ล�แห่ำงดั
บ
การ

พ้นทุกข์

พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน

ล�ำดับ
แห่งการ

พ้นทุกข์
พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน

บรรยายธรรม ณ วันที่ ๒๔ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การอบรมปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๔
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค�ำอนุโมทนา

ขออนุโมทนากับชมรมกัลยาณธรรม ที่ได้จัดพิมพ์หนังสือ
“ล�ำดับแห่งการพ้นทุกข์” ซึง่ เป็นการถอดค�ำบรรยาย ในคอร์สปฏิบตั ิ
๙ วัน ที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธเขมรังสี หรือที่เรียกกันว่า ยุวพุทธฯ
ศูนย์ ๔ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นคอร์สที่มีเนื้อหา
เยอะมาก ผู้ถอดค�ำบรรยายเป็นหนังสือก็มีความพยายาม มีความ
อดทนในการท�ำ ผู้อ่านต้นฉบับแก้ไขปรับปรุง ก็ถือว่ามีความอดทน
มีความพยายามสูงในการที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นบุญกุศล
ครั้งยิ่งใหญ่ เพราะว่าเนื้อหาจากการบรรยายทั้ง ๙ วัน ทั้งการ
ตอบค�ำถาม และการบรรยายธรรมครัง้ นี้ ตัวพระอาจารย์เองก็พยายาม
ที่จะค่อยๆ ล�ำดับ ด�ำเนินการบรรยายและน�ำการปฏิบัติ รวมทั้ง
การแนะแนวทางการปฏิบตั ิ ให้สอดคล้อง และปรับขบวนการ ตลอด
ระยะเวลา ๙ วันนั้น ผู้ปฏิบัติหลายๆ ท่าน ก็ได้รับผลการปฏิบัติ
อันเป็นที่น่าพอใจ
ดังนัน้ ในหนังสือเล่มนีน้ นั้ เรามีความพยายามทีจ่ ะล�ำดับเนือ้ หา
ตั้งแต่เริ่มต้นไปเรื่อยๆ ให้เกิดความเข้าใจตามล�ำดับขึ้นไป ก็เลย
อยากใช้ชอื่ ว่า “ล�ำดับแห่งการพ้นทุกข์” นัน่ หมายความว่า ในขณะที่
เราได้เรียนรู้ อ่านหนังสือเล่มนี้ ความเข้าใจในเนื้อหา ก็จะมีความ
ลึกซึ้งไปตามล�ำดับนั่นเอง
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ภาพปกของหนังสือนี้เป็นภาพปกที่เขียนมาจากเนื้อหาในค�ำ
บรรยายธรรม ทีพ่ ระอาจารย์บรรยายว่า ความรูส้ กึ ตัว เปรียบเหมือน
ก้อนหินก้อนใหญ่ๆ ที่วางอยู่กลางล�ำธาร เราอาศัยอยู่บนก้อนหิน
ก้อนนัน้ ต่อให้นำ�้ มันไหลมาแรง ไหลมาเอือ่ ยๆ ไหลมาจากทิศทางใด
จะไหลไปทางทิศใด หรือจะมีอะไรมาปนเปือ้ น เข้ามาในน�ำ้ นัน้ ก็ตาม
ผูท้ อี่ าศัยอยูบ่ นก้อนหินนัน้ ก็จะไม่แปดเปือ้ นใดๆ กับน�ำ้ ทีไ่ หลมานัน้
ความรู้สึกตัว จึงเปรียบเหมือนก้อนหินก้อนนี้ ส่วนดอกบัว
ทีถ่ อื อยูน่ นั้ หมายถึงความพ้น ความหลุดพ้น เหมือนดอกบัวทีพ่ น้ น�ำ้
ขึน้ มาแล้ว ก็จะไม่มวี นั แปดเปือ้ นน�ำ้ อีกต่อไป นัน่ หมายความว่า เมือ่ ใด
เราได้อาศัยความรูส้ กึ ตัวนัน้ อย่างต่อเนือ่ ง ความหลุดพ้นก็จะปรากฏ
ขึ้นกับเรา
เพราะฉะนัน้ จึงขอขอบคุณศิลปินผูท้ ที่ ำ� ปกหนังสือนี้ ให้เป็นไป
ตามที่ประสงค์ และเป็นไปตามแก่นของเนื้อหาหลักในการบรรยาย
ธรรมเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา ศิลปินผู้ที่ออกแบบและผู้ที่เขียน
ภาพนี้ขึ้นมา
โดยรวมแห่งความส�ำเร็จประโยชน์ของธรรมทาน ขอให้ท่าน
ทัง้ หลายทีไ่ ด้รว่ มแรงร่วมใจกันในการท�ำงานครัง้ นี้ จนส�ำเร็จลุลว่ งไป
ด้วยดี ขอให้มคี วามสุข ความเจริญ ทัง้ ในหน้าทีก่ ารงานและความเจริญ
ในธรรม และมีโอกาสเข้าถึงธรรมเบื้องสูง ของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง ในปัจจุบันในชาตินี้ ด้วยกันทุกท่าน
ทุกคน เทอญ
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

ค�ำน�ำ
ชมรมกัลยาณธรรม

ทางปฏิบตั เิ พือ่ ความพ้นทุกข์ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
มีให้เลือกมากมาย ประดุจสระน�้ำใหญ่ที่มีทางลงโดยรอบ แต่จะมี
แตกต่างหลากหลายอย่างไร วิถธี รรมเหล่านัน้ ต่างก็ตอ้ งลงในร่องรอย
แห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยกันทั้งสิ้น แต่จะมีอุบายหลากหลาย
อย่างไร ก็แล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละท่าน ว่าทางไหน
วิธีไหน ที่จะน�ำไปสู่ความดับทุกข์กายทุกข์ใจของตนเองได้มากน้อย
อย่างไร ตัวท่านเองย่อมรู้แก่ใจดีกว่าใคร
มักมีค�ำถามจากท่านที่ไม่เข้าใจว่า แนวปฏิบัติธรรมตามแนว
หลวงพ่อเทียน จิตตฺ สุโภ (เคลือ่ นไหวมือ ๑๔ จังหวะ) นี้ พระพุทธเจ้าสอนไว้ดว้ ยหรือ นอกต�ำราหรือเปล่า แต่ถา้ ท่านทีใ่ ห้เวลา เข้ามา
ศึกษาและปฏิบตั จิ ริงจัง จะเข้าใจว่า นีค้ อื สัมปชัญญบรรพ ในมหาสติปัฏฐานสูตร อันเป็นเครื่องมือหลักส�ำคัญในอริมรรคมีองค์ ๘
ไม่มอี ะไรทีต่ อ้ งสงสัยอีกต่อไป หากท่านได้นอ้ มน�ำตนเข้ามาประพฤติ
ปฏิบัติจริงจัง ความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ที่ปลอดโปร่ง โล่งเบา
เป็นอิสระจากทุกข์ไปตามล�ำดับ อันจะมีผลกับสุขภาพพลานามัยทาง
ร่างกาย (รูปขันธ์) ที่ดีไปด้วย ย่อมจะเป็นค�ำตอบแก่ตัวท่านเองได้
อย่างแท้จริง
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เป็นบุญของพวกเรา ที่ท่านพระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน ได้
มีเหตุให้ท่านตัดสินใจสละอุทิศชีวิตทางโลกมาสู่เพศบรรพชิต แล้ว
ตั้งใจเรียนรู้ธรรม ด้วยความมุ่งหมายแห่งการพ้นทุกข์ให้ถึงที่สุด
ไปตามล�ำดับ ทั้งได้พบแนวค�ำสอนของหลวงพ่อเทียน และมาเป็น
ศิษย์ใกล้ชิดของหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ พ่อแม่ครูบาอาจารย์
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและเข้าถึงพระสัจธรรมแห่งความพ้นทุกข์ด้วย
ความเบิกบานผ่องใส หลวงพ่อค�ำเขียนได้เมตตาแนะน�ำพระอาจารย์
ครรชิตในแนวทางแห่งการออกจากทุกข์ ด้วยการท�ำองค์ให้เห็น
เป็นแบบอย่าง หลวงพ่อคือแบบอย่างของผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์
ตราบจบถึงวันสุดท้ายที่สง่างาม สมความเป็นบรมครูโดยแท้ เราจะ
ได้เห็นรอยยิ้มในดวงตาของพระอาจารย์ครรชิตทุกครั้งที่ท่านเล่าถึง
ความเมตตาของหลวงพ่อค�ำเขียน และมีเรื่องดีๆ ระหว่างพ่อแม่
ครูอาจารย์กับศิษย์ มาแบ่งปันให้ชื่นใจเสมอ
ชมรมกัลยาณธรรมได้รบั ความเมตตาจากพระอาจารย์ครรชิต
อกิญจฺ โน ต่อเนือ่ งตลอดมา และโอกาสนีอ้ กี ครัง้ ทีไ่ ด้เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการจัดพิมพ์หนังสือ “ล�ำดับแห่งการพ้นทุกข์” (หลังจากน�ำงาน
ของท่านมาดองจนได้ที่แล้ว) ซึ่งงานชิ้นส�ำคัญนี้ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากคณะศิษย์หลายท่านทีม่ ศี รัทธาในค�ำสอนและความเมตตา
ของพระอาจารย์ ตั้งแต่ช่วยกัน ถอดเทป เรียบเรียง วาดภาพปก
ภาพประกอบ จัดรูปเล่ม พิสูจน์อักษร และช่วยกันสนับสนุนทุน
การจัดพิมพ์ รวมไปถึง “กองทุนผลิตสือ่ ธรรมะของพระอาจารย์ครรชิต
อกิญฺจโน และคณะศิษย์กลับมารู้สึกตัว” ท�ำให้ยอดจัดพิมพ์สูงกว่า
ที่คาดไว้ เห็นได้ชัดว่า มีผู้คนมากมายที่ได้พ้นทุกข์จากค�ำสอนของ
พระอาจารย์ และพวกเราเชื่อว่าหากท่านได้อ่านหนังสือนี้แล้ว จะ
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ทราบชัดเจนถึงแผนทีแ่ นวทางแห่งทางพ้นทุกข์ไปตามล�ำดับ สามารถ
คลี่คลายปัญหาค้างคาใจมานานให้จบเสียที ด้วยเทคนิคการอธิบาย
ธรรมทีแ่ จ่มแจ้ง เห็นภาพชัด และการตอบค�ำถามทีค่ มคาย สะท้อน
ปัญญาธรรมของท่านพระอาจารย์ อย่างหาท่านใดเทียบได้ยาก
ในนามชมรมกัลยาณธรรมและคณะศิษย์ทกุ ท่านทีไ่ ด้รบั ธรรม
อันประเสริฐจากพระอาจารย์ ขอนอบน้อมธรรมทานนีเ้ ป็นอาจาริยบูชา
ถวายพระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน พระผู้เปี่ยมเมตตาและเกิดมา
เพือ่ โปรดผูค้ นให้พน้ ทุกข์ พวกเราต่างได้สมั ผัสถึงความเมตตาของท่าน
และได้พบแสงสว่างแห่งธรรมที่ท่านได้พร�่ำอธิบายอย่างแจ่มแจ้ง ได้
ดับทุกข์มาตามล�ำดับ ขอธรรมอันประเสริฐนัน้ จงเป็นทีพ่ งึ่ ของเหล่า
เวไนยสัตว์ สมดัง่ มโนปณิธานของพระอาจารย์ ขอให้ธรรมจงทรงพลัง
ส่องสว่างกว้างไกลตลอดไปเทอญ
กราบนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

ส า ร บั ญ
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

โอวาทเปิดการอบรม
แค่ตั้งใจ
สติปัฏฐาน
มีเพียงรู้กับหลง
อนัตตลักขณสูตร
ถลุงขันธ์
สร้างความรู้สึกตัวไว้เป็นทุน
จิตเป็นกลางคือผู้ดู
เมื่อเห็นย่อมไม่เป็น
สัมมาสมาธิ
ก้าวข้ามสมมติด้วยความรู้สึกตัว
ยิ่งเห็นความจริง จิตยิ่งหน่าย
เหตุปัจจัยพร้อมการประจักษ์แจ้งย่อมปรากฏ
วิปัสสนา คือเห็นตามความเป็นจริง
ถอนตัวออกมา แล้วจะเห็นความจริง
เอาทุกข์มาผลักดันให้พ้นทุกข์
ตอบค�ำถาม
วิหารธรรมที่ดีย่อมน�ำไปสู่ความไม่เป็น
“นามรูป” ไม่ใช่ “รูปนาม”

๙
๑๓
๑๙
๒๕
๓๓
๔๓
๕๑
๖๓
๗๕
๘๙
๙๙
๑๐๕
๑๑๓
๑๑๙
๑๒๓
๑๓๓
๑๓๗
๑๔๙
๑๕๙

๑

โอวาท
เปิดการอบรม
บรรยาย ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

ขอเจริญพร ท่านอาจารย์ดอกเตอร์นวลศิริ เปาโรหิตย์ อาจารย์พชั รี
และท่านเจ้าภาพทุกๆ ท่าน และก็ขอเจริญพรท่านผู้สนใจใฝ่ใน
การศึกษาทุกท่าน
ความเย็นกับความแรงของลม จะท�ำให้เกิดความหนาวเย็น
กว่านี้ ยิง่ เรามาปฏิบตั ธิ รรมอย่างนี้ ก็อาจจะได้ความเจ็บป่วยมาเป็นครู
เพิ่มเติม อย่ามองว่าความเจ็บป่วยเป็นศัตรู ต้องมองว่าเป็นครู
มองทุกอย่างให้ “เป็นครู” ให้หมด ความดีก็ “เป็นครู” สอนให้เรา
รูว้ า่ อะไรคือดี ความชัว่ ก็ “เป็นครู” สอนให้เราได้รวู้ า่ อะไรคือสิง่ ไม่ดี
มองเห็นคุณ โทษ และทางออก นีค่ อื หลักการมองแห่งพระพุทธศาสนา
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ในพระพุทธศาสนา ประเด็นที่สำ� คัญที่สุดคือ “การพ้นทุกข์”
เรื่องความทุกข์และการพ้นทุกข์ คือหลักการใหญ่ เรื่องละชั่ว ท�ำดี
ทุกศาสนาสอนหมด แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้น คือ การหลุดพ้นจาก
การถูกจองจ�ำหรือเหนีย่ วรัง้ การผูกพันด้วยอะไรก็ตาม ทัง้ รูปธรรม
และนามธรรมนั้น เราจะต้องไม่ติด ไม่ยึดมั่นกับสิ่งเหล่านั้น ทาง
พุทธศาสนาจึงถือว่า “การหลุดพ้น” นี้เป็นสาระ เป็นแก่นสาร
“ค�ำสอนแห่งตถาคตนัน้ มี “ความหลุดพ้น” เป็นแก่นสาร” ความ
หลุดพ้นมันก็มีหลุดพ้นตั้งแต่ระดับเล็กๆ ไปถึงระดับสูงสุด คือการ
หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย
ค�ำว่า “ฝึกฝน” เป็นเรื่องส�ำคัญของพระพุทธศาสนา สมเด็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “มนุษย์ประเสริฐได้ ด้วยการฝึกฝน”
แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องฝึกฝน ถ้าท่านไม่ออกมาบวช ท่าน
ไม่ปฏิบัติ ท่านไม่เคี่ยวเข็ญตัวเอง ท่านยังอยู่ในวังของท่าน ป่านนี้
จะมีพระพุทธเจ้าไหม ไม่มี พระองค์ตอ้ งสัง่ สมบารมีถงึ ๔ อสงไขย
แสนมหากัป พระองค์ตอ้ งฝึกฝนและเพียรพยายามจนขนาดนัน้ ถึงจะ
มาเป็นพระพุทธเจ้า ถึงจะผลักดันพระองค์มาสู่กระบวนการปฏิบัติ
ทีถ่ กู ทางได้ พระองค์ “ไม่เคยอิม่ ” ไม่เคยเพียงพอ กับการขวนขวาย
ในการท�ำความดี และไม่เคยละซึ่งความเพียร ในการที่จะฝึกฝน
ตนเองให้ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ
คนทีป่ ฏิบตั จิ ำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องขวนขวายในการหากุศโลบาย
ท�ำให้ตัวเองตื่นตัว รู้สึกตัวอยู่ตลอด ในขณะเดียวกันก็ใส่ใจที่จะ
สังเกตสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเอง ในทุกเรือ่ ง ทุกอย่าง ถ้าคุณสามารถเห็น
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น แล้วคุณก็เรียนรู้กับมัน เรียนรู้อย่างใจตรงๆ
ซื่อๆ ใสๆ นี่คือการเรียนรู้แบบ “สติปัฏฐาน” คือ มีสติตั้งมั่นอยู่
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อะไรก็ตามทีป่ รากฏขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการปรากฏขึน้ แห่งกาย เวทนา
จิตที่แปรผันในรูปของความคิดต่างๆ และธรรมารมณ์ เราจะเป็น
ผูท้ ี่ เห็นมัน เรียนรูม้ นั อย่างตรงๆ มันจะเป็นอย่างไร เราก็จะเรียนรู้
มันตรงๆ
ปัญหาหนึ่งของความล่าช้าในการปฏิบัติ คือ หลายคนมักจะ
ตั้งธงว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ แล้วจากนั้นตลอดระยะเวลาแห่งการ
ปฏิบตั ิ คือการขวนขวาย ดิน้ รน กระเสือกกระสน ทุกข์ไหม ทุกข์นะ
เพื่อที่จะไปให้ถึงตรงที่ที่ตัวเองตั้งไว้ พอเราตั้งธงสิ่งที่เกิดขึ้น คือ
ส�ำเร็จกับล้มเหลว เพราะมันมีแค่สองทางคือ ส�ำเร็จ กับ ล้มเหลว
คุณเห็นอาการที่มันไปติดสองฝั่งไหม ? แล้วการติดสองฝั่ง
ใช่คำ� สอนของพระพุทธเจ้าไหม ไม่ แต่คำ� สอนของพระพุทธเจ้านัน้
ให้เราตั้งมั่น มีความรู้สึกตัวตื่นรู้ให้ได้ จากนั้น อะไรเกิดขึ้น มัน
เป็นอย่างไร เราจะเป็นผู้สังเกตดูมัน หลักการแค่นี้ พอตั้งหลักได้
เราก็เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งนั้นมันจะเกิดอย่างไร มันไม่ใช่เรื่องที่เรา
จะต้องไปวุ่นวาย แต่ให้เราสังเกตดูมัน กระบวนการต่างๆ ที่มัน
ปรากฏขึน้ ทัง้ รูปธรรมและนามธรรม นัน่ คือวิชาว่าด้วยสติปฏั ฐาน
มีสติตั้งมั่น ตื่นรู้ เพื่อจะเห็นอาการที่ปรากฏขึ้นทั้งรูปธรรม
และนามธรรม ซึง่ แยกออกเป็น ๔ อย่าง กาย เวทนา จิต ธรรม
หรือ จะแยกออกเป็น ๕ อย่าง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เราตัง้ สติไว้ให้ดี ในขณะทีเ่ ราเรียนรูแ้ ละเฝ้ามองดู ก็ไม่ใช่
การเพ่งจ้องที่จะดู ตัวงานหลักที่เราต้องท�ำคือ ตั้งกรรมฐาน ความ
รู้สึกตัว ตั้งมั่น ต้องท�ำให้ได้เป็นตัวแรก และด�ำรงคงอยู่อย่างนั้น
ในขณะเดียวกัน ตัวใดก็ตามทีป่ รากฏ สภาวธรรมใดก็ตามทีป่ รากฏ
คือตัวทีเ่ ราจะต้องเรียนรูก้ บั มัน เห็นมัน เราไม่ได้เห็นแค่การเกิดขึน้
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ของมัน แต่เราเห็นด้วยว่า เมือ่ มันเกิดขึน้ แล้ว มันโยงใย สัมพันธ์
หรือว่าเป็นเหตุปัจจัยผลักดันเกี่ยวกับสิ่งใดด้วย
การเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่า เห็นการท�ำงานของความเป็น
เหตุปัจจัยหนุนเนื่องกัน ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญในพุทธศาสนา เพราะ
เราจะมองเห็นความเป็นเหตุปัจจัยที่ไม่มีตัวตน เป็นเพียงภาวะแห่ง
การหนุนเนือ่ งซึง่ กันและกัน เกิดชัว่ ขณะหนึง่ เท่านัน้ เอง ตัวนีส้ ำ� คัญ
มากๆ ให้ตั้งสติให้ดี ให้ตื่นไว้ แล้วก็เฝ้าสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้น
การที่เรามีสติตั้งมั่นแล้ว และเรา “ไม่เข้าไปเป็น” กับสิ่งที่เราเฝ้า
สังเกต นี่คือ ญาณปัญญา

๒

แค่ตั้งใจ
บรรยาย ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเย็น

เมือ่ ตอนบ่ายพระอาจารย์บอกว่า เราไม่ตอ้ งไปตัง้ ธงว่าต้องให้มนั ได้
อย่างนี้ ต้องเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ เราแค่ตั้งใจกับการปฏิบัติ เจริญสติ
ตั้งฐานไว้ให้ดี สติปัฏฐาน ไม่ใช่ว่าเราไปตั้งสติไว้ที่กาย ที่เวทนา
ที่จิต ที่ธรรม สติปัฏฐาน คือการที่เราตั้งความรู้สึกตัวไว้ แล้วเห็น
การปรากฏขึน้ ของกาย ของเวทนา ของจิต ของธรรม ไม่ใช่ไปตัง้ สติ
ไว้ทนี่ นั่ ไม่ใช่ เพราะฉะนัน้ อาการต่างๆ ทีม่ นั ปรากฏขึน้ ถ้าเราสามารถ
แจกแจงแยกแยะว่า นีค่ อื อาการของกาย ก็คอื กายมันปรากฏ ถ้าเรา
เห็นว่านีค่ อื อาการของเวทนา เราก็แยกแยะได้วา่ นีค่ อื เวทนา และถ้า
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เราแยกแยะได้ว่านี่คืออาการของจิตที่มันเปลี่ยนสภาพเป็นความคิด
เรื่องนั้นเรื่องนี้ เยอะแยะมากมาย นี่ก็คือจิตมันปรากฏขึ้น หมวด
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ปรากฏขึ้น
สิ่งเหล่านี้แม้นิวรณธรรม หรืออะไรก็ตามที่มันปรากฏขึ้น
มั น ก็ เ ป็ น กระบวนของธรรมารมณ์ ที่ ป รากฏขึ้ น ทั้ ง หมดมั น เป็ น
กระบวนการแห่งธรรมชาติ ที่มันจะปรากฏขึ้นด้วยตัวของมันเอง
เราระลึกรูก้ บั ฐานคือตัง้ สติไว้ทฐี่ าน ในการทีเ่ ราตัง้ สติไว้ทฐี่ าน ท�ำให้
เราไม่สำ� คัญหมายว่า สิง่ นีเ้ ป็นเรา เพราะว่าเราเห็นเป็นเพียงสภาวธรรมธรรมชาติ ๔ ตัวเท่านั้นที่ปรากฏ อาการของกาย อาการของ
เวทนา อาการของความคิด เรื่องของจิต อาการของธรรมารมณ์
การแยกแยะและการวิจัย มันจะโยงเข้าไปสู่เรื่องของธัมมวิจยะด้วย
ในตัว
เมื่ อ ท� ำ สติ ป ั ฏ ฐานได้ ดี จะท� ำ โพชฌงค์ ไ ด้ ดี เพราะฉะนั้ น
ตัวสติปัฏฐานที่ตั้งมั่นได้ดี การที่เราแจกแจงมองออกว่า ตัวสภาวธรรมแต่ละตัว มันคนละธาตุ มันคนละอย่าง อย่างเห็นว่า อาการนี้
คือกาย มันก็เป็นของกายจริงๆ มันไม่ได้มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา
เขา และไม่ได้เกี่ยวกับเวทนา อาการที่มันปรากฏขึ้นเป็นความคิด
เป็นเรื่องราวของจิตที่ปรุงแต่ง ก็เห็นเป็นเรื่องราวของจิตที่ปรุงแต่ง
จริงๆ ในขณะที่ธรรมารมณ์ทั้งหลายปรากฏนั้น จะเป็นนิวรณธรรม
อะไรก็ตามทีม่ นั ปรากฏขึน้ มา ให้เราเข้าใจให้เราเห็นความปรากฏขึน้
ของสิ่งเหล่านี้ เพียงแค่เราเจริญสติไว้กับความรู้สึกตัวให้ดีๆ นี่คือ
การท�ำวิชาสติปัฏฐาน มีสติตั้งมั่น และเห็นอาการแห่งธรรมชาติ
ทั้งหมด ที่มันปรากฏขึ้น
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พระอาจารย์เคยพูดเรื่องของเกมตีหัวตัวตุ่น ที่เวลาเอาค้อน
ทุบหัวตัวตุ่น ตัวตุ่นมันก็มุดขึ้นมาของมันเอง ปุ๊บปั๊บ เรามีหน้าที่
รู้ให้ทัน การเล่นเกมตีหัวตัวตุ่น มันก็มีตีพลาดมันก็แพ้ ตีถูกมัน
ก็ชนะ แต่สติปัฏฐานคือ ไม่เล่น แค่เห็นมัน คือไม่เข้าไปเป็นผู้เล่น
เห็นตัวตุ่นมันโผล่ แต่ไม่เล่น มันจึงไม่มีแพ้ ไม่มีชนะ มีแต่การเห็น
ตัวตุน่ ตัวนีโ้ ผล่ปบ๊ั ก็เห็น การปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งและมีความต่อเนือ่ ง
ของความรู้สึกตัว มันจะท�ำให้เราเห็นสภาวธรรมเหล่านั้น ปรากฏ
ขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง มันจะท�ำให้เราเริ่มเข้าสู่กระบวนการ
ที่เราจะไม่เข้าไปเป็น ส�ำคัญนะ เมื่อเราเห็นความไม่เข้าไปเป็น
แต่เห็นอาการปรากฏ เมื่อใดก็ตามที่มันเข้าไปเป็น เราจะเห็นชัด
แล้วทีส่ ำ� คัญ เวลามันเข้าไปเป็นแล้ว มันจะเห็นอาการนัน้ ชัด มันจะ
เห็นความเป็น “ทุกข์” ที่ปรากฏขึ้นเมื่อเข้าไปเป็น มันชัดมากจริงๆ
อีกเรื่องต่อมาก็คือ ไม่ต้องไปเอาเรื่องราวของมัน ไม่ต้องไป
เอาอะไรกับมัน ให้เราเห็นอาการเหล่านัน้ แล้วคอยสังเกต “ตัวซ้อน”
ทุกอย่างมันปรากฏขึน้ เป็นเรือ่ งของมัน ถ้าคุณไม่เข้าไปเล่นไม่เข้าไป
เป็น คุณแค่เห็นทันบ้าง ไม่ทนั บ้าง ก็ไม่เป็นไร เราจะไม่หงุดหงิดว่า
ท�ำไมเรามองไม่ทัน ให้จ�ำไว้อย่างเดียวว่า อาการใดที่ปรากฏ สิ่งใด
ที่ปรากฏ มันปรากฏของมันอย่างนั้น
ให้คณ
ุ สังเกตแค่อย่างเดียวว่า ขณะนีเ้ ราเผลอทีจ่ ะเข้าไปยึดมัน่
ส�ำคัญหมายกับสิ่งนั้นไหม ท�ำไมมันไม่เหมือนเก่า ท�ำไมคราวนี้เรา
มองไม่ชัด นี่คืออาการของการเข้าไปยึด เข้าไปเป็น แต่ถ้าเราเข้าใจ
แล้ว การที่เราสามารถที่จะถอนตัวจากการเข้าไปยินดีและยินร้าย
หรือว่าตัวทีเ่ ข้าไปเป็นได้ไวเท่าไร นัน่ คือการเห็นตาม “ความเป็นจริง”
มากเท่านัน้ ถ้าเรายังเผลอเข้าไปยินดีและยินร้ายกับสิง่ เหล่านัน้ นัน่ คือ
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อาการบิดเบือน ความเป็นจริงที่ก�ำลังปรากฏ บิดเบือนด้วยอวิชชา
คือความหลงของเรา บวกตัณหา คือความอยาก และผลสุดท้าย
คืออุปาทาน ที่เข้าไปยึดด้วยความหมายมั่น
ตัวส�ำคัญคือ ให้ดวู า่ มันมีซอ้ นไหม อาการทีเ่ ราซ้อน มันเผลอ
คิดซ้อนลงไปด้วยความหมายมั่น ด้วยความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้น
ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ ให้เห็นอาการที่ใจเรามันเผลอเข้าไปยินดี
ยินร้าย ซ้อนลงไปตรงนั้น อันนี้แหละตัวส�ำคัญ ยิ่งเราเห็นเป็นแค่
อาการทีป่ รากฏเท่านัน้ เรายิง่ สามารถทีจ่ ะถอนตัวเองออกจากความ
เข้าไปเป็นมากขึ้นเท่านั้น
เข้าใจตรงนี้ให้ดี เราไม่ได้เข้าไปเป็นกับทุกเรื่อง แต่มันมี
บางเรือ่ งทีเ่ ราเผลอทีจ่ ะเข้าไปเป็น ไอ้บางเรือ่ งทีม่ นั เข้าไปเป็นนัน่ แหละ
เพราะมันมีอะไรซ้อนอยู่ข้างในตรงนั้น มองให้ทัน ความง่วงมีไหม
มี เห็นอาการที่ตัวเองเป็นทุกข์กับความง่วงไหม ง่วงก็รู้ว่าง่วง แต่ก็
ไม่จำ� เป็นต้องเป็นทุกข์กบั มัน แค่เห็นว่ามันเป็น แล้วมันก็หายไปทันที
แต่ถ้าเราเข้าไปมีปฏิกิริยาอะไรกับมันเมื่อไร มันจะเริ่มมีการพัวพัน
ซึง่ ตัวนีส้ ำ� คัญ ให้เราเห็นอาการทีแ่ ตกต่าง ระหว่างการทีเ่ ราไม่เข้าไป
พัวพัน กับการที่เราเข้าไปพัวพัน มันต่างกันอย่างไร ผลที่ออกมา
เป็นอย่างไร ความปวดเมื่อยล่ะ มีไหม มี ใครเห็นตัวเองไหลเข้าไป
เป็นกับความปวดเมื่อยบ้าง มันปวดแล้ว มันเริ่มบีบคั้น ดูดีๆ ดูว่า
ใจเราเป็นกลางต่อสิ่งเหล่านั้นได้ขนาดไหน การที่เราสามารถรักษา
ความรูส้ กึ ตัว และเป็นกลางกับสิง่ เหล่านัน้ ได้ นัน่ แหละคือสิง่ ส�ำคัญ

๓

สติปัฏฐาน
บรรยาย ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้า

บางทีความเจ็บไข้หรือความไม่สบายกาย มันก็เป็นส่วนช่วยในการ
ท�ำให้เราเห็นอาการของกาย เห็นความเป็นไปของกาย เห็นธรรมชาติ
ของกาย ที่ชัดเจนเด่นชัด เพราะในความเจ็บปวดนั้น มันบ่งบอกถึง
ความเป็นอนิจจัง ความไม่แน่นอน ความเป็นทุกขัง ทนอยูใ่ นสภาพเดิม
ไม่ได้ และความเป็นอนัตตา เราบังคับบัญชา มันไม่ได้เลย มัน
เห็นชัดมาก หลวงพ่อค�ำเขียนใช้ค�ำว่า “ถ้าความเจ็บปวดมันเข้า
มาเยือน แล้วเรารูจ้ กั ดูมนั สังเกตดูมนั เห็นมันได้ นีค่ อื หนทางแห่ง
ความพ้นทุกข์ที่สามารถเกิดขึ้นได้”
เพราะฉะนั้น ในเรื่องความเจ็บป่วย เราจะสามารถมองเห็น
ถึงความเป็นไปของธรรมชาติของกายได้ชัด นี่คือวิธีการมองด้วย
ใจที่เป็นกลาง ไม่ได้มองด้วยใจที่เป็นอคติ ว่าเราไม่อยากให้ความ
เจ็บป่วยมันเกิด หรือความเจ็บปวดนี้หนอ อย่ามีแก่เราเลย แต่เรา
มองว่าความเจ็บป่วย เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของธรรมชาติ ที่
มันจะต้องเป็นไป
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หลายๆ คน เวลาเจ็บป่วยขึ้นมา มักจะเผลอเอาใจเข้าไปสู่
ความยิ น ร้ า ย พยายามผลั ก ไสความเจ็ บ ป่ ว ยออกไป ด้ ว ยใจที่
กระเสือกกระสนและดิน้ รน มันคือใจที่ เป็นทุกข์ ในขณะทีก่ ายแสดง
ความเป็นทุกข์กับความเจ็บป่วยอยู่ เป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็น แต่ใจ
กลับไปเพิ่มความเจ็บป่วย ด้วยการไม่อยากเป็น อาการแห่งความ
ไม่อยากเป็น ก็คือ “วิภวตัณหา” ไม่อยากเป็น ไม่อยากให้มันเกิด
ไม่อยากให้มันมีความเจ็บป่วย พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า “ชาติปิทุกขา
ชราปิทุกขา พยาธิปิทุกขา”
ในเรื่องของสติปัฏฐาน คือการแยกกาย แยกจิต แยกรูป
แยกนาม การที่เราเฝ้าสังเกตเห็นว่า รูป - นาม มีธรรมชาติเป็น
อย่างนีๆ้ แล้วยิง่ เรามองเห็นชัดเจนขึน้ ไปว่า เวทนาก็มธี รรมชาติเป็น
อย่างนี้ ตัวธรรมารมณ์กม็ ธี รรมชาติเป็นอย่างนี้ มันปรากฏขึน้ อย่างนี้
ได้ เราสังเกตดูให้ดี เราจะเห็นว่า มันเป็นการปรากฏขึน้ และท�ำงาน
โดยที่ มั น มี ค วามแตกต่ า งกั น โดยสิ้ น เชิ ง ธรรมชาติ ๔ กองนั้ น
ไม่วา่ จะเป็น กาย เวทนา จิต ธรรม มีกระบวนการทีไ่ ม่เหมือนกันเลย
การที่เรามองเห็นความแตกต่าง แล้วมองเห็นกระบวนการ
ทีม่ นั เกิดขึน้ แล้วแยกแยะกระบวนการเหล่านัน้ หรือว่าอาการเหล่านัน้
ออก มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งนั้นๆ นั่นก็เพื่อให้เราเข้าสู่กระบวนการ
เห็นว่า แท้ที่จริงแล้ว อาการต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นกับเรา อย่างอาการ
เจ็บป่วยทางกาย อาการป่วยมันก็เห็นว่าอาการของทางกาย เป็น
เรื่องของกาย เป็นธรรมชาติของกายที่มันจะต้องแปรเปลี่ยนไป
ในขณะที่มันมีความปวด เมื่อย ล้า เจ็บปวด มีอาการอย่างนั้น
“ซ้อน” เข้ามา ก็ให้เห็นว่า นั่นคืออาการที่มันบ่งบอกถึงความเป็น
เวทนาทางกายที่มันปรากฏขึ้นให้เห็น เพราะกายเราเป็นอย่างนี้
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ใจเรามันก็อดที่จะวิ่งเข้ามาเป็นทุกข์ด้วยไม่ได้ ก็ให้ไปสังเกตดูว่า
ในขณะนั้นมันมีความวิตกกังวล มีความขุ่นเคือง มีความไม่พอใจ
ไหม เกิดขึ้นไหม ในขณะที่ความเจ็บป่วยมาเยือนอย่างนั้น เพราะ
ความขุน่ เคือง ความขัดข้องใจ ความไม่พอใจเหล่านัน้ มันเป็นอาการ
ของใจ ของจิต มันก็เป็นธรรมชาติที่แตกต่างออกไปให้เห็นชัดอีก
คือเราไม่เคยสังเกตความแตกต่างของอาการเหล่านั้น แต่เรากลับ
ตีรวมไปอย่างเดียวว่าเป็น “เรา”
ความช�่ำชองในการท�ำสติปัฏฐานคือ การมีสติตั้งมั่น ความ
รู้สึกตัวที่ต่อเนื่อง แล้วสังเกตดูอาการเหล่านั้น การแยกแยะ แยก
ย่อยอาการเหล่านั้นออกไปให้เห็นชัด พอแยกย่อยได้แล้ว เราก็มี
การผลักออกไป สติปัฏฐานมี ๔ เข่ง เข่งกาย เข่งเวทนา เข่งจิต
เข่งธรรม ก็โยนไปสิ อาการนี้ปรากฏขึ้น อ๋อ นี่เข่งนี้ ความช�่ำชอง
ในการเห็นอย่างนี้ จะท�ำให้เราสามารถเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ ว่า ไม่มี
ไม่ได้เป็นเรา ไม่ได้มีเราแต่แรกอยู่แล้ว เมื่อใดก็ตามที่มันเผลอ
เข้าไปยึดว่า เป็นเรา ภาวะหนึ่งจะตามมาทันทีคือ ความหนัก แน่น
ความอึดอัด ความถูกโถมทับลงไป ความรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์จะ
ปรากฏขึ้น มันจะเห็นขึ้นทันทีเลย
แต่เมื่อเรากลับมาสู่ความรู้สึกตัว ความทุกข์นั้นมันก็ดับไป
นีค่ อื การท�ำงานของ “อริยสัจ” ซึง่ มันก็จะปรากฏขึน้ ให้เห็นอยู่ ถามว่า
ทั้งหมดนี้ประจักษ์แจ้งขึ้นที่ไหน...ที่ใจ จึงเรียกมันว่า ธรรมารมณ์
ถ้าเห็นว่าใจตัวเองเข้าไปยึดแล้วเป็นทุกข์ จากนั้นมันถอนกลับมา
รู ้ สึ ก ตั ว ทุ ก ข์ ก็ ดั บ เพราะอะไร ท� ำ ไมทุ ก ข์ ถึ ง ดั บ เพราะสมุ ทั ย
มันถูกละ คือตัวเข้าไปยึดมันถูกละด้วยการกลับมาที่รู้สึกตัว ทุกข์ก็
ดับลงเท่านั้นเอง และสมุทัยก็ถูกละไปในตัว
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อาการเหล่านี้มันคือการปรากฏขึ้นของอริยสัจ ๔ มันปรากฏ
ขึน้ ทีใ่ จ มันคือผัสสะทางใจคือตัวธรรมารมณ์ มันคือสิง่ ทีก่ ระทบทีใ่ จ
ทีเ่ ห็นได้ทใี่ จ แม้แต่การท�ำงานของขันธ์ ๕ ก็เป็นการท�ำงานของสัญญา
สังขาร สัญญาเข้ามาท�ำงาน สังขารก็มาปรุงต่อ ปรุงไปสู่ความยินดี
ยินร้าย ปรุงไปสู่ความสุข ความทุกข์ เพราะฉะนั้นค�ำว่า “สังขาร”
จึงหมายถึงการปรุงใจให้ดีให้ชั่ว
เพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้น จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
เห็นมัน ขอแค่เราตั้งใจกับการเคลื่อนไหวทีละจังหวะ รับรู้กับมัน
ทีละจังหวะ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะไป เป็นการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องทีละขณะ เพราะสภาวธรรมมันเกิดขึ้นชั่วขณะ แม้แต่การ
หลุดพ้น มันก็ไม่ได้หลุดยืนยาวอะไร ครูบาอาจารย์ท่านพูดเสมอ
เวลาเห็นกระบวนการที่มันดับทุกข์ มันหมดทุกข์ มันไม่ได้ยาวนาน
แต่วา่ ต่อไป “ทุกข์ไม่อาจจะเกิดขึน้ อีก” เพราะมันประจักษ์แจ้งไปแล้ว
ว่า ทุกข์เกิดอย่างไร และดับอย่างไร
มันเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ขอให้คุณตั้งใจท�ำ  ตั้งใจท�ำทีละครั้ง
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะให้ดี มันจะเห็นการปรากฏขึ้นของ
ธรรมชาติ ซึ่งมีความแตกต่างในแต่ละตัว อาการของจิต อาการ
ของธรรม อาการของเวทนา อาการของกาย มันมีความแตกต่าง
จนสามารถแยกแยะได้เลยว่า มันเป็นคนละธาตุ เป็นคนละขันธ์เลย
แล้วเวลาท�ำงาน มันก็ท�ำงานคนละอย่าง แต่เรากลับเห็นเป็น “เรา”
ด้วยการเผลอเข้าไปยึด ร้อยเรียงทั้งหมดเอาไว้ด้วยกัน
มีค�ำพูดหนึ่งหลวงพ่อค�ำเขียนท่านพูด “เราจะมีตัวตนเพื่อ
ท�ำความดี เราจะมีอตั ตาเพือ่ ท�ำความดี แต่เราจะอนัตตาเมือ่ ความ
ทุกข์มนั มา” เราจะมีตวั ตนเพือ่ ท�ำความดีนะ แต่พอทุกข์มนั มาเราจะ
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ไม่มีตัวตน หลวงพ่อค�ำเขียนก�ำลังพูดถึงความเป็น อนัตตา
การสังเกตเห็นอาการที่ปรากฏของสิ่งต่างๆ แล้วมองเห็นว่า
นี่ คื อ อาการของสิ่ ง นี้ เป็ น สิ่ ง นี้ มั น ก็ เ ป็ น ของมั น อย่ า งนั้ น เอง
แต่ละอย่างก็เป็นของมันไป แยกแยะให้ถูก แต่ตัวส�ำคัญที่สุด คือ
กลับมารู้สึกตัว ตัวการกลับมารู้สึกตัวคือสิ่งส�ำคัญ เห็นการท�ำงาน
ของขันธ์ไหม ตาเห็นรูป ลิน้ กระทบรส กลิน่ กระทบจมูก มันท�ำงาน
เร็วมากเลย เร็วจนเรามองไม่ออกว่ามันเป็นการท�ำงานของธรรมชาติ
แต่เรามองว่าเป็น “เรา” ท�ำงานตลอด เพราะเราไม่เคยสังเกต แต่
พอเรามาสังเกต เราจะเห็นว่ามันมีขั้นตอนของมัน เพราะฉะนั้น
การทีเ่ ราท�ำต่อเนือ่ ง สังเกตมันอย่างต่อเนือ่ ง กับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ สามารถ
อยู่ในอาสนะเดียว แล้วลองท�ำอย่างต่อเนื่องดู ในขณะที่ทนนั่งอยู่
โดยเวทนาขันธ์มันก็ท�ำงานออกมาให้เราเห็น ในขณะที่ตัวจิตคือ
การปรุงแต่งความคิดก็เกิดขึน้ แล้วบางทีมนั ก็ทำ� ให้เราเห็นการเชือ่ ม
ด้วยความหลง มันก็ไปเชื่อมเอาสิ่งนั้นมาเป็น “เรา”
ความต่อเนือ่ งของการทีจ่ ะทนท�ำอยูต่ รงนัน้ อดทนและพยายาม
ท�ำไมครูบาอาจารย์ถงึ ได้ออกแบบรูปแบบมา ก็เพือ่ ทีจ่ ะให้สงิ่ เหล่านัน้
มันปรากฏขึ้น ให้เราได้เห็นมัน ใครที่ทนต่อการฝึกฝนได้ ทนต่อ
ความทุกข์ยากล�ำบาก มีความอดทนทางกาย มีความอดกลัน้ ทางใจ
และก็มีความเพียรพยายาม สองอย่างนี้ “ขันติและวิริยะ” มันจึง
สามารถทีจ่ ะท�ำให้เราเข้าถึง เป็นเหตุเอือ้ ในขณะที่ “โยนิโสมนสิการ”
คือการสังเกตอย่างแยบคาย มันก็จะท�ำให้เราเห็นสภาวธรรมได้
ง่ายดาย สิ่งเหล่านี้มันเอื้ออยู่ มันเกื้อกันอยู่

๔

มีเพียง
รู้ กับ หลง
บรรยาย ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเย็น

สติตามแนวทางของหลวงปูเ่ ทียน หลวงพ่อค�ำเขียน ทีท่ า่ นได้สอน
เรา ทีท่ า่ นได้ให้อาศัยการระลึกรูก้ บั อิรยิ าบถของกายเป็นฐานเบือ้ งต้น
เพราะว่าตัวอิริยาบถนั้นมันสังเกตได้ง่าย ที่ส�ำคัญก็คือ มันใช้ความ
ตั้งใจหรือว่าเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หลายคนถามว่าท�ำไมเรา
ไม่เอาอิรยิ าบถย่อยทีม่ นั มีอยูแ่ ล้วมาเป็นฐานในการทีจ่ ะระลึกรู้ อันนัน้
ให้เราเอามาใช้ตอนที่เราจับหลักได้ก่อน เพราะฉะนั้นการที่เราจะ
ต้องฝึกให้ได้หลักก่อน อิริยาบถย่อยโดยธรรมชาติจึงไม่ใช่สิ่งที่ควร
จะเอามาใช้ แต่ให้ใช้อริ ยิ าบถประดิษฐ์ คือการเคลือ่ นไหวด้วยจังหวะ
เหมือนที่ท�ำอยู่ มันเป็นอิริยาบถประดิษฐ์เพราะว่ามันต้องตั้งใจท�ำ
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“เพราะความตั้งใจเป็นอาหารของความตื่นรู้ ความรู้สึกตัว
ความเคยชินเป็นอาหารของความหลง” เพราะฉะนั้น ถ้าเราเอา
อิริยาบถย่อยซึ่งมันง่ายต่อการที่เราจะท�ำด้วยความเคยชิน มันก็จะ
ท�ำให้เราเกิดความหลงขึน้ มากกว่า แต่พอเราเอาอิรยิ าบถทีป่ ระดิษฐ์
ขึน้ มา การเคลือ่ นไหว ๑๔ จังหวะทีห่ ลวงปูเ่ ทียนพาท�ำ มันใช้ความ
ตั้ ง ใจท� ำ  มั น จะเกิ ด ความตั้ ง มั่ น ขึ้ น มั น ท� ำ ให้ อ าการหลงหรื อ ว่ า
การที่จะไหลไปด้วยความเคยชินถูกปิดโอกาส หรือมีโอกาสน้อยลง
เพราะว่าทุกครัง้ ของการเคลือ่ นไหวต้องใช้ความตัง้ ใจท�ำ จะตะแคงมือ
จะพลิกมือ จะยกมือ แต่ละอิริยาบถ แต่ละจังหวะ มันต้องใช้ความ
ตัง้ ใจ เพราะฉะนัน้ โดยความตัง้ ใจตรงนัน้ มันก็เลยปิดช่องของการ
ทีจ่ ะท�ำด้วยความเคยชิน ซึง่ ก็คอื ปิดช่องความหลง แต่เราไปเติมช่อง
ของความรู้ เติมช่องความรูส้ กึ ตัว ความตัง้ มัน่ ให้มนั กลับมามากขึน้ ๆ
เพราะฉะนั้น ชีวิตเราที่เคยถูกครอบง�ำด้วยความหลงมากๆ
มันจะถูกช่องนี้เข้าไปแทรก เข้าไปแทนที่ความหลง เพราะฉะนั้น
การระลึกรูก้ บั อิรยิ าบถของกาย มันท�ำให้จติ ของเรากลับคืนสภาพเดิม
คือแค่รเู้ ฉยๆ ไม่ได้บวก ไม่ได้ลบ ไม่ได้ฟู ไม่ได้แฟบ ไม่ได้เป็นอะไร
แต่เราเข้าใจว่าการปฏิบัติมันจะต้องมีอะไรที่เหนือกว่า ที่เลิศกว่า
ที่ดีกว่า มีวูบวาบ ไปรู้นั่น ไปเห็นนี่ ไปเข้าใจนั่น ไปเข้าใจนี่ นั่นคือ
สิ่งที่เราคิดว่านั่นคือผลการปฏิบัติที่เราจะเข้าไปเป็น
ในความเป็นจริงแล้ว การปฏิบตั โิ ดยการให้ระลึกรูก้ บั อิรยิ าบถ
ของกาย ถ้าเราสังเกตดูดๆี ก็คอื จิตเราทีม่ นั ไประลึกรูอ้ ยู่ มันกลับคืน
สูส่ ภาพเดิม คือ “แค่รเู้ ฉยๆ” เราจะเริม่ มองเห็นว่า อาการทีเ่ ปลีย่ นไป
ทั้งหมด เป็นเพียงแค่ความหลงเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น จะเป็นปีติ
เป็นสุข เป็นอะไรก็ช่าง ที่ระดับฌาน ที่รูปฌาน อรูปฌาน ก็ช่าง
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ทั้งหมดเป็นเพียงแค่อาการที่เปลี่ยนไป ที่ผิดปกติไปเท่านั้นเอง แต่
ความทีม่ นั ถูกปลูกฝังมานานมากด้วยระบบของการปฏิบตั ขิ องพราหมณ์
คือ การพัฒนาเป็นล�ำดับขัน้ ของการเข้าฌาน เป็นรูปฌาน อรูปฌาน
เมือ่ เป็นรูปฌาน อรูปฌาน คนก็พากันหลงไปคิดว่า นัน่ คือกระบวนการที่จะต้องพัฒนาจิตไปอย่างนั้น คนทั้งหลายต่างก็พยายามมุ่งมั่น
ที่จะท�ำ
เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะก็เคยไปท�ำอย่างเขา ท่านก็ไปฝึกกับ
อาฬารดาบสและอุทกดาบส อย่างที่เขาฝึกกันมา เป็นสิ่งที่ถ่ายทอด
ต่อๆ กันมา เพราะฉะนัน้ สิง่ หนึง่ ทีส่ มเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพูดถึง
เรือ่ งของกาลามสูตร เรือ่ งอะไรก็ตาม อย่าได้พงึ เชือ่ ว่านัน่ เป็นสิง่ ที่
สืบทอดต่อๆ กันมา แม้จะอยูใ่ นต�ำรา อย่าเพิง่ เชือ่ จนกว่าจะได้พสิ จู น์
ครั้นเมื่อพระองค์พิสูจน์กับสิ่งนั้น สุดท้ายพระองค์ก็เห็นว่า
แม้นจะท�ำขนาดนัน้ พระองค์กไ็ ม่สามารถทีจ่ ะพ้นทุกข์ แต่พอพระองค์
เปลี่ยนกระบวนการ แล้วมาสังเกตเห็นอาการที่มันเปลี่ยนไป เห็น
อาการที่มันกลับคืนสู่ปกติ เห็นอาการที่เปลี่ยนไป เห็นอาการกลับ
มาเป็นปกติ ที่พระองค์เห็นความแตกต่างว่าขณะที่พระองค์มีสติ
ระลึกรูอ้ ยู่ อยูท่ ฐี่ านกาย พระองค์ใช้วา่ “เรามีกายคตาสติเป็นวิหาร
ธรรม” กายคตาสติของพระองค์ พระองค์มาระลึกรู้ลมหายใจเข้า
หายใจออก พระองค์บอกนี่ก็คือ “กาย” อย่างหนึ่ง ระลึกรู้ด้วย
อิริยาบถใหญ่ ยืน เดิน นั่ง นอน นี่คือ “กาย” อย่างหนึ่ง ระลึกรู้
ในอิรยิ าบถย่อย คู้ เหยียด เคลือ่ นไหว ก้ม เงย เหลียวซ้าย แลขวา
พลิก ตะแคง งอ เหยียด นี่ก็คือ “กาย” อีกอย่างหนึ่ง
เมื่อพระองค์ระลึกอยู่กับกายเหล่านี้ พระองค์ก็เริ่มเห็นการที่
จิตมันกลับคืนมาสู่ภาวะเดิม ก็คือ ความไม่ได้เป็นอะไร แค่รู้เฉยๆ
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แล้วพระองค์ก็เริ่มเห็นกระบวนการของการที่มันเปลี่ยนไป มันจะ
เปลี่ยนเป็นอะไรก็ช่าง “พระองค์เห็นว่ามันเป็นภาวะแค่เปลี่ยนไป
เท่านั้นเอง” จะเป็นสุข จะเป็นปีติ จะเป็นอะไรก็ช่าง จะเป็นแสง สี
จะพาท่านไปย้อนระลึกในอดีตชาติ ไปในอนาคตก็ตาม ย้อนระลึก
ไปในอดีตหรือว่าก้าวกระโดดไปสู่อนาคตก็ตาม พระองค์เห็นว่า
มันเป็นเพียงการที่จิตเปลี่ยนไป หาได้มีความเที่ยงแท้ไม่ เพราะ
อาการเหล่านั้น มันแค่ “เกิดและดับ” เพราะฉะนั้น การที่พระองค์
สอนให้เราระลึกรู้กาย มันจึงเป็นการตั้งต้น
หลังจากที่พระองค์ทรงก้าวไปตามที่เขาว่าแล้ว พระองค์ก็มา
เห็ น ว่ า มั น ไม่ ใ ช่ ก็ เ ลยสร้ า งกระบวนการใหม่ อั น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่
พูดกันยากมาก คือมันยากทีจ่ ะท�ำให้คนเชือ่ และเข้าใจ เพราะมันฝังใจ
มาตลอดว่า จะต้องพัฒนาให้เป็นอย่างนัน้ ๆ แต่ความเป็นจริงนัน่ คือ
สมมติบัญญัติที่มันฝังหัวที่เราถูกปลูกฝังมา
เมือ่ เราเข้าใจอย่างนีแ้ ล้ว เราก็เริม่ กลับมามองว่า ท�ำไมพระพุทธองค์ให้เราระลึกรู้กับกายเอาไว้ ใช้กายเป็นฐานในการที่จะระลึกรู้
เพราะว่าอิรยิ าบถของกายทีป่ รากฏขึน้ แล้วจิตตามระลึกรูใ้ นอิรยิ าบถ
เหล่านัน้ อยูเ่ รือ่ ยๆ มันท�ำให้จติ ไม่ไหล “เข้าไปเป็น” จากความเคยชิน
เราเริ่มเห็นกระบวนการบางอย่าง ก็คือใจที่ “ไม่เป็นอะไร” มันได้
ปรากฏขึ้น
เมื่อเราระลึกรู้อยู่กับฐานดีๆ เราจะเห็นเลยว่า ใจของเรามัน
ไม่ได้เป็นอะไร ถ้าเราเข้าใจว่า จิตที่เป็นปกติ คือภาวะที่จิตที่มัน
“ตืน่ รู”้ “ทีม่ นั ไม่ได้เข้าไปเป็นอะไร” ตรงนีเ้ ราก็จะรูส้ กึ ว่า อะไรก็ตาม
ทีม่ นั จะปรากฏ หรือว่าจะเกิดอาการใดก็ตาม เราก็เพียงแค่เห็น “เพียง
สักแต่ว่าเป็นเครื่องระลึกรู้” คือ ให้รู้แค่นั้นเอง มาให้รู้เท่านั้นเอง
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และก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปเอาถูกเอาผิด
แต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัว และก็ไม่มีฐานแห่งความรู้สึกตัว
ตัง้ มัน่ ดีๆ เราจะเป็นผู้ “เข้าไปเป็น” กับกระบวนการเหล่านัน้ เมือ่ เรา
เข้าไปเป็น กับกระบวนการเหล่านัน้ “เรา” ไม่ “เห็น” ดังนัน้ ในหมวด
ธัมมานุปสั สนาสติปฏั ฐานจึงมีเรือ่ งของขันธ์ ๕ มีเรือ่ งของนัน้ เรือ่ งนี้
เยอะแยะมากมาย ก็เพื่อต้องการให้เราเห็นว่า กระบวนการท�ำงาน
ของขันธ์ ๕ มันเกิดขึน้ อยูข่ า้ งในใจของเรา แล้วมันผัสสะรับรูไ้ ด้ทใี่ จ
ถ้าเราถอนตัวออกมาอยูเ่ ป็นภาวะ “ผูด้ ”ู เราจะเห็นกระบวนการ
ท�ำงาน ครูบาอาจารย์ทา่ นบอกว่า ท่านเห็นเป็นกองๆ แต่ไม่เห็นภาวะ
แห่งการเชื่อมกัน เห็นว่า มันก็ท�ำงานแบบนี้ ท่านไม่เห็นภาวะที่จะ
ต้องเข้าไปรองรับความ “เป็น” กับการท�ำงานของธรรมชาติเหล่านัน้
นั่นเอง
หลวงพ่อค�ำเขียนท่านเล่าให้ฟังว่า วันที่ท่านเห็นทุกอย่างจบ
โดยสิ้นเชิง เมื่อนั้นท่านฉันเพลอยู่ ฉันเพลเสร็จแล้วก็ยังมีเพื่อนๆ
บางรูปยังฉันอยู่ ท่านอิม่ แล้วท่านก็เลยยกมือสร้างจังหวะเล่นของท่าน
ไป จังหวะนั้นท่านบอกว่าความปรากฏขึ้นของสิ่งนั้น ท่านเปรียบ
เหมือนดัง่ แก้วทีม่ นั แตกออกเป็นเสีย่ งๆ แต่มนั ต่อกันไม่ตดิ อีก มันเป็น
ชิน้ อยู่ มันไม่สามารถต่อติด แล้วมันไม่สามารถใช้งานได้ หลวงปูเ่ ทียน
สังเกตเห็น ก็เลยมาจับแขนท่าน หลวงพ่อค�ำเขียนก็เลยเล่า พอเล่า
ให้ฟัง หลวงปู่บอก กลับมานี่ๆ คือหลวงปู่เทียนบอกให้กลับมาที่
รู้สึกตัวอีก เพราะฉะนั้น ในกระบวนการแห่งการปรากฏขึ้นของ
ตัวสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวง มันก็เป็นเพียงแค่ให้เราได้เห็น ให้รู้
แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะหมายมั่น ที่จะเข้าไป ยึดครอง หรือ เข้าไปเป็น
กับมัน
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การทีเ่ รารูส้ กึ อยูก่ บั ฐาน ความรูส้ กึ ตัวทีเ่ กิดขึน้ กับการเคลือ่ น
ไหว อาศัยรับรู้การเคลื่อนไหว มันจึงเป็นกระบวนการที่ท�ำให้เรา
ไม่ตกเข้าไปในกระแสธรรมทีป่ รากฏขึน้ ใดๆ ทัง้ นัน้ อันนีส้ ำ� คัญ ท�ำไม
มันถึงจะไม่เข้าไปเป็นได้ เพราะว่า ความที่มันกลับมารู้สึกอยู่กับ
ความรู้สึกตัวดีๆ มันท�ำให้เห็นว่า ตัวความรู้สึกตัวนั่นแหละ คือ
ความไม่เป็นอะไรอยู่ในตัว ที่มันไปเป็นก็คืออาการแห่งการ “หลง”
นัน่ เอง ถ้าเราเข้าใจไปเรือ่ ยๆ ไอ้ทหี่ ลงละเอียด มันหลงแบบบางมาก
จนแทบมองไม่ออกว่านี่ยังหลงหรือ ไม่ใช่หลงหนาๆ หลงหยาบๆ
มันบางเฉียบมากจนแทบมองไม่ออกว่านี่ยังเป็นหลง
เพราะฉะนั้น ความส�ำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะด�ำรงความรู้สึกตัว
ให้ตั้งมั่นไว้ได้อย่างไร ที่จะไม่เผลอปันใจเข้าไปเกาะเกี่ยวอารมณ์
ในใจ เกาะเกี่ยวความรู้สึก ความนึกคิด และอารมณ์ใดๆ คือถ้าเรา
ไปมีตวั ตนรองรับมัน นัน่ แหละคืออาการทีม่ นั จะหนักขึน้ ทันที เผลอ
ไปรองรับแล้วก็ก่อภพก่อชาติกับสิ่งเหล่านั้นเอง ไม่ได้มองเห็นเป็น
อย่างที่มันเป็น แต่เราพร้อมจะเข้าไปเกาะกุมเพื่อเอามาเป็นตัวเอง
ที่ พู ด ค� ำ นี้ เ พื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า อาการก่ อ ภพก่ อ ชาติ ที่ มั น ต่ อ ภพ
ต่อชาติได้ ก็เพราะเราเข้าไปคว้าและหมายมั่นเพื่อจะมาเป็นตัวเอง
ในพรหมชาลสูตร พระพุทธองค์จะแจกแจงให้เห็นชัดเลย และสรุปลง
ตรงที่ว่า ที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใจเขายังมีความอยากที่จะเป็น
กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ เขาจึงเป็นอย่างนั้น จึงมีภพเป็นอย่างนั้น และก็
เชือ่ อย่างนัน้ มีทฏิ ฐิมคี วามเห็นเป็นอย่างนัน้ ไป ผลปฏิบตั เิ ขาจะเป็น
อย่างนัน้ พระองค์สรุปลงตรงท้ายได้เด็ดขาดมาก ตถาคตรูย้ งิ่ กว่านัน้
ตถาคตเข้าใจยิ่งกว่านั้น แต่เพราะตถาคตวางสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไว้
ตถาคตจึงเป็นผู้หลุดพ้นโดยสิ้นเชิง
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ถ้าเราเห็นแม้ความปรารถนาเล็กน้อยแห่งสุข มันก็เป็นภพที่
จะก่อเกิดขึ้นได้ เป็นเชื้อได้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เราฝึก
เรียนรูท้ จี่ ะเห็น ใจของเรา ทีม่ นั ไม่ได้เป็นอะไร เห็นตรงนีใ้ ห้มากทีส่ ดุ
ความรู้สึกตัวคือวิหารธรรม นี่คือสิ่งที่จ�ำเป็นที่สุดของการปฏิบัติ
เพราะฉะนั้น ถ้าเราระลึกรู้อยู่กับกาย อย่างที่พระพุทธเจ้า
บอกว่า “เธออาศัยระลึกรูก้ ายเป็นสักแต่วา่ แม้นกายนีก้ เ็ ป็นสักแต่วา่
เครื่องระลึกรู้เฉยๆ ก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอจะอิงอาศัย ก็ไม่ใช่เรื่องที่เธอ
จะต้องไปอิงอาศัย” หลวงปู่เทียนจึงให้เราเอาแค่ความรู้สึก จับแค่
ความรู้สึก และที่สำ� คัญ ตัวความรู้สึกที่เราไประลึกรู้ มันก็ท�ำให้เรา
เห็นถึงการเกิดดับตามความรูส้ กึ ตัวด้วย ความรูส้ กึ ตัวมันก็ไม่ได้เกิด
ยาวนานต่อเนื่อง มันแค่เป็นขณะๆ เหมือนกัน จึงอาศัยเพียงแค่
ระลึกรู้ ไม่ได้อิงอาศัย ไม่ได้แนบเข้าไปอยู่
พระพุทธองค์แค่ให้ระลึกรูเ้ ท่านัน้ เอง แล้วก็จะเห็นกระบวนการ
ว่า แม้อาการใดปรากฏ อาการนั้นก็ดับไป แค่นั้นเอง ความส�ำคัญ
มันจึงอยู่ที่ความพยายามและความอดทน พยายามที่จะท�ำอย่าง
ต่อเนือ่ ง อดทนทีจ่ ะรอกับการเห็นแล้วเห็นเล่า ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าในอาการ
เดิมๆ เรื่องเดิมๆ อย่าไปอยากเห็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์ไปเรื่อย
อยากเห็นเดี๋ยวมันก็ให้ ให้แล้วอยากเห็นอันนี้อีก เดี๋ยวมันก็ให้อีก
คราวนี้เหมือนโยนขนมให้หมากินไปเรื่อยๆ หมามันก็ออกนอกทาง
ไป ใจเราก็ออกไปเรื่อยๆ

๕

อนัตตลักขณสูตร
บรรยาย ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้า

พระสูตร ๓ พระสูตร เป็นพระสูตรที่ส�ำคัญมากกับการก่อตั้ง
พระศาสนา พระสูตรแรก คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” พระสูตร
ทีส่ อง คือ “อนัตตลักขณสูตร” และพระสูตรทีส่ าม คือ “อาทิตตปริยายสูตร” สามพระสูตรนี้ครอบคลุมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้
ชัดมากๆ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เริม่ ต้นมาพระองค์หกั ล้างทางสองทาง
ที่คนในชมพูทวีปเชื่อกันมาก ประโยคแรกของพระองค์เลย “เทฺวเม
ภิ ก ขะเว อั น ตา” ทางสองทางที่ ภิ ก ษุ ผู ้ ต ้ อ งการสู ่ ค วามหลุ ด พ้ น
ไม่ควรเข้าไปเกีย่ วข้องเลย ทางทีห่ นึง่ คือ การปล่อยกายปล่อยใจไหล
เตลิดไปกับกามคุณ ทางทีส่ องก็คอื การบังคับกายบังคับจิต ด�ำดิง่ ลง
สู่ความสงบและบังคับ ทิ้งเรื่องของกายไป ทรมานกาย ไปเสพสุข
อยู่กับจิต พระองค์ก็บอกว่ามันไม่ใช่ทั้งสองทาง

ลํ า ดั บ แ ห่ ง ก า ร พ้ น ทุ ก ข์

34

ทางที่พระองค์ค้นพบ คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ความรู้สึกตัวที่
ตั้งมั่นเด่นชัด ไม่ไหลเข้าไปในกระแสแห่งสองกระแสนั้น ทุกครั้งที่
จิตมันไป ก็ทวนกลับ ธรรมาธิษฐาน แสดงเอาไว้ เมื่อพระองค์ทรง
เอาถาดไปลอยน�้ำ แล้วอธิษฐานว่า “ถ้าจะได้ตรัสรูแ้ ล้ว ขอให้ถาดนี้
ทวนกระแส” ถาดนี้ทวนกระแส หรือธาตุนี้ทวนกระแส คือธาตุรู้
ทวนกระแสกลับ ธาตุจติ ทวนกระแสไม่ไหลไปในกระแส เพราะฉะนัน้
กระแสที่มันมีสองกระแสจึงไม่ใช่ทาง แต่เมื่อพระองค์ทวนกลับ
กระแสเหล่านัน้ ก็ดบั เพราะไม่วา่ จะเกิดฟุง้ ออกไปสูก่ าม เมือ่ ทวนกลับ
ก็ดบั ลง เมือ่ มันจมเข้าไปในความสงบ เมือ่ ทวนกลับมันก็ดบั นัน่ คือ
สิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เห็นถึงหนทาง ก็คืออริยสัจ ๔ นี่ถือว่าเป็น
ปฐมเทศนาที่ยิ่งใหญ่
ส่วนพระสูตรทีส่ อง คือ “อนัตตลักขณสูตร” เป็นพระสูตรที่
สร้างพระอรหันต์ชุดแรกของโลกขึ้นมา แสดงความเป็น “อนัตตา”
ในประวัตศิ าสตร์แห่งชมพูทวีปทีผ่ า่ นมา ไม่เคยมีใครบัญญัตศิ พั ท์นเี้ ลย
พระองค์ทรงแสดงความเป็น อนิจจัง คือความไม่เที่ยงแท้ ไม่คงที่
ของสรรพสิ่ง ความเป็น ทุกขัง คือความทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิม
ของสรรพสิ่ง และทรงแสดงความเป็น อนัตตา คือมันบังคับบัญชา
ไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่ตัวตนใดๆ ที่เราจะบังคับบัญชาได้ตามความ
ปรารถนา
ทรงชีค้ วามจริงอันไม่มใี ครปฏิเสธได้ การทีพ่ ระองค์ทรงบอกว่า
พระองค์ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ พระองค์ชี้ทางที่ไม่เคยมีใครชี้ มัน
จึงเป็นสิ่งที่พระองค์พูดได้เต็มปาก ในชมพูทวีปที่ผ่านมาเป็นพันปี
มันมีความเชื่ออยู่ ๒ อย่าง ความเชื่อทางที่หนึ่งเรียกว่า ความเชื่อ
แบบสัสสตทิฏฐิ คือความเชื่อว่า คนเราเกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด
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เกิดเป็นวรรณะไหน พอตายไปก็จะเกิดไปเป็นวรรณะนั้นต่อ คือ
มีความเที่ยงแท้ อีกพวกหนึ่ง อุจเฉททิฏฐิ ก็เป็นฝ่ายตรงกันข้าม
บอกว่าตายแล้วสูญ เพราะเขามีความเชื่อว่า สรรพชีวิตทั้งหลายคือ
สิง่ ทัง้ หลาย พรหมเป็นผูส้ ร้าง พรหมคืออัตตาทีเ่ ทีย่ งแท้ เป็นบรมอัตตา
หรือปรมาตมัน แต่ได้แบ่งอัตตาเล็กๆ ย่อยลงมา ให้มาก่อเกิดเป็น
สรรพชีวิต ซึ่งต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร เกิดแล้วตาย เพื่อช�ำระ
ให้มันบริสุทธิ์ แล้วจะได้กลับคืนสู่อัตตาใหญ่ คือกลับคืนสู่พรหม
เพราะฉะนั้น กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
บูชายัญ จะเป็นการสวดอ้อนวอน หรือแม้แต่การประพฤติพรต
ประพฤติขอ้ ปฏิบตั ติ า่ งๆ ของคนเหล่านัน้ จึงเป็นไปเพือ่ การทีจ่ ะท�ำให้
ถูกใจหรือชอบใจแห่งพรหม เพื่อให้อัตตาของตัวเองบริสุทธิ์ เพื่อ
กลับคืนสูพ่ รหม พวกนีจ้ งึ บัญญัตศิ พั ท์ ค�ำว่า “อัตตา” ขึน้ ด้วยเหตุนี้
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า คนเหล่านี้ที่เชื่ออย่างนี้
เพราะว่ า สมณพราหมณ์ เ หล่ า หนึ่ ง ได้ ฌ านสมาบั ติ จ นสามารถ
ระลึกชาติได้ จนถึงความเป็นพรหม เมื่อเขาระลึกชาติไปได้ ในชั้น
พรหมทีเ่ ขาเกิดมีมหาพรหมอยูแ่ ล้ว แล้วมหาพรหมนัน้ ก็เกิดด�ำริขนึ้
ว่า เราน่าจะมีเพือ่ นมาอยูด่ ว้ ยกัน ประมาณนี้ แล้วอยูๆ่ ก็มสี งิ่ มีชวี ติ
คือพรหมเกิดขึ้น มหาพรหมก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้สร้างสิ่งนี้
เขาไม่อาจจะระลึกชาติได้เลยกว่านีไ้ ป เขาก็เลยเข้าใจว่า มหาพรหม
คือความเทีย่ งแท้ เป็นนิรนั ดร์ อันนีไ้ ม่ใช่วา่ เขาคิดเอาเอง พระพุทธเจ้า
บอกว่ามันเป็นผลจากการทีเ่ ขาปฏิบตั ไิ ด้ฌานสมาบัติ แล้วระลึกชาติ
ได้ แต่การระลึกชาติของเขานั้นไม่อาจจะเลยไปกว่านั้น
ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่า มันมีแต่ความว่างเปล่า ตาย
แล้วสูญ พระองค์ก็บอกว่าพวกนี้ก็ไม่ได้คิดเอาเอง แต่พวกนี้เป็น
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พวกที่ได้ฌานสมาบัติ ที่เรียกว่าความว่าง เขาเรียก อากิญจัญญายตนะ พวกนีไ้ ด้ฌานตรงนี้ แล้วก็เห็นไปในความว่างเปล่า ก็เลยเข้าใจ
ว่าไม่มี ทุกอย่างมันเกิดมา แล้วก็ดบั ไปบนความว่างนัน้ เพราะฉะนัน้
พวกนีก้ บ็ ญ
ั ญัตศิ พั ท์คำ� ว่า “นิรตั ตา” พวกนีก้ ส็ อนกันว่ามันไม่มอี ตั ตา
ที่เที่ยงแท้ใดๆ ทั้งนั้น ตายแล้วสูญ
คนในชมพูทวีปมีความเชือ่ อยูส่ องฝัง่ บนพืน้ ฐานนี้ แม้นทุกวันนี้
ก็ยงั มีคนเชือ่ แบบนีอ้ ยู่ จะเห็นได้วา่ ในสองเส้นทางนี้ ยังอยูใ่ นขัน้ โมหะ
อยู่ ยังไม่ใช่ความหลุดพ้น แต่ว่าก็เป็นผลจากการปฏิบัติ ไม่ใช่คิด
เอาเอง พระพุทธองค์กเ็ ลยทรงชีใ้ ห้เห็นทีม่ ากกว่านัน้ คือพระองค์ทรง
ระลึกชาติเลยพรหมไปอีก และทรงชีใ้ ห้เห็นว่ามันมีอยูจ่ ริง พระองค์
จึงบัญญัติศัพท์ตัวที่สาม (เขามีสองค�ำมาแล้วคือ “อัตตา” อีกกลุ่ม
หนึ่งก็บัญญัติ “นิรัตตา”) คือ “อนัตตา”
ในความหมายของพระพุทธเจ้า สรรพสิ่งมันเป็น “อนัตตา”
คือแม้สรรพสิง่ นัน้ จะมี ด้วยเหตุดว้ ยปัจจัยทีห่ นุนเนือ่ งให้มอี ยู่ ด�ำรง
คงอยู่ แต่มนั ก็ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนา
ของเราได้ เพราะมั น อยู ่ ภ ายใต้ ก ฎอนิ จ จั ง คื อ ความไม่ เ ที่ ย งแท้
ทุกขัง คือทนอยูไ่ ม่ได้ สองตัวก็บบี บังคับให้กลายเป็นอนัตตาไปในตัว
ความไม่เที่ยงแท้ ความไม่คงที่ กับความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิม
ไม่ได้ ทัง้ หมดเราบังคับบัญชาได้ไหม ไม่ มันเป็นของมันอยูอ่ ย่างนัน้
เป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันอย่างนั้น จึงเรียกว่า “อนัตตา”
เพราะฉะนัน้ เมือ่ พระองค์แสดงอนัตตลักขณสูตร กับปัญจวัคคีย์
พระองค์ชี้ให้เห็นว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอจงหันมาดูรูปของเธอเถิด
รูปกายของเธอที่เธอเห็นอยู่นี้ มันมีความเที่ยงแท้ไหม เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของมันไหม เหล่าปัญจวัคคีย์ก็สังเกตตามที่พระองค์
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บอก มันไม่คงทีเ่ ลย มันไม่เทีย่ งแท้พระเจ้าข้า มันทนอยูใ่ นสภาพเดิม
ได้ไหม มันทนไม่ได้พระเจ้าข้า ถ้ามันมีความแปรเปลี่ยน มีความ
ปรวนแปร และมีความทนอยูใ่ นสภาพเดิมไม่ได้อย่างนี้ ควรหรือที่เธอ
จะเห็นว่า สิ่งนี้มันเป็นของเธอ มันเป็นเธอ และมันเป็นอัตตาตัวตน
ของเธอ โน เหตัง ภันเต ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า
พระองค์ค่อยๆ ชี้ให้ดูทีละเรื่อง กายของเธอนี้ มันคงที่อยู่
ได้ไหม ไม่ มันมีความแก่ มีความชรา มีความเจ็บป่วย และก็มี
ความตายเป็นเบื้องปลายสุด ดังนั้นเธอจะบังคับบัญชามันได้ไหม
ไม่ได้พระเจ้าข้า เพราะเหตุนนั้ แหละ เราจึงเรียกว่ามันเป็น “อนัตตา”
พระองค์ก็เลยตรัสอย่างนี้ว่า เพราะเหตุนั้นแหละ เราจึงเรียกว่ามัน
เป็นอนัตตา แล้วพระองค์กไ็ ล่ลงมาทีเ่ วทนา เวทนาทีป่ รากฏขึน้ กับเรา
มันคงทีไ่ หม มันมีแรง มันมีคอ่ ย มีหนัก มีเบา ใช่ไหม ทุกขเวทนา
ทีป่ รากฏขึน้ กับเรา มันมีความแปรปรวนอยูใ่ นตัวของมัน และในเมือ่
มันไม่คงที่ แล้วมันแปรปรวน เปลี่ยนแปลง เกิดดับ ทนอยู่ไม่ได้
อย่างนั้น ก็บ่งบอกว่าเราบังคับบัญชามันไม่ได้ เมื่อเราบังคับบัญชา
มันไม่ได้ ควรหรือทีเ่ ราจะตามเห็นว่า สิง่ นัน้ เป็นของเรา เอตัง มะมะ
สิ่งนั้นเป็นเรา เอโสหะมัสมิ สิ่งนั้นเป็นอัตตาตัวตนของเรา เอโส
เม อั ต ตาติ ควรหรื อ เมื่ อ พระองค์ ถ ามปั ญ จวั ค คี ย ์ ปั ญ จวั ค คี ย ์
ก็ตอบเลย โน เหตัง ภันเตฯ เมือ่ พิจารณาตามก็ถอนออก โน เหตัง
พิจารณาตามมัน
พระองค์ใช้ “อนัตตลักขณสูตร” เป็นตัวสรุปให้เห็นว่า ขันธ์ ๕
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเป็นอย่างนี้ สอน ให้แยก
ออกทีละขันธ์ ทีละอย่าง ทีละกอง มองเห็นทีละกอง และก็มอง
ลงไปในสิ่งนั้น มันก็เห็นว่าในสิ่งนั้นมันก็แสดงความไม่เที่ยงแท้อยู่
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ในตัวของมัน แสดงความทนอยู่ไม่ได้ และแสดงความเป็นอนัตตา
คือเราบังคับบัญชามันไม่ได้เลย มันเป็นไปของมันเอง เราบังคับ
บัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาเราไม่ได้
แล้วไล่มาดูถึงสัญญา “สัญญา” แปลว่า ความจ�ำได้หมายรู้
ด้ ว ย มั น ไม่ ใ ช่ แ ค่ ค วามจ� ำ  แต่ ห มายถึ ง ความหมายที่ มั น เข้ า ไป
เกี่ยวข้องด้วย อย่างสมมติ อาจารย์ตีระฆัง แป๊ง ครั้งแรกดังขึ้น
จ�ำได้ว่าเป็นเสียงระฆัง แต่มันหมายรู้ว่าอย่างไร หมายรู้ว่าเริ่มต้น
ปฏิบตั ิ จ�ำได้ไหมทีพ่ ระอาจารย์ให้เรานัง่ นานๆ แล้วตีระฆัง เห็นไหม
พอมันหมายรู้ต่างกัน มันท�ำให้เกิดสุขเกิดทุกข์ได้ด้วย ยินดีและ
ยินร้ายได้ดว้ ย เพราะฉะนัน้ ความจ�ำได้หมายรูแ้ ต่ละเรือ่ ง มันมีของมัน
อยู่ บางทีมนั ก็จำ� ไม่ได้ บางทีมนั ก็หมายรูก้ นั คนละอย่าง เพราะฉะนัน้
มันเที่ยงแท้ไหม ไม่ มันก็แปรปรวนอยู่ในตัวของมันเอง บางทีมัน
ก็มา บางทีมนั ก็ไม่มา สัญญามันดับนีก่ ม็ เี คยเป็นไหม มันคิดไม่ออก
ไปเฉยๆ มีไหม มีนะ เห็นไหมว่าเราบังคับบัญชามันได้ไหม แล้ว
ให้เป็นไปตามปรารถนาเราได้ไหม ไม่ได้ มันก็เป็นอนัตตาอยู่ในตัว
ฉะนั้น “อนัตตลักขณสูตร” มันจึงเป็นพระสูตรทีส่ �ำคัญมากๆ
เลย ในการที่จะเปิดใจของปัญจวัคคีย์ให้สู่ความหลุดพ้น ให้เห็น
ความจริงอันปรากฏขึน้ ในสิง่ ทีเ่ ขาเรียกว่า กาย จิต รูป นาม ของเขา
พอหันเข้าไปสนใจทีก่ าย จิต รูป นาม ของเขา เขาจึงเห็นความจริง
ว่า “มันอยูภ่ ายใต้กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันสมควรหรือทีเ่ ราจะ
ตามมองว่าสิ่งนี้เป็นเรา เป็นของเราอีกต่อไป” ดังนั้นปัญจวัคคีย์
ก็คลายจากความหลงติด ยึดมั่นถือมั่น ทิ้งอุปาทานทั้งปวงออกไป
เพราะมองเห็นว่ามันไม่มสี งิ่ ใดทีจ่ ะหมายมัน่ ยึดมัน่ ถือมัน่ เอาได้เลย
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สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงค้นพบสิ่งนี้ เมื่อพระองค์ได้
หันมาเปลีย่ นกระบวนการ ด้วยการทวนกระแสกลับ ตัง้ การเจริญสติ
เอาไว้ ตัง้ มัน่ อยูท่ ลี่ มหายใจเข้าลมหายใจออก เรียกว่า “อานาปานสติ”
เมือ่ ใดทีจ่ ติ ของพระองค์นนั้ ฟุง้ ออกไปข้างนอก พระองค์ทวนกลับ สิง่ นัน้
มันก็ดบั ลงไป และเมือ่ ใดทีพ่ ระองค์ดงิ่ เข้าสูค่ วามสงบได้ในระดับฌาน
ไม่ว่าจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตาม พระองค์ทวนกระแสกลับ
ด้ ว ยการกลั บ มาอยู ่ ที่ ค วามรู ้ สึ ก ตั ว กลั บ มารู ้ ที่ ฐ านเบื้ อ งต้ น คื อ
ลมหายใจเข้าลมหายใจออก สิ่งนั้นมันดับลงไปอีก
เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม จะเกิดปีติ
เกิดสุข เกิดความสงบระงับระดับใดก็ตาม เมื่อกลับคืนมาสู่ความ
รูส้ กึ ตัว สิง่ ทีม่ นั ปรากฏขึน้ ไม่วา่ อาการหรือสภาวธรรมเหล่านัน้ มันก็
ดับไป สิ่งที่ปรากฏเหล่านั้น มันเป็นเพียงการเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว
ด้วยเหตุด้วยปัจจัย และมันก็ดับไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมัน
พระองค์เห็นกระบวนการที่จิตมันเป็น เมื่อใดก็ตามที่จิตมัน
หลุดจากฐาน มันจะแปรเปลี่ยนสภาพไปทันที แต่พอมันกลับคืน
สูฐ่ านได้ จิตจะคืนสูส่ ภาพเดิม คือแค่รเู้ ฉยๆ ไม่ได้เป็นอะไร คือความ
รู้สึกตัวได้ปรากฏขึ้นทันที เวลามันจะจมเข้าสู่ความสงบในระดับใด
ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นระดับฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓, ๔, ๕ จนถึง
ฌาน ๘ แต่เมือ่ ใดก็ตาม ทีม่ นั ทวนกลับมาสูค่ วามรูส้ กึ ตัว ความรูส้ กึ ตัว
ปรากฏขึ้น สิ่งนั้นมันก็ดับไป เพราะฉะนั้น พระองค์จึงมองเห็นว่า
ทุกสภาวการณ์ทปี่ รากฏขึน้ นัน้ เป็นเพียงการปรากฏขึน้ ชั่วขณะหนึ่ง
แล้วก็ดับสลายไป จะมีอะไรที่จะหมายมั่นได้อีก มันไม่มีอะไรที่จะ
สามารถยึดมั่นถือมั่นได้เลย ความจริงที่เห็น ที่สัมผัสรู้ ในขณะนั้น
ปัญญาของพระองค์ก็สว่างโพลงขึ้นทันที
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สิ่งส�ำคัญที่สุดของการปฏิบัติ จึงไม่ใช่เรื่องของการที่จะเข้าไป
เป็นกับสภาวการณ์ หรือสถานการณ์ หรือว่าปรากฏการณ์เหล่านั้น
สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ การกลับมารู้สึกตัว ความหลงนั้นตัวส�ำคัญ คือ
คุณจะรู้สึกตัวกลับมาได้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราก�ำหนดขึ้นเป็นกรรมฐานนั้น อย่าได้ทิ้ง
อย่าได้ลมื นีค่ อื ฐาน นีค่ อื วิหารธรรม เมือ่ สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ทรงตั้งไว้ที่อานาปานสติ คือมีสติรับรู้ลมหายใจเข้าออก พระองค์
ไม่ได้ทิ้งมันเลย พระองค์รู้อยู่กับมันตลอด อาการใดที่มันปรากฏ
เมื่อกลับมารู้ลมหายใจเข้าออก อาการเหล่านั้นมันก็ดับไป
ฉันใดก็ฉนั นัน้ ความรูส้ กึ ตัวทีเ่ ราสร้างขึน้ อยูก่ บั ความรูส้ กึ ตัว
กับการเคลือ่ นไหว คืออารมณ์กรรมฐานเบือ้ งต้นทีเ่ ราตัง้ เอาไว้ หลวงปู่
เทียนจึงใช้วา่ “อย่าทิง้ อารมณ์รปู นาม ก็คอื ดูกายเคลือ่ นไหว รูท้ นั
ใจนึกคิด ก็คอื เห็นกายเคลือ่ นไหว เห็นใจมันนึกคิด ก็เห็นรูปเห็น
นามอยู่ในตัว อย่าทิ้งตัวนี้” ท่านบอก
แนวทางการปฏิบัติที่หลวงปู่เทียนบอก มันจะเป็นอะไรก็ตาม
ให้กลับมาที่ความรู้สึกตัวนั่นเอง ให้กลับมารู้การเคลื่อนไหว รู้ทันใจ
นึกคิดอยู่นี่ เมื่อคุณกลับมาความรู้สึกตัวได้ ทุกอย่างมันจะดับลงไป
มันแสดงถึงความไม่จีรังยั่งยืนของสิ่งนั้น มีแต่เพียงการเกิดแล้วดับ
มันหาได้มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอนกับอาการทีป่ รากฏเหล่านัน้ เพราะฉะนัน้
ตัวส�ำคัญที่สุดคือการตั้งมั่นในกรรมฐานของเรา ไม่คลอนแคลน
ในภัทเทกรัตตคาถาบอกว่า ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ
ตัตถะ วิปัสสะติ, อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย
ปัจจุบันที่มันปรากฏขึ้น ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เขาควรพอกพูน
อาการเช่นนัน้ ไว้ ความรูส้ กึ ตัวทีเ่ ป็นปัจจุบนั ขณะนัน้ ให้พอกพูนเอาไว้
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กลับมารู้สึกตัวเป็นฐานเบื้องต้นไว้ให้ดี ตัวอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
มันจะปรากฏขึ้นกับเรา
พระอาจารย์ถามว่าเคยเห็นรึยงั ความทีม่ นั ดับไปต่อหน้าต่อตา
เมื่อกี้บอก เห็นแล้ว การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปที่แท้จริง ไม่ใช่การ
ท่องเอา แต่ต้องเห็นอาการที่มันปรากฏขึ้นในสภาวธรรมที่มันขึ้นมา
“พอมันเห็นตัวการดับลงของอาการเหล่านัน้
ปีติที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดความรู้สึกเข้าใจในธรรมที่ปรากฏ มัน
เกิดปีติ เกิดสุขขึ้น เธอก�ำลังจะหลงไปในปีติ พระอาจารย์ก็บอกให้
เธอกลับมาอีกเห็นไหม ?”
“ใช่ครับ”
“ปี ติ ก็ ดั บ ลงไปอี ก ทุ ก อย่ า งที่ มั น ปรากฏ
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งราวเหล่านัน้ หรือปีติ หรือสุข ทุกอย่างมันเกิดแล้ว
ก็ดับ ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าไปจมแช่ แต่เรารู้ว่ามันมี ไม่ใช่ว่าไม่รู้
มันจะเกิดอาการเหล่าใดก็รวู้ า่ มี สัมผัสรู้ แล้วกลับมา อย่าปิดกัน้ กับ
การปรากฏขึ้นของทุกอย่าง การฝึกเจริญสติของเรา เราไม่ปิดกั้น
เพราะฉะนั้ น เราจึ ง พยายามเน้ น ย�้ ำ ว่ า ไม่ ใ ห้ แ นบกั บ การ
เคลื่อนไหวมากเกินไป แต่ให้เคลื่อนไหวสบายๆ รู้เบาๆ สบายๆ
หรือคิดในใจของเราก็ได้ว่า รู้บ้างหลงบ้างช่างมัน เอาแค่นี้จะได้
ไม่ต้องมาเกร็งเกินไป แต่ท�ำอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง พอมันหลงเป็น
อะไรก็ชา่ ง เรารูเ้ ราเห็น พอเรากลับมาปุบ๊ โอ้ เมือ่ กีเ้ ราหลงออกไป
ต่อไปหลงไปอีก พอเรากลับมาได้ปุ๊บ โอ้ เมื่อกี้มันหลงออกไปแล้ว
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ทุกครัง้ ของการหลง มันคือบทเรียนทีส่ ำ� คัญ หลวงพ่อค�ำเขียน
จึงพูดเสมอว่า มันหลงก็ช่างมัน อย่าไปกลัวเรื่องหลง หลงแล้วรู้
กลับมาได้ นั่นล่ะคือ ปัญญา ให้เราเห็นว่า ตัวหลงออกไปเมื่อกี้
มันไปเป็นอะไร พอเรากลับมาได้มันเป็นยังไง ตรงนี้ต่างหากคือ
ตัวปัญญาที่มันจะเกิดขึ้น นี่มันเป็นปัญญาเพื่อความหลุดพ้นนะ
เราทวนกระแสกลั บ มารู ้ ไ ด้ มั น จึ ง ท� ำ ให้ เ ราเห็ น ความจริ ง
ของตัวที่มันปรากฏขึ้น ที่แท้แล้วสิ่งที่มันปรากฏขึ้นเหล่านั้นก็อยู่
ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์นั่นเอง จิตมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
มันก็ต้องหลุดออกไป พอหลุดออกไปมันก็ต้องทน มันก็กลับเข้ามา
มันก็อยู่ในตัวความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไปในตัว ที่อาจารย์
พูดมาทั้งหมด ก็เพื่อให้เห็นความส�ำคัญของอนัตตลักขณสูตร หรือ
ความส�ำคัญของการเห็น อนัตตา อันปรากฏขึ้นในทุกสภาวธรรม
ความไม่เที่ยง คือ อนิจจัง ความทนอยู่ไม่ได้ เรียกว่า ทุกขัง
ความที่เราบังคับบัญชามันไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่ตัวตนใดๆ ที่เราจะ
บังคับบัญชาได้ตามความปรารถนา คือความเป็นอนัตตา มันแสดงตัว
ของมั น อยู ่ ต ลอดเวลา เพี ย งแต่ เ รามี วิ ธี ก ารที่ จ ะสั ง เกตเห็ น ไหม
เพราะฉะนั้น ความรู้สึกตัว อารมณ์กรรมฐานเบื้องต้นที่เราตั้งไว้
จงอย่าลืมเป็นอันขาด เกิดอะไรขึ้นก็ตาม กลับมาที่ความรู้สึกตัว
ทุกอย่างจะประกาศตัวออกมาให้เราเห็น เฉลยออกมาให้เรารู้จัก
ด้วยการสังเกตเห็นสิ่งนั้นๆ ตามความเป็นจริง

๖

ถลุงขันธ์
บรรยาย ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเย็น

ความหลงผิดด้วยความเข้าใจผิดหรืออวิชชา มันท�ำให้เราเข้าใจว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้แต่ความคิด
เราก็มองว่าเป็น เราคิด อีกต่างหาก แต่เมื่อสังเกตดูดีๆ เราจะ
เห็นว่า ความคิดที่มันเกิดขึ้น มันเป็นการประกอบกันขึ้นระหว่าง
สัญญา ความจ�ำได้หมายรู้ สมมุติบัญญัติต่างๆ ที่มันเกี่ยวข้องมา
ในชีวติ เราทัง้ หมด จากนัน้ สังขารก็เข้าไปปรุงแต่ง ถ้าเรามองไม่ออก
เราก็จะมองเห็นว่าความคิดเป็นก้อนเป็นกลุ่ม แต่ถ้าเรา “ถลุง” มัน
หลวงพ่อค�ำเขียนใช้ค�ำว่า การเจริญสติจะช่วยเข้าไป “ถลุง” ไป
แยกย่อยสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ให้มันแตกเป็นเสี่ยงๆ เพื่อให้เห็นว่า
ความจริงมันเป็นเพียงการประกอบกันขึ้น

ลํ า ดั บ แ ห่ ง ก า ร พ้ น ทุ ก ข์

44

เมื่อก่อนเรามองว่า กายนี้มันเป็นเรา มองว่าจิตนี้กับกาย
เป็นหนึง่ เดียวกัน แล้วยังเป็นเรา นีค่ อื ความเห็นผิด ทีเ่ รียกว่า “สักกายทิฏฐิ” ท�ำให้เราหลงติดยึดมัน่ ไม่พบความจริง ท�ำให้เราไม่สามารถ
ทีจ่ ะก้าวออกจากวัฏสงสารได้ เพราะว่ามันก็ยงั จะเข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่
สิ่งนั้นว่าเป็นตัวตน เป็นเรา เป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นอันเดียวกัน
อยู่ร�่ำไป
ในขณะที่คุณเจริญสติ สิ่งแรกที่คุณต้องเห็นคือ มันประกอบ
ด้วยกายกับจิต กายทีเ่ คลือ่ นไหวไปมา กับจิตทีป่ รุงแต่งเป็นความคิด
เรามองเห็นกระบวนการนี้ว่า มันเป็นธรรมธาตุ คนละอย่างกัน คือ
กายกับจิต มันเป็นบทเบื้องต้นของการที่เราจะเริ่มเข้าไปถลุง สิ่งที่
มันประกอบกันอยู่นั้นให้แตกแยกออกไปอีก เพื่ออะไร จากการที่
เรามองเห็นว่า ความคิด คือ อาการของจิตที่มันเปลี่ยนไป เมื่อจิต
ไม่อาจจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ ตามกฎพระไตรลักษณ์ หรือแม้
พยายามจะเอามันมาอยู่ด้วยกัน แต่มันก็ยังดึงดันที่จะออก แยก
ออกจากกันไป มันก็อยู่ไม่ได้ มันก็กลับเข้ามารวมกันใหม่
ทั้งหมดทั้งสิ้น เราไม่อาจจะบังคับบัญชามันได้ว่า ให้เป็นไป
ตามความปรารถนาของเรา มันก็วิ่งของมันอยู่อย่างนั้น แทนที่เรา
จะไปถือโทษโกรธมันว่า ท�ำไมมันไม่อยู่ ท�ำไมมันไม่นิ่ง ถ้ามองมัน
ด้วยสายตาที่ตรงและเป็นกลาง เราจะเห็นว่า นั่นคือการปรากฏขึ้น
ของธรรมชาติที่เรียกว่า จิต หรือ นามธรรม ในขณะที่อีกตัวหนึ่ง
ที่มันนั่งยกมือสร้างจังหวะ หรือเดินจงกรมอยู่ มันแสดงความเป็น
กาย และท�ำงานเป็นรูปธรรมอยู่
ทีนี้พอเราเข้าไปสังเกตอีก ความรู้สึกตัวมันพาเราเข้าไปแยก
ให้ เ ห็ น อี ก ว่ า ตั ว กายนั้ น มั น มี สิ่ ง หนึ่ ง แทรกออกมาคื อ มี เ วทนา
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แทรกออกมาจากที่ ก าย เสร็ จ แล้ ว มั น มี อ ะไรแทรกออกมาที่ ใ จ
ตัวธรรมารมณ์ คือ นิวรณธรรมที่ปรากฏ
ดังนั้นในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ด่านแรกที่พระพุทธเจ้า
ต้องการให้รู้จักคือ “นิวรณธรรม” พระองค์บัญญัติ “นิวรณธรรม”
ขึ้ น มาก่ อ น ก็ เ พราะว่ า มั น เป็ น ตั ว แรกที่ ป รากฏขึ้ น จริ ง ในธั ม มานุปัสสนาสติปัฏฐาน แล้วการที่มันปรากฏขึ้น มันท�ำให้เราเห็นชัด
เลยว่า มันแยกย่อยออกจากจิตโดยตรง มันไม่ใช่จิต ในขณะที่
จิตมีอาการแปรเปลี่ยนไปเป็นความคิด แต่ความง่วงไม่ใช่ความคิด
ความง่วงเป็นธรรมชาติอีกตัวหนึ่ง ซึ่งมันปรากฏออกมาจากจิต
และครอบง�ำจิตอีกทีหนึง่ จะเห็นได้วา่ พอความง่วงออกมา เราหลับ
เราก็ฝันไปเลย ด้วยความคิดที่มันปรุงของมันเอง มันท�ำงานของ
มันเอง
เพราะฉะนั้นการที่เราสามารถแยกย่อย ถลุงออกไปเป็น ๔
อย่าง คือจากหนึ่งเดียว เราเห็นเป็นสอง คือกายกับจิต จากสองก็
เห็นเป็นสี่ คือมี กาย เวทนา จิต ธรรม ท�ำไมต้องแยกธาตุ แยกขันธ์
เหล่านี้ออก หนึ่ง เพื่อให้เราหลุดจากการหลงมัวเมาว่า มันเป็น
หนึง่ เดียว วิธกี ารนีม้ นั เป็นการท�ำลาย สักกายทิฏฐิ สังโยชน์ตวั ทีห่ นึง่
คือการมองเห็นว่ากาย จิตเป็นหนึ่งเดียว และยังเป็นเรา แต่ถ้าพอ
เราถลุง มันแยกออกไปเป็นสี่ ความเห็นว่าเป็นหนึ่งเดียวถูกท�ำลาย
เห็นกาย มีอาการต่างๆ แปรเปลี่ยนไป เห็นเวทนา ที่มัน
ปรากฏขึ้ น อย่ า งเด่ น ชั ด เห็ น จิ ต ที่ แ ปรเปลี่ ย นเป็ น ความคิ ด อยู ่
ตลอดเวลา และก็ เ ห็ น ธรรมารมณ์ ที่ ค อยจะเข้ า มาครอบง� ำ จิ ต
อยู่เรื่อยๆ เห็นกระบวนการเหล่านี้ เห็นมันอยู่อย่างนี้ การเห็นแล้ว
แยกย่อยมันออกไปว่า นี่มันเป็นคนละธาตุ มันเป็นคนละขันธ์ มอง
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อย่างเด่นชัดเลยว่า กายมันไม่ใช่เวทนา แล้วเวทนามันก็ไม่ใช่กาย
มันอิงอาศัยอยู่ด้วยกัน แต่มันไม่ใช่อันเดียวกัน ในขณะที่จิตกับ
ธรรมารมณ์ก็คนละอย่างกัน
เคยได้ยินไหมว่าเมื่อคุณท�ำสติปัฏฐานได้ดีแล้ว คุณจะท�ำ
โพชฌงค์ทั้งเจ็ดได้ดีด้วย อาการถลุงแยกย่อยธรรมอันนี้อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง และเห็นอย่างต่อเนื่อง มันคือการท�ำธัมมวิจยโพชฌงค์
นั่นเอง โดยมี สติ เป็นตัวตั้ง เพราะมันเริ่มที่สติสัมโพชฌงค์
นั่นคือความรู้สึกตัวที่ตั้งมั่นขึ้นนั่นเอง ทีนี้ถ้าเรามีความเพียร
ในการเฝ้าสังเกตดูมันเรื่อยๆ เราสามารถที่จะมองออกว่า นี่คือ
ธรรมชาติกองนี้ สิง่ หนึง่ ทีม่ นั จะปรากฏขึน้ ก็คอื มันมี “เรา” ตรงไหน
มันมีเพียงอาการของกาย เวทนา จิต ธรรมารมณ์ มีเพียงอาการ
มีเพียงธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้น
ถ้ายังไม่เห็นความคิดจริงๆ ก็ยงั เข้าใจว่าความคิดเป็นตัวเป็นตน
เป็นเรือ่ งเป็นราว เอาถูกเอาผิด ยินดีและยินร้ายได้เสมอ อย่างเมือ่ เช้า
พอเห็นผัดแขนง มันก็คิดแล้ว ท�ำไมเรียกผัดแขนงคะน้า มันไม่ใช่
คะน้า ความจ�ำได้หมายรู้ องค์ความรู้ที่เรามี มันก็บอกกับเราว่า
มันคือแขนงกะหล�ำ 
่ เราเห็นไหมว่าแค่ตาเห็น มันก็สร้างเรือ่ งสร้างราว
อย่างนัน้ อย่างนีไ้ ด้ ถามว่ามันสร้างเรือ่ งสร้างราวอย่างนัน้ ได้เพราะ
อะไร เพราะมันมีความจ�ำได้หมายรู้ มันมีสญ
ั ญา มันมีสมมติบญ
ั ญัติ
ทีนี้ ถ้าปรุงไปสูก่ ารยินดีและยินร้ายล่ะ มันก็จะเป็นกระบวนการ
ต่อเนือ่ งของสังขาร สังขาร คืออาการปรุงจิตให้ดใี ห้ชวั่ ทีม่ นั ต่อเนือ่ ง
เข้าไปอีก ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ เราก็จะรูว้ า่ ความคิดมันเป็นการทอดต่อ
ของสิ่งนี้ ต่อไปหาสิ่งนี้ ถ้าเราไม่เข้าใจ เราก็เผลอไปสู่ความยินดี
ยินร้าย ปรุงสูค่ วามสุขความทุกข์ เกิดอาการชอบไม่ชอบ ถ้าไม่ปล่อย
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ให้ปรุงไปสู่ตรงนั้น ก็แค่รู้ แค่นี้มันก็จบ
แต่ถ้ามันปรุงไปต่อว่า เราไม่ชอบ ท�ำไมต้องคิด คือมันไป
เรือ่ งอืน่ ต่อ อันนีแ้ ปลว่ามันเริม่ ปรุงออกไปแล้ว งัน้ ถ้าเราดับลงตรงนี้
มันก็แค่นเี้ อง เราแค่รวู้ า่ มันมีกระบวนการ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราเข้าใจ
ตรงนี้ ตั ว ความคิ ด ที่ เ ราเห็ น มั น ก็ ยั ง มี ก ารแยกย่ อ ยลงไปว่ า มั น
ประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆ เหล่านีเ้ ข้าไปอีก นีค่ อื การท�ำงาน
ของขันธ์หา้ ทีม่ นั ปรากฏขึน้ ทีใ่ จของเรา มันจึงไม่แปลกว่า ท�ำไมขันธ์หา้
จึงปรากฏอยูใ่ นธัมมานุปสั สนาสติปฏั ฐาน เพราะมันเป็นธรรมารมณ์
ที่ปรากฏขึ้นที่ใจ และมีผัสสะที่ใจ คือรับรู้ได้ด้วยใจกับกระบวนการ
ท�ำงานนี้
อีกสักพักหนึ่ง จะอธิบายเรื่องอายตนะ ในธัมมานุปัสสนาสติปฏั ฐานให้ชดั ลงไปเลยว่า นีไ่ ม่ใช่จกั ขุทพี่ ระพุทธเจ้าพูดถึง ในบท
ที่พระองค์บอกว่า เธอต้องไม่ไปหลงติดฝั่งโน้นหลงติดฝั่งนี้ ฝั่งโน้น
คืออายตนะภายนอก ฝั่งนี้คืออายตนะภายใน แล้วท�ำอย่างไรเราถึง
จะไม่หลงติด มันต้องเข้าไปเห็นการท�ำงาน แม้ตามี รูปมี แต่ถ้า
มันไม่กระทบกัน เราก็ไม่เรียกว่า มี มีลึกลงไปอีกนะ แต่ว่ามันมี
กระบวนการ ที่ต้องเข้าใจในการท�ำงานของสิ่งนั้น
พระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะจริงๆ ทีพ่ ระองค์สามารถแยกอาการ
ตัวนี้เป็นตัวนี้ แล้วท�ำให้พระองค์เห็นชัดเลยว่า นี่คือหนทางอันที่จะ
น�ำพาเราไปสูก่ ารท�ำลายความเห็นผิด คือ สักกายทิฏฐิ จนกระทัง่ ไป
ถึงขัน้ ปล่อยวางด้วยอุปาทาน พอเราเข้าไปเห็นจริงๆ มันแทบจะคลาย
จากความหลงติดยึดมั่นเลย เพราะเห็นเป็นแต่เพียงตัวธรรมชาติ
ที่เป็นไปเท่านั้นเอง มันหาได้มีเราแต่แรกอยู่แล้ว เราจะเห็นอาการ
ที่มีเราปรากฏเข้าไป
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ถ้าเราสามารถแยกตรงนี้ให้เห็นชัดๆ ในกระบวนการเหล่านี้
มันจะเข้าไปในอีกตัวหนึง่ คือ อาการทีเ่ ห็นการมีเราเข้าไปในอาการ
นัน้ พอมันเกิดซ้อนเข้าไป ซ้อนคิดเข้าไปว่า มีเราเข้าไปรองรับตรงนัน้
มันจะเกิดอาการหนักหน่วงขึ้นทันที เราจะเห็นทันทีเลยว่า นั่นคือ
ทุกข์ที่ปรากฏ เพราะฉะนั้นถ้าความรู้สึกตัวกลับคืนมาได้ มันถอน
ความเป็นเราออกไป ทุกข์ก็ดับ เพราะสมุทัยมันถูกละ
อาการเหล่านี้มันปรากฏขึ้นที่ใจของเรา มันสัมผัสรู้ได้ด้วย
ใจของเรา เพราะอริยสัจมันอยู่ในหมวดธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
สิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นทุกครั้ง แต่คุณไม่เคยสังเกตเห็น อาการที่
บางครั้ง ใจเรามันวิ่งเข้าไปยึดมีไหม มี แล้วทุกครั้งที่มันเข้าไปยึด
มันทุกข์หรือสุข ทุกข์ ทุกข์แล้วพอคุณถอนการยึดออกมา คุณเป็นสุข
หรือทุกข์ ทุกข์มันดับ มันไม่สุข ทุกข์มันดับเพราะอะไร เพราะมัน
ถอนตัวยึด ตัวยึดก็คือ “สมุทัย” เมื่อสมุทัยถูกละ ทุกข์ก็ดับ
เราแยกไปเพือ่ อะไร เพือ่ มันจะได้ประจักษ์ความจริงขึน้ เรือ่ ยๆ
แจ่มแจ้งขึ้นในใจของเรา เราถูกครอบง�ำด้วยความหลงมานาน เมื่อ
เราเอาความจริงเข้าไป มันจะเริม่ ชะล้างความหลงออก ปัญญามันถึง
จะสว่างขึ้นได้ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัวปัญญามันไม่ใช่เราไปสร้าง
ไปคิด แต่ตัวปัญญานั้นต้องเป็นประสบการณ์ที่ผ่านพบความจริง
เหล่านัน้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า จนวันหนึง่ บารมีมนั เต็ม (ค�ำว่าบารมี แปลว่า
ท�ำให้มันเต็ม) มันจะสว่างโพลงด้วยตัวของมันเอง
ปัญหาคือ ความจริงนั้นอยู่ที่ไหน ความจริงนั้นมันอยู่ที่ตัวเรา
การที่เรามองเข้ามาที่ตัวเรา แล้วมองเห็นความจริงว่า เราประกอบ
ไปด้วยกายกับจิต เราประกอบไปด้วยกาย เวทนา จิต ธรรม เรา
ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ที่มันท�ำงานโยงใยกันอยู่ แล้วมัน

ลํ า ดั บ แ ห่ ง ก า ร พ้ น ทุ ก ข์

50

ท�ำงานกันแบบเป็นอิสระด้วยตัวของมัน เช่น ตัวเผลอคิด มันท�ำให้เรา
เห็นเลยว่า มันมีความเป็นอิสระในตัวของมันเอง พระพุทธเจ้าเรียก
มันว่า อนัตตา คือบังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนใดๆ ของเรา ที่จะ
บังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนา
ท�ำไมพระอาจารย์ถงึ พยายามให้คณ
ุ เห็นตัวความเผลอคิดเป็น
ตัวแรก เพราะมันไม่ได้ท�ำให้คุณเห็นแค่ความเผลอคิด แต่มันเป็น
กระบวนการที่พาเราไปแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามด้วยซ�้ ำ
เห็นการท�ำงานของจิต เห็นการท�ำงานของขันธ์ที่มันเป็นอิสระด้วย
ตัวของมันเอง เห็นกระบวนการทีม่ นั ต่อเนือ่ งออกมา เป็นกาย เวทนา
จิต ธรรม เห็นการท�ำงานของอริยสัจ เห็นการท�ำงานของขันธ์ห้า

๗

สร้างความรู้สึกตัว
ไว้เป็นทุน
บรรยาย ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้า

เรามาอ่านการบ้านกันหน่อย

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๑
เห็นการท�ำงานของธรรมชาติ ๔ กอง ทัง้ กาย เวทนา
จิ ต ธรรม แยกกั น ท� ำ งาน มื อ ก็ เ คลื่ อ นไหวไปที ล ะจั ง หวะ นี่ คื อ
กาย ความปวดเมื่อยปรากฏขึ้นเมื่อนั่งปฏิบัตินานไป เวทนา เห็น
ความคิดปรากฏขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะคิด จิต พอกลับมารู้สึกที่
ฐานกาย มือเคลื่อนไหว ความคิดก็ดับลง ความง่วง ความสงสัย
ธรรมารมณ์ เพียงแค่รวู้ า่ มันผ่านมาแล้ว ก็สลายหายไป แต่บางครัง้
ก็มีเราที่กระโดดไปเป็นผู้คิด มีส่วนได้ส่วนเสียกับความคิดนั้น
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มั น ก็ มี บ างจั ง หวะที่ จ ะเผลอมี เ ราเข้ า ไปรองรั บ ใน
การปรากฏขึน้ และทุกครัง้ ทีม่ คี วามเป็นเราเข้าไปรองรับ มันจะเกิด
ความหนักหน่วงขึ้นทันที แต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นแค่การท�ำงาน
ของธรรมชาติ ๔ กองนัน้ มันไม่มเี ราเข้าไปเกีย่ วข้อง มันไม่มปี ญ
ั หา
อะไร เราก็เห็นมันมาแล้วก็ไป ปรากฏขึน้ ก็แค่นนั้ แม้เวทนาจะยืนยาว
นานนิดหนึ่ง แต่ถ้าดูไปดูมา สักพักมันก็สลายไป แต่ปัญหาคือเรา
มักจะเผลอเข้าไปเป็นผู้จัดการ จะเข้าไปจัดการให้มันเป็นอย่างนั้น
อย่างนี้ ความจริงนัน่ คือ อาการแห่งอวิชชา คือความหลง นีค่ อื สิง่ ที่
มนุษย์มกั จะเผลอเป็น จนมนุษย์คดิ ว่าเราสามารถเอาชนะธรรมชาติ
ได้ จริงๆ แล้วไม่ได้ มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาตินั้น
ต่างหาก

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๒
เฝ้าดูธรรมชาติ ๔ กอง ท�ำงานด้วยใจเป็นกลาง คิดจะ
เอาธรรมะที่เรียนรู้จากพระอาจารย์ไปสอนคนอื่น และแล้วก็หลง
ปรุงแต่งไปเรื่อย แต่ก็ยังดีที่กลับมารู้สึกตัวทัน
มันไม่แปลก เมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดี ความ
อยากจะน�ำเรื่องนี้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้บ้าง พอมันเกิดขึ้นมา
ถ้าเราไม่กลับมารู้สึกตัว เราจะเริ่มปรุงถึงสิ่งดี เราจะเริ่มไม่รู้สึกตัว
คือมันเข้าไปในความคิดหาวิธีจะสอนให้คนเข้าใจ มันเกิดอาการ
ตืน่ ธรรม อยากบอก อยากสอน แล้วจากนัน้ ก็จะออกจากความรูจ้ กั ตัว
ไปเรื่อยๆ โชคดีนะ กลับมารู้สึกตัว
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หลวงพ่อค�ำเขียนท่านเคยเล่าว่า สมัยเมื่อก่อนผมก็แรงนะ
อาจารย์ครรชิต ท่านบอก ผมไปเจอหลวงตา ๓ รูป นั่งฉันข้าว
ข้ า วหก ผมก็ ไ ปดุ เ ลย หลวงตา ฉั น ข้ า วยั ง ไงไม่ มี ร ะเบี ย บเลย
หกเรีย่ ราดเป็นไก่หว่าน หว่านให้ไก่กนิ นีน่ า หลวงตา ๓ รูปมองหน้า
แล้วยกมือไหว้บอก ขอโทษครับ แล้วหลวงตาก็พากันเก็บ ท่าน
อ่อนน้อมมากเลย ช่วยกันเก็บ ผมเพิ่งมารู้ทีหลังนะอาจารย์ครรชิต
ว่าที่นั่งอยู่นั่นเจ้าคณะจังหวัด ๓ จังหวัด ท่านนั่งฉันข้าวอยู่ด้วยกัน
ท่านอ่อนโยนมากเลยนะ มีพระมาเตือน แทนที่ท่านจะลุกขึ้นแล้ว
เฮ้ย รูป้ า่ วนีใ่ คร ? ท่านไม่พดู ท่านบอกขอโทษครับ แล้วช่วยกันเก็บ

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๓
เห็นเวทนาทางกายมีความปวดมากปวดน้อย แปรปรวน
ไปตามเหตุ ป ั จ จั ย เห็ น อาการของกาย เช่ น ท้ อ งร้ อ งเพราะหิ ว
ปวดท้องแล้วก็หายปวดท้อง ไม่ได้ทุกข์กังวลอะไร เพราะอยู่กับ
ความรู้สึกตัว เป็นการปฏิบัติที่สบายๆ ไม่ได้คาดหวังอะไร ไม่ได้
ตั้งเป้าหมายอะไร เพียงแค่รู้อยู่กับความรู้สึกตัวแค่นั้น
สาธุ เยีย่ มมากเลย นีค่ อื สิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก คือ การเฝ้า
เห็นธรรมชาติทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น แล้วแยกแยะมันออกไป แล้วมัน
ก็จะเห็นว่าทุกครัง้ ทีม่ นั เผลอมีเราเข้าไป มันจะกลายเป็นปัญหาทันที
เลย มันเหมือนเราเข้าไปวุน่ วายกับความเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติ
คือมันก�ำลังไหลลื่นของมันไปดีๆ แล้วเราก็โผล่เข้าไปขัดจังหวะ เรา
จะเห็นความสะดุดของมัน แล้วเราจะรูเ้ ลยว่า ทีป่ ญ
ั หามันเกิดเพราะ
เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่เอง ดีมากเลย สาธุ อนุโมทนา
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ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๔

ด้วยเจ้าค่ะ

ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายการนั่งปฏิบัติอาสนะเดียว

ค�ำว่าอาสนะเดียว หมายความว่า อยู่ตรงนั้นแหละ
จะยืนก็ได้ จะนั่งก็ได้ จะตะแคงก็ได้ พับเพียบก็ได้ นั่งชันเข่าก็ได้
แต่อย่าให้ออกจากตรงนั้นไป การที่เรามีข้อแม้เป็นตัวก�ำหนด เป็น
กฎเกณฑ์บงั คับเอาไว้ สิง่ หนึง่ มันจะเกิดขึน้ ก็คอื ความอึดอัดขัดเคือง
ใจ ก็คือธรรมารมณ์ เราจะได้เห็นไง เราจะอยู่กับมันอย่างไร โดยที่
ไม่ให้มันเข้ามาทับเราได้ เราจะอยู่เหนือมันด้วยการเห็นมัน
ทีใ่ ห้นงั่ อาสนะเดียวก็เพือ่ ให้เราฝึก หลายคนเคยไปลองปฏิบตั ิ
แบบดูเวทนา นั่งสองชั่วโมง เขาบอกมันทุกข์ทรมานมาก มันเจ็บ
มันปวด แต่ท�ำไมผู้ปฏิบัติเจริญสติ ๑๔ จังหวะ นั่งอยู่ได้โดยที่
ไม่มีความรู้สึกว่ามันทรมาน อะไรที่ท�ำให้เกิดความแตกต่าง ความ
ไม่เข้าไปเป็น แล้วอะไรเป็นเหตุทที่ ำ� ให้เราไม่เข้าไปเป็น ความรูส้ กึ ตัว
ทีม่ นั ชัดเจนกับฐาน บางทีทเี่ ขารูส้ กึ ว่าทรมานมาก อาจเป็นเพราะว่า
เขาใช้ฐานลม ทีนคี้ นเราถ้าจิตไม่ละเอียดอ่อนพอ มันจับฐานลมได้ไม่ดี
พอเวทนาปรากฏ จิตวิง่ เข้าจับเวทนา นรกเลยทีนี้ ขาก็ปวด ใจก็วติ ก
กังวล มันปรุงสารพัด บางคนเหงือ่ แตกพลัก่ ๆ จะรูส้ กึ ทรมานมาก
ผู้เจริญสติ ๑๔ จังหวะ จิตจะเจตนากับการเคลื่อนไหว คือ
ตั้งใจอยู่กับฐานแห่งการเคลื่อนไหว ท�ำให้จิตไม่เข้าไปเป็นกับเวทนา
มาก จึงเป็นผู้เห็นเวทนา ไม่ใช่ผู้เป็นกับเวทนา เราไม่ต้องกดข่ม
เวทนาปรากฏเราก็รับรู้ ธรรมารมณ์ใดปรากฏเราก็รับรู้ มันจะคิดดี
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คิดชั่ว คิดอะไร เราก็รู้หมด แต่เราไม่เข้าไปยินดีและยินร้ายกับมัน
ธรรมชาติ ๔ กองมันท�ำงานของมันตามปกติ
เราท�ำวิปัสสนาแท้เลย เป็นการเห็นไปตรงๆ กับธรรมชาติที่
มันปรากฏ มีสติตงั้ มัน่ ขึน้ มา อยูก่ บั ความรูส้ กึ ตัว กาย เวทนา เป็น
อย่างไร เราก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆ ความคิดใดที่จิตมันปรุงแต่ง
ขึ้นมา เราก็เห็นตรงๆ ไม่กลบเกลื่อน สักแต่ว่าคิด เพราะจิตเรา
ไม่เข้าไปเป็น
ถ้ามันเข้าไปเป็น เข้าไปยึดเมือ่ ไร มันเป็นทุกข์ พอถอนกลับมา
ทุกข์ดบั มันเห็นจริงๆ ว่าสภาวะการทีเ่ ข้าไปทุกข์เป็นยังไง ออกจากทุกข์
เป็นยังไง นิวรณธรรม ธรรมฝ่ายกุศล ธรรมฝ่ายอกุศลปรากฏขึ้นมา
ให้เรารู้ ให้เราเข้าใจ เราเห็นหมด เห็นแต่เราไม่เข้าไปเป็น ไม่ยินดี
ไม่ยินร้าย เราก็เห็นสิ่งเหล่านั้นมันเกิดแล้วก็ดับ เกิดแล้วก็ดับไป
นี่ล่ะ วิปัสสนาแท้ๆ สิ่งนั้นมันก็เกิดแล้วก็ดับในตัวของมัน เราเพียง
แค่เจริญสติทลี ะขณะ เพียงแค่รกู้ บั ความรูส้ กึ ตัวแค่นั้น

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๕
พระอาจารย์ให้นงั่ ๓ ชัว่ โมง เห็นใจมันกังวลว่าจะท�ำ
ได้ไหม เห็นแล้วว่ามันทุกข์เพราะคิดไปก่อน เห็นความคิดที่แวบ
ออกไปบ่อยๆ แต่กร็ ตู้ วั ได้เร็ว ใจมันก็เฉยๆ ไม่หงุดหงิด มันสบายๆ
มีความง่วงเข้ามาก็รู้ เมือ่ รูแ้ ล้วความง่วงก็หายไป อีกสักพักก็กลับมา
ใหม่ เป็นเช่นนี้สลับกันไป มีเวทนาที่ขา แรกๆ ใจมันก็แค่รู้เฉยๆ
แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า เวทนามันแรงขึ้นๆ เห็นใจที่มันวิ่งไปมา
ระหว่ า งความปวดกั บ การเคลื่ อ นไหว เห็ น ใจที่ มั น เริ่ ม เป็ น ทุ ก ข์

พ ร ะ อ า จ า ร ย์ ค ร ร ชิ ต อ กิ ญฺ จ โ น

57

ก็พยายามกลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหว ใจเริ่มกระวนกระวาย
กลัว อาการขาชาจะกลับมาใหม่ พอคิดได้แค่นั้น เปลี่ยนขาทันที
ความรู้สึกสบายเข้ามาแทนที่ เสร็จแล้วความรู้สึกเสียใจก็ตามมา
ว่าไม่น่าเปลี่ยนท่าเลย แล้วก็คิดได้ว่าไม่เป็นไร อย่างน้อยก็รู้เท่าทัน
ความคิด
รู้เท่าทันตอนมันจะเสียใจนั่นแหละ มันจบไปแล้ว
ให้จบเลยนะ มันจะมีอาการย้อนคิดมาอีกทีว่าไม่น่าอย่างนั้น ไม่น่า
อย่างนี้ นีค่ อื อาการซ้อนคิด ทีเ่ ราเผลอเข้าไปยึด จงอย่ายินดียนิ ร้าย
ไม่ทันอะไรก็ช่าง ให้ทันตอนที่มันจะเป็นทุกข์นี่ล่ะ แล้วกลับมาเลย
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นทุกข์หรือเสียใจ พระพุทธเจ้าบอกว่า สะจิตตะปะริโยทะปะนัง คือการช�ำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ในอริยมรรค
ในสัมมาวายามะ ท่านก็บอก อกุศลกรรมใดเกิดขึ้นแล้วก็ละไป
ปล่อยไป บาปอกุศลมันจะย้อนมาท�ำให้เราเป็นทุกข์ ก็เพราะมัน
กลับมาในรูปของความคิด เราก็รู้ทัน แล้วก็ละไปทันที
ถ้ามันจะพลาดไปเป็นสิ่งไม่ดี กลับมารู้สึกตัวเลย แม้ท�ำดี
ก็ปล่อยให้ผลดีมนั เกิดขึน้ ของมันเอง อย่าไปหมายมัน่ ว่าความดีตอ้ ง
มีผลอย่างนี้ ไม่ต้อง กลับมาที่ สะจิตตะปะริโยทะปะนัง ให้กลับมา
ที่ความรู้สึกตัวทันทีเลย นี่คือการรักษาจิตของเราไว้ อย่ามีอาลัย
อาวรณ์ นิยามหนึ่งของค�ำว่านิโรธคือ อนาลโย แปลว่า ไม่มีที่ให้
อาศั ย ซึ่ ง อารมณ์ นั้ น ๆ ในอริ ย สั จ ๔ มุ ต ติ คื อ การปล่ อ ย จาโค
คือการสละทิ้ง ปฏินิสสัคโค คือการสลัดคืน อนาลโย คือไม่มีที่
อาศัยแห่งอารมณ์นนั้ ๆ นัน่ แหละคือ นิโรธ ไม่ผกู พัน จบแล้วจบเลย
ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันธรรม ดีมากเลย สาธุ
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ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๖
พระอาจารย์ประกาศให้นงั่ ปฏิบตั อิ าสนะเดียว นัง่ ยกมือ
เคลื่อนไหว ท�ำได้สักพัก ใจอยากขยับ แล้วคิดว่าอยากไปห้องน�้ำ
มันก็คิดของมัน เรื่องของมัน นั่งปฏิบัติไปก็หลับ ยกมือก็ตื่น เห็น
เลยว่าเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่อยากง่วงก็งว่ ง แล้วก็หลับได้
ง่ายๆ มือยังยกขึน้ ไปอยูก่ ห็ ลับ หาวนอนแต่พยายามไม่นอน อดทน
หนอ พากเพียรหนอ ก็ตื่นขึ้นมา
ท�ำไปได้สักพักก็เกิดความรู้สึกเบาๆ ที่มือทั้งสองข้าง รู้สึก
แปลกใจ หัวใจเต้นดื่มด�่ำ มีความสุข มีปีติด้วย แต่ในขณะนั้นปวด
ทีส่ ะโพกมากขึน้ เห็นความปวดทีบ่ งั คับบัญชาไม่ได้ เป็นอนัตตาจริงๆ
บางครั้งปวดมาก ปวดน้ อ ย ก็ เ ปลี่ ย นมาดู ก ายเคลื่ อ นที่ แ ทน ดู
ลมหายใจยาวๆ ทัง้ เข้าและออก ใจคิดว่าปวดมาก ไม่ไหวแล้ว แล้วก็
คิดว่าถ้าเราต้องเจ็บป่วยมากๆ จะทนไหวหรือ ตอนนีเ้ ป็นโอกาสทอง
ในการหัดปฏิบัติ จึงนั่งต่อไป ไม่ยอมขยับขา สักระยะความปวด
ความพอใจ และความเบาสบาย หายไปหมด เหลือแต่ความปกติ
ได้สักนิดเดียวก็ปวดอีกที่หัวเข่า
เห็ น ไหมทุ ก อย่ า งมั น ก็ ดั บ ไปหมด ทั้ ง ความพอใจ
ความสุข ความเบาสบาย ความปวดเมื่อย ทั้งหมด มันหายไปเอง
พอหายไปแล้ว มันเป็นปกติคือแค่รู้สึกตัว แต่แล้วสักพักมันก็เริ่ม
แสดงอาการอีก แปลว่ามันมาเองใช่ไหม เราเชิญมันมาไหมความปวด
ไม่ได้เชิญนะ มันมาของมันเอง
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อาการเคลื่อนของมือเริ่มเร็วขึ้นเพราะใจเต้นแรง มัน
ปวดมากๆ เลยที่สะโพก หัวเข่า น่อง มีอาการคิดอยากผลักไส
ไม่อยากนั่งต่อไป แล้วก็มีความคิดขึ้นมาสนับสนุน มีเหตุมีผล ให้
อยากเลิกปฏิบัติไปเลย
มันปรุงแต่ง มันคือความคิดทัง้ นัน้ อยูท่ วี่ า่ เราจะไหลไป
กับมันไหม หรือว่าเราจะแค่เห็นมัน แล้วก็กลับมาที่ความรู้สึกตัว
แล้วจะเห็นว่าความคิดพวกนี้ มันก็จะสลายไปเอง ความคิดเหล่านี้
มันสักแต่ว่าคิด มันคิดของมันเอง เพียงแต่เราอย่าไปเป็นกับมัน
แค่รู้ว่ามันคิดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดี เราก็เฉยไป ต่อให้มันคิดดีเราก็รู้
แล้วก็เฉยไป เราต้องอยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจท�ำอยู่
พอรูว้ า่ คิดไม่ดี ยกมือเคลือ่ นไหวไปมันก็ตดั ความคิดนี้
มีความรู้สึกตัวเร็วขึ้น มากขึ้น บางครั้งเห็นอาการปวดจากเอวลงไป
ถึงขาทัง้ สองข้างทัง้ หมด ในขณะนัน้ เห็นอาการเคลือ่ นของมือ รูส้ กึ ตัว
เห็นมือเบา มีความพอใจ มีความสุข มีปตี ิ แล้วก็เห็นความคิดอยาก
ผลักไสอาการปวด เห็นความปวดไม่เที่ยง หายไปบ้าง ก็เห็นความ
พอใจในความไม่ปวด เห็นความขีเ้ กียจ ความง่วง เห็นปุบ๊ ง่วงหายไป
เห็นความเบื่อ ฯลฯ
นี่คือการวางใจเป็นกลางจริงๆ นะ พระพุทธเจ้าจะใช้
ค�ำว่า จิตเป็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้น จิตมันมีกุศลก็รู้ว่ามีกุศล มันเป็น
อกุศลก็รวู้ า่ เป็นอกุศล มันปราโมทย์กร็ วู้ า่ ปราโมทย์ มันปีตกิ ร็ วู้ า่ ปีติ
มันไม่ปตี กิ ร็ วู้ า่ มันไม่ปตี ิ ให้เราสักแต่วา่ รู้ นีค่ อื อาการสักแต่วา่ รู้ คือ
เห็นมันเป็น สักแต่ว่ามันเป็นของมัน เราแค่รู้
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ยังเห็นทุกข์อยู่ บางครั้งก็เป็นทุกข์ เข้าไปอยู่ในทุกข์
พอรู้สึกตัว รู้อาการเคลื่อน ความทุกข์นั้นก็หายไป เช่น ปวดหาย
ความคิดหายไปได้ไวขึ้น บางครั้งก็ไม่เข้าไปเป็นกับความทุกข์นั้น
เห็ น เป็ น คนละส่ ว น เป็ น กองๆ เห็ น กาย เคลื่ อ น เกิ ด ดั บ เห็ น
เวทนา อาการปวดเกิดขึน้ ปรากฏนานบ้าง ไม่นานบ้าง ดับไป แล้ว
ก็ไม่เทีย่ ง ชอบพอใจอาการของมือเบา แขนเบา ท�ำสบายๆ ไร้นำ�้ หนัก
ไม่เทีย่ ง แปรปรวน บังคับไม่ได้ ดับไป เห็นจิต ความคิด ความหลง
ไป เกิ ด ดั บ เห็ น ธรรม อาการง่ ว งมากๆ เกิ ด ขึ้ น มาเอง บั ง คั บ
ไม่ได้ แล้วก็ ดับไปเอง
เวลา ๓ ชัว่ โมงกับการฝึกเรียนรูท้ ไี่ ม่รเู้ วลาเลิกปฏิบตั ิ ช่างเป็น
อกาลิโกจริงๆ (ไม่จ�ำกัดกาล) เห็นจิตดิ้นรนอยากหนี อยากเลิก
ปฏิบัติ จนต้องคิดว่า ถ้าขณะนี้เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยใกล้ตาย
จะรักษาจิตได้อย่างไร จึงท�ำให้จิตไม่ดิ้นรน ตั้งมั่น ดูอาการเคลื่อน
ของมือต่อไป เพื่อฝึกฝนให้รู้สึกตัวมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม
ใครนี่ ๓ ชัว่ โมงของคุณนี่ มันได้เรียนรูข้ นาดนีส้ ดุ ยอด
สาธุ อนุโมทนา นีค่ อื กระบวนการ ถ้าคุณลองแยก ลองตัง้ สติ ตัง้ มัน่
ตัง้ ความรูส้ กึ ดีๆ คุณจะเห็นอาการต่างๆ ทีป่ รากฏ มันเป็นคนละธาตุ
คนละขันธ์ อาการแห่งกายทีม่ นั เคลือ่ นไปทีละอย่าง รูปทีม่ นั เปลีย่ นไป
ทีละขณะ มันเกิดดับอยู่ในตัวของมัน เวทนาที่ปรากฏก็เป็นเวทนา
จริงๆ มันก็เกิดดับไปในตัวของมัน เราจะเห็นความแปรปรวน เดีย๋ ว
ก็แรง เดี๋ยวก็เบา เห็นความเป็นอนิจจังของมันอยู่ เราจะเห็นเลย
ว่า เราบังคับบัญชามันไม่ได้จริงๆ นี่คือการเห็นอย่างต่อเนื่อง ดู
อย่างต่อเนื่อง
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สังเกตไหมว่าเขาเห็นทุกอย่าง แต่เขาไม่เข้าไปเป็นสักอย่างกับ
มัน มันจะท้อถอย ท้อแท้ หมดหวัง เบื่อหน่าย สารพัดที่จะเป็น
แต่ก็ไม่เข้าไปเป็น รับรู้กับมัน ฉันจะอยู่กับความรู้สึกตัว ทุกครั้งที่
กลับมาทีค่ วามรูส้ กึ ตัว สิง่ นัน้ มันก็ดบั ลงไป เดีย๋ วมันก็เกิดมาใหม่อกี
มันก็เป็นอยู่อย่างนั้น
ถ้ามันจะเผลอเข้าไปเป็น ก็ให้เห็นว่า เป็นทีไรเป็นทุกข์ทุกที
เมือ่ เรายังไม่มญ
ี าณ ยังไม่มเี ครือ่ งอาศัย ทุกครัง้ ทีม่ อี ะไรเกิดขึน้ แล้ว
เราเข้าไปเป็นกับมัน เราก็เป็นทุกข์ทกุ ครัง้ แต่เมือ่ เรามีญาณ มีทอี่ าศัย
มีปญ
ั ญาทีจ่ ะรูเ้ ห็นแล้ว เราก็ไม่เข้าไปเป็นกับมันนัน่ เอง ดังนัน้ จ�ำเป็น
ที่เราต้องสร้างญาณขึ้นมา
ความรู้สึกตัว มันจึงเป็นสิ่งที่ให้เราอิงอาศัยและเห็นความจริง
เพือ่ ให้เกิดปัญญาญาณ ให้เห็นว่าสิง่ นัน้ มันก็เป็นของมันอยูอ่ ย่างนัน้
ถ้าเราไม่เข้าไปเป็นกับมัน ทุกข์ก็ไม่เกิด การมีอุปาทานในขันธ์ก็
ไม่จ�ำเป็นต้องมี สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ว่าโดยย่อ
อุปาทานในขันธ์ทั้ง ๕ นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ เพราะฉะนั้น “ทุกข์
มั น เกิ ด เพราะเราเข้ า ไปยึ ด ในขั น ธ์ ” เขาเรี ย กว่ า ทุ ก ข์ อุ ป าทาน
ทุกข์เพราะเข้าไปยึดมั่นถือมั่น

๘

จิตเป็นกลาง
คือผู้ดู
บรรยาย ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่าย

ขออ่านนี่ต่ออีกนิดหนึ่งละกัน พอเป็นแนวทางให้พวกเรา

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๗
หลังจากที่พระอาจารย์ได้แนะน� ำการปฏิบัติให้แยก
สภาวะออกเป็นกองๆ ให้เห็นลักษณะอาการ ก็เห็นได้ชดั เจนมากขึน้
กายที่เคลื่อนไหว เวทนาที่แทรกขึ้นในกาย จิตที่ปรุงแต่งความคิด
หรือเผลอคิด ธรรมารมณ์ ความง่วง ความฟุ้งซ่าน รู้สึกชัดขึ้น
เห็นเกิดและเห็นดับ เมื่อกลับมารู้ที่ฐานอย่างชัดเจน และเป็นกลาง
กับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ยินดียินร้าย รู้ๆๆ เห็นชัดของกระบวนการที่มี
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ผัสสะทางตา หู จมูก ลิน้ กายและใจ กระทบกับอายตนะภายนอก
และเกิดความปรุงแต่งซ้อนภายในใจ แต่ยังไม่ทันเกิดเป็นสุข ทุกข์
เพราะรู้ขณะปรุงแต่ง จึงรู้สึกเป็นกลางๆ กับการรับรู้มากขึ้น
เวทนาทางกายปรากฏ เห็นความกังวลผุดขึน้ มาว่า จะไหวไหม
เห็นความคิดปรุงเป็นระยะๆ รู้ทัน และกลับมาอยู่กับลมหายใจ
ขณะเดินจงกรมแค่รบั รูค้ วามรูส้ กึ ระหว่างสองสิง่ กระทบกัน ทีไ่ ม่ได้
เรียกว่าเท้า แค่รับรู้ความรู้สึกชัดๆ รู้สึกกายเคลื่อนไหว
สาธุ อนุโมทนา เมือ่ มีความตัง้ มัน่ ได้ดี จึงมองเห็นชัด
ถึงการปรากฏขึ้น ที่ส�ำคัญเห็นการปรุงแต่งชัดเจนมาก โดยเฉพาะ
มีการกระทบทางอายตนะ มันยังมีความปรุงแต่งต่อเนื่องจากการ
กระทบนัน้ การกระทบทางอายตนะมันจบลงขณะทีร่ บั รูก้ ารกระทบ
นั่นแหละ แต่การต่อเนื่องจากนั้นคือกระบวนการท�ำงานของสัญญา
ความจ�ำได้หมายรู้กับสิ่งนั้น และสังขาร คือการปรุงไปสู่ความยินดี
และยินร้ายต่อสิ่งที่กระทบ มันมีกระบวนการท�ำงานที่ต่อเนื่อง
ความส�ำคัญของการปฏิบัติตรงนี้ก็คือเห็นว่ามันท�ำงานกันอยู่
แต่กลับไม่มีความรู้สึกยินดียินร้าย นี่คือการเป็น ผู้ดู ที่ส�ำคัญก็คือ
ความไม่ยินดียินร้าย ท�ำให้การปรุงแต่งยุติลงทันที ท�ำไมมันถึง
ยุติลง มันไม่มีผู้รองรับ ไม่มีผู้ที่จะไปเป็นกับมัน ไม่มีผู้เสวย
ตอนนั้นพรรษาที่ ๒ หลังจากเจอกับหลวงพ่อค�ำเขียน พระ
อาจารย์เขียนบันทึกเอาไว้วา่ มันเหมือนกับละครทีเ่ ล่น ถ้าไม่มคี นดู
มันก็เจ๊งไปเอง เราไม่ต้องไปท�ำอะไรเลย เราไปยืนดูมัน มันก็คิดว่า
เราสนใจ มันก็จะเล่นต่อไป ถ้าเราไปยืนด่ามัน มันก็ลงมารุมอัดเรา
แต่ถ้าเราแค่ไม่สนใจจะเล่นก็เล่นไป เราก็ท�ำงานของเราไป ไม่ได้
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สนใจเลย รับรูว้ า่ มันเล่น แต่เราไม่ได้ไปสนใจ ไม่ให้คา่ ให้ความหมาย
อะไร พวกละครพวกนี้มันก็จะปิดวิกไปเอง เพราะว่าไม่มีใครสนใจ
ไม่มใี ครให้คา่ อีกต่อไป การปรุงแต่งของจิตก็เช่นเดียวกัน เป็นเหมือน
ละครโรงหนึ่ง ที่อาศัยการให้ค่า ให้ความหมายจากคนดู ก็คือเรา
ถ้าเรายังให้ค่า ให้ความหมายกับมัน คือ ยินดีและยินร้าย มันก็
ยังที่จะเล่นต่อไป ด�ำเนินกิจการได้ต่อ แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจกับมัน มัน
ก็เลิก เจ๊งไปเองในที่สุด
ถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้ เราจะเข้าใจอีกจุดหนึ่งว่า วันที่ท่าน
พระโมคคัลลานะถูกโจรรุมทุบท่านจนตาย คือทุกชาติทผี่ า่ นมา ท่าน
ก็ถูกทุบตาย แล้วท่านก็เป็นผู้เสวยผลนั้น แล้วเอาผลตัวนั้นน�ำพา
สูก่ ารเปลีย่ นภพชาติ เพราะฉะนัน้ ชาติตอ่ มาของท่านก็จะถูกทุบตาย
จนกระทั่งถึงสมัยเป็นพระโมคคัลลานะ เมื่อท่านเป็นพระอรหันต์
เรียบร้อยแล้ว กรรมตัวนั้นยังเดินตามมาที่จะให้ผล แต่ผู้เสวยผล
ตรงนั้นไม่มีอีกแล้ว พระโมคคัลลานะก็ไม่ต้องไปเกิดด้วยกรรมนั้น
แล้วก็ตายไปแบบนั้นอีก
ทีนี้มาดูว่า ขณะเดินจงกรมแค่รับรู้ความรู้สึกระหว่างสองสิ่ง
กระทบกัน ที่ไม่ได้เรียกว่าเท้า แค่รับรู้ความรู้สึกชัดๆ รู้สึก กายที่
เคลื่อนไหว การที่รับรู้ตรงๆ มันท�ำให้ถอนสมมุติบัญญัติว่านี่คือเท้า
กระทบพืน้ อันนีเ้ ขาเรียกว่าเห็นในความเป็น ปรมัตถะ ในความเห็น
เป็น “ปรมัตถะ” หลวงพ่อค�ำเขียนบอกว่า ให้เห็นว่ามันเป็นวัตถุ
เห็นอาการของวัตถุนั้น มีเพียงวัตถุ มีเพียงอาการ เท่านั้น
เมือ่ เรารับรูแ้ ค่ตรงๆ ซือ่ ๆ พอการกระทบปรากฏขึน้ ตัวสมมุติ
บัญญัติหรือตัวสัญญายังไม่เข้ามาท�ำงาน มันยังไม่มีค�ำว่านี่คือเท้า
นี่คือพื้น มันจึงเป็นแค่อะไรบางอย่าง คือเห็นเมื่อการปรุงแต่ง ยัง
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ไม่เกิดขึ้น มันเป็นเพียงกระบวนการของธรรมชาติทเี่ ป็นไป แล้วเรา
รับรู้มันตรงๆ ส�ำคัญที่สุดคือชั่วขณะหนึ่งนั้นที่มันมีความรู้สึกว่าไม่มี
“เรา” อยู่ในสิ่งนั้น นั่นอานิสงส์มันมากจริงๆ ที่ขณะใดก็ตามที่มัน
ไม่เห็นเป็น “เรา” เอตัง มะมะ นี่ของเรา เอโสหะมัสมิ นี่เป็นเรา
เอโส เม อัตตาติ นีอ่ ตั ตาตัวตนของเรา สามอย่างนีม้ นั ครอบง�ำเสมอ

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๘
ได้สร้างจังหวะ ๑๔ จังหวะ โดยใช้อาสนะเดียว ๓
ชัว่ โมง ยิง่ ได้เห็นเวทนาชัดเจนมาก เห็นความง่วงอย่างชัด (ไม่นาน)
กลับมารูส้ กึ ตัว สร้างจังหวะใหม่ มีจติ เป็นกลาง ท�ำได้คล่องขึน้ กว่าเดิม
เหมือนเห็นมือที่เคลื่อนเป็นช่วงๆ ชัดเจนมาก
เคยมีคนบอกว่าเขาหลับตาท�ำแล้วเขาเห็นชัด ที่ชัด
เพราะมันจินตนาการไปด้วย นัง่ ยกมือไป มันจะมีความรูส้ กึ ว่ามันสร้าง
เป็นภาพมือเคลื่อนนะ ภาพมือเคลื่อนไป เคลื่อนมา เขาจะรู้สึกชัด
พอนานๆ ไป มือนิง่ แล้วนะ แต่ภาพยังเคลือ่ นไปเคลือ่ นมาอยู่ เพราะ
ว่ามันกลายเป็นนิมติ ไปแล้ว คือมันได้สร้างภาพเป็นการเคลือ่ นไหวไป
เราไม่เอาแบบนี้ เราเอาของจริง เราไม่เอาความคิดสร้างภาพ
นะ ถ้านิมิตก็เอานิมิตจริงๆ ถ้าเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวจริงๆ รับรู้
มันตรงๆ อย่าไปเอาความคิดเป็นนิมติ เอาของจริง และบางครัง้ มันก็
จะเห็นชัดถึงการขาดช่วงของจังหวะจริงๆ รู้สึกปึ๊บ ปั๊บ แล้วมัน
หยุดปุ๊บ มันขาดไป แล้วจากนั้นก็เคลื่อนอีก มันก็เกิดเป็นจังหวะ
แล้วก็ขาดไปอีก อันนี้ใช่
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ความรู้สึกตัวให้เป็นช่วง เป็นตอน เป็นจังหวะ เราจึงใช้ค�ำว่า
๑๔ จังหวะ ๑๔ ท่า หลวงพ่อค�ำเขียนท่านบอกว่า สมาธิเพื่อการ
ตรัสรูม้ นั เป็นท่อน มันเป็นขณะ แต่เป็นขณะทีต่ อ่ เนือ่ ง เพราะฉะนัน้
การที่เราเห็นขณะของมัน ปึ๊บๆๆ มันจะเป็นตัวตอบโจทย์ตรงนั้น
คือสมาธิเพื่อการท�ำวิปัสสนาโดยตรง สาธุ สาธุ

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๙
เดินลานธรรม พอลมเย็นมากระทบ ผัสสะทางกาย
แล้วเกิดความสบายขึน้ แล้วมีอารมณ์ดคี อื มันเป็นสุขเวทนาทางกาย
แต่จิตมันไปรองรับเกิดความยินดีในความสบาย ความเย็นที่ลมมา
กระทบกาย แต่พอคิด กระบวนการแยกกองนี้เสร็จ ก็เดินไปแล้ว
สามก้าว ไม่รู้ตัว
พอปฏิบัติไปมันจะชัด พอลมมันพัดมากระทบกาย
เย็นสบาย เกิดสุขเวทนาทางกาย จิตมันวิง่ เข้าไปยินดี มันกลายเป็น
สุขเวทนาทางจิตเข้าไปด้วย จิตมันไม่เฉยแล้ว ถ้าจิตมันเฉยคือ รับรู้
ว่ามีสุขเวทนาทางกาย แต่จิตไม่ได้เป็นอะไร พอลมพัดผ่านไป มัน
ก็หายไปเอง สุขเวทนาทางกายนั้นมันก็หายไป กลับมาเป็นเฉยๆ
สาธุ อนุโมทนา
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ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๑๐
เมือ่ นัง่ ปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งเกิน ๑ ชัว่ โมง รูส้ กึ มือ แขนเบา
ในระหว่างเคลื่อน ไม่รู้สึกเป็นจังหวะถี่ๆ เหมือนเคยปฏิบัติครั้งก่อน
จะรู้เฉพาะเมื่อหยุดเคลื่อนในแต่ละจังหวะ จึงคิดว่าปล่อยความรู้สึก
เดิมไป แล้วอยู่กับปัจจุบันเป็นพอ เนื่องจากรับประทานยา จึงท�ำให้
ง่วงเกือบตลอดเวลา เมื่อปฏิบัติถ้านั่งหลับตา จะเริ่มตกภวังค์และ
ความคิดไหลไป ซึง่ พอลืมตา จะจ�ำไม่ได้วา่ คิดเรือ่ งอะไร ความเผลอคิด
ก็ยังคงเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลา แต่รู้ตัวได้เร็ว และรู้ว่าเผลอคิดเรื่อง
อะไร
เมื่อนั่งต่อเนื่อง ๒ ชั่วโมงโดยไม่ขยับขา ยืดหลังบ้างบางครั้ง
ที่ตัวงอลง รับรู้เวทนาที่เกิด แต่เมื่อไม่เอาจิตไปผูกพัน มันก็ไม่ทุกข์
กับเวทนานั้น รู้ว่าเผลอเกือบตลอดเวลา ต้องดึงจิตกลับมาตลอด
พิจารณาแยกกองต่างๆ ตามที่พระอาจารย์แนะน�ำ  กาย เวทนา
จิต ธรรม สามวันนี้จิตไม่ค่อยอยู่นิ่งกับการเคลื่อนไหว แต่ก็ไม่ทุกข์
แค่รู้ว่าเผลอคิด ก็ดึงกลับ เผลออีกก็ดึงอีก เช่นนี้ตลอดการปฏิบัติ
นั่นแหละที่ส�ำคัญที่สุดคือตรงที่ไม่ทุกข์ คือมันจะเป็น
อย่างไรก็ช่าง เอาตรงที่เราไม่รู้สึกทุกข์กับมัน เราไม่รู้สึกวิตกกังวล
อะไรกับมัน มันจะเป็นอย่างไร เราก็รบั รูว้ า่ มันเป็น แต่ไม่ทกุ ข์ ตรงนี้
ตัวส�ำคัญกว่าอย่างอื่นที่สุด เพราะตัวความทุกข์มันคือความหลง
ที่เข้าไปผูกพัน ที่เข้าไปซ้อน ที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นส�ำคัญหมาย หวัง
ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเรา
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ความไม่ทกุ ข์ มันเป็นผลมาจากการทีเ่ ราวางเรือ่ งนัน้ ลง ไม่เอาถูก
เอาผิด ไม่ยินดี ไม่ยินร้ายกับมัน เราจึงไม่ทุกข์ แต่ถ้าเรายังยินดี
ยินร้าย เผลอที่จะเข้าไปรองรับเอาสภาวการณ์หรือเอาสถานการณ์
หรือเอาปรากฏการณ์เหล่านั้นเข้ามา ยังวางไม่ลง ยังไงมันก็ทุกข์
ส�ำคัญทีส่ ดุ คือไม่ทกุ ข์ มันจะเผลอคิดไป มันจะง่วง มันจะฟุง้ มันจะ
เป็นอย่างไรก็ไม่ทุกข์กับมัน เราจะรู้กับมัน รู้มันตะพึดตะพือแล้ว
ไม่ทุกข์ การปฏิบัติเป็นการมุ่งไปสู่ความเป็นปกติ สุข ทุกข์ทั้งหลาย
เป็นเพียงกลลวงของอวิชชา มีแต่คนหลงเท่านัน้ ทีเ่ ป็นทุกข์ คนไม่หลง
เขาไม่ทุกข์หรอก สาธุ
ทุกครัง้ ทีม่ อี าการเผลอคิด เมือ่ กลับมารูส้ กึ ตัว ความง่วง
ก็คลายหายไป แต่เมือ่ มีอาการเผลอคิด ความง่วงก็คอ่ ยแทรกเข้ามา
ไม่ต่อสู้เหมือนเคย แต่ค่อยๆ กลับมารู้สึกตัว แล้วก็เห็นมันค่อยๆ
หายไปเอง
อันนีเ้ ยีย่ มมากเลยนะ ไม่ตอ่ สู้ ไม่ดนิ้ รน ไม่กระเสือก
กระสน ไม่ตาลีตาเหลือก ลีลาต้องดีอย่างนี้ เรายืนยันนิ่งๆ ของเรา
อยู่ มันง่วงก็ไม่เป็นไร เรายืนยันในเจตนารมณ์หลักของเราไว้ มัน
จะค่อยๆ คลายออก
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ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๑๑
พระอาจารย์บอกให้คอยสังเกตดูอาการของกาย เวทนา
จิต ธรรม เมือ่ มีอาการ ให้โยนใส่ในตะกร้า สังเกตเห็นว่าเมือ่ อยูก่ บั
ความรูส้ กึ ตัว เวทนา เฉยๆ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ แต่เมือ่ เผลอคิด จิตปรุงแต่ง
ความง่วง..ธรรมารมณ์ท�ำงาน ทุกขเวทนาเกิดเพราะไม่อยากง่วง
พยายามไม่บงั คับ และกลับมารูส้ กึ ตัว จนเกิดเวทนาทางกาย ปวดขา
จิตพยายามเข้าไปจับ ก็พยายามวางเฉย ทุกขเวทนาทางจิต เกิดปวด
มากเลยขยับขา เห็นสุขเวทนาเกิดสลับไปมา
นิวรณ์ความง่วงจะเข้ามาทุกครั้งที่จิตเผลอคิด กลับมารู้สึกตัว
อยู่กับกาย รู้สึกเฉย โยนเข้าตะกร้าเวทนา เมื่อจิตเผลอคิด รู้ตัว
ก็โยนเข้าตะกร้าจิต ระหว่างเผลอคิด ความง่วงแทรกเข้ามา ก็โยน
เข้ า ตะกร้ า ธรรมารมณ์ เป็ น เช่ น นี้ ไ ปมาตลอดวั น พยายามท� ำ
ความรูส้ กึ ตัวกับอิรยิ าบถย่อย เมือ่ ออกจากห้องกรรมฐาน ท�ำได้บา้ ง
หลุดบ้างไปตลอดวัน
สาธุ ท� ำ ได้ บ ้ า งหลุ ด บ้ า งตลอดวั น ดี ม ากเลย เขา
เรียกว่าท�ำไปเรือ่ ยๆ อย่างนีช้ อบ คือไม่ตอ้ งไปเอาถูกเอาผิด ไม่ตอ้ ง
ไปเร่งไปรีบ ท�ำมันไปเรือ่ ยๆ แต่ตอ่ เนือ่ ง หลวงปูเ่ ทียนบอก เวลาปฏิบตั ิ
ให้ทำ� เหมือนท�ำเล่นๆ แต่ทำ� ให้มนั ต่อเนือ่ ง อย่าไปจริงๆ จังๆ เอาถูก
เอาผิด หลงไม่ได้ ลืมไม่ได้ หลงก็รู้ รู้ก็รู้ หลงแล้วรู้ ก็แปลว่ารู้
หลงไปแล้วกลับมาได้ เห็นว่าทีห่ ลงไปเป็นอย่างไร กลับมาได้มนั เป็น
อย่างไร ความแตกต่างเหล่านี้ กลายเป็นบทเรียน เป็นองค์ความรู้
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ที่เราได้รับ ค่อยๆ เรียนรู้ไป มันจะได้เรียนรู้ตลอดวัน ตลอดเวลา
ของการปฏิบัติเลย สาธุ สาธุ สาธุ
เวลาเดิน อาการเผลอเกิดขึน้ เมือ่ รูส้ กึ ตัวเรือ่ งราวทีค่ ดิ
ก็หยุด แต่ยงั อยากคิดต่อ แต่คดิ ไม่ได้ เหมือนดึงๆ กันไว้ รูส้ กึ อึดอัด
เล็กน้อยแต่ก็เดินต่อไป เมื่อเผลอคิดจะรู้สึกหนักๆ ที่ใจ พอรู้สึกตัว
ใจก็เบาขึ้น ยังมีอาการอยากคิดต่อ
ไม่แปลกเพราะว่ามันมีความอยากและความเพลินกับ
การที่จะได้คิด ตัณหากับนันทิราคะ มันมาด้วยกันอยู่แล้ว ตัณหา
คือความอยาก ความเพลินก็คือ นันทิ มันเป็นของคู่กัน พอมัน
คิดต่อไม่ได้ เพราะมันกลับมารูส้ กึ ตัว มันก็เลยอึดอัดๆ เพราะกิเลส
มันดัน มันบีบคั้น มันก็เลยรู้สึกอย่างนั้น ที่บอกว่า พอเผลอคิด
จะรู้สึกหนักๆ ที่ใจ แต่พอกลับมาได้จะรู้สึกเบา ความรู้สึกตัวมัน
เบาสบาย มันแค่รู้เฉยๆ ตื่นรู้ โปร่ง โล่ง เบาสบาย อาการของมัน
จะเป็นอย่างนั้น ถ้ามันหนักๆ ตึงๆ และมันยังมองไม่ออกว่ามันเป็น
อะไร ก็แปลว่ายังมีคลุมเครืออยูข่ า้ งในนัน้ แหละ ยังไม่รสู้ กึ ตัว แต่ถา้
มันรูส้ กึ ตัวขึน้ มา มันจะโปร่งโล่ง เบาสบาย เพราะจิตเดิมๆ มันเป็น
อย่างนั้นนะ สาธุ
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ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๑๒
นั่งสร้าง ๑๔ จังหวะอยู่ก็เห็นจิตเผลอคิดเรื่องงาน
บ่อยๆ วิ่งเข้าวิ่งออก พอรู้ตัวก็กลับมา สักพักก็ไปอีก แล้วเวทนาก็
เกิดขึ้น ก็ระลึกรู้ รู้เฉยๆ ไม่ได้เข้าไปเป็นอะไร ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวด
เวทนาก็อยู่ไปเรื่อยๆ ก็เห็นว่ามันมาเอง มันท�ำงานของมันเอง แล้ว
ความง่วงก็เข้ามา คราวนี้รู้ทัน ไม่ได้เข้าไปสอดรับมัน ท�ำให้มัน
ไม่มีก�ำลัง ความง่วงก็หายไป
ช่วงจังหวะนัน้ เอง ท�ำให้เห็นธรรมชาติทงั้ ๔ กองเกิดขึน้
พร้อมกันอย่างชัดเจน โดยที่ไม่มีตัวเราไปเกี่ยวข้องเลย เห็นเวทนา
เห็นความง่วง เห็นความคิด มันท�ำงานของมันเอง เห็นกายเคลือ่ นไหว
ไปมา เยีย่ มมากเลย เห็นแล้วเฉยๆ เห็นแล้วไม่เข้าไปสอดรับ ไม่เข้าไป
วุ่นวาย ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอก ถอนความ
พอใจและความไม่พอใจ พอเราถอนมันทิง้ มันก็เป็นธรรมชาติทปี่ รากฏ
สักแต่ว่า กาย เวทนา จิต ธรรม ไม่มีเราเข้าไปรองรับใดๆ สาธุ

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๑๓
ยังตั้งฐานไม่ได้มันยังออกไป รู้อยู่ แต่อารมณ์ที่มา
กระทบ มันทอนความแรงลง บางครัง้ เข้าไปเป็น อาการทุกข์กจ็ างๆ
ไม่ได้เป็น “เรา” อย่างที่ผ่านมา การเข้าไปรู้กับมันก็เบาลง รู้สึกว่า
ต้องใช้ความใส่ใจสังเกตมากขึน้ ทุกอย่างก็ยงั คงมีอยูต่ รงนัน้ แต่มนั
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รู้สึกห่างๆ แต่ก็ไม่ขาด เหมือนเวลามันรู้ได้เฉยๆ ความคิดมากมาย
แต่กไ็ ม่ไปเอาอะไรกับมัน บางครัง้ เห็นใจทีม่ นั ดิน้ รนจะท�ำตามความ
อยาก แต่มนั ก็ตอ้ งสูก้ บั อีกใจทีพ่ ยายามรูส้ กึ ตัวอยู่ แพ้บา้ ง ชนะบ้าง
แต่ถึงแพ้หลุดไป หลงไปก็ไม่ได้หงุดหงิด เสียใจ
ค่อยๆ เข้าใจความคิดขึ้น มันสร้างสารพัดเรื่อง ก็ค่อยๆ ทัน
มันไป เห็นแล้วว่ามันปั้นแต่งทุกอย่างขึ้นมาก็เพียงเพื่อลากจูงให้
ออกจากปัจจุบันกายนี่เอง แปรงฟัน ใจคิดว่าอากาศดี อยากออกไป
เดินจงกรม เท่านัน้ แหละ เห็นมือเอือ้ มไปเปิดก๊อกน�ำ้ เตรียมบ้วนปาก
ทั้งๆ ที่ยังแปรงไม่เสร็จ พอรู้ทัน มือก็ชะงักอยู่กลางทาง เห็นเลยว่า
จิตนี่มันหาทางออก มันหลอกตลอด
นัง่ อาสนะเดียว มีเวทนาเกิดขึน้ ตามทีต่ า่ งๆ ก็ดไู ปทีค่ วามรูส้ กึ
มันก็ถามขึ้นว่า เจ็บไหม ? มันบอกว่าถ้าจะเรียกว่าเจ็บก็เจ็บ ขยับ
ไหม ? เอาไง ? มันก็ไม่ยังไง มีความคิดที่อยากขยับแต่ก็เห็นมัน
เป็นแค่ความคิด มันไม่มใี ครในนัน้ เลยไม่ตอ้ งท�ำอะไรเพือ่ ใคร ก็แค่
รู้ สามชั่วโมงผ่านไปแบบไม่ต้องคิดฝัน แต่มันก็ยังไม่เป็นรู้ที่แท้จริง
มันยังมีภาษา มีสมมติเข้าไปเกีย่ วข้อง แต่จริงๆ ทีบ่ อกว่า
มันไม่มใี ครในนัน้ เลยไม่ตอ้ งท�ำอะไรเพือ่ ใครในนัน้ นัน่ หมายความว่า
เมือ่ ใดก็ตามทีม่ นั มีความรูส้ กึ ว่าเป็นเราเข้าไปในนัน้ มันก็จะมีการท�ำ
เพือ่ เรา หรือไม่ทำ� เพือ่ เรา แต่เมือ่ มันไม่มเี รา มันก็เลยไม่ตอ้ งท�ำอะไร
ก็ได้ หรือจะท�ำก็ได้ แต่มนั ไม่มใี คร พระอาจารย์เข้าใจนะตรงนี้ ถ้าเรา
นัง่ เฝ้าดูมนั จริงๆ เหมือนคนงานทีม่ าท�ำงานไม่เคยเลิก มันมีสารพัด
เรื่องที่จะท�ำ มันเป็นของมันจริงๆ ท�ำโน่นท�ำนี่ของมันไป
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เพราะละสุขเสียได้ ละทุกข์เสียได้ เพราะความที่โสมนัสและ
โทมนัสทั้งสองดับลงในกาลก่อน สติปริสุทธิง มีสติเป็นธรรมชาติ
บริสทุ ธิ์ และมีความเป็นอุเบกขา คือมีความเป็นกลางอย่างยิง่ แล้วแลอยู่
นี่คือองค์แห่งสัมมาสมาธิ เพราะเมื่อใดก็ตามที่เรา เผลอไปเป็นสุข
เป็ น ทุ ก ข์ นั่ น คื อ เราหลุ ด ของจริ ง เลยนะ เผลอคิ ด นี่ เ ป็ น เรื่ อ ง
การท�ำงานของขันธ์ ไม่ใช่อวิชชา แต่เมือ่ เราไปเผลอสุขเผลอทุกข์
กับมัน เราหลงแล้ว เป็นอาการอวิชชาน�ำเราแล้ว เพราะฉะนั้น
อะไรเกิดขึน้ ก็ตาม เราวางใจเป็นกลาง รับรูก้ บั มันตรงๆ สาธุ อนุโมทนา
กับทุกๆ ท่าน

๙

เมื่อเห็น
ย่อมไม่เป็น
บรรยาย ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเย็น

อ่านเรือ่ งทีเ่ ขียนแล้วสนุกนะ ท�ำเป็นหนังสือรวมเล่ม จะมีใครสนุก
กับอาจารย์ไหม ?

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๑๔
ช่วงเดินจงกรมตอนเย็นรู้สึกหิว ในระหว่างเดิน มอง
เห็นใบไม้บนพื้น ก็เห็นเป็นภาพมันสีม่วงที่เคยกินเมื่อก่อน พอเห็น
แล้วก็กลับมารู้สึกที่เท้ากระทบพอดี ภาพก็หายไป
มันสร้างภาพได้จริงๆ ภาพความคิดที่มันปรากฏขึ้น
กลายเป็นภาพบังตาได้จริงๆ เขาเรียกว่า เป็นภาพนิมติ พระอาจารย์
เคยนั่งยกมือสร้างจังหวะอยู่ในศาลาที่วัดป่าสันติธรรมอยู่คนเดียว
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ปรากฏว่ามีผู้หญิงเดินเข้ามา ผมยาวใส่ชุดขาวเป็นชุดผู้ปฏิบัติธรรม
พร้อมดอกไม้หอบเบ้อเร่อเลย จากนั้นเธอก็นั่งลง แล้วก็ยื่นดอกไม้
ถวาย พระอาจารย์เลยเอื้อมมือไปรับ พอมือขยับ หายวับไปเลย
มันเกิดความคิดขึน้ มานิดเดียวว่า เดีย๋ วมีคนมาหา พอคิดปุบ๊ มาเลย
เอาดอกไม้มาถวายเลย
ภาพทีถ่ กู สร้างขึน้ เป็นภาพทางความคิด มันสามารถจะบังตาเนือ้
ได้ด้วย ใครที่ปฏิบัติว่าเห็นอันนั้นอันนี้ เราไม่เคยปฏิเสธ ขณะเรา
นั่งลืมตา เรายังเห็นเลย เขานั่งหลับตาเห็นนี่มันเสี่ยง เปอร์เซ็นต์
แห่งการนั่งฝันเยอะอยู่แล้ว
ช่วงเย็นเดินจงกรมรู้สึกตัวอยู่กับความเคลื่อนไหว
เผลอไปคิดแล้วก็กลับมา สลับไปมา และเห็นมีเวทนาก็เห็นมันเฉยๆ
เห็นเป็นอาการคือ มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเห็นมันวิ่งเข้าไปบอก
ว่าคืออะไร (กลิ่นขนมปังบ้าง กลิ่นกาแฟบ้าง) พอกลับมารู้สึกตัว
มันก็ดับไปทันที
อันนี้น่าสนใจ อะไรที่มันเป็นสมมติบัญญัติที่อยู่ใน
ความทรงจ�ำของจิตเรา พอมีอะไร มันก็จะเข้าไปแจกแจงว่า สิ่งนั้น
คื อ สิ่ ง นี้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มาก แค่ ไ ด้ ก ลิ่ น ปุ ๊ บ มั น ก็ กลิ่ น กาแฟ กลิ่ น
ขนมปัง มันตอบแบบเร็วมาก สมมติบญ
ั ญัตหิ รือตัวสัญญามันเข้ามา
ท�ำงานไว มันไม่ได้เห็นแค่วา่ เป็นกลิน่ ไม่ได้สกั แต่วา่ กลิน่ กระบวนการ
ของสัญญามันเข้ามาตอบได้อย่างเร็วมาก อันนี้มีสติไวมากนะ เห็น
กระบวนการที่มันเข้ามาขนาดนี้ได้ สังเกตได้ดี
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เสียงกระทบหูปุ๊บ มันเกิดไม่พอใจ พอไม่พอใจปุ๊บ
มันก็เกิดอาการไม่พอใจในสิ่งที่มันไม่พอใจเมื่อกี้อยู่ เห็นอาการ
ซ้อนทับเลย นั่งยกมือสร้างจังหวะ มีเวทนาที่ขากับที่ท้อง บางทีพอ
รู้สึกอยู่กับความเคลื่อนไหว ก็เห็นมันเป็นอาการเฉยๆ ไม่ได้บีบคั้น
เห็นมันมีสลับกับกายคือมือเคลือ่ น แต่กม็ แี ค่เป็นจังหวะๆ มีแล้วดับ
สลับไป เห็นอาการมันเกิด แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่ามันเป็นอะไร เห็น
เป็นเพียงอาการบางอย่าง ไม่ได้ไปใส่ชื่อให้มัน ไม่ได้สำ� คัญหมายว่า
เป็นนั่นเป็นนี่
พอช่วงหลังๆ เริ่มรู้สึกเบื่อ แล้วเข้าไปเป็นกับอาการปวดขา
เห็นจิตมันบีบคัน้ สัง่ ให้ท�ำโน่นนี่ เช่น ขยับขา ไปเข้าห้องน�้ำ ลุกขึน้
เดิน ก็ดูมันเฉยๆ เวทนาก็ยังมีอยู่ จิตมันก็เดือดร้อน ทุกข์ ตอน
จังหวะที่รู้สึกตัว มันก็ไม่ทุกข์ พอเผลอก็เอาใหม่ สลับไปมา มี
ความง่วงเข้ามาแทรกด้วย เห็นมันเฉยๆ มีง่วงและมีปวดขา แต่มัน
ก็มีจิตที่วิ่งไปมา เดือดร้อนอยู่คนเดียว
เห็นความสาระแนของจิตไหม มันพยายามวิ่ง จะ
เป็นโน่นเป็นนีอ่ ยูเ่ รือ่ ย ทัง้ ๆ ทีจ่ ริงตัวมันไม่ได้เป็นอะไรนะ ตรงนีค้ อื
สิ่งที่อยากให้เห็น อาการที่จิตมันวิ่ง พยายามวิ่งเข้าไปยึดนั่น ยึดนี่
เพราะว่าตอนทีเ่ ราจะหมดลม มันก็จะวิง่ พล่านเพือ่ จะหาทีเ่ กาะทีย่ ดึ
ขึ้นมา ก็เพราะมันจะสร้างภพสร้างชาติต่อนั่นแหละ เพราะฉะนั้น
การทีเ่ ราจะสามารถด�ำรงความรูส้ กึ ตัวไว้ให้ดี ต้องฝึกเอาไว้มากๆ จะ
ท�ำให้จิตไม่ไปต่อภพต่อชาติ นี่เราสอนเพื่อก้าวไปสู่ความไม่เกิดเลย
ถ้าเราเข้าใจกระบวนการที่จิตมันพยายามวิ่งพล่านได้ เราจะ
รู้เลยว่า ต่อไปเราจะท�ำอย่างไรกับมัน เลือกให้มันเกิดยังได้ ก็คือ
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ท�ำอะไรดีๆ ให้มากๆ ให้มันคุ้นชินกับความดี คุ้นชินกับความสุข
อันนี้มันก็จะไปเกิดแบบสุขคติได้ แต่ถ้าเราฝึกที่จะไม่เกิดอีกก็ฝึก
รู้สึกตัว ไม่ให้มันเข้าไปเกาะเกี่ยวกับอะไร อย่างหลวงพ่อค�ำเขียน
พูด อยู่กับความไม่เป็นอะไร อาการที่เราเห็นจิตมันวิ่ง เดี๋ยววิ่ง
เดี๋ยวเป็นทุกข์ พอมันไม่รู้ก็หลงไปเป็นทุกข์อยู่ร�่ำไป อยู่อย่างนั้น
แหละ ดีจังใครนะ สาธุ
ถ้ามันคิดไม่ดี มันจะมีความคิดดีเข้ามาจัดแจง จะ
พยายามหาเหตุ ผ ล ส่ ว นเราแค่ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ดู เดี๋ ย วมั น ก็ ดั บ
ของมันเอง แต่บางครัง้ ก็ไหลเข้าไปแทรกแซงการท�ำงานของจิต รูส้ กึ
ถึงอาการทุกข์เลย จิตมันมีอาการดิ้นรนหาทางออก จนสุดท้าย
มั น จะยั ง ไงก็ เ รื่ อ งของมั น แค่ รู ้ แค่ เ ห็ น การท� ำ งานของมั น ก็ พ อ
ปรากฏว่ามันดับ เราแค่รู้สึกตัวก็พอ
เมื่อมีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในและภายนอก
วิญญาณเข้าไปรับรู้ บางครั้งเห็นมันเกิดขึ้นแล้วดับ แล้วจบที่ตรงนี้
แต่ในบางครัง้ มันไม่จบ เพราะมันมีธรรมารมณ์มากระทบทีใ่ จ ท�ำให้
เกิดโมหะ โทสะ ราคะ กิเลส ๓ ตัวนี้ มันไม่ได้เกิดมาจากผัสสะ
ตัวแรก แต่มันเกิดมาจากธรรมารมณ์ที่เข้ามาทางใจ แต่ในบางครั้ง
ไม่ต้องมีผัสสะเกิดขึ้น ธรรมารมณ์อยู่ดีๆ ก็โผล่มาที่ใจ มาท�ำงาน
เลย โมหะ ราคะ โทสะ ก็เกิดขึน้ จะเห็นว่ามันเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละดับ
ไปในที่สุด แค่คอยมีสติ และท�ำความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่อง แล้วปล่อย
มันท�ำงานของมัน ดูจิตมันท�ำงาน ด้วยใจเป็นกลาง
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อายตนะภายนอกภายในต้องกระทบกันอยู่แล้ว แต่
ปัญหาก็คือ บางทีมันจบลงตรงนั้น แต่บางทีมันไม่จบ ความไม่จบ
มันเกิดจากการปรุงที่อยู่ข้างใน กระบวนการของปฏิจจสมุปบาท
มันจะเกิดขึ้นในจังหวะนี้ เพราะมีความหลงเข้ามา มันจะเริ่มปรุง
สิ่งที่กระทบนั้นอีกครั้ง ปรุงแล้วกลายเป็นนามรูปที่ปรากฏอยู่ข้างใน
และเป็น มโนผัสสะ
เพราะฉะนั้นนามรูปที่พูดถึงนี้จึงไม่ใช่รูปนาม แต่นามรูปคือ
รูปคิดนัน่ เอง คือความคิดทีม่ นั ปรุงขึน้ มา ซึง่ เป็นได้ทงั้ รูป รส กลิน่
เสียง โผฏฐัพพะ เราจึงเรียกมันว่า สฬายตนะ นามรูปจึงเป็นเหตุปจั จัย
ให้เกิดสฬายตนะนัน่ เอง เมือ่ มันเกิดขึน้ ทีใ่ จ มันจึงเกิดเป็นมโนผัสสะ
ตัวผัสสะตัวที่สองนี่ต่างหาก คือตัวนามรูปที่ผัสสะกับใจอีกครั้งหนึ่ง
เพราะมันเกิดขึ้นที่ใจ มโนผัสสะตัวนี้ จึงได้เป็นเหตุปัจจัยให้เกิด
เวทนาทางใจ แล้วจึงเกิดตัณหาอุปาทานต่อเนื่อง
ท่านพุทธทาสบอกว่า ต้องไม่โง่ต่อผัสสะ ต้องให้รู้ทันผัสสะ
พระอาจารย์ก็เข้าใจว่า ต้องให้รู้ทันตอนตากระทบรูป หูได้ยินเสียง
ลิ้นสัมผัสรส จมูกได้กลิ่น ทุกข์จะได้ไม่เกิด แล้ววันหนึ่งก็เข้าใจ
ความจริงว่า ผัสสะที่ว่านี้ มันไม่ใช่ผัสสะที่อายตนะภายนอกภายใน
กระทบกัน แต่มนั คือผัสสะทีเ่ ป็นมโนผัสสะอีกครัง้ หนึง่ ทีม่ นั เกิดขึน้
จากการกระทบของนามรูปที่กระทบกับใจ มันจึงก่อเกิดเป็นเวทนา
ตัณหา อุปาทาน ต่อเนื่องไปตรงนั้น มันคือเรื่องที่เกิดภายในจิต
ล้วนๆ
เมื่อใดก็ตามที่ตากระทบรูป หูได้ยินเสียง มันจบลงตรงนั้น
มันไม่มปี ญ
ั หา อย่างเสียงมากระทบหู มันจบไปแล้ว แต่มนั ปรุงต่อว่า
นี่ ด ่ า กู นี่ ล ่ ะ ที่ ท� ำ ให้ เ ป็ น ทุ ก ข์ เสี ย งกระทบหู มี ป ั ญ หาไหม ไม่ มี

พ ร ะ อ า จ า ร ย์ ค ร ร ชิ ต อ กิ ญฺ จ โ น

81

แต่การท�ำงานภายในที่มันปรุงด้วย สัญญา สังขาร ที่บอกว่าสิ่งนี้
คือเสียงด่า แล้วก็ด่ากูด้วย มันปรุงเข้าไปมันถึงได้เกิดทุกข์ มัน
ถึงได้เกิดโทสะขึ้นมา จึงได้โกรธ การรู้เท่าทันกระบวนการสร้าง
เรื่องราวหลังจากการกระทบทางอายตนะ มีกระบวนการบางอย่าง
ที่เกิดขึ้น อย่างคนเมื่อกี้ มันสีม่วงคือจิตมันสร้างขึ้น ตาเห็นใบไม้
นี่จบ แต่จิตมันปรุงเป็นมันสีม่วง มันสีม่วงนั่นคืออะไร นามรูป
เกิดขึ้นที่ไหน เกิดที่ใจ มันจึงเป็น มโนผัสสะ
กระบวนการเหล่ า นี้ มั น เกิ ด ขึ้ น มั น มี อ ยู ่ ดู จิ ต มั น ท� ำ งาน
ด้วยใจเป็นกลาง ตัวโมหะเวลามันเกิดขึน้ มันจะเพลิน เนียน คิดฟุง้
ไปเรือ่ ยๆ ไหลไปนาน เหมือนมันเป็นตัวเดียวกับเรา เหมือนตัง้ ใจคิด
แต่ที่สำ� คัญคือ หลงไปแล้ว ก็กลับมารู้สึกตัว แล้วก็ไม่โกรธ ไม่โทษ
ตัวเอง ทีร่ สู้ กึ ตัวช้า หลวงปูเ่ ทียนบอกว่า เมือ่ ใดก็ตามทีถ่ กู ความคิด
ถูกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ มันลากไป อย่าไปโกรธมัน เหมือนแมว
กับหนู แมวคือสติมนั ยังตัวเล็ก หนูคอื ความคิดคืออารมณ์ ทีผ่ า่ นมา
ทัง้ หมดเราเลีย้ งหนู ความเคยชิน เป็นอาหารของความหลง ความ
ตั้งใจ เป็นอาหารของความรู้สึกตัว
เพราะฉะนั้น ชีวิตที่ผ่านมา อยู่กับความเคยชิน เลี้ยงอาหาร
หนูไปเพียบ หนูมันก็ตัวใหญ่เท่าช้าง แมวก็ไม่เคยได้อาหาร ตัวนิด
เดียว หนูมันโผล่ออกมา แมวกระโดดตะครุบหนู มันก็ไปแปะอยู่
หลังช้าง เหมือนกับเห็บช้างดีๆ นี่เอง เพราะฉะนั้นช้างมันก็ลาก
ไปเลย เรารู้นะว่า เราไหลเข้าไปในความคิด แต่เรากลับออกไม่ได้
ก็ มั น เกาะติ ด มั น ท� ำ อะไรเขาก็ ไ ม่ ไ ด้ หลุ ด ก็ ห ลุ ด ไม่ ไ ด้ บอบช�้ ำ
จนหนูมันเบื่อแล้ว กลับถ�้ำดีกว่า มันก็สลัด แมวก็ตกแผละลงมา
โทรมเลยแมว
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หลวงปู่เทียนบอกว่าไม่ต้องไปโทษแมว โทษหนู เรามีหน้าที่
ให้อาหารแมว ตั้งใจ ในความรู้สึกตัวเข้าไป ป้อนมันเข้าไป เดี๋ยว
แมวมันจะโต ทีนตี้ อ่ ให้หนูใหญ่แค่ไหน แมวมันก็ฆา่ หนูได้ เพราะเรา
เปลี่ยนมาให้อาหารแมวแทนแล้ว หนูมันก็ไม่ได้อาหาร มันก็ค่อยๆ
ผอม อ่อนแรงลง เพราะฉะนัน้ ให้ความรูส้ กึ ตัวอย่างเดียว อย่าไปโกรธ
ว่าท�ำไมมันไม่รู้สึกตัวสักที
เมือ่ ดูจติ ท�ำงาน จะเห็นเลยว่า เมือ่ เกิดผัสสะ มันจะไปดึงนิสยั
ความคุน้ ชินทีฝ่ งั อยู่ โผล่ออกมา นิสยั ร้าย หงุดหงิดง่าย ขีอ้ จิ ฉา และ
อีกหลายอย่าง เมือ่ ก่อนถ้าพวกนิสยั แบบนีข้ นึ้ มา ก็จะเอาคิดดีเข้ามา
กลบ ถ้าเป็นพวกดีกไ็ หล และถล�ำ ฟู ไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั แต่ตอนนีไ้ ม่ตอ้ ง
ไปท�ำอะไรกับมัน มีหน้าที่ทำ� ความรู้สึกตัวระลึกรู้อยู่กับกาย เวทนา
จิต ธรรม แล้วดูมันท�ำงาน รู้แบบซื่อๆ รู้สึกตัวทุกอย่าง เท่าที่จะ
รู้สึกได้ โกรธรู้ หลงก็รู้ เผลอก็รู้ ชอบก็รู้ คิดก็รู้ ดีใจเสียใจก็รู้
หั ว เราะ ยิ้ ม ก็ รู ้ เบื่ อ รู ้ ง่ ว งรู ้ และอี ก หลายอย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ก าย
และใจ เหมือนกลับมาที่จุดเริ่มต้น แค่รู้สึกตัว ดูมันท�ำไป

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๑๕
รูส้ กึ ตัวหยิบนาฬิกาขึน้ ดูเป็นเวลาตีสอง เห็นความคิด
เกิดขึน้ ตืน่ ขึน้ มาภาวนา ลุกเลย ความคิดทีส่ องเกิดขึน้ ยังเช้ามืดอยู่
นอนต่อเถิด พลิกซ้ายขวาอยูส่ องสามครัง้ สุดท้ายตืน่ ขึน้ มา เตรียมตัว
ภาวนา เอือ้ มมือไปปิดหน้าต่าง ลมกระทบหน้า ความคิดลอยเข้ามา
ผี เห็นอาการที่ใจกลัวแวบหนึ่งแล้วดับไป จากนั้นก็นั่งภาวนาโดย
การเคลื่อนมือ ๑๔ จังหวะ ประมาณ ๔๕ นาที นั่งสมาธิต่อด้วย
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เดินจงกรมออกก�ำลังกาย จนได้เวลาประมาณตี ๔ เสียงสัญญาณ
เตือนให้ตนื่ ไปนอนต่อ ปรากฏว่าหลับไปถึงตีสหี่ า้ สิบนาที ตืน่ ขึน้ มา
พอดูนาฬิกา เห็นอาการที่ใจร้อนรน เร่งรีบ ถึงแม้ว่ากายจะค่อยๆ
ขยับ เพื่อแต่งตัว ล้างหน้า แปรงฟัน แต่สักพักอาการความที่ใจ
เร่งรีบก็ดบั เดินออกมานอกกุฏิ เจอคนอืน่ เห็นอาการทีจ่ ติ ดีใจ คือ
มีความแน่ใจว่าเราไม่ได้ไปสายคนเดียว
เราเห็นใจมันร้อนรน แต่เราก็ท�ำทุกอย่างตามสเต็ป
ของเรา อันนีถ้ า้ เราไม่มกี รรมฐาน พอใจมันร้อนรน เราก็จะลนลาน
ไปกับมัน สุดท้ายก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรได้ แต่ถ้าเรามีสติ
เห็นใจมันร้อนรนอยู่ แต่ไม่เป็นไร เราค่อยๆ ท�ำของเราไป ฝึกให้ดๆี
ตรงนี้ส�ำคัญนะ
ทานข้าวเสร็จ ท�ำโน่นท�ำนี่ เผลอหลับไปถึง ๑๒.๔๕ น.
โอ้ สายอีกแล้ว เห็นอาการที่ใจเข้าไปกังวลกับเวลา แต่ไม่เป็นไร
พอเดินออกมานอกกุฏิ จิตมันสั่งให้มองซ้ายมองขวา เพราะหวัง
อยูล่ กึ ๆ ว่าจะมีคนสาย แต่ไม่มี ก็เดินรูส้ กึ ตัวไปทีละก้าว ทีละขณะ
โดยรวมของการปฏิบตั ิ จะคอยรูส้ กึ ตัวอยูต่ ลอดเท่าทีจ่ ะรูส้ กึ ได้ เผลอ
บ้าง หลงบ้าง เพลินบ้าง ก็จะพยายามรู้สึกตัว
สนุกจะตาย พระอาจารย์ยังไม่เคยเหนื่อยหน่ายกับ
การปฏิบตั เิ ลย เพราะข้างในมันมีละครให้ดตู ลอดเวลา มันเล่นละคร
เก่งจะตาย สุดยอด ดูมันเถอะ พระเอก นางเอก ดาวร้าย ตัวโกง
อยู่ในตัวเดียวกันหมด สุดยอด เนียนกว่าพวกดาราออสการ์อีก
มันโผล่มาสนุกนะ
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มีคนเคยชวนพระอาจารย์นะ ไปธุดงค์ด้วยกันไหม ไม่ครับ
ท�ำไมล่ะ ไปจะได้ไปเห็นบ้านเห็นเมือง เห็นผู้คน ผมอยู่วัด ผมเห็น
ทุกอย่างเลย ผมดูไอ้คนข้างในนี่ ผมก็เห็นว่ามันสุดยอดแล้ว มันเป็น
ทุกเรื่องเลย เป็นทั้งเทพ เป็นทั้งมาร เป็นทั้งพญายม เป็นทั้งสัตว์
นรก เปรต อสูรกาย เดรัจฉาน ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะ มัน
ท�ำให้เห็นหมดเลย
เมือ่ ก่อนเคยคิด อยากจะธุดงค์ไปเรือ่ ยๆ แต่หลังจากเจอหลวงพ่อ
ค�ำเขียนแล้ว ไม่เคยเลย ไม่เคยคิดจะธุดงค์ไปไหน เพราะรู้แล้วว่า
เส้นทางทีเ่ ราต้องธุดงค์ไปจริงๆ คือ เส้นทางในใจเรา สัตว์รา้ ยทุกชนิด
อยู่ในนี้ สัตว์ที่น่ารักๆ ก็อยู่ในนี้ คนทุกบ้านทุกเมือง ทุกเชื้อชาติ
ทุกศาสนา ทุกเผ่าพันธุ์ อยู่ในนี้หมดเลย ก็เลยได้ข้อคิดเตือนเราว่า
ถ้าตราบใดที่ยังไม่หยุดสร้างเส้นทางในใจ ตราบนั้นมันก็ยังวิ่งเต้น
หาทางภายนอกอยู่ร�่ำไป คือตัวข้างในมันถูกผลักดันให้วิ่งข้างนอก
แต่ ถ ้ า เราหยุ ด สร้ า งตั ว ภายใน มั น จบลงอยู ่ ต รงนั้ น มั น ไม่ ต ้ อ ง
วิ่ ง ไปข้ า งนอกให้ เ หนื่ อ ยยากล�ำ บากอี ก ต่ อ ไป ส� ำ คั ญ ตรงนี้ สาธุ
อนุโมทนา

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๑๖
วันนี้ ช่วงเช้าง่วงนอนมาก เลยไม่ค่อยทันสภาวะที่
เกิดขึน้ จนถึงเวลาทานอาหารเช้า เมือ่ เห็นเค้กก็คดิ ทันทีวา่ หน้าตา
ของเค้กกับแพคเกจ ต้องเป็นร้านลิตเติล้ โฮมแน่ๆ (เอาความจ�ำเก่าๆ
ทีม่ มี าปรุงแต่ง) แล้วเมือ่ ทานเข้าไป เห็นความชอบเกิดขึน้ ทันที เห็นใจ
ไปลอยวนเวียนอยู่ในศาลาอู่ข้าวอู่น�้ำ  เห็นความอยากที่จะไปหยิบ
อีกชิ้น
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นีว่ ญ
ิ ญาณล่องลอยไปเลยนะ ถ้าขาดใจตายลงตรงนัน้
เสร็จเลยนะ กลายเป็นจิ้งจกเฝ้าศาลาเลย เขาเอาเค้กมาทีไร ก็จุ๊ๆๆ
ได้แต่จุ๊ปาก กินไม่ได้ กลายเป็นจิ้งจกคอยทัก จุ๊ๆๆ เห็นชัดไหม ?
เห็นใจมันวิ่งเข้าไป
ช่วงบ่ายในขณะที่ยกมือสร้างจังหวะ เห็นรู้กับหลง
เมื่อรู้สึกง่วง จังหวะที่มือจะสะดุด การรับรู้จะเบลอๆ ไม่ชัด แต่
พอกลับมารู้สึกตัวอีกทีก็จะชัด การรับรู้การเคลื่อนไหวจะชัดขึ้น
ช่วงเย็นเดินจงกรมที่ลานธรรม เห็นความรู้สึกที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละก้าว ถ้าเดินบนทรายเยอะๆ จะรู้สึกนิ่มเท้า รู้สึกชอบ แต่ถ้า
เดินบนทรายน้อยๆ แห้งๆ จะรู้สึกไม่ชอบในขณะที่เดิน รู้สึกอบๆ
ที่เท้า เนื่องจากว่าใส่ถุงเท้ามาเกือบทั้งวัน รู้สึกถึงความไม่สบายเท้า
รู้สึกอยากถอดถุงเท้า แล้วจู่ๆ ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจว่า นี่ไงทุกข์
พอได้ยินเสียงก็ตกใจว่า แค่การใส่ถุงเท้านี่นะ ทุกข์ด้วยเหรอ ?
จริงๆ แล้วทีเ่ ราท�ำไปทัง้ หมด มันเป็นไปเพราะความทุกข์
มันผลักดันทั้งนั้น ทุกข์ทั้งนั้นที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ยิ่งถ้าเรา
เริ่มเห็นใจที่มันวิ่งผลักดันให้เราท�ำโน่นท�ำนี่มากๆ เราจะรู้สึกเลยว่า
นีเ่ ราท�ำตามมันไป มันผลักเราซะจนทุกข์จริงๆ มันไม่มคี วามเป็นอิสระ
เลย ถ้าเราไม่มคี วามเป็นอิสระของใจ เราจะถูกใจมันผลัก ทุกข์หนัก
อยู่ร�่ำไป ไม่หยุดหย่อน
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การยกมือสร้างจังหวะในช่วงบ่ายตลอด ๓ ชั่วโมง
ท�ำให้เห็นว่า ตัวเองเป็นคนไม่คอ่ ยมีความอดทนมากนัก ปวดนิดหน่อย
ก็จะเปลีย่ นท่านัง่ ใน ๓ ชัว่ โมงนัน้ มีงว่ ง เบลอ เซ็ง ง่วง เบือ่ รูส้ กึ ตัว
สลับหมุนเวียนไปมา เห็นคิด พอใครท�ำเสียงดัง เห็นความคิดที่จะ
ไปเพ่งโทษ พอรู้มันก็ดับลง ช่วงเย็นๆ เห็นความคิดถึงบ้าน คิดถึง
คนทีบ่ า้ น เกิดความรูส้ กึ อยากกลับบ้าน เห็นใจดิน้ รน เห็นความทุกข์
เกิดขึ้น แต่มักจะจมลงไปกับมัน กลายเป็นผู้เป็นบ่อยมาก
เห็นไหมวันที่ ๒๕ ปฏิบตั ไิ ด้ดี๊ ดี ๒๖ คนละเรือ่ งเลย
เห็นความเป็นอนิจจังไหม จบแล้วก็จบไป อย่าเอามาผูกพัน หลายคน
มักจะเอามาเปรียบเทียบ ดูซิ คราวที่แล้วปฏิบัติดี๊ ดี คราวนี้แย่จัง
ให้เห็นเป็นความอนิจจัง คือความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งนั้นซะ สาธุ

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๑๗
เริม่ ปฏิบตั ชิ ว่ งบ่ายง่วงมาก เอาวันที่ ๒๖ ดีกว่า ตอนที่
พระอาจารย์ให้ปฏิบตั อิ าสนะเดียว ๓ ชัว่ โมง ช่วงเริม่ ต้นยังมีความง่วง
ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงก็หาย สามารถจับจังหวะได้ดี รู้สึกเบา พอได้
ประมาณ ๒ ชัว่ โมงผ่านไป เริม่ มีเวทนา แต่กลับไม่รสู้ กึ ตามเวทนา
ที่เกิด แค่รู้ว่าเวทนา แต่ใจยังเบา ยกมือสร้างจังหวะต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง จนครบก�ำหนดเวลา เมื่อเกิดการง่วงมาก แต่ยังยกมือ
สร้างจังหวะไปได้ กลับรู้สึกว่า มือที่ยกขึ้นนั้นเป็นจังหวะต่อเนื่อง
เหมื อ นฟิ ล ์ ม หนั ง ไม่ รู ้ สึ ก เป็ น จั ง หวะเดี ย ว เหมื อ นตอนที่ ไ ม่ มี
ความง่วงค่ะ

พ ร ะ อ า จ า ร ย์ ค ร ร ชิ ต อ กิ ญฺ จ โ น

87

มันเป็นยังไง เป็นตึ๊กๆๆ ใช่ไหม อ้า มาอีกรายแล้ว
ดีมากนะ ดีมาก ที่มันเห็นเป็นจังหวะตึ๊กๆๆๆ เพราะจริงๆ แล้ว
กระบวนการทีจ่ ติ มันเข้าไปรู้ แล้วแต่มนั นะ มันก็เป็นอย่างนัน้ แหละ
จะรู้แบบปื๊ดหรือจะรู้แบบตึ๊กๆๆๆ ก็ไม่แปลกอะไร ขออย่างเดียวว่า
ให้เรารู้อยู่กับสิ่งที่เราท�ำนั่นแหละ อือ แต่สงสัยมันไหมท�ำไมมัน
กลายเป็นแบบนัน้ ได้ แค่เรายกขึน้ อย่างนีท้ ำ� ไมมันกลายเป็นตึก๊ ๆๆๆ
เป็นไข่ปลาใช่ไหม เป็นจุดไข่ปลาต่อเนื่อง ปุ๊บๆๆๆ ดีๆ ท�ำต่อไป

ผู ้ ป ฏิ บั ติ ๑๘
เพราะถูกทดสอบเคาะสนิม สร้างจังหวะ ๒ ชั่วโมง
เกือบแย่ แต่กผ็ า่ นไปได้ ยิง่ ท้ายชัว่ โมงทีส่ อง ดูเวลาว่าเมือ่ ไรอาจารย์
จะมา แล้วเมื่อครบสองชั่วโมง พระอาจารย์เข้ามาจริงๆ ความรู้สึก
ตอนนัน้ ไม่รสู้ กึ ตัว มีความคิดว่าทีเ่ ขาว่ากันว่า เหมือนพระมาโปรด
เป็นอย่างนั้นจริงๆ
วันที่ ๒ พยายามลดเป้าหมายลง ไม่ตั้งธงไว้ แต่ขยันรู้สึกตัว
ท�ำได้ดีขึ้น พยายามท�ำในรูปแบบให้มาก กลับถึงกุฏิก็เดินจงกรม
ในกุฏิ ช่วงที่สร้างจังหวะก็สามารถแยกกาย เวทนา และคิดได้บ้าง
แต่ใจมันพยายามจะเอาความปวดมารวมให้ล้มเลิก แต่อาศัยความ
อดทน และพิจารณาแยกเวทนากับการสร้างจังหวะออกจากกัน
จนอยู่ได้ครบตามก�ำหนดเวลาแบบสบายๆ เหมือนนักมวย ชกมวย
ชนะคะแนนแบบรอหมดเวลาเลย
วันที่ ๓ ‘ร่อแร่’ วันนี้พอได้ยิน ๓ ชั่วโมง มันก็ยอมเสียก่อน
แล้ว ดังนั้นพอท�ำได้แค่หนึ่งชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนท่านั่งเหมือนกิเลส
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มันรู้ พอเริ่มแพ้ก็จะแพ้ไปเรื่อยๆ ทั้งนั่งพิง ทั้งขยับขา จนมาตั้งใจ
ใหม่ เอาชั่วโมงสุดท้าย จึงควบคุมได้ แต่ก็ไม่ดีนัก รู้สึกว่าต้อง
ข่มอาการปวดอย่างมากๆ ตลอดชั่วโมงสุดท้าย และแยกอาการ
ของกาย เวทนา และจิตใจ ไม่ดีเหมือนวันที่ ๒ พอออกจากการนั่ง
รูส้ กึ ปวดไปทัง้ ตัว กลางคืนมานัง่ ฟังพระอาจารย์ได้กำ� ลังใจเพิม่ ขึน้ ว่า
มีแพ้มีชนะสลับกันไป ต้องฝึกไปเรื่อยๆ เพราะมันยังไม่ดีพอ เป็น
เรื่องปกติ แล้วดูวีดีทัศน์หลวงพ่อค�ำเขียน แล้วมีก�ำลังใจเพิ่มขึ้นอีก
มาก จบคืนนี้ด้วยค�ำว่า “สู้ต่อไป” ไอ้มดแดง
นีแ่ หละ ความไม่เทีย่ งแท้ ทีม่ นั แสดงให้เห็นอยูท่ กุ ขณะ
ของการปฏิบตั ิ ทุกจังหวะของการท�ำ แต่ละวันมันไม่เหมือนกันหรอก
บางทีบางจังหวะมันก็ดี๊ ดี บางจังหวะมันก็ไม่ดี มันก็ไม่แปลก แต่มนั
จะเป็นอย่างไรเราจะรู้มัน ตัวส�ำคัญมันอยู่ที่เราจะรู้มัน คือมันจะ
เป็นอย่างไร เราจะรูม้ นั เราจะไม่ใช่ผเู้ ข้าไปเป็นว่า ตอนนีเ้ ราปฏิบตั ิ
ดีจงั เลย นีเ่ ป็นผูเ้ ป็นแล้ว ตอนนีแ้ ย่จงั ตอนนีป้ ฏิบตั ไิ ม่ได้เลย อันนีเ้ รา
ก็เป็นแล้ว แต่ถ้าเราเห็นว่า ตอนนี้มันเข้าท่าเว้ย เราเห็นมันชัดแล้ว
ตอนนี้เห็นมันไม่ชัด คือมันมีแต่ว่าเราดูมัน มันเป็นอย่างไรก็ช่าง
หลวงพ่อค�ำเขียนถึงใช้ค�ำว่า อยู่กับความไม่เป็นอะไรนี่แหละ มัน
ไม่เป็นอะไร มันไม่ต้องเป็นอะไรกับมัน เห็นมันเป็นเรื่องของมัน
จากที่อ่านมาก็คิดว่า หลายคนก็น่าจะได้ค�ำตอบที่ติดค้างอยู่
ในใจ เชื่อว่าที่อาจารย์อ่านมาหลายคน มันครอบคลุมของทุกๆ คน
อยูแ่ ล้ว ว่าตอนนีเ้ ราปฏิบตั เิ ป็นอย่างไร แล้วก็มอี ะไรคาใจอยู่ อาจารย์
ก็ได้อธิบายให้ฟังไปแล้วในตรงจุดนี้

๑๐

สัมมาสมาธิ
บรรยาย ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้ามืด

วันทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรูน้ นั้ พระองค์ได้อทุ านออกมาว่า “เมือ่ ใด
ธรรมทั้ ง หลายปรากฏแก่ พ ราหมณ์ ผู ้ มี ส ติ ป ั ญ ญาเพี ย รเพ่ ง อยู ่
เมือ่ นัน้ ความสงสัยของพราหมณ์นนั้ ย่อมหมดสิน้ ไป เพราะได้รแู้ จ้งชัด
ว่า ธรรมทั้งหลายนั้นเกิดแต่เหตุ และธรรมนั้นก็ดับลงไปด้วยเหตุ”
ตรงนี้คือสิ่งที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัส ทรงอุทานออกมา
ตอนท้ายในบทนีจ้ ะบอกว่า ถ้าเขารักษาจิตรักษาใจไว้ทตี่ งั้ มัน่ อย่างดี
แล้ว ก็จะเหมือนดวงอาทิตย์ทยี่ งั รักษาไว้ซงึ่ ความสว่างไสวอยูฉ่ นั นัน้
เมื่อเรามีความตั้งมั่นของจิต มีจิตอยู่ที่ฐานอย่างมั่นคง เป็น
สัมมาสมาธิ คือจิตทีม่ คี วามตัง้ มัน่ มีสติบริสทุ ธิเ์ ป็นธรรมชาติ ไม่มสี ขุ
ไม่มที กุ ข์ ไม่ถกู โสมนัสและโทมนัสเคลือบแฝง จิตเป็นอุเบกขาอย่างดี
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แล้ว เราจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า เหตุปจั จัยของสิง่ เหล่านัน้ มันเกิดขึน้
ได้อย่างไร มันมีอะไรบางอย่างเข้ามาเป็นตัวเริ่ม เป็นตัวกระตุ้นเร้า
ให้เกิด คือการกระทบสัมผัส แล้วก็มกี ระบวนการปรุงขึน้ ด้วยสมมติ
บัญญัติหรือสัญญา และสังขาร จะเห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจนแจ่มแจ้ง
เพราะฉะนัน้ ให้พวกเราเจริญสติอย่างต่อเนือ่ ง มันจะเผลอคิด
ไปในกรรมที่เคยกระท�ำมาแล้ว ก็อย่าได้เศร้าหมองตามมัน เพียง
แค่เห็นว่ามันมาแล้วก็ผา่ นไป มันจะหลงไปกีค่ รัง้ มันจะไม่รสู้ กึ ตัวเลย
มันจะจมไปกับความคิดความวิตกกังวล หรือในความรูส้ กึ ความนึกคิด
เราจะจมเข้าไปยาวนานแค่ไหนก็ช่าง เมื่อกลับมาแล้วไม่ต้องโทษ
ตัวเอง ไม่ต้องไปซ้อนทับ ไม่ต้องไปซ�้ำเติม ไม่ต้อง อันนั้นมันจบ
ไปแล้ว ปล่อยไป มันจะท�ำให้จิตเราไม่ต้องไปท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำ  มันต้องท�ำงานแห่งความตั้งมั่นอย่างเดียวเท่านั้น การท�ำ
อย่างนี้จะท�ำให้ใจของเรากลับมาตั้งมั่นเป็นปัจจุบันขณะได้เร็วขึ้น
จะท�ำให้เห็นสิ่งต่างๆ ว่ามันปรุงขึ้นมาได้อย่างไร มันเป็นยังไง
เมือ่ หลวงปูเ่ ทียนจับหลักได้วา่ ให้เฝ้าดูความเผลอคิดนัน้ ท่าน
มองเข้าไปเห็นถึงการท�ำงานสมมติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ จนกระทั่ง
เห็นอริยสัจจะ เห็นความจริง ๓ ระดับ ปรมัตถสัจจะ คือความจริงที่
มันเป็นความจริง จริงๆ ไม่เกีย่ วกับสมมติ ไม่วา่ จะเชือ้ ชาติ ศาสนาใด
เผ่าพันธุใ์ ด เพศใด วัยใด ก็อยูใ่ นความจริงตัวนี้ สมมติสจั จะ มันจะ
เป็นความจริงระดับของคนทีต่ กลงกันว่าให้ทำ� อย่างนีๆ้ แต่วา่ ความจริง
แบบปรมัตถ์มันไม่เกี่ยวกับการยอมรับของใคร มันเป็นของมันอยู่
อย่างนั้น ในขณะที่ อริยสัจจะ มันเป็นเรื่องของกระบวนการแห่ง
การดับทุกข์ การพ้นทุกข์ มันเป็นความจริงแห่งพระอริยเจ้า ถ้าเข้าใจ
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สมมติสัจจะ มันถึงจะเข้าใจปรมัตถสัจจะได้ มันถึงจะก้าวสู่อริยสัจ
จะได้
มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ มีโยมคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรม แล้ว
เขาเห็นว่ามันมีกระบวนการปรุงแต่งกระบวนการท� ำงานเกิดขึ้น
แต่โยมคนนั้นเขาก็เห็นมันเป็นไป โดยที่ไม่ได้มีความส�ำคัญหมายว่า
อันนี้คืออะไร แต่เห็นเป็นเพียงกระบวนการท�ำงานของมันไป โดยที่
ไม่ได้ไปใส่ชื่อ ไม่ได้ไปอะไรกับมัน แต่เห็นเป็นเพียงกระบวนการที่
ไหลไปเป็นธรรมชาติล้วนๆ ที่มันท�ำงานกันไป โดยไม่มีความส�ำคัญ
หมายอะไรเลย ดีมากเลยที่ได้เห็นอย่างนั้น
อันนั้นคือเห็นความเป็นเหตุปัจจัยหนุนเนื่องซึ่งกันและกันว่า
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ เห็น “อิทัปปัจจยตา” คือมัน
ไม่ส�ำคัญหมายว่าสิ่งนี้จะเรียกว่าอะไร รู้แต่ว่า สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้
เพราะมันมีสิ่งนี้ แล้วสิ่งนี้มันดับไป สิ่งนี้มันก็ดับไปด้วย เห็นมัน
เป็นกระบวนการเท่านัน้ เอง พระอาจารย์บอก ดีมากเลยนะ การเห็น
อย่างนี้เขาเรียกว่า เห็นปรมัตถสัจจะ เห็นความเป็นไปของมัน โยม
คนนั้นบอกว่า แต่ว่าที่เห็นต่อจากนั้น มันดีกว่านี้อีก
เขาบอกว่า ในอีกสองวันต่อมา พอเสียงกระทบหูก็มีการปรุง
ต่อขึน้ มา การท�ำงานของอายตนะจบไปแล้ว จึงเกิดกระบวนการปรุง
แต่พอเกิดกระบวนการปรุงขึน้ มา มีความรูส้ กึ บางอย่างเข้าไปว่า นีเ่ ป็น
เรื่องของเรา มีความเข้าไปยึดว่าเรื่องที่ปรุงขึ้นมาเป็นเรา เกี่ยวเนื่อง
กับเรา มีตวั ตนเข้าไปตรงนัน้ เท่านัน้ แหละทุกข์เลย ในครัง้ แรกทีเ่ ห็น
กระบวนการปรุงทีม่ นั เป็นไป ไม่มคี วามเป็นทุกข์ใดๆ ไม่มคี วามรูส้ กึ
หนักหน่วงบีบคั้นใดๆ ทั้งนั้น เพราะมันเห็นธรรมชาติอย่างที่เป็น
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แต่เห็นครัง้ ทีส่ อง เห็นกระบวนการทีม่ ตี วั ตนรองรับในเรือ่ งราว
การปรุงนั้นขึ้นมา เกิดความยินดียินร้าย เกิดความเป็นทุกข์ขึ้นเลย
มันต่างกันเลยนะ เขาก็เลยกลับมาสูค่ วามรูส้ กึ ตัว พอกลับมาสูค่ วาม
รู้สึกตัว ความทุกข์มันก็ดับ พวกนั้นมันก็ดับไปเหมือนกัน อาการ
เหล่านั้นก็จบไป แต่ที่ส�ำคัญคือ การออกจากความเป็นทุกข์นั้น
ได้ปรากฏขึ้นทันที
พระอาจารย์ว่า อันนี้ดีกว่า เพราะอันนี้มันเห็นกระบวนการ
ท�ำงานของ อริยสัจ ทีเ่ ราเห็นด้วยตัวเรา ไม่ใช่การอ่านหนังสือ เห็น
กระบวนการ เมื่อมีสภาวธรรมใดปรากฏ มีความเผลอเข้าไปยึดมั่น
ถือมัน่ ด้วยตัณหา อุปาทาน จึงเกิดความเป็นทุกข์ขนึ้ สมุทยั คืออะไร
สมุทัย คือภาวะของการเข้าไปยึด ส�ำคัญหมายกับการปรุงนั้น มี
ความเป็นเราเข้าไป ทุกข์ก็เลยเกิดขึ้น พอกลับมารู้สึกตัว สมุทัยก็
ถูกละ พอสมุทยั ถูกละ ทุกข์กด็ บั ถ้าเราท�ำอย่างนี้ เห็นแบบนีบ้ อ่ ยๆ
มันจะเกิดการประจักษ์แจ้งว่า “มรรคก็คอื การกลับมารูส้ กึ ตัวนัน่ เอง”
เมือ่ กลับมารูส้ กึ ตัว นัน่ แหละคือ มรรค แล้ว ภาวิตายะ พะหุลกี ะตายะ
คือเจริญมรรคตัวนี้ไปเรื่อยๆ ให้มากขึ้น มันก็ยิ่งชัดเจนเห็นชัดขึ้นๆ
สุดท้ายมันจะประจักษ์ชัดเองว่า นี่คือ มรรค ที่เราจะด�ำเนินไปเพื่อ
ไม่เป็นทุกข์อกี ต่อไป เพราะทุกครัง้ ทีเ่ ราใช้มรรคตัวนี้ มันก็ออกจาก
ทุกข์ได้ทันที
ที่ส�ำคัญก็คือ มันถอนเหตุปัจจัยแห่งการเข้าไปปรุงแต่ง คือ
การเข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่ ปรุงเพือ่ เป็นทุกข์นะ ไม่ใช่ปรุงโดยธรรมชาติ
ของมั น มั น มี ก ารปรุ ง โดยธรรมชาติ ที่ เ ป็ น ปรมั ต ถสั จ จะของมั น
อยู่แล้ว แต่ถ้ามันมีการปรุงเพื่อเป็นทุกข์ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้จัก
มันมีปรุง เพือ่ ไป กับปรุง เพือ่ เข้าไปยึด ยึดแล้วปรุงต่อ มันมีระดับ
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ของมันอยู่ ถ้าเราเข้าใจทันว่า มันมีการเข้าไปยึด แล้วปรุงต่อ ให้เกิด
ความเป็นทุกข์แล้วยืดเยื้อออกไป เรากลับมารู้สึกตัว เราจะรู้เลยว่า
เราถอนเหตุปัจจัยนั้นแล้ว ธรรมเหล่านั้นต้องดับไป
การสังเกตเห็นกระบวนการธรรมชาติทมี่ นั ท�ำงานของมันอย่างนี้
คือ ปรมัตถสัจจะ มันจะเป็นอย่างไรก็ดมู นั ไป นีก่ ม็ ี นีก่ ม็ ี มีของมัน
อยู่อย่างนั้น คุณจะรู้จักสมมติหรือไม่ คุณจะเข้าใจว่าเรียกว่าอะไร
หรือไม่เรียกว่าอะไรก็ช่าง แต่มันมี ไม่ว่าคนแอฟริกา หรือคนป่า
อเมซอน ก็จะเห็นกระบวนการเหล่านัน้ เหมือนกับเราทัง้ หมด เพราะ
มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ เรื่องเผ่าพันธุ์ แต่มันมีกระบวนการ
แต่ในบางครั้งบางเวลา ที่คุณหลงเข้าไปยึดมั่นส�ำคัญหมายกับมัน
มันจะหนักหน่วง จะบีบคั้นขึ้นทันที สิ่งที่ควรท�ำคืออะไร ก็กลับมา
รูส้ กึ ตัว อาการทีม่ นั บีบคัน้ หนักหน่วงนัน้ มันจะสลายไปทันที คุณก็จะ
กลับมาตั้งมั่น เหมือนดวงอาทิตย์ที่ยังส่องแสงอยู่เหมือนเดิม
พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า จิตมันเป็นประภัสสรอยู่เดิมอยู่แล้ว
อุ ป กิ เ ลสมั น จรมา เหมื อ นเมฆหมอกที่ ม าบั ง ความหลงเข้ า ไป
ส�ำคัญหมาย ว่าเราเศร้าหมองไปตามสิง่ นัน้ แต่พอเราไม่มคี วามหลง
สิ่งนั้นมันสลายไป ดวงอาทิตย์มันก็ไม่ได้หมอง มันก็สว่างของมัน
อย่างนั้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นกระบวนการแห่งการเฝ้าดู สังเกต
อย่างต่อเนื่อง ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่า เมื่อใดธรรมทั้งหลาย
ปรากฏขึ้นแก่พราหมณ์ ผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่ ค�ำว่าเพียรเพ่ง
ในบาลีใช้ค� ำว่า “ฌาน” ในบทสวดบทนี้ก็มีค� ำว่า ฌาน ฌายโต
พฺราหฺมณ
ฺ สฺส (ฌานะ นายะโต พราหมะณะสัส) พราหมณ์นนั้ เพียร
เพ่งอยู่ ค�ำว่าเพียรเพ่งของพุทธศาสนา มันคนละอย่างกับเพียรเพ่ง
ของพราหมณ์ (ค�ำว่าพราหมณ์ ในความหมายของพระพุทธเจ้า
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หมายถึงผู้ประเสริฐ เป็นคนละอย่างกับวรรณะพราหมณ์) ค�ำว่า
เพียรเพ่งตรงนี้ หมายถึง การสังเกตอย่างต่อเนือ่ ง อย่างแยบคายกับ
สภาวธรรมที่ปรากฏอยู่ นั่นคือความหมายที่พระองค์ต้องการชี้ให้ดู
การที่เรามีความตั้งมั่นกับการที่จะเฝ้าดูอยู่อย่างนั้น โดยมี
ความรู ้ สึ ก ตั ว ตื่ น ตั ว นั่ น คื อ การท� ำ งานของอริ ย มรรคมี อ งค์ ๘
ในความตั้งมั่นนั้นเป็นสัมมาสมาธินั่นเอง พอพูดถึงสมาธิ เรามักจะ
เข้าใจว่าเป็นสมาธิแบบพราหมณ์ นั่งสงบ จมดิ่ง แช่นิ่ง ท�ำกันมา
หลายพั น ปี แ ล้ ว สมาธิ แ บบนั้ น แม้ ท� ำ กั น ได้ ข นาดนั้ น ก็ ไ ม่ มี ใ คร
ปฏิญญาว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้า คนทีท่ ำ� สมาธิได้กอ่ นพระพุทธเจ้า
ได้เก่งกว่าพระพุทธเจ้ามาก่อนก็คือ อาฬารดาบส และอุทกดาบส
สองคนนั้นก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า
เพราะฉะนัน้ สมาธิในพุทธศาสนา จึงไม่ใช่สมาธิแบบพราหมณ์
แต่ตอนเราสอนกันก็ไม่พน้ เรือ่ งของพราหมณ์ เพราะมันถูกบีบบังคับ
ด้วยต�ำราบางเล่ม ซึง่ แม้แต่ทา่ นพุทธทาสเอง ก็ยงั ปฏิเสธปกรณ์วเิ สส
เล่มนั้นเลย ท่านถือว่าเป็นปกรณ์วิเสส ไม่ใช่อรรถกถา ในล�ำดับ
ของคัมภีรใ์ นพระพุทธศาสนามี บาลี ถือว่าเป็นหลัก อรรถกถา ฎีกา
แล้วก็ปกรณ์วเิ สส คือแต่งขึน้ มาใหม่ แต่การปฏิบตั ิ เราไปยึดตัวปกรณ์
วิเสสตัวนั้นเป็นหลักมากเกิน มันดูไม่ค่อยอิงกับพระไตรปิฎก หรือ
บาลี นีค่ อื เรือ่ งจริง เพราะเวลาพูดถึงสมาธิ มันจะอิงๆ ไปทางพราหมณ์
ไปแช่นงิ่ ไปสงบนิง่ กัน ไม่ได้เน้นเรือ่ งการตืน่ แต่ถา้ เราดูสมั มาสมาธิ
ในอริยมรรคมีองค์ ๘ จุดสุดท้ายคือ จตุตถฌาน คือความตื่นรู้
ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีโสมนัสและโทมนัส มีแต่สติบริสุทธิ์เป็น
ธรรมชาติ และมีความเป็นอุเบกขาอย่างยิง่ มีสติบริสทุ ธิ์ เป็นธรรมชาติ
แปลว่า ความตื่นขึ้นมาเต็มที่ มันถึงจะสามารถเห็นกระบวนการ
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ของธรรมชาติที่จะเป็นไปเหล่านั้น
อย่ า งเวลาท� ำ สมาธิ แ บบแช่ นิ่ ง มั น ตื่ น หรื อ มั น หลั บ มั น
คล่องตัวหรือมันเชื่องช้า มันสดชื่นหรือมันเซื่องซึม ให้เราเข้าใจ
ตรงนีใ้ ห้ดวี า่ คุณต้องไปทีค่ วามตืน่ รู้ เพราะว่า พุทธะ คือ ผูร้ ู้ ผูต้ นื่
ผู้เบิกบาน เพราะฉะนั้น การที่เราจะเห็นสภาวธรรมเหล่านั้น ที่มัน
ปรากฏขึ้นด้วยความเร็วของการปรุงแต่ง มันต้องอาศัยความตื่นรู้
อย่างเต็มทีจ่ ริงๆ การเพียรเพ่งทีพ่ ระพุทธเจ้าพูด จึงหมายถึงภาวะที่
เรามีความตืน่ ตัวอย่างเต็มที่ แล้วตัง้ มัน่ ทีจ่ ะเฝ้าดูกระบวนการ จึงจะ
เห็นชัดว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้น มันมีเหตุปัจจัยเป็นตัว
ท�ำให้เกิด แล้วมันจะดับลงไปก็ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันดับไป
เพราะฉะนัน้ ในการเฝ้าแยกแยะว่า นีเ่ ป็นกองนีๆ้ มันจะท�ำให้
คุณถอนความมีตัวตนเข้าไปในสิ่งนั้น เห็นเป็นกองแห่งธรรมชาติที่
มันท�ำงานของมัน เพือ่ ให้เห็นความเป็นเหตุปจั จัยหนุน ให้มนั ก่อเกิด
ในกองแห่งธรรมชาติเหล่านั้น ว่ามันมีอะไร เป็นอย่างไร เห็นความ
เป็นไปของมันตรงๆ พอคุณท�ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มันจะเป็นตัวไป
กระตุ้นให้เกิดความตื่นที่จะเฝ้าดู มันจะมากขึ้นๆ ความตั้งมั่นใน
การเฝ้าสังเกตก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ คราวนี้มันก็จะเห็นจังหวะแห่งการ
เข้าไปเป็นทุกข์ พอเห็นธรรมชาติเหล่านัน้ แล้ว มันไม่มคี วามเป็นทุกข์
ในเรา เห็นแต่ความเป็นทุกข์ของมัน เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิม
ไม่ได้ ทุกข์ พระไตรลักษณ์ก็ปรากฏ
แต่พอเมือ่ ใดก็ตามเราเผลอเข้าไปยึด ความเป็นทุกข์ อุปาทาน
ทีเ่ กิดจากการหลงเข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่ มันจะเกิดขึน้ ทันที เมือ่ เราเห็น
มัน จะรู้ทันทันที เราจะเริ่มเป็นผู้ช�่ำชองกับการเห็น การเกิดทุกข์
และการดั บ ทุ ก ข์ เห็ น เลยว่ า พอเราเผลอเข้ า ไปมั น จะเป็ น ทุ ก ข์
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พอถอนออกมาได้ มันออกจากทุกข์ เห็นบ่อยๆ ให้มคี วามช�ำ่ ชองกับ
การเห็นอย่างนี้ได้ โดยมีวิหารธรรมแห่งความรู้สึกตัว เป็นตัวที่จะ
เขย่าความตื่นขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มันถึงจะเป็นการเพียรเพ่งตามที่
พระพุทธเจ้าทรงอุทานออกมา
แล้วเมือ่ มันเห็นอาการเหล่านัน้ มันเป็นเพียงอาการของธรรมชาติ
ที่เป็นไป เราจะมาใส่ภาษาหรือไม่ต้องใส่ภาษาก็ได้ เพียงแต่เรา
ก็จะรู้ว่า นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไปเห็น ท่านจึงค่อยๆ บัญญัติ
เป็นค�ำพูดทีจ่ ะถ่ายทอดออกไปเท่านัน้ เอง พระธรรมไม่ได้ถกู จ�ำเพาะ
เจาะจงว่า จะต้องเป็นคนชาตินภี้ าษานีเ้ ท่านัน้ ถึงจะเข้าใจ ธรรมเป็น
สาธารณะ ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ไม่เกี่ยวกับภาษา เป็นของจริงที่มี
อยู่แล้ว ธรรมมันเที่ยงแท้อยู่ในตัวของมัน ไม่ต้องตีความ ไม่ต้อง
อะไรเลย
เหมือนหลวงพ่อค�ำเขียนบอกว่า กิเลสมันก็มาแบบซื่อบื้อๆ
มันไม่มีชั้นเชิงอะไร จริงๆ ชั้นเชิงของกิเลส เรานี่แหละปรุง เรา
พยายามไปใส่หน้ากากให้มนั แล้วก็บดิ เบือนกันไป เพือ่ ตอบสนอง
ความอยากของตัวเอง จะหลายพันปีทผี่ า่ นมาหรืออีกจะหลายพันปี
ต่อไปก็ตาม มันก็จะตรงๆ อยูอ่ ย่างนัน้ ซือ่ ๆ ตรงๆ ใสๆ เพราะฉะนัน้
ความรูส้ กึ ตัวทีม่ นั ตรงๆ ซือ่ ๆ ใสๆ นีแ่ หละ คือตัวทีจ่ ะท�ำให้เราเข้าไป
เห็นสภาวธรรมเหล่านั้นอย่างตรงๆ

๑๑

ก้าวข้ามสมมติ
ด้วยความรู้สึกตัว
บรรยาย ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้า

กราบเรียนพระอาจารย์ อยากทราบว่าหลวงพ่อค�ำเขียนท่านได้เล่า
เกี่ยวกับการเป็นหมอน�้ำมนต์ไล่ผี ว่าเป็นอย่างไร จริงหรือไม่จริง
เจ้าคะ เพราะปัจจุบัน หลายวัดจะไม่มีการท�ำน�้ำมนต์
ศาสนาเรื่องผีเป็นศาสนาเดิมของทางภาคอีสาน ของทางลาว
และชนเผ่าต่างๆ เรือ่ งของการเชือ่ เรือ่ งผีเป็นเรือ่ งคูก่ นั มา มีพธิ กี รรม
เซ่นไหว้ผีตั้งแต่โบราณมาแล้ว เป็นความเชื่อดั้งเดิมเก่าแก่ ก่อนที่
พุทธศาสนาจะเข้าสู่ดินแดนนี้ อีสานจะมีความเชื่อเรื่องผีฟ้า ผีฟ้า
ผีฟอ้ น เป็นพิธกี รรมในการรักษาคนเจ็บไข้ได้ปว่ ย หลวงพ่อค�ำเขียน
ท่านเล่าให้ฟังว่า ความเชื่อเรื่องเหล่านี้มันฝังแน่นกับชาวบ้าน โดย
เฉพาะกับญาติของท่าน วันหนึ่งหลานของท่านป่วย แล้วก็ไปขอให้
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เขาช่วยเหลือ ก็มหี มอธรรมทีเ่ ขาท�ำเรือ่ งนีอ้ ยูเ่ ขาก็มาท�ำให้ หลวงพ่อ
ก็มองเห็นว่า ท�ำไมเรื่องพวกนี้เราต้องไปขอคนอื่น ในเมื่อเราก็มี
ความสามารถที่จะเรียนรู้ได้เหมือนกัน หลวงพ่อก็เลยไปหัดเรียน
เป็ น หมอธรรม หมอน�้ ำ มนต์ หมอรั ก ษาคน สมั ย นั้ น ท่ า นเป็ น
หมอธรรมดัง แถวแก่งคร้อจะรู้จักหมอธรรมค�ำเขียน
ครัง้ หนึง่ พระอาจารย์เคยพูดกับหลวงพ่อว่า เรือ่ งพวกนีม้ นั เป็น
เรื่องคนวิตกจริตคิดกันเอาเอง ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็พูดไป
พอได้จงั หวะหลวงพ่อก็บอก มีครัง้ หนึง่ นะอาจารย์ครรชิต มีคนบอก
ให้ผมไปรักษาผูห้ ญิงคนหนึง่ เหมือนจะเป็นบ้าแล้ว ผมก็เลยนัง่ หลับตา
เข้าสมาธิ แล้วผมก็เห็นว่า ตรงใต้ห้องนอนของผู้หญิงคนนั้น มันมี
หม้ออยู่ใบหนึ่ง มีตะปูโลงผีตายโหง มีเส้นผมผีตายโหง มีอะไร
อีกหลายอย่างอยู่ในหม้อนั้น แล้วมันฝังอยู่ใต้พื้นดินตรงห้องผู้หญิง
คนนั้น ผมเห็นอย่างนั้นนะอาจารย์ครรชิต ผมก็ไป แล้วก็บอกว่า
ขุดตรงนี้ซิ พอขุดก็เจอจริงนะ เอาสิ
เราคิดว่ายังไง ในขณะที่เราบอกว่า พวกนี้คือเรื่องสีลัพพตปรามาสนะ แต่หลวงพ่อบอกว่าผมเห็นอย่างนัน้ หลวงพ่อมีกศุ โลบาย
ในการสอน เมื่อพระอาจารย์ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ แต่หลวงพ่อก�ำลังจะ
บอกอะไรพระอาจารย์ อะไรที่เราไม่รู้ ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มี
เสร็จแล้วมาวันหนึ่งพระอาจารย์ก็เลยคุยกับหลวงพ่ออีกว่า
ทุกอย่างมันมีเพราะสมมติ สมมติให้มันมี มันจึงมี หลวงพ่อก็เลย
มองหน้าพระอาจารย์ แล้วก็บอกว่า ทุกอย่างมี มีเพือ่ จะว่าง ว่างจาก
ความยึดมั่นถือมั่น นั่นหมายความว่า อะไรก็ช่าง มันจะมี ก็เรื่อง
ของมัน มันจะไม่มี ก็เรื่องของมัน แต่ส�ำคัญ ถ้ามันไม่ได้เป็นไป
เพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะน่าสนใจ
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หรือถ้ามันจะมีหรือไม่มีอย่างไร ก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับมันก็ได้
นัน่ คือสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะถ้าเรามีความยึดมัน่ ถือมัน่ ในเรือ่ งใดก็ตาม
เรื่องนั้นจะมีอิทธิพลเหนือเรา
หลวงพ่อบอกว่าการเป็นหมอธรรมจะต้องรักษาศีล ๕ เคร่งครัด
แล้วท�ำสมาธิแบบสมถะ หลวงพ่อจะใช้ค�ำบริกรรม พุท - โธ พุท - โธ
แล้วก็เข้าสมาธิสงบนิ่ง พวกหมอธรรมเขาจะมีแนวกะล�ำ  (กะล�ำ
แปลว่า สิง่ ทีเ่ ราจะต้องรูจ้ กั ระมัดระวัง) พวกนีเ้ ขาจะถือ ก็เกีย่ วข้อง
ไปในทางสีลัพพตปรามาสนั่นแหละ คือมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความ
พ้นทุกข์ อย่างข้อวัตรปฏิบัติบางอย่างไม่ได้เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์
เป็นไปเพือ่ ความศักดิส์ ทิ ธิ์ เข้ม ขลัง มีพลังจิตในการทีจ่ ะข่ม ในการ
จัดการกับเรื่องอะไรต่างๆ
ความทีเ่ ป็นหมอธรรม หลวงพ่อค�ำเขียนจึงรูจ้ กั พิธกี รรมเยอะมาก
พิธีนั่นพิธีนี่ แม้แต่ต�ำรับต�ำรา ดูวัว ดูควาย ดูที่ดูทางฮวงจุ้ยพวกนี้
เรื่องการดูที่ทาง การบูชาเจ้าที่เจ้าทาง เรื่องอะไรพวกนี้ หมอธรรม
เขาจะต้องเป็น สุดท้าย พระอาจารย์มองดูวา่ หลวงพ่อคือนักปราชญ์
คือหลวงพ่อรู้ทุกเรื่องเลย ที่วิสัยฆราวาส ที่เป็นนักปราชญ์ต้องรู้
หลวงพ่อรูแ้ ม้แต่วธิ กี ารคัดเลือก การจัดเก็บพันธุพ์ ชื อย่างไร การดูววั
ดูควายที่จะให้คุณให้โทษ ดูวัวควายตัวเมียแบบไหนถึงจะให้ลูกดก
คือหลวงพ่อมีความรูพ้ วกนีห้ มดเลย อาจารย์อยูก่ บั หลวงพ่อ หลวงพ่อ
เล่าให้ฟัง องค์ความรู้ที่อยู่ในตัวหลวงพ่อเยอะมาก เป่าแคนก็เป็น
เล่นดนตรีกไ็ ด้ คือเป็นทุกอย่าง คนมองไม่ออกว่าหลวงพ่อเป็นทุกเรือ่ ง
นะ แต่หลวงพ่อท�ำทุกอย่างเลยจริงๆ งานช่างหลวงพ่อเป็นทุกเรื่อง
เลย คนๆ หนึ่งที่จะเป็นนักปราชญ์ สะสมไว้ทุกเรื่องก็คือ หลวงพ่อ
จริงๆ
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หลวงพ่อบอกเพราะความเป็นลูกก�ำพร้า พ่อตายตั้งแต่เด็ก
ตัวเองต้องยืนหยัดให้ได้ หลวงพ่อบอก ผมเป็นพ่อบ้านตัง้ แต่อายุ ๑๓
เข้านาท�ำนา ไถนาตั้งแต่ผมอายุ ๑๓ - ๑๔ คิดดู ใครบอกว่าตัวเอง
ทุกข์ก็มา ผมว่าไม่มีใครทุกข์เท่าผมหรอก ตั้งแต่เล็กผมท�ำทุกอย่าง
แล้วสิง่ นีห้ ล่อหลอมหลวงพ่อมาให้แกร่งและเป็นทุกเรือ่ ง เพราะฉะนัน้
เรือ่ งทีห่ ลวงพ่อเป็นหมอธรรมรักษาผีปอบ รักษาอะไร ก็เป็นไปตาม
แนวทางที่คนในสมัยนั้นเขาเชื่อเขาศรัทธา มันเป็นความเชื่อดั้งเดิม
จนมาวันหนึ่งหลวงพ่อก็ได้พบกับหลวงพ่อเทียน นั่นคือจุด
เปลีย่ น หลวงพ่อบอกว่า พอผมเข้าใจเรือ่ งรูปเรือ่ งนาม ผมได้ตน้ ทาง
ผมเข้าใจเรื่องสมมติ บัญญัติ เรื่องปรมัตถ์ มันเหมือนคนน�้ำหนัก
ร้อยกิโลมันหายไปหกสิบกิโลเลย ชีวิตมันเบาขึ้นทันที สิ่งที่ผมเคย
ถือมา ยึดมัน่ ถือมัน่ เคยถือครองมา มันถูกทิง้ ไปหมดเลยนะ มันไม่เอา
เลย มันมุ่งแต่เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้น นี่แหละคือเหตุผลว่า
ท�ำไมจึงละสีลัพพตปรามาสได้ จิตมันจะมุ่งไปอย่างเดียวเท่านั้น ว่า
อะไรคือทุกข์และอะไรคือการดับแห่งทุกข์ มันไม่สนใจเรื่องอื่นแล้ว
บุคคลนั้นคือผู้เข้าสู่ครรลองที่ไม่ย้อนกลับ
ท่านเคยเล่าให้ฟัง ผมไปเรียนคาถาหนังเหนียวมา อาจารย์
ครรชิต ครูบาอาจารย์ทา่ นให้ทอ่ งๆ สวดๆ ตัง้ ใจท่องมากเลย ครูบา
อาจารย์บอกท่องไป จนกระทั่งมันเห็นดาบเป็นใบไม้ใบหญ้าเลย
เมือ่ นัน้ ลุยเข้าไปเลย ไม่ตอ้ งกลัว อาจารย์เลยถาม แล้วมันเป็นใบไม้
ใบหญ้าไหมหลวงพ่อ มันก็มีดดาบนั่นแหละ เพียงแต่ว่าตอนนั้น
คาถาที่ท่องและความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองท�ำตัวเองฝึก มันกลายเป็น
นิมิตบังตา คือ มันก็ท่องจนจิตมันรวม แล้วมองเป็นใบไม้ใบหญ้า
แต่จริงๆ มันก็คือมีด
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สมัยหนึ่งพระอาจารย์ไปเจอสหธรรมิกที่อยู่วัดหนองป่าพง
เลยได้พบหาสมาคมกันอยูพ่ กั หนึง่ วันนัน้ พระอาจารย์เล่าว่า สมัยก่อน
พระอาจารย์กจ็ ะใช้อสุภกรรมฐาน คือการเพ่งมองให้เห็นเป็นซากศพ
มันก็เหมือนเราฝึกที่จะใช้จินตนาการบัง คิดภาพมาบังเอาไว้ ที่นี้
พอท�ำมากๆ เข้า มันเหวี่ยงไปอีกฝั่งหนึ่ง ไปสู่ความรังเกียจ คือ
เมื่อก่อนพระอาจารย์ก็จะเป็นพวกชอบงานศิลป์ มันก็ต้องมองอะไร
ให้มันสวยๆ งามๆ พอบวชมาเขาบอกว่า พวกนี้มันวิสัยกามราคะ
ต้องเอาอสุภะเข้ามาดับ หลังๆ มา มันคล่องมากเลย คนมาใส่บาตร
เห็นเป็นศพใส่บาตรเลย แล้วมันเกิดความรังเกียจ
จนกระทัง่ มาเจอกับหลวงพ่อค�ำเขียน เราถึงได้รวู้ า่ เราไม่ตอ้ ง
ไปท�ำอะไรอย่างนัน้ เลย เราแค่รสู้ กึ ตัว ไม่ตอ้ งไปปรุงแต่งอีกเรือ่ งหนึง่
ให้มันตรงข้าม ให้รู้ทันแม้ว่าใจตัวเองชอบความสวยความงาม แต่
พอมันเห็นแล้ว มันรูส้ กึ ตัว มันก็ไม่ปรุงไปสูค่ วามสวยงาม แล้วก็ไม่ตอ้ ง
ปรุงไปสู่ความน่าเกลียดน่าชังอะไร เมื่อเรามีสติรู้ทัน ความรู้สึกตัว
ท�ำงาน มันจบลงตรงนั้น เราก็เป็นปกติของเรา
พอพระอาจารย์พูดจบตรงนี้ พระพรรคพวกกัน (แต่ว่าท่าน
พรรษามากกว่า) ท่านบอก อาจารย์ครรชิตเมือ่ กีผ้ มฟังแล้ว ท�ำให้ผม
คิดถึงที่ผมเคยฟังเทศน์ของหลวงตามหาบัว คล้ายๆ อย่างนี้ ผม
ไม่เคยฟัง แล้วหลวงตาท่านเทศน์ว่าอย่างไร หลวงตาท่านบอกว่า
ท่านฝึกอสุภกรรมฐานมา ๑๘ ปี จนช�ำนาญมาก แล้ววันหนึ่งท่าน
ก็เลยลองด�ำริให้มนั เป็น สุภะ ดูซวิ า่ จะเป็นอย่างไร วันทีห่ นึง่ วันทีส่ อง
ไม่มีปัญหา แต่พอวันที่สาม ท่านเห็นจิตของท่านมันกระเพื่อมไหว
ยินดีในความงาม ท่านบอก เฮ้ย อะไร ฝึกอสุภะมา ๑๘ ปี บทมันจะ
กลับ แค่ ๓ วันก็กลับแล้ว
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พอท่านเห็นอย่างนัน้ ท่านขยับ ปรับมาเป็นอสุภะ พอมองเป็น
อสุภะจิตมันนิง่ สงบ คราวนีท้ า่ นลองใหม่ มันกระเพือ่ มไหวอีก ท่านก็
ตบเข้ามาอสุภะ มันนิง่ อีก หลวงตาท่านบอกว่า วันนัน้ ท่านซ้อมแบบนี้
เป็นอนุโลม - ปฏิโลม อนุโลม - ปฏิโลม แล้วสุดท้ายท่านบอกว่า
มันไม่มีทั้งสุภะและอสุภะ ทั้งหมดเรายึดมั่นส�ำคัญหมายเอง วันนั้น
หลวงตาส�ำเร็จอนาคามี จากการที่ท่านท�ำอนุโลม - ปฏิโลม อาจารย์
ก็ยังไม่เคยฟังเทปม้วนนี้ แต่พระรูปนั้นท่านพูดอย่างนี้
ทีเ่ ล่าเรือ่ งนีใ้ ห้ฟงั ก็เพือ่ ให้เข้าใจว่า ในการปฏิบตั หิ รือการเจริญสติ
เราไม่จ�ำเป็นต้องเอาอะไรมากลบ เราไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนฉากหน้า
อะไรทั้งนั้น อย่างที่หลวงตาท่านบอก พอเอาอสุภะมาปิด กดเอาไว้
๑๘ ปี บทสุภะมันจะมาแค่ ๓ วันเท่านั้น สุดท้ายท่านก็ได้ค�ำตอบ
ว่า มันไม่มีทั้งสุภะและอสุภะ ทั้งหมดเราสมมติ เราปรุงแต่งเอง
ทัง้ นัน้ เรามีสติทจี่ ะรูท้ นั มันไม่ตอ้ งปรุงไปเรือ่ งอะไร มันเห็นสักแต่วา่
เห็นได้ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ที่เราควรจะได้พิจารณาตรงนี้ให้ดี
หลวงปู่เทียนจึงบอกว่า ให้เราเจริญสติให้มากไปเลย มันจะ
เข้าไปช่วยเราจัดแจงธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง แล้วมันจะท�ำให้เราเข้าใจ
ความจริง แล้วมันจะวางทิ้งออกไปเอง มันจะเหลือน้อยลงๆ มันจะ
เจาะประเด็น ความรูส้ กึ ตัวมันจะทิง้ จะไม่พะรุงพะรัง เส้นทางของการ
ปฏิบตั กิ จ็ ะมีคำ� สอนหลากหลายทีจ่ ะสอนให้เราท�ำอย่างนีเ้ พือ่ จัดการ
กับอย่างนี้ เอาอันนี้มาแก้ มาเสริมสิ่งนี้ เหมือนที่พระอาจารย์ได้รับ
ค�ำสอนว่าจะต้องเอาอสุภะมาแก้ไขนิสัยกามราคะ โชคดีของเรา
ทีเ่ ราเจอกับหลวงพ่อค�ำเขียน พอเรารูส้ กึ ตัว มันก็ไม่ตอ้ งใช้สงิ่ เหล่านัน้
อีกต่อไป

๑๒

ยิ่งเห็นความจริง
ยิ่งเบื่อหน่าย
บรรยาย ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่าย

เรียนถามพระอาจารย์เรื่องทานบารมีค่ะ ถ้าสมมติว่า
เรายอมตัดใจแล้วเลิกคบกับอีกคน เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบ
คิดว่าไม่เหมาะสม แต่เป็นบุคคลที่เราคิดว่าเรารักมาก แต่เราจะ
ยอมตัดเพือ่ ให้พอ่ กับแม่สบายใจ พ่อแม่ทกุ ข์ใจมากทีเ่ ราคบ อย่างนี้
เรียกว่าการให้ทานบารมีหรือไม่คะ กลับกัน คือถ้าเราเป็นฝ่ายชาย
ซึ่งพ่อแม่ผู้หญิงไม่ชอบเราเลย แล้วเรารักผู้หญิงคนนี้มาก แต่ยอม
ถอยห่าง คือเลิก นั่นคือการที่เราให้ทานบารมีกับฝ่ายพ่อแม่ผู้หญิง
ไหมคะ
เรายอมสละ เพื่อให้พ่อแม่เราได้มีความสุข และมี
ความสบายใจ ถือว่าเป็นทานบารมีไหม อาจารย์ว่า เป็นนะ เพราะ
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ว่าเราสามารถทีจ่ ะสละสิง่ ทีเ่ รารักเราชอบใจ สิง่ ทีเ่ ราหวงแหน แล้วก็
เป็นการฝึกจาคะ มันมีอานิสงส์ทจี่ ะท�ำให้พอ่ แม่ของเรามีความสบายใจ
มีความสุขใจด้วย เป็นการยอมสละสิ่งหนึ่งไป เพื่อให้ได้อีกสิ่งหนึ่ง
ที่ดีกว่า และได้ประโยชน์มากกว่า ยอมปล่อยใจที่มันรัก ใจที่มัน
หวงแหน และก็เป็นการฝึกเรียนรู้ว่า เวลาเราต้องพลัดพรากจาก
ของรักของชอบใจ มันท�ำให้เราเป็นทุกข์ เราฝึกทิง้ ก่อนทีม่ นั จะทิง้ เรา
ท�ำให้เราได้ฝกึ ฝนว่า เราจะรับมืออย่างไร และอย่าลืมว่าประสบการณ์
ชีวิต จะเป็นตัวที่ช่วยมีมุมมองที่หลากหลายขึ้น มีมุมมองที่เห็น
ทั้งคุณและโทษที่มากกว่า มองในความหลากหลายของท่าน ก็มอง
ชัดกว่า
สมมติว่า ถ้าเป็นฝ่ายชาย ก็ทานบารมีเหมือนกัน ให้ผู้อื่น
มีความสุข พระเวสสันดรก็ยงั อยากให้ชชู กกับอมิตตดามีความสุขเลย
สละลูกให้ มีเรื่องตรงนี้เรื่องความเสียสละ มีอยู่ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตรัสถามพระเถระรูปหนึง่ ว่า การเสียสละจะน�ำพา
สูก่ ารพ้นทุกข์ได้ไหม พระเถระรูปนัน้ ตอบว่า เสียสละท�ำให้ได้สวรรค์
ถ้าสละจะได้พรหม แต่ถ้าละจะได้พระนิพพาน เสียสละค�ำเดียว
เป็นล�ำดับ พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านลุ่มลึกเสมอ
เรียนถามพระอาจารย์ เรื่องอภัยทานค่ะ ถ้าเรามี
เพือ่ นสนิทซึง่ มีความเห็นไม่ลงรอยกัน และท�ำให้เพือ่ นมองว่า เราเป็น
คนไม่ชว่ ยเหลือเขา เนือ่ งจากความเห็นทีต่ า่ งกัน ท�ำให้เราไม่สามารถ
ช่วยเขาได้ แล้วเขาด่าว่าเราแรงๆ การทีเ่ ราขอโทษเพือ่ นแล้ว แต่เขา
กลับนิ่งเฉย คือไม่ได้มีการติดต่อกันหลังจากนั้น อย่างนี้เรียกว่า
เราอภัย หรือจริงๆ ยังไม่ได้อภัยให้เขาคะ
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ดูที่ใจของเราว่า ยังมีความรู้สึกอะไรกับเขา ถ้าใจเรา
ไม่มคี วามรูส้ กึ อะไรกับเขาเลย ก็แปลว่าอโหสิกนั ไปแล้ว แต่ถา้ ใจเรา
ยังมีความรู้สึกบางอย่าง ก็หาโอกาสที่จะอภัยให้เขาไป อาจจะอภัย
ด้วยตัวเราเอง ทีค่ ดิ อภัยไปเลย เรายกโทษให้แล้ว เราจะไม่เอาเรือ่ งราว
เหล่านัน้ เข้ามาหนักใจเราอีก หรือถ้าเราเจอหน้าเขา เราอาจจะบอก
เขาว่าทีผ่ า่ นมา อันใดทีเ่ รามีตอ่ เธอ ทีเ่ ธอมีตอ่ เรา ทีท่ ำ� ให้เกิดขุน่ ข้อง
หมองใจซึ่งกันและกัน ขออโหสิกรรมก็แล้วกัน ขอให้เธอให้อภัยเรา
ด้วย เราก็ให้อภัยเธอทุกอย่างเหมือนกัน ส่วนจะคบกันต่อหรือไม่
อีกเรื่องหนึ่ง
การให้อภัย จะท�ำให้เรารูส้ กึ เย็นทันที ถ้าเราวางเขาออกได้ เราก็
ให้อภัยเขาแล้ว แต่ถ้าเราวางเขาไม่ลง ก็แบกเขาบนบ่า ไม่มีตัวเขา
หรอก แต่หนักอยูต่ ลอดเวลา ถ้าท�ำกิจไม่ได้ ก็จงท�ำจิต คือท�ำการกระท�ำ
ข้างนอก ไม่อาจจะเห็นหน้ากัน แล้วให้อภัยกันได้ เราก็จงท�ำจิต
คือเอาจิตของเรายกอภัยให้กันไป คิดใส่ใจว่า แล้วก็แล้วไป ไม่ต้อง
ไปอาลัยอาวรณ์ ไม่ได้ท�ำกิจก็ต้องท�ำจิต แค่นั้นเอง
การที่ทุกข์เกิดเพราะจิตออกไป แต่เราก็ไม่ได้ทุกข์
ไปกับมัน แค่เห็น เพราะฝึกทีจ่ ะวางใจเป็นกลาง ยอมรับว่าผลสมควร
แก่เหตุ แล้วอย่างนีเ้ มือ่ ไรมันจะเข็ดหลาบแบบจริงๆ จังๆ ไม่เชือ่ กิเลส
ตามความคิดออกไปเจ้าคะ
แค่รู้ว่าตัวเองเข้าไปรองรับ ไปยึดมันแล้วเป็นทุกข์ ก็
เพียงพอแล้วทีจ่ ะรูว้ า่ นีค่ อื เหตุแห่งทุกข์ ยิง่ เราปฏิบตั มิ ากเท่าไร จิตเรา
ไวต่อการตื่นรู้ และควรแก่การงานมากเท่าไร ยิ่งเห็นทุกข์เกิดได้
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ไวมากเท่านัน้ แค่นดิ เดียวก็เป็นทุกข์แล้ว นีค่ อื ความเข็ดหลาบของจริง
เพราะมันเห็นว่าเป็นทุกข์ มันถึงได้ไม่อยากจะเป็นทุกข์ การที่จิต
หลงไปปรุงแต่ง แล้วเราเห็นว่ามันปรุงแต่ง แล้วมันก็เป็นทุกข์ไปแล้ว
จากนัน้ เราก็กลับมาสูค่ วามรูส้ กึ ตัว วางใจเป็นกลางกับมันอีก เราได้
เรียนรูแ้ ล้วว่า หลงเข้าไปยึดเมือ่ ไร เป็นทุกข์เมือ่ นัน้ มันก็จะปล่อยวาง
ต่อการยึดมั่นถือมั่น มันจะเกิดความเข็ดหลาบ ความเบื่อหน่าย
เรียกว่า มันจะเกิดความจางคลายต่อการยึดมั่นถือมั่น
หลวงปู่เทียนท่านเอาดินน�้ำมันขว้างใส่ฝาผนัง ตุ๊บ ติด ท่าน
บอก นี่แรงกิเลสมันยังหนาอยู่ ตุ๊บๆๆ ไปเรื่อยๆ แรงดึงดูดมันก็
น้อยลงๆ พอตอนหลังมา ตุ๊บ หลุด มันจะหลุดแบบนี้ ท่านบอก
เรามีหน้าที่ท�ำให้มันเข็ด ให้มันเห็นความจริง แล้วมันจะค่อยๆ จาง
คลายออกเอง เราไม่มหี น้าทีไ่ ปบังคับว่า “เฮ้ย เอ็งเข็ดซักที เอ็งเลิก
สักที เอ็งอย่าไปเป็นทุกข์อยูเ่ ลย” ไม่ใช่ ถ้าเราไม่แทรกแซง มันจะเห็นชัด
ด้วยตัวของมันเอง
อนั ต ตลั ก ขณสู ต ร ในตอนท้ า ยบอก นิ พ พิ น ทั ง วิ รั ช ชะติ
นิพพินทัง คือการจางคลายออกไป ให้เห็นตามความจริง อริยสาวก
ทั้งหลายผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย รูปัสมิงปิ
นิพพินทะติ ย่อมเบื่อหน่ายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
นิพพินทัง ก็คอื เกิดอาการแห่งความเบือ่ หน่ายต่อสิง่ นัน้ เอง พอมัน
เห็นแล้วว่าเข้าไปยึดเมือ่ ใดเป็นทุกข์เมือ่ นัน้ มันก็จะเริม่ เบือ่ หน่ายการ
เข้าไปยึด เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายความติด เมื่อคลายความติด
จิตย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว จึงรู้ว่าตนเองหลุดพ้น
ขอเพียงให้เรามีความตัง้ ใจ มีความตัง้ มัน่ ซึง่ ด�ำรงคงอยูอ่ ย่างนี้
อย่างต่อเนื่อง วิริยะ ความเพียรพยายามต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
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ความเพียรจึงมีในทุกหัวข้อ อยูใ่ นทุกหมวดหมูธ่ รรมะ วิรยิ ะ มีแทบ
ทุกตัว สติ กับ วิรยิ ะ วิรยิ ะมาจากธรรมะขัน้ ธรรมดาพืน้ ฐานเลยนะ
ต้องมีความเพียรพยายามในการท�ำมาหากิน จนกระทัง่ มีความเพียร
พยายามในการละกิเลส มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติ คือ
วิรยิ ะนี่ มันเป็นธรรมพืน้ ฐานทีเ่ ราต้องมีจริงๆ ไม่ใช่วา่ ท�ำไปพักๆ หนึง่
แล้วก็ โอ๊ย มันไม่ได้ผลอะไรอีกแล้ว อาจารย์ครับ ผมเห็นอาการนี้
มานานแล้วครับ ท�ำไมมันยังเกิดอยูอ่ กี เห็นกีค่ รัง้ แล้ว เห็น ๓ - ๔ ครัง้
แล้วครับอาจารย์ ให้เห็นสักร้อยครั้งละกัน ถ้าร้อยครั้งแล้ว มันยัง
ไม่เบื่อ ก็ให้เห็นเป็นพันครั้ง เป็นหมื่นครั้ง แสนครั้ง ล้านครั้ง โห...
อาจารย์ขนาดนัน้ เลยเหรอ ก็เมือ่ ก่อนยังไม่เคยเห็น ยังไม่เห็นบ่นเลย
ทีนี้พอจะมาเห็นเพื่อจะพ้นทุกข์ ยังจะมาบ่นอีกเหรอ
กิเลสมันเอาเราได้ทกุ เมือ่ เหมือนกัน ขนาดเห็นช่องทางทีจ่ ะไป
อยูแ่ ล้ว แค่มคี วามอดทนกับความพยายามหน่อย กิเลสยังบอก เอ๊ย
ไม่ใช่หรอก ดูซิเห็นบ่อยขนาดนี้ก็ยังไม่จางคลายเลย ไม่ใช่ทางแล้ว
เลิกเถอะ เออจริง กูกว็ า่ งัน้ แหละ พอเราเผลอตามมัน เท่านัน้ แหละ
เรียบร้อยเลย ที่ท�ำมาก็หมดเลย ม้วนเสื่อกลับบ้าน นี่คืออาการ
เชิงซ้อนที่กิเลสมาตลบหลังเรา เอาตัวขี้เกียจ เอาตัวเอาเหตุเอาผล
เอาตัวอยาก อยากได้ไวๆ อยากเห็นไวๆ อยากส�ำเร็จไวๆ อยากพ้น
ทุกข์ไวๆ
ถ้ามีนิพพานกึ่งส�ำเร็จรูป แกะกระป๋องมาแล้วเทน�้ำร้อนใส่
กินแล้วนิพพาน คงจะขายดีเป็นเทน�ำ้ เทท่าเลย มันไม่ใช่เรือ่ งส�ำเร็จรูป
ขนาดนัน้ แล้วอย่าลืมว่าแต่ละคน บุญบารมีมาไม่เท่ากัน นัง่ อยูน่ อี่ าจ
จะท�ำมาก่อนกันตั้งหลายภพหลายชาติ แต่เผอิญวันนี้มีบุญร่วมกัน
มาก็เลยมานั่งท�ำด้วยกันต่อ แต่ความจริง บางคนอาจจะท�ำมานาน

พ ร ะ อ า จ า ร ย์ ค ร ร ชิ ต อ กิ ญฺ จ โ น

111

กว่าแล้วด้วย อะไรอย่างนี้ อยู่ที่ความเพียรพยายาม
พระพุทธเจ้าตรัสว่าคุณธรรม ๒ ข้อ ทีพ่ ระองค์มมี าตลอดตัง้ แต่
เริ่มต้นแห่งการบ�ำเพ็ญบารมีจนกระทั่งเป็นพระโพธิสัตว์ จนมาสู่
การตรัสรู้ และหลังการตรัสรู้ ก็คือ หนึ่ง ไม่เคยเบื่อหน่าย ไม่เคย
รู้จักพอในการท�ำความดี สอง มีความมุ่งมั่น มีความเพียรพยายาม
ทีจ่ ะไปสูค่ วามส�ำเร็จ แม้พระองค์จะตรัสรูเ้ สร็จแล้วก็ยงั บ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อโลก (โลกัตถจริยา) ด้วยการเผยแผ่คำ� สอน ๔๕ ปี เดินเท้าเปล่า
จากบ้านสู่บ้าน จากเมืองสู่เมือง จากแคว้นสู่แคว้น ขนาดที่ใกล้จะ
ปรินพิ พานในโลก อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด พระองค์ยงั ตัดสินใจ
เดินทางต่อไป จนกว่าจะถึงสาลวโนทยานของเหล่ามัลละกษัตริย์
ด้วยเหตุผลก็คอื สุภทั ทปริพาชกจะเป็นอรหันต์รปู สุดท้ายทีท่ นั พระองค์
และเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาบาดหมาง หลังจากถวายพระเพลิง
พุทธสรีระแล้ว พระองค์เลือกเมืองเล็กๆ ที่มีกองก�ำลังน้อยๆ ถ้ามี
การเจรจาก็อาจจะยอมอ่อนน้อมได้
เราก็ควรจะเอาสองคุณธรรมนีม้ าเป็นตัวผลักดันตัวเราเหมือน
อย่างพระพุทธองค์ อย่าเพิง่ อิม่ เลยเรือ่ งท�ำความดี แล้วจงมีความเพียร
พยายามเหมือนพระองค์ เราก็สามารถที่จะเฝ้าดูกระบวนการที่มัน
เกิดขึน้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า มันจะเป็นอย่างไร เราก็จะดูมนั นัน่ ล่ะคือการที่
เราไม่อมิ่ กับการทีจ่ ะบ�ำเพ็ญเพียร มันทุกข์ มันเป็นยังไงถึงได้เป็นทุกข์
มีเหตุปัจจัยอะไรท�ำให้มันเป็นทุกข์หรือออกจากทุกข์ เฝ้าดูตัวนี้เลย
ทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไร จะดับทุกข์ได้อย่างไร จับประเด็นแค่
ตรงนี้พอ
เหมือนหลวงพ่อค�ำเขียนบอก ผมไม่รอู้ ะไรเลย อาจารย์ครรชิต
ผมรู้อย่างเดียว ทุกข์เกิดอย่างไร ดับอย่างไร อาจารย์ยกมือ สาธุ
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ผมก็อยากจะรูแ้ ค่นลี้ ะ่ ครับ เพราะรูอ้ ย่างอืน่ ก็แค่นนั้ แต่ถา้ เรือ่ งทุกข์
การเกิดขึ้นของทุกข์ และการดับลงแห่งทุกข์ คือวิชาที่ครอบคลุม
ทุกอย่างเสร็จสรรพ
เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราเฝ้าเห็นสภาวธรรมทีม่ นั เกิด ตัง้ ใจปฏิบตั ิ
ไป สังเกตไป แยกแยะกระบวนการ แยกกองๆ ของมันออก เห็น
การเกิดขึน้ ธรรมชาติของกองนี้ มีอาการเป็นอย่างไร เห็นเหตุปจั จัย
ของมันว่าเป็นอย่างไร ดูไปสักพัก ทุกข์มันจะปรากฏให้เห็น แล้ว
จะเห็นทุกข์พระไตรลักษณ์ปรากฏ แล้วเราก็จะเห็นทุกข์อริยสัจ
มันปรากฏ เราจะเห็นทุกข์ทั้งสามอย่างได้ชัดมาก สุดท้ายที่ส�ำคัญ
คือ ทุกข์อริยสัจ ทุกข์อปุ าทาน ทุกข์เพราะใจเราหลงเข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่
จึงเกิดเป็นทุกข์ ตรงนี้ให้เห็นมัน ก�ำหนดรู้ทุกข์ว่ามันเกิดทุกข์แล้ว
มันจะเห็นเลยว่าสาเหตุจากอะไร หรือมันจะละสาเหตุนั้นได้
ครัง้ แรกมันอาจจะไม่ประจักษ์แจ้ง มันต้องใช้การสัง่ สม ซ�ำ้ ๆๆ
จนกระทัง่ มันร้องออกเลย ว่า มันเป็นอย่างนีเ้ อง ทีนจี้ ะรูห้ นังสือก็ได้
ไม่รหู้ นังสือก็ได้ จะอ่านหนังสือออกหรืออ่านหนังสือไม่ออกไม่สำ� คัญ
จะรู้บาลีหรือไม่รู้บาลีไม่ส�ำคัญแล้ว เพราะมันเป็นการเห็นอาการ
ที่ปรากฏ มันเห็นตัวสภาวธรรมแท้ๆ ที่ปรากฏ
สมมติอาจารย์โยนไอ้นไี่ ปให้ ถ้าคุณรับมัน เห็นอาการว่ารับปุบ๊
หนักปั๊บเลย แต่ถ้าพระอาจารย์โยนไปแล้ว คุณไม่รับ มันก็ไม่หนัก
มันก็ไม่ตอ้ งมีตวั หนังสือบอกว่าไอ้นหี่ นัก ไอ้นไี่ ม่หนัก มันรูแ้ ต่วา่ หนัก
กับไม่หนัก มันสัมผัสได้ทันที

๑๓

เหตุปัจจัยพร้อม
การประจักษ์แจ้งย่อมปรากฏ
บรรยาย ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเย็น

การฝึกมีระเบียบวินัย สมัยบวชเป็นพระในพรรษา ช่วยท�ำให้พอ
ออกไปมีชวี ติ ฆราวาสก็มรี ะเบียบวินยั และมีความอดทนได้ ความรอได้
มันเป็นคุณธรรมพื้นฐาน พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความอดทนกับความ
พยายาม มันมีความขมขืน่ เบือ้ งต้น แต่ถา้ ทนได้ อยูไ่ ด้ พยายามได้
มันจะมีรสชาติที่หอมหวานยิ่งกว่าสิ่งใดในเบื้องปลาย
การปฏิบัติก็เหมือนกัน พวกเราเหนื่อยบ้าง เบื่อบ้าง เซ็งบ้าง
แต่มันก็ต้องทนให้ได้ อยู่ให้ได้ รอให้เป็น เพราะถ้ามันยังไม่ถึงเวลา
มันก็ยงั ไม่สว่าง ไม่สามารถประจักษ์แจ้ง เหมือนฝักลูกมะฮอกกานีนี้
ลองเอามันลงมาแกะตอนมันยังอยูบ่ นต้น จะแกะยากมาก แต่ถา้ มัน
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แตกโผละออกมาเอง เมล็ดมันพร้อมแล้วกับการขยายพันธุ์ เพราะ
ฉะนั้นมันต้องทน กระบวนการปฏิบัติของเราเช่นเดียวกัน มันต้อง
อดทนได้ ต้องรอได้ จนกว่ามันจะเพียงพอ มันจะเข้าใจ มันจะสว่าง
เรื่องบางเรื่องเหมือนเราเข้าใจ แต่พอถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าถึงใจ แล้ว
มันจะเข้าใจเลย ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างไร ครูบาอาจารย์
พูดว่าอย่างไร มันจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลย
พระอาจารย์พยายามเน้นย�ำ้ ให้พวกเรามองความเป็นธรรมชาติ
เป็นกอง คือท�ำเรื่องสติปัฏฐาน ให้เห็นความเป็น “สักแต่ว่า” ของ
ธรรมชาติเหล่านัน้ แล้วจากนัน้ จะเห็นว่าตัวธรรมชาติเหล่านัน้ มันก็
จะมีกระบวนการของมันเอง มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในธรรมชาติ
เหล่านัน้ แต่ละกอง ถ้าเราท�ำและสังเกตอย่างต่อเนือ่ ง มันจะเป็นเรือ่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าให้ เ กิ ด กระบวนการแตกโผละ เหมื อ นลู ก มะฮอกกานี
ถึงเวลามันก็แตกออก ความเข้าใจทีม่ นั สว่างโพลงขึน้ มันก็เป็นภาวะ
ที่มันจะเข้าใจ มันใช้เวลาไม่นาน แล้วมันจะรู้เรื่องเข้าใจทันที แบบ
เข้าถึงใจ เข้าถึงข้างในใจจริงๆ
จากทีพ่ ระอาจารย์อา่ นงานทีพ่ วกเราส่งเมือ่ กลางวันนี้ ไม่นา่ เชือ่
นะ ช่วงระยะเวลาแค่วนั เดียว มันมีสเต็ปต่างขึน้ มาทันทีเลย มันท�ำให้
เห็นเลยว่า ถ้าเราท�ำจริง มุง่ มัน่ จริง มันสามารถได้ผลได้ไวจริง มันเป็น
ความมหัศจรรย์ของความรู้สึกตัว ช่วงระยะเวลาไม่นานนะ บางคน
ปีสองปี บางคนเดือนสองเดือน บางคนอาทิตย์เดียว มันโตขึน้ อย่าง
รวดเร็ว บางคนชัว่ ข้ามคืน มันสามารถตืน่ เลย หลวงปูเ่ ทียนบอกเป็น
แมว แต่ถา้ มันตืน่ จริงๆ มันเป็นเสือเลยนะ ขบหัวตัวเองอีกต่างหาก
ถ้าไม่ดใู ห้ทนั มันแว้งมาขบตัวเองให้ชอกช�ำ้ ได้นะ คืออาการทีม่ นั ถล�ำ
มากเกินไป แต่ถ้าเรารู้เท่าทันกับมัน เราควบคุมมันได้ในระดับหนึ่ง
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มันจะกลายเป็นแมวทีจ่ บั หนูได้เก่งมาก ไม่เป็นเสือย้อนกลับมากัดเรา
เพราะฉะนั้นหลวงพ่อค�ำเขียนถึงบอกเรื่องตรงนี้ ถ้าท�ำผิด
มันเหมือนเข็นครกขึ้นเขา มันยากล�ำบากมาก แต่ถ้าท�ำถูก มัน
เข็นครกลงเขา ขออย่างเดียวเบรกให้ดี เพราะถ้าเบรกไม่ดี ครกมัน
กลิง้ ทับตัวเอง ตัวเองจะพันไปกับครก นัน่ คือหมายความว่า มันจะเกิด
กระบวนการบางอย่างที่ท�ำให้เราถล�ำไปกับเรื่องการรู้มาก รู้ก่อนรู้
มันจะเกิดการรูก้ อ่ นรู้ คิดรูด้ ว้ ยเหตุดว้ ยผล คิดรูด้ ว้ ยองค์ความรูท้ เี่ รา
มีมา สอดรับ สอดประสานเป็นเหตุเป็นผลกัน ถึงจุดนัน้ แล้วคราวนี้
มันจะรู้เยอะ แต่ที่มันไม่รู้คือไม่รู้สึกตัว สามารถพูดธรรมะเป็นคุ้ง
เป็นแคว สามารถโต้วาทีสใู้ ครก็ได้เรือ่ งธรรมะ แต่ไม่รสู้ กึ ตัว แล้วจะ
ไหลไปในแหล่งความรูม้ ากเกิน เพราะฉะนัน้ ถ้าเบรกให้ดี มันจะค่อยๆ
ขยับ ให้เราค่อยๆ เป็นไปได้ แต่ถ้าเราปฏิบัติได้ถูก มันจะท�ำให้เรา
เข้าทางได้ไวนั่นเอง
กระบวนการของการเข้าทางได้ไวก็คือ การที่มันสามารถที่จะ
ด�ำรงไว้ซงึ่ ความรูส้ กึ ตัวชัด แล้วก็เห็นทุกกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ “อย่าง
ไม่เข้าไปเป็น” เห็นเป็นเหตุปจั จัย เห็นเป็นเรือ่ งเป็นราวของสิง่ เหล่านัน้
ในแต่ละตัวของมัน เป็นของมัน เป็นคนละธาตุ เป็นคนละขันธ์
ชัดเจนมากๆ เพราะฉะนัน้ นิยามวลีทหี่ ลวงพ่อค�ำเขียนพูดไว้ ๓ วลี
วลีทหี่ นึง่ “ดูกายเห็นจิต ดูคดิ เห็นธรรม” เป็นวลีของผูท้ กี่ ำ� ลัง
เริม่ สูก่ ารปฏิบตั ิ คือสามารถแยกกายแยกจิตได้ ดูกายเคลือ่ นไหวไป
แล้วก็ดูความคิดที่มันปรากฏขึ้น ก็จะเห็นสภาวธรรมที่มันเป็นไปอยู่
วลีทสี่ อง คือ “ผูด้ ู ผูเ้ ป็น” ให้เห็นว่า ในขณะทีเ่ ราเป็น “ผูด้ ”ู
มันแตกต่างกับบางเวลาบางครัง้ ทีเ่ ราเข้าไปเป็น “ผูเ้ ป็น” ให้เห็นความ
เป็น “ผูด้ ”ู เป็นอย่างไร ความเป็น “ผูเ้ ป็น” เป็นอย่างไร ตรงนีอ้ ยูใ่ น
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ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากเลย ตรง “ผู้ดู ผู้เป็น” นี่
ยิง่ เราสามารถคอยสังเกตเห็นว่า การเป็นผูด้ มู นั เป็นอย่างไร การหลง
เข้าไปเป็นมันเป็นอย่างไร เห็นความแตกต่างชัดเจนของสองสภาวะ
นั้น ได้ชัดมากๆ ต่อไปมันจะก้าวเข้าไปสู่วลีที่สามได้ง่ายขึ้น
วลีทสี่ าม คือ “ไม่มี ไม่เป็นอะไร” ซึง่ เป็นวลีสดุ ท้ายทีห่ ลวงพ่อ
ค�ำเขียนพูด พอถึงจุดนั้นแล้ว มันก็เรื่องของแต่ละคนแล้ว ในตอน
ท้ายๆ หลวงพ่อจะพูดตลอดเลย ตอนนี้อยู่กับความไม่มีอะไร ไม่
เป็นอะไร
ตอนนี้เราก�ำลังฝึกที่เป็นอยู่ในวลีที่สอง หลายคนก�ำลังฝึกที่
จะอยู่ในวลีที่สองอยู่ ซึ่งต้องขออนุโมทนามากๆ จากการอ่านงานที่
เขียนนะ มันท�ำให้เข้าใจเรื่องตรงนั้นได้

๑๔

วิปัสสนาคือ
เห็นตามความเป็นจริง
บรรยาย ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้ามืด

ในการทีเ่ ราท�ำวิปสั สนา ด้วยการเฝ้าดูสภาวธรรมทีป่ รากฏขึน้ ไม่วา่
จะเป็นกาย เวทนา จิต ธรรม ทีเ่ ราแบ่งเป็นกองๆ สามารถแยกแยะ
ได้แล้วว่า นี่คือสิ่งนี้ อย่างช�่ำชองแล้ว เราสามารถเห็นสิ่งนั้นเป็น
คนละอย่างกันอย่างชัดแล้ว สิ่งที่ควรเกี่ยวข้องด้วยมีอีกสองอย่าง
อันทีห่ นึง่ คือ เห็นเหตุปจั จัยของการเกิดขึน้ ของสภาวธรรมนัน้
เมื่อเห็นสภาวธรรม จากนั้นให้เราสังเกตดูปรากฏการณ์แห่งธรรม
เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้น มันมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยหนุนเนื่องให้เป็น ให้
เกิด ให้ปรากฏขึ้น การที่เราสามารถมองเห็นความเป็นเหตุปัจจัย
หนุนเนือ่ งทีม่ นั ปรากฏขึน้ ให้เราเห็นทัง้ รูปธรรมและนามธรรม อันนี้
มันมีความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะว่ามันจะท�ำให้เราเข้าไปเห็นความจริง
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ว่า สิ่งนั้นไม่ได้เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริง ไม่ได้มีตัวตนใดๆ ที่เที่ยงแท้
ถาวร แต่มนั เกิดขึน้ ด้วยเหตุดว้ ยปัจจัย ซึง่ สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
เรียกกฎตัวนีว้ า่ “อิทปั ปัจจยตา” ความมีสงิ่ นี้ เพราะมีสงิ่ นี้ สิง่ นีจ้ งึ มี
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี ความมีเหตุปัจจัยหนุนเนื่องซึ่งกันและกัน
กบเอยท�ำไมจึงร้อง คนโบราณเขาพยายามร้อยเรียงให้เรา
ได้เรียนรู้ว่า มันมีความเป็นกฎเกณฑ์หนุนเนื่องซึ่งกันและกัน เขา
เรียกว่า หาจุดเบือ้ งต้นไม่พบ หาจุดเบือ้ งปลายไม่เจอ เพราะมันไม่มี
มันมีแต่ความหนุนเนื่องซึ่งกันและกัน “กบเอยท�ำไมจึงร้อง เพราะ
ท้องมันปวด ท้องท�ำไมถึงปวด เพราะข้าวมันดิบ ข้าวท�ำไมถึงดิบ
เพราะไฟมันดับ ไฟท�ำไมถึงดับ เพราะฟืนมันเปียก ฟืนท�ำไมถึงเปียก
เพราะฝนมันตก ฝนท�ำไมถึงตก เพราะกบมันร้อง กบท�ำไมถึงร้อง
เพราะท้องมันปวด”
มันหมุนวนอยู่เป็นวงกลม ดังนั้น พวกพุทธศาสนานิกายเซน
เวลาบอกว่า เธอจงแสดงธรรมแห่งพระพุทธเจ้า เขาจะหยิบพู่กัน
มาจุ่มหมึกวาดเป็นวงกลมเลย คือเขาไม่พูด ให้คุณมอง แล้วมันจะ
สว่างโพลงด้วยตัวเอง เซนเขาจะท�ำแบบนี้
การที่รูปของอาหารกระทบตา หรือกลิ่นของอาหารกระทบ
จมูก มันก็เริม่ มีกระบวนการเข้ามาแล้ว การกระทบกันเป็นเพียงแค่
เปิดฉาก มันกระทบกันแล้ว มันไม่จบแค่นนั้ การท�ำงานของอายตนะ
ภายนอกภายในจบลงแค่นั้น แต่ที่เหลือนอกจากนั้นคือกระบวนการ
แห่งจิตที่มันปรุง เป็นการท�ำงานของนาม รูป มันท�ำจบแล้วเมื่อกี้
แต่ตอ่ จากนัน้ คือนามมันท�ำ อย่างมองเห็นแกงส้ม มันก็ตอ้ งมีไข่เจียว
มันยังไม่เห็นไข่เจียว แต่ใจมันคิดเรื่องไข่เจียว ซึ่งเป็นของกินคู่กัน
สิ่งที่เกิดขึ้น มันมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยเข้ามา ความทรงจ� ำ
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ความจ� ำ ได้ ห มายรู ้ สมมติ บั ญ ญั ติ บ างอย่ า งที่ มั น ปลู ก ฝั ง เรามา
สัญญาเก่าทีม่ มี นั ก็เข้ามาท�ำงาน สังขารก็เข้าไปจับต่อ ยินดีกบั ยินร้าย
ตามไปอีก มันมีกระบวนการของมันอย่างนี้ นี่คือการมองเห็นว่า
มันมีเหตุปัจจัยอะไรที่หนุนเนื่องกัน มันไม่ได้เกิดลอยๆ การที่เรา
มองเห็นความเป็นเหตุปจั จัยหนุนเนือ่ ง มีสติทจี่ ะรูท้ นั มีความรูส้ กึ ตัว
ที่จะรู้ทันความเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเหล่านั้น
ถ้าเราเห็นอย่างนี้ เราก็ต้องมองเห็นว่า มันไม่ได้มีตัวตนที่
เทีย่ งแท้ มันเป็นเพียงการปะติดปะต่อของการท�ำงานของสิง่ นีส้ งิ่ นัน้
เท่านั้นเอง และการท�ำงานของแต่ละสิ่งๆ จริงๆ แล้วมันท�ำงาน
ด้วยตัวของมัน เพียงแต่ว่ามันท�ำงานเร็วมาก จนกระทั่งเรามีความ
รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกัน พระพุทธเจ้าท่านสามารถมองแล้ว
แยกแยะออก แล้วสามารถจะบัญญัตเิ ป็นวิชาการได้ พระองค์บอกว่า
ธรรมเหล่านั้นมันมีอยู่แล้ว มันเป็นกระบวนการของมันอยู่แล้ว
ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ไปเห็น แล้วจึงบัญญัติ และน�ำมาถ่ายทอด
อย่างทีส่ อง คือ เห็นการเกิดและดับ เห็นการเกิดขึน้ เห็นการ
เสื่อมสลายของมันไป ความทนอยู่ไม่ได้ ความไม่เที่ยง เห็นความ
ไม่คงที่ และทัง้ หมดมันจะเห็นความเป็นอนัตตา คือบังคับบัญชาไม่ได้
เพราะมันเป็นไปด้วยเหตุปัจจัย สองตัวนี้ มันจะสอดรับกัน
ความเห็นเป็นเหตุปัจจัย จากนั้นก็จะเห็นความเสื่อมสลาย
ความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งนี้ แล้วก็จะมองเห็นว่า นี่มันเป็นเหตุปัจจัย
เหล่านี้นี่เอง มันจึงอยู่ภายใต้ของค�ำว่า “อนัตตา” คือความที่เรา
ไม่สามารถจะบังคับบัญชามันได้ เพราะมันมีเหตุปัจจัยของมันเอง
แล้วมันก็มคี วามเกิดขึน้ แปรปรวน แล้วเสือ่ มสลายไปในตัวของมันเอง
มองเห็นเป็นการเกี่ยวข้องในสองลักษณะอย่างนี้ นี่คือการเห็นตาม
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ความเป็นจริง โดยหลักการแห่งวิปัสสนา มันไม่มีในศาสนาอื่น มัน
เป็นวิชาของพุทธศาสนาเท่านั้น ค้นพบโดยเจ้าชายสิทธัตถะ
พระอาจารย์เน้นย�้ ำถึง “สมาธิของพุทธ” กับ “สมาธิของ
พราหมณ์” เพื่อไม่ให้เราวางเป้าหมายผิด สมาธิของพุทธนั้นเป็นไป
เพือ่ ความตัง้ มัน่ ตืน่ รู้ เป็นสัมมาสมาธิ ในขณะทีส่ มาธิของพราหมณ์
นั้นมันมีความตั้งมั่น แต่มันไม่ได้ตื่นรู้ ตั้งมั่นแบบกล้าแข็ง แข็งทื่อ
มันไม่ได้ตงั้ มัน่ แล้วพลิว้ ไหว เพือ่ จะเห็นทุกอย่าง มันคนละอย่างกันนะ
หลวงพ่อค�ำเขียนจึงเปรียบเทียบว่า สมาธิแบบที่คนเขาท�ำกัน
เป็นสมาธิของพราหมณ์ ก็คือ เหล็กแผ่น แข็งทื่อ แต่สมาธิแบบ
การเจริ ญ สติ แ บบที่ เ ราท� ำ อยู ่ นี่ มั น เป็ น เหล็ ก โซ่ ที่ มั น ม้ ว นเป็ น
รูปอะไรก็ได้ ท่านใช้ค�ำนี้ แข็งแรงแบบเหล็กนั่นแหละ แต่มันม้วน
เป็นรูปอะไรก็ได้ โซ่เราจะท�ำให้มันเป็นรูปเป็นร่างอะไรก็ได้ มันง่าย
เหล็กแผ่นจะดัดที ยาก แต่โซ่ เราแค่จบั โยงไปโยงมา หมุนไปหมุนมา
มันก็เป็นรูปเป็นร่างอะไรก็ได้ มันมีความพลิว้ ไหว เขาเรียกว่า ควรแก่
การงาน ความตั้งมั่นแบบ “ควรแก่การงาน” มันจะมีความพลิ้วไหว
นุ่มนวล ตื่นรู้ ส�ำคัญ เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่เราท�ำตรงนี้ขึ้นมา
มันท�ำให้เราไปเห็น ๒ ลักษณะนั้นของสภาวธรรมที่ปรากฏ

๑๕

ถอนตัวออกมา
แล้วจะเห็นความจริง
บรรยาย ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้า

ในขณะที่ผู้ปฏิบัติมีสติอัตโนมัติ (สติตัวจริง) ไม่ได้
เกิดจากการก�ำหนดหรือฝึกให้ระลึกรู้ ก�ำลังเกิดท�ำงานอยู่ให้เราได้
รู้เห็น จะให้ปฏิบัติจิตขณะนั้นอย่างไร
ก็ไม่ต้องปฏิบัติอย่างไร มันมีอัตโนมัติ มันจะรู้เห็น
สภาวธรรมทีป่ รากฏขึน้ ด้วยตัวของมัน โดยไม่ใช่การก�ำหนด ตัวใดที่
มันเกิดก็เห็นมันเกิด มันจะเป็นอย่างไร มันก็ท�ำงานของมันไป แต่
ตัวส�ำคัญที่สุดคือ ให้คุณเห็นว่ามันมีปัจจัยอันใดที่ท�ำให้เกิดขึ้น และ
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มันมีเหตุปัจจัยอย่างใดที่ท�ำให้ดับไป ความน่าสนใจมันอยู่ที่จุดนี้
ต่อให้มสี ติแจ่มชัดขึน้ ขนาดไหนก็ชา่ ง ต่อให้องค์ความรูจ้ ะมาขนาดไหน
ก็ช่าง มันก็เป็นเพียงสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นเอง
มันเกิดเราก็รบั รูว้ า่ มันมีอยู่ จิตมันตัง้ มัน่ เป็นสมาธิ มันมีความ
อิ่มใจในสมาธิ มันเป็นสุข มันเป็นอะไรที่เราเรียกว่าองค์ฌานก็เห็น
มัน แต่สุดท้ายเราก็ต้องดูว่าฌานมันดับลงได้อย่างไร ต่อให้มันมี
ฌานระดับลึกแค่ไหนก็ชา่ ง สุดท้ายมันดับลง นีค่ อื ตัวทีเ่ ราต้องเห็น
ในสายหลวงพ่อเทียนจะมีลำ� ดับการบรรลุธรรมอย่างไร
มีสภาวธรรมหรือปรากฏการณ์อะไร ที่พอจะเทียบได้ว่าบรรลุธรรม
ถึงขัน้ พระโสดาบัน เป็นล�ำดับขัน้ ไปจนถึงพระอรหันต์ ในแต่ละระดับ
มีอะไรที่เป็นสภาวธรรมรองรับการบรรลุธรรม
ความไม่ทกุ ข์หรือความทีเ่ ราออกจากทุกข์ตามล�ำดับขัน้
ตั้งแต่ทุกข์หยาบๆ จนถึงทุกข์ละเอียด ถ้ามันออกจากทุกข์หยาบได้
แต่มันออกจากทุกข์ละเอียดไม่ได้ ก็แปลว่าเราก็ยังอยู่ในระดับที่ยัง
ไม่ละเอียด มันไม่มีป้ายบอก มันไม่มีประกาศนียบัตรบอกด้วย
เอาตรงความไม่ทุกข์นั่นแหละ ความที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันเบาขึ้น
เรียบง่ายขึ้น สบายขึ้น ทุกข์น้อยลง จนถึงไม่ทุกข์เลย มันจะเป็น
ตัวชีม้ ากกว่า ถ้าให้พระอาจารย์เลือกระหว่างปฏิบตั แิ ล้วไม่ทกุ ข์ กับ
ปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์ พระอาจารย์ขอปฏิบัติแล้วไม่ทุกข์ดีกว่า
เพราะไม่รู้จะเป็นพระอรหันต์ไปท�ำไม ถ้าเรามุ่งไปเรื่องของการ
ดับทุกข์ มันตรงกว่าเรื่องนั้น เรานั่นแหละจะรู้ด้วยตัวเราเอง ว่ามัน
อยู่ขั้นระดับไหน
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ขอให้มงุ่ เรือ่ งการดับทุกข์ ให้สงั เกตเรือ่ งความทุกข์ของเรา ว่า
ความเป็นอยู่ของเรามันทุกข์น้อยลงไหม ชีวิตมันเรียบง่ายขึ้นไหม
ตรงนี้เป็นตัวที่ส�ำคัญมากๆ ที่พระอาจารย์พูดอย่างนี้ ไม่ใช่พูดจา
เยาะเย้ยถากถางหรือว่าดูถูกล�ำดับขั้นของพระอริยบุคคล ไม่ใช่นะ
แต่พระอาจารย์เห็นการเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเหยื่อล่อ แล้วคนก็
ติดเหยื่อกันเยอะ พอรู้ว่ามีพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็แห่กันไป แล้วพอ
วันหนึง่ ไม่ใช่ อะไรวะ หมดไปตัง้ เยอะนะเนีย่ เราไม่เคยเชือ่ มัน่ เรือ่ ง
ความพ้นทุกข์ แต่เรากลับเชื่อมั่นว่าท�ำบุญกับพระอริยเจ้าแล้วจะ
ได้สมใจปรารถนา การท�ำบุญที่แท้ คือการยกระดับจิตของตนให้
พ้นจากทุกข์ ไม่ใช่วิ่งไปอ้อนวอนร้องขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จากผู้วิเศษ
เหล่านั้น
ครั้งหนึ่งวัดดอยแม่ปั๋งมีหลวงปู่แหวนอยู่ ผู้คนมืดฟ้ามัวดิน
บันไดไม่เคยแห้ง ถามว่าแต่ละคนที่ไปกราบหลวงปู่แหวนหวังอะไร
หวังจะเป็นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมอย่างหลวงปูแ่ หวนไหม แล้วพอหลวงปูแ่ หวน
มรณภาพลงแล้ว เป็นอย่างไร วัดดอยแม่ปง๋ั ก็เป็นวัดร้าง เรือ่ งเหล่านี้
พระพุทธเจ้าจึงห้ามนักห้ามหนากับการทีจ่ ะให้พยากรณ์อะไรอย่างนี้
พระองค์มกั จะพูดถึงเรือ่ งทุกข์ เรือ่ งการดับทุกข์ เรือ่ งการบรรลุธรรม
เป็นขัน้ นัน้ ขัน้ นี้ ส่วนใครจะเป็นอะไรนัน้ ในใจของท่าน ท่านรูข้ องท่าน
เราปฏิบตั ิ ถ้าทุกข์ของเราน้อยล�ำดับไปเรือ่ ยๆ เราก็รตู้ วั เราเอง
ว่าเราอยู่ขั้นไหน แต่เขาก็มีล�ำดับของสังโยชน์ให้รู้ ถ้าคุณไม่มีโทสะ
ไม่มรี าคะเลย ก็แสดงว่าคุณเป็น พระอนาคามีแล้ว แต่ถา้ คุณสามารถ
จะละสักกายทิฏฐิ คือความส�ำคัญหมายว่า กายใจเป็นหนึง่ เดียวเป็น
ตัวเรา เราสามารถละตรงนีไ้ ด้ เราไม่สงสัยในคุณแห่งพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ จากนั้นชีวิตของเราก็ไม่หลงไปกับสีลัพพตปรามาส
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ด�ำเนินชีวิตเป็นปกติ มุ่งไปสู่เรื่องของการดับทุกข์และการพ้นทุกข์
ไม่งมงาย มีศลี ทีบ่ ริสทุ ธิ์ ชัดเจน ตัง้ มัน่ จิตมุง่ อย่างเดียวคือเรือ่ งทุกข์
และการดับทุกข์ ก็แปลว่า เราเข้าสูค่ วามเป็นพระโสดาบันตามล�ำดับ
สายไหนเขาก็มีล�ำดับนี้หมด ไม่ต้องถามหลวงปู่เทียนมีลำ� ดับ
แบบไหน เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แบบนี้ ถ้าคุณยังงมงาย
อยู่ คุณก็ยังมีทุกข์หยาบๆ อยู่ ถ้าคุณยังแยกไม่ออกว่ากายกับใจ
มันคนละอย่าง ยังมองไม่ออกว่ากาย เวทนา จิต ธรรม ยังมอง
ไม่เห็นธรรมชาติ ยังมองรวมเป็นเรา อะไรก็เป็นเราๆ มันก็ทกุ ข์ แต่
ถ้ามันมองออกว่าเป็น ๔ กอง อันนี้ทุกข์จะน้อยลงไหม มันก็ไม่
ยกเอาทุกอย่างมาเป็นทุกข์ของตัวเอง มันไม่หลงเอามา “เป็น” ทุกข์
มันก็น้อยลงไปตามล�ำดับ เพราะฉะนั้นความไม่ทุกข์นั้น มันจะเป็น
ตัวบ่งชี้เองว่า เราอยู่อย่างไร มีชีวิตอย่างที่ไม่ทุกข์ในระดับไหน
อย่าใช้ค�ำว่าเราจะเป็นพระอริยบุคคลล�ำดับไหนเลยดีกว่า
ดูในพุทธประวัตสิ ิ พระวังคีสะก่อนนัน้ ท่านเป็นพราหมณ์ ท่าน
จบวิชาจับกะโหลกแล้วสามารถรูว้ า่ คนตายคนนีไ้ ปอยูใ่ นภพภูมไิ หน
วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เอากะโหลกหนึ่งไปให้จับ พอจับ หาไม่เจอ
คิดว่าวิชาเสื่อมหรือเปล่า ท่องมนต์ใหม่ จับสามเที่ยว หาไม่เจอ
ก็เลยถามว่านี่กะโหลกใคร ท�ำไมข้าพเจ้าจึงไม่สามารถหาเจอ ปกติ
จับกะโหลกใคร ก็หาเจอหมดว่าไปอยู่ไหน พอพระพุทธเจ้าบอก
นี่กะโหลกพระอรหันต์ เท่านั้นแหละ พราหมณ์วังคีสะบอก ท่านรู้
มนต์ นี้ ห รื อ ช่ ว ยสอนเราด้ ว ย พระพุ ท ธเจ้ า บอกมนต์ นี้ ส อนให้
คนนอกศาสนาไม่ได้ ต้องบวชเข้ามาในศาสนาเรา เราจึงจะสอนได้
พระวังคีสะท่านก็เลยบวช พอบวชแล้ว ท่านก็เลยเข้าใจ ท่านก็เลย
ไม่ถามหาว่าเป็นภพภูมิไหนอีก
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แล้วตกลง กะโหลกพระอรหันต์ไม่ต่างจากกะโหลกชาวบ้าน
ใช่ไหม ไม่ได้เป็นแก้ว เป็นพระธาตุอะไร เพราะพระวังคีสะท่านจับ
ด้วยความรู้สึกว่าเป็นกะโหลกธรรมดา อันนี้พระอาจารย์ไม่ได้พูดว่า
พระธาตุไม่มี แต่ต้องการให้เข้าใจว่า ความเป็นธรรมดาคือสิ่งที่
พระพุทธเจ้าพูดมากทีส่ ดุ เข้ามาตรงๆ กับเรือ่ งการดับทุกข์ เราจะได้
ไม่สงสัย ไม่ตอ้ งไปแสวงหา ไม่ตอ้ งถูกใครลากไปเป็นเหยือ่ เราจะได้
ไม่ไปติดเหยื่อใครเท่านั้นเอง
ท�ำไมสมัยพุทธกาล เหล่าสมณพราหมณ์ที่เป็นศาสนาอื่น
ทีเ่ ป็นเจ้าลัทธิอนื่ ๆ พอฟังธรรมพระพุทธเจ้า เขาจะบรรลุธรรมได้งา่ ย
แล้วพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องอริยสัจเลยนะ ท่านจะไม่ไล่ล�ำดับเรื่อง
ของทาน ศีล ภาวนา แต่ทา่ นจะแสดงเรือ่ งอริยสัจ หรือเรือ่ งของการ
เกิดขึ้นของทุกข์และการดับลงแห่งทุกข์ทันที แล้วสมณพราหมณ์
เหล่านั้นก็จะบรรลุธรรมกัน ท�ำไมท่านเหล่านั้นจึงบรรลุธรรมได้ไว
เพราะเขาติดอยูน่ ดิ เดียวตรงทีว่ า่ เขาฝังใจว่ามันมีแค่สองทาง ทางหนึง่
ก็คือไปตามกามคุณ อีกทางหนึ่งก็คือฝังใจว่ามันมีแต่เรื่องของฌาน
การที่จะปฏิบัติเพื่อให้ “เป็น” ปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตให้กล้าแข็ง ให้
เป็นเทพ เป็นผูว้ เิ ศษ เขาไม่เคยรูจ้ กั ช่องทางค�ำว่า “ผูด้ ”ู ชีวติ ของเขา
อยู่บนเส้นทางของความเป็น “ผู้เป็น” มาตลอด
แม้นอยู่บนเส้นทางแห่งกามคุณในวิสัยฆราวาส เขาก็เป็น
ผู้ไหลไปในกามคุณ เป็นไปตามกระแสของกาม แล้วพอกระโดด
ออกมาเป็นผูป้ ฏิบตั ิ เขาก็กลายเป็นผูเ้ ป็นอีก เป็นไปตามกระแสแห่ง
ความสงบระงับ ตามล�ำดับขั้นของฌาน เขามีแต่ค�ำว่า “เป็น” แล้ว
พอพระองค์ทรงชี้ให้เห็น โดยการชวนเขาออกมาจาก “ผู้เป็น” มา
เป็น “ผู้ดู” เขาจึงเข้าใจ
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เพราะฉะนัน้ ทุกครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกับคนเหล่านี้
พระองค์จะบอกว่า เธอจงดูซิ เวทนาหรือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์
ทีเ่ กิดกับเธอนัน้ มันเกิดขึน้ ด้วยเหตุปจั จัยใด แล้วมันมีความเทีย่ งแท้
แน่นอนไหม แล้วเธอดูสิ ว่ามันมีความคงทนถาวรหรือมันเกิดดับ
เพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน มีความเป็นอนิจจัง
มีความเกิดดับ ไม่อาจทนอยูไ่ ด้ เรียกว่า ทุกขัง นัน่ แหละ เธอจงเห็น
ว่ามันเป็นอนัตตา ไม่อาจจะหมายมั่น หรือบังคับบัญชาได้
แม้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะเข้าสู่ฌาน พอออกจากฌาน
ก็รู้สึกว่า เหมือนกับมีบ้านหลังหนึ่ง เขาเข้าไปแล้ว เขาแค่ออกมา
แต่บ้านหลังนั้นยังอยู่ มันเหมือนเขามองว่า ฌานมันเหมือนเป็นที่ๆ
แน่นอนตายตัวแห่งหนึง่ เวลาเขาปฏิบตั ิ เขาก็เข้าไปในนัน้ เสร็จแล้ว
พอถึงเวลาเขาก็ออกมา แต่อันนั้นยังอยู่ เขาก็จะมองว่ามันเที่ยงแท้
อยูอ่ ย่างนัน้ พอถึงเวลาหนึง่ ถ้าเขาจะตาย เขาก็จะบอกว่าเขาก็จะเข้าไป
ตรงนั้นแหละ นี่คืออาการที่เขาไม่เคยเห็น เขามีแต่เป็น แต่เมื่อ
พระองค์ทรงชี้ให้เขาดู เธอดูอารมณ์นั้นที่มันเกิดกับเธอสิ จากที่เขา
เคยเข้าไปเป็น มันเริ่มมีการถอน กลับมาดู เขาก็เริ่มเห็นอารมณ์
มันแปรปรวน แล้วก็เห็นอารมณ์นั้นมันดับสลายลงไป พระพุทธเจ้า
ชี้แล้วเขาจึงเข้าใจทันที
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกับเหล่าสมณพราหมณ์เหล่านั้น
พระองค์จะหยิบสิ่งที่เขาเป็นอยู่ เชื่ออยู่ ฝังใจอยู่ แล้วก็ชี้ในมุมของ
พระองค์ให้เขาเห็น ชีใ้ นมุมว่า มานี่ เธอมาอยูต่ รงนี้ แล้วเธอมองย้อน
กลับไปดูสิ่งที่เธอเชื่อ เธอศรัทธา เธอฝังใจ เธอปักใจ เธอมองกลับ
ไปดูสิ เธอเห็นไหม มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง คนเหล่านั้นก็จะบอกว่า
ไม่เที่ยง มันทนอยู่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้ ทนอยู่ไม่ได้ บังคับบัญชามัน
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ได้ไหม ไม่ได้ นี่คือหลักการ
วิชานี้ไม่มีในศาสนาอื่น นี่คือวิชาวิปัสสนา เป็นหลักการของ
พระพุทธเจ้าโดยตรง สมณพราหมณ์ทงั้ หลายทีต่ งั้ ศาสนา ตัง้ ความเชือ่
ตัวเองขึน้ ถ่ายทอดค�ำสอนเหล่านัน้ มา เป็นระยะเวลานานแสนนาน
แต่ เ ขาก็ ยั ง เชื่ อ เพราะว่ า เขาไม่ เ คยย้ อ นออกมาดู ห ลั ก การของ
พระพุทธเจ้าให้เราเป็นผูด้ ู ถอนจาก “ผูเ้ ป็น” มาเป็น “ผูด้ ”ู แล้วเมือ่
เราดู เราจึงเห็นสิ่งนั้นมันปรากฏความไม่เที่ยง ความทนอยู่ไม่ได้
และความบังคับบัญชาไม่ได้ นั่นคือเหตุผลว่าท�ำไมสมณพราหมณ์
เหล่านั้นจึงบรรลุธรรม
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงเปิ ด ทางออกทางที่ ๓ คื อ เป็ น ผู ้ เ ห็ น มั น
พระองค์ตรัสว่า เราจะไม่สอนเธอไปสู่ส่วนสุดทั้งสองฝั่ง เราจะสอน
ธรรมอันเป็นกลาง เพราะฉะนั้นพออยู่ตรงกลางมันเห็นทั้งสองฝั่ง
พระองค์เพียงดึงเขาออกมา ให้เขามองย้อนกลับเข้าไป เขาจึงเห็น
ความจริง ผู้ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็น
แต่เป็น “ผูด้ ”ู เห็นมันอย่างทีม่ นั เป็น เมือ่ เช้า พระอาจารย์จงึ บอกว่า
ให้เห็นว่ามันมีเหตุปจั จัยอะไร ปรุงแต่งกันขึน้ มา ดูมนั จะเห็นว่ามัน
มีเหตุปัจจัยอะไรที่ท�ำให้มันเกิดและเหตุปัจจัยอะไรที่ท�ำให้มันดับ
นี่คือความเป็น “ผู้ดู”
แต่ท�ำไมเวลาพระพุทธเจ้าพูดกับญาติโยมที่ไม่ใช่นักปฏิบัติ
พระองค์จะแสดงอนุปพุ พิกถา แสดงกถาทีห่ นึง่ เรือ่ งทาน กถาทีส่ อง
เรื่องศีล แล้วก็แสดงกถาที่สาม อานิสงส์แห่งการให้ทาน รักษาศีล
พอพระองค์แสดงถึงอานิสงส์แห่งการให้ทาน รักษาศีล ใจเขาก็จะ
ยิ่งฟูขึ้นๆ และสุขขึ้น เพราะว่าอานิสงส์แห่งการให้ทานรักษาศีล
คือสวรรค์ พอสักพักหนึ่ง มันก็จะเสื่อมไป พระองค์ก็จะแสดงกถา
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ที่ ๔ คือ กามาทีนวะ คือโทษของสิง่ เหล่านัน้ ก็คอื มันมีความเสือ่ มไป
ต่อให้สขุ ระดับไหน มันก็ไม่เทีย่ ง เธอจงออกจากกามสุขเหล่านี้ เข้าสู่
ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวร คือความไม่ทุกข์ดีกว่า
เพราะถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไร มันก็เป็นทุกข์เป็นโทษ
พอคนเหล่ า นั้ น เริ่ ม มี จิ ต น้ อ มไปแล้ ว พระองค์ ก็ แ สดงคาถาที่ ห ้ า
เนกขัมมะกถา การออกจากกาม นีค่ อื ล�ำดับของอนุปพุ พิกถา เพราะ
ฉะนั้นคนที่ฟังนี่อย่างน้อยๆ คือบรรลุพระโสดาบัน แต่ถ้าฟังซ�้ำ
๒ ครั้ง เป็นพระอรหันต์เลย เพราะมันมีตัวท้าย มีตัวที่ ๔ คือ
กามาทีนวะ ที่ให้เห็นโทษของมันตรงที่มันเสื่อม

๑๖

เอาทุกข์มาผลักดัน
ให้พ้นทุกข์
บรรยาย ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่าย

ท�ำไมพระศาสดาจึงมีแต่ผู้ชาย (ไม่ว่าศาสนาไหน)
แม้กระทัง่ สมัยหน้าพระศรีอริยเมตไตรยก็เป็นผูช้ าย จะเป็นพระเถรี
สักองค์ได้ไหมคะ คิดตัง้ สัจจะอธิษฐานว่า จะขอตรัสรูเ้ ป็นพระศาสดา
บ้าง
อาจจะเป็นเพราะว่า ตัง้ แต่อดีตกาลนานมา โอกาสของ
ผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง วิชาประวัตศิ าสตร์ใช้คำ� ว่า History (His Story)
ไม่มี Herstory เลย เป็นโอกาสของผูช้ ายทีจ่ ะได้ออกแสวงหาสัจธรรม
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มันก็ปลอดภัย บุกป่าฝ่าดงไปล�ำบากล�ำบน แต่โอกาสแห่งการบรรลุ
ธรรมได้เหมือนกัน พระพุทธเจ้าจะพูดถึงความไม่มีแม้แต่ผู้ชาย
ผู้หญิง
แต่ที่ว่าจะได้อธิษฐานเป็นพระศาสดา พระศาสดาแต่ละองค์
ท่านก็เวียนตายเวียนเกิด เป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายในวัฏสงสาร
นั้น แต่สุดท้าย จะมาท�ำความเพียรบรรลุเป็นพระศาสดาก็จะเป็น
เพศชาย ถ้าจะมีผหู้ ญิงคนหนึง่ ประกาศศาสนาขึน้ มา ยาก โอกาสจะ
ถูกท�ำร้ายสูงด้วย คือต้องเข้าใจว่า สังคม ประเพณี วัฒนธรรมเอง
ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเป็นผู้ประกาศศาสนาหรือเป็นผู้แสวงหา
ความหลุดพ้นจนมาเป็นพระศาสดา แต่เมื่อมีการตั้งศาสนาแล้ว
จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อการบรรลุ เพื่อความหลุดพ้นก็สามารถท�ำได้
แม้แต่ตอนตัง้ ภิกษุณสี งฆ์ พระพุทธเจ้ายังบัญญัตเิ ลยว่า ห้าม
ภิกษุณีอยู่โดยปราศจากภิกษุ ไม่มีการตั้งวัดของภิกษุณีโดยตรง
เพราะมันมีอนั ตราย เคยมีโจรเข้าไปปล้นในส�ำนักของภิกษุณี ตัง้ แต่
นั้นมา พระพุทธเจ้าห้ามภิกษุณีตั้งส�ำนักแยกจากภิกษุสงฆ์ คือ
มีความเป็นอันตรายง่ายส�ำหรับผู้หญิง
แม้แต่ศาสนาพราหมณ์ เมือ่ ก่อนก็ไม่ให้ความส�ำคัญกับผูห้ ญิง
ตอนหลังพอมาเป็นศาสนาฮินดู ก็มีเทพสตรีขึ้นมา พระศิวะก็เลย
มีแม่อุมาขึ้นมา พระนารายณ์ก็เลยมีแม่ลักษมี พระพรหมก็เลย
มีพระสุรสั วดี เทพใหญ่ๆ ก็เริม่ มีมเหสีคกู่ าย มันน่าจะเกิดขึน้ ในระยะ
ที่สตรีเริ่มมีอ�ำนาจขึ้นปกครอง ก็มีกระบวนการนี้ขึ้นมา เจ้าแม่
กวนอิมก็นา่ จะเกิดขึน้ มาสมัยสตรีขนึ้ ครองบัลลังก์จนี จากพระอวโลกิเตศวรซึง่ เป็นผูช้ าย พออยูเ่ มืองจีนก็เปลีย่ นสภาพเป็นเจ้าแม่กวนอิม
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พระเถรี ใ นสมั ย พุ ท ธกาล ส่ ว นมากท่ า นบวชด้ ว ย
เหตุปจั จัยอะไร เพราะปัจจุบนั ถ้าเห็นผูห้ ญิงมาปฏิบตั ธิ รรมหรือบวชชี
ก็ต้องว่าอกหัก หรือไม่ก็พวกสาวแก่
พูดซะเสียหายเลย แม่ชีสาวๆ ก็มีนะ เหล่าภิกษุณี
ในสมัยพุทธกาลที่บวช หนึ่งคือ ศรัทธาในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
และปรารถนาทีจ่ ะได้บรรลุธรรม สองคือ มีความทุกข์ ผูห้ ญิงเราทุกข์
เยอะนะ แม้นไม่มีความทุกข์ก็อยากจะออกจากทุกข์ อยากหาวิธี
ออกจากทุกข์ ส่วนมากเป็นเรื่องของความทุกข์เยอะ
อย่างพระนางยโสธราพิมพา ตอนบวชท่านก็เป็นทุกข์อยาก
ออกจากทุกข์ ยิ่งพอพิจารณาดูความทุกข์ที่ผ่านมาในชีวิต ตอน
เป็นสาวก็ตอ้ งพลัดพรากจากบ้านจากเมืองมาอยูบ่ า้ นสามี พออยูก่ บั
สามี หวังพึง่ สามี ก็ทงิ้ ไป ลูกชายทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันมาตัง้ นาน สามีกเ็ อาลูกชาย
ไปอีก ก็ทุกข์ เธอเอาความทุกข์จากความพลัดพรากมาพิจารณา
เห็นความเสียใจ ความร�่ำไรร�ำพัน ความโศกาอาดูรเหล่านั้น เอามา
เป็นสิ่งที่พิจารณา แล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งได้ ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์
พระนางก็เลยสิ้นทุกข์
พอเป็นพระอรหันต์แล้วพระนางก็สามารถระลึกชาติได้เยอะ
มาก เมื่อพระนางย้อนไปทุกภพทุกชาติ พระนางก็ทุกข์จากความ
พลัดพรากที่พระโพธิสัตว์จะต้องพรากจากพระนางทุกภพทุกชาติ
แต่พระนางก็อนุโมทนาทุกภพทุกชาติเหมือนกัน จนมาถึงปัจจุบนั ชาติ
พระโพธิสัตว์ก็มาเป็นพระพุทธเจ้า พระนางก็มาเป็นมเหสี แล้วก็ได้
บรรลุธรรม

ลํ า ดั บ แ ห่ ง ก า ร พ้ น ทุ ก ข์

136

วั น หนึ่ ง พระอาจารย์ ไ ปเทศน์ ที่ ห นึ่ ง มี แ ต่ ผู ้ ห ญิ ง เต็ ม เลย
พระอาจารย์เลยบอก ถ้าตอนนี้ใครรู้สึกว่าตัวเองก�ำลังทุกข์จากสามี
ทุกข์เพราะการกระท�ำของสามี ก็จงอย่าน้อยใจ แล้วก็อย่าไปทุกข์
เอาความทุกข์นั้นมาส่งให้ตัวเองบรรลุธรรมดีกว่า เอาอย่างพระนาง
พิมพา พิจารณาความทุกข์เหล่านั้น แล้วก็เห็นความเบื่อหน่ายต่อ
การที่ต้องเกิดมาเป็นทุกข์รำ�่ ไป เบื่อหน่ายกับความทุกข์ที่มันเกิดซ�ำ้
แล้วซ�ำ้ เล่า แล้วมองว่าทีแ่ ท้จริงมันเกิดจากอะไร เกิดจากความส�ำคัญ
หมายว่านี่คือสามีเรา นี่คือลูกเรา นี่คือตัวตนของเรา เอตังมะมะ
นี่ของเรา เอโสหะมัสมิ นี่เป็นเรา เอโส เม อัตตาติ นี่อัตตาตัวตน
ของเรา เมือ่ ใดก็ตามทีม่ คี วามรูส้ กึ ๓ อย่างนีเ่ ข้าไป เมือ่ นัน้ ทุกข์เกิด

๑๗

ตอบค�ำถาม
บรรยาย ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเย็น

มีเพือ่ นของดิฉนั ชอบมาชวนให้ไปปฏิบตั ิ แบบนัง่ สมาธิ
๓ - ๕ ชั่วโมง เขาบอกว่าการนั่งสมาธิของเขา มีสติรู้ตัวดี เขาเจอ
ตัวรู้แล้ว อยู่นิ่งๆ แถวๆ หน้าท้อง เขาปฏิบัติได้ดี แต่มีการบ่นว่า
เบื่อมาก (เข้าใจว่าเป็นสภาวธรรม) อยากฆ่าตัวตาย แต่ตัวรู้ที่ดิฉัน
พบ จะมาอยู่ดูเดี๋ยวเดียวก็หาย แล้วความรู้สึกอยู่แถวๆ ศีรษะ ตา
หรือใจ กลับบ้านไป ต้องถามเขาว่า เราเจอตัวรู้หรือยัง ถ้าเขายังมี
ชีวติ อยู่
ปฏิบัติได้ดีอย่างไรนะ ถึงอยากฆ่าตัวตาย เธอว่าเขา
รูไ้ หม ตัวรูข้ องคุณนัน่ แหละถูกแล้ว รูก้ ร็ เู้ ดีย๋ วเดียว รูเ้ ป็นทีๆ่ ยกมือ
ขึ้นรู้ไหม รู้อยู่ตรงไหน หายใจซิ รู้ไหม รู้อยู่ตรงไหน มองมาที่มือ
พระอาจารย์ รู้ไหม รู้อยู่ตรงไหน เอามือจับหน้าท้องซิ รู้อยู่ไหน
อยู่หน้าท้อง คุณรู้ถูกแล้ว รู้เดี๋ยวเดียว รู้เป็นจุด รู้เป็นที่ นั่นน่ะถูก

ลํ า ดั บ แ ห่ ง ก า ร พ้ น ทุ ก ข์

138

เขาเบื่อชีวิตมากจนอยากฆ่าตัวตาย การอยากฆ่าตัวตายมัน
มีอยู่ ๒ - ๓ กรณี กรณีทหี่ นึง่ น่าจะเป็นโรคซึมเศร้า จมอยูก่ บั ความคิด
แต่ทั้งหมดของการจะฆ่าตัวตาย ก็อยู่กับความคิดทั้งหมด จะด้วย
กรณีใดก็ตาม แม้นจะปฏิบตั ธิ รรมแล้วว่าตัวเองปฏิบตั ธิ รรมได้ดแี ล้ว
อยากฆ่าตัวตาย เพราะรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อมาก ก็คือจมอยู่กับ
ความคิดเหมือนเดิม น่ากลัวนะ อย่างนีม้ นั ไม่ใช่รแู้ ล้ว นีม่ นั หลงแล้ว
ในสมัยครั้งพุทธกาล มีพระฝึกอสุภกรรมฐาน แล้วเกิดความ
เบื่อหน่ายชีวิต ก็เลยบอกตาผ้าขาวที่มาอาศัยอยู่วัดว่า เธอจงฆ่าเรา
เถิด เราจะให้บาตร ให้จวี ร เราตายแล้ว เธอเอาสมบัตนิ ไี้ ป ตาผ้าขาว
ก็เลยฆ่าพระไปครึง่ วัด ตอนแรกฆ่าไปองค์เดียวก่อน ระหว่างทีล่ า้ งมีด
อยูร่ มิ แม่นำ�้ นัน้ จิตของเขาก็เลยได้คดิ ขึน้ มาได้วา่ เราท�ำบาปใหญ่หลวง
เราฆ่าพระในพุทธศาสนา เราพรากชีวิตศากยวงศ์เหล่านี้ เราท�ำ
ปาณาติบาตเสียแล้ว
พอคิดได้อย่างนัน้ เทวดาฝ่ายมารก็บอกว่า เจ้าหาได้ทำ� บาปไม่
เหล่าศากยบุตรเหล่านั้นเบื่อหน่ายต่อการมีชีวิต การที่เจ้าไปจัดการ
พรากชีวิตนั้นได้บุญ เพราะคนเหล่านั้น เขาไม่กล้าจะพรากชีวิตเขา
เจ้าก็เลยจัดการให้ เจ้าหาได้ท�ำบาปไม่ เจ้าท�ำบุญ เจ้าคนนี้ก็เลย
สบายใจแล้ว ก็แบกดาบกลับมาที่วัดเลย ใครอยากให้เราฆ่ามาเลย
พระกลัว ก็หนีเข้ากุฏิ พระที่อยากให้ฆ่าก็มาให้เขาฆ่า พระพุทธเจ้า
กลับมา พระพวกนั้นบอก พระฝึกอสุภกรรมฐานแล้วเกิดความ
เบื่อหน่าย ก็เลยให้ตาผ้าขาวฆ่า พระพุทธเจ้าบอกว่า โมฆบุรุษ
ควรจะแสดงธรรมเรื่องสติปัฏฐานให้ฟังอีก
จะเห็นว่า ทีต่ าผ้าขาวเจอเทวดาฝ่ายมารมาบอกว่า ทีเ่ จ้าท�ำนัน้
ถูกแล้ว เขาเห็นเทวดาจริงๆ ไหม จริงๆ เขาเจอความคิดของเขาเอง
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เรือ่ งนีต้ อ้ งคุยกันแบบเปิดใจ เวลาเราท�ำอะไรผิดแล้ว มันแก้ไขไม่ได้
แล้ว เรามักจะหาเหตุหาผลเข้าข้างสิ่งที่เราท�ำ มันถูกแล้ว มันต้อง
เป็นแบบนี้ นัน่ ไงคือความคิดฝ่ายมารทีม่ นั ขึน้ มา คนเราพอด่าตัวเอง
มากๆ โทษตัวเองมากๆ มันจะมีการบล็อกโดยธรรมชาติอย่างหนึ่ง
มันจะป้องกันตัวเอง มันจะเริ่มกระบวนการมองหาที่รองรับแทน
ตอนแรกก็ส�ำนึกผิดอยู่ แต่พอรู้สึกว่ามันหนัก มันจะเริ่มเบี่ยงเบน
จะมีเหตุมีผลรองรับ เพื่อเอาตัวเองออกจากความผิดตรงนั้นให้ได้
ความหลงผิ ด ก็ เ ลยเกิ ด ขึ้ น แกก็ เ ลยเดิ น กลั บ มาฆ่ า พระได้ อ ย่ า ง
ไม่สะทกสะท้าน
ถ้าคุณกลับไปเจอเพือ่ นคนนัน้ คุณช่วยพาเขาค่อยๆ ฝึกยกมือ
สร้างจังหวะได้ไหม ลองพาเขาท�ำดู ยังไม่ตอ้ งรีบร้อน ยังไม่ตอ้ งอะไร
มาก เพียงแต่วา่ ลองคุยกับเขาว่า ไหนลองก�ำมือซิ รูไ้ หม รูอ้ ยูต่ รงไหน
จากทีเ่ ขาเชือ่ ว่ารูอ้ ยูท่ อ้ งเขาจะเปลีย่ นแล้ว เมือ่ กีเ้ ราเอามือไปข้างหลัง
แล้วก�ำมือดูซิ รูไ้ หม มันรูต้ รงไหน รูต้ รงมือขยับตรงนี้ ค่อยๆ พาเขา
ท�ำ ถ้าเราปรับเรื่องที่เขาเจอตัวรู้ที่ท้อง แล้วปรับมารู้อย่างนี้ได้แล้ว
ต่อไปจะง่ายขึ้น ค่อยๆ ชวนเขาดูแล้วกัน น่าเสียดายกับชีวิตหนึ่ง
ของคน
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
หรือไม่คะ เนือ่ งจากเราก็เห็นกอง ๔ กอง ทุกๆ ครัง้ ทีท่ ำ� กรรมฐาน
และเราก็ตงั้ ใจ และวิรยิ ะทุกๆ ครัง้ ค่ะ หรือว่าลูกมะฮอกกานีมนั รอคอย
เวลาอยู่คะ คือเราไม่ควรสนใจผลลัพธ์ แต่จงหมั่นเร่งการกระท�ำ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมากกว่า ใช่ไหมเจ้าคะ (แค่กลัวว่าเราจะปฏิบัติ
ผิดค่ะ) ขอบคุณค่ะ
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๔ กองนี่เห็นนานหรือยัง หลงมานานหรือยัง ไม่เคย
เห็นสีก่ องนีน้ านยัง นานไหม สมมุตหิ ลงมา ๔๐ ปี มาเรียน ๖ วัน
ก้าวหน้าไหม อย่าลืมสิ ความหลงที่มันฝังแน่นมาไม่ใช่แค่ ๔๐ ปีที่
มีชวี ติ มา แต่มนั หลงข้ามภพข้ามชาติมานานแล้ว เพราะฉะนัน้ การที่
เราจะมาเห็น ความจริงที่ปรากฏขึ้น มันก็เลยกลายเป็นแค่ เราเพิ่ง
เริ่มเห็นความจริง แค่เราเพิ่งเริ่มเห็น มันจะยอมรับง่ายๆ ไหม
สนิมมันเขรอะ มันต้องถูจนสนิมออกหมด ก็คอ่ ยๆ ท�ำไป อย่า
เพิ่งรีบร้อน พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นเป็นกาย เวทนา จิต ธรรม
ถ้าเราเห็นเป็น ๔ กอง ก็แปลว่าเราเห็นตามพระพุทธเจ้าแล้ว ยิง่ ถ้าเรา
เห็นว่า ๔ กองนี้ มีการแปรปรวน มีการไม่คงที่ มีความเกิดดับ มีความ
ทนอยู่ไม่ได้ แล้วก็เราบังคับบัญชามันไม่ได้ คือเห็น ๔ กองนี่ก็ตรง
อยู่แล้ว ยิ่งเห็นพระไตรลักษณ์อีก มันก็ยิ่งตรง แต่ถ้าไปเห็นสวรรค์
เห็นนรก ไปเห็นแสง เห็นสี แน่ใจเลยว่าไม่ตรง แต่ถ้าเห็นเป็นกาย
เวทนา จิต ธรรม เห็นพระไตรลักษณ์ที่ปรากฏขึ้น ที่กาย เวทนา
จิต ธรรม อันนี้ตรง
ถ้าเรามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ซึ่งทางเลือกทั้ง ๒ ทาง
นัน้ ทางไหนก็รสู้ กึ ทุกข์ แต่เป็นเรือ่ งทีม่ แี ค่ ๒ ทาง ทุกๆ ครัง้ เวลา
ตั้งใจคิดก็จะรูส้ กึ ว่าทุกข์ แต่ถา้ ไม่ตดั สินใจ ก็จะคาราคาซังค่ะ ควรจะ
ท�ำอย่างไรดีคะ เพื่อให้ทุกข์น้อย บ่อยครั้งเวลาปฏิบัติธรรมจะเผลอ
คิดเรื่องนี้เสมอ แต่ก็รีบกลับมาที่กาย จึงไม่ทุกข์ค่ะ
ท�ำไมมี ๒ ทาง พระอาจารย์ว่า ถ้าเรามองด้วยใจที่
เป็นกลาง มันไม่มแี ค่ ๒ ทาง การมองเห็นแค่ ๒ ทาง มันเป็นการเห็น
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แบบตรรกะ เห็นแบบทวินิยมว่ามีแค่ ๒ แต่พุทธศาสนาไม่ใช่ เรา
มองว่าทางออกมีอยู่ ถ้าเราวางใจเป็นกลางจริงๆ เราจะพบทางออก
คิดถึงเรือ่ งศาสตราจารย์ จอห์น แนช ผูไ้ ด้รางวัลโนเบล สาขา
เศรษฐศาสตร์ ด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใหม่ว่า มันสามารถแข่งขัน
ให้ตัวเองได้ดีที่สุดจริง แต่มันไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให้คนอื่นเสีย คือให้
ทุกคนมีส่วนได้หมด มันเป็นมุมมองที่เหมือนพุทธ ในขณะที่เรา
ต้องการสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ เรา แต่เราก็จะไม่เบียดเบียนใคร ต้องไม่ทำ� ให้
ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย อริยมรรคเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้น ในขณะที่
เราเลือกเดินตามอริยมรรค เราจะมองเห็นว่า ใจเราคิดอะไร คิด
เบียดเบียนคนอืน่ ไหม ในการทีจ่ ะด�ำรงชีวติ คิดมุง่ ร้ายชีวติ ผูอ้ นื่ เพือ่
มาเลี้ยงตัวไหม
เพราะฉะนัน้ คุณลองเปิดใจใหม่อกี ครัง้ แล้วมองกว้างๆ อย่า
มองแบบเข้าไปอยู่ในมัน แต่ถอยออกมา แล้วมองกลับเข้าไปใหม่
อีกครัง้ หนึง่ แล้วคุณจะพบว่ามันมีประตูหลายทางอยู่ แต่ตอ้ งเปิดใจ
จริงๆ บางทีบางทาง อาจจะเป็นทางที่ท�ำให้เราต้องเจ็บปวด แต่ถ้า
ทางนั้นท�ำให้เราเจ็บปวดก็จริง แต่มันอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุด ทางที่
ไม่สร้างปัญหาต่อเนื่อง
ปัญหาหนึง่ ทีพ่ ระอาจารย์มองเห็นคือ คนทัง้ หลาย เวลามอง
การแก้ปัญหา มักจะไม่มองเรื่องความเป็นกลาง แต่จะมีฝ่ายของ
ตัวเองเสมอ ถ้าเราลดความเป็นฝ่ายออกไป แล้วเปิดใจขึน้ มา มันจะ
พบทางออกได้ ถ้าเราเปิดใจ ตัดอัตตาตัวเองออกไป แล้วเปิดไปซือ่ ๆ
ตรงๆ เห็นมันเป็นสภาวธรรมที่อยู่ตรงหน้าที่เราต้องการ แต่ถ้า
แก้แบบพระพุทธเจ้า มันเข้ามาทางไหนก็ออกไปทางนัน้ จริงๆ ไม่ตอ้ ง
ไปหาทางใหม่เลย ถ้ามันเป็นปัญหาหรือมันเป็นทุกข์ ต้องแก้ที่เหตุ
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แล้วก็ถอนทีเ่ หตุ เหตุมนั คืออะไร ถอนทีเ่ หตุนนั้ ก็เหตุมนั คือตัวเข้า
วิธีแก้ก็คือถอนเหตุ ก็ออกตรงนั้น
วลีทวี่ า่ “ดูกายเห็นจิต ดูความคิดเห็นธรรม” กราบขอ
ความกรุณาพระอาจารย์อธิบายความสัมพันธ์ของกาย จิต ความคิด
ธรรม ว่าเป็นอย่างไรคะ แล้วความคิดกับจิต เป็นคนละตัวกัน หรือ
ท�ำงานต่างกันอย่างไรคะ ?
เวลาเราจะพูดอะไรให้มันคล้องจอง บางทีมันก็ต้อง
ท�ำค�ำพูด จริงๆ แล้วเราไม่ได้ดูกายหรอก เราดูความรู้สึกของการ
เคลื่อนไหวของกาย แต่มันยาว ดูความรู้สึกของการเคลื่อนไหวของ
กาย เราจะมองเห็นจิตทีแ่ ปรเปลีย่ นทุกครัง้ ทีม่ นั หลุดออกไป มันยาว
ครูบาอาจารย์ก็เลยพูดสั้นๆ ว่า “ดูกายเห็นจิต”
เราก็ต้องมาอธิบายให้ฟังว่า การดูกายคือ การระลึกรู้การ
เคลือ่ นไหวไป จิต มันรับรูว้ า่ กายเคลือ่ นไหวอยู่ ขณะทีจ่ ติ มันรูว้ า่ กาย
ที่เคลื่อนไหว จิตมันยังคงสภาพเดิม คือแค่รู้เฉยๆ แต่พอจิตมัน
เคลื่อนออก จิตมันหลุดออกจากฐานไป เราเห็น
เพราะฉะนั้นกระบวนการแห่งการดูกาย มันจึงไม่ได้เห็นแค่
กาย แต่มันเห็นจิตด้วย แล้วพอจิตมันเคลื่อนออกไป มันกลายเป็น
“ความคิด” ความคิดแบบนัน้ เขาเรียกว่า “เผลอคิด” ดังนัน้ กระบวนการ
ที่มันคิดแบบไม่ตั้งใจ คือการท�ำงานของจิต ที่จิตมันเปลี่ยนสภาพ
ไป เมื่อเราเห็นความคิด รู้ทันความคิด เราจะเห็นการปรุงแต่งที่มัน
ปรุงเข้าไปในความคิดนัน้ ว่า มันเป็นอย่างไรๆ บ้าง ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ความสุข ความทุกข์ อะไรต่างๆ เกิดขึ้นในจังหวะ
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นัน้ ทัง้ นัน้ เราจึงเรียกว่า “ดูคดิ เห็นธรรม” หรือแม้แต่เห็นความคิด
มันดับไป ตามกฎพระไตรลักษณ์ ก็เห็นธรรม หลักการมันอยูต่ รงนี้
ทีนี้ค�ำถามที่ว่า แล้ว “ความคิด” กับ “จิต” เป็นคนละตัวกัน
หรือท�ำงานต่างกัน จิตโดยตัวของมัน เป็นเพียงแค่ตัวรู้ ไม่มีรูปร่าง
ลักษณะใดๆ แค่รู้ แต่พอมันหลุดออกไป มันกลับปรุงตัวเองให้
กลายเป็น “ความคิด” หลากหลายมากมาย
ความคิดมันใช่จติ ไหม ความคิดไม่ใช่จติ แต่เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
จากจิต แต่เราไม่อาจจะเห็นจิต เราจึงต้องอาศัยดูความคิดแทนดูจติ
เพราะจิตจริงๆ มันไม่มรี ปู ร่างตัวตน มันแค่รู้ เพราะฉะนัน้ การทีเ่ รา
จะเห็นสภาวธรรม หรือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความสุข
ความทุกข์ เห็นการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ การดับลงแห่งทุกข์มันต้องไป
ดูที่ “ความคิด”
เปรี ย บเหมื อ นทะเลกั บ คลื่ น คลื่ น มั น อาศั ย เกิ ด ในทะเล
มันก็คือการเปลี่ยนแปลงไปของผิวหน้าทะเล เหมือนความคิดคือ
การเปลีย่ นแปลงของจิตนัน่ เอง แต่สดุ ท้ายแล้ว คลืน่ กระทบฝัง่ แล้วก็
สลายไป เหมือนกัน ความคิด มาถึงจุดมันก็สลาย มันก็กลับคืน
เป็นปกติไง ไปเป็นตัวเดิมของมัน
การที่เราคิดถึงเรื่องทุกข์เรื่องเดิม ตัวละครคนเดิม
ซ�้ำๆ วนไปวนมา คิดย้อนไปในอดีต คิดไปในอนาคต บางทีก็เอาไป
ปรุงแต่งกับสิง่ ทีเ่ พิง่ พบ ได้ยนิ ณ ปัจจุบนั เช่นนี้ ถือเป็นกรรมทีเ่ คย
ท�ำต่อกันมาไหมคะ หากจิตคิดอีก ควรแผ่เมตตา หรือท�ำอย่างไรให้
เรื่องทุกข์นี้หายไปคะ ?
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ก็เราเคยมีกรรมต่อกัน มันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้น
คือ ความทรงจ�ำ ที่มันยังเก็บเอาไว้ เป็นเงาอยู่ภายในใจเรา เก็บไว้
เป็นไฟล์ภาพ แล้วเผอิญว่า อยู่ๆ ไฟล์ภาพนี้ก็เด้งขึ้นมา เรื่องจริง
จบไปหรือยัง แล้วจะไปคิดท�ำไมให้มนั วุน่ วาย ก็แค่รบั รู้ แล้วก็กลับมา
รับรู้ว่ามีไฟล์ภาพนี้อยู่ แล้วก็กลับมาสู่ความรู้สึกตัว ยอมรับตรงๆ
อย่ากลบเกลื่อน อย่าปิดบังซ่อนเร้น เมื่อเราไม่มีใจให้มัน สิ่งนั้น
จะค่อยๆ เลือนหายไป เหมือนเพื่อนเฟสบุ้คที่เราไม่เคยกดไลค์มัน
ไม่เคยแชร์ เดี๋ยวมันก็ออกจากวงเราไปเอง ตอนแรกๆ ก็จะเด้งมา
ให้เราเห็น แต่ถา้ เราไม่สนใจ เพือ่ นแบบนีก้ จ็ ะหายไปเอง เพือ่ ไม่ให้
มีเยือ่ ใยต่อกัน ตัดแล้วไม่ให้มใี ย จงอย่าใส่ใจ ไม่ตอ้ งสนใจ ทัง้ ยินดี
และยินร้าย แค่รู้กลับมารู้สึกตัว มันจะค่อยๆ จางออกๆ
คิดย้อนไปในอดีต เลิกกันแล้ว ไม่มีคิดถึงอนาคตหรอก มัน
เอาอดีตมาปรุงแต่งทั้งนั้น พระพุทธเจ้าจึงเรียกมันว่า สัญญา จ�ำได้
หมายรู้ แปลว่า มันผ่านมาแล้ว จบไปแล้ว ไม่ต้องไปสนใจ
เราควรเคลื่อนไหวมือเร็วหรือช้าคะ บางครั้งเคลื่อน
เร็วเกินไป ความคิดจะฟุง้ ซ่าน แต่ถา้ เคลือ่ นช้าเกินไป ก็คล้ายกับว่า
ไปก�ำหนดจดจ่อให้มือเคลื่อนมากเกินไป
การทีเ่ ราก�ำหนดท�ำช้าๆ บางครัง้ มันก็เผลอไปเพ่งจ้อง
ก็มี ช้าหรือเร็วไม่สำ� คัญ ส�ำคัญตรงทีม่ นั รูส้ กึ ชัด รูส้ กึ ชัดอย่างไร รูส้ กึ
เบาๆ สบายๆ รู้แบบตื่นตัว ไม่หนัก เบา โปร่งโล่ง สบาย รู้สึก
อย่างนั้น แค่รู้เบาๆ โปร่งโล่ง เบาสบายๆ เราใช้ความรู้สึกที่มันชัด
เป็นตัววัด
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การเจริญสติแบบ ๑๔ จังหวะนี้ เราหวังผลเพียงสติ
แต่ไม่ได้ฝึกฝนสมาธิใช่ไหมคะ ถ้าใช่ การมีสติเพียงอย่างเดียวก็
เพียงพอแล้วส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันเหรอคะ มักได้ยนิ ว่าสติ
มาคู่กับสมาธิ เหมือนไข่เจียวมาคู่กับแกงส้มเจ้าค่ะ
สมาธิแบบพุทธ คือความตัง้ มัน่ ตืน่ รู้ สัมมาสมาธิ คือ
ภาวะทีส่ ติตนื่ รูม้ คี วามบริสทุ ธิ์ เป็นธรรมชาติ และมีความเป็นอุเบกขา
ด้วยสมาธิ แต่คนส่วนมากเข้าใจว่าสมาธิคอื สงบนิง่ ด�ำดิง่ ลงไป เมือ่
มีสติเป็นสัมมาสติ จึงจะเป็นสัมมาสมาธิ มันต้องมีสติก่อน ตัวสติ
จะท�ำให้ไม่ดิ่งลงไป มันจะท�ำให้ตื่น แต่ถ้าฝึกมิจฉาสมาธิไม่มีสติ
หรือถ้ามีกเ็ ป็นมิจฉาสติ ไม่ใช่สมั มาสติ เพราะสัมมาสติจะเป็นภาวะ
แห่งการตืน่ เพือ่ เห็นความเป็นจริง ตัวสัมมาสมาธิคอื ความตัง้ มัน่ ทีจ่ ะ
เห็นพระไตรลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นในความเป็นจริง
ขณะที่เราเจริญสติไป จะเห็นว่ามีธรรมชาติแตกออกเป็นกาย
เวทนา จิต ธรรม เราก็เห็นมันแล้วก็เห็นว่ากาย เวทนา จิต ธรรม
มีความไม่เทีย่ งแท้ ความตัง้ มัน่ ทีเ่ ห็นอย่างนี้ เขาเรียกว่า สัมมาสมาธิ
เพื่อเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้น ในสภาวธรรมธรรมชาติที่มันปรากฏ
การที่พระอาจารย์ให้พวกเราคอยสังเกตว่า มันมีเหตุปัจจัยอะไร
หนุนเนือ่ งให้กอ่ เกิดและมันดับลงด้วยเหตุปจั จัยอย่างไร ก็คอื ท�ำให้เรา
เจริญสติดว้ ยความรูส้ กึ ตัว ให้เป็นสัมมาสมาธิ เพือ่ ให้เห็นไตรลักษณ์
ปรากฏขึ้นในธรรมชาติ ๔ กองที่เราเฝ้าสังเกตอยู่นั่นเอง
เพราะฉะนัน้ การปฏิบตั ขิ องเรา ไม่ใช่วา่ อยูๆ่ ปฏิบตั แิ ล้วมันจะ
ได้ผลเลย มันต้องค่อยๆ ท�ำ ค่อยๆ ฝึก ฝึกฝน ฝึกให้เป็น ฝึกให้
ได้ มองเห็นตัวความไม่เที่ยงของตัวเรา เมื่อเห็นความไม่เที่ยงของ

พ ร ะ อ า จ า ร ย์ ค ร ร ชิ ต อ กิ ญฺ จ โ น

147

ตัวเรา ก็จะเริม่ เห็นความไม่เทีย่ งของภายนอก ธรรมภายในกับธรรม
ภายนอกมันอันเดียวกัน เพราะฉะนั้น ถ้าเราเป็นอย่างไร คนอื่น
ก็เป็นอย่างนัน้ ฝึกเรียนรูใ้ ห้เข้าใจตรงนี้ เหมือนอย่างเจ้าชายสิทธัตถะ
ท่านกลัว ท่านไม่ได้กลัวท่านตายคนเดียว ท่านกลัวว่าคนรอบข้าง
คนทีร่ กั จะต้องตายจากไป แม้นเราเองก็ตอ้ งตายจากพวกเขาไป เขา
ก็ต้องทุกข์ พระองค์ก็เลยออกแสวงหา จนกระทั่งพระองค์พบว่ามัน
เป็นความจริงทีเ่ ราไม่อาจจะปฏิเสธได้ จิตจึงยอมรับความจริงตรงนัน้
แม้ความตายจะเกิดขึ้น พระองค์ก็ไม่ทุกข์ เมื่อพระองค์เข้าใจตรงนี้
แล้ว พระองค์กน็ ำ� สิง่ นีม้ าบอกกล่าวกับคนทีพ่ ระองค์รกั คนเหล่านัน้
ก็เข้าใจ เมื่อคนเหล่านั้นเข้าใจ เขาก็ไม่ทุกข์กับมันอีก
เมือ่ ความเจ็บ ความป่วย ความตาย ความชราภาพจะมาเยือน
เขาก็จะไม่ทุกข์กับมันอีก เพราะฉะนั้นเราต้องหันกลับมาเฝ้าสังเกต
ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ใจเราทุกข์ด้วยเหตุใด ที่ใจมันทุกข์เพราะใจมัน
เข้าไปยึด มันก็ทุกข์ การเห็นซ�้ำๆ อย่างนี้ต่างหากที่เห็นความจริง
ถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ เมื่อนั้นมันก็จะวางทั้งหมดออก แล้วก็จะไม่ทุกข์
อีกเลย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
สิ่งนี้ต้องท�ำ ต้องขยัน ต้องหมั่น เพื่อให้เขาเห็นซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
สักวัน ตัวทีม่ นั เคลือบอยูม่ นั จะแตก เดีย๋ วมันก็สว่างโพลงเอง อวิชชา
ที่หุ้มอยู่ มันก็จะสลายออกเอง เอารู้เข้าไปแทนหลง เอาความจริง
เข้าไปแทนความลวง ความรูส้ กึ ตัวคือความจริง ความทุกข์คอื ความ
ไม่จริง มันสมมติ เพราะฉะนั้น ความรู้สึกตัวคือความจริงที่สุด
ตัง้ อกตัง้ ใจกับการปฏิบตั ติ อ่ อย่าเพิง่ ไปกลัวว่ามันจะหลงเข้าไป
ในสมาธิ ไม่เป็นไร หลงไปแล้วมันจะรูเ้ อง ตัวหลงมันจะบอกเราเอง
ว่าหลงแล้ว พอมันถล�ำเข้าไปแล้วมันจะรูต้ วั เอง เพราะมันจะเปลีย่ น
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บางอาการมันจะเปลีย่ นไป จนเรารูต้ วั เองว่ามันไม่ใช่แล้ว มันจะกลับ
มาเอง
อยากสอบถามพระอาจารย์ว่า คนที่บรรลุธรรมแบบ
นิพพานแล้ว ดวงจิตของเขาจะหายสลายไปเลยหรือไม่คะ แบบว่า
หายไปเลย ไม่ต้องรับรู้อะไรอีก หรือว่ามีสถานที่ที่หนึ่ง ที่รวมคน
ที่นิพพานเอาไว้คะ ส�ำหรับการพบปะเม้าท์มอยกัน ถ้ามีที่แบบนั้น
แล้ววันๆ เขาท�ำอะไรกันคะ ไม่เบื่อเหรอคะ ?
คนจะนิพพานแล้ว จะเม้าท์มอยไหม ไม่มหี รอก สถานที่
ทีจ่ ะไปพบปะเม้าท์มอยกัน แล้วก็ไปท�ำกิจกรรมร่วมกัน จะได้ไม่เบือ่
ไม่ มี ในเมื่ อ ท่ า นบอกว่ า เชื้ อ ในการเกิ ด มั น ไม่ มี แ ล้ ว มั น ก็ ไ ม่ มี
สถานที่ที่ใด ที่ต้องเกิดไปอีกแล้ว เพราะเชื้อแห่งการเกิดไม่มีแล้ว
คัมภีรเ์ ขาก็พดู อย่างนัน้ ไม่มเี ชือ้ แห่งการเกิดแล้ว มันก็ไม่มภี พ ไม่มี
ชาติอีก

๑๘

วิหารธรรมที่ดี
ย่อมน�ำไปสู่ความไม่เป็น
บรรยาย ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้า

วันแรกๆ สายตาหนูจะไม่สำ� รวมเลย ไม่เคยนัง่ กรรมฐาน
เปิดตามาก่อน ตาหนูเลยวิง่ ไปรอบๆ ก็พาจิตวิง่ รอบๆ ไปด้วย ดีนะ
ที่เข้าใจว่าถ้าเราสอดส่ายสายตาไป จิตเราก็สอดส่ายตาม รู้สึกว่า
เหนือ่ ย วันนีห้ นูเลยพยายามหาทีใ่ ห้ตาหนูไม่มอง แล้วหนูกเ็ ห็นรอยยับ
ของเสื้อพี่ผู้หญิงข้างหน้าหนู แล้วหนูก็มองว่ารอยยับนั้นเป็นรูปเป็ด
แล้วหนูก็มองเป็ดตลอด ๒ ชั่วโมงนั้น แต่ไม่ได้จินตนาการว่าเป็น
เป็ดอะไร หนูก็หยุดแค่ว่าเป็ด พระอาจารย์ว่าวิธีนี้ผิดไหมคะ?
ผิด เพราะมันเป็นการไปพึง่ ข้างนอก เราส่งจิตไปออก
ข้างนอก มันจะไม่รบั รู้ เหมือนกับพระอาจารย์เคยจัดคอร์สหนึง่ สอง
คนท้ายอยูห่ ลังท้ายสุด ตอนแรกก็นงั่ นิง่ ๆ ก่อน ๒๐ นาที แล้วยกมือ
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สร้างจังหวะอีก ๑๐ นาที ทุกคนก็พดู เหมือนกันหมดว่า ตอนนัง่ นิง่ ๆ
มันทรมานมาก จิตมันวิ่งส่าย เพราะมันไม่มีวิหารธรรม มันก็จะ
วิ่งไปขาที่ปวดบ้าง ความคิดบ้าง เยอะแยะมากมาย แต่พอยกมือ
สร้างจังหวะ จิตมันก็นิ่ง ก็จะรู้สึกว่าปวดน้อยลง
แต่สองคนนีเ้ ขาบอกว่า ตอนนัง่ นิง่ ๆ เขาสบายมากเลย แต่พอ
ยกมือเท่านั้น เขารู้สึกปวด มันสวนทางกับคนอื่นเลยนะ ท�ำไมเป็น
อย่างนัน้ ...เขาบอกว่า พอดีตอนนัง่ นิง่ ๆ มันมีแมงมุมอยูต่ วั หนึง่ มัน
วิ่งๆ ไม่รู้จะเข้าเบาะไหน สองคนนี้เขาก็ลุ้นกับแมงมุมอยู่ ๒๐ นาที
ไม่ทำ� อะไร ลุน้ แมงมุมอย่างเดียว พอจังหวะพระอาจารย์บอกยกมือ
สร้างจังหวะได้ จังหวะนั้นแมงมุมก็มุดเข้าไปใต้เบาะเพื่อนพอดี
พอ ๒ คนยกมือ ก็เลยรูส้ กึ ว่าปวดมากเลย ก็มนั กลับมาอยูก่ บั
เนือ้ กับตัวแล้ว แต่ตอนนัน้ มันสิงแมงมุมอยู่ ๒๐ นาที มันก็เลยไม่รไู้ ง
ว่าตัวเองปวดหรือไม่ปวด เหมือนกับพวกเล่นไพ่ เล่นการพนัน เล่น
ไฮโล มันไม่เคยปวด นั่งได้ทั้งวันทั้งคืน หิวก็ไม่หิว ง่วงก็ไม่ง่วงด้วย
นิวรณ์ไม่อาจเข้าแทรก เพราะขณะนั้นจิตเต็มไปด้วยโลภะ โมหะ
โทสะเพียบ มันลุน้ อยูก่ บั ไพ่ มันตัง้ มัน่ มากเลย แต่เป็นการส่งออกไป
ข้างนอก เอาไปตัง้ ไว้กบั ภายนอก เหมือนพวกท�ำกสิณ ทีม่ นั เพ่งข้าง
นอก แบบว่าค่อยๆ สร้างจินตนาการเป็นภาพเป็นอะไรขึ้นมา อันนี้
ก็เหมือนกัน มันก็ไปลุ้นกับแมงมุม อันตรายนะ เกิดขาดใจตายไป
ตรงนั้นไปเกิดเป็นลูกแมงมุมเลย
จะเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟัง มีคุณโยมคนหนึ่ง แกกังวลเรื่อง
ผ่าตัด แกกลัวแต่วา่ แกต้องผ่าตัด แกก็กงั วล...เมือ่ ไรจะผ่าตัด…ขนาด
เข้าห้องผ่าตัด แกก็ถามพยาบาล...เมือ่ ไรจะผ่าตัด แกกังวลมากเรือ่ งนี้
แล้วระหว่างนัน้ เวลาเข้าห้องผ่าตัด เขาก็จะชวนเราพูดเราคุย แต่เขา
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วางยาเราไว้แล้ว ทีนแี้ กก็สลบไป เขาก็ผา่ ตัด พอแกฟืน้ ขึน้ มา ค�ำถาม
แรกที่แกถามคือ...เมื่อไรจะผ่าตัด ตรงนี้ที่พระอาจารย์พูดเรื่องนี้
ให้ฟงั ก็เพราะว่า นีเ่ ป็นแบบจ�ำลองให้เราเห็นว่า...จิตดับลงไปอย่างไร...
มันก็เกิดอย่างนั้น
นี่คือการท�ำให้เห็นว่าจิตดับลงไปพร้อมกับเรื่องใด มันจะเกิด
ใหม่พร้อมกับเรื่องนั้น เอาเรื่องนั้นไปเกิด เพราะในขณะที่ช่วงวาระ
สุดท้าย ถ้าเกิดมันไปพร้อมกับความห่วง ความกังวล การไม่ปล่อย
วาง ยังมีอะไรคาใจ ทุกข์ใจ อะไรก็ตาม...มันก็ไปด้วยความกังวล
ความห่วง...อันตราย เพราะว่ามันจะเป็นอบายภูมิกับเรื่องเหล่านั้น
เพราะฉะนั้นการฝึกที่จะปล่อยวางทุกอย่าง ที่เราเห็น ที่เรา
รูส้ กึ ตัว แล้วเห็นความรูส้ กึ ความนึกคิดต่างๆ มันเกิดขึน้ แต่เราไม่
เข้าไปเป็นกับมันเลย เรารูส้ กึ ตัว ความคิดมาก็ผา่ นไป... อารมณ์ใด
มาก็ผ่านไป...สิ่งใดเกิดขึ้นก็รับรู้ แต่ไม่เป็นกับมัน...คือคนเราจะเกิด
เพราะยังมีเชื้อที่จะเกิด แต่การที่ไม่มีเชื้อจะเกิดก็คือ การที่จิตของ
เราไม่มีอุปาทาน ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆ ที่มันปรากฏขึ้น
เห็นเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีใจที่จะเข้าไป
ยินดีหรือยินร้าย
นั่นคือเหตุผลที่ท�ำไมพระพุทธเจ้าถึงใช้ค�ำว่า ให้เธอเห็นกาย
เวทนา จิต ธรรม แล้วก็ถอนความยินดียินร้ายนั้นออก ให้แค่เห็น
ให้สักแต่ว่า แล้วก็เห็นสิ่งเหล่านี้ตามกฎพระไตรลักษณ์ ก็ย�้ำลงไป
ว่ามันไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเอาจิตส่งไปดูมัน
เป็นการส่งออกข้างนอก มันเพ่งไปทีข่ า้ งนอก ไม่เอา อันนีไ้ ม่ได้ เรา
ก็แค่ไม่ต้องกลัวเรื่องจิตมันจะวอกแวก เรื่องจิตมันจะสับสน ขอให้
มันเห็น แล้วมันจะค่อยๆ ส�ำรวมขึ้นมาเอง
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ปกติแล้ว จิตจะไม่มีรูปร่างหน้าตาใช่ไหมคะ...จะเป็น
ความรูส้ กึ ตอนนัง่ กรรมฐาน เวลาหนูคดิ มีความสุขหรือปวดขา หนู
รู้สึกว่าจิตมันจะวิ่งกระโดด มันจะวิ่งกระโดดแรงอยู่เหนือหน้าอก
แต่พอเวลาหนูเข้าสมาธิเฉยๆ หรือสงบ หนูก็จะรู้สึกเบาๆ นิ่งๆ อยู่
กลางหน้าอก อย่างนีห้ นูคดิ ไปเองหรือเปล่าคะ...หรือว่าหนูเป็นโรคหัวใจ
หัวใจเต้นไม่สม�ำ่ เสมอ ผิดจังหวะ คือสรุปแล้ว หนูมอี าการแน่นหน้าอก
เป็นช่วงๆ ขณะปฏิบัติกรรมฐาน หรือเวลารู้ตัวว่าก�ำลังโมโหตอน
ขับรถ
ตรงนี้แหละที่คนชอบบอกว่าจิตมันอยู่กลางอก มันมี
อีกตัวหนึง่ เขาเรียกว่าหัวใจนะ มันไม่ใช่จติ แต่หวั ใจมันจะมีภาวะแห่ง
การตอบรับกับจิตไวมาก เวลามันรูส้ กึ อึดอัดด้วยกระบวนการปรุงแต่ง
ของจิต ไอ้นี่จะรู้สึกเปลี่ยน มีการกระเพื่อมผิดจังหวะ เพราะฉะนั้น
ในคัมภีร์บางคัมภีร์ที่เขียนมาภายหลัง ไม่ใช่พระไตรปิฎก บางทีเขา
ก�ำหนดว่าจิตอยูต่ รงอก จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ จิตไม่ได้อยูต่ รงนี้ อาการ
ที่มันเกิดอาการผิดปกติตรงนี้ ก็คืออาการที่มันส่งผลมาที่กายแล้ว
ความเปลี่ยนแปลงของจิตนั้นมันส่งผลมาที่กายแล้ว
บางคนเวลาโกรธมากๆ แล้วมันช็อคไปเลย นั่นเพราะว่าตัวนี้
มันตอบสนองกับเรื่องจิตได้ไว เขาเรียกว่า...หทัยวัตถุ หรือว่าหัวใจ
บางทีมนั ไม่แสดงออกทางกาย วาจา แต่วา่ ตัวข้างในมันผิดจังหวะ เรา
ก็รบี กลับมารูส้ กึ ตัวซะ มันสามารถตอบสนองได้ไว สามารถเช็คได้วา่
ขณะนั้นจิตของเรามันมีความกระเพื่อมไหวไหม ถ้าจิตเราผิดปกติ
มากๆ มันจะส่งผลออกมาที่กาย โดยที่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มแรก
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วันนีข้ ณะนัง่ กรรมฐานตอนหนูเริม่ จะรูส้ กึ ง่วง พอรูว้ า่
มันเริม่ มา หนูกน็ กึ ถึงหน้าพระอาจารย์คะ่ เวลาทุกครัง้ ทีพ่ ระอาจารย์
ปล่อยมุกตลกเสร็จ พระอาจารย์จะท�ำตาโต หนูกเ็ ลยบริหารใบหน้า
ของหนูให้ทำ� ตาโตบ้าง แล้วส�ำเร็จค่ะพระอาจารย์ ๓ - ๕ ครัง้ ได้ เอาจิต
มาไล่ธรรมารมณ์อย่างนี้ได้ไหมคะ
ได้ เพราะขณะที่เราท�ำตาโต มันมีการขยับของกาย
จิตมันก็มารับรู้ มันก็... ได้ๆ เอาเหอะ ท�ำๆ ไป ในเรื่องของการที่
จิตของเรามันเคลื่อนออกจากฐานแล้ว แล้วเราสามารถรู้ทันได้เร็ว
เท่าไร...มันก็จะท�ำให้เราสามารถที่จะท�ำให้จิตกลับคืนสู่ฐานได้ไว
เท่านั้น อันนี้มันอยู่ที่ความตั้งมั่นของจิตที่มีมากเท่าไร เราก็จะเห็น
การเคลื่อนได้ง่ายมากเท่านั้น แต่ถ้าจิตมันซัดส่ายๆ อยู่ตลอดเวลา
มันก็มองยาก เพราะฉะนั้น นี่แหละคือเหตุผลว่า ท�ำไมเราต้องมี
วิหารธรรมทีช่ ดั เจน ทีใ่ ดทีห่ นึง่ เป็นกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่ เอาไว้
สมัยเมือ่ พระอาจารย์ไปสอนแพทย์บรรจุใหม่ทบี่ รุ รี มั ย์ ปรากฏ
ว่าพวกเขาหลายคนก็คงจะเคยปฏิบัติอยู่ ตอนเราพาท�ำ เขาก็ท�ำ...
ยกมือ แต่พอเราไม่พาท�ำ เราบอกให้ทำ� เอง เขาก็นงั่ กันเฉยๆ ก็เลย
ถามเขาว่าท�ำอะไร เขาบอกเขาดูจติ อยู่ พระอาจารย์กเ็ ลยถามว่าเขา
ดูจิต เขาใช้อะไรเป็นวิหารธรรมในการดู
เขามองหน้าพระอาจารย์ เขาไม่เข้าใจมั้ง แล้วเอาจิตไว้ที่ไหน
ก่อนเพื่อจะดูมัน เขาบอกไม่มีครับ ก็ปล่อยมัน มันคิดอะไรก็รู้ไป
มันเป็นยังไงก็รไู้ ป เราก็บอกอย่างนี้ มันน่าจะหลงได้นะลูก เพราะว่า
มันไม่มีฐานในการที่จะดู ช่วยกระดิกนิ้วเพิ่มได้ไหม ถ้าไม่อยาก
ยกมือ ก็ชว่ ยกระดิกนิว้ หน่อย คือขออย่างเดียว จะมีอะไรก็ได้ของกาย
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ที่ขยับ เขาก็นั่งกระดิกนิ้ว
อาจารย์ก็เดินถามกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ เรียบร้อยแล้วก็กลับมาหา
พวกเขาใหม่ เป็นอย่างไรบ้าง... พระอาจารย์ครับ มันคมกว่าเดิมครับ
เมือ่ ก่อนทีย่ งั ไม่ได้กระดิกนิว้ มันดูเหมือนดูจติ ดูเห็นความคิด แต่มนั
เหมือนเข้าไปเป็นด้วย คือมันดูเหมือนเราเข้าไปอยูใ่ นนัน้ แล้วเข้าไป
เห็นอยูก่ บั สิง่ นัน้ มันยังรูส้ กึ หนักๆ อยู่ แต่พอกระดิกนิว้ มันดูจริงๆ
พระอาจารย์ ความคิดใดปรากฏมันเห็นเลยนะ มันเห็นแล้วไง...
มันก็กลับมานี่ กลับมาพักตรงนี้ครับ แล้วพอสักพักมันหลุด มันก็
เห็นชัดเลยครับ แล้วก็กลับมาพักตรงนี้
นัน่ แหละ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า ...แม้ตถาคตเองก็มี “อานาปานสติ” เป็นวิหารธรรม...แม้แต่ตถาคตเองก็มี “กายคตาสติ” เป็น
วิหารธรรม คือมีสติไปในกายเป็นตัวตัง้ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไม่ยอมมี
วิหารธรรม แปลว่าเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้า ถ้าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าก็
น่ากลัว พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านยังมีวหิ ารธรรม แต่เราไม่ยอม
มีวหิ ารธรรม อันนีน้ า่ กลัว อย่าไปไม่มี อย่าไปไม่ตงั้ ฐานนะ อันตราย
มาก เพราะว่าพระอาจารย์เคยท�ำแบบนั้นมาแล้ว
ตอนนั้นหลวงพ่อค�ำเขียน พอเราไปบอกท่านว่าเราแยกกาย
แยกจิต แยกรูป แยกนาม เราไปเล่ากระบวนการบางอย่างให้ท่าน
ฟังแล้ว หลวงพ่อก็บอกว่าต่อไปให้บ�ำเพ็ญทางจิตนะ พระพุทธเจ้า
ทรงบรรลุธรรมด้วยการบ�ำเพ็ญทางจิต ก็คือเฝ้า... คอยเฝ้าดูจิต
พระอาจารย์เลยเข้าใจว่าหลวงพ่อให้พระอาจารย์ไปเฝ้าดูจิต ไม่ต้อง
ยกมือสร้างจังหวะ ลืมไปว่าสิ่งทีห่ ลวงพ่อพูด หลวงพ่อละไว้ในฐานะ
ที่เข้าใจว่า...มันต้องดูกายเพื่อจะเห็นจิต เพราะนิยามของหลวงพ่อ
มีอยู่แล้วคือ “ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม” หลวงปู่เทียนก็บอก
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“ดูกายเคลื่อนไหว...รู้เท่าทันใจนึกคิด”
ทีนี้เราก็ไม่สร้างวิหารธรรม วันทั้งวันเราก็คอยนั่งดูจิตว่ามัน
เป็นอย่างไรบ้าง ก็เห็นมันคิด เห็นมันเปลี่ยนไปอย่างนั้น อย่างนี้
แรกๆ มันก็เริม่ ดูชดั อยู่ แต่หลังๆ มา พอมันเกิดขึน้ เยอะๆ มันเห็นนะ
แต่มันมีอาการเข้าไปเป็นด้วยในบางครั้ง
ในขณะที่มันเฝ้าดูนั้น ความรู้มันเกิดเยอะมากเลย มันเป็น
คิดรู้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีม่ นั ตามมาคือ ความมัน่ ใจว่าตัวเองรูแ้ ละเข้าใจมากขึน้
เรือ่ ยๆ มันไม่สนใจเลยนะทีนี้ เขาเปิดเทศน์ครูบาอาจารย์ให้ฟงั ปิดๆ
ไม่ถงึ ขัน้ มันว่ามันถึงขัน้ กว่า มันมีอาการอย่างนัน้ นานๆ เข้า เราก็เริม่
สังเกตตัวเอง เริม่ เห็นว่า ตอนก่อนทีเ่ ราจะปฏิบตั ิ เราก็อยูก่ บั ความคิด
แบบนี้ แล้วพอเราปฏิบัติอยู่ เราก็ยังมาอยู่กับความคิดอย่างนี้ แล้ว
มันต่างกันตรงไหน...มันไม่ตา่ ง แปลว่าเราต้องท�ำอะไรผิดแน่ๆ จาก
ที่นั่งคอยดูจิต ก็ลุกขึ้นแล้วก็ทำ� จงกรม คราวนี้ความคิดมันเกิดขึ้นก็
ฟึบ้ ทันก็หายไป โผล่มาอีกก็ฟบ้ึ ...มันทัน นีเ่ องคือวิธกี ารดู คือมันต้อง
มีฐานที่จะดู แล้วมันจะไม่เข้าไปเป็น คือมันไม่ไหลไปด้วยกัน
ตั้งแต่นั้นมา พระอาจารย์ก็มุ่งอยู่กับวิหารธรรมเลย มันเป็น
องค์ความรู้ที่ท�ำให้เราค่อยๆ ไถ่ถอนตัวเองออกมาจากความหลงติด
ยึดมั่น มันคลายออก ทุกข์มันน้อยลงจริงๆ เพราะมันเริ่มมองเห็น
สิ่งรอบๆ ทุกอย่างเป็นแค่ความคิดหมดเลย แล้วเราก็หลงไปเอาถูก
เอาผิด ยึดมั่นถือมั่นกับความคิดที่มันปรุงขึ้นมา ขณะปัจจุบันคือ
ความจริงที่สุด ในขณะเดียวกัน วิหารธรรมมันก็แค่เป็นแค่อะไร
บางอย่างให้ระลึกรูเ้ พียงชัว่ ขณะ รูแ้ ล้วก็ดบั ไป แล้วก็ปรากฏตัวรูข้ นึ้ มา
อีกขณะ แล้วก็ดบั ไป แต่เป็นขณะทีต่ อ่ เนือ่ งเท่านัน้ เอง ตัวทีถ่ กู รูก้ บั
ตัวทีร่ มู้ นั ก็เกิดแล้วมันก็ดบั พร้อมกัน มันไม่ได้มอี ะไรทีไ่ ม่ดบั เพียงแต่
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มันมีการเกิดตัวใหม่ขึ้นมา แล้วตัวรู้มันก็ปรากฏตาม รู้แล้วก็ดับลง
ไปเท่านั้นเอง มันก็ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน
ตอนนัน้ พรรษาที่ ๒ หลังจากพระอาจารย์เจอหลวงพ่อค�ำเขียน
คืนเดียว อาจารย์กไ็ ด้ตน้ ทางเลย แยกกาย แยกจิต แยกรูป แยกนาม
ได้เลย เพราะว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้ว หลวงพ่อคลิ๊กให้พระอาจารย์
เลยนะ ด้วยหลักการที่หลวงพ่อท�ำ  สร้างจังหวะอย่างนี้ ตั้งใจท�ำ
ที ล ะครั้ ง รู ้ ที ล ะครั้ ง จบลงที ล ะครั้ ง ...แค่ นี้ นั่ น แหละคื อ จุ ด ที่
พระอาจารย์จับ แล้วก็เข้าสู่การปฏิบัติ
เพราะฉะนั้น เรื่องของวิหารธรรม เรื่องของการสังเกตการ
ปรากฏขึ้นของธรรม การดับลงแห่งธรรม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
มันอยูใ่ นตัวของมัน อยูใ่ นขณะนัน้ ให้เราตัง้ ใจท�ำ แล้วก็สงั เกตดูมนั ไป
รู้ ดูมันมีช่วงของมันอยู่ มันไม่ใช่ไม่มี เพียงแต่การสังเกตของเรา
ไม่แยบคายพอ เพราะฉะนั้นขอให้เราสังเกตให้มันชัดขึ้น มองดีๆ
กับสิ่งที่เกิดขึ้น
อีกปัญหาหนึง่ คนทีส่ งั เกตได้ไม่ดคี อื คนที่ “ตัง้ ธง” เอาไว้เสมอ
ตั้งธงว่าต้องเป็นอย่างนั้น อย่างนี้นะ ถ้าคนท�ำแบบนี้เมื่อไร จะขาด
การสั ง เกตอย่ า งยิ่ ง เหมื อ นคนตั้ ง ธงว่ า อยากให้ มั น สงบ เขาจะ
กระเสือกกระสน ตะบีต้ ะบัน ก็พยายามจะหาวิธที ำ� ให้มนั สงบ แต่กลับ
ไม่มองว่า ระหว่างการเดินทางในแต่ละก้าวๆ มันเกิดอะไรขึน้ บ้าง แต่ละ
ลมหายใจทีเ่ ข้าทีอ่ อก มันเกิดอะไรขึน้ บ้าง ตัง้ แต่การขยับในแต่ละขณะๆ
มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง อันนี้คือสิ่งที่คนที่ชอบตั้งธงจะมองไม่ออก
แต่ถ้าปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์บอกคือ ตั้งใจท�ำทีละครั้ง รู้
ทีละครัง้ จบลงทีละครัง้ มันไม่มธี งตัง้ มันมีแต่การว่าอยูก่ บั ปัจจุบนั
ขณะแล้วเห็นตรงนั้น เพราะฉะนั้นจังหวะที่หนึ่งมันเป็นอย่างไร มัน
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เป็นอย่างนัน้ พอจังหวะที่ ๒ มันเกิดอะไรขึน้ มันไม่ใช่ของจังหวะทีห่ นึง่
แล้ว เพราะฉะนัน้ กระบวนการเรียนรู้ เราเห็นมันทีละขณะๆ แล้วเรา
จะรู้เลยว่า ชีวิตจริงๆ มันเป็นแค่ขณะ มันไม่ได้ยืนยาวอะไรเลย
ทีด่ ำ� รงมาอยูน่ คี่ อื ความเป็นขณะ ทีม่ นั ต่อเนือ่ งมาเท่านัน้ เอง มันเป็น
เรื่องของการสังเกต

๑๙

“นามรูป”
ไม่ใช่ “รูปนาม”
บรรยาย ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่าย

ได้ฟังซีดีหลวงพ่อค�ำเขียนว่า อย่าท�ำอะไรตามที่คิด
ในทันทีทันใด เพราะเป็นการท�ำตามความเคยชิน เรียกว่าหลง ให้
รูต้ วั เสียก่อนแล้วท�ำด้วยสติ ค�ำถามคือ การท�ำจังหวะเร็วๆ เหมือนตี
กลอง ไม่ขาดเป็นช่วงๆ จะเป็นการท�ำไปเพราะเคยชินคือหลงหรือไม่
จ�ำเมื่อคืนได้ไหม นั่นเขาก็เข้าใจว่าเขาเจริญสติ เขา
ต้องการท�ำอย่างไรก็ได้ให้รา่ งกายเขาตืน่ ไว้ มันเหมือนกับเราไปมอง
เห็นการง่วงเป็นศัตรูที่ตอ้ งท�ำลาย ต้องต่อสู้ ต้องเอาชนะ แต่ถ้าเรา
มองว่าความง่วงมันคือครู...ทุกอย่างเป็นครูไปหมด หลงก็ยงั เป็นครู
เลย เพราะหลงไปแล้วเราจึงรู้ ง่วงมันก็เป็นสภาวธรรมทีป่ รากฏ มัน
ไม่ใช่สงิ่ ทีต่ อ้ งเอาชนะ แต่เราสามารถเรียนรู้ แล้วเราไม่เป็นทุกข์กบั
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มัน ซึ่งต่อไปก็จะท�ำให้มันไม่มีอ�ำนาจเหนือเรา มันแปลกตรงที่ว่า
พอเราไม่ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของมัน คือเราเรียนรู้เข้าใจมันแล้ว สิ่งนั้น
กลับไม่มีอ�ำนาจเหนือเราอีกต่อไป
นีค่ อื สิง่ ทีต่ อ้ งเรียนรูใ้ ห้เข้าใจ แต่วา่ หลายคนทีเ่ คลือ่ นไหวเร็วๆ
เพราะความคิดมันเริม่ เร็วขึน้ ก็ไม่อยากให้ความคิดมันโผล่ ก็เลยท�ำ
เร็วเพือ่ ทีจ่ ะจัดการกับความคิด แต่ถา้ เป็นผูป้ ฏิบตั เิ จริญสติ ความคิด
มันก็จะมาช้าจะมาเร็ว เราก็จะไปอย่างสม�่ำเสมอ นั่นคือความตั้งใจ
ท�ำของเรา มันจะไม่มอี ทิ ธิพลเหนือเรา เพราะมันจะเป็นเพียงภาวะที่
โผล่มาให้เราได้รู้จัก เรียนรู้กับมัน และเข้าใจ และจบไปเท่านั้นเอง
ความส�ำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ ๑๔ จังหวะ แต่ความส�ำคัญอยู่ที่
ความตัง้ ใจ...ทีละจังหวะ นีค่ อื ความเป็นตัวของตัวเอง ทีไ่ ม่ถกู ความคิด
มันลากไป มีความตั้งใจตั้งมั่นที่จะท�ำ ขอให้เป็นจังหวะของเราที่เรา
รู้สึกว่าเราชัดเจน
กราบเรียนพระอาจารย์ ตอนทีด่ ฉิ นั นัง่ เครือ่ งบินจะกลับ
จากต่างประเทศ ได้รู้ว่าเครื่องบินนี้อาจจะต้องประสบกับหางๆ ของ
พายุ แต่กเ็ ลือ่ นไม่ได้แล้ว เลยต้องเดินทาง ในใจก็คดิ ว่าจะต้องปฏิบตั ิ
อย่างไร ตามที่เคยได้รับค�ำสอนจากพระอาจารย์ เมื่อขึ้นเครื่องแล้ว
ดิฉันและกัลยาณมิตร ก็รีบปฏิบัติภารกิจที่จะต้องกระท�ำตามหน้าที่
ผู้โดยสารแล้ว ก็พอดีมีสัญญาณว่าเราก�ำลังโดนพายุแล้ว ก็พากัน
ตัง้ สติกำ� หนดจิตกลับมารูส้ กึ ตัว โดยการพลิกมือไปเรือ่ ยๆ แต่ถา้ เหตุ
นัน้ เกิดอย่างกะทันหันเราจะครองสติและปฏิบตั เิ พือ่ ให้กลับมารูส้ กึ ตัว
ได้อย่างไร เพราะมันคงจะทั้งตกใจทั้งกลัว ขอความเมตตาจากพระ
อาจารย์สอนวิธีปฏิบัติในเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยค่ะ
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นี่ไงเราถึงต้องมาฝึกให้มาก เราไม่รู้ว่าเหตุนั้นจะเกิด
เมื่อไร ในชีวิตจริงมันเตือนเราอยู่ทุกขณะเลย ในแต่ละวัน คุณคาด
การณ์ลว่ งหน้าไม่ได้วา่ เรือ่ งนีจ้ ะเกิด อยูๆ่ วันนีม้ คี นมาหา หรือ วันนี้
ไฟดับ น�้ำไม่ไหล มันมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดอยู่ทุกขณะ นี่คือสิ่งที่
บอกให้เรารู้ว่ามันไม่มีก�ำหนด ไม่มีนิมิตหมาย พระพุทธเจ้าบอกว่า
ความตายไม่มนี มิ ติ หมายให้เรารูล้ ว่ งหน้าว่ามันจะเป็นอย่างไร มันจะ
เกิดขึน้ เมือ่ ไร ทางทีด่ ที สี่ ดุ คือ... เตรียมความพร้อมเสมอ เรามองเห็น
การเตือนทีม่ นั เกิดขึน้ กับเราไหม...มันบอกเราอยูต่ ลอดเวลาถึงความ
ไม่เทีย่ ง มนุษย์ควรจะหวาดหวัน่ กับความไม่เทีย่ งตรงนี้ แล้วตืน่ ตัวที่
จะวางใจในแต่ละขณะนั้นให้พร้อมเสมอ
พระอาจารย์เคยท�ำกิจกรรม ถ้าคุณมีเวลาอยูส่ องวันคุณจะท�ำ
อะไร หลายคนเขียนเยอะมาก ถ้าเวลามีแค่สองวันจริงๆ จะท�ำอะไรได้
ตอนนั้นเราแทบจะประคองลมหายใจอยู่ยังไม่ได้เลย แค่ลมหายใจ
สะดุดก็ตายแล้ว เพราะฉะนัน้ ทีเ่ ขียนไว้จะท�ำโน่นท�ำนี่ มันเป็นไปไม่ได้
เลย แต่ว่าต้องรอให้ถึงสองวันนั้นไหม เราถึงจะท�ำเรื่องเหล่านี้ เรา
สามารถท�ำเรื่องนั้นได้ทันที เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะ
ฉะนัน้ เคลียร์ไปเลย คิดอะไรได้ ทีจ่ ะต้องเคลียร์ไปจากตัว เคลียร์เลย
แล้วเราจะเกิดความรู้สึกว่า เรามีความพร้อมขึ้นเรื่อยๆ ทุกขณะๆ
อันนีส้ ำ� คัญนะ ไม่ตอ้ งรอสองวัน แต่ถา้ เราเตรียมตัวไว้ให้พร้อม
เสมอ พระพุทธเจ้าถึงถามพระอานนท์ อานนท์ เธอคิดถึงความตาย
วันละกีค่ รัง้ พระอานนท์บอก วันละพันครัง้ พระพุทธเจ้าบอกน้อยไป
เราคิดถึงมันทุกลมหายใจเข้าออก การหมัน่ ระลึกถึงความตาย จะท�ำให้
เราไม่มวั เมา ไม่หลง มันจะทอนความหลง ท�ำให้เราตระหนักว่าชีวติ นี้
มันมีอะไรทีเ่ ราจะต้องรีบๆ ท�ำ จัดการกับมันให้เรียบร้อย ต้องท�ำให้
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พร้อมอยูเ่ สมอ ความเจ็บป่วยมันยังมีเวลานะ ต่อให้คณ
ุ เป็นโรคร้าย
ขนาดไหนก็ตาม มันยังมีเวลาให้คณ
ุ ได้ทำ� อะไรบางอย่าง อาจจะเป็น
เดือนสองเดือน หรือปีสองปี แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่มันตัดเลย มัน
ตัดรอนทุกอย่าง
เพราะฉะนัน้ การท�ำความรูส้ กึ ตัวทีต่ อ่ เนือ่ งๆ ให้จติ มันคุน้ ชิน
กับการกลับมารูส้ กึ ตัว หรือไม่กใ็ ห้จติ มันคุน้ ชินต่อการระลึกถึงความดี
บุญกุศลทีเ่ ราสร้าง เราท�ำ ถ้าจะคิด เราจะคิดถึงความดี ถ้าเราจะไม่คดิ
เราจะอยูก่ บั ความรูส้ กึ ตัว ถ้าความรูส้ กึ ตัว มันไม่แรงพอ มันก็วงิ่ ไปเอา
บุญกุศล มันก็ยงั ดี ก็ยงั เป็นสุขคติ จิตเราดับไปในเรือ่ งใด มันก็เกิด
กับเรื่องนั้น พอมันเกิด มันก็เอาเรื่องนั้นไปเกิด
ขอความเมตตาท่านอาจารย์เล่าประสบการณ์ทสี่ ำ� คัญๆ
ระหว่างปฏิบตั ธิ รรมกับหลวงพ่อค�ำเขียน ทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจว่าพึง่ ตัวเองได้
และเป็นที่พึ่งผู้อื่นได้จนถึงวันนี้
...เรือ่ งสิทธิสว่ นบุคคล ห้ามละเมิด เล่าไปมันก็ไม่เกิด
ประโยชน์ มันก็ไม่ได้เป็นไปเพือ่ ให้พวกเราพ้นทุกข์ แต่สงิ่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้
พระอาจารย์มั่นใจกับเรื่องของการปฏิบัติก็คือ การที่พระอาจารย์
เห็นรูป เห็นนาม และเห็นปฏิจจสมุปบาท การเห็นปฏิจจสมุปบาท
จะท�ำให้เรามัน่ ใจถึงบนเส้นทางของการปฏิบตั ิ และเห็นการเป็นเหตุ
ปัจจัยหนุนเนื่องของสภาวธรรมที่เกิด จนกระทั่งเห็นว่าการเกิดขึ้น
ของทุกข์มนั เป็นอย่างไร และความดับลงแห่งทุกข์ มันจะท�ำได้อย่างไร
ตรงปฏิจจสมุปบาทที่เราเข้าใจ
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อย่างทีอ่ าจารย์บอกว่า ตัวส�ำคัญมันอยูท่ เี่ ราไปรูจ้ กั เท่าทันผัสสะ
ที่อยู่ภายในจิต เมื่อนามรูปปรากฏ ซึ่งมันมีค�ำพูดหนึ่งของหลวงพ่อ
ค�ำเขียนทีเ่ ราดูในวีดที ศั น์ของท่าน เราเห็นรูปนามตามความเป็นจริง
มาแล้ว ๔๙ ปี การปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารนี้ จะน�ำพาเราไปสูก่ ารเห็นการ
ดับไม่เหลือแห่งนามรูป จะพาเราไปเห็นการดับไม่เหลือแห่งนามรูป
บรรทัดแรก ท่านบอกว่าเห็นรูปนามใช่ไหม...แต่บรรทัดสุดท้าย ท่าน
บอกว่าเห็นนามรูป การดับไม่เหลือแห่งนามรูป เพราะฉะนัน้ ค�ำว่า
“นามรูป” กับ “รูปนาม” มันคนละอัน
มีใครบางคนเขียนเรือ่ งเห็นนามรูปแล้วก็เห็นรูปนาม ใครพูดถึง
การเห็นแมว ที่บอกว่าเห็นความคิดก่อน พอเห็นความคิดตรงนั้น
คุณบอกว่าเห็นนามรูป แต่พอคุณหันไปเห็น มันเห็นแมว แล้วก็มัน
เป็นแมวจริงๆ ก็เห็นรูปนามนัน่ แหละ เพราะฉะนัน้ “รูปนาม” มันคือ
กายกับจิตทีเ่ ห็นอยู่ แต่ “นามรูป” คือรูปทีม่ นั เกิดจากนามสร้างขึน้ มา
ก็คอื ...รูปคิด เพราะฉะนัน้ การดับไม่เหลือของรูปคิด ทีห่ ลวงพ่อพูดนะ
เห็นการดับไม่เหลือของนามรูป มันจึงมีความส�ำคัญมาก เพราะการดับ
ของนามรูป จะท�ำให้เกิดการหมุนต่อไปของปฏิจจสมุปบาทไม่ได้
มันจะจบลงแค่นั้น
เพราะฉะนัน้ การเห็น การปรากฏขึน้ แห่งนามรูปแล้วเห็นมัน
ผัสสะอยู่ที่จิต ดับลงตรงนั้น มันก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้ามันดับตรงนั้น
ไม่ทนั มันจะเกิดความรูส้ กึ ทีเ่ รียกว่า...เวทนา คือความรูส้ กึ บางอย่างที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเห็นนามรูปคิดที่ปรากฏ เราก็เห็นมัน ถ้าเรา
ทันตรงนี้ กลับมารูส้ กึ ตัวอีก มันก็จบ ปฏิจจสมุปบาทมันเป็นสองฝัง่
ครึ่งหนึ่งเป็นฝ่ายเหตุ อีกครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องทุกข์ เพราะฉะนั้นถ้า
มันเลยตัณหา เข้าสูอ่ ปุ าทาน อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ นีค่ อื
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กระบวนการผลักดันจนเกิดความเป็นทุกข์ทางจิตแล้ว แต่ถา้ เราเห็น
เป็นนามรูป ก็แปลว่าเกิดการผัสสะแล้วมันจบลงตรงนี้ได้ มันจะ
ไม่ผลักดันไป แต่ถา้ มันไปถึงเวทนา มันก็ยงั พอแก้ได้ ถ้าไปถึงตัณหา
อุปาทานนี่เสร็จเลย
ตัวส�ำคัญมันอยูท่ วี่ า่ ให้เราเห็นตรงนามรูปให้ได้ เข้าใจตรงนัน้
ให้ทนั …จบลงตรงนัน้ เพราะเราจะเห็นเลยว่า นามรูปมันก็แค่เป็น
ปรากฏการณ์ของจิตทีม่ นั สร้างขึน้ แต่มนั กลับมีผลต่อการผลักเรา
สูต่ ณ
ั หา อุปาทาน ถ้าเราจัดการได้ ตัง้ แต่ความคิดทีม่ นั ปรุงขึน้ มา
แล้วมันจบลงตรงนัน้ ได้ กระบวนการต่อเนือ่ งมันจะไม่เกิด ไม่ตอ่
ออกไปสู่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท สายเกิดทุกข์มันก็จะไม่เต็ม
เพราะมันเห็นสมุทัย แล้วมันละทันที ตรงนี้ส�ำคัญ
เพราะฉะนัน้ ก่อนทีเ่ ราจะมาเข้าใจเรือ่ งนามรูปชัด มันต้องเคย
เจอเรื่องของความผลักดันของความปรุงแต่งทางจิตแล้วเราเป็นทุกข์
ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ามามากแล้ว พอสติเรามาทัน มันจะเห็นว่า ตัวที่มัน
ผลักดันไปสูค่ วามทุกข์ทางจิตมันคือตัวนี้ ตัวรูปคิดทีม่ นั ปรุงขึน้ มาต่อ
พอตาเห็นรูป แล้วหูได้ยนิ เสียง การท�ำงานของอายตนะมันจบลงแค่นนั้
แล้วนะ แต่ที่มันส�ำคัญหมายว่านี่คือนั่น นี่คือเสียงนั่น นี่คือสิ่งนั้นที่
ตาเราเห็น นีเ่ ป็นหมา นีเ่ ป็นแมว นีค่ อื ...สัญญา...ความจ�ำได้หมายรู้
เข้ามาท�ำงาน จึงเกิด...สังขาร...คือภาวะแห่งการปรุงแต่งจิตให้ดใี ห้ชวั่
ให้ยนิ ดีให้ยนิ ร้าย มีกระบวนการปรุงเข้าไปซ�ำ้ ๆ ตากระทบรูป มันจบลง
ตรงนัน้ แต่ทตี่ อ่ จากการนัน้ คือ เรือ่ งของการท�ำงานในปฏิจจสมุปบาท
หรือการท�ำงานของขันธ์ ๕ แล้วก่อเกิดเป็นนามรูปขึ้น คือรูปคิด
นั่นเอง
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มันก็จะเกิดกระบวนการเป็นรูปคิดขึน้ เป็นเรือ่ งราว เป็นทัง้ รูป
เป็นทัง้ รส เป็นทัง้ กลิน่ เป็นทัง้ เสียง ได้หมด เราจึงเรียกมันว่านามรูป
เป็นเหตุปัจจัยให้เกิด...สฬายตนะ เป็นอายตนะทั้ง ๖ แต่อายตนะ
ทัง้ ๖ ตรงนีไ้ ม่ใช่หมายถึง ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ แต่หมายถึงรูป
รส กลิน่ เสียง โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์...อันถูกสร้างขึน้ ด้วยจิต
หรือนามทีม่ นั สร้างขึน้ แต่หลายคนทีไ่ ปตีความ ทีอ่ ธิบายเรือ่ งปฏิจจสมุปบาทตรงนีก้ ค็ อื ไปอธิบายว่านามรูปเป็นรูปนาม เพราะมันมีคำ� ว่า
สฬายตนะต่อเนื่อง
พอบอกว่ามันเป็นรูปนาม สฬายตนะของเขาจะเป็น ตา หู
จมูก ลิน้ กาย ใจ นีเ่ ป็นเรือ่ งของรูปนามแล้ว แล้วก็ไปเกิดผัสสะอีก
ครัง้ หนึง่ ผัสสะทีพ่ ดู ถึงจะเป็นผัสสะของอายตนะภายนอกกับอายตนะ
ภายในกระทบกัน แล้วจึงเกิดเวทนา มันย้อนกลับเข้าไปข้างในอีก
เรื่องราวมันอยู่ข้างใน แล้วก็โดดออกมาข้างนอก แล้วก็ผลุบเข้าไป
ข้างในใหม่
แต่ ถ ้ า อธิ บ ายอย่ า งที่ อ าจารย์ อ ธิ บ ายคื อ พอตากระทบรู ป
อวิชชาคือความหลง คือความไม่มสี ติ เอาง่ายๆ มันก็ปรุงต่อเท่านัน้ เอง
มันก็เอาร่องรอยแห่งการกระทบระหว่างตากับรูป กระทบกันมันก็...
อวิชชาก็ท�ำงาน ก็ไปสังขาร มันก็ปรุงแต่งขึ้นมา แล้วก็เป็นนามรูป
เป็นเรือ่ งราวของความคิดขึน้ มาเท่านัน้ เอง แล้วความคิดทีม่ นั ปรากฏ
ขึ้นมา ก็เป็นทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์
ก็เป็นสฬายตนะ ก็เป็นอยู่ภายใน
สฬายตนะตัวนี้มันเป็นมโนผัสสะ ก็อยู่ข้างในใจ มันก็จะเกิด
เป็ น ...เวทนาทางใจ เกิ ด ...ตั ณ หาอยู ่ ที่ ใ จ...อุ ป าทานก็ อ ยู ่ ที่ ใ จ...
ภพทีใ่ จ...ทุกข์ทใี่ จก็เกิด มันเป็นเรือ่ งของใจล้วนๆ ชัว่ ขณะหนึง่ เท่านัน้
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เอง มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระโดดออกมา แล้วก็ผลุบเข้าไปใหม่
มันคือการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามภพข้ามชาติ มันชั่วขณะ
เดียว เพราะฉะนั้นตรงนี้ มันจึงมีความส�ำคัญของการปฏิบัติอย่าง
มาก การท�ำงานของอายตนะและการท�ำงานของขันธ์ ๕ หรือการ
ท�ำงานของปฏิจจสมุปบาทต่อเนื่องจากการกระทบทางอายตนะ มัน
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
มีคนเขียนอีกคนหนึ่งบอกเห็นการท�ำงานของขันธ์ ๕ ชัดเจน
ที่ปรากฏขึ้นที่จิต เห็นชัดเลยว่ามันมีหมดเลย รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ มันอยู่ในนี้หมดเลย อยู่ภายในจิตล้วนๆ เพราะ
ฉะนั้น ตัวขันธ์ ๕ หรืออุปาทานขันธ์ ๕ มันอยู่ในหมวดธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เพราะว่ามันเป็นธรรมารมณ์ที่ปรากฏขึ้นที่จิต
นั่นเอง
ค� ำ ว่ า ขั น ธ์ ๕ ใน ธั ม มานุ ป ั ส สนาสติ ป ั ฏ ฐาน จึ ง หมายถึ ง
ภาวะแห่งการเกิดขึ้น แล้วเกิดอุปาทานในขันธ์ ๕ คือศัพท์อยู่ในนั้น
คือเรื่องราวที่อยู่ภายในจิต เป็นธรรมารมณ์ที่ปรากฏ เรื่องเหล่านี้
ไม่อยากจะพูดให้มนั มาก แต่อยากให้เข้าไปเห็นมากกว่า อยากให้เรา
เข้าไปสัมผัสกับมัน มันจะช่วยให้เราเห็นความจริงได้ง่ายขึ้น
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