาง

หาว ฉะนั้นฯ”

 อย่าเอากรรมไปซ้อนใส่ลงมโม มโนเขาสว่างไสวอยู่แล้วแต่เดมิ   

ดุจตะวนัจ้าสว่างอยู่กลางเวหาหาว

     มโน กจ็ะไม่มกีรรม ไม่มโนกรรม กผ็่องใสบรสิุทธิ์

     บรสิุทธิ์อสิระแต่เดมิของมนั ผ่องใสอยู่แล้วแต่เดมิของมนั มนัของ

มนัเองๆๆ

 นพิพาน ว่างๆ เป็นผลจากการคลายตวัของอนตัตาจติ

     คลายจติ จติไม่ข้องขดั ไม่ตดิจติกห็ลุดวมิุตดิ้วยตื่นจ้าตื่นวะตื่น

โพล่ง ตื่นทิ้ง ตื่นโล่ง ตื่นจ้าฯ
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     ดุจตะวนัส่องสว่างกลางเวหาหาวไม่เลอืกส่อง ท่ามกลางเวหาหาว

ไม่เลอืกส่อง

     มนัว่างสว่างจ้าของมนัอยู่อย่างนั้นเป็นอกาล

     จงอย่าเอาอารมณ์อะไรๆ ไปใส่มนั ให้สกัแต่ว่า-ช่างๆ ไปทุกๆ 

อารมณ์ ผ่านออกไปให้เกลี้ยงวโิมกข์   วโิมกข์-วมิุตหิลุดจ้าอย่างไม่มกีลาง

วนัและกลางคนื

     รุ่งอรุณเช้านี้ ส่งกลิ่นหอมบานแต่เช้า ให้เหมอืนกบัตะวนั

     สว่างไสวไร้ขอบเขตอตัตาตวัตน

     คุณเทน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?

     อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิ ทุกจติวญิาณ จงได้มสี่วนแห่งบุญข้าฯ  

จงทั่วกนัตลอดไป สาธุโสวๆๆๆๆๆ

     ผายแบฝ่ามอืออก ส่งอานุภาพออกไปทุกหนแห่ง  คลายออกไป

ทุกหนแห่งยิ่งกว่าจกัรวาล

     พระสทิธตัถะ เศร้าโศกมทีุกข์โศกร�าพงึว่า โอหนอ! ท�าอย่างไรจะ

พ้นไปจากทุกข์โทมนสัอุปายาสะฯ ความรู้ที่ได้ศกึษาเล่าเรยีนมา๑๘ ศาสตร์  

แม้ศาสตร์หนึ่งจะช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ม!ี

     แม้หนเีข้าป่าบวชแล้ว ไปศกึษาสมาธสิมถะ เรยีนตะบะฌานญาณ 

ส�าเรจ็รูปฌานสี่ และ อรูปฌานสี่ ที่เรยีก สมาบตัแิปด (ที่ส�าเรจ็ยากยิ่ง)

พระองค์ส�าเรจ็โดยง่าย กท็รงเหน็ว่า ไม่ใช่ทาง  ตอบโจทย์ในพระทยัไม่ได้

เลย ว่าจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไร?

     ภายหลงัตรสัรู้แล้ว จงึตดัสนิพระทยัจะโปรดสอนสรรพเวไนยสตัว์ 

ให้พ้นจากวฏัฏะทุกข์ คอืพระนพิพาน นี้คอืพระสจัธรรมค�าสอน ความ    

ไม่ยดึตดิ เป็นเนื้อหาพ้นทุกข์ คอืนพิพาน

     เนื้อหาที่ไม่พ้นทุกข์-ไม่นพิพาน ไม่ใช่ค�าสอนของพระองค์!
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     เนื้อหาวฏัฏะวนเกดิวนตาย ไม่ใช่ค�าสอนของพระองค์!

     ให้ตั้งสมัมาทฏิฐ(ิอย่ามจิฉาทฏิฐ)ิให้ตรง คอืพ้นจากทุกข์ แล้วองค์

มรรคอกีเจด็จงึจะเกดิตามได้

     ถ้าไม่มสีมัมาทฏิฐ ิ อรยิมรรคองค์แปดเกดิไม่ได้ พ้นทุกข์ไม่ได้    

ไม่นพิพาน

     สาธุนะ อโหสิๆ ๆ

 “คนดื่มยาพษิตายตกนรกเพยีงครั้งเดยีว แต่ผู้ตั้งความเหน็ผดิ   

ตกนรกถงึโกฏกปั”

     เอ้า สาธุ อโหสิๆ ๆๆ

     สมัมาทฏิฐ ิแปลว่า ทฏิฐคิวามเหน็ ชอบ-ถูก-ตรงเป็นสมัมา คอืตรง

ต่อค�าสอนพระสจัธรรม(เท่านั้น) คอื ตรงต่อความพ้นทุกข์เท่านั้น คอืพระ

นพิพาน-เนื้อหาพระสจัธรรมความไม่ยดึตดิ!

     ถ้าไปตรงกบัค�าสอนอื่นที่ไม่พ้นทุกข์ ไม่นพิพาน นั่นไม่ใช่ค�าสอน

ของพระองค์ ไม่ใช่เนื้อหา

     เนื้อหาความไม่ยดึตดิ คอืพระนพิพาน แต่ถ้าสอนให้วนวฏัฏะทุกข์ 

นั่นมนัเนื้ออะไร?

   ครั้งหนึ่งสมยัพุทธกาล โรคห่าลงเมอืงเวสาล ี(อหวิาตกโรค-โรคห่า) 

คนตายเกอืบทั้งเมอืงศพกองปานภูเขาเผาไม่ชนะ ห่าลงคอือหวิาตกโรค

ระบาด อมนุษย์ออกมาแย่งกนิศพ

 พระองค์ให้พระอานนท์ท�าน�้าพระปริตรสวดขับไล่ผีเปรตทั้งหลาย

หนแีตกฮอื ประตูเมอืงพงัทะลายลงเพราะยื้อแย่งกนัหน ีโรคจงึสงบ

 สมยันี้จะว่าโรคห่าลงเมอืงกไ็ด้ คนฟังค�าสอนที่มใิช่เนื้อหา แต่เป็น

เนื้อห่าพาวน วนเหมอืนตายทั้งเป็น ไม่พ้นทุกข์ แถมโปรฟรอีกีหลาย

รายการ แจกเครื่องรางของขลงัสารพดั อนันี้หลอกง่ายเหน็ง่าย
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 แต่ที่เนยีนมากคอื สอนมจิฉาทฏิฐ ิ วฏัฏะ  สอนให้ท�าทานศลี

ภาวนา ท�าเอาด้วยอตัตาตณัหาเจตนาพาท�าเป็นกรรมเอาไปเกดิ ไปสวรรค์

ดุสติบุร ี ไม่พ้นทุกข์ แต่กลบัเพิ่มทุกข์ ยิ่งปฏบิตั ิ ยิ่งอตัตาตวัใหญ่ขึ้นๆ 

เพราะปฏบิตัทิไีร เอาอตัตาเจตนากรรมเข้าไปท�าโดยตลอด ไม่รู้จกัปล่อย

วาง “สกัแต่ว่าพระพาหยิะ” ทั้งที่ ค�าสอนนี้กม็อียู่ในต�าราพระไตรปิฎกเล่ม

เดยีวกนั

 “ไม่เรยีกว่า “มจิฉาทฏิฐแิล้ว  จะเรยีกว่าอะไร?”

     เนื้อหาสจัธรรมพระนพิพานมอียู่ แต่กลบัเอา “เนื้อห่า” ที่มใิช่ค�าสอน

มาเผยแผ่ทั่วบ้านทั่วเมือง เช่น สอนให้ท�าบุญหลายแสน จองวิมานบน  

ดุสติบุร ีเป็นต้น!

 อย่างนี้จะไม่ให้เรยีกว่า ยุคห่าลงเมอืงได้อย่างไร? คนฟังสอนก ็

หลงตามเพราะไม่รู้กห็ลงไปกู้หนี้ธนาคารมาจองสวรรค์ เท่ากบัถูกห่ากนิ 

ตายทั้งเป็น  เมอืงเวสาล ีพระองค์เสดจ็ไปช่วยได้ แต่บ้านนี้เมอืงนี้ นี่ใครล่ะ

จะไล่ห่าผเีปรตที่พาสอนสทัธรรมปฏริูปพวกนี้?

 อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิทุกจติวญิญาณมสี่วนบุญข้าฯทั่วๆ กนั

     สมาชกิที่แชร์รธรรมเข้ามา ถ้าไม่แน่ใจว่า นี้ใช่หรอืไม่ใช่ ให้ต่อ

ท้ายถามไปด้วยว่า ใช่สจัธรรมไหม? มฉิะนั้น ถ้าคนอ่านๆ เผนิๆ เรว็ๆ 

ผ่านไปรวกๆ ไม่ทนัคดิ อาจเข้าใจผดิว่าใช่ อย่างนี้เป็นกรรมที่พาวนวฏัฏะ  

ตวัเองกจ็ะมวีบิากกรรมทวคีณู

     ยกตวัอย่างเมื่อค�่าวานนี้ ใจความที่ส่งไป(ส่งมา) เช่น ต้องสะสม

เสบยีงเดนิทางไปโลกนี้โลกหน้าฯ เป็นต้น

     เหน็ชดัเจนไหมว่า มอีตัตาเข้าไปท�า เอามาสะสมเสบยีง  มทีั้งทาง

เดนิ มผีู้เดนิอกีฯ และอ้างด้วยว่า “เป็น พุทธโอวาทก่อนปรพิพานฯ”  แถม

บอกอกีว่า ขอเชญิรบัฟังทางเวบ็ อ่านประกอบอกี นี่คนไม่รู้กว็นไปค้นหา
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อ่านฟัง เสียเวลาแล้วยังต้องเสียทั้งชีวิตนั่นแหละ ไม่เรียกว่าห่ากินตาย    

ทั้งเป็นจะเรยีกอะไร?              

     ใช้สมัมาปัญญากรองดูนะ พุทธโอวาทของท่านนี่ มแีต่สอนให้จบ

ทุกเส้นทาง ไม่มทีั้งทางและผู้เดนิทาง!

 สมาชกิ B ถ้ายงัไม่ลงมอืท�า(ท�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย)จรงิๆ ยงัไงก็

ยงัไม่เข้าใจ ยงัคงค้นหาข้อมลู(ทางโลก) มายนืยนัไปเรื่อยๆ ยงัไม่สามารถ

ตอบอาการได้ตามความเป็นจรงิได้ กี่ครั้งๆ ที่ตอบ ค�าตอบนั้นๆ กจ็ะมา

จากที่อื่น มาจากค�าสอนของคนนั้น คนนี้ ถ้าท�าเองกจ็ะได้ค�าตอบเอง ก็

หยดุแสวงหาทกุอย่างเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ 

     ธรรมะของท่านพระอาจารย์เป็นธรรมะระดบัสงู(วมิตุ)ิ จติบางจติ

ยงัเข้าไม่ถงึ ยงัมวีบิากอยู่ เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: สมัมาทฏิฐหิวัขบวนต้องตรงก่อน ทานศลีสมาธิ

ภาวนาก็จะตรงตาม ท่านสอน เนกขัมมะกถาสุดท้าย ท่านสอนให้วาง  

หมดเลย!  

 สมาชกิ B  ตรงเจ้าค่ะ แต่ระดบัต่างเจ้าค่ะ

 สมาชกิ B ทาน ศลี สมาธ ิมทีั้งแบบโลกยีะ และ วมิตุทิี่สดุแล้วคอื 

เนกขมัมะกถา ละออก สละออก ทกุสรรพสิ่งเราควรศกึษาจากการสิ่งที่

ท่านพระพทุธองค์ทรงกระท�าแล้วด้วยเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ใครได้ฟังสอน บรรลุหน้าพระพกัตร์  ไม่เคยสอนให้

กลบัไปนะ ไปหาที่สงบเสยีก่อนค่อยตรสัรู้

     มสีมัมาฯ กลั่นกรองหาเหตุ ทรงตรสัเหตุ-ความดบัเหตุ ใช่ไหม ?

 ที่ไม่อยากฟัง-ฟังไม่รู้เรื่อง-ธรรมะคนละระดบับ้าง นี่วบิากกรรมเขา

บงัมดืเลย ไม่จ้าเลย บอกให้อโหส ิแต่อ้าปากไม่ขึ้นเลย นี่วบิากก�าลงัเอาคนื 

ลากยาวหลายชาต ิกเ็คยไปพาเขาวนมาก่อนแล้ว ไม่ยอมอโหสิ
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 ไปสอนแนะน�าเขาให้ปฏบิตัเิอา ท�าเอา เขาวนเขาทุกข์ ผลวบิากนั้น 

กอ็อนไลน์กลบัคนืมาเลย ส่งผลให้ตวัเองกว็นใช้หนี้ซะ บอกให้อโหสเิสยี 

อุทศิเอาบุญทพิย์ชดใช้เขาไปเสยี กย็งัเขนิๆ อายๆ เพราะอตัตา มานะ ทฏิฐ ิ

มนัวางยาก นี่จุดปลดลอ็ครหสักรรมอยู่ที่ตรงนี้ ให้คลายกรรม ตรงนี้ 

อนตัตาจติ คอื จติที่คลายอตัตาออกแล้ว

 สมาชกิ B ตวัตนเจ้าค่ะ ถ้ายงัยดึตวัตนอยู่จะขึ้นระดบัวมิตุยิาก

เจ้าค่ะ

     คนที่มีสัมมาฯ เขาจะแยกออกนะว่าอะไรสาระ-อะไรไม่ใช่ อะไร

แก่น-อะไรเปลอืกกะพี้

 เขาจะแยกออกด้วยสมัมาปัญญา

 สมาชกิ B งานอโหสกิรรม งานเบาๆ แต่ท�ายาก เพราะตวัใหญ่

เหมอืนยกัษ์ เจ้าค่ะ

 สิ่งนี้คอืครบูาอาจารย์ชี้แนะ แล้วลงมอืท�า เจ้าค่ะ จงึแยกแยะได้

เจ้าค่ะ

     หากไม่ลงมอืท�า จะแยกแยะไม่ได้ ตอบไม่ตรงอาการเจ้าค่ะ ต่อให้

เชื่อค�าสอนของครบูาอาจารย์ กย็งัตอบและแยกแยะไม่ได้อยู่ดเีจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: สมัมาทฏิฐ-ิเหน็ถูกตรงแล้ว จะตื่นโพล่งโล่งจ้าฯ   

ศลีสมาธปิัญญากต็ามมาเองครบมรรคองค์แปด เป็นมรรควมิุตหิลุดแล้ว 

ไม่ต้องไปท�า ท�าเป็นกรรมนี่เชื่อพระองค์นี่เป็สมัมาทั้งแปดครบไม่ต้องท�า-

ท�าเป็นกรรม

 สมาชกิ B ท�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย สกัแต่ว่า ท�าๆไป ท�าอย่างนี้    

ไม่เกดิกรรมเจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่า จบ เจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อกรรม เชื่อผลกรรม เชื่อว่า

แต่ละตวัสตัว์มกีรรม (ให้ขออโหสกิรรมเสยี)
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 สมาชกิ B กรรมที่เกดิบ่อย คอื กรรมทางความคดิ ตวัคดิ ตวัรู้นี่

แหละเจ้าค่ะ เหตแุห่งกรรม เจ้าค่ะ สกัแต่ว่าด ูรู้ เหน็ ฯลฯแล้วปล่อยไป

อย่างเดยีว สทัธา ๔ คอืสิ่งที่ควรเชื่อเจ้าค่ะ

     เกดิมาไม่รู้ว่าคนละกี่ชาต ิ วบิากกรรมเรยีงควิจะเอาคนืรออยู่แถว

ยาวกี่โยชน์ไม่มใีครรู้

 แม้พระองค์ตรสัรู้แล้วยงัตามมาเอาคนือกี นี่เรื่องของกรรม วสิยั

อจนิไตย ไม่มยีกเว้น

 สมาชกิ B สกัแต่ว่าอะไรจะเกดิกเ็กดิเจ้าค่ะ วบิากดวีบิากชั่ว มมีา

ตลอด เจ้าค่ะ ยอมรบัแล้วปล่อยวาง เจ้าค่ะ

     วนันี้ท่านอุทศิบุญ-อโหสกิรรมแล้วหรอืยงั ปล่อยวางใจได้แล้ว  

หรอืยงั?

 สมาชกิ B  ปล่อยได้บ้างไม่ได้บ้าง กป็ล่อยไปเจ้าค่ะ ปล่อย

ได้ช้าบ้างเรว็บ้างกป็ล่อยไปอกี มนัเป็นธรรมดาเจ้าค่ะ

     กอ็ย่าไปรู้มนัซ ิ  ช้า-เรว็ กช็่าง ปล่อย-ไม่ปล่อยกช็่าง นั่นแหละ

ปล่อยแท้

 สมาชกิ B เมื่อเช้ากรวดน�า้อทุศิบญุแล้วเจ้าค่ะ แต่ท�าอกีกไ็ด้

เจ้าค่ะ งานเบาๆ งานให้มนัโล่งๆเจ้าค่ะ (โล่งแค่ชั่วครั้งชั่วคราวกป็ล่อยไป)

เจ้าค่ะ

     ลูกเข้าใจแล้ว ที่ติดๆ มันติดอะไร มันติดตัวแสนรู้อยู่เจ้าค่ะ     

Oh wow, I see สาธ ุอโหส ิกราบขอบพระคณุที่เมตตาชี้แนะ เจ้าค่ะ 

     พระอาจารย์: มคี�าถามตอนพกัเที่ยงหลงัอาหารว่า “มพีระระดบั  

เจ้าคุณ เทศน์สอนญาตโิยมออกอากาศโทรทศัน์และทั้งในศาลา และตลอด

เวลาที่ได้เทศน์ๆๆอยู่บ่อยๆเป็นอาจณิณกรรม” ว่า ควรท�าบุญมากๆ ท�า

บ่อยๆ ต้องต่อบุญเรื่อย ตายแล้ว จะได้ไปเกดิที่ดุสติบุร ีพกัเหนื่อยระหว่าง
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เดนิทาง แล้วค่อยเดนิทางต่อไปเมอืงนพิพาน และ อกีประเดน็ เทศน์ว่า 

ดุสติบุร ีถ้าจะให้ชวัร์ๆ ให้รบีจองที่ที่ดุสติบุรลี๊อคละห้าแสน โยมคนนงึกลวั

ช้าเดี๋ยวหมด รบีไปกู้เงนิธนาคารมาจอง เดี๋ยวนี้ ไม่รู้ส่งธนาคารหมดหรอืยงั 

เหตุเกดิประมาณสามปีมาแล้ว ถามว่า เทศน์สอนอย่างนี้ ตรงต่อพระ

สจัธรรมเนื้อหาพระนพิพานหรอืไม่?

 สมาชกิ B ตรงค่ะ ตรงกเิลสคณุโยม แต่ไม่ตรงต่อสจัธรรมเนื้อหา

พระนพิพานเจ้าค่ะ

     ก่อนจะไปถงึดสุติฯ(โรงแรม) รถคงจะตดิแย่เจ้าค่ะ ร้อนๆ กร็้อน 

หวิกห็วิ ใครกช็่วยไม่ได้เจ้าค่ะ พทุธบรษิทั จ�ากดั ไม่ใช่พทุธบรษิทัสี่เจ้าค่ะ

     ลกูเก่งเจ้าค่ะ ลกูมปีระสบการณ์ตรง  บญุนี้ผ่อนรายเดอืนได้ จอง

ไว้แล้วไปพกัร้อนที่เทวโลก หรอื พรหมโลก เจ้าค่ะ

     เป็นโลกยีะทาน ยงัไม่หมดทกุข์ กรรมทนัตาเหน็ ต้องรบัภาระ   

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเจ้าค่ะ

     อโหส ิให้อภยั เป็น วมิตุทิานเจ้าค่ะ ท�าแล้วจบเลยเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: มสีมาชกิแชร์โพสต์  “ถ้าบุคคลมใีจผ่องใสแล้ว ฯ  

พูด ท�า อยู่กด็ ี ความสุขย่อมตดิตามเขาไป เหมอืนเงาไปตามตวั ฉะนั้น”  

คดัจากอรรถกถา ธรรมบท ขุททกนกิาย เรื่องมฏัฐกุณฑลฯี” 

     ท่านรู้ไหม ตอนนี้ มฏัฐกุณฑล ีอยู่ที่ไหน? อรรถกถา ใครคนเขยีน?

     ธรรมะระดบัวนวฏัฏะ ยงัไม่จบ  ถ้าทฏิฐ ิยงัมอียู่เพยีงแค่ยงัอยาก

เป็นเทพบนเทวโลก ยงัไม่อยากจบ  กไ็ม่ต่างอะไรกบัท่านเจ้าคุณท�าโครงการ

จดัสรรวมิานดุสติบุร ี ตกจากดุสติบุรลีงมา กจ็ะต้องผ่อนส่งค่างวดเพื่อจะ

ขึ้นไปใหม่อกีหรอืเปล่า?

 อย่างนี้ ไม่รู้จะต้องใช้มโนปุพพงัฯเอาไปท�าไม? เอาไปใช้เปลอืงภพ

เปลอืงชาต ิเสยีชาตภิพ! 
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 จะไปเกดิเป็นเทวดากท็ุกข์อย่างเทวดา ตอนที่ใกล้จะหมดอายุ

สวรรค์เศร้าโศกไม่ต่างอะไรกบัคนล้มละลายถูกยดึทรพัย์ หรอืมหาเศรษฐี

ตกยาก

 ถ้าเข้าใจอนจิจงักค็งไม่อยากวนวฏัฏะ ที่อยากวนนี่เพราะตณัหามนั

ชวนพาไปกบัมนั อยู่กบัมนันานๆ มตีณัหาเป็นเพื่อน มโีมหะตวัหลงด้วย

เป็นหวัหน้าใหญ่ มลีูกน้องเป็นโขยงเป็นปัจจยัการ ๑๒

     โมหะตวัหลงหวัหน้าใหญ่นี้มจิฉาทฏิฐ ิ คบกบับุคคลเช่นไร กเ็ป็น

เช่นนั้นฯ

 สมาชกิ B ลกูกย็งัเอาตวัเองไม่รอด ลกูถงึต้องพึ่ง พระคาถา     

”สกัแต่ว่าของพระพาหยิะ เจ้าค่ะ”

     คบบุคคลเช่นไร ย่อมเป็นเช่นบุคคลผู้นั้น ท่านสอนให้คบบณัฑติ

สมัมา อย่าคบพาล คบพาลไม่จบ วนไม่จบ

     เรื่องไม่คบพาลนี่ไม่มอีะไรยากเลย แค่ไม่ใส่ใจ never mind-no 

interest ก ็the end แล้ว

     สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ กจ็บแล้ว

     นพิพาน เลอืกเอาไม่ได้ ถ้าท่ามกลางละกช็วัร์ป้าด!

 สมาชกิ B สกัแต่ว่า เจ้าค่ะ   ท่ามกลางเจ้าค่ะ

     แต่มนัหมดอยากแล้ว ไม่รู้จะเอานพิพานไปท�ากระสยัยาอะไร

 สมาชกิ B สกัแต่ว่าด ูรู้ เหน็ ฯลฯแล้วปล่อยไปเจ้าค่ะ 

     แต่เทวดากย็งัอยากเสวยสุขอยู่ คงไปหานพิพานยาก นพิพานหมด

สุข หมดทุกข์ หาไม่เจอ

 สมาชกิ B นพิพานหรอืไม่นพิพาน สดุแท้แล้วแต่เหตแุละปัจจยั 

บงัคบับญัชาไม่ได้เจ้าค่ะ จบัเอา ถอืเอากไ็ม่ได้เจ้าค่ะ

 ไม่ต้องไปหานพิพานที่ไหนอกีแล้ว จะไปเที่ยวหาสิ่งที่มนัไม่มไีด้
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อย่างไร? คนหลงเท่านั้นเที่ยวท�าหาๆๆไปเรื่อยๆ หาสิ่งที่ไม่ม ี หาไม่เจอ   

แต่หยุดหาทนัท ีที่นี่เดี๋ยวนี้ทนัท ีจ้าๆ วะๆ ที่นี่ทนัท!ี

 สมาชกิ B สิ่งที่ลกูท�าอยู่ คอื ละตวัคดิ ที่เป็นกรรมก่อภพก่อชาติ

ให้ลกูเจ้าค่ะ

 มนัไม่เคยเกดิ มนัไม่เคยดบั มนัมอียู่ในทุกคน ทุกหนแห่ง แต่ให้

รู้จกัมนั

     รู้กไ็ม่ใช่ ถ้ารู้ว่าง กไ็ม่ว่างอกี!

 สมาชกิ B สกัแต่ว่า เป็นยาอายวุฒันะ สรรพคณุ ครอบจกัรวาล  

สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะท่ามกลาง เจ้าค่ะ 

     สิ่งที่ท�าคอืไม่ท�า–ท�าแบบไม่เป็นกรรม ปล่อยๆๆๆ ช่างๆๆๆ ปล่อย

กช็่าง ไม่ปล่อยกช็่าง ไร้ร่องรอย ไร้นกึคดิ จ้าๆ นั่นแหละ สารพดัไร้ฯ

     จ้ากป็ล่อยอกี ถ้ารู้จ้านั่นมนัไม่จ้าแล้ว กป็ล่อยอกี

 สมาชกิ B  เจ้าค่ะ “ท่ามกลาง” สรรพสิ่ง สรรพชวีติทั้งหลาย    

แค่ท่านพระอาจารย์ชี้แนะว่า ท่ามกลางสายฝนนี่ ลกูกเ็ข้าใจมากขึ้นแล้ว 

อยู่ท่ามกลางจกัรวาล หลดุโลกไปแล้วเจ้าค่ะ ๕๕๕

     อย่าไปยนิดกีบัหลุดอกีนะ  ฮ่าฮ่าฮ่ากป็ล่อยอกี

 สมาชกิ B ยดึเอา ถอืเอาอะไรไม่ได้สกัอย่าง หลงไปวิ่งตาม ยิ่งห่าง

ยิ่งไกลออกไป มนัไม่มวีนัไปถงึได้เจ้าค่ะ หยดุตรงท่ามกลางนี้แหละเจ้าค่ะ

     กูสบายจรงิโวย กป็ล่อยอกี มอีะไรยดึได้ซะที่ไหน?

     อนจิจงั มนัร้องตะโกนบอกทั้งวนัทั้งคนื คนหลงไม่ได้ยนิมนัร้อง

     ไอ้ที่ ฮ่าหลายๆ ฮ่า มนัไปไหนแล้ว เดี๋ยวชกัจะตงึๆ อะไรอกีวะเนี่ย 

อ๋อ! เขามาขอให้เทน�้าให้เขาหน่อย เอ้า คุณอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?

 สมาชกิ B เหน็ดาวเหน็เดอืน สกัแต่ว่าเหน็ ไม่วิ่งตาม กจ็บเจ้าค่ะ 

ถ้าเหน็แล้วหลงยดึจะเอาๆ มนัเหมอืนจะได้ๆ แต่ไม่ได้ซะท ีเจ้าค่ะ รบีไป

กรวดน�้า เจ้าค่ะ
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     นั่งทิ้ง-นอนทิ้งไปนะ ไปเดนิคลี่ เดนิคลาย เดนิปล่อยไร้ๆ บ้างกไ็ด้

 สมาชกิ ภ พระอาจารย์ครบั  พระพทุธเจ้ามหาศาสดาโลก  ตอน

ที่ ๓๔ ช่วงที่พระพทุธเจ้าเดนิเหยยีบก้อนเมฆ  แล้วท่านเหน็ตวัท่านเอง 

ด้านซ้ายและด้านขวา ทั้ง ๓ ร่างมารวมกนัแล้วเป็นหนึ่งเดยีว ความหมาย

คอือะไรครบั..

 สมาชกิ B สาธ ุอโหสคิ่ะ น่าจะตคีวามว่า “สามโลก” นะคะ ยงัไง

รอท่านพระอาจารย์มาเฉลยอกีทกีด็คี่ะ  กามภมู ิ รปูภมู ิ อรปูภมู ิ น่าจะ

ตคีวามตามนี้นะคะ 

 สมาชกิ ภ ขอบคณุครบัผม..ผมเองกค็ดิเช่นท่านเหมอืนกนั..    

แต่ไม่แน่ใจครบั

 สมาชกิ B งั้นเรารอพระอาจารย์มาเฉลยกนัค่ะ งานนี้ มลีุ้นค่ะ 

สาธ ุอโหสคิ่ะ

     อย่าคดินะ เป็นกรรม ดูแล้วปล่อยนะ!

 เหน็ ได้ยนิ ฯ สกัแต่ว่านะ เอาพระพาหยิะทูนหวัทูนเกล้าไว้นะ ทูน

เกล้าเลยนะ

 สมาชกิ ภ พระอาจารย์ครบัผมกไ็ม่กล้าวจิารณ์..อะไรมากครบัแต่

อยากให้เข้าใจครบั

     เข้าใจกไ็ม่ใช่ - ไม่เข้าใจกไ็ม่ใช่ ว่างไม่มทีั้งสองนะ

 สมาชกิ ภ ครบัผมเข้าใจอย่างลกึซึ้งแล้วครบั...

     จ้าไว้นะ เทน�้าบ่อยๆ ด้วย!

     สาธุโสวนะโสวๆ แล้ว ให้จบๆไปนะ ช่วยกนัโปรดสงัสารวฏัต่อไป

     พ่อผวันางวสิาขา ชื่อมคิาลเศรษฐมีจิฉาทฏิฐ ิ นบัถอืนกับวชแก้ผ้า 

วนัหนึ่งอนุญาตให้ลูกสะใภ้ถวายภตัพระพุทธองค์ เศรษฐเีกรงใจนาง เชญิ

ให้ไปฟังธรรม แต่เศรษฐขีอฟังหลงัม่าน บรรลุโสดาบนั ร้องไห้เรยีกหาลูก

สะใภ้ว่าแม่ จงึได้ชื่อว่า วสิาขามคิาลมาตา ตั้งแต่นั้น นี่เพยีงฟังเสยีงเท่านั้น

บรรลุธรรมได้ด้วยอนุศาสนยี์ปาฏหิารยิ์!
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 สมาชกิ B พหสูตูรค่ะ

 โกลติะ ฟังสหายรกัอุปปตสิสะ เพยีงเล่าให้ฟังอกีทอดหนึ่ง ก ็

คลายด้วย  

 เย ธมัมาฯของพระอสัสชอิรหนัตเถระ

 “ธรรมใดเกดิแต่เหตุ ทรงตรสัเหตุ และความดบัเหตุ ปรกตทิรง

ตรสัสอนอย่างนี้เป็นส่วนมากฯ”

 สมาชกิ B “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะ เจ้าค่ะ

     ภกิษุณกีบัพระแม่น้า ฟังพระนนัทกะ(นยัว่าเคยมปีุพเพสนันวิาส

ของแม่น้าในอดตีชาตนิงึ) เทศน์อายตนะสองครั้งกบ็รรลุธรรมทั้งห้าร้อย

     อายตนะ นี่หวัใจบรรลุธรรมเป็นส่วนมาก ทรงแสดงไว้ในปฏจิจ 

สมุปบาท

     วปิัสสนาภูมหิก ขนัธ์ อายตนะ ธาตุสบิแปด อนิทรยี์ ๒๒  อรยิสจั 

๔  ปฏิจจ ๑๒  ลงอันเดียวกัน เหมือนมองต่างมุม ๖ มุมเห็นตรงกัน     

“สกัแต่ว่า” ให้ทั้งหมด

     แต่ปฏจิจ ๑๒ นี่ ท่านทรงอนุโลมไปตาม และปฏโิลมย้อนกลบัไป

มาถงึเจด็วนั ภายหลงัตรสัรู้ว่า “ยากนกัที่สตัว์จะตรสัรู้ตามฯ” และทรงตรสั

ว่า “ผู้ใดเหน็ปฏจิจฯ ผู้นั้นบรรลุธรรม”

 สมาชกิ B ต้องมคีรบูาอาจารย์ชี้แนะเจ้าค่ะ สกัแต่ว่า พระพาหยิะ 

อกีนั้นแหละเจ้าค่ะ

     กไ็ปกลั่นกรองตรง อายตนะ-ผสัส-เวทนา-ฯนี่แหละ!

     มหาสตปิัฏฐานสูตรว่า ให้เอา อภชิฌา-โทมนสั ออกจากโลกทวาร

หก(อายาตนะหก) เสยีได้ฯ กจ็บ นี่กต็รงกนั!

 สกัแต่ว่าพระพาหยิะ ดูจะสั้นจบง่าย ถ้าท�าความชดัเจนว่าหมายถงึ

อย่างไร มคีวามหมายแตกออกไปมากหลายนยั เช่นปล่อยวางฯ ค�าว่า ช่าง 
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กอ็กีค�า แต่ไม่ใช่ช่างมนั(คนอื่น) แต่ให้ช่างตวัเจ้าของ ว่าอย่าเข้าไป(เสอืก)รู้

นี่ตดัเจตนากบัอวชิชา ที่หวัขบวนปฏจิจฯ แล้วจบเลย!

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ ปล่อยวาง และอยู่ท่ามกลางต่อไป ท่ามกลาง 

จกัรวาล ใดๆล้วนแต่เป็น อนตัตา ยดึไม่ได้ กต็้องปล่อยวาง เจ้าค่ะ

 อวชิชา อย่าแปลว่า ไม่รู้แต่อย่างเดยีว แม้หลงเข้าไปรู้ กอ็วชิชา

ตณัหาอุปาทานเกดิครบ๑๒นั่นเลย

 ตดัตวัหลงเข้าไปรู้ ด้วยสกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ ทุกอย่างจบเลย

     ทุกตวัที่อยู่ข้างหลงัอวชิชาฝ่อเลย เกดิไม่ได้เลย

 เหน็คน ให้เลยคนฯ นี่กส็กัแต่ว่าไปแล้ว เผนิๆไป กไ็ม่จดจ่อ       

ไม่จดจ้อง ไม่เน้น ไม่บรกิรรม

 สมาชกิ B ยดึเอา ถอืเอาอะไรไม่ได้สกัอย่าง หลงไปวิ่งตาม ยิ่งห่าง

ยิ่งไกลออกไป มนัไม่มวีนัไปถงึได้เจ้าค่ะ หยดุตรงท่ามกลางนี้แหละเจ้าค่ะ

     ไม่ต้องท�ากรรม(ฐาน) อะไรแบบไหนอกี

     ไม่เริ่ม ไม่มจีบ แต่จบทันท ีแต่ถ้าเริ่ม ไม่จบ

     ไม่เริ่ม ๑ ไปจนถงึ ๐ แต่สูญ ทนัท ีสุญญตาทนัที

     ตณัหา คอื ความหลง  สองคอื ตวัจรงิจงั(ดนัเข้าใส่) สาม ตวัรู้ 

(บวกกบัหลงเป็นหลงรู้ทุกเรื่อง แสนรู้ไปทั่ว) สี่คอืโลภะ ราคะ ราคา รกัใคร่ 

ห้า คดินกึฟุ้งซ่านไป หก  ตวัชน เจด็ ชอบชงั แปด อยากได้ในอารมณ์บ้าง

ผลกัไสบ้าง เก้า ตวัยดึตดิเหนยีวแน่น(sticker) สบิ หาที่ไปเกดิใหม่       

สบิเอด็ไปเกดิอกี สบิสอง ตณัหามคีวามตายเป็นเบื้องหน้า หอบเอาความ

หลงไปด้วยพร้อมกบัการเกดิใหม่ วนเวยีนว่ายในวฏัฏะ พรหมโลก เทวโลก 

มนุษยโลก และยมโลก ไม่พ้นไปจากโลก ตณัหามกีองทพัสมุนอกีมาก 

สรุปก ็กเิสสพนัห้า ตณัหาร้อยแปด (สรุป คอืเจตสกิในจติ ห้าสบิสอง คอื
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ตณัหาพาเกดิ)พาไปเกดิในร่างประณตีะบ้าง–หนิะหยาบบ้าง ตามวบิากที่ท�า 

สาธุโส

 ถามว่า แล้วพ่อแม่พี่น้อง ญาตโิยม ท. จะท�าอย่างไรกบัเจ้ามารร้าย

ตณัหาสบิสองหน้านี้ พุทธะ ทรงตรสัสอนว่าอย่างไรกบัตณัหา? ช่วยตอบ

กนัหน่อย

 ปฏจิจ๑๒ ความหมาย ทั้ง๑๒ มคีวามหมายแทนกนัได้ทุกตวั เช่น 

อวชิชา กห็มายถงึ อกี๑๑ ตวั อนัเดยีวกนั

 สมาชกิ B สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ ตดัท่อน�า้เลี้ยงตณัหาไปเรื่อยๆ 

เจ้าค่ะ เดี๋ยวมนักฝ็่อของมนัเองจ้าๆ ไร้ๆ ดบั ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ  สาธ ุอโหส ิ

เจ้าค่ะขอน�าค�าถามค�าชี้แนะ ของท่านพระอาจารย์มากล่าวอ้าง กล่าวซ�า้ 

เจ้าค่ะ

     ตณัหา กห็มายถงึ ตั้งแต่อวชิชา-เจตนา-วญิาณ-นามรูป-อายตนะฯ

     ข้อสงัเกต สงัขารตวัที่๒ ต้องตใีห้แตก ว่าอภสิงัขาร๓ คอืท�า๓อย่าง 

บุญ-บาป-ฌาน นี่ไปเกดิครบ ๓๑ ภูมวิฏัฏะเกดิรองรบั

 สมาชกิ B เหน็ ได้ยนิ ฯ สกัแต่ว่า นะเอาพระพาหยิะทนูหวัทนู

เกล้าไว้นะ

     เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรม ต้องให้ขึ้นใจตรงนี้ กจ็ะไม่หลง ท�าบุญ

ถ้าเจตนาเอาบุญ ไม่สกัแต่ว่าท�า นี้เป็นกรรมไปเกดิแล้ว

     เช่น เจรญิอะไรๆ ทุกอย่าง เจรญิสตภิาวนามยปัญญาเอาไปเกดิ 

เพราะมเีจตนาเป็นกรรม

 สมาชกิ B ไม่มเีจตนา คอื จบ

     ทนีี้ พอใช้ สกัแต่ว่าพาหยิะฯ นี่ ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกีเลย จบ

ทนัท ีไม่เริ่มอะไรเลย จบทนัทกีค็อืจบกจิ-จบกรรม-จบเกดิ
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     ถ้าหากพระองค์รู้แต่แรก อย่างที่สอนพาหยิะ ถามว่า ท่านจะไปนั่ง

ท�าสมาธไิหม?

 สมาชกิ B ท่านกไ็ม่นั่งหรอกเจ้าค่ะ

 จะไปบ�าเพญ็ทุกรกริยิาไหม?

 สมาชกิ B ไม่ เจ้าค่ะลกูยงัไม่กลบัไปนั่ง ไปเดนิเลย เจ้าค่ะ

     นี่ท่านบอกว่าเราไปเสวยวบิากที่ได้เคยปรามาส พระกสัสปะพุทธ

เจ้า ในพุทธนัดรก่อน

     มคีนมาหา (คนสนทิ) ถามอาตมาว่า “หลวงพ่อไม่ปฏบิตัอิะไรเลย

หรอื?”

 สมาชกิ B พระอาจารย์กท็�าละ ท�าวาง ท�าปล่อย อยู่ทกุขณะจติ  

อยู่แล้ว 

     พระอาจารย์กท็�า “สกัแต่ว่า” อยู่แล้ว ไม่ต้องท�ากจิอนัใดแล้ว    

จบแล้ว เจ้าค่ะ

     จงกรมรอเรอื  บาล ีจงักระมะ แปลว่า เดนิกลบัไป-กลบัมา ท่านก็

เดนิคลี่คลายนั่นแหละ พกัผ่อนคลายอริยิาบถไม่ได้ตั้งต้องเอาอะไร เดนิทิ้ง 

เดนิปล่อย

     เขาสงสยัว่าท�าไมไม่ท�าเหมอืนพระอื่น เช่น ท�าวตัร สวดมนต์      

นั่งสมาธ ิเดนิจงกรม  อย่างพระอื่นเขาท�า

 สมาชกิ B ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ถงึหนอ 

ไม่เอาแล้วเจ้าค่ะ

     กท็่านพระอาจารย์ จบ แล้วไงเจ้าค่ะ จบที่ “สกัแต่ว่า” เจ้าค่ะ

     พระสอนกรรมฐานไม่ว่าง มานมินต์ให้ไปสอนแทน บอกสอน      

ไม่เป็น! (กลวัเป็นกรรมพาเขาวนมนัมวีบิาก)
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 สมาชกิ B วนไปวนมาแบบ จงักระมะ ไงเจ้าค่ะ กลบัไปกลบัมา 

๕๕๕ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     ตั้งแต่ไปอยู่ในป่าแปดเดือนกลั่นกรองเข้าไปใหม่ๆ ปฏิฆะ ว่าไม่

เหมอืนที่เราเคยท�า  ที่นั่นกไ็ม่ท�าอะไรเลย  เช้าเยน็ฟังพ่อท่านเทศน์สั้นๆ

 สมาชกิ B สั้นๆได้ใจความ แต่กจ็บเจ้าค่ะ

 กว่าจะจบนี่ ต้องใช้หลายตวันะ ไม่ใช้ “สกัแต่ว่า” ตวัเดยีวหรอก!                            

 สมาชกิ B ท่ามกลางไปเรื่อยๆ จบ ไม่จบ ไม่ซเีรยีส  ไม่ยดึ เจ้าค่ะ

     ใช้ ช่าง-ปล่อย-คลาย-ท่ามกลาง-ทิ้ง-ไม่ต้องของมนัเอง

     สกัแต่ว่านี่ เอามาสอนข้างนอก เพราะพระไตรฯ เขยีนอย่างนี้ คน

ข้างนอกกว็่า เออใช่! เอามาจากพระไตรปิฎก  แต่ “สกัแต่ว่า” มนัอ้อยอิ่ง

ส�าหรบัหลวงพ่อ มนัไม่สะใจ

 สมาชกิ B กค็นส่วนใหญ่ยดึพระไตรฯ เจ้าค่ะ

     ค�าว่า “ช่าง” นี่ คทั-เซฟทคีทั ทนัทเีดด็ขาด!  กใ็ห้นั่งทิ้งนอนทิ้งไป 

แล้วอย่าไป “คอยอยู่” นะ 

     บางทกีต็้องสมมุตใิช้ท�างานการ  ใช้แล้วกใ็ห้วาง

 เทน�้าแจกสงัสารวฏัอย่าให้ขาด โปรดภาคทพิย์มผีลมาก เพราะเขา

มมีากกว่าภาคหยาบและรู้เหน็ธรรมเรว็กว่า ช่วยสงัสารวฏัได้มาก ชวนให้

เขาขอขมากบัเราด้วยจะดมีาก ใช้บทใหญ่ก่อนนอนกด็ี

 สมาชกิ B สกัแต่ว่าท�าๆไป ท่านพระอาจารย์สั่ง เจ้าค่ะ

    ส่วนใหญ่ลกูจะชวนตอนกรวดน�า้ ชวนให้อโหสกิรรมซึ่งกนัและกนั

เจ้าค่ะ

 “ขอได้โปรดอโหสกิรรมซึ่งกนัด้วยเทดิ” ชวนแบบนี้เจ้าค่ะ

     แต่จะท�าเพิ่มเตมิตามที่ท่านพระอาจารย์แนะน�าเจ้าค่ะ
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     -การชวนมตีอนเริ่มขึ้นต้นว่า “ข้าฯ ทั้งหลาย ทุกชั้นภูมทิุกหมู่เหล่า

ฯลฯ” ในหนงัสอื แล้วขาดไม่ได้คอื พทุธงัสรณงัคจัฉามฯิ ๓ ครั้งตามหนงัสอื

 ตอนจบกจ็ะว่า “ขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของหมูเ่หล่าข้าฯทั้งหลาย” 

(ให้มขี้าฯทั้งหลายด้วย อย่าขอเฉพาะคนเดยีว เขาจะหลุดด้วยมาก)

 คนืนี้ ท่านอุทศิบุญเทน�้าแล้วหรอืยงั?

๒๐๑๕.๐๙.๒๕ วนัศกุร์

 สมาชกิ ภ อโหสิๆ ๆ..กรรมทกุอย่างอโหส ิ สรรพสตัว์ทั้งหลาย..

สรรพชวีติจติวญิญาณ ทกุชวีติจติวญิญาณ..จงมสี่วนแห่งบญุข้าๆ..นี้

ตลอดไปจงทั่วหน้ากนัเทอญ....

 ธรรมะโดย...ท่านพระอาจารย์สวุฑัฒโน ภกิข ุ  ท�าให้กระผม..ได้

พบธรรม..(ภพธรรม)

 พระอาจารย์: มอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง ถ้าเมฆหมอกไม่ปิดบงั

แสงจนัทร์ตะวนัเดอืน โลกกส็ว่างไสว

    “โลกอนัความมดืปกคลุมอยู่ ใยไม่แสวงหาประทปีเล่า?”

     อนตัตาจติเราเคยผ่องใส แต่ถูกเมฆหมอกแห่งโมหะความหลง

ปิดบงัอยู่

     ใยไม่สลายคลายเมฆหมอก ท. เหล่านั้นออกไปเล่า!

     สลายคลายความหลงที่เข้าไปรู้เรื่องสมมุติมายาโลกเสียด้วยสลาย

คลายความยดึตดิกบัสรรพสิ่ง เมื่อใจไม่ผูกยดึตดิกบัพนัธนาการ กห็ลุด

เป็นอสิระ

     นพิพาน ว่าง เป็นผลจากการคลายตวัของอนตัตาจติที่ปราศจาก
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การตดิยดึกบัสรรพสิ่งในโลก

     สรรพสิ่งในโลก คอื ทวาร ๖  -ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

     สรรพสิ่งในโลก คอื โลกยีอารมณ์ ๖ -รูป รส กลิ่น เสยีง เคยีง

สมัผสั และคดินกึที่ใจ

     สรรพสิ่ง คอื จติวญิญาณทั้ง ๖ จงึเศร้าหมอง เมื่อ เหน็ ได้ยนิ   

ได้กลิ่น รู้รส รู้สมัผสักาย รบัรู้เรื่องราวคดินกึ อนตัตาจติที่เคยผ่องใส    

อยู่ก่อน แต่เศร้าหมองเพราะอุปกเิลสที่จรมาทางทวาร ๖ ตา หูฯ นั่นเอง

 พงึต้อนรบัอุปกเิลสที่จรมาเสยีด้วยพระคาถาตถาคต “สกัแต่ว่า

พาหยิะฯ”

     พงึแสวงหารากไปตั้งแต่ยอด แล้วตดัเสยี ตดัตวัหลงรู้ ด้วยสกัแต่

ว่า อุปกเิลสที่จรมากอ็ยู่ไม่ได้ ไม่ตดิยดึในรู้ ไม่หลงเข้าไปรู้ในสรรพสิ่ง      

ท. อนตัตาจติกก็ลบัมาผ่องใสเช่นเดมิดงัที่มนัเคยเป็น

   “ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาว ฉะนั้น”

     เช้ามืดวันนี้ ท่านหยาดน�้าอุทิศบุญทิพย์ให้สังสารวัฏสรรพสัตว์ 

แล้วหรอืยงั ?

 พงึสลายเมฆหมอกแห่งความหลงเสยีด้วยคลายจติกว้างๆ แล้ว

หยาดน�้าอุทศิบุญทพิย์แก่สรรพสตัว์สงัสารวฏั

     ถ้าใจไม่หลงในทวภิาวะ-ของคู่-ไม่เลอืกข้าง ใจกอ็สิระ

     เมื่อใจไม่ยดึตดิ-คลายจติออก จติกห็ลุด วมิุตนิโิรธนพิพาน

 “ตื่นๆ  ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างๆ กว้างขวางกว้างไกล ไร้ขอบเขต 

สว่างไสวไร้ขอบเขตคดินกึฯ”  ตื่นรู้ ตื่นออก ตื่นนอก ตื่นในตื่นรู้ คลายรู้  

รู้ปล่อย รู้วาง วางแล้ว???? ว่าง?? ว่าง

     ทวภิาวะของคู่ ท�าให้ใจตดัสนิพพิากษาเลอืกข้าง-ไม่ท่ามกลาง      
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ไม่อุเบกขา ใจกก็ระเพื่อมไหว

     เมื่อจติกระเพื่อมไหว ใจกไ็ม่ว่าง ไม่อสิระ!

 สมาชกิ B ธรรมะโดยท่านพระอาจารย์ ท�าให้ลกู “หลดุโลก” 

เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     อยู่ท่ามกลาง(จกัรวาล) ไม่สามารถเลอืกข้างได้  ยดึเอา ถอืเอา 

ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     แต่เมื่อจติเป็นเอกภาวะจติคนืสู่ความเป็นอสิระ หลดุพ้นออกไป

จากโลก วมิตุหิลดุโลก(จ้า) เจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น อนตัตาจติ-อนตัตา

ธรรม เช่นนั้นเอง

 หลุดโลกพ้นภาระ พ้นพนัธะพนัธนาการ พ้นแล้วจากการยดึขนัธ์

และทุกข์ทั้งปวง พ้นจากบ่วงแห่งมาร ไม่เกดิอกี

 “ลาแล้วลา..โอ้ อนจิจา ลาก่อน ชวีติคอืละคร ทุกข..ลาก่อนโลก

เอยฯ”

 สมาชกิ B สาธ ุ กราบขอบพระคณุที่เมตตาชี้แนะ ขดัเกลาให้อยู่

เนอืงๆเจ้าค่ะ

     แค่ไม่ยดึ กห็ลุด(โลก)เจ้าค่ะ ท่ามกลาง(จกัรวาล)สกัแต่ว่าดู รู้ เหน็ 

ฯลฯ ยดึเอา ถอืเอาอะไรไม่ได้สกัอย่าง เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: “เช้านี้ ท่านหยาดน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?”

     ขอความไม่ตดิขดัข้องคาที่หูที่ตาที่ใจ จงลุล่วงในสจัธรรมพระสมัมา 

จงทั่วกนัฯ

     อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา ผู้ใดเหน็สามญัญลกัษณะ ๓ อย่างเป็น

ธรรมดา  ย่อมเหน็ธรรม ลุล่วงธรรม-บรรลุธรรม
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     อนจิจงั คอื ไม่อยู่นิ่ง ยดึไม่ตดิ เกาะไม่อยู่ อย่าขดัข้องคากบั

ลกัษณะอนัเป็นสามญัธรรมดาของโลก สรรพสิ่งยดึไม่ได้ เอาไม่ได้ ไม่มี

อะไรเป็นของใคร จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป

     สรรพสิ่งในโลกล้วนตกอยู่ในอ�านาจอนจิจงั โลกและธรรม-อนจิจงั 

แม้ธาตุขนัธ์กายจติ สงัขารากอ็นจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา

     ทานศลีสมาธสิตปิัญญา กเ็ป็นสงัขาราอนจิจา มนัยดึเอาไม่ได้ ถ้า

เหน็ธรรมดาสามญัญลกัษณะตรงนี้ชดัแจ้งใจ กจ็ะไม่เข้าไปยดึมนั เพราะ

มนัอนจิจงั ยดึไม่ได้

     ครั้นแจ้งชดัใจแล้ว กไ็ม่ยดึ (เพราะรู้แล้วว่ามนัยดึไม่ได้) เมื่อไม่ยดึ 

ไม่ตดิ เมื่อไม่ตดิ กห็ลุด วมิุตทินัท!ี

     วมิุตนิโิรธนพิพานฉบัพลนัทันท ีขปิปาภญิญาพาหยิะทนัท!ี

     ทานศลีสมาธสิตปิัญญา มนัอนจิจา ไปเจรญิเอาปฏบิตับิ�าเพญ็เอา

ไม่ได้  อนิจจัง  มันไม่หยุดนิ่งของมัน มันไม่ เคยสงบ มันไม่นิ่ง ยึดเอา     

ไม่ได้สมาธ-ิสงบ-ไม่สงบ มนัอนจิจา ยดึไม่ได้ ถ้ายึดกท็ุกข์ทนัท!ี

 ถ้าเข้าไปยดึ เอาในสิ่งที่ยดึเอาไม่ได้ คือขดัแย้งกบัอนจิจา กท็ุกข์

ทนัท!ี

     สงบ-ไม่สงบ เลอืกไม่ได้ ไม่ต้องไปปฏบิตัเิอาสมาธ ิ มนัมสีงบ-     

ไม่สงบ อะไรกช็่าง กใ็ห้สกัแต่ว่าพาหยิะไป ปล่อยให้ผ่านออกไป “ปล่อยให้

มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น” เป็นอย่างอนจิจา-คอืชั่วคราวยดึไม่ตดิเกาะไม่อยู่ 

“ต้องปล่อย”

     ครั้นพอปล่อย กห็ลุดวมิุตฉิบัพลนัพาหยิะ ทนัท ี ว่างทนัท ี ที่นี่ 

เดี๋ยวนี้ทนัท ีขปิปาภญิญาทนัท!ี

     ไม่ต้องไปแสวงหา(ปฏบิตั)ิ นพิพานที่ไหนอกีแล้ว หยุดท�าเอา กจ็บ!
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     ที่ท�าเอาๆ เอาอตัตาเข้าไปท�าเอา กค็าอตัตา ไม่อนตัตา ไม่จบ

     อนจิจา มนัร้องบอกอยู่ตลอดเวลา ว่า “อนตัตาๆๆๆ อย่าเอาอตัตา 

เข้าไปท�า ให้ปล่อยออกคลายออก  อย่ายดึ ให้วางๆๆ อตัตา-สงัขารา      

มนัอนจิจา-อนตัตา”

     “สรรพเพ สงัขารา อนจิจาฯ” สงัขารร่างกายจติใจ รวมทั้งสรรพสิ่ง 

สมบตัพิสัถาน อนจิจาทั้งหมดทั้งโลกธาตุจกัรวาล ยดึไม่ได้ สรรพสิ่งมไีว้ใช้

ชั่วคราว  ใช้แล้วกใ็ห้วาง อย่ายดึ (อย่าตณัหา-อุปาทาน)

     เวลาขณะใช้ กส็กัแต่ว่าใช้ ใช้มนัแล้วกใ็ห้วางเสยี อย่าไปยดึคา

ขดัข้องคาเอาไว้ ปล่อยออกไป ผ่านไป จบแล้ว-จบเลย-นพิพานทนัทเีลย 

ทนัททีี่จบ

     ค�าสอนที่ให้เจรญิ สมาธ-ิสต-ิปัญญา นี่ขดัแย้งกบัอนจิจา กส็วด

มนต์ว่า “สพัเพ สงัขารา อนจิจา สพัเพ ธมัมา อนตัตาตฯิ” ให้เข้าใจว่า 

สมาธ-ิสต-ิปัญญา เป็นสงัขารา (สงัขารเจตสกินามขนัธ์ ๓ คอื เวทนา 

สญัญา สงัขารขนัธ์)

     เมื่อสงัขารามนัอนจิจาและอนตัตา จะเอาอตัตาไปใส่อนตัตาจติ

ผ่องๆ ให้ขดัข้องคาด้วยเหตุใด?

 วางขนัธ์ ขนัธ์กห็ลุด เป็นขนัธวมิุต ิ วางญาณ(ตวัแสนรู้สอดรู้สอด

เหน็) ก ็“วมิุตญิาณฯ”

     จงึให้ จ้าๆ ด้วย “สกัแต่ว่าพระพาหยิะ”  ถ้ายงัขดัข้องคา ไม่ลุล่วง 

กใ็ห้พงึลุล่วงเสยีด้วย เทน�้าอโหส ิโสว-ผายมอื

 ใช้หนี้ด้วยบุญทพิย์ อโหส ิ ทุกครั้ง กรรมวมิุตหิลุดทุกครั้ง เป็น     

วมิุตกิรรมทุกครั้ง จติคลายเบกิบานทุกครั้งที่อโหสิ

     เอ้า! สายนี้ ท่านเทน�้าอุทศิบุญทพิย์แผ่ส่งสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั?  
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 “อโหส ิกรรมทุกอย่างอโหส ิขอให้สรรพสตัว์มสี่วนบุญข้าฯ จงทั่วๆ

กนัตลอดไป”

 นพิพาน นี่ แท้จรงิแล้ว เนื้อหาสจัธรรมคอืความไม่ตดิยดึ อนจิจงั

กไ็ม่ตดิยดึ เพราะมนัยดึอะไร-ตดิยดึอะไรไม่ได้ สรรพสิ่งมนัสลายคลายตวั

มนัเองอยู่ตลอดเวลาเป็นอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา

     ก้อนหนิ ภูเขา ต้นไม้ แม่น�้าฯ มนัสลายคลายตวัอยู่ตลอดเวลา

 สมาชกิ B “เราหลดุ เขาหลดุ”  สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ 

     ร่ายกายนี้-จตินี้ มนักส็ลายคลายตวัอยู่ตลอดเวลา มนัอนจิจงั

ตลอดเวลา 

 วบิากกรรมเก่า มนักพ็ร้อมสลายคลายตวัของมนัด้วย ตกอยู่ใน

อ�านาจของอนจิจงัด้วยเช่นเดยีวกนั!

     ฉะนั้น จงอย่าขดัแย้งกบัมนั ทุกข์เข้ามา กช็่าง สกัแต่ว่า แม้สุข

สบายเข้ามา กใ็ห้ช่าง-ให้สกัแต่ว่าเสยีด้วย อย่ายดึ มนัยดึไม่ได้ ปล่อย    

มนัไป เพราะมนัอนจิจงั อย่าไปขดัแย้งกบัลกัษณะสามญัประจ�าโลกธาตุ   

ถ้าขดัแย้ง จะทุกข์ทนัที

     ความทุกข์เกดิ เพราะเราไม่ยอมรบั-เข้าไปขดัแย้งอนจิจงั

     ทรงตรสัสอน ให้อยู่กบัทุกข์อย่างไม่ทุกข์!

 สมาชกิ J ไม่ก�าไว้  ปล่อยให้หลดุ  หลดุ หลดุ  จ้า จ้า จ้า สาธุ

 พระอาจารย์: ไม่มใีครปล่อย ไม่คอยปล่อย แต่มนัปล่อย-มนั

หลุด-มนัปล่อยของมนัเอง!

 ทั้งทุกข์และสุขนั่นแหละมนัไม่ม ี มนัมแีต่อนตัตา (สพัเพ ธมัมา 

อนตัตาตฯิ)

     แต่เราเข้าไปบอกว่า สุขต้องม ีต้องเอา ต้องเป็น (ลาภ-ยศ-บรวิาร
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สรรเสรญิ-สุข) ต้องม ีเมื่อมนัไม่ม ีจงึทุกข์โสกะปรเิทวฯ

     ฉะนั้น คนไม่หลง กจ็ะไม่ทุกข์-ไม่สุขกบัมนั หลุดพ้นจากโลกธรรม

แปด(เปื้อน)ออกไปแล้ว

      วมิุตหิลุด-นโิรธดบั-นพิพาน-เยน็-สุญญตา-ว่าง ไม่ก�าไว้ แต่ให้

คลายออก 

 “คลายออกเหมอืนดอกไม้บาน ดอกบวัที่บานยามเช้า ล่วงหล่นโรย

เกสรไม่เหลอืแม้อตัตาฯ”

     จ้าให้ดุจ “ตะวนัส่องสว่างอยู่กลางเวหาหาว ฉะนั้นฯ”

     นพิพาน เป็นผลของการคลายตวัของอนตัตาจติ  คลายจติไม่ตดิ 

ไม่ยดึ อนตัตาจติกห็ลุด วมิุตนิโิรธนพิพาน

     นพิพานไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่ให้คลายจติออก!

     คลายจติออกเสยีด้วยอโหสิๆ ๆ  อโหสทิุกครั้ง จติคลายทุกครั้ง

(ผายฝ่ามอืหงายขึ้นยิ่งคลายมากยิ่งขึ้น)

     อโหส ิทุกอย่างอโหส ิมสี่วนบุญข้าฯทั่วกนัๆตลอดไป สาธุโสวๆๆๆ-

ผายมอื!

     เมื่อเช้า ได้ยนิสวดมนต์บทนงึว่า “ทานะปารมสีมัปันโน เมตตา   

ไม๊ตรี๊การูณ่ามู้ธติาอุเบกขาปาร่าหมี่ฯ”

 เอใครหนอ? แต่งและแต่งสวดท�าไมเพื่ออะไรหนอ? มทีี่มาอย่างไร 

พุทธะท่านสอนให้ท�าหรือเปล่าหนอ? บารมีสิบทัศ-อุปบารมียี่สิบ-ปรมัตถ์

ปารม ี๓๐ ทศั นี่สอนให้ท�าไหม?  ต้องสร้างให้ครบจงึตรสัรู้นพิพานหรอื?

สอนให้ท�าใช่ไหม? ใครรู้ช่วยแชร์เป็นธรรมทานด้วย ขอเชญิฯ

 สมาชกิ B ท่านสอนให้ ละออก สละออก ปล่อยออก เจ้าค่ะ

     ท่านสอนให้ อยู่กบัทกุข์ด้วยการยอมรบัทกุข์ อยู่กบัทกุข์อย่าง   

ไม่ทกุข์  อะไรที่สร้างเป็นอตัตา เจ้าค่ะ ธรรมทั้งหลายทั้งมวลเป็น อนตัตา
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 นพิพาน นี่ แท้จรงิแล้ว เนื้อหาคอืความไม่ตดิยดึ อนจิจงักไ็ม่ตดิยดึ 

เพราะมนัยดึอะไรไม่ได้ สรรพสิ่งมนัอนจิจงัสลายคลายตวัมนัอยู่ตลอดเวลา

     แต่เราเข้าไปบอกว่า สุขต้องม ีต้องเอา ต้องเป็น (ลาภ-ยศ-บรวิาร

สรรเสรญิ-สุข)ต้องม ีเมื่อมนัไม่ม ีจงึทุกข์!

     สมมุตวิ่า เราปลูกข้าว เราได้ข้าวแล้วท�ายงัไงต่อ ปลูกสบิอย่าง 

ยี่สบิ-สามสบิอย่าง เกบ็เกี่ยวมาแล้วท�าไงต่อ?

     ทนีี้ คนที่สวดบารมสีบิทศั บอกว่าต้องหาไม้สบิท่อนต่อแพข้ามไป

ฝั่งนพิพานอยู่ฝั่งโน้น ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่? 

 จะโปรดพระสจัธรรมเนื้อหานพิพานให้เขาฟังว่าอย่างไร?

 สมาชกิ  B นพิพานไม่มตีวัตน ไม่ต้องการแพ ไม่ต้องการไม้    

ไม่ต้องการอะไรเลยเจ้าค่ะ แค่ หยดุ ทกุอย่างกจ็บ  แต่ “ความเพยีรเพื่อ

ลดละ” ควรจะมเีจ้าค่ะ

     ปลกูข้าว ได้ข้าวแล้ว กต็้องน�ามาขดั มาส ีมากนิ บางส่วนกฝ็ัดเอา

เศษดนิเศษทรายออก เพื่อการเพาะปลกูครั้งต่อไปเจ้าค่ะ

     บทสวดบารมสีบิทศั สวดแล้วต้องกลั่นกรองดีๆ  เจ้าค่ะ เหมอืนฝัด

ข้าวเปลอืก

     หาไม้สบิท่อนต่อแพข้ามไปฝั่งนพิพานอยู่ฝั่งโน้น

     ไม้สบิท่อนคอื บารมสีบิทศั บารมสีบิทศั เป็น ทางไปนพิพาน

     อนันี้ไม่ตรงกบัพระสจัธรรมเนื้อหานพิพานเจ้าค่ะ

     การลดละปล่อยวางนี่ ถ้าเอาความเพยีรไปเพยีรเพื่อลดละ มนัมี

สองแล้วคอืมผีู้ท�าเพยีร และสิ่งที่ท�าเพยีร มนัเอาอตัตาตวัตนเข้าไปเพยีร 

เพยีรเป็นเจตนากรรม เพื่อๆๆ เพื่ออะไร กต็ณัหาอุปาทาน อย่างนี้จะเรยีก

ว่าลดหรอืเพิ่ม ละหรอืยดึเอาล่ะ?
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     บารมเีป็นทางไปนพิพาน กม็ทีางและคนหอบบารมไีปเดนิทางอกี 

ถ้าเริ่มกย็งัไม่จบ จะครบสบิเมื่อไรล่ะ?

 สมาชกิ B งั้นกไ็ม่ต้องเพยีรเจ้าค่ะ ปล่อยมนัไปตามธรรมชาต ิ  

“สกัแต่ว่า” พระพาหยิะ จบ เจ้าค่ะ

     แล้วจะมโีอกาสครบไหม มกีี่คนที่ครบ?

     อาจจะมหีรอืไม่มกีร็ู้ไม่ได้มนัอนจิจงั มนัมเีหตุปัจจยัของมนั แต่

ถามว่า ท่านเข้าไปแบกเสยีก่อน แล้วจงึค่อยวาง ไม่เหนื่อยหรอื? เหนื่อยกนั

มาคนละกี่แสนชาตแิล้ว? 

 พุทธะ ท่านกเ็หนื่อยมาสี่อสงไขยแสนกปั ท่านบอกว่า พอแล้ว ไม่

เอาอกีแล้ว เมื่อไม่เอา กจ็บเลย!

 สมาชกิ B ไม่ครบค่ะ เพราะมนัวนไปวนมาเจ้าค่ะ

     เพราะ มตีวัตน จงึ ไม่ตรงกบัพระสจัธรรมเจ้าค่ะ

     สาธ ุ ใจเยน็ๆ เจ้าค่ะ ท่านพระอาจารย์ ขอลกูจนูคลื่น(สมอง)

แป๊บๆ เจ้าค่ะ๕๕๕

     สรปุคอื ท่ามกลาง ไร้ตวัตน สกัแต่ว่าด ูรู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อย

วาง เจ้าค่ะ

     นพิพาน คอื หลดุ(โลก)ยดึเอา ถอืเอา อะไรไม่ได้เจ้าค่ะ บารมสีบิ

ทศั กไ็ม่จ�าเป็นต้องไปยดึ ไปสร้างเจ้าค่ะ เพราะถ้ายดึถ้าสร้างมนัจะมตีวั

ตนและเป็นทกุข์ ไม่ตรงกบัพระสจัธรรมเนื้อหาพระนพิพานเจ้าค่ะ สาธ ุ

อโหส ิเจ้าค่ะ

 “ทกุขงั อนจิจงั อนตัตา” สร้างบารสีบิทศัขดัแย้งต่อกฎไตรลกัษณ์

เจ้าค่ะ

     สร้าง เป็น ตวัตน เป็น การยดึ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ
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     พระอาจารย์: จะน�าเรื่องบารมมีาเล่าให้ฟังว่าท่านสอนอย่างไร?

     พรรษาสองท่านเสดจ็ไปกบลิพสัดุ์ พระญาตมิขีตัตยิะมานะกล้า  

ไม่เคารพพุทธะด้วยคดิว่าลูกหลาน ท่านใช้ฤทธเิหาะขึ้นบนนภากาศ โปรย

ธุลพีระบาทลง ฝนโบกขรพรรษสแีดงตกลงท่านแสดงธรรมว่า สมัพุทธะ

กว่าจะอุบตัแิต่ละพระองค์ ต้องสร้างบารมอีย่างไรๆ ทรงเล่าพระเจ้าสบิชาติ

ทศชาดกนทิาน ทรงบ�าเพญ็บารมสีบิ-อุปปปารมอีกีสบิ-ปรมตัถปารมอีกีสบิ 

รวมสามสบิทศั

     พระสมัพุทธะมใิช่อุบตังิ่ายดงัที่เหน็ในชาตนิี้เท่านั้น

     ท่านเล่าให้พระญาตคิลายมานะ ไม่ได้บอกว่าให้ท�าตาม!

     ท่านไม่ได้สอน แต่กาลนานเนิ่นมาสองพนักว่าปี รุน่หลงัๆกเ็ข้าใจเอา 

แม้สมาบตัแิปด ท่านกไ็ม่ได้บอกว่าให้หลงไปท�าตามเรานะ ท่านไม่ได้บอก

     ถ้าท่านบอก ท่านกบ็อกพาหยิะด้วยแล้วใช่ไหม?

     ว่าต้องท�าบารม ี ต้องสมาบตัแิปดก่อนนะค่อยตรสัรู้ท่านไม่ได้บอก 

คนเข้าใจผดิคดิว่า ท่านท�าอย่างไรกค็ดิเอาว่าดหีมด – ท�าตามหมด

 รู้ไหม? ท�าไมท่านหลงไปถงึหกปี ต้องหลงไปสมาบตัแิปดเพราะ

อะไร? ท่านว่า นี้วิบากของเรา  ท่านเคยปรามาสพระกัสสปสัมพุทธะองค์    

ที่แล้ว

     ท่านผู้รู้ท่านว่า องค์ต่อไปภายหน้า พระเมตไตรยพอท่านออกบวช

กบ็รรลุสมัโพธญิาณเลย ท่านไม่ได้อภเิษกสมรส

     นี่วบิากเป็นไปต่างๆกนัตามกฎ สตัว์มกีรรมเป็นของตวั ใคร

ท�ากรรมอนัใดไว้ ย่อมได้รบัผลอนันั้น

     กลบัมาต่อที่บารม ีถามว่า แปลว่าอะไร?

 สมาชกิ B คณุความดทีี่ได้สร้างสม สะสมมา เจ้าค่ะ อะไรที่สร้าง 

ที่สะสม ขดัแย้งต่อกฎไตรลกัษณ์ เจ้าค่ะ
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     บารม ีมาจากค�าว่า ปรม ไทยว่า บรม แปลว่า มากหรอืยิ่งหรอืใหญ่ 

ทนีี้พุทธะองค์ต่อไปท่านไม่รู้มอีนันี้หรอืเปล่า แต่ท่านบ�าเพญ็ “ศรทัธาธกิะ” 

นานกว่าปัญญาธิกะถึงสี่เท่าเราเคยเข้าใจว่าบ�าเพ็ญเร็ว เป็นเลิศกว่า

บ�าเพ็ญนาน แต่ท่านผู้รู้กล่าวว่าตรงกนัข้าม ผู้โปรดสงัสารวฏัมาโดยตลอด

(พระเมตไตรก็คือองค์ปฐม ท่านไม่เคยหยุดพักการโปรดสังสารวัฏเลย) 

ไม่รู้ยาวนานเท่าไร

 กลบัมาที่ค�าถามต่อ บางคนบอกต้องสร้างแพข้ามไปฝั่งนพิพาน

แล้วสละแพขึ้นฝั่ง เข้าไปยดึเสยีก่อน แล้วจงึค่อยปล่อย พุทธะท่านไม่ได้

สอนอย่างนี้ ถ้าสอนต้องมใีนพระสูตร แต่เขาเอาอรรถกถาฎกีาที่มผีู้เขยีน

อธบิายภายหลงั ควรรบัฟังได้ไหม มอีะไรสนบัสนุนเหตุผลนี้บ้าง?

     ค�าสอนบ้านเรามคีวามเชื่อ(ยดึถอื)แน่นเหนยีวมั่นคงมาก ว่าถ้าใคร

ฟังพระเวสสันดรชาดกครบสิบสามกัณฑ์ จะได้พบพระเมตไตรยบรรลุ

ธรรมในชาตติ่อไป

 สมาชกิ B ท่ามกลาง(จกัรวาล)ยดึเอา ถอืเอาอะไรไม่สกัอย่าง  ยดึ

อรรถกถาฎกีาไม่ได้ ยดึผู้เขยีนไม่ได้ เพราะสรรพสิ่ง สรรพชวีติ ล้วนแล้ว

แต่ อนจิจงั เจ้าค่ะ อโหส ิเจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่า ฟังๆไป เจ้าค่ะ 

     สรรพสิ่ง สรรพชวีติ ล้วนแต่เป็นสมมุต ิพระเมตไตรย หรอื มาร  

ก ็สมมุต ิยดึไม่ได้ เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: กเ็ชื่อตามๆกนัมา ทุกถิ่นบ้านเรอืนรู้เรื่องงานบุญ 

พระเวสสนัดร จดังานยิ่งใหญ่มาก เนื้อหาพระสจัธรรมมบี้างหรอืไม่ไม่แน่ใจ 

แต่เน้นพระชาตสิุดท้ายบ�าเพญ็ “ทานบารม”ี

     กย็ดึถอืเอาทานน�าไปศลี-สมาธ-ิภาวนามาจนทุกวนันี้
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     ทนีี้ อาตมาเอามาสอนนี่ไม่เหมอืนที่ชาวบ้านเขาเชื่อกนัมานาน ไม่

แต่ชาวบ้านเท่านั้น พุทธบรษิทัหมู่สงฆ์ นกัวชิาการพระศาสนาเขากส็อนและ

เผยแผ่บารมสีบิทศั ดงัที่ได้ยนิสวดทั่วไปทั้งประเทศนี่แหละ กต็้องเอาค�า

สอนแม่บทมาดูว่าพุทธะท่านสอนว่าไง?

 สมาชกิ B ทาน ศลี ภาวนา มทีั้ง โลกยีะ และวมิตุ ิถ้าท�าแล้วยดึ

เป็นโลกยีะ กรรม(ด-ีชั่ว) ต้องวนไปเกดิ แต่ถ้าท�าแล้ว ปล่อยๆไป ไม่ยดึ 

ไม่เกดิ เป็นวมิตุ ิกรรม(ด-ีชั่ว) กจ็บไป ไม่เกดิเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: “เจตนาหงั กมัมงั วทามฯิ เจตนาเป็นกรรม และสตัว์

โลกเป็นไปตามกรรม”

     เมื่อเป็นไปตามกรรม กค็อืวฏัฏะ ๓ ม ีกเิลสวฏั-กรรมวฏั-วปิากวฏั 

วนเป็นวงกลม ขยายเป็นปัจจยาการ ๑๒ ที่เรยีกว่าวงจรอุบาทว์ ไม่พ้น   

การเกดิอกีใน ๓๑ ภูมิ

 สมาชกิ B ครั้นพอปล่อย กห็ลดุฉบัพลนัพาหยิะ ทนัท ีว่างทนัท ีที่นี่ 

เดี๋ยวนี้ทนัท ีขปิปาภญิญาทนัท ีทาน ศลี สมาธ ิสตปิัญญา กเ็ป็นสงัขารา

อนจิจา มนัยดึเอาไม่ได้ ถ้าเหน็ธรรมดาสามญัญลกัษณะตรงนี้ชดัแจ้งใจ 

กจ็ะไม่เข้าไปยดึมนั

     สรุป ค�าสอน พุทธะท่านสอนให้พ้นการเกดิอกี พ้นจากทุกข์     

ท่านไม่สอนวฏัฏะวนเกดิเป็นแน่ จงึกลบัมายนืธง “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ” 

ถูกตรงพระสจัธรรมค�าสอนเนื้อหานพิพาน

     พระอาจารย์: กด็ไีหมล่ะ หรอืยงัอยากสร้างแพ แล้วถ่อแพต่อไป  

อกีไหม?

     อยากถ่อแพไหม? เข้าไปยดึเสยีก่อนแล้วค่อยปล่อยดไีหม?

     พระพาหยิะฯตรสัรู้เรว็ ไม่ค่อยได้ยดืเส้นยดืสายใช่ไหม? ไม่ได้
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สร้างแพ-ถ่อแพใช่ไหม?

     ไม่ค่อยได้ยดืเส้นยดืสายใช่ไหม?

 สมาชกิ B “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะ ที่ท่านพระอาจารย์บอกให้

ทนูหวัทนูเกล้าไว้ ตอนนี้ซมึเข้ากระดกูด�าไปแล้วเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     สาธุดแีล้ว ถ้าไม่ได้ชมิกไ็ม่รู้รส แต่ชมิด้วยตนเองแล้วกร็ู้เหน็ชดั

แจ้งแล้วนะ ไม่มใีครหลอกให้หลงอกีนะ!

 สมาชกิ B พระพาหยิะ มปีระสบการณ์ เรอืแตก ท่านเลยไม่สร้าง

แพ เดี๋ยว แพแตก อกีเจ้าค่ะ ไปไหนไม่ถงึไหน วนอยู่อย่างนั้นเจ้าค่ะ

     พระพาหยิะ ท่านกป็รกต ิธรรมดาทั่วๆไป แต่ท่านสกัแต่ว่ารู้ เหน็

ฯลฯ แล้วปล่อยวาง เจ้าค่ะเส้น สาย อะไรๆท่าน กส็กัแต่ว่าปล่อยไปตาม

ธรรมชาต ิเจ้าค่ะ ส่วนลูก “ขี้เกยีจ” เจ้าค่ะ

     ใครชวนลูกสร้างแพ ลูกวิ่งหนี (สักแต่ว่าวิ่งๆๆโกยเถอะโยม)  

ตั้งแต่เขาอ้าปากแล้วเจ้าค่ะ 

     พระอาจารย์: ทนีี้ จะขยายความ “สกัแต่ว่า” อกีนดิ เผื่อจะสว่าง

มากขึ้น  ให้แปลว่า สรรพสิ่งมนัอนจิจงัยดึไม่ได้

     สกัแต่ว่า คอื มนัยดึไม่ได้ เหน็ ได้ยนิ ฯลฯ ยดึไม่ได้

     เมื่อยดึไม่ได้ กใ็ห้ยอม ยอมจนหมดตวัเอาในรู้ ในเหน็ ในได้ยนิ 

ให้หมดตวัเอา

     รบัรู้รบัทราบอะไร กใ็ห้หมดตวัเอา เพราะว่าเอามนัไม่ได้

     มนัไม่มอีะไร มนัสกัแต่ว่า ว่างๆ

     มนักบ็รสิุทธิ์ อนตัตาจติเดมิมนักบ็รสิุทธิ์ผุดผ่องอย่างเดมิของมนั

     อกีค�า คอืสกัแต่ว่า คอื อนจิจงัมนัไม่แน่ มนัไม่นิ่งเฉย มนัไม่

ส�ารวม มนัไม่รวมแต่มนัคลาย  สกัแต่ว่า ไม่เป็นกรรม ไม่ส�ารวม กไ็ม่เป็น
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กรรม  (แต่ส�ารวมเป็นกรรม)

     ทนีี้ ค�าว่าไม่ต้องส�ารวมนี้ เอาไปใช้ตอนหยาดหรอืเทน�้าอุทศิบุญ 

มนัไม่รวมมนักค็ลี่คลายกระจายกว้างไกลออกไป  ถ้าส�ารวมอุทศิบุญไม่

ออก ไม่กว้างไกล

     ดงันั้น ไม่ต้องส�ารวมนี้ใช้ได้ตลอดชวีติ มนัเป็นอสิระ  ถ้าส�ารวม 

เป็นกรรม ไม่อสิระ

     กต็รงกนัหมดนะ ปล่อย-คลาย-ไม่ต้องส�ารวม-อสิระฯ ตรงกนั ที่

เน้นไม่ต้องส�ารวมบุญแผ่กว้างกว่า

     ไม่ส�ารวม คอืให้ยนืเทน�า้มอืนงึไม่ต้องดนู�า้มองไปข้างหน้าแบบ 

ไร้จดุหมายกว้างๆไป ส่วนมอืที่เหลอืให้แบมอืหงายขึ้นส่งพลงัจติแผ่ทั่ว

จกัรวาล

     สาธุนะโสวๆๆๆทุกจติวญิญาณมสี่วนบุญข้าฯทั่วๆกนัตลอดไป

     บ่ายนี้ท่านเทน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?

     เรื่องการให้ทาน หรอื ทานบารม ี เป็นบารมแีรกที่ทรงบ�าเพญ็   

สั่งสมมา เมื่อครั้งตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธพระองค์หนึ่งในอนาคต 

กาล ทรงเริ่มด้วยทานบารมี

 ทาน การให้ การเสยีสละ นบัเป็นการสละละคลายเริ่มต้นด้วย

สิ่งของ และเลื่อนขึ้นไปถงึสิ่งที่บรจิาคได้ยาก เช่น ร่างกาย และชวีติ จติเริ่ม

คลายตวัออกจ้าๆไปแล้ว ได้สมัผสันพิพานอนตัตาจติปภสัสรเดมิแท้ไปแล้ว

     แต่พระโพธิสัตว์ต้องบ�าเพ็ญบารมีจนเต็มตรัสรู้สัมโพธิญาณด้วย

เวลาอนัยาวนานหลายอสงไขยกปั

     ส่วนสาวกภูม ิ ให้น�าท่านพาหยิะฯ มาเป็นบทเรยีนท่านฟังค�าสอน

สั้นๆกบ็รรลุธรรม แต่ท่านไม่ได้บวชเพราะท่านไม่เคยได้บรจิาคทานจวีรและ
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บาตรมาเลยตลอดหนึ่งแสนกปั

     ดงันั้น เรื่องทานบารม ีจงึพงึบ�าเพญ็ไว้กบัพระศาสนา รวมทั้งปัจจยั

ทานอื่นๆตามก�าลงัทรพัย์และศรทัธา การอุทศิบุญจะยิ่งเพิ่มพลงับุญแผ่ให้

สงัสารวฏัได้กว้างขวางกว้างไกลยิ่งขึ้นไปอกี  

 บุญบวชบรรพชา กม็อีานสิงส์มาก อุทศิได้พลงัมากกว่าทานที่เป็น

วตัถุสิ่งของ

     ในชวีติควรถวายชุดเครื่องบวชสกัครั้ง หรอือย่างน้อยมผี้าจวีร   

กบับาตร

 สมาชกิ B บวชบรรพชา นี้ รวมถงึ บวชที่ใจ ด้วยหรอืเปล่าค่ะ

     นี่น�าเอาท่านพาหยิะฯมาเป็นบทเรยีน ความจรงิครอบครวัท่านเป็น

พ่อค้าแต่สมยันั้นยงัไม่เลื่อมใสศรทัธาพุทธะ เพราะยงัไม่ทราบจนกระทั่ง

เทวดาสหายมาบอก

 บวช คอื อุปสมบท ถอืตามพระวนิยั คอืบวชพระภกิษุ-ภกิษุณ ี

บรรพชา หมายเอาสามเเณร-สามเณรี  ถ้าว่าตามพระธรรมบาลี ปวชะ  

แปลว่า ละชีวิตฆราวาสมาสู่ชีวิตนักบวช แล้วแต่นักบวชแบบที่ตนเชื่อ

ศรทัธา อาจเรยีกบวชใจอยู่กบับ้านกไ็ด้

     นางวสิาขา ได้โสดาบนัตอนเจด็ขวบ  ก็้ไม่ได้บวชเพราะตั้งปรารถนา

ขออุปฐากพระพุทธะพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล นี่ครั้งพระปทุมุตระ หรอื

พระวปิัสสพีุทธะ ไม่แน่ใจ

     เรื่องนี้ ปล่อยอกี ธรรมะเขาจดัสรร จะลงตวัไปเอง ถ้าเทน�้าและ

ขมาบทใหญ่ ประกาศสละ-ถอนบ่อยๆ จะเป็นไปของมนัเอง อย่าเร่งรดัจดั

ท�าแผนก�าหนด โครงการ เป้าหมายอะไร นั่นเป็นกรรมเป็นตณัหาเป็นทุกข์ 

ช่างๆไปนะ!



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

326

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ ไม่เคยวางแผนก�าหนดอะไรเลยเจ้าค่ะ “สกัแต่

ว่า มชีวีติอยู่ อย่างเดยีวเลยเจ้าค่ะ ปล่อยไปตามเหตแุละปัจจยัเลยเจ้าค่ะ

     ห่วงใยตรงไหนมาก ต้องชดเชยชดใช้ให้เขามากๆนมิติหน้าอโหสิ

อุทศิส่งตรง ใช้โสวก�ากบัต่ออโหสดิ้วยพลงัมาก สาธุดแีล้วนะ โสวแล้ว 

นะโสวๆๆ

 สมาชกิ B โสวๆๆๆอโหสติ่อกนัทกุชวีติ ทกุดวงจติ ทกุดวง

วญิญาณ ขอจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯเถดิ ขอความยดึมั่นถอืมั่นจง

คลาย คลายออก ขอจงเป็นผู้เบาบางจางคลายทั่วทกุคนเถดิ โสวๆๆๆสาธ ุ

อโหสเิถดิ

     ก่อนนอนคนืนี้ ท่านอุทศิบุญสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั?

๒๐๑๕.๐๙.๒๖ วนัเสาร์

     ชวีติ คอื การเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง

     ชวีติ คอื สมมุต ิไม่วมิุต ิไม่พ้นแก่ เจบ็ พลดัพราก และชรามรณะ 

ความตาย

     ความตาย เป็นสิ่งแน่นอน ว่าต้องนอนแน่ๆ สุดแต่ว่า นอนโลงหรอื

นอนอะไร นอนในโลงหรอืนอกโลง  อนันี้ เรารู้ แต่สิ่งที่ไม่รู้กค็อื จะตาย

เมื่อไร ที่ไหน ด้วยเหตุอะไร และชวีติหลงัตายจะเป็นอย่างไร?

     ชวีติ เกดิตายไม่จรงิ เกดิ-ตายเป็นสิ่งสมมุต ิจติไม่เคยตาย

     จติเกดิ-ดบั เป็นอเนก เป็นอกาล ไม่ว่าจติของสตัว์ใด เวยีนว่ายวน

วฏัฏะอยู่อย่างนั้น

     ตราบใดที่ยงัไขลานนาฬิกาอยู่ นาฬิกากจ็ะยงัคงเดนิอยู่ตราบนั้น 
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ชีวิตก็ยังคงอยู่ ตราบเท่าที่ยังไม่หยุดสร้างและหยุดเสวยวิบากกรรม

สงัสารวฏั

     นี่หรอื คอืชวีติ?

     ชวีติ น่าจะมอีะไร ที่มากไปกว่า เกดิแล้วตาย ตายแล้วเกดิ  วน

กลบัมาที่เดมิ แล้วๆเล่าๆ ไม่รู้จกัค�าว่าจบ!

     จบ คอือะไร? อย่างไรจงึจบ ควรที่จะเบื่อหน่ายกนัได้หรอืยงั กบั

น�้าตาที่หลั่งลงแล้ว มากกว่าน�้าในมหาสมุทรทั้งสี่

    เช้านี้ ท่านเทน�้าอุทศิสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั?

 สมาชกิ B ชวีติไม่มอีะไร สกัแต่ว่ารอวนัแตกสลายไปตามกฎ

อนจิจงั ยดึเอา ถอืเอา อะไรไม่ได้เลยสกัอย่าง เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

    สกัแต่ว่ามชีวีติอยู่ สร้างประโยชน์(ธรรมะ)เพื่อตวัเองและผู้อื่นไป 

สุดท้ายแล้วกป็ล่อยวาง “ทุกขงั อนจิจงั อนตัตา” เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่มตีวั

ตน ยดึเอา ถอืเอา ไม่ได้เจ้าค่ะ

 จบ คอื ไม่ยดึ เจ้าค่ะ ปล่อย คอื จบ แล้วค่ะ 

 ไม่ต้องท�าอะไร ไม่มากกว่านี้แล้วเจ้าค่ะ

 ชวีติ คอืการเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง

     แต่ปล่อยวาง กไ็ม่ต้องไปรู้เสยีก่อน ไม่ต้องไปดูเสยีก่อน ไม่ต้อง

สงัเกตเสยีก่อน ปล่อยวางทนัท ีของร้อนวางทนัท!ี

     ชวีติ เป็นของร้อน ปล่อยวางเสยีได้ เยน็-ว่าง-อสิระ ทนัท ี วมิุติ

หลุดพ้นทนัททีี่วาง

     ชวีติของร้อน ตาหู รูป เสยีง เป็นของร้อน  จมูกลิ่นลิ้นรส ของร้อน

กาย-ร้อนหนาว ของร้อน รบัรู้รบัทราบคดินกึ เป็นของร้อน
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     อายตนะตา หูฯ รูป เสยีง ฯ เหน็ ได้ยนิ ฯของร้อน ไม่ต้องรอให้รู้

ซะก่อน มนัของร้อน รบีปลง-รบีวาง ทนัท ีที่นี่ดี๋ยวนี้ ทนัที

 สมาชกิ B ขนัธ์ ๕ เป็นของร้อน เป็นของหนกั ต้องปล่อยวาง  

“สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อยวาง” เจ้าค่ะ

     วางแล้ว ว่างแล้ว(นพิพาน) ดบัตัณหาสมุทยัแล้ว(นโิรธแล้ว)

นพิพานแล้ว

     ไม่ต้องไปท�าอะไรแบบไหนอกีแล้ว

     นพิพาน ไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่ให้รู้จกัปล่อยวาง

     ปล่อยวาง ที่เหน็ ได้ยนิ ฯกใ็ห้ “สกัแต่ว่าพาหยิะฯ”

     รบัรู้รบัทราบอารมณ์ ทางตา หู ฯ ก ็“สกัแต่ว่าพาหยิะฯ”

 คดินกึทางใจ กส็กัแต่ว่าคดิ

     คดิกป็ล่อย ไม่คดิ(เฉยๆ)กป็ล่อย รู้กป็ล่อย ไม่รู้กป็ล่อย สงสยัก็

ปล่อย(ไม่เอ๊ะ-ไม่อ๊ะ -ไม่ลงัเลสงสยั) เผลอไปกป็ล่อยอกี!

     อย่าเข้าไปรู้เผลอ ถ้ารู้เผลอ กเ็ผลออกีแล้ว(ที่เผลอเข้าไปรู้เผลอ-

หลงสองต่อ-วนไม่จบ)

     ไม่คอยปล่อย แต่มนัปล่อยของมนัเอง!

 วบิากทางตา หูฯ เหน็ ได้ยนิ ฯ มนัวางตวัอนจิจงัชั่วคราวของ     

มนัเอง

     นพิพาน ว่างๆ กข็องมนัเอง ไม่อยู่ในอ�านาจใคร  แต่เป็นอ�านาจ

อนตัตา มนัของมนัเอง 

 ตถตาเช่นนั้นของมนัเอง นพิพานของมนัเอง!

     ชนทั้งหลายส่วนมาก หลงเข้าไปท�า ไปแสวงหานพิพาน เอาอตัตา

ไปหานพิพาน
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     เอาอตัตาไปหาอนตัตา ไปหา ความว่าง ที่มนัไม่ม!ี

     มนัอยู่ที่สุดแห่งโลกทวารหก ที่สุดแห่ง เหน็ ได้ยนิ ฯ คอืว่างๆ

     ไปหาความว่างที่มนัไม่ม ีไปหาความไม่ม ีไปหาเท่าไรกไ็ม่เจอ

     แต่หยุดหา ว่างทนัท ีไม่เริ่ม-กไ็ม่ต้องจบ แต่จบทนัททีี่ไม่เริ่ม

     ถ้าเริ่ม กไ็ม่จบ มนัท�า มนัเริ่ม มนัปฏบิตั ิมนัมุ่งไปเรื่อยๆ-ไปเกดิ

เรื่อยๆ เป็นทุกข์เรื่อยๆ ควรจะจบกนัได้หรอืยงักบัชวีติวนวฏัฏะนี้

     สพัเพ สงัขารา อนจิจา  สพัเพ ธมัมา อนตัตาตฯิ

     ทรงสอนเช่นนี้เป็นส่วนมาก ปัจจุบันนี้สอนตรงที่ท่านทรงสอน   

หรอืไม่หนอ?

     ท่านตรสัว่า “เราตถาคต กล่าวว่า เจตนาเป็นตวักกรรม และสตัว์ 

โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฯ”

     เป็นไปตามกรรม คอื เจตนาที่ได้ท�า ท�าบุญความด ี ไปมนุษย์-

เทวโลก ท�าบาปชั่วไปยมโลก ท�าฌาน ไปพรหมโลก มชีั้นภมูริองรบั ๓๑ ภูมิ

     ถ้าไม่ตดิยดึแม้สกัโลก กไ็ม่มโีลกที่จะต้องไป คอื ปล่อยวาง ว่างๆ  

กไ็ม่ต้องไป-ไม่ต้องมา คอื นพิพาน                         

     คอื หยุดเกดิ หยุดตาย อมตะคอืไม่ตาย คอื นพิพาน

     การปฏบิตั ิ เป็นกรรม กรรมฐาน แปลว่า ที่ตั้งแห่งกรรม มแีท่น

ฐานรองรบักรรมเอาไปเกดิ!

     เอากรรมไปเกดิ สมถกรรมฐาน-วปิัสสนากรรมฐาน ล้วนเป็นกรรม 

เอาไปเกดิทั้งสิ้น!

     เจรญิสตปิัฏฐานสี่อย่าง กล่าวกนัว่า เป็นเอกายนะมรรค เอกายโน

มรรคโค อยงัภกิขเว จตัตาโร สตปิัฏฐานาฯนี้เป็นทางสายเอกสายเดยีวที่ดบั

เสยีได้ซึ่งทุกขโทมนสัอุปายาสะฯ
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     ค�ากล่าวนี้ ลงกนัไม่ได้ กบัที่ทรงตรสัว่า “เจตนาเป็นกรรม”

     เมื่อเจรญิสตทิ�ากรรมอยู่อย่างนี้ กเ็ป็นกรรม เอาไปเกดิจะดบัทุกข์

ได้อย่างไร?

 ถามท่านว่า เมื่อลงกนัไม่ได้ จะต้องมอีนัใดเป็นทองค�าแท้ อกีอนั

เป็นทองค�าปฏริูปเทยีมของแท้ เป็นเนื้องอก กล่าวตู่องค์พุทธะ จบัใส่

พระโอษฐ์องค์พุทธะ

     เอาค�าสอนอกีอนัมากลั่นกรอง คอื ทรงตรสั “สพัเพ สงัขารา 

อนจิจา สพัเพ ธมัมา อนตัตาตฯิ”

     สต-ิปัญญา-กาย-เวทนา-จติ-ธรรม เป็นสงัขารา

     เป็นสงัขาราเจตสกิในจติ เป็นสงัขารขนัธ์ ส่วนจติ เป็นวญิญาณ

ขนัธ์ล้วนตกอยู่ในอ�านาจ อนจิจงั -อนตัตา ทั้งสิ้น

     เอาอตัตาเอาเจตนาไปท�ากรรมฐาน ไปหาอนตัตาได้หรอืไม่?

     ตอบว่า ไม่ได้ เพราะท�ากรรมใดไว้ ย่อมได้รบัผลกรรมนั้น

     เจรญิสต ิกไ็ปเทวโลก-พรหมโลก ตามอ�านาจกรรม

     เอากรรมไปหานพิพานไม่ได้ นพิพานพ้นเหนอืกรรมทั้งปวง

     นพิพานพ้นบุญ-เหนอืบาป นพิพานว่าง

     ฉะนั้น การปฏบิตัทิั้งหลาย ไม่ว่าจะท�าอะไรกเ็ป็นกรรมเอาไปเกดิ

ทั้งสิ้น เพราะท�าทไีรเอาอตัตาเจตนาเข้าไปท�าทุกท ี กเ็ป็นกรรมเอาไปเกดิ

ทุกที

     แต่ท�าชนดิที่ไม่เป็นกรรม-ไม่อตัตา-ไม่เจตนา นั้นมอียู่

     ทรงสอนให้ท�าแบบ “สกัแต่ว่าพระพาหยิะ”!

 บ�าเพญ็ ทานศลี-สมาธ-ิภาวนา เจรญิสต-ิปัญญา กใ็ห้ “สกัแต่ว่า”

     ใช้ธาตุขนัธ์ท�าความดกีุศลบุญทานศลีภาวนาแล้ว ให้ปล่อยวางเสยี 
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อย่าเอา เอาคอืตณัหา ถ้าตณัหากไ็ม่ว่าง เพราะไม่ว่างที่จะต้องไปเกดิเสวย

วบิาก จงึไม่ว่าง

     ก่อนทรงตรสัรู้ พวกศาสนาพราหมณ์ บ�าเพญ็ทานศลีภาวนากนัมา

ก่อนแล้ว แต่ท�าไมไม่ตรสัรู้? ขอเชญิแสดงธรรมแก้ค�าถามนี้หน่อย ท�าไม

เขาท�ากนัมาก่อนตรสัรู้ ท�าไมไม่นพิพาน?

 สมาชกิ B ท�าแล้วเป็นกรรมไปเกดิตามวบิาก(ด-ีชั่ว)อกีอย่างนั้น

ตอนนั้นพระพทุธองค์ยงัไม่ตรสัรู้ จงึยงัไม่มใีครรู้นพิพานเจ้าค่ะ

     แต่หลงัจากที่พระพุทธองค์ตรสัรู้แล้ว ทรงสอนให้ ละ วาง ปล่อย 

ทรงตรสัสั่งสอนว่า “รู้ เหน็ฯลฯกส็กัแต่ว่า เจ้าค่ะ”

 ท่ามกลาง(จกัรวาล)เสยีแล้ว จะรู้ได้อย่างลกึซึ้งว่า ยดึเอา ถอืเอา 

เลอืกข้าง ไม่ได้เลย แม้แต่ตวัเรากเ็ป็น อนจิจงั สกัว่าย่อมดบัย่อมแตก

สลายไปตามกาล สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

     ปล่อยวางทุกอย่างลง เบาๆ คลายๆ ไม่จรงิจงั แล้วจะเข้าใจได้เอง 

เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ที่พวกเขาท�าบ�าเพญ็เมื่อตอนก่อนตรสัรู้ที่ไม่นพิพาน

กจ็ะเพราะอะไรเสยีอกีเล่า ถ้าไม่ใช่ท�าเอาด้วยอวชิชา-ตณัหา-อุปาทาน 

 ถ้าท�าปล่อยท�าวางกจ็บ ถ้าท�า สกัแต่ว่าท�าแบบพาหยิะ กน็พิพาน

     กเ็หมอืนกนักบัปัจจุบนันี้ ถ้าพวกเราท�าบ�าเพญ็แบบพระพาหยิะ ก็

นพิพาน เพราะท�ากส็กัแต่ว่าท�า ท�าแบบไม่เป็นกรรม กส็ิ้นกรรม ไม่มกีรรม

ไปเกดิอกี

     แม้พระองค์บวชใหม่ๆ กไ็ปเรยีนกบัพวกเขาเหล่านั้น เพราะตอน

นั้น ไม่มใีครรู้จกันพิพาน ต่างคนกต็่างหานพิพาน กส็อนกนัไป เหมอืนคน 

ตาบอดจูงคนตาบอด ฉะนั้น
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     ในบ้านเรากค็งไม่ต่างกนั คนสอนไม่รู้จกันพิพาน แต่อวดว่ารู้ว่า 

นพิพานงันครงั นามะฯ แล้วกส็อนให้เดนิทางไปให้ถงึนครนพิพานอยู่ที่  

สุดโลก นอกโลก ที่ไม่ใครไม่อาจไปถงึได้ด้วยก�าลงัและยานใดๆ ไปอ่าน       

คริมิานนทสูตร ซึ่งแปลมาจากเมอืงเหนอื เมื่อ๗๐ กว่าปีมานี้

     กค็งไม่ต่างกนักบัสมยัก่อนตรสัรู้ แต่ครั้นภายหลงัตรสัรู้ล่วงแล้ว

ศาสนายุกาลกว่าสองพนัหกร้อยปี ค�าสอนของพระองค์ถูกลมืไปหมดแล้ว 

จึงนึกเอาว่าน่าจะควรจะเป็นนครใหญ่เมืองแก้วเมืองฟ้าโดยหาได้เข้าใจ

เนื้อหาพระสจัธรรมของพระองค์ไม่

     ปากกส็วดๆๆๆว่า “สพัเพ สงัขารา อนจิจา สพัเพ ธมัมา                   

อนตัตาตฯิ” แต่ไปปฏบิตัิเอาท�าเอาด้วยอตัตา-เจตนากรรม ซึ่งตรงกนัข้าม

กบัเนื้อหาที่สวด

     อนจิจา หรอื อนจิจงั มนัแปลว่า ไม่เที่ยง มนัยดึไม่ได้ เจรญิเอา  

ไม่ได้ มนัอนตัตา ไม่อยู่ในอ�านาจของการท�าเอา ไม่อยู่ในอ�านาจของอตัตา-

เจตนากรรม ส่วนอนตัตาพ้นเหนอือตัตากรรมเจตนา

     นี่กว็บิากกรรมบงัมดิเลย บงัทั้งบ้านทั้งเมอืงเลย!

     พระอาจารย์: เอ้า อโหส ิทุกอย่างอโหส ิขอความสว่างไสวในเนื้อหา

พระสัจธรรมนิพพานจงมีแก่ทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณทั้งภาคทิพย์ภาค

หยาบทุกชั้นภูม ิจงทั่วกนัๆด้วยเทอญฯ

     อ่านธรรมะนอกต�าราวนันี้  ไม่ถูกต้องตรงด้วยเหตุผลอื่นอย่างไร 

กรุณาแชร์แบ่งปัน หรอืทกัท้วงไปบ้าง ขออนุโมทนาล่วงหน้า หากผดิพลาด

เข้าใจคลาดเคลื่อนยินดีรับฟังเพื่อให้ถูกต้องต่อการเผยแผ่พระสัจธรรม   

ต่อไป

     สมาชกิ ว  ผมเข้าใจที่หลวงพ่อสอนแล้วครบั
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 สาธุๆ อย่าให้มเีข้าใจ-ออกใจนะ นพิพาน-ว่างๆ ไม่มเีข้า-ออกนะ 

โสวแล้ว “อโหส”ิ ค�านี้ หากน�าเอาไปพูดกนัในครอบครวัๆ กร็่มเยน็ พ่อ-

แม่-ลูก พี่กบัน้องกย็ิ้มแย้ม มใีจคลายเบกิบานเข้าหากนั แม้อยู่ไกลกนักส็่ง

อโหสใิห้กนัได้

     เจ้าหน้าที่ ผู้น�าบ้านเมอืง หวัหน้า-ลูกน้อง จะมคีวามรู้สกึดีๆ  ต่อกนั 

ใช้ควบกบั “ขอโทษ” ด้วยกไ็ม่เคอะเขนิ และตอบว่า “ไม่เป็นไร-ขอบคุณ-

อโหสคิ่ะ-ครบั”  น่ารกัด ีให้ก�าลงัใจแก่กนัขึ้นเป็นกอง ทดลองดูนะ อโหส-ิ

ขอบคุณ-ขอบใจ-ขออนุโมทนานะ สาธุๆโสวๆๆ

     อโหส ิมคีวามหมายว่า ขออโหส-ิให้อโหส ิอยู่ในตวัของค�าเดยีวกนั 

พูดอโหสคิ�าเดยีว กนิความหมายทั้งสองไปในคราวเดยีวกนั

     กรรมแยกออกไปมากมายหลายหมวดกรรม เช่น หมวดว่าด้วย

ฐานะของกรรม ได้แก่ อกุศลกรรม กุศลกามาวจรกรรม กุศลรูปาวจรกรรม 

กุศลอรูปาวจรกรรม

     หมวดว่าด้วยเวลาการให้ผล ได้แก่ กรรมชาตนิี้(ทฏิฐธมัมเวทนยี 

กรรม) กรรมชาตหิน้า(อุปปัชชเวทนยีกรรม) กรรมชาตทิี่๓ จนถงึนพิพาน 

และ “อโหสกิรรม” (กรรมหยุดหรอืเลกิให้ผล)

     เรื่องกรรม เป็นไปตามก�าลงัของจติขณะที่ท�ากรรม ส่งผลออกไป

เป็นวบิากแตกต่างกนัไปประกอบกบักรรมนั้นท�ากบัใคร เช่น ท�ากบัผู้มคีุณ

กม็ผีลมาก เช่น พระรตันตรยั บุพการพี่อแม่ครูอาจารย์ เป็นต้น มผีลมาก

ทั้งกุศลกรรม และมผีลมากทั้งอกุศลกรรม

     ตอนก�าเนดิในครรภ์มารดา จะเริ่มถอืก�าเนดิด้วย-ชนกกรรม(น�า

เกดิ)-คลอดแล้วด้วย อุปถมัภกกรรม-อุปปีฬกกรรม(เบยีดเบยีน)-อุปฆาต

กกรรม(ตดัรอน)



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

334

     ส่วนตอนใกล้ตาย เริ่มด้วย-ครุกรรม(กรรมหนกั ทั้งฝ่ายกุศล-

อกุศล)-อาจิณณกรรม-อาสัญญกรรม-กตัตตาหรือพหุลกรรม(เล็กน้อยที่ 

ขาดเจตนา)

 ส่วนกรรมโดยการกระท�า ท�าได้ ๓ ทาง คอืมโนกรรม(มผีลมาก

ที่สุด)-กายกรรม๓ ศลีข้อ๑-๓)-วจกีรรม๔(เทจ็-ค�าหยาบ-ส่อเสยีด-เพ้อเจ้อ

ไร้สาระ)

     มโนกรรม ๓ โลภ-โกรธ-หลงผดิโมหะอวชิชา มโนนี่แหละ ที่ว่า

ส�าเรจ็ด้วยใจ หรอืมโนมยา หรอื มโนมยั เราไม่เอากรรมซ้อนมโน ด้วยสกั

แต่ว่าพระพาหยิะฯ ที่ตรงนี้”มโนจงึไม่มกีรรม”

     ไม่กรรมซ้อนลงมโน  ด้วย เหน็ ได้ยนิ ฯ สกัแต่ว่า คดินกึรู้ทราบ

อะไรฯสกัแต่ว่าฯ มโนไม่มกีรรม ไม่มมีโนกรรม อยู่ตรงนี้

     เมื่อมโนกรรม ไม่ท�างาน กายกรรม-วจกีรรม กไ็ม่ม ี คอื ปล่อย

ผ่านวบิากได้ส�าเรจ็ คอืจบไป ๑ วบิาก มศีลีบรสิทุธิ์ไปแล้ว โดยไม่ต้อง   

มะยงั ภณัเตฯ

     เป็นไปเช่นนี้ให้เป็นอาจณิณกรรม ไปตลอดจนลมหายใจสุดท้าย  

กผ็่านตลอดได้อกีเพราะคุ้ยชนิกบัสกัแต่ว่าจนช�านชิ�านาญ มนัจ้าของมนัเอง

กค็อืจบ จบภพชาติ

     นิพพาน ว่าง (จ้า) เกิดจากผลของการคลายตัวของอนัตตาจิต    

(ไม่ตดิยดึ)

     ความตาย จงึเป็นโอกาสที่จะเข้าสอบเอน็ทรานซ์ชวีติครั้งสุดท้าย

     ความตาย จงึไม่น่ากลวัอย่างที่คดิ!

     แต่กลบัจะสามารถท�าวกิฤตใิห้เป็นโอกาส โอกาสที่ไม่ควรจะพลาด

     ถ้าหากพลาด คุณมโีอกาสไปซ่อมในภาคทพิย์ได้อกี จงึขออย่าได้

กลวักบัความตาย แต่ให้รบีเผชญิหน้ากบัมนัอย่างท้าทาย
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     อย่าไปหน ี ถงึอย่างไร กต็้องเข้าห้องสอบอยู่ด ี จงึไม่ให้หน ี แต่   

เราฝึกซ้อมมาด ี ก�าลงัใจย่อมด ี หาเพื่อนในภาคทพิย์ไว้เยอะๆ ตอนเทน�้า 

ถงึตอนนั้น กส็บายๆ

     ครั้งพทุธกาล อุบาสกใกล้ตายฟังธรรมขณะที่พระก�าลงัสวด แกชื่อ

ธรรมะอุบาสก แกเหน็เทพขบัราชรถมารบัทั้งหกชั้น มาแย่งกนัเชญิแกไปอยู่

วมิานของตนๆ แกเลอืกจะไปดุสติาเทวโลก อนัมอีงค์พระโพธสิตัว์สนัดุสติ

ซึ่งจะลงมาตรสัรู้เป็นพุทธะองค์ต่อไป แกเอาพวงมาลยัอธษิฐานโยนขึ้นไป

คล้องงอนแอกราชรถ ทุกคนต่างกแ็ลเหน็แต่พวงมาลยัลอยอยู่บนนภากาศ 

เป็นที่อศัจรรย์

     ใครจะไปชั้นไหน หรอืไม่ไปไม่มา กเ็ชญิสุดแต่ใจจะไขว่คว้า

     แต่ถ้าจะวางใจว่างๆ คว้าอย่างไรกค็ว้าน�้าเหลวนะจ๊ะ (จ้าๆดกีว่านะ

จ๊ะ-จ้าๆจ้า)

     แม้น�้าเหลวกค็งไม่ได้คว้า เพราะมนัว่างเปล่าเสยีแล้ว-อนตัตาจติ

เสยีแล้ว!

 สมาชกิ B ไม่ต้องคว้าอะไรแล้ว เจ้าค่ะ ปล่อยไปอย่างเดยีวเจ้าค่ะ 

ตายคอืตาย สกัแต่ว่า ตายๆๆไปเลยเจ้าค่ะ เพื่อนพ้อง น้องพี่ แม่พ่อ ลกู

ผวั ไม่เอาอะไรแล้วเจ้าค่ะ เพื่อนภาคทพิย์กไ็ม่เอาค่ะ เอาแล้วยดึไปเกดิ

อกีเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     นพิพาน ว่าง หลุดออกไปแล้วจากธาตุขนัธ์-ขนัธวมิุติ

     นพิพาน ว่าง จาก ญาณตวัรู้ หลุดออกไปแล้วจากญาณ-วมิุตญิาณ

ทสัสนะ

     สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ วมิุต-ิหลุดออกจากทุกขนัธ์ แม้วญิญาณ

ขนัธ์และญาณทสัสนะถงึแก่นวมิุตแิก่นพระสจัธรรมค�าสอนแห่งพุทธะ
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     ไม่มใีครรู้ดอกว่า  พระพาหยิะฯท่านบ�าเพญ็สาวกภูม ิ มาครบ

ตลอดหนึ่งแสนกปัจงึถงึซึ่งพุทธสาวก

 ใครจะรู้ได้ว่า ในจ�านวนในไลน์กลุ่มที่ได้รบัพระสจัธรรมนี้ ครบ

หนึ่งแสนกปัแห่งสาวกภูมไิปมาแล้วทุกคน

 สมาชกิ B No need to know anything. let’s be !!! just it is.. 

     แค่ค�าว่า “ท่ามกลางสายฝน” ของพระอาจารย์ที่เมตตาชี้แนะ ลูกก ็

byebyebye bye bye โลกนี้ไปเลยเจ้าค่ะ สาธุ อโหส ิ เจ้าค่ะสาธุ กราบ

ขอบพระคุณที่เมตตา ขดัเกลาให้ลูกอยู่เนื่องๆเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: นพิพาน ว่างๆ จ้าๆ สกัแต่ว่า ในความหมายอกีนยั

หนึ่ง คอื นอกเหนอืกาลเวลาทั้งสาม นอกเหนอือนาคต-นอกเหนอือดตี-

และนอกเหนอืปัจจุบนั (นพิพานไม่ใช่ปัจจุบนั)

     ว่างๆ จ้าๆ เป็นอกาล  จ้าอยู่อย่างไม่มกีลางวนั-ไม่มกีลางคนื      

แม้ปัจจุบนั กไ็ม่มี

     จ้าแล้วก็ปล่อย ไม่จ้าก็ปล่อยอีก ไม่เคยสงสัย มันไม่เคยมีใจ      

มนั never mindกช็่างๆไป

     ไม่สนใจไม่สนใจก ็ว่าง ใจ ว่างรู้-กส็กัแต่ว่ารู้

     ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น ไม่ขดัข้องขดัแย้ง ลุล่วงไป กล็ุล่วง

ธรรม บรรลุธรรม

     ลุไปแต่ละขณะ เป็น ขณกิะ-ตทงัคะ ชั่วขณะ-ตทงัควมิุต-ิตทงัคนิ

โรธ-ตทงัคนพิพาน

     แล้วกจ็้าอกีๆปล่อยอกี ทิ้งอกี ฯลฯ ไปเนอืงๆ...

     อโหส ิ โปรดสงัสารวฏัไปด้วย  จบกจิพรหมจรรย์-กจิอื่นยิ่งไปกว่า

นี้ไม่มฯี



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๑ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

337

     สรรพสตัว์ ท. ขอจงได้มสี่วนแห่งบญุของข้าฯทั้งหลายจงทั่วกนั

ตลอดไป อโหส ิทกุอย่าง อโหสิ

     ค�าว่า “อุปาทาน” ให้แปลว่า  “ยดึตดิ” อุปาทานขนัธ์ คอื การเข้าไป

ยดึตดิกายจติ-อายตนะ ตาหู ฯ

 ค�าว่า “อนุปาทาน” หรือ อนุปาทาโน ในเวสาลีสูตร แปลว่า           

“ไม่ยดึตดิ” เป็นเนื้อหาพระสจัธรรมนพิพาน

     กล่าวคอื ไม่ยดึตดิ ในเหน็ ได้ยนิ ฯลฯคดินกึไม่ยดึตดิ รบัรู้-      

รบัทราบ ไม่ยดึตดิ ย่อมนพิพาน

     ไม่ยดึตดิ มคีวามหมายตรงกนักบั อนจิจงั-อนตัตา-สกัแต่ว่าพระ

พาหยิะฯ คอืนพิพาน

     ไม่ยดึตดิ  คอื ไม่มตีวัเองในเหน็ ในได้ยนิ ฯลฯ คอืนพิพาน

     “อนุปาทาโน ปรนิพิพายตฯิ ไม่ยดึตดิ ย่อมน้อมนพิพานฯ” จาก    

เวสาลสีูตร

 “เหน็คนให้เลยคนฯ เหน็คน ภูเขา ต้นไม้ฯลฯ ให้เลยๆ คน ภูเขา 

ต้นไม้ฯ ออกไป”

     ให้เผนิๆออกไป  ไม่สแกน-ไม่โฟกสั-ไม่จ้องจะต้องเหน็ ไม่เป็น

เจตนากรรม

     จบกรรม-จบกจิ จบกรรม  เผนิๆ ออกไป มนัคลายตวัชน มนั

คลายผสัสะ-เจตนา-มนสกิารฯ มนัไม่เป็นกรรม  เผนิๆ  กค็อื สกัแต่ว่า 

พระพาหยิะฯ  เผนิๆ-กว้างๆ-ไกลๆ-ไร้ขอบเขตคดินกึ วมิุตหิลุดออกไปแล้ว  

หลุดออกไปแล้วจากกายจติธาตุขนัธ์ทั้งปวง  ขนัธวมิุตไิปแล้ว

     วมิุตญิาณทสัสนะไปแล้ว!

     ค�่านี้ คุณเทน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั โปรดสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั?
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๒๐๑๕.๐๙.๒๗ วนัอาทติย์

     คนืนี้ ท่านเทน�้าอุทศิบุญแก่สงัสารวฏัแล้วหรอืยงั?

     ขอให้มสี่วนโดยทั่วกนั ค�าว่า โดยทั่วกนั โดยทั่วๆกนัฯ นี้ แปลว่า 

กว้างๆไกลๆ จติคลายแล้ว จติเบกิบานไปแล้วอกีครั้งหนึ่ง

     ท�าร้อยครั้งพนัครั้ง จติกค็ลายร้อยพนัครั้ง คลายมากเข้าๆๆๆๆๆ 

แสงตะวนักส็าดจ้า ส่องสว่างได้ง่าย

     จงึให้มองไปกว้างๆ อย่ากระจกุๆ อย่ารวม อย่าส�ารวม 

 สงัคมสอนส�ารวม ดดัจรติ  แปลว่า ปั้นแต่งมายาเข้าใส่ ส�ารวม 

คอืต้องตั้ง ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เป็นกรรม นี้ไม่ใช่เนื้อหาสจัธรรม ไม่อสิระ  

จติไม่คลาย

     คนคลายจติไม่รู้เบื่อหน่าย คอื ผู้เบกิบาน แต่ก็ไม่มตีวัตนผู้เบกิบาน  

มนัเบกิบานของมนัเอง  ไร้อตัตาตวัตนไร้คดินกึ

     คราใดอดึอดัขดัเคอืงปฏฆิะ หรอืหงุดหงดิงุ่นง่านฟุ้งซ่านร�าคาญใจ 

ให้ตั้งนโมนอบน้อมองค์พุทธะ แล้วเชญิไตรสรณคมน์ เชญิจติญาณพ่วงพนั

และบรวิารของข้าฯ ทั้งหลายทุกจติวญิญาณและชั้นภูมหิมู่เหล่า พาเขาขอ

อโหสดิ้วยพาเขาอุทศิบุญด้วยกนั เนื้อตวัจะคลายออกเกลี้ยงเกลาเบากาย

จติ โปร่งโล่ง จติกจ็้า ดุจตะวนัฯไปแล้ว

     ฉะนั้นฯ ยิ่งอโหสเิทน�้า จติยิ่งคลาย กรรมยิ่งหลุด ยิ่งสว่างไสว     

ไร้เขตไร้แดน

     ความเป็นความอยู่ จะไม่ตดิขดัข้องคา มนัลงตวัไปเอง ธรรมะ

จดัสรร-ภาคทพิย์ภาคหยาบช่วยจดัสรร เรากจ็้าไปทั้งวนั

     กจิอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มฯี
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     จะท�ากจิหาอยู่หากนิ กส็มมุตอิปโลกน์ใช้กายจติ ใช้แล้วกว็างเสยี 

ไม่จรงิจงั(ไม่มอีะไรจรงิมนัสมมุตอิย่าให้บงัวมิุต)ิ อย่าตั้งต้อง อย่าดนัเข้าใส่ 

ใจกเ็บกิบาน

     เหมอืนดอกไม้บานยามเช้าล่วงหล่นโรยกลบีเกสรไม่เหลอื ไร้ร่องรอย

คดินกึฯ

     จ้าไม่มปีระมาณ อปมาโณพุทโธ อปมาโณธมัโม อปมาโณสงัโฆ 

อโหส ิมสี่วนบุญข้าฯ ท.จงทั่วๆกนัตลอดไปเทอญฯ สาธุโสวๆๆ

     นกึขึ้นมาได้ถ้าไม่บอกไว้ จะขาดไป คอื เรื่องของจติญาณซ้อน 

นวิรณ์ปฏฆิะขดัเคอืงอาจเกดิจากภายนอกที่พ่วงพนัสมัพนัธ์กนัมา หรอื

บรวิารของเรา ถ้ารู้เท่าทนัรบี อโหส ิเอา “โสว” ก�ากบัอโหสทิุกจติวญิญาณมี

ส่วนบุญข้าฯ ทั่วๆกนัๆ ตลอดไป ว่าหลายๆเที่ยวกบัเทน�้า ให้พูดอโหสิๆ ๆ-

โสวๆๆ ให้หนกัแน่น หงายฝ่ามอืส่งพลงัออกไปกว้างๆ ไกลๆ ไป จนความ

อดึอดัคลายออก บางทมีนืหวัตึ้บ ไม่รู้สาเหตุ บางครั้งเดนิๆ หนกัขาหนกัตวั 

เดนิหนกัๆ พงึ “อโหส ิโสววว” ใช้ดงัที่บอก ไม่มนี�้ากร็�าพงึถี่ๆ  หลายๆเที่ยว

 สมาชกิ B สาธ ุ อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ กราบขอบพระคณุที่เมตตา

ชี้แนะ ขอน้อมถวายบญุนี้ที่ได้สร้างท�าให้แด่คณุครบูาอาจารย์ทั้งหลาย 

และท่านพระอาจารย์สวุฒัน์ ขอท่านทั้งหลายจงมสี่วนร่วมในบญุแห่งข้าฯ

ด้วยเทอญ สาธ ุสาธ ุสาธุ

 สมาชกิ B “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯแล้วปล่อยวาง” อนจิจงั ไม่เที่ยง 

ยดึเอา ถอืเอาไม่ได้ ท�าใจยอมรบัและปล่อยไป เบาๆ สาธ ุ อโหส ิ เจ้าค่ะ

ทกุข์กายทกุข์ใจเป็นเรื่องธรรมดา 

     วบิากมวีาระ บุญกุศลผลทานมวีาระ ไม่ควรยดึให้ต้องเป็นทุกข์

เจ้าค่ะ
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 ปล่อยให้มนัเป็นไปของมนั แค่ไม่ยดึ ใจกค็ลายออกได้กว้างๆเบาๆ

ลุ่มลกึอยู่ในอก แล้วกป็ล่อยไปอกีเรื่อยๆเจ้าค่ะ

 จากที่ลูกได้เคยปฏบิตัธิรรมมา คอื ครูบาอาจารย์ทางนั้นจะบอกว่า

ให้อยู่กบัปัจจุบนั แต่มาตอนนี้ ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะให้ลูกใช้”สกั

แต่ว่า “พระพาหยิะ ลูกรู้สกึได้เลย” สกัแต่ว่า “เรว็กว่า ปัจจุบนั เจ้าค่ะ สาธุ 

อโหส ิเจ้าค่ะ”

 พระอาจารย์: สอนให้อยู่กบัปัจจุบนั กค็อื การเจรญิสต ิ สตเิป็น

สงัขารขนัธ์ เจรญิคอืเจตนาอตัตากรรม เอาอตัตาไปเกดิ ไม่จบ

     ส่วน “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ” ไม่ตดิรู้ ตดัตวัรู้ตดัทุกขนัธ์ วมิุติ

หลุดจากขนัธ์ -ขนัธวมิุตทินัที

     ไม่ใช่เรว็กว่ากนั มนัต่างกนัคนละฟาก มนัวฏัฏะ กบั ววิฏัฏะ       

มนัเกดิ กบัไม่เกดิ

     ท่านพาหยิะฯ เพยีงได้ยนิค�าสอนว่า “เธอเหน็ ได้ยนิ ฯลฯ ให้สกัแต่

ว่า รบัรู้รบัทราบ กใ็ห้สกัแต่ว่าฯ”

 พาหยิะฯกบ็รรลุอรหตัขปิปาภญิญา ตรสัรู้เรว็ฉบัพลนัทนัที

     ทนัททีี่คุกเข่าฟังสอนที่รมิทางบณิฑบาตในเช้าวนันั้น!

     ถ้าเข้าใจอนจิจงั-อนจิจา ว่ามนัไม่หยุดนิ่ง ยดึไม่ตดิ มนัหลุด(วมิุต)ิ

ตลอดเวลา มนัคลายตลอดเวลา ไม่มเีวลาคอื “อกาล คอื ไม่ม ี อนาคต-

ปัจจุบนั-อดตี

 กจ็ะไม่ไปอยู่กบัปัจจุบนั-ไม่ไปอยู่กบัสิ่งที่ไม่มี

     แล้วที่ไปอยู่กับปัจจุบันนั้น เอาอะไรไปอยู่ไปดูไปรู้กับปัจจุบัน?  

(ถ้าไม่ใช่อตัตา!)

 สมาชกิ B เอาตวั ๑๐๐,๐๐๐ + ๑,๐๐๐,๐๐๐ รู้ไปอยู่เจ้าค่ะ สาธ ุ
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     แต่ตอนนี้ ไม่มทีี่อยู่เจ้าค่ะมนัไม่มตีวัตน ไม่ต้องมทีี่อยู่เจ้าค่ะ

     ท่ามกลาง สามเวลาเจ้าค่ะอดตี ปัจจบุนั อนาคต ระบไุม่ได้เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ถ้าหลุดออกไปจาก อนาคต-ปัจจุบนั-อดตี อนาคต  

กส็กัแต่ว่า ปัจจุบนักส็กัแต่ว่า อดตี กส็กัแต่ว่า กห็ลุดวมิุตทินัที

     ค�าว่า “คอยอยู่”  อกีค�า ที่ ไม่สกัแต่ว่า เพราะฟุ้งไปอยู่กบั อนาคต

บ้าง-ปัจุบนับ้าง-อดตีบ้าง-แช่ทรงบ้าง อย่างนี้ไม่หลุดไม่ตื่นไม่จ้า

     แก้โดย “ช่าง ไม่อะไรกบัอะไร ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ให้ตื่น

จ้าฯ ไร้คดินกึไป ย้อนกลบัไปใช้ของเดมิ จ้าๆกบัเทน�้า”

 “ตวัคอยอยู่หรอืตวัฟุ้ง ดุจเมฆบงัแสงแห่งจนัทรา”

     ค�าที่เป็นตวัอย่างอุทาหรณ์ที่ควรกลั่นกรอง ที่มคีนกล่าวบ่อยว่า   

“รู้ทุกอย่าง แต่ปล่อยวางไม่ได้” (คอื ไม่ว่าง-ว่างไม่ได้เลย)

     เพราะอะไร? ช่วยหาค�าตอบหน่อยซ ิ เพราะอะไรจงึปล่อยวางไม่ลง 

ปลงไม่ได้

     ค�าถามต่อ “จะแก้อย่างไร?”

 สมาชกิ B รูม้ากยากนาน๕๕๕ เจ้าค่ะ สาธเุจ้าค่ะ ชั่งมนัฉนัไม่แคร์ 

เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ค�าตอบง่ายๆ กก็ลบัไปหา สกัแต่ว่าพระพาหยิะ 

เหมอืนเดมิ ที่ให้ทูลหวัทูลเกล้าฯไง!

     มนัวางได้กช็่าง วางไม่ได้ กช็่าง!

     ท่ามกลางวางเฉยอุเบกขาสุญญตา ไม่อะไรกบัอะไร ว่างกช็่าง     

ไม่ว่างกช็่าง!

 ถ้าคดิว่า ฉนัจะต้องปล่อยวางให้ได้ นี่แค่คดิกไ็ม่ว่างเสยีแล้ว

     ถ้ายิ่งเอาอตัตาเจตนาเข้าไปท�าวาง ยิ่งไม่ว่างใหญ่  เพราะว่า อตัตา
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เจตนา เป็นกรรม เอาไปเกดิ! 

 และถ้าหากมนัปฏฆิะขดัเคอืง ข้องคาตดิขดั กต็้องคลายออกเสยี

ด้วย อโหสอิุทศิบุญและตื่นจ้าไร้คดินกึ  ตวัคดิตวันกึ เป็นกรรม เป็นทุกข์  

 ตวัรู้-รบัรู้รบัทราบ คอืตวัทุกข์!

     จงึให้ตื่นจ้าๆไร้คดินกึ กว้างๆไกลๆ (ตะวนัส่องสว่างกลางหาว) 

บวกกบัเทน�้าผายมอือุทศิบุญช่วยคลี่-ช่วยคลาย

 “สกัแต่ว่า จงึเท่ากบั ไร้คดินกึ เท่ากบั ไม่ตดิรู้-ตดัตวัรู้-คลายจติ

ออก-คลายจติไม่ตดิยดึฯ

     ท่ามกลาง กเ็ท่ากบั ไร้คดินึก-ไร้อตัตาตวัตนไปแล้ว

     เหตุที่ปล่อยวางไม่ได้ กเ็พราะรู้ทุกอย่าง-เพราะรู้มากมาย-ตดิตวัรู้-

ไม่ตดัตวัรู้(ผสัสะ)

     ไม่ตดิรู้-ตดัตวัรู้ จงึตรสัรู้”

     ขอความไม่ติดรู ้-ไม่ติดขัดข้องคาทวารใดๆ-คลายจิตออกไป              

ไม่ตดิยดึกบัสรรพสิ่งใด(ในโลกทวารหก)จงมแีด่ทุกชวีติจติวญิญาณ ขอให้

มสี่วนในการโปรดสรรพสตัว์ ให้จบตาม ให้ดบัตาม พุทธอรหนัต์ด้วยกนั 

ขอให้มสี่วนแห่งบุญของหมู่เหล่าข้าฯ ท.จงทั่วๆกนัทุกท่านเทอญฯ

     ดกึค�่าคนืนี้ คุณเทน�้าอุทศิบุญแก่สงัสารวฏัแล้วหรอืยงั?สาธุโสวๆๆๆ
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รายชื่อผู้บรจิาคเงนิร่วมพมิพ์
หนงัสอืชดุมนษุย์...เกดิมาท�าไม? เล่ม ๒๑-๒๒-๒๓

รวมเงนิ  ๒๓๐,๒๒๐  บาท 

รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท: คุณรุจพิชัร นชิมิุระ และครอบครวั  
รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท:  คุณแม่ศริ–ิคุณสุวรรณา พทิกัษ์วงษ์
รายละ ๒๒,๘๗๐ บาท: คุณธติพิทัธ์ ธุวชติอภวิชิญ์
รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท:  คุณจงถนอม พทิกัษ์วงษ์ และบุตร–คุณแม่ม่วย
 คุณกุลสิรา รุ่งมณี
รายละ ๘,๐๐๐ บาท:  ผศ.วสัมลิล์ วชัระกวศีลิป์ และคณะนกัศกึษา มหาวทิยาลยั
 ขอนแก่น(คณะสงัคมศาสตร์-ภาษาเยอรมนั) 
 และบ�ารุงค่าไฟฟ้า-ประาปา ๑,๐๐๐ บาท
รายละ ๕,๐๐๐ บาท:  คุณสนอง–คุณรอดขวญั เชื้อไทย  
รายละ ๔,๕๐๐ บาท:  คุณสมพล อฒัรตัตพินัธุ์
รายละ ๔,๐๐๐ บาท:  คุณสนัทตั ตณัฑนนัท์ และครอบครวั
รายละ ๓,๐๐๐ บาท:  คุณสเฐยีรพงศ์-คุณพรรณศริ-ิด.ช.ศริพิงศญาณ์ ฤทธเิรอืงเดช
รายละ ๒,๔๐๐ บาท:  คุณธนติศกัดิ์–คุณณฐันนัท์ พศิาลกุลพฒัน์ และครอบครวั 
รายละ ๒,๐๐๐ บาท:  คุณวเิชยีร ปิยะวรากร และครอบครวั
รายละ ๑,๘๐๐ บาท:  คุณครูอรนุช  ลิ้มเทยีมเจรญิ
รายละ ๑,๒๕๐ บาท: คุณเกรยีงศกัดิ์ บุญเกดิทรพัย์สนิ, คุณวนัเพญ็ บุญเกดิ
ทรพัย์สนิ, คุณชุตกิาญจน์ บุญเกดิทรพัย์สนิ, คุณปุญญพฒัน์ บุญเกดิทรพัย์สนิ, 
คุณปุณณภพ บุญเกดิทรพัย์สนิ, คุณปัญญากร บุญเกดิทรพัย์สนิ, คุณชนฐัปภา 
บุญเกดิทรพัย์สนิ
รายละ ๑,๒๐๐ บาท: ญาตธิรรมนมิติใหม่  
รายละ ๑,๑๐๐ บาท:  คุณรตันา  ทองชมแสง
รายละ ๑,๐๐๐ บาท: คณุศรนีาถ อนิทโชต,ิ คณุประทปี บุญทราพงษ์, คุณอาภรณ์ 
ยงพาณชิย์, คุณจนิตนา รตันจรสัโรจน์, คุณกนัต์ สุสงักรกาญจน์, ผศ.วสัมลิล์ 
วชัระกวศีลิป และครอบครวั, จ.ส.อ.ขวญัชยั ทมิทอง–คุณปรณา ขนัธ์ดวง, คุณวลิดั 
พอกพูน, คุณยายแฮม (ม.สวีล)ี, คุณกญัญารตัน์ เลศิธนาฉตัร, คุณฐิดารนิทร์  

แสงรตันเสฏฐ์
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รายละ ๗๕๐ บาท:  คุณอรศร ีมรุตณัธ์, 

รายละ ๕๐๐ บาท:  คุณอภเิษก วฒันมงคล, คุณบ�าเพญ็-อ�าพรรณ น่าบูรณะ, 

คุณนภาวณัณ์ โรจน์วรุตย์, คุณวสวรรธน์ สชิาปกรณ์รชั, คุณขวญัสริ ิ บุรหาญ,  

คุณกชกร เปลี่ยนแก้ว, คุณสมบูรณ์ นุกูลอุดมพานชิย์และครอบครวั, ผ.อ.นคิม 

หน่อเตม็, คุณวรงค์ งิ้วเรอืง และครอบครวั, แม่ทองปาน ปานสมบุญ, คุณธติ-ิ

น.ส.ปณชิา อธัยาจริกูล, ญาตธิรรมซอย ๙ 

รายละ ๔๐๐ บาท:  คุณสนธยา พูลประโยชน์-คุณสมาน สุขสมัพนัธ์

รายละ ๒๕๐ บาท:  คุณหนุ่ม-ด.ญ.พชัภรณ์ แจ่มใส, คุณจริาวรรณ จั่วกลาง, 

คณุอ�านาจ ชยับญุ, คณุบุญช่วย ฟักเพช็ร, คณุเกษมศร ีสงัข์ศลิป์ไชย และครอบครวั, 

คุณสมศกัดิ์ นุชแดง, คุณสุกญัญา ทองสวสัดิ์ และคุณสมศร ี แย้มพราย, คุณ

ฉววีรรณ ยุวมติร, ญาตธิรรมซอย ๑ นมิติใหม่ 

สายบญุ อาจารย์วฒันา วงับญุ (๓,๗๐๐ บาท)  

รายละ ๑,๐๐๐ บาท:  คุณทองสุข-คุณสนุ่น ศุภปัญญาพงศ์, 

รายละ ๕๐๐ บาท:  คุณวฒันา วงับุญ และครอบครวั, คุณจติรา จนัทร์ศรี

รายละ ๒๘๐ บาท:  นกัเรยีน มธัยมศกึษา ๓/๑ ปี ๒๕๕๘ 

รายละ ๒๕๐ บาท:  คุณคุณภาคภูม ิฉมิพาล,ี คุณกมลทพิย์ อยู่พงษ์ไพบูลย์, 

คุณสุชยั อ่อนศร,ี คุณเพญ็นภา เมฆพฒัน์, คุณนพินธ์-คุณเสาวนยี์-พญ.อลสิา- 

คุณจดิาภา จริการพงษ์

ปัจจยัร่วมท�าบญุอปุสมบท ๓,๐๐๐ บาท  

 ด้วยผู้จะอุปสมบทป่วยกะทันหัน ต้องเข้ารับการรักษาเข้าโรงพยาบาลฯ   

จงึได้ขออนุญาตสมทบพมิพ์หนงัสอื

 คุณจรญัฯ ซอย ๑๕ นมิติใหม่ ๑,๐๐๐ บาท

 คุณกรองกาญจน์ พร้อมพงษ์ ๑,๐๐๐ บาท

 คุณพรรณศริ ิพทิกัษ์วงษ์ ๕๐๐ บาท

 คุณวเิชยีร ปิยะวรากร และครอบครวั ๕๐๐ บาท 
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