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เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ขอท่านทั้งหลายที่ได้อ่าน

จงค่อยๆ อ่านอย่างช้าๆ ที่ละประโยคที่ละย่อหน้า

โดยช่วงแรก เรื่องวงเวียนแห่งชีวิตที่รู้สึกได้แตะต้องไม่ได้

ที่เป็นปัจจุบันซ้อนปัจจุบันข้ามปัจจุบันตนเอง

เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากของความรู้สึกในช่วงแรก

ที่ต้องทำาความเข้าใจให้ได้จริงๆ ในความรู้สึกของตนเอง

ต้องใช้ความรู้สึกอย่างมากในการอ่าน ขอให้ท่านอ่านผ่านภาษา

แต่ใช้ความรู้สึกตนเองจับเข้าไปในเนื้อหาเรื่องราวตรงนั้น

จดจ่อในความรู้สึกของตนเอง หยั่งลงไปให้ถึงกลางใจอย่างช้าๆ

ไม่ต้องรีบอ่าน ขอให้ตั้งใจอ่านจริงๆ ก็พอ

เพราะเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่ใช้ในนี้ ไม่เคยมีมาก่อน

เป็นเพียงคำากล่าวลอยๆ ที่ใช้แทนความรู้สึกเท่านั้น

หนังสือเล่มที่ 2
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ค�ำน�ำ

 หนังสือ ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น เป็นหนังสือเล่มที่สอง

ท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราวที่ได้ขยายเนื้อหาเพิ่มเติมในรายละเอียดจากเล่มแรก เรื่อง 

“คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง” ที่ใช้เป็นแนวทางในการค้นหาตนเอง

ของนกัเดนิทางท้ังหลายทีต้่องการแสวงหาสจัธรรม ความจรงิในธรรมชาติตนเอง 

คือเรื่องราวอะไร ที่ตนเองสงสัยอยู่ในความรู้สึกตนเองมาตลอดเวลา ทั้งจากการ

เรียนรู้ และจากการปฏิบัติตนเองมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าไปไหนได้

แท้จริงเหมือนยำ่าอยู่กับที่ตรงนั้น ค้างคาในความรู้สึกอยู่แบบนั้น 

 เนื้อหาท่ีบรรยายในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงเรื่องราวตามภาษา ที่ไม่มี

ใครเป็นเจ้าของในเรื่องราวในความหมายใดๆ ที่ท่านอ่านอยู่ รู้อยู่ สิ่งที่บรรยาย

มาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครจดจำาใดๆ ในตัวหนังสือ เพียงใช้

ภาษาตัวหนังสือ สื่อให้ท่านเข้าถึงเร่ืองราวในตนเอง โดยท่านต้องใช้ความรู้สึก

ของตนเอง อ่านแบบจดจ่อ และใช้ความรู้สึกตนเองในขณะนั้นหยั่งลงไปดูใน

ความรู้สึกของเรื่องราวต่างๆ ภายในเนื้อหาของตนเอง ในขณะที่ท่านได้อ่านอยู่

กบัเนือ้หาตรงนัน้ เท่านัน้เอง ให้เกดิประจกัษ์แจ้งในความรูส้กึตรงนัน้ด้วยตนเอง 

จนเห็นความจริงที่เป็นธรรมชาติตนเองที่มีอิสระอยู่แต่ไม่รู้ในความรู้สึกตรงนั้น 

ท่านทั้งหลายจึงต้องอ่านแบบจดจ่อ และต้องข้ามในภาษาของตัวหนังสือตรงนี้

ให้ได้ อย่าเข้าไปครอบครองใดๆ ในเนื้อหาที่บรรยายมาโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้น
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ท่านจะติดกับดักในธรรมชาติตนเองตรงนั้นทันที ท่านจะปรุงต่อเติมเรื่องราว

ในความรู้สึกตนเองลงไปโดยที่ไม่รู้สึกตนเองเลย

 การบรรยายเนื้อหาตรงนี้นั้น ไม่มีสิ่งที่ขัดขวางในความรู้สึกใดๆ ที่เป็น

เครื่องกั้นเคร่ืองกีดขวางในความรู้สึกของใคร ที่จะเดินทางตามมาดูในเรื่องราว

ตนเอง หากท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ที่มีมากมายเหลือเกิน ท่านจะกล้าเปิดใจ 

ยอมรับสิ่งที่ชี้และสะกิดให้ดูกับเนื้อหาเรื่องราวที่บรรยายมาทั้งหมดในหนังสือ

เล่มนี้ไหม เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง หากว่าท่านกล้าพอและ

ยอมเปิดใจกว้างพอ เพ่ือเข้ามาพิสูจน์ความจริงในความรู้สึกของท่าน ท่านอาจ

จะได้พบสิ่งแปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยรู้ก็ได้ เพราะสิ่งที่บรรยายมาทั้งหมดเป็นสิ่ง

ท่ีท่านไม่เคยมีการเรียนรู้และจดจำาไว้มาก่อนในสิ่งที่บรรยายมาตรงนี้ ความรู้

ของท่านที่รู ้แบบจำาๆ มาทั้งหมดในชีวิตตนเอง อาจจะไม่ถูกใจที่ต้องมาอ่าน

เน้ือหาบทความตรงนี้ก็ได้ ความรู้สึกที่เกิดย้อนแย้งในความรู้สึกของท่านเอง

ตรงนี้ ท่านจะต้องมีความกล้าหาญมากพอที่จะทำาลายกำาแพงตนเองลงก่อน  

เปิดใจให้กว้างขึ้น และจะต้องกล้าพอเพื่อที่จะได้เข้ามาพิสูจน์ในเนื้อหาเรื่องราว

แท้จริงของตนเองตรงนี้ 

 การเข้ามาพิสูจน์นั้น ท่านท้ังหลายต้องจ�าค�าเตือนเอาไว้ด้วย “อย่า

ครอบครองเรื่องราวใดๆ ในภาษา ในเนื้อหาเรื่องราวที่อ่านมาทั้งหมด โดย

เดด็ขาด” ท่านจะต้องใช้เพียงความรู้สกึในตนเองเท่าน้ัน ผูบ้รรยายกใ็ช้ความรู้สึก

แต่แทนค่าเป็นภาษา ฉะนั้นท่านต้องข้ามในภาษาของตัวหนังสือ แต่จับในความ

รูส้กึสูค่วามรูส้กึภายในตนเอง ในขณะทีอ่่าน เหมือนไม่มตีวัตนใครเป็นผูม้าบรรยาย 

เหมือนไม่มีตัวตนใครเป็นผู้รับฟัง มีเพียงความรู้สึกสู่ความรู้สึกที่ล่องลอยมา 

กระทบถึงกัน และรู้สึกถึงกันในเรื่องราวที่อ่านขณะนั้น เพียงดูผ่านความรู้สึก 

รู้ผ่านความรู้สึก แต่เข้าถึงเรื่องราวที่อ่านผ่านมาได้ แต่ไม่แบกไว้ในตัวหนังสือที่มี
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ตรงนัน้ หากใครทำาได้กจ็ะรูไ้ด้เฉพาะตนเอง ว่าการมีปัญญาแท้จริงไม่ใช่มีปัญญา

ตามความเชื่อแบบที่เคยจดจำามา 

 ก็หวังว่า จะมีผู้มีปัญญาแท้จริงที่เข้าถึงในสัจธรรมตนเองได้ และก็หวัง
ว่าจะได้พบได้เจอกันกบับคุคลเหล่านีแ้บบตวัเป็นๆ ทีต้่องมาฟังการบรรยายสดๆ 
เพิม่เสรมิความเข้าใจให้ลกึขึน้ หยัง่ลงไปให้ถงึทีส่ดุด้วยความจรงิตนเองได้ ในสิง่
ทีม่ ีเหมอืนไม่มีเรื่องราวใดๆ ในตนเอง ได้เป็นอิสระแท้จริงในธรรมชาติตนเอง 

 ขอธรรมท้ังหลายเหล่านี ้ทีบ่รรยายมาจงเข้าถงึแด่ผูห้ลงทาง ผูท้ีแ่สวงหา

ทางเดินที่ถูกต้อง ที่จะเข้าถึงในธรรมชาติตนเอง จงพบหนทางที่สว่างในความ

รู้สึกของตนเองกับความจริงที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ตนเองในที่สุด ด้วยสัจธรรม

ที่บรรยายมาทั้งหลายนี้ตามปรารถนาเทอญ

 สุดท้ายก็ต้องขอขอบใจกับทุกๆ ท่านในกลุ่มสะเก็ดดาวที่มีความมั่นคง
เดด็เดีย่วห้าวหาญ เกาะติดผูบ้รรยายมาตลอด ไม่ยอมหนยีอมถอยห่างจากเรือ่งราว
ที่ชี้และสะกิดให้ดูในธรรมชาติตรงนี้ จนผ่านมาสองปี ก็เดินทางตามกันมาได้เร็ว
และหยั่งลงความจริงในเหตุตนเองได้ ขอบใจในศรัทธาที่มีให้กับผู้บรรยาย กับ
การเดินทางมาพบกันในทุกๆ เดือนของทุกคน มีบางคนเดินทางข้ามวันข้ามคืน
มาตลอดไม่ท้อถอย ขอความสำาเร็จจงบังเกิดมีแก่พวกท่านทุกคน ที่มีศรัทธา มี
สัจจะ มีความเพียร และมีความอดทน ในการค้นหาตนเองทุกท่านเทอญ

...โชคดี...%

หมายเหตุ : ท่านใดที่ต้องการขอรับหนังสือเป็นรูปเล่มฉบับจริงของหนังสือ 
คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง 

และหนังสือ ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมน้ัน  
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ คุณเพ็ชร โทร. 083 115 5449

และคุณฝ้าย โทร. 086 816 5787 (มีค่าใช้จ่าย)
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เหตุแห่งธรรมที่ไม่มีผล 
จึงหมดเรื่องรำว

 เรื่อง เหตุแห่งธรรมท่ีไม่มีผล เป็นความจริงตามธรรมชาติเดิมแท้ท่ีมี

อยู่ตลอดเวลา แต่ไม่มีใครในยุคปัจจุบันน้ีที่จะสามารถเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้

แบบง่ายๆ เพราะเรื่องราวความมีของตนเองที่ขยายจากผลเกิดเป็นเหตุตัวใหม่ 

เกิดความรู้สึกใหม่ในความมีมากมายของตนเองท่ีครอบครองไว้อยู่ตลอดเวลา 

เกิดเป็นเรื่องราวในธรรมชาติตนเองที่ซ้อนความจริงในความรู้สึกตนเองตรงนี้ 

ปรุงแต่งเรื่องราวต่อจากความมีจนกลายเป็นสิ่งที่ข้ามเรื่องราวในเหตุเดิมแท้

ของตนเอง เกิดเป็นเหตุตัวใหม่ในความมีที่ขยายลงสู่ผลตัวใหม่ และเกิดเป็นเหตุ

และผลตัวใหม่อยู่ตลอดเวลาในความมีที่ตนเองแสวงหาและครอบครองไว้อยู่

ตลอดเวลา จนไม่สามารถมองผ่านเร่ืองราวความมีของตนตรงนีไ้ด้แท้จรงิ เหตแุห่ง

ธรรมของตนเองจึงมีผลเป็นสิ่งรองรับการปรุงแต่ง เกิดเรื่องราวความมีในความ

รู้สึกตนเองอยู่แบบนี้ตลอดเวลา

 การบรรยายสจัธรรม ธรรมท่ีเป็นความจริงในธรรมชาติตรงนี ้ขอสจัธรรม

ทัง้หลายเหล่าน้ีจงถงึแก่บคุคลผูแ้สวงหาในธรรมชาติเดิมแท้ของตนเอง ทีต้่องการ

หมดสงสัยในเนื้อหาตนเอง เส้นทางการเดินทางที่ลัดสั้นตัดตรงของเนื้อธรรมใน
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หนังสือเล่มนี้ อาจจะเป็นเส้นทางใหม่ของผู้แสวงหาก็เป็นได้ ที่ไม่มีใครเป็น

เจ้าของในเนื้อหาใดๆ จึงเปรียบเหมือนไม่ได้มีผู้บรรยาย ไม่มีผู้รับฟัง สิ่งที่รับรู้

เป็นเพยีงเรือ่งราวทีใ่ช้ภาษาแทนความรูส้กึ ใช้ความรู้สึกสู่ความรู้สึกเพื่อให้เข้าถึง

ในเนื้อหาธรรมตรงนี้เท่านั้น จึงเป็นคำากล่าวลอยๆ ที่ไม่มีใครเป็นผู้พูดใดๆ 

ไม่มีใครเป็นผู้รับฟัง เป็นเพียงความรู้สึกที่ใช้ความรู้สึกภายในของผู้รับในการรับ

รู้เรือ่งราวผ่านในภาษาของหนังสือเล่มนี้ เหมือนเป็นสิ่งที่ล่องลอยมาในอากาศที่

มีมากระทบกับความรู้สึกของผู้รับในขณะนั้น ที่ต้องใช้ความรู้สึกตนเองในการ

รับรู้และปรับสภาพภายในเพื่อจูนคลื่นความถี่ของความรู้สึกให้ตรงกันก็พอ เพื่อ

มาพิจารณาในเนื้อหาตรงนี้ให้แยบคายสุดกำาลังใจตนเองในความจริงตรงนั้น ใน

การหยั่งลงไปดูในธรรมชาติเดิมแท้ของตนเองที่เป็นอิสระอยู่แล้วตลอดเวลา จน

สามารถข้ามผ่านรูปแบบความเชื่อตามภาษาและเรื่องราวเนื้อหาตรงนี้แบบที่

เป็นอิสระเฉพาะตน เพราะเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงคำากล่าวอ้างเป็นคำากล่าว

ลอยๆ ท่ีไม่เคยมอียูเ่ป็นอยูจ่รงิๆ ในธรรมชาตคิวามจรงิของท่านเลย และไม่มีใคร

ครอบครองเป็นเจ้าของในเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ 

 เรื่องราวท่ีจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่

ไม่มีเรื่องราวใดๆ และไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของหรือเหตุแห่งธรรมของตนเองนั้น 

เป็นสิ่งที่อธิบายยากลำาบากมากสำาหรับตนเอง ทุกวันนี้เรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่อง

ธรรมชาตกิารหมดสงสยัหรือการบรรลธุรรม ก็มีผูรู้้เร่ืองราวมากมายได้เคยบรรยาย

ไว้ มีอุบายวิธีบอกไว้ มีการบันทึกไว้ มีการเผยแพร่กันไว้อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง 

มเีรือ่งราวและแนวทางต่างๆ มากมาย ท้ังหลกัการสอน ทัง้หลกัการปฏบิตัขิองผูรู้้ 

ของผู้สอนตรงน้ัน เพือ่นำาท่านไปสูผ่ลความสำาเรจ็แห่งการปฏิบัติให้ได้ในสิง่ทีเ่ป็น

ธรรมสูงสุด หรือเรียกว่าการบรรลุธรรม โดยมีวิธีการและอุบายมากมาย เพื่อใช้

กันในแต่ละที่ แต่ละแห่ง แต่ละสถานที่ จนมากมายในอุบายวิธีของการปฏิบัติ 
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 ผูบ้รรยายเองก็เหมือนเดก็แรกเกิดทีโ่ชคดี ได้เกดิในสถานทีแ่ห่งการบรรลุ

ธรรมแล้ว เพิ่งคลอดออกมาใหม่ได้ประมาณสองปี ในโลกแห่งธรรมที่มีอยู่จริง

แต่เหมือนไม่มีเร่ืองราวใดๆ ที่ต้องรู้อีกกับเรื่องราวต่างๆ ตรงนั้น จึงไม่มีอุบาย

หรือวิธีให้ใครต้องปฏิบัติใดๆ ในการเดินทางตามมาดูความจริงของตนเอง แต่

โดยฐานะทีเ่ป็นเดก็ใหม่เหมอืนเดก็แรกเกดิ เพิง่คลอด ความรู้สึกที่ได้เกิดใหม่จาก

สิง่ทีเ่รยีกว่าเหนือโลกเหนอืธรรมจากประสบการณ์ต่างๆ ของตนเองที่ได้กลับมา

จากการเกิดใหม่ในครัง้นีน้ัน้ เป็นเรือ่งราวทีซ่บัซ้อนละเอยีดอ่อนมาก แต่กลับไม่มี

เรื่องราวใดๆ ในความรู้สึกที่เป็นเจ้าของที่ได้ครอบครองใดๆ ในธรรมชาติเลย 

 เหตแุห่งธรรม สิง่ๆ นีแ้ปลกมากในความรูส้กึของผูบ้รรยายทีก่ลบัมาใหม่ 

หรือคลอดออกมาใหม่ในสิ่งที่เรียกว่า “อิสระที่อยู่เหนือโลกเหนือธรรม” กับ

เรื่องราวของธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้นั้น ในเนื้อธรรมตรงนี้ถือว่าเป็น

เรื่องแปลกใหม่มาก หากจะต้องมีการบรรยายกับนักธรรมะทั้งหลายที่มีโอกาส

ได้หยิบหนงัสอืเล่มนีม้าอ่าน เพราะเร่ืองราวต่างๆ ในหนังสอืเล่มน้ีมเีนือ้หาทีแ่ปลก 

ที่ท่านทั้งหลายไม่เคยได้บันทึกและจดจำามาก่อน เหมือนสิ่งที่บรรยายในเนื้อหา

ทัง้หมดของภาษาเป็นเพียงคำากล่าวลอยๆ ท่ีไม่ต้องการให้ใครเชือ่และยดึตดิครอบ

ครองเป็นเจ้าของในเนื้อหาเรื่องราวใดๆ ในตัวหนังสือของภาษาตรงนี้

 หากมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นในความรู้สึกของท่านทั้งหลายในความรู้

ต่างๆ กบัธรรมะเรือ่งราวแบบน้ีทีมี่มากมายในเร่ือง การหลดุพ้น การพ้นทกุข์ การ

บรรลุธรรม หรือเนื้อหาที่คล้ายๆ กัน ที่เป็นแนวทางเดินให้ถึงที่สุดในหลักธรรม

ของนักเดินทางประมาณนั้น เรื่องราวแบบนี้จึงมีผู้รู้เรื่องราวมากมายที่ได้เคย

บรรยายไว้ สอนไว้เป็นแนวทางต่างๆ ท่ีท่านเคยได้ยนิ ได้ฟัง ได้อ่าน ได้ศกึษากนัไว้

อย่างกว้างขวาง ที่มีทั้ง พี่ใหญ่ พี่บิ๊ก พี่เบิ้ม พี่ๆ มากมายในวงการนักธรรมะ

ทัง้หลาย ทั้งที่เป็นที่ยอมรับนับถือ ทีม่มีากหน้าหลายตา มีทั้งประสบการณ์ต่างๆ 
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ทีต่่างกนัไปในเนือ้หาเร่ืองราวตรงนี ้จากการท่ีท่านทัง้หลายได้เคยศกึษาไว้ ปฏบิตัิ

มาจากการฟังการบรรยายในเนื้อหาสารธรรมต่างๆ แบบนี้ ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่

ดีงาม สวยงาม และสง่างาม แต่กลับเป็นความเชื่อที่ท่านเชื่อตามอยู่เท่านั้นเอง

 สำาหรับเนื้อหาเรื่องราวของผู้บรรยายซ่ึงเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งคลอดออก

มาในเรื่องราวธรรมชาติ คือเหตุแห่งธรรมที่อยู่เหนือธรรมชาติ พ้นการเวียนว่าย

ตายเกิดแล้ว สองปีที่คลอดออกมาในโลกแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของตนเอง ที่ได้

เดินทางไปถึงเร่ืองราวในธรรมชาติตนเองจนประจักษ์แจ้งในธรรมตรงนั้น ท่ี

เปรียบเหมือนไม่ได้มีการบรรลุธรรมอะไรในธรรมชาติตนเองเลย เป็นสิ่งที่แปลก

ที่ไม่ต้องอธิบายเรื่องราวตนเอง สิ่งที่ประจักษ์แจ้งนั้นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราว

ที่แปลกใหม่กับการมาบรรยายให้ผู้แสวงหาสัจธรรมได้เกิดความเข้าใจได้ในเรื่อง

ราวตรงนี้ เพราะสิ่งท่ีเข้าไปถึงในเหตุแห่งธรรมตนเองนั้น กลับไม่มีเหตุใดๆ ใน

ตนเอง ผลจงึหายไป เร่ืองราวต่างๆ หมุนวนมาปรากฏในความรูส้กึท่ีแปลก ตรงท่ี

ไม่มีใครได้ครอบครองใดๆ ในธรรมชาติ ธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นอิสระ จึงไม่มีใคร

เป็นเจ้าของในความเป็นอสิระ ไม่มีเร่ืองราวใดๆ ในอิสระ เป็นเพยีงสิง่ทีพ่ึง่พาอาศยั

อยู่ร่วมกัน ไม่มีใครเป็นผู้รองรับในความรู้สึกตลอดเวลา สิ่งที่รู้จึงมี เหมือนไม่มี

อะไรให้รู ้ จงึเปรยีบเหมือนไม่มีการบรรลอุะไรในธรรมตรงนัน้ เป็นเพียงความรู้สกึ

สู่ความรู้สึกที่มีอิสระอยู่ร่วมกันเอง อุปมาเหมือนกลมกลืนกันในสิ่งที่รับรู้ตรงนั้น 

ไม่มเีหตทุีต้่องแสวงหา เป็นเพียงความรู้สึกบางอย่างที่ขาดแยกจากกันแต่รับรู้ได้ 

และรู้สึกได้ตลอดเวลา ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีใครรองรับจึงไม่มีเรื่องราว

ในตนเองตรงนั้น จึงใช้แทนค่าในภาษาที่กล่าวไว้ลอยๆ ว่า หมดสงสัย

 การกลบัมาจากคลอดใหม่ครัง้นี ้ จงึขอส่งสารไปถงึผูแ้สวงหาในสจัธรรม

ตนเองท้ังหลาย ท่ีต้องการค้นหาความจรงิของธรรมชาติเดิมแท้ของตนเอง ว่าคือ

เรื่องราวอะไร ในเนื้อธรรมที่บรรยายตรงนี้ ต้องการค้นหาผู้แสวงหาตัวจริงที่
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ต้องการจะพบความจริงของตนเอง ที่มีความต้องการจริงๆ ในการหมดสงสัยใน

ชีวิตตนเอง และพร้อมจะเดินทางลดัสัน้ตัดตรงสูธ่รรมชาตเิดิมแท้ของตนเองให้ได้

ตรงนั้น บุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีข้อมูลใดๆ ที่จดจำามาในเรื่องราวเดิมๆ 

หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติใดๆ แบบเดิมๆ ที่ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหน ผู้ที่แสวงหา

ทุกคนจะเข้าใจ และเข้าถึงเรื่องราวธรรมชาติตนเองที่เป็นเดิมแท้ได้นั้น ท่านจะ

ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามกล้าหาญมากทีส่ามารถทำาลายกำาแพงความเชือ่ต่างๆ ทีเ่คยมทีี่

เคยบนัทึกและจดจำามาลงได้ บอกได้เลยว่าหากมบีคุคลกล้ามากแบบนีท้ีส่ามารถ

ทำาลายกำาแพงตนเองตรงนี้ลงได้ และพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังเสียงที่ล่องลอยมา

ในอากาศที่ไม่มีผู้พูดผู้บรรยาย และไม่มีผู้ฟังในเนื้อหาตรงนี้ มีเพียงความรู้สึกสู่

ความรูส้กึเท่านัน้ ทีใ่ช้ในการเดนิทาง ผู้แสวงหาในสัจธรรมตนเองเหล่านั้นอาจได้

ของดี ของแถมทีไ่ม่ต้องปฏบิติัใดๆ แต่เข้าถงึได้ด้วยความรู้สกึในแบบฉบบัตนเอง

 การบรรยายในสภาวธรรมที่ไม่มีเรื่องราวใดๆ ในธรรมชาติเดิมแท้ตรงนี้

นัน้ ตนเองจงึไม่สามารถท่ีจะบรรยายเนือ้หาธรรมตามรปูแบบทีเ่หมอืนกบัผูอ้ืน่ได้ 

เพราะเรื่องราวแบบนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตน แต่เนื้อหาเรื่องราวของผู้รู้เรื่องราว

แบบเดมิยงัมคีวามเชือ่ต่างๆ ในเร่ืองราวทีเ่คยบนัทึกจดจำาไว้แล้ว รวมไปถึงเนือ้หา

เรือ่งราวในตำาราก็ด้วยเช่นกัน เรื่องราวต่างๆ ตรงนี้ จึงยังเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้ 

 ในเหตุแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อใดๆ การชี้และสะกิดให้พวกท่านดูในธรรมชาติตรงนี้ เป็นเรื่องราวจาก
ประสบการณ์โดยตรงของผู้บรรยายซึ่งเป็นเร่ืองที่รู้เฉพาะตน ที่มีประสบการณ์
ตนเองตรงนี้เหมือนกลับมาคลอดใหม่ในสภาวะแบบนี้ ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ อาจจะ
ด้อยประสบการณ์ทางโลก แต่โดยเนื้อหาสาระทางธรรมแล้วก็จำาเป็นที่ต้องใช้
ประสบการณ์ความสามารถโดยตรงที่เดินทางเข้าถึงด้วยตนเอง นำาเอาเร่ืองราว
ท่ีเข้าถงึแล้วจากการเดนิทางไปถงึในเหตแุห่งธรรมตรงน้ัน นำามาบรรยาย นำามาออก

ขยาย ในสิง่ทีม่ ีเหมอืนไม่มีเร่ืองราวใดๆ ให้ผูแ้สวงหาได้เดนิตามมาดดู้วยตนเอง 
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 การบรรยายนั้นจึงเป็นเพียงการชี้และสะกิดให้ดูให้รู้ในความจริงของ

ตนเองเท่านัน้ ไม่ได้มกีารสอนใดๆ ให้กับใคร ไม่ได้ต้องการให้ใครจดจำากบัเรือ่งราว

ใดๆ ของเนื้อหาธรรมที่บรรยายตรงนี้ เป็นเพียงการชี้ให้ดูความจริงในธรรมชาติ

ตนเองที่รู้สึกได้ตลอดเวลา สะกิดให้ตื่นจากความเชื่อในเรื่องราวต่างๆ ที่ลุ่มหลง 

ผูกรัดเหนี่ยวรั้งตนเองไว้ในการเดินทางของท่านทั้งหลายจากที่ผ่านมาให้ยำ่าอยู่

กับท่ีเดิมๆ ได้มีการขับเคลื่อนเดินหน้ากลับไปสู่เรื่องราวตนเองได้ในธรรมชาติ

เดิมแท้ของตนเองได้จริงๆ ในแบบเฉพาะตน ที่รู้ได้เฉพาะตน

 ผู ้แสวงหาทั้งหลายจะได้พบเหตุแห่งธรรมชาติตรงนั้นด้วยตนเอง 
“ธรรมใดเกดิแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนัน้” ธรรมตรงนีจ้ะเป็นการพสูิจน์ในเรือ่งราว
เฉพาะตนเองเท่านั้น สำาหรับผู้แสวงหาในสัจธรรมตนเอง จะเข้าใจได้เองในคำา
กล่าวลอยๆ ซึ่งไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของในคำากล่าวตรงนี้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของใน
ความรู้สึก ในภาษา หรือความหมายใดๆ ในเนื้อหาตรงนี้ เป็นเพียงความรู้สึก
สู่ความรู้สึกที่รู้เฉพาะตน และก็ต้องวาง ต้องทิ้งในความรู้สึกสู่ความรู้สึกตรงนี้ ที่
รู้เฉพาะตน ถึงแม้จะรู้เฉพาะตนตรงนี้ก็ต้องทิ้งรู้ตรงนี้ลงด้วย แปลกดีไหม ที่ต้อง

ทิ้งกับเรื่องราวทุกอย่างไว้ตรงนี้

 เพราะถ้าไม่ท้ิงไว้ทีเ่ดิม ทกุๆ ท่านจะยดึม่ันถอืครองกบัภาษาและเรือ่งราว

ต่างๆ ตรงนี้เอาไว้อีก ที่ผ่านมามีบุคคลมากมาย ที่รับรู้ในภาษาแบบนี้ที่เคยถูก

สอนมา จึงเกิดความเข้าใจในภาษาไปแบบน้ัน แล้วก็ไล่จับ ไล่คว้า ครอบครอง

เอาไว้แบบเงียบๆ “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น” การยึดมั่นถือครอง

แบบเงียบๆ ของบุคคลมากมายที่ถูกสอนมา จึงเหมือนรู้สึกว่าเรื่องราวตรงนี้นั้น 

เกิดมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ทันที แล้วทุกคนก็เก็บเงียบกับความเข้าใจตนเอง

ในการสอนตรงนี้เอาไว้เฉยเลย เชื่อได้ว่าท่านทั้งหลายทุกๆ คน พอมีใครกล่าว

คำาพูดออกมาแบบนี้แล้ว ทั้งนักธรรมะ ทั้งนักปฏิบัติธรรมต่างๆ ก็เข้าใจได้ทันที 

เพราะเรื่องราวแบบนี้ มีทั้ง พี่ใหญ่ พี่บิ๊ก พี่เบิ้ม มีผู้รู้เรื่องราวมากมายมหาศาล ที่
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ได้พูด ได้สอน กับเรื่องราวแบบนี้ไว้ โดยเฉพาะในตำาราที่เคยอ่าน ก็มีเขียน มี

บันทึกไว้เช่นกัน เรื่องราวต่างๆ ที่เข้าใจตรงนี้เป็นสิ่งที่ยึดมั่นในความเชื่อเท่านั้น 

 สิ่งที่ต้องการยำ้าเตือนในการบรรยายตรงนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครยึดมั่น 

ครอบครอง กับความหมายหรือคำากล่าวลอยๆ ในภาษาตรงนี้ การชี้ให้ดูความ

จริง และสะกิดให้เห็นแจ้งในการเดินทางไปสู่เร่ืองราวตนเอง บอกได้เลยว่าการ

เดินทางที่จะประสบความสำาเร็จแห่งการปฏิบัติในธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้

นั้น ต้องเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของตนเองเท่านั้น จะต้องเดินทางไปสู่เรื่องราว

ตนเองโดยลำาพัง และต้องคิดเสมอว่าตนนั้นคือที่พึ่งแห่งตน ไม่สามารถพึ่งพา

อาศัยใครได้ การเดนิทางเพือ่ไปสูเ่รือ่งราวตนเองทีจ่ะพบความสำาเรจ็ได้กบัเรือ่งราว

ที่ว่า “ตนต้องเป็นที่พ่ึงแห่งตน” ตรงนี้ ก็ต้องทำาความเข้าใจกับเนื้อหาเรื่องราว

ของตนเอง โดยจะช้ีและสะกิดให้ดูความจริงที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความจริง 

แปลกขึ้นอีกกับคำาพูดแบบนี้ “ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความจริง” เพราะเนื้อหา

ต่างๆ ที่บรรยายมาตรงนี้ไม่เคยมีอยู่ตามภาษาแบบนี้ ใช้เพียงความรู้สึกที่รับ

สัมผัสด้วยความรู้สึกเท่านั้น เหมือนเสียงบรรยายที่ผ่านมาในอากาศไม่มีผู้รับ

หรือรองรับใดๆ เพียงใช้ความรู้สึกตนเองเข้ารับสัมผัสกับเนื้อหาที่ลอยผ่านมา 

ได้รับแล้วเข้าใจแล้วก็ปล่อยลอยผ่านไป ไม่ได้เป็นเจ้าของในสิ่งๆ นั้น เพียงอาศัย

พึ่งพาในภาษา อาศัยเรื่องราวความรู้สึกต่างๆ ที่รับรู้ได้จึงหยิบมาดูสิ่งที่สงสัย 

ดูแล้วรู้แล้วไม่สงสัยแล้วก็ปล่อยกลับคืนไปในธรรมชาติตรงนั้น ชีวิตท่ีมีอิสระท่ี

เป็นธรรมชาติเดิมแท้นั้นคือเรื่องราว ที่ดูผ่าน รู้ผ่าน แค่นี้เอง ชีวิตจึงเปรียบ

เทียบได้เหมือนวัฏจักรท่ีหมุนวน เป็นวงเวียนแห่งชีวิต ที่รู้สึกได้ตลอดเวลา แต่

แตะต้องใดๆ ไม่ได้ในสิ่งที่รู ้สึกกับเร่ืองราวต่างๆ ในวงเวียนแห่งชีวิตตนเอง 

เหมอืนวฏัจกัรชวิีตท่ีหมนุวนตัง้แต่แรกเกดิจนถึงปัจจุบนั โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ใดๆ ในธรรมชาติตรงนั้นเลย
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เรื่องราวตนเองเปรียบเหมือนเงาสะท้อน
เกิดเป็นภาพที่มีเรื่องราวอยู่บนกระจก

ความจริงของตนเองคือสิ่งที่รู้สึกได้แต่ไม่มีเรื่องราว
สิ่งที่เห็นบนกระจกคือผลของการปรุงแต่ง

ที่มีเรื่องราวตนเองอยู่ตลอดเวลา
ท่านทั้งหลายเข้าใจได้ในเรื่องราวการปรุงแต่ง

ที่เห็นอยู่ในเงาสะท้อนบนกระจกแค่นั้น
แล้วครอบครองยึดมั่นไว้เรียบร้อยเลย

สิ่งนี้คือเรื่องราวความมีที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่รู้
สิ่งปรุงแต่งที่ซ้อนทับลงในเงากระจกเป็นผลของเรื่องราว

หากท่านยังไม่เอ๊ะใจตรงนี้ก็จะติดกับดักตนเองทันที
เป็นผู้ยอมรับและรองรับจากเงาที่สะท้อนให้เห็น

จนเข้าใจได้เลยรู้สึกได้ในความจริงที่เห็นอยู่แบบนั้น
ความเข้าใจตรงนี้คือความเชื่อที่ลึกมากมองไม่เห็น

ท่านทั้งหลายต้องนำากระจกมาส่่องดูเงาสะท้อนตนเอง
จะเข้าใจเรื่องราวแท้จริงในความเชื่อที่ปรุงแต่งไว้แล้ว
จนรู้สึกไม่ได้ไล่ตามไม่ทันในความจริงที่ไม่มีเรื่องราว
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เรื่องรำวตนเอง
ที่เปรียบเหมือนวัฏจักร 

เป็นวงเวียนแห่งชีวิตที่หมุนวน

 มาเร่ิมทำาความรู้จักกับ วงเวียนแห่งชีวิตของตนเองกันก่อน วงเวียน

แห่งชีวิตตนเองมีองค์ประกอบในตัวเองอยู่ตลอดเวลา หากมีความเชื่อมั่นว่า

ตนเองเป็น ผู้รู้ อยู่แล้ว เป็น พุทธะ อยู่แล้ว คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หากใคร

เข้าใจในความหมายในคำาๆ นี้ ที่ยังเป็นคำากล่าวลอยๆ อยู่ นั่นแหละคือ อิสระที่

เป็นอิสระภายในตนเองตลอดเวลา ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน แต่ในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้

ใช้คำาว่า ผู้รู ้ หรือ พุทธะ แต่ใช้คำาแทนความรู้สึกว่า “ผู้อาศัยที่เป็นอิสระอยู่

ภายในตลอดเวลา” คือความเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของตนเองที่เป็นหลักชัยที่ทุก

คนจะต้องเดินทางกลับมาสู่สิ่งๆ นี้ให้ได้ เปรียบเสมือนคือ ข้อหนึ่ง ที่ไม่มีการ

ปรุงแต่งใดๆ และไม่มีใครเป็นเจ้าของในธรรมชาติใดๆ คือเหตุหรือต้นเหตุ ใน

เรื่องวงเวียนแห่งชีวิต คือ สิ่งที่รู้สึกได้ แต่แตะต้องไม่ได้ นั่นเอง 

 ธรรมชาตทิีม่กีารปรุงแต่งเร่ืองราวของชีวิตตนเองตลอดเวลา คือเรือ่งราว

ต่างๆ ในความรู้สึกนึกคิด ที่ซ้อนทับกันกับธรรมชาติเดิมแท้ตนเอง(ข้อหนึ่ง) เป็น

สิ่งที่พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันเท่านั้น ธรรมชาติที่รู้สึกตลอดเวลาที่มีอยู่รอบตัวนั้น 
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ได้มีการเรียนรู้ บันทึก จดจำา จนเกิดความเข้าใจ มีความหมาย มีความคิด มี

เรื่องราวต่างๆ ที่ปรุงแต่งตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน อันนี้คือ ธรรมชาติ

ท่ีมีการปรุงแต่งเรื่องราวของชีวิตตนเองตลอดเวลา เปรียบเสมือนคือ ข้อสอง 

หรอื ผลทีเ่กดิจากต้นเหต ุนีแ่หละเป็นเร่ืองชีวติท่ีหมุนวนอยูต่ลอดเวลาของตนเอง 

จะหมุนวนในธรรมชาติชีวิตตัวเองอยู่แบบนี้ เป็นสิ่งที่เกิดคู่กันที่มี ที่เป็นตาม

ธรรมชาติของทุกชีวิตตลอดเวลา อุปมา คือ เหตุแห่งธรรม และผลในเหตุของ

ธรรมนั้น 

 แต่ถ้าหากผูแ้สวงหาท่านใดได้เข้าใจว่าตนเองนัน้เป็น ผูรู้ ้ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

เป็นผู้อาศัยที่มีอิสระอยู่ตลอดเวลาในตนเองอยู่แล้ว ท่านเหล่านั้นจะไม่ยึดมั่น 

ครอบครอง เป็นเจ้าของเรื่องราวใดๆ ใน ข้อสอง เลย เพราะข้อสองคือเรื่องราว

ของผลในเหตขุองธรรมทีไ่ด้มีการปรุงแต่งเร่ืองราวต่างๆ ทีเ่ป็นอสิระตามธรรมชาติ

ความเป็นจรงิเพ่ือมารองรบัในต้นเหตุทีม่อีสิระอยูแ่ล้ว เป็นสิง่ทีข่ยายจากต้นเหตุ

ตนเองในเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ในขณะนั้นเพ่ือความเป็นอยู่ จึงไม่ครอบครอง

เรื่องราวใดๆ ในความจริงตรงนั้น เข้าใจในความรู้สึกที่ประจักษ์แจ้งในความรู้สึก

ทีเ่ป็นเดมิแท้ของตนเอง ว่าเป็นสิง่ทีมี่การปรงุแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เข้าไปยดึม่ัน

ครอบครองการปรุงแต่งในเรื่องราวใดๆ

 ความรู้สึกที่ประจักษ์แจ้งเป็นอิสระอยู่ตลอดเวลานั้นคือต้นเหตุตนเอง 

ที่ตนเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของต้นเหตุตนเองหรือครอบครองความเป็นอิสระตรง

นั้น จึงมีความรู้สึกอยู่เหนือโลกเหนือธรรมไปเลย คือมีตัวตนที่ไม่มีตัวตน คือมี

เรื่องราวที่ไม่มีเรื่องราวใดๆ ในความรู้สึก เหมือนสิ่งที่มีเปรียบเหมือนสิ่งที่ไม่มี ก็

คืออิสระที่เป็นอิสระเหนืออิสระตนเอง เพราะเมื่อท่านทั้งหลายเดินทางไปถึงที่

สุดได้ด้วยตนเองแล้ว จะประจักษ์แจ้งเข้าใจได้เองตามธรรมชาติตรงนั้นเลยว่า

ตนเองไม่เคยเป็นเจ้าของใดๆ ในธรรมชาติจริงๆ 
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ธรรมชำติ 
ซ้อนควำมรู้สึกตนเอง

 สิง่ท่ีมกีารปรงุแต่งอยูต่ามธรรมชาตติรงทีเ่ป็นข้อสองนัน้ กเ็ป็นธรรมชาติ

ของข้อสองที่ปรุงแต่ง ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของการปรุงแต่งในเรื่องราวใดๆ ด้วย ถึง

จะเป็นเรื่องราวที่มีการปรุงแต่งต่างๆ ก็ตามท่ีท่านรู้สึก และได้เคยมีการบันทึก

เรื่องราวตนเองมาแล้วมากมายก็ตาม เคยจดจำาเรื่องราวในสิ่งต่างๆ มามากมาย

ก็ตาม ธรรมชาติตรงนั้นก็เป็นธรรมชาติที่เป็นจริงอยู่แบบนั้น ไม่ได้มีใครรองรับ

เป็นเจ้าของในสิง่ทีบ่นัทกึจดจำามากบัธรรมชาตติรงนัน้เลย ธรรมชาติตรงนัน้เป็น

ธรรมชาติท่ีต้องใช้การปรุงแต่ง แต่การปรุงแต่งนั้นก็ปรุงแต่งไปเพียงเพ่ือความ

เป็นอยูท่ีพ่ึง่พาอาศัยอยู่ร่วมกนัตามวถิทีางแห่งการใช้ชีวติในการเกดิ จะนำาไปเกิด

ท่ีหนึ่งที่ใด จะเกิดใหม่อีกกี่ครั้งก็ต้องอยู่ในวงเวียนตรงนี้ และจะต้องอยู่ในข้อ

สองแบบนี้ เมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจได้แท้จริงว่าข้อสอง ก็เป็นเพียงผล ที่เกิดตาม

มาจากข้อหนึ่ง และผลตรงนี้ก็ไม่มีใครเป็นผู้รองรับในผล ผลที่เกิดขึ้นในการปรุง

แต่งจงึมีเร่ืองราว ทีเ่หมอืนไม่มเีรือ่งราวในความรูส้กึในขณะน้ันเพราะไม่มีตัวตน

ไปรองรบัในเร่ืองราว ตนเองก็จะกลับมาเป็นข้อหนึง่อยู่ตลอดเวลาแค่นีเ้อง เหมอืน

ทั้งข้อหนึ่ง และข้อสอง เป็นส่ิงที่เกิดคู่กันตามธรรมชาติตนเอง คือมีเหตุย่อมมี
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ผลเป็นสิ่งคู่กันตามธรรมชาติ แต่ธรรมชาติที่เกิดคู่กันน้ัน ไม่มีตัวตน ไม่มีใคร

เป็นผู้รองรับใดๆ ในความรู้สึกตรงนั้น ธรรมชาติตรงนั้นจึงหมดเรื่องราว หรือ

หมดสงสัยในเนื้อหาตนเอง จึงเป็นอิสระในตนเองอยู่ตลอดเวลา

 แต่ท่านทั้งหลาย จะกลับมาเป็นข้อหนึ่งแบบถาวรไม่ได้ในตอนนี้ เพราะ

ท่านทั้งหลายในขณะนี้ยังเดินทางไปไม่ถึงที่สุดในเรื่องราวเนื้อหาตนเอง จึงยัง

ครอบครองเป็นเจ้าของกบัเรือ่งราวต่างๆ ของความรูส้กึตนเองอยู ่และยงัมีตัวตน

เป็นผู้รองรับในความรู้สึกกับเรื่องราวการปรุงแต่งในข้อสองตรงนี้ ท่านทั้งหลาย

จึงเข้าไปยึดมั่นครอบครองเป็นเจ้าของในเร่ืองราวต่างๆ ต่อทันที เข้าไปรองรับ

กบัการปรงุแต่งในข้อสองตรงนีไ้ว้แล้ว จงึทำาให้ธรรมชาติในข้อสองเปลีย่นเรือ่งราว

ไป เพราะเกิดมตีวัตนท่านเข้ามารองรับเป็นเจ้าของในผลของการปรงุแต่งเรือ่งราว

ต่อเติมตรงนี้ ผลจึงแตกออกมาเกิดเป็นเหตุตัวใหม่ให้กับตนเองอีก 

 ซึง่ในเรือ่งราวข้อสองตรงนี ้ขอบอกท่านทัง้หลายได้เลยว่าเป็นธรรมชาติ

ท่ีมีการปรุงแต่งตามที่มี ที่เป็น มีการหมุนวนในเรื่องราวไม่มีที่สิ้นสุด หากเมื่อ

ผู ้แสวงหายังเดินทางไปไม่ถึงที่สุดของตนเองได้จริงๆ ก็จะไม่สามารถพบ

ความจริงท่ีแท้จริงของตนเองได้ เว้นต่อเม่ือท่านทั้งหลายได้เดินทางไปถึงที่สุด 

จนสามารถประจักษ์แจ้งได้ด้วยตนเองจริงๆ แล้วเท่านั้น จะเห็นความจริงว่า

เรื่องราวในข้อสอง ที่เป็นความรู้สึกสู่ความรู้สึกตรงนี้ที่มีการปรุงแต่งก็เป็นความ

จริงตามธรรมชาติ ที่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของความจริงใดๆ ตามธรรมชาติเลย 

และก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับตนเอง เป็นธรรมชาติที่หมุนวนอยู่ตามธรรมชาติ

ที่มี ท่ีเป็น เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่เกิดอยู่คู่กัน คือ มีเหตุและมีผลตามมาแบบนี้ 

ไม่เคยมีการเปล่ียนแปลงใดๆ หรือเปล่ียนไปเลยกับธรรมชาติแห่งชีวิต ท่านจะ

พบ จะเห็น จะรู้สึกได้ จะเข้าใจได้เองในเรื่องราวของตนเองตามธรรมชาติตรงนี้ 

ตามที่บรรยายที่ชี้และสะกิดให้ดู 
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 เมื่อผู ้แสวงหา ได้เดินทางมาถึงในความรู้สึกตรงนี้ได้ จะเห็นเองใน

ความรู้สึกสู่ความรู้สึกตรงนี้ตามธรรมชาติตนเอง ความรู้สึกที่ประจักษ์นั้นจะ

เปลี่ยนความรู้สึกตนเองไปเลย จะเข้าใจธรรมชาติได้แท้จริงว่าไม่ได้เป็นเจ้าของ

ใดๆ เลย ผู้แสวงหาจะท้ิง จะวาง เรื่องราวแบบนี้เอาไว้กับธรรมชาติที่เป็นอยู่ 

มีอยู่ รู้อยู่ เข้าใจอยู่ คิดอยู่ ประจักษ์แจ้งอยู่ ตนเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกับเรื่อง

ราวใดๆ ในเนื้อหาธรรมแบบนี้เลย กับเห็นความจริงในตนเองว่าก็แค่ ดูผ่าน รู้

ผ่าน แล้วก็วางสิ่งท่ีรู ้ สิ่งที่ดู สิ่งที่เข้าใจ สิ่งที่บันทึกจดจำาทุกอย่าง ความคิด 

เรื่องราว ความหมายทั้งหมดตรงนี้ ก็ปล่อย ก็ทิ้ง ก็วาง ให้กลับไปสู่ธรรมชาติที่

เป็นจริงอยู่แบบนี้ ตนเองก็จะกลับไปสู่อิสระของตนเอง เหมือนเป็น ผู้รู้ ผู้ต่ืน 

ผู้เบิกบาน ตามธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้ภาษาแทนความรู้สึกก็คือ ข้อหนึ่ง เป็นผู้

อาศยัทีเ่ป็นอสิระอยูต่ลอดเวลาในเรือ่งราวตนเอง นีคื่อ เหตุแห่งธรรม ธรรมชาติ

เดิมแท้จึงเป็นเรื่องราวคล้ายๆ แบบนี้ 

 แต่ตอนนี้สำาหรับการบรรยายที่ต้องมาช้ีและสะกิด ก็จำาเป็นต้องดึง

เรื่องราวความรู้สึกในข้อสอง คือ ความรู้สึกสู่ความรู้สึกที่มีการปรุงแต่งอยู่ก่อน

ตรงน้ัน เพื่อมาปรุงแต่งใหม่ นำาออกมาขยายความเข้าใจแบบย้อนทวนหมุน

กลับไปสู่ธรรมชาติเดิมแท้ของผู้แสวงหา ก็จำาเป็นต้องดึงเร่ืองราวต่างๆ ของข้อ

สองตรงน้ีออกมาปรุงแต่งใหม่ ให้ผู้แสวงหาได้ดูเรื่องราวต่างๆ เพื่อมาค้นหา

ความจริงของการค้นหาตนเอง แต่การเล่นในสิ่งปรุงแต่งตรงนี้ ผู้บรรยายเป็น

อิสระอยู่แล้ว จึงไม่ได้แบกกับความรู้สึกใดๆ ในข้อสองของการบรรยายตรงนี้ 

เพียงเห็นวัฏจักรท่ีหมนุวนอยูแ่บบนัน้ แต่ถ้าหากไม่ดงึเรือ่งราวการปรงุแต่งต่างๆ 

ในข้อสองออกมาให้ดูกันให้รู้จริงในเรื่องราวตรงนี้ ผู้แสวงหาก็ไม่มีทางจะเดิน

ทางไปถึงเรื่องราวในข้อสองของตนเองตรงนี้ได้แท้จริง จึงต้องชี้สะกิดให้ดูกับ

เรื่องราวความจริงที่ปรุงแต่งของตนเองในเนื้อหาแบบนี้ไปก่อน 
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 การที่ต้องดึงเร่ืองราวเนื้อหาในการปรุงแต่งของข้อสองออกมาตรงนี้ 

เหมือนกับว่าเรื่องราวที่ได้ดึงออกมาตรงนี้นั้นกำาลังเกิดเป็นวงเวียนวงใหม่ที่เกิด

ขึน้มาแทนทีใ่นความจริงท่ีมีการรองรับในความรู้สกึของผูแ้สวงหา ทีท่่านทัง้หลาย

กำาลังเดินตามมาดูเรื่องราวเนื้อหาตนเองอยู่ ความรู้สึกที่เป็นวงเวียนแรกคือ วง

เวียนแห่งชีวิต ที่รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ อันนั้น ยังมีอยู่ในภายในตนเองที่เป็น

อสิระอยูแ่ล้ว แต่สำาหรบัวงเวยีนวงใหม่ทีเ่กดิขึน้ในเนือ้หาตรงนี ้ เป็นสิง่ทีซ้่อนกัน

อยู่ในความรู้สึกภายในของตนเองตลอดเวลาแค่นั้น 

 เรื่องราวที่ผู ้แสวงหาที่กำาลังทำาความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องราวตรงนี้ 

เป็นการรองรับความรู้สึกที่ซ้อนความจริงของตนเองอยู่จนเกิดเป็น “วงเวียนวง

ใหม่” ที่ซ้อนความรู้สึกกันอยู่กับวงเวียนแห่งชีวิตเดิมแท้ของตนเอง ที่รู้สึกได้

แต่แตะต้องไม่ได้

 เนื้อหาตรงนี้จึงไม่เก่ียวข้องกับวงเวียนวงแรกที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ 

ทีรู่ส้กึได้แต่แตะต้องไม่ได้ของตนเอง ห้ามแตะต้องใดๆ กับสิ่งที่เป็นเดิมแท้ที่เป็น

อยู่แล้วของตนเองโดยเด็ดขาด 

 ธรรมชาติความจริงที่โดนธรรมชาติที่ปรุงแต่งซ้อนความรู้สึกของตนเอง

ตรงนี ้เรยีกง่ายๆ ว่า ปัจจบุนัซ้อนปัจจบุนั ท่ีมีความละเอยีดซบัซ้อนในการบรรยาย 

ที่ต้องใช้ความรู้สึกแทนค่าเป็นภาษา เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นประจักษ์แจ้งใน

ความรู้สึกของตนเอง ปัจจุบันซ้อนปัจจุบัน คือเหตุที่มีผลปรุงแต่งกับเรื่องราว

ต่างๆ ที่มีอยู่ร่วมกัน ไม่มีใครรองรับในเรื่องราวปรุงแต่งใดๆ กับธรรมชาติตรงนี้ 

จึงมีอิสระอยู่ร่วมกันเท่านั้น เป็นสิ่งที่รู้สึกได้เช่นกันในการปรุงแต่งที่เป็นอิสระ 

ไม่มีเจ้าของการปรุงแต่งตรงนี้ ท่านท้ังหลายต้องเดินตามมาดูเรื่อยๆ ในเนื้อหา

เรื่องราวตนเองก่อน ท่านต้องใช้ความรู้สึกสู่ความสึกภายในตนเองหยั่งเข้าไปดู

ให้พบความจริงของตนเองให้ได้
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กำรช้ีให้ดู เหตุ และ ผล 
ในธรรมชำติแท้จริง

 การชีใ้ห้ดเูหตแุละผลในธรรมชาติทีซ่บัซ้อนนัน้ จำาเป็นทีจ่ะต้องดงึเรือ่งราว

ที่เป็นเดิมแท้ของผู้แสวงหาในข้อสองตรงนี้เอาออกมา เพื่อมาทำาให้เกิดเป็นวง

เวยีนใหม่ในความรูส้กึของผูแ้สวงหาเอง ที่จะต้องเห็นกับเรื่องราวตนเอง จะต้อง

ถอดถอน จะต้องวาง จะต้องทิ้ง และจะต้องเกิดความเข้าใจกับเนื้อหาเร่ืองราว

แท้จริงของตนเอง  ความเข้าใจตรงนี้จะเป็นอะไรที่แปลกมากๆ ความเข้าใจที่จะ

เข้าใจในเนือ้หาเร่ืองราวในสิง่ทีจ่ะชีแ้ละสะกดิให้ดตูรงนี ้จะไม่ได้หมุนไปตามโลก 

แต่ความเข้าใจตรงนี้ที่จะชี้และสะกิดให้ดูนั้นจะหมุนทวนขึ้นไปอยู่เหนือโลก 

เหนือธรรม จะกลับไปสู่วงเวียนแรก คือวงเวียนแห่งชีวิต ที่รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่

ได้ตรงนั้นเลย คือความเป็นเดิมแท้ของผู้แสวงหานั่นเอง ที่เป็นอิสระอยู่ตลอด

เวลา ก็คืออยู่เหนือโลกเหนือธรรมตรงนั้น การอยู่เหนือโลกเหนือธรรมตรงนี้ 

ก็ยังเป็นคำากล่าวลอยๆ ไม่มีความหมายตามภาษาหรือบัญญัติอะไรตามที่เคย

ท่องจำามา จะใช้ภาษาไปแทนความรู้สึกอะไรท่ีจะไปสวมทับความเป็นอิสระ

แท้จริงที่เป็นไม่ได้ แต่ก็ต้องบรรยายในเนื้อหาแบบนี้ไปก่อน เพราะไม่มีใคร

สามารถจะเดินทางไปถึงได้หรอก ถ้าหากไม่มีการบรรยาย ไม่มีการชี้และสะกิด

ให้ผู้แสวงหาได้เห็นความจริงในวงเวียนแห่งชีวิตจริงๆ จะไม่มีใครเดินกลับไปสู่
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ต้นเหตุตนเองได้ เพราะขณะนี้เร่ืองราวตรงนี้เป็นสิ่งที่มี เกิดขึ้นมาใหม่แล้วใน

ความรู้สึกของผู้แสวงหาทั้งหลาย ที่กำาลังจะเล่นอยู่กับความจำาที่มีในเนื้อหา

เรื่องราวตนเองตรงนี้

 ตอนนี้เหมือนกับว่าวงเวียนแห่งชีวิตที่เป็นอิสระอยู่แล้วเป็นวงเวียนแรก

ท่ีมีอยู่ภายในตนเอง ความรู้สึกของผู้บรรยายไม่ได้มีวงเวียนใดๆ แล้วกับความ

รู้สึกของตนเอง เป็นอิสระที่อยู่เหนือโลกเหนือธรรมไปแล้ว แต่สำาหรับผู้แสวงหา

สัจธรรมในตนเองทั้งหลาย เนื้อธรรมของท่านทั้งหลายตรงนี้ยังมีวงเวียนแห่ง

ชีวิตอยู่ภายใน ซ่ึงจะต้องอยู่กับเร่ืองราวตนเองแบบนั้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้ง

จริงๆ ว่าแท้จริงแล้ว “รู้สึกได้แตะต้องไม่ได้คืออะไร” ตรงนี้ผู้แสวงหาทั้งหลาย

ต้องเดินผ่าน เดินข้ามในภาษาสมมติบัญญัติต่างๆ หรือคำากล่าวลอยๆ แบบที่

บรรยายมาให้ได้ เหมอืนสิง่ทีร่บัรูใ้นขณะนีเ้ป็นสิง่ทีล่อยมาทางอากาศไม่มีตัวตน

คนบรรยายและตัวตนคนรับฟัง มีเพียงความรู้สึกที่รู้สึกถึงกัน ที่ไม่เป็นเจ้าของ

ใดๆ ต่อกัน ดูผ่าน รู้ผ่าน ไปตามธรรมชาติความจริงตนเอง แต่เข้าใจในส่ิงที่

ลอยๆ มาในอากาศประมาณนั้น

 สิ่งทีจ่ะชี้ตรงน้ี จำาเป็นต้องดงึเร่ืองราวความมทีัง้หลายของท่านในข้อสอง

จากวงเวยีนทีเ่ป็นเดมิแท้วงแรกนัน้ออกมาเพ่ือบรรยาย สร้างเป็นมโนภาพ ให้เกดิ

ขึ้นมาใหม่เป็นวงเวียนวงใหม่อีกวงหนึ่ง ซึ่งซ้อนกันอยู่ อาจจะบอกได้ว่าเป็น

เรื่องของปัจจุบันซ้อนปัจจุบัน ก็ได้ เพราะทุกครั้งที่ผู้แสวงหารู้สึกอยู่ตลอดเวลา

นั้นคือความรู้สึกที่รู ้สึกอยู่ ท่ีมีเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะในความมีตรงนั้น เรียกว่า

ปัจจบุนัหรือความรูส้กึขณะหนึง่ ปัจจบุนัตรงนัน้หรอืความรูส้กึตรงนัน้ไม่ได้มีใคร

เป็นเจ้าของในปัจจุบันของความมีใดๆ ตรงนั้น มีเพียงความรู้สึกสู่ความรู้สึกใน

เรื่องราวเท่านั้น ความรู้สึกในขณะนั้นจึงเป็นอิสระกับตนเอง และเป็นอิสระ

ตลอดเวลาในปัจจุบันของความมีที่ท่านมีความรู้สึกตรงนั้น 



ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น

24 25

 แต่เพราะว่า “มคีวามจ�าในความรูส้กึ” ทีท่่านเคยบันทกึเรือ่งราวเอาไว้

ก่อน จดจำาไว้แล้วในเนื้อหาตนเองที่ผ่านมาตลอดเวลา จึงเข้าไปแตะกับความ

รู้สึกตรงนั้น หรือปัจจุบันตรงนั้น เม่ือเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกตรงนั้นพอรู้สึก

อะไรปุ๊บ เหมือนได้เข้าไปแตะเลยทันทีแบบไม่ทันรู้สึกตัว เข้าไปแตะในความ

รูส้กึตรงนัน้ทีเ่ป็นปัจจบุนัคร้ังแรกทีท่่านรู้สกึตรงนัน้เปรยีบเหมอืนต้นเหต ุต้นเหตุ

ทีเ่ป็นปัจจบุนัของความมีตรงนัน้ไม่มีการปรุงแต่ง ท่ีไม่มีใครเป็นเจ้าของในต้นเหตุ

ก็คือเป็นอิสระในตนเองที่มีตลอดเวลา แต่พอผู้แสวงหาได้เข้าไปแตะในปัจจุบัน

แบบไม่รู้ปุ๊บ ปัจจุบันจะซ้อนเป็นปัจจุบันตัวใหม่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันตัวใหม่ตัวนี้ก็

คอื ผลในเหต ุท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัทีเ่ป็นอสิระอยูแ่ล้วนัน่เอง เป็นการซ้อนต้นเหตุ

หรือเรียกว่าปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตนเอง เร็วจนไม่รู้สึกเลย 

 ปัจจบัุนตวัใหม่ท่ีซ้อนตรงนี ้กคื็อผลลพัธ์ท่ีคุณไปแตะในปัจจบุนัเดมิแท้

ตรงต้นเหตุนั้น หากว่าแตะเข้าไปแล้วต้องทำาความเข้าใจให้ได้ด้วย การทำาความ

เข้าใจของผลลัพธ์ตรงนี้คือเหมือนเป็นการหมุนทวนย้อนกลับไปสู่ต้นเหตุเดิมแท้

ที่เป็นอิสระของตนเองที่มีอยู่แล้ว เพื่อเห็นความจริงของการซ้อนปัจจุบันในการ

ปรุงแต่งตรงนี้ก็เป็นอิสระเช่นกันและวางผลที่แตะอยู่ตรงนั้นให้กลับคืนในส่ิงท่ีมี

ทีเ่ป็นไม่ครอบครองใดๆ ปัจจบุนัทีซ้่อนตวัใหม่ทีเ่ป็นผลนัน้ ผลในเหตุนัน้กจ็ะวาง 

จะทิ้งเรื่องราวความมีลงเอง จึงไม่มีเหตุอันใดในผลตรงนี้ตามมา

 ปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตัวใหม่ที่เป็นผลตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องแตะกันทุกครั้ง 

เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะสิ่งๆ นี้เป็นสิ่งที่เกิดคู่กันตามธรรมชาติที่

หมนุวนเป็นวฏัจกัร เมือ่แตะในเหตแุล้วกจ็ะได้เหน็ผลลพัธ์ในทนัทใีนสิง่ทีซ้่อนกนั

อยูร่ะหว่างเหตแุละผล ท่ีทำางานร่วมกันตลอดเวลา ไม่มีใครเป็นเจ้าของกันและกัน 

ต่างมีอิสระของใครของมันในปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตรงนั้น สิ่งที่เป็นเดิมแท้ใน

ธรรมชาติของผู้อยู่เหนือโลกเหนือธรรมแล้วจะไม่มีเรื่องราวของความหมายใน
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คำาๆ นี้เลย เหมือนเป็นสิ่งที่ล่องลอยอยู่ในความรู้สึกของธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็น

เจ้าของ ที่รู้สึกอยู่ตลอดเวลาแค่นี้เอง

 เอาล่ะท่านทั้งหลายผู้แสวงหาสัจธรรมความจริงของตนเองทุกท่าน 

การบรรยายจะขออธิบายย้อนมาใหม่เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น 

 ความรูส้กึท่ีท่านทัง้หลายรูส้กึอยูต่ลอดเวลาในขณะหนึง่ๆ นัน้คอืปัจจุบัน

หรือต้นเหตุ ต้นเหตุหรือความรู้สึกที่รู้สึกเกิดขึ้นนั้น รู้สึกได้อยู่ตลอดเวลาที่ท่าน

ท้ังหลายรู้สึกอยู่ จะรู้สึกที่กาย รู้สึกที่ตา รู้สึกที่หู รู้สึกทั้งภายนอกหรือภายใน 

ความรู้สึกอันนั้นเดิมทีเป็นอิสระอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกัน ไม่ได้

มใีครเป็นเจ้าของในความรูส้กึตรงนัน้ หรอืไม่ได้มใีครเป็นเจ้าของในปัจจุบันตรงนัน้ 

ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของในเหตุ ปัจจุบันที่รู้สึกครั้งแรกอันนั้นคือต้นเหตุ แต่ทุกครั้ง

ที่ความรู้สึกเกิดปัจจุบันตรงนั้นจะซ้อนปัจจุบันตนเองทันที 

 ท่านทั้งหลายจะรู้สึกกับเรื่องราวท่ีรู้สึกเกิดขึ้นทันทีในความรู้สึกที่ซ้อน

กันตรงนั้น เกิดเข้าใจได้เป็นปัจจุบันที่ซ้อนปัจจุบันขึ้นมา ปัจจุบันที่ซ้อนปัจจุบัน

ตรงนี้ก็คือ “ผลลัพธ์ท่ีเกิดมาจากเหตุ” ของปัจจุบันเดิมแท้ที่รู้สึกครั้งแรก เมื่อ

ปัจจุบันเดิมแท้คือต้นเหตุ จะเกิดมีปัจจุบันที่ซ้อนทับลงทันทีเรียกว่าผล ผลตรง

นี้ที่เกิดขึ้น ท่านท้ังหลายก็ไม่ต้องกังวลหรือวิตกอะไรกันหรอก สิ่งที่เกิดนั้นเป็น

ธรรมชาติของทุกชีวิตที่จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลา ห้ามไม่ได้ ยังไงซะท่านทั้ง

หลายก็ต้องแตะสิ่งที่ซ้อนปัจจุบันเหมือนๆ กันทุกคน แม้แต่ผู้ที่ไปถึงที่สุดแล้ว ก็

ยังต้องเล่น ต้องแตะอยู่ดี แต่ผู้ที่ไปถึงที่สุดแล้วกลับไม่ได้รู้สึกว่าได้เล่นหรือได้

แตะใดๆ ในปัจจุบนัซ้อนปัจจบุนัตรงนัน้ ความรูส้กึทีป่ระจักษ์แจ้งเหน็ชดัในธรรม

ตรงนัน้เป็นเพียง ดผู่าน รูผ่้าน เข้าใจกบัธรรมชาตแิบบทีเ่ป็นจึงปล่อยให้ธรรมชาติ

ดำาเนินไปตามธรรมชาติที่หมุนวนเป็นวัฏจักรตรงนั้น ไม่ครอบครองเป็นเจ้าของ

ใดๆ ในเรื่องราวตรงนั้น  
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 แต่เพราะว่าท่านทั้งหลายยังเป็นผู้แสวงหาที่ยังเดินทางไปไม่ถึงที่สุด จึง

รู้สึกได้ไม่เหมือนกัน จึงมีเรื่องราวกับความรู้สึกที่ตนเองก็มองไม่เห็น ตนเองยัง

ไม่เข้าใจ ในสิ่งที่ต้องแตะต้องและรับสัมผัสจากต้นเหตุที่ลงมาสู่ผล ผลตรงนัน้แม้

จะมีเรื่องราวในปัจจุบันที่ซ้อนปัจจุบันกันอยู่ เรื่องราวความรู้สึกที่ซ้อนกันอยู่นั้น 

ก็คือเรื่องราวที่ท่านทั้งหลายเคยจดจำาบันทึกไว้ในเหตุตนเอง ความรู้สึกที่ตนเอง

เห็นอะไรปุ๊บจะมีบันทึกทันที มีการจดจำาและบันทึกมาแล้วทั้งนั้นเลย คือความ

จำาทีเ่คยจำากับเรือ่งราวความรูส้กึทีเ่คยได้ยนิอยู ่กม็บีนัทกึเรือ่งราวทีไ่ด้ยนิตรงนัน้

ของตนเองตลอดเวลา ความคดิ อารมณ์ ความหมาย เร่ืองราวต่างๆ หรือจะบอก

ว่าจะเป็นเรือ่ง รปู เป็นเรือ่ง นาม กม็กีารบนัทกึไว้ทัง้เรือ่งรปูทีเ่หน็ และมกีารบันทึก

ไว้ทัง้เรือ่งนาม คือความรู้สกึท่ีรู้สกึได้ตลอดเวลา และเกดิการตามดูเรือ่งราวตนเอง

ตรงนัน้ ตามรูเ้ร่ืองราวตรงนัน้ ครอบครองในเร่ืองราวท่ีตามด ูตามรู ้ตรงนัน้ไว้แบบ

เงยีบๆ โดยไม่รูส้กึตนเอง จงึลงสูส่ิง่ทีซ้่อนกนัในปัจจบุนัทนัท ีเรยีกว่าลงสูผ่ลของ

ตนเอง ท่ีมตีนเองเป็นผูร้องรบัในเรือ่งราวของปัจจบุนัเดิมแท้ตรงนัน้ เกดิการปรงุ

แต่งตามธรรมชาติที่มีที่เป็นตามหน้าที่ ตามความเป็นอยู ่ตามความรู้สึกที่เกิดใน

ขณะนั้นที่เป็นธรรมชาติในเรื่องราวของชีวิตตนเอง

 ท่านก็ต้องปล่อยให้ธรรมชาติตรงนั้นดำาเนินไปตามธรรมชาติที่มีที่เป็น

จรงิแบบนัน้ ทีห่มนุวนเป็นวฏัจกัรตรงนัน้ทีเ่ป็นอสิระในตนเองไม่มเีจ้าของ ไม่เข้าไป

ครอบครองรองรับในเรื่องราวใดๆ ในความรู้สึกตรงนั้น แค่นี้  

 แต่หากว่าท่านเกิดความหลง ความโลภครอบงำา ในความรู้สึกที่ต้องการ

เป็นเจ้าของในเน้ือหาเรือ่งราวทีป่รงุแต่งในผลจากเหตขุณะนัน้ จะเกดิการยอมรบั

ซ้อนทับแทนที่ในความรู้สึกขึ้นมาใหม่โดยทันที เกิดเป็นการซ้อนปัจจุบันข้าม

ปัจจุบันตนเอง กลายเป็นเรื่องปรุงแต่งที่มีการปรุงแต่งต่อในเนื้อหาตนเอง จาก

ผลที่เป็นเดิมแท้ตนเองถูกปรุงแต่งต่อเป็นเหตุตัวใหม่ทันที
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ควำมซับซ้อนของควำมรู้สึก
ยำกเกินจะหยั่งได้ในปัจจุบันตนเอง

 ปัจจุบันเดิมแท้คือต้นเหตุ การลงสู่ผลก็คือเรื่องปัจจุบันที่ซ้อนปัจจุบัน
ตนเอง เมือ่มเีหตแุละมีสิง่รองรับคอืตวัตนของตนเองจงึลงสูผ่ลในเรือ่งราวตรงนัน้
ในทันที และผลตรงนี้ก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของในผลใดๆ ด้วยในเรื่องราวขณะนั้น 
เนื้อหาตรงนี้ส�าคัญมากนะท่านทั้งหลาย ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของ หรือครอบ
ครองในผลจากเหตุเดิมแท้ 

 เมื่อผู้แสวงหาเข้าใจในเร่ืองของผลตรงนี้แล้วว่า ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ
กับผลในเหตุ เพราะผลตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องเป็นไปตามธรรมชาติตนเอง
ทีห่มนุวนอยูต่ลอดเวลาไม่มทีีส่ิน้สดุและไม่มใีครเป็นเจ้าของ เป็นเพียงสิ่งที่พึ่งพา
อาศัยอยู่ร่วมกันในขณะหนึ่งที่รู้สึกเท่านั้น ผลตรงนี้ก็คือเรื่องราวที่ท่านทั้งหลาย
เพียงรู้สึกได้แท้จริงว่าเป็นสิ่งท่ีพ่ึงพาอาศัยจากเหตุคือปัจจุบันเดิมแท้ตรงนั้น 
ที่จะต้องมีเรื่องราวที่มีอยู่แบบนั้นร่วมกันกับเหตุเท่านั้น 

 ผลที่เกิดมาจากต้นเหตุ เป็นปัจจุบันที่ซ้อนปัจจุบัน ผล คือ เรื่องราวปรุง
แต่งที่มารองรับในต้นเหตุตนเองในขณะหนึ่งๆ ที่มีเรื่องราวในตนเองตรงนั้น ที่
ใช้เป็นเพียงการดำาเนินชีวิตเท่าน้ัน การปรุงแต่งในเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่เป็น

ผลตรงนี้ ถึงแม้จะเป็นการรองรับจากต้นเหตุเดิมแท้ของตนเอง แต่ผลตรงนี้ก็

เป็นธรรมชาติความจริงส่วนหน่ึงที่จะต้องเกิดคู่กับเหตุเสมอ เหมือนเป็นสิ่งที่
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เกิดคู่กันตามธรรมชาติ ที่เรียกตามภาษาว่า “เมื่อมีเหตุ ย่อมมีผลตามมา” สิ่งที่

ตามมาเป็นผลนั้น โดยธรรมชาติตนเองแล้วที่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา จะรู้สึก

ตามความเป็นจริงในเหตุและผลที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ ถึงแม้จะมีการรองรับ

ในความรู้สึกที่ปรุงแต่งที่เกิดจากผลก็ตาม การรองรับตรงนั้น ตนเองก็ไม่ไป

ครอบครองในสิ่งที่รองรับ จึงเหมือนเป็นสิ่งที่มีการรองรับอยู่ แต่ไม่มีเรื่องราวใน

สิ่งท่ีรองรับใดๆ ในธรรมชาติตนเอง เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะรู้ได้เฉพาะตน 

เมื่อสำาเร็จประโยชน์ตนเองแท้จริง จึงจะเห็นเรื่องราวแบบนี้ได้จริงๆ  

 ในความรูส้กึของปัจจบุนัครัง้แรกทีซ่้อนปัจจุบันมาลงสู่ผลตรงนี ้และผล

ตรงนี้ก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของในความรู้สึกของเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นอะไร

ทีต้่องพึง่พาอาศยัในเหตุลงสูผ่ล เปรียบเสมือนมีการเกดิ และดับ ลงตามธรรมชาติ

ความเป็นจริง ที่ไม่มีใครเป็นผู้รองรับในความจริงที่เกิดและดับตรงนี้ เมื่อท่าน

ท้ังหลายเห็นประจักษ์แจ้งได้ด้วยตนเองแล้ว จากเหตุมาสู่ผลตรงนี้ได้ เปรียบ

เหมือนเป็นเรื่องราวปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตนเอง ซึ่งเป็นการซ้อนกันที่เร็วมาก 

ผลที่เป็นสิ่งที่ซ้อนในปัจจุบันตรงนี้ ก็จะดำาเนินไปตามวิถีทางของธรรมชาติที่เรา

ได้มีการบนัทกึเรือ่งราวต่างๆ ไว้ในความรู้สกึตรงนีจ้ากในอดตี เราจะต้องทำาความ

เข้าใจในผลตรงนี้ (จะอธิบายเสริมเนื้อหาตรงนี้ในตอนท้ายเล่มให้เข้าใจ) และ

เห็นให้ได้ตามความเป็นจริงว่าเราเป็นเพยีงผูอ้าศยั ผูพ้ึง่พา ผูอ้ยูร่่วมกนัในปัจจุบัน

คือต้นเหตุ สิ่งที่ซ้อนปัจจุบันคือผลตามมาตรงนี้ ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจตรงนี้

ด้วยว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นเจ้าของในเหตุใดๆ ของปัจจุบันตนเองมาก่อนเลย 

แม้แต่ปัจจุบันที่รู้สึกอยู่ทุกขณะนั้น ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของในเรื่องราวปัจจุบันตนเอง 

แต่เพราะว่าปัจจุบันนั้นคือต้นเหตุ เม่ือต้นเหตุไม่มีการรองรับใดๆ ในความรู้สึก

หรือไม่มีการครอบครองกับเนื้อเรื่องราว จึงไม่มีผลลัพธ์ใดๆ เกิดขึ้น เหมือน

ปัจจุบันจะไม่มีสิ่งที่ซ้อนในปัจจุบันที่เป็นเรื่องราวของตนเอง นี่คือการเป็นอิสระ

ที่เป็นอยู่ตลอดเวลา เพราะตนเองไม่เป็นผู้รองรับในเรื่องราวของปัจจุบันตนเอง 
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สิ่งๆ นี้คือการอยู่เหนือธรรมชาติที่เป็นปัจจุบันตนเอง เป็นอิสระแบบถาวร ก็คือ

ไม่มเีหตใุนตนเอง เปรยีบเหมอืนสิง่สงูสดุในธรรมชาติเดมิแท้ตนเอง เป็นวงเวียน

แห่งชีวิต ที่รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ คือเรื่องราวในปัจจุบันที่รู้สึกอยู่ตลอดเวลา

คือต้นเหตุ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของในเหตุตรงนั้น อันนี้คือสิ่งที่นักเดินทางผู้แสวงหา

ท้ังหลายจะต้องพบเจอด้วยตนเอง เม่ือได้เดินทางมาถึงส่ิงที่สูงสุดของตนเอง

ตามธรรมชาติ จนได้พบต้นเหตุแห่งธรรมในความจริงที่เป็นเดิมแท้ของตนเอง 

จนประจกัษ์แจ้งในเรือ่งราวตนเองแล้ว จะเข้าใจได้ตามความเป็นจรงิในธรรมชาติ

เดมิแท้ของตนเอง จะรูไ้ด้เฉพาะตนเองเท่านัน้เลยว่า “ไม่มีการเกิดดับในเนื้อหา

เรื่องราวใดๆ ของตนเอง” 

 แต่เพราะตอนนี้ผู้แสวงหาทั้งหลายยังเดินทางไปไม่ถึงที่สุดแห่งเส้นทาง

ตนเองตรงนี้ จึงมีปัจจุบันคือต้นเหตุที่ซ้อนปัจจุบันลงมาเป็นผล แต่ต้องมีความ

เข้าใจในต้นเหตุตรงนี้ไว้ก่อน คือปัจจุบันเดิมแท้ของตนเองนั่นคือสิ่งสูงสุดที่ผู้

แสวงหาทั้งหลายจะต้องเดินทางกลับไปเป็นสิ่งๆ น้ีให้ได้ด้วยตนเอง ที่จะต้อง

พึ่งพาตนเองเท่านั้นจึงจะสำาเร็จได้ 

 แม้ตอนนี้ ยังไปเป็นสิ่งสูงสุดไม่ได้ ก็ไม่ต้องไปกังวลใจอะไร ผู้แสวงหา

ท้ังหลายก็ต้องปล่อยให้เรื่องราวตรงนี้เป็นอิสระในแบบที่เป็น แบบที่มีตรงนี้

ไปก่อน ท่านทั้งหลายจงตระหนักเสมอว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นเจ้าของในเหตุ

ใดๆ เลย ต้องเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ไว้ด้วยนะ ไม่ได้เป็นเจ้าของใดๆ ในเหต ุแต่ตอน

น้ีท่านทั้งหลายยังหยั่งลงไปไม่ได้ในความรู้สึกตรงนี้จริงๆ จึงมีความรู้สึกที่ยัง

ครอบครองในต้นเหตุตนเองอยู่ ไม่สามารถรู้สึกเห็นได้ทันกับเรื่องราวในสิ่งที่

บรรยายมาตรงนี้ได้ เรื่องราวตรงนี้จึงมีผลในเหตุตัวท่านเอง เกิดเป็นปัจจุบัน

ซ้อนปัจจุบันขึ้นมาท่ีซ้อนในความรู้สึกสู่ความรู้สึกตนเองที่ต้องทำาความเข้าใจให้

ประจักษ์แจ้งตรงนี้ แค่ท่านอย่าเข้าไปติดในกับดับตนเองจนไปยึดอยู่ในผลของ

เหตุก็พอ
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สิ่งที่เกิดเรื่องรำวซ้อนปัจจุบัน
จนข้ำมปัจจุบันตนเอง

 

 ท่านท้ังหลายตามมาดเูรือ่งราวแบบนีก่้อน ปัจจุบันซ้อนปัจจุบัน จากเหตุ

ท่ีเกิดลงสู่ผล หรือจากปัจจุบันที่ซ้อนปัจจุบันตนเองตรงนี้ เพราะผู้ที่แสวงหา

สัจธรรมตนเองทุกชีวิต จะรู้สึกอยู่ในเรื่องราวของสิ่งที่ซ้อนปัจจบุนัตนเองเท่านัน้

ตลอดเวลา คอืผลในเรือ่งราวตรงนี ้จะมองย้อนกลบัไปไม่ถงึต้นเหตุตนเองได้เลย 

เพราะท่านทั้งหลายยังไม่ได้เป็นอิสระแท้จริงในธรรมชาติตนเองตรงนี้ จะรู้สึก

ได้เพียงแค่เรื่องราวที่ซ้อนปัจจุบันตนเองตรงนี้เท่านั้น และเรื่องราวตรงนี้ก็เป็น

ความจริงที่เป็นเหมือนๆ กันในความรู้สึกของทุกๆ คนด้วย หากไม่มีการชี้และ

สะกิดให้ดูก็ไม่มีทางจะได้เห็นเรื่องราวปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตนเองเลย

 ท่านทั้งหลายต้องเดินตามมาดูกับสิ่งที่ซ้อนปัจจุบันลงมาสู่ผลตรงนี้ให้

ได้ว่า ผลตรงนี้คือเร่ืองราวอะไรที่ยังเป็นเจ้าของในเรื่องราวกันอยู่ กเ็รือ่งราวที่

ตามดู ตามรู้ ในเหตุตนเอง ท่านจึงหาทางกลับไปสู่ต้นเหตุที่เป็นปัจจุบันตนเอง

ไม่ได้เสียที เพราะอะไร? ก็เพราะว่าท่านทั้งหลายยังมีความรู้สึกที่ไปรองรับใน

ความรูส้กึกบัเรือ่งราวของปัจจบัุนตนเองอยู ่ในเร่ืองราวตนเองตรงนีท้ีเ่คยมีบันทึก

เอาไว้แล้วแต่ไม่สามารถรู้สึกได้ด้วยตนเอง และมีการรองรับในความจดจำาของ

เรื่องราวตนเองเพิ่มขึ้นอีกจนเกิดสงสัยในเร่ืองราวตนเองในขณะตรงนั้น เพราะ
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ความไม่รู ้ที่หลงทางเกิดตามดูตามรู้ในเนื้อหาตนเอง จนเกิดเป็นความเข้าใจ
ท่ีไหลไปตามเรื่องราวที่จดจำามา จึงเกิดเป็นปัจจุบันตัวใหม่ทันที ที่เลยข้าม
ปัจจุบันตนเองไปอีก เนื้อหาตรงนี้จะละเอียดมากและมีความซับซ้อนที่เร็วมาก 
และเร็วมากจนท่านทั้งหลายรู้สึกไม่ทันกับเรื่องราวตนเองเลย เนื้อหาตนเองที่
เป็นเดิมแท้นั้นคือดูผ่าน รู้ผ่าน ในปัจจุบันซ้อนปัจจุบันเท่าน้ัน ก็เป็นอิสระแล้ว
ตลอดเวลา

 การรองรบัท่ีมีตนเองเป็นผูค้รอบครองในสิง่ทีม่กีารบนัทกึมาก่อน ในสิง่ที่
เคยจดจำาไว้ในต้นเหตุ จึงลงมาสู่ผล ที่กลายเป็นซ้อนปัจจุบันลงมา คือผลที่ทำาให้
เราเกิดความเข้าใจในเรื่องราวที่ตามดู ตามรู้ ความเข้าใจที่เกิดจากการตามดู
ตามรู้ของผลที่มีการปรุงแต่งอยู่ก่อนตรงนี้ ที่ท่านกำาลังจะไหลตามเรื่องราวการ
ปรุงแต่งอยู่แต่ไม่รู้สึกตนเอง การไหลตามมาลงสู่ผลที่มีการปรุงแต่งอยู่ก่อนตอน
นี้ คือการซ้อนปัจจุบันที่เลยปัจจุบันตนเองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง และผลตรงนี้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาตรงนี้ที่ปรุงแต่งขึ้นมา จึงเกิดเป็นปัจจุบันตัวใหม่ทันที ที่
ข้ามปัจจุบันตนเองมา เรียกว่าผลที่ทำาให้เกิดเหตุตัวใหม่ เกิดเป็นวงเวียนวงใหม่
เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวงเป็นวงที่สาม และวงเวียนใหม่ตรงนี้คือเนื้อหา การซ้อน
ปัจจุบันที่เลยข้ามปัจจุบันตนเองมาแล้ว มีองค์ประกอบในเรื่องราวเกิดขึ้นเพิ่ม
เติมใหม่อีก คือการปรุงแต่งมีความคิดกับเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นจนเป็นเนื้อหา
เรื่องราวเพ่ิมเติม ที่ขยายมาจากต้นเหตุคือปัจจุบันเดิมแท้ ข้ามเรื่องราวที่ซ้อน
ปัจจุบันมาเป็นผล กลายเป็นปัจจุบันตัวใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับปัจจุบันซ้อนปัจจุบัน
ตนเองแล้ว จึงเกิดเป็นวงเวียนใหม่ข้ึนมาอีกวงหนึ่งมาแทนที่วงเวียนเดิมแท้
ตนเองแล้ว วงเวียนวงนี้จึงไกลออกมาจากวงเวียนชีวิตตนเองที่รู้สึกได้ แต่แตะ

ต้องไม่ได้ 

 เมือ่ได้บรรยายมาถงึเนือ้หาตรงนี ้จะขอทวนเรือ่งราวทีพ่อจะสรปุให้ท่าน

ผู้แสวงหาในสัจธรรมตนเองได้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น และเห็นภาพ
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ความจริงในธรรมชาติตนเองได้ชัดขึ้น จึงขออธิบายเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่

อธิบายผ่านมาถึงเรื่องราวตรงนี้กันก่อน 

 วงเวียนแห่งชีวิต คือเหตุแห่งธรรม ที่รู ้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ จึง

เปรียบเสมือน “การบรรลุธรรมที่ไม่มีการบรรลุอะไร” คือการเข้าถึงธรรมชาติ

ตนเองที่เป็นเหตุและผลแต่ไม่มีใครเป็นผู้รองรับในเหตุและผลตรงนั้น จึงหมด

เรื่องราวตนเอง หรือหมดสงสัยในธรรมชาติ ได้เข้าใจความเป็นเดิมแท้ของ

ธรรมชาติตนเอง สิ่งนี้คือวงเวียนแห่งชีวิตตนเองที่มีอยู่ตลอดเวลา เหมือนคำา

กล่าวลอยๆ ที่ว่า เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่มีใครเป็นเจ้าของในเรื่องราวที่รู้ใดๆ 

ในเนื้อหาตรงนั้น จึงมีอิสระอยู่ตลอดเวลา 

 แต่เมื่อผู้แสวงหาทั้งหลายได้แตะต้องกับ วงเวียนที่เป็นเดิมแท้ตรงนี้ จะ

เกิดการปรุงแต่งในเรื่องราวตนเองทันที

 เกิดเป็นวงเวียนวงใหม่ท่ีซ้อนทับกับวงเวียนเดิมแท้ของตนเองข้ึนมา

เพิ่ม เป็นวงเวียนที่สอง ที่ซ้อนกันอยู่ในความรู้สึกตรงนั้น คือ ปัจจุบันซ้อน

ปัจจุบันตนเอง หรือแทนค่าว่า ปัจจุบันคือต้นเหตุสิ่งที่ซ้อนปัจจุบันตนเองตรง

นั้นคือผลที่เกิดจากต้นเหตุตรงนั้น ปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดคู่กัน

ตามธรรมชาติที่เป็นอิสระที่มีอยู่ร่วมกัน คือเหตุและผล ผลตรงนี้คือเรื่องการ

ปรุงแต่งเนื้อหาต่างๆ แต่ไม่ได้ครอบครองในเนื้อหา เรื่องราวทั้งเหตุและผล

ตรงนี้ก็ไม่มีใครมารองรับในเร่ืองราวเนื้อหาตนเองตรงนี้ ผลท่ีมาจากเหตุตรงนี้

จึงหายไปเปรียบเหมือนเป็นสิ่งที่มีแต่ไม่มีเรื่องราว และเหตุนั้นจึงไม่มี ปัจจุบัน

ตนเองซ้อนปัจจุบันตรงนี้ จึงเป็นเหมือนธรรมชาติที่มี ที่เป็น ไปตามธรรมชาติ 

ไม่มีใครเป็นเจ้าของในธรรมชาติตรงนี้ จึงเป็นอิสระที่มีร่วมกันอยู่ตลอดเวลา คือ

รู้สึกได้แต่แตะต้องในสิ่งที่รู้สึกใดๆ ไม่ได้เลย เปรียบเหมือนได้วางเรื่องราวหรือ

ทิ้งเรื่องราวไว้ที่เดิม ตรงที่มี ที่เป็น ไว้ตามธรรมชาติตรงนั้น
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กำรแตะต้องควำมรู้สึก
ที่จะเปลี่ยนเรื่องรำวตนเอง

 แต่หากผู้แสวงหาเข้ามาแตะต้องตรงผลที่เกิดจากเหตุเดิมแท้ตนเอง จน

เกิดการครอบครองเรื่องราวที่ซ้อนปัจจุบันตรงนั้นท่ีมีการปรุงแต่งอยู่ก่อนแล้ว

ตรงนี ้จะเกดิเป็นวงเวยีนวงใหม่ขึน้มาเพ่ิมอกีหนึง่วงเป็นวงทีส่าม มาแทนทีว่งเดิม

ทันที คือสิ่งที่ซ้อนปัจจุบันและเกิดข้ามปัจจุบันตนเองมา เป็นเนื้อหาที่ตนเอง

ได้ปรุงแต่งเพ่ิมเติมอีกและครอบครองในเร่ืองราวของการปรุงแต่งที่มาจากผลที่

เกิดจากการตามดู ตามรู้ ในเรื่องราวการปรุงแต่งในผลต่อเติมทันทีในเนื้อหา

เรื่องราวตนเองในขณะนั้น จึงเกิดเป็นเหตุตัวใหม่ของผลตรงนั้น เรียกว่า ซ้อน

ปัจจุบันข้ามปัจจุบันตนเอง 

 จากปัจจุบนัซ้อนปัจจบุนัข้ามปัจจบุนัตนเองมา สิง่ทีข้่ามปัจจุบันตนเอง

ตรงนีเ้ป็นสิง่ท่ีท่านยดึม่ันถอืครองในเร่ืองราวการปรุงแต่งทีม่าจากผล เกดิเป็นเหตุ

ตัวใหม่ที่มารองรับเรื่องราวจากผลทันที จึงเกิดเป็นวงเวียนวงใหม่ท่ีซ้อนทับใน

เรื่องราวตนเอง ตามความเชื่อท่ีเคยเชื่อไว้ จนฝั่งแน่นไว้ในจิตใต้สำานึกตนเอง 

เรื่องการปรุงแต่งที่เพิ่มขึ้นในความรู้สึกตรงนี้ที่ท่านท้ังหลายแทบจะรู้สึกไม่ได้

เลย เหมอืนเป็นความคุน้ชินในความรู้สกึตนเองมาตลอดเวลา ที่เริ่มจากการตามดู
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ตามรู้ในเรื่องราวเนื้อหาที่ตนเองปรุงแต่งในเรื่องราวตนเอง ที่เคยมีการบันทึก

จดจำามาแล้วจากการเรยีนรู้ต้ังแต่เกิด จงึมีเร่ืองราวปรุงแต่งเนือ้หาตนเองอยูต่ลอด

เวลา ผู้แสวงหาทั้งหลายจะติดอยู่ในวงเวียนที่ข้ามปัจจุบันตนเองมาในวงนี้แทบ

ทั้งสิ้น คือสิ่งที่ข้ามปัจจุบันตนเองมาตลอดเวลา มีความหลงใหลและเข้าใจแบบ

ไหลตามธรรมชาติตนเอง ยึดม่ันถือครองในเร่ืองราวต่างๆ ของตนเองไว้ ผูกรัด

ตนเองในเนื้อหาต่างๆ ทีเ่รยีนรูม้า จดจำามา เชื่อแบบฝังลึกเหมือนเป็นจิตใต้สำานึก

ตนเองเลย จนมองไม่เหน็ความจรงิทีเ่ป็นต้นเหตขุองตนเองได้ ทีเ่ป็นอสิระอยูแ่ล้ว

ตลอดเวลา หรือธรรมชาตเิดมิแท้ตนเอง แต่เกดิความเข้าใจทีผ่ดิทางและไหลตาม

ไปในเรื่องราวต่างๆ ที่เลยปัจจุบันตนเองมาไกลมาก จนไม่กล้าที่จะทิ้งจะวางลง

เพราะเสยีดาย จึงแบกในความรู้สึกปรุงแต่งของตนเองไว้ตลอดเวลา เหมอืนเกบ็

สิง่ทีไ่หลตามแบบนีใ้ส่ลงเป้ตนเองไว้เรือ่ยๆ และแบกไว้กบัตนเองตลอดเวลา เกบ็

เกีย่วเรือ่งราวทุกอย่างทีเ่ลยปัจจบุนัตนเองมาลงใส่เป้ตนเองไว้แบบนี ้และไม่รูส้กึ

ตนเองเสียด้วยซำ้า แต่ก็รู้สึกหนักใจ และหนักใจขึ้นเรื่อยๆ อยู่กับเรื่องราวตนเอง

ท่ีครอบครองไว้ตลอดเวลา เหมือนยิ่งรู ้มากก็ยิ่งหนักใจมากขึ้นๆ เรื่อยๆ จึง

พยายามตั้งคำาถามในใจ ถามใจตนเองตลอดเวลาว่า ยิ่งรู้มากขนาดนี้ ก็น่าจะเบา

ลงๆ สิ แต่ทำาไมๆ ถึงไม่เบาลงเลย แปลกดีไหมท่านทั้งหลาย

 เอาล่ะท่านท้ังหลายผูแ้สวงหาในสจัธรรมตนเองทกุท่าน ท่านพอจะหยัง่

ในเน้ือธรรมทีบ่รรยายมาถึงตรงนีกั้นได้บ้างหรือยงั เนือ้หาแบบนีไ้ม่เคยมใีครเขยีน

ในตำารามาก่อน และไม่เคยมีใครเคยมาบรรยายให้ท่านฟังมาก่อน เรื่องราวแบบ

นี้จึงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในความรู้สึกของท่าน ที่ต้องใช้เพียงความรู้สึกหยั่งลงไป

ในความรู้สึกตนเอง เหมือนไม่มีผู้บรรยายและไม่มีผู้รับฟัง เป็นสิ่งที่ล่องลอยมา

ในความรู้สึกที่ต้องใช้ความรู้สึกตนเองเข้ามาดู มารู้ เพียงดูผ่าน รู้ผ่าน เรื่องราว

ไปเลย จบัเพยีงความรูส้กึตนเองท่ีใช้ความพยายามหยัง่ลงดูเนือ้หาเรือ่งราวภายใน

ตนเองแบบจดจ่อในความรู้สกึตรงน้ีเท่านัน้พอแล้ว รู้แล้วกป็ล่อยรู้ผ่านไปเลย ไม่มี
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ใครเป็นเจ้าของใดๆ ในรู้ตรงนี้ ท่านทั้งหลายจึงจะพบอิสระที่เป็นเดิมแท้ตนเอง

ได้ ที่บอกว่า รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ คงพอจะเข้าใจแล้วนะ 

 กลบัมาในเรือ่งราวทีบ่รรยายค้างไว้ตรงนีกั้นอีกรอบหน่ึง ในเรือ่งของผลที่

เกิดจากต้นเหตุตนเองตรงนี้ หากผู้แสวงหาทั้งหลายเห็นกับเรื่องราวที่บรรยาย

มาได้จริงๆ แล้วว่าผู้แสวงหาทั้งหลายเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกับเรื่องราวเนื้อหา

โดยตรงในผลตรงนั้นจริงๆ ท่านจะเห็นได้เองตามธรรมชาติตนเอง และเข้าใจได้

เองแบบย้อนทวนเนือ้หาเรือ่งราวตนเอง จนสามารถเดินกลับไปถึงต้นเหตุตนเอง

ได้แท้จริง ท่านจะวาง จะทิง้เร่ืองราวในผลลงเองแบบธรรมชาตขิองตนเอง เหมือน

กบัไม่ได้ทิง้เรือ่งราวใดๆ อะไรเลย จะรู้สึกแปลกใจเมือ่เห็นสิง่ทีรู่ส้กึตรงนีไ้ด้ จะกลาย

เป็นว่าการทิ้งก็ไม่ได้ทิ้ง การวางก็ไม่ได้วาง เพียงรู้สึกว่าสิ่งที่มีตรงนั้นเหมือนเป็น

สิ่งที่ไม่มีเรื่องราว ตรงนี้จะรู้ได้เฉพาะผู้เข้าถึงเนื้อหาตนเองแท้จริงเท่านั้น 

 ผลที่เกิดจากต้นเหตุเดิมแท้ตรงนี้ จะหายไปเอง หายวับไปในความรู้สึก

ตนเอง ปัจจบัุนซ้อนปัจจบุนัตรงนี ้จะไม่มเีรือ่งราวสิง่ทีซ้่อนปัจจุบันตนเองให้รูส้ึก

อกีเลย ความรูส้กึทีเ่ข้าถึงได้ในอารมณ์ตรงน้ีจะแปลกมากๆ ในความรูส้กึของท่าน

ในทันทีเลยจริงๆ สิ่งนี้เรียกว่ารู้เฉพาะตนที่เข้าถึงความจริงตนเอง เมื่ออารมณ์ที่

รูส้กึอยูก่ลบัไปเห็นต้นเหตตุนเองทีเ่ป็นเดมิแท้ ท่านทัง้หลายจะอิม่เอมใจในความ

รูส้กึทีเ่ป็นอสิระในตนเอง เกิดความเข้าใจถกูต้องในความรูส้กึตรงนัน้ทนัที จะเห็น

ว่าไม่มีการรองรับใดๆ ที่มาลงสู่ผลตนเองเลย 

 อธิบายมาถงึตรงนี ้ท่านผูแ้สวงหาในสจัธรรมตนเองทัง้หลายพอจะคลาย

ปมเชือกที่ผูกรัดในการยึดมั่นถือครองเรื่องราวตนเองลงได้บ้างแล้วหรือยัง มา

อธบิายกนัต่อจากต้นเร่ืองในวงเลบ็ทีพู่ดค้างไว้ เม่ือท่านได้เหน็ผลลพัธ์ตรงนัน้แล้ว 

ว่าผลก็คือการปรุงแต่งเรื่องราวที่รองรับในความรู้สึกท่ีมาจากต้นเหตุ แต่การ

ปรุงแต่งท่ีปรุงแต่งตามธรรมชาติตรงนี้ ตนเองไม่ได้ครอบครองเรื่องราวในการ
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ปรุงแต่งในเนื้อหาตนเอง แต่ก็ปรุงแต่งไปตามธรรมชาติในเรื่องราวตรงนั้นเพื่อ

ความมี ความเป็น ในเนื้อหาเรื่องราวในขณะนั้น แต่ไม่ได้ครอบครองเนื้อหาใดๆ 

เมื่อปรุงแต่งเรื่องราวเสร็จสิ้นจนเข้าใจในเรื่องราวเรียบร้อย ก็วางเรื่องราวที่ปรุง

แต่งไว้ที่เดิม ไม่เก็บเกี่ยวไม่ครอบครองใดๆ ในการปรุงแต่งจากต้นเหตุอีก 

 ท่านทั้งหลายจะกลับไปอยู่กับอิสระที่เป็นในความรู้สึกแรกที่ท่านรู้สึก

คือต้นเหตุตนเองหรือเหตุแห่งธรรมท่ีรู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ เหมือนกับทิ้ง 

เหมือนกับวางเรื่องราวที่เข้าไปเล่น เข้าไปรองรับเงียบๆ ในความรู้สึกที่ปรุงแต่ง

ตรงนัน้ พอเกิดประจักษ์แจ้งแล้วในอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้น เหมอืนกบัว่าความ

รู้สึกตนเองได้ถอยออกมาจากการปรุงแต่ง และคืนการปรุงแต่งไว้ที่เดิม ปล่อย

กลับคืนสู่ธรรมชาติที่มี ที่เป็น จะเหมือนกับว่าแตะต้องแต่ไม่ครอบครอง อุปมา

คล้ายกบัว่ารูสึ้กได้แต่แตะต้องไม่ได้เช่นกัน ท่านทัง้หลายก็จะกลบัไปสูเ่รือ่งราวเดมิ

แท้ของตนเอง ก็คือต้นเหตุตัวท่านเอง และได้เห็นต้นตอตัวเองก็คือต้นเหตุ หรือ

ความรู้สึกเดิมแท้ในปัจจุบันครั้งแรกที่รู ้สึกอยู่แต่ไม่มีตนเองเป็นผู้รองรับใน

ความรูส้กึใดๆ จงึเป็นปัจจบุนัอยูแ่บบนัน้ท่ีไม่มีผลในตนเอง ไม่มใีครเป็นเจ้าของใน

ปัจจุบนั ไม่มใีครเป็นเจ้าของในต้นเหตุ ไม่มีใครเป็นเจ้าของในผลของเหตตุรงน้ีเลย

 เมื่อท่านได้ประจักษ์แจ้งเรื่องของผลที่เกิดจากต้นเหตุได้ หรือปัจจุบัน

ซ้อนปัจจบุนัตนเองตรงนีไ้ด้แล้ว ความรู้สึกของท่านทั้งหลายที่ยังมีอยู่ในสิ่งที่รู้สึก

ของเหตุและผลเหมือนจะย้อนแย้งกับความรู้สึกท่านขึ้นมาใหม่อีกครัง้ เพราะจะ

เกดิความสงสยัในต้นเหตตุนเองทีย่งัมเีรือ่งราวให้รูส้กึอยูต่ลอดเวลา ถงึแม้ว่าท่าน

ทั้งหลายจะวางผลได้แล้ว แต่เรื่องราวภายในตนเองยังไม่หมดสงสัย ยังไม่จบสิ้น

ในความรู้สึกที่ยังค้างคากับต้นเหตุตนเองอยู่ 

 เนื้อหาตรงนี้ ที่ท่านทั้งหลายคงรู้สึกตนเองอยู่ว่ากำาลังจะกลับเข้าไปเล่น

ใหม่ในต้นเหตุตนเองเพิ่มเติมอีก เพราะยังมีความสงสัยในต้นเหตุตนเอง ตรงนี้
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จะลึกและซับซ้อนลงไปอีกเป็นชั้นๆ ในความรู้สึกของท่าน การเดินทางกลับไปสู่

ในต้นเหตุตนเองตรงนี้ ตอนนี้ท่านจะกลับไปเล่นกับต้นเหตุตนเอง และจะติดอยู่

ในต้นเหตุตรงน้ีอีก ส่ิงที่ซับซ้อนในเร่ืองราวภายในตนเองที่มีขบวนการที่ต้องใช้

ความจดจ่อแยบคายในความรู้สึกของตนเองท่ีจะต้องทำาความประจักษ์แจ้งใน

ต้นเหตุตนเองตรงนี้ เหมือนกับว่าต้นเหตุตนเองยังมีเรื่องราวค้างคาอยู่ เห็นไหม

ว่าความยากในการบรรยายนัน้อธบิายยากมากๆ ความรูส้กึกลบักลายเป็นว่า เม่ือ

ท่านวางผลในต้นเหตุได้ กลับไปสู่ต้นเหตุแล้ว ในความรู้สึกส่วนลึกของตนเอง

ก็ยังมีความรู้สึกติดอยู่กับต้นเหตุตนเองตัวใหม่อีก ที่ไม่สามารถจะวางต้นเหตุ

ตนเองลงได้ 

 พวกท่านทั้งหลายทุกๆ คน ฉลาดกันมามากแล้วนะ ที่เดินทางตามมาดู

ได้ในเรือ่งราวแบบทีบ่รรยายมานี ้และสามารถหยั่งเห็นเรื่องราวในต้นเหตุตนเอง

ได้ ก็ต้องขอบอกกับท่านทัง้หลายผูแ้สวงหาสจัธรรมตนเองทกุท่านว่าไม่ต้องกงัวล

ใจใดๆ หรอก ท่านต้องอยู่กับต้นเหตุตนเองแบบที่มี แบบที่เป็นตรงนี้ต่อไป ท่าน

ไปทำาอะไรๆ กับต้นเหตุของตนเองไม่ได้ เพราะต้นเหตุนั้นรู้สึกได้ตลอดเวลา 

แต่ห้ามแตะต้องโดยเด็ดขาด หากแตะต้องเม่ือไรจะเกิดผลมารองรับกับความ

รู้สึกในเรื่องราวทันที ต้องทำาความเข้าใจในเร่ืองตรงน้ีให้ได้จริงๆ ท่านจะต้องมี

ความอดทนอยูกั่บต้นเหตตุนเองไปแบบนี ้ดูผ่าน รูผ่้านเรือ่งราวไปเรือ่ยๆ จนกว่า

จะเห็นได้แท้จริงตามธรรมชาติของตนเอง ว่าเหตุนัน้กไ็ม่มเีร่ืองราวในตนเองจริงๆ 

ท่านจะวางเหตุตัวเองได้แบบธรรมชาติตนเอง ซึ่งตรงนี้ไม่มีรอบ ไม่มีระยะเวลา

ว่าเมื่อไร เหมือนต้องเติมเต็มเรื่องราวตนเองไปเรื่อยๆ จนเต็มครบรอบทั้งหมด

นั่นแหละ ท่านจะรู้ด้วยตนเองว่าได้อยู่เหนอืโลกเหนอืธรรมแล้ว เหมือนทิ้งความรู้

ทัง้หลายลงแต่กย็งัรูอ้ยู ่แบบทีไ่ม่ต้องรู้อะไรอกี สิง่นีคื้อ รู้เฉพาะตน ตามที่ศาสดา

กล่าวไว้
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 ถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านทั้งหลายจะยังวางต้นเหตุตนเองไม่ได้อย่างถาวร 

ก็ถือว่าท่านทั้งหลายได้เห็นเรื่องราวปัจจุบันที่ซ้อนปัจจุบันและข้ามปัจจุบัน

ตนเองตรงนีไ้ด้แล้วเป็นพืน้ฐาน เป็นที่มั่นใจได้ด้วยความรู้สึกของตนเอง นบัได้ว่า

ท่านเป็นผู้โชคดีแล้ว ไม่เสียชาติเกิด และยังมีโอกาสที่จะหมดสงสัยในเรื่องราว

ตนเองได้อย่างแท้จริงในแบบฉบับตนเองด้วย 

 แต่ถ้าหากท่านทั้งหลายได้ย้อนมองไปดูเรื่องราวแบบนี้ในอีกมุมมอง

หนึง่ ทีส่ลบักันกับเร่ืองราวของคนทัง้โลกทีม่สีิง่ค้างคาอยูใ่นเรือ่งของปัจจุบันซ้อน

ปัจจุบันตอนนี้ บุคคลอีกเป็นจำานวนมากมายมหาศาลที่ยังเดินทางมาไม่ได้เข้า

ไม่ถงึกบัเรือ่งราวตนเองตรงนีเ้ลย คอืปัจจบัุนซ้อนปัจจุบนั เขาเหล่านัน้ยงัเล่นสนุก

อยู่กับเรื่องราวที่ข้ามปัจจุบันตนเองตรงนี้อยู่เป็นจำานวนมาก 

 ความรู้สึกของปัจจุบันครั้งแรกที่ซ้อนปัจจุบันมาลงสู่ผลตรงนี้ และผล

ตรงนีก็้ไม่ได้มใีครเป็นเจ้าของในความรู้สกึของเรือ่งราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นอะไร

ที่ต้องพึ่งพาอาศัยในเหตุตนเองลงสู่ผลที่เกิดขึ้น เปรียบเหมือนมีการเกิดและดับ

ลงตามธรรมชาติความเป็นจริง ที่ไม่มีใครเป็นผู้รองรับในความจริงที่เกิดและดับ

ตรงนี้ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นประจักษ์แจ้งได้ด้วยตนเองแล้ว จากเหตุมาสู่ผลตรง

นี้ได้ เปรียบเสมือนเป็นเรื่องราวปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตนเอง ซึ่งเป็นการซ้อนกัน

ที่เร็วมาก เราจะต้องทำาความเข้าใจในผลตรงนี้ และเห็นให้ได้ตามความเป็นจริง

ของตนเองด้วยว่า ผลเป็นสิ่งท่ีซ้อนในปัจจุบันตรงนี้ จะด�าเนินไปตามวิถีทาง

ของธรรมชาติ ที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ปรุงแต่งไว้ในความรู้สึกตรง

นี้ การปรุงแต่งตรงนี้ไม่มีการรองรับใดๆ ในเรื่องราวตนเอง ก็จบในผล
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การอยู่เหนือโลกเหนือธรรมชาติตนเอง

สิ่งนี้รู้ได้เฉพาะตนที่ได้เดินทางสู่ความสำาเร็จในที่สุด

ได้ประจักษ์แจ้งในความมีที่ไม่มีเรื่องราวใดๆ ของตนเอง

ได้เห็นเหตุและผลที่เกิดและดับตามธรรมชาติ

เป็นสิ่งที่เกิดคู่กันตลอดเวลาที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

เหตุ คือสิ่งที่ไม่มีเรื่องราวใดๆ ที่ไม่ต้องแสวงหาอีก

ผล คือสิ่งที่แสวงหาการปรุงแต่งให้เกิดเข้าใจความจริง

เมื่อเหตุที่ไม่มีเรื่องราวจึงเป็นอิสระ

เมื่อผลที่ปรุงแต่งเพื่อแสวงหาความจริง

จนเข้าใจความจริงก็วางความจริงไว้ในธรรมชาติ

ปล่อยกลับคืนให้ธรรมชาติการปรุงแต่งตรงนั้นไป

ผลจึงเป็นสิ่งที่มี ที่กลับกลายเป็นส่ิงที่ไม่มีเรื่องราวใดๆ

เมื่อเหตุและผลลงตัวในธรรมชาติความจริงตรงน้ัน

เรื่องราวทุกอย่างจึงมีเหมือนไม่มีเรื่องราวในตนเอง

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมชาติจึงไม่มี

คือความจริงที่รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้น
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สิ่งที่เคยบันทึก
และจดจ�ำไว้แต่ไม่รู ้สึกตัว

 เรือ่งราวท่ีจะอธบิายเสรมิเนือ้หาตรงนีค้อื การบนัทกึเรือ่งราวต่างๆ นัน้

เร่ิมต้นเกิดข้ึนมาได้อย่างไร การบันทึกเรื่องราวตนเองมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่

รูส้กึ มมีาตัง้แต่รูส้กึว่ามชีวีติเกดิขึน้มาใหม่ตัง้แต่อยูใ่นครรภ์ พอคลอดออกมาจาก

ครรภ์การบนัทกึนัน้กย็งัมกีารบนัทกึอยู ่มีอารมณ์ มีความรู้สึกรองรับในเรื่องราว

ตรงนั้น ในรูปและนามทีย่งัไม่มกีารจดจำาในภาษาเกดิขึน้ จึงยงัไม่มีคำาอธบิายใดๆ 

ในเนื้อหาเรื่องราวในขณะน้ัน เป็นเพียงความรู้สึกสู่ความรู้สึกเท่าน้ันที่ยังไม่ได้

ปรุงแต่งไปตามภาษาใดๆ แต่พอผ่านการคลอดออกมาได้ ผ่านมาเป็นวัน ผ่าน

มาเป็นเดอืน ผ่านมาเป็นปี จากวันเป็นเดือนก็เร่ิมมีการเรยีนรู้จากผูรู้เ้รือ่งราวต่างๆ 

บนโลกเริ่มมาสอน เริ่มมาอธิบายในเรื่อง รูป ที่เห็น เรื่องนาม ที่รู้สึก มาตอนนี้

เกิดการจดจำาและมีการบันทึกซำ้าลงไปในเนื้อหาตนเองตรงนั้นทันที ผ่านจาก

เดือนมาเป็นปี ความรู้สึกต่างๆ ในเรื่องรูปเรื่องนามเริ่มมีชื่อตามภาษาที่เรียนรู้

เพิ่มเติมเกิดขึ้นมาใหม่อีก จากผูรู้เ้รือ่งราวมาสอนเพิม่ให้จดจำาและบันทกึเพิม่ขึ้น

มาเรื่อยๆ อีก จากปีสู่ปีมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันตอนนี้ เรื่องราวในรูปที่เห็นมีชื่อ

มีเรื่องราวในรูปทุกอย่างจากการที่มีผู้รู้เรื่องราวต่างๆ มาสอนนั้นเอง เรื่องนามก็

เช่นกันเป็นสิ่งที่รู้สึกตลอดเวลา แต่สิ่งที่รู้สึกนั้นๆ ก็มีชื่อเกิดขึ้นตามมาอีกเช่นกัน 
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จากผู้รู้เรื่องราวต่างๆ มาสอน และตนเองก็จดจำาบันทึกซำ้าแล้วซำ้าเล่าจนคุ้นเคย 

จนชินในสิ่งที่เห็น สิ่งที่รับสัมผัสทั้งรูปและนาม จึงมีการขยายเรื่องราวกับสิ่งตรง

นัน้เป็นภาษาแทนความรูส้กึตนเองไปเลย เพราะได้จดจำาไว้จนชินจนคุ้นเคยแล้ว 

ในรูปในนามที่รู้สึก จนไม่รู้สึกตนเองด้วยซำ้าว่าเป็นเรื่องท่ีจำามาทั้งนั้นเลย พอมี

ใครพูดอะไรออกมากส็ามารถตอบโต้กลบัได้ทันท ีจนเนื้อหาตรงนั้นเกิดเป็นความ

เข้าใจได้ระหว่างกันและกัน ผสมผสานในเนื้อหาที่ปรุงแต่งกันแบบไม่รู้สึกตนเอง

ด้วยซำ้าว่าปรุงแต่งเสร็จแล้ว 

 หากจะเปรียบเทียบความรู้สึกตนเองที่เป็นเดิมแท้นั้นคือช่วงเวลาที่อยู่

ในครรภ์และช่วงที่คลอดออกมาใหม่ๆ ที่มีแต่ความรู้สึกสู่ความรู้สึกที่บริสุทธิ์อยู่ 

มีปรุงแต่งอยู่แต่ไม่ได้สนใจในการปรุงแต่ง เพราะยังไม่ได้มีใครมาสอนให้ยอมรับ

ในเรื่องราวใดๆ ของความรู้สึกในขณะนั้น เปรียบเหมือนปัจจุบันตนเองที่ยังไม่มี

การซ้อนปัจจุบัน

 พอเวลาผ่านมา เกิดการยอมรับในสิง่ท่ีถูกสอนจากผู้รูเ้รือ่งราวทีส่อนยำา้ๆ 

จนรู้สึกจดจำาได้ จึงมีตัวตนเป็นผู้รองรับในเรื่องราวปัจจุบันตรงนั้นขึ้น กลายเป็น

ปัจจุบันซ้อนปัจจุบันของความรู้สึกขึ้นมา จากต้นเหตุที่ไม่มีเรื่องราวลงสู่ผลที่

รองรับไว้ในเรื่องราวทันที แต่ก็ไม่รู้สึกตัวเลย

 ผ่านมาจากเดือนสู่ปีเป็นปีสู่ปี ก็เริ่มมีการจดจำาบันทึกกับเรื่องราวต่างๆ 

ที่ปรุงแต่งไว้รองรับในความรู้สึกตนเองจนเกิดความเข้าใจได้เลย ทั้งสิ่งที่เห็น สิ่ง

ท่ีได้ยิน สิ่งที่รู้สึกที่กายที่รับสัมผัสต่างๆ จะเข้าใจได้ทันทีในเนื้อหาเรื่องราวที่มี

มากระทบตรงนั้น อธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นเรื่องราวที่ปรุงแต่งสำาเร็จรูปไว้

แล้วสมบูรณ์แบบเลย ทีไ่ม่รูส้กึตนเองด้วยซำา้ว่าจดจำามาทัง้นัน้กบัเนือ้หาเรือ่งราว

ต่างๆ สิ่งๆ นี้เป็นเรื่องราวที่ซ้อนปัจจุบันตนเองจนเลยข้ามปัจจบุนัความจรงิของ

ตนเองมา ที่ตนเองได้ปรุงแต่งซ้อนการปรุงแต่ง เล่นอยู่ รู้อยู่ เข้าใจอยู่ ไหลตาม
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อยู่ ในความรู้สึกขณะหนึ่งๆ ตรงนั้น หากจะอธิบายเนื้อหาตรงนี้ให้มีมโนภาพก็

ต้องมกีารสมมตเิน้ือหาเรือ่งราวให้มภีาพความหมายเกดิขึน้ เพื่อให้ท่านทั้งหลาย

ได้เห็นภาพตามความรู้สึกจริงๆ ของท่านเอง ในเรื่องราวต่างๆ ตรงนั้นมีองค์

ประกอบในเนื้อหาอะไรบ้าง 

 เบอร์ศนูย์ ความเป็นเดมิแท้ ท่ีไม่มีการปรุงแต่งเรือ่งราวใดๆ ของตนเอง

 เบอร์หนึ่ง ความจ�า ที่จำามาตลอดเวลาจากการบันทึกเรื่องราวตนเอง 

 เบอร์สอง ความเข้าใจ ในสิ่งที่จำาไว้ จนคุ้นเคยจนชินในเรื่องราวต่างๆ 

 เบอร์สาม ความคิด ที่ปรุงแต่งเรื่องราวที่เรียนรู้มาในเนื้อหาเรื่องราว

ตนเองทีคุ่น้ทีช่นิในความเข้าใจตรงนัน้ จึงใช้ความคดิทีเ่รว็มากประกอบเป็นเรือ่งราว 

ประกอบเป็นภาษาใช้แทนความรู้สึก ใช้โต้ตอบกันและกันได้เองในทันที

 เบอร์สี่ ความหมาย ในเรื่องราวที่ปรุงแต่งต่อเติมตามๆ มาอีกมากมาย

จากความคดิตรงนัน้ ทีใ่ช้ในการสือ่สาร ใช้ในการถ่ายทอดเรือ่งราวจนเกดิมโนภาพ

ในความรู้สึกที่มีร่วมกัน 

 จนมีเรื่องราวหมุนวนสืบเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตความมีเกิดขึ้นมาใหม่

ตลอดเวลา กลายเป็น เบอร์ห้า เบอร์หก ฯลฯ ไปเรื่อยๆ เกิดเป็นวงเวียนวงใหม่

ตลอดเวลาที่ซ้อนๆ ทับกันเป็นชั้นๆ ในเรื่องราวมากมาย จนข้ามเนื้อหาความ

จริงที่เป็นวงเวียนเดิมแท้ตนเองไปเลย จากการที่ท่านทั้งหลายได้เข้าไปแตะต้อง

ในเรื่องราวปรุงแต่งที่เป็นเดิมแท้ตนเอง คือวงเวียนแห่งชีวิต ที่รู้สึกได้แต่แตะ

ต้องไม่ได้ 

 จากต้นเหตสุูผ่ลทีมี่การปรุงแต่งตามเหตุปัจจยัทีม่อียูร่่วมกนั พึง่พาอาศัย

กันเพ่ือความเป็นอยู่ที่มีอิสระเท่านั้น ไม่ได้มีการรองรับในความรู้สึกของผลที่มี

การปรุงแต่งใดๆ อยู่ในขณะนั้น จึงเป็นเพียงเหตุและผลที่เกิดคู่กันตามธรรมชาติ
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ความจริง คือปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตามธรรมชาติ ที่ไม่มี ไม่เป็นเจ้าของใดๆ ต่อ

กันในความรู้สึกของธรรมชาติที่รู้สึกในขณะนั้น 

 แตเ่รือ่งราวทีย่งัไมจ่บลงในเนือ้หาตนเองตรงนี้ เพราะเกิดมีตัวตนขึ้นมา 

รองรับในความรู้สกึของผลทีม่กีารปรงุแต่งอยูใ่นขณะนัน้ จึงปรุงแต่งในผลต่ออกี 

จนมีเรื่องราวเนื้อหาขยายต่อออกมาตรงนี้ ก็คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้แตะในผล

ของต้นเหตุเดิมแท้ตนเองเรียบร้อยแล้ว จึงเกิดเป็นเหตุตัวใหม่ที่ขยายออกมา

จากผลตรงนั้นทันที เกิดเป็นวงเวียนวงใหม่ที่ซ้อนๆ กันขึ้นมามากมาย เลยข้าม

ปัจจุบันตนเองมาเร็วมาก เกิดการครอบครองความในรู้สึกของตนเองขึ้นใหม่กับ

เนื้อหาเร่ืองราวตรงนั้นทันที ก็คือสิ่งที่ตนเองยังมีความเชื่อในสิ่งที่เคยมีบันทึก

จดจำาไว้ จึงมีความรู้สึกที่ยังอยากครอบครองอยู่ในเรื่องราวที่ปรุงแต่งต่างๆ ตรง

นั้นไว้ จนกลายมาเป็นสิ่งที่ต้องการตอบสนองความอยากในใจตนเอง คือ อยาก

มี อยากเป็น อยากได้ความรู้สึกที่เคยเชื่อตรงนั้นไว้ จึงพยายามตามดู ตามรู้ใน

เรื่องราวความอยากของตนเองจนหาที่สิ้นสุดในเร่ืองราวตนเองไม่เจอ จึงเกิด

มีความสงสัยอยู่ในใจตนเองตลอดเวลา เกิดเคลือบแคลงในความรู้สึกของตนเอง

อยู่แบบนั้น

 การบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของท่านทั้งหลายนั้นจึงเริ่มต้นเกิดขึ้นมาจาก

เนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วประมาณแบบนี้ 

 ท่านพอจะนึกภาพออกได้บ้างหรือยัง เรื่องราววงเวียนแห่งชีวิต ที่รู้สึก

ได้แต่แตะต้องไม่ได้ คือความเป็นเดิมแท้นั้น โดนซ้อนทับด้วยปัจจุบันที่ซ้อนทับ

กันอยู่ที่เป็นธรรมชาติของตนเอง คือเหตุและผลที่มีอิสระอยู่ร่วมกัน และโดน

ปัจจุบันที่ข้ามปัจจุบันตนเองมาซ้อนทับๆ อีกเรื่อยๆ จนกลายเป็นวงเวียนเกิด

ใหม่มากมายท่ีเกิดขึน้ในเนือ้หาตนเองทีป่รงุแต่ง จนท่านทั้งหลายมองหาวงเวียน

เดิมแท้ของตนเองไม่เห็นเลย 
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 การที่บุคคลมากมายที่ยังติดอยู่ ยึดอยู่ ครอบครองอยู่ และยังเล่นอยู่ 

หลงอยู่ ในสิ่งที่ข้ามปัจจุบันตนเองมาตรงนี้ จะเกิดความฟุ้งซ่านไปเลย แบบไม่รู้

สึกตนเองว่ากำาลังเล่นอยู่กับสิ่งที่ข้ามปัจจุบันตนเองมาแล้ว ในผลที่เกิดเป็นเหตุ

ตัวใหม่เสียแล้วด้วยซำ้า คือการยอมรับกับเรื่องราวของผลที่เกิดจากเหตุเดิมแท้ 

จึงเข้ามาเล่นเข้ามาปรุงแต่งต่อและรองรับอยู่ในเรื่องราวของผลตรงนั้นจนเป็น

เหตุตัวใหม่ และเกิดเป็นผลตัวใหม่มารองรับอีก เกิดเป็นเหตุตัวใหม่และลงสู่ผล 

อยู่แบบนี้ไปเร่ือยๆ จนไม่รู้สึกตนเองได้เลย เปรยีบได้กบัการเล่นสิง่ทีเ่กดิแล้วดับ

ในเรื่องราวตนเองที่ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร เหมือนเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ นั้นเกิด

เป็นเหตุตัวใหม่ลงสู่ผล และผลเกิดเป็นเหตุตัวใหม่อยู่แบบนี้ตลอดเวลา เกิดเป็น

วฏัจักรทีห่มนุวนในเนือ้หาตนเองไปเลย จนหาทีห่ยดุหรอืท่ีสิน้สดุไม่ได้ของความมี

ที่ตนเองได้รองรับไว้แล้ว จึงเกิดการหมุนวนอยู่ตลอดเวลาที่ตนเองเข้าไปแตะอยู่

ตลอดเวลาเช่นนี้ เป็นวงเวียนวงใหม่ที่ซ้อนๆ ทับกันไม่รู้ที่สิ้นสุดเกิดขึ้นมาแทนที่ 

แทนที่กันอยู่แบบนี้ 

 จากปัจจุบันซ้อนปัจจุบันหรือเหตุสู่ผลที่เป็นธรรมชาติความจริงตนเอง

ตรงนี้ ยังไม่ค่อยน่ากลัว ยังไม่ค่อยวิตกกังวลใดๆ มาก 

 แต่พอท่านทั้งหลายข้ามปัจจุบันตนเองมาแล้วรองรับถึงสิ่งปรุงแต่งตัว

ใหม่ๆ ตรงนี้ ที่หมุนวนเร็วมากเกิดเป็นวัฏจักรข้ึนมาใหม่แทนความรู้สึกที่เป็น

เดมิแท้ของตนเอง เน้ือหาเรือ่งราวทีป่รงุแต่งต่อตรงนีจ้ะเป็นสิง่ทีน่่ากลวั น่ากังวล

ใจมากที่ท่านเข้าไปรองรับไว้ทุกอย่าง และยึดมั่นครอบครองในเรื่องราวที่ไม่เคย

มีจริงๆ จนเกิดมีเรื่องราวในตนเองขึ้นมาจริงๆ ตลอดเวลา แต่ตนเองก็ไม่รู ้สึก

ตนเองเสียด้วยซำ้า ตรงนี้ น่ากลัวและน่ากังวลใจแทนกับผู้ที่ยังยึดติดอยู่ในวังวน

ความเชื่อที่จดจำาบันทึกไว้ 
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ผลที่เกิดเป็นเหตุตัวใหม่ 
ที่รู ้สึกเหมือนไม่ได้ปรุงแต่ง

 ทุกวันนี้คนทั่วไปส่วนมากจะรู้สึกเล่นอยู่ในผลที่เกิดเป็นเหตุตัวใหม่

แทบทั้งสิ้น ก็คือการซ้อนปัจจุบันเลยข้ามปัจจุบันตนเองมา การเล่นในผลแล้ว

เกดิการรองรับสิง่ปรงุแต่งจงึเป็นเหตตุวัใหม่ขึน้มาแทนที ่ตรงนีเ้ป็นสิง่ทีน่่ากงัวลใจ

มาก เป็นวงเวยีนวงใหม่ทีเ่กิดขึน้แล้วโดยทีท่่านทัง้หลายไม่รูส้กึตนเองเสยีด้วยซำา้ 

จึงลืมเรื่อง เหตุสู่ผล ที่ปัจจุบันซ้อนปัจจุบันตนเองที่ไม่มีเร่ืองราว แต่กลับกำาลัง

เล่นในผลทีเ่กดิเป็นเหตุตัวใหม่แทนทีใ่นเร่ืองราวตนเอง เป็นสิง่รองรบัในความรูส้กึ

ตนเองที่น่ากลัวมาก

 ทนีีเ้ร่ืองราวเนือ้หาตนเองจากสิง่ทีเ่ป็นเดมิแท้จึงเปลีย่นไปเลย กลายเป็น

ว่า การหมุนวนของความรู้สึกที่เล่นอยู่กับปลายเหตุ เกิดเป็นเหตุตัวใหม่ เหตุตัว

ใหม่ตรงนี้จึงเกิดเป็นผลตัวใหม่ไม่มีที่จบลงได้เอง มีความคิดในเรื่องราวมากมาย

มารองรับกับเรื่องราวตนเอง ความเข้าใจที่ไหลตามธรรมชาติตนเองมาเรื่อยๆ 

จึงผูกรัด เหนี่ยวรั้งกับความรู้สึกของผลที่ลงมาสู่เหตุตัวใหม่ เกิดการเกิดดับๆ ใน

เรื่องราวในเหตุสู่ผลๆ แทนที่กันอยู่แบบนี้ ซึ่งท่านทั้งหลายอาจตามไม่ทันใน

เรื่องราวตรงนี้เลย จึงมองไม่เห็นในต้นเหตุเดิมแท้ของตนเองแล้ว คือความรู้สึก

ที่เป็นปัจจุบันอันนั้นคือต้นเหตุเดิมแท้ หรือเหตุแห่งธรรม เหตุแห่งธรรมเปรียบ
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เหมอืนปัจจบัุนซ้อนปัจจุบนัทีไ่ม่มใีครไปรองรบักบัเรือ่งราวใดๆ จึงหมดเรื่องราว

ไปในธรรมชาติตรงนั้น 

 หากท่านทัง้หลายเดนิตามมาดูจนเข้าใจในเนือ้หาตนเองได้จรงิๆ จะรู้แจ้ง

ตามความจริงของตนเองที่ว่า “ผล” จากต้นเหตุนั้น ท่านก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ 

เรื่องราวที่มีก็จะคลายตัวลงเอง จนเรื่องราวความมีตรงนี้หายไป เหมือนได้กลับ

ไปสู่ต้นเหตุเดิมแท้ตนเองได้ 

 แต่ตอนนี้ ทุกวันนี้ หรือปัจจุบันนี้ของคนอีกเป็นจำานวนมากไม่ได้เข้าใจ

อย่างที่บรรยายมาตามที่ชี้และสะกิดให้ดูความจริงในเรื่องราวตนเอง พวกเขา

เหล่านัน้จงึเข้าใจแบบไหลตามธรรมชาตทิีป่รุงแต่งในเร่ืองราวตนเองไป จึงเล่นกับ

การซ้อนปัจจุบันและเลยปัจจุบันตนเองมาตลอดเวลา 

 เขาเหล่านั้นข้ามปัจจุบันตนเองมาจนมองไม่เห็นเรื่องราวในปัจจุบัน

ตนเองที่เป็นเดิมแท้ได้เลย เขาเล่นสนุกในผลที่เกิดเป็นเหตุตัวใหม่ เป็นวงเวียน

วงใหม่เกิดขึ้น เป็นวงเวียนวงใหม่เกิดข้ึนเพิ่มอีกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งเนื้อหา

เรือ่งราวต่างๆ ไม่เคยเกีย่วข้องกบัวงเวยีนแห่งชวีติวงแรกทีเ่ป็นเดิมแท้ของตนเอง

เลย เร่ืองราวตรงนี้ที่เป็นอันตรายและน่ากังวลใจมากกับผู้แสวงหาที่หลงทาง

เหล่านั้น 

 วงเวียนแห่งชีวิตที่รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ ซึ่งไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของใน

วงเวียนวงนี้ที่เป็นเดิมแท้ในธรรมชาติตนเอง(วงเวียนที่หนึ่ง) มีองค์ประกอบที่มี

ร่วมกันคือเหตุสู่ผล ผลก็คือเรื่องราวปรุงแต่งตามธรรมชาติตรงนั้นที่มีอิสระร่วม

กันจึงไม่สงสัยในธรรมชาติตนเอง(วงเวียนที่สอง) จึงมีอิสระที่มีร่วมกันตามความ

เป็นจริง แต่การบรรยายต้องดึงเรื่องราวความรู้สึกที่เป็นผลที่มีการปรุงแต่งออก

มาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเรื่องการปรุงแต่งของตนเอง ที่มีเหมือนไม่มีการ

ปรุงแต่ง ที่เป็นเหตุสู่ผลตามธรรมชาติที่เป็นอิสระ ความอิสระของผลในการปรุง

แต่งตรงนี้ ที่ผู้บรรยายต้องดึงออกมาจากผลมาสู่เหตุตัวใหม่(เป็นวงเวียนที่สาม) 
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เอาความรู้สึกของผลที่ซ้อนปัจจุบัน ออกมาชี้และสะกิดให้เห็นถึงการหมุนวนใน

ธรรมชาติขณะนั้น เป็นวงเวียนอีกวงหนึ่งคือ วงที่ข้ามปัจจุบันตนเองมา ให้ท่าน

ได้เห็นในผลทีเ่กดิเป็นเหตตุวัใหม่ตรงนี ้ท่ีมีการปรุงแต่งต่อทนัทกัีบเรือ่งราวตนเอง

และได้ครอบครองการปรุงแต่งแบบเงียบๆ ทันทีตรงนี้ไว้ จนตนเองก็ไม่รู้สึกด้วย

ว่าได้ครอบครองเรื่องราวปรุงแต่งตรงนี้ไว้เลย เป็นสิ่งที่ธรรมชาติลวงความรู้สึก

ได้แนบเนียนมาก 

 หากใครสามารถฉุกคิดเฉลียวใจตนเองได้ในความรู้สึกตามที่บรรยาย

มาตรงนี้ ท่านเหล่านั้นก็อาจจะพบทางรอดได้เช่นกัน ที่จะได้รู้ความจริงที่ซ้อนๆ 

กันในเรื่องราวของธรรมชาติตนเอง ที่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของในสิ่งที่ซ้อนปัจจุบัน

และข้ามปัจจุบันตรงนี้มาเช่นกัน 

 เรื่องราวเนื้อหาที่หมุนวนตามธรรมชาติตนเองตลอดเวลาเช่นนี้ ตามที่มี

กล่าวไว้แล้ว ท�าเหตุดีย่อมได้รับผลดี เหตุลงสู่ผล ผล ท่ีท่านไม่ได้ครอบครองใดๆ 

ก็จะกลับไปสู่ในต้นเหตุในตนเอง เป็นวงเวียนที่หมุนวนเป็นวงที่สองที่มีอิสระ

เช่นกัน ถงึแม้จะยอมรับการปรุงแต่งให้มีจนเกิดเป็นวงเวยีนทีส่ามท่ีปรงุแต่งต่อมา 

หากใครเข้าใจในเหตุเดิมแท้ตนเองก็จะย้อนทวนกลับไปสู่เรื่องราวภายในที่เป็น

อสิระในตนเองได้เช่นกนั จะประจักษ์แจ้งแบบธรรมชาติท่ีเป็นธรรมชาติทีรู่สึ้กเอง

ว่า “เรือ่งราวต่างๆ ทีไ่ด้ปรงุแต่งต่อมาตลอดเวลานัน้ กไ็ม่ใช่เรือ่งราวใดๆ ของ

ตนเองเลย” ตนเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของใดๆ ในธรรมชาติที่หมุนวนเป็นวัฏจักร

ตรงนี้ วงเวียนทั้งหลายจะหายไปในความรู้สึกตรงนั้นเอง เรื่องราวต่างๆ ที่ยึดไว้ 

ครอบครองไว้ ก็ไม่ได้มีเร่ืองราวอะไรอีกที่มาผูกรัดกับความรู้สึกตนเองที่ต้องไป

รองรับ ตนเองจึงกลับมามีอิสระอีกครั้งจากการที่ไม่ไปยึดติด ไม่ครอบครองใน

เรื่องราวปรุงแต่งของตนเองที่มี ที่เป็น ตามสภาวธรรมตรงนั้น 
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ปัจจุบันซ้อนปัจจุบันส่ิงนี้ไม่เคยมีมาก่อน

ข้ามปัจจุบันตนเองก็ไม่เคยมีอยู่เช่นกัน

เรื่องราวความเข้าใจที่ผูดรัดตนเองมาตลอดเวลา

คือความจำาที่เชื่อในภาษาจากการเรียนรู้มาตลอด

จึงเป็นสิ่งที่ถอดถอนความเชื่อตรงนี้ลงได้ยาก

หากท่านยังเชื่อจนหลงใหลตามภาษาท่ีมีในนี้

ก็ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องราวความจริงของตนเองได้

ความจริงหรือความเข้าใจใดๆ ก็ยังมีเรื่องราว

หาที่สุดแห่งความจริงของเรื่องราวตรงน้ันไม่ได้

สิ่งที่มีที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นก็ไม่เคยมีใดๆ

ธรรมชาติความเป็นอิสระนั้นจะรู้สึกได้

ก็ต่อเมื่อต้องวางความเชื่อในความจริงท้ังหลายลง

ใช้ความรู้สึกตนเองภายในเพื่อดูความรู้สึกตนเอง

อยู่กับเรื่องราวตนเองตรงนั้นโดยไม่ต้องใช้ภาษา

เพราะเวลาที่ได้เข้าถึงเรื่องราวตนเองแท้จริงภาษาก็ไม่มี
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สิ่งที่มีเหมือนเป็นส่ิงที่ไม่มี
ในควำมรู้ตนเอง

 ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักเดินทางผู้มีปัญญามากล้นทั้งหลาย เรื่องราวการ

หมดสงสัยในธรรมชาติตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ง่าย ง่ายมาก และง่ายเกินไป จึงมีน้อย

คนนกัท่ีจะเดนิทางไปถงึเรือ่งราวแบบนีไ้ด้แท้จรงิ ท่านทัง้หลายลองมาดูเรือ่งราว

ท่ีจะชี้และสะกิดให้ดูในความง่ายตรงนี้ก่อน การหมดสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่ง่าย

ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักเดินทางผู้มีปัญญามากล้นทั้งหลายนั้นจะไม่สามารถเข้า

ถึงเรื่องราวแบบนี้ได้จริงๆ เลย เพราะอะไร ? เพราะปัญญาของท่านนั้นยังไม่ใช่

ปัญญาที่เป็นเองตามธรรมชาติตนเอง แต่ปัญญาของท่านที่มีที่เป็นอยู่นั้น เป็น

ปัญญาเทียม ที่ได้ยึดมั่น ครอบครองเรื่องราวในตนเองไว้ตามที่เรียนรู้และจดจำา

มา แต่ยังรู้สึกตนเองไม่ได้ มองไม่เห็นในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในเรื่องราวตรงนี้ไว้ ท่าน

จึงยอมรับกับเนื้อหาในคำากล่าวลอยๆ ที่ว่า การหมดสงสัยเป็นสิ่งที่ง่าย คำาว่า 

“ง่าย” คำาๆ นี้ จึงมีเรื่องราว มีรูปทรงในความรู้สึกของท่านขึ้นมาทันที จนกลาย

เป็นความมีของภาษาที่มาแทนค่าในความรู้สึกตนเองทันที โอกาสที่จะเข้าใจใน

เรือ่งราวตนเองจงึมน้ีอยมาก จึงไม่สามารถเข้าถึงเรื่องราวความง่ายตามคำากล่าว

ลอยๆ ของภาษาแบบนี้ได้จริงๆ 
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 ง่าย คำาๆ นี้ ผู้บรรยายกล่าวไว้ลอยๆ ที่ต้องใช้ความรู้สึกสู่ความรู้สึกของ

ตนเองเข้าไปดู ไปรู้ ว่าความรู้สึกที่ว่าง่าย นั้นคือเรื่องราวอะไรในความรู้สึก

ตนเองแบบของใครของท่าน สิ่งที่บอกว่าง่ายจะกลับกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น

ของนักเดินทาง นัน้คอืท่านทัง้หลายได้ยอมรบักบัภาษาและความเข้าใจในภาษา

ตรงนี้ไปเรียบร้อย จึงเลยข้ามความจริงตนเองทันที ง่าย คำานี้ต้องใช้ความรู้สึก

ของตนเองเข้าไปสัมผัสในเนื้อหาเรื่องราวตนเอง ไม่ใช่เข้าไปยอมรับกับภาษาที่

ตนเองเรียนรู้มาจดจำามาแล้วกับคำาๆ นี้ เรื่องราวตนเองจึงได้ผิดเพี้ยนไปเลยกับ

ความจำาที่ตนเองจำามาตลอดเวลา และยึดมั่นครอบครองความจำาจนเป็นความ

เข้าใจตามที่เคยเรียนรู้มาตลอดของตนเองกับภาษาในคำาว่า ง่าย ทันที

 สิ่งที่มีเหมือนไม่มีในความรู้สึกของตนเอง จึงเป็นสิ่งท่ียาก หากมีความ

พยายามที่จะเข้าถึงในเรื่องราวของตนเอง ความพยายามของท่านจะข้ามความ

รู้สึกเดิมแท้ตนเองเลยทันที เป็นเร่ืองที่แปลกมาก ที่ใครก็ตามที่ยังไปไม่ถึงที่สุด

จะไม่สามารถเกดิความรู้แจ้งเฉพาะตนตรงนีไ้ด้ ในความมีทีไ่ม่มตีรงนี ้การยอมรับ

ในความมีที่พยายามกำาจัดออกไปหรือพยายามจะเข้าถึงในความรู้สึกของตนเอง

นั้น ยิ่งพยายามทำาก็ยิ่งมีเรื่องราวปรุงแต่งต่อในความรู้สึกตนเองจนหาที่จบไม่ได้ 

ยิ่งเข้าใจในความมีก็ยิ่งแสวงหาในเรื่องราวที่มีเพิ่มอีก เพราะเรื่องราวตรงนี้ท่าน

ผู้มีปัญญามากล้นทั้งหลายแต่เป็นปัญญาเทียมยังยึดมั่นครอบครองในความมีที่

มองไม่เห็นความจริงของตนเองอยู่ แต่รู้สึกได้ตลอดเวลา เพราะปัญญาท่ีมีของ

ตนเองตอนนี้ยังไม่ใช่ปัญญาแท้จริง ปัญญาแท้จริงไม่มีภาษา มีแต่ความรู้สึกที่

เห็นแจ้งตามธรรมชาติในขณะนั้น 

 แต่ด้วยปัญญาจากการจดจำาของท่านที่ยังมองไม่เห็นความจริงของ

ตนเอง โดยมีความเชื่อที่ลึกมากที่ถูกหล่อหลอมครอบงำาตนเองไว้ ความรู้สึกของ

ท่านจึงไล่จับเนื้อหาความมี แต่ไม่รู้สึกว่ากำาลังไล่จับ กำาลังเล่นอยู่ในความรู้สึก
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ตนเองที่ได้เรียนรู้จดจำามา จึงไล่จับเรื่องราวความหมายในคำาตรงนี้ จนเกิดความ

ฟุ้งซ่านหาที่จบไม่ลง สิ่งที่ง่ายจึงไม่ง่ายเลย กลายเป็นความยาก แต่ยังมีความ

อยากได้ อยากมี อยากเป็นในใจท่าน อยากเข้าถึงเรื่องราวความหมายในคำาตรง

นีใ้ห้ได้ด้วยตนเอง ยิง่ท่านท้ังหลายยงัมคีวามอยากมากเท่าไรก็ยิง่มีความพยายาม

ที่มากล้นที่ลืมความจริงตนเอง ยิ่งทำาอะไรในความรู้สึกของตนเองก็ยิ่งข้ามเรื่อง

ราวความจรงิของตนเองออกไปเร่ือยๆ กลายเป็นความอยากทีไ่ม่สมอยากอยูแ่บบ

นี้ เพราะอะไรเป็นเหตุ ?...

 เพราะเรือ่งราวความจริงนัน้ทีไ่ด้เคยบรรยายผ่านมาแล้วกค็อื “รูสึ้กได้แต่

แตะต้องไม่ได้” เรื่องราวความจริงตรงนี้จึงไม่ใช่เรื่องการขาดสติ เผลอสติ ไม่ใช่

เรื่องของปัญญาหรือมหาปัญญาตามภาษาที่ท่านเคยเข้าใจมาเลย หากท่านทั้ง

หลายยังยึดติดในภาษาจากการเรียนจากการปฏิบัติตามเร่ืองราวที่มีผู้มาสอน

อยู่ ตามที่บันทึกจดจำามาตลอด ก็หมดโอกาสตนเองที่จะเห็นความจริงตรงนี้ได้

 สิ่งที่มีเหมือนไม่มี คือเรื่องราวที่เข้าถึงได้ง่ายๆ ตามธรรมชาติ 

 ปัจจบัุนตนเองคอื ต้นเหต ุเป็นเหมอืนสิง่ทีไ่ม่มเีรือ่งราวตลอดเวลา แต่

รู้สึกได้ตลอดเวลา 

 ผล คือ ความมี ที่ซ้อนปัจจุบันที่มารองรับในความรู้สึกที่ต้องปรุงแต่ง

ในเร่ืองราวเน้ือหาต่างๆ ในธรรมชาตขิณะหนึง่ๆ ตรงนัน้ แต่ผลทีป่รงุแต่งเรือ่งราว

เนื้อหาในความมีต่างๆ นั้น ไม่มีใครเป็นเจ้าของในการปรุงแต่งใดๆ แต่รู้สึกได้อยู่

ตลอดเวลาในการปรุงแต่ง 

 ต้นเหตุตนเองที่ไม่มีเร่ืองราว จึงไม่มารองรับในผลท่ีปรุงแต่งอยู่ ผลที่มี

นั้นก็เหมือนปรุงแต่งความมีแบบลอยๆ แต่การปรุงแต่งที่มีอยู่ในผลเหมือนกับ

ไม่ได้มีการปรุงแต่งตรงนั้น เป็นสภาวธรรมที่เกิดความรู้สึกร่วมกันในธรรมชาติ

ความจริง ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของในเนื้อหาเรื่องราวใดๆ ที่ปรุงแต่ง แต่เข้าใจได้ใน
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เนื้อหาเรื่องราวต่างๆ จึงเหมือนต้นเหตุเป็นส่ิงที่ไม่มี และไม่มีผลในความมีของ

ตนเองในเหตุตรงนั้น เรื่องราวตรงนี้เห็นได้ยากเพราะเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเร็วมาก

ในความรู้สึก หากท่านยังติดอยู่ในภาษาที่ชี้ให้ดูในเรื่องราวแบบนี้ การยึดติดกับ

ความจำาที่เป็นภาษานั้นจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ในสิ่งที่มีเหมือนไม่มีตรง

นี้ได้เลย เพราะความจริงก็เตอืนมามากแล้วว่า ต้องใช้ความรูส้กึสู่ความรูส้กึ เพยีง

ดเูรือ่งราว รู้เรื่องราว ดูผ่านรู้ผ่านไม่เข้าไปแบกในเรื่องราวตนเอง 

 ท่านพอจะตามมาดูเร่ืองราวตนเองกันทันไหม อะไรเป็นเหต ุทีข่วางความ

รู้สึกของท่านมาตลอดการเดินทางตั้งแต่เริ่มมาจนถึงตอนนี้ ? คำากล่าวลอยๆ 

ที่ไม่เคยมีอยู่ในความจริงของตนเองเลย การหมดสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่ง่าย คำาๆ นี้ 

ท่านจะต้องถอดถอนในความจำาที่เคยเรียนรู้มาตามภาษาลงก่อน หยุดแสวงหา

ความหมายใดๆ เพื่อมาอธิบายต่อในคำาที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้ลงก่อน การที่จะเข้า

ถึงในคำานี้ได้แท้จริงคือต้องใช้ความรู้สึกของตนเอง ดู ความรู้สึกของตนเอง ใช้

ความรู้สึกของตนเอง รู้ ความรู้สึกของตนเองในปัจจุบันตนเองเท่านั้น ตามที่

บรรยายผ่านมา การหมดสงสัยเป็นสิ่งที่ง่าย คำานี้คือต้นเหตุที่ไม่มีเรื่องราวใดๆ 

ทีป่รุงแต่งอยูก่่อนเป็นคำาลอยๆ แต่เกิดจากผลทีมี่ในความรูส้กึของตนเองมารองรบั

เพื่อปรุงแต่งในความหมายของคำานี้ จึงเกิดเรื่องราวความหมายตามความเข้าใจ

ตามภาษา แต่ผลที่รู้สึกปรุงแต่งตรงนี้หากท่านไม่ไปครอบครองเป็นเจ้าของใน

เนื้อหาของคำาตรงนี้ แต่สามารถหยั่งเข้าไปได้ในความรู้สึกตนเองในขณะนั้น จน

เข้าใจเข้าถึงเรื่องราวได้มีความประจักษ์แจ้งแท้จริง และรู้สึกได้ตามการปรุงแต่ง

ตรงนี ้รู้แล้วเข้าใจแล้ว ก็ต้องปล่อยกลับคืนไปในธรรมชาติของความรู้สึกในการ

ปรุงแต่งตรงผลนี้ด้วย ผลจึงเปรียบเสมือนเป็นสิ่งท่ีมี หรือความมีที่เหมือนไม่มี

เรื่องราวใดๆ เช่นกัน เนื้อหาตรงนี้เปรียบได้กับสิ่งที่รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ ตาม

ความเป็นจริงในธรรมชาติตนเอง  
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สิ่งที่หมดสงสัย
เป็นเรื่องง่ำย ง่ำยจริงหรือ

 ท่านผูแ้สวงในสจัธรรมทัง้หลาย สิ่งที่หมดสงสัยนั้นคือเรื่องราวอะไรที่ว่า 

“ง่าย” เป็นเรื่องง่ายจริงหรือ เรื่องราวในคำากล่าวตรงนี้นั้น ท่านทั้งหลายต้อง

เข้าไปพิสูจน์ตนเอง ด้วยการเดินทางเข้าสูค่วามจริงในธรรมชาตเิดมิแท้ของตนเอง

ให้ได้ จนได้ประจักษ์แจ้งแท้จริงตามเนื้อหาเรื่องราวตนเอง ได้ดู ได้รู้ ตามความ

เป็นจริงของธรรมชาติตนเองในขณะนั้นให้ได้ขณะเดียว ขอให้ท่านทำาได้แท้จริง

จนเห็นธรรมชาติตนเองได้จริงๆ จะเข้าใจเลยว่า ยิ่งมีความพยายามที่จะทำาอะไร

ในเรื่องราวตนเองในขณะนั้น เหมือนการตามดู ตามรู้ ก็ยิ่งมีเรื่องราวปรุงแต่งต่อ

ทันที แต่การที่ไม่ต้องพยายามจะทำาอะไรเลย ที่เหมือนการดูผ่าน รู้ผ่าน ในเรื่อง

ราวตนเองในขณะนั้นกลับมีความสำาเร็จได้แท้จริง อาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่

สำาหรบัพวกท่านก็ได้ในเรือ่งราวทีช่ีแ้ละสะกดิให้เข้าใจตรงนี ้คอืไม่ต้องไปทำาอะไร

ในสิ่งที่รู้สึกอยู่และกระทบใดๆ เลยนั่นแหละ จะหมดสงสัยลงเองแบบง่ายๆ 

 ตรงนี้ท่านคงนึกแปลกใจกับสิ่งที่ผู้บรรยายช้ีและสะกิดแบบฟันธงเลย 

คือการที่ไม่ต้องไปทำาอะไรจะหมดสงสัยแบบง่ายๆ แค่เพียงใช้ความรู้สึกเข้าไปดู

ในความรู้สึกตนเองเท่านั้น สิ่งที่ท่านรู้สึกตลอดเวลานั้นเป็นธรรมชาติที่มีที่เป็น 
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ห้ามไม่ได้ หยุดไม่ได้ ความรู้สึกต่างๆ ที่มีที่เป็นนั้นเป็นธรรมชาติที่มีคู่กับชีวิตที่

ต้องมีต้องเป็นแบบนั้น ท่านอาจจะลืมสิ่งที่เคยบอกไว้ตั้งแต่ต้นเรื่อง “รู้สึกได้แต่

แตะต้องไม่ได้” คือความง่าย ง่ายๆ แค่นี้ ที่จะหมดสงสัย

 ความรู้สึกต่างๆ ท่ีท่านรู้สึกอยูต่ลอดเวลานัน้กไ็ด้บรรยายผ่านมามากแล้ว 

เรื่องปัจจุบันซ้อนปัจจุบัน แต่ท่านจะมาติดในกับดักของตนเองแบบที่ไม่ทันรู้สึก

ตนเองเสียด้วยซำ้า ตรงที่เข้าไปยึดไว้กับสิ่งท่ีปรุงแต่งท่ีตามดูตามรู้กับสิ่งท่ีสงสัย

ในเนื้อหาตนเอง ท่านจึงค้างคาอยู่แค่สิ่งที่ข้ามปัจจุบันตนเองมาเท่านั้น 

 การข้ามปัจจุบันตนเองมาที่ท่านมองไม่เห็นรู ้สึกไม่ทันในเร่ืองราว

ตนเอง คือสิ่งที่ท่านได้เข้าไปแตะต้องในความรู้สึกของตนเองแล้ว ความง่าย จึง

มีเรื่องราวปรุงแต่งต่อไม่รู้จบ กลายเป็นความมี ที่มีเรื่องราวของคำาตรงนี้ไปเลย

สิ่งที่ไม่เคยมีในความรู้สึกตนเอง จนมีความรู้สึกเข้าไปรองรับเรื่องราวไปแล้ว จึง

เกิดความสงสัย เรื่อง ง่าย กลายเป็นเรื่อง ยาก เกิดความรู้สึกที่เข้าไปครอบครอง

สิ่งที่ไม่เคยมี แต่ท่านกลับทำาให้มีขึ้นมาในความรู้สึกของตนเอง  

 ลองมาดูกันให้ลึกแบบละเอียดเลยดีกว่า ความง่ายที่เป็นตามธรรมชาติ

ในการหมดสงสัยคืออะไรที่จะทำาให้ตนเองเข้าไปถึงได้ ท่านผู้มากด้วยปัญญาทั้ง

หลายลองย้อนมองดูเนื้อหาตรงนี้ให้ละเอียดก่อน ขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ความ

รู้สึกของตนเองเท่านั้นที่จะเข้ามาพิสูจน์ในสัจธรรมตนเองให้เห็นประจักษ์แจ้ง

เรื่องที่บอกว่า ง่าย ในความเป็นจริง เหมือนไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ เลย 

ไม่ต้องทำาอะไรเป็นดีที่สุด เพียงใช้ความรู้สึกตนเองเพียงดูเรื่องราว รู้เรื่องราว ไม่

พยายามทำาอะไรกับเรื่องราวตรงนั้น แค่นี้เองจบแล้ว

 แต่เชื่อได้ว่าท่านทั้งหลายนั้นทำาไม่ได้ตามที่ผู้บรรยายบอกหรอก เพราะ

ความสงสยัท่ีมมีากมายในความรูส้กึของท่านกบัเรือ่งราวง่ายๆ ตรงนี ้ท่านจะเล่น

กบัความรูส้กึของตนเองและจะติดกับดกัธรรมชาตตินเองทนัท ีในคำาว่า ง่าย ตรงนี้ 



 เป็นสิ่งที่มีเหมือนไม่มีเรื่องราวใดๆ

55

จะมเีร่ืองราวท่ีท่านเองปรงุแต่งต่อเกดิขึน้ในความรูส้กึตนเองแบบไม่รู้จบ แทบจะ

ไม่รู้สึกตัวเองด้วยซำ้า ว่าคำาๆ นีไ้ด้มกีารปรงุแต่งทีข้่ามปัจจบุนัตนเองมาแล้ว รูส้กึ

ตนเองแทบไม่ทนั คำาๆ นี้ที่ท่านได้เข้าไปแตะต้องในเรื่องราวตนเองแบบที่ไม่รู้สึก

ตวัในคำาๆ นี้ จนเกิดมีความหมายมีความเข้าใจ ในใจตนเองเรียบร้อย 

 ผูบ้รรยายขอบอกว่าคำาว่า ง่าย ไม่ใช่เร่ืองราวตามภาษาทีท่่านเคยจำามาล่ะ 

ง่าย ตรงน้ีเป็นเพียงอะไรบางอย่างทีท่่านรูส้กึอยูเ่ท่าน้ัน แต่ไม่ไปแตะต้องในความ

รูส้กึตรงนัน้ เพยีงแค่ใช้ความรู้สกึในขณะนัน้เป็นการเดนิทางเข้าไปดูในความรูส้กึสู่

ความรูส้กึทีไ่ม่ต้องใช้ภาษาไปอธบิาย 

 ความรู้สึกที่รู้สึกขณะหนึ่งนั้นเพียงมองดูแบบสบายๆ จะนั่ง จะนอน จะ

เดิน จะยืน ก็ให้รู้สึกแบบสบายๆ ในความรู้ที่รู้สึกอยู่เท่านั้น ปล่อยให้ความรู้สึก

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ให้รู้ไปตามอารมณ์ในขณะนั้น เพราะความรู้สึกที่เกิดครั้งใด 

จะมีองค์ประกอบท่ีเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยกับสิ่งที่มากระทบท่านรับรู้ได้ทันที 

เกดิความเข้าใจในทนัที มีความจำา มีความคดิสวมทับ เกดิความหมายเป็นเรือ่งราว

ต่างๆ ทันทีเช่นกัน ที่เร็วและรู้สึกเป็นสิ่งๆ เดียวกันในความรู้สึกขณะนั้น ท่านทั้ง

หลายก็ต้องใช้ความรู้สึกตนเองรู้สึกให้เท่าทันในสิ่งที่มากระทบขณะนั้น ดูและรู้

ความรูส้กึไปแบบสบายๆ ให้แยบคายจดจ่อในสิง่ทีดู่และรูข้องการกระทบขณะน้ัน 

เพียงดูผ่านในเร่ืองราว รู้ผ่านในเรื่องราว เห็นให้ได้กับความจริงหยาบๆ ของ

ความรู้สึกตนเองก่อนในรอบแรก คือรู้เท่าทันในความรู้สึกที่เกิดในขณะนั้น 

 เมือ่เหน็ในความจรงิทีรู่ส้กึหยาบๆ ได้ ก็ไม่ต้องไปไล่จับในความรู้สึกตรง

นั้นปลอ่ยผ่านไปเลย เม่ือทำาได้ท่านก็จะเห็นในความรูส้กึทีล่ะเอยีดขึน้มาแทนใหม่

เป็นรอบทีส่อง ครัง้นีจ้ะเข้าใจในธรรมชาติท่ีหมุนวนเป็นวัฏจกัรท่ีเป็นอสิระตรงนัน้

ก็ปล่อยผ่านไปอีกอย่าไปครอบครองเด็ดขาด เมื่อทำาได้ท่านจะเห็นในความรู้สึก

ทีล่กึลงไปเองในความรู้สกึท่ีซบัซ้อนของเร่ืองราวตนเองตรงนัน้ก็ปล่อยผ่านไปอกี 
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ท่านกแ็ค่ดผู่าน รู้ผ่าน แบบอสิระอย่างนัน้ ทีไ่ม่เข้าไปแตะต้องในเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้

ในความรู้สึกใดๆ เลย ปล่อยอารมณ์ให้เกิดความสบายใจ จะนั่งดูนอนดูเดินดูได้

ทกุอริยิาบถใช้เพยีงความรูส้กึตนเอง ดูและรู้เรื่องราวอยู่แบบนั้นในทุกขณะทีเ่กดิ

มีอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ไม่ต้องไปไล่จับเนื้อหาใดๆ ปล่อยไปตามธรรมชาติ

ในความรู้สกึเลยให้เป็นไป มไีป แบบทีม่ ีแบบทีเ่ป็น จดจ่อในเนือ้หาเรือ่งราวต่างๆ 

ท่ีรับรู้ในขณะนั้นแบบปล่อยผ่าน ความสบายใจที่ดูอยู่ รู้อยู่ ทุกขณะนั้นจึงเป็น

เรือ่ง ง่าย ตามทีบ่รรยายมา เพราะท่านไม่เข้าไปครอบครอง แม้จะมกีารปรงุแต่งก็

ต้องปล่อยให้มีปรุงแต่งไปในความมี แต่ไม่เข้าไปรองรับการปรุงแต่ง ปล่อยให้

ธรรมชาติตรงนั้นปรุงแต่งไปตามธรรมชาติตรงนั้น 

 เมื่อท่านท้ังหลายสามารถทำาให้ประจักษแจ้งได้ในความรู้สึกของตนเอง

ได้แบบนี ้จะพบความอิ่มเอมใจ จะมีความเบิกบานในอารมณ์ จะมคีวามรูส้กึโล่ง

เบาสบาย เกิดความผ่องใสในความรู้สึกตนเอง ความสงสัยจะคลายตัวลงเอง ที่

ไม่ต้องเข้าไปเล่นเข้าไปแบกไว้ ไม่แตะต้องกบัความรูส้กึตนเองอกี ไม่เข้าไปรองรบั

ในเร่ืองราวทีป่รงุแต่งต่างๆ ของอารมณ์ของความรู้สกึทีเ่กดิขึน้อีก เพราะสิง่ทีเ่กดิ

ขึ้นในอารมณ์ และความรู้สึกตรงนั้น เป็นสิ่งที่มีที่เป็นตามธรรมชาติตนเอง เป็น

ปัจจุบนัซ้อนปัจจุบนัแบบธรรมชาต ิคอืมีเหตุย่อมเกิดผล ท่านเพยีงแต่ดูผ่าน และ

รู้ผ่านในเหตุและผล ปล่อยให้เรื่องราวดำาเนินไปตามที่มีที่เป็น หากท่านทั้งหลาย

เห็นได้รู้ได้แบบนี้ ท่านจะประจกัษ์เองในธรรม จะพบความจริงที่บอกว่า ง่าย คือ

ความหมายคล้ายๆ ตามภาษาอย่างนี้ จะไม่ลังเลสงสัยกับคำาว่า “ง่าย และง่าย

จริงหรือ” อีกต่อไปแล้วตามภาษาที่จดจำามา สิ่งที่รู้สึกได้แตะต้องไม่ได้เกิดความ

ประจักษ์แจ้งเองเพียงแค่ดูผ่านและรู้ผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่ทำาได้แบบสบายๆ ที่

ไม่ต้องเกร็ง ไม่ต้องกังวลใจ ไม่ต้องหวาดระแวงในความรู้สึกของตนเอง สิ่งนี้คือ

สัจธรรมตนเองแท้จริง ในเรื่องเหตุและผลของตนเอง และจะไม่เดินข้ามเนื้อหา

ตนเองไปปรุงแต่งต่ออีก แม้จะปรุงแต่งอีกก็ไม่เกิดกังวลใดๆ แล้ว   
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การเข้าถึงแก่นแท้ของตนเองให้เป็นผลสำาเร็จ

ต้องหยุดดิ้นรนแสวงหากับเร่ืองราวท่ีมี

ความมีที่มีจะเป็นส่ิงรองรับในเหตุตัวใหม่

ที่จะนำาไปเกิดให้มีเรื่องราวต่อในตนเอง

การเข้าถึงแก่นแท้ของตนเองนั้นเหมือนไม่มีเรื่องราว 

การอยู่นิ่งเฉยแต่รู้สึกได้ในเรื่องราวความมี

กลับนำาตนเองไปถึงแก่นแท้ได้แบบง่ายกว่า

เพราะชีวิตต้องอาศัยความมีที่มีการปรุงแต่ง

การอยู่นิ่งเฉยเพียงดูและรู้การปรุงแต่งท่ีมี

ปล่อยให้การปรุงแต่งที่มีทำาหน้าที่ปรุงแต่งความมีไป

ไม่มีใครเป็นเจ้าของการปรุงแต่งใดๆ ท่ีมีได้จริงๆ

หากใครสามารถทำาความรู้สึกให้นิ่งเฉยได้

ดูและรู้การปรุงแต่งความมีที่มีการปรุงแต่งก็ไม่มีเรื่องราว

การดิ้นรนแสวงหาจึงยุติลงตรงนี้เอง
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ผลลัพธ์ที่เกิดกำรยอมรับ 
และรองรับเรื่องรำวตนเอง

 เรื่องราวตามที่บรรยายมาถึงตรงนี้ สิ่งที่ชี้และสะกิดให้ดูความจริงที่เป็น

เรือ่งราวของท่านเองนัน้ ท่านอาจจะไม่ยอมรับก็ได้ แต่ขอให้ท่านลองอ่านบทความ

ทีบ่รรยายมาเรือ่ยๆก่อน ท่านทัง้หลายอาจจะดูเป็นสิง่ย้อนแย้งในความรูส้กึตนเอง

ว่าเป็นเรือ่งบ้าบอ และแปลกประหลาดในความรู้ของท่าน ซ่ึงกข็อยอมรบัว่าแปลก

จริงๆ โดยเนื้อหาที่ชี้และสะกิดในเรื่องราวแบบนี้ เป็นเรื่องราวที่รู้เฉพาะตนเอง

ทีผู่บ้รรยายเดนิทางไปถงึในเหตแุห่งธรรมของธรรมชาติตนเอง เนื้อหาเรื่องราวที่

บรรยายมาจึงเหมือนว่าแตกต่างออกไปกับเน้ือหาเร่ืองราวที่ท่านทั้งหลายได้คุ้น

เคยจดจำาผ่านมาตลอด จากการเรียนรู้และบันทึกจดจำาตามๆกันมาทั้งชีวิต ที่มี

ผู้รู้เรื่องราวมากมายในวงการนักธรรมะเคยพูด เคยบรรยายซำ้าๆ ไว้แบบนั้น 

 เรือ่งการอธบิายหรือการบรรยายในเนือ้ธรรมนัน้ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของ 

“สไตล์” เป็นเรื่องของ “บุคลิกเฉพาะตน” ผู้บรรยายทุกคนก็มีบุคลิกเฉพาะตน 

มีสไตล์เป็นของตนเอง ที่ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ ผู้รู้เรื่องราวมากมายทั้งหลาย

เหล่านั้นจะบรรยายเรื่องราวแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ เป็นสไตล์ และบุคลิกในแบบ

ฉบบัเฉพาะตนเอง สิง่นีค้อืผลลพัธ์ทีท่่านเองเกดิการยอมรบั และรองรบักับเรือ่งราว
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ของผู้รูเ้รือ่งราวเหล่านัน้เอาไว้แล้ว หากไม่มีการช้ีและสะกิดให้เห็นความจริงทีเ่ป็น

ธรรมชาติของท่านเอง โอกาสจะรอดมาเห็นความจรงินัน้แทบจะไม่มี เพราะท่าน

จะติดกับดักในธรรมชาติตนเองที่หลงยึดติดผู ้รู ้เรื่องราวเอาไว้แบบเงียบๆ 

เหมอืนเป็นต้นแบบในการเดนิทาง รวมไปถงึผูรู้เ้รือ่งราวกด้็วยเช่นกนัทีล่อกกนัมา

ก็ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมาก ท่านลอกเลียนแบบใครไม่ได้ทั้งนั้น จะ

เป็นเหมือนใครก็ไม่ได้ จงจำาไว้ให้ขึ้นใจ ท่านจะต้องเป็นแบบฉบับตนเองเท่านั้น 

รู้ได้ด้วยตนเอง เข้าถึงด้วยตนเอง ต้องเป็นรู้ที่รู้เฉพาะตนเอง เรื่องตรงนี้เคยมี

ใครมาสะกิดท่านให้เห็นเรื่องราวแบบนี้กันหรือยัง 

 การมตีวัตนของท่านไปรองรบัตวัตนของผูรู้เ้รือ่งราวไว้เรยีบร้อยแบบนัน้ 

เป็นสิ่งที่ผิดหลักของธรรมชาติเดิมแท้ตนเองไปแล้ว ท่านจะหลงเชื่อในเรื่องราว

ของผู้รู้ตรงนั้นไปเลย หลงใหลยึดติดแน่นแบบที่ไม่รู้สึกตัวด้วย หากไม่ถอดถอน

ความเชื่อที่เกิดการยอมรับและรองรับเรื่องราวตนเองตรงนี้ลงก่อน การเดินทาง

ของท่านทั้งหลายไม่มีทางประสบความสำาเร็จในตนเองได้ จะล้มลุกคลุกคลาน

ลำาบากเสียเหลือเกิน เกิดความกังวลใจมากมาย กลัวในความรู้สึก มีวิตกจริต 

ขาดความมัน่ใจ เหมอืนโดนสาป โดนสต๊าฟแช่แขง็ไว้แบบนัน้ ตดิอยูใ่นวงัวนตนเอง 

เกิด ดับ ไม่มีที่สิ้นสุดในความรู้สึกตนเอง 

 ผูบ้รรยายกมี็สไตล์มีบคุลกิในแบบฉบบัเฉพาะตน ทีช่ีแ้ละสะกดิให้ทกุท่าน

ดคูวามจรงิของท่านเอง ไม่สามารถจะบรรยายธรรมตามสไตล์ใครได้ หรอืลอกเลยีน

รปูแบบของใครในเนือ้หาเร่ืองราวในธรรมของการบรรยายได้ สิง่นีเ้ป็นสิง่ทีรู่เ้ฉพาะ

ตนเอง จงึต้องเดินทางตามความจรงิทีเ่ป็นธรรมชาติเดิมแท้ของตนเองทีเ่ป็นจริง 

ได้เข้าถึงแล้วตามที่ศาสดาได้เดินทางผ่านมาก่อน เส้นทางในการเดินทางที่แตก

ต่างกันแต่ก็มาบรรจบลงได้ในทีเ่ดยีวกนัตามความเป็นจรงิ “ตนจงึเป็นทีพ่ึง่แห่งตน” 

ตนเองจึงบอกเสมอว่าไม่ได้เป็นที่พึ่งพาให้ใครๆ ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ของใคร 
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เน้ือธรรมของการบรรยายเพียงชี้และสะกิดให้ทุกคนได้เดินตามดูความจริงของ

พวกท่านเอง ว่าคอืเรือ่งราวอะไร ท่ีจะทำาให้ตนเองหมดสงสยัในธรรมชาตติรงนัน้

 ความเชื่อม่ันและมีศรัทธาในธรรมชาติที่ได้เดินทางไปถึงด้วยตนเอง ใน

ความเชือ่มัน่และความศรทัธาตรงนีก้ย็งัเป็นเรือ่งของภาษาท่ีใช้บรรยายอยู ่แต่ใน

ความรู้สึกที่ได้ไปถึงแล้วจึงเป็นความรู้สึกที่รู้ได้เฉพาะตน ซึ่งแทนค่าเป็นภาษาที่

พดูบรรยายมาตรงนีไ้ม่ได้ เพราะฉะนัน้ก็เหมือนกับว่าเร่ืองราวต่างๆ ที่บรรยายมา

ตรงน้ีเป็นความเชื่อและศรัทธาเฉพาะตนเองที่ได้เข้าไปถึงในธรรมชาติแบบ

เฉพาะตน จึงห้ามใครลอกและจดจำากับเนื้อหาเรื่องราวตามภาษาตรงนี้ 

 ยงัมบีคุคลอกีเป็นจำานวนมากมายมหาศาล ที่ยังเข้าใจไม่ได้ตามเรื่องราว

แบบที่บรรยายมาตรงนี้ การชี้และสะกิดให้ดูความจริง ที่พวกเขาเหล่านั้นยัง

ลงัเลสงสยัและก�าลงัเล่นอยู่กบัปลายเหตุ คือ ผลท่ีซ้อนปัจจบุนัเลยข้ามปัจจบุนั

ตนเองมา ซึ่งเป็นเหตุตัวใหม่ไปแล้วที่เข้าใจอยู่ รู้อยู่ แล้วก็ยึดการปรุงแต่งอยู่อีก 

จนเกิดเป็นวงเวียนวงท่ีสามที่ซ้อนเรื่องราวความจริงตนเองเลยข้ามความจริง

ของปัจจุบันตนเองมา สิ่งที่มองไม่เห็นในความรู้สึกของตนเองจากการบันทึกที่

จดจำามาตลอดนั้น จึงเกิดมีความคิด เกิดเป็นเรื่องราวมากมาย จนกลายเป็นผล

สู่เหตุตัวใหม่ ลงเป็นผลสู่เหตุตัวใหม่อีกหมุนวนเกิดดับอยู่แบบนี้ เกิดความเข้าใจ

อยูแ่บบน้ี ท่ีเลยความจรงิของตนเองอยูต่ลอดเวลา เป็นสิ่งที่น่ากลัวและน่ากังวล

ใจแทนก็คือเรื่องราวความมี ที่มีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ที่ตนเองก็ไม่รู้สึกตัว

เองเลย ได้เป็นผู้ครอบครองเป็นเจ้าของความมีไว้แล้วในความรู้สึกของตนเอง

ตรงนี้ รู้ไม่ทันด้วย จงึเล่นกบัเรือ่งราวความมีตามความจำาในภาษา คำาว่า ง่าย ที่

ตนเองเข้าใจไว้แบบจำามา จงึได้ปรงุแต่งเพิม่เติมต่อไปในเรือ่งราวตนเอง ซึง่เป็นเรือ่ง

แบบนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งชีวิต จึงกลับไปเป็นอิสระที่เป็นอิสระอยู่แล้วไม่ได้ เข้าไป

ไม่ถึงในเรื่องราวตนเอง ในสิ่งที่มีเหมือนไม่มี ตามภาษาที่ ง่าย จึง ไม่ง่าย 
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 ผลลัพธ์ที่เกิดการยอมรับและรองรับกับเรื่องราวในเหตุแห่งธรรมตรงนี้ 

ที่รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ จึงเป็นวงเวียนของชีวิตตนเอง มีอยู่ภายในตนเอง ที่มี

เหมือนกันทุกชีวิตบนโลก และมีอยู่ตลอดเวลา เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา แต่ท่าน

ทัง้หลายรูส้กึไม่ได้ในความเป็นเดิมแท้ของตนเองท่ีเป็นอสิระอยู่แล้ว จึงเขา้ไปแตะ

ต้องผลลัพธ์จนเกิดการยอมรับและรองรับในความรู้สึกตนเอง จึงเล่นอยู่กับการ

ปรงุแต่งตลอดเวลา ผลทีป่รุงแต่งในเหตเุดิมแท้ตนเอง ซึง่อยูภ่ายนอกทีรู่ส้กึตลอด

เวลาและปรุงแต่งอยูต่ลอดเวลา หากท่านเหน็ได้ด้วยความรูส้กึตนเองว่าไม่ได้เป็น

เจ้าของในผลตรงนั้น ผลลัพธ์ที่เกิดการยอมรับก็จะเสื่อม การรองรับกับเรื่องราว

กค็ลายตวัเอง เปรียบเหมือนได้วาง เปรียบเหมือนได้ทิง้เรือ่งราวลงเองในธรรมชาติ

ตรงนั้น การปรุงแต่งที่ไม่มีการรองรับในเรื่องราว ก็จะกลับไปสู่ในต้นเหตุที่เป็น

เดิมแท้ ต้นเหตุและผลตรงนี้ก็กลับมาเป็นอิสระที่มีอยู่ร่วมกันตามเดิม ไม่มีใคร

เป็นผูร้องรบัในเรือ่งราว หรอืการอปุมาทีว่่า ทำาเหตดีุ ย่อมได้รบัผลดี แต่หากใคร

ยงัเดนิทางมาไม่ถงึเรือ่งราวตรงนีต้ามทีช่ีท้ีส่ะกดิให้ดูในเนือ้หาทีบ่รรยาย ก็เข้าใจ

ไม่ได้เช่นกัน

 บุคคลเหล่านั้น จะหลงใหลจะเล่นสนุกอยู่ตรงผลทีป่รงุแต่งสูเ่หตตุวัใหม่ 

ก็คือการซ้อนปัจจุบันเลยข้ามปัจจุบันตนเองมา จะเล่นสนุกในเรื่องราวปรุงแต่ง

สู่การปรุงแต่งตรงนี้แทน สิ่งที่เลยข้ามปัจจุบันตนเองมา ท่านเหล่านั้นจะลุ่มหลง 

เกิดเสน่หา รักใคร่กับความรู้สึกที่ปรุงแต่งของผลสู่เหตุตัวใหม่ตรงนี้ ที่ปรุงแต่ง

ตามที่ชอบๆ ในความรู้สึกของตนเอง จนกลายเป็นความเชื่อจนงมงายเกิดความ

คุ้นเคยของชีวติตนเองไปเลย จงึเดินทางกลบัไปหาความจรงิของตนเองไม่ได้ เป็น

เหตตุวัใหม่ของตนเองที่เกิดการยอมรับและรองรับการปรุงแต่งแบบที่ตนเองไม่

เคยรู้มาก่อน จงึยงัต้องพ่ึงพาอาศัยผูรู้้เร่ืองราวแบบเดิมๆ ทีเ่คยเชือ่อยูแ่บบนี ้กลาย

เป็นความยากในเนื้อหาตนเองไปที่จะได้เข้าถึงความจริงในเรื่องราวตนเอง
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 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการยอมรับในเรื่องราวปรุงแต่งของตนเอง ท่านจะไม่

กล้าที่จะปฏิเสธกับผู้รู้เรื่องราวในสิ่งที่เคยเรียนรู้มาจดจำามาทั้งหลาย จะมีความ

กังวลใจในความรู้ตนเองของเรื่องราวต่างๆ ในความรู้ของตรงนั้น แต่ไม่กล้าที่จะ

ปริปากออกถาม เกิดความกลัวในใจต่างๆ กับเรื่องราวที่ตนเองสงสัย มีวิตกจริต

กบัการปรงุแต่งเนือ้หาตรงนัน้อยูต่ลอดเวลา ตรงนีค้อืผลลพัธ์ทีต่นเองได้รองรับใน

การปรุงแต่งกับผู้รู้เรื่องราวที่มาสอนไปแล้ว จึงเป็นสิ่งที่ข้ามความจริงตนเองมา 

 นักธรรมะและนักปฏิบัติที่มีมากมายมหาศาล ที่เกิดมีความวิตกกังวลใจ

ก็คือเรื่องราวแบบนี้ คือการยอมรับและรองรับกับเรื่องราวต่างๆ ไว้แล้วแต่มอง

ไม่เห็นรู้สึกไม่ได้ด้วยตนเอง คือการปรุงแต่งของผลที่นำาไปสู่เหตุตัวใหม่ ที่ข้าม

ความจริงตนเองมาแบบไม่รู้สึกตัว จึงขาดความมั่นใจ ขาดความกล้าที่จะเผชิญ

ความจรงิในความรูส้กึตนเอง สิง่ทีเ่ข้าไปเล่นในการปรุงแต่งอยู ่รูอ้ยู ่เข้าใจอยูค่อืสิง่

ท่ีเคยบันทึกจดจำาไว้แล้วในเรื่องราวตนเองตลอดเวลาที่ผ่านมา ที่มีทั้งความจำา

ความคดิทีผ่สมกลมกลืนกันเป็นเนือ้เดียวจนเข้าใจได้เลยในภาษาทีจ่ดจำามา จงึเกิด

มเีป็นเรือ่งราวต่างๆขยายต่อ ความง่ายจงึไม่ง่าย เพราะเกดิจากการยอมรบัให้หลง

ตดิอยูใ่นภาษาท่ีปรงุแต่งท่ีหมุนวนอยูต่ลอดเวลาแต่ไม่รูสึ้กตวัเอง เกิดมีทิฏฐิมานะ

มากตามมา ท่านอาจจะมองข้ามในสิ่งที่ชี้และสะกิดตรงนี้ไปเลยก็ได้ เพราะสิ่งที่

บรรยายมาเป็นเรือ่งราวทีท่่านไม่เคยเสพคุน้ ไม่เคยฟัง ไม่เคยมีบันทกึในความจำา

ตนเองมาก่อน อาจจะรับไม่ได้กับการบรรยายในเนื้อหาตรงนี้ ที่แปลกออกไปใน

ความรู้สึกของตนเอง ลังเลสงสัยในใจและขาดความมั่นใจเพราะไม่เคยรู้จักกับผู้

บรรยายว่าเป็นใครไม่มีรูปทรงให้เห็น ต่างจากเรื่องราวของผู้รู้ต่างๆ ที่ผ่านมา ที่

ท่านมีบนัทกึจดจำามาแล้ว และท่านก็ยอมรับกับเร่ืองราวเรยีบร้อยตามผูรู้เ้ร่ืองราว

ที่เห็นรูปทรงตรงนั้นและยึดไว้ ยอมรับไว้ จนได้รองรับในเรื่องราวความมีตรงนั้น 

จงึกลายเป็นความมท่ีีมตีนเองรองรบัความรูส้กึของตนเองไป เหมือนเล่นในผลลง

สู่เหตุตัวใหม่ของตนเอง ไม่สามารถมองเห็นเรื่องราวแบบที่เล่นตรงนี้ได้ด้วย 
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 เร่ืองราวแบบที่บรรยายมาตรงนี้จึงไม่ต้องมีใครมาการันตีอะไรกับสิ่งท่ี

บรรยายมาเลย ท่านทั้งหลายจะรู้สึกตนเองได้ในเรื่องราวแบบนี้หากเดินตามมา

ดูมารู้ด้วยตนเอง การเดินข้ามปัจจุบันตนเองมาในอดีตท่านจะรู้สึกมีความกังวล

ใจในความรูต่้างๆ มคีวามวติก ความหวาดระแวง ความหวาดผวา ความสงสัยใน

เรือ่งราวของตนเองอยูต่ลอดในสิง่ทีย่ดึตดิทีค่รอบครองเงียบๆ มีเรือ่งราวมากมาย

ทีค่อยกัดกร่อนกำาลงัใจตัวเองอยูต่ลอดเวลา ตดิแน่นเหนยีวหนบึอยูแ่บบนัน้ เพราะ

อะไร เพราะท่านยงัมคีวามอยาก อยากได้อยากมอียากเป็น อยากเข้าถงึกบัเรือ่งราว

ตรงนั้น แต่ไม่มีทางเห็นกับเร่ืองราวตรงนั้นได้ซึ่งเร็วมาก ทิฏฐิมานะของท่านจึง

บดบงัความจรงิตนเอง ท่านจึงไม่มีทางจะเห็นต้นตอ เห็นความจริงของตนเองได้ 

ว่าท่านกำาลงัเล่นกบัคำาสอนของผูรู้้เร่ืองราวท่ีจดจำามา ซ่ึงห่างไกลกบัความจรงิมาก  

 กไ็ม่ใช่หน้าท่ีอะไรของผู้บรรยายทีจ่ะไปตัดสินใจแทนใคร ตนมหีน้าทีแ่ค่ชี้

และสะกิดให้ท่านทั้งหลายดูความจริงของตนเองเท่านั้น หากใครมีความเคารพ 

มีความนอบน้อม มีความศรัทธากับเนื้อหาที่บรรยายมาตรงนี้ สามารถที่จะหยั่ง

ลงดูเร่ืองราวตนเองและรู้ได้เฉพาะตนก็จะพบทางสว่างในตนเองได้ ผู้บรรยาย

ไม่ได้เป็นที่พ่ึงและเป็นครูอาจารย์ให้ใคร ในเร่ืองราวของการบรรยายตรงนี้เป็น

เพียงคำากล่าวลอยๆ ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ จึงไม่สามารถพึ่งพาอาศัยภาษาตรงนี้

เป็นทีพ่ึ่งพงิได้ ภาษาเป็นแค่การชีแ้ละสะกดิให้พวกท่านทัง้หลายได้เดนิทางตามมาดู

ให้เข้าใจในความรู้สึกสู่ความรู้สึกของตนเองเท่านั้น ที่ต้องเป็นที่พึ่งพาอาศัยของ

ตนเอง จะต้องรูเ้อง เป็นเอง เข้าใจเอง เดนิทางไปด้วยตนเอง จนเข้าถงึเรือ่งราวเนือ้หา

ตนได้เอง หมดสงสยัด้วยตนเอง นี.่.ต้องเป็นแบบนี ้คอืแบบเฉพาะตนหรอืรูเ้ฉพาะ

ตนเองในความรู้สกึเท่านัน้ พวกท่านทัง้หลายจะต้องยิง่ใหญ่ด้วยตนเอง พึง่พาอาศยั

ใครไม่ได้ ต้องเดนิทางตามลำาพงัใช้ความรูส้กึตนเองเป็นกำาลงัใจ หากกำาลงัใจตรง

นั้นอ่อนล้าแต่มีศรัทธาที่มั่นคง ธรรมชาติจะมาโอบอุ้มพาพวกท่านทั้งหลายไป

ให้ถึงที่สุดในเรื่องราวตนเองได้ หากได้เข้าใจในการชี้และสะกิดเรื่องราวตรงนี้ 
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เปอร์เซ็นต์ควำมส�ำเร็จ
ต้องวัดด้วยก�ำลังใจ

 เปอร์เซ็นต์ความสำาเร็จของท่านเอง ต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่จะ

สามารถจะลบล้างความรู้สึกที่เคยจดจำามาตลอดของตนเองนั้นออกไปก่อน จะ

ต้องวัดกำาลังใจกันในธรรมชาติที่มีเรื่องราวของตนเองกันสุดๆ ท่านต้องกล้าที่จะ

เผชิญกับความจริงในธรรมชาติของตนเอง ต้องเด็ดเดี่ยวมากจนทำาลายกำาแพงที่

ขวางกั้นในความรู้สึกตนเองออกไปให้ได้เสียก่อน 

 สิ่งแรก ที่ท่านจะต้องกล้าเผชิญ คือ การวางและทิ้งผู้รู้เรื่องราวผู้สอน

ในธรรมทั้งหลายตลอดจนรูปทรงของผู้รู้ผู้สอนตรงนั้นลง แม้แต่ผู้บรรยายก็วาง

ต้องทิ้งไปด้วย จะต้องไม่มีในสิ่งๆ นี้อยู่ก่อนเป็นสิ่งแรก 

 สิ่งที่สอง ต้องกล้าที่จะทิ้งสิ่งที่จดจำามาในบันทึกทั้งหลายจากการเรียน

รู้ความเข้าใจในธรรมตามภาษาจากผู้รู้เรื่องราวที่มาสอนทั้งหลายลง สิ่งที่สอง

ตรงนี้ก็ต้องไม่มีอยู่เช่นกัน

 การเดินทางที่จะเข้าสู่ความจริงของตนเองได้นั้น เพียงดูผ่านรู้ผ่าน ท่าน

จะเกบ็สะสมเรือ่งราวใดๆ ของความรูส้กึในสิง่ทีด่ทูีรู่ไ้ม่ได้เลย เพราะเม่ือท่านเกบ็

เรือ่งราวเอาไว้ เรือ่งราวตรงน้ันก็ยงัมีเรือ่งราวอยู ่สิง่นีจ้ะเป็นสิง่ทีส่ร้างความสงสยั
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ให้มต่ีอในความสงสยัทีย่งัสงสยัอยูต่รงนัน้ตลอดเวลา การดูผ่านรู้ผ่านมีเพียงเรื่อง

ธรรมชาติคือ เหตุ เหตุแห่งธรรมชาติตรงนั้น ที่มีเหตุและผลที่เป็นอิสระอยู่แล้ว 

จึงไม่มีเร่ืองราวในเนื้อหาใดๆ ท่านจะต้องจดจ่อหยั่งลงไปดูไปรู้ในความรู้สึกที่

แยบคายของเรื่องราวตนเองแค่นั้น ดูให้ชัดแจ้งรู้ให้ชัดเจนกับเรื่องราวตนเอง ไม่

ต้องเข้าไปยอมรับและรองรับในสิ่งที่ดูและรู้ใดๆ ในความรู้สึกตรงนั้น 

 เพราะสิง่แรกนัน้คอืต้นเหต ุท่ีขวางความจรงิในธรรมชาติตนเองทีพ่ยายาม

จะรูต้ามแบบลอกกัน มคีวามเชือ่ตามรปูทรงทีเ่หน็ มคีวามเชือ่ในเรือ่งราวของผูรู้้ 

ผูส้อน มตีวัตนครูบาอาจารย์จริงๆ จึงยดึติดตัวตนผูรู้ผู้้สอนตรงนัน้เป็นทีพ่ึง่ตนเอง

ไปเลย จึงหลงติดในรูปทรงตรงนั้นจนมีความเชื่อในเรื่องราวตามรูปทรงและคำา

สอนตามเนื้อหาในภาษาของผู้รู้ผู้สอนแบบนั้น เกิดการรองรับยอมรับความมีที่

ไม่เคยมเีร่ืองราวใดๆ มาก่อน แต่ตนเองได้ยดึมัน่ครอบครองไว้หมดแล้วในรปูทรง

และเนื้อหาเรื่องราวคำาสอนตรงนั้น ที่ตนเองก็ไม่รู้ 

 สิ่งที่สองนั้นคือผล ที่ปรุงแต่งขยายออกมาจากความไม่มี จนมีเรื่องราว

ปรุงแต่งต่อตามความเชื่อที่ได้เรียนรู้มา จดจำามาทั้งหลายในเนื้อธรรมตรงนั้น จึง

มีจึงเป็นเรื่องราวความเชื่อแบบลอกๆ กันมาอยู่อย่างนั้นจริงๆ ไล่จับไล่ไขว่คว้า

เอาไว้จนติดแน่นในผลที่ปรุงแต่งเรื่องราวความมีจนข้ามความจริงตนเองมา

 เรื่องราวสิ่งแรกและสิ่งที่สองตรงนี้ หากใครมีความกล้าหาญเด็ดขาดที่

จะทำาลายกำาแพงตรงนี้ลงได้ ก็มีโอกาสเข้าถึงความจริงของตนเองได้ 

 เรื่องราวความเชื่อต่างๆ ที่ถูกหล่อหลอมมานั้น หากท่านทั้งหลายยังไม่

กล้าเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเองแล้ว ท่านกไ็ม่สามารถจะลบล้าง

ความเชื่อของตนเองลงได้ คำากล่าวที่มีกล่าวไว้ในตำาราเรื่องหลัก กาลามสูตร จึง

สามารถพิสูจน์ในสัจธรรมของตนเองได้ การบรรยายแบบนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวตู่

ในธรรมใดๆ หลักกาลามสูตรก็มีบอกไว้ ความย้อนแย้งในความรู้สึกของท่านนัก
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เดินทางที่บอกว่ามีปัญญาทั้งหลายต่างหากที่ยังไม่ได้เข้ามาพิสูจน์ในสัจธรรม

ความจริงที่มีในตนเอง ไม่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวพอ ยังมีความหวั่นไหวอยู่ใน

หลักธรรมคำาสอนตามความเชื่ออยู่ในความรู้สึกตนเอง ก็ถือได้ว่าท่านนั้นยังมี

ปัญญาเทยีมทีไ่ม่ใช้ปัญญาแท้จริงท่ีมีอยูเ่หนอืหลกัความเชือ่ ปัญญาเทียมในความ

เชื่อของท่านจึงผูกรัดตนเองไว้กับความเชื่อของตัวตนคนสอนอยู่ มีความกลัว มี

ความกังวลใจ ประหม่า ขาดความมั่นใจที่จะทำาลายกำาแพงความเชื่อในเรื่องราว

ตรงนี้ลง กลัวจะเป็นการปรามาสในความรู้สึกตรงนั้น เดี๋ยวต้องมีเวรมีกรรมกับ

ตนเอง ต้องตามไปชดใช้เวรชดใช้กรรม ต้องมีการขอขมา ความมีที่มีในความ

รู้สึกที่มีอยู่ในรูปทรงตัวตนคนสอนและเรื่องราวคำาสอนของผู้รู้เรื่องราวตรงน้ัน

ยังติดอยู่ในความรู้สึกของตนเองตลอดเวลา ความรู้สึกที่หลงทางอยู่แบบนี้จน

ยึดติดเป็นนิสัยตนเองอยู่แบบเงียบๆ เชื่ออยู่แบบเงียบๆ และมั่นใจในเรื่องราวที่

ครอบครองอยู่แบบเงียบๆ จนเกิดความเข้าใจที่ไหลตามไปกับเรื่องราวในความ

เชื่อท่ีตนเองรู้สึกอยู่แบบนั้นที่เลยข้ามความจริงตนเองมาตลอดเวลา สิ่งที่มีการ

บันทึกจดจำาไว้แบบเงียบๆ กับเร่ืองราวของตนเองท่ีเกิดจากความเชื่อ จนทำาให้

ท่านขาดความมั่นใจแต่ไม่รู้สึกตนเอง บางคนถึงแม้จะรู้สึกตนเองได้ แต่ก็ยังขาด

ความกล้าอยู่ดีที่จะต้องทำาลายกำาแพงตรงนี้ลง เพราะยังไม่รู้จะหาสิ่งใดมาเป็นที่

ยึดเหนี่ยวในการเดินทางของตนเอง จึงยึดมั่นถือครองตามๆ ผู้อื่นไว้ก่อน

 อย่าปลงใจเช่ือ เพราะนบัถือว่า ท่านสมณะน้ีเป็นครขูองเรา ข้อนีส้ำาคญั

ทีส่ดุในหลกักาลมสตูร หากศาสดาเปรยีบเหมอืนครู เนือ้หามากมายทีไ่ด้มีบันทกึ

ไว้ในตำาราทั้งหลายนั้น ก็ยังคงเป็นคำากล่าวลอยๆ ยังเป็นความเชื่อที่ยังเชื่อไม่ได้

เช่นกัน เพราะความเชื่อในกาลมสูตร ศาสดาเป็นผู้กล่าวไว้เองตามบันทึก

 หากจะบอกความจริงท่ีจะช้ีให้ดูตรงนี้สะกิดให้ตื่นในความเชื่อแบบ

เดิมๆ ตรงนี้ บอกได้เลยว่า หากใครยังหลงใหลกับผู้รู้ผู้สอนอยู่จนยึดมั่นครอบ
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ครองเป็นเจ้าของตัวตนของผู้รู้เร่ืองราวผู้สอนอยู่แบบนั้นก็ไม่อาจจะเดินทางไป

สูค่วามจรงิของตนเองได้ เพราะความเช่ือต่างๆ ท่ีครอบครองไว้ทกุสิง่ตรงนีจ้ะทำาให้

ความรู้สกึของตนเองขาดความมัน่ใจ จนไม่กล้าทีจ่ะแสดงความรูส้กึทีแ่ท้จรงิของ

ตนเองออกมา กลัวลนลานกังวลใจในสิ่งท่ีจะพูดที่จะแสดงความจริงของตนเอง

ออกไป เพราะกำาลงัใจตนเองโดนครอบไว้ในความรู้สกึของรปูทรงเรือ่งราวของผูรู้้

ผู้สอนขึ้นมารองรับในความรู้สึกตนเองแล้ว แต่กลับเห็นไม่ได้ในความรู้สึกตรงนี้ 

ไม่มีใครมาชี้ให้ท่านดูหรอก การยอมรับตัวตนคนพูดของผู้รู้ผู้สอนตรงนี้จึงขวาง

เส้นทางความจริงตนเองไว้ตลอดเวลา เพราะอะไร เพราะเกิดรูปทรงเรื่องราว

เนื้อหาที่ซ้อนการปรุงแต่งที่เลยข้ามความจริงในความรู้สึกของตนเอง จนตนเอง

ยอมรบัเข้ามารองรับกบัความรูส้กึของตนเองเรยีบร้อยแล้ว การรองรับในต้นเหตุ

ความเชื่อตรงนี้ จึงมีผลจากการปรุงแต่งต่อแบบเงียบมากแทบรู้สึกไม่ได้ จึงเกิด

เรือ่งราวปรงุแต่งเพิม่เติมในความรู้สกึตนเองในขณะน้ัน จนเลยข้ามเรือ่งราวความ

จรงิตนเองไปอกีได้เข้าไปยดึม่ันครอบครองในสิง่ทีจ่ดจำาต่างๆ โดยทนัท ีจนได้เข้าใจ

แบบจำามาในเรือ่งราวคำาสอนตรงนัน้ว่าต้องเป็นแบบนัน้จรงิๆ จึงตดิหนบึในกบัดกั

ธรรมชาตทิีว่างล่อไว้ในความรู้ตรงนัน้ทันท ีกลายมาเป็นผลท่ีปรงุแต่งสูเ่หตตัุวใหม่ 

รองรับการปรุงแต่งในเรื่องราวของความเชื่อแบบมีอยู่จริงๆ 

 ผูรู้้ผูส้อนเรือ่งราวทัง้หลายทีเ่ดนิทางไปถงึทีส่ดุแล้วก็ควรจะบอกความจรงิ

ตรงนีไ้ว้ด้วย ไม่เช่นนั้นผู้ที่เดินตามท่านจะติดกับดับตนเองที่เหนียวแน่นติดหนบึ

ในความเชือ่ตรงนี ้จนเป็นเรือ่งราวปรุงแต่งในความเชือ่ทีข้่ามความจรงิตนเองต่อไป

เรือ่ยๆ ยดึตดิความเชือ่ของตนเองไว้ตลอดเวลา การเดินทางจึงไม่ก้าวหน้าไปไหน 

เดินทางต่อไม่ได้เพราะพอจะก้าวไปต่อก็เตะขาตนเองสะดุดขาตนเองอยู่แบบนี้ 

ล้มลุกคลุกคลานตลอดทาง หากท่านผู้รู้ผู้สอนเหล่านั้นสามารถเดินทางไปถึงได้

จริงก็ควรจะทำาตามตัวอย่างท่ี ศาสดาทำาไว้แล้ว คือ บอกความจริง ไม่ใช่ให้เช่ือ

ในเรื่องใดๆ แต่ให้เข้ามาพิสูจน์ในธรรมชาติตนเองจนเป็นผู้รู้ ที่รู้ได้เฉพาะตน
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เรื่องรำวควำมเชื่อที่ฝังแน่น
เป็นเน้ือเดียวกับควำมรู้สึกตนเอง

 มนีกัธรรมะทีม่ากด้วยปัญญาทีม่ากมายในทกุวนันี ้ท่านทัง้หลายได้มปัีญญา

แท้จริงตามธรรมชาติจริงหรือ หรือมีเพียงปัญญาที่ได้ลอกๆ กันมาตามความเชื่อ 

จนเป็นปัญญาเทยีมทีไ่ม่สามารถมองเหน็ความจรงิตนเองได้ในเร่ืองราวความเชือ่

ท่ีฝั่งแน่นจนเป็นเนื้อเดียวกับความรู้สึกของตนเอง ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านได้โดน

มายาในความเชื่อของความรู้สึกที่จดจำามาตลอดเข้าเล่นงานตนเองไปแล้ว จน

เกิดความหลงใหล ไหลตามธรรมชาติตรงนั้นไปเลย ยินยอมชื่นชมในเรื่องราวที่

ได้ยนิได้ฟังมาในถ้อยคำาพรรณนาทีเ่ล่าลอืตามๆ กันมา อ้างองิมาจากตำารา นึกคิด

คาดเดากันเอาเอง คาดคะเนความน่าจะเป็นไปได้แบบทีค่ดิตรกึตรองไว้แล้วตาม

แนวทางตนเองจนเข้ากันได้กับทฤษฎีที่ถูกใจแล้วในความรู้สึกของตนเองตรง

นั้น เชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้ กราบ ไหว้ บูชา เกิดศรัทธา

น่าเลื่อมใสแล้วก็ยึดติดผูกรัดกับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราวตนเองไว้แบบนั้น หลัก

กาลามสูตร 10 เขียนไว้ว่าอย่างไร ท่านต้องไปหาอ่านกันเอง ไม่มีใครกล้าแสดง

ความคิดเห็นแบบที่บรรยายตรงนี้หรอก ในเรื่องของความเชื่อ เพราะเนื้อหาที่

ลำ้าค่าตา่งๆ ท่ีผ่านมา ทีท่่านเองรับรู้มามากมายในอดีต ย่อมมรีาคาท่ีท่านต้องจ่าย

เป็นสิ่งตอบแทนมาตลอด ต้องใส่ซองหยอดตู้เป็นธรรมเนียมของทุกสถานที่
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 การเดินทางไปสู่ธรรมชาติตนเองที่จะประสบความสำาเร็จได้แท้จริงนั้น 

ท่านผู้บรรยายท้ังหลายจะต้องเหนื่อยฟรีแบบไม่ได้อะไรเป็นการตอบแทน 

เพราะเนื้อหาที่ลำ้าค่าตรงนี้ต้องไม่มีค่าตอบแทนใดๆ มาขวางทางผู้เดินตาม ท่าน

ผูรู้เ้รือ่งราวท้ังหลายจะยอมรบัได้กบัเรือ่งราวตรงนีห้รอืเปล่า หากการสอนสมมติ

แล้วยงัให้ใครแบกยงัให้ใครยดึตดิกบัสมมตอิกีจะเกดิประโยชน์อะไรกับผูเ้ดนิตาม 

ท่านจะต้องถอดถอนทกุเรือ่งราวความเชือ่ออกจากความรูส้กึของผูเ้ดนิตามลงก่อน 

โดยเฉพาะตัวตนผู้บรรยายเนื้อหาตรงนี้และจะต้องทำาลายลาภยศสรรเสริญทั้ง

หลายที่มีทิ้งไปด้วย สละทิ้งทุกอย่างลงก่อนในความมีทั้งหลาย หากยังหวังจะได้

อะไรเป็นสิ่งตอบแทนในการบรรยายกับสมมติตรงนี้ เท่ากับท่านยังแบกสมมติ

ตนเองไว้เองแบบนี้แล้วสมมติก็ยังมีสมมติตามเดิมอีก เหมือนสอนแล้วกลับยึด

สมมติในตนเองไว้ ผู้เดินตามท่านมาเขาจะหลงทางกับสมมติที่แบกสมมติตัวตน

ท่านเองไว้ตรงนั้น หากท่านเป็นผู้รู้ระดับครูบาอาจารย์แท้จริงย่อมเข้าใจได้เอง

ในเรือ่งราวเนือ้หาสมมตติรงนีไ้ด้ด ีแต่จากประสบการณ์ของตนเองบอกได้เลยว่า

ความสำาเร็จแท้จริงจะต้องไม่มีเรื่องราวใดๆ มารองรับในความรู้สึกตรงนั้น สิ่ง

ท่ีรู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ คือความจริงในธรรมชาติเดิมแท้ตนเอง โดยเฉพาะ

ความเชื่อที่ฝังแน่นจนเป็นเนื้อเดียวกับความรู้สึกของตนเองตรงนี ้ทีม่ารองรบัใน

ความรู้สึกของผู้ฟังทั้งหลาย ต้องถูกถอดถอนไม่ให้ใครยึดติดในเนื้อหาเรื่องราว

ใดๆ ในสิ่งที่พูดและบรรยายมา ห้ามยอมรับในเรื่องราวตรงนั้น แต่ใช้เพียงความ

รู้สึกที่รู้สึกเท่านั้นในการเดินทางเข้ามาดูความจริงที่ไม่มีเรื่องราวใดๆ

 สิง่ทีบ่รรยายแบบหมดสิน้แบบนีจ้งึไม่มลีาภสกัการะใดๆให้ใครต้องยดึอกี 

ใช้เพียงความรู้สึกสู่ความรู้สึกเท่านั้นในการรับรู้ ที่ไม่มีผู้พูดผู้สอนใดๆ ในเนื้อหา

เรื่องราวตรงนี ้ไม่มตีวัตนคนรบัฟัง มีเพียงความรู้สึกที่ใช้สื่อถึงเรื่องราวความจริง

ในธรรมชาตขิองเนือ้หาเรือ่งราวตรงนีเ้ท่านัน้ ทีค่นฟังกไ็ม่มตีวัตนมารองรบั คนพดู

คนสอนก็ไม่มตีวัตนให้ใครมาแตะต้อง จงึเหมอืนสิง่ทีร่บัรูมี้อยูแ่ต่ไม่มีเรือ่งราวใดๆ 
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ตามมาในภาษาและรปูทรงตรงนัน้ให้ใครเข้าไปยดึม่ันครอบครองอกี มีเพียงความ

รูส้กึทีม่อียูร่่วมกนัเท่านัน้ คนฟังใช้ความรู้สึกของตนเองจดจ่อในเรื่องราวตรงนัน้

เพือ่หยัง่ลงในความรู้สกึของตนเองให้ลกึทีส่ดุเท่าทีก่ำาลงัใจตนเองจะทำาได้ ไม่ต้อง

มารองรับในสิ่งที่บรรยายมาตามภาษาตรงนี้ หากท่านทั้งหลายทำาได้แท้จริงก็จะ

พบความจริงได้ด้วยตนเอง เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอยู่ตลอดเวลา 

 แต่ความเชื่อในความรู้สึกของท่าน คือความมีที่ยังมีอยู่ ที่ท่านทั้งหลาย

ยงัรูส้กึอยากมอียูต่ลอดเวลาในเรือ่งราวตนเองนัน้ มันฝังแนบแน่นเป็นรากลึกกบั

ความรู้สึกตนเองไว้แล้วที่ยอมรับกับเรื่องราวตนเองตลอดเวลา จงึเป็นสิง่ทีย่ากที่

จะถอดถอนตนเองออกมาได้ ไม่มีใครสามารถจะเข้าไปถอดถอนเรื่องราวแบบนี้

ให้กับท่านได้เลย จนกว่าท่านเองจะเห็นได้ด้วยความรู้สึกตนเอง ความสงสัยกับ

ความมีในความเชื่อของตนเอง ยิ่งมีการแสวงหามากเท่าไร ยิ่งรู้มากขนาดไหน 

ยิ่งมีความเข้าใจมากเพียงใด ก็ยิ่งแบกเรื่องราวตนเองไว้มากเท่านั้น เหมอืนเข้าใจ

ไปเองว่าตนเองมปัีญญาแล้วแต่ไม่สามารถเอาตวัรอดได้ ทำาไมไปไหนไม่รอดด้วย

ปัญญาตรงนี้ได้สักที เกิดจากเรื่องราวอะไรในความรู้ตนเองอยู่ตลอดเวลา สงสัย

ในความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา เหมอืนจะไม่สงสยัแต่กไ็ม่มีคำาตอบว่าหมดสงสยัในใจ

ตนเองสักที อาการเหมือนเสี้ยนตำามือให้เจ็บแปล๊บๆ อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ สิ่งที่

ท่านทั้งหลายรู้สึกในอาการแบบนี้คือ เรื่องราวความเชื่อของตนเองที่ฝังแน่น

เป็นเนื้อเดียวกับความรู้สึกตนเอง ตามเนื้อหาเรื่องราวที่บรรยายมาแล้ว ที่

ตนเองยังเดินทางไปไม่ถึงความจริง แต่ใช้ความจ�าที่จ�ามาเทียบมาเปรียบใน

ความรู้สึกของตนเอง จึงเกิดสงสัยในเรื่องราวตนเอง เพราะยังเดินทางไม่พบ

ว่าความจรงิของตนเองในเนือ้หาทีบ่อกว่า รูส้กึได้แต่แตะต้องไม่ได้นัน้คอือะไร 

เร่ืองราวความเชื่อที่ฝังลึกแนบแน่นของตนเองจึงเหมือนได้เข้าไปแตะต้องใน

สิ่งท่ีรู้สึกของตนเองตลอดเวลา และครอบครองยึดมั่นไว้ในความรู้สึกที่แตะ

ต้องไว้ตลอดเวลาเช่นกันแต่มองไม่เห็นในสิ่งๆ นี้ 
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บทสรุปสุดท้ำย
ก่อนจบกำรบรรยำย

 วงเวียนแห่งชวีติ คอืเหตแุห่งธรรมทีรู่ส้กึได้แต่แตะต้องไม่ได้ คอืเรือ่งราว

ความจริงของตนเองที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้มีอิสระอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุแห่ง

ธรรม ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น อุปมาคือ “สิ่งที่มี เหมือนไม่มีเรื่อง

ราว” ใดๆ ในตนเอง แต่รู้สึกได้ตลอดเวลา

 “สิ่งที่มี” คือ ผล ที่เกิดจากการปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ในการรับรู้และ

รองรับของปัจจุบันตรงนั้น ผลที่รองรับจากต้นเหตุจึงมีเรื่องราวที่ปรุงแต่งในต้น

เหตุตนเองทันที ที่รับรู้และรับสัมผัสในความรู้สึกของตนเองในขณะหน่ึงๆ ของ

ปัจจุบันตรงนั้น เกิดการปรุงแต่งที่ต้องปรุงแต่งกับเรื่องราวในขณะนั้นซึ่งเป็น

ธรรมชาติที่ต้องมีการปรุงแต่งเพ่ือความเข้าในใจในเนื้อหาเรื่องราวแท้จริงท่ีต้อง

ดำารงอยู่ของชีวิต แต่การปรุงแต่งในผลตรงนี้ เป็นเพียงสิ่งที่พึ่งพาอาศัยร่วมกัน

ระหว่างความมีท่ีไม่มีเรื่องราวที่รองรับไว้กับสิ่งปรุงแต่งเพื่อเข้าใจในความจริง

ของธรรมชาติตรงนั้นแต่ไม่ครอบครอง ไม่มีใครเป็นเจ้าของในเรื่องการปรุงแต่ง

ใดๆ ในเนื้อหาที่ปรุงแต่งอยู่ ความรู้สึกที่รองรับไว้จึงไม่มีความรู้สึกเข้าไปรองรับ

ในเรื่องราวตรงนั้น ผลจึงเปรียบเหมือน เป็นสิ่งที่มี ที่รองรับเหมือนไม่ได้รองรับ

ในการปรุงแต่งใดๆ
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 “เหมือนไม่มีเรื่องราว” คือ ต้นเหตุ เป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องราวเนื้อหาใดๆ 

ในความรู้สึก แต่รูส้กึได้ในเนือ้หาเรือ่งราวตลอดเวลา ไม่มีการปรุงแต่งในเรื่องราว

ตนเอง จึงไม่มีการเกิดดับใดๆ ในความรู้สึกของธรรมชาติตนเอง แต่ต้องพึ่งพา

อาศัยการปรุงแต่งในความมีของผลเพ่ือความเป็นอยู่ในเร่ืองราวตนเองในขณะ

นั้น แต่ไม่ไปรองรับกับการปรุงแต่งใดๆ ในเรื่องราวตนเอง จึงมีอิสระอยู่เหนือ

การปรงุแต่ง เหมอืนเพียงดกูารปรุงแต่ง รู้การปรุงแต่ง เพยีงดผู่าน รูผ่้าน เร่ืองราว

ปรงุแต่งที่รู้สึกเท่านั้นในการปรุงแต่งของความมีที่มีผลเป็นสิ่งรองรับไว้ สิ่งที่รับรู้

ในความมีของผลตรงนั้นจึงมีอิสระที่ปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยในเรื่องราวต่างๆ 

ในขณะนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่ร่วมกันแบบมีอิสระต่อกัน เป็นธรรมชาติที่เกิดคู่กัน

ตามธรรมชาต ิทีไ่ม่มใีครเป็นเจ้าของในธรรมชาตติรงน้ัน จงึมอีสิระอยูเ่หนอือิสระ

ความมีทั้งหลาย เรียกได้ว่า ปัจจุบันซ้อนปัจจุบัน ที่มีอิสระอยู่ตลอดเวลา เป็นวง

เวียนแห่งชีวิตที่เรียกว่า เหตุแห่งธรรมที่รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้

 เรือ่งราวปัจจุบนัซ้อนปัจจบุนัเป็นส่ิงทีมี่ท่ีเป็นตามธรรมชาต ิสิ่งที่เลยข้าม

ปัจจุบันตนเองมาตรงนี้เป็นสิ่งที่เข้าไปแตะต้องในปัจจุบันตนเอง อิสระที่เคยมี

เคยเป็นอยูจ่งึหมดอสิระในเนือ้หาเร่ืองราวตนเองทนัที เพราะสิง่ท่ีเลยข้ามปัจจบุนั

ตนเองมาตรงน้ีนัน้ ท่ีท่านทัง้หลายผูม้ปัีญญามาก ได้เข้ายดึม่ันครอบครองไว้แล้ว

กับความมีของความเชื่อ ที่ตนเองยอมรับ และรองรับไว้กับเรื่องราวเนื้อหาต่างๆ 

จนเกดิการปรุงแต่งต่อในเรือ่งราวความเชือ่ทีซ้่อนทบัเรือ่งราวความจรงิของตนเอง

อยู่ แต่มองไม่เห็นรู้สึกไม่ทัน คือการเข้าไปแตะต้องในสิ่งท่ีรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ

เดมิแท้ทีไ่ม่มีเรือ่งราวใดๆ แต่ท่านใช้ความเช่ือทีจ่ดจำามาเข้าไปรองรบัในความรูส้กึ

ตรงนัน้จงึเกิดเรือ่งราวปรงุแต่งต่อกลายเป็นสิง่ทีข้่ามความจรงิตนเอง จึงเกดิเป็น

เหตุตัวใหม่ที่ปรุงแต่งต่อมาจากผลที่เป็นปัจจุบันเดิมแท้ของตนเอง เปรียบได้

กบัการข้ามปัจจบุนัตนเองมา ท่านทัง้หลายจะตดิอยู่ในกบัดักของธรรมชาตตินเอง

ในเรื่องราวเนื้อหาความเช่ือตรงนี้กันมากมาย สิ่งที่ข้ามปัจจบันตนเองมาตรงนี้
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ที่ทุกท่านแทบจะรู้สึกไม่ทัน เพราะเป็นสิ่งที่ฝังลึกในความจำาที่บันทึกมาแล้วทั้ง

นั้นในความเชื่อต่างๆ ของตนเองตามที่ได้บรรยายผ่านมาแล้ว

 สิ่งท่ีบรรยายมาทั้งหมดในเรื่องราวเนื้อหาทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้ 

จะสำาเรจ็ประโยชน์แท้จริงกับท่านทัง้หลายผูแ้สวงหาในสจัธรรมตนเอง ขอให้ท่าน

ทัง้หลายจงจำาในสิง่ทีย่ำา้เตอืนตรงนีไ้ว้ตัง้แต่เริม่ต้นเรือ่งคอื ขอให้ท่านทัง้หลายผูท้ี่

กำาลงัเดนิทางตามมาใช้เพียงความรู้สึกสู่ความรู้สึกของตนเอง เข้ามาดู มารู้ เพียง

ดูผ่าน รู้ผ่าน ไม่มีใครเป็นเจ้าของในเรื่องราวใดๆ ในเนื้อหาที่เป็นคำากล่าวลอยๆ 

ตามตัวหนังสือหรือตามภาษาในหนังสือเล่มนี้ เหมือนเรื่องที่บรรยายมานี้เป็นสิ่ง

ทีล่่องลอยมาไม่มีใครเป็นเจ้าของในเร่ืองราวใดๆ ผูรั้บใช้เพยีงความรู้สกึของตนเอง

จูนคลื่นความถี่เข้ารับสัมผัสของความรู้สึกเท่านั้น จดจ่อหยั่งลงไปให้ได้มากที่สุด

ด้วยความรูส้กึของตนเองจากสิง่ทีล่่องลอยมาตรงนี ้เข้าใจแล้วก็ต้องทิ้งไป วางไป 

ท่านสะสมใดๆ ไว้ไม่ได้ทั้งนั้น ไม่มีเหตุและผลใดๆ ตามภาษาในนี้ที่จะต้องสะสม 

เพราะเรื่องราวตรงนี้เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมา ที่สะสมใดๆ ไม่ได้เลย มีแต่ความรู้สึก

ทีใ่ช้จบัความรู้สกึของตนเองเท่านัน้ตามเน้ือหาเร่ืองราวในนี ้ทีต่นเองจะต้องเข้ามา

พิสูจน์ในสัจธรรมให้เกิดเป็นผู้รู้ตามให้ได้ ตามความเป็นจริงในธรรมของตนเอง

 การบรรยายในสมมตทิัง้หลายกบัเรือ่งราวต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้มาถึง

ตรงนี้ก็ขอยุติเนื้อหาการบรรยายเรื่อง ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุ แห่งธรรมนั้น 

เป็นส่ิงที่มีเหมือนไม่มีเรื่องราวใดๆ ไว้เพียงเท่าน้ี ขอให้ท่านทั้งหลายในกลุ่ม

สะเก็ดดาวและผู้ที่แสวงหาในสัจธรรมตนเองทั้งหลายได้เห็นแสงสว่างในความ

เป็นจริงเกิดดวงตาแห่งธรรมภายในตนเอง เข้าถงึความจรงิในธรรมชาตตินเองได้

แท้จริง หมดสงสยัเรือ่งราวได้ด้วยตนเอง เป็นผูรู้้เฉพาะตนในแบบฉบับตนเอง

...โชคดี...%
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