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หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่แบ่งออกเป็น
สองส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นข้อความที่ หลวงตารักษ์ ถาวโร ตัง้ ใจ
เจตนาจะเขียนธรรมะกับวิทยาศาสตร์ แต่เขียนค้างไว้ โดย
ท่านได้ละสังขารไปเสียก่อน ซึ่งเป็นบทสรุปที่มีความหมาย
ของหลวงตารั กษ์ ฝากไว้ให้เ ราได้รับรู้ว่า ทุก อย่ า งเป็ น
ธรรมชาติ แล้วท่านก็จากไป เป็นความหมายเหมือนตัง้ ใจจะสือ่
ให้รู้ว่าทุกๆ สรรพสิ่งล้วนอนัตตา
ข้าพเจ้าได้เห็นความตั้งใจของหลวงตารักษ์ จึงมี
แรงบั น ดาลใจที่ จ ะเขี ย นต่ อ จากสิ่ ง ที่ ท่ า นเขี ย นค้ า งไว้ ใ ห้
สมบูรณ์ นั่นคือ ส่วนที่ ๒ ของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการ
ตอบแทนคุณที่หลวงตารักษ์มีความตั้งใจที่จะสื่อธรรมะใน
ขณะทีท่ า่ นยังมีชวี ติ อยู่ และได้มาศึกษาธรรมะ ณ วัดป่าเจริญ
ธรรมแห่งนี้
ก่อนที่จะเริ่ม ส่วนที่ ๑ ข้าพเจ้าจะอธิบายเกี่ยวกับ
แนวทางและวิธกี ารปฏิบตั ธิ รรมทีถ่ กู ต้องโดยสังเขปเพือ่ ให้เป็น
พื้นฐาน รวมทั้งได้แสดงแผนภูมิขันธ์ ๕ ไว้ เพื่อให้เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น ในหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าจะอธิบายธรรมะที่พอจะ
เป็นธรรมทานให้กบั ผูท้ ส่ี นใจ ได้นาำ ไปพิจารณาและปฏิบตั ติ าม
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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แนวทางและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องโดยสังเขป
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แนวทางและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง
แผนภูมิขันธ์ ๕ (กาย-ใจ)
ส่วนที่ ๑
จิต คือ ข้าวสาร อวิชชา คือ ข้าวเปลือก
โดย หลวงตารักษ์ ถาวโร (พระผู้เฒ่า)
คำานำา
เหตุปัจจัยที่ชาวพุทธไม่สามารถปฏิบัติเข้าถึง
มรรคผลนิพพานได้
จุดมุ่งหมาย
ปัญญา
อวิชชา
ขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์
วิชชา
เปิดโลก รู้แจ้งโลกธาตุทางพระพุทธศาสนา
เปิดโลก รู้แจ้งโลกธาตุทางวิทยาศาสตร์
ธรรมะคือธรรมชาติ
ส่วนที่ ๒
จิต คือ ข้าวสาร อวิชชา คือ ข้าวเปลือก
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ธรรมะคือธรรมชาติ
พิจารณาเห็นความเป็นธาตุโดยปัญญา
พิจารณาแบบวิทยาศาสตร์
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หลงวัฏฏะสงสาร
จิตเป็นพลังงาน
อวิชชาปิดบังจิต
กลับไปสู่ความไม่มี
จิตเหมือนข้าวสาร
หลงกริยาของธรรมชาติ
หลงสภาวธรรม
ทุกข์เพราะวิ่งหนีความจริง
จุดของการปล่อยวาง
หยุดอยาก
วางขันธ์ด้วยสัมมาทิฏฐิ
ทิ้งขันธ์เหมือนทิ้งเรือ
พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงสอนจุดเดียวกัน
ปิดตาได้แต่ปิดใจไม่ได้
อยู่ด้วยวิหารธรรม
เปิดของที่ควำ่าฉายแสงสว่างในที่มืด
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หัวใจ ของการปฏิบัติธรรม เพื่อความพ้นทุกข์ นั้น
ต้องทำาความเข้าใจวิธปี ฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง ถ้าไม่รวู้ ธิ แี ละแนวทาง
ก็จะทำาให้เสียเวลา ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง หรือไม่ประสบ
ความสำาเร็จ กว่าจะลองผิดลองถูก กว่าจะเข้าใจ ก็อาจเสียเวลา
ไปนาน สมัยเมือ่ พระพุทธเจ้าท่านยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์
ทรงเน้นสอนและแสดงโทษของการยึดมั่นอยู่ ในอุปาทาน
“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
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เป็นสุขและเป็นทุกข์ เช่น เวลาขันธ์ ๕ เป็นสุข ก็ยึดไว้ เวลา
ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ก็ผลักไส จึงเกิดความลำาบาก เพราะพยายาม
ที่จะแก้ไขคือ อยากวิ่งหนีทุกข์และอยากวิ่งหาสุข แต่โดย
ความเป็นจริงของสัตว์และมนุษย์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว มีแต่
กองแห่งทุกข์ หาความสุขไม่เจอ เท่าทีส่ งั เกตดูมแี ต่ทกุ ข์นอ้ ย
กับทุกข์มากเท่านั้นเอง ฉะนั้นจึง “มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป”
รวมแล้วขณะที่ยังมีชีวิตคือมีขันธ์ ๕ อยู่ เราจะต้อง
อยู่กับกองแห่งทุกข์อยู่ตลอด มีวิธีเดียวที่จะไม่ทุกข์ คือไม่มา
เกิดอีก เมื่อไม่มาเกิดอีกก็ไม่มีขันธ์ ถ้าไม่มีขันธ์ก็ ไม่มีทุกข์
เพราะทุกข์มีที่ขันธ์ ไม่ ใช่มีที่จิต แต่เหตุที่มาเกิดก็เพราะ
ความหลง ได้แก่ “อวิชชา” คือความไม่รคู้ วามจริง ไปยึดขันธ์ 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
เพือ่ ให้จติ เกิดความเบือ่ หน่าย แล้วจิตจะได้ถอดถอนความยึดมัน่
ถือมั่นในกาย-ใจ นี้เสียได้ จิตจะไม่หลงไปเกาะติดกับขันธ์
คือถอนตัวเป็นอิสระอยูเ่ หนือขันธ์ ทัง้ ทีม่ คี วามทุกข์ของขันธ์อยู่
“แต่จิตสบาย” ไม่ทุกข์ไปกับขันธ์ เพราะยอมรับความจริงว่า
เกิดมามีขันธ์ก็ต้องทุกข์แบบนี้ “ไม่มีใครหนีพ้น”
จงพิจารณาว่าก่อนทีเ่ ราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ เราก็ไม่มี
รูปกายนีม้ าก่อน เมือ่ เกิดมามี รูปกาย แล้วจึงมี เวทนา ความสุขทุกข์-เฉยๆ ตามมา จึงมี สัญญา ความจำาได้หมายรู้ตามมา
จึ ง มี สั ง ขาร ความคิ ด ปรุ ง แต่ ง ตามมา จึ ง มี วิ ญ ญาณ
ความรับรู้ รับทราบตามมา เมื่อรูปกายนี้ดับ เวทนาก็ดับ
สัญญาก็ดับ สังขารก็ดับ วิญญาณก็ดับ จึงไม่เหลือความ
เป็นเราอยู่ตรงไหนอีกเลย นี่แหละที่เราหลงกัน จึงเรียกว่า
หลงสมมติ หลงของชั่วคราว ทั้งที่ยึดเอาไว้ ก็ยึดไม่ได้ แก้ไข
ก็ไม่ได้ แล้วแต่เขาจะเป็นไป และท้ายทีส่ ดุ ก็ดบั สลาย ตายจากไป
ไม่มีเหลือ และขณะอยู่ก็เป็นทุกข์ด้วย ทุกข์ตลอดเวลาที่เรา
อาศัยเขาอยู่
เมื่อเรามาพิจารณาในกาย-ใจ โดยความเป็นทุกข์
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และเป็นธรรมชาติของเขา ว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์อันหนึ่ง
ของธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของเขา โดยไม่มีใครไป
บังคับบัญชาเขาได้ แม้แต่เราผู้ที่ ไปรู้สมมตินี้ ก็เกิดมาจาก
ธรรมชาติเช่นกัน หาได้เป็นตัวเป็นตนไม่ เมื่อเรามาพิจารณา
กาย กับ ใจ ว่าเป็นธรรมชาติทเี่ กิดดับ หาความเป็นตัวเป็นตน
ไม่ได้ จิตก็จะปล่อยวาง รูปขันธ์ และ นามขันธ์ เสียได้ จึงต้อง
ทำาบ่อยๆ พิจารณาขันธ์ ๕ และการทำางานของขันธ์ ๕ โดยแยก
ให้เห็นหน้าทีแ่ ต่ละตัวและอาการต่างๆ ของเขาจนชัดเจน มองหา
และสังเกตอยู่ตลอดเวลา เท่าที่มีเวลา โดยไม่จำาเป็นต้องนั่ง
สมาธิเสมอไป ทำาได้ทุกอิริยาบท ไม่ว่าจะเดิน ยืน นั่ง นอน
เพราะการทีเ่ รากำาหนดดูอยูท่ กี่ าย ก็เป็นสมาธิอยูแ่ ล้ว แต่ไม่ได้
หมายเอาความสงบ เพราะความสงบตรัสรูไ้ ม่ได้ เพราะขณะที่
มีความสงบตั ว สั ง ขารจะไม่ทำางาน เมื่อสังขารไม่ ทำ า งาน
จะเกิดปัญญาไม่ได้ ต้องอาศัยการคิดค้นจึงจะรู้ความจริง
เมื่อเข้าใจความจริงแล้ว จึงปล่อยวางตัวสังขารอีกที
เพราะคิดค้นจึงรู้ เมื่อรู้แล้ว จึงปล่อยวางความคิดไป เพราะ
ความคิดก็เป็นเพียง สังขารขันธ์ เป็นของสมมติ เป็นของไม่เทีย่ ง
เช่นกัน ทำาและพิจารณาอย่างนี้ไปนานๆ ก็จะเกิดความชำานาญ
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 ก็ ไม่เที่ยงเช่นกัน เมื่อเห็นอย่างนี้จะมีอะไรให้หลง
เพราะทุกอย่างเป็นสมมติของขันธ์ ๕ ทัง้ หมดเลย จึงต้องวาง
ทั้งหมด จะได้ชื่อว่าปล่อยวางสมมติเพื่อเข้าสู่ความเป็นวิมุติ
คือหลุดพ้นจากการยึดมั่นในสมมติทั้งปวง...

จ อ า าร อ ชชา อ า

อ
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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 น์ ย
จ อ า าร อ ชชา อ า

อ

ธาตุลม

ธาตุไฟ

หมายถึงลมที่อยูในรางกาย อาทิ
ลมที่อยูในปอด ลมที่อยูในลำไส
ลมที่อยูในกระเพาะอาหาร
ลมที่อยูในชองวางของรางกาย

หมายถึงไฟที่ใหความอบอุนในรางกาย
ตลอดเวลา สังเกตไดจากคนปวยมีไข
ตัวจะรอน ถาคนตายตัวจะเย็น
เพราะธาตุไฟดับ

ธาตุดิน + ธาตุน้ำ
เทากับ อาการ 32

ธาตุดิน

ธาตุน้ำ

รูป

รูป

รางกาย, อวัยวะ

น้ำดี, น้ำเสลด, น้ำเหลือง, น้ำเลือด,
น้ำเหงื่อ, น้ำมันขน, น้ำตา, น้ำมันเหลว,
น้ำลาย, น้ำมูก, น้ำไขขอ, น้ำปสสาวะ
มี 12 ชนิด

ผม, ขน, เล็บ, ฟน, หนัง, เนื้อ, เอ็น,
กระดูก, เยื่อในกระดูก, มาม, หัวใจ,
ตับ, พังผืด, ไต, ปอด, ไสใหญ, ไสนอย,
อาหารใหม,อาหารเกา, เยื่อมันสมอง
มี 20 ชนิด
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จำอารมณของใจ

นาม

คิดถึงอารมณของใจ

คิดถึงผัสสะกาย

จำผัสสะกาย

รูสึกเปนทุกขใจ
รูสึกเฉยๆ ใจ

คิดถึงรส

คิดถึงกลิ่น

คิดถึงเสียง

คิดถึงรูป

สังขาร

ความนึกคิดปรุงแตง

จำรส

จำกลิ่น

จำเสียง

จำรูป

สัญญา

ความจำได หมายรู

รูสึกเปนสุขใจ

รูสึกเฉยๆ กาย

รูสึกเปนทุกขกาย

รูสึกเปนสุขกาย

ความรูสึก

เวทนา

แผนภูมิขันธ ๕ (กาย-ใจ)

รูท างใจ

รูทางกาย

รูทางลิ้น

รูทางจมูก

รูทางหู

รูทางตา

ความรับรู รับทราบ

วิญญาณ

จ อ า าร อ ชชา อ า

อ

ส่วนที่ ๑

จ คือ า าร
อ ชชา คือ า

โดย หลวงตารักษ์ ถาวโร (พระผู้เฒ่า)

อ
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คำานำา...
พระพุ ท ธเจ้ า ท่านทรงตรัสรู้และประกาศศาสนา
มานานกว่า ๒๖๐๐ ปี เมือ่ กึง่ พุทธกาลได้มหี ลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต
เป็นพระอาจารย์ใหญ่สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหา หลายท่านสำาเร็จ
เป็ น พระอรหั น ต์ และมี พ ระอรหั น ต์ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เป็ น
จำานวนมาก แต่หลวงปูท่ า่ นสอนทางเจโตวิมตุ ิ ซึง่ เป็นการปฏิบตั ิ
ทีย่ ากมากๆ มีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ซึง่ เป็นลูกศิษย์
ของหลวงปูร่ ปู หนึง่ เอาทางปัญญามาสอดแทรกด้วย โดยใช้วิธี
ปัญญาอบรมสมาธิและอาศัยสมาธิอบรมปัญญาไปด้วย แต่ก็
ยังยากอยูเ่ พราะแนวทางของท่านจะไปทางเจโตฯ
ปัจจุบันมีท่านพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่า
เจริญธรรม จังหวัดชลบุรี ท่านสอนทางปัญญาโดยตรงช่วยให้
ฟังง่าย เข้าใจง่ายตามความเป็นจริง เห็นได้จากมีผนู้ าำ หนังสือ
และแผ่นซีดขี องท่านไปอ่านและเปิดฟังเป็นจำานวนมาก มีการ
โทรศัพท์มาสนทนาธรรมจนหายสงสัย หรือมาสนทนาธรรม
และปฏิ บั ติ ธ รรมที่ วั ด จนเป็ น ที่ เ ข้ าใจตามแต่ ป ั ญ ญาของ
แต่ละบุคคล และเมื่อเข้าใจกันแล้วท่านก็เน้นให้เร่งความ
เพียร ทำาสมาธิขึ้นมา เพื่อทำาความละเอียดให้ยิ่งขึ้นไป เพื่อ
ให้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่
จ อ า าร อ ชชา อ า
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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 ท์ ี่ทรงตั้งไว้
พอสรุปย่อๆ ได้ดังนี้
๑. ชาวพุทธมีความเข้าใจผิดๆ ว่า พระอรหันต์จะต้องเป็นผู้มี
อิทธิฤทธิป์ าฏิหาริย์ มีหทู พิ ย์ มีตาทิพย์ มีวาจาสิทธิ์ เหาะเหิน
เดินอากาศได้ ฯลฯ
๒. ขาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และรู้แจ้ง
เห็นจริง (พระอรหันต์) เช่น หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว
ฯลฯ เป็นผู้นำาทาง จึงหลงทาง หาทางไปไม่เป็น ไม่ถูกทาง
๓. ชาวพุทธเชื่อง่ายขาดเหตุผล แค่เขาว่า หรือข่าวลือ ก็เชื่อ
ไปตามนัน้ อันมีเหตุมาจากศาสนาพราหมณ์ซง่ึ เชือ่ ในอิทธิฤทธิ์
เชื่อในพลังจิตอันตนเองไม่มี
จ อ า าร อ ชชา อ า
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๔. มี “โอปนยิโก” (เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตัว) แบบผิดๆ
เข้าไม่ถงึ พระธรรม บทสวดมนต์อนั เป็นแนวทางปฏิบตั ไิ ม่เคย
นำามาพิจารณาให้รแู้ จ้งเห็นจริง ธรรมะคือธรรมชาติไม่เคยรูจ้ กั
รู้จักแต่กฎไตรลักษณ์ แต่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาจริงๆ แล้ว
เป็นอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจเลย
๕. มุ่งปฏิบัติไปทางเตโช เพื่อให้ได้สมาธิชั้นสูงและหวังให้
ภาวนามยปัญญาเกิดขึน้ เอง ซึง่ เป็นการปฏิบตั ทิ ยี่ ากมากๆ เพราะ
- การจะได้สมาธิชั้นสูงนั้นยากมาก บางคนปฏิบัติจนตายก็
ยังทำาไม่ได้เลย จึงเป็นการเสียเวลาเปล่า
- เมือ่ ได้สมาธิชนั้ สูงแล้วแต่บญ
ุ ไม่ถงึ บารมีไม่พอ ขาดพืน้ ฐาน
ปริยัติ หรือมีแต่ไม่รู้จักนำามาใช้ ขาดครูบาอาจารย์แนะนำา
จึงได้แค่สมาธิหวั ตอ ภาวนามยปัญญาจึงไม่เกิด เช่น ลัทธิพราหมณ์
สมัยก่อนพระพุทธกาล
หนักยิง่ ไปกว่านัน้ พอนัง่ สมาธิแล้วเกิดไปเห็นอะไรต่างๆ
เลยสำาคัญผิดคิดว่าตนได้แล้ว สำาเร็จแล้ว กลายเป็นวิปสั สนูปกิเลส
จนเสียผูเ้ สียคนไปก็มี หรือนัง่ แล้วไปรูไ้ ปเห็นบางสิง่ บางอย่าง
ช่วยให้ได้ซงึ่ ลาภสักการะเลยออกนอกลูน่ อกทางไปเลย แบบกู่
ไม่กลับ ฯลฯ
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จ

าย

เพื่อให้ใครก็ได้ที่อ่านออก เขียนได้ ฟังได้ และอยาก
พ้นทุกข์ นำาไปอ่านและพิจารณาวิเคราะห์ตามไป ก็จะเกิดปัญญา
ความรูแ้ จ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้ดว้ ยตนเอง ในทีส่ ดุ ก็จะพบ
ความจริงว่า “คำาสัง่ สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นจริงและปฏิบัติได้จริงทุกกาลสมัย” ถ้าเราทำาได้ตามนี้
ปณิธานของพระองค์ที่ทรงตั้งไว้คือ ต้องการช่วยสัตว์โลก
ให้พ้นทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะเป็นจริง
ซึ่งอาจเป็นท่านคนหนึ่งล่ะที่ทำาได้ผล เห็นผลเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน
โปรดได้อ่านและลองปฏิบัติดู

จ อ า าร อ ชชา อ า
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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
วิชชา คือ ปัญญาทีเ่ กิดขึน้ ได้มา หรือรูแ้ ล้วปล่อยวาง
ให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขา แต่เมื่อจำาเป็นจึงนำามาใช้
ปัญญาชนิดนีแ้ หละทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมและนำามาสัง่ สอน
เพราะช่วยให้เราพ้นทุกข์
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อ ชชา
มารูจ้ กั ตัวเอง เราเกิดมาจากไม่มอี ะไรเลย พอเกิดมา
วันแรกมีรูปร่าง นอนแบเบาะ ไม่รู้อะไรนอกจากความหิว
และความทุกข์ คือเมือ่ เกิดความหิวหรือความทุกข์กจ็ ะร้องไห้
แม่ได้ยินก็จะมาให้นม ให้ความอบอุ่น เอาอกเอาใจพรำ่าสอน
บ่อยเข้า นานวันเข้าจะค่อยๆ เกิดความจำา เกิดการเรียนรูข้ นึ้ มา
มีตัวตนตัวกูของกูเกิดขึ้น เห็นได้จากให้พ่อ ให้แม่ ให้คน
เคยชินอุม้ แต่หากคนแปลกหน้าอุม้ ก็จะร้องไห้ทนั ที ซึง่ แสดงว่า
ความพอใจ ไม่พอใจเกิดขึ้นแล้ว
เมือ่ เกิดความพอใจ ไม่พอใจ ความอยากได้ ไม่อยากได้
ก็ตามมา คือถ้าพอใจก็อยากได้จึงวิ่งหา เมื่อได้มาก็เป็นสุข
ถ้าไม่ได้กเ็ ป็นทุกข์ ตรงกันข้ามถ้าไม่พอใจ ไม่อยากได้กผ็ ลักไส
ไล่ส่งหรือวิ่งหนีเพื่อให้พ้นทุกข์ แต่ก็หนีไม่พ้น ยิ่งทำาให้ทุกข์
เพิม่ ขึน้ นีแ่ หละคือกิเลสได้เกิดขึน้ แล้ว และจะเกิดเพิม่ มากขึน้
เรื่อยๆ ตามอายุ สภาวะแวดล้อมของสังคม
พอเข้าโรงเรียนกิเลสยิง่ เพิม่ มากขึน้ เพราะมีคนหมูม่ าก
มีครูบาอาจารย์สอนโดยตรง ทำาให้รู้จักสังคม รู้จักสรรเสริญ
จ อ า าร อ ชชา อ า
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เยินยอและตำาหนินนิ ทา เริม่ รูจ้ กั สนใจเพศตรงข้าม รูจ้ กั แบ่งพรรค
แบ่งพวก รู้จักแข่งขัน อยากได้ อยากดี อยากเด่น อยากดัง
เพื่ อ เรี ย กร้ อ งความสนใจให้ ค นอื่ น ชื่ น ชอบ ให้ ค นอื่ น รั ก
โดยเฉพาะเพศตรงข้าม การเรียนการศึกษาทางโลกจะสูงแค่ไหน
จบปริญญาตรี โท เอก แล้วก็ตามจะไม่มคี าำ ว่าพอหรือสิน้ สุด
เพราะความอยากของกิเลสยิ่งมีมากขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จึงยอมทำาทุกสิง่ ทุกอย่างให้ได้มาเพือ่ บำารุงบำาเรอความสุข ยิง่ มี
เพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้อง ยิ่งขอทำาแบบสู้ตายเพื่อเอาชนะ
ใจเขา เพื่อให้ได้ตัวเขา เพราะเข้าใจว่าความสุขสุดยอดที่เรา
ปรารถนาคือเพศสัมพันธ์ของรูปในขันธ์ ๕ เท่านั้น
สัตว์โลกพากันลุม่ หลงและติดอยูก่ บั ความสุขตัวนี้ จึงได้
เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุด เกิดแต่ละครั้งต้องทำากรรม
เพราะกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย มีชีวิตอยู่ได้เพราะกรรม กรรมที่
กระทำาให้ผลสองอย่างคือ กรรมดีก็ให้ผลเป็นสุข กรรมชั่วก็
ให้ผลเป็นทุกข์ ไม่วา่ กรรมดีหรือกรรมชัว่ จะให้ผลติดตามเราไป
จนกว่าจะใช้กรรมหมด
คนเราเมื่อตายลง ขันธ์ ๕ จะดับหมดเหลือเพียงจิต
เท่านั้น ที่ล่องลอยไปกับวิบากกรรม ตอนจะขาดใจถ้าจิต
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เป็นสุขก็จะไปเสพสุขบนสวรรค์ ถ้าจิตเป็นทุกข์กจ็ ะไปรับทุกข์
อยู่ในอบายภูมิ หมดบุญหมดบาปเมือ่ ไหร่ โน่นแหละ จึงจะได้
เกิดกลับมาเป็นมนุษย์อกี แต่ถา้ ใครมีใจเป็นกลางๆ ยังติดสุขอยู่
ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อกี ตามกำาลังของกรรมทีท่ าำ ไว้ ซึง่ เกิด
เมื่อไหร่ก็จะมีทุกข์รำ่าไปเพราะขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์
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อ

น์

น ท ์

กิเลสเริ่มเกิดขึ้นและจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ
และสภาวะแวดล้อมของสังคม พอเข้าโรงเรียนกิเลสยิ่งเพิ่ม
มากขึ้น เพราะมีคนหมู่มาก มีครูบาอาจารย์สอนโดยตรง
รู้จักสรรเสริญเยินยอและตำาหนินินทา รู้จักสังคม รู้จักการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก รู้จักแข่งขัน อยากได้ อยากดี อยากเด่น
อยากดัง อยากได้กว็ งิ่ หา ไม่อยากได้กว็ งิ่ หนี รูจ้ กั สมหวัง ผิดหวัง
นี่แหละการเกิดทุกข์ทางใจ ใครจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่เหตุ
ปัจจัยของแต่ละบุคคล
การเรียนการศึกษาทางโลกจะสูงแค่ไหนจบปริญญาตรี
โท เอกก็ตาม จะไม่มคี วามสิน้ สุดเพราะความอยากของกิเลส
มันก็ยงั มีหรืออาจจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ อันเป็นทีม่ าของความทุกข์
ทางโลก เขาเป็นกันอย่างนีแ้ หละ ในใจมีแต่ความโลภ ความโกรธ
ความหลง จึงมีแต่ทุกข์จรไป ทุกข์จรมาไม่มีที่สิ้นสุด ปัญญา
ชนิ ด นี้ พ ระพุ ท ธเจ้ า จึ งไม่ ท รงส่ ง เสริ ม และนำ า เอามาสอน
เรียกว่า “อวิชชา”
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ชชา
วิชชา คือปัญญาหรือความรูใ้ นสัจธรรมทีอ่ งค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้น พบอันเป็นแนวทางของการ
ตรัสรู้ของพระองค์แล้วนำามาสั่งสอนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ หรือ
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนัน่ เอง ฉะนัน้ จึงจำาเป็นอย่างยิง่
ทีพ่ วกเราจะต้องศึกษาและเรียนรูใ้ ห้เข้าใจแบบรูแ้ จ้งแทงตลอด
จริงๆ จึงจะเป็นอาวุธประหารกิเลสได้ วางกิเลสได้แนบสนิท
และพ้นทุกข์ได้
การสวดมนต์ได้เป็นนกแก้ว การเรียนรู้ปริยัติจบมา
มีความรูก้ องเท่าภูเขา กรุณาอย่าเอามาเป็นข้ออ้างว่า กูรแู้ ล้ว
เพราะจะเป็นการปิดบังหรือกางกั้นมิให้ตัวท่านเองมีดวงตา
เห็นธรรม เราจำาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษาให้รแู้ จ้งแทงตลอด
จริงๆ แม้จะเป็นจินตามยปัญญาก็ตาม ย่อมเป็นผูร้ ไู้ ด้ เมือ่ เรามี
ความรูแ้ จ้งซึง่ โลกและมีสติสมั ปชัญญะรูต้ วั ทัว่ พร้อม ย่อมเข้าถึง
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม
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รู้แจ้งแทงตลอด มีลักษณะอย่างไร
๑. เห็นเพื่อนกินมะขามเปรี้ยวทำาตาหยีและปากเบี้ยวแล้ว
เรานำา้ ลายไหล นัน่ แหละแสดงว่าเรารูแ้ จ้งในรสมะขามเปรีย้ ว
และเข้าถึงโอปนยิโกแล้ว
๒. เด็กกำาลังตั้งไข่คลานเข้าไปจับเปลวตะเกียงหรือเทียนไข
พอถูกไฟลวกมือจะร้องไห้ ต่อไปจะไม่ไปจับอีกเพราะรู้แจ้ง
เห็นจริงและเกิดโอปนยิโกแล้ว

หมายเหตุ : พึงอย่าท�าตัวเป็นแค่คนดูมวยแสดงอาการ
ยกแข้ง ยกเข่า ต่อยหมัด ฟันศอก พร้อมกับตะโกนบอกให้
นักมวยต่อยอย่างโน้นอย่างนี้ แต่พอให้ขึ้นเวที ไปต่อยจริงๆ
กลับท�าอะไรไม่ถูก พอเห็นเขาต่อยหมัดวืดมาแรงๆ ก็ตกใจ
กลัวหลบหมั ด ล้ ม ลงและกลิ้งลงเวที วิ่งหนี กว่ า พี่ เ ลี้ ย ง
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 ปกติเป็นไอนำา้ ลอยอยู่ในอากาศเรามองไม่เห็น
จะเห็นได้กต็ อ่ เมือ่ ไอนำา้ ลอยไปกระทบกับความเย็นกลายเป็น
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เมฆลอยอยู่ ในท้องฟ้า หรือหมอกลอยอยู่เหนือพื้นดิน หรือ
หยดนำา้ ค้างเกาะอยูต่ ามยอดไม้ใบหญ้า ไอนำา้ มีทวั่ ไปเต็มไปหมด
เห็นได้เมือ่ เอานำา้ แข็งใส่แก้วทิง้ ไว้สกั ระยะจะมีหยดนำา้ เต็มไปหมด
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
เทียบกับทางพุทธศาสนาก็คอื ธาตุดนิ ธาตุนาำ้ ธาตุลม นัน่ เอง
๒. พลังงาน หมายถึง สิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่มีนำ้าหนัก และไม่
ต้องการทีอ่ ยู่ แต่สามารถทำางานได้ เทียบกับทางพุทธศาสนา
คือ ธาตุไฟ
ข้อควรจำา
สสารไม่สูญหายไปจากโลกแต่สามารถเปลี่ยนเป็น
พลังงานได้ เช่น นำา้ มันเปลีย่ นเป็นความร้อน ฟืนเปลีย่ นเป็นไฟ
พลังงานสามารถเปลี่ยนเป็นสสารได้ เช่น แสงแดด
เมื่อเข้าไปรวมกับดิน นำ้า ลม สีเขียวในใบไม้ก็จะปรุงเป็น
จ อ า าร อ ชชา อ า
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อาหาร (สังเคราะห์แสง) แล้วส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ
ลำาต้นต่อไป
พลังงานเขาเรียกเป็นรูป แต่ละรูปไม่เทีย่ งเปลีย่ นแปลง
เป็น พลังงานรูปอื่นได้ตลอดเวลาแล้วแต่เหตุปัจจัย เช่น
ความร้อน แสง เสียง แม่เหล็ก ไฟฟ้า ฯลฯ
มีอีกเยอะแยะที่เราไม่รู้เพราะปัญญาเข้าไม่ถึง
ในตัวเรา มีอะไรบ้างทีเ่ ป็นพลังงาน ไฟ วิญญาณ (ตัวรู)้
ความจำา ความคิด จิตใจ (ผู้รู้) สติ สมาธิ ปัญญา ฯลฯ
เหล่านี้เป็นพลังงานไหม ลองพิจารณาดูให้ละเอียดแจ่มแจ้ง
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รร ะ คือ รร ชา
ธรรมชาติ คือ สิง่ ทีม่ อี ยู่ เป็นอยู่ มีลกั ษณะเด่นๆ หรือทีเ่ รียกว่า
กฎไตรลักษณ์ ประกอบด้วย ๓ อย่างคือ
๑. อนิจจัง คือความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
๒. ทุกขัง มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา ทนอยู่ในสภาพ
เดิมไม่ได้
๓. อนัตตา ไม่มีตัวตนที่แท้จริง บางครั้งมีอยู่ เห็นอยู่แต่ใน
ที่สุดก็แตกสลายดับไป หาตัวตนไม่มีเลย
พิจารณากฎธรรมชาติหรือกฎไตรลักษณ์ ดังนี้
กลางวัน กลางคืนเป็นธรรมชาติทเี่ ห็นได้ชดั จึงนำามา
พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามกฎไตรลักษณ์ ดังนี้
อนิจจัง เริ่มจากพระอาทิตย์โผล่ขึ้น ๖ โมงเช้า แล้วค่อยๆ
เปลี่ยนไปๆ เป็น ๗ โมง ๘ โมง ถึง ๑๒ โมงเรียกว่าเที่ยงวัน
เสร็จแล้วจะเปลีย่ นเป็นบ่าย ๑ โมง บ่าย ๒ โมง จนถึง ๖ โมงเย็น
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พระอาทิตย์ตกดิน กลางวันก็ดบั สลายไป จะเห็นได้วา่ ตลอดทัง้ วัน
พระอาทิ ต ย์ ไ ม่ เ คยหยุดนิ่งอยู่กับที่เลย แม้ตอนเที่ ย งวั น
พระอาทิตย์ก็ไม่เคยหยุดนิ่ง
ทุกขัง จะสังเกตเห็นความแปรปรวนของธาตุทั้ง ๔ เกิดขึ้น
ทั้งวัน เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ มีหมอก มีหยดนำ้าค้าง พอสายหน่อย
ก็หายไปเพราะความร้อน จะเห็นว่าวันทั้งวันมีการแปรปรวน
ตลอดเวลา เดี๋ยวก็ลมนิ่ง เดี๋ยวก็ลมพัด ฝนตก แดดออก
ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ท้องฟ้ามืดสว่าง แล้วแต่เหตุปัจจัยจะทำาให้
เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
อนัตตา พอพระอาทิตย์ตกดินความสว่างทีเ่ คยมี ก็ถกู ความมืด
เข้ามาแทนที่ ความสว่างจึงไม่เหลืออยู่เลย...จบ
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ส่วนที่ ๒

จ คือ า าร
อ ชชา คือ า
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รร ะ คือ รร ชา
การปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั้น จริงๆ แล้ว
ไม่มีอะไรยุ่งยากเลย มีวิธีการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่าย เร็ว
และเห็นผล ธรรมะที่จะอธิบายต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย
จงตัง้ ใจศึกษา และวิเคราะห์ใคร่ครวญด้วยเหตุดว้ ยผล โดยจะขอ
อธิบายธรรมะทีม่ เี นือ้ หาและสาระ ด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจง่าย
เพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นสภาวะของความเป็นจริงนั้น
ก่อนอื่นต้องมาเข้าใจคำาว่าธรรมะกันก่อนว่า ธรรมะ
คืออะไร ธรรมะก็คอื ธรรมชาตินนั่ เอง แล้วธรรมชาติคอื อะไร
ธรรมชาติกค็ อื สิง่ ทีม่ นั มีโดยปกติของมัน มันเป็นของมันอยูแ่ ล้ว
แต่เราๆ ท่านๆ ทั้งหลายอาจจะไม่เคยเข้าไปสังเกตเรียนรู้
หรือพิจารณา การเข้าไปดูหรือพิจารณาว่าธรรมชาตินนั้ มันเป็น
อย่างไร นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม สาเหตุอะไร
ทีท่ าำ ให้คนเรามีความทุกข์ ทุกข์มาจากไหน หาต้นสายปลายเหตุ
ของทุกข์ไม่เจอ แต่เมื่อเกิดมีความทุกข์ขึ้นมา ก็อยากที่จะ
ดับทุกข์ แต่ไ ม่มี ใครสักคนที่จะเข้าไปหาสาเหตุว่ามีทุกข์
เพราะอะไร
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พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ว่า ทุกข์เพราะอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่น และความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง ที่ทำาให้เรา
เป็นทุกข์ เราๆ ท่านๆ ทั้งหลายมีความต้องการที่จะพ้นทุกข์
แต่ไม่มี ใครรู้วิธีและแนวทางที่จะทำาให้พ้นไปจากทุกข์ เวลา
มีความทุกข์ เราก็จะยึดทุกๆ อย่างที่มี ที่เป็น ก็เลยเป็นทุกข์
ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่มีและที่เป็น
จริงๆ แล้ว เราไม่ได้ยดึ กับทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่เป็นเพราะ
เรามาหลงตัวเองว่าเรามีตวั มีตน และเราก็มายึดทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทีเ่ ข้ามาในชีวติ เรา เอามาเป็นของๆ เรา เพราะว่าหลงตัวเราเอง
จึงมายึดตัวเราเอง จึงหลงว่าตัวเราเองเป็นตัวเป็นตน และก็หลง
ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของๆ เรา แต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปเห็น
และพิจารณาตัวเราเองอย่างชัดเจน ก็จะพบว่าตัวเราทีแ่ ท้จริง
มันไม่มตี วั ตนเลย เป็นเพียงแค่สภาวะของธรรมชาติเท่านัน้ เอง
แล้วธรรมชาติทเี่ ราอาศัยอยูท่ งั้ หมด มันก็บังคับบัญชาไม่ได้
เริ่มต้นจากร่างกายของเรานี้ มันก่อเกิดและรวมตัว
ขึ้นมาจากธรรมชาติ เราเคยสังเกตดูกันบ้างไหมว่าร่างกาย
ที่เราอาศัยอยู่ได้ทุกวันนี้ เขามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยสภาวะ
ของธาตุเป็นเครือ่ งอยู่ มีธาตุดนิ ธาตุนาำ้ ธาตุลม และธาตุไฟ
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เป็นเครื่องอาศัย ร่างกายนี้ ไม่ได้เป็นของเราตลอด เรามา
อาศัยเขาอยู่ชั่วคราว ไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วไม่แก่ ไม่เจ็บ
ไม่ตาย จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาในชีวติ ของเรา เห็นคนเกิดมา
ก็มาก เห็นคนแก่มาก็มาก เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็มาก
สุดท้ายเห็นคนตายมาก็มากใช่ไหม นีค่ อื หลักของความเป็นจริง
เมือ่ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งมีความแก่เป็นธรรมชาติ เรียกว่า
เป็นธรรมดา มีความเจ็บไข้ได้ปว่ ยเป็นธรรมดา และมีความตาย
เป็นธรรมดา เพราะเราไม่เคยเข้าไปสังเกต ไปมองเห็นความเป็น
ธรรมดา ซึ่งเขาเป็นธรรมชาติเช่นนั้น แต่เราอยากจะไปฝืน
ธรรมชาติ ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย อยู่รำ่าไป
ถ้าเรามายอมรับความจริงว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย เมื่อเกิดมาแล้วมีความแก่ก็ต้องเป็นทุกข์
มีความเจ็บป่วยก็ต้องเป็นทุกข์ มีความตายก็ต้องเป็นทุกข์
หากเรามาลองพิจารณาอย่างนีซ้ าำ้ ๆ บ่อยๆ เข้า ความจริงต้องเกิด
ที่ใจเรา ว่ามีแต่ความแก่ ความเจ็บ และความตาย แล้วจะมี
อะไรให้เราหลง คนเราเกิดมาต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย และ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็คอื ร่างกายของเรา เป็นธรรมชาติของเรา
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พิจารณา น า
โดย
า

นา

ต่อไปนีจ้ ะขอยกความจริงให้ทา่ นทัง้ หลายได้พจิ ารณากัน
เพราะธรรมะคือความจริง ของจริง หากเราลองพิจารณา
และทำาความเข้าใจในความจริง เราก็จะเห็นความจริง และ
ความจริงนี้ ต้องบอกไว้กอ่ นว่า อย่าเพิง่ เชือ่ และอย่าเพิง่ ปฏิเสธ
จงใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหลักที่จะอธิบายทั้งหมด
ว่ามันจะเป็นความจริงอย่างทีอ่ ธิบายหรือเปล่า ไม่ใช่วา่ จะต้องเชือ่
เพราะพระเป็นผู้อธิบาย
ส่วนหนึ่งก็คืออย่าเชื่อตัวเราเอง ว่าเราเข้าใจสิ่งนั้น
สิ่งนี้ แม้ตัวเราเองก็ห้ามเชื่อ แต่ควรใช้ปัญญาหาหลักของ
ความเป็นจริงว่าสิง่ ทีเ่ รากำาลังเรียนรูอ้ ยูม่ นั จริงไหม จงพิจารณา
ตามเหตุและผลไป เบื้องต้นจะตั้งคำาถามว่า ร่างกายที่อาศัย
อยู่นี้มันเป็นของเราตลอดหรือเปล่า เรามาอาศัยเขาอยู่เพียง
ชัว่ คราวใช่หรือไม่ แล้วเรารูไ้ หมว่าร่างกายทีอ่ าศัยอยูท่ กุ วันนี้
เขาอาศัยอะไรเป็นเครือ่ งอยู่ คำาตอบก็คอื อาศัยธาตุทงั้ 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
พืชผักผลไม้กก็ ลายเป็นเซลล์ในร่างกาย ส่วนหนึง่ ก็กลายเป็นผม
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
เป็น นำ้าดี นำ้าเสลด นำ้าเหลือง นำ้าเลือด นำ้าเหงื่อ นำ้ามันข้น
นำา้ ตา นำา้ มันเหลว นำา้ ลาย นำา้ มูก นำา้ ไขข้อ นำา้ ปัสสาวะ ธาตุไฟ
ทำาหน้าทีย่ อ่ ยอาหารและย่อยนำา้ และไฟยังช่วยรักษาอุณหภูมิ
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ในร่างกายของเราให้อบอุน่ อยูต่ ลอดเวลา ร่างกายเราจึงเจริญ
เติบโตได้เพราะอาศัยธาตุไฟ ดังนั้นสรุปแล้วเราจึงอยู่ได้
เพราะอาศัยดิน นำ้า ลม ไฟ เป็นเครื่องอยู่
ธาตุทงั้ ๔ อยูไ่ ด้เพราะเหตุปจั จัย กล่าวคือธาตุทงั้ ๔
มาอาศัยร่างกายอยู่ ร่างกายก็อาศัยธาตุ ๔ อยู่ ทีน่ กี้ อ่ นทีเ่ รา
จะเกิดมาครั้งแรกนี่เราก็มาเพียงธาตุดินธาตุเดียว ซึ่งเป็น
ธาตุของพ่อตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นจริง มารวมตัวกับ
ธาตุนำ้าของแม่ ธาตุดินของพ่อเป็นนำ้าเชื้อ ซึ่งนำ้าเชื้อจะมา
ปฏิสนธิในครรภ์ของแม่
จากก้อนนำ้าก้อนเล็กๆ กลายมาเป็นก้อนเลือด จาก
ก้อนเลือดกลายมาเป็นก้อนเนื้อ จากก้อนเนื้อกลายเป็นปุ่ม
เล็กๆ แล้วก็งอกออกมา กลายเป็นแขน เป็นขา เป็นหัว แล้ว
จึงมาอาศัยธาตุนำ้าของแม่ คือ นำ้าเลือด นำ้าเหลืองของแม่
หล่อเลี้ยงธาตุดินของพ่อจนโตขึ้นในครรภ์ของแม่ โดยอาศัย
สายสะดือท่อนำา้ เลีย้ งทีค่ อยส่งอาหารจากแม่ไปสูล่ กู อีกทีหนึง่
แล้วก็สง่ มาเรือ่ ยๆ จนเจริญเติบโตขึน้ กลายมาเป็นดักแด้อยู่ใน
ถุงนำ้าครำ่า พอโตเต็มที่แล้วเมื่อครบกำาหนดวันคลอดก็คลอด
ออกมาเป็นเรา
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เมือ่ คลอดออกมาเป็นเราครัง้ แรก เราไม่มคี วามรูส้ กึ
ใดๆ เลย ไม่ได้มีความจำามา ไม่มีความคิดใดๆ ทั้งสิ้นเลย
ไร้เดียงสาอยู่ แต่เรามาเริม่ คิดได้ จำาได้ ตอนทีเ่ ราเริม่ โตแล้ว
เริม่ มีการศึกษาเล่าเรียน จึงรูไ้ ด้ตอนทีโ่ ต จำาได้ตอนทีโ่ ต รูไ้ ด้
เต็มที่เพราะร่างกายเริ่มโตอย่างสมบูรณ์
แต่ถา้ วันหนึง่ ร่างกายทีเ่ ราอาศัยอยูท่ กุ วันนีม้ นั เสือ่ มโทรม
ไปตามกาลเวลาของอายุขยั อาการทีเ่ ราเคยจำาได้หมายรูก้ เ็ สือ่ ม
เคยคิดได้ก็คิดไม่ออก การรับรู้ รับทราบก็เสื่อม กลับไปสู่
ความเป็นเด็กเหมือนเดิมอีกครัง้ ไม่รู้ ไม่จาำ อะไร มีความหลง
เข้ามาแทนที่ กินแล้วก็ว่ายังไม่กิน จำาใครไม่ได้ และเราก็
ต้องตายจากเขาไป นี่คือหลักของความเป็นจริง
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าร

ของธาตุ

เรามาอาศัยธาตุ ๔ อยู่ กล่าวคือ ร่างกายเรานีร้ วมตัว
มาจากธาตุทั้ง ๔ เมื่อลองพิจารณาดูจะพบว่าเวลาคนตาย
ธาตุแรกที่จะดับคือธาตุลม ลมดับก่อน ขาดลมหายใจก่อน
ทุกคนเกิดมามีลมหายใจเป็นเครือ่ งหล่อเลีย้ ง เมือ่ เราขาดใจตาย
ลมหายใจก็ดับปั๊บ ธาตุไฟที่เคยอยู่ในร่างกายมันก็ดับตาม
สังเกตง่ายๆ คือคนตายแล้วตัวต้องเย็น ตอนตาย
ใหม่ๆ ตัวยังอุ่นอยู่ พอธาตุไฟดับไปสักพักตัวก็จะเย็น ทีนี้ก็
เหลือเพียงสองธาตุคือ ธาตุดินกับธาตุนำ้า ซึ่งเมื่อพิจารณา
ต่อจะพบว่านำ้าที่เคยชุ่มฉำ่าหล่อเลี้ยงร่างกายเราอยู่ก็เริ่มไหล
ออกจากร่างกายจนหมดสิน้ คืนสูส่ ภาพความเป็นนำา้ เหมือนเดิม
เหลือแต่ดิน ซึ่งมันจะกลับไปสู่ความเป็นดินเหมือนเดิมอีก
ครั้งหนึ่ง
ร่างกายที่ตายแล้ว ไม่ว่าจะเอาไปเผาก็ดี หรือเอาไป
ฝังดินไว้ก็ดี สุดท้ายก็กลายเป็นดินในที่สุด ซากศพจะแห้งลง
และผุพังลง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ก็
ผุพังลงไป กลายไปสู ่ ดิน เป็น ปุ๋ย เป็นอาหารของต้ นไม้
จ อ า าร อ ชชา อ า

อ

ต้นไม้มากินซากศพเรา เราจึงมาจากต้นไม้ แล้วก็มีคนและ
สัตว์ไปกินต้นไม้ จึงเวียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคน
เป็นอยู่อย่างนั้น
เริม่ ต้นเราก็มาจากธาตุดนิ ของพ่อ เรามาอาศัยร่างกาย
เราอยูช่ วั่ คราว แล้วก็กลับไปสูค่ วามเป็นดินเหมือนเดิม แล้วเราก็
มาหลงธาตุดนิ หลงธรรมชาติของดิน นำา้ ลม ไฟ ว่าเป็นตัวตน
ของเรา ดินทีเ่ ราเดินเหยียบยำา่ นำา้ ทีเ่ ราดืม่ กินไป ลมและอากาศ
ทีพ่ ดั ผ่านไปมา ซึง่ มันไม่มตี วั ตน มันเป็นธรรมชาติ เป็นธาตุลม
นั่นเอง
ในขณะทีน่ าำ้ ก็เป็นธรรมชาติเช่นกัน นำา้ ทีอ่ ยู่ในร่างกาย
เรา ไม่วา่ จะเป็นนำา้ เลือด นำา้ เหลือง นำา้ เสลด นำา้ ลาย นำา้ เหงือ่
นำ้าดี นำ้าต่างๆ มันก็มาจากธาตุนำ้าธรรมชาติ และนำ้านอกกาย
กับนำา้ ภายในร่างกาย ก็เป็นนำา้ ชนิดเดียวกัน แล้วนำา้ เลือดอันไหน
เป็นเรา นำ้าเหลืองอันไหนเป็นเรา ทั้งๆ ที่ก็เป็นชนิดเดียวกัน
กับนำ้าที่อยู่ตามธรรมชาติ นำ้าที่อยู่ตามคลอง ตามก๊อกนำ้า
ต่างๆ ก็มาจากนำ้าชนิดเดียวกัน นำ้าเหงื่อที่ ไหลออกไปจาก
ร่างกาย สุดท้ายก็พฒ
ั นากลายเป็นนำา้ ตัวใหม่ และเราก็มาดืม่
กินใหม่ หมุนเวียนอย่างนี้
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ลมหายใจเมื่อหายใจออกไป ก็ต้องกลับเข้ามาใหม่
เหมือนเดิม เข้าไปอยู่ในกายเรา และผ่านออกไป แล้วก็กลับ
เข้ามาใหม่เหมือนเดิม นำา้ ทีด่ ม่ื กินเข้าไป และก็ขบั ถ่ายออกไป
แล้วก็กลับมาใหม่เหมือนเดิม ดินก็เช่นเดียวกัน กินเข้ามา
ถ่ายทิง้ ไป แล้วก็กลับกลายไปสูต่ น้ ไม้ ต้นไม้กก็ นิ ไป เราก็ไปกิน
ต้นไม้กลับมาใหม่เหมือนเดิม
คนเราตายไปก็กลายเป็นผืนดิน และคนอืน่ ก็ไปกินดิน
ขึน้ มาเป็นคนเหมือนเดิม ไม่วา่ จะเป็นต้นไม้กด็ ี หรือสัตว์ตา่ งๆ
ก็ล้วนมาจากเป็นธาตุดินทั้งหมดนั่นเอง แล้วถามว่าส่วนไหน
ที่มนั เป็นเรา ทัง้ ทีเ่ ราก็มาจากธาตุดนิ ล้วนๆ ตายไปแล้วทุกอย่าง
ก็ดบั สูญหมด ทัง้ หมดทีเ่ รามีตวั มีตนก็เป็นเพราะเรามาหลงกัน
จริงๆ แล้วเราก็มาอาศัยธาตุทงั้ ๔ แล้วธาตุ ๔ มันก็ไม่มอี ะไร
เป็นตัวเป็นตนให้ยึดได้เลย
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การเกิดดับของนา น ์
เพราะเรามี ธ าตุ ๔ รวมเป็นกายขึ้น มา เราจึ ง มี
ความรู้สึ ก ความสุ ข ความทุกข์ตามมา เรียกว่า เวทนา
เพราะเรามีกาย เราจึงมีความจำาตามมา เรียกว่า สัญญา
เพราะเรามีกาย เราจึงมีความคิดตามมา เรียกว่า สังขาร
เพราะเรามีกาย เราจึงมีตัวรู้ขึ้นมา เรียกว่า วิญญาณ แล้ว
ร่างกายนี้ก็บังคับบัญชาไม่ได้ อีกทั้งไม่เที่ยง เดี๋ยวก็แก่ เดี๋ยว
ก็เจ็บ เดีย๋ วก็ตาย เวทนาทีเ่ ราอาศัยอยูม่ นั ก็ไม่เทีย่ ง บางครัง้
มันรูส้ กึ เป็นสุขบ้าง ทุกข์บา้ ง เฉยๆ บ้าง เป็นอยูอ่ ย่างนัน้ จะสุข
ก็สุขไม่ตลอด จะทุกข์ก็ทุกข์ไม่ตลอด หรือว่าจะเฉยก็เฉย
ไม่ตลอด
ความจำาได้หมายรูก้ เ็ ช่นกัน มันก็ไม่ได้จาำ ตลอด บางครัง้
ก็จำา บางครั้งก็ไม่จำา บางครั้งจำาดี บางครั้งจำาชั่ว และสภาวะ
ของตัวรู้ ก็เดี๋ยวรู้ เดี๋ยวไม่รู้ เรานอนหลับก็ไม่รู้แล้ว ตื่นมา
จึงรู้ เป็นอยูอ่ ย่างนัน้ นีค่ อื เรือ่ งของธรรมชาติทงั้ หมด พอร่างกาย
นี้ดับ ธาตุ ทั้ ง ๔ ก็ ดั บ ลมดับ ไฟดับ นำ้า ดับ ดินดับ และ
เวทนาความรูส้ กึ ต่างๆ ความจำา ความคิด ตัวรูก้ ด็ บั ตามไปด้วย
ไม่มีส่วนไหนที่มันเป็นเราหลงเหลืออยู่เลย
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ในเมื่อร่างกายมาจากธาตุทั้ง ๔ และสุดท้ายเหลือ
ให้เห็นเพียงธาตุดนิ ซึง่ เป็นดินเดียวกับธรรมชาติ แล้วใครกัน
ทีเ่ ป็นผูท้ กุ ข์ เป็นผูจ้ าำ เป็นผูค้ ดิ และเป็นผูร้ ู้ สุดท้ายเราเป็นใคร
แล้วใครเป็นเรา ในเมื่อไม่มีเรา แล้วเรามาหลงอะไรกัน
จริงๆ แล้วเราไม่ได้มาหลงสิ่งที่อยู่นอกกาย แต่เรามาหลง
ตัวเราเอง มาหลงยึดมั่นถือมั่นร่างกายว่าเป็นของเรา
ทีจ่ ริงแล้วร่างกายก็เป็นเพียงธรรมชาติ ทีม่ าจากธาตุ
ทัง้ ๔ เวทนาก็มาจากธรรมชาติ สัญญา สังขาร และวิญญาณ
ก็มาจากธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติของธาตุทั้ง ๔ นี้ดับสลาย
ธรรมชาติของเวทนาก็ดบั สลาย ธรรมชาติของความจำา สัญญา
ก็ดบั สลาย ธรรมชาติของความคิดปรุงแต่ง สังขารก็ดบั สลาย
ธรรมชาติของผู้รู้ ผู้เข้าใจ ก็ดับสลาย แล้วมีอะไรเป็นเรา
เรามาจากสิ่งที่ ไม่มี แต่มาอาศัยสิ่งที่มีทั้งหมดนี้อยู่
ชัว่ คราว ร่างกายก็อาศัยอยูช่ วั่ คราว เวทนาก็อาศัยอยูช่ วั่ คราว
สัญญาก็อาศัยอยูช่ วั่ คราว สังขารก็อาศัยอยูช่ วั่ คราว และตัวรู้
ก็อาศัยอยู่ชั่วคราว พอร่างกายที่อาศัยอยู่ชั่วคราวมันดับไป
ความทุกข์ที่มีอยู่ชั่วคราวก็ดับ ความจำาก็ดับ ความคิดก็ดับ
แล้วตัวรู้ก็ดับ นี้เรียกว่า ดับขันธ์ ซึ่งก็คือ ขันธ์ ๕ อันได้แก่
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
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เมื่อรู้ว่าไม่มีเรา ไม่มีอะไรให้ยึดได้เลยในขันธ์ ๕
แต่สดุ ท้ายแล้วก็ยงั เหลือผูร้ ู้ ผูเ้ ข้าใจว่าขันธ์ ๕ นีย้ ดึ ไม่ได้ ทัง้ ที่
ตัวผู้รู้ ผู้เข้าใจนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมด เรามาหลง
ธรรมชาติกันเอง มาอาศัยธรรมชาติของธาตุ ๔ คือ ดิน นำ้า
ลม ไฟ แล้วเราก็มาหลงธรรมชาติวา่ เป็นเรา เพราะเราไม่เคย
เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของกายใจที่แท้จริงว่ามันมาจากไหน
ธรรมชาติของกายใจมันมาจากธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน นำ้า
ลม ไฟนัน่ เอง และธาตุทงั้ ๔ ก็เป็นธรรมชาติทมี่ อี ยูก่ อ่ นทีเ่ รา
จะเกิดมาในโลกนี้ด้วยซำ้า เราตายจากโลกนี้ ไป ธาตุทั้ง ๔
มันก็ไม่ได้ตายไปกับเรา มันก็คงทิ้งไว้กับโลกนี้ แล้วเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็อยู่กับโลกนี้ พอโลกนี้ดับลง
ทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติ ก็คือโลกของกาย โลกของใจ
ฉะนั้นกายใจที่เราอาศัยอยู่ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเรื่องของสมมติ
ทั้งหมด
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หลง
เราต่างมาหลงสมมติ ทั้งที่ทุกอย่างมาจากสมมติ
ทั้งหมดเลย ตัวเราก็มาจากสมมติ หญิงก็มาจากสมมติ ชาย
ก็มาจากสมมติ ร่างกายของหญิงก็มาจากธาตุทั้ง ๔ ร่างกาย
ของชายก็มาจากธาตุทงั้ ๔ เช่นกัน สภาวะทัง้ หลายทีเ่ ราอาศัย
ทั้งหมดคือเราอาศัยธาตุ ๔ โดยมีธาตุดินเป็นธาตุหลัก ลอง
พิจารณาดูสิว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้ทำามาจาก
ธาตุดิน
เสื้อผ้าก็มาจากต้นไม้ ต้นไม้มาจากไหน ก็มาจาก
ธาตุดิน แก้วแหวนเงินทองก็ทำามาจากธาตุดิน ทองก็ขุดมา
จากดิน หล่อหลอมมาจากดิน เพชรก็มาจากดิน ก้อนกรวด
หินปูนทรายก็มาจากดินทั้งสิ้น แล้วเราก็นำามาสร้างเป็นบ้าน
เป็นตึก เป็นอาคาร เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นเครือ่ งใช้ไม้สอยต่างๆ
เวลามันเสื่อมสภาพมันก็สลายตัวคืนสู่ความเป็นดินทั้งหมด
แต่เราไปให้ค่า ให้ความหมายกันในขณะที่เราอาศัยเขาอยู่
และเราก็ไปยึดเขาไว้
แม้แต่ชอื่ เราก็ให้คา่ กันมา ตัง้ ชือ่ กันมา เดิมธรรมชาติ
จ อ า าร อ ชชา อ า

อ

ทัง้ หมดในโลกนี้ มันไม่เคยมีชอื่ มาก่อน ไม่เคยมีภาษามาก่อน
ไม่เคยมีบญ
ั ญัตมิ าก่อน แต่เรามาตัง้ ชือ่ แล้วเราก็มาตัง้ ภาษา
แล้วก็มาบัญญัติว่าเป็นหญิง เป็นชาย ว่าเป็นโน้น เป็นนี้กัน
ธาตุดนิ ตัวมันเอง มันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นดิน นำา้ ก็ไม่ได้บอกว่า
มันเป็นนำ้า ลมก็ ไม่ได้บอกว่ามันเป็นลม ไฟก็ ไม่ได้บอกว่า
มันเป็นไฟ
แต่พอมารวมตัวกัน มันก็กลายเป็นกายของหญิง
กายของชาย กายของเด็ก กายของผู้ใหญ่ ทั้งที่มันก็มาจาก
ดินผืนเดียวกัน ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นเด็กก็ดี ผูใ้ หญ่กด็ ี ผูห้ ญิงก็ดี
ผูช้ ายก็ดี หากเราเอาไปเผาไฟและกองรวมกัน เราก็ไม่สามารถ
แยกออกได้วา่ ดินก้อนไหนเป็นเด็ก เป็นหญิง เป็นชาย เป็นผูใ้ หญ่
เพราะเดิมเราก็มาจากดินเนือ้ เดียวกัน หญิงก็มาจากดิน ชายก็มา
จากดิน แล้วก็มาแยกสมมติว่านี่เป็นดินของหญิง ของชาย
ของเด็ก ของผูใ้ หญ่ แม้แต่บา้ น รถ หรืออะไรต่างๆ ก็มาจาก
ธาตุดินทั้งหมด
ทัง้ หมดนีค้ อื เรือ่ งของธรรมชาติ ทีบ่ อกว่าคนเรามาหลง
อะไร ก็มาหลงธรรมชาติ และธรรมชาติทั้งหมดนี้ มันไม่มี
ตัวตนสักอย่างเลย จะว่าง่ายๆ ก็คือ ธรรมชาติที่เรามาอาศัย
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ทั้งหมดนี้มันมาจากความว่างเปล่า แล้วความว่างเปล่านี้มัน
ก็มาจากอากาศธาตุ ดินก็มาจากอากาศธาตุ นำ้าก็มาจาก
อากาศธาตุ ลมก็มาจากอากาศธาตุ ไฟก็มาจากอากาศธาตุ
ทำาไมถึงว่าดินมาจากอากาศธาตุ เพราะมันมาจาก
ความว่างเปล่า นำ้าก็มาจากความว่างเปล่า ลมก็มาจากความ
ว่างเปล่า ไฟก็มาจากความว่างเปล่า มาหล่อหลอมเป็นตัวเรา
ขึ้นมา ฉะนั้นกายของเราก็มาจากความว่างเปล่าล้วนๆ คือ
มาจากอากาศธาตุ รวมตัวกันมาจากธาตุทั้ง ๔ ฉะนั้นที่เรา
อาศัยทัง้ หมดก็เป็นเพียงการมาอาศัยธาตุทงั้ ๔ ซึง่ ก็คอื อาศัย
อากาศธาตุนั่นเอง
เมื่อมีอากาศธาตุเกิดขึ้น เราจึงมีธาตุอีกตัวหนึ่ง คือ
ธาตุรู้ เรียกว่า วิญญาณธาตุ แล้ววิญญาณธาตุ ก็เป็นสภาวะ
ธาตุอนั หนึง่ ทีเ่ รามาอาศัย เราก็มาหลงว่าธาตุ ๔ นีว้ า่ เป็นเรา
แล้วก็มาหลงธาตุรู้ ว่าเรารู้ สุดท้ายธาตุ ๔ ดับสลาย อากาศ
ธาตุดบั สลายหมด ธาตุรมู้ นั ก็ดบั ตามไปด้วย แล้วสุดท้ายใครเล่า
เป็นผูร้ ู้ เพราะนีค่ อื เรือ่ งของสภาวะของธาตุทงั้ หมดทีม่ นั มาจาก
ความว่า งเปล่ า ทั้ ง นั้ น มาจากอากาศธาตุ ฉะนั้น นรกก็ ดี
มนุษย์ก็ดี สวรรค์ก็ดี พรหมโลกก็ดี ยังมีธาตุเป็นเครื่องอยู่
อาศัยทั้งหมด จึงเรียกว่า โลกธาตุ
จ อ า าร อ ชชา อ า
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หลง

ะสงสาร

โลกธาตุมที งั้ หมด ๓ แดน ได้แก่ นรก มนุษย์ สวรรค์
เนือ่ งจากยังมีธาตุเป็นเครือ่ งอาศัยอยูจ่ งึ เรียกว่า โลกธาตุ แม้แต่
สวรรค์ก็จะยังมีธาตุเป็นเครื่องอาศัย แต่มีธาตุอันละเอียด
คือ มีรูปอันละเอียดเป็นเครื่องอาศัย มีดิน นำ้า ลม ไฟ เป็น
เครื่อ งอาศั ย แต่ ล ะเอียดกว่ามนุษ ย์ นรกก็มีธาตุ ๔ เป็ น
เครื่องอาศัย พรหมโลกก็ยังมีธาตุ ๔ เป็นเครื่องอาศัย แม้แต่
อรูปพรหม ซึง่ ไม่มรี ปู แต่กย็ งั จะมีธาตุเป็นเครือ่ งอาศัย เรียกว่า
ธาตุรู้ จิตทีอ่ าศัยธาตุรมู้ าเกิด จะเกิดเป็นอรูปพรหม คือไม่มรี ปู
แต่จะมีนามเป็นเครื่องอยู่ แต่ในที่สุดอรูปพรหมก็ยังไม่เที่ยง
สุดท้ายเมื่อหมดบุญแล้ว ก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิม
ทัง้ หมดนีค้ อื เรือ่ งของโลกธาตุ แต่พระนิพพานนัน้ ไม่มธี าตุอยู่
ไม่ต้องมีรูป ไม่ต้องมีนาม เป็นแดนบรมสุขอย่างแท้จริง
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จ เป็นพลังงาน
เดิมเรามาจากจิตดวงเดียว จะว่าเราไม่มกี ็ไม่ใช่ เรา
ก็มอี ยู่ หากเราไม่มเี รา เราจะเกิดได้อย่างไร จริงๆ แล้วเราไม่มี
แต่เรามาอาศัยสิ่งที่มีทั้งหมด จึงเรียกว่าสมมติ แล้วเราก็มา
ยึดติดกับสมมติจาก รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส กามคุณทัง้ ๕
ว่าเป็นตัวเป็นตน ด้วยเหตุนเี้ องทีท่ าำ ให้เราต้องมาข้อง ต้องมาแวะ
เมื่อเกิดสภาวะเรื่องของรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ อันเป็นกามคุณนี้บ่อยๆ จึงคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นตัว
เป็นตน และจึงมีความยินดีพอใจกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ และจึง
วิง่ หากันด้วยความลุม่ หลง ด้วยความทุกข์ยาก เพราะเรามาหลง
ตัวหลงนี้ ซึ่งเรียกว่า อวิชชา
อวิชชา คือ ความไม่รู้ความเป็นจริง ว่าสุดท้ายมันมี
อะไรบ้าง สภาวะเรือ่ งของจิตก็ดี สภาวะเรือ่ งของขันธ์ ๕ ก็ดี
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณนี้ เป็นสิ่งที่เรา
มาอาศัย กล่าวคือ ดวงจิตมาอาศัย แต่เดิมทุกคนมีดวงจิต
คนละดวง แต่จิตดวงนี้ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่
บุคคล ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา แต่จติ เดิมของเรามันไม่มี
จ อ า าร อ ชชา อ า
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อะไรอยู่เลย เป็นแค่พลังงานอันหนึ่ง พลังงานของจิตนี้มันจะ
ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ ไปตกนรกก็ได้ ไปเป็นมนุษ ย์
ก็ได้ ไปเป็นเทวดาก็ได้ ไปพรหมโลกก็ได้ ไปเกิดได้หมด
พลังงานอันนี้มันเกิดกับร่างกายของเรา แล้วมันก็
มาหลงร่ า งกาย ซึ่ งร่างกายของจิตก็คือ ขันธ์ ๕ นั่ น เอง
ฉะนั้นจิตดวงนี้มันไม่เคยตายเลย จิตดวงนี้ไม่เคยดับ แต่สิ่ง
ที่ตายทุกภพทุกชาติ นั่นเป็นเพียงแค่ร่างกายของจิต ร่างกาย
ของจิ ต ก็ คื อ ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สั ง ขาร
วิญญาณ ทั้งหมดนี้เรียกว่าร่างกายของจิต แต่จิตไม่เคยตาย
เพราะจิตของเราคือพลังงาน จะว่าจิตเป็นลักษณะเช่นไร ก็
ไม่เป็น ไม่ ใช่อะไร เปรียบเทียบง่ายๆ ก็คือ สภาวะของจิต
มันเป็นเพียงแค่พลังงานอัน หนึ่ง ซึ่งไม่มีความแปรปรวน
และมันไม่มคี วามเกิดความดับ แต่มาอาศัยธรรมชาติอยู่ ก็คอื
ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ซึง่ มันมีความแปรปรวน และมีความเกิดความดับ
จิตของเราเปรียบเสมือนกับลมซึง่ เป็นธรรมชาติอนั หนึง่
เวลามากระทบใบไม้ เราจึงเห็นใบไม้หวั่นไหวได้เพราะอาศัย
แรงลม แต่เราไม่เคยมองเห็นลมกันเลย แต่ถามว่าลมมีไหม
มีลมแน่นอน ถ้าหากไม่มลี ม ใบไม้ก็ไม่หวัน่ ไหว ฉะนัน้ สภาวะ
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ที่เรามาหลง ก็คือ หลงอาการของจิต เรียกว่า ขันธ์ ๕ ซึ่งมัน
หวัน่ ไหวตลอดเวลา เดีย๋ วสุข เดีย๋ วทุกข์ เดีย๋ วเฉย เปรียบได้กบั
อาการของใบไม้ ไหว ซึง่ เกิดขึน้ ได้เพราะพลังงานของจิต แต่ไม่ใช่
ดวงจิตเลย
ใบไม้ ไหวได้เพราะแรงลม แต่ใบไม้กบั ลม ก็คนละส่วนกัน
จิตกับขันธ์ ๕ ก็คนละส่วนกัน ฉะนั้นสภาวะของจิต มันเป็น
มิติหนึ่ง มิติที่ไม่มีความแปรปรวน ไม่มีความเกิดดับ เป็นแค่
พลังงานอันหนึ่ง แต่มาอาศัยมิติของขันธ์ ๕ ซึ่งมีความเกิด
ดับ และแปรปรวน และความเกิดดับทั้งหลายทั้งปวงนี้ มันก็
ไม่เที่ยง และมันก็เป็นทุกข์ สุดท้ายดับไปก็เป็นอนัตตา ก็คือ
ไม่มตี วั ตนนัน่ เอง กล่าวคือ มันเป็นอากาศธาตุทงั้ หมด ฉะนัน้
สภาวะของจิตเรา เดิมมันไม่มีอะไรอยู่แล้ว มันสบายของมัน
อยู่แล้ว

จ อ า าร อ ชชา อ า

อ

อ ชชาปิดบังจิต
เพราะมีอวิชชามาบดบัง อวิชชานีก้ ค็ อื ขันธ์ ๕ นัน่ เอง
มาบังดวงจิตไว้ ทำาให้เรามองไม่เห็นดวงจิต ว่าจิตดวงนีม้ นั เป็น
อย่างไร เหมือนก้อนเมฆทีม่ าบดบังดวงจันทร์ เรามองดูดวงจันทร์
และคิดว่าดวงจันทร์เศร้าหมอง เพราะเรามองไม่เห็นดวงจันทร์
แต่พอก้อนเมฆพัดผ่านไป เราก็มองเห็นว่าดวงจันทร์ไม่ได้
เศร้าหมอง แต่เป็นเพราะก้อนเมฆมาบดบังเท่านัน้ เอง จริงๆ แล้ว
ดวงจันทร์ไม่เคยเศร้าหมองเลย
เช่นเดียวกับสภาวะจิตของเรา เดิมมันไม่เคยเศร้าหมอง
ไม่เคยทุกข์ จิตเดิมไม่เคยจำา จิตเดิมไม่เคยรู้ แต่เรามาหลงว่า
จิตเป็นผู้ทุกข์ จิตเป็นผู้จำา จิตเป็นผู้คิด และจิตเป็นผู้รู้ ทั้งที่
จริงๆ แล้วมันเป็นแค่เงาของจิต คือขันธ์ ๕ นั่นเอง มันเป็น
คนละส่วนกัน เรามาหลงทุกอย่างว่าเป็นจิต
แม้แต่มาปฏิบตั ธิ รรม เราก็มาหลงสติ สมาธิ ปัญญา
ทั้งที่สติ สมาธิ ปัญญาก็มาจากขันธ์ ๕ หากเราไม่มีขันธ์ ๕
สติ สมาธิ ปัญญาก็ ไม่มี แต่เมื่อเรามาปฏิบัติฝึกกรรมฐาน
เราก็ยึดสติว่าเราเป็นผู้มีสติ มายึดสมาธิว่าเราเป็นผู้มีสมาธิ
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มายึดปัญญาว่าเราเป็นผู้มีปัญญา สุดท้ายเราก็มายึดกิเลส
ยึดราคะ ยึดโทสะ ยึดโมหะว่าเป็นของเรา ซึ่งจริงๆ มันเป็น
เงาของจิตทั้งหมด
ตัวราคะมันก็ ไม่เที่ยง เดี๋ยวมีราคะ เดี๋ยวไม่มีราคะ
เดีย๋ วมีโทสะ เดีย๋ วไม่มโี ทสะ เดีย๋ วมีโมหะ เดีย๋ วไม่มโี มหะ นีค่ อื
ความไม่เทีย่ งทัง้ หมด ซึง่ เป็นเพียงแค่กริยาของขันธ์ ๕ ทัง้ หมด
เพราะเมื่อไม่มีขันธ์ ๕ มันก็ไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ
เมื่อไม่มี ขั น ธ์ ๕ มั น ก็ ไ ม่มีสติ ไม่มีสมาธิ ไม่มีป ั ญ ญา
พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์ ๕ คือ ตัวอุปาทาน อุปาทานขันธ์ทงั้ ๕
เป็นตัวทุ ก ข์ สติ สมาธิ ปัญญา และราคะ โทสะ โมหะ
มันก็คือตัวขันธ์ ๕ ล้วนๆ
ไม่ว่าเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในราคะ โทสะ โมหะ
ก็เป็นการยึดขันธ์ ๕ หรือจะยึดมัน่ ถือมัน่ ในสติ สมาธิ ปัญญา
และความเป็นผู้รู้ ผู้เข้าใจ ก็เป็นการยึดขันธ์ ๕ เช่นกัน และ
เราก็มาทุกข์เพราะขันธ์ จริงๆ จิตมันก็สบายของมันอยู่แล้ว
เพราะมันเป็นคนละส่วนกัน อยู่กันคนละมิติ ซึ่งเป็น มิติที่
ไม่มีอะไรอยู่แล้ว แต่เรามาหลงมิติสิ่งที่มันมีทั้งหมด ว่าเป็น
เราเป็นเขา ซึ่งก็คือมิติของธาตุทั้ง ๔ และมิติของเวทนา
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สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งที่มันไม่มีส่วนไหนที่มันเป็นเรา
เราคือผู้ไม่มี คือดวงจิตที่มาอาศัยสิ่งที่มีทั้งหมดนี้อยู่ชั่วคราว
และวันหนึ่งเราก็กลับไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิม
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กลับไปสู่ า
สรรพสิง่ ทัง้ ปวงในโลกนีเ้ ดิมมันไม่มมี าแต่เดิม ตัง้ อยู่
ชั่วขณะหนึ่ง และสุดท้ายเราก็กลับไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิม
เวลาตายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ ธาตุ ๔ ก็เอาไปไม่ได้ และ
เวทนาสุข ทุกข์มนั ก็หายไปพร้อมธาตุ ๔ เพราะมีกายเป็นตัวสือ่
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 ครั้งแรกก็ ไม่รู้อะไรเลย
ไร้เดียงสาอยู่ แต่เราก็ไปป้อนสัญญา ความจำาได้หมายรู้ให้
กับเด็ก จนเด็กเรียนรู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าอะไร จึงรู้เป็นสัญญา
ขึ้นมา พอเราโตขึ้นเราจึงใช้สัญญาจนทุกวันนี้ แล้วเราก็มา
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หลงสัญญา สัญญาซึ่งมาจากสมมุติที่เราตั้งขึ้น อย่างเช่น
ชื่อเราที่ตั้งขึ้นมา เราก็จำาชื่อว่านี่คือชื่อเรา
ฉะนั้นทุกอย่างจึงเป็นเรื่องสภาวะธาตุทั้งหมด เวลา
รู้สึกเราก็รู้สึกที่ธาตุ ๔ แล้วเวลาเราไปจำา เราก็จำาเรื่องของ
ธาตุ อย่างเช่น ไปจำาหน้าของคน หน้าคนก็จะมีธาตุทั้ง ๔
ไปจำาเสียง เสียงก็มาจากธาตุทั้ง ๔ ไปจำารส รสก็มาจากธาตุ
ทั้ง ๔ จำากลิ่น กลิ่นก็มาจากธาตุทั้ง ๔ แล้วเวลาไปคิดถึง
ก็ไปคิดถึงหน้าคน เสียงคน ซึ่งมันเป็นเรื่องของธาตุทั้งหมด
แล้วตัวทีเ่ ข้าไปรู้ มันก็ไปรูเ้ รือ่ งธาตุ ตัวผูร้ กู้ เ็ ป็นวิญญาณธาตุ
ซึ่งเป็นคนละส่วนกับจิต
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จ เหมือน า าร
จิตเดิมจิตแท้มันสบายอยู่แล้ว มันเป็นแค่พลังงาน
อันหนึ่ง ฉะนั้นสภาวะจิตของเรา เดิมก็เหมือนข้าวสาร ซึ่งมี
เปลือกข้าว (แกลบ) หุม้ ห่ออยู่ ชาวนาซึง่ ต้องอาศัยข้าวเปลือก
ไว้ปลูกข้าวทำานาทุกปี จึงมีข้าวเปลือกเก็บไว้ทำานาตลอด
การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษ ย์และสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกัน
ก็อาศัยอวิชชาซึ่งเปรียบได้กับแกลบเป็นเครื่องปิดบัง อวิชชา
เปรียบได้กับแกลบนั่นเอง หากชาวนาเอาแกลบออกเสีย
กลายเป็นข้าวสาร เอาข้าวสารไปปลูกมันก็ไม่ขึ้นแล้ว
อวิชชาของจิตเป็นเหมือนเงาของจิต และเงาของจิตนี้
ก็คือ ขันธ์ ๕ หากเรามากะเทาะเอาเปลือกของจิตออกเสีย
เหลือแต่จติ ล้วนๆ มันจะเอาอะไรไปเกิดอีกไม่ได้ หากเราเห็นว่า
อะไรคือจิต อะไรคือขันธ์ นั่นแหละคือเราเห็นอวิชชาแล้ว
เมื่อเราทำาลายขันธ์ ๕ ด้วยความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สภาวะของขันธ์ ๕ มันก็ไม่มีตัวตน ฉะนั้นเราไปยึดมั่นถือมั่น
อะไรว่าขันธ์ ๕ นั้นเป็นเรา

จ อ า าร อ ชชา อ า

อ

พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า ขันธ์ ๕ ไม่เทีย่ ง ขันธ์ ๕
เป็นทุกข์ ขันธ์ ๕ ไม่มีตัวตน ซึ่งมันไม่เที่ยงจริงๆ สุดท้าย
มันก็มีแต่ทุกข์ ดับไปมันก็ไม่มีตัวตนจริงๆ และของไม่เที่ยง
ของเป็ น ทุ ก ข์ ของไม่ มี ตั ว ตน ควรไหมที่ เ ราจะมายึ ด ว่ า
เป็นของเรา ยึดไว้กเ็ ป็นทุกข์ และนีค่ อื การดับทุกข์เบือ้ งต้น
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รยาของธรรมชาติ
เราหลงยึดมัน่ ถือมัน่ และก็มาหลงกริยาทีม่ นั เข้าไปยึด
ทัง้ ทีม่ นั ยึดชัว่ คราว เราก็ไปหลงว่าเราเป็นผูย้ ดึ เวลาตาย ตัวยึด
ก็ไม่อยู่ แล้วก็มาหลงว่าเราเป็นผูร้ ู้ มาหลงว่าเราเป็นผูม้ รี าคะ
โทสะ โมหะ และก็มาหลงว่าเราเป็นผู้หลงอีกทำาไม ทั้งหมด
มันยึดใคร ก็ยึดเรานี่แหละ แล้วใครยึดเรา ก็คือธรรมชาติ
นัน่ เอง เรามาหลงธรรมชาติทงั้ หมดว่าเป็นเรา เป็นเขา จริงๆ แล้ว
ก็เป็นเพียงแค่กริยาหรือเงาของจิต เรียกว่า ขันธ์ ๕ มันไม่ได้
แตกต่างอะไรจากใบไม้ที่หวั่นไหวเพราะลมพัด
เรามาหลงกริยา และกริยาทัง้ หมดมันไม่เทีย่ งทัง้ หมด
กริยาทั้งหมดจึงเรียกว่าอาการของขันธ์ และกริยาทั้งหมดมี
ความปรุงแต่ง รูปเราก็มกี ารปรุงแต่งเป็นกริยาขึน้ มา เป็นรูปหญิง
เป็นรูปชายขึน้ มา เป็นกริยาขึน้ มา เวทนาก็มกี ารปรุงแต่งขึน้ มา
เป็นทุกข์ เป็นสุข เป็นเฉย และสัญญาก็มีการปรุงแต่งขึ้นมา
จำาโน่น จำานี่ แล้วสังขารก็มีการปรุงแต่งขึ้นมา เป็นความคิด
ขึ้นมา แล้ววิญญาณตัวรู้ มันก็ปรุงแต่งเป็นรู้ขึ้นมา และการ
ปรุงแต่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ จึงเรียกว่า กริยาของกองสังขาร
จ อ า าร อ ชชา อ า
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และกองสังขารทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ไม่เที่ยง สัพเพ สังขารา
อนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
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สภาวธรรม
สภาวะที่เรามาหลงกัน นี้เรียกว่า หลงสภาวธรรม
แล้วสภาวธรรมคืออะไร สภาวธรรมก็คอื ธรรมชาติ ธรรมชาติ
ที่มีทั้งฝ่ายกุศล และฝ่ายอกุศล ธรรมชาติทั้งฝ่ายดี และฝ่าย
ไม่ดี ธรรมชาติฝ่ายดี มันก็เป็นธรรมชาติของโลกที่มีอยู่แล้ว
ธรรมชาติฝา่ ยไม่ดมี นั ก็เป็นเรือ่ งของโลกทีม่ นั มีอยูแ่ ล้วเช่นกัน
เรามาอาศัยธรรมชาติ และเราก็ ไปหวั่นไหวกับธรรมชาติ
ซึ่งธรรมชาติก็คือธรรมะนั่นเอง ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรง
ตรัสไว้ว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ ธรรมทั้งหลายไม่มีตัวตน
ดังนี้ แม้ปฏิบตั ธิ รรม สุดท้ายเราก็ยดึ ธรรมไม่ได้ เพราะธรรม
ก็คือธรรมธาตุ
คำาว่าธรรมธาตุ ก็คือ อากาศธาตุเช่นกัน มันมาจาก
ความว่างเปล่า ธรรมนี้มาจากความว่างเปล่าแต่ยังมีธาตุอยู่
เรามาปฏิบตั ิ เราต้องไม่เอาอะไรเลย ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ทีม่ ี
ทั้งหมดและเราก็จะอยู่แบบสบาย ที่เรามาทุกข์เพราะเรามา
ยึดทุกอย่าง ยึดว่าเป็นเรา เป็นเขา นีค่ อื ความหลง จึงเรียกว่า
อวิชชาทั้งหมด
จ อ า าร อ ชชา อ า
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อวิชชา ก็คือ แกลบ หากเอาแกลบออกจากข้าวสาร
แล้วนำาข้าวสารไปปลูกมันก็ปลูกไม่ขึ้น และหากเอาข้าวสาร
กับแกลบที่แยกออกจากกัน มารวมตัวกันใหม่เหมือนเดิม
เอาแกลบมาติดใหม่ให้สนิท หลังจากทีแ่ ยกออกจากกันไปแล้ว
ข้าวสารทีเ่ อาแกลบไปหุม้ ใหม่แล้วนำาไปปลูก มันก็ไม่สามารถ
เกิดขึน้ เป็นต้นข้าวได้ เช่นเดียวกับหากวันใดเรามากะเทาะขันธ์
ออกจากจิตเสีย เห็นว่าจิตกับขันธ์มันคนละส่วนกัน คนละ
มิติกัน แม้แต่ตราบใดที่ขันธ์กับจิตยังอาศัยกันอยู่ ทำาหน้าที่
ต่อไป แล้วท่านคิดว่ามันจะเอาอะไรไปเกิด เพราะเยือ่ ของอวิชชา
มันขาดและดับตรงนี้แล้ว
ที่เราต้องพากันเวียนว่ายตายเกิด ก็เพราะเรามา
หลงขันธ์ ๕ หลงธาตุกัน เนื่องจากทั้งหมดมันเป็นเรื่องของ
สภาวะธาตุ สามโลกธาตุนี้มีแต่ธาตุทั้งหมด แต่พระนิพพาน
ไม่มีธาตุ ไม่มีอะไรเลย แต่มีอยู่ ดังนั้นจึงมีแต่ดวงจิตล้วนๆ
ที่มันไม่มีอะไรเลยเท่านั้นที่ควรคู่กับการไปพระนิพพาน
เรามาหลงอะไรในสิ่งที่มันไม่มี มาหลงยึดมั่นถือมั่น
อะไรในสภาวะทีม่ นั มีความเกิดและความดับ มีแต่ความแปรปรวน
ตลอดเวลา มาหลงว่าเป็นเรา เป็นเขา และเราผูห้ ลงก็มาวิง่ หนี
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และวิง่ หาด้วยตัณหา เกิดความอยากได้และความไม่อยากได้
ขึ้น มากับสภาวะของธรรมชาติ ธรรมชาติที่มันเป็นฝ่ายดี
ก็วิ่งหากัน ธรรมชาติที่มันไม่ดีก็วิ่งหนีกัน หากเรามายืนอยู่
เหนื อ ธรรมชาติ เ ราจะไม่ ห วั่ น ไหวกั บ ธรรมชาติ ที่ มั น
แปรปรวนไป ทุกอย่างจะเป็นธรรมดาหมด แล้วเราก็จะเห็น
แต่ความเกิดดับของธรรมชาติทั้งดีและไม่ดี
ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ ธรรมชาติที่เป็นฝ่ายสุขและ
ฝ่ายทุกข์ สุขเป็นฝ่ายดี ทุกข์เป็นฝ่ายไม่ดี หากเรามาเรียนรู้
เรื่องของธรรมชาติที่เกิดดับ สุขเกิดขึ้น สุขตั้งอยู่ สุขจรไป
ทุกข์เกิดขึน้ ทุกข์ตงั้ อยู่ ทุกข์จรไป เห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติ
มองดูกลางวันและกลางคืน มีมดื มีสว่าง เดีย๋ วมืด เดีย๋ วสว่าง
มันเป็นอยู่อย่างนั้น นี่คือธรรมชาติ
กลางวันกลางคืนเป็นธรรมชาติ เราเคยเป็นทุกข์กับ
กลางวันกลางคืนไหมว่าเดีย๋ วมันจะมืด เดีย๋ วมันจะสว่าง เราแทบจะ
ไม่เคยวิตกกังวลกับมันเลย เพราะเราเห็นมันเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติ หากเรามามองดูความสุข ความทุกข์ที่เกิดขึ้นใน
กายใจ มองให้มันเป็นธรรมชาติ ในเมื่อเราเห็นกายใจที่เป็น
ธรรมชาติทเี่ ป็นสุข เป็นทุกข์แล้วเราจะไปเดือดร้อนกับมันทำาไม
จ อ า าร อ ชชา อ า
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ทั้งหมดที่กล่าวมาคือแนวการปฏิบัติ ให้เราเป็นผู้
คอยสังเกต ธรรมะคือการปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยการคอยสังเกต
กิริยาอาการต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ เพราะ
วิทยาศาสตร์กค็ อื การคอยสังเกต เราต้องสังเกตและวิเคราะห์
ให้เห็นสภาวะของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราทดลอง
เพือ่ ให้เราเห็นสภาวะทีเ่ ป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิง่ นัน้
แล้วจะรู้ว่าธรรมชาตินี้มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง ในเมื่อเรารู้
ความจริงว่าธรรมชาติทงั้ หมดมันเป็นของมันเช่นนัน้ เอง แล้วเรา
จะฝืนธรรมชาติให้มันเหนื่อยทำาไม
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ท เ์ พราะวิ่งหนี า จร
ทุกคนเกิดมามีทุกข์ เราเคยวิ่งหนีทุกข์กันพ้นไหม
เหมือนคนเราเกิดมามีเงา ทุกคนมีเงาทุกคน แล้วทุกคนเกิดมา
ก็มีแต่ทุกข์กัน ทุกคน ฉะนั้นจึงมีแต่ทุกข์เท่านั้น ที่เกิดขึ้น
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ และมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป มีแต่
ทุกข์น้อยกับทุกข์มาก แต่เรามาวิ่งหนีความจริง วิ่งหนีทุกข์
ซึง่ มันวิง่ หนีไม่พน้ เหมือนคนเราเกิดมามีเงา แล้วจะมาวิง่ หนีเงา
ตัวเอง มันวิ่งหนีไม่พ้น
ส่วนหนึง่ เราก็วงิ่ หาความสุขกัน วิง่ ไขว่คว้าหาความสุข
ทั้งๆ ที่สุขบนโลกใบนี้ก็ ไม่มี การวิ่งหาสุขก็เหมือนวิ่งไล่จับ
อากาศ จับเท่าไรก็จับไม่ติด ฉะนั้นคนที่วิ่งหนีเงาตัวเอง และ
วิง่ ไล่จบั อากาศไปพร้อมกัน คนประเภทนีเ้ รียกได้วา่ ทัง้ โง่ทงั้ บ้า
ใช่ไหม เรามาเหนือ่ ยเพราะตัวนี้ เหนือ่ ยเพราะวิง่ หนีความจริง
และก็วิ่งหาสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ก็คือพยายามทำาในสิ่งที่มัน
เป็นไปไม่ได้
พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เราดับทุกข์ด้วยการ
หยุดอยาก แค่เรามาหยุดอยากทีจ่ ะไปฝืนธรรมชาติ หยุดอยาก
จ อ า าร อ ชชา อ า

อ

ทีจ่ ะไปวิง่ หนีเงาและหยุดอยากทีจ่ ะวิง่ ไล่จบั อากาศ เราก็สบาย
ไปส่วนหนึ่งแล้ว
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จุดของ าร อย า
หากเรารูแ้ ล้วว่าทุกอย่างไม่มเี รา แต่ยงั มีเราอาศัยอยู่
ชั่วคราว เป็นเรา เป็นเขาชั่วคราว แต่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้
แล้วเราก็ไปหลงจัดสรรธรรมชาติให้มนั วุน่ วายกันไปหมดเลย
เราก็เลยไปเซซ้ายเซขวากับธรรมชาติทจี่ ดั สรรมา ไปหวัน่ ไหว
กับมัน พออะไรดีๆ ก็หวั่นไหว เสียงดีก็หวั่นไหว เสียงไม่ดี
ก็หวัน่ ไหว สรุปแล้วทีเ่ รามาหลงทุกวันเพราะมาหลงความสบาย
ที่เราวิ่งหากันทุกวันก็คือวิ่งหาความสุข ที่เรามาเดือดร้อนกัน
ทุกวันก็เดือดร้อนเพราะความสุข เดือดร้อนเพราะความสบาย
ทั้งๆ ที่ความสุขความสบายไม่มีตัวตน
เสียงก็มาจากธาตุทั้ง ๔ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดีก็มาจาก
ธาตุทั้ง ๔ เสียงไม่ดีก็มาจากธาตุทั้ง ๔ แล้วในเมื่อธาตุ ๔
มันไม่มีตัวตน แล้วจะหลงสมมุติว่าเสียงดีหรือเสียงไม่ดี ไป
ทำาไม รูปก็มาจากธาตุทั้ง ๔ รูปดีก็มาจากธาตุทั้ง ๔ รูปไม่ดี
ก็มาจากธาตุทั้ง ๔ แล้วเราจะวิ่งหนีธาตุทำาไมให้มันเหนื่อย
อยากได้เสียงที่สบายหู อยากได้รูปที่สบายตา อยากได้กลิ่น
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ทีส่ บายจมูก อยากได้รสทีส่ บายลิน้ อยากได้ผสั สะทีม่ ากระทบกาย
ที่มันสบายกาย และธรรมารมณ์ที่มากระทบใจให้เกิดความ
สบายใจ แต่ ในโลกนี้เราหนีความจริงไม่พ้น เพราะมันเป็น
ของคู่ ธรรมคู่
โลกนี้มันมีคู่ เราจะเอาอย่างหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้
ถ้าเราทิ้งทั้งคู่ ทิ้งทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดี ให้มันเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติ ทั้งสุขทั้งทุกข์ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะทั้งสองสิ่ง เราก็อยู่ด้วยความเป็น
กลางๆ
เสียงดีเราก็ไม่หวั่นไหว เพราะรู้ความจริงว่าเสียงนี้
มันมาจากธาตุ เสียงไม่ดีมันก็มาจากธาตุ เราก็ไม่หวั่นไหว
และเสียงต่างๆ มันก็แปรปรวนเกิดดับเป็นธรรมชาติทั้งหมด
เราไม่เคยทุกข์กับเสียงเลยก็เยอะแยะไป แต่พอเสียงนินทา
ปุ๊ปก็เป็น ทุกข์ และเสียงทั้งหมดมาจากธรรมชาติทั้งหมด
และตัวผูร้ เู้ สียงก็มาจากวิญญาณธาตุ และสุดท้ายก็ไม่มอี นั ไหน
ที่มันเป็นเรา แต่เราก็ยังมาพอใจและไม่พอใจกับรูป รส กลิ่น
เสียง โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ หวัน่ ไหวกับสองสิง่ มาวิง่ หนีเงา
และวิ่งไล่จับอากาศเพื่อสนองตัณหากันเอง
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ย อยาก
พระพุทธเจ้าสอนให้เราดับต้นเหตุที่ทำาให้เกิดทุกข์
ก็คือ ตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งก็คือตัณหานั่นเอง ได้แก่
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา เราจึงต้องมาดับตัณหา
ก็คือ ความอยากได้และความไม่อยากได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การเกิดทุกข์ เราต้องมาหยุดอยาก ทุกคนไม่เคยหยุดอยากกัน
มีแต่อยากจะไปหยุดกัน อยากจะไปหยุดธรรมชาติให้มนั เป็น
อย่างนั้นอย่างนี้
ที่เราเดือดร้อนกันทุกวันนี้ ไม่ได้เดือดร้อนเพราะ
อะไรเลย เดือดร้อนเพราะมาฝืนธรรมชาติ หากทุกคนมาปลดปล่อย
ธรรมชาติทั้งหมดให้มันเป็นธรรมชาติเสีย เพื่อเราจะได้เป็น
ธรรมชาติ เมื่อปล่อยธรรมชาติทั้งหมดนี้ให้อิสระ เราก็จะได้
อิสระจากธรรมชาติ แค่นี้ก็ต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริง
ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
ธรรมชาติของขันธ์ ๕ มันก็เกิดๆ ดับๆ ของมันเป็น
ธรรมดา และธรรมชาติของจิตมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้ว มันก็
เป็นธรรมดาของมัน เป็นแค่พลังงานอันหนึ่งเปรียบได้กับ
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พลังงานของแบตเตอรี่ที่เอาไปใส่ไฟฉายมันก็เกิดแสงสว่าง
หากเอาจิตดวงนี้ ไปใส่สัตว์เดรัจฉานก็ไปอยู่ในร่างกายของ
สัตว์เดรัจฉาน หากเอาไปใส่นรกมันก็ไปอยู่ในร่างกายของ
สัตว์นรก เอาไปใส่มนุษย์ ใส่สวรรค์ ใส่พรหม มันก็มีร่างกาย
ของมนุษย์ ของสวรรค์ และของพรหมนัน้ เอง แต่มนั คนละส่วน
กับจิต
ไม่ว่าจะภูมิ ภพใดก็ตาม หากมีธาตุทั้ง ๔ ล้วนแต่
เป็นทุกข์ทั้งหมด รูปเป็นทุกข์ เวทนาเป็นทุกข์ สัญญาเป็น
ทุกข์ สังขารเป็น ทุกข์ วิญญาณเป็นทุกข์ รูปนี้มีความเกิด
แก่ เจ็บ ตาย ต้องทุกข์แน่นอน เวทนามันก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว
ไปรู้สึกอะไรมามันก็เป็นทุกข์ ไปยึดก็เป็นทุกข์ สัญญาไปจำา
เรื่องอะไรก็เป็นทุกข์เพราะสัญญา สังขารไปคิดเรื่องอะไรก็
เป็น ทุ ก ข์ เ พราะกองสังขาร วิญญาณไปรู้อะไรก็ ไ ปทุ ก ข์
เพราะตัววิญญาณ และไม่มีตัวไหนเลยที่มันให้ความสะดวก
ให้ความสบาย ให้ความสุขกับเราได้จริงๆ
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วาง น ์ด้วย

าท

ที่ ผ ่ า นมาเราทะนุถนอมมาตลอดกับเรื่องธาตุ ๔
ขันธ์ ๕ เพราะธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ คือร่างกายที่เราต้องดูแลให้ดี
ทัง้ พากิน พานอน พาขับ พาถ่าย อยูต่ ลอดเวลา อุม้ มันอยูต่ ลอด
อุม้ ไปกิน อุม้ ไปอาบนำา้ อุม้ ไปนอน ป่วยก็อมุ้ มันไปส่งโรงพยาบาล
ทะนุถนอมดูแลรักษาอย่างดี อาบนำา้ ทาแป้งให้มนั ตลอด อยากได้
กลิ่นดีๆ ก็พาไปสูดดม อยากได้เห็นรูปดีๆ ก็พาไปดู อยากได้
เครือ่ งแต่งกายดีๆ ก็พาไปแต่งกาย เราทะนุถนอมมันมาตลอด
สุดท้ายมันเชื่อเราบ้างไหม บอกว่าอย่าแก่นะ มันก็
จะแก่ บอกว่าอย่าเจ็บไข้ได้ปว่ ย มันก็จะเจ็บ สุดท้ายบอกมันว่า
อย่าตาย มันก็ตอ้ งตาย แล้วเราจะยังคบ ยังจะเอามันอีกหรือ
ทั้งที่มันเป็นภาระเราตลอด ดังว่า ภารา หะเว ปัญจักขันธา
ขันธ์ ๕ มันเป็นของหนัก
ที่เราพากันเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะขันธ์ ๕ จริงๆ
เราสบายอยู่แล้ว แต่เรามายึดในสิ่งที่มันไม่มีอะไรเป็นตัว
เป็นตน ไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารสักอย่าง ล้วนแต่เป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งหมด หากใครมาบอกว่า ขันธ์ ๕
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นี้มันเที่ยงเรายังจะเชื่อไหม บอกว่าขันธ์ ๕ มีแต่สุขล้วนๆ
เรายังจะเชือ่ ไหม แล้วบอกขันธ์ ๕ มีตวั มีตนเรายังจะเชือ่ ไหม
ความคิดของเราที่มันยึดติดมาตลอดเวลา มันเป็น
มิจฉาทิ ฏ ฐิ คื อ ความเห็นผิด และยึดติดมาตลอดเวลาว่ า
ขันธ์ ๕ นี้เที่ยง ขันธ์ ๕ เป็นสุข ขันธ์ ๕ มีตัวมีตน เราจะเชื่อ
ความจริง หรือเราจะเชื่อตัวเราเอง ต้องเชื่อความจริงใช่ไหม
เราต้องเชื่อความจริง และเราก็ต้องอยู่กับความจริงให้ได้
ความจริงนี้เรียกว่า อริยสัจ คือเห็นของจริง อยู่กับของจริง
และยอมรับความเป็นจริงทั้งหมด
ตลอดเวลาทีเ่ ราหลงมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด
ที่ยึดติดมาตลอด หากใครก็ตามเห็นความจริงว่าทุกอย่าง
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้ว เป็น
สัมมาทิฏฐิคอื ความเห็นถูกในอริยสัจ ๔ เกิดขึน้ ตรงนี้ เห็นจริง
เห็นถูกต้องแล้ว และก็ปล่อยวางความจริงทัง้ หมด ปล่อยวาง
ความถูกต้องของมันให้เป็นเรือ่ งของเขาเสีย และเราก็หยุดอยู่
กับความจริงโดยไม่มปี ญั หาเข้าไปแทรกแซง ยอมรับโดยสิโรราบ
ว่าทุกอย่างมันเป็นของมันเช่นนัน้ เอง และก็อยู่ให้สบาย แค่นี้
เราก็เป็นอิสระแล้ว
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เมื่อเห็นว่าไม่ ใช่ของเราแล้ว ในโลกนี้ก็ ไม่มีอะไร
ให้เราเอา แล้วตลอดเวลาที่เรามายึดมั่นถือมั่นว่ากายเรา
กายเขามีตวั มีตน มันโง่หรือเปล่า มายึดในสิง่ ทีม่ นั ไม่มตี วั ตน
นี่แหละเหตุที่ทำาให้เกิดทุกข์ทั้งหมดกับเรา อย่าไปแบกกันนะ
ขันธ์ ๕ เพราะเรามาจากสิ่งไม่มีอยู่แล้ว เราเพียงมาอาศัย
สิ่งที่มีนี้ทั้งหมด และเราก็มาหลงสิ่งที่มีทั้งหมดนี้ ว่าเป็นเรา
เป็นเขาขึน้ มา สุดท้ายเราก็ตายไปจากสิง่ ทีม่ ที งั้ หมดนี้ กลับไปสู่
ความไม่มีเหมือนเดิม
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ท น ์เหมือนท รอ
สมมติวา่ เราพายเรือทีร่ วั่ มาถึงฝัง่ แล้ว เราคงต้องรีบ
ขึ้นฝั่ง ไม่นั่งอยู่ ในเรือต่อ เพราะถ้าเรานั่งต่อเราก็คงจะจม
ไปกับเรือ ให้นึกว่าเรือมันรั่วอยู่ ๕ รู คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เพราะมันเสือ่ มสลายอยูต่ ลอดเวลา เราอาศัย
พายเรือที่รั่วมาจากท้องมหาสมุทรเพื่อจะมาให้ถึงฝั่ง เมื่อมา
ถึงฝั่งแล้วเราจะมาเสียดายเรือลำานี้อีกหรือ
เราอาศัยขันธ์ ๕ พาเขาสร้างบารมีมาเพื่อให้ถึงฝั่ง
พระนิพพาน เมื่อเห็นฝั่งแล้ว เราต้องยอมสละเรือคือขันธ์ ๕
นี้เสีย อย่าไปเสียดาย ถ้าเสียดายเราต้องกลับมาจมนำ้าตาย
อีกนานแสนนาน เพราะขันธ์ ๕ มันเป็นสิง่ สมมติทเี่ ราอาศัยอยู่
เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องคืนและปล่อยเขาให้กลับไปสู่ธรรมชาติ
จึงเรียกได้วา่ ทัง้ หมดคือเรือ่ งของสมมติทงั้ สิน้ และทีก่ ล่าวมา
ทั้งหมดก็เป็นความจริงทั้งหมด
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พระพท จาทุกๆ พระองค์
ทรงสอนจ ย น
ความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าท่านทรงสอนมา ๒๐๐๐ กว่าปี
พระองค์ก็สอนเรื่องของธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เรื่องของอริยสัจ ๔
มาตลอด ในครัง้ พุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแต่ละครัง้
จึงมีอุบาสก อุบาสิกา มีดวงตาเห็นธรรมกันมากมายเป็น
เรือนร้อย เรือนพัน เรือนหมื่น เรือนแสน เพราะพระองค์
เปิดเผยความจริงให้กับหมู่สัตว์ทั้งหลายได้เห็นความจริง
และธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่วา่ จะอยูย่ คุ ไหนสมัยไหนก็ตาม
ล่วงเลยมาถึง ๒๐๐๐ กว่าปี แต่ธรรมะก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่
แม้แต่อนาคตข้างหน้าพระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้
เป็น พระพุ ท ธเจ้ า พระองค์ก็เอาธรรมะ ธาตุ ๔ ขั น ธ์ ๕
อริยสัจ ๔ นีม้ าแสดงเหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทที่ รง
ตรัสรูม้ าตัง้ แต่อดีต สรุปคือไม่วา่ จะพระพุทธเจ้าพระองค์ไหน
ก็ตาม พระองค์กเ็ อาแต่ ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ และอริยสัจ ๔ มาแสดง
ทั้งหมด แม้แต่ในยุคที่มีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้น ท่านก็
มาตรัสรู้เรื่องธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ และอริยสัจ ๔ นี้เช่นกัน นี่คือ
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ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องธรรม ความจริงของธรรม ฉะนัน้ ความจริงนี้
จึงเป็นสัจธรรม ใครเห็นความจริงเมือ่ ไร ก็มดี วงตาเห็นธรรม
เมื่อนั้น
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ปิดตาได้แต่

จ

ไม่ว่าใครก็ปิดหู ปิดตา ปิดใจเราไม่ได้ แม้จะปิดหู
ปิดตาเราได้ แต่ปิดใจเราไม่ได้ เพราะทุกคนมี ใจกันทุกคน
เมือ่ ใจเข้าไปเห็นความจริงใครก็ปดิ ใจเราไม่ได้ ใจเราเมือ่ เห็น
ความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่
มิจฉาทิฏฐิที่ติดมานานมันสอนใจเรามาตลอดว่า มันเป็นสุข
มันเป็นของเทีย่ ง และมันมีตวั ตน เราจึงไม่ควรเชือ่ มัน จงทำาลาย
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ทีม่ มี จิ ฉาทิฏฐิให้มนั สิน้ ซากเสีย โดยอาศัย
ตัววิชชาเข้าไปทำาลายตัวอวิชชา
เมื่อวิชชาเกิดขึ้นเมื่อไร วิชชาจะระณะสัมปันโน ตัว
วิชชาก็อยู่ในใจเรา เมือ่ นัน้ อวิชชามันก็ตอ้ งตาย อวิชชามันไม่รู้
ความจริง ฉะนัน้ อริยสัจความจริงเกิดขึน้ ในใจของผูใ้ ด อวิชชา
ตายทันที มันดับทันที ซึ่งเราหลงกันแค่นี้ หลงแค่ธาตุ ๔
ขันธ์ ๕ เมื่อรู้ความจริงว่าธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เราก็อยู่
กับมันไป พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้แล้วว่า ขันธ์ ๕ ไม่เทีย่ ง
ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ขันธ์ ๕ ไม่มีตัวตน
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อยู่ด้วย าร รร
การที่เราจะอยู่กับขันธ์ ๕ โดยที่ ไม่ทุกข์กับขันธ์ ๕
เราต้องมีเครื่องอยู่ ถึงจะเห็นว่าขันธ์ ๕ นี้ไม่ใช่ของเราแล้ว
ก็ตาม แต่เราก็จะต้องรักษาเขาอยู่ เพราะว่าเรายังมีร่างกาย
เป็นเครื่องอยู่ ในเมื่อเรามีร่างกายเป็นเครื่องอยู่ เราจะต้อง
รักษาร่างกายของเรา ด้วยการกินข้าว ดืม่ นำา้ หากเราไม่กนิ ข้าว
ดืม่ นำา้ เราก็จะเกิดทุกข์ อีกทัง้ เรายังต้องอาศัยกายทำาประโยชน์
ต่างๆ ต่อไป แล้วสภาวะของใจก็เช่นกัน เราก็ตอ้ งอาศัยเขาอยู่
ในเมื่อต้องอาศัยเขาอยู่ เราก็ต้องรักษาใจ คำาว่าใจนี้ไม่ใช่จิต
ใจหมายถึงตัวเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เรียกว่า
นามทั้ง ๔
การรักษาใจ ก็คือต้องฝึกสติ ฝึกสมาธิ ฝึกปัญญา
เป็นเครื่องอยู่อาศัย เพื่อให้ใจเรามีสติ เมื่อใจเรามีสติ เราก็
จะไม่เดือดร้อน เพราะเรามีสติคุ้มครองใจ เมื่อใจเรามีสมาธิ
ใจเราก็จะไม่ฟงุ้ ซ่าน เมือ่ ใจเรามีปญ
ั ญา ใจเราก็จะไม่ลมุ่ หลง
เป็นการรักษาใจ หากเราไม่มสี ติ ไม่มสี มาธิ ไม่มปี ญ
ั ญา ใจเรา
ก็จะอยู่ลำาบาก กิเลส ได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นเรื่อง
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ของธรรมชาติมันก็มาเบียดเบียนเรา ทำาให้เราเดือดร้อน
เพราะราคะคือของร้อน เพราะโทสะคือของร้อน เพราะโมหะ
คือของร้อน นี่คือเรื่องของความเดือดร้อน เรื่องของกิเลส
ทั้งหมดนั่นเอง
กิเลสมันเป็นธรรมชาติกจ็ ริง แต่เราก็ตอ้ งเอาธรรมชาติ
ของธรรมะไปทำาลายกิเลส เพื่อให้มันไม่มาเบียดเบียนเรา
ธรรมชาติของขันธ์ทำาให้เราลำาบาก จึงต้องใช้ธรรมเพื่อเป็น
เครื่องแก้กัน กล่าวคือจำาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีสัมมาสติ
เป็นเครื่องอยู่ มีสัมมาสมาธิเป็นเครื่องอยู่ 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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ปัญญานั้นเจริญอย่างไร ก็คือหมั่นวิเคราะห์และคอยสังเกต
กายใจนี้ ให้เอาทุกอย่างน้อมไปสู่ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา อย่างนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นในใจเรา
มองเห็นทุกอย่าง รู้ทุกอย่างให้เห็นตามจริงว่าเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้เข้าไปน้อมเห็นความเป็นจริง
ทัง้ หมด ว่าความเป็นจริงทัง้ หมดมีแต่ของไม่เทีย่ ง ความเป็นจริง
ทั้งหมดมีแต่กองแห่งทุกข์ และความเป็นจริงทั้งหมดมีแต่
ความเป็นอนัตตา สร้างเหตุความจริงสอนใจเราอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อให้ใจเขาได้เรียนรู้เรื่องของความเป็นจริงในกายใจนี้
อันนี้เป็นจุดเบื้องต้นเลย
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เปิดของที่ควำ่า
าย
า นท
การเปิดตาในคือการเปิดใจให้เห็นว่าทุกอย่างไม่มเี รา
ก็เหมือนกับการฉายแสงสว่างไปในทีม่ ดื เหมือนเปิดของทีค่ วำา่ อยู่
เราก็เห็นหมดว่าทุกอย่างไม่มีเรา นี่เป็นความจริงข้อที่ ๑ แต่
ความจริงในปัจจุบนั มันก็ยงั มีเราอยู่ แต่มนั เป็นเราอยูโ่ ดยชัว่ คราว
จำาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องรักษาของชัว่ คราวให้มนั เกิดความสบาย
ในการอยูก่ บั โลกสมมติ เพราะโลกสมมติมนั ก็ยงั มีอยูเ่ หมือนเดิม
แต่ทาำ อย่างไรจึงจะไม่ทกุ ข์เพราะโลกสมมติ คำาตอบคือเราต้อง
สอนใจเราสมำา่ เสมอว่า ไม่ควรยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ สมมติ ให้เรามี
พลังของจิต เบือ้ งต้นก็คอื มาหยุดอยากนัน่ เอง ทำาลายความยึดมัน่
ถือมั่นด้วยการหยุดอยาก
เมื่อเรารู้ทุกข์แล้ว ว่าทุกข์เพราะความอยาก ก็คือ
อยากวิง่ หนีเงา และอยากวิง่ ไล่จบั อากาศ นีค่ อื ความทุกข์ลว้ นๆ
เลยเพราะมาพยายามทำาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ เหมือนเรา
ทำาของหายสักชิน้ ในเมือ่ เราหาของทีท่ าำ หาย หาเท่าไรก็หาไม่เจอ
ถามว่าเราจะยังหาของนั้นต่อไปไหม เราก็ต้องหยุดหา อันนี้
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ก็เหมือนกันในเมือ่ วิง่ หนีเงาแล้ว เราวิง่ หนีไม่พน้ เราจะวิง่ หนี
ทำาไมให้เหนือ่ ย ก็ยอมรับว่าเรามีเงา ยอมรับว่าเรามีทกุ ข์กจ็ บ
คนเราเกิดมาก็เหมือนกับนักโทษประหารทีร่ อวันถูกนำาไป
ประหารชีวติ และคนเราทุกคนก็เหมือนคนติดคุก เกิดมาทุกคน
เหมือนคนติดคุก ถูกคุกขังไว้ คุกของวัฏฏสงสาร คุกของความแก่
ความเจ็บ และความตาย ในเมือ่ เกิดมาแล้วจะทำาอย่างไรไม่ให้ทกุ ข์
กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็คอื ต้องไม่กลับไปติดคุกอีก
ด้วยการไม่กลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตายอีก เราก็จะไม่
ทุกข์อีก
เหตุทเี่ ราทำาผิดทำาให้กลับมาเกิดอีกก็เพราะเรามาหลง
ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นัน่ เอง มานึกว่าขันธ์ ๕
เป็นตัวตน แล้วเราก็มาคอยยึดติดเขา มัวแต่หลงแค่เงาของเขา
และเงาของเขาก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นแค่กิริยา
ที่มาจากธาตุ ทั้ ง ๔ รูปก็มาจากธาตุ เวทนาก็มาจากธาตุ
สัญญาก็มาจากธาตุ สังขารก็มาจากธาตุ วิญญาณก็มาจาก
ธาตุทั้งหมด
ทุกอย่างมาจากอากาศธาตุ และอากาศธาตุนี้มันก็
มาจากความว่างเปล่า แม้แต่ตัวรู้ก็มาจากอากาศธาตุ เพราะ
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มันเป็นวิญญาณธาตุ คือ ธาตุรู้ จริงๆ แล้วไม่มีใครเป็นผูร้ เู้ ลย
แล้วไม่มีใครเป็นผู้เข้าใจ แต่เรามาหลงว่าเราเป็นผู้รู้ มาหลง
ว่าเราเป็นผู้เข้าใจ และก็มาหลงว่าเรานั้นเป็นผู้หลง สุดท้าย
ตายแล้วมีใครเหลือไหม ผูห้ ลงจะอยูไ่ หม ผูร้ จู้ ะอยูไ่ หม ผูม้ รี าคะ
โทสะ โมหะจะอยูไ่ หม ผูม้ สี ติ สมาธิ ปัญญามันจะอยูไ่ หม มีแต่เรา
ที่มาหลงเขาทั้งหมด
พอมันมีเรา มันก็มองทุกอย่างเป็นของเรา มันก็หลงว่า
เป็นของเราหมด จริงๆ แล้วมันก็ไม่มีเราเลย พอมีเราก็มีเขา
จริงๆ ไม่มเี รา ไม่มเี ขา หากว่าเรามาทำาลายเราให้หมดสิน้ ไปเสีย
แล้วทุกข์มนั จะเป็นของใคร เพราะมันไม่มผี ถู้ กู กระทำา ในเมือ่
ไม่มถี กู ผูก้ ระทำา สุขก็ไม่รขู้ องใคร เพราะมันไม่มเี รา ทีว่ า่ ทุกข์นนั้
มันทุกข์เพราะว่ามันมีเรา
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ท เ์ พราะ น รา
พอมีเรามันก็ยดึ ไว้ทงั้ หมด มีลกู ก็วา่ ลูกของเรา มีสามี
ก็วา่ สามีของเรา มีสมบัตกิ ว็ า่ สมบัตขิ องเรา ซึง่ ทำาทุกอย่างมา
เพื่อเราทั้งหมด หากเรามาทำาลายทุกอย่างให้หมดสิ้นแล้ว
เราจะทำาเพื่อใคร ในเมื่อเหลือแต่สมมติ และสมมติก็ไม่เป็น
ของใคร เวลาทุกข์มาจึงไม่รวู้ า่ ทุกข์ของใครเพราะมันไม่มเี รา
ทีเ่ รามาเดือดร้อน ก็เพราะมีเรา พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาทำาลาย
อัตตาเสีย ก็คอื ถอนเราออกจากเราเสียให้หมด เมือ่ หมดเรา
ก็หมดความยึดมัน่ ในตัวเรา หมดคำาว่าเป็นเรา ว่าเป็นเขา นีค่ อื
ทางดับทุกข์อันแท้จริง
หมดเรามันก็หมดทุกข์ เพราะมันไม่มีเราไปเกิด ถ้า
ทำาลายเราเสียหมดสิน้ แล้ว จิตไม่หลงเราแล้ว เหลือแต่จติ ล้วนๆ
มันก็เอาอะไรไปเกิดไม่ได้ ที่มันเดือดร้อนเพราะมัน มีเรา
หากทำาลายเรา ทุกอย่างก็จบ แต่ความไม่มเี รา มันก็ยงั เป็นเรา
อยูโ่ ดยสมมติ เป็นเราอยูโ่ ดยชัว่ คราว ก็ตอ้ งรักษาความเป็นเรา
เพื่อให้เกิดความสมดุล ไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
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สมมติวา่ เราไปยืนอยูก่ ลางสีแ่ ยกไฟแดงทีเ่ ปิดไฟเขียว
ทั้งสี่ด้าน แล้วเราก็ยืนอยู่ตรงกลางสี่แยก รถก็มาพร้อมกัน
ทัง้ สีแ่ ยก เราจะทำาอย่างไรทีจ่ ะไม่ให้โดนรถชน ในเมือ่ หลบไป
ทางไหนไม่ได้ เราก็ฆ่าตัวตายเสีย โดยเห็นตัวเราเป็นเพียง
แค่สมมุติของธาตุทั้ง ๔ ในเมื่อมันไม่มีเราแล้ว แล้วใครจะ
ถูกรถชน
ทุกวันนี้ที่มันเดือดร้อน เพราะมันมีเรา ปัญหามาทั้ง
๔ ทิศ ถ้าเราไม่มีเราเสียแล้ว แล้วใครจะเดือดร้อน สอนใจ
สมำ่าเสมอว่าทุกอย่างไม่มีเรา เตือนตนสอนตนทุกอย่างว่า
ไม่มีเรา ความมีเรามันก็เป็นอนิจจังด้วย ความมีเรามันก็เป็น
ทุกขังด้วย ความมีเราก็เป็นอนัตตาด้วย แล้วมันจะมีอะไรให้ยดึ
มันจะมีอะไรให้หลง มันจะมีอะไรให้เอา เพราะสุดท้ายเรามาจาก
สิ่งไม่มีนั่นเอง
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อย า ไม่ใช่ปล่อยทิ้ง
ในเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วจะปล่อยทิ้งให้หมดก็ไม่ได้
ไม่เอาอะไรเลยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะ พระพุทธเจ้าท่านสอน
ให้เราปล่อยวางด้วยสติปัญญา ไม่ได้ปล่อยทิ้ง ปล่อยขว้าง
หรือปล่อยปละละเลย แต่ให้ปล่อยวางด้วยเหตุและผลแล้วก็
ยอมรับในเหตุและผล สมมติมีอย่างไรก็ ใช้อยู่เหมือนเดิม
อย่าปล่อยทิ้งเพราะทั้งหมดคือเรื่องของธรรมชาติ เรามีชีวิต
ของฆราวาส ก็ทำาชีวิตของฆราวาสให้เต็มที่ เรามีชีวิตเป็น
นักบวช เราก็อยู่อย่างนักบวช แต่การเป็นอยู่ต้องไม่ทำาให้
ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
โลกนี้มันคือโรงละคร เขาสร้างบท เขียนบทให้เรา
เป็นอะไรเราก็เล่นไปตามบทบาท แต่เราจะไม่ยดึ ในบทบาทนัน้
เพราะเรารู้ความจริงว่าสิ่งที่มีทั้งหมด เป็นแค่สักแต่ว่าอาศัย
สุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากเขาไป เราจงพิจารณาโดย
อาศัยปัญญาญาณว่า ที่เกิดขึ้นกับเรา ก่อนที่เราจะเกิดมา
มันมีเรามาก่อนหรือเปล่า ใช้ปัญญาตัวนี้ใคร่ครวญอยู่เสมอ
และสุดท้ายตายไปมันมีเราอยูห่ รือเปล่า ต้องสอนใจเราอย่างนี้
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ขณะที่ยังมีอยู่ชั่วคราว มันทุกข์หรือเปล่า ในเมื่อมี
แต่ทุกข์เราจะยึดทำาไม สอนใจทั้งอดีต ทั้งปัจจุบัน และทั้ง
อนาคต ไม่ยึดทั้งอดีต ไม่ยึดทั้งปัจจุบัน และไม่ยึดทั้งอนาคต
นีค่ อื ปัญญาญาณเกิดขึน้ เราต้องมารูแ้ จ้ง รูร้ อบกับมัน รูท้ งั้ อดีต
รู้ทั้งปัจจุบัน รู้ทั้งอนาคต รู้รอบหมดเลย รู้ทั้งความเป็นจริง
นี่คือ ปัญญาญาณ หยั่งรู้ความเป็นจริง
ที่เรามาอาศัยทั้งหมดก็มาอาศัยสัญญา มาอาศัย
สมมติกนั และจากนัน้ จำาเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ราต้องมาทำาลายสัญญา
มาทำาลายสมมติให้ทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แม้ที่
เรารูอ้ ยูเ่ ดีย๋ วนีก้ ย็ งั ไม่ใช่ปญ
ั ญา แต่ยงั เป็นสัญญาอยู่ เพราะเรา
อ่านภาษารู้เรื่องเพราะอาศัยสมมติของภาษา ภาษานี้ก็เป็น
สมมติ ภาษาสมมติ จึงเรียกว่า สัญญา
โดยปัญญาทีแ่ ท้จริง ปัญญาพระพุทธเจ้านัน้ เป็นปัญญา
ที่บริสุทธิ์ เป็นปัญญาวิมุติที่ ไม่มีอะไรให้หมาย เพราะเดิม
ธรรมชาติของจิตเรามันไม่มอี ะไรให้หมายอยูแ่ ล้ว เหมือนเด็ก
ที่เกิดมาใหม่ๆ เป็นดวงจิตประภัสสร บริสุทธิ์ และไร้เดียงสา
สังเกตจากเวลาที่เด็กเขามองอะไร เขาจะมองนานๆ แต่เขา
ไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไร เห็นก็สักแต่ว่าเห็น
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แต่พอเขาโตก็มกี ารเรียนรู้ มีความจำา จึงรูค้ วามหมาย
แล้วก็มาทุกข์เพราะความหมายว่าทุกข์ ว่าสุข หากเรามาทำาใจ
ของเราให้เหมือนกับเด็ก เห็นสักแต่ว่าเห็น ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่า เห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน รู้สักแต่ว่ารู้
แล้วมันจะเอาอะไรให้มีความหมายในทุกข์ เป็นสักแต่ว่าเป็น
มีสกั แต่วา่ มี เพราะจริงๆ เราก็ไม่มอี ะไรให้เป็น ไม่มอี ะไรให้มี
เพราะที่มีที่เป็น นั้นไม่ ใช่เราเลย คือธรรมชาติล้วนๆ แล้ว
ธรรมชาติล้วนๆ ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โลกมันนี้ก็มี
แค่นี้แหละ...
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ย

ยน
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท มีนามเดิมว่า สมใจ
ตรีสวุ รรณ์ เกิดเมือ่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่านเป็น
ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพี่น้องทั้งสิ้น ๑๐ คน มีพี่สาว ๒ คน
น้องสาว ๕ คน น้องชาย ๒ คน โดยท่านเป็นบุตรคนที่ ๓
ปัจจุบนั ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม ต.เกษตรสุวรรณ
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี และมีผู้มีจิตศรั ทธาถวายที่ดินเพิ่มใน
จังหวัดชลบุ รี ทำ าให้ ท ่ านมีวัดสาขาอีก ๒ แห่ง คือ วั ด ป่ า
อ่างนำ้าเย็น และวัดป่าเขาช่องแคบ
ก่อนมาพำานักอยู่วัดป่าเจริญธรรมท่านได้แสวงหา
ธรรมะเพือ่ ค้นหาความจริงจากครูบาอาจารย์หลายทีท่ งั้ ภาคกลาง
และภาคอีสาน เพราะมีความสงสัยมาตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ ยังเป็นเด็ก
ว่าคนเราเกิดมาทำาไม เกิดมาแล้วทำาไมต้องมาตาย อีกทัง้ เกิด
ความกลัวทีจ่ ะต้องตาย กลัวความสูญเสีย กลัวความพลัดพราก
ท่านจึงเริม่ มองหาทางออกจากทุกข์ เพราะเห็นความทุกข์มอี ยู่
ทีก่ ายและใจนีต้ ลอดเวลา จึงดำาริทจี่ ะหาหนทางดับทุกข์ โดย
ค้นคว้าจากหนังสือธรรมะเพื่อหาวิธีการปฏิบัติแล้วนำามา
ฝึกฝน เริม่ จากการนัง่ สมาธิดว้ ยตนเอง ทำาตามตำาราและทดลอง
หลายวิธี สงบบ้างไม่สงบบ้าง แต่ก็ได้ความเย็นใจ และรูส้ กึ มี
ความสุขมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท่านจึงรู้ว่าตนเองปฏิบัติถูกทาง
และคิดว่าเมื่อมีความสงบแล้วจะมีความสุขมากขึ้น ยิ่งมีสุข
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มากขึ้นเท่าไร ก็จะดับทุกข์ได้มากขึ้นเท่านั้น ท่านจึงเร่ง
ความเพียรมากขึ้นไปอีก กิน น้อยนอนน้อยทำาความเพียร
อย่างเข้มข้นโดยไม่กลัวความตาย ท่านปฏิบตั ดิ ว้ ยจิตใจทีห่ า้ วหาญ
แต่กลับพบว่ายิ่งเร่งความเพียรเท่าไรก็ไม่สงบ เพราะมีแต่
ความอยากจะสงบเข้าไปในการทำาสมาธิ จึงรูว้ า่ ไม่ใช่ จากนัน้
ท่านได้ลองปรับวิธีและคิดทดลองด้วยตนเองว่าต้องไม่มี
ความอยากในการทำาสมาธิ แต่ให้ทำาใจเป็นกลางๆ พอทำาใจ
เป็นกลางๆ จิตจึงเริม่ สงบจนลมหายใจหายไป ตัวเบา แม้แต่ตวั
ก็หายไป ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่า
ในขณะนั้น ท่านเกิดความสงสัยว่าเราหายไปไหน
ทั้งที่ทุกอย่างน่าจะสิ้นสุดลงได้ แต่นั่นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความทุกข์ เพราะท่านไม่สามารถเข้าถึงแก่นแห่งพระธรรม
และติดอยู่กับสภาวะนั้นเป็นเวลานานเกือบ ๓๐ ปี เนื่องจาก
เมื่อเห็นว่าไม่มีเรา ใจที่เคยห้าวหาญก็เกิดความกลัวขึ้นมาว่า
เราจะหายไป หรือเราจะตายเพราะจิตออกจากร่างแล้วไม่กลับ
มาเข้ามาอีก จึงพยายามบังคับไม่ ให้จิตออกจากร่างกาย
เวลานั่งสมาธิพอตัวเริ่มจะหายก็พยายามทำาความรู้สึกตัว
ด้วยการขยับแขนขา เพือ่ ให้รตู้ วั เพราะกลัวตัวจะหายไป เป็นอยู่
อย่างนี้เนื่องจากปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะ
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หลังจากที่ ไม่กล้าเข้าสมาธิลึก ท่านก็ทำาความเพียร
เพียงเบาๆ คือทำาใจเป็นกลาง และคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะ
ดำาเนินไปเอง ขณะนั้นท่านมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ทุกข์
เพราะอยากพ้นทุกข์ เพียรทำาแต่สมาธิไม่เคยยกกายขึ้นมา
พิจารณา เพราะมีความเชื่อว่าพอจิตสงบแล้วปัญญาจะเกิด
ขึ้นเอง เวลาผ่ า นไปหลายปีก็ยังทรงอยู่กับที่ ไ ม่ก้า วหน้ า
ไม่ถอยหลัง ในขณะที่สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นคือความทุกข์ เพราะ
อยากพ้น ทุกข์ ยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์เพราะหาทางออกไม่เจอ
ไม่รู้จะทำาอย่างไร ท่านพยายามคิดพิจารณาว่าพระอรหันต์
ในครัง้ พุทธกาลท่านตรัสรูอ้ ย่างไร เมือ่ อ่านและนำามาทดลอง
หลายวิธีก็ยังไม่เกิดความก้าวหน้า จึงรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้
ไม่รจู้ ะทำาอย่างไรกับการปฏิบตั ขิ องตนเอง ไม่รจู้ ะไปถามใคร
หรือเล่าให้ใครฟังได้ เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรหาทางออก
ไม่เจอ ในช่วงเวลานัน้ ท่านมีความทุกข์มาก ทุกข์ถงึ ขัน้ นำา้ ตาไหล
ออกมาตลอดเมื่อนึกถึงเส้นทางที่ตนเองเดินมาและจะเดิน
ไปว่ามันช่างยากแสนเข็ญ ในระหว่างทีม่ ที กุ ข์นนั้ ท่านก็ดนิ้ รน
แสวงหาครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆ ตามแต่ที่จะได้ยินได้ฟังมา
เพื่อถามถึงวีธีการปฏิบัติ แต่ท่านก็ไม่ได้เล่าถึงการทำาสมาธิ
ว่าเมื่อเข้าลึกแล้วตัวจะหายไปให้ครูบาอาจารย์ฟัง ได้แต่เก็บ
ความสงสัยไว้เพียงลำาพังผู้เดียว
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การลองผิดลองถูกมาตลอดเวลาเพือ่ หาทางพ้นทุกข์
ซึ่งกินเวลาเกือบ ๓๐ปีนี้เอง ทำาให้ท่านไม่อยากให้ใครมา
เสียเวลาเช่นทีท่ า่ นเคยเป็นมา เพราะเมือ่ นับถอยหลังไปพบว่า
ท่านเริ่มออกบวชและปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ขณะ
อายุ ๒๑ ปี แต่เพิง่ จะมาแจ้งความจริงเข้าถึงแก่นแห่งพระธรรม
ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ระหว่าง เวลา ๑๓.๒๐๑๔.๐๐ น. ขณะอายุ ๔๗ ปี วันนัน้ ท่านได้เห็นสามโลกธาตุเปิด
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเนื้อเดียวกัน เกิดความ
อัศจรรย์แจ้งในใจว่าในโลกในนี้ไม่มอี ะไรให้ยดึ มัน่ ถือมัน่ ได้เลย
จิตจึงถอนตัวออกจากขันธ์ อยู่เหนือขันธ์ มีความอิสระและ
เห็นว่าไม่มอี ะไรเลย เห็นทัง้ ขันธ์ ๕ ก็ไม่มี จิตก็ไม่มี สภาวธรรม
ทัง้ หลายทีม่ กี เ็ ป็นแค่สภาวะของธรรมชาติทเี่ ป็นธรรมดาของเขา
ไม่มตี วั ตนให้ยดึ ถือได้ เป็นปกติธรรมดา เป็นสภาวะทีเ่ กิดดับ
เป็นแค่ธรรม และธรรมนี้ก็เป็นอนัตตา จิตเกิดอัศจรรย์ขึ้น
โดยเห็นจนชัดแจ้งในจิตว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ ธรรมทัง้ หลาย
ไม่มตี วั ตน เมือ่ เห็นเช่นนัน้ ความรูส้ กึ จึงโล่งขึน้ ในจิต ความปิติ
จึงเกิดขึ้น ทำาให้นำ้าตาของท่านไหลทะลักออกมาจากภายใน
สู่ภายนอก โดยไม่สามารถเก็บนำ้าตาแห่งความปิติไว้ในใจได้
และด้วยสำานึกในพระคุณจิตจึงน้อมก้มกราบพระพุทธเจ้า
อย่างซาบซึง้ ทัง้ กายและใจของท่านรูส้ กึ สิโรราบต่อพระพุทธองค์
และตัง้ ใจอุทศิ กายและใจนีเ้ ป็นพุทธบูชาไม่เป็นอืน่ ด้วยเห็นว่า
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ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศนั้นเป็นความจริงทั้งหมด
มี ค วามหมดจดและบริ สุ ท ธิ์ ไ ม่ มี อ ะไรเสมอได้ โ ดยธรรม
พร้อมทัง้ รูส้ กึ ยกย่องอย่างทีส่ ดุ อยู่ในใจว่าพระพุทธองค์ทรงรู้
ความจริงอันเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์นี้ได้อย่างไรหนอ
ในขณะนัน้ จิตของท่านได้รวมเป็นหนึง่ เดียวกับพระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นเนือ้ เดียวกันกับธรรมธาตุทง้ั สาม
และธรรมธาตุนี้ ได้รวมตัวเป็นอันเดียวกันอย่างโดดเด่น อยู่
เหนือขันธ์ มีความอิสระและเห็นเด่นชัด ท่านรับรู้สภาวะนั้น
ว่าไม่มีอะไรในสามแดนโลกธาตุที่ให้ท่านต้องท่องไปอีกแล้ว
ท่านทราบได้เลยว่าตัวท่านชนะแล้ว หลังจากที่พ่ายแพ้มา
เกือบทั้งชีวิต แม้จะนึกงงว่าเราชนะแล้วหรือนี่ เราชนะเป็น
เหมือนกันหรือ และถึงจะเป็นการชนะเพียงครัง้ แรกและครัง้ เดียว
จริงๆ แต่ก็เป็นชัยชนะที่งดงาม หลังจากนั้นท่านก็เสวยอยู่
กับธรรมชาตินนั้ เป็นเวลานานหลายวันหลายคืน กว่าจะปรับตัว
คืนสู่ความเป็นธรรมชาติได้ตัวท่านก็แทบจะลืมวันลืมคืน
เพราะจิตของท่านได้ตื่นและพักตัวเองอยู่กับธรรมชาติอย่าง
แท้จริง
เมื่อแจ้งในธรรมอย่างถึงที่สุดแล้วท่านก็มาพิจารณา
ว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาเสียเวลาหลายปี เป็นเพราะตัวท่าน
ไม่เข้าใจวิธีที่ถูกต้อง อีกทั้งขาดผู้รู้ที่มีประสบการณ์การผ่าน
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เส้นทางนีม้ าก่อนช่วยบอกทาง ทำาให้เป็นไปได้ยากทีจ่ ะเข้าใจ
แตกต่างจากครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งวิธีและ
อุบายที่จะแจกแจงความจริงนั้นให้ปรากฏในใจของผู้ฟังเพื่อ
ให้จิตปล่อยวางได้ ซึ่งในสมัยนี้พระองค์ไม่อยู่แล้ว มีเพียง
หลักคำาสอน พอกาลเวลาผ่านไปผู้ที่ยังไม่รู้ลึกซึ้งถึงคำาสอน
ก็พากันสอนตามความเข้าใจของตนเองเป็นหลัก แต่ไม่ได้
เอาความจริงยกขึ้นมาสอน จึงทำาให้ผู้ปฏิบัติตามไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ เป็นเหตุต้องลองผิดลองถูก และสุดท้าย
ก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้ ท่านจึงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะนำาพระธรรม
คำาสอนในเรือ่ งของขันธ์ ๕ อันเป็นเส้นทางทีถ่ กู ตรงตามหลัก
มหาสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นหัวใจของการดับทุกข์ และเป็นจุด
ทีท่ าำ ให้ทา่ นพ้นทุกข์ได้ มาแนะนำาให้ผปู้ ฏิบตั ทิ งั้ หลายได้เข้าใจ
เส้นทางเดินนี้ เพือ่ ที่ใครจะได้ไม่ตอ้ งมาเสียเวลาดังทีท่ า่ นเคย
เป็นมา
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กอนเมฆปดบังดวงจันทร ทำใหจันทรเศราหมองไดฉันใด
ขันธหาปดบังดวงจิต จิตจึงมีอุปกิเลสไดฉันนั้น
พระอาจารยชานนท ชยนนฺโทพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
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