
ธรรมชาติภายในของตนเอง

เป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติ 

จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของใดๆ ในธรรมชาติ 

ธรรม จึงเป็นการเดินทางเพื่อเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ตนเอง  

เหตุแห่งธรรม จึงไม่มีเหตุของธรรมนั้น 

จึงไม่สงสัย และไม่มีใครเป็นเจ้าของความสงสัย 

ไม่มีใครเป็นเจ้าของ หมดสงสัย ในธรรมใดๆ  

สิ่งที่มี จึงเหมือน สิ่งที่ไม่มี เรื่องราวใดๆ 

ในธรรมชาติตนเอง จึงไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ 

ให้ตนเองต้องค้นหาอีก ..

การบรรลุธรรม แท้จริงไม่มีการบรรลุอะไร หรือทำาอะไรให้ได้บรรลุธรรม

คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง                       กลุ่มสะเก็ดกาว

ผู้เขียน .. ตัวเหี้ย ..ที่มีอิสระแล้วราคาสามแสนบาทไม่ขาย ...%...

กลุ่มสะเก็ดกาว





บรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง 

...บรรลุธรรม เป็นเพียงค�ำกล่ำวลอยๆ

โดยธรรมชำติเดิมแท้ที่เป็นจริงตลอดเวลำนั้น

มีเพียงควำมรู้สึก สู่ ควำมรู้สึกเท่ำนั้น

มีควำมรู้สึกที่มีร่วมกันอย่ำงมีอิสระตลอดเวลำ

กลมกลืนกันในธรรมชำติตรงนั้น ที่ไม่มีใครเป็นเจ้ำของ

ธรรมชำติจึงไม่มีเรื่องรำว ให้บรรลุอะไรในเรื่องรำวตรงนั้น

มีเพียงควำมจริงที่มีอยู่ เหมือนสิ่งที่มีแต่ไม่มีเรื่องรำวใดๆ

เพรำะต่ำงมีอิสระร่วมกัน จึงไม่แตะต้องกันและกัน

เปรียบเหมือน บรรลุธรรม ท่ีไม่ต้องบรรลุอะไร

หรือท�ำอะไร ให้ได้บรรลุธรรม...

ผู้เขียน .. ตัวเหี้ย ..ที่มีอิสระแล้ว
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 ผูเ้ขยีนได้เขียนหนงัสอืเล่มนีจ้ากประสบการณ์ ขอมอบให้เป็นวทิยาทาน

เป็นธรรมทาน แด่นกัเดนิทางทกุท่าน ทีแ่สวงหาสจัจะตนเอง และบคุคลในกลุม่

สะเก็ดดาว เนื้อหาทั้งหมดเป็นเพียงค�ากล่าวลอยๆ เท่านั้น “ธรรมใดเกิดแต่

เหตุ” ค�าว่า “เหตุ” ในธรรมนั้น เป็นประสบการณ์ที่ตนเองได้ทดสอบ ทดลอง 

จึงสามารถเข้าถึงต้นเหตใุนธรรมชาตตินเองได้ การเข้าถึงธรรมชาตทิีเ่ป็นเหต ุจงึ

ไม่มีผลตามมาให้เชื่อมโยงในเรื่องราวใดๆ อีก จึงไม่มีร่องรอยตนเองให้ค้นหา

 ผู้เขียนได้เดินทางเข้าไปสู่ต้นเหตุของเรื่องราวตนเองในอดีต “เพราะ

ความไม่รู้ในขณะนั้นจึงไปเล่นในเหตุ ท�าให้ติดแน่นเหนียวหนึบอยู่ในผลจาก

เหตุตรงนั้น” แรกๆ ก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน โดนธรรมชาติ

รอบตนเองนั้นเข้ามาทดสอบ บีบคั้น กดดัน ปิดกั้นขัดขวางตลอดทาง แต่ด้วย

ศรัทธาท่ีมั่นคง หนักแน่น เด็ดขาด และยอมตายเพื่อแลกในศรัทธาตนเอง 

ผู้เขียนก็ได้ธรรมชาติมาเป็นครูด้วยพร้อมกัน ที่คอยอบรมสั่งสอนและเก้ือกูล

ให้ในธรรมชาติ ธรรมชาติจึงเป็นทั้งผู้ท�าลายและผู้ให้ หากผู้รับนั้นมั่นคง 

หนักแน่น เด็ดขาด และยอมตายเพื่อศรัทธาของตนเอง 
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 ความส�าเร็จของผู ้เขียนจึงไม่ได้มีความส�าคัญอะไรกับตนเองอีก 

เพราะไม่สงสัยอะไรในธรรมชาติแล้ว เห็นถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่ยังแสวงหา

ในสัจธรรมของผู้อื่น ที่ต้องการค้นหาธรรมชาติเดิมแท้ของตนเองคืออะไร 

เดินทางแบบไหนที่จะเข้าใจ เข้าถึง ในธรรมชาติตนเองได้ จากที่บรรยายเป็น

คลิปเสียงไว้ให้คนในกลุ่มสะเก็ดดาวได้ฟัง และเขียนเป็นคู่มือหนังสือเล่มน้ี 

เพื่อมอบให้เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานแก่ทุกคน โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน

ใดๆ จากใคร ไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญใดๆ หากใครจะตอบแทน ก็ขอการ

ตอบแทนสูงสุด คือเดินทางเข้าสู่เนื้อหาตนเองให้ได้ หมดสงสัยในธรรมชาติ

ตนเองให้ได้ คือสิ่งตอบแทนที่ผู้เขียนต้องการ หากใครท�าไม่ได้ไปไม่ถึงก็ถือว่า

โมฆะธรรมกันไป เพราะผูเ้ขยีนไม่ได้เป็นอะไรให้ใครยดึม่ันถอืครอง ไม่ได้เป็นครู 

ไม่ได้เป็นอาจารย์ ไม่ได้เป็นที่พึ่งใดๆ ให้ใคร เนื้อหาที่ชี้และสะกิดในคู่มือเล่ม

นีเ้ป็นเพยีงแนวทาง ทีท่กุคนต้องแสวงหาในเรือ่งราวตนเอง ต้องท�าด้วยตนเอง 

เข้าถึงให้ได้ในเรื่องราวตนเอง เป็นผู้รู้เองในเรื่องราวของตนเอง ประจักษ์แจ้ง

ในธรรมด้วยตนเอง และหมดสงสัยในธรรมชาติตนเอง เป็นที่พึ่งพาตนเอง

เท่านั้นถึงจะส�าเร็จประโยชน์ 

 ต้นเหตุแห่งธรรมชาติ คือไม่มีเรื่องราวในเหตุ เป็นสิ่งที่ไม่มีเกิด ดับ 

ในธรรมชาติตนเอง

 ต้นเหตุแห่งธรรมชาติ คือไม่มีเรื่องราวในเหตุ ความหมายในค�ากล่าว

ลอย ๆ ตรงนี้ คือเรื่องราวที่ทุกคนต้องค้นหาความจริงของตนเองให้เจอ อย่า

ตดิอยูใ่นตวัหนงัสอืทีอ่่านในคูม่อืเล่มนี ้หากท่านติดอยู่แค่ความจ�าในตัวหนังสือ

ตรงนี้ ก็หลงกล ติดบ่วงในธรรมชาติตนเองไปแล้ว 
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 เนือ้ธรรมทีผู่เ้ขยีนได้เขยีนบรรยายไว้ในหนงัสือเล่มนี ้ มเีร่ืองราวเนือ้หา
ในความรูส้กึจรงิๆ ของตนเองอยูเ่พยีงประมาณ 20 % ทีไ่ด้เดนิทางไปถงึทีส่ดุแล้ว 
นับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต�่ามากในความจริงของตนเอง อ่านแล้วก็อย่าไปติดใน
กบัดกัเนือ้หาเรือ่งราวใดๆ ในภาษา หรือความหมายใดๆ ของตวัหนงัสอืเล่มนี้

 ท่านต้องพยายามฟังและอ่านอย่างช้าๆ ในเน้ือหาที่ผู้เขียนบรรยาย 
แล้วน้อมน�าเรื่องราวตนเองขึ้นมาแทนที่ในเนื้อหาที่ผู้เขียนชี้และสะกิดให้ดู
ความจริงในธรรมชาติตนเองแบบของใครของมัน ดูเรื่องราวภายในตนเอง
ที่รู้สึกอยู่ตลอดเวลา ตรงนั้นคือต้นเหตุของท่านเองเป็นความจริง การหมด
สงสัยในธรรมชาติคือหมดสงสัยในเนื้อหาธรรมชาติตนเอง จึงไม่ต้องสนใจใน
เนื้อหาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด เพราะไม่มีใครช่วยใครได้จริงๆ หรอก ผู้เขียน
ขอยืนยนั มีตนเองเท่านัน้ทีเ่ป็นทีพ่ึง่ของตนเอง ทีจ่ะช่วยตนเองได้ตลอดรอดฝ่ัง 
จะต้องผ่านบททดสอบในเนื้อหาของตนเอง มีธรรมชาติรอบตัวของตนเองอีก
เช่นกันที่เป็นผู้มาทดสอบ ไม่ได้มีเรื่องราวใดๆ ในต�าราที่เคยจ�าและแบกไว้ 
ไม่มีเรื่องราวของผู้เขียน ในขณะที่ท่านเดินทาง มีแต่เรื่องราวของท่านล้วนๆ 
ที่ต้องดูและรู้ ในเนื้อตรงนั้นให้ถ่องแท้ ประจักษ์แจ้ง ทุกขณะในการเดินทาง

 อิสระเดิมแท้ที่หมดสงสัยในธรรม ท่านจึงคิดเอาเองไม่ได้ คาดคะเน
อุปมานแทนค่าไม่ได้ในภาษา ในความจ�า ในค�าพูด จึงไม่ต้องใช้ภาษาและค�า
พูดไปกล่าวถึง “อิสระเดิมแท้ที่หมดสงสัยในธรรม” ตนเองเท่านั้นที่จะเข้าไป
ดแูละรูด้้วยตนเองในสิง่ๆ นี ้เป็นการพสิจูน์ธรรมชาตตินเองทีไ่ม่ต้องไปอธิบาย 
หากได้เข้าถงึแท้จรงิ จะรูไ้ด้เฉพาะตน ว่าไม่สามารถพดูและกล่าวค�าใดๆ แทน
ค่าสิ่งๆ นี้ได้เลย

 ผู้เขียนขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกท่าน ที่เป็นนักเดินทางที่มีความเด็ด
เดีย่ว ห้าวหาญ เด็ดขาด มคีวามปรารถนาสงูสดุในการแสวงหาสจัธรรมตนเอง 
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เพื่อเข้าถึงธรรมชาติแท้จริงของตน จงมีศรัทธาในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง
ไม่หวั่นไหวกับธรรมชาติรอบตัวที่จะมาทดสอบมาพิสูจน์ในศรัทธาของท่าน 
อย่าลังเลในขณะเดินทาง ต้องเด็ดขาดห้าวหาญ เป็นนักรบที่พร้อมจะตายใน
สนามรบ ไม่มีถอยหนีในอุปสรรคที่กีดขวาง มีสัจจะที่มุ่งมั่นรักษาในศรัทธาที่
เดด็เด่ียว มีความเพยีร ไม่ยอมแพ้กบัธรรมชาตทิีม่าทดสอบ อดทนต่ออุปสรรค
ต่างๆ ที่ประดังเข้ามา ท่านจะต้องชนะกับธรรมชาติตนเองก่อน ถึงจะเข้าใจใน
ต้นเหตุของตน ว่าแท้จริงคืออะไร เด๋ียวก็รู ้ หากท่านไม่ท้อแท้ในตนเอง
เสียก่อน 

 เนื้อหาในการเดินทางของผู้เขียนในคู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติ
ตนเอง แบ่งเป็น 3 ช่วงในการเดินทาง ช่วงแรกคือ เปรียบเน้ือหาที่มีอยู่
ภายในตนเองเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ ตามงมหาเข็ม ในมหาสมุทรภายใน
ธรรมชาติตนเอง ช่วงที่สอง พบเข็มเจอเข็มแล้วแต่ก็ยังเล่นอยู่กับเข็ม และช่วง
ที่สามช่วงสุดท้ายเบื่อหน่ายในเข็มที่เจอที่เล่นอยู่ จึงท้ิงเข็มที่เจอกลับคืนสู่
มหาสมุทรภายในธรรมชาติตนเอง ปล่อยให้เป็นอิสระร่วมกัน ได้เข้าใจความ
จริงในธรรมชาติตนเอง ไม่เคยเป็นเจ้าของในธรรมชาติใดๆ คือเหตุ ไม่มี
เหตุในธรรมนั้น ผลทั้งหลายก็หายไป..

 สุดท้ายตรงนี้ ผู้เขียนขอขอบใจกับกลุ่มสะเก็ดดาวที่ท�าให้หนังสือเล่ม
นีส้�าเรจ็ลงได้ และก็ต้องขออภยัหากการเขยีนค�า สะกดค�าในภาษาผดิพลาดไป 
เพราะตนเองไม่มีประสบการณ์ในการเขยีนหนงัสอื ใช้ความรู้สกึตนเองถ่ายทอด
ออกมา ข้อความอาจต้องมีตกหล่นบ้าง จึงขออภัยท่านผู้อ่านทุกท่าน 

...โชคดี...%
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เกริ่นน�ำ ค้นหำตนเองได้เจอ ก็เข้ำถึงธรรมชำติเดิมแท ้

       

 ผู้เขียนขออนุญาตโยงใยเรื่องราวความเป็นมาของตนเองก่อนจากเริ่ม

ต้นจนถึงวันทีห่มดสงสยัธรรมชาตตินเอง ใช้เวลาเดนิทาง 15 ปีกว่า ช่วง 5 ปีแรก 

ก็งมหาเข็มในมหาสมุทรภายในธรรมชาติตนเอง ปีที่ 6 ถึึงปีที่ 15 เจอเข็มใน

มหาสมุทรก็ติดอยู่ตรงนั้น ช่วง 4 เดือนสุดท้าย จึงเข้าใจว่าเข็มที่เจอน้ันเป็น

เพยีงธรรมชาติทีม่อียูแ่ต่ครอบครองไม่ได้ จงึพบสจัธรรมตนเอง เปรยีบเหมอืน

มีแต่ไม่มีเจ้าของ เป็นอิสระแท้จริงในธรรมชาติ 

 ในอดีตผู้เขียนก็หลงทาง ไม่มีต้นแบบไม่มีความรู้อะไร แต่อยากจะ

หมดสงสัย อยากจะเป็นอรหันต์ ไม่รู้ความหมายว่าคืออะไร รู้สึกว่าหากเป็น

ได้จริงๆ คงวิเศษมากกับตนเอง ค้นหาตนเองอยู่หลายปีก็ยังสงสัยตนเองอยู่

แบบนัน้ จนมานัง่ถามตนเอง “ตนเองคอืใคร” กต็อบตนเองไม่ได้ไม่รูว่้าตนเอง

คือใครในตอนนั้น การวิ่งไล่จับตนเองแบบไม่รู้นั้นไม่ใช่ทางออกที่จะน�าผู้เขียน

ไปสู่อิสระในตนเองได้ แล้วอะไร? ที่จะพาผู้เขียนไปถึงที่สุดในการหมด

สงสัยธรรมชาติได้?
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ธรรมชำติเดิมแท้ของตนเองที่มีนั้น ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนื้อหำเรื่องรำว

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในควำมรู้สึก คือเรื่องรำวตนเองที่ปรุงแต่งกับธรรมชำติ

จึงเกิดเนื้อหำเรื่องรำวตนเองที่ปรำรถนำ อยำกได้ อยำกมี อยำกเป็น 

ยึดมั่น ครอบครอง เนื้อหำเรื่องรำวควำมอยำกตนเอง

จึงมีควำมสงสัยกับตนเองตลอดเวลำ 
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ช่วงแรก งมหำ “เข็ม”
ในมหำสมุทรที่กว้ำงใหญ่ภำยในธรรมชำติตนเอง

 การเดินทางเริ่มต้นของผู้เขียนนั้นยากล�าบากเหมือนต้องทดสอบ
ทดลอง พิสูจน์ ท้าทายตนเองในเนื้อหาต่างๆ ตลอดเวลาเพ่ือหาค�าตอบให้
ตนเอง “ธรรม” คืออะไร อะไรและอะไร ? 
 การเป็นคนโง่ขี้สงสัยของผู้เขียนนี้ก็มีส่วนดี ส่วนดีก็คือ มีศรัทธากับ
ตนเอง มีสัจจะ มีความเพียร มีความอดทน ที่ใช้เป็นแรงกระตุ้นผลักดันค้นหา
ค�าตอบในความจริงของธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ คืออะไร ?
 เริ่มต้นจากศรัทธาตนเองล้วนๆ ที่อยากรู้ค�าว่า ตรัสรู้ คืออะไร ธรรม 
คืออะไร และผู้รู้ตาม จะท�าได้อย่างไร ความสงสัยส่วนตัวของผู้เขียนก็เหมือน
เด็กนิสัยไม่ดีชอบนินทาและลบหลู่สิ่งสูงสุดในตอนนั้น เพราะความไม่รู้ และ
งงบวกความสงสัยกับเรื่องแบบนี้ ว่าจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนหลัง อ่านค�าภีร์
พระไตรปิฎกก็ใช้ภาษาที่ยากอ่านแล้วไม่เข้าใจ ฟังเสียงการเทศน์การสอน
ธรรมะก็เข้าไม่ถงึใจ รูส้กึเหมอืนการเริม่ต้นทีจ่ะหมดสงสยัในธรรมชาตติอนน้ัน
คงไม่มีโอกาส เพราะระเบียบการยาวเป็นหางว่าว... ชาตินี้คงไม่มีทางไปถึงได้ 
ผู้เขยีนยอมรบัเลยว่าไม่รูอ้ะไรจรงิอะไรไม่จริง ไม่เข้าใจตนเอง ขบวนการขัน้ตอน
การเดินทางที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากเกินไป  
 ได้ศึกษาเรื่องราวประสบการณ์จากผู้รู้เรื่องราวทั้งหลายที่เดินทางจน
ส�าเร็จ ตนเองก็ดูเป็นแนวทาง อ่านต�ารา หา “วลี” เด็ดๆ เพิ่มก�าลังใจตนเอง 
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รู้ว่าตนเองไม่สามารถเดิมตามแบบใครได้ เหมือนว่าแต่ละคนมีบุคลิก มีสไตล์ 
มีแนวทาง มีรูปแบบเฉพาะตน ผู้เขียนเพียงจ�าแนวทางมาปรับใช้ให้เข้ากับ
ตนเองและเริม่ค้นหาตนเองอย่างจรงิๆจงัๆ แบบเอาเป็นเอาตาย ไม่ถอยฟาดฟัน
กับความรู้สึกอยู่อย่างนั้น ผิดก็เริ่มใหม่ ผิดก็เริ่มใหม่ ผิดก็เริ่มใหม่ เริ่มใหม่จน
จ�าไม่ได้ว่ามากมายขนาดไหน แต่ได้วัดความอึดความอดทนของตนเอง ก�าลัง
ใจเกินร้อยไม่มีถอย มีศรัทธาเต็มเปี่ยม มีสัจจะที่ต้องการจะพิสูจน์ความจริง
ของตนเองและผู้รู้ทั้งหลายว่าเขารู้อะไร ความเพียรที่จดจ่อไม่ยอมแพ้ ความ
อดทนมีมากมายกับแรงบีบคั้นของธรรมชาติที่มาคอยทดสอบก�าลังใจอยู่
ตลอดเวลา ใช้เวลาในการค้นหาแนวทางอยูน่านกบัการงมหาเขม็ในมหาสมทุรที่
กว้างใหญ่มากภายในธรรมชาติตนเองอยู่ 5 ปี เป็นช่วงที่มึนงง และสงสัยใน
ธรรมชาติมากมาย ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่า งมหาเข็มอยู่ มาเข้าใจเรื่องราว
ตรงนีก้ต็อนทีท่ิง้เข็มไปแล้วได้กลับมานัง่ทบทวนจากสิง่ทีไ่ม่มลีงมาสูจุ่ดเริม่ต้น 
ถึงได้บรรยายเนื้อหาตรงนี้ได้ แบบที่ท่านได้อ่านในขณะนี้
 ผู้เขียนค้นหาเส้นทางตนเองเจอในความจริงของธรรมชาติเดิมแท้
ทีเ่ป็นอสิระตลอดเวลาของตนเอง ความเป็นอสิระตรงนัน้แทนค่าด้วยภาษา
แบบนี้ไม่ได้ รู้สึกเพียงว่าสิ่งๆ นี้อาศัยอยู่ภายในร่างกายแต่ไม่เกี่ยวข้องกัน
มีอิสระต่อกัน พึ่งพาอาศัยร่วมกันเท่านั้น 
 ผู้เขียนจะพาไปดูเนื้อหารายละเอียดที่ตนเองเดินทางไปถึงเรื่องราว
ธรรมชาติเดิมแท้ เพื่อชี้และสะกิดให้ท่านในกลุ่มสะเก็ดดาว และบุคคลอื่นที่มี
โอกาสได้พบหนังสือเล่มนี้ได้เดินตามมาอย่างถูกวิธี ทุกรายละเอียดตรงน้ี 
พวกท่านทุกคนจะต้องท�าเอง เดินเอง เป็นเอง รู้เอง เข้าถึงเอง และหมดสงสัย
ด้วยตนเอง ทุกขั้นตอนของการเดินทางของพวกท่านนักเดินทางทั้งหลายจะ
ต้องเดินทางด้วยตนเอง เข้าไปดูเรื่องราวภายในเนื้อหาตนเองที่มีอยู่ภายใน ที่
เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา
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จะพบเข็มได้ต้องสร้ำงก�ำลังใจห้ำวหำญเด็ดเด่ียว

 ก่อนอืน่ท่านจะต้องมคีวามสบายใจก่อน ท�าใจให้สบายและสร้างก�าลงั

ใจตนเองให้เข้มแข็งห้าวหาญเด็ดขาดพร้อมที่จะเผชิญเรื่ืองราวของตนเองใน

ธรรมชาติที่จะมาทดสอบทุกขณะ การสร้างก�าลังใจตนเองตามธรรมชาติที่

ผู้เขียนจะชี้ให้ดูตรงนี้ คือการสร้างก�าลังใจจากภายในที่เป็นอิสระอยู่แล้ว และ

ผู้เขียนท�ามาแล้ว คือ ต้องมีศรัทธาตนเอง ต้องมีสัจจะตนเองให้มั่นคงจนกว่า

จะหมดสงสัยให้ได้ในชาตินี้ ต้องมีความเพียรพยายามสุดก�าลัง ต้องมีความ

อดทนต่อการทดสอบของธรรมชาตทิีเ่ขาจะทดสอบท่านตลอดเวลา เพราะเมือ่

ท่านกล้าประกาศสจัจะตนเองออกไป “อยากหมดสงสยัในธรรม” ก็ต้องเตรยีม

ตัวให้พร้อมรับแรงกระแทกจากธรรมชาติของตนเองโดยตรง สิ่งที่ต้องมีใน

การสร้างก�าลังใจของตนเอง มี 4 หัวข้อหลัก ที่ต้องมั่นคงท�าจนเป็นนิสัยเกิด

วินัยกับตนเองตลอดการเดินทาง

 *ศรัทธาตนเอง ท่านจะต้องทิ้งเรื่องราวที่เคยศรัทธาในอดีตทั้งหลาย

ออกไปก่อน เพราะศรัทธาอย่างอ่ืนไม่สามารถช่วยท่านให้หมดสงสัยได้ใน

ธรรมชาติตนเอง หากท่านยังหลงใหลในความเชื่อในอดีตในค�ากล่าวลอยๆ ใน

ต�าราที่ยังจ�าอยู่ และยังศรัทธาเรื่องราวค�าสอนต่างๆ ที่ตนเองยังเข้าไปไม่ถึง 

แล้วยึดมั่น แบบนั้น ก็เสียประโยชน์เปล่า “ศรัทธาแท้จริงคือศรัทธาตนเอง
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ตรงนี้ ต้องเชื่อว่าตนเป็นผู้อาศัยที่มีอิสระอยู่แล้วตลอดเวลา เป็นผู้รู้ความ

จริงในธรรมชาติตนเอง ที่ต้องค้นหา และกลับมาเป็นสิ่งนี้ให้ได้” จึงต้อง

เชื่อไว้ก่อนในศรัทธาตรงนี้ เพราะเป็นธรรมชาติเดิมแท้ตนเองตลอดเวลา 

 *มีสัจจะ การประกาศสัจจะตนเองที่จะท�าตนเองให้หมดสงสัยใน

ธรรมชาติ เพื่อรักษาโครงสร้างที่แข็งแรงเกื้อหนุนในศรัทธาที่มีของตน ที่จะ

ท�าให้หมดสงสัยได้ต้องกล้าเผชิญกับการทดสอบ การพิสูจน์

 *มีความเพียร เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งมุ่งมั่นเสริมโครงสร้างให้

สัจจะมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นคลอนขณะเดินทาง

 *มคีวามอดทน เหมอืนเป็นเสาเขม็ทีต่อกลงไปลกึกลางแก่นตนเอง ใช้

ต่อกรฟาดฟันกับความรู้สึกทุกขณะของธรรมชาติตนเองที่เข้ามาทดสอบ

ก�าลังใจตลอดเวลา โดนบบีคัน้กดดนัสารพดัอย่างในธรรมชาตตินเองทีต้่องการ

วัดก�าลังใจท่าน

 โดยหลักการข้อก�าหนดตรงนี้ ท่านจะต้องมีให้ครบทั้ง 4 ข้อ ตามที่ผู้

เขียนก�าหนด หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปคุณธรรมจะไม่เก้ือหนุนท่าน เพราะ

การจะหมดสงสัยในธรรมชาติตนเองนั้นหากท่านประกาศในก�าลังใจตนเองที่

ลกึสดุของความรูส้กึภายในขณะนัน้ขณะเดียว จะรูสึ้กถงึแรงบบีคัน้ของธรรมชาติ

ตนเองทันที เพราะสิ่งๆ นี้คือส่ิงท้าทายเป็นเรื่องท่ียิ่งใหญ่ในธรรมชาติตนเอง 

ถ้ามั่นใจว่าอยากจะหมดสงสัยจริง ก็ต้องกล้าประกาศตนเองในความรู้สึกตรง

นัน้และรกัษาสจัจะตรงนัน้ของตนเองให้ได้ เดีย๋วรูเ้อง เพราะเมือ่ประกาศแล้ว

ก็ต้องท�าให้ได้ด้วย 

 การเดินทางไปสู่ความส�าเร็จนั้นท�าได้อย่างไร เริ่มต้นท่านต้องท�าใจ

ให้สบาย หายใจให้ลึกๆ ผ่อนลมหายใจคลายความกังวลลง เพื่อสร้างก�าลังใจ
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จากภายในตนเองให้เข้มแขง็ไปเรือ่ยๆ จนมคีวามห้าวหาญเดด็ขาดมัน่คง *ตาม

เครื่องหมายนี้ ท่านต้องท�าให้ชินให้คุ้นเป็นนิสัยและมีวินัยกับตนเองตลอด

เวลา การชีแ้ละสะกดิรายละเอยีดของผูเ้ขยีนในการเดนิทางสูธ่รรมชาตใิห้เกิด

ผลส�าเร็จกับท่านเองกจ็ะได้ผลแน่นอน ท่านจะต้องท�าอย่างเคร่งครัดและมวีนิยั

กับตนเองตลอดเวลาด้วย เพราะทกุขณะของการเดนิทางของท่านนัน้ ธรรมชาติ

ภายในของท่านเองจะมาทดสอบก�าลังใจท่านตลอดเวลา บางครั้งท�าให้หลง 

ท�าให้ฟุ้ง ท�าให้มึนงง ธรรมชาติภายในของท่านท่ีซ้อนทับกันอยู่ในความจ�าที่

จ�าไว้มากมายจะมาบิดความรู้สึกท่านให้ไปคนละทางกับเรื่องราวความจริง

ของตนเองตรงนั้น เขามีวิธีที่จะหลอกล่อท่านได้ทุกทาง พร้อมปิดก้ันความ

จริงไม่ให้ท่านเข้าถึงสภาวะความจริงที่ซ้อนกันอยู่ของความรู้สึกของท่าน 

ธรรมชาติภายในที่ซ้อนทับกัน ขบกันอยู่ เขาเก่งมาก มีอุบายสารพัดอย่าง 

สารพัดวิธี เพื่อท�าลายก�าลังใจท่านในขณะเดินทาง เพราะจะหมดสงสัยได้จริง

ก็ต้องผ่านบททดสอบของจริงในธรรมชาติตนเองแบบของใครของมัน ส�าหรับ

ผู้เขียนเดินทางผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้ว และสิ่งที่เขียนบรรยายตรงนี้ก็เป็น

ประสบการณ์ของตนเองในการเดินทางสู่ความส�าเร็จ ในธรรมชาติตนเอง 

 สิ่งที่ท่านได้พบได้รู ้สึกตลอดเวลานั้นคือธรรมชาติความจริงของ

ตนเอง จะรู้สึกที่กายที่ใจก็เป็นความจริงตามธรรมชาติ แต่ธรรมชาติเดิมแท้

ของชีวิตนั้นเป็นเพียงเรื่องราวที่เป็นอิสระร่วมกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเป็น

เจ้าของใคร เป็นเพียงสิ่งที่พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกัน เพราะไม่รู้จึงเดินเข้าไปไม่ถึง

เรื่องราวตนเองที่ซ้อนทับกันในเนื้อหาตนเอง ติดกับดักธรรมชาติตนเองที่วาง

ล่อไว้ข้างทางตลอดเวลา ธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้นั้นไม่มีเรื่องราวใน

ตนเอง อุปมาเป็นสิ่งๆเดียวกัน มีความรู้สึกแบบที่เป็น แบบที่เป็นตรงน้ีไม่

สามารถอธิบายเป็นภาษาแทนความรู้สึกได้ แต่ชี้ให้ดูได้ รู้สึกได้ เข้าใจได้ แต่



 คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

17

เมือ่ดูแล้วเข้าใจแล้วรูส้กึแล้วกต้็องปล่อยกลับคนืสูธ่รรมชาต ิท่านจะครอบครอง

ใดๆ ในสิ่งที่ดูและรู ้ไม่ได้เด็ดขาด เพราะธรรมชาติแห่งการหมดสงสัยใน

ธรรมชาติตนเอง คือไม่มีเรื่องราวในตนเอง แต่ความไม่มีนั่นแหละคือต้นเหตุ

ท่ีทุกท่านจะว่ิงไล่จับ พอไล่จับต้นเหตุความไม่มีปุ๊บ ธรรมชาติในความรู้สึก

ตนเองในขณะนั้นจะไหลลงไปสู่ผลของปลายเหตุเลย ซ้อนกันเร็วมาก กลาย

เป็นมีเรื่องราวตรงนั้นทันที ปรุงแต่งเรียบร้อยกับความไม่มีไปเลย

 ธรรมชาติแห่งการหมดสงสัยในธรรมชาติคือไม่มีเรื่องราวในตนเอง 

การอธิบายข้อความตรงนี้ท่านต้องหยั่งลงไปให้ได้ การหยั่งนั้นท่านต้อง

จับความรู้สึกภายในตนเอง สร้างก�าลังใจตนเองให้แนบแน่นในศรัทธา คือ

ตวัผู้อาศยัทีเ่ป็นอสิระอยูแ่ล้ว จบัความรูส้กึอยูต่รงน้ันแล้วมาดคู�าอธิบายตรงน้ี 

“การหมดสงสัยคือไม่มีเรื่องราวในตนเอง ค�าว่า “ไม่มีเรื่องราวในตนเอง” 

อุปมาสิ่งๆ นั้นเคยมีเรื่องราวเนื้อหาอยู่ก่อน แต่เรื่องราวเนื้อหาตรงนั้นเมื่อ

เดินทางไปถึง ได้ดูรายละเอยีดในเรือ่งราวตรงน้ันแล้ว รูค้วามจริงในเนือ้หา

เรื่องราวตรงนั้นแล้ว แท้จริงเป็นเพียงธรรมชาติในสิ่งที่มีตามธรรมชาติ

ขณะหนึง่แค่นัน้ ไม่มใีครเป็นเจ้าของเนือ้หาเรือ่งราวของความมใีนธรรมชาติ

ตรงนั้น จึงเห็นความจริงตามธรรมชาติ วางธรรมชาติความมีไว้ที่เดิม ทิ้ง

ความมีตรงนั้นไว้กับธรรมชาติตามเดิม จึงมีเหมือนไม่มีเรื่องราวตนเองอยู่ 

อุปมา..การหมดสงสัยวางเหตุธรรมชาติตนเองแบบนี้”
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ท�ำควำมเข้ำใจเรื่อง 
วงเวียนแห่งชีวิตแบบธรรมชำติตนเอง 

รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้

 ผู้เขียนหมดสงสัยในธรรมชาติก็เพราะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ

ในต้นเหตุแห่งธรรมชาติตนเอง เมื่อประจักษ์แจ้งในเหตุแห่งตน จึงเห็นสภาวะ

หมนุวนในเนือ้หาสภาวะธรรมชาตตินเองขณะน้ัน ธรรมชาตเิดมิแท้ของตนเอง

เป็นเพียงผู้อาศัยที่อยู่อาศัยร่วมกันตามธรรมชาติตลอดเวลา ตนเองไม่เคย

เป็นเจ้าของในธรรมชาตใิดๆ เลย ไม่มตีนเองในธรรมชาตติามภาษา ไม่มตีนเอง

ในสิ่งปรุงแต่งใดๆ ไม่มีเนื้อธรรมใดที่ตนเองเป็นเจ้าของ เมื่อไม่มีเรื่องราวใน

ธรรมใดก็ไม่มีการปรุงแต่งในธรรมนั้น เมื่อการปรุงแต่งไม่มีก็ไม่มีความจ�า เมื่อ

ความจ�าไม่มีก็ไม่มีความคิด เรื่องราวทุกอย่างก็หายไป ความหมายจึงไม่มี 

ความรู้สกึว่ายังมีตนเองอยูก่ไ็ม่มีตนเองอยูใ่นความม ีเรือ่งราวทกุอย่างกม็แีบบที่

มี แต่มีตรงนั้นไม่ได้มีตนเองเป็นผู้มีเพราะตนเองก็ไม่มีแล้ว เมื่อไม่มีตนเองจึง

ไม่มีใครเป็นเจ้าของในความมีทั้งหลาย ทุกอย่างในธรรมชาติตรงน้ันจึงเป็น

เนื้อเดียวกันกลมกลืนกับธรรมชาติเดิมแท้ไปเลย 

 ผูเ้ขียนจงึประจักษ์แจ้งในความม ี ความมนีัน้คอืต้นเหตแุห่งทกุสรรพสิง่

ที่เคยจ�าไว้ เมื่อเห็นต้นเหตุแห่งทุกสรรพสิ่งก็ปล่อยให้ทุกสรรพสิ่งตรงหน้านั้น
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หมนุวนไปในความมตีรงนัน้ ดูและรูไ้ม่แตะต้องไม่เข้าไปข้องเกีย่วในสิง่ๆ นัน้อีก 
อุปมาเปรียบเสมือนได้วางต้นเหตุตนเองลงไปตามธรรมชาติความจริงของ
ตนเองตรงนั้น เมื่อไม่มีต้นเหตุผลก็ไม่มีในตนเอง จบภารกิจในธรรมชาติขณะ
นั้น หมดสงสัยในธรรมชาติตนเอง
 ผู้เขียนจึงมาช้ีและสะกิดให้ดูในเรื่อง วงเวียนแห่งชีวิตแบบธรรมชาติ
ตนเอง ตรงนี้ เพราะเรื่องราวการเดินทางของทุกชีวิตก็คือความจริงที่รู้สึกอยู่
ในวงเวียนตรงนี้ การค้นหาตนเองของผู้เขียนก็ประจักษ์แจ้งในวงเวียนชีวิต

นี่แหละ เนื้อหาในวงเวียนชีวิตประกอบไปด้วย

 *1. ศรัทธา สัจจะ ความเพียร ความอดทน ท่านจะต้องมีความแนบ
แน่นกับภายในตนเองจับความรู้สึกตนเองให้มั่นคงเป็นฐานไว้คือเป็นผู้อาศัยที่
เป็นอิสระอยู่ตลอดกาล ดูและรู้ไม่แตะต้องใดๆ ในสิ่งที่ดูและรู้ นี่คือความเชื่อ
ที่ท่านต้องยึดมั่นเป็นธงชัยไว้ก่อน 

 *2. ความรูส้กึทีม่เีรือ่งราวของตนเองอยูต่ลอดเวลาทัง้ภายนอกและ
ภายใน มีการปรุงแต่งตัวเองอยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดคือมีตัวตนเป็นผู้มีและ
จดจ�ามาทัง้นัน้ ธรรมชาตติรงนีจ้ะเป็นผูท้ดสอบก�าลงัใจท่านเองตลอดเวลา

 *3. เรื่องราวที่รู้สึกต่างๆ ในข้อ 2. นั้นไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่ได้
เป็นเจ้าของในความมีและความจ�าตรงนั้น

 ความรู้สึกในการเดินทางของท่าน ท่านจะรู้สึกถึงเรื่องราวในวงเวียน
แห่งชีวิตตรงนี้ตลอดเวลาในข้อ 2. จึงต้องมีศรัทธาตนเองอยู่ตลอดเวลาในข้อ 
1. “เป็นผูอ้าศยัทีเ่ป็นอสิระอยูต่ลอดเวลา” คอื ดแูละรูเ้ท่านัน้ เน้ือหาทีท่่านต้อง
เผชญิคอืมีตัวตนทีย่งัเห็นไม่ได้ในความม ีมาวางรองรบัสิง่กระทบท่ีรูส้กึทกุขณะ
ของตนเองในชีวติประจ�าวัน จงึมเีรือ่งราวปรงุแต่งเป็นธรรมชาตติลอดเวลา 
 ผู้เขียนจึงมีทางหนีทางหลบให้ท่านในขณะเดินทางที่รู้สึกถึงความมี

ตรงนั้น เมื่อท่านรู้สึกถึงสิ่งปรุงแต่งในขณะนั้นมีตัวตนเข้าไปปรุงแต่งในเรื่อง
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ราวตนเอง ก็ให้หนีออกมา เพราะส่ิงท่ีรู้สึกตรงนั้นไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่ได้
เป็นเจ้าของการปรุงแต่ง เราแค่ดูและรู้เท่านั้น วงเวียนก็หมุนวนกลับมาตาม
ธรรมชาติให้ท่านกลับมาเป็นอิสระในเนื้อหาตรงนั้น กลับมาเป็นผู้อาศัยที่เป็น
อิสระตามเดิม คือดูผ่าน รู้ผ่าน ธรรมชาติของชีวิตมีการหมุนเวียนอยู่ในวง
เวียนธรรมชาติอยู่แบบนี้ไม่มีส้ินสุด จนกว่าท่านจะเข้าใจเห็นประจักษ์แจ้งใน
ธรรมชาติเดิมแท้ตนเองได้จรงิๆ หมดสงสยัในความมขีองตนเองแท้จริง วงเวียน
ที่หมุนเวียนตรงนี้ก็จะหายไปในธรรมชาติของท่าน

 ความรู้สึกที่มากระทบท่านแล้วเกิดการปรุงแต่งทุกขณะน้ัน แท้จริง
คือธรรมชาติตนเองที่ยังไม่รู ้ต้นเหตุ จึงมาทดสอบก�าลังใจตนเองอย่างนั้น 
หากท่านเอะใจได้ในสิ่งที่มากระทบนั้นแล้วฟุ้งซ่านอยู่หาที่จบไม่ลง ก็ให้นึกถึง
เรื่ิองที่รู้สึกตรงนั้นไม่ใช่เรื่องของเรา ความรู้สึกขณะนั้นท่ีฟุ้งซ่านก็จะดับหาย
ไปชั่วขณะ ท่านจะกลับมาเป็นผู้อาศัยที่เป็นอิสระได้ในช่วงสั้นๆ ขณะตรงนั้น

 การสร้างก�าลังใจในการเดินทางน้ันท่ีผู้เขียนบอกว่าท่านต้องท�าให้ชิน 
ต้องท�าให้คุ้นเป็นนิสัย เพราะธรรมชาติของตนเองที่ยังไม่รู้ต้นเหตุจะซ้อน
ความรู้สึก วางกับดักธรรมชาติให้ตนเองหลงอยู่อย่างนี้ จึงต้องสร้างก�าลังใจ
ภายในตนเองให้เข้มแข็งมีวินัยอยู่ตลอดเวลา ส�าหรับของผู้เขียนเมื่อก่อนก็
สร้างอบุายจากภายในโดยเกาะตวัอสิระไว้ทีก่ลางหน้าอกตนเองทกุขณะ ไม่ทิง้
ก�าลังใจให้ถอยห่างจากหน้าอกตนเองเลย มีความต้ังมั่นเกาะติดอารมณ์อยู่
ตรงกลางอกแบบนัน้ ท�าให้ชิน ท�าให้คุน้เป็นนสัิยตนเอง พอมสีิง่กระทบใดๆ ผ่าน
มากรู้็สกึทีห่น้าอกก่อนทุกครัง้ แต่ส�าหรบัตอนนีผู้เ้ขยีนปล่อยเป็นอิสระไปเลยไม่
เกาะกับอะไรแล้วเพราะหมดสงสัยตนเองแล้ว ความรู้สึกทุกครั้งในสิ่งที่มา
กระทบนั้นบางครั้งมันทะลุออกไปเลย หมดเรื่องราวไปเลย ตอนนี้ความรู้สึก
ของผู้เขียนเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติรอบตัว ประจักษ์แจ้งว่าไม่มี
ใครเป็นเจ้าของใคร เพียงพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันเท่าน้ัน แต่พวกท่านยังเดิน
ทางมาไม่สุดเส้นทางตนเองจึงรู้สึกแบบผู้เขียนไม่ได้ แต่หากท่านทั้งหลาย



 คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

21

สร้างก�าลงัใจได้ถูกวธิตีามทีช้ี่และสะกดิตรงนี ้ ท่านจะเข้าใจในธรรมชาตใินแบบ
ฉบับตนเอง ตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งๆเดียวกันกับธรรมชาติจริงๆ แต่ตอนนี้ยัง
กลับไปเป็นไม่ได้เพราะธรรมชาติตนเองที่แบกธรรมชาติตนเองไว้ แต่มองไม่
เห็นจึงวางจึงทิ้งเนื้อหาตนเองไม่ได้ ผู้เขียนจึงต้องชี้และสะกิดให้ทุกคนค่อยๆ 
เห็น ค่อยๆ ถอดถอนความมีออกไปในเนื้อหาตนเอง ความมีทั้งหลายที่มีก็คือ
มตีวัตนเป็นผูมี้ คอืเชือ่ว่าเร่ืองราวทุกอย่างในชีวิตตัง้แต่เกดินัน้มีเราเป็นเจ้าของ
อยู ่ เพราะตนเองบนัทกึจดจ�ามาตลอดแต่มองไม่เหน็ หาต้นเหตใุนความมขีอง
ตนเองไม่เจอจงึไม่รูจ้ะท�าอย่างไรกเ็ลยปรงุแต่งกับสิง่ทีจ่ดจ�ามาไปเรือ่ยๆ ถงึแม้
เจอต้นเหตุก็ยังเก็บเงียบไว้อีก ไม่รู้จะทิ้งหรือวางต้นเหตุตัวตนที่มีได้อย่างไร
 ความมีก็คือธรรมชาติของตนเองที่ซ้อนกันเองอยู่ในธรรมชาติตนเอง 
วางกับดักให้กับธรรมชาติตนเองอยู่อย่างนั้น หากทิ้งกับดักตนเองได้ และเป็น
สิ่งเดียวกันได้เมื่อไหร่ก็หมดเรื่องราวในตนเอง จึงไม่เกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ในค�า
สอน ค�ากล่าวต่างๆ หรือเรื่องราวใดๆ ของผู้อื่นเลย
 ท่านลองตั้งค�าถาม ถามตนเองดูก่อน แท้จริงต้นเหตุแห่งทุกข์คือใคร 
หากผู้เขียนชี้ให้ดูก็ต้องชี้ไปที่ตัวตนที่มีท่านนั้นเองคือต้นเหตุแห่งทุกข์ของ
ความมี สิ่งที่มีตัวตนท่านจึงมีความมีมากมายตามมาแต่ไม่รู้สึกว่ามี เมื่อมีตัว
ตนท่านเกดิขึน้ก็มีรปูทรงต่างๆ ตามมา มชีายมหีญงิ มทีรพัย์สมบตั ิมคีรอบครวั 
มีกิจการงาน มีบริวาร มี มี มี มากมายจนพรรณนาความมีในต้นเหตุความมี
ได้ไม่หมด 

 หากผู้เขียนชี้ให้ดูความมีแบบที่มีแต่ไม่มีในสิ่งท่ีมีตรงนั้นท่านจะ
หยั่งลงไปได้หรือเปล่าตรงนี้ ท่านอย่าลืมตนเองตามที่ผู้เขียนบอกและเน้นย�้า 
ท่านคือผู้อาศัยที่เป็นอิสระตลอดเวลา อย่าลืม อย่าลืม และอย่าลืม หน้าที่
ท่านเป็นเพียงผู้ดูและรู้ ห้ามแตะต้องใดๆ ในสิ่งที่ดูและรู้ แต่ตอนน้ีท่านยัง
กลับไปเป็นผู้ดูและรู้แบบถาวรไม่ได้ เพราะท่านยังหยั่งค�าว่าดูและรู้ ให้ไปถึง

ก้นบึ้งแห่งหัวใจตนเองไม่ได้ 
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อิสระในธรรมชำติของตนเองเปรียบเหมือนขอนไม้

สิ่งต่ำงๆ ท่ีมีในธรรมชำติ มีเรื่องรำวต่ำงๆ ที่รู้สึกร่วมกันตลอดเวลำ 

สิ่งที่มีร่วมกันตำมธรรมชำติ จึงเป็นสิ่งพึ่งพำอำศัย

เพื่อควำมเป็นอยู่ร่วมกันเท่ำนั้น

ไม่มีใครเป็นเจ้ำของใดๆ ในธรรมชำติที่มีร่วมกัน

เป็นเหตุแห่งธรรม ที่ไม่มีผลรองรับในธรรมชำติ
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เริ่มเข้ำสู่ช่วงที่สอง 
พบเข็ม ในมหำสมุทรภำยในธรรมชำติตนเอง

 

 ผู้เขียนจะชี้และสะกิดให้ดูในความรู้สึกซ้อนความรู้สึกและข้ามความ

จรงิในความรูส้กึเดิมแท้ตนเองไปเลย (ปัจจบุนัซ้อนปัจจบุนัเลยปัจจบุนัตนเอง)

 ขณะท่ีท่านอ่านเนื้อหาตรงน้ีต้องเกาะติดก�าลังใจภายในตนเองไว้

ตลอดเวลา

 การเป็นอิสระแท้จริงคือการหมดสงสัยในธรรมชาติตนเอง ตนเป็นที่

พึง่แห่งตนถงึจะส�าเรจ็ประโยชน์ตนเองได้ ท่านพึง่พาอาศยัผูเ้ขยีนไม่ได้ ผูเ้ขยีน

ไม่ได้เป็นทีพ่ึ่งพาอาศยัให้ใคร ไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์ให้ใคร หน้าทีข่องผู้เขยีน

คือชี้ให้เห็นความจริงในเนื้อหาธรรมชาติเดิมแท้ของท่านเอง ท่านจะต้องเดิน

ตามมา มาดูเรื่องราวตนเอง ไม่ใช่มาดูเรื่องราวของผู้เขียน  ผู้เขียนสะกิดให้ตื่น

จากความเชื่อที่ยึดไว้แบบเงียบๆ และลึกๆ

 ชี้ให้ดูเรื่อง “ขอนไม้กลางน�้า” ขอให้ท่านมีจินตนาการนึกภาพตาม

มา ขอนไม้อดีตนั้นก็เคยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ มีล�าต้นอยู่ในน�้า 
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ใต้น�้ากมี็สตัว์อาศยัร่วมกนัอยู ่เหนอืพืน้น�า้กม็สีตัว์อาศยัอยู ่มธีรรมชาติรอบตวัท่ี

รู้สึกได้ ต้นไม้ใหญ่นี้ อุปมาคือร่างกายเดิมแท้ของท่านเองตามธรรมชาติอย่าง

ทีเ่ป็น มอีงค์ประกอบในล�าต้น เช่น กิง่ ก้าน ใบ ดอก ผลฯ คอืเรือ่งราวความมี

ของต้นไม้ใหญ่นั้นเอง แต่เรื่องราวที่มีในองค์ประกอบต่างๆ ของต้นไม้นั้นก็ไม่

ได้รูส้กึกบัการปรงุแต่งบนล�าต้นตวัเองเลย เพยีงรูสึ้กถงึตนเองในธรรมชาตติรงนัน้

ที่รู้สึกต้องพึ่งพาอาศัยองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการมีชีวิตอยู่ร่วมกันเท่านั้นเอง 

เนือ้หาตรงนีคื้อธรรมชาติทีเ่ป็นธรรมชาตเิดมิแท้ของชวีติท่าน คือไม่สงสัยอะไร

ในสิ่งรอบตัวธรรมชาติตนเอง เรียกว่าหมดสงสัยในธรรมชาติตนเอง

 เนื้อหาที่ผู้เขียนจะชี้ให้ดูไม่ใช่เรื่องชีวิตของต้นไม้ใหญ่แต่จะชี้ลงลึกไป

อีกชั้นในความรู้สึก สมมติว่าต้นไม้ใหญ่นั้นตายลงแล้วก็กลายเป็นขอนไม้หรือ

ไม้ยืนต้นตายกลางน�้า ขอนไม้ของต้นไม้นี้อุปมาคือผู้อาศัยที่อยู่ภายในที่เป็น

อิสระอยู่แล้ว เป็นผู้รู้เรื่องราวต่างๆ โดยรอบ ขอนไม้นั้นรู้สึกกระทบอยู่ตลอด

เวลาทั้งใต้น�้าและบนผิวน�้าการกระทบนั้นรู้สึกพร้อมกันทั้งบนผิวน�้าและภาย

ใต้น�้า สิ่งที่กระทบนั้นคือต้นเหตุของความมี ความรู้สึกที่ขอนไม้รู้สึกถึงสิ่งที่

กระทบเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่รู้สึกตลอดเวลาแต่ไม่ได้วิ่งไล่จับความรู้สึก

ตรงนั้น เหมือนดูและรู้ถึงต้นเหตุในความมีไม่เข้าไปแตะต้องความรู้สึกที่

กระทบ “สิ่งที่กระทบนั้นคือต้นเหตุ” ในความรู้สึกของขอนไม้นั้นไม่ได้มี

ความมีตนเองในความรู้สึกถึงสิ่งที่กระทบ เมื่อความรู้สึกว่าไม่มีตนเองจึงไม่มี

ผู้รองรับในความรู้สึกถึงส่ิงที่กระทบในขณะนั้น จึงทิ้งต้นตอในเหตุตรงน้ัน 

เมื่อไม่มีต้นเหตุของความมี ผลในความรู้สึกที่มีทั้งหมดก็หายไป ขอนไม้รู ้

สภาวะที่กระทบความรู้สึกของตนเองท่ีดูและรู้น้ันยังมีอยู่ แต่ไม่แบกความมี 

ปล่อยคนืตามธรรมชาตไิปในขณะนัน้ “เป็นธรรมชาตริูธ้รรมชาตตินเอง” ทีเ่ป็น

อิสระร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันเพื่อการเป็นอยู่เท่านั้นเอง
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 แต่ในอีกมุมมองของผู้เขียนจะชี้ให้ท่านหยั่งลงไปดูกับเน้ือหาตนเอง

ตรงนี้ ก็ต้องยืมเรื่องขอนไม้นี่แหละ หากเปรียบขอนไม้คือตัวตนท่านเอง เรื่อง

ราวต่างๆ ทั้งใต้น�้าและบนผิวน�้าคือความมีทั้งหลายของท่าน ความมีรอบตัว

ท่านนั้นเป็นธรรมชาติที่มี และธรรมชาติในความมีที่มีโดยรอบตรงนี้นี่แหละที่

จะมาทดสอบก�าลงัใจท่านเอง บททดสอบของธรรมชาติท่ีคอยปิดกัน้ บบีค้ัน

ความรู้สกึท่าน คอืธรรมชาตตินเอง ทีซ้่อนความรูส้กึในขณะหนึง่ ซ้อนทบัใน

ความรูส้กึทีเ่ป็นเดมิแท้จงึเกดิตวัตนขึน้มาในความมี และข้ามความจรงิในความ

รูส้กึเดิมแท้ตนเองไปเลย เป็นปัจจบุนัซ้อนปัจจบุนัข้ามปัจจบุนัตนเองทีม่องไม่เหน็ 

 แต่โดยในแก่นที่อยู ่ด้านในของขอนไม้คือตัวอิสระที่เป็นอิสระอยู่

ตลอดเวลา ที่ดูและรู้ความรู้สึกที่มากระทบขอนไม้ตามผิวนั้นคือเรื่องราว

ปรุงแต่งในตัวตนท่าน ผิวของขอนไม้ที่อยู่ใต้น�้าก็มีตะไคร่น�้ามาเกาะมีปลามา

เล็ม สะท้อนภาพของอารมณ์ที่ท่านรู้สึกที่กายหากมีแมลงมาไต่ตอมที่ผิวกาย

ท่านจะเกิดความร�าคาญ เกิดรู้สึกข้ึนทันที หากท่านแตะในสิ่งที่ดูและรู้ใน

ขณะนัน้ความรูส้กึทีก่ระทบร่างกายตรงนัน้จะเกดิความมีทนัท ี ท่านจะปรงุแต่ง

กับความมีมารองรับในอารมณ์ตรงนั้นไปเลย และเร็วด้วย 

 ความรู้สึกของขอนไม้นั้นรู้สึกพร้อมกันท้ังใต้น�้าและบนผิวน�้าความ

รู้สึกเป็นธรรมชาติรู ้ธรรมชาติที่เป็นอิสระร่วมกัน อุปมา มีตัวตนท่านรู้สึก

พร้อมกันทีต่า ท่ีห ูทีก่าย ในสิง่ทีเ่หน็กม็เีร่ืองราว สิง่ทีไ่ด้ยนิก็มเีรือ่งราว สิง่ทีรั่บ

สมัผสัทีก่ายกม็เีรือ่งราว ไม่เป็นธรรมชาตริูธ้รรมชาตตินเอง กลบัแบกธรรมชาติ

ตนเองในความมีตรงนั้นที่กระทบแล้วเก็บสิ่งที่กระทบน้ันลงใส่เป้แบกไว้กับ

ตนเองแบบนัน้ ท่านจะมองไม่เหน็กบัการทดสอบปิดก้ันของธรรมชาตใินความ

มีตรงนี้ จึงรู้สึกว่าของในเป้มันหนักขึ้นไปเรื่อย หนักขึ้นไปเรื่อย ฟุ้งซ่านไปเลย 

ตอนนี้ท่านเดินตามผู้เขียนทันนะ (หากไม่ทันก็ยกมือดักกวักมือเรียก)



คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

26 27

ตำมมำดูสิ่งกระทบท่ีท่ำนรู้สึกตลอดเวลำ
แต่แบกกันตลอดเวลำ มีต้นเหตุมำจำกอะไร

 ความรู้สึกเดิมแท้ของธรรมชาติแท้จริงเป็นเพียงสิ่งพึ่งพาอาศัยอยู่

ร่วมกันเหมือนเป็นสิ่งๆ เดียวกันกลมกลืนกันไปเลย ผู้เข้าถึงจะโล่งจะเบาใน

ความรู้สึกตลอดเวลา ไม่มีตัวตนเป็นเจ้าของจึงไม่มีสิ่งใดต้องแบกให้หนัก 

ส�าหรับท่านที่ยังแบกกันอยู่มากแต่ไม่รู ้ว่าแบกด้วย แบกเงียบๆ แบกลึกๆ 

เพราะมีตัวตนเป็นผู้แบกอยู่ ธรรมชาติเขาเก่งมากในการบังความรู้สึกให้ท่าน

เข้าไม่ถึงเนื้อหาตนเอง ซ้อนทับความรู้สึกให้มีไปเลยและครอบครองความมี

ไปเรียบร้อยและเนียนมาก ผู้เขยีนผ่านเนือ้หาตรงนีม้าแล้ว รูแ้ละเข้าใจธรรมชาติ

ถงึแก่นในความร้ายกาจของธรรมชาติทีเ่ข้ามาทดสอบ เป็นหน้าทีข่องธรรมชาติ

อยู่แล้วที่จะต้องทดสอบก�าลังใจทุกคนตลอดเวลาในการเดินทางตามผู้เขียน 

เพื่อวัดความอดทน ความเพียร สัจจะ และศรัทธาว่าแข็งแกร่งพอหรือยัง
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 สิ่งที่ผู้เขียนจะชี้ให้ดูต้นเหตุในความรู้สึกท่ียึดไว้ท่ีครอบครองไว้แบบ

ไม่รู้ คือสิ่งที่รับสัมผัสที่ตาเห็น หูได้ยิน กายสัมผัสนั้นจะปรุงแต่งทันที ตาที่

เห็น เห็นในรูป ท่านเชื่อหรือไม่หากผู้เขียนบอกว่า รูปที่เห็นน้ันมีการบันทึก

เป็นความจ�ามาก่อนแล้ว หูได้ยิน ได้ยินเป็นรูปเสียง รูปเสียงนั้นก็มีการบันทึก

เป็นความจ�ามาก่อน กายที่รับสัมผัสก็บันทึกเป็นความจ�ามาก่อน 

 การบันทึกในสิ่งที่รู้สึกครั้งแรกนั้นท่านจะไม่รู้สึกตนเองเลยว่ามีการ

บันทึกและจดจ�าไว้ในส่วนที่ลึกสุดในความรู้สึกตนเองเรียบร้อยแล้ว เรียกว่า

ความจ�า แต่ในขณะที่ท่านมารู้สึกที่ตา ที่หู ที่กายนั้น เรื่องราวในสิ่งที่รับรู้ตรง

นั้นปรุงแต่งเป็นก้อนแท่งขึ้นมาเลยในความรู้สึก แต่ไม่เห็นต้นตอของสิ่งที่รับรู้

ขณะนัน้ว่ามีต้นเหตุเริม่จากตรงไหน ท่านจงึวางต้นเหตแุท้จรงิไม่ได้ ผลจากสิง่ที่

รับสัมผัสที่ตา ที่หู ที่กาย จึงขยายเนื้อหาในเรื่องราวตรงนั้น เกิดเป็นเหตุตัว

ใหม่ลงสู่ผลของเหตุตัวใหม่อีก เกิด ดับ เกิด ดับอยู่แบบนี้ แล้วก็เก็บเรื่องราว

ลงเป้แบกไว้เหมือนเดิม ค้นหาในต้นเหตุไม่เจอก็จะวางต้นเหตุตรงน้ันไม่ได้ 

เรื่องราวจึงมีต่อไปเรื่อยๆ ความรู้สึกที่ท่านแตะในสิ่งที่ดูและรู้ สิ่งที่ดูและรู้นั้น

คือต้นเหตุ ต้นเหตุในสิ่งที่ดูและรู้ที่เรายังหยั่งลงไปไม่ถึงว่า รู้เริ่มต้นมาจาก

ตรงไหน ต้นเหตุที่ดูและรู้ตรงนั้นที่ท่านแตะจะไหลลงสู่ผลในเรื่องราวความมี

ตนเองทันที เกิดเป็นเหตุตามดูตามรู้ในเนื้อหาที่เก็บบันทึกใหม่ และลงสู่ผลใน

สิ่งที่ตามดูตามรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนั้น

 ผู้เขียนต้องมาสะกิดกันใหม่ ให้ตื่นจากความหลง หลงในความคิด

หลงในอารมณ์ ฟุ้งซ่านเกินไป มาดูความจริงว่าต้นตอของเหตุที่เป็นธรรมชาติ

ตนเองจุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไร ความรู้สึกที่ท่านรู้สึกน้ันท่านอาจจะเชื่อว่า

เกดิจากความเข้าใจ มคีวามคดิ มอีารมณ์ มคีวามหมายเกดิเป็นเรือ่งราว ท�าให้

ท่านรู้สึกปรุงแต่งอยู่กับส่ิงท่ีตามดูตามรู้ในธรรมชาติที่ซ้อนความจริงที่เป็น
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เดิมแท้ของท่านเองแต่ไม่รู้ (ตรงนี้ต้องยอมรับตนเอง) จึงพยายามจะเข้าไป

วางความคิด คิดเอาเองว่าถ้าไม่มีความคิดแล้วจะไม่มีเรื่องราวในความหมาย

ตามมา วางที่ปลายเหตุก็เกิดเรื่องราวอยู่ดี

 ผู้เขียนต้องชี้ให้ท่านดูความจริงที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ท่ีเป็นอิสระอยู่

ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ ในเรื่องวงเวียนแห่งชีวิตที่รู้สึกได้ด้วยตนเองแต่แตะต้อง

อะไรไม่ได้ หากท่านแตะในต้นเหตจุะลงสูผ่ลในเหตตุรงน้ันเกิดดบัจนฟุง้ไปเลย 

เพราะต้นเหตุนัน้ไม่มเีกดิดบั คอืเป็นธรรมชาตทิีเ่ป็นธรรมชาตติรงนัน้ พอท่าน

รู้สึกถึงต้นเหตุตรงนั้น ท่านพยายามจะหาค�าอธิบายในต้นเหตุนั้น ต้นเหตุนั้น

จะกลายเป็นเรื่องใหม่ที่ท่านปรุงแต่งจากความไม่รู้ของตนเองในธรรมชาติ

ขณะนั้นซ้อนธรรมชาติเดิมแท้ตรงนี้ทันที เมื่อต้องการจะท�าอะไรในต้นเหตุ

จะเกิดผลลัพธ์โดยทันที เพราะต้นเหตุคือธรรมชาติที่พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกัน

ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ท่านเพียงรู้สึกแค่ดูผ่านรู้ผ่าน หากความรู้สึกของท่าน

อยากเป็นเจ้าของในต้นเหตุสิ่งที่ดูผ่านจะเกิดการตามดูเรื่องราวมาแทน และ

ตามรู้เรื่องราวตรงนั้น มีตัวตนท่านรองรับในเรื่องราว จึงลงสู่ผลเกิดมีตัวเอง

ซ้อนขึ้นมาเกิดดับในเรื่องราวไม่รู้จบกับเนื้อหาที่ตามดูตามรู้ไปเลย
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ปัจจุบันซ้อนปัจจุบันที่รู้สึก
ข้ำมปัจจุบันที่เป็นเดิมแท้ตนเอง

 มาท�าความเข้าใจในการเดินทางของความรู้สึกขณะเดียวที่เร็วแทบ

จะไม่รูส้กึตัว สิง่ทีผู่เ้ขยีนบรรยายตรงนีเ้พือ่แสดงภาพความรูส้กึขณะเดยีวจาก

ประสบการณ์ของผู้เขียนเอง เพื่อช้ีและสะกิดให้ท่านได้เห็นรายละเอียดและ

หยัง่ลงไปดูในเรือ่งราวตนเอง ในธรรมชาตคิวามมีทีต่นเองแบกไว้และธรรมชาติ

เดิมแท้ที่เป็นอิสระ

 ผู้อาศัยที่เป็นอิสระอยู่แล้วคือผู้รู้ มีหน้าที่ดูผ่านรู้ผ่านในเรื่องราวแต่

ไม่แตะต้องใดๆ ในเรื่องราว 

 สิ่งที่รับสัมผัสคร้ังแรกมีการบันทึกไว้แล้วเรียกความจ�า คือธรรมชาติ

ความมีตนเองที่เริ่มแบกคือต้นเหตุ

 ความเข้าใจ ความคิด อารมณ์ ความหมาย ปรุงแต่ง เรื่องราว (ความ

มีตัวตนรองรับในธรรมชาติของต้นเหตุ)
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 ทุกขณะที่ท่านรู้สึกตลอดเวลานั้นจะเกิดความจ�าขึ้นมาก่อนแต่ท่าน

จะไม่รู้สึกถึงข้อนี้ สิ่งที่รู้สึกได้คือเนื้อหาที่ความเข้าใจในสิ่งที่กระทบไปเลย มี

ความคิด คิดต่อมีอารมณ์ครอบความคิดทันที เกิดความหมาย เกิดความรู้สึก 

เกิดเรื่องราวปรุงแต่งทันที นี่เป็นภาพช้าๆ ที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อให้ท่านได้

เห็นในความรู้สึกขณะเดียว แต่ความเป็นจริงของท่านน้ันรู้สึกครั้งเดียวมา

พร้อมกันไม่สามารถแยกความรู้สึกได้ จึงหยั่งลงไปสู่ต้นเหตุที่แท้ของตนเอง

ไม่ได้ เรียกว่าธรรมชาติความมีซ้อนธรรมชาติเดิมแท้ที่ไม่มี ธรรมชาติความมี

จะบิดความรูส้กึของท่านให้เล่นกบัสภาวะตนเองจนฟุง้ จนหลง จนไม่สามารถ

จะกลับไปสู่ผู ้อาศัยที่เป็นอิสระอยู่แล้วคือธรรมชาติเดิมแท้ได้เลย เรียกว่า 

ธรรมชาติความมีซ้อนธรรมชาติเดิมแท้ตนเอง 

 ผู้เขียนจึงสร้างวงเวียนแห่งชีวิตที่รู้สึกได้ด้วยตนเองแต่แตะต้องอะไร

ไม่ได้ เพื่อให้ทุกคนมีทางออกกลับไปสู่สภาวะธรรมชาติตนเอง มีศรัทธาเชื่อ

ว่าตนเองเป็นอสิระอยูแ่ล้ว มสีจัจะมัน่คงเพือ่เสรมิศรัทธา มคีวามเพยีรแรงกล้า 

มีความอดทนต่อแรงบีบคั้นของธรรมชาติตนเอง  เพื่อเข้าถึงความรู้สึกที่มี

เรือ่งราวของตนเองอยูต่ลอดเวลาทัง้ภายนอกและภายใน มกีารปรงุแต่งตวัเอง

อยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดคือมีตัวตนเป็นผู้มี ต้องถอดถอนเรื่องที่รู้สึกต่างๆ ตรงที่

ขีดเส้นใต้นั้นออก เห็นให้ได้ด้วยก�าลังใจที่แนบแน่นว่า “สิ่งที่รู้สึกตรงนั้นไม่ใช่

เรื่องของเรา เราไม่ได้เป็นเจ้าของความมี” การวางเหตุเบื้องต้น 

 นักเดินทางทุกคนที่อยากจะค้นหาต้นเหตุของธรรมชาติตนเองว่าคือ

อะไร กต้็องใช้เนือ้หาทกุอย่างทีบ่รรยายมานัน้เป็นเครือ่งมอืเป็นเขม็ทศิน�าทาง

เพือ่กลบัไปสูค่วามจรงิของตนเอง ท่านฟังคลปิเสยีงของผูเ้ขยีนมามากในเนือ้หา

ตรงนีแ้ล้ว การอธบิายเป็นภาษาเขยีนกจ็ะท�าให้ท่านได้ทบทวนเรือ่งราวการเดิน

ทางของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
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 การเดินทางกลับไปสู่ต้นเหตุแท้จริงของตนเองน้ัน คือการย้อนทวน

จากความมีไปสู่ความไม่มี เรียกว่า ธรรมชาติความมีซ้อนธรรมชาติเดิมแท้

ตนเอง และปลดปล่อยธรรมชาติที่ซ้อนตรงนั้นให้เป็นสิ่งๆ เดียวกัน

 ธรรมชาติที่ไม่มีคือความเป็นอิสระเดิมแท้ที่ดูผ่านรู้ผ่าน 

 ธรรมชาติความมีคือมีตัวตนรองรับในเหตุและตามดูตามรู้ในเรื่องราว

ตรงนั้นในความมี จึงเกิดเป็นผลในสิ่งที่ตามดู ตามรู้ของเหตุในความมี ตรงนั้น

 แต่เมื่อเห็นความจริงถึงต้นเหตุในตนเองในความมีต่างๆ นั้น แท้จริงก็

เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ร่วมกันเพียงดูและรู้ ไม่มีใครมีตัวตนรองรับในความมี 

เหตุในความมีตรงนั้นก็วางก็ทิ้งเรื่องราวในสิ่งท่ีมี ให้ความมีนั้นด�ารงอยู่ใน

ธรรมชาติตามเดิม ไม่ต้องตามดตูามรูใ้นความมอีกีแล้ว แค่ดผู่านรูผ่้านเรือ่งราว

ตรงนั้น ปล่อยให้เป็นอิสระร่วมกันที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ 

 เมื่อท่านประจักษ์แจ้งตรงนั้นจริงๆ จึงทิ้งจึงวางต้นตอในเหตุให้กลับ

คืนในธรรมชาติตนเองที่ดูและรู้ตามความเป็นจริง “ความมีไปสู่ความไม่มี 

ไม่มคีอืสิง่ทีเ่คยมแีต่ไม่แตะต้องในสิง่ทีม่ ี สิง่ทีม่จีงึไม่มใีนสิง่ท่ีดูและรูต้รงนัน้ 

หมดสงสัยในธรรม” ไม่ต้องเก็บใส่เป้อีกแล้ว ความรู้สึกก็เบาขึ้นโล่งขึ้นเป็น

ธรรมชาติแบบนี้หมดสงสัยในเหตุจึงไม่มีผลตามมา ง่ายมากนะส�าหรับผู้เขียน

ท่ีได้ประสบการณ์ตรงนี ้ แต่เชือ่เถอะว่าไม่ง่ายกบัพวกท่านเลยอ่านแล้วอาจจะ

ไม่รู้เรื่องไปเลย...
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ควำมซับซ้อนในกำรเดินทำงย้อนทวนกลับ
ไปสู่ต้นตอในเหตุตนเอง

 ความซับซ้อนในสิ่งที่ท่านรู้สึกในขณะหนึ่งและเข้าใจไปเลยตรงนั้นยัง
มีเรื่องราวอยู่ ความเข้าใจที่เข้าใจตรงนั้นเปรียบเหมือนดาบ 2 คม 
 คมดาบท่ีหนึ่ง จะฟันคอตนเองให้ขาดและติดอยู่ในกับดักธรรมชาติ
ตนเองตรงนั้น ค้างอยู่แบบนั้น ไปต่อไม่ได้เพราะมีตัวตนที่ตามดูตามรู้อยู่
ตลอดเวลาและปรุงแต่งไม่รู้จบแบบไม่รู้ 
 คมดาบที่สอง จะฟันคอตนเองให้ขาดแต่เดินข้ามกับดักในธรรมชาติ
ตนเองตรงนั้นมา เห็นธรรมชาติเดิมแท้ตนเองที่ไม่มีเรื่องราวในตนเอง จน
เข้าใจในเนื้อหาตรงนี้ “ความมีไปสู่ความไม่มี ไม่มีคือสิ่งที่เคยมีแต่ไม่แตะต้อง
ในสิ่งที่มี สิ่งที่มีจึงไม่มีในสิ่งที่ดูและรู้ตรงนั้น หมดสงสัยในธรรมที่ต้องรู้” หาก
ใครเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้จะเข้าใจเลยว่าภาษาแทนความรู้สึกที่เป็นจริงไม่
ได้เลย ดาบที่สองต้องเด็ดขาดแบบนี้
 สิ่งที่ท่านรู้สึกและเข้าใจไปเลยตรงนั้นยังมีเรื่องราวอยู่จึงมีความสงสัย
ในความเข้าใจตรงนั้น ก็ไม่รู ้จะหาทางออกแบบไหน หลงทาง หาทางเดิน
กลับไม่เป็น...
 “อย่าไปไล่จับ อย่าไปเป็นเจ้าของ อย่าครอบครองเรื่องราวที่รู้สึก
ตรงนั้นแค่นี้เอง” เดินออกมาแบบนี้



 คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

33

 คมดาบทีห่นึง่และสอง เกดิขึน้ในความรูส้กึภายในพร้อมกัน ขึน้อยูกั่บ
ก�าลังใจท่านเท่าน้ัน ที่ต้องตัดสินใจทันทีในความรู้สึกขณะนั้น ถ้าพลาดก็
เริ่มใหม่ จนกว่าจะเห็นความจริงตนเองได้
 อุปมา ความเข้าใจเปรียบเหมือนสัตว์น�้าที่ว่ายอยู่ในน�้า เดิมแท้ไม่มี
ภาษา มีแต่ความรู้สึกที่รู้สึกถึงกัน ไม่มีค�าอธิบายอะไรไปสู่อะไร ท่านเกิดเห็น 
“สัตว์น�้าที่ว่ายอยู่” เกิดสงสัยสิ่งๆ นั้นว่าคืออะไรจึงเอามือจับสัตว์น�้าที่ว่ายอยู่
ก็รู้สึกถึงสิ่งกระทบรู้สึกถึงรูปทรงรายละเอียดของสัตว์น�้าที่จับอยู่ (ท่านต้อง
หยั่งดูรายละเอียดตรงนี้ที่ผู ้เขียนจะชี้ให้ดูความจริงที่มี) เหมือนธรรมชาติ
ตรงน้ันกลืนความรู ้สึกท่านไปเลยเป็นสิ่งๆ เดียวกัน ความมีที่รู ้สึกแต่ไม่
แบกในความมี มือที่จับสัตว์น�้าที่ว่ายอยู่รู้สึกถึงสิ่งกระทบที่รู้สึกถึงรูปทรงราย
ละเอียดของสัตว์น�้าที่จับอยู่เป็นธรรมชาติที่กลมกลืนตรงนั้น ไม่มีภาษา ไม่มี
ปรุงแต่ง รู้สึกเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่พึ่งพากันเท่านั้น 
 ขณะนั้นความรู้สึกที่เร็วมากของความรู้สึกเกิดขึ้นมีตัวตนท่านขึ้นมา
เกิดสงสัย อยากรู้ “อยากรู้เรื่องสัตว์น�้าที่จับได้” เมื่อสงสัยเกิดอยากรู้ตรงน้ี 
จึงเกิดตามดูตามรู้ความอยากข้ึน เท่ากับท่านติดกับดักธรรมชาติตนเองใน
ความมีไปแล้ว ได้แตะต้นเหตตุนเองในเนือ้หาความอยากตรงนีเ้รยีบร้อย เกิดมี
ตัวตนรองรับในสิ่งที่ตามดูตามรู้ทันที ต่อมาเกิดความจ�าที่ไม่รู้ว่าเคยจ�าไว้และ
เข้าใจไปเลยมีความคิดเข้ามาที่สัตว์น�้า มีอารมณ์ชอบไม่ชอบถูกใจครอบความ
คิดทันที เกิดความหมายในเนื้อหาปรุงแต่งความรู้สึกถึงรายละเอียดในสิ่งนั้น 
เกิดเรื่องราว มีชื่อสัตว์ มีเกล็ด มีชนิด มีสั้นยาว มีสีสัน มีๆๆๆๆ ท่านเป็น
เจ้าของในเรื่องราวความอยากตรงนี้เรียบร้อยแบบเงียบๆ แต่ไม่รู้สึกตัว
 ความรู้สึกของท่านหากมีก�าลังใจที่แนบแน่นที่ดี ท่านลองย้อนทวน
ดวู่า ความรูส้กึของท่านขณะนีท่้านอายเุท่าไรกต็าม ท่านรูส้กึถงึเน้ือหาทีผู่เ้ขียน
ชี้ให้ดูเรื่องสัตว์น�้าที่จับได้ หากท่านย้อนกลับไปได้ในขณะตอนแรกเกิดของ
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ท่านเอง สิง่ทีท่่านรูส้กึในขณะนีแ้ละความรูส้กึในขณะแรกเกิดของท่านก็สงสยั
เหมอืนกัน แต่ความรูส้กึของท่านตอนนีไ้ด้เขยีนบนัทกึทบัตนเองมามากมายใน
ผู้อาศัยที่เป็นอิสระอยู่แล้ว  “เขียนเรื่องราวที่จดจ�าทับตนเองจนมองไม่เห็น
ตัวอิสระของตนแล้ว” ตัวอิสระคือสิ่งที่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา ท่านเขียน
บันทึกความจ�าทับความจรงิของตนเองมาทกุขณะ ทกุวนิาทีเป็นนาทเีป็นชัว่โมง
เป็นวันเป็นเดือนเป็นปี แต่ในขณะที่ท่านเป็นเด็กแรกเกิดก็มีบันทึกความจ�า
เช่นกนั การบันทกึขณะนัน้ไม่มเีรือ่งราวมแีต่ส่ิงทีรู่สึ้กเท่าน้ัน สิง่ทีรู่ส้กึตรงน้ันเขยีน
บนัทกึเริม่แรกไม่มีการปรุงแต่งในสิง่ทีเ่ขยีน การบันทึกซ�า้ทบัลงในบนัทกึครัง้แรก
นั้นคือท่านเริ่มโตขึ้น จึงมีความเข้าใจมีภาษาเกิดขึ้นเริ่มจดจ�าและบันทึกความ
จ�าทันท ี ภาษาท่ีเกดิขึน้น้ันมกีารเรยีนรูใ้ห้จดจ�าของผูม้าสอนท่าน ท่านจงึเขยีน
บนัทึกลงในความจ�าตรงนัน้ซ้อนทบัความจ�าซ�า้ลงอีกของรายละเอยีดในเรือ่งราว 
สิ่งที่รู้สึกเห็นของรูปทรงนั้น จึงมีชื่อและเรื่องราวปรุงแต่งเงียบๆ ตลอดเวลา 
 เมือ่เวลาผ่านมาเรือ่ยๆสิง่ทีถ่กูบนัทกึนัน้เป็นความจ�าทีจ่�าได้ตลอดเวลา
จนเติบโตขึ้นมีการเขียนบันทึกความจ�าทับเนื้อหาตนเองเพ่ิมอีก สิ่งที่รับรู้ของ
ความรูสึ้กทีก่ระทบจึงเหมอืนไม่รูส้กึตนเองเลยว่าสิง่ๆนัน้ได้เคยจดจ�าไว้ในบันทึก
ตนเองมาแล้ว เกิดความเข้าใจไปเลยทนัท ีและคดิทนัทเีป็นความรู้สกึมากมายใน
เรื่องราวขณะนั้นที่เขียนบันทึกทับตนเองมา การจดจ�าที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่เกิด
ของท่านนั่นเองที่เขียนทับตนเองมาตลอดจนถึงปัจจุบันแต่มองไม่เห็น จึงลงสู่
ความเข้าใจ มคีวามคดิ มอีารมณ์ มคีวามหมาย เกิดความรูส้กึ เกดิเรือ่งราวท่ีเข้าใจ 
ก็แบกความเข้าใจใส่เป้ตนเองมาเรื่อยๆ ท่านจะไม่รู้ถึงความเข้าใจที่แบกไว้เลย 
ไล่จบัความเข้าใจตนเองทีเ่ป็นต้นเหตทุกุคร้ัง จงึลงสูผ่ลในเหตตุรงนัน้ไม่รู้ทีส่ิน้สดุ 
ทัง้ท่ีต้นตอความประจกัษ์แจ้งเดมิแท้ของธรรมชาตตินเองทีเ่ป็นต้นเหต ุท่านหยัง่
ลงไปไม่ถึง จึงรู้สึกว่ายิ่งเข้าใจยิ่งรู้ก็ยิ่งหนัก รู้ หรืออยู่กับรู้ก็ยิ่งหนัก ยิ่งรู้มากก็
แบกไว้มากในสิง่ทีรู่ ้สิง่ทีท่่านรูน้ัน้เป็นรูท้ีไ่หลตามความเชือ่ของรูเ้กบ็เงียบเอาไว้ 
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แต่การรูแ้จ้งในธรรมชาตินัน้เป็นรูท่ี้ย้อนทวนตนเอง คอืรูแ้บบท่ีไม่ต้องรู ้ไม่ไล่จบั 
ไม่เป็นเจ้าของ ไม่ครอบครอง รู้แล้วปล่อยกลับคืนสู่ความจริงที่รู้ให้อยู่ตรงนั้น
 อุปมาเหมือนสัตว์น�้าที่จับได้ หากท่านเป็นเด็กแรกเกิด มีความสงสัย
เหมอืนท่านตอนอายเุท่านี ้แต่ความสงสยัในวยัเดก็แรกเกดิของท่านได้จบัสตัว์น�า้
ขึ้นมาดูก็รู้สึกถึงสิ่งที่สงสัย ที่มีการกระทบในรูปทรงและการเคลื่อนไหวของ
สตัว์น�า้นัน้ ตอนแรกเกดิเดก็ก็รูส้กึถงึธรรมชาตติรงน้ัน ไม่มภีาษา ไม่ต้องเข้าใจ
อะไร ไม่ต้องอธิบายเนื้อหาเรื่องราวตรงนั้น “รู้ธรรมชาติที่รู้สึกถึงธรรมชาติ
เดิมแท้” เมื่อหายสงสัยในส่ิงที่จับได้ ก็ปล่อยสัตว์น�้ากลับคืนสู่ธรรมชาติไป
ในน�า้ตามเดมิ จบเรื่องราวตนเอง ไม่แบกในรู้ตนเองในวัยนั้น 
 ที่ยังไม่จบคือความรู ้สึกปัจจุบันตนเองขณะน้ี เพราะตอนน้ีท่าน
เปลี่ยนแปลงมาตามอายุ ความรู้สึกจึงมีเรื่องราวร้อยรัดตนเองไว้ให้ติดอยู่ใน
ความรู้ที่ร�่าเรียนมาทั้งชีวิต และยอมรับกับเนื้อหาทั้งหมดไว้แล้ว สัตว์น�้าที่จับ
ได้ตอนนี้จึงมีชื่อของสัตว์ มีชนิด มีองค์ประกอบต่างๆ ที่สรุปผลลัพธ์ใน
ความรู้สึกตนเองเรียบร้อย ยึดสิ่งๆ นี้จนเข้าใจไปเลยว่าคืออะไร นี่คือความมี
ของธรรมชาติตนเองที่ทดสอบก�าลังใจตนเองแต่มองไม่เห็น ธรรมชาติตนเอง
ในความมีจะบดบงับบีคัน้ยอมรบัความรูส้กึตรงนีใ้ห้มไีปเลย ท่านจึงมองไม่เหน็
และหยั่งลงไปในความจริงในธรรมชาติเดิมแท้ตนเองไม่ได้ 
 ทางแก้กค็อืมวีนิยัในตนเอง ท�าความเข้าใจในเรือ่งวงเวยีนแห่งชีวิติ
ที่ผู้เขียนอธิบายไว้แล้วว่า “รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้” หรือเฉลียวใจได้ใน
ขณะนัน้ว่า “เรือ่งราวทีรู่ส้กึตรงนีไ้ม่เกีย่วกบัเรา เราไม่ได้เป็นเจ้าของ” ก็ปล่อย
กลับคืนความรูสึ้กในธรรมชาตติรงน้ันไป ความรูส้กึมทีีต่นเองครอบครองเนือ้หา
ทั้งหลายจะคลายตัวลง อุปมา...ของในเป้ที่เคยแบกเรื่องราวแบบนี้ไว้ก็หายไป
เอง ท่านจะรู้สึกว่าเบาขึ้น โล่งขึ้น เป็นอิสระในธรรมชาติตนเองท่ีรู ้สึกได้ 
ความรู้สึกมีที่ไม่แบกความมีก็จะกลับมาเป็นผู้อาศัยที่เป็นอิสระอีกครั้ง
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ชี้และสะกิด ให้ดูควำมจริง
กำรย้อนทวนเนื้อหำตนเอง

 

 ในอดีตผู ้เขียนก็เป็นนักเดินทางเช่นกันช่วงแรกเหมือนงมเข็มใน
มหาสมุทร  เจอเข็มแล้วตอนนั้นก็ยังเดินทางไปไม่ถึงที่สุด ไม่รู้ว่าที่สุดคืออะไร 
แต่มีความมุ่งมั่นแบบใจกล้าบ้าบิ่นอยากจะพิสูจน์ให้รู้ว่าที่สุดคืออะไร ก็ท�าทุก
อย่างตามต�าราตามค�าสอนแต่สุดท้ายท�าได้บ้างไม่ได้บ้าง จึงเล่นอยู่กับเข็มที่
เจอแบบนั้น ท้ายที่สุดจึงรู้ว่าแท้จริงเข็มที่เจอนั้นไม่เคยมีเข็มจริงๆ 
 การย้อนทวนเนื้อหาตนเองตรงนี้ส�าคัญมาก เมื่อเข้าใจเข็มที่เจอนั้นมี
เหมอืนไม่มเีขม็ จงึปล่อยเขม็ทิง้เขม็ไว้ตรงนัน้ จงึหมดสงสยัในธรรมชาตตินเอง 
ความรู้สึกในเนื้อหาตนเองในการเดินทางในเรื่องราวตรงนี้ หากจะถ่ายทอด
เรื่องราวตนเองในการเดินทางไปถึงที่สุด เหมือนตอนทิ้งเข็มลงสู่ธรรมชาติ
ตนเองในขณะนั้น ให้ผู้อื่นเดินตามได้ถูกต้อง ควรจะเริ่มตรงไหน ?
 ผู้เขียนก็นั่งดูก�าลังใจตนเองที่ภายใน ความรู้สึกถึงสิ่งที่มีภายในไม่รู้
จะตัง้ชือ่ว่าอะไร จะบอกว่าจติเหมอืนในต�ารากไ็ม่ใช่เพราะเวลาอยูกั่บสิง่ๆ น้ีก็
ไม่บอกว่าเป็นจติ ความรูส้กึเดมิแท้ของผูเ้ขยีนรูส้กึในความอสิระมากกว่าค�าว่าจติ 
หากจะเปรียบสิ่งๆ นี้จริงๆ ตามความรู้สึกของผู้เขียนที่รู้สึกได้เหมือนเป็น “ผู้
อาศยัทีม่อียูภ่ายในทีเ่ป็นอสิระในตวัเอง” ผู้เขียนจึงใช้ชื่อนี้เพราะรู้สึกแบบนั้น
จรงิๆ ผูอ้าศัยทีมี่อยูภ่ายในทีเ่ป็นอิสระในตวัเอง จงึเป็นบทเร่ิมต้นของความรูส้กึ 



 คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

37

 จากนั้นนึกย้อนทวนในเนื้อหาตนเองที่เดินทางมาในแต่ละช่วงเวลา 
ว่าจะสอนคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไร ผู้เขียนก็ย้อนมองความรู้สึกตรงนี้อีก หาก
ใช้ค�าว่าสอนคนฟังก็จะติดกับดักค�าสอนอีก เหมือนตนเองก็เคยติดในค�าสอน
มาก่อน มองรายละเอยีดในเนือ้ธรรมชาตทิีต่นเองเข้าไปถงึในความรูส้กึตนเอง
เหมอืนแค่ดแูละรู ้กเ็กดิภาพในใจตนเอง ต้องใช้ค�าว่า “ชีแ้ละสะกิด” ให้คนอ่ืน
เดนิตามมาเห็นเรือ่งราวตนเองทีผู้่เขยีนเพียงดแูละรูจ้นส�าเรจ็ คนอ่ืนจะได้ไม่ติด
ในค�าสอนหรือค�ากล่าวในต�ารา ผูเ้ขยีนเข้าใจในความรูส้กึทีต่ดิกบัดกัธรรมชาติ
ตรงนั้นเองว่า หากมีการสอน สิ่งที่สอนนั้นจะมีเรื่องราวไม่รู้จบ คนเดินตามจะ
ปรุงแต่งค�าสอนไปเรื่อยๆ ไม่สามารถเข้าถึงความจริงภายในตนเองได้ 
 การย้อนทวนของผู้เขียนในสภาวธรรมที่ไปถึงก็ผุดขึ้นในใจมาเรื่อยๆ 
นกึย้อนทวนถึงตนเองว่าตนเริม่ต้นจากอะไร เป็นเหตใุนการเดนิทาง ตนเองเริม่
ต้นจากศรัทธา และศรัทธานั้นคือศรัทธาตนเองจริงๆ จึงน�าตนเองมาถึงตรงนี้ 
เหมือนได้ประกาศตนเองในความรู้สึกในขณะนั้น เกิดสัจจะในใจที่ต้องรักษา
ไม่ให้บกพร่อง มีความเพยีรพยายามสดุก�าลงั ใช้ความอดทนอดกลัน้ รอโอกาส 
มีความหวัง รอจังหวะที่จะได้เห็นธรรมชาติเดิมแท้จริงของตนเอง 
 การเดินทางตลอดเส้นทางนั้นพบอุปสรรคตลอดเวลา การจะท�าให้
ตนเองหมดสงสัยนั้นจะโดนธรรมชาติตนเองมาทดสอบก�าลังใจมากมาย แต่
ผู้เขียนก็ผ่านมาได้ ความแปลกประหลาดในใจก็ผุดความรู้ต่างๆ ให้เห็นสภาพ
ความจรงิของธรรมชาตตินเอง หากตนเองจะชีแ้ละสะกิดให้ผูอ่ื้นเดนิตามมาได้ 
ต้องให้บุคคลนั้นมองความจริงโดยรอบตนเองให้กระจ่างในจุดเริ่มต้น 
ความรู้สึกทุกขณะน้ันมีขบวนการอย่างไร ผู้เขียนเห็นความรู้สึกในใจเกิดเป็น
ภาพวงเวียนขึ้นมา วงเวียนที่เกิดขึ้นในใจตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไร แต่มอง
เนื้อหาในวงเวียนแล้วเห็นเรื่องราวที่หมุนวนของชีวิตในธรรมชาติตนเอง มี
เรื่องราวเหมือนกนัหมดของทกุชีวิต ผูเ้ขยีนจงึตัง้ช่ือในใจตอนน้ันว่า “วงเวยีน
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แห่งชีวิต รู้สึกได้ แต่แตะต้องไม่ได้” ความรู้ต่างๆ เกิดข้ึนในใจตนเองแบบ
ธรรมชาติของผู้เขียนนั้น เห็นรายละเอียดความเป็นจริงแบบแปลกๆ ในความ
รู้สึกตนเอง ภาพที่เกิดขึ้นในใจเป็นภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ได้สร้าง
หรือท�าขึ้น แต่เหมือนธรรมชาติโดยรอบตัวนั้นสร้างให้ผู้เขียนได้เห็นแบบนั้น 
การชี้และสะกิดของผู้เขียนก็น�าเรื่องราวท่ีธรรมชาติสร้างให้เห็นในใจผู้เขียน
มาบรรยายในความจริงโดยธรรมชาตท่ีิเป็นของทุกชีวติ การบรรยายของผูเ้ขยีน
จึงไม่ต้องไปลอกใครหรอืเดนิตามใคร บรรยายตามสภาพธรรมชาตแิท้จรงิทีผ่ดุ
ในใจตนเอง เนือ้หาต่างๆ ทีบ่รรยายน้ันเป็นประสบการณ์โดยตรงของผู้เขยีนเอง 
 ความแปลกประหลาดต่างๆ เมื่อปล่อยเข็มทิ้งเข็มไว้ตรงนัน้ในธรรมชาติ
ตนเองทีเ่ป็นจึงหมดสงสัยในธรรมชาตตินเอง เรือ่งราวต่างๆ ท่ีเคยเดนิทางผ่าน
มากลับตดิอยูใ่นใจตนเอง เหมอืนเนือ้หาต่างๆ หมนุวนกลับมาใหม่ให้ผู้เขยีนเห็นอกี 
การเห็นนั้นกับเห็นรายละเอียดในเน้ือธรรมที่ลึกกว่ามาก เข้าใจถ่องแท้ ใน
ความจรงิทีเ่ป็นธรรมชาตเิดมิแท้ตามทีเ่ขียนบรรยายตรงนี ้ท่านจะคิดเอง รู้สึกเอง
หรือตีเทียบเอาเองไม่ได้ว่าหมดสงสัย สิง่ๆ นีห้ากไปไม่ถงึท่านจะสงสยัในความมี
ตนเอง จะมเีรือ่งราวในคดิในรูส้กึในการตเีทยีบซ่ึงหาค�าตอบให้ตนเองไม่ได้ และ
มองไม่เหน็ศตัรแูท้จรงิในธรรมชาติตนเอง กค็อืธรรมชาตขิองตนเอง แปลกไหม ?
 การท�าก�าลังใจที่แนบแน่นของผู้เขียน เกิดผุดความรู้ขึ้นเอง ได้เห็น
ความรู้สึกในช่วงการเดินทางพบเรื่องราวแปลกมากบ้ามากส�าหรับผู้เขียน
รู้สึกแบบนี้จริงๆ ผู้อ่ืนที่เดินทางไปถึงหรือก�าลังเดินทางจะไปถึงเขาจะพูด
ว่าอัศจรรย์ใจ แต่ส�าหรับผู้เขียนกับรู้สึกว่ามันบ้าและแปลก เพราะไม่เคยเข้า
ถึงจริงๆ จึงไม่รู้ว่าคืออะไรมาก่อน แต่พอไปถึงก็ไม่สนใจกับความวิเศษใดๆ 
ตรงนั้น รู้สึกเป็นปกติมาก แต่ไม่สงสัยในเนื้อหาต่างๆ ที่ครูบาอาจารย์ที่เดิน
ทางไปถึงและรู้สภาวะต่างๆ ที่ไปถึงตรงนั้นเขารู้ได้อย่างไรอีกแล้ว เมื่อผู้เขียน
เดินทางไปถึงจริงๆ จึงเข้าใจไม่สงสัยในความรู้ของครูบาอาจารย์เหล่านี้อีก
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ดู และ รู้ ..คือควำมจริงธรรมชำติเดิมแท้ที่ไม่มีกำรปรุงแต่ง

ตำมดู ..คือกำรปรุงแต่งควำมไม่จริงให้มีเนื้อหำในธรรมชำติ

ตำมรู้ ..คือท�ำให้วนเวียนอยู่ในเรื่องรำวที่ปรุงแต่ง

ธรรมชำติเดิมแท้ เพียงดูผ่ำน รู้ผ่ำน เป็นอิสระตลอดเวลำ 

ไม่มีเรื่องรำวให้วนเวียนอยู่ในกำรปรุงแต่งตนเอง
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เจอเข็มแต่แตะต้องเอื้อมจับเข็มไม่ได้ 
ดูและรู้เท่ำนั้น

 

 การฝึกก�าลังใจที่ผู้เขียนท�าก็ใช้ความรู้สึกภายในจับความรู้สึกภายใน
โดยก�าหนดจุดใหญ่ในภายในที่รู้สึกได้ชัดเจนที่สุดแล้วจับความรู้สึกตรงนั้นให้
เป็นฐานที่มั่น ใช้ความรู้สึกภายใน ดูและรู้อยู่ในที่มั่นฐานตรงนั้นไม่ปล่อยให้
เลื่อนลอยเกาะติดไว้ตรงนั้นตลอดเวลา แรกๆ ก็มีหลุดบ้าง ต้องฝึกให้เป็นวินัย
ที่เข้มงวดกับตนเอง ท�าให้มันชินท�าให้มันคุ้นเคยจนเป็นนิสัยของตนเอง ก�าลัง
ใจจึงดีขึ้นเป็นข้ันตอน และที่ส�าคัญเรียกว่าเป็นหัวใจเลยก่อนจะเริ่มท�าต้องมี
ความสบายใจเป็นพื้นฐานในขณะนั้น ต้องทิ้งความกังวล ความอยากรู้ต่างๆ 
ในนิสัยเดิมๆ ทิ้งไปก่อน ไม่เช่นนั้นจะเป็นตัวขวางความรู้สึกในการท�าก�าลัง
ใจตนเอง ใช้ความรู้สึกที่ตั้งมั่นตรงนั้นดูและรู้ในความจริงในธรรมชาตขิณะนั้น
ไม่ไหลไปตามธรรมชาติเหมือนที่ผ่านมา ต้องทิ้งความเชื่อในสิ่งที่จดจ�าใน
ธรรมชาติตนเองที่มีบันทึกไว้และหลงใหล อยากได้ อยากมี อยากเป็นตัวอะไร
ก็ไม่รู้เอาไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นธรรมชาติภายในตนเองจะลวงล่อให้ติดกับดักใน
ธรรมชาติตนเองอยู่แบบนั้น หลงใหลวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ไหลตามความรู้สึก
ธรรมชาติตรงนั้นไปเลย ในการเดินทางของผู้เขียนใช้ความรู้สึกที่ภายในดูและ
รู้ความรู้สึกแบบธรรมชาติ ไม่แตะต้องกับส่ิงต่างๆ ที่เกิดในความรู้สึกภายใน
ปล่อยสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นให้เป็นไปตามความจริงของความรู้สึก แค่ดูผ่าน
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รูผ่้านในเรือ่งราวทีเ่ข้ามาและผ่านไป ไม่ไปตามดตูามรูกั้บเรือ่งราวตรงน้ัน หาก

แตะต้องในสิง่ทีดู่และรู ้ ความรูส้กึจะไหลตามธรรมชาตติรงน้ันไปเลย เกิดเป็น

เรือ่งราวตามดูตามรูข้ึน้มาแทนปรงุแต่งทนัทแีละฟุ้งซ่านไปเลย ท่านต้องระวัง

ธรรมชาติภายในตนเองที่เขาเชี่ยวชาญหลอกล่อพลิกเหตุการณ์ในขณะนั้นให้

ท่านติดกบัดักตนเองได้ในทนัทกีบัความรูส้กึทีซ้่อนๆ กันในขณะตรงนัน้ ก�าลงัใจ

ท่ีดแีละถูกต้องน้ันต้องมศีรทัธาในตนเอง ให้ใช้ความรูส้กึภายในดแูละรูเ้รือ่งราว

ภายในแบบดูผ่านรู้ผ่านในความรูส้กึในทีม่ัน่ตรงฐาน ดแูละรู้ในธรรมชาตตินเอง

ตรงน้ัน อย่าไปไหลตามกับเครื่องล่อที่เป็นกับดักในธรรมชาติตรงนั้นก็พอ  

ไม่ต้องก�าหนดอะไรในความรู้สึก ปล่อยเป็นอิสระตามธรรมชาติ จะลืมตาหรือ

หลับตาก็เอาตามที่ชอบ ผู้เขียนถนัดลืมตามากกว่า ดูความจริงรอบตัวตลอด 

แต่จับความรู้สึกภายในที่ดูและรู้ให้ลึกท่ีสุดในที่ม่ันตรงนั้น สิ่งที่พบเจอใน

ธรรมชาติตนเองก็เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตรงนั้น เหมือนเป็นบททดสอบของ

ธรรมชาติภายในตนเองทีม่าทดสอบก�าลงัใจอยูทุ่กขณะ สร้างภาพสร้างเรือ่งราว 

วางอุบายหว่านล้อมความรู้สึก วางกับดักสารพัด เพื่อให้ความรู้สึกภายใน

ตรงนั้นเปลี่ยนเป็นโดนครอบง�าจากธรรมชาติตนเอง ส�าหรับผู้เขียนช่วงแรกๆ 

ก็โดนแบบนี้ แต่ในขณะช่วงเวลานี้ไม่มีความอยากจะเป็นเจ้าของอะไร ความ

รูส้กึทีมี่ก�าลงัใจดีตรงนีช่้วยตนเองได้มาก เหน็ขบวนการทีไ่หลตามของธรรมชาติ

ที่วางล่อไว้อย่างละเอียดจึงไม่ตกหลุมพรางของธรรมชาติ กลับกลายเป็นว่า

ธรรมชาติมาสอนให้ทวนดูเรื่องราวแทน 

 สิ่งที่ผู้เขียนจะเล่าตรงนี้ไม่ใช่ความวิเศษวิโสอะไรเลย เป็นธรรมชาติ

ภายในที่ดูและรู้ธรรมชาติภายในเท่านั้น ที่ต้องผ่านบททดสอบของธรรมชาติ

ตนเองที่มาทดสอบก�าลังใจทุกขณะในความรู้สึกตรงนั้น ว่าอยากมี อยากเป็น

อยู่หรือเปล่าเท่านั้น หากยังมีในความอยากก็จะไหลตามในสิ่งที่ดูและรู้ กลาย
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เป็นเรื่องราวตามดู ตามรู้ ในเรื่องราวที่รู ้สึกภายในตนเองในขณะนั้นทันที 
ฟุ้งซ่านไปเลย ส�าหรับผู้เขียนดูผ่านรู้ผ่าน ไม่แตะต้องใดๆ ในสิ่งที่ดู ในสิ่งที่รู้
ในธรรมชาติตนเองก็แปลกใจ กลับกลายเป็นว่าธรรมชาติตรงน้ันมาอบรม
บ่มเพาะผู้เขียนให้เข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ตนเอง ความรู้สึกในตอนนั้นก็ยังมึน 
ยังงง และยังสงสัยธรรมชาติที่ดูและรู้อยู่แบบนั้น

 ครั้งหนึ่งที่ผู้เขียนนั่งดูธรรมชาติรอบตัวจนรู้สึกร่างกายหายไปมีความ
รู้สึกภายในอย่างเดียว เกิดความประหลาดใจในความรู้สึกตรงนั้น ธรรมชาติที่
รูสึ้กภายในมีภาพตนเองเกดิขึน้ในใจ ในขณะนัน้ได้เหน็ภาพตนเองแยกออกจาก
กนัเป็น 4 ภาพในความรูสึ้กภายในตรงนัน้ เป็นรปูทรงตนเองน่ังขดัสมาธิล้อมเป็น
วงกลม ผู้เขียนแปลกใจมากในความรูส้กึทีเ่กดิข้ึนกบัภาพนัน้ทีป่รากฏในภายใน
ธรรมชาติตนเองข้ึนมา ก็แค่ดูในความรู้สึก และรู้ไปกับความรู้สึกตรงนั้น 
ปล่อยให้ธรรมชาติด�าเนินไปเอง แถมได้ยินธรรมชาติภายในตนเองขณะน้ัน
อธิบายให้ฟังจากความรู้สึกภายในด้วย ว่าแต่ละภาพมีชื่อ กาย เวทนา จิต 
ธรรม (เป็นค�ากล่าวลอยๆ) ตอนนัน้ผูเ้ขยีนนัง่ดแูบบงงๆ รู้สกึบ้าบอในความรูส้ึก
เพราะไม่เคยมปีระสบการณ์แบบนีม้าก่อน แต่กไ็ม่รู้ว่าเป็นอะไรได้แต่สงสยักับ
สิ่งๆ นั้น แต่ก็ไม่แตะต้องกับความรู้สึกในขณะนั้นปล่อยไปตามธรรมชาติ 
นั่งดูและรู้ในธรรมชาติตรงนั้น ธรรมชาติภายในตนเองก็อธิบายให้ผู้เขียนฟัง
รายละเอียดในภาพทีรู้่สกึอยูต่รงนัน้ แล้วภาพท่ีเป็น กาย กค่็อยๆ หลดุร่อนปลวิ
ไปในอากาศสลายหายไป ต่อมาภาพ เวทนา กค่็อยๆ หลดุร่อนปลวิไปในอากาศ
สลายหายไปเช่นกัน ภาพจิตเช่นกันอีก เหลือเพียงภาพ ธรรม ที่คงอยู่แบบนั้น 
ผู้เขียนก็ไม่เข้าใจว่าธรรมชาติตรงนั้นจะสอนอะไร ก็ไม่ได้สนใจในความรู้สึก
ตรงนั้น ได้แต่เกบ็ความสงสยัในความรูส้กึแปลกๆ ทีอ่ธบิายไม่ถกูไว้แบบนัน้ ท้ิง
เรือ่งราวไว้ตรงนั้นไม่แบกไม่เก็บไว้ ดูผ่านรู้ผ่านไปไม่เก็บเกี่ยวใดๆ เลย
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 หลังจากนั้นก็เกิดภาพตนเองขึ้นมาอีกอยู่ในท่านอนอยู่บนพื้น ผู้เขียน
ได้ยินธรรมชาติภายในตนเองบอกอีก “หาตนเองดูว่าอยู่ตรงไหน” ผู้เขียน
แปลกใจข้ึนอีก ธรรมชาตจิะสือ่อะไร? ข้างรปูท่ีปรากฏ มีมดีวางอยูด้่วย ผูเ้ขียน
ลองท�าตามที่ธรรมชาติบอก เอามีดผ่าตนเองในรูปทรงนั้น ความรู้สึกที่รู้สึกใน
ภายในตรงนั้นเสมือนจริงมาก ยิ่งแปลกใจเพิ่มขึ้น เอามีดเลาะเนื้อตั้งแต่ศีรษะ
จนถึงเท้า น�้าสีแดงๆ เลอะผู้เขียนไปหมดรวมถึงเลอะพื้นไปทั่ว เห็นรูปทรง
ตนเองมีเนือ้ทีโ่ดนเลาะออกจนมองเหน็กระดูกหมดทัง้ตวั แต่ความรูส้กึยงัมอง
ไม่เหน็ตนเองอยูดี่ ผูเ้ขยีนไม่เข้าใจความรูส้กึของธรรมชาตติรงน้ันมคีวามสงสยั
ในธรรมชาติตรงนั้นมาก ธรรมชาติต้องการจะสอนอะไรให้ผู้เขียน ก็ยังงงอยู่
สงสัยอยู่ในความรูส้กึตรงน้ัน แต่กไ็ม่สนใจทิง้เรือ่งราวไว้ตรงนัน้อีก ถอนก�าลงัใจ
ออกมาจากความรูส้กึตรงนัน้ กลบัมานัง่มองดธูรรมชาตริอบตวัใหม่ ความรูส้กึ
ของผู้เขียนก็อดย้อนคิดในความรู้สึกตรงนั้นไม่ได้ มันแปลกๆดี ผู้เขียนรู้สึกถึง
ก�าลังใจตนเองมันดีขึน้เร่ือยๆ ความแนบแน่นในความรูส้กึเกดิทไีร เหมอืนตวัตน
ร่างกายหายไป ทัง้ๆ ทีก่ล็มืตาอยู ่ความรู้สกึทีต่ากเ็หน็เรือ่งราวทีต่าแต่ไม่ปรงุแต่ง 
ได้ยินเสียงที่หูก็ไม่ปรุงแต่ง เหมือนตามันบอดแต่รู้สึกเห็น หูมันบอดแต่รู้สึก
ได้ยิน สภาวะภายนอกรับรู้ได้หมดแต่เหมือนไม่มีเรื่องราวท่ีสัมผัสมากระทบ 
ร่างกายตัวตนก็ท�าหน้าที่การงานไปด้วยพร้อมกัน ภายในก็ท�าหน้าที่ภายใน
แต่แยกขาดจากกันในความรู้สึก ต่างฝ่ายต่างท�าเหมือนเป็นอิสระต่อกัน ใน
ความรูส้กึตอนน้ันของผูเ้ขยีนกย็งัสงสยัอยูใ่นเน้ือหาตรงน้ัน ไม่เข้าใจว่าธรรมชาติ
ก�าลังทดสอบอะไร และสอนอะไร

 ผ่านมา ทนีีเ้ป็นความรูส้กึทีม่ากระทบภายนอก ความรู้สึกที่รู้สึกในรูป
ทรงทีเ่ป็นธรรมชาติ ผู้เขยีนนัง่ลมืตาดธูรรมชาตริอบๆ ตวั ดคูวามจรงิอยูแ่บบนัน้ 
ความรู้สึกราวกับว่าภายในและภายนอกแยกขาดจากกัน แต่รู้สึกได้พร้อมกัน 
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สิ่งที่มากระทบตาในขณะน้ันเหลือบไปก็เห็นงูใหญ่ตัวสีด�ามันวาวยาวหลาย
เมตร เลื้อยผ่านตรงหน้าของผู้เขียน ตาที่มองเห็นงูน้ันกลับรู้สึกถึงอะไรบาง
อย่างในสิ่งที่มากระทบที่ตา ความรู้สึกภายในก็รู้สึกไปพร้อมกันด้วย แต่ความ
รู้สึกภายในกลับรู้สึกเป็นธรรมชาติมาก ได้ดูและรู้ในเรื่องราวที่เห็นภายนอก 
ไม่ตกใจหรือกังวลใจเลย เหมือนภายในเป็นอิสระในตัวเอง ไม่แบกในรูปทรง
ตรงที่รู้สึกเห็นด้วยตา ส่วนตาที่เห็นงูก็มองดูงูอยู่แบบนั้น แต่ความรู้สึกภายใน
กลับเห็นความรู้สึกที่ซ้อนความรู้สึกภายนอก และภายในที่รู้สึกก็เห็นเรื่องราว
ที่ซ้อนๆ กันในสิ่งที่เคยบันทึกความจ�าไว้ในเนื้อหาตามธรรมชาติตรงนั้น รู้สึก
ถึงเรื่องราวของงูที่เลื้อยผ่านอย่างละเอียด เห็นถึงพฤติกรรมของงู รู้สึกว่างูก็มี
มารยาทมาก เลื้อยช้าๆ นุ่มนวล เหมือนดั่งว่างูเป็นมิตรกับตนเอง แต่ยังไม่
เข้าใจได้ถ่องแท้ในธรรมชาติตรงนั้นว่าจะสอนอะไรหรือทดสอบอะไร ผู้เขียน
จึงยงัสงสยัอยูใ่นธรรมชาตทิีแ่ปลกตรงนี ้รายละเอยีดในสิง่ทีด่แูละรูใ้นขณะน้ัน 
เหมือนธรรมชาติมีบางอย่างที่ผู้เขียนรู้สึกด้วยตนเอง แต่ยังไม่สามารถอธิบาย
ได้ โดยส่วนลึกแล้วเหมือนธรรมชาติตรงนั้นจะบอกอะไรที่ลึกมาก แต่ตนเอง
ยังไปไม่ถึงในความรู้สึกตรงนั้น     

 งูใหญ่ตัวสีด�ามันวาวเลื้อยกลับมาหาอีกครั้ง ผ่านขาผู้เขียนในขณะที่
นั่งดูธรรมชาติ แต่ครั้งนี้ความรู้สึกผู้เขียนกลับไม่รู้สึกถึงรูปทรงงูใหญ่ที่เลื้อย
ผ่านตรงนั้น แต่กลับรู้สึกว่าสิ่งๆ นั้นเป็นอะไรบางอย่างในธรรมชาติที่ใช้ภาษา
แทนความรูส้กึไม่ได้ว่าคืออะไร ขณะทีน่ัง่อยูไ่ด้รูส้กึถึงก�าลงัใจทีม่อีย่างแนบแน่น
เหมือนมันไม่ได้รู้ในสิ่งที่รับรู้ตรงนั้นว่าคืออะไร เป็นความรูส้กึทีซ้่อนความรู้สึก
ภายในที่แปลกมากขึ้นไปอีก ซึ่งไม่สามารถที่จะอธิบายได้ เพราะยังสงสัยใน
ความมีที่รู้สึกตนเองอยู่ แต่ภายในความรู้สึกอิ่มเอมในตัวเองที่เป็นอิสระอยู่
อย่างนัน้ อารมณ์ตอนน้ันเหมอืนเป็นอะไรบางอย่างทีม่อียูร่่วมกนัแต่ไม่เกีย่วข้อง
กันในธรรมชาติตรงนั้น
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ธรรมชำติสอนธรรมชำติตนเอง

 

 เรื่องราวเนื้อหาตรงนี้ผู ้เขียนได้ธรรมชาติความจริงเป็นครู เหมือน
บังเอิญแต่แท้จริงไม่ได้บังเอิญ ธรรมชาติที่จะมาทดสอบก�าลังใจนักเดินทาง
อย่างผู้เขียนในตอนนั้น เหมือนเตรียมเรื่องราวรอไว้แล้ว หากสนใจในขณะนั้น
ก็ได้ของดี หากไม่สนใจก็พลาดช่วงเวลานั้นไป ช่วงเช้าของวันหนึ่ง ผู้เขียนเดิน
เข้าไปในครัวทันใดน้ันได้เหลือบไปเห็นหนูตัวเล็กๆ ก�าลังนอนคุดคู้อยู่กับพื้น 
จึงแปลกใจว่าหนูตัวนี้เข้ามาได้อย่างไรแล้วมานอนน่ิงอยู่ตรงนี้ท�าไม ลองเอา
ไม้กวาดแตะๆ ดู แต่เจ้าหนูตัวนั้นไม่ขยับตัว ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าเจ้าหนูน้อย
ตายแล้ว ก็หยิบที่ตักขยะและกวาดใส่น�าออกไปทิ้งที่ใต้ต้นมะลิที่ปลูกไว้ใกล้ๆ 
ตรงน้ัน เดินกลับเข้ามาในครัว สักพักดูเหมือนกับว่าธรรมชาติได้มาสะกิด
ความรู้สึกตนเองให้ย้อนมองกลับไปดูหนูอีกครั้ง และแล้วผู้เขียนก็เกิดความ
รู้สึกแปลกใจมาก ที่เห็นหนูที่นึกว่าตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาและค่อยๆ ลุกขึ้น
แบบหมดแรง คลานช้าๆ ขึ้นไปบนฝากระป๋องสีพลาสติกขนาดใหญ่ที่วางอยู่
ใกล้ๆ ตรงนั้น ผู้เขียนได้มองดูแบบใจจดใจจ่อ ดูอาการของหนูน้อยตัวนั้น
แบบไม่ละสายตาเลย ความรู้สึกทั้งภายนอกและภายในจับจ้องรวมตัวอยู่ใน
รูปทรงหนูตรงนั้น จดจ่อดูรายละเอียดอย่างช้าๆ ของหนูที่แสดงให้เห็น ตั้งแต่
พยายามลุกขึ้นและคลานทีละก้าว ไม่ได้ลุกขึ้นยืน ด้วยซ�้า ค่อยๆ คืบคลาน
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แบบไม่มีแรง ความรู้สึกท้ังภายนอกท่ีเห็นและภายในที่ดูเร่ืองราวในขณะนั้น 
เหมือนรวมตัวกันเองจับจ้องกับส่ิงที่รู้สึกในความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติของหนู
ท่ีแสดงให้เห็นในความรู้สกึของเขา ผู้เขยีนเหน็ความรูส้กึของหนท่ีูก�าลงัพยายาม
รวบรวมพละก�าลังของร่างกายตนเอง และเห็นความรู้สึกภายในของหนูใน
ขณะนั้น รู้สึกถึงความพอใจในสภาพตนเองที่ไม่สนใจกับร่างกาย สิ่งที่ปรากฏ
ในความรู้สึกตรงนั้นท�าให้ได้เข้าใจสภาพธรรมชาติที่ตั้งใจจะสอนตนเองเลย 
ความเป็นธรรมชาติของชีวิตในขณะหนึ่งเป็นเพียงสิ่งที่พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วม
กันเอง ร่างกายก็พอใจในร่างกาย ความรู้สึกก็พอใจในความรู้สึก ไม่มีใครต้อง
แบกใคร หนูพอใจที่รู้ว่าร่างกายตนเองไม่สามารถจะท�าอะไรได้ ความรู้สึก
ของหนูโดยภายในก็ไม่สนใจกับร่างกาย เพียงแต่พยายามขยับเขยื้อนร่างกาย
ให้รู้สึกสบายเท่านั้นเอง ไม่ได้สนใจว่าขณะนั้นตัวเองจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่ 
ความรู้สึกของผู้เขียนกลับเห็นรายละเอียดของหนูเหมือนหนูน้ีก�าลังสอนให้
เข้าใจธรรมชาติในชีวิตของผู้เขียนเอง อุปมาเหมือนตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ
ธรรมชาติในรปูทรงร่างกาย ความรูส้กึทีรู่ส้กึอยูก่ไ็ม่ได้เป็นเจ้าของในความรูส้กึ 
แค่รู ้สึกถึงความสบายที่รูปทรงต้องการตรงนั้น และรู้สึกถึงความสบายใน
ความรู้สึกตรงนั้นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่รู้สึกเลย เกิดแปลกใจกับธรรมชาติ
ตนเองมาก เหมือนตาทีม่ดืได้พบแสงสว่างโดยบงัเอญิ ความสงสยัในธรรมชาติ
ตรงนี้จะสอนอะไรกับตนเองมันผุดความรู้สึกขึ้นมาแบบนั้น ก็ดูเรื่องราวของ
หนตูรงนัน้ไป ความรูส้กึเหมอืนสภาวะตนเองในขณะนัน้มนัหายวาบไป เข้าไป
อยู่ในสิ่งที่เห็นและรับรู้ตรงนั้นไปเลย เหมือนกลายเป็นหนูไปเลย เห็นราย
ละเอยีดของหนูหยดุอยูใ่จกลางฝากระป๋องส ีค่อยๆ นอนคุดคูอ้ยูผ่่อนลมหายใจ
เข้าออกที่ช้ามาก จนรู้สึกถึงลมหายใจสุดท้ายที่ออกมาเพียงนิดเดียวแล้วหมด
ลมตรงนั้น ร่างกายค่อยๆ ขยับแบบช้ามากที่ผู้เขียนรู้สึก จากน่ังคุดคู้ค่อยๆ 
ตะแคงตัว และอยู่ในท่านอนหงายตัวสงบนิ่ง ความรู้สึกของผู้เขียนมันโพล่ง
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วาบไปเลยในตอนนั้นไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนเลย นี่เป็นประสบการณ์
ครั้งแรกที่ได้พบ เห็นสภาวะตอนจะตายที่รู ้รายละเอยีดธรรมชาติตรงนัน้ จึง
เข้าใจไปเลยในเรือ่งสิง่ทีเ่กดิดบัตามธรรมชาติทีไ่ม่มใีครเป็นเจ้าของ ความรูส้กึ
ภายในตนเองที่ดูและรู้สึกอยู่ตอนนั้น เหมือนเห็นธงชัยตนเองที่จะได้เข้าถึง
ความจริงตนเองแล้ว ผู้เขียนจึงอธิษฐานในความรู้สึกตรงนั้นให้เกิดเป็นนิมิต
ติดในความรู้สึกตนเองภายในเพื่อใช้สร้างก�าลังใจตนเอง หลังจากนั้นก็ดูและรู้
ในความรู้สึกของหนู จะเดินจะนั่งจะขับรถหรือท�างานอะไร ก็ใช้ความรู้สึก
ภายในดูภาพหนูให้เห็นรายละเอียดทุกขณะของหนูตัวน้ัน อยากดูมุมไหน
ภาพกห็มุนได้ตามความรู้สกึของตน ธรรมชาตขิองหนตูวันีจึ้งเปรยีบเสมอืนเป็น
ครูของผู้เขียนไปเลยในธรรมชาติตอนนั้น ดูและรู้กับเรื่องราวต่างๆ ของหนู 
ท้ังร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกของหนูที่แยกขาดจากกันขณะยังมีชีวิตและ
ก�าลงัจะตาย ดูอยูแ่บบนัน้อยูต่ลอดเวลาในความรูส้กึ รูถ้งึการเกดิดบัในธรรมชาติ
ทีเ่ป็นธรรมชาติตรงนัน้ แต่ผู้เขยีนไม่สามารถอธบิายเกดิดบัได้ในขณะนัน้ ผูเ้ขยีน
ยงัสงสยัอยู ่พยายามหาสาเหตตุ้นเหตใุนธรรมชาตตินเองแต่ยงัหาไม่เจอ ความ
รู้สึกภายในที่ดูและรู้ในเรื่องราวหนูนั้นลึกมากขึ้นไปเรื่อยๆ เห็นในความรู้สึกที่
เป็นธรรมชาติของหนูท่ีไม่มีความกังวลหรือวิตกในอารมณ์ตนเองไม่สะทก
สะท้านทีจ่ะต้องตาย อารมณ์ของหนเูหมอืนมอีารมณ์เดยีวคอืพอใจในสิง่ทีพ่อใจ
ในความรูส้กึตรงนัน้ แล้วผูเ้ขยีนจะท�าอารมณ์พอใจแบบน้ันได้อย่างไรในความ
รู้สึกภายในที่ดูรู้ในขณะนั้น เหมือนหนูไม่มีปรุงแต่งใดๆ ในเรื่องราวตรงน้ัน
เลย มีแต่ความพอใจไม่ว่าอยู่หรือตายก็พอใจตรงนั้น ความรู้สึกตนเองจึงย้อน
กลับมาในเนื้อหาธรรมชาติตนเองอีก ผู้เขียนจะปรับสภาพตนเองแบบไหนให้
เกิดสมดุลย์ตามธรรมชาติแบบหนูนี้ จะท�าอย่างไรกับธรรมชาติตนเองตรงน้ี 
ก็ยังงงๆ ในสิ่งที่ธรรมชาติมาสอน และธรรมชาติมาทดสอบภายในตนเองด้วย 



คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

48 49

 รู้ควำมจริงของธรรมชำติตนเองเหมือนเป็นสิ่งๆ เดียว

 สิ่งที่ธรรมชาติมาทดสอบทุกครั้งกับผู้เขียนก็เหมือนเป็นการมาสอน

และบอกทางเดนิให้ตนเองได้เดนิถูกทางตามความเป็นจรงิด้วย หากว่าผูเ้ดินทาง

นัน้มีศรทัธามุง่มัน่เอาจริงกต้็องเจอของจริงจะต้องมคีวามเพยีรและมคีวามอดทน

อย่างมาก หากการมาทดสอบใดของธรรมชาตทิีเ่ข้ามาตอนนัน้ ตนเองไม่พร้อมก็

พลาดไป ต้องรอโอกาสใหม่แต่กไ็ม่รูว่้าจะมาตอนไหนหรอืมาในรปูแบบใด ท่าน

ไม่สามารถจะคาดเดาได้เลยในธรรมชาติของตนเอง ตนเองจึงต้องพร้อมตลอด

เวลาในความรู้สึกทุกขณะที่เตรียมตัวเตรียมใจรับบททดสอบของธรรมชาติให้

ได้ ต้องทนกับแรงบีบคั้นกดดันในความรู้สึกของธรรมชาติตรงนั้น หากผ่านแรง

บีบคั้นกดดันในความรู้สึกมาได้ ต่อไปธรรมชาติตรงนั้นจะเริ่มสอน เริ่มอบรม 

บ่มเพาะ ในความรู้ตรงนั้นให้แข็งแกร่งขึ้น รู้ลึกมากขึ้นไปเองตามธรรมชาติเลย

 การที่ผู้เขียนใช้ความรู้สึกดูความรู้สึกทั้งภายนอกและภายใน ใช้ความ
รู้สึกรู้ความรู้สึกทั้งภายนอกและภายใน ไม่แตะต้องใดๆ ในสิ่งที่ดูและรู้ 
ในการดูความรู้สึกของหนูตัวน้อยนั้น เป็นการสร้างก�าลังใจตนเองให้ดีขึ้นมา
เรื่อยๆ จนเห็นถึงการเกิด ดับ ตามธรรมชาติ แต่ตอนนั้นไม่สามารถกล่าวถึง
หรืออธิบายเรื่องราวเกิดดับคืออะไร เพราะยังสงสัยในความรู้สึกตนเองอยู่ 
 ช่วงจังหวะท่ีผู้เขยีนท�างาน ก็มคีวามรูสึ้กซ้อนเข้ามาในความรูส้กึภายใน 
เกดิมมีโนภาพปรากฏเกิดขึน้ จู่ๆ  นกึถงึแกงคัว่ผกับุง้หมสูามชัน้ หรอื แกงเทโพ
หมสูามชัน้ ทีแ่ม่เคยท�าให้กนิตอนสมยัยงัมชีีวิตอยู ่ความรูส้กึภายในในขณะน้ัน
เหมือนรู้ว่าตัวตนร่างกายหายไป ความรู้สึกภายในก็หายไปด้วย แต่ก็รู้สึกถึง
สภาพร่างกายที่ท�างานอยู่ได้เป็นปกติ เหมือนร่างกายใช้สิ่งที่บันทึกจดจ�าเรื่อง



 คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

49

ราวทีจ่�าไว้และท�าไปโดยใช้สญัชาตญาณตนเองทีจ่ดจ�าและบนัทกึไว้ ความรูส้กึ
ท่ีเห็นร่างกายท�าก็รูสึ้กอยู ่ไม่มเีร่ืองราวทีไ่ปปรงุแต่งในสิง่ทีท่�า ความรูส้กึตนเอง
มันแปลกมาก รู้ว่าร่างกายท�างานแบบไม่ปรุงแต่ง ท�างานโดยใช้ความจ�าที่จ�า
ได้ว่าต้องท�าอย่างไร เป็นสัญชาตญาณไปโดยธรรมชาติตรงนั้น ในความรู้สึก
ภายในและความรู้สกึภายนอกทีห่ายไป กลบัเห็นร่างกายท�างานอยู ่มันแปลกๆ 
ด ี ความรู้สึกภายในและภายนอกที่หายไปกลับไปอยู่ในมโนภาพที่เกิดขึ้นเป็น
แกงคั่วผักบุ้ง เหมือนสิ่งนั้นกลืนกับผู้เขียนไปเลยในขณะนั้น เป็นเรื่องราวแกง
คัว่ตรงนัน้ไป ได้รูส้กึถงึรายละเอยีดต่างๆ ในส่วนประกอบ และขบวนการจัดการ
ท�าที่ประกอบขึ้นมาเป็นรูปทรงของแกงคั่วที่ส�าเร็จ ตักใส่ชามวางไว้บนโต๊ะ มี
กลิ่นหอมละมุนมาก ความรู้สึกของผู้เขียนเพียงรู้สึกแค่ว่าอยากชิมในรสชาติก็
เกิดปรากฏรสชาติในปากของตนในทันที ราวกับว่าได้รับสัมผัสที่ปลายนิ้วใน
รสชาติตรงนั้น ความรู้สึกภายในที่นิ่งและดิ่งลึกลงไปในรสชาติตรงนั้นเป็นสิ่ง
ทีแ่ปลกมากส�าหรบัตนเอง ความรูส้กึภายในของผู้เขยีนไหลลงไปลกึมากจนแทบ
ไม่รูส้กึตนเองเลย รสชาตแิกงคัว่ทีร่บัรสตรงนัน้กับความรู้สกึภายในเหมอืนเป็น
สิ่งๆ เดียวกัน กลมกลืนกันเลยในตอนนั้น เป็นความรู้สึกที่ละเอียดและเล็ก
มากในภายในตรงนั้น จนแทบไม่รู้สึกเลยว่าความรู้สึกตรงนั้นอยู่ตรงไหน
 ธรรมชาตทิีผู่เ้ขยีนเดนิทางมาตรงนีจ้งึเกิดความเข้าใจในธรรมชาติตนเอง
แบบที่เป็นจริง เหมือนความรู้สึกที่เกิดซ้อนกันในขณะตรงนั้น เป็นธรรมชาติที่
มอียูร่่วมกัน ทัง้ภายนอกทีรู่สึ้กอยูแ่ละท�างานอยูร่่วมกัน ต่างกพ็ึง่พากนัตามความ
เป็นจริงท�าอะไรได้พร้อมกนัอย่างอสิระ ภายในกม็อีสิระรู้สกึถงึสิง่ท่ีซ้อนความรูส้กึ
ได้แบบอิสระ และสิ่งที่รู้สึกภายในที่ซ้อนน้ันก็ไม่เกี่ยวข้องกัน มีอิสระเช่นกัน 
ในความรูสึ้กเหมือนเป็นส่ิงๆ เดยีวกัน แต่แยกขาดกนัในความรูสึ้กทีม่อียูร่่วมกนั 
แต่ไม่มใีครเป็นเจ้าของในความรู้สกึตรงนัน้ ความรู้สึกทีไ่หลลกึกับรสชาตแิกงคัว่นัน้
ผูเ้ขยีนใช้เป็นก�าลังใจตนเองในการเดนิทางต่อมา ดแูละรูอ้ยูก่บัความรูสึ้กตรงนัน้ 
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นิมิตที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติที่ไม่รู้ตัว

 นับเป็นช่วงเวลาประมาณไม่ถึง 2 เดือนก่อนที่ผู้เขียนได้พบความจริง
ในธรรมชาติทีห่มดสงสยั เกดิเรือ่งราวท่ีธรรมชาตมิาทดสอบสดุก�าลงัเหมอืนกัน 
เป็นช่วงเส้นทางสดุท้ายท่ีต้องวัดก�าลงัใจกันสดุ ๆ ธรรมชาตต้ิองสร้างภาพมายา
ล่อลวง สร้างเรื่องราวที่ซับซ้อนปิดกั้นขัดขวางทุกทาง หากผู้เดินทางที่ชอบ
ของล่อของแถมในเนือ้หาเรือ่งราวทีเ่จอช่วงนีแ้ล้วเข้าไปแตะสมัผสัครอบครอง 
จะติดกับดักในธรรมชาติตนเองทันที
 ภาพที่เป็นธรรมชาติที่เกิดเองในความรู้สึกของผู้เขียนในตอนนั้น ได้มี

ภเูขาใหญ่ลกูหนึง่ลอยเข้ามาในความรูส้กึของผูเ้ขยีนทีรู้่สึกได้ในภายใน เหน็ภเูขา

สดี�าทะมึนกลมกลืนไปกับธรรมชาติจนมองแทบไม่เห็นเลยในช่วงแรก แต่รู้สึกมี

อะไรบางอย่างทีต่ัง้อยู ่ เป็นภาพของภเูขาลูกใหญ่ทัง้ลูก ทีโ่ดยรอบภเูขาเป็นเนือ้ที่

ว่างเปล่า ความรู้สึกเหมือนจริงมากที่เกิดขึ้นเองในความรู้สึกขณะนั้น ผู้เขียน

นกึคดิเอาเองว่าเป็นอปุทานมาล่อลวงหลอกตนเองแน่ แต่กไ็ม่ได้สนใจปล่อยเป็น

อสิระอยู่แบบนั้นไม่แตะต้องใดๆ ในความรู้สึกตรงนั้น แปลกใจมากในสิ่งที่รู้สึก

ตรงนี้ไม่ได้สร้างขึ้นในความรู้สึก ไม่ได้บังคับอารมณ์ ไม่นึกไม่คิดถึงมาก่อนด้วยซ�้า  

จู่ๆ ก็มาปรากฏเอง ช่วงแรกๆ ผู้เขียนไม่ได้สนใจอะไรนึกว่าคิดเอาเอง แต่ความ

รู้สึกไม่ว่าจะท�าอะไรภูเขาลูกนี้ก็ติดอยู่ในความรู้สึกภายในตลอด ไม่เสื่อมไม่หาย

ไปไหนตัง้อยูแ่บบนัน้ เวลาผ่านไปทกุขณะไม่ว่าผูเ้ขยีนจะท�าอะไรภเูขาลูกน้ีกป็รากฏ

ซ้อนอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลา แปลกใจมากแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรในความรู้สึก 

ตนเองไม่คิดอยากได้อยู่แล้ว ไม่ต้องการสิ่งใดๆ ในความรู้สึกเลย แต่ยิ่งแปลกใจ
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ตรงทีไ่ม่คดิอยากได้แต่กลบัได้มาเองแบบไม่รู้ตวั ความรู้สึกภายในน้ันไม่สนใจกับ

ภูเขาที่มาปรากฏ ปล่อยอิสระไว้ในธรรมชาติตรงนั้น ตนเองก็ไม่รู้จะเก็บไว้ท�าไม

เหมอืนกนั เพราะเป้าหมายทีแ่ท้จริงคอือยากหมดสงสัย แต่ตอนน้ันกไ็ม่รู้ว่าหมด

สงสัยคือเรื่องใด คิดเสมอว่าจะท�าอย่างไรถึงได้เป็นอิสระในธรรมชาติหมดสงสัย

ตนเองเสียที สิ่งใดๆ ที่ปรากฏก็ไม่เอาทั้งน้ัน ยิ่งไม่เอายิ่งไม่สนใจก็พบแต่ส่ิง

แปลกๆ ในความรู้สึกภายในอยู่ตลอด ส่วนหน่ึงในใจก็คิดว่าธรรมชาติตนเอง

ก�าลังทดสอบอะไรเราอยู่หรือเปล่า คอยระวังความรู้สึกตนเองอยู่ตลอดเวลา 

เพราะยังไม่รู้แจ้งจริงๆ จึงต้องอดทนกับสิ่งล่อต่างๆ ที่พบที่เจอตลอดเส้นทาง

 มาวันหนึ่งผู้เขียนแปลกใจตนเองคิดอยากทดสอบก�าลังใจกับภูเขาลูกนี้

ที่เกิดในความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่ได้นึก ภูเขาก็มาปรากฏอยู่แบบนั้น 

รูส้กึเห็นอยู่ในความรู้สึกภายในตนเองอยู่ตลอดเวลาที่รู้สึก ดูแปลกๆ ในความ

รู้สึกตนเองเลยลองทดสอบดูจรงิๆ เอาความรู้สกึดคูวามรูส้กึกับภเูขาลกูนัน้ ความ

รู้สึกที่ใช้ดภููเขาภาพภูเขากชั็ดขึน้ ชดัข้ึนมาเรือ่ยๆ จนเหน็เนือ้ของภเูขาสดี�ามนัวาว

ขึน้ และพอจับเอาความรู้สึกรู้ถึงเนื้อภูเขา เนื้อภูเขาสามารถเปลี่ยนสีได้ ความ

รู้สึกในขณะนั้นก็ได้อุทานในใจทันทีว่า..ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ เลยเรา.. เพราะไม่รู้

ว่าสิ่งที่รู้สึกในธรรมชาติตรงนี้จะสื่ออะไรและคืออะไร สงสัยในความรู้สึกแบบนี้ 

แม้จะมีความรู้สึกแปลกๆ แบบนั้น ผู้เขียนก็ไม่ได้ต้องการอะไรในสิ่งที่รู้ตรงนั้น 

พอรูส้กึเข้าไปในสภาวะตรงนัน้กเ็พยีงดแูละรู้ ไม่มคีวามต้องการจะเป็นเจ้าของใน

สิง่ที่ปรากฏตรงนั้นเลย จนกลายเป็นเรื่องธรรมชาติรู้ธรรมชาติตนเองไป 

 แต่ทุกครั้งที่ก�าลังใจดีภาพภูเขาจะเปลี่ยนสี มีสีสันงดงามมาก ผู้เขียนไม่

เคยเห็นมาก่อนแต่โดนใจมากในความวิจิตรตรงนั้น ก็ไม่ได้อยากจะครอบครอง

แค่ดูผ่านรู้ผ่านไปเท่านั้น ในความรู้สึกภายในที่เห็นภาพภูเขาเปลี่ยนสีครั้งใดครั้ง

หนึ่งความรู้สึกของผู้เขียนเหมือนได้เดินทางไปต่างสถานท่ี โดยมีธรรมชาติตรง

นั้นเป็นผู้บอกให้ได้ยิน ว่าตอนน้ีผู้เขียนอยู่ตรงไหน ว้าว...แปลกมากขึ้นไปอีก.. 
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ส�าหรับผู้เขียนไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ปรากฏในธรรมชาติตรงนั้น แม้นจะได้ยินสิ่ง

ที่มาบอกว่าเป็นสถานที่ไหน ผู้เขียนก็รู้สึกเฉยๆ จะไปไหนก็ไป ไปดูให้เข้าใจ

หายสงสัยแล้วก็ทิ้งไว้ตรงน้ัน ผู้เขียนระวังในความรู้สึกขณะน้ันอย่างมาก ใช้

ความอดทนอย่างแรงกล้า มีความรู้สึกที่ซ้อนลึกลงไปในขณะนั้น คือรู้ว่าตอนนี้

ธรรมชาติตรงนั้นก�าลังหลอกล่อเราให้ติดกับดักในความมีและความรู้สึกท่ีรู้เห็น

ในสิ่งนั้นอยู่ การเดินทางพบแต่ของล่อใจตลอดเวลา มีสิ่งวิจิตรงดงามและแปลก

ตาเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ถูกในความรู้สึก และรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นในสถานที่ไปแต่ละ

ครั้งเป็นภาพทีง่ดงามแปลกตาจรงิๆ เท่านัน้ อารมณ์และความรู้สึกเหมือนเล่นอยู่

กับเข็มที่เจอ เล่นอยู่ในความมีแบบนั้น ผู้เขียนก็แวะดูเรื่องราวต่างๆ ตรงนั้น คือ

ดูจนเข้าใจ เข้าใจแล้วก็ทิ้งหรือวางไว้ตรงที่เดิมในธรรมชาติตรงนั้น กับความ

สงสัยตรงนั้น ท่ียังมีความรู้สึกอยู่แต่ไม่แบกความรู้สึกไว้ อารมณ์เดียวกันกับ

ความรู้สึกที่ผู้เขียนชี้ให้ดูเรื่องเด็กแรกเกิดจับสัตว์น�้า ประมาณนั้นเลย 

 พอนานๆเข้าเวลาผ่านไปหลายวันผู้เขียนก็เร่ิมชินเร่ิมคุ้นกับภูเขาใหญ่

ลูกนั้นราวกับว่าผู้เขียนและภูเขาเป็นสิ่งเดียวกันในความรู้สึกไปเลย แต่ก็รู้สึกที่ 

ซ้อนๆ กนัเป็นชัน้ๆ ในความรูส้กึ ความรูส้กึน้ันเข้าใจไปเองว่าธรรมชาตกิ�าลงัสอน 

และก�าลังทดสอบก�าลังใจตนเองไปพร้อมๆ กัน ในความรู้สึกต่างๆ ตรงนั้น คือ

พาไปดูในความรู้สึกและก็ทดสอบกับความรู้สึกในขณะนั้นด้วย ว่าตนเองยังมี

ความอยากมอียูห่รอืเปล่า เป็นการวดัก�าลงัใจในทกุขณะของผูเ้ขยีน หากผูเ้ขยีน

ยังอยากได้อยู่ ก็จะสงสัยอยู่ ติดอยู่หลงอยู่แบบนั้น บททดสอบของธรรมชาติ

นัน้มทีดสอบอยูต่ลอดทาง หากก�าลงัใจไม่มัน่คงก็โดนเขาหลอกล่อให้ตดิกบัดกัให้

กลนือยูก่บัธรรมชาตคิวามมตีรงนัน้ได้ตลอดเวลา การสร้างสิง่ล่อใจของธรรมชาติ

เขาสร้างแบบทีเ่นยีนมากๆ แทบจะไม่รูส้กึเลยว่าตนเองเข้าไปเล่นกับความมเีข้า

แล้ว เพราะความมีตัวตนตรงนี้ที่ยังมองไม่เห็น เห็นได้ยากมาก และก็แบกความ
มีตัวตนเป็นเจ้าของไว้ทุกอย่างไว้แบบไม่รู้สึกตัว 
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ทิ้งตัวตนลงแล้วควำมมีทุกอย่ำงหำยไป

 ผู้เขียนก็สงสัยในความมีแบบที่ไม่มีเหมือนกันว่าคืออะไร และการวาง

การทิ้งความมีตรงนี้จะทิ้งแบบไหน ความสงสัยในสิ่งตรงนี้มันค้างคาในความ

รู้สึกตนเองมาก ธรรมชาติจัดสรรให้ มาวันหนึ่ง ผู้เขียนพาครอบครัวไปทาน

อาหารทีต่่างจังหวดัพอไปถงึสถานท่ีพกัทานอาหาร กจ็อดรถในทีจ่อดตามปกติ 

ทุกคนลงจากรถแล้วกเ็ดินเข้าร้านอาหารไป ทางเข้าจะต้องเดนิผ่านตัวร้านก่อน 

และต้องเดินต่อไปเพื่อลงบันไดไปริมตล่ิงเพื่อลงเรือที่จอดอยู่ในแม่น�้า ทุกคน

มาร้านนีก็้ต้องท�าแบบนี ้ ผูเ้ขยีนมาทานอาหารร้านน้ีบ่อยจึงมมีโนภาพแบบน้ัน 

แต่ในขณะที่จอดรถแล้ว ทุกคนก็ได้ลงจากรถ เว้นแต่ผู้เขียนเพียงคนเดียวที่ยัง

นั่งอยู่บนรถยังไม่ได้ลง ให้ทุกคนลงไปกันก่อน จากนั้นทุกคนก็เดินเข้าร้านลง

บันไดตามที่บอก ขณะที่ผู้เขียนก�าลังจะลงจากรถในขณะเดียวกันก็เห็นรถเก๋ง

คนัหน้าเปิดประตูด้านซ้ายค้างไว้ ตอนแรกกไ็ม่ได้สนใจกล็งจากรถลอ็ครถเตรียม

จะเดินเข้าร้าน สายตาเหลือบมองไปดูรถเก๋งคันหน้าประตูด้านซ้ายเปิดค้างไว้

นานมาก และกเ็ห็นคนนัง่ด้านซ้ายได้ค่อยๆ ขยับตวัและยกรถวลิแชร์คนพิการ

ลงมาวางไว้ก่อน ผู้เขียนก็เกิดรู้สึกเอะใจยืนนิ่งดูอยู่ คนด้านซ้ายค่อยๆ ขยับลง

มานั่งบนรถวิลแชร์ ผู้เขียนคิดในใจตอนนั้นกล่าวโทษคนขับรถคันนั้น ท�าไมไม่
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มาช่วยคนพิการคนนี้เลย ผู้เขียนก็ยืนมองอยู่แบบน้ันตอนน้ันไม่รู้ด้วยซ�้าว่า
ก�าลังโดนธรรมชาติตนเองทดสอบก�าลังใจอยู่ สักพักใหญ่ๆ คนพิการต้องช่วย
เหลือซ่ึงกันและกนัเอง ผูเ้ขยีนดคูนด้านซ้ายท่ีลงรถและน่ังรถวลิแชร์เป็นคนแรก
ค่อยๆ หมุนล้อรถมาด้านหลงัรถเก๋งของเขาแล้วเปิดประตูท้ายด้านหลงัพยายาม
ยกรถวิลแชร์อีกคันที่อยู่ด้านในของรถออก ผู้เขียนก็เอะใจทันทีว่าคนขับต้อง
พิการด้วยแน่ๆ ความรู้สึกตอนนั้นเกิดศรัทธาในใจขึ้นมาทันที รีบเข้าไปช่วย
ยกรถวิลแชร์ให้เขาแบบไม่รู้สึกตัวแต่และท�าไปตามศรัทธาตรงนั้นทันทีที่
อยากช่วย ไม่ได้คิดอะไรต่อ ชายคนที่นั่งรถวิลแชร์พูดขึ้นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผม
ท�าเองกไ็ด้ เหมอืนเขาไม่ต้องการไมตรจีติจากผู้เขียนหรอืความกงัวลท่ีไม่ต้องการ
ให้เป็นภาระกับใครที่จะดูว่าเขาทั้ง 2 อ่อนแอ ช่วยตนเองไม่ได้ 

 การทิ้งตัวตนของตนเองลงแบบไม่รู ้ล ่วงหน้าของผู ้ เขียนที่
ธรรมชาติมาทดสอบความรู้สึกในขณะตรงนี้

 ผู้เขียนก็พูดตัดบทไปตรงๆ ให้ผู้เขียนช่วยเถอะ แล้วก็เข็นรถชายคน
แรกขึ้นฟุตบาทไปจอดทางเข้าร้าน ผู้เขียนก็มาช่วยยกรถวิลแชร์ที่อยู่ประตู
ด้านหลังรถเก๋งน�ามากางและวางให้คนขับด้านขวา และช่วยพยุงตัวเขาให้ขึ้น
นั่งบนรถวิลแชร์ รอจนเขาปิดล็อกประตูรถจนเสร็จ ก็ช่วยเข็นรถขึ้นฟุตบาท
มาจอดคู่กันและได้พูดคุยกับเขาทั้ง 2 อยู่สักพัก ก็เลยรู้ว่าทั้ง 2 เป็นเพื่อน
กันคนนึงมาจากทางใต้ คนนึงอยู่กรุงเทพฯ นัดเจอกันที่กรุงเทพฯ ขับรถพา

กนัมาเทีย่วและมาแวะทานข้าวร้านนี ้ ความรูส้กึขณะทีพ่ดูคุยอยูก่บัชาย 2 คน

นั้น ความรู้สึกภายนอกและภายในแยกขาดจากกันจากความรู้สึกตรงนั้น ไป
เลย ปากก็พูดคุยกับชายพิการทั้ง 2 ได้เป็นปกติ แต่ความรู้สึกภายในน้ัน

กลับรู้สภาวะตนเองในขณะนั้นว่ามันโล่งมากๆ เลย รู้สึกในทันทีเลยว่าแก้ว

ที่ว่างของความมีตัวตนของผู้เขียนตรงนี้ได้ถูกเติมเต็มด้วยตนเองแล้ว ความมี
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ตัวตนนัน้ถกูถอดถอนลงไปตามธรรมชาต ิ ขาดหายไปในความรู้สึกของตนเอง
ตรงนั้น ความไม่มีตัวตนมารองรับ มันเวิ้งว้างไปเลย เกิดความรู้สึกที่โล่งสบาย
จนอธบิายไม่ได้ แต่รูถ้งึสภาวะความจรงิในธรรมชาตคิอืเรือ่งแบบน้ีน่ีเอง ความ
ไม่มตีัวตนเป็นเจ้าของความมี

 การอธิบายเนื้อหาตรงนี้คือค�ากล่าวลอยๆในภาษาของผู้เขียนอย่า
เข้าไปยึดและถือครอง เรื่องที่เล่ามาตรงนี้คือความมีเฉพาะตัวที่ต่างคนต่างมี
ในการเดินทาง อย่าหลงทางกันล่ะ 

 ผูเ้ขยีนต้องขอบคณุชายพกิาร 2 คนนี ้และขอบคณุธรรมชาตทิีจั่ดสรร
ให้ ท�าให้ผู้เขียนได้ประจักษ์แจ้งในความมีตัวตนของตนเองได้ วางทิ้งทิฏฐิ
ท่ีมีและวางความยึดถือความมีตัวตนลงได้จากศรัทธาท่ีเกิดฉับพลันตรงนั้นท่ี
มีความมั่นคงในตนเอง

 เมื่อทิ้งตัวตนไปได้ เร่ืองการเดินทางของผู้เขียนยิ่งง่ายขึ้นมาก เพราะ
เหน็ความมีนัน้คอืมีตวัตนเป็นผูม้ ีพอตัวตนไม่มีกห็มดเร่ืองราวในความม ีผูเ้ขียน
ติดอยู่ตรงความรู้สึกที่ไม่มีตัวตนตรงนี้อีก จะทิ้งความไม่มีได้อย่างไร เหมือน
ธรรมชาติหมุนวนกลับมาอีกรอบ รู้ว่าไม่มีแต่ก็ยังสงสัยว่าความไม่มียังมีอยู่ 
ผู ้เขียนอธิบายความไม่มีตรงนี้ยังไม่ได้ในตอนนั้นเพราะยังไปไม่ถึงที่สุดใน
เนื้อหาตนเอง แต่เข้าใจในความมีที่ไม่มีในเบื้องต้น 
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ทิ้งเข็มกลับคืนลงสู่มหำสมุทรในธรรมชำติของตนเอง

 เบื้องต้นหากท่านใดในกลุ่มสะเก็ดดาวเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ มีความ

รู้สึกที่ค้างคาตามที่ผู้เขียนบรรยายมาถึงตรงนี้ ท่านจะแก้ไขอย่างไร ผู้เขียนจะ

ชี้ให้ดูในขบวนการการเดินทางของผู้เขียน แต่ท่านต้องเดินทางตามเน้ือหา

ตนเอง ลอกกันไม่ได้ เป็นเหมือนกันก็ไม่ได้ ก็มีบางคนในกลุ่มที่เดินทางมาถึง

ตรงนี้บ้างแล้ว ท่านต้องใช้ความรู้สึกท่ีเป็นตนเองดูความรู้สึกตนเองเพ่ือ

ประจักษ์แจ้งในแบบฉบับตนเอง หมดสงสัยคือต้องหมดสงสัยเรื่องตนเอง 

ไม่ใช่หมดสงสัยตามเนื้อหาเรื่องคนอื่น

 ความมีตัวตนประจักษ์แจ้งแล้วแต่กลับสงสัยในความไม่มีตัวตน ที่

ยังรู้สึกถึงเรื่องราวที่ไม่มีอยู่

 ความมีตัวตนประจักษ์แจ้งแล้วแต่กลับสงสัยในความไม่มีตัวตนที่ยัง

รูส้กึถงึเรือ่งราวทีไ่ม่มอียูต่รงนี ้ท่านจะต้องค้นหาต้นตอในเหตุของตนเองให้เจอ 

ซึ่งต่างคนต่างมีต้นเหตุที่ไม่เหมือนกัน แต่รู้สึกเหมือนกันในเนื้อหาตรงนี้ สิ่งใด

คือต้นเหตุตนเองที่ท่านมองข้ามมองผ่านมาถึงมาสงสัยในเน้ือหาเรื่องตรงน้ี 

ท่านก็ต้องย้อนทวนเรื่องราวตนเองกับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ตามเนื้อหาที่ผู้เขียน

ชี้และสะกิด เรื่องวงเวียนแห่งชีวิต รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ ถ้าท่านหยั่งได้จริง
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กับค�ากล่าวอ้างลอยๆ ที่ผู้เขียนบอกว่า “รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้” ตรงนี้คือ
ต้นเหตุแท้จริง ในความมีแต่กลับไม่มี หมดสงสัยในธรรมชาติตนเอง
 ผูเ้ขียนใช้เวลาไม่นานมากหลงัจากท้ิงตวัตนได้แล้ว เวลาประมาณเกอืบ 
1 เดือนสุดท้าย ที่ท�าความเข้าใจในเรื่องสิ่งที่มีแต่ไม่มี ที่รู้สึกถึงความรู้สึกอยู่ รู้
สึกแปล๊บๆ... เหมือนเส้ียนต�ามือ ผู ้เขียนจึงต้องใช้วิธีย้อนทวนดูเรื่องราว
ตนเองตั้งแต่เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง สิ่งใดที่มองผ่านมองข้ามมาโดยที่ไม่รู้ต้องกลับ
ไปดูใหม่ นี่แหละการทดสอบทดลองของผู้เขียนที่บอกว่าเริ่มใหม่ตลอดเวลา
หากตดิเรือ่งใดกย้็อนเริม่ต้นใหม่ จนไม่ได้นับจ�านวนที่ต้องเริ่มต้นใหม่นั้นมีมาก
ขนาดไหน กลายเป็นความชินความคุน้จดจ�าเรือ่งราวตนเองติดอยูใ่นความรู้สึก
ตนเองไปเลย ขบวนการทกุอย่างเริม่แล้วกเ็ริม่อกีจนชดัเจนในความรูส้กึตนเอง
ก็เป็นแบบนี้
 สิ่งที่ผู้เขียน ชี้และสะกิดพวกท่านคือเรื่องราวในแต่ละช่วงของผู้เขียน
เอง โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นนั้นส�าคัญมาก เรื่องวงเวียนแห่งชีวิต รู้สึกได้แต่แตะ
ต้องไม่ได้ ผู้เขียนดูเรื่องราวรายละเอียดตนเองใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นว่าเดินข้ามสิ่ง
ใดมาจนมองไม่เห็นความผิดพลาดในเส้นทางตนเอง เร่ิมตรงศรัทธามั่นคง
ในตนเองเป็นอิสระอยู่แล้ว เรื่องราวทุกอย่างในความมีคือมีตัวตนเป็นผู้มีก็
เข้าถึงแล้วทิ้งไปแล้ว ความรู้สึกของวงเวียนแห่งชีวิตก็หายไปด้วย ความไม่มี
นั่นแหละคือต้นเหตุที่วิ่งไล่จับความไม่มีอยู่
 ความไม่มีท�าไมยังรู้สึกแปล๊บๆ.. กับมันอยู่ตรงนี้ ตนเองข้ามเรื่องราว
ตรงไหนมา ความรู้สึกภายในขณะนั้นผุดความรู้สึกสิ่งที่ซ้อนความรู้สึกตรงนั้น 
ในค�าที่ใช้เขียนแทนความรู้สึกไว้ที่ว่า “รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้” 
 เพราะสงสัยในส่ิงที่แตะต้องไม่ได้เป็นเหมือนเงาท่ีสะท้อนตนเอง
เหมือนภาพที่มองในกระจก อุปมา...ความรู้สึกถึงความไม่มีเปรียบเหมือนมี
ตนเองท่ีมีอยู่คู่กันตลอดเวลา เหมือนเราไล่จับเงาตนเองอย่างไรก็จับไม่ได้ 
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ยิ่งไล่จับยิ่งเหนื่อยเปล่า แต่รู้สึกได้ตลอดเวลาว่ามีอยู่คู่กันกับตนเอง แต่
ประโยคสุดท้ายในวงเวียนแห่งชีวิตที่ผู้เขียนมีไว้ในข้อ 3 “เรื่องราวที่รู้สึก
ต่างๆ ในความมี นั้นไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่ได้เป็นเจ้าของความมี” ความ
รู้สึกเกิดความสว่างในความรู้ตรงนั้นของผู้เขียนที่รู้สึกได้ แต่แตะต้องไม่ได้  
จึงได้เข้าใจในสิ่งๆ นี้ได้อย่างถูกต้องตามธรรมชาติแท้จริง ในความมีที่ไม่มี

 เนื้อหาตรงนี้เม่ือท่านได้เดินทางมาถึงและสามารถทิ้งตัวตนได้แล้ว
หรือก�าลังจะทิ้งตัวตน ความหมาย และความรู้สึกที่ประจักษ์แจ้งเข้าใจถูกต้อง
แท้จริงในข้อ 3 ตรงนี้ ว่า.. ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของในความรู้สึกความเข้าใจ
ใดๆเลยในธรรมชาตเิดมิแท้ของตนเอง ทีรู่ส้กึนัน้กเ็ป็นธรรมชาติในขณะนัน้
ที่เป็นอิสระของธรรมชาติที่เป็น ตนเองก็เป็นอิสระท่ีเป็นตลอดเวลา จึง
ไม่แตะต้องในสิง่ทีรู่ส้กึถึงธรรมชาตใินขณะน้ันทีรู่ส้กึตลอดเวลา เม่ือไม่แตะ
ธรรมชาติในที่รู้สึก คือไม่แตะในต้นเหตุนั้นเอง พอไม่แตะในต้นเหตุแต่รู้สึก
ตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ผลในเหตุที่รู้สึกตรงนั้นก็ไม่เกิดไม่ขยาย
เรือ่งราวในเหตุตรงนัน้ ดบัหายไปเอง แต่จะรูส้กึว่าเหตตุรงนัน้เป็นธรรมชาติ
เพียงพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันมีตนเองเป็นผู้ดู และรู้ อยู่เท่านั้น แต่ตนเองก็
ไม่มีเรื่องราวในสิ่งที่ดู และรู้ใดๆ เพราะประจักษ์แจ้งในธรรมชาติตรงนั้น
ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของในสิ่งที่ดู และรู้ หรือมีผู้รู้ใดๆ เลย ธรรมชาติตนเอง
วางและทิง้ต้นเหตตุรงนัน้ไปเอง ปล่อยกลบัคนืสูธ่รรมชาติความจรงิตรงน้ัน 
ก็เป็นอิสระร่วมกันอย่างที่เป็น ไม่มีค�าอธิบายต่อในธรรมชาติตนเอง ก็จบ
ตัวเองในความมีที่ไม่มีตัวตนมารองรับเรื่องราวอีกเป็นสิ่งที่มีคู ่กันตาม
ธรรมชาติในขณะนั้น
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ธรรมชำติและตนเองเป็นสิ่งเดียวกัน

 การเดินทางมาเข้าใจธรรมชาติที่ถูกต้องจนชัดเจนในสิ่งที่ดูและรู้ใน
ธรรมชาติเดิมแท้ของตนเอง ต้องมีความอดทนอย่างมาก เพราะธรรมชาติทุก
ขณะที่ท่านเดินทางมาถึง จะมีธรรมชาติมาทดสอบเข้ามาซ้อนในความรู้สึก
ตลอดเวลา หากท่านไม่มั่นคงกับตนเองขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน 4 ข้อทีผู่เ้ขยีนบอก
ไว้ท่ีต้นเรื่อง ธรรมชาติในตนเองท่ีมาทดสอบนั้นจะมีก�าลังมาก ที่จะปิดก้ัน
ความจริงในธรรมชาติให้ท่านไม่สามารถเห็น หรือเข้าถึงได้ในขณะน้ัน เขา
สามารถสร้างภาพสร้างมายาลวงล่อให้ท่านหลง ฟุ้งไปได้โดยที่ท่านไม่รู้สึก
ตนเองด้วยซ�้า รู้สึกตัวครั้งใดตรงที่เกิดความเข้าใจในสิ่งที่จดจ�ามาแล้วเสร็จ
เรียบร้อย โดนธรรมชาติที่มาทดสอบกลืนกินไปเลย เดินผ่านความจริงตนเอง
มาแบบไม่รู้สึกตัว 
 ธรรมชาติความจริงของตนเองที่เป็นเดิมแท้น้ันเปรียบเหมือนความ
รู้สึกที่ไม่มีการบันทึกใดๆ ในความรู้สึกตนเองมาก่อน เหมือนว่างเปล่า(เป็นค�า
กล่าวลอย) อุปมาเหมือนองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นมาใหม่ มี
ซีพียูใหม่ ฮาร์ดดิสก์ใหม่ มอนิเตอร์ใหม่ ที่ไม่มีการเปิดใช้งานมาก่อนวางนิ่งๆ
ไว้ตรงนั้นเป็นอิสระอยู่แบบนั้น สิ่งๆ นี้เปรียบเหมือนความเป็นเดิมแท้ในชีวิต
ตนเองที่เป็นอยู่ตลอดเวลา เพียงอยู่ร่วมกันในธรรมชาติความจริงตรงนั้น ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของในธรรมชาตติรงนัน้ เพยีงพึง่พาอาศยัในสถานทีร่่วมกันในความ
เป็นอยูใ่นขณะหน่ึง ขณะหนึง่ทีรู้่สกึได้แต่แตะต้องไม่ได้ เหมอืนความรูสึ้กด ูทีดู่
ความรูส้กึ ความรูส้กึรู้ ทีรู่ค้วามรูส้กึ ดผู่านรูผ่้าน ไม่แตะต้องกนัและกนั
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 เพราะความอยากรู้ของตนเอง ที่มีความเข้าใจเกิดขึ้น จึงมีเรื่องราว
ในตนเองทันที ความเข้าใจตรงนี้เกิดจากส่ิงที่เคยบันทึกในความจ�าซ้อนซ�้า
ทับถมมามากมายกับความจริงของตนเองมาก่อน จากการเรียนรู้ในเรื่องราว
ต่างๆในรูป ในเสียง ในภาษา ฯลฯ จึงตามดูตามรู้ในความรู้สึกไหลไปเลย มี
ความคิดสวมทับความจ�าต่างๆรวบเดียวเป็นความเข้าใจไปเลย มีเรื่องราวตรง
นั้นทันที เกิดปรุงแต่งซ้อนทับตนเองให้จดจ�าเพิ่มขึ้นไปอีก คอมพิวเตอร์ที่
ประกอบขึ้นมาใหม่ในตอนนั้น มีซีพียูใหม่ ฮาร์ดดิสก์ใหม่ มอนิเตอร์ใหม่ ที่
ไม่มีการเปิดใช้งานมาก่อน วางนิ่งๆ ไว้ตรงนั้นเป็นอิสระอยู่แบบนั้น มาตอนนี้
ท่านเปิดใช้งานแล้ว เร่ิมมีการบันทึกข้อมูลลงในเน้ือหาตนเองเรียบร้อยลง
ฮาร์ดดิสก์ เขียนทับแล้วเซฟเก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์โดยไม่รู้สึกใดๆ เลยซ�้า
แล้วซ�้าเล่าอยู่แบบนั้น จึงไม่รู้สึกว่าตนเองเดินข้ามสิ่งที่เป็นเดิมแท้ตนเองมา
ตลอดเวลา ตอนนี้ท่านเข้าใจส่ิงท่ีเป็นเดิมแท้ตนเองหรือยัง ตาสว่างข้ึนมา
บ้างไหม ?
 ผู้เขียนชี้และสะกิดให้ดูความจริงตรงนี้ เพราะผู้เขียนเดินทางผ่านมา
ซ�้าแล้วซ�้าเล่าอยู่แบบนั้นเช่นกันจนเบื่อหน่ายกับเนื้อหาเหล่านี้ ได้ประจักษ์
แจ้งในความเป็นเดิมแท้ของตนเองแล้วจึงมาชี้และสะกิดให้พวกท่านได้เห็น
ความจริงที่แทบจะพูดไม่ได้เขียนไม่ได้ หรือท�าอะไรๆ ในเนื้อหาที่ไม่สามารถ
เข้าถึงได้เลย อธิบายมาถึงตรงนี้ท่านก็จะบันทึกซ้อนทับตนเองเข้าไปอีก มัน
ยากมากที่ใครจะถอดถอนได้หากไม่เห็นความจริงตนเอง สิ่งที่เขียนบรรยาย
ตรงนี้ก็เป็นเพียงค�ากล่าวลอยๆ เท่านั้น ไม่มีความจริงใดๆเลย ผู้เขียนจึงเน้นย�้า 
ให้ท่านใช้ความรู้สึกภายใน ดูและรู้ ในความรู้สึกภายในตนเองเท่าน้ัน แตะ
ต้องใดๆ ในความรู้สึกตนเองไม่ได้เลย ความรู้สึกของผู้เขียนในความรู้สึก
ภายในตอนนัน้ เหมือนภูเขาใหญ่ลกูนัน้คอืความเป็นเดมิแท้ของผูเ้ขียนเอง เป็น
สิ่งๆ เดียวกันในความรู้สึกที่มีอยู่ภายในตนเองที่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา จน
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เดินทางมาพบความส�าเร็จในธรรมชาติตนเอง แต่ช่วงเวลาก่อนจะมาถึงตรงนี้ 
ก็มีเรื่องราวที่ต้องผ่านบททดสอบในธรรมชาติตนเองตามที่บรรยายไว้ ต้อง
อดทนฟาดฟันกับเนือ้หาต่างๆ ทีบ่นัทกึจดจ�าไว้ตลอดเวลา เพือ่ท�าให้ประจักษ์
แจ้งทุกขบวนการในความรู้สึกที่ธรรมชาติเข้ามาทดสอบ การหมดสงสัยคือ
หมดเรื่องราวตนเอง แตกฉานในธรรมชาติตนเองตรงนั้นเข้าถึงต้นตอในเหตุ 
จึงจะเห็นและเข้าถึงความไม่มีเรื่องราวแท้จริงนั้นคืออะไร 
 อุปมาลอยๆ แทนความรู้สึกแท้จริงที่เพียง ดูและรู้ในความรู้สึกตนเอง 
เปรยีบได้ด่ังคอมพวิเตอร์ทีป่ระกอบขึน้มาใหม่ในตอนน้ัน มซีพียีใูหม่ ฮาร์ดดิสก์
ใหม่ มอนิเตอร์ใหม่ ที่ไม่มีการเปิดใช้งานมาก่อนวางนิ่งๆ ไว้ตรงนั้นเป็นอิสระ
อยู่แบบนั้นแค่นี้เอง
 สภาวะของผูเ้ขียนทีเ่หน็และรบัรูภ้ายนอกไม่มีการปรงุแต่งใดๆ กบัการ
รับรู้ที่มากระทบความรู้สึกตนเอง เหมือนเป็นคนตาบอดหูบอดที่เห็นอยู่ได้ยิน
อยู่ในความรู้สึกที่ดูผ่านรู้ผ่านในความรู้สึกตรงนั้น ไม่แตะต้องใดๆ ภายในเป็น
เหมือนภูเขาที่อิสระอยู่ตลอดเวลาตรงนั้น มีความรู้สึกที่ซ้อนความรู้สึกที่ดู
ภูเขาลูกนั้นที่เป็นอิสระอยู่ภายใน และเกิดรู้ที่รู้ความรู้สึกที่ซ้อนขึ้นเป็นสิ่งที่รู้
อยู่ด้านหลังอีกของความรู้สึกตรงนั้น (ตรงนี้มีความซับซ้อนมากมายจนแทบ
จะอธิบายไม่ได้) อุปมา...ความรู้สึกของภูเขาลูกนั้นที่เป็นอิสระนั้น มีผู้ดูและผู้
รูท่ี้ซ้อนความรู้ตรงนัน้ลงไปอกีเป็นช้ันๆ ด้านหลงั ทีเ่หน็รายละเอยีดทีล่ะเอียด
ลงลึกเป็นชั้นๆ ล�าดับความรู้สึกลึกลงไป จนรู้สึกว่าผู้รู้ตรงนั้นหายไปเป็นอะไร 
ซ้อนๆ กันอยู่ ลึกเสียเหลือเกินไม่สามารถบรรยายเป็นภาษาพูดและเขียนได้
เลย นอกจากท่านจะมาเป็นเองในความรู้แบบนี้ ท่านจะไม่อยากอธิบายเลย 
เพราะยิ่งอธิบายก็ข้ามส่ิงท่ีเข้าถึงไปหรือยิ่งอธิบายก็ฟุ้งไปเลย ความรู้สึกตรง
นั้นไม่สามารถแทนค่าเป็นค�าพูดและภาษาใดๆ ได้นั่นเอง เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะ
ตนเท่านั้น ผู้เขียนจึงอธิบายไว้เพียงเท่านี้
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ช่วงที่สำม ทิ้งเข็มกลับคืนสู่มหำสมุทรในธรรมชำติตนเอง

 การเดินทางของผู้เขียนได้เดินทางมาสุดเส้นทางตรงน้ี การได้เจอเข็ม 
เล่นกับเข็มอยู่ตลอดเวลาประมาณ 2 เดือนจนเกิดความเบ่ือหน่ายเต็มอิ่มกับ
ตนเอง เห็นความจริงในธรรมชาติเดิมแท้ตนเอง แท้จริงแล้วเข็มท่ีแสวงหามา
ตลอดนั้นไม่เคยมีเข็มจริงๆเลยตามธรรมชาติตนเอง แต่เพราะไม่รู้ในความจริง
ของตนเองจึงแสวงหามาตลอดเวลา เมื่อเดินทางมาถึงที่สุด กับกลายเป็นว่า
เข็มก็เป็นธรรมชาติส่วนหน่ึงที่เป็นในความรู้สึกตนเอง ไม่มีใครเป็นเจ้าของใน
ธรรมชาติ เหมือนเข็มนั้นหายไป มีเพียงความจริงท่ีมีอยู่ร่วมกัน พ่ึงพาอาศัย
กันแบบอิสระสู่อิสระในตนเองที่เป็นธรรมชาติตรงนั้น ไม่เกาะเกี่ยวใดๆ กัน 
กลมกลนืกนัไปในเนือ้หาตรงนัน้ เหมอืนเป็นสิง่ๆ เดยีวกนั มอีสิระของใครของมนั
ไม่แสวงหาเรื่องราวใดๆ ต่อกันอีก จึงไม่มีต้นเหตุในเน้ือหาตนเอง ความรู้สึก
จากเหตุจึงไม่มี ผลในเหตุก็หมดไป เหมือนได้วางและทิ้งต้นเหตุไว้ในธรรมชาติ
ตรงนั้น เพียงดูและรู้ในความรู้สึกล้วนๆ ไม่แตะต้องกับสิ่งที่ดูและรู้เท่านั้นเอง
 ความรู้สึกที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ ลงไปในภูเขาลูกนั้นที่เป็นตนเองในความ
รู้สึกขณะนั้นเป็นอิสระตลอดเวลา เห็นรายละเอียดในดูและรู้ที่ลึกและซับซ้อน
ในเรื่องราวต่างๆ ไม่แตะต้องในความรู้สึกใดๆ ปล่อยไปเลยกับการรับรู้ตรงนั้น 
ความรู้สึกภายในขณะนั้น เหมือนสิ่งที่รู้สึกที่ดูและรู้นั้นแยกออกมาจากภูเขา
มาอยู่ภายนอก ความรู้สึกตรงนี้ซ้อนๆ กันมากมายในเนื้อหาที่เร็ว แต่ผู้เขียน
กลับรู้สึกว่ามันช้าในความรู้ตนเองในขณะนั้น เห็นถึงสภาวะที่แยกออกมา
กันเองในตรงนั้นเป็นชั้นๆ ที่พอจะอุปมาแทนความรู้สึกในขณะนั้น 
 ภูเขาที่เป็นตนเองในตอนนั้นที่มีอิสระตลอดเวลาตั้งอยู่ในความรู้สึก
ภายในเห็นเป็นทีโ่ล่งว่างโดยรอบ ใจกลางทีโ่ล่งว่างมตีนเองทีเ่ป็นภูเขาตัง้ตระหง่าน
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อยู่ตรงกลาง มีธรรมชาติตนเองโดยรอบที่เป็นเรื่องราวต่างๆ ที่เคยบันทึกจดจ�า
ไว้ ในรูป รส กลิ่น เสียง ที่จดจ�าไว้ในเนื้อเร่ืองราวตนเองที่ผ่านมาทั้งหลาย 
ได้หมุนเป็นวงกลมล้อมรอบอยู่ภายนอกภูเขาลูกนั้น ความรู้สึกตนเองในขณะ
นั้นได้เห็นสภาวะทั้งภายนอกที่หมุนวนอยู่ และภายในของเน้ือภูเขาพร้อมกัน 
แยกรายละเอียดที่ซ้อนๆ กันอยู่ แต่รายละเอียดท่ีละเอียดลงไปมีสิ่งที่ดูความ
รู้สึกและรู้ในรู้ความรู้สึกซ้อนขึ้นมาอีกชั้น จนเห็นเนื้อหาต่างๆ หมุนวนเป็น
วงกลมภายนอก ล้อมรอบภูเขาแบบนั้น ตัวภูเขาที่เป็นตนเองนั้นมีอิสระอยู่
ตลอดเวลา ไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่แทรกผ่านเข้าไปสู่พื้นผิวของภูเขาได้เลย ความ
รู้สึกของผู้เขียนเห็นประจักษ์แจ้งตรงนั้นนึกแปลกใจมาก จึงเกิดความรู้แจ้ง
ธรรมชาติตรงนั้นในทันที เป็นธรรมชาติที่พึ่งพาอาศัยกันเท่านั้น หากไม่แตะ
ต้องในธรรมชาติตรงนั้นก็จะไม่มีเรื่องราวในตนเอง ธรรมชาติตรงนั้นก็หมุนวน
ไปแบบที่มีที่เป็น เป็นอิสระในตัวเองเช่นกัน มีอยู่ร่วมกันแค่นี้เอง
 แต่ผู้เขียนก็ยังมีรู้ที่รู้อยู่กับภูเขาลูกนั้น ยังไม่หมดในรู้ที่รู้ลึกลงไปแบบ
นั้น ผู้เขียนก็รู้สึกอยู่แบบนั้นตลอด “รู้ในรู้สึกที่รู้” ติดอยู่กับสภาวะตรงนี้อยู่
หลายวันในเนื้อหาตรงนี้ จนเกิดความเบื่อหน่ายกับเนื้อหาตนเองมากตรงนี้ 
รวบรวมก�าลังใจตนเองกลับเข้ามาดูและรู้ใหม่ มีสิ่งใดที่ค้างคาในธรรมชาติตรง
นีอ้ยู ่ตอนนัน้ผูเ้ขียนโกงธรรมชาตตินเองนดิหน่อย จบิไวน์ไปด้วย พอตร่ึมๆ ไม่เมา 
อารมณ์มีความสบายมากขึ้นรวมได้เร็วข้ึน เลยกลับเข้ามาดูในสภาวะหมุนวน
ที่ภายในตรงนั้นใหม่ ให้ประจักษ์ เห็นภาพเดิมผุดขึ้นมา ในความรู้สึกตนเอง
เป็นภูเขาลูกนั้นที่มีอิสระอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเนื้อหาเรื่องราวใดๆ ที่แทรกเข้าไป
สู่พื้นผิวภูเขาได้เลย ในความรู้สึกที่ดูและรู้อยู่ในขณะนั้น เกิดซ้อนความรู้ตัว
ใหม่ขึ้น สิ่งที่ดูและรู้ในตัวภูเขาที่เป็นอิสระอยู่ เหมือนโดนเหวี่ยงหลุดออกมา
ภายนอกภูเขา กลับมีความรู้สึกที่ซ้อนลงไปที่รู้ตรงนั้นทันที “ดู” ที่ดูความรู้สึก
ของภูเขาที่เป็นอิสระอยู่ภายนอก และ “รู้” ที่รู้ความรู้สึกของภูเขาที่เป็นอิสระ
อยู่ภายนอก ดูและรู้นี้จึงเห็นความจริงทุกอย่าง เป็นเร่ืองราวท่ีซ้อนทับกันอยู่
ด้านหลงัตวัภเูขาทีเ่ป็นอิสระตรงน้ัน และรูใ้นสภาวะการหมนุวนในเรือ่งราวต่างๆ 
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ภายนอกล้อมรอบภูเขาที่มีอิสระร่วมกันในขณะนั้น ได้เข้าใจธรรมชาติตรงนั้น
แล้วว่าม ี“ผูด้”ู คอืดคูวามจรงิตรงนัน้ “ผูรู้”้ คอืรูค้วามจรงิตรงนัน้ ทีซ่่อนเร้น
อยู่ด้านหลังจนไม่รู้สึกตนเองเลย แต่สัมผัสได้ในความรู้สึกส่วนลึกของตนเองที่
เป็นภูเขาที่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา ผู้เขียนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะทิ้งจะวางสิ่งน้ี
อย่างไร จนธรรมชาติภายในตนเองขณะนั้น คงร�าคาญผู้เขียน ตะโกนจาก
ความรู้สกึภายในออกมา “กต้็องปล่อยตวัทีด่แูละรู้มันลงด้วย” ความรูส้กึภายใน
แว่วได้ยินแบบนั้น พอสิ้นสุดเสียงของธรรมชาติ ผู้เขียนก็มีความโล่งในความ
รู้สึกขึ้นมาทันที ทิ้งสิ่งที่ ดู และ รู้ ในภูเขาที่เป็นอิสระอยู่ภายในที่ซ้อนทับกัน
อยู่ลง โดยปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ ดู และ รู้ ตรงนั้นทันที 
 สิ่งที่ รู้ ในภูเขาที่เป็นอิสระอยู่ภายในนั้นหายไป สิ่งที่ ดู ในภูเขาที่เป็น
อิสระอยู่ภายในนั้นหายไป ภูเขาที่เคยเป็นอิสระอยู่ก็หายไป ความรู้สึกมันวาบ
หายไปหมดเลย เหมอืนปิดคอมพวิเตอร์และรสีตาร์ทเครือ่งคอมพวิเตอร์ขึน้ใหม่ 
ดับวูบไป......เกิดล�าแสงวาบเข้ามาแวบหนึ่งในความรู้สึกภายในตนเองที่รู้สึก...
เกิดเป็นภาพมิติรูปทรงในความรู ้สึกตรงนั้นเหมือนเป็นกล่องจตุรัสใสบ้าง 
สว่างบ้าง ด�าบ้าง มีช่องว่างบ้าง ที่เชื่อมต่อกันเกิดเป็นรูปทรงเลขาคณิตบาง
อย่าง มีรูปทรงซ้อนๆกันอยู่ เกิดเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่มีมิติแต่ภายในว่างเปล่า 
อยู่แวบหน่ึง ความรู้สึกของผู้เขียนในขณะนั้นไม่รู ้สึกถึงร่างกายตนเองเลย 
ความสงสัยที่รู้สึกค้างคาทุกอย่างหายไป  ขณะนั้นเหมือนตนเองในธรรมชาติ
ตรงนัน้เป็นสิง่ๆ เดียวกนัในมติรูิปทรงกล่องจตรัุสทีว่่างท่ีรูส้กึแวบตรงนัน้แวบเดียว 
ผูเ้ขยีนรูส้กึตนเองเลยทนัทไีม่สงสยัในธรรมชาตตินเองอีกแล้ว ในความรูส้กึขณะ
นั้นได้ยินเสียงธรรมชาติจากภายในประกาศในความรู้สึกตรงนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
อย่างชัดเจน “วางได้หมดก็จบ” ช่วงเวลาที่เชื่อมต่อในความรู้สึกในเวลานั้น 
ผู้เขียนรู้สึกสิ่งที่มากระทบตรงกลางศีรษะของผู้เขียนอย่างแรงอีกครั้ง เหมือน
โดนอะไรบางอย่างกระแทกอย่างรุนแรงและเจ็บมาก ความรู้สึกแปลกๆ และ
ประหลาดแบบนี้ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผู้เขียนได้พบจากนั้นเรื่องราว
ต่างๆ ในความรู้สึกก็ได้เปลี่ยนไป
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ธรรมชำติที่เดินทำงไปถึง หมุนทวนเข็มย้อนกลับ

 ผู ้เขียนนั่งงงในธรรมชาติตนเองที่หมดสงสัยอยู ่แบบนั้นพักหนึ่ง 

ใช้ความรู้สึกภายในถามธรรมชาติตรงนั้นไปว่า จบง่ายๆ แบบน้ีหรือ... เงียบ

ไม่มีเสียงตอบกลับมา 

 ความรูส้กึทีรู้่สกึในตอนจบ ผูเ้ขียนมีความรูส้กึว่าท�าไมมันง่ายแบบนี ้พอ

ไม่อยากได้ ไม่อยากมี ทิ้งสิ่งที่มีในดูและรู้ทุกอย่างก็จบ แค่นี้เอง ตอนนั้นถอน

หายใจแบบโล่งไปเลย ลุกจากที่นั่งตรงนั้น เดินแบบมึนงงในความรู้สึกตนเองใน

ขณะนัน้มาทีห่น้าบ้าน ความรูส้กึเจ็บท่ีศรีษะยงัไม่หายเหมือนสะท้านเข้าไปภายใน

เลย ยนืมองธรรมชาตริอบตัวในตอนนัน้ ความรู้สกึต่างๆ ท่ีเคยรูส้กึเปลีย่นแปลงไป

เลย เปลีย่นไปหมด เหมือนเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเคยมี กลบัไม่มเีร่ืองราวอะไรกบัตนเอง

ให้รูอ้กีเลย มนัแปลกมาก ความรูส้กึเวิง้ว้างลอยๆ เดยีวดายโดดเดีย่ว อธบิายไม่ได้

แต่รูส้กึแบบนัน้จรงิๆ ตาท่ีเหน็ผนืฟ้าท่ียืนมองอยูน่ัน้ อดตีทีผ่่านมาและปัจจบัุนคอื

ขณะท่ียนืดผูนืฟ้า ความรูส้กึในขณะทีย่นืดผูนืฟ้าไม่เหมอืนกนั ช่างอธบิายความ

รู้สึกได้ยากจริงๆ มันเปลี่ยนความรู้สึกตนเองไปแบบแปลกๆ อธิบายไม่ได้ แต่

ตอนนัน้เหมือนตนเองเป็นส่วนหนึง่ในสิง่ทีเ่หน็เป็นอิสระร่วมกันไปเลย หไูด้ยนิ

กเ็หมอืนตนเองเป็นสิง่ทีไ่ด้ยนิ กายทีร่บัสมัผสักเ็หมอืนเป็นสิง่ๆ น้ัน ความรูส้กึ

ราวกบักลมกลนืไปกับธรรมชาตซิึง่ผูเ้ขยีนก็งงมากในความรูส้กึแบบนีท้ีไ่ม่เคยเป็น 

ต้องใช้เวลาปรบัตัวเองนานเป็นเดอืนเหมอืนกนักว่าจะปรบัสภาพให้เป็นปกติได้ 
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 ความรู้สึกต่างๆ ที่กลับมารู้สึกใหม่ตรงน้ี เป็นการรู้แบบย้อนทวน
ธรรมชาติหมุนเข็มกลับไปสู่ต้นก�าเนิดหมดเลย เม่ือก่อนผู้เขียนรู้สึกไหลตาม
ธรรมชาติจงึมีเรือ่งราวอยู ่ แต่ในขณะตอนนี ้ ความรูส้กึทัง้หลายหมนุกลบัไปสู่
ต้นเหตเุห็นเรือ่งราวในเหตแุละผลในธรรมชาตทิีห่มนุวนกลบั ทีผู่เ้ขียนรูส้กึได้ว่า
ไม่มกีารหมุนตามในเรือ่งราวต่างๆ อกี ตรงนีม้นับ้ามากกว่าและสบายกว่า ตรงที่
ไม่มเีรือ่งราวใดให้บันทึกหรือจดจ�าอกี จงึไม่มคีวามคิดในสิง่รู้ต่างๆ ไม่มอีะไรมาบบี
คัน้ ขัดขวางในธรรมชาติกบัตนเอง เป็นอสิระทีอ่ยูเ่หนอืธรรมชาตติรงน้ันไปเลย 
 เช้าวันรุ่งขึ้น นั่งทบทวนกับเรื่องราวตนเองที่เดินทางมาถึงตรงนี้ เกิด
ความรู้สึกซ้อนความรู้สึกขึ้นในภายในขณะนั้น ภาพภูเขาลูกเดิมที่เป็นคู่บารมี
กนัมา ก็กลบัมาปรากฏให้เห็นในความรูส้กึตนเอง ในภาพรปูทรงภเูขานัน้งดงาม
มาก เป็นแก้วผลกึเหมือนครสิตลัมแีสงสะท้อนทีก่ระทบกับเน้ือภูเขา ตัง้ตระหง่าน
อยูใ่นทีโ่ล่งว่าง โดยรอบภายนอกนัน้เรือ่งราวต่างๆ ทีเ่คยเหน็ในเรือ่งราวต่างๆ 
นั้นหายหมดไป เหลือเพียงภาพภูเขาตั้งเด่นตรงกลางที่โล่งว่างตรงนั้น ผู้เขียน
จึงนั่งมองความรู้สึกภายในอยู่ตรงนั้น จู่ๆ ภาพภูเขาก็ค่อยๆ ลอยขึ้นจากพื้น 
พุ่งเข้ามาหาผู้เขียนในขณะที่นั่งดูอยู่ในความรู้สึกตรงน้ันเข้าชนร่างกายที่รูป
ทรงตนเองจนหงายหลังพร้อมกับรู้สึกที่กายและภายในในขณะเดียวกัน แล้ว
ภาพภเูขาที่รู้สึกภายในอยู่ก็หายวับไป ความรู้สึกของผู้เขียนในขณะน้ันรู้สึก
ว่าตนเป็นสิ่งๆเดียวกับภูเขาลูกนั้นไปเลยในขณะนั้น จากนั้นมาเหมือนอยากรู้
อะไรก็รู้ไปเลยในธรรมชาติ ก็รู้สึกแปลกดี 
 และที่ผู้เขียนรู้สึกแปลกๆอีก ก็คือความรู้สึกของเรื่องราวต่างๆ ที่มี
ในอดีตในส่ิงท่ีรับรู้ในความรู้สึกในรูป รส กล่ิน เสียงของความมีท้ังหลาย รวมถึง
อารมณ์และความรู้สึกในเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่เคยปรุงแต่ง ที่เคยเข้าใจ ที่
เคยคิด ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปล่ียนแปลงไปเลย แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ
ความรู้สึกภายในตนเองเท่าน้ัน ที่รู้สึกได้ว่ามีอิสระตลอดเวลากับเรื่องราวตรงนี้



 คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

67

เพรำะควำมเชื่อตำมผู้รู้เรื่องรำว 
จึงเข้ำไม่ถึงธรรมชำติตนเอง

 เม่ือส�าเรจ็ประโยชน์ตนเองแล้วความรูแ้จ้งต่างๆ ของธรรมชาตเิดมิแท้

มาปรากฏให้เห็นในธรรมชาติตนเอง ผู้เขียนทบทวนในความรู้สึกตนเองอยู่

เป็นเดือน เหมือนตนเองในตอนนั้นกลายเป็นคนใบ้ไปเลย ไม่รู้จะพูดอะไร

ออกมาดีเพื่อให้คนฟังเข้าถึงธรรมชาติตนเองได้ หากผู้ฟัง... ได้ฟังแล้วสามารถ

จะเดินตามผู้เขียนมาได้..และรู้ในธรรมชาติตนเอง

  ผู้เขียนยอมรับเลยว่ายากมากส�าหรับคนฟัง ยากมากส�าหรับผู้เขียนที่

จะพดูอะไรให้คนฟังเข้าถงึธรรมชาตตินได้ด้วยซ�า้ เบือ่หน่ายความจรงิของตนเอง

ไปเลย ที่จะพูดให้ใครฟัง เป็นคนใบ้หูบอดตาบอดอยู่แบบนั้นเป็นเดือนๆ พอ

พูดอะไรให้คนฟัง คนฟังมักจะมีค�าถามเกิดขึ้นในใจก่อนเสมอ ก็เรื่องราวที่คิด

ทีจ่ดจ�ามาทัง้ชวีติ ตดิอยูใ่นความเข้าใจ เหมอืนว่าเป็นความรูข้องตนเองไปเลย 

ทั้งๆ ที่เรียน ที่รู้มาท้ังหมด เกิดจากผู้รู้เร่ืองราวมาสอนที่ตนเองจ�ามาทั้งน้ัน 

เรียนรู ้มาจากต�าราและตนเองก็แบกมาตลอดนั่นเอง ไม่สามารถมองเห็น

ความจริงในความรู้สึกตนเอง ไม่รู้สึกตนเองด้วยซ�้า เจอกันพบกันก็ตั้งค�าถาม

ทันที เพื่อหาค�าตอบที่ตนเองจะได้สมใจ หากค�าตอบปรุงแต่งไม่ถูกใจเหมือน
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ที่เคยเรียนรู้มา ก็ไม่ชอบไม่พอใจ ค�าถามที่ผู้เขียนพบบ่อยๆ คือความสงสัย
ของผู้ถามทีม่คีวามอยาก อยากรูเ้รือ่งราวคนอืน่ พอเจอผูเ้ขยีนมกัจะตัง้ค�าถาม
แบบที่จ�ามาทั้งนั้น ...

 ผูถ้าม : คณุบอกว่าจบแล้ว หมดสงสยัแล้ว คุณเป็นอรหันต์แบบไหน ? 

 ค�าถามยอดฮิตของผู้ถาม...ความอยากรู้ อยากเห็นมีมากมายในใจ 
แต่ไม่เคยเห็นความจริงของตนเองเลยว่าเรื่องราวที่ถามมานั้นเป็นความจ�าที่
ตนเองจ�าไว้ อยากได้ฟังค�าตอบแบบสมใจอยากตนเอง ที่คาดหวังไว้ในใจล่วง
หน้า ตามสิ่งที่เคยบันทึกไว้ท่ีจดจ�าไว้ในใจ ที่จะได้ฟังค�าตอบที่เคยได้ยิน ได้รู้ 
และที่เคยปรุงแต่งเอาไว้ในความรู้สึกที่จ�ามากับตนเองแบบเงียบๆ โดยไม่รู้สึก
ตนเองด้วยซ�้า

 ผู้เขียน : ตอบทันที “ผู้เขียนเป็นตัวเห้ีย” ไม่รู ้ว่าอรหันต์เป็นตัว
อะไร ?

 คนถามได้ฟังค�าตอบที่ผู้เขียนตอบ ถึงกับงง..อ้ึงไปเลย..!! เพราะไม่
เคยมีบันทึกในความจ�าตนเองมาก่อนว่าการจบหรือหมดสงสัย คือตัวเหี้ยหรือ
เป็นตัวเหี้ย ท�าให้คนถามเสียความรู้สึกไปเลย หมดศรัทธาไปเลย ความรู้สึก
ดีๆ  ท่ีเคยจ�าไว้ไม่ตรงเป้าหมายในความรูส้กึตรงนัน้ ไม่ตรงกบัสิง่ท่ีปรงุแต่งรอไว้ 
ไม่ตรงความสมใจอยากของตนเอง ท่ีอยากได้ยินได้ฟังในเรือ่งราวทีเ่คยจดจ�ามา 

 คงไม่มีท่านผู้รู้เรื่องราวคนไหนในโลกอาจหาญ ใจกล้าบ้าบิ่น ตอบ
แบบผู้เขียนหรอกว่า “เป็นตัวเหี้ย” เพราะผู้เขียนไม่ได้ต้องการเป็นครูบา
อาจารย์ให้ใคร ไม่ได้เป็นที่พึ่งให้ใคร ไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญจากใคร 
จึงไม่แคร์ใคร หน้าทีข่องผูเ้ขยีนคอืชีแ้ละสะกดิให้ดคูวามจรงิและรูใ้นธรรมชาติ
ตนเองของใครของท่าน ไม่เกี่ยวกับผู้เขียน และต้องพึ่งพาตนเองด้วย จึงจะ
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หมดสงสัยในตนเอง จึงไม่ต้องสนใจในเรื่องราวต่างๆ ที่ท่านจดจ�ามา หากเป็น
ผู้รูเ้รือ่งราวทัง้หลายต่างๆ คงตอบให้ท่านฟังแบบถูกใจตามเรือ่งราวทีจ่ดจ�ามา 
ท้ังตนเองและคนฟัง ต่างจดจ�ามาในเนือ้หาเรือ่งราวเดยีวกัน จึงสือ่สารตรงกัน
ในความจ�าสู่ความจ�าเกิดความเข้าใจซ้อนเข้าไปในต�าราแบบเดิมๆ แล้วบันทึก
ซ้อนทบัในความจ�าตนเองต่อไป พอได้ฟังผูรู้เ้รือ่งราวตอบจึงเกิดศรทัธาร่วมกัน
หลงใหลเลื่อมใสต่อกัน เกิดเป็นความมีขึ้น เป็นรูปทรงในความรู้สึกขึ้น แบก
ใส่เป้ไว้เลยแต่ไม่รู้

 “ต้องกราบขออภัยในท่านผู้รู้เรื่องราวทั้งหลายไว้ ณ ที่นี้ ผู้เขียนไม่มี
เจตนาจะล�้าเส้น ล่วงเกินใดๆ กับใคร การเขียนบรรยายตรงน้ีเป็นเพียงค�า
กล่าวลอยๆ ตามต�าราเท่านั้น”

 ผู้เขียนพูดบรรยายในคลิปเสียงมาประมาณ 1 ปี ว่าตนเอง “เป็นตัว
เหี้ย” ทั้งพูดกระทบเสียดสี พูดแดกดันสารพัดอย่างในความมีให้ไปถึงกลางใจ
คนฟัง คนฟังในกลุ่มสะเก็ดดาวบางคนก็ลาออกจากกลุ่มไป มีทั้งพ่อค้า เศรษฐี 
คหบดี อ�ามาตย์ ต่างหมดศรัทธา หมดก�าลังใจกับผู้เขียน ในค�าพูดกระทบ
เสียดสี แดกดันสารพัดอย่าง และแถมเป็น ตัวเหี้ยแบบนี้ 

 เพราะอะไรต้องบอกตนเองเป็นตัวเห้ีย เพราะอะไรก็ปล่อยไปก่อน
แล้วจะอธิบายให้ฟังตอนจบว่า ตัวเหี้ย คืออะไร 
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ธรรมชำติเดิมแท้มีอิสระตลอดเวลำ

 ความจริงของธรรมชาติที่เป็นเดิมแท้เป็นธรรมชาติที่มีอิสระตลอด
เวลา ไม่มีชื่อ ไม่มีเรื่องราว ไม่มีใครเป็นเจ้าของ รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ เข้าใจ
แล้วก็ต้องทิ้งความเข้าใจ ดูแล้วก็ต้องทิ้งดู รู้แล้วก็ต้องทิ้งรู้ ไม่มีเรื่องราวในดู
และรู้ หมดจดในตนเอง บริสุทธิ์ ไม่ทิ้งร่องรอยใดให้ดูและรู้อีก แต่มีให้ดู มีให้
รู้ เพียงดูผ่านและรู้ผ่าน แค่นี้เอง
 ธรรม ธรรมชาตดิัง้เดมิของตนเอง เป็นความรูส้กึอะไรบางอย่างเท่าน้ัน 
ไม่มีรูป ไม่รองรับอะไร ไม่มีเกิด ดับ รู้สึกได้แตะต้องไม่ได้ 
 สิ่งที่ท่านจดจ�ามาเรียกว่า ธรรม ค�าๆ นี้เป็นค�ากล่าวลอยๆ มีรูปทรง 
มีความรู้สึก มีเรื่องราว มีตัวตนรองรับ มีเกิด ดับ ในค�าว่า ธรรม ค�านี้ 
 เรื่องราวเนื้อหาตรงนี้ผู ้เขียนจะชี้และสะกิดให้ดูในความจริงที่เป็น
ธรรมชาติเดิมแท้ของท่านเอง ที่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา 
 ธรรมชาติส่วนทีห่นึง่ มอีงค์ประกอบทีเ่ป็นอิสระร่วมกันทีไ่ม่มเีรือ่งราว
ในตนเอง องค์ประกอบต่างๆ ทีเ่กดิเป็นธรรมชาตตินเองถกูหล่อหลอมรวมกัน
เกิดขึ้นมา ไม่มีรูปทรง อาศัยอยู่ภายใน รู้สึกได้แต่แตะต้องใดๆ ไม่ได้
  ค�าว่า “แตะต้องใดๆ ไม่ได้” ท่านตามมาดูไปเรื่อยๆ เดี๋ยวผู้เขียนจะ
ชี้และสะกิดให้ดูความจริงที่แตะต้องไม่ได้คืออะไร 
 ธรรมชาติส่วนที่สอง ขณะนั้นก็ได้น�าเน้ือหาในธรรมชาติในส่วนอื่นๆ 
มีองค์ประกอบที่นอกเหนือจากธรรมชาติที่เป็นเดิมแท้ของตนเอง น�าเนื้อหา
และองค์ประกอบในส่วนอื่นมาหล่อหลอมรวมกันขึ้นอีกช้ินหนึ่ง มีรูปทรง 
ไม่มีเรื่องราวในตอนนั้น กลายเป็นของ 2 สิ่ง 
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 ทั้งสองสิ่งอยู่อาศัยร่วมกันตามธรรมชาติ ธรรมชาติเดิมแท้นั้นเป็นสิ่ง
ท่ีถกูหล่อหลอมข้ึนเป็นส่วนทีห่นึง่ มองไม่เหน็ไม่มรีปูทรงแต่รูส้กึได้ ถกูเก็บซ่อน
ไว้ในภายในของธรรมชาติส่วนทีส่อง ธรรมชาตส่ิวนที ่2 มรูีปทรง แต่ไม่มเีรือ่งราว 
ของทั้งสองสิ่งนี้อยู่คู่กันแบบธรรมชาติเดิมแท้ที่พึ่งพาอาศัยร่วมกัน ไม่มีใคร
เป็นเจ้าของ เป็นสิ่งที่รู้สึกได้ซึ่งกันและกัน และรู้สึกได้ถึงธรรมชาติรอบตัวที่
พึ่งพาอาศัยร่วมกัน ไม่มีใครเป็นเจ้าของใคร ไม่แตะต้องกันและกัน ต่างมี
อิสระของใครของมัน ตามธรรมชาติ
 ยุคนี้หากจะให้ผู้เขียนชี้และสะกิดให้เห็นภาพเหมือนจริงในความรู้สึก
ท่าน ท่านต้องดูคอมพิวเตอร์รุ ่นใหม่ๆ สมัยนี้ ที่มีจอมอนิเตอร์แสดงภาพ 
มีซีพียูตัวประมวลผล มีฮาร์สดิสก์เก็บข้อมูลความจ�า อยู่ในเครื่องเดียวกันเลย 
หากท่านมีจินตนาการหรือมีเจ้าสิ่งนี้อยู่ในบ้าน จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น สิ่งๆ นี้ต้อง
ยอมรับไว้ก่อนว่าเป็นชีวิตท่านเอง
 ธรรมชาติที่เป็นเดิมแท้ของตนเอง มีอิสระตลอดเวลา อยู่ร่วมกันแบบ
อสิระทีเ่ป็นอิสระร่วมกนั พึง่พาอาศยัธรรมชาต ิร่วมกนั ไม่มีใครเป็นเจ้าของใคร 
ต่างมีอิสระของใครของมัน คือตัว “คอมพิวเตอร์” เครื่องนี้ ความเป็นเดิมแท้
ในธรรมชาตินั้น คือมีองค์ประกอบต่างๆ ที่ถูกน�ามาหล่อหลอมมาประกอบ
รวมกนัข้ึน เกิดมีรปูทรงแต่ไม่มเีรือ่งราวในตนเองในตอนนัน้ เหมอืนคอมพวิเตอร์
เครื่องนี้ มีความบริสุทธิ์มากจากการน�าธรรมชาติต่างๆ มาหล่อหลอมรวมไว้ 
ภายนอกเห็นเพียงจอมอนิเตอร์ที่แสดงภาพแต่ยังไม่มีภาพแสดง ใหม่เอ่ียม
ไม่ผ่านการใช้งานมาเลย มีพลาสติกสูญญากาศห่อหุ้มไว้มองเห็นเน้ือในได้
ชดัเจน ภายในจอมอนิเตอร์ มอีงค์ประกอบของซพียีทูีใ่ช้ประมวลผล ฮาร์สดสิก์
ตัวเก็บข้อมูลความจ�าที่ใหม่เอี่ยมหมดจดไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวใดๆ ในตัว
เอง ฮาร์สดิสก์ตัวนี้เปรียบเหมือนตัวอิสระที่เป็นอิสระตลอดเวลาไม่มีเรื่องราว
ใดๆ ที่เคยบันทึกจดจ�ามาก่อนในเนื้อหาใดๆ ของธรรมชาติเดิมแท้ตนเอง 



คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

72 73

 คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ตั้งเฉยๆ อยู่ใจกลางธรรมชาติรอบตัว ที่อาศัย
ร่วมกันอย่างมีอิสระ ส่ิงๆ นี้คือธรรมชาติเดิมแท้ของชีวิตที่รู้สึกได้ตลอดเวลา 
แต่แตะต้องไม่ได้ เพียงดูผ่านรู ้ผ่านในเรื่องราวตรงน้ัน ไม่สงสัยอะไรใน
ธรรมชาติตนเอง ไม่รู้ในรู้ใดๆ เพียงดูความรู้สึกสู่ความรู้สึก รู้ความรู้สึกสู่รู้
ความรู้สึกต่อกันอย่างอิสระที่มีร่วมกัน ตรงนี้คือความหมายค�าว่า ที่รู้สึกได้ 
 แต่แตะต้องไม่ได้ ท่านต้องตามมาดูต่อในความหมายค�าว่า แต่แตะ
ต้องไม่ได้ เพราะอะไร เริ่มจากจุดต่อไปนี้
 ***อิสระที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ เปรียบเหมือนความบริสุทธ์ิใหม่
เอี่ยมของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาเลย จึงเป็นต้นเหตุ
ในตนเองไม่มีผลลพัธ์ใดๆ ในตวัเอง จงึไม่มคีวามจ�าทีเ่ขียนบนัทกึไว้ในฮาร์สดิสก์ 
จึงไม่มีความเข้าใจใดๆ จึงไม่มีความคิดใดๆ จึงไม่มีเรื่องราวให้ปรุงแต่งใดๆ 
เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอิสระ ไม่สงสัยกับธรรมชาติที่มีอยู่ร่วมกัน
 คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ทันทีที่ท่านเปิดใช้งาน เท่ากับท่าน “แตะต้อง
ธรรมชาติตนเองไปแล้ว” ธรรมชาตเิดิมแท้ของท่านทีม่อีสิระอยูก่�าลังจะเปลีย่น
ไป “รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้” เมื่อแตะต้องธรรมชาติตนเองแล้วจะมีเรื่อง
ราวเกิดขึ้นมาทันที
 จอมอนเิตอร์ถกูถอดพลาสตกิออกเรยีบร้อย ทีห่น้าจอก�าลงัเกิดภาพข้ึน
จากการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการประมวลผลของซีพียู ฮาร์สดิสก์ตัวเก็บ
ข้อมลูความจ�าเริม่เกบ็บันทกึความจ�าทนัท ีเร่ืองราวต่างๆ ในความมีจงึเริม่ต้นขึน้
จากตรงนี ้เพราะมคีวามอยากรูใ้นเรือ่งราวของคอมพิวเตอร์มตีวัตนเกิดขึน้เป็น
ส่ิงรองรบั คือเม่ือคอมพวิเตอร์เปิดใช้งานฮาร์สดิสก์เริม่เกบ็บนัทกึความจ�าตัง้แต่
เริ่มต้นเปิดคอมพิวเตอร์ทันที การบันทึกเก็บข้อมูลในฮาร์สดิสก์เป็นหน่วย
ความจ�าจะเริ่มเขียนบันทึกลงทีละหน่วยความจ�าของตนเองไปเรื่อยๆ เปรียบ
เหมือนความจ�าในเรื่องราวของแต่ละช่วงวัยท่านในทุกขณะจะถูกบันทึกเก็บ
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ข้อมูลทุกอย่างลงฮาร์สดิสก์ตัวนี้ ท่านเรียนรู้อะไรมา จดจ�าอะไรมา ก็จะถูก
บันทึกซ�้าลงไปอยู่ในฮาร์สดิสก์ตนเองอย่างนี้ตลอดเวลา ท่านก็ไม่รู้สึกตัวเอง
ด้วยซ�้าว่ามีการบันทึกแบบนั้นอยู่ รู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียง รับสัมผัส ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ท่านเดินผ่านมาในแต่ละช่วงวัยตนเองนั้น มีการบันทึกจดจ�าในสิ่ง
ต่างๆ ลงฮาร์สดิสก์ตนเองมาตลอดเวลา พอรู้สึกครั้งใดท่านจะเข้าใจได้เลย
ทันที เกิดความคิด มีรูปทรงเกิดขึ้นเลย เร็วมากในความรู้สึกเดียว ปรุงแต่ง
ต่างๆ ไปเรือ่ยเลย แล้วกบ็นัทกึลงหน่วยความจ�าตนเองต่อ เพิม่เรือ่งราวในหน่วย
ความจ�าลงฮาร์สดิสก์ตนเองต่อไปอีกเป็นอยู่แบบนี้ทั้งชีวิต หากท่านอยากรู้ว่า
ท่านได้เก็บความจ�าตนเองไว้มากมายขนาดไหน ลองถาม Google ดู มีปุ่ม
ไมโครโฟนท่านลองแตะแล้วพูด จะมข้ีอความออกมาตามค�าพดูเลย หรอืมเีสียง
ให้ได้ยิน มีค�าตอบที่ท่านเข้าใจได้เลย สิ่งที่ผู้เขียนจะชี้และสะกิดให้ท่านดู คือ
ความจ�าตนเองทีม่มีากมายจดบนัทกึเรือ่งราวไว้แบบ Google เหมือนมีสิ่งที่มา
กระทบและเกิดความเข้าใจได้เลยทันที 
 ความหมายค�าว่า ที่แตะต้องไม่ได้ คือ เรื่องราวทุกอย่างท่ีแตะใน
ธรรมชาติตนเองจะเกิดการบันทึกลงในความจ�าทันที
 ผู ้เขียนจะแยกรายละเอียดที่ซับซ้อนและเร็วมากในขณะเดียวใน
ความรู้สึกตรงนี้ท่านให้ดู
 ..ความเป็นอิสระในธรรมชาติเดิมแท้ คือ 0 ..ความจ�าที่มีการบันทึก
เรื่องราวตนเองอยู่ตลอดเวลา คือ 1 ...รู้สึกเกิดความเข้าใจทันที คือ 2 ...มี
ความคดิในสิง่ท่ีรูส้กึ คอื 3 ...มเีร่ืองราวตามมาทนัที คอื 4 และ 5 6 7 ไปเร่ือยๆ 
 ความเป็นอิสระเดิมแท้ของตนเองคือต้นเหตุ เป็นธรรมชาติที่รู้สึกได้
แต่แตะต้องไม่ได้ หากท่านแตะต้องที่ต้นเหตุจะเกิดผลตามมาทันที คือมี 1 
และมี 2 และมี 3 และมี 4 ฯลฯ เหมือนมีเหตุสู่ผล เหตุสู่ผล อยู่ตลอดเวลา
เรียกว่า เกิด ดับ ในภาษา ไม่สามารถเดินย้อนกลับไปเป็น 0 ได้เลย



คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

74 75

ธรรมชำติเดิมแท้ จึงเป็นค�ำลอยๆ ต้องพิสูจน์ควำมจริง       
 

 เมื่อท่านทั้งหลายอ่านผ่านมาถึงตรงนี้แล้วเกิดเห็นความจริงของ
ตนเองตามธรรมชาติที่มีที่เป็นแท้จริงของตนเองได้ อยากมีอิสระแท้จริงกับ
ตนเอง ท่านต้องดูผ่านรู้ผ่านขบวนการภายในความรู้สึกตนเอง ที่ผู้เขียนชี้และ
สะกิดให้ดู สิ่งที่ธรรมชาติภายในตนเองที่ก�าลังทดสอบก�าลังใจท่านตรงนี้ คือ
เรื่องราวที่ท่านได้แตะธรรมชาติตนเองแล้วบันทึกลงในความจ�าของตนเอง 
แต่ไม่เคยรู้สึกตัวเลย จึงเดินข้ามเดินผ่านความจริงภายในตนเองมา เน้ือหา
ตรงนี้ผู้เขียนก็เคยเขียนมาแล้วในช่วงแรกเริ่ม ท่านลองอ่านเสริมตรงที่ผู้เขียน
ท�าเครือ่งหมาย *** ไว้หลายๆ รอบ แล้วมองข้ามในภาษาตรงนั้น ใช้ความรู้สึก
ภายในตนเอง ดูความรู้สึกภายในตนเองให้ถ่องแท้ “อิสระในตนเองคือสิ่ง
บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งรองรับ เพียงพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างอิสระ ไม่มีใคร
เป็นเจ้าของในอิสระ มอีสิระร่วมกนัตามธรรมชาตแิบบของใครของมนั เมือ่ท่าน
เข้าถึงเนื้อหาตรงนี้ได้เมื่อไหร่จะไม่มีเหตุในตนเองเลย เม่ือเหตุไม่มีความจ�า
ก็หาย ความคิดไม่เกิด เรื่องราวสลายหายไปเองตามธรรมชาติในความมี
ตรงนั้นทันที เกิดมีอิสระแบบฉับพลัน ไม่สงสัยธรรมชาติตนเองอีก 

 เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เขียนเคยสงสัยในอดีตเมื่อได้พบความเป็นอิสระใน
ตนเองได้แท้จริง ธรรมชาติที่เคยสงสัยนั้นหมุนทวนกลับมาให้ผู้เขียนได้รู้เห็น
ในความจริงของธรรมชาติต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ เรื่องราวต่างๆ ที่ชี้
และสะกิดจึงเกิดจากประสบการณ์ของตนเอง ที่ได้เดินทางไปเห็นต้นเหตุ
เดิมแท้ ที่ไม่สามารถแตะต้องได้ เพียงใช้ความรู้สึกภายในดูและรู้ผ่านในเหตุ 
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ไม่เข้าไปแตะในเหตุจึงไม่มีผลในเหตุใดๆ เหมือนวางและทิ้งเหตุไปเองตาม
ธรรมชาติที่รู้สึกภายในตรงนั้น จึงได้เข้าใจค�าว่า “เหตุแห่งธรรม” ที่ไม่ใช่ค�า
กล่าวลอยๆ ตามที่เคยจดจ�ามา แต่เป็นเรื่องราวที่เคยมีอยู่ แตะต้องอะไรไม่
ได้เท่านั้น

 ธรรมและวินัยจะเป็นตัวแทนศาสดา ค�าๆ นี้ก็เป็นค�ากล่าวลอยๆ ใน
ต�าราเช่นกนั หากยดึมัน่ถงึครองในภาษาไว้ท่านไม่สามารถจะเดนิทางสูเ่รื่องราว
ตนเองได้เลย เพราะส่ิงที่ท่านจดจ�าไว้จะซ้อนเอาความจ�าที่เคยบันทึกไว้
มาอธิบายซ้อนลงไปในความจ�าตนเองอีก ท่านจะเข้าใจไปเลยตามภาษาในค�าๆ 
นี้ ท่ีมีบันทึกความจ�าเพิ่มเร่ืองราวลงไปขยายในความรู้สึกที่ไม่เคยมีค�าๆ น้ี
ในภาษามาก่อน “ธรรมและวินัยจะเป็นตัวแทนศาสดา” แต่เป็นการบันทึก
ความจ�าที่ซ้อนกันลึกๆ แบบเงียบๆ ของท่านซ้อนทับความจ�าตนเองมากมาย
จากผู้รู้เรื่องราวมาเล่าให้ฟัง ในอดีตของผู้เขียนก็เคยมีประสบการณ์แบบน้ี 
ความรู้สึกแบบนี้ที่ผู้เขียนชี้และสะกิดให้ท่านดู ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟัง
จากท่ีไหนมาก่อน ท่านอาจจะมีความรู้สึกย้อนแย้งในความรู้สึกของท่านเอง 
เป็นเรื่องธรรมดาในความมีที่จดจ�าไว้ สิ่งที่ผู ้เขียนชี้และสะกิดนั้นเป็นการ
ถอดถอนความมีลงสู่ความจริงของตนเอง จึงเป็นเรื่องใหม่ที่ท่านยังไม่ได้
บันทึกลงในความจ�าของเรื่องราวตนเอง

      จากประสบการณ์ตนเองของผูเ้ขยีนที่ไม่สงสัยในธรรมแล้ว อาจบรรยาย
ค�ากล่าวลอยๆ ค�านี้ให้ท่านมีความเข้าใจตนเองมากขึ้น ธรรมและวินัยจะเป็น
ตัวแทนศาสดา หากท่านย้อนไปอ่านในต�ารา ผู้ท่ีต้ังค�าถามค�าน้ี ก็ได้เป็นผู้รู้
ตามศาสดาในภายหลงั ความเข้าใจถกูต้องคอืการย้อนทวนหรอืหมนุทวนกลบั
ในเรื่องราวที่รับรู้จนเข้าถึงความจริงตนเองของบุคคลที่ต้ังค�าถามน้ี คนที่ตัง้
ค�าถามคนนี้ ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป ศาสดาจึงกล่าวค�าพูดสั้นๆ เหมือนเป็นค�า
กล่าวลอยๆ ทิ้งปริศนาในค�าพูดไว้ ให้ผู้ถามได้ค้นหาความจริงของตนเอง 
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ผู้ตั้งค�าถามมีภูมิปัญญาที่จะรู้แจ้งอยู่แล้ว จึงไม่ได้ติดใจในค�าพูดลอยๆ แต่
ใช้ความรู้สึกภายในที่ติดอยู่ตรงนั้นท�าให้กระจ่างแจ้ง ธรรมและวินัย ตรงน้ี 
ศาสดาจะสื่ออะไร จึงค้นหาความจริงในความรู้สึกภายในตนเองและเข้า
ถึงธรรมชาติตนเอง รู้ตนเอง ไม่สงสัยในค�าๆ นี้ ต่อไป ค�ากล่าวลอยๆ ที่เคยมี 
ก็ไม่ได้มีความหมายในค�ากล่าวตรงนั้น เป็นความจริงของธรรมชาติเดิมแท้ที่มี
อยู่ รู้อยู่ หมุนวนอยู่ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ มีอยู่แบบนั้นตลอดเวลา “ธรรมเป็น
ตัวแทนศาสดา” 

 ความรู้ของท่านทั้งหลายตอนนี้ รู้ความจริง หรือ รู้ความจ�า ถามความ
รูส้กึภายในตนเองทีรู่ใ้ห้ชดัๆ หากท่านรู้จากความจ�าที่ยึดความจ�ามา ถ่ายทอด
เป็นความจ�า ลงสู่ความจ�า ซ้อนทับความจริงตนเองตลอดเวลา จึงเป็นผู้รู ้
ในเรื่องราวที่จ�า จ�าไว้แบบไหลตามธรรมชาติความจ�าตนเอง 

 ผู้เขียนไม่ได้กล่าวตู่ ท่านลองนกึย้อนทวนหมนุกลบัไปดเูรือ่งราวตนเอง 
ดูกันให้ชัด ดูให้กระจ่างแจ้งในใจตนเองให้ได้ก็แล้วกัน และท่านจะได้เห็น
เรื่องราวที่ผู้เขียนชี้และสะกิดให้ดูความจริงนั้นมันแปลก หากมีความอัศจรรย์
ทีเ่กดิขึน้ในความรูส้กึตรงนัน้ ต้องเกิดเป็นความอศัจรรย์ทีท่่านได้เหน็ความจรงิ
ตนเอง ที่ไม่ได้มีความอัศจรรย์ใดๆ กับผู้เขียนตรงนั้น ตัวเหี้ยแบบผู้เขียนไม่มี
ความอัศจรรย์อะไรในตนเองให้ใครมาแบกด้วย 

 ส�าหรับคนในกลุ่มสะเก็ดดาวทุกท่านได้พบความอัศจรรย์ที่ท่านได้
เหน็ความจรงิตนเองมาแล้วในเนือ้หาตนเอง และถอดถอนความมลีงไปได้แล้ว
บางส่วน ก็คงไม่แปลกใจอะไรกับเนื้อหาของผู้เขียน เพราะเป็นสิ่งที่ท่าน
พิสูจน์แล้วด้วยตนเอง ว่าท�าได้เอง รู ้ได้เอง เป็นได้เอง ประจักษ์แจ้งใน
ธรรมชาติตนเอง แต่ส�าหรับผู้ที่เดินทางมาใหม่ก็ต้องเดินตามมาดูเรื่องราว
ตนเอง มาดูความจริงของตนเองท่ีผู้เขียนช้ีและสะกิดให้ดู ว่าการถอดถอน
ความมีนั้นท่านสามารถท�าได้เองแบบง่ายๆ 
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ควำมซับซ้อนในธรรมชำติที่รู้สึกอยู่ตลอดเวลำ

เป็นสิ่งที่คอยบดบังควำมจริงของธรรมชำติตนเอง

เพรำะตนเองเดินทำงย้อนกลับไปหำต้นเหตุไม่เป็น

ไม่มีใครมำชี้ให้ดู ว่ำเหตุแห่งธรรมชำติ แท้จริงคืออะไร

แท้จริงคือ ไม่มีเรื่องรำวใดๆ ในตนเอง จึงวำงเหตุตนเองลง

ไม่แสวงหำเหตุแห่งธรรมนั้นอีก
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ดู และ รู้ คืออะไร

 ดู คือ ดูในความรู้สึกภายในของผู้อาศัยที่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา 
รู้สึกเพียงแค่ ดูผ่าน เรื่องราวความเป็นอิสระที่รู้สึกอยู่กับสภาวะธรรมชาติ
ความจริงของตนเองขณะนั้นที่มี ไม่ไปแตะต้องในสิ่งที่ดูผู้อาศัยที่เป็นอิสระ
อยู่ ดูที่รู้สึกได้แค่ดูผ่านเรื่องราวที่รู้สึกในดูตรงนั้นไปเลย ไม่ได้เป็นเจ้าของใน
สิ่งที่ดู คือดูผ่านความจริงธรรมชาติตนเองไปเลยตรงนั้น 

 รู้ คือ รู้สึกถึงภายในที่ลึกลงไปอีกเห็นสิ่งที่ ดู อยู่ แต่ไม่แตะต้องในสิ่ง
ที่ดู รู้ที่ดูความรู้สึกตรงน้ันจึง รู้ผ่าน ในการดู ก็ปล่อยให้ดูเป็นอิสระในสิ่งที่ดู 
รูจ้งึรูส้กึเป็นอิสระในธรรมชาตติรงนัน้ไปด้วย ไม่มใีครเป็นเจ้าของในส่ิงทีรู่แ้ละดู  

 ดูและรู้เกิดข้ึนพร้อมกันในขณะหนึ่งที่ท่านรู้สึกถึงอิสระที่มีอยู่ภายใน 
แต่แยกขาดจากกันเหมือนซ้อนกันอยู่ในความรู้สึกตรงน้ันซ่ึงเร็วมาก ท่าน
อาจจะรับสัมผัสไม่ได้เลย ส�าหรับผู้เขียนหากเขียนบรรยายให้คนอ่าน คนอ่าน
อ่านแล้วอาจงงไปเลย เพราะเป็นสิง่ทีรู่ไ้ด้เฉพาะตน เป็นประสบการณ์ส่วนตวั 
เคยพูดให้ท่านในกลุ่มสะเก็ดดาวฟังมาแล้ว มันซับซ้อนมากยิ่งพูดก็ยิ่งฟุ้ง เอา
เป็นว่าเข้าถึงได้เองจะรู้เองแล้วกัน

 แต่ความซับซ้อนตรงนี้ท่านคงเข้าใจยาก ขอให้ท่านเข้าใจเพียง ดูผ่าน 
รู้ผ่าน ความจริงภายในตนเอง ที่รู้สึกได้แตะต้องไม่ได้ ในสิ่งที่ดูและรู้ 

 การ ดูและรู้ ที่บอกไม่ได้หมายถึง ตามดู ตามรู้ นะท่านทั้งหลาย อย่า
สื่อความหมายในภาษาให้คลาดเคลื่อนอีก
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 อุปมา ดู เหมือนท่านดูรถที่วิ่งผ่านไปบนถนน และรู้ รู้ว่ามีรถ ที่ดูรถ

วิ่งผ่านไปเท่านั้น คือรู้ต้นเหตุว่ามีรถ แต่ไม่ปรุงแต่งในการดูและรู้ของรถ

ที่วิ่งผ่าน ในขณะตรงนั้น คือรู้ต้นเหตุ ไม่แตะในเหตุ ที่ดูและรู้ ทิ้งสิ่งที่ดูและรู้

ผ่านไปเลย

 หากท่านแตะในดูและรู้ จะเกิดตามดูตามรู้ ที่ท่านเป็นเจ้าของใน

ความรู้สึกตรงนั้นขึ้นทันทีพร้อมกัน

 ตามด ูนัน้ เหมอืนมคีวามรูส้กึอยากเป็นเจ้าของในด ูความรูส้กึตรงน้ัน

ที่เงียบมาก แตะในดู เกิดการตามดูขึ้นมาแทน มีเรื่องราวของรถที่วิ่งผ่าน เกิด

เรื่องปรุงแต่งในสิ่งที่ตามดู มีสีรถ มีรูปทรง มีแผ่นป้ายทะเบียน เนื้อหาตรงนี้

คือความจ�าที่เคยบันทึกไว้ในตนเองจะปรากฏพรั่งพรูออกมาเองเลย เพียงแค่

แตะดูเท่านั้น กลายมาเป็น ตามดู มีความจ�าซ้อนขึ้นมาทันที เกิดความเข้าใจ

ไปเลยมีความคิดเรื่องราวปรากฏในความรู้สึกที่ซ้อนๆ กัน และมีท่านเป็น

เจ้าของตรงนี้ไปเลย 

  ตามรู ้กร็ูส้กึถงึภายในทีล่กึลงไปอกีเหน็พร้อมกันในสิง่ทีต่ามด ู จึงเกิด

ตามรู้ที่ดูความรู้สึกภายในเข้าใจในรายละเอียดของรถตรงนั้นไปเลย เป็น

เจ้าของเงียบๆ พร้อมกันกับสิ่งที่ตามดูตรงนั้น มีตนเองเป็นเจ้าของในสิ่ง

ที่ตามรู้ไปด้วย

 ธรรมชาติตรงน้ีเนียนมาก และเป็นกบัดกัธรรมชาติชัน้ดเีลยของตนเอง 

ที่วางล่อให้ติดใจในเรื่องราวอยู่ตรงนั้น นี่แหละที่ผู้เขียนบอกว่า ธรรมชาติ

ภายในตนเองเขาจะมาทดสอบภายในตนเองตลอดเวลา ต้องใช้ความอดทน

อย่างมากที่จะฝ่าด่านกับดักที่ไม่รู้สึกตัวตรงนี้
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ฝึกวินัยให้เป็นนิสัย ด้วยก�ำลังใจภำยในตนเอง 

 ส�าหรับผู้เขียน ฝึกการดูและรู้ให้ชินให้คุ้นจนเป็นนิสัยเป็นวินัยตนเอง 
ด้วย ศรทัธา สจัจะ ความเพยีร และความอดทน ทีไ่ม่แตะต้องใดๆ ในธรรมชาติ
ในขณะเดินทาง มีวนิยัมัน่คงแน่วแน่ เพราะรูส้กึได้ในทกุขณะทีเ่ดนิทางจะต้องมี
อุปสรรคขัดขวาง มีธรรมชาติภายในตนเองมาคอยทดสอบก�าลังใจตลอดเวลา 
จึงไม่ประมาทกับสิ่งที่พบที่เจอ ระวังตนเองอยู่ตลอดเวลากลัวจะหลงใหลตาม
ธรรมชาติตรงนั้นที่เข้ามาลวงมาล่อหลอกในความรู้สึก แบบไม่รู้สึกตัว 
 พวกท่านก็ต้อง ดแูละรูใ้ห้ชดัเจน จากนัน้ต้องเดนิตามเงือ่นไขทีผู่เ้ขยีน
ก�าหนดไว้ ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั มวีนิยัทีเ่ข้มงวดกับตนเองตามเน้ือหา
ที่ผู้เขียนได้ชี้และสะกิด เรื่อง “วงเวียนแห่งชีวิตแบบธรรมชาติตนเอง รู้สึก
ได้แต่แตะต้องไม่ได้” หากท่านเดินทางเข้าถึงได้ในธรรมชาติเดมิแท้ตนเองจรงิๆ 
วงเวยีนแห่งชวิีตจะหายไปในความรู้สกึท่านเอง คอื 50% ขาดเพยีง 1% เท่านัน้
ที่จะเติมเต็มให้เป็นอิสระแท้จริง หมดสงสัยในธรรมชาติตนเอง
 ธรรมหรือเนื้อธรรมคือธรรมชาติของตนเองที่รู ้สึกได้ตลอดเวลาทั้ง
ภายนอกและภายใน สิ่งที่รู้สึกนั้นเดิมแท้ก็ไม่เคยเป็นเจ้าของกันและกัน ต่าง
พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันในขณะหนึ่งๆ ที่รู้สึกตรงนั้น ธรรมชาติที่เป็นตนเองไม่มี
รูป ไม่มีสี ไม่มีเรื่องราว แต่รู้สึกได้ในเรื่องราวทั้งภายนอกและภายในพร้อมกัน 
ไม่ได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่รู้สึก ไม่สงสัยในเรื่องราวใดๆ ที่รู้สึก ความรู้สึกแท้จริง
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ไม่มีตัวตนไปรองรับอะไร มีรู้และไม่สนใจรู้ มีอิสรภาพที่รู้สึกตลอดเวลา แต่ไม่

เป็นเจ้าของในอิสระที่เป็น

 เรือ่งราวผูอ้าศัยทีอ่ยูภ่ายใน เป็นอสิระตลอดเวลานัน้ ผูเ้ขยีนยกตวัอย่าง

เสริมความเข้าใจให้ท่านได้เห็นภาพแทนความรู้สึกตามธรรมชาติที่ท่านสัมผัส

ได้จริง ที่รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ ตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นท่านจะได้เข้าใจมากขึ้น

กับเรื่องราวภายในตนเอง

 อุปมา... “ผืนฟ้า” เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของทุกชีวิตที่เป็นอิสระอยู่

ตลอดเวลาที่มองเห็นได้และรู้สึกได้ แต่สัมผัสและแตะต้องไม่ได้ ไม่มีกลางวัน

กลางคืน ไม่มีเนื้อหาเรื่องราวใดๆ ในตัวเอง ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเป็นเน้ือ

เดียวกันครอบคลุมทั้งจักรวาล อยู่ร่วมกันในธรรมชาติโดยรอบตรงนั้นท่ีเป็น

อสิระตลอดเวลา เรือ่งราวต่างๆ ทีม่อีงค์ประกอบอยูร่อบผนืฟ้าทีท่่านมองเห็น

นั้น เกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีพึ่งพาอาศัยร่วมกันในธรรมชาติต่างมีอิสระร่วม

กนัเป็นธรรมชาติทีม่ตีลอดเวลา ไม่มใีครเป็นเจ้าของในเน้ือหาในความรูส้กึใดๆ 

ขณะนัน้เลย แต่เพราะความไม่รูใ้นตนเอง จงึเกดิมตีวัตนมารองรบัในความรู้สึก

ที่ต้องการจะครอบครององค์ประกอบในธรรมชาติที่เห็นอยู่รอบบนผืนฟ้า 

เกิดเป็นเรื่องราวปรุงแต่งต่างๆ จนรู้สึกในความมีเรื่องราวเน้ือหาที่มีอยู่รอบ

ผืนฟ้านั้นคอืตนเองขึน้มาแบบไม่รูส้กึตวั ปรงุแต่งธรรมชาตเิดมิแท้ของตนเอง

ในขณะนั้นมาบดบังผืนฟ้าที่เป็นตนเองขึ้น ไม่รู้สึกถึงผืนฟ้าที่เคยเป็นตนเอง

อยู่ตลอดเวลา แต่กลับรู้สึกถึงองค์ประกอบรอบผืนฟ้าขึ้นมาแทน มีเรื่องราว 

มีรูปทรง มีภาษา มีการเรียนรู้ มีสิ่งจดจ�า มีการบันทึกเอาไว้ตลอดเวลา เกิด

การรองรับเนื้อหาตรงนั้นเงียบๆ บดบังตนเองแต่ไม่รู้สึกตัว 

 ความปรารถนาของชวีติท่าน เปรยีบเหมอืนมตีวัตนเกิดขึน้มารองรบั

กับความรู้สึก มีความจ�าที่เคยจ�าไว้แทนค่าความรู้สึกที่เห็นเป็นรูป เป็นเสียง



คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

82 83

ตรงนั้นเกิดภาษาเรื่องราวความมีของตนเอง มี กลางคืนที่มืด ในความมืดมี

องค์ประกอบมากมายในความรูส้กึ มดีวงจันทร์ มสีะเก็ดดาว มเีมฆหมอก และ

มดีาวเคราะห์ทีใ่ห้แสงสว่างให้ความรูส้กึปรงุแต่งในความมดืตรงนัน้ เกดิสสีนัใน

ท่ีมดืและเกิดเรือ่งราวของชวีติตนเองทีรู่ส้กึปรงุแต่งในขณะน้ัน มคีวามต้องการ

มากมายนับไม่ถ้วนและมองไม่เห็นในความปรารถนาตนเอง แต่รู้สึกอยู่ตลอด

เวลา และแทนค่าความรู้สึกที่จ�าไว้เพิ่มขึ้นอีก มี กลางวัน รู้สึกถึงแสงสว่าง

จากดาวเคราะห์ทีใ่กล้ตวัคอืดวงอาทติย์ทีส่่องแสงสว่างมาก ให้ความรู้สกึในสิง่ที่

เหน็และรบัรูท้กุรายละเอยีดทีต่นเองเคยบนัทกึมา จนตวัท่านยดึไว้กับความจ�า

ตนเองและถือครองในความรูสึ้กตนเอง เกดิมรีปูทรงเร่ืองราวทีป่รงุแต่งในขณะน้ัน 

 เกิดความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ บดบังผืนฟ้าลงไปอีกในความมี

ตรงนี้ ทันทีที่ท่านเห็นเรื่องราวตรงนั้นจะบันทึกเรื่องราวตนเองไว้เงียบๆ 

ในความรู้สึกตนเอง แต่ท่านมองไม่เห็น จากความเข้าใจตรงนั้น

 เกิดความคิดสวมทับลงไปในองค์ประกอบที่รู ้สึกได้ภายใต้ผืนฟ้า

แทนค่าความรู้สึกตรงนั้นเพิ่มอีก มีมืดและสว่าง ก็มีเรื่องราวปรากฏในความ

รู้สึกอีกมากมายจากความเข้าใจตรงนั้น ขยายและอธิบายความรู้สึกถึงรูปทรง

จากความเข้าใจที่บันทึกเขียนบดบังผืนฟ้าที่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลาเพิ่มอีก 

 เกิดเร่ืองราวที่จ�ามาในสิ่งที่บันทึกไว้ตลอดทาง มีกลุ่มเมฆ ภูเขา 

ต้นไม้ ล�าธาร แม่น�้า ล�าคลอง หมอก ควัน คน สัตว์ วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เห็น

และปรุงแต่งต่อไปอีก จนเกิดเรื่องราวปรุงแต่งให้ท่านรู้สึกตลอดเวลาท้ังชีวิต 

สิ่งต่างๆที่ท่านรู้สึกขณะเดียวมีการบันทึกเขียนทับเรื่องราวตนเองเก็บไว้

เงียบๆ อยู่แบบนี้ จนเข้าใจในเนื้อหาทุกอย่างว่าตนเองคือผู้มีความเข้าใจใน

ชีวิตตนเอง ท่านเคยย้อนมองตนเองจากเร่ืองราวที่ผู้เขียนชี้ให้ดูและสะกิด

ให้เห็นแบบนี้ไหม 
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ผืนฟ้ำ... เปรียบเหมือนอิสระที่อยู่ภำยใน เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลำ

เรื่องรำวต่ำงๆ ที่เห็นโดยรอบบนผืนฟ้ำ คือองค์ประกอบของชีวิต

เป็นสิ่งที่พึ่งพำอำศัยอยู่ร่วมกันตำมธรรมชำติ ไม่มีใครเป็นเจ้ำของ

ผืนฟ้ำ... เป็นสิ่งๆ เดียวที่เป็นอิสระอยู่เหนือธรรมชำติ

รู้สึกได้พร้อมกันในเนื้อหำเรื่องรำวต่ำงๆ แต่ ไม่แตะต้องกัน 

จึงไม่สงสัยในเนื้อหำเรื่องรำวของกันและกัน 

มีอิสระอยู่ร่วมกันแบบธรรมชำติที่มีตลอดเวลำ...
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ควำมเข้ำใจที่ไหลตำมธรรมชำติ คือควำมจ�ำของตนเอง

 ความเข้าใจ ยงัมเีร่ืองราวอยู ่บางท่านอาจจะคิดย้อนแย้งในความรูสึ้ก
ตรงนี ้ เพราะมีผู้รูเ้รือ่งราวมากมายมาสอนให้ท่านเข้าใจไว้ และเกบ็ความเข้าใจ
ไว้ แต่ตรงกันข้ามกับผู้เขียนที่ไม่ได้สอน แต่ชี้และสะกิดให้เห็นความจริง ความ
เข้าใจยังมีเรื่องราวในตนเองอยู่ มีจริงๆ และมีแบบเงียบๆ ด้วยที่มองไม่เห็น
และหาต้นเหตุไม่ได้ ความเข้าใจตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์อีกที่จะท�าให้
ท่านเป็นอิสระได้จริง ความเข้าใจนี่แหละจะเป็นสิ่งผูกรัดความรู้สึกท่านให้
วนอยู่ตรงนี้ หากเข้าใจแบบไหลตามความจ�า จะรู้สึกเหนียวหนึบติดหนึบ
จนแกะไม่ออก เพราะเป็นสิง่ทีต่ดิลกึเหมือนเป็นเนือ้เดยีวกับชวิีตตนเองไปเลย
 อุปมา... ความเข้าใจที่ใช้ความจ�าเปรียบเหมือนสะเก็ดหินเล็กๆ ที่น�า
มาผสมยางมะตอย แล้วเทราดบนพื้นถนน บดทับอัดแน่นด้วยรถหนักที่มี
ขนาดใหญ่ จนสะเก็ดหินเล็กๆ นั้นติดหนึบเป็นเนื้อเดียวกับยางมะตอยไปเลย 
เมื่อรถวิ่งผ่านก็จะไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของถนนเลย ความเข้าใจในสิ่งที่
จ�ามาน้ันเนียนแบบถนนเทราดยางมะตอยตรงนี้เลย ผู้เขียนต้องแคะต้องขุด
เอาสะเก็ดหินเล็กๆ คือท่านออกมาจากยางมะตอย น�ามาขัดเกลา ถอดถอน 
เพื่อมาดูความจริงของต้นตอในความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติตนเอง 
 ความเข้าใจที่ท่านเข้าใจนั้นยังมีเรื่องราวมาจากความจ�าที่ไหลตามผู้
อืน่อยู ่แต่ความเป็นเดมิแท้ของธรรมชาตินัน้ไม่มเีร่ืองราวเป็นอิสระทีอ่ยูร่่วมกัน 
ต่างพ่ึงพาอาศัยกนัในขณะหนึง่ๆ เท่านัน้ ไม่มีความหมายจากเรือ่งราว ไม่มใีคร
เป็นเจ้าของ ไม่มีใครครอบครองใครในธรรมชาตติรงนัน้ ไม่สงสยัในธรรมชาตทิี่
มอียูร่่วมกนัหรอืเรยีกตามภาษาว่า “หมดสงสัยในธรรมชาตตินเอง”
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 แต่เรื่องราวของธรรมชาติที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงนั้น เกิดจากมีตัวตน
ที่มาจากไหนก็ไม่รู้ โดยมีท่านนั่นแหละที่มีความรู้สึกตรงน้ีเกิดขึ้น เกิดเป็น
ตัวตนท่านขึ้นมา มีตัวตนขึ้นมา ก็มีภาษาที่ใช้สื่อสารร่วมกันเกิดการเรียนรู้ใน
ภาษาถ่ายทอดเป็นภาษาสูภ่าษาให้เกดิความเข้าใจร่วมกนั (เน้ือหาตรงนีค้อืการ
เริม่บนัทกึเป็นความจ�าซ้อนความจ�าเก็บเงยีบในเรือ่งราวทกุอย่างไว้แบบลกึๆ มอง
ไม่เห็นคอืเหมือนสะเก็ดหนิเลก็ๆนัน่เอง) พอมตีวัตนท่าน จึงใช้ความรูส้กึเหมือน
แทนค่าเป็นภาษาตามทีเ่รยีนรูแ้ละจดจ�ามา มคีวามปรารถนาเกิดขึ้นซ้อนความ
จริงในความรู้สึกของธรรมชาติที่ไม่รู้ค�าว่า ความปรารถนา คืออะไร ท่านเอา
ความรูส้กึท่านแทนค่าออกมาเป็นภาษาเลยตามทีไ่ด้เรยีนรูม้า เกิดความเข้าใจ
ในค�าว่าความปรารถนา ในภาษาซ้อนทบัขึน้อกี เอาความคดิต่อในความเข้าใจ
ตรงน้ันในสิง่ทีป่รารถนา เป็นภาษาซ้อนทบัลงไปอกี เกิดเรือ่งราวเน้ือหาขึน้มรีปูทรง
ขึ้นจากความคิด ที่คิดต่อมาจากความเข้าใจในสิ่งที่ปรารถนาในขณะที่รู้สึกใน
ขณะเดียว เป็นภาษาซ้อนทับเพิ่มลงไปอีก เกิดมีรูปทรงเรื่องราวในขณะหนึ่ง
นิดเดียวตรงนัน้ มีการเขยีนบนัทกึความจ�าทบักนัมาขนาดน้ี ท่านลองรูส้กึตาม
ความจรงิของตนเองด ูวินาทสีูน่าที นาทสีูช่ั่วโมง ช่ัวโมงสูวั่น วนัสูเ่ดอืน เดือนสูปี่ 
ปีสู่ปี การเขียนบันทกึจดจ�าทีท่่านเขียนบนัทกึทบัถมตนเองมมีากมายขนาดไหน
 หากเปรียบผืนฟ้าเป็นเลข 0 ที่เป็นอิสระตลอดเวลานั้น ตอนนี้ท่าน
มองไม่เห็นว่าเลข 0 ของตนที่เป็นอิสระตลอดเวลาได้เลย เพราะอะไร เพราะ
ท่านมีการปรุงแต่งจากความเข้าใจ และเขียนทับความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาแต่
ท่านมองไม่เห็น ส่ิงที่เข้าใจนั้นจึงมีเรื่องราวในตัวมันเองอยู่ตลอด เพราะ
ความเข้าใจทีถู่กต้องคอืการย้อนทวนไปหาต้นเหต ุ คอืส่ิงเกดิขึน้ครัง้แรกตรง
เหตเุร่ิมต้น หากท่านไม่ไหลตามหรือแตะต้องในต้นเหตจุะไม่มีผลใดๆ ในเหตุ
ตรงนั้น เพราะโดยธรรมชาติเดิมแท้ “ไม่มีความเข้าใจใดๆ” ในตนเอง แต่
พอท่านแตะในเหตุ ความเข้าใจจึงเกิดผลของความเข้าใจ ไหลตามเน้ือหามี
เรือ่งราวขยายตวัมันเองออกไปเรือ่ยๆ เป็นผลลงสูเ่หต ุเกิดเป็นเหตใุหม่ลงสูผ่ล 
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จากความเข้าใจขยายความเข้าใจตัวเองตามที่จ�าไว้ วินาทีสู่นาที นาทีสู่ชั่วโมง 
ชั่วโมงสู่วัน วันสู่เดือน เดือนสู่ปี ปีสู่ปี เรื่องราวที่มีอยู่ในความเข้าใจปรุงเป็น
ความคิดฟุ้งแบบหาที่จบลงไม่ได้ เหมือนตัวเลข คือเลข 0 พอเกิดความเข้าใจ
ครั้งนึง ท่านก็เขียนทับ เลข 0 ครั้งนึง เป็นการเขียนทับอยู่แบบนี้ตลอดเวลา 

 หากเป็นการย้อนทวนความเข้าใจตรงนีใ้ห้กลบัไปสูต้่นเหตตุนเอง ท่านก็
ต้องคดิถึงเด็กแรกเกิดท่ีผูเ้ขียนเคยบรรยายไว้ คอืเรือ่งท่ีไม่เคยแบกเน้ือหาในตนเอง 
มเีพยีงความรูส้กึดแูละรูอ้ะไรบางอย่างทีก่ระทบและสงสยั พอหยิบจับขึ้นมาดู
และรูก็้ปล่อยกลบัคนืไปในธรรมชาตติรงนัน้ มีการบนัทกึไว้ในดแูละรูต้รงนัน้แต่
ไม่ปรุงแต่งไม่จดจ�าแค่รู้สึกลอยๆ เท่านั้นเอง จึงไม่มีเรื่องราวว่าที่ดูและรู้อะไร
หรือเข้าใจอะไร จึงมีอิสระที่เปรียบเหมือนผืนฟ้า ที่เป็นอิสระในขณะนั้น หรือ
เป็นเลข 0 อยู่อย่างนัน้ เป็นอสิระนิดหนึง่ได้ก็เบากโ็ล่งสบายในความรูส้กึตนเอง  

 ผืนฟ้า เปรียบเหมือนผู้อาศัยที่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งๆเดียว
ที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อครอบคลุมทั่วทุกจักรวาล ไม่มีรอบ ไม่มีระยะทางสั้นยาว
กว้างแคบ ไม่มีขอบเขต ไม่มีรูป ไม่มีสี ไม่มีเนื้อหาในตนเอง ไม่เคลื่อนไหว แต่
รู้สึกได้ เปรียบเป็นผู้อาศัยที่อยู่ภายในเป็นอิสระตลอดเวลาหรือธรรมชาติเดิม
แท้ที่มีในทุกชีวิต  

 ความปรารถนา ของทกุท่านคอืความม ีทีม่มีากมายสารพัดเรือ่ง เปรียบ
เหมอืนดาวเคราะห์และสะเก็ดดาวที่นับจ�านวนไม่ได้ เมื่อปรารถนามากจึงมี
ความเข้าใจในเรือ่งราวทีไ่หลออกมามากจากความจ�าทีเ่คยบนัทกึไว้มากเช่นกัน

 ความเข้าใจ ทีจ่ดจ�าเรือ่งราวต่างๆไว้ในความรู้สกึตนเอง เปรยีบเหมือน
ดวงอาทติย์และดวงจนัทร์ท่ีให้แสงสว่าง ท�าให้มองเหน็ในเนือ้หาชวีติและบนัทกึ
เรื่องราวเอาไว้เงียบๆ รู้สึกแล้วเกิดรูปทรงทันที เกิดการปรุงแต่งที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อท่านตลอดเวลาในสิ่งที่จดจ�าและบันทึกเรื่องราวตนเองไว้เงียบๆ 

 เกิดความนึกคิดสวมทับเรื่องราวทันที เพราะจดจ�าไว้ได้หมดแล้วจึง
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ปรงุแต่งเรือ่งราวได้รวดเรว็ทนัใจ เกิดความหมายในองค์ประกอบต่างๆ ทีรู่ส้กึใน
ขณะนัน้เลย อยากได้ อยากม ีอยากเป็น ในเร่ืองราวต่างๆ ของชวีติในตรงนัน้ 
 ต้นเหตุในความมทีีรู่ส้กึตรงนัน้ มองไม่เหน็กันได้ง่ายๆ ทีท่่านมองเห็น
ได้ง่ายในตนเองคอื ผลท่ีเกดิขึน้จากต้นเหตคุวามมตีรงนัน้ ยดึไว้ แบกไว้ทันท ี
พยามยามจะทิ้งจะวางที่ผลของเหตุความมี จึงไม่เกิดความส�าเร็จในตนเอง 
เพราะมองไม่เห็นต้นตอในเหตุตรงนั้น จึงเกิดเป็นต้นเหตุตัวใหม่จากการวางที่
ปลายเหตุและลงสู่ผลทีเ่กิดใหม่อยูแ่บบนี ้เกดิดับๆ ไม่มทีีส่ดุในความรูส้กึตนเอง 
จงึมีแรงบบีคัน้อึดอัดในความรูส้กึอยูต่รงนัน้ตลอดเวลา ความรูส้กึทีต่นเองเข้าใจ
จึงหนักขึ้นไปเร่ือยๆ เพราะไม่รู้ว่าส่ิงท่ีตนเองเล่นตรงนั้นคือความจ�าที่ตนเอง
จ�าไว้ได้ไหลตามธรรมชาตติลอดมา เลยฟุง้ซ่าน เพราะมาเล่นอยูต่รงผลของเหต ุ
จากผลสู่เหตุจากเหตุใหม่ลงสู่ผล อยู่แบบนี้ แต่ต้นตอแท้จริงของเหตุมองไม่
เหน็ เปรยีบเหมือนการบนัทกึความจ�าทีเ่ขยีนทบัความจรงิตนเองมาเรือ่ยๆ อยู่
แบบนั้น เกิดเป็นความจ�าตัวใหม่ๆๆๆ และเกิดความจ�าตัวใหม่ในเรื่องเดิม 
อธิบายความจ�าในเรื่องเดิมเป็นสายทอดยาวที่ทับถมตนเองไว้ จนมองไม่เห็น
ความจริงของอิสระตนเองที่มีตลอดเวลา
 ท่านลองออกไปยืนกลางแจ้งแล้วดูความจริงของธรรมชาติตนเองที่
เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา คือ ผืนฟ้า ผืนฟ้าเป็นสิ่งๆ เดียวที่เป็นอิสระอยู่ตลอด
เวลา ไม่เคลื่อนไหว ไม่เปล่ียนแปลง ด�ารงคงอยู่แบบน้ี ไม่มีเรื่องราวใดๆ ที่
แทรกเข้าไปในเนือ้ผนืฟ้าได้ สิง่ๆ นีค้อืธรรมชาตเิดมิแท้ทีไ่ม่สงสยัสภาวะตนเอง 
จะเป็นสิ่งๆ เดียวกัน อุปมาคล้าย...คล้ายแบบนี้ 
 สิง่ทีท่่านเหน็ในขณะยนืดผูนืฟ้าอยู ่จะเหน็องค์ประกอบต่างๆ ภายใต้
ของผืนฟ้าที่เคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงสภาพอยู่ตลอดเวลาที่รู้สึกได้ ทุกองค์
ประกอบภายใต้ผืนฟ้าและผืนฟ้านั้น เป็นส่ิงพึ่งพาอาศัยร่วมกันเท่าน้ันเอง 
ต่างมีอิสระของใครของมันที่รู้สึกได้ ไม่มีใครแตะต้องกันและกัน จึงไม่มีใคร
เป็นเจ้าของในธรรมชาติใดๆ ในธรรมชาติ
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เหตุแห่งธรรมเมื่อเข้ำถึงไม่มีผลแห่งธรรม

 ผู้เขียนเชื่อว่า เรื่องที่ผู้เขียนบรรยายมาทั้งหมดในหนังสือคู่มือบรรลุ
ธรรม ในธรรมชาติตนเอง เล่มนี้ คงเป็นสิ่งแปลกใหม่ส�าหรับท่านผู้อ่าน เพราะ
เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เขียนชี้และสะกิดนั้น ท่านผู้อ่านยังไม่เคยบันทึกความจ�าไว้
ในเรือ่งราวเนือ้หาแบบนี ้จึงรู้สึกย้อนแย้งกับความรู้สึกในความจ�าที่เคยบันทึก
จดจ�าไว้กับเนื้อหาของเดิมที่เคยเรียนรู้มาจากผู้รู้เรื่องราวท่านอื่นๆ สิ่งที่ท่าน
ได้อ่านในบทความของผูเ้ขยีนตรงนี ้ท่านกจ็ะมกีารบนัทกึลงในความจ�าของท่าน
ใหม่เช่นกัน เรื่องราวที่ผู้เขียนชี้และสะกิดตรงนี้ เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้
ตนเองของท่าน ที่ไม่เคยเรียนรู้ ไม่เคยเข้าถึงเรื่องราวตนเองแบบน้ีมาก่อน 
หากท่านผู้อ่าน อ่านอย่างช้าๆ และย้อนทวนเนื้อหาจากบทความที่ผู้เขียนได้
บรรยายไว้แล้ว เอาความรู้สึกภายในของท่านเดินตามเรื่องราวภายในตนเอง 
ดูและรู้ในความรู้สึกของตนเองที่มีอยู่ในภายในนั้น ท่านจะได้เห็นความจริง
ของตนเอง ที่รู้สึกเข้าถึงเรื่องราวเนื้อหาในธรรมชาติตนเองได้แท้จริง และจะ
วาง จะทิ้ง จะถอดถอนเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่เคยจดจ�าบันทึกไว้ ที่ถูกสอน
มาจากผู้รู้เรื่องราวทั้งหลาย พร้อมทั้งเนื้อหาเรื่องราวของผู้เขียนด้วย จะถูก
ถอดถอนออกไปเองเช่นกนั เพราะไม่ใช่เรือ่งราวของท่านในธรรมชาตคิวามจรงิ 
ความจริงของท่านก็คือ เรื่องราวธรรมชาติตนเอง ที่เป็นอิสระตลอดเวลา 
เปรียบเหมือน ผืนฟ้า ตรงนั้น 
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 เนือ้หาเรือ่งราวต่างๆ ทีผู้่เขยีนช้ีและสะกดิมาทัง้หมดเกดิจากประสบการณ์

การเดนิทางทีไ่ปสูส่ิง่สูงสดุแล้ว และตอนนีไ้ด้ย้อนทวนลงสู่จดุเริม่ต้นของตนเอง

ใหม่อกีครัง้ เพือ่ให้ทกุท่านเดินตามมาดูความจรงิทีธ่รรมชาติเดมิแท้ตนเอง แบบ
ของใครของมัน เส้นทางทีผู้่เขยีนเข้าถงึคอืเรือ่ง เหตแุห่งธรรมตนเอง ภาษาตรงน้ี
กย็งัเป็นค�ากล่าวลอยๆ อยู ่หากผู้เขยีนไม่อธิบายโดยการช้ีและสะกิดให้ด ูพวกท่าน
ทุกคนจะไม่สามารถเห็นได้เองในเรื่องราวธรรมชาติที่ผู้เขียนได้เดินทางไปถึง 
เหตุแห่งธรรมตนเอง กเ็ป็นภาษา การช้ีและสะกดิผู้เขยีนกต้็องใช้ก�าลงัใจตนเอง
ย้อนทวนเรื่องราวต่างๆ จากประสบการณ์ตนเอง เขียนบรรยายโดยใช้ภาษา
ท่ีเข้าใจง่ายๆ แต่มคีวามซบัซ้อนในเรือ่งราวในการเดนิทาง จึงต้องแต่งเรือ่งราว
เนือ้หาทีท่่านสามารถเหน็ได้จรงิ รูส้กึได้จรงิ เรือ่งราวทีแ่ต่งขึน้กเ็กดิจากธรรมชาติ
ที่มาปรากฏให้เห็นเป็นภาพติดในความรู้สึกภายในตนเองที่บรรยาย เหมือน
อยากจะชี้และสะกิดให้ดูเรื่องใดก็มีภาพปรากฏมาเลย ก็ต้องยกความดีงาม
ที่ธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอยู่นั้น ได้สร้างภาพและเนื้อหาเรื่องราวให้ผู้เขียนได้ชี้
และสะกิดพวกท่านให้เห็นความจริงในเรื่องราวตนเอง เน้ือหาที่บรรยายมา
นั้นท่านอาจจะรู้สึกแปลกๆ กับตนเอง เพราะไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน และ
ไม่เคยมกีารบนัทกึจดจ�าไว้ในเนือ้หาเรือ่งราวแบบผูเ้ขยีนมาก่อน คอืให้ทกุท่าน
ดแูละรูค้วามจรงิภายในตนเองทีเ่ป็นอสิระอยูต่ลอดเวลา ทีต้่องถอดถอนความเชือ่
ต่างๆ ท่ีเคยเชื่อวางไว้ก่อน เม่ือเข้าถึงได้จะรู้ได้ด้วยตนเอง ท่านจะทิ้งความ
เชื่อต่างๆ ลงเอง และจะอยู่กับความจริงที่เป็นเดิมแท้ของตนเอง

 เรื่องราวของผู้เขียนตรงนี้ หากท่านได้อ่านก็เป็นความเชื่อและเป็นสิ่ง
ที่ได้จดจ�าไว้เช่นกัน ไม่ต่างจากความเช่ือที่ท่านผู้รู้เรื่องราวต่างๆ ที่พูดที่สอน
ทีท่่านเคยเชือ่และจดจ�าไว้ เรือ่งราวของผูเ้ขยีนทีท่่านอ่านมาก็จ�าไว้เช่นกัน แต่
ความจ�าตรงนี้ท่ีผู้เขียนเขียนบรรยายหากท่านประจักษ์แจ้งในเน้ือหาท่ีเขียน
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บรรยาย ความรู้สกึภายในทีจ่ดจ�าของท่านจะถอดถอนความจ�าเดมิทีไ่ม่ใช่เรือ่งราว
เนื้อหาของท่านทิ้งได้เองโดยธรรมชาติ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงนี้คือการย้อน
ทวนเรื่องราวตนเองไปทีละขั้นตอนในธรรมชาติตนเอง แต่ในอดีตท่านไม่มี
การถอดถอนเรื่องราวเนื้อหาด้วยตนเอง เรียนรู้อะไรมาแล้วก็บันทึกเก็บเงียบ
ไว้เลยในค�าสอนของท่านผู้รู้เรื่องราวทั้งหลาย สิ่งที่บันทึกจดจ�ามาจึงเป็นสิ่งที่
ไหลตามผู้อื่นตลอดเวลา จึงมองไม่เห็นเนื้อธรรมในธรรมชาติตนเอง หรือเหตุ
แห่งธรรม ที่มีอิสระตลอดเวลา  

 การไหลตามเร่ืองราวของท่านในค�าสอนและตวัผูส้อนหรอืผูรู้้เร่ืองราว
ที่สอน ก็จะมีความเชื่อแบบเงียบๆ และสงสัยในเรื่องราวตนเองที่มีอยู่ภายใน
ตลอดเวลา พยายามจะลบล้าง หักล้างความเช่ือต่างๆ ที่สงสัย ก็หยิบเอา
ความจ�าที่เคยจ�าเอาไว้ออกมาเล่นอีก ท่านลองดูเรื่องราวตรงนี้ที่ท่านเชื่อและ
สงสัยในเนื้อหาที่มีภายในตนเองมาตลอด หาจุดเริ่มและจุดจบไม่ลงตัวใน
เรื่องราวตนเอง เหมือนจะจบแต่ไม่จบ ค้างคาในความรู้สึก ... อยู่แบบนั้น 

 ความปรารถนาของท่านที่มีมากมาย คือสิ่งต่างๆ ที่ท่านตั้งความหวัง
ไว้ในความรู้สึก คือสิ่งที่เคยมีการบันทึกเรื่องราวตนเองและจดจ�ามาตลอด
จากการที่ได้เรียนรู้มาแล้ว แบบไม่รู้สึกตนเอง เช่น ความปรารถนาอยากหมด
สงสัย ความปรารถนาในความมั่งมีในทรัพย์สมบัติ ความปรารถนาในชีวิตคู่ 
ชวีติครอบครวั ความปรารถนาในการงาน ความปรารถนาในยศถาบรรดาศกัดิ์ 
ความปรารถนาต่างๆ ของความรู้สึกท่าน ฯลฯ กับเนื้อหาความปรารถนาตรง
นี้ โดยธรรมชาติเดิมแท้ของชีวิตไม่เคยมีมาก่อนเลย เป็นความมีที่ปรารถนา
ในสิ่งที่จดจ�ามาแล้วแบบไม่รู้ ว่ามีตนเองเป็นผู้แบกอยู่

 ความปรารถนา ใครเป็นผู้มี ความปรารถนา เกิดการเริ่มต้นมาได้
อย่างไรกับความปรารถนาแบบนี้ ท่านเคยย้อนทวนถามตนเองบ้างหรือยัง
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 ตรงน้ีที่ผู ้เขียนเปรียบเหมือน “ปัจจุบันซ้อนปัจจุบันเลยปัจจุบัน
ตนเอง” หรือ ความจริงที่ซ้อนด้วยความจ�า จึงเลยข้ามความจริงตนเอง 

 ปัจจุบันคือ ความจริง มีความรู้สึกขณะหนึ่งๆ เกิดขึ้นตรงนี้ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของความรู้สึก ยกตัวอย่าง ค�าว่า ความปรารถนาเริ่มแรกความ
รูส้กึทีเ่รยีกว่า ความปรารถนาตรงนีไ้ม่เคยมคีวามเข้าใจใดๆ ในเรือ่งราวตนเอง
มาก่อน ความปรารถนา จึงเป็นค�าลอยๆ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ มีอิสระตนเอง
อยู่ตลอดเวลา เปรียบเหมือน ผืนฟ้า ที่รู้สึกได้ แต่แตะต้องไม่ได้ ได้อาศัย
พึ่งพาในธรรมชาติความมีต่างๆ ที่ท่านรู้สึกได้ ว่ามีเรื่องราวอยู่ร่วมกันในความ
รูสึ้กตรงนัน้ แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ จึงไม่มเีนือ้หาเรือ่งราวทีต้่องแสวงหาต่อกนั 
(ตอนนี้ท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าของความรู้สึกในเรื่องราวตรงนี้)

 ปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตนเอง 

 ความรู้สึกขณะหนึ่งที่มีอิสระตนเองอยู่ ถูกซ้อนทับด้วยความอยากที่
รู้สึกตรงนี้ทันที “ความปรารถนา” ค�าๆ นี้เมื่อก่อนเป็นค�าลอยๆ ไม่มีใครเป็น
เจ้าของ มีอิสระในตนเอง การซ้อนทับด้วยความอยากที่รู้สึกมีขึ้นมา มีตนเอง
รองรบัในความรูส้กึและเป็นเจ้าของในความรูส้กึทนัทตีรงน้ี ทีเ่คยบนัทกึจดจ�า
ไว้ในเนือ้หาเร่ืองราวต่างๆ ในความมมีากมายทีมี่จากสิง่ท่ีเคยเรยีนรู้ไว้เกดิความ
ปรารถนาอยากได้ขึ้นมาทันที ความรู้สึกขณะที่มีอิสระตนเองถูกซ้อนทับ
ด้วยความรู้สึกตนเองที่ท่านเป็นเจ้าของในความอยากในที่รู้สึกอยู่ มองแทบ
ไม่ทัน จึงเกิดเรื่องราวได้รวดเร็วเป็นรูปทรง เป็นวัตถุสิ่งของมากมายในความ
ปรารถนาตรงนั้น และเอาความรู้สึกตนเองครอบครองเรื่องราวเนื้อหาตรงนั้น
ไปเลย และเชื่อทันทีว่าตนเองเป็นเจ้าของในสิ่งๆ นี้ โดยชอบด้วยกฎหมาย มี
กฎหมายทางโลกรองรบัว่าถกูต้องด้วย นีค่อืความรูส้กึขณะหน่ึงทีอิ่สระตนเอง
ที่มีอยู่ถูกซ้อนทับลงด้วยความอยากและไหลตามธรรมชาติความมีของตนเอง 
คือความจ�าซ้อนทับความจริงตนเอง 
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 เลยปัจจุบันตนเอง

 ความเรว็ในความรูส้กึขณะหนึง่ ทีข้่ามความจรงิตนเอง ท่ีมอีสิระอยูแ่ล้ว 

ท่ีรู้สึกไม่ได้เลยกับต้นเหตุในตนเอง โดนซ้อนทับกับเรื่องราวที่เคยจดจ�ามา

และอยากเป็นเจ้าของในความจ�าตนเองกับเรื่องราวเนื้อหาที่เคยเรียนรู้ไว้ 

แค่พริบตาที่ท่านแตะต้องในความปรารถนาตรงนั้น ท่านก็เป็นเจ้าของความ

ปรารถนาไปเลยทันที ปรุงแต่งความปรารถนาของตนเอง จนสมใจอยาก 

อยากมี อยากได้ อยากเป็น เป็นผู้ครอบครองความอยากทันที ติดบ่วง

ธรรมชาติตนเองไปเลย เมื่อแตะต้องในต้นเหตุตนเองที่มีอิสระอยู่แล้ว จะมี

เรื่องราวที่เป็นผลตามมาจากความจ�าตนเองเกิดขึ้น จึงเลยปัจจุบันตนเอง

 หากท่านใดที่มีความเข้าใจถูกต้องแท้จริงของต้นเหตุตนเอง ที่มีอิสระ

อยู่ตลอดเวลา คือเรื่องการย้อนทวนจากผลไปหาต้นเหตุ ท่านจะไม่กล้าท่ีจะ

แตะต้องต้นเหตตุรงนัน้เลย ความเข้าใจถูกต้องแท้จริงที่เห็นชัดเจนด้วยตนเอง

แล้วว่าไม่สามารถท�าอะไรกับต้นเหตุได้ สิ่งที่ท�าได้เพียงแค่ดูผ่าน และรู้ผ่าน

ความจริงที่เป็นต้นเหตุตรงนั้น ปล่อยให้เหตุที่มีตรงนั้นให้หมุนวนไปตาม

ธรรมชาติ ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติตรงนั้น ไม่มีใครเป็นเจ้าของใน

ต้นเหตุ เรื่องราวทุกอย่างจะไม่มีผลตามมาซ้อนความรู้สึกให้ท่านต้องเข้าใจ

อะไรอีกและ ครอบครองเรื่องราวใดๆ ในธรรมชาติอีก หมดสงสัยก็ไม่มีสงสัย

ในตนเองแล้ว เปรยีบเหมอืนปัจจบุนัคอืเรือ่งราวความจริงทีไ่ม่มต้ีนเหตใุนตนเอง 

เรื่องราวในความรู้สึกในขณะนั้น จึงไม่มีปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตนเองอีกต่อไป
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ควำมจ�ำมีอิสระในตนเอง ไม่มีใครเป็นเจ้ำของเช่นกัน

 ท่านอาจจะไม่เคยรู้เรื่องราวในความจ�าที่มีอิสระในตนเองแบบน้ีมา
ก่อน ชวีติมี 2 ส่วน ท่ีอาศยัพึง่พาอยูร่่วมกันตามธรรมชาต ิส่วนที ่1 คอืรปูทรง
เรียกว่า ร่างกาย มีอวัยวะภายนอกและภายในที่มีองค์ประกอบหลายอย่างมา
รวมไว้ตามธรรมชาติ ส่วนที่ 2 คือ ผู้อาศัย ที่มีอิสระอยู่ตลอดเวลา อาศัยอยู่
ภายในรูปทรงร่างกาย รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ ทั้งสองส่วนมีความจ�าเช่น
เดียวกัน แต่แยกขาดกัน มีอิสระของใครของมันตามธรรมชาติ ที่พึ่งพาอาศัย
อยู่ร่วมกันเท่านั้น ไม่มีใครเป็นเจ้าของในความจ�าที่มีตรงนั้น
 ผู้เขียนต้องชี้และสะกิดให้ท่านได้เข้าใจถ่องแท้ในเรื่องราวความจ�าที่มี
การบนัทกึในเนือ้หาตนเองตัง้แต่เกดิจนถงึช่วงวยัปัจจบุนัตนเอง ความเป็นอสิระ
เดิมแท้ของตนเองมีอิสรภาพในทุกเรื่องราวในธรรมชาติ ธรรมชาติเดิมแท้คือ
ต้นเหตุตนเองในเหตุแห่งธรรม ที่ตนเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของต้นเหตุ จึงมี
เหมือนไม่มี หมดเรื่องราวตนเองไปตามธรรมชาติ
 เรือ่งราวความจ�าของทกุชวีติทีม่นีัน้ มอียูท้ั่ง 2 ส่วน มทีีร่่างกายและมี
ผู้อาศัยที่เป็นอิสระ แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของในความจ�าตรงน้ัน รู้เห็นได้ยาก
มาก หากท่านทัง้หลายยงัเข้าไปไม่ถงึธรรมชาติตนเองในเหตแุห่งธรรม ทีผู่เ้ขียน
ได้ชี้และสะกิดให้ดูในเรื่องราวที่ผ่านมา วงเวียนแห่งชีวิต ที่รู้สึกได้แต่แตะต้อง
ไม่ได้ การจดจ�าจะมีบันทึกไว้ที่ร่างกายและที่ผู้อาศัยที่เป็นอิสระโดยตัวมันเอง
ตลอดเวลา บันทึกทั้งรูปทรงและความรู้สึกทุกขณะ สิ่งที่ท่านเห็นและรู้สึก
เข้าใจขึ้นมานั้น คือเรื่องราวที่มีการบันทึกและจดจ�าไว้มาก่อน พอเกิดความ
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รูส้กึสมัผสักบัอะไรกม็รีปูทรงขึน้มาในความรูส้กึทนัท ี การเดนิเข้าไปดเูรือ่งราว
ความจ�าที่เคยบันทึกนั้น ท่านจะต้องใช้ความรู้สึกภายในตนเอง เข้าไปดูความ
รู้สึกภายในตนเอง ที่รู้สึกในขณะนั้น 
 ในการเริ่มต้นของการเดินทางที่จะเข้าไปดูความรู้สึกภายในตนเอง
ของท่านให้เข้าใจในเนื้อหาตนเอง ต้องเข้าใจเรื่องวงเวียนชีวิตของตนเองให้ได้
เป็นพื้นฐานมั่นคงก่อน ถึงจะได้เห็นเรื่องราวความจริงในเรื่องความจ�าที่เป็น
อิสระในความจ�าที่เป็น 
 ทีผู่เ้ขียนอธบิายผ่านมามากมาย “ถ้าไม่มคีวามจ�า จะไม่เกดิความเข้าใจ 
จะไม่เกิดความคิดในเรื่องราวต่างๆ” คือเป็นสิ่งๆ เดยีวกนัตามธรรมชาตทิีเ่ป็น
อิสระอยู่ร่วมกัน 
 ความจ�า เกดิจากสิง่ทีเ่รยีนรูเ้รือ่งราวต่างๆ จากการฟัง การพดู การเขียน 
การอ่าน ที่มีผู้รู้เรื่องราวทั้งหลายมากมายมาสอน มาพูด มาเขียน มาอ่านให้
ท่านรับรู้ เกิดการบันทึกความจ�าต่างๆ ตรงนั้นซ้อนๆ กันมากมายในแต่ละ
ช่วงวยัตนเอง ความจ�าจงึเป็นเหตทุีต้่องเข้ามาดใูห้เหน็ถงึต้นเหตใุนความจ�า ว่า
มีเหตุเริ่มต้นมาจากตรงไหน 
 เหตุเริ่มต้นที่ท่านต้องเข้ามาดูให้เห็นถึงต้นเหตุในความจ�าที่มีการ
บันทึกและจดจ�าไว้ในเรือ่งราวต่างๆ ซึง่ท่านจะเหน็ได้ตามความเป็นจรงิท่ีทัง้ 2 
สิง่นี ้ต่างพึง่พาอาศยัร่วมกนัในความเป็นอยูเ่ท่านัน้ มอิีสระในส่วนร่างกายและ
มีอิสระภายใน ที่เป็นอิสระพร้อมกัน ไม่มีใครเป็นเจ้าของในเรื่องราวใดๆ โดย
เดิมแท้ของธรรมชาติแล้วทั้ง 2 สิ่งนี้ ใช้เพียงสัญชาตญาณในการเป็นอยู่ตาม
จริงเท่านั้น หมุนวนตามธรรมชาติที่ไม่มีใครรองรับในเรื่องราว จึงไม่มีเกิดดับ 
คือดูผ่าน รู้ผ่านไปเลยเรื่องราวที่รู้สึกได้ แตะต้องไม่ได้ “นี่คือต้นเหตุเดิมแท้
ตนเอง” ที่ไม่มีใครรองรับในเรื่องราว เปรียบเหมือนไม่มีผลในเหตุตรงนั้น จึง
มีอิสระอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติตนเอง
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 แต่ผลของต้นเหตุที่ท่านเข้าไปแตะต้องในเหตุตรงนั้นจะเรียกว่าความ
จ�าหรืออะไรก็ตาม ตรงนัน้ มเีกิด ดบั อยูต่ลอดเวลาเพราะมีการปรงุแต่ง ในผล 
สู่เหตุตัวใหม่ ไม่มีที่จบลงได้ เปรียบเทียบว่า “ความจ�าเป็นต้นเหตุ” ที่รู้สึกได้ 
แต่แตะต้องความจ�าตนเองไม่ได้ จงึมีการปรงุแต่งในผล ลงสู่เหตตุวัใหม่ แค่นีเ้อง 
 ธรรมชาติเดิมแท้ในความจ�าของทุกชีวิตตรงน้ี เป็นสิ่งที่มี ที่เป็นใน
เรื่องราวของชีวิตตนเอง ที่ต้องอาศัยพึ่งพากันและกันในการด�าเนินชีวิต หาก
ไม่มีความจ�าตรงนี้ชีวิตท่านจะเป็นอย่างไร ก็เป็นอิสระแบบไม่ต้องจ�า แบบที่
ไม่ต้องจ�าตรงนี้เกิดเองเป็นเองในธรรมชาติเช่นกัน ท่านไปสร้างไปท�าขึ้นก็ไม่
ได้อีกเช่นกัน อ่านไปอ่านมาแล้วท�าไมถึงซับซ้อนขนาดนี้ ผู้เขียน เขียนเองยัง
รู้สึกถึงความซับซ้อนมากมายเขียนอธิบายยากมากๆ พอเป็นจริงแป๊บเดียว 
เป็นความรู้เฉพาะตนไปเลย
 อุปมา ความจ�า เกิดความเข้าใจ มีความคิด เกิดเรื่องราวในขณะหนึ่ง
ที่ท่านรู้สึก ความรู้สึกขณะนั้นมีสิ่งที่ดูและรู้รองรับอยู่ ที่รู้สึกภายในตนเองใน
ภายในตรงนั้น มีการจดจ่อในเรื่องราว รูปทรง ที่กระทบเกิดความเข้าใจทันที
และคิดปรุงแต่งเรื่องราวแบบไม่รู้สึกตัวทันทีด้วย เรื่องราวในความเข้าใจและ
ความคิดในสิ่งที่กระทบที่รับรู้ในรูปทรงตรงหน้าขณะนั้น เกิดลืมขึ้นมา..!!! ลืม
ชื่อ ลืมความหมายกับวัตถุรูปทรง นึกไม่ออกในสิ่งๆ นั้น ว่าคืออะไร ชื่ออะไร 
จ�าชื่อไม่ได้เฉยเลย นึกเท่าไรก็นึกไม่ออก แต่รู้สึกได้กับสิ่งของรูปทรงตรงนั้นมี
ความเข้าใจ มีความคิด มีความรู้สึกอยู่ภายในรูปทรงความรู้สึกตรงนั้น แต่
พยายามนึกชื่อเท่าไรก็นึกไม่ได้ เหมือนติดอยู่ที่ริมฝีปาก แต่พูดออกมาไม่ได้ 
พยายามจะบอกให้ผู้อื่นก็บอกไม่ได้ ความรู้สึกแบบนี้นี่แหละ คือความจริงที่
รู้สึกถึงความจ�าแบบไม่ต้องจ�า ที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของตนเอง แต่ทุกคนยัง
เข้าไปไม่ถึงในสภาวะแบบนี้ได้จริงๆ จึงลังเลในความรู้สึกตรงนั้นว่า สิ่งที่เป็น
แบบนี้คืออะไร บางคนบอกว่าเป็นโรคความจ�าเสื่อมไปเลยก็มี 
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 พวกท่านทั้งหลายเป็นนักเดินทางที่จะก็ต้องเติมเต็มในเรื่องราวทุก
อย่างของตนเอง เรื่องความจ�าทิ้งความจ�าไว้กับธรรมชาติ หากท่านเข้าใจใน
สิ่งที่ผู้เขียนชี้และสะกิด จะเป็นเนื้อหาการย้อนทวนเรื่องราวความจ�าตนเอง
อยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่รู้สึก การหมดสงสัยคือการไม่สงสัยในธรรมชาติตนเอง 
เหมือนต้องเติมเต็มช่องว่างหรือแก้วว่างโดยรอบในธรรมชาติตนเองที่สงสัย
อยูใ่ห้ประจกัษ์แจ้งในธรรมชาติตรงนัน้ และปล่อยกลับคนืไว้ในธรรมชาติตรงนัน้ 
ไม่ครอบครองในเรือ่งราวเนือ้หาใดๆ ให้หนกัขึน้อกี สิง่น้ีคอืการเตมิเตม็ตนเอง 
เข้าใจในความสงสัย ประจักษ์แจ้งในความสงสัย และหมดสงสัย ก็ปล่อยสิ่งที่
หมดสงสัยไว้ในธรรมชาติตรงนั้น ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของในส่ิงที่หมดสงสัย
 ปัจจุบันผู้เขียนหมดสงสัยแล้วในการเดินทางมาถึงเรื่องราวตรงนี้ จึง
อธิบายเรื่องราวตรงนี้ เพื่อเสริมก�าลังใจท่านทุกคนในกลุ่มสะเก็ดดาว ได้เข้า
ถึงเรื่อง ความจ�าที่ไม่ต้องจ�า มีอิสระในตนเอง เป็นธรรมชาติที่มีอิสระไม่มีใคร
เป็นเจ้าของ
 การทิ้งความจ�าในธรรมชาติตนเอง อุปมา.. คล้ายๆ กับว่า จู่ๆ ...เกิด
ลืมเรื่องราวเนื้อหาตรงหน้านั้นลง ลืมในสิ่งที่เห็นว่าเป็นอะไร ลืมในสิ่งที่ได้ยิน 
นึกไม่ออกว่าได้ยินเสียงอะไร ภาษาอะไร ความรู้สึกภายในก็รู้อยู่ แต่จ�าไม่ได้
ว่าสิ่งที่รู้ สิ่งที่เห็นและสิ่งที่ได้ยินนั้นเรียกชื่อไม่ถูก แต่มีความรู้สึกรู้อยู่กับสิ่งๆ 
นัน้ ขณะทีร่่างกายลมืสภาวะร่างกายลงโดยทีรู่ส้กึตวัอยูแ่ต่บงัคบัร่างกายไม่ได้ 
จึงใช้ความจ�าของร่างกายที่เคยจดจ�าไว้ในท่าทางและอิริยาบถต่างๆ ที่เคยจ�า
ได้ใช้ด�าเนินการในการเดินทางตรงเรื่องราวนั้นแทนเป็นสัญชาตญาณตนเอง 
เหมือนขณะที่ลืมความจ�าลงนั้นทั้งภายในที่เป็นอิสระและร่างกาย มีการตอบ
สนองที่ลืมในความจ�าพร้อมกัน ความรู้สึกขณะนั้นของตนเองจึง งงๆ มึนๆ 
กับเรื่องราวตรงหน้าไปเลย จากประสบการณ์ของผู้เขียนก็เข้าถึงในเรื่องราว
แบบนี้เป็นประจ�า เพราะการจะหมดสงสัยที่เขียนอธิบายไว้ด้านบน ทุกท่าน
จะต้องผ่านบททดสอบของธรรมชาติตนเองในเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นเดิมแท้ใน
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ธรรมชาติ เพือ่ความคุ้นเคยและเตมิเตม็กับเนือ้หาเรือ่งราวตนเองตรงน้ันทกุเรือ่ง 
ไม่มเีรือ่งเลก็ หรอืเรือ่งใหญ่ ทกุเนือ้หาเรือ่งราวตนเองคอืบททดสอบของธรรมชาติ
ทั้งนั้น ที่จะต้องเข้าใจในความจริงของธรรมชาติตนเอง จึงต้องผ่านด่านต่างๆ 
และเข้าถึงให้ได้ด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วยใครได้ ทุกคนต้องเดินทางด้วยตนเอง 
 ในอดีต ผู้เขียนยังมีความสงสัยกับเรื่องราวความจ�าอยู่มาก ครั้งหนึ่ง
เมือ่ 10 กว่าปีทีผ่่านมา ผูเ้ขยีนเข้าถงึสภาวะทิง้เรือ่งราวความจ�าหรือลมืเรือ่งราว
ที่เคยจ�าลงเป็นครั้งแรก ลืมที่ไม่รู้เรื่องใดๆ ในตอนนั้น ไม่มีเรื่องราวใดๆ เลยที่
เคยจ�าได้ทั้งในภาษา ในรูปทรงตรงนั้น แต่รู้สึกได้กับเรื่องราวทุกอย่าง เป็นอยู่
นานประมาณ 5 นาทีได้ ประสบการณ์ที่ลืมตนเองหรือทิ้งความจ�าตนเองครั้ง
แรกนั้น ท�าเอาผู้เขียนตกใจไปเลย เพราะขณะที่เดินทางกลับจากการฟังผู้รู้
เรือ่งราวทีเ่ล่าเรือ่งประสบการณ์ให้ผูเ้ขยีนฟัง ขากลบัขบัรถอยูบ่นถนน กท็บทวน
ในเนื้อหาที่ฟังมาจากท่านผู้รู้เรื่องราวที่พูดให้ฟัง พยายามท�าความเข้าใจใน
เรื่องราวที่ฟัง น�ามาคิดทบทวน คิดวนไปวนมาในเรื่องราวต่างๆ ตรงนั้น ใช้
ความรู้สึกท�าความเข้าใจในเนื้อหาตรงนั้นจนรู้สึกว่าตนเองน่ันได้หลุดเข้าไป
ในสภาวะลืมเรื่องราวตนเองหรือทิ้งความจ�าลงขณะที่ขับรถ
 ขับรถอยู่บนถนนที่จะกลับบ้าน เกิดสภาวะลืมเรื่องราวตนเองขณะที่
ขับรถอยู่บนถนน หรือทิ้งความจ�าที่เคยจ�าได้ลงแบบฉับพลัน สิ่งที่รู้สึกในตอน
นัน้ ก็ยังไม่รูย้งัไม่เข้าใจในความหมายกบัเรือ่งราวตรงน้ันว่าคอือะไร มาเข้าใจตอน
หมดสงสยัแล้ว แท้จรงิทีล่มืเรือ่งราวหรอืทิง้ความจ�าน้ันคอืธรรมชาตทิีเ่ป็นเดมิ
แท้ของตนเอง ที่ไม่มีช่ือในส่ิงที่ลืมหรือความจ�าใดๆ ที่เคยจ�าได้เลย คือทิ้ง
ความจ�าลง เหมือนลืมว่านี่ร่างกายและลืมว่านี่คือความรู้สึกภายในลืมไป
พร้อมกัน ร่างกายที่ก�าลังนั่งขับรถเกิดลืมเร่ืองราวที่เคยจ�าได้ของตนเองใน
สภาวะตรงนั้นว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ ใช้ความรู้สึกที่เคยจดจ�าไว้ในท่าทางและ
อิริยาบถต่างๆ ที่เคยจ�าได้แทน ปล่อยให้สัญชาตญานของร่างกายที่มีการ
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จดจ�าเรื่องราวร่างกายได้ท�าหน้าที่บังคับขับรถไปตามสัญชาตญานตนเอง 
ส่วนภายในผู้อาศัยที่เป็นอิสระก็ลืมเรื่องราวตนเองเช่นกัน ที่เคยจ�าได้ในความ
รู้สึกในรูปทรงวัตถุสิ่งของต่างๆ บนถนนที่เคยจ�า ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นและสิ่งที่รับรู้
เรือ่งราวทีมี่ตรงหน้าเรยีกว่าอะไร เหมอืนความรูส้กึในขณะน้ันก็ใช้สญัชาตญาน
ตนเองขับรถออกไปต่างโลก ที่ไม่เคยเข้าใจในเรื่องราวของต่างโลกเลยว่าคือ
เรือ่งราวอะไร มีชือ่อะไร มคีวามเข้าใจอะไร ในสิง่ทีรู่ใ้นสิง่ทีเ่หน็เลย งงมาก และ
ตกใจมากด้วยในความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นตรงนี้ เป็นธรรมชาติที่เกิดเองเป็นเอง
แบบฉับพลนั จากสิง่ทีจ่ดจ่อในความเข้าใจและความคดิท่ีคดิอยูต่อนขณะขบัรถ 
เพราะตอนนี้รถที่ขับก็ลืมไม่รู้ว่าเป็นอะไร เหมือนร่างกายได้จับอะไรอยู่ และ
อยู่บนไหนของต่างโลกก็ไม่รู้ เห็นรูปก็ลืมชื่อไม่รู้จักว่าชื่อคืออะไร ตอนนั้นเป็น
อยู่นานเลย พยายามจะกลับมาสู่เรื่องราวให้เป็นปกติ 
 ผู้เขียนรู้สึกตกใจและเป็นกังวลไปเลย พยายามใช้สัญชาตญานตนเอง
ที่เคยจดจ�าไว้ในท่าทางบังคับรถออกมาจอดข้างทาง ความรู้สึกมันวาบไปกับ
ความไม่มีความจ�าตรงนั้นอยู่สักพัก แล้วค่อยๆ คลายความรู้สึกตรงนั้นลงเอง 
และหลังจากผ่านเรื่องราวครั้งแรกตรงนั้นมา ก็เกิดลืมความจ�าขึ้นอยู่บ่อยๆ 
ในความรูส้กึ แต่ไม่ตกใจเท่ากับครัง้แรกทีเ่ป็น ผูเ้ขยีนเป็นอยูแ่บบนีเ้ป็นปีๆ เลย
ที่มีประสบการณ์ตรงนี้ ก็เก็บความรู้สึกแบบนี้ไว้ไม่ถามใคร จนได้พบท่านผู้รู้
เรื่องราวคนเดิม ท่านเปิดโอกาสให้ถาม ผู้เขียนก็เลยถามเรื่องราวที่เป็นที่พบ
และมีประสบการณ์ในเรื่องราวตรงนี้ที่ผ่านมา “ท่านผู้รู้เรื่องราวก็บอกผู้เขียน
เพยีงว่าหากเป็นอีกกไ็ม่ต้องตกใจ อยูก่บัเรือ่งราวตรงนัน้ไป” ได้ยินค�าตอบจาก
ท่านผู้รู้เรื่องราวแล้ว ไม่ได้ช่วยอะไรให้ผูเ้ขยีนเข้าถงึตนเองได้เลย เรื่องราวการ

ลืมความรู้สึกทิ้งความจ�าแบบธรรมชาติตรงนี้ผู้เขียนเป็นมาตลอดกว่า 10 ปี 
ครัง้แรกตกใจมีกังวลมาก แต่พอผ่านมานานๆ ก็ชินกค็ุน้เคยกบัตนเอง 4 เดอืน
สุดท้าย ก่อนจะหมดสงสัยในธรรมชาติตนเอง ได้พบผู้รู้เรื่องราวอีกท่านหนึ่ง 
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มาบอกตนเองว่า “ค้นหาตนเองให้เจอแล้วจะเข้าใจ” ก็เป็นจรงิทีผู่รู้เ้รือ่งราว
คนสุดท้ายพดู 
 ช่วงเวลาที่ค้นหาตนเองในเรื่องราวต่างๆ ที่สงสัยจึงได้ลองถูกลองผิด
ไปเรื่อยๆ จนนับครั้งไม่ได้ แต่ทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่ก็ได้เห็นเรื่องราวต่างๆ 
ที่ชัดเจนขึ้น ชัดขึ้น จนมาเข้าใจและเห็นความจริงในเรื่องความจ�าตรงน้ีด้วย
ตนเอง ว่ามีต้นเหตุเรื่องราวเริ่มมาจากตรงไหน เพราะทุกขณะของผู้เขียนนั้น
มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับตนเองในการค้นหาตนเองอย่างสุดก�าลัง จึงไม่ปล่อย
เรื่องราวเล็กน้อยในรายละเอียดให้ผ่านความรู้สึกไปเลย ท�าให้ชัดเจนทุกเรื่อง 
เพราะจะไม่อยากย้อนมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อีก 
 ความเพียรของตนเองก็ไม่สูญเปล่า ได้เข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ในเรื่อง
ความจ�า เหน็ต้นเหตใุนความจ�า เหน็ความรูส้กึภายในตนเองในขณะทีเ่ดนิทาง
ย้อนทวนดูต้นเหตุความจ�าตรงนี ้ได้ไหลลงลกึไปเองตามธรรมชาตท่ีิรู ้และรูท้ีม่า
ที่ไปในธรรมชาติความจ�า มีเกิดดับเองในธรรมชาติ และก็เป็นอิสระอยู่แล้วใน
ธรรมชาติด้วย แตะต้องใดๆ ไม่ได้ 
 หากแตะต้องครั้งใดจะมีความจ�าที่เคยบันทึกไว้ในเรื่องราวตรงนั้นที่
แตะต้องเกิดขึ้นทันที มีความสงสัยเกิดความรู้สึกที่ซ้อนในความรู้สึกภายในที่
จ�าไว้แตกออกมากับสิ่งที่แตะต้องตรงนั้น เกิดเป็นความจ�าตัวใหม่ทันที มีการ
บันทึกใหม่เก็บไว้ในเรื่องราวความจ�าตนเองทันทีเป็นสายทอดยาวไปเรื่อย 
ความจ�าจึงมีมากมายในสิ่งที่สงสัย และพยายามอธิบายในสิ่งที่สงสัย จึงหยิบ
ความจ�าตนเองจากการบันทึกเขียนซ้อนทับความจ�าตรงนี้อีก น�ามาอธิบายใน
ส่ิงท่ีสงสยั คอือธิบายความจ�าซ้อนความจ�าไม่มีทีส่ิน้สดุในเนือ้หาตรงนัน้ ฟุง้ซ่าน
ไม่รู้สึกตนเองกับความจ�าที่มีเกิดดับไม่มีที่สิ้นสุดในความรู้สึกตนเองเลย 
 เม่ือความจ�าใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในสภาวะภายในทีรู่ส้กึอยู ่ผูเ้ขยีนก็ปล่อยให้
ความจ�าตรงนั้นผ่านไปเลย ไม่ไปไล่จับอีก เห็นกลลวงในธรรมชาติตนเองตรง
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นั้นแล้วอย่างชัดเจน หากตนเองไหลไปในความจ�าตรงนั้นก็จะเป็นเจ้าของไป
โดยทันทีแบบไม่รู้สึกตัว ความกระจ่างชัดก็ชัดเจนขึ้นเองในสภาพธรรมชาติ
ตรงนั้น ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของในความจ�า แต่ใช้ความจ�าในสิ่งๆ น้ันเพียง
พึ่งพาอาศัยไปสู่ความจริงในความรู้สึกที่มีความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆ เพื่อ
ท�าให้ประจักษ์แจ้งต่อไป จึงไม่ครอบครองในความรู้สึกภายในใดๆ ที่เคยจ�าไว้ 
พอได้เข้าใจเรือ่งราวความจ�าทีม่อีกี เข้าใจแล้วกท็ิง้และก็วางความเข้าใจทีจ่�าไว้
ตรงทีเ่ดมินัน้เลย แม้ความคดิในเรือ่งราวต่อมาจากส่ิงท่ีเข้าใจจะมคีวามคดิซ้อน
เกิดเป็นเรื่องราวอีก ก็ดูและรู้ในความคิดกับเรื่องราวตรงนั้น ไม่แตะต้องใดๆ 
เช่นกนั ความคดิในเรือ่งราวตรงนัน้กเ็ป็นเพยีงสิง่พึง่พาอาศยัร่วมกันเท่าน้ันอีก 
ผู้เขยีนย้อนดูและรู้ทวนขึน้ไป และย้อนทวนลงมาแบบนีท้�าจนช�านาญจนคล่อง
เรียกว่าชินและคุ้นไปเลย จนความรู้สึกภายในเกิดขึ้นก็ปล่อยเป็นอิสระในตรง
นัน้ทนัท ีเพราะความจ�ากเ็ป็นอสิระในความจ�า ความเข้าใจก็เป็นอิสระในความ
เข้าใจ ความคิดก็เป็นอิสระในความคิด เรื่องราวปรุงแต่งทุกอย่างจึงเป็นอิสระ
ที่เป็นตามหน้าที่ตนเองที่ท�า ความจ�าเป็นอิสระในตนเอง สุดท้ายตนเองจึงได้
เข้าใจกับเนือ้หาเรือ่งราวทีเ่คยถามกบัผูรู้เ้รือ่งราวในสิง่ทีเ่คยสงสยั ตอนน้ีเข้าใจ
ได้เองแล้ว รู้เองแล้ว เข้าถึงด้วยตนเองแล้ว 
 การท้ิงความจ�าหรอืลมืเรือ่งราวตนเองในขณะหนึง่นัน้ ท่านบังคบัไม่ได้ 
การบงัคบั เท่ากับท่านได้แตะต้องในความมีตรงนัน้แล้ว เรือ่งราวตรงนัน้จะเปลีย่น
ตัวเองทันที กลายเป็นความมีซ้อนความมีตนเองที่รองรับ หากการทิ้งหรือวาง
ความจ�าตามธรรมชาติที่เป็นคือ ไม่ไปแตะต้องในเรื่องราวตรงนั้น เพียงดูผ่าน 
รู้ผ่านไปเลยท่านไม่ได้เป็นเจ้าของในความจ�าตรงนั้น เพราะถึงแม้ท่านจะทิ้ง
ความจ�าตนเองได้ จนรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของความจ�า จนได้ประจักษ์
แจ้งแล้วกต็าม แต่หากยงัมคีวามอยากครอบครองในความจ�าอยู ่ ท่านก็ยงัเป็น
ผู้สงสัยอยู่ในเรื่องราวความจ�าตนเอง ที่ยังมีอยู่ รู้อยู่ จนจบไม่ลงเช่นเดิม
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เรื่องรำวควำมจริงที่เป็นธรรมชำติตนเองแต่มองไม่เห็น

สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นมำยำ เป็นภำพลวงตำด้วยกำรปรุงแต่ง

สีสันที่ละเลงลงบนผ้ำใบจึงเปรียบเหมือนเรื่องรำวตนเอง

ที่ได้เรียนรู้และจดจ�ำมำ มีบันทึกเขียนทับเรื่องรำวตลอดเวลำ

จนมองไม่เห็นธรรมชำติเดิมแท้ที่เป็นควำมจริงตนเอง

เพรำะควำมเข้ำใจครั้งหนึ่ง ก็เขียนทับตนเองเพิ่มอีก 

จนมีเรื่องรำวมำกมำยมีสีสันที่พอใจในควำมรู้สึก

ปล่อยให้เรื่องรำวต่ำงๆ ที่ปรุงแต่งกลืนกินธรรมชำติตนเอง

จนไม่รู้สึกว่ำตนเองคือใคร ควำมจริงที่เป็นธรรมชำติตนเองคืออะไร

คือ ผืนผ้ำใบเก่ำๆ ที่ไม่เคยผ่ำนกำรปรุงแต่งใดๆ

เหมือนลบร่องรอยสีสันออกไป ไม่เคยมีสีสันที่ละเลงไว้บนผืนผ้ำใบนี้

ควำมเป็นเดิมแท้จึงไม่ได้จดจ�ำเรื่องรำวใดๆ กับตนเอง

จึงไม่มีใครบรรลุอะไรหรือท�ำอะไรให้ได้บรรลุธรรม

เป็นอิสระอยู่เหนืออิสระเท่ำนั้นเอง
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สิ่งที่มีเหมือนไม่มีในธรรมชำติ 
ไม่มีใครได้เป็นเจ้ำของมีหรือไม่มีใดๆ

 สิ่งที่มีเหมือนไม่มี หากท่านใช้ความรู้สึกภายในเห็นได้ตรงน้ีวงเวียน

แห่งชีวิตที่รู้สึกได้จะหายไป จะเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ตนเองในเรื่องราวต่างๆ 

ในธรรมชาติที่รู้สึกตลอดเวลานั้นมีอยู่ในแบบที่มี และท่านเองก็เป็นอิสระใน

แบบที่เป็น แต่ยังสงสัยความไม่มี ความไม่มีนั้นจะรู้สึกได้ต่อเมื่อท่านเห็นและ

เข้าใจในความรูส้กึภายในทีม่แีบบนัน้ มอีสิระทีม่อีสิระแบบน้ัน โดยไม่แตะใน

เรื่องราวที่มีอยู่ตรงนั้น ปล่อยให้เป็นอิสระไปในความมี และอิสระที่มีอิสระ

แบบนั้น ที่ไม่มีท่านเป็นเจ้าของความรู้สึกกับเรื่องราวตรงนั้น ท่านจะเข้าถึง

ความรู้สึกได้ด้วยตนเองว่า ส่ิงที่มีเหมือนไม่มี แต่พอเข้าถึงได้ว่าสิ่งที่มีที่ยัง

รู้สึกอยู่ ไม่มีเรื่องราวอะไร จึงไม่อธิบายความมีให้ตนเองเข้าใจอีก ค�าว่า “ไม่มี

เรื่องราวอะไร” ตรงนี้คือเปรียบเหมือนมี จะไม่อธิบายสิ่งที่มี นี้อีกแล้ว 

 อุปมา ความรู้สึกเหมือนท่านเป็นผู้นั่งขับรถอยู่บนถนนด้วยความเร็ว 

60 กม.ต่อชั่วโมงบนถนนโล่งๆ ความรู้สึกที่เห็นและรับรู้ของตนเองในขณะที่

เป็นคนขับรถนั้น ได้เห็นและรับรู้ส่ิงที่มากระทบพร้อมกันทั้งภายนอกและ

ภายใน ภายนอกร่างกายก็รู้สึกถึงสิ่งที่มากระทบ ที่ตา ที่หู ที่กาย มีอารมณ์ มี

ความหมายเรื่องราวต่างๆ ตามที่รับรู้ภายนอก และผ่านเข้าสู่ภายในเกิดความ

เข้าใจ เกดิความคดิตลอดเวลาในส่ิงทีร่บัรู้ในขณะทีต่นเองขบัรถ มเีรือ่งราวต่างๆ

มากมายที่รับรู้บนถนนที่รู้สึกอยู่ตรงหน้าตลอดเวลา สิ่งที่ท่านรับรู้ในขณะที่
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ขับรถน้ันเร็วมาก และท่านก็มีความเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างได้เร็วทันทีที่รู้สึก 
และคิดต่อไปด้วยพร้อมกัน ท่านรู้สึกแปลกใจกับเนื้อหาเรื่องราวแบบนี้ไหม
ว่าท่านเข้าใจได้เร็วแบบน้ีได้อย่างไร ที่เข้าใจและคิดได้เร็วหมดทุกเร่ืองราว
ทั้งที่ตนเองก็ขับรถอยู่ สิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่รับสัมผัสทุกอย่าง เกิดความ
เข้าใจ และคิดได้ตลอดเวลาโดยที่ตนเองไม่รู้สึกตัวเองเลย ท่านต้องยอมรับ
ความจรงิตนเองในเรือ่งราวตรงนีไ้ปก่อน ทกุคนมคีวามรูส้กึและเกดิความเข้าใจ 
มคีวามคดิทีเ่ร็ว จนเข้าใจในเนือ้หาเรือ่งราวแบบนีไ้ด้จริงๆ มาตลอดทัง้ชวีติเลย
ก็ว่าได้
 การที่จะเห็นต้นเหตุย้อนทวนกลับไปสู่ต้นตอในเหตุของท่านนั้นแทบ
จะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเหมือนสิ่งท่ีผู้เขียนบรรยายมาตรงน้ี เป็นความ
รู้สึกโดยอุปนิสัยของทุกคนบนโลกนี้ไปแล้วโดยธรรมชาติ ที่ยอมรับได้เลย
ว่ารู้และเข้าใจความหมายทุกอย่างกันแบบนี้อนกันเป็นปกติของทุกคน
 การเห็นต้นเหตตุนเองในเรือ่งราวตรงนีน้ัน้ ไม่ใช่คนปกตท่ัิวไปทีจ่ะเหน็
และเข้าใจได้ง่ายๆ 
 “ความจรงิอะไรของตนเอง ทีม่เีหมอืนไม่ม”ี ถ้าหยัง่ไปไม่ถงึในธรรมชาติ
ตนเอง ก็ไม่มีทางได้เห็นเรื่องราว ส่ิงที่มีเหมือนไม่มี ตรงนี้ได้ มีแต่จะหลงติด
กบัดกัธรรมชาติตนเอง มีความเข้าใจตามเรือ่งราวทีจ่ดจ�าบนัทกึไว้เสยีแล้ว และ
ไล่จบัในความจ�ามาแทนค่าตามความจ�าทีเ่ข้าใจและคดิไว้ในรปูทรง ท่ีคาดคะเน
ในที่จดจ�ามาเพ่ือใช้เปรียบเทียบในความจ�าไว้ ให้เกิดความหมายตามท่ีพอใจ
ที่รู้สึก ท่านจะรู้สึกว่าอะไร ก็หลงทางทั้งนั้น หากท่านจะใช้ความจ�าตนเอง
สื่อแทนความจริงในสิ่งที่มีเหมือนไม่มี ตรงนี้
 สิ่งที่มีเหมือนไม่มี หากว่าใครเข้าถึง จะไม่อธิบายสิ่งนี้อีกแล้ว แทบ
จะอธิบายไม่ได้ด้วยซ�้าว่าคืออะไร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือบัญญัติของโลก เหนือ
ความจ�า เหนือภาษาท้ังหลาย เหนือธรรมชาติ การไม่ต้องอธิบายค�าๆ นี้ 



คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

104 105

นัน่แหละคอืความจรงิของ สิง่ทีม่เีหมอืนไม่ม ีตนเอง ทีรู่ส้กึได้แต่แทนค่าความ

รู้สึกว่าเป็นอะไรไม่ได้

 ความเข้าใจทีถ่กูต้อง คอืการทอดสะพานไปสู่ความจรงิ ท่ีเป็นธรรมชาติ

เดมิแท้ของตนเอง ด้วยการย้อนทวนในเนือ้หาตนเอง ด ูและ รู้ เรือ่งราวเนือ้หา

ธรรมชาติตนเองสู่ความจริงที่เป็นธรรชาติตรงนั้น ไม่ใช่การ ตามดู ตามรู้ 

ที่ไหลตามธรรมชาติที่เห็นและรับรู้ ยึดมั่นถือครองเอาไว้เงียบๆ

 หากผูเ้ขยีน จะบอกความรูส้กึ “ความจรงิอะไรของตนเองท่ีมเีหมอืน

ไม่ม”ี สิง่ๆ นีจ้ะใช้ภาษาอะไรอธบิายแทนค่าไม่ได้เลยหากจะอธิบายเป็นภาษา

หรือเป็นตัวอักษร คงต้องเขียนบอกแบบนี้

 “ก่ปนด้่รไจ�าพัต่้มหใเวืส๋หพ้บ์จข�่ารืข่ช๋ม์ดาิขพ์” คือ รู้ได้เฉพาะตน

ไม่ต้องอธิบายเรื่องราวตรงนี้อีก ที่มีจึงเหมือนไม่มี

 สิ่งที่ท่านอ่านไม่รู้เรื่องด้านบนคือความจริงที่ไม่ต้องใช้ค�าอธิบาย แต่มี

เรือ่งราวอยู ่แต่ท่านไม่ปรงุแต่งในภาษาตรงนี ้เพราะยงัไม่เคยมกีารบนัทกึความ

จ�าไว้ ว่าค�าๆ นีมี้ความหมายอะไร จงึเหมอืนดผู่านรูผ่้านไปเลย ไม่สนใจ  เพราะ

อยู่นอกเหนือความจ�าที่ท่านเคยจ�ามา จึงไม่มีความเข้าใจและความคิดมา

สวมทับ เมื่อไม่มีความคิด ความหมายจึงหมดไป หยุดปรุงแต่งไปเลย เปรียบ

เหมือนทิ้งเรื่องราวตรงนี้ไว้แบบนี้ตามธรรมชาติที่รู้ ไม่ต้องการเป็นเจ้าของรู้ 

ในสิ่งที่รู้ ก็หมดเรื่องราวแค่นี้เอง

 สิง่ๆ นีค้อืสิง่เดยีวทีไ่ม่ต้องการค�าอธิบายใดๆ เพราะการอธบิายในส่ิงๆ

นี้ก็ต้องปรุงแต่งเรื่องราวขึ้น ท่านเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของขึ้นในทันที ผู้เขียน

สามารถพาท่านไปดูความจรงิทีเ่ป็นจรงิของท่านเองได้แบบรูเ้ฉพาะตน ด้วยการ

ชีแ้ละสะกิดตามเนีอ้หาทีผู่เ้ขยีนบรรยาย แต่ต้องใช้เรือ่งราวทีเ่ป็นจรงิของท่านที่

เข้าใจอยู่ มีอยู่ตรงนั้น มาชี้และสะกิดให้ดูและรู้ ในเรื่องราวท่านเอง 
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 การถอดถอนสิ่งที่มี ท่านก็ต้องเข้าถึงความมีของตนเอง เห็นให้ได้
ว่าความมีที่มีตรงนั้น ใครเป็นผู้มี มีใครรองรับในความมีตรงนั้น ดังนั้นจึงต้อง
วกกลับมาทบทวนในเรื่องวงเวียนแห่งชีวิต ที่ผู้เขียนบรรยายไปแล้ว เพราะ
ทุกขณะท่านจะโดนธรรมชาติทดสอบตลอดเวลา ยิ่งเรื่องที่เขียนมาทั้งหมดนี้
เป็นแค่แนวทาง ท่านจะใช้ค�าลอยๆ ในภาษาโดยยึดว่ามีว่าเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ 
 การเดินทางของท่านจะต้องเดนิทางกนัเองในเนือ้หาตนเอง เพราะการ
หมดสงสยันัน้ทกุท่านต้องหมดสงสยัในเนือ้หาตนเองเท่าน้ัน ลอกกันไม่ได้จ�าไว้
ให้ดี รู้แทนกันก็ไม่ได้ ท่านจะได้เจอของจริงในเรื่องราวตนเองที่ธรรมชาติต้อง
มาทดสอบก�าลงัใจ หากท่านมีก�าลงัใจดี จะมแีรงจนเหวีย่งท่านให้หลดุออกจาก
ธรรมชาติทีม่าทดสอบตรงนีไ้ด้ เมือ่หลดุออกมาได้แรกๆ ท่านอาจจะมึนหรอืบ้า
ไปเลยกบัเรือ่งราวแบบนี ้ ทกุขณะทีท่่านรูส้กึถงึความจรงิในธรรมชาตตินเองที่
ก�าลังจะไต่ระดับเลื่อนขั้น จะโดนธรรมชาติมาทดสอบก�าลังใจซ้อนความรู้สึก
สวมทับเรื่องราวตรงนั้นให้ท่านไขว้เขวในความรู้สึก หรือเซไปเลย แล้วยึดมั่น
ถอืครองแบบไม่รู้สึกตัวอีก หากท่านไม่มั่นคงในตนเอง ก็ติดบ่วงธรรมชาติ
ตนเองเช่นกัน
 ผูเ้ขียนจงึเน้นย�า้เรือ่ง วงเวียนแห่งชีวิต ทีรู้่สกึได้แต่แตะต้องไม่ได้ เพราะ
เนือ้หาทีจ่ะโดนธรรมชาติทดสอบตลอดเวลา คือข้อ 2. ความมขีองชวิีตท่านทีมี่
เรื่องราวตลอดเวลา ธรรมชาติจะแทรกซ้อนความรู้สึกให้ท่านหลงติด หลงยึด
หลงถือครองแบบไม่รูส้กึตัว ธรรมชาตเิขาท�าได้และแนบเนยีนมากด้วย ผูเ้ขยีน
จึงมีข้อ 3. ให้ท่านเป็นทางออกทีไ่ม่ต้องตดิหนบึในเนือ้หาตรงนัน้ “ก็ไม่ใช่เรือ่ง
ของเรา เราไม่ได้เป็นเจ้าของในเรือ่งราวตรงนัน้” เรือ่งราวทกุอย่างทีต้่องประสบ
พบเจอกบัธรรมชาติตนเองนัน้ จะซบัซ้อนเพิม่ขึน้ตามเน้ือหาตนเอง เพราะเมือ่
ท่านเดินทางมาเข้าใจเรื่องความคิดตนเองได้ เห็นตามเนื้อหาเรื่องราวตนเอง
จนมีความเข้าใจถ่องแท้ในความคิด เห็นขบวนการในความจริงที่ปรุงแต่งใน
ความคิดได้ หรือรู้ก่อนคิดได้ก็ดีแล้ว ถือว่ามาได้ถูกทาง
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 แต่อย่าเพิง่ชะล่าใจ ยงัมคีวามคดิทีท่่านแบกมนัไว้อยู ่แต่ยงัมองไม่เหน็ 
ท่านจะพยายามท�าอะไรในความคิดไม่ได้เด็ดขาด ขอให้เข้าใจนะท่านเอ๋ย...
กับดักรอท่านอยู ่อย่าลืมว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของในความคดิตรงนัน้ ความคดิ
ท่ีท่านเล่นอยูต่รงนีเ้ป็นเพียงผลของปลายเหตเุอง หากเข้าไปแตะในความคดิอกี
จะเกดิต้นเหตุตัวใหม่ซ้อนลงมาทันที ่ เปรยีบเหมอืนท่านจะวางความคดิลงใน
เรือ่งราวตรงนัน้ในสิง่ทีท่่านคดิว่าไม่ด ีความรูส้กึทีท่่านแตะลงซ้อนในความ
รูสึ้ก “คดิว่าไม่ดี” ตรงนีจ้ะเป็นต้นเหตตัุวใหม่ทนัที ธรรมชาตติรงน้ันทีร่อท่าน
อยูจ่ะเข้ามาป่ันหัวความรูส้กึท่านทนัท ีบิดเบอืนความจริงให้ท่านรูส้กึว่ามเีรือ่งราว
ต่อไปทันทีตรงนั้น ฟุ้งไปเลย กลายเป็นว่าแบกเรื่องราวใส่เป้หนักขึ้นกว่าเดิม
 ท่านเดินทางมาเข้าใจเรื่องความคิดตนเองได้ เห็นได้ รู้สึกตามเนื้อหา
เรื่องราวตนเองได้ จนมีความเข้าใจถ่องแท้ในความคิด เห็นขบวนการในความ
จริงท่ีมีการปรุงแต่งในความคิด แต่ความคิดท่ีท่านรู้สึกอยู่นั้นเป็นเพียงปลาย
เหตุ คือผลจากเหตุในสิ่งที่เคยบันทึกจดจ�าในรูปทรง ในภาษา ในความรู้สึก
ของตนเองไว้ ที่มีการบันทึกเงียบๆ เก็บไว้ในส่วนลึกของตนเอง 
 ความจ�าที่ท่านบันทึกในภาษา คิดว่าไม่ดี ตรงนี้คือต้นเหตุ มีผลเกิด
ความเข้าใจ มีความคิดสวมทับทันที ธรรมชาติเดิมแท้ตอนท่านแรกเกิด ท่าน
ไม่เคยเข้าใจในภาษาในค�าๆ นี้ ว่ามีความหมายอะไร ได้ยินก็จบตรงนั้น ไม่รู้
ความหมายจงึไม่สงสยั แต่ช่วงวัยตนเองผ่านมาเรือ่ย ผ่านมาเรือ่ยจงึซมึซบัจาก
การเรยีนจากผูรู้เ้รือ่งราวมาสอนท�าให้ท่านจดจ�าไว้ในภาษา ในความหมาย ใน
เรือ่งราว ในรูปทรง สอนให้ยดึในความรูสึ้กทีไ่ด้ยนิ ได้อ่าน ทีเ่หน็ทีต่า ได้ยนิทีหู่ 
บนัทึกเป็นความจ�าตลอดเวลา พอความคดิสวมทบัจึงเกิดเรือ่งราวความหมาย
ในค�าๆ นี้ คิดว่าไม่ดี ความคิดเกิดรู้สึกว่ารู้และเห็นในความคิดตนเองที่ก�าลัง
ปรุงแต่งกับภาษาในความหมายของค�าตรงนี้ แต่หากท่านรู้สึกเพียงดูผ่านและ
รูผ่้านตามเรือ่งราวทีผู่เ้ขยีนพยายามช้ีและสะกิดให้ดตูรงนี ้ท่านจะสามารถหยั่ง
เห็นในธรรมชาติตนเองที่ดูผ่านและรู้ผ่านได้ ก็เท่ากับว่าท่านเริ่มต้นเห็นความ
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จริงของธรรมชาติตนเองแล้ว ที่มีเหมือนไม่มี และไม่ได้เป็นเจ้าของความมี 
ได้ลางๆ แล้ว
 การทอดสะพานไปสู่ความจริงที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของตนเอง คือ
การย้อนทวนเรื่องราวความจริงที่ท่านเดินตามมาดูและรู้ จนเข้าใจในต้นเหตุ
ของความคิดได้ เห็นต้นก�าเนิดแท้จริงที่มีมาก่อนความคิด คือความจ�าที่เขียน
บันทึกทับเรื่องราวตนเองมาตลอด และท่านดูและรู้ความจริงในความจ�าตรง
นี้ให้แตกกระจายในความรู้สึกได้ ท่านจะเห็นต้นเหตุเดิมแท้ของตนเองที่มีอยู่
ด้านหลังของความจ�าอีกชั้นหนึ่ง ที่มีอิสระอยู่ตลอดเวลาไม่มีเรื่องราว หรือ มี
เหมือนไม่มี ท่านจะเดินเข้าถึงสิ่งๆ นี้ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะเข้าใจในความ
หมายว่า สิ่งๆ นี้จะใช้ค�าอะไรอธิบายแทนค่าความรู้สึกไม่ได้เลย
 บุคคลบางคนในกลุ่มสะเก็ดดาว ที่มีประสบการณ์เข้าถึงความไม่มี
ตรงนี้มาบ้างแล้ว แต่กลับยังมีเรื่องราวอยู่ ผู้เขียนถือว่าท่านโชคดีที่ได้พบ
ประสบการณ์ในความไม่มีตรงนี้ 
 ผู้เขียนจะชี้และสะกิดให้ดูความรู้สึกขณะนั้นของท่าน ว่าท�าไมเข้าไป
ในความไม่มีแต่กลับยังมี อารมณ์ที่เดินไปถึงความไม่มีนั้นเป็นธรรมชาติของ
ทุกชีวิต เป็นธรรมชาติเดิมแท้ตลอดเวลา ในขณะที่ท่านมีความสบายใจคิด
ทบทวนเรือ่งราวเนือ้หาตนเองอยู ่ จนไปรูส้กึถึงความไม่มโีดยบงัเอิญ ธรรมชาติ
ตรงน้ันมันโพล่งออกมาเลย เกดิความสว่างมากแวบหน่ึงตรงน้ัน รูส้กึสบายมากมี
ความอ่ิมเอมในขณะนัน้ แต่ด้วยก�าลังใจท่านเองไม่มัน่คงแนบแน่นในความรู้สึก
ขณะนั้น พอรู้สึกถึงความไม่มีที่เข้าถึงเองตามธรรมชาติ ท่านจะสงสัยในความ
รู้สึกตรงนั้นทันที เกิดวิตกกังวล ตกใจในความรู้สึกตนเองในทันที จึงเกิดลังเล
สงสยัในเนือ้หาตรงนัน้ พอเกิดวิตกลังเลสงสัย เรือ่งราวจึงเปลีย่นไปเลย ธรรมชาติ
ในขณะนัน้จะเข้ามาลวงและซ้อนความรู้สกึท่านทันท ีพบความไม่มโีดยบังเอิญ
ในธรรมชาติตรงนั้นมันโพล่งออกมา ตรงนี้คือต้นเหตุ  เมื่อเกิดวิตกลังเล ตกใจ
ในความรูส้กึตนเอง จงึลงสูผ่ลในต้นเหตตุรงนัน้ทนัท ี ท่านจะไม่รูส้กึตวัเองเลย 
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ธรรมชาติตนเองจะซ้อนเรือ่งราวในผลตรงนัน้ จะสร้างเรือ่งราวใหม่ให้ท่านเล่น
อยู่กับผลไปเลย ขยายผลตรงนั้นสู่เหตุตัวใหม่ลงสู่ความจ�า เกิดความคดิต่อ
ไป ฟุ้งซ่านไปเลย ความรู้สึกแค่แวบเดียวท่ีท่านเข้าถึงความไม่มี จึงกลาย
เป็นความมีโดยฉับพลันที่ท่านไม่รู ้สึกตัวเองด้วยซ�้า ความรู้สึกตรงนี้เป็น
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติต้องขวางสุดก�าลังไม่ให้ท่านเข้าถึงได้ง่ายๆ เพราะเป็น
สิ่งที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ตนเองอยู่แล้ว ก�าลังใจท่านตอนนั้นยังไม่มั่นคงใน
ตนเองจึงเกิดลังเลสงสัย 
 หากความ ไม่มี โดยบังเอิญเกิดขึ้นให้ท่านเห็นได้อีก หรือเข้าถึงได้เอง
อีก ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไร ไม่ต้องไปวิ่งไล่จับกับสิ่งๆ นี้ ปล่อยผ่านไปเลย
ตามธรรมชาติ ท่านได้เห็นความไม่มีแวบเดียวตรงนั้นก็โชคดีแล้ว ต่อไปท่าน
จะได้เห็นความประจักษ์แจ้งในตนเองเป็นสิ่งๆ นี้ถาวรเลย ในเรื่อง ความมี
เหมือนไม่มี หรือสิ่งที่มีเหมือนไม่มี ด้วยก�าลังใจตนเองที่มั่นคงแนบแน่น หาก
ความ “ไม่ม”ี มาปรากฏในความรูส้กึอกี กข็อให้ท่าน ดผู่าน และ รูผ่้าน แค่น้ัน 
เพราะที่ผ่านมาในประสบการณ์ครั้งแรกท่านไปตามดู ตามรู้ จึงลังเลสงสัยใน
ธรรมชาติตรงนัน้ ธรรมชาติตรงนั้นจึงลวงให้ท่านปรุงแต่งความไม่มีให้มีไปเลย
 สิง่ทีผู่เ้ขียนเตือนตรงนี ้ ท่านกไ็ม่ต้องเดนิตามหรอืท�าตามทีผู่เ้ขียนเตอืน
หรอก ให้มคีวามม่ันคงในตนเองกพ็อ หากรูส้กึอะไรทีส่งสยัก็เล่นกับความรูส้กึ
ตรงนั้นไปเลย ท่านจะได้เข้าใจในธรรมชาติตนเองในสิ่งที่สงสัยตรงนั้น ผู้เขียน
ก็ไม่เดินตามหรือท�าตามใครเช่นกัน เล่นกับความสงสัยตนเองจนหมดสงสัย
เหมือนกัน
 สิง่ทีม่เีหมอืนไม่ม ีแต่พอเข้าถงึได้ว่าสิง่ทีม่ท่ีียังรูส้กึอยู่ ไม่มเีรือ่งราว
อะไร จงึไม่อธบิายความมใีห้ตนเองเข้าใจอกี ค�าว่า “ไม่มเีรือ่งราวอะไร” ตรง
นีคื้อเปรยีบเหมอืนเคยม ีจงึไม่อธบิายสิง่ “ม”ี นีอ้กีแล้ว หากท่านจะอธบิาย
ความม ีก็จะน�าเร่ืองราวท่ีมใีนความจ�าของตนเองมาอธบิายต่อ จึงไม่สามารถ
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เข้าถึง “ความไม่มี” ได้แท้จริง ท่านในกลุ่มสะเก็ดดาวบางคนพอจะเข้าใจ
เรื่องราวตรงนี้กันบ้างหรือยัง 
 ก่อนที่ผู้เขียนจะหมดสงสัย เหมือนเจอเข็มแล้ว แต่ก็ยังเล่นอยู่กับเข็ม
แบบนั้น เหมือนพบอิสระในตนเองมากขึ้นจากการที่ทิ้งตัวตนไปแล้ว เกิดรู้
ประจักษ์แจ้งในธรรมชาติอยู่ทุกขณะ ความรู้สึกเข้าถึง ความมีเหมือนไม่มี 
เหมอืนจะเป็นส่ิงๆ เดยีวกนัได้ในขณะนัน้ แต่ยงัมรีูใ้นความไม่มอียู่เช่นนัน้ ภูเขา
กบัผู้เขยีนเหมือนเป็นสิง่ๆเดยีวกนัในความรูส้กึตนเอง ตนเองรูส้กึน่ังอยูใ่นแก่น
กลางภูเขา ความรู้สึกหลุดเข้าไปในความไม่มี แต่รู้ตรงนั้นก็เด้งจากแก่นกลาง
ภูเขาออกมาอีก ความรู้สึกที่ผู้เขียนเด้งออกมาในขณะนั้นเข้าใจว่าตนเองก�าลงั
คดิไปเปรยีบเทยีบในความจ�าตนเองทีไ่ม่เคยม ีแต่กลบัไปรูส้กึถึงค�าว่า “นพิพาน” 
ค�ากล่าวลอยๆ ตรงนี้ พอรู้สึกเท่านั้นธรรมชาติความจ�าพุง่ซ้อนสวมทบัเข้าใส่
ทันที จมอยู่เล่นอยู่กับค�าๆ นี้ไปเลย ทั้งๆ ที่ค�าว่านิพพาน ก็ไม่มีเคยมีใน
ธรรมชาติเดิมแท้ตนเองมาก่อนเลย เป็นค�าที่เคยจ�าไว้ในส่วนลึกของตนเอง
เท่านั้น มีความหมายอะไรบางอย่างที่พยายามจะใช้แทนความรู้สึกตรงน้ัน 
ตนเองได้วิง่ไปเล่นในความจ�าทีบั่นทกึเอาไว้แบบไม่รู้ตวัเช่นกัน ความจ�าพอจ�าได้ 
ความคดิขยายผลทนัทลีงไปเป็นเรือ่งราวในค�ากล่าวลอยๆ ตรงนีเ้ลย พอผู้เขียน
รู้สึกว่าไม่ใช่เร่ืองของเรา เราไม่ได้เป็นเจ้าของนิพพาน ค�าๆ นี้ก็หายไปใน
ความรู้สึก หลุดออกจากสภาวะความจ�า ความคิดดับไปเอง เรื่องราวหายไป 
ผู้เขียนจึงเริ่มต้นใหม่จากตรงนี้ อะไรที่ผ่านเข้ามาก็ดูผ่าน และรู้ผ่านไปเลย ไม่
แตะต้อง ไม่ไหลตามธรรมชาติแล้ว
 ครั้งสุดท้าย หลุดเข้าไปในความรู้สึกความไม่มีตนเองที่ต้องรู้ และไม่
เป็นเจ้าของใดๆ ในความรูส้กึทีรู่ต้รงนัน้อกี กลบัมคีวามรูท้ีซ้่อนความรูต้รงน้ัน
เห็นผู้อาศัยที่เป็นอิสระอยู่ในแก่น แต่ความรู้สึกที่ลึกในขณะนั้นเกิดมีรู้อีกตัว
ที่แยกออกมาด้านนอก รู้ตัวนี้ยืนดูผู้อาศัยที่อยู่ในแก่นตรงนั้น เหมือนยังมีรู้ที่
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ยังรู้กับธรรมชาติของรู้ตรงนั้นที่ซ้อนกันอยู่แต่รู้สึกได้ตลอด รู้ตัวน้ีที่ยืนดูอยู่
ด้านนอก เหน็วฏัจกัรความมทีีห่มนุเป็นวงรอบภเูขา รูต้วัน้ีก็เหน็ผูอ้าศยัทีอ่ยูใ่น
แก่นกลางภูเขาที่สงบและเป็นอิสระ เหมือนรู้ตัวนี้ได้ดูผู ้อาศัยที่เป็นอิสระ 
และดภูายนอกแก่นรอบภเูขากเ็ป็นอสิระ เหน็ภาพรวมทัง้หมด เหน็ทุกอย่างที่
หมนุวนรอบภเูขาจนถงึภายในแก่นทีมี่ผูอ้าศยัอยู่ตรงกลาง ความรูส้กึเหน็พร้อม
กันอยู่แบบนั้น มีความรู้สึกท่ีเป็นอิสระต่อกันไม่เกี่ยวข้องกันเลย ความรู้สึก
ของผู้เขียนรู้สึกแปลกมาก สุดท้ายผู้เขียนปล่อยรู้ที่ดูภายนอกและรู้ที่ดูภายใน
ลงพร้อมกัน เรื่องราวในรู้ทุกอย่างจึงหายไปไม่มีเรื่องราวที่ต้องรู้อีก ไม่สงสัย
ในธรรมชาติ ในสิ่งที่มีเหมือนไม่มีในเนื้อหาธรรมชาติตนเอง 
 สิ่งที่มีนั้นเป็นธรรมชาติความมีที่มี เป็นธรรมชาติตลอดเวลาไม่ต้อง
อาศัยอะไรไปอธิบายเนื้อหาตนเอง เป็นเพยีงสิง่ทีม่อียู ่ อยูร่่วมกนัในธรรมชาติ
ท่ีพึง่พาอาศยัในความเป็นอยูเ่ท่านัน้เอง ไม่มใีครเป็นเจ้าของในเนือ้หาธรรมชาติ
ใดๆเลย จึงปล่อยให้ธรรมชาติหมุนเวียนไปตามความเป็นจรงิในธรรมชาตตินเอง 
ที่มีเหมือนไม่มี แค่นี ้เพราะครอบครองใดๆ ไม่ได้ แต่รูส้กึได้ตามความเป็นจรงิ 
 อุปมา... ผืนฟ้า ที่เห็นอยู่รู้สึกอยู่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่
เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของตนเอง โดยรอบมีเนื้อหาเรื่องราวของชีวิตที่มีอยู่ร่วม
กันตลอดเวลา เพียงพึ่งพาอาศัยกันในสิ่งที่เป็นเดิมแท้ จึงไม่มีความจ�า จึงไม่มี
ความเข้าใจ จึงไม่มีความคิดใดๆ จึงไม่มีความรู้สึก จึงไม่มีความหมายใดๆ 
ไม่มีรูปทรงที่ต้องครอบครอง จึงไม่มีอะไรต้องรู้สึกถึงกัน จึงไม่มีเรื่องราวใดๆ 
ที่มีใครเป็นเจ้าของ มีเรื่องราวต่างๆ แบบที่มีที่เป็น เป็นอิสระที่มีแบบของใคร
ของมัน เป็นสิ่งที่มีตามธรรมชาติเดิมแท้ร่วมกันตลอดเวลา แต่ไม่มี ใครได้
ครอบครองเป็นเจ้าของใดๆ ผืนฟ้าจึงมีอิสระอยู่เหนืออิสระตลอดเวลา และ
องค์ประกอบรอบผืนฟ้าก็มีอิสระตลอดเวลาเช่นกัน ที่ไม่ต้องอธิบายตนเองใน
อิสระอีก จึงไม่ทิ้งร่องรอยที่ต้องค้นหา สิ่งที่มีเหมือนไม่มี อีก



 คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

111

อยู่กับรู้ตำมธรรมชำติ

 เมื่อได้เข้าถึงเหตุแห่งธรรมตนเองแล้ว ผู้เขียนจึงได้เข้าใจในเนื้อหา
เรื่องราวต่างๆ ที่ธรรมชาติได้ย้อนทวนกลับมาให้เห็นใหม่ในปัจจุบันตนเอง 
เรื่องราวเนื้อหาต่างๆ ที่เคยมี เคยเป็น ในเรื่องราวเดิมๆ ในอดีตนั้น ที่เคยรู้สึก
หรือมีความเข้าใจ มีความจ�า มีความคิดต่างๆ นั้นมีเหมือนเดิม ไม่เคยหมดไป
ในความรู้สึกตนเองในขณะนี้เลย ยังเป็นสิ่งที่มีเรื่องราวอยู่เป็นปกติ  
 แต่สิ่งที่เปล่ียนไปในความรู้สึก คือเรื่องราวเน้ือหาที่มีน้ันตนเองไม่
เข้าไปแบกไว้ ปล่อยให้หมุนวนไปตามธรรมชาติ เล่นสนุกไปในความมีต่างๆ ที่
รู้สึกถึงตรงนั้น ความรู้แจ้งในเรื่องราวเนื้อหาตรงนั้นที่เป็นธรรมชาติของความ
มี ที่มีอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความเป็นอยู่เท่านั้น การเดินทางกลับมา
ใหม่จากการรู้แจ้งตนเองจึงอยู่สบายมากขึ้น ไม่ต้องแบกความมีใดๆ ให้เป็น
กังวลอีก เล่นไปตามบทบาทที่มี ที่เป็น ในธรรมชาติตรงนั้นไป เป็นการอยู่กับ
รูธ้รรมชาติตามจรงิ ไม่ได้เป็นเจ้าของในรูอ้ะไร จงึไม่มเีน้ือหาเรือ่งราวใดๆ ที่
ต้องครอบครองในรูอ้กี หรอืต้องบงัคับความรูสึ้กให้อยูใ่นรู้ในเร่ืองราวใดๆ อีก 
ธรรมชาติของผู้เขียนที่มีอิสระนั้น บอกพวกท่านได้เลยว่า มอีสิระในธรรมชาติ
มาก อยูเ่หนอืเรือ่งราวความมใีนธรรมชาตไิปเลย หมดกงัวลหมดลงัเล เล่นปรงุ
แต่งทีป่รงุแต่ง แต่ไม่ครอบครองปรงุแต่ง เข้าใจไม่แบกเข้าใจ เล่นกับความคิดที่
ไม่แบกความคิด สนุกมากส�าหรับผู้เขียน เล่นได้ตามบทบาทในธรรมชาตทิีม่ทีี่
เป็น ไม่ต้องการอยูกั่บอะไรหรอืต้องรูก้บัอะไรอกี 
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 การทีท่่านใช้ความพยายามทีจ่ะ อยูก่บัรู ้ ในเรือ่งราวตนเองทีย่งัเข้าไป

ไม่ถึงความจริงของตนเอง ท่านจะแบกไว้ในค�ากล่าวลอยๆ “อยู่กับรู้” ตรงนี้ 

ความรูส้กึท่านจะรูส้กึย้อนแย้งตนเองตลอดเวลา สงสยัอยูต่ลอด มคีวามหมาย

ว่าอะไร ? คืออะไร ? เป็นอะไร ? ท่านเองก็อธิบายตนเองไม่ได้ว่า อยู่กับรู้ คือ

อะไรจริงๆ ในความเข้าใจของท่าน แต่มศีรทัธาในตวัตน มีความเชือ่ในผู้รูเ้รือ่งราว

ไว้แล้ว ที่ได้เคยอธิบายค�าๆ นี้กันไว้มากมายแล้ว และท่านเกิดมีความเข้าใจได้ 

กับความเชื่อตรงนี้ที่ไหลตามผู้รู้เรื่องราวไปเลย แล้วท�าไมท่านยังมีความสงสัย

ตนเองในรูท้ีมี่รูอ้ยู ่หรืออยูก่บัรู ้ทีเ่คยเช่ือไว้ ท่านเคยเอะใจตนเองบ้างหรือเปล่า 

หรือหากว่าท่านได้เข้าใจจริงๆ กับตนเองในค�าๆ นี้แล้ว “อยู่กับรู้” ท่านต้อง

ลองถามความรู้สึกภายในตนเองของท่านดู

 ผูเ้ขียนขอถามท่านจากใจจรงิๆ ท่านอยูก่บัอะไร ท่านรู้กบัอะไรอยูห่รอื..! 

อยูกั่บรูใ้นความเชือ่ในผู้รูเ้รือ่งราวทีม่าสอนหรอืเปล่า หรืออยูก่บัรู้ในความจรงิที่

เป็นธรรมชาติตนเอง 

 หากเป็นความเช่ือกค็อืเรือ่งราวทีท่่านยงัจ�าอยู ่ ใช้ความจ�าอธบิายความ

จ�าเกดิบนัทกึเป็นความจ�าตวัใหม่ ขยายเรือ่งราวในความจ�าตรงน้ันให้เกิดความ

เข้าใจที่จ�าซ�้าลงไป และจดบันทึกซ�้าลงใหม่อีกในความจ�าที่ตนเองเข้าใจ เขียน

บันทึกทับเรื่องราวความจริงตนเองอยู่แบบนี้ตลอดเวลา พอมีผู้รู้เรื่องราวคน

ใหม่มาอธิบายให้ฟังอีก ก็จดบันทึกซ�้าความเข้าใจลงอีก ในข้อมูลความจ�าของ

ตนเอง ประมวลผลความรู้สึกในเรื่องราว อยู่กับรู้ ตรงนี้ได้รวดเร็วมาก ความ

คิดแตกกระจายในความรู้สึกตรงนั้น เหมือนข้อมูลวิ่งซ้อนทับๆ กันเป็นชั้นๆ 

ในความรู้สึกตรงนั้นเลย ประมวลผลลัพธ์ที่ตนเองสรุปในความเข้าใจในความ

จ�าของค�าตรงนั้น เหมือนเป็นตัวกลั่นกรองความจ�าที่เชื่อว่าดีที่สุดในความ

หมายที่ตนเองพอใจกับค�าว่า อยู่กับรู้ และเก็บเงียบไว้ใส่ลงเป้แบกไปไหนต่อ
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ไหนเรื่อยๆ หากไปเจอผู้รู้เรื่องราวคนใหม่มาพูดเนื้อหาแบบนี้อีก ก็ประมวล

ความจ�าตนเองเพิ่มเติมขึ้นใหม่อีก และกลั่นกรองความจ�าที่เชื่อว่าดีที่สุดเก็บ

เงียบไว้ใส่ลงเป้แบกต่อไป แบกไว้จนต้องคลานแบบเต่า เดินไม่ได้มันหนักเกิน

ไป จะทิ้งก็เสียดาย เก็บสะสมมาตั้งนานแล้ว เลยคลานอยู่เป็นเต่าอย่างนั้น

 หากค�าๆ นี้ “อยู่กับรู้” ที่มีตามธรรมชาติตนเอง ท่านจะรู้สึกโล่งเบา

สบายไม่มีความกังวลใดๆ เหมือนเอาของในเป้ที่เคยแบกเอาไว้โยนทิ้งกลับคืน

ไปในความเชื่อที่เคยเชื่อไว้เพราะไม่รู้ความจริงตนเอง ความจริงของตนเองมี

เพยีงสิง่เดียวเท่านัน้ คอืมีอสิระในตนเองอยูต่ลอดเวลา อยูเ่หนอืความเชือ่ต่างๆ 

ที่เคยจดจ�าไว้ ไม่ว่าท่านจะเชื่อในค�ากล่าว เชื่อค�าสอน เชื่อภาษา หากท่าน

หลงติดความเชื่อแบบที่จ�าไว้ในเรื่องราวที่ผ่านๆ มา ท่านจะรู้สึกอึดอัดบีบคั้น

ตนเอง ยิง่รู้มากกห็นกัมากข้ึน เข้าใจมากก็แบกใส่เป้สะพายหลงั เดนิทางทลุกัทเุล

มากขึ้นอยู่แบบนั้น เกิดความเครียด มีความกังวลใจในความรู้ตนเองอยู่ตลอด

เวลา เพราะกังวลในความรู้ที่หลงใหลในความเชื่อตรงนั้นที่หาที่จบลงไม่ได้ ยิง่

อธิบายในความเชื่อที่จ�ามามากเท่าไรก็ย่ิงเพิ่มเรื่องราวความจ�าให้แบกมากขึ้น 

เท่านั้นอธิบายอย่างไรก็ยังสงสัยในสิ่งที่อธิบายอยู่ ไม่หมดไปจากความรู้สึก

ตนเอง กลบัเพิ่มความจ�าตัวใหม่ให้มากขึ้นไปอีก 

 ความจริงของตนเองมีเพียงสิ่งเดียวเท่าน้ัน คือมีอิสระในตนเองอยู่

ตลอดเวลา หากท่านย้อนมองความเช่ือในส่ิงที่จ�ามาน้ันให้ลึกซ้ึงในความรู้สึก

ภายในตนเอง ตามที่ผู้เขียนได้อธิบายมาแล้ว ตอนนี้ความเชื่อของท่านนั้น 

เป็นผลจากเหตุของความจ�า ที่ท่านแตะต้องในความจ�าตนเองและไม่เคยมี

ความรู้มาก่อนในค�ากล่าวลอยๆ ที่ว่า อยู่กับรู้ เหตุเดิมแท้คือความจ�า ที่ผู้

เขียนเคยบอกว่า ความจ�านั้นก็มีอิสระในความจ�าตนเอง ที่ไม่มีใครเคยเป็น

เจ้าของ 
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 ความเป็นเจ้าของในความจ�านั้นละเอียดมาก รู้สึกแทบไม่ได้ แตะต้อง
ใดๆ ก็ไม่ได้ ความเป็นเจ้าของในความจ�าจึงมีติดอยู่คู่กันกับชีวิตท่านเลย มอง
ไม่เห็นด้วยหากผู้เขียนไม่ชี้และสะกิดให้ดู ความจ�าเกิดจากสิ่งที่ท่านเคยเรียน
รูจ้ากผูรู้เ้รือ่งราวมากมายตัง้แต่เดก็จนถึงวัยนีข้องท่าน จึงเหมอืนว่าความจ�านัน้
คือชีวิตของท่านไปเลย มองไม่เห็นเลยว่าเคยจ�าไว้ เรื่องราวต่างๆ ที่ท่านเข้าใจ
จึงเชือ่มต่อกันได้อย่างรวดเรว็น้ัน เกดิมาจากความจ�าท่ีเป็นต้นเหต ุความเข้าใจ
ทีข่ยายลงสูผ่ลความเข้าใจ ความเข้าใจจงึเป็นเหตตุวัใหม่อีก เกิดความคดิทีค่ดิ
ได้รวดเร็วมากที่ขยายความเข้าใจตรงนั้น เริ่มบันทึกความจ�าในความคิดตรงนี้
เพิม่ขึน้อกี ความคดิจงึเกดิเป็นเหตตุวัใหม่อกี ขยายเรือ่งราวในความคดิ จึงเกิด
ปรุงแต่งมาเป็นผลรองรับในความรู้สึกต่างๆ ที่เข้าใจ เขียนบันทึกความจ�าตัว
ใหม่ซ้อนทับความจ�าเดิมอีก เกิดขึ้นต่อเนื่องไปแบบน้ีตลอดเวลา ความรู้สึก
ของท่านจึงรู้สึกว่าเข้าใจแล้วท�าไมจึงเครียด ท�าไมจึงกังวล ท�าไมจึงสงสัย ก็
ขบวนการที่ผู้เขียนอธิบายอยู่ตรงนี้มันซับซ้อนมากมาย ในความรู้สึกของท่าน
แค่ขณะเดียวเอง มีความวุ่นวายซ้อนทับกันแค่ความเชื่อในค�าๆ น้ี อยู่กับรู้ 
ท่านเดินตามมาดูกันทนัหรือเปล่า ทีผู่เ้ขยีนช้ีใและสะกดิให้ดใูนเนือ้หาเรือ่งราว
ตรงนี ้หากว่าท่านตามมาทนั จะเข้าใจได้เลยว่า ค�ากล่าวต่างๆ เรือ่ง สต ิมหาสติ 
ปัญญา มหาปัญญา ก็เป็นค�าลอยๆ เช่นกัน ที่มีตามธรรมชาติ ไม่มีชื่อ ไม่ต้อง
สร้างต้องท�าอะไร ไม่มีใครเป็นเจ้าของ มีอิสระเป็นธรรมชาติตนเองเช่นกัน

 สติ ในธรรมชาตินั้น ไม่มีภาษา มีแต่ความรู้สึก เหมือนขณะที่ท่าน
อ่านหนังสือตรงนี้ มีความรู้สึกเข้าใจในสิ่งๆ นั้น ขณะหนึ่งๆ ที่รู้สึกในตรงนั้น
เรียกให้มีภาษาว่า สติ แต่ตามธรรมชาตินั้น เพียงรู้สึก ขณะหนึ่ง มีความเข้าใจ 

 มหาสติ เป็นความซบัซ้อนเพิม่ขึน้ในธรรมชาตจิากสติตรงนัน้ ไม่มภีาษา 
มแีต่ความรูส้กึ เหมือนขณะทีท่่านอ่านหนงัสอืตรงนี ้เกดิจดจ่อในบทความลงไป 
เกดิมจิีนตนาการเข้าใจในเนือ้หาบทความท่ีรูส้กึขณะหนึง่ตรงนัน้ เกดิความเข้าใจ
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ในเรือ่งราวมีรายละเอยีดของบทความขยายความรู้สกึเพิม่ขึน้จากสติ ภาษาใช้

ค�าว่า มหาสติ แต่ตามธรรมชาตินั้น เพียงมีความรู้สึกขณะหน่ึง ที่เกิดความ

เข้าใจที่ซับซ้อนลงไปในรายละเอียดของเนื้อหาตรงนั้นเอง

 ปัญญา ในธรรมชาตินั้นก็ไม่มีภาษา มีแต่ความรู้สึกซ้อนลึกลงไปใน

รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวเนื้อหา ที่เชื่อมต่อจากมหาสติที่ท่านจดจ่อ

อยูใ่นขณะนัน้ เหน็เรือ่งราวบทความทีรู่ส้กึในขณะนัน้มรีายละเอียดขยายแยก

ความเข้าใจออกมา ในค�าๆ นั้น เพิ่มเติมขึ้น เกิดเป็นความเข้าใจในสิ่งที่จดจ่อ

จากตรงนัน้ จนรูส้กึมคีวามอิม่เอมในสิง่ทีจ่ดจ่อ เข้าใจเรือ่งราว แต่ก็ไม่ได้สนใจ

เรือ่งราวตรงนัน้ ภาษาใช้ค�าว่า ปัญญา แต่ตามธรรมชาตตินเอง ก็แค่รูส้กึได้เร็ว

ขึน้ในสิง่ทีจ่ดจ่ออยู ่เหน็รายละเอยีดเข้าใจในเรือ่งราวทีจ่ดจ่ออยู ่แต่ไม่ได้สนใจ

ในสิ่งที่จดจ่อและรู้สึกในความรู้สึกที่ซ้อนลึกของตนเองอยูใ่นขณะนัน้

 มหาปัญญา ในธรรมชาตินั้นไม่เคยมีภาษา มีแต่ความรู้สึกที่แตกฉาน

เพิ่มขึน้จากปัญญาในขณะหนึง่ขณะนัน้ทีเ่กดิขึน้ ท่ีได้ย้อนทวนเรือ่งราวตนเอง

เหน็รายของละเอียดจากต้นเหต ุคอืบทความทีเ่ริม่ต้นตรงนัน้เป็นต้นเหต ุทีเ่กิด

มีการจดจ่อในตวัหนังสือ เกิดความคิดปรุงแต่งมีจินตนาการเกิดความหมาย

มีเรื่องราวจนน�าไปสู่ความเข้าใจที่รูส้กึ เกดิปัญญาตนเอง แต่เรือ่งราวทัง้หมด

ทีน่�ามาสู่ปัญญาตรงนั้นก็ยังมีเรื่องราวค้างคาอยู่ มีเกิดดับ คือมีเหตุและผล

ในตวัเอง จงึเห็นประะจกัษ์แจ้งถงึความรูส้กึทีถ่กูต้องในตนเองในธรรมชาตทิีม่ี

การหมุนวนอยู ่ในจดุเริม่ต้นคอื สติ จนหมนุมาเป็นมหาสต ิหมนุมาเป็นปัญญา 

และหมุนมาเป็นมหาปัญญา ล้วนมีเกิดดับในเรื่องราวตนเองไม่มีที่สิ้นสุด จึง

หยดุหรอืไม่แตะในเหตุตรงนัน้ ปล่อยให้เรือ่งราวเหล่าน้ันหมนุวนไปตามธรรมชาติ

เอง ไม่เอาความรูส้กึตนเองไปรองรบัในเรือ่งราวตรงน้ัน คอืการวางเหตตุนเอง 

สิง่ๆ นี้หากจะน�าภาษามาแทนค่า คือ มหาปัญญา
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 ภาษาจงึเป็นค�าลอยๆ แต่ความจรงิทีเ่ป็นธรรมชาตเิดมิแท้น้ันแตกต่าง
กนัมากตามความเป็นจรงิ หากว่าท่านได้เข้าใจในเน้ือหาธรรมชาตเิดมิแท้ตนเอง
ตามที่ผู้เขียนชี้และสะกิดให้เข้าถึงธรรมชาติแบบฉบับตนเอง ท่านจะอยู่กับ
ต้นเหตุตนเองตลอดเวลา คือมีมหาปัญญาตามธรรมชาติตนเอง จะไม่เข้าไป
แตะในเหตุใดๆ เพราะเห็นประจักษ์แจ้งจากตนเองแล้ว ว่าท่านไม่สามารถท�า
อะไรในเหตุได้เลย เพยีงแค่ดผู่าน รูผ่้าน ของต้นเหต ุเปรยีบเสมอืนอยูก่บัรูต้าม
ธรรมชาติตนเองที่ไม่ได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่รู้ใดๆ เลย มีอิสระแบบที่ไม่ต้องรู้
เรื่องราวตนเอง

 แต่ความเชื่อต่างๆ ในอดีตของท่าน เป็นสิ่งที่ไหลตามผู้สอนจากการ
เรยีนรูไ้ว้มากมาย และจดจ�าไว้ในเรือ่งราวต่างๆ จากผูส้อนทีอ่ธิบายจึงเกิดเป็น
รูปทรง มีเครื่องหมาย มีสัญลักษณ์ มีภาษา มีอื่นๆ มากมาย ที่สอนให้ท่าน
จดจ�าไว้ในเรือ่งราวต่างๆ ตัง้แต่เริม่มคีวามจ�าเกดิขึน้ ท่านจะมกีารบนัทึกความจ�า
ตนเองทันที ซ้อนทับความจ�าไว้ในตนเอง พยายามที่จะหาเหตุหาผล บทสรุป
ในเรื่องราวต่างๆ แบบเงียบๆ ตามความเชื่อแบบนั้น ท่านจะไม่รู้สึกตนเองเสีย
ด้วยซ�้า จึงท�าให้ท่านเข้าใจในความจริงในธรรมชาติเดิมแท้ของตนเองไม่ได้ 

 สิ่งที่ผู ้เขียนท่ีพยายามชี้และสะกิดให้ท่านทั้งหลายได้ดูความจริงที่
เป็นธรรมชาติของท่านเองในหนงัสอืเล่มนี ้จะไม่เกดิประโยชน์กบัท่านเลย หาก
ท่านไม่เข้ามาพิสูจน์ในศรัทธาตนเอง ที่จะเดินตามมาดูความจริงในธรรมชาติ
เดิมแท้ของตนเอง คือเรื่องราวที่ต้อง ดูผ่าน รู้ผ่าน มีแค่นี้

 หากท่านยังมีความยึดมั่นถือครองความเชื่อต่างๆ อยู่ในสิ่งที่ยังจ�ามา 
ไม่ยอมเอาชวีติตนเองเข้ามาพสิจูน์ความจรงิทีเ่ป็นธรรมชาตตินเอง แต่กลบัไป
ตามดู ตามรู้ เรื่องราวคนอื่นๆ อีก ผู้เขียนก็ต้องขอแยกทางจากกันไป โมฆะ

ธรรมกันไป ไม่มีอะไรที่ติดค้างกันอีก โชคดี 
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ตนเองเป็นตัวเหี้ย จึงไม่รู้ว่ำอรหันต์เป็นตัวอะไร

 เพราะเหตุอะไรต้องบอกตนเองเป็นตัวเหี้ย “ตัวเหี้ย” คืออะไร
 ตัวเหี้ยในความรู้สึกที่เป็นเดิมแท้ของผู้เขียน ไม่มีรูปทรง ไม่มีความ
หมาย ไม่มีเรื่องราวในตนเอง ไม่มีรู้ที่ต้องรู้อะไร ไม่มีเข้าใจที่ต้องเข้าใจ ไม่มี
ความจ�าที่ต้องจ�าอีก ไม่มีความคิดที่ต้องคิด ไม่มีสงสัยที่ต้องสงสัย เป็นสิ่งที่รู้
ได้เฉพาะตนเองไม่ต้องอธิบายใดๆ ในรู้แล้ว กับค�าๆ นี้ “ตัวเหี้ย”
 จงึต้องวัดก�าลงัใจพวกท่านทัง้หลายว่าเข้าใจเรือ่งราวตนเองได้มากน้อย
เพยีงใด เพราะความมทีีท่่านมรีปูทรงในค�าๆ นี ้ความมทีีท่่านมคีวามหมายในค�าๆ 
นี ้ ความมีทีท่่านมีเรือ่งราวในตนเองกบัค�าๆ นี ้ความมทีีท่่านมรีูท้ีรู่อ้ยูใ่นค�าๆ น้ี  
ความมีที่ท่านมีความเข้าใจอยู่ในค�าๆ นี้  ความมทีีท่่านบนัทกึจดจ�าเรือ่งราวอยู่
ในค�าๆ นี ้ ความมีทีท่่านคดิอยูใ่นค�าๆ น้ี ความมทีีท่่านสงสยัทีส่งสยัอยูใ่นค�าๆ นี้ 
ท่านมีความมีมากมายในค�าๆ นี ้ยงัรูเ้ฉพาะตนเองไม่ได้ จึงมรีูท้ียั่งอยากอธิบาย
ในรูใ้นค�าๆ นีอ้ยู ่ตวัเหีย้ และยงัอยูก่บัรูใ้นค�าๆ นี ้ในความรูส้กึลกึๆ ของตนเอง 
 การชีแ้ละสะกดิในเรือ่งราวทีผู้่เขยีนบรรยายมาท้ังหมดคอืการถอดถอน
เรือ่งราวความเชือ่ต่างๆ ท่ีเคยเช่ือไว้ในเนือ้หาตนเอง เพือ่การเดนิทางไปสูค่วาม
จรงิของตนเองในธรรมชาติ ที่จะต้องผ่านบททดสอบต่างๆ มากมายที่ซับซ้อน
และลกึซึง้มากจนมองแทบไม่เหน็ในธรรมชาติตนเอง หากยังมีตัวตนผู้เขียนไป
ยนืขวางทางพวกท่านอยูใ่นขณะทีเ่ดินทาง ท่านจะเดนิเป๋ไปเป๋มา ล้มลกุคลกุคลาน
เหมอืนด่ังอดีตทีเ่คยผ่านมา เพราะความเช่ือทีต่นเองเคยจ�าไว้ ยดึไว้ ถอืครองไว้ 
หากผูเ้ขียนบอกตนเองเป็นอะไรตามต�ารา ท่านจะตดิหนบึยดึแน่นไว้ตรงนัน้เลย
แล้วจะย้อนความจ�าตนเองขึน้มาทนัท ี เรือ่งราวทีผู่เ้ขยีนพยายามถอดถอนความ



คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

118 119

เชือ่ทัง้หลายจะกลายเป็นกับดกัตัง้แต่เริม่ต้นในการเดนิทางของพวกท่าน บอกว่า
เป็น ตวัเห้ีย ตรงน้ีจงึปลอดภยักบัพวกท่านเองทีไ่ม่ต้องยดึไม่ต้องมาแบกกบัความ
เป็นอะไรของผู้เขียน เหมอืนการบรรยายทีไ่ด้ยนิได้ฟังได้อ่านมเีรือ่งราวทีล่อยมา
ทางอากาศ เป็นเสยีงตามสายทีไ่ม่ต้องเหน็ตวัตนคนพดู ฟังลอยๆ ตามเสยีงนัน้
แบบมีความสบายใจต้ังแต่เริ่ม ท่านจะเดินแบบหมดความกังวลใจ และเดินสู่
ธรรมชาติตนเองได้เรว็ขึน้ พฒันาได้เรว็ หากการเริม่ต้นเดนิไม่มหีกล้ม ไม่เป๋ไป
เป๋มาไม่ต้องล้มลกุคลกุคลาน เดนิตามผูเ้ขยีนมาแบบสบายใจ ฟังเสียงตามสายไป
เรือ่ยๆ จะมีความเบกิบานทีท่กุคนในกลุม่เป็นอยูต่อนน้ี เหน็ผลในความส�าเรจ็
ตนเองได้ มีความหวังในความจริงที่จะหมดสงสัยได้ในธรรมชาติตนเอง ตามที่
ผู้เขียนเคยบอกว่าสามารถพาพวกท่านไปเป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องราวในตนเองได้ 
หากเดนิทางมาถกูต้องตามเนือ้หาเรือ่งราวทีช่ีแ้ละสะกดิให้ดูให้รู้ เพียงดผู่าน รูผ่้าน 
ท่านจะพบความจรงิของธรรมชาตเิดมิแท้ตนเองได้ ท่านจะเป็นบคุคลทีม่คุีณธรรม
สมบรูณ์แบบในตนเอง นีค่ิอืสิง่ท่ีผูเ้ขยีนหวงัในการตอบแทนแท้จรงิจากพวกท่าน
 ตัวอย่างความดีงามที่เป็นต้นแบบให้ผู้เขียนระลึกถึงคือ ชายคนหนึ่ง 
ที่เคยเดินบนดินกินนอนอยู่ใต้ต้นไม้ เกิดใต้ต้นไม้ เข้าใจธรรมชาติเดิมแท้ใต้
ต้นไม้ ตายที่ใต้ต้นไม้ ชีวิตเดินดินกินนอนอยู่ใต้ต้นไม้ มีความเป็นอยู่แบบ
สมถะมาก มีความยิ่งใหญ่ในความส�าเร็จ ไม่บอกตนเองเป็นผู้วิเศษ ไม่อวด
ในความส�าเร็จตนเองให้ใครต้องยึดไว้แบกไว้ เป็นเพียงผู้อธิบายความจริงให้ผู้
อื่นเข้าถึงเนื้อหาธรรมชาติของคนๆ นั้น ให้เป็นผู้รู้ตามธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอยู่
แล้ว ให้ผู้เดินตามเป็นผู้รู้เฉพาะตนเอง 
 จบการบรรยายในการช้ีและสะกิดเนื้อหาของธรรมชาติจาก
ประสบการณ์ตนเองไว้เพียงเท่านี้ เหตุแห่งธรรม ที่ตนเองเข้าถึง จึงเป็นผู้รู้
ตามธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอยู่แล้ว ไม่มีใครเป็นเจ้าของ จึงเป็นผู้เดินตามที่รู้
ได้เฉพาะตนเอง
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บทสุดท้ำย งมเข็ม เจอเข็ม ปล่อยเข็ม ที่มีเฉพำะตัว

 ประวัติในการเดนิทางของตนเอง ได้เข้าถงึ เหตแุห่งธรรม ในธรรมชาติ
ตนเองตอนเช้าตรู่ของวันที่ 13 เมษายน 2561 ช่วงเวลาประมาณ 5 นาฬิกา
เกือบถึง 6 นาฬิกาของวันนั้น..
 ช่วงเวลาเดินทาง 15 ปีกว่านั้น จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย แต่ละ
ช่วงเวลาทีไ่ด้เดินทางสนุกสดุมนัส์มาก ต้องใช้ความทรหดอดทนมากมาย เพราะ
ตนเองเริม่ต้นแบบไม่มข้ีอมลูใดเลย ไม่เช่ือในเนือ้หาธรรมใดๆ เลยด้วย มลีบหลู่
ดูแคลนบ้างในความเชื่อ เพราะตอนนั้น ตนเองเชื่อในสิ่งที่มองเห็นด้วยตา
มากกว่าความเชื่อในสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนที่มองด้วยตาไม่เห็น ตนเองต้องการ
จะพสูิจน์ความจรงิ จงึต้องเข้าไปทดสอบ ทดลองของจรงิว่าคืออะไรกนัแน่ หาก
พูดตามภาษาชาวบ้านก็คือ “ชอบลองของ” ธรรมชาติจึงจัดเต็มให้ ในความ
อยากรู้ อยากเห็นในธรรมชาติ ที่ตนเองสงสัย 
 เมื่ออยากลองของจริง กล้าท้าทายความจริงของธรรมชาติ ก็ต้องตาม
เข้าไปพิสูจน์ในธรรมชาติความจริงทุกขั้นตอนให้ครบถ้วน จนกว่าจะพบเหตุ
แห่งธรรมแท้จริงได้ด้วยตนเอง และไม่สงสัยกับตนเองในธรรมชาติอีก
 ธรรมชาติตนเองไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวในรูปทรงร่างกาย แต่เป็น
สิ่งที่อาศัยอยู่ภายในร่างกายตนเอง ที่ไม่มีรูปทรง มองไม่เห็นด้วยตาธรรมดา 
ใช้ความรูส้กึภายในเป็นดวงตามองความรู้สกึจากภายในสูภ่ายในตนเอง ทีไ่ม่มี
ค�าอธิบายต้องอธิบายอะไร เพราะหากมีการอธิบายในสิ่งน้ันก็จะไม่ใช่สิ่งๆ 
นั้นทันที จึงจบเรื่องความรู้สึกสู่ความรู้สึกภายใน แค่นี้
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 เรื่องราวความลึกลับซับซ้อนของธรรมชาติภายในนั้น ช่างกว้างใหญ่
ไพศาลเสียเหลือเกิน คาดคะเนเนื้อที่ไม่ได้ รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ ความรู้สึก
ในธรรมชาติทีไ่ม่ต้องสร้างต้องท�าในธรรมชาตติรงนัน้ ผูเ้ขยีนเคยมีประสบการณ์
รับรู้ในวัยเด็ก แต่ก็ไม่เคยได้สนใจ จนมาถึงวัยได้ศึกษาเล่าเรียน ก็ยังไม่ได้
สนใจอีก มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เหมือนตนเองเข้าถึงได้เองในความรู้สึก
ตรงนัน้ การสร้างอารมณ์ทีม่เีองตามธรรมชาตขิองตนเอง สามารถรวมอารมณ์
เป็นหนึ่งได้โดยธรรมชาติตนเองที่มีมาตั้งแต่เด็ก แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าสิ่งๆ นี้คือ
อะไร มีหูแว่วอยู่บ่อยๆ ที่ได้ยินเสียง เหมือนมีใครคอยบอกให้ได้ยินเรื่องราว
ในตนเองขณะหนึ่งๆ แต่ก็ไม่ได้สนใจ และในบางครั้งตอนวัยเรียนก็เกิดการ
รวมอารมณ์ได้เองแบบธรรมชาติ มีความสุขในอารมณ์แบบน้ันเกินบรรยาย 
เคยมีประสบการณ์ความรู้สึกที่มีตนเองที่เล็กมากวิ่งเล่นอยู่ในร่างกายของ
ตนเองที่ซ้อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอง แต่ก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องราวแบบน้ันเลย 
ปล่อยทิ้งไป ไม่เคยเก็บเรื่องราวแบบนี้ไว้เลย เป็นความรู้สึกเหมือนผ่านมาให้
รับรู้โดยบังเอิญ รู้แล้วก็ทิ้งไป  
 ความรูส้กึโดยภายในตนเองนัน้เปรียบเหมอืนมหาสมทุรทีม่คีวามลกึมาก 
กว้างใหญ่มาก ไม่มขีอบเขต สิง่ทีต้่องค้นหากไ็ม่รูว่้าคอือะไร แต่ตนเองใช้เรยีก 
อปุมา ข้ึน คอื “เข็ม” ในความรู้สกึตรงน้ันมขีนาดเล็กมากๆ อกีเช่นกนั ทีไ่ม่เคย
มใีครได้เห็นในรปูทรงแท้จรงิของเขม็ว่ามีรปูร่างหน้าตาเป็นอย่างไร มีขนาดเล็ก
เท่าก้านไม้ขีดไฟแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เข็มนั้นเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสีข่องไม้ขดี
ไฟเอง ถกูทิง้ไว้ใต้มหาสมทุรทีม่คีวามลกึมาก กว้างใหญ่มาก อยูส่่วนไหนก็ไม่มี
ใครเคยรู ้และไม่มีใครสามารถบอกได้เลยในรูปทรงทีชั่ดเจน ว่า “เข็ม” มรีปูร่าง
รปูทรงอย่างไร เรียกว่าเหน่ือยมากทีจ่ะตามหาเขม็เล่มนีใ้ห้เจอ เพราะข้อมูลของ
เขม็กม็คี�ากล่าว ค�าอ้างลอยๆ ไว้มากมายในชือ่ต่างๆ แต่ก็ไม่มใีครกล้าฟันธงว่า
รปูทรงเป็นอย่างไร จงึเป็นสิง่ทีย่ากมากทีใ่ครจะค้นหาให้เจอได้จริงๆ ต้องมศีรัทธา
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อย่างแรงกล้า ไม่กลวัความยากล�าบากท่ีจะต้องค้นหา เพราะโอกาสทีจ่ะเจอเขม็
เล่มนี้นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย ในความจริงตรงนี้ เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเปล่า
 ช่วงเริ่มต้นนั้น... ผู้เขียนได้เจอท่านผู้มีเมตตาท่านหนึ่ง สอนเรื่อง 
“ศรัทธา” ให้กับตนเอง “จงอยู่กับศรัทธา และท�าศรัทธาตนเองให้ส�าเร็จ อย่า
ปล่อยให้ศรทัธาตรงหน้าท่ีเกดิขึน้นัน้ผ่านเลยไป เพราะหากปล่อยศรทัธาทีเ่กดิ
ขึน้ตรงหน้าให้ผ่านเลยไป เราจะไม่มโีอกาสได้ท�าศรัทธาในเรือ่งราวตรงนีไ้ด้อีก” 
ผู้เขียนจดจ�าไว้และน�ามาใช้กับตนเองตลอดเวลา ในค�าสอนท่ีท่านผู้มีเมตตา
สอนไว้เรือ่งศรทัธาตรงนี ้ จงึไม่เคยปล่อยให้ศรทัธาทีเ่กิดในความรูส้กึทีรู่ส้กึขึน้
ในขณะนั้นผ่านเลยไป หากเกิดศรัทธาขึ้นในใจเมื่อไร ก็ต้องลงมือลงแรงท�า
ทันทีเลย และท่านผู้มีความเมตตาท่านนี้ ก็ยังมีความเก่งด้านอ่ืนๆ อีกมาก 
โดยเฉพาะด้านพระไตรปิฎก ก็รู้สึกแปลกๆ ใจอยู่ ที่ในเวลาน้ันได้เรียนวิชา
แบบนี้ จึงท�าให้ตนเองได้เรียนรู้ซึมซับกับต�ารากับพระไตรปิฎกเป็นของแถม
มาด้วย ก็นับว่าโชคดี ที่ได้อะไรๆ มาแบบที่ไม่เคยนึกว่าจะได้ฟรีๆ แบบนี้ 
 “เกิดศรัทธาที่เกิดขึ้นในใจ อยากรู้ความจริงในธรรมชาติตนเอง” คือ
จุดเร่ิมต้นของผูเ้ขียน ทีท่่านผูม้เีมตตาสอนให้ เม่ือศรทัธาเกดิขึน้จึงท�าตามก�าลัง
ใจในศรทัธาตรงนัน้ทนัท ีแต่ตอนนัน้ไม่มีข้อมลูว่าความจรงิของธรรมชาตตินเอง
คอือะไร ก็ค้นหาแสวงหาในเรือ่งราวต่างๆ ไปแบบคนโง่ทีศ่รทัธาตนเอง เปรยีบ
เหมอืน “งมเข็ม” ในมหาสมทุรภายในตนเองทีม่คีวามลกึมาก กว้างใหญ่ไพศาล
มาก ไม่รู้ในเนื้อท่ีขอบเขตของมหาสมุทรภายในตรงนั้นว่ามีจุดเริ่มต้นเป็นมา
อย่างไร จะต้องเริ่มจากจุดไหนก่อน-หลัง แหวกว่ายวนเวียนอยู่ในมหาสมุทร
ตนเอง เคว้งคว้าง มองไม่เห็นจุดหมายความส�าเร็จตนเองเลย หาที่เกาะที่ยึด
ที่แท้จริงไม่เจอ เหมือนจะหมดแรงหมดก�าลัง กับเรื่องราวในศรัทธาที่มีความ
อยากของตนเองไปเลยในความจริงของธรรมชาติเดิมแท้ที่ตนเองต้องการ แต่
ก็ไม่ลดละในความพยายามของตนเอง ที่ต้องรักษาศรัทธากับตนเองไว้ ถึงแม้
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ตนเองจะต้องพบอปุสรรคปัญหานานปัการอยูท่กุขณะน้ัน ทีต้่องโดนธรรมชาติ

ในความรู้สึกทดสอบแรงๆ บีบคั้นสารพัดอย่าง ปิดกั้นขัดขวางอยู่ตลอดเวลา

ในเส้นทางที่ตนเองเดินทาง มีทั้งเรื่องการงาน การเงิน การใช้ชีวิตครอบครัว 

เรื่องราวต่างๆ ในเรื่องโลกๆ ที่ประดัง ถาโถมกันเข้ามา รุมสกรัมตนเองจน

สะบักสะบอม หากใช้ภาษาโลกๆ คงบอกว่า เละเป็นโจ๊กเลยในตอนนั้น มอง

ไม่เห็นเมล็ดข้าว มีแต่น�้าข้าวข้นๆ แบบนั้น ธรรมชาติที่มาทดสอบตรงนั้น ไม่

ยอมปล่อยให้ผู้เขียนได้แจ้งเกิด บีบคั้นให้ทุกข์ทรมานในความรู้สึกอยู่แบบนั้น 

วัดก�าลังใจกันแบบสุดๆ ไม่ยอมปล่อยให้เข้าถึงธรรมชาติภายในตนเองได้เลย 

ตนเองต้องมีความอดทนอย่างมากกับเรื่องราวต่างๆ ที่กล่าวมานั้น อยู่ถึง 5 ปี 

กว่าจะผ่านด่านสุดโหดมาได้กับศรัทธาตนเองที่เริ่มต้นไว้ครั้งแรก แต่การเดิน

ทางในช่วงนั้นก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น เป็นของแถมติดตัวมา ในสัจจะ ความเพียร 

ความอดทน อดทนกับแรงบีบคั้นต่างๆ ที่ถาโถมกันเข้ามาทดสอบพร้อมๆ กัน 

จนชนิชากบัแรงบีบคัน้ของธรรมชาตไิปเลย ไม่สะทกสะท้านในความยากล�าบาก 

ท�าให้ความรู้สึกว่าตนเองกล้าแกร่งไม่ไหวหวั่นต่อบททดสอบที่จะมีตามมาใน

ธรรมชาติ แน่วแน่ว่าจะต้องท�าศรัทธาให้ส�าเร็จจนได้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาใน

เรื่องราวตรงนั้น ก็ได้เรียนรู้วิชาความรู้ติดตัวมาหลายอย่าง ทั้งเรื่องต�าราพระ

ไตรปิฎก เรื่องศรัทธาที่แท้จริงในตนเอง และได้เข้าถึงความลึกลับซับซ้อนใน

ธรรมชาติที่รู้สึกได้ในภายในตนเอง

 เกิดความอยาก มีความรู้สึกในความอยากเกิดขึ้นอีกในใจตนเองอีก 

อยากจะรู้ลึกให้ลงไปอีกในความรู้ตนเองที่มีอยู่ภายในความรู้สึกที่ซับซ้อนตรง

นั้นเพิ่มขึ้นอีก จึงต้องแสวงหาเพิ่มเติม การแสวงหาในตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจใน

ความเชื่อ  แต่ต้องเช่ือตามๆ คนอื่นไปก่อน เช่ือเรื่องปัญญา ในตอนนั้นคิดว่า

จะแก้ไขได้ในความอยากมี อยากรู้ของตนเอง แต่ก็ไม่รู้ว่าปัญญาแท้จริงคือ
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เรื่องราวอะไร? ที่ตนเองอยากมีอยากรู้ แค่อยากเข้าใจไว้ก่อนกับความเชื่อ
ต่างๆ ตรงนี้ จึงดิ้นรนผลักดันตนเองเข้าไปสู่ในเรื่องราวที่มี ต่อไปอีก
 เข้าสู่ช่วงทีส่อง เจอเขม็ (ทีไ่ม่ใช่เขม็) ได้พบผูรู้เ้รือ่งราว สอนเร่ืองปัญญา 
การดิ้นรนที่ตนเองมีความอยาก เหมือนมาติดกับดักธรรมชาติตนเองในความ
อยากตรงนี้ทันที ที่อยากมี อยากรู้เรื่องปัญญา เมื่อตนเองอยากมี อยากรู้ ก็
ต้องอดทน นับว่าต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเพื่อรักษาสัจจะตนเอง กับ
การแสวงหาในเรื่องราวตรงที่นี้นานที่สุด 
 วันแรกที่ได้พบผู้รู้เรื่องราวนั้น ตนเองก็ท้ิงความจ�าตามธรรมชาติได้
เองเลย แต่ตอนน้ันไม่รูว่้ามนัคอืเรือ่งราวอะไร ในความรูส้กึทีเ่ป็นในขณะนัน้เสยี
ด้วยซ�้า ก็ตกใจในความรู้สึกที่เป็นตรงนั้นไปเลย ปล่อยผ่านเลยไป บททดสอบ
ในธรรมชาติภายในตนเองนั้น เหมอืนต้องการให้ตนเองได้มาเรยีนมารูซ้มึซบัใน
เรือ่งราวต่างๆ ทีต้่องศกึษาให้ครบถ้วนในทกุๆ ด้านของธรรมชาติทีม่ ีเพือ่ให้เหน็
ความจรงิในธรรมชาตโิดยรอบ และเหน็ในความจริงในธรรมชาตตินเอง ความ
รูส้ึกทีต้่องแบกกับเรือ่งปัญญาตามความเชือ่ทีอ่ยากมอียากรูน้ั้น ยิง่รูม้ากเท่าไร 
กเ็กดิทะนงตัวมากเท่าน้ัน เกิดการเหน็ผดิในเรือ่งราวตนเอง หลงใหลและยอมรบั
กบัเน้ือหาของผู้รูเ้รือ่งราวไปเลย แต่ไม่รูสึ้กตวัเองเลยว่า ปัญญาในความเช่ือ ยิง่
รูม้ากเท่าไรในความเชือ่ กย็ิง่อดึอดัในความรูส้กึตรงนัน้ มใีห้สงสยัตนเองอยูแ่บบน้ัน 
ไม่หมดเรือ่งราวตนเองเสยีท ียิง่มปัีญญาในความเช่ืออยูกั่บตนเองนานๆ เหมอืน
ว่าจะหมดสงสยัในเนือ้หาของปัญญาในความเชือ่ทีย่ดึไว้แบกไว้ ตนเองก็ยิง่โดน
บีบคั้นกับความมีในเรื่องราวตรงนั้น หาทางออกให้ตนเองไม่ได้ จนบางคนใน
กลุ่มที่อยู่ร่วมกันตอนนั้นบ้างก็คิดว่าหมดสงสัยในปัญญาความเชื่อแล้วก็มี 
เกิดความทะนงตัวข้ึน ไม่สามารถพดูคุยกนัได้แบบธรรมดาอีก เพราะเหมอืนทกุ
คนในกลุม่ พบเขม็เจอเขม็ เป็นของตนเองแล้ว หากจะพดูจะคยุก็อวดก็โชว์เขม็
ทีเ่จอตรงนัน้เสยีมากกว่า  การพบกนัเจอกนัในแต่ละครัง้ของคนในกลุม่ในตอนน้ัน
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เหมือนทุกคนมีความเก่งกาจในด้านปัญญาเหมือนๆ กันหมดแทบไม่ต้องมา
นั่งคุยกันเลย ฉลาดเท่ากันหมด เจอหน้าก็แค่ยิ้มเก็บอารมณ์ความรู้สึกทะนง
ตัวตนไว้ภายใน แต่โดยส่วนลึกแล้วทุกๆ คนในกลุ่มที่ตนเองเคยอยู่ด้วยนั้น ยัง
เชื่อยังมีความกังวลใจในความเชื่อเรื่องปัญญา และมีความทะนงตัวตนตรงนั้น
อยู่มาก แต่ไม่มีใครกล้าพูดกล้าเอ่ยออกมาก่อน เพราะมีความกลัวและกังวล
ใจกับผู้รู้เรื่องราวที่มาสอน ที่ทั้งสอนทั้งขู่ ให้หลงติดในความเชื่อเรื่องปัญญา
และในความมีตัวตนในเรื่องราวของผู้สอน วางกับดักให้ผู้ที่เดินตามหลงทาง
 ส�าหรับเรื่องราวตนเองตรงนั้น ที่เดินทางผ่านมาก็เป็นประสบการณ์
แปลกๆ ทีก็่คดิเอาเองเช่นกนัว่า “ตนเองมปัีญญาในความเชือ่แบบน้ันมากแล้ว 
มคีวามเข้าใจมาก มีความรู้มากแล้วพร้อมจะหมดสงสยัได้เองแล้ว” นีเ่ป็นความ
ทะนงตนเองแบบเลวๆ ในตอนนัน้ ความหลงครอบง�าให้เชือ่จนไหลไปกบัความ
เชื่อเรื่องปัญญาที่ตนเองคิดเอาเอง มั่นใจตนเองมาก พร้อมตายได้ทุกขณะ 
เชือ่ว่าตายเม่ือไหร่ก็ไปนพิพานแน่ นีเ่ป็นความเลวทีจ่ดจ�าไว้ท่ีเลวมากกับตนเอง
 ธรรมชาติเดิมแท้จงึมาทดสอบก�าลงัใจเลวๆ ทีต่นเองแบกมาแต่ไม่รูส้กึ
ตนเอง ครั้งหนึ่งที่ธรรมชาติเข้ามาทดสอบก�าลังใจตอนนอนหลับ คิดว่าตนเอง
มีปัญญาจริงหรือมีปัญญาเทียม ในความรู้สึกขณะที่นอนอยู่น้ันรู้สึกว่าตนเอง
ตายแล้วเห็นร่างกายตนเองนอนอยู่ แต่มีอีกร่างหนึ่งที่เป็นตนเองออกมายืนดู
ร่างท่ีนอนอยู ่ เกดิความรูส้กึตกใจ ในสิง่ทีต่นเองเหน็ทนัท ีทีรู่ส้กึเหน็ร่างตนเอง
นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้น เกิดความกังวลใจขึ้นเองเลย “อ้าว..ตายแล้วหรือเรา ยัง
ไม่ได้บอกใครเลย งานทีท่�าไว้อยูย่งัท�าค้างไว้ ท�ายงัไม่ส�าเสร็จเลย ทรพัย์สมบัติที่
มียังไม่ได้แบ่งให้คนในครอบครัวเลย เรื่องราวสารพัดที่มีนั้นพรั่งพรูออกมาใน
ความรู้สกึทีต่นเองแบบไม่รูส้กึตวัเลย” เป็นปัญญาเทยีมทีเ่คยเชือ่มัน่ไว้มาก เคย
เข้าใจมาก กับช่วยตนเองไม่ได้เลยในเรื่องราวความตายตรงนั้น จนธรรมชาติ
ผลักตนเองกลับมาเข้าร่างใหม่ในตอนนั้น บอกว่า..ยังไม่ผ่านในเรื่องราวตรงนี้ 
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 ธรรมชาติกลับมาทดสอบอีกครั้งในความตาย แต่คร้ังนี้ตนเองพร้อม

ตายแล้วเพราะได้ประสบการณ์จากครั้งแรกมีความม่ันใจมากขึ้นในตนเองไม่

กังวลกับเนื้อหาเรื่องราวแบบครั้งแรกแน่นอน ความรู้สึกเกิดอาการเหมือนกับ

ครั้งแรกอีก แต่ครั้งนี้ออกจากร่างกายที่นอนอยู่ เจอแต่ความมืดสนิทในความ

รูสึ้กตนเองตรงนัน้ มนัมดืจนมองไม่เหน็อะไรเลยแต่รูส้กึได้ กง็งอีก ออกไปแบบ 

งงๆ เดินทางต่อไม่เป็นเลย เอะใจในความรู้สึกตนเองกับความเชื่อความหลง

เรือ่งปัญญาเลวๆ ของตนเองขึน้มา จนธรรมชาตผิลกัตนเองกลบัเข้าร่างอีกครัง้ 

บอกว่า...ยังใช้ไม่ได้ และยังไม่ถึงเวลาที่จะตาย !

 เรือ่งราวภายในตนเองทีลึ่กซึง้กว้างใหญ่ไพศาล เปรยีบเหมอืนมหาสมทุร

ที่ไม่มีขอบเขตนั้น ปัญญาในความเช่ือก็เปรียบเหมือนน�้าและเรื่องราวภายใต้

ในมหาสมุทรที่มีเรื่องราวมากมหาศาลเช่นกัน เข็ม ที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรที่ต้อง

ค้นหานั้น เหมือนต้องวิดน�้าจากมหาสมุทรให้เหือดแห้งโดยใช้เครื่องสูบน�้าที่มี

ขนาดใหญ่มากหลายเครื่องช่วยกันสูบพร้อมกัน ส่วนภายในตนเองก็มีพื้นดิน

มากพอที่จะเก็บกักน�้าในมหาสมุทรที่วิดออกไปขังไว้บนพื้นดินได้ด้วย ต้องใช้

ความอดทนและความเพียรมาก ที่ต้องการตามหาเข็มใต้มหาสมุทรให้เจอ ถึง

แม้จะวิดน�้าจนเหือดแห้งแล้วในมหาสมุทรนั้น ก็ยังพบอุปสรรคที่ต้องก�าจัด

อีกคือเรื่องภายใต้พื้นมหาสมุทร มีปะการัง โขดหิน และสิ่งที่บดบังที่มีอยู่ภาย

ใต้พื้นมหาสมุทรที่มีมากมายที่ต้องก�าจัดออกไป เพื่อค้นหาเข็มแท้จริงให้เจอ 

โอกาสจะเจอเข็มแท้จริงนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเวลายิ่งผ่านมานานเท่าไร 

ใต้มหาสมุทรนั้นก็จะกลายเป็นพื้นดินอีก เกิดมีวัชพืชปกคลุมขึ้นใหม่เติบโต

เป็นต้นไม้ เป็นป่าทึบแทนที่อีก ตนเองต้องใช้ความอดทนมากจริงๆ กว่าจะ

ผ่านเร่ืองราวตรงนี้ท่ีต้องตามหาเข็มให้เจอ ไม่ใช่ส่ิงที่ทุกคนจะมีโอกาสได้เจอ

ความจริงในธรรมชาติของตนเอง 
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 เข็ม ก็ไม่บอกว่าเป็นเข็ม เข็มคืออะไรตนเองก็ไม่รู้ เหมือนความเชื่อใน
ปัญญา ทีไ่ม่รูว่้าปัญญาคอือะไรหรอืเป็นอะไรเช่นกนั ความหลงใหลของตนเองท่ี
ไล่จบัความเชือ่ทีไ่ม่รู้ว่าเช่ืออะไรอยู ่โดยทีไ่ม่รูส้กึตนเองได้เลย กลบัโดนครอบง�า
ในความเชือ่เร่ืองปัญญาจนไหลไปสูเ่รือ่งราวในความจ�าทีต่นเองเคยจ�าไว้ คดิเอา
เองว่าเข้าใจเข้าถึงจริงๆ ในเรื่องปัญญา จึงติดแน่นในสภาวะตรงนี้ ติดหนึบอยู่
นานมากที่สุดกับผู้รู้เรื่องราวที่สอนตรงนี้ เพราะความไม่รู้แจ้ง ที่มีพยายาม
เล่นอยู่ในความอยาก อยากมี อยากได้ อยากเป็น และอยากเป็นผู้รู้ เกิดหน้า
มืดตามัวในความรู้สึกตนเอง ที่พยายามตามดู ตามรู้เรื่องราวผู้อื่นอยู่แบบนั้น 
เหมือนตามรู้ในสิ่งต่างๆ ที่มีเรื่องราวมากมายในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ตรงนั้น 
ตอนนั้นตนเองก็ยังเข้าไม่ถึงเรื่องความจ�าของตนเอง สิ่งที่รู้แบบจดจ�าต่างๆ ก็
เหมอืนเป็นสิง่ทีต่นเองเขยีนทบัความจ�าตนเองตลอดเวลา เรยีกได้ว่าตดิกับดกั
ในธรรมชาติตนเอง สดุท้ายจงึต้องผลกัดนัให้ตนเองออกมาจากผูรู้เ้รือ่งราวตรง
นั้น กลับมาเป็นอิสระใหม่และเริ่มต้นใหม่กับตนเอง แต่ถึงอย่างไรก็ยังรักษา
สัจจะตนเองไว้ได้ ที่อยากมี ปัญญา แต่เป็นปัญญาเทียม ไม่ใช่ปัญญาที่เป็น
ธรรมชาติตนเอง
 ช่วงสุดท้าย ได้พบผูรู้เ้รือ่งราวเป็นปัจเจกบุคคล สอน “ให้ค้นหาตนเอง” 
ก็ไม่เคยคิดว่าตนเองจะเข้าใจธรรมชาติของตนได้รวดเร็วขนาดน้ัน เพียงใช้
เวลาที่สั้นมากเพียงประมาณ 4 เดือน 
 ความเคว้งคว้างที่ผลักดันตนเองออกมาตามจากผู้รู้เรื่องราวในความ
เชื่อเรื่องปัญญา ว่างเว้นไปประมาณเกือบหนึ่งเดือน ก็แปลกๆ ดีที่ธรรมชาติ
จัดสรรให้ได้มาเจอผู้รู้เรื่องราวที่มาสอน ให้ค้นหาตนเอง อีกครั้ง ชีวิตมีแต่
ธรรมชาติเกื้อกูลให้จริงๆ จากเริ่มต้นถึงจุดสูงสุด ล้วนได้รับโอกาสต่างๆ จาก
ธรรมชาติรอบตัวที่มอบให้ จากจุดเริ่มต้นที่อยากจะ ลองของ จนกลายเป็น
เรื่องราวต่างๆ ที่ต้องค้นหา แสวงหา ให้ถึงจุดจบในเรื่องราวธรรมชาติตนเอง 
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เมื่อการเดินทางตามหา เข็ม นั้นยังไม่พบเข็มด้วยตนเอง ก็ต้องค้นหาตนเอง 
หาตนเองให้เจอก็เจอเข็มที่เป็นความจริงในธรรมชาติตนเอง 
 การค้นหา เข็ม ในธรรมชาติตนเอง แท้จริงแล้วคือความรู้สึกภายใน
ที่รู้สึกในขณะหนึ่งๆ ที่ตนเองรู้สึกเท่านั้นเอง แต่ในการเดินทางในช่วงเวลา
เริ่มต้นและช่วงกลางๆ ยังไม่เข้าใจในสิ่งๆ นี้ ว่าคือเรื่องราวอะไรตามธรรมชาติ
ตนเอง จึงเดินทางตามความเช่ือแบบท่ีเคยเช่ือไว้ เปรยีบเหมอืนเขม็ทีต่ามหาอยู่ 
จึงสร้างกับดักให้ตนเองหลงเล่นอยู่ในความจ�า ท่ีนึกคิดเอาเองตามเรื่องราว
ผู้อื่นๆ ช่วงเวลาท่ีคาบเกี่ยวกันระหว่างที่พบเข็มและทิ้งเข็มลงได้น้ัน ส�าหรับ
ความรู้สึกตนเองที่เดินทางเหมือนซ้อนกันเองในความเชื่อกับความจริงในทุก
ขณะของความรู้สึกภายในตรงนั้น มีธรรมชาติภายในตนเองที่คอยมาทดสอบ
ก�าลังใจตนเองอยูต่ลอดเวลาในช่วงเวลาตรงนี ้แรกๆ กม็หีลงไปบ้างเป็นธรรมดา 
จนชินชากับแรงบีบคั้นของธรรมชาติแล้ว ไม่สะทกสะท้านในเร่ืองราวที่พบที่
เจอให้เกิดความกังวลใดๆ อีกในความรู้สึกภายในตนเอง ความกล้าแกร่งไม่
หวั่นไหวที่ถูกหล่อหลอมไว้ เกิดความรู้ขึ้นเองจากภายในของตนนั้นมีความ
ชัดเจนขึ้นมาก เกิดขึ้นเองต่อบททดสอบต่างๆ ที่ธรรมชาติต้องการทดสอบ 
 ได้เดินทางเข้าไปเห็นเรื่องราวในภายในที่ลึกซึ้งมาก เหมือนได้พบเข็ม
แท้จริง ที่ไม่ใช่เข็มตามที่เคยเข้าใจไว้ ที่มีภายใต้มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ภายใน
ตนเองตอนนั้นจึงได้เข้าใจ “ต้นเหตุแห่งธรรม” คือความจ�าที่บันทึกเขียนทับ
ความรูส้กึของตนเองตลอดเวลาตัง้แต่เกดิจนถงึปัจจบุนัตนเอง เป็นประสบการณ์
ความจรงิของตนเองทีไ่ม่ต้องใช้ความเชือ่ใดๆ มาครอบความรูส้กึตรงน้ีอีกแล้ว 
สิ่งต่างๆ ที่เคยแบกไว้ในความเชื่อที่จดจ�ามา จึงถูกถอดถอนลงจากความจริง
ในความรูส้กึภายในตนเองทีค่่อยๆ ประจกัษ์แจ้ง ทลีะเลก็ทลีะน้อยในการค้นหา
ตนเองในธรรมชาติที่มีในความรู้สึกขณะนั้น เห็นในสิ่งที่หมุนวนตามธรรมชาติ
ความจรงิในมหาสมุทรทีมี่อยูภ่ายในตนเอง เข้าใจความจรงิในการเกดิ ดบั ตาม
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ธรรมชาติที่ไม่มีใครเคยเป็นเจ้าของ ความรู้สึกจึงย้อนทวนลงไปในช่วงเวลาที่
ตามหาเข็มในอดีตกลับมาใหม่อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ความรู้สึกภายในนั้นมีก�าลังใจ
ที่กล้าแกร่งมากขึ้น มีความรู้ที่ประจักษ์แจ้งในความจริงที่เป็นธรรมชาติเดิม
แท้มากขึ้น เห็นถึงความอยากมี อยากเป็น อยากรู้ ที่ขวางความจริงตนเองไว้
ในตอนนั้น ที่สร้างก�าแพงปิดกั้นความจริงต่างๆ ของตนเองตลอดมา 
 ช่วงที่ งมเข็ม พบเข็ม ในอดีต ของตนเองนั้นเหมือนความโง่สุดๆ ของ
ตนเอง ที่คิดเอาเองว่าต้องสูบขึ้นน�้ามาจากมหาสมุทรภายในตนเองที่มีมาก
มหาศาลให้เหือดแห้งก่อนโดยเก็บกักไว้บนพื้นดินท่ีมีมากภายในตนเองด้วย 
จึงจะพบเข็มได้ แต่ก็ไม่รู้ว่า เข็ม นั้นแท้จริงมีรูปร่างรูปทรงอย่างไร แต่เมื่อเดิน
ทางมาจนถึงที่สุดในการค้นหาตนเองจนเจอ เหตุแห่งธรรม เรื่องความโง่เง่า
ตรงนีก้ไ็ม่ได้สญูเปล่าไปไหน กลบัเพ่ิมความเข้าใจให้กับตนเองมากขึน้ เหน็ความ
จริงท่ีหมุนวนในความจริงของตนเอง ท่ีเคยเช่ือไว้แบบนั้น ที่ขวางทางตนเอง
มาตลอดการเดินทาง เมื่อเจอความจริงที่เป็นธรรมชาติตนเองแท้จริง จึงใช้
ความรู้สึกกลับไปใหม่ในความรู้สึกตรงนั้น ใช้ความรู้สึกภายในตนเองท�าลาย
ก�าแพงบนพื้นดินลง ที่เป็นเครื่องกั้นขวางน�้าในมหาสมุทรตรงนั้นไว้ลง ปล่อย
ให้น�้านั้นไหลลงคืนสู่มหาสมุทรตามเรื่องราวเดิมที่เคยเป็น แต่สภาพภายใต้
มหาสมุทรทีเ่หอืดแห้งมานานจากน�า้ทีต่นเองสบูขึน้มา ก็เปลีย่นไปแล้วเช่นกัน
ในความรูส้กึภายในตรงนัน้ เกดิมวีชัพชืปลกคลมุขึน้มาจนเตบิโตกลายเป็นต้น
ใหญ่ มีภเูขา ล�าธาร มีเร่ืองราวใหม่ๆ เกิดขึน้ตามมาภายใต้มหาสมทุรทีเ่หอืดแห้ง
จากน�้าตรงนั้นอีก
 สิ่งต่างๆ ที่เคยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในธรรมชาติภายในตนเองตรงน้ี 
ตนเองจึงได้เข้าใจประจักษ์แจ้งแท้จริงเรื่องการเกิดดับ ที่มีอยู่ภายในตนเอง
ตลอดเวลา ทีมี่เรือ่งราวหมนุเวียนอยูแ่บบนัน้ และเรือ่งราวต่างๆ ตรงน้ัน ตนเองก็
ไม่เคยเป็นเจ้าของใดๆ เลย ถงึแม้ว่าจะปล่อยน�า้ให้กลบัคืนสูธ่รรมชาตทิีเ่คยเป็น
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มหาสมทุรทีม่อียูภ่ายในตนเองตรงนัน้ น�า้ทีไ่หลท่วมลงไปใต้พืน้มหาสมทุรเดมิ
ก็เกิดเรื่องราวใหม่อีกขึ้นมาแทนที่อีก ส่วนพื้นดินที่ชุ่มด้วยน�้า พอไม่มีน�้าก็
เหอืดแห้งลงเกิดเรือ่งราวใหม่เช่นกนั เป็นธรรมชาตทิีห่มนุวนในธรรมชาตตินเอง
อยู่แบบนั้น ไม่มีใครเป็นเจ้าของแท้จริงในธรรมชาติที่มีภายในตนเองเลย 
 เข็มท่ีเคยยดึมัน่ ถึงครองไว้กไ็ม่เคยเจอ ไม่เคยม ีไม่ต้องแสวงหา แท้จรงิ
เป็นเรื่องราวธรรมชาติภายในตนเองที่มี ที่เป็น และหมุนวนอยู่แบบที่รู้สึกเป็น
ธรรมชาติตนเองตลอดเวลา ตนเองจงึประจกัษ์ในธรรมชาตภิายในตนเองทีค้่นหา
มานาน แท้จรงิไม่ต้องค้นหาอะไรเลย มตีนเองแบบทีม่แีบบท่ีเป็นตามธรรมชาติ
ภายในอยู่อย่างน้ัน มีอิสระในตนเอง ที่ไม่ต้องแสวงหาใดๆ ไม่เข้าไปตามดู 
ตามรูอ้ะไร หรอืต้องสร้าง ต้องท�าให้เกดิมเีรือ่งราวใดๆ อกีในเน้ือหาภายในตนเอง
ตรงน้ัน คอืเหตุแห่งธรรม เป็นธรรมชาตทิีไ่ม่มใีครเป็นเจ้าของ ไม่มใีครได้ครอบ
ครองใดๆ ต่างพึง่พาอาศยัเรือ่งราวภายในทีม่ร่ีวมกนั เท่าน้ัน ตนเองจึงได้ถอดถอน
ความอยากทั้งหลายออก ปล่อยความอยากทั้งหลายกลับคืนสู่ธรรมชาติความ
จรงิตรงนัน้ ไม่ต้องเปลีย่นแปลงอะไรในมหาสมทุรภายในตนเองให้เกดิเรือ่งราว
ใหม่อีก อยู่กับความจริงที่รู้สึกตรงนั้นและดูผ่าน รู้ผ่าน ไม่เข้าไปแตะต้องใดๆ 
กับเนื้อหาเรื่องราวภายในอีก จึงไม่มีผลใดๆ ในความรู้สึกภายในให้ตาม
แสวงหาอีก หมดไม่มเีรือ่งราวใดๆ ให้ต้องรู้ และต้องเข้าใจในเรือ่งภายในตนเอง 
เมื่อผลไม่มีในเรื่องราวของความรู้สึกภายในตนเองแล้ว เหตุแห่งธรรม จงึไม่มี
เรือ่งราวในเหตุเช่นกัน เหมอืนทกุส่ิงในธรรมชาตอิยูร่่วมกนั มอีสิระร่วมกันของ
ใครของมัน กลมกลืนกันในความรู้สึกที่รู้สึกตรงนั้นไปเลย เข็ม จึงไม่ใช่ เข็ม ที่
ต้องมี ท่ีต้องครอบครองอีก เหมือนลบร่องรอยในการตามหาตนเองทิ้งไป 
เพราะไม่มีตนเองให้ค้นหา มีแต่ธรรมชาติเดิมแท้ เท่านั้นที่เป็นอิสระในตนเอง

…โชคดี...%



“ กำรค้นหำตนเองคือกำรถอดถอนควำมเชื่อที่เคยเชื่อไว้ลงก่อน

แล้วมำดูควำมจริงที่เป็นธรรมชำติเดิมแท้ของตนเอง

ธรรมก็คือธรรมชำติที่มีอยู่ร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอก

เป็นธรรมชำติที่มีอิสระพึ่งพำอำศัยกันในควำมเป็นอยู่

ตนเองเป็นเพียงผู้อำศัยที่อำศัยธรรมชำติในกำรเดินทำง

กลับไปสู่อิสระที่เป็นเดิมแท้ของตนเอง

อิสระเดิมแท้จึงเปรียบเหมือนเลขศูนย์ คือไม่มีเรื่องรำว

แต่เพรำะมีควำมจ�ำที่ยังจ�ำอยู่คือ เลขหนึ่ง ที่บันทึกเรื่องรำวไว้

จึงมีควำมเข้ำใจรวดเร็วกับธรรมชำติที่ปรุงแต่งคือ เลขสอง

มีควำมคิดสวมทับเรื่องรำวที่เข้ำใจจึงมีเนื้อหำในตนเองคือ เลขสำม

อิสระตนเองจึงโดนสภำวธรรม เลขสอง และ เลขสำม ครอบไว้

ให้หมุนวนอยู่ในผลแห่งกรรมที่มีเรื่องรำวอยู่ตลอดเวลำ

จึงมองไม่เห็นต้นเหตุแห่งธรรมแท้จริงคือ เลขหนึ่ง ที่บันทึกไว้

จึงวำงเหตุไม่ถูกต้อง เลยไม่พบควำมจริงตนเองคือ เลขศูนย์

ที่มีอิสระอยู่เหนืออิสระทั้งหลำยตลอดเวลำ ”

คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชำติตนเอง
พิมพ์ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

จัดพิมพ์โดย : กลุ่มสะเก็ดดาว
ผู้ประสานงาน : คุณเพ็ชร โทร. 083-115-5449 และ คุณฝ้าย โทร. 086-816-5787 

varunya_k@hotmail.com





ธรรมชาติภายในของตนเอง

เป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติ 

จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของใดๆ ในธรรมชาติ 

ธรรม จึงเป็นการเดินทางเพื่อเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ตนเอง  

เหตุแห่งธรรม จึงไม่มีเหตุของธรรมนั้น 

จึงไม่สงสัย และไม่มีใครเป็นเจ้าของความสงสัย 

ไม่มีใครเป็นเจ้าของ หมดสงสัย ในธรรมใดๆ  

สิ่งที่มี จึงเหมือน สิ่งที่ไม่มี เรื่องราวใดๆ 

ในธรรมชาติตนเอง จึงไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ 

ให้ตนเองต้องค้นหาอีก ..

การบรรลุธรรม แท้จริงไม่มีการบรรลุอะไร หรือทำาอะไรให้ได้บรรลุธรรม

คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง                       กลุ่มสะเก็ดกาว

ผู้เขียน .. ตัวเหี้ย ..ที่มีอิสระแล้วราคาสามแสนบาทไม่ขาย ...%...

กลุ่มสะเก็ดกาว


