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มนุษย์...เกิดมาท�าไม? เล่ม ๒๒
ตอน ปุจฉา-วิสัชชนา รวมข้อธรรมค�าสอนในกลุ่มไลน์ 
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พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ�านวนพิมพ์ ๑,๖๐๐ เล่ม
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗

พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ�านวนพิมพ์ ๑,๖๐๐ เล่ม
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗
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(๒)



กองทุนนิธิมนุษย์เกิดมาท�าไม? พุทธศักราช ๒๕๔๖

๓๕๕/๑๑๙๙ (ซ.พหลโยธิน ๗๗) หมู่บ้านพัฒนา ซอย ๒ ข. 

ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐

 โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๖-๖๕๒๒, ๐๙๒-๒๕๓-๗๔๗๕

(ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. ๑๒๑๓๑ เท่านั้น)

ผู้ประสงค์บริจาคสนับสนุนเผยแผ่ธรรมทาน

(๓)

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูน�้า

ออมทรัพย์ เลขที่ ๑๖๓-๐-๑๑๕๘๙-๔

ในนามคุณกิ่งกาญจน์ พิทักษ์วงษ์ ประธานกองทุนฯ

แล้วส่งส�าเนาใบโอนเงิน

ทางไปรษณีย์ หรือส่ง Fax. ๐๒-๒๕๕๕๒๔๒ เพื่อตอบอนุโมทนา

www.buddhaanswertolife.com

facebook: ธรรมะกับพระ อ.สุวัฒน์  ID: 09259-44279

facebook: อุทยานธรรมวิปัสสนามวกเหล็ก ๐๒-๕๓๖๖๕๒๒



(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 เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยไป”  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  

จติคลายออกปล่อยวาง  สามารถดบัทุกข์ใจในขณะนั้นๆ ที่ถูกกระทบได้ 

ช้าบ้างเรว็บ้างกธ็รรมดา ปล่อยไป เจ้าค่ะ (ใช้ได้ผลจรงิๆ)

 อโหส ิ เอาไปใช้ที่บ้านกบัคนในบ้าน ๆ กร็่มเยน็ ที่ท�างาน ที่บน   

รถเดนิทาง ขึ้นเขาลงห้วย ไปทะเล  พูดอโหสไิปตลอดทาง ดกึดื่นมดืค�่า      

อยู่ระหว่างภยัอนัตรายน่าหวาดเสยีวหวาดกลวัผกีนัดนีกั แต่ต้องต่อด้วย    

ขอให้มสี่วนบุญข้าทั่วกนัทุกชวีติจติวญิญาณฯด้วย เทน�้าด้วย ยิ่งด ี ภูมติ�่า

จะได้รบัด้วยน�้าที่หยาด

 ธรรมะของท่านพระอาจารย์เป็นธรรมะระดบัสูง(วมิุต)ิ จติบางจติ

ยงัเข้าไม่ถงึ ยงัมวีบิากอยู่ เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B  เจ้าค่ะ “ท่ามกลาง” สรรพสิ่ง สรรพชวีติทั้งหลาย      

แค่ท่านพระอาจารย์ชี้แนะว่า ท่ามกลางสายฝนนี่ ลูกกเ็ข้าใจมากขึ้นแล้ว   

อยู่ท่ามกลางจกัรวาล หลุดโลกไปแล้วเจ้าค่ะ ๕๕๕

 สมาชกิ B ยดึเอา ถอืเอาอะไรไม่ได้สกัอย่าง หลงไปวิ่งตาม ยิ่งห่าง

ยิ่งไกลออกไป มนัไม่มวีนัไปถงึได้เจ้าค่ะ หยุดตรงท่ามกลางนี้แหละเจ้าค่ะ

 สมาชกิ B ธรรมะโดยท่านพระอาจารย์ ท�าให้ลูก “หลุดโลก” เจ้าค่ะ 

สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

     อยูท่่ามกลาง(จกัรวาล) ไม่สามารถเลอืกข้างได้  ยดึเอาถอืเอาข้างใด 

ข้างหนึ่งไม่ได้เจ้าค่ะ สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

     แต่เมื่อจติเป็นเอกภาวะจติคนืสู่ความเป็นอสิระ หลุดพ้นออกไป

จากโลก วมิุตหิลุดโลก(จ้า) เจ้าค่ะ



 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

(๖)



 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  ตดั

ดบั จบไปแล้วหนึ่ง ตดัภพตดัชาตไิปได้อกีหนึ่ง ตดัดบัได้มากๆเข้ากห็มด

กรรม 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

(๗)



 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)



(๙)

 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



....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 แล้วกส็ร้างอลับั้มขึ้นมาใหม่ จงึได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ช่วย

งานของพระอาจารย์ และเป็นจุดเริ่มต้นของเพจทั้งในไลน์ และเฟซบุ๊ก ซึ่ง

มชีื่อเดยีวกนักบักลุ่มไลน์ 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 ใช้

กบัทุกคนที่พบเจอ 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)  



(๑๓)

ค�ำน�ำ

 ลูกหลานได้ไปกราบหลวงพ่อฯ เกอืบทุกสปัดาห์  ท่านจะเหน็พวก

เราพูดคุยแชทไลน์สนุกสนาน ท่านกด็ุเอาว่าไม่เป็นประโยชน์ มแีต่เรื่อง

อกุศลไร้สาระ

 วนัหนึ่ง หลวงพ่อจงึถามว่า ท�าไลน์ให้หลวงพ่อบ้างได้ไหม?  หลวง

พ่อจะพูดธรรมะใส่ไลน์  พี่น้องจงึได้ช่วยกนัรวบรวมเบอร์โทรศพัท์เท่าที่หา

ได้ตามบนัทกึ และสมุดโทรศพัท์ เชญิชวนบรรดาญาตมิติรญาตธิรรม      

ได้เพยีง ๒-๓๐ คน  ตั้งชื่อไลน์กลุ่มว่า  “ธรรมะกบัพระ อ. สุวฒัน์”   ให้

หลวงพ่อเขยีนสนทนาธรรมะทางไลน์  เริ่มตั้งแต่ ๒ สงิหาคม ๒๕๕๘ 

เป็นต้นมา จนถงึปัจจบุนั  ได้รวบรวมเนื้อหาสนทนาธรรมทางไลน์นี้  ล่วงมา

เป็นเวลากว่า ๘  เดอืน มสีมาชกิในกลุ่ม ๑๐๙ ท่าน นอกกลุ่ม ๒๑๖ ท่าน 

และกลุ่มแฟมลิี่แฮปปี้อกี ๑๗ ท่าน เพิ่มเข้าบ้าง และออกบ้าง ตามเหตุการณ์

เป็นไป 

 จงึเหน็ว่า เนื้อหาค�าสอนที่หลวงพ่อได้ปุจฉา-วสิชัชนาสจัธรรมค�า

สอน อนัเป็นสจัธรรมเนื้อหานพิพานไม่ยดึตดิ นี้เป็นค�าสอนที่หาฟังได้ยาก 

หากรวบรวมจดัพมิพ์เป็นเล่ม จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน  กองทุนนธิมินุษย์

เกิดมาท�าไม? จึงได้ด�าเนินการเริ่มคัดกรองเนื้อหาเฉพาะที่ส�าคัญสรุป   

เพยีง ๒ เล่ม ความหนาเล่มละประมาณ ๓๔๐ หน้า โดยม ี “สมาชกิ B” 

(คุณรุจพิชัร นชิมิุระ) มกีุศลจติแสดงความจ�านงบรจิาคเงนิเป็นค่าจดัพมิพ์

เบื้องต้น ๑ แสนบาท ต่อมาจงึได้เชญิชวนบอกบุญไปยงัหมู่เพื่อนสมาชกิ

และศษิย์หลวงพ่อ ได้เงนิรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒ แสนบาทเศษ

 ก่อนที่หนงัสอื ทั้ง ๒ เล่ม จะพมิพ์เสรจ็  ต่อมาปลายเดอืนกุมภา 

(วันที่ ๒๕)  คุณขวัญฯสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งทราบภายหลังว่าก�าลังเรียน



(๑๔)

มหาวทิยาลยั-วศิวกรรมชวีการแพทย์ ปีสุดท้าย มคีวามตั้งใจ และมจีติ

กุศล อาสารบัท�าเพจไลน์ธรรมะ เท่าที่มเีวลาว่างจากการเรยีน  สรุปเนื้อหา

ย่อกะทดัรดั 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

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�าลาย ชีวิต-ร่างกาย เคยผิดต่อทรัพย์
ต้องห้าม บุคคลต้องห้าม สามี-ภรรยาผู้อื่น บุตรธิดาผู้อื่น พูดจาทุจริต    
ล่วงเกินทั้งหลาย หยาบกระด้างหยาบคายทั้งหลาย ผิดคุณศีลคุณธรรม           
ทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติ ทุกๆ กรณีกรรม ขอน้อมกราบขมากรรม
 และหมู่เหล่าข้าฯ ทั้งหลายและบริวารของข้าฯทั้งหลาย และทุกชีวิต
จิตวิญญาณ ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ขอประกาศสละ-ขอประกาศถอน 

โมหะทิฏฐิอวิชชา ตัณหาอุปาทานการยึดติดในสรรพสิ่ง ในของคู่ทวิภาวะ 
ทั้งหลาย ขอประกาศสละ-ขอประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอามาในรูปเสียง
กลิ่นรส สัมผัสกายทั้งหลาย ในกามคุณสุนทรีย์ทั้งหลาย ในลาภยศบริวาร
สรรเสริญความสุขทั้งหลาย ในความหลงมัวเมา ในการเป็นการอยู่ การหลง
มัวเมาในการหาอยู่หากินทั้งหลาย อันเป็นตัณหาอุปาทาน ทั้งหมดทั้งสิ้น
 และขอประกาศสละ-ประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอามา แม้ใน
ทางธรรม การปฏิบัติบ�าเพ็ญ ในทาน ศีล สมาธิ ในตบะฌานญาณ ใน

(๑๘)



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 และขอให้มีส่วนในการโปรด        
สรรพสัตว์ให้จบตาม ดับตาม วางตาม ว่างตาม องค์พุทธะ-มหาอรหันต์-  
มหาโพธิสัตว์  จงทั่วกันทุกท่าน  ตลอดไปด้วยเทอญฯ
 ขอองค์มหาบารมี องค์พุทธะ มหาพุทธะ มหาโพธิสัตว์ ทุกๆ 
พระองค์ ทรงได้โปรดเป็นประธาน เมตตายกโทษ ให้ทุกๆ กรณีกรรม    
ของหมู่เหล่าข้าฯ ทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติ ทุกพุทธันดร จงเป็นอโหสิกรรม 

(๑๙)
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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
ก็ตาม ทุกๆ กรณีกรรม ขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ด้วยเทอญฯ
 อโหสิๆๆ...สาธุ ๆๆ กรรมทุกอย่างอโหสิ ๆๆๆ...สาธุๆๆ
 (หมายเหตุ: ค�าว่า “ข้าฯ” ให้กล่าวค�าเต็มว่า “ข้าพเจ้า” แล้วหยาด
น�้าลงไป กว้างๆ แบบไม่อะไรกับอะไร ย่อมมีอานิสงส์มากแก่สรรพสัตว์  
ทุกชั้นภูมิ)
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๒๐๑๕.๐๙.๒๘ วนัจนัทร์

 “หลงคอยอยู่” คอื การหลงซ้อนกาย-หลงซ้อนจติ คอื ตวัคอย

ท�ากรรมซ้อนจติ กรรมซ้อนมโน หลงท�ามโนกรรม

     จบ  ตวัหลงคอยอยู่ คอืจบกจิ

     จบ-จบหลงเข้าไปรบัรู้-รบัทราบ คอื สกัแต่ว่าพระพาหยิะ

 หลงเข้าไปรบัรู้ ที่ตา ที่หู ฯลฯ หลงจะเอา ด้วยเจตนา-หลงเจรญิ

สต-ิเจรญิปัญญา-หลงเจรญิตวัวาง คอื หลงคอยอยู่!

     ไม่ใช่วางมนั  แต่วางตวัคอยไปท�าวาง-ไม่ปล่อยวาง

     อย่าหลงเข้าไป “คอยวาง” แต่ ปล่อยให้มนัวางของมนัเอง

   วางของมนัเอง มนัว่างของมนัเอง มนัหลุดมนัคลายของมนัเอง-   

วมิุตขิองมนัเอง

     ไม่ต้องกรรมซ้อนมโน ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี แต่ให้ตื่นจ้า... 

แบบหลุด-แบบไร้คดินกึฯ

 “ตื่นๆ..ตื่นรู้ปล่อย ตื่นรู้วาง ตื่นนอก-ตื่นใน ตื่นคลายจติออกไป” 

ดุจตะวนัฯ

     ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาว

     ดุจจันทร์เดือนเพ็ญลอยเด่นบนนภา ทรงกลดส่องแสงสดสวย   

งามตา   สวยงามตากใ็ห้ปล่อยเสยีด้วย

     หยุด อย่าเอาตัวเองไปจบกิจ แต่ให้จบตัวหลงคอยเข้าไปวาง

เรยีกว่าจบกจิ

     จบ-จบกรรมซ้อนมโน เรยีกว่า จบกจิ

     นั่งทิ้ง-นอนทิ้ง-เดนิทิ้ง เดนิทิ้ง ไม่ต้องเดนิแบบ (ไหนๆๆๆๆๆ)

     เดินก็เดินทิ้ง-เดินคลี่-เดินคลาย เดินปล่อย เดินวาง วางแล้วว่าง



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

2

     เรยีกว่า จบตวัหลงคอย เรยีกว่าจบกจิ

     จบกจิ  ไม่ใช่ท�ากจิให้จบ

     เจรญิสตสิมาธภิาวนา คอืเจรญิอตัตา เจรญิรู้ เจรญิเหน็?? ได้ยนิฯ

มเีจรญิอตัตากูเหน็ กูได้ยนิตลอด มเีจตนาตลอด เป็นกรรมไปเกดิตลอด 

ไม่เคยช่าง ไม่เคยวาง ไม่สกัแต่ว่าพระพาหยิะเลย

 เมฆหมอกนวิรณ์กรรมวบิาก ปิดกั้นปิดบงัแสงจนัทรา ไม่ตื่นไม่จ้า 

กใ็ห้เทน�้า

     เช้า เช้ารุ่งอรุณนี้ คุณเทน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?

     อนจิจงั อยู่แล้ว ว่างอยู่แล้ว นพิพานอยู่แล้ว ของมนัเองอยู่แล้ว

     อนจิจงั ไม่ยดึไม่ตดิ ไม่ขดั ไม่ข้องไม่คา แต่มนัหลุดลุล่วงไปอย่าง

ไม่มเีวลาเป็นอะกาล(อกาลโิก) มนัว่างๆอยู่แล้ว ของมนัเอง

     ปล่อยวาง ให้วบิาก เหน็ ได้ยนิ ฯ มนัอนจิจงัชั่วคราวผ่านหลุดวมิุติ

ลุล่วงพ้นออกไปของมนัเองๆๆๆๆๆ

     เรยีกว่า จบกจิ  ไม่ใช่ท�ากจิให้จบ!

     จบกจิ-จบกรรม-จบเกดิ หลุดพ้นการเกดิ วมิุตนิโิรธนพิพาน

 มนัไม่หลดุลลุ่วงตรงไหน ตดิขดัข้องคาที่ตรงไหน เทน�า้อทุศิ

ชดใช้ตรงนั้นมากๆ

     วบิากเกี่ยวข้องตรงนั้นมาก เทน�้าบ่อยๆ “อโหส ิ ทกุอย่างอโหส ิ    

มสี่วนบญุข้าฯทั่วๆกนัๆตลอดไปฯ”

 กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ยงัตดิยงัขดัข้องคาทุกภพชาตพิุทธนัดร 

ก�าลงัอุบตั-ิหรอืจะอุบตัขิึ้นข้างหน้าอนาคตกต็าม ขอจงเป็นอโหสกิรรมด้วย

พระพุทธานุภาพด้วยขอชดเชยชดใช้ด้วยอธิวาสนาการบวชบรรพชาของข้า 

ท.และขอให้มีส่วนในการโปรดสรรพสัตว์สังสารวัฏของข้าฯจงทั่วๆกัน

ตลอดไปด้วยเทอญ อโหส ิกรรมทุกอย่างอโหส ิสาธุโสวแล้วโสวๆๆๆๆ
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     รู้ทกุอย่าง แต่วางไม่ลง-ปลงไม่ได้ กเ็พราะอะไร?

 กเ็พราะไม่เคย อโหส ิที่ตา ที่ใจ กไ็ม่เคยอโหส ิที่เหน็ ได้ยนิฯ

     อโหสทิุกครั้ง จติคลายออกหลุดออกทุกครั้ง ไม่คาใจ

     คนที่อโหสไิม่ได้ไม่เป็น บอกว่า ไม่เคยอกุศลกบัใคร นี่กค็นหลง!

     เกดิมาไม่รู้กี่ชาต ิ ท�ากรรมเวรเอาไว้เท่าไร เขาจะปิดกั้นมดืเลย     

จงึได้กล่าวว่า กร็ู้ว่าให้ปล่อยวาง รู้ทุกอย่างแต่วางไม่ลง

     ความหลง วบิากเก่าพาหลงเพราะ ยงัไม่ได้ใช้หนี้กรรมเขา

 จงึให้เอาบุญทพิย์ส่งใช้คนืเขาไป เขามาทวงเอาคนื อโหสเิทน�้าอุทศิ    

ให้สงัสารวฏัไป

     อโหส ิกรรมทุกอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนบุญข้าฯทั่วๆกนัตลอดไปฯ

     เทน�้าไปแผ่ไปให้กว้างทั่วสงัสารวฏัจกัรวาลโลกธาตุ

     อโหสทิุกครั้ง จติคลายทุกครั้ง

     “คลายเหมอืนดอกบวัโกกะนุทแดงบานยามเช้า กลิ่นไม่ไปปราศ

เลยฉนัใดฉนันั้น”

     ไม่ยึดไม่ติด(เมื่อรู้เห็นฯ)-คลายจิตออกจิตก็หลุดเป็นอิสระ-วิมุติ

นโิรธนพิพาน

     ว่างๆ แต่ไม่ใช่ไปท�ามนั ท�าเอาปฏบิตัภิาวนาเอา มนัไม่ว่างจากเอา 

เอาคอืตณัหาเอาอตัตาไปหาอนตัตา มนัไม่ว่าง ไม่จบ

     จบ  คือไม่เริ่ม ไม่เริ่มต้นจากหนึ่ง ไปถึงสูญ แต่สูญอยู่แล้ว   

สูญ ทนัททีี่ไม่เริ่ม จบทนัททีี่ไม่เริ่ม

     ไม่เริ่ม-ไม่จบ แต่จบทันที สูญทันที สุญญตาอยู่แล้ว  นิพพาน  

ว่างอยู่แล้ว ของมนัเอง

     ของมันเอง (ไม่ใช่ของมึงเอง-ไม่ใช่ให้มึงไปท�า) แต่ของมันเอง 

อนจิจงั-ทุกขงัของมนัเอง  อนตัตาของมนัเอง!
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     มนัตถตาเช่นนั้นของมนัเอง อนตัตา ไม่อยู่ในอ�านาจบงการบญัชา

ของใคร แต่ของมนัเอง ว่างๆกข็องมนัเอง

     นพิพาน ของมนัเอง ท�าเอาหาเอา ปฏบิตัเิอาไม่ได้ มนัไม่ว่าง ว่างๆ

นี่ของมนัเอง

 “มนัไม่เคยเกดิ-มนัไม่เคยดบั ว่างๆจ้าๆตื่นๆโพล่งๆโล่งๆโปร่งๆ ฯ

ของมนัเอง”

     เป็นอะกาล-อกาลโิก (ไม่มกีลางวนั-กลางคนื) จ้าไม่มเีวลาหยุด

     เห็นแจ้งการคลายตัวไม่ติดยึดในสรรพสิ่งอยู่อย่างไม่มีกลางวัน

กลางคนื  เท่ากบั วมิุตหิลุดออกเป็นอสิระ นโิรธดบั นพิพานเยน็ สุญญตา 

มหาสุญญตา-ว่างๆ-ว่างอย่างยิ่ง

     สรรพสิ่ง คอื ตา หูฯ คอื เหน็ ได้ยนิ ฯเหน็แจ้งชดัทั้งหมด ทั้งโลก

ธาตุทวารหก สิ้นสุดโลกธาตุ สว่างจ้าเลย

     สาธุโสวๆๆ แล้วนะ ทุกจติวญิญาณ จงมสี่วนบุญข้าฯทั่วๆกนั 

ตลอดไป อโหส ิทุกๆอย่างอโหส ิสาธุโสวๆๆ

 สมาชกิ B สาธ ุ ลกูเข้าใจแล้วค่ะ “วบิากพาวน” เป็นอย่างไร 

เส้นผมบงัภเูขานดิเดยีวเอง นดิเดยีวถ้าไม่หลดุ กว็นจนมนึเจ้าค่ะ หลดุ

แล้วกโ็ล่ง เจ้าค่ะ สาธอุโหส ิเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: พุทธะ ทรงให้เชื่อ ๔ คอืสทัธา ๔ อย่าง เชื่อกรรม 

เชื่อว่ากรรมมผีลเป็นวบิากจรงิ(ท�าดไีด้ผลด-ีท�าชั่วได้ผลชั่วจรงิ)

     วบิากเป็นผลมาแต่อดตี ผลนี้คนอื่นเสวยไม่ได้ ตวัเจ้าของเท่านั้น

เสวยทั้งบุญ-บาป

     เข้ามาทางโลกทวารหก ตา หูฯ เห็น ได้ยินฯ ตัวเจ้าของเคย         

ได้ท�าเอาไว้ ต้องเป็นทายาทรบัเอาไปเสวย

     วิบากห้ามไม่ได้ เขามาทวงหนี้คืน ต้องรับใช้ ไม่เกี่ยงงอน ไม่     
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ขดัแย้ง ยอมๆๆๆๆๆ อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิ เอาบุญทพิย์ใช้หนี้กรรม   

ใช้หนี้แทนที่จะต้องเอากาย-จติ หรอืน�้าตาไปใช้ เรากเ็อาอโหสใิช้หนี้แทน

     อุทศิบุญทพิย์ใช้หนี้แทน เอาบุญเคยบวชบรรพชาใช้หนี้แทน

     อย่าต้องเอาน�้าตาเป็นเผาเต่าไปใช้แทน มนัทุกข์!

     อโหสทิุกครั้ง กรรมหลุด จติกห็ลุดออก คลายออก จนวาระโอกาส

ที่เมฆหมอกแห่งวบิากเบาบาง กจ็ะเกดิดวงตาปัญญาสว่างจ้ารบัแสงแห่ง

พระสจัธรรม

     ว่าง??ว่างๆ นพิพานไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่ให้คลายจติออก เหมอืน

ดอกบวับานยามเช้า ล่วงหล่นกลบีละอองเกสรเรณูไม่เหลอือตัตา

     จ้า..อยู่อย่างไม่มกีลางวนั ไม่มกีลางคนื มนัไม่เคยดบั

     และมนักไ็ม่เคยเกดิ มนัจ้า.. ชั่วนาตาปีปู่ปี

     ทวดของทวดของทวดปี..อนนัตเป็นอเนกมใิช่หนึ่ง

     มนัมอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่ไม่รู้จกัมนั

     แต่จะรู้จกั มนักไ็ม่ใช่ ไม่รู้จกัมนักไ็ม่ใช่ ว่างๆ รู้ไม่ได้ ถ้ารู้ว่าง            

กไ็ม่ว่างรู้เสยีแล้ว!

     ช่างๆๆๆมนั (แต่ช่างตวัเจ้าของนั่นแหละ-ช่างตวักูนั่นแหละ) ไม่

ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี

  พระอานนท์ ปฏบิตัอิยู่ทั้งคนืไม่บรรลุ จนเหนื่อยอ่อน บอกกบั    

ตวัเองว่า ไม่เอาละ ได้กช็่าง-ไม่ได้กช็่าง กจ็ะพกัผ่อน กเ็ท่านั้นเอง ก้มลง 

จะนั่งล้มตวัลงจะนอน กจ็้าเลย

     พอวางกจ็้าเลย บรรลุอย่างไม่เป็นท่าเลย ไม่รู้ว่าท่านบรรลุท่าอะไร 

ท่านั่งกไ็ม่ใช่ ท่านอนกไ็ม่ใช่ 

 “เป็นท่าที่ปล่อย วางแล้ว ไร้คิดนึกเจตนาอัตตาปฏิบัติไปแล้ว     

จบแล้ว จบเลย!”
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     พระองค์สอนให้จบทนัทตี่อหน้าพระพกัตร์ที่สวนตาลหนุ่ม ทรง

ตรสัสอนพระเจ้าพมิพสิารกบัชาวเมอืงอกีนบัสบินหุต (หมื่น) บรรลุต่อหน้า

พระพกัตร์

     ทรงตรสักบัอุคคฤหบด ีชาวเมอืงเวสาล ีที่ศาลากูฏาคาร ป่ามหาวนั 

แขวงเมอืงเวสาลวี่า “บางคนนพิพานเพราะไม่ยดึตดิ (อนุปาทาน-คอื         

อะอุปาทาน) ย่อมนพิพาน บางคนไม่นพิพานเพราะมอีุปาทาน”

     (อปุาทาน อย่าแปลว่า ยดึมั่นถอืมั่น ให้แปลว่า ยดึตดิในสรรพสิ่ง 

ท.ทั้งปวง แม้ยดึเลก็ๆน้อย แม้ไม่มั่นกเ็ป็นอุปาทาน แม้ยดึในนพิพาน      

กอ็ุปาทาน ยดึในบุญกอ็ุปาทาน ยดึกุศลความดกีอ็ุปาทาน ยดึปฏบิตัธิรรม

เอาธรรม เอาศลี เอาสมาธ ิ เอาภาวนามยปัญญา ล้วนเป็นตณัหาอุปาทาน 

ทั้งสิ้น)

  แต่ถ้าท�าปลง-ท�าปล่อย-ท�าวาง-ท�าทิ้งไป-ท�าสักแต่ว่าพระพาหิยะฯ

ไป ท�าบุญกุศลความดทีุกอย่างแล้ววางเสยี อย่าเอา(ถ้าเอากต็ณัหาอุปาทาน

ไปเกดิ เช่นไปเกดิบนเทวโลก-พรหมโลกฯเป็นต้น)

     แต่ ค�าว่า อนุปาทาน หรอืไม่อุปาทาน ไม่ยดึนี้ ไม่ใช่ต้องเข้าไปท�า 

ถ้าเข้าไปท�ากเ็ป็นกรรมเป็นเกดิอกี

     ปล่อยวาง ไม่ใช่คอยปล่อย ไม่ใช่คอยวาง แต่มนัปล่อย-มนัวาง 

ของมนัเอง

     เหน็ ได้ยนิฯ กช็่าง (ไม่สน-ช่าง-ท่ามกลางฯ)สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ

ไป มนัวางของมนัเอง วบิากเหน็ วบิากได้ยนิ ฯ มนัวางของมนัเอง อย่าขดั

อย่าแย้งกบัมนั!

     มนัของมนัเอง ว่าง ว่างๆ ของมนัเอง นพิพานอยู่แล้ว ของมนัเอง

     ไม่ต้องไปหานพิพานที่ไหนอกี แต่ปล่อยให้นพิพานของมนัเอง

     นพิพานไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่ให้ปล่อยวาง
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     แต่กไ็ม่ต้องไปคอยปล่อย ปล่อยให้ของมนัเองๆๆๆๆๆ

     เป็นอกาลโิก ไม่มกีาล ว่างๆ ไม่มกีาล จ้าๆไม่มกีาลไม่เคยเกดิ-  

ไม่เคยดบั ไม่มเีวลา ไม่มแีม้ปัจจุบนั (แม้ปัจจุบนักไ็ม่มใีห้อยู่ ให้ดู รู้เหน็)

แล้วจะเอาอดตี-อนาคตจะมมีาแต่ที่ไหน

     ไร้ร่องรอย รอยต่อมนัไม่ม ี ไม่รู้ว่ากาลไหน มนัไม่ม ี อตัตาตวัตน  

กไ็ร้คดินกึออกไปแล้ว วมิุตหิลุดจากขนัธ์-ขนัธวมิุตไิปแล้ว อนตัตาไปแล้ว

     ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี เพราะท�าเป็นกรรม

     “รู้ทุกอย่าง แต่วางไม่ได้ เพราะอะไร กว็บิากเขาพาวนอยู่ อโหสเิขา

แล้วหรอืยงั?”

     เอ้าอโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิ ทุกจติญาณมสี่วนบุญของข้าฯ ท.      

จงทั่วๆกนั

     “สายวันนี้ ท่านเทน�้าโปรดสังสารวัฏแล้วหรือยัง?” (ไม่เกร็ง                 

ไม่ส�ารวม กว้างๆไร้ๆผายมอืคลายจติออกไปกว้างขวางกว้างไกลไร้ขอบเขต

คดินกึ)

     อย่าไปเจรญิมนันะเจ้าตวัรู้ ตวัสตติวัภาวนามยปัญญา ไม่ต้อง

เจรญิ ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกีให้ สกัแต่ว่าไปเลย ให้เลยๆไปเมอืงเลยๆ 

จบเลย!

     พระอานนท์ปฏบิตัใิช้หนี้กรรม พอวางปฏบิตัจิบเลย!

     พาหยิะฟังสอนอยู่รมิทางบณิฑบาตว่า เหน็ ได้ยนิฯ รบัรู้อะไร กใ็ห้

สกัแต่ว่า ฯ ฟังไปกลั่นกรองไป จบตรงนั้นฉบัพลนัเลย!

 สมาชกิ B  วบิากพาวน “สปัปะรดกดัลิ้น” เจ้าค่ะ สกัแต่ว่าแก้ได้

เจ้าค่ะ

     ชดัเจนขึ้นเจ้าค่ะ ต้องขอบคุณ ท่านวบิาก ที่มาเยี่ยมเยอืนไม่เลอืก

เวลาเจ้าค่ะ
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     พระอาจารย์: พาหยิะท�าเอามาหลายชาต ิ  ขนาดปฏบิตัเิอาหาเอา

นพิพานบนยอดเขาขอยอมตายเมื่อชาตทิี่แล้ว และกต็ายสมใจนกึบางล�าพู 

ดวี่ามาเกดิบางล�าพูบน(มนุษย์โลก) เลยพบพระองค์

 มาชาตนิี้ พาหยิะใช้หนี้วบิากกรรมเก่าคลี่คลายออกไปมากแล้ว

สดบัธรรมเพยีงน้อยนดิกส็งบระงบั แต่วบิากอกุศลอุปฆาตกรรมตดัรอน 

มาถงึใกล้ๆกนั เพราะอดตีชาตหินึ่งได้เคยฆ่าโสเภณชีงิเอาทรพัย์กบัเพื่อน 

จงึถูกแม่โคขวดินพิพานอยู่ที่กลางทางนั้นเอง

     พระองค์ทรงให้ภิกษุช่วยกันปลงศพใส่สถูปไว้ทางสี่แพร่งให้คน     

กราบไหว้

     ภกิษุกง็ง! ว่า ฟังธรรมอะไรหนอเพยีงน้อยนดิเดยีวบรรลุธรรม 

อศัจรรย์จรงิหนอ  เพราะเหตุใดกนัหนอ?

     พระองค์ตรสัแสดงธรรม “คาถาตั้งพนั แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

สู้คาถาเพยีงบทเดยีวฟังแล้วสงบระงบัไม่ได้”

     คาถาบทเดยีวที่ว่าก ็ “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ” นี่แหละ สงบระงบั 

ดบัการเกดิตายๆ

     ใครจะรู้บ้างว่า ผู้ที่ได้มาฟังมาอ่านตรงนี้ ได้บ�าเพญ็มาครบสาวก

ภูมหินึ่งแสนกปัแล้ว?

     กไ็ม่อะไรกบัอะไรไปนะ ไม่ลงัเลสงสยัอะไร ว่างกช็่าง ไม่ว่างกช็่าง 

ทุกข์กช็่าง สุขกใ็ห้ช่างเสยีด้วย ด้วยสกัแต่ว่าๆๆๆไปนะ! 

     สาธุโสวแล้วนะโสวๆๆ

 สมาชกิ B  โดนวนไปวนันงึ เข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋ เจ้าค่ะ สาธ ุ

อโหส ิเจ้าค่ะ

     ไม่ข้องสามเวลา(อดตี ปัจจุบนั อนาคต) อกาลโิก ชดัเจนแล้วเจ้าค่ะ

     วบิาก ตณัหา พาวน ต้อนรบัแล้วปล่อยวาง ถงึจะจบ เลอืกไม่ได้ 
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ต้องยอมรบัและปล่อยวาง เลอืกเวลา เลอืกด-ีชั่ว ไม่ได้ เจ้าค่ะ

     ธรรมะจดัสรร เลอืกไม่ได้ ถ้ายดึด ี ตดิด ี จะไม่เจอของจรงิ ไม่

เลอืกด-ีชั่ว “สกัแต่ว่า” ไปโลดดดดดด สาธุ อโหส ิเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ส�านกัวปิัสสนา แต่สอนสมาธสิมถะ สอนท�าตะบะ

ฌานญาณนั่งหลบัตาก�าหนด

     ค�าว่า วปิัสสนา แปลว่า รู้ด้วยปัญญา รู้แล้วให้ปลง-ปล่อย-วาง-รู้

แล้วให้ทิ้งรู้

     วปิัสสนา ไม่พงึเลอืกรบัรู้อารมณ์  วบิากจะเข้ามาทางทวารไหน

เลอืกไม่ได้ แต่ให้ท่ามกลาง นี่คอืเชื่อกรรม เชื่อวบิากกรรมฯ พงึยอมรบั

อารมณ์ทกุทวาร ไม่เกี่ยงงอน รบัรู้แล้วปล่อยวาง

     ไม่ขดัแย้งแล้วปล่อยวางไปทุกอารมณ์!

 สมาชกิ B ปฏบิตัทิ�า(เอา) เป็นกรรม เป็นวบิากพาวนเจ้าค่ะ วนรู้

วนเหน็วนคดิ ตดิไม่หลดุเจ้าค่ะ อโหส ิเจ้าค่ะ

     การเจรญิสตปิัฏฐาน สี่อย่าง กไ็ม่เลอืกเฉพาะฐาน แต่เจรญิทุกฐาน 

ที่กระทบใจ(มโนทวาร)กระทบแล้วกป็ล่อยวาง

     การเจรญิสต ิ กเ็จรญิตดัตวัรู้ ไม่ตดิรู้ ไม่ตามรู้ ไม่ตดิตามดู        

ไม่ตดิตามรู้ ตดัด้วย สกัแต่ว่าพระพาหยิะ ตดัแล้วจบ ไม่ตดัไม่จบ

 สมาชกิ B  ตามรู้ดคูดิ นี่ตวัตดิเลยเจ้าค่ะ ลกูรบัวบิากมาสดๆ

ร้อนๆเจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่านี่แหละเจ้าค่ะ ของจรงิ!! สาธ ุ อโหส ิ เจ้าค่ะหล่อสดุๆ

เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: สอนให้ตามดูตามรู้ไม่ทิ้งรู้ ไม่ทิ้งขนัธ์ ขนัธ์ไม่วมิุต ิ 

ไม่ขนัธวมิุติ

     ไม่ทิ้งรู้ ไม่หลุดรู้ ไม่วมิุตญิาณทสัสนะ(ญาณทสัสนะ ตวัทสัสนาจร
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รู้ไปทั่ว แสนรู้ไปทั่ว-ทุกข์ไปทั่วบ้านทั่วเมอืง เพราะตวัหลงเข้าไปรู้)

     รู้กใ็ห้วาง ให้ปล่อย จงึวมิุตญิาณฯ

     แล้วเรากร็ู้อยู่ทั้งวนัทั้งคนื จะไปท�ารู้(แสนรู้)อกีท�าไม? ท่านสอน 

พาหยิะว่าสกัแต่ว่า รู้-ไม่รู้ หรอืเผลอ  กใ็ห้สกัแต่ว่า

     ท่านไม่ได้สอนว่า ????  ทกัทาย?? “นี่เธอ ไปท�ารู้เสยีก่อนนะ   

แล้วค่อยวาง”  ท่านไม่ได้สอน ท่านให้วางเลย จบเลย จบทนัท!ี

 สมาชกิ B  กค็นสอนหลงไงเจ้าค่ะ  ถ้าสอนจบเลย แล้วจะอยู่    

ได้ยงัไง เจ้าค่ะ

     ปิดสถานปฏบิตัทิ�า(เอา)เป็นการถาวร เพราะทกุคนจบหมดแล้ว 

เจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: วปิัสสนาปัญญา ใช้ปัญญาแล้วให้วาง ปัญญาเป็น

สงัขารเจตสกิในจติ เป็นสงัขารขนัธ์ เป็นอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา ยดึเอาไว้ 

ไม่ได้

 สมาชกิ B  ตวัรอตวัคอยนี่กอ็กี ตดิอยู่อย่างนั้น ถ้าไม่ปล่อย เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: สรรพเพ สงัขารา อนจิจาฯ ยดึไม่ได้ อนจิจายดึไม่ได้ 

มนัผนัแปรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้ปล่อย ยดึไม่ได้ ไม่ปล่อยทุกข์ทนัที

     ใช้สตใิช้ปัญญา ไม่ปล่อยไม่วาง กค็าขนัธ์คาสต ิ ไปเกดิโน่น   

พรหมอนัต�่าแบบธนนัชานพีรหมจากธนนัชานสีูตร

     อย่าดใีจนะ พรหม กย็งัโมหะ หลงนพิพานพรหม แบบพกาพรหม

ถ้าพุทธะไม่ไปโปรดกห็ลงอยู่อย่างนั้น 

     จับพลัดจับผลู ถูกมนุษย์อัญเชิญไปอยู่ตามสี่แยก (เช่นที่            

ราชประสงค์) ก็ใส่เสื้อเกราะกันระเบิดด้วยเน้อ!  (อโหสิ ทุกอย่างอโหสิ      

ขอให้มสี่วนบุญข้าทั่วๆกนั)

     แท้จรงิแล้ว “อนจิจงั” ธาตุผนัแปร ธาตุชั่วคราวนี้ เป็นธาตุแห่ง
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ความเสื่อม มนัแสดงตวัปรากฏให้เหน็อยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เกดิมามนั 

เสื่อมให้เหน็ตลอดเวลา แต่คนหลงว่า เป็นความเจรญิ  ไม่แขง็ไม่แรง กห็า

ทางท�าให้แขง็ให้แรง แก่แล้วกไ็ม่ยอมรบัว่าแก่ ผมขาวกไ็ม่ยอมรบัอนจิจงั     

ไปท�าจะให้มนันจิจงัให้จงได้ นี่มนัหลอกกนั หลอกให้หลง

     ถ้าเหน็ชดัแจ้งใจตรงนี้ ธรรมดาธรรมชาติ มนักล็ุล่วงไป ไม่ทุกข์ 

กบัมนั ไม่ขดัแย้งกบัมนั

 ทุกข์เกดิขึ้น กเ็พราะไม่ยอมรบัอนจิจงัของวบิาก

      ถ้ายอมรบัมนัเสยี อยู่กบัอนจิจงั อยู่กบัทุกข์อย่างไม่ทุกข์ มทีุกข์

เป็นเพื่อน สุขกเ็พื่อน-ทุกข์กเ็พื่อน ไม่แตกต่าง

     เหน็ ได้ยนิ ฯลฯ ไม่แตกต่าง

     กจ็ะไม่ต้องไปทุกข์กบัมนั!

 สมาชกิ B  จติเดมิแท้ๆ มดีวงเดยีว เป็นอนตัตาจิต “จติประภสัสร” 

ผ่องใส จติเดยีวแท้ๆ สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสิ

     พระอาจารย์:  คนที่มองไม่เหน็ในสิ่งที่ตนม ี ยงัมอีกีหลายอย่าง

และสิ่งที่ยงัไม่รู้กม็อีกีมากมาย เราไม่ค่อยจะได้เรยีนรู้ตวัของตวัเองสกั

เท่าไร หรอืแทบไม่ได้คดิที่จะเข้าไปรู้มนัด้วยซ�้าไป

     เราเรยีนรู้แต่โลกภายนอกตวั รูป เสยีง กลิ่น รส สมัผสัหนาว-ร้อน 

แล้วกเ็รยีนรู้ที่จะท�าตามที่ใจชอบ

     ที่ไม่ชอบกผ็ลกัไส

 เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะตั้งแต่เกดิมาไม่เคยมใีครสอนเลยว่า โลก

ภายนอกตวัมนัเป็นสิ่งสมมุต ิมนัไม่จรงิ

     ไม่มใีครสอนว่าแม้ร่างกายของเรานี้กส็มมุตไิม่จรงิเช่นเดยีวกนั

     จะเหน็ได้จากชวีติความเป็นอยู่ของชาวธเิบต-เนปาล เขาเรยีบง่าย

เขาไม่ค่อยจะอะไรกบัอะไร นี่ต่างกนัมากกบับ้านเรา ที่เรยีบยากกว่า
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     เรยีบยากเพราะเรายดึตดิอะไรต่อมอิะไรมากมาย สิ่งนี้แหละ ที่

ท�าให้ต่างกนั และบ้านเรา คนที่ตดิยดึมากๆกม็ใีห้เหน็อยู่พอหาเป็นตวัอย่าง

ได้ คนในเมอืงตดิยดึมากกว่าคนชนบท

     และในทางกลับกัน คนยากจนชนบท มีความให้อภัยเสียสละ      

มนี�้าใจมากกว่าทั้งที่ไม่ค่อยจะมทีรพัย์สมบตัพิสัถานเหมอืนคนกรุง

     นี่คอืความต่างที่ไม่ต่าง!

 ที่ไม่ต่างกค็อื ความหลงวนเกดิวนตาย หาทางออกจากวงจรอุบาทว์ 

วฏัฏะ ๓๑ ภูมไิม่เจอที่ไม่ต่างกนั!

     โลกอนัความมดืปกคลุมอยู่ ใยเพลดิเพลนิอะไรกนัอยู่หรอืหนอ  

ใยไม่แสวงหาประทปีเล่า?

     บางชวีติมดืตลอดพุทธนัดรหรอืหลายพุทธนัดรด้วยซ�้า

 “เปรตสี่ตน” ไปขอส่วนบุญแก่องค์พุทธะกกุสนัโธ ท่านบอกรอไป

ถามพุทธะองค์ต่อไป เปรตเหล่านั้นก็รอไปจนถึงพระโกนาคมโนพุทธะ  

ท่านกต็รสัให้รอไปพบพุทธะกสัสโป ท่านพุทธะกสัสโปกต็รสัให้ไปหา พุทธะ

โคตโมองค์ปัจจุบนั

     แต่ละพุทธนัดร ถงึพุทธนัดรหนึ่ง สุดที่ปัญญาอย่างเราๆไม่ควร

คดิถงึโลกวสิยัอจนิไตย ที่ไม่ควรคดิ อาจฟั่นเฟือน แต่เปรตเหล่านั้นต่าง

ดใีจเหมอืนหนึ่งว่าเป็นวนัพรุ่งนี้  นี่เปรตกห็ลงอยู่กบัความหวงัของอนาคต

     “แล้วท่านล่ะ ยงัหวงัว่า นพิพานะ ปัจจโย โหตุ อนาคเตกาเลฯ 

เบื้องหน้าโน้น(หรอืนี้)เทอญฯ อยู่อกีหรอืหนอ?”

 ทรงเล่าถงึเศรษฐมีทีรพัย์มากหลายคน ตายไปเกดิเป็นเปรตบ้าง 

เดรัจฉานในบ้านบ้างด้วยห่วงสมบัติ นี่ด้วยอ�านาจความหลง หลงม ี      

หลงเป็น  หลงอยู่

     ถ้าหากเปรยีบหวัใจคนเราเป็นห้อง การเปิดใจให้คลายต้องเจาะ
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ช่องหน้าต่างทางออกเพื่อระบายถ่ายเทอากาศห้องจงึสะอาดและสว่าง

     การให้อโหส ิ กบัอุทศิบุญให้สงัสารวฏัอนัไม่มปีระมาณไม่รู้จบสิ้น 

จติได้ระบายถ่ายออก ยิ่งมากกย็ิ่งสะอาดสว่าง

 ฉะนั้น การเปิดใจรบัฟังพระสจัธรรมพุทธโอวาทเก่าดั้งเดมิที่เลอืน

หายไปแสนนาน จนท�าให้บางคนคดิไปว่า เป็นค�าสอนใหม่ ไม่ยอมเปิดใจ

รบัฟัง ด้วยลงัเลสงสยัว่า ไม่เหมอืนกบัที่ตวัเองเรยีนรู้มา

 พระพุทธองค์ กเ็คยได้รบัการต่อต้านจากครูทั้งหก ในสมยันั้น  

และเดยีรถยี์นอกศาสนา เช่น พราหมณ์ เป็นต้น หรอืแม้แต่พระญาตกิ ็  

ไม่เหน็ด้วยกม็ ี ท่านกว็างอุเบกขามหาสุญญตา มพีระมหากรุณาคุณอนั  

สุดประมาณ โดยอุทศิพระองค์แก่สรรพเวไนยสตัว์ทั้งเทพ มาร พรหม ยม

ยกัษ์ นาค ครุฑ ทั่วทั้งจกัรวาลโลกธาตุ ยงัพระศาสนายุกาลมาจนปัจจุบนั

 บดันี้ พระสจัธรรมค�าสอนของพระองค์ยงัอยู่ ตราบเท่าที่ปฏบิตัิ

ธรรมสมควรแก่ธรรม

     นบัว่า ท่านทั้งหลายมอีธวิาสนาอนัยิ่งที่พ่วงพนัสมัพนัธ์กบัพระองค์

ท่าน เหน็ธรรมกค็อืเหน็พระตถาคตเจ้าซึ่งท่านตรสัรบัรองไว้

     ชีวิตนี้ จึงไม่ควรให้เปล่าปราศจากประโยชน์เลย ชีวิต คือ การ

เรยีนรู้ที่จะปล่อยวางมใิช่หรอื?  เหมอืนการที่ได้ปลดเปลื้องปล่อยวางของหนกั

ออกจากบ่า ปลดพนัธนาการออกจากแอกเทยีมเกวยีนบรรทุกสมัภาระ

     “โลกคอืหมู่สตัว์ ไม่มอีะไรเป็นของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป”

     พงึทิ้งแม้กระทั่งบุญกุศลความดทีี่กย็งัหนกัอยู่

     ความห่วงหาอาลยัในญาตมิติรสหายสายโลหติกเ็ป็นของหนกั

     อนัเมื่อความตายมาถงึญาตมิติรสหายสายโลหติกไ็ม่อาจต้านทานได้

     ชวีติ น่าจะมอีะไรที่มากไปกว่านี้..มากไปกว่าอฐัเิถ้าบนเชงิตะกอน

     เยน็วนันี้ ท่านเทน�้าอุทศิบุญโปรดสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั?
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 ขอความไม่ตดิขดัข้องคา ได้ยนิที่หู ได้เหน็ที่ตา ไม่คาใจ ขอความ

สว่างไสวในพระสจัธรรมนพิพานจงเกดิมแีก่ทุกจติวญิญาณ จงทั่วกนัด้วย

เทอญฯ อโหส ิทุกอย่างอโหส ิโสวๆๆ

 ไร้ร่องรอยคดินกึ ดั่งจนัทร์เพญ็ที่ไร้เมฆฯ

 ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนั ดุจจนัทร์วนัเพญ็ส่องสว่างกลาง

นภากาศเป็นนจิกาลอนนัตจกัรวาลด้วยเทอญฯ อโหส ิ ทุกอย่างอโหสสิสาธุ 

โสวๆๆ

     การจบกิจคลายจิตไม่ติดยึดในคิดในเห็นเป็นอกาล สว่างไสว     

ไร้เจตนาเป็นอกาลโิกอยู่อย่างนั้นของมนัเอง

     ไร้คดินกึไร้กรรมเจตนาอยู่อย่างนั้นของมนัเอง

     ท่ามกลางเวหานภากาศอยู่อย่างนั้น ของมนัเอง

     ไร้ลงัเลหมดสงสยัอยู่อย่างนั้นของมนัเอง  ไม่ต้อง-ไม่ตั้ง อยู่อย่าง

นั้นของมนัเอง

     ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี อย่าเอาหมู่เมฆามาบงัจนัทราด้วย   

คดินกึ

     คดินกึ กส็กัแต่ว่าคดินกึ  ไม่ห้ามคดิ คดิกช็่าง แล้วไปๆๆตามแต่

เรื่องของมนั

     นั่งทิ้ง-นอนทิ้ง รู้ปล่อย-รู้วาง แล้ววางรู้

     จติตื่นกต็ามแต่เรื่อง จะหลบักต็ามแต่เรื่องเหมอืนกนั ไม่แตกต่าง

     มนัของมนัเองๆ อสิระไม่กะเกณฑ์..ของมนัเองๆๆ

     ขอความสว่างในพระสัจธรรมเนื้อหาวิมุตินิโรธนิพพาน จงมีแด่   

ทุกชวีติจติวญิญาณฯ

    วนันี้ ขอยกพระพุทธวจนะ แม่บทพระสจัธรรมนพิพาน

 “เจตนาหงั กมัมงั วทาม ิฯ เราตถาคตกล่าวว่า เจตนาเป็นตวักรรม”

 “กมัมุนา วตต ีโลโกฯ สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฯ”
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     สตัว์โลกเกดิตายๆ ไม่จบไม่สิ้น ด้วยพระคาถาที่ทรงตรสัข้างต้น

     จะได้ขยายความให้พสิดารลกึซึ้งรายละเอยีดให้พอสว่างไสวแจ้งใจ

ในพระสจัธรรมต่อไป

     ค�าว่า “เจตนา” มคีวามหมายลกึและกว้าง ยิ่งกว่ามหาสมุทรทั้งสี่  

ที่ยงัมขีอบเขต แต่เจตนาหามขีอบเขตไม่ ทรงตรสัอย่างนั้น

     ตัวเจตนา ไม่ได้มาตัวเดียว มันมีสมัครพรรคพวกอีก ๑๑ ตัว   

รวมเรยีกว่า พรรควฏัฏะปัจจยาการ ๑๒

     เริ่มก่อหวอดที่ “ตวัหลง กบั ตวัรู้” รวมกบั ตวัเจตนา เจ้า ๓   

สหายนี้  สุมหวักนัตั้งพรรค

  สมาชกิ พ   อยากทราบต่อค่ะ สาธุๆ ค่ะ

     แท้จรงิแล้ว ที่ทรงตรสั “เจตนาเป็นกรรมฯ” กรรมคอืกรรมทั้งด�า

และขาว คอืบาปและบุญ นี้เอาไปเกดิ

     เจตนา โดยตวัของเจตนา มนัท�า๓อย่าง คอื ท�าบาป ๑ ท�าบุญกุศล

ความด ี๑ และท�าฌานตะบะฌานญาณ(สมาธสิมถะ-สมาบตั)ิอกี ๑ มนัท�า

เท่านี้ วบิากกพ็าเจ้าของคนท�าไปเกดิ-ตาย หลงไปเกดิ-ตาย อยู่ในวฏัฏะ 

๓๑ ไม่รู้จะจบเมื่อไร ชาตสิุดท้ายจะอยู่ที่ไหน?

     จงึได้ทรงตรสั “สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” (กรรมที่มเีจตนา  

ได้ท�าเอาไว้)

     ถ้าแปลกลบัเสยีใหม่ว่า สตัว์โลกจะไม่เป็นไปตามกรรมได้ ด้วย   

ไม่เจตนา-ด้วยไม่ท�ากรรมเจตนา

 ไม่ท�ากรรมเจตนา เสยีด้วยพระคาถา ที่ทรงสอนพาหยิะข้างทาง

บณิฑบาตวนันั้น ว่า

 “พาหยิะ เมื่อเธอ เหน็ ได้ยนิฯลฯ เป็นต้น ให้สกัแต่ว่าฯ รบัรู้        

รบัทราบ-ใจคดินกึ กใ็ห้สกัแต่ว่า...
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     ได้กลิ่น รู้รส รู้สกึสมัผสักายหนาวร้อน กใ็ห้สกัแต่ว่าฯ”

 สักแต่ว่า คือ ไร้เจตนา (ไร้ตัวจริงจังตั้งต้องลงมา) ไร้เจตนา          

กไ็ม่เป็นกรรม ไม่กรรม คอืไม่เกดิ

 พาหยิะเข้าใจชดัเหน็แจ้งชดัในพระสจัธรรมนพิพาน ที่ตรงนี้ ตรสัรู้

ฉบัพลนัตรงนั้น เดี๋ยวนั้นทนัที

     เป็นเลศิกว่าภกิษ ุท.ทางตรสัรูเ้รว็ในบรรดามหาสาวกแปดสบิพระองค์

     ท่านไม่ได้สอนว่า ให้เธอไปหาโคนไม้ นั่นเรอืนว่าง หรอืเข้าป่า     

ไปบวชเสยีก่อน ไปรบัศลีนั่งสมาธเิจรญิสตปิัฏฐานภาวนาเสยีก่อน เดี๋ยว

ค่อยมาตรสัรู้  ท่านไม่ได้ว่าฯ

     สักแต่ว่า ที่ทรงสอน นี่ตัดวงจรภพชาติชราฯหลุดพ้นการเกิด   

ด้วยตดัตวัเจตนากรรม  คอืตวักระท�า  ตวัปฏบิตัิ

     ก่อนตรัสรู้ ท่านก็ไม่รู้จักนิพพานไปเรียนตามส�านักต่างๆ ครู

อาจารย์ต่างกก็�าลงัแสวงหานพิพาน หลงผดิคดิว่านพิพานจะต้องท�าเอาจงึ

จะได้

     พระองค์กท็�าเอาๆจนเหนื่อยและกห็น่าย เลยเลกิท�า พอหยุด ก็

หลุดวมิุตทินัท!ี

     ตรสัรู้แล้ว จงึได้เอามาบอกว่า “อย่าท�านะ ท�าเป็นกรรมฯ” มาบอก

พาหยิะ ฯ สรรพสิ่งสกัแต่ว่า ทั้งหมด ตาหู-เหน็ได้ยนิ รู้เหน็อะไรๆฯ หมด

ทั้งโลกธาตุจกัรวาล สกัแต่ว่า มนัสมมุต ิไม่จรงิ อย่าจรงิจงั คอือย่าเจตนา 

เจตนาเป็นกรรม กรรมเอาไปเกดิ - ไม่จบ

     จบเจตนา-จบกรรม-จบเกดิ

     ที่พระองค์หลงไปท�าถงึหกปี ทรงตรสัว่าเป็นวบิากกรรมเก่าของ

ท่าน ที่เคยปรามาสพระพุทธะกสัสปองค์ก่อน

     ท่านไม่ได้บอกนะว่าให้หลงตามท่าน ท่านสอนพาหยิะสั้นๆง่ายๆ
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     ท่านท�าเอาไว้ ท่านกต็้องไปรบัเสวยวบิาก  เป็นไปตามกฎของกรรม 

ไม่ละเว้นผู้ใด

 ฟังเพยีงเท่านี้ กจ็ะมคี�าถามตามมาว่า “ชวีติประจ�าวนัด�ารงชพี

สมัมาอาชวีะหาอยู่หากนิ กต็้องท�า ท�าบุญกุศลความดกีต็้องท�า แล้วก ็    

ไม่เป็นกรรมไปทั้งหมดหรอื นพิพานไม่ต้องท�าอะไรเลยหรอื?”

 ท่านก็ต้องกลับไปดูค�าสอนของท่านที่ว่า “สักแต่ว่า” นั่นแหละ      

ท�าอะไรๆ กใ็ห้สกัแต่ว่าไป ท่านไม่ได้ห้ามท�า ท�าแต่เหมอืนไม่ท�า

  “สกัแต่ว่า” คอืไร้เจตนา-ไร้อตัตาตวัตน คนท�าไม่ม ีมแีต่อนตัตา 

     ที่สอนกนัว่า ท�าบุญ ต้องเจตนา ๓ คอื เจตนาก่อนท�า(ปุพพเจตนา)-

เจตนาขณะกระท�า(มุญจนเจตนา) และอปราปรเจตนาภายหลังกระท�า  

ให้ระลกึถงึบุญเนื่องๆ นี่สอนไม่จบไม่นพิพาน เพราะไม่ปล่อยวาง สอนให้

ท�าเอาบุญไปเกดิเสวยบุญ เป็นวฏัฏะวนเกดิวนตายไม่นพิพาน

     ที่สอนกนัทุกวนันี้ ม ี๒ ระดบั คอืระดบัวฏัฏะ เกดิอกี และววิฏัฏะ 

ไม่เกดิอกี

     แต่ส่วนมาก ท�าบุญจะเอาบุญกนั ที่ให้ท�าสกัแต่ว่าท�า หรอืท�าปลง 

ท�าปล่อย ท�าวาง นี่คงหายากใช่ไหม กเ็ป็นเช่นนั้นแหละ พระอรหนัต์แบบ

ท่านพาหยิะจงึหายาก ขปิปาภญิญา พุทธนัดรหนึ่งๆมไีด้องค์เดยีวเท่านั้น

     ตวัเจตนา ท�า ๓ อย่าง คอืบุญ บาป ฌาน ท�าด้วยความหลงกบั  

ตวัรู้ คอื ทั้งหลงเข้าไปรู้และเจตนาเข้าไปท�า มนัสุมหวัสามสหาย ผลจงึเป็น

วบิาก บุญบ้าง วบิากบาปบ้าง ไปฌานพรหมโลกบ้าง ครบ ๓๑ ภูมิ

     ปัจจุบนัก�าลงันยิมอยู่ คอื ท�าบุญเอาเจตนาเข้าไปท�า เพื่อ(ตณัหา)

เอาบุญ ท�าเอากท็�าด้วยตณัหาไปหานพิพาน ท�าด้วยอตัตา เอาอตัตาไปหา

อนตัตาจตินพิพาน  

 เพราะคนสอนไม่รู้จกันพิพาน สอนว่า “นพิพานงั นครงั นามะฯ 
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นพิพานเป็นนครใหญ่ นี่เริ่มต้นกม็จิฉาทฏิฐแิล้ว แล้วจะนพิพานว่างๆได้

อย่างไร?

     ท�าบุญถ้าหยุดเอาหยุดตัณหา ด้วยท�าก็สักแต่ว่าพระพาหิยะฯ  

อย่างนี้ท�าปลงท�าปล่อยท�าวาง ท�าทิ้งท�า แบบไม่ท�าไม่เอา หยุดเอา กจ็บ      

วมิุตนิโิรธนพิพาน

     จะมบี้างไหมสกักี่คน ที่กล้าหาญชาญชยัปล่อยวางได้บ้างไหม?

 แต่ปล่อยวางนี่ ไม่ต้องใช้ความเพยีรความกล้าหาญแต่อย่างใดเลย 

เพียงแต่ไม่เจตนา-ไม่อัตตา-ไม่ตัณหาฯ ทุกอย่างคือ จบ ไม่ต้องมีเริ่ม-    

ไม่ต้องมจีบ แต่จบทนัททีี่ไม่ต้องเริ่ม

     พระอานนท์ ปฏบิตัทิั้งคนืด้วยตณัหา จะให้จบ ท�าจนเหนื่อย      

จึงคิดว่าจะพัก พอคิดว่าจะหยุด ไม่เอาละ ช่างมันละจะพักผ่อนละนะ  

เพยีงจะล้มตวัลงนอน กบ็รรลุอย่างไม่มที่ามทีางเลย ไม่รู้ว่าท่านจบ ในท่า

นั่ง หรอืท่านอน ฉบัพลนัทนัททีี่หยุด

     องค์พุทธะกต็รสัรู้เพราะตวัหลุดนี่แหละ ท่านหยุดตวัหลงเข้าไปรู้ 

ไม่ตดิรู้ -ตดัตวัหลงรู้-ตดัรู้-จงึตรสัรู้

     ตวัหยุดเอา คอืตวัจบ!

     คนเกอืบทั้งโลกต่างกห็ลง หลงท�าชั่วบ้าง ท�าดบี้างท�าฌานหาความ

สงบ  หนเีข้าป่าเข้าถ�้าบ้าง  เพื่อหนคีวามวุ่นวาย

     คนท�าฌานกต็ดิฌาน คนท�าดกีต็ดิด ีตดินี่คอืตวัทุกข์นพิพานไม่ได้

     ครั้นพอหยุด พอปล่อยกห็ลุดวมิุต-ินพิพาน

     เนื้อหาค้างไว้ตรงที่ว่า มเีจ้าสามสหายคอื ๑ ตวัหลง (โมหะอวชิชา) 

๒ เจตนา (สงัขาร ๓ หรอือภสิงัขาร ๓) ๓ ตวัรู้ (วญิญาณ) 

     สุมหวัร่วมกนัตั้งพรรควฏัฏะปัจจยาการ ๑๒

     มคีนสนทิคู่ชพี ๓ คน คอืคนที่๔ นาม-รูป ๕ อายตนะ ๖ ผสัสะ
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     บางส�านกั กเ็อาตรงนี้ไปสอน คอื สอนให้ดูรูป-นาม เช่น สอนว่า 

“อะไรก�าลงัปรากฏ” บางส�านกั สอนให้ดูนาม-ดูจติ เป็นการสอนเจรญิสต-ิ 

เอาสต ิ ด้วยอตัตาไปหาอนตัตาจติ นพิพาน จงึไม่จบ คาสต ิ คาอตัตา       

คาขนัธ์ นี่กห็ลง 

 พทุธะท่านไม่ได้สอนให้เจรญิขนัธ์ ท่านให้ปลงขนัธ์-ไม่ใช่ปฏบิตัขินัธ์

     แต่ท่านสอนให้หลุดขนัธ์ ด้วยขนัธวมิุต ิหลุดพ้นจากธาตุขนัธ์

     ทรงสอนให้หลุดจากญาณ(วญิญาณตวัรู้) ด้วยวมิุตญิาณทสัสนะ

     ท่านสอนให้หลุด ไม่สอนให้เจรญิ เจรญิไม่หลุด

     นพิพาน ไม่เจรญิ-ไม่เสื่อม นพิพาน คอืหลุดพ้นจากเจรญิจาก

เสื่อม นอกเหนอืโลกเจรญิ-โลกเสื่อม

     เจ้านาม-รูป-อายตนะ-ผสัสะ มนัมทีายาท อกี ๓ คอืคนที่ ๗ เวทนา

(สุขทุกข์อุเบกขา) ๘ ตณัหา ๙ อุปาทาน(ตวัยดึตดิ) และมลีูกอกี ๓ คอื    

ตวัที่ ๑๐-๑๒ คอื ภพ-ชาต-ิชรา-มรณะ เกดิครบวงจรฯ

     ทรงสอนให้วมิุตหิลุดพ้นออกไปได้อกีตรงนี้ ตรงที่ “ไม่อุปาทาน” 

แปลว่า ไม่ตดิยดึ-หรอืไม่ยดึตดิ ในนามรูปอายตนะ ตา หู ฯลฯ

     ไม่ตดิยดึใน เหน็ ได้ยนิ ฯลฯ 

     ดงัที่สอนพาหยิะฯ ให้ “สกัแต่ว่า” ไม่ตดิยดึ ในเหน็ ได้ยนิ ฯลฯ

     ไม่ตดิยดึ คอื หลุดออกมา หลุดออกมาด้วยการคลาย คลายจติ

ออกมา

     คลายจติ-หลุดออก-ไม่ตดิยดึ วมิุตนิพิพาน

     พงึให้คลายจติเสยีด้วย ๑ อโหสิๆ ๆ ขอให้มสี่วนบุญข้าฯจงทั่วๆกนั

ตลอดไป แล้วเทน�้าผายหงายฝ่ามอืแผ่ออกไป

     และข้อ ๒ “พงึ ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้า..ไร้ขอบเขตคดินกึ”

     ทั้งสองข้อข้างต้น อย่าได้ขาดจนตลอดถงึลมหายใจสุดท้ายนพิพาน
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     จงึให้จบกจิ แต่ไม่ใช่ท�ากจิให้จบ-ให้จบกจิ กจิอื่นที่จะพงึกระท�า  

ยิ่งไปกว่านี้ ไม่มอีกี

 เพิ่มความคลายจติด้วย การขอขมากรรมบทใหญ่ก่อนนอนหรอื 

เช้าเยน็ยิ่งคลายเรว็

 ค�าขอขมาบทใหญ่ มที้ายเล่ม ๒๐ แจกเป็นธรรมทานที่ห้างจ�าหน่าย

หนงัสอืทั่วประเทศ พร้อมแผ่นฟัง

     นโิรธ นพิพาน-ดบัเยน็ สุญญตา-ว่าง เป็นผลอนัเกดิจากการคลาย

ตวัของจติไม่ตดิยดึ

     จติคลายออกไม่ยดึไม่ตดิ กห็ลุด วมิุตนิโิรธนพิพาน

     ดุจตะวนัส่องสว่างกลางเวหาหาว

     ดุจจนัทร์วนัเพญ็เด่นนภา งามเด่นบนนภา

     งามเด่น กค็ลายทิ้งเสยีด้วย!

 มสีมาชกิบ่นเข้ามาว่า

     “รู้ทุกอย่าง แต่กย็งัวางไม่ลงปลงไม่ได้

     ปล่อยอย่างที่เขาปล่อยนกปล่อยปลาใช่ไหม?

     กฟ็ังดูเหมอืนจะเข้าใจนะว่าให้ปล่อย แต่มนักย็งัท�าไม่ได้

     ถ้าได้พระอรยิบุคคลกจ็ะไม่ต้องตกนรก ขณะนี้กพ็ยายามนั่งสมาธิ

นั่งแล้วสบายใจ” ใครจะให้ค�าแนะน�าได้บ้าง?

 สมาชกิ B ยดึด ีตดิด ีนี่วนจนมนึหวัเลยเจ้าค่ะ (ลกูเอง ๕๕)

     ท่ามกลางสามโลก ไม่ยดึนรก สวรรค์ โลก ไม่ต้องยดึอะไรเลย

เจ้าค่ะ

     อยู่ในสมาธแิล้วสบายใจ แต่ถ้าอยู่กบัความเป็นจรงิแล้วดบัผสัสะ 

ที่มกีระทบไม่ได้ กย็งัต้องทุกข์ต่อไป วนต่อไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ

     นั่งเอาความสบายใจ หมดสบายใจก ็ คดิต่อทุกข์ต่อ มนัไม่จบ   
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มนัชั่วคราวเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์:  มคี�าถามท่านว่า “เพื่อนมาชวนให้ไปปิดวาจา ไปฝึก 

วางจติเจด็วนัฝึกสต?ิ”

 สมาชกิ B  สมาชกิไม่ไปเจ้าค่ะ แค่วาจายงัถกูปิดกั้น มนัปล่อย

ตรงไหน เกบ็กดมากกว่าเจ้าค่ะ

 ต่อให้ไปจรงิๆกป็ิดวาจาไม่ได้หรอกเจ้าค่ะ ถ้ายงัดบัผสัสะที่มา

กระทบไม่ได้ กย็งัพดูออกมาอยู่ดเีจ้าค่ะสกัแต่ว่า พระพาหยิะ เบาๆอยู่

บ้าน คลายๆไป แค่นี้กจ็บแล้วค่ะ

     ไปเพิ่มตวัรู้ ตวัคดิ ไม่ไปเจ้าค่ะ

     แค่ที่มอียู่ก ็๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตวัรู้ ตวัคดิแล้วเจ้าค่ะ

     ฝึกสตมิาแล้ว แต่มาสตแิตก เพราะ โทสะ โมหะ โลภะ กรรมมนั

ดบัเบิ้ลเลยเจ้าค่ะ  

     ดบัไม่ได้เพราะตวัใหญ่ขึ้นๆ ฉนัรู้ ฉนัเหน็ เป็นอบัดลุไปเลย 

เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     “นี่กฝ็ึกรู้ตวั ดูรูปนามเกดิดบัอยู่นั่งกร็ู้ กนิถ่ายกร็ู้ ฯลฯ?”

 สมาชกิ B  รู้แล้วปล่อยไปเจ้าค่ะรู้แล้วดบัเลยเจ้าค่ะ ไม่ต้องไป  

จบัมอื shake hand กะมนัเจ้าค่ะ bye bye ไปเลยเจ้าค่ะสกัแต่ว่า      

พระพาหยิะ อย่างเดยีว เจ้าค่ะ

     “แล้วก็ก�าลังฝึกรักษาจิตให้ผ่องใสจัดบ้านให้น่าอยู่เปลี่ยนแจกัน

ดอกไม้ทุกวนัเลย

     สร้างบรรยากาศอารมณ์ดีๆ  ฯลฯ?”

 สมาชกิ B   ไม่ต้องดิ้นรน ท�าเป็นปกต ิไม่เลอืกสถานที่ เจ้าค่ะ

     ไม่ต้องอาศยับรรยากาศเจ้าค่ะ ไม่เลอืกเวลา ไม่เลอืกสถานที่ 

เพราะอนจิจงั-อนตัตาเลอืกไม่ได้เจ้าค่ะ
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     ไม่ฝึกจติ บงัคบัจติ แต่ฝึกปล่อยจติเจ้าค่ะ 

     “...กร็ู้นะ รู้ทุกอย่าง อภธิรรมกเ็รยีน และกก็�าลงัจะจบปรญิญา

ศาสนา รู้ทุกอย่าง แตยงัวางไม่ได้ ฯลฯ?”

 สมาชกิ B รู้มากยากนาน ยดึไปหมดทกุอย่าง ตวักโ็ตขึ้นๆๆ    

เป็นยกัษ์เจ้าค่ะ

     ใครว่าอะไรไม่ได้ กระทบอะไรไม่ได้ ฉนัถกู ฉนัด ี แต่ฉนัไม่จบ 

เจ้าค่ะ

 ฉนัรู้ทกุอย่างยกเว้นความจรงิเจ้าค่ะ

     กล่าวมาทั้งหมดตวัลกูเองเจ้าค่ะ๕๕๕๕ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ 

     ผู้มปีระสบการณ์ตรงสกัแต่ว่าเล่าสู่กนัฟังเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: เมื่อเช้าได้พูดสจัธรรมที่ทรงตรสัรู้ คอืปฏจิจ ๑๒ ค�่า

นี้จะกล่าวถงึธรรมตรสัรู้อรยิสจัสี่

     “ทรงตรสัเหตุ และความดบัเหตุ”

     สมุทยัตณัหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ ดบัเหตุสมุทยั ทุกข์ดบั

     ปล่อยวางมรรค ศลีสมาธญิาณปัญญา นโิรธนพิพาน

     ตณัหา เป็นเหตุ ทรงให้ดบัเหตุ

     เมื่อเช้านี้ ได้สรุปไว้สั้นๆว่า ถ้าหยุดเอา คอืตวัจบ!

     ตณัหา คอืตวัเอา มุ่งเอา มุ่งหวงัตั้งเอา ตั้งเอาทั้งทางโลก โลกธรรม

แปดเปื้อน ตั้งเอาใน กามคุณอารมณ์ห้า คอื รูป รส กลิ่น เสยีงเคยีงสมัผสั

     ตณัหาในทางธรรมกย็งัม ี มุ่งหวงัตั้งเอามาในการปฏบิตับิ�าเพญ็ใน

ทานบารมีจนทสบารมีในศีลสมาธิสมถะตะบะฌานญาณทัสสนะและปัญญา

บารมตีั้งเอามาด้วยตณัหา

     มุ่งหวงัตั้งเอามานบัภพชาตไิม่ได้ นอนเนื่องเป็นอนุสยัอยู่ในขนัธ

สนัดาน
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 ตณัหา อยู่ในรูปของทฏิฐ-ิมานะ-อตัตาตวัตน-ตวัหลงโมหะเป็นพื้น-

มีเจตนาเป็นตัวตั้งเอา-มีตัวเวทนาชอบชังเป็นผล-ตัวอุปาทานติดยึดไม่ยอม

คลายเป็นภพที่อยู่เอาชาตไิปเกดิฯ

 เป็นวฏัฏะอยู่อย่างนี้มานบัภพชาตไิม่ถ้วน

     เจตนาตั้งเอามาด้วยตณัหา เป็นกรรมน�าเกดิ จงึให้เริ่มต้นที่ตั้ง

เจตนาเสยีใหม่ ว่าต่อไปจะไม่ตณัหา ไม่ตั้งเอามาด้วยตณัหา ด้วยลดเจตนา

จรงิจงัลง!

 ด้วยการขอประกาศสละ-ขอประกาศถอน (ขุดราก-ถอนโคน) ต่อ

พระรตันตรยับ่อยๆ

 มอียู่ในค�าขอขมากรรมบทใหญ่ท้ายเล่ม ๒๐

     ถ้ายงัไม่ประกาศสละ-ถอน กย็งัมอีนุสยันอนตามอยู่อย่างนั้น 

เพราะรากยงัอยู่จะตัดต้นกิ่ง กแ็ตกใหม่ได้อกี

     อนตัตาจติเดมิปภสัสรผ่องใส(อนตัตา)อยู่แล้วแต่เดมิ แต่อบัแสง

เพราะเมฆหมอกแห่งตณั หาปิดบงั

     จงึให้สลายเมฆหมอกแห่งตญัหา ด้วยการขดุรากถอนโคน ประกาศ

สละ-ถอนดงัที่กล่าว

     สลายเมฆออกได้ อนตัตาจติปภสัสรกจ็ะของมนัเองๆ

     ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี-ไม่ต้องท�ากรรมซ้อนมโน

     ไม่จริงจังตั้งต้อง-ไม่ต้องมุ่งหวังตั้งเอามา-ไม่ต้องซ้อนกายซ้อนจิต-

ไม่ปฏบิตักิาย-จติ

     ไม่ต้องไปคอยปล่อยคอยวาง-ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี กรรม

(ฐาน) อะไรแบบไหนอกี

     ปล่อยให้จติ(อนตัตา) ปภสัสรผ่องอยู่ของมนัอย่างนั้น

 “ปล่อยให้มนัเป็น(อนตัตา) อย่างที่มนัเป็น”
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     ให้เทน�้าอุทศิบุญอโหสกิรรมบ่อยๆจติคลายทุกครั้งที่อุทศิบุญ

     มนักจ็ะจ้าของมนัเองๆๆๆ

     ขอความไม่ตดิไม่ขดัข้องคา ได้ยนิที่หูเหน็ที่ตาไม่คาใจ ขอจงลุล่วง

ในสจัธรรมพระสมัมาจงทั่วกนัทุกท่านเทอญฯ

 สมาชกิ N  ยงัตดิปฏบิตั ิสวดมนต์  ไหว้พระ  และนั่งสมาธอิยู่  

แต่ปล่อยวางที่จติว่าง  พจิารณาอสภุะ  ถอืว่าการปฏบิตัยิงัใช่หรอืไม่คะ

 สมาชกิ B  ขออโหสนิะคะ ไม่แน่ใจว่าท่านพระอาจารย์จะสะดวก

มาตอบค�าถามตอนไหน แต่จะตอบให้แบบเบื้องต้นไปก่อนนะคะ

     ถ้ายงัตดิปฏบิตั ิ กว็างลงก่อนนะคะ ท�าให้เป็นสูญก่อนค่ะ

 สวดมนต์สวดได้ แต่เป็นบทสรรเสรญิพระรตันตรยั ไม่ใช่บทสวด

ที่สวดเพื่อความเข้มขลังนะคะ จริงๆแล้วท่านพระอาจารย์เมตตาสอนให้ 

สกัแต่ว่า กเ็ป็นสมาธภิาวนาแบบลมืตา

     คอืเราจะไม่ไปจ่อจ้องกบัการนั่งสมาธกิไ็ม่ต้อง ไม่ก�าหนดรู้ ไม่

ก�าหนดลมหายใจ แค่เราปล่อยไปคลายๆ เปิดใจกว้างๆ อย่างไร้ที่หมาย

 สมาชกิ N  เข้าใจทศิทางแล้วคะ  และการกรวดน�า้แผ่เมตตา  ให้

ท�าให้บ่อยตามที่พระอาจารย์แนะน�าใช่ไหมคะ 

  สมาชกิ B  การที่เราเข้าสมาธมินัท�าให้จติว่างแค่ชั่วคราว มนัไม่

จบ เรายงัตดิตวัรู้ ยงัดบัผสัสะที่มากระทบจรงิๆไม่ได้ เรายดึตดิอยู่กบั

สมาธ ิ  ที่เป็นรปูแบบ อตัตา อยู่อะค่ะ

     สะดวกตอนไหนกก็รวดตอนนั้นค่ะ ไม่มนี�้าไม่เป็นไรนะคะ แต่ถ้า

สะดวกกใ็ช้น�้าเป็นสื่อถงึวฏัฏะ ให้ได้รบัทั่วๆกนัค่ะ

 สมาชกิ N  บางครั้งเราไม่แน่ใจในกองบญุกองกศุลของเราว่า   

จะส่งไปได้ทั่วถึงสามโลกได้อย่างไร  ประกอบกับพลังแสงสว่างที่มีอยู่

ไม่มากพอ
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 สมาชกิ B   ไม่ต้องสงสยัค่ะ อทุศิให้แล้วปล่อยวางเลยค่ะ

     ท�าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเป็นไปเองค่ะ????คือท�าบ่อยๆที่มีโอกาส 

แล้วจะเข้าใจได้เองค่ะ

     หมั่นกล่าวค�า อโหส ิบ่อยๆ

 สมาชกิ N  ณ  ปัจจบุนันี้รู้สกึถงึความเบาของจติ  ที่มอีะไรมา 

กระทบแล้วจะนิ่งได้  จนคนรอบตวัคดิว่าเราเปลี่ยนไป

 สมาชกิ B   ตอนนี้กไ็ม่ต้องพจิารณาอสภุะแล้วค่ะ แต่ถ้ายงัตดิยงั

เผลอไปพจิารณาอยู่กป็ล่อยไปค่ะ 

 สมาชกิ  N  แต่กย็งัไม่แน่ใจ  คดิว่าเป็นอาการเบื่อหน่าย สภาวะ

ทางโลก

 สมาชกิ B รู้สกึเบากป็ล่อยไปค่ะคนรอบตวัรู้สกึอย่างไรกบัเราก ็

ปล่อยไปอกีค่ะ อย่ายดึความรู้สกึของคนอื่นค่ะ สกัแต่ว่า รู้ๆๆแล้ว ละออก

ค่ะเบื่อหน่ายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ เบื่อกป็ล่อย ไม่เบื่อกป็ล่อย คอื เรารู้ตวั

แต่เราไม่เข้าไปยดึกบัความรู้สกึนั้นๆค่ะ

     จะเป็นอะไรก ็อมืมม..ปล่อยไปเบาๆ ไม่ต้องบงัคบัให้ตวัเองต้องไป

คอยปล่อยๆ 

 สมาชกิ N  แล้วขดัธรรมมะพระพทุธองค์หรอืไม่คะ  เพราะชวีติ  

๕๐ ปีที่ผ่านมา เราถกูสอนให้ปฏบิตั ิ ปฏบิตัมิาตลอด ยงัมองไม่ออกว่า 

การปล่อยวางแล้วว่าง  จะส่งผลอย่างไรกบัชวีติ  และหลงัความตายจติเรา 

จะไปอย่างไร  เมื่อไม่มทีี่ยดึเป็นสรณะ

 สมาชิก B ไม่ขัดค่ะ  พระพุทธองค์สอนให้ปล่อยวางแบบ          

พระพาหยิะ

     อดตีผ่านไปแล้วกแ็ล้วไปค่ะ ไม่ข้องไม่หวนคดิถงึค่ะ

 สมาชิก B คือเรามีสภาวะรู้ตัว แต่เราไม่ยึดเอาอะไรเลยค่ะ   

ไม่ว่าจะความรู้สกึเรา  คนอื่น และทกุๆอย่างค่ะ
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 สมาชกิ N  สรปุว่าเรามสีตอิยูก่บัตวัตน และจติของเราเองใช่ไหมคะ

 สมาชกิ N  ปฏบิตัเิหมอืนไม่ปฏบิตั ิไม่ยดึ  ไม่ตดิ  มองผ่านเลย

คน  เลยทกุสิ่งทกุอย่าง  ให้มสีตอิยู่กบัตวัตนเช่นนั้นใช่ไหมคะ

 สมาชกิ B ชวีติหลงัความตายเป็นอนาคตยงัมาไม่ถงึ ปล่อยไป

ก่อนค่ะ มสีตกิป็ล่อยไปอกีค่ะ

 คอืเรามสีภาวะรู้ตวัแต่เราไม่เข้าไปรู้อาการที่เป็น ปล่อยให้มนัเป็น

ของมนัไปอ่ะค่ะ

 สมาชกิ N  มขี้อถกกบัเพื่อนๆ  ไม่ปฏบิตัเิป็นไปได้อย่างไร  

 สมาชกิ B  จติไม่ต้องยดึตดิกบัอะไรเลยค่ะ จติเป็นอสิระค่ะ

 สมาชกิ N  จติที่ดขีนาดนั้น  เราจะท�าได้จรงิหรอื....สภาวะมนษุย์

ทกุวนันี้  ท�ายากมากๆ  

  สมาชกิ B  ไม่ยดึคอืจบ จะเป็นไปได้หรอืไม่ได้  กป็ล่อยไปค่ะ   

จติที่ใสที่สว่างท�าได้ค่ะ สกัแต่ว่าท�าๆไป ไม่ยดึ อะไรกบัอะไร ปล่อยคลายๆ

ไป จติกจ็ะสว่างได้ด้วยตวัจติเองค่ะ

 สาธุ อโหส ิค่ะพุทโธอโหส ิ ธมัโมอโหสสิงัโฆอโหส ิสรรพสตัตานงั 

อโหส ิ ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกันตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธุ โสวๆๆ 

อโหส ิ

 ยงัไงกร็อให้ท่านพระอาจารย์ท่านเมตตา ขดัเกลา ค�าตอบให้อกีที

นะคะ บชี่วยคลายให้ได้แค่เบื้องต้นค่ะ สาธุ อโหส ิต่อกนัทุกท่านนะคะ

     พระอาจารย์: กาย-จติกอ็นตัตาของมนัเองอยู่แล้ว จติที่เราว่าด ี   

ที่ใส ที่สว่างปภสัสรนั้น มนัอนตัตาจติของมนัอยู่แล้วแต่เดมิ-ไม่ต้องไปท�า

อะไรกบัมนั ถ้าท�ากอ็ตัตา-ไม่อนตัตา อนตัตาจติพงึให้สกัแต่ว่า-ปลง-ปล่อย

วางจติ ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น-ท�าเอาไม่ได้ ปล่อยวางจติ ไม่ใช่ท�า-

ไม่ใช่คอยปล่อย...แต่วบิากจติมนัปล่อยวางของมนัเอง
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 ๒๐๑๕.๐๙.๓๐ วนัพธุ

 สมาชกิ B  “ปลงอสภุะ” ยงัไม่ใช่ของจรงิ ยงัมผีลกัไส เลอืกข้าง 

ยงัเป็นปฏบิตัทิ�า(เอา)อยู่ ยงัหลง ยงัยดึอยู่ “สกัแต่ว่า” ปล่อยแล้วดบั นี่คอื 

ปลงจรงิๆไม่ยดึ ไม่เอา ไม่อะไรกบัอะไร สกัอย่าง สาธ ุอโหสคิ่ะ

     นพิพาน เป็นเรื่องของการหมดกรรม

     นพิพานไม่ใช่เรื่องของการตั้งเอา

     นพิพานไม่ใช่เรื่องของการท�าจติ

     การเป็นคนด-ีไม่ด ีเป็นเรื่องของพฤตกิรรมมายา

     เป็นเรื่องของการพยายามเพื่อเป็นคนดไีม่ใช่นพิพาน

     นพิพานเป็นเรื่องของการหยุดการเป็นบุคคลตวัตน

     หยุดเส้นทางเดนิทุกเส้นทาง  หยุดตวัตนไปเดนิ

     นพิพาน ต้องหยุดตั้งเอา พระองค์มพีุทธประสงค์จบให้ทุกเส้นทาง

เสดจ็ลงมาเพื่อจบให้

     ไม่ต้องพยายามเริ่ม  ไม่เริ่มไม่จบ จบทนัท ี ไม่ต้องพยายามจบ  

แต่จบทนัททีี่ไม่เริ่ม

     จบตวัพยายามที่จะคอยดูคอยรู้ทุกอย่าง ที่จะไปละไปวาง ปล่อย

ให้มนัละมนัวางของมนัเอง  ตวัพยายามเป็นตวัคอยเริ่ม-คอยจบ คอยตดิ-

คอยหลุด เป็นตวัซ้อน

     หยุดตวัพยายาม หยุดตวัคอยจะ คอืจบ ไม่เริ่ม - ไม่จบ  จบทนัที

     นพิพาน  ว่างๆ ของมนัเอง  มอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่กลบั   

ไม่รู้จกัมนั

     กเิลส มนัจะมกีช็่าง ไม่มกีช็่าง ไม่ต้องไปแก้มนัไม่พยายามท�าอะไร

กบัมนั
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 ตัวพยายามนั่นแหละจะกลายเป็นกิเลสเหตุตัณหาสมุทัยตัวใหม่

เสยีเอง!  

     ไม่ถูก-ไม่ผดิ  ไม่ตดิ-ไม่หลุด ปล่อย ว่างๆ ของมนัเอง

     เทน�้าอุทศิบุญทพิย์ โปรดสรรพสตัว์สงัสารวฏัตลอดไป

 ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกีแล้ว

     ไม่ตั้งเอาทั้งทางโลกและทางธรรม  ไม่ต้องคอยตดิ - ไม่ต้องคอย

หลุดอะไร

     เทน�้าคลายการผูกมดั คนืสู่อสิระ ทั้งกลางวนักลางคนื ก่อนนอน

และตื่นนอน

     ผายมอื-ผายอก อโหสโิสว คลายเนื้อคลายตวัโปร่งโล่งออกไป

กว้างๆไกลไม่มขีอบเขต

     ไม่ต้องคอยติด-คอยหลุด-คอยจะ-คอยละ-คอยรู้-คอยเห็นอะไร  

ไม่คอยเริ่มอะไร

     จบตวัคอยเริ่ม -จบตวัคอยนกึ -จบตวัคอยคดิ-คอืจบ

 จบด้วย ตื่นๆ จ้าๆฯ!

     ค�าอโหส ิใช้พูดกบัคนในบ้าน พ่อ-แม่-ลูก คนรกั เจ้านายคนรบัใช้ 

และหมู่เพื่อนบ้านสงัคมกร็่มเยน็ ใช้ในวงงานบรหิารบ้านเมอืง กจ็ะเกดิ

ความร่มเยน็ทั้งบ้านและเมอืง

     อภยัทาน จติคลายสลายอตัตา อนตัตาทนัททีี่อโหสิ

     โปรดบรจิาาค “อารมณ์” ให้แก่กนัและกนั ให้เหมอืนเช่นที่เราเคย

บรจิาคทรพัย์สิ่งของ

     จติกจ็ะสบายคลายเร่าร้อน ให้อภยัให้เหมอืนกบัที่เคย ให้ทาน

ทรพัย์สิ่งของ

     จติผ่องปภสัสร์ง่ายๆ เมื่อคลายเอยฯ
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    สนทนาธรรมทั้งหมดนี้ อยู่ระหว่างรวมเล่มพมิพ์แจกธรรมทาน 

ประสงค์ร่วมธรรมทาน ติดต่อคุณน้องฯ ๐๙๒ ๒๕๓ ๗๔๗๕ หรือ         

รายละเอยีดในหนงัสอืเล่ม ๒๐ ปกใน

     อยู่อย่างร่มเยน็ คอื อยู่อย่างไม่มุ่งหวงัตั้งเอา ไม่ตั้งเอาคอืไม่ยดื 

ไม่ยืดเพราะมันเป็นอนิจจัง ของชั่วคราวยึดไม่ได้ ชีวิตก็ชั่วคราว ชวีติ

อนจิจงัชั่วคราว ชวีติกย็ดึไม่ได้ - ยดึไม่อยู่

     “ชวีติดุจหิ้วกระเป๋าเดนิเข้าพกัโรงแรม ชั่วคราว เดี๋ยวกจ็ะจากไป

แล้ว!”

      ตดิยดึกบัสิ่งใดบุคคลใด กเ็ทน�้าอุทศิบุญทพิย์ชดใช้สิ่งนั้น คนนั้น   

ให้มากๆ  อโหสใิห้มากๆ  เดี๋ยวกจ็ดืไปจางไป  คลายไปเอง ไม่ต้องท�าอะไร

แบบไหนอกี วบิากมนัจรมา เดี๋ยวมนักจ็รไป มนักข็องมนัเอง

     วบิากทางอารมณ์รู้สกึนกึคดิ กบ็รจิาค-จาคะสละ-ละคลายออกไป

     ให้มนัคลายออกไปของมนัเอง ปล่อยให้ของมนัเอง

     ศรทัธาแบบยดึตดิ ไม่คลายไม่บรรลุ ไม่ลุล่วง

     ต้องใช้สทัธาวมิุตปิัญญาวมิุตไิร้ร่องรอย ไร้ขอบเขต อตัตาตวัตน 

ว่างๆสุญญตา-อนตัตา

     หยุดตั้งเอา คอืจบ ไม่ยดึ-ไม่ตดิ กห็ลุดธรรมโดยธรรม-อนตัตา

โดยอนตัตา

     สุญญตา-มหาสุญญตาอยู่แล้ว ไร้ร่องรอยคดินกึ จ้า..

     ปฏบิตัเิอาอตัตาไปหาอนตัตา เอาตณัหาไปหานโิรธ ปฏบิตัติดิขดั

ข้องคาธรรม

 คาสต-ิคาปัญญา-ตดิคาญาณรู้ญาณเหน็ เป็นกรรมซ้อนมโน เป็น

มโนกรรมเอาไปเกดิ

     มโน แปลว่า ว่าง อย่ากรรมไปใส่มโน อย่าปฏบิตักิรรมไปใส่มโน 
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อย่าตณัหาไปใส่มโน

     ปล่อยจติให้อสิระ ว่าง ปภสัสรผ่องใสอยู่อย่างนั้น

 “ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น”

     ไม่ต้องไปท�าอะไรแบบไหนอกี ท�าเป็นกรรม แม้กุศลกรรม กย็งั

ต้องเกดิ เกดิเป็นทุกข์

     ตณัหามนัหลอกให้ไปหานพิพาน ตณัหาจงึเป็นเหตุเป็นสมุทยั

     ตณัหามนัหลอกให้ไปปฏบิตัธิรรมหานพิพาน  จะนโิรธได้อย่างไร?

     ศีลสมาธิปัญญามรรคองค์แปดต้องเป็นไปเพื่อปล่อยวางวิมุติหลุด

อสิระออกมาจากตณัหาตวัทุกข์ ต้องเป็น ศลีวมิุต-ิสมาธวิมิุต-ิปัญญาวมิุติ

มรรควมิุติ

     เรื่องของตณัหาพาวน มนัแยบยลแยบคาย หลอกแบบเนยีนๆ คอื 

ให้คิดกะเกณฑ์ก�าหนดนัดหมาย หมายมั่น มีที่มั่นที่หมาย เป้าหมาย

โครงการแผนงานล่วงหน้า 

 แต่พระอรยิเจ้าท่านไม่มี

     เหล่านี้ทางโลกว่าหรูดูดีรอบคอบ แต่ล้วนเป็นตัวห่วง เป็นบ่วง

คล้องหย่อนๆ แต่หลุดยาก

     ทุกข์เพราะห่วงกงัวล จติถูกผูกมดัรดัรงึ จติคลายยาก เพราะ    

ตดิบ่วง

     ถ้าเข้าใจอนจิจงั ว่าไม่แน่ ผนัแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา กจ็ะ  

ไม่ไปยดึกบัมนั

     ไม่ยดึ คอืไม่จรงิจงัตั้งต้อง ไม่คาดหวงั ไม่ดนัเข้าใส่ชวีติ กจ็ะ    

ไม่ต้องไปทุกข์กบัมนั

 ชวีติ ไม่ใช่จรงิ อย่าจรงิจงั  ชวีติสมมุต ิใช้ชวีติรู้ปล่อยรู้วาง กห็ลุด

กว็มิุติ
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 คลายจติ ไม่ตดิไม่ยดึกบัสรรพสิ่งบุคคลตนใดๆ  คลายออกกห็ลุด 

ไม่ตดิกห็ลุด วมิุตนิพิพาน 

 ตวัปฏบิตั ิไม่หลุด ปฏบิตั ิคอืตวัตดิขดัข้อง ตวัคา ไม่หลุด ไม่วมิุติ

ไม่นพิพาน

     ปฏบิตั ิเอาอตัตาเข้าไปท�ากรรม มเีจตนาตณัหา ไปหานพิพาน

     การกะวางแผนงานโครงการ กท็�าไปแต่อย่าจรงิอย่าจงั อย่าหวงั

อย่าคาดอย่าคั้น อย่ามั่นหมาย

     ได้กเ็อา-ไม่ได้กเ็อาด้วย พอใจตามม-ียนิดตีามได้ กใ็กล้นพิพาน

 สมาชกิ ภ พทุธงั สะระณงั คจัฉาม ิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉาม ิ  

สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ

 สมาชกิ B  บญุ เป็น อนตัตา ตวัเรา เป็น อนจิจงั ยดึเอา ถอืเอา 

อะไรไม่ได้สกัอย่าง ถ้ายดึ ถ้าถอื คอื เป็นทกุข์ สาธ ุอโหสต่ิอกนัทกุท่านเทดิ

     เพื่อนสมาชกิท่านนงึ ก�าลงัวางตรงมโนกรรม และบอกว่า ที่ให้    

วางจติไม่ตดิยดึ นั้นเป็นภาษาพูด-คดิเอา แต่ที่จรงิจะต้องฝึกจติให้วาง     

จะได้ว่าง จงึถามว่า “จะฝึกจติอย่างไร” ให้วาง จงึจะว่างได้ จะฝึกอย่างไร  

เอาอะไรไปฝึก ฝึกอย่างไร ผลการฝึกจะว่างอย่างไร จรงิหรอืไม่?

     ช่วยกนัแชร์ธรรมทาน ขอเชญิทุกท่านแสดงธรรม ขอเชญิฯ

 สมาชกิ B ฝึกแบบไม่ฝึก ว่างกป็ล่อย ไม่ว่างกป็ล่อย ผลจะเป็น

ยงัไงกป็ล่อย “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะ ไปเรื่อยๆ เจ้าค่ะ ไม่ต้องท�าอะไร

แบบไหนอีก จิตเป็นอิสระ แค่ปล่อยๆไป เบาๆ จิตจะคลายออกเอง       

ฝึกแบบไม่ยดึ ฝึกแบบสกัแต่ว่าฝึกๆไป เจ้าค่ะ 

     ฝึกโดยต้องรกัษาจติด้วยใช่ไหม หรอืว่าต้องฝึกดูจติ-ดูรูปนาม    

ดูว่าอะไรก�าลงัปรากฏ อะไรเกดิ-อะไรดบั ด้วยอย่างนี้ใช่ไหม?

 สมาชกิ B จรงิ หรอืไม่จรงิ ก็ปล่อยไปอกี ไม่เลอืกข้างท่ามกลาง 
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เพราะมนัยดึไม่ได้ เจ้าค่ะ

     ต้องรบัศลีปิดวาจา งดพูดด้วยใช่ไหม หรอืต้องหลบัตาเจรญิสติ

มากๆก่อน ไปหาโคนไม้-เรือนว่างก่อนใช่ไหม หรือไปเข้าเก็บตัวในห้อง    

มคีนส่งปิ่นโตข้าวน�้าใช่ไหม?

     หรอืต้องม้างกายแหกตบัไตไส้พุงออกมากองดูก่อนใช่ไหม?

 สมาชกิ B “ฝึกโดยต้องรักษาจิตหรือว่าต้องฝึกดูจิต-ดูรูปนาม 

ดวู่าอะไรก�าลงัปรากกฏ อะไรเกดิ-อะไรดบั” ฝึกแบบนี้ ยงัไม่ใช่เจ้าค่ะ   

ฝึกแบบนี้ คอื เพิ่มตวัรู้ ตวัหลง ยิ่งฝึกยิ่งหนกั เพราะเข้าไปยดึแบบ  

หลงๆเข้าไปยดึ  ไม่ทนัตวัหลง  เจ้าค่ะ

     หรอืว่าต้องฝึกปัญญามากเอาเป็นอาวุธให้คม เพื่อไปประหารกเิลส

ให้ตายก่อนจงึจะตรสัรู้ใช่ไหม?

 สมาชกิ B “ต้องรบัศลีปิดวาจางดพดูด้วยใช่ไหม หรอืต้อง

หลบัตาเจรญิสตมิากๆก่อน ไปหาโคนไม้-เรอืนว่างก่อนใช่ไหม หรอืไปเข้า

เกบ็ตวัในห้อง มคีนส่งปิ่นโตข้าวน�า้ใช่ไหม” แบบนี้กไ็ม่ใช่เจ้าค่ะ แบบนี้

เกบ็กด เหมอืนหนิทบัหญ้า ยงัยดึอยู่ ยงัไม่ปล่อย ยงัไม่คลาย หลงอยู่

เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B “หรือต้องม้างกายแหกตับไตไส้พุงออกมากองดู

ก่อนใช่ไหม” ไม่ต้องไปด ู ไปรู้มนัเจ้าค่ะ มนัเป็นอนจิจงัของมนั ยิ่งดยูิ่ง

ผลกัไส เลอืกข้าง ยิ่งท�าให้ยดึที่ชอบ ที่ถกูใจ ที่สวย ที่งาม หลงอกีเจ้าค่ะ 

แค่ปล่อยๆไปเจ้าค่ะ

     บารมสีบิทศั กย็งัท�าไม่ครบ สงัฆทานเก้าวดักย็งัไม่ได้ถวาย จะไป

นพิพานได้อย่างไร

 สมาชกิ B “หรอืว่าต้องฝึกปัญญามากเอาเป็นอาวธุให้คม เพื่อ

ไปประหารกเิลสให้ตายก่อนจงึจะตรสัรู้ใช่ไหม” ไม่ต้องท�าอะไรแบบนั้น 

ไม่ต้องฆ่า  มันไม่มีตัวตน  ถ้าท�าแบบนั้น  คือมีคนท�า  มีผู้ถูกกระท�า    
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ยงัเป็นอตัตาอยู่  ตวัตนใหญ่โตมาก  หลงไปเลี้ยงกเิลสให้โตขึ้น  เจ้าค่ะ

  “บารมสีบิทศั กย็งัท�าไม่ครบ สงัฆทานเก้าวดักย็งัไม่ได้ถวาย      

จะไปนพิพานได้อย่างไร” นพิพาน คอื การคลายตวัของจติ ยิ่งสร้างยิ่งท�า   

กย็ิ่งยดึ ยิ่งหนกั ยิ่งหลง ห่างไกล นพิพานไปไกลแสนไกลเลยเจ้าค่ะ

     นพิพานคอืไม่ม ีแล้วจะไปเอาอะไรกบัสิ่งที่ไม่ม ี

     ไม่มคีอืไม่ม ีไม่มกีจ็บ เจ้าค่ะ

     ท่ามกลางจกัรวาล นี่คอืของจรงิ ไม่ใช่ของเล่น แต่ไม่ซเีรยีส อยู่

ท่ามกลางจกัรวาล จะยดึ จะคว้า เอาอะไรไม่ได้เลย แม้แต่ตวัเรายงัยดึ   

ไม่ได้ มนัพร้อมจะแตกสลาย จะวิ่งตามเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ มาเป็นที่ยดึที่พึ่ง      

ไม่ได้เลย  ยิ่งวิ่งตามยิ่งเป็นทกุข์  แค่ “หยดุ” กพ็้นทกุข์แล้ว เจ้าค่ะ

     สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     นพิพานไม่มอีะไร แล้วจะสร้างจะท�าอะไรไปเพื่ออะไร สร้างไป

ท�าไม ท�าไปท�าไม สร้างไปกห็นกั ท�าไปกห็นกั ยิ่งมยีิ่งยดึ ในเมื่อจติไม่เคย

คลายออกจากสิ่งที่ม ี ที่เป็น แต่กลบัสร้างกลบัท�าเพิ่มขึ้นๆ ให้มนัมกีบั     

มแีล้ว มนัจะไม่มไีด้อย่างไร 

     ปล่อยออกจนหมด จนไม่ม ีคอื จบ คอื นพิพานสาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ถ้าไม่ฝึกจติแล้วจะวางได้อย่างไร เขากฝ็ึกกนัทั้งนั้น 

ไม่ฝึกจติจะนพิพานได้อย่างไรหรอื?

 สมาชกิ B  มนัวางของมนัเองเจ้าค่ะ เขาคอืเขา ไม่ยดึเขากบัเขา 

เจ้าค่ะ

     ไม่ยดึในการฝึก สกัแต่ว่า ฝึกๆไป แล้วปล่อยวาง นี่คอืจบแล้ว

เจ้าค่ะ

     มนัวาง ว่างๆของมนัเอง ฝึก(เอา)มาใส่ให้หนกัท�าไม ต้องคลาย

ออก ปล่อยออก มนัถงึจะเบาเอง มนัถงึจะหมดไปเอง นี่คอืของจรงิ ไม่
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หลอกให้หลง เจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่า เอาออก ไม่เอาเข้า เจ้าค่ะ จรงิๆไม่ต้องฝึกอะไรเลย

เจ้าค่ะ 

     ยิ่งฝึก ยิ่งจะเอา ยิ่งยดึ ปล่อยไปธรรมดาๆ นี่แหละเจ้าค่ะ 

     ปล่อยมนัทิ้งซื่อๆของมนั ไม่ต้องฝึกเอาอะไรอกีแล้วเจ้าค่ะ

     ถ้าเช่นนั้น ต�าราเขยีนให้เจรญิมรรคองค์แปด และให้เจรญิภาวนา 

มยะปัญญา ไว้ให้ปฏบิตัมิใิช่หรอื?

 สมาชกิ B ใช่หรอืไม่ใช่ กไ็ม่ยดึเจ้าค่ะ เพราะ “ธรรมเป็น

อนตัตา” ต�าราไหน ใครเขยีน ยดึเอา ถอืเอาไม่ได้เจ้าค่ะ “สกัแต่ว่า”   

พระพาหิยะ แค่นี้ก็จบแล้วเจ้าค่ะ อะไรที่เจริญ คือ ตัวตน ยิ่งเจริญ        

ยิ่งตวัโต(กเิลส ตณัหา อปุทาน) ต�าราที่เขยีนขดัต่อพระสจัธรรม เจ้าค่ะ    

พระสจัธรรมคอืปล่อยไป “สกัแต่ว่า” ไม่ยดึ เจ้าค่ะ

     ธรรมเป็นอนัตตา  เจริญเป็นอัตตา ขัดแย้ง ไม่สอดคล้องต่อ   

พระสจัธรรมเจ้าค่ะ

     นพิพานไม่มตีวัตน นพิพานคอืการคลายตวัของจติ จิตเป็นอสิระ 

ไม่ยดึสรรพสิ่ง หรอื สรรพชวีติใดๆ “จติผ่องใส ประภสัสร” เพราะความ

คลายออก ไม่ยดึ เจ้าค่ะ

     ทรงตรสั “นพิพานงั ปรมงั สุญญงัฯนพิพาน ว่าง อย่างยิ่ง”

     “ปภสัสรงั จติตงั อาคนัตุเกเสห ิอุปกเิลเสหฯิ อนตัตาจติเดมิผ่องใส  

แต่เศร้าหมองเพราะอุปกเิลสที่จรมา”

 สมาชกิ B พทุโธอโหส ิ ธมัโมอโหสสิงัโฆอโหส ิ สรรพสตัตานงั 

อโหส ิขอให้มสี่วนแห่งบญุข้าฯจงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธ ุโสวๆๆ 

อโหส ิ

 สพัเพ ธมัมา อนตัตา สพัเพ สงัขารา อนจิจาฯ
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     ขนัธ์สตปิัญญาญาณ เป็นสงัขารไม่เที่ยง ยดึเอาไม่ได้ ให้ปล่อยวาง

ให้วมิุตใิห้หลุดพ้น

     กมัมฏัฐานทั้งหลายสมถวปิัสสนา สตปิัฏฐาน อรยิมรรคโค กย็ดึ

เอาไม่ได้ ให้ปล่อยวาง ให้วมิุตหิลุดพ้นออกมาจากธาตุขนัธ์ จงึขนัธวมิตุ ิ

หลุดพ้นออกมาจากญาณทสัสนาจรรู้  จงึวมิตุญิาณทสัสนะ

     ปภสัสรงั จติตงัฯ จติปภสัสรผ่องใสอยู่แล้วแต่เดมิ ไม่ต้องไปฝึก

วางมนั มนัวางของมนัเอง ให้หยุดตวัที่จะเข้าไปฝึกวาง-ไปคอยวางก็ไม่ต้อง 

ไม่ต้อง..แต่ของมนัเอง  ว่างๆ นพิพานของมนัเอง

     ถ้าเข้าไปฝึกวาง ..กไ็ม่ว่างจากฝึกเสยีแล้ว!

    ชวีติ คอื การเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง ปล่อยวางคอืไม่ยดึไม่ตดิคลาย

จติออก จติหลุดวมิุตนิโิรธนพิพาน

     ปล่อยวาง อย่าเพยีงแต่ภาษาพูดและคดิเอา แต่ปล่อยวางกเ็ข้าไป

ฝึกปฏบิตัเิอาท�าเอาไม่ได้ เพราะท�าเป็นอตัตาเจตนากรรม

 แต่ปล่อยวาง คอืการหยุดตวัเข้าไปคอยวางมนั ปล่อยให้จติมนัวาง

ของมนัเอง!

     ยตุติวัไปคอยวาง นั่นแหละคอืวาง นพิพาน ว่าง มนัวางของมนัเอง

     สรปุสั้นๆ หยุดเอา นโิรธนพิพาน หยุดปฏบิตั ินโิรธนพิพาน

     คนที่ตดิปฏบิตั ิ ชอบสวดมนต์-นั่งสมาธ-ิพจิารณาอสุภกรรมฐาน 

ปฏบิตัผิดิพุทธโอวาทค�าสอน ปฏเิสธมรรคผลนพิพานมาก่อน เคยปฏฆิะ

ปรามาสพระรตันตรยั พระอรยิเจ้าอรยิสงฆ์

 ชอบสวดมนต์เพราะเคยพร�่าบ่นก่นด่าพระรตันตรยัมาก่อน ชาตนิี้

ต้องมาสรรเสรญิใช้หนี้กรรมเก่า

     ให้ขอขมากรรมบทใหญ่ มลีะเอยีดครอบคลุมทุกกรณกีรรม

  บอกมรรคผลนพิพานให้ แต่ฟังไม่เข้าใจเพราะใจไม่คลาย ไม่เปิด
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รบัพระสจัธรรมนพิพาน กลบัไปชอบปฏบิตัติรงข้ามนพิพาน นี่ชดัเจนว่า 

เคยเกดิเป็นนกับวชนอกศาสนา ต่อล้อต่อเถยีงกบัพระอรยิสาวก ว่าการ

ปฏบิตัไิม่เหมอืนกบัที่ตนเรยีนรู้มาและปฏเิสธพระสจัธรรมนพิพาน ให้ขอ

ขมากรรมบ่อยๆ ขมาด้วยใจส�านกึด้วยใจ บ่อยหลายๆครั้งจนกว่าจะคลาย

     และการเทน�้าอุทศิควรกว้างๆจ้าๆจงึจะมพีลงัอานสิงส์ ตั้งนโม-

อญัเชญิไตรสรณคมณ์ เชญิทุกภพภูมริ่วมขมาด้วยกนัมผีลมาก

     วบิาก คอื หนี้กรรมที่จะต้องได้รบัการชดใช้ ถ้าไม่เอาบุญทพิย์

ชดใช้ วบิากกจ็ะปิดบงัมดืไปอกีหลายชาต ิ ผดิต่อองค์คุณพระรตันตรยั   

พ่อแม่ครูอาจารย์และองค์คุณแผ่นดนิภาคส่วนพระโพธสิตัว์ ๖ องค์คุณนี้ 

ปิดกั้นห้ามมรรคผลนพิพาน

     การปฏบิตั ิสตสิมาธสิมถะตบะฌานญาณฯล้วนมวีบิากต้องไปเสวย 

ทั้งสิ้น 

 นพิพานจบสิ้นวบิาก ไม่มทีั้งบุญกุศลความด ี คนหลงไปปฏบิตัิ

ก�าลงัรบัวบิากส่งผล(เอาคนื)

     จงึให้เทน�้าอุทศิชดใช้หนี้แทนไปเสยี มหีนี้ไม่ใช้หนี้ไม่ได้ หนี้กรรม

จะต้องได้รบัการชดใช้ (“ให้สาสมซะบ้าง!”) แต่ละคนๆ ต่างกส็ร้างวบิากมา

แตกต่างกนัไป คนเกดิมาจงึต่างกนัด้วยมกีรรมจ�าแนก จงึทรงเปรยีบ

เหมอืนบวัสี่เหล่า

     เคยบอกไปแล้วว่า แม้จะเป็นบวัใต้โคลนตม ที่เป็น “ปทปรมะ” 

แปลว่า มบีทค�าสอนมาก กต็าม ถ้าหากได้รบัอโหสกิรรมคอื  ขอขมามากๆ

บทมากๆ กรรมกค็ลายมากคลายเรว็ โอกาสเบ่งบานรบัแสงพระสจัธรรม    

กม็าถงึง่าย  อโหสทิุกครั้ง  กรรมหลุดวมิุตกิรรมทุกครั้ง

     “เราตถาคตกล่าวว่า เจตนาเป็นตวักรรม ”พระพุทวจนะ แต่

กฎหมายไทยว่า “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” เอาคนร้ายมาลงโทษดูที่เจตนา”
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     พระองค์ทรงตรสัเตอืน ให้จบกรรมต้องจบเจตนา  เจตนาปฏบิตัิ

ธรรม เป็นกรรมเอาไปเกดิ ไม่จบกรรม-ไม่จบเกดิ

 เจตนา มาพร้อมตวัโมหะอวชิชาตวัหลง และมตีวัตณัหามุ่งตั้ง   

เอามา กบัมตีวัอุปาทานยดึตดิ-ตดิยดึมาพร้อมด้วย ภพชาตเิกดิครบวงจร 

อุบาทว์วฏัฏะวนเกดิวนตายไม่จบสิ้น

     ท่านเหน็โทษของการปฏบิตัธิรรมหรอืยงั? ว่าต้องไปเกดิอกี หรอื

คดิว่าเกดิเทวโลก-พรหมโลกเป็นสุข แต่พระองค์ว่า เกดิเป็นทุกข์!

     เท่ากบัว่าท่านผดิต่อพุทธโอวาท ต่อพระสจัธรรมต่อพระอรยิสงฆ์ 

จงึให้ขอขมากรรมตรงนี้  เป็นมจิฉาทฏิฐไิปเกดิเป็นสตัว์นรกขอบจกัรวาล

     ด้วยอายุกาลพระศาสนาผ่านมายาวนานกว่าสองพันห้าร้อยปีความ

เข้าใจผดิพลาดคลาดเคลื่อนจากค�าสอนเดมิ ปฏบิตัมิุ่งหวงัตั้งเอามาด้วย

ตณัหาจงึเกดิขึ้นด้วยเหตุนี้

     ครั้นมคีนมาบอกว่าไม่ใช่กย็่อมจะไม่เชื่อ เพราะปู่ย่าตายายท�าสบืๆ

กนัมาจนเข้าสายเลอืดไปแล้ว

     บอกเล่าผดิๆสบืต่อมาหลายชั่วอายุคน เกดิตายหลายรุ่น วบิาก

กรรมกส็่งผลพาวนวฏัฏะอย่างที่เหน็

     จงึให้ขอขมากรรมมากบ่อยๆ

     พระพุทธสาวก กม็หีน้าที่น�าเอาธรรมโอสถของพระองค์มาให้ ไม่มี

หน้าที่งดัปากโยมให้กลนืมนัน่าสลดสงัเวชเกนิไป หน้าที่อ้าปากเป็นของคุณ

โยมแล้ว

 เอ้าอโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส ิ ทุกชวีติจติวญิญาณมสี่วนแห่ง

บุญข้าทั่วๆกนัตลอดไปสาธุโสวๆๆ

     ฟังธรรมพระเทศน์ ใช้ปัญญา ธรรมะม ี๒ ระดบั คอื ระดบัสอน 

ให้เป็นคนดกีตญัญู อยู่ในทานศลีภาวนา เป็นระดบัเกดิอกี เป็นโลกยีธรรม  
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 แต่ถ้าสอนระดบัพ้นไปจากการเกดิ นอกบาป-เหนอืบุญ เรยีกว่า 

โลกุตตระธรรม ธรรมที่พ้นไปจากโลก

     จติไม่ต้องไปแบกมนั ไม่แบก-ไม่หลุด มนัจ้าของมนัเอง ของ     

มนัเอง(ไม่ใช่ของกู)

     อ่านแว๊บๆ มโีพสต์เข้ามา อะไรยงัมเีสบยีงบุญ-เสบยีงบาป นพิพาน

อิ่มแล้วทั้งบุญและบาป  ไม่หาบไม่หามแล้ว

     แล้วใครยงัอยากเป็นช่างทองเป่าสนมิทองอยู่อกีหรอื จะจบเมื่อไร 

เป่ามากี่ชาตแิล้ว จะเป่าอกีกี่ชาต?ิ

     เนื้อหาพระสัจธรรมคือนิพพาน ไม่มีทั้งผู้ท�า และสิ่งถูกกระท�า     

ถ้ายงัท�ายงัปฏบิตัอิยู่กไ็ม่จบ!

     ไม่เริ่มซ-ีไม่มจีบ แต่จบทนัทไีม่ต้องเริ่ม ธรรมกอ็นตัตา จติก็

อนตัตา มนัไม่มทีั้งทองและคนเป่าทอง สนมิจะเกาะกบัอะไร?

     ขอให้ไปดูพระสูตรค�าสอน ๒ สูตร ที่ทรงฝากไว้ให้ตดัสนิว่าเป็น 

ค�าสอนของพระองค์หรอืไม่ คอื โคตมสีูตร กบั อุปาลสีูตรหรอือุบาลสีูตร  

ถ้าไม่เป็นไปเพื่อความมกัน้อยสนัโดษ ไม่เบื่อหน่าย คลายก�าหนดั นั่นไม่ใช่

ค�าสอนของตถาคต  ทรงสอนให้ไม่เกดิอกี

     จงึควรที่จะเหน็ถงึอนัตรายจากการเกดิที่เป็นทุกข์ ถ้าพลาดพลั้ง

เผลอ  ดบัจติด้วยความหลงแต่เคยท�าบุญไว้ด้วย  บางทอีาจไปเกดิเป็น

หมาแมวสวยๆนอนในห้องแอร์

 สมาชกิ M การปฏบิตั ิสตสิมาธสิมถะตบะฌานญาณฯล้วนมวีบิาก

ต้องไปเสวยทั้งสิ้น นพิพานจบสิ้นวบิาก ไม่มทีั้งบญุกศุลความดคี�าว่า 

“ญาณ” ในที่นี้หมายถงึปัญญา ใช่หรอืไม่ครบั

     ญาณ มาจากค�าว่า วญิญาณ  คอื ตวัรู้ กม็รีู้หลายระดบั แล้วแต่

เลอืกใช้ ตั้งแต่โลกยีญาณ จนถงึโลกุตระญาณ
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 สมาชกิ M   สต ิ สมาธ ิ ญาณ(ปัญญา) เหล่านี้ล้วนเป็นสมัมา

มรรค ซึ่งควรท�าให้เกดิขึ้นพร้อมกนัเป็นมคัคสมงัค ี (มรรคสามคัค)ี เพื่อ

ประหาณกเิลสในขนัธสนัดานเพื่อเข้าสู่กระแสแห่งอรยิมรรค

     ไปดูค�าว่า วมิุตญิาณทสัสนะ แปลว่าอะไร?

    วันนี้เป็นวันสุดท้ายเกษียณอายุราชการ หลายคนกล่าวว่า ได้

เตรยีมการงานหรอืกจิกรรมแก้โรคซมึเศร้าเอาไว้แล้ว แตกต่างกนัไป  

     จึงใคร่เชิญชวนข้าราชการเกษียณฯดังกล่าวมาฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคซมึเศร้ากบักลุ่มสนทนาธรรมกนัเถดิ

     ชวีติหลงัเกษยีณ ควรจะได้พกัผ่อนคลายความกงัวล หยุดความ

มุ่งหวงัตั้งเอา ลดตวัจรงิจงักบัชวีติลงเถดิ เพราะชวีติกเ็ป็นเพยีงสมมุติ

     ชวีติ คอืการเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง  ถ้ายงัไม่วางมนั ไม่ช้ามนักจ็ะ

ต้องวางเรา

     อนจิจงั ความผนัแปร ไม่เคยยกเว้นใคร แม้องค์พุทธะพระบรม

ศาสดาโลกกต็าม

     ถ้าหากท่านเข้าใจแจ้งชดัในอนจิจงั-อนตัตา กจ็ะไม่ทุกข์กบัชวีติ 

เพราะชวีติมนักเ็ป็นอนัเดยีวกนัมาก่อน

     แต่อุปกเิลสที่จรมาเป็น ”อาคนัตุเกเสหฯิอาคนัตุกะ” อารมณ์วบิาก

มาเยี่ยม อนตัตาจติปภสัสรแต่เดมิที่เคยผ่องกลบัเศร้าหมองไป

 วบิากกม็าเยี่ยมทางโลกทวารหก ตา หู ฯนี่แหละ

     ท�าให้จติที่ใสบรสิุทธิ์ต้องแปดเปื้อน เปื้อนด้วยโลกธรรมแปด มี

ลาภยศ-เสื่อมลาภยศฯลฯเป็นต้น

 อนจิจงั เป็นธาตุผนัแปรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งเป็น

ความเสื่อมสลายคลายตวัตลอดเวลา ยดึเอาไว้ไม่อยู่ เกาะรั้งเอาไว้ไม่ตดิ

     ชวีติร่างกายสงัขารทั้งหลาย ต่างกต็กอยู่ในอ�านาจอนจิจงั
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     ชีวิตชั่วคราวเป็นอนิจจัง ยึดเอาไว้ไม่ได้ จึงให้ปล่อย-ให้วาง         

ให้ยอมรบัตรงนี้ อย่าขดัแย้งกบัอนจิจงั

     อารมณ์วบิากที่เข้ามาเยี่ยมทางโลกทวารหก ตา หู ฯลฯ เหน็ ได้ยนิ 

ฯลฯ กอ็นจิจงั เช่นเดยีวกนั

     ให้พงึยอมรบั ปล่อยให้วบิากมนัวางตวัของมนัเอง อย่าขดัแย้ง     

กบัมนั  อย่าไปจดัการจดัแจงใดๆกบัมนั ปล่อยให้ของมนัเอง

     พระองค์สอนพาหยิะฯ ด้วยพระคาถาว่า “สกัแต่ว่า” คอื อนจิจงั-

ชั่วคราว -ไม่แน่-อย่าจรงิจงักบัมนั-ไม่เป็นไร-ไม่กงัวล-อย่าห่วงฯ พระพาหยิะฯ 

บรรลุธรรมด้วยพระคาถาดงักล่าว

     ไม่ได้เข้าไปปฏบิตัอิะไรแบบไหนเลย เพยีงแต่ปล่อยวาง ให้วบิาก

มนัวางตวัของมนัเอง เพราะเข้าใจกฎกตกิาของโลกที่ว่า อนจิจงั-อนตัตา  

ไม่อยู่ในอ�านาจใคร ไม่มผีู้ใดเป็นใหญ่ เพราะไม่เที่ยง จงึอนตัตา

     คงจะหายคลายซมึเศร้าได้บ้างกระมงั?

 สมาชกิ B ถ้า ญาณ หมายถงึ วญิญาณ (๑ ใน ๕ ของขนัธ์) ที่ 

มนัร้อน ที่มนัหนกั ต้องรบีวางอย่างเฉยีบพลนั อย่ายดึไว้เจ้าค่ะ จะซมึ   

จะเศร้ากป็ล่อยไปเจ้าค่ะ เดี๋ยวมนัคลายของมนัเองเจ้าค่ะ(คาถาพระพาหยิะ

ช่วยได้)

     อยากท�าบุญทานการกุศล สงัคมสงเคราะห์ กท็�าไป แต่อย่ามุ่งหวงั

ตั้งเอาในความดนีั้น ท�าแล้ว กใ็ห้วางเสยี  วญิญาณ ที่ตา เรยีกจกัขุวญิญาณ 

ที่หู -โสตะวญิาณ ฯลฯ เป็นต้น เป็นตวัรบัรู้รบัทราบ เป็นทุกข์กเ็พราะ 

“วญิญาณงัฯ” ตวันี้ทั้งสิ้น

     เลกิคดิที่จะปฏบิตัธิรรมซ้อนกรรมเสยีเถดิ อย่าเอากรรมไปซ้อน

มโน ปล่อยมโน อนตัตาจติเดมิให้ว่างใสบรสิุทธิ์ดงัเดมิของมนัเถดิ

 สมาชิก B  ส�าหรับลูก วางสิ่งนี้ไปตั้งแต่ได้คาถา สักแต่ว่า  

พระพาหยิะ เจ้าค่ะ 
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 สาธุ เลกิเอาอตัตาไปแสวงหาอนตัตาเถดิ เพราะหาเท่าไรกไ็ม่เจอ 

เจอแต่อตัตาของคนหานั่นแหละ!

 สมาชกิ B สกัแต่ว่า นี่แยกรปูแยกนามได้เฉยีบพลนั ไม่ต้อง

ไปด ูรู้รปู รู้นาม ลกูเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ

     สาธุ เลกิเอาเจตนาตณัหาไปหานโิรธนพิพานเถดิ เพราะท่านจะเจอ

แต่ภพชาตชิราฯวฏัฏะสงสาร 

 ตดัตวัรู้-ไม่ตดิในรู้ จงึตรสัรู้ ไม่ตดิยดึรู้ จงึตรสัรู้

     ตวัรู้ - วญิญาณงั กอ็นจิจงั ยดึไม่ได้ ต้องปล่อย

     เหน็คน..ให้เลยคน เหน็คนภูเขาต้นไม้ ให้เลยๆคนภูเขาต้นไม้ ไปฯ 

ให้เผนิๆไป

     เหน็ กส็กัแต่ว่า ฯลฯ

    

  ๒๐๑๕.๑๐.๐๑ วนัพฤหสับดี

 ปฏบิตัธิรรมหานพิพาน ตวัปฏบิตักิลบักลายเป็นตวัปัญหาขึ้นมา

ใหม่ กลายเป็นตวักเิลส เป็นเหตุสมุทยัใหม่เสยีเอง

     ปฏบิตั ิคอื อตัตาซ้อนธรรม ไม่จบตวัอตัตาเข้าไปท�า

     ปฏบิตัธิรรม คอื ตวัเจรญิสมุทยั ผลคอืทุกข์ เกดิทุกข์ใหม่ขึ้นมา

เสยีเอง

     ปฏบิตัธิรรม คอื ตวัจรงิจงัตั้งต้อง มกี�าหนดกฎเกณฑ์ก�าหนด

บรกิรรมเลอืกข้าง ไม่ว่างจากรู้

     ปฏบิตัธิรรม คอื การเริ่มต้นนบั ๑ ไปจนถงึ ๐ มเีริ่ม-มจีบ มรีู้  

เริ่มต้น มลีะวางตอนปลาย ใช้เวลาปฏบิตั ิ บางครั้งไม่จบ บางทหีลายชาติ

หลายกปัพุทธนัดร

     ปฏบิตั ิ มเีลอืกปฏบิตั-ิมทีางเดนิ- มหีลงเดนิทาง มหีลงทางและ
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ต้องเอาอตัตาเข้าไปเดนิทาง ไม่อนตัตา

     ปฏบิตัธิรรม  คอื การท�ากจิกรรม ที่มพีธิหีรอืวธิกีารเป็นอนัมาก

     ปฏบิตัธิรรม มคีต-ิมอีคติ ให้เลอืก จติกระเพื่อมไหวตลอดเวลา

ด้วยมญีาณทสัสนาจรรูไ้ปทั่วทวารทั้งหลาย 

 ปฏบิตัธิรรมต้องใช้ความพยายาม เป็นเจตนาเป็นกรรมน�าเกดิ

     ปฏบิตัธิรรม  คอื การกระท�าเพื่อหาความสงบโดยฝืนกฎแห่งความ

เป็นอนจิจงัซึ่งไม่เคยสงบ!

     ปฏบิตัธิรรม คอืการหลบหลกีหนคีวามเป็นธรรมดาธรรมชาตขิอง

โลกท�าตนให้พเิศษแตกต่างแปลกปลอมกบัสรรพสิ่งรอบข้าง 

     ปฏบิตัธิรรม มกีารผูกพนัตดิยดึ ไม่อสิระ ต้องพนัและผูกด้วย    

สงัโยธอยู่กบัอตัตา ไม่อนตัตา

     ผูกตดิอยู่กบัขนัธ์ ไม่ขนัธวมิตุ ิ ผูกตดิอยู่กบัญาณทสัสนะตวัเที่ยว

จรรู้ ไม่วมิตุญิาณทสัสนะ

     ปฏบิตัธิรรม เป็นตวัญาณปัญญา พระองค์เปรยีบว่าดุจเนื้อไม้ 

ไม่ใช่แก่นไม้ (จูฬ-มหาสาโรปมสูตร)

     ญาณปัญญาตวัรู้  รู้แล้วตดิยดึเหนยีวแน่น ละยาก

     ญาณปัญญา เป็นนวิรณ์ตวัลงัเลฟุ้งซ่าน ตวัคดินกึ จติไม่เคยว่าง

     แต่ทรงตรสั ให้ปล่อยวางรู้  ไม่ตดิในรู้  จงึตรสัรู้  เพราะก่อนรู้     

กไ็ม่ได้รู้

     ตวัรู้ไปทั่ว หรอืทสัสนาจรรู้ไปทั่ว หรอืญาณทสัสนะ เป็นโลกยีะ 

ทางโลกนยิมยดึนบัเอาและนยิมถอืเอาว่าด ีและถอืว่า ไม่รู้คอืไม่ดี

 โดยหาได้เฉลียวใจสักนิดไม่เลยว่า ยิ่งรู้ยิ่งทุกข์ที่ต้องอารักขา

หวงแหน โดยหลงลมืไปว่า สพัเพสงัขารา อนจิจาฯ ญาโณ ตวัรู้เป็นอนจิจา

รกัษาเอาไว้ไม่ได้!
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     สพัเพธมัมา อนตัตาฯ ไม่มใีครมอี�านาจ ไม่เป็นใหญ่เฉพาะอตัตา

ตวัตนของใคร

     ไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่จ�าเพาะตน

     เพราะมันเปลี่ยนผันแปรสลายคลายตัวตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง 

มนัเอาอตัตาไปบงัคบับงการบญัชาไม่ได้

     ปฏบิตัเิอาท�าเอาไม่ได้ มนัฝืนกฎอนจิจงั-อนตัตา มนัจงึทุกขงั!

     จึงให้หลุดพ้นออกไปจากสังขาราโลก สังขารโลกหรือขันธโลกที่

อนจิจงันี้เสยี

     ให้วมิุตอิอกไปจากขนัธ์ - ขนัธวมิุต ิ 

     ให้วมิุตหิลุดออกไปเสยีจากปัญญาญาณทสัสนะ-วมิุตญิาณทสัสนะ

 เสยีด้วย “สกัแต่ว่า” ปลง-ปล่อย-วางฯออกไปเสยี ให้ปลงขนัธ์- 

วางขนัธ์เสยี อย่าปฏบิตัขินัธ์ อย่ายดึขนัธ์ อย่ายดึในอุปาทานขนัธ์!

 ขนัธ์ห้า เป็นของหนกั  อนับุคคลแบกของหนกั ย่อมเป็นทุกข์!

     บุคคลใดวางของหนกัลงเสยีได้ ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

     พ้นจากทุกข์ ไม่ต้องเดนิทางอกีต่อไป!

     ทรงประทานความจบให้ทุกเส้นทาง ไม่มทีั้งทางและคนเดนิทาง

     จบทุกโลก ทั้งมนุษยโลก-ยมโลก-เทวโลก-และพรหมโลก-สงัขาร

โลกขนัธโลก-สตัวโลก

     เหนอืพ้นไปจากโอกาสโลก เป็นโลกอุดร-โลกุตระโลก

     อวกาส-สุญญกาส-สุญญตา-อนัตตา-อนิจจตา  เป็นตถตา-เป็น 

เช่นนั้นของมนัเอง!

     นพิพาน-ว่าง เช่นนั้นของมนัเอง  ไม่ต้อง..ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน

อกี เพราะท�าเป็นกรรม ปฏบิตัธิรรมเป็นกรรมน�าเอาไปเกดิ

     ชวีติ คอืการปล่อยวาง แต่ไม่ต้องไปคอยวาง มนัวางของมนัเองๆๆ 
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นพิพาน-ว่างๆ ของมนัเอง

     วางใจให้เป็น ชวีติกจ็ะง่ายขึ้น!

 ปล่อยให้วบิาก มนัวางของมนัเอง นพิพานของมนัเอง

     นพิพาน ที่สุดแห่งโลกทวาร๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย หวัใจและใจ

     ที่สุดเสยีด้วย ”สกัแต่ว่า เหน็ ได้ยนิ ได้กลิ่น รู้รส รู้สมัผสักาย     

ใจคดินกึฯกส็กัแต่ว่า”

     ชวีติ กส็กัแต่ว่า เป็นสมมุต ิอย่าให้บงั วมิุต ิ   อย่าให้บญัญตับิงั

ปรมตัถ์

 อย่าเอาปรยิตัมิาบงัปฏเิวธ   และอย่าเอาปฏบิตัมิาบงัปฏเิวธ

     วบิากจรมาหา อย่าปฏฆิะอย่าปฏเิสธ ไม่ต้องแก้ นั่นแหละปล่อย 

ไม่ต้องไปคอยปล่อย  นั่นแหละปล่อย!

 ปล่อยให้วบิากมนัปล่อยของมนัเอง   แม้วบิากกศุลกต็้องปล่อย

วางเหมอืนกนั!

     มนัอนจิจงั-อนตัตา ทั้งสุขกต็้องปล่อยเสยีด้วย!

     ทั้งสุข-ทุกข์ เท่ากนั อย่าเหน็ว่าแตกต่าง แล้วจะไม่ทุกข์ สุข-ทุกข์  

กจ็ะไม่ม ีมนัอนจิจงั-อนตัตา

     ชวีติที่รู้ปล่อยวาง เป็นชวีติที่อยู่บนพื้นฐานนพิพานอยู่แล้ว  ไม่ต้อง

ไปหานพิพานที่ไหนอกีแล้ว

     ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมแสวงหานิพพานที่ไหน ถ้าใจปล่อยวางได้   

กอ็ยู่บนพื้นฐานของนพิพานอยู่แล้ว

     หยุดตวัหลงเข้าไปเอา กจ็บ กอ็ยู่บนพื้นฐานของนพิพานอยู่แล้ว

     หยุดความมุ่งหวงัตั้งเอา หยุดตณัหาสมุทยั กอ็ยู่บนพื้นฐานของ

นพิพานอยู่แล้ว!

     รู้ปล่อยวาง กน็พิพานอยู่แล้ว ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี
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     รู้ปล่อยวาง อย่าให้เป็นเพยีงแค่ภาษาพูดหรอืแค่คดิ แต่ปล่อยวาง 

กม็ใิช่กระท�าเอาหรอืปฏบิตัธิรรมเอา ปล่อยวาง เป็นการปล่อยให้วบิากมนั

วางตวัผ่านออกไปของมนัเอง ไม่ต้องเข้าไปคอยปล่อย นั่นแหละปล่อยแท้

     ปล่อยแท้-ว่างแท้-นพิพานแท้

     ทรงตรสัเหตุ และความดบัเหตุ เหตุคอืสมุทยัแปลว่าเหตุ เหตุคอื

ตณัหา ดบัเหตุจงึให้ดบัตณัหาคอืหยุดตณัหา

 หยุดตณัหา คอืหยุดหา หยุดแสวงหานพิพาน หยุดปฏบิตัติณัหา 

หยุดเจรญิตณัหาไปหานพิพาน

     อยากมีอยากเป็นอยากได้นิพพานอยากได้สมาธิสมถะสงบสติฌาน

ญาณ เป็นภาวะตณัหา

     อยากพ้นทุกข์เป็นวภิาวะตณัหา

     อยากในกามคุณทั้งห้า ในรูปเสยีงเคยีงสมัผสักลิ่นรส อารมณ์

กามคุณสุนทรยี์ทางเพศรส เป็นกามราคะตณัหา  ต้องขุดรากถอนโคน- 

ด้วยการประกาศสละ-ประกาศถอน ขมากรรม

 เคยปรารถนามุ่งหวังตั้งเอามาเนิ่นนานทุกภพชาติด้วยตัณหาตั้งจิต

อธษิฐานเอาทุกชาติๆ มาแสนนาน ต้องสละถอนเสยี  อย่ารู้จกัตณัหาเพยีง

แค่ตวัหนงัสอื ให้รู้จกัตวัจรงิในชวีติ

     ท่านเดนิจงกรม ท่านนั่งสมาธปิฏบิตัธิรรม ท่านกก็�าลงัอยู่กบัมนั 

กนินอนอยู่กบัมนั

     เพยีงแค่หยุดตณัหา มนักห็ลุดแล้ว บดันี้ ท่านหยุดตณัหาแล้ว 

หรอืยงั?

     มีสมาชิกโพสต์เข้ามาว่า จงดูให้เห็นว่ามันเป็นเพียงความรู้สึก  

สขุทกุข์เป็นเพยีงความรู้สกึ เราไม่ยนิด-ีไม่เกลยีดกลวัความรู้สกึนั้นฯ  

 ข้อความข้างบน มเีพื่อนสมาชกิแชร์เข้ามา ขอให้ช่วยกนักลั่นกรอง 
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ว่าตรงกนักบัค�าสอน “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ”หรอืไม่อย่างไร?  ขอเชญิ

แสดงธรรมทานร่วมกนั อโหสสิาธุโสวๆๆ”

     ท่านจะดบัทุกข์ได้สมุจเฉทหรอืไม่ อยู่ที่ตดัขุดรากถอนโคน-ดบั

เหตุได้ฉบัพลนัหรอืไม่ หรอืว่าจะต้องเข้าไปดูซะก่อน เข้าไปรู้ซะก่อน เข้าไป

สงัเกตซะก่อน อย่างนี้ใช่ไหม? ค�าว่าสกัแต่ว่า นี่ ต้องรู้ซะก่อน ดูซะก่อน

ไหม? ค�าว่า “จงดใูห้เหน็ว่า”

     มนัต่างกบัการดูรูปนาม-ดูจติไหม?

 สมาชกิ B “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อยไป” ไม่ต้องไปด ู

ไปรู้ว่า มนัสขุหรอืทกุข์  ไม่ต้องเข้าไปเหน็ความรู้สกึใดๆเลย แค่ผ่านๆ  

สกัแต่ว่าให้มนัเป็นไปเจ้าค่ะ

 สกัแต่ว่า พระพาหยิะ ไม่ต้องรู้ ไม่ต้องดใูดๆ ไม่ต้องไปสงัเกต

ใดๆ เพราะ สกัแต่ว่า ดบัเลย ตรงนั้น เดี๋ยวนั้นเลย ไม่เริ่มต้น ไม่จบ   

แต่ดบัก่อนที่จะเริ่มต้นเจ้าค่ะ

 สกัแต่ว่า ไม่ต้องด ูรู้ รปูนาม ไม่ต้องตามดรูู้จติ สกัแต่ว่า ดบัตวัรู้ 

ก่อนที่จะเริ่มต้น เจ้าค่ะ

 แต่ข้อความข้างต้นนี้ (จงดใูห้เหน็ว่ามนัเป็นเพยีงความรู้สกึ สขุ

ทกุข์เป็นเพยีงความรู้สกึ เราไม่ยนิด-ีไม่เกลยีดกลวัความรู้สกึนั้นฯ) ไม่ต่าง

จากการเข้าไปด ู ไปรู้ รปู นาม ข้อความนี้เข้าไปด ู ไปรู้นามเจ้าค่ะ สาธ ุ

อโหส ิเจ้าค่ะ

 “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อยวาง” ใช้บ่อยๆจะเข้าใจรปูนาม 

และแยกแยะได้เอง เป็นไปเองของมนัเอง โดยไม่ต้องไปด ู ไปรู้ รปูนาม 

แล้วจงึ แยกรปู แยกนาม เจ้าค่ะ

     พุทโธ-ธัมโม-สังโฆ อโหสิต่อไปนี้ จะขอวิสัชชนาเนื้อหาพระ

สัจธรรมพระนิพพานแห่งองค์พระศาสดา ใคร่ขอกราบอโหสิกรรมหาก
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ประมาทล่วงเกนิไปโดยรู้ไม่รู้กต็าม

 สมาชกิ B ปล่อยออกไปเรื่อยๆจะแยกแยะได้เอง ทั้งทางโลก 

และทางธรรม จติจะใสจะสว่างได้ไปเอง เพราะดบัผสัสะที่กระทบได้อยู่

เนอืงๆกระทบแล้วปล่อย อยู่อย่างนี้ เหมอืนคลื่นกระทบฝั่ง เจ้าค่ะ สาธ ุ

อโหส ิเจ้าค่ะ

     พระศาสนาบ้านเราพอจะแยกการปฏิบัติหานิพพาน ได้ดังนี้คือ  

ขั้นหยาบหนาแน่นเหนยีวมากหน่อย คอืนั่งหลบัตา-บรกิรรมภาวนาสุดแต่

จะใช้ตามที่สอนกนั เช่น พองยุบ  พุทโธ ฯเป็นต้น ขั้นกลางละเอยีดบางขึ้น

มาหน่อย ให้ดูรูปนาม เช่น อะไรก�าลงัปรากฏ ฯเป็นต้น

     ขั้นสูงขึ้นมาอกี ให้ดูจติ คอืไม่ดูรูปแต่ให้ดูนามคอืจติ ขั้นประเภท 

ดูนี่  ไม่ต้องหลบัตากไ็ด้

     ทั้ง ๓ แบบที่กล่าว ดูท้องพองยุบ-ดูลมหายใจเข้าออก-ดูรูปนาม-  

ดูนามจติ มทีั้งผู้ดู และสิ่งถูกดู เอาอตัตาเจตนากรรมเข้าไปดู ดูเพื่อหา

นพิพานด้วยตณัหา

     ท่านจะแย้งไหมว่า ที่เข้าไปดูนั้นน่ะ ไม่ตณัหา?

     มนัเริ่มต้นด้วยตวัหลงเข้าไปรู้ เจ้าโมหะอวชิชา-เจตนาสงัขาร ๓-

และวญิญาณงั ๓ สหายจอมหลงเข้าไปรู้

 สมาชกิ B ดใูห้รู้ รู้แล้วอยากดบั มตีวัรู้ มคีวามอยาก คอื 

ตณัหา เมื่อไหร่ที่ตวัรู้เกดิ ตณัหากเ็กดิตามเจ้าค่ะ

     เข้าไปทาง นามรูปไง-อายตนะ-ผสัสะ  เกดิผลออกมาเป็น เวทนา

คอืสุขทุกข์-ตณัหาอยาก-อุปาทานยดึ-ภพชาตชิรามาเป็นขบวน เอาไปเกดิ

อกีฯ

     ทรงสอนพาหยิะว่า “ให้สกัแต่ว่า” นี้ ท่านให้ทิ้งรู้ ทิ้งฉบัพลนัทนัท ี

ให้ปล่อยวางฉบัพลนัทนัท ี

 อายตนะ เป็นของร้อน ตา หูฯ เหน็ ได้ยนิ ฯ ล้วนของร้อน ให้วาง
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ทนัทฯี

 สมาชกิ B สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยไป ดบั ผสัสะ ที่มา

กระทบอายตนะ ด้วยการยอมรับแล้วปล่อยไป บ่อยๆเข้าจิตจะคุ้นชิน    

ไปเอง เป็นไปเองเจ้าค่ะ

     ให้โพล่งจ้าทะลุทะลวงออกไปพ้นตา หูฯ เหน็ ได้ยนิฯ ออกไปเลย

ได้ไหม?  ปฏเิวธะแทงทะลุธรรมออกไปอย่างนี้ได้ไหม?

     จะไปรู้ไปดูไปเหน็ซะก่อน แล้วค่อยวาง อย่างนี้ มนัหลงเข้าไป

แบก-ไปวาง มนัไม่งุ่มง่ามไปหน่อยหรอื ต้องหาที่เตรยีมที่วางก่อนหรอืเมื่อ

ของมนัร้อนน่ะ!

 สมาชกิ B สกัแต่ว่า แทงทะล ุ จบหมดทกุอย่าง “one point 

stop” เจ้าค่ะ

     พาหยิะเชื่อพุทธะ ท่านปล่อยทนัท ี วางทนัท ี ตรสัรู้ฉบัพลนัทนัท ี

ขปิปาภญิญาทนัททีี่ข้างทางบณิฑบาตเช้าวนันั้น!

 สมาชกิ B งานเผอืกร้อน ต้องรบีวางเจ้าค่ะ

     ก่อนรู้กไ็ม่ได้รู้ ไม่ต้องไปรู้ซะก่อน ไม่ต้องไปดูซะก่อน สงัเกตดู  

ซะก่อน กไ็ม่ต้อง!

 สมาชกิ B สกัแต่ว่า เหมอืนอยู่ที่สงูแล้วมองไปข้างล่าง กว้างๆ 

ไกลๆ รู้ เหน็ แล้วๆเลยผ่าน ไม่จ่อจ้อง ตั้งเอา ผลกัไส หรอื เอาเข้าใส่

เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

 ไม่ต้องเริ่มนบั ๑ ไปถงึ ๐ แล้วค่อยวาง ไม่ต้อง ไม่เริ่ม ๑ ถงึ ๐ 

แต่ ๐ ทนัท ีสูญทนัท ีสุญญตาทนัท ีว่างๆทนัท ีไม่เริ่ม–ไม่จบ แต่จบทนัท ี

ขปิปาภญิญาทนัท!ี

 ความจรงิด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ ท่านมปีัญญารู้มาก ท่านก็

พยายามจะสื่อให้รู้ว่า สุขทุกข์อนจิจงันะ ยดึไม่ได้ อย่าหลงรกั-ชงักบัมนั 
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เท่านั้นเอง แต่มนัดูงุ่มง่ามไม่ฉบัพลนัเหมอืนสกัแต่ว่าของพุทธะท่าน

 สมาชกิ B ท่านพทุธทาสใช้วธิเีดยีวกบัพระพทุธองค์ คอืน้อม 

โอนอ่อนผ่อนตาม แล้วดงึเข้ามาตดัเจ้าค่ะ

     เริ่มต้นด้วย ข้อ ๑.จงเข้าไปดนูะ  ๒. ให้เหน็ว่ามนัเป็นความรูส้กึนะ  

๓. เราจะไม่ชอบ-ชงัมนันะ ฯลฯ มนัมขีั้นตอนยดืยาดตั้งสามจงัหวะ กว่าจะ

ปล่อยวางได้

 สมาชกิ B “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะ ตดัเลย กเ็ป็นอกีวธิทีี่

พระองค์ได้ตรสัสั่งสอนไว้เจ้าค่ะ

     ธรรมะที่ท่านอาจารย์เมตตาชี้แนะ เป็นธรรมะแบบฟันธง คอื 

ตดัขาดไป ไม่ข้องเลย เจ้าค่ะ

     ทิ้งรู้เลยได้ไหม? เผนิๆเมนิๆไปได้ไหม? องค์พุทธะมหาบารม ี 

ท่านสอน “ให้สกัแต่ว่า” ไม่จ้องจะต้องเหน็ ไม่สแกน-ไม่โฟกสั ไม่จิ้ม-      

ไม่จ้อง-ไม่ต้อง(ดู)ไม่ตั้ง(มุ่ง)ได้ไหม?

     “เห็นคนให้เลยคนฯ เห็นภูเขาต้นไม้ ให้เลยคนภูเขาต้นไม้ไป”     

ได้ไหม?

     ไม่ต้องสงัเกตเสยีก่อน-ดูซะก่อน-รู้ซะก่อน นี่มนัรู้หาเรื่อง รู้แล้ว  

มนัทุกข์!

 สมาชกิ B ไม่ต้องสงสยั ไม่ต้องสงัเกต แค่ ลองใช้ “สกัแต่ว่า” 

ไปเรื่อยๆแล้วจะชดัเจนขึ้นมาเองเจ้าค่ะ

     ให้แทงทะลุธรรม เป็นปฏเิวธธรรมนพิพานเนื้อหาพระสจัธรรม คอื 

ความไม่ยดึตดิ

 สมาชกิ B เจ้าค่ะ แทงที่หวัใจ(ธรรม)เลยเจ้าค่ะ หยดุทกุขบวน

การ หยดุทกุวงจร เจ้าค่ะ

     ท่านพุทธทาส ท่านสอนเหมอืนพุทธนั่นแหละ แต่ท่านมกัจะอธบิาย

ขยายความ เลยดูไม่กระชบักระฉบักระเฉง ท่านสอนให้คุมผสัสะหก และ
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ดบัเวทนา ในปฏจิจ๑๒  ท่านสอนทางตรงนพิพานเหมอืนพุทธะเหมอืนกนั

 สมาชกิ B ท่านเมตตาญาตโิยม อยากให้ญาตโิยมมคีวาม

เข้าใจก่อน แล้วจงึค่อยตดัเจ้าค่ะ

 แต่ท่านพระอาจารย์เมตตาแบบฟันธง “ตดัขาด” เลย ไม่ให้โอกาส

ตัวรู้ ตัวหลงได้ท�างาน แต่ตัวสงสัยมาแทน เจ้าค่ะถ้าญาติโยมดับตัว 

สงสยัได้ กแ็ทงทกุลางหวัใจ(ธรรม)เลยเจ้าค่ะ

 มพีระดงัแถวชลบุร ี ออกเนต็ โต้อาตมา เมื่อปี ๕๕ อาตมากส็อน

ปฏจิจ ๑๒ ให้ดบัเวทนาว่า พุทธะท่านทรงสอนอนุโลมไปตามล�าดบั อวชิชา

ดบั เจตนาสงัขารดบั-วญิญาณดบั-ฯลฯจนถงึเวทนาดบัฯ ภพชาตชิราดบั

     มีพระออกเน็ตมาโต้มีลูกศิษย์ปริ๊นท์มาให้อ่าน พระนั้นท่านว่า 

อะไรเกดิๆดบัๆ เวทนาดบัไม่ได้ เพราะเกดิกบัจติทุกครั้งที่จติเกดิเจตสกิ

ทั้ง๗ มเีวทนาเจตสกิเกดิด้วยทุกครั้ง เวทนาไม่ดบั

 สมาชกิ B ถ้าหลงไปแล้ว จะดบัไม่ได้เลย จะวนอยู่อย่างนั้น 

กเิลส ตณัหา อปุทาน มาพร้อมกนัหมด เจ้าค่ะเกดิๆดบัๆ คอื จติ(ชั่วคราว)

ไม่ใช่ จิตเดิม(จิตประภัสสร) เกิดๆดับๆก็ปล่อยมันไป ไม่ต้องไปข้อง     

ให้หลง เสยีเวลา เจ้าค่ะ

     อาตมากเ็ฉยๆช่าง เพราะเราสอนตามปฏจิจสมุปบาท ปัจจยาการ 

๑๒  ที่พระพุทธะทรงแสดงภายหลงัตรสัรู้เสวยวมิุตสิุขในสปัดาห์สุดท้ายถงึ

สายเกดิ-สายดบัของเหตุปัจจยั ๑๒ ประการ  แต่ที่พระท่านออกมาโต้ฯ 

ท่านเอาหลกัพระอภธิรรมมาโต้ฯ ทราบมาว่า ท่านปฏบิตัแิละสอนลูกศษิย์

ให้  “ดูจติ” จงึเข้าใจได้ไม่ยากเลย พวกดูจตินี่คาตวัรู้ทุกราย ท่านว่าไม่ดบั 

กเ็รื่องของท่าน แต่อาตมาดบัตามพุทธะท่าน เวทนา-ตณัหา-อุปาทาน-ภพ-

ชาต ิไม่เอาไว้หรอก!

 สมาชกิ B ยงัหลง ยงัไม่เข้าใจธรรมชาตขิองจติเลยเจ้าค่ะ 

     เจตสิกทั้งเจ็ด เป็นสมมติ แล้วจะเอาสมมติมาใส่ “จิตเดิม”        
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ให้หมองเศร้าท�าไม 

     ความหมองเศร้าเป็นเครื่องของกเิลส บดบงั จติเดมิ

     ปล่อย จติเดมิๆให้สว่างๆอย่างนั้น ดกีว่าเจ้าค่ะ

     จติเดมิๆประภสัสรผ่องใส ไม่ต้องท�าอะไร อย่างไหน แบบไหน 

อกีแล้วเจ้าค่ะ

     จติใสจติสว่างได้ไม่ยากเพราะเข้าใจธรรมชาตขิองจติ เจ้าค่ะ

     จติใสจติสว่างได้ไม่ง่าย เพราะเหตสุงสยั ไม่เข้าใจธรรมชาต ิ  

ของจติ หลงเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาใส่ “จติเดมิๆ” แล้วกบ็อกว่าท�าจติให้ใส

ให้สว่างท�าไม่ได้ อย่างนั้นอย่างนี้ กเ็พราะเข้าไปท�านั้นแหละ จิตถงึไม่ใส

ไม่สว่าง เจ้าค่ะ

     ส�านกัที่สอนดจูติ จะทิ้งจติได้อย่างไร จติเกดิ-เวทนาย่อมเกดิ   

การดูจติ จงึต้องเหน็เวทนาด้วย ดบัเวทนาไม่ได้ กถ็ูกของท่านแล้ว แต่ถ้า

เลกิดูเมื่อไร ใช้สกัแต่ว่า จติกส็กัแต่ว่า กายกส็กัแต่ว่า อย่างนี้ ชวัร์ป้าด 

เรยีบร้อย “สกัแต่ว่า พระพาหยิะฯ”  ขปิปาภญิญา

 สมาชกิ B สาธ ุ เช่นนั้นเลย เจ้าค่ะปิดโอกาส ตดัท่อน�า้เลี้ยง 

ตวัรู้ ตวัหลง ตวัตณัหา ต่างๆไปเลย เจ้าค่ะ

     ถ้าพลาดหลงมา กเ็อาอะไรต่ออะไรไม่รู้ไปใส่จติเดมิๆจนหมอง

เศร้า แล้วกบ็่นกนัว่าจติใสจติสว่างท�ายาก เป็นไปไม่ได้ กท็�าไว้ซะเยอะ

แยะ ไม่เอาออก ไม่ปล่อยออก แล้วเมื่อไหร่ จติจะใสจะสว่างสกัแต่ว่า เอา

ออก ปล่อยออก ไม่เอาเข้า ปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจติเดมิๆกใ็สกส็ว่างได้

ด้วยตวัของจติเองเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     ที่ก�าลงัเอามาบอกมาสอนนี่ ไม่ใช่เรื่องของการปฏบิตัเิอาหาเอา

นพิพาน เหมอืนอย่างกบัเช่นสามแบบข้างต้น (ที่สอนให้ดูรูป-ดูรูปนาม-     

ดูจิต) แต่ทิ้งรูปทิ้งนาม ปล่อยทิ้งแม้ปัญญาญาณ ก็ทิ้งไม่เหลือไว้ท�า          

ยากระสัยอะไร  ก็ปล่อยทิ้งจนไร้ร่องรอยอัตตาตัวตนไปแล้ว พ้นเหนือ 
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นอกเหนอืไปแล้ว

     “คนฟังกง็งๆ ว่าไม่เคยได้ยนิได้ฟังมาก่อน กเ็ขาสอนให้ท�าเอาบุญ

ความดกีนัทั้งบ้านทั้งเมอืง แต่นี่มาสอนให้ท�าทิ้งท�าปล่อยท�าวาง กส็งสยัแล้ว

สงสยัอกี?”

     ท่านเทน�้าอุทศิขอขมากรรมบ้างหรอืยงั? ถ้าได้ท�าแล้ว ให้ท�าซ�้าๆ

บ่อยๆ ถ้าจติคลายหงายไม่คว�่า  คลายกรรมด้วยอโหส ิ เดี๋ยวท่านกจ็ะถงึ

บางอ้อ!

     ค�าว่า ปล่อยวาง กย็งัมคีนหลงแบบเนยีนๆ มาก ไม่รู้ว่าตวัเองก�าลงั

หลง คอื “หลงไปฝึกปล่อยวางจติ”

     เส้นผมบงัเขาทั้งลูกมดิเลย มดืมดิเพราะกรรมปิดกั้นปิดบงัไม่ยอม

ขอขมากรรม เพราะกลวัเสยีหน้า อตัตามานะทฏิฐ ิกลวัเสยีเหลี่ยมอภธิรรม

บณัฑติบ้าง มหาบณัฑติบ้าง ดุษฎบีณัฑติบ้าง เปรยีญธรรม เจ้าคุณ-เจ้าข้า

บ้าง มนัค�้าไว้อยู่หมดั งดัปากอ้าอโหสไิม่ขึ้นเลย นี่เพราะวบิากยงัไม่ได้รบั

การชดใช้

 จึงให้เชื่อพระตถาคตโพธิสัทธา-เชื่อกรรม-เชื่อผลกรรม-เชื่อว่าสัตว์

แต่ละสตัว์มกีรรมเฉพาะตน

     อย่าไปเชื่ออื่นเกนิกว่านี้ ให้เชื่อกรรม ให้อโหสกิรรม-ขอขมากรรม

เสยีก่อนอื่นใด!

     มฉิะนั้น วบิากกจ็ะพาวน จะฟังไม่รู้เรื่อง

 เอ้า! เชญิคลายจติออกซ ิ “อโหสิๆ  กรรมทุกอย่างอโหสฯิ จงมสี่วน

บุญข้าฯจงทั่วๆกนั”

     จติคลายด้วยอโหส ิคลายจติออก จติกห็ลุด วมิุตนิพิพาน

     มนัไม่ยาก แต่ยากตรงไม่ขออโหส!ิ

     “เธอจงแลดูพระองัครีสพุทธเจ้า ผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจตะวนัส่องสว่าง
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อยู่กลางหาว ฉะนั้น”

     “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งวะ กว้างขวางกว้างไกล สว่างไสวไร้ขอบเขต 

คดินกึ ไร้ขอบเขตคดินกึ”

     “วนันี้  ท่านได้บรจิาคอารมณ์ทิ้งบ้างหรอืยงั?”

     จะวสิชัชนา เรื่อง มชัฌมิาปฏปิทา แปลว่า ท่ามกลาง คอื จบ คอื 

นพิพาน

     แต่ปัจจุบนั เอามาแปลกนัว่า ทางสายกลาง ซึ่งน่าจะไม่ตรงเนื้อหา

พระสจัธรรม

 ในภทัเทกรตัตสูตร ว่าด้วยราตรเีดยีวอนังาม

     พระกจัจายนะ ท่านขยายความให้พสิดาร ท่านได้รบัเอตทคัคะ  

เป็นเลศิด้านนี้กว่าภกิษุทั้งหลาย

     ท่านอธบิายว่า  ไม่สุดโต่งในปลายทั้งสองข้างของพระพุทธองค์นั้น

ปลายทั้งสองของอายตนะนอก-ใน “ไม่สุดโต่ง คอื ท่ามกลาง” ไม่ตรงอะไร 

ไม่เลอืกอะไร ไม่คต-ิอคต ิ ไม่พพิากษาตดัสนิ ไม่วจิยัวจิาร ไม่เลอืกข้าง   

ไม่ทวภิาวะไม่ของคู่

     มชัฌมิาปฏปิทา ปฏบิท คอื ท�าซ�้าๆบ่อยๆด้วยมชัฌมิาท่ามกลาง   

ที่ตา หูฯ เหน็ ได้ยนิฯ ที่อายตนะทวารหก ให้ท่ามกลาง-วางเฉยอุเบกขา   

สุญญตา-มหาสุญญตา

     ซึ่งตรงกนักบั “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ” นั่นเอง

     ไม่ใช่แปลว่า ทางสายกลาง ที่มทีั้งทางและผู้เดนิทาง ผดิพุทธ

ประสงค์ที่ต้องการให้จบทุกเส้นทาง จบทุกโลก

     นี่คือความคลาดเคลื่อนของพระสัจธรรมดั้งเดิมแท้ของพุทธะที่ทรง

สอนเอาไว้ มนัเนิ่นนานด้วยกาลเวลา และอนจิจงั “สพัเพ ธมัมา อนจิจา-

อนตัตาตฯิ สิ่งทั้งปวงไม่ยั่งยนื ไม่อยู่ในอ�านาจแห่งอตัตา”
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 “โลก สตัว์โลกอนัความมดืปกคลุมอยู่ ยงัมวัหลงเพลดิเพลนิอะไร

กนัหนอ  ใยไม่แสวงหาประทปีเล่า?”

     ดกึค�่านี้  จะวสิชัชนา ภทัเทกะรตัตะสูตร พระสูตรว่าด้วย รตัตะ-

รตัต-ิราตร ี ภทัทะ คอืงาม ว่าด้วยราตรเีดยีวอนังาม “งามอย่างไรหรอื

พระพุทธเจ้าข้าฯ”

 “ผู้มอีายุอยู่ร้อยปีไม่เหน็ธรรม ไม่ประเสรฐิ สู้คนมชีวีติอยู่ราตรี

เดยีวเหน็ธรรมประเสรฐิกว่า”

     เหน็ธรรมอย่างไรประเสรฐิหรอืหนอพระพุทธเจ้าข้าฯ ?

     “ผู้ใดพจิารณาพระไตรลกัษณะสาม อยู่อย่างไม่มกีลางวนักลางคนื 

ผู้นั้นย่อมน้อมนพิพาน ผู้นั้นนั่นแหละประเสรฐิ”

     แม้ราตรเีดยีวผู้นั้นนั่นแหละประเสรฐิ”

     พระไตรลกัษณ์อย่างไรหรอื?

     คอืเป็นลกัษณะสามญัธรรมดา ๓ อย่าง ประจ�าโลก

     ได้แก่ อนจิจงั -ทุกขงั -อนตัตา

     อนจิจงั ความไม่เที่ยง ปรวนแปร เปลี่ยนแปลง ผนัแปร เสื่อม

คลายหลุดอยู่ตลอดเวลา หรอืความชั่วคราวไม่ยั่งยนืของสรรพสิ่งสงัขาร??? 

โลก?? โลก-สงัขาร-ขนัธโลก-สตัวโลก-โอกาศโลก

     ความเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยนื-ยดึไม่ตดิ-เกาะไว้ไม่อยู่ มนัพร้อม

สลายคลายตัวของสรรพสิ่งของมันเองอยู่ตลอดเวลา ธาตุทั้งหก มีธาตุ 

ดนิ-น�้า-ลม-ไฟ-อากาศธาตุ-วญิญาณธาตุ เป็นของชั่วคราว

     ชวีติเป็นของชั่วคราว ด้วยสรรพสิ่งล้วนชั่วคราว วบิากกรรมเก่า    

ที่จรเข้ามาเยี่ยมทางอายตนะ ตา หู ฯ เหน็ ได้ยนิ ฯ สุข-ทุกข์ กล็้วน

ชั่วคราว!

     ชั่วคราวคอื มนัมอีายุกรรมของมนั

     ครบอายุกรรม กพ็ลดักนัไป
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     ที่พลดักนัทุกเวลานาท ี เหมอืนลมหายใจเข้า-ออก มนักอ็นจิจงั 

พลดักนัทุกลมหายใจ

     นี้แหละ เรยีกว่า “ทุกขงั” และ ที่ มนั อนจิจงั-ทุกขงั มนับงัคบั

บญัชาไม่ได้ ไม่อยู่ในอ�านาจ อตัตา จงึ “อนตัตา”

     เห็นแจ้งชัดในธรรมชาติธรรมดาสามัญของโลก๓ประการอย่างนี้ 

ชดัแจ้ง  ว่ายดึไม่ได้ ต้องยอม-ปล่อย-วาง ไม่ขดัข้อง ไม่ขดัแย้ง ไม่สงสยั 

ไม่ลงัเลฯ

 “ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น”

     อย่าเข้าไปแก้ไขขดัข้องกบัมนั อย่าเข้าไปแทรกแซงมนั ปล่อยมนั

ผ่านออกไปของมนัเองๆๆๆๆ นี่แหละคอื “ทางสายกลางที่ไม่ใช่ทาง” แต่ 

“ท่ามกลาง-มชิฌมิาปฏปิทา”

 นิพพานไม่ต้องไปหา แต่ปล่อยให้สรรพสิ่งมันวางตัวของมันเอง  

นั่นแหละปล่อย!

     ปล่อยให้นพิพานของมนัเอง ของมนัเองอยู่แล้ว

     ถ้าเข้าไปหาไปปฏบิตั ิ นี่เป็นการเอาอตัตาเจตนากรรมเข้าไปซ้อนไป

แทรกไปแซง เอากรรมไปใส่มโน กลายเป็นมโนกรรม และกายกรรม-วจี

กรรมตามมา

     มโนต้องไม่มกีรรม มโนจงึใสบรสิุทธิ์ อย่าเอากรรมไปซ้อนมโน

 จงึกล่าวว่า “ไม่ต้องท�าอะไรๆแบบไหนอกี”  ถ้าท�ากเ็ป็นกรรมเอาไปเกดิ

     เกดิเพราะท�ากรรม สตัว์โลกจงึเป็นไปตามกรรมที่ได้ท�า เกดิ-ตายๆ 

ไม่จบ

     จงึให้จบ ด้วยไม่กรรม ไม่ปฏบิตักิรรม(ฐาน)อะไรแบบไหนกไ็ม่ต้อง

 นี่คอืที่มาที่ทรงตรสัว่า ราตรเีดยีวเหน็ธรรมประเสรฐิ เป็นราตรี

เดยีวอนังาม

     คนืนี้ จะเป็นราตรเีดยีวอนังามแล้ว สาธุโสวๆๆๆ
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     คลายจติออก คลายออกเสยี ด้วยผายฝ่ามอืสองข้างออกกว้างๆ- 

“สาธุโสวอโหสิๆ ๆๆๆๆๆ มสี่วนแห่งบุญข้าฯๆๆๆ”

      นิพพานเป็นผลจาก  การคลายตัวของจิต  ยิ่งให้  ยิ่งคลาย  ยิ่ง

ปภสัสรผ่องใส

     จ้าๆ กว้างๆ ไร้ขอบเขตคดินกึ โพล่งวะ วะแล้ววะอกี วะทิ้งโพล่ง

ทิ้งๆๆๆ

     “มสี่วนบุญข้าฯทั่วกนัๆ สาธุโสวๆๆอโหส”ิ

     ข้อธรรมส�าคญั หรอืรหสันยัอยู่ตรงที่ให้หยดุปฏบิตั ิหยดุเอาอตัตา 

ไปท�าไปหาอนตัตา!

 ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ไม่ต้องเอาอตัตาไปคอยตดิคอยหลุด 

อะไร

     ไม่ต้องไปคอยคดิคอยเหน็อะไร ร่างกาย-จติใจ เป็นอนจิจงั-

อนตัตาแน่นอนอยู่แล้ว

     ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ไม่ต้องท�าสมุทยัตณัหาซ้อนเข้าไปอกี

 ไม่ต้องไปท�าละท�าวางทุกข์ ทุกข์กอ็นจิจงั-อนตัตา ไม่ต้องไปท�า

อะไรกบัมนั ทุกข์-สุข มัันละวางตวัของมนัเอง

     เพยีงคลายจติออก-ไม่ยดึไม่ตดิ-จติกห็ลุด จติโปร่งจติโล่ง โพล่ง

ทิ้ง ว่างทิ้ง วะทิ้งๆๆ

     “อโหส ิโสวๆๆๆ” ผายสองฝ่ามอืหงายออกไปกว้างๆ ทุกอย่างอโหสิ

 “คลายออกเหมือนดอกไม้บานยามเช้าต้องแสงตะวัน ร่วงหล่น

คลี่คลายร่วงหล่นโรยกลบีละอองเกสรไม่เหลอื” โปร่งโล่ง โล่งทิ้ง โพล่งทิ้ง 

วะทิ้งๆๆๆ

     วะทิ้งผ่านตลอด..สุญญตา-มหาสุญญตา..ผ่านตลอด..ไร้ร่องรอย...

อนตัตา..ผ่านตลอด....    
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 ๒๐๑๕.๑๐.๐๒ วนัศกุร์

 อธษิฐาน เอาทางกห็ลงทาง  เอารู้ กห็ลงรู้ เอาอะไรกห็ลงอนันั้น

     ยิ่งพยายามยิ่งวุ่น ยิ่งพยามยิ่งวน หยุดพยายาม หยุดวุ่นหยุดวน

 ธรรมสมควรแก่ธรรม มรรคองค์แปดกส็มควรแก่การปล่อยวาง

     -แต่อนจิจงั–อนตัตา มนัวางของมนัเอง  ไม่ต้องไปคอยวางมนั.. 

แต่ให้วางกูไปคอยวาง

     “คนชื่อกู นามสกุลอตัตา อย่าคบมนั  ไม่คบมนั กค็อืไม่คบกู!”

     คลายตัวมึงในจิตมันออกมา โปร่งโล่งโพล่งทิ้ง..วะทิ้ง วะอีก    

ทิ้งอกี..

     ห่วงอะไร กเ็ป็นหนี้กรรมอนันั้น เทน�้าใช้หนี้ไป  เดี๋ยวกจ็ดืจางหาย

ห่วง

     นกึถงึอะไรกเ็ป็นหนี้อนันั้น เทน�้าใช้หนี้ไป เดี๋ยวกห็ายห่วง

     ตณัหาเอาไว้ใช้กบัโลกยีโลก หยดุตณัหากถ็งึโลกตุรโลก

     ตวัพยายามจรงิๆจงัๆ เอาไว้ใช้กบัโลกยีโลก

     ใช้กบัว่างไม่ได้ ใช้กบันพิพานไม่ได้ แต่เอาไปใช้เดนิทางสะสม

เสบยีงเดนิทางไปเกดิอกี

     ทฏิฐ-ิมานะ-อตัตา-เจตนา-พยายาม ใช้กบันพิพานไม่ได้ ได้แต่พาล

พาลไปเกดิ!

      จงดูให้เหน็ว่าสุขทุกข์เป็นเพยีงความรู้สกึไม่แน่นอน กจ็ะไม่ชอบ 

ไม่ชงักบัมนั จะไปดูไปรู้มนัท�าไมล่ะ? ทุกข์กช็่าง สุขกช็่างฯ

     ตวัหลงรู้ ท�าให้หลงทาง หยุดรู้กห็ยุดหลง

     นโิรธนพิพานเจรญิเอาไม่ได้ ยุตติณัหากน็โิรธนพิพานเอง..เอง!

    วางมรรคกจ็บมรรค จบมรรคไม่ตดิมรรคกถ็งึผล – อรยิผลนโิรธ



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

58

นพิพาน

     ไม่แบก-ไม่วาง มนัวางของมนัเอง ไม่ตดิ-ไม่หลุด มนัหลุดวมิุตเิอง

     ไม่อะไรกบัอะไร-ไม่ตณัหาซ้อนรู้

     ไม่อะไรกบัอะไร คอืไม่นอกไม่ในด้วยตณัหาซ้อนกายซ้อนจติ

     บาปเกดิเพราะหลงยดึตดิ ไม่ท�าบาปอกุศล คอื ไม่หลงยดึตดิ

     ไม่ตณัหาซ้อนกายซ้อนจติ คอืถงึพร้อมด้วยบุญกุศล

     ไม่ซ้อนกายซ้อนจติ เรยีกว่า ท�าจติให้ผ่องใส

     โอวาทปาฏโิมกข์ คอืโอวาทแห่งความไม่ยดึตดิ!

 “สิ่งใดกต็าม ที่ได้กระท�าการไม่ตรงต่อพุทธโอวาท ผดิต่อพุทธ

ประสงค์ของความไม่ยดึตดิ หมู่เหล่าข้าฯ ท.น้อมกราบขอขมากรรม ขอ

อโหสกิรรม ทรงโปรดเมตตายกโทษให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของหมู่เหล่า

ข้าฯ ท.จงเป็นอโหสกิรรม ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปด้วยเทอญฯ และขอชดเชย

ชดใช้ด้วยการบวชบรรพชาของหมู่เหล่าข้าฯ ท.ทุกภพชาตพิุทธนัดร และขอ

ให้มสี่วนในการโปรดสรรพสตัว์ ให้จบตาม วางตาม ว่างตามองค์พุทธะ

อรหนัต์ด้วยกนัจงทั่วกนัทุกท่านเทอญฯ อโหสิๆ ๆกรรมทุกอย่างอโหส ิสาธุ

โสวๆๆๆๆ”

     ช่างให้ไว แล้วไปให้เรว็ ลุล่วงเรว็ไว ลุล่วง ฉบัพลนัทนัท ี เรยีกว่า 

บรรลุธรรม

     ปล่อยวางให้ไว แล้วไปให้เรว็  ลุล่วง คอืบรรลุธรรม

 “ไม่ส่งจติออกนอก” นี้กย็งั มนีอก-มใีน ยงัเลอืกนอก–ใน   

 แต่ถ้า “มชัฌมิาท่ามกลาง” ออกไป กจ็บทั้งนอกและใน กอ็สิระ 

อสิระเหนอืนอกและใน วมิุตหิลุดทนัที

 “จติเหน็จติเป็นทุกข์” เพราะก�าลงัเจรญิสมุทยั ไปดู-รู้-เหน็มนัท�าไม

ไปเจรญิท�าไม? จติกป็ล่อย จติกอ็นจิจงั-อนตัตา
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 “ผลอนัเกดิจากจติเหน็จติ” จติตดิยดึคาสตคิาญาณตวัรู้ ไม่ว่างรู้ 

ไม่นพิพาน

 จติเหน็จติ กเ็หน็อตัตา ไม่ว่าง ไม่สุญญตา ไม่อนตัตา!

     เหน็กช็่าง-ไม่เหน็กช็่าง รู้กช็่าง-ไม่รู้กช็่างฯ “ให้สกัแต่ว่า” นั่นแหละ 

ว่าง-สุญญตนพิพาน

     ไม่ทรงจิต-ไม่แช่จิต-ไม่ดูจิต แต่ให้วางจิตท่ามกลางว่างไร้จิต  

ไร้ร่องรอย  โพล่งทิ้ง-โล่งทิ้ง!

     โสวโพล่ง-โสวโล่ง ไม่ทรง ไม่แช่ซมึ แต่ให้ตื่นๆ ตื่นทิ้งตื่น!

     คนเหน็อนจิจงั มหีลายระดบั เหน็แค่ตวัหนงัสอื เหน็แต่เพยีงปาก

ว่า เหน็ด้วยใจ เหน็ด้วยจติใจ เหน็แจ้งใจ

     คนที่เหน็ด้วยใจ ยงัแบ่งออกเป็นเหน็ตดิๆ-หลุดๆ แต่เหน็แจ้งชดั

แก่ใจ จะไม่มตีดิ-หลุด เพราะมนัหลุดของมนัเองอยู่แล้วอนจิจงั มนัหลุด

ของมนัตลอดไม่เคยนิ่ง  อย่างไม่มกีลางวนักลางคนื

     อนจิจงั ไม่ยั่งยนื - ไม่จรีงัยั่งยนื คอื ชั่วคราว ไม่แน่

     ชวีติ กไ็ม่แน่ คนรกั-ของรกั กไ็ม่แน่!

     สรรพสิ่งในโลกธาตุจกัรวาล ล้วนอนจิจงั-ชั่วคราว

     “ชวีติดุจเดนิหิ้วกระเป๋าเข้าพกัโรงแรม” (มหีลายเกรดหลายระดบั

หลายดาว แล้วแต่วบิากจะให้พกั)

     พกัแรมชั่วคราวกจ็ะต้องเชค็เอ้าท์ ยงัไม่รู้จะไปไหนต่อ?

     รู้แต่ว่าจะต้องไป อยู่ไม่ได้ ต้องเดนิทางต่อไป ไปไหนยงัไม่รู้?

     บ้างมองหาทางเลี้ยว-ทางเลอืก-ทางหลงหรอืหลงทางฯ

     ที่นี่ มทีี่ว่างๆ ขอเชญิชวนให้หยุดเดนิทาง หยุดเหนื่อยเหนด็อนาถ

เถดิ!

     ทรงตรสั “โยชน์ยาวไกลส�าหรบัคนหลงและอ่อนล้าฯ”  ไม่รูจ้ะจบเมื่อใด
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     เชญิจบทุกเส้นทางที่นี่ “ไม่ต้องท�า(ปฏบิตักิรรม) อะไรแบบไหนอกี”!

  เมื่อวานเป็นวนัสมหวงัและผดิหวงัของคนหลง เพราะเป็นวนัหวย

ออก  มคี�าถามมาถาม  จากชวีติจรงิจงั  ที่ไม่เหน็อนจิจงั

     ถามว่า คนสองคนต่อไปนี้ ใครกเิลสบงัอนจิจงัมากกว่ากนั ระหว่าง 

คนเกบ็ขวดขาย กบั ข้าราชการบ�านาญ ต่างกซ็ื้อหวยไว้กนัคนละใบ ถูกกนิ

ทั้งคู่

     ใครกเิลสตณัหาจดักว่ากนั?

 สมาชกิ B พอกนัทั้งคู่ เจ้าค่ะกเิลสตณัหามาตั้งแต่คดิว่าจะซื้อ

แล้วเจ้าค่ะ

     โดนกนิตั้งแต่คดิแล้วเจ้าค่ะกเิลสตณัหามนักลนืกนิ เจ้าค่ะ

     แล้วกโ็ดนรฐับาล(เจ้ามอื)กนิไม่แบ่ง ต่อที่สองเจ้าค่ะ

     ถ้าโดนกนิแล้ว โมโห โกรธ เครยีด นี่กโ็ดนกนิครบเตม็รปูแบบ 

โลภะ โทสะ โมหะ เอาไปกนิครบ เจ้าค่ะ ลกูเก่ง ลกูมปีระสบการณ์ตรง 

เจ้าค่ะ??????

     ทั้งนี้ทั้งนั้น สกัแต่ว่า แล้วๆไป อย่าไปยดึ ถกู ผดิ กช็ั่งๆไป ทางที่

ด ีเอาใหม่ เกบ็เงนิไว้ท�าประโยชน์อย่างอื่นดกีว่า เจ้าค่ะ

     คนหนึ่งถอืศลีอยู่วดัเกบ็ขวดขาย คนหนึ่งมาซื้อขวดไปขาย มคีน

มาขายหวย เลยซื้อกนัคนละใบ ใครคลายมากน้อยกว่ากนั?

 สมาชกิ B พอกนัอกีเจ้าค่ะสกัแต่ว่า เรื่องของเขา เราไม่เกี่ยว 

เจ้าค่ะ

     “จติที่คดิจะให้” กบั “จติที่คดิจะเอา” ใครคลายกว่ากนั?

 สมาชกิ B ผู้ให้ยอมคลายกว่าเจ้า เพราะสละออก เจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่าให้ สกัแต่ว่ารบั นี่คอืคลายทั้งคู่ เจ้าค่ะ

     จติที่คดิจะเอา คอื ยดึ เจ้าค่ะ
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     ถ้ายงัยดึอยู่ ยงัไงกย็งัไม่คลาย ควรขมากรรม กรวดน�้าบ่อยๆ

เจ้าค่ะ

     คนที่ไม่เหน็แจ้งใน “อนจิจงั”  คอื คนหลง

     อนจิจงั เขาเกดิ-ดบั สลายคลายตวั เสื่อมสูญแสดงให้เหน็อยู่ว่า 

มนัไม่แน่ แต่กย็งัไม่เชื่อ เช่นคนเล่นหวย คนเล่นเครื่องรางของคลงั เป็นต้น 

เพราะไม่เชื่อองค์พุทธะ ไม่เชื่อกรรม-ผลกรรมว่ามจีรงิ มคีวามเหน็ไม่ถูก

ตรงเสยีแล้วมจิฉาทฏิฐเิสยีแล้ว การกระท�ากรรมอื่นๆ กจ็ะผดิมจิฉาไป

ทั้งหมด บงัอนจิจงัมดืมดิเหมอืนดงัเมฆหนาด�าทะมนึบงัดวงจนัทราคนืเพญ็

     เป็นผลของวบิากแต่อดตีส่งผล

     พึงสลายคลายเมฆหนาทะมืนเสียด้วยเทน�้าอุทิศและกล่าวขออโหสิ

กรรมบ่อยๆ

     อโหสคิรั้งหนึ่ง จติย่อมคลายออกทุกครั้งที่อโหส ิ จนกลายเป็น 

โมฆะกรรม-วมิุตกิรรม เมื่อนั้นแสงจนัทร์จงึจะกระจ่างฟ้า

     จติ ตามพระอภธิรรม เกดิ-ดบั ชั่วลดันิ้วมอืหนึ่ง (ประมาณหนึ่ง 

วนิาท)ี เกดิ-ดบั หนึ่งแสนโกฏขณะจติเกดิ-ดบั สบืต่อเป็น “สนัตต”ิ เหน็

ยาก สนัตตจิงึปิดบงัอนจิจงั

     วถิจีติขึ้นสู่วถิเีสพทาง ตา หูฯ เหน็ ได้ยนิ ครั้งหนึ่งๆครบสมบูรณ์ 

จติเกดิ-ดบั ๑๗ ขณะ

     แต่รูปหยาบกว่าจติ เกดิ-ดบั มากขณะกว่าจติ แต่เรากย็งัมอง     

ไม่เหน็ เช่น ก้อนหนิ เกดิ-ดบัเสื่อมสลาย อยู่ตลอดเวลา เรากไ็ม่เหน็มนัว่า

คลายมนัเสื่อม

     เราไม่เหน็จงึหลงว่ามนัไม่เสื่อม เช่น หลงว่ายงัไม่แก่ ยงัแขง็แรง 

หลงว่ายงัไม่ตาย(ง่ายๆ) เป็นต้น

 ทรงตรสั “สตัว์ที่เกดิแล้วไม่ตาย ไม่มฯี นตัถ ิชาตสัสะ อมรณงัฯ”   
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“อริยิาบถ บงั ทุกขงั” 

 เราเปลี่ยนอริยิาบถบ่อยๆเพื่อหนทีุกข์ จงึไม่เหน็ทุกข์ มสี�านกัหนึ่ง

สอนให้ดูทุกขเวทนาไม่ให้เปลี่ยนอริยิาบถจนกว่าจะเหน็ทุกข์ นี่กเ็จรญิสติ

ปัฏฐาน ข้อตามดูตามรู้เวทนา ซึ่งไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสจัธรรมนพิพาน

     กท็รงสอนพาหยิะอย่างไรเล่า?

     สตปิัฏฐานสี่อย่าง คอื กาย-เวทนา-จติ-ธรรม ให้ “สกัแต่ว่า” ลงสกั

แต่ว่าทั้งหมด กายกช็่าง เวทนากช็่าง จติกช็่าง ธรรมกช็่าง ปล่อยวางให้

หมด นี้เป็นพุทธานุศาสนยี์ปาฏหิารยิ์ที่ทรงสรรเสรญิ

 ส่วน “อนตัตา” ถูกบงัด้วย “ฆนะสญัญา” หรอื “คณะสญัญา” 

เป็นกลุ่มก้อนของสญัญาที่จ�าได้หมายรู้เอามาด้วยอตัตสญัญา นี่คอือตัตา

ตวัตนว่าเรา - ว่าของเรา จ�ามานบัภพชาตไิม่ถ้วน

     จงึมสี�านกัต่างๆ สอนวธิแียกธาตุ ดนิ ๒๐ น�้า ๑๒ ลม ๖ ไฟ ๔ 

ท่องแล้วนั่งนมิติให้ตดิตา

     เหล่านี้ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระนพิพาน ที่ให้สกัแต่ว่า..ช่างๆปล่อยวาง

     ขนัธ์ก ็“สกัแต่ว่า” ให้วมิุตหิลุดออก ให้ถงึ ขนัธวมิุติ

     ญาณหยั่งรู้ไปทั่ว กใ็ห้ สกัแต่ว่า ให้วมิุตหิลุดออกจากญาณรู้ ให้ถงึ 

วมิุตญิาณทสัสนะ

     อนจิจงั ถ้าแปลเสยีใหม่ว่า อย่ายดึ ไม่ยดึ ยดึไม่ได้ ให้ปล่อย      

ให้วาง ให้ยอม เจรญิเอาไม่ได้  มนัมแีต่เสื่อม ไม่มเีจรญิ-ไม่มสีงบ มอียู่ 

แค่เพยีงชั่วคราว-ไม่ยั่งยนื-ยดึไม่ได้!

     ที่มนัยดึไม่ได้ เจรญิเอาไม่ได้ มนัจงึบงัคบับญัชาไม่ได้ เอาอตัตา  

ไปท�าเอาไม่ได้  มนัจงึเป็นอนตัตา-ว่างเปล่าจากอตัตา

 “จงึเอาอตัตาเข้าไปปฏบิตัธิรรมเอานพิพานไม่ได้!”

     แต่นพิพาน กเ็ป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของจติ
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 ทานคือการให้-การเสียสละ ทานทุกครั้งท�าให้จิตคลายตัว องค์

พุทธะท่านจงึบ�าเพญ็ทานบารมมีาโดยตลอด ยิ่งให้ทานสิ่งของที่ให้ได้ยาก  

กย็ิ่งคลายหลุดวมิุตงิ่าย เช่น อภยัทาน เป็นต้น

     อโหสกิรรม เป็นอภยัทานยิ่งใหญ่ คนที่สละออกมาก จติคลายมาก 

ใกล้ความว่างมาก ใกล้นพิพานเข้าไปมากแล้ว

     ทานทุกระดบั ต้องให้ด้วย ทานงัปรสิุทธงั คอืทานบรสิุทธิ์ด้วย   

ไม่หวงัสิ่งตอบแทน  นี่คลายมาก!

     “วนันี้ ท่านอโหสกิรรม เทน�้าอุทศิบุญแล้วหรอืยงั?”

     นพิพาน ว่างๆ ชวีติที่ว่าง ๆ ไม่ต้องการดหีรอืเลว ไม่มอีะไรดขีึ้น-

ไม่มอีะไรเลวลง ไม่บุญ-ไม่บาป

     คนที่ยงัไม่ปล่อยวางทั้งดแีละเลว คอืคนที่ยงัหลง

 ธรรมะค�าสอนอันเป็นพระสัจธรรมเนื้อหาพระนิพพานการปล่อย

วาง จ�าเป็นแก่ทุกชวีติ

     ชวีติ คอื การมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวาง เป็นชวีติที่อยู่กบัทุกข์อย่าง

ไม่ทุกข์

 สมาชกิ B สาธ ุ อโหสเิจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ มคีนมาปรกึษา

ลกูเรื่องธรรมะที่ท่านพระอาจารย์เมตตาชี้แนะสั่งสอนอยู่นี้ เหมาะกบัเดก็

วยัรุ่นมั้ย ลกูได้ให้ค�าแนะน�าไปว่า ถงึแม้วฒุภิาวะของเดก็วัยรุ่นยงัน้อยอยู่

ก็ควรได้รับธรรมะจากท่านพระอาจารย์เพื่อให้เด็กวัยรุ่นเหล่านั้นได้ซึมซับ

ไปบ้างไม่มากกน็้อย จะได้พื้นฐานธรรมะที่ถกูที่ควรตดิตวัไว้เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B ไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์มคีวามเหน็ว่าอย่างไรค่ะ?

     สาธ ุ อโหส ิ เจ้าค่ะ ท่านพระอาจารย์ ลกูจะน�าธรรมะตรงไปเผย

แพร่ต่อไป เจ้าค่ะ

     ส�าหรบัเริ่มแรก ควรแนะน�าการกรวดน�้าอุทศิบุญเบื้องแรก
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 ต่อมา จ�าเป็นที่สุดกบัทุกชวีติถ้าได้ลิ้มรส คอื สมาธธิรรมชาต ิ  

เกดิเอง (มใิช่สมาธทิี่ใช้อตัตาเข้าไปท�าที่เป็นกรรมอย่างปัจจุบนั) ใช้ได้ตลอด

ชวีติตั้งแต่ตื่นจนหลบัจนกระทั่งตายปิดอบายภูมิ

     แค่สองข้อนี่กป็ระเสรฐิกว่าคนอายุร้อยปีไม่เหน็จ้าๆไม่ประเสรฐิ

     ลองอ่านทบทวน เล่ม ๒๐ หน้า ๒๗ เรื่องสมาธธิรรมชาตฯิ นี้เป็น

พื้นฐานของการมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวาง

     พูดสั้นๆที่สุด อย่าให้ความรู้มาก มนัรก - รู้มาก - รกมาก

     ขออนุโมทนา สาธุโสวแล้วนะ ขอความไม่ข้องคา ขอความสว่างไสว

ในพระสจัธรรมเนื้อหาพระนพิพานจงบงัเกดิมทีั่วทั้งจกัรวาลโลกธาตุ ไม่

ตดิขดัด้วยเทอญฯ สาธุโสวๆๆๆๆ

 สมาชกิ B สาธเุจ้าค่ะ “อะไรกป็ล่อย อะไรกช็ั่ง อย่าไปยดึไว้ 

สกัแต่ว่าปล่อยๆไป” บอกแล้ว สอนแล้ว เรยีบร้อย ตามนี้เลยเจ้าค่ะ       

ถ้าชวีติไหนขี้เกยีจเหมอืนลกู คงจะเข้าใจง่ายเจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ 

     ชวีติ ไม่จรงิ จรงิคอื อนจิจงั-อนตัตา ที่ยดึเอาอะไรไม่ได้เลย!

 ชวีติสมมุต ิอย่าใช้สมมุต ิจนปิดบงัวมิุติ

     ถ้าแจ้งใจในอนจิจงั กอ็ยู่อย่างไม่ทุกข์แล้ว

 สมาชิก B พึงระลึกไว้ เจ้าค่ะ “ชีวิตสมมุติ อย่าใช้สมมุต ิ     

จนปิดบงัวมิตุ”ิ

     ทุกข์มนัเกดิจาก “การเข้าไปยดึเอาในสิ่งที่ยดึเอาไว้ไม่ได้” จบลง

ที่ ปล่อย-ยอม คอืจบ

     อย่าเข้าไปขดัแย้งกบัวบิาก ยอม คอืจบ

 สมาชกิ B ใช่ๆ เจ้าค่ะ ขดัแย้งกบัวบิากนี่ทกุข์จรงิๆเจ้าค่ะ 

บางทตีวัวบิากมนัเองไม่ได้มอีะไรเลย มแีต่ตวัเรานี่แหละเจ้าค่ะ คดิไป

ก่อนแล้วเจ้าค่ะสกัแต่ว่าปล่อยๆไป คาถานี้ช่วยได้เจ้าค่ะ
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     ครั้งพุทธกาล สามเณร-สามเณร ี อายุ ๗ ขวบ บรรลุธรรมมมีาก 

อ่านในธรรมบทอรรถกถาแปล หาภาพจ้าๆ ตะวนัส่องสว่างกลางหาวให้เดก็

ดูทะเลกว้างใหญ่ไพศาลไกลสุดลูกตา ท้องฟ้ากว้าง ๆ

 สมาชกิ B ได้เจ้าค่ะ งานถนดัเจ้าค่ะเดก็ที่สอนคอืเดก็นกัศกึษา

เรยีนมหาวทิยาลยั เจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่า สอนไป ง่ายๆสั้นๆได้ใจความ เจ้าค่ะ สอนแล้วปล่อยวาง 

เจ้าค่ะ

     คลายออกจากกายและจติ คอืให้หลุดพ้นออกไปจากธาตุขนัธ์ตวัเอง

ให้พ้นออกไปจากขนัธ์ ขนัธ์ กาย - จติ มนัทุกข์  นพิพานเป็นผลอนัเกดิ

จากการคลายตวัของจติ - คลายอตัตาตวัตนออก

     คลายออกจากกายจติ คอืออกจากทุกข์ คอืว่างๆจากทุกข์ คอื 

นพิพาน

     ภาษาบาล ี ว่า ขนัธวมิุต ิ แปลว่า หลุดพ้นไปจากขนัธ์กาย-จติ คอื

นพิพาน

     กาย ถูกบงัคบัให้ทิ้งง่าย เพราะเน่าไม่เผากฝ็ัง แต่จติไม่เคยตาย 

เกดิ-ดบัเป็นสนัตตสิบืต่อ ละวางได้ยาก

     จติ คอืนามขนัธ์ ม ี๔ ขนัธ์ คอื เวทนา-สญัญา-สงัขาร-วญิญาณ

ขนัธ์

 เวทนา-สญัญา เกดิเพราะ สงัขาร(เจตนา) ร่วมกบัวญิญาณ(ตวัรู้)

ไปร่วมกบัโมหะอวชิชา(ตวัหลง) รวมเป็น ๓ สหาย ก่อเกดิภพชาต ิ โดยม ี

เวทนา กบัสญัญามาสมทบ

 เวทนากบัสญัญา ที่รู้สกึชอบ-ชงั ท�าให้เกดิตณัหา-อุปาทานยดึตดิ

ในกามคุณอารมณ์ รูป เสยีงฯอยากเป็น-ไม่อยากเป็นนั่นนี่ฯลฯ เกดิเป็น  

ภพชาตชิรามรณะฯ
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     การดบัภพชาตชิรามรณะฯ จงึต้องดบัที่หวัขบวน ๓ สหาย ที่โมหะ

อวชิชา-สงัขารเจตนา-วญิญาณ คอื ความหลงเข้าไปรู้ที่ตา หูฯ เหน็ ได้ยนิ 

ฯลฯ

     จงึได้ทรงสอนพาหยิะ ว่า “เมื่อเธอ เหน็ ได้ยนิฯ ให้สกัแต่ว่า รบัรู้

รบัทราบ ให้สกัแต่ว่า ฯ”

     สกัแต่ว่า คอื ปลง ปล่อย วาง ท่ามกลาง ช่าง, ยอมฯ

     ท�าให้หวัขบวน ๓ สหาย คอืตวัหลงรู้ ไม่สามารถท�างานได้ถูก    

สกัแต่ว่าหยุดหลงรู้ฉบัพลนั

     “สกัแต่ว่า กบั จ้าๆกว้างๆไร้ร่องรอยคดินกึ เป็นอนัเดยีวกนั”

     เผินๆเมินๆออกไป-เลยๆพ้นออกไป-ให้ผ่านเลยไป เป็นอย่าง

เดียวกัน

     มนัขาดเจตนาจรงิจงัตั้งต้องไปแล้ว!  

     ขาดเจตนา กรรม กเ็กดิไม่ได้ ไม่กรรม กส็ิ้นกรรม-จบกจิ-จบกรรม 

-จบการเกดิ

     จ้าๆกว้างๆ..ไร้คดินกึ จงึเท่ากบั จบการเกดิใหม่อกี

     ความเตม็ๆ มดีงันี้ “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างขวางกว้างไกล    

ไร้ขอบเขต สว่างไสวไร้ขอบเขตคดินกึฯ”

     หรอื “ดุจตะวนัส่องสว่างกลางหาว ฉะนั้น”

     หรอื “แสงจนัทร์นวลผ่องทรงกลดสดศรรีศัมงีามผ่อง”

     หรอื “นอนนั่งระวงัท้องฟ้า-หลงัคาจะหล่นใส่หวัฯ”

     หรอื “เหน็คนให้เลยคน..เหน็ภูเขาต้นไม้ฯ ให้เลยๆภูเขาต้นไม้ไปฯ”

     คนเรามกัคดิปรุงแต่งทั้งวนั ห้ามคดิห้ามไม่ได้ อย่าไปห้ามคดิ    

แต่ให้ “ตื่นๆจ้าๆ ให้ไร้คดินกึฯ” ตรงนี้

 ใช้พระคาถา “อโหสิๆ ๆ ขอให้มสี่วนบุญข้าฯจงทั่วกนั สาธุโสวๆๆฯ” 
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ส�าทบัก�ากบัเข้าไปด้วยทุกครั้งที่กระทบอารมณ์ทางตา หูฯ หรอืคดินกึเรื่อง

ราวฟุ้งซ่านร�าคาญใจ

 ต�าราพระไตรปิฎก ใช้อกีค�า คอื “เมื่อเหน็ ได้ยนิฯ ไม่ถอืเอา” นมิติ

(รูปร่าง)และ “อนุพยญัชนะ” (รายละเอยีด)

 ไม่ถอืเอาหรอืไม่ยดึตดิในรูปร่างและรายละเอยีด

 หรอื “ไม่ควานค้นหาไม่สะแกน-ไม่โฟกสัจดจ่อจดจ้องฯ”

 กค็อืให้เผนิๆเลยๆผ่านไป

 ถ้าเอาไปสอนระดบัมหาวทิยาลยั เดก็โตควรเพิ่มเหตุผลประกอบ

พอสมควรแก่การเชื่อถอืศรทัธา

 สมาชกิ B สาธ ุ อโหส ิ เจ้าค่ะ ลกูคงให้ได้แค่ธรรมะเบื้องต้น    

ถ้าเหตปุัจจยัอ�านวยจะพากนัไปกราบท่านอาจารย์ถงึที่เจ้าค่ะ

๒๐๑๕.๑๐.๐๓ วนัเสาร์

 จติตื่นแบบโพล่งกว้างขวางไร้ขอบเขต แบบไม่อะไรกบัอะไร ตื่นทิ้ง 

แบบไม่แช่ทรง ไม่ข้องไม่คา ไม่ตื่นคา ไม่เฝ้ายาม แต่ตื่นทิ้ง-ตื่นปล่อย-   

ตื่นวาง...

      จ้ายิ่งกว่ารู้-ยิ่งกว่าเห็น ไม่ต้องไปซ้อนเห็น ไม่ต้องประคองรู้

ประคองเหน็ โพล่งทิ้งทะลุทะลวง วะออก วะแล้ววะอกี วะทิ้งโพล่งทิ้ง      

ไม่องิไม่แอบ คลายออกๆ

 “คลายออกเหมอืนดอกบวับานยามเช้า ขยายคลายกลบีหล่นโรย

เกสรเรณูไม่เหลอือตัตาฯ”

 โพล่งทิ้งโปร่งโล่งคลายออกไม่คา ไม่ทรงนวิรณ์กามราคะโทสะ

โมหะอวชิชาคลายทิ้งออกไม่เหลอือตัตา ไร้รู้สกึนกึคดิตามนั้น ความเป็น

อตัตาตวัตนมลายหายสิ้นฯ
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      ตื่นทิ้งตื่น ตื่นแบบไม่หนดืไม่เหนยีว ตื่นแบบไม่เอาตื่น ตื่นทิ้ง   

โล่งทิ้งโพล่งทิ้ง กว้างอีกๆๆๆ ตัวคอยอยู่ซ้อนอยู่ซึมแช่อยู่ ก็คลายทิ้ง       

ให้หมด

      จติมนัคดิ กเ็รื่องของมนั อย่างมองว่าแตกต่าง “คลื่นเกดิจากทะเล 

มนักก็ลนืหายไปกบัทะเล” ไม่ขดัข้องขดัแย้ง มนัคดิกช็่าง เผลอไปกช็่าง 

กลบัมาตื่นจ้าอกี

      เปลี่ยนอริยิาบถบ้างท่าสบายๆไม่ส�ารวมอะไร อสิระเสรไีร้คอกคา 

ไร้ขอบคอกขอบเขต ไร้เขตไร้แดนไพศาล สุดลูกหูลูกตา สุดโลก เปิดตา

กว้างๆ โพล่งทิ้งโพล่ง กว้างทิ้งกว้าง

      โพล่งทิ้งโพล่ง กว้างทิ้งกว้าง วะแล้ววะอกี อย่าเกาะแสวงแกว่งหา 

ส่งจติคลายทิ้งระบายทิ้ง  ไม่เสาะแสวงแกว่งหา  กไ็ม่อะไรกบัอะไร  เปิดตา

กว้างๆไร้ที่หมายจุดหมายออกไป ไม่โฟกสัอะไร เผนิไปเมนิไปแววตาการุณ

ต่อสรรพสิ่งในโลก “อโหสไิปด้วย” มส่ีวนบญุข้าฯๆๆวะแล้ววะอกี ผายหงาย

ฝ่ามอืออกบอกถงึพลงัแห่งการให้ไม่มปีระมาณฯ

      ถ้าตื่นแบบในซูเปอร์มาเกต็-เซเว่นอเีลเว่น อย่างนี้ มไีด้มเีสยี มี

สแกนโฟกสั จรงิจงัตั้งต้อง มไีด้เสยีเดี๋ยวกท็ุกข์ สุขเดี๋ยวเดยีว แต่ตื่นแบบ

ไม่อะไรกบัอะไร เดนิคลายทิ้งวะทิ้งผ่านไปๆ อย่างนี้ไม่มไีด้ไม่มเีสยี มแีต่

คลายออก

      อย่าซมึอย่าเฝ้าตวัเอง กว้างๆดกีว่าคบัแคบ เปิดตากว้างๆ อย่าเฝ้า

ยาม หาเพลงเบาๆฟังบ้างที่ไม่บรรยายเนื้อเพลง ฟังทิ้งอกีเหมอืนกนั ที่ฟัง

แล้วกนิใจบรรยายความหลงัเพ้อละเมอเพ้อพกไม่เอา

      ต้นอ้อลู่ตามลมฉันใด ไม่ขัดไม่แย้งกับใคร แม้อารมณ์ของใจ             

กเ็ป็นคลื่นคนืสู่ทะเลใจ  ฉนันั้น

      อนตัตาบงัคบับญัชาไม่ได้ ไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่เฉพาะใคร 
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ยดึไม่ได้ ตดิไม่ได้ ต้องปล่อย

 อนจิจงั เสื่อมสลายคลายตวัของโลกสรรพสิ่ง กย็ึดไม่ได้ กต็้อง

ปล่อย

      ตวัเรากป็ล่อยคล้อยตามอนจิจงัอนตัตา กลมกลนืดุจคลื่นกบัทะเล 

ไม่ขดัแย้ง

      อ้ายหนุ่มม้าหาย เขามมี้าอยู่ตวันงึ วนัหนึ่งม้าหาย   เขาเสยีใจ  พ่อ

บอก “มนัไม่แน่” พ่อปลอบ ม้าหายไป ๒-๓ วนั มนักลบัมาพร้อมกบัม้าอกี

ตวั เขาดใีจ พ่อบอก “มนัไม่แน่”

      เขาทดลองขึ้นขี่ม้าตวัใหม่ควบไปยิ้มไป ชั่วพรบิตาเดยีว มนัเกดิ

พยศวิ่งลอดใต้ถุนบ้าน เขาตกลงมาขาหัก นอนรักษาตัวบ่นว่าไม่น่าเลย  

พ่อกบ็อกอกีว่า “มนัไม่แน่” 

      หลงัจากนั้นไม่นาน ทางราชการเกณฑ์ทหารไปรบชายแดนทั้ง

หมู่บ้าน อ้ายหนุ่มขาหกัไม่ถูกเกณฑ์ ต่อมาภายหลงัออกรบมขี่าวมาว่าทหาร

หมู่บ้านนั้นตายทั้งหมู่  พ่อจงึบอกลูกชายว่า กูว่าแล้ว “มนัไม่แน่ฯ อนจิจงั 

มนัไม่แน่!”

     “ชวีติ เมื่อความตายมาถงึ คนรกับุตรธดิา ญาตมิติรสหายรกักไ็ม่

อาจต้านทานได้”

 จงึให้ตื่นจ้าไว้ เอาไว้ใช้ในวนัที่จะตายกป็ล่อยได้ง่ายสบายๆ

     วนันี้ท้องฟ้าไม่เปิด มมีรสุมเข้า มเีมฆหมอกปิดบงัแสงอาทติย์ที่

เคยส่องสว่างจ้า กจ็้าออกไม่ได้ เปรยีบเหมอืนจติใจคนเรา อนตัตาจติที่ 

เคยปภสัสรผ่องใสอยู่แต่เดมิของมนั ครั้งใดที่มมีรสุมชวีติเข้ามารุมเร้า กจ็ะ

เข้าไปปิดกั้นปิดบงัจติปภสัสรนพิพาน ไม่ให้ส่องสว่างจ้าได้ฉนัใดกฉ็นันั้น

    มรสุมของท้องฟ้า เป็นวบิากของโลก เป็นอนจิจงั-อนตัตาโลก

 มรสุมชวีติที่ใจ เป็นวบิากของใจ กเ็ป็นอนจิจงั-อนตัตาใจ
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 วบิากใดๆ ทั้งของโลกและของใจ มนัเกดิที่ไหน มนักก็ลนืคนืหาย

ไปที่นั่นของมนัเอง

 สมาชกิ B วบิากท่านแวะมาเยี่ยมแค่ชั่วคราว เจ้าค่ะ

 ดุจคลื่นเกดิจากทะเล กลนืหายไปกบัทะเลฉนันั้นมนัต่างกม็อีายุ

กรรมของมนั

 สมาชกิ  B บงัคบับญัชาไม่ได้ เลอืกเวลา เลอืกข้างไม่ได้ เพราะ 

มนัไม่มอีะไร เจ้าค่ะ

 มนัมาเอง และมนักส็ลายคลายตวัของมนัเอง

 สมาชกิ  B สมาชกิ สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อยวาง เจ้าค่ะ

ใจเยน็ๆมนัไม่มอีะไร เจ้าค่ะ

     เรยีกว่ามนั “อนจิจงั-ชั่วคราว อนตัตา-ไม่อยู่ในอ�านาจของอตัตา 

ห้ามไม่ได้ ขอร้องอ้อนวอนให้เกดิ-ให้ดบัไม่ได้ แต่มนัของมนัเองมนัปล่อย

ตวั-มนัวางตวั ของมนัเอง”

 เราเข้าไปปล่อย-เข้าไปวาง มันไม่ได้ มันของมันเองอยู่แล้ว 

“นพิพานของมนัเอง นพิพานอยู่แล้ว!”  ของมนัเอง

 นพิพานไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่มนัคลายของมนัเองไม่ต้องไปหานพิพาน

ที่ไหนอกีแล้ว มนัอยู่แล้วของมนัเอง

 นพิพานท�าเอาไม่ได้ ปฏบิตัเิอาไม่ได้ นั่งสมาธเิอาไม่ได้

 แต่ปล่อยให้ของมันเอง “ไม่ต้องไปคอยปล่อย มันปล่อยของ     

มนัเอง!”

 ดูซ ิ วนันี้แปดโมงกว่าแล้ว ตะวนัเคยส่องสว่างกลางหาว วนันี้    

มนัไม่แน่เสยีแล้ว กไ็ม่ขดัแย้งกบัมนั ปล่อยให้ของมนัเอง

 สมาชกิ B มนัเป็นธรรมชาต ิ เจ้าค่ะอย่าไปยดึเดอืน ยดึตะวนั 

เดี๋ยวจะหลง พาวน เจ้าค่ะ
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     มรสุมชวีติ หรอืลมเพลมพดัเข้ามากระทบที่ ตา หู ฯ ในแต่ละขณะ 

กข็องมนัเอง สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯของมนัเอง ปล่อยให้ของมนัเอง

 สมาชกิ B  ท่ามกลางจกัรวาล ยดึดาว ยดึเดอืน ยดึตะวนั ไม่ได้

เจ้าค่ะ 

     สรรพสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่แตกสลาย ไปตามกาล เจ้าค่ะ

     ดูอนจิจงัให้ทนัอย่างไม่มกีลางวนักลางคนื กว็่าง-นพิพานอยู่แล้ว

 นิพพานไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้ว มันมีอยู่ในทุกคนทุกหนแห่ง 

แต่ให้รู้จกัมนั

 “แต่มนัจะว่ารู้กไ็ม่ใช่ - ไม่รู้กไ็ม่ใช่ มนัอยู่ไม่ใกล้ - ไม่ไกล แค่ที่สุด

แห่งโลกทวารหกกาย-ใจต่างหาก!”

 มนัอยู่ที่สุดแห่งโลกทวารหกกาย - ใจนี่เอง

 “ขณะเดี๋ยวนี้ ท่านคลายใจแล้วหรอืยงั ?”

 สมาชกิ B ไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจ เมนิๆเผนิๆไป เบาๆคลายๆ ไม่

ยดึใดๆๆ มนัของมนัอย่างนั้นเจ้าค่ะ อกาลโิล เมื่อไหร่กเ็มื่อนั้นมนัคลาย

ของมนัเอง ระบเุวลาไม่ได้เจ้าค่ะ

     คลายออกให้เหมือนกับดอกไม้บานยามเช้า ล่วงหล่นโรยกลีบ

ละอองเกสรเรณูจนหมด  ไม่หลงเหลอืแม้อตัตาฯ  ไร้ร่องรอยคดินกึ

 การกรวดน�้าอุทิศบุญอโหสิกรรม เป็นการคลายจิตที่แสนวิเศษ 

เพราะมแีต่ให้กบัให้

 จติที่คดิจะให้ ย่อมคลายออก หลุดออกทุกครั้งที่ให้อโหส ิ และ   

ขออโหสิ

 มรสุมชวีติ ที่ใจเผลอหลงคดิฟุ้งไป โดยเฉพาะคนชอบคดิ คดิมาก-

คดิไม่หยุด แต่เรากบัไปรงัเกยีจคดิ ทั้งที่มนักเ็กดิ-ดบัอยู่กบัเรา เรากลบัไป

ขดัแย้งกบัมนั ไม่ยอมรบัมนั มนัจงึทุกข์
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ยิ่งเข้าไปหยุดมนั ยิ่งทุกข์หนกัมากขึ้นไปอกี

 กห็ยุดเจ้าตวัที่จะเข้าไปหยุดมนัเสยีซ!ิ อย่าแทรกแซงมนั(อย่ากรรม

ซ้อนมโน) อย่ากรรมสองต่อ มนัคดิก ็ “พระพาหยิะ-สกัแต่ว่าฯ” ตามแต่

เรื่องของมนั คดิกช็่าง-ไม่คดิกช็่าง พุทธะท่านสอนพาหยิะ

 คดิกป็ล่อย เผลอกป็ล่อย จ้าๆกว้างๆ ไร้ๆ ไร้ร่องรอยฯ

 “คลื่นเกดิแต่ทะเล มนักค็นืสู่ทะเลของมนัเอง ฉนัใด คดิเกดิจาก

จติ กค็นืสู่จติ(ของมนัเอง) ฉนันั้นฯ”

 ปล่อยให้ของมนัเอง ไม่คอยปล่อย มนัปล่อยของมนัเอง!

 ทะเลที่ปราศจากคลื่น จะงามได้อย่างไร?

 สมาชกิ B  มนัเป็นเรื่องธรรมชาต ิ เจ้าค่ะไม่มใีครสามารถหยดุ

คลื่นได้ “สกัแต่ว่า ยอมรบั แล้วปล่อยวาง”

     ธรรมชาตธิรรมดา อนจิจงั-อนตัตา อย่าขดัแย้งกบัมนั

 ชวีติเรากเ็ป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตธิรรมดา ต้องคนืสู่ธรรมชาติ

ธรรมดา ให้ยอมรบัมนัเสยี

     ลุออก ตื่นออกวะออกทะลุออก กว้างออก วะออกวะแล้ววะอกีๆๆ

กว้างขวางกว้างไกล ไร้ขอบเขตคดินกึ โสวๆๆๆๆๆผายมอืกว้างๆออกไป   

ลุไปล่วงไป ลุล่วงธรรม สว่างไสวไร้ขอบเขตฯ

 เช้านี้สวัสดีกันแล้วอโหสิอุทิศบุญกรวดน�้าด้วยจะยิ่งสวัสดีตลอด

กาลด้วย “สพัพะโสตถ ีภะวณัตุเตฯ” ขอความสวสัดทีั้งหลาย จงมแีก่ท่าน

ทุกเมื่อเทอญฯ

 สมาชกิ B สกัแต่ว่า พระพาหยิะ ช่วยได้ ไม่ต้องไปหาตะไคร้

มาดามใจ หรอื ปักไล่ฟ้าฝน เจ้าค่ะ

 ปล่อยววัปล่อยควายสกัแต่ว่าปล่อยไป ปล่อยใจตวัเองเป็นอสิระ 

แค่นี่จบเลยเจ้าค่ะ
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 เขาเป็นเจ้าหนี้มาทวง ต้องชดใช้ คดิจะหนวีบิากเลยพาวนเจ้าค่ะ

เข้าใจมารยาทลกูหนี้ชดัเจนขึ้นเจ้าค่ะไม่ต้องหน ี ให้รบีจ่าย ถงึจะจบ ถ้า

คดิหนคีอืวน เจ้าค่ะ อะไรๆมนักไ็ม่แน่เจ้าค่ะ

 สมาชกิ  ช วนันี้วนัด ีดวงดาวเปลี่ยนราศรปีระจ�าปี

 ..ขอขมา อโหสกิรรม เทพยดาทั้งหลาย ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดนิ      

ผบี้านผเีรอืน เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณ ี พระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศยัและ   

ยนือยู่นี้ ข้าพเจ้าขออโหสกิรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกนิไป ทั้งกายกรรม วจกีรรม 

มโนกรรม ขอสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ทั้งหลายอโหสกิรรมให้กบัข้าพเจ้าด้วยเถอะและ

ช่วยเปิดทางในการด�ารงชวีติให้เหมอืนคนปกตโิดยทั่วไป และขอให้มโีชค 

มลีาภ มเีงนิมทีองด้วยเถอะ สาธุตั้งนะโม ๓ จบ ปะโตเมตงั ปะระชวีนิงั   

สุขะโตจุต ิจติตะเมตะ นพิพานงั สุขะโตจุต ิ(พระคาถาพยายม ประชุมกบั 

พระอนิทร์ พระพรหม ให้มคีาถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์

ยาก ล�าบาก) ให้บอกต่อ อย่าหวง อย่าเอาแต่ตวัเองรอดนะ คนที่ก�าลงัทุกข์

ยาก เมื่อได้เหน็ได้อ่านคาถาบทนี้ เขาจะได้ บรรเทาเบาบาง บอกต่อเพื่อน 

๒๙ คน จะเหน็ผลทนัตา

 สมาชกิ  หลวงพ่อเทศน์ได้ถกูช่วงพอด ี  ตอนนี้ลกูก�าลงัมปีัญหา   

ที่ท�างาน

 ปัญหามีเข้ามาก็เหมือนเมฆหมอกบังตะวัน มันมีเวลาคลายตัว  

ของมนัเอง ปล่อย-ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน เทน�้าอุทศิบุญ จ้าๆกว้างๆไว้  

ใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหว

 ท�าได้อกีอย่างคอื ให้ยุตติวัคอยจะเข้าไปปล่อย

 สมาชกิ ทุกวันนี้คนที่มีพวกมากจะกลายเป็นคนที่ถูกเสมอ

เหมอืนระบบประชาธปิไตยที่มเีสยีงข้างมากคน +มั่วไปคงต้องฝึกอกีเยอะ 

เพราะว่ายงัคมุจติใจไม่ค่อยได้ ยงัร้อนอยู่เจ้าค่ะ
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 เรื่องร้อนกช็่าง เรื่องเยน็กช็่าง ไม่อะไรกบัอะไร วบิากห้ามไม่ให้เหน็ 

ได้ยนิฯ ห้ามไม่ได้ รู้เหน็ก ็สกัแต่ว่ารู้เหน็ฯ ให้เชื่อเรื่องกรรม เชื่อพุทธะ

 ข้างมากข้างน้อยกช็่าง อย่าจรงิจงัตั้งต้อง อย่าดนัเข้าใส่ น้อยกน็้อย 

มากกม็าก ตามแต่วบิาก บ้านเมอืงกม็วีบิาก

 สมาชกิ  ลกูอาจจะเป็นคนตรงเกนิไป ผดิคอืผดิ ถกูคอืถกูบางคน

ที่เสยีประโยชน์เขาเลยไม่ชอบแล้วลกูต้องท�าอย่างไรต่อเจ้าคะ?  บางทกี็

เหนื่อยอยากหนเีจ้าค่ะบางทกีร็ู้สกึว่าสงัคมทกุวนันี้ไม่น่าอยู่แล้ว

 ปล่อย ช่าง อย่างเดยีว  ว่างๆ พ้นด-ีชั่วแล้ว จ้าๆโพล่งๆโล่งวะไป

นะ เทน�้าอโหสบิ่อยๆใจจะเยน็ลงด้วยอโหสิ

 การหนไีม่ใช่ทางแก้ แก้ที่ตวัเอง อย่าไปพยายามแก้คนอื่นแก้ไม่ได้ 

พุทธะสอนนะ

     สมาชกิ คนดมีกัอยู่ไม่ค่อยได้เจ้าค่ะการเป็นคนดนีี้ท�ายากจงัเลย

นะคะ

 พุทธพยากรณ์ตรัสท�านายไว้แล้ว คนดีจะเดินตรอก ขี้ครอก     

(คนชั่ว)จะออกมาเดนิถนน

     สมาชกิ วนันี้ได้คยุกบัพระอาจารย์แล้วรู้สกึสบายใจค่ะ  ยคุปลาย

พทุธกาล คนด ี๑ คนชั่ว ๓ ตามค�าท�านาย

 แต่มกัจะโดนสิ่งกระตุ้นตลอดท�าให้ใจร้อนเจ้าค่ะ  ท�าไงจะสงบ

ท่ามกลางหมู่มารคะ?

 เทน�้าอกี อโหสอิกี เราเคยท�าเขามาทวงคนื เอาบุญทพิย์ใช้หนี้กรรม

ไปนะ ใช้บทใหญ่ขอขมาเรื่องจบเรว็

 ลกูคงต้องฝึกปฏบิตัอิกีเยอะเจ้าค่ะ กว่าที่ใจจะนิ่งบางครั้งถกูใจเรา

ไม่ถกูใจเขา

 ไม่ต้องฝึก เพยีงปล่อยวาง แต่ไม่ใช่ไปคอยวาง แต่ให้วบิากมนัผ่าน
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ออกไปเอง กบัอโหสขิมากรรม ยอมรบักจ็บ ที่ไม่จบ เพราะไม่ยอมรบั

 ไปอ่านทบทวนธรรมะสองวนันี้พูดเรื่องอนจิจงั ถ้าเข้าใจแจ้งแก่ใจ 

เรื่องทุกอย่างจบ

 ไปเทน�้าอโหสอิกี ซ�้าๆ อกี

     ไม่ต้องคดิว่าจะไปท�าอะไรแบบไหนอกี ท�าเป็นกรรมเอาไปเกดิอกี!

     ถามว่า ท�าอย่างไรจะสงบ ท่ามกลางหมู่มาร?

 กเ็ราคดิเอา ว่าเขาเป็นมาร คดิจงึท�าให้ทุกข์ คดิใหม่ซวิ่า ไม่มทีั้ง

เทพและมาร มแีต่โมหะ เพราะโมหะตวัหลง ท�าให้คนกระท�ากรรมต่างๆ 

นานา ทั้งโลกที่ไม่ใช่ญาตกินัไม่มใีนโลก มาพบเจอกนัเพราะกรรมสมัพนัธ์

เคยเกดิเป็นญาตพิ่อแม่พี่น้องกนัมาในอดตีชาตกิ่อนๆ ท�าดตี่อกนั-ชั่วต่อ

กนั กลายเป็นวบิากต่อกนั จงึให้ยอมรบั

     พระเทวทัติเกิดเป็นพ่อ แล้วฆ่าพระโพธิสัตว์โอรสของตัวเองตั้ง

หลายชาติ ด้วยอธิษฐานจิตพยาบาทอาฆาตพุทธะในชาติแรกที่เป็นพ่อค้า  

เสรวิะ แย่งซื้อถาดทองค�าของเก่าราคาแสนกหาปณะ ขอจองเวรทุกชาตเิท่า

เมด็ทรายในท้องมหาสมุทร

     วบิากกรรมเก่า เหน็, ได้ยนิฯ แปลว่าให้ยอมรบั ไม่โต้แย้ง ไม่

ปฏฆิะ-ปฏเิสธ ถ้าปฏเิสธ วบิากจะผ่านช้า เพราะตดิขดัข้องคา ที่เจ้าของ

วบิากข้องใจไม่ยอมรบัหนี้กรรมไม่ยอมชดใช้หนี้

     ไม่ยอมชดใช้หนี้ เขากค็ดิดอกทบต้นเพิ่มหนี้ขึ้นอกี ตตีั๋วต่ออยู่ยาว

ออกไปอกี แทนที่จะผ่านออกไปของมนัเอง แต่เพราะเราข้องใจไม่ยอมรบั

ใช้หนี้ วบิากกค็าอยู่นาน

     จงึท่องไว้ว่า “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี” ท�าเป็นกรรม อโหสไิด้

เท่านั้นอุทศิบุญทพิย์ใช้หนี้แทนไป อย่าเอากายใจไปใช้

    “เกิดเป็นมนุษย์ปุถุชน จะได้พ้นความทุกข์ไปสักหน้า สุดแต่เวร
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กรรมที่ท�ามา เมื่อถงึคราพ้นสุขกท็ุกข์ไป”

     เมื่อถงึคราพ้นเขญ็ที่เป็นทุกข์ กก็ลบัมคีวามสุขขึ้นมาใหม่ ให้เป็น

เช่นนี้แต่ไรๆ จะโศกเปล่าเศร้าไปกป็่วยการ”

     บุรพชนโบราณอย่างสุนทรภู่ ท่านเกดิสมยั ร.๒ ต่อ  ร.๓ ใช่ไหม? 

ถ้าจ�าไม่ผิดน่าจะกว่า ๑๕๐ ปีมาแล้วกระมัง เมื่อไม่กี่ปีมานี้ องค์การ

สหประชาชาติยกย่องให้ท่านเป็นรัตนกวีโลกด้านกาพย์โคลงกลอน โดย

เฉพาะกลอนแปดท่านเก่งหากวอีื่นในโลกเทยีบได้ยาก

 ยกมาให้สมาชกิพจิารณา ท่านถ่ายทอดความรู้สกึถงึความหมาย

ของ “อนจิจงั” เป็นบทกลอนข้างต้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์น่าจะเป็น

อรยิบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง เพราะฟังดู กร็ู้ว่าท่านคลาย

     เพราะชีวประวัติของท่านรับราชการในวังหลวงได้รับพระราชทาน

ยศ”ขุนสุนทรโวหาร”กวเีอกคู่พระทยั ร.๒ แต่ถูกขบัไล่ออกจากวงัในสมยั

รชักาลต่อมา โทษฐานแต่งกวเีก่งเกนิหน้าพระบรมโอรสาธริาช จงึต้องระหก

ระเหริตกระก�าล�าบาก ท่านเข้าใจชวีติอนจิจงั ควรน�ามาเป็นอุทาหรณ์ของ

คนก�าลงัทุกข์เพยีงแค่เศษเสี้ยวของท่านกไ็ม่ได้ 

 แล้วจะทุกข์ท�าไม?

     คนที่มปีระสบการณ์จะยอมรบั “อนจิจงั” ง่ายกว่าคนไม่เคยทุกข์ 

เรยีกว่า ถ้าเหน็ทุกข์กเ็หน็ธรรม

     อนจิจงั ตามตวัหนงัสอืสู้ประสบการณ์ตรงไม่ได้ มคีวามประทบั

เข้าไปถงึก้นบึ้งหวัใจเลยทเีดยีว

 ทุกคนเคยมคีวามสุข-ทุกข์ ผ่านกนัมาแล้วทั้งสิ้น มากบ้างน้อยบ้าง 

ประสบการณ์ชวีติจะสอนตวัเอง

 แต่บางทีก็พลาดได้เหมือนกันเพราะอะไร ถ้าไม่ใช่ “เจ้าวิบาก”      

ที่ปฏเิสธหนี้กรรมเก่าแต่อดตีชาตกิ่อนๆๆๆ ก่อนชาตกิ่อนๆอกี ไม่รู้ได้ว่า
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เคยสร้างบาปบุญอะไรกนัมาบ้าง?

 แต่พระพุทธองค์ทรงประทานเมตตาหาที่สุดมิได้แก่เหล่าเวไนย

สตัว์ ทรงสอนว่า สุขไม่ม ี เป็นสิ่งสมมุต ิ มแีต่ทุกข์เท่านั้นที่เกดิขึ้น-ดบัไป 

แต่เมื่อทุกข์มนัน้อยไปหน่อย เรากใ็ห้ค่าราคาราคะความเหน็ว่าสุข

 “พงึเหน็สุขโดยความเป็นทุกข์ พงึเหน็ทุกข์โดยความเป็นลูกศร

เสยีบแทง พงึเหน็ความไม่สุขไม่ทุกข์โดยความเป็นของไม่เที่ยง(อนจิจงั)”

     “เวทนา อนจิจา สญัญาอนจิจา-สงัขาราอนจิจา-วญิญาณงัอนจิจงั 

สพัเพ สงัขารา อนจิจาฯ”

     แปลสรุปว่า กาย-จติ ไม่เที่ยง

     หมายความว่า เลอืกเอาไม่ได้ อยู่ได้ชั่วคราว–ไม่ยั่งยนื ยดึไม่ตดิ-

เกาะไม่อยู่-ต้องพลดักนัสกัวนัฯ

 สมาชกิ พ ได้อ่านบทไตรลกัษณ์แล้วซึ้งใจจรงิๆค่ะ สาธุๆ ๆคะ

     ไม่ว่า คนรกั หรอืของรกั ต้องพลดักนัสกัวนั คนเกษยีณอายุ

ราชการเมื่อวาน เหน็ได้ชดั หวัโขน-ใส่ชั่วคราวถงึเวลาต้องถอด

     หวัโขน คอืต�าแหน่งหน้าที่ยศฐาบรรดาศกัดิ์ มนัยดึไม่ได้ ยดึไม่ตดิ 

ทรงสอนไม่ให้ยดึ ให้ “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ” ทนูหวัทูลเกล้าเอาไว้ จะไม่ทกุข์

     ไม่เพยีงแต่ไม่ทุกข์ แต่ ตรสัรู้ ขปิปาภญิญาฉบัพลนัทนัท!ี

     อนจิจงั มใีห้รู้เหน็ทุกวนั ให้ท่องไว้ว่า “ไม่แน่ๆ” ใช้จนถงึวนัสุดท้าย

ลมหายใจสุดท้าย

 “วนันี้ ท่านอโหสโิสว แล้วหรอืยงั?”

 มเีรื่องอนจิจงั-มนัไม่แน่ฯ มาเล่าเบาๆคลายๆ  จ�าเขามาเล่า

 พระท่านไปฉนัภตังานมงคลสมรส ท่านสมัโมทนยีกถา-อนุโมทนา

บุญว่า ให้คู่บ่าวสาวท่องคาถาไว้ค�านงึว่า “กูว่าแล้ว มงึต้องไปจากกูฯ”      

เจ้าภาพกถ็ามว่าท�าไม?
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 พระท่านกว็่า “วนัใด ถ้าหากคนใดคนนงึไปมใีจให้คนใหม่จะได้

เสยีใจน้อยหน่อย”

     อกีเรื่องนงึ ในงานเลี้ยงสมรสเหมอืนกนั บ่าว-สาว ยนืต้อนรบัแขก

อยู่บรเิวณหน้างาน มแีขกเหรื่อทะยอยเดนิเข้ามาในงาน มหีญงิสาวคนนงึ

ท้องแก่เดนิตามหลงัแขกคู่นงึเข้ามาแต่ไกล เจ้าบ่าวแลเหน็จ�าได้ ถงึกบั

อุทานเสยีงดงัลั่น

 “กูว่าแล้ว มงึต้องมาฯ”

 นี่กอ็นจิจงั! (๕-๕-๕-๕)

 ท่านที่เป็นเนื้อคู่หนงัคู่-กระดูกคู่ อยู่กนัจนเฒ่าแก่  จะเขยีนหนงัสอื

โตๆใส่กระดาษแปะประตูบ้านไว้หน่อยกด็นีะ ว่า “ฉนัว่าแล้ว เราต้องพลดั

กนัสกัวนัฯ”

 หากพลดัพรากจากกนัจรงิๆ วนัใด คนอยู่กจ็ะได้ไม่เสยีใจ

 “ก่อนนอนคนืนี้ อโหสโิสวๆๆเทน�้าผายมอือุทศิบุญด้วยเน้อ สาธุ

โสวๆๆๆ”

 สมาชกิ พ สาธขุออย่าได้มกีรรมต่อกนัเจ้าค่ะ

๒๐๑๕.๑๐.๐๔ วนัอาทติย์

     โลก หมายถงึ โลกธาตุ หรอื จกัรวาล  -อากาศโลก โอกาศโลก     

กเ็รยีกว่าโลก  

 แต่สัตวโลก พระพุทธองค์ ทรงตรัส หมายถึง สัตว์ทั้ง  ๓๑ ภูม ิ

เราเหน็ด้วยตาเพยีงมนุษย์และสตัว์เดรจัฉาน 

 ส่วนสตัว์โอปปาตกิะ หรอืกายทพิย์ มมีากมาย ตั้งแต่อบายภูมิ

ยมโลก ๓ เทวโลก ๖ พรหมโลก ๒๐ มองไม่เหน็ด้วยตา เพราะอยู่ใน     

ร่างทิพย์  แต่เราสัมผัสกายทิพย์ได้ด้วยมโนวิญญาณผัสสะทางอายตนะ
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สมัผสัที่ ๖ ทางใจ

 โลกปัจจุบัน มีการศึกษาวิทยาศาสตร์-ไฮเทคโนโลยีก้าวหน้า 

มนุษย์พยายามจะเอาชนะธรรมชาตขิองโลกธาตุจกัรวาล แต่ไม่เหนอือ�านาจ

กรรมหนกีฎพระไตรลกัษณะ ๓ ที่ทรงค้นพบไม่พ้น

 แต่มนุษย์กย็งัมคีวามเชื่อมั่นตวัเองสูง ที่พุทธะท่านเรยีกว่า ทฏิฐ-ิ

มานะ ความคดิความเหน็ที่ผดิ ไม่ใช่ สมัมา แต่เป็น “มจิฉาทฏิฐ”ิ หมายถงึ 

ความเหน็ผดิอนัเกดิจาก “ความหลง” โมหะอวชิชา ทั้งความไม่รู้ และหลง

เข้าไปรู้ แล้วกระท�ากรรม ทั้งบุญและบาป ทั้งกุศลกรรม-อกุศลกรรม

 ภพภูม ิ๓๑ จงึเกดิเป็นสตัวโลก เวยีนเกดิ-ตายเป็นวฏัฏะ

 แต่แล้วพระสมัมาสมัพุทธะ ทรงเสดจ็ลงมาอุบตั ิ เพื่อปลดเปลื้อง

สตัว์ให้พ้นเป็นอสิระจากวฏัฏะ ด้วย “ววิฏัฏะ ทวนกระแสของสตัว์โลก”

 ทรงค้นพบว่าสตัว์โลก “ยดึตดิ” อยู่กบัโลก ถ้าพ้นหลุดออกมา    

ไม่ยดึตดิ กห็ลุดเป็น “อสิระ” คอื นพิพาน ดบัเยน็-ว่างๆ นพิพานว่างๆ  

เป็นมหาสุญญตา

     ยดึตดิ มาจากบาลวี่า “อุปาทาน” (แต่พวกเขยีนต�าราอรรถกถา  

เนื้องอก จะแปลว่า ยดึมั่นถอืมั่น ถ้ายดึน้อยๆไม่มั่นเช่น ยดึในศลีสมาธิ

ภาวนา ยดึขอถงึพระนพิพานด้วยตณัหา ถอืว่าให้ยดึได้ เพราะไม่ยดึมั่น-

ยดึน้อยๆ พวกนี้เนื้องอก พุทธะไม่ได้สอน)

     ยดึตดิ หรอื อุปาทาน เกดิจากพ่อแม่ของมนัคอื เวทนากบัตณัหา 

พวกหลงในสุขเวทนาบ้าง ซมึกะทอืแช่อยู่ในสมาธเิอกคัคตารมณ์ในฌาน

บ้างฯลฯเป็นต้น พวกนี้ยดึตดิ ยดึจะเอาสงบ ไม่สงบไม่เอา นี่ยดึตดิ      

พวกปฏบิตัดิ-ีปฏบิตัชิอบ-พวกชอบปฏบิตั ิ นี่ยดึตดิทั้งโคตรเหง้าศกัราช

ปัจจยาการ ๑๒

     พุทธะ ท่านร้องบอกว่า อย่าท�าๆ ท�าเป็นกรรม เจตนาเป็นกรรม 
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พวกหลงยดึตดิพวกนี้ไม่ได้ยนิ เพราะหลง!

     ท่านบอกว่า ให้สกัแต่ว่าไปนะ ร่างกาย-เวทนา-จติใจ-ธรรมะ

อารมณ์คดินกึฯ ให้สกัแต่ว่าไปนะ มนัอนจิจงั สพัเพ สงัขารา อนจิจา      

ฟังแล้วกย็งัไม่เข้าใจ

 โอ้โฮ! กรรมวบิากเขาปิดกั้นปิดบงั เส้นผมมนัจงึบงัภูเขายงังี้นี่เอง!

     จงึให้รบีขออโหสพิุทโธอโหส ิ ธมัโมอโหส ิ สงัโฆอโหส ิ ท�าผดิต่อ

พุทธโอวาท ผดิต่ออรยิเจ้าอรยิสงฆ์ที่น�ามาโปรดสตัว์สั่งสอน

     คิดเอาว่าตัวเองเรียนมากรู้มากจบหลายปริญญา โอโฮ! เจ้าทฏิฐิ

มานะเจตสกิในโลภะมูลจติ-โมหะมูลจติที่มุ่งหวงัตั้งเอามาหลายชาตมินับอก

     คนหลงกเ็หมอืนคนตาบอด ไปคบคนหลงด้วยกนั กเ็อวงั ตาบอด

จูงคนตาบอด

 เมื่อเช้าไปบณิฑบาต ขากลบันั่งแทก็ซี่ เขาเปิดวทิยุรายการธรรมะ

อาจารย์สาวแก่แต่เสยีงยงัสาว อายุเจด็แปดสบิเขยีนคิ้วทาปากดดัผมสลวย

สวยยาวประบ่า (เคยไปฟังธรรมะที่หางดงเชยีงใหม่ ที่บ้านควาย ไม่รู้สมชื่อ

หรอืเปล่า) แกกบ็รรยายธรรมของแกว่า “อะไรก�าลงัปรากฏ” ให้รู้รูปอะไร-

นามอะไร  โทสะเกดิกใ็ห้รู้ทุกข์โทษให้ทนัดบัให้ทนั ฯลฯเป็นต้น

     ถามว่า ที่แกสอนข้างต้นตรงกบัพระสจัธรรมนพิพานขององค์

พุทธะสอนหรอืไม่? แกไปเอามาจากไหน?

     แกกจ็ะตอบว่าของแกตรง เพราะแกไปอ่าน อรรถกถา เช่น วสิุทธิ

มรรค บ้าง จ�าพวกลงท้ายอรรถกถาว่า วลิาสณิฯีเป็นต้น นี่ไม่รู้ใครคนเขยีน 

เป็นพระอรยิะหรอืเปล่า หรอืว่าเป็นพระก�าลงัยะไม่จบ(ยะ-ภาษาเหนอืแปล

ว่า ท�า)

     ต�าราต้องกลั่นกรองให้จงด ี กรองแล้วกรองอกี อะไรที่ไม่ตรงกบั

เนื้อหานพิพาน ไม่ตรงกบัสุญญตา นั่นไม่ใช่ค�าสอนของพระองค์
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     ท่านสอนให้ละให้วาง ให้ว่าง ยงัจะสอนให้เขาวน ต้องเอารูปอะไร

นามอะไร ขึ้นมาดู ใช้ถ้อยค�าสวยหรูนะว่า ต้องโยนโิสมนะสกิาระ ดูรูป-นาม 

ดูทุกข์โทษของมนัเสยีก่อนแล้วค่อยวาง 

 ท่านสอนพระพาหยิะอย่างนี้หรอื?

     เอ้าอโหสิๆ ๆ สิ่งใดที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสจัธรรมนพิพาน อย่าเอา

มาสอน มนัเป็นกรรมเป็นวบิาก อาตมายนืยนัได้ว่า พระพุทธองค์สอนให้

ยุตกิารท�ากรรม  ยุตกิรรมซ้อนธรรม 

 กรรมซ้อนมโนนี้ ท่านไม่สอน สอนให้จบกรรม-จบเกดิ

     คนหลง เป็นคนมมีานะทฏิฐอิตัตาสูง ยิ่งเรยีนสูงรู้มากละวางยาก 

เตอืนยาก เรยีกว่ามจิฉาทฏิฐิ

 สมยัพุทธกาล มสี�านกัมจิฉาทฏิฐ ิเรยีกว่าครูทั้งหก ไม่เชื่อบาปบุญ

คุณโทษ

     ท้าแสดงยมกปาฏิหาริย์กับพุทธะ พอท่านแสดงยมกปาฏิหาริย์

เสร็จก็เสด็จขึ้นไปจ�าพรรษาดาวดึงส์โปรดพระอภิธรรมให้พุทธมารดา              

สนัดุสติเทพบุตรฟังตลอดไตรมาส

     แต่ครูทั้งหกอบัอาย เอาหม้อใส่นมผูกคอถ่วงน�้าตายไปเกดิอเวจี

นรก กไ็ม่รู้ว่า คนที่สอนไม่ตรงต่อพุทธโอวาทนี่นรกขุมไหน?

     แต่ส�านกัที่สอนดูรูปดูนามนี่ มกัมสี�านกัใหญ่ๆ ลูกศษิย์ลูกหาเยอะ 

มกีองทุนเป็นร้อยล้าน

     นกึถงึพุทธพยากรณ์ ที่พระเจ้าปเสนท ิฝันข้อนงึว่า เหน็ตุ่มน�้าใหญ่

น้อยวางเรยีงแถว มแีต่คนตกัเอาน�้าเทลงตุ่มใหญ่ล้นแล้วล้นอกีกเ็ทใส่อยู่

อย่างนั้น ส่วนตุ่มน้อยน�้าแห้งหาคนเทใส่ไม่ได้

     ทรงพยากรณ์ “ต่อไปภายหน้าชน ท. จะนบัถอืเอาแต่ถ้อยค�ารจนา

อนัไพเราะหาประโยชน์มไิด้ จะชื่นชมแต่ทองค�าปฏริูปเทยีมของแท้หลงเอา 
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ว่าเป็นทองค�าแท้ 

 ส่วนธรรมที่พูดเรื่องสุญญตา-อนตัตา จะไม่มชีนเงี่ยหูฟัง ดุจดงัตุ่ม

น้อยแห้งน�้าฉะนั้น”

     เอ้า อโหสิๆ ๆ ที่นี่ สอนไม่ให้หลง ไม่มธีรรมหลง อยากฟังธรรม  

ไม่หลงให้เปิดดูที่นี่ อยากวนอยากหลงไปหาเอาที่อื่นเด้อ!

     “สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามยถากรรม”

     มเีสยีงเข้ามาบอกว่า “ไปว่าเขาท�าไม?”

     อ้าว! ถ้าไม่เอามาบอก ว่าอะไรสาระ-อะไรไม่ใช่ แล้วจะรู้ไหม?    

มาบอกว่าอย่าหลง รู้เอาไว้ ว่าอะไรพุทธะสอน อะไรไม่ใช่ 

 ทรงตรสัว่า “เราสอนอย่างไร เราท�าอย่างนั้น เราท�าอย่างไร เราสอน

อย่างนั้น”

     “ไม่มมีอืถอืสากปากถอืศลี” นี่โบราณว่า ควรใส่ใจ ว่าเราจะท�าตาม

พุทธะสอน อย่าให้เสยีชาตเิปลอืงชาตเิกดิ หรอือย่าไปแย่งชงิใครมาเกดิ 

เกดิมนัทุกข์ ท่องไว้!

 สมาชกิ B ไม่ใช่การต่อว่า ลวงเกนิผู้อื่น แต่ชี้ให้เหน็ว่า ธรรรมะ 

มสีองระดบั คอื โลกยีะธรรม กบั โลกตุระธรรม โลกยีะธรรม อย่างที่อื่น

เขาปฏบิตักินั ยงัเป็นกรรมน�าไปเกดิอยู่

 โลกุตระธรรม ที่พระอาจารย์เมตตาชี้แนะ คอื ธรรมขั้นสูงสุด ถ้า

เข้าใจในเนื้อหาพระสจัธรรมอย่างแท้จรงิ คอื จบ ไม่เกดิอกี สิ่งที่ท่านพระ

อาจารย์ชี้แนะเป็นความเมตตา ไม่ใช่การล่วงเกนิผู้อื่น ช่วยพจิารณาที่ตวั

เนื้อหาธรรม ให้ชดัแจ้ง แล้วจะเข้าใจท่านพระอาจารย์ว่า ท่านไม่ได้ล่วงเกนิ

ผู้อื่นแต่อย่างไร

 พุทโธอโหส ิธมัโมอโหสสิงัโฆอโหส ิสรรพสตัตานงั อโหส ิขอให้มี

ส่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธุ โสวๆๆ อโหส ิ



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

83

 สภาวะธรรมที่ละเอยีด บางทกีย็ากต่อการอธบิาย ยากต่อการ

ท�าความเข้าใจ “รู้เฉพาะตน” จรงิๆ ท่านพระอาจารย์จงึใช้ค�าง่ายๆใช้ภาษา

ชาวบ้าน เพื่อให้ลูกหลาน ลูกศษิย์ เข้าใจได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปหลง

 แต่คนที่หลง มตีวัตนจะเข้าใจว่าท่านฯล่วงเกนิผู้อื่น แล้วกเ็ผลอ

ล่วงเกนิท่านฯ กรรมเกดิโดยไม่รู้ตวั อะไรๆมนักไ็ม่แน่ รู้ เหน็ ฯลฯ สกัแต่

ว่าปล่อยวางกนัไป อย่าตดัสนิเลอืกข้าง 

 อย่าชี้ถูก อย่าชี้ผดิผู้ใด ให้พจิารณาที่เนื้อหาสจัธรรมให้ชดัเจน   

จะดกีว่า 

 จติวมิตุ ิ เป็นจติที่คดิให้ ไม่ใช่จติที่คดิล่วงเกนิผู้อื่น หากแต่จติ

ผู้รบัเองนั้นแหละ ที่ต่อต้าน ผลกัไส เลอืกที่ชอบที่ชงั แล้วเผลอล่วงเกนิ  

ผู้อื่น สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสิ

 กรวดน�้า แผ่เมตตา แผ่บญุ ขออโหสกิรรม สาธ ุ อโหส ิ เจ้าค่ะ 

ท่านพระอาจารย์ 

     สพัเพ สงัขารา อนจิจา ฯ สงัขารคอื ร่างกายจติใจ มนัไม่เที่ยง  

เป็นทุกข์  มนัยดึไม่ได้ ให้วาง อย่ายดึ ให้ปล่อยนะ

 สมาชกิ B สาธ ุปล่อยไปแล้ว เจ้าค่ะสกัแต่ว่า ชี้แจ้ง แล้ววางลง 

เจ้าค่ะ

     สพัเพ ธมัมา อนตัตาฯ ธรรมทั้งหลายทั้งปวง เป็นอนตัตาธรรม  

ทั้งหลายทั้งปวง คอืรูป-นาม เป็น สรรพสิ่งทั้งปวงยดึไม่ได้  ให้วาง ไม่ต้อง

เอามาพจิารณา สอนพาหยิะ ให้สกัแต่ว่า ให้วาง ทนัท ีไม่ต้องเข้าไปดูไปรู้ซะ

ก่อน นี่ท่านเอาอะไรเข้าไปดู?

 สมาชกิ B โมหะล้วนๆเลยเจ้าค่ะครบทกุตวัเจ้าค่ะ

     เอาอตัตา-เจตนา-เอาโมหะอวชิชาหลงเข้าไปรู้-เข้าไปด้วยอะไร ถ้า

ไม่ใช่ตณัหาเพื่ออะไร เพื่อรู้แล้วค่อยวางทหีลงั นี่มนักลายเป็นกรรมไปแล้ว 
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ซ้อนลงมโน เป็น มโนกรรมไปแล้ว โดยมตีวัหลงเข้าไปท�า

     “คนที่ชอบปฏบิตั ิ ไม่ว่า จะดูอะไรกต็าม ดูรูป-นาม ดูจติ กต็าม   

นี่เอาอตัตาเข้าไปดูทั้งนั้น ไม่ต่างกบัดูหนงัดูละคร เป็นกรรมไปแล้ว”

     เจตนา เราตถาคตกล่าวว่า “เจตนาเป็นกรรม เราท�ามาหกปีแล้ว   

ไม่จบ!”

     ท่านจึงเอามาบอกว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมด้วยเหตุ   

อย่างนี้ๆ

     คนที่สอนไม่ตรงต่อพุทธโอวาท ผดิต่อพระรตันตรยั พระอรยิเจ้า

อรยิสงฆ์ ให้รบีขอขมากรรมเสยี จะมดืไปอกีหลายชาตนิะ

 มจิฉาทฏิฐ ิแปลว่าอะไร โทษเพยีงใด น่าจะรู้ ยงัไม่สายเกนิไปที่จะ

ท�าความเหน็เสยีใหม่ให้ถูกตรง ถ้าละมานะทฏิฐลิงเสยี ลดอตัตาลงเสยี 

ยอมรบัอโหสเิสยี ตั้งนะโม บทใหญ่ ไม่ยาก ยากอยู่ที่ อตัตาๆ วางๆ วาง

เสยี กจ็ะเทศน์อยู่อย่างนี้ คงจะมคีนเลกิหลงได้บ้าง

 คนหลบั คนหลง ต้องกระตุกแรงๆ เหมอืนต้องลงปฏกัจรดผวิ   

ลกึถงึเนื้ออาจถงึเลอืดซบิ กจ็�าเป็น ไม่เมตตาไม่เอามาพูด

 “คนกนิยาพษิ  ตกนรกครั้งเดยีว แต่คนมจิฉาทฏิฐติกนรกโกฏกปั” 

พระพุทธวจนะ

 อาตมาไม่อยากให้หลงไปนรกยาวขนาดนั้น เอ้า! อโหสิๆ ๆๆ ขอให้

มสี่วนบุญข้าฯทุกภพชาตพิุทธนัดร ขอให้มสี่วนในการโปรดสรรพสตัว์ ท. 

ให้จบตาม-ดบัตาม-วางตาม-ว่างตาม องค์พุทธะอรหนัต์จงทั่วกนัขอให้เหน็

แจ้งพระสจัธรรมพระสมัพุทธะจงทั่วกนัด้วยเทอญฯ สาธุโสวๆๆๆ

 สมาชกิ ช (เอ้า อโหสิๆ ๆ ที่นี่ สอนไม่ให้หลง ไม่มธีรรมหลง อยาก

ฟังธรรมไม่หลงให้เปิดดทูี่นี่ อยากวนอยากหลงไปหาเอาที่อื่นเด้อ)

     ขออนโุมทนาบญุสาธ ุ สาธ ุ สาธเุจ้าค่ะพระคณุเจ้าที่เคารพนบัถอื
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ขอบคณุเมตตา  ขอบคณุกรณุา ขอบคณุทกุหลกัธรรมค่ะ

   คนที่ชอบปฏบิตัไิม่ว่า จะดอูะไรกต็าม ดรูปู-นาม ดจูติ กต็าม     

นี่เอาอตัตาเจตนาตณัหาเข้าไปดทูั้งนั้น เป็นกรรมไปแล้ว

     จติวมิตุ ิเป็นจติที่คดิให้ ไม่ใช่ จติ ที่คดิล่วงเกนิผู้อื่น หากแต่จติ

ผู้รบัเองนั้นแหละ ที่ต่อต้าน ผลกัไส เลอืกที่ชอบที่ชงั แล้วเผลอล่วงเกนิ   

ผู้อื่น สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสิ

     อนจิจงั  ทกุขงั  อนนัตา....ขอบคณุ  ขอบคณุ  ขอบคณุธรรม

ทานเหน็ความจรงิเจ้าค่ะ

 หากข้าพเจ้านางสาวชาญธาดา มั่นประเสรฐิล่วงเกนิด้วยกาย  วาจา  

จติใจทั้งเจตนาหรอืไม่เจตนาขอโปรดอโหสกิรรม  อโหส ิ อโหสแิก่ข้าพเจ้า

ด้วยค่ะธรรมทานน้อมพจิารณาเจ้าค่ะ

 สมาชกิ B อะไรๆ มนักไ็ม่แน่ ยอมรบัแล้วปล่อยวาง ไม่เลอืก

ข้าง ไม่ผลกัไส แค่นี้ จบ ที่เหลอืมนัของมนัเอง เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

 สมาชกิ ช พทุโธอโหส ิ ธมัโมอโหสสิงัโฆอโหส ิ สรรพสตัตานงั 

อโหส ิขอให้มสี่วนแห่งบญุข้าฯจงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธ ุโสวๆๆ 

อโหส ิการดบัทกุข์ได้??คอืศลิปะ??ที่งดงามที่สดุ??

 สมาชกิ B การแสดงธรรม มถีามตอบ มกีรณตีวัอย่างให้ได้

เข้าใจชดัเจน ถ้าตดัสนิเลอืกข้าง เลอืกที่ชอบที่ชงั จะขดัจะคา จะไม่ลุ

ธรรมะ ท่ามกลางไปเรื่อยๆ เข้าใจกป็ล่อย ไม่เข้าใจกป็ล่อย ปล่อยแล้ว

ปล่อยอกี ถงึเวลามนัของมนัเอง สาธ ุอโหส ิอโหส ิอโหสิ

     เรื่องท�าสมาธนิี่เรื่องใหญ่ระดบัโลกไปแล้ว พระสงฆ์จากบ้านเราเอา

ไปสอนฝรั่งเมอืงนอกคลั่งนั่งหลบัตา แค่ได้ฌาน๑ ปฐมฌาน  เพยีงละวติก

วจิารได้ นั่งเสวยปีต-ิสุข ได้ถงึฌาน ๒-๓ โอ้โฮ น�้าหู-น�้าตาไหลขนลุกซู่ชูชนั 

ดใีจแล้ว นี่หลงไปแล้ว นี่คนบอกเคยไปหลงมาแล้วจงึเอามาบอก พุทธะได้
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ถงึสมาบตั ิ๘ ไม่ตรสัรู้  นี่เรยีนพุทธประวตัติธีรรมะให้แตก เคี้ยวให้แหลก

ค่อยกลนื พุทธบ้านเราหลงอยู่เพยีงเปลอืกกะพี้ เนื้อไม้อาจยงัไม่ได้แตะ   

จะถงึแก่นไม้ชาตไิหนกนั

     อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิ ขอให้มสี่วนในการโปรดสรรพสตัว์ให้   

จบตามวางตามว่างตามพทุธอรหนัต์  ขอความสว่างไสวในสจัธรรมพระสมัพทุธะ 

จงทั่วๆกนัทุกท่านด้วยจงทุกคนๆเทอญฯ สาธุๆๆๆโสวๆๆๆ

 แนวค�าสอนบ้านเรา ยึดถือตามค�าสั่งสอนของพระเถระ(หัวอ่อน) 

เรยีกว่าลทัธเิถรวาท หรอื หนิะญาณ เชื่อครูบาอาจารย์ กตญัญู ไม่นอกคอก

     สมาชกิ ช  ขอบพระคณุเจ้าเมตตาขยายถงึแก่นธรรมแท้เจ้าค่ะ

สาธโุปรดให้สต ิ ขอบคณุท่านโปรดเมตตาปัญญา สาธ ุ สาธคุ่ะ

 ทนีี้ กาลเนิ่นนานเป็นพนัๆปีผ่านไป ต�าราค�าสอน และผู้รบัถ่ายทอด

มาเริ่มผดิเพี้ยนผดิพลาดคลาดเคลื่อน กร็บัถ่ายทอดต่อๆกนัมา ไม่มผีู้ใด

กล้าเสนอความคิดเห็นคัดค้านครูอุปัชฌายาจารย์ กลัวถูกประนามว่า

อกตญัญู กเ็ฉยกนัเรื่อยมา เรยีกว่า ไม่อยากเปลอืงตวั ขอให้ไปอ่าน     

พุทธพยากรณ์ทรงตรสัไว้ล่วงหน้าแล้วในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๑-๑๙๗-๑๖๐     

ผู้ท�าศาสนาเสื่อม ๔ อย่าง  คอื  ๑.  เล่าเรยีนมาผดิด้วยบทพยญัชนะผดิ  

๒. ภกิษุ-บรษิทัว่ายาก ๓. ผู้ทรงธรรมวนิยัแม่บทไม่เอาใจใส่สอน ๔. ภกิษุ     

ชั้นเถระสะสมบริขารฯ เป็นผู้น�าในทางทรามฯไม่เหลียวแลวิเวกธรรม             

มูลทั้ง ๔ ท�าให้พระสทัธรรมเลอะเลอืนจนเสื่อมสูญไป

 สมาชกิ B  มนักไ็ม่แน่ ๕๕๕๕ เบาๆคลายๆ สาธ ุอโหส ิอโหส ิ

อโหสิ

     ธรรมะของพระพุทธะที่เป็นพระสัทธรรมแท้ ยังมีหลงเหลืออยู่ 

อาตมาได้รับมาจากในป่าธุดงค์  ด้วยอธิวาสนากับครูบาอาจารย์อดีต     

มอบให้องค์ท่านไม่รู้เรื่องปริยัติพระไตรปิฎก แต่พูดแต่เรื่องปล่อยวาง     
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ได้กระจ่าง ท�าให้เกิดศรัทธาลึก  เกิดสัทธาวิมุติ น�ามาสอนมาบอกต่อ     

เริ่มตั้งแต่ญาตมิติรสหายต่อๆกนัไป กน็บัว่าคนที่หลงเข้ามาให้หายหลงใน

แชทนี้ คงมวีาสนาร่วมกนั ขออนุโมทนาที่ช่วยกนัท�าให้พระสจัธรรมนพิพาน

ไหลลื่นออกมาเป็นตัวอักษรได้ฝากไว้ให้รุ ่นลูกหลานหลังๆมาพบเจอว่า

ธรรมะมรรคผลนพิพานคงยงัมอียู่ ตราบเท่าที่ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม

(ที่ปฏบิตัไิม่เป็นกรรม)

 สมาชกิ B  สาธ ุ สกัแต่ว่าหลงกห็ลงไป ปล่อยไป  กเ็ลยเบาๆ

คลายๆเจ้าค่ะ

     วนันี้ ฝนตกแต่ตะวนักจ็้าอยู่ของมนัเอง อะไรมนักไ็ม่แน่ สกัแต่

ว่า ปล่อยๆไป สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     มเีรื่องจะบอกอกี คอืมหาโจรในศาสนา ๕ จ�าพวก

 ๑ ภกิษุและบรษิทั คุมบรษิทัสกัร้อยหรอืพนั เผยแผ่พระธรรม   

ค�าสอนเพื่อลาภสกัการะ ๒ แสดงธรรมวนิยับดิผนัความหมายไปตามความ

พอใจผู้ฟังเพื่อลาภสกัการะ ๓ กล่าวเทจ็เพื่อก�าจดัผู้ประพฤตธิรรมบรสิุทธิ์     

๔ ตอบแทนประจบคฤหสัญาตโิยม (วดัครึ่งกรรมการครึ่ง)   ๕ อวดอุตริ

มนุสสธรรม ที่ไม่มใีนตน

     “มหาโจรหลอกลวงชาวเมอืง ดุจขโมยปัจจยั๔ ที่เขาให้ด้วยศรทัธา 

ดุจพรานนกท�าพุ่มไม้ ขึ้นลวงจบันกกนิ ฉะนั้นฯ

      เหล่านี้ย่อมเข้าถงึนรกเพราะกรรมอนัลามก”

      จากบาลพีระวนิยัปิฎก เล่ม ๑

 “สุขสนัต์วนัเกดิ?? สุขสนัต์วนัอาทติย์-จนัทร์-องัคารฯ จนถงึวนั

อาทติย์หน้า และตลอดไปทุกวนัตลอดปี ขอให้เงนิทองไหลมาเทมาฯลฯ

 จะมาจรงิหรอื?”

     ถ้ามาจรงิ ๆ “ถ้าหากขอได้ทุกอย่างดั่งใจคดิ สิ้นชวีติจะเอาของกอง
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ไว้ไหน จกัรวาลที่ว่ากว้างยงัแคบไป พรหมโลกที่สูงล�้ากต็�่าเกนิไปกว่าตณัหา

ในใจคนฯ”

     ไปบณิฑบาตเดก็หนุ่มขบัปิคอพัจอด ลงมาควกักระเป๋าสตางค์ใน

มอืถอืธนบตัรสแีดง๑ใบแล้วถามว่า “เอาเงนิใส่บาตรได้ไหมครบั?”

 พระกถ็ามกลบัไปว่า “หลวงตาขอเงนิเธอหรอืเปล่าล่ะ?” ถ้าขอพระ

กอ็าบตันิสิสคัคยีปาจติตยี์ ต้องสละจงึจะปลงอาบตัติก ไม่สละปลงอาบตัิ

ไม่ตก นี่ว่าตามพระวนิยัสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ

 จะเล่าให้ฟัง พุทธองค์ตรสัรู้แล้วนานหลายพรรษายงัไม่มพีระวนิยั

บญัญตั ิอยู่ต่อมาพระสารบีุตร อคัรสาวกฝ่ายขวา เหน็ภกิษุมมีาก ทูลขอให้

บญัญตัพิระวนิยัเพื่อความยนืยาวพระศาสนาสบืไป พระองค์ตรสัห้ามว่า 

ยงัไม่ถงึกาลบญัญตั ิ

 จนกระทั่งมีพระต้นบัญญัติกระท�าสิ่งที่ควรติเตียนขึ้นมาทีละข้อๆ

จงึบญัญตัทิลีะข้อๆ ตามที่ต้นบญัญตัิกระท�า ต้นบญัตัทิี่กระท�าผดิครั้งแรก

ได้รบัยกเว้นโทษ พระวนิยัจงึเริ่มเกดิขึ้นทลีะข้อๆตามเหตุการณ์ที่เกดิ ก่อน

หน้าจะมพีระวนิยั พระกเ็ดนิบณิฑบาตได้ทั้งวนัทั้งคนืไม่เลอืกเวลา จนเกดิ

ข้อครหานนิทา ว่าพระท�าตวัเหมอืนคฤหสัถ์ พระองค์จงึบญัญตัพิระวนิยั

ห้ามฯดงันี้

 เรื่องพระรบัเงนิและทองได้หรอืไม่? มเีรื่องต้นบญัญตัเิกดิขึ้นดงันี้

(ที่ยกขึ้นมาเล่าเพราะญาตโิยมถามบ่อย ประกอบกบัโยมฟังพระพระสนัต ิ

อโศกเทศน์ และมโียมวปิัสสนาจารย์หญงิคนหนึ่ง มสี�านกัเปิดสอนอภธิรรม

แถวงามวงศ์วาน บรรยายออกอากาศทางวทิยุ มลีูกศษิย์มากโขอยู่ กบ็อก

ห้ามลูกศษิย์เอาเงนิถวายพระเป็นอาบตั)ิ จงึคดิว่าสมควรถงึเวลาที่จะน�า

เรื่องจรงิเกดิขึ้นเป็นมาอย่างไร

     เรื่องนี้พระต้นบญัญตัชิื่อพระอุปนนทศากยบุตร
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 ได้รบันมินต์ให้ไปรบับาตรทุกวนัที่บ้านโยม “กุลุปัฏฐาก” (คอืบ้าน

อุปัฏฐากประจ�าที่ขอปวารณาไว้)

 โยมกใ็ส่บาตรด้วยภตัเป็นประจ�าเสมอมา  คนืหนึ่งลูกของแกร้อง

กนิอาหาร(เนื้อเคม็) ที่เตรยีมไว้จะใส่บาตรเช้าจนหมด รุ่งเช้า พระท่านกไ็ป

ยนืหน้าบ้านเช่นเคย โยมออกมาบอกพระว่า รอสกัครู่โยมจะไปเอากหาปณะ

(เงนิ) ไปซื้ออาหารก่อน 

 พระจงึว่า “เอากหาปณะให้อาตมากไ็ด้” โยมได้ยนิพระพูดขอเงนิ 

จงึถวายไป แล้วน�าไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่า พระสมณะศากยะบุตรท�าตวัใช้

เงนิเหมอืนคฤหสัถ์

 ความทราบถงึพระพุทธองค์ จงึประชุมสงฆ์บญัญตัหิ้าม  เดมิจะ

บญัญตัวิ่าอย่างไรไม่ทราบ แต่ปัจจุบนัในพระไตรปิฎก ไม่มคี�าว่า “เรยีก  

เอาเงนิ” แต่กลบัมขี้อความว่า “ห้ามภกิษุรบัทองและเงนิฯ แทนที่จะเป็นไป

ตามต้นบญัญตัทิี่ เรยีกเอาเงนิฯ”

     น�ามาเล่าให้ฟังถึงความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของต�าราพระ

ไตรปิฎกที่มอีายุกว่าสองพนัห้าร้อยปี

     ก่อนบวช  เคยมพีระไปยนืหน้าบ้านสององค์  บอกขอเงนิค่ารถจะไป

งานศพหลวงปู่วดัเขา มาหาญาตไิม่พบญาต ิ ใส่ซองถวายไปองค์ละร้อย   

ใจกค็ดิว่าไม่น่าให้เลย น่าจะแจ้งหน่วยพระปกครองสงฆ์แถวนั้น แต่คดิอกี

ทชี่างเถอะ แต่เดี๋ยวนี้ขอเตอืนท่านไว้ ถ้าเจอแบบนี้ปฏเิสธเลยนะเป็นพระเก๊

แน่นอนและแจ้งต�ารวจใกล้ๆให้ช่วยตรวจสอบใบสุทธหิน่อยกด็ี

     อกีรายมพีระองค์หนึ่งไปยนืหน้าบ้าน บอกขอบณิฑบาตกลดพระ 

ราคาหกร้อยบาท โยมบอกไปว่า เดี๋ยวจะไปซื้อที่ร้านสงัฆภณัฑ์ใกล้ๆนี้มา

ถวาย พระองค์นั้นว่า ขอเงนิจะไปซื้อเอง จงึบอกไปว่าตอนนี้ยงัไม่พร้อม 

พระจงึเดนิไปไหนไม่รู้ นี่เล่าให้ฟังแจ้งต�ารวจช่วยตรวจสอบหน่อยกด็ชี่วย
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กนัดูแลพระศาสนา  เดี๋ยวนี้ของปลอมเยอะ แม้บวชจรงิ กไ็ม่รู้เป็นพระจรงิ

หรอืเปล่ากไ็ม่รู้ โยมช่วยๆกนัดูแล จะอุปฐากให้สมควรแก่สมณสารูปหน่อย

กด็ี

     ทรงตรสั “เรื่องเคยมมีาแล้วกลองชื่ออานกะของกษตัรยิ์ทสารหะ 

เป็นกลองเก่า ต่อมากลองแตก เนื้อเก่าบางส่วนหลุดออก พวกทสารหะได้

ตอกลิ่มไว้ด้วยไม้อื่นลงไปแทนเรื่อยๆ จนเนื้อไม้เดมิหมดไป เหลอืแต่ไม้ใหม่”

 “ในอนาคตกาลอนัยาวไกล เมื่อมผีู้กล่าวพระสูตรที่ ตถาคตกล่าว

ไว้ดแีล้ว ซึ่งมอีรรถอนัลกึซึ้งเป็นโลกุตระ ประกอบด้วยสุญญตธรรมอยู่  

จกัไม่ปรารถนาจะฟัง ไม่เหน็ความส�าคญัว่าควรเรยีนควรศกึษา”

     แต่เมื่อมีผู้กล่าวพระสูตรที่นักปราชญ์รุ่นหลังๆเรียบเรียงไว้ด้วย

อกัษรอนัวจิติร เป็นของนอกศาสนา เป็นสาวกภาษติ เขาเหล่านั้น ย่อม

สนใจฟัง อยากฟัง ตะแคงหูฟังอย่างตั้งใจ และให้ความส�าคญัว่าควรเรยีน

ควรศกึษา

     พระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้วมอีรรถลกึซึ้งเป็นโลกุตระ ประกอบ

ด้วยสุญญตธรรม จกัอนัตรธานสูญหาย เหมอืนเนื้อแท้ของกลองอานกะ

ฉนันั้นเหมอืนกนั”

     “เจ้าปเสนทฝิันเหน็แก่นจนัทน์แดง ราคาแพงเลศิล�้าในต�่าใต้ คน

เขลาเอาพอแรงไม่แจ้งใจ เอาไปแลกนมโคเสยีง่ายดาย”

     ทรงพุทธท�านายพปิรายโปรด อนัชนโฉดเขลาสิ้นทั้งหลาย จะน�า

พระธรรมอนัเพรดิพราย ออกเร่ขายแลกทรพัย์เพื่อซื้อกนิ

     จะเล่าเท่าที่รู้ไม่มใีนต�ารา เรื่องอจนิไตยพุทธวสิยัที่ไม่ควรคดิ

     สมัพุทธะองค์ปฐม ซึ่งใช้เวลาบ�าเพญ็สะสมบารมยีาวนานที่สุด

ศรทัธาธกิะ จะเริ่มต้นแต่จกัรวาลโลกธาตุโลกใบไหนกส็ุดก�าลงัอย่างเรา

เหลอืจะคาดคดิในโลกวสิยัของอจนิไตย



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

91

 และจกัรวาลโลกธาตุกม็ใิช่จะมแีต่โลกเราเท่านั้นกห็ามไิด้ ในจุลนี

สูตรกล่าวไว้ พระโมคคัลานเหาะไปหาบาตรของพระพุทธองค์หายเลย     

ล�าแสงฉพัพณัรงัสไีปยงัจกัรวาลใหม่ ไปพบพระพุทธเจ้าอกีพระองค์หนึ่ง

ก�าลงัเทศน์โปรดเวไนยสตัว์ พระโมคคลัลานะต้องปีนไต่ขึ้นไปตามบาตร

ของพุทธะพระองค์นั้นเพื่อยืนขึ้นถามถึงทางกลับไปยังโลกมนุษย์ของเรา 

เพราะเหาะมาหลงทางกลบัไม่ถูก

 ท่านทรงบอกว่าให้เหาะตามล�าแสงฉัพพัณรังสีของพระองค์ไปจน

สุดล�าแสงจะจรดกบัล�าแสงของพระโคตโมพุทธเจ้า

 นี่กแ็สดงให้รู้ว่า ที่กล่าวกนัว่า “แสนโกฏจกัรวาล” นั้นมทีี่มามใิช่ 

พูดกนัเล่นๆ

 ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ปฐม ซึ่งทางมหายานเมืองจีนนับถือบูชา 

เรียกพระองค์ท่านว่าพระพุทธะเจ้ายูไล และท่านมิได้ปรินิพพานแล้วหาย 

ไปไหน หากแต่พระองค์โปรดสรรพเวไนยสัตว์อยู่ในสังสารวัฏเป็นนิจกาล

นจิปณธิาน

 และพระองค์ท่านด้วยพระพุทธานุภาพ สามารถแบ่งภาคส่วน   

เป็นองค์มหาบารมีเป็นหลายภาคส่วนลงมาช่วยโปรดสังสารวัฏอีกมากมาย 

ถงึกาลสมควรจะรวมมหาบารมลีงมาอุบตัเิป็นพระพุทธะองค์ใหม่ ดงัจะ

อุบตัอิงค์ข้างหน้านี้นั่นคอืพระศรอีรยิเมตไตรย

 ส�าหรับพุทธะองค์อื่นๆก็สุดแต่ปณิธานของแต่ละพระองค์สามารถ

จะแบ่งภาคส่วนหรอืไม่กไ็ด้

 จงึมคี�ากล่าวว่าพระพทุธเจ้ามมีากกว่าเมด็ทรายในท้องมหาสมทุรทั้งสี่

 สมาชกิ B  ถ้า “แสนโกฏจกัรวาล” มจีรงิ อย่างนั้น เวลาที่แผ่บญุ

ไปสดุขอบรอบจกัรวาล อนนัตจกัรวาลนี้ มนัคงจะไปไกลเลยอะซ ิเจ้าค่ะ

 ส่วนพระอรหนัต์กเ็ช่นเดยีวกนั ถ้าหากมปีณธิานช่วยองค์พุทธะ
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ด้วยส�านึกในพระกรุณาคุณที่เมตตาประทานค�าสอนจนเห็นแจ้งในพระ

สจัธรรมอนัซาบซึ้งถงึองค์คุณนี้ กจ็ะช่วยเหลอืแบ่งเบาท�าหน้าที่พระอรหนัต์

โพธิสัตว์ต่อไปจนถึงระดับมหาอรหันต์-มหาโพธิสัตว์ต่อไปจนถึงบ�าเพ็ญ

พระมหาบารมีเป็นองค์พุทธะพระองค์ใหม่ได้อีกต่อไปเช่นนี้จนกว่าจะสิ้นสุด

สงัสารวฏั

 ฟังๆแล้วกป็ล่อย เรื่องอจนิไตยไม่ควรคดิต่อ ครูบาอาจารย์

ถ่ายทอดด้วยเมตตา สิ่งที่ไม่รู้มมีากมายเท่าใบไม้ทั้งป่า รู้หมดคงไม่ไหว 

หรอือยากรู้กบ็�าเพญ็ต่อ

     การอุทศิบุญออกไปแต่ละครั้ง ท่านเล่าว่าทุกครั้งจะไปเชื่อมสมัพนัธ์

พ่วงพนักนัทั้งแสนโกฏจกัรวาลนั่นแหละ  สุดแต่พลงัอานุภาพแห่งความว่าง

สว่างจ้าหรอืปภสัสรของแต่ละจตินั้นๆ อนตัตาจติไม่ได้ดบัไปไหนแต่อยู่ใน

พลงัของจกัรวาลนี่แหละ จะสมัผสัได้ถ้าพลงัมากพอ

     สาธุโสวๆๆๆ  โสวแล้วนะ โสวๆๆๆๆ

     ทุกชวีติจติวญิญาณ ของจงมสี่วนแห่งบุญของหมู่เหล่าข้าฯ ทั้ง

หลายจงทั่วกนัๆตลอดไปด้วยเทอญฯ

  ๒๐๑๕.๑๐.๐๕ วนัจนัทร์

 สมาชกิ B ไปกรวดน�า้ก่อนนะ เจ้าค่ะ ขนลกุ เยน็ไปทั้งตวัเลย 

เจ้าค่ะ

     เช้านี้ อโหสเิทน�้าโปรดสงัสารวฏั เช้านี้มแีต่ให้ ให้ทุกเช้า สาย บ่าย 

ค�่า ก่อนนอน ตื่นกใ็ห้อกี

 สุขอนัเกดิแต่การให้ จติคลายมากกว่ารบั

 อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิทุกชวีติจติวญิญาณ จงได้มสี่วนแห่งบุญ

ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย และขอให้มสี่วนในการบวชบรรพชาของหมู่ 



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

93

เหล่าข้าฯ ทั้งหลายทุกภพชาตพิุทธนัดร ขอให้มสี่วนในการโปรดสพัพสตัว์

สงัสารวฏั ให้จบตาม-ดบัตาม-วางตาม-ว่างตามองค์พุทธะอรหนัต์จงทั่วกนั

ทุกๆท่านเอทอญฯ อโหสิๆ ๆ สาธุโสวๆๆๆ

     วนันี้วนัพระ วนัธมัมสัสวนะ แปลว่า วนัฟังธรรม (พระสจัธรรม  

ค�าสั่งค�าสอนเฉพาะเนื้อหาพระนพิพาน)

 ถ้าไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงบั ความเบื่อหน่ายคลายก�าหนดั

(ตณัหาอุปาทาน) นั่นไม่ใช่พระสจัธรรมค�าสอนถงึความพ้นทุกข์แห่งพระ

ตถาคตเจ้า

    ให้ทานได้บุญกุศล-ได้ความสบายใจ กใ็ห้ละเสยีด้วย เรยีกว่า    

ไม่ติดไม่ยืดในความสุข(สบายใจก็ไม่เอา) ถ้าเอาสบายใจ ก็ยังตัณหา-

อุปาทาน ยงัยดึอยู่นะ ยดึทไีร ไปเกดิทุกท ี ทรงให้พ้นเกดิ เกดิมนัทุกข์ 

สบายที่ไหน เกดิมแีต่ทุกข์ สบาย-ไม่สบาย กช็่าง ไม่ไปเอาไปยดึกบัมนั    

นี่ว่างแท้ สงบระงบัแท้*เนื้อหาไม่เกดิคอืนพิพาน

 อนจิจงั ความไม่ยั่งยนื ไม่มั่นคงเที่ยงแท้แน่นอน ความเสื่อมสลาย

คลายตวัของสรรพสิ่งรอบกาย มนัประกาศให้โลกธาตุแสนโกฏจกัรวาลรู้อยู่

อย่างไม่มกีลางวนักลางคนื ให้เข้าไปเหน็อนจิจงั มนัชั่วคราว

     ชวีติสรรพสิ่งสมมุต ิชั่วคราว

     โลกคอืละครโรงใหญ่ และโรงเลก็ซ้อนกนัอยู่ ล้วนอนจิจงัทั้งสิ้น

     สรรพสิ่ง ตา หูฯ คอื สรรพสิ่ง  เหน็ ได้ยนิ ฯ คอืสรรพสิ่ง มนัไม่

เที่ยง อย่ายดึ (อย่าอุปาทานตณัหา)

     สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ ยาหม้อใหญ่ ใช้ได้กบัทุกสรรพสิ่ง พระองค์

ทรงประทานโอสถทพิย์อนัอมร-อมฤทธิ์-ไม่เกดิตายอกี เรยีกว่าสงบระงบั 

ระงบัไม่เหลอืเชื้อ เชื้อเกดิใหม่ไม่ม ีอมร-ไม่มตีาย เพราะไม่มเีกดิ

 ภกิษ ุ ท. ช่วยกนัปลงศพท่านพระพาหยิะอรหนัต์ขปิปาภญิญา ที่
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แม่โคขวดิตายกลางทางเช้าวนันั้น ต่างสงสยัว่า ท่านฟังธรรมอนัใดหนอ 

ธรรมน้อยนดิเดยีวเองหนอ ธรรมอนัใดหนอ? สงสยั ไปเฝ้าทูลถามพระ

พุทธะ

     ทรงตรสั “คาถาตั้งพนัไม่เป็นประโยชน์ สู้คาถาบทเดยีวฟังแล้วสงบ

ระงบัมไิด้”

 คาถาบทเดยีวสงบระงบั คอื “สกัแต่ว่าพระหาหยิะฯ”

 “เมื่อเธอ เหน็ ได้ยนิ ฯลฯ เป็นต้น เธอรบัรู้รบัทราบเรื่องราวใดๆ 

ให้สกัแต่ว่าฯ

 ได้กลิ่น รู้รส รู้สมัผสักายหนาวร้อน กใ็ห้สกัแต่ว่า

 คดินกึฟุ้งซ่านทางใจ กใ็ห้สกัแต่ว่าฯ”

 กายก็สักแต่ว่า-เวทนาสุขทุกข์ฯก็สักแต่ว่า-จิตขุ่นจิตใส(ไม่ต้องไปรู้)

กส็กัแต่ว่า -ธมัมอารมณ์ทางใจคดินกึต่างๆนานากส็กัแต่ว่าฯ

 สตปิัฏฐานสี่อย่าง ให้สกัแต่ว่าทั้งหมด กายกช็่าง -เวทนากช็่าง-  

จติกช็่าง-ธรรมารมณ์ กช็่าง ไม่ใช่เจรญิสตติดิตวัรู้  แต่ให้สกัแต่ว่า แปลว่า 

“ตดัตวัรู้-ไม่ตดิตวัรู้”

 ตวัรู้-คอืหลงเข้าไปรู้ ด้วยโมหะ บวกเจตนา บวกตวัวญิญาณงั 

วญิญาณตวัรู้ เรยีกว่า “หลงรู้”

 หลงรู้ เป็นตณัหาสมทุยั  เหตเุกดิทกุข์ หลงรูอ้ะไรกท็กุข์เพราะอนันั้น

 ท่านให้สักแต่ว่า-ไม่ให้ยึด-แต่ให้ปล่อย-ให้วาง-ให้ยอมๆมันเสีย 

เรยีกว่าจบ จบภพชาติ

 อนจิจงันี่ มอี�านาจเหนอืสรรพสิ่ง ทั้งนอกโลกในโลก ไม่อยู่ใน

อ�านาจใคร ไม่มใีครเป็นใหญ่จ�าเพาะอตัตาตวัตนของใคร เป็น “อนตัตา” จะ

เอาอตัตาเข้าไปบงการบญัชาไม่ได้เลย เรยีก อนจิจงั-อนตัตา อย่าขดัแย้ง

กฎกตกิาสามญัญลกัษณะประจ�าโลก อย่าไปเบ่งกบัมนั ให้ยอมรบัมนัเสยี!
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     โลกจะก้าวหน้าทางไฮเทคโนโลย ี ไปตามกเิลสมนุษย์เพยีงใดแค่

ไหน แต่หนกีฎพระไตรลกัษณะนี้ไม่พ้น!

 อกีไม่นานชวีตินี้อาจได้เหน็ถ้ายงัไม่ตาย อจนิไตย จะส�าแดงฤทธิ์

อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา ให้ได้เหน็ ไฮเทคฯจะเทคโอเวอร์ ล่มสลายคลายตวั

คืนสู่มหาภูตรูปดิน-น�้า-ลม-ไฟ ดังเดิมของมัน มนุษย์อย่ายโสกับมัน 

อนจิจงัมนัไม่ฟังเสยีงใคร มนับอกแล้วว่ามนัสลายคลายตวัของมนัตลอด

เวลา มนับอกว่าอย่ายดึมนัยดึไม่ตดิ-มนัเกาะไม่อยู่ ให้เชื่อมนั

     เชื่อมนักจ็บ เชื่ออนจิจงั กค็อืเชื่อพระพุทธเจ้า ท่านตรสัรู้เหน็แจ้ง

ตรงนี้ จงึให้สกัแต่ว่าๆๆๆ

     เหน็ ได้ยนิฯ กใ็ห้พงึยอมรบัมนัเลย ไม่ขดัแย้งกบัมนั เพราะมนั

เป็นเจ้าพ่ออนจิจงั

     ทุกข์กอ็นจิจงั ยอมรบัมนั สุขกอ็นจิจงั ยดึไม่ได้ มนัอนจิจงั กช็่างๆ 

ปล่อยไป-วางไป

     อย่างนี้เรยีกว่าเหน็แจ้งใจในอนจิจงั เท่ากบัน้อมใกล้นพิพานความ

ว่างๆสุญญตา มหาสุญญตา เข้าไปทุกทีๆ

     ถ้ามนัอดึอดัขดัเคอืงใจ เหน็ ได้ยนิฯ ยงัตดิขดัข้องคา มนัตดิๆ-

หลุดๆ ไม่ค่อยลุไม่ค่อยจะล่วงง่าย ให้อโหส ิ เทน�้าอุทศิบุญทพิย์ อ้าง  

อธิวาสนาบุญญาบารมีการบวชบรรพชาทุกภพชาติชดเชยชดใช้หนี้วิบากไป 

ให้กว้างๆจ้าๆไปไร้เขตไร้แดนแสนโกฏจกัรวาลไม่มปีระมาณไป

     ให้โปร่งโล่งอยู่อย่างไม่มกีลางวนักลางคนื 

 “ดุจตะวนัส่องสว่างกลางเวหาหาว ฉะนั้นฯ”

     นพิพาน-ว่าง เป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของอนตัตาจติ

     ปฏบิตั ิ คอืไม่ว่าง จติไม่คลาย แต่จติถูกมดัรดัรงึไม่อสิระไม่ละ   

ไม่คลาย ไม่นพิพาน
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     นพิพาน ไม่มยีาก - ไม่มงี่าย แต่ให้คลายจติออก

 “คลายออกเหมือนดอกไม้บานยามเช้าร่วงหล่นโรยกลีบละออง

เกสรเรณูไม่เหลอือตัตา”

     ไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหานพิพานที่ไหนอกีแล้ว

     มนัมอียู่ในทุกคน ทุกหนแห่ง แต่ให้รู้จกัมนั

     ความว่าง จะเข้าไปรู้ มนั มนักไ็ม่ว่างจากรู้

     รู้กช็่าง - ไม่รู้กช็่าง ว่างๆไร้ๆไป ไร้ร่องรอยอตัตาตวัตน

     สงบ-ไม่สงบ มนัอนจิจงั เลอืกไม่ได้ ไม่ต้องไปท�าสมาธ ิ แต่สมาธิ

ธรรมชาตนิั้นมอียู่ เขาเกดิเอง - เป็นเอง ท�าเอาไม่ได้ (โปรดอ่านสมาธธิรรมชาต ิ

เล่ม ๒๐ หน้า ๒๗)

     ท�าทไีร เป็นกรรมเอาไปเกดิทุกที

     ไม่ต้องท�า  แต่ท�าเหมอืนไม่ท�า “ดุจจนัทร์กระจ่างฟ้าฯ”

     ดุจตะวนัส่องสว่างกลางหาวฯ

     “นอนนั่งระวงัท้องฟ้าฝ้าเพดาน จะหล่นใส่หวัฯ”

     “เหน็คน ให้เลยคน เหน็ภูเขาต้นไม้ ให้เลยภูเขาต้นไม้ไปฯ”

     จ้าๆอยู่อย่างนี้ ความทุกข์มนัจะมมีาแต่ที่ไหน? สมุทยัเหตุมนัถูก

ตดัขุดรากถอนโคนเสยีแล้ว

     ตวัรู้ตวัเหน็ ชั่วคราว - อนจิจงั - เสื่อสลายคลายตวั ไม่จรงิ ไม่ใช่

ของจรงิ

     ศลี-สมาธ-ิปัญญา ชั่วคราว เสื่อมสลายคลายตวัไม่จรงิ ไม่ใช่     

ของจรงิ

     ของจรงิ คอื ว่างๆ ยดึไม่ได้ ยดึไม่ตดิ กห็ลุด

     คลายออก คอื ไม่ติด กห็ลุด เป็นศลีวมิุต ิ- สมาธวิมิุต ิ- ปัญญา 

วมิุต ิ- มรรควมิุต ิ- วมิุต ิ- นโิรธ -นพิพาน
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     เหน็ ได้ยนิฯให้คลายออก-หลุดออก ไม่ตดิ-ไม่ขดัคาตรงไหน       

ลุไปล่วงไป คอืลุล่วงธรรม บรรลุธรรมแต่มนัไม่มใีครบรรลุไม่บรรลุ มนัลุ

จนไร้ร่องรอยอตัตาตวัตนไม่มี

 สมาชกิ  พ สาธคุะ กห็วงัแบบสมัมาทฏิฐเิพื่อเข้าสู่กระแสพระ

นพิพานในชาตนิี้เพื่อปิดประตอูบายภมูคิ่ะ

     นโิรธนพิพาน แปลว่า ยุตติณัหา เหตุแห่งทุกข์ คอื ว่าง ไม่มเีข้า-

ออก ไม่มกีระแสอะไร

     ยุตเิหตุ คอืไม่สร้างไม่ท�าเหตุขึ้นมาอกี ไม่ท�ากรรมขึ้นมาอกี

     ไม่ท�ามโนกรรม ขึ้นมาอกี

     คดินกึครั้งหนึ่ง มโนกรรมเกดิแล้วครั้งหนึ่ง เป็นกรรมไปแล้ว    

ทุกครั้งที่คดิ

     จงึได้บอกว่า อย่าเอากรรมไปซ้อนมโน อย่าให้มโนมกีรรม ปล่อย-

วาง-ยอมปล่อยให้มโน หรอือนตัตาจติปภสัสรเขาว่างๆ  เขาใสๆบรสิุทธิ์ 

ของเขาอยู่อย่างนั้น

     จงึว่า ไม่ต้องท�ากรรมอะไรแบบไหนกไ็ม่ต้อง

     ทนีี้ คนต้องคดิต้องนกึ จะท�าจะแก้ไขอย่างไรจงึจะไม่คดิ

 สมาชกิ พ มโนกรรมบางครั้งกส็กัแต่ว่า กเ็ป็นก�าไร บางครั้ง

ไม่ทนักข็าดทนุค่ะอนจิจงัค่ะ

     กบ็อกแล้วว่า ไม่ต้องท�าอะไร ไม่ต้องไปแก้ไข ไอ้ตวัแก้ไขคอื       

ตวัหลงเข้าไปแก้ไข กลบัไปท�าเหตุซะเอง บอกแล้วว่าไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน

อกีนี่ คนหลงจะฟังไม่รู้เรื่อง เพราะอวชิชาโมหะตณัหามนัเยอะ มนัอยาก

นพิพาน เลยเผลอเข้าไป

 จงึได้บอกว่าปล่อย -วาง-ยอมให้วบิากมนัผ่านออกไปของมนัเองๆๆ!!

 คนที่อโหสนิ้อย หรอืไม่ยอมอโหสขิมากรรม คอื คนหลง คนมดื 
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ตณัหาเพราะอยากนพิพาน นี่ไปสร้างเหตุซะเอง ท�าเหตุ ทุกข์เกดิ ไม่นโิรธ

นพิพาน

 เข้าใจภาษาไหมว่า ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกีนี่ แปลว่าอะไร?

 เข้าใจค�าว่า “ปล่อยไหม?”  เข้าใจค�าว่า “วาง” ไหม?

 ปล่อยวาง ไม่ใช่ท�า ถ้าท�าปล่อย-ท�าวาง กเ็ป็นกรรมเอาไปเกดิ

 ปล่อย ให้มนัปล่อย-มนัวางของมนัเอง

 จงึว่าไม่ต้องท�าอะไรแแบไหนอกี

 นพิพาน มนัว่างๆ ของมนัเองอยู่แล้ว ว่างๆท�าเอาไม่ได้ ว่างไม่มี

อะไรจะให้เอา

 ถ้ายงัดื้อด้าน ไม่ยอมขอขมากรรม กอ็ย่าหวงัว่าจะปิดอบายภูมไิด้ 

ฟังดูออกนะใครขอขมาไม่ขอขมา มนัส่อบอกเลยว่าแชทออกมาแต่ละท ี 

มนัเป็นวฏัฏะทั้งนั้นเลย

 พระองค์ตรสันะ ว่า เจตนาเป็นกรรม ท�าเป็นกรรม ปฏบิตัเิป็น

กรรม  นพิพานว่างแล้วจากกรรม

 อกุศลกรรมไม่ม-ีกุศลกรรมกไ็ม่ม ี นพิพาน ไม่มกีรรม อย่า

ท�ากรรม กรรมดที�าได้แต่อย่าเอา นพิพานไม่ต้องการด-ี ไม่ต้องการชั่ว 

นอกดเีหนอืชั่ว คอืนพิพาน

 เข้าใจหรอืยงั???   ขอขมากรรมมากๆ

 คนไม่เข้าใจ เข้าใจยาก คนหลง เพราะเคยปฏฆิะปฏเิสธมรรคผล

นพิพาน เคยล่วงเกนิพระอรยิเจ้าอรยิสงฆ์ จติคดิล่วงเกนิองค์คุณพระอรยิ

เจ้า ให้ขอขมากรรมมากๆ ไม่งั้นจะวนมดืไปอกี มาพบเจอกนัแล้วอย่าสร้าง

กรรมเพิ่มอกี รบีขอขมาเสยี

 สมาชกิ B กรวดน�า้เยอะๆ บ่อยๆ ถ้าไม่สะดวกหาน�้าไม่ได้ ก ็

อโหสปิากเปล่าไปเรื่อยๆๆ ขอขมาบทใหญ่บ่อยจะคลายไปเอง
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 ขบัรถ ท�ากบัข้าว เข้าห้องน�า้ นั่ง นอน เดนิ ยนื กอ็โหส ิอโหส ิ

อโหส ิ ท�าได้ตลอดนะคะ ถ้าอยู่ที่ไหนสะดวกมนี�า้ กเ็ทน�า้ หยาดน�า้ตาม   

ไปด้วย 

 พทุโธอโหส ิธมัโมอโหส ิสงัโฆอโหส ิสรรพสตัตานงั อโหส ิขอให้

มสี่วนแห่งบญุข้าฯจงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธ ุโสวๆๆ อโหส ิ

 เรื่องของทฏิฐมิานะยดึถอือตัตาตวัตนนี่มนัยดึเอามานาน ตวัมุ่ง

หวงัตั้งเอาทั้งทางโลกและทางธรรมนี่ต้องขุดรากถอนโคน ด้วยขอขมาบท

ใหญ่ ประกาศสละ-ถอน ให้ท�าตรงนี้บ่อยๆ

 สมาชกิ B ก่อนนอนกห็ลบัตาอโหส ิอโหส ิอโหส ิไปเรื่อยๆ ตื่น

ลมืตาก ็ อโหส ิ อโหส ิ อโหส ิ เบาๆไป ไม่ต้องจรงิจงัเคร่งเครยีด นกึได้ก ็

อโหสกินัไป ลมืไป เผลอไปกป็ล่อยไป ตอนไหนกต็อนนั้น ไม่ระบเุวลา 

อโหส ิไปเรื่อยๆ ค่ะ  

 มโนกรรม เป็นกรรม กรรมไปเกดิ ถ้าเข้าใจแจ้งแก่ใจว่า กรรมด-ี

ชั่วกค็อืเกดิ กค็อืทุกข์ จะไม่บอกว่ามโนกรรมเป็นก�าไรหรอืขาดทุนอะไร

 กรรมคอืเกดิ กรรมคอืทุกข์  กรรมดตีรงไหน  ทรงตรสั สิ้นกรรมซ ิ

สิ้นเกดิ!

 สมาชกิ B  บทขอขมากรรม บทใหญ่ ขอขมากรรมเสรจ็ กรวดน�้า

เทน�า้ แผ่บญุไปไกลๆๆๆๆ

 ที่นี่พูดแต่ววิฏัฏะ พูดพระสจัธรรมเนื้อหานพิพาน ไม่พูดโลกยี

ธรรม-วฏัฏะ พาวนเกดิ ไม่ใช่ค�าสอนพระพุทธเจ้า

 สมาชกิ B  Do as Romans do!!! เข้าเมอืงตาหลิ่วต้องหลิ่ว  

ตาตาม

 เป็นลกูหลาน ลกูศษิย์ท่านพระอาจารย์ต้องท�าตามที่ท่านฯเมตตา

ชี้แนะ บอกสอน
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 ไม่ง่าย ไม่ยาก แค่ละตวัตน และ ละความสงสยั ไปเสยี

 ทกุอย่างมนัยากเพราะมตีวัตน กับ ความสงสยั บวกกบั นวิรณ์ 

มนัเลยยากเข้าไปอกี

 ทกุอย่างมนัง่าย แค่ ท�าตามที่ท่านฯชี้แนะ เดี๋ยวมนักเ็ข้าใจไปเอง 

รู้ได้ด้วยตวัเอง งานเบาๆ งานปล่อย ปล่อยแล้วปล่อยอกี สกัแต่ว่าปล่อยๆ

ไปสาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     มนัไม่ยากไม่ง่าย แต่ให้คลายออก  คลายเสยีด้วยอโหส ิอุทศิบุญ 

สลายเมฆทะมนืมดืมดิปิดกั้นปิดบงัอยู่

     คลายด้วยจติจ้าๆกว้างๆ เริ่มตั้งแต่ไม่คบัแคบ เปิดใจ หงายของ  

ที่คว�่าขึ้นมารองรบัค�าสอนพระสมัพุทธะ

     ก่อนพุทธะจะอุบตั ิ ศาสนาอื่น เช่นพราหมณ์ เขากป็ฏบิตับิ�าเพญ็

กนั ทั้งศลีสมาธติบะฌานญาณ แต่ไม่มใีครตรสัรู้ พระองค์กไ็ปเรยีน ได้

ส�าเรจ็สูงสุดสมยันั้นถงึสมาบตัแิปด กไ็ม่ตรสัรู้

     “ถ้าท�าเอานพิพานส�าเรจ็ ท่านจะเสดจ็ลงมาอุบตัทิ�าไม?”

 ท่านตรสัรู้แล้ว จงึสอนว่า “อย่าท�า ท�าเป็นกรรม ให้ปล่อยให้วางฯ 

วางกจ็บ จบกรรม จบเกดิ”

 สมาชกิ B  สาธ ุท่านพระอาจารย์พอจะเมตตาเล่าเรื่อง แม่พระ

ธรณบีบีหมวยผม ให้น�้าท่วมมารให้ลกูหลาน ลกูศษิย์ ได้ฟังพอสงัเขป

หน่อยเถอะ เจ้าค่ะ ลกูหลาน ลกูศษิย์จะได้เข้าใจถงึการเทน�้า หยาดน�า้ 

มากขึ้นเจ้าค่ะ 

     เขากอ็ุปมาว่า ท่านบ�าเพญ็มานบัอสงไขย น�้าที่หลั่งกรวดน�้าอุทศิมนั

มากที่หลั่งลงพื้นดนิ แม่พระธรณเีป็นพยาน นี่เป็นรูปธรรมหรอืไม่ไม่ทราบ 

แต่น่าจะเป็นบุคคลาธษิฐาน ผู้ได้ทพิยจกัขุญาณจงึรู้ได้แต่ตามต�ารากว็่ากนั

ไปให้น่าเชื่อถอืศรทัธา แต่กรวดน�้าเริ่มตั้งแต่ท่านแนะน�าพระเจ้าพมิพสิาร 
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เพราะน�้าเป็นสื่อถงึภูมติ�่า เช่น เปรต ๔ ตน เป็นญาตพิระเจ้าพมิพสิาร

     เรื่องให้เทน�้าเคยบอกแล้วนะ ต้องวางใจกว้างๆไกลๆไม่มปีระมาณ

ให้ทั่วทั้งแสนโกฏจกัรวาลสงัสารวฏั  อย่าคบัแคบแค่ญาติ ทรงตรสัว่า      

“ที่ไม่ใช่ญาตกินัไม่มใีนโลก” เพราะเคยเกดิกนัมานบัแสนชาต ิพ่อแม่พี่น้อง

ลุงป้าน้าอาลูกหลาน นบัไม่ถ้วน

     พระพาหยิะ บรรลุธรรมเป็นสาวกภูม ิ อรรถกถากล่าวว่าสาวกภูมิ

บ�าเพญ็มาครบแสนชาต ิหนึ่งแสนกปัชาต ิกปัคอืชาติ

     ใครจะรู้ว่าพวกเราทั้งหลายที่ก�าลงัฟังพระสจัธรรมนี้ ครบหนึ่งแสน

ในชาตนิี้

     ขยนัใช้หนี้ให้เบาบาง ด้วยอโหสกิรรม-วมิุตกิรรม อุทศิบุญทพิย์  

ใช้หนี้กรรม หมดเมื่อใดกเ็มื่อนั้น

     ถ้าหนี้กรรมหนาแน่นมาก ไม่เคยส่งใช้เขาเลย คดิว่าเจ้ากรรม    

เจ้าหนี้เขาจะยอมให้นิพพานง่ายๆหรือ เพราะเขายังไม่ได้รับการชดเชย

ชดใช้เลย  เขาคงไม่ยอม

     หนี้กรรม จะต้องได้รบัการชดใช้ เอาบุญทพิย์ชดใช้ กไ็ม่ต้องเอา

กายจติเอาน�้าตาหรอืทรพัย์สนิคนรกัของรกัไปใช้

     แม้จะอโหสกิรรม-ขอขมากรรม แต่ถ้าอทุศิไม่ถกูไม่กว้างไม่วางไม่

คลาย ผลที่ส่งไปกจ็ะน้อย ถ้าได้เหน็ ท�าให้ดู แม้อย่างนั้น กว่าจะเข้าที่เข้า

ทาง กใ็ช้เวลาฝึกการเทน�้า “เน้นว่าไม่ส�ารวมนี่เข้าใจกนัว่าอย่างไร?”

 สมาชกิ B  คอืใจเบาๆเลื่อนๆไม่ตดิขดัอะไร มนัจะโล่งของมนั

เอง จ้าเอง ไร้เอง เบาๆคลายๆไปเอง   ไม่จ่อจ้องที่น�า้ ไม่จ่อจ้องตั้งจติ

ต้องใจมา อธฐิานขอเอามา มแีต่แผ่บญุออกไปเรื่อยๆ กรวดน�า้บ่อยๆเข้า 

มนัเป็นไปเอง เจ้าค่ะ

 แรกๆจติอดึอดั อะไรกบัอะไรไม่ถกู กป็ล่อยไปก่อน 
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 มวีธิแีก้คอื เอ่ย “สาธ ุ โหสิๆ ๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆก่อน พอสกัพกั

คลายๆเบาๆ กแ็ผ่บญุออกไปให้สดุขอบรอบจกัรวาล อนนัตจกัวาล”  

 ท�าบ่อยๆกรวดน�า้บ่อยๆจะเลื่อนไปเอง จะไม่จ่อจ้องหรอื ตั้งจติ

ตั้งใจไปเอง เจ้าค่ะ

 แรกๆพดูถกูพดูผดิกป็ล่อยไป ไม่ต้องจรงิจงัวกกลบัไปแก้ไข 

ปล่อยๆไป พดูบ่อยๆเดี๋ยวมนัเลื่อน มนัว่าง มนัจ้า มนัไร้ มนัเยน็ไปเอง 

เจ้าค่ะ 

 ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรกช็ั่งปล่อยๆไป อาศยัท�า(กรวดน�้าและปล่อย)

บ่อยๆเดี๋ยวมนัชดัเจนของมนัเอง เจ้าค่ะ

     เราคุ้นกบับรรพบุรุษกรวดน�้า นั่งจดจ่อจรงิจงั ต้องอย่างนั้นนี้ ต้อง

เอาไปเทที่นั่นอย่าท�าที่นี่ นี่ของเดมิ แล้วขอกรวดให้เฉพาะญาต ิอย่างนี้มนั

คบัแคบ นั่งเรยีบร้อยส�ารวมจติ-ตั้งใจ อย่างนี้มนัส�ารวม มนัเป็นกรรม

     ค�าว่าไม่ส�ารวม ในห้องน�้าก�าลงัถ่ายหนกัเบาท�าได้ ให้กว้างๆทะลุ

ก�าแพงบ้านออกไป เลยขอบจกัรวาลออกไปไกลแสนไกลโกฏจกัรวาล ผาย

มอือกีข้างเป็นสญัญลกัษณ์ของการให้ ส่งพลงัจติแผ่ออกไป ตามองไป   

ข้างหน้าไร้จดุหมายและทศิทาง อย่ากงัวลกบัน�้าไม่ต้องดูน�้า ยนืเทตรงไหน

ได้หมด เดนิทางบนรถเปิดประตูเทออกไป เปิดใจให้กว้าง ขอให้มสี่วนบุญ

ข้าฯทั่วๆกนั อโหสกิรรมทุกอย่างอโหส ิพูดค�าว่า “โสว” ด้วยกไ็ด้ ถ้ามั่นใจ

ว่าพลงัพอ   ส่งไหว หดัพูดบ่อยๆพลงัจะเกดิ

     ใจต้องมใีห้กบัการให้ แววตาการุณกบัสรรพชวีติ สรรพสิ่งทั้งหลาย

 สมาชกิ B คอืง่ายๆสกัแต่ว่าท�าๆไปแล้วปล่อยวาง ไม่ยดึอะไรกะ

อะไร เจ้าค่ะ ไม่พธิรีตีอง ปล่อยๆไป  ให้หมดจติหมดใจ ไม่ยดึ ไม่ขอ

อะไรไว้เลย เจ้าค่ะ

     ขวดน�้าพลาสตกิเปล่า กรอกน�้าเรยีงไว้ ด้านหน้าบ้านข้างบ้าน จะ

ออกจะเข้าบ้านเททุกครั้ง ตดิรถไว้สกัขวด จอดตรงไหนเท ขบัไปมศีาล    
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มสีี่แยกร้อยศพแวะข้างทางเทให้หน่อย เขารอรบัอยู่ วญิญาณล่องลอยมอียู่

ทั่วไป ในป่าภูเขาทะเล ถนนหนทาง อย่าให้ขาด ภาคทพิย์มอียู่ทั่วไปก้อน

หนิต้นไม้ฯ

     อยู่ในบ้าน เปิดก๊อกล้างมอืล้างเท้าท�าได้หมด รดน�้าต้นไม้กพ็ูด    

ไปด้วย

     เพื่อนสมาชกิบ่นเข้ามาว่า บางครั้งกป็ล่อยทนั บางครั้งกไ็ม่ทนั

     เอนี่ มนัใช่ปล่อยหรอืเปล่าหนอ? ใครจะช่วยคลายให้หายขดัข้องใจ 

มนัใช่ปล่อยวางของพระพุทธองค์ไหม?

     เพื่อนบอกมาว่า บางครั้งกป็ล่อยทนั นี่หมายความว่าอย่างไรนะ?

 สมาชกิ B  ถ้ายงัข้องอยู่ว่าทนัหรอืไม่ทนั คอืยงัตดิๆหลดุๆอยู่ 

ทางแก้คอืไม่ข้อง ปล่อยอย่างเดยีว

     จ�าได้ใช่ไหมว่า เคยบอกไปแล้วว่า “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี”  

ท�าเป็นกรรม เข้าใจตรงนี้แล้วใช่ไหม ว่าท�าเป็นกรรม

 ปล่อย นี่ใครปล่อยกนัเอ่ย?

 สมาชกิ B  ตอบว่า คลายได้ระดบัหนึ่งเจ้าค่ะ ถ้าปล่อยเลยๆไป

กจ็ะปล่อยไปได้อกี ปล่อยแบบไร้ขอบเขตของมนัเอง เจ้าค่ะ

     ถ้ามนัปล่อยของมนัเอง เราต้องเข้าไปยุ่งกบัวบิากมนัไหม?

     เมื่อมนัปล่อยของมนัเอง เรากอ็ยู่เฉย วางเฉย “แล้วมนัจะมปีล่อย

ทนั-ปล่อยไม่ทนัไหม?”

     เมื่อมนัเป็นเรื่องของวบิากมนั แล้วมนัเป็นเรื่องของ(เรา) ตวัเจ้าของ

ไหม?

     เรื่องของวบิากมนัวางตวัของมนัเอง เราไปยุ่งอะไรกบัมนัด้วยหรอื?

     ที่ว่าปล่อยทนับ้าง-ไม่ทนับ้าง วบิากมนับอกเองหรอื?

     แล้วไปยุ่งกบัวบิากมนัท�าไมล่ะ?

     วบิากมนัวางของมนัเอง ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกบัมนั!!!
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     เมื่อไม่ยุ่งไม่เกี่ยว ไม่สน no interest -never mind -don.t 

worry ช่าง ไม่ห่วงไม่กงัวลไม่สนใจ คอืปล่อย มนัไม่ม ี ว่า ทนั-ไม่ทนั 

เพราะไม่ใช่เรื่อง(เสอืกสะเออะเข้าไปรู้มนัท�าไม) มนักงการอะไรของเจ้าด้วย

     ถามว่า “ที่บอกว่า ทนั-ไม่ทนั นี่ เอาอะไรเข้าไปรู้?”

     ตวัรู้หลง หลงเข้าไปรู้ คอื อตัตา-ตณัหา-เจตนา-กรรม-ภพ-ชาตชิรา

มรณะโสกะฯ ตามมาเป็นแถวเลย

     วบิากมนัมาแล้ว มนัไม่ได้อยู่นจิจงัยั่งยนื มนัอนจิจงัมนัมาชั่วคราว 

ตามอายุกรรมของมนั มาเยี่ยมแล้วกต็้องไป ปล่อยให้มนัผ่านตลอด อย่า

ให้ขดัข้องคา ให้ลุล่วงออกไปของมนัเอง

     ไม่ต้องหลงเข้าไปรู้มนั มนักว็างตวัของวบิากมนัเอง ของมนัเอง 

ลุล่วงของมนัเอง ลุล่วงธรรม บรรลุธรรมของมนัเองไม่ใช่ใครท�า มนัของ   

มนัเอง!

     จึงว่า “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก” เขียนป้ายแขวนคอไว้ดูทุก 

ขณะจิต ให้จ�าให้ขึ้นใจแล้วค่อยเอาออกดู วิบากที่ตา หู ให้อุปมาเหมอืน

กบั “ผูเ้ฒ่านั่งยิ้มดเูดก็เล่นของสกปรก” รูแ้ล้วกเ็มนิๆ เลยๆ ออกไป คอื    

“ให้ช่าง”

     คอืยอมรบัมนั สกปรกกช็่าง ไม่สกปรกกช็่างฯ

     เรื่องของเรื่อง มนัคอยจะๆๆ เข้าไปแทรกแซงคอยจะเข้าไปปล่อย

     ถ้าเอาอตัตาตวัเองเข้าไปคอยปล่อย ไม่เรยีกว่า ปล่อย เรยีกว่า 

เป็นเจตนากรรม

     ถ้าปล่อยให้มนัปล่อยของมนัเอง เรยีกว่า ปล่อยแท้

     จะไม่มวี่า “ปล่อยทนับ้าง-ปล่อยไม่ทนับ้าง” จะไม่ม ี เพราะมนัของ

มนัเอง ไม่ใช่เราปล่อย

     เพราะ มนัปล่อยของมนัเอง ไม่ใช่เราปล่อย  ถ้าเราไปยุ่งกบัวบิาก 

หรอืคอยจะเข้าไปคอยปล่อย -คอยวาง พอรู้ตวัว่าไม่ใช่ กจ็ะรบีออกมา จงึ
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เกดิอาการตดิๆ–หลุดๆ คอยตดิคอยหลุด

     เกดิเป็นกรรมซ้อนมโน เป็นมโนกรรม เอาไปเกดิ

     อาการตดิๆ-หลุดๆ เป็นเพราะวบิากกรรมเก่า จงึให้คลายเสยีด้วย

อโหส ิอุทศิบุญ ขมากรรม

     และให้อยู่ในอาการ “ตื่นๆ ตื่นโพล่ง ตื่นนอกตื่นใน-ตื่นรู้-รู้ปล่อย  

รู้วาง-กว้างๆจ้าๆ-ไร้ๆฯ พร้อมกบั อโหสอิุทศิบุญ

 “คนืนี้ ท่านอุทศิบุญ อโหส ิแล้วหรอืยงั ?”

     มอีกีค�าที่จะปล่อยวางของมนัเอง คอืค�าว่า “อย่าตดัสนิ-อย่าเลอืก

ข้าง-แต่ให้ท่ามกลาง”

     ท่ามกลาง คอื ไม่ตรงอะไร-ไม่เลอืกอะไร-ไม่เลอืกข้าง-ไม่ตดัสนิ

ใครสิ่งใด- “ไม่เป็นผู้พิพากษาซะเอง” ไม่ให้ค่าราคาราคะ ความคิดความ

เห็นความหมาย-ไม่วพิากษ์วจิยัวจิารใครสิ่งใดฯปล่อยให้มนัจบของมนัเอง

     เหน็ ได้ยนิ ฯ  ปล่อยให้มนัจบของมนัเอง นั่นคอื สกัแต่ว่าพระ

พาหยิะฯ!

๒๐๑๕.๑๐.๐๖ วนัองัคาร

 คลายจิต คือ อะไร? เริ่มจาก คลายตัวออกจากการก�าหนด       

รูปแบบ  คลายตวัออกจากก�าหนดบรกิรรม

 คลายจติ คอื คลายออกจากอตัตาตวัตน คนืสู่อนตัตาจติดั้งเดมิ 

คลายความมุ่งหวงั ตั้งเอามา คลายความอยากได้ใคร่ด ี คลายการสร้าง

บารมี

 คลายความอยากความปรารถนาความสุข ความอยากไปสวรรค์ 

มนุษย์สมบตั-ิสวรรค์สมบตัหิรอืนพิพานสมบตั-ิมรรคผลนพิพาน-คลายจติ-

คลายอตัตาในธรรม(ธรรมเป็นอนตัตา)
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 คลายกรรมเจตนา-คลายวญิญาณตวัรู้

 การให้  โดยไม่ปรารถนาเอาสิ่งตอบแทน ไม่ตั้งความปรารถนา   

ไม่ปนเปื้อนด้วยความปรารถนา

 ไม่เอาตณัหาไปร้อยรดั

 คลายจติ คอื คลายความยดึตดิกบัสรรพสิ่ง ให้คนืสู่ความเป็น

อสิระดงัเดมิของอนตัตาจติที่เคยปภสัสรผ่องใสอยู่ก่อนแล้ว

 ละชั่ว-ท�าความดี-ด้วยคลายตัวปรารถนาดีจิตจึงจะผ่องใสโดย   

ไม่ต้องท�าจติให้ผ่องใส

 จติผ่องใส เกดิจากการคลายตวัปรารถนาดไีม่ได้เกดิจากการท�าจติ

 คลายตวั นั่นแหละนพิพาน แต่ท�าจติเป็นเหตุสมุทยั ไม่นพิพาน

 คลายจติ จติผ่องใส-แต่ท�าจติ จติเศร้าหมอง

 คลายจติ คอื การคลายตวัรู้ คลายการรบัรู้รบัทราบ คลายตวั

จรงิจงัตั้งต้อง คลายตวัดนัเข้าใส่  คลายตณัหาความอยากไปนพิพาน

 หยุดเริ่มต้น-หยุดเดนิทาง-หยุดสร้างทางเดนิ

 หากจ�าเป็น หรอื อยากเดนิ ปรารถนาเดนิ กใ็ห้ สกัแต่ว่าเดนิ-เดนิ

คลาย-เดนิคลี่คลาย-เดนิปล่อยเดนิวาง

 “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี”หากท�า กใ็ห้สกัแต่ว่าท�า”

 ถ้ายงัไม่คลาย ยงัข้องคาตดิขดั ให้ขอขมากรรมอุทศิบุญ!

 “คนืนี้ ท่านเทน�้าอุทศิบุญทพิย์โปรดสงัสารวฏัหรอืยงั?”

 อุทิศบุญกว้างๆด้วยตัวตื่นรู ้คลายโพล่งโล่งวะออกไปให้ไร้เขต

แดนฯ

 ตื่นรู้คลายมลทนิออก วะออกๆ โพล่งโปร่งโล่งจ้า

 จ้าอย่างไม่มกีลางวนักลางคนื จ้าเป็นอกาล เป็นอกาลโิก

 รู้จ้ากป็ล่อยเสยีด้วย จ้าอกี กท็ิ้งอกีๆๆ   “ดุจตะวนัส่องสว่างกลาง

หาว ฉะนั้นฯ”
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     ขอความสว่างไสว ความไม่ตดิยดึ ไม่ตดิขดั ไม่ขดัแย้ง ไม่ขดัข้อง 

ไม่ข้องไม่เกี่ยว เหน็ที่ตา ได้ยนิที่หู ฯ รบัรู้รบัทราบไม่ข้องคาที่ใจ จงมใีน

พระสจัธรรมสมัพุทธะ จงทั่วกนั

 มคี�าถามเข้ามาว่า  “อยากเข้าวดัท�าบุญ ควรจะไปที่วดัไหนด?ี”  ก็

ให้ไปที่ “วดัปล่อย-วดัวาง นะซ!ิ”

 กถ็ามมาอกีว่า “อยู่ที่ไหน ?”   ตอบไปว่า ที่ไหนกไ็ด้ ที่ไม่ท�าปล่อย-

ไม่ท�าวาง ใช้ได้ทั้งนั้น  “แล้ว เอ จะไปไหนด?ี”

 พระกถ็ามโยมกลบัไปว่า “กท็�าบ้านให้เป็นวดัเสยีซทิ�าได้ไหม?”

 ท�าอย่างไรน่ะหรอื? อ๋อ ไม่ยาก คงเคยได้ยนิ พระพุทธวจนะที่ว่า 

“ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นั้นเหน็เราตถาคต  ท�าบ้านให้เป็นวดัของพระตถาคตเสยี”  

กท็�าให้เหน็ธรรมเสยีซ ีจะท�าอย่างไร จงึเหน็ธรรม ต้องเอาพระพุทธรูปองค์

สวยๆใหญ่ๆมาบูชาในบ้านด้วยใช่ไหม? แล้วนั่งมองดู จงึเหน็พระพุทธเจ้า

ตถาคต ใครฟังอยู่ช่วยตอบธรรมยามเช้าวนันี้กนัหน่อย “เหน็ธรรม-เหน็

พุทธะตถาคต คอืเหน็อย่างไร?”

 สมาชกิ B  เหน็พทุธะตถาคต คอืเหน็พระสจัธรรม เนื้อหาพระ

นพิพาน เจ้าค่ะ

 ไม่มสีถานที่ ไม่มกีาลเวลา ไม่มบีคุคล ไม่ให้ค่า ไม่ให้ความส�าคญั 

ต่อทกุสรรพสิ่ง สรรพชวีติ ไร้ตวัตน เป็น อนตัตา เจ้าค่ะ

 ท่ามกลาง ไม่เลอืก สถานที่ บคุคล เวลา ไม่ตดัสนิเลอืกข้าง ไม่   

ชี้ดชีี้ชั่ว เรื่อยๆปล่อยๆไป ไม่ยดึวดั ยดึพระ ไม่ยดึต่อสิ่งใดๆหรอืใครๆ

เจ้าค่ะ  สกัแต่ว่า พระพาหยิะ จบตรงนั้น เจ้าค่ะ

     ตอบมาได้เนื้อหานพิพานตรงประเดน็  เหมอืนยงิศรตดัขั้วหวัใจ

 สมาชกิ B  สาธ ุ อโหส ิ เจ้าค่ะคนัธนทูี่คมุศรด ี เจ้าค่ะ ครบูา

อาจารย์ เมตตา ชี้แนะ ขัดเกลา อยู่เนอืงๆเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เมตตาชี้

ให้สกัแต่ว่าเหน็ “โลกตุระธรรม”
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     คอืเหน็ธรรมะ คอืเหน็องค์ท่าน เหน็ค�าสอนของท่าน ถ้าว่าโดย

พสิดารกค็งเป็นคุ้งเป็นแคว มทีี่มาที่ไป ให้เหุตหาผล ยิ่งเดก็รุ่นใหม่ยิ่งเจ้า

เหตุเจ้าผล คงต้องชี้แจงให้เขาฟัง

 เทศน์กณัฑ์แรก เรยีก ปฐมเทศนา คอืธรรมจกักปัปวตันสูตร แก่

ปัญจวคัคยี์(หมู่นกับวชห้าคน) มโีกณฑญัญะเป็นหวัหน้าแก่กว่าผู้อื่น

 สมาชกิ B  สกัแต่ว่าชี้แจงกนัไปเจ้าค่ะ มนัขึ้นอยู่กบัเหตแุละ

ปัจจยัของใครที่สร้างมา 

 บอกแล้ว สอนแล้ว ปล่อยวาง อย่าทรงอย่าแช่ สกัแต่ว่า สอนไป

เรื่อยๆ ไม่ก�าหนดเวลา ไม่ตั้งเป้า ไม่หวงัผลใดๆ เจ้าค่ะ

     ใจความแรก ทรงตรสัสอน ทางสุดโต่งสองทางไม่ควรด�าเนนิ คอื 

หลงเพลดิเพลนิในกามสุข และ กระท�าตนให้ล�าบาก  ท่านให้เริ่มตั้งสมัมา

ทฏิฐใิห้ถูกตรง เสยีก่อน จงึจะเหน็ธรรมได้

     หวัใจความของเทศน์นี้ คอื “สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกดิขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้น 

ทั้งมวลล้วนดบัไปเป็นธรรมดา” ท่านโกณฑญัญะเหน็แจ้งธรรมนี้ก่อนองค์

อื่น

     สรรพสิ่งเกดิขึ้น สรรพสิ่งนั้นดบั คอื เสื่อมสลายไป ยดึเอาไว้ไม่ได้ 

มนั อนจิจงั-อนตัตา “สรรพเพ ธมัมา อนตัตาฯ”

 อีกสี่องค์เห็นตามมาเพราะกลั่นกรองอีกคนละวันๆเป็นไปตาม

ก�าลงัแต่ละคนๆที่วบิากส่งผล

     ต่อมาจงึทรงเทศน์ “อนตัตลกัขณะสูตร” มใีจความว่า ร่างกาย-

จติใจ รปู-นาม ขนัธ์ห้า ตกอยู่ในอ�านาจ อนจิจงั-ทกุขงั-อนตัตา  เอาอตัตา

เข้าไปท�ากบัอนตัตาไม่ได้

 นี่แหละเป็นที่มา ที่กล่าวว่า เจตนาเป็นกรรม   เอาอตัตาเข้าไปท�า

กบัอนตัตาไม่ได้ นี่แหละเป็นที่มา ที่กล่าวว่า เจตนาเป็นกรรม
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     จงึมคี�ากล่าวว่า ปฏบิตัธิรรมเป็นกรรมฯ เพราะธรรมเป็นอนตัตา 

จติกอ็นตัตา เอาอตัตาไปท�าอนตัตาไม่ได้ ด้วยเหตุอนันี้ว่า “ไม่ต้องท�าอะไร

แบบไหนอกีฯ” ด้วยเหตุนี้

 สมาชกิ B  สิ่งนี้แหละ ลกูจะน�าไปสอนผู้อื่นต่อเจ้าค่ะ

     เดก็โตกใ็ห้เหตุผลเสยีหน่อย จะชดัเจนขึ้น จะมหีลกั หลกันี้เอาไป

ใช้ครอบจกัรวาล แม่บทใหญ่ เอาอะไรมาหกัล้างค�าสอนนี้ถอืว่าผดิต่อพุทธ

โอวาท ต�าราใด พระไตรปิฎกตอนใด ผดิจากหลกันี้ถอืว่าผดิพุทธโอวาทที่

ทรงประทาน

 ทรงสอนให้กบันกับวชชุดแรกภายหลงัตรสัรู้ ให้ถอืเป็นบรรทดัฐาน

เอาไปพิสูตรค�าสอนอื่นๆว่าใช่ของพระองค์หรือไม่?  ที่ท่านไปท�า ไปหา   

ไปปฏบิตัมิาหกปี  ท่านไม่ได้เอามาสอนเลย!

 ท่านบอกที่หลงไปหกปีเพราะวิบากที่เคยประมาทล่วงเกินองค์พุทธ

กสัสปพุทธเจ้าในพุทธนัดรที่แล้ว

     เวลาสอนก็มีภาพปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั่งสดับพระสัจธรรมประกอบ

เหน็ภาพในยุคนั้น 

     ท่านสอนให้ปล่อยวางธาตุขนัธ์ ตั้งแต่กณัฑ์แรกเลย ว่า อนจิจงั–

อนตัตา ยดึเอาไม่ได้ ให้ปล่อยวาง ยดึไม่ได้ สตปิัญญาฌานญาณ ยดึไม่ได้ 

อนตัตา ให้ปล่อย

     ร่างกาย-จติใจ เรากบัธรรมชาต ิ พงึให้กลมกลนื เป็นอนัหนึ่งอนั

เดยีวกนั อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา เป็นอนัเดยีวกนั อย่าแบ่งแยก เข้าใจแจ้ง

แก่ใจตรงนี้มนักส็ว่างเลย ชวีติกไ็ม่ดนัเข้าใส่กบัมนั อย่าจรงิจงักบัมนั มนัก็

สกัแต่ว่าไป กไ็ม่เป็นกรรม ชวีติจะสงบเยน็ ร่มเยน็กว่าชวีติที่ต้องดิ้นรน

     จะอยู่ที่ไหนๆ กเ็ป็นวดัไปหมด วดักายวดัใจ-วดัในวดันอก เป็นวดัหมด

     สรุปแล้ว ร่างกาย-จติใจนี้ท�าอะไรกบัมนัไม่ได้เลย นอกจากปล่อย
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วาง หรอืสมมตุใิช้กายจติด�ารงชพีที่เรยีบง่าย (มกัน้อย-สนัโดษ-พอเพยีง)  

แล้ววาง หรอืท�าให้สกัแต่ว่าท�า ได้เท่านี้ นอกนี้เป็นกรรม

     ความสงบหรอืสมาธนิั่งหลบัตากไ็ม่ต้องไปหา มนัอนจิจงั-อนตัตา 

ไม่สงบกไ็ม่ต้องไปรงัเกยีจผลกัไส มนัอนจิจงั-อนตัตา   ถ้าเอาอตัตาเจตนา

เข้าไปท�าปฏบิตั ิกเ็ป็นกรรม ไปเกดิอกี

 เรื่องท�าบ้านให้เป็นวดั ที่พกัที่อยู่ บาล ี เรยีกว่า “อาวาสะ-อาวาส” 

อาวาสสปัปายะ คอื อาวาสสบาย  ควรมมีุมผ่อนคลายกายและใจไว้เดนิ

คลี่คลาย อารมณ์สบาย ธรรมะคอืธรรมชาต ิมดีนิ-น�้า-ลมพดัผ่าน เลก็ใหญ่

ตามฐานะ  อตัตภาพ คนมวีาสนากเ็ลอืกหาได้ง่าย

     มอีากาศสบายสดชื่นไร้มลภาวะ ได้ไป สามออแล้ว คอื  อาวาส–

อากาศ–อุตุสบาย

     อริยิาบถ สบาย เป็น อ.ที่ ๔ กอ็ยู่ที่เดยีวกนัในมุมผ่อนคลาย

     อาหารสบาย-อารมณ์สบายอกี ๒ อ.  จะมากน้อยขึ้นอยู่ที่วบิาก

พ่วงพนัสมัพนัธ์กบัครอบครวัแค่ไหนเพยีงใด

 ส่วน อ.ที่ ๗ สุดท้าย คอื อาจารย์ กห็าที่ถูกฝาถูกตวักนัมาเป็น   

ปุพเพตกปุญญตามวีาสนาร่วมกนัมาแต่อดตีที่ตรงต่อพระสจัธรรมนพิพาน

     ครบ ๗ อ. สปัปายะ ท�าบ้านให้เป็นวดั แต่องค์พุทธะ ท่านตรสัว่า 

ท�าทุกย่างก้าวให้เป็นวดั วดัที่ไม่ต้องดูแล นั่นแหละวดั(อาวาส-อากาศ-อุตุ- 

อาหาร-อริยิาบถ-อารมณ์-อาจารย์)

     ถงึจะสบาย-ไม่สบาย กใ็ห้ปล่อย  ไม่ยดึเอาอะไร  สรรพสิ่งยดึกนั

ไม่ได้ พ่อแม่ ลูกภรรยาสามกีเ็ป็นกนัไป แต่ยดึไม่ได้ พี่น้องญาตมิติรสหาย

รกั กต็้องพลดักนั ยดึเอาไว้ไม่ได้

     ไม่ปล่อยตอนนี้ จะไปปล่อยตอน ยอมจ�านนปล่อย มนักต็้อง

ปล่อยด้วยน�้าตา

     น�้าตาที่เคยหลั่งกนัมาแล้ว  มากกว่าน�้าในมหาสมุทรทั้งสี่!
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     อดตี-ปัจจุบนั-อนาคต ยดึไม่ได้ แม้ปัจจบุนักไ็ม่ไปอยู่กบัปัจจบุนั

มนัยดึไม่ได้ ยดึกท็ุกข์ทนัท ี จงึให้ปล่อยวาง- ว่างๆ “จ้าๆ ดุจตะวนัส่อง

สว่างจ้า”

     สมาชกิ B แม่ธรณ ีองค์พยานเอง

 ภารกจิที่ส�าคญัที่สุดกค็อื ในคนืที่พระพุทธเจ้าทรงตรสัรู้ พญามาร

วสัด ี และกองทพัมารเข้ารบกวนพระพุทธเจ้า อ้างเอาบลัลงัก์เป็นของตน 

ไม่มเีทพ เทวดา กล้าเป็นประจกัษ์พยานให้ ต่างหนกีายหลบเร้นไปหมด

ด้วยความกลวัในพญามาร จนพระพุทธเจ้าต้องอ้างเอาธรณเีป็นพยาน พอ

พระพุทธเจ้าเปล่งวาจาเท่านั้น แผ่นดนิกจ็ะสะเทอืนเลื่อนลั่นอยู่ ๗ ครั้ง 

เสยีงดงักมัปนาท พระแม่ธรณไีม่อาจทนอยู่ได้ พอนางได้ยนิ ต้องปรากฏ

กายเป็นพยานเอก แสดงการบดิน�้าจากมวยผมเพื่อแสดงให้เหน็ถงึกุศลที่

พระพุทธเจ้าได้กระท�ามาตั้งแต่อดตีชาต ิ ปรากฏว่าน�้าที่กรวดลงบนพื้นแล้ว

แม่ธรณีรับไว้นั้นมากถึงขั้นเป็นมหาสมุทร พัดเอาเหล่าพญามารกระจัด 

กระจายหายไป ต้นเหตุนี้ท�าให้เกดิพระพุทธรูปในปางมารวชิยัขึ้นในกาลต่อ

มา เรื่องการอ้างเอาพระแม่ธรณเีป็นพยานนั้น ในประวตัศิาสตร์ชาตไิทย 

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชกอ็้างเอาธรณผีนืแผ่นดนิไทยเป็นพยาน ด้วย

การหลั่งน�้าทักษิโณฑกเพื่อประกาศอิสรภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีก  

ต่อไป หรอืเมื่อศรปีราชญ์ถูกพระยานครศรธีรรมราชประหารชวีติกอ็้างเอา  

แม่ธรณเีป็นพยาน จนเป็นที่มาของบทโคลงที่ว่า 

 ธรณนีี่นี้ เป็นพยาน เรากศ็ษิย์มอีาจารย์ หนึ่งบ้าง

 เราผดิท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผดิท่านมล้าง

 ดาบนี้ คนืสนอง

 สมาชกิโพสต์ภาพวดัและรปูเจ้าคณุเจ้าอาวาสว่า วดัพฒันาตวัอย่าง
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 อกีวดัดงัแถวภาคกลาง  ออกทวีเีป็นวดัตวัอย่างปฏบิตัธิรรมตลอด

ปี แนวเจรญิสตปิัฏฐานบ้านเรา คอืชนดิตามดูตามรู้พอง-ยุบ รูป-นาม วดันี้

เจ้าคุณเจ้าอาวาสชราภาพมาก อายุกว่าแปดสบิ สอนไม่ไหวแล้ว แต่ยนืยนั

ค�าสอนมาตลอดอายุของท่านว่า “ดอียู่ฟากตาย” ไม่รู้เอาพุทธประวตัติอน

ไหนมาสอน ใครไปฝึกกมัมฐานได้ผลนพิพานอย่างไรแชทมาเล่าสู่กนัฟัง

บ้าง

 สมาชกิ B เรื่องพระแม่ธรณ ี กส็กัแต่ว่ารู้ไว้ ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม 

เจ้าค่ะ

     เรื่องพระแม่ธรณนีี้ตรงกบัเนื้อหา “การกรวดน�้า” การแผ่บุญ และ 

อโหสกิรรม เจ้าค่ะ

     แต่กแ็นะน�าไปแล้ว ให้ท�าบ้านให้เป็นวดั ท่านเหน็อย่างไรแชร์ส่ง

ข่าว เหน็ด้วยหรอืไม่ อย่างไร?

 สมาชกิ B  อมืมม..ส�าหรบัตวัลกู อยู่บ้าน เบาๆคลายๆ ไปดกีว่า 

ดิ้นรนไปมนัเป็นทกุข์ ทกุข์ทั้งทางโลก ทางธรรม เจ้าค่ะ

     ทกุข์ทางโลก อย่างแรกการเดนิทาง ตามมาด้วยที่อยู่ที่กนิ บคุคล

ต่างๆ ที่ต้องไปพบไปเจอ มผีสัสะมากระทบกาย กระทบใจเยอะแยะ

มากมาย ดิ้นรนไปสู้กบัทกุข์ไป กม็แีต่ทกุข์ เพราะทกุข์ไม่มตีวัตน ทกุข์

เกดิอยู่กบัตวัเจ้าของนั้นแหละ เจ้าค่ะ

     ทางธรรม โมหะ อวชิชา พาหลง ไม่จบ ต้องไปเกดิตามวบิาก 

เจ้าค่ะ

 ธรรมทั้งหลายไม่มตีวัตน ไม่เที่ยง บงัคบับญัชาไม่ได้ แต่เอา    

ตวัตนไปบงัคบั ไปรู้ ไปด ูขดัแย้งต่อพระสจัธรรม  มนับงัคบับญัชาไม่ได้ 

แต่บงัคบัให้เดนิจงกรม นั่งสมาธ ิ ปิดวาจา ฝืนธรรมชาตอิย่างแรง หลง

ตั้งแต่เริ่มคดิที่จะท�าแล้ว เจ้าค่ะ อะไรที่ไม่อสิระ ขดัต่อพระสจัธรรม 
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เนื้อหาพระนพิพาน  นพิพาน  ไม่มอีะไร  แล้วจะเอาอะไร 

     ขอวสิชัชนาค�าสอนที่ว่า  “ดอียู่ฟากตาย”  นี่ท่านเจ้าคุณสอนมากว่า

สามสบิปี เมื่อก่อนกไ็ม่มคีรูอาจารย์ที่ดกีว่านี้ กห็ลงเชื่อไปฝึก กเ็กอืบตาย

สมค�าสอน เพราะจะเอาแค่ด ี แต่ดขีองคนสอนกม็ุ่งหวงัจะให้ได้ คอืได้

นพิพานแต่คนสอนกไ็ม่รู้จกันพิพาน กส็อนแค่เอาดี

 สมาชกิ B  บงัคบัธรรมชาต ิฝืนธรรมชาต ิมนัแค่ชั่วคราว เจ้าค่ะ

 ครั้นภายหลงัได้ครูอาจารย์ที่ตรงต่อพระสจัธรรมเนื้อหานพิพาน ว่า

นพิพานว่างท�าเอาว่างไม่ได้ จงึรู้ว่า เราหลงไปเพราะวบิากเคราะห์ ดทีี่ยงัไม่

ตายตามที่ท่านเจ้าคุณสอน เลยพ้นออกมาได้ กใ็ครจะไปรู้เหน็มคีนนยิมชม

ชอบกนัมากแม้ทุกวนันี้กย็งัดงัไม่ตก ส�านกัพุทธศาสนาแห่งชาตกิส็ดุดเีป็น

ส�านกัปฏบิตัยิอดเยี่ยมของประเทศไทยคู่กบัอกีส�านกัแถวอยุธยา คนหลง

ปฏบิตัชิอบ-ชอบปฏบิตัมิากไม่แพ้กนั

     ที่ยกมาให้ทราบ ก็ให้รู้ว่าอะไรที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม

นพิพานค�าสอนพระพุทธะ ไม่ใช่วดัในความหมายของพระพุทธเจ้า จะได้  

ไม่หลง!

 สมาชกิ B  สตัว์โลกย่อมเป็นตามกรรม เจ้าค่ะ

     ทุกย่างก้าวเป็นวดั ทุกลมหายใจเข้า-ออก เป็นวดั วดัที่ ตื่น ๆ ตื่น

โพล่งโล่งจ้า กว้างไกลไร้เขตแดน ไร้คดินกึฯ    วดั อนจิจงั -อนตัตา ไร้ร่อง

รอยอตัตาตวัตน สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ

     วะๆ หลุด “โลกธรรมแปดเปื้อน” วะแล้ววะอกีๆๆ

     เรื่องของหนี้กรรม ถ้าเคยพึ่งพาพ่อแม่ในชาตกิ่อนไว้เยอะ และรกั

หวงห่วงกนัมาก พ่อแม่กจ็ะมาเกดิในชาตนิี้กลบัมาเกดิในท้องของลูก

     ให้ลูกได้ชดใช้เลี้ยงดูใช้กรรมกนัไป-มา ไม่จบ กจ็ะห่วงกนัไปมาอยู่

อย่างนี้ กใ็ห้เทน�้าชดใช้มากๆ
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     ถ้าห่วงชาตบิ้านเมอืงมาก แสดงว่าเคยเป็นหนี้ชาตบิ้านเมอืงเอา

ทรพัย์สนิของแผ่นดนิมาใช้มากในชาตกิ่อน กใ็ห้เทน�้าใช้ให้แผ่นดนิขอขมา

เป็นหนี้ต่อแผ่นดนิหนี้ภาษอีากรหนี้ส่วนรวมฯ

     เช่น ห่วงหมาแมวมากกเ็พราะเคยใช้แรงงานคนรบัใช้ลูกจ้างรกัมาก

ใช้เขามาก เขาตายมาเกดิเป็นลูกหมาแมวในบ้านให้เราเลี้ยงใช้หนี้กรรม

 หรอืเคยใช้แรงงานคนรบัใช้มากเกนิพอด ีรกัมากใช้มาก เขาตายมา

เกดิเป็นลูกเราให้เลี้ยงชดใช้หนี้กรรมคนื กลบัไปกลบัมาไม่จบ ให้เทน�้าอุทศิ

ให้จดืจางขาดกนัไป จงึอสิระ หลุดจากกนั

     ห่วงอะไร คนสตัว์สิ่งของ แสดงว่าอดตีเคยใช้แรงงานเขามากเกนิ

จรงิจงัเกนิกรรมเกนิเลยเยอะ ให้เทน�้ามากๆให้จดืจางขาดกนัไป

     ค�าว่า สุข–ทุกข์ อยู่ที่ใจ นี่พระพุทธะสอนหรอืเปล่าหนอ ท่านสอน

ว่าอย่างไรหนอ?

        พอตาเหน็ หูได้ยนิ ได้กลิ่น รู้รส รู้สมัผสักาย ใจรบัรู้รบัทราบ ก็

เกดิพอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง เกดิแต่เหตุที่ผสัสะกระทบ ที่ตา ห ูฯลฯ นั้นแหละ

     พอใจคอืสุขเวทนา -ไม่พอใจคอืทุกขเวทนา เวทนา อนจิจา-อนตัตา 

ยดึไม่ได้ เพราะมนัไม่เที่ยง ไม่แน่ ไม่สุขไปตลอดไม่ยั่งยนื

     พอพลดัพรากจากสิ่งที่รกัที่พอใจ นั่นคอืทุกข์

     พอประสบกบัสิ่งที่ไม่พอใจ นั่นคอืทุกข์อกี

     เจ้าเวทนา เป็นตณัหา เป็น เหตุให้เกดิทุกข์

     คนที่พูดว่า สุขทุกข์อยู่ที่ใจ นั้นน่ะ ต้องพูดต่อให้จบว่า สุขกส็กัแต่

ว่า ทุกข์กส็กัแต่ว่า มนัอนจิจา-อนตัตา ควบคุมมนัไม่ได้ ไม่ให้ยดึ ให้ปล่อย

วาง ทุกข์กช็่าง สุขกใ็ห้ช่างเสยีด้วย อย่าไปยดึตดิมนั!

     ใช่แล้ว มนัไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์

     คนรกัแต่งงานกนั พูดกนัว่า จะรกัเธอชั่วฟ้าดนิสลาย กอ็ย่าไปเชื่อ!



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

115

ให้ท่องไว้ว่า มนัไม่แน่ (สกัวนัเธอต้องไปจากฉนั)ไม่จากเป็น (ไปมคีนใหม่) 

กต็้องจากตาย

 ให้คดิถงึความตายทุกลมหายใจเข้าและหายใจออก

 สุขกอ็ย่าไปหลง ทุกข์กไ็ม่แน่หรอก มนัไม่ได้ทุกข์ตลอดไปเสยี

เมื่อไร มนัมาเยี่ยมแล้วมนักต็้องจากไป อย่ายดึอย่าตดิกบัมนั

 ท�าไมไม่ให้ยดึตดิกบัมนั เพราะอะไร?

 ก็เพราะยึดมันไม่ได้  อนิจจังมันสลายคลายตัวของมันเองอยู่

ตลอดเวลา ถ้าเข้าไปขดัแย้งกบัอนจิจงั จะทุกข์ และสุขทุกข์กเ็ป็นอนตัตา 

เอาอตัตาเข้าไปจดัแจงมนัไม่ได้ บงการบญัชาไม่ได้ เรยีกอนตัตา อย่าเอา

อตัตาเข้าไปท�าอนตัตา

 อตัตา นี่มนัมเีราที่ไม่ใช่เรา มนัอนตัตาไม่ใช่เรา และไม่มเีรา แต่เรา

คดิว่ามเีรา เราหลงผดิ เพราะอตัตา

     ทรงตรสัอกี ว่าโลกมแีต่ทุกข์ ไม่มสีุข แต่ทุกข์น้อยไปหน่อย เลยตี

ค่าราคาราคะด้วยตณัหาว่า นี่แหละสุขของฉนั!

     ทรงตรสัอกี  “ให้พงึเหน็สุขโดยความเป็นทุกข์ พงึเหน็ทุกข์โดย

ความเป็นลูกศรเสยีบแทง พงึเหน็ความไม่สุข-ไม่ทุกข์โดยความเป็นของ    

ไม่เที่ยง”

     อะไรๆ มนัไม่แน่นอน นี้เป็นกฎกตกิาของโลกจกัรวาลนี้ ที่สตัว์โลก

ต้องยอมรบั ไม่ยอมรบัทุกข์ทนัที

     สรรพสิ่งล้วนเสื่อมสลายคลายตัวของสรรพสิ่งเองบังคับบัญชา  

ไม่ได้ ไม่อยู่ในอ�านาจ นี้แหละคอื อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา

     กาย-ใจ กต็กอยู่ภายใต้อ�านาจของ อนจิจงั-ทกุขงั-อนตัตา อย่า    

ขดัแย้งกบัมนั

     แต่ให้ยอมมนั-ปล่อยมนั-วางมนัเสยี สุข-ทุกข์ กใ็ห้ปล่อยวาง มนั
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ยดึอะไรไม่ได้สกัสิ่งเดยีว คนรกั-สมบตัพิสัถาน-ยศต�าแหน่งเกยีรตบิรวิาร 

ล้วนยดึไม่ได้ ต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป

 “โลก คอืหมู่สตัว์ ไม่มอีะไรเป็นของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป”

     “รู้อย่างนี้แล้ว ท่านควรจะท�าอย่างไรกบัชวีตินี้?”

 “ใครที่ฟังอยู่ แชทมาสนทนาธรรมกนัหน่อย ท่านคดิว่าควรจะท�า

อย่างไรกบัชวีติของท่าน หรอืว่าแล้วแต่วาสนา?”

     จติคนส่วนมากหลงทั้งวนั แต่ไม่รู้ตวัว่าตวัเองหลง!

 หลงไปท�าบุญบ้าง-ท�าบาปบ้าง-บางคนหนีโลกไปนั่งหลับตา 

หาความสงบบ้าง นี่คนหลงไปท�าเอาไปเกดิภพชาต ิ ท่านจะมชีวีติอยู่เพยีง

เท่านี้ละหรอื?

     ช่วยกนัแชร์แบ่งปันธรรมทานกนัหน่อย ขอเชญินะ

 สมาชกิ ส หนแูค่รกัษาใจตวั

     รกัษาใจ กเ็ข้าใจว่ารกัษาโดยไม่ท�าบาป แต่ท�าแต่บุญใช่ไหม ไปนั่ง

สมาธริกัษาใจด้วยไหม เหน็เขาท�ากนัทุกวดั

     หรอืไปเจรญิสตปิัฏฐานวปิัสสนาไหมทั่วบ้านทั่วเมอืงเขาท�ากนั

 สมาชกิ ส ไม่ค่ะ ท�าได้ทกุที่ มนัอยู่ที่ใจเรา ให้เราไปที่ไหน ถ้าจติ

คดิไม่ดกีไ็ม่มปีระโยชน์

    ขอถามใหม่ ทุกคนเกดิแล้วที่ไม่ตายไม่มใีนโลก จงึถามว่า ท่าน

ต้องตายไม่ช้ากเ็รว็ ตายแล้วต้องเกดิ ยกเว้น พระอรหนัต์

 ถามว่า ยงัอยากเกดิ-ตายๆๆๆๆอยู่อย่างนี้ แต่ขอไปเกดิที่ดีๆ  นี่   

คนส่วนใหญ่ขอเกดิ ที่ไม่อยากเกดิ เหน็มแีต่ปากว่า แต่ไม่รู้ว่าไม่เกดิคอื

อย่างไร?

 สมาชกิ B ท่ามกลาง ไม่มบีญุ ไม่มบีาป ไร้ใจซะแล้ว กไ็ม่ต้อง

รกัษาใจ 

 ปล่อยใจให้มนัเป็น อนตัตาไม่ต้องเอาตวัรู้ ตวัหลง เข้าไปรกัษาใจ
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ปล่อยให้ใจคลายออกจากทุกข์ จากสุข 

 สมาชกิ B  คลายจากบญุ จากบาป ใจจะสว่างด้วยใจของมนัเอง

โดยธรรมชาต ิเจ้าค่ะ

 ไม่เกดิคอื หลุดพ้น ออกจากโลกทวารทั้งหก 

     แม้ครั้งพุทธกาล ไปสอบถามอุบาสก-อุบาสกิา ไม่เคยมใีครไม่ขอ

เกดิสกัคน

 ปัจจุบนั ยงัไม่เคยท�าแบบสอบถาม แต่คงเหมอืนสมยัพุทธกาล  

หรอือาจม ีมเีท่าธุลปีลายเลบ็ ที่ทรงพยากรณ์ไว้

 หลายคนอยากเกดิดีๆ  เช่น ยอมบรจิาคเงนิไปจองดุสติบุรเีทวโลก 

เป็นต้น ดจีรงิไหมไปเกดิบนสวรรค์ดไีหม?

 สมาชกิ B  จรงิหรอืไม่จรงิ ไม่ตดัสนิ ทกุอย่างเป็นไปตามวบิาก

ด-ีชั่ว ที่สร้างที่ท�าไว้ แต่มนัไม่เที่ยง ดไีด้ดบัได้ ชั่วได้ดบัได้ เป็นไปตาม

วาระของมนั ขึ้นสวรรค์ได้กต็กสวรรค์ได้ เจ้าค่ะ

     สมาชกิที่ตอบว่า “รกัษาใจ ให้คดิด-ีพูดด-ีท�าด ี จงึจะมปีระโยชน์” 

กถ็ูกต้อง ท�าด ี ผลด ี ไปเกดิด ี อาจมาเป็นมนุษย์ชั้นสูง หรอืเทวดา หรอื

พรหม  ถามต่อว่า “พ้นทุกข์หรอืยงั? ไปเกดิดีๆ  พ้นทุกข์ไหม?”

     ทรงตรสัว่า เกดิเป็นทุกข์-แก่เป็นทุกข์-เจบ็ป่วยไข้เป็นทุกข์-ตาย

เป็นทุกข์

     ท่านอาจจะบอกว่า เทวดาไม่แก่-ไม่เจบ็ แต่เทวดามตีาย เรยีกว่าจุต ิ

แปลว่าเคลื่อน คอืหมดบุญคอืตายนั่นแหละ

     แล้วไปเกดิที่ไหนอกี ที่ว่าดีๆ  นะมไีหม ตอบว่าไม่ม ี ยิ่งนรก

อบายภูมคิงไม่อยากไปใช่ไหม ๓๑ ภูม ิมไีหมที่ทรงรบัรองว่าไม่ทุกข์

     ท่านจะท�าอย่างไรกบัชวีตินี้ ปล่อยไปตามกรรมใช่ไหม ทรงตรสั

รบัรองไว้แล้ว “สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” หนกีรรมไม่พ้น กเ็คยเกดิ-

ตายกนัมาแล้วคนละกี่แสนชาตนิบัถ้วนไหมไม่มใีครรู้ นอกจากพระพุทธเจ้า
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     ทรงตรสัว่า “ทุกคนเคยเกดิมาแล้ว ทั้งพรหม-สวรรค์-มนุษย์-และ

นรกฯ” เคยหมดแล้ว วนเวยีนดุจเดนิทางไปรอบมหาสมุทร วนไปแล้วกลบั

มาที่เดมิ

     ควรที่จะเบื่อหน่ายกนัได้หรอืยงั?

 สมาชกิ B  ท่ามกลาง เบื่อ หรอื ไม่เบื่อกป็ล่อยไปเจ้าค่ะ ยดึเบื่อ

กผ็ลกัไสเลอืกข้าง หลงวิ่งตามหาพระนพิพานให้หายเบื่ออกีเจ้าค่ะ

     เจ้าชายสทิธตัถะ อยู่ในวงัพรั่งพร้อมด้วยความสุขส�าราญ ท่าน

สงสยัว่า ท�าไมคนเกดิแล้วต้องแก่-เจบ็-และตาย ท�าไมต้องรุกรานท�า

สงครามฆ่าฟันกนัท่านต้องการค�าตอบ ไม่มใีครตอบได้ ท่านจงึหนเีข้าป่าไป

หาค�าตอบอยู่หกปี

     ขณะนี้ ท่านมคีวามสุขสบายดใีช่ไหม? ถ้าท่านตอบว่าใช่ ท่านก็

ก�าลงัหลงไม่รู้ตวัว่าหลง

     หลงว่ายงัแขง็แรง-ยงัไม่แก่-ไม่เจบ็-ยงัไม่ตาย

     เพราะว่า อริยิาบถปิดบงัทุกข์-สนัตตปิิดบงัอนจิจงั-ความเป็นกลุ่ม

ก้อนชวีติร่างกาย ปิดบงัอนตัตา

     โมหะอวชิชาตวัหลงเข้าไปรู้-รบัรู้รบัทราบทางทวารหก ตา หู ฯหลง

ในความเป็นความอยู่ หาอยู่หากนิ ด้วยความหลง

 “โลก คอืหมู่สตัว์ ไม่มอีะไรเป็นของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป-  

ไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่จ�าเพาะตน-ไม่อิ่มในกาม เป็นทาสแห่งตณัหาฯ”

     ถูกผูกไว้กบัโลกหย่อนๆแต่คลายยาก ผูกไว้ด้วยอาลยั   สตัว์โลก 

ต่างกม็กีรรมเป็นของตวั มกีรรมเป็นที่พึ่งอาศยั ท�ากรรมอนัใดไว้ ย่อมได้

รบัผลของกรรมนั้นฯ

     ชวีติ น่าจะมอีะไรที่มากไปกว่าการเกดิแล้วกต็ายเสยีเปล่า เกดิทิ้ง-

ตายทิ้ง น่าจะมอีะไรที่มากไปกว่านี้ (มากไปกว่าเกดิทิ้ง–ตายทิ้ง สูญเปล่า)
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 สมาชิก B ชีวิตนี้ไม่มีอะไร เป็นอนิจจัง อนัตตา ปล่อยวาง    

คอื จบ

 อนจิจงั อนตัตา ยดึเอา ถอืเอา ไม่ได้ เพราะ ไม่มอีะไรจะให้ยดึ 

 “ชวีติ ควรที่จะพ้นไปจากความทุกขโทมนสัเศร้าโสกะพไิรร�าพนั 

มใิช่หรอื?” 

 ถ้ายอมรบัว่า  ชวีติควรที่จะพ้นไปจากทุกขโทมนสัอุปายาสะโสกะฯ 

กต็้องถามต่อไปว่า “จะพ้นทุกข์ได้อย่างไร?”

 สมาชกิ B  สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ แล้ว ปล่อยวาง เจ้าค่ะดบัตรง

นั้น เดี๋ยวนั้น จบเลย ปล่อยเลย เจ้าค่ะ 

     หกปีทรงตรสัรู้สจัธรรมดบัทุกข์ได้ด้วย อรยิสจัสี่ทรงตรสัเหตุ และ

ความดบัเหตุ

     เหตุ คอื สมุทยัอรยิสจั ได้แก่ ตณัหา ท�าให้เกดิทุกข์ ดบัเหตุที่

ตณัหา  คอื ดบัทุกข์

     “ดบัตณัหา ดบัอย่างไร ทรงสอนอย่างไร?”

 สมาชกิ B  สกัแต่ว่า พระพาหยิะ เจ้าค่ะ

     ถามร้อยครั้ง ลกูกต็อบแบบนี้ร้อยครั้งเจ้าค่ะ ฆ่าลกูให้ตาย ลกูกจ็ะ

ตอบอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะ

     นั่นแหละ ที่ต้องการค�าตอบ คอื ทรงตรสัสอนพาหยิะว่า “เมื่อเธอ

เหน็ ได้ยนิ ฯ ให้สกัแต่ว่า รบัรู้รบัทราบอะไรๆกใ็ห้สกัแต่ว่าฯ”

 สมาชกิ B  สกัแต่ว่า ตดัตวัรู้ ตวัหลง ตดัท่อน�้าเลี้ยง ตณัหา 

อปุทาน ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ

     ทนีี้ กค็วรไปท�าความเข้าใจ ค�าว่า สกัแต่ว่าให้ซาบซึ้งใจแจ้งแก่ใจ 

ถ้าแจ้งแก่ใจกใ็ช้ดบัทุกข์ได้จรงิตามที่ทรงตรสัรู้

 ก่อนนอนคนืนี้ เทน�้าอุทศิบุญโปรดสงัสารวฏัเสยีด้วยอโห-สกิรรม-
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ขอขมากรรม จะดบัทุกข์ได้เรว็ขึ้น

 สมาชกิ ส  สาธคุ่ะ เข้าใจแล้ว รู้สกึดจีงัเลย  สมาชกิ B สาธุๆ ๆๆ 

ขอบคณุที่ใหเัข้ากลุ่ม

 สมาชกิ B ก่อนนอนคนืนี้ เทน�า้อทุศิบญุโปรดสงัสารวฏัเสยีด้วย

อโหสกิรรม–ขอขมากรรม จะดบัทกุข์ได้เรว็ขึ้นสาธ ุ อโหส ิ เจ้าค่ะ ขอ

อนญุาตน�าค�าของท่านพระอาจารย์มากล่าวซ�้า เจ้าค่ะ

 เป็นแก้วเปล่าๆ ไปนะจ๊ะ แก้วคว�่า ต่อให้ฝนตกมากแค่ไหนกไ็ม่ได้

น�้า สาธุ อโหสติ่อกนันะจ๊ะ

 กอ็ะไรเล่า ปิดกั้นปิดบงัสตัว์อยู่? กจ็ะอะไรเล่า ถ้าไม่ใช่วบิากกรรม

     พงึช�าระหนี้กรรมเสยีด้วย การเทน�้าอโหสกิรรมอุทศิบุญให้บ่อยๆ

เนอืงๆ

 จติที่วางที่ว่างเท่านั้น จงึจะมพีลงัอุทศิได้กว้างไกลไปแสนโกฏ

จกัรวาล

 จติตื่นๆ ตื่นโพล่ง ตื่นนอกตื่นใน คลายจติออกเหมอืนดอกไม้บาน

ล่วงหล่นกลบีละอองเกสรเรณูไม่เหลอือตัตา  ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลาง

หาวฉะนั้น

๒๐๑๕.๑๐.๐๗ วนัพธุ

 อนจิจงั จะแปลว่า คลายหลุดออกตลอดกาลกไ็ด้  ปล่อยออก 

หรอื มนัวางตวัของมนัตลอดกาล กไ็ด้

 อนัตตา มันว่างจากอัตตา อยู่ตลอดกาลอยู่แล้ว ก็ได้ เหมือน

อนตัตาจติดั้งเดมิแท้ มนัปภสัสรของมนัอยู่แล้ว กไ็ด้

 ธรรมชาต ิของโลกธาตุจกัรวาล มนัอนจิจงั-อนตัตา-ทุกขงั อยู่เป็น

อกาล-อกาลโิก
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 ส่วนจติปภสัสรดั้งเดมิแท้ มนักอ็นตัตาผ่องใสอยู่แล้วเดมิเหมอืนกนั

 ฉะนั้นอย่าเอาอตัตา ไปใส่จติปภสัสร อย่าไปขดัแย้งกบัธรรมชาติ

อนตัตา

 อย่าเอานจิจงัยั่งยนื ไปใส่จติปภสัสรที่มนัคลายอยู่แล้ว-คลายเป็น

อนจิจงัอยู่แล้ว

 ให้พงึอยู่กบั อนจิจงั-ความไม่แน่นอน ไม่ยั่งยนื ความชั่วคราว 

ความเสื่อม ความหลุด-วมิุต ิ (อย่าอยู่กบัสมมตุ ิ แต่ให้สมมตุใิช้ธาตขุนัธ์

แบบพอดแีล้วปล่อยวาง)

 สมาชกิ B  สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ ท่านพระอาจารย์ ลกูขออนญุาต 

บอกอาการตามความเป็นจรงิเจ้าค่ะ คอื ร่างกายง่วงลมืตาไม่ขึ้น แต่จติตื่น 

มสีภาวะรู้ตวัว่าต้องแผ่บญุไป กน็อนผายมอืออกไปทั้งสองข้าง แล้วกแ็ผ่

บญุไป ขออโหสไิป จนสภาวะรู้ตวัหายไป หลบัไป เจ้าค่ะ

 ให้พงึอยู่กบั อนตัตา ด้วยความไร้ร่องรอยแห่งอตัตาตวัตน ไม่มี

ตวัเองในนั้นๆทุกสรรพสิ่ง ไม่มตีวัเองในเหน็ ได้ยนิฯ ในโลกธาตุขนัธ์ มแีต่

อนตัตา

 สมาชกิ B  ลกูไม่มเีจตนาท�าสมาธนิะเจ้าคะ มนัเป็นไปของมนัเอง

เจ้าค่ะ

 ไม่อยู่อย่างแตกต่างหากจากธรรมชาตธิรรมดาของ อนจิจงั-ทุกขงั-

อนตัตา

     อยู่กบัการ “ปล่อย-สกัแต่ว่า” อย่างเดยีว ไม่แช่ทรง-ไม่ต้องท�าอะไร

แบบไหนอกี อยากกนิ-กนิ  อยากนอน-นอน อโหสไิป อุทศิไป มเีพยีงเท่านี้   

ของมนัเองๆๆๆๆ

     ใช้โสวถี่ๆ หนักแน่นยิ่งกว่าสาธุ - อโหสิยิ่งกว่า หลุดวิมุติผายมือ

แสดงจติที่อุทศิแผ่ให้
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     โลกทพิย์เป็นภาคละเอยีด โลกแห่งโอปปาตกิะ มทีั้งอบายภูมทิี่  

ไม่สบาย ต้องการบุญจากผู้ที่อนุโมทนาให้ ส่วนภพภูมเิทวโลกส่วนใหญ่มี

อตัตภาพพอสมควร แต่กย็งัต้องการเพิ่มรงัสยีิ่งขึ้นไป เทวโลกเขานบัถอืกนั

ที่แสงสว่างจ้าจากกาย เช่น พระอนิทร์หรอืท้าวสกักะเทวราช ประมุขของ

เทพชั้นดาวดงึส์เทวโลก คุมถงึชั้นล่างคอืจาตุมหาราชกิา สี่มหาราชด้วย  

ครั้งหนึ่ง มจีุลเทพ-มหาเทพ อุบตัขิึ้นใหม่ มแีสงสว่างจ้ามากกว่าท้าวสกักะ 

เนื่องจากบ�าเพ็ญบุญบารมีที่มีอานิสงส์มากกว่าท้าวสักกะที่บ�าเพ็ญจาก    

มฆมาณพที่สร้างทางศาลาพกัร้อนจงึแสงน้อย เวลาจุลเทพ-มหาเทพ ออกมา 

นอกวมิาน ท้าวสกักะ ต้องคอยหลบ เพราะอบัอาย จงึขวนขวายบ�าเพญ็บุญ 

อยากได้บุญมากขึ้นอีก จึงลงมาใส่บาตรพระอรหันตเถระพระสารีบุตร   

ครั้งนั้น รศัมกีาย จงึทดัเทยีมเทพทั้งหลาย

 ดงันั้น คนที่มบีุญบารมบีนโลกมนุษย์ จะมแีสงรศัมพีลงับุญเปล่ง

ออกจากกายซึ่งภาคทพิย์เขาเหน็ง่าย กจ็ะมาขอรบัส่วนบุญ ถ้าหากท�า

เฉยเมย เขากจ็ะส่งสญัญาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง บางท ีถงึกบัซ้อนร่างคนนั้น

หรอืคนใกล้ชดิ จะสงัเกตได้ว่าผดิปรกตอิะไรเกดิขึ้นพอจะรู้ได้ จงึให้หมั่น

จ่ายออก เหมอืนคนร�่ารวย มทีรพัย์มากอย่าเกบ็ ให้รบีจ่ายออก ดงัที่ให้   

เทน�้าอุทศินี่แหละ

     อานิสงส์เมื่อเขาได้รับ เขาจะอนุเคราะห์ตอบแทนเอง ไม่ต้องขอ  

ให้ออกไปอย่างบรสิุทธิ์ไม่ขอได้เอง

 เมื่อคนื ค้างอยู่ที่ประเดน็ธรรมที่ว่า อะไรเล่าปิดบงัสตัว์อยู่ และ

เปิดประเดน็ค้างไว้ว่า

     กจ็ะอะไรเล่า! กก็รรม หรอื วบิากกรรม นั่นเอง ที่ส่งผลปิดกั้น

ปิดบงั นั่นพูดถงึด้านเดยีวเฉพาะ วบิากที่เป็นอกุศล

 แต่วบิากที่เป็นกุศลกรรม เรากเ็คยบ�าเพญ็มาในอดตี กจ็ะส่งผล
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แทรกแซงเบยีดอกุศลได้เหมอืนกนั

     เช่น องคุลมิาล เป็นต้น วบิากกุศลแซงอกุศล ท�าให้ไปอยู่ในข่าย

พระญาณพระพุทธะ ในค่อนรุ่งวนันั้น จงึทรงเสดจ็ไปโปรด นี่ด้วยวบิาก

กุศลกรรมมาเบยีดอกุศล จงึได้บวชบรรลุธรรม

     พาหิยะ เรือแตกรอดตาย วิบากกุศลกรรมส่งผลให้ได้สดับ       

พระธรรมจากพระพุทธะบรรลุธรรม นี่กเ็พราะกรรมดสี่งผล

 การอทุศิบญุ-อโหสกิรรม วบิากอกศุลจะหลดุทกุครั้งที่อโหสอิทุศิบญุ 

ยิ่งท�าบ่อย กรรมก็หลุดบ่อย จนกรรมเบาบาง วาระโอกาสได้ฟังพระ

สจัธรรมกม็าถงึ ไม่มอีะไรปิดกั้นปิดบงั ฟังแล้วกลั่นกรองไม่นาน กไ็ม่ตดิ

ไม่ขดัข้อง-ไม่ขดัแย้ง-ลลุ่วงในธรรม-บรรลธุรรมง่าย

 อย่าคิดว่านิพพานต้องไปหาเอาในอนาคเตกาเลฯ เบื้องหน้าโน้น

เทอญฯ

 แต่นพิพานที่นี่เดี๋ยวนี้ คลายจติออก-จติกไ็ม่ตดิ-จติกห็ลุด-วมิุติ

นโิรธนพิพาน

 นพิพานไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่ให้คลายจติออก

     จ้าๆ กว้างๆ ตื่นๆ โล่งโพล่งฯ  นี่จติคลายแล้ว

     อโหสิๆ ๆ นี่ คลายแล้ว

     ท�าบุญกุศลความด ีไม่หวงัตอบแทน ท�าปล่อย-ท�าวาง นี่คลายแล้ว

 สมาชกิที่เข้ามาใหม่ ท�าการบ้านพูดคุยกบักลัยาณมติรคนแนะน�า

ท่าน เท่าที่คุยได้ ถ้าสงสยัให้ถามเข้าไป จะวสิชัชนาให้

 เคยคดินานมาแล้ว ตอนเกษยีณใหม่ๆ มญีาตมิติรสหายรู้ว่าเรา

ปฏบิตัธิรรม กม็าหามาคุย แล้วกอ็นุโมทนาว่าขอให้ส�าเรจ็บรรลุธรรมขั้น

สูงสุด เรากฟ็ังแล้วกน็กึในใจว่า นพิพานมนัคงไม่ง่ายอย่างที่เพื่อนฝูง

อวยพรหรอก!
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     เพราะตอนนั้น ยงัไม่พบกลัยาณมติรครูอาจารย์แบบพาหยิะ

     แต่บดันี้ได้พบแล้ว จงึว่า พระคุณขององค์พระศาสดาสมัพุทธะนั้น

ไม่มปีระมาณ ควรที่ตอบแทนคุณพระศาสนา จงึได้ขวนขวายน�ามาบอก

กล่าวอยู่นี่แหละ!

 ต้องขออนุโมทนายิ่ง ผู้ที่มาท�าไลน์กลุ่มสนทนาธรรมให้ ได้พูดคุย

กนั ขอบคุณ “กูเกลิ-ไวไฟ ฯ  และเจ้าหน้าที่ไอท ีทุกท่านทุกส่วน ขอให้มี

ส่วนในบุญนี้จงทั่วๆกนั”

 สมาชกิ B  รู้สกึผ่อนคลายจงัเลย

     รู้สกึผ่อนคลาย กต็้องปล่อยเสยีด้วย

     ไม่แช่-ไม่ทรงฌานจติ ปล่อยออก วะออก โพล่งออก วะแล้ววะอกี 

ทิ้งอกีๆๆๆ

     ไม่มใีครในผ่อนคลายมแีต่ว่าง ๆ อนตัตา! 

 สมาชกิ B ขอบคณุพระอาจารย์ค่ะ ที่ให้ความรู้

 นพิพาน ไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่ให้คลายออก

 นพิพาน เป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของอนตัตาจติเดมิ ที่เคย

ปภสัสรอยู่เองแล้ว  แต่ถูกความหลงปิดบงัไว้  จงึให้คลายออก  หยุดท�าเอา 

คอืหยุดตณัหา นโิรธนพิพาน ฉบัพลนัทนัที

     ฉบัพลนั เหมอืนพระพาหยิะฯ ได้สดบั “สกัแต่ว่าๆๆ”

     ขณะนี้ ท่านเทน�้าอุทศิบุญ อโหส ิแล้วหรอืยงั?

     แท้จรงิ การให้ทานบรสิุทธิ์ นี่วมิุต ิ ฉบัพลนัทนัททีี่ให้แล้ว ตณัหา

ดบัแล้วนพิพานแล้ว จบแล้ว

     จ้าๆกว้างๆไร้ๆ ไร้คดินกึฯ นี่ เป็น ศลี สมาธ ิปัญญาวมิุตไิปแล้ว

 จ้าแล้วกใ็ห้ทิ้งเสยี ทิ้งกว็มิุตทินัท!ี

     จงึว่า ไม่ต้องท�าอะไร แต่ให้ปล่อยออกคลายออก วางเสยี
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     แท้จรงิแล้ว ที่จ้าๆได้นี่ ได้คลายไปแล้วนะ อรยิะมรรคองค์แปด 

สมงัคแีล้ว-มรรควมิุตไิปแล้ว

     แต่เป็นท�าแบบปล่อยวาง ท�าแบบไม่เอา จ้ากท็ิ้ง จงึเป็นแบบท�าแบบ

ไม่ท�า(ไม่กรรม)

 จงึได้กล่าวว่า ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี(ปฏบิัตกิรรมฐานทุกอย่าง 

เป็นกรรม เอาไปเกดิ จงึไม่ต้องท�า)  ท�าจ้าๆ ท�าปล่อย ท�าวางท�าอโหส ิเทน�้า

     ท่านใดที่จ้ายาก เพราะวบิากขวางอยู่ เคยมุ่งหวงัตั้งเอามา ทั้งทาง

โลก ในรูป เสยีง กลิ่น รส สมัผสักามคุณสุนทรยีอารมณ์ และในการ

เป็นการอยู่-การหาอยู่หากนิฯ

     และได้เคยมุ่งหวงัตั้งเอามาในทางธรรม ในการปฏบิตับิ�าเพญ็ 

ทานศลีสมาธสิมถะตบะฌานญาณ ตั้งเอาในมรรคผลนพิพาน อนัเป็น

ตณัหา-อุปาทาน

 ให้ประกาศสละ-ประกาศถอน การตั้งเอาทั้งสองทาง ท�าบ่อยๆกจ็ะ

จดืจางคลายไปเอง แต่ถ้าไม่ท�าไม่คลาย

 ดูรายละเอยีดในเล่ม ๒๐ กางหนงัสอือ่าน เป็นการถอนการหลง 

ตั้งเอา ขุดรากถอนโคน

     ย้อนนบัภพนบัชาต ิ เมื่อหมดตวัตั้งเอา  มนักจ็ะจ้าของมนัเอง

 มนัจะตดัตวัรู้ของมนัเอง ตรสัรู้เองไม่มใีครไปท�าตดั แต่มนัตดัของ

มนัเอง อนตัตาของมนัเอง เมื่อหยุดเอากห็ยุดตณัหา มนักอ็นตัตาของ     

มนัเอง

     ชวีตินี้ จะไม่ได้ประโยชน์อนัใดไปจากสงัสารวฏันี้เลย นอกจาก 

หลงสร้าง และหลงเสวยวบิากกรรม จบหลง-กจ็บวบิาก-กจ็บทุกข์-จบชวีติ-

จบเกดิ

   สมาชกิแชท : รปูภาพวนัฤกษ์ดมีาบอก
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     องค์พุทธะอนุพุทธะ และพุทธสาวก-พุทธะสาวกิา  วนันี้หรอืวนั

ไหนๆ กฤ็กษ์ดทีุกวนั

     นพิพานเหนอืดพี้นชั่ว-พ้นชั่วเหนอืด ี  นพิพาน ไม่มกี้าวหน้า-ไม่มี

ก้าวหลงั

     อนจิจงั ไม่มแีม้ปัจจุบนั แล้วอดตี อนาคต จะมแีต่ที่ไหน?

     อตตีา ธมัมา-อนาคตา ธมัมา-ปัจจุปันนา ธมัมา  สพัเพ ธมัมา 

อนตัตาตฯิ ธรรม ท. ไม่ใช่ตวัตน เป็นอนตัตา บงัคบับญัชาไม่ได้ อนจิจงั 

ไม่ยั่งยนืแน่นอน ผนัแปรเปลี่ยนแปลงเป็นอกาลไม่มกีลางวนั ไม่มกีลางคนื  

แม้ปัจจุบนักไ็ม่ม ีอดตี-อนาคต จะมแีต่ที่ไหน

     อตตีารมัมณาธมัมา-อนาคตารมัมณาธมัมา

     ปัจจุบนันารมัมณาธมัมา สพัเพ ธมัมา อนตัตาตฯิ อารมณ์กระทบ

ทวารหก ม ี รูป เสยีง ฯลฯ ท�าให้ เหน็ ได้ยนิ ฯลฯ อารมณ์รูป, เสยีงฯ    

ทั้งที่เป็นอดตี-อนาคต-ปัจจุบนั ไม่ใช่ตวัตน

 บงัคบับญัชาไม่ได้ ไม่ยั่งยนืแน่นอน ผนัแปรเปลี่ยนแปลงเป็น

อกาล ไม่มกีลางวนั ไม่มกีลางคนื แม้ปัจจุบนักไ็ม่ม ี อดตี-อนาคตจะมแีต่

ที่ไหน

 ปัจจุบนักไ็ม่ม ีเพราะมแีต่อนจิจงั จงึไม่ต้องไปอยู่กบัปัจจุบนั!

     จงึทรงสอนพาหยิะ ว่า “เมื่อเธอ เหน็ ได้ยนิ ให้สกัแต่ว่าฯ”

     เพราะมนั อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา

     บงัคบับญัชาไม่ได้ ไม่ยั่งยนืแน่นอน ผนัแปรเปลี่ยนแปลงเป็น

อกาล ไม่มกีลางวนั ไม่มกีลางคนื แม้ปัจจุบนักไ็ม่ม ีอดตี-อนาคต จะมมีา

แต่ที่ไหน

     พงึไม่ขดัแย้งกบัอนจิจงั มนัไม่เคยยดึ ไม่เคยตดิ แต่มนัคลาย มนั

หลุด วมิุต ิเป็นอกาล ไม่มเีวลา  เหน็ ได้ยนิฯ ให้หลุด ให้ลุล่วง ให้คลาย
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ออกไป ไม่ยดึไม่ตดิอะไร ลุล่วงธรรมไป เรยีกว่า บรรลุธรรม

     นี้แหละ “สกัแต่ว่า” ที่ทรงสอนพระพาหยิะขปิปาภญิญา

     พงึมั่นคงในสทัธา ให้เป็นสทัธาวมิุต ิ อย่าสทัธาโลกยีะนั่นมนัตวั

หลง หลงเข้าไปรู้ ให้ สกัแต่ว่า กจ็ะหยุดหลง กจ็ะถงึ วริยิะ-สต-ิสมาธ-ิ

ปัญญา วมิุต ิของมนัเอง มรรคสมงัค ีวมิุตขิองมนัเอง

     ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี แต่พงึท�า สกัแต่ว่า ท�าแบบไม่กรรม 

ท�าปล่อย ท�าวาง ท�าทิ้ง ท�าว่าง ท�าแต่ไม่ใช่ท�า ไม่กรรมสิ้นกรรม วมิุต-ินโิรธ

นพิพาน

     นพิพานไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่ให้คลายออก คลายออก ไม่ตดิ กห็ลุด 

วมิุต-ินโิรธนพิพาน

     นพิพาน เป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของจติ อนตัตาจติที่เคย

ปภสัสรอยู่แล้วแต่เดมิอนัถูกตวัหลงรู้ห่อหุ้มมดืมดิปิดบงั คลายออกจนจ้า

สว่างไสวไร้อตัตาตวัตนฯ

 บ่ายวนันี้ ท่านเทน�้าอโหสอิุทศิบุญโปรดสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั 

กว้างๆไกลๆแล้วหรอืยงั?

 สมาชกิ B  พทุโธอโหส ิ ธมัโมอโหสสิงัโฆอโหส ิ สรรพสตัตานงั 

อโหส ิขอให้มสี่วนแห่งบญุข้าฯจงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธ ุโสวๆๆ 

อโหส ิ

    ค�่านี้ ท่านเทน�้าอโหสโิปรดสงัสารวฏักว้างๆ ไกลๆ ไร้ว่างๆ แล้ว

หรอืยงั?

 พระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธะ ทรงสอนไม่ให้ยดึตดิกบัสรรพสิ่ง 

ท.ในโลก เพราะสรรพสิ่งมนัเสื่อมสลาย ไม่คงสภาพยั่งยนืไม่อยู่ในอ�านาจ 

ไม่เป็นใหญ่จ�าเพาะตน

     แม้ชวีติร่างกาย กต็กอยู่ในสภาพไม่ยั่งยนืเช่นเดยีวกนั
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     ครอบครวัและบรวิารญาตมิติร สมบตัพิสัถาน ล้วนชั่วคราวทั้งสิ้น

     ดุจหิ้วกระเป๋าเข้าพกัแรม แล้วกจ็ะจากไปในไม่ช้า ชวีติไม่ยั่งยนื 

ความตายเป็นของยั่งยนื

     ชวีติ เป็นสิ่งสมมุต ิ ความตายกส็มมุต ิ เพราะจติไม่เคยตาย ตาย

แล้วต้องเกดิอกี

 ทรงตรัสว่า เกิดเป็นทุกข์-แก่-เจ็บ-ตายเป็นทุกข์

 “ความทุกข์เกดิขึ้นเพราะเข้าไปยดึเอาในสิ่งที่ยดึเอาไว้ไม่ได้” 

 ถ้าเรายอมรบักฎพระไตรลกัษณ์ เข้าใจชดัแจ้งใจในอนจิจงั ความ

เสื่อมสิ้นสลายคลายจาง ความไม่อยู่ในอ�านาจ เรากไ็ม่ไปยดึมนัความแก่

ชรา-เจบ็ไข้-ความตายมาเยอืน เรากไ็ม่ยดึตดิในชวีติร่างกาย เรากจ็ะไม่ต้อง 

ไปทุกข์กับมัน 

 เศร้าก็ช่าง ทุกข์กช็่าง สุขกใ็ห้ช่างเสยีด้วย ยดึตดิไม่ได้ มนัอนจิจงั 

ชั่วคราว ยดึไม่อยู่ อยู่กบัความปล่อยวาง ย่อมน้อมนพิพาน

 “ชวีติ คอืการเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง” ปล่อยวาง กห็ลุด วมิุตนิพิพาน

 แท้จรงิ เราไม่เคยสอนเดก็ลูกหลานให้เรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง แต่

กลบัสอนตรงกนัข้าม ให้มชีวีติที่จรงิจงัพากเพยีรอุตสาหะมานะพยายามให้

มาก มคีวามรู้ให้มากเรยีนให้มาก เพื่อความก้าวหน้าในอาชพีการงาน เงนิ 

เกยีรตยิศ บรวิารสรรเสรญิและความสุข

     ซึ่งผดิต่อพุทธประสงค์ ที่ทรงประทานสอน ให้เรยีนรู้ที่จะปล่อย

วาง เพื่อความพ้นทุกข์

     แต่ปัจจุบนั สอนให้ท�าเอา มุ่งหวงัตั้งเอาสร้างกรรมและต้องไปเสวย

วบิากกรรม ไม่จบไม่สิ้น ทุกขโทมนสัอุปายาสะไม่จบสิ้นเกดิ-ตายๆไม่รู้จบ

     ถ้าหลกัสูตรการเรยีนการสอนในโรงเรยีน สถาบนัการศกึษา สอน

ให้รู้จกัการปล่อยการวาง การไม่ยดึไม่ตดิในชวีติและสรรพสิ่ง ชวีติและ

สงัคมจะมคีวามสงบผาสุกร่มเยน็
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     บ้านเมอืงกจ็ะสงบร่มเยน็ รู้จกัผ่อนปรน ให้อภยัซึ่งกนัและกนั 

สามคัคพีึ่งพาอาศยักนัอย่างกลมเกลยีวสามคัคสีงบร่มเยน็และผาสุก

 สมาชกิ ท โลกยีธรรม-โลกตุรธรรมสวนทางกนัครบั.

     ทรงตรสัว่า “เราไม่ขดัแย้งกบัโลก แต่โลก -โลกยีะย่อมขดัแย้ง      

กบัเรา”

 สมาชกิ ท ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่วบิากกรรมของสตัว์โลกนะครบั

     เกดิเพราะสอนให้ “มุ่งหวงัตั้งเอามาด้วยตณัหาฯ”

     ตัวมุ่งหวังนี่แหละ เป็นสมุทัย สร้างเหตุ ให้ต้องไปเสวยวิบาก     

อนัเกดิจากความหลง

 สมาชกิ ท สอนตามความรู้ที่ศกึษามาแต่ไม่ตรงต่อสจัธรรม

 “มนุษย์ จะไม่ได้รบัประโยชน์อนัใดไปจากสงัสารวฏันี้เลย นอกจาก

หลงสร้างกรรม และไปเสวยวบิากกรรม” เช่นนี้ไม่รู้จกัจบสิ้น

 สมาชกิ ท  ผู้โปรดกเ็หนื่อยหน่อยครบั

     แม้สถาบนัพระศาสนากไ็ม่ต่างจากทางโลก ผู้โปรดด้วยส�านกึใน

พระมหากรณุาคณุพระสมัพุทธะอนัไม่มปีระมาณที่ทรงประทานพระสจัธรรม

เนื้อหานพิพาน จงึต้องโปรดสงัสารวฏัต่อไปจนกว่าสตัว์จบสงัสารวฏันพิพาน

ไม่ยาก-ไม่ง่ายแต่ให้คลายออก คลายจติออก กว้างๆไกลๆ ไร้ขอบเขตแดน  

ไร้คดินกึฯดจุตะวนัส่องสว่างอยูก่ลางหาวคลายออกเสยีด้วย  อโหสอิุทศิบุญ

ขมากรรม

     แท้จรงิการให้ทาน การเสยีสละ ในบุญกุศลความด ี โดยบรสิุทธิ์ 

ไม่หวงัตอบแทนนี้ เป็นการคลายจติที่น้อมนพิพานแล้วไม่ตดิไม่ยดึในกุศล

ความด ีท�าด ีไม่เอาด ีภพชาตกิจ็บทนัททีี่ไม่ท�าเอา ไม่มุ่งหวงัตั้งเอามาด้วย

ตณัหา

     ขอถามเพื่อนสมาชกิว่า “การบ�าเพญ็ทานศลีสมาธภิาวนา จ�าเป็น
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หรือไม่ และบ�าเพ็ญอย่างไร จึงจะเป็นไปตามพระสัจธรรมค�าสอนเนื้อหา

นพิพาน?” ขอเชญิท่านที่อ่านอยู่แชร์ธรรมทานกนัหน่อย

 สมาชกิ B “ทกุขงั อนจิจงั อนตัตา”  ตามกฏไตรลกัษณ์แล้ว 

ไม่ยดึสรรพสิ่งหรอืสรรพชวีติใดๆ การบ�าเพญ็ ทาน ศลี ภาวนา(โลกยีะ

ธรรม) กเ็ช่นกนั ไม่ควรยดึ แต่ให้สกัแต่ว่า ท�าๆ ไป แล้วปล่อยวาง ปล่อย

คอื จบ คอื วมิตุ ิคอื โลกตุระธรรม เดี๋ยวนั้น ตอนนั้นที่ปล่อยออกอย่าง

หมดจติหมดใจ เจ้าค่ะ โสวๆอโหส ิเจ้าค่ะ

     สักแต่ว่า พระพาหิยะ พึงท�าให้มากให้บ่อย มันจะของมันเอง      

จ้าเองไร้เองเบาเองจบเอง

     ตอบว่า ไม่จ�าเป็นเจ้าค่ะ เพราะไม่เข้าไปยดึ ปล่อยออกอย่างเดยีว 

เมื่อไหร่ที่จ�าเป็นคอืยดึ คอื อตัตา เจ้าค่ะ ท�าปล่อย ท�าวาง ท�าละ ให้มนั

จบๆไป เมื่อไหร่เมื่อนั้นเจ้าค่ะ ลมืกช็ั่ง ไม่ลมืกช็ั่ง ไม่จรงิจงั ตั้งจ้อง       

เอาเข้าใส่ ท�าดไีม่ต้องถงึด ีแค่ท�าดแีล้ววาง คอื จบแล้วค่ะ

     การบ�าเพญ็ ทาน ศลี ภาวนา(โลกยีะธรรม)ยงัยดึอยู่ ยงัหลงอยู่     

ยงัวนไปเกดิอยู่เจ้าค่ะ

     ยงัเลอืกข้าง ผลกัไส ไม่ท่ามกลาง เจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่า พระพาหยิะ อยู่เหนอืสามโลกเจ้าค่ะ ไม่มสีวรรค์ ไม่มี

นรก ไม่มโีลกมนษุย์ มนัว่างๆของมนัเองเจ้าค่ะ

 มอีกีสกัท่านนงึไหม เหน็ด้วยหรอืเหน็ต่างจากนี้ ขอเชญิแชทเข้าไป

หน่อย เหน็ด้วยหรอืไม่?

     ขอเชิญตอบไปหน่อยอีกสัก ๑-๒ ท่าน แสดงธรรมกันหน่อย  

ธรรมทาน

     อาจจะยงัไม่ว่างจากโต๊ะอาหารค�่ากไ็ด้ แต่มผีู้ตอบมาแล้ว ๑ ท่าน 

เรื่องของการ ปฏบิตับิ�าเพญ็นี่ ต้องแยกออกเป็น สองระดบั คอื ระดบัโลกยีะ 
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ท�ามุ่งหวงัตั้งเอา เป็นวฏัฏะ มวีบิากไปเกดิ ไม่ววิฏัฏะ

     ส่วนระดับวิวัฏฏะไม่เกิด ซึ่งเป็นเนื้อหาพระสัจธรรมค�าสอน

นพิพานนั้น ท�าก ็ “สกัแต่ว่าท�า” น�าเอาหลกัธรรมที่ทรงสอนท่านพาหยิะมา

ทูนหวัทูลเกล้า

     ทาน  สิ่งของจ�าเป็นต่อการด�ารงชพีของสงฆ์ ช่วยสบืต่อพระศาสนา 

ธรรมทานโปรดเวไนยสตัว์ให้บรรลุธรรม อภยัทานคอือโหสกิรรม-เป็นวมิุติ

กรรมให้สตัว์ในสงัสารวฏับรรลุธรรม

     พระสจัธรรมค�าสอน ว่า “สกัแต่ว่า” คอื การไม่ยดึตดิ หรอื ปล่อย

วาง นี้ เป็น ศลี-สมาธ-ิภาวนาปัญญา ครบถ้วนเป็น มคัสมงัคทีั้งแปดองค์  

วมิุตเิรยีบร้อยแล้ว จบแล้ว นโิรธนพิพาน

 สมาชกิ B  แม้แต่นพิพานกไ็ม่ควรยดึ ควรปล่อยให้มนัของมนั

เอง ยดึนพิพานคอืหลงทนัท ีเจ้าค่ะ โสวๆอโหส ิเจ้าค่ะ

     ที่ท่านเทน�้าอุทศิบุญอโหสกิรรม อยู่เนอืงๆ ท่านได้ให้บุญอนัเป็น

ทพิย์เป็นทาน และอโหส ิ นี่เป็นทั้งให้อโหส-ิให้อภยัทาน และขออโหส-ิ

ขออภยัทาน อนุเคราะห์สงัสารวฏัให้บรรลุธรรม มพีลานสิงส์มาก

 สมาชกิ B  สตปิัฐฐานสี่ ยดึ นพิพาน เป็น อารมณ์ จึงหลงใน 

“ตวัรู้” รู้ในรู้ รู้ในเหน็ รู้ในขนัธ์ อยู่อย่างนั้น เจ้าค่ะ หลงวนอยู่ในขนัธ์ห้า 

ไปไหนไม่ถงึไหน เจ้าค่ะ

     พระสจัธรรมค�าสอน “สกัแต่ว่า” เป็นการไม่ตดิยดึจติคลายออก 

เป็นเนื้อหานพิพาน

 สมาชกิ B  กส็กัแต่ว่าคลายออก ไม่ข้องนพิพาน เจ้าค่ะ

     ถ้าข้องนพิพาน คอื จ่อจ้อง ตั้งเอา นพิพาน จะไปนพิพาน แต่  

ไปได้แค่หวัสะพาน๕๕๕ เพราะ หลง เจ้าค่ะ โสวๆอโหส ิเจ้าค่ะ

     สตปิัฏฐานสี่อย่าง พงึเป็นสตติดัตวัรู้-ไม่ตดิในรู้ (ไม่ใช่เจรญิสติ

ตดิตามรู้ หรอืตามตดิรู้) กายกช็่าง-เวทนา ช่าง-จติ ช่าง- ธรรม กช็่าง ให้
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ลง” “สกัแต่ว่า-ช่างๆ” ให้ทั้งหมด

 สมาชกิ B ชวีตินี้เป็นอสิระต่อทกุสรรพสิ่ง แม้นพิพานกไ็ม่ยดึ

เจ้าค่ะ

     สตปิัฏฐานสี่ ที่สอนๆกนั เขาสอนให้รู้ ให้ดอูาการ ไม่เหมอืน  

พระอาจารย์สอนเลยเจ้าค่ะ

 สมาชกิ B  ส่วนใหญ่จะสอนให้เจรญิสต ิ วนอยู่ในขนัธ์ห้า ให้

เดนิจงกรม ๑ ช.ม นั่งสมาธ ิ๑ ช.ม ให้เหน็ทกุข์ ให้เหน็อาการ  วนอยู่ใน

ขนัธ์กต็้องไปเกดิ เจ้าค่ะ ยงัไม่จบเจ้าค่ะ โสวๆอโหส ิเจ้าค่ะ

     สาธุโสวนะโสวๆๆ

     ถ้ายงัปฏบิตั ิกเ็ป็นกรรมเอาไปเกดินั่นแหละ โสวนะ

     อ้อ นกึได้รบีบอก ว่า “อโหสนิี่กบัโสวด้วย เวลาเกดิราคะหรอื

ปฏฆิะขดัข้องขดัเคอืง หรอืไม่สบายกาย-ไม่สบายใจ ใช้อโหส-ิโสวๆๆเข้า

ภายใน จี้จุดที่ขดัเคอืงนั้นๆ ด้วยค�าที่หนกัแน่นซ�้าๆ ประกอบกบัเทน�้า บางที

ถูกภาคทพิย์ซ้อนกเ็คยม ีบางทกีเ็ป็นอนุสยัของธาตุขนัธ์เดมิๆของตวัเอง”

 สมาชกิ ท การบ�าเพ็ญศีลสมาธิภาวนาเป็นการเข้าใจผิดของ  

ผู้แสวงหาความพ้นทุกข์ ฉะนั้นยิ่งบ�าเพ็ญทานศีลสมาธิภาวนาเหมือน

พายเรอืในอ่างหาทางออกไม่ได้ ต้องหยดุบ�าเพญ็ทกุอย่างท�าแล้วๆไป   

ไม่หวงัผลตอบแทน ท�าบญุท�าแล้วๆไป ศลีที่ว่าทั้งหลายเป็นแค่ศลีสงัคม

แต่คนเอามายดึตดิ ตราบใดที่ไม่ได้ท�ากรรมบรสิทุธิ์อยู่แล้วในตวัเองแต่

การเข้าไปปฏบิตักิลายเป็นกรรมซ้อนธรรม

     สาธุ ขอความไม่ตดิขดัข้องคาในพระสจัธรรมนพิพานจงทั่วกนั

 เมื่อคนืนี้ มปีระเดน็ค้างยงัไม่สุด มเีพื่อนสมาชกิตอบค�าถาม ที่ถาม

ว่า  ท�าทานศลีภาวนา บ�าเพญ็ อย่างไร? ท่านนงึ ตอบเข้ามาว่า ควรมปีัญญา 

สร้างปัญญาก่อน
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     จงึมคี�าถามว่า “สร้างปัญญาบารม ีมปีัญญาอย่างไร?”  จงึถูกตรง

ต่อค�าสอนของพระพุทธเจ้า ขอเชญิแชร์ธรรมทานแบ่งปันๆ สาธุ อโหสิๆ ๆ

     จรงิๆ แล้ว ก่อนที่จะบ�าเพญ็ทานศลีสมาธภิาวนาต้องสร้างปัญญา

ให้เกดิก่อนถ้าขาดปัญญา (ปัญญา คอืเรยีนศกึษาพระธมัมะค�าสอนของ

พระพุทธองค์เสยีก่อน)

 “ถ้าไม่สร้างปัญญาการบ�าเพ็ญทานศีลสมาธิภาวนาจะท�าโดยถูกต้อง

ได้อย่างไร?”

 การได้ยินได้ฟังในพระธัมมะของพระพุทธองค์จะได้รู้ว่าอะไรถูก

อะไรผดิ อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล จะต้องเป็นผู้มเีหตุมผีล ไม่ฟัง   

พระธรรมจะทราบได้อย่างไรว่าทานศลีสมาธปิัญญามาด้วยเหตุอย่างไร?

 ถ้าเราไม่ศกึษาพระธรรม แล้วจะรูไ้ด้อย่างไรว่าพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ตรสัรู้อะไร?

 ไปวดัไปฟังเทศน์เราต้องรู้จุดประสงค์เราไปเพื่ออะไร?

 สมาชกิ B  บุญอยู่ที่ใจคะไม่ใช่ไปท�าตามๆกันโดยคิดว่าได้บุญ

ใจเราเท่านั้นว่าเราท�าแล้วได้อะไร ถ้าเป็นปัญญาของเราเอง ว่าจติเป็น

กศุลหรอืเป็นอกศุล

 กเ็ลอืกฟังพระธรรม ขอพระพทุธองค์จรงิๆยงัมอียู่ค่ะและยงัมผีู้รู้

ที่ยงัสอนและอธบิายให้เราได้เข้าใจถกู กค็วรเลอืกครบูาอาจารย์ที่สอนถกู

เข้าใจถกูน�าพระธรรมค�าสอนของพระพทุธองค์จรงิๆ โดยมไิด้ใส่หรอืเพิ่ม

ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปเพิ่มเติมเพราะพระธรรมค�าสอนของพระพุทธ

องค์สขุมุลุ่มลกึยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจให้ถกูต้องได้

 มผีู้แชร์ธรรมทานเข้ามาแล้ว ข้อความแปดกรอบข้างบน ตั้งแต่ 

๐๘.๑๘  ถงึ๐๘. ๑๘ น. ขอเชญิท่านอื่น แบ่งปันธรรมทานกนั ขอเชญิ
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     ควรเลอืกฟังธรรมของพระองค์จรงิๆ และบุญอยู่ที่ใจ นี่ใช่ธรรมะ

ของพระองค์จรงิหรอืหนอ ?

     พระถามต่อนะ ว่า “ธรรมจรงิๆ คอื พระสจัธรรมใช่ไหม? และ

จรงิๆ คอือะไร” ตใีห้แตกก่อนกลนืนะ ช่วยกนัตอบ ขอเชญิ “เลอืกฟัง    

ธรรมะจรงิๆ ของพระองค์ จรงิๆ คอือะไร?”

 สมาชกิ B  ธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่มตีวัตน อยู่เหนอืบญุ-บาป 

ไม่ต้องการที่อยู่ เพราะไม่มตีวัตน  บญุกอ็ยู่ส่วนบญุ ท�าแล้วกแ็ล้วกนั เป็น

อนตัตา ใจกอ็ยู่ส่วนใจ เป็นอสิระจากทกุสรรพสิ่งทกุสรรพชวีติ เจ้าค่ะ

     สมาชกิ B ตอบว่า “บญุอยู่ที่ใจ” นี่ไม่ใช่เจ้าค่ะ เพราะใจยงัยดึบญุ

อยู่ ใจยงัหลงบญุ ยดึสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มตีวัตน ใจยงัไม่อสิระยงัไม่คลายจาก

บญุเจ้าค่ะ ยงัขดัต่อกฎไตรลกัษณ์ และพระสจัธรรมเนื้อหานพิพานเจ้าค่ะ

     พระสจัธรรมเนื้อหานพิพาน คอื สกัแต่ว่า พระพาหยิะ เจ้าค่ะ  

โสวๆ อโหสเิจ้าค่ะ

 การบ�าเพญ็ศลีสมาธภิาวนา เป็นการเข้าใจผดิของผู้แสวงหาความ

พ้นทุกข์ ฉะนั้นยิ่งบ�าเพ็ญทานศีลสมาธิภาวนาเหมือนพายเรือในอ่างหา

ทางออกไม่ได้ ต้องหยุดบ�าเพญ็ทุกอย่าง ท�าแล้วๆ ไป ไม่หวงัผลตอบแทน 

ท�าบุญท�าแล้วๆ ไป ศลีที่ว่าทั้งหลายเป็นแค่ศลีสงัคม แต่คนเอามายดึตดิ 

ตราบใดที่ไม่ยึดติดและไม่ได้ท�ากรรม ศีลย่อมบริสุทธิ์อยู่แล้วในตัวเอง   

แต่การเข้าไปปฏบิตักิลายเป็นกรรมซ้อนธรรม

     สมาชกิ B ตอบ ค�าถามว่า ปัญญา เป็น อนจิจงั อนตัตา        

ถ้าเข้าไปสร้างกเ็ป็น อตัตา เป็นกรรมน�าไปเกดิ จงึไม่ต้องบ�าเพญ็ทาน       

ศลี สมาธ ิ ภาวนา ไม่ต้องสร้างปัญญา ยิ่งสร้างยิ่งหลง ยิ่งยดึ ขดัต่อ       

กฎไตรลกัษณ์ ขดัต่อพระสจัธรรม เนื้อหานพิพาน  สกัแต่ว่า พระพาหยิะ 

แค่นั้น จบเจ้าค่ะ
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     ของมนัไม่มตีวัตน กจ็ะไปสร้างไปบงัคบัมนัให้มนัม ี ให้มนัเป็น 

คอื หลง เจ้าค่ะ

     แค่ปล่อยๆ ไป งานเบาๆ ไม่ต้องท�า ไม่ต้องสร้าง ท�าไมไม่เปิดใจ

ยอมรบั แต่กช็่างๆ ปล่อยๆ ไป สดุแท้แล้วแต่เหตแุละปัจจยัของใคร 

แนะน�าได้แค่ให้กรวดน�า้ ขออโหสกิรรม ขอขมากรรม บทใหญ่ แล้ว     

แผ่บญุไปไกลๆ อย่างไม่ต้องลงัเลสงสยั แผ่บญุออกไปอย่างหมดจติหมด

ใจ แล้วจะเบาๆ คลายๆ ไปเอง เจ้าค่ะ

     พระสจัธรรมค�าสอนดั้งเดมิแท้ ยงัอยู่หรอืหนอ ทุกคนต่างเพยีร

พยายามค้นหา ยิ่งหายิ่งหลง เพราะตวัหา พาหลงซะเอง

 สมาชกิ B  พระสจัธรรมค�าสอนดั้งเดมิแท้ยงัอยู่ ทกุคนไม่ต้อง

เพยีรพยายามค้นหา แค่หยดุ กจ็บเจ้าค่ะ สกัแต่ว่า พระพาหยิะ แค่นี้จบ

เจ้าค่ะ โสวๆอโหส ิเจ้าค่ะ

 ค�าถามต่อไปนี้ เป็นพระสจัธรรมเนื้อหานพิพานใช่หรอืไม่ เป็น

เนื้อหาหรอืเนื้องอกถูกตอกลิ่มปะเข้าไปในเนื้อกลองอานกะ เชญิใช้ปัญญา

สมัมาทฏิฐ-ิองค์มรรคต้นขบวนลาก พจิารณากลั่นกรองให้จงด ี อะไรใช่-

อะไรเนื้องอก

     ข้อ ๑. กาย-จติ และสรรพสิ่ง วบิากอารมณ์ เป็นอนจิจงั-อนตัตา

     ๒. สุข-ทุกข์ อยู่ที่ใจ   

 ๓. สุข กช็่าง ทุกข์กช็่าง

     ๔. ให้เพยีรแสวงหาวดัที่ปฏบิตัดิ-ีปฏบิตัชิอบ

     ๕.  ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี เพราะท�าเป็นกรรมเอาไปเกดิ

     ๖. พงึเพยีรพยายามสั่งสมบารม ีให้เหมอืนอย่างพระพุทธะ 

  ให้มสีตปิัญญามากๆ

     ๗. สตปิัญญา กไ็ม่เที่ยง ไม่ใช่อตัตาตวัตนว่าเราว่าของเรา 

  กใ็ห้ช่างๆ ไป
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 ๘. พงึเพยีรรกัษาใจให้บรสิุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอๆ

     ๙. ทานศลีภาวนา ท�ากส็กัแต่ว่าท�า ท�าทิ้ง-ท�าปล่อย-ท�าวาง เจตนา 

  ๓ ก่อนท�า-ขณะท�า-หลงัท�า กช็่าง ท�าแล้วๆ เลย ปล่อยไป

     ๑๐. ทานศลีภาวนา ให้ท�าด้วยปัญญา เพื่อสั่งสมเป็นเสบยีงเดนิทาง 

  ต้องมปีัญญาอนันี้ก่อน จงึจะค่อยไปปฏบิตับิ�าเพญ็

 ตใีห้ถ่อง ถองให้แตกเคี้ยวให้แหลกค่อยกลนื ตไีม่ถ่อง ถองไม่

แตก เคี้ยวไม่แหลก ตดิขดัข้องคาจนตาย

 สมาชกิ B ท่ามกลางไปเรื่อยๆ มเีคี้ยว มกีลนื กม็สีิ่งที่ถกูเคี้ยว 

ถกูกลนื เป็นกรรม ฉะนั้น ลกูไม่เคี้ยว ไม่กลนื ลกูปล่อยเลย เจ้าค่ะ

 ปัจจุบนันี้ เผยแผ่พระธรรมอย่างไร มใีห้เลอืก ๒ ระดบั ระดบั

ปฏบิตับิ�าเพญ็สร้างสะสมบารมเีพื่องมุ่งสู่ประตูนพิพาน นี้ คอื วฏัฏะคามนิี

กุศล ไปเกดิเป็นไปตามกรรมที่ปฏบิตั ินี้ไม่ใช่พระสจัธรรมค�าสอน เป็นเนื้อ

งอกใส่ไว้ในต�าราเพราะคนเขยีนต�าราไม่ได้เนื้อหาพระสจัธรรม จบัธรรมใส่

พระโอษฐ์ ตู่พระสจัธรรม เอาธรรมมาแลกทรพัย์ซื้อกนิ ตามพุทธพยากรณ์

 สมาชกิ B  สรปุ ข้อ. ๑, ๓, ๕, ๗, ๙  คอืใช่ ตรงเนื้อหาพระ

สจัธรรม เจ้าค่ะ

     ส่วนอกีระดบั เป็นระดบัพ้นเกดิ-พ้นตาย นอกโลก-เหนอืธรรม 

เป็นโลกุตระ เหนอืพ้นโลกธรรมแปดเปื้อนทั้งปวง บ�าเพญ็ทานศลีสมาธิ

ปัญญา ไม่หลงท�าโดยมุ่งหวงั ไม่ตั้งเอามา ไร้เจตนาอตัตาตวัตน ไร้กรรม

ซ้อนมโน ไร้กรรมซ้อนธรรม ไร้กายซ้อนจติ ไร้ร่องรอยคดินกึ เป็นววิฏัฏะ 

พ้นเกดิ-พ้นตาย ไม่มวีบิากกุศล-อกุศลให้เสวยอกี

 “กอ็ะไรเล่า ปิดกั้นปิดบงัสตัว์อยู่?” ก ็อะไรเล่า? ถ้าไม่ใช่หลง แล้ว

จะเรยีกว่าอะไร?

 ตวัหลงเอา มุ่งหวงัตั้งเอามา ต้วย “ตณัหา-อุปาทาน” อนัเกดิมาจาก 
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โมหะ-อวชิชา-เจตนา ๓ และวญิญาณงั-ตวั รู้ไปทั่ว หลงเข้าไปรู้ไปทั่ว เหน็ 

ได้ยนิฯ รู้ไปทั่ว

     ตดิตวัรู้-ไม่ตดัตวัรู้ ไม่ตรสัรู้ หยุดตวัหลงซะ ยุตติวัหลงเอา กย็ุติ

ตณัหา นโิรธนพิพาน

 ยุตติณัหาเสยีด้วย “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ” ปล่อยวาง-ช่างๆ-ไร้คดิ

นกึอตัตาตวัตน-ไร้ร่องรอยคดินกึฯ คลายจติออกเสยีด้วย อโหสิๆ ๆเทน�้า

อุทศิบุญสงัสารวฏัไม่มปีระมาณ

 “สายวนันี้ ท่านเทน�้าอุทศิบุญโปรดสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั?”

     มคี�าถามเข้ามาอกี “การจะหยุดตวัหลงไม่ง่าย การปล่อยวาง การ

วางใจ จะต้องมกีารฝึกมใิช่หรอื?” ใครจะตอบค�าถามนี้ ขอเชญิ

 สมาชกิ ท  ผิดถูกเป็นเพียงสมมุติบัญญัติถ้ายังต้องเข้าใจเสีย

ก่อนว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดยังเป็นความคิดเปรียบเทียบให้ความหมายอยู่   

ทุกอย่างเป็นเพียงสมมุติเพื่อสท้อนสัจธรรมให้สัตว์โลกได้เข้าใจเนื้อหา

สจัธรรม แล้วปล่อยตามวางตามจติเดมิแท้ว่างอยู่แล้วความรู้สกึนกึคดิเป็น

จติเจตสกิไม่ใช่ของจรงิ ฉนั้นผดิถกูกไ็ม่ม ี ดชีั่วกไ็ม่ม ี บญุบาปกไ็ม่ม ี

พทุธะมารกไ็ม่ม ี ถ้าไม่สมมตุบิญัญตัเิป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา จติกว็่างเอง    

อยู่แล้ว ไม่ต้องไปท�าให้ว่าง ท�าให้ถกูทกุสิ่งอนจิจงัอยู่แล้ว ไม่ต้องท�าให้

อนิจจังหยุดตัวท�าอย่างอาจารย์สุวัฒน์ท่านว่านั่นแหละทุกอย่างแค่อุปโลก

ขึ้นมาไม่ใช่ของจรงิ.

     สาธุโสวๆๆ ขอบคุณพระคุณท่านวสิชัชนามา 

 มคี�าถามเข้ามาอกีแล้ว ว่า “ต้องให้อยู่กบัอารมณ์ปัจจุบนั จติเป็น

กุศล-อกุศลกใ็ห้รู้เท่าทนั กเิลสเกดิกใ็ห้รู้เท่าทนั อย่างนี้ ถามว่าใช่เนื้อหา  

ค�าสอนพระสจัธรรมนพิพานหรอืไม่” ขอเชญิแชร์กนัหน่อย

 สมาชกิ ท  ธมัมะของพระพทุธองค์ท่านสรปุให้ไว้หมดแล้ว ทกุ
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สิ่งทกุอย่างเป็นสกัแต่ว่าธาตตุามธรรมชาต ิ ไม่ใช่สิ่งยดึตดิอยู่แล้ว แต่

ความไม่รู้ท�าให้ไม่ยอมรบัตามความเป็นจรงิ พยายามดิ้นรนขดัขนืจะ

ท�าให้ได้ดงัใจแค่นี้เอง ทกุข์ไม่เอา จะเอาแต่สขุ ในเมื่อสขุทกุข์เป็นของ   

คู่กนั มสีขุกต็้องมทีกุข์เพราะเป็นวบิากของใครของมนั หมดอายรุกรรม  

กผ็่านไปเองอยู่แล้ว

 สจัธรรมคอืความไม่ยดึตดิ กุศลกช็่าง อกุศลกช็่าง เป็นแค่อนุสยั

เก่าที่ผุดโผล่ขึ้นมา เขาเกดิดบัเองอยู่แล้ว ทุกอย่างท�าอะไรไม่ได้เลย เป็น

กรรมซ้อนธรรมทั้งสิ้น

 สมาชกิ B  โสวๆๆ อโหสิๆ ๆ กราบขอบพระคณุท่านพระ

อาจารย์ทั้งสองท่าน เจ้าค่ะ

     ท่ามกลางไปเรื่อยๆ ไม่ผลกัไส เลอืกข้าง คอื จบ เดี๋ยวมนัเป็นของ

มนัเอง เจ้าค่ะ 

     สาธุโสวๆๆโสวแล้วนะ ขออนุโมทนา จะขอวสิชัชนาแก้ข้อธรรมที่

ยงัตดิขดัข้องคา

     ทั้ง ๒ ค�าถาม ต้องฝึกวางจติซะก่อน ต้องอยู่กบัปัจจุบนั ถาม  

ท่านว่า ท่านเอาอะไรเข้าไปฝึก? และท่านเอาอะไรเข้าไปอยู่กบัปัจจุบนั แม้

กระทั่งการปฏิบัติบ�าเพ็ญสารพัดร้อยแปดพันประการในสากลโลกนี้ทั้งหมด

ทั้งมวลที่ฝึกสารพดัฝึกนี่ บ�าเพญ็บารม ี สบิ ยี่สบิ สามสบิ นี่ท่านเอาอะไร

เข้าไปฝึก?

 ทรงตรสัว่า “เจตนาเป็นกรรม” เขยีนห้อยคอไว้ เป็นแม่บทใหญ่ 

 ท่านตรสัว่า “สตัว์เป็นไปตามกรรม” นี่กจ็�าให้ฝังกระดูก

 ตวัหลง หรอืหลงเข้าไปรู้นี่ เคยบอกไปแล้วว่า มนัม ี ตวัหลง        

มุ่งหวงัตั้งเอามาหลายภพชาต ิ ตั้งเอาตั้งหานพิพาน จะไปฝึกจติเอานพิพาน 

นี่คอืคนหลง!

     ถ้ายงัไม่ประกาศสละ-ประกาศถอน ตวัมุ่งหวงัตั้งเอามาด้วยตณัหา 
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นี้เสยี ให้ขุดรากถอนโคนนี้ก่อน ก่อนที่จะท�าอะไร นี่ตั้งสมัมาทฏิฐ ิปัญญา

ถูกตรงต่อพระสจัธรรมนพิพาน

 ที่สมาชกิท่านนงึกล่าวว่า  ก่อนบ�าเพญ็อะไรให้มปัีญญานี้ก่อน กส็าธุ  

แต่ต้องเป็นปัญญาวมิุตเินื้อหาพระสจัธรรมนพิพาน  ที่มุ่งหวงัตั้งเอาไม่ได้  

ไม่ยดึตดิ-สกัแต่ว่าใช้แล้วให้วาง ให้เข้าใจตรงนี้!

 อกีประการ เอาอตัตาเจตนากรรมเข้าไปปฏบิตับิ�าเพญ็เพื่อขอถงึ

พระนพิพาน นี้กไ็ม่ใช่เนื้อหาสจัธรรม เป็นโลกยีะ ที่โลก–สตัว์โลกชอบ

ปฏบิตั ิแต่พระองค์ไม่ได้ทรงสอน

 กุศลความดทีุกอย่างท�าได้ แต่ไม่มุ่งหวงัเอาอะไร แม้นพิพานกไ็ม่

ต้อง มนัของมนัเอง

     ให้ท�าแล้วปล่อยวาง ท�าทิ้ง ท�าแบบไม่ท�า ท�าแบบไม่เป็นกรรม ไม่

เจตนาไม่กรรม ท�ากส็กัแต่ว่าพระพาหยิะ  จติกใ็ห้สกัแต่ว่า จติกอ็นจิจงั-

อนตัตา ยดึไม่ได้ กต็้องปล่อย  จติกุศล-อกุศล กป็ล่อย จติจะปล่อย-ไม่

ปล่อย กป็ล่อยอกี

 สรุปว่า “ไม่ต้อง-ไม่ตั้งเอา ไม่ต้องท�าปฏบิตักิรรม (กรรมฐาน) อะไร

แบบไหนอกี “ถ้าท�ากเ็ป็นกรรมไปเกดิ”

 เอ้า! ถามเข้ามาอกี “ถ้าไม่ท�าแล้วจะถงึนพิพานได้หรอื?” ใครช่วย  

วสิชัชนาหน่อย

 สมาชกิ B นพิพานไม่มอีะไร แล้วจะท�าไปเพื่ออะไร เพราะ

ชอบสขุ ช่างทกุข์ จงึผลกัไสเลอืกข้าง ดิ้นรนหาทางดบัทกุข์ ยดึนพิพาน

เป็นที่ตั้งที่พึ่ง จงึหลงท�า เจ้าค่ะ 

 มองย้อนกลบัมาดทูี่ตวัเจ้าของว่า ขณะนี้ที่ก�าลงัท�าอยู่นี้ ทกุข์    

หรอืสขุ  ถงึหรอืยงันพิพาน เจอหรอืยงั นพิพาน  แค่หยดุ และปล่อยวาง 

กไ็ม่ทกุข์ไม่สขุ ไม่ถงึอะไร ไม่เจออะไร ว่างของมนัเอง นั้นแหละ จบแล้ว 

เจ้าค่ะ
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 พุทธะก่อนตรัสรู้ก็ยังต้องบ�าเพ็ญบารมีถึง ๓๐ ทัศ ทสบารมี-      

อุปบารม-ีปรมตัถบารม ี อย่างเราๆ กค็วรบ�าเพญ็บารม ี ๑๐ ทศัเป็นอย่าง

น้อย เพื่อหวงัถงึพระนพิพาน มใิช่หรอื?

 และพระองค์กย็งัต้องนั่งสมาธสิมาบตั ิ จนถงึฌานแปด เรากค็วร

นั่งเอาอย่างท่านมใิช่หรอื?

 สมาชกิ B  พระพทุธองค์ท่านทรงบอกแล้วว่า ท่านหลงมาถงึหกปี 

ถงึตรสัรู้

 ท่านทรงธรรมทั้งด้วยวาจาและการกระท�า ตรสัสั่งสอนธรรมทั้ง

ด้วยวาจาและการกระท�าของท่าน

 ถ้าเราจะเอาอย่างพระพทุธองค์ท่าน กค็วรเอาอย่างตอนหลงัจากที่

ท่านตรสัรู้แล้ว เจ้าค่ะ

 ก่อนที่ท่านจะทรงตรสัรู้ ท่านกไ็ด้ทรงรบัวบิาพาวน อยู่หกปี

 สกัแต่ว่าด ู รู้ เหน็ แล้วปล่อยวาง ไม่ต้องพจิารณา ไม่ผลกัไส

เลอืกข้าง เจ้าค่ะ

 ปล่อยคอืจบ โสวๆๆๆ อโหสติ่อกนันะคะ ทกุท่าน

 คนที่จะมคี�าถามลกัษณะนี้ คอื คนที่ยงัยดึตดิอยู่อย่างเหนี่ยว

แน่น ยงัมุ่งหวงั ตั้งจ้อง จะเอาให้ได้ แนะน�าให้หมั่นกรวดน�า้ อโหสกิรรม 

ขอขมากรรม บทใหญ่บ่อยๆ อย่าเสยีเวลาถามอยู่เลย ลงมอืเถอะค่ะ แล้ว

จะสิ้นสงสยัไปเองนะคะ  โสวๆๆ อโหสิๆ ๆ ต่อกนัทกุท่านค่ะ

 ได้เขยีนเรื่อง โปรดเข้าใจนพิพานเสยีใหม่ ไว้ในเล่ม ๑๘ ไปหาอ่าน

ท�าความเข้าใจ

     นพิพาน เป็นความว่าง ไม่ใช่สภาวะ ไม่ใช่ธาตุ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่

สถานที่ ไม่มลีกัษณะ กลิ่นสแีสงรูปร่าง ไม่อาจรู้ได้ด้วยอายตนะใดๆ

     ไม่มทีางเดนิที่จะไปให้ถงึ นพิพานไม่มไีป-มา  ความว่าง มนัไม่เคย
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เกดิ และไม่เคยดบั มนัไม่มผีู้ให้ก�าเนดิ ไม่มใีครสรรสร้างมนั

     นพิพาน ว่าง เป็นอกาลโิก ไม่มกีลางวนั-กลางคนื มีอยู ่ในทุกคน 

ทุกหนแห่ง จงึให้รู้จกัมนั

     จะว่ารู้กไ็ม่ใช่-ไม่รู้กไ็ม่ใช่นพิพาน ไม่ใช่กรรม ท�าเอาไม่ได้ 

     นพิพานพ้นจากกรรมด–ีชั่ว นอกบุญ–เหนอืบาป

     นพิพาน ว่างๆ ว่างจาก กุศล–อกุศลกรรม 

     นพิพาน ปฏบิตัเิอา ท�าเอาไม่ได้ ไม่ว่าจะบ�าเพญ็บารมกีี่ทศั

     ก่อนตรสัรู้ต่างกค็้นหานพิพาน ความพ้นทุกข์ แต่ไม่มใีครรู้จกั

นพิพาน

     เมื่อไม่รู้จกันพิพาน กเ็ริ่มบ�าเพญ็ ทาน ศลี เจรญิภาวนา  เจรญิ

สมาธ-ิสมถะ-ตบะ-ฌาน-ญาณ

     แต่ไม่มผีู้ใดรู้จกันพิพาน  พระมหาโพธสิตัว์สทิธตัถะ บ�าเพญ็อยู่

หกปี เริ่มฝึกจติเจรญิฌาน จนบรรลุสมาบตัแิปดอนัยากยิ่งที่จะมผีู้ใดส�าเรจ็

สมยันั้น  แต่พระองค์กต็รสัว่า ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์

     ไม่ได้ตรสับอกให้ท�าตามพระองค์

 ส่วนบารม ี๓๐ ทศั ทรงตรสับอกพระประยูรญาตทิี่กบลิพสัดุ์ คราว

เสดจ็กลบัไปเยี่ยมเมื่อพรรษาที่ ๒ ภายหลงัตรสัรู้  พระญาตไิม่นอบน้อม

พระสมัมาสมัพุทธะ ด้วยคดิว่าลูกหลาน จงึทรงแสดงฤทธิ์เสดจ็ขึ้นไปยนื

บนนภากาศแสดงพระธรรมว่า การอุบตัติรสัรู้ พระองค์บ�าเพญ็มาแสนยาก

อย่างนี้ๆ  บนัดาลให้ฝนโบกขรพรรษสแีดงตกว่า ฝนนี้เคยตกมาแล้วใน 

พระชาตทิี่เป็นพระเวสสนัดร

 ท่านไม่ได้ตรสับอกให้ท�าตามพระองค์!

 แต่ภายหลงัที่ทรงตรสัรู้แล้ว ท่านสอนให้บรรลุธรรมต่อหน้าพระ

พกัตร์ ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี 

     ทรงตรสัว่า เจตนาเป็นกรรม-สตัว์โลก จงึต้องเป็นไปตามกรรม
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     จงึสอนพาหยิะว่า เหน็ ได้ยนิ ได้กลิ่น รู้รส รู้สมัผสักายหนาวร้อน 

คดินกึรบัรู้รบัทราบ ให้สกัแต่ว่าๆๆๆ

 พาหยิะสดบัธรรมเพยีงน้อยนดิ กส็งบระงบั บรรลุอรหตัตผล    

ขิปปาภิญญา เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย (อสีติมหาสาวกแปดสิบองค์) ทาง

ตรัสรู้เรว็

     นี้เป็นพระสจัธรรมค�าสอนของพระองค์ (จรงิๆ)

     ถ้าค�าสอนใดไม่ตรงตามนี้ ไม่สอนให้สงบระงบัดบัเหตุตณัหาสมุทยั 

นั่นมใิช่ค�าสอนของพระองค์

        นพิพานไม่ยากไม่ง่าย แต่ให้คลายจติออก  

 คลายจติ ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างๆ ไกลๆ ไร้ขอบเขตคดินกึฯ

     คลายจติด้วย อโหสเิทน�้าอุทศิบุญทพิย์ฯ

     นพิพาน เป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของจติ คลายจิตออก 

ด้วยการปลง-การปล่อย-การวาง

 ปล่อยวาง ด้วยไม่คอยวาง แต่มนัวางของมนัเอง ให้ยุติตัวเข้าไป

คอยวาง จงึวางแท้ ว่างแท้

 ปฏบิตัธิรรมบ�าเพญ็ คอื การยุตติวัคอยวาง คอืหยุดท�าเอานั่นเอง 

ท�ากใ็ห้เป็น สกัแต่ว่าท�า

     นพิพาน ไม่นพิพาน-ช่าง จบ-จบกจิ นโิรธนพิพาน 

 จบกจิ มใิช่ท�า มใิช่ท�ากจิให้จบ แต่จบกจิ ไม่มกีจิ  กจิอื่นที่พงึกระท�า 

ไม่มี

     ไม่ต้องเริ่ม ไม่มเีริ่ม–ไม่มจีบ แต่จบทนัทพีาหยิะฯ

     ถามว่า  “มสีตริู้ตวัอยู่และมปีัญญารู้อยู่ว่า อะไรเป็นจติกุศล อะไร

เป็นจติอกุศล” นี้เป็นค�าสอนพุทธองค์ ตรงต่อเนื้อหาสจัธรรมนพิพาน    

หรอืไม่ ดบัทุกข์ได้หรอืไม่?
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 ช่วยกนักลั่นกรองเป็นธรรมทานหายหลงกนัหน่อย ช่วยคนไม่หลง

อานสิงส์มาก

 “มสีตริู้ตวัและมปีัญญารู้อยู่ แล้วท�าอะไรต่อ?”

 กบั นโิรธนพิพานแบบ สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ เหมอืนกนัหรอืต่าง

กนัอย่างไร?

 สมาชกิ B  นโิรธนพิพานแบบ สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯเหมอืนกนั 

เจ้าค่ะ คอื ดบัไปเลยเจ้าค่ะ

     ถามว่า  “มสีตริู้ตวัอยู่และมปีัญญารู้อยู่ว่า อะไรเป็นจติกศุล อะไร

เป็นจติอกศุล” นี้เป็นค�าสอนพทุธองค์ ตรงต่อเนื้อหาสจัธรรมนพิพาน 

หรอืไม่ ดบัทกุขได้หรอืไม่? ตอบ ไม่ตรงเจ้าค่ะ เพราะยงัไม่ท่ามกลาง    

ยงัมทีวภิาวะ คอื มกีศุล  อกศุล อยู่ เจ้าค่ะ

 จติกศุล จติอกศุล เป็นการเลอืกข้าง รกัด ี เกลยีดชั่ว ท�าให้จติ

เข้าไปยดึด ี ตดิด ี จติยงัยดึอยู่เจ้าค่ะ จติคลาย ผ่องใสประภสัสร ไม่มดี ี

ไม่มชีั่ว เจ้าค่ะ 

     มสีตมิปีัญญาแล้วเอาไปท�าอะไรต่อไปอกี?

 สมาชกิ B มสีตริู้ตวัและมปีัญญารู้อยู่ แล้วท�าอะไรต่อ / ปล่อย

ไปเจ้าค่ะ ทางไม่ปล่อยคอืยดึ คอืหลง เจ้าค่ะ ยดึไว้กเ็อาไปท�าอะไรไม่ได้

เจ้าค่ะ นอกจากจะพาหลง พาวน

 นพิพานเป็นอสิระ ยดึสตปิัญญาไว้ ก็ไม่ใช่นพิพาน แต่เป็นโลกยีะ 

ต้องวนเกดิอยู่เจ้าค่ะ

 สิ่งที่ท่านพระอาจารย์สอนคอื การหยดุเกดิ ไม่ใช่การวนไปเกดิอกี 

เจ้าค่ะ

     แล้วท�าไมไม่ปล่อยเสยีเลย เข้าไปรู้ท�าอะไร รู้ท�าไม ท�าไมต้องรู้เสยี

ก่อน แล้วปล่อยทหีลงั นี่มนัใช่หรอืไม่? ตรงที่รู้น่ะเป็นกรรมไปแล้วใช่ไหม? 
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มผีู้รู้กบัสิ่งถูกรู้ เอาอตัตาเข้าไปรู้ เอาเจตนากรรมเข้าไปรู้ เป็นกรรมไปเกดิ

แล้ว ที่ไหน โน่น พรหมโลกๆ ดไีหม อนัต�่าน่ะดไีหม เป็นพรหม?

 จิตเป็นอนิจจัง-อนัตตา วิญญาณัง อนัตตา วิญญาณานุปาทานัก

ขนัโธ ยดึขนัธ์ ตดิขนัธ์ อุปาทานขนัธ์ ไม่หลุดพ้นขนัธ์ ไม่ขนัธวมิุติ

     จติด-ีจติชั่ว กช็่าง ปล่อยไป ยดึไม่ได้ มนัอนจิจงั-อนตัตา

     ไม่ต้องไปดู-รู้เสยีก่อน-สงัเกตซะก่อน นี่ยงัทุกขงั ไม่จบ

 เวลาโปรดสรรพสตัว์ ต้องให้เขาสลายโมหะตวัหลงว่า อย่าหลง

เข้าไปดู-ไปรู้มนั ตวัรู้เป็นขนัธ์ เป็นทุกข์ ก่อนรู้กไ็ม่ได้ รู้จบทนัท ี ไม่คอย

เริ่ม-คอยจบ จบทนัท ีบรรลุเฉพาะพระพกัตร์ทนัที

 ธรรมะสอนให้จบ จะกระทบกบัมานะของคนหลงที่ไม่อยากจบ

     ต้องสอนเขาให้สลายคลายมานะตวัหลงตวัโมหะ

 สมาชกิ B  “เวลาโปรดสรรพสตัว์ ต้องให้เขาสลายโมหะตวัหลง 

ว่า อย่าหลงเข้าไปด-ูไปรู้มนั ตวัรู้เป็นขนัธ์ เป็นทกุข์” โปรดแล้ว วางเลย 

เมื่อไหร่เมื่อนั้น คนไหนคนนั้น มนัของมนัเอง เจ้าค่ะ

 “อะไรปิดบงัสตัว์อยู่?”

 สมาชกิ B  วบิากเจ้าค่ะ บางทตี้องปล่อยไปตามวาระเจ้าค่ะ   

กระทบกบัโมหะ มแีต่หลงกบัหลง หลงแล้วพาไปม ีโทสะ  ปล่อยเลย ตดั

เลย เจ้าค่ะ  หมดวบิาก เขาจะมาขอความเมตตาเอง  ที่กล่าวมานี่คอื ตวั

ลกูเองเจ้าค่ะ จติลกู เป็นอนจิจงั เพราะฉะนั้น ตดัเลย เจ้าค่ะ ปล่อยทนัที

ที่ให้เจ้าค่ะ

 คนที่มอีนุสยัเคยเจรญิสตติวัรู้ จะยดึตดิรู้ กลวัจะขาดสต ิ โดยหา

ได้เฉลยีวใจสกันดิไม่เลยว่า ก�าลงัเอาอตัตาเจตนากรรมเข้าไปเจรญิ จงึยดึ

ตดิสตปิัญญาซึ่งเป็นขนัธ์ ไม่พ้นออกไปจากขนัธ์ จงึไม่ขนัธวมิุติ

 ถ้าหากเขาปล่อย-คลายตวัรู้ออก ไม่ตดิยดึ  กห็ลุด วมิุต-ิขนัธวมิุต ิ

-นโิรธนพิพาน
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 ฉบัพลนัทนัทเีหมอืนพาหยิะ นั่นแหละ!

     กแ็ผ่อุทศิบุญให้ไปอย่างนี้แหละ โปรดไปสงัสารวฏัไม่ประมาณ

     เราต้องสงเคราะห์เขาด้วย จงึเรยีกว่าโปรดสตัว์

 ให้ระลกึถงึพระมหากรุณาคุณอนัไม่มปีระมาณ ตลอดพระชนม์ชพี

พระองค์ ๔๕ ปี สั่งสอนสตัว์

 สมาชกิ B  ลองถ้าเขามาถงึตรงนี้ได้ กไ็ปต่อได้เจ้าค่ะ แต่เขายงั

มวีบิากอยู่ ปล่อยให้เขาใช้วบิากไปก่อนเจ้าค่ะ ลกูเป็นได้แค่พี่เลี้ยง ดอูยู่

ห่างๆ สงเคราะห์ไปตามยถาเจ้าค่ะ

 ทรงตรสั “จรถะ ภกิขเว พหุชนา พหุหติายะ พหุสุขายะฯ” เธอ   

พงึจารกิไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเป็นอนัมาก “เธออย่าไปทางเดยีวกนั  

สององค์ฯ”

 สาธุโสวๆๆนะโสวแล้ว

 บ่ายนี้ ท่านโปรดสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั? 

       ขอความไม่ตดิขดัข้องคา ได้ยนิที่หูเหน็ที่ตาไม่ข้องคาใจ ขอความ

สว่างไสวในพระสจัธรรมนพิพานจงมแีด่สมาชกิทุกท่าน

     ท่านใดจะเปิดประเดน็ธรรม ขอเชญินะ

    ดกึค�่านี้ ท่านเทน�้าอุทศิบุญโปรดสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั?

     เนื้อหานพิพาน คอื การไม่ยดึตดิ ไม่ยดึตดิกบัโลก “สรรพสิ่ง     

ในโลก”

     ชวีติ ร่างกาย-จติใจ คอืสรรพสิ่ง อารมณ์ภายนอก รูป เสยีง กลิ่น 

รส สมัผสักาย เรื่องราวคดินกึ เป็นสรรพสิ่ง กระทบทวารหก  ตาหูจมูกลิ้น

กายใจ นี่กเ็รยีกว่าโลก หรอืโลกทวารหกเป็น “สรรพสิ่ง”

     เกดิวญิญาณหก เหน็ ได้ยนิฯ รบัรู้รบัทราบทางใจมโนทวารเป็น

สรรพสิ่ง
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     ทรงสอนพาหยิะ ให้ตดัตวัรู้ ตรงที่อารมณ์กระทบ ตา หูฯ ที่ตรงนี้

     ท่านสอน ให้สกัแต่ว่า นี่ ตดัตวัรู้ ไม่ตดิในรู้

     ถ้าตดิรู้-ตามดูตามรู้ ไม่ตรงค�าสอน คอื หลงเข้าไปรู้ กรรมซ้อนลง

มโน เป็นมโนกรรม เอาไปเกดิแล้ว มโนกรรมมผีลมาก แค่คดิกผ็ดิแล้ว 

กรรมเกดิแล้ว

 “เช่น ตามที่มกีารสอน ให้ดู รูป-นามบ้าง ดูจติบ้าง ฝึกรู้ตวัเจรญิ

สตบิ้าง ดูท้องพอง-ยุบ ดูลมหายใจเข้า-ออก บ้าง นี่  ถามว่า สกัแต่ว่า   

ตามที่ทรงสอนแล้วหรอืยงั?”

 แท้จรงิแล้ว ทรงตรสัแม่บทไว้ “เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรม” นี้

ชดัเจนอยู่

     ถามต่อ ว่า “การปฏบิตับิ�าเพญ็ ทาน ศลี สมาธ ิสมถะ ฌาน ญาณ 

เป็นกรรมหรอืไม่?”

 สมาชกิ B เอาอตัตาเข้าไปบงัคบัให้มนัดบั มนับงัคบับญัชาไม่

ได้ แต่จะไปบงัคบัเอาให้ได้ ขดัต่อกฎไตรลกัษณ์ ขดัต่อพระสจัธรรม 

เนื้อหา นพิพาน

     ถามต่อ ว่า “การปฏบิตับิ�าเพญ็ ทาน ศลี สมาธ ิสมถะ ฌาน ญาณ 

เป็นกรรมหรอืไม่?” / ตอบว่า เป็นกรรมเจ้าค่ะ 

     เป็นกรรมกม็ผีลไปเกดิใช่หรอืไม่ ไม่นพิพานใช่หรอืไม่?

 สมาชกิ B  เป็นกรรมกต็้องไปเกดิเจ้าค่ะ ไม่ใช่นพิพานเจ้าค่ะ

นพิพาน ไม่เกดิไม่ตาย เจ้าค่ะ

     มคีนพูดว่า “ฉนักห็วงัว่าชาตนิี้ ขอปิดอบายภูมใิห้ได้” ถามว่าเป็น

กรรมไหม?

     ตรงกบัที่ทรงสอน “ให้สกัแต่ว่าไหม?”

 สมาชกิ B  “ฉนักห็วงัว่าชาตนิี้ ขอปิดอบายภมูใิห้ได้” เป็นกรรม
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เจ้าค่ะ ยดึตดิ มุ่งหวงั ตั้งจ้อง เลอืกข้าง รกัด ี เกลยีดชั่ว ชอบสวรรค์        

ชั่งนรก เจ้าค่ะ

     คนเราคดิทั้งวนั คดิเป็นกรรมทางมโนทวาร เป็นมโนกรรม มผีล

มาก เป็นเหตุให้เกดิกายกรรม-วจกีรรมตามมา ทรงสอนให้ตดัที่มโน ไม่

กรรมซ้อนมโน เวลาคดิก ็ให้สกัแต่ว่าคดิ คดิกช็่าง กป็ล่อยไป ทิ้งผ่านไป

 คดิแล้วพูดออกมา และท�าไม้ท�ามอืประกอบด้วย ถามว่า เป็นกรรม

กี่กรรม?

 สมาชกิ B  ครบสามรายการเลยเจ้าค่ะ มโนกรรม วจกีรรม 

กายกรรม

     แต่คดิ แล้วพูดออกมาและท�าด้วย คนเราต้องท�างานสมัมาอาชพี 

และการเป็นการอยู่ หาอยู่หากนิ กม็เิป็นกรรมไปทั้งหมดเลยหรอื? ที่คดิ-

พูด-ท�า ที่ไม่เป็นกรรมไม่มเีลยหรอื? ถ้ามทีรงสอนว่าอย่างไร จงึไม่เป็น

กรรม?

 สมาชกิ B  สกัแต่ว่า ท�าๆ ไป เผลอไปผดิกอ็โหสิๆ ๆ แล้วกแ็ล้ว

กนัไปเจ้าค่ะ สกัแต่ว่าไปเรื่อยๆ เดี๋ยวแยกแยะไปได้เองเจ้าค่ะ

     ทรงสอนให้สกัแต่ว่า นี้ไม่เป็นกรรมเพราะไม่มเีจตนา เมื่อไม่เจตนา

กไ็ม่เป็นกรรม เจตนาคอืตวัจรงิจงั คดิพูดท�าที่ไม่จรงิจงั กจ็ะไม่เป็นกรรม 

คดิกใ็ห้สกัแต่ว่า พูดกใ็ห้สกัแต่ว่า ท�าอะไรสิ่งใด กใ็ห้สกัแต่ว่า อย่างนี้      

ไม่เป็นกรรม ไม่จริงจังไม่เป็นกรรม คือ ไม่ดันเข้าใส่-ไม่มุ่ง-ไม่หวัง            

ตั้งเอามา-ไม่คาดว่า-ไม่หวังว่า-พอใจตามมี-ยินดีตามได้-ชีวิตพอเพียง-

เศรษฐกิจพอเพียง–พอเพียงในความคิดพูดท�าฯลฯ อย่างนี้ ทรงสอนว่า    

ให้สกัแต่ว่าๆ อย่างนี้ ไม่เป็นกรรม

 ไม่ดนัเข้าใส่กบัชวีติ ให้สกัแต่ว่า ไม่คาดไม่หวงั ไม่มุ่งหวงัตั้งเป้า

หมายโครงการ อย่างนี้ไม่เป็นกรรม
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 ท่านยังมุ่งหวังอะไรกับชีวิตไว้บ้างหรือไม่ หากมุ่งหวัง ก็ย่อมม ี   

ผดิหวงั ทรงสอนให้สกัแต่ว่า อย่างนี้ ไม่มผีดิหวงั เพราะไม่เคยคาดหวงั      

อะไรไว้

 ไม่มุ่งหวงั กไ็ม่มผีดิหวงั กจ็ะไม่ทุกข์!

 ชวีติ กค็อืการเรยีนรู้ที่จะปล่อยวางมใิช่หรอื?

     แม้นพิพาน กม็ุ่งหวงัตั้งเอามาไม่ได้ ให้สกัแต่ว่า แม้ปล่อยวาง กใ็ห้

สกัแต่ว่าปล่อยวางเสยีด้วย

 จติดั้งเดมิ มนัผ่องใสปภสัสร ของมนัเองอยู่ แล้วแต่เดมิ ผ่องใส

อยู่ ดุจตะวนัส่องสว่างกลางเวหาหาว

     การคอยท�าจติ การปฏบิตัจิติ คอื ทางสุดโต่งสองทาง ที่ไม่ควร

ด�าเนนิ เป็นการท�าเหตุสมุทยัตณัหาเสยีเอง!

     การท�าจติปฏบิตัจิติ ดุจชกัเมฆเข้าไปบงัตะวนั

     เพราะเอาอตัตา-เจตนา-โมหะ-ตณัหา เข้าไปท�าอนตัตาจติ-เอากรรม

เข้าไปซ้อนจติ(มโน)ปภสัสร

     เกิดกลายเป็นมโนกรรมห่อหุ้มอนัตตาจิตเดิม ยิ่งท�ายิ่งปฏิบัต ิ 

ยิ่งชกัเมฆเข้าไปบงัตะวนั

     แต่ถ้าปล่อย-วาง-ช่าง-คลายสลายเมฆ ตะวนักส็ว่าง พึ งปล ่ อยให ้

ตะวนัส่องสว่างอย่างที่เคยส่อง

     พึงปล่อยให้อนัตตาจิตเดิมที่เคยผ่อง ให้ผ่องอย่างที่เคยผ่อง 

ปล่อยให้มนัเป็น อย่างที่มนัเป็น

     อย่าท�ากรรม (ฐาน)อะไรแบบไหนๆ อกี เพราะท�าเป็นกรรมเอาไป

เกดิอกี

 เรากล่าวว่าเจตนาเป็นตวักรรม อย่าท�ากรรมไปใส่มโน อย่าให้

มโนมกีรรม
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     มโนอนัตตาจิต   ก็ปภัสสรดังเดิม   ดุจตะวันส่องสว่างอยู่กลาง  

เวหาหาวฉะนั้น

     ปล่อยให้จติมนัเป็นอย่างที่มนัเป็น อย่าเอาอะไรไปใส่อนตัตาจติ

     ท�าปล่อยวางจติให้ผ่องใส อย่างที่มนัเคยผ่องใส

     มนัว่างๆ ของมนัเอง  นพิพานว่างๆ ของมนัเอง

        ของมนัเองอยู่แล้ว

 “จงทอดสายตาไปข้างหน้า อย่างไร้ที่หมาย ไร้ทศิทางและร่องรอย

คดินกึ

     แววตาการุณต่อทุกสรรพสิ่งไม่มปีระมาณ คลายจิตออกให้เหมือน

กบัดอกไม้บาน

     เหมอืนกบัดอกไม้บานยามเช้า ร่วงหล่นโรยกลบีละอองเกสรไม่

เหลอือตัตา”

 สาธุโสวๆๆ ทุกชวีติจติวญิญาณ ขอจงมสี่วนบุญข้าฯจงทั่วๆ กนั

ตลอดไป

    

๒๐๑๕.๑๐.๐๙ วนัศกุร์

 สมาชกิ B กระทบกบัโมหะ มแีต่หลงกบัหลง หลงแล้วพาไปมี

โทสะ  ปล่อยเลย ตดัเลยเจ้าค่ะ ต้องแก้ไขเป็น กระทบกบัโมหะ มแีต่หลง

กบัหลง หลงแล้วพาวนไปเกดิเจ้าค่ะ ปล่อยเลย ตดัเลย เจ้าค่ะ

 ทรงตรสั “จรถะ ภกิขเว พหชุนา พหหุติายะ พหสุขุายะฯ” เธอพงึ

จารกิไปเพื่อประโยชน์สขุแก่มหาชนเป็นอนัมาก  เธออย่าไปทางเดยีวกนั  

สององค์ฯ/ตรงนี้ เข้าใจ ชดัเจนแล้วเจ้าค่ะ “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะ ทนูหวั

ทนูเกล้าไว้นะเธอ

 วบิากพาวนไปยดึสตนิดิเดยีวกค็อื “หลง” ต้องรบีแก้ไข ปล่อยไป
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ผู้อื่นจะหลงตามเป็นกรรมหนกัเจ้าค่ะ   คนที่มอีนสุยัเคยเจรญิสตติวัรู้ จะ

ยดึตดิรู้ กลวัจะขาดสต ิโดยหาได้เฉลยีวใจสกันดิไม่เลยว่า ก�าลงัเอาอตัตา

เจตนากรรมเข้าไปเจรญิ จงึยดึตดิสตปิัญญาซึ่งเป็นขนัธ์ ไม่พ้นออกไป

จากขนัธ์ จงึไม่ขนัธวมิตุิ

 กรณตีวัอย่างค่ะทกุท่าน “หลง” ไม่เข้าใครออกใคร ยดึสต ิ เลย

ขาดเฉลยีว กรรมเกดิไม่รู้ตวั นี่คอื หลงจรงิๆ ค่ะ โสวๆๆอโหสิๆๆต่อกัน

ทกุท่านค่ะ

 สมาชกิ T ครบัหลวงพ่อ จะลองปฏบิตัดิคูรบั

     ปฏิบัติก็เป็นกรรมไปเกิด ไม่เกิด ต้องหยุดปฏิบัติ ปฏิบัติที่                

ไม่ปฏิบัติ

 สมาชกิ B ลกูหยดุปฏบิตั(ิเอา) นานแล้ว กย็งัมอีนสุยัที่เคย

เจรญิสต ิยดึตดิรู้ กลวัขาดสต ิ(เลยขาดเฉลยีว) กรรมเกดิไม่รู้ตวั คอื หลง

จรงิๆเจ้าค่ะ 

 นดิเดยีวเองจรงิๆ ที่เข้าไปยดึแบบไม่รู้ตวั อย่างนี้แหละ ที่เรยีกว่า 

”หลง” ของจรงิ จรงิๆ เจ้าค่ะ

     คนที่หลง กค็อื คนที่เข้าไปยดึตดิ แบบเนยีนๆ ไม่รู้ตวั “ตณัหา 

อปุทาน” พาวน หลง ใครบอกใครเตอืนกย็งัไม่เข้าใจ 

 ท่านพระอาจารย์ถงึได้บอกอยู่บ่อยๆว่า ต้องกระตกุแรงๆ  โสวๆๆ

อโหสิๆ ๆ ลกูเข้าใจ ชดัเจนแล้ว เจ้าค่ะ “ใช้ปฏกัแทงเลอืดซบิ กต็้องท�า” 

ลกูเข้าใจแล้ว เจ้าค่ะ

     ลูกศษิย์ก้นกุฏ ิ เคยบวชไปปฏบิตัดิ้วยกนั ตอนนั้นกส็อนให้เจรญิ

สต ิลาสกิขาไป ๒-๓ ปี ไม่พบกนั เอาไลน์ธรรมะเนื้อหานพิพานให้อ่าน ไม่รู้

อ่านหรอืเปล่า นานๆ กแ็ชทเอาใจอาจารย์ ว่า “ครบั จะลองปฏบิตัดิู”        

ฟังแล้วกน็กึถงึค�าถาม ที่เคยถามว่า “อะไรปิดบงัสตัว์อยู่?”
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     ความหลง ปิดบงัสตัว์!

 สมาชกิ B  นี่แหละ ผลที่รั้น(ปฏฆิะ)ครบูาอาจารย์ แค่นดิเดยีว

เอง วบิากพาวน “หลง” ซะเองเลย เจ้าค่ะ โสวๆๆ อโหสิๆ ๆ สมน�า้หน้า  

เจ้าตวัเจ้าของมนั(ลกูเอง) เจ้าค่ะ

 หลงปฏบิตัคินหลง หลงเข้าไปรู้เหน็สารพดั-หลงหาอยู่หากนิ-หลง

กบัความเป็นความอยู่

 กร็ู้อยู่นะว่า สกัวนัหนึ่งกต็้องพลดัพรากกนัไปคนละทศิละทาง

สุดแต่วบิากจะเหวี่ยงไป

 ไม่มอีะไรเป็นของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป

 สมาชกิ B  เหวี่ยงไปไกลๆ กแ็ล้วไปเจ้าค่ะ เหวี่ยงมาใกล้ๆ นี่ซิ

เจ้าค่ะ กต็้องเรยีกให้ลกุ ปลกุให้ตื่น (จากความหลง) เรยีกแล้ว ปลกุแล้ว 

กระตกุแล้ว ไม่ตื่น กต็้องทิ้งเจ้าค่ะ “สกัแต่ว่า” กนัไปเจ้าค่ะ

     คนหลง เพราะไม่เหน็แจ้งในความไม่แน่นอน อนจิจงัมนัประกาศ

บอกอยู่ตลอดเวลาว่า อย่ายดึ มนัยดึไม่ได้ อย่าตดิยดึสรรพสิ่งในโลก ใน

ขนัธโลก สงัขารโลก กาย-จติ ทั้งของตน และคนที่รกั ยดึเอาไว้ไม่อยู่-เกาะ

เอาไว้ไม่ตดิ

     ทรงตรสัสอนว่า “ผู้ใดเหน็แจ้งในอนจิจงั-อนตัตา อยู่อย่างไม่มี

กลางวนักลางคนื ผู้นั้น ความทุกข์ท�าอะไรไม่ได้”

     ไม่ต้องปฏบิตัอิะไรแบบไหนอกี นอกจากยอมปล่อยให้อนจิจงัมนั

สลายคลายตวัเสื่อมสลายไปตามธรรมดาของมนัเอง โดยไม่เข้าไปขดัแย้ง

กบัมนั

 จงึสอนพาหยิะฯ ว่า “เมื่อใดเธอ เหน็ ได้ยนิ ฯ ให้สกัแต่ว่า ฯ รบัรู้ 

รบัทราบ-คดินกึทางใจ กใ็ห้สกัแต่ว่าฯ สกัแต่ว่า คอื อย่างไร? ท่านเข้าใจว่า

อย่างไร?”
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     นพิพาน เป็นความว่าง สุญญตา ว่างๆ ว่างจากกุศล-อกุศลกรรม

และอพัยาตกะกรรมกลางๆ

     นพิพาน ไร้จุดหมาย-ไร้ร่องรอย-ไร้ทศิทางและคดินกึ สักแต่ว่า    

กค็อื ว่างๆ สุญญตา-นโิรธนพิพาน

     สกัแต่ว่า ไร้อตัตาไร้เจตนากรรม

     คนหลง เพราะ เหน็ ได้ยนิฯ รบัรู้รบัทราบคดินกึฯ ไม่สกัแต่ว่า  

แต่ไปหลงปฏบิตัิ

     “อะไรปิดบงัสตัว์อยู่?”

     การท�าจติปฏบิตัจิติ ดุจดงัชกัเมฆเข้าไปบงัตะวนั

     ตะวนัที่เคยส่องสว่างอยู่กลางหาวจงึเศร้าหมอง

     พงึปล่อยวางอนตัตาจติเดมิที่เคยผ่อง ให้มนัผ่องอย่างที่เคยผ่อง

     “ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น”

     ไม่ต้องปฏบิตัอิะไรแบบไหนอกี นอกจากยอมปล่อย ให้วบิากมนั

สลายคลายตวัผ่านออกไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นของมนัเอง

     อย่าเข้าไปขดัแย้งกบัมนั อย่าเอากรรมไปใส่มโน อย่าให้มโนมี

กรรม อย่าให้จติเศร้าหมอง

     ปล่อยให้ของมนัเองๆๆ ของมนัเองอยู่แล้ว

     “นพิพานของมนัเองอยู่แล้ว” ไม่ต้องไปแสวงหานพิพานที่ไหนอกี!

     นพิพานไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่ให้คลายจติออก

 “จงทอดสายตาไปข้างหน้าอย่างไร้ทศิทางที่หมายและร่องรอยคดินกึ 

แววตาการุณย์กบัสรรพสิ่งไม่มปีระมาณ”

     คลายจติออกให้เหมอืนกบัดอกไม้บานยามเช้า

     บานร่วงหล่นโรยกลบีละอองเกสรเรณูไม่เหลอือตัตา

 “เธอจงแลดูพระองัครีสพุทธเจ้าผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจตะวนัส่องสว่าง   

อยู่กลางหาวฉะนั้นฯ”
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     คลายจติออกเสยีด้วย การหยาดน�้าอุทศิบุญโปรดสงัสารวฏัเนอืงๆ

     อโหสเินอืงๆ-ให้วมิุตกิรรมเนอืงๆ

     สายวันนี้ ท่านอุทิศบุญโปรดสรรพสัตว์ไม่มีประมาณกว้างขวาง

กว้างไกลฯแล้วหรอืยงั?

    อะไรเอ่ย? ไม่ตกผลกึ-ไม่ทรงไม่แช่ แต่ให้ตื่นออก

     ตื่นนอกตื่นใน ตื่นคลาย ตื่นโพลงตื่นโล่ง ตื่นทิ้งตื่น ไม่ข้องไม่คา 

ตื่นจ้าไร้ร่องรอย ไร้คดินกึ

     ตื่นโปรดสรรพสตัว์ โสวๆๆ.. มสี่วนบุญข้าฯจงทั่วกนัโสวๆๆๆ

     ผายมอืเป็นสญัญาณแห่งการให้สงัสารวฏัไม่มปีระมาณ

     นี่คอื การตื่นออกเพื่อการโปรดสรรพสตัว์ล้างหนี้วบิากสงัสารวฏัไป

ด้วยกนั

     นี้เป็นการคลายสงบระงบัสิ้นเชงิ

     ผายมอืโสวออกไปกว้างๆ ไร้เขตแดน

     สตัว์กห็ลุด เจ้าของกห็ลุดวมิุต ิ หลุดออกไปจากธาตุขนัธ์ ให้วมิุติ

ญาณออกไป พ้นธรรมเหนอืธรรมออกไปโพล่งทิ้งโล่งทิ้งออกไป ไม่หยุด   

ไม่หย่อน ไม่มเีวลา

     ไม่ยดึ-ไม่แช่ทรง-ไม่ตกผลกึ-ไม่ต้องเฝ้ารกัษาขนัธ์ ขนัธ์กอ็นจิจงั 

พ้นออกจากขนัธ์ วมิุตจิากขนัธ์ออกไปเป็นขนัธวมิุติ

     ไม่ต้องมาเฝ้ายามรกัษากาย-จติ ปล่อยทิ้ง จ้าออกไปให้หมดตวั

หมดตน

 สมาชกิ ภ พระอาจารย์ครบั เหน็หลายๆท่าน...ตื่น..ตื่นโพลง 

โล่งจ้า..สว่างไสว..ไร้ขอบไร้เขต..

 ผมยงัจ�าหลวงพ่อช่าง..ช่างสตติดั..ได้ครบั..รู้กช็่าง ไม่รู้กช็่างๆๆไป

 ตดัตวัรู้..จงึตรสัรู้..(ธรรมของพระอาจารย์) นี้ลกึซึ้งมากครบั
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๒๐๑๕.๑๐.๑๐ วนัเสาร์

 “มนุษย์ จะไม่ได้รบัประโยชน์อนัใดจากสงัสารวฏันี้เลย นอกจาก

หลงสร้าง-หลงเสวยวบิากกรรม”

 ชวีติที่อยู่กบัความหลง แต่ไม่รู้ว่าหลง นี่หลงแท้ !

 ชวีติและสรรพสิ่ง ล้วนชั่วคราว ไม่ยั่งยนื ไม่ยดึตดิกนั พร้อมเสื่อม

สลายคลายตวัมนัเองอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่เข้าไปเหน็อนจิจงัมนั

 พึงหลุดให้วิมุติออกไปจากความเสื่อมสลายคลายตัวชั่วคราวที่เป็น

อนจิจงัเสยีด้วยความไม่ยดึตดิ

 กายจติ ความคดิ ก็ชั่วคราว สุขทุกข์ชั่วคราว ผ่านมาผ่านไป 

เหมอืนลมฝนพายุร้อนหนาว กอ็นจิจงัเสื่อมสลายคลายตวัไม่ตดิยดึกนันาน 

มนัล้วนต่างกช็ั่วคราว

 “พงึตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้าออกไป ..สว่างไสวไร้ร่องรอยคดินกึ”

 ผายสองฝ่ามอืออก บอกถงึการให้อย่างไม่มปีระมาณว่า “โสวๆๆๆฯ

อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิทุกจติวญิญาณมสี่วนบุญข้าฯ ทั่วๆกนั โสวๆๆ“  

 หนกัแน่นด้วยโสวบารมแีห่งความสมัฤทธิ์!

 ด้วยโสวๆๆ บารมแีห่งความสมัฤทธิ์ พลานุภาพแห่งมหาสุญญตา-

ความว่างเปล่าบรสิุทธิ์

 มองไปข้างหน้าท่ามกลางออกไปอย่างไร้ทศิทางและที่หมาย ด้วย

แววตาการุณยธรรมต่อสรรพสตัว์สงัสารวฏัอย่างไม่มปีระมาณ โสวๆๆจงมี

ส่วนบุญข้าฯทั่วๆกนั ตลอดไปโสวๆๆ

 ให้น้อมมาใช้เข้ามาช�าระล้างภายในบ้าง ถ้าหากตดิข้องคาอารมณ์ 

ป่วยเจบ็ไข้ เครยีดปฏฆิะหรอืราคะใดๆ ให้ล้างเสยีด้วยโสวๆๆ

 ไร้ร่องรอย มนัไม่ตดิไม่ยดึกบัสรรพสิ่งใดๆ มนัหลุดวมิุตอิอกไป  

ไร้คดิไร้นกึ ตดัรู้ออกไปแล้ว



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

155

 สกัแต่ว่า ออกไปแล้ว ไม่ตดิรู้-ตดัรู้-ตดัซะรู้-ตรสัรู้

     สาธุ ขอความชั่วคราว ทุกเวลานาทลีมหายใจไม่ตดิยดึ โพล่งโล่งจ้า

ออกไปฯ จงมแีก่สรรพสตัว์ทั่วกนั เป็นเอกภาวะหนึ่งเดยีวกลมกลนื

สงัสารวฏัจงทั่วๆ กนั

 ตื่นแบบไม่อะไรกบัอะไร จ้าทิ้ง-คลายทิ้ง-โพล่งทิ้ง ไม่หลงเหลอื

อตัตา ไร้ร่องรอยไม่หลง และไม่เหลอือตัตา

 จ้า ไม่หยุดหย่อน จ้าทิ้งๆๆๆ!

 ขอความไม่ตดิในรู้ ไม่ตดิในเหน็-รบัรู้รบัทราบ “ให้สกัแต่ว่า” จง 

ทุกท่าน

 ไม่ตดิในรู้ ไม่ตดิกห็ลุด หลุดรู้ กห็ลุดญาณตวัรู้ วมิุตญิาณ-วมิุติ

ญาณทสัสนาจร

 ไม่ตดิรู้ คอืไม่ตดิตวัหลง ตวัหลงเข้าไปรู้เหน็ ทางตา หู จมูก ลิ้น 

กายใจ  ไม่ตดิ กห็ลุดไปจากกายใจ พ้นไปแล้ว  จ้าไปแล้ว-จ้าไม่หยุดหย่อน

 ตะวนัสาดแสงจ้า ไม่หยุดหย่อน ไม่มเีวลาหยุด

 ไม่มกีลางวนักลางคนื มนุษย์สมมุตมินัว่านี่กลางวนั นี่คอืกลางคนื 

ตะวนัมนัว่าอย่างนั้นที่ไหน?

 สมมุตกิใ็ห้รู้สมมุต ิ สมมุตใิช้งานไปแล้วกป็ล่อยวาง อย่าให้มนับงั  

วมิุติ

 วมิุตมินัหลุดทุกเวลานาท ี มนัคลายจากกนั–พลดักนัทุกเวลานาท ี

ให้เหน็มนั มนัอนจิจงั–อนตัตา บงัคบับญัชาได้ที่ไหน ไม่อยู่ในอ�านาจ มนั

อนตัตา จงึอย่าอตัตา

 อย่าอตัตาในเหน็ ได้ยนิฯ ไม่มเีราเหน็ ได้ยนิฯ นั่นมนัสมมุติ

 ชวีติสมมุต ิเกดิ-ตายไม่จรงิ เป็นสมมุติ

 จติไม่เคยตาย เกดิแล้ว-ดบัแล้ว เกดิอกี-ดบัอกีเป็นแสนโกฏ    
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ขณะชั่วลดันิ้วมอืเดยีว

 ให้ดบัเสยีก่อนดบั ดบัก่อนดบั ก่อนดบั–มนัดบัของมนัเองอยู่แล้ว

 “ก่อนดบั มนักด็บัของมนัอยู่แล้ว พอเข้าไปรู้-มนัเลยไม่ดบั!”

 มนัดบัระงบัสงบ ของมนัเองอยู่แล้ว นพิพานอยู่แล้ว

 นพิพานของมนัเองอยู่แล้ว รู้หรอืไม่รู้ มนักข็องมนัเองอยู่แล้ว

 อกาลอยู่แล้ว อกาลโิกของมนัเองอยู่แล้ว

 จงึว่า “ไม่ต้องไปท�าอะไรแบบไหนอกี-ท�าเป็นกรรม-ปฏบิตัเิป็นกรรม-

เอาไปเกดิอกี”

 อนจิจงั มนับอกว่า อย่ายดึ-อย่าตดิ-อย่าเอา-มนัเอาไม่ได้-ให้ปล่อย

ออก-คลายออก-มนัชั่วคราว

 จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป สกัวนัต้องพลดักนั-จากกนั-อย่ายดึ-มนัยดึ

ไม่ตดิ-มนัเกาะเอาไว้ไม่อยู่

 เกดิมากม็าใช้หนี้กนั จงึให้อโหสแิก่กนัเสยี อย่ายดึตดิเอาไว้ มนั

ทุกข์ที่ต้องไปเอาคนื ใช้คนืไม่หยุดภพหยุดชาติ

 จงึให้หยุดภพชาตเิสยี ด้วยการไม่ยดึ แต่ให้คลายออก จ้าๆ ขอให้

มสี่วนบุญข้าฯ ทั่วฟ้าจกัรวาลทุกจติวญิญาณ จงมสี่วนบุญข้าฯโสวๆๆๆ 

อโหสโิสวๆๆ

 ถ้าเชื่อมั่นคงในอนจิจงั มนัขอเอามาไม่ได้ แต่ให้ขอให้มสี่วนบุญ

ข้าฯ อย่างนี้ขอได้ตลอดอนนัตกาล!

 “ขออโหส–ิให้อโหส”ิ แก่กนั แก่สงัสารวฏั อย่างนี้ขอได้ทุกเวลานาท ี

ทุกลมเข้า–ออก

 จติมนัคลาย เดี๋ยวมนัจ้าของมนัเอง!

 มองออกไปข้างหน้าอย่างไร้ทศิทางและที่หมาย ไร้ร่องรอยคดินกึ 

ไร้ร่องรอยอตัตาตวัตน การุณย์ต่อสรรพสตัว์สงัสารวฏัไม่มปีระมาณฯ นี่

มนัคลาย!
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 ศลีสมาธภิาวนาปัญญาญาณทสัสนาจร มนัไม่จรแล้ว มนัคลาย

ออกจนหลุด วมิุตไิปแล้ว จากญาณรู้ญาณเหน็-ตดัญาณรู้ ญาณเหน็ฯ   

เป็นวมิุตญิาณฯ ไปแล้ว

 เหน็คนให้เลยๆคนไปเสยีฯ

 ทุกข์สมุทยัตณัหามนัไม่อยู่แล้ว ที่อยู่กบัจ้าๆนี่–นโิรธมรรค-วมิุต ิ

ไปแล้ว!

 มนัดบัมนัหยุด มนัยุตติณัหาไปหมดเลย จ้าๆ นี่ แต่จ้าๆ กต็้อง

ปล่อยทิ้งอกีเหมอืนกนั มนัไม่แน่เหมอืนกนั ปล่อยทิ้ง คลายทิ้งอกี มนั

สว่างไสวของมนัเอง  โสวให้ทั้งจกัรวาลสว่างไสวไปเสยีด้วย ไร้ร่องรอยคดิ

นกึฯ

 ไม่ทรง-ไม่แช่ ปีตกิค็ลายทิ้ง รู้กค็ลายทิ้ง วะออกๆ  มนี�้ากเ็ทน�้าไป

แบบไม่ส�ารวมอะไรกบัอะไร!

 ปล่อยรู้-วางรู้-คลายรู้-ไม่ตดิรู้-ตดัรู้ จงึตรสัรู้  วะออก-คลายออก 

ไม่เอารู้

 ดูแมงกะชอน มนัมุดดนิ มนัมุดๆๆ แหวกๆๆออกๆๆ ให้วมิุตหิลุด

มุดออกอย่างแมงกะชอน ทิ้งออกตลอดเวลา ไม่หมก-ไม่แช่ อย่าหลบั-อย่า

หลงใหล-อย่าหลบัใหล-ตื่นโพล่งออกมา-วะออกมา

 พุทโธอโหส-ิธมัโมอโหส-ิสงัโฆอโหส ิทุกจติวญิญาณ มสี่วนบุญข้าฯ

ทั่วๆกนัๆตลอดไป

 โสวๆๆๆสาธุโสวๆๆๆ

 สมาชกิ : แชร์โพสต์  แก้นิ้วล๊อคใน ๕ นาท ีนพ. วชิยั วจิติรพรกลุ 

ผู้ช�านาญการในการรักษาโรคนิ้วล็อค โรงพยาบาลเลิดสิน คิดค้นวิธ ี 

รกัษาเอง  ท่านเก่งมากครบั

 ปลดนิ้วลอ็คแล้ว ให้ปลดลอ็ครหสักรรมเสยีด้วย อโหส-ิเทน�้าอุทศิ
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บุญให้สงัสารวฏั ปิดอบายภูมเิสยีด้วยอโหส ิ  จ้าอยู่ก่อนแล้ว-ว่างอยู่ก่อน

แล้ว-นพิพานอยู่ก่อนแล้ว 

 ก่อนชงั กไ็ม่ได้ชงั   ก่อนชอบกไ็ม่ได้ชอบ มนัว่างของมนัอยู่ก่อน

แล้ว  จ้าอยู่ก่อนแล้ว

 ก่อนคดินกึ มนักไ็ม่ได้คดินกึ มนัว่างอยู่ก่อนแล้ว  จงึให้จ้าออกไป 

จ้าไม่หยุดไม่หย่อน จ้าไม่มเีวลา

 มนัคดิกช็่าง ไม่คดิกช็่าง เรื่องของมนั ช่างๆ(กู)ไป  

 ไม่ใช่ให้ไปช่างมนั แต่ให้ช่างตวัเจ้าของ

 จะนั่ง-ยนื อย่าแช่-อย่าทรง-อย่าจมซมึในฌาน-ให้โล่งทิ้ง-โพล่งทิ้ง

 จะเดินก็คลี่ออก-คลายออก-ไร้ร ่องรอย-ไร้จุดหมาย-ทิศทาง-

กว้างๆไป

 เดนิจงกรม บาลวี่า จงั-กระ-มะ แปลวว่า เดนิไปๆ-มาๆ และให้

คลี่คลายเสยีด้วย

 อย่าก�าหนดกฎกตกิา

 แต่ให้ตื่นออกคลายออก พุทธะท่านเดนิเปลี่ยนอริยิาบถคลี่คลาย 

ไม่ก�าหนดกฎเกณฑ์บรกิรรม

 นางมาคณัฑยิา มเหสพีระเจ้าอุเทนโกสมัพนีคร นางเดนิจงกรม

หน้าห้องบรรทมมเหสสีามาวดกีบัพระเจ้าอุเทนทั้งคนื แต่ไม่ใช่คลี่คลายแต่

นางก�าลงัเครยีดรษิยา

 บาลใีช้ จงักระมะ ค�าเดยีวกนันี้ แต่นางไม่ได้คลี่คลาย นางก�าหนด

ภาพนิมิตเห็นแต่พระนางสามาวดีกับพระเจ้าอุเทนในห้องบรรทมด้วยริษยา

ทั้งคนื จงกรมทั้งคนื

 ฉะนั้นอย่าหลง ตใีห้ถ่องถองให้แตก ก่อนแ-กก่อนกลนื อโหสิๆ ๆๆ

 เดนิคลี่คลายไร้ร่องรอยคดินกึ มนันอกคดิ-เหนอืนกึไปแล้ว หลุด
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ออกไปจากกายจติแล้ว วมิุตแิล้ว พ้นกรรมเจตนาไปแล้ว

 เดนิก�าหนดจดจ้อง–จ้องนกกระยาง–จ้องเจตนา เป็นกรรมไปแล้ว 

เกดิแล้วโน่น พรหมอนัต�่า ธนนัชานไีปเกดิแล้วพรหมอนัต�่า สารบีุตรเธอไป

สอนเขาเสยีใหม่  ยุคสมยันี้ใครจะมโีอกาสอย่างธนนัชานอีกีไหม?

 อย่าหลงว่าพรหมวเิศษ ตกจากพรหมโลกลงมาเกดิเป็นนางลูกสุกร

ชื่ออุพพรี

 จงึให้พงึไม่ประมาท สงัขารา กายจติ กอ็นจิจา ชั่วคราว ยึดไม่ได้ 

ยดึไม่ตดิ–เกาะรั้งไม่อยู่

 สุขทุกข์กป็ล่อย ทุกข์กช็่าง แม้สุขกใ็ห้ช่างเสยีด้วย  ช่างๆ เสยีด้วย 

อโหสิๆ ๆ มสี่วนบุญข้าฯ

 มสี�านกัปฏบิตั ิสอนให้อยู่กบัปัจจุบนั นี่สอนให้เอาสต ิเจรญิสต ินี่

ไม่ใช่เนื้อหานพิพาน เจรญิสตญิาณฌานไปเกดิพรหม ไม่นพิพาน

 อตตีาธมัมา-อนาคตาธมัมา-ปัจจุปันนาธมัมาฯ สพัเพ ธมัมา อนตัตาตฯิ 

อย่าเอาอตัตาไปใส่อนตัตาติ

 จะอดตี-อนาคต-ปัจจุบนั กใ็ห้ปล่อย มนัยดึไม่ตดิ–เกาะรั้งไม่อยู่ 

มนัคลายตวัของมนัตลอดเวลา

 อย่ายดึ  ถ้าเข้าไปยดึ เข้าไปท�าเอาเจรญิเอา เป็นอตัตาเจตนากรรม-

ตณัหา มนัทุกข์ ไปเกดิอกีมนัทุกข์

 สมาชกิ: สาธ ุกราบนมสัการด้วยความขอบพระคณุเป็นอย่างยิ่งครบั

     สาธุแล้ว กอ็โหส ิเทน�้าด้วยอุทศิสงัสารวฏัด้วย เขารอรบัอยู่ทั้งญาติ

และมใิช่ญาต ิ เจ้ากรรมนายเวรจะได้เปิด  เทน�้าบ่อยๆ วนัละหลายๆครั้ง 

ทนัททีี่นกึได้ ไม่มนี�้ากใ็ช้ร�าพงึกว้างๆ ผายมอืทั้งสองออกไปว่า “โสว” เป็น

สญัญาณว่าให้จนหมดใจหมดกายอตัตาตวัตน

 กราบงามๆ นี่ เปลี่ยนเป็น สนทนาธรรมบ้างได้ไหม? จะช่วยเปิด
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ประเดน็ธรรม แสดงความรู้สกึไปบ้างจะได้รู้ว่าถงึไหนกนัแล้ว หลุดโลกกนั

แล้วหรอืยงัเอ่ย?

 สมาชกิ B ส่วนสภาวะของลกู วนันี้กเ็บาๆ คลายๆ เรื่อยเปื่อย 

ตามเรื่องตามราวของมนัไป พอมนัเบามนัคลายกแ็ผ่บญุไปเจ้าค่ะ ไม่พุ่ง

ไม่โพล่ง ชดัเจนเหมอืนเมื่อวาน เจ้าค่ะ

 “กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา สงัเฆ กุกมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั 

สงัโฆ ปฏคิคณัหะตุ อจัจะยนัตงั กาลนัตะเร สงัวะรติุง วะ สงัเฆ ขอ     

พระสงฆ์ จงงดโทษล่วงเกนิอนันั้น เพื่อการส�ารวมระวงั ในพระสงฆ์ ใน 

กาลต่อไปเจ้าค่ะ” นี่ใช่หรอืเปล่าหนอ?

 สมาชกิ P  ปลดแล้ว วางแล้วค่ะ เหน็ธรรมะนี้ช่างเผด็ร้อนจรงิ

หนอ ทกุข์นี้กไ็ม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไป ล้วนเป็นอนจิจงัจรงิๆค่ะ ที่เงยีบไป

เพราะช่วงนี้แพ้อากาศไม่ค่อยสบายค่ะต้องดแูลสขุภาพ เพื่อเตรยีมตวั

เดนิทางจะไม่อยู่บ้านสบิกว่าวนั กลบัมาแล้วค่อยมาถามปัญหาท่านใหม่ค่ะ 

กราบสาธใุนความมเีมตตาต่อสตัว์โลกที่มกีเิลสตณัหาเจ้าค่ะ

     อโหสิๆ ๆๆ โสวๆๆสาธุโสวๆ ขอความไม่ตดิขดั ได้ยนิที่หู เหน็ที่ตา 

ไม่ขดัข้องคาที่ใจลุล่วงไปๆ สว่างไสวในพระสจัธรรมเนื้อหาพระนพิพาน  

จงทั่วๆกนั

     ดูอนจิจงัให้ทนั มนัคลี่คลายตวัอยู่ตลอดเวลา ใจเรากอ็นจิจงั อย่า

ยดึ เหน็ ได้ยนิ ยดึไม่ได้ มนัทุกข์ทนัท ีจงึให้สกัแต่ว่า ให้ปล่อยผ่านออกไป 

อย่ากกักนัมนัไว้เอาไว้ไม่อยู่ ที่ขดัๆข้องๆมนัเป็นวบิาก อโหสเิทน�้าบ่อยๆ

คลายๆกว้างๆไร้ๆ ไร้ร่องรอยอตัตาตวัตนไม่ม ีมนัอนตัตา ตลอดๆ อนจิจงั 

คลายออกตลอดเวลา

 เรากใ็ห้คลายเช่นเดยีวกนั คลายด้วยจ้าๆกว้างๆนี่แหละ “ให้ดจุจนัทร์

กระจ่างฟ้า ไร้ใฝฝ้าราคคีาวฯ”  ไร้ร่องรอยอตัตาตวัตนไป จ้าไม่หยุดหย่อน 
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ทุกข์จะมมีาแต่ที่ไหน? อโหส ิทุกอย่างอโหส ิโสวๆๆๆ แล้วนะ สาธุ

 ขอทุกจติวญิญาณจงได้มสี่วนในการบวชบรรพชาของข้าฯ ขอให้มี

ส่วนในการโปรดสรรพสตัว์สงัสารวฏั จงทั่วๆกนัด้วยเทอญฯ สาธุ โสวๆๆๆ

 เรื่องของการขอขมากรรม ขอท�าความเข้าใจ แท้จรงิ  เป็นการขอ

ขมากรรมในอดตีทุกภพชาตพิุทธนัดรย้อนหลงั ที่แนะน�าที่ผ่านมาพร�่าบ่น

มาตลอดนี่ เป็นเรื่องว่าให้ขอขมากรรมเสยี หมายถงึว่า การตดิขดัข้องคา 

ท�าให้เข้าใจพระสจัธรรมยากหรอืไม่อาจอยากฟัง หรอืมอีุปสรรคขดัขวางนี่

เป็นผลแต่อดตี เคยปฏฆิะปฏเิสธมรรคผลมาก่อน อาจเคยล่วงเกนิ ปฏบิตัิ

ไม่ตรงพระสจัธรรม หรอืเคยขดัขวางบุคคลมใิห้เข้าใกล้พระรตันตรยั มใิห้

ได้ฟังธรรมมาก่อน ฯลฯ ให้ใช้ขมากรรมบทใหญ่ก่อนนอนหรอืตื่นนอน 

เพราะต้องใช้เวลากางหนงัสอือ่านสกั๒-๓ ครั้ง จ�าได้ กว็่าเองได้

 ส่วนบทเลก็กใ็ช้ทั้งวนั เท่าที่ระลกึนกึได้ ให้พูดอโหสเิทน�้าอุทศิ   

ทั้งวนั

 ท�าควบกนัอย่างนี้ บางคนก ็๗ วนั ๗ อาทติย์ ๗ เดอืน หรอื ๗ ปี 

ไม่แน่นอน แล้วแต่วาสนา–อธวิาสนา

 อาตมา ๑ ปี แปดเดอืน นี่ขนาดไปอยู่กบัครูบาอาจารย์ครอบให้  

ในป่า ฐานเรยีนมากรู้มาก สอนคนเจรญิสต ิวบิากพาวน ฟังธรรมไปสมอง

บรรยายปรยิตัเิป็นฉากๆ อยู่ตลอดสามเดอืน นี่เรื่องขมากรรมถ้าถูกฝา   

ถูกตวั  จะลุล่วงได้ง่าย

 บทที่คณุโยมว่า กาเยนะฯ ที่ใช้ท�าวตัรพระและโยมใช้ไม่ครอบคลุม 

ควรใช้ในเล่ม ๒๐ ดกีว่า ละเอยีด และหากระลกึผุดขึ้นในทรวงอกกม็ ี   

ท�าไปจะรู้เอง  กรรมของใครของคนนั้น  ไม่เหมอืนกนั  ขยนัท�าคลายเรว็

 อาตมาว่า ในกลุ่มทั้งหมดนี้ มอีธวิาสนาพ่วงพนัสมัพนัธ์กนัมาแต่

อดตี ไม่อย่างนั้น จะไม่ได้มาพบกนั  พุทธะทรงตรสัว่า  “ไม่มอีุบตัเิหตุ      

มแีต่อุบตัมิาแต่เหตุทั้งสิ้น” เคยพบพานกนัมาแต่อดตีชาตใิดชาตหินึ่ง วบิาก
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แต่ละคนที่เคยท�ามาแตกต่างกนั ขยนัขอขมา ใจยอมรบันี่คลายระดบัหนึ่ง

แล้วนะ ลดมานะทฏิฐคิวามเหน็เดมิๆ ออกไปก่อน เอาอตัตาทิ้งออกไปก่อน 

ยอมๆ ไปก่อน เดี๋ยวจบเรว็ ไม่มใีครอายใคร ไม่มใีครทั้งนั้น เกดิมา         

ใช้กรรมแล้วกจ็ากกนัไป แต่พบกนัแล้ว น่าจะถงึเวลาวาระโอกาสของท่าน

แล้วนะ

 ขออนุโมทนา สาธุโสวนะโสวแล้วทุกๆท่าน ขอให้มสี่วนในการบวช 

การบรรพชา ในอธวิาสนาบารมแีละการโปรดสรรพสตัว์ของข้าฯทุกภพชาติ

พุทธนัดรด้วยจงทั่วกนัทุกท่านเทอญฯ อโหส ิทุกอย่างอโหส ิโสวๆๆๆ

 สมาชกิ B ลกูสนทนาธรรมกบัท่านพระอาจารย์ได้สองวนั วนัที่

สามเริ่มเข้าใจเลยค่ะ ที่เหลอืมนักข็องมนัเองค่ะ สนทนาธรรมไม่มผีดิไม่มี

ถกู มแีต่ธรรมทาน ตรงไหนที่ยงัไม่ใช่จะรบัการชี้แนะขดัเกลา ส่วนตวัเรา

กย็อมรบั แก้ไข ปรบัปรงุ เดี๋ยวมนัของมนัเองค่ะ

     สาธุ คงถูกฝาถูกตวั จ�าได้ไหม พาหยิะ นี่เทวดาญาตสิาโลหติ

อนาคามจีากพรหมโลก ลงมาแนะน�าให้ไปเฝ้าพระศาสดา และพรหมองค์ 

องค์นี้ไปบอกเพื่อนในอดตีชาตอิย่างนี้อกีหลายองค์ในพุทธกาลนี้ เช่น พระ

กุมาร กสัสปะ พระโสภยิะเถระ เป็นต้น

 สมาชกิ B  ที่ส�าคญั กรวดน�า้ ขอขมากรรม และอโหสกิรรมอยู่

เนอืงๆ แค่นี้ค่ะ ไม่มอีะไรยากเลยค่ะทกุท่านลกูคงมเีพื่อน N เป็นสะพาน

บญุให้เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B  ส�าหรบัลกู คงเป็น “เทวดา N” เจ้าค่ะ๕๕๕ โสวๆ

อโหส ิเจ้าค่ะ

 กรวดน�้าให้ทุกจติวญิญาณ พ่วงด้วยญาตมิติรสาโลหติอรยิบุคคล

บนเทวโลกพรหมโลกขอให้มสี่วนบุญนี้ด้วย เน้นตรงนี้ด้วย หรอืเทวดา    

ทั้งหลายกไ็ด้เหมอืนกนัพ่วงท้ายไป แต่สรรพสตัว์ทั้งหลายทุกชั้นภูมนิี่ ก็
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คลุมหมด ๓๑ ภูมแิล้ว  ข้อส�าคญัใจว่างๆ ตื่นโพล่งจ้าๆ พลงัแรง

 คนที่ไม่ค่อยขยนันี่ วบิากเยอะพาวน แต่ถ้าได้พบกนัคุยกนับ่อยๆ 

อย่าห่าง ครูอาจารย์ เกาะตดิกลุ่มสนทนาธรรมนี้ไว้ อย่าเพิ่งออกกลุ่ม ทู่ซี้

เข้าไว้ ด้านๆ ทนๆ ได้ดี

 สมาชกิ B  ไม่ให้เลด็รอด แม้แต่แบคทเีรยีเจ้าค่ะ แผ่ให้หมด

เจ้าค่ะ ด้านได้อายอด เจ้าค่ะ ๕๕๕๕

 กราบเรยีนท่านพระอาจารย์ เพื่อนสมาชกิบางท่านติดตามอ่าน

เข้าใจ แต่ไม่กล้าพมิพ์แสดงความคดิเหน็ในไลน์ แต่ส่วนใหญ่ที่คยุกบัลกู 

จะบอกว่าเข้าใจ และการสนทนาธรรมในไลน์นี้ ดมีากเจ้าค่ะ

 เคยโง่มาแล้ว ยกเอกายโนมรรคโคทูนหวัทูนเกล้าหมดจติหมดใจ 

มาแล้ว กน็กัวปิัสสนาจารย์เก่งๆดงัๆ ของบ้านเราสุดยอดทั้งนั้น แต่ไม่เสยี

หลาย เพราะคนเจรญิสตมิาแล้วนี่ ใกล้จบมากแล้ว เพยีงแค่คลายทิ้งกจ็บ 

แต่วบิากม ี มนัไม่ยอมให้จบง่ายเพราะเอาสตปิัฏฐานสี่ไปสอนคนไว้เยอะ 

เลยมหีนี้กรรมที่ต้องชดใช้ซะบ้าง!

     กอ็าจเกื้อกูลกนัมา รอเวลาวาระมาถงึ เทน�้าขมามากๆ กใ็ช่แล้ว  

แต่อย่าไปอยากนิพพานนะ เดี๋ยวขวาง ของพรรค์นี้ได้ไม่รู้ตัวนะ บางท ี     

มีแจ็คพอตเสียก่อนให้แทบน�้าตาร่วง พอผ่านมาอีกสองสามวัน จ้าเลย    

โอ้ โฮเฮะ เลย ถงึบางอ้อเลย อ๋อเลย!

 อย่าไปอยากมนั ว่างไร้ๆ ไป เรื่อยๆ มาเรยีงๆ

 สมาชกิ B  อย่างนั้นเลยเจ้าค่ะ อย่างที่พระอาจารย์ว่าเลยเจ้าค่ะ 

“เจบ็มาเยอะแล้ว” เจบ็และชนิไปเองเจ้าค่ะ หลงัๆ มาลกูปล่อยเลย  อะไร

มนักไ็ม่แน่ ท่ามกลาง ไม่เลอืกข้าง ไม่ผลกัไส ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมนัของ   

มนัเอง มาให้งงงง แล้วกจ็ากไปเจ้าค่ะ

     ต้นร้าย–ปลายด ี ต้นด–ีปลายร้าย  ต้นด–ีปลายด ีต้นร้าย–ปลาย
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ร้าย กป็ล่อยไป เรื่อยๆ เดี๋ยวมนัหลดุเองเจ้าค่ะ

     นพิพาน เป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของจติ

     จติคลายได้ด้วยการให้ การให้ที่มอีานสิงส์มาก คอืการกรวดน�้า

อุทศิบุญอนัเป็นทพิย์ ให้สรรพสตัว์ไม่มปีระมาณ  และจติผู้ให้ถ้าว่างได้มาก 

จ้าๆ กว้างๆ ไกลๆ ไร้ๆ มาก พลงัแผ่ได้มาก ยิ่งเรว็

 โลกทพิย์เขามพีลงัตอบแทนโดยไม่ต้องขอ เขาอยากได้บุญจาก

มนุษย์ เพราะโลกทพิย์ไม่มทีี่ท�าบุญเหมอืนโลกเรา  เขาไม่อยากตกสวรรค์

เรว็ นี่กต็ดิยดึสวรรค์ แต่เขาฟังธรรมไปด้วยเขากค็ลาย ตอนขอขมากรรม

ให้ชวนเขากล่าวด้วย เขาจบง่ายมโีอกาสช่วยเหลอืเกื้อกูลสงัสารวฏัได้อกีมาก

 จงึให้อยู่กบัการเทน�้าอุทศิ ไม่มนี�้ากร็�าพงึในใจ ทั้งวนัให้เป็นเนื้อ

เดยีวกนักบัชวีติ กนิข้าว มเีนื้อสตัว์ในอาหารก ็ “อโหส ิ มสี่วนบุญข้าทุก    

จติวญิญาณฯ”  เวลาไอจามก ็ “อโหส”ิ อาจมใีครส่งสญัญาณมาขอบุญ ก ็

รบีจ่ายออกไป พูดให้ตดิปาก บอกคนในบ้านให้ช่วยกนัพูด บ้านน่าอยู่

ร่มเยน็ด ี พี่น้องทะเลาะเถยีงกนับ่อยชวนมานั่งล้อมวงกางหนงัสอือ่านขมา

พร้อมๆ กนั

 จติคลายตวัมากเข้า กรรมเก่ากถ็ูกชดใช้ด้วยบุญทพิย์ วาระโอกาส

เรว็ แต่บางทวีบิากแทรกโอกาสไม่เอื้อกม็ ี ต้องอดทนและเริ่มเอาใหม่อกี  

ใจเยน็ๆ ขอให้พูดอโหส ินมิติหน้าคนรกัห่วงใยให้ถงึเขาบ่อยๆ ห่วงใครมาก

เทน�้าให้คนนั้นมากๆ กจ็ะจดืจางไปเอง

 สมาชกิ B  สาาาาาาธ ุลกูนี่เปิดน�า้ก๊อก เปิดน�้าสายยาง แผ่บญุ 

อโหส ิ ให้ทกุวนัเลยเจ้าค่ะ วนันงึไม่รู้กี่รอบ ยงัไม่ค่อยอยากหลดุเลยค่ะ 

ทั้งคนรกัทั้งคนชงั แต่ไม่ท้อ ท�าไปเรื่อยๆ เดี๋ยวกต็ายจากกนัแล้ว เจ้าค่ะ 

โสววๆๆ อโหส ิเจ้าค่ะ

     โบราณว่า ยิ่งเกลยีดอะไรกจ็ะได้อย่างนั้น กต็รงกนักบัวบิาก ยิ่ง
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ทกัท้วงยิ่งหลุดยาก ไม่รู้ไม่ชี้ ปล่อยช่างๆ ดกีว่านะ

     แววตาการุณย์แก่สรรพสตัว์ไม่มปีระมาณ โสวๆๆๆ

 คนที่วาสนาร่วมกนัได้ยนืนาน ควรมธีรรมเสมอกนั ๕ อย่าง คอื   

ศรทัธา ๑ ศลี ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปัญญา ๑

     แนะน�าคนในบ้านอุทศิบุญด้วยกด็นีะ อโหส ิหดัพูด “ขอโทษอโหส-ิ

ไม่เป็นไรอโหส-ิขอบคุณอโหส”ิ ธรรมะจดัสรรอย่าแก้คนอื่น แก้ที่เรา คอื 

ปล่อย only

 สมาชกิ B  โสวๆๆอโหส ิเจ้าค่ะ สกัแต่ว่าๆๆๆๆ only เจ้าค่ะ 

     ใช้โสวๆๆ มากๆกบัทุกสรรพสิ่ง เป็นบารมแีห่งความส�าเรจ็ด้วย  

จติเมตตาอุเบกขาสุญญตา

 สมาชกิ B  โสวๆๆอโหส ิ รบัทราบเจ้าค่ะเอาบญุทพิย์ใช้หนี้ท่าน

เจ้าหนี้ไป เจ้าค่ะ

 ท่านเจ้าหนี้ผู้มพีระคณุทั้งหลาย ไม่มพีวกท่าน คงไม่ได้เหน็ธรรม 

๕๕๕ โสวๆๆอโหสิๆ ๆๆ

     เรื่องของความตดิยดึ ตดิขดัข้องคา เป็นเครื่องขวางกั้นปิดบงั

นพิพาน

     มอีย่างหยาบ คอื ทางโลก ได้แก่ กามคุณอารมณ์สุนทรยี์ ๕ อย่าง 

คอื รูป เสยีง กลิ่น รส สมัผสักาย

     เป็นเหตุให้แสวงหา ลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข มาปรนเปรอ กามคุณ

อารมณ์ทั้งห้าให้สุนทรยี์น่าใคร่น่าพอใจ

     คนปฏบิตัธิรรม กพ็ยายามหลกีหลบทางโลก หนมีาหาธรรม หนี

ความสุขความวุ่นวายทางโลก คดิว่าท�าตนให้ล�าบากจะได้หนพี้น

     แต่กม็ามุ่งหวงัตั้งเอาทางธรรมอกี แต่กเ็ป็น “ตวัเอา” ตณัหาสมุทยั

ตวัเดยีวกนั นั่นคอื ตณัหา สมุทยั เหตุแห่งทุกข์ตวัเดยีวกนั

     เคยได้ยนิครูบาอาจารย์สอนว่า ปรารถนานพิพาน ไม่ใช่ตณัหา 
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อธษิฐานปรารถนาเอาได้ เป็นอธษิฐานบารม ีแท้จรงิ เป็น ตณัหาตวัเดยีวกนั

 สมาชกิ ส สวดมนต์ได้ไหมคะ สวดแล้วปล่อยนะค่ะ

     พระโพธสิตัว์ ท่านปรารถนาพุทธภูมหิวงั สมัโพธญิาณตรสัรู้

นพิพาน ตอนนั้น ท่านกไ็ม่รู้จกันพิพาน เหน็พระพุทธะองค์หนึ่ง มรีศัมี

เปล่งฉัพพัณรังสี เกิดปีติโสมนัสยินดี ก็ใคร่ปรารถนาขอเป็นพุทธะ           

ในอนาคตข้างหน้าบ้างพระองค์หนึ่ง จงึเริ่มบ�าเพญ็บารม ี ดงัที่ทราบ มทีาน 

บารมเีป็นเบื้องต้น และปัญญาเป็นที่สุด ทั้ง ๓๐ ทศั

 แต่ครั้นบ�าเพ็ญมาถึงสี่อสงไขยแสนมหากัป(ความจริงมากกว่านั้น  

ถ้านบัตั้งแต่คดิในใจปรารถนายงัไม่เอ่ยวาจา ประมาณ ๒๐ อสงไขย)      

วนัตรสัรู้ วนันั้นท่านทิ้งหมดเลยที่บ�าเพญ็มาทั้งหมด เพราะไม่เคยรู้จกั

นพิพานมาก่อน

     ท่านจงึน�ามาสอนเท่ากบัใบไม้ก�ามอืเดยีว ทั้งป่าทิ้งหมดเลย

 สมาชกิ ส อ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ

     สอนท่านพาหยิะสั้นๆ ดงัที่ได้น�ามาเล่าให้ฟังนี่แหละ “สกัแต่ว่า” 

หนึ่งเดยีวในดวงใจเลย บรรลุฉบัพลนัเลย

 สมาชกิ B  สนทนาธรรมโดยตรงกบัท่านพระอาจารย์เลย จะได้

ลธุรรมง่ายๆสบายๆ โสวๆอโหสิๆ ๆ

 สมาชกิ ส สาธโุสวๆๆๆ อโหสิๆ ๆๆ เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B ลยุเลย สงสยัใคร่อยากรู้อะไร ลยุโลด ด้านได้ อาย

อด นะจ๊ะอายคร ูบ่ฮู้วชิา เด้ออออ

     ทนีี้พระไตรปิฎก หรอื อรรถกถา-ฎกีา ที่มคีนเขยีนอธบิายอกีต่อ

หนึ่ง กด็้วยกาลอนันานไกล ถงึสองพนักว่าปี และท่านกท็รงพยากรณ์ไว้

แล้ว ว่า กลองศกึแตกคนกเ็อาเนื้อไม้อื่นตอกลิ่มปะแทนเนื้อไม้เดมิ เช่นนี้

เรื่อยๆ จนไม่เหลอืเนื้อเดมิ
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 ประกอบกบัแปลอรรถ-พยญัชนะผดิพลาดคลาดเคลื่อน ยก

ตวัอย่างเช่น “นพิพานงั นครงั นาม” นพิพานเป็นนครใหญ่ตั้งอยู่ที่สุดโลก 

เป็นต้น

     ครั้นเมื่อแปลว่า นพิพานเป็นนครใหญ่ เป็นสถานที่ กจ็งึต้องสร้าง

บารม ี เพื่อถางทางเดนิและเดนิทางให้ถงึนครนพิพานเมอืงแก้ว-ขอให้แคล้ว    

บ่วงมาร-ทนัศาสนาพระศรอีารยิ์ฯ เป็นต้น

 สมาชกิ ส หนยูดึของเดมิมานาน พอได้ฟังตอนแรกรู้สกึขดัแย้ง

     ไม่ว่าใครๆกย็ดึตามปู่ทวดตาย่ายายทั้งนั้น ยิ่งเถระมหาเถระต้องให้

ความเคารพศรทัธา

     ครั้นท�าไปๆๆๆๆ กย็ิ่งท�ายิ่งมวีบิากเพิ่มทวคีูณเรื่อยๆ เพราะท�าเอา

ด้วยตณัหา

 สมาชกิ ส พอเปิดใจแล้วท�าความรู้สกึผ่อนคลายเบาตวัเบาหวั

     เป็นตัณหาตัวเดียวกัน เอามามุ่งหวังตั้งเอาทางธรรมอีก ทีนี้     

“บุญกบ็งันพิพาน” เพราะต้องไปเสวยบุญเทวโลก-พรหมโลกจงึบงันพิพาน      

 เคยเอา “บุญบงันพิพานไปเทศน์” โยมฟังแล้วไม่พอใจกว่าครึ่งห้อง

 นี่กเ็พราะยดึถอืกนัมาเนิ่นนานกาเล และประกอบกบัองค์กรบรหิาร

สงฆ์และองค์กรศาสนาไม่ให้ความสนใจในพระสจัธรรม ปล่อยเลยตามเลย 

ไม่มใีครคดิแก้ไข เพราะไม่อยากเดอืดร้อนเปลอืงตวั อยู่สบายๆ มลีาภ  

สกัการะดอียู่แล้ว  เฉยดกีว่า  เอวงักม็ดี้วยประการฉะนั้น

 สมาชกิ ส ตอนนี้รู้สกึใจว่างมาก เหมอืนไม่อะไรกบัอะไร เบา

กว่าเมื่อก่อนมากเลยเจ้าค่ะ

     แต่อะไรๆ กฝ็ืนอนจิจงัไปไม่ได้ มนัประกาศความเสื่อมอยู่ตลอด

เวลา

     แต่ปัจจุบนันี้ จะเริ่มอรุณรุ่ง ยุคธรรมะศวิไิลซ์แห่งพระสจัธรรม
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ดั้งเดมิแท้ ก�าลงัเริ่มเพาะพนัธ์ุกล้า มพีระอรยิเจ้าอรยิสงฆ์ แม่ช ีอรยิบุคคล

หลายพันคนในป่าฯ ก�าลังออกมาสอนธรรม ล้วนเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งสิ้น

ก�าลงัออกมาโปรดสรรพสตัว์ รวมทั้งกลุ่มที่ก�าลงัสนทนาธรรมนี้ด้วย

     ความจรงิยงัไม่น่าเปิด แต่ถงึอย่างไรกต็้องบอกว่าถงึเวลาที่พระ

สจัธรรมจะกลบัมา จะเหน็ได้จากภยัพบิตัอิจนิไตยก�าลงัล้างสงัสารวฏัเริ่ม

เกดิทั่วไปทั้งโลกธาตุจกัรวาล

     และจะหนกัมากขึ้นเรื่อย อุณหภูมสิูงขึ้นผดิปรกต ิ คลื่นความร้อน

ผดิปรกตทิุกปีและเรว็กว่าที่ทุกคนเคยคดิว่า จะเกดิตอน พ.ศ. เก้าพนัปี 

แต่ไม่ใช่เสยีแล้ว!

     เล่าให้สู่กนัฟัง ว่า เหตุใดจงึปฏบิตัธิรรมมุ่งหวงัตั้งเอาด้วยตณัหา 

เพื่อหานพิพาน

     ทั้งที่ พระองค์บอกว่า “อย่าท�า ท�าเป็นกรรม-เจตนาเป็นกรรม    

ต้องไปเกดิ!”  คนปฏบิตักิย็งัไม่เชื่อ เชื่อแต่ว่ารบีสะสมเสบยีงเดนิทางไปให้

ถงึนพิพานนครใหญ่ให้จงได้ในอนาคตเบื้องหน้าโน้นเทอญฯ

 กไ็ม่ต้องหวงันพิพาน-ไม่นพิพาน ช่างๆ ไป มนัของมนัเองๆ ปล่อย

จติ-วางใจ คลายใจ ไปเรื่อยๆ

 ถามว่า สวดมนต์ได้ไหม?  คนตดิสวดให้สวดแปล บทที่ชื่อ สงัเวค

ปรกิติตปาฐะ ภาราหเวปัญจกัขนัธา ปฏจิจสมุปาฐะ อนตัตลกัขณสูตร     

อาทติตปรยิายสูตรฯลฯ แปลให้รู้ความหมายเข้าใจมากขึ้น แต่พุทธะท่าน 

ไม่แนะน�าเลย  ใช้ “สกัแต่ว่า” นี่ ม้วนเดยีวจบ

     อโหสเิทน�้า และจ้าๆ นี่ จบเลย

 คนที่ยงัชอบปฏบิตัขิองเดมิ ให้ขมากรรมบทใหญ่สกัหนึ่งอาทติย์ 

หรอื ๑ เดอืนอย่างมาก เดี๋ยวกห็ยุดได้ไม่อยากอกี เพราะเทน�้าบ่อยๆ มนั

จดืจางไปเอง ตอนนี้สวดใช้วบิากไปก่อนนะ
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 สมาชกิ ส เจ้าค่ะ

 สมาชกิ M การบ�าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญา  

ธกิะ คดิในใจ ๗ อสงไขย เอ่ยวาจา ๙ อสงไขย ได้รบัพทุธพยากรณ์แล้ว

อกี ๔ อสงไขย  รวม ๒๐ อสงไขย สาธคุรบั

     ยิ่งวริยิาธกิะ เป็น ๒ เท่า และศรทัธาธกิะ อกี ๒ เท่าของวริยิาฯ 

นานนบัไม่ได้ อสงไขยหนึ่งกแ็ปลว่านบัไม่ได้อยู่แล้ว

     ก่อนนอนคืนนี้และทุกเวลาที่นึกได้ตื่นขึ้นมากลางดึก หรือนอน  

ไม่หลบั ให้ลุกขึ้นมาเทน�้าอโหสอิุทศิให้สพัพสตัว์สงัสารวฏัเจ้ากรรมนายเวร

ด้วย

     

๒๐๑๕.๑๐.๑๑ วนัอาทติย์

 เรื่องของความมุ่งหวงัตั้งเอามา ทั้งทางโลกและทางธรรม เคยมุ่ง

หวงัตั้งเอามาแต่อดตีหลายภพชาต ิฝังหยั่งรากลกึ ด้วยความอยากได้ใคร่ด ี

ทางโลกกอ็ยากได้ใคร่ดใีนโลกธรรม และความสุขทางโลก ส่วนในทางธรรม

กป็รารถนาในมรรคผลนพิพาน ปรารถนาพ้นจากทุกข์ ล้วนเป็นตวัสมทุยั

เหตแุห่งทกุข์เสยีเอง!

 อนัเป็นความหลง เป็นโมหะเจตนาเจตสกิเกดิในจติ หลงสร้างและ

เสวยวบิากไม่หยุดหย่อน จงึพงึตั้งจติให้เป็นสมัมาทฏิฐ ิด้วยหยุดตวัหลง!

 หยุดตวัหลงด้วยแจ้งแก่ใจ ตามที่ทรงได้ตรสัสอนว่า “เจตนาเป็น

ตวักรรม” พงึขุดรากถอนโคน “ตวัหลง” โมหะ(อวชิชา)-เจตนาในจติ ด้วย

การประกาศสละ-ถอน ด้วยความส�านกึด้วยใจ

 โดยนอบน้อม พระสมัพุทธะเป็นประธาน ขอประกาศสละ–ถอน 

เสยีให้สิ้น
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 การมีชีวิตและใช้ชีวิตต่อไป ก็จะเป็นไปตามอริยสัจธรรม ซึ่ง     

เป็นกฎธรรมดาของธรรมชาตขิองโลกธาตุจกัรวาล อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา  

การปล่อยวาง ของมนัเองๆ

 “เรยีนรู้ที่จะมแีละใช้ชวีติด้วยการปล่อยวาง!”

 ชวีติกจ็ะด�ารงอยู่อย่างไม่ทุกข์มากนกั

 ปล่อยวางเสยีได้ ความอยากได้ใคร่ด ี มนัไม่ม ี เป็นอยู่อย่างพอ

เพยีงและพอด ีเรยีบง่าย-พอดี

 ความสงบระงบัดบัตณัหาทุกข์โทษไม่ม ี มนัสงบว่างดบัเยน็เป็น

อสิระจากสิ่งร้อยรดัทั้งปวง

 ดุจจนัทร์กระจ่างฟ้า ไร้ใฝฝ้าราคคีาวเมฆหมอกหุ้มห่อมไิด้

 “ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลาวเวหาหาวฉะนั้น”

 อนตัตาจติกจ็ะผ่องใสประภสัสรสว่างสุกใสตลอด เป็นอกาลของ

มนัเอง

 พงึหยาดน�้าอุทศิบุญทพิย์โปรดสงัสารวฏัเนอืงๆ

 มองออกไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศทางและที่หมายไร้ร่องรอยคิดนึกฯ  

ด้วยแววตาการุณยธรรมต่อสรรพสตัว์และสรรพสิ่งในโลกธาตุ ด้วยผายมอื

ให้อโหส-ิขออโหสอิย่างหมดจติหมดใจ โสวๆๆ อโหส ิทุกอย่างอโหส ิจงมี

ส่วนบุญข้าฯทั่วๆ กนัตลอดไป สาธุโสวๆๆๆ โสวๆๆๆ  โสวๆๆๆ

     ขอความลุล่วงในพระสจัธรรมเนื้อหาพระนพิพาน จงบงัเกดิมแีด่

สมาชกิสนทนาธรรมทุกท่าน

 เช้าวันนี้ ตื่นโพล่งโล่งๆ จ้าๆ กว้างไกลไร้เขตไร้แดน ไร้ทิศทาง     

ที่หมายและคดินกึ

 จะน�าเรื่องมาเล่าที่ไม่เคยได้ยนิมาก่อน แต่เป็นพระสจัธรรมดั้งเดมิ

ที่สูญหายไปนานหลงัพุทธปรนิพิพาน
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 ภายหลงัตรสัรู้ ทรงระลกึถงึพระอาจารย์ทั้งสอง คอื อาฬารดาบส

และอุทกดาบสว่า ได้ฟังธรรมแม้น้อยกจ็ะตรสัรู้ตาม แต่ท่านทั้งสองตายไป

เกดิบนพรหมอนัต�่าเสยีแล้ว หมดโอกาสได้ฟังพระสจัธรรมนพิพานเพราะ

เสวยปีตสิุขในองค์ฌานลกึดบัสญัญา

 แต่ทรงนกึถงึพระปัญจวคัคยี์ทั้งห้า จงึทรงเสดจ็ไปโปรด ด้วย

ปฐมเทศนา เทศน์กณัฑ์แรกในพระศาสนา ชื่อ “ธมัมจกักปัปวตันสูตร” ว่า

ด้วยหมุนกงล้อพระสจัธรรมให้เป็นไป

 เนื้อความแรกที่ทรงตรสัสอนนี้ส�าคญัยิ่งนกั รหสันยัส�าคญัที่ควรตี

ให้แตก ความต่อไปนี้ เป็นเนื้อความดั้งเดมิ ที่ท่านได้ฟังอาจงวยงงเพราะ 

ไม่เคยรู้มาก่อน ขออย่าปฏฆิะปฏเิสธ ฟังแล้วให้ท่ามกลางไป อย่าให้เป็น

กรรมค�าสอนที่ทรงตรสัแรกคอื “ทางสุดโต่งสองทางไม่ควรด�าเนนิ คอื”

     กามสุขลัลกิานุโยโค  เพลดิเพลนิมวัเมาในกามโลกยีะทางโลก (มุ่ง

หวงัตั้งเอามาด้วยตณัหา ๓ อย่าง กามคุณ ๕–ภาวะ–วภิาวะตณัหา)

     และ อตัตกลิลมถานุโยโค กระท�าตนให้กายจติต้องล�าบาก (มุ่งหวงั

ตั้งเอาด้วยตณัหาในทางธรรม ในมรรคผลนพิพาน ในทานศลีสมาธสิมถะ

ตบะฌานญาณ)

     กามสุขลัฯ ทางโลกคงพอเข้าใจไม่ยาก พวกกเิลสหนาปุถุชโน 

ปัญญาหยาบ

     แต่อตัตกลิลมถานุโยคนี่ ตามที่วงเลบ็ความหมาย ท่านฟังแล้ว 

อาจอึ้งว่าเอาอะไรมาเทศน์ ไม่เคยได้ยนิมาก่อนว่า ปฏบิตับิ�าเพญ็ทานศลี

สมาธภิาวนาปัญญาญาณเหล่านี้ เป็นทางสุดโต่งไปได้อย่างไรโปรดฟังต่อไป

 กก็่อนตรสัรู้ ดาบสฤาษชีไีพร พราหมณ์ เขาปฏบิตับิ�าเพญ็มาก่อน

พระองค์ออกบวชใช่หรอืไม่? ไม่มใีครตรสัรู้ใช่หรอืไม่? พระองค์กไ็ปเรยีน

สมาบตัแิปดที่หาคนจบได้ยากกจ็บแล้ว กไ็ม่ตรสัรู้ ทรงตรสัว่าไม่ใช่ทาง   
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ใช่หรอืไม่? แล้วกเ็สดจ็หลกีไปใช่หรอืไม่? ธรรมที่ทรงตรสัรู้จะต้องนอก

เหนอืจากปฏบิตับิ�าเพญ็เหล่านี้เป็นแน่ใช่หรอืไม่? ภายหลงัตรสัรู้แล้วทรง 

ตรสั “มชัฌมิาปฏปิทา”

     ทรงตรสั “เจตนาหงั ภกิขเว กมัมงั วทาม”ิ เรากล่าวว่า “เจตนา 

เป็นตวักรรม”

     มัชฌิมาปฏิปทา คือ ให้พึงท่ามกลาง ไม่สุดโต่งในทางทั้งสอง     

ไม่กามสุขลัฯ และไม่ทรมานตนด้วยการปฏบิตับิ�าเพญ็ด้วยอตัตาตณัหาเจตนา

กรรมฯ

 “ท่ามกลาง” คอื ไม่ตรงอะไร-ไม่เลอืกอะไร-ไม่เลอืกข้าง ท่ามกลาง

อุเบกขาสุญญตา ว่างๆ

     ทรงตรสัให้ใช้ธาตุขนัธ์อย่างไม่เจตนากรรม ไร้เจตนาอตัตาตวัตน 

ด�ารใิช้แล้วให้ปล่อยวาง

     ทรงตอบพราหมณ์ ที่ไปถามที่ป่ามหาวนั ศาลากูฏาคาร เมอืงเวสาลี

ว่า “บางคนนพิพาน เพราะไม่ยดึตดิอุปาทาน บางคนไม่นพิพาน เพราะ    

ยดึตดิอุปาทาน”

     ปล่อยวาง คอื ไม่ยดึตดิ ไม่อุปาทาน ไม่อตัตาเจตนากรรม ไม่เป็น

กรรม สิ้นกรรมกส็ิ้นเกดิ นพิพาน

 ไร้เจตนา-กไ็ร้กรรม-ไร้กรรมกส็ิ้นกรรม-จบกจิจบกรรม-นพิพาน

 ไม่เจตนาก็ไม่เป็นกรรม-สัตว์ก็จะไม่เป็นไปตามกรรมอีกต่อไป  

ด้วยไม่ปฏบิตับิ�าเพญ็กรรม

 ปล่อยวาง ไม่ต้องคอยปล่อย มนัปล่อยของมนัเอง ไม่เจตนา     

ไม่เป็นกรรม  แต่ถ้าเข้าไปคอยปล่อย  นี้เป็นกรรม!

 ดงันั้น ปล่อยวางไม่ต้องกระท�าหรอืปฏบิตับ�าเพญ็ “ปล่อยให้วบิาก

มนัวางตวัของมนัเอง” (อาคนัตเุกเสห-ิอปุกเิลเสหฯิ)
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 ส่วนที่ทรงยกเอาบารมสีบิ-อุป-ปรมตัถบารม ี สามสบิทศั ทรงบอก

พระประยูรญาตวิ่า พระสมัมาสมัพุทธะจะอุบตัติรสัรู้แสนยาก และตรสั

ย้อนไปถงึทศชาต ิสบิชาตสิุดท้าย คอืพระเวสนัดรชาดก

     ไม่ได้ทรงสอนให้ท�าตาม แต่ทรงสอนง่ายๆ ว่า “อย่าท�า เจตนา  

เป็นกรรม แต่ให้สกัแต่ว่า” ที่สอนพาหยิะฯ บรรลุอรหตัขปิปาภญิญา       

ฉบัพลนัทนัท ีเรว็เป็นเลศิกว่าภกิษุทั้งหลาย

  ถ้าอ่านจบแล้วเครยีดขึ้งปฏฆิะให้รบีเทน�้าอโหส ิ  “พุทโธ-อโหส-ิ  

ธมัโม อโหส-ิสงัโฆ อโหส ิกรรมทุกอย่างอโหส ิโสวๆๆ  แล้วให้ขอขมากรรม

บทใหญ่เสยีด้วย

     ทั้งหมดทั้งมวลที่น�ามาสนทนากนันี้ เป็นสจัธรรมที่สูญหายไป    

ดุจเนื้อไม้เดมิของกลองศกึอานกะของพวกกษตัรยิ์ทสารหะ ที่แปลต�ารา 

ผดิพลาดคลาดเคลื่อนอยู่ให้เหน็และบ�าเพญ็กนัในปัจจุบนันี้ กด็ุจเนื้อ(งอก)  

ไม้อื่นท�าลิ่มตอกปะเข้าไปแทนเนื้อไม้เดมิ

     ฝันว่าเหน็แก่นจนัทน์แดง  ราคาแพงเลศิล�้าในต�่าใต้  คนเขลา(คน

หลง) เอาพอแรงไม่แจ้ง(ตคีวามผดิพลาดคลาดเคลื่อน)ใจ เอาไปแลกนมโค

เสยีง่ายดาย

     ได้น�าเอาแก่นจนัทน์แดงมาคนืให้ท่านแล้ว น�าทพิยโอสถมาให้ดื่ม 

ท่านพร้อมอ้าปากดื่มพระสจัธรรมดั้งเดมิแท้หรอืยงั?

     ก่อนดื่มด�่า โปรดอโหสกิรรม-ขมากรรม ไหว้พระบรมครูก่อนเสยี

ด้วย เพื่อความไม่ตดิขดัข้องคา เพื่อความลุล่วงในพระสจัธรรมพระสมัมา 

ขอจงบงัเกดิแก่สมาชกิทุกๆท่านด้วยเทอญฯ อโหสิๆ ๆๆ สาธุโสวแล้วนะ 

โสวๆๆ

 สมาชกิ B ลกูไม่มสีิ่งใดโต้แย้ง ขดัเคอืง ต่อท่านพระอาจารย์

และพระสจัธรรมเนื้อหา นพิพาน
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 สาธ ุ โสวๆๆอโหส ิ เจ้าค่ะ  ลกูถงึพร้อมแล้วที่จะสละตนให้เป็น

เพื่อพระสจัธรรมะเนื้อหาพระนพิพาน  ข้อ ๑. ไม่หลง  ข้อ ๒. ไม่ท�าให้

ตวัเองต้องล�าบาก(กาย-ใจ) นอกนั้น มนัของมนัเองเจ้าค่ะ

 ง่ายๆแค่นี้ จบแบบสบายนะจ๊ะ “จ้าาาาาาาเอง”

     ปล่อย คอื จบ จบตรงนี้ เดี๋ยวนี้ สกัแต่ว่า ชั่งๆปล่อยๆไปนะ 

 สมาชกิ ส สาธโุสวๆๆๆ อโหสิๆ ๆๆ

      ปล่อยแล้วจ้า แต่กย็งัมตีดิบ้าง ยงัไม่โล่งมาก ขอขมาอยู่ เจ้าค่ะ

 สมาชกิ B  ตดิกป็ล่อย โล่งกป็ล่อย ท่ามกลาง ไม่ผลกัไส เลอืก

ข้าง ไปเรื่อยๆ โสวๆอโหส ิขอขมากรรม กรวดน�า้ ไปเรื่อย เดี๋ยวมนัของ

มนัเองขดัข้อง สงสยัอะไร ถามท่านพระอาจารย์โดยตรงเลย จะหลดุง่าย 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน 

     มคี�าถามเข้ามาว่า แล้วปฏบิตัธิรรมอะไรกเ็ป็นกรรมไปหมด ถ้าเช่น

นั้น ไม่ให้ท�าอะไรเลยหรอื ทานศลีภาวนา ไม่ต้องท�าหรอื? ใครจะช่วยแชร์

ธรรมทาน ให้หายขดัข้องคาได้บ้าง ขอเชญิ

 สมาชกิ B  ครบูาอาจารย์ท่านชี้แนะอะไร กท็�าตามท่านไปสกัแต่

ว่าท�าๆไป ไม่ปฏฆิะ เดี๋ยวจะสิ้นสงสยัไปเอง สาธ ุโสวๆ อโหสิๆ

 สกัแต่ว่า ท�าๆไป ท�าแบบไม่ยดึ เจ้าค่ะ ทาน ศลี ภาวนา กท็�าไป  

ท�าทิ้งๆ ไม่ยดึ ไม่มุ่งหวงั ตั้งเป้า เจ้าค่ะ แต่ถ้า ขอขมากรรม กรวดน�้า 

อโหสกิรรม ท�าตามที่ท่านพระอาจารย์ชี้แนะ จะสิ้นสงสยั และจะละทาน ศลี 

ภาวนา ที่เป็นโลกยีะธรรม ไปเอง ของมนัเองเจ้าค่ะ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน 

 สมาชกิ ส ท�าทุกอย่างได้ใช่ไหมเพียงแต่ไม่ต้องยึดกับสิ่งท�า  

ใช่ไหม?

 สมาชกิ B  เมื่อไหร่ที่ก้าวข้ามมาถงึ “โลกตุระธรรม “จะไม่สงสยั 

จะไม่มขี้อขดัข้อง เคอืงใจ ที่ยงัมคี�าถามลกัษณะนี้อยู่ คอื ยงัยดึตดิอยู่  
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ในโลกยีะธรรม แนะน�าให้วางของเก่าลงไปก่อน หรอื ทิ้งไปเลย  เจ้าค่ะ

สกัแต่ว่า ท�าๆไปแล้วปล่อยวาง แต่ถ้ายงัคดิที่จะท�าอยู่ คอื ยงัยดึตดิอยู่ 

แต่ไม่รู้ตวั หรอืตรงๆคอื หลงยดึตดิแบบเนยีนๆ

 เป็นแก้วว่างๆ เข้าไว้ น�้าเตม็แก้วกใ็ห้พร่องออก อุทศิบุญ ขอขมา

กรรมบทใหญ่ แล้วจะสิ้นสงสยัเพราะยงัไม่ท�าตามที่ท่านพระอาจารย์เมตตา

ชี้แนะ จงึมคี�าถาม เจ้าค่ะ

 โลกุตระธรรม ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน อกีแล้ว ปล่อยให้มนัเป็น

ธรรมดา ธรรมชาติ “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะ แค่นี้จบ เจ้าค่ะโลกุตระธรรม

คอื หลุดจากด–ีชั่ว 

 ท่ามกลาง ไม่มทีวภิาวะ ไม่มกีุศล อกุศล ไม่มกีรรมด ี กรรมชั่ว 

ไม่มนีรก สวรรค์ โลกมนุษย์ ไม่มอีดตี ปัจจุบนั อนาคต สรุปคอื ไม่มอีะไร 

ว่างๆ ของมนัเอง เจ้าค่ะ

     ละด ี ละชั่ว ละกศุล ละอกศุล ละซึ่งทกุสรรพสิ่ง หลดุพ้น ถงึ

โลกตุระธรรม โสวๆๆ อโหสิๆ ๆๆ ธรรมทานและอภยัทานไม่มผีดิไม่มถีกู  

มแีต่ให้ธรรมเป็นทาน และเมตตาอโหสกิรรมต่อกนั 

     โสวๆอโหสิๆ  ธรรมทั้งหลาย ไม่เที่ยง ไม่มตีวัตน แต่ ธรรมมสีอง

ระดบั คอื โลกยีะธรรม และ โลกตุระธรรม หากปล่อยวาง โลกยีะธรรมลง 

กจ็ะถงึซึ่ง โลกตุระธรรม เมื่อถงึซึ่งโลกตุระธรรม กจ็ะถงึซึ่ง อนตัตา เมื่อ

ถงึซึ่ง อนตัตา กจ็ะถงึซึ่ง อนจิจงั จติจะหลดุพ้น ไม่ยดึ ธรรมใดๆ ไปเอง 

สาธ ุ โสวๆ อโหสิๆ ๆ ขอความสว่างไสวในพระสจัจธรรม เนื้อหา พระ

นพิพาน จงมแีด่สรรพสตัว์ทั้งหลายทั้งปวงเทอญ สาธ ุโสวๆอโหสิๆ

 เหมอืนการก้าวขึ้นบนัได หากไม่ละขั้นที่หนึ่ง จะขึ้นขั้นที่สองได้

อย่างไร 

     เหมอืนก้าวขึ้นถงึขั้นที่สดุจบแล้ว กล็ะคอืละทั้งสองขั้น ถ้าหาก   
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ไม่ละใดๆเลย กจ็ะไม่จบ กต็้องวกวนขึ้นลงอยู่แค่สองขั้นนี้ โสวๆอโหสิๆ  

เมตตาอโหสกิรรมต่อกนัทกุท่านค่ะ

 สมาชกิ ส สาธโุสวๆๆ อโหสิๆ ๆเจ้าคะ

 สมาชกิ B ในเมื่อเป็น อนตัตาไปแล้ว กไ็ม่มตีวัตน เมื่อไม่ม ี 

ตวัตน จะมชีนชั้น ได้อย่างไร ท่ามกลาง ไม่แบ่งแยก ไม่เลอืกข้างไปแล้ว   

จบไปแล้ว

     พระพุทธองค์ทรงเมตตาหาประมาณไม่ได้ จงึชี้ชดัให้ สตัว์โลกได้

เหน็ซึ่ง “สจัธรรม”

 มผีู้แชร์ธรรมทานเข้ามาหลายท่าน  กจ็ะตอบตรงกนั ว่าไม่ยดึตดิ

กบัสิ่งที่ท�า ขออนุโมทนา กเ็ป็นเช่นนั้น   ขอขยายความให้พสิดาร ละเอยีด

อกีเลก็น้อย การท�าบุญกุศลความด ีแต่ไม่ยดึตดิด ีนี่ไม่ง่ายใช่ไหม? 

 การปฏบิตับิ�าเพญ็ ขอแยก เป็น ทาน-ศลี-ภาวนา ดงันี้

 ทาน ม ี ๓ ระดบั คอื อามสิทานสิ่งของวตัถุทาน นี้เป็นการให้ที่    

จติคลายขั้นต้น ถ้าเป็นทานบรสิุทธิ์ไม่หวงัตอบแทน ยิ่งให้ทานสิ่งของวตัถุ   

หายาก เช่น อวยัวะร่างกาย หรอืแม้ชวีติ ไม่เสยีดาย นี้คลายสูงสุดขั้น

นพิพานได้

 ๒. ธรรมทาน ชนะทานทั้งปวง เพราะให้ปัญญาเข้าถึงธรรม        

แต่ไม่ควรลมืทานทั้งปวงด้วย ควรท�าให้ครบ

 ๓. อภยัทาน สูงสุดที่ท�าได้ยากเป็นปรมตัถทาน เช่น อโหสกิรรม

แก่กนั จติคลายได้มากกว่าสรรพทานทั้งหมด  

 ทานการให้ ท�าแล้วปล่อยวาง ไม่ยดึตดิในบุญนั้น ใกล้ชดิน้อม

นพิพานแล้ว

 ส่วนศลี ตรงกบั บาล ี ว่า วริตัต ี ภาษาไทย คอื วริตั ิ แปลว่า      

งด-เว้น การไม่ตดิยดึกบัสรรพสิ่งทั้งปวง นี่เป็นศลีขั้นสูงสุด แล้ว ที่มโน  
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ใสสะอาดบรสิุทธิ์ กายวาจาอนัเป็นศลีย่อมบรบิูรณ์ของมนัเอง

 สมาชกิ B  “ธรรม ที่ตถาคตตรสัรู้แล้วนี้ ลกึซึ้ง เหน็ได้ยาก รู้

ตามได้ยาก สงบประณตี มใิช่วสิยัแห่งตรรก คอื คดิเอาเองไม่ได้ หรอืไม่

ควรลงความเหน็ด้วยการเดา...”

 “ค�าสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์นั้นเป็นธรรมที่สุขุม คมัภรีะ 

ลุ่มลกึ ยากที่เวไนยสตัว์จะรู้ได้ด้วยตนเอง”

 ภาวนา ม ี ๒ คอื สมถะ กบั วปิัสสนา ให้รวมลงสู่ไม่ตดิยดึให้

ทั้งหมด คอื คลายจติออก คอืไม่ตดิ คอืหลุด วมิุตทิั้งหมดเช่น ศรทัธา-

วริยิะ-สต-ิสมาธ-ิปัญญา รวมลงสู่ปัญญาวมิุติ

 สมาชกิ B  หลงัจากพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าตรสัรู้แล้วและ

ทรงเสวยวมิตุตสิขุตามบรเิวณ “สตัตมหาสถาน” จ�านวน ๗ แห่ง เป็นเวลา

แห่งละ ๗ วนั จนครบ ๗ สปัดาห์ไปตามล�าดบัคอื :

 ๑. รตันโพธบิลัลงัก์(รตนฺโพธปิลลฺงกฺ) ภายใต้ต้นพระศรมีหาโพธิ

(สริมิหาโพธ)ิ-(อสัสตัถพฤกษ์)

 ๒.  อนมิสิสเจดยี์(อนมิสิสฺเจตยิ)

 ๓. รตันจงกรมเจดยี์(รตนฺจงกฺมเจตยิ)

 ๔.  รตันฆรเจดยี์(รตนฺฆรเจตยิ)

 ๕. อชัปาลนโิครธเจดยี์(อชปาลนโิครธเจตยิ)

 ๖.  มุจจลนิทเจดยี์(มุจจลนิทฺเจตยิ)

 ๗.  ราชายตนเจดยี์(ราชายตนเจตยิ)

 ในสปัดาห์ที่ ๘ ขณะประทบันั่ง ณ ควงไม้อชัปาลนโิครธ ทรงพุทธ

ร�าพงึว่า 

 “ธรรม(ธมมฺ) ที่ตถาคตได้บรรลุแล้วนี้ ลกึ ซึ้ง เหน็ได้ยาก รู้ตามได้

ยาก สงบ ประณตี(ปณตี) มใิช่วสิยัแห่งตรรก(ตกกฺ) คอื คดิเอาเองไม่ได้ 
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หรอืไม่ควรลงความเหน็ด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่ปัณฑติะ บณัฑติ

(ปณฑฺติ) พอจะรู้ได้”

 อนึ่งเล่า สตัวะทั้งหลายส่วนมากยงั “ถูกอวชิชาครอบง�า ยนิดใีน

ความอาลยั เรงิรมย์และชื่มชมในอาลยั คอื กามคุณ” สตัวะเหล่านั้นจะไม่รู้

ซึ้งถงึธรรมของตถาคต สตัวะผู้เหน็ปานนั้น ยากนกัที่จะเหน็ปฏจิจสมุปบาท

(ปฏจิจฺสมุปปฺาท)และพระนพิพาน ซึ่งมสีภาพบอกคนืกเิลศ(กเิลส) ทั้งมวล 

ท�าตณัหาให้สิ้น ดบัทุกข์ ตถาคตจะพงึแสดงธรรมหรอืไม่หนอ?

 ถ้าแสดงไปแล้วคนอื่นรู้ตามไม่ได้ ตถาคตกจ็ะพงึล�าบากเปล่า   โอ! 

อย่าเลย อย่าประกาศธรรม ที่ตถาคตได้บรรลุแล้วเลย

 ธรรมนี้อนับุคคล(ปุคคฺล)ผู้เพยีบแปล้ไปด้วย ราคะ โทสะ โมหะ 

จะรู้ได้โดยง่ายมไิด้เลย บุคคลที่ยงัยนิดพีอใจให้กเิลศ(กเิลส)ย้อมจติ  “ถูก

ความมืดคืออวิชชาหุ้มห่อแล้ว จักไม่สามารถเห็นได้ซึ่งอมตธรรม อันจะ   

ยังสัตวะให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ซึ่งเป็นธรรมที่ทวนกระแสจิตอันละเอียด 

ประณตี ลกึซึ้ง เหน็ได้ยากนี้”

     พระอาจารย์: สตปิัฏฐานสี่อย่าง กาย-เวทนา-จติ-ธรรม ปล่อยวาง

ให้หมด กายกช็่าง เวทนากช็่าง จติกช็่าง ธรรมกช็่างฯ

 มรรคมอีงค์แปด ย่อลงศลี-สมาธ-ิปัญญา รวมลงปล่อยวาง  คลาย

จติออก ไม่ตดิยดึ กห็ลุด กว็มิุต ิ เป็นปัญญาวมิุต-ิมรรควมิุติ

 จะเหน็ว่า การปฏบิตับิ�าเพญ็ สามารถท�าได้  ให้ท�าสกัแต่ว่าท�า     

ท�าไม่ตดิยดึเอาบุญกุศลความด-ีท�าปลงปล่อยวาง

 สมาชกิ B  ครั้นแล้ว ท้าวสหมับดพีรหม จงึห่มผ้าลดไหล่ข้างหนึ่ง 

คกุเข่าขวาลง ณ พื้นปฐพ ีประนมอญัชลไีปทางพระผู้มพีระภาคเจ้า แล้ว 

กราบทลูว่า 

 “ข้าแต่พระผู้มพีระภาคเจ้า ขอพระผู้มพีระภาคเจ้า  ทรงพระมหา 
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กรุณาธคิุณโปรดประทาน

 พระสทัธรรมแด่เวไนยสตัว์ทั้งหลาย ของพระสุคตเจ้าทรงโปรด

แสดงธรรมเถดิ สตัวะทั้งหลายผู้มธีุลใีนจกัขุน้อย (มอีกุศลจติน้อย) ยงัมอียู่ 

แม้มไิด้สดบัรบัรสแห่งพระสทัธรรม กจ็ะเสื่อมสูญจากพระอรยิมคัคญาณ    

ผลญาณ จะสูญเสยีประโยชน์อนัใหญ่หลวง อนึ่งสตัวะผู้บ�าเพญ็บารม ี    

มาแต่ในสมเด็จพระพุทธเจ้าในอดีตกาลบริบูรณ์ประดุจดอกปทุมชาติพร้อม 

ที่จะบานเมื่อได้รบัแสงพระสุรยิา มคีวามปรารถนาจะได้รบัฟังพระสทัธรรม 

แม้เพยีงพระคาถาเดยีวกจ็ะหยั่งลงในอรยิภูม ิส�าเรจ็มคัคผลได้ ส่วนสตัวะ

ที่มอีุปนสิยัที่จะบรรลุธรรมนั้นมมีากต่อมาก ขอพระสุคตเจ้าผู้ทรงสร้างสม

ตงิสปารมมีาสิ้นกาลนาน จนบดันี้ได้บรรลุพระสพัพญัญุตญาณแล้ว ขอทรง

มพีระมหากรุณาแก่สรรพสตัว์ หากแม้นมไิด้ตรสัพระสทัธรรมเทศนา (สทฺ

ธมมฺเทสนา) สตัวโลกทั้งหลายจะแสวงหาที่พึ่งจากที่ใดเล่า”  

 อนึ่ง ท�าที่ไม่เป็นกรรมนั้นมอียู่!

 ให้ไร้อตัตาตวัตน-ไร้เจตนาจรงิจงัตั้งต้อง-ไร้ร่องรอยคดินกึไป ให้

สกัแต่ว่าๆไป

 โดยสรุป พุทธะทุกพระองค์จะเริ่มบ�าเพญ็จากทานบารม ี นี้ขาด   

ไม่ได้ แม้ตรสัรู้แล้ว กท็รงด�าเนนิต่อในขั้นสูงขึ้นไป ได้แก่ ธรรมทาน และ

อภยัทาน

 สมาชกิ B  ถ้าลกูเป็นพระ เทศนาธรรม เรื่อง “ให้ละโลกยีะ

ธรรม” วนันี้ลกูคงอดฉนัเพลนะเจ้าคะ สาธ ุ โสวๆๆ อโหสิๆ ๆ เจ้าค่ะ   

อะไรๆ มนักไ็ม่แน่ ดแีล้วที่ลกูเป็นโยมอยู่บ้าน งานนี้เลยรอด เจ้าค่ะ 

     ทั้งชวีติกม็แีต่หลงสร้างและหลงเสวยวบิากกรรม

     และทั้งชวีติกม็แีต่เสวยวบิากกบัแก้ปลดลอ็ควบิากกรรม

     ทรงตรสัว่า “เหน็ ได้ยนิ ฯลฯ เป็นต้น นี้เป็นกรรมเก่า”
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     ได้กลิ่น รู้รส รู้สมัผสักาย นี้เป็นกรรมเก่า

     ส่วนใจคดินกึอย่างไร นี้เป็นกรรมใหม่เอาไปเกดิ

 กรรมเก่า คอืวบิาก ห้ามไม่ให้เกดิ ห้ามไม่ได้

 เพราะเป็นกฎของกรรม ท�าสิ่งใดไว้ ย่อมได้รบัผลอนันั้น

 จงึให้ยอมรบัสถานเดยีว ยอมรบัเหมอืนกบัแขกอาคนัตุกะมาเยี่ยม

ทางตา หู ฯลฯ

 ถงึเวลาแล้วเขากจ็ากไป ตามอายุกรรมของแขก

 แขกทุกขเวทนา จะไล่แขกให้กลบัเรว็กไ็ม่ได้ เขามอีายุของเขา

 แขกสุขเวทนา จะดงึรั้งเอาไว้ให้อยู่นานๆตลอดไปกไ็ม่ได้ เขาก็

มอีายุของเขาเหมอืนกนั

 สุข-ทุกขเวทนา มนัอนจิจา ชั่วคราว เสื่อมสลายคลายตวั ไม่ยั่งยนื 

ยดึไม่ได้ จงึให้ปล่อย

 ทุกขเวทนา ให้ปล่อยวาง  แม้สุขเวทนา กใ็ห้ท่ามกลางวางเหมอืน

กนั วางเฉยอุเบกขาสุญญตา มนัอนตัตา มนัไม่ม ี ไม่อยู่ในอ�านาจ  มนัมี

จงัหวะมา-จงัหวะไปของมนัเอง เราเข้าไปคอยปล่อย คอยวางไม่ได้ แต่ให้

มนัปล่อยมนัวางของมนัเอง  นี้แหละ มนั “ดบั-เยน็-ว่างๆ” ของมนัเอง

 ท�าเอาปรารถนาเอาไม่ได้ แต่มนัของมนัเอง   นพิพานของมนัเอง  

นพิพาน ท�าเอาปฏบิตัเิอา ไม่ได้ 

 กค็วามว่าง มนัไม่ม ี ไม่มอีะไรจะให้เอา-ให้ม-ีให้เป็นอะไร ความ

ไม่มนีี่แหละ คอื ว่าง

 เริ่มจากไม่มีเจตนา ในการสมมุติใช้กายใจท�ากิจจ�าเป็นในชีวิต

ประจ�าวนัหาอยู่หากนิแต่พอด ี ไม่เกนิพอด ี ไม่ดงึดนักบัชวีติ ไม่จรงิจงัตั้ง

ต้อง  ไร้เป้าหมายโครงการมุ่งหวงัตั้งเอามาฯ

 ท�ากจิจ�าเป็นกไ็ร้ร่องรอยอตัตาตวัตน ให้เผนิๆไป
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 มีแววตาการุณย์กับทุกสรรพสิ่งรอบกาย ไม่คับแคบต่อสิ่งใด 

กว้างๆออกไป กว้างใหญ่ไพศาล เบกิบานแช่มชื่นหวัใจทุกเวลานาทมีแีต่

การให้อภยักบัทุกคนทุกตวัสตัว์เป็นญาตมิติรที่ดตี่อกนั

 ลดตวัจรงิจงักบัชวีติ ไม่ดนัเข้าใส่เป้าหมายต้องได้กไ็ม่ต้อง ให้เชื่อ

วบิาก ไม่มุ่งไม่หวงัตั้งเอามา

 ไม่หวงั กไ็ม่มผีดิหวงั กไ็ม่ต้องทุกข์กบัชวีติ พอใจตามม-ียนิด ี

ตามได้-ชวีติเรยีบง่าย-ยอมรบัวบิากให้เป็น

 อย่าขดัแย้งกบัมนั  ปลดลอ็ควบิากกรรมเสยีด้วยยอมรบั

 ยอมรับชดเชยชดใช้วิบากล่วงหน้าด้วยบุญทิพย์และอโหสิกรรม-   

วมิุตกิรรม

 ผ่อนส่งใช้หนี้ล่วงหน้าด้วยการหยาดน�้าอโหสบิ่อยๆ กรรมกห็ลุด    

วมิุตเิรว็

 ให้ยอมรับว่าวิบากเป็นกรรมทายาทของเราและอยู่กับมันอย่างลูก

หลานญาตมิติร

 อย่ารงัเกยีจมนั เราสร้างมนัมาเอง  อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่างอโหส ิ

จงมสี่วนบุญข้าฯ

 ขอชดเชยชดใช้ด้วยวาสนาบารมีการบวชบรรพชาของข้าฯแต่หน

หลังทุกภพชาติพุทธันดร ขอให้มีส่วนในการโปรดสรรพสัตว์ให้จบตาม-  

ดบัตาม-ว่างตามพุทธอรหนัต์จงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญฯ

 ผายมอืเป็นสญัญาณการให้ไม่มปีระมาณ

 อยู่กบัตวัเอง กใ็ห้คลายออก จ้าออก ฟังเพลงคลายๆเบาๆบ้าง   

งดทวีวีทิยุบ้างกด็ ี ข่าวหนงัสอืพมิพ์งดเดด็ขาด อบายมุขการพนนั พวกนี้ 

ไม่คลาย มีแต่คับแคบ ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุย มั่วอยู่กับไพ่หวยปิด

อบายภูมไิม่ได้
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 พวกพูดคุยนนิทาชาวบ้านอย่าคบ “มเีพื่อนดมีหีนึ่งถงึจะน้อย ดกีว่า 

ร้อยเพื่อนคดิรษิยาฯ”

 ไม่พูดความไม่ดคีนอื่น แม้พูดต�าหนคิวามไม่ดตีวัเอง กไ็ม่สมควร!

 ควรพูดแต่ความดขีองเขา ความดขีองเราแม้ถูกถามกไ็ม่พูด

 “ปัญหาทุกเรื่อง ให้แก้ที่ตวัเรา อย่าไปแก้คนอื่นแก้ไม่ได้”

 เมื่อสนทนาตอนที่แล้ว บอกว่าปัญหาทุกเรื่องให้แก้ที่ตวัเรา การแก้

ไม่ใช่ให้เข้าไปท�า แต่ “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกีฯ”

 ถามสมาชกิว่า “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี คอือย่างไร ท่านเข้าใจ

ว่าอย่างไร?” ตอบไปหน่อย

 สมาชกิ B สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยวาง ไม่ตอบโต้      

ไม่เอาเข้าใส่ แก้ที่เราคอื ไม่ใส่ใจ ชั่งๆๆปล่อยๆๆแล้วกแ็ล้วๆๆไป  โกรธ 

กอ็โหส ิดใีจ กอ็โหส ิดกีช็ั่ง ร้ายกช็ั่ง ปล่อยๆไปเจ้าค่ะ

 ชั่งๆไป ปล่อยๆไป แค่นี้ จบ  สกัแต่ว่า พระพาหยิะ เจ้าค่ะ

 ถ้ายงัขดัเคอืง ไม่สะดวกกาย-ใจ กรวดน�า้ ขออโหสกิรรม ขอขมา

บทใหญ่ เดี๋ยวมนัละของมนัไปเองเจ้าค่ะ

 ถ้ามนัยงัเกบ็เอามาคดิมาทุกข์ใจอยู่บ่อยๆล่ะ ไม่ลมื-ลมืยาก จะ  

ท�าไงด?ี กลุ้มใจมาก?

 สมาชกิ B  โดยธรรมชาตขิองจติ จติจะไม่ยดึตดิอะไร จติจะละ

ได้ด้วยตวัจติเองเจ้าค่ะ 

 ปล่อยให้มนักลุ้มไป  เดี๋ยวกเ็บื่อหายกลุ้มไปเอง กลุ้มใจเป็นทกุข์ 

กเ็พราะยดึไว้ เจ้าค่ะ

 สญัญาไม่เที่ยง ไม่จ�า เดี๋ยวกล็มืได้เองเจ้าค่ะ

 ย้ายจติ หาอะไรท�าไปเพลนิๆ ฟังเพลงบรรเลง รดน�า้ต้นไม้ไป

กรวดน�้าไป เดนิเบาๆคลายๆ เดี๋ยวจติมนักค็ลายไปเอง  เผลอเข้าไปยดึ



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

183

จนเป็นทกุข์ มกีนัทกุคน รู้ว่ามนัทกุข์กป็ล่อยไป อย่าไปเคล้าคลงึ เน้นให้

มนัเป็นทกุข์เข้าไปอกีเจ้าค่ะ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน “ทกุขงั อนจิจงั 

อนตัตา” ยอมรบัในกฎไตรลกัษณ์ และก ็สกัแต่ว่า ปล่อยๆไป เจ้าค่ะ

 สาธุโสวนะโสวๆแล้ว สาธุ ถูกทุกข้อ

 สมาชกิ B  ตวัลกูเองคนตอบกเ็ป็นอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะ กลุ้มใจ 

เป็นทกุข์ ลมืยาก ถงึได้ตอบถกูเจ้าค่ะ 

     ยิ่งดูยิ่งทุกข์ ยิ่งดูยิ่งรู้ ไม่หาเหตุแล้วเจ้าค่ะ ปล่อยเลยเจ้าค่ะ  

กรวดน�้า ขออโหสกิรรม ขอขมากรรมไปเลยเจ้าค่ะ

     แต่ทนีี้ วบิากมนัคร�่าครวญหวลละห้อย อาลยัอาวรณ์ มนัท�าท่า

ตตีั๋วยาว ต้องดูเหตุ มนัฝังรากลกึเรื่องอะไร เช่น เรื่องกามราคะหรอืปฏฆิะ

ขัดเคืองผูกโกรธหรืออาลัยอาวรณ์ห่วงหาคนรักคนโปรดลูกหลานหรือเพื่อน

สนทิสหายรกั  ให้รบีตั้งนโม ขอประกาศสละ-ถอนเรื่องนั้นๆ

     หรืออาจเคยให้สัจจะวาจาค�ามั่นสัญญาหรือบนบานศาลกล่าวค�า

สาปแช่งค�าอธิษฐานสาบานเอาไว้กับผู้หนึ่งผู้ใด-สิ่งใด-ดินแดนแว่นแคว้นใด

ขอยกเลกิเพกิถอนเสยีสิ้น ขอคนืสู่อสิระ แล้วบทเลก็เสรมิไปด้วยเรื่อยๆ  

ทนีี้ทุกข์มนัเกดิเพราะคดิ กอ็ย่าไปคดิ แต่อย่าไปห้ามคดิ ปล่อยๆ-ช่างๆไป 

แล้วไปอยู่กับจ้าๆตื่นๆ ไร้ร่องรอย มองดูต้นไม้ภูเขากว้าง ไร้ทิศทาง          

ที่หมายไป  สลบักบัเทน�้าบทเลก็อย่าขาด

 มองดูทุกข์ให้เหมือนกับผู้เฒ่ามองเด็กเล่นดินโคลนมอมแมมก็ช่าง

เรื่องของเดก็มนั!

 คลื่นเกดิแต่ทะเลกก็ลนืหายไปสู่ทะเล คดิเกดิจากจติกค็นืสูจ่ติฉนันั้น

  ย้ายอารมณ์บ้าง อยากดูหนงัฟังเพลง กท็�าสกันดิๆหน่อย แต่ไม่จม

แช่อยู่กบัมนั

 หรอืเดนิคลี่คลายจงั กระมะกลบัไป-มาพระพุทธะท่านใช้วธิหีลงันี้
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 มองดูอนจิจงัอย่างเป็นมติรกบัมนั มนัไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่อาจ

ต้านทานได้ ยอมเท่านั้น แต่กไ็ม่ใช่ยอมจ�านน ยอมแต่ทแีรกแล้ว แต่เวทนา

มนักล้า จงึต้องย้ายอารมณ์ให้บ่อย

 “จงแลดพูระพุทธองัครีสผูไ้พโรจน์อยู ่ ดจุตะวนัส่องสว่างกลางหาว“ 

เอาท่านมาเป็นอนุสตกิ็ได้ แล้ววาง

 แล้วปล่อยด้วยนะ มิฉะนั้นเกิดปีติฌานจะติดเดี๋ยวไปพรหมอัน  

ต�่าอกี

 เรื่องของวบิากไม่เข้าใครออกใคร โดนกบัใครคนนั้นจะประทบั

ฝังใจไม่ลมืทเีดยีว แต่ผ่านแล้วกโ็ล่ง แต่ถ้าตตีั๋วยาวอย่าง เจ้าชาย-เจ้าหญงิ

นทิรานี่กเ็ป็นไปตามกรรมจรงิๆ กต็้องท่ามกลางอุเบกขาสุญญตา

 การเทน�้าบ่อยๆทั้งวนันี่เป็นการใช้หนี้กรรมผ่อนส่งที่พงึสงัวร ที่ส่ง

ใช้ล่วงหน้า คนส่งใช้ล่วงหน้าวบิากกจ็ะน้อย ความขดัข้องคาจะน้อย

 พูดอโหสโิสวๆๆ ไปทุกก้าวเดนิผายมอืด้วย ทุกเวลานาททีี่ระลกึได้ 

กรรมหลุด และสงัสารวฏักห็ลุดด้วย

 “การมแีละใช้ชวีติ พงึเรยีนรู้ที่จะมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวาง!”

 สมาชกิ ภ นมสัการพระอาจารย์ และสวสัดพีี่ๆ  เพื่อนๆ น้องๆ 

ทกุท่าน ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี..ผมเข้าใจว่า..ชวีติคนเราจะสขุหรอื

ทกุข์ มนัผ่านมาแล้วกผ็่านไป  ปล่อยให้มนัเป็นของมนัเอง ปล่อยวาง

คลายจติออก แบบท�าใจให้ว่างๆทกุเวลา ไม่ยดึตดิอะไร รู้กป็ล่อย ไม่รู้ก็

ปล่อย ช่างๆ มนัไป รู้กช็่างไม่รู้กช็่าง เช่น ฝนตกเดี๋ยวมนักห็ยดุตกเอง  

ไม่ต้องไปท�าอะไร (ว่างๆ)

 สมาชกิ B ส่วนศลี ตรงกบั บาล ีว่า วริตัต ีภาษาไทย คอื วริตั ิ

แปลว่า งด-เว้น การไม่ตดิยดึกบัสรรพสิ่งทั้งปวง นี่เป็นขั้นสงูสดุแล้ว ที่

มโนใสสะอาดบรสิทุธิ์ กายวาจาอนัเป็นศลีย่อมบรบิรูณ์มนัของมนัเอง

 สาธ ุโสวๆ อโหส ิค่ะ คณุภพธรรม เข้าใจถกูต้องแล้วค่ะ ท่านพระ
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อาจารย์เคยให้ว่า “ท่ามกลางสายฝน” เลอืกไม่ได้ว่าฝนเมด็ไหน ให้อยู่

ท่ามกลางไปค่ะ สาธ ุ โสวๆอโหสิๆ ค่ะ ขอความสว่างไสวในพระสจัธรรม   

จงมแีด่ทกุท่าน ทั่วๆกนัค่ะ

 สมาชกิ ภ ครบั  ผมมาช้ากว่าเพื่อน  ว่างจงึได้เข้ามาดู

 สมาชกิ B  ช้า  เรว็กป็ล่อยไปค่ะ  เพราะที่สดุแล้วกค็อืไม่มคี่ะ

     ท่ามกลางไปเรื่อยๆตามที่ท่านพระอาจารย์เมตตาชี้แนะนะคะ 

อนโุมทนาด้วยค่ะ

    

๒๐๑๕.๑๐.๑๒ วนัจนัทร์

 สมาชกิ ภ ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก..ผมเข้าใจว่า..ชีวิตคน

เราจะมคีวามสขุหรอืความทกุข์ มนัผ่านมาแล้วกผ็่านไป มนัมีอายรุกรรม

ของมนั ปล่อยให้มนัเป็นของมนัเอง ปล่อยวางคลายจติออก แบบท�าใจให้

ว่างๆทกุเวลา ไม่ยดึตดิอะไร รู้กป็ล่อย ไม่รู้กป็ล่อย ช่างๆมนัไป รู้กช็่าง

ไม่รู้กช็่าง

 สมาชกิ B  ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง ไม่มตีวัตน ยดึไม่ได้ 

แม้แต่พระสจัธรรม เนื้อหาพระนพิพาน กย็ดึไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้ว 

“ปรศินาธรรมใดๆของผู้ใดก็ตาม” ยดึไม่ได้เช่นกนั 

 “ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา” พึงยอมรับอยู่เนืองๆ โสวๆอโหสิๆ        

ขอความสว่าง ตื่น โพล่ง โล่ง แจ้ง จงมตี่อทุกท่าน ทั่วๆกนั เทอญ สาธุ 

โสวๆอโหสิๆ ๆ

 ทาน ศลี ภาวนา ม ี๒ ระดบั

 ๑. ทาน ศลี ภาวนา ระดบั โลกยีะธรรม ท�าแล้ว น�าไปเกดิ 

 ๒. ทาน ศลี ภาวนา  ระดบั โลกตุระธรรม  ท�า “สกัแต่ว่าท�า”      

แล้ว หยุดเกดิ
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 การเกิดนั้นเป็นทุกข์ ดังนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนสัตว์   

ให้ละทุกข์ ด้วยการไม่เกดิ คอื นพิพาน 

 ตื่นๆ ..ท่ามกลาง-คลายออกไปจ้าๆ-อย่างไร้ทศิทางและที่หมาย-

สาธุ อโหส-ิโสวๆๆๆ-มสี่วนบุญข้าฯทุกอย่างอโหสโิสวๆ-โสวๆๆๆ

 ทุกเวลานาทมีแีต่ ตื่นจ้า-ไร้ร่องรอยคดินกึแห่งอตัตา-อโหสโิสวๆ-

โสวๆ มสี่วนบุญข้าฯจงทั่วกนัๆ ตลอดไปฯ

 -ด้วย “สุรเสยีงหนกัแน่นและแผ่วยาวว่า” โสวๆ-โสวๆ “กระชบั

หนกัแน่น ด้วยโสวๆ–โสวๆ มสี่วนบุญข้าฯ” และผายมอืกว้างไกลอุทศิให้

ไม่มปีระมาณ

 จ้าๆ ในท่ามกลางว่างจากคดินกึ-หลุดจากอตัตา-มหาสุญญตา-

ว่างๆ-นโิรธนพิพาน

 ไม่ม ีตวัเอง ในเหน็–ไม่มตีวัเอง ในได้ยนิ ฯ ว่างๆ ว่าง ๆ จ้า ๆ 

ท่ามกลาง-ว่าง ๆ-จ้า ๆ

 มสี่วนบุญข้าฯ-อโหส-ิโสวๆ-โสวๆๆ

 สมาชกิ B วบิากลกูเจ้าค่ะ มุ่งหวงั ตั้งจ้อง “อยากให้ผู้อื่นพ้น

ทกุข์ พบทางสว่าง” ลกูเลยวนเองเจ้าค่ะ 

 ไม่พงึโทษคนอื่น แม้ตนเองกไ็ม่ มนัอนจิจงั มนัอนตัตากป็ล่อย 

อย่าอยาก ช่าง ปล่อย-ของมนัเองๆ  โปรดภาคทพิย์ ด้วย “จงมสี่วนบุญ

ข้าฯ-อโหสโิสวๆ--โสวๆๆ” ไปเรื่อยๆ ท่ามกลางสว่างจ้าไปเรื่อยๆ

 ผายมอืว่าให้  นี้คอืวชิาโปรดสตัว์สงัสารวฏั-สรุปรวมเท่านี้ ใชไัด้ 

ทุกเหตุการณ์ ทั้งยามคับขัน-ภัยอันตราย-คับแคบใจและยามปกติได้

ตลอดกาล

 “กรรมอนุสยั มทีุกคนต่างๆกนั ให้ขอถอนไปเรื่อยๆทุกวนั  การตดิ

ยดึเรื้อรงัเนิ่นนาน ค่อยๆขดัเกลาไป”
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 สมาชกิ B  นี่แหละเจ้าค่ะ ผลที่เคยปฏฆิะ สงสยั ต่อต้านครบูา

จารย์ ลกูได้ผลนั้นแล้วเจ้าค่ะ โสวๆ อโหสิๆ  หมดแล้วเจ้าค่ะ

     โลภะเจตสกิเกดิจากจติคนืสู่จติ-ใช้อย่างพอด-ีด ี ท่ามกลางสุญ

ญตา ว่างๆ  ถ้าขาดกโ็ปรดสตัว์ไม่ได้ แต่มพีอด ีคอื ของมนัเอง  ไลน์นี้ก็

ของมนัเอง ไม่คดิว่าจะมไีด้ พระข้างห้องท่านดงึสายไวไฟมาท�าออกยูทูบ

ของท่าน เคยเทศน์ออกอากาศกบัท่านแต่สมาชกิน้อยไม่เวริค์ กลายมาเป็น

ไลน์เมื่อ ๒ สงิหาที่ผ่านมา ลูกๆ ช่วยกนัท�าให้ เริ่มจากเบอร์โทรที่มใีนสมุด

บนัทกึและบอกต่อ ทุกคนสามารถท�าได้เท่าที่ท�าได้ ปล่อยให้ของมนัเอง 

 สมาชกิ B  เหตแุละปัจจยัเกื้อหนนุให้เกดิ เจ้าค่ะ

     การอยู่คนเดยีว การแก้ “ตวัคอยอยู่” ที่แสนวเิศษอกีอย่าง คอื  

การโปรดสรรพสตัว์ทางไลน์

 ต้องที่ถนดัด้วยเช่นอย่างกบั ไลน์ธรรมนี้ เหมาะกบัยุคนี้แต่ยงั

จ�ากดัด้วยคลื่น กท็�าได้หลายๆ ทาง

 โปรดสตัว์ไม่ง่ายเหมอืนจดัคอนเสริ์ท

 คนที่มองไม่เหน็ “การสลายคลายตวั-การไม่ยดึตดิ-ความชั่วคราว

ของกายธาตุจิตธาตุ-ความชั่วคราวของชีวิตไม่เที่ยง-อนิจจังทุกขังอนัตตา 

เรยีกว่าไม่เหน็สจัธรรม”

 คนไม่เหน็ความเสื่อมสิ้นสลายของสรรพสิ่งเรยีกว่ายงัหลง คนหลง 

จะรู้ อนจิจงั ชั่วคราว แต่เพยีงตวัหนงัสอื

 “คนไม่หลงจะรู้ว่า สรรพสิ่ง-เป็นอนจัจงั-ยดึไม่ตดิ-เกาะรั้งเอาไว้ 

ไม่อยู่ สุขทุกข์ กช็ั่วคราว ยดึไม่อยู่!”

 คนไม่หลงคอือรยิะชน อรยิบุคคลแปด จะไม่หลงตดิยดึกบั “สุข-

ทุกขเวทนา”

 สุขทุกขเวทนา มนัอนจิจา มนัเสื่อมสลายคลายตวัอยู่เป็นนจิ มนั

ยดึไม่อยู่!
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 ถ้าเหน็สจัธรรมนี้ ชื่อว่า เหน็ธรรม แจ้งในธรรม-ลลุ่วงธรรม-บรรลุ

ธรรม!

 คนที่หลงตดิมอื-ตดิปาก-ตดิใจ ในสุขเวทนา–ผลกัไสทุกขเวทนา 

ไม่เหน็แจ้งสจัธรรม อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา ชื่อว่ายงัหลงอยู่ 

 หลงในความเป็นความอยู่ หลงหาอยู่หากนิ ว่ายงัแขง็แรง ยงัไม่ไข้-

ไม่เจบ็-ไม่ตาย นี่คอืคนหลง

 “อะไรปิดบงัสตัว์อยู่? อะไรหนอ ปิดบงัสตัว์อยู่?”

 ท�าไฉนหนอ จะพ้นออกไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ ?

 ค�าตอบคอื “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี”

 อรยิสจั-มรรคอรยิสจั มอีงค์แปด ย่อเป็น ศลี-สมาธ-ิปัญญา ให้จบ

มรรค เป็นมรรควมิุต-ิปัญญาญาณวมิุติ

 จบมรรค-อรยิผลเกดิฉบัพลนั (ขปิปาภญิญาพาหยิะฯ) ทนัที

 จบมรรค-จบศลีสมาธปิัญญา-ปัญญาวมิุตญิาณทสัสนะ เรยีกว่า 

จบมรรค

 จบทุกมรรค ทุกมรรคาทุกเส้นทาง  เรยีก จบมรรค กจ็บผล ไม่มี

ทางเดนิและผู้เดนิทาง

 “ธรรมกอ็นตัตา-จติกอ็นตัตา อนตัตาธรรม-อนตัตาจติ อยูเ่องแล้ว!”

 จงึกล่าวว่า “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกีฯ”

 “เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมฯ”  ไร้เจตนา-ไร้กรรม ไม่กรรม-ไม่

เกดิ-ไม่อตัตา

 ว่างๆ จากอตัตา นโิรธดบั-นพิพานเยน็-สุญญตา ว่าง ว่างจากอตัตา

จงึอนตัตา

 ไม่มอีตัตาในเหน็ ได้ยนิฯ  ไม่มตีวัเองในเหน็ ไม่มตีวัเองใน    

ได้ยนิฯ มนัว่างจากอตัตา  ว่างๆ นพิพาน
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 จงึว่า “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี-ท�าเป็นกรรม”

 อย่าเอาอตัตาไปซ้อนอนตัตา-อย่าเอากรรมไปซ้อนมโน มโนต้อง

ไม่มกีรรม

 ไม่มโนกรรม-ไม่กรรม-ไม่เกดิอกี จบกจิ-จบกรรม-จบเกดิ-จบ

พรหมจรรย์

 พรหมจรรย์-พรหมจรรยามารยาท คอื การกระท�าของผู้ประเสรฐิ 

ให้จบ เรยีกจบพรหมจรรย์

 ท่านจบมนัแล้วหรอืยงั? ถ้ายงักอ็โหสเิทน�้าบ่อยๆเนอืงๆด้วยจ้าๆ

กว้างๆ-ตื่นโพล่ง!

 ผายมอืโสวๆๆ อโหสโิสวๆๆๆ  เป็นสญัญาณการให้ไม่มปีระมาณ

 “นพิพานเป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของอนตัตาจติ”

 จติปภสัสรผ่องใส ดุจตะวนัส่องสว่างจ้า ไร้ร่องรอยคดินกึฯ

 ชั่วกไ็ม่ด-ีดกีไ็ม่เอา ให้นอกด-ีเหนอืชั่วไป ผ่องปภสัจรสัจ้าหลุด

ออกไปจากชั่วและดี นั่นแหละจึงหลุดออกจากทุกข์

 ถ้ายงัไม่พ้นชั่ว-ด ี กว็นเกดิ-วนตาย ไม่รู้จบ

 จบเถดินะ พ่อจ�าเนยีนฯ-แม่เจตจ�านงฯ   จบด-ีจบชั่ว  จบเกดิ-จบ

ตาย จบทุกโลกทุกเส้นทาง ไม่มผีู้เดนิทางอกีต่อไป

 ส่วนเรื่องเวลาของชวีติ จะสั้น-จะยาวกช็่างให้สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ

ไปนะ จะได้ไม่ต้องไปทุกข์กบัสั้นๆ-ยาวๆ

 สั้น-ยาวนี่ก ็“ปรติตา ธมัมา -มหคัคตา ธมัมา -อปัปมาณา ธมัมาฯ” 

รวมลง “สพัเพ ธมัมา อนตัตาตฯิ” ทั้งหมด 

 จงดู “อนจิจงั-อนตัตา” ให้ทนั มนัไม่แน่หรอก ชวีติกช็ั่วคราว!

 “ดุจหิ้วกระเป๋าเข้าพกัแรม ไม่นานกจ็ะต้องจากไปแล้ว

 พรุ่งนี้ กบั ชาตหิน้า อะไรจะมาถงึเราก่อนกนั?”
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 สมาชกิ B ชาตหิน้าค่ะ เพราะอกีนงึอดึใจข้างหน้ากเ็ป็นชาติ

หน้าแล้วเจ้าค่ะ ท�าเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ จบทกุลมหายใจ  อดึใจนี้คอื อนจิจงั 

อนตัตา อกีอดึใจข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ชั่งมนั สกัแต่ว่า ปล่อยไปเจ้าค่ะ

 สรุป ทุกลมหายใจคอื อนจิจงั อนตัตา สกัแต่ว่า พระพาหยิะ เดี๋ยว

นี้ ตอนนี้ เพราะวนันี้ช้าไป พรุ่งนี้ยิ่งช้าหนกัเข้าไปอกี 

 ท่านใดมขี้อข้องใจเรื่องใด ขอเชญิถามเข้ามาได้ หรอืใครจะเปิด

ประเดน็ใดกข็อเชญิ

 ปิดทองหลงัพระ แปลว่า อะไรเอ่ย  ท�าดกีป็ล่อยวาง สกัแต่ว่า    

ใช่ไหม?

 แต่ถ้าปล่อยวางจริงๆแล้ว มันไม่เอาสวยไม่สวยแล้วไม่ใช่เหรอ  

แม้พระปฏมิากรกไ็ม่รู้จะเอามาท�าไม?

 จะปิดทองจะได้ปิดที่ตรงไหนกช็่าง เดี๋ยวคนกจ็ะรุมพากนัไปแย่ง

ปิดข้างหลงักนัหมดอกีจะว่าไง

 ให้มนัไร้ร่องรอยอตัตาตวัตนไปไม่ใช่เหรอ?  ความจรงิพระไม่ปิด

ทองจะสวยหรอืไม่สวย เราไม่ได้กราบที่สวย แต่กราบพุทธคุณนะ!

 สมาชกิ B ใช่เจ้าค่ะ ใจลกูไม่คดิอะไรหรอกเจ้าค่ะ  อยู่ๆ กน็กึ

อยากเปิดประเดน็ เรื่องปิดทองหลงัพระ ขึ้นมาเจ้าค่ะ

     แต่เขาคงเปรยีบเป็นอย่างอื่นหรอืเปล่า?

 สมาชกิ B  ถ้าปล่อยจรงิๆกจ็ะไม่ข้องว่าจะปิดทองตรงไหน ปิด

กไ็ด้ ไม่ปิดกไ็ด้ เจ้าค่ะ

     อ๋อๆ การท�าดตี่อหน้าและลบัเจ้าค่ะ

 ถ้าอรยิะแล้ว ท่านกไ็ม่สนว่าใครจะเหน็ข้างหน้า-ข้างหลงัเกรงว่าจะ

ไม่เหน็ นี่ไม่มนีะ มนัอนตัตาไปแล้ว เหน็-ไม่เหน็ ไม่แตกต่างแล้วใช่ไหม?  

บุญกุศลความด ี ไม่รู้จะเอามาท�าไม? โบนสัหรอืเลื่อนขั้นเงนิเดอืนมนัไม่ม ี
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พดัยศมนักไ็ม่รู้จะเอามาท�าอะไร มพีดัลมกพ็อ

 สมาชกิ B  เจ้าค่ะ ปล่อยออกให้หมด จะได้เบาๆเจ้าค่ะ

     การโปรดสตัว์สงัสารวฏั ท่านท�าด้วยการุณยธรรมสุญญตา กรุณา

ให้สตัว์พ้นจากทุกข์ ไม่หวงัตอบแทนหรอืลาภสกัการะ

 สมาชกิ B  คอื ลกูจะสื่อว่าอย่าท้อ ให้ท�าไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ

     ทรงตรสักบัพระอานนท์ว่า พระองค์สรรเสรญิปฏบิตับิูชา ยิ่งกว่า

อามสิบูชา

 สมาชกิ B  ส�าหรบัตวัลกู อะไรกไ็ด้ ยงัไงกไ็ด้เจ้าค่ะ ท่านพระ

อาจารย์ชี้แนะให้ลกูท�าอะไร ลกูกท็�าเจ้าค่ะ

     เรื่องก�าลงัใจนี่มนัให้กนัไม่ได้เลย เป็นเรื่องของหนี้ที่เจ้าของจะต้อง

ชดใช้(ซะบ้าง)

 ช่วยได้โดยนมิติ โสวอโหสใิห้เขาเป็นการเฉพาะ หรอืกล่าวน�าขมา

กรรมให้พูดตาม จนกว่าจะท�าได้เอง ถวายสังฆทานบ้าง สิ่งของจ�าเป็น      

ที่สงฆ์ต้องใช้ ควรถามความต้องการท่านก่อนจะได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆ  

ทานกม็ ี๓ ทานอามสิสิ่งของ-ทานธรรมทาน เช่น พูดให้ฟัง พมิพ์หนงัสอื-

อภยัทานกอ็โหสอิุทศิบุญที่ก�าลงัพาท�ากนัอยู่นี่

 สมาชกิ B งั้นลกูถามเลยเจ้าค่ะ  ท่านพระอาจารย์มคีวามจ�าเป็น

ต้องใช้อะไรบ้างเจ้าค่ะ

 พระอาจารย์: “ยงัไม่ม”ี

 ส�าหรบัท่านที่ดูแลตวัเองได้แล้ว หมายถงึ พอเหน็แจ้งพระสจัธรรม

สว่างไสวบ้างแล้ว ควรเผื่อแผ่แบ่งปันญาติมิตรสหายคนข้างๆก่อนค่อย

ขยายออกไป แต่ไม่คาดไม่หวงั  เคยเขน็คนในครอบครวัเพราะห่วง  ท�าให้

เหนื่อยอยู่พกัใหญ่ เพราะฝืนและใจร้อนไม่ด ี แต่กส็�าเรจ็ ต้องใช้เวลา      

ใช้อุเบกขาสุญญตาจะดกีว่า  อยู่ที่ผู้รบัด้วย วบิากมากกน็าน กต็้องให้พา
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เขาอโหสใิห้ได้ก่อนอื่น หดัให้จ้าให้ได้ก่อน!

 สมาชกิ B  ลกูกเ็ขน็ลกูสาวที่บ้านอยู่เหมอืนกนัเจ้าค่ะ วนัดคีนืดี

ลกูสาวกไ็ปเขญ็พ่อเขาต่อเจ้าค่ะ

     เคยเหน็จนัทร์วนัเพญ็ไหม? อาทติย์ส่องแสงสว่างจ้า เคยเหน็ไหม? 

อย่าแช่นะ รู้อกีปล่อยอกี!

 พ่อแม่ลูกสายเลอืดเดยีวกนัจะง่าย แต่กรรมสมัพนัธ์แต่อดตี เป็น

ปุพเพกตปุญญตา ถูกฝาถูกตวันี่กเ็ช่นกนั จะเชื่อมโยงง่าย  เหน็ ได้ยนิฯ 

มาพบเจอกนั นี้กรรมเก่าอยู่แล้ว ไมใช่บงัเอญิ ต้องมสีมัพนัธ์ แต่วบิากเขา

จะชดใช้มากน้อยอย่างไรกต็้องอ่านชวีติต่อไป

 สมาชกิ B  คอืลกูยดึ และเป็นกงัวล ว่า ผู้อื่นจะท้อ จะไม่เข้าใจ  

ยงัคาใจอยู่ ยงัอยากให้ได้ดั่งใจอยู่ ลกูตดิตรงนี้ เจ้าค่ะอตัตามนัเข้ามา 

ไม่รู้จะท�ายงัไงกป็ล่อยๆไปก่อน เดี๋ยวกห็ลดุๆไปเองเจ้าค่ะ

 สมาชกิ ส จ้าแล้วค่ะ

 สาธุ โสว แล้วสาธุ มโียมใส่บาตรเช้า ฐานะด ีคนจนีเจ้าของร้านขาย

เครื่องไฟฟ้า มลีูกห้า มหีลานสบิคน รู้จกัมาสองปีแล้ว ปีก่อนไปเนปาล     

กถ็วายเงนิหลายพนั กลบัมากถ็วายบ่อย ครั้งละพนัๆ เคยบอกเขาไปว่า 

ว่างเมื่อไรจะนมินต์ให้พระมาเทศน์กข็อให้บอก จนแล้วจนรอด นี่ก�าลงัว่า

ช่วงกนิเจวนัที่ ๑๘ จะนมินต์ ไม่รู้จรงิหรอืเปล่า กร็อโอกาสอยู่!

 เมื่อเช้ากถ็ามว่ายงัอโหสอิยู่ไหม-จ้าๆ อยู่ไหม? กร็บัว่าท�าอยู่ นี่รอ

นานมาก ส่วนรายอื่นๆ อกีหลายคน ง่ายกว่านี้ ชวนฟังธรรมกฟ็ังเลย ๑ 

หรอื ๒ ชม. กว่านั้นกม็ี

 หนงัสอื เล่ม ๑๘ กบั ๒๐ มคีนอ่านทั่วปท. ช่วยไดรัะดบัหนึ่ง ที่

ห้องสมุดทั่วประเทศประมาณ ๑,๔๐๐แห่ง ทั้งในเรอืนจ�าด้วย มตีอบรบั  

น่าอนุโมทนา  ใครที่ต้องการหนังสือภาคภาษาอังกฤษเล่ม ๑๙ ให้เพื่อน 

ต่างชาต ิ ขอไปที่กองทุนฯ โทร ๐๒-๕๓๖-๖๕๒๒ หรอืที่ห้างหนงัสอืกม็ี
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จ�าหน่าย

 คนที่ว่า “จ้าแล้วค่ะ” นี่ จ้ากท็ิ้งด้วยนะ อย่าแช่นะ เดี๋ยวไปพรหม

อนัต�่าอย่างนางลูกสุกร อุพพร ีละกแ็ย่เลย!

 จ้าอกี กท็ิ้งอกี ไม่เอาอะไรสกัอย่าง ปีตกิท็ิ้งๆ ให้หมด ทิ้งหรอืยงั   

ที่ว่าจ้าแล้วนี่ทิ้งด้วยนะ!

 ให้ตื่นโล่งโพล่งวะ วะแล้ววะอกี อกีๆๆ วะอกีกท็ิ้งอกีๆๆ ไม่เหลอื 

ไร้ร่องรอยคดินกึ ไร้อตัตาตวัตน

 “เหมือนดอกไม้บานยามเช้า ร่วงหล่นโรยกลีบละอองเรณูเกสร    

ไม่เหลอือตัตา”

 “ดุจจนัทร์เพญ็ เด่นนภา นวลผ่อง แล้วกท็ิ้ง ผ่องอกีกท็ิ้งอกีๆๆ  

ผายมอืทั้งสองว่าอโหสโิสวๆๆ โสวๆๆ”

 กระชบั-หนกัแน่น แผ่วยาวๆ ที่ค�าว่าโสวๆๆ  มองไปข้างหน้า      

ไร้ทศิทางและที่หมาย แววตาการุณยธรรมต่อทุกตวัสตัว์และสรรพสิ่ง แล้ว

ว่า “อโหสโิสวๆๆๆ ผายมอืออกไปด้วย มสี่วนบุญข้าฯ ทั่วๆกนัตลอดไป”

 ใจ-ความรู้สกึ-จติ-วญิญาณ เป็น นาม ไม่มรีูปสภาวะกลิ่นส ี มนั

ไม่มเีป็นความรู้สกึ concious เรยีกว่า mind–mymy นี่เริ่มถูกซ้อนแล้ว 

เดมิ mind-มโน มนัใสซื่อบรสิุทธิ์ มนัยงัไม่มกีรรม แต่พอกระทบอารมณ์ 

๖ ทางทวาร ๖ เกดิวญิญาณ ๖ ตา เหน็ รูป. หู ได้ยนิ เสยีง ฯลฯ เป็นต้น 

มนัมเีจตสกิในจติ เรียก  “ผัสสะเจตสิก”   ท�าหน้าที่กระทบ หรือเชื่อมต่อ 

เป็นสะพาน หรือประตูทวารกไ็ด้ ประตูใจลงสู่ใจ

 ผสัสะ มนัมพีวกพ้องอกี ๖ อยู่ด้วยกนั ท�าหน้าที่เป็นประตูใจ คอื 

ชวีตินิทรยี์-เอกคัคตา นี่ ๑ คู่ เจตนา-มนสกิาร ๑ คู่ และ เวทนา-สญัญา ๑ 

คู่ ท�าหน้าที่ ตอนนี้มนัยงัใสซื่อบรสิุทธิ์อนิโนเซนส์-ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร รู้ซื่อๆ 

 แต่เจ้าตวั “my-ของฉนั มนัแสดงตวัซ้อนเข้าไป” มนัแสดงตวัว่า 
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“ฉนัคอือตัตา” ปลุกประตูใจทั้ง ๗ ว่า “ประตูของฉนั” ยดึอ�านาจ

 อัตตามันบอกว่า.. ฉันเห็น ฉันได้ยินฯลฯ  กลายเป็น มีอัตตา    

ตวัเองในเหน็ ได้ยนิฯ ทุกครั้งไป จงึเกดิมโนมกีรรมทุกครั้งไป

ประตูใจเจตสกิทั้ง ๗ เริ่มแสดงบทบาท เจตนาสงัขาร(อภสิงัขาร ๓ บาป-

บุญ-ฌาน) มพีวก ๕๐ เจตสกิ ร่วมกบั เวทนา ๑ และสญัญา ๑ รวมเป็น 

๕๒ เป็นขบวนการสังสารวัฏสร้างโลกทวาร๖ขึ้นก่อเกิดลูกหลานภพชาต ิ  

ไม่หยุดหย่อน

 เริ่มจาก my-ฉนัหรอือตัตา ตวัซ้อน เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต มาถงึ

ทุกวนันี้

 จงึทรงสอนให้ “สกัแต่ว่า” ลดบทบาท  เจตนา-มนสกิาร-ตวัจรงิจงั 

ลง ให้เผนิๆ ให้ไปอยู่ที่ไร้ๆ-ไร้คดิไร้นกึฯ

 เวทนา-สญัญา กไ็ม่ท�างาน ส่วน เอกคัคตา-ชวีตินิทรย์ กส็กัแต่ว่า 

มเีหมอืนไม่ม ีผสัสะกส็กัแต่ว่ากระทบไปอย่างนั้นๆ

 เมื่อเจตนา-มนสกิาร มนัไม่จรงิจงั มนัเผนิๆเลยๆ-ละๆ ปล่อยๆ-

วางๆ ไปแล้ว

 เรื่องท�าบาป-บุญ-ฌาน ทั้ง๕๐เจตนากรรม มนัไม่ท�าแล้ว ถงึท�า ก็

สกัแต่ว่าท�า ไปแล้ว จบเลย 

 เหน็คน กเ็ลยๆ คนไปแล้ว ฯ ซื่อๆ ไปแล้ว ของมนัเองไปแล้วว่างๆ 

จ้าๆ ตื่นโพล่ง โล่ง พ้นออกไป นอกเหนือตัวเจตนาจริงจัง ทั้ง ๕๒ ออก   

ไปแล้ว

 เจ้า ๕๒ เจตสกิในจติ กค็อื นามวญิญาณขนัธ์และ เวทนา-สญัญา-

สงัขารขนัธ์ เป็น นามขนัธ์ ๔ พ้นขนัธ์ เหนอืขนัธ์โพล่งจ้าออกไปแล้ว อสิระ

แล้ว หลุดอสิระแล้ว ด้วยขนัธวมิุต ิ ปัญญาญาณหลุดพ้น ด้วยวมิุตญิาณ

ทสัสนะ แล้ว

 ตื่นโพล่งออกไป จ้าออกไป ไร้เขตแดนไร้คดินกึ “ดุจตะวนัส่อง
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สว่างอยู่กลางหาว ฉะนั้น”

 “ดอกบวัโกกะนุทแดง ส่งกลิ่นหอมบานแต่เช้า กลิ่นไม่ไปปราศเลย 

ฉนัใด

 เธอจงแลดูพระองัครีสพุทธเจ้า ผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่

กลางหาว ฉะนั้นฯ”

 ทุกจติวญิญาณ ขอจงมสี่วนแห่งบุญข้าฯ จงทั่วๆกนั โสวๆๆๆ 

อโหสโิสวๆๆ

 รูป-นาม ขนัธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อนิทรยี์ ๒๒ ปฏจิจ ๑๒ 

อรยิสจั ๔ สตปิัฏฐาน ๔ เอกายโนมคัโคฯ สมัโพชฌงค์ ๓๗ องค์ตรสัรู้   

(ตดัซะรู้) ได้ด้วยตดัเสยีซึ่งรู้-ไม่ตดิรู้-ตดัรู้ จงึ ตรสัรู้

 สพัเพ ธมัมา อนตัตาฯ ไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่ใช่อตัตา  อนตัตา ว่าง 

เปล่าเสยีแล้วจาก อตัตา

 พระไตรปิฎก สามตะกร้า ได้แก่ ๑ พระวนิยัปิฎก ๒  พระสุตตนั

ตปิฎก(หรอืเรยีกพระสูตร) ๓ พระอภธิมัมปิฎก รวม ๓ ปิฎก ๘๔.๐๐๐ 

พระธมัมขนัธ์

 ครึ่งหนึ่ง ได้แก่ พระอภธิมัมปิฎก ๔๒.๐๐๐ ที่เหลอืเป็น พระวนิยั 

กบั พระสูตร อย่างละครึ่ง

 ที่น�ามาบอก จะบอกให้รู้ว่า “สพัเพ ธมัมา อนตัตาตฯิ”

 ไม่ต้องรู้กไ็ด้ แต่เวลาเจอคนหลงรู้มากจะได้เอาไว้แก้คนหลงว่า 

รู้มากบ้าหอบฟาง ยากนาน

 ไปสอนคนเฒ่าคนแก่ แกรู้จกัแต่ “หลวงตาจ้าฯ” แกใส่บาตรทุกเช้า 

ถามแกทุกวนัว่า “ยงัจ้าๆ อยู่ไหม?” 

 “เออ ทิ้งจ้าเสยีด้วยนะ!”

 แต่สอนนกัอภธิรรมเจด็แปดปีครึ่งนี่มหาบณัฑตินี่ ต้องเอาจติ-

เจตสกิ-รูป-นพิพาน ขึ้นมาว่า แถมยงัไม่อยากจะจ้าเลย
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 สมาชกิ B ลกูโดนแซะเรื่องนี้บ่อยเจ้าค่ะ เรื่องพระไตรปิฎก 

เรื่องพระสตูร เรื่องพระอภธิรรม ลกูกต็อบไปตรงๆ สั้นๆ ว่า  “ไม่รู้”  รู้แต่

ว่า “สพัเพ ธมัมา อนตัตาตฯิ” ยดึไม่ได้เจ้าค่ะ

     โอ หนอ..! อะไรหน๊อ.. ปิดบงัสตัว์อยู่..?

 สมาชกิ B  เส้นผมบงัภเูขา อตัตาบงัอนตัตา เจ้าค่ะ

 อ่านมาก รู้มาก ปรงุแต่งมาก ไปมนัแบบทื่อๆไม่รู้อะไรเลยดกีว่า 

เจ้าค่ะ จ้าง่ายดเีจ้าค่ะ

 มคีนถามลกูว่าไปเรยีนธรรมะมาจากไหน?? ลกูกต็อบว่า “เรยีน

อยู่ในไลน์นี้” ทกุวนัเจ้าค่ะ

     “อโหสโิสวๆๆๆ สิ่งใดที่ได้เคยประมาทล่วงเกนิองค์คุณพระ

ไตรรตัน์เคยวพิากษ์วจิยัวจิารพระสัจธรรมค�าสอน ว่าไม่เหมอืนกบัของตน

ที่เคยร�่าเรยีนมา ปฏเิสธมรรคผลนพิพาน และสิ่งใดที่ได้เคยประมาท

ปรามาสล่วงเกนิองค์คุณพระอรยิเจ้าอรยิสงฆ์ จะเจตนาหรอืไม่กต็าม จะรู้

หรอืไม่รู้กต็ามทุกภพทุกชาตพิุทธนัดร และสิ่งใดกต็ามที่ได้เคยประมาท

ล่วงเกินต่อองค์คุณบุพการีบิดามารดา-ครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายทุกภพชาต ิ

ทุกๆกรณกีรรม ข้า ฯทั้งหลาย และจติญาณที่พ่วงพนัสมัพนัธ์กนัมากบัหมู่

เหล่าข้าฯ ท.บรวิารของข้าฯ ท.ขอน้อมกราบขมากรรม ขอองค์พุทธะ-มหา

พุทธะ-มหาโพธสิตัว์ พระโพธสิตัว์ ทุกพระองค์ ได้โปรดเมตตา ยกโทษ ให้

กรรมทั้งหมดทั้งมวลของหมู่เหล่าข้าฯ ท. จงเป็นอโหสกิรรมเป็นวมิุตกิรรม 

ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปด้วยเทอญฯ อโหสิๆ ๆ

 ข้าฯท . ขอชดเชยชดใช้ด้วยอธวิาสนาบารม ี  ขอให้มสี่วนในการ

บวชบรรพชาของหมู่เหล่าข้าฯท. ทุกภพทุกชาตพิุทธนัดร และขอให้มสี่วน

ในการโปรดสพัพสตัว์ให้จบตาม-วางตาม-ว่างตาม องค์พุทธะอรหนัต์จงทั่ว

กนัๆตลอดไปด้วยเทอญฯอโหสิๆ ๆโสวๆๆๆสาธุโสวๆๆ”

 โดยสรปุ มนัเริ่มต้นมาจากเจ้า mind-มาเป็น-my  จากจติหรอืใจ 
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มาเป็น-ใจของฉนั (ตวักู-ของกู)

 mind-มโน-จติใจดั้งเดมิอนตัตาจติ มนัปภสัสร มนัใสซื่อบรสิุทธิ์

อยู่แล้วแต่เดมิ

 ครั้นพอถูกเจ้า-my-ฉนั-ของฉนั-อตัตา(เจตนา) เข้ายดึ(เข้ายดึอ�านาจ) 

ติด-ติดยึดด้วยอัตตาตัวตน มันเข้าไปห่อหุ้มอนัตตาจิตเดิมจนมืดมิด     

เจ้าอตัตา มนัเป็นใหญ่ มโีมหะความหลงเป็นพื้น พาหลงชอบ-หลงชงั หลง

ราคะ-หลงโทสะ หลงคต-ิอคต ิวพิากษ์วจิารวจิยัความเหน็ความหมายทฏิฐิ

มานะ 

 มนัไม่ยอม ไม่ปล่อย -ไม่วาง-มนัไม่ว่าง-มนัตดิยดึ(อุปาทาน-ตณัหา)  

จงึทรงสอนให้  “สกัแต่ว่า-ให้ยอม-ให้ปล่อยวาง ให้ปล่อยวางลงเสยี!”

 ไม่ยาก-กไ็ม่ง่าย แต่ให้คลายออก  คลายออก-กไ็ม่ตดิ-กห็ลุด-วมิุติ

 จ้าๆ..นี่หลุดออกไปแล้ว ..ไร้ๆ ด้วย ไร้ร่องรอย-ไร้คดินกึฯ

 เจ้าอตัตา มนักห็งอย ฝ่อเหี่ยวแห้งหายไปแล้วจงึว่า “ไม่ต้องท�า

อะไรแบบไหนอกี ฯ”

 โสวๆๆสาธุโสวๆๆๆ แล้ว โสวแล้วนะ โสวๆๆว่างๆ ว่างจากอตัตา-

กอ็นตัตา

 ตื่นจ้าออกไป จ้าทิ้ง จ้าปล่อยอกี ทิ้งอกีๆๆ “เหน็คนให้เลยๆคน

ออกไปเสยีฯ”

 ไม่มตีวัเองในเหน็ ได้ยนิฯ มนักอ็นตัตา  ปล่อยให้ของมนัเองๆๆๆๆ  

 ประตูทวารใจ  เมื่อไม่มอีตัตาเข้ามาวุ่นวายกวนใจ ประตูทวารใจ

(ทั้งหก) กเ็ป็นอสิระสงบร่มเยน็ พระยาจติราชผู้ครองกายนคร (รูปขนัธ์-

ร่างกาย) กร็่มเยน็สงบระงบั นั่งทิ้ง–นอนทิ้ง ลมืวนัลมืคนื ไม่อะไรกบัอะไร

ไปฯสกัแต่ว่าพระพาหยิะฯเรื่อยๆ ไปฯไร้ๆ ไป จ้าๆ ไป จ้าทิ้ง-จ้าปล่อย จ้า

ไม่หยุดหย่อนฯ จ้าทิ้งจ้าฯ
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 สมาชิก  สาธุ กราบนมัสการครับ กิจทางโลกมีมากครับ 

พยายามท�าแบบปล่อยวาง ท�าสกัแต่ว่าท�าไปตามหน้าที่ เมื่อท�าแล้วต้อง

พบเหตกุารณ์เฉพาะ จติจะเผลอเกดิโลภ พอใจ เกดิปฏฆิะ จติขุ่นเคอืง

นดิๆ เกดิโมหะ พยายามเพ่งเพื่อให้จตินิ่งเป็นครั้งคราว เมื่อรู้ตวัเกดิโลภ 

โกรธ หลงแล้ว กร็บีกล่าวอโหสกิรรม พทุโธอโหส ิธมัโมอโหส ิสงัโฆอโหส ิ

สรรพสตัว์ทั้งปวงอโหส ิสาธ ุโสว โสว โสว อโหส ิอโหส ิอโหส ิขอจงอโหสิ

ต่อกนัและกนัเทอญ 

 พยายามท�าแบบปล่อยวาง ๑ ครั้นพอจติเผลอ โลภบ้าง-ราคะ

บ้าง-เกดิโทสะบ้าง หรอืขุ่นเคอืงบ้าง รู้ตวัแล้วรบีกล่าวอโหส ิ๑

 ถามว่า ถ้าท่านประสบเหตกุารณ์ข้างต้น ท่านจะท�าอย่างไร?  

พยายามท�าแบบปล่อยวาง คอื อย่างไร?

 สมาชกิ ภ ขอขมากรรมบทใหญ่ ประกาศสละถอนความมุ่งหวงั

ตั้งเอา

 สมาชกิ B ช่างๆ ไป ปล่อยๆ ไป แล้วๆ เลยผ่าน โสวๆๆ 

อโหสิๆ ๆ ไม่ข้อง ปล่อยให้ไวเจ้าค่ะ

 ไม่ตั้งพยายาม ตั้งจ้อง  ปล่อยๆไป จบๆๆ ไม่ต้องไปรู้ลกึ รู้ผ่านๆ 

ไปพอ สกัแต่ว่ารู้ เหน็ฯลฯ แล้วปล่อยไปเจ้าค่ะ

     สาธุโสวๆๆ..โสวแล้วนะ เพื่อนสมาชกิตอบได้ตรงต่อเนื้อหานพิพาน

 การประกาศสละถอนตัวเจตนามุ่งหวังตั้งเอามาด้วยตัณหาอุปาทาน 

อนัเป็นเหตุสมุทยันี้ มนัขุดรากถอนโคนจรงิๆ-up root -ขุดรากถอนโคน

กเิลสตณัหา ขุดขึ้นมาตากแห้งเลย

 จ�าได้ไหม? เคยบอกว่า เจ้า ๓ สหาย คอื ตวัโมหะ-หลง ๑ กบั 

เจตนามุ่งหวงัตั้งต้อง ๑ และ วญิญาณงั ตัวเข้าไปรบัรู้รบัทราบ ๑ นี้เป็นเหตุ

สมุทยั-หลงเข้าไปรู้
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     ทรงตรสัเหตุ และความดบัเหตุ มปีรกตทิรงตรสัสอนอย่างนี้เป็น

อนัมาก พระอสัสชอิรหนัตเถระ เทศน์สอนอุปปตสิสะสารบีุตร เพยีงสั้นๆ 

คนฟังกค็ลายขั้นหนึ่งเลย ยงัไม่ท�าอะไรเลยนะ นี่คลายแล้ว เป็นพระ

อรยิบุคคลไปแล้ว

 ครั้นน�าไปบอกสหายรกั โกลติะโมคคลัลานะ เพื่อนกค็ลายตามอกี 

นี่เพยีงแค่ฟังนะ จงึได้กล่าวว่า “ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี”

 สมาชกิ B ตทงัคนพิพาน- “นพิพานด้วยองค์นั้น”, นพิพาน

ด้วยองค์ธรรมจ�าเพาะ เช่น มองเหน็ขนัธ์ ๕ โดยไตรลกัษณ์แล้วหายทกุข์

ร้อน ใจสงบสบายมคีวามสขุอยู่ตลอดชั่วคราวนั้นๆ กล่าวคอื เหน็เข้าใจ

ธรรมใดได้อย่างแจ่มแจ้ง(ธรรมสามคัค)ี ท�าให้ใจสงบสบายมคีวามสขุอยู่

ตลอดคราวหนึ่งๆ,  นพิพานเฉพาะกรณ ีเช่นตทงัควมิตุติ

     แล้วอย่างนี้ จะต้องพยายามท�าแบบปล่อยวางไหม? กว็่าไปตามที่

ท่านทรงสอนพวกเรา กส็มมุตคิ�าพูดว่าท�าแบบปล่อยวาง คอื ท�าแบบสกัแต่

ว่าท�านั่นเอง

     คอื ให้มนัไร้ร่องรอยอตัตาตวัตนไป ไม่เอาอตัตาเจตนาจรงิๆจงัๆ

เข้าไปท�า ให้มนัเผนิๆไป “เหน็อะไร ได้ยนิอะไรฯ กใ็ห้เมนิๆ เผนิๆ ไป ไร้ๆ 

กว้างๆไป:อย่าไปจดจ่อสแกน-โฟกสักบัมนั แค่ไหนกแ็ค่นั้น ไม่มุ่งไม่คาด 

ไม่หวงัตั้งเอา แม้ปัจจบุนักไ็ม่เอา ไร้ๆ ไร้ร่องรอย”

     มองออกไปข้างหน้ากว้างๆ อย่างไร้ทศิทางและที่หมาย แววตากา

รุณยธรรมต่อสรรพสัตว์-สรรพสิ่งทั้งหลายฯอโหสิโสวๆๆ–ผายมือเป็น

สญัญาณแห่งการให้ “ขอให้มสี่วนบุญข้าฯ ทั่วๆ กนัฯ” ให้อย่างไม่มปีระมาณ

ออกไปทั่วสงัสารวฏั

     ท�าแบบไม่ท�าอย่างนี้ มนัไร้ความหลง ทั้งเจตนาและตวัรู้มนัถูกตดั

ท่อน�้าเลี้ยงผสัสาหาร-มโนสญัเจตนาหาร-วญิญาณาหาร ถูกตดัเป็นสมุจเฉท
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เดด็ขาดไปแล้ว มโนกรรมไม่มแีล้ว จบไปแล้วด้วยโสวๆๆๆอโหสิๆ ๆเท่านั้น  

 สงัสารวฏัสั่นสะเทอืนเลื่อนลั่นหวั่นไหวไปเกดิ-ตายๆ มาแล้วไม่รู้  

กี่ชาติๆ  เป็นอเนกมใิช่หนึ่ง กเ็พราะเจตนา

 เจตนา ๓ กม็ ี ๑ เจตนาท�าบาป  ๒ เจตนาท�าบุญกุศลความด ี     

(นี่กเ็อาไปเกดิ) ๓ ท�าฌาน เอาสงบหลกีหนคีวามวุ่นวายโลก

     ไปเกดิแล้ว ครบ ๓๑ภูม ิ -กามาวจรภูม๑ิ๑ (อบาย ๔ มนุสส ๑   

เทวภูม๖ิ) - รูปาวจรภูม ิ๑๖  - อรูปาวจรภูม ิ๔

 พวกเราทั้งหลาย ไปกนัมาแล้วคนละไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ ทรงตรสั

ว่าอย่างนั้น (ยกเว้นภูมสิุทธาวาส ๕ ชั้นรูปพรหมชั้น ๑๑-๑๖ ของพระ

อนาคามบีุคคลนพิพานที่นั่น)

     “สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ ให้ไร้เจตนามุ่งหวงัตั้งเอาออกไปเสยี” ให้

สกัแต่ว่าไปเสยี ช่างๆ ไป ท่ามกลางไป ปลงปล่อยวางไป ยอมๆ บ้างกไ็ด้ 

ไม่ขดัแย้งกบัสรรพสิ่ง

 มนุษย์ส่วนมาก วาดฝันเป้าหมายชวีติตั้งความหวงัความส�าเรจ็ชวีติ

ครอบครวัไว้สวยงาม แต่ตั้งอยู่บนความหลงโดยไม่รู้สกึตวั เพราะไม่เข้าใจ

ไม่เหน็แจ้งใน อนจิจงั -ความไม่ยั่งยนื-ว่าชวีติชั่วคราว ดุจหิ้วกระเป๋าเข้าพกั

โรงแรม ไม่นาน เดี๋ยวเดยีว กจ็ะต้องออกไปแล้ว

 “พรุ่งนี้ กบั ชาตหิน้า อะไรจะมาถงึเราก่อนกนั?”

     โลก คอืหมู่สตัว์ ไม่มอีะไรเป็นของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป

     มนุษย์ผู้ปุถุชน ที่ยงัหนาแน่นเหนยีวด้วยยางแห่งกเิลสตณัหา กจ็ะ

ถูกร้อยรดัมดัผูกไว้กบัโลก โลกนี้-โลกหน้า ชาตนิี้-ชาตหิน้า

 เพื่อนสมาชกิข้องใจ ว่า ตณัหานี่เป็นโลภะเจตสกิ อยู่ในกลุ่มอกุศล

เจตสกิในอกุศลมูลจติ ถ้าเป็นจติฝ่ายกุศลน่าจะไม่เป็นตณัหา เช่นท�าบุญ
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กุศลความดทีั้งหลาย เป็นต้น

 ถามท่านทั้งหลาย แสดงความเหน็ธรรมทานให้หายข้องคาหน่อย 

เหน็ด้วยหรอืไม่?

 สมาชกิ B ถ้าท�าบญุกศุลและหวงัผล หวงัสวรรค์ หวงันพิพาน 

คอื ยดึ คอื ตณัหา ตวัเดยีวกนัเจ้าค่ะ แต่ถ้าท�าแล้วปล่อยวาง คอื จบบญุ

กศุลนั้นเป็น อนตัตา

 แต่เมื่อไหร่ที่ยดึ บญุกศุล นั้นถกูอตัตาเข้าไปแทรก ตณัหาเกดิ 

คอื อย่างเดยีวกนั ตวัเดยีวกนัเจ้าค่ะ บญุกศุล ท�าด้วยจติที่สละออกไม่ยดึ 

เป็นจาคะ เป็นอนตัตา นั้นแหละ ที่ท�าแล้วไม่เป็นกรรมน�าไปเกดิ เจ้าค่ะ

 บญุกศุลม ี๓ระดบั ๑ กศุลกามาวจรเทวโลก เช่น ทานศลีเป็นต้น 

๒ กศุลรปูาวจรพรหมโลก สมถะสมาธติบะฌานญาณรปูาวจร  ๓ กศุล

อรปูาวจร อรปูฌาน-อรปูพรหม กศุลทั้งสามนี้ ท�าอย่างไรไม่เป็นตณัหา

     ทาน ท�าปล่อยวาง เหน็ได้  ส่วนข้ออื่นๆ ศลี สมาธ ิฌาน-ญาณ 

ท�าปล่อยท�าอย่างไร จงึไม่เป็นตณัหา

     ศลี ท�าปล่อยท�าอย่างไร? อธบิาย

 สมาชกิ B สมาธ ิธรรมชาต ิของมนัเองเจ้าค่ะ 

     ศลี คอื งดเว้น สกัแต่ว่า เว้นจากการยดึทั้งปวง นี่กว็มิตุ ิ จบลง

แล้วเจ้าค่ะ

 สมาชกิ ภ ท�าได้ครับ..แต่ถ้าท�าแล้วเพื่อมุ่งหวังตั้งเอาหรือท�า

เพื่อสร้างบุญกุศลให้มากๆก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดา..หรือพรหม...ก็จะ

ท�าให้ไม่จบกจิจบกรรมสงัสารวฏั ควรจะท�าแล้ว..แล้วไป... ไม่ท�าแบบมุ่ง

หวงัตั้งเอา เดี๋ยวจะกลบัมาเกดิอกี

 สมาชกิ B ฌาน ญาณ ตาแจ้งๆนี่แหละเจ้าค่ะ สกัแต่ว่ารู้ เหน็ 
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แล้วปล่อยไปเจ้าค่ะ

     ท่านพาหยิะถอืศลีกี่ข้อ อะไรบ้าง?

 สมาชกิ B ข้อเดยีวโดดๆ สกัแต่ว่า ปล่อยไป ไม่ยดึเจ้าค่ะ

 ไม่ยดึตดิ คอืไม่ตณัหา-ไม่อุปาทาน นี้ ใจเป็นศลีแล้ว เมื่อมโนไม่มี

กรรม กายกรรม-วจกีรรม จะเกดิมาแต่ที่ไหน? ทั้งกาย-วาจา-ใจ สุจรติเป็น 

ปารสิุทธศิลีแล้ว ถามว่าต้องขอศลีด้วยค�าว่า “มะยงัภณัเตฯ” ไหม?

 สมาชกิ ภ เรื่องศีล..ให้ถือศีลที่ใจ..ไม่ใช่ศีลเป็นข้อๆ..มีอะไร  

ให้อโหสกิรรมซึ่งกนัและกนัครบั

 สมาชกิ B ไม่ต้อง ขอ “มะยงัภณัเต” เจ้าค่ะ 

     ส่วน สมาธ-ิสมถะ กุศลรูปาวจร ท�าที่ไม่ตณัหาท�าอย่างไร?

 สมาชกิ B ปล่อยไป คลายๆ คลายออก จ้าๆ โล่งๆ ตื่น โพล่ง 

พุ่งออกไป เจ้าค่ะ

     ท�าอย่างไรอธบิาย ท�าที่ไหน อย่างไร  ต้องหาที่สงบๆใช่ไหม?

 สมาชกิ B ไม่ต้องท�าอะไรเลยเจ้าค่ะ ปล่อยตามธรรมชาต ิ ขบั

รถ ท�ากบัข้าว เดนิห้าง นอนหลบั นั่งเล่น ปล่อยๆไปเจ้าค่ะไม่ต้องหาสถาน

ที่เจ้าค่ะที่สงบไม่ต้องเจ้าค่ะอยู่กะลกูกะสามไีปปกต ิ สามบี่นยงัจ้าได้เลย

เจ้าค่ะ

 คนข้างบ้านด่ากนั เรากจ็้าของเราอยู่ในบ้านเจ้าค่ะ!

     กุศลอรูปาวจร -อรูปพรหม ล่ะ จะไปอรูปพรหมล่ะต้องท�าอย่างไร?

 สมาชกิ B ไปท�าไมคะ ไปกไ็ปเกดิ เป็นพรหม  สกัแต่ว่า พระ

พาหยิะ ดบัเลยดกีว่าเจ้าค่ะ

     ที่ถามนี่ เพราะคนที่สงสยัว่า ตณัหานี่เป็นได้เฉพาะไปอบายภูมิ

เท่านั้น ส่วนไปสวรรค์-พรหมไม่ตณัหา ใช่หรอืไม่?

 สมาชกิ B ขึ้นชื่อว่าพรหม ยงัไงกต็้องกลบัมาเกดิ เจ้าค่ะ
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 ไม่ใช่เจ้าค่ะ ตณัหาที่ไปสวรรค์ ไปพรหมโลก เป็นตณัหาขั้นเทพ 

หลอกให้หลงแบบเนยีนๆไม่รู้ตวัเลยเจ้าค่ะเป็นตณัหาตวัยดึด ีตดิด ีเจ้าค่ะ

แบ่งแยก ชอบ ชั่ง เกลยีดทกุข์ รกัสขุ เจ้าค่ะ

 จะตณัหาไปอบายภมู ิหรอื ตณัหาไปสวรรค์ ไปพรหมโลก มนัก็

คอืตวัเดยีวกนัเจ้าค่ะ คอื ตวัยดึ เจ้าค่ะตณัหาม ี๑๒ หน้า เจ้าค่ะ

     พระอาจารย์: ขึ้นชื่อว่า “ตณัหา” บอกไปแล้วว่า มนัม ี ๑๒ หน้า 

๑๒ ความหมาย มนัหลายรูป เช่น ท�าหลง-เอาอตัตาท�า-มตีวัหลงเข้าไปรู้-  

มีเจตนา-ท�าผ่านรูปนาม-อายตนะ-มีการกระทบผัสสะทั้งหก-เกิดคติชอบ-

อคติชัง-ยึดติดเหนียวแน่นคับแคบ-มีภพชาติชราเป็นที่ไปฯ นี้เป็นตัณหา

แปลงร่าง

 สมาชกิ B นิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้ธรรมทานเรื่องตัณหา 

๑๒ หน้าอกีครั้งชดัๆ ทลีะหน้าเจ้าค่ะ 

     แม้ปรารถนานพิพาน กใ็ช่ตณัหา เพราะผ่านมโนทวารใจคดิอยาก

นพิพาน เอาปฏจิจ ๑๒ มากางดู ๑๒ ตวัมนัคอืส่วนหนึ่งเป็นภาคหนึ่งของ

กนัและกนั  ยกตวัใดขึ้นมา กม็คีวามหมาย ๑๒ อย่าง  อวชิชา-เจตนา

(สังขาร๓)-วิญญาณ-นามรูป-อายตนะ-ผัสสะฯ-เวทนา-ตัณหา-อุปาทาน-

ภพ-ชาต-ิชรามรณะโสกะฯ

 ถ้าหากท�าหรอืปฏบิตัทิ�าเหตุ ๖ ตวัแรก ให้รู้เถดิว่า ความหมายถงึ

ผลอกี ๖ ตวัหลงัเกดิแล้ว

 มนัจงึเป็นของกนัและกนั เป็นความหมายเดยีวกนั!

 เช่น ยกวญิญาณ ขึ้นมา “ตวัรู้ มนักม็คีวามหมายถงึ ตั้งแต่ตวัแรก-

อวชิชา หลง ไล่ไปถงึสุดท้าย รู้ กห็มายถงึชรามรณะฯ ด้วย”

 “ผู้ใดเหน็ปฏจิจสมุปบาท ผู้นั้นเหน็ธรรม-บรรลุธรรม ฯ”

 “ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นั้น เหน็ตถาคตพุทธเจ้า-พระพุทธวจนะ”
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 ตดัตวั  “หลงรู้”  ที่อวชิชา-เจตนา-วญิญาณ คอืตดัปฏจิจ ทั้ง ๑๒ 

ตวั จงึตรสัรู้

 ตดัตวัหลงรู้ ด้วยสกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ นั่นเอง

 ทรงตรสัรู้ อรยิสจั ๔ แต่ตอนเสวยวมิุตสิุข ๗ สปัดาห์ ตอนสปัดาห์

สุดท้าย ท่านพจิารณาปฏจิจ ๑๒ โดยสบืค้นสาวไปหาเหตุว่า “เจ้าสมุทยั

ตณัหานี่ มนัเกดิมาจากอะไรกนัหนอ?”

 อ๋อ! เพราะเหตุที่มนัมเีวทนา-มผีสัสะ-มอีายตนะ-นามรูป-วญิญาณ-

สงัขารเจตนา ๓-อวชิชา ท่านไล่ไปหาต้นเหตุ ไปพบหวัหน้าใหญ่คอื “อวชิชา”!

 อวชิชา ในพระอภธิรรม มนัชื่อ “โมหะเจตสกิในอกุศลมูลจติ”  

แปลว่าหลง

 พอไปรวมกบัสงัขารเจตนา ๓ กบั วญิญาณ จงึกลายเป็นหลงรู้แล้ว

ท�าเจตนากรรม ๓ (คอืหลง ท�าบาป-บุญ-ฌาน)

 จงึทรงตรสัว่า “เรากล่าวว่า “เจตนาเป็นตวักรรมฯ”

 ตวัหลง ตวัรู้ ตวัยดึ ตวัมุ่งหวงั ตวัเอาจรงิเอาจงั ตวัแบ่งแยก 

ผลกัไส ตวัเจตนา  สตัว์โลกจงึเป็นไปตามกรรมฯ” (เกดิ-ตายอยู่ใน ๓๑    

ภูมวิฏัฏะ วนในวงจรอุบาทว์ไม่จบ

 Bee???? จ�าไม่ได้ทั้งหมดเจ้าค่ะ

 จงึได้กล่าวว่า “ไม่ต้องท�ากรรม(ฐาน) อะไรแบบไหนอกี” ท�าเป็น

กรรม-เป็นเกดิ

 ไม่ต้องจ�า ถงึเวลาโปรดสตัว์ มนัจะของมนัเอง ขอให้ จ้าๆว่างๆ 

เดี๋ยวของมนัเอง ไม่ต้องอะไรแบบไหนอกี นี่ครอบจกัรวาลเหมอืนกนั

ธรรมะจดัสรร

 Bee????เจ้าค่ะ สญัญาไม่เที่ยง ยดึไม่ได้เจ้าค่ะ

 เที่ยงไม่เที่ยงกช็่างๆๆ จ้าไม่หยุดหย่อน จ้าทิ้งๆๆจ้าปล่อย
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 สาธุโสวๆๆๆ ทุกจิตวิญญาณจงมีส่วนบุญข้าฯ จงทั่วๆกัน สาธุ

โสวๆๆๆ

 เรื่องของตวัหลงรู้ หรอื  “หลงเข้าไปรู้” หวัขบวน ปัจจยัการ หรอื

ปฏจิจสมุปบาท ๑๒ เป็นสมมุต ิที่บงัวมิุตจินมดืมดิ

 แต่ทางโลกกลบัตรงกนัข้าม กลับสนบัสนุนยุยงส่งเสรมิให้เดก็-

เยาวชน เรยีนรู้ให้มากๆ  ถงึกบัส่งให้ไปแข่งขนัระดบัโลกและเยาวชนไทย 

กเ็ก่ง (ตณัหา) สามารถไปคว้ารางวลัมาได้อกีด้วย นี่คอืทางโลก โลกธรรม 

จงึแปดเปื้อน   ได้รางวลัชนะมา แล้วเป็นอย่างไรกนัต่อไป กแ็สวงหาสิ่งที่

ตัวเองต้องการเพื่อบ�ารุงปรนเปรอความสุขส�าราญเพื่อตนและพวกพ้องของ

ตน ที่ไม่ใช่พวกของตนกไ็ม่ใยด ีบางครั้งหรอืบ่อยครั้งที่ผลประโยชน์ขดักนั

กถ็งึกบัยอมให้กนัไม่ได้ เพยีงเพราะไม่ใช่พวกพ้องของตน

 “ท�าไมคนอยู่ในบ้านเมอืงเดยีวกนั จงึไม่มนี�้าใจให้กนั แบ่งปันกนั 

ช่วยเหลอืกนั ท�าไมต้องแก่งแย่งผลประโยชน์กนัและกนั ท�าไมไม่ช่วยเหลอื

กนั ทั้งที่คนเราจะอยู่โดยขาดการพึ่งพาอาศยักนัและกนัไม่ได้เลย แต่กย็งั

แก่งแย่งกอบโกยเกนิกนิเกนิอยู่  ทั้งที่กร็ู้อยู่นะว่า อายุไม่เกนิร้อยปีกต็้อง

จากกนัแล้ว

 อะไรปิดบงัสตัว์อยู่? ท�าไมมนุษย์หลบัใหลอยู่กบัอะไรกนัหนอ จงึ

ไม่ยอมตื่น จะหลบัใหลกนัไปอกีนานกี่ภพกี่ชาตกินัหนอ? จะหลงกนัไปอกี

นานเท่าไรกนัหนอ?”

 สมาชกิ B แต่ถ้าเจอ “หลวงตาจ้า” แล้ว ชาตนิี้อาจจะเป็นชาติ

สดุท้ายเจ้าค่ะ อะไรมนักไ็ม่แน่เจ้าค่ะ 

 เท่าที่ยงัหลงอยู่ เลกิยดึกห็ายหลง ตื่น โพล่ง โล่ง จ้า วะๆๆออกไป  

สกัแต่ว่า หายหลง เฉยีบพลนั กระทนัหนั เจ้าค่ะ

     ทั้งที่กเ็หน็กนัอยู่ว่า เกดิมาแล้วกต็้องแก่ เจบ็และตายไป กป็ระกาศ
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ตวัให้เหน็อยู่อย่างนี้

 เขาทั้งหลายเหล่านั้น กไ็ม่ปรารถนาความไม่เกดิ หลงว่ายงัแขง็แรง 

ยงัไม่แก่ ไม่เจบ็ไข้และหลงว่ายงัไม่ตาย

 “มนุษย์ จะไม่ได้ประโยชน์อะไรไปจากสงัสารวฏันี้เลย นอกจาก

หลงสร้างและหลงไปเสวยวบิากกรรมอยู่เนอืงๆ”

 คนหลงเปรยีบเหมอืนคนตาบอดมองไม่เหน็ทาง แม้จะจดุประทปี

ส่องให้สว่างสกัปานใด กไ็ม่เป็นประโยชน์ส�าหรบัเขาเหล่านั้น  สตัว์โลกจงึ

ต้องเป็นไปตามกรรม

 “แท้จรงิ การตรสัรู้ตามพุทธอรหนัต์มไิด้ยุ่งยากอย่างที่คดิ เพยีงแต่

ยอมรับวิบากเป็นแขกอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชั่วครั้งชั่วคราว แล้วปล่อยให้

แขกที่มาเยี่ยมกลบัไปโดยสวสัดภิาพ ไม่ทกัท้วงโต้แย้ง แขกที่สนทิสนม  

รกัใคร่ชอบพอ  กไ็ม่อาลยัเมื่อต้องจากไป  ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี เขา

มาแล้วกไ็ป  กป็ล่อยเขาไป ไม่ยุ่งยากอย่างที่คดิ”

 แต่ส�าหรบัผู้โปรดสรรพสตัว์แล้ว ไม่ง่ายอย่างผู้ตรสัรู้ตาม ซึ่งจะ

ต้องอดทนต่อทฏิฐมิานะของคนที่มทีฏิฐมิานะ ทั้งยงัหลงและอาจถูกปฏฆิะ

ปรามาสล่วงเกินเป็นกรรมวิบากต่อกันอีก อาจถูกผูกใจเจ็บแค้น ดังเช่น

พระเทวทัตกับพระมหาสัตว์ยาวนานหลายภพชาติ ถึงแม้กระนั้น พระ

โพธสิตัว์กย็อมเสี่ยง

     วสิยัของพระอรหนัต์โพธสิตัว์ผู้โปรดสงัสารวฏั กไ็ม่ต่างไปจากพระ

มหาสตัว์ผู้บ�าเพญ็พุทธภูมิ

 เมื่อตั้งปณธิานรื้อขนสตัว์ออกจากโอฆะกนัดารแล้ว กป็ระดุจดั่ง

พญาช้างในสมรภูมริบ มไิด้หวั่นไหวกบัหอกธนูปืน เมตตาด้วยอุเบกขา  

สุญญตา ท่ามกลางสงัสารวฏัสมรภูมริบ จนกว่าสตัว์ตวัสุดท้ายจะหมดไป

จากสงัสารวฏันี้  โสวๆๆๆ จงมสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วๆ กนัโสวๆๆๆๆ
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 สมาชกิ ภ  พระอาจารย์ครบั ถามว่า..แล้วบญุกศุล–บาปกรรม

ที่เคยท�าไว้ตั้งแต่อดตีชาตจินถงึปัจจบุนัชาต ิ เมื่อเรารู้หลกัหรอืแนวทาง

ของความว่าง นพิพานแล้ว ไม่ต้องแบบไหนอกี นพิพานมอียู่เองแล้วมนั

จะสลายไปไหมครบั?

 ตราบใดยงัมธีาตุขนัธ์และสมมุตใิช้ธาตุขนัธ์อยู่ตราบใด วบิากที่

เป็นอนุสยัประจ�าธาตุขนัธ์กน็อนตามมาคงมอียู่ ดงัเช่น องค์พุทธะท่านก็

ต้องรบัวบิากจนกว่าขนัธ์ดบัสุดท้ายเป็นขนัธนพิพาน

 สมาชกิ ภ แสดงว่า เมื่อเรามชีวีติอยู่กค็งมวีบิากกรรมตดิอยู่

บ้างใช่ไหมครบั?

     พระโมคคลัลานะ กต็้องยอมรบัการทุบของมหาโจร เพราะเคย

ทุบตพี่อแม่ในอดตีชาติ

 ทุกคนสร้างวบิากมานบัไม่ถ้วน ที่ขออโหสกิข็อไปล้างไป กย็งัมี

เหลอือกีนบัไม่ได้

 กอ็ย่าท้อนะ! โปรดสตัว์ด้วย โปรดให้ตวัเองด้วย ใจคลายว่างๆนี่

เนื้อหาที่ต้องท�าตลอดไป ควรระลกึถงึพระเมตตาคุณอนัไม่มปีระมาณพระ

สมัพุทธะที่เมตตาสั่งสอนจนมาถงึเราได้ตรสัรู้ตามองค์ท่าน

 ทั้งภาคทพิย์-ภาคหยาบ กท็�าไปตามยถาสต-ิยถาพลงั ตอบแทน

คุณสมเดจ็พ่อผู้ให้ก�าเนดิอรยิชาตแิก่พวกเรา

 สมาชกิ ภ พระอาจารย์ครบั เมื่อธาตขุนัธ์ดบั..ทกุๆ คนที่ 

“ปฏบิตัแิบบไม่” กนัเถอะ.นี้..จะสามารถเข้าสู่นพิพานกนัได้หมดไหมครบั?

    อย่าลมืผายฝ่ามอืออกว่า โสวๆๆๆ เป็นสญัญาณการอุทศิให้ไม่มี

ประมาณสงัสารวฏั แม้นอนอยู่กไ็ม่ลมื ยากกจ็ะง่ายขึ้น

 นพิพานไม่ต้องเข้า–ออก และไม่มใีครเข้า–ใครออกนะ!

 สมาชกิ ภ  สว่างแล้วครบั
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๒๐๑๕.๑๐.๑๔ วนัพธุ

 ยตุสิมทุยัซ้อนธาตุซ้อนขนัธ์ ไม่ต้องไปตดิ-ไปหลุด ด้วยยตุติณัหา 

จะยุตติณัหากด็้วยยุตติวัหลงเข้าไปรู้ ยตุอิวชิชา

 ยตุติวัหลงเข้าไปรู้ ด้วยตื่นๆ..ตื่นโพล่งโล่งจ้า..ไร้คดิไร้นกึฯ

 “มองออกไปข้างหน้าอย่างไร้ทศิทางแลที่หมาย ด้วยแววตาที่การุณ

ต่อสรรพสตัว์และสรรพสิ่งรอบข้างไม่มปีระมาณ”  อโหสโิสวๆๆๆ-โสวๆ-

โสวๆ-จงมสี่วนแห่งบุญข้าฯทั่วกนัๆ-โสวๆ-โสวๆ

 “โพล่งวะ-โปร่งโล่ง-วะแล้ววะอกี-วะทิ้ง-โพล่งทิ้งๆ  โสวๆ-โสวๆๆ-

มสี่วนบุญข้าฯ”

 มรรค ไม่ใช่ตวัเจรญิ แต่ให้คลายมรรค คลายจนอรยิมรรควมิุติ

อรยิมรรคยุตสิมุทยัเหตุปัจจุบนั

 ยุตเิหตุ ด้วยคลาย คลายจติออกโพล่งจ้า..โพล่งทิ้ง ไม่ตดิ-ไม่หลุด  

ไม่แบก-ไม่วาง..มนัของมนัเองๆๆ!

 ไม่คอยจะ..คอยจะ ไม่ต้อง ไม่ต้องฝืน-ไม่ไหลตาม ของมนัเองๆๆๆ!

 “จงทอดสายตาไปข้างหน้า มองออกไปกว้างๆอย่างเป็นธรรมชาต ิ

เปิดใจโล่งกว้างด้วยแววตาอนัการุณย์ต่อความเดอืดร้อนของสรรพสตัว์ แผ่

ออกจากดวงตาให้กว้างดุจมหาสมุทร ปล่อยวางความเป็นตวัเราให้ว่างลง”  

แล้วผายฝ่ามอืออก ส่งสญัญาณการให้ไม่มปีระมาณ ว่า “โสวๆๆอโหส ิ มี

ส่วนบุญข้าฯจงทั่วๆกนั สาธุโสวๆๆๆ- โสวๆ-โสวๆ ๆ ๆ  ทุกชวีติจติวญิญาณ 

จงมสี่วนแห่งบุญข้าฯทั่วกนัๆตลอดไปโสวๆๆ”

 เมื่อสนทนาตอนที่แล้วได้น�าเอาสมาธิธรรมชาติของจิตเดิมแท้-จิต

ปภสัสรมาแนะน�า ลองอ่านทบทวนดูหน่อย!

 แท้จรงิ นี้คอื สมาธวิมิตุนิั่นเอง จะเรยีก “สมาธภิาวนา” กไ็ด้ กเ็ป็น
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อนัเดยีวกบัที่ทรงสอนให้ “สกัแต่ว่า” นั่นเอง  และได้เพิ่มการคลายจติด้วย

การอุทศิบุญเทน�้าประกอบไปพร้อมกนัด้วย

 น�าเอาไปบอกต่อให้คนใกล้ชดิในบ้าน ญาตสินทิมติรสหาย ลอง 

ท�าดู เท่ากบัโปรดทั้งภาคทิพย์ด้วย และภาคหยาบไปพร้อมกนั

 แท้จรงิสมาธธิรรมชาตนิี้ เป็นทั้งหมดของค�าสอนเนื้อหานพิพาน 

คอื การไม่ตดิยดึ “อนปุาทาโน ปรนิพิพายะตฯิ เมื่อไม่ยดึตดิ ย่อมน้อม

นพิพาน”

 “ไม่ยดึตดิคอื อย่างไร?” คอื ความที่ไร้ตวัจรงิจงัอตัตาเจตนากรรม 

ด้วยการตื่นโพล่งโล่งจ้าฯ ไร้ขอบเขตแดน ไร้คดินกึอตัตาตวัตนฯนั่นเอง นี่

ตดัหลงไปแล้ว  เช่นที่เคยบอกว่า “จ้าๆ ดุจตะวนัส่องสว่างกลางหาว”

 “นอน-นั่ง ระวงัท้องฟ้าจะหล่นใส่หวั” “ดุจจนัทร์กระจ่างฟ้า ไร้เมฆา

บดบงั”

 “เหน็คนให้เลยคนฯ เหน็คนภูเขาต้นไม้ ให้เลยๆ คนภูเขาต้นไม้

ออกไป”

 “เมื่อเธอ เหน็ ได้ยนิฯ ให้สกัแต่ว่าฯ รบัรู้รบัทราบ ให้สกัแต่ว่าฯ”

 คลื่นเกดิแต่ทะเล กค็นืหายไปกบัทะเลฯ คดินกึเกดิที่ใจ กค็นืหาย

ไปกบัใจฉนันั้น

 คดิกช็่าง เผลอกช็่าง รู้กช็่าง-ไม่รู้กช็่าง  ทุกข์กช็่าง-แม้สุขกใ็ห้ช่าง

เสยีด้วย

 ทุกขเวทนากล้ายามเจบ็ไข้ได้ป่วย กท็่ามกลาง ไม่อะไรกบัอะไร

 เหน็ ได้ยนิ ฯ ให้ยอมรบัว่านี้เป็นกรรมเก่า อโหสิๆ ๆ ขอให้มสี่วน

บุญข้าฯ

 ไม่ติดในรู ้-ตัดตัวรู ้-ไม่จดจ่อจดจ้อง-ไม่ก�าหนด-ไม่บริกรรม-             

ไม่ต้องดูต้องรู้เสียก่อน-ไม่ต้องสังเกตเสียก่อน-ไม่ลังเลสงสัยไม่เอ๊ะไม่อ๊ะ-
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ไม่เลือกข้าง-ไม่พิพากษา-ไม่ตัดสิน-ไม่กรรมซ้อนมโน-ไม่คอยปล่อย              

คอยวาง-ไม่คอยอยู่-ไม่มุ่งหวัง-ไม่ทวิภาวะของคู่เลือกข้างไหน-ไม่ต้องท�า

อะไรแบบไหนอกี

 ไม่เริ่ม-ไม่จบ แต่จบทนัท ี ไม่ต้อง๑ ไปถงึ๐ แต่ ๐ ทนัท ี สูญ-           

สุญญตา ทนัท ี ไม่เอาอตัตาไปแสวงหาอนตัตา  ไม่ต้องไปรู้ว่างกว็่างจากรู้ 

(ว่าง รู้ไม่ได้) 

 ยอมรบัวบิากที่เข้ามาเยี่ยม และปล่อยให้เขาสลายคลายตวัออกไป

ของเขาเอง

 ยอมรบัว่ากาย-จติ มนัไม่เที่ยง-เป็นทุกข์-ไร้อตัตาตวัตน  ไม่มตีวั

เองใน เหน็ ในได้ยนิ

 ไม่เลือกรับรู้อารมณ์-สงบก็ไม่เอา-ไม่สงบก็ไม่เอา ให้สมมุติใช้   

กายจติ คดึนกึแล้วกป็ล่อยวางเสยี อย่าดนัเข้าใส่ด้วยอตัตาเจตนาตณัหา

อุปาทาน

 ไม่ยดึตดิสกัแม้อารมณ์เดยีว เพราะ “สพัเพสงัขารา อนจิจาฯ”    

ยดึไม่ได้ อนตัตา ไม่อยู่ในอ�านาจ

 “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้า มองออกไปกว้างๆอย่างเป็นธรรมชาต ิ

อย่างไร้ทศิทางและที่หมาย เปิดใจตื่นโพล่งโล่งกว้าง ด้วยแววตาอนัการุณย์

ต่อความเดอืดร้อนของสรรพสตัว์ แผ่ออกจากดวงตา ให้กว้างดุจมหาสมุทร 

ปล่อยความเป็นตวัเราให้ว่างลง”

 อโหสิๆ ๆโสวๆๆ ทุกอย่างอโหส ิ จงมสี่วนแห่งบุญข้าฯทุกจติ

วญิญาณ โสวๆ-โสวๆ-โสวๆๆ

 พร ้อมกับผายมือบอกสัญญาณว่าให ้อย ่างไม ่มีประมาณว่า 

“โสวๆๆ-โสวๆๆๆ”  

 ใช้ได้ทุกกรณ ี แม้ยามคบัขนัอนัตรายภยัพบิตัภิูตผปีีศาจคนร้าย
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ทุจรติมจิฉาทฏิฐ ิด้วย-โสวพระพุทธา-ธรรมา-สงัฆานุภาพบนัดาล  

 สมาชกิ B วนันี้ลกูไปรบัวบิากมาเจ้าค่ะ จากที่เคยผลกัไส เลอืก

ที่รกั ที่ชงั กลบักลายยอมรบัหมด ที่ร้ายกก็ลายเป็นด ีแล้วกท็ิ้งๆ ชั่งๆไป 

มนักค็ลายๆไปเจ้าค่ะ

๒๐๑๕.๑๐.๑๕ วนัพฤหสับดี

 เมื่อวานนี้ ทั้งวนัจนถงึค�่า ได้สรุปประเดน็เนื้อหาพระสจัธรรมให้

กระชบัลงมา เหลอื  “กรรม–วบิากผลกรรม–กเิลส” เรยีกว่า วฏัฏะ ๓  

ได้แก่  ๑. หลงกระท�ากรรม เอาไปเกดิ (ท�าบาป-บุญ-ฌานเอาไปเกดิ)

 ๒. ต้องไปรบัผล หรอื คอืไปเกดิเสวยวบิาก ที่ได้กระท�าเอาไว้

 ๓. ตายแล้วเอา”ตณัหา”ตวัมุ่งหวงัตั้งเอา ไปเกดิใหม่ ไปหลง

กระท�ากรรมใหม่อกีอย่างเดมิ

 ดงันั้น สตัว์โลกจงึเกดิเพราะหลงท�ากรรม-แล้วไปรบัผลของกรรม-

ตายแล้วน�าเอากเิลสไปเกดิ แล้วกห็ลงสร้างกรรมใหม่อกีจงึเกดิ “วฏัฏะ ๓” 

อยู่อย่างนี้ ไม่รู้จบ-วนไม่จบ

 จงึได้น�าเอาพระสจัธรรมเนื้อหานพิพาน เรยีก “ววิฏัฏะ” ไม่วนไป 

เกดิอกี เอามาบอก ดงัที่สนทนากนัมาตั้งแต่ ๒ สงิหาถงึวนันี้ เป็นวนัที่  ๗๕ 

แล้ว  มเีพื่อนสมาชกิที่สว่างไสวเบากาย-จติ เหน็แจ้งพระสจัธรรมพอที่จะ

ปิดอบายภูมไิด้อยู่หลายท่าน ได้เกดิใหม่-ท่านเกดิด้วยชาตอิรยิะ!

 ด้วยวาระโอกาสของท่านนั้นๆ มาถงึ มอีธวิาสนาพ่วงพนัสมัพนัธ์ 

ให้ได้มาพบเจอกนั  กด็้วยผลวบิากกุศลในอดตี  ขออนุโมทนา

     แต่ส�าหรบัทุกท่านที่เข้ามาในกลุ่มนี้แล้ว แม้จะยงัตดิๆ-หลุดๆ หรอื

ยงัร�าไรๆ อยู่ ถ้าขยนัอโหส-ิเทน�้า อย่างไม่มกีลางวนักลางคนื ให้เหมอืน   

แลเหน็ อนจิจงั-อนตัตา ประกาศอยู่ กจ็ะลุล่วงได้อกี
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 ส่วนกลุ่มสุดท้าย คงจะก�าลงัถูกวบิากบาปพาวน และยงัมองยงัไม่

เหน็แสงปลายอุโมงค์ และยงัลงัเล ว่า ใช่หรอื? ไม่ปฏบิตัจิะนพิพานได้จรงิๆ 

หรอื? ไม่น่าจะเป็นไปได้ กลุ่มนี้บางคนใกล้เกลอืกนิด่างมอียู่ แต่อย่าห่วง 

เขาก�าลงัท�าศกึรบัวบิาก ต้องปล่อยไปก่อน หนี้กรรมต้องได้รบัชดใช้หนี้ซะๆ

บ้างๆ อาจหลายๆซะบ้าง

 จงึขอบอกว่า ให้เทน�า้ให้ถกูให้มพีลงัและต้องมากๆๆ มากไม่ใช่น�า้ 

แต่ให้ถี่ๆ  บ่อยๆ และคลายจ้าๆ มพีลงั ดกึดื่นไม่เว้น ฝืนๆ นสิยัเดมิๆ ที่

ไม่ค่อยขยนัคลาย ให้ขยนัคลาย-อทุศิบญุบ่อยๆ

 ประกาศสละ-ถอน (up-root) ขุดรากถอนโคน ตวัมุ่งหวงัตั้งเอา 

ให้บ่อยๆ ด้วย ทั้งทางโลก-ทางธรรม เริ่มต้นใหม่ๆ กก็างหนงัสอือ่านไป

ก่อน เดี๋ยวกจ็ะจ�าได้เอง ถ้าใกล้กบักลัยาณมติรให้ช่วยกล่าวน�าให้ แล้วว่า

ตามเขาไปก่อนกไ็ด้ แต่อานสิงส์จากการพูดกล่าวเอง ผลดกีว่า เพราะส�านกึ

ด้วยใจ

 ท�าใจให้คลายๆ วางใจสบายๆ แม้ท่านจะฟังบ้างไม่ฟังบ้าง หรอืยงั

ลงัเลสงสยัอยู่ กล้าๆ อายๆ เขนิๆ กต็าม อย่าห่วงเลย ชวีติในอนัตรภพ

หลงัการตายของท่านเหล่านี้หนกีนัไม่พ้น เพราะเคยเชื่อมพ่วงพนัสมัพนัธ์

กนัมาอย่างนี้แล้ว จะจบง่ายในภาคทพิย์ ฉะนั้น จงึให้สบายๆ คลายใจได้

     ขออย่างเดยีว อย่าหนไีปเกดิเป็นพรหมอนัต�่าหรอืยมโลก อาจไม่

เจอกนั

     อบายมุขทุกอย่าง หลกีหนใีห้ไกลๆ ถ้ามเีพื่อนแบบนี้ให้เลกิคบได้

แล้ว พาต�่า

 “เพื่อนดมีหีนึ่งถงึจะน้อย ดกีว่าร้อยเพื่อนพาลคดิรษิยา เหมอืน

เกลอืหยบิหนึ่งน้อยด้อยราคา ยงัดกีว่าน�้าเคม็เตม็ทะเลฯ” อเสวนา–อย่าคบ

     ลองอ่านทบทวนข้อธรรมเมื่อวาน ถูกใจอนัไหนเลอืกเอามาใช้สกั
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อนัสองอนัพอ  อย่าเอามามากมนัรก  เอามาเป็น  พุทธานุสตเิตอืนใจ

     อ่านแล้วมนัสงบระงบั เบาคลาย นั่นแหละของเรา ใช่เลย!

     คนเราส่วนใหญ่จะอ้างว่า ต้องท�านั่นท�านี่กเ็พื่อ..เพื่อนั่น เพื่อนี่ หลง

เพื่อๆๆ นี่ตั้งเอามาหลายชาต ิ จงึให้ขุดรากถอนโคน “ให้รบีประกาศสละ-

ถอน ก่อนเป็นอนัดบัแรก!”

     อโหสโิสวๆ มสี่วนบุญข้าฯๆๆโสวๆๆๆ-โสวๆๆๆ ผายมอืด้วย

 สมาชกิ B เจ้าค่ะคลายๆ โล่งๆจ้าๆ นี่กเ็บา ห ู ตา คอ จมกู 

ศรษีะได้เหมอืนกนัเจ้าค่ะ

 สภาวะเหมอืนตอนขึ้นญาณ วปิัสสนา เอกคัคตารมณ์  จติทิ้งรปู 

ทิ้งนาม เป็นอนตัตา ได้แบบไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนเลยเจ้าค่ะ  ทิ้งได้ 

ชดักว่าตอนนั่งสมาธ ิเจ้าค่ะ

 จติสว่างเตม็ก�าลงัก ็ หลดุโพล่ง พุ่งออกไปเลยเจ้าค่ะ จิตไม่ข้อง

อารมณ์ ไม่ข้องอาการทางกายเลย เป็นของมนัเองไปเลยเจ้าค่ะ

 สมาชกิ ส มแีต่ความว่างเปล่าเจ้าค่ะ แค่จติไม่ยดึกจ็บแบบ

สั้นๆ สบายๆ

 ชวีติร่างกาย กเ็ป็น กายธาตุ-จติธาตุ หรอื รูปธาตุ-นามธาตุ ด้วย

 วนันี้หมอนดัเจาะเลอืดตรวจไขมนัเดอืนละครั้ง มาถงึ ร.พ.แต่เช้า

นั่งคอยหมอ นกึขึ้นมาว่า จะให้คนฟังเข้าใจอนจิจงัง่ายๆ

     สรรพสิ่งและชวีติ ต่างกต็กอยู่ในกฎแห่ง อนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา 

กล่าวคอื อนจิจงั-ผนัแปรเสื่อมสลายคลายตวัตลอดเวลา เป็นของชั่วคราว

ไม่ยั่งยนืนาน

     ทุกขงั-ทนอยู่ในสภาพเดมิไม่ได้นาน เกดิ-ดบั อยู่ตลอดเวลา

 อนตัตา-ไม่ใช่อตัตา ไม่อยู่ในอ�านาจอตัตาตวัตน จะเข้าไปบงัคบั

บญัชาไม่ได้ ไม่เป็นใหญ่จ�าเพาะตนของใคร
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     กฎแห่งสามญัญลกัษณะ ๓ อย่าง นี้ หรอืเรยีกว่า “ไตรลกัษณ์” 

ต่างกเ็ป็นธาตุของโลกธาตุจกัรวาล

 แต่ “นพิพาน” เหนอืธาตุ-เหนอืธรรม เป็นโลกุตระเหนอืโลกธาตุ-

เหนอืกฎแห่งกรรม-เหนอืกฎไตรลกัษณะทั้ง ๓ ได้แก่ สุญญตะ คอื ความ

ว่าง

     ชีวิต คือร่างกายธาตุ-จิตใจวิญาณธาตุ ก็ตกอยู่ในอ�านาจกฎ

ไตรลกัษณ์ ต่างกผ็นัแปร-เกดิดบั-บงัคบับญัชาไม่ได้  ยดึเอาไม่ได้ ยดึไม่

ตดิ-เกาะรั้งเอาไว้ไม่อยู่ ทั้งโลกธาตุ และ ชวีติธาตุ เหมอืนเป็นอย่างเดยีวกนั

 แต่เราคดินกึไปว่า ชวีติเราแตกต่างจากธรรมชาตขิองโลก ทุกข์

เวทนาจงึเกดิที่ตรงนี้ เพราะไม่ยอมรบั “เข้าไปยดึเอาในสิ่งที่มนัยดึเอาไว้   

ไม่ได้ ไปขดัแย้งกบัมนั จงึทุกข์”

 ถ้าไม่ขดัแย้งกบักฎไตรลกัษณ์ กจ็บ–ว่าง–นพิพาน

 “วบิากกรรม–วบิากจติ” ที่ผ่านชวีติเข้ามาเยี่ยมในลกัษณะของ

อารมณ์ รูป เสยีงฯ ผ่านทางทวารธาตุทั้ง๖ ตา หู ฯ ลงสู่ มโนวญิญาณธาตุ

ทางมโนทวาร ๖ เหน็ ได้ยนิฯ ให้เป็นเช่นนี้ตั้งแต่เกดิจนกระทั่งตาย

 “เรายอมรบัมนัหรอืไม่?” ยอมให้มนัผ่านทิ้งสลายคลายตวัของ

วบิากมนัหรอืไม่? ถ้าไม่ยอมรบักท็ุกข์ทนัท ีเป็นกรรมใหม่เอาไปเกดิใหม่

 ถ้ายอมรบั ปล่อยวางให้วบิากมนัผ่านทิ้งสลายคลายตวัออกไปของ

มนัเอง โดยไม่ทกัท้วงขดัแย้งกบัมนั เข้าใจมนัว่า เป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์ 

กจ็บ-ว่าง-นพิพาน

 นพิพาน จงึไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่ให้ยอมรบัการสลายคลายตวัของ

สรรพสิ่งบรรดามใีนโลก คลายจติออกกว้างๆ ไร้ขอบเขตคดินกึฯ

 “ดุจตะวนัส่องสว่างกลางเวหาหาวฉะนั้นฯ”

     คลายจิตออกเหมือนดอกไม้บานยามเช้าล่วงหล่นกลีบละอองเกสร
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เรณู ไม่เหลอือตัตา

 มแีววตาการุณย์ต่อสรรพสตัว์-สรรพธาตุ แผ่กว้างดุจมหาสมุทร 

ปล่อยความเป็นตวัเราให้ว่างลง

 จงทอดสายตาออกไปข้างหน้ากว้างๆอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้

ทศิทางและที่หมาย อย่างเปิดใจโพล่งโล่งกว้าง ไร้ขอบเขตคดินกึฯ

 วนันี้แวะฉนัเพลที่ ร.พ.สงฆ์ พธิกีรในงานประกาศว่า จะมเีทศน์

กณัฑ์พเิศษโดยท่านเจ้าคุณฯ เรื่องครองตน-ครองคน-ครองงาน จงึขอลบั

สมองเพื่อนสมาชกิช่วยแชร์ธรรมทานกนัหน่อย

 ถามว่า ใช่เนื้อหาพระสจัธรรมนพิพานพ้นทุกข์หรอืไม่? ถ้าให้ท่าน

ไปเทศน์ ในหวัข้อดงักล่าว “ครองตน-ครองคน-ครองงาน” ให้ตรงตามที่

พระพุทธะสอน ท่านจะเทศน์สอนว่าอย่างไร?

 สมาชกิ B ไม่ใช่เจ้าค่ะ ไม่ตรงเนื้อหาพระนพิพานเจ้าค่ะ

 ต้องเทศน์ว่า ละตน ละคน ละงาน เจ้าค่ะ นพิพาน เป็น อนตัตา 

ยดึเอาถอืเอาไม่ได้เจ้าค่ะ

 ครองตน ครองคน ครองงาน ยงัยดึอยู่ในโลกยี์วสิยัเจ้าค่ะ

 เทศน์ ให้ ครองตน ครองคน ครองงาน ยงัต้องวนไปเกดิทั้งผู้

เทศน์และผู้ฟังเจ้าค่ะ แต่ผู้เทศน์จะวนหนกักว่าผู้ฟังเจ้าค่ะ เพราะเป็น

วบิากพาผู้อื่นหลงเจ้าค่ะ

 พทุโธอโหส ิธมัโมอโหส ิสงัโฆอโหส ิสรรพสตัตานงั อโหส ิขอให้

มสี่วนแห่งบญุข้าฯจงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธ ุโสวๆๆ อโหส ิๆๆ 

ถ้าลกูเป็นพระ ลกูต้องอดฉนัเพลอยู่เนอืงๆ จนชนิเจ้าค่ะ ๕๕๕ สาธ ุโสวๆ

อโหสิๆ  เจ้าค่ะ 

 ครั้งหนึ่งลกูเคยคดิว่า ถ้าลกูเป็นผู้ชายลกูจะบวชไม่สกึ ท�าไมต้อง

เกดิมาเป็นผู้หญงิด้วยน้าาาาาาา แต่ตอนนี้ลกูว่าลกูเป็นผู้หญงิ จ้าๆไร้ๆไป
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ตามเรื่องตามราวดแีล้ว เจ้าค่ะ ไม่อดฉนัเพล เจ้าค่ะอะไรๆมนักไ็ม่แน่

เจ้าค่ะ สาธ ุอโหส ิเจ้าค่ะ

     กรวดน�้าอุทศิบุญ ถ้าจติ ว่าง จงึจะมพีลงั คลายจติออกกว้างๆ 

ว่างๆ ด้วย ตื่นๆ..

     จงทอดสายตาออกไปข้างหน้ากว้างๆ อย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้

ทศิทางและที่หมาย อย่างเปิดใจโพล่งโล่งกว้าง ไร้ขอบเขตคดินกึฯ

 “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้า มองออกไปกว้างๆอย่างเป็น

ธรรมชาต ิอย่างไร้ทศิทางและที่หมาย เปิดใจตื่นโพล่งโล่งกว้าง ด้วยแววตา

อนัการุณย์ต่อความเดอืดร้อนของสรรพสตัว์ แผ่ออกจากดวงตา ให้กว้าง

ดุจมหาสมุทร ปล่อยความเป็นตวัเราให้ว่างลง”

 “คลายจติเข้ม-วางใจ กค็อืคลายรู้–คลายเหน็ คลายตวัจรงิจงัลงมา 

คลายตวักระทบชนที่ผสัสะ

 คลายการรบัรู้รบัทราบ ให้มนัเลยๆ เผนิๆ เมนิๆ ออกไป ละคลาย

ความรบัรู้สกึนกึคดิลงมา

 ละคลายอตัตาตวัตนลงมา จนรู้สกึว่างจากตวัเรา–ความเป็นตวัเรา 

–ของเรา”

 รวมทั้งความคดิ-ความเหน็ความหมายที่เป็นเรา กข็องมนัอนตัตา

อยู่แล้ว ไม่มอีตัตาอยู่แล้ว!

 ให้ไร้ร่องรอย ไร้คดิไร้นกึฯว่างๆจ้าๆอยู่ แล้วกท็ิ้ง จ้าอกีกท็ิ้งอกีๆๆ

 นพิพาน เป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของจติที่ไร้อตัตาตวัตน 

ไม่เหลอื

 ไม่อตัตาในจติ  ไม่เจตนาในจติ ไม่กรรมในมโน-ไม่มโนกรรม

 แท้จรงิแล้ว อนจิจงั มนัไม่ตดิไม่ยดึตวักนัอยู่แล้ว ของมนัอยู่แล้ว

มนัไม่ตดิ-ไม่หลุดอยู่แล้ว
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 จงึให้เรา..ไม่มนัซะเองๆ ปล่อยให้มนัของมนัเองๆๆๆ

 ทรงตรัสในพระสูตรโสไรยยมาณพว่า “ผู้หญิงที่ไม่เคยเกิดเป็น

ผู้ชายไม่มี และผู้ชายที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิงไม่มี” ต่างก็เกิดมาเพื่อรับผล

เสวยวบิากที่ตนเองได้ท�าเอาไว้

 สมาชกิ B จะผู้หญงิหรอืผู้ชายกส็มมต ิ“สกัแต่ว่า” กนัไป เดี๋ยว

จบเองเจ้าค่ะ

 แต่ด้วยแรงปรารถนา ธดิากษตัรยิ์พนัธุมตถีวายผะอบแก่นจนัทน์

แดงแก่พระสมัพุทธะพระวปิัสส ี ปรารถนาขอเป็นพุทธมารดาพระสมัพุทธะ

พระองค์หนึ่งกาลล่วงมาถงึ ๙๒ กปั ความปรารถนาของนางจงึส�าเรจ็ด้วย

มาบงัเกดิเป็นพุทธมารดาพระสมัพุทธโคตมะของพวกเรา

 ผู้เพศชายเท่านั้นที่สามารถจะส�าเรจ็พระสมัโพธญิาณ รวมทั้งพระ

โพธสิตัว์นยิตะ ซึ่งได้รบัพยากรณ์ๆ จอมจกัรพรรดิ์ และหวัหน้าเทพดา   

ทุกชั้นฟ้าฯ

 สมาชกิ B  ชั่งเถอะค่ะ เพราะถ้านพิพานกไ็ม่มเีพศเจ้าค่ะ 

นพิพาน คอื ความไม่มเีจ้าค่ะ

 I don’t care..ไม่สน ไม่ใส่ใจเจ้าค่ะ จ้าๆไร้ๆเดี๋ยวมนัของมนัเอง 

เจ้าค่ะ

 บางต�ารากล่าวว่า ด้วยผลกรรมของกาเมสุมจิฉาจาร ล่วงใน

ประเวณ ี ตกอเวจนีรกแล้ว ต้องมาเกดิรบัวบิากเป็นเดรจัฉานตายด้วยโรค

อวัยวะเพศ-เกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงแพศยา-เป็นกะเทยด้วยความไม่

สมบูรณ์เพศ-อย่างละห้าร้อยชาต ิ  จากอรรถกถาธรรมบท เรื่องลูกนายช่าง

ทองผดิประเวณกีบัภรรยาผู้อื่น

 จงึทรงตรสัว่า “กรรมจ�าแนกสตัว์ฯ สตัเต กมัมงั วภิชัชะตฯิ”

 สมาชกิ B  ลกูเชื่อในผลกรรม แต่ลกูไม่ใส่ใจอดตี อดตีแก้ไข
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อะไรไม่ได้เจ้าค่ะ ยอมรบัแล้วกบัมนัไป แบบเบาๆ คลายๆ เลยเจ้าค่ะ   

อยู่กบัมนัไปตามมตีามเกดินี่แหละ เจ้าค่ะ ไม่เป็นทกุข์เจ้าค่ะ

 ค�าสอนที่ทรงน�ามาบอกเล่า เพื่อให้สาวกได้สลดสงัเวชใจในผลแห่ง

วบิาก และทรงตรสัว่า เกดิเป็นทุกข์ ควรที่จะพ้นออกไปเสยีจากการเกดิ!

 และทรงตรสัอกีว่า “สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฯ และ เจตนา

เป็นตวักรรม”

 สมาชกิ B  สกัแต่ว่า พระพาหยิะ ไม่เกดิไม่ดบั แต่ดบัเลย

เจ้าค่ะ

 แต่การกระท�าที่ไม่เป็นกรรมนั้นมอียู่  ด้วยยุต ิ “เจตนา-อตัตา-

ตณัหา-อุปาทาน”

 อันเป็นความหลง-หลงเข้าไปรู้-เข้าไปยึดติดรู้-รู้ไปทั่วฯ-ทั่วทั้งโลก

ทวารหก

 พงึยุตกิรรมทั้งปวงเสยีด้วย “รู้กส็กัแต่ว่ารู้”  รู้กช็่าง - ไม่รู้กช็่าง ให้

คลายตวัเจตนาจรงิจงัลง

 เหน็คน..ให้เลยคนฯ เหน็คนภูเขาต้นไม้ ให้เลยๆคนภูเขาต้นไม้ไปฯ

 สมาชกิ B  พระพทุธองค์ตรสัว่า  “สตรกีม็ศีกัยภาพที่จะบรรลทุี่

สิ้นสดุทกุข์เช่นเดยีวกบับรุษุ”

 ชวีติ อย่าจรงิจงั ชวีติสมมุต ิ เกดิตายไม่จรงิ เป็นสมมุต ิ สมมุติ

มรณะเพราะจติไม่เคยตาย

 แต่จงไม่ตายเสยีด้วยไม่เกดิ ไม่เกดิอกีด้วยไม่กรรม-ไม่เจตนา

กรรม-ไม่อตัตา-ไม่ตณัหา-ไม่อุปาทาน-ไม่ตดิยดึฯไม่ตดิยดึกบัสรรพสิ่ง 

 สรรพสิ่ง คอื รูป เสยีง กลิ่น รส สมัผสักาย เรื่องราวคดินกึ 

 สรรพสิ่ง คอื ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  สรรพสิ่ง คอื เหน็ ได้ยนิ 

ได้กลิ่น รู้ รส รู้สมัผสักาย รู้เรื่องราวทางใจ
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 สรรพสิ่ง คอื สรรพธาตุ ๑๘ สิ่ง เป็นสรรพโลกธาตุ ล้วน อนจิจงั-

ทุกขงั-อนตัตา ยดึเอาไม่ได้  ยดึตดิสรรพสิ่งไม่ได้ เพราะมนัเสื่อมคลายตวั

ของมนัเองตลอดเวลาโดยตวัของมนัเอง

 ยดึไม่ตดิ-เกาะไม่อยู่ จงึให้คลายเสยีก่อนคลาย!

 คลายออกเสยีด้วย “อโหสอิุทศิบุญฯ” ขมากรรมบทใหญ่คลายออก

ด้วย  ตื่นโพล่งจ้าๆ ฯ

 แล้วหยาดน�้าผายมอืออกไปกว้างๆด้วย “อโหสิๆ ๆ กรรมทุกอย่าง

อโหส”ิ ขอให้มสี่วนบุญข้าฯจงทั่วกนัๆตลอดไป “โสวๆๆ” ให้คลายเสยีก่อน

คลาย

 มนัคลายของมนัเองอยู่แล้ว ก่อนคลาย มนักค็ลายอยู่ก่อนแล้ว  

จงึว่า “ไม่ต้อง..ของมนัเอง ฯไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ของมนัเองๆๆ!”

 เพื่อนสมาชกิท่านใด ที่ยงัไม่เคยขอขมากรรมบทใหญ่ หรอืเคยแต่

ยงัตดิๆ-หลุดๆ ให้ขอขมาอกีบ่อยๆก่อนนอนทุกคนื และหยาดน�้าจ้าๆ

กว้างๆด้วยจะมพีลงั

๒๐๑๕.๑๐.๑๖ วนัศกุร์

 ขอความสว่างไสว ขอจงทอดสายตาออกไปข้างหน้า กว้างๆ ไกลๆ 

ไร้ทศิทางที่หมาย แววตาเกื้อการุณสรรพสตัว์ ปล่อยวางความเป็นตวัเรา   

จงมแีด่ทุกท่านจงทั่วกนั

 “เช้าวนันี้ ท่านอุทศิบุญโปรดสงัสารวฏัแล้วหรอืยงั-กว้างๆจ้าๆ แล้ว

หรอืยงั ?”

 มขี้อธรรมเนื้อหาสจัธรรมนพิพานมาฝากให้กลั่นกรอง

 อะไรเอ่ย? คอื “คอยอยู่” และอะไรเอ่ย คอื “อยู่แล้ว”-“ของมนัเอง–

อยู่แล้ว” ช่วยกนัแชร์ธรรมทาน ชนะทานทั้งปวง ขอเชญิ
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 สมาชกิ B อวชิชา ความหลง คอยอยู่   นพิพาน ความไม่ม ี

ของมนัเองอยู่แล้วเจ้าค่ะ

 มคี�าถามเข้ามาใหม่ ถามมาว่า “คนก�าลงัทุกข์ มอีาการซมึเศร้า 

ปลอบโยนกแ็ล้ว ยงัท�าใจไม่ได้ ท่านจะช่วยเหลอืพูดคุยแนะน�าเขาอย่างไร?”  

ช่วยกนัแชร์ธรรมหน่อย ขอเชญิ

 สมาชกิ B  อยากทกุข์กท็กุข์ให้มนัสดุๆ ไปเลย ปล่อยไปเลย 

เดี๋ยวกเ็บื่อทกุข์ไปเอง ซมึเศร้า เสยีใจ ร้องไห้ กป็ล่อยมนัออกมา ไม่ต้อง

กั๊ก ไม่ต้องเกบ็ไว้ ปล่อยออกมาให้มนัหมดๆ มนัจะได้เบาๆคลายๆ เจ้าค่ะ

 เบาแล้วคลายแล้ว ไปหาส้มต�าแซ่บๆ กนิให้อร่อย อย่าไปยดึ อย่า

ไปเคล้าคลงึมนัอกี ความทกุข์ เสยีใจ มนัห้ามกนัไม่ได้ ยอมรบัแล้วปล่อย

มนัไป “สกัแต่ว่าๆๆ” แล้วกนิส้มต�าให้อร่อยเจ้าค่ะ

 ต้มแซ่บ ลาบหม ู เนื้อย่างกม็ ีกนิให้สบายใจ ทางที่ดพีาเพื่อนไป

ด้วยจะได้มคีนช่วยหารเจ้าค่ะ๕๕๕ โสวๆอโหส ิเจ้าค่ะ ลกูจะสื่อว่าควรย้าย

จติ หาอะไรท�า เปลี่ยนอริยิาบถ เจ้าค่ะ!

 ปล่อยให้เป็นธรรมชาต ิ เดี๋ยวมนัละของมนัเองเจ้าค่ะ โดยธรรมชาติ

ของจติเป็นอนจิจงั บงัคบับญัชาไม่ได้  คนเสยีใจเป็นทกุข์จะให้นั่งหวัเราะ

กผ็ดิธรรมชาต ิ จะให้ข่มใจไม่คดิ แต่เดี๋ยวๆ มนักค็ดิ ยิ่งพยามหยดุคดิ 

มนัยิ่งคดิ ปล่อยๆ ไป เดี๋ยวกเ็บื่อ เลกิคดิไปเองเจ้าค่ะ

 คลื่นเกดิในทะเล เดี๋ยวกก็ลนืหายไปกบัทะเล บงัคบัไม่ให้เกดิ 

หรอืเกดิ ไม่ได้เจ้าค่ะ

 ทกุครั้งที่เข้าไปข่มให้มนัดบั มนัจะยิ่งเกดิ ปล่อยมนั ย้ายจติ หา

อะไรท�า เดี๋ยวมนัดบัของมนัเอง คดิอกีกป็ล่อยอกี เดี๋ยวมนักค็ลายๆไปเอง 

เจ้าค่ะ ส�าคญัคอื “อย่ายดึ” เจ้าค่ะ

 นี่คอืวธิปีลอบใจคนทั่วไปเจ้าค่ะ  สกัแต่ว่า ปลอบๆ ใจกนัไปเจ้าค่ะ 
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 พอเขาเบาๆ คลายๆ เอา “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะ ให้เป็นธรรม

ทาน ที่เหลอืกต็นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ  ท�าเหตไุว้อย่างไรได้ผลอย่างนั้น 

ตวัเราช่วยแล้วต้องวาง ไม่มุ่งหวงัตั้งจ้องว่า เขาจะต้องเป็นอย่างที่ใจเรา

ปรารถนา “ดบัตณัหาตวัเองก่อน” เจ้าค่ะ  ย�า้อกีท ี “ตนแลเป็นที่พึ่ง    

แห่งตน” เจ้าค่ะ

 “สกัแต่ว่า” พระพาหยิะ เป็นข้อธรรมที่เข้าถงึทกุระดบั ตั้งแต่วยั

แรกเกดิ-จนตาย เจ้าค่ะ 

 ลกูเดก็เลก็แดง สอนให้ฝังหวัฝังจิตฝังใจไปเลยเจ้าค่ะ

 ทกุข์มไีว้ให้ผ่อนคลาย เจ้าค่ะ สาธ ุโสวๆอโหส ิเจ้าค่ะ

 มคีรูโรงเรยีนประถม-อนุบาล มาปรกึษาว่าจะเอาธรรมะไปสอนเดก็

นกัเรยีนตั้งแต่เลก็ๆ ควรจะท�าได้หรอืยงัหรอืว่าควรรอให้โตอกีหน่อยก่อน?

 สมาชกิ B สอนเลย ไม่ต้องรอเจ้าค่ะ เดก็ตั้งแต่วยัแรกเกดิ

จนถงึห้าขวบปีบรบิรณู์ เป็นวยัที่สมองเริ่มมคีวามทรงจ�า เอาธรรมะ “สกั

แต่ว่า” พระพาหยิะ ใส่เข้าไปเลยเจ้าค่ะ แต่การตอบสนองของเดก็จะไม่

เหมอืนผู้ใหญ่ ใส่แล้วใช้ได้เลยยงัไม่ใช่ เจ้าค่ะ ครผูู้สอนต้องปล่อยวาง 

แต่ควรสอนไว้ ใส่ไว้ในความทรงจ�าของเดก็ ส่วนเดก็จะระลกึได้และน�าไป

ใช้ตอนไหนกส็ดุแท้วาสนาของเดก็เจ้าค่ะ

 เมตตาเดก็ๆ ให้เหมอืนลกูเหมอืนหลานที่เราเฝ้าคอยอบรมบ่ม

นสิยัเขา พร�่าบอกกนัอยู่ทกุเมื่อเชื่อวนั ให้เดก็ๆซมึซบัไป ในความคดิเหน็ 

ของลกู ลกูว่าเดก็ๆ สอนง่าย แต่อาจจะช่างถามช่างสงสยับ้าง กธ็รรมชาติ

ของเดก็  แรงต้านแรงปฏฆิะยงัมนี้อยอยู่เจ้าค่ะ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกส็ดุแท้ครู

ผู้สอนจะเหน็สมควรเจ้าค่ะ

 เดก็เลก็พูดอโหส ิจะสะท้อนสอนไปถงึพ่อแม่ น่ารกัด ีพ่อแม่จะท�า

ตามลูกได้ง่าย
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 พูดถงึการแก้ทุกข์ของแต่ละคนๆ อยู่ที่วบิาก แต่ละคนไม่เหมอืน

กนั จงึต้องรู้วเิคระห์เหตุ ที่เรยีกว่า สแกนกรรม-วเิคราะห์เหตุ แล้วขอขมา

ประเดน็นั้นๆ บ่อยๆ เช่น คนเจบ็ไข้พกิลพกิารร่างกาย วบิากคอืปาณาตบิาต 

เรื่องสูญเสยีโภคทรพัย์กเ็คยอทนิาทานมาก่อน หรอืครอบครวัไม่สงบสุข ก็

เคยกาเมสุมจิฉาจารา เป็นต้น

 ค่อยๆพเิคราะห์ ตวัของตวัอาจยงัไม่สว่างต้องอาศยักลัยาณมติร

ช่วยแนะ จงึให้คบบณัฑติ นี่ข้อใหญ่ ทุกอย่างจะดไีปหมด ถ้าคบพาล เช่น

เล่นหวยกห็ายนะไปหมดเหมอืนกนั

 นพิพาน คอื การคลายอตัตลกัษณ์ให้ว่างลงนพิพาน-ว่างๆ-จาก

อตัตาความเป็นเรา

 อสิระ จ้าๆ ไร้คดินกึ โสวๆๆๆ อโหส ิโสวๆๆๆ มสี่วนบุญข้าฯทั่วๆ 

กนัตลอดไปโสวๆๆๆ

 สกัแต่ว่า เหน็ ได้ยนิ ฯลฯ คอื ไม่มตีวัเราในเหน็ไม่มตีวัเราใน

ได้ยนิ ฯ ได้กลิ่น-รู้รส-รู้สมัผสักายหนาวร้อน กไ็ม่มเีราในนั้น

 รบัรู้รบัทราบเรื่องราว-คดินกึ กไ็ม่มเีรา กช็่างคดิกช็่าง กข็องมนัเอง

อยู่แล้ว

 มนัอยู่แล้ว นพิพานอยู่แล้ว จ้าๆอยู่แล้วนิ่ง-ไม่นิ่ง กช็่าง  สงบ-ไม่

สงบ กช็่าง

 ไม่ต้องไปซ้อนกาย-ไม่ต้องไปซ้อนจิตดูตัวเอา-ตัวรู ้-ตัวคิด-ไม่ 

เจรญิเอา-ไม่ต้องซ้อน

 ไม่หลงเข้าไปรู้ ไม่ต้องรู้–ไม่สงสยั–ไม่ ไม่ซะเองมนัไม่เคยเกดิ–มนั

ไม่เคยดบั มนัจ้าของมนัเอง

 มนัอยู่แล้วๆๆ ของมนัเองอยู่แล้วไม่ต้องอะไรแบบไหนอกีแล้ว 

กาย-จติ กข็องมนัอยู่แล้ว
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 ยุตติวัคอยท�ากาย-ท�าจติ ดบัซะเอง-นโิรธ สมุจเฉทไปเรื่อยๆ  ไม่

ซะเอง-อรหนัต์ ซะเอง

 นพิพานซะเอง-ว่างๆ ซะเอง วางอตัตาตวัตนลงซะเอง ไม่ต้องเอา

อะไรแบบไหนอกี

 ธรรมทั้งหลายทั้งปวงยดึเอาไม่ได้  สตปิัญญาญาณตวัรู้ กไ็ม่ยดึ

เอาวางลงให้หมด

 กาย-จติวางลง-ว่าง บรสิุทธิ์ไร้ร่องรอยตวัตน อย่าเอาอตัตาไปสร้าง

บารม ีนั่นมนักรรมตณัหา

 ไม่ต้องไปละกเิลสที่ไหนอกี ไม่ตั้งเอา กบ็รสิุทธิ์ ของมนัเองอยู่แล้ว  

ของมนัเองอยู่แล้ว นพิพานอยู่แล้ว

 นพิพาน-ไม่นพิพาน ไม่หลงตั้งเอา มนัอยู่แล้ว ของมนัเองอยู่แล้ว 

ไม่ต้องไปรู้ ไม่หลงตั้งเอา

 เอาหลวงพ่อช่างสตติดัคตัเอ้าท์-ช่างๆ ไป ไร้ร่องรอยไม่ต้อง-ของ

มนัเอง

 “มันไม่เคยเกิด-มันไม่เคยดับ-ไม่มีใครสรรสร้างมัน-มันไม่มีผู้ให้

ก�าเนดิ มนัมอียู่ในทุกคน ทุกหนแห่ง แต่ให้รู้จกัมนั”

 จะว่ารู้กไ็ม่ใช่-ไม่รู้กไ็ม่ใช่ เคยเหน็มนั แต่ไม่มปีระโยชน์ใดๆ กบัมนั

 นพิพาน-ว่างๆ-ว่างแล้วจากอตัตาตวัตนนพิพาน อย่าไปหลงตั้งเอา 

แต่ให้ยุตติวัหลงตั้งเอา

 ให้ประกาศสละ-ถอน ตวัมุ่งหวงัตั้งเอามาแต่อดตีนบัภพชาตไิม่

ถ้วน-ขุดรากถอนโคน ด้วยขมากรรมบทใหญ่ทุกวนัไม่ซะเอง-ไม่หลงซะเอง-

ฉบัพลนัทนัท-ีจบซะเอง ยุตสิมุทยั-จบมรรคกถ็งึผล-นโิรธฉบัพลนัทนัที

 บนพื้นฐานนพิพานอยู่แล้วของมนัเองอยู่แล้ว! 

 สต-ิสมาธ-ิปัญญาญาณ-ธาตุขนัธ์-กายจติ กส็มมุตใิช้ชั่วคราว แล้ว
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วาง แต่ใช้แบบหลงตั้งเอา กไ็ม่บรสิุทธิ์-ไม่ว่าง วางตวัหลงตั้งเอา วางกเิลส 

ไม่ใช่วางจติ ปล่อยจติมนัว่างๆของมนั

 มคีนเข้าใจว่าจะต้องฝึกวางจตินี่ไม่ใช่ อนตัตาจติไม่ต้องอะไรแบบไหน 

จติปภสัสรมนัว่าง ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น แต่ให้วางตวัที่จะเข้าไป

ฝึก ไม่ต้องท�าจติ

 สมาชกิ B การฝึกจิตเหมือนการเข้าไปบังคับอะไรที่มันบังคับ

ไม่ได้ มนัฝืน มนัอดึอดั เจ้าค่ะ

 อนตัตาจติปภสัสร มนัไม่มอีะไร มนัว่างๆ อย่าเอาอะไรไปใส่มนั!

 “ตรสัรู้” กบั “ตดัซะรู้”  นี่เป็นค�าที่ตรงกนัลงกนัได้ ไม่รู้ค�าไหนมา

ก่อนค�าไหน

 ตดัซะรู้-ตดั อตัตาตวัตนเดด็ขาด!

 สมาชกิ B  สาธ ุอโหส ิโสวๆ อโหสิๆ  เจ้าค่ะ “ตดัซะรู้–ตดัอตัตา

ตวัตนเดด็ขาด” สาธ ุโสวๆๆ จะพงึระลกึไว้ เจ้าค่ะ

 

๒๐๑๕.๑๐.๑๗ วนัเสาร์

 สมาชกิ B  รู้แล้ว มนัผลกัไส เลอืกข้าง ชอบ-ชงั “ตดัซะรู้ - ตดั 

อตัตาตวัตนเดด็ขาด”สาธ ุโสวๆๆจะพงึระลกึไว้ เจ้าค่ะ

 สาธุ อโหส ิ ทุกอย่างอโหส ิ โสวๆๆๆ ขอความสว่างไสวในพระ

สจัธรรมนพิพานว่างๆ ของมนัเองอยู่แล้ว ตามองค์พุทธอรหนัต์ จงทั่วกนั

 วนันี้ วนัเสาร์ที่๑๗ ตุลา เหลอือกี ๑๑ วนัจะถงึวนัออกพรรษา 

แท้จรงิกไ็ม่มอีะไรเข้า-ออก มนัของมนัเองอยู่แล้ว แต่เราไปสมมุตมินั จน

บางทเีราลมืวมิุต ิ มนัสลายคลายตวั-มนัเสื่อมไม่คงที่-มนัผนัแปรเปลี่ยน 

แปลงอยู่ตลอดของมนั
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 ๑ ตุลาของทุกปี เป็นวนัเกษยีณอายุของคนท�างานเงนิเดอืน ไป

บณิฑบาตทุกเช้า จะพบลุงคนกวาดถนนเป็นประจ�า ทกัทายกนัทุกวนั แกว่า

จะเกษยีณอายุ ๓๐ กนัยาวนัสุดท้าย จงึชวนแกให้มาอยู่วดัด้วยกนั  แกว่า

ไงรู้ไหม?

 “โอ๊ย! ..ภาระเยอะ แม่บ้านเป็นอมัพฤกษ์เดนิไม่ได้ และยงัต้อง

ดูแลหลานอกี ๒ คน ก�าลงัเรยีน”

 ฟังแล้วกเ็อวงั เออหนอ..! ”สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมต่างๆ 

นานา ฯ แล้วเมื่อไรจะจบภาระกนัหนอ?”

 จะว่าแต่คฤหสัถ์ญาตโิยมเท่านั้นกห็ามไิด้ แม้แต่ในวดัภกิษุสงฆ์

นกับวช ที่ภาระเยอะในพุทธนัดรแรกของภทัรกปัครั้งกกุสนัโธพุทธเจ้า เรื่อง

เคยมมีาแล้ว

 มพีระสงัฆาธกิารรูปหนึ่ง มหีน้าที่ปกครองสงฆ์ทั่วทั้งสงัฆมณฑล 

ได้อาศัยหน้าที่บอกเกณฑ์สงฆ์ทั้งหลายให้ช่วยกันหาทองค�ามาถวายสร้าง

ศาสนวตัถุเป็นพุทธบูชา ได้ทองค�ามากมาย ด้วยอกุศลจติตายไปบงัเกดิใน

นรกอเวจ ีพ้นจากนรก มาบงัเกดิเป็นเปรตหนิที่เชงิเขา

 ครั้นสมัพุทธกกุสนัโธอุบตัขิึ้นในโลก พระองค์จงึได้เสดจ็มาโปรด

เปรตหนิตนนั้น เหยยีบพระบาทลงที่หนิเปรต ทรงตรสัว่า “เธอพงึเป็น      

ผู้มกีจิธุระน้อย สนัโดษเลี้ยงง่าย ว่าง่ายเถดิฯ” สันตุสสโก จ อปัปกจิโจ     

จ สุภโรฯ

 พุทธนัดรต่อๆ มา องค์พุทธะ โกนาคมโน–กสัสโป–และโคตโม

พุทธเจ้า ได้เสด็จมาโปรดและเหยียบพระบาทสอนเปรตหินเป็นรอย

พระบาททั้งสี่

  ทรงสอนพระองค์ละค�าๆ ว่า “พงึว่าง่ายอ่อนโยนไม่มอีตมิานะ-

ประพฤติเบากาย-เบาจิตมีกิจธุระน้อย-มีอินทรีย์สงบระงับ-ไม่คนองและ
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พวัพนัในสกุลฯ

 ในอนาคตกาลนานไกล พระศรอีรยิเมตไตรโยอุบตัขิึ้นในโลก จะ

เสดจ็มาโปรดและเหยยีบพระบาทเป็นองค์ที่ห้า รอยพระบาทจะเป็นรอย

เดยีวดงัเดมิ เปรตหนิจะได้ไปเกดิเป็นมนุษย์”

     ยกเอามาว่า ด้วยร�าพงึถงึลุงคนกวาดถนนเกษยีณอายุแล้วกย็งั

ออกบวชไม่ได้ตามค�าชวน เพราะมภีาระเยอะ 

 แม้นกับวชได้บวชแล้ว กย็งัมภีาระเยอะอกี ดงัที่น�ามาเล่าเป็น

ประวตัพิระพุทธบาทสี่รอย ที่แม่รมิ เชยีงใหม่

     พงึเป็นผู้มกีจิธุระน้อยฯ หมายความว่าอย่างไร? คฤหสัถ์ญาตโิยม

ด�ารงชวีติอยู่ทางโลก จะเป็นผู้มกีจิธุระน้อยได้อย่างไร หรอืไม่?  ช่วยกนั

แชร์ธรรมทานหน่อย หรอืว่าไง?

 สมาชกิ B กจิธรุะน้อย คอื วบิากน้อยเจ้าค่ะ

     ผูม้กีจิธรุะน้อย คอื ผูป้ล่อยวาง ไม่ยดึใดๆเป็นของตวัของตน เจ้าค่ะ

     สกัแต่ว่า พระพาหยิะ ช่วยให้กจิธรุะน้อยลงได้เจ้าค่ะ

 สมาชกิ J โชคชะตามนษุย์สร้างขึ้น และจะรบัผลกรรมนั้น 

อโหสิๆ ๆๆ  กรรมทกุอย่างอโหสิ

 สมาชกิ ส สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

 จะวสิชัชนาตอบค�าถาม: พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ จะตรสัรู้และ

โปรดสัตว์สอนเนื้อหาพระสัจธรรมเดียวกันทั้งหมดคือเนื้อหาแห่งความพ้น

ทุกข์คอืนพิพาน-วมิุตหิลุดพ้นไม่เกดิอกี นั่นคอื “ความไม่ยดึตดิ”

 ค�าว่า “พงึเป็นผู้มกีจิธุระน้อยเถดิ-พงึเป็นคนไม่มอีตมิานะถอืตวั-

ว่าสอนง่ายเถิด-พึงสันโดษเถิด-ประพฤติเบากายจิตเถิด-มีอินทรีย์สงบระงับ

เถดิ ฯลฯ”

 ล้วนแต่มคีวามหมายถงึ “ความปล่อยวาง-ไม่ยดึตดิ” ทั้งสิ้น
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 สุดแต่จะใช้ถ้อยค�าแทนกนัได้ เช่น กจิน้อย กค็อืกจิไม่มาก-ไม่

มักมาก-คือมักน้อยสันโดษ-พอเพียง-พอใจตามมี-ยินดีตามได้-ไม่จริงจัง 

ตั้งต้อง-ไม่ดันเข้าใส่-อะไรก็ได้ไม่อะไรกับอะไร-ยอม-ทิ้ง-ไม่เอาแต่ให้- 

คลายออก-ไม่คบัแคบ-กว้างๆ-ไร้ๆ จ้าๆ ฯลฯ  มนัไร้ร่องรอยไร้อตัตาเจตนา

กรรมไปแล้ว

 มนั “สกัแต่ว่าพระพาหยิะ” ไปแล้ว

 เพราะเหตุใด พระพุทธะทุกพระองค์ จงึทรงสอน “ไม่ให้ตดิยดึ“ 

หรอืทรงสอนให้ปล่อยวาง ท่านมพีุทธประสงค์ใดกนัหรอื?

 สมาชกิ B ให้สตัว์พ้นทกุข์ พ้นจากวฏัฏสงสาร ไม่เวยีนวนมา

เกดิอกี ที่สดุคอืถงึซึ่ง นพิพาน เจ้าค่ะ

 เพื่อนสมาชกิแชร์ธรรมทานกนัหน่อย ว่าเพราะเหตุใด? ท�าไม     

ไม่สอนให้นั่งสมาบตัแิปดเสยีก่อน แล้วไปบ�าเพญ็ทุกรกริยิา แล้วค่อยมา

ปล่อยวางทหีลงั อย่างที่พระองค์ท�ามาแล้วเล่า?

 และพระองค์ก็ทรงบ�าเพ็ญบารมีสามสิบทัศถึงสี่อสงไขยแสน     

มหากัป สิบชาติสุดท้ายก็ยังทรงเล่าถึงการบ�าเพ็ญขั้นปรมัตถบารมีสละ

อวยัวะและชวีติ ท�าไมท่านไม่สอนให้ท�าตามพระองค์เล่า เพราะเหตุใด ?

 สมาชกิ B  เพราะมนัไม่ใช่ทางที่ “พ้นทกุข์” เจ้าค่ะ

 สมาชกิ ภ ผมคดิว่าเป็นเรื่องของอจนิไตยครบั

 [๗๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย อจนิไตย ๔ ประการนี้ อนับุคคลไม่ควร

คดิ เมื่อบุคคลคดิ พงึเป็นผู้มสี่วนแห่งความเป็นบ้า เดอืดร้อน อจนิไตย ๔ 

ประการเป็นไฉน

 ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย พุทธวสิยัของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑ ฌาน

วสิยั ของผู้ได้ฌาน ๑ วบิากแห่งกรรม ๑ ความคดิเรื่องโลก ๑ ดูกรภกิษุ 

ทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้แล ไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็น              
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ผู้มสี่วนแห่งความเป็นบ้า เดอืดร้อน ฯ 

 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสุตตนัตปิฎก เล่มที่ ๑๓ องัคุตตร 

นกิาย จตุกกนบิาต

 ก่อนที่พระองค์จะตรสัรู้ ถามว่า  นกัพรตนกับวชในยุคนั้น รวมทั้ง

พระมหาโพธสิตัว์สทิธตัถะ รู้จกันพิพานกนัแล้วหรอืยงั ?

    ภายหลงัที่ทรงตรสัรู้แล้ว ทรงเที่ยวจารกิโปรดสอนเทศน์กณัฑ์แรก

ปฐมเทศนา แก่ปัญจวคัคยี์ทั้ง ๕ พระยสกลุบุตรกบัสหายอกีรวม ๕๕

     กลุ่มภทัทวคัคยิกุมาร ๓๐ กลุ่มชฎลิสามพี่น้องตระกูลกสัสปะม ี   

อุรุเวล-นท-ีคยากสัสปะ อกี๑๐๐๓ รูป โมคคลัานะ-สารบีุตร กบับรวิารมี

ออกมาจากส�านกัอาจารย์สญัชยั อกีห้าร้อย (ไม่แน่ใจอาจมาครึ่งเดยีวหรอื

เปล่า?)

 นี่เกิน ๑,๒๕๐ รูปแล้ว ที่ประชุมทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์        

วนัมาฆบูชาแรก ถามว่า “พระอรหนัตสาวกกว่าพนัห้าร้อยรูปเหล่านั้น บรรลุ

ธรรมด้วยท่านสอนอะไร?” มสีอนให้ปฏบิตั ิ ศลี-สมาธ-ิปัญญา ให้เจรญิ  

สติปัฏฐาน-วิปัสสนากรรมฐานด้วยใช่หรือไม่ ถ้าใช่ สอนกับใครอยู่ใน     

พระสูตรใด เล่มหน้าที่เท่าไร?

 ถ้าไม่ใช่ แล้วบรรลุด้วยธรรมใด ? พระสูตรใดบ้าง ลองทบทวน 

กดถามกูเกิ้ลดูหน่อยกไ็ด้

 วปิัสสนาญาณ ๙ ญาณ ๑๖ มทีี่มาอย่างไร? พระองค์สอนสาวก

ท่านใดบรรลุท่านแรกมใีนพระสูตรใด คนเรยีนปรญิญาเยอะๆ และ

อภธิรรมมหาบณัฑติ ช่วยแชร์ธรรมทานหน่อย ธรรมทานชนะทานทั้งปวง 

ขอเชญิช่วยกนัค้นตอบเข้ามา เพื่อการเผยแผ่พระศาสนาต่อไปได้ถูกพุทธ

ประสงค์

 ท่านสอน “อรยิสจั-ปฏจิจ-อนตัตลกัขณะสูตรฯ” อาทติตปรยิาย
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สูตรอนุบุพพกิถา เป็นส่วนมาก ใช่หรอืไม่?   ทรงตรสัเหตุ-ความดบัเหตุ 

เช่นนี้เป็นส่วนมาก  ทรงสอนอนจิจงั-อนตัตา เป็นส่วนมาก

 สอนขนัธ์–อายตนะ–ธาตุ ๑๘–อรยิสจั ๔–ปฏจิจ ๑๒–อนิทรยี์ ๒๒ 

เป็นส่วนมาก ใช่หรอืไม่?

 ศลี-สมาธ-ิปัญญาภาวนามยปัญญา ต้องไม่เป็นสมุทยัเสยีเอง แต่

ต้องเป็นไปเพื่อยุตเิหตุสมุทยัตณัหา ต้องลงอนจิจงั-อนตัตา ไม่ใช่เอาตณัหา

อตัตาเจตนากรรมเข้าไปท�า!

 การสอนนั่งสมาธหิลบัตา และเจรญิสตติามดูรูปนาม เกดิดบั 

พระองค์สอนสาวกท่านใดบรรลุธรรมในพระสูตรใด ใครรู้ยนืยนัมาหน่อย?

 สมาชกิ ภ พระอาจารย์ครบั ผมลมืไปครบัเกี่ยวกบัเรื่องพระ

ไตรปิฎก   อโหส.ิ.ครบัลมืสนทิครบั

 ถามกูเกลิ?

 สมาชกิ ภ พระอาจารย์ครบั บางครั้งกเ็ผลอเอาความรู้เดมิมาใช้ 

ขอบคณุพระอาจารย์ที่ท�าให้ตื่นครบัผม

 การปฏิบัติธรรม โดยการเอาอัตตาตัวตนเข้าไปท�าบ�าเพ็ญ เป็น         

ปฏจิจปัจจยาการ ๑๒ แล้วใช่หรอืไม่ จะนพิพานได้ด้วยวธิปีฏบิตัธิรรม

อย่างนี้ใช่หรอืไม่?

 สมาชกิ ภ ไม่ครับ..ต้องเป็นอนัตตา..ว่างๆ..ไม่ต้องท�าอะไร

แบบไหนอกี..เดี๋ยวจะเป็นกรรมครบัผม

 ควรรู้เอาไว้สอนโปรดสงัสารวฏั จะได้ไม่หลงผดิเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

ทรงตรสัว่า “คนดื่มยาพษิตกนรกครั้งเดยีว แต่มจิฉาทฏิฐติกนรกถงึโกฏกปั”

 สมาชกิ ภ  ขอบคณุครบั...ผมไม่ตดิ.ไม่ขดั.ไม่ข้อง.ไม่คาแล้วครบั

 สมาชกิ B หลงัตรสัรู้พระพทุธองค์ตรสัสอนว่า ๑.ไม่หลง ๒.ไม่

ท�าตนเองให้ล�าบาก
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 และทรงแสดงธรรม อรยิสจั๔  หวัใจพระศาสนา (ท�าด ีละชั่ว ท�า

จติใจให้จ้าๆ) และกต็ณัหา ๑๒ หน้า เจ้าค่ะ

 สกัแต่ว่า พระพาหยิะ จบทกุอย่าง เจ้าค่ะ

 “นพิพาน คอื ความไม่ม”ี กม็นัไม่มแีล้วจะเอาอะไรกบัความไม่ม ี

สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ  ปล่อยๆ วางๆ ไป กรวดน�า้พร้อมผายมอื แผ่บญุ

ออกไกลๆๆๆๆๆ แสนไกล เจ้าค่ะ

 ท�าเรยีบร้อยแล้วเจ้าค่ะ  เหลอืขอขมากรรมบทใหญ่ก่อนนอนเจ้าค่ะ

๒๐๑๕.๑๐.๑๘ วนัอาทติย์

 อนจิจงั มนัหลุดออก-คลายออกตลอดเวลา

 การปฏบิตับิ�าเพญ็ คอืการเข้าไปแบกเสยีก่อน แล้วค่อยวาง  เข้าไป

ยดึตดิเสยีก่อน แล้วค่อยหลุดออก!

 นพิพาน ไม่ต้องคอยแบก-คอยวาง  นพิพาน ไม่ต้องคอยตดิ–คอย

หลุด  แต่มนัหลุดตลอดเวลา

 วมิุตนิโิรธนพิพาน อยู่ตลอดเวลา มนัจ้า ดุจตะวนัส่องแสง อยู่แล้ว

ตลอดเวลา

 “จงมองออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ที่หมายและ

ทศิทาง เปิดใจให้กว้างใหญ่ไพศาลดุจมหาสมุทร  มแีววตาการุณต่อความ

เดอืดร้อนของสงัสารวฏั ปล่อยวางตวัเราให้ว่างลง” ไร้ร่องรอยความรู้สกึ

นกึคดิ

 ตดัซะตวัรู้-ไม่ตดิยดิในรู้-รู้กส็กัแต่ว่ารู้  

 รู้กป็ล่อย-ไม่รู้กป็ล่อย   รู้กช็่าง-ไม่รู้กช็่าง

 ไม่แบก-ไม่วาง  ไม่ตดิ-ไม่หลุด  
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 “ไม่คอยอยู่-แต่มนัอยู่แล้ว!”

 มนัจ้าของมนัอยู่แล้ว ไร้ร่องรอยคดินกึอยู่แล้ว-สกัแต่ว่าคดินกึ   

อยู่แล้ว

 ช่างๆ อยู่แล้ว   คลื่นมนักอ็ยู่กบัทะเลของมนัอยู่แล้ว  สงบ–ไม่สงบ 

กข็องมนัอยู่แล้ว

 อนจิจงั-อนตัตา อยู่แล้ว ไม่ยดึ-ไม่ตดิ ของมนัเองอยู่แล้ว

 นพิพาน ของมนัเอง อยู่แล้ว ปภสัสรงัจติตงั ผ่องอยู่แล้ว

 มอียู่ในทุกคนแลหนแห่ง แต่ให้รู้จกัมนั!

 “ท่านจะเหน็มนั.. จะเหน็กไ็ม่ใช่.. ไม่เหน็กไ็ม่ใช่..

 ไม่มใีครเหน็อะไร..ไม่มสีภาวะ..ไม่มสีถานะ..”มนัว่าง”  มนัว่างจาก

อตัตาตวัตน..!

 ไม่มเีราในเหน็..ไม่มเีราในได้ยนิ ฯลฯ  เหน็ กส็กัแต่ว่าเหน็.. ได้ยนิ 

กส็กัแต่ว่าได้ยนิ ฯลฯ

 เหน็คนให้เลยๆ คน.. ไม่ถอืเอานมิติรูปร่างและอนุพยญัชนะราย

ละเอยีด (เสขปฏปิทาสูตร)

 ไม่ต้องดู-รู้-เหน็ซะก่อน..ไม่ต้องสงัเกตซะก่อน!  ให้มนัไร้ร่องรอย 

“อตัตาเจตนากรรม” ออกไป

 ให้มนัไร้ “สมุทยั” ออกไป  “อย่ารู้จกัสมุทยัตณัหาแต่เพยีงแค่ตวั

หนงัสอื?”  มนัมถีงึ ๑๒ หน้า!

 สมาชกิแชทข้อความเข้ามาเรื่องการแก้ปีชงปีนี้...

 อโหสอิุทศิบุญนี้ เอาไปใช้แก้ปีชง-เดอืนชง-วนัชง ได้ทุกวนั ถ้าเชื่อ

พระองค์นี้ ไม่หลง อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส ิจงมสี่วนแห่งบุญข้าฯทั่วๆ กนัๆ 

ตลอดไป สาธุโสวๆๆๆ

 นพิพาน คอื การดบัทุกข์ ดบัทุกข์คอืดบัที่เหตุๆ คอืตณัหา
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 อย่ารูจ้กัตณัหาแค่ตวัหนงัสอื อยากจะพ้นอยากจะหลดุอยากนพิพาน 

นี่กต็ณัหา!

 ถามว่า “การปฏบิตับิ�าเพญ็ปรารถนานพิพาน เป็นการเจรญิตณัหา

หรอืยุตติณัหา?”

 พงึยุตมิรรคมอีงค์แปด ด้วยการยุตติณัหา

 ยุตติณัหา ด้วยการยุตมิรรค ปลงมรรค–ปล่อยวาง–ไม่ยดึตดิ     

ในมรรค ก็จบอริยมรรคถึงอริยผล ฉับพลันขิปปาภิญญา–ปัญญาวิมุต ิ      

ฉบัพลนัทนัท!ี

 สงบ-ไม่สงบ เรื่องของอนจิจงั มนัห้ามไม่ได้ อย่าไปปฏบิตัหิาความ

สงบ มนัไม่ม ีมนัมแีต่อนจิจงั

 มนัมแีต่อนตัตา ไม่อยู่ในอ�านาจ ให้สกัแต่ว่าไป ไม่สงบกส็กัแต่ว่า 

มนัชั่วคราว-กใ็ห้ปล่อย

 แม้สงบกใ็ห้ปล่อยเสยีด้วย มนักไ็ม่แน่ ยดึเอาไว้ไม่อยู่ มนัก็

ชั่วคราว กใ็ห้สกัแต่ว่า

 อนจิจงั มนันิ่งซะที่ไหน สงบมนัไม่ม ี สมาธกิส็กัแต่ว่ามนัเสื่อม   

มนัปลโิพธะกงัวล มนัชั่วคราว อย่ายดึเอามนั

 อนตัตา มนัเอาอตัตาไปบงัคบัมนัได้ซะที่ไหน มนัไม่มใีครเป็นใหญ่

จ�าเพาะตน

 ยดึไม่ได้-ยดึไม่ตดิ-เกาะไม่อยู่

 สมาชกิ ต ขอกราบนมสัการพระคณุเจ้า ไม่ทราบจรงิๆ เจ้าค่ะ 

เหน็พากนัเรยีก...โสวๆๆ.....อยากเรยีนถามว่าแปลว่ายงัไงเจ้าค่ะ?

     ค�าว่า “โสว” เป็นพรแห่งความส�าเรจ็นพิพาน เป็นวมิุตยิิ่งกว่าวมิุต ิ

เป็นพุทธา-ธมัมา-สงัฆานุภาพ รวมทั้งหมด พระผู้โปรดสงัสารวฏัและผู้ที่

ว่างแล้วให้พรมพีลงัแห่งความส�าเรจ็ขณะโปรดสรรพสตัว์สงัสารวฏั พร้อม
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ผายมอือุทศิบุญทพิย์ มองออกไปข้างหน้าอย่างธรรมชาต ิกว้างๆ ไกลๆ ไร้

ทศิทางร่องรอยอตัตาตวัตน ใช้คู่กนักบั “อโหสโิสว-สาธุโสวๆ” กไ็ด้  “ขอให้

มสี่วนบุญข้าฯ ทั่วกนั”  ท�าบ่อยๆ เดี๋ยวพลงัมเีอง ใหม่ๆ ค่อยเป็นค่อยไป

 อย่าเอาไปพูดเล่น พูดเล่นเป็นกรรมเข้าตวั

 สมาชกิ B วนัเดอืนปี เป็นสมมต ิไม่มวีนัชง เดอืนชง ปีชง ทกุ

สิ่งทกุอย่างมเีหตแุละปัจจยัท�าให้เกดิ ถ้าไม่สร้างเหตไุว้กไ็ม่มปีัจจยั ไม่มี

ปัจจยักไ็ม่มเีหตใุห้เกดิ  โสวๆ อโหสิๆ  เจ้าค่ะ

 เหตุทุกอย่างที่เกิดกับตัวเราคือตัวเราเป็นคนสร้างไว้เองทั้งหมด 

(ด-ีชั่ว) มนัจงึมปีัจจยัท�าให้เกดิเหตทุั้งดแีละชั่วกบัตวัเรา แค่ยอมรบั และ 

ปล่อยวางมนัลง ยิ่งดิ้นรนหลกีหน ียิ่งทกุข์ เจ้าค่ะ

 ทรงตรสัสอนความเชื่อ ๔ อย่าง เชื่อกรรม-เชื่อว่ากรรมมผีล     

เป็นวบิาก-เชื่อว่าสตัว์มกีรรมจ�าเพาะตวั-และให้เชื่อตถาคตพุทธเจ้า นี้เรยีก 

“สทัธา ๔”  “สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ฯ”  “เราตถาคต กล่าวว่าเจตนา 

เป็นตวักรรม”

 เจตนา ๓ อย่าง ๑.ท�าบาปอกุศลทุจรติทางกายผดิศลีข้อ ๑ ถงึ ๓ 

ทางวาจา ๔ เป็นวจทีุจรติ ๔ ผดิศลีข้อ ๔ ทางใจมโนทุจรติ ๓ คอื โลภ

อยากได้–โทสะพยาบาทปองร้าย–โมหะหลง

 ๒ .เจตนาท�าบุญกุศลสุจรติ ทางกายสุจรติ๓ มเีมตตา-มสีมัมา

อาชพี-ยนิดเีฉพาะคู่ครองของตน ทางวจสีุจรติ๔ มสีจัจะ-วาจาไพเราะ-     

ไม่ส่อเสยีด–ไม่เพ้อเจ้อไร้สาระท�าให้ผู้ฟังเสยีเวลาฟัง ทางใจมโนสุจรติ ๓   

มไีม่โลภ-ไม่โกรธ-ไม่หลงและให้ทาน-รกัษาศลี-ฟังธรรม

 ๓. เจตนาเจรญิฌานจติ มรีูปฌาน ๔ - อรูปฌาน ๔

 เจตนา ๓ อย่างเป็นตวักรรมเอาไปเกดิในวฏัฏะ ๓๑ ภูม ิคอืบาป-

อบายภูมิ ๔ บุญกุศลมนุษย์-สวรรค์ และเจริญฌานไปเกิดพรหมโลก      
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วนเกดิ-วนตาย อยู่ในวฏัฏะ อยู่อย่างนี้ ขึ้นๆ ลงๆ อยู่อย่างนี้ ไม่จบสิ้น

 ทรงตรสัรู้ ค้นพบการยุตกิารเกดิ ด้วยยุตกิรรมคอืยุตทิี่เจตนา

 ยุตเิจตนาได้ด้วย ไม่โมหะหลงในโลภ-ไม่หลงในโกรธ

 เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัสกาย รับรู้รับทราบทางใจ                 

ให้ไร้ร่องรอยแห่งเจตนา

 ไร้ร่องรอยของอตัตาตวัตน-ไร้ร่องรอยรบัรู้ทางวญิญาณที่ ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และใจ

 ทรงสอนพาหยิะว่า “เหน็ ได้ยนิฯ รบัรู้รบัทราบทางใจ กใ็ห้สกัแต่ว่าฯ”

 “สกัแต่ว่า” คอื ไร้ร่องรอยแห่งเจตนา-อตัตา-กรรม ไม่เจตนากรรม

เอาไปเกดิอกี

 ไร้เจตนา ได้แก่ การยอมรบัว่า เหน็ ได้ยนิ ฯ นี้เป็นกรรมเก่า แล้ว

ปล่อยผ่านไป ไม่ขดัข้อง-ไม่ขดัแย้ง เชื่อกฎของกรรม

 ไร้เจตนา ด้วยค�าว่า “ช่าง” หรอื “ปล่อยวาง” ตา หู ฯ ลง ไม่จรงิจงั

ตั้งต้อง

 ไร้เจตนา ด้วยค�าว่า “ท่ามกลาง” คอืไม่เลอืกข้างไหน-ไม่ตรงอะไร

ไป-ไม่สุดโต่งไปในปลายทั้งสอง-ไม่ตัดสินพิพากษา-ไม่คติอคติ-ไม่ทวิภาวะ

อนัเป็นของคู่ฯลฯ

 “นพิพาน ว่างๆ จากอตัตาเจตนากรรม เป็นผลอนัเกดิจากการ

คลายตวัของจติ”

 นพิพาน ไม่ยาก-ไม่ง่าย แต่ให้คลายจติออก จติไม่ตดิยดึกบัสรรพ

สิ่งใดๆ

 จติไม่ยดึตดิ จติกห็ลุด-วมิุต-ินโิรธนพิพาน

 จงึมคี�ากล่าวว่า “นพิพาน ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี เพราะท�าเป็น

กรรม เอาไปเกดิอกี จบกจิ-จบกรรม-จบเกดิอย่าท�ากจิให้จบ แต่ให้จบกจิ”  
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 จบกจิ-จบเกดิ ถ้ามเีริ่ม-กต็้องมจีบ

 ไม่เริ่ม-ไม่จบ แต่จบทนัททีี่ไม่ต้องเริ่ม นพิพานว่างอยู่เองแล้ว  

ด้วยสกัแต่ว่าๆ ๆ

 ไร้เจตนา-ปล่อยวางอตัตาตวัเราให้ว่างลง  อย่าเฝ้ายามกายใจ-ให้

ตื่นโพล่งออกไป-ไร้ร่องรอยตวัเรา

 ตื่นรู้ปล่อย-ตื่นรู้วาง-ตื่นจ้า ดุจตะวนักลางเวหาหาว

 แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพสตัว์ในสงัสารวฏั ปล่อย

วางตวัเราให้ว่างลง

 อโหสิๆ ๆๆ ทุกอย่างอโหส ิ จงมสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนั สาธุ

โสวๆๆๆๆ

 ผายมอืด้วย-ผายมอืด้วยแสดงการให้อย่างไม่มปีระมาณ

 ตวัรู้ ตวัทุกข์ รู้เหน็อะไรกท็ุกข์เพราะอนันั้นเรยีกว่ารู้หาเรื่อง

 กจ็ะตามดู-ตามรู้-ตามคดิ-ตามนกึ ต่อๆ ไปเรื่อยๆ

 ตวัสงัเกตกอ็นัเดยีวกนั ต้องสงัเกตซะก่อน ต้องดูซะก่อน-รู้ซะก่อน 

นี่มนัเอ๊ะอ๊ะแล้ว-ลงัเลสงสยัแล้ว วจิกิจิฉานวิรณ์เกดิแล้ว ทุกข์เกดิแล้ว

 จงึให้คลายออก–ตื่นออกมาจากการจมแช่จากรู้จากเหน็ ให้คลาย 

ออกๆๆ ด้วยสองฝ่ามือผายคลายออกมาด้วย “โสว” โล่งทิ้ง-โพล่งทิ้ง 

อโหสิๆ -มสี่วนบุญข้าๆๆๆ โสวๆ

 ไม่จมแช่อารมณ์ ให้มองออกไปกว้างๆ ไกลๆ อย่างเป็นธรรมชาต ิ

อย่างไร้ทศิทางและที่หมาย

 คลายออกเสยีด้วย “อโหส-ิโสวๆๆๆ มสี่วนแห่งบุญข้าฯๆๆโสวๆ” 

(ผายมอืออกว่าให้หมดจติหมดใจ) แววตาการุณย์ต่อความเดอืดร้อนของ

สรรพสตัว์ไม่มปีระมาณ

 “ปล่อยวางความเป็นตวัเราให้ว่างลง!”
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 คลายรู ้-คลายเห็น-คลายทุกข์-หลุดลุล่วง-บรรลุแล้ว-โสวแล้ว 

โสวๆ

 ไม่อยู่กบัวถิญีาณ-ญาณทสัสนาจร-จรรู้ไปทั่วทั้งโลกทวาร ๖ ตา หูฯ

 ให้หลุดออกไปที่สุดแห่งโลกนั้นมอียู่ ว่างๆ นั้นมอียู่ ว่าง–มทีี่ไม่มี

 ไม่ตดิญาณ กห็ลุดญาณ วมิุตญิาณ  วมิุตญิาณทสัสนาจร!

 ยนื-เดนิ-นั่ง-นอน กไ็ม่อะไรกบัอะไร คลี่คลายอยู่เสยีด้วย อโหส-ิ

โสวๆๆ ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯทั่วๆ กนัๆตลอดไปๆๆ โสวๆๆๆ

 คลายออกเสยีด้วย “ตื่นๆ ตื่นนอก-ตื่นใน ตื่นใจ-กาย ตื่นโพล่ง 

ตื่นโล่งฯ โพล่งทิ้ง-โล่งทิ้งฯ”

 ทิ้งจนหมดจติหมดใจ-ไร้ร่องรอยอตัตาตวัตน ปล่อยวางตวัเราให้

ว่างลง!

 เบกิออก-บานออก-ให้เหมอืนกบัดอกไม้บานยามเช้า ขยายคลาย

กลบีร่วงหล่นโรยกลบีละอองเกสรเรณูไม่เหลอือตัตาตวัเรา ตื่นออก-เบกิออก  

-บานออก-เหมอืนดอกไม้บานฯ

 พทุธะ รูต้ื่นเบกิบาน-พุทธะพทุธา-พทุเธพุทโธ-พุทธงัสรณงัคจัฉามฯิ

 “ดอกบวัโกกะนุทแดง ส่งกลิ่นหอม บานแต่เช้า  กลิ่นไม่ไปปราศ

เลย ฉนัใด

 เธอจงแลดูพระองัครีสพุทธเจ้าผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่

กลางหาว ฉะนั้นฯ”

 เนื้อแท้ของสจัธรรมค�าสอนคอืนพิพาน ได้แก่การไม่ยดึตดิ ไม่ยดึ

ตดิ คอื คลายออก คลายออกดั่งดอกไม้บานฯ

 “โสวโพล่ง โสวโล่ง โพล่งทิ้ง โล่งทิ้งฯ ให้ออกเสยีงหนกัแน่นด้วย

พลงัว่าโซ้วว” วมิุตคิลายออกหลุดออกวะออกๆๆ

     ด้วยพุทธา-ธมัมา-สงัฆานุภาพ ด้วยพุทธงั-ธมัมงั-สงัฆงั สรณงั 
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คจัฉามฯิ

   เราอย่าไปแบ่งแยก “ตวัเรา” กบั  “โลก” มนันะ มนัอนัหนึ่งอนั

เดยีวกนั มนัแยกกนัอยู่ไม่นาน

 ไม่นาน คอื ไม่ยั่งยนื มนัชั่วคราว เป็นอนจิจงั มนัสมมุต ิ แต่มนั

ซ่อนวมิุตเิอาไว้ 

     ดนิ น�้า ลม ไฟ อากาศธาตุ วญิญาณธาตุ มนัอยู่ด้วยกนั ไม่ว่า  

อากาศ-โอกาสโลก-โลกธาตุหรอืจกัรวาลกเ็รยีก กบั กายธาตุ-จติธาตุของ

สรรพสตัวโลก มนัอนัเดยีวกนั มนัไม่ยดึตดิกนั!

     เรื่องของอนจิจงั มนัผนัแปรอยู่ตลอดเวลา ทั้งของโลกธาตุ และ

โลกทวารหก

 ต่างกต็กอยูใ่นกฎเกณฑ์ของอนจิจงัด้วยกนัทั้งสิ้น จงึให้ยอมรบัมนั!

 สมาชกิ B เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ ช่างๆ มนัไปเจ้าค่ะ เมนิๆ เผนิๆ 

สกัแต่ว่า ท�าๆ ไปเจ้าค่ะ

     แต่กรรมที่ไม่เป็นกรรมนั้นมอียู่ ให้มนัไร้ร่องรอยออกไป

 สมาชกิ B  ใจเราไม่ข้อง ใจเราจบ ยอมๆ ไปเจ้าค่ะ

 “อุปโลกน์” คอืสมมุตใิช้ชวีติแบบไม่ต้องดนัเข้าใส่-ไม่จรงิจงัตั้งต้อง

กับมัน-ไม่ทักท้วงขัดแย้ง-ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอีก-ท่ามกลางไป-ปล่อย

ช่างๆ ไป

      วบิากมนัมอีายุกรรมของมนัเองๆๆ ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี

      สมมุตทิ�าไป สกัแต่ว่าท�าไปตามเรื่องตามราวของมนั

      ให้มนัไร้ร่องรอยไร้เจตนาไป มนักอ็ยู่ไม่นาน เอาบุญทพิย์ชดเชย

ชดใช้ให้ไป

      นี่กจ็ะรู้เหน็อนจิจงัชดัขึ้น วบิากบางทกีท็�าให้พลกิได้ ของมนัไม่แน่ 

มนัจงึอนจิจงั
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     ขอความปล่อยความวางตวัเราให้ว่างลง จงทั่วกนัทุกท่าน

  มสีมาชกิท่านนงึ  ถามเข้ามาว่า “กใ็นเมื่อท�าบุญแล้วไม่เอาบุญ    

ถ้าอย่างนั้น จะท�าไปท�าไม? กอ็ยู่เฉยๆไม่ต้องท�าอะไรใช่ไหม?”  ช่วยกนัแชร์

ธรรมทานกนัหน่อย

 สมาชกิ B  ท�าบญุเพื่อสละความโลภ ละความโลภ เสยีสละ  

เพื่อผู้อื่น  ละโลภ ละบญุ ละการยดึตดิ ละตณัหา อปุทาน เป็นวมิตุทิาน 

ละสรรพสิ่งทั้งปวงเจ้าค่ะ

     การปฏบิตับิ�าเพญ็ ขอแยก เป็น ทาน-ศลี-ภาวนา ดงันี้ 

 ทาน ม ี๓ ระดบั คอื ๑.อามสิทานสิ่งของวตัถุทาน นี้เป็นการให้ที่

จติคลายขั้นต้น ถ้าเป็นทานบรสิุทธิ์ไม่หวงัตอบแทน ยิ่งให้ทานสิ่งของวตัถุ

หายาก เช่น อวยัวะร่างกาย หรอืแม้ชวีติ ไม่เสยีดาย นี้คลายสูงสุดขั้น

นพิพานได้ ๒.ธรรมทาน ชนะทานทั้งปวง เพราะให้ปัญญาเข้าถงึธรรม แต่

ไม่ควรลมืทานทั้งปวงด้วย ควรท�าให้ครบ ๓.อภยัทาน สูงสุดที่ท�าได้ยาก

เป็นปรมตัถทาน เช่น อโหสกิรรมแก่กนั จติคลายได้มากกว่าสรรพทาน

ทั้งหมด “ทานการให้ ท�าแล้วปล่อยวาง ไม่ยดึตดิในบุญนั้น ใกล้ชดิน้อม

นพิพานแล้ว”

 ส่วนศลี ตรงกบั บาล ีว่า วริตัต ีภาษาไทย คอื วริตั ิแปลว่า งด-

เว้น การไม่ตดิยดึกบัสรรพสิ่งทั้งปวง นี่เป็นศลีขั้นปรมตัถ์สูงสุดแล้ว ที่มโน

ใสสะอาดบรสิุทธิ์ กายวาจาอนัเป็นศลีย่อมบรบิูรณ์มนัของมนัเอง

 ภาวนา ม ี๒ คอื สมถะ กบั วปิัสสนา ให้รวมลงสู่ความไม่ตดิยดึ

ให้ทั้งหมด คอื คลายจติออก คอืไม่ตดิ คอืหลุด วมิุตทิั้งหมด เช่น ศรทัธา-

วริยิะ-สต-ิสมาธ-ิปัญญา รวมลงสู่ปัญญาวมิุติ

 สตปิัฏฐานสี่อย่าง กาย-เวทนา-จติ-ธรรม ปล่อยวางให้หมด กายก็

ช่าง -เวทนากช็่าง-จติกช็่าง-ธรรมกช็่างฯ
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 มรรคมอีงค์แปด ย่อลงศลี-สมาธ-ิปัญญา รวมลงปล่อยวาง  คลาย

จติออก ไม่ตดิยดึ กห็ลุด กว็มิุต ิ เป็นปัญญาวมิุต-ิมรรควมิุติ

 จะเหน็ว่า การปฏบิตับิ�าเพญ็สามารถท�าได้  ให้ท�าสกัแต่ว่าท�า ท�าไม่

ตดิยดึเอาบุญกุศลความด-ีท�าปลงปล่อยวาง

 โดยสรปู พุทธะทุกพระองค์จะเริ่มบ�าเพญ็จากทานบารม ี นี้ขาดไม่

ได้ แม้ตรสัรู้แล้ว กท็รงด�าเนนิต่อในขั้นสูงขึ้นไป ได้แก่ ธรรมทาน และ

อภยัทาน

 สมาชกิ B รายละเอยีดตามความนี้เลยค่ะ ทกุท่าน  ท่านพระ

อาจารย์ได้เมตตาชี้แนะรายละเอยีดไว้ก่อนหน้าแล้วค่ะ

 คนที่สงสยัแล้วถามมานี่ กค็งเป็นที่รู้กนัโดยทั่วไปว่า “คนท�าบุญก็

หวงัได้บุญ ถ้าท�าบุญแล้วไม่เอา แล้วจะท�าไปท�าไม?” ซึ่งกเ็ป็นเหตุผลของ

คนที่ท�าเพื่อหวงัสิ่งตอบแทน เช่น ท�าบุญแล้วขอถงึพระนพิพาน เป็นต้น

 กบ็รรพบุรุษปู่ตาย่ายาย พระสงฆ์องค์เจ้าสอนกนัมาให้ท�าบุญแล้ว

อธษิฐานขอจนฝังรากลกึเป็นประเพณไีปแล้ว  ทนีี้เราต้องน�าเอาค�าสอนของ

พระพุทธะเป็นหลกัว่าพระองค์สอนว่าอย่างไร?

 เนื้อหาพระสจัธรรมนพิพาน ทรงสอนอย่างไร?

 สมาชกิ B ทกุขงั อนจิจงั อนตัตา สรรพสิ่งล้วนแต่เป็นทกุข์ ไม่

เที่ยง ไม่มตีวัตน 

     ทรงตรสัรู้ “อรยิสจั ๔” จะดบัทุกข์ได้ ด้วยยุตสิมุทยั คอืตณัหา

 ตณัหา  คอืความอยาก-ปรารถนา อยากในกามคุณ ๕-อยากมี

อยากเป็น–และอยากไม่มไีม่เป็นในสิ่งไม่ชอบใจจะยุตติณัหา เสยีได้ ด้วย

การให้-การสละ-ละคลายออก-บรจิาคออก

 “จติที่คดิจะให้ ย่อมคลายออก–เบกิบาน–แช่มชื่นกว่าจติที่คดิจะเอา

 นี้เป็นผลให้จิตคลายตัวจนหลุดอิสระนิพพานแต่ท�าบุญกุศลความ
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ดแีล้ว ต้องไม่หวงัผลตอบแทน 

 ท�าดแีล้วไม่เอาด-ีไม่ตดิด!ี”

     ทาน แปลว่า การให้ ไม่ใช่ให้แล้วขออธษิฐานเอา นั่นมนัให้ด้วย

ตณัหา ยิ่งให้ยิ่งทุกข์เพราะให้ทานเพื่อเอาบุญ ต้องไปเกดิเสวยบุญ ทรงตรสั

ว่าเกดิเป็นทุกข์ (เกดิเป็นเทวดา กท็ุกข์อย่างเทวดาไม่พ้นจากทุกข์)

 ทานการให้ที่บรสิทุธิ์ ไม่ตดิยดึ แต่จติคลายออก ยิ่งให้ทานที่ยาก

ขึ้นไปอกี เช่น ธรรมทาน และสูงสุดไปถงึ “อภยัทาน”  ด้วยอโหสกิรรม   

ถงึขั้นวมิุตกิรรม นพิพาน นี่เป็น “ทานงั ปรสิุทธงัฯ” นพิพาน

     การให้ทานที่บรสิทุธิ์ ไม่ตดิยดึในทาน ท�าได้ยาก เพราะเป็นทานที่

ยุตสิมุทยัตณัหา จนนโิรธนพิพาน

 การให้ทานแล้วอุทิศบุญแผ่โปรดสรรพสัตว์สังสารวัฏอย่างไม่มี

ประมาณ ทรงสรรเสรญิว่ามอีานสิงส์มากทั้งผู้ให้และผู้รบั

     “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวเราให้ว่างลง ฯ”

 อุทิศบุญแผ่ออกไปครอบจักรวาลอย่างไร้ร่องรอยอัตตาและคิดนึก 

สาธุ โสวๆๆๆ มสี่วนแห่งบุญข้าฯ จงทั่วกนั โสวๆๆๆ

 ตอนที่ขณะถวายทาน หรอืใส่บาตรพระ หรอืถวายของพระ กใ็ห้

พูดอุทศิบุญว่า “สรรพสตัว์ทั้งหลายจงมสี่วนแห่งบุญข้าฯ จงทั่วๆ กนัตลอด

ไป สาธุโสวๆๆๆ อโหสโิสวๆ” ด้วยจติว่างๆ มพีลงั–ผลานสิงส์มาก

 และตลอดทั้งวนัที่ระลกึนกึได้ กใ็ห้ท�าอย่างนี้ทั้งวนัตั้งแต่ตื่นจน

หลบั มนี�้ากห็ยาดเทไปด้วยให้ทั่วทุกชั้นภูมิ
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๒๐๑๕.๑๐.๒๐ วนัองัคาร

 องค์พทุธะ ท่านสอนวสิาขามหาอุบาสกิาว่า ทานงั ปรสิุทธงัฯ การ

ให้ทานที่บรสิุทธิ์มอีานสิงส์ยิ่งกว่าได้สมบตัโิภคทรพัย์ใดในโลกมนุษย์

 แม้เอาเส้นผมแบ่งเป็น ๑๖ ส่วนๆ หนึ่งๆ มคี่ามากกว่าสมบตั ิ    

ในท้องพระคลงั ๑๖ พระนครของจอมจกัรพรรดิ์

 เพราะ ทานบริสุทธิ์ เป็น “อริยทรัพย์” ไม่ต้องไปเกิดในนรก       

ปิดอบายภูมไิด้ตลอดไป

 อรยิทรพัย์-โสดาปัตตผิล จะไปเกดิแต่ในกายทพิย์ ไม่ไปเกดิใน

กายหยาบอกี และเกดิอกีไม่เกนิเจด็ชาตแิต่ในโลกมนุษย์และสวรรค์เท่านั้น

คนดีและมีทรัพย์มาก แม้ท�าคุณประโยชน์ทางโลกได้มาก ก็ยังไม่พ้นไป 

จากทุกข์ในวฏัฏะ

 แต่อรยิชน–อรยิบุคคล ท่านพ้นไปจากทุกข์แล้ว

  (พระโสดาบนั ม ี๓ ระดบั-เอกะพชี ีเกดิอกีชาตเิดยีวนพิพาน-โกลงั

โกละ ๒-๓ ชาต–ิสตัตขตัตุปรมะ ไม่เกนิ๗ ชาต ิพระสกทาคามผิล เกดิอกี

ชาตเิดยีว พระอนาคามผิล ไปเกดิสุทธาวาสพรหมแล้วนพิพานที่นั่น แต่ 

“สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯขปิปาภญิญา ตรสัรู้เรว็ฉบัพลนัทนัท ี ที่ข้างทาง

บณิฑบาตทนัททีี่ได้สดบัพระสจัธรรมแล้วสงบระงบัด้วยค�าว่า “สกัแต่ว่า”)

 “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาตฯิ แล้วปล่อยวาง

ความเป็นตวัเราให้ว่างลงฯ”

 นพิพาน ว่างแล้วจากอตัตาไร้ร่องรอย-ไร้คดิไร้นกึ-ไร้อตัตาตวัเรา!

 อโหสโิสวๆๆ ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วๆ กนัๆ ตลอดไป สาธุ

โสวๆๆๆๆ

 นพิพาน-ว่างของมนัเอง แต่ไม่ใช่คอยว่าง ไม่ใช่พยายามเข้าไป  
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คอยว่าง

 ไม่ใช่เข้าไปซ้อนปฏบิตัมิรรค ให้จบมรรค–จบอรยิผลฉบัพลนัทนัที

 ไม่เริ่มไม่จบ แต่จบทนัททีี่ไม่ต้องเริ่ม อนจิจงั–อนตัตาอยู่แล้ว ของ

มนัเองอยู่แล้ว

 นพิพาน ว่างอยู่แล้ว ไม่ญาณ ๑ ไปถงึ ๑๖  ไม่เริ่ม ๑ ไปถงึ๐ แต่

สูญทนัทอียู่แล้ว

 สุญญตาทนัทขีองมนัเองอยู่แล้ว นพิพานอยู่แล้ว ไม่มทีั้งทางเดนิ

และผู้เดนิทาง

 อนตัตาอยู่แล้ว  ไม่ญาณ ๑ ถงึ ๑๖ แต่ตดัรู้ทุกญาณ–วมิุตญิาณฯ 

ทนัที

 อนจิจงั ไม่ใช่สิ่งยดึตดิ ไม่ยดึกห็ลุด วมิุตหิลุดพ้นจากอตัตา–

อนตัตาทนัที

 อนจิจงั-อนตัตา แน่นอนอยู่แล้ว นพิพานอยู่แล้ว!

 ตื่นโพล่ง-โล่ง-จ้าๆ อยู่แล้ว-ไร้ร่องรอยคดินกึตวัเราอยู่แล้ว

 “ไม่ต้องท�า(อตัตา) อะไรแบบไหนอกี”

 ไม่คอยตดิ-คอยหลุด  หลุดอยู่แล้ว ไม่ต้องแบก-ไม่ต้องวาง มนั

วางอยู่แล้ว

 นพิพาน ว่าง  แน่นอนอยู่แล้ว!

 ไม่โสดา-สกทา-อนาคา-ไม่ข้องคา แต่ลุล่วงฉบัพลนัทนัท ี ของมนั

เองอยู่แล้ว

 เพราะ “ความมุ่งหวงัตั้งเอามา–พยายามด้วยตณัหา” สมุทยัทุกข์

โทษจงึตามมา

 เพราะ “ความอยากได้ใคร่ด-ีความมกัใหญ่ใฝ่สูง-พยายามด้วย

ตณัหา” สมุทยัทุกข์โทษจงึเกดิตามมา
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 จึงให้ขอขมาอโหสิที่ท�าผิดต่อพุทธประสงค์–ล่วงเกินสัจธรรมค�า

สอนนพิพาน ด้วยประกาศสละ-ถอนขุดรากถอนโคนอย่าไปยดึอนจิจงั   

มนัยดึไม่อยู่ มนัสมุทยัตณัหา

 ยศถาบรรดาศกัดิ์-ลาภยศ-ความมั่งมศีรสีุข มนัอนจิจงัยดึไม่อยู่-

เกาะไม่ตดิ

 โลกธรรมแปด(เปื้อน) ปล่อย กห็ลุด วมิุตทินัที

 มนัว่างเปล่า จากความหมาย จากความเป็นตวัตน

 ทั้งจกัรวาลโลกธาตุ มนัล้วนว่างเปล่า!

 อนจิจงั-อนตัตา ไม่มคีวามเป็นตวัเองจรงิๆ ล้วนว่างเปล่า

 เลกิหลงคอยตดิ-คอยหลุด เลกิหลงคอยแบก-คอยวาง

 สรรพสิ่ง ล้วนว่างเปล่า ปราศจากตวัตน! อนตัตา-อนจิจา ว่าง 

สุญญตา ว่างเปล่า (จากอตัตา)

 “ตื่นๆ ตื่นนอก-ตื่นใน ตื่นแบบไม่เอาตื่น! 

 ตื่นแบบไม่เอาอะไร ตื่นท่ามกลางตื่น ตื่นนอกกท็ิ้ง-ตื่นในกท็ิ้ง   

คลายออกๆ”

 ตื่น ท่ามกลางตื่น ตื่นไม่เอาตื่น มชัฌมิาท่ามกลาง! จ้าๆ กท็ิ้งจ้า 

คลายจ้าออกเสยีด้วย

 อย่าตื่นกบัตวัเอง คลายตวัเองเสยีด้วย ไม่เยื่อใยพ่วงพันไม่ผูก 

ไม่ทรงแช่ตื่น

 ทิ้งรู้ตื่นซะด้วย ตดัซะตวัรู้-ตดัซะรู้

 ขอความไร้ร่องรอยแห่งอัตตาเจตนากรรมสัจธรรมเนื้อหานิพพาน 

จงเกดิมแีด่ทุกท่าน

 วนันี้วนัพระขึ้น ๘ ค�่า เดอืน ๑๑  อกี ๑ วนัพระ กจ็ะ ๑ ออก

พรรษา แล้วจากนั้นไป ๑ เดอืน ทรงมพีุทธานุญาตให้พระภกิษุหาจวีรได้ 

เรยีกว่า “กาลจวีร”    
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 สมยัพุทธกาล ผ้าจวีรหายาก ต้องเกบ็ผ้าห่อศพตามป่าช้าเอาไป

หมกโคลนต้มซกัน�้าเหลอืงศพออก จงึน�ามาขงึไม้สะดงึ (บาลเีรยีกไม้นั้นว่า 

“กฐนิะ” กฐนิ)

 แต่ปัจจุบนักเ็ปลี่ยนไปมากแล้ว คงเหลอืแต่ต�านาน ไม่เล่าบอกลูก

หลานกไ็ม่รู้ความเป็นมาแล้วกจ็ะหลงไปตามๆ กนัไป  กเ็หมอืนเช่นกบั  

พระสจัธรรมค�าสอนเนื้อหานพิพาน ที่น�ามาสอนในไลน์สนทนาธรรมนี้ก็

เหมอืนกนั   

 กาลอนัเนิ่นนานยาวไกล ภายหลงัพุทธปรนิพิพานมานานถงึ สอง

พนัห้าร้อยห้าสบิกว่าปี พระสจัธรรมแท้ที่ทรงสอนให้พ้นทุกข์นพิพาน ได้ถูก 

“สทัธรรมปฏริูปเทยีมของแท้” เข้ามาแทนที่

 ดุจเนื้อไม้อื่นตอกปะแทรกเข้าไปแทนเนื้อเดิมของกลองศึกอานกะ 

ดงัที่ทรงพยากรณ์ไว้ใน “อานกสูตร” อาณสีูตร  ความหลงปิดกั้นปิดบงัหมู่

สตัว์อยู่

 แม้จะเรยีนเขยีนอ่านภาษาได้ฉลาดปราดเปรื่อง แต่ขาดความเฉลยีว 

กลบัเอาตณัหาสมุทยัไปหานพิพาน เอาอตัตาไปปฏบิตัหิาอนตัตา เอาเจตนา

กรรมไปหาความสิ้นกรรมไม่เกดิ

 ทรงสอนว่า “เราตถาคตกล่าวว่า เจตนาเป็นตวักรรมฯ และสตัว์

โลกจงึต้องเป็นไปตามกรรมฯ กรรมไม่ด�า–ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความ 

สิ้นกรรม”

 ความหลงปิดกั้น นกัเรยีนนกัศกึษาเปรยีญธรรม ๙ ประโยค     

นบัพนัๆ รูป นกัอภธิรรมบณัฑติ-นกัพุทธศาสนบณัฑติ และสารพดับณัฑติ 

ในสถาบนัสงฆ์เมอืงไทยเมอืงพุทธโลก แต่แปลความค�าสอน ๒-๓ ประโยค 

ตคีวามหมายไม่แตก  จะไม่กล่าวว่าหลงแล้วจะกล่าวว่าอย่างไร?

 นกักฎหมายเมอืงไทยดูจะเข้าใจง่าย “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา”  
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จะเอาคนผดิเข้าคุกดูเจตนา เช่น คนสองคนทะเลาะกนั คนนงึชกัปืนยงิขึ้นฟ้า

กว้างๆ ไกลไร้ขอบเขตฯ จะฟ้องว่าเจตนาฆ่ามนัไม่ได้ เพราะเขายงิขึ้นฟ้า 

เขาไม่มเีจตนาฆ่า แม้เจตนาท�าร้ายกไ็ม่ม ี(กรรมจะมมีาแต่ที่ไหน?)

 ดงัเช่น ตามที่พาพวกเราทั้งหลายว่า “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างๆ

ไกลๆ ไร้ขอบเขตคดินกึฯ นี่ มนัไร้เจตนาไปแล้วใช่ไหม? มนัไม่เป็นกรรม 

ไม่มกีรรมเอาไปเกดิ”

 แต่ทั้งบ้านทั้งเมอืง กย็งัสอนให้นั่งหลบัหู-ตา บรกิรรมกนัทุกวดัวา 

สถาบนั ฝึกปฏบิตักิรรมเจตนาไปหานพิพาน  จะไม่ให้เรยีกว่า “หลง”  แล้ว

เรยีกว่าอะไร จะหานพิพานเจอชาตไิหนกนัหนอ?

 แปลค�าว่า “เจตนาเป็นกรรม” แปลไม่ถูก ไม่น่าถวายนติยภตัต์

พดัยศ รบิให้หมด เรยีนเสยีทรพัยากรท�าไม? เปลอืงงบประมาณ

 อโหสิๆ ๆๆ ถงึเวลาปฏริูปการเรยีนการสอน หลกัสูตรกนัได้แล้ว!

 “การเรยีน ควรเรยีนรู้ชวีติที่พงึมแีละใช้ชวีติอย่างปล่อยวาง”

 ไม่ใช่เรยีนด้วยตณัหา-ดนัเข้าใส่ อย่างทุกวนันี้!

 ท่านสมาชกิ มคีวามเหน็อย่างไร? ขอเชญิแสดงความเหน็ กรณนีี้

อย่าบอกว่าช่าง–ปล่อยวาง ถอืว่าไม่ใช่ลูกสมเดจ็พ่อพระสมัพุทธะ

 อย่างน้อยๆ กน็�าค�าสอนของท่านเข้าไปสอนคนในบ้าน-ในที่ท�างาน 

เพื่อนบ้านฯลฯ โปรดสรรพสตัว์ช่วยเหลอืงานพระสมัพุทธะ ที่ทรงเมตตาสั่ง

สอนตกมาถงึพวกเราทุกวนันี้ ให้ไม่ต้องตกลงไปสู่อบายยมโลกตื่นๆ ตื่น

โพล่ง ..ฯจ้าๆ นี่ ตื่นแบบไม่อะไรกบัอะไร ตื่นรู้ตื่นคลายออกๆ

 คลายออกเหมอืนดอกไม้บาน ร่วงหล่นโรยกลบีละอองเกสรเรณู  

ไม่เหลอืฯ

 ตื่นไร้เจตนากรรม แบบไม่อะไรกบัอะไร

 ต่างกบั ตื่นๆ ในห้างสรรพสนิค้า นั่นตื่นแสวงแกว่งหา เจตนา

จรงิจงัตั้งต้องด้วยตณัหา อย่างนี้เป็นกรรมเอาไปเกดิ!
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 “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวัเราให้ว่างลง ฯ”

 สมาชกิ B ใช้วธินี�า้ซมึบ่อทรายในการบอกการสอน ไม่กระทบ

กระทั่งกบัใคร สอนแบบบอกต่อๆ กนั ปากต่อปาก ถงึเวลาล้นบ่อทราย

ออกมาเองเจ้าค่ะ  กรณนีี้ลกูกระท�าอยู่เจ้าค่ะ

 พยามแทรกซมึ ธรรมข้อนี้ ไปสู่คนใกล้ตวั ไปเรื่อยๆ “น�า้ล้นบ่อ

ทราย” น�้ากท็ะลกัออกมาเองเจ้าค่ะ

 ทรงตรสัสอนหลกัการปกครองไว้ในอธปิไตยสูตรว่า ดุจฝูงโคมี

หวัหน้าโคจ่าฝูงเป็นผู้น�าฝูง เวลาจะข้ามแม่น�้าจะต้องรู้จกัซึ่งคุ้งน�้าที่ควรข้าม

และไม่ควรข้าม ต้องมปีัญญาไตร่ตรอง ถ้าน�าฝูงไปผดิทางว่ายข้ามในคุ้งที่

ไม่สมควรข้าม กจ็ะพาโคทั้งฝูงไปจมน�้าตายทั้งหมด

 แต่โคจ่าฝูงผู้มปีัญญากจ็ะน�าฝูงว่ายข้ามในคุ้งที่ควรข้าม  กจ็ะพา

โคทั้งฝูงรอดชวีติได้ทั้งหมด

 สมาชกิ B  บวัไม่ให้ช�า้ น�า้ไม่ให้ขุ่น ไม่ต่อต้าน ปฏฆิะต่อผู้ใด 

ท�าในส่วนของเราไปเรื่อยๆ เจ้าค่ะ สาธ ุโสวๆอโหสิๆ  เจ้าค่ะ

 ในธมัมกิสูตร ทรงตรสัว่า “สมยัใดผู้น�าบ้านเมอืง ไม่อยู่ในธรรม 

เจ้าหน้าที่พนกังานบรหิารบ้านเมอืง กไ็ม่อยู่ในธรรม-พระสงฆ์นกัพรต

นักบวช-คนชาวเมือง-ชนบทก็จะไม่อยู่ในธรรม-ดาวนักษัตรเดินผิดทาง-ลม

เดินผิดทาง-เทวดาก�าเริบ-ฤดูเดือนปีอาเพศ-ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล-   

พชืพนัธ์ธญัญาหารแลผลไม้สุกไม่พร้อมกนั-มนุษย์อายุน้อยลง-มโีรคมาก”

 เคยยกเอาพระพุทธวจนะ ที่ทรงตรสัว่า “คนดื่มยาพษิตาย ตกนรก

เพยีงครั้งเดยีว แต่คนมจิฉาทฏิฐ ิ น�าพระสจัธรรมค�าสอนมากล่าวตู่ไม่ตรง

พุทธประสงค์ คนมจิฉาทฏิฐเิหล่านั้น ย่อมตกนรกถงึโกฏกปั”
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 คนมจิฉาทฏิฐคินเดยีวตกนรกคนเดยีว แต่คนมหีน้าที่เผยแผ่สั่ง

สอนคนเป็นอนัมาก สามารถท�าร้ายท�าลายยิ่งมากทวคีูณเหลอืคณานบัได้

 แต่ถ้าหากผู้น�าบ้านเมืองและผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง-พระสงฆ์

นกัพรตนกับวช อยู่ในธรรม มสีมัมาทฏิฐ ิ กจ็ะน�าและปกครองบ้านเมอืง

สงบร่มเยน็เป็นสุขดงัที่ทรงตรสัไว้ในธมัมกิสูตร

 สมาชกิ B งั้นหนักลบัไปสอนเดก็ๆ  เดก็ในวนันี้คอืผู้ใหญ่ใน

วนัหน้าเจ้าค่ะ

     เพราะศาสนจกัร ย่อมจะต้องได้รบัความอนุเคราะห์ปกป้อง

คุ้มครองจากฝ่ายอาณาจกัร เพยีงแค่ออกกฎหมายห้ามพระนกับวชอยู่ใน

ป่าเสยีแล้ว พระศาสนากอ็ยู่ไม่ได้ ล�าพงัวดัวาในเมอืงจะสบืทอดต่อพระ

ศาสนาได้ละหรอื?

 สมาชกิ B  งานนี้มดสู้กบัยกัษ์เลยเจ้าค่ะ

 ท�าแบบพระพทุธองค์ทรงแสดงไว้เจ้าค่ะ ปากต่อปาก ท�าไปไม่หยดุ 

ไม่งดั ไม่ปฏฆิะ โน้มเข้ามาก่อน เจ้าค่ะ

 ท�าอย่างองค์พระปฐม โปรดสรรพสตัว์ไม่เคยหยดุ หรอืเลกิลา

เจ้าค่ะ

     ปณธิานแห่งองค์พุทธะ–มหาพุทธะ พระอรหนัต์-มหาอรหนัต์ หรอื 

พระอรหนัต์โพธสิตัว์-มหาโพธสิตัว์ กต็าม แต่ละพระองค์ท่านกม็ปีณธิาน

แตกต่างกนั

 ดงัที่ได้มผีู้รู้แยกเป็น ศรทัธา-วริยิา-ปัญญาธกิะ การบ�าเพญ็และ

ลลีาการโปรดสงัสารวฏักแ็ตกต่างกนั อนุสยัประจ�าธาตุขนัธ์กต็่างกนั หรอื

แม้แต่ความเอตทคัคะเป็นเลศิเฉพาะทางกแ็ตกต่างกนั แล้วแต่ละพระองค์

กแ็บ่งภาคส่วนของแต่พระองค์ออกไปอกี

 อาจเปรยีบเหมอืนหมอที่จบแพทย์นั่นแหละ ลลีาการรกัษาไข้ก็
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แตกต่างกนัไป

 สมาชกิ B  ยถาสต ิ ยถาพลงั สกัแต่ว่า ท�าๆไป ไม่หยดุเจ้าค่ะ 

อนจิจงั อนตัตา ไปตามก�าลงัเจ้าค่ะ

 น�้าซมึบ่อทราย สกัวนักเ็ตม็เจ้าค่ะ 

 แต่ที่เหน็ควรน�าเอาไปสอนเดก็เลก็ๆนี่ เหน็ด้วยอย่างมาก เพราะ 

ไม้อ่อนบ�ารุงเลี้ยงได้ง่าย

 สมาชกิ B  เริ่มที่ตวัเรา ลกูหลาน เพื่อนฝงู คนสนทิ มติรสหาย 

ท�าไปเรื่อยๆ ไม่มุ่งหวงัตั้งจ้อง

 สอนสมาธธิรรมชาต-ิหยาดน�้าอุทศิบุญ เพยีงเท่านี้อานสิงส์กม็าก

มหาศาลแล้ว

 เมื่อ ๔๐ กว่าปีก่อน เคยได้ยนิลูกๆเป็นเดก็อนุบาลร้องเพลงปีใหม่

ไม่รู้เพลงชื่ออะไร เนื้อร้องว่า “ความเกรงใจเป็นสมบตัขิองผู้ด ี ลองดูซ ี   

เขากม็หีวัใจ เกดิเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใคร คนนั้นไซร้ไร้คุณธรรมประจ�า

ตนฯ”

 ผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง.. น�้าตาซมึ เดก็สอนผู้ใหญ่กไ็ด้ด้วย!

 น่าจะเอามาเปิดตามสถานวีทิยุ-ทวี ี ให้เดก็ร้องให้ผู้ใหญ่ฟังทุกวนัๆ 

ละหลายๆ เวลา

 “หนงัสอืสมบตัผิู้ด”ี แต่งโดยอดตีรมว.ศกึษาธกิาร เป็นบดิาของ 

มล. ปิ่น มาลากุล ควรน�าเอามาบรรจุไว้ในหลกัสูตรตั้งแต่ประถม-มธัยม-

อุดมศกึษา ได้น�าเอามาพมิพ์ไว้ในหนงัสอืชุด “มนุษย์เกดิมาท�าไม? เล่ม ๑๑ 

ตอนวนิยัพระ-วนิยัคน” หนงัสอืชุดนี้ได้มอบให้สถานธรรมทานบางรกั 

สี่พระยา ซอยสนัตภิาพ ของคุณนยัรตัน์ ลภสัเศรษฐศริ ิ พมิพ์แจกเป็น

ธรรมทาน โทร.๐๒-๒๖๘๑๕๐๕

 การไม่ตดิยดึ นี่เนื้อหาปรมตัถ์ไม่มธีรรมใดสูงกว่าวมิุตอิกีแล้ว
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 ให้นอกบาปเหนอืบุญ ไร้ร่องรอยๆๆๆ อนตัตาๆๆๆๆ

 สันตติมหาอ�ามาตย์เมาอยู่บนคอช้างบรรลุธรรมในวันที่พบพระ

พุทธะ ไปหาอ่าน ในเล่ม๑๕

 ไปดูเรื่องอนนัตรยิกรรมเท่านั้น ที่ห้ามมรรคผลนพิพาน ม ี ๕ ข้อ

พุทธะ-พระธรรมค�าสอน-พระอรหนัต-บดิา-มารดา ถ้าท�าร้าย-ฆ่า เป็น

อนนัตรยิกรรม

 ที่น่าสกิขา–ศกึษา “เมื่อเธอไม่ยดึถอืขนัธ์ในท่ามกลาง จกัเป็นผู้สงบ

ระงบัเที่ยวไปฯ”

 คอื ไม่ยดึกาย–จติ ธาตุขนัธ์กช็่าง กส็กัแต่ว่า กห็ลุด วมิุตขินัธ์ 

เป็นขนัธวมิุติ

 ในท่ามกลาง นี่กไ็ม่สุดโต่งทางไหน ไม่ตรงอะไร ไม่เลอืกข้าง ไม่ตดั

สนิพพิากพจิยัพจิาร มนัท่ามกลางอุเบกขา–สกัแต่ว่า–สุญญตตาไปแล้ว

๒๐๑๕.๑๐.๒๑ วนัพธุ

 นพิพาน–ว่าง แน่นอนอยู่แล้ว ของมนัเองอยู่แล้ว ไม่จดัเป็น

สถานะ–ไม่จดัเป็นสภาวะแม้อากาศ

 นพิพาน–ว่างจากอตัตาตวัเรา–ของเรา นพิพาน–ไม่คอยอยู่–ไม่ม ี

“อยู่”

 นพิพาน–ไม่มคีวามเหน็ว่า “ว่าง–ไม่ว่าง” มนัว่าง “ของมนัเอง”  

อนตัตาของมนัเอง

 เป็นเช่นนั้น  “ตถตา-เช่นนั้นของมนัเอง” ไร้ ว่างทิ้ง–โล่งทิ้ง ไร้

อตัตาทฏิฐโิมหะผูกมดั

 ไร้ยดึ-ไร้สมมุตติดิยดึเราเขา จงึว่าง ว่างจากทุกข์ นพิพาน ไร้ตดิ

ยดึตวัตน-ตวัคอยอยู่
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 ตวัคอยอยู่ ยงัมหี่วง-ยงัซ่อนความมุ่งหวงัแบบเนยีนๆ แบบแนบ

เนยีน

 “จงึให้กว้างๆ กว้างขวางออกไป ไร้เขตไร้แดนฯ

 กว้างใหญ่ไพศาลเกนิกว่ามหาสมุทร ปล่อยวางตวัเราให้ว่างลง

 มหาสมุทร ยงัมขีอบเขต นพิพานกว้างกว่านั้น ที่สุดโลก-ว่างกว้างๆ 

เกนิอธบิาย

 ที่สุดแห่งโลกทวารหก ตา หู ฯลฯ  ท่ามกลางที่สุดของที่สุดโลก

ทวารหก”

 ท่ามกลางความสงบระงบั  ไม่ยดึเอาอะไรสกัอย่าง

 อนจิจงั-อนตัตา มนัยดึไม่ได้ ทฏิฐคิวามคดิความเหน็ความหมาย 

กช็่าง 

 ตามแต่เรื่องของมนั มนัเกดิจากจติมนักค็นืสู่จติ มนักข็องมนัเอง

 เหน็ ได้ยนิฯ แบบไม่–ให้มนันโิรธ–มนัดบัของมนัเอง! 

 พระอาจารย์: “ขอความหลงจงอย่าได้มแีด่ท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านเลย

เจ้าข้าฯ”

 หลงที่ ๑. คอื ขอให้วนันี้สดใส

 หลงที่ ๒. ขอให้ทุกท่านมรีกั-ความสุข-ความรกั-ความส�าเรจ็

 หลงที่ ๓. ชวีตินั้นมคี่า ส�าหรบัคนที่รู้จกัค่าของชวีติ          

 หลงที่ ๔. ใช่ว่าจะยกตวัเอง..คนแรกคอืตวัเราเอง เตอืนตวัเองก่อน 

จากสายธารแห่งธรรม

 หลงที่ ๓. มาจาก  สุขใหม่หัวใจเดมิ-ด�ารง พณิกุล 

 ส่วนหลง ๑-๒ มภีาพนรินามไม่มทีี่มา

 สมาชกิ B สรรพสิ่งใดๆ ล้วนแต่ไร้ค่าไร้ราคา อนจิจงัอนตัตา 

ปล่อยๆ ไป โสวๆอโหสิๆ
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     วนั เดอืน ปี เป็นสมมติ

     ความปรารถนา เป็น ตณัหาแม้แต่ปรารถนาด ีก ็เป็นตณัหา

     อนตัตายดึเอา ถอืเอาไม่ได้เจ้าค่ะ ชวีตินี้ ไร้ค่า ไร้ราคา ปล่อยวาง

     ทกุขงั อนจิจงั อนตัตา สกัแต่ว่า มองๆเผนิๆ ละแล้ว เลยผ่าน 

ปล่อยๆ

 พระอาจารย์: เพื่อนสมาชกิทุกท่าน อ่านแล้ว มเีนื้อหาสจัธรรม   

ค�าสอนนพิพานแห่งพุทธะบ้างหรอืไม่ ตรงกบัอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตาบ้าง

หรอืไม่ ปล่อยวาง-สกัแต่ว่าพระพาหยิะฯ อยู่ตรงไหนบ้างหรอืไม่ ช่วยกนั

แชร์ธรรมทาน

 บอกธงไว้ว่า หลง คอื ไม่ใช่สจัธรรมนพิพาน-มอีตัตาตวัตนไม่

อนัตตา-ติดยึดอยู ่กับทวิภาวะของคู่-วิพากวิจัยวิจารให้ความเห็นความ

หมาย-ไม่ตัดวิญญาณขันธ์ตัวเข้าไปรับรู้-มีมานะเปรียบเทียบว่าดีกว่าด้อย

กว่าอยู่อกี

 ความปรารถนา ทั้งทางโลก-ทางธรรม ล้วนหลงทั้งสิ้น ไม่นพิพาน

เพราะไม่ว่างจากอตัตา ไม่อนตัตา

     คนหลงชั้นด ี ตายด้วยจติมโีมหะความหลง ไม่ตื่นจ้าฯ ชั้นด ี ถ้า

คิดถึงลูกหลานจะไปเกิดในท้องหรือไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเดรัจฉานใน

บ้านนั้น หรอืเฝ้าสมบตัใินบ้านตวัเอง มมีาแล้วครั้งพุทธกาล พราหมณ์

เศรษฐชีื่อ โตไทยยพราหมณ์ ชั้นดรีองคอืเกดิเป็นเปรตห่วงหวงทรพัย์

สมบตัิ

     คนหลงเล่นคอมพวิเตอร์ตาย หรอืตายในสถานบนัเทงิเรงิรมณ์ 

เกดิเป็นอสุรกายอยู่ตรงนั้น หรอืถูกอุบตัภิยัตายตรงไหน เกดิเป็นอสุรกาย

อยู่ที่ตรงนั้น ด้วยไม่เคยรู้ตื่น–ตื่นรู้ ไม่คุ้นชนิอารมณ์ตื่นรู้มาก่อน ไม่เคย

พูดอโหสมิาก่อน
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 สมาชกิ B สาธ ุ โสวๆๆ อโหสิๆ ๆ กราบขอบพระคณุที่เมตตา

ชี้แนะ ขดัเกลาในข้อธรรม เนื้อหาพระนพิพาน เจ้าค่ะ

 ชั้นเลวสุดขณะตายมโีทสะปฏฆิะขดัเคอืงขุ่นใจ ลงไปเกดิเป็นสตัว์นรก

 ขอความไม่หลงจงบงัเกดิมแีก่สรรพสตัว์ท.ทั่วสงัสารวฏั ด้วย ตื่นๆ 

ตื่นโพล่ง โล่งจ้า โพล่งทิ้ง-โล่งทิ้ง กว้างๆ เปิดใจให้กว้างๆ มแีววตาการุณ

ต่อความเดอืดร้อนของสงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวัเราให้ว่างลง เถดิฯ 

 จงทอดสายตามองไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจกว้างๆ ให้กว้างใหญ่ไพศาลฯ โพล่งๆ โพล่งทิ้ง-โล่งทิ้งฯ  

ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนั สาธุโสวๆๆๆผายมอืด้วยโสวๆๆ

 สมาชกิ: แชทภาพและข้อความ...เรื่องยารกัษาใจ

 อย่าเอายาอะไรมารกัษาอะไร ให้ไร้ๆ ใจไปนะ ไม่มใีจให้เอาอะไรมา

รกัษา ไร้ร่องรอยไปนะ-อนตัตา ว่างแล้วจากอตัตา

     เรื่องสอนให้ตื่นๆ ตื่นโพล่ง ตื่นจ้า ฯ นี่ให้เอาไว้ใช้ในวนัที่จะตาย

 ถ้าตายด้วยอนัตตาจิตผ่องใส-จ้า-ว่างสว่างสงบระงับก็พ่วงสัมพันธ์

พุทธะแล้ว ปิดอบายได้แน่นอนและไม่ต้องไปเกดิอกี

     แต่ถ้าไม่ตื่นจ้านี่ล�าบาก มวีบิากเป็นที่ไปแล้ว ให้หยาดเทน�้าอโหสิ

มากๆ บ่อยๆ เนอืงๆ

     คนหนุ่มคนสาว กอ็ย่าคดิว่ายงัแขง็แรง ยงัไม่เจบ็ป่วยไข้ ยงัไม่ตาย 

ชวีติอนจิจงัไม่แน่ ลองตื่นๆ จ้าๆเอาไว้ด้วย

 เทน�้าอุทศิบุญอโหสโิสวๆๆๆ ให้ตดิปากตดิใจ เอาไว้ใช้ได้ทุก

เหตุการณ์ แม้ยามมภียัคบัขนัโจรภยัอนัตราย หรอืหวาดกลวัภูตผปีีศาจ   

ใช้ “อโหสโิสววๆๆ มสี่วนบุญข้าทั่วกนั โสวๆๆ” ผายมอืด้วย

 “ตื่นๆจ้าๆฯ”  นี่  เป็นเนื้อหาสจัธรรมนพิพานของการไม่ยดึตดิใน

ตณัหาอุปาทาน มนัดบัทุกข์ถงึนโิรธมรรคไปแล้ว  มนัไร้ร่องรอยเจตนา



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

253

กรรม-ไร้อตัตา-อนตัตาไปแล้ว

 “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวเราให้ว่างลง ฯ”

 แล้วร�าพงึเบาๆว่า “อโหส ิทุกอย่างอโหส ิมสี่วนแห่งบุญข้าฯ จงทั่ว

กนั  สาธุโสวๆๆ-โสวๆๆๆๆ”    

 สมาชกิ  M ค�าว่า “นพิพาน” เป็นค�ากลางๆ ใช้ได้ทั่วไป  แปล

ว่าดบั ใช้ได้กบัพระอรหนัต์ที่ยงัมชีวีติและเสยีชวีติแล้ว ส่วนปรนิพิพาน 

ใช้กบัท่านผู้ไม่มชีวีติ เพราะ ปร-ิศพัท์ แปลว่า รอบ ทั่ว หมดจด ปรนิพิพาน

จงึแปลว่า ดบัรอบ คอืไม่มเีหลอื ตรงกบัค�าว่า “อนปุาทเิสสนพิพาน” 

(นพิพานของพระอรหนัต์ที่ปรนิพิพานแล้ว)

     มสีมาชกิแชทภาพมขี้อความว่า “อภยัทานเป็นยารกัษาใจ”

 อภยัไม่ใช่ยาอะไร ไปรกัษาอะไร  อย่าให้มใีจที่จะต้องไปรกัษาไร้ๆ 

ไป ใจกส็กัแต่ว่า กายกส็กัแต่ว่า เวทนา-จติ-ธรรม สตปิัฏฐาน สี่อย่าง ให้ลง

สกัแต่ว่า ทั้งหมดไม่ให้เหลอื ให้หลุดพ้นออกไปให้หมดทุกขนัธ์

 อโหสกิรรม คอื วมิุตกิรรม หลุดพ้นทั้งผู้ให้-และถูกให้ ให้มนัหลุด

ออกอย่างนี้ อย่าให้มเีหลอือย่าให้มทีั้งกระจกและคนเชด็กระจก

 อย่าให้มคีนรกัษา และถูกรกัษา ให้พ้นไปจากทวขิองคู่ นพิพาน

ไม่มอีตัตาของใคร

 มสีมาชกิแชทภาพและข้อความ...

 “แค่ผ่านแค่เหน็ ถ้าไม่เข้าไปเป็นกไ็ม่ทุกข์” มนัช่างงุ่มง่าม ยงัจะมี

เข้า-ไม่เข้า ดหีรอืไม่ดอียู่อกี!

  ผ่านกช็่าง-เหน็กช็่าง เหน็ กส็กัแต่ว่าฯ ไม่ต้องพจิารณาซะก่อนว่านี้

ทุกข์นะฉนัไม่เข้าไปเป็นหรอก มนัยงัมคีนเข้า-คนไม่เข้าอยู่นะ ช่างๆ นี่ฉบั
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พลนัขปิปาพาหยิะสมุจเฉทนะ มนัเจ้าถ้อยร้อยกวดีูดไีพเราะหวอืหวาน่าฟัง

เท่านั้นหรอก อย่าให้คาอตัตานะ!

 นพิพาน นี่ มนัว่างจากอตัตา

 ชวีติร่างกาย-จติใจ เป็นสิ่งสมมุต ิอย่าให้ค่าราคามนั ราคาคอืราคะ

คอืหน้านงึของตณัหา อย่าให้สมมุตบิังวมิุติ

 อย่าเอาบญัญตัมิาบงัปรมตัถ์  ปรมตัถ์ ว่างๆ ไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่มี

ใครเป็นใหญ่จ�าเพาะตน

 เมื่อวานเสนอหนงัสอืดคีวรให้เดก็อ่าน ควรบรรจุหลกัสูตรทั้ง

ประถม–มธัยม แม้ผู้ใหญ่กค็วร ชื่อ “สมบตัผิู้ด”ี ประพนัธ์โดย มหาอ�ามาตย์

เอก เจ้าพระยาพระเสดจ็สุเรนทราธบิด ีนามเดมิ มรว.เปีย มาลากุล  อดตี

เสนาบดกีระทรวงธรรมการ(กระทรวงศกึษาธกิารปัจจุบนั)

 เนื้อหามรีากฐานเค้ามูลจากพระพุทธศาสนา แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 

๒๔๕๕ อ่านง่าย-เข้าใจง่าย ม ี๑๐ ภาค จากจรยิาหยาบไปจนถงึละเอยีด-

ใจด-ีซื่อตรง-ไม่เหน็แก่ตวั-สุจรติซื่อตรงฯ ควรหาอ่าน

 ได้น�าเอาพมิพ์ไว้ในหนงัสอืมนุษย์ฯเล่ม ๑๑ ว่าด้วยพระวนิยัเชงิ

แนวปฏบิตั ิ (วนิยัพระ-วนิยัคน) ขอไปได้ที่คณุนยัรตัน์ โทร.๐๒-๒๖๘-๑๕๐๕ 

๐๘๙-๘๑๑-๔๔๓๗

 “ถ้าผู้น�ารฐัตั้งอยู่ในธรรม รฐัทั้งหมดย่อมอยู่เป็นสุข

     ถ้าผู้เป็นใหญ่ประพฤตธิรรม ประชาชนที่เหลอืกเ็ป็นอนัไม่ต้อง

กล่าวถงึ

     ถ้าโคน�าฝูงไปตรง โคทั้งหมดย่อมว่ายตรงไปตาม ฉนัใด ในหมู่

มนุษย์กฉ็นันั้น”  จากธมัมกิสูตร ๒๑-๘๘

 “อานนท์ เราจกัขนาบแล้วขนาบอกี-เราจกัชี้โทษแล้วชี้โทษอกี ไม่มี

หยุด ผู้ใดมมีรรคผลแก่นสาร ผู้นั้นจกัทนอยู่ได้” จากพระไตร เล่ม๑๔-๒๔๕
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 “ควรมองผู้มปีัญญาที่คอยชี้โทษ–คอยกล่าวค�าขนาบอยู่ คนนั้น

แหละเป็นผู้ชี้ขุมทรพัย์ควรคบหาย่อมมแีต่ดที่าเดยีว ไม่มเีลวเลย”-พระไตร 

เล่ม ๒๕-๒๕-๑๖

 “นพิพาน ว่าง–อนัโลก ที่สุดแห่งโลกว่างเปล่าเพราะว่างเปล่าจาก

อตัตาตวัตน-จากของๆตน”  จากสุญญสูตร ๑๘-๕๖

 “จกัษุสมัผสัว่างเปล่า-มโนวญิญาณว่างเปล่า ฯลฯ”

 “สุข–ทุกข์–อทุกขมสุขเวทนา ว่างเปล่าจากตน หรอืจากของๆตนฯ”

     คนหลงไปเกดิในอบาย เป็นวบิาก คอืล�าบาก

     คนหลงไปเกดิเทวโลก-พรหมโลก กเ็ป็นวบิาก คอืล�าบากเหมอืน

กนั ไม่หลุดพ้นการเกดิ!

 กลบัมาเกดิเป็นมนุษย์ กว็บิากล�าบากเหมอืนกนั เพราะยงัไม่หลุด

พ้น แต่วาระโอกาสหลุดพ้นนั้นมอียู่

 พระพทุธองค์ ทรงพระมหากรุณาคุณไม่มปีระมาณ ทรงประทาน

สจัธรรมค�าสอนนพิพานให้หลุดพ้นจากการเกดิเสยีได้ ด้วย “ความว่างเปล่า

จากอตัตาตวัตน-และของๆตน”

 ตื่นๆ จ้าๆ ฯ นี่ ว่างเปล่าออกไปจากตวัตนกาย–จติแล้วนะ!

 “ดุจตะวนัส่องสว่างกลางเวหาหาว ฉะนั้น”

 ให้ “ดุจดอกไม้บานร่วงหล่นโรยกลบีละอองเกสรเรณูไม่เหลอือตัตา”

     ให้ดุจ “ทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้

ทศิทางและที่หมาย เปิดใจให้กว้างใหญ่ไพศาลเกนิกว่ามหาสมุทร แววตา 

การุณต่อสรรพสตัว์สงัสารวฏั”

     “ปล่อยวางความเป็นเรา ให้ว่างลง ฯ”

     โสวๆๆๆ จงมสี่วนบุญข้าฯจงทั่วกนั สาธุโสวๆๆ–ผายมอืด้วย

 “อานนท์ เราจกัขนาบแล้วขนาบอกี-เราจกัชี้โทษแล้วชี้โทษอกี ไม่มี



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

256

หยุด ผู้ใดมมีรรคผลแก่นสาร ผู้นั้นจกัทนอยู่ได้”

 “ถ้าโคน�าฝูงไปตรง โคทั้งหมดย่อมว่ายตรงไปตาม ฉนัใด ในหมู่

มนุษย์กฉ็นันั้น”

   ค่อนดกึคนืนี้ จะวสิชัชนาเรื่องมงคลม ี๓๘ รู้ไว้แก้หลง

     พุทธะ ท่านตอบค�าถามเทพองค์หนึ่งลงมาถามมงคลอันสูงสุด 

มนุษย์เทวดาเถยีงกนัอยู่นานถงึ ๑๒ ปี ว่าอะไรหนอเป็นมงคล?

     ทรงตรสั “ความไม่คบพาล+คบบณัฑติ-บูชาคนที่ควรบูชา-นี้เป็น

มงคลสูงสุด

 อยู่ในถิ่นอันสมควร-ความเป็นผู้ท�าบุญไว้แล้วแต่กาลก่อน-ตั้งตน

ไว้ชอบ-เป็นมงคลสูงสุด

 ความได้ฟังมาก-มีศิลปะศาสตร์-มีวินัย-มีวาจาสุภาษิต-เป็นมงคล

สูงสุด

     เลี้ยงดูมารดาบิดา-สงเคราะห์ลูกเมีย-การงานไม่อากูล-เป็นมงคล

สูงสุด

     มีทานการให้-ประพฤติธรรม-สงเคราะห์ญาติ-ท�าการงานที่ไม่มี

โทษ-เป็นมงคลสูงสุด

    ละเว้นบาป-ไม่เสพของมนืเมา-ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท-เป็นมงคล

สูงสุด

     เคารพอ่อนน้อม-ไม่พองลม-สันโดษยินดีในสิ่งที่มี-รู้จักกตัญญู-ฟัง

ธรรมตามกาล-เป็นมงคลสูงสุด

 มีขันติ-ว่าง่ายสอนง่าย-พบเห็นสมณะผู้สงบ-สนทนาธรรมในกาล

สมควร-เป็นมงคลสูงสุด

     เพยีรเผากเิลส-ประพฤตพิรหมจรรย์-เหน็แจ้งชดัอรยิสจั-แจ้งใจใน

นพิพาน-เป็นมงคลสูงสุด
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 ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแปด(เปื้อน)-จิตไม่โศก-จิตปราศจากธุลี-

จติเกษม-เป็นมงคลสูงสุด

      ทรงตรสัสอน โดยเริ่มต้นจากธรรมะประจ�าโลก ล�าดบัไปจนถงึ

โลกุตระธรรมนพิพาน ท�านองเดยีวกบั”อนุบุพพกิกถา ๕ ทาน-ศลี-สวรรค์-

โทษของกาม–เนกขมัมะออกบวช ทั้งนี้กค็ล้อยตามอุปนสิยัคนในสมยันั้น

นบัถอืพราหมณ์มาก่อน

 พระสงฆ์จะน�าเอาไปสวดในงานท�าบุญบ้านหรอืงานมงคล รู้แล้วจะ

สวดเองกไ็ด้

๒๐๑๕.๑๐.๒๒ วนัพฤหสับดี

  เรื่องนมินต์พระไปงานมงคลท�าบุญบ้าน ครั้งพุทธกาลนยิมนมินต์

ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปเป็น ๘ หรอื ๑๒หรอื ๑๖ ตามฐานะ แม้เพยีง ๔ องค์    

กเ็ป็นมงคลแล้ว สมยันี้กลบัไม่นยิม เพราะเริ่มมมีาแต่ครั้งสมยัอยุธยา 

นมินต์พระ ๔ รูปไปสวดงานศพ จงึได้เปลี่ยนมาเป็นงานมงคลต้อง ๙ (เก้า) 

องค์

      รู้ไว้กนัหลง จะไม่นมินต์พระไปท�าบุญที่บ้านกไ็ม่เป็นไร สวดมงคล 

๓๘ ซะเองกไ็ด้ 

 แล้วน�าเอามาใช้ในชวีติซะเองด้วย!

     ท่านเพยีงบอกว่า มงคลสูงสุดม ี ๓๘ แต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องท�า   

ทุกข้อ แต่กน็ั่นแหละ ถ้าหากได้เคยท�าบุญกุศลความดไีว้แล้วแต่ก่อนเป็น  

“ปุพเพกตปุญญตา” มาแต่อดตีชาตกิ่อนๆ สั่งสมมาแล้ว มาชาตนิี้ก็ไม่ต้อง

ท�ามากหรอืทั้งหมด ดุจเตมิน�้าใส่ตุ่มที่เกอืบเตม็แล้ว

 สมาชกิ B หลวงตาจ้า เคยสอนไว้ว่า “สกัแต่ว่า” นี้รวมไว้หมด

แล้ว อรยิะสจั ๔ หวัใจพระศาสนา กฎไตรลกัษณ์ มรรค ๘ ตณัหา ๑๒ 
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หน้า มงคล ๓๘  “สกัแต่ว่าอย่างเดยีวจบ” เจ้าค่ะ

     ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกีแล้ว เจ้าค่ะ

 ทรงสอนเลอืกตามจรติคน ทรงมญีาณทั้งสบิ “ทศพลญาณ” หยั่งรู้

ฐานะการโปรดสอนให้เหน็แจ้งในธรรมแตกต่างกนั เช่น สอนนกับวชชฎลิ

หนึ่งพนักบัสามองค์ด้วยพระสูตรว่าด้วยของร้อน “อาทติตฯ” เพราะชฎลิ

บูชาไฟ

     ส่วน พระยสะกุลบุตรกบัสหายรวม ๕๕ องค์และพ่อกบัแม่และ

ภรรยา เป็นเศรษฐ ี ทรงสอนไปตามล�าดบั ทาน-ศลี-สวรรค์-โทษของกาม

บนสวรรค์-และสุดท้ายเนกขมัมะให้ออกบวชคอืงดเว้นกามกามคุณห้า ม ี

รูป เสยีง ฯอนัน่าพอใจ ฯลฯ

     ส่วนท่านพาหยิะ ท่านไม่ยดืเยื้อ ท่านสอนสมุจเฉทเดด็ขาดฉบั

พลนั ด้วย “สกัแต่ว่า” ขปิปาภญิญา นี่ท่านรู้ด้วยฐานาฐานะญาณ-นานาธาตุ

ญาณของคนฟังแล้วว่าจะบรรลุด้วยบทใด

 อย่างไรกต็าม ถ้ากรรมเก่าอนัเป็นวบิากเบาบางด้วยอโหสกิรรม

บ่อยๆเนอืงๆ เวลาและโอกาสจะเลื่อนเรว็ขึ้นเป็นปาฏหิารยิ์ด้วยบุญญฤทธิ์-

พระพุทธาธรรมาสงัฆานุภาพ-เทวานุภาพ โอกาสที่จะลุล่วงเป็นสมุจเฉท

ย่อมมมีากเป็นอศัจรรย์ได้ง่ายทเีดยีว

     สาธุโสวๆๆๆ โสวแล้วนะ โสวๆๆๆๆ   ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจง

ทั่วกนัๆตลอดไป

    เนื้อหาค�าสอนแห่งองค์พุทธะ คอื ความไม่ยดึตดิ  ได้แก่ความว่าง 

ไม่เกี่ยวกบัรูปสรรีะ ไม่ใช่รูปนาม

      แม้จะได้จบัชายจวีร กย็งัไม่ชื่อว่าได้เหน็พระพุทธเจ้า

 แต่ทรงตรสัว่า “ผู้ใดเหน็ความไม่ยดึตดิ นั่นแหละชื่อว่าได้เหน็เรา

ตถาคต”
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      ความไม่ยดึตดิ คอืเนื้อหาแห่งพระสจัธรรมนพิพาน ได้แก่ความ

ว่าง ที่ว่างอยู่เองแล้ว

      พระพุทธองค์จะตรสัรู้-ปรนิพิพานหรอืไม่กต็าม แต่เนื้อหานพิพาน

แห่งการไม่ยดึตดิกค็งยงัมอียู่อย่างนั้น

      ธาตุขนัธ์เพยีงอุปโลกน์ด�ารขิึ้นมาใช้แล้วปล่อยวาง เพราะเป็นของ

หนกั ไม่มคีวามส�าคญัเป็นแก่นสารสาระอะไร

      ความเป็นแก่นวมิุตจิากธาตุขนัธ์คอืนพิพานความไม่ยดึตดิ ไม่

เกี่ยวกบัรูปนามธาตุ ๔ ดนิน�้าลมไฟหรอืสถานที่หรอืสภาวะใดๆ นั่นคอื

ความว่าง อนัไม่เกดิไม่ตายเป็นอมตะอยู่แล้ว

      นพิพาน ไม่เนื่องด้วยกาย-ไม่เกี่ยวกบัจติ ไม่เกี่ยวเนื่องกบัเวลา ไม่

อยู่ในฐานะเปลี่ยนแปลงอะไร ไม่หวั่นไหวกบัอะไร มนันอกเหนอื

      นพิพาน ไม่มเีข้า-ไม่มอีอกอะไร ไม่มกีารถงึไม่ถงึอะไร มนัว่าง

      ความว่าง-ไม่มอีะไร ว่างจากความรู้สกึอตัตาตวัตน–อนตัตา

      ว่าง ไร้ขอบเขต–ไร้ร่องรอยรู้สกึนกึคดิ..ไร้กรรมไร้ธรรม–นอกเหนอื 

ธรรม-ยิ่งกว่าธรรม โลกุตรธรรม-ไม่ยดึตดิ คอื ว่าง

 รู้เหน็-ได้ยนิฯ รบัรู้รบัทราบ-คดินกึฯ ไม่มเีราในนั้น

      “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวเราให้ว่างลง ฯ” ว่าง-ไม่มเีราในนั้น!

      มนัไม่เกี่ยวกบัความเพยีรหรอืไม่เพยีร ไม่ต้องพยายามไปเจรญิ

อะไรปฏบิตัอิะไร-มนัจบอยู่แล้ว-มนัว่างอยู่แล้ว-ไม่ยดึตดิกนัอยู่แล้ว

      ไม่ตดิ-ไม่หลุด ไม่แบกเสยีก่อนแล้วจงึค่อยวาง แต่มนัวางอยูเ่องแล้ว!

      นพิพาน ว่างของมนัเองอยู่แล้ว!  ไม่เริ่ม–ไม่จบ แต่จบทนัท ีที่ไม่

ต้องเริ่ม
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 พระอนาวรญาณ-ทศพลญาณ เป็นฐานะญาณมเีฉพาะแต่สมัมา

สมัพุทธะเท่านั้น

      ส่วนสาวกสงัโฆ-สาวกภูม ิจะมไีด้ด้วยกรรมสมัพนัธ์ในวาสนาบารมี

ปุพเพกตปุญญตากบัครูบาอาจารย์ที่เคยเกื้อกูลมาแต่อดตีเท่านั้น ไม่อาจ

บรรลุได้ด้วยตนเอง

     มเีพื่อนสมาชกิสงสยัถามว่า “ตามที่สอนให้ตื่นๆ จ้าๆอะไรนี่ เป็น

อย่างไร? เอาค�าสอนนี้มาจากต�าราอะไร เล่มไหน ไม่เคยได้ยนิได้ฟังมาก่อน 

สงสยัว่าจะปิดนรกอบายภูมไิด้จรงิหรอื?”

     ขอเชญิท่านสมาชกิแสดงความเหน็แชร์ธรรมทานกนัหน่อย เชญิจ้า

 สมาชกิ B ต�าราเล่มไหนไม่ทราบ ทราบแต่ว่าเป็นพระสจัธรรม 

เนื้อพระนพิพาน

     ไร้ คอื ไร้ตวัตน คอือนตัตาจ้า คอื จติใจผ่องแผ้ว

     ทุกขงั อนจิจงั อนตัตาท�าความด ี ละเว้นความชั่ว ท�าจติใจให้

ผ่องแผ้ว

     พุทธะ คอื ตื่นตื่นแล้ว จ้าแล้ว ไร้แล้ว กไ็ม่หลง ไม่ท�าให้ตวัเอง

ล�าบาก

     ทุกอย่างที่กล่าวมาแล้ว ตรงตามพระสจัธรรมเนื้อหาพระนพิพาน

ทั้งหมดทั้งสิ้น หลวงตาจ้าท่านสอนมาเจ้าค่ะ

     ทรงตรสัว่า “มนุษย์เกดิมาด้วยความหลง หลงสร้างกรรม-แล้วหลง

ไปเสวยวบิากกรรม แล้วๆ เล่าๆไม่จบไม่สิ้นฯ   ทรงสอนให้หยุดหลงเสยี

ด้วยหยุดสร้าง–หยุดเสวยวบิากกรรม”

      ทรงตรสัว่า “เจตนาเป็นตวักรรม” จงึให้หยุดหลง ที่การหยุดเจตนา

      หยุดเจตนาหยุดหลงด้วย “ตื่นๆ ตื่นโพล่งโล่งจ้าฯ” นี้ หลุดออกไป

จากตวัหลงตวัเจตนาไปแล้ว กรรมวบิากอะไรไม่มแีล้ว นี้เป็นการหยุดกรรม
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หยุดเกดิเป็นสมุจเฉทเดด็ขาดฉบัพลนั

     “ตื่นๆ..ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างขวางกว้างไกลไร้ขอบเขต สว่างไสวไร้

ขอบเขตคดินกึฯ” นี้คอืการจบหลงจบกรรมจบวบิาก ไร้คดินกึนี่ไม่เป็น

มโนกรรม กายกรรม-วจกีรรมกเ็กดิมไีม่ได้ นี้จบทุกกรรมไม่เกดิอกี

      หลงรู้หลงเจตนาท�ากรรมนี้ เป็นตณัหาเป็นสมุทยั คอืเหตุแห่งทุกข์

      ดบัทุกข์จงึทรงให้ดบัที่เหตุ เหตุกค็อืโมหะอวชิชาเจตนาตณัหา

อุปาทาน

 ดบัตณัหา กน็โิรธมรรคฉบัพลนัทนัท ีจบอรยิสจัทั้ง ๔ เรยีกว่าจบ

มรรค-จบผลฉบัพลนัทนัที

      ซึ่งตรงลงกนัได้กบัความในพระไตรปิฎกทั้งสามได้แก่ พระวนิยัว่า 

“ธรรมใดเกดิแต่เหตุ ทรงตรสัเหตุและความดบัเหตุ มปีรกตทิรงตรสัสอน

เช่นนี้เป็นส่วนมาก”

      ในพระสูตรหรอืพระสุตตนัตปิฎก ทรงตรสัไว้หลายเรื่อง เช่น 

“กรรมด�ากรรมขาว มวีบิากด�า วบิากขาว ไม่สิ้นกรรม แต่กรรมไม่ด�าไม่ขาว 

มวีบิากไม่ด�าไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม”

      เสขะปฏปิทาสูตร “เหน็ ได้ยนิ ฯ ไม่ถอืเอานมิติ-อนุพยญัชนะ ฯ” 

พาหยิสูตร “เหน็ ได้ยนิ ฯ ให้สกัแต่ว่า ฯ”  เวสาลสีูตร  “เมื่อไม่ยดึตดิ  

ย่อมน้อมนพิพานฯ“

      พระอภธิรรม - “สพัเพ สงัขารา อนจิจา สพัเพธมัมา อนตัตาตฯิ 

สงัขารทั้งหลายไม่เที่ยง ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตวัตน”

      สรุปทั้งสามปิฎก คอืพระไตรปิฎก รวมลงสู่เนื้อหาพระสจัธรรม

นพิพาน  คอื “ความไม่ตดิยดึ (อนุปาทาโนฯ)” ไม่ตดิยดึเสยีด้วย “ตื่นๆ..

จ้าๆ..ฯ” นั่นเอง

      ได้น�าเอามาย่อยใส่แคปซูลให้ท่านได้กลนืง่ายๆ ฉบัพลนัทนัท ีไม่มี
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สอนที่ไหน?

 แต่ได้น�าเอาค�าสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธะที่สูญหายไปเนิ่นนาน

กลบัมาคนืสู่พุทธบรษิทัทั้งหลาย จงึขอเชญิชวนได้ชมิรสอมตะธรรมเถดิ

      ค�าสอนเนื้อหาพระสจัธรรมพ้นทุกข์ คอื ความไม่ยดึตดิ-ความ

ปล่อยวาง-ความตื่นคลายสละออกจากอตัตาตวัตนอนัเป็นความหลง ความ

ไม่ยดึตดิตวัรู้-ไม่ตดิตามรู้-ตดัซะรู้-จงึตรสัรู้

      แม้ถ้าหากว่า ยงัไม่ตรสัรู้ตามองค์พุทธะอรหนัต์ได้ในชาตนิี้ ยงัต้อง

เกดิอกี ท่านกไ็ด้คุ้นเคยอยู่กบัไม่หลงเป็นนสิยัปัจจยัตดิไป จะได้หลงน้อย

ลงหรอืไม่หลง และนพิพานในชาตติ่อๆ ไป

 จงึให้วางใจให้เป็นให้อยู่กบัความไม่หลงด้วย “..ตื่นๆ จ้าๆ ฯ” ให้

คุ้นเคยเอาไว้ แล้วหยาดน�้าอุทศิบุญ–ขมากรรมอยู่เนอืงๆ

      เหน็ ได้ยนิ ฯ กใ็ห้ตื่นๆ จ้าๆ ออกไป ให้โพล่งวะออกไป กว้างๆ 

ไกลๆฯ

      เหน็คน ให้เลยคนออกไปฯ   เหน็คนภูเขาต้นไม้ ให้เลยๆ คนภูเขา

ต้นไม้ออกไป กว้างๆฯ

      ให้ท่ามกลาง ไม่ตรงอะไร-ไม่เลอืกอะไรฯ    ไม่ต้องสงัเกตซะก่อน-

ดูซะก่อน-รู้ซะก่อน กไ็ม่ต้อง

     ให้มนัไร้อตัตาเจตนากรรมออกไป    ไม่ต้องให้ความคดิความเหน็

ความหมาย

      ไม่วพิากษา-ไม่ตดัสนิ-ไม่ปรุงแต่ง-ไม่เลอืกข้าง    ปล่อยวางความ

เป็นตวัเราให้ว่างลง!

     ขอความสว่างไสวในสจัธรรมนพิพานว่างไร้อตัตาเจตนากรรม จงมี

แด่ทุกท่าน

     นพิพาน ว่างจากตวัเรา-ของเรา ว่างๆ จากอตัตา ไม่มเีราในเหน็-
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ไม่มเีราในได้ยนิฯ

      สกัแต่ว่า... รบัรู้รบัทราบ กส็กัแต่ว่า... ไร้ๆ เลยๆ เผนิๆเลยไป

 ค�่าวนันี้  มเีพื่อนสมาชกิท่านหนึ่ง มาปรกึษาว่า ฟังพระธรรมใน

ไลน์นี้มาได้สกัสบิวนั พอเข้าใจเนื้อหานพิพาน แต่ตนมกีจิการธุรกจิโรงงาน

ผลติไข่นกกระทาส่งตลาดวนัละ ๑ ล้านฟอง มคีนงานกว่าร้อยคนบนพื้นที่ 

๓๐๐ไร่ รายได้สุทธเิดอืนละเฉลี่ย ๑๐ ล้านบาท แต่ต้องฆ่านกส่งตลาดด้วย 

รู้สกึบาปแต่กย็งัเลกิกจิการไม่ได้ ต้องเลี้ยงดูคนงานกว่าร้อยคน อยากเลกิ

แต่กเ็สยีดายรายได้ก�าลงัลงตวัไม่มปีัญหา การด�าเนนิงานก�าลงัรุ่งเรอืงดี

และท�ามาสบิกว่าปีแล้วเลกิยาก แต่กค็ดิไม่ตก เขามาปรกึษาท่าน จะแนะน�า

เพื่อนคนนี้อย่างไร ถ้าเป็นท่านจะคดิตดัสนิใจอย่างไร? เขากท็�าบุญปีละ

หลายล้านอยู่นะ อุทศิให้สตัว์ที่ฆ่าเสมอๆไม่ขาด  ขอเชญิแชร์ธรรมทาน ขอ

เชญินะ

 สมาชกิ U ถ้าเป็นลกู ขนัธ์ลกูมนัจะไม่เอามาภาระของจติค่า 

มหีน้าที่ท�ากท็�าไป ท�ากรรมชั่วกร็บัไป กท็กุข์อนัเกดิจากกรรมนั้นมนัมทีี่

ขนัธ์ ไม่เกี่ยวกบัเรานี่คะ เพราะเราคอืจติค่า

 สมาชกิ B นพิพาน ไม่มนีรก สวรรค์ หรอื โลกมนษุย์

 ทกุอย่างเกดิไปตามเหตแุละปัจจยัของมนั เจ้าของกจิการกบัสตัว์

เหล่านั้นมวีบิากต่อกนั แนะน�าท่านเจ้าของกจิการว่าควร ขอขมากรรมบท

ใหญ่ กรวดน�้า ขออโหสกิรรม แผ่บญุไปเนอืงๆ ท�าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมนัก็

เปลี่ยนแปลงไปเอง ตามกฎของอนจิจงั เจ้าค่ะ  หยดุที่ตวัเราก่อน เจ้าค่ะ

 ส่วนคนงานอกีหลายๆชวีติ เราต้องปล่อยวางพวกเขาไป ถ้ายดึ

เขาไว้กจ็ะมแีต่พากนัสร้างวบิากไม่สิ้นเจ้าค่ะ

 เริ่มละ เริ่มอโหสกิรรม ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เวลานี้เลย แล้วทกุอย่างจะ

จบของมนัเอง เจ้าค่ะ
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    “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวัเราให้ว่างลง ฯ”

     มนุษย์เรา ถ้าเข้าใจ “อนจิจงั” ธาตุผนัแปร–ไม่หยุดนิ่ง มนัสลาย

คลายตวัของสรรพสิ่งสรรพธาตุ มนัเสื่อมสลายไม่ยั่งยนื อนจิจงั ไม่

แน่นอน-ชั่วคราว

      ชวีติกช็ั่วคราว ดุจหิ้วกระเป๋าเข้าพกัโรงแรม พกัอยู่ชั่วคราวไม่นาน 

กจ็ะต้องจากไป

     “โลก คอื หมู่สตัว์ ไม่มอีะไรเป็นของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป”

      “สรรพสิ่ง แม้ชวีติกไ็ม่อยู่ในอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่จ�าเพาะตน”

 “เมื่อความตายมาถงึ บุตรทั้งหลายและญาตเิพื่อนพ้อง กไ็ม่อาจ

ต้านทานได้”

 ถ้าเข้าใจเหน็แจ้งในสจัธรรม อนจิจงั-อนตัตา กจ็ะไม่เป็นคนหลง   

กจ็ะยุตเิหตุแห่งความหลงเสยีได้

 แต่อะไรหนอ ปิดบงัสตัว์อยู่ ?

 สมาชกิ U อวชิชาค่ะ  แม้แต่วชิชาเกดิขึ้นแล้ว หากยดึในวชิชา

นั้น วชิชากป็ิดกั้นจติดวงนี้ออกจากนพิพานค่ะ

๒๐๑๕.๑๐.๒๔ วนัเสาร์

     หลวงตาจ้า มดี�ารจิะทดลองจดัน�าร่องแก่เยาวชนประมาณ ๑๐ คน 

เข้าฟังธรรมเช้า-เยน็ สกั ๑ เดอืนปิดเทอมปลายปีนี้ มใีครสนใจสมคัรได้

ตั้งแต่วนันี้ ถ้าเดก็เลก็จะเอาผู้ปกครองไปด้วยกไ็ด้

 การคลายจติเป็นเนื้อหาสจัธรรม ที่ไม่ยดึตดิกบัสรรพสิ่งใดๆใน
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โลก ด้วยมนัยดึกนัไม่ตดิ มนัไม่ยดึตดิกนั มนัไม่ตดิยดึกนั ไม่ว่าโลกหรอื

ธรรมกเ็หมอืนกนั

     ตกอยู่ในอ�านาจของ “อนจิจงั-ความเสื่อมสลาย-ความคลายตวัมนั

เอง–ความไม่ยดึตดิกนัอยู่แล้ว”

    “การคลายจติ มใิช่ท�าจติให้คลาย แต่สรรพสิ่งมนัคลายของมนัเอง 

ปล่อยให้มนัคลายตวัของสรรพสิ่งเอง”

     ยอมรบักฎธรรมชาตชิื่อ-อนจิจงั ปล่อยให้มนัคลายตวัของมนัไป

ตามวาระอายุของมนัเอง

     วบิากกรรม-เหน็ ได้ยนิ ได้กลิ่น รู้รส รู้สมัผสักายหนาวร้อน รบัรู้ที่

ใจห้ามไม่ให้มนัเกดิห้ามไม่ได้ เพราะเราได้ท�ากรรมเอาไว้ วบิากอนัเป็นผล

จงึต้องเกดิมาให้เสวยผล

     จงึให้ยอมรบัทั้งสุขและทุกข์ จะเลอืกข้างเอาแต่สุขไม่ได้ แม้สุขก ็

ไม่แน่แค่ชั่วคราว ท�าใจเอาไว้ด้วยไม่ยั่งยนื

     ฉะนั้น กอ็ย่าไปแบ่งแยกมนัเสยีเลยจะดกีว่า สุขกช็่าง-ทุกข์กช็่าง 

คอื อย่าไปตดิยดึมนั อย่าไปยดึมนัทั้งสุขและทุกข์ นี้คอืจบวบิาก-จบกรรม-

จบการเกดิใหม่

      ตรงกบัค�าว่า “ให้ท่ามกลาง” ไม่เลอืกเอาข้างไหน ไม่ตรงอะไรไป 

ไม่สุดโต่งไปในปลายทั้งสอง ไม่สุดโต่งไปในข้างกามสุข และไม่สุดโต่งไปใน

ข้างทุกข์ที่ต้องท�าตวัให้ล�าบากขาดอสิระ

 นี้เป็นค�าสอนในปฐมเทศนาธมัมจกัรฯกณัฑ์แรกที่ป่าอสิปิตนะ ทรง

สอนปัญจวคัคยี์ทั้ง ๕ ซึ่งมผีู้แปล “มชัฌมิาปฏปิทา” ทางสายกลาง แต่ใน   

ที่นี้ขอใช้ค�าว่า “ท่ามกลาง” ในความหมายนี้ ที่ไม่สุดโต่งในปลายทั้งสอง    

ไม่กามสุขลั และไม่อตัตกลิละด้วยไม่เอาอตัตาเข้าไปปฏบิตั ิมพีระกจัจายนะ

คาถารบัรอง ดงัในภทัเทกรตัตสูตรกล่าวไว้
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      ไม่กามสุขลัในกามคุณ ๕-รูป เสยีง กลิ่น รส สมัผสักาย

      ไม่อัตตากิลละ–ด้วยไม่เอาอัตตาตัวตนเข้าไปท�าด้วยเจตนากรรม

จรงิจงัตั้งต้อง

      แต่ให้ท�าแบบไม่เป็นกรรม ด้วยให้ “สกัแต่ว่าพาหยิะฯ”

 คลายจติด้วยไม่ต้องท�าจติให้คลาย แต่ให้ “สกัแต่ว่าพาหยิะฯ”  

มนัคลายของมนัเอง

 วบิาก มนัคลายของมนัเอง “นพิพาน–ว่าง”  รู้ว่างกไ็ม่ว่างรู้

 “มนัไม่เคยเกดิ มนัไม่เคยดบั ไม่มใีครเป็นผู้ให้ก�าเนดิ ไม่มใีคร

สรรสร้างมนั อะไรเอ่ย ?”

      นพิพาน เป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของจติ ผลของการคลาย 

ตวัของจติ คอื ว่าง

      ว่าง รู้ไม่ได้ ถ้ารู้ว่าง กไ็ม่ว่างรู้ แต่ผู้ใดเหน็-อนจิจงั ผู้นั้นกเ็หน็

นพิพาน

      แต่ว่าง กเ็หน็ไม่ได้ เพราะว่างมนัไม่ม ีนพิพาน ว่างแล้วจากอตัตา

ตวัตน

      ไม่มตีวัเองในเหน็..ไม่มตีวัเองในได้ยนิ ฯลฯ กว้างขวางกว้างไกล 

ไร้ขอบเขตคดินกึ 

      อนจิจงั มนัสลายคลายตวัตลอดเวลา วบิาก–เหน็ได้ยนิฯกเ็หมอืน

กนั  วมิุตกิห็ลุดพ้นออกไปเหมอืนกนั วมิุตหิลุดไม่ตดิอนจิจงั จงึว่าง-

สุญญตา วมิุต-ิสุญญตา-ตถตา-นโิรธ-นพิพาน

      ไม่อาจรู้ได้ด้วยอายตนะใด ถ้าเอาอตัตาเข้าไปรู้ กไ็ม่อนตัตา

      จะนพิพาน-จะว่าง-ไม่ว่าง ให้สกัแต่ว่า..ช่างๆ

      จงึให้ ตื่นๆ..ตื่นโพล่งโล่งจ้า กว้างขวางกว้างไกลไร้ขอบเขต 

สว่างไสวไร้ขอบเขตคดินกึ ไร้ร่องรอยคดินกึ  ตื่นทิ้ง-โพล่งทิ้ง-โล่งทิ้ง   เหน็
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คนให้เลยคนฯ.. เหน็คนภูเขาต้นไม้ ให้เลยๆคนภูเขาต้นไม้ออกไป..

      ไม่มตีวัเองในเหน็   ไร้ร่องรอยอตัตาเจตนากรรม

      คลายจติที่ไม่ต้องคลาย จติกไ็ม่ต้องรกัษา จติมนักอ็นจิจงัของมนั 

จติกไ็ม่ต้องดูจติ มนัอนจิจงัยดึไม่ได้ มนัอนตัตา ไม่ต้องเอาอตัตาไปรกัษา  

ไม่ต้องไปดูมนั   แต่ให้ปลงจติ-ปล่อยวางจติ

      แบบไม่คอยปล่อย มนัปล่อยของมนัเอง  โดยสรุป-ไม่ต้องปฏบิตัิ

จติ-ปฏบิตัเิป็นกรรมเอาไปเกดิ

      การฟังธรรม-พระสัจธรรม  เป็น สุตมยะปัญญา  มีสติปัญญา    

ใช้แล้วกใ็ห้ปล่อยวาง

      ถงึคราวจะใช้กอ็ปโลกน์สมมุตใิช้ ใช้แต่พอด ีแล้วกว็างเสยี

 สมาชกิ B นี่แหละ “ท�าใจ”  สอนแล้วกว็างเจ้าค่ะ   “ค่ะแม่” 

ตลอด แต่ไม่ยงัไม่ได้ท�าหรอก ไม่ผดิไปจากนี้เลยเจ้าค่ะ   สาธ ุ โสวๆๆ

อโหสิๆ ๆ สดุแท้แล้วแต่วาสนาคนเลยเจ้าค่ะ??????

      ชวนกนัมานั่งล้อมวงพ่อแม่ลูก มาไหว้พระพร้อมกนั

 สมาชกิ B  สกัแต่ว่าท�าหน้าที่แม่ต่อไปเจ้าค่ะ 

      สวดมนต์นดิหน่อยกไ็ด้ อดัเสยีงสวดเปิดคลอสวดกไ็ด้ แล้วขมา

กรรมอดัเสยีงไว้ ครั้งหลังกเ็ปิดเสยีงว่าตามเสยีง แต่เราพูดกล่าวน�าให้เขา

ว่าตามดกีว่า

 สมาชกิ B  ตอนนี้อยู่กนัคนละประเทศเจ้าค่ะ แต่กลบัคงจะต้อง

พากนัล้อมวงไหว้พระ ตามที่ท่านพระอาจารย์ชี้แนะ จะเริ่มคนืนี้เลย 

ปล่อยไปกค็งจะผลดัแม่ไปเรื่อยๆ เจ้าค่ะ

      ตั้งนะโมพร้อมกนั-อญัเชญิไตรสรณคมน์พร้อมกนั   แล้วกเ็ริ่มน�า

ว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลาย..ฯลฯ นมิติหน้าลูกขึ้นมาแล้วพูดใส่นมิติ “อโหสิๆ ๆ ฯ

มสี่วนบุญ..ฯ”
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 สมาชกิ B  เจ้าค่ะคนืนี้มนัเสรจ็แน่ๆจดัการแน่ๆเจ้าค่ะ

      เวลาใจมนัฟุ้งไปถงึใคร จะชอบหรอืชงั กน็มิติหน้าจี้ใส่เลยว่าอโหสิ

มสี่วนบุญข้า

      ปภสัสรงั จติตงัฯ อนตัตาจติเดมิแท้ผ่องใสอยู่แล้วแต่เดมิ  เรยีก

ว่า “มโน“ มนัไม่ขาว-ไม่ด�า มนัไม่อยู่แล้ว เป็น มโนล้วนๆ ไม่มคีวามหมาย

ว่าอะไร

 แต่เจ้าอตัตา อตัตา มนัก ็๑๒ หน้าเหมอืนกนั มนัแปลงร่างไปซ้อน

มโนอยู่ตลอด เหน็ ได้ยนิฯ มนักจ็ะเข้าไปเอา “กรรม” ไปซ้อนให้มโน ให้

มโนมกีรรมให้ได้

 สมาชกิ ธ ธรรมชาตใิห้มนษุย์เกดิมาเพื่อเป็น อรหนัต์ หรอืครบั?

      สดุท้ายทกุคนกจ็ะเป็นอรหนัต์กนัหมดใช่ไหมครบั?

      ที่ถามมาว่าทุกคนจะต้องนพิพานหมดใช่หรอืไม่?   เป็นปณธิาณ

แห่งองค์พุทธะ ที่ตรสัรู้มามมีากกว่าเมด็ทราย   ท่านว่าเกดิเป็นทุกข์ แต่เรา

กห็ลง ไม่เหน็ตามท่าน

 สมาชกิ B  ละตวัตน ละซึ่งสรรพสิ่งทั้งปวงได้ ไร้ตวัตน คอื 

อนตัตา ถงึซึ่งอนตัตา กค็อืจบ เจ้าค่ะ

      ด้วยพระเมตตากรุณาอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี่แหละที่พวกเรา

ไม่รู้ไม่เหน็ ที่แต่ละพระองค์ต้องเที่ยวโปรดสงัสารวฏัที่ไม่รู้ว่าจะจบสตัว์ตวั

สุดท้ายเมื่อใด?

 ทุกคนต้องนพิพาน เรว็ช้าต้องนพิพาน แต่ต้องไปชดใช้หนี้ (ซะ

บ้าง)วบิากกรรมก่อน ไปดดันสิยัก่อน

      พอไปลงนรก ถูกลงโทษทณัฑ์ กส็�านกึ ดงัที่ทรงพยากรณ์ว่า พระ

เทวทตั จะอุบตัเิป็นพระปัจเจกพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล ชื่อ “อฐัฐสิสละ” 

ด้วยได้ถวายกระดูกคางบูชาตถาคตก่อนถูกสูบจมธรณี
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 จงึได้มคี�ากล่าวว่า “มนุษย์หลงสร้างและหลงไปเสวยวบิาก ไม่รู้จบ”

      แต่ปณธิาณแห่งการโปรดสงัสารวฏัมอียู่ มารทั้งหลาย กย็งัคง

ท�างานของมารอยู่ ส่วนพระผู้โปรดสงัสารวฏั ก็โปรดไปด้วยกนั เรื่องนี้

อจนิไตย

 พระอรหนัต์ที่นพิพานแล้ว จติไม่เคยตาย เพยีงดบัอตัตาลงว่าง

เป็นอนตัตา แต่ครั้นสงัสารวฏัเดอืดร้อน ท่านกท็นอยู่ไม่ได้จะต้องอุปโลกน์

ธาตุขนัธ์ขึ้นมาโปรดสงสารวฏัต่อไป ที่เรยีกว่าพระอรหนัต์โพธสิตัว์

     “แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพสตัว์ในสงัสารวฏั..ฯ”

      อตัตา-เจตนา-กรรม-ตณัหา-อุปาทาน ลนจติ-ซ้อนมโน

 โมหะหลง-ทสัสนาจรรู้ไปทุกทวาร–ทั้งกายจติจรงิจงัตั้งเอา–ตาหู รู้

เห็นฯ-อารมณ์ก็หน่วงจิต-จิตก็ร�าพึงถึงอารมณ์-ชอบชังก็เย้ายวนให้ยึดเอาไว้

บ้างผลกัไสบ้างฯ ล้วนซ้อนใส่มโน จนหลง

 ขอความยอมรับวิบากจงลุล่วงผ่านพ้นไปโดยสวัสดิภาพจงมีแด่ทุก

ท่าน  สาธุโสวๆๆ

    ดกึค�่านี้ จะแนะน�าการปลดลอ็ครหสักรรม

      ทรงตรสั กมัมสูตร เล่ม ๑๘–๑๔๙ ว่า “เหน็ ได้ยนิ ได้กลิ่น รู้รส   

รู้สมัผสักาย นี้เป็นกรรมเก่าฯ  แต่รบัรู้รบัทราบแล้ว คดินกึอย่างไร นี้เป็น

กรรมใหม่ฯ”

      กรรมเก่าเป็นวบิากห้ามไม่ให้เกดิห้ามไม่ได้ จงึให้ยอมรบัวบิากให้

ลุล่วงผ่านพ้นออกไปโดยสวสัดภิาพของมนัเอง ไม่ขดัข้องขดัแย้งกบัมนั

      ทุกครั้งที่อารมณ์กระทบท�าให้ เหน็ ได้ยนิ ฯ ให้บอกกบัตวัเองว่า 

“ของกู” คอืยอมรบัโดยดุษณยี์ไม่โต้ไม่แย้ง นี้ตรงกนักบั ให้ “สกัแต่ว่า    

พาหยิะฯ”

      รบัรู้รบัทราบ-คดินกึ ให้สกัแต่ว่า-ยอมรบัว่าของกู มนัไม่เป็นกรรม

ใหม่
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      พระอภธิรรม เรื่องวบิากกรรม–วบิากจติ เป็นการเกดิของ “อเหตุ

กะจติ ๑๘”  ใน ๓๑ ภูม ิเกดิโดยไม่อาศยัเหตุ ห้ามไม่ให้เกดิห้ามไม่ได้ ก็

ลงกนัได้กบัพระสูตร จงึให้ยอมรบั

 วบิาก มนัจะผ่านออกไปตามอายุกรรมของมนั ขึ้นอยู่กบัในอดตี  

ที่ท�ากรรมด้วยความมุ่งหวงัตั้งเอามามากหรอืน้อยขนาดไหน เป็นไปตาม

แรงแห่งความปรารถนาเอามา ที่ได้เคยท�าเอาไว้

      เมื่อเรายอมรบัมนัโดยไม่ทกัท้วงโต้แย้งมนั  มนักจ็ะผ่านออกไป

ของมนัเอง ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงแทรกซ้อน ไม่ต้องเข้าไปคอยปล่อย   

มนัปล่อยของมนัเอง

      นี้เรยีกว่า จติคลายตวั-ไม่ตดิขดัข้องคา-มนัลุล่วงผ่านพ้นออกไป

โดยสวสัดภิาพคอื ว่าง ว่างจากอตัตาตวัตนเข้าไปท�ากรรมเจตนา

      เรยีกว่า นพิพาน ว่าง อนตัตา-ไม่มอีตัตา นพิพาน ไม่ยาก-ไม่ง่าย 

แต่ให้คลายออก

      คลายออกเสยีด้วย “ตื่นๆ..ตื่นโพล่งโล่งจ้าฯ..ไร้ร่องรอยคดินกึไป”

      คลายออกเสยีด้วย “อโหสโิสวๆๆ ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่ว

กนัๆตลอดไปฯ”

      ผายมอือุทศิให้อย่างหมดจติหมดใจและอตัตา

 ปล่อยวางตวัตนให้ว่างลง ด้วยแววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของ

สงัสารวฏัฯ

      จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวัเราให้ว่างลง ฯ

      “อะไรเอ่ย? มนัมอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่ไม่รู้จกัมนั

      มนัเคยเหน็พุทธภาวะ แต่ไม่มปีระโยชน์ใดๆ กบัมนั

      มนัท่องเที่ยวไปในสงัสารวฏั แต่ไม่มสีิ่งใดท�าอะไรมนัได้”
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๒๐๑๕.๑๐.๒๗ วนัองัคาร

     พงึใช้ชวีติอย่างไม่ตดิยดึ แต่ให้กว้างๆไกลๆไม่มปีระมาณกบัการให้

 ขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯ  จงทั่วๆ กนัตลอดไป  อโหสโิสวๆๆๆ   

จงทั่วกนัๆ โสวๆๆ สาธุโสวๆๆๆๆ

      คลายจติออกเหมอืนดอกไม้บานยามเช้าฯ

 “ดอกบวัโกกะนทแดง ส่งกลิ่นหอมบานแต่เช้า กลิ่นไม่ไปปราศเลย 

ฉนัใด

 เธอจงแลดูพระองัครีสพุทธเจ้าผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่

กลางหาว ฉะนั้นฯ”

 โสวโล่ง โสวโพล่ง โพล่งทิ้งโลงทิ้ง วะแล้ววะอกีๆๆๆโสวๆมสี่วน

แห่งบุญข้าจงทั่วๆกนัโสวๆๆๆๆ

      รู้แต่ไม่รู้ กว้างทิ้ง, โล่งทิ้ง, โพล่งทิ้ง รู้ กไ็ม่ตดิรู้  รู้กช็่าง, ไม่รู้กช็่าง

      ขบัรถกร็ู้ชดั, รู้ชดัว่ารู้ รู้แล้ว กว็าง มยีา–กนิยา–ใช้ยาแล้วกว็าง 

 รู้ หรอืไม่รู้ ก ็วาง

      วาง  ดุจตะวนัส่องสว่างกลางหาว ฉะนั้นฯ

      ไม่ต้องไปดู ไม่ต้องไปรู้ซะก่อน ไม่อะไรกบัอะไร ไม่ต้องเอาสต ิ  

ไม่ต้องเอาทั้งปัญญา ให้มันลุๆ ล่วงๆไป  ไร้ๆ ไปทั้งอัตตาไร้ร่องรอยคิด

นึกไป  ไม่เอาอะไรสกัอย่าง   

      มนัจ้าของมนัอยู่, รู้จ้ากป็ล่อยวางมนัเสยีด้วยไม่เอาอกี   รู้กช็่าง 

ไม่รู้กช็่างตามแต่เรื่องของมนั

      มนัของมนัเองๆๆ อยู่อย่างนั้น   ไม่หยุดไม่หย่อนไม่ตงึอะไร, ไม่มี

ปัจจุบนั, ไม่มอีดตี, ไม่มอีนาคต

      ไม่ต้องไปรู้ปัจจุบนั, มนัไม่ม,ี มนัอนจิจงั, มนัไม่แน่!
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      ถามว่าเอาอะไรเข้าไปดูไปรู้ ไม่ต้องเอาอตัตาเจตนาเข้าไปดูไปรู้

      ไม่ต้องดูพองยุบ, ลมหายใจ ไม่ต้องไปดู, ไปรู้รูปอะไรนามอะไร  

แม้จติหรอืกายกไ็ม่ต้องอย่าแสนรู้ รู้น่ะตณัหาอตัตาเจตนาเตม็ๆ รู้จะเอา   

ทั้งนั้น–รู้หาเรื่อง!

      รู้กป็ล่อย ไม่รู้กป็ล่อย , ไม่เอาไม่ตณัหาไม่เจตนาไม่กรรมอะไร

      อโหสไิป  มสี่วนบุญข้าฯแผ่ออกไปทั่วจกัรวาลสงัสารวฏั

 สมาชิกท่านหนึ่งแชทข้อธรรมเข้ามาเมื่อ ๑๒.๐๑ น. ช่วยกันใช้

สมัมาทฏิฐิ ปัญญาวมิตุพิจิารณาหาเหตสุมทุยัแล้วดบัเหตตุามที่ทรงสอน

 ทาน อภยัทาน อโหสกิรรม ธรรมทาน ท�าแล้ว  ศลี งด–เว้น จาก

การยดึตดิ ท�าแล้ว

 ภาวนา คลายจติออกจากโลภ โกรธ หลง ท�าแล้ว ทั้งหมดท�าแค่นี้ 

เจ้าค่ะ

     ถ้าปัญญาไม่สมัมาไม่ถูกตรงกจ็ะวมิุตไิม่ได้ จะมจิฉาไปเรื่อยๆ 

เพราะหวัขบวนเป็นมจิฉาเสยีแล้ว องค์ธรรมอื่นจะมจิฉาไปด้วยแทนที่จะ   

วมิุตกิม็ุดไปเรื่อยๆ

     “ชาวพุทธ” ควรท�า ๑ ท�าเป็นกรรมไปแล้ว ท�าให้ครบ ถามว่าเอา

อะไรเข้าไปท�า-ท�าท�าไม? ครบแล้วเป็นอย่างไรต่อไป?

     เนื้อหาพระสจัธรรมคอืไม่ตดิไม่ยดึ มนัอนจิจงั-อนตัตา อยู่ตลอด

เวลา ถ้าไม่เหน็ตรงนี้ กจ็ะมุ่งเอาในสิ่งที่มนัยดึเอาไม่ได้ มนัสวนทางกบั

อนจิจงั-อนตัตา สวนทางกบัค�าสอนที่ทรงบอกว่า “เจตนาเป็นตวักรรม” 

เพราะตวัมุ่งเอามาด้วยตณัหาอุปาทานหลายภพชาตปิิดกั้นปิดบงั

 สมาชกิ B   ท�าเพราะหลงยดึตดิว่าเป็นสิ่งด ี ท�าแล้วกเ็ป็นกรรม

น�าไปเกดิ ท�าเพราะยดึ ท�าครบกว็นไปเกดิตามกรรม เจ้าค่ะ   ท�าแล้วเป็น

วฏัฏะ ไม่จบภพจบชาต ิให้ “สกัแต่ว่า” ท�าๆ ไป ไร้เจตนากรรม เจ้าค่ะ
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     ทาน ศลี ภาวนา ม ี๒ แบบ เจ้าค่ะ วฏัฏะ ท�าแล้ววนไปเกดิ

      ช่วยกนัตอบ เอาเหตุผลทรงสอนให้ท�าหรอืไม่สอนอย่างไร? ท่าน

สอนอนุบุพพกิถา ๕ อย่าง ท�าตรงท่านสอนไหมม ี ๕ อย่าง อย่างสุดท้าย 

๔-๕ ว่าโทษกาม-การออกบวชคอือะไร ?

 สมาชกิ B  ววิฏัฏะ คอื ไม่อะไรอย่างไหนอกี ปล่อยไป ไร้ซึ่ง

เจตนากรรมเจ้าค่ะ

     การออกบวช คอื งดเว้นซึ่งการยดึตดิต่อสรรพสิ่ง 

     ทาน ศลี ภาวนา ม ี๒ ระดบั คอื โลกยีะธรรม กบั โลกุตระธรรม

     วฏัฏะ คอื โลกยีะธรรม ส่วนววิฏัฏะ คอื โลกุตระธรรม

 ทาน-ศลี-ภาวนา ต้องลงกนัได้กบั “อาทนีวกถา-โทษของกาม-

เนกขมัมกถา ออกบวช คอื การไม่ตดิยดึ การปลงกายจติ ไม่ปฏบิตักิายจติ 

ภาวนาต้องลงกนัได้กบัการไม่ตดิยดึกายจติอย่างเนกขมัมะอย่างนี้

 สมาชกิ B  การบวชนี้ รวมถงึการบวชที่ใจ งดเว้นซึ่งการยดึ

ตดิต่อสรรพสิ่งทั้งปวง เจ้าค่ะ

      ทนีี้ “เนกขมัมะ” ของท่านนี่ ท่านท�ามาจนสมาบตัแิปดและบ�าเพญ็

มาจน ๓๐ ทศัแล้ว ท่านไม่ได้เอามาสอนเลย ท่านทิ้งหมด บอกว่า “อย่าท�า 

ท�าเป็นกรรม เจตนาเป็นกรรม”

 คนเขยีนต�ารารุ่นหลงัแปลต�าราผดิพลาดคลาดเคลื่อน คดิเอาเองว่า

นพิพานต้องท�าเอาจงึจะถงึนพิพานเป็นนครใหญ่ นพิพานงันครงันามะฯ นี่ 

ใครแปล แปลเมื่อไม่ถงึร้อยปีมานี่เองใช่ไหม ไปดูคริมิานนทสูตร มทีี่มา

อย่างไร แล้วอกีกี่สบิกี่ร้อยอรรถกถาฎกีา ที่เขยีนอธบิายพระไตรปิฎก ใช้

ปัญญากรองมากๆ

   วนันี้วนัพระใหญ่ วนัพระสุดท้ายพรรษานี้ คนมาท�าบุญปฏบิตัฟิัง

ธรรมมากพเิศษ ไม่รู้พเิศษทางสมัมาหรอืมจิฉาปัญญา คอืพระสงฆ์ระดบั
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ประธานสงฆ์ท่านก็เทศน์อย่างเทหมดจิตหมดใจให้ญาติโยมถือศีล–ท�าบุญ–

ภาวนาพองหนอยุบหนอ แล้วให้ตั้งจติอธษิฐานขอถงึสวรรค์สมบตัแิละ

นพิพานสมบตั ิ

 หลวงตากต็้องนั่งฟัง กฟ็ังได้นะ ก ็“ท่ามกลาง” ไง ว่า โอ หนอ จะ

ช่วยสตัว์อย่างไรกนัหนอ ?

      แต่ในไลน์ธรรมร่วมร้อยคน ทั้งนอก–ในกลุ่ม และเข้าๆ ออกๆ 

ตั้งแต่ต้น อย่าให้มจิฉาอย่างนั้น นพิพาน เป็นความว่าง ความไร้ซึ่งอตัตา 

อย่าหลงทาง 

 นพิพานไม่มทีั้งทางและผู้เดนิทาง!

      ตอบได้หรอืยงัว่า ท�าทานศลีภาวนาท�าไม–ท�าครบแล้วไปไหนต่อ?

      เชญิชวนให้ท�าให้ครบทานศลีภาวนานั้น ท่านก�าลงัท�าเหตุ หรอื

ก�าลงัดบัเหตุ ท�าตามที่พระองค์สอนไหม?

 สมาชกิ B  อนปุพุพกิถา ๕ อย่าง

 ๑. ทานกถา คอื การให้ที่ไม่ท�าให้ตวัเองล�าบากในการให้ ให้เพื่อ

ละความตระหนี่ถี่เหนยีว(โลภ)

 ๒. สลีกถา คอื งดเว้นจากเจตนาทั้งปวง

 ๓. สคัคกถา คอื สวรรค์อนัเกดิจากอายตนะทั้ง๖ อารมณ์เป็นเลศิ 

แต่ยงัข้องเกี่ยวด้วยความปรารถนา การปราศจากทกุข์ ปราศจากการ

เบยีดเบยีน ให้อภยั(อโหสกิรรม)และเผื่อแผ่กนั(แผ่บญุ แผ่เมตตา)

 ๔. กามาทนีวกถา โทษของกาม ความมกีเิลส สวรรค์ถงึจะมี

อารมณ์เป็นเลศิ กย็งัข้องเกี่ยวในกามอยู่ สิ่งเหล่านี้ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ 

ยิ่งท�าให้ต้องทกุข์มากขึ้น จงึชื่อว่า อาทนีพ โทษของกาม

 ๕. เนมขมัมานสิงัสกถา การออกจากกาม ออกทางกาย ออก    

ทางใจ ตัดความกังวลใจ ห่วงใย จากการทั้งปวง คือ การไม่ยึดติด               
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เจ้าคร่าาาาาา??????

     ใจเยน็ๆเจ้าค่ะ ก�าลงักลั่นกรองค�าตอบเจ้าค่ะ

      จะกรองกนัอกีกี่ชาต ิ กท็�าเพื่อจะเอา มุ่งหวงัตั้งเอามานบัภพชาต ิ

ไม่ถ้วน กรองอย่างไรกไ็ม่จบถ้าไม่ขุดรากถอนโคนสมุทยั

 สมาชกิ B   ทาน ศลี ภาวนา ถ้าเป็นวฏัฏะ โลกยีะธรรม ท�าแล้ว

เป็นกรรมน�าไปเกดิ คอื ก�าลงัสร้างเหตแุห่งทกุข์ คอื การไปเกดิ

     ทาน ศลี ภาวนา ถ้าเป็นววิฏัฏะ โลกตุระธรรม คอื การงดเว้น    

ในการยึดติดต่อสรรพสิ่งทั้งปวง เป็นการดับเหตุ ไม่กลับมาเกิดอีก 

พระพทุธองค์ทรงสอนให้ “ดบัเหตแุห่งทกุข์” เจ้าค่ะ

      แล้วทนีี้ “ววิฏัฏะ ทรงตรสัสอนให้ ท�าทาน-ศลี-ภาวนา อย่างไรล่ะ

ววิฏัฏะไม่เกดิอกีน่ะ?”

      ดบัทุกข์ท่านให้ดบัที่ไหนล่ะ?  เหตุทุกข์อยู่ที่ไหน ให้ดบัที่นั่น

 สมาชกิ B  สกัแต่ว่า พระพาหยิะ เจ้าค่ะ  ทกุข์ที่เกดิ ดบัที่เกดิ 

เจ้าค่ะ

    “ทรงตรสัเหตุ และความดบัเหตุ มปีรกตทิรงตรสัสอนเช่นนี้เป็น

ส่วนมาก” เข้าใจว่าอย่างไร?

 สมาชกิ B  เหตเุกดิจากรู้ เหน็ ฯลฯ ให้สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ 

แล้วปล่อยวาง เจ้าค่ะ

     ววิฏัฏะ ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ปล่อยเป็นอสิระ ไม่ยดึตดิ   

ไร้ซึ่งเจตนา “สกัแต่ว่ารู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อยวาง”  เจ้าค่ะ 

     คนที่ได้เคยแนะน�าสั่งสอนเขาให้วน สอนไม่ตรงพุทธโอวาท-พระ

ธรรมวนิยั–พุทธบญัญตั ิ มาหลายภพชาต ิ ชาตนิี้กม็าสอนอกี เขาวนไม่จบ  

วบิากนั้นๆ กส็นองกลบัเป็นร้อยพนัเท่าทวคีูณ จนกว่าจะได้อโหสกิรรมที่

ถูกต้องและมพีลงั
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      วบิากแห่งความหลง คอื โมหะอวชิชา ปิดกั้นปิดบงัสตัว์อยู่ จงึต้อง

วนเกดิ-ตายไม่รู้จบสิ้น

      ตวัสตัว์หลงสร้างเหตุสมุทยัมุ่งท�าเอาด้วยตณัหาเสยีเอง

      หลงทานศลีภาวนาหานพิพานด้วยตณัหาซะเอง

     จะเอาศลีสมาธ–ิเอาสตปิัญญาไปหานพิพานด้วยตณัหาซะเอง

      มนัจงึต้องเดนิไปตามทางที่สร้างขึ้นมาซะเอง-ไม่จบซะเอง-วนซะเอง

      หนทางจะไม่มทีี่สิ้นสุดกด็้วยตวัมุ่งหวงัตั้งเอามาด้วยตณัหา ตณัหา

มนัซ้อนเหน็-ซ้อนได้ยนิฯ อยู่ทุกเวลานาท.ี.กม็นัจะเอาๆๆๆๆ มนัขวางอยู่

อย่างแนบแน่นและแนบเนยีน

      จะเอาในสิ่งที่มนัยดึเอาไม่ได้ มนัจงึไม่จบ

     จงึให้จบซะเอง ด้วยไม่ซะเองๆๆ  “ถ้าภาวนาขอได้จรงิ จะขอให้

คนรุ่นใหม่มหีวัใจไม่ตดิยดึ”

     คนรุ่นเก่าบนโลกใบนี้สอนยาก โล๊ะเอาไปสอนภาคทพิย์ให้หมด

     เหลอืจากนั้นกใ็ห้ไปตามที่ชอบๆ ไปชดใช้วบิากซะบ้าง พอได้ส�านกึ

บ้างแล้วคงจะเหน็สจัธรรม

     อนจิจงั มนัแสดงให้เหน็ แต่คนหลงมนัไม่เหน็  มนับอกว่า กูยงัไม่

แก่-ไม่เจบ็-ยงัไม่ตาย

      กูจะท�างานหาเงนิเยอะๆ หาความสุขเยอะๆ ฯลฯ ดงัที่แชทภาพส่ง

มาว่า “ฉนัชอบภาพนี้..ภาพที่มรีูปพระดงั..แล้วมขี้อความว่า “ขอให้รวยๆฯ“ 

เป็นต้น

      “รวยแล้วไม่ตายหรอืไง”? เงนิปากผ ี สปัปะเหร่อยงังดัเอาไปซะเลย!

      ร่างกายนี้กย็งัเอาไปไม่ได้เลย มใิยจะไปกล่าวถงึของนอกกาย แม้

คนนอนข้างกายทุกคนืๆ กล็องป่วยไข้ไม่หายใจดูซ ิ จะทนนอนกอดด้วย

ไหม?
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 อนจิจงัร้องบอก แต่ไม่ยอมเชื่อ!

      เกดิมา พ่อแม่ไม่เคยบอกลูกสอนลูกเลยว่า ชวีติอนจิจงั เพราะพ่อ

แม่มนักไ็ม่รู้จกัเหมอืนกนั

      ครูที่โรงเรยีนกไ็ม่เคยสอนอนจิจงักบันกัเรยีน เพราะตวัครูเองก็

ไม่รู้จกัอนจิจงั

      ผอ.รร. อธบิด ีปลดักระทรวง รมต. นายก กไ็ม่รู้จกั!

 พระสามแสนกบันกัวชิาการศาสนาและนกัสารพดันกั นกัวชิาเกนิ

ทั้งหลาย พระที่เทศน์สอนญาตโิยม กไ็ม่รู้จกัอนจิจงั กส็อนไม่ถูก สอน

นพิพานกไ็ม่ถูก เพราะตวัเองไม่นพิพานมาก่อน (ธมัมกิสูตร)

      มหิน�าซ�้ายงัสอนว่านพิพานเป็น “นครงันามะฯ” นี่ซ ิ จะหานพิพาน

เจอกนัชาตไิหน?

      ถ้าพ่อแม่ไม่หลง พอจะคลายออกสกัระดบัต้นๆ ไม่ตดิยดึกบัทาง

โลกมากนกั รูป เสยีง ฯ กพ็อประมาณแก่อตัตภาพฐานะ สนัโดษพอเพยีง 

แล้วสอนลูกสกัหน่อย อย่าเห่อเหมิกับโลกธรรมนะ โลกธรรมมนัแปดเปื้อน 

มนัอนจิจงั ให้พอเข้าใจชวีติบนโลกและโลกทวารหกเบื้องต้น ตา หู ฯ เดก็

เลก็ๆ สอนง่ายกว่า   เอาไปสอนเดก็เริ่มตั้งแต่อนุบาลยิ่งดี

      เคยได้ยินมาว่ามีจิตอาสานักบุญไปเปิดโรงเรียนวิถีพุทธแถวๆ 

จงัหวดัลพบุร ี ถ้าได้น�าเอาอโหสอิุทศิบุญไปสอนเดก็ท�าด้วย กจ็ะเป็น

อานสิงส์อนัยิ่งใหญ่

      ทราบว่าท่านชื่อ ดร.อาจ-อง หรอืไงนี่แหละ? ใครใกล้ชดิพอเป็น

สะพานบุญส่งต่อกข็ออนุโมทนาล่วงหน้า อาจเป็นบุญสมัพนัธ์ของเดก็ที่นั่น

     ใครมลีูกหลานเลก็ๆ ตั้งแต่ ๒–๓ ขวบยิ่งด ีสมองก�าลงัจ�า สอนให้

พูดอโหสอิุทศิบุญเทน�้าด้วยกนัทุกวนัๆ ให้คุ้นชนิ อานสิงส์มหาศาล
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๒๐๑๕.๑๐.๒๘ วนัพธุ

     จกัรวาลโลกธาตุ ดนิน�้าลมไฟ อากาศธาตุ–วญิาณธาตุ นี้คอื      

โลกธาตุ

      กายธาตุ–จติธาตุ  คอืสตัวโลก ที่อาศยัอากาสหรอืโอกาสโลกอยู่

     แต่มนุษย์ที่อ้างว่าตวัเองเก่งกาจฉลาดหลกัแหลมและโลภไม่สิ้นสุด 

ความโลภโมโทสนัอย่างไร้ขอบเขตจ�ากดัเริ่มเบยีดเบยีนท�าลายโลก โลกที่

ตวัเองอาศยั

      โดยแอบอ้างอย่างภาคภูมใิจว่าตนเป็นมนุษย์ใจสูง แต่หารู้ไม่ว่า

สัตว์ดิรัจฉานมันไม่เคยกระท�าทุจริตผิดธรรม–ผิดต่อพระสัจธรรมค�าสอน

แบบไม่มใีบเสรจ็

     แม้จะแอบอ้างอย่างไรว่าตนมีความเจริญศิวิไลซ์ก้าวหน้าไฮเทค

โนโลยอีย่างไร แต่แล้วมนุษย์จอมหลงกต็้องแพ้ภยัตวัเอง

      กฎแห่งกรรมอจนิไตยที่ไม่ควรคดิ จะไม่ละเว้นความเป็นไปตาม

กฎของกรรมที่ว่า “ท�ากรรมใดไว้ ย่อมได้รบัผลของกรรมนั้น” “ยาทสิงั    

ลภเต พชีงั ตาทสิงั ลภเต ผะลงัฯ”

      จะเห็นได้จากการเกิดแห่งภัยพิบัติแต่ละครั้งที่ก�าลังเกิดถี่ขึ้นๆ 

เรื่อยๆ อย่างไม่มทีที่าว่าจะหยุดยั้ง

 เป็นภัยอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ผู้อ้างว่าเป็นผู้ฉลาดแต่ขาดเฉลียว 

“มคีวามรู้ท่วมหวั แต่เอาตวัไม่รอด” เพราะความหลง!

 เพราะความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษาที่อบรมสั่งสอนแบบ 

ไม่ปล่อยไม่วาง–สอนให้มุ่งหวังตั้งเอา ดันเข้าใส่ให้พากเพียรด้วยตัณหา

ปรารถนารูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัสกามคุณสุนทรีย์ในสุขลาภยศและ

บรวิารสรรเสรญิเยนิยอปอปั้น มวัเมามดืมดิไม่มวีนัสร่างซา หลง คดิว่า   

ข้าเก่ง!
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     แต่แล้วก็ต้องพ่ายแพ้แก่ธรรมะแห่งธรรมชาติสัจธรรม อนิจจัง–  

ทุกขงั–อนตัตา

      ธาตุใหญ่ทั้งสี่ ได้แก่ มหาภูตะรูป ดนิ–น�้า–ลม–ไฟ เป็นธรรมะ

ธรรมชาตสิร้างสมดุลโลกให้แก่โลกธาตุจกัรวาลนี้  บดันี้มนุษย์ได้หลงมจิฉา

พร่าผลาญท�าร้ายท�าลายจนแทบจะหมดสิ้นไม่เหลอืหรอ ดนิเสื่อม ป่าโทรม 

มลพษิ น�้าเน่าเสยีเตม็ไปด้วยเชื้อโรคระบาด ไฟก�าลงัโหมไหม้ป่ามหาศาล

นบัล้านๆ ไร่ วนิาศสนัตโร อย่างไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อน คลื่นความร้อนก�าลงั

คร่าชวีติมนุษย์สตัว์บนโลกใบนี้อย่างไม่มที่าทวี่าจะสิ้นสุดเมื่อใด

      ถงึเวลาแล้ว ที่มนุษย์ผู้มใีจสูงเป็นอุษยะ ควรที่จะต้องหวลกลบัมา

คดิค�านงึด้วยสมัมาทฏิฐ ิ หนักลบัมาฟื้นคนืปัญญาแห่งสจัธรรมค�าสอนการ

ปล่อยวางตามกฎสามญัอนจิจงัให้แก่คนรุ่นใหม่

      ให้ได้เรยีนรู้และใช้ชวีติด้วยการปล่อยวาง

     ชวีติ คอื การเรยีนรู้ที่จะมแีละใช้ชวีติที่ปล่อยวาง

 “อนุปาทาโน ปรนิพิพายตฯิ การรู้จกัปล่อยวางไม่ยดึตดิด้วยตณัหา

อุปาทาน ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนโิรธนพิพาน” จากเวสาลสีูตร-

พระพุทธวจนะ

      สาธุโสวๆๆ ขอความสว่างไสวในพระสจัธรรม–ความไม่ตดิขดัข้อง

คา จงมแีก่สงัสารวฏัสรรพสตัว์ทั้งหลายเถดิ สาธุโสว อโหส ิโสวๆๆๆๆ

      พงึอย่าอุปโลกน์ใช้อตัตามากเกนิไป อย่าดงึดนัเกนิไป

      “อย่าดงึดนัใช้อตัตาท�างานซ้อนอนตัตา”

      พงึสมมุตใิช้เจตนาในอตัตาแต่พอด ี แล้ววางเสยี อย่าให้สมมุต ิ

ปิดบงัวมิุติ

 อย่าเอาอตัตา ไปปิดบงัอนตัตา

 “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง
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และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวัเราให้ว่างลงฯ”

      หงายฝ่ามอืแบออก บอกสญัญาณแห่งการให้อย่างหมดจติหมดใจ

ไม่มปีระมาณ

      ผายฝ่ามือออกอย่างหมดจิตหมดใจว่า “ขอให้มีส่วนแห่งบุญข้าฯ

ทั่วกนัๆ”

      นพิพาน ว่าง เป็นการคลายตวัของอนตัตาจติอย่างไม่มปีระมาณ

      นพิพาน อยู่เองแล้ว ว่างอยู่เองแล้ว!

      แต่เราอุปโลกน์ใช้ธาตุขนัธ์จรงิจงัจนลมืว่าสมมุตใิช้ แต่หลงว่าจรงิ  

แต่มนัสมมุตไิม่ใช่จรงิ

      ไม่ใช่สิ่งยดึตดิอยู่แล้ว อนจิจงัของมนัอยู่แล้ว

      อนจิจงัธาตุ ไม่ยดึตดิอยู่แล้ว มนัวมิุตหิลุดอยู่ก่อนหลุดอยู่แล้ว

     วมิุตหิลุด–นโิรธดบั–นพิพานว่าง–สุญญตา อยู่แล้ว

      “ไม่ต้องเอาอตัตาไปซ้อนอนตัตา มนัอนตัตาอยู่แล้ว”

      มนัไม่เคยเกดิ-มนัไม่เคยดบั มนัมอียู่ในทุกคนทุกหนแห่ง ให้รู้จกัมนั

      นพิพานอยู่แล้ว ของมนัเองอยู่แล้ว   อย่าใช้ธาตุขนัธ์เกนิพอด ี   

จนปิดกั้นปิดบงัอนตัตา

      อย่าใช้อตัตาไปบงัอนตัตา   จะใช้อตัตา กใ็ห้ “สกัแต่ว่าพาหยิะฯ” 

ไป ใช้แล้วกว็างเสยี!

       สุญญตา-นพิพาน ไร้ร่องรอยและขอบเขตของอตัตา อย่าเอาอตัตา

ไปใส่กรอบ

      ปล่อยวางอตัตาตวัเราให้ว่างลง!

 สมาชกิ ธ  เคยอ่าน ตอนพระโคดม เสวยเป็น พระเตมยี์ 

(เป็นใบ้) คอื ท่านเตมยี์ ไม่ยอมพดู ตั้งแต่เกดิจนพ่อแม่ซึ่งเป็นพระราชา
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เสยีใจ จนสดุท้ายสั่งประหารเพราะเป็นกาลกลิขีองบ้านเมอืง อยากถามว่า 

นสิยัเหล่าพทุธภมูพิระโพธสิตัว์ เขามกีารปล่อยวางถกูต้องตามหลกัพทุธ

ไหม หรอืว่าเขาถกูต้องห้ามการปล่อยวาง จนกว่าจะเป็นพระพทุธเจ้าครบั

      ค�าว่า “ไม่ยดึถอืขนัธ์”  ค�าว่า “ในท่ามกลาง” สองค�านี้ความหมาย

เดยีวกนั

 สมาชกิ ธ ถ้าไม่ก�าหนดการปรารถนานพิพาน มนัจะนพิพานไหม

 สมาชกิ B ปรารถนาเป็นการยดึที่มผีลด ีกค็อืยดึตดิด ีเป็น ตณัหา 

ควรละ

      ไปท�าการบ้านในหนงัสอืทั้ง๒เล่ม เรื่องปลดลอ็ครหสักรรม

     เหน็ ได้ยนิ ฯ เป็นกรรมเก่า เรยีกว่าวบิากกรรมกใ็ช่

 สมาชกิ B  ท่านพระอาจารย์มาแล้ว พี่เลี้ยงถอยค่ะ

     นี้ห้ามไม่ได้ ต้องเหน็ต้องได้ยนิ  การปล่อยไม่ต้องท�าอะไรเลย

 ทรงตรสัว่า “ท�าเป็นกรรม”  จงึไม่ท�า ต้องเชื่อพระองค์ท่าน

 การเจริญศีล-สมาธิ-สมถะตบะฌานญาณ–ภาวนามยปัญญา–หรือ

เจรญิสตปิัฏฐานสี่อย่าง กไ็ม่ต้องท�า แต่ให้ปลงปล่อยวาง

 สรุปว่า ที่ท�าๆๆๆๆๆ สารพดัท�า ทั้งในเมอืงไทยเมอืงนอกเมอืงนา 

ในโลกนี้โลกหน้านอกโลก ไม่ต้อง โอเคไหม?

     คนไทยพุทธปัจจุบนั หลงทาง สกั๙๙.๙๙ หลงท�าเอาด้วยตณัหาไป

หานพิพาน เพราะเข้าใจผดิพลาดคลาดเคลื่อนว่า นพิพานงันครงันามะ จงึ

ต้องสร้างทางเดนิและเริ่มเดนิทาง ท�าทุกบารม ี ท�าเหมอืนกบัคนที่ไม่เคย

รู้จกันพิพานมาก่อน ท�าเหมอืนพระโพธสิตัว์ท�านั่นแหละ ก่อนพระองค์บวช

พราหมณ์เขากท็�ากนัอยู่ ท�าทั้งที่ไม่รู้จกัหน้าตานพิพาน ท่านบวชแล้วกไ็ป 

เรยีนกบัเขา เขาแนะให้ท�าอะไรท่านกท็�าหมด กไ็ม่ตรสัรู้!

     ตอนนี้เหนื่อยหน่ายแล้ว เหมอืนพระอานนท์นั่นแหละ  พอบอกกบั
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ตวัเองว่า ฉนัไม่เอาละ จะหยุดละ

      นี่ตรงนี้ ตรสัรู้ตรงนี้ ปล่อยวางเป็นอย่างนี้   ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง

แทรกซ้อน ไม่เอากรรมไปซ้อนใส่มโน อย่าให้มโนมกีรรม 

 ท่านตรสัรู้แล้ว จงึเอามาสอนบอกว่า อย่าท�านะ ท�าเป็นกรรม พวก

เรากบ็อกว่า ถ้าไม่ท�าแล้วจะได้จะถงึนพิพานได้อย่างไร? นี่ ไม่เชื่อท่าน!

      ก็พระองค์ยังท�าเลย ท�าตั้งเยอะแยะ  ตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัป   

ท�าบารมตีั้ง ๓๐ ทศัไม่ใช่หรอื?

      กต็อบว่า “ใช่” ตอนที่ท�า ท่านกไ็ม่รู้ว่านพิพานไม่ต้องท�า เพราะไม่ 

รู้จกั ตอนตรสัรู้  รู้จกัแล้ว นพิพานคอืความว่างจากอตัตาเจตนากรรม 

ท�าเอาไม่ได้!

      อะไรกต็าม ที่ท�าเอาด้วยความปรารถนาด้วยความอยากหรอืตณัหา 

คอื เอาอตัตาเข้าไปท�า กไ็ม่ว่างจากอตัตาเสยีแล้ว ทั้งมเีจตนาเป็นกรรมเอา

ไปเกดิเรยีบร้อยแล้ว  

      ทนีี้แคบเข้ามา ในขณะที่ เหน็ ได้ยนิฯ กป็ล่อยให้วบิากกรรมเก่า

สลายคลายตวัผ่านออกไปของมนัเอง   เข้าใจค�าว่า “ของมนัเอง” ไหม? คอื

ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนเลย!

      เหน็คนให้เลยคนออกไปฯ ไม่จ้องจะต้องเหน็ ไม่เป็นกรรม    

      จงึให้อยู่กบัอารมณ์ตื่นๆจ้าๆ ให้พ้นออกไปเสยีจากอตัตา

      “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวัเราให้ว่างลง ฯ”

 สมาชกิ ธ ทกุวนันี้ ส่วนใหญ่เข้าใจว่า ไปนพิพานต้องสร้างบารมี

เยอะๆ ไม่ปล่อยวาง

     วนันี้เข้าใจแล้ว ต้องวางๆ ตอนนี้รู้สกึว่าจติตนคลายลงเยอะ
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     ชาวพทุธปัจจุบนัเชื่อตามๆ กนัมา มนัเป็นไปตามกฎอนจิจงันั่นแหละ 

จะให้ความเชื่อมนัมั่นคงเป็นนจิจงัได้อย่างไร มนัต้องผนัแปรเป็นอนจิจงั

ของมนัอย่างนี้ ให้แจ้งใจในอนจิจงั–อนตัตาอย่างนี้กจ็ะหมดสงสยั

      แม้สงสยักไ็ม่ต้อง ให้ตื่นๆ จ้าๆ เข้าไว้ อย่าเฝ้ายามๆเป็นทุกข์  

ตื่นๆ พ้นออกไปจากทุกข์และสงสัยแล้วจบทันทีที่ตื่นๆกับอโหสิๆๆ กรรม

ทุกอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนบุญข้าฯ โสวๆๆ อโหสโิสวๆๆ  ผายมอืด้วย

      จติมนัจะคลายไม่คลาย กป็ล่อย กช็่างเรื่องของมนั อย่าเข้าไปรู้ 

มนันะ ตอนรู้ว่าคลายน่ะไม่คลายเสยีแล้วจากรู้!

      ดุจตะวนัส่องสว่างกลางหาว–อย่าชกัเอาเมฆหมอกเข้ามาบงัตะวนั

      ตื่นกท็ิ้งตื่น อย่าแช่อย่าทรง ทรงแช่เป็นฌาน  

      ตื่นโพล่ง กท็ิ้งโพล่ง, โล่งกท็ิ้งโล่ง วะแล้ววะอกีๆๆๆ   กท็ิ้งอกี

      ปีตสิุขกท็ิ้งเสยีด้วย   ทุกข์กช็่าง แม้สุขกใ็ห้ช่างเสยีด้วย!

      ต�าราใดที่เป็นอรรถกถา–ฎกีาขยายความพระไตรปิฎก หรอืแม้

ตวัพระไตรปิฎก ท่านตรสัไว้ว่าถ้าไม่ใช่การปลงปล่อยวาง การมกัน้อย

สนัโดษ เบื่อหน่ายคลายก�าหนดั นั่นไม่ใช่ค�าสอนของพระองค์

      เช่น สอนให้สร้างทาง ถากถางทางเดนิ แล้วสอนให้เดนิทางไปให้ถงึ 

หรอืสอนให้สะสมเสบยีงเดนิทาง อย่างนี้ไม่ใช่ค�าสอนพระสมัพุทธะที่สอน

ให้ววิฏัฏะไม่เกดิ

 ไม่สอนให้ไปพกักลางทางบนดุสติบุรซีะก่อน ท่านไม่สอนให้ข้องคา

อย่างนั้น

      แต่ทรงสอนให้จบต่อหน้าพระพกัตร์   ไม่ให้ไปพกัท�าการบ้าน!

 สมาชกิ B  ชวีตินี้ไม่มอีะไรมาก “สกัแต่ว่าๆๆๆ” เข้าไว้ ตรง

ตามพระสจัธรรม เนื้อหาพระนพิพาน กอ็ยู่กบัทกุข์แบบไม่ทกุข์ มนัไม่

อะไร แล้วจะเอาอะไร ชวีติ คอื การปล่อยวาง



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

284

      นพิพาน เป็นผลอนัเกดิจากการคลายตวัของจติ

      อนตัตาจติเดมิเขาผ่องใสอยู่ แต่อุปกเิลสที่จรมาห่อหุ้มมดืมดิปิด

กั้นปิดบงั ดุจเมฆบงัแสงตะวนั

      สลายอุปกเิลสทั้งหลายเสยีด้วยการคลายจติออก คลายออกเสยี

ด้วย “สกัแต่ว่าพาหยิะฯ”

      คลายด้วย “อโหสิๆ ๆทุกอย่างอโหส ิขอให้มสี่วนบุญข้าฯ โสวๆๆ”

      มนี�้ากห็ยาดลงไป–ผายมอืไม่มปีระมาณโสวๆๆๆๆ

 สกัแต่ว่า-ช่าง-ท่ามกลาง-ปล่อยวาง-ไม่ตรงอะไร ไม่เลอืกข้างไหน 

ยอมๆๆ ไม่สงสยัลงัเล-ไม่ตดัสนิพพิากษาใคร-แล้วเลยๆ  นพิพาน ว่าง  

อยู่แล้ว-ของมนัเองอยู่แล้ว

      มนัไม่เคยเกดิ และมนักไ็ม่เคยดบั ไม่มใีครสรรสร้างมนั   มนัมอียู่

ในทุกคนทุกหนแห่ง แต่ไม่รู้จกัมนั

     มนัอยู่ที่สุดแห่งโลกทวาร๖ ตา หู ฯ แต่มนัไม่ม-ีมนัว่าง   ไม่อาจรู้

ได้ด้วยอายตนะใด

      มนัว่างแล้วจากอตัตาตวัตน-มนัอนตัตา!

      ค�าถามนี้น่าสนใจ ถามว่า กพ็ระองค์ทรงตรสัรู้แล้วปล่อยวางแล้ว  

ก็ไม่ต้องท�าอะไรใช่ไหม? ไม่ต้องเมตตา ไม่ต้องกรุณาก็ได้ใช่ไหม?       

เพราะท่านปล่อยวางแล้วนี่

 สมาชกิ B เมตตาอเุบกขาสญุญตา ท่านเมตตา แล้วท่านกว็าง 

เจ้าค่ะ 

     น่าท�าแบบพมิพ์ส�าหรบัอนุบาลพูด “อโหส ิ กรรมทุกอย่างอโหส ิ  

ขอให้มสี่วนบุญข้าฯจงทั่วกนั”   มภีาพเดก็ชายหญงิพนมมอื

      ค�าถามนี้น่าสนใจ ถามว่า กพ็ระองค์ทรงตรสัรู้แล้วปล่อยวางแล้ว ก็

ไม่ต้องท�าอะไรใช่ไหม? ไม่ต้องเมตตา ไม่ต้องกรุณากไ็ด้ใช่ไหม? เพราะท่าน
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ปล่อยวางแล้วนี่

 สมาชกิ B ท่านท�าแบบไม่ท�า สกัแต่ว่า  ไร้ร่องรอย ไร้เจตนากรรม

    เมตตาอเุบกขาสญุญตา ท่านเมตตา แล้วท่านกว็าง เจ้าค่ะ 

     พระอรหนัต์นพิพานแล้ว จติไม่เคยตาย เพยีงดบัอตัตาลงว่าง  

เป็นอนตัตา แต่ครั้นสงสารวฏัเดอืดร้อน ท่านกท็นอยู่ไม่ได้จะต้องอปโลกน์

ธาตุขนัธ์ขึ้นมาโปรดสงสารวฏัต่อไป ที่เรยีกว่าพระอรหนัต์โพธสิตัว์ แต่

ปณธิาณแห่งการโปรดสงัสารวฏัมอียู่ มารทั้งหลาย กย็งัคงท�างานของมาร

อยู่ เรื่องนี้อจนิไตย

     ค�าว่าปล่อยวาง คอื ไม่เอาอะไรแล้ว ไม่ตณัหาแล้ว

      ส่วนเมตตา ปรารถนาจะให้ กค็อืไม่เอาไม่หวงัตอบแทน ใช้คู่กบั

อุเบกขา คอืถ้าเขามคีวามสุขกม็ุทติาพลอยยนิดดี้วย แต่เมตตาแล้วเขากย็งั

ไม่ได้รบัความสุขอย่างที่เมตตา กต็้องว่า “โอหนอ! สตัว์ย่อมมกีรรมเป็น 

ของตวัๆ” จงึต้องวางอุเบกขา และจะไม่ให้ผูกมดัพ่วงพนักนัต่อไปกต็้องไร้

ร่องรอยสุญญตาว่างๆ

 กรุณา กป็รารถนาจะให้เหมอืนกนั ให้เขาพ้นทุกข์ ไม่ต้องการสิ่ง

ตอบแทนเหมอืนกนั ไม่ท�าเพื่อเอามา เป็นการให้ทั้งเมตตากรุณาไม่ใช่เอา 

จงึไม่เป็นตณัหา ใช้ธาตุขนัธ์แล้วท่านให้วางเสยี ทั้งเมตตากรุณา กต็้องคู่กบั

อุเบกขาสุญญตา กไ็ม่ผูกพนัห่วงหาอาลยัว่าสตัว์ต่างกม็กีรรมเป็นของ

เฉพาะตวั หนี้กรรมต้องได้รบัการชดใช้   ใช้หนี้กรรมเสยีด้วยให้บุญทพิย์

อุทศิไปด้วยอโหสไิปด้วย จติคลายทั้งเจ้ากรรมและลูกกรรม ทั่วทั้ง

สงัสารวฏั  

      อ้างเอาบุญทิพย์ที่เคยบวชบรรพชาทุกภพชาติพุทธันดรเคยบ�าเพ็ญ

มาแล้วขอให้มสี่วนทั่วกนั นี้ผลานสิงส์มหาศาลเจ้ากรรมไม่อาจบ่ายเบี่ยงได้   

ต้องยอมรบัและอโหสเิรว็และแรง
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      องค์พุทธะ–มหาพุทธะ พระอรหนัต์โพธสิตัว์และมหาอรหนัต์ ท่าน

ก็ด้วยปณิธาณที่เมตตาและกรุณาอย่างไม่มีประมาณด้วยแววตาที่การุณย์

ต่อความเดอืดร้อนของสรรพสตัว์สงัสารวฏั

      แม้จะต้องทนต่อทฏิฐมิานะของสรรพสตัว์กต็าม!

 ส่วนเรื่องอภญิญา ที่หมายถงึอทิธฤิทธ–ิทพิย์จกัขุญาณ–ทพิย์โสต

ญาณฯ หรอืระลกึชาตไิด้เท่านั้นเท่านี้ชาต ิ เรื่องนี้เป็นการเฉพาะตวัของใคร

ของมนั ไม่เป็นทุกคน แล้วแต่บ�าเพญ็มาในอดตี แต่ความว่างกม็ตี่างระดบั 

ถ้าระดบัสูงสุดกจ็ะเป็นไปของมนัเอง

      แต่พระองค์ทรงสรรเสรญิ “อนุศาสนยี์ปาฏหิารยิ์” ที่สอนให้คนพ้น

ทุกข์จบเป็นสมุจเฉทนพิพาน

      ไม่ทรงสรรเสรญิ “อทิธปิาฏหิารยิ์ กบัอาเทสนาปาฏหิารยิ์”  รู้วาระ

จติผู้อื่น

      ฉะนั้น เรื่องอโหสขิมากรรมอุทศิบุญ กบัอารมณ์คลายจ้าๆ ตื่นๆ 

ทั้ง ๒ อย่างนี่ จติคลายได้มากทั้งคู่ และให้ทานบรจิาคทรพัย์สิ่งของด้วย 

บรจิาคอารมณ์ด้วย กย็ิ่งช่วยกนัคลายได้เรว็

      ให้เป็นเนื้อเดยีวกนักบัชวีติ!

      ถงึคราวจะตาย กไ็ม่ต้องกลวักบัความตาย แต่กลบัจะเป็นโอกาส

ยิ่งใหญ่ที่จะผ่านหลุดพ้นออกไปเป็นอสิระจากวฏัฏะอุบาทว์ไม่ต้องเกดิอกี

      ยกเว้นแต่พระอรหนัต์โพธสิตัว์เท่านั้นที่ท่านโปรดสตัว์เป็นอกาลโิก

      ด ้วยแววตาที่การุณย์ต ่อความเดือดร ้อนของสรรพสัตว ์ใน

สงัสารวฏัฯ

      ที่สุดของการให้ คอื  ให้อภยั อภยัทาน “อโหสกิรรม”

     ที่สุดของคน คอื คนที่การุณย์ต่อความเดอืดร้อนของสรรพสตัว์ใน

สงัสารวฏั 
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 ที่สุดทุกข์คอือนจิจงัยดึไม่ได้

     ส่วนที่สุดของความรกั คอืความทุกข์!

 ทรงตรสักบัวสิาขาว่า “เธอมรีกัหนึ่งกท็ุกข์หนึ่ง ...มรีกัร้อยกท็ุกข์

ร้อยฯ เธออยากจะมหีลานดีๆ  อย่างหลานที่ตายนี้อกีสกักี่คนล่ะ วสิาขา?”

      เธอมติ้องร้องไห้น�้าตานองหน้าทุกวนัๆ ละหรอื?

      พ่อแม่ลูกหลาน ญาตพิี่น้อง เกดิมาต่างกเ็กดิมาเพื่อเสวยวบิากใช้

หนี้กรรมแก่กนัและกนั

      ก็ควรที่จะอยู่ด้วยกันอย่างไม่เป็นกรรมซึ่งกันและกัน จึง “พึงไม่    

ยึิดตดิ” อย่าให้เป็นวบิากใช้กนัไปมา แต่ควรที่จะตัดกรรมมากกว่าที่จะต่อ  

กรรม  ตดักรรมเสยีด้วยอโหสกิรรมและอ่อนน้อมการุณ

      ตดักรรมเสยีด้วยอโหสกิรรมและอ่อนน้อมมุทติาการุณย์

      ทรงตรสัว่า “ที่ไม่ใช่ญาตกินัไม่มใีนโลก”

 สมาชกิ ส แค่ท�าหน้าที่และปล่อยวาง

      จงึให้กว้างๆ ออกไป ให้กว้างขวางกว้างไกลไร้ขอบเขต

      การเรยีนรู้ที่จะมชีวีติ กค็อืการเรยีนรู้ที่จะปล่อยวาง

      ไม่ดนัเข้าใส่-ไม่มุ่งหวงัตั้งเอามา-ชวีติกช็ั่วคราว

      ชวีติอนจิจงัชั่วคราว ไม่มอีะไรเป็นของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป

      “ดุจเดนิหิ้วกระเป๋าเข้าพกัโรงแรม เดี๋ยวกจ็ะต้องกลบัไปแล้ว ยงั

ควรจะสารวนอยู่กบัการแต่งห้องพกัและเตยีงนอนอยู่อกีหรอื?”

      ก้นพอนั่ง–หลงัพอนอน   ทุกข์สุขกช็่างปะไร เดี๋ยวกจ็ะจากไปแล้ว

      มนัยดึอะไรได้ที่ไหน?  มนัอนจิจงั-อนตัตา  อย่ายดึ แต่ให้ปล่อย!

      ตื่นโล่ง-ตื่นโพล่ง โพล่งทิ้ง-โล่งทิ้ง วะแล้ววะอกีๆๆ   รู้กช็่าง -ไม่รู้

กช็่าง รู้กป็ล่อย-ไม่รู้กป็ล่อย

      ตดัรู้-ไม่ตดิในรู้  เปิดใจให้กว้างๆ อย่าอยู่กบัตวัเอง–อย่าเฝ้าตวัเอง
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      คลายออกจากตวัเอง อุทศิให้สงัสารวฏัไป แล้วไปให้ไว โล่งทิ้งให้

ไว โพล่งทิ้งให้ไว

      ให้ไร้คดิไร้นกึ–ให้ไร้ร่องรอย–ไร้ขอบเขตออกไป

 ให้พงึบรจิาคอารมณ์ออกไปเสยีบ้างกไ็ด้!

      อย่าให้เข้ามาที่ใจ–อย่าเข้าใจ–โล่งทิ้งให้ไว–โพล่งทิ้งให้ไว–คลาย  

ออกๆ

      “คลายออกเหมอืนดอกไม้บานยามเช้า ร่วงหล่นโรยกลบีละออง

เกสรเรณูไม่เหลอือตัตา”

      คลายออกจากเหน็ ได้ยนิให้ไว–อย่าต่อรู้ต่อเหน็!

๒๐๑๕.๑๐.๒๙ วนัพฤหสับดี

      ความหมาย ความเหน็ ความคดิ ตวัเลอืก ความหมายของคู่  แม้

ความคดิเหน็ถูกกต็าม กย็งัหลงเอารู้-เอาเหน็ อยู่ ยงัมมีจิฉาซ้อนสมัมาอยู่

ลกึๆ ยงัไม่พ้นความหมายคู่

 แล้วท�าไมจงึตื่นๆ จ้าๆ ซะเอง?

     “จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวเราให้ว่างลงฯ” 

     ตดัซะตวัรู้ จบซะตวัรู้  ตดัรู้แม้สมัมามรรค กเ็ป็น “มรรควมิุต”ิ   

ตดัมรรคกถ็งึผลฉบัพลนั–สกัแต่ว่ารู้ฉบัพลนัทนัท!ี

     ขอประกาศสละ–ถอน ในความมุ่งหวงัตั้งเอาในรู้–ในความรู้ซะ

ด้วย-ในมานะในรู้ซะด้วย ตดัมานะรู้-ตดัตณัหารู้-ตดัซะรู้   รู้แม้สมัมา กย็งั

หลงเข้าไปรู้ ตดัซะรู้ จงึตรสัรู้!
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      “ความสบายใจ ไม่ได้อยู่ที่พยายามท�าทุกสิ่งให้ได้ดงัใจ แต่อยู่ที่ 

“ยอมรบั” ว่า “ไม่มอีะไร จะได้ ดงัใจเราทั้งหมด”

      ความพยายาม  คอื ตณัหาตวัทุกข์  สวนทางกบัอนจิจงั การ

ยอมรบัย่อมพ้นหลุดออกมาจากทุกข์ ยอมรบัว่าชวีติชั่วคราวเป็นไปตามกฎ

อนจิจงั–อนตัตา บงัคบัไม่ได้ ไม่อยู่ในอ�านาจ พยายามใช้กบันพิพานไม่ได้

      ย่อมวมิุตหิลุดทุกข์สมุทยั–นโิรธดบัมรรค–นพิพาน

 สาธุโสวแล้ว–โสวๆๆๆ จงมสี่วนแห่งพระสจัธรรมด้วยกนัทุกท่าน

เทอญฯ

      ความสบายอนตัตาใจ และ ไม่สบายใจ กเ็ป็นอนจิจงัชั่วคราว–

อนตัตา ไม่อยู่ในอ�านาจอตัตา กใ็ห้ปล่อยลงวางลงเสยีด้วย

      เรื่องของใจมนัใสซื่อๆ มนัไม่ต้องการอะไรได้อะไรเสยี ที่มไีด้มเีสยี

นั่นมันถูกตัณหาหลอกให้ชักเมฆเข้าไปบังตะวันแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าหลงเอา

อตัตาทฏิฐมิานะเจตนาเข้าไปบรรยายว่าสบายบ้างไม่สบายบ้าง อนตัตาใจ

มนัไม่ได้ว่าอย่างนั้น

      สบาย-ไม่สบาย ก็ช่าง (กูไม่เกี่ยว-กูไม่สนอัตตากูหรอก) อย่ามา

หลอกให้หลง!

      ทนีี้ ถ้าหลงเข้าไปเกี่ยว-ไปสนใจกบัมนัล่ะ?

      กใ็ห้ช่างอกี รู้กช็่าง–หลงกช็่าง อย่าไปรู้หลงนะ จะเสยีค่าหลงโง่  

สองต่อ ให้ช่างๆๆๆ ไป คอื จบ แล้วเลยๆจบเลย   ไม่ต้องไปหาเอาสงบ–

ไม่สงบ  ไม่ต้องไปท�าเอา สงบ มนัอนจิจงั ผนัแปร ไม่อยู่คงที่ ไม่มสีงบ  

มนัเสื่อม  ไม่ต้องไปท�าสมาธธิรรมชาตทิ�าเอาไม่ได้ แต่ให้ไร้ร่องรอยอตัตา

ตวัตนออกไปกว้างๆ ไกลๆ ไร้ขอบเขตคดินกึ

      แต่ถ้ามนัคดิ กช็่าง  “คลื่นเกดิแต่ทะเลกค็นืสู่ทะเลฉนัใด จติคดิ   

กก็ลบัคนืสู่จติ ฉนันั้น”
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      มนัอดึอดัขดัเคอืงปฏฆิะราคะราคาขึ้นมาก ็  “อโหสิๆ ๆโสวๆๆๆ   

จงมสี่วนบุญข้าฯ ทั่วๆ กนั”

      ผายมอืด้วยโสวๆๆ มนี�้ากเ็ทไปหยาดไป ขอให้มสี่วนๆๆ โสวๆ

      อโหสโิปร่งโล่ง อโหสทิุกครั้ง จติคลายทุกครั้ง กรรมหลุดทุกครั้ง

     เหน็ ได้ยนิฯ ทรงตรสัว่า นี้เป็นกรรมเก่า ให้ยอมรบัทุกเงื่อนไข   

ไม่โต้แย้ง ไม่ขดัข้องขดัเคอืงใคร กุศล-อกุศล ด-ีชั่ว เหน็ ได้ยนิฯเลอืก    

ไม่ได้ ให้สกัแต่ว่า-ช่างๆไปฯ

      ด-ีชั่ว มนัอนจิจงั ยดึไม่ได้ ให้พ้นด-ีชั่ว ออกไป ให้หลุดออกไปจาก

ด-ีชั่ว   นพิพานนอกดเีหนอืชั่ว

      ท�าตวัให้ด ีกผ็ดิ ท�าตวัไม่ดกีผ็ดิ เพราะหลงด-ีไม่ด ีอนจิจงั-อนตัตา 

ไม่ใช่ตวัด-ีตวัไม่ด ีมนัยงัหลงตดิยดึในด-ีไม่ด ีอยู่!

     อย่ามาเฝ้าตวัเอง ตื่นโพล่งโล่งออกไปไกลๆ อนจิจงัมนัไม่รกัษา

อะไร ไม่เฝ้าอะไร ไม่มอีะไรให้เฝ้าอะไร มนัอนตัตา ไร้ร่องรอย

      สาธุโสวๆๆ โสวแล้วนะโสวๆๆอโหสโิสวๆ ขอให้มสี่วนแห่งบุญ 

ของข้าฯ ท.จงทั่วๆกนัตลอดไป สาธุโสวๆๆ

 บ่ายแก่ๆ วนันี้ นกึขึ้นมาได้ถงึสจัธรรมที่ทรงสอนไว้ตอนหนึ่งใน   

“อนมตคัคปรยิายสูตร” ว่าด้วยความตายที่ไม่มวีนัสิ้นสุด

 ทรงสอนแก่หญิงคนหนึ่งที่สามีและลูกตายและพ่อแม่พี่ชายมาตาย

จากไปในชั่วเวลาค�่าคนืถงึรุ่งเช้า ถงึกบัเสยีสตเิป็นบ้า

      ด้วยอธิวาสนาที่นางได้ท�ามาแล้วหนึ่งแสนชาติกัป เมื่อครั้งพระ  

สัมพุทธปทุมุตตระ ได้เคยถวายทานต่อหน้าพระพักตร์ขอบรรลุธรรม    

เป็นเลศิทางทรงพระวนิยั

      จนครบหนึ่งแสนกปัชาตนิี้  สมยัพทุธกาลพระโคตมะพทุธเจ้าของเรา

      นางเกดิเป็นธดิาเศรษฐแีปดสบิโกฏใินกรุงสาวตัถ ี แคว้นโกศลแห่ง
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พระเจ้าปเสนทิ

     นางเกิดได้เสียกับทาสชายรับใช้พากับหนีออกจากบ้านไปอยู่กินกัน

ในถิ่นห่างไกล จนคลอดบุตรคนที่๒ สามถีูกงูกดัตาย ในค�่าคนืเดนิทางกลบั

บ้านพ่อแม่เศรษฐี

      นางอุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนโตมือหนึ่งเดินทางจะข้ามแม่น�้าอันไหล

เชี่ยวและลกึ เพื่อข้ามฝั่งจะกลบับ้าน 

      นางสั่งลูกคนโตให้รออยู่ฝั่งนี้ ตนอุ้มลูกคนเล็กลุยน�้าไปวางไว้     

ฝั่งโน้นแล้ว ขณะเดนิกลบัจะมารบัลูกคนโตครั้นพอถงึกลางแม่น�้า เหยี่ยว

ตัวหนึ่งได้บินมาโฉบเอาลูกคนเล็กบินหนีไป นางร้องโบกไม้โบกมือไล่ 

ละล�่าละลกั ลูกคนโตคดิว่าแม่เรยีก  จงึเดนิลงแม่น�้าจะไปหาแม่ ถูกน�้าไหล

เชี่ยวพดัตายไปต่อหน้าอกีคน

      นางร้องไห้คร�่าครวญเสยีใจ เดนิขึ้นฝั่งถามทางที่จะไปบ้านพ่อแม่

ของตน ชาวบ้านบอกว่า เมื่อคนืนี้ฝนตกหนกัพายุพดับ้านทบัพ่อแม่และพี่

ชายตายแล้ว ศพก�าลงัเผา!

      นางได้ฟังเพยีงเท่านั้น นางไม่รู้สกึถงึผ้าที่นุ่งซึ่งได้หลุดแล้ว เพราะ

เหตุที่เป็นผู้จรไปอย่างไม่มผี้า ชนทั้งหลายจงึเรยีกนางว่า “ปฏาจารา”

      นางถงึความเป็นคนวกิลจรติ ร้องไห้บ่นเพ้อเซซวนไปว่า ลูก ๒ คน

กต็ายเสยีแล้ว สามกีต็ายเสยีที่ทางเปลี่ยว แม่พ่อและพี่กถ็ูกเผาอยู่บนเชงิ

ตะกอน

     นางเดนิบ่นเพ้อและหลงทางไปในวดัเชตวนัมหาวหิาร พระสมัพุทธะ

ก�าลงัแสดงธรรม ทรงตรสั “เว้นเราตถาคตเสยี ผู้อื่นชื่อว่าสามารถจะเป็น   

ที่พึ่งของหญงิผู้นี้ได้ไม่ม”ี

      “จงกลบัได้สตเิถดิ น้องหญงิ” ด้วยพุทธานุภาพ นางก�าหนดความ  

ที่ผ้าหลุดได้ เกดิหริคิวามละอายจงึนั่งกระโหย่ง ชนทั้งหลายต่างโยนผ้าไป  

ให้นาง 
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     นางนุ่งห่มแล้วถวายบังคมเบญจางคประดิษฐ์แทบพระบาทพระ

ศาสดา ทรงตรสัว่า “อย่าคดิเลย ปฏาจารา เธอได้มาสู่ส�านกัอนัเป็นที่พึ่ง

พ�านกัอาศยัของเธอได้แล้ว.. น�้าตาของเธอที่ไหลออกในสงสารนี้ ในเวลาที่

คนที่รกัมบีุตร เป็นต้น ตายนั้น มากกว่าน�้าในมหาสมุทรทั้งสี่”

      “น�้าในมหาสมุทรั้งสี่มปีระมาณน้อย น�้าตาของคนผู้อนัทุกข์ถูกต้อง

แล้วเศร้าโศกไม่ใช่น้อยมมีากกว่าน�้าในมหาสมุทรนั้น..

      ..เหตุไร เธอจงึประมาทอยู่เล่า? แม่”

      แล้วทรงสอน “อนมตคัคปรยิายะ” –สงสารที่วนเวยีนไม่มทีี่สิ้นสุด..  

 “เมื่อบคุคลถกูความตายครอบง�าแล้ว บตุรทั้งหลายย่อมไม่ม ีมารดา

บดิาย่อมไม่มเีพื่อต้านทานได้ พวกพ้องทั้งหลายกไ็ม่มเีพื่อต้านทานได้”

 “..ความต้านทานย่อมหาไม่ได้ในหมู่ญาต ิครั้นรู้ถงึอ�านาจประโยชน์

นี้แล้ว พงึไม่เป็นผู้ยดึตดิในตณัหาอุปาทานขนัธ์ในท่ามกลางสงบระงบัเที่ยว

ไปฯ”

      สิ้นค�าพระพุทธวจนะ นางกเ็ข้าใจทนัทวี่า

 “สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกดิขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดบัไปเป็น

ธรรมดา” นางได้ดวงตาเหน็ธรรม

 นางทูลขออุปสมบทเป็นภกิษุณ ี

 วนัหนึ่งนางกลบัจากบณิฑบาต ตกัน�้าล้างเท้า ก�าหนดสายน�้าที่ราด

เป็นอารมณ์ รู้ถงึน�้าที่ไหลแล้วซมึลงดนิหายไป อนัเปรยีบเหมอืนกบัความ

ตายของสตัว์ทั้งหลาย

 “หากจติละการยดึตดิเสยีแล้ว กจ็กัปล่อยวางจากสรรพสิ่งทั้งมวล 

แม้กระทั่งบุญกุศลความดี” ท่านบรรลุอรหตัตผลในที่นั้น

        “ปฏาจารา ขึ้นชื่อว่า ปิยชน อนัมบีุตร เป็นต้น ไม่อาจเพื่อเป็นที่ที่

ต้านทาน เป็นที่พึ่ง หรอืเป็นที่ป้องกนัของผู้ไปสู่ปรโลกได้”
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 เพราะฉะนั้น บุตร เป็นต้น เหล่านั้นถงึมอียู่ กช็ื่อว่าย่อมไม่มทีเีดยีว 

แต่ผู้รู้ย่อมรู้จกัปล่อยวางจากสรรพสิ่งทั้งมวล

 ค�าว่า “วนันี้วนัด ีสิ่งดีๆ จะเกดิขึ้น”  โดยพระรูปหนึ่ง  (ขอให้โชคด)ี 

วงเลบ็ใต้ภาพมาด้วย โดยสมาชกิแชทเข้ามา

 เหน็ว่า ไม่ตรงพระสจัธรรมค�าสอนพระสมัพุทธะ ที่ทรงตรสั        

“สุนกัขตัตงั สุมงัคลงั  สุปะภาตงั สุคโนฯกายกมัมงั-วาจากมัมงั ปณธิเีตฯ 

ในบทสวด “ชะยนัโตฯ” ที่แปลว่า “เวลาใด คดิ-พูด-ท�าด ีเวลานั้นย่อมเป็น

ฤกษ์ดเีวลาดเีมื่อนั้นฯ”

      การสอนให้คนหลงมจิฉาทฏิฐเิป็นบาปมาก คนน�ามาเผยแพร่กบ็าป

เท่ากนั ที่มาแห่งค�าสอนพงึเป็นไปเพื่อความไม่ยดึตดิ พงึเป็นไปเพื่อความ

ปลงปล่อยวาง

 “คนดื่มยาพษิตายตกนรกครั้งเดยีว แต่มจิฉาทฏิฐติกนรกถงึโกฏกปั”

      ถ้าแชทไปที่อื่น กส็กัแต่ว่าอยู่แล้ว แต่ที่นี่ถ้าอาตมาเหน็แล้วนิ่งเฉย 

กจ็ะว่าเหน็ดดี้วย จงึขอเตอืนไว้ ถ้าเป็นกรรมไม่ดหีรอืไม่แน่ใจ อย่าท�าดกีว่า 

ให้ถามมาก่อน

      คนจะตกนรกก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย มิใช่เห็นว่าเมื่อเป็น

ค�าคมสุภาษิตพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วจะตรงพระสัจธรรมค�าสอนเสมอไป 

แม้อ้างพระไตรปิฎกกอ็ย่าเพิ่งเชื่อ!

 ถ้าอาตมาสอนที่นี่ไม่ตรงพระสจัธรรมค�าสอนอย่างไร ช่วยกรุณา

ทกัท้วงด้วย ยนิดรีบัฟัง

      อโหสิๆ ๆ โสวๆๆ ขอให้มสี่วนบุญข้าฯทั่วๆกนั โสวๆๆ

      เรื่องของฤกษ์ยาม ปัจจุบนันี้สงัคมเชื่อถอืกนัมากเป็นส่วนใหญ่ แต่

ไม่ใช่ค�าสอน พระศาสนาสอนให้เชื่อ ๔ อย่าง

      สทัธา ๔ คอื ๑. เชื่อกรรม ๒. ให้เชื่อผลของกรรม ๓. เชื่อว่าสตัว์
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มกีรรม ๔. เชื่อตถาคตโพธสิทัธา

      ในพระธรรมบท มอียู่ครั้งหนึ่ง แสดงไว้ว่า พระพุทธองค์เสดจ็ไป

ฉนัภตัต์ที่บ้านพราหมณ์  อนุโมทนาแล้วเสดจ็กลบั พราหมณ์ก็เดนิมาส่ง

เสดจ็ ภายหลงัส่งพระองค์แล้ว ระหว่างพราหมณ์เดนิกลบับ้านถูกคนท�าร้าย

ถงึตาย ชาวบ้านกก็ล่าวโจทก์ขานโทษพระพุทธองค์ว่าไม่ควรเสดจ็มา ท�าให้

พราหมณ์ต้องตาย

      ภกิษุกไ็ปเฝ้าทูลถาม ทรงตรสัว่า “เราตถาคตจะไปหรอืไม่ กรรม

ของพราหมณ์กจ็ะเป็นเช่นนั้น แต่ที่ตถาคตไปแล้วได้อนุโมทนากถาท�าให้

พราหมณ์ได้ดวงตาเหน็ธรรมบรรลุโสดาบนั พราหมณ์ได้อรยิทรพัย์ไม่ต้อง

ไปบงัเกดิในอบาย”

     แม้ถงึอย่างนั้น ชนทั้งหลายกย็งัคงยดึถอืฤกษ์ยามกนัอยู่ ยิ่งถ้า

หากคนใกล้ชดิทกัท้วงด้วยแล้ว กเ็ป็นอนักงัวลใจไม่หาย กจ็ะเออออเชื่อ

ตามๆ ไปว่า จิ้งจกร้องทกัยงัต้องหยุดอะไรท�านองนั้น แต่พระอรยิเจ้า ท่าน

เชื่อพระพุทธเจ้า!

     อโหสิๆ ๆ โสวๆๆ ขอให้มสี่วนบุญข้าฯ ทั่วๆ กนั โสวๆๆ-นี้เป็นฤกษ์

ดใีช้ได้ตลอดกาล และผายมอืกว้างๆเปิดใจกว้างๆ ด้วยฤกษ์งามยามดแีน่!

 อะไรกต็าม ถ้ายงัมุ่งหวงัตั้งเอา-จะเอา กจ็ะยดึถอืนั่นถอืนี่ หลกันี้

เอาไปพจิารณาว่าใช่พระสจัธรรมค�าสอนหรอืไม่?

 “เคยบอกไปแล้วว่า  ต้องประกาศสละ-ถอน ความมุ่งหวงัตั้งเอามา 

ทั้งทางโลก–ทางธรรม ถ้ายังไม่ท�าเรื่องนี้อยู่ตราบใด ก็ยังคงยึดติดอยู่  

ตราบนั้น เรื่องนี้สะสมมาหลายภพชาต ิ ต้องขุดรากถอนโคน ไม่อย่างนั้น 

ไม่คลายง่าย!”
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๒๐๑๕.๑๐.๓๐ วนัศกุร์

     ค�าว่า “..ตายแล้วกแ็ล้วกนัฯ” อนันี้ไม่ใช่นะ มนัมตีายโดยสมมุตกิม็ ี

ไม่สมมุตกิม็ ี ชวีติหลงัความตายกม็ ี อย่าไปยดึกบัความตายน่ะใช่ แต่ตาย

แล้วไม่แล้วกนัหรอก มนัยงัมอีะไรอกีมากมายนกัที่เราไม่รู้

 ความตายจะเป็นโอกาสอนัส�าคญัที่ไม่ควรมองข้าม จะวฏัฏะ-ววิฏัฏะ 

จะสมุจเฉทหรอืไม่? ความตายพงึยอมรบัและปล่อยวางมนั แต่กไ็ม่ควร

ผลกัไสแล้วๆ กนัไป ซึ่งดูเหมอืนว่าหนกัและหนาอยู่

      มติร มทีั้งแท้และเทยีม ควรเลอืกคบมติรที่ช่วยอนุเคราะห์ชี้ถูกผดิ

สะกดิเตอืนเพื่อนเสมอๆ แต่เพื่อนที่เออออพลอยพยกัพะเยดิทั้งๆ ที่ผดิ 

แต่กลวัจะเสยีน�้าใจไม่ว่ากล่าว ท่านจะคบด้วยหรอื

      ทรงตรสัสอนปรกตเิป็นอย่างมากว่า “สิ่งใดเกดิแต่เหตุ ทรงตรสั

เหตุและความดบัเหตุ” รู้เหตุ รู้อวชิชาตณัหาอุปาทาน ให้ดบัอวชิชาเสยี     

จะได้ไม่ต้องไปทนอยู่กบัทุกข์ให้มนัจบๆ ไป

     มนัไม่เคยเริ่ม และมนักไ็ม่เคยจบ มนัจบอยู่แล้ว ไม่มใีครอยู่-ไม่มี

ใครจบ-ไม่จบ แต่จบอยู่แล้ว!

      ตาย-ไม่ตาย กไ็ม่เลอืก-ไม่ตรงอะไร ท่ามกลางไป-ช่างๆ ไป

 อุเบกขาสุญญตา–มหาสุญญตา ของมนัเองๆๆ

     การสื่อความหมายอย่าให้คนฟังวกวน ความคดิความเหน็ ความหมาย 

อปโลกน์สมมุติใช้แต่พอดีแท้จริงแล้วก็ยังเป็นทิฏฐิอยู่ลึกๆ นั่นแหละ   

เรยีกว่า “โมหะในสมัมาทฏิฐ”ิ

     โปรดสตัว์ไม่ง่าย จงึไม่ค่อยโปรดกนักด็้วยเหตุนี้ ไหนจะต้องทน

ต่อธาตุขนัธ์ตวัเองขณะใช้ และต้องทนต่อมานะธาตุขนัธ์สตัว์อกี  ท่ามกลาง

ไป-ไม่เลอืกอะไร-ไม่ตรงอะไร
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     ปณธิาณนี้ตั้งให้สงัสารวฏัแล้ว ไม่อาจกลบัคนืได้  เมื่อมพีระ

โพธสิตัว์แล้ว ย่อมมมีหาโพธสิตัว์ และองค์พุทธะ-มหาพุทธะ

      กลั่นกรองไป-ท่ามกลางไป-ข่ายแห่งพุทธะจะเชื่อมสมัพนัธ์ไปเอง

 สาธุ นมสัการพระอาจารย์ทวชียัฯ “สุดยอดแห่งวปิัสสนาคอื

วสิามญั(ฆาตกรรม)-ยอมและอโหส”ิ ขอบพระคุณยิ่ง เนื้อหาพระสจัธรรม 

นานๆ ได้มสีจัธรรมมาเยี่ยมรายการ

      ได้เตมิค�าว่าฆาตกรรมในวงเลบ็เพิ่มเข้าไปให้แจ้งใจว่า วปิัสสนาสติ

ปัฏฐาน ๔ อย่าง กาย-เวทนา-จติ-ธรรม รวมลงสู่วมิุตทิั้งหมด-หลุดออกพ้น

ไปทั้งหมด กาย-ช่าง เวทนา-ช่าง แม้จติหรอืธรรม เหน็ ได้ยนิฯ ช่างให้หมด

      บุญกุศลความด ี ช่าง ไม่ตดิยดึ ทั้งนอกทั้งในวมิุตหิลุดทิ้งทั้งหมด 

ไม่เอาอะไรสกัอย่าง ร่างกายนี้กย็ดึเอาไม่ได้ ของนอกกายจะส�ามะหาอะไร 

ไม่อยู่ในอ�านาจอตัตาใคร ไม่เป็นใหญ่ ใครจะเป็นใหญ่กว่าอนตัตา-อนจิจงั 

ไม่มี

      คนที่ยงัยดึด ีจะเอาดีๆ  ไม่ดไีม่เอาผลกัไส วนักจ็ะเอาวนัดีๆ  เดอืน

ดีๆ  ปีกไ็ม่เอาปีชง จะเอาเงนิเยอะๆ ยศสุขสรรเสรญิกจ็ะเอา นี่คนหลงไม่

เชื่อพุทธเจ้าให้เชื่อกรรม แต่คนหลงไม่ฟัง

      เพราะอะไรรู้ไหม? กต็ณัหามุ่งหวงัตั้งจะเอามานบัภพชาตไิม่ถ้วน 

ตราบใดที่ยงัไม่ขุดรากถอนโคน กย็งัต้องตั้งเอาอยู่อย่างนี้ จะรดิก้านรานกิ่ง

โค่นต้น แต่รากลกึยงัอยู่มนัแตกดอกออกใบได้อกี จงึให้ประกาศสละ-ถอน

เสยี!

 และส�าคญัอกีอย่าง ยุคหนึ่งสมยัใดได้เคยพบพระพุทธะหรอื

อรหนัตสาวกสอนธรรมแล้วปฏฆิะปฏเิสธมรรคผลนพิพานมาก่อน ว่าไม่

เหมอืนกบัของตวัที่ได้รู้มา จงึให้ขอขมากรรมให้เป็นอโหสกิรรมเสยีด้วย 

และบ่อยๆ ด้วย จนกว่าจะคลาย
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      ขอขอบคุณขอบใจและอนุโมทนา ท่านสมาชกิทุกๆ ท่าน ที่ได้แชร์

ข้อธรรมมาให้ได้กลั่นกรองเป็นธรรมทาน และขออนุโมทนาแม้ข้อธรรมที่

ไม่ใช่สจัธรรมส่งมากจ็ะได้เผยแผ่ให้ได้แจ้งใจไม่หลงอกีต่อไป ขออนุโมทนา 

ทุกข้อแชทข้อแชร์ทุกธรรม จะได้สว่างไสวทั่วๆกนั สาธุโสวๆๆแล้วนะ 

โสวๆๆๆ

 “อานนท์  พวกช่างหม้อ ย่อมไม่พยายามท�ากะหม้ออย่างทะนุถนอม 

ฉนัใด เราย่อมไม่ท�ากะพวกเธออย่างทะนุถมอมฉนันั้น”

      อานนท์ เราจกัขนาบแล้วขนาบอกีไม่มหียุด

      อานนท์ เราจกัชี้โทษแล้วชี้โทษอกี ไม่มหียุด  ผู้ใดจกัทนอยู่ได้ ผู้

นั้นจกัมมีรรคผลแก่นสาร”

 พระไตรปิฎกเล่ม๑๔-๒๔๕

      ผู้ชี้ขุมทรพัย์

 “คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆ ที่คอยชี้โทษคอยกล่าวค�าขนาบ         

อยู่เสมอว่า คนนั้นแหละ คอืผู้ชี้ขุมทรพัย์ ควรคบผู้นั้น เมื่อคบหาบณัฑติ

เช่นนั้นอยู่ ย่อมมแีต่ดที่าเดยีวไม่มเีลวเลย” จากเล่ม ๒๕-๒๕

      ขณะนี้ ก�าลงัคดิ คดิกช็่าง ตื่นโพล่งออกไปซ!ี

      ตื่นๆ ..ตื่นโพล่งโล่งจ้าออกไป ไกลๆ   โพล่งทิ้ง โล่งทิ้ง วะแล้ววะ

อกีๆๆๆ วะอกีทิ้งอกีๆ

      อโหสโิสวๆๆๆ มสี่วนบุญข้าทั่วๆกนั โสวๆๆๆ

 สมาชกิ ส  ธรรมสั้น ปลง–ปล่อยวาง–สกัแต่ว่า–ไม่พพิากษา 

ท�าตามหน้าที่แค่นั้นเอง

     ทกุคนมวีบิากเป็นของตวัเองยอมรบักบัสิ่งที่เกดิแค่นั้น จบๆๆ จบ

ง่ายๆๆสบายๆๆโล่งๆๆจ้าๆๆเจ้าค่ะ

      ไม่ตวัไม่ตนแล้วเจ้าค่ะ
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     อย่าเฝ้ายาม กายใจกช็่าง ไมจดจ้องเข้าใน แต่ให้โพล่งออกไป วะ

ออกไป โปร่งโล่ง ไร้ขอบเขตร่องรอยคดินกึ

 เหน็ ได้ยนิ ฯ ไม่แตกต่าง แล้วเลยๆๆ จบเลย    ไม่แช่ไม่ทรง แต่

โพล่งวะออกไป

 บ่ายนี้อโหสอิุทศิบุญ เทน�้าผายมอืด้วยแล้วหรอืยงั?

      ท�าแผ่นภาพสอนเดก็อนุบาล มขี้อความว่า

      “อโหส-ิอโหส-ิอโหส ิ กรรมทุกอย่างอโหส”ิขอให้มสี่วนบุญของข้าฯ

สาธุ

      และมภีาพเดก็ผมจุก ช-ญ.???? ไหว้?????? ไหว้?? พนมมอื

      ช่วยออกแบบให้หลวงพ่อหน่อย จะเอาไปแจกเดก็

        อกีภาพ มขี้อความว่า

      “ขอโทษ-อโหส”ิ ... คนที่ ๑

      “ไม่เป็นไร-อโหส”ิ..คนที่ ๒

      “ขอบใจนะ-อโหส”ิ.. คนที่ ๑

      “ไม่เป็นไร-อโหส”ิ...คนที่ ๒

      “สวสัด ีค่ะ-ครบั..อโหสิๆ ” ค�าทกัทายเมื่อพบกนั

      ถ้าจดัเรยีงอกัษรเป็นแถวอยูใ่นแผ่นกระดาษแผ่นเดยีวเอ-๔ ฟุตสแกป 

ภาพมคีู่หรอืสองคู่กพ็อมั๊ง!

      เอาไปเข้าโรงพมิพ์ ๔ ส ี ส่งไปให้รร.อนุบาลทั่วปท.  ประหยดั

กระดาษและราคา

    อนจิจงั ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยนื แต่ชั่วคราว หรอืความไม่ยดึตดิ (ไม่  

ยดึตดิ คอื ไม่อุปาทาน)

      อนจิจงั โดยตวัของสรรพสิ่งสรรพธาต ุในโลกธาตุ คอื ความไม่ยดึตดิ

      ร่างกาย-จติใจ กเ็ป็นสรรพสิ่งสรรพธาตุ อยู่ในโลกธาตุใบเดยีวกนั 
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กต็กอยู่ในอ�านาจของ “อนจิจงั” ความไม่ยดึตดิเช่นเดยีวกนั

      สรรพสิ่ง จงึอยู่บนพื้นฐานของการไม่ยดึตดิ คอื อนจิจงั และ

อนตัตา–ที่ไม่อยู่ในอ�านาจของอตัตาใคร

      พระสจัธรรมค�าสอน จงึรวมลงอยู่บนพื้นฐานของการไม่ยดึตดิ

      นพิพาน คอื เนื้อหาของความไม่ยดึตดิ

      พระพุทธะ จะอุบตัติรสัรู้หรอืไม่ นพิพานกม็อียู่เองแล้วอยู่อย่างนั้น

     พระองค์ครั้นตรสัรู้แล้ว จงึได้รู้ว่า “นพิพาน-การไม่ยดึตดิมอียู่    

เองแล้ว!”

      การที่สรรพสิ่งไม่ยดึตดิกนั มนัเสื่อมสิ้นสลายคลายตวัของสรรพ

สิ่งเองอยู่ตลอดเวลา ยดึไม่ตดิ-เกาะไม่อยู่  

     ความทุกข์เกดิขึ้นเพราะ มนุษย์เข้าไปยดึเอาในสิ่งที่ยดึไม่ตดิ-เกาะ

ไม่อยู่

     ทุกข์เกดิขึ้น เพราะไม่ยอมรบัอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา

      นพิพาน คอื ยดึอะไรเอามาไว้ไม่ได้ เพราะมนัไม่มอีะไรให้ยดึเอามา

      ที่จะเอา หรอื เข้าไปยดึเอาหรอืจะเอามา นั้นคอือตัตา   นพิพาน 

ว่างเปล่า-ว่างแล้วจากอตัตา

      เมื่อตาเหน็ ไม่มตีวัเองในเหน็  หู ได้ยนิ ไม่มตีวัเองในได้ยนิ ฯลฯ 

เป็นต้น (จมูก-ลิ้น-กายสมัผสั กเ็หมอืนกนั) เช่นนี้ คอื ว่างแล้วจากอตัตา 

คอื นพิพาน

      รู้เหน็-รบัรู้รบัทราบอะไรๆ.. ไม่มตีวัเองในรู้ในเหน็นั้นๆ เรยีกว่า 

ว่างจากอตัตา คอื นพิพาน

      คดินกึอะไรๆ กช็่าง ให้แล้วๆ ไป กไ็ม่มตีวัเอง ว่างจากอตัตา-

อนตัตา-นพิพาน

      จงึให้ตื่นๆ จ้าๆ ให้ไร้ร่องรอยแห่งอตัตาคดินกึออกไปกว้างๆ นี่ให้
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ว่างจากอตัตาอย่างนี้-นพิพานอย่างนี้

      นพิพาน อย่างที่ตื่นๆ จ้าๆ ไร้อตัตาคดินกึนี่แหละนพิพาน!

      จงึให้จ้าตื่นโพล่งออกไป -โล่งออกไป-วะๆออกไปจากอตัตาตวัตน-

อย่าซมึอย่าแช่อย่าทรงอยู่-อย่าเฝ้ายามตวัเองฯ

     โพล่งทิ้งให้ไว-โล่งทิ้งให้ไว-จ้าๆวะๆแล้วทิ้งออกไป-วะอกีทิ้งอกีๆๆ

      ปิติไม่เอาทิ้งอีก-สุขสบายใจก็ไม่เอา-ก็ทิ้งอีก-ทิ้งจนอนัตตาหมด

อตัตาหมดตวัหมดตน

      คลายออก-กไ็ม่ตดิ-กห็ลุด-วมิุตจิากขนัธ์ และวมิุตจิากญาณทั้งปวง

 และคลายออกเสยีด้วย “อโหสิๆ ๆโสวๆๆๆ มสี่วนบุญข้าฯ ทั่วๆ 

กนั โสวๆๆ ผายมอืด้วย”

      ทั้งวนัทั้งคนืมเีท่านี้ ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี เพราะท�าเป็นกรรม

เอาไปเกดิ!

      สมัมาอาชพีกอ็ปโลกน์สมมุติใช้ธาตุขนัธ์กาย-ใจ ท�าไปแบบสกัแต่

ว่าท�า ไม่จรงิจงัตั้งต้อง-ไม่ดนัเข้าใส่ เท่าไรเท่านั้น พอใจตามมยีนิดตีามได้-

พอเพยีงและเพยีงพอ

      พออยู่พอกนิพอใช้-ก้นพอนั่ง-หลงัพอนอน-ท�ารงัแต่พอตวั

      ไม่มอีะไรเป็นของของตน จ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป

      ชวีติชั่วคราว ดุจหิ้วกระเป๋าเข้าพกัโรงแรม เดี๋ยวกจ็ะกลบัไปแล้ว

      จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวเราให้ว่างลง ฯ

      การปล่อยวาง-การคลาย-การเสยีสละ-การให้ คอืการไม่ยดึไม่ตดิ-

หลุดพ้น-วมิุต ินโิรธดบัตณัหา นพิพานว่างจากอตัตา-อนตัตา
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๒๐๑๕.๑๐.๓๑ วนัเสาร์

  การขอขมากรรม เป็นการบวชภายในเป็นการปลงอาบตักิรรมขอ

ให้กรรมเป็นโมฆะกรรม-อโหสกิรรม-วมิุตกิรรม ซึ่งกนัและกนั

  การประกาศสละ-ประกาศถอน เป็นการยกเลกิเพกิถอนการปฏบิตัิ

บ�าเพญ็ความมุ่งหวงัตั้งเอามาด้วยตณัหาอุปาทาน ทั้งในทางโลกกามคุณ

สุนทรยีอารมณ์ และในทางธรรมเพื่อหวงัมรรคผลนพิพาน ที่ยดึถอืยดึ

ตดิตามคตนิยิมที่สั่งสมเอามายาวนานหลายภพชาติ

      รวมถึงการกล่าววาจาอธิษฐานค�ามั่นสัญญา-สาปแช่งสาบถสาบาน-

การบนบานศาลกล่าวผูกมดัผูกพนัธนาการให้ไว้กบัจติดวงใด สิ่งหนึ่งสิ่งใด 

ดนิแดนแว่นแคว้นใด  ขอคนืสู่อสิระพ้นจากการผูกมดัพนัธนาการทั้งหมด

ทั้งสิ้น ขอคนืสู่โลกธาตุอนจิจงั-อนตัตา ซึ่งมนัวางตวัของมนัเอง-ดบัเอง-วางเอง-

ว่างเองอยู่แล้ว ดบัตามองค์พุทธอรหนัต์เจ้าทั้งหลายตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป

       ส่วนการขอชดเชยชดใช้ด้วยการอุทศิบุญ เป็นการขอให้บุญทพิย์ที่

ได้เคยบวชบรรพชา-อุปฐากอุปถมัภ์บ�ารุงเหล่าพุทธบรษิทัพุทธศาสนา

      และขอให้มีส่วนแห่งการโปรดสรรพสัตว์สังสารวัฏและสัจธรรมอัน

ได้เหน็แล้วจะมากกต็ามจะน้อยกต็าม ขอให้มสี่วนแก่สรรพสตัว์ทุกชวีติจติ

วญิญาณจงทั่วกนัตลอดไป

      การขอขมากรรม เป็นการขออโหสกิรรมให้มผีลย้อนหลงัทุกภพ  

ชาตพิุทธนัดร ให้มผีลเป็นวมิุตกิรรมร่วมกนั   สว่างไสวในสจัธรรมนพิพาน

ร่วมกนัทั้งสงัสารวฏั

      การปฏบิตับิ�าเพญ็ เกดิจากการมุ่งหวงัตั้งเอามาด้วยตณัหาอุปาทาน

ตดิยดึ เป็นระบบของการสร้างและการเสวยวบิากกรรม เกดิเป็นวฏัฏะ   
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วนเวียนเกิด-ตายอยู่ในสังสารวัฏ ด้วยมีความหลงโมหะอวิชชาตัวหลง

เข้าไปรู้เป็นพื้นฐานให้เกดิเจตนากระท�ากรรมบ�าเพญ็

 เดรจัฉานวชิชา คอืวชิชาเวทย์มนต์คาถาที่ท�าให้มนุษย์ไปเกดิเป็น

เดรจัฉาน-อสรุกายเดรจัฉาน อนัเกดิจากการตายของมนุษย์ที่หลงเจรญิ

เวทย์มนต์คาถาใช้คุณไสยเวทย์ศักดิ์สิทธิ์เล่นฤทธิ์เดชเครื่องรางของขลัง  

ส่วนอสุรกายที่ตายไปจากสตัว์เดรจัฉานเรยีกปีศาจ

      อสรุกาย ที่ตายไปจากมนุษย์เรยีกผี ตายตรงไหนวญิญาณอยู่ที่

ตรงนั้นไปไหนไม่ได้ด้วยจติหลงผูกตดิอยู่ตรงนั้นออกไม่ได้เช่น ตายใน

สถานบนัเทงิเรงิรมย์หรอืตายข้างถนนหนทาง ฯลฯ

      ส่วนเปรต คอื มนุษย์ที่ตายไปด้วยความโลภหวงแหน

      สัตว์อบายภูมิ ให้โปรดด้วยการขอนอบน้อมองค์พุทธะขึ้นเป็น

ประธาน ตั้งนะโม-เชญิไตรสรณคมน์ ๓ จบ-อุทศิบุญ-อโหสโิสวๆ-โสวๆๆ 

หลายๆ เที่ยวไปมา เป็นการเปลี่ยนภูมใิห้

      ขอย�้าว่าอย่ากลวั การโปรดสตัว์ในอบายมอีานสิงส์มาก ท�าให้เขา

หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก เขาได้รบับุญแล้วไปเกดิเป็นเทพเซยีน ช่วย

เกื้อกูลสงัสารวฏัต่อไปอกี

 การบ�าเพ็ญเจริญสติสมาธิ-สมถะตบะฌาน-ญาณ-วิปัสสนาญาณ 

เป็นการมุ่งหวงัตั้งเอามา ด้วยตณัหาในมรรคผลนพิพาน นี้เป็นผลเกดิจาก

การกดทบักดข่มจตินิ่งด้วยองค์ฌาน ระงบัวติก-วจิาร-ปีต-ิสุข-เอกคัคตา 

(อุเบกขา) ดจุหนิทบัหญ้า เป็นปลโิพธะเสื่อมง่าย อ่อนต่อผสัสะตวักระทบ

เสื่อมง่าย ต้องหลกีเร้นอยู่คนเดยีวสงบๆ

      ด้วยมีค�าบริกรรมบัญญัติเป็นอารมณ์สมถะ ส่วนวิปัสสนาที่ใช้    
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พจิราณารูป-นาม เกดิ-ดบั เป็นอารมณ์ ทั้งสมถะ-วปิัสสนา ล้วนเป็นการ

ปฏิบัติบ�าเพ็ญด้วยความมุ่งหวังตั้งเอามาด้วยตัณหาอุปาทานเป็นกรรม 

เป็นทุกข์โทษต้องไปเกดิในวฏัฏสงสารทั้งสิ้น

 พระมหาโพธิสัตว์ เมื่อออกบวชใหม่ๆ ก็ได้ไปเรียนกับอาจารย์

อาฬารดาบส-อุทกดาบส ส�าเรจ็รูปฌาน ๔-อรูปฌาน ๔ เรยีกสมาบตั ิ ๘ 

พระองค์เหน็ว่าไม่ใช่ทางดบัทุกข์ จงึหลกีไป

     ในขณะนั้นยุคนั้น นกับวชหลายลทัธนิกิาย รวมทั้งครูทั้ง ๖ รวมทั้ง

นกับวชเชนทฆิมัภรณ์นุ่งลมห่มฟ้าแก้ผ้ากด็้วยต่างกเ็จรญิฌาน แต่ไม่มใีคร

ตรสัรู้

      ภายหลงัที่พระองค์ทรงตรสัรู้แล้ว จงึได้ทรงตรสัว่า “เจตนาเป็น

กรรม-สตัว์จงึเป็นไปต่างๆ นานาเพราะกรรม” จงึไม่ให้เจตนามุ่งหวงัตั้งเอา

ปฏบิตับิ�าเพญ็เอามาด้วยตณัหาอุปาทานการยดึตดิ

      แต่ทรงสอนให้ ปลงกาย-ปลงจติ ปล่อยวางจติ คลายจติออก 

กว้างๆ ว่างๆ จ้าออกให้ไร้อตัตาตวัตน ว่างจากอตัตา จงึอนตัตานพิพาน

 ภายหลงัตรสัรู้ได้สองเดอืน ทรงเสดจ็ไปโปรดปัญจวคัคยี์ ด้วย

ปฐมเทศนากณัฑ์แรกว่า ทางสุดโต่ง ๒ ทางไม่ควรด�าเนนิ คอื ๑ สุดโต่ง

ทางกามคุณโลกยีวสิยั ได้แก่ กามคุณอารมณ์ ๕ ในรูปเสยีงฯ และโลกธรรม

ลาภยศสรรเสรญิสุข

      ๒. สุดโต่งทางทรมานตนให้ล�าบากในการปฏิบัติบ�าเพ็ญกายอัตตกิล 

ลมถานุโยค-จติอตัตกลิลมถานุโยคในทางธรรมเพื่อมรรคผลนพิพาน

      ทางสุดโต่ง ๒ ทางนี้ เป็นที่มาของพระพุทธวจนะที่ว่า “เราตถาคต

กล่าวว่า เจตนาเป็นตวักรรม” ท่านไม่ให้ปฏบิตับิ�าเพญ็มุ่งหวงัตั้งเอามาด้วย
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ตณัหาทั้งทางโลกและทางธรรม

      แต่ก่อนตรสัรู้ตั้งแต่เกดิเป็นสุเมธดาบส เหน็พุทธะทปีังกรมพีุทธ

ลลีางดงามไปด้วยฉพัพณัรงัส ี มจีติปรารถนาพุทธภูมเิป็นพระพุทธะ

พระองค์หนึ่ง

      กบ็�าเพญ็บารมเีรื่อยมา โดยไม่รู้ว่าการตรสัรู้นพิพานสมัโพธญิาณ

เป็นอย่างไร เหน็นกัพรตนกับวชท�าอย่างไร กศ็กึษาเล่าเรยีนประพฤตปิฏบิตัิ

มุ่งหวงัตั้งเอาเพื่อหวงัในมรรคผลนพิพาน แม้บารมสีบิทศบารม-ีอุปบารม-ี

ปรมตัถบารม ี ครบ ๓๐ ทศั กท็�าเอาหวงัในมรรคผลนพิพาน แม้บ�าเพญ็

ทุกรกริยิาอดอาหารทรมานตนกท็�าเอาทั้งหมด แต่กไ็ม่ทรงตรสัรู้

      จงึทรงกลบัมาด�าเนนิมชัฌมิาปฏปิทา ได้แก่ ไม่มุ่งหวงัตั้งเอาอะไร 

ไม่เลอืกอะไร ปล่อยวางในสรรพสิ่งทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งกาย-จติ 

ปลงปล่อยวาง ในที่สุดกท็รงตรสัรู้

      ทรงตรสัรู้ว่า เหตุสมุทยัตณัหาเป็นเหตุให้เกดิทุกข์ ถงึนพิพาน  

ด้วยนโิรธคอืดบัมรรค-ดบัญาณปัญญา-ศลี-สมาธิ

 หลุดพ้นออกมาเสยีจากญาณตวัหลงรู้ จงึวมิุตญิาณทสัสนะ

 หลุดพ้นออกมาเสยีจากธาตุขนัธ์ จงึ  ขนัธวมิุติ

     จากนั้นจึงสอนปัญจวัคคีย์ต่อมาด้วย “อนัตตา-อนิจจัง-ทุกขัง    

ในขนัธ์ทั้ง ๕ รูป-นาม-อายตนะ” ว่าไม่เที่ยง-เป็นทุกข์-ไม่ใช่ตวัตนเราเขา 

ปัญจวคัคยี์จงึบรรลุอรหตั

      ต่อมาทรงสอนบุตรเศรษฐชีื่อยสะกุลบุตร และสหาย ๕๕ คน ด้วย

อนุบุพพกิถา ๕ ขั้นคอื ทาน-ศลี-สวรรค์-โทษ-และเนกขมัมะ ขั้นสุดท้าย

ทรงให้ละวางทั้งหมดทั้งทานศลีสมาธสิมถะตบะฌานญาณ ว่าเป็นโทษไม่



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

305

บรสิุทธิ์ จงึให้ปล่อยวางให้ทั้งหมด

      ทรงสอนชฎลิสามพี่น้องและบรวิารหนึ่งพนั ด้วยอายตนะ ตา หูฯ 

รูป เสยีง ฯ เป็นของร้อน บรรลุอรหตั

      ทรงสอนพาหยิะ ว่า “เมื่อใดเธอ เหน็ ได้ยนิฯ รบัรู้รบัทราบด้วยใจ 

ให้สกัแต่ว่า ฯลฯ” กบ็รรลุอรหตัขปิปาภญิญา เป็นเลศิทางด้านตรสัรู้เรว็กว่า

บรรดาภกิษุทั้งหลาย

      ทรงตรสัสอนเช่นนี้เป็นส่วนมาก ได้แก่ ขนัธ์-อาตนะ-ธาตุ ๑๘-

อรยิสจั ๔- จ�าแนกออกเป็นปัจจยัการ ๑๒ ประการ-และจ�าแนกขนัธ์ออก

เป็นอนิทรยี์ ๒๒ สรุปลงรูปกบันาม ให้ปลงปล่อยวางรูปนามขนัธ์ ๕ ทั้งหมด

      ที่พระองค์ได้เคยปฏบิตัิบ�าเพญ็มาทั้งหมด–สมาบตั ิ ๘–บารม ี ๓๐ 

ท่านไม่ได้เอามาสอน แต่ ทาน การให้การเสยีสละให้ท�ากส็กัแต่ว่าท�า ไม่ให้

หวงัตั้งเอาตอบแทนอนัเป็นกเิลสตณัหาอุปาทาน ไม่พ้นทุกข์

      ทาน การให้-การเสยีสละ เป็นการละคลายจ่ายออก เป็นพื้นฐาน

ของการไม่ยดึตดิ แต่ทั้งนี้จะต้องให้ด้วยไม่หวงัตอบแทน จงึจะเป็นทาน

บรสิุทธิ์

      ทาน การให้ที่ไม่ยดึตดิ เป็นเนื้อหาสจัธรรมนพิพาน

      การไม่ยดึตดิกบัสรรพสิ่งใดๆ เป็นการปล่อยวางหลุดพ้นไปจาก

กรรมทั้งปวงด้วย ไม่กรรมซ้อนมโน ไม่เป็นมโนกรรม กายกรรม-วจกีรรม

ไม่เกดิเลย นี้เป็นศลีวมิุต-ิสมาธวิมิุต–ิปัญญาวมิุติ

       จงึให้ตื่นๆ จ้าๆ ไร้ร่องรอยไร้ขอบเขตคดินกึออกไป หลุดพ้นออก

ไปจากกรรมซ้อนมโน มโนไม่มกีรรม อกุศลกรรม-กุศลกรรมกไ็ม่ม ี กส็ิ้น

กรรม-นพิพาน



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๒๒ ตอน ปุจฉา – วิสัชชนา

306

    ธรรมะม ี๒ ระดบั คอื ๑. ระดบัวฏัฏะไปวนเวยีนเกดิ - ตายใน

วฏัฏะ๓๑ภูม ิเช่น ละเว้นชั่ว - ท�าด ี- เจรญิทาน–ศลี–สมาธ–ิภาวนา

      ท�าใจให้สงบแม้ยามลมืตา (ฌาน) กต็าม ล้วนเป็นอตัตาเจตนาเป็น

กรรมตณัหาสมุทยัไปเกดิทั้งสิ้น เกดิเป็นทุกข์ ยิ่งเจรญิสตใิห้มองปัญหาก็

ยิ่งเป็นทุกข์สมุทยัเสยีเอง สต-ิปัญญาเป็นสงัขารขนัธ์ เป็นสงัขารเจตสกิเกดิ

ในจติ ยิ่งเจรญิขนัธ์กย็ิ่งเจรญิสมุทยัยิ่งเอาไปเกดิ ดบัทุกข์สมุทยัไม่ได้

      ไม่ขนัธวมิุต ิ เกดิใหม่อกีกท็ุกข์อกี กต็้องเกดิมารบัมอืกับปัญหาที่

ต้องประสบกับชีวิตที่สับสนไม่รู้จบสิ้นเพราะหลงด้วยโมหะอวิชชาเจตนา

กรรม

      ๒. ระดบัววิฏัฏะไม่เกดิอกี ด้วยยุตติัณหาสมุทยัเหตุแห่งทุกข์ทั้ง

ปวงไม่เกดิอกี ด้วยไม่อุปาทานยดึตดิกบัสรรพสิ่งใดๆ ในโลก หลุดพ้นออก

ไปนอกชั่ว-เหนือดี แม้บุญกุศลความดีในทานศีลภาวนาสติปัญญาญาณ 

ทสัสนะใดๆ กไ็ม่มุ่งหวงัตั้งเอา หลุดพ้นออกไปจากธาตุขนัธ์-ญาณทสัสนะ   

ทั้งปวง เป็นขนัธวมิุต-ิวมิุตญิาณทสัสนะ ไร้ร่องรอยเจตนากรรมและอตัตา 

เป็นอนตัตา นี้เป็นแก่นเนื้อหาสจัธรรมนพิพานในพระศาสนา ถ้านอกจากนี้

กเ็ป็นดอกใบเปลอืกกะพี้ไม้ ยงัมชีาตนิี้-ชาตหิน้าอยู่ หาประโยชน์ปรมตัถ์

แก่นพระศาสนามไิด้

      อนจิจงั หมายถงึความไม่อยู่นิ่ง จะหาเอาสมาธคิวามสงบมนัไม่ม ี

สมาธิเอาอัตตาไปหาอนิจจัง–อนัตตานั้นหาไม่ได้ ยิ่งฝืนอนิจจังยิ่งทุกข์     

ท�ากาย–จติให้ล�าบากเป็นอตัตกลิลมะถานุโยคสุดโต่งที่ไม่ทรงสอน  ผดิต่อ

พระธรรมค�าสอน

 แต่ทรงสอนให้ปลงธาตุขนัธ์กาย-จติ ปล่อยวาง–สกัแต่ว่า กาย-จติ 

สงบ-ไม่สงบ กใ็ห้สกัแต่ว่า เลอืกไม่ได้ มนัอนจิจงั-ทุกขงั-อนตัตา.ให้ยอมรบั
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กฎสามญัธรรมดาธรรมชาตขิองโลก อยู่กบัทุกข์อย่างไม่ทุกข์ ทุกข์ก์ช่าง  

แม้สุขกใ็ห้ช่างเสยีด้วย

      ภาระหน้าที่การงาน กใ็ห้สกัแต่ว่า อย่าจรงิจงัตั้งเอาด้วยตณัหา

สมุทยั อย่าดนัเข้าใส่กบัชวีติ อย่ายดึในสิ่งที่ยดึเอาไม่ได้ อนจิจงั–อนตัตา

ยดึเอาไว้ไม่ได้ ใช้กาย-จติธาตุขนัธ์แต่พอด ีใช้แล้วกใ็ห้วาง สตปิัญญาใช้แต่

พอดใีช้แล้วให้วางเสยี กจ็ะอยู่กบัทุกข์อย่างไม่ทุกข์

      ทุกข์-สุข เป็นเวทนา มนัชั่วคราวอนจิจงั-อนตัตา บงัคบับญัชาไม่ได้ 

กช็่างๆ-ปล่อยวางเสยี

      ความมุ่งหวงัตั้งเอา เกดิแต่สมุทยัตณัหาอุปาทาน จงึหลงไปด้วย

โมหะอวชิชา เอาอตัตาเจตนาเข้าไปท�ากรรมเอาไปเกดิ ทรงตรสัว่า เจตนา

เป็นตวักรรม-สตัว์โลกจงึต้องเกดิ-ตายเป็นไปตามกรรมอยู่

 ความหลง ของสตัว์ท�าให้หลงสร้าง-หลงไปเกดิ เสวยวบิากชาตแิล้ว

ชาตเิล่า มนัมตีวัโมหะเจตสกิในอกุศลจติเป็นพื้นอยู่ ท�าให้เกดิตวัหลงคดิ

หลงเหน็เป็นทฏิฐ-ิมานะเจตสกิโลภะมูลจติเกดิเป็นมจิฉาทฏิฐกิเ็รยีก นี้เป็น

กรรมหนกั  นี้เป็นตวัตณัหาสมุทยั เอาอตัตาเจตนาเข้าไปท�ากรรมเกดิทุกข์ 

แม้จะเอาไปเจรญิบ�าเพญ็กุศลความดกีต็าม ความชั่ว-ความด ี บาป-บุญ 

ล้วนอนจิจงัเสื่อมสลายตลอดเวลา ไม่จรีงัมั่นคงถาวรอยู่นาน มนัอนจิจงั

ชั่วคราว เจรญิไม่ได้ เจรญิกไ็ม่ม ีมนัมแีต่เสื่อม นี่เรยีกว่า อนจิจงั-อนตัตา 

นพิพานนอกชั่ว-เหนอืด ีนอกบาป-เหนอืบุญ-ว่างแล้วจากอตัตาเจตนากรรม

      จงึให้จบตวัคอยท�า ให้วางตวัคอยท�า จบสร้าง–จบเสวยวบิาก

      แต่การเสียสละเกื้อกูลสังสารวัฏสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ให้สักแต่ว่า

เกื้อกูลการุณยธรรมต่อความเดือดร้อนของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็น

ญาตแิละมใิช่ญาต ิไม่มปีระมาณ
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      จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวัเราให้ว่างลง ฯ

      จงอย่าใส่โมหะลงไปในทฏิฐคิวามคดิความเหน็ความหมาย ไม่ต้อง

ไม่ตั้งอะไร ไม่ได้-ไม่เสยีกบัอะไร ไม่ภาระอะไร ไม่เอาอะไรกบัอะไร!

      ให้จบกจิ ไม่ใช่ท�ากจิให้จบ!

      สาธุโสวๆ แล้ว ความคดิหมองหรอืไม่หมองอย่าไปรู้มนั ช่างๆ ไป 

ให้ตื่นจ้าๆ ไร้ๆ ไป อย่ารู้ ก่อนรู้กไ็ม่ได้รู้

      ดุจตะวนัส่องสว่างกลางหาวฯ

      โพล่งทิ้งให้เรว็ แล้วไปให้เรว็ ไม่ขดัคั่งค้างข้องคา แล้วไปให้เรว็ 

โล่งโพล่งให้เรว็

      อย่าแช่อย่าทรง อย่าเฝ้ายามตวัเอง จ้าวะออกไป

      อโหสโิสวให้เรว็ ผายมอืมสี่วนบุญให้เรว็ๆๆๆ

     สุขอนัเกดิจากภาวนาเป็นโลกยีะในองค์ฌาน เป็นปลโิพธะเสื่อมได้ 

แม้พระมหาโพธสิตัว์บวชแล้วกเ็คยบ�าเพญ็จนส�าเรจ็สมาบตั ิ๘ กท็รงตรสัว่า 

ไม่ใช่ทางหลุดพ้น ดงันั้น จงึอย่ายดึตดิสุขหรอืทุกข์ หรอืรูปนามขนัธ์ ๕  

มนัยดึไม่ได้ ยดึไม่ตดิเกาะไม่อยู่ เพราะมนัอนจิจงั-อนตัตา

       การบ�าเพญ็ภาวนาเอาสุขไม่เอาทุกข์ กไ็ม่ต่างอะไรกบัก�าลงัสร้าง

สมุทยัตณัหาเหตุแห่งทุกข์คอืเกดิอกี  ถ้ายงัอยากในสุขเวทนาด้วยภาวนา ก็

เอาอตัตาตณัหาเจตนากรรมเข้าซ้อนกรรมลงมโน กลายเป็นมโนกรรมไป

เกดิ อนัเกดิเป็นทุกข์

      ตื่นๆ.. ตื่นโพล่งโล่งวะ โล่งทิ้ง  โพล่งทิ้ง วะแล้ววะอกี โพล่งให้ไว
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ทิ้งให้ไว ไม่คอยอยู่ ไม่อยู่คอยตณัหาอะไร ไม่หาไม่แช่ไม่ทรง ไม่รู้มรรค 

หาผลอะไร ไร้ๆ ออกไป ไม่กายไม่จติคดินกึอะไร มนัจ้าไม่เอาอะไร

      ดงันั้น ค�ากล่าวที่ว่า “การภาวนาเป็นเรื่องของการบ�าเพญ็เพื่อความ

สุขไม่ใช่ทุกข์ แม้ล�าบากกอ็ย่าท้อถอยให้เหน็เป็นธรรมดาของการท�าสิ่งมคี่า

ให้เกดิขึ้นฯ” นี้ จงึไม่ใช่สจัธรรมค�าสอนนพิพาน

     นามขนัธ์หรอืวญิญาณ-สงัขาร-สญัญา-เวทนา สุขทุกขเวทนา ล้วน

ตกอยู่ในอ�านาจอนจิจงั-ผนัแปรยดึเอาไม่ได้ มนัอนตัตาไม่อยู่ในอ�านาจ 

ไม่มคีวามเป็นใหญ่

 ขนัธ์ห้า มรีูป-เวทนา-สญัญา-สงัขาร-วญิญาณ รูปคอืร่างกาย มธีาตุ

ใหญ่ ๔ คอืดนิ-น�้า-ลม-ไฟและธาตุน้อยอกี ๒๔

      ตดัซะรู้ จงึ ตรสัรู้

      โลกียะ มีตัวก�าหนดสติปัญญาฌานญาณ ส่วนโลกุตระทิ้งตัวรู้  

เสยีแล้ว ตดัรู้–ไม่ตดิยดึรู้

      นพิพาน การคลายออก–คลายออก มใิช่การเข้าถงึ

      ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ-ชอบปฏบิตั ิ ถามว่าเอาอะไรไปปฏบิตั ิ ตวัปฏบิตัิ

เป็นอตัตา ไม่อนตัตา นพิพานว่างจากอตัตา จงึอนตัตา

 แต่นพิพานไม่ใช่ธรรมาอนตัตา นพิพานพ้นกรรมพ้นธรรมพ้น

สภาวะสถานะสถานที่

      ค�าว่า “ปลง-ปล่อยวาง” เป็นการคลายออกไม่ยดึตดิ–แต่หลุดพ้น

ออกอสิระ มใิช่การเข้าถงึ ไม่มอีะไรจะเข้าไป และไม่มอีะไรที่จะต้องไปให้

ถงึ นพิพานคอืว่าง ไม่อาจมอีาจเป็นหรอือาจเข้าออกได้

      ทรงตรสัว่า เราสั่งสอนเวไนยสตัว์มไิด้ต้องการให้มาศรทัธา และเรา
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กไ็ม่ได้รกัษาศรทัธาบรวิารและสกัการะ แต่เราตถาคตสั่งสอนสตัว์ให้พ้น

จากทุกข์

   นพิพาน จบอยู่แล้ว ว่างอยู่แล้ว    ไม่เริ่มไม่จบ แต่จบทนัท ีที่ไม่

ต้องเริ่ม

      เนื้อหาแห่งสจัธรรมคอื ว่าง แต่ปุถุชนคนหนามองไม่เหน็ กลบัเอา

กล้องขยายไปส่องดูเนื้อดนิเผาเนื้อว่านพระเครื่องรางของขลงั จงึไม่แลเหน็

เนื้อหา ส่วนพระอรยิะท่านว่างโดยไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ไม่มกีจิเรยีก

ว่าจบกจิ ทั้งไม่มผีู้ท�ากจิให้จบ

      จงึให้หลุดพ้นออกไปเสยีจากธาตุขนัธ์ ให้เป็น “ขนัธวมิุต”ิ ว่างๆ-

นโิรธนพิพาน

      จึงให้หลุดพ้นออกไปเสียจากวิถีญาณทัสสนะทั้งหลาย เสียด้วย  

“วมิุตญิาณทสัสนะ”

      ถ้ายงัคงมเีจตนาเป็นตวักรรม-กย็งัคงมตีณัหาอปุาทานการหลงยดึตดิ

ในภพชาตกิารเกดิ อนัเป็นตวัทุกข์ ไม่พ้นทุกข์

      ถ้ายงัคงมอีตัตาในศลี-อตัตาในสมาธ-ิอตัตาในปัญญา กไ็ม่พ้นทุกข์!

      มรรคองค์ ๘ สรุปลงเป็น ๓ คอื ศลี-สมาธ-ิปัญญา แม้เหลอืองค์ 

๓ กย็งัไม่ว่างจากอตัตาเจตนากรรมตวัหลงเข้าไปรู้ศลี-หลงเข้าไปรู้สมาธ-ิ

หลงเข้าไปรู้ปัญญา ไม่พ้นทุกข์!

      มรรคอรยิสจั มอีงค์ ๘  อนัมสีมัมาทฏิฐ-ิความเหน็ชอบ เป็นองค์

ต้น มสีมัมาสมาธ-ิสมาธชิอบ เป็นองค์ท้าย ยงัมทีั้งเส้นทางเดนิและผู้เดนิ

ทาง ยงัมทีั้งที่เกาะเกี่ยวและผู้เกาะเกี่ยว ยงัไม่พ้นทุกข์!     

      นี่เป็นความแตกต่างผิดพลาดคลาดเคลื่อนของสัจธรรมค�าสอนที่
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เนิ่นนานด้วยกาลเวลา ดุจเอาเนื้อไม้อื่นตอกปะแทน เนื้อกลองเดมิเก่าแตก

แล้วซ่อมแล้วซ่อมอกีจนหาเนื้อเดมิไม่ได้

      ส่วนสมาธภิาวนาโลกุตระ ต้องเป็นสมาธวิมิุตติามธรรมชาตทิี่ไม่ได้

ท�าขึ้นมาด้วยอตัตาเจตนา (อนันั้นเป็นสมาธสิมถะตบะฌานญาณโลกยีะ

เสื่อมได้เป็นหนิทบัหญ้า) ที่ไร้ร่องรอยกว้างไกลไร้ขอบเขตคดินกึ

      ศลีสงัคมหรอืศลีโลกยีะทางโลกทางสงัคม คอื ศลีนบัเป็นข้อๆ 

หรอืที่ท่านทรงเรยีกว่า “โคปาลกะศลี”  ศีลของนายโคบาลนบัโคเข้าคอกว่า

มอียู่ครบหรอืไม่? แต่ศลีโลกุตระพ้นเหนอืไปจากโลก คอื ความไม่ยดึตดิ 

การปลงปล่อยวาง ช่างๆ ไม่เอาอะไรกบัอะไร ไม่ยดึตดิอะไรอกี

 พธิกีรรมบางอย่าง กป็ระมาทล่วงเกนิองค์พุทธะ เช่น พธิกีรรม

ปลุกเสก พธิกีารเบกิพระเนตรพระพุทธรูป การตั้งชื่อพระพุทธูปตามกเิลส

ตณัหา เช่น ชื่อพระทนัใจ พระปราบไพร ีฯ นี้เป็นกรรมหนกั

      เดก็ตวัน้อยๆ เกดิมากส็ว่างมาพร้อมที่จะตรสัรู้ได้ แต่เมื่อเอาไป 

เข้าโรงเรยีนหรอืถูกสอนจนไม่อาจตรสัรู้ได้ คนสอนกเ็ป็นหนี้กรรมไปโดย

ไม่รู้ตวั

 กรรมที่ไม่เกี่ยวเนื่องกบัเจตนาเกดิขึ้นโดยความไม่รู้มมีากมาย จน

กลายเป็นหนี้กรรม เช่น ดื่มน�้าที่มตีวัสตัว์มชีวีติโดยเราไม่รู้ เดนิไปเหยยีบ

ภาคทพิย์-ขบัถ่ายไปราดรดโดยไม่รู้ไม่เหน็ กนิพชืผกัผลไม้โดยไม่รู้ว่ามตีวั

สตัว์ หรอืเอาชวีติผู้อื่นมาเลี้ยงชวีติตนเองโดยไม่รู้ สตัว์แม้ตวัเลก็น้อยกม็ี

จติวญิญาณเท่ากนักบัสตัว์ใหญ่ ต่างกนัอยู่ที่โมหะ จงึไม่ควรประมาทใน

การที่จะกล่าวขอขมากรรม

      อโหสิโสวๆ-ดับให้ไว-โพล่งให้ไว-ไม่ต้องเฝ้ายาม-ไม่คิดไม่แช่      
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ไม่ทรง-แต่ให้โพล่งจ้าๆ ออกไป-ช่างๆไป-ไม่อะไรกบัอะไร-ท่ามกลางไม่ตรง

อะไร-ไม่เลอืกข้างไหน-ไม่ตดัสนิพพิากษาใคร-ไม่วจิารณ์อะไร-ช่างๆไป

      กรรมโมหะซ้อนกาย-กรรมโมหะซ้อนจติ

      กรรมฐานซ้อนกาย-กรรมฐานซ้อนจติ

      ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหนอกี ท�าเป็นกรรม-เจตนาเป็นตวักรรม

     ให้จ้าให้ไวทิ้งให้ไวหลุดจากคดิจากนกึให้ไว วมิุตหิลุดออกไปนโิรธ

นพิพาน

      จติขุ่น-จติใส กไ็ม่ต้องไปดูไปรู้มนั ไม่ต้องไปดูจติ-ไม่ต้องไปเฝ้า

ยามรกัษาอะไร มนัอนตัตาอยู่แล้ว เอาอตัตาไปปฏบิตัทิ�าไม

      ให้ปลงกาย-ให้ปลงจติ ปลงธาตุ-ปลงขนัธ์ ปลงตวัรู้ให้ไวไม่ต้องดู-

ไม่ต้องไปรู้ กาย-ใจช่างให้ไว -พ้นออกไปให้ไว-วมิุตหิลุดออกไปให้ไว

      รู้ไม่รู้ จงึให้โพล่งโล่งให้ไว ทิ้งออกคลายออกให้ไว-ว่างให้ไว

      เหน็ กช็่าง ได้ยนิ กช็่างฯ กข็องมนัเอง กป็ล่อยไป รู้ไม่รู้ กป็ล่อย

ให้ของมนัเองๆๆ ตวัเวทนาสญัญาตวักระทบผสัสะมนสกิารเจตนาตณัหา

อุปาทานกจ็ะอ่อนตวัลงจนฝ่อเฉาไป

      จงึทรงสอนให้ พ้นออกไปเสยีจากวถิญีาณทวารทั้ง๖ จงึวมิุตญิาณ

ทสัสนาจรรู้ทั่ว เป็นวมิุตญิาณทสัสนะ

      จงึว่างจากตวัเราของเรา ว่างจากอตัตา จงึนพิพาน

      สกัแต่ว่า นี้แหละท่านสอนให้ปล่อยวางออกไป ไม่เข้าไปยดึตดิ   

ว่าเรา  ว่าอตัตาตวัตนของเรา

      ทรงสอน ให้สักแต่ว่ารู้เห็น -รับรู้รับทราบหรือแม้จะรู้ไม่รู้ ก็ให้    

สกัแต่ว่า
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      จติที่เข้าไปตดิยดึในรูป เสยีง ฯ ในกลิ่น รส สมัผสักายหนาวร้อนฯ 

ไม่หลุดพ้นออกไปได้ กเ็พราะอวชิชาหลงเข้าไปรู้

      วถิญีาณเหน็-รูป วถิญีาณได้ยนิ-เสยีง ฯ

      ปุถุชนเจรญิญาณ วถิญีาณ หลงรู้ญาณด้วยอวชิชา ตวัหลงเข้าไปรู้

ที่มโนวญิญาณธาตุ เหน็ ได้ยนิ ฯ เป็นอวชิชาหลงเข้าไปรู้

      นพิพาน คอื ว่าง ถ้าเจรญิเอาบ�าเพญ็เอา ปฏบิตัเิอากไ็ม่ว่างจาก

อตัตาตวัตนที่เข้าไปปฏบิตัเิอา

      ห่วงหวง-หวงแหน-แน่นเหนยีว-คลายยาก ห่วงญาตพิ่อแม่พี่น้อง-

ห่วงหวงสมบตักิไ็ปเกดิเป็นเดรจัฉานเฝ้าสมบตัิ

 จงึให้โปร่งโล่งโพล่งให้ไวคลายทิ้งให้ไว!

     ห่วง-หน่วง-หนกั-คบัแคบ-อบาย-ไม่สบาย กจ็งึให้โป่ร่งโล่งโพล่งจ้า

ออกไปกว้างๆ ไร้ๆ ออกไป ไร้คดิไร้นกึ-ไร้อตัตาตวัตน จงึอนตัตา ว่างเปล่า

จากตวัตน ว่างๆ จากอตัตาตวัตน-นพิพาน ว่างๆ

      “คลื่นเกดิแต่ทะเล อาการของจติเกดิแต่จติ กช็่าง no interrest, 

never mind, don’t worryไม่สน-ไม่เคยมใีจ-ไม่กงัวลใจ ไม่ห่วง ยอหอ-

อย่าห่วง!”

      จติ กช็่าง จติขุ่น–จติใส กช็่าง ไม่ต้อง..ไม่ต้องของมนัเอง!

      กาย กช็่าง-เวทนา กช็่าง สุขทุกข์ช่าง!

 สมาชกิ ผมได้รบั..หนงัสอืมนษุย์เกดิมาท�าไม..ที่พระอาจารย์

เขยีนจากคณุโยมนยัรตัน์ฯ สถานธรรมที่บางรกั

 อ่านแล้วได้ประโยชน์อย่างมาก เป็นการขยายเนื้อความจากพระ

ไตรปิฎกที่ส�าคญั อ่านแล้วเข้าใจง่ายต้องขอบคณุพระอาจารย์ที่ได้เขยีน

หนงัสอืดีๆ  เรื่องนี้ออกมา กราบขอบพระคณุครบั
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      สญัญาณอนิเตอร์เนตมนักอ็นจิจงั-อนตัตา เครื่องแทปเลตขดัข้อง

ตั้งแต่คนืวนัที่ ๑ เพิ่งใช้ได้สกัครู่นี้เอง อโหสโิสวๆๆๆ แล้ว

      แท้จรงิแล้วนพิพานเป็นเรื่องของความเลกิหลง!

      ยุติตัวหลงเข้าไปรู้ หลงรู้ด้วยเอาอัตตาเข้าไปรู้ทางโลกทวาร ๖   

เลกิหลงโลกทวาร ๖ ตา หูฯ เหน็ ได้ยนิฯ ไม่มตีวัเองในเหน็ ได้ยนิฯ         

จงึที่สุดแห่งโลกทวาร ๖ คอื ว่าง

      หลงว่ามตีวัเองในโลกทวาร ๖ ในเหน็ ได้ยนิฯ กม็เีจตนาตณัหา

อุปาทานเข้าไปยดึเอาในสิ่งที่ยดึเอาไว้ไม่ได้ จงึเป็นทุกข์

 การแปลต�ารารุ่นหลงัๆ แปลมชัฌมิาปฏปิทา ว่าให้ปฏบิตัเิดนิทาง

สายกลาง ซึ่งไม่ตรงพุทธประสงค์ให้จบทุกเส้นทางด้วยไม่ต้องท�า เพราะท�า

เป็นเจตนาเป็นกรรม ให้นอกบาป-เหนอืบุญ คอื ท่ามกลาง -ว่างๆ

 สุข-ทุกข์ เป็นวบิาก ให้ยอมรบัยอมให้ผ่านออกไปโดยไม่ขดัแย้ง

ทักท้วง-ไม่ขัดข้องคาใจ-ปล่อยผ่านลุล่วงออกไปตามเวลาของวิบากที่มา

เยี่ยม

      อย่าเลอืกเอาแต่สุข-ผลกัไสทุกข์ นี้ท�าด้วยตณัหาสมุทยัเหตุแห่งทุกข์

      ตวัที่ท�าให้เลอืกสุข-ชงัทุกข์ เกดิจากอวชิชาคอืโมหะตณัหาตวัหลง

มุ่งหวงัตั้งเอาเหตุสมุทยั ให้ยุตสิมุทยั นโิรธมรรค จบมรรคฉบัพลนัทนัที

      นโิรธนพิพานฉบัพลนัทนัที

 สมาชกิ ธ ปจุฉา  การตรสัรู้ต้องมมีรรค ๘ การพจิารณาค�าว่า 

สมัมาทฐิฐ ิสมัมากงัสปัปะ พจิารณาอย่างไร?

      การแปลต�ารารุ่นหลงัภายหลงัตรสัรู้ แปลไปในทางว่า มรรคแปลว่า 

มรรคาคือทางเดินและมัชฌิมาปฏิปทาก็แปลว่าทางสายกลางที่จะต้องเดิน
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ไปให้ถงึสถานที่ๆ  มนีามว่า “นครงันามะ นพิพานงัฯ” นพิพานเป็นนคร

เมอืงแก้ว

      ถ้าแปลอย่างนี้กจ็ะต้องเอาอตัตาตวัตนเข้าไปเดนิทาง เอาเจตนา

เข้าไปท�ากรรม

 ซึ่งไม่ลงกนักบัที่ทรงตรสัว่า “เจตนาเป็นกรรม” และทรงกล่าวว่า 

“สพัพเพ ธมัมา อนตัตาตฯิ” ธรรมทั้งหลายเป็นอนตัตา แต่กลบัแปล มรรค

อรยิสจัไปในทางเอาอตัตาเข้าไปท�า อนันี้ไม่ลงกนั ต้องมอีนัใดอนัหนึ่งเป็น

สจัธรรม อกีอนัไม่ใช่

      จงึต้องพจิารณาธรรมอื่นมารบัรอง

 พระองค์สอนพาหยิะฯ “ให้สกัแต่ว่า” แปลว่า ให้ไร้อตัตาเจตนา

กรรม นี้ลงกนัได้กบัที่ทรงกล่าวว่าเจตนาเป็นกรรม คอืไม่ต้องท�า ถ้าท�าเป็น

กรรม กรรมเอาไปเกดิ ดงัที่ได้อธบิายไปแล้วว่า การภาวนาเพื่อจะเอานี้เป็น

กรรมเป็นกเิลสตณัหาสมุทยั

      ถ้าหากแปลมรรคองค์ ๘ ศีล-สมาธิ-ปัญญา (ภาวนา) ว่าต้อง  

ท�าให้เดนิไปให้ถงึนครนพิพาน อนันี้มนัเป็นอตัตาเจตนากรรม-เป็นตณัหา

อุปาทาน จงึไม่ใช่ค�าสอน

      ดงันั้นมรรคทุกองค์ ต้องรวมลงให้ “สกัแต่ว่า” ปัญญา-ความเหน็ 

กใ็ห้สกัแต่ว่า ด�าร-ิคดิกส็กัแต่ว่าฯ อนันี้มคี�ารบัรองคอื “วมิุตญิาณทสัสนะ” 

ที่แปลว่า นพิพาน คอืหลุดพ้นจากปัญญาญาณฯ กค็อื สกัแต่ว่าปัญญา

      คดิเหน็-สตปิัญญาเป็นสงัขารเจตสกิในจติ เป็นวญิญาณขนัธ์ ทรง

ให้สกัแต่ว่า กค็อื ให้วมิุตหิลุดออกไปจากขนัธ์ คอืขนัธวมิุต ิ นี่เอาหลกั

อภธิรรมมารบัรองอกีหลกัหนึ่งที่ลงกนัได้
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      ขนัธวมิุต-ินพิพาน

      ถ้าจะแปลว่ามรรค ๘ ให้ปฏบิตั ิศลี-สมาธ-ิปัญญา กเ็ป็นการสร้าง

สมุทยัเหตุให้เกดิทุกข์ ซึ่งไม่ใช่สจัธรรมค�าสอน

 รุ่นหลงัๆ แปลต�าราคลาดเคลื่อน ไม่ลงกนัไม่เป็นไปตามพุทธ

ประสงค์ที่ให้ปลงกาย-ปลงจติ มใิช่เข้าไปซ้อนกายจติด้วยอตัตาตณัหา

      ธรรมใดค�าสอนใดถ้าไม่เป็นไปเพื่อการปลงปล่อยวางเบื่อหน่าย

คลายก�าหนัดมักน้อยสันโดษ นั่นไม่ใชค�าสอนของพระองค์-อุปาลีสูตร-   

โคตมสีูตร-เวสาลสีูตร-มหาหตัถโิทปมสูตรฯ

 สมาชกิ ธ  การยดึถอืพระรตันตรยั  การเคารพพระรตันตรยั  

ควรกล่าวเช่นใดครบั

     การยดึสรณะเป็นที่พึ่ง

 สมาชกิ B ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นั้นเหน็เราตถคตสพัเพ ธมัมา 

อนตัตาติ

     หมายความว่า ท่านให้ปล่อยวาง อย่ายดึ แม้แต่พระรตันตรยักย็ดึ

ไม่ได้ ท่านให้เคารพนบัถอื ไม่ใช่ยดึถอื หรอืยดึตดิ หรอือุปาทานด้วยตณัหา

 สมาชกิ ธ  อารมณ์นพิพาน เป็นอารมณ์ที่นกึถงึพระรตันตรยั

หรอืไม่ครบั?

 สมาชกิ B ไม่มอีารมณ์จติไม่ข้องใดๆ 

      จติใส จติสว่าง โพล่ง โล่งออก จติไม่เอาอารมณ์ ไม่ข้องรปู-นาม 

ขนัธ์ ๕

      “ผู้ใดเหน็ธรรมผู้นั้นเหน็เรา” ท่านไม่ต้องการค�าสรรเสรญิ ไม่ต้อง

สวดสรรเสรญิ จะไหว้หรอืไม่ไหว้ ไหว้ครั้งเดยีว-สามครั้งท่านไม่ว่า ถ้า

ปล่อยๆ วางๆ นั่นแหละเคารพนบัถอืแล้วให้วางนะ อย่ายดึนะยดึเป็น
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ตณัหาอุปาทาน แบบที่ไม่มพีระพุทธรูปกราบพระไม่ได้นั่นแหละยดึแล้ว 

ต้องขอศลีกบัพระพุทธบ้างพระสงฆ์บ้าง นี่ยดึแล้ว!

 สมาชกิ B ละออกปล่อยๆ จะเข้าใจค่ะ

 สมาชกิ ธ อารมณ์นิพพานต้องปล่อยวางจากพระรัตนตรัย

หรอืไม่?

 สมาชกิ B ไม่มอีารมณ์ ไม่ยดึใดๆเลยค่ะ  แม้แต่เราตถคตก็

เป็นได้แค่ผู้บอกทาง

     ถ้ายงัแช่ทรงอยู่เอาฌานไปพรหมโลก

      เข้าใจตื่นๆ ว่าอย่างไร  ไร้ร่องรอยคดินกึว่าอย่างไร? กว้างๆ ?

      มนัไร้ผสัสะที่มโนไปแล้ว  อารมณ์ ๖ รูป เสยีงฯ คดินกึที่ใจไม่ม ี

ถ้ามกีเ็ป็นกรรม-ไปเกดิ

      ไม่กรรมซ้อนมโน มโนไม่มกีรรม-ไม่มโนกรรม  กาย-วจกีรรมเกดิ

ไม่ได้

      กุศล-อกุศลเกดิไม่ได้ จงึไม่ต้องเกดิอกี

      ตื่นๆ..ตื่นโพล่ง ตื่นโล่ง โพล่งทิ้ง โล่งทิ้ง วะๆ วะแล้ววะอกีก ็     

ทิ้งอกี.. มนัจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาแต่ที่ไหน มนัว่างๆ หลุดพ้นออกไปจาก

ขนัธ์ทุกขนัธ์ แต่จะว่ารู้กไ็ม่ใช่-ไม่รู้   กไ็ม่ใช่

 สมาชกิ ธ  พระอรหนัต์แปรงฟันหรอืไม่ ก่อนแปรง จะมคีวาม

ว่า การแปรงฟันเป็นสิ่งที่ด ีจงึควรแปรง แบบนี้ เลยแปรงฟันทกุวนั ถอื

เป็นการตดิไหมครบั

      แท้จรงิแล้ว ไม่ใช่ว่า ว่างหรอืไม่ว่าง มนัเช่นนั้นของมนัเอง ตถตา

     เรื่องของธาตุขนัธ์ ท่านกอ็ุปโลกน์สมมุตใิช้ธาตุขนัธ์ ท�าสกัแต่ว่าท�า

ไปตามเรื่องตามราวของมนั หวิกก็นิ ปวดกถ็่าย กเ็หมอืนคนธรรมดาเพราะ
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ยงัมธีาตุขนัธ์ มนัยงัต้องเสวยวบิากอยู่ จนกว่าขนัธนพิพาน ตอนนี้เพยีง

กเิลสระงบัดบัไป เวลาท�ากจิใดกส็กัแต่ว่า ไม่ต้องแปรงฟันเอาหอมเอา

สวยงามอะไรหรอก แคะขี้ฟันไม่ให้เหมน็ เหมอืนขี้แล้วกต็้องล้างก้นเหมอืนกนั

      คดิเป็นกรรมนะ จงึให้ตื่นๆ จ้าๆ ไป สงสยักช็่างๆ ไป ไม่..ซะเอง

เป็นอรหนัต์ซะเองจะได้จบสงสยั

      ตวัจบนั่นแหละซะเอง!

 สมาชกิ ธ ไม่ยดึนี่ท�ายากจงัขอรบั

 สมาชกิ B ความสงสยั เป็น วจิกิจิฉา เป็นตณัหา ควรละออกค่ะ

     ไม่ยาก ไม่ง่าย ปล่อยไปตามเหตแุละปัจจยั อะไรจะเกดิกป็ล่อย

ให้มนัเกดิ เกดิแล้ว ยอมรบั สดุท้ายกป็ล่อยมนัไปค่ะ

      ตื่นๆ จ้าๆ นี่ นวิรณ์ทั้งหลายตายราบคาบ ตวัสงสยัลงัเล เป็น

วจิกิจิฉานวิรณ์ ให้ขอขมาบทใหญ่

      ตวัยดึตดิมนัสะสมมาหลายชาต ิ จะละง่ายได้อย่างไร แต่ถ้า

ประกาศถอนขุดรากถอนโคนออกกไ็ม่ยาก  ขอขมากรรมบทใหญ่มากๆ 

เดี๋ยวกอ็๋อไปเอง!

 พระสารบีุตร ท่านเคยเกดิเป็นลงิหลายร้อยชาต ิ ชอบกระโดด นี่   

กย็ดึตดิ ท่านกล็ะไม่ได้ อรหนัต์องค์นงึท่านกต็ดิค�าด่าตดิปากว่า “อ้ายถ่อย- 

อถี่อย” แต่กเ็ป็นสกัแต่ว่า

 สมาชกิ ธ เคยได้ยนิว่า นางวสิาขา บรรลเุป็นอรยิะโสดาบนั ๗ 

ขวบ แต่กย็งัแต่งงานมลีกู ๒๐ คน กเ็ลยมองว่า เขาเหน็ภยัเป็นแบบไหน?

      ไม่รู้ว่าถามอะไร?

     พระอรยิบุคคล ท่านกล็ะได้เป็นไปตามระดบัของท่าน โสดาบนัก็

คลายระดบัต้นที่ปิดอบายภูมไิด้เดด็ขาด แต่ยงัละกามราคะ-ปฏฆิะไม่ได้ 
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แต่ไม่ผดิศลีแล้วนี่!

        แต่ที่ท่านสอนพาหยิะนี่ คลายแบบไม่มสีถานจีอดกลางทางเลย 

รวดเดยีวม้วนเดยีวจบ!

 นางวสิาขานี่ มเีกลด็ประวตักิล่าวว่า นางไม่ปรารถนานพิพานเรว็ 

(หรอืไม่อยากนพิพานกเ็ป็นได้)

      จติเมื่อไม่อยากจบ แต่เหตุปัจจยัต้องจบ จงึจบแบบสโลว์โมชั่น!

      นางขอชมสวรรค์ทุกชั้นก่อน   เพราะนางไม่เหน็ภยัของการเกดิว่า

เป็นทุกข์

      เพราะนางมผีวิพรรณงามเบญจกลัยาณ ี แม้อายุ ๑๒๐ ปี กส็าว

เหมอืนอายุ ๑๖ ในต�าราว่าอย่างนั้น

     ให้อยู่กบัตื่นๆ จ้าๆ ไปเรื่อยๆ..ไม่แช่ไม่ทรง ให้วะทิ้งโพล่งทิ้งไป 

อโหสไิปเรื่อยๆ เทน�้าด้วยผายมอืด้วย 

     นั่งนอนกร็ะวงัท้องฟ้าจะหล่นใส่หวั ไร้ร่องรอยคดินกึ คดิเป็นกรรมนะ!

      ขอขมากรรมมากๆ!          

      ตามที่ถามมาว่า มรรค ๘ เป็นองค์ตรสัรู้พจิารณาอย่างไร? ได้ตอบ

ไปแล้วให้เอามรรค ๘ รวมลงสู่การปลงปล่อยวาง ทนีี้ยงัค้างอยู่ว่าองค์

ตรสัรู้แท้จรงิอยู่ที่ไหน?

      ทรงตรสัว่า “สิ่งใดเกดิแต่เหตุ ทรงตรสัเหตุและความดบัเหตุ”

      ทุกข์เกดิแต่เหตุคอืสมุทยัตณัหา ดบัตณัหาได้ ทุกข์กด็บั

      ดบัตณัหาอย่างไร? กใ็ห้สบืสาวไปหาเหตุ

 ตัณหาเกิดจากเวทนา-ผัสสะ-อายตนะ-นามรูป-วิญญาณ-สังขาร 

(เจตนา๓)-อวชิชา ทรงสาวขึ้นไปจนถงึต้นเหตุใหญ่ คอื อวชิชา (โมหะ-ตวั

ความหลง) ตวัหลง
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      เมื่อมสีงัขารเจตนา (ความมุ่งหวงัตั้งใจ) และตวัวญิญาณร่วมกนั

ท�างาน จงึเกดิ “ความหลงเข้าไปรู้” ทางทวาร ๖ ตา หู ฯ เหน็ ได้ยิน ฯ

 สมาชกิ B ดบัเหต ุ คอื สกัแต่ว่า รู้ เหน็ ฯลฯ แล้วปล่อยวาง 

ผ่านๆ เลยๆ ทิ้งๆ ไปเจ้าค่ะ

      นี่แหละทรงตรสัสอนให้ดบัที่เหตุตรงที่หลงเข้าไปรู้ที่ตา หู เมื่อขณะ

ที่ เหน็ ได้ยนิ กใ็ห้ “สกัแต่ว่า”

      ขณะเหน็ ไม่มตีวัเองในเหน็ ได้ยนิกไ็ม่มตีวัเองในได้ยนิ ฯ

      ได้กลิ่น รู้รส รู้สมัผสักาย รบัรู้รบัทราบอารมณ์ที่ใจ กเ็หมอืนกนั

      นี้คอืสอนให้ดบัที่เหตุที่ใจตรงนี้ปลงใจปล่อยวางที่ใจ ไม่มตีวัเองที่รู้

เหน็อะไรให้แล้วๆไป

     นพิพาน ว่างๆ ว่างจากอตัตาตวัเรา-อนตัตา

      ธรรมเป็นอนตัตาธรรมอยู่แล้ว จติกอ็นตัตาจติ

     จติกอ็นตัตาจติอยู่แล้ว ปภสัสรงัจติตงั ว่างอยู่เองแล้ว ว่างโดยตวั

ของอนตัตาจติอยู่เองแล้ว

      แต่ถูกแรงตณัหาพาท�า ถูกเสี้ยมให้ปฏบิตัจิติ จติกถ็ูกย�่าย ี เป็นจติ

อตัตกลิมถานุโยค ทางสุดโต่งทรมานจติ ยิ่งปฏบิตัิยิ่งเสพตดิ ยิ่งตดิยิ่งยดึ 

ยิ่งอตัตาเจตนากรรมยิ่งเอาไปเกดิ

      ธรรมเดมิแท้แห่งธรรม ธรรมไม่อะไรอยู่แล้ว อนตัตาธรรมอยู่แล้ว 

สญุญตธรรมอยู่แล้ว

 แต่ตณัหาพาจติยุยงจติให้ปฏบิตัธิรรม จนเกดิกุศลธรรมบ้าง-

อกุศลธรรมบ้าง-อพัยากตธรรมบ้าง

 ไม่ใช่อะไรปฏบิตัอิะไร ธรรมดั้งเดมิกส็ุญญตา-อนตัตาธรรม จติก็

อนตัตาจติอยู่แล้ว
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 ให้ปลงไม่ใช่ให้ปฏบิตั ิปลงจติไม่ปฏบิตัจิติ

      นพิพานอยู่เองแล้ว ธรรมโดยธรรมอยู่เองแล้ว อนตัตา-สุญญตา

ธรรมอยู่เองแล้ว จติกส็ุญญตาจติ-อนตัตาจติ อยู่เองแล้ว!

      ถ้ายงัปฏบิตัธิรรม-ปฏบิตัจิติ กต็ณัหาพาปฏบิตั ิ ถูกตณัหาสวมเขา

สวมจติปฏบิตัจิติ

      อย่ารู้จกัตณัหาเพยีงแค่ตวัหนงัสอื การปฏบิตันิั่นแหละเอาตณัหา

ไปหานพิพาน

      ตณัหาหลอกเอาอตัตาไปปฏบิตัจิติ!

      ทั้งๆ ที่อนตัตาจติไม่อะไรแบบไหนอยู่แล้ว ปภสัสรงัจติตงัอยู่แล้ว 

แต่ตณัหาพาอตัตาขนเอาอุปกเิลสไปใส่ให้อนตัตาจติจนเศร้าหมอง

      จึงไม่ต้องท�าเอาอะไรแบบไหนอีก จิตก็สุญญตาจิต-อนัตตาจิต  

ธรรมกอ็นตัตาธรรม-สุญญตาธรรม

  มนัของมนัเองอยู่แล้ว จะไปปฏบิตัธิรรม-ปฏบิตัจิติให้จติมนัเป็น

อะไรอกีเล่า ?

 ให้ปลง แต่ไม่ให้ปฏบิตั!ิ

  “เราตถาคต กล่าวว่า เจตนาเป็นตวักรรม “

  “สตัว์โลก จงึต้องเป็นไปตามกรรมฯ”

  จงึอย่าเอากรรมซ้อนธรรม อย่าเอากรรมไปซ้อนมโน อย่าให้มโน   

มกีรรม มโนต้องไม่มกีรรม ไม่มโนกรรม

  ในครอบครวั สาม-ีภรรยา-ลูกๆ ต่างเกดิมา ต่างมบีารมมีาด้วยกนั 

เมื่อกระทบกระเทอืนไม่เหมาะไม่ควรก่อเกดิกรรมโดยไม่รู้ตวั เดอืดร้อน

โดยไม่รู้ตวั มผีลรอบตวัท�าให้ไม่ผาสุก จงึให้นั่งล้อมวงขอขมากรรมกนัทุก

คนืก่อนนอน
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     ขอความไม่ขดัข้องคาในสจัธรรมนพิพานจงทั่วกนั โสวๆๆๆอโหสิ

โสวๆ

 เมื่อวาน มคีนนงึบ่นว่า ปล่อยวางยาก กแ็นะไปแล้วให้ขมากรรม

มากๆ เดี๋ยวอ๋อเอง ของมนัเอง

      หยุดลงัเลกจ็บ ที่ไม่จบเพราะยงัลงัเล ยงัอยากรู้อยากเหน็ ยงัไม่

พ้นออกไปจากรู้จากเหน็ จงึให้ไร้ๆ-ไร้ร่องรอย ตื่นๆ จ้าๆ ออกไปเสยี

      จงทอดสายตาออกไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ อย่างไร้ทศิทาง

และที่หมาย เปิดใจให้กว้างฯ แววตาการุณต่อความเดอืดร้อนของสรรพ

สตัว์สงัสารวฏั ปล่อยวางความเป็นตวัเราให้ว่างลงฯ

      “ดุจตะวนัส่องสว่างอยู่กลางหาว”

      เปิดใจให้กว้าง-ให้โพล่ง-ให้โล่ง โพล่งทิ้ง-โล่งทิ้งให้ไว แล้วเลยๆ

      ท่ามกลางออกไป-ไม่ตรงอะไร-ไม่สุดไปข้างไหน-ไม่เลือกอะไร-ไม่ 

วิพากวิจารใคร-ไม่ตัดสินพิพากษาอะไร-อุเบกขาสุญญตาไป-แล้วเลยๆไป-

จบแล้วจบเลย-จ้าเลย-คดิอกีกจ็้าอกี-วะอกี-ทิ้งอกีๆๆ

      ถ้ายงัปล่อยยงัวางไม่ได้ ทนีี้ กช็่างเลย มนัจะยงัไงกช็่างเลย ช่างๆ 

-ไม่สน-ไปที่จ้าๆ ตื่นๆ อกี!

      ทนีี้ อารมณ์มนัมมีากระทบทุกขณะเวลานาท ี มนัเปลี่ยนไปเรื่อย

เพราะอนจิจงัมนัเป็นเช่นนั้นของมนั ต้องยอมมนันะ!

      ให้ยอมเลย ยอมเสยีก่อนยอม ไม่ใช่ยอมจ�านนนะ แต่ให้ยอมรบั

ทนัท ี ไม่บดิพริ้ว ไม่ต่อรอง ไม่ขดัข้องกบัมนั ยอมคอืจบนโิรธมรรค จบ

มรรคนพิพานฉบัพลนัทนัททีี่ยอม

      ไปหาอ่านธรรมนูญชวีติ ๑๒ มาตรา สกัเที่ยวสองเที่ยวเดี๋ยวมนัจ้า

เอง ขมากรรมทั้งบทใหญ่บทเลก็ทั้งวนั  ใช้โสวก�ากบัและผายมอื  “โสวๆๆ 
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มสี่วนบุญข้าฯ ทั่วๆ กนัตลอดไปๆๆ โสวๆๆ”  ทั้งวนั

     ตื่นๆ จ้าๆ นี่ นวิรณ์ทั้งหลายตายราบคาบ ตวัสงสยัลงัเลเป็น

วจิกิจิฉานวิรณ์ ให้ขอขมาบทใหญ่

 ผายมอืด้วย “ขอให้มสี่วนบุญข้าฯทั่วๆกนัตลอดไปๆๆโสวๆ”

      มนี�้ากเ็ทไป   เทแบบไม่เอาอะไรกบัอะไร-ไม่ต้องส�ารวมแต่อสิระ

ว่างๆ ไร้ๆ กว้างๆไป

      นพิพาน ว่างจากความปรารถนาตวัเอา   อย่าให้ตวัปรารถนามี

เอี่ยว ไม่เอาอะไรกบัอะไร

      ไม่มพีธิกีรรม-ไม่มวีธิกีาร-ไม่มเีป้าหมายโครงการ-นพิพานอยู่แล้ว

      จบกจิ-จบการ-จบกรรม-จบเกดิ-ไม่อยู่แล้ว

 ไม่อย่างไหน-ไม่อย่างไร-แต่จ้าๆ ไร้ๆ ไป-ไร้ร่องรอยคดินกึไป-

โสวๆ ไป-อุทศิไป-มสี่วนๆ โสวๆๆๆ

      ขอจติอาสา ท่านใดช�านาญในการดาวน์โหลดเสยีงเทศน์เล่ม ๑๘ 

และ ๒๐ จากเวบ็ไซด์ มาตดัเป็นตอนๆ ละ ๓๐นาท ีเพื่อจะน�าไปออกยูทูบ

www.buddhaanswertolife.com -ชื่อเวบ็ไซด์

 เรื่องของการขอขมากรรม นอกจากใช้แก้ไขปัญหาชวีติเฉพาะตวั-

ครอบครวัแล้ว ยงัใช้ได้กบัหมู่คณะสงัคมหมู่ใหญ่ -สงัคมบ้าน-สงัคมเมอืง 

ได้อกี อยู่ที่ว่าพ่อแม่จะต้องเป็นผู้น�าเรยีกบรรดาลูกๆนดัมาพร้อมหน้ากนั

แล้วกล่าวค�าขอขมากรรม-และให้ขอขมาซึ่งกนัและกนัอกีบทหนึ่งด้วย

     จติไม่เคยตาย ตายแต่ร่างกาย จติไปเกดิใหม่กเ็อากรรมในจติไป

เกดิอกีกท็ะเลาะจองเวรกนัอกี ท�าร้ายท�าลายสร้างเวรกรรมจองกนัต่อไปอกี

ไม่จบไม่สิ้น 

 ใครเล่าจะเป็นผู้แทนพ่อแม่ของบ้านเมอืงในยามนี้ สาธุโสวๆๆ 
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อโหสกิรรมทุกอย่างอโหสโิสวๆๆ จงมสี่วนแห่งบุญข้าฯ จงทั่วๆ กนัตลอด

ไป โสวๆๆๆ

     จงมองให้กว้างๆ ออกไป คลายออกไป-เสยีสละออกไปกว้างๆ

ไกลๆทั่วทั้งสังสารวัฏไม่มีประมาณไม่คับแคบจาคะเสียสละจาโคนิพพาน

อยู่แล้วตลอดกาล 

 คลายออกจ้าๆไร้อตัตาตวัตนให้พ้นออกไป ไม่เฝ้ายามเฝ้าตวัเอง 

ไร้ตวัเองร่องรอยคดินกึ

      การสละละวาง-งดเว้น-ไม่ยึดติดๆ-คลายออกมาให้เป็น-หลุดออก

มาให้เป็น วางใจให้เป็น!

      นี้เป็นทั้ง ทาน-ศลี-สมาธ-ิภาวนาปัญญา เป็นอรยิมรรคสมงัคคีรบ 

ทั้ง ๘ องค์ที่รวมลงสู่วมิุตหิลุดพ้น-ปลง-ปล่อยวาง-ความไม่ยดึตดิ นี้คอื

เนื้อหาแห่งสจัธรรมค�าสอนขององค์พุทธะ

     สิ่งที่เป็นที่พึ่งอยู่ที่การปล่อยวาง การวางใจตวัเอง ให้สว่างกว้างๆ 

จ้าๆ กระจายไร้ขอบเขต

      ไม่มอีะไรยดึอะไรได้ มนัอนจิจงั-อนตัตา ไม่เป็นอะไรของใคร    

แม้ใจกใ็ห้ปล่อยวางเสีย-ว่างๆจ้าๆออกไป  พอใจ-ไม่พอใจ  ถูกใจ-ไม่ถูกใจ 

กอ็โหสกินัไป โสวๆๆ

      ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั สิ่งใดที่ไม่เหมาะไม่ควรซึ่ง

กนัและกนัจงเป็นอโหสกิรรมร่วมกนั อโหสโิสวๆๆๆ   ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป

โสวๆ

      โสวโล่ง โสวโพล่ง โสวจ้าออกไป ทิ้งออกไปกว้างๆ ออกไป

      ทรงสอนไม่ให้สุดโต่งทั้งล�าบากและสบายกช็่าง

      กาย-จติ กไ็ม่รู้ไม่เหน็-ไม่สแกนโฟกสั แต่เหน็คนกใ็ห้เลยๆ ออกไป
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      นพิพานไม่มนีอก-ใน นอกดใีจ-เหนอืเสยีใจ บ่อน�้าตา-น�้าใจ จะมี

มาแต่ที่ไหน?

      วริตัตเิจตสกิเกดิในจติ หมายเอาความละวาง-งดเว้น-ไม่ยดึตดิ-

คลายจติออกนี้คอืศลี-สมาธ-ิปัญญา เมื่อมโนไม่มกีรรม กาย-วาจา จะเอา

กรรมมาแต่ที่ไหน?

 ไม่ต้องไม่ตั้งกายใจอะไร เมื่อไม่กรรมกไ็ม่เกดิ สมาทานตั้งใจ

ปฏบิตันิั่นคอืตณัหาต่างหาก เอาอตัตาเจตนากรรมเข้าไปท�าครบเครื่องแห่ง

ความหลง ที่ทรงกล่าวว่า “สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

     เมื่อเจตนาเป็นกรรม กรรมมผีลเป็นวบิาก กรรมเกดิเพราะเจตนา

มุ่งหวงัคอืกเิลส กเิลสคอืสมุทยัเหตุแห่งทุกข์ จงึให้เลกิหลงเลกิสร้างสมุทยั

      “ทรงตรสัเหตุและความดบัเหตุ มปีรกตทิรงตรสัสอนอย่างนี้ เป็น 

ส่วนมากฯ” 

 เย ธมัมา เหตปัุปภวา เต สงั เหตงุ ตถาคโต เย สญัจ โย นโิรโธจ 

เอวงั วาท ีมหาสมโณฯ  วนิยัปิฎกเล่ม ๔–๖๙ (พระเถรคาถา)

 ทรงให้ดบัเหตุคอืดบัตณัหาความปรารถนามุ่งหวงัตั้งเอา สมุทยั

ดบั-ทุกข์จงึดบั นโิรธมรรคจบมรรค-ถงึผลนพิพาน

      ตวัปรารถนามุ่งหวงัตั้งเอามานี้ ปรารถนานพิพานเอามาหลายภพ

ชาตหิลายพุทธนัดร เพราะไม่รู้จกันพิพานมาก่อนกเ็ริ่มตั้งปรารถนา

      เริ่มตั้งปรารถนาในใจยงัไม่เอ่ยวาจา กท็�าเอาบ�าเพญ็เอาเพื่อนพิพาน

เรื่อยมา ตั้งแต่ทาน-ศลี-เนกขมัมบารมฯี

      ครั้นต่อมาจงึเริ่มเอ่ยเป็นวาจาออกมาด้วยสจัจบารม-ีอธษิฐานบารมี

      บ�าเพญ็กายต่อมาด้วยขนัต-ิวริยิะบารม-ีเมตตา-อุเบกขา

      กไ็ม่ตรสัรู้ บ�าเพญ็ให้ยิ่งขึ้นเป็นอุปบารมอีกี ปรมตัถบารมยีิ่งขึ้นไป
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อกี จน ๓๐ บารม ี กไ็ม่ตรสัรู้ทรมานตนบ�าเพญ็ทุกรกริยิาอดข้าวน�้ากไ็ม่

ตรสัรู้

 ครั้นผ่อนคลายออก มชัฌมิา-ท่ามกลางไม่เอาอะไร-ไม่เลอืกอะไร-

ท่ามกลางวางเฉยสุญญตา-ว่างๆ กบ็รรลุ-ตรสัรู้

      ภายหลงัตรสัรู้แล้ว จงึได้น�ามาบอกว่า “เราตถาคตกล่าวว่า เจตนา 

เป็นตวักรรม” สตัว์จงึเป็นไปตามกรรมไปเกดิต่างภพภูมกินัไป

     คมัภรี์อนาคตวงส์สบิพระองค์หน้า พระศรอีรยิเมตไตรย์ ท่านไม่

อภเิษกสมรส ครั้นออกบวชกบ็รรลุพระสมัโพธญิาณ 

 พระสมัพุทธะโคตมะท่านตรสัว่า เป็นวบิากของพระองค์ที่ได้เคย

ปรามาสล่วงเกนิพระสมัพุทธะกสัสปะองค์ก่อน จงึต้องหลงไปอภเิษกสมรส

มโีอรสและต้องไปรบัวบิากก่อนถงึ ๖ ปี

      จงึว่าไม่ต้องปฏบิตับิ�าเพญ็ เพราะท�าเป็นกรรม เป็นกุศลกรรม-

อกุศลกรรม-อพยากตกรรม เอาไปเกดิ

      ให้ปลง-ปล่อยวาง แต่ไม่ให้ปฏบิตั!ิ

      ปลง-ปล่อยวาง กไ็ม่ต้องท�าปลง- ท�าปล่อย-ท�าวาง

      “ไม่ต้องไปคอยวาง แต่มนัวางของมนัเอง”!

     ปล่อยให้วบิากมนัมาเยี่ยมทางโลกทวาร ๖ (อาคนัตุเกเสหฯิ) แล้ว

ปล่อยให้มนัผ่านออกไปตามอายุกรรมของวบิากเอง

      ปล่อยวางจติให้ “ปภสัสรงัจติตงัฯ”  ของมนัเอง

      ปล่อยวางจติ “ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น”

      คลื่นเกดิแต่ทะเล ปล่อยให้มนัคนืหายไปกบัทะเล คดิเหน็-คดินกึ 

เกดิแต่จติ มนักก็ลบัคนืสู่จติ-ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที่มนัเป็น-ของมนัเองๆ

     นพิพานของมนัเอง-นพิพานอยู่แล้ว-ของมนัเองๆๆ!
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      ไม่เอาอะไรกับอะไร-ไม่ต้องไม่ตั้ง-ไม่ต้องท�าอะไรแบบไหน-กรรม

(ฐาน) อะไรแบบไหนอกี

      ไม่เริ่มไม่จบ-จบทนัททีี่ไม่เริ่ม

      ไม่ ๑ ไปถงึ ๐  แต่สูญทนัท-ีสุญญตาจติ-สุญญตาธรรมทนัที

      นพิพานอยู่แล้วทนัท ีของมนัเองอยู่แล้ว-อยู่แล้ว

      วบิากกรรมเก่า ห้ามไม่ได้ เป็นไปตามกฎของกรรม วบิากต้องเกดิ 

“กรรมแม้เพยีงเลก็น้อย ที่จะไม่ให้ผล ไม่ม ี จงึให้ยอมรบักรรมเก่าที่เหน็ 

ได้ยนิ ฯให้จบทนัท”ี

 แต่วบิากกต็กอยู่ในอ�านาจของ “อนจิจงั-ชั่วคราวไม่นานยั่งยนื”  

มนัมอีายุของมนั

      แต่ทุกข์เกดิกเ็พราะ ๑. อยากให้วบิากบาปอกุศลออกไปเรว็ๆ ไม่

อยากประสบมนั  ๒. อยากให้วบิากบุญกุศลลาภยศสรรเสรญิสุขอยู่นานๆ 

ไม่อยากพลดัพรากจากมนั ทุกข์ใจจงึเกดิ!

      จงึให้ยอมรบัทุกข์กช็่าง แม้สุขกใ็ห้ช่างเสยีด้วย!

     ท่องไว้ว่า “มนัไม่แน่ๆ”  เหมอืนไอ้หนุ่มม้าหายนั่นแหละ

      ฟังเพลง ฟังจ้าๆ โพล่งโล่งไป ฟังทิ้งๆ ไปนะ อย่าแช่อย่าทรง       

ฟังไร้ๆ ไป 

 แล้วอโหสเิสยีด้วย ชอบกป็ล่อย-ไม่ชอบกป็ล่อย!
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๒๐๑๕.๑๑.๐๔ วนัพธุ

 จงใช้จติโปรดสตัว์สงัสารวฏัด้วยอโหสโิสวๆๆ

      อโหสิโสวทั้งสังสารวัฏตัวเองและสรรพสัตว์สรรพสิ่ง-จ้าให้กันโพล่ง

โล่งให้กัน-มดแมลงตัวเล็กตัวน้อย-คนใกล้ชิดนอกในกว้างไป-ไม่คับแคบ

เฉพาะโลกส่วนตวั

      ไม่เฝ้าตวั-ไม่หลงตวั-ไม่ส่วนตวั-ไม่เหน็แก่ตวัแก่ตน

      ไร้ตวัไร้ตน-ไร้ร่องรอยแห่งอตัตาตวัตน-ไร้ขอบเขตคดินกึ

      จ้าให้กนัและกนัด้วย “โสวอโหสิๆ ๆ มสี่วนบุญข้าฯ ทั่วๆ กนั”

      ตั้งให้แต่พอด-ีใช้จติธาตุขนัธ์แต่พอด-ีจบแต่พอดี

     ไม่สร้างไม่เสวย-แต่โปรดสัตว์ทั้งสังสารวัฏตัวเองและสรรพสัตว์

สรรพสิ่งโสวอโหสโิสวจงมสี่วนๆๆๆฯ

      จ้าออกไป-โพล่งออกไป อโหสโิสวๆๆ จงมสี่วนๆฯ

      อโหสิๆ ๆ ทุกอย่างอโหส-ิโสวๆๆๆ มสี่วนบุญข้าฯๆๆๆ

     โลกสงัสารวฏันี้ มแีต่สร้างและเสวย–หลงแต่สร้างและเสวยผล

วบิาก

     แต่พระอรยิเจ้าท่านมแีต่โปรดกบัโปรด ด้วย “อโหสโิสวๆๆๆ มี

ส่วนๆๆๆ  จ้าโพล่ง-จ้าโล่งออกไปกว้างๆ”

      ไม่สร้างแต่สละให้คลายออก สละออกด้วย “อโหสโิสวๆๆมสี่วนๆๆ

บุญข้าฯ”

      ไม่เอา–แต่เอาออก!

 “การภาวนาเป็นสิ่งมคี่าเป็นเรื่องของความสุข” ค�ากล่าวนี้ ยงัยดึสุข

ตดิสุขอยู่ ภาวนากย็งัตั้งเอาอยู่ ยงัอตัตาเจตนากรรม ยงัตณัหาอุปาทาน  
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ยดึตดิสุขเวทนาอนจิจาอยู่

      “สรรพเพ ธมัมาอนจิจา-อนตัตาตฯิ” ยดึไม่ได้ ยดึทไีรเป็นทุกขงั

ทุกท ี อย่ายดึ-ไม่ตดิ-ให้หลุดออกมา-จ้าๆโพล่งๆ-โล่งๆ-วะๆ-วะอกีกท็ิ้งอกี-

ไม่เอา-ทิ้งหมดทั้งสุขทุกข์ ทิ้งไปเสยี-มนัยดึเอาอนจิจงัอนตัตาเอาไม่ได้

      แต่ให้เอาออก จ้าๆ โพล่งโล่งออกไป ด้วย อโหสโิสวๆๆๆ มส่ีวนๆๆ

      อย่าตั้งเอา-ไม่สร้างไม่ปฏิบัติ-ไม่เจริญภาวนาอะไร-ไม่เจริญ                  

ไม่เสื่อมไม่สร้างไม่เสวย แต่ให้คลายออกด้วยโสวอโหสโิสวๆๆ

      ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ให้ปลง ไม่ต้องไปเจรญิ ไม่ต้องไปคอยตดิ-คอย

หลุดอกี มนัเป็นวบิากต้องชดใช้กรรม จะใช้เมื่อจ�าเป็นกอ็ุปโลกน์สมมุต ิ   

ใช้แต่พอดแีล้วกว็าง

 ไม่ต้องไปคอยตดิ-คอยหลุด มนัหลุดเป็นอนจิจงั-อนตัตาของมนั

อยู่แล้ว ให้หลุดเสยีแต่ก่อนหลุด ไม่ตดิไม่หลุด มนัหลุดอยู่แล้ว

      หลุดเสยีตั้งแต่ก่อนหลุด แต่หลุดอยู่ก่อนแล้ว อนจิจงัหลุดอยู่แล้ว   

วมิุตอิยู่แล้ว!

 กส็มมุตใิช้ธาตุขนัธ์กาย-จติ ไร้ร่องรอยแห่งเจตนากรรมไป ไม่ตั้ง

ไม่หลงตั้งเอา ไม่เสาะแสวงแกว่งหา-ไม่วกวนจรงิจงัตั้งต้อง ไม่รู้หา-เหน็หาฯ

      กาย-จติเพยีงแค่อาศยัชั่วคราว อนจิจงัคอืชั่วคราว ชวีติชั่วคราว

      ชวีติกช็ั่วคราวจ�าต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ไม่มอีะไรเป็นของตน!

      อย่าหลงท�าเอาตั้งเอา อย่าหลงเข้าไปซ้อนทุกข์มนัทุกข์อยู่แล้ว 

อนจิจงัอยู่แล้ว

      ให้ประกาศสละ-ถอนความมุ่งหวงัตั้งเอามาเสยี

 วบิากเก่ากอ็โหส ิ อุทศิเอาบุญทพิย์ชดเชยชดใช้ขอให้เป็นอโหส ิ

กรรม หยุดให้ผลวมิุตกิรรมหลุดพ้นกรรมต่อกนั กรรมใหม่ไม่สร้างเพิ่มอกี
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      ไม่ตดิไม่ยดึสรรพสิ่งใดๆ กเ็ป็นศลีงดเว้น เป็นสมาธอิุเบกขา

ปัญญาญาณก็วิมุติหลุดพ้นธาตุขันธ์ทุกขันธ์ปลงทุกขันธ์-ถึงขันธวิมุติญาณ

ทสัสนะ

      ศลีอนจิจงั รูป-นาม กายจติอนจิจงั สุขทุกข์กอ็นจิจงั ไม่ต้องไป

รกัษา ไม่ต้องอะไรกบัมนัอกี ปลงทุกขนัธ์ สตปิัญญาใช้ชั่วคราวอย่ายดึ รู้

เหน็กป็ลงปล่อยวางให้หมดทุกขนัธ์ จงึขนัธวมิุติ

      อโหสโิสวๆ เข้าไปที่ตวัเองบ้าง ให้ตื่นให้โพล่งออกไป โล่งออกไป 

อดึอดัขดัเคอืงตรงไหน กโ็สวเข้าไปตรงนั้น!

      ก�าลงัรวมเล่ม “ค�าสอนในกลุ่มไลน์ธรรมะ” นี้

      ขอให้ท่านสมาชกิแสดงความรู้สกึที่ได้รบัฟังค�าสอนนี้ ว่าเข้าใจด ี

ไม่ดอีย่างไร-ได้รบัประโยชน์แก่ตวัเองบ้างหรอืไม่? เพื่อรวบรวมพมิพ์ท้าย

เล่ม ขอเชญิแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระเตม็ที่อย่าได้เกรงใจ จะได้น�ามา

พจิารณาประกอบการเผยแผ่พระศาสนาต่อไป ขอเชญิทุกท่าน 

 สมาชกิ B กราบเรยีนท่านพระอาจารย์ ลกูได้เข้าร่วมสนทนา

ธรรมในไลน์นี้ เพราะ เพื่อนเชญิให้เข้าร่วมกลุ่ม เพื่อนบอกว่าลองๆ มา

ฟังธรรมจากหลวงพ่อด ูหลวงพ่อใจดี

    เข้ากลุ่มมาได้สองสามวนัแรก กเ็หน็มแีต่ท่านพระอาจารย์ไลน์สอน

ธรรมะ จ้าๆ ไร้ๆ สว่างๆ นพิพานวางเอง ว่างเอง ลูกได้อ่านกพ็อจะเข้าใจ

อยู่บ้าง แต่แปลกตรงที่ไม่มใีครแสดงความคดิเหน็คดิ หรอื สนทนาธรรม

ใดๆเลย 

     “ลกูนกึว่าสมากชกิในไลน์นี้ เขาคงวางเขาคงปล่อยกนัได้หมดแล้ว!” 

     และลูกกย็งัคงอ่านต่อไป อยู่ๆ กเ็กดิข้องใจสงสยัว่าท�าไม ท่านพระ
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อาจารย์ถามแล้ว ท�าไมไม่มใีครตอบ ลูกเลยตอบซะเองเลย ด้วยเจตนาจะ

ให้ธรรมทาน เพราะการสนทนาธรรม ถามตอบกนัอยู่เนอืงๆ สามารถท�าให้

ผู้อื่นเกดิปัญญาและบรรลุธรรมได้ ลูกมเีจตนาด ีแต่ “เจตนาดกีเ็ป็นกรรม” 

จรงิๆ ค่ะ คอื ลูกกส็ว่างกว่าเดมิเจ้าค่ะ!

     ตอนแรกๆ ลูกกต็อบค�าถามตอบตามที่ลูกรู้ ลูกเข้าใจในแบบการ

ปฏบิตัเิอา ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ นั้นแหละ มั่นใจมากว่ามนัเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

แต่โดนท่านพระอาจารย์ไล่ให้ไปหา “นพิพาน นะ ปัจจโย โหตุ” ไปหา

นพิพานเอาชาตหิน้าโน้นน.. 

     งงงง และเซง็มาก แต่หน้าด้าน เจ้าค่ะ!

     เพราะการสนทนาธรรม ถามตอบ ไม่มถีูกไม่มผีดิ มแีต่ให้ธรรมะ

เป็นทาน อกีอย่างคอื “อายครูบ่ฮู้วชิา ด้านได้อายอด” ดงันั้นแล้ว ลูกจงึ  

ลุยโลด

     อ่านธรรมะที่ท่านพระอาจารย์เมตตาชี้แนะ สั่งสอน และขดัเกลาให้ 

รวมถงึสนทนาธรรมกบัท่านพระอาจารย์อยู่ประมาณสองถงึสามวนั กเ็ริ่ม

สว่าง เริ่มจ้า เริ่มเข้าใจ กก็ลบักลายเป็นว่า “ของเก่าถอดทิ้ง” คอื ทิ้งการ

ปฏบิตัแิบบเดมิๆ ที่เดนิ ๑ ชม. นั่ง ๑ ชม. จะหลบักภ็าวนาจนหลบัไป ละ

ออก ไม่เอาเลย หนัมาท�าตามที่ท่านพระอาจารย์บอกทกุขั้นตอน ท�าให้

ชวีติเปลี่ยนไปคอืเบาขึ้น ง่ายขึ้น เพราะมนัไม่มอีะไรกบัอะไร ไม่ต้องท�า

อะไร เบากายเบาใจ โล่งๆ จ้าๆ ไป 

     สภาวะธรรมกจ็้าไปตามขั้นตอนของมนั เป็นของมนัไปเอง พอจ้าก็

ผายมอืแผ่บญุ อทุศิบญุไป กรวดน�า้ ขอขมาบทใหญ่ ท�าไปตามเรื่องตาม

ราว สะดวกตอนไหนกท็�า ว่างกท็�า ไม่ว่างกป็ล่อยไป ช่างๆ ไป พอถงึเวลา
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มนักข็องมนัเอง รู้แล้วกป็ล่อยไป 

 อยู่ๆ กจ็้าขึ้นมาเอง ไม่เอาอะไรกบัอะไรไปเอง ไม่เอาอารมณ์ ไม่

ข้องอาการทางกาย หวัสมองอื้อๆ เหมอืนๆ ไม่มคีวามคดิ แต่กม็ ีงงงง กบั

ตวัเอง (นกึถามตวัเองในใจ “เฮ้ยยย..กูเพี้ยนหรอืป่าววะเนี่ย ๕๕๕)!” แต่  

กป็ล่อยไป ไม่แวะลงทะเบยีนสงสยัอะไรทั้งนั้น แวะแล้ววน วนแล้วหลง 

ปล่อยไปโลดดดดด แบบทิ้งห่างยาวไปเลย อย่างนั้นเจ้าค่ะ มนัเลยยาวมา

จนถงึทุกวนันี้ เจ้าค่ะ

     อธวิาสนา บุญญาบารม ีพุทโธอโหส ิธมัโมอโหส ิสงัโฆอโหส ิสรรพ

สตัตานงั อโหส ิขอให้มสี่วนแห่งบุญข้าฯจงทั่วกนัตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธุ 

โสวๆๆ อโหส ิๆๆ อนึ่งบุญทั้งหลายที่ข้าฯม ีขอน้อมถวายแด่องค์พระสมัมา

สมัพุทธเจ้า และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย รวมทั้ง ท่านพระอาจารย์สุวฒัน์ 

โสวๆๆอโหสิๆ ๆเจ้าค่ะ

     ปล.ทุกครั้งที่จบจากการสนทนาธรรมกบัท่านพระอาจารย์ จะกรวด

น�้า อุทศิบุญ แผ่บุญออกไปทุกครั้ง เพราะธรรมทาน เป็นทานอนัประเสรฐิ 

เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ บงัเกดิกุศลผลบุญมากมายเหลอืคณานบั จงึต้องรบี

สละออก รบีแบ่งปัน ให้ทั่ววฏัฏะสงสาร ทั่วจกัรวาล อนนัตจกัวาล แสน

โกฏจกัวาล แสนล้านโกฏจกัวาล ไม่เว้นแม้แต่เชื้อโรค แบคทเีรยี ให้ไปแบบ

ไม่เอาอะไรตดิตวัตดิใจไว้เลย ให้แบบประมาณหามไิด้ ให้จนเป็นธรรมชาติ

ของตวัเองไปแล้ว เจ้าค่ะ

     ว่าแล้วกข็นลุกซู่ หนไีปกรวดน�้าก่อนนะเจ้าคะ โสวๆๆ อโหสิๆ ๆ   

จงมสี่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯจงทั่วๆกนั ตลอดไปเทอญ โสวๆๆอโหสิๆ ๆ

สาธุๆๆ
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     สาธุ ขอบุญแห่งข้าฯจงแผ่ไปให้ไพศาล สุดรอบขอบจกัรวาล อนนัต

จกัรวาล แสนโกฏจกัรวาล ขอสรรพชวีติ สรรพดวงจติ ดวงวญิญาณ สรรพ

ศตัรู หมู่มาร สรรพครูบาอาจารย์ สรรพเทพเทวาทั้งหลาย ทั่วทั้งวฏัฏสงสาร 

ทั้ง๓๑ภพภูม ิจงมสี่วนร่วมในบุญแห่งข้าฯ จงทั่วๆกนัตลอดไป เทอญ สาธุ 

โสว โสว โสว อโหส ิอโหส ิอโหส ิขอจงอโหสติ่อกนั ซึ่งกนัและกนั เทอญ

     เหลอืขอขมากรรมบทใหญ่ก่อนนอน ตอนนี้ชวีติประจ�าวนัปฏบิตัิ

ธรรมอยู่แค่นี้ ปฏบิตัิละ ปฏบิตัวิาง ปฏบิตัใิห้ ปฏบิตัสิกัแต่ว่าปฏบิตั ิเจ้าค่ะ 

โสวๆอโหสิๆ สาธุๆ

๒๐๑๕.๑๑.๐๕ วนัพฤหสับดี

 สมาชก U ก่อนอื่นลูกต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตา

ของพระอาจารย์ที่คอยอบรมธรรมะให้สม�า่เสมอค่ะ แต่ลกูขอสารภาพว่า

ลกูไม่ได้ตามอ่านตลอด แต่จบัใจความได้ว่าพระอาจารย์สอนให้สกัแต่

ว่า...แล้วจะจบเลย ลกูเหน็ว่าเป็นค�าสอนที่ถกูตรง เป็นหนทางสู่พระ

นพิพาน ขอแค่ผู้ปฏบิตั ิ “ไม่มเีรา” ที่คอยสกัแต่ว่า เพราะหากยงัมเีราที่

คอยแต่สกัว่า สกัแต่ว่านี้กเ็หมอืนของที่เราต้องคอยวางทั้งชวีติไม่จบกจิ

 ส่วนตัวลูกเวลาอ่านค�าสอนของพระอาจารย์แล้วขันธ์โล่งดีค่า 

ผ่อนคลายด ีแต่โล่งกส็กัแต่ว่าโล่ง ไม่มเีราที่โล่ง ไม่มโีล่งในเรา มนัเลยไม่

ตดิในโล่ง เลยได้แต่ตามอ่านเฉพาะที่เวลาอ�านวยค่า

 ด้วยความที่ไม่ได้ตามอ่านค�าสอนพระอาจารย์ตลอด บวกกบั

ปัญญาอนัน้อยนดิเท่าที่ขนัธ์ม ี หากลกูพดูจาไม่ได้เรื่องอย่างไรหรอืใช้

ภาษาแห่งโลกสมมตนิี้ไม่สมควรประการใด ต้องกราบขออภยัด้วยค่ะ ลกู
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ไม่ได้มเีจตนาอื่นใด หากลกูเหน็ผดิอย่างไร พระอาจารย์ได้โปรดเมตตา

ชี้แนะด้วยนะคะ กราบพระอาจารย์ด้วยความเคารพด้วยเศยีรเกล้าค่ะ

 พระอาจารย์: สิ่งใดที่ไม่เหมาะ ไม่ควร ด้วยประการใดๆ กต็าม  

จะด้วยทางกาย วาจา หรอืความรู้สกึนกึคดิทางใจกต็าม อนัก่อให้เกดิกรรม

ต่อองค์คุณพระรตันตรยัผู้โปรดสรรพสตัว์ บุพการผีู้มพีระคุณ บดิา มารดา 

ครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ผู้มคีุณทั้งหลายและสรรพสตัว์ทั้งหลายทุกชั้นภูมิ

ทุกหมู่เหล่า  รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของแต่ละหมู่ แต่ละเหล่า  

ทุกภพชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาตินี้ จนกลายเป็นหนี้กรรมซึ่งกัน  

และกัน และยังตกค้างพยายาทอาตมาจองเวรกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูก

กระท�าหรอืเป็นผู้เข้าไปกระท�ากต็าม

 บดันี้ ข้าฯทั้งหลาย ส�านกึถงึทุกข์โทษในกรรมทั้งหลายเหล่านั้น

แล้ว ขออโหสกิรรมและให้อโหสกิรรมแก่กนัและกนั ขอองค์มหาบารมทีุกๆ

พระองค์ ได้โปรดเป็นประธาน ยกโทษให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของหมู่เหล่า

ข้าฯ ทั้งหลาย จงเป็นอโหสกิรรม-วมิุตกิรรม ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป และขอ

ชดเชยชดใช้ด้วยอธวิาสบารม ี การบวชบรรพชา การโปรดสรรพสตัว์ให้จบ

ตามองค์พุทธอรหนัต์ตลอดไป อโหสิๆ ๆ -สาธุๆๆ!
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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  

 ด้วยผู้จะอุปสมบทป่วยกะทนัหนั ต้องเข้ารบัการรกัษาเข้าโรงพยาบาลฯ   

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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