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านา  

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่แบ่งออกเป็น
สองส่วน ส่วนท่ี ๑ เป็นข้อความท่ี หลวงตารักษ์ ถาวโร ต้ังใจ
เจตนาจะเขียนธรรมะกับวิทยาศาสตร์ แต่เขียนค้างไว้ โดย
ท่านได้ละสังขารไปเสียก่อน ซึ่งเป็นบทสรุปที่มีความหมาย
ของหลวงตารักษ์ ฝากไว้ให้เราได้รับรู้ว่า ทุกอย่างเป็น
ธรรมชาติ แล้วท่านก็จากไป เป็นความหมายเหมือนต้ังใจจะส่ือ
ให้รู้ว่าทุกๆ สรรพสิ่งล้วนอนัตตา 

ข้าพเจ้าได้เห็นความตั้งใจของหลวงตารักษ์ จึงมี
แรงบันดาลใจที่จะเขียนต่อจากสิ่งที่ท่านเขียนค้างไว้ให้
สมบูรณ์ นั่นคือ ส่วนที่ ๒ ของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการ
ตอบแทนคุณที่หลวงตารักษ์มีความตั้งใจที่จะสื่อธรรมะใน
ขณะท่ีท่านยังมีชีวิตอยู่ และได้มาศึกษาธรรมะ ณ วัดป่าเจริญ
ธรรมแห่งนี้ 

ก่อนที่จะเริ่ม ส่วนที่ ๑ ข้าพเจ้าจะอธิบายเกี่ยวกับ 
แนวทางและวิธีการปฏิบัติธรรมท่ีถูกต้องโดยสังเขปเพ่ือให้เป็น
พื้นฐาน รวมทั้งได้แสดงแผนภูมิขันธ์ ๕ ไว้ เพื่อให้เข้าใจ   
ได้ง่ายขึ้น ในหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าจะอธิบายธรรมะที่พอจะ
เป็นธรรมทานให้กับผู้ท่ีสนใจ ได้นำาไปพิจารณาและปฏิบัติตาม
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
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าร
แนวทางและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องโดยสังเขป
โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท 
แนวทางและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ๘
แผนภูมิขันธ์ ๕ (กาย-ใจ) ๑๕
ส่วนที่ ๑   
จิต คือ ข้าวสาร อวิชชา คือ ข้าวเปลือก
โดย หลวงตารักษ์ ถาวโร (พระผู้เฒ่า)
คำานำา ๑๘
เหตุปัจจัยที่ชาวพุทธไม่สามารถปฏิบัติเข้าถึง
มรรคผลนิพพานได้  ๒๐
จุดมุ่งหมาย  ๒๒ 
ปัญญา ๒๓
อวิชชา ๒๔
ขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์ ๒๗
วิชชา ๒๘
เปิดโลก รู้แจ้งโลกธาตุทางพระพุทธศาสนา ๓๐
เปิดโลก รู้แจ้งโลกธาตุทางวิทยาศาสตร์ ๓๒
ธรรมะคือธรรมชาต ิ ๓๔
ส่วนที่ ๒
จิต คือ ข้าวสาร อวิชชา คือ ข้าวเปลือก
โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
ธรรมะคือธรรมชาต ิ ๓๘
พิจารณาเห็นความเป็นธาตุโดยปัญญา ๔๒
พิจารณาแบบวิทยาศาสตร์ ๔๓
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การเกิดดับของธาต ุ ๔๖
การเกิดดับของนามขันธ ์ ๕๐
หลงสมมติ ๕๔
หลงวัฏฏะสงสาร ๕๗
จิตเป็นพลังงาน ๕๘
อวิชชาปิดบังจิต ๖๑
กลับไปสู่ความไม่มี ๖๔
จิตเหมือนข้าวสาร ๖๖
หลงกริยาของธรรมชาติ ๖๘
หลงสภาวธรรม ๗๐
ทุกข์เพราะวิ่งหนีความจริง ๗๔
จุดของการปล่อยวาง ๗๖
หยุดอยาก ๗๘
วางขันธ์ด้วยสัมมาทิฏฐิ ๘๐
ทิ้งขันธ์เหมือนทิ้งเรือ ๘๓
พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงสอนจุดเดียวกัน ๘๔
ปิดตาได้แต่ปิดใจไม่ได้ ๘๖
อยู่ด้วยวิหารธรรม ๘๗
เปิดของที่ควำ่าฉายแสงสว่างในที่มืด ๙๐
ทุกข์เพราะมันมีเรา ๙๓
ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยทิ้ง ๙๕
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 หัวใจ ของการปฏิบัติธรรม เพ่ือความพ้นทุกข์ นั้น 
ต้องทำาความเข้าใจวธิปีฏบิตัใิห้ถกูต้อง ถ้าไม่รูว้ธิแีละแนวทาง 
กจ็ะทำาให้เสียเวลา ไปไม่ถงึจุดหมายปลายทาง หรอืไม่ประสบ
ความสำาเรจ็ กว่าจะลองผดิลองถกู กว่าจะเข้าใจ กอ็าจเสยีเวลา
ไปนาน สมยัเมือ่พระพทุธเจ้าท่านยังทรงพระชนม์อยู ่พระองค์
ทรงเน้นสอนและแสดงโทษของการยึดมั่นอยู่ในอุปาทาน 
“ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์” พระองค์ทรงแสดงธรรม เพื่อการ
ตรัสรู้ เพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพาน คือพระองค์จะทรงหยิบยก
และแสดงธรรมในเรื่อง “อริยสัจ ๔” เป็นส่วนมาก และใน
การแสดงธรรม “อริยสัจ ๔” แต่ละครั้งนั้นจะมีทั้งอุบาสก 
อุบาสิกา พระภิกษุสงฆ์ และพระภิกษุณี ได้ดวงตาเห็นธรรม
เป็นจำานวนมาก

 ในอริยสัจ ๔ พระองค์จะทรงเน้นแสดง “ตัวสมุทัย” 
คือเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ “ตัณหา” ความอยากได้และความ
ไม่อยากได้ในกองขันธ์ ๕ อันเป็นเหตุปัจจัยส่งผลให้เรา 

น ทา ะ าร รร
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เป็นสุขและเป็นทุกข ์เช่น เวลาขันธ์ ๕ เป็นสุข ก็ยึดไว้ เวลา
ขนัธ์ ๕ เป็นทกุข์ กผ็ลกัไส จงึเกดิความลำาบาก เพราะพยายาม
ที่จะแก้ไขคือ อยากวิ่งหนีทุกข์และอยากวิ่งหาสุข แต่โดย
ความเป็นจริงของสัตว์และมนุษย์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว มีแต่
กองแห่งทกุข์ หาความสขุไม่เจอ เท่าท่ีสงัเกตดมูแีต่ทกุข์น้อย
กับทุกข์มากเท่าน้ันเอง ฉะนั้นจึง “มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น     
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป”

 รวมแล้วขณะที่ยังมีชีวิตคือมีขันธ์ ๕ อยู่ เราจะต้อง
อยู่กับกองแห่งทุกข์อยู่ตลอด มีวิธีเดียวที่จะไม่ทุกข์ คือไม่มา
เกิดอีก เมื่อไม่มาเกิดอีกก็ไม่มีขันธ์ ถ้าไม่มีขันธ์ก็ไม่มีทุกข์ 
เพราะทุกข์มีที่ขันธ์ ไม่ใช่มีที่จิต แต่เหตุที่มาเกิดก็เพราะ
ความหลง ได้แก่ “อวชิชา” คอืความไม่รู้ความจรงิ ไปยดึขนัธ์ ๕ 
ว่าเป็นตัวเป็นตน จิตจึงเกาะติดขันธ์ ๕ ทำาให้พาให้เวียนว่าย
ตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้น และก็มาทุกข์เพราะขันธ์ ๕ “อยู่ทุก
ชาติไป” นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์

 เราต้องมาทำาลายเหตุของการเกิดก่อน คือทำาลาย
ความยึดมั่นถือมั่นในกองขันธ์ ๕ ให้ได้ และจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ที่เราต้องมาพิจารณากาย-ใจ คือขันธ์ ๕ นี้ โดยความเป็น
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ของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน 
เพือ่ให้จติเกดิความเบือ่หน่าย แล้วจติจะได้ถอดถอนความยดึมัน่
ถือมั่นในกาย-ใจ นี้เสียได้ จิตจะไม่หลงไปเกาะติดกับขันธ์ 
คอืถอนตวัเป็นอสิระอยูเ่หนอืขนัธ์ ทัง้ทีม่คีวามทกุข์ของขันธ์อยู่ 
“แต่จิตสบาย” ไม่ทุกข์ไปกับขันธ์ เพราะยอมรับความจริงว่า
เกิดมามีขันธ์ก็ต้องทุกข์แบบนี้ “ไม่มีใครหนีพ้น”  

 จงพจิารณาว่าก่อนทีเ่ราจะเกดิมาเป็นมนุษย์ เราก็ไม่มี
รปูกายน้ีมาก่อน เมือ่เกดิมาม ีรปูกาย แล้วจงึม ีเวทนา ความสขุ-
ทุกข์-เฉยๆ ตามมา จึงมี สัญญา ความจำาได้หมายรู้ตามมา 
จึงมี สังขาร ความคิดปรุงแต่งตามมา จึงมี วิญญาณ 
ความรับรู้ รับทราบตามมา เมื่อรูปกายน้ีดับ เวทนาก็ดับ 
สัญญาก็ดับ สังขารก็ดับ วิญญาณก็ดับ จึงไม่เหลือความ
เป็นเราอยู่ตรงไหนอีกเลย นี่แหละที่เราหลงกัน จึงเรียกว่า 
หลงสมมติ หลงของชั่วคราว ทั้งที่ยึดเอาไว้ ก็ยึดไม่ได้ แก้ไข
กไ็ม่ได้ แล้วแต่เขาจะเป็นไป และท้ายทีส่ดุกด็บัสลาย ตายจากไป
ไม่มีเหลือ และขณะอยู่ก็เป็นทุกข์ด้วย ทุกข์ตลอดเวลาที่เรา
อาศัยเขาอยู่

 เมื่อเรามาพิจารณาในกาย-ใจ โดยความเป็นทุกข์ 
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และเป็นธรรมชาติของเขา ว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์อันหนึ่ง
ของธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของเขา โดยไม่มีใครไป
บังคับบัญชาเขาได้ แม้แต่เราผู้ที่ไปรู้สมมตินี้ ก็เกิดมาจาก
ธรรมชาติเช่นกัน หาได้เป็นตัวเป็นตนไม่ เมื่อเรามาพิจารณา 
กาย กบั ใจ ว่าเป็นธรรมชาตทิีเ่กดิดบั หาความเป็นตวัเป็นตน
ไม่ได้ จติกจ็ะปล่อยวาง รปูขันธ์ และ นามขันธ์ เสยีได้ จงึต้อง
ทำาบ่อยๆ พจิารณาขนัธ์ ๕ และการทำางานของขนัธ์ ๕ โดยแยก
ให้เหน็หน้าทีแ่ต่ละตวัและอาการต่างๆ ของเขาจนชดัเจน มองหา
และสังเกตอยู่ตลอดเวลา เท่าที่มีเวลา โดยไม่จำาเป็นต้องนั่ง
สมาธิเสมอไป ทำาได้ทุกอิริยาบท ไม่ว่าจะเดิน ยืน นั่ง นอน 
เพราะการทีเ่รากำาหนดดอูยูท่ีก่าย กเ็ป็นสมาธอิยูแ่ล้ว แต่ไม่ได้
หมายเอาความสงบ เพราะความสงบตรัสรูไ้ม่ได้ เพราะขณะที่
มีความสงบตัวสังขารจะไม่ทำางาน เม่ือสังขารไม่ทำางาน       
จะเกิดปัญญาไม่ได้ ต้องอาศัยการคิดค้นจึงจะรู้ความจริง

 เมื่อเข้าใจความจริงแล้ว จึงปล่อยวางตัวสังขารอีกที 
เพราะคิดค้นจึงรู้ เมื่อรู้แล้ว จึงปล่อยวางความคิดไป เพราะ 
ความคดิกเ็ป็นเพยีง สงัขารขนัธ์ เป็นของสมมต ิเป็นของไม่เทีย่ง
เช่นกนั ทำาและพจิารณาอย่างน้ีไปนานๆ กจ็ะเกดิความชำานาญ
ขึ้นเอง เมื่อชัดเจนขึ้น จิตจะยอมรับเอง และจะปล่อยวาง 
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ในที่สุด ถ้ายังไม่ปล่อยวางก็ทำาต่อไป จนเข้าไปเห็นความจริง 
แล้วจิตจะยอมรับ ทำาซำ้าๆ โดยการหาเราในความเป็นรูป 
และหาเราในความเป็นนาม ว่ามีเราอยู่ตรงไหน ให้เน้นดูใน 
ธาตุทั้ง ๔ ในกายนี้ว่ามีเราอยู่ตรงไหน ในเมื่อหาเราในธาตุ
ทั้ง ๔ ที่กายว่าไม่มีเราแล้ว ก็ยก นามทั้ง ๔ ขึ้นมาหาว่ามีเรา
อยู่ตรงไหน เมื่อนามทั้ง ๔ ไม่มีเราแล้ว ก็ย้อนกลับมาหาเรา
ในตัวผู้รู้ ว่ามีเราอยู่ตรงไหน ทั้งที่ตัวผู้รู้ก็เป็น วิญญาณขันธ์ 
นั่นเอง ก็ไม่เที่ยงเช่นกัน เมื่อเห็นอย่างนี้จะมีอะไรให้หลง 
เพราะทกุอย่างเป็นสมมตขิองขนัธ์ ๕ ทัง้หมดเลย จงึต้องวาง
ทั้งหมด จะได้ช่ือว่าปล่อยวางสมมติเพื่อเข้าสู่ความเป็นวิมุติ 
คือหลุดพ้นจากการยึดมั่นในสมมติทั้งปวง...  
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ขณะที่ยังมีชีวิตคือมี น ์  อยู่ 
เราจะต้องอยู่กับกองแห่งทุกข์อยู่ตลอด 
มีวิธีเดียวที่จะไม่ทุกข์ คือไม่มาเกิดอีก
เมื่อไม่มาเกิดอีกก็ไม่มีขันธ์ า น ์ ท ์ 
เพราะทุกข์มีที่ขันธ์ไม่ใช่มีที่จิต 
แต่เหตุที่มาเกิดเพราะความหลง ได้แก่ อ ชชา  
คือความไม่รู้ความจริง ไปยึด น ์  ว่าเป็นตัวตน  
จิตจึงเกาะติด น ์  ทำาให้พาให้เวียนว่าย
ตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้น 
และก็มาทุกข์เพราะ น ์  อยู่ทุกชาติไป 
น อ ท ์ 
รา อ าทา าย อ าร  
อทา าย า ย น อ น

น อ น ์  ย
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ส่วนที่ ๑

จ  คือ า าร
อ ชชา คือ า อ
โดย หลวงตารักษ์ ถาวโร (พระผู้เฒ่า)



    จ อ า าร อ ชชา อ า อ

คำานำา...

 พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู ้และประกาศศาสนา   
มานานกว่า ๒๖๐๐ ปี เมือ่กึง่พทุธกาลได้มหีลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต 
เป็นพระอาจารย์ใหญ่สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหา หลายท่านสำาเร็จ
เป็นพระอรหันต์ และมีพระอรหันต์เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เป็น
จำานวนมาก แต่หลวงปูท่่านสอนทางเจโตวิมุต ิซึง่เป็นการปฏบิตัิ
ทีย่ากมากๆ มหีลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน ซึง่เป็นลกูศษิย์
ของหลวงปูร่ปูหนึง่เอาทางปัญญามาสอดแทรกด้วย โดยใช้วิธี
ปัญญาอบรมสมาธแิละอาศยัสมาธอิบรมปัญญาไปด้วย แต่ก็
ยงัยากอยูเ่พราะแนวทางของท่านจะไปทางเจโตฯ

 ปัจจุบันมีท่านพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่า
เจรญิธรรม จงัหวดัชลบรุ ีท่านสอนทางปัญญาโดยตรงช่วยให้
ฟังง่าย เข้าใจง่ายตามความเป็นจรงิ เหน็ได้จากมผีูน้ำาหนงัสอื
และแผ่นซดีขีองท่านไปอ่านและเปิดฟังเป็นจำานวนมาก มกีาร
โทรศัพท์มาสนทนาธรรมจนหายสงสัย หรือมาสนทนาธรรม
และปฏิบัติธรรมที่วัดจนเป็นที่เข้าใจตามแต่ปัญญาของ
แต่ละบุคคล และเมื่อเข้าใจกันแล้วท่านก็เน้นให้เร่งความ
เพียร ทำาสมาธิขึ้นมา เพื่อทำาความละเอียดให้ยิ่งขึ้นไป เพื่อ
ให้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่
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ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่มาจำาพรรษาและปฏิบัติอยู่กับ
ท่านหลายปี ซึ่งข้าพเจ้าพอมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้าง 
เห็นว่าวิทยาศาสตร์สมัยนี้เจริญก้าวหน้าไปไกลมาก ถ้าได้
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยก็จะทำาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจได้เร็วและถูกต้อง เข้าถึงปัญญาที่แท้จริงซึ่งจะช่วยให้
พ้นทุกข์ได้ตามควร  

                                      

                                       พระผู้เฒ่า
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จจยที่ชาวพุทธ                        
ไม่สามารถปฏิบัติเข้าถึง

รร นพพานได้      
ตามพระปณิธานของ  
พระพท อ ท์ี่ทรงตั้งไว้     
พอสรุปย่อๆ ได้ดังนี้
๑. ชาวพุทธมีความเข้าใจผิดๆ ว่า พระอรหันต์จะต้องเป็นผู้มี
อทิธฤิทธิป์าฏหิารย์ิ  มหีทูพิย์  มตีาทพิย์  มวีาจาสทิธิ ์ เหาะเหนิ
เดินอากาศได้ ฯลฯ

๒. ขาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และรู้แจ้ง
เห็นจริง (พระอรหันต์) เช่น หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว 
ฯลฯ เป็นผู้นำาทาง จึงหลงทาง หาทางไปไม่เป็น ไม่ถูกทาง 

๓. ชาวพุทธเชื่อง่ายขาดเหตุผล แค่เขาว่า หรือข่าวลือ ก็เชื่อ
ไปตามนัน้ อนัมเีหตมุาจากศาสนาพราหมณ์ซึง่เชือ่ในอิทธฤิทธิ์ 
เชื่อในพลังจิตอันตนเองไม่มี
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๔. มี “โอปนยิโก” (เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตัว) แบบผิดๆ 
เข้าไม่ถงึพระธรรม บทสวดมนต์อนัเป็นแนวทางปฏบิตัไิม่เคย
นำามาพจิารณาให้รูแ้จ้งเหน็จรงิ ธรรมะคอืธรรมชาตไิม่เคยรูจ้กั 
รู้จักแต่กฎไตรลักษณ์ แต่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาจริงๆ แล้ว
เป็นอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจเลย 

๕. มุ่งปฏิบัติไปทางเตโช เพื่อให้ได้สมาธิชั้นสูงและหวังให้ 
ภาวนามยปัญญาเกดิขึน้เอง ซึง่เป็นการปฏบิตัทิีย่ากมากๆ เพราะ                                                                 

- การจะได้สมาธิชั้นสูงนั้นยากมาก บางคนปฏิบัติจนตายก็
ยังทำาไม่ได้เลย จึงเป็นการเสียเวลาเปล่า

- เมือ่ได้สมาธชิัน้สงูแล้วแต่บญุไม่ถงึ บารมีไม่พอ ขาดพ้ืนฐาน
ปริยัติ หรือมีแต่ไม่รู้จักนำามาใช้ ขาดครูบาอาจารย์แนะนำา 
จงึได้แค่สมาธิหวัตอ ภาวนามยปัญญาจงึไม่เกดิ เช่น ลทัธพิราหมณ์
สมัยก่อนพระพุทธกาล

 หนกัย่ิงไปกว่านัน้ พอนัง่สมาธแิล้วเกดิไปเหน็อะไรต่างๆ 
เลยสำาคญัผดิคดิว่าตนได้แล้ว สำาเรจ็แล้ว กลายเป็นวปัิสสนปูกิเลส
จนเสยีผูเ้สยีคนไปกม็ ีหรอืนัง่แล้วไปรูไ้ปเหน็บางสิง่บางอย่าง
ช่วยให้ได้ซึง่ลาภสกัการะเลยออกนอกลูน่อกทางไปเลย แบบกู่
ไม่กลับ ฯลฯ  
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จ าย
 

 เพื่อให้ใครก็ได้ที่อ่านออก เขียนได้ ฟังได้ และอยาก
พ้นทกุข์ นำาไปอ่านและพจิารณาวเิคราะห์ตามไป กจ็ะเกดิปัญญา
ความรูแ้จ้งเหน็จรงิตามความเป็นจรงิได้ด้วยตนเอง ในทีส่ดุก็จะพบ
ความจรงิว่า “คำาสัง่สอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจ้า 
เป็นจริงและปฏิบัติได้จริงทุกกาลสมัย” ถ้าเราทำาได้ตามนี้ 
ปณิธานของพระองค์ที่ทรงตั้งไว้คือ ต้องการช่วยสัตว์โลก
ให้พ้นทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะเป็นจริง 
ซึ่งอาจเป็นท่านคนหนึ่งล่ะที่ทำาได้ผล เห็นผลเป็นผู้รู ้ ผู้ตื่น   
ผู้เบิกบาน

 โปรดได้อ่านและลองปฏิบัติดู  
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า
 

 ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดจาก
การเรียนรู้  

        แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ                                                           
 ๑. อวิชชา                                                                                                       
 ๒. วิชชา

 อวิชชา คือ ปัญญาที่เกิดขึ้น ได้มา หรือรู้แล้วยึดไว้ 
กอดไว้ จึงทำาให้เกิดทุกข์ ปัญญาชนิดนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรง
ส่งเสริมและนำามาสอน

 วชิชา คอื ปัญญาทีเ่กดิขึน้ ได้มา หรอืรูแ้ล้วปล่อยวาง
ให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขา แต่เมื่อจำาเป็นจึงนำามาใช้ 
ปัญญาชนดินีแ้หละทีพ่ระพทุธเจ้าทรงส่งเสรมิและนำามาสัง่สอน 
เพราะช่วยให้เราพ้นทุกข์  
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อ ชชา
 

 มารูจั้กตวัเอง เราเกดิมาจากไม่มีอะไรเลย พอเกดิมา
วันแรกมีรูปร่าง นอนแบเบาะ ไม่รู้อะไรนอกจากความหิว
และความทกุข์ คอืเมือ่เกิดความหวิหรอืความทกุข์กจ็ะร้องไห้ 
แม่ได้ยินก็จะมาให้นม ให้ความอบอุ่น เอาอกเอาใจพรำ่าสอน 
บ่อยเข้า นานวนัเข้าจะค่อยๆ เกดิความจำา เกดิการเรยีนรูข้ึน้มา 
มีตัวตนตัวกูของกูเกิดขึ้น เห็นได้จากให้พ่อ ให้แม่ ให้คน
เคยชนิอุม้ แต่หากคนแปลกหน้าอุ้มก็จะร้องไห้ทนัท ี ซ่ึงแสดงว่า
ความพอใจ ไม่พอใจเกิดขึ้นแล้ว

เมือ่เกดิความพอใจ ไม่พอใจ ความอยากได้ ไม่อยากได้
ก็ตามมา คือถ้าพอใจก็อยากได้จึงวิ่งหา เมื่อได้มาก็เป็นสุข  
ถ้าไม่ได้กเ็ป็นทกุข์ ตรงกนัข้ามถ้าไม่พอใจ ไม่อยากได้กผ็ลกัไส
ไล่ส่งหรือวิ่งหนีเพื่อให้พ้นทุกข์ แต่ก็หนีไม่พ้น ยิ่งทำาให้ทุกข์
เพิม่ข้ึน นีแ่หละคอืกเิลสได้เกดิขึน้แล้ว และจะเกดิเพ่ิมมากขึน้
เรื่อยๆ ตามอายุ สภาวะแวดล้อมของสังคม 

 พอเข้าโรงเรยีนกเิลสยิง่เพ่ิมมากข้ึนเพราะมคีนหมูม่าก 
มีครูบาอาจารย์สอนโดยตรง ทำาให้รู้จักสังคม รู้จักสรรเสริญ
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เยนิยอและตำาหนนินิทา เริม่รูจ้กัสนใจเพศตรงข้าม รูจ้กัแบ่งพรรค
แบ่งพวก รู้จักแข่งขัน อยากได้ อยากด ี อยากเด่น อยากดงั 
เพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนอื่นชื่นชอบ ให้คนอื่นรัก    
โดยเฉพาะเพศตรงข้าม การเรยีนการศึกษาทางโลกจะสงูแค่ไหน 
จบปริญญาตร ี โท เอก แล้วกต็ามจะไม่มคีำาว่าพอหรอืสิน้สดุ 
เพราะความอยากของกิเลสยิ่งมีมากขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จงึยอมทำาทกุสิง่ทกุอย่างให้ได้มาเพือ่บำารงุบำาเรอความสขุ ยิง่มี
เพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้อง ยิ่งขอทำาแบบสู้ตายเพื่อเอาชนะ
ใจเขา เพื่อให้ได้ตัวเขา เพราะเข้าใจว่าความสุขสุดยอดที่เรา
ปรารถนาคือเพศสัมพันธ์ของรูปในขันธ์ ๕ เท่านั้น 

 สตัว์โลกพากนัลุม่หลงและตดิอยูก่บัความสขุตวันี ้จงึได้
เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุด เกิดแต่ละครั้งต้องทำากรรม 
เพราะกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย มีชีวิตอยู่ได้เพราะกรรม กรรมที่
กระทำาให้ผลสองอย่างคือ กรรมดีก็ให้ผลเป็นสุข กรรมชั่วก็
ให้ผลเป็นทกุข์ ไม่ว่ากรรมดหีรอืกรรมชัว่จะให้ผลตดิตามเราไป
จนกว่าจะใช้กรรมหมด

คนเราเมื่อตายลง ขันธ์ ๕ จะดับหมดเหลือเพียงจิต
เท่านั้นที่ล่องลอยไปกับวิบากกรรม ตอนจะขาดใจถ้าจิต
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เป็นสขุกจ็ะไปเสพสขุบนสวรรค์ ถ้าจติเป็นทกุข์กจ็ะไปรบัทกุข์
อยู่ในอบายภูม ิหมดบญุหมดบาปเมือ่ไหร่ โน่นแหละ จงึจะได้
เกดิกลบัมาเป็นมนษุย์อกี แต่ถ้าใครมีใจเป็นกลางๆ ยงัตดิสุขอยู่
กจ็ะกลบัมาเกดิเป็นมนษุย์อกีตามกำาลงัของกรรมทีท่ำาไว้ ซึง่เกดิ
เมื่อไหร่ก็จะมีทุกข์รำ่าไปเพราะขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข ์ 
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น ์  น ท ์
 

 กิเลสเริ่มเกิดขึ้นและจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ
และสภาวะแวดล้อมของสังคม พอเข้าโรงเรียนกิเลสยิ่งเพิ่ม
มากข้ึน เพราะมีคนหมู่มาก มีครูบาอาจารย์สอนโดยตรง 
รู้จักสรรเสริญเยินยอและตำาหนินินทา รู้จักสังคม รู้จักการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก รู้จักแข่งขัน อยากได้ อยากดี อยากเด่น 
อยากดงั อยากได้กว็ิง่หา ไม่อยากได้กว็ิง่หน ีรูจ้กัสมหวงั ผดิหวงั 
นี่แหละการเกิดทุกข์ทางใจ ใครจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่เหตุ
ปัจจัยของแต่ละบุคคล

 การเรยีนการศกึษาทางโลกจะสงูแค่ไหนจบปรญิญาตรี 
โท เอกกต็าม จะไม่มคีวามสิน้สดุเพราะความอยากของกิเลส
มนักย็งัมหีรอือาจจะเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ อนัเป็นทีม่าของความทกุข์
ทางโลก เขาเป็นกนัอย่างนีแ้หละ ในใจมแีต่ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง จึงมีแต่ทุกข์จรไป ทุกข์จรมาไม่มีที่สิ้นสุด ปัญญา
ชนิดน้ีพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงส่งเสริมและนำาเอามาสอน 
เรียกว่า “อวิชชา”  
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ชชา
 วชิชา คอืปัญญาหรอืความรูใ้นสจัธรรมทีอ่งค์สมเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอันเป็นแนวทางของการ
ตรัสรู้ของพระองค์แล้วนำามาส่ังสอนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ หรือ
หลดุพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดินัน่เอง ฉะนัน้จงึจำาเป็นอย่างยิง่ 
ทีพ่วกเราจะต้องศกึษาและเรยีนรูใ้ห้เข้าใจแบบรูแ้จ้งแทงตลอด
จรงิๆ จงึจะเป็นอาวธุประหารกเิลสได้ วางกเิลสได้แนบสนทิ 
และพ้นทุกข์ได้

 การสวดมนต์ได้เป็นนกแก้ว การเรียนรู้ปริยัติจบมา
มคีวามรูก้องเท่าภเูขา กรณุาอย่าเอามาเป็นข้ออ้างว่า กรููแ้ล้ว 
เพราะจะเป็นการปิดบังหรือกางกั้นมิให้ตัวท่านเองมีดวงตา
เหน็ธรรม เราจำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องศกึษาให้รูแ้จ้งแทงตลอด
จรงิๆ แม้จะเป็นจนิตามยปัญญาก็ตาม ย่อมเป็นผูรู้ไ้ด้ เมือ่เรามี
ความรูแ้จ้งซึง่โลกและมสีตสิมัปชญัญะรูต้วัทัว่พร้อม ย่อมเข้าถงึ 
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม
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รู้แจ้งแทงตลอด มีลักษณะอย่างไร

๑. เห็นเพื่อนกินมะขามเปรี้ยวทำาตาหยีและปากเบี้ยวแล้ว
เรานำา้ลายไหล นัน่แหละแสดงว่าเรารูแ้จ้งในรสมะขามเปร้ียว 
และเข้าถึงโอปนยิโกแล้ว

๒. เด็กกำาลังตั้งไข่คลานเข้าไปจับเปลวตะเกียงหรือเทียนไข 
พอถูกไฟลวกมือจะร้องไห้ ต่อไปจะไม่ไปจับอีกเพราะรู้แจ้ง
เห็นจริงและเกิดโอปนยิโกแล้ว     

หมายเหตุ : พึงอย่าท�าตัวเป็นแค่คนดูมวยแสดงอาการ    
ยกแข้ง ยกเข่า ต่อยหมัด ฟันศอก พร้อมกับตะโกนบอกให้
นักมวยต่อยอย่างโน้นอย่างนี้ แต่พอให้ขึ้นเวทีไปต่อยจริงๆ 
กลับท�าอะไรไม่ถูก พอเห็นเขาต่อยหมัดวืดมาแรงๆ ก็ตกใจ
กลัวหลบหมัด ล้มลงและกลิ้งลงเวที วิ่งหนี กว่าพี่เล้ียง     
จะตามไปแก้นวมได้ก็เหนื่อยแทบตาย
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โ                                  
รู้แจ้งโลกธาตุ                      
ทางพระพุทธศาสนา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า โลกนี้ประกอบขึ้น
ด้วยธาตุ ๔ คือ

๑. ธาตุดิน หมายถึง ส่วนที่เป็นของแข็ง

๒. ธาตุนำ้า หมายถึง ส่วนที่เป็นของเหลว

๓. ธาตุลม หมายถึง ลม ทั้งลมนิ่ง ลมพัด รวมทั้งพายุ  

๔. ธาตุไฟ หมายถึง ความร้อน

 ธาตุทั้ง ๔ นี้ เป็น ธรรมธาตุ หรือ ธาตุอิสระ เห็นได้
ในบรรยากาศที่หุ้มห่อโลก คือ

 ธาตุนำ้า ปกตเิป็นไอนำา้ลอยอยู่ในอากาศเรามองไม่เหน็ 
จะเหน็ได้กต่็อเมือ่ไอนำา้ลอยไปกระทบกบัความเย็นกลายเป็น
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เมฆลอยอยู่ในท้องฟ้า หรือหมอกลอยอยู่เหนือพื้นดิน หรือ
หยดนำา้ค้างเกาะอยูต่ามยอดไม้ใบหญ้า ไอนำา้มทีัว่ไปเตม็ไปหมด 
เหน็ได้เมือ่เอานำา้แข็งใส่แก้วทิง้ไว้สกัระยะจะมหียดนำา้เตม็ไปหมด

 ธาตุไฟ เกิดจากแสงแดดที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์ 
นอกจากให้ความร้อนแล้วยังช่วยให้เรามองเห็นด้วย

 ธาตุลม ไม่ว่าลมที่เราหายใจเข้าออก ลมนิ่ง ลมพัด 
แม้กระทั่งลมพายุก็คือธาตุลม

 ธาตุดิน ฝุ่นละอองที่เรามองเห็นก็ดี มองไม่เห็นก็ดี
ที่ลอยอยู่ในท้องฟ้านั่นแหละคือธาตุดิน  
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โ                                  
รู้แจ้งโลกธาตุ                      
ทางวิทยาศาสตร์
 

ทางวิทยาศาสตร์ โลกประกอบขึ้นด้วย ๒ อย่างคือ

๑. สสาร หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน มีนำ้าหนัก และต้องการที่อยู่ 
เทยีบกบัทางพทุธศาสนากคื็อ ธาตดิุน ธาตนุำา้ ธาตลุม นัน่เอง

๒. พลังงาน หมายถึง สิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่มีนำ้าหนัก และไม่
ต้องการทีอ่ยู ่ แต่สามารถทำางานได้ เทยีบกับทางพทุธศาสนา
คือ ธาตุไฟ

ข้อควรจำา

 สสารไม่สูญหายไปจากโลกแต่สามารถเปลี่ยนเป็น
พลงังานได้ เช่น นำา้มนัเปลีย่นเป็นความร้อน ฟืนเปลีย่นเป็นไฟ

 พลังงานสามารถเปลี่ยนเป็นสสารได้ เช่น แสงแดด
เมื่อเข้าไปรวมกับดิน นำ้า ลม สีเขียวในใบไม้ก็จะปรุงเป็น
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อาหาร (สังเคราะห์แสง) แล้วส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ
ลำาต้นต่อไป 

 พลงังานเขาเรยีกเป็นรปู แต่ละรปูไม่เทีย่งเปลีย่นแปลง
เป็นพลังงานรูปอื่นได้ตลอดเวลาแล้วแต่เหตุปัจจัย เช่น                
ความร้อน  แสง  เสียง  แม่เหล็ก  ไฟฟ้า ฯลฯ       
มีอีกเยอะแยะที่เราไม่รู้เพราะปัญญาเข้าไม่ถึง

 ในตวัเรา มอีะไรบ้างทีเ่ป็นพลงังาน ไฟ วญิญาณ (ตวัรู)้ 
ความจำา ความคิด จิตใจ (ผู้รู ้) สติ สมาธิ ปัญญา ฯลฯ 
เหล่านี้เป็นพลังงานไหม ลองพิจารณาดูให้ละเอียดแจ่มแจ้ง 
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รร ะ คือ รร ชา
 

ธรรมชาต ิคอื สิง่ทีม่อียู ่เป็นอยู ่มลีกัษณะเด่นๆ หรือท่ีเรยีกว่า 
กฎไตรลักษณ์ ประกอบด้วย ๓ อย่างคือ

๑. อนิจจัง คือความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

๒. ทุกขัง มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา ทนอยู่ในสภาพ
เดิมไม่ได้

๓. อนัตตา ไม่มีตัวตนที่แท้จริง บางครั้งมีอยู่ เห็นอยู่แต่ใน
ที่สุดก็แตกสลายดับไป หาตัวตนไม่มีเลย 

พิจารณากฎธรรมชาติหรือกฎไตรลักษณ์ ดังนี้

 กลางวนั กลางคนืเป็นธรรมชาตทิีเ่หน็ได้ชดัจงึนำามา
พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามกฎไตรลักษณ์ ดังนี้

อนิจจัง เริ่มจากพระอาทิตย์โผล่ขึ้น ๖ โมงเช้า แล้วค่อยๆ 
เปลี่ยนไปๆ เป็น ๗ โมง ๘ โมง ถึง ๑๒ โมงเรียกว่าเที่ยงวัน 
เสรจ็แล้วจะเปลีย่นเป็นบ่าย ๑ โมง บ่าย ๒ โมง จนถงึ ๖ โมงเยน็ 
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พระอาทติย์ตกดนิ กลางวนักด็บัสลายไป จะเหน็ได้ว่าตลอดทัง้วนั 
พระอาทิตย์ไม่เคยหยุดนิ่งอยู ่กับที่เลย แม้ตอนเที่ยงวัน 
พระอาทิตย์ก็ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทุกขัง จะสังเกตเห็นความแปรปรวนของธาตุทั้ง ๔ เกิดขึ้น
ทั้งวัน เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ มีหมอก มีหยดนำ้าค้าง พอสายหน่อย
ก็หายไปเพราะความร้อน จะเห็นว่าวันทั้งวันมีการแปรปรวน
ตลอดเวลา เดี๋ยวก็ลมนิ่ง เดี๋ยวก็ลมพัด ฝนตก แดดออก 
ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ท้องฟ้ามืดสว่าง แล้วแต่เหตุปัจจัยจะทำาให้
เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

อนตัตา พอพระอาทติย์ตกดนิความสว่างทีเ่คยม ี กถ็กูความมดื
เข้ามาแทนที่ ความสว่างจึงไม่เหลืออยู่เลย...จบ  
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ส่วนที่ ๒

จ  คือ า าร
อ ชชา คือ า อ
โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
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รร ะ คือ รร ชา
 การปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั้น จริงๆ แล้ว
ไม่มีอะไรยุ่งยากเลย มีวิธีการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่าย เร็ว
และเห็นผล ธรรมะที่จะอธิบายต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย   
จงตัง้ใจศกึษา และวเิคราะห์ใคร่ครวญด้วยเหตดุ้วยผล โดยจะขอ
อธบิายธรรมะทีม่เีน้ือหาและสาระ ด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจง่าย 
เพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นสภาวะของความเป็นจริงนั้น

 ก่อนอื่นต้องมาเข้าใจคำาว่าธรรมะกันก่อนว่า ธรรมะ
คอือะไร ธรรมะกค็อืธรรมชาตนิัน่เอง แล้วธรรมชาตคิอือะไร 
ธรรมชาตกิค็อืสิง่ทีม่นัมโีดยปกตขิองมนั มนัเป็นของมนัอยูแ่ล้ว 
แต่เราๆ ท่านๆ ทั้งหลายอาจจะไม่เคยเข้าไปสังเกตเรียนรู้
หรอืพจิารณา การเข้าไปดหูรือพจิารณาว่าธรรมชาตนิัน้มนัเป็น
อย่างไร นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม สาเหตุอะไร
ทีท่ำาให้คนเรามคีวามทกุข์ ทกุข์มาจากไหน หาต้นสายปลายเหตุ
ของทุกข์ไม่เจอ แต่เมื่อเกิดมีความทุกข์ขึ้นมา ก็อยากที่จะ
ดับทุกข์ แต่ไม่มีใครสักคนที่จะเข้าไปหาสาเหตุว่ามีทุกข์
เพราะอะไร
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 พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ว่า ทุกข์เพราะอุปาทาน 
ความยึดมั่นถือมั่น และความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง ที่ทำาให้เรา
เป็นทุกข์ เราๆ ท่านๆ ทั้งหลายมีความต้องการที่จะพ้นทุกข์ 
แต่ไม่มีใครรู้วิธีและแนวทางที่จะทำาให้พ้นไปจากทุกข์ เวลา
มีความทุกข์ เราก็จะยึดทุกๆ อย่างที่มี ที่เป็น ก็เลยเป็นทุกข์
ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่มีและที่เป็น

จรงิๆ แล้ว เราไม่ได้ยดึกบัทกุสิง่ทกุอย่าง แต่เป็นเพราะ
เรามาหลงตัวเองว่าเรามตีวัมตีน และเรากม็ายึดทกุสิง่ทกุอย่าง
ทีเ่ข้ามาในชวีติเรา เอามาเป็นของๆ เรา เพราะว่าหลงตวัเราเอง 
จงึมายดึตวัเราเอง จงึหลงว่าตวัเราเองเป็นตวัเป็นตน และกห็ลง
ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของๆ เรา แต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปเห็น 
และพิจารณาตวัเราเองอย่างชดัเจน กจ็ะพบว่าตวัเราทีแ่ท้จรงิ
มนัไม่มตีวัตนเลย เป็นเพยีงแค่สภาวะของธรรมชาตเิท่านัน้เอง 
แล้วธรรมชาตทิีเ่ราอาศยัอยูท่ัง้หมด มันก็บังคับบัญชาไม่ได้

 เริ่มต้นจากร่างกายของเรานี้ มันก่อเกิดและรวมตัว
ขึ้นมาจากธรรมชาติ เราเคยสังเกตดูกันบ้างไหมว่าร่างกาย
ที่เราอาศัยอยู่ได้ทุกวันนี้ เขามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยสภาวะ
ของธาตเุป็นเครือ่งอยู ่มธีาตดุนิ ธาตนุำา้ ธาตลุม และธาตไุฟ 
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เป็นเครื่องอาศัย ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราตลอด เรามา
อาศัยเขาอยู่ชั่วคราว ไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วไม่แก่ ไม่เจ็บ  
ไม่ตาย จากประสบการณ์ทีผ่่านมาในชวีติของเรา เหน็คนเกดิมา 
ก็มาก เห็นคนแก่มาก็มาก เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็มาก
สดุท้ายเหน็คนตายมากม็ากใช่ไหม นีค่อืหลักของความเป็นจรงิ

 เมือ่เกดิมาแล้วกต้็องมคีวามแก่เป็นธรรมชาต ิเรยีกว่า
เป็นธรรมดา มคีวามเจบ็ไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา และมคีวามตาย
เป็นธรรมดา เพราะเราไม่เคยเข้าไปสงัเกต ไปมองเหน็ความเป็น
ธรรมดา ซึ่งเขาเป็นธรรมชาติเช่นนั้น แต่เราอยากจะไปฝืน
ธรรมชาติ ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย อยู่รำ่าไป

ถ้าเรามายอมรับความจริงว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย เมื่อเกิดมาแล้วมีความแก่ก็ต้องเป็นทุกข์ 
มีความเจ็บป่วยก็ต้องเป็นทุกข์ มีความตายก็ต้องเป็นทุกข์ 
หากเรามาลองพจิารณาอย่างนีซ้ำา้ๆ บ่อยๆ เข้า ความจรงิต้องเกดิ 
ที่ใจเรา ว่ามีแต่ความแก่ ความเจ็บ และความตาย แล้วจะมี
อะไรให้เราหลง คนเราเกดิมาต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย และ
การเกิด แก่ เจบ็ ตาย กคื็อร่างกายของเรา เป็นธรรมชาติของเรา
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พิจารณา น า น า
โดย า

ต่อไปนีจ้ะขอยกความจรงิให้ท่านทัง้หลายได้พจิารณากนั 
เพราะธรรมะคือความจริง ของจริง หากเราลองพิจารณา
และทำาความเข้าใจในความจริง เราก็จะเห็นความจริง และ
ความจรงินี ้ต้องบอกไว้ก่อนว่า อย่าเพิง่เชือ่ และอย่าเพิง่ปฏิเสธ 
จงใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหลักที่จะอธิบายทั้งหมด
ว่ามนัจะเป็นความจรงิอย่างทีอ่ธบิายหรอืเปล่า ไม่ใช่ว่าจะต้องเชือ่
เพราะพระเป็นผู้อธิบาย

ส่วนหนึ่งก็คืออย่าเชื่อตัวเราเอง ว่าเราเข้าใจสิ่งนั้น
สิ่งนี้ แม้ตัวเราเองก็ห้ามเชื่อ แต่ควรใช้ปัญญาหาหลักของ
ความเป็นจรงิว่าสิง่ทีเ่รากำาลงัเรยีนรูอ้ยูม่นัจรงิไหม จงพจิารณา
ตามเหตุและผลไป เบื้องต้นจะตั้งคำาถามว่า ร่างกายที่อาศัย
อยู่นี้มันเป็นของเราตลอดหรือเปล่า เรามาอาศัยเขาอยู่เพียง
ชัว่คราวใช่หรอืไม่ แล้วเรารูไ้หมว่าร่างกายทีอ่าศยัอยูท่กุวนันี้ 
เขาอาศยัอะไรเป็นเครือ่งอยู ่คำาตอบกค็อือาศยัธาตทุัง้ ๔ ได้แก่ 
ดิน นำ้า ลม ไฟ นั่นเอง  
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พิจารณาแบบ ทยา า ร์
 

 เราอาศัยการรวมตัวของธาตุทั้ง ๔ มาเป็นร่างกาย
นี้อยู่ชั่วคราว ขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปไม่ได้ อย่างเช่นที่เรา
หายใจเข้า-ออกทุกวันนี้ก็คือ ธาตุลม นำ้าที่เราดื่มกินเข้าไป 
ก็คือ ธาตุนำ้า และมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัย ธาตุดิน เรากิน
ดินเป็นอาหาร อาหารซึ่งแปรสภาพมาจากพืชผักผลไม้ แล้ว
พืชผักผลไม้ก็กินดินเป็นปุ๋ยเป็นอาหาร เราไปกินพืชผักผลไม้ 
พชืผกัผลไม้กก็ลายเป็นเซลล์ในร่างกาย ส่วนหนึง่กก็ลายเป็นผม 
ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เส้นเอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม 
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ 
อาหารเก่า เยื่อในสมอง ร่างกายเราจึงเจริญเติบโตมาจาก
ธาตุดินล้วนๆ นั่นเอง เมื่อเรากินธาตุดินเข้าไป ธาตุไฟ ก็
มีหน้าที่เผาผลาญสิ่งที่เรากินเข้าไป เพื่อนำาเข้าไปสู่ร่างกาย

 เราเจริญเติบโตได้เพราะอาศัยธาตุดินเป็นเครื่อง
หล่อเลี้ยง ส่วนธาตุนำ้า เมื่อเราดื่มนำ้าเข้าไป นำ้านั้นก็กลาย
เป็นนำ้าดี นำ้าเสลด นำ้าเหลือง นำ้าเลือด นำ้าเหงื่อ นำ้ามันข้น 
นำา้ตา นำา้มนัเหลว นำา้ลาย นำา้มกู นำา้ไขข้อ นำา้ปัสสาวะ ธาตไุฟ
ทำาหน้าทีย่่อยอาหารและย่อยนำา้ และไฟยงัช่วยรกัษาอณุหภมูิ
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ในร่างกายของเราให้อบอุ่นอยูต่ลอดเวลา ร่างกายเราจงึเจรญิ
เติบโตได้เพราะอาศัยธาตุไฟ ดังนั้นสรุปแล้วเราจึงอยู่ได้
เพราะอาศัยดิน นำ้า ลม ไฟ เป็นเครื่องอยู่

 ธาตทุัง้ ๔ อยูไ่ด้เพราะเหตปัุจจัย กล่าวคอืธาตทุัง้ ๔ 
มาอาศยัร่างกายอยู ่ ร่างกายกอ็าศยัธาต ุ๔ อยู ่ทีน่ีก่้อนทีเ่รา
จะเกิดมาคร้ังแรกนี่เราก็มาเพียงธาตุดินธาตุเดียว ซึ่งเป็น
ธาตุของพ่อตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นจริง มารวมตัวกับ
ธาตุนำ้าของแม่ ธาตุดินของพ่อเป็นนำ้าเชื้อ ซึ่งนำ้าเชื้อจะมา
ปฏิสนธิในครรภ์ของแม่

จากก้อนนำ้าก้อนเล็กๆ กลายมาเป็นก้อนเลือด จาก
ก้อนเลือดกลายมาเป็นก้อนเนื้อ จากก้อนเนื้อกลายเป็นปุ่ม
เล็กๆ แล้วก็งอกออกมา กลายเป็นแขน เป็นขา เป็นหัว แล้ว
จึงมาอาศัยธาตุนำ้าของแม่ คือ นำ้าเลือด นำ้าเหลืองของแม่
หล่อเลี้ยงธาตุดินของพ่อจนโตขึ้นในครรภ์ของแม่ โดยอาศัย
สายสะดอืท่อนำา้เลีย้งทีค่อยส่งอาหารจากแม่ไปสูล่กูอกีทหีนึง่ 
แล้วกส่็งมาเรือ่ยๆ จนเจรญิเตบิโตขึน้ กลายมาเป็นดกัแด้อยู่ใน
ถุงนำ้าครำ่า พอโตเต็มท่ีแล้วเมื่อครบกำาหนดวันคลอดก็คลอด
ออกมาเป็นเรา
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 เมือ่คลอดออกมาเป็นเราครัง้แรก เราไม่มคีวามรูส้กึ
ใดๆ เลย ไม่ได้มีความจำามา ไม่มีความคิดใดๆ ทั้งสิ้นเลย  
ไร้เดยีงสาอยู ่แต่เรามาเริม่คดิได้ จำาได้ ตอนทีเ่ราเริม่โตแล้ว 
เริม่มกีารศกึษาเล่าเรยีน จงึรูไ้ด้ตอนทีโ่ต จำาได้ตอนทีโ่ต รูไ้ด้
เต็มที่เพราะร่างกายเริ่มโตอย่างสมบูรณ์

แต่ถ้าวนัหนึง่ร่างกายทีเ่ราอาศยัอยูท่กุวนันีม้นัเสือ่มโทรม
ไปตามกาลเวลาของอายขุยั อาการทีเ่ราเคยจำาได้หมายรูก้เ็สือ่ม 
เคยคิดได้ก็คิดไม่ออก การรับรู้ รับทราบก็เสื่อม กลับไปสู่
ความเป็นเดก็เหมอืนเดมิอกีครัง้ ไม่รู ้ไม่จำาอะไร มคีวามหลง
เข้ามาแทนที่ กินแล้วก็ว่ายังไม่กิน จำาใครไม่ได้ และเราก็
ต้องตายจากเขาไป นี่คือหลักของความเป็นจริง  
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าร ของธาตุ
 

 เรามาอาศยัธาต ุ๔ อยู่ กล่าวคือ ร่างกายเรานีร้วมตวั
มาจากธาตุทั้ง ๔ เมื่อลองพิจารณาดูจะพบว่าเวลาคนตาย 
ธาตุแรกที่จะดับคือธาตุลม ลมดับก่อน ขาดลมหายใจก่อน 
ทกุคนเกดิมามลีมหายใจเป็นเครือ่งหล่อเลีย้ง เมือ่เราขาดใจตาย 
ลมหายใจก็ดับปั๊บ ธาตุไฟที่เคยอยู่ในร่างกายมันก็ดับตาม

สังเกตง่ายๆ คือคนตายแล้วตัวต้องเย็น ตอนตาย
ใหม่ๆ ตัวยังอุ่นอยู่ พอธาตุไฟดับไปสักพักตัวก็จะเย็น ทีนี้ก็
เหลือเพียงสองธาตุคือ ธาตุดินกับธาตุนำ้า ซึ่งเมื่อพิจารณา
ต่อจะพบว่านำ้าที่เคยชุ่มฉำ่าหล่อเลี้ยงร่างกายเราอยู่ก็เริ่มไหล
ออกจากร่างกายจนหมดสิน้ คืนสูส่ภาพความเป็นนำา้เหมอืนเดมิ 
เหลือแต่ดิน ซึ่งมันจะกลับไปสู่ความเป็นดินเหมือนเดิมอีก
ครั้งหนึ่ง

 ร่างกายที่ตายแล้ว ไม่ว่าจะเอาไปเผาก็ดี หรือเอาไป
ฝังดินไว้ก็ดี สุดท้ายก็กลายเป็นดินในที่สุด ซากศพจะแห้งลง
และผุพังลง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ก็
ผุพังลงไป กลายไปสู ่ดิน เป็นปุ ๋ย เป็นอาหารของต้นไม้ 
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ต้นไม้มากินซากศพเรา เราจึงมาจากต้นไม้ แล้วก็มีคนและ
สัตว์ไปกินต้นไม้ จึงเวียนเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายคน 
เป็นอยู่อย่างนั้น

 เริม่ต้นเรากม็าจากธาตดุนิของพ่อ เรามาอาศยัร่างกาย
เราอยูช่ัว่คราว แล้วกก็ลบัไปสูค่วามเป็นดนิเหมอืนเดมิ แล้วเราก็
มาหลงธาตดุนิ หลงธรรมชาตขิองดนิ นำา้ ลม ไฟ ว่าเป็นตวัตน
ของเรา ดนิทีเ่ราเดนิเหยียบยำา่ นำา้ทีเ่ราดืม่กนิไป ลมและอากาศ
ทีพ่ดัผ่านไปมา ซึง่มนัไม่มตีวัตน มนัเป็นธรรมชาต ิ เป็นธาตลุม
นั่นเอง

ในขณะทีน่ำา้กเ็ป็นธรรมชาตเิช่นกนั นำา้ทีอ่ยู่ในร่างกาย
เรา ไม่ว่าจะเป็นนำา้เลอืด นำา้เหลอืง นำา้เสลด นำา้ลาย นำา้เหง่ือ 
นำ้าดี นำ้าต่างๆ มันก็มาจากธาตุนำ้าธรรมชาติ และนำ้านอกกาย
กบันำา้ภายในร่างกาย กเ็ป็นนำา้ชนดิเดยีวกนั แล้วนำา้เลอืดอนัไหน
เป็นเรา นำ้าเหลืองอันไหนเป็นเรา ทั้งๆ ที่ก็เป็นชนิดเดียวกัน
กับนำ้าที่อยู่ตามธรรมชาติ นำ้าที่อยู่ตามคลอง ตามก๊อกนำ้า
ต่างๆ ก็มาจากนำ้าชนิดเดียวกัน นำ้าเหงื่อที่ไหลออกไปจาก
ร่างกาย สดุท้ายกพ็ฒันากลายเป็นนำา้ตวัใหม่ และเรากม็าดืม่
กินใหม่ หมุนเวียนอย่างนี้
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ลมหายใจเมื่อหายใจออกไป ก็ต้องกลับเข้ามาใหม่
เหมือนเดิม เข้าไปอยู่ในกายเรา และผ่านออกไป แล้วก็กลับ
เข้ามาใหม่เหมอืนเดมิ นำา้ทีด่ืม่กนิเข้าไป และก็ขับถ่ายออกไป
แล้วก็กลับมาใหม่เหมือนเดิม ดินก็เช่นเดียวกัน กินเข้ามา 
ถ่ายทิง้ไป แล้วกก็ลบักลายไปสูต้่นไม้ ต้นไม้กก็นิไป เราก็ไปกิน
ต้นไม้กลับมาใหม่เหมือนเดิม

คนเราตายไปก็กลายเป็นผนืดนิ และคนอ่ืนก็ไปกินดนิ
ขึน้มาเป็นคนเหมอืนเดมิ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็ด ีหรอืสัตว์ต่างๆ 
ก็ล้วนมาจากเป็นธาตุดินทั้งหมดนั่นเอง แล้วถามว่าส่วนไหน
ที่มนัเป็นเรา ทัง้ทีเ่รากม็าจากธาตดุนิล้วนๆ ตายไปแล้วทกุอย่าง
กด็บัสูญหมด ทัง้หมดท่ีเรามตีวัมตีนกเ็ป็นเพราะเรามาหลงกนั 
จรงิๆ แล้วเรากม็าอาศยัธาตทุัง้ ๔ แล้วธาตุ ๔ มนัก็ไม่มอีะไร
เป็นตัวเป็นตนให้ยึดได้เลย  
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การเกิดดับของนา น ์
เพราะเรามีธาตุ ๔ รวมเป็นกายขึ้นมา เราจึงมี

ความรู ้สึก ความสุข ความทุกข์ตามมา เรียกว่า เวทนา  
เพราะเรามีกาย เราจึงมีความจำาตามมา เรียกว่า สัญญา 
เพราะเรามีกาย เราจึงมีความคิดตามมา เรียกว่า สังขาร 
เพราะเรามีกาย เราจึงมีตัวรู้ขึ้นมา เรียกว่า วิญญาณ แล้ว
ร่างกายนี้ก็บังคับบัญชาไม่ได้ อีกทั้งไม่เที่ยง เดี๋ยวก็แก่ เดี๋ยว
กเ็จบ็ เดีย๋วกต็าย เวทนาทีเ่ราอาศยัอยูม่นัก็ไม่เทีย่ง บางครัง้
มนัรูสึ้กเป็นสขุบ้าง ทุกข์บ้าง เฉยๆ บ้าง เป็นอยูอ่ย่างนัน้ จะสขุ
ก็สุขไม่ตลอด จะทุกข์ก็ทุกข์ไม่ตลอด หรือว่าจะเฉยก็เฉย 
ไม่ตลอด

ความจำาได้หมายรูก้เ็ช่นกนั มนักไ็ม่ได้จำาตลอด บางคร้ัง 
ก็จำา บางครั้งก็ไม่จำา บางครั้งจำาดี บางครั้งจำาชั่ว และสภาวะ
ของตัวรู้ ก็เดี๋ยวรู้ เดี๋ยวไม่รู้ เรานอนหลับก็ไม่รู้แล้ว ตื่นมา
จงึรู ้เป็นอยูอ่ย่างนัน้ นีค่อืเรือ่งของธรรมชาตทิัง้หมด พอร่างกาย
นี้ดับ ธาตุทั้ง ๔ ก็ดับ ลมดับ ไฟดับ นำ้าดับ ดินดับ และ
เวทนาความรูส้กึต่างๆ ความจำา ความคดิ ตวัรูก้ด็บัตามไปด้วย 
ไม่มีส่วนไหนที่มันเป็นเราหลงเหลืออยู่เลย
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 ในเมื่อร่างกายมาจากธาตุทั้ง ๔ และสุดท้ายเหลือ
ให้เหน็เพยีงธาตดุนิ ซึง่เป็นดนิเดยีวกบัธรรมชาต ิแล้วใครกนั
ทีเ่ป็นผูท้กุข์ เป็นผู้จำา เป็นผูคิ้ด และเป็นผูรู้้ สดุท้ายเราเป็นใคร 
แล้วใครเป็นเรา ในเมื่อไม่มีเรา แล้วเรามาหลงอะไรกัน 
จริงๆ แล้วเราไม่ได้มาหลงสิ่งที่อยู่นอกกาย แต่เรามาหลง 
ตัวเราเอง มาหลงยึดมั่นถือมั่นร่างกายว่าเป็นของเรา

 ทีจ่รงิแล้วร่างกายกเ็ป็นเพียงธรรมชาต ิทีม่าจากธาตุ
ทัง้ ๔ เวทนากม็าจากธรรมชาต ิสัญญา สงัขาร และวญิญาณ 
ก็มาจากธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติของธาตุทั้ง ๔ นี้ดับสลาย 
ธรรมชาตขิองเวทนากด็บัสลาย ธรรมชาตขิองความจำา สญัญา 
กด็บัสลาย ธรรมชาตขิองความคดิปรงุแต่ง สงัขารกด็บัสลาย 
ธรรมชาติของผู้รู้ ผู้เข้าใจ ก็ดับสลาย แล้วมีอะไรเป็นเรา

เรามาจากสิ่งที่ไม่มี แต่มาอาศัยสิ่งที่มีทั้งหมดนี้อยู่
ชัว่คราว ร่างกายกอ็าศยัอยูช่ัว่คราว เวทนากอ็าศยัอยูช่ัว่คราว 
สญัญากอ็าศยัอยูช่ัว่คราว สงัขารก็อาศยัอยู่ชัว่คราว และตวัรู้
ก็อาศัยอยู่ชั่วคราว พอร่างกายที่อาศัยอยู่ชั่วคราวมันดับไป 
ความทุกข์ที่มีอยู่ชั่วคราวก็ดับ ความจำาก็ดับ ความคิดก็ดับ 
แล้วตัวรู้ก็ดับ นี้เรียกว่า ดับขันธ์ ซึ่งก็คือ ขันธ์ ๕ อันได้แก่ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
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เมื่อรู ้ว่าไม่มีเรา ไม่มีอะไรให้ยึดได้เลยในขันธ์ ๕ 
แต่สดุท้ายแล้วกย็งัเหลอืผู้รู ้ผูเ้ข้าใจว่าขันธ์ ๕ นียึ้ดไม่ได้ ท้ังที่
ตัวผู้รู้ ผู้เข้าใจนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมด เรามาหลง
ธรรมชาติกันเอง มาอาศัยธรรมชาติของธาตุ ๔ คือ ดิน นำ้า 
ลม ไฟ แล้วเรากม็าหลงธรรมชาตว่ิาเป็นเรา เพราะเราไม่เคย
เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของกายใจที่แท้จริงว่ามันมาจากไหน

ธรรมชาติของกายใจมันมาจากธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน นำ้า 
ลม ไฟนัน่เอง และธาตทัุง้ ๔ กเ็ป็นธรรมชาติทีม่อียูก่่อนทีเ่รา
จะเกิดมาในโลกนี้ด้วยซำ้า เราตายจากโลกน้ีไป ธาตุทั้ง ๔ 
มันก็ไม่ได้ตายไปกับเรา มันก็คงทิ้งไว้กับโลกนี้ แล้วเวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็อยู่กับโลกน้ี พอโลกนี้ดับลง
ทุกอย่างก็คืนสู ่ธรรมชาติ ก็คือโลกของกาย โลกของใจ 
ฉะนั้นกายใจที่เราอาศัยอยู่ทั้งหมดน้ี จึงเป็นเรื่องของสมมติ
ทั้งหมด  
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หลง
 

 เราต่างมาหลงสมมติ ทั้งที่ทุกอย่างมาจากสมมติ
ทั้งหมดเลย ตัวเราก็มาจากสมมติ หญิงก็มาจากสมมติ ชาย
ก็มาจากสมมติ ร่างกายของหญิงก็มาจากธาตุทั้ง ๔ ร่างกาย
ของชายกม็าจากธาตท้ัุง ๔ เช่นกนั สภาวะทัง้หลายทีเ่ราอาศยั
ทั้งหมดคือเราอาศัยธาตุ ๔ โดยมีธาตุดินเป็นธาตุหลัก ลอง
พิจารณาดูสิว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้ทำามาจาก
ธาตุดิน

 เสื้อผ้าก็มาจากต้นไม้ ต้นไม้มาจากไหน ก็มาจาก
ธาตุดิน แก้วแหวนเงินทองก็ทำามาจากธาตุดิน ทองก็ขุดมา
จากดิน หล่อหลอมมาจากดิน เพชรก็มาจากดิน ก้อนกรวด
หินปูนทรายก็มาจากดินทั้งสิ้น แล้วเราก็นำามาสร้างเป็นบ้าน 
เป็นตกึ เป็นอาคาร เป็นทีอ่ยูอ่าศยั เป็นเครือ่งใช้ไม้สอยต่างๆ 
เวลามันเสื่อมสภาพมันก็สลายตัวคืนสู่ความเป็นดินทั้งหมด 
แต่เราไปให้ค่า ให้ความหมายกันในขณะที่เราอาศัยเขาอยู่ 
และเราก็ไปยึดเขาไว้

 แม้แต่ชือ่เราก็ให้ค่ากันมา ตัง้ชือ่กนัมา เดมิธรรมชาติ



พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท    

ทัง้หมดในโลกนี ้มนัไม่เคยมชีือ่มาก่อน ไม่เคยมภีาษามาก่อน 
ไม่เคยมบีญัญตัมิาก่อน แต่เรามาตัง้ชือ่ แล้วเรากม็าตัง้ภาษา 
แล้วก็มาบัญญัติว่าเป็นหญิง เป็นชาย ว่าเป็นโน้น เป็นนี้กัน 
ธาตดุนิตวัมนัเอง มนัก็ไม่ได้บอกว่ามนัเป็นดนิ นำา้ก็ไม่ได้บอกว่า
มันเป็นนำ้า ลมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นลม ไฟก็ไม่ได้บอกว่า 
มันเป็นไฟ

แต่พอมารวมตัวกัน มันก็กลายเป็นกายของหญิง 
กายของชาย กายของเด็ก กายของผู้ใหญ่ ทั้งที่มันก็มาจาก
ดนิผนืเดียวกนั ดงัน้ันไม่ว่าจะเป็นเดก็ก็ด ีผูใ้หญ่ก็ด ีผูห้ญงิก็ดี 
ผูช้ายกด็ ีหากเราเอาไปเผาไฟและกองรวมกนั เรากไ็ม่สามารถ
แยกออกได้ว่าดนิก้อนไหนเป็นเดก็ เป็นหญงิ เป็นชาย เป็นผูใ้หญ่ 
เพราะเดมิเรากม็าจากดินเนือ้เดยีวกนั หญงิก็มาจากดิน ชายกม็า
จากดิน แล้วก็มาแยกสมมติว่านี่เป็นดินของหญิง ของชาย 
ของเดก็ ของผูใ้หญ่ แม้แต่บ้าน รถ หรอือะไรต่างๆ กม็าจาก
ธาตุดินทั้งหมด 

 ทัง้หมดนีค้อืเรือ่งของธรรมชาต ิทีบ่อกว่าคนเรามาหลง
อะไร ก็มาหลงธรรมชาติ และธรรมชาติทั้งหมดนี้ มันไม่มี
ตัวตนสักอย่างเลย จะว่าง่ายๆ ก็คือ ธรรมชาติที่เรามาอาศัย
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ทั้งหมดน้ีมันมาจากความว่างเปล่า แล้วความว่างเปล่านี้มัน
ก็มาจากอากาศธาตุ ดินก็มาจากอากาศธาตุ นำ้าก็มาจาก
อากาศธาตุ ลมก็มาจากอากาศธาตุ ไฟก็มาจากอากาศธาตุ

ทำาไมถึงว่าดินมาจากอากาศธาตุ เพราะมันมาจาก
ความว่างเปล่า นำ้าก็มาจากความว่างเปล่า ลมก็มาจากความ
ว่างเปล่า ไฟกม็าจากความว่างเปล่า มาหล่อหลอมเป็นตวัเรา
ขึ้นมา ฉะนั้นกายของเราก็มาจากความว่างเปล่าล้วนๆ คือ
มาจากอากาศธาตุ รวมตัวกันมาจากธาตุทั้ง ๔ ฉะนั้นที่เรา
อาศยัทัง้หมดกเ็ป็นเพยีงการมาอาศยัธาตทุัง้ ๔ ซึง่กค็อือาศยั
อากาศธาตุนั่นเอง

 เมื่อมีอากาศธาตุเกิดขึ้น เราจึงมีธาตุอีกตัวหนึ่ง คือ 
ธาตุรู้ เรียกว่า วิญญาณธาตุ แล้ววิญญาณธาตุ ก็เป็นสภาวะ
ธาตอุนัหนึง่ทีเ่รามาอาศยั เรากม็าหลงว่าธาต ุ๔ นีว่้าเป็นเรา 
แล้วก็มาหลงธาตุรู้ ว่าเรารู้ สุดท้ายธาตุ ๔ ดับสลาย อากาศ
ธาตดุบัสลายหมด ธาตรุูม้นักด็บัตามไปด้วย แล้วสุดท้ายใครเล่า
เป็นผูรู้ ้เพราะนีค่อืเรือ่งของสภาวะของธาตุทัง้หมดทีม่นัมาจาก
ความว่างเปล่าทั้งนั้น มาจากอากาศธาตุ ฉะนั้นนรกก็ดี 
มนุษย์ก็ดี สวรรค์ก็ดี พรหมโลกก็ดี ยังมีธาตุเป็นเครื่องอยู่
อาศัยทั้งหมด จึงเรียกว่า โลกธาต ุ 
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หลง ะสงสาร
 

 โลกธาตมุทีัง้หมด ๓ แดน ได้แก่ นรก มนษุย์ สวรรค์ 
เนือ่งจากยงัมธีาตเุป็นเครือ่งอาศยัอยู่จงึเรยีกว่า โลกธาต ุแม้แต่
สวรรค์ก็จะยังมีธาตุเป็นเครื่องอาศัย แต่มีธาตุอันละเอียด 
คือ มีรูปอันละเอียดเป็นเครื่องอาศัย มีดิน นำ้า ลม ไฟ เป็น
เครื่องอาศัยแต่ละเอียดกว่ามนุษย์ นรกก็มีธาตุ ๔ เป็น
เครื่องอาศัย พรหมโลกก็ยังมีธาตุ ๔ เป็นเครื่องอาศัย แม้แต่
อรปูพรหม ซึง่ไม่มรีปู แต่กย็งัจะมธีาตเุป็นเครือ่งอาศัย เรยีกว่า
ธาตรุู ้จติทีอ่าศยัธาตรุูม้าเกดิ จะเกดิเป็นอรปูพรหม คอืไม่มีรปู
แต่จะมีนามเป็นเครื่องอยู่ แต่ในที่สุดอรูปพรหมก็ยังไม่เที่ยง 
สุดท้ายเมื่อหมดบุญแล้ว ก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิม 
ทัง้หมดนีค้อืเรือ่งของโลกธาต ุแต่พระนพิพานนัน้ไม่มธีาตอุยู่ 
ไม่ต้องมีรูป ไม่ต้องมีนาม เป็นแดนบรมสุขอย่างแท้จริง  
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จ เป็นพลังงาน
 

 เดมิเรามาจากจติดวงเดยีว จะว่าเราไม่มกี็ไม่ใช่ เรา 
กม็อียู ่หากเราไม่มเีรา เราจะเกดิได้อย่างไร จรงิๆ แล้วเราไม่มี 
แต่เรามาอาศัยสิ่งที่มีท้ังหมด จึงเรียกว่าสมมติ แล้วเราก็มา
ยดึตดิกับสมมตจิาก รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั กามคณุทัง้ ๕ 
ว่าเป็นตวัเป็นตน ด้วยเหตุนีเ้องทีท่ำาให้เราต้องมาข้อง ต้องมาแวะ 
เมื่อเกิดสภาวะเรื่องของรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ อันเป็นกามคุณนี้บ่อยๆ จึงคิดว่าสิ่งน้ีมันเป็นตัว
เป็นตน และจึงมีความยินดีพอใจกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ และจึง
วิง่หากนัด้วยความลุม่หลง ด้วยความทกุข์ยาก เพราะเรามาหลง
ตัวหลงนี้ ซึ่งเรียกว่า อวิชชา

 อวิชชา คือ ความไม่รู้ความเป็นจริง ว่าสุดท้ายมันมี
อะไรบ้าง สภาวะเรือ่งของจติกด็ ีสภาวะเรือ่งของขนัธ์ ๕ กด็ี 
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณนี้ เป็นสิ่งที่เรา
มาอาศัย กล่าวคือ ดวงจิตมาอาศัย แต่เดิมทุกคนมีดวงจิต
คนละดวง แต่จิตดวงนี้ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่
บคุคล ไม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา แต่จิตเดมิของเรามนัไม่มี
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อะไรอยู่เลย เป็นแค่พลังงานอันหนึ่ง พลังงานของจิตนี้มันจะ
ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ ไปตกนรกก็ได้ ไปเป็นมนุษย์
ก็ได้ ไปเป็นเทวดาก็ได้ ไปพรหมโลกก็ได้ ไปเกิดได้หมด

 พลังงานอันนี้มันเกิดกับร่างกายของเรา แล้วมันก็
มาหลงร่างกาย ซึ่งร่างกายของจิตก็คือ ขันธ์ ๕ นั่นเอง 
ฉะนั้นจิตดวงนี้มันไม่เคยตายเลย จิตดวงนี้ไม่เคยดับ แต่สิ่ง
ที่ตายทุกภพทุกชาติ นั่นเป็นเพียงแค่ร่างกายของจิต ร่างกาย
ของจิต ก็คือ ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ทั้งหมดนี้เรียกว่าร่างกายของจิต แต่จิตไม่เคยตาย 
เพราะจิตของเราคือพลังงาน จะว่าจิตเป็นลักษณะเช่นไร ก็
ไม่เป็น ไม่ใช่อะไร เปรียบเทียบง่ายๆ ก็คือ สภาวะของจิต 
มันเป็นเพียงแค่พลังงานอันหนึ่ง ซึ่งไม่มีความแปรปรวน 
และมนัไม่มคีวามเกดิความดับ แต่มาอาศยัธรรมชาตอิยู ่กค็อื 
ธาต ุ๔ ขันธ์ ๕ ซึง่มนัมคีวามแปรปรวน และมีความเกดิความดับ

 จติของเราเปรยีบเสมอืนกับลมซึง่เป็นธรรมชาตอินัหนึง่ 
เวลามากระทบใบไม้ เราจึงเห็นใบไม้หวั่นไหวได้เพราะอาศัย
แรงลม แต่เราไม่เคยมองเห็นลมกันเลย แต่ถามว่าลมมีไหม 
มลีมแน่นอน ถ้าหากไม่มลีม ใบไม้ก็ไม่หวัน่ไหว ฉะนัน้สภาวะ
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ที่เรามาหลง ก็คือ หลงอาการของจิต เรียกว่า ขันธ์ ๕ ซึ่งมัน
หวัน่ไหวตลอดเวลา เดีย๋วสขุ เดีย๋วทกุข์ เดีย๋วเฉย เปรยีบได้กบั
อาการของใบไม้ไหว ซึง่เกิดขึน้ได้เพราะพลงังานของจติ แต่ไม่ใช่
ดวงจิตเลย

ใบไม้ไหวได้เพราะแรงลม แต่ใบไม้กบัลม กค็นละส่วนกนั 
จิตกับขันธ์ ๕ ก็คนละส่วนกัน ฉะนั้นสภาวะของจิต มันเป็น
มิติหนึ่ง มิติที่ไม่มีความแปรปรวน ไม่มีความเกิดดับ เป็นแค่
พลังงานอันหนึ่ง แต่มาอาศัยมิติของขันธ์ ๕ ซึ่งมีความเกิด
ดับ และแปรปรวน และความเกิดดับทั้งหลายทั้งปวงนี้ มันก็
ไม่เที่ยง และมันก็เป็นทุกข์ สุดท้ายดับไปก็เป็นอนัตตา ก็คือ
ไม่มตีวัตนนัน่เอง กล่าวคอื มนัเป็นอากาศธาตทุัง้หมด ฉะนัน้
สภาวะของจิตเรา เดิมมันไม่มีอะไรอยู่แล้ว มันสบายของมัน
อยู่แล้ว  
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อ ชชาปิดบังจิต
 

 เพราะมอีวชิชามาบดบงั อวชิชานีก็้คอืขนัธ์ ๕ นัน่เอง 
มาบงัดวงจติไว้ ทำาให้เรามองไม่เห็นดวงจติ ว่าจติดวงนีม้นัเป็น
อย่างไร เหมอืนก้อนเมฆทีม่าบดบงัดวงจนัทร์ เรามองดดูวงจนัทร์
และคิดว่าดวงจันทร์เศร้าหมอง เพราะเรามองไม่เหน็ดวงจนัทร์ 
แต่พอก้อนเมฆพัดผ่านไป เราก็มองเห็นว่าดวงจันทร์ไม่ได้
เศร้าหมอง แต่เป็นเพราะก้อนเมฆมาบดบงัเท่านัน้เอง จรงิๆ แล้ว
ดวงจันทร์ไม่เคยเศร้าหมองเลย

เช่นเดยีวกบัสภาวะจติของเรา เดมิมนัไม่เคยเศร้าหมอง 
ไม่เคยทกุข์ จติเดมิไม่เคยจำา จติเดมิไม่เคยรู ้แต่เรามาหลงว่า
จิตเป็นผู้ทุกข์ จิตเป็นผู้จำา จิตเป็นผู้คิด และจิตเป็นผู้รู้ ทั้งที่
จริงๆ แล้วมันเป็นแค่เงาของจิต คือขันธ์ ๕ นั่นเอง มันเป็น
คนละส่วนกัน เรามาหลงทุกอย่างว่าเป็นจิต

 แม้แต่มาปฏบิตัธิรรม เรากม็าหลงสต ิสมาธ ิปัญญา 
ทั้งที่สติ สมาธิ ปัญญาก็มาจากขันธ์ ๕ หากเราไม่มีขันธ์ ๕ 
สติ สมาธิ ปัญญาก็ไม่มี แต่เมื่อเรามาปฏิบัติฝึกกรรมฐาน 
เราก็ยึดสติว่าเราเป็นผู้มีสติ มายึดสมาธิว่าเราเป็นผู้มีสมาธิ 
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มายึดปัญญาว่าเราเป็นผู้มีปัญญา สุดท้ายเราก็มายึดกิเลส 
ยดึราคะ ยึดโทสะ ยึดโมหะว่าเป็นของเรา ซึ่งจริงๆ มันเป็น
เงาของจิตทั้งหมด

 ตัวราคะมันก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวมีราคะ เดี๋ยวไม่มีราคะ 
เดีย๋วมโีทสะ เดีย๋วไม่มโีทสะ เดีย๋วมโีมหะ เดีย๋วไม่มโีมหะ นีค่อื
ความไม่เทีย่งทัง้หมด ซึง่เป็นเพยีงแค่กรยิาของขนัธ์ ๕ ทัง้หมด 
เพราะเมื่อไม่มีขันธ์ ๕ มันก็ไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ 
เมื่อไม่มีขันธ์ ๕ มันก็ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา 
พระพทุธเจ้าตรสัว่าขนัธ์ ๕ คือ ตวัอปุาทาน อุปาทานขนัธ์ทัง้ ๕ 
เป็นตัวทุกข์ สติ สมาธิ ปัญญา และราคะ โทสะ โมหะ    
มันก็คือตัวขันธ์ ๕ ล้วนๆ

ไม่ว่าเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในราคะ โทสะ โมหะ   
กเ็ป็นการยดึขนัธ์ ๕ หรอืจะยดึมัน่ถอืมัน่ในสต ิสมาธ ิปัญญา 
และความเป็นผู้รู้ ผู้เข้าใจ ก็เป็นการยึดขันธ์ ๕ เช่นกัน และ
เราก็มาทุกข์เพราะขันธ์ จริงๆ จิตมันก็สบายของมันอยู่แล้ว 
เพราะมันเป็นคนละส่วนกัน อยู่กันคนละมิติ ซึ่งเป็นมิติที่
ไม่มีอะไรอยู่แล้ว แต่เรามาหลงมิติสิ่งที่มันมีท้ังหมด ว่าเป็น
เราเป็นเขา ซึ่งก็คือมิติของธาตุทั้ง ๔ และมิติของเวทนา 
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สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งที่มันไม่มีส่วนไหนที่มันเป็นเรา 
เราคือผู้ไม่มี คือดวงจิตที่มาอาศัยสิ่งที่มีทั้งหมดนี้อยู่ชั่วคราว 
และวันหนึ่งเราก็กลับไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิม  
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กลับไปสู่ า
 

 สรรพสิง่ทัง้ปวงในโลกนีเ้ดมิมนัไม่มมีาแต่เดมิ ตัง้อยู่
ชั่วขณะหนึ่ง และสุดท้ายเราก็กลับไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิม 
เวลาตายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ ธาตุ ๔ ก็เอาไปไม่ได้ และ
เวทนาสขุ ทกุข์มนักห็ายไปพร้อมธาต ุ๔ เพราะมกีายเป็นตวัสือ่
รับรู้ เราจึงมีความรู้สึกขึ้นมา เพราะมีกาย เราจึงมีความจำา
ขึ้นมา โดยอาศัยสมองเป็นตัวจำา เพราะมีกายเราจึงมีตัวคิด
ขึ้นมา เพราะอาศัยสมองเป็นตัวคิด เพราะเรามีกาย เราจึงมี
ตัวรู้ขึ้นมา รู้ทางตา รู้ทางหู รู้ทางจมูก รู้ทางลิ้น รู้ทางกาย 
รู้ทางใจ อย่างเช่น รู้ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณ รู้ทางหู
เรียกว่าโสตวิญญาณ อย่างนี้เป็นต้น แต่เราก็มาหลงว่าเรา
เป็นผู้รู้ และเราก็มาหมายสัญญาทั้งหมดว่าเราเป็นผู้เข้าใจ

 จริงๆ แล้วธรรมชาติทั้งหมด มันไม่มีอะไรให้หมาย
อยู่แล้ว เหมือนเด็กเกิดมาใหม่ๆ ครั้งแรกก็ไม่รู ้อะไรเลย   
ไร้เดียงสาอยู่ แต่เราก็ไปป้อนสัญญา ความจำาได้หมายรู้ให้
กับเด็ก จนเด็กเรียนรู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าอะไร จึงรู้เป็นสัญญา
ขึ้นมา พอเราโตข้ึนเราจึงใช้สัญญาจนทุกวันน้ี แล้วเราก็มา
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หลงสัญญา สัญญาซึ่งมาจากสมมุติที่เราตั้งขึ้น อย่างเช่น 
ชื่อเราที่ตั้งขึ้นมา เราก็จำาชื่อว่านี่คือชื่อเรา 

ฉะนั้นทุกอย่างจึงเป็นเรื่องสภาวะธาตุทั้งหมด เวลา
รู้สึกเราก็รู้สึกท่ีธาตุ ๔ แล้วเวลาเราไปจำา เราก็จำาเรื่องของ
ธาตุ อย่างเช่น ไปจำาหน้าของคน หน้าคนก็จะมีธาตุทั้ง ๔  
ไปจำาเสียง เสียงก็มาจากธาตุทั้ง ๔ ไปจำารส รสก็มาจากธาตุ
ทั้ง ๔ จำากล่ิน กลิ่นก็มาจากธาตุทั้ง ๔ แล้วเวลาไปคิดถึง    
ก็ไปคิดถึงหน้าคน เสียงคน ซึ่งมันเป็นเรื่องของธาตุทั้งหมด 
แล้วตวัทีเ่ข้าไปรู ้มนัก็ไปรูเ้รือ่งธาต ุตวัผูรู้ก้เ็ป็นวญิญาณธาตุ 
ซึ่งเป็นคนละส่วนกับจิต  
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จ เหมือน า าร
 

 จิตเดิมจิตแท้มันสบายอยู่แล้ว มันเป็นแค่พลังงาน
อันหนึ่ง ฉะนั้นสภาวะจิตของเรา เดิมก็เหมือนข้าวสาร ซึ่งมี
เปลอืกข้าว (แกลบ) หุม้ห่ออยู ่ชาวนาซ่ึงต้องอาศยัข้าวเปลอืก
ไว้ปลูกข้าวทำานาทุกปี จึงมีข้าวเปลือกเก็บไว้ทำานาตลอด 
การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกัน 
ก็อาศัยอวิชชาซึ่งเปรียบได้กับแกลบเป็นเครื่องปิดบัง อวิชชา
เปรียบได้กับแกลบนั่นเอง หากชาวนาเอาแกลบออกเสีย 
กลายเป็นข้าวสาร เอาข้าวสารไปปลูกมันก็ไม่ขึ้นแล้ว

 อวชิชาของจิตเป็นเหมอืนเงาของจิต และเงาของจติน้ี 
ก็คือ ขันธ์ ๕ หากเรามากะเทาะเอาเปลือกของจิตออกเสีย 
เหลอืแต่จติล้วนๆ มนัจะเอาอะไรไปเกดิอกีไม่ได้ หากเราเหน็ว่า
อะไรคือจิต อะไรคือขันธ์ นั่นแหละคือเราเห็นอวิชชาแล้ว 
เมื่อเราทำาลายขันธ์ ๕ ด้วยความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
สภาวะของขันธ์ ๕ มันก็ไม่มีตัวตน ฉะนั้นเราไปยึดมั่นถือมั่น
อะไรว่าขันธ์ ๕ นั้นเป็นเรา 
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พระพุทธเจ้าก็ตรสัไว้แล้วว่า ขันธ์ ๕ ไม่เทีย่ง ขนัธ์ ๕ 
เป็นทุกข์ ขันธ์ ๕ ไม่มีตัวตน ซึ่งมันไม่เที่ยงจริงๆ สุดท้าย 
มันก็มีแต่ทุกข์ ดับไปมันก็ไม่มีตัวตนจริงๆ และของไม่เท่ียง 
ของเป็นทุกข์ ของไม่มีตัวตน ควรไหมท่ีเราจะมายึดว่า    
เป็นของเรา ยดึไว้กเ็ป็นทกุข์ และนีคื่อการดบัทุกข์เบือ้งต้น    



    จ อ า าร อ ชชา อ า อ

รยาของธรรมชาติ
 

 เราหลงยดึมัน่ถอืมัน่ และกม็าหลงกรยิาทีม่นัเข้าไปยดึ 
ทัง้ทีม่นัยดึช่ัวคราว เราก็ไปหลงว่าเราเป็นผูย้ดึ เวลาตาย ตวัยดึ
ก็ไม่อยู ่ แล้วกม็าหลงว่าเราเป็นผู้รู ้ มาหลงว่าเราเป็นผูม้รีาคะ 
โทสะ โมหะ และก็มาหลงว่าเราเป็นผู้หลงอีกทำาไม ทั้งหมด
มันยึดใคร ก็ยึดเรานี่แหละ แล้วใครยึดเรา ก็คือธรรมชาติ
นัน่เอง เรามาหลงธรรมชาตทิัง้หมดว่าเป็นเรา เป็นเขา จรงิๆ แล้ว
กเ็ป็นเพยีงแค่กรยิาหรอืเงาของจติ เรยีกว่า ขันธ์ ๕ มนัไม่ได้
แตกต่างอะไรจากใบไม้ที่หวั่นไหวเพราะลมพัด

เรามาหลงกรยิา และกรยิาทัง้หมดมนัไม่เทีย่งทัง้หมด 
กริยาท้ังหมดจึงเรียกว่าอาการของขันธ์ และกริยาทั้งหมดมี
ความปรงุแต่ง รปูเรากม็กีารปรงุแต่งเป็นกรยิาขึน้มา เป็นรปูหญงิ 
เป็นรปูชายขึน้มา เป็นกรยิาขึน้มา เวทนากม็กีารปรงุแต่งขึน้มา 
เป็นทุกข์ เป็นสุข เป็นเฉย และสัญญาก็มีการปรุงแต่งขึ้นมา 
จำาโน่น จำานี่ แล้วสังขารก็มีการปรุงแต่งขึ้นมา เป็นความคิด
ขึ้นมา แล้ววิญญาณตัวรู้ มันก็ปรุงแต่งเป็นรู้ขึ้นมา และการ
ปรุงแต่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ จึงเรียกว่า กริยาของกองสังขาร 
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และกองสังขารทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ไม่เที่ยง สัพเพ สังขารา 
อนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง  
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สภาวธรรม
 

 สภาวะที่เรามาหลงกันนี้เรียกว่า หลงสภาวธรรม 
แล้วสภาวธรรมคอือะไร สภาวธรรมกค็อืธรรมชาต ิธรรมชาติ
ที่มีทั้งฝ่ายกุศล และฝ่ายอกุศล ธรรมชาติทั้งฝ่ายดี และฝ่าย
ไม่ดี ธรรมชาติฝ่ายดี มันก็เป็นธรรมชาติของโลกที่มีอยู่แล้ว 
ธรรมชาตฝ่ิายไม่ดมีนักเ็ป็นเรือ่งของโลกทีม่นัมอียูแ่ล้วเช่นกนั 
เรามาอาศัยธรรมชาติ และเราก็ไปหวั่นไหวกับธรรมชาติ  
ซึ่งธรรมชาติก็คือธรรมะนั่นเอง ฉะน้ันพระพุทธเจ้าท่านทรง
ตรัสไว้ว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ ธรรมทั้งหลายไม่มีตัวตน
ดงันี ้แม้ปฏิบตัธิรรม สดุท้ายเราก็ยดึธรรมไม่ได้ เพราะธรรม
ก็คือธรรมธาตุ

 คำาว่าธรรมธาตุ ก็คือ อากาศธาตุเช่นกัน มันมาจาก
ความว่างเปล่า ธรรมนี้มาจากความว่างเปล่าแต่ยังมีธาตุอยู่ 
เรามาปฏบิตั ิเราต้องไม่เอาอะไรเลย ไม่ยึดมัน่ถอืมัน่ในสิง่ทีมี่
ทั้งหมดและเราก็จะอยู่แบบสบาย ท่ีเรามาทุกข์เพราะเรามา
ยดึทกุอย่าง ยดึว่าเป็นเรา เป็นเขา นีค่อืความหลง จงึเรยีกว่า 
อวิชชาทั้งหมด
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อวิชชา ก็คือ แกลบ หากเอาแกลบออกจากข้าวสาร 
แล้วนำาข้าวสารไปปลูกมันก็ปลูกไม่ขึ้น และหากเอาข้าวสาร
กับแกลบที่แยกออกจากกันมารวมตัวกันใหม่เหมือนเดิม 
เอาแกลบมาตดิใหม่ให้สนิท หลังจากทีแ่ยกออกจากกนัไปแล้ว 
ข้าวสารทีเ่อาแกลบไปหุม้ใหม่แล้วนำาไปปลกู มนัก็ไม่สามารถ
เกดิข้ึนเป็นต้นข้าวได้ เช่นเดยีวกับหากวนัใดเรามากะเทาะขนัธ์
ออกจากจิตเสีย เห็นว่าจิตกับขันธ์มันคนละส่วนกัน คนละ
มิติกัน แม้แต่ตราบใดที่ขันธ์กับจิตยังอาศัยกันอยู่ ทำาหน้าที่
ต่อไป แล้วท่านคดิว่ามนัจะเอาอะไรไปเกดิ เพราะเยือ่ของอวิชชา
มันขาดและดับตรงนี้แล้ว

 ที่เราต้องพากันเวียนว่ายตายเกิด ก็เพราะเรามา
หลงขันธ์ ๕ หลงธาตุกัน เนื่องจากทั้งหมดมันเป็นเรื่องของ
สภาวะธาตุ สามโลกธาตุนี้มีแต่ธาตุทั้งหมด แต่พระนิพพาน
ไม่มีธาตุ ไม่มีอะไรเลย แต่มีอยู่ ดังนั้นจึงมีแต่ดวงจิตล้วนๆ 
ที่มันไม่มีอะไรเลยเท่านั้นที่ควรคู่กับการไปพระนิพพาน

เรามาหลงอะไรในสิ่งที่มันไม่มี มาหลงยึดมั่นถือมั่น
อะไรในสภาวะทีม่นัมคีวามเกิดและความดบั มแีต่ความแปรปรวน
ตลอดเวลา มาหลงว่าเป็นเรา เป็นเขา และเราผูห้ลงกม็าวิง่หนี
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และวิง่หาด้วยตณัหา เกดิความอยากได้และความไม่อยากได้
ขึ้นมากับสภาวะของธรรมชาติ ธรรมชาติที่มันเป็นฝ่ายดี    
ก็วิ่งหากัน ธรรมชาติที่มันไม่ดีก็วิ่งหนีกัน หากเรามายืนอยู่
เหนือธรรมชาติ เราจะไม ่หวั่นไหวกับธรรมชาติที่มัน
แปรปรวนไป ทุกอย่างจะเป็นธรรมดาหมด แล้วเราก็จะเห็น
แต่ความเกิดดับของธรรมชาติทั้งดีและไม่ดี

 ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ ธรรมชาติที่เป็นฝ่ายสุขและ
ฝ่ายทุกข์ สุขเป็นฝ่ายดี ทุกข์เป็นฝ่ายไม่ดี หากเรามาเรียนรู้
เรื่องของธรรมชาติที่เกิดดับ สุขเกิดขึ้น สุขตั้งอยู่ สุขจรไป 
ทกุข์เกดิขึน้ ทกุข์ตัง้อยู ่ทกุข์จรไป เหน็ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ 
มองดกูลางวนัและกลางคนื มมีดืมสีว่าง เดีย๋วมดื เดีย๋วสว่าง 
มันเป็นอยู่อย่างนั้น นี่คือธรรมชาติ

กลางวันกลางคืนเป็นธรรมชาติ เราเคยเป็นทุกข์กับ
กลางวันกลางคนืไหมว่าเดีย๋วมนัจะมดื เดีย๋วมนัจะสว่าง เราแทบจะ
ไม่เคยวิตกกังวลกับมันเลย เพราะเราเห็นมันเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติ หากเรามามองดูความสุข ความทุกข์ท่ีเกิดขึ้นใน
กายใจ มองให้มันเป็นธรรมชาติ ในเม่ือเราเห็นกายใจที่เป็น
ธรรมชาตทิีเ่ป็นสขุ เป็นทกุข์แล้วเราจะไปเดอืดร้อนกบัมนัทำาไม
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 ทั้งหมดที่กล่าวมาคือแนวการปฏิบัติ ให้เราเป็นผู้
คอยสังเกต ธรรมะคือการปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยการคอยสังเกต
กิริยาอาการต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ เพราะ
วทิยาศาสตร์กคื็อการคอยสงัเกต เราต้องสงัเกตและวเิคราะห์
ให้เห็นสภาวะของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราทดลอง 
เพือ่ให้เราเหน็สภาวะทีเ่ป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองสิง่นัน้ 
แล้วจะรู้ว่าธรรมชาตินี้มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง ในเมื่อเรารู้
ความจรงิว่าธรรมชาตทิัง้หมดมนัเป็นของมนัเช่นนัน้เอง แล้วเรา
จะฝืนธรรมชาติให้มันเหนื่อยทำาไม  
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ท เ์พราะวิ่งหนี า จร
 

 ทุกคนเกิดมามีทุกข์ เราเคยวิ่งหนีทุกข์กันพ้นไหม 
เหมอืนคนเราเกดิมามเีงา ทกุคนมีเงาทกุคน แล้วทกุคนเกดิมา 
ก็มีแต่ทุกข์กันทุกคน ฉะนั้นจึงมีแต่ทุกข์เท่าน้ันที่เกิดขึ้น     
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ และมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป มีแต่
ทุกข์น้อยกับทุกข์มาก แต่เรามาวิ่งหนีความจริง วิ่งหนีทุกข์ 
ซึง่มนัวิง่หนีไม่พ้น เหมอืนคนเราเกดิมามเีงา แล้วจะมาวิง่หนเีงา
ตัวเอง มันวิ่งหนีไม่พ้น

 ส่วนหนึง่เรากว่ิ็งหาความสขุกนั วิง่ไขว่คว้าหาความสขุ
ทั้งๆ ที่สุขบนโลกใบนี้ก็ไม่มี การวิ่งหาสุขก็เหมือนวิ่งไล่จับ
อากาศ จับเท่าไรก็จับไม่ติด ฉะนั้นคนที่วิ่งหนีเงาตัวเอง และ
วิง่ไล่จบัอากาศไปพร้อมกนั คนประเภทนีเ้รียกได้ว่าทัง้โง่ทัง้บ้า
ใช่ไหม เรามาเหนือ่ยเพราะตวันี ้เหนือ่ยเพราะวิง่หนคีวามจรงิ
และก็วิ่งหาสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ก็คือพยายามทำาในสิ่งที่มัน
เป็นไปไม่ได้

พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เราดับทุกข์ด้วยการ
หยดุอยาก แค่เรามาหยดุอยากทีจ่ะไปฝืนธรรมชาต ิหยดุอยาก 
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ทีจ่ะไปวิง่หนเีงาและหยดุอยากทีจ่ะวิง่ไล่จับอากาศ เรากส็บาย
ไปส่วนหนึ่งแล้ว  
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จุดของ าร อย า
 

 หากเรารูแ้ล้วว่าทกุอย่างไม่มเีรา แต่ยงัมเีราอาศยัอยู่
ชั่วคราว เป็นเรา เป็นเขาชั่วคราว แต่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ 
แล้วเราก็ไปหลงจดัสรรธรรมชาตใิห้มนัวุน่วายกนัไปหมดเลย 
เรากเ็ลยไปเซซ้ายเซขวากบัธรรมชาตทิีจ่ดัสรรมา ไปหวัน่ไหว
กับมัน พออะไรดีๆ ก็หวั่นไหว เสียงดีก็หวั่นไหว เสียงไม่ดี  
กห็วัน่ไหว สรปุแล้วทีเ่รามาหลงทกุวนัเพราะมาหลงความสบาย 
ที่เราวิ่งหากันทุกวันก็คือวิ่งหาความสุข ที่เรามาเดือดร้อนกัน
ทกุวนัก็เดอืดร้อนเพราะความสขุ เดอืดร้อนเพราะความสบาย 
ทั้งๆ ที่ความสุขความสบายไม่มีตัวตน

 เสียงก็มาจากธาตุทั้ง ๔ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดีก็มาจาก
ธาตุทั้ง ๔ เสียงไม่ดีก็มาจากธาตุทั้ง ๔ แล้วในเมื่อธาตุ ๔ 
มันไม่มีตัวตน แล้วจะหลงสมมุติว่าเสียงดีหรือเสียงไม่ดีไป
ทำาไม รูปก็มาจากธาตุทั้ง ๔ รูปดีก็มาจากธาตุทั้ง ๔ รูปไม่ดี
ก็มาจากธาตุทั้ง ๔ แล้วเราจะวิ่งหนีธาตุทำาไมให้มันเหนื่อย 
อยากได้เสียงที่สบายหู อยากได้รูปที่สบายตา อยากได้กลิ่น
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ทีส่บายจมกู อยากได้รสทีส่บายลิน้ อยากได้ผสัสะทีม่ากระทบกาย
ที่มันสบายกาย และธรรมารมณ์ที่มากระทบใจให้เกิดความ
สบายใจ แต่ในโลกนี้เราหนีความจริงไม่พ้น เพราะมันเป็น
ของคู่ ธรรมคู่

 โลกนี้มันมีคู่ เราจะเอาอย่างหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ 
ถ้าเราทิ้งทั้งคู่ ทิ้งทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดี ให้มันเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติ ทั้งสุขทั้งทุกข์ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ 
เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะทั้งสองสิ่ง เราก็อยู่ด้วยความเป็น
กลางๆ

เสียงดีเราก็ไม่หว่ันไหว เพราะรู้ความจริงว่าเสียงนี้
มันมาจากธาตุ เสียงไม่ดีมันก็มาจากธาตุ เราก็ไม่หวั่นไหว 
และเสียงต่างๆ มันก็แปรปรวนเกิดดับเป็นธรรมชาติทั้งหมด 
เราไม่เคยทุกข์กับเสียงเลยก็เยอะแยะไป แต่พอเสียงนินทา
ปุ๊ปก็เป็นทุกข์ และเสียงทั้งหมดมาจากธรรมชาติทั้งหมด 
และตวัผูรู้เ้สยีงกม็าจากวญิญาณธาต ุ และสดุท้ายก็ไม่มอีนัไหน
ที่มันเป็นเรา แต่เราก็ยังมาพอใจและไม่พอใจกับรูป รส กลิ่น 
เสยีง โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์ หวัน่ไหวกับสองสิง่ มาวิง่หนีเงา
และวิ่งไล่จับอากาศเพื่อสนองตัณหากันเอง    
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ย อยาก
 

 พระพุทธเจ้าสอนให้เราดับต้นเหตุที่ทำาให้เกิดทุกข์ 
ก็คือ ตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งก็คือตัณหานั่นเอง ได้แก่ 
กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา เราจงึต้องมาดบัตณัหา 
ก็คือ ความอยากได้และความไม่อยากได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การเกดิทกุข์ เราต้องมาหยดุอยาก ทกุคนไม่เคยหยดุอยากกนั 
มแีต่อยากจะไปหยดุกนั อยากจะไปหยดุธรรมชาตใิห้มนัเป็น
อย่างนั้นอย่างนี้

ที่เราเดือดร้อนกันทุกวันนี้ ไม่ได้เดือดร้อนเพราะ
อะไรเลย เดอืดร้อนเพราะมาฝืนธรรมชาต ิหากทกุคนมาปลดปล่อย
ธรรมชาติทั้งหมดให้มันเป็นธรรมชาติเสีย เพื่อเราจะได้เป็น
ธรรมชาติ เมื่อปล่อยธรรมชาติทั้งหมดนี้ให้อิสระ เราก็จะได้
อิสระจากธรรมชาติ แค่น้ีก็ต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริง  
ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

 ธรรมชาติของขันธ์ ๕ มันก็เกิดๆ ดับๆ ของมันเป็น
ธรรมดา และธรรมชาติของจิตมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้ว มันก็
เป็นธรรมดาของมัน เป็นแค่พลังงานอันหน่ึงเปรียบได้กับ
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พลังงานของแบตเตอรี่ที่เอาไปใส่ไฟฉายมันก็เกิดแสงสว่าง 
หากเอาจิตดวงนี้ไปใส่สัตว์เดรัจฉานก็ไปอยู่ในร่างกายของ
สัตว์เดรัจฉาน หากเอาไปใส่นรกมันก็ไปอยู่ในร่างกายของ
สัตว์นรก เอาไปใส่มนุษย์ ใส่สวรรค์ ใส่พรหม มันก็มีร่างกาย
ของมนษุย์ ของสวรรค์ และของพรหมนัน้เอง แต่มนัคนละส่วน
กับจิต

 ไม่ว่าจะภูมิ ภพใดก็ตาม หากมีธาตุทั้ง ๔ ล้วนแต่
เป็นทุกข์ท้ังหมด รูปเป็นทุกข์ เวทนาเป็นทุกข์ สัญญาเป็น
ทุกข์ สังขารเป็นทุกข์ วิญญาณเป็นทุกข์ รูปนี้มีความเกิด 
แก่ เจ็บ ตาย ต้องทุกข์แน่นอน เวทนามันก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว 
ไปรู้สึกอะไรมามันก็เป็นทุกข์ ไปยึดก็เป็นทุกข์ สัญญาไปจำา
เรื่องอะไรก็เป็นทุกข์เพราะสัญญา สังขารไปคิดเรื่องอะไรก็
เป็นทุกข์เพราะกองสังขาร วิญญาณไปรู ้อะไรก็ไปทุกข์
เพราะตัววิญญาณ และไม่มีตัวไหนเลยที่มันให้ความสะดวก 
ให้ความสบาย ให้ความสุขกับเราได้จริงๆ  
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วาง น ์ด้วย าท
 

 ที่ผ่านมาเราทะนุถนอมมาตลอดกับเรื่องธาตุ ๔ 
ขันธ์ ๕ เพราะธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ คือร่างกายที่เราต้องดูแลให้ดี 
ทัง้พากนิ พานอน พาขบั พาถ่าย อยูต่ลอดเวลา อุม้มนัอยูต่ลอด 
อุม้ไปกนิ อุม้ไปอาบนำา้ อุม้ไปนอน ป่วยกอุ้็มมนัไปส่งโรงพยาบาล 
ทะนถุนอมดแูลรกัษาอย่างด ี อาบนำา้ทาแป้งให้มนัตลอด อยากได้
กลิ่นดีๆ ก็พาไปสูดดม อยากได้เห็นรูปดีๆ ก็พาไปดู อยากได้
เครือ่งแต่งกายดีๆ  กพ็าไปแต่งกาย เราทะนถุนอมมนัมาตลอด

สุดท้ายมันเชื่อเราบ้างไหม บอกว่าอย่าแก่นะ มันก็
จะแก่ บอกว่าอย่าเจบ็ไข้ได้ป่วย มนักจ็ะเจบ็ สดุท้ายบอกมนัว่า
อย่าตาย มนักต้็องตาย แล้วเราจะยงัคบ ยงัจะเอามนัอกีหรอื 
ทั้งที่มันเป็นภาระเราตลอด ดังว่า ภารา หะเว ปัญจักขันธา 
ขันธ์ ๕ มันเป็นของหนัก

 ที่เราพากันเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะขันธ์ ๕ จริงๆ 
เราสบายอยู่แล้ว แต่เรามายึดในสิ่งท่ีมันไม่มีอะไรเป็นตัว
เป็นตน ไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารสักอย่าง ล้วนแต่เป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งหมด หากใครมาบอกว่า ขันธ์ ๕ 
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นี้มันเท่ียงเรายังจะเชื่อไหม บอกว่าขันธ์ ๕ มีแต่สุขล้วนๆ 
เรายงัจะเชือ่ไหม แล้วบอกขนัธ์ ๕ มีตวัมตีนเรายังจะเชือ่ไหม

 ความคิดของเราที่มันยึดติดมาตลอดเวลา มันเป็น
มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด และยึดติดมาตลอดเวลาว่า   
ขันธ์ ๕ นี้เที่ยง ขันธ์ ๕ เป็นสุข ขันธ์ ๕ มีตัวมีตน เราจะเชื่อ
ความจริง หรือเราจะเชื่อตัวเราเอง ต้องเชื่อความจริงใช่ไหม 
เราต้องเชื่อความจริง และเราก็ต้องอยู่กับความจริงให้ได้ 
ความจริงนี้เรียกว่า อริยสัจ คือเห็นของจริง อยู่กับของจริง 
และยอมรับความเป็นจริงทั้งหมด

ตลอดเวลาทีเ่ราหลงมนัเป็นมจิฉาทฏิฐิ คอืความเหน็ผดิ
ที่ยึดติดมาตลอด หากใครก็ตามเห็นความจริงว่าทุกอย่าง
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้ว เป็น
สมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ถูกในอรยิสจั ๔ เกดิข้ึนตรงนี ้เหน็จรงิ
เหน็ถกูต้องแล้ว และกป็ล่อยวางความจรงิทัง้หมด ปล่อยวาง
ความถูกต้องของมนัให้เป็นเรือ่งของเขาเสยี และเรากห็ยุดอยู่
กบัความจรงิโดยไม่มปัีญหาเข้าไปแทรกแซง ยอมรบัโดยสโิรราบ
ว่าทกุอย่างมนัเป็นของมนัเช่นนัน้เอง และกอ็ยู่ให้สบาย แค่นี้
เราก็เป็นอิสระแล้ว



    จ อ า าร อ ชชา อ า อ

 เมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้ว ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไร    
ให้เราเอา แล้วตลอดเวลาที่เรามายึดมั่นถือม่ันว่ากายเรา 
กายเขามตีวัมตีน มนัโง่หรอืเปล่า มายดึในสิง่ทีม่นัไม่มตีวัตน 
นี่แหละเหตุที่ทำาให้เกิดทุกข์ทั้งหมดกับเรา อย่าไปแบกกันนะ
ขันธ์ ๕ เพราะเรามาจากสิ่งไม่มีอยู่แล้ว เราเพียงมาอาศัย 
สิ่งที่มีนี้ทั้งหมด และเราก็มาหลงส่ิงที่มีทั้งหมดน้ี ว่าเป็นเรา 
เป็นเขาขึน้มา สดุท้ายเราก็ตายไปจากสิง่ทีม่ทีัง้หมดนี ้กลบัไปสู่
ความไม่มีเหมือนเดิม  
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ท น ์เหมือนท รอ
 

 สมมตว่ิาเราพายเรอืทีร่ัว่มาถงึฝ่ังแล้ว เราคงต้องรบี
ขึ้นฝั่ง ไม่นั่งอยู่ในเรือต่อ เพราะถ้าเรานั่งต่อเราก็คงจะจม
ไปกับเรือ ให้นึกว่าเรือมันรั่วอยู่ ๕ รู คือ รูป เวทนา สัญญา 
สงัขาร วญิญาณ เพราะมนัเสือ่มสลายอยูต่ลอดเวลา เราอาศยั
พายเรือที่รั่วมาจากท้องมหาสมุทรเพื่อจะมาให้ถึงฝั่ง เมื่อมา
ถึงฝั่งแล้วเราจะมาเสียดายเรือลำานี้อีกหรือ

เราอาศัยขันธ์ ๕ พาเขาสร้างบารมีมาเพื่อให้ถึงฝั่ง
พระนิพพาน เมื่อเห็นฝั่งแล้ว เราต้องยอมสละเรือคือขันธ์ ๕ 
นี้เสีย อย่าไปเสียดาย ถ้าเสียดายเราต้องกลับมาจมนำ้าตาย
อกีนานแสนนาน เพราะขนัธ์ ๕ มนัเป็นสิง่สมมติทีเ่ราอาศัยอยู่ 
เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องคืนและปล่อยเขาให้กลับไปสู่ธรรมชาติ 
จงึเรยีกได้ว่าทัง้หมดคอืเรือ่งของสมมตทิัง้สิน้ และทีก่ล่าวมา
ทั้งหมดก็เป็นความจริงทั้งหมด  
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พระพท จาทุกๆ พระองค์
ทรงสอนจ ย น
 

 ความจรงิทีพ่ระพทุธเจ้าท่านทรงสอนมา ๒๐๐๐ กว่าปี 
พระองค์ก็สอนเรื่องของธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เรื่องของอริยสัจ ๔ 
มาตลอด ในครัง้พทุธกาลพระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมแต่ละครัง้ 
จึงมีอุบาสก อุบาสิกา มีดวงตาเห็นธรรมกันมากมายเป็น
เรือนร้อย เรือนพัน เรือนหมื่น เรือนแสน เพราะพระองค์
เปิดเผยความจริงให้กับหมู่สัตว์ทั้งหลายได้เห็นความจริง 
และธรรมะของพระพทุธเจ้า ไม่ว่าจะอยูย่คุไหนสมยัไหนก็ตาม 
ล่วงเลยมาถึง ๒๐๐๐ กว่าปี แต่ธรรมะก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่

แม้แต่อนาคตข้างหน้าพระศรอีรยิเมตไตรยจะมาตรสัรู้
เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ก็เอาธรรมะ ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ 
อรยิสจั ๔ นีม้าแสดงเหมอืนกบัพระพทุธเจ้าทกุๆ พระองค์ทีท่รง
ตรสัรูม้าตัง้แต่อดตี สรปุคอืไม่ว่าจะพระพทุธเจ้าพระองค์ไหน
กต็าม พระองค์ก็เอาแต่ ธาต ุ๔ ขนัธ์ ๕ และอรยิสจั ๔ มาแสดง
ทั้งหมด แม้แต่ในยุคที่มีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้น ท่านก็
มาตรัสรู้เรื่องธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ และอริยสัจ ๔ นี้เช่นกัน นี่คือ
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ความศกัดิส์ทิธิข์องธรรม ความจรงิของธรรม ฉะนัน้ความจรงินี้
จงึเป็นสจัธรรม ใครเหน็ความจรงิเมือ่ไร กม็ดีวงตาเหน็ธรรม
เมื่อนั้น  
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ปิดตาได้แต่ จ
 

 ไม่ว่าใครก็ปิดหู ปิดตา ปิดใจเราไม่ได้ แม้จะปิดหู 
ปิดตาเราได้ แต่ปิดใจเราไม่ได้ เพราะทุกคนมีใจกันทุกคน 
เมือ่ใจเข้าไปเหน็ความจรงิใครกปิ็ดใจเราไม่ได้ ใจเราเมือ่เหน็
ความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่
มิจฉาทิฏฐิที่ติดมานานมันสอนใจเรามาตลอดว่า มันเป็นสุข 
มนัเป็นของเทีย่ง และมนัมตีวัตน เราจงึไม่ควรเชือ่มนั จงทำาลาย
ความยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ทีม่มีจิฉาทฏิฐใิห้มนัสิน้ซากเสยี โดยอาศยั
ตัววิชชาเข้าไปทำาลายตัวอวิชชา

เมื่อวิชชาเกิดขึ้นเมื่อไร วิชชาจะระณะสัมปันโน ตัว
วชิชากอ็ยู่ในใจเรา เมือ่นัน้อวชิชามนักต้็องตาย อวชิชามนัไม่รู้
ความจรงิ ฉะนัน้อรยิสจัความจรงิเกิดขึน้ในใจของผูใ้ด อวชิชา
ตายทันที มันดับทันที ซึ่งเราหลงกันแค่นี้ หลงแค่ธาตุ ๔ 
ขันธ์ ๕ เมื่อรู้ความจริงว่าธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เราก็อยู่
กบัมนัไป พระพทุธเจ้าท่านกท็รงตรสัไว้แล้วว่า ขันธ์ ๕ ไม่เทีย่ง 
ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ขันธ์ ๕ ไม่มีตัวตน  
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อยู่ด้วย าร รร
 

 การที่เราจะอยู่กับขันธ์ ๕ โดยที่ไม่ทุกข์กับขันธ์ ๕ 
เราต้องมีเครื่องอยู่ ถึงจะเห็นว่าขันธ์ ๕ นี้ไม่ใช่ของเราแล้ว
ก็ตาม แต่เราก็จะต้องรักษาเขาอยู ่เพราะว่าเรายังมีร่างกาย
เป็นเครื่องอยู่ ในเมื่อเรามีร่างกายเป็นเครื่องอยู่ เราจะต้อง
รกัษาร่างกายของเรา ด้วยการกนิข้าว ดืม่นำา้ หากเราไม่กนิข้าว 
ดืม่นำา้ เรากจ็ะเกดิทกุข์ อกีทัง้เรายงัต้องอาศยักายทำาประโยชน์
ต่างๆ ต่อไป แล้วสภาวะของใจกเ็ช่นกนั เรากต้็องอาศยัเขาอยู่ 
ในเมื่อต้องอาศัยเขาอยู่ เราก็ต้องรักษาใจ คำาว่าใจนี้ไม่ใช่จิต  
ใจหมายถึงตัวเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เรียกว่า 
นามทั้ง ๔

 การรักษาใจ ก็คือต้องฝึกสติ ฝึกสมาธิ ฝึกปัญญา 
เป็นเครื่องอยู่อาศัย เพื่อให้ใจเรามีสติ เมื่อใจเรามีสติ เราก็
จะไม่เดือดร้อน เพราะเรามีสติคุ้มครองใจ เมื่อใจเรามีสมาธิ 
ใจเรากจ็ะไม่ฟุง้ซ่าน เมือ่ใจเรามปัีญญา ใจเรากจ็ะไม่ลุม่หลง 
เป็นการรกัษาใจ หากเราไม่มสีต ิไม่มสีมาธ ิไม่มปัีญญา ใจเรา 
ก็จะอยู่ลำาบาก กิเลส ได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นเรื่อง
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ของธรรมชาติมันก็มาเบียดเบียนเรา ทำาให้เราเดือดร้อน 
เพราะราคะคอืของร้อน เพราะโทสะคอืของร้อน เพราะโมหะ
คือของร้อน นี่คือเรื่องของความเดือดร้อน เรื่องของกิเลส
ทั้งหมดนั่นเอง

 กเิลสมนัเป็นธรรมชาตกิจ็รงิ แต่เรากต้็องเอาธรรมชาติ
ของธรรมะไปทำาลายกิเลส เพื่อให้มันไม่มาเบียดเบียนเรา 
ธรรมชาติของขันธ์ทำาให้เราลำาบาก จึงต้องใช้ธรรมเพื่อเป็น
เครื่องแก้กัน กล่าวคือจำาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีสัมมาสติ
เป็นเครื่องอยู่ มีสัมมาสมาธิเป็นเคร่ืองอยู่ มีสัมมาทิฏฐิเป็น
เครื่องอยู่ เพื่อไม่ให้ธาตุขันธ์เดือดร้อน ธรรมนี้จึงเป็นเครื่อง
อยู่อาศัย เรียกวิหารธรรม เหมือนเราปลูกบ้านเสร็จแล้ว เรา
ก็ต้องรักษาทำาความสะอาดคอยปัดกวาดถูบ้านทุกวันเพื่อให้
บ้านสะอาด

 เรามีกาย เรามีขันธ์ ๕ อยู่ เราก็ต้องรักษาขันธ์ ๕ 
ให้สะอาด รักษาขันธ์ ๕ ไม่ให้เดือดร้อน ก็คือเอาสติ สมาธิ 
ปัญญา มาเป็นตัวรักษา ให้เราสบาย คนเราถ้ามีสติ สตินั้น
ก็รักษาให้เราสบาย มีสมาธิ สมาธินั้นก็รักษาให้เราสบาย มี
ปัญญา ปัญญานั้นก็รักษาให้เราสบาย และถามว่าการเจริญ
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ปัญญาน้ันเจริญอย่างไร ก็คือหมั่นวิเคราะห์และคอยสังเกต
กายใจน้ี ให้เอาทุกอย่างน้อมไปสู่ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา อย่างนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นในใจเรา

มองเห็นทุกอย่าง รู้ทุกอย่างให้เห็นตามจริงว่าเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้เข้าไปน้อมเห็นความเป็นจริง
ทัง้หมด ว่าความเป็นจรงิทัง้หมดมแีต่ของไม่เทีย่ง ความเป็นจรงิ
ทั้งหมดมีแต่กองแห่งทุกข์ และความเป็นจริงทั้งหมดมีแต่
ความเป็นอนตัตา สร้างเหตคุวามจรงิสอนใจเราอยูต่ลอดเวลา 
เพ่ือให้ใจเขาได้เรียนรู ้เรื่องของความเป็นจริงในกายใจนี้   
อันนี้เป็นจุดเบื้องต้นเลย    
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เปิดของที่ควำ่า                    
าย า นท

 

 การเปิดตาในคอืการเปิดใจให้เหน็ว่าทกุอย่างไม่มเีรา 
กเ็หมอืนกบัการฉายแสงสว่างไปในทีม่ดื เหมอืนเปิดของทีค่วำา่อยู่ 
เราก็เห็นหมดว่าทุกอย่างไม่มีเรา นี่เป็นความจริงข้อที่ ๑ แต่
ความจรงิในปัจจบุนัมนักย็งัมเีราอยู ่แต่มนัเป็นเราอยูโ่ดยชัว่คราว 
จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องรกัษาของชัว่คราวให้มนัเกดิความสบาย
ในการอยูก่บัโลกสมมต ิเพราะโลกสมมตมินักยั็งมอียูเ่หมือนเดมิ 
แต่ทำาอย่างไรจงึจะไม่ทกุข์เพราะโลกสมมต ิ คำาตอบคอืเราต้อง
สอนใจเราสมำา่เสมอว่า ไม่ควรยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่สมมต ิให้เรามี
พลงัของจติ เบือ้งต้นกค็อื มาหยดุอยากนัน่เอง ทำาลายความยดึมัน่
ถือมั่นด้วยการหยุดอยาก

 เมื่อเรารู้ทุกข์แล้ว ว่าทุกข์เพราะความอยาก ก็คือ
อยากวิง่หนเีงา และอยากวิง่ไล่จบัอากาศ นีค่อืความทุกข์ล้วนๆ 
เลยเพราะมาพยายามทำาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ เหมือนเรา
ทำาของหายสกัชิน้ ในเมือ่เราหาของทีท่ำาหาย หาเท่าไรกห็าไม่เจอ 
ถามว่าเราจะยังหาของนั้นต่อไปไหม เราก็ต้องหยุดหา อันนี้
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กเ็หมอืนกนัในเมือ่วิง่หนเีงาแล้ว เราวิง่หนีไม่พ้น เราจะวิง่หนี
ทำาไมให้เหนือ่ย ก็ยอมรบัว่าเรามเีงา ยอมรบัว่าเรามทุีกข์กจ็บ

 คนเราเกดิมากเ็หมอืนกับนกัโทษประหารทีร่อวนัถกูนำาไป
ประหารชวิีต และคนเราทุกคนกเ็หมอืนคนตดิคกุ เกดิมาทกุคน
เหมอืนคนตดิคกุ ถกูคกุขงัไว้ คกุของวฏัฏสงสาร คุกของความแก่ 
ความเจ็บ และความตาย ในเมือ่เกิดมาแล้วจะทำาอย่างไรไม่ให้ทกุข์
กบัความแก่ ความเจบ็ ความตาย กค็อืต้องไม่กลบัไปตดิคกุอกี 
ด้วยการไม่กลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตายอีก เราก็จะไม่
ทุกข์อีก 

เหตทุีเ่ราทำาผดิทำาให้กลบัมาเกดิอกีกเ็พราะเรามาหลง
ในรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ นัน่เอง มานกึว่าขนัธ์ ๕ 
เป็นตวัตน แล้วเรากม็าคอยยดึติดเขา มวัแต่หลงแค่เงาของเขา 
และเงาของเขาก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นแค่กิริยา
ที่มาจากธาตุทั้ง ๔ รูปก็มาจากธาตุ เวทนาก็มาจากธาตุ 
สัญญาก็มาจากธาตุ สังขารก็มาจากธาตุ วิญญาณก็มาจาก
ธาตุทั้งหมด

 ทุกอย่างมาจากอากาศธาตุ และอากาศธาตุนี้มันก็
มาจากความว่างเปล่า แม้แต่ตัวรู้ก็มาจากอากาศธาต ุเพราะ
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มนัเป็นวญิญาณธาต ุคอื ธาตรุู ้จริงๆ แล้วไม่มีใครเป็นผูรู้เ้ลย 
แล้วไม่มีใครเป็นผู้เข้าใจ แต่เรามาหลงว่าเราเป็นผู้รู้ มาหลง
ว่าเราเป็นผู้เข้าใจ และก็มาหลงว่าเรานั้นเป็นผู้หลง สุดท้าย
ตายแล้วมีใครเหลอืไหม ผูห้ลงจะอยู่ไหม ผูรู้จ้ะอยู่ไหม ผูม้รีาคะ 
โทสะ โมหะจะอยูไ่หม ผูม้สีต ิสมาธ ิปัญญามนัจะอยู่ไหม มแีต่เรา
ที่มาหลงเขาทั้งหมด

 พอมนัมเีรา มนักม็องทกุอย่างเป็นของเรา มนักห็ลงว่า
เป็นของเราหมด จริงๆ แล้วมันก็ไม่มีเราเลย พอมีเราก็มีเขา 
จรงิๆ ไม่มเีรา ไม่มเีขา หากว่าเรามาทำาลายเราให้หมดสิน้ไปเสยี 
แล้วทกุข์มนัจะเป็นของใคร เพราะมนัไม่มผีูถ้กูกระทำา ในเมือ่
ไม่มถีกูผูก้ระทำา สขุกไ็ม่รูข้องใคร เพราะมนัไม่มเีรา ทีว่่าทกุข์นัน้
มันทุกข์เพราะว่ามันมีเรา  
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ท เ์พราะ น รา
 

 พอมีเรามนักย็ดึไว้ทัง้หมด มลีกูก็ว่าลกูของเรา มีสามี
กว่็าสามขีองเรา มสีมบติักว่็าสมบตัขิองเรา ซ่ึงทำาทกุอย่างมา
เพื่อเราทั้งหมด หากเรามาทำาลายทุกอย่างให้หมดสิ้นแล้ว 
เราจะทำาเพื่อใคร ในเมื่อเหลือแต่สมมติ และสมมติก็ไม่เป็น
ของใคร เวลาทกุข์มาจงึไม่รูว่้าทกุข์ของใครเพราะมนัไม่มเีรา 
ทีเ่รามาเดือดร้อน กเ็พราะมเีรา พระพทุธเจ้าสอนให้เรามาทำาลาย
อตัตาเสยี กค็อื ถอนเราออกจากเราเสยีให้หมด เมือ่หมดเรา
กห็มดความยดึมัน่ในตวัเรา หมดคำาว่าเป็นเรา ว่าเป็นเขา นีค่อื
ทางดับทุกข์อันแท้จริง

 หมดเรามันก็หมดทุกข ์เพราะมันไม่มีเราไปเกิด ถ้า
ทำาลายเราเสยีหมดสิน้แล้ว จติไม่หลงเราแล้ว เหลอืแต่จติล้วนๆ 
มันก็เอาอะไรไปเกิดไม่ได้ ที่มันเดือดร้อนเพราะมันมีเรา 
หากทำาลายเรา ทกุอย่างกจ็บ แต่ความไม่มเีรา มนัก็ยงัเป็นเรา
อยูโ่ดยสมมต ิเป็นเราอยูโ่ดยชัว่คราว กต้็องรกัษาความเป็นเรา 
เพื่อให้เกิดความสมดุล ไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
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 สมมตว่ิาเราไปยนือยูก่ลางสีแ่ยกไฟแดงทีเ่ปิดไฟเขยีว
ทั้งสี่ด้าน แล้วเราก็ยืนอยู่ตรงกลางสี่แยก รถก็มาพร้อมกัน
ทัง้สีแ่ยก เราจะทำาอย่างไรทีจ่ะไม่ให้โดนรถชน ในเม่ือหลบไป
ทางไหนไม่ได้ เราก็ฆ่าตัวตายเสีย โดยเห็นตัวเราเป็นเพียง
แค่สมมุติของธาตุทั้ง ๔ ในเมื่อมันไม่มีเราแล้ว แล้วใครจะ
ถูกรถชน

ทุกวันนี้ที่มันเดือดร้อน เพราะมันมีเรา ปัญหามาทั้ง 
๔ ทิศ ถ้าเราไม่มีเราเสียแล้ว แล้วใครจะเดือดร้อน สอนใจ
สมำ่าเสมอว่าทุกอย่างไม่มีเรา เตือนตนสอนตนทุกอย่างว่า
ไม่มีเรา ความมีเรามันก็เป็นอนิจจังด้วย ความมีเรามันก็เป็น
ทกุขงัด้วย ความมเีรากเ็ป็นอนตัตาด้วย แล้วมนัจะมอีะไรให้ยดึ 
มนัจะมอีะไรให้หลง มนัจะมอีะไรให้เอา เพราะสดุท้ายเรามาจาก
สิ่งไม่มีนั่นเอง  
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อย า ไม่ใช่ปล่อยทิ้ง
 

 ในเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วจะปล่อยทิ้งให้หมดก็ไม่ได้ 
ไม่เอาอะไรเลยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะ พระพุทธเจ้าท่านสอน
ให้เราปล่อยวางด้วยสติปัญญา ไม่ได้ปล่อยทิ้ง ปล่อยขว้าง 
หรือปล่อยปละละเลย แต่ให้ปล่อยวางด้วยเหตุและผลแล้วก็
ยอมรับในเหตุและผล สมมติมีอย่างไรก็ใช้อยู่เหมือนเดิม 
อย่าปล่อยทิ้งเพราะทั้งหมดคือเรื่องของธรรมชาติ เรามีชีวิต
ของฆราวาส ก็ทำาชีวิตของฆราวาสให้เต็มที่ เรามีชีวิตเป็น
นักบวช เราก็อยู่อย่างนักบวช แต่การเป็นอยู่ต้องไม่ทำาให้ 
ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน

 โลกนี้มันคือโรงละคร เขาสร้างบท เขียนบทให้เรา
เป็นอะไรเรากเ็ล่นไปตามบทบาท แต่เราจะไม่ยดึในบทบาทนัน้ 
เพราะเรารู้ความจริงว่าสิ่งที่มีทั้งหมด เป็นแค่สักแต่ว่าอาศัย 
สุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากเขาไป เราจงพิจารณาโดย
อาศัยปัญญาญาณว่า ที่เกิดขึ้นกับเรา ก่อนที่เราจะเกิดมา 
มันมีเรามาก่อนหรือเปล่า ใช้ปัญญาตัวนี้ใคร่ครวญอยู่เสมอ 
และสดุท้ายตายไปมนัมเีราอยูห่รอืเปล่า ต้องสอนใจเราอย่างนี้
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ขณะที่ยังมีอยู่ช่ัวคราว มันทุกข์หรือเปล่า ในเมื่อมี
แต่ทุกข์เราจะยึดทำาไม สอนใจทั้งอดีต ทั้งปัจจุบัน และทั้ง
อนาคต ไม่ยึดทั้งอดีต ไม่ยึดทั้งปัจจุบัน และไม่ยึดทั้งอนาคต 
นีค่อืปัญญาญาณเกดิขึน้ เราต้องมารูแ้จ้ง รูร้อบกบัมนั รูทั้ง้อดีต 
รู้ทั้งปัจจุบัน รู้ทั้งอนาคต รู้รอบหมดเลย รู้ทั้งความเป็นจริง 
นี่คือ ปัญญาญาณ หยั่งรู้ความเป็นจริง

 ที่เรามาอาศัยทั้งหมดก็มาอาศัยสัญญา มาอาศัย
สมมตกินั และจากนัน้จำาเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราต้องมาทำาลายสญัญา 
มาทำาลายสมมติให้ทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แม้ที่
เรารูอ้ยูเ่ดีย๋วนีก้ย็งัไม่ใช่ปัญญา แต่ยงัเป็นสญัญาอยู ่เพราะเรา
อ่านภาษารู้เรื่องเพราะอาศัยสมมติของภาษา ภาษานี้ก็เป็น
สมมติ ภาษาสมมติ จึงเรียกว่า สัญญา

โดยปัญญาทีแ่ท้จรงิ ปัญญาพระพทุธเจ้านัน้เป็นปัญญา
ที่บริสุทธิ์ เป็นปัญญาวิมุติที่ไม่มีอะไรให้หมาย เพราะเดิม
ธรรมชาตขิองจติเรามนัไม่มอีะไรให้หมายอยูแ่ล้ว เหมอืนเดก็
ที่เกิดมาใหม่ๆ เป็นดวงจิตประภัสสร บริสุทธิ์ และไร้เดียงสา 
สังเกตจากเวลาท่ีเด็กเขามองอะไร เขาจะมองนานๆ แต่เขา
ไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไร เห็นก็สักแต่ว่าเห็น  
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แต่พอเขาโตกม็กีารเรยีนรู ้ มคีวามจำา จงึรูค้วามหมาย 
แล้วก็มาทกุข์เพราะความหมายว่าทุกข์ ว่าสขุ หากเรามาทำาใจ
ของเราให้เหมือนกับเด็ก เห็นสักแต่ว่าเห็น ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่า เห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน รู้สักแต่ว่ารู้ 
แล้วมันจะเอาอะไรให้มีความหมายในทุกข์ เป็นสักแต่ว่าเป็น 
มสีกัแต่ว่าม ีเพราะจรงิๆ เราก็ไม่มอีะไรให้เป็น ไม่มีอะไรให้มี 
เพราะที่มีที่เป็นน้ันไม่ใช่เราเลย คือธรรมชาติล้วนๆ แล้ว
ธรรมชาติล้วนๆ ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โลกมันนี้ก็มี
แค่นี้แหละ...  

                                พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
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ย ยน

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท มีนามเดิมว่า สมใจ 
ตรสีวุรรณ์ เกดิเมือ่วนัที ่๑๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่านเป็น
ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพี่น้องทั้งสิ้น ๑๐ คน มีพี่สาว ๒ คน 
น้องสาว ๕ คน น้องชาย ๒ คน โดยท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ 
ปัจจุบนัท่านเป็นเจ้าอาวาสวดัป่าเจรญิธรรม ต.เกษตรสุวรรณ 
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี และมีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเพิ่มใน
จังหวัดชลบุรี ทำาให้ท่านมีวัดสาขาอีก ๒ แห่ง คือวัดป่า    
อ่างนำ้าเย็น และวัดป่าเขาช่องแคบ

ก่อนมาพำานักอยู่วัดป่าเจริญธรรมท่านได้แสวงหา
ธรรมะเพือ่ค้นหาความจรงิจากครบูาอาจารย์หลายทีท่ัง้ภาคกลาง
และภาคอสีาน เพราะมคีวามสงสยัมาตัง้แต่เมือ่ครัง้ยงัเป็นเดก็
ว่าคนเราเกดิมาทำาไม เกิดมาแล้วทำาไมต้องมาตาย อกีทัง้เกิด
ความกลวัทีจ่ะต้องตาย กลวัความสญูเสยี กลวัความพลดัพราก 
ท่านจึงเริม่มองหาทางออกจากทกุข์ เพราะเหน็ความทกุข์มอียู่
ทีก่ายและใจน้ีตลอดเวลา จงึดำารท่ีิจะหาหนทางดับทุกข์ โดย
ค้นคว้าจากหนังสือธรรมะเพื่อหาวิธีการปฏิบัติแล้วนำามา
ฝึกฝน เริม่จากการนัง่สมาธด้ิวยตนเอง ทำาตามตำาราและทดลอง
หลายวธิ ีสงบบ้างไม่สงบบ้าง แต่ก็ได้ความเยน็ใจ และรูส้กึมี
ความสุขมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท่านจึงรู้ว่าตนเองปฏิบัติถูกทาง 
และคิดว่าเมื่อมีความสงบแล้วจะมีความสุขมากขึ้น ยิ่งมีสุข
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มากขึ้นเท่าไร ก็จะดับทุกข์ได้มากขึ้นเท่านั้น ท่านจึงเร่ง
ความเพียรมากขึ้นไปอีก กินน้อยนอนน้อยทำาความเพียร
อย่างเข้มข้นโดยไม่กลวัความตาย ท่านปฏบิตัด้ิวยจิตใจทีห้่าวหาญ 
แต่กลับพบว่ายิ่งเร่งความเพียรเท่าไรก็ไม่สงบ เพราะมีแต่
ความอยากจะสงบเข้าไปในการทำาสมาธ ิ จึงรูว่้าไม่ใช่ จากนัน้
ท่านได้ลองปรับวิธีและคิดทดลองด้วยตนเองว่าต้องไม่มี
ความอยากในการทำาสมาธิ แต่ให้ทำาใจเป็นกลางๆ พอทำาใจ
เป็นกลางๆ จติจงึเริม่สงบจนลมหายใจหายไป ตวัเบา แม้แต่ตวั 
ก็หายไป ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่า

ในขณะนั้นท่านเกิดความสงสัยว่าเราหายไปไหน 
ทั้งที่ทุกอย่างน่าจะสิ้นสุดลงได้ แต่นั่นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความทุกข์ เพราะท่านไม่สามารถเข้าถึงแก่นแห่งพระธรรม
และติดอยู่กับสภาวะนั้นเป็นเวลานานเกือบ ๓๐ ปี  เนื่องจาก
เมื่อเห็นว่าไม่มีเรา ใจที่เคยห้าวหาญก็เกิดความกลัวขึ้นมาว่า
เราจะหายไป หรอืเราจะตายเพราะจติออกจากร่างแล้วไม่กลบั
มาเข้ามาอีก จึงพยายามบังคับไม่ให้จิตออกจากร่างกาย 
เวลานั่งสมาธิพอตัวเริ่มจะหายก็พยายามทำาความรู้สึกตัว
ด้วยการขยับแขนขา เพือ่ให้รูต้วัเพราะกลวัตวัจะหายไป เป็นอยู่
อย่างนี้เนื่องจากปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะ
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หลังจากที่ไม่กล้าเข้าสมาธิลึก ท่านก็ทำาความเพียร
เพียงเบาๆ คือทำาใจเป็นกลาง และคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะ
ดำาเนินไปเอง ขณะนั้นท่านมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ทุกข์
เพราะอยากพ้นทุกข์ เพียรทำาแต่สมาธิไม่เคยยกกายขึ้นมา
พิจารณา เพราะมีความเชื่อว่าพอจิตสงบแล้วปัญญาจะเกิด
ขึ้นเอง เวลาผ่านไปหลายปีก็ยังทรงอยู ่กับที่ ไม่ก้าวหน้า    
ไม่ถอยหลัง ในขณะที่สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นคือความทุกข์ เพราะ
อยากพ้นทุกข์ ยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์เพราะหาทางออกไม่เจอ 
ไม่รู้จะทำาอย่างไร ท่านพยายามคิดพิจารณาว่าพระอรหันต์
ในครัง้พทุธกาลท่านตรสัรูอ้ย่างไร เมือ่อ่านและนำามาทดลอง
หลายวิธีก็ยังไม่เกิดความก้าวหน้า จึงรู้สึกเหน่ือยและท้อแท้ 
ไม่รูจ้ะทำาอย่างไรกบัการปฏบิตัขิองตนเอง ไม่รูจ้ะไปถามใคร
หรือเล่าให้ใครฟังได้ เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรหาทางออก
ไม่เจอ ในช่วงเวลานัน้ท่านมคีวามทกุข์มาก ทกุข์ถงึขัน้นำา้ตาไหล
ออกมาตลอดเมื่อนึกถึงเส้นทางที่ตนเองเดินมาและจะเดิน
ไปว่ามนัช่างยากแสนเขญ็ ในระหว่างทีม่ทีกุข์นัน้ท่านก็ดิน้รน
แสวงหาครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆ ตามแต่ที่จะได้ยินได้ฟังมา
เพื่อถามถึงวีธีการปฏิบัติ แต่ท่านก็ไม่ได้เล่าถึงการทำาสมาธิ
ว่าเมื่อเข้าลึกแล้วตัวจะหายไปให้ครูบาอาจารย์ฟัง ได้แต่เก็บ
ความสงสัยไว้เพียงลำาพังผู้เดียว 
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การลองผดิลองถกูมาตลอดเวลาเพือ่หาทางพ้นทกุข์
ซึ่งกินเวลาเกือบ ๓๐ปีนี้เอง ทำาให้ท่านไม่อยากให้ใครมา
เสยีเวลาเช่นทีท่่านเคยเป็นมา เพราะเมือ่นบัถอยหลงัไปพบว่า
ท่านเริ่มออกบวชและปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ขณะ
อาย ุ๒๑ ปี แต่เพิง่จะมาแจ้งความจรงิเข้าถึงแก่นแห่งพระธรรม 
ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ระหว่าง เวลา ๑๓.๒๐-
๑๔.๐๐ น. ขณะอาย ุ๔๗ ปี วนันัน้ท่านได้เห็นสามโลกธาตเุปิด 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเนื้อเดียวกัน เกิดความ
อศัจรรย์แจ้งในใจว่าในโลกในนี้ไม่มอีะไรให้ยดึมัน่ถอืมัน่ได้เลย 
จิตจึงถอนตัวออกจากขันธ์ อยู่เหนือขันธ์ มีความอิสระและ
เหน็ว่าไม่มอีะไรเลย เหน็ทัง้ขันธ์ ๕ ก็ไม่ม ีจติก็ไม่ม ีสภาวธรรม
ทัง้หลายทีม่กีเ็ป็นแค่สภาวะของธรรมชาตทิีเ่ป็นธรรมดาของเขา 
ไม่มตีวัตนให้ยดึถอืได้ เป็นปกตธิรรมดา เป็นสภาวะทีเ่กดิดบั 
เป็นแค่ธรรม และธรรมนี้ก็เป็นอนัตตา จิตเกิดอัศจรรย์ขึ้น
โดยเหน็จนชัดแจ้งในจติว่า สพัเพ ธมัมา อนตัตาติ ธรรมทัง้หลาย
ไม่มตัีวตน เมือ่เหน็เช่นนัน้ความรู้สกึจงึโล่งข้ึนในจติ ความปิติ
จึงเกิดขึ้น ทำาให้นำ้าตาของท่านไหลทะลักออกมาจากภายใน
สู่ภายนอก โดยไม่สามารถเก็บนำ้าตาแห่งความปิติไว้ในใจได้ 
และด้วยสำานึกในพระคุณจิตจึงน้อมก้มกราบพระพุทธเจ้า
อย่างซาบซึง้ ทัง้กายและใจของท่านรูส้กึสโิรราบต่อพระพทุธองค์ 
และตัง้ใจอทุศิกายและใจนีเ้ป็นพุทธบชูาไม่เป็นอืน่ ด้วยเหน็ว่า
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ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศนั้นเป็นความจริงทั้งหมด   
มีความหมดจดและบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรเสมอได้โดยธรรม 
พร้อมทัง้รูส้กึยกย่องอย่างทีสุ่ดอยู่ในใจว่าพระพทุธองค์ทรงรู้
ความจริงอันเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์นี้ได้อย่างไรหนอ

ในขณะนัน้จติของท่านได้รวมเป็นหนึง่เดยีวกับพระพทุธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นเน้ือเดยีวกนักับธรรมธาตทุัง้สาม 
และธรรมธาตุนี้ได้รวมตัวเป็นอันเดียวกันอย่างโดดเด่น อยู่
เหนือขันธ์ มีความอิสระและเห็นเด่นชัด ท่านรับรู้สภาวะนั้น
ว่าไม่มีอะไรในสามแดนโลกธาตุที่ให้ท่านต้องท่องไปอีกแล้ว 
ท่านทราบได้เลยว่าตัวท่านชนะแล้ว หลังจากที่พ่ายแพ้มา
เกือบท้ังชีวิต แม้จะนึกงงว่าเราชนะแล้วหรือนี่ เราชนะเป็น
เหมอืนกนัหรอื และถงึจะเป็นการชนะเพยีงครัง้แรกและคร้ังเดยีว
จริงๆ แต่ก็เป็นชัยชนะที่งดงาม หลังจากนั้นท่านก็เสวยอยู่
กบัธรรมชาตนิัน้เป็นเวลานานหลายวนัหลายคนื กว่าจะปรบัตวั
คืนสู ่ความเป็นธรรมชาติได้ตัวท่านก็แทบจะลืมวันลืมคืน 
เพราะจิตของท่านได้ตื่นและพักตัวเองอยู่กับธรรมชาติอย่าง
แท้จริง

เมื่อแจ้งในธรรมอย่างถึงที่สุดแล้วท่านก็มาพิจารณา
ว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาเสียเวลาหลายปี เป็นเพราะตัวท่าน 
ไม่เข้าใจวิธีที่ถูกต้อง อีกทั้งขาดผู้รู้ที่มีประสบการณ์การผ่าน
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เส้นทางนีม้าก่อนช่วยบอกทาง ทำาให้เป็นไปได้ยากทีจ่ะเข้าใจ 
แตกต่างจากครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าท่านรู ้ทั้งวิธีและ
อุบายที่จะแจกแจงความจริงนั้นให้ปรากฏในใจของผู้ฟังเพื่อ
ให้จิตปล่อยวางได้ ซึ่งในสมัยนี้พระองค์ไม่อยู่แล้ว มีเพียง
หลักคำาสอน พอกาลเวลาผ่านไปผู้ที่ยังไม่รู้ลึกซึ้งถึงคำาสอน 
ก็พากันสอนตามความเข้าใจของตนเองเป็นหลัก แต่ไม่ได้
เอาความจริงยกขึ้นมาสอน จึงทำาให้ผู้ปฏิบัติตามไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ เป็นเหตุต้องลองผิดลองถูก และสุดท้าย
กไ็ม่สามารถเข้าถงึธรรมได้ ท่านจึงมคีวามตัง้ใจทีจ่ะนำาพระธรรม
คำาสอนในเรือ่งของขนัธ์ ๕ อนัเป็นเส้นทางทีถ่กูตรงตามหลกั
มหาสติปัฏฐาน ๔ ซ่ึงเป็นหัวใจของการดับทุกข์ และเป็นจุด
ทีท่ำาให้ท่านพ้นทกุข์ได้ มาแนะนำาให้ผูป้ฏบิตัทิัง้หลายได้เข้าใจ
เส้นทางเดนินี ้เพือ่ที่ใครจะได้ไม่ต้องมาเสยีเวลาดงัทีท่่านเคย
เป็นมา  
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กอนเมฆปดบังดวงจันทร ทำใหจันทรเศราหมองไดฉันใด
ขันธหาปดบังดวงจิต จิตจึงมีอุปกิเลสไดฉันนั้น
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