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ค�ำอนุโมทนา

2

ขออนุโมทนา กับทางชมรมกัลยาณธรรมที่มีจิตศรัทธา ถอด
ธรรมะจากการบรรยายเรือ่ ง “ปีใหม่ ชีวติ ใหม่ จิตใหม่” เพือ่ เผยแผ่
และเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค นได้ เ ข้ า ใจการใช้ ชี วิ ต และเป็ น
นิมิตหมายในการเริ่มต้นสู่การปฏิบัติธรรม
การบรรยายในครัง้ นี้ พระอาจารย์มงุ่ หวังให้พวกเราได้ตระหนัก
ว่า ชีวติ เรานีค้ วรทีจ่ ะเริม่ ต้นใหม่ แต่บางคนยังไม่รวู้ า่ จะเริม่ ต้นเมือ่ ไรดี
อาจจะใช้วันที่สมมติทางโลก คือ วันปีใหม่เป็นวันเริ่มต้นก็ได้ แต่
วันปีใหม่ในทางธรรมนัน้ ควรจะเป็นวันทีป่ รับเปลีย่ นทัง้ ชีวติ และจิตใจ
ให้มีความใหม่ ไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะทางกาย เพราะการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตนี้ ส�ำคัญที่สุดย่อมมาจากการเปลี่ยนแปลงจากจิตใจข้างใน
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พระอาจารย์อยากจะน�ำเสนอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจธรรมะ
ในรูปแบบง่ายๆ แต่สามารถใช้ได้จริงกับชีวิต ขอให้ทุกท่านได้รับ
ประโยชน์จากการบรรยายธรรมในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้มีชีวิตใหม่
มีจิตใหม่
ขอขอบคุณ คุณธร คุณอ้อม ที่มีความอุตสาหะในการฟัง
ค�ำบรรยาย เรียบเรียงและถอดออกมาเป็นตัวอักษร ขออนุโมทนา
ศิลปินใจบุญ “เซมเบ้” ที่ช่วยวาดภาพปกภาพประกอบให้หนังสือ
ของอาจารย์อีกครั้ง ขอขอบคุณคุณหมอจุ๋มที่เป็นต้นบุญในการคิด
พิมพ์ และเผยแผ่ในครัง้ นี้ ขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรมทีใ่ ห้โอกาส
พระอาจารย์ ไ ด้ น�ำ เสนอหรือแสดงธรรม และสุดท้ายขอขอบคุณ 3
ญาติโยมทุกคนทีต่ งั้ ใจเรียนรู้ พัฒนาจิตใจ เพือ่ ให้มชี วี ติ ใหม่ จิตใหม่
ด้วยกันทุกคน
ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน
เจริญพร
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ค�ำน�ำ
ชมรมกัลยาณธรรม

เราทราบกันแล้วว่า การศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้น มีวีธีการ

4 และรายละเอียดมากมาย แต่ละครูบาอาจารย์ก็จะสอนในแนวทาง

ที่ท่านมีประสบการณ์และผ่านพ้นมาได้ แต่ทุกช่องทางต้องน�ำไปสู่
ความพ้นทุกข์ ปลอดพ้นจากกิเลสและความเศร้าหมอง ดัง่ ค�ำกล่าวว่า
มหาสมุทรแห่งพระธรรมวินัยนี้ มีทางลงโดยรอบ แล้วแต่ว่า เราจะ
ลงทางไหน ย่อมรวมลงสูม่ หาสมุทรแห่งพระธรรมวินยั ด้วยกันทัง้ สิน้

ธรรมะในแนวค� ำ สอนของหลวงพ่ อ เที ย น จิ ตฺ ต สุ โ ภ เป็ น
แนวทางการเจริญสติแห่งการตื่นรู้ ที่ช่วยปลุกธาตุรู้ภายในให้มี
ความตื่นตัวและพร้อมรับสภาวะต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน มีการสืบทอด
ค�ำสอนมารุน่ ต่อรุน่ ซึง่ มีอปุ กรณ์ส�ำคัญคือ การเจริญสติ ๑๔ จังหวะ
ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ม าเพื่ อ น� ำ ส่ ง ทุ ก ชี วิ ต สู ่ ค วามสงบสุ ข และตื่ น ด้ ว ยสติ
นับเป็นแนวทางการศึกษาธรรมทีน่ า่ เรียนรู้ และเกือ้ กูลแก่ความเจริญ
ในญาณปัญญาแห่งผู้ใฝ่ศึกษาทุกท่านอย่างแท้จริง
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ท่านพระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน) เป็น
ศิษย์ของหลวงพ่อค�ำเขียน สุวัณโณ ที่ได้สืบสานสายธารธรรม
ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท�ำให้ธรรมะมาเป็นเรื่องใกล้ตัวคนรุ่นใหม่
โดยเฉพาะเรื่ อ งการจั ด การกั บ ความคิ ด นั้ น ท่ า นสามารถตี แ ผ่
ตัวปัญหาและความยุ่งเหยิงต่างๆ ในใจทุกคน ให้คลี่คลาย และ
เมตตาน�ำเสนอให้เข้าใจง่าย และในโอกาสที่ท่านกรุณามาให้ธรรมะ
ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในหัวข้อ “ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่”
เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ทีผ่ า่ นมา ซึง่ เป็นการบรรยายธรรม
ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาธรรมอย่างยิ่ง ชมรมฯ จึงด�ำริขอจัดท�ำ
เป็นหนังสือ
การจั ด ท�ำ หนั ง สื อ ครั้ ง นี้ จะส�ำ เร็ จ เป็ น รู ป ร่ า งและสวยงาม
ไม่ได้เลย หากไม่ได้รบั ความกรุณา เอาใจใส่จริงจังจาก น้องธรและ
น้องอ้อม ซึง่ เป็นศิษย์ทมี่ ศี รัทธาในค�ำสอนของพระอาจารย์มาก และ
ยังได้สละเวลาเผื่อแผ่สิ่งดีๆ นั้น ให้แก่ผู้อื่น ท�ำให้งานครั้งนี้ส�ำเร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดีและงดงามด้วยธรรม “ผูใ้ ห้ธรรมย่อมถึงธรรม” ฉันใด
ขอให้บญ
ุ กุศลทีน่ อ้ งทัง้ สอง ได้เสียสละและทุม่ เทกับงานพระศาสนา
อย่ า งจริ ง จั ง ตลอดมารวมทั้ ง ในครั้ ง นี้ แ ละโอกาสต่ อ ไป จงน� ำ พา
แต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพกายใจที่แข็งแรง มาให้ทุกคนใน
ครอบครัวและคนทีร่ กั และทีส่ ำ� คัญขาดไม่ได้คอื ภาพปกภาพประกอบ
ที่งดงาม ด้วยจิตผู้เปี่ยมธรรม จากน้อง “เซมเบ้” ศิลปินใจบุญผู้มี
ศรัทธาเช่นเคย รวมไปถึงขอขอบคุณแนวหลังทางธรรมทุกท่าน
ที่ไม่เคยหมดแรงในการสนับสนุนการท�ำความดี
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ชมรมกั ล ยาณธรรม ขอกราบขอบพระคุ ณ ในเมตตาของ
พระอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบดวงประทีปแห่งธรรมที่แจ่มแจ้ง
ในแนวทางแห่งการบริหารขันธ์ ๕ เจ้าปัญหานี้ ให้เป็นประโยชน์
เกื้อกูลสูงสุดตามอัตภาพ ช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตใจ ให้ปลอดภัย
จากทุกข์ และมีความสุข ความร่มเย็น หวังว่า ผูอ้ า่ นทุกท่านจะได้รบั
ประโยชน์จากหนังสือ สมกับความเมตตาของพระอาจารย์ และความ
เสียสละของทีมงานแนวหลังทางธรรมทุกท่าน ขออนุโมทนา
กราบอนุโมทนาทุกท่าน
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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ของธรรมชาติที่ก�ำลังเบ่งบาน

ใบใหม่ ปีใหม่

พูดถึงปีใหม่ ทุกคนจะถือเป็นโอกาสดี จริงๆ แล้วมันก็คือ 11
วันวันหนึ่ง ไม่ได้มีอะไรพิเศษ แต่การที่เราก�ำหนดว่า วันนี้เป็นวัน
ปีใหม่ ก็เพือ่ ให้รวู้ า่ เป็นวันเริม่ ต้นของปี เพือ่ เตือนสติเราว่า วันเวลา
ทีผ่ า่ นไป แต่ละปีทผี่ า่ นไป เราท�ำอะไรบ้าง มีคำ� พูดหนึง่ ทีส่ มเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “วันคืนผ่านไปล่วงไป บัดนี้เธอ
ท�ำอะไรอยู่” ค�ำนี้เป็นค�ำที่ใช้เตือนผู้ปฏิบัติ หรือชาวพุทธทั้งหลาย
ผู้เป็นพุทธสาวก ให้เข้าใจว่า เราควรจะต้องตระหนักว่า วันเวลานัน้
มันผ่านไปไว ถ้าเราไม่ตระหนักถึงวันเวลาทีผ่ า่ นไปเร็ว มันจะเสียเปล่า
เพราะฉะนั้น การที่คนโบราณบรรพชนของเราได้ก�ำหนดวันต้นปี
วันสิน้ ปี วันปีใหม่ ก็เพือ่ ทีจ่ ะเตือนสติให้เรารูว้ า่ เวลามันผ่านไปแล้ว
นะ เธอจะมามัวเนิ่นช้า มัวประมาทไม่ได้
พระอาจารย์เคยไปอินเดีย วันปีใหม่ของอินเดียไม่ใช่วันที่
๑ มกรานะ และก็ไม่ใช่วนั ที่ ๑๓ เมษา ซึง่ เป็นวันสงกรานต์ไทย วัน

ปีใหม่อินเดียจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาต่อเดือนมีนา อยู่ใน
ช่วงเทศกาลกุมภ์ โดยช่วง ๖๐ วันนีจ้ ะเป็นช่วงระยะเวลาเฉลิมฉลอง
เทศกาลอะไรเยอะแยะมากมาย ปีนั้นอาจารย์ไป เป็นช่วงเวลาครบ
รอบ ๑๒ ปี การแต่งงานของพระศิวะกับแม่อมุ า มีฤๅษีชเี ปลือยแห่
กันมาอาบน�้ำที่แม่น�้ำคงคาที่พาราณสี บางคนก็โกนหัว ถือว่าบูชา
งานครบรอบ ๑๒ ปี และไกด์ก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาปีใหม่ของ
อินเดีย อาจารย์ก็เลยถามว่า ปีใหม่ไม่ใช่วันที่ ๑ มกราหรือ เขาก็
ตอบว่าไม่ใช่ครับ แล้วก็ยนื่ ยอดไม้ให้อาจารย์ พร้อมบอกว่า “ใบใหม่
ปีใหม่” แปลว่า ปีใหม่ของอินเดียเขาถือเอาตามฤดูใบไม้ผลิ
“ใบใหม่ ปีใหม่” ใบไม้ออกใบใหม่ขึ้นมาในช่วงฤดูกาลนี้ คน
12 อินเดียถือเป็นช่วงฤดูแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ เริ่มต้นชีวิตใหม่
เอาชีวติ ของต้นไม้ทมี่ นั ผลิใบออกมาหลังจากผ่านช่วงฤดูรอ้ น ฤดูหนาว
ฤดูแล้ง แล้วพอมีใบอ่อนแตกเป็นใบผลิใหม่ขนึ้ มาใหม่ เขาจึงถือช่วง
เวลาแห่งชีวิตใหม่ของธรรมชาติที่ก�ำลังเบ่งบาน เป็นช่วงระยะเวลา
แห่งวันเฉลิมฉลองปีใหม่ บรรพชนของเขาได้บญ
ั ญัตเิ อาก�ำหนดกาล
ที่ดีงามนี้ในการที่จะบอกให้รู้ว่า เมื่อมันมีชีวิตใหม่เกิดขึ้น ใบไม้ที่
ผลิบานขึน้ มาใหม่ บ่งบอกถึงชีวติ ใหม่ทกี่ �ำลังจะเบ่งบาน และเติบโต
เต็มทีข่ นึ้ ใหม่อกี ครัง้ หนึง่ มันควรจะเป็นการต้อนรับวันใหม่ ชีวติ ใหม่
เขาก็เลยใช้เป็นวันปีใหม่ของเขา
ก็เลยอยากพูดเรื่องนี้ให้ฟัง เพราะว่า ในหัวข้อ “ปีใหม่ ชีวิต
ใหม่ จิตใหม่” จะเห็นได้วา่ ทีอ่ าจารย์ยกตัวอย่างเรือ่ งคนอินเดียเอา
วันแห่งการมีชวี ติ ใหม่ของธรรมชาติ ของใบไม้ทมี่ นั แตกใบขึน้ มาใหม่
เป็นวันปีใหม่ เหมือนเป็นการบอกให้รวู้ า่ คนเราผ่านไปหนึง่ ปี มันควร
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มีชวี ติ ใหม่บา้ ง บางคน สิน้ ปีเหมือนจะสิน้ ใจเพราะมันกินเหล้าเยอะ
เจ็ดวันอันตรายของประเทศไทย ช่วงระยะเวลาปีใหม่ตายกีค่ น ? จ�ำได้
เลย ตอนนั้นประเทศอเมริกาบุกยึดอิรัก ยิงถล่มไปสามวันด้วย
ขีปนาวุธ คนตายไป ๓๐๐ คน ส่วนประเทศไทยช่วงเจ็ดวันปีใหม่
ตายไป ๘๐๐ คน ไม่โดนขีปนาวุธซักลูก เมาล้วนๆ คิดดู วันสิ้นปี
มันเหมือนจะสิน้ ใจ แทนทีว่ นั สิน้ ปีจะเป็นวันสิน้ คนเก่าเริม่ ต้นคนใหม่
กลายเป็นว่าหนักกว่าเดิม เฉลิมฉลองปีใหม่เพื่อจะก้าวเข้าสู่วันใหม่
ก็ยงั เมาเหมือนเดิม ทีจ่ ริงแล้ว ปีใหม่มนั ควรจะเตือนตัวเองว่า “วันคืน
ผ่านไปล่วงไป...เฮ้ย ! บัดนี้ เราควรจะเป็นคนใหม่ได้แล้วนะนี่” ซึ่ง
มันเป็นเรื่องส�ำคัญมากกับการตระหนักที่จะเป็นคนใหม่
ที่เขาก�ำหนดเอาวันปีใหม่นี่ ก็เพื่อต้องการให้เรารู้ว่า อะไร 13
ทีเ่ รายังไม่ได้เริม่ เราควรจะได้เริม่ ใหม่ซะ สิง่ ใดดี สิง่ ใดไม่ดี ยกเอา
สัมมาวายามะของพระพุทธเจ้ามา บาป อกุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิด
จงป้องกันไว้ อย่าให้มนั เกิด, บาป อกุศลกรรมใดทีเ่ กิดแล้ว เธอจงละ
จงปล่อย จงวาง นัน่ หมายความว่าอย่างไร ปีเก่าทีผ่ า่ นมา เคยมีปญ
ั หา
มีเรื่องทุกข์ใจ มีเรื่องบาดหมาง หรืออะไรเยอะแยะที่ท�ำให้เป็นทุกข์
เป็นกังวล มาปีนี้ เรือ่ งเก่าๆ ทีม่ นั ผ่านมาแล้ว ถ้ามันจะย้อนมาท�ำให้
เราเศร้าหมองได้ มันจะย้อนกลับมาในรูปของอะไร ?... ความคิด...
ถ้าใครเคยปฏิบัติกับพระอาจารย์ จะเข้าใจว่า มันจะย้อนกลับมา
ในรูปของ “เผลอคิด” นั่นเอง ความเผลอคิดมันแว๊บเข้ามา เป็น
เรื่องเก่าๆ ที่จะท�ำให้เราเศร้าหมอง ถ้าเรามีสติรู้ทัน มีความรู้สึกตัว
รู้ทันมันปั๊บ... มันจะทิ้งเลย ✤
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มนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่
อีกสักกี่ปีใหม่

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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The beginner’s Mind

การละความทุกข์ การละบาปอกุศลเก่าที่เกิดขึ้นแล้ว วิธีการ
ง่ายที่สุดคือ การกลับมารู้สึกตัว ทิ้งมันลงไป ทิ้งมันไปเลย ไม่ให้ค่า
17
ความหมายใดๆ ถ้าเราสามารถทีจ่ ะรูส้ กึ ตัว แล้วละความทุกข์ ความ
เศร้าหมองที่มันจะย้อนกลับมาหาเราได้ การท�ำได้อย่างนี้จะท�ำให้
บาป อกุศลกรรมเหล่านัน้ มันไม่อาจจะลงรากฝังลึกได้อกี เห็นบ่อยๆ
ละได้บ่อยๆ...เห็นบ่อยๆ ละได้บ่อยๆ... มันจะค่อยๆ อ่อนก� ำลังลง
ท�ำไมมันอ่อนก�ำลังลง ? เพราะว่า เราไม่ได้ให้ค่าความหมายใดๆ
กับมัน เป็นค�ำพูดที่หลวงพ่อค�ำเขียนพูดเสมอ
# อย่าไปให้ค่า ให้ความหมายมัน #
(ค�ำครูบาอาจารย์ จ�ำเอาไว้ แฮชแท็กเอาไว้นะ)
เวลาเราไม่ให้คา่ ความหมายใดๆ กับความทุกข์เก่าๆ เรือ่ งราว
เก่าๆ มันจะลงรากฝังลึกไม่ได้ มันจะค่อยๆ อ่อนก�ำลัง แต่ถา้ เมือ่ ไร

ก็ตาม ทีม่ นั แว๊บ..เข้ามา แล้วเรา “...เฮ้อ  !...(ถอนหายใจ)...ไม่นา่ เลย..
รู้งี้นะ กูไม่ท�ำก็ดี..” เรียบร้อยครับ ใจที่เศร้าหมองตรงนี้ ใจที่เป็น
ทุกข์ตรงนี้ มันท�ำให้สิ่งนั้นเริ่มมีค่า มีความหมายมากขึ้นเรื่อยๆ
ยิง่ เราไปทุกข์กบั มันบ่อยๆ มันก็ยงิ่ มีคา่ มีความหมายมากขึน้ ปัญหา
ก็คอื มันจะกลายเป็นร่องรอยลึกลง ลึกลง ร่องรอยเหล่านีไ้ ม่ใช่เรือ่ งดี
เพราะมันจะเข้ามาท�ำงานตลอด เราจะกลายเป็นคนเศร้าหมองกับ
เรื่องเดิมๆ กลายเป็นคนที่จมอยู่กับชีวิตเก่าๆ ลองย้อนดูตัวเองนะ
ว่าทุกวันนี้ ยังเป็นคนที่จมกับชีวิตเดิมๆ ชีวิตเก่าๆ เคยโกรธใคร
ก็ไม่ให้อภัย “กูจะจ�ำไว้ เข้ากระดูกด�ำ” น่ากลัวมากพวกนี้ พวกที่
โปรแกรมจิตตัวเอง เรียกว่าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
18 เป็นชีวิตใหม่ อันนี้อันตราย

ฮาวทูทิ้ง
เพราะฉะนั้นวันปีใหม่ ถือโอกาสโละ เปลี่ยนแปลงชีวิตดีกว่า
อะไรทีม่ นั เศร้าหมอง เก่าๆ ผ่านมา ถือโอกาส “เท”... “ฮาว ทู ทิง้ ”
(ชือ่ หนัง) จะทิง้ มันได้อย่างไร ? ก็กลับมารูส้ กึ ตัว เรือ่ งราวเก่าๆ ใดๆ
ที่จะท�ำให้เศร้าหมอง ทิ้งเลย !... พอมันจะแว๊บเข้ามา ยกมือสร้าง
จังหวะ ปั๊บ.. มันก็กลับมารู้สึกตัว หายใจเข้า...ก็รู้สึกตัว ...(ยกมือ
สร้างจังหวะต่อ)... รู้สึกไหม ?...รู้สึกเมื่อกี้ มันด่าใครไหม ?...มันรัก
มันโลภ มันโกรธ มันหลงไหม ? นีไ่ ง ฮาว ทู ทิง้ ...ทิง้ มันไปเลย ทิง้
อย่างไร ? ...ทิง้ ด้วยการกลับมารูส้ กึ ตัว เรือ่ งเก่าๆ ทีผ่ า่ นมา ทิง้ ไปเลย
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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The beginner’s mind
“มนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่ อีกสักกี่ปีใหม่”
ถือเอาเลยว่าปีใหม่นี้ เราจะทิง้ ให้หมด ทิง้ เลย เรือ่ งเก่าๆ เรือ่ ง
เศร้าหมอง อย่าเอาไว้...“จงเป็นคน มีใจใหม่” มีคำ� สอนหนึง่ ทีเ่ รียก
ว่า “the beginner’s mind” (จิตผูเ้ ริม่ ต้นใหม่) อันนีเ้ ป็นค�ำพูดของ
สตีฟ จอบส์ ในหนังสือของเขา เขาเล่าว่า วันที่เขาถูกเท ถูกทิ้ง
ถูกยึดบริษัทที่สร้างมาด้วยมือตนเอง เจอผู้บริหารที่เขาจ้างมากับ
ผู้ถือหุ้น ร่วมกัน ขับเขาออกจากบริษัท... ถ้าเป็นเรา จะเป็นยังไง ?
โกรธไหม ?... แต่สตีฟบอกว่า ในวันที่เขาถูกเท ถูกทิ้ง เขารู้สึกว่า 19
เขาได้ปลดตัวเองออกจากภาระทั้งหลายทั้งปวง จากภาระที่หนักอึ้ง
ที่ต้องจัดการบริษัท ต้องท�ำให้มันดีขึ้น ดีขึ้น เขารู้สึกว่าวันนั้นเป็น
วันทีเ่ ขาปลดทุกอย่างออก แล้วเขา โล่ง ! โปร่ง เหมือนเขาได้เริม่ ต้น
ชีวิตใหม่ เขารู้สึกว่า อ๋อ... นี่เอง ที่เขาเคยได้ยินอาจารย์เซนสอน
เขามาว่า The beginner’s mind จิตของผูเ้ ริม่ ต้นใหม่... เขาบอกว่า
เขาเข้าใจในวันนัน้ เลยนะว่า ใจทีม่ นั ทิง้ ทุกอย่างออกไป แล้วก้าวเข้าสู่
จุดเริ่มต้นใหม่ มันตื่นตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง มันเป็นยังไง
อาจารย์ยกตัวอย่างเรือ่ งนีม้ าก็เพราะว่า ถ้าเรา ผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
แล้วยังหากินอยู่กับอารมณ์เก่าๆ เช่น
พระอาจารย์... ๓ ปีที่แล้ว โยม ปฏิบัติได้ ดี๊...ดี
บัลลังก์ไหน บัลลังก์นั้น... สงบตลอด !

แล้วช่วงนี้ล่ะ ?
ไม่ได้เรื่อง ! ๕ นาทีก็ไม่ได้สงบเลย... มันเป็นเพราะ
อะไรคะอาจารย์ ?
น่ะสิ

เป็นเพราะเธอมัวไปพะวงกับไอ้ ๓ ปีที่แล้ว

เห็นไหม ? ไปเอาอารมณ์ ๓ ปีที่แล้ว มาเกาะเกี่ยวตัวเอง
ในขณะทีป่ ฏิบตั ิ ณ เวลานี้ ใจยังไปโหยหากับ ๓ ปีทแี่ ล้ว เห็นไหม ?
ไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นใหม่แล้ว แต่เป็นผู้ “แบกรถพ่วงอารมณ์เก่า” อยู่
20

ช่วงหลังๆ มานี่... ปฏิบัติไม่ได้เลย ท�ำไมมันเป็น
อย่างนั้นไม่รู้ค่ะ พระอาจารย์ ?
เพราะเธอน่ะ เอาใจไปผูกพันกับ ๓ ปี พอนัง่
หลั บ ตาลงปฏิบัติ หายใจเข้า ๑ ปื้ด ๒ ปื้ด... “เอ๊ะ...จะเหมือน
ปี ที่ แ ล้ ว ไหมนี่ ” ...ผ่ า นไป ๑๐ ปื ้ ด ... “ท� ำ ไมมั น ยั ง ไม่ เ หมื อ น
๓ ปีที่แล้วอีกนะ” ... ผ่านไป ๒๐ ปื้ด... “อะไรนี่... ท�ำไมมันเป็น
แบบนี้ ?...” ผ่านไป ๓๐ ปื้ด “กูพอแล้ว...”
เห็นไหม... แทนทีจ่ ะไปข้างหน้า กลับเอาอารมณ์เก่ามาเหนีย่ วรัง้
ตัวเอง นี่เขาเรียกว่า “คนเก่า คนโบราณ ไม่รู้จักใหม่” ✤

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่

เข้าใจในแต่ละขณะ
ของชีวิตที่เกิดขึ้น

ตั้งใจท�ำทีละครั้ง
รู้ทีละครั้ง
จบลงทีละครั้ง

23

การปฏิบัติธรรมมันต้องมีชีวิตใหม่ การเจริญสติที่หลวงพ่อ
ค�ำเขียนสอนอาจารย์ จุดเปลี่ยนชีวิตอาจารย์เริ่มจากค�ำพูดนี้
“ตั้งใจท�ำทีละครั้ง รู้ทีละครั้ง จบลงทีละครั้ง”
เป็นค�ำสอนที่ดูง่ายๆ นะ...แต่เชื่อไหม นั่นคือค�ำสอนที่พลิก
ชีวิตอาจารย์ การปฏิบัติในแนวทาง ตั้งใจท� ำทีละครั้ง รู้ทีละครั้ง
จบลงทีละครั้ง มันท�ำให้ชีวิตอาจารย์เปลี่ยนทุกขณะ เป็นชีวิตใหม่
ในแต่ละขณะ แต่ละขณะทันที ไม่เกาะเกีย่ วกับอารมณ์เก่า ไม่เกาะ
เกีย่ วกับอารมณ์เดิม มันท�ำให้เราเข้าใจในแต่ละขณะของชีวติ ทีเ่ กิดขึน้
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงและเข้ า ใจความเปลี่ ย นแปลงนั้ น ใน

แต่ละขณะ แต่ละขณะไป... นี่ ! คนใหม่ ชีวติ ใหม่ มันเริม่ อย่างนี.้ ..
คนใหม่จิตใหม่ มันเป็นอย่างนี้... the beginner’s mind มันเป็น
อย่างนี้ จิตผู้เริ่มต้นใหม่มันต้องเกิดทุกขณะอย่างไร ?
(เตรียมยกมือสร้างจังหวะ ๑๔ ท่า)
เอามือวางบนหัวเข่าทั้งสองข้าง
ลองตั้งใจตะแคงมือขวา.. ตั้งปั๊บ.. ขณะนี้ เกิดแล้ว ๑ ขณะ
รู้ไหม ? เมื่อกี้ ?... แล้วมันจบลงตรงนั้นไหม ?
มันจบลงตรงที่มันหยุด
24

ลองยกมือขวาขึ้นมา แล้วหยุดไว้
ขณะที่ก�ำลังยกมือขึ้นมานั้นน่ะ มันใช่ตะแคงมือไหม ?
ไม่ใช่... ตะแคงมือ มันเป็นอดีตไปแล้ว
ปัจจุบันใหม่ ได้ปรากฏขึ้นกับคุณ... เห็นไหม ?
ลองเลื่อนมือมาที่ท้องซิ
ยกมือเมื่อกี้ เป็นอะไร ?
เป็นอดีต แต่มือที่เคลื่อนมาที่ท้องนี่ เป็นปัจจุบัน
ตะแคงมือซ้าย เป็นปัจจุบัน
ยกมือซ้ายขึ้น เป็นปัจจุบันอีกแล้ว
เลื่อนมือซ้ายมาที่ท้อง เป็นปัจจุบันอีกแล้ว
เอามือขวาขึ้นหน้าอก เป็นปัจจุบัน
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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ผลักออกไปข้างๆ เป็นปัจจุบัน
เอาลงมาตะแคงไว้ที่หัวเข่า ก็เป็นปัจจุบันใหม่
คว�่ำมือขวาลง ก็เป็นปัจจุบันใหม่
เอามือซ้ายขึ้นหน้าอก เป็นปัจจุบันใหม่
ผลักออกไปข้างๆ เป็นปัจจุบันใหม่
เอาลงมาตะแคงไว้ที่หัวเข่าซ้าย ก็เป็นปัจจุบันใหม่
คว�่ำมือซ้ายลง ก็เป็นปัจจุบันใหม่
คุณลองสังเกตดูสิ คนใหม่ จิตใหม่ ชีวิตใหม่ มันไม่ต้องไป
รอสิ้นปี การรอสิ้นปี แล้วเริ่มต้นปี อย่างโลกเขาว่า มันส�ำหรับคน
หยาบๆ ทีก่ ำ� หนดไม่เป็นว่าจะมีชวี ติ ใหม่อย่างไร แต่สำ� หรับผูป้ ฏิบตั ิ 25
ธรรม เป็นพุทธสาวกแล้ว เรามีชีวิตใหม่อยู่ทุกขณะ

การเจริญสติิ
แบบเคลื่อนไหว
๑๔ จังหวะ
“ตั้งใจท�ำทีละครั้ง
รู้ทีละครั้ง
จบลงทีละครั้ง”
เริ่มต้น...เอามือวางที่เข่าทั้งสองข้าง

๑
ตั้งใจ...ตะแคงมือขวา

๓
ตั้งใจ...เลื่อนมือขวามาที่ท้อง

๕

ตั้งใจ...ยกมือซ้ายขึ้นมา

๒
ตั้งใจ...ยกมือขวาขึ้นมา

๔
ตั้งใจ...ตะแคงมือซ้าย

๖

ตั้งใจ...เลื่อนมือซ้ายมาที่ท้อง

๗
ตั้งใจ...เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอก

๘
ตั้งใจ...ผลักมือขวาออกไปข้างๆ

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ตั้งใจ...เอามือขวาลงมา ตะแคงไว้ที่หัวเข่า

ตั้งใจ...เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอก

ตั้งใจ...เอามือซ้ายลงมา ตะแคงไว้ที่หัวเข่า

ตั้งใจ...คว�่ำมือขวาลง

ตั้งใจ...ผลักมือซ้ายออกไปข้างๆ

ตั้งใจ...คว�่ำมือซ้ายลง

๑. ตั้งใจท�ำทีละครั้ง
เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ “ตั้งใจท�ำทีละครั้ง” ซึ่งมันท�ำให้
๑. ตัดความเคยชิน ความตั้งใจจะเข้าไปแทนที่ความเคยชิน
ถามว่าชีวิตเรา อยู่กับความเคยชิน หรืออยู่กับความตั้งใจ
มากกว่ากัน ? (เคยชิน) เราก็เลยใช้ชีวิตแบบเดิมๆ อยู่ตลอดเวลา
ไม่เคยเป็นคนใหม่เลย มันกลายเป็นชีวติ ทีอ่ ยูก่ บั ความเคยชิน นัน่ คือ
เหตุผลว่า ท�ำไมเราถึงไม่ตระหนักในความจริงของชีวติ เพราะฉะนัน้
28 ถ้าคุณตัง้ ใจ ตัง้ ใจท�ำทีละครัง้ ปุบ๊ ... ขณะทีค่ ณ
ุ ตัง้ ใจ มันเข้าไปแทนที่
ความเคยชินแล้ว
๒. เกิด “ความใหม่” ขึ้นมาทุกที
๓. เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาใหม่
๔. หลุดจากการถูกครอบง�ำด้วยความรูส้ กึ ความนึกคิด และ
อารมณ์ต่างๆ ได้ง่ายมาก
ใครปฏิบตั แิ ล้ว โดนความง่วงเล่นงานอย่างหนักหน่วง... ยกมือ
ขึ้น ? (ผู้ปฏิบัติยกมือพรึ่บ)
แปลว่า... ไม่ใช่คนตั้งใจใหม่

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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ความง่วงเกิดจากอะไร ? ได้เคยสังเกตไหม ?
ความง่วงเกิดจากใจที่มันเผลอออกไป...เวลาความง่วงจะมา
ใจมันจะไหลออกจากฐานไป
การเปลีย่ นเป็นคนใหม่ในปีนี้ มันต้องเริม่ ต้น เปลีย่ นจากคนที่
ท�ำอะไรด้วยความเคยชิน เป็นท�ำอะไรด้วยความตัง้ ใจ เพราะความ
ตั้งใจนั้นจะเป็น เบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย ที่จะน�ำพาเรา
ไปสู่ความหลุดพ้น ความตั้งใจจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก
ความเคยชินเป็นอาหารของความหลง โมหะ อวิชชา แต่ความ
ตั้งใจจะเป็นอาหารของสติ ของความรู้สึกตัว เพราะฉะนั้น ท�ำไม
พ่อแม่ ครูอาจารย์ ท่านถึงสอนเสมอว่า จะท�ำอะไรให้ท�ำกรรมฐาน
อยูท่ กุ ขณะ ท�ำอะไรให้ใส่ความตัง้ ใจลงไป อยากท�ำให้ชวี ติ เป็นชีวติ ที่ 29
ด�ำรงอยูด่ ว้ ยกรรมฐาน ง่ายนิดเดียวคือ ท�ำอะไรก็ทำ� ด้วยความตัง้ ใจ
จะหยิบจะจับ จะยืนจะเดิน จะนัง่ จะนอน จะเคีย้ วจะกลืน จะท�ำอะไร
ก็ตาม ขอให้ท�ำด้วยความตั้งใจ
หลวงพ่อค�ำเขียนใช้ค�ำว่า “อย่าท�ำฟรีๆ” อย่าให้มันเป็นชีวิต
ฟรีๆ แต่ทำ� ด้วยความตัง้ ใจ มิฉะนัน้ แล้วเราจะสัง่ สมความหลง สัง่ สม
ความเคยชิน กลายเป็นโกรธด้วยความเคยชิน โลภด้วยความเคยชิน
รักด้วยความเคยชิน กลัวด้วยความเคยชิน โน่นนี่ ไปด้วยความเคยชิน
หมดเลย เพราะมันสัง่ สมความเคยชิน ชีวติ เราจะเปลีย่ นเป็นคนใหม่
ก็เมื่อเราเริ่มตั้งใจ ตั้งใจนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคนใหม่
มีจิตใหม่ เพื่อจะมีชีวิตใหม่

กรรมฐาน
กรรมฐาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ฐาน กับ ใจ
เวลาใจมันไหลออก อารมณ์จะเข้าแทรกทันที และอารมณ์
ที่เข้าแทรกง่ายที่สุดก็คือ ความง่วง เพราะฉะนั้น วิธีการจัดการ
ความง่วงก็คือ กลับมาที่ฐาน พอใจกลับมาตั้งใหม่ ปุ๊บ..ใจมันจะ
ตั้งมั่นใหม่ขึ้นอีกครั้ง ความง่วงจะหายไป เพราะมันเข้าแทรกไม่ได้
แล้ว มันตั้งมั่นที่ฐานแล้ว แต่สักพักก็จะมีอีก ใจก็จะไหลออกไปอีก
ไม่เป็นไร.. กลับมาใหม่
30
ทุกครัง้ ทีเ่ ราตัง้ ใจใหม่ มันตัดความเคยชินแล้ว พอใจมันจะไหล
ออกไป มันกลับมาตัง้ ใจใหม่อกี ครัง้ หนึง่ มันจึงสามารถแก้นวิ รณ์*ได้
ง่าย

* นิวรณ์ คือ สิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ประกอบด้วย
๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม)
๒. พยาบาท (ความขัดเคืองใจ)
๓. ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม)
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ)
๕. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่

แทนใจ

แทนฐาน

ใจ ตั้งอยู่บน ฐาน
“กรรมฐาน”

31

ใจไหลออกไปจากฐาน

ใจกลับมาที่ฐาน

๒. รู้ทีละครั้ง
“รู้ทีละครั้ง” เป็นอย่างไร ?
ในขณะที่เราตะแคงมือปั๊บ แล้วเรารู้กับมัน เราไม่ได้รู้แค่ว่า
มีการเคลือ่ น แล้วหยุด แต่ในขณะนัน้ มันก็อาจจะมี ความรูส้ กึ นึกคิด
หรืออารมณ์ใดเข้าแทรก หรือเกิดอาการกับกาย กับใจขึน้ มา ปรากฏ
ให้เราได้รู้ ได้เห็นเหมือนกัน
ปัญหาของผูป้ ฏิบตั ิ ทีป่ ฏิบตั แิ ล้วไม่กา้ วหน้า ก็เพราะ “สังเกต
ไม่เป็น” ชีวิตเลยไม่เปลี่ยนใหม่
32
การสังเกต เป็นหลักใหญ่ใจความของการท�ำวิปสั สนา หลายคน
หลงทาง คิดว่าปฏิบตั ไิ ปแล้ว จะดิง่ ..ดิง่ ...แล้วทะลุพรวดเข้าไป แล้วก็
บรรลุธรรม... ฝันไปเถอะ ! ภาวะที่จะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้า
นั้นคือ การเข้าไปสังเกตเห็นกลไกการท�ำงานของขันธ์ ๕ และเห็น
ว่าการท�ำงานของขันธ์ ๕* นั้นมันอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์
สังเกต...ท�ำอย่างไร ?...
การ “รู้ทีละครั้ง” นี่แหละ มันจะช่วยท�ำให้เราเข้าใจกฎพระ
ไตรลักษณ์ได้
* ขันธ์ ๕ คือ ส่วนประกอบ ๕ อย่าง ที่รวมเข้าเป็นชีวิต ๑.รูป (ร่างกาย)
๒.เวทนา (ความรู ้ สึ ก สุ ข ทุ ก ข์ เฉยๆ) ๓.สั ญ ญา (ความจ�ำ ได้ ห มายรู ้ )
๔.สังขาร (ความนึกคิดปรุงแต่ง) ๕.วิญญาณ (ความรู้สิ่งที่มากระทบทาง ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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ขณะที่เราตะแคงมือขวา...ปั๊บ... เรารู้กับมัน เราไม่ได้รู้แค่
กายเคลือ่ นไหว แต่ในภาวะทีจ่ ติ มันหลงคิดออกไป เราจะเห็นอาการ
ของจิตท�ำงานในรูปแบบของความเผลอคิด ถ้ามันรูท้ นั เร็วขึน้ ในจังหวะ
นัน้ เราจะเห็นกลไกการท�ำงานในความคิดนัน้ ว่า มันเป็นการท�ำงาน
ของสัญญาขันธ์ สัญญาเข้ามาท�ำงาน ความจ�ำได้หมายรู้ในเรื่องราว
ต่างๆ สมมติบัญญัติต่างๆ โน่น นี่... สังขารขันธ์ก็ปรุงต่อ มันก็จะ
เห็นกลไกการท�ำงานของสังขารในขณะนั้นอีก ในขณะที่มันปรากฏ
ขึน้ เมือ่ จิตหลุดไปจากฐานนีแ่ หละ มันจะเห็นสัญญาขันธ์เข้ามาท�ำงาน
เห็นสังขารขันธ์เข้ามาท�ำงาน บางทีมันเลยเถิดไปอีก บางจังหวะมัน
ไปเห็นรู้ทันอีกว่า ในบางครั้ง ขณะที่สัญญาท�ำงาน สังขารท�ำงาน
บางทีมันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น อาการที่ใจมันหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่น 33
ในเรื่องราวเหล่านั้น ในสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้น เราเรียกอาการนั้นว่า
“อุปาทานในขันธ์” นีค่ อื ภาวะซ้อน ถ้าสัญญามันท�ำงาน เป็นความคิด
ชั้นที่ ๑ สังขารขันธ์เข้ามาปรุงต่อ เป็นความคิดชั้นที่ ๒ อันนี้ยัง
ไม่เท่าไร เพราะยังเป็นแค่ขนั ธ์ทำ� งาน แต่ถา้ มันมีความพอใจ ไม่พอใจ
ยิ น ดี ยิ น ร้ า ย เข้ า ไปในเรื่ อ งราวเหล่ า นั้ น อั น นี้ เ รี ย กว่ า มี ตั ณ หา
อุปาทาน เป็นความคิดชั้นที่ ๓ อันนี้มันไม่ใช่ขันธ์ แต่มันเป็นกลไก
การท�ำงานของ “อวิชชา” คือความไม่รู้ ตรงนี้แหละ ! ที่จะพาเรา
เป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นนู่นเป็นนี่สาระพัด
ในจังหวะที่มันมีอะไรเกิดขึ้นที่กาย เกิดขึ้นที่ใจ มันจะรู้ “รู้
ทีละครั้ง”

๓. จบลง ทีละครั้ง
สุดท้าย ค�ำที่ ๓ ของหลวงพ่อค�ำเขียน... “จบลง ทีละครั้ง”
จบลงทีละครั้ง ยังไง ?... ปัญหาหนึ่งที่พระอาจารย์เจอกับ
ผู้ปฏิบัติ ไอ้ที่ว่านี่ ตัวเอง ไม่ใช่ใครหรอก พอเห็นตัวเอง มันก็เลย
เห็นคนอื่นไง แล้วก็เห็นคนอื่นยังหลงอีกเยอะ ปัญหาที่พระอาจารย์
เจอก็คอื คนส่วนใหญ่ รูแ้ ล้วมันไม่จบ รูแ้ ล้วมันไม่วาง รูแ้ ล้วมันกลับ
ไม่ได้ รูแ้ ล้วยาว ออกไปเรือ่ ย อันนีเ้ ขาเรียกว่า “หลงในรู”้ ซึง่ หนัก
กว่า “หลงปรุง” อีก เพราะว่ามันเอาทฤษฎี หรืออะไรก็ตาม ไปปรุง
34 ต่ออีก เพลิน...เพลิน
ด้วยวิธีการที่หลวงพ่อค�ำเขียนบอกให้เรา “จบลง ทีละครั้ง”
มันท�ำให้เรากลับมา ตั้งใจใหม่ ด้วยจังหวะที่ถูกควบคุมเป็นจังหวะ
ทีละจังหวะอย่างนี้ (ยกมือสร้างจังหวะ) ทีละท่า ทีละจังหวะ ช่วง
เวลาแห่งการเริม่ ต้นใหม่มนั ท�ำให้จบลงไปด้วยในตัว ถ้าความคิดไม่จบ
ออกไปต่อ ก็ไม่เป็นไร เราก็เริม่ ต้นใหม่อกี มันก็จบอีก มันออกไปต่อ
อีก ก็ไม่เป็นไร ก็กลับมาใหม่ มาเริม่ ต้นใหม่อกี ก็จบไปอีก มันท�ำให้
เกิดการขาดตอน...ขาดตอน...ขาดตอน มันไม่ไหลยาว ไม่ไหลลื่น
มันยังกลับมารู้สึกตัว มันท�ำให้ช่วงจังหวะที่ลากยาวนั้นถูกตัด
ใครเคยนั่งดูลมหายใจเป็นฐานบ้าง ?
เวลามันเกิดความคิดเกิดอารมณ์ใด สังเกตดูไหม ?
มันไหลออกไปใช่ไหม ?
มันกลับมายากไหม ? เพราะอะไร ?
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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เพราะลมหายใจ ถ้ามันไม่มีเจตนา มันก็ยังหายใจ
แต่การเคลื่อนไหวแบบนี้ (๑๔ จังหวะ) ถ้าไม่มีเจตนา มัน
เคลื่อนไหวไม่ได้
เพราะฉะนั้น ความตั้งใจใหม่ที่มันเกิดขึ้น มันท�ำให้เกิดการ
ตัดช่วงของความไหลลื่นตรงนั้น หยุดลง เราจึงกล้ายืนยันว่าการ
เจริญสติ ๑๔ จังหวะนี้ มันท�ำให้เรากลับมารู้สึกตัวได้ไว หลุดจาก
อารมณ์ต่างๆ ได้ไว ถ้าใครยังติดอารมณ์อยู่ แปลว่า นั่น..ไม่ได้อยู่
กับความรูส้ กึ ตัวจริงๆ เพราะเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ กลับมารูส้ กึ กับความ
เคลือ่ นไหว มาระลึกรูอ้ ริ ยิ าบถ มาระลึกรูก้ บั กายได้ มันหยุดเลยนะ
เรื่องที่มันไหลลื่นอยู่ในใจ มันจะหยุดเลย แต่ถ้ามันไม่หยุด แปลว่า
นั่นไม่ได้กลับมาจริงๆ ถ้าคุณตั้งใจใหม่เมื่อไร ปั๊บ.. วนลูป (Loop) 35
กลับมาใหม่ ตั้งใจท�ำทีละครั้ง - รู้ทีละครั้ง - จบลงทีละครั้ง ถ้ามัน
ไม่จบ... ตั้งใจใหม่ปุ๊บ มันจบ... เข้าใจหรือยัง ?
นี่คือค� ำสอนของหลวงพ่อค� ำเขียน เป็นค� ำสอนแรกที่พลิก
กระบวนการปฏิบัติให้พระอาจารย์ จากคนเก่า ย�่ำอยู่ในอารมณ์เก่า
ติดอยู่ในความสงบจนเหมือนจะไปเป็นฤๅษีแล้ว อยากเข้าป่าเข้าดง
ไม่อยากเจอพบใคร หิวค่อยไปบิณฑบาต ไม่กวาดลานวัด ข้อวัตร
ปฏิบัติต่างๆ ทิ้งหมดเลย เพราะมันไปติดความสงบ กลายเป็นคน
แช่ในอารมณ์เก่า เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราจะเป็นคนใหม่ มีจติ ใจใหม่
มันต้องตื่นรู้ ตื่นตัว ตื่นกาย ตื่นใจ... รู้กาย ตื่นกาย รู้ใจ ตื่นใจ
โดยหลักการ ตั้งใจท�ำทีละครั้ง รู้ทีละครั้ง จบลงทีละครั้ง มันท�ำให้
ชีวติ เราเปลีย่ นไปในแต่ละขณะ แต่ละขณะ มันเห็นความเปลีย่ นแปลง
ในแต่ละขณะ และในแต่ละขณะมันก็ไม่เหมือนกันด้วย ✤

36

การเคลื่อนไหวทีละขณะ
มันท�ำให้เราตระหนัก
ในปัจจุบันขณะ
ทีละขณะ

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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การเคลื่อนไหว ทีละขณะ
กับ ปัจจุบันขณะ

39

บางทีมันก็ไม่มีความคิดอะไร...แค่รู้อยู่กับกายเคลื่อนไหว
บางทีรู้กายเคลื่อนไหว แล้วมันยังมีใจคิดอยู่...ก็มี
พอกลับมารู้กายเคลื่อนไหวอีก...ความคิดก็หายไปอีก
บางทีความคิดโผล่ขึ้นมา...ก็เป็นความคิดเรื่องใหม่อีก
ขณะที่คุณเห็นอย่างนี้เข้าเรื่อยๆ มันท�ำให้คุณเห็น ความเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันจะแสดงให้คณ
ุ เห็นว่า ในแต่ละจังหวะของ
ชีวติ คุณนัน้ มันไม่เหมือนกันเลย คุณไม่ตอ้ งไปมองไกลเลย แค่วนิ าที
ต่อวินาทีนี่ มันยังไม่เหมือนกันเลย
นั่งๆ ไป ตอนนี้ยังไม่เมื่อยหรอก อีกสักพัก เมื่อยเว้ย ! จริง
หรือไม่ ?

ยกมือไป ยกมือมา พออีกจังหวะหนึ่ง เมื่อยเย๊อะ เยอะ..
นัง่ ยกไป ยกมา บางจังหวะเมือ่ ยหายไป ว๊าบ... มีไหม ? เวทนา
มันหายไป มีไหม ?
สักพัก...อ้าว ! ไม่เป็นอะไรแล้ว
สักพักก็ง่วง...
มันท�ำให้เราสังเกตชีวิตของเราในแต่ละขณะ แต่ละขณะ...
มันก็เลยท�ำให้เราเข้าใจว่า ชีวิตคน มันเป็นขณะ แล้วมันเปลี่ยนไป
ทุกขณะ เพราะฉะนั้น มันท�ำให้เราเห็นว่า
๑. เราอยู่ในอดีตไม่ได้ เพราะอดีตมันจบไปแล้ว
๒. อนาคตก็ยังไม่มาถึง
40
๓. อยูก่ บั ปัจจุบนั และรูท้ นั ว่าตัวปัจจุบนั ก็เปลีย่ นไปทุกขณะ
การเคลื่อนไหวทีละขณะ การก้าวเดินทีละก้าว การหายใจ
แต่ละครั้ง ถ้าเราเป็นผู้ตั้งมั่นกับการปฏิบัติ และการสังเกตอย่างนี้
เราจะเห็นเลยว่า มันมีภาวะเปลีย่ น เปลีย่ น... ในแต่ละขณะ เพราะ
ปัจจุบนั ก็ยงั อยูไ่ ม่ได้ ปัจจุบนั มันเปลีย่ นไปทุกขณะ แต่ถา้ เมือ่ ไรก็ตาม
ทีค่ ณ
ุ ลากปัจจุบนั เพือ่ ทีจ่ ะอยูก่ บั มัน นัน่ ..คุณก�ำลังเข้าสูก่ ารจมแช่
กับอดีต มันจึงไม่แปลกทีจ่ ะบอกว่า สมาธิเพือ่ การตรัสรูน้ นั้ มันจะ
ต้องเป็นสมาธิทเี่ ป็น “ขณิกสมาธิ” คือ สมาธิทเี่ ป็นขณะ..ขณะ...
ในแต่ละขณะ ใจเราตั้งมั่นเพื่อเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะนั้น
พอเปลี่ยนขณะ ก็ตั้งมั่น รู้กับมันตรงๆ ในขณะนั้น
กลไกการปฏิ บั ติ ธ รรมที่ ห ลวงปู ่ เ ที ย นสอนมา ที่ ห ลวงพ่ อ
ค�ำเขียนบอกอาจารย์มา ก็คอื “เคลือ่ นแล้วหยุด จบ ๑ ครัง้ ” “เคลือ่ น
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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แล้วหยุด จบอีก ๑ ครัง้ ” “เคลือ่ นแล้วหยุด จบอีก ๑ ครัง้ ” “เคลือ่ น
แล้วหยุด จบอีก ๑ ครั้ง”

# การเคลื่อนไหวทีละขณะ
มันท�ำให้เราตระหนักในปัจจุบันขณะ ทีละขณะ #
(แฮชแท็กไว้ จะได้จ�ำได้)
(ยกมือสร้างจังหวะ ๑๔ จังหวะ)
41
ในขณะที่เราท�ำแต่ละขณะ ให้สังเกตแต่ละขณะไปด้วย
เรารู้กับการเคลื่อนไหวปั๊บ... รู้ชัด ไม่ชัด เราสังเกตเห็น
เรารู้กับการเคลื่อนไหวปั๊บ... ความรู้สึกตัว ชัด ไม่ชัด เรารู้
ในขณะนั้น
เรารู้กับการเคลื่อนไหวปั๊บ... ใจมันคิด...ปุ๊บ เห็น...ปั๊บ
เคลื่อนใหม่ ปั๊บ... จบขบวนการอันนั้น เริ่มขบวนการใหม่
เรียนรู้อย่างนี้
การปฏิบัติในแนวทางเจริญสติ จะไม่ใช่การมุ่งไปสู่ความสงบ
แต่มนั มุง่ ทีจ่ ะเห็นแต่ละขณะ เรียนรูท้ ลี ะขณะ เข้าใจชีวติ ในแต่ละขณะ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะปรากฏขึ้นในแต่ละขณะ กิเลส ๑๕๐๐
ตัณหา ๑๐๘ เกิดขึ้นในแต่ละขณะ ความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ขณะนี้ ที่มันเห็นอย่างนี้ กลายเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่มาก ที่จะ

เปลี่ยนชีวิตคน ความรู้สึกตัวที่เกิดในแต่ละขณะนั้น มันจะเปลี่ยน
ชีวิตเราเป็นคนใหม่ ไม่ใช่คนใหม่ที่หน้าตา หรือสีผม แต่ค�ำว่า “คน
ใหม่” ในที่นี้ มันจะเป็นคนใหม่เมื่อใจมันเปลี่ยน มันเปลี่ยนจาก
ข้างในออกมาข้างนอก
จากคนเคยโกรธ ก็จะโกรธน้อยลง แล้วค่อยๆ กลายเป็นคน
ที่รู้ทันความโกรธ
เมื่อรู้ทันความโกรธ... มันก็ไม่ไปกับความโกรธ
ต่อไป ความโกรธก็ ไร้ค่า ไร้ความหมาย
จากคนที่เคยโลภ ก็จะโลภน้อยลง จากนั้นก็รู้ทันความโลภ
แล้วความโลภก็จะไม่มีค่า ไม่มีความหมายใดๆ
42
มันเปลีย่ นจากข้างใน มันฟอกจากข้างในออกมา นัน่ คือ ชีวติ
เปลี่ยน ชีวิตใหม่ จิตใหม่..มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ ✤

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่

เห็นกายเคลื่อนไหว
เห็นใจนึกคิด

การเจริญสติ
แบบเคลื่อนไหว
๑๔ จังหวะ
45

ช่วงเวลาแห่งความส�ำคัญที่เราได้มาพบกันในช่วงปีใหม่นี้ เรา
มาตั้งใจท�ำดีๆ เลิกเป็นคนจมแช่อารมณ์เก่า เปลี่ยนมาเป็น เรียนรู้
ที่จะศึกษาทุกขณะของชีวิตตัวเอง หลายคนยกมือสร้างจังหวะ (ท�ำ
เร็วๆ ท�ำไปอย่างนั้น...ไม่สังเกตอะไร) หรือยกมือสร้างจังหวะไป
คุยไป “ฉันน่ะ...ฝึกมา ๑๐ ปีแล้ว ยังไม่เข้าใจอะไรเลยนี่”...(ยกมือ
ไม่ผิดจังหวะด้วยนะ) ให้เปลี่ยนใหม่ มาท�ำแบบนี้
ตั้งใจท�ำทีละครั้ง - รู้ทีละครั้ง - จบลงทีละครั้ง
(เริ่มยกมือ ๑๔ จังหวะ)
เคลื่อนแล้วหยุด... เคลื่อนแล้วหยุด เป็นจังหวะที่สม�่ำเสมอ
ไม่ช้าเกินไป ไม่เร็วเกินไป

มีจังหวะใหม่เกิดขึ้นใหม่ รู้ใหม่
เกิดอะไรขึ้นก็ตาม มันก็จบลงไป
ความสม�่ำเสมอของจังหวะ เรียกได้ว่าเป็นผู้มีใจที่ตั้งมั่น
มีความตั้งมั่นของใจ
มีความเพียรที่สม�่ำเสมอ
ที่ต้องปรับกระบวนการยกมือ ๑๔ จังหวะ ก็เพราะหลายคน
ท�ำไปท�ำมา แล้วมันเร็วขึ้นเรื่อยๆ เพราะอะไร ? เพราะหนึ่ง มัน
เคยชิน สอง มันมีความคิดเกิดขึ้นเยอะ ก็เลยขยับมือเร็วขึ้นเพื่อไป
ขจัดความคิดโดยไม่รู้ตัว เพราะติดนิสัยที่จะต้องจัดการกับความคิด
ให้ได้ มีความคิดหนึ่งที่ฝังกับหัวเราก็คือ ต้องไม่ให้มันคิด ใจมันถึง
46 จะสงบ มันติดสงบ เลยท�ำให้ขยับมือให้ไว เพือ่ ทีจ่ ะจัดการความคิด
แล้วถ้าง่วงล่ะ ?
“อาจารย์... มันง่วงน่ะ ยกมือให้เร็วขึ้นเพื่อให้หายง่วงได้ไหม
จะได้ตื่นตัว ?” ไม่ต้องเลย แค่ตั้งใจดีๆ ก็พอ
ตัง้ ใจใหม่ เพราะในขณะทีเ่ ราตัง้ ใจใหม่ ใจเราไปยุง่ อยูก่ บั อะไร ?
ใจเราไปยุ่งอยู่กับการตั้งใจตรงนี้ แล้วง่วงมันจะหายไปโดย
อัตโนมัติ
ถ้าคุณขยับ ๑๔ จังหวะให้เร็ว เพื่อจะไล่ความง่วง คุณจะ
ปฏิบัติด้วยวิภวตัณหา ปฏิเสธความง่วง ไม่อยากได้ภาวะนั้น มันก็
ไม่สามารถจัดการความง่วงได้ แต่ถ้าคุณ “มันง่วงก็รู้” และยืนยัน
จังหวะเดิม ยืนยันความตั้งใจมั่น มันจะจัดการได้หมดจริงๆ ความ
ส�ำคัญคือ จะท�ำอย่างไรให้ความตั้งใจมั่นของเรามั่นคง

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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ท�ำไมอาจารย์ถงึ สอนอย่างนี้ ก็เพราะเราท�ำมาอย่างนี้ เมือ่ ท�ำ
มาอย่างนี้ เราเห็นผลมันอย่างนัน้ แล้วสิง่ ทีเ่ ราได้มานัน้ สิง่ ทีเ่ ราเข้าใจ
นั้น มันท�ำให้เราทุกข์น้อยลง น้อยลง ไปเรื่อยๆ ถ้าปฏิบัติแล้ว
ทุกข์ไม่น้อยลง แสดงว่ายังปฏิบัติไม่ถูกทางเท่านั้นเอง
(เริ่มปฏิบัติ ยกมือ ๑๔ จังหวะ)
ขณะที่ตั้งใจใหม่ในแต่ละครั้ง ไม่ต้องไปหารายละเอียดของ
การเคลื่อนไหว
แค่รู้ว่ามีการเคลื่อนแล้วหยุด...เคลื่อนแล้วหยุด... สบายๆ
สายตาปล่อยสบายๆ อย่าหลับตา (ไม่หลับตา เพราะถ้าความ
47
ง่วงมา จะได้เห็นชัด)
ฝึกที่จะเห็น แต่ไม่ใช่ดู
ฝึกให้หูได้ยิน แต่ไม่ได้ฟัง
เพราะเราจะให้ความส�ำคัญกับการเจริญสติเป็นตัวหลัก
สังเกตไหม บางจังหวะ มันก็จะมีใจแว๊บ คิดออกไป
พอเริ่มต้นกับการเคลื่อนไหวใหม่อีกครั้ง สังเกตไหมว่าใจมัน
กลับมา กลับมาได้เร็วขึ้น
มันจะออกไปคิด ก็ไม่เป็นไร เรือ่ งของมัน เรามีหน้าทีต่ งั้ ใจใหม่
คิดอีก ก็รู้ทันอีก แล้วเราก็ตั้งใจใหม่
ตั้งกรรมฐานขึ้นมาใหม่ทีละครั้ง ไปเรื่อยๆ
ในขณะทีอ่ าจารย์พาเราท�ำทีละครัง้ ตัง้ ใจทีละครัง้ สังเกตไหม
มันต่างจากทีเ่ คยท�ำไหม ? ตะกีใ้ ครเจอความง่วงบ้าง ? หลุดจากมัน
ง่ายกว่าเก่าไหม ? ใครเจอความคิดทีม่ นั แว๊บ...ออกไปบ้าง ? กลับมา

ได้งา่ ยกว่าเก่าไหม ? เพราะทุกครัง้ ของความตัง้ ใจใหม่ มันท�ำให้เกิด
ความตั้งมั่นขึ้น
กรรมฐานประกอบด้วยกี่ส่วน ?...๒ ส่วน คือ ฐาน กับ ใจ
และฐานที่ดีที่สุดอยู่ที่กาย อิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย ลมหายใจ
เข้า ลมหายใจออก พระอาจารย์ขอถามพวกเราหน่อย ในขณะทีเ่ รา
ตัง้ ใจท�ำทีละครัง้ สิง่ ทีเ่ ราเห็นชัด มีความง่วงเข้ามา แต่เราก็สามารถ
กลับมาได้งา่ ยขึน้ ใช่ไหม มีใจทีเ่ ผลอคิดออกไป ใช่ไหม เราก็สามารถ
กลับมาได้ง่ายขึ้น เพราะทุกครั้งของการตั้งใจใหม่...ทุกครั้งของการ
ตั้งใจใหม่ มันท�ำให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นใหม่ ตั้งมั่นขึ้นใหม่ มันไม่ได้
ท�ำด้วยความเคยชินอีกแล้ว
48
ถ้าคุณปฏิบัติด้วยความตั้งใจใหม่ทีละครั้ง แล้วมันยังมีเผลอ
คิดออกไปได้ คุณก�ำลังท�ำถูกต้อง แต่ถ้าคุณตั้งใจท�ำแล้วมันล็อค
ไม่ให้ความคิดออกไป คุณก�ำลังท�ำผิด
วัดกันตรงนีว้ า่ ถูกหรือผิด ถ้าตัง้ ใจท�ำแล้วมันกลายเป็นล็อคจิต
ไม่ให้คิด อันนี้ผิด แต่ถ้าตั้งใจท�ำแล้ว ใจยังคิดได้ อันนี้ถูก
อาจารย์ต้องการพาคุณตั้งใจท�ำทีละครั้ง แล้วให้เห็นทุกครั้งที่
ใจมันคิด มันจะเห็นชัดเลยว่า ใจออกไปแล้ว..ปุบ๊ ...ปุบ๊ แต่ถา้ ท�ำด้วย
ความเคยชิน ใจมันออกไปตอนไหน ก็ไม่รู้ กลับมาตอนไหน ก็ไม่รู้
ได้สังเกตไหมว่า ในขณะที่เราตั้งใจท�ำทีละครั้ง เราไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าเรา
หายใจ ใช่ไหม แต่เราหายใจ และบางครั้งมันก็ไปรู้ว่าเราหายใจ
มีไหม ? บางครัง้ มันก็รวู้ า่ เราหายใจ บางครัง้ มันก็ไม่รู้ แต่เราจะรูเ้ รือ่ ง
การเคลื่อนไหวตรงนี้เป็นหลัก
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การเดินจงกรม
การเดินจงกรม ก็เหมือนกัน เดินทีละก้าว รู้ทีละก้าว จบลง
ทีละก้าว มีหลักการเดียวกันกับการสร้างจังหวะด้วยมือ เพียงเปลีย่ น
จากมือกับแขน เป็นขากับเท้า ช่วงหมุนตัวก็ขยับเท้า เพือ่ ให้เกิดการ
เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ เก็บเกี่ยวความรู้สึกของการ เคลื่อน หยุด
เคลือ่ น หยุด เพือ่ ให้เกิดเป็นวิหารธรรมของเรา ใส่ความตัง้ ใจ ใส่เจตนา
ทุกย่างก้าวของเรา มัน่ คง สม�ำ่ เสมอ ตัง้ มัน่ ต่อเนือ่ งกับจังหวะของเรา
ขณะทีเ่ รายกการเดินขึน้ มาเป็นกรรมฐาน อันนีค้ อื วิตก แล้ว
เราก้าวเดินอย่างมัน่ คง ต่อเนือ่ ง คือ วิจาร ไปอยูแ่ ล้วในตัว มีความ 49
ต่อเนื่องของจังหวะที่เราตั้งใจมั่นอยู่ตลอด มันเป็นขณะ เป็นขณะ
ของความตั้งมั่นของใจ เป็นขณิกสมาธิอยู่แล้ว มันไม่ใช่สมาธิเพื่อ
ด�ำดิ่งลงสู่ความสงบระดับลึก แต่แค่ให้กายกับใจเราอยู่ด้วยกัน เพื่อ
จะเห็นจังหวะทีก่ ายกับใจมันแยกจากกัน เพือ่ แยกให้เห็นการท�ำงาน
ของกายทีแ่ สดงออกในรูปแบบอิรยิ าบถ การท�ำงานของจิตในรูปแบบ
ความคิด การแยกกายแยกจิตตรงนี้ เห็นกลไกการท�ำงาน เห็น
อาการการท�ำงานของกายผ่านอิรยิ าบถ ผ่านการเคลือ่ นไหว สังเกต
เห็นกลไกการท�ำงานของจิต เห็นอาการของจิตผ่านการคิด โดยเฉพาะ
ความคิดที่มันคิดขึ้นเอง ที่เรียกว่าเผลอคิด เป็นกลไกการท�ำงาน
ของจิตที่เป็นตัวของมันเอง

ให้สงั เกตดู เราตัง้ ใจเดิน แต่กลับมีความคิดปรากฏขึน้ มา แปลว่า
ความคิดที่มันปรากฏขึ้นนั้น มันท�ำด้วยตัวของมันเอง เมื่อมันท�ำ
ด้วยตัวของมันเอง มันเป็นตัวของมันเอง มันก็คือการปรากฏขึ้น
ของธรรมชาติอีกตัวหนึ่ง ที่เรียกว่า จิต
นิยามการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เทียนจึงใช้ค�ำว่า
“เห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิด”
เพราะฉะนั้น ในขณะที่เราเห็นกายเคลื่อนไหว เราระลึกรู้กับ
อากัปกิริยาการเคลื่อนไหวนี้ คือการท�ำงานของกาย คืออาการของ
กายที่แสดงออกมาให้เราเห็น และเมื่อใดก็ตามมีความคิดเกิดขึ้น
นั่นคือจิตแสดงอาการ แสดงการงานของมันออกมาให้เราเห็น จง
50 สังเกตเห็นทั้งสองอย่างนี้
อาจารย์จะพาพวกเราไปสู่กระบวนการเรียนรู้ และสังเกตให้
ชัดเจนขึ้น กับความเป็นทุกข์แห่งกายที่อยู่ใต้กฎพระไตรลักษณ์
กายมันแสดงความเป็นทุกข์อย่างไร และอาจารย์จะพาเราไปเห็น
อีกว่า จิตมันแสดงความเป็นทุกข์อย่างไร แล้วเวลาใจมันเป็นทุกข์
(ใจเป็นทุกข์ทที่ ำ� ให้เป็นทุกข์) ทีเ่ รียกว่า ทุกข์อปุ าทาน มันเกิดขึน้ ได้
อย่างไร
วันนี้พระอาจารย์มี ๔ เรื่องด้วยกัน คือ
๑. ตั้งกรรมฐาน ตั้งใจท�ำทีละครั้ง รู้ทีละครั้ง จบลงทีละครั้ง
๒. พาไปสังเกตว่า ทุกข์กายที่อยู่ใต้กฎพระไตรลักษณ์ เป็น
อย่างไร
๓. พาไปสังเกตว่า จิตมันเป็นทุกข์ ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์
เป็นอย่างไร
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๔. ทุกข์อุปาทาน เกิดขึ้นได้อย่างไร จะเข้าใจมันได้อย่างไร
ทุกข์กายกับทุกข์จิต เป็นเรื่องของพระไตรลักษณ์ ท�ำอะไร
ไม่ได้ ทุกข์กายอาจจะบ�ำบัดช่วยมันได้ หรือบางทีมันก็บำ� บัดตัวมัน
เองได้ ส่วนทุกข์จติ ท�ำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับ แต่ทกุ ข์อปุ าทาน
คือกิจที่ต้องท�ำ
“เอวันติปะริวฏั ฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตงั ญาณะทัสสะนัง
นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ”
(ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)
แปลว่า เมือ่ ใดเราได้เห็นตามความเป็นจริง มีรอบ ๓ อาการ 51
๑๒ การเห็นนั้นหมดจดด้วยดีแก่เราดีแล้ว เราจึงประกาศว่า เราได้
ตรัสรู้พร้อมแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ✤

52
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ภาวะผู้รู้ ผู้ดู
แยกกาย แยกจิต
แยกรูป แยกนาม
แยกว่า ๒ อย่างนี้
เป็นคนละธาตุ คนละวัตถุ

53

ตาใน ตาใจ ตาสติ

55

เมื่อกี้เราตั้งกรรมฐานใช่ไหม เราเอาการเคลื่อนไหวของกาย
เป็นฐาน เพื่อให้ใจระลึกรู้ใช่ไหม เพราะฉะนั้น เวลาเราเคลื่อนไหว
กายนี่ ลองขยับมือซิ รูไ้ หม ? (รู)้ ต้องใช้ตาดูไหม ? (ไม่ตอ้ ง) ทีม่ นั รู้
เพราะอะไร ?...เพราะใจมันรู้ ตาใน ตาใจ ตาสติ เราเรียกมันว่า “จักขุ”
เราเริม่ ต้นจากการเอา ตาใน ตาใจ ตาสติ มาสังเกตดูการเคลือ่ นไหว
ในระบบ ๑๔ จังหวะ เพราะฉะนั้น ตัวนี้เห็นเคลื่อนไหวไหม เอา
ตาใน ตาใจ มาดูกายเคลื่อนไหว ดูไปดูมา มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือ
ความคิด ใจที่มันคิดออกไป

56

พอเราเอาตาใน ตาใจ มาสังเกตกาย ขณะที่กายเคลื่อนไหว
มันกลับมีความคิดปรากฏ ดูต่อไปความคิดก็ปรากฏอีก ดูไป ดูมา
ความคิดก็ปรากฏอีก เราก็เลยไปเห็นว่าขณะนัน้ มีกายเคลือ่ นไหวอยู่
ก็มีใจคิด กลายเป็นว่า เราเห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิด ดูไป
ดูมา ก็เริม่ เห็นว่าตัวกายนีม่ นั ก็มธี รรมชาติของมันอีกอย่างหนึง่ ขณะที่
ตัวความคิดหรือจิต มันก็มธี รรมชาติของมันอีกอย่างหนึง่ เมือ่ เราเห็น
ว่ากายเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่ จิตเป็นธรรมชาติอกี อย่างหนึง่ มันก็
เลยมองเห็นว่ากายเป็นวัตถุอย่างหนึ่ง แล้วก็มองเห็นว่าความคิด
หรือจิตเป็นวัตถุอีกอย่างหนึ่ง ภาวะแห่งการมองเห็นว่ามันเป็นวัตถุ
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คนละอย่างนี้ ตัวตาในตาใจมันพัฒนาไปเป็นญาณ วิปัสสนาญาณ
จึงเป็นภาวะแห่งการแยกกาย แยกจิต แยกรูป แยกนาม แยกว่า
สองอย่างนี้เป็นคนละธาตุ คนละอย่าง คนละวัตถุ ญาณจึงปรากฏ
ในลักษณะของการเห็นว่า กายเป็นวัตถุอย่างหนึ่ง จิตก็เป็นวัตถุ
อย่างหนึ่ง
ภาวะแห่งญาณ เป็นภาวะทีอ่ สิ ระจากการเห็น มันไม่องิ อาศัย
กายอย่างเดียว แรกๆ เราจะอาศัยอิงกายไว้ ดังนัน้ หลายคนพอเกิด
ความคิดขึ้นปั๊บ หลายคนจึงมีมือค้างบ้าง เพราะไปอิงอาศัยกับกาย
มากไป แต่พอมันเกิดภาวะพอดีสมดุล เข้าเป็นมัชฌิมา เป็นกลางๆ
ดี แ ล้ ว นี่ มั น จะไม่ อิ ง กะกาย แต่ มั น จะลอยตั ว ออกมาเป็ น อิ ส ระ
อาจารย์เลยเขียนเป็น UFO มันลอยอยู่ มันไม่ติดกับอะไร แต่มัน 57
เห็นทุกอย่าง ญาณ คือภาวะแห่งการเป็น ผู้รู้ ผู้ดู เคยได้ยินไหม
“ปฏิบตั ไิ ปเถอะ เดีย๋ วผูร้ จู้ ะปรากฏ” ผูร้ กู้ ค็ อื ตัวจักขุ หรือตาในที่
พัฒนาไปเป็นญาณ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงบอกว่า
“จักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา วิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา อาโลโก
เกิดขึ้นแล้วแก่เรา”
หลวงปูเ่ ทียนจึงใช้คำ� ว่า “เห็นกายเคลือ่ นไหว เห็นใจนึกคิด”
นั้นแปลว่ามีกี่ตัว ?... ๓ ตัว มีกายเคลื่อนไหว มีใจนึกคิด แล้วก็มี
ตัวเห็น มีญาณ ซึง่ ก็คอื ภาวะผูร้ ทู้ มี่ นั เด่นขึน้ มา ไม่องิ อะไร มีอสิ ระที่
จะดู เวลาเราเคลื่อนไหว เราจึงเห็นกายเคลื่อนไหว พอใจมันคิดจึง
เห็นว่าใจนึกคิด มันเห็นทั้งสองอย่างไปในตัวเลย เวลาเรายกมือไป
ยกมือมา สังเกตไหมว่า มันจะมีความคิดเกิดขึน้ แว๊บขึน้ มาอยูเ่ รือ่ ยๆ

พอญาณเห็นกายเป็นวัตถุ เห็นจิตเป็นวัตถุ มันแยกกาย แยก
จิตออกมา และญาณก็ยังเห็นอีกว่า กายที่เป็นวัตถุนั้น “มีอาการ”
อาการของกายที่แสดงออกคือ
- อิริยาบถใหญ่
- อิริยาบถย่อย
- หายใจเข้า หายใจออก
- อาการต่างๆ ทีเ่ กิดกับกาย เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เย็น หนาว
ร้อน ลมตี ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ
จิตเป็นวัตถุเหมือนกัน ก็มอี าการ อาการของจิตก็คอื ความคิด
นัน่ เอง เพราะฉะนัน้ เวลาเราแยกเรือ่ งกาย เรือ่ งจิต เราจึงมาดูอาการ
60 ของมัน ว่ามันมีความแตกต่างกัน อาการทางกายมาในรูปอิรยิ าบถใหญ่
อิริยาบถย่อย หายใจเข้า หายใจออก และอาการต่างๆ ที่เกิดกับ
กาย อาการของจิต แสดงออกในรูปแบบของความคิด เพราะฉะนัน้
สองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างเด็ดขาด จะเห็นได้ว่า อาการของกาย
อยู่ฝ่ายรูปธรรม ส่วนอาการของจิต ออกในฝ่ายนามธรรม เมื่อเรา
แยกอย่างนีเ้ ป็น ปับ๊ ... มันก็น�ำพาเราไปสู่ การจะเป็นคนใหม่ เพราะ
การเข้าใจตรงนี้ได้ เรียกว่าเป็น “เบื้องต้นของวิปัสสนา” เพราะ
วิปัสสนาญาณที่ ๑ จึงบังคับตายตัวว่า แยกกายแยกจิต แยกรูป
แยกนามได้ ✤

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่

รู้ทุกข์
รู้ไตรลักษณ์
รู้ความพ้นทุกข์
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กายมีอาการผ่านอิริยาบถ และอาการต่างๆ ทางกาย จิตมี
อาการผ่านความคิดที่เกิดขึ้นมากมาย แท้ที่จริง พอเราสังเกตไป
สังเกตมาเราจึงรูว้ า่ อาการทีเ่ กิดขึน้ กับกาย ทีเ่ ป็นอย่างนัน้ เพราะว่า
มันเป็น ทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา ในขณะที่จิตแสดงออกในรูป
ความคิด ที่มันเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา แล้วเราจะท�ำอย่างไรเล่า ในการทีจ่ ะเห็นความจริงว่า
อาการเหล่านี้มันมีอยู่จริง และเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็
ต้องมาเรียนด้วยวิธีการอย่างนี้ ชาวพุทธเราก็ต้องรู้จักท�ำปริญญา...
การเรียนรู้ทางพุทธศาสนา ต้องท�ำปริญญาให้ครบสามใบ
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ปริญญา = ปริ + อัญญา แปลว่า รูโ้ ดยรอบ ปริ แปลว่า รอบๆ
(เหมือนปริมณฑล) คือ ก�ำหนดรูว้ า่ เป็นทุกข์ การเห็นอาการของกาย
ผ่านอิรยิ าบถ เห็นอาการของจิตผ่านความคิด ต้องเห็นในความเป็น
“ทุกข์” ถ้าเราเห็นอิรยิ าบถ หรืออาการของกาย แต่เราไม่ก�ำหนดรูว้ า่
มันเป็นทุกข์ ก็แปลว่าเรายังท�ำวิปสั สนาไม่เป็น เพราะฉะนัน้ การท�ำ
วิปัสสนานั้นจะต้อง เห็นอาการเหล่านั้นว่ามันเป็นทุกข์ การก�ำหนด
รูว้ า่ มันเป็นทุกข์ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญในพระพุทธศาสนา ตราบใดก็ตาม
ที่เราไม่ก�ำหนด หรือแยกไม่ออกว่ามันเป็นทุกข์ เราจะไม่มีทางหา
ทางออกจากทุกข์ คนมากมายทีเ่ ป็นทุกข์ แต่ไม่เคยคิดออกจากทุกข์
ก็มี หรือไม่เคยเข้าใจว่าตัวเองเป็นทุกข์ก็มี
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“เป็นทุกข์ไหมนี่ ? โกรธอยู่นี่ !”
“เปล่า...โกรธเฉยๆ”
“ท�ำไมล่ะ ?”
“ใครๆ เขาก็เป็น...”
หรือเหมือน แม่พระอาจารย์นะ แม่โทรหาพระอาจารย์
“หม่อมๆ ไม่รู้เป็นอะไรนี่ ตามันมืด ตามันมัว อ่านหนังสือ
อยู่ดีๆ ตาก็มัวขึ้นมา”
“ตกใจไหม” พระอาจารย์ถาม
“บ่ ไม่ตกใจ... กลัวเฉยๆ”
แม่พระอาจารย์ไม่ตกใจ แต่กลัว แล้วระหว่างตกใจกับกลัว
อันไหนหนักกว่ากัน ?
นี่แหละ คนบางคนเป็นทุกข์ แต่ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ เพราะมัน
เคยชินทีจ่ ะอยูก่ บั อาการเหล่านัน้ ดังนัน้ การก�ำหนดว่ามันเป็นทุกข์

จึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก การก�ำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ ทางพุทธศาสนา
เราจึงให้ก�ำหนดว่ามันเป็นทุกข์อะไรบ้าง ทุกข์กาย ทุกข์จิต และ
ทุกข์อุปาทาน ถ้าแยกไม่เป็น กระบวนการจัดการมันจะท�ำได้ไหม ?
เครียด เป็นทุกข์อะไร ? (ทุกข์จติ ) หิว ? (ทุกข์กาย) ถ้ามันดูไม่ทนั ก็
กลายเป็นทุกข์อุปาทาน กลายเป็นโกรธ ไม่พอใจ เป็นนู่นเป็นนี่ได้
จากที่เราเห็นว่าเราเป็นตัวเป็นตน แท้จริงแล้วมันประกอบไป
ด้วย กาย กับ จิต และก็ ตัวรู้ เอาง่ายๆ แบบนีก้ อ่ น แล้วก็ก�ำหนด
รู้ทุกข์กาย ก�ำหนดรู้ทุกข์จิต ก�ำหนดรู้ทุกข์กายท�ำอย่างไร ? ✤
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ทุกข์กาย เราแค่ “บ�ำบัด”
ทุกข์จิต เราแค่ “ยอมรับ”
ทุกข์อุปาทาน เราแค่ “ละ”

การก�ำหนดรู้ “ทุกข์”
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๑. การก�ำหนดรู้ทุกข์กาย
๑. ให้สังเกตเห็น “อิริยาบถ” อื่นๆ ที่ปรากฏ นอกเหนือจาก
ที่เราก�ำหนด (ทุกขัง)
๒. ให้สังเกตเห็น “อาการ” ต่างๆ ที่เกิดกับกาย นอกเหนือ
จากที่เราก�ำหนด (ทุกขัง)
เวลาเราดูลมหายใจเข้า ออก เรียกว่า ก�ำหนดลมหายใจเข้า
ออก เวลาเราเดินจงกรม เรียกว่าเราก�ำหนดการเดิน เวลาเรายกมือ
สร้างจังหวะ เรียกว่าเราก�ำหนดสร้างจังหวะ แต่เมื่อใดก็ตามขณะ
ก�ำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ มันกลับไปรับรูห้ รือไปเห็นอาการ หรือ
อิรยิ าบถอืน่ นอกจากลมหายใจก็มี หรือขณะนัง่ ยกมือสร้างจังหวะอยู่

มีไหมมันไปรับรู้อิริยาบถอื่น เช่น กระพริบตา กล้ามเนื้อกระตุก
ลมหายใจเข้าออก หรือไปรู้อาการอื่น ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ
เราจึงเรียกว่าให้สังเกตเห็นอิริยาบถอื่นๆ ให้สังเกตอาการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับกาย นอกเหนือจากที่เราก�ำหนด
เราก�ำหนดอะไรบางอย่างไว้เป็นฐาน เพือ่ ทีจ่ ะสังเกตเห็นอันอืน่ ๆ
ที่จะปรากฏให้เห็น ในเมื่ออากัปกิริยาอื่นที่เกิดขึ้นกับกาย มันเป็น
สิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ต่เรากลับไม่เคยก�ำหนดรู้ เพราะเวลาเราปฏิบตั ิ ตัง้ กรรมฐาน เราไปมุ่งมั่นจมจ่ออยู่กับกรรมฐานนั้นๆ จนแนบเข้าไปในฐาน
นัน้ ๆ เลยไม่เคยสังเกตสิง่ อืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากทีเ่ ราก�ำหนด
อันนั้นคือการท�ำกรรมฐานแบบรุ่นเก่า รุ่นก่อนพระพุทธเจ้าเกิด
70 รุน่ ปัญจวัคคีย์ รุน่ ฤๅษีชไี พร ซึง่ เขาไม่เคยสังเกตเห็นเหล่านี้ เขารูแ้ ต่
ว่าถ้าจะก�ำหนดรูปฌาน ก็จะท�ำรูปฌาน หรือก�ำหนดอรูปฌาน แต่
เขาไม่เคยสังเกตเห็นอะไรเลย เขามุง่ ไปสูค่ วามสงบของใจอย่างเดียว
ไม่ได้สนใจสังเกต บังเอิญว่า เจ้าชายสิทธัตถะเคยท�ำแบบนั้นมา
๖ ปี มันไม่ทำ� ให้พระองค์เปลีย่ นเป็นคนใหม่เลย ย�่ำอยูก่ บั ที่ ถามว่า
เจ้าชายสิทธัตถะท�ำจิตให้สงบได้ไหม...ได้... แต่มนั ไม่ทำ� ให้ทา่ นเปลีย่ น
เป็นพระพุทธเจ้า จนกระทั่งคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ที่พระองค์ตรัสรู้
พระองค์มาสังเกตว่า กายทีด่ ขู ณะทีพ่ ระองค์ตงั้ ลมหายใจเข้าออกอยู่
มันมีอาการต่างๆ ปรากฏเกิดขึน้ กับกาย ท�ำไมเป็นเช่นนัน้ ทีแ่ ท้มนั
เป็นทุกข์ มันจึงแสดงอาการความเป็นทุกข์ออกมา
เพราะฉะนั้น สิ่งนี้อาจารย์จึงบอกว่า ถ้าเราปฏิบัติแล้ว ให้เรา
สังเกตเห็นอิริยาบถอื่นๆ ที่ปรากฏนอกเหนือจากที่เราก�ำหนด เรา
ก� ำ หนดลมหายใจ มั น ก็ มี อ าการอื่ น นอกเหนื อ จากที่ เ ราก�ำ หนด
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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ลมหายใจ หรือ เราก�ำหนดเดินจงกรม ก็มอี าการต่างๆ ทีน่ อกเหนือ
จากเดินจงกรม หรือ เราก�ำหนด ๑๔ จังหวะ ก็มอี าการต่างๆ ปรากฏ
นอกเหนือจาก ๑๔ จังหวะทีเ่ ราก�ำหนด แล้วอาการเหล่านัน้ มันเกิด
ขึ้นได้อย่างไร เพราะ... มันเป็นเอง มันเป็นของมันเอง ดูไปดูมา
ความเป็นของมันเอง มันจึงไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา พระองค์
จึงเข้าใจอาการนั้น แล้วจึงตั้งชื่อมันว่า “อนัตตา” แต่อาการความ
เป็นอนัตตา มันเป็นเอง ค�ำว่า “อนัตตา” จึงเป็นศัพท์ใหม่ทพี่ ระพุทธองค์ใช้อธิบายกับปัญจวัคคีย์ ในบทที่ชื่อว่า อนัตตลักขณสูตร
อนัตตลักขณสูตร คือ พระสูตรที่ว่าด้วย ลักษณะความเป็น
อนัตตา พระพุทธเจ้าทรงอธิบายแก่ปัญจวัคคีย์ว่า
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“สิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตา
ท�ำไมรูปเป็นอนัตตาเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย... เธอหวังว่า รูปจงเป็นเช่นนี้เถิด
รูปอย่าเป็นเช่นนั้นเลย
ขอรูปจงเป็นอย่างนี้ ขอรูปอย่าเป็นอย่างนั้น อย่างนี้
เธอขอมันได้ไหม ? (ไม่ได้)
เมื่อเธอขอไม่ได้ แปลว่าเธอบังคับบัญชามันได้ไหม ?
เมื่อบังคับบัญชามันไม่ได้ มันจึงเป็น อนัตตา”
พระพุทธเจ้าต้องอธิบายค�ำว่า “อนัตตา” ให้ปญ
ั จวัคคียร์ ู้ เพราะ
เป็นศัพท์ทพี่ ระองค์สร้างขึน้ มาจากการเห็นอาการ “มันเป็นของมัน
เอง” อาจารย์ใช้เวลาตั้งนาน กว่าจะเข้าใจกับมัน แต่ก็ไม่นานเท่า
พระผู้มีพระภาคเจ้า กว่าพระพุทธเจ้าจะเห็น กว่าพระองค์จะเข้าใจ
แล้วเอามาสอนเรา เราเป็นคนได้รับมรดกที่พระองค์สร้าง

๒. การก�ำหนดรู้ทุกข์จิต
• สังเกตเห็น “จิต” ไม่อาจทนอยูก่ บั “กาย” ได้ตลอดเวลา
(ทุกขัง)
ยังไง ? ก็ไอ้ตัวเผลอคิดน่ะ สังเกตไหม เราท�ำกรรมฐานอยู่
มันก็แว๊บออกไป เอากลับมา เดีย๋ วมันก็แว๊บออกไป ท�ำไมมันถึงเผลอ
คิด ? ท�ำจิตวอกแวก ? ท�ำไมจิตออกจากฐาน ? บางคนจะตอบเป็น
แพคเกจตายตัว ว่า “มันไม่เป็นสมาธิ”, “จิตยังไม่นงิ่ ”... ไม่ใช่นะ แท้
ที่จริงเป็นเพราะจิตทนอยู่กับกายไม่ได้ตลอดเวลา แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวก็
ออกไปแล้ว สังเกตเวลาเราปฏิบตั ธิ รรม คุณจะใช้อะไรเป็นฐานก็ตาม
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ใช้พุทโธเป็นฐาน ใช้ลมหายใจเป็นฐาน ใช้การเดินจงกรมเป็นฐาน
ใช้การเคลื่อนไหว ๑๔ จังหวะเป็นฐาน หรือยุบพองเป็นฐานก็ตาม
สิง่ ทีเ่ หมือนกันตลอดก็คอื “ใจเผลอคิดออกไป” นีค่ อื ความเป็นทุกขัง
• สังเกตเห็นการเกิด - ดับของความคิด (ทุกขัง)
เวลามันคิดแล้วความคิดมันคาอยูต่ ลอดเวลาไหม ?...ไม่ มันคิด
แล้วมันก็ดบั ไป ภาวะแห่งการ เกิด - ดับ เกิด - ดับ คือภาวะแห่งการ
ทนอยู่ไม่ได้ เราจึงเรียกอาการนั้นว่า “ความเป็นทุกขัง” ถ้าเราไป
สังเกตดูจติ ก็คอื สังเกตดูความคิด สังเกตดูความคิดว่ามัน เกิด - ดับ
เกิด - ดับ... นี่คือความเป็นทุกขังของจิต

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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• สังเกตเห็นความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ของจิต (อนิจจัง)
หมายถึงว่า ความคิดน่ะ มันไม่ได้คดิ เรือ่ งเดียวตลอด เดีย๋ วก็
ไปเรือ่ งนูน้ เดีย๋ วก็ไปเรือ่ งนีอ้ ยูต่ ลอดเวลา นัน่ คือ “ความเป็นอนิจจัง”
นัน่ ก็คอื ทุกข์กายกับทุกข์จติ มันอยูภ่ ายใต้กฎพระไตรลักษณ์ ปัญหา
ก็คือ ทุกข์ทางกาย มีบางอย่างที่บ�ำบัดได้ เช่น ปวดอุจจาระ ปวด
ปัสสาวะ หิว กระหาย ป่วย บางอย่างไม่ช่วยมัน มันก็บ�ำบัดตัว
มันเองก็มี อย่างปวดเมื่อย ทนๆ ไปบางทีก็หาย แต่พอมาดูเรื่อง
ของจิต เราต้องบ�ำบัดไหม ? ความเป็นอนิจจังทุกขัง อนัตตา ของจิต
เราท�ำอะไรมันไม่ได้ นอกจากเห็นตามความเป็นจริงและยอมรับกฎ
พระไตรลักษณ์ เพราะฉะนัน้ ต่อไปนีม้ นั คิดก็เรือ่ งของมัน มันทนอยู่ 73
กับกายไม่ได้ เรารูท้ นั กับมัน ก็จบ อย่าเอาถูกเอาผิดกับมัน มันเกิด
เดีย๋ วมันก็ดบั มันแปรปรวนอย่างนัน้ อย่างนีก้ ช็ า่ งมัน มันก็เป็นอย่าง
นั้น เราแค่รู้กับมัน รู้สึกตัว

๓. การก�ำหนดรู้ทุกข์อุปาทาน
ก�ำหนดรูท้ กุ ข์อริยสัจ หรือทุกข์อปุ าทานด้วยการเห็นใจทีเ่ ข้าไป
ยึดในอาการของกายของจิตทีป่ รากฏ ซึง่ เป็นอาการทีเ่ กิดจากอ�ำนาจ
ของพระไตรลักษณ์ แต่ใจมันดันไปยึดในอาการเหล่านัน้ แล้วปฏิเสธ
กฎพระไตรลักษณ์ จึงเรียกอาการนี้ว่า เป็นการเข้าไปมีอุปาทาน
ยึดมั่นถือมั่นในอาการที่ปรากฏ มันจึงเป็น “สมุทัย” นี่แหละ ที่

พระพุทธเจ้าจะให้เราไปเห็น (รวมทั้งอาจารย์ด้วย)
ทุกข์กายเป็นอ�ำนาจของพระไตรลักษณ์
ทุกข์จิตก็เป็นอ�ำนาจของพระไตรลักษณ์
แต่...ทุกข์อปุ าทานเป็นอ�ำนาจของอวิชชา ความไม่รู้ ความหลง
ทุกข์อุปาทาน เกิดจากการที่ใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับอาการ
ของกาย ของจิต ซึ่งอาการของกายของจิตมันก�ำลังแสดงไปตามกฎ
พระไตรลักษณ์ แต่ใจเรามันเผลอเข้าไปปฏิเสธ ไม่อยากได้กฎพระ
ไตรลักษณ์ทกี่ ำ� ลังแสดงตัวด้วยความเป็นทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา
ไม่...ฉันไม่อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้น อย่างนั้น ฉันไม่อยากให้
จิตฉันเป็นอย่างนั้น อย่างนั้น มันเข้าไปยึดแล้วปฏิเสธกฎพระไตร74 ลักษณ์ มันจึงเป็นสมุทัย หน้าที่ก็คือต้อง “ละ” ละได้ด้วยการไม่ให้
ความหมายใดๆ ด้วยการกลับมารู้สึกตัว ความรู้สึกตัวก็คือมรรค
เมื่อเราใช้ความรู้สึกตัวปุ๊บ มันจะละอาการยึด เมื่อมันละอาการ
ยึดทุกข์มันก็จะดับ นิโรธก็จะปรากฏอยู่ตรงนั้น
ทุกข์อุปาทานนี้เอง คือทุกข์ที่พระองค์ต้องการให้เราจัดการ
โดยเด็ดขาด เพราะ...
ทุกข์ของกาย ทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎพระไตรลักษณ์ เราแค่ “บ�ำบัด”
ทุกข์ของจิต ที่อยู่ใต้กฎพระไตรลักษณ์ เราแค่ “ยอมรับ”
แต่...ทุกข์อุปาทาน ที่เกิดจากความหลง จากอวิชชานั้น ต้อง
ก�ำจัดด้วยการ “ละ”
นี้คือกิจที่ต้องท�ำ
พระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมจบ มักจะมีบทตอนท้ายว่า
“ภิกษุเหล่านั้น มีใจชื่นชมยินดีในภาษิต จึงเห็นว่า
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่

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

กิจที่ควรท�ำในเรื่องนั้น ได้ท�ำจบแล้ว
กิจอื่นเพื่อเรื่องนั้น ไม่มีอีกแล้ว”
เรื่องนั้นก็คือเรื่องการดับทุกข์ในอริยสัจ หรือทุกข์อุปาทานนี้
เมื่อดับทุกข์ตัวนี้ได้แล้ว ก็ไม่มีกิจอื่นที่ต้องท�ำในเรื่องนี้อีกแล้ว แต่
พระอรหันต์ยังมีกิจอื่น เพื่อเรื่องอื่น เพื่อท�ำต่อโลก เพื่อมวลมนุษย์
เพื่อเวไนยสัตว์ เป็นกิจอื่นๆ อีกเยอะมาก ท่านแสดงให้เห็นว่า การ
ท�ำงานโดยไม่ทุกข์นั้นมีอยู่ เพราะจิตที่ต้องจัดการ ท่านท�ำจบแล้ว

สรุปให้เห็นชัดขึ้นอีกครั้ง
ก�ำหนดรู้ทุกข์กาย
• ให้สังเกตเห็น “อิริยาบถ” อื่นๆ ที่ปรากฏนอกเหนือจากที่
เราก�ำหนด (ทุกขัง)
• ให้สงั เกตเห็น “อาการ” ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับกาย นอกเหนือ
จากที่เราก�ำหนด (ทุกขัง)
ถ้าเราก�ำหนดรูท้ กุ ข์ตรงนีเ้ ป็น เราจะเข้าใจว่าท�ำไมพระพุทธเจ้า
หรือพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงบอกว่า กายนี้มันเป็นก้อนทุกข์ ต้อง
บ�ำบัดอยู่ทุกขณะ ต้องวนเวียนบ�ำบัดทุกข์ในมันอยู่ร�่ำไป ท่านจึง
หน่ายต่อการที่จะมีภพชาติอีก เพราะถ้ามีภพชาติอีก ก็ต้องมีกาย
อีก เมื่อมีกายอีก ก็ต้องบ�ำบัดมันอีก
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ก�ำหนดรู้ทุกข์จิต
• สังเกตเห็น “จิต” ไม่อาจทนอยู่กับ “กาย” ได้ตลอดเวลา
(ทุกขัง)
• สังเกตเห็นการ เกิด - ดับ ของความคิด (ทุกขัง)
• สังเกตเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดของจิต
(อนิจจัง)
เพราะฉะนั้น แทนที่จะไปโกรธ ไปเครียด ไม่พอใจกับมัน
“คิดอีกแล้ว...” “คิดอะไรกันนักกันหนา...”
ถ้ามันตอบได้ คงจะตอบว่า “กูกำ� ลังแสดงให้เห็นถึงความจริง  !
76 ท�ำไมไม่เห็นสักที”
ก�ำหนดรู้ทุกข์อุปาทาน
สังเกตอาการที่ใจมันเผลอเข้าไปยึดในอาการของกาย อาการ
ของจิตทีป่ รากฏ พอมันยึดปุบ๊ มันจะเกิดความพอใจ ความไม่พอใจ
เราเรียกอาการนัน้ ว่า “ทุกข์อปุ าทาน” ให้ละทุกข์อปุ าทานนีด้ ว้ ยการ
กลับมารู้สึกตัว
สรุป...ง่ายไหม ?... พุทธศาสนาทั้งหมดเรียนแค่นี้ ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขันธ์ เป็นไปเพื่อ ๓ เรื่องนี้

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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เรามาก�ำหนดทุกข์กัน
ทุกข์กาย
• เอามือวางที่หัวเข่าทั้งสองข้าง
• เอามือเคาะหัวเข่าเบาๆ ไม่มากไม่นอ้ ย (ให้กำ� หนดกรรมฐาน
แค่นี้ แทนที่จะเป็นเดินจงกรมหรือ ๑๔ จังหวะ)
• ลืมตา ส�ำรวมสายตามองลงที่พื้น
• นั่งไปเรื่อยๆ และสังเกตดูอาการที่เกิดขึ้น
- มีอาการของกาย อิรยิ าบถทีเ่ กิดขึน้ มีอาการนอกเหนือ
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			 จากที่เราก�ำหนดไหม
		 - ให้เราเห็นมัน นี่ไงมันก� ำลังแสดงความเป็นทุกขัง
			 บางอย่างให้เราเห็น
• ให้ลืมตา เพราะถ้าหลับตาเราจะไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดกับ
เปลื อ กตา ก่ อ นที่ มั น จะกะพริ บ ตา เพราะปกติ พ วกเรา
กะพริบตาฟรี โดยไม่เคยสังเกต บัดนี้เราจะไม่กระพริบตา
ฟรีๆ เราจะนั่งสังเกตไป
• การสังเกตไม่ใช่เป็นการเพ่งจ้องไปที่ตำ� แหน่งใด เอาความ
รู้สึกตัว เอาญาณเข้ามาครอบ ดูอาการของกายที่เกิดขึ้น
อย่างทั่วๆ สบายๆ เบาๆ อาการเกิดขึ้นก็สังเกตเห็น
• อาการทางกายใดที่เป็นทุกข์แล้ว เราบ�ำบัดช่วยมันได้ หัด
บ�ำบัด
• อาการใดเราไม่อยากบ�ำบัด จะลองว่ามันบ�ำบัดเองได้ไหม
ก็ลองให้มันทนเอา

ทุกข์จิต
•
•
•
•
•
•
•
•
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เป็นเรื่องของจิต ที่มันจะวิ่งเข้าวิ่งออก
จิตมันทนอยู่กับกายไม่ได้ มันก็ออก
จิตออกไป ปุ๊บ...รู้ทัน มันก็จะกลับมา
ออกไปอีก...กลับมาอีก ออกไปอีก...กลับมาอีก
ให้เห็นความเป็นทุกขังของมัน
มันออกไป เกิดแล้วก็ดับ เกิดแล้วก็ดับ ก็ให้เห็นมัน
มันแปรปรวนไปเรื่อยๆ ก็เห็นมัน
อยู่กับความรู้สึกตัว สบายๆ ตรงนี้

ทุกข์อุปาทาน
• ให้สงั เกตดูภาวะซ้อน ถ้าอาการกายปรากฏ แล้วเห็นอาการ
ใจที่มันเข้าไปยึดในอาการนั้น แล้วหงุดหงิดร�ำคาญ เป็น
ทุกข์กับอาการนั้น เราก็ยิ้มๆ... เห็นแล้ว ทุกข์อุปาทาน
• จัดการทุกข์อุปาทานก่อน กลับมารู้สึกตัวให้ทุกข์อุปาทาน
มันดับไป
บ�ำบัดทุกข์กาย
• สังเกตทุกข์กายทีม่ นั เข้าไปยึดเมือ่ กี้ ว่าเราควรจะบ�ำบัดช่วย
มันไหม ถ้าท�ำได้ก็ “ตั้งใจ” ขยับ “ตั้งใจเปลี่ยน”
• สังเกตการเกิดและดับของทุกข์กาย เพราะว่ามันถูกบ�ำบัด
• อย่ารีบร้อนบ�ำบัด ถ้าใจพยายามดิ้นรนอยากให้เราบ�ำบัด
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่

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

จงเห็นว่า นั่นคือทุกข์อุปาทาน
• ละทุกข์อปุ าทานด้วยการกลับมารูส้ กึ ตัวก่อน ให้ทกุ ข์อปุ าทาน
นั้นดับไปก่อน
• ดูอีกทีว่าควรบ�ำบัดไหม อย่าบ�ำบัดทุกข์กายด้วยอุปาทาน
คือ ใจที่ผลักดัน ใจที่ดิ้นรน
• แต่ถา้ ความคิดต่างๆ เกิดขึน้ นัน่ เป็นทุกข์จติ วางใจเป็นกลาง
อย่าไปเป็นอะไรกับมัน
• แต่ถ้าเกิดความหงุดหงิด ไม่พอใจในความคิดที่เกิดขึ้น นั่น
แปลว่า...เราก�ำลังไปมีทุกข์อุปาทานกับมัน
• จัดการทุกข์อุปาทานนั้น ด้วยการกลับมารู้สึกตัว
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(เริ่มปฏิบัติ จนกว่าอาจารย์จะบอกให้เลิก)

ค�ำสอนของพระอาจารย์ช่วงปฏิบัติ
(ช่วงแรกแค่เคาะมือเบาๆ ที่เข่า)
• อย่าหลับตา จะได้เห็นว่าก่อนทีม่ นั จะกระพริบ มันจะแสดง
ความเป็นทุกข์กอ่ น มีอาการบางอย่างทีเ่ ปลือกตา จนสุดท้ายมันต้อง
กระพริบ พอกระพริบตาก็หาย ที่กระพริบตาก็เป็นการบ�ำบัดทุกข์
• ทุกข์กายต้องบ�ำบัด แต่ก่อนบ�ำบัดให้ดูอาการมันก่อน
• ฝึกให้เราเป็นผู้สังเกต ภาวะแห่งการเป็นผู้สังเกตการณ์คือ
ภาวะแห่งญาณ ถ้าเราหมั่นเป็นผู้สังเกต ญาณของเราก็จะเด่นชัด
ผู้รู้จะเด่นชัด ญาณจะเด่นชัด มีก�ำลัง

• อาการต่างๆ ที่ปรากฏ กลายเป็นองค์ความรู้ ที่เราจะได้
เรียนรู้ ที่เราจะได้สังเกต
• อย่าหวาดหวั่น วิตกกังวล ถ้าเราไปกังวลกลัวว่าอาการนั้น
จะเกิด อาการนี้จะเกิด นั่นแปลว่า เราก�ำลังมีทุกข์อุปาทาน
• อย่าวิตกล่วงหน้า อะไรมันยังไม่เกิด มันก็ยงั ไม่เกิด แต่อะไร
จะเกิด เราจะรู้มัน
• การรู้มันนี่แหละ คือภาวะผู้รู้ คือญาณที่แท้จริง
• หลวงพ่อค�ำเขียนท่านได้บอกว่า “รูต้ ะพึด” มันจะเกิดอาการ
อะไร เราก็จะรู้มัน
• หลงก็รู้ ไม่หลงก็รู้ รู้ก็รู้ ไม่รู้ก็รู้
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• เคาะมือพอให้เรามีฐานอยู่ อย่าพยายามเร่งเคาะ
• กลัวง่วง ก็อย่าไปเร่งเคาะ
• ปริญญา คือการสังเกตอย่างรอบด้าน คือการปฏิบัติอย่าง
ยิ่งยวด การปฏิบัติอันประณีต
• การสังเกตจะท�ำให้เรา “พ้น” อยู่ในตัว เพราะภาวะแห่งผู้รู้
แห่งผู้สังเกตนั้น คือภาวะแห่ง “ผู้ไม่เป็น”
• ในขณะทีเ่ ราเป็นผูส้ งั เกตด้วยใจตัง้ มัน่ มันสังเกตเห็นแม้แต่
การเต้นของหัวใจด้วยซ�้ำ
• การสังเกตอย่างนี้จะท�ำให้เราเห็นความเป็นจริงว่า กายมัน
มีอาการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด กายมีอาการนั้นนี้อยู่ตลอดเวลา
แสดงอากัปกิริยาต่างๆ อยู่ตลอด แปลว่ามันทนอยู่ไม่ได้ ความทน
อยู่ไม่ได้นี่แหละ คือความเป็นทุกขังที่กายก� ำลังแสดงให้เราเห็น
ดังนัน้ การทีจ่ ะถอนความหลงติดยึดมัน่ ในกาย มิใช่การไปเห็นซากศพ
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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หรือการไปเห็นเป็นตับไตไส้พุง ซึ่งเป็นเพียงจินตนาการ แต่คือ
การเห็นทุกขัง เห็นความเป็นอนัตตาทีก่ ายมันแสดงให้เราเห็น อันนี้
จึงว่า “เห็นจริง”
• อยู่ๆ มันก็ไปรู้ลมหายใจ บางครั้งลมหายใจก็แน่นๆ ขึ้นมา
แล้วก็ เฮ้อ !...ปล่อยออกมา มันคืออาการเป็นทุกข์ที่แสดงออกมา
นี่ไง ที่ว่า... แม้แต่หายใจก็เป็นทุกข์ เพราะมันเป็นทุกข์มันจึงต้อง
หายใจเข้า - หายใจออก เพราะมันเป็นทุกข์มนั จึงต้องกะพริบตา เพราะ
เป็นทุกข์มนั จึงต้องปวดท้อง อุจจาระ ปัสสาวะ เพราะเป็นทุกข์ มันจึง
ต้องคันนู่นนี่ เพราะมันเป็นทุกข์จึงต้องแสดงอาการนู่น อาการนี่
• ดูดีๆ จงสังเกตเห็นความเป็นทุกข์ที่มันแสดงตัวอยู่ทุกขณะ
บางทีลมตีขึ้นมา เพราะมันต้องการบ�ำบัดตัวเองมันก็ขับลมออกมา 81
ดูดีๆ มันไม่มีเราเป็นคนท�ำซะหน่อย บางอาการที่ปรากฏ เราไม่ใช่
ผู้ไปท�ำเลย มันท�ำด้วยตัวของมันเองทั้งนั้น
• พอเราลืมตาไปนานๆ แสบตา เห็นความทุกข์นั้นแล้ว ช่วย
มันบ�ำบัดด้วยการ “ตัง้ ใจ” กะพริบตา แล้วเราจะเห็นว่า อ๋อ.. เพียง
ท�ำเท่านี้ ทุกข์กายมันก็ถูกบ�ำบัดได้
• ดูไปดูมา แม้แต่ลมหายใจเข้า - ออก มันก็ยังไม่สม�่ำเสมอ
บางทีก็มีหายใจแบบสั้นๆ บางทีก็มีดึงยาว สังเกตดูดีๆ ลมหายใจที่
เราไม่เคยสังเกต เราผูส้ งั เกตการณ์กจ็ ะเห็นว่า แม้ลมหายใจนัน้ ก็ยงั
แสดงความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ไปในตัวของมันเอง
• ถ้ามันปวด มันเมือ่ ย สังเกตดู ใจมันเร่าร้อนอยากจะเปลีย่ น
ไหม ถ้าใจมันรุ่มร้อน เร่าร้อนอยากจะเปลี่ยน แปลว่ามันเป็นทุกข์
อุปาทาน ละทุกข์อุปาทานนั้นด้วยการกลับมารู้สึกตัวก่อน เมื่อทุกข์

อุปาทานนั้นดับไปแล้ว เราก็กำ� หนดรู้ความเป็นทุกข์กายนั้นอีกครั้ง
หนึง่ แล้วก็คอ่ ยๆ ขยับเปลีย่ นท่านัง่ ให้มนั ซักนิดนึง แล้วเราจะเห็นว่า
อ้อ...ทุกข์กายตัวนี้ เราบ�ำบัดมันก็หาย เรียนรู้บ�ำบัดมัน
ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้ว คุณก็จะสนุกกับการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
การกินอาหารของคุณ ก็เป็นไปเพื่อการบ�ำบัดทุกข์กาย ไม่ใช่เพื่อ
ตอบสนองตัณหาอุปาทาน อะไรก็ได้เวลามันหิว ใส่เข้าไป พอมัน
หายหิวแปลว่าทุกข์ดับแล้ว ก็จบ
การกินก็จะเรียบง่าย การอยูอ่ าศัยก็จะเรียบง่าย เสือ้ ผ้าก็สบาย
82 แค่ใส่ ตามพระพุทธเจ้าตรัสบอกการใช้ปัจจัยสี่จริงๆ เป็นไปเพื่อ
การบ�ำบัดทุกข์ เราจะใช้ปจั จัยสีต่ ามหลักการแห่งการบ�ำบัดทุกข์กาย
ซึ่งแน่นอน ถึงตรงนั้น ชีวิตที่ใช้อย่างพอเพียง เพียงพอ สุขง่าย
เพราะก�ำหนดรู้ทุกข์ง่าย จึงสามารถมีสุขได้ง่ายๆ ด้วยการไม่ทุกข์
มันจะเกิดขึ้นกับเราทันที
ตอนนีผ้ า่ นไปแล้ว ๓๐ นาที สังเกตไหม มันผ่านไปไวไหม กับ
การนัง่ สังเกตดูแล้วบ�ำบัดทุกข์ ตอนนีใ้ ห้ใส่การเจริญสติ ๑๔ จังหวะ
เติมลงไปแบบสบายๆ แล้วใช้การสังเกตเมื่อกี้รวมกัน ท�ำกรรมฐาน
ในรูปแบบ แล้วบวกกับการสังเกตเมื่อกี้เข้าไป คุณจะได้เครื่องมือที่
ทรงอานุภาพทันที อาจารย์ก�ำลังเอาสองอย่างมาใส่ให้คุณ รูปแบบ
การเจริญสติบวกกับการสังเกต นี่แหละเครื่องมือแห่งการตรัสรู้
( เจริญสติ ๑๔ จังหวะ )
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่

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

จบการปฏิบตั ริ วม ๒ session โดย session แรก อาจารย์ให้
เรานัง่ สังเกตเฉยๆ ท�ำความรูส้ กึ ตัวเบาๆ กับการเคาะมือ ๓๐ นาที
แล้วเมื่อกี้ให้ใส่รูปแบบการเจริญสติ ๑๔ จังหวะเติมลงไป บวกกับ
การสังเกต ช่วงการสังเกตเห็นอะไรไหม
ใจฟุ้งออกไปไหม กลับมาได้ไวไหม
ง่วงไหม สามารถกลับมาได้ไวไหม
พอเราเปลี่ยนมาเป็นผู้สังเกตการณ์ มันมีภาวะที่ “ไม่เข้าไป
เป็น” เป็นทุนเดิม มันหลุดง่ายเลยจากความง่วงนั้น

การสังเกต
การสังเกตเป็นศัสตราวุธที่เยี่ยมยอด การเจริญสติเป็นก�ำลัง
ภายใน ดังนัน้ ถ้าคุณฝึกการเจริญสติให้มกี ำ� ลัง แล้วใช้การสังเกตเป็น
อาวุธ ในการที่จะสังเกตอย่างรอบด้านเป็น ปริ + อัญญา (ปริญญา)
เป็นปัญญาอันรู้รอบ ให้รู้รอบนั้น คุณจะกลายเป็นจอมยุทธไร้เทียม
ทาน เพราะไม่มีอะไรคุณจะเทียบเปรียบได้ เพราะมันไม่มีอะไรที่
จะมาเทียบเปรียบคุณ ทุกอย่างมันทะลุผ่าน มันพ้นไป
หลายคนทีป่ ฏิบตั มิ แี ต่กำ� ลังภายใน แต่ขาดอาวุธคือการสังเกต
หลายคนท�ำสมาธิได้เก่ง มีจติ ทีต่ งั้ มัน่ แต่ขาดการสังเกต ซึง่ คืออาวุธ
ทีส่ ำ� คัญ หลายคนอยากสังเกตแต่ไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะสังเกต การเจริญสติ
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และการสังเกตอย่างรอบด้านทีอ่ าจารย์สอนคุณจึงเป็นการผสมอย่าง
ลงตัว ขอให้เราตั้งใจท�ำให้ดีๆ
เมื่อกี้ ถ้าเราสังเกตดูดีๆ ขณะที่เรานั่งนิ่งๆ อยู่ มีไหมอากัปกิริยาอื่นอันปรากฏขึ้นกับกาย มีเยอะไหม (เยอะ) และมันเกิดขึ้น
ด้ ว ยตั ว ของมั น เองด้ ว ย เดี๋ ย วลมก็ ตี มี ป วดปั ส สาวะ เมื่ อ ย คั น
มีหมดแหละ เพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตอาการนั้น อาการนี้ อาการ
เหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร มันคือภาวะแห่งการทนอยู่ไม่ได้ ทน
อยู่ยากแห่งกาย ไม่อาจทนอยู่ในสภาพเดิมได้ เราเรียกภาวะนั้นว่า
ทุกขัง เป็นภาวะทุกขังในพระไตรลักษณ์ และกฎไตรลักษณ์มันก็
เป็นกฎธรรมชาติที่ มันเป็นเช่นนัน้ เพราะเราฝืนกฎพระไตรลักษณ์
84 ไม่ได้ เรามีได้อย่างเดียวคือยอมรับและช่วยบ�ำบัด ถ้าเป็นเรื่องของ
กาย ขอให้เราสังเกต อาการต่างๆ ทีป่ รากฏ ให้ตไี ปเลยว่าเป็นความ
ทุกขังของกาย เราจะได้ไม่ต้องกังวล ให้มันกลายเป็นทุกข์อุปาทาน
เพื่อลดงานที่ต้องท�ำ ไม่งั้นเราท�ำงานสะเปะสะปะ ทุกข์กายก็ยังจะ
ไปจัดการกับมัน นู่นนี่นั่น เกิดการปฏิเสธทุกข์กาย เช่น พอมัน
เจ็บป่วย ไม่สบายกายขึ้นมาปั๊บ เราปฏิเสธ แทนที่เราจะยอมรับว่า
มันคือกฎพระไตรลักษณ์
เราปฏิเสธกฎพระไตรลักษณ์ที่แสดงออกในรูปแบบของการ
เสื่อมสภาพไป ต้องเจ็บป่วย ต้องชรา
ชาติปิทุกขา ชราปิทุกขา พยาธิปิทุขา มะระณัมปิทุกขัง
นี่คือความทุกข์ของกายที่อยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์ แต่...
สิง่ เหล่านีเ้ ราปฏิเสธ มันก็เลยกลายเป็นทุกข์อปุ าทาน เพราะอาการ
ปฏิเสธนั้นคือ “วิภวตัณหา” แทนที่เราจะยอมรับมัน เรากลับไป
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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สร้างทุกข์ใหม่ ซึง่ กลายเป็นทุกข์อปุ าทาน แล้วทุกข์อปุ าทานนัน้ ถ้า
เราไม่รู้ทันมัน หรือจัดการมันไม่ได้ มันจะเล่นงานเราหนักมาก
เคยมีกรณีทมี่ คี นบินไปสวิสเพือ่ ไปให้หมอฉีดยาท�ำการุณยฆาต
มีคนชืน่ ชม กล้าหาญมาก กล้าตาย แต่คณ
ุ หารูไ้ ม่วา่ นัน่ คือการท�ำ
ด้วยใจที่เป็นวิภวตัณหา ปฏิเสธ..ฉันไม่ต้องการมีชีวิตแบบนี้ ฉัน
ไม่ต้องการมีสภาพแบบนี้ ฉันไม่อยากอยู่แบบนี้ นี่คือวิภวตัณหา
แล้วตายแบบนี้ คุณคิดว่าไปดีหรือไม่ดี ? มันเป็นจิตที่หลง
การที่เรายอมรับกฎพระไตรลักษณ์ว่า กายนี้มันมีความเสื่อม
มีความทนอยูไ่ ม่ได้ มันเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การทีเ่ รายอมรับ
ท�ำให้ หนึง่ เราไม่เป็นทุกข์อปุ าทาน สอง ท�ำให้เรารูจ้ กั บริหารจัดการ
เรียกว่าบ�ำบัดทุกข์กายที่มันเสื่อมสภาพไป ด้วยการรักษาดูแล แต่ 85
รักษาดูแลในลักษณะที่ว่า หายก็โอเค ไม่หายก็โอเค ดังนั้นสิ่งที่
เกิดขึ้นกับเราก็คือ “ไม่ทุกข์” นี่คืออาการที่ใจมันไม่ทุกข์ ไม่มีทุกข์
อุปาทาน มันก็รักษาไปตามสภาพ ไม่ปฏิเสธการรักษา ใจจะอยู่ใน
ลักษณะ “หายก็ได้ ไม่หายก็ไม่เป็นไร”

หายก็ได้ ไม่หายก็โอเค
อาจารย์ไปเชียงใหม่เจอผู้ป่วยในลักษณะนี้เลย คือ หายก็ได้
ไม่หายก็ไม่เป็นไร ตอนแรกเขานิมนต์ไปให้ก� ำลังใจคนป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย หลังจากคุยแบ็คกราวด์กับลูกสาว พออาจารย์ขึ้นไป
หาคนไข้ปุ๊บ เชื่อไหม ข้อมูลที่ถามลูกเขามา ไม่ได้ใช้เลย เพราะ
สภาพคนป่วย ไม่ใช่สภาพทีเ่ ราจะไปบ�ำรุงรักษาใจแล้ว มีแต่ไปยืนยัน
ว่าที่คุณท�ำอยู่นี่มันโอเค ...ท�ำไม ? เพราะคนป่วยพูดค�ำนี้...
อาจารย์ครับ ตัง้ แต่ผมป่วย ผมเฝ้าสังเกตตัวเองมา

86 (พอเขาใช้คำ� ว่า “เฝ้าสังเกตตัวเอง” เฮ้ย...นีม่ นั วิธกี ารทีแ่ ยบยลมาก

นี่มันศัสตราวุธที่ยิ่งใหญ่ !) ดูไป ดูมา เฮ้ย! มันไม่ใช่ของเราแล้ว...
มั น อยากป่ ว ย มั น ก็ ป ่ ว ย มั น จะเป็ น อะไร มั น ก็ เ ป็ น มั น ไม่ เ คย
ขออนุญาตเราเลย อาจารย์ครับ เราท�ำอะไรไม่ได้จริงๆ ครับ เรา
บังคับบัญชามันไม่ได้เลย
เคยปฏิบัติธรรมมาหรือเปล่า ?

ไม่เคยครับ จะว่าผมปฏิบัติ ผมก็ไม่ได้ปฏิบัติ แต่
ผมสังเกตตัวเอง ตัง้ แต่ผมป่วยมา คราวนีผ้ มเริม่ สังเกตเห็นมันชัดขึน้
เลย พอผมสังเกตแล้ว ใจผมยอมรับอย่างนี้ครับพระอาจารย์ ผม
ไม่ทกุ ข์ ผมรูส้ กึ ใจผมมันสบายๆ ตอนนีห้ มอรักษาผมนะครับ ใจมัน
ก็...รักษาก็รักษา หายก็ได้ ไม่หายก็โอเค
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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เอ่ อ ... ตอนแรกเขาบอกให้ อ าจารย์ ม าให้
ก�ำลังใจคุณน่ะ อาจารย์ว่าอาจารย์ไม่ให้ก�ำลังใจคุณแล้วล่ะ
อ้าว ! แล้วพระอาจารย์จะมาท�ำอะไรครับ ?
มายืนยันว่า โอเค...แล้วคุณไปเรียนปฏิบตั มิ า
จากไหน ? หรือได้ยินอะไรมายังไง ?
อ๋อ... ภรรยาผมปฏิบัติธรรม แล้วเขาเล่าให้ผมฟัง
87
ผมก็เลยเอาสิ่งนั้นน้อมเข้ามาดูตัวเองอย่างที่เขาเล่า
โอ้โห ! คุณนี่โชคดีจริงๆ มีอาชีพทางโลกก็
ส�ำเร็จ เป็นผูบ้ ริหารบริษทั ยักษ์ใหญ่ ป่วยลง...ยังมีภรรยาเป็นกัลยาณมิ ต ร คุ ณ ก็ เ ลยได้ สิ่ ง ที่ ดู แ ลคุ ณ อยู ่ ต อนนี้ คุ ณ ส�ำ เร็ จ ทั้ ง ทางโลก
และตอนนี้คุณก�ำลังส�ำเร็จในทางธรรม คุณมีกัลยาณธรรม ดูแล
ตัวเองแล้ว ท�ำอย่างนี้แหละ ดูมันต่อไป สังเกตมันต่อไป สังเกต
อย่างที่คุณพูดนี่แหละ
เชือ่ ไหม อีก ๔ - ๕ วันแกก็ตาย อาจารย์พงึ่ ไปเทศน์งานศพแก
เมือ่ วันที่ ๕ มกราคม ทีผ่ า่ นมาให้ญาติๆ เขาฟังว่า ญาติคณ
ุ ทีต่ ายไป
เขาได้อะไร เขาสามารถส�ำเร็จทั้งทางโลก และเขายังสามารถมีที่พึ่ง
ทางใจได้ ✤

ยอมรับกฎพระไตรลักษณ์

เมือ่ เรายอมรับกฎพระไตรลักษณ์ เรือ่ งของกาย ใจก็ไม่มที กุ ข์ 89
อุปาทาน และอาจารย์ยังพาคุณไปเห็นอีกว่า จิต ที่แสดงออกในรูป
ของความคิด เพราะจิตมันไม่สามารถทนอยู่กับกายได้ตลอดเวลา
เป็นภาวะของการทนอยู่ไม่ได้ ให้เราเห็น จากนั้นเห็นการ เกิด-ดับ
ของมัน ความคิดเกิดขึน้ แล้วมันก็ดบั ความคิดเกิดขึน้ แล้วมันก็ดบั
นี้คือความทนอยู่ไม่ได้ของจิต จากนั้นก็เห็นว่าจิตมันไม่ได้คิดเรื่อง
เดียวตลอด มันแปรปรวนไปเรื่อยๆ นี่คือความเป็นอนิจจัง เพราะ
ฉะนั้น จิต มันจึงไม่ได้มีความหมายเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริง มันจึง
ไม่ใช่ความหมายของการเป็น “อมตะ” แบบที่พวกพราหมณ์ ฤๅษี
ชีไพร เขาเชื่อว่าจิตนั้นเป็นอมตะ
พุทธศาสนาเรามองว่า จิตนั้นมันก็ เกิด - ดับ เกิด - ดับ อยู่
ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์ ดังนั้น จิตที่แสดงออกในรูปของความคิด
มันไม่ใช่จิตโดยตรง ความคิดหรืออาการของจิตที่ปรากฏนั้น ทาง

อภิธรรมเขาเรียกว่า “เจตสิก” ทัง้ หมดมันก็ เกิด - ดับ เกิด - ดับ เพือ่
ยืนยันความไม่เที่ยงแท้ มันมีความเป็นทุกข์ และความเป็นอนัตตา
คือมันท�ำของมันเอง มันเผลอคิดมันก็คดิ ของมันเอง หูมนั ได้ยนิ ปุบ๊ ...
มันก็คิดขึ้นมา ตาเห็นปุ๊บ...มันก็คิดขึ้นมา มันท�ำของมันเองทั้งนั้น
แหละ เพราะมันคือกลไกการท�ำงานของขันธ์ ๕
กายก็อยูภ่ ายใต้กฎพระไตรลักษณ์ จิตก็อยูภ่ ายใต้กฎพระไตรลักษณ์
แล้วเราต้องท�ำอย่างไรกับความเป็นพระไตรลักษณ์ของจิต ?
ท�ำอะไรไม่ได้...นอกจาก “ยอมรับ”
ทุกขังของจิต คุณไม่ตอ้ งไปท�ำอะไรมันเลย คุณแค่เห็นความจริง
90 กับมัน ว่ามันเป็นอย่างนัน้ ยอมรับความจริง เห็นตามความเป็นจริง
แต่สิ่งที่คุณต้องท�ำคือ “ทุกข์อุปาทาน” ทุกข์ที่ใจมันไปยึดมั่น
ถือมัน่ กับเรือ่ งราวต่างๆ ทัง้ อาการทีเ่ กิดกับกาย ทัง้ อาการทีเ่ กิดกับ
จิต ทัง้ อาการทีเ่ กิดกับภายนอก ทัง้ อาการทีเ่ กิดกับภายใน ถ้ามันมีใจ
ที่เป็นอุปาทานเมื่อไรปุ๊บ..มันกลายเป็น ทุกข์อุปาทาน ทุกข์อริยสัจ
อันนี้แหละ กิจที่ต้องท�ำของเราคือ “ละ” มัน เพราะมันเป็นทั้งทุกข์
ทัง้ สมุทยั ถ้าละมันได้กเ็ ป็น นิโรธ กับ มรรคในตัว นี.่ ..กิจทีต่ อ้ งท�ำ
มันคือตรงนี้
เรือ่ งแรก ทุกข์กาย... ยอมรับ และช่วยมันบ�ำบัดในบางอย่าง
เรื่องที่สอง ทุกข์จิต... ยอมรับ เพราะท�ำอะไรไม่ได้ มันเป็น
กฎของพระไตรลักษณ์
เรือ่ งทีส่ าม ทุกข์อปุ าทาน มันคือความหลงผิด มันคือผลงาน
ของอวิชชา ความไม่รู้ ไม่มีสติ โมหะ
ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องก�ำหนดรู้ แล้วละมัน ด้วยการกลับมา
รูส้ กึ ตัว คุณท�ำอย่างนีอ้ ยูเ่ นืองๆ จึงเรียกว่าเป็นผูป้ ฏิบตั อิ ย่างยิง่ ยวด
อยู่ทุกขณะ
พอเรายอมรับสองตัวแรก ทุกข์กาย กับทุกข์จิตแล้ว งานเรา
ก็จะน้อยลง มีเพียงงานเดียวที่ต้องท�ำคือ การเฝ้าสังเกต “ทุกข์
อุปาทาน” ตอนทีใ่ จมันหลงเข้าไปยึด ตรงนีแ้ หละ ทีเ่ มือ่ ก่อนอาจารย์
เคยเทศน์เรื่อง ใยแมงมุม ที่ว่าใยแมงมุมของมนุษย์ก็คือ ความคิด
และความคิดทีห่ ลงเข้าไปยึดได้แบบใยแมงมุม นีแ่ หละทุกข์อปุ าทาน
ที่เราต้องเข้าใจและละมันให้ได้ เป็นเรื่องส�ำคัญมาก
ถ้าคุณสังเกตตรงนี้ให้ดีๆ คุณจะสามารถดับทุกข์อุปาทานได้
ทุกครั้งที่มันเกิด บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวลาคุณจัดการเรื่องนี้ได้ 91
มันจะท�ำให้เกิดการเข้าใจความจริงทีว่ า่ แท้ทจี่ ริงแล้ว... “เราเห็นเจ้า
เสียแล้ว เจ้าจะท�ำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป”
มันเป็นอัตตาตัวตน เป็นนู่นเป็นนี่สารพัด ถ้าทันตัวนี้มันจะ
ช่วยให้เราทุกข์นอ้ ยลงเรือ่ ยๆ จนถึงขัน้ ไม่มที กุ ข์เลย มีเพียงทุกข์สภาวะ
คือ ทุกข์พระไตรลักษณ์ท�ำงาน แต่ไม่มีทุกข์อุปาทานต่อไป ถ้าคุณ
ท�ำได้ตรงนี้เมื่อไร เราเป็นคนใหม่ ! ด้วยจิตใหม่ที่ตื่นรู้ และเข้าใจ
ความจริงอย่างเต็มที่
เพราะฉะนัน้ วันนีเ้ ป็นวันปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เรามาเป็น
คนใหม่ เปลีย่ นจากความเคยชินมาเป็นความตัง้ ใจ เปลีย่ นจากผูห้ ลง
มาเป็นผู้ไม่หลง เปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ เพื่อเข้าสู่จิตใหม่ที่มีแต่
ภาวะแห่งการตื่นรู้ และเป็นจิตที่ไม่ทุกข์... คุณสามารถท�ำได้ ! ✤

ถาม - ตอบ
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ที่ว่าให้รู้สึกตัวเวลาเคลื่อนไหว หมายความว่าเวลา
รู้สึกตัว มือเคลื่อนไหว มือหยุด ใช่หรือไม่ ?
เบือ้ งต้นส�ำหรับผูใ้ หม่ อาจจะต้องให้รสู้ กึ ว่า มือเคลือ่ น
ไหว แขนเคลื่อนไหว แขนหยุด มือหยุด แต่เมื่อเราเป็นผู้กลางแล้ว
แค่รู้สึกกับ อาการเคลื่อน อาการหยุด และผู้เหนือกว่านั้นอีก เขา
จะเห็นว่ามีอะไรบางอย่าง เคลื่อนๆ หยุดๆ ที่ไม่สำ� คัญหมายว่าเป็น
มือ เป็นแขน แต่เป็นเพียงวัตถุ และเห็นวัตถุนั้นมีอาการ และเห็น
อาการนั้นอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์ เป็นการเข้าวิปัสสนา

ตั้งใจท�ำขณะท�ำ กับการเพ่งจ้อง ต่างกันไหมคะ ?
ต่างกัน การเพ่งจ้องมันเป็นการตัง้ ใจเกิน มากไป พอ
ตั้งใจมากเกิน มันไปแนบ มีคนถามว่า
“จะต้องตั้งใจประมาณไหนครับพระอาจารย์ ?”
ยื่นแขนซ้ายออกมา เอามือขวาไปเคาะที่แขนซ้าย... ให้รู้สึก
ประมาณนี้ ไม่ใช่เคาะแล้วค้าง เอาสบายๆ เอาให้รู้ กึบ๊ กึบ๊ ... แต่ถา้
เพ่งจ้อง คือ พยายามหารายละเอียดกับการเคลื่อน
บางคนบอกอาจารย์ว่า “ผมนี่ รู้สึกตัวชัดมากเลยนะ ผม
เดินจงกรมอยู่ เขาตีฆ้องท�ำวัตร ผมนี่ไม่ได้ยินเลยนะ จนกระทั่ง
94 คนมาดึงแขน บอกได้เวลาท�ำวัตรแล้ว ผมถามว่า แล้วตีฆ้องแล้ว
หรือ ผมเดินอยูห่ น้าฆ้องน่ะ” อันนีม้ นั มากไป มันจะแนบเข้าไป กลาย
เป็นสมถะลึกเกินไป
ในขณะที่คุณเคลื่อนไหว แต่คุณยังรู้ว่ามีเสียงกระทบหูคุณอยู่
อะไรผ่านทางตาคุณก็เห็นอยู่ เสียงกระทบหูก็ได้ยินอยู่ ลมพัดผ่าน
ผิวกายก็รู้ ถ้ามันยังรับรูส้ งิ่ ทีก่ ระทบ แล้วยังรูก้ บั การเคลือ่ นไหวอยู.่ ..
อันนี้ก�ำลังพอดี

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่
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ปฏิบตั ดิ ว้ ยความตัง้ ใจ ๑๔ จังหวะ สังเกตว่าเป็นอย่างไร
เกิดอะไรขึ้นอีกบ้าง ก็ให้มาท�ำความรู้สึกตัวอย่างเดียวได้หรือไม่...
รับรู้ว่ามันเกิดทุกข์แล้ว ก็เริ่มท�ำใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ใช่ไหมคะ
ใช่ ใช้ความรู้สึกตัวเป็นฐานเบื้องต้น แรกๆ อย่าพึ่ง
ไปหารายละเอียดกับเรื่องราวเหล่านั้น แค่รู้ว่ามันมี แค่รู้ว่ามีการ
กระทบ แค่รวู้ า่ เกิดอาการเหล่านัน้ แต่ให้กลับมารูส้ กึ ตัวไว้... ท�ำไม ?
เพราะตอนนัน้ เรายังไม่มกี ำ� ลังพอ ถ้าเราเผลอเข้าไปเล่นตรง
นัน้ เร็วเกินไป มันมีรสชาติ มันจะไปติดรส และมีชาติ คือเกิดเข้าไป
ในเรื่องราวเหล่านั้นแทน เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงบอกให้กลับ
มาตรงนีก้ อ่ น (กลับมาทีก่ ารเคลือ่ นไหว) เพือ่ ให้มกี �ำลังขึน้ ก�ำลังขึน้ 95
แล้วจากนัน้ พอตรงนีม้ กี �ำลัง ปุบ๊ ...ตรงนัน้ มันจะเกิดอีกครัง้ หนึง่ มัน
จะเห็น มันจะชัดเอง นี่คือวิธีการป้องกัน
เราจึงบอกว่าเราน่ะ เป็นพวก “ดูจิต” แต่ดูแบบมีฐาน จริงๆ
แล้วกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดมันต้องลงไปดูที่จิต เพราะว่าความ
ทุกข์อปุ าทานมันเกิดทีจ่ ติ มันก็ตอ้ งไปเห็นจิต แต่การเห็นจิตแนวเรา
ก็คอื การมีฐานทีช่ ดั เจน จะไม่ไหลเข้าไป ฝึกทีจ่ ะรูก้ บั กาย กับอาการ
ที่ปรากฏ จิตจะกลับคืนเป็นปกติ จะไม่มีรสชาติ
ลองยกมือขึ้นซิ รู้ไหม มันรู้อย่างไร ?
รู้เฉยๆ รู้ซื่อๆ...

หลวงพี่ตุ้ยแชร์เรื่อง
คนไข้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม
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“มีคนป่วยทีว่ ดั เป็นยายเขียวกับลุงเดช แกได้ฟงั ธรรมจาก
พระอาจารย์แล้วได้ลองปฏิบัติดู ลองเดินจงกรม ท�ำอย่างไม่รู้ว่า
มันคืออะไร แล้วแกก็เดินล�ำบากแล้ว มันแน่นหน้าท้อง ก็เลยให้
ยายลองขยับมือดู คว�ำ่ ลง ยายรูไ้ หม หงายมือยายรูไ้ หม แกก็ทำ�
เนอะ หลวงพีก่ ถ็ ามว่า ตอนทีม่ นั รูส้ กึ นี่ เป็นอะไรไหม แกบอกว่า
“บ่ มันฮู้ซื่อๆ บ่เป็นหยัง” มันแค่รู้ แล้วแกก็บอกว่า ตอนที่มันรู้
มันไม่ได้เป็นอะไร ก็เลยบอกว่า เอาแค่นนั้ แหละ จับแค่นนั้ แหละ
พอแล้ว ก็เลยคิดท�ำไมมันง่ายจัง บางคนสัมผัสตรงๆ ก็ได้เลย
โดยไม่ต้องผ่านต�ำรา ผ่านข้อมูลอะไรเยอะเลย แต่เขาจับได้ว่า
ตรงนี้ ตรงที่ไม่เป็นอะไร ตรงที่ “ฮู้ซื่อๆ”
ตรงนี้...ที่น้อยคนจะเข้าใจ แต่คนป่วยที่ไม่มีความรู้ ไม่มี
อะไรมากมาย เขาสัมผัสกับภาวะรูเ้ ฉยๆ นีไ้ ด้งา่ ยมาก ซึง่ ใจทีม่ นั
กลับมารู้ตรงนี้ รู้เฉยๆ ได้นี่ มันจะรู้ว่า นี่คือภาวะที่ไม่มีรสชาติ
ถ้าใจมันจะไหลไปมีรสชาติเมื่อไร ปั๊บ...มันจะดีดกลับมาที่ไม่มี
รสชาติ และมันไม่เกี่ยวกับสมถะด้วยนะ สมถะมันจะมีอารมณ์
ที่ดึงดูด มีสงบ มีปีติ มีสุข แต่นี่ มันไม่ได้มีปีติ มีสุข มันแค่
รู้เฉยๆ
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ในระหว่างทีน่ งั่ รอ เช่น รอรถเมล์ นัง่ ประชุมฟังคนอืน่
พูด จะประยุกต์ท่า ๑๔ จังหวะนี้ไปได้อย่างไรคะ
อยากท�ำป่าว กล้าหรือเปล่า ? ถ้ากล้าก็ท�ำไปเลย...
ไม่ได้พูดเล่นนะ
ที่พุทธคยา ตรงต้นโพธิ์ ถามว่าคนเยอะไหม ? อาจารย์ไปนั่ง
ยกมือสร้างจังหวะน่ะ ญาติโยมทีไ่ ปอินเดียกับพระอาจารย์ ก็นงั่ ยกมือ
กับอาจารย์เลย คนมองเพียบ... มองแล้วมาถาม อาจารย์เลยจับมา
นั่งเรียน สอน พาท�ำเลย
โยมพ่ออีกคน แกเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย พระอาจารย์ไปเยีย่ ม
ไปให้ก�ำลังใจ แกบอก ๑๐ นาทีเท่านั้น คุยไปคุยมา อยู่กับพระ 97
อาจารย์ดว้ ยการยกมือสร้างจังหวะ ๔ ชัว่ โมง ตัง้ แต่วนั นัน้ มาชีวติ พ่อ
เปลี่ยนไปเลย ไม่ดุ ไม่ว่าใครเลย แล้ววันที่ไป OPD ที่โรงพยาบาล
จุฬาฯ ขณะรอหมอเรียก พ่อก็นงั่ ยกมือสร้างจังหวะ ถามว่าคนเยอะ
ไหม ? พ่อยกมือเฉยเลย
โยม : พ่อ คนเขามองกันใหญ่แล้ว
พ่อ : เรื่องของเค้า
โยม : อ้าว.. แล้วพ่อไม่อายเหรอ ?
พ่อ : อันนี้ เรื่องของเรา
เป็นไง ชัดไหม ? ที่ส�ำคัญ วันที่พ่อแกจะตาย ลูกสาวบอกว่า
ไม่รู้ว่าพ่อยังท�ำอยู่ไหม เห็นพ่อนอนนิ่งอยู่บนเตียงนานแล้ว พระ
อาจารย์มาคุยกับพ่อหน่อยได้ไหม
พระอาจารย์ : พ่อ เป็นอย่างไรบ้าง ?

พ่อ : อ๋อ... พระอาจารย์มาเหรอครับ ผมยังท�ำอยู่นะครับ
พระอาจารย์เปิดผ้าห่มได้เลยครับ (เปิดผ่าห่มไปเห็นมือแกกระดิก
เป็นจังหวะ) มันยกไม่ไหวครับ เลยกระดิกนิว้ เอา บางทีกระดิกนิว้ มือ
บางทีก็กระดิกนิ้วเท้า
แกจับหลักได้ตงั้ แต่วนั แรกทีเ่ จอกันเลย ท�ำให้แกอยูก่ บั อาจารย์
ได้ ๔ ชัว่ โมงน่ะ พอยกมือไปได้ซกั พัก แกก็บอกว่าแกรูแ้ ล้วว่าท�ำไม
ต้องยกมือ
พ่อ : ให้จิตมีงานท�ำ ให้มันรู้ตรงนี้ ถ้าจิตไม่มีงานท�ำมันก็จะ
ไปอยู่กับความคิด แล้วผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย จิตมันก็จะคิด
ไปเรื่อย กลับไม่เป็น แต่พอมันมาอยู่ตรงนี้ มันรู้เฉยๆ มันไม่บวก
98 ไม่ลบ ไม่ฟู ไม่แฟบ แล้วตอนมันออกไป ปุบ๊ ...ผมก็รทู้ นั ด้วย พอรูท้ นั
มันก็กลับมาอยู่ตรงนี้ มันก็ไม่ไหลยาวเหมือนก่อน
พระอาจารย์ : เอาอย่างนี้เลยพ่อ จับจุดตรงนี้เลย
จะเห็นว่า ท่ามกลางชุมชน มีคนกล้ายกมือ ๑๔ จังหวะก็มี
หรือแค่กระดิกนิ้วก็มี ขออย่างเดียว ขยับแล้วให้รู้สึก
อาจารย์ยนื รอรถเมล์เพือ่ ไปสอนหนังสือ เป็นวันทีพ่ ระอาจารย์
เห็นความขาดแห่งความคิด อย่างพวกเราเวลาเห็นความคิด จะเห็น
เป็นหนัง เป็นเรื่องราว ใช่ไหม ? แต่วันที่พระอาจารย์เห็นความคิด
มันท�ำให้อาจารย์ไม่เป็นเบีย้ ล่างของความคิดอีกต่อไป ขณะทีอ่ าจารย์
รอรถ และขยับมือไปด้วย วันนั้นอาจารย์เห็นความคิดมันขาด เป็น
ภาพสไลด์ มาทีละภาพ ทีละภาพ เป็นภาพนิ่ง ความคิดที่เราเห็น
กัน แท้ที่จริงคือการเอาภาพนิ่งมาต่อกัน เหมือนฉายหนัง เพียงแต่
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พ ร ะ อ า จ า ร ย์ ค ร ร ชิ ต อ กิ ญฺ จ โ น

ว่าภาพนิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นมันต่างกรรมต่างวาระ แต่เวลามันไหลลื่น
เป็นความคิด มันเอามาปนกันได้เฉยเลย ถึงได้เห็นความไร้สาระของ
ความคิด นั่นคืออาจารย์ก�ำลังนั่งเคาะมือ
คุณก็ประยุกต์ไปใช้ละกัน ขอให้คณ
ุ ท�ำอะไรก็ได้ แล้วคุณรูส้ กึ
กับมัน รู้สึกอยู่กับกายนี่
เดินจงกรมแกว่งแขนได้หรือไม่
ท�ำได้
ช่วงที่พระอาจารย์ให้เคาะหัวเข่า จะง่วงนอนมากๆ 99
ควรท�ำอย่างไร ?
ก็รวู้ า่ มันง่วง ลองเฉยๆ กับมัน สังเกตดูนะ เวลาทีเ่ รา
เจอความง่วงเรามักมีปฏิกิริยาอยู่ ๒ อย่าง
• พ่ายแพ้มัน
• คิดต่อสู้มัน
แล้วก็แพ้มนั ทัง้ ๒ อย่างอีก เพราะฉะนัน้ วิธกี ารก็คอื มันง่วง
ก็รู้ว่ามันง่วง และกลับมาตั้งใจกับการเคลื่อนไหว โดยไม่ได้ปฏิเสธ
ความง่วง ไม่ได้ยอมรับมัน แค่รวู้ า่ มันมีแล้วกลับตัง้ ใจกับการเคลือ่ น
ไหว ปุบ๊ ...มันจะหายไปโดยอัตโนมัติ เพราะเราไม่ให้คา่ ความหมายมัน
แต่เมื่อใดที่คุณเผลอไปยินดียินร้าย แปลว่าคุณก�ำลังไปมี
อุปาทานกับมัน จ�ำไว้แค่นี้

ขอค�ำอธิบายเพิม่ เติม การก�ำหนดรู้ และ การละทุกข์
อุปาทาน หรือทุกข์อริยสัจ ท�ำอย่างไรคะ ?
ที่จริงก็พูดไปแล้วนะ หลายรอบแล้ว
ก็รู้ว่าใจมันหลงเข้าไปยึด มันก็ยินดี ยินร้าย เราก็กลับมา
รู้สึกตัว มันก็ละแล้ว
ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้ลูกเลิกติดเกมคะ ?
ยากครับ ท�ำอย่างไรให้เราไม่หว่ งลูกเกินไปง่ายกว่าอีก
เพราะมันเป็นเรือ่ งของเรา ส่วนลูกติดเกมเป็นเรือ่ งของเขา ตราบใด
100 ก็ตามที่เขายังไม่เห็นโทษ มันก็ยากที่จะพาเขาออก
การติดเกมของลูก เราเป็นห่วง แต่ถ้าเป็นห่วงมากไป ใคร
เป็นทุกข์ ?
ถ้าเราจะดูแลลูกในเรื่องนี้ให้ดี เราออกจากทุกข์ก่อน แล้ว
เราเข้าไปคุยกับลูก เคลียร์กับลูกดีๆ มันง่ายมากที่จะท�ำให้เขาเลิก
เรื่องนั้นได้ แต่ถ้าเราไปด้วยใจที่เป็นทุกข์ประสิทธิภาพมันจะไม่ดี
แล้วเขาจะไม่ค่อยฟังเราด้วย เพราะความเป็นทุกข์มันจะท�ำให้เรา
แสดงท่าทาง สีหน้า ค�ำพูดทีอ่ อกไป แล้วเข้าใจเด็กวัยรุน่ ไหม มันจะ
มีหวั คิดกบฏอยู่ “ตบมา ตบกลับ” ฉะนัน้ แม่ทเี่ ป็นห่วงเรือ่ งนี้ ช่วย
ท�ำตัวเองให้ออกจากทุกข์เสียก่อน ลูกคุณจะดูแลง่ายขึ้นเยอะเลย
แล้วคุณจะ อ๋อ...ทีพ่ ระพุทธเจ้าสอน ความไม่ทกุ ข์มนั เป็นอย่างนีเ้ อง
แล้วพอความไม่ทุกข์ปรากฏในตัวคุณมันจะออกไปให้ลูกเห็นด้วย
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ได้ปฏิบัติมาหลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติ
หรืออะไรก็ตาม วันนีพ้ งึ่ เริม่ เข้าใจว่าการปฏิบตั ทิ พี่ ระอาจารย์ได้กล่าว
ถึง เป็นประโยชน์อย่างมาก แล้วมันจะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะ
หรือเราจะท�ำทั้งสองสามอย่างที่เราเคยท�ำได้ไหมคะ
ได้หมดครับ เวลาเราปฏิบตั ใิ ห้จำ� ไว้วา่ มันมีวชิ ากรรมฐานเป็นเบื้องต้น แล้วกรรมฐานมันประกอบด้วยกี่ส่วน ? สองส่วน
คือฐานกับใจ ถ้าคุณใช้อานาปานสติ อะไรเป็นฐาน ? ลมหายใจ และ
หลักการมันก็คือ เมื่อใจอยู่ที่ฐานเป็นอย่างไรให้สังเกต เมื่อใจออก
จากฐานเป็นอย่างไรให้สังเกต เมื่อใจกลับคืนสู่ฐานเป็นอย่างไรให้
สังเกต คุณสังเกตตรงนี้ แล้วใช้หลักการสังเกตที่พระอาจารย์สอน 101
วันนี้เข้าไปอีก เหมือนกัน คุณจะใช้อานาปานสติ คุณจะใช้พองยุบ
หรืออะไรก็ตาม แต่คุณใช้หลักการสังเกตเสริมเข้าไปตรงนี้ คุณก็
ไม่ต้องไปเปลี่ยนแนวปฏิบัติก็ได้
คุณแม่อายุ ๙๐ กว่า หูไม่คอ่ ยได้ยนิ พอเราพูดอย่าง
หนึ่ง เขาจะแปลไปอีกอย่าง เราจะช่วยเขาให้ปฏิบัติในลักษณะนี้ได้
ไหมคะ
แม่หไู ม่ดี การสัมผัสจะช่วยได้ จับมือแม่แล้วขยับ แล้ว
บอกเขาว่า แม่มารู้ตรงนี้นะ
อาจารย์เคยท�ำกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หูก็ไม่ได้ยิน ตาก็มองไม่
ค่อยเห็น นอนน�ำ้ ลายฟูม ชอบเล่นน�ำ้ ลาย อยูก่ บั ความคิด พระทีว่ ดั

ไปเยีย่ ม เอามือไปจับ “ยาย...ยาย...ยาย รูส้ กึ ไหม ?” ทุกเย็น ไปนัง่
ด้วยแล้วก็ขยับมือไปซ้าย ไปขวา และก็สอนให้ลกู เขาท�ำ ท�ำแค่นแี้ ค่
๓ วัน แม่นอนหลับแบบไม่เล่นน�้ำลายอีกแล้ว และกินข้าวได้ด้วย
แล้วกลับมารู้เรื่อง
ต้องท�ำให้ครบ ๑๔ ท่าไหมคะ
ไม่... เราท�ำ “รู้สึกตัว” ๑๔ ท่ามันมาที่หลัง จ�ำหลัก
ของมันคือ ท�ำแล้ว รู้สึกตัว
จ�ำไว้นะ มิฉะนั้น มันจะกลายเป็นลัทธิ ไม่ใช่นะ ที่อาจารย์
102 สอนก็เพราะอาจารย์เรียนมาอย่างนี้ แต่หลักการจริงๆ คือ ขยับแล้ว
รู้สึก ท�ำแล้วรู้สึก หายใจเข้าแล้วรู้สึก ขยับมือแล้วรู้สึก กระดิกเท้า
แล้วรูส้ กึ กระพริบตาแล้วรูส้ กึ ท�ำอะไรกับอาการทางกายแล้วมันรูส้ กึ
เอาตรงนัน้ นัน่ คือหัวใจหลักของ ๑๔ ท่ามันเป็นแค่เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้
เรารู้สึกตัวเร็วขึ้น ชัดขึ้น เท่านั้นเอง
สายหลวงปู่เทียนคือ “ท�ำความรู้สึกตัว” ✤

ปี ใ ห ม่ ชี วิ ต ใ ห ม่ จิ ต ใ ห ม่

หลง ...ก็รู้
ไม่หลง ...ก็รู้
รู้ ...ก็รู้
ไม่รู้ ...ก็รู้

ปีใหม่
ชีวิตใหม่

จิตใหม่

พระอาจารย์ ครรชิต อกิญจโน

พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน

กลับมา...รู้สึกตัว

วัดวีรวงศาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ชมรมกั ล ยาณธรรม
หนั ง สื อ ดี ล� ำ ดั บ ที่

๔๐๔

Pdf file Book

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๖๓   จ�ำนวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
เจ้าภาพจัดพิมพ์
• “กองทุนผลิตสื่อธรรมะของพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
และคณะศิษย์กลุ่มกลับมารู้สึกตัว”
๒,๐๐๐ เล่ม
• ชมรมกัลยาณธรรม
๒,๐๐๐ เล่ม
• คณธร ง่วนส�ำอางค์ และครอบครัว
๑,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�ำ้
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๒-๗๓๕๓ และ ๐-๒๗๐๒-๙๖๒๔
ถอดค�ำบรรยาย/เรียบเรียงต้นฉบับ ธร
ภาพประกอบ เซมเบ้, ธร  ออกแบบปก/รูปเล่ม คนข้างหลัง
พิสูจน์อักษร ทีมงานชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ที่ บริษัทส�ำนักพิมพ์สุภา จ�ำกัด โทร. ๐-๒๔๓๕-๘๕๓๐

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ  การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
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วันคืนผ่านไปล่วงไป...
บัดนี้เราควรจะเป็นคนใหม่ได้แล้วนะ...
จากชีวิตเดิมๆ ที่อยู่กับความเคยชิน
เกาะเกี่ยวอยู่แต่กับอารมณ์เก่าๆ
ไม่ตระหนักในความจริงของชีวิต
เปลี่ยนเป็นคนใหม่ มีจิตใหม่ ที่ตื่นรู้
เปลี่ยนจากจิตใจข้างในออกมา
จิตใหม่...มันจะเกิดขึ้นตรงนี้
เป็นจิตที่ไม่ทุกข์.... คุณสามารถท�ำได้ !
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Facebook : kanlayanatam

