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พระองค์ทรงเดินทางด้วยวิธี
ท�าลายความยึดมั่นถือมั่นในธาตุ ๔ ขันธ์ ๕
เราก็ต้องใช้วิธีและอุบายเดียวกันกับพระองค์
มาท�าลายความยึดมั่นถือมั่นในธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เท่านั้น
เราก็จะเข้าถึงพระองค์ได้
แต่อย่าไปท�าลายกิเลสเด็ดขาด
เพราะท�าลายแล้วไปถึงพระองค์ไม่ได้
เพราะกิเลสมันท�าลายไม่ได้
แต่เราท�าลายได้คือ ตัวที่ท�าให้เกิดกิเลสเท่านั้น
โรงงานที่ผลิตกิเลส เมื่อไม่มีโรงงานผลิตกิเลสแล้ว
กิเลสจะออกมาจากตรงไหน
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คํ า นํ า

ทุกครั้งที่แสดงธรรม อาตมาจะเน้นสอนเรื่องธาตุ ๔ ขันธ์ ๕
เป็นหลัก เพราะทีเ่ ราทุกคนหลงกันก็หลงเพียงแค่ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕
ซึ่งก็คือกายกับใจ จิตดวงนี้จึงมีอวิชชาและไปเกิดกับธาตุ ๔
ขันธ์ ๕ ทุกชาติไป ไม่ต่างอะไรกับคนที่คอยแต่จะสร้างบ้าน
สร้างแล้วสร้างอีก พอสร้างเสร็จก็ตอ้ งมาดูแลรักษาบ้าน มาทุกข์
กับบ้าน เพราะต่อให้เรารักษาบ้านดีแค่ไหน แต่สุดท้ายบ้าน
ก็ต้องพัง และพอเราสร้างบ้านใหม่ ก็ต้องดูแลรักษาบ้านอีก
แต่แล้วบ้านก็พังลงอีก เป็นอยู่แบบนี้ ทั้งๆ ที่มีบ้านหลังหนึ่งที่
น่าอยู่ที่สุด บ้านที่อยู่แล้วไม่มีทุกข์ ไม่ให้โทษกับเราเลยแม้แต่
น้อย บ้านทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั พัง ซึง่ บ้านหลังนีต้ า่ งหากล่ะที่
จิตของเราควรจะอยู่ ขอแค่ทุกคนออกเดินทางตามพ่อของเรา
ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้า เพื่อหาทางกลับบ้านกัน
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
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ส า ร บั ญ
แนวทางและวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องโดยสังเขป
แผนภูมิขันธ์ ๕ (กาย-ใจ)
มารู้จักธาตุ ๔ ขันธ์ ๕
ฝึกดูกาย
เฝ้าดูใจ
การท�างานของกายและใจ
อวิชชาพาให้เกิด
อวิชชาคือขันธ์ ๕
ทานขันธ์ ๕
กลับสู่ความไม่มี
จุดจบแห่งชาติ ชรา มรณะ
อย่าไปท�าลายกิเลสให้เสียเวลา
อยู่เหนือสมมุติ
กายใจไม่ใช่ของเรา
กลับบ้านกัน
ยกคัทเอาท์ดับอุปาทานในขันธ์ ๕
แกะห่วงจากจิตให้สิ้นซาก
ปฏิบัติต่อไปในวิธีแห่งมรรค
ถือศีลควร
อยู่ด้วยความเป็นกลาง
ประวัติพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
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เราดูลมหายใจเข้าไปในกายและออกจากกายนั้น
ก็เป็นเพียงแค่ลมหนึ่งซึ่งพัดเข้ากายพัดออกจากกาย
เป็นแค่ธาตุลม ไม่ใช่ลมหายใจของเรา
ขณะลมที่พัดเข้าสู่กายและลมพัดออกจากกาย
ก็ไม่แตกต่างอะไรกับต้นไม้ใบไม้ ซึ่งถูกลมพัด
กายของเราก็คือธาตุดิน
ต้นไม้ใบไม้ก็คือธาตุดิน
เวลาลมพัดใบไม้ หรือลมพัดเข้าสู่กาย
ให้เรารู้ว่านั่นลมก�าลังพัดดิน
และกายเราไม่ได้มีแค่ธาตุดินเพียงอย่างเดียว
แต่มีธาตุน�้าชุ่มฉ�า่ อยู่ด้วย
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แนวทาง
และวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องโดยสังเขป
หั ว ใจของการปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ ความพ้ น ทุ ก ข์ นั้ น ต้ อ งท�า
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าไม่รู้วิธีและแนวทาง ก็จะ
ท�าให้เสียเวลา ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง หรือไม่ประสบความ
ส�าเร็จ กว่าจะลองผิดลองถูก กว่าจะเข้าใจ ก็อาจเสียเวลาไปนาน
สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรง
เน้นสอนและแสดงโทษของการยึดมั่นอยู่ในอุปาทาน “ขันธ์
ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์” พระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อการตรัสรู้
เพือ่ เข้าสูม่ รรคผลนิพพาน คือพระองค์จะทรงหยิบยกและแสดง
ธรรมในเรือ่ ง “อริยสัจ ๔” เป็นส่วนมาก และในการแสดงธรรม
“อริยสัจ ๔” แต่ละครั้งนั้นจะมีทั้งอุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุ
สงฆ์และพระภิกษุณี ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นจ�านวนมาก
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ในอริยสัจ ๔ พระองค์จะทรงเน้นแสดง “ตัวสมุทัย” คือ
เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์ ได้ แ ก่ “ตั ณ หา” ความอยากได้ แ ละความ
ไม่อยากได้ในกองขันธ์ ๕ อันเป็นเหตุปัจจัยส่งผลให้เราเป็นสุข
และเป็นทุกข์ เช่น เวลาขันธ์ ๕ เป็นสุข ก็ยึดไว้ เวลาขันธ์ ๕
เป็นทุกข์ ก็ผลักไส จึงเกิดความล� าบากเพราะพยายามที่จะ
แก้ไข คืออยากวิ่งหนีทุกข์และอยากวิ่งหาสุข แต่โดยความเป็น
จริงของสัตว์และมนุษย์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว มีแต่กองแห่งทุกข์
หาความสุขไม่เจอ เท่าที่สังเกตดูมีแต่ทุกข์น้อยกับทุกข์มาก
เท่านัน้ เอง ฉะนัน้ จึง “มีแต่ทกุ ข์เท่านัน้ ทีเ่ กิดขึน้ มีแต่ทกุ ข์เท่านัน้
ที่ตั้งอยู่ มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป”
รวมแล้วขณะที่ยังมีชีวิตคือมีขันธ์ ๕ อยู่ เราจะต้องอยู่
กับกองแห่งทุกข์อยู่ตลอด มีวิธีเดียวที่จะไม่ทุกข์ คือไม่มาเกิด
อีก เมื่อไม่มาเกิดอีกก็ไม่มีขันธ์ ถ้าไม่มีขันธ์ก็ไม่มีทุกข์ เพราะ
ทุกข์มีที่ขันธ์ ไม่ใช่มีที่จิต แต่เหตุที่มาเกิดก็เพราะความหลง
ได้แก่ “อวิชชา” คือความไม่รู้ความจริง ไปยึดขันธ์ ๕ ว่าเป็น
ตัวเป็นตน จิตจึงเกาะติดขันธ์ ๕ ท�าให้พาให้เวียนว่ายตายเกิด
ไม่รจู้ กั จบสิน้ และก็มาทุกข์เพราะขันธ์ ๕ “อยูท่ กุ ชาติไป” นีค่ อื
เหตุให้เกิดทุกข์
เราต้องมาท�าลายเหตุของการเกิดก่อน คือท�าลายความยึด
มั่นถือมั่นในกองขันธ์ ๕ ให้ได้ และจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมา
พิจารณากาย-ใจ คือขันธ์ ๕ นี้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง โดย
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ความเป็นทุกข์ โดยความไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน เพือ่ ให้จิตเกิดความ
เบื่อหน่าย แล้วจิตจะได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายใจ
นี้เสียได้ จิตจะไม่หลงไปเกาะติดกับขันธ์ คือถอนตัวเป็นอิสระ
อยู่เหนือขันธ์ ทั้งที่มีความทุกข์ของขันธ์อยู่ “แต่จิตสบาย” ไม่
ทุกข์ไปกับขันธ์ เพราะยอมรับความจริงว่าเกิดมามีขันธ์ก็ต้อง
ทุกข์แบบนี้ “ไม่มีใครหนีพ้น”
จงพิจารณาว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ เราก็ไม่มีรูป
กายนี้มาก่อน เมื่อเกิดมามี รูปกาย แล้วจึงมี เวทนา ความ
สุข ทุกข์ เฉยๆ ตามมา จึงมี สัญญา ความจ�าได้หมายรูต้ ามมา
จึงมี สังขาร ความคิดปรุงแต่งตามมา จึงมี วิญญาณ ความรับรู้
รั บ ทราบตามมา เมื่อ รูป กายนี้ ดับ เวทนาก็ ดั บ สั ญ ญาก็ ดั บ
สังขารก็ดับ วิญญาณก็ดับ จึงไม่เหลือความเป็นเราอยู่ตรงไหน
อีกเลย นี่แหละที่เราหลงกัน จึงเรียกว่า หลงสมมุติ หลงของ
ชั่วคราว ทั้งที่ยึดเอาไว้ ก็ยึดไม่ได้ แก้ไขก็ไม่ได้ แล้วแต่เขาจะ
เป็นไป และท้ายทีส่ ดุ ก็ดบั สลาย ตายจากไปไม่มเี หลือ และขณะ
อยู่ก็เป็นทุกข์ด้วย ทุกข์ตลอดเวลาที่เราอาศัยเขาอยู่
เมื่อเรามาพิจารณาในกายใจโดยความเป็ น ทุ ก ข์ และ
เป็นธรรมชาติของเขา ว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์อันหนึ่งของ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของเขา โดยไม่มีใครไปบังคับ
บัญชาเขาได้ แม้แต่เราผู้ที่ไปรู้สมมุตินี้ ก็เกิดมาจากธรรมชาติ
เช่นกัน หาได้เป็นตัวเป็นตนไม่ เมือ่ เรามาพิจารณา กาย กับ ใจ
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ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดดับ หาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ จิตก็
จะปล่ อ ยวางรู ป ขั น ธ์ แ ละนามขั น ธ์ เ สี ย ได้ จึ ง ต้ อ งท�า บ่ อ ยๆ
พิจารณาขันธ์ ๕ และการท�างานของขันธ์ ๕ โดยแยกให้เห็น
หน้าที่แต่ละตัวและอาการต่างๆ ของเขาจนชัดเจน มองหาและ
สังเกตอยู่ตลอดเวลา เท่าที่มีเวลา โดยไม่จ�าเป็นต้องนั่งสมาธิ
เสมอไป ท�าได้ทกุ อิรยิ าบถ ไม่วา่ จะเดิน ยืน นัง่ นอน เพราะ
การทีเ่ ราก�าหนดดูอยูท่ กี่ าย ก็เป็นสมาธิอยูแ่ ล้ว แต่ไม่ได้หมาย
เอาความสงบ เพราะความสงบตรัสรู้ไม่ได้ เพราะขณะที่มี
ความสงบ ตัวสังขารจะไม่ทา� งาน เมื่อสังขารไม่ทา� งานจะเกิด
ปัญญาไม่ได้ ต้องอาศัยการคิดค้นจึงจะรู้ความจริง
เมือ่ เข้าใจความจริงแล้ว จึงปล่อยวางตัวสังขารอีกที เพราะ
คิดค้นจึงรู้ เมื่อรู้แล้วจึงปล่อยวางความคิดไป เพราะความคิด
ก็เป็นเพียง สังขารขันธ์ เป็นของสมมุติเป็นของไม่เที่ยงเช่นกัน
ท�าและพิจารณาอย่างนี้ไปนานๆ ก็จะเกิดความช�านาญขึ้นเอง
เมือ่ ชัดเจนขึน้ จิตจะยอมรับเอง และจะปล่อยวางในทีส่ ดุ ถ้ายัง
ไม่ปล่อยวางก็ทา� ต่อไป จนเข้าไปเห็นความจริง แล้วจิตจะยอมรับ
ท�าซ�้าๆ โดยการหาเราในความเป็นรูป และหาเราในความเป็น
นาม ว่ามีเราอยู่ตรงไหน ให้เน้นดูใน ธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้า ไฟ
ลม ในกายนี้ว่ามีเราอยู่ตรงไหน ในเมื่อหาเราในธาตุทั้ง ๔ ที่
กายว่าไม่มเี ราแล้ว ก็ยก นามทัง้ ๔ ขึน้ มาหาว่ามีเราอยูต่ รงไหน
เมื่อนามทั้ง ๔ ไม่มีเราแล้ว ก็ย้อนกลับมาหาเราใน ตัวผู้รู้ ว่า
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มีเราอยู่ตรงไหน ทั้งที่ตัวผู้รู้ก็เป็น วิญญาณขันธ์ นั่นเอง ก็
ไม่เทีย่ งเช่นกัน เมือ่ เห็นอย่างนีจ้ ะมีอะไรให้หลง เพราะทุกอย่าง
เป็นสมมุติของขันธ์ ๕ ทั้งหมดเลย จึงต้องวางทั้งหมด จะได้
ชื่อว่าปล่อยวางสมมุติ เพื่อเข้าสู่ความเป็นวิมุตติ คือหลุดพ้น
จากการยึดมั่นในสมมุติทั้งปวง...

มองหาและสังเกตอยู่ตลอดเวลา เท่าที่มีเวลา
โดยไม่จา� เป็นต้องนั่งสมาธิเสมอไป
ท�าได้ทกุ อิรยิ าบถ ไม่วา่ จะเดิน ยืน นัง่ นอน
เพราะการที่เราก�าหนดดูอยู่ที่กาย ก็เป็นสมาธิอยู่แล้ว
แต่ไม่ได้หมายเอาความสงบ
เพราะความสงบตรัสรู้ไม่ได้
เพราะขณะที่มีความสงบ ตัวสังขารจะไม่ทา� งาน
เมื่อสังขารไม่ท�างาน จะเกิดปัญญาไม่ได้
ต้องอาศัยการคิดค้นจึงจะรู้ความจริง
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ขณะที่ยังมีชีวิตคือมีขันธ์ ๕ อยู่
เราจะต้องอยู่กับกองแห่งทุกข์อยู่ตลอด
มีวิธีเดียวที่จะไม่ทุกข์ คือไม่มาเกิดอีก
เมื่อไม่มาเกิดอีกก็ไม่มีขันธ์
ถ้าไม่มีขันธ์ก็ไม่มีทุกข์ เพราะทุกข์มีที่ขันธ์ไม่ใช่มีที่จิต
แต่เหตุที่มาเกิดเพราะความหลง ได้แก่ “อวิชชา”
คือความไม่รู้ความจริง ไปยึดขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวตน
จิตจึงเกาะติดขันธ์ ๕
ท�าให้พาให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้น
และก็มาทุกข์เพราะขันธ์ ๕ อยู่ทุกชาติไป
นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์
เราต้องมาท�าลายเหตุของการเกิด
คือท�าลายความยึดมั่นถือมั่นในกองขันธ์ ๕ เสีย
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ธาตุลม

หมายถึงลมที่อยู่ในร่างกาย อาทิ
ลมที่อยู่ในปอด ลมที่อยู่ในล�าไส้
ลมที่อยู่ในกระเพาะอาหาร
ลมที่อยู่ในช่องว่างของร่างกาย

รูป

ธาตุไฟ

หมายถึงไฟที่ให้ความอบอุ่นในร่างกาย
ตลอดเวลา สังเกตได้จากคนป่วยมีไข้
ตัวจะร้อน ถ้าคนตายตัวจะเย็น
เพราะธาตุไฟดับ

ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง, เนื้อ, เอ็น,
กระดูก, เยื่อในกระดูก, ม้าม, หัวใจ,
ตับ, พังผืด, ไต, ปอด, ไส้ใหญ่, ไส้น้อย,
ธาตุดิน
อาหารใหม่, อาหารเก่า, เยื่อมันสมอง
มี ๒๐ ชนิด
ธาตุดิน + ธาตุน�้า
เท่ากับ อาการ ๓๒
น�้าดี, เสลด, น�้าเหลือง, น�้าเลือด,
น�้าเหงื่อ, น�้ามันข้น, น�้าตา, น�้ามันเหลว,
ธาตุน�้า
น�้าลาย, น�้ามูก, น�า้ ไขข้อ, น�้าปัสสาวะ
มี ๑๒ ชนิด

รู้สึกเป็นเฉยๆ ใจ

จ�าอารมณ์ของใจ

นาม

คิดถึงอารมณ์ของใจ

คิดถึงผัสสะกาย

จ�าผัสสะกาย

รู้สึกเป็นทุกข์ใจ

คิดถึงกลิ่น
คิดถึงรส

จ�ากลิ่น

รู้สึกเฉยๆ กาย

คิดถึงเสียง

คิดถึงรูป

ความนึกคิด
ปรุงแต่ง

สังขาร

จ�ารส

จ�าเสียง

รู้สึกเป็นทุกข์กาย

ความจ�าได้
หมายรู้

สัญญา

รู้สึกเป็นสุขใจ

จ�ารูป

ความรู้สึก

เวทนา
รู้สึกเป็นสุขกาย

ร่างกาย, อวัยวะ

รูป

แผนภูมิขันธ์ ๕ (กาย-ใจ)

รู้ทางใจ

รู้ทางกาย

รู้ทางลิ้น

รู้ทางจมูก

รู้ทางหู

รู้ทางตา

ความรับรู้
รับทราบ

วิญญาณ
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มารู้จักธาตุ ๔ ขันธ์ ๕
ในเบื้องต้นนั้นให้ทุกท่านจงมาเรียนรู้และท�าความเข้าใจใน
เรือ่ งธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ กันให้มากๆ ก่อน เพือ่ จะเข้าไปรูค้ วามจริง
ว่าที่แท้นั้น ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ที่มีอยู่ในกายใจเรานั้น เป็นเพียง
แค่ธรรมชาติหนึ่งซึ่งเรามาอาศัย และธรรมชาติที่เรามาอาศัยนี้
เขาอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งมีกฎธรรมชาติของเขา คือ อยู่ใต้
กฎแห่งไตรลักษณ์ และกฎแห่งไตรลักษณ์นี้ก็คือปรากฏการณ์
ของธรรมชาติ ซึ่งมีความเป็นปกติธรรมดา ธาตุทั้ง ๔ มีหน้าที่
อะไร ขันธ์ทั้ง ๕ มีหน้าที่อะไร เราต้องแยกให้ออกระหว่าง
ขันธ์ ๕ กับ จิต หรือระหว่างกาย ใจ และจิต กายส่วนหนึ่ง
ใจส่วนหนึง่ จิตส่วนหนึง่ ต้องเข้าใจในคุณสมบัติ ในหน้าทีข่ อง
กาย ใจ และจิต ด้วยการมาเรียนรู้ว่า สภาวะของกายคืออะไร
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สภาวะของใจคืออะไร และสภาวะของจิตคืออะไร การท�างาน
ของร่างกายเขามีหน้าที่อย่างไร กายที่รวมตัวมาจากธาตุ ๔ ดิน
น�้า ไฟ ลม เขาท�าหน้าที่อย่างไร แล้วสภาวะของใจเขามีอาการ
อย่างไร มีสภาวะใดบ้าง เราต้องมาสังเกตและคอยแยกการ
ท�างานของเขา โดยเข้าไปเรียนรู้การท�างานของเขา แยกให้ออก
ว่าอะไรคือกาย อะไรคือใจ และอะไรคือจิต เมื่อเราเข้าใจว่า
อะไรคือกาย อะไรคือใจ และอะไรคือจิตแล้ว หลังจากนั้นเรา
ก็มาเฝ้าดูการท�างานของเขาในชีวติ ประจ�าวัน ในระหว่างวันว่าเขา
ท�างานอย่างไร เราเฝ้าดู เฝ้ารู้ เฝ้าสังเกตการท�างานของธาตุ ๔
และในขณะทีเ่ ราเฝ้าสังเกตการณ์ความเคลือ่ นไหวของกายนัน้
เราไม่ได้ดูเพียงแค่การเคลื่อนไหวของกายอย่างเดียว แต่ให้
หมายว่าเป็นธาตุ ๔ ก�าลังเคลือ่ นไหว นีค่ อื การเจริญมรรค ให้
เราเจริญด้วยมรรค มรรคองค์ ๘ ย่อลงเหลือสาม คือ สติ
สมาธิ ปัญญา ดังนั้นมรรคองค์ ๘ ที่เราจะใช้ต่อไปคือสาม
องค์มรรคเป็นหลัก คือ สติ สมาธิ ปัญญา เป็นการเจริญมรรค
ด้วยการดูกายเคลื่อนไหวเท่าที่จะเป็นไปได้
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ฝึกดูกาย
การดูกายสามารถดูได้ทุกขณะ ทั้ง ยืน เดิน นั่ง นอน
โดยดูได้ทั้งขณะที่หยุดนิ่งและเคลื่อนไหว ดูให้เห็นโดยความ
เป็นธาตุว่าเป็น ดิน น�า้ ไฟ ลม เช่น ขณะที่เคลื่อนไป ให้เห็น
ว่าไม่ใช่เพียงกายเท่านัน้ ทีเ่ คลือ่ นไหว แต่ให้เห็นว่านัน่ คือธาตุ ๔
ก�าลังเคลือ่ นไหว เหมือนเครือ่ งจักรกลก�าลังท�างานอยู่ ในขณะที่
เราหายใจเข้าก็ให้รวู้ า่ ธาตุลมก�าลังเคลือ่ นเข้า เราหายใจออกก็ให้
รูว้ า่ ธาตุลมก�าลังเคลือ่ นออก เห็นการท�างานของธาตุลม เหมือน
ลมทีพ่ ดั ใบไม้ซงึ่ เป็นธรรมชาติทเี่ ขาพัดอยูต่ ลอดเวลา เราก็ไม่ได้
ให้คา่ ให้ความหมายของลมทีพ่ ดั ผ่านไป เราดูลมหายใจเข้าไป
ในกาย และออกจากกายนั้นก็เป็นเพียงแค่ลมหนึ่งซึ่งพัด
เข้ากาย พัดออกจากกาย เป็นแค่ธาตุลม ไม่ใช่ลมหายใจ
ของเรา ขณะลมที่ พั ด เข้ า สู ่ ก ายและลมพั ด ออกจากกายก็
ไม่แตกต่างอะไรกับต้นไม้ใบไม้ ซึ่งถูกลมพัด กายของเรา
ก็คอื ธาตุดนิ ต้นไม้ใบไม้กค็ อื ธาตุดนิ เวลาลมพัดใบไม้ หรือ
ลมพัดเข้าสู่กาย ให้เรารู้ว่านั่นลมก�าลังพัดดิน และกายเรา
ไม่ได้มีแค่ธาตุดินเพียงอย่างเดียว แต่มีธาตุนา�้ ชุ่มฉ�่าอยู่ด้วย
เวลาเรากลื น น�้ า ลาย เวลาน�้ า เหงื่ อ ไหลออก เวลาน�้ า มู ก ไหล
ให้ รู ้ เ ถิ ด ว่ า ขณะนั้ น ธาตุ น�้ า ก� า ลั ง ไหลซึ ม เข้ า ไหลซึ ม ออก แม้
เวลาเราดื่ ม น�้ า เราก็ จ งรู ้ ว ่ า นั่ น เราก� า ลั ง เติ ม น�้ า ให้ กั บ ธาตุ ดิ น
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เหมือนว่าเราก�าลังรดน�้าให้กับต้นไม้ ต้นไม้จึงเจริญงอกงามได้
ที่ร่างกายเราเจริญงอกงามได้ เพราะอาศัยน�้าที่คอยเติมให้กาย
อยู่ทุกวัน ไม่ต่างอะไรกับเวลาเราใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ ต้นไม้จึง
งอกมาได้เพราะเราใส่ปุ๋ย การที่เราเติมอาหารให้กับร่างกาย
จะเป็นพืชผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ นั่นก็คือเราก�าลังเติมปุ๋ย
ให้กับธาตุดินคือกาย เราไม่ได้บริโภคอาหารเพื่อความเมามัน
เพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อความเอร็ดอร่อย แต่เป็นไปเพื่อ
ดับทุกขเวทนาคือความหิว พิจารณาว่าเราก�าลังเติมปุ๋ยให้กับ
ธาตุดิน เมื่อเราเติมปุ๋ยให้กับธาตุดินแล้ว ธาตุดินก็เจริญเติบโต
จึงเห็นว่าร่างกายของเราเจริญเติบโตอยูต่ ลอดทุกวัน ผมของเรา
ก็ยาวออกมา เล็บของเราก็งอกยาวออกมา เราจึงต้องตัดเล็บ
ตัดผมบ่อยๆ ฉะนั้นปุ๋ยที่เราเติมให้กับร่างกายก็เป็นการเพิ่ม
เซลล์ ใ หม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น เซลล์ ใ หม่ เ กิ ด ขึ้ น เซลล์ เ ก่ า ก็ ต ายไป
ร่างกายเราก็ไม่แตกต่างอะไรกับต้นไม้ จงมองให้เห็นกายเป็น
เพียงแค่ธาตุ และต้นไม้กไ็ ม่ได้มเี พียงแค่นา�้ หรือดินอย่างเดียว
ต้องมีแสงแดด ความร้อนด้วย ถ้าขาดแสงแดดแล้วต้นไม้กจ็ ะ
ไม่โต ฉะนัน้ ร่างกายก็ตอ้ งอาศัยธาตุไฟเป็นตัวเร่ง ตัวเผาผลาญ
อาหาร เผาผลาญน�า้ ให้กายเรามีการเจริญเติบโตเกิดขึน้ จง
พิจารณาวงจรภายในกายอย่างนี้
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เฝ้าดูใจ
เมื่อเราเข้าใจการท�างานของกายแล้ว เราก็จงยกใจขึ้นมา
พิจารณา ใจของเรามี ๔ อาการ คือ มีความรู้สึก มีความจ�า
มีความคิด และมีตัวรู้ จงแยกให้ออกว่าใจเขาท�างานอย่างไร
หน้าทีข่ องความรูส้ กึ เขาก็แค่รสู้ กึ อย่างเดียว หน้าทีข่ องความจ�า
เขาก็จา� อย่างเดียว หน้าทีข่ องความคิด เขาก็คดิ อย่างเดียว หน้าที่
ของตัวรู้ เขาก็รอู้ ย่างเดียว เขาไม่ได้แทรกแซงกันเลย ฉะนัน้ รูน้ ี้
ก็สักแต่ว่ารู้ เขาไม่ได้แทรกแซงในความคิด เขาไม่ได้แทรกแซง
ในความจ�า และรู้นี้ก็ไม่ได้แทรกแซงในความรู้สึก ความรู้สึกก็
เช่นกันก็คนละส่วนกับรู้ ความจ�าก็คนละส่วนกับรู้ ความคิด
ก็คนละส่วนกับรู้ คิดก็คิดไปแต่เขาไม่มีความรู้สึกอะไรเลย
แต่หน้าที่ของความรู้สึกกลับเป็นอีกตัวที่มีแค่ความรู้สึกเท่านั้น
ความจ�าก็มหี น้าทีจ่ า� เท่านัน้ แต่เขาไม่รสู้ กึ อะไร ความรูส้ กึ กับความจ�า
ก็คนละตัวกัน เราจงพยายามแยกหน้าที่ของใจที่เขาท�าหน้าที่
แตกต่างกันไป เหมือนเราท�างานอยู่ในออฟฟิศก็มีหลายแผนก
มีแผนกอะไรบ้าง เราก็จงแยกเอา แผนกจัดซื้อ แผนกฝ่ายขาย
แผนกการตลาด แผนกบัญชี เขาไม่แทรกแซงกัน แล้วฝ่ายผลิต
ก็คอื ฝ่ายผลิตไม่แทรกแซงกัน ฝ่ายบัญชีกค็ อื หน้าทีจ่ ดจ�าบันทึก
รายรับรายจ่าย ฝ่ายผลิตก็คือกองสังขาร เขาก็จะผลิตความคิด
ขึน้ มา ฝ่ายรูก้ ค็ อื ผูจ้ ดั การ คอยดูลกู น้องท�างาน แต่เขาไม่ได้เป็น
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ผู้ผลิต เขานั่งอยู่เฉยๆ ผู้จัดการไม่ได้เหนื่อยอะไรเลย แค่นั่งดู
เฉยๆ แต่ลูกน้องท�างาน นี่คือการท�างานของใจเป็นอย่างนี้ เรา
ก็ดกู ารท�างานของเขาเหมือนว่าเราเป็นผูด้ ู ผูร้ ู้ อย่าแทรกแซง
การท�างานของเขา รูค้ วามรูส้ กึ รูค้ วามจ�า รูค้ วามคิด และรูใ้ นรู้
ซึง่ เขาท�าหน้าทีแ่ ตกต่างกันไป เหมือนเราดูธาตุ ๔ เราดูธาตุ ๔
ด้วยความเป็นกลางๆ โดยทีเ่ ราไม่ได้แทรกแซงในธาตุ ๔ และ
มาดูการท�างานของใจ โดยทีเ่ ราไม่ได้ไปแทรกแซงการท�างาน
ของใจ เห็นการเกิดดับของเขา ท�าอย่างนีบ้ อ่ ยๆ เข้า นัน่ แหละ
เราจะเข้าใจวิถีการท�างานของใจ

กิเลสมีอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้น
คืออุปาทานความยึดมั่นถือมัน่ ต่างหากล่ะทีเ่ ป็นกิเลส
เพราะเรายึดสิง่ ใดสิง่ นัน้ เป็นทุกข์
หากว่าเรามีสิ่งใด แล้วเราไม่ยึดในสิ่งนั้นๆ
เราก็ไม่ทุกข์
ตัวที่ท�าให้ทุกข์แท้จริงคืออุปาทาน
แล้วตัวอุปาทานที่ทา� ให้เราทุกข์
ก็คือกิเลสนั่นเอง
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การทํางานของกายและใจ
กายของเราก็มีแค่ธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม และภายใน
ธาตุ ๔ ก็มเี พียงแค่ ๒ ธาตุทเี่ ราสามารถเห็นได้ ก็คอื ธาตุดนิ กับ
ธาตุน�้า เราจงแยกเป็น ๒ กลุ่มหลักๆ ที่เราเห็นและจับต้องได้
ก็คือกลุ่มของธาตุดินมี ๒๐ ชนิด และกลุ่มของธาตุน�้ามี ๑๒
ชนิด พิจารณากลุ่มของธาตุดิน โดยเห็นรูปร่างลักษณะ สีของ
เขา โดยยกผมขึ้นมาก่อน เห็นผมของเราเป็นเส้นๆ ว่าสีอะไร
ก็พิจารณาตามสีที่เราเข้าใจ เมื่อพิจารณาลักษณะของผมแล้ว
จงพิจารณาลักษณะสีของผม แล้วพิจารณาถึงกลิ่นของผมให้
ครบหมด ลักษณะรูปของผม สีของผม และกลิน่ ของผม เวลา
ไม่สระผม กลิ่นเป็นอย่างไร พิจารณาถึงกลิ่นของเขา พิจารณา
ให้ ล ะเอี ย ดตรงนี้ ขนก็เช่ นกั น พิจ ารณาลัก ษณะของขน สี
ของขน และกลิ่นของขน เล็บ ยกขึ้นมาพิจารณาลักษณะของ
เล็บ สีของเล็บ และกลิ่นของเล็บ ฟัน ยกฟันขึ้นมาพิจารณา
ลักษณะของฟัน สีของฟัน และกลิ่นของฟัน หนัง ยกหนัง
ขึ้นมาพิจารณาลักษณะของหนังเป็นผืนๆ สีของหนัง และกลิ่น
ของหนัง เนื้อ ก็ยกเนื้อขึ้นมาพิจารณาลักษณะของเนื้อ สีของ
เนื้อ และกลิ่นของเนื้อ ให้เห็นโดยความเป็นจริง เอ็น เส้นเอ็น
ที่อยู่ในร่างกาย ที่เขาร้อยรัดร่างกาย ยึดร่างกายเอาไว้ ยึดตาม
ข้อกระดูก ยึดกระดูกเราไว้ให้เป็นโครงสร้างขึน้ มา เราก็พจิ ารณา
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ถึงลักษณะของเอ็น สีของเอ็น และกลิ่นของเอ็น กระดูก ก็ยก
กระดูกขึ้นมาพิจารณาลักษณะของกระดูกตั้งแต่กระดูกปลาย
เท้าถึงกระดูกศีรษะ ลักษณะของกระดูก สีของกระดูก และ
กลิ่นของกระดูก เยื่อในกระดูก เราก็ยกกระดูกขึ้นมาพิจารณา
ภายในกระดูกนัน้ จะเป็นโพรง เป็นเยือ่ ในกระดูกเหมือนฟองน�้า
จงพิจารณาเยือ่ ในกระดูก สีของเขา และกลิน่ ของเขา ม้าม ก็ยก
ม้ามขึ้นมาพิจารณา ลักษณะของม้าม สีของม้าม และกลิ่นของ
ม้าม ตับ เราก็ยกตับขึ้นมาพิจารณา พิจารณาลักษณะของตับ
สีของตับ และกลิน่ ของตับ และยกปอดขึน้ มาพิจารณา พิจารณา
ลักษณะของปอด กลิ่นของปอด และสีของปอด หัวใจ เราก็
ยกหัวใจขึน้ มาพิจารณา พิจารณาลักษณะของหัวใจ สีของหัวใจ
และกลิ่นของหัวใจ ไส้น้อยไส้ใหญ่ เราก็ยกขึ้นมาพิจารณา
ลักษณะของไส้ สีของไส้ และกลิน่ ของไส้ อาหารเก่าและอาหาร
ใหม่ก็ยกขึ้นมาพิจารณา ลักษณะของอาหารเก่าและอาหารใหม่
ทั้งสี และกลิ่นของอาหารเก่าและอาหารใหม่ เยื่อในสมองก็คือ
มันสมอง พิจารณาเห็นลักษณะของสมอง กลิ่นของสมอง และ
สีของสมอง นี่เรียกว่าธาตุดิน ๒๐ ชนิด การพิจารณาธาตุน�้าก็
ไม่ต่างจากธาตุดิน จงพิจารณาลักษณะเดียวกัน น�้าดีมันสีอะไร
ลักษณะเป็นอย่างไร กลิ่นเป็นอย่างไร พิจารณาไปให้หมดใน
ร่างกาย น�้าเลือด น�้าเหลือง น�้าเสลด น�้าลาย ไขมันข้น ไขมัน
เหลว พิจารณาให้หมดตรงนี้ นัน่ เราจะได้ไม่หลงเขาในความสวย
ความงาม แล้วเราจะเห็นว่าทั้งสีและกลิ่นก็ดี ธาตุดิน ธาตุน�้า
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ทั้งหมดเป็นเพียงสภาวะธาตุ ซึ่งรวมตัวมาจากพืชผักผลไม้และ
เนื้อสัตว์ต่างๆ เมื่อเราเข้าใจอาการของธาตุ ๔ จนสมบูรณ์แล้ว
ก็ยกใจขึ้นมาพิจารณาการท�างานของเขา ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วว่า
เขามีหน้าทีจ่ �า ก็ให้สงั เกตอาการจ�าว่าเขาจ�าอย่างไร รูใ้ นปัจจุบนั
ในขณะที่เขาจ�า และความรู้สึกเขารู้สึกอย่างไร เราจับในความ
รู้สึกของปัจจุบันนั้นๆ ว่าขณะที่เขาเป็นทุกข์ อาการของทุกข์นั้น
เป็นอย่างไร และอาการของสุขนั้นเขาสุขอย่างไร อาการที่เขา
เฉยๆ เขาเฉยอย่างไร นี่เขาเรียกว่าความรู้สึก และยกความจ�า
ขึ้นมาดูว่าเวลาเขาจ�า เขาเป็นลักษณะใด เวลาเขาจ�าไม่ได้ เขา
เป็นเช่นไร คิด ก็มาเฝ้าดูความคิด เวลาเขาคิดโน่นคิดนี่ คิดดี
คิดชั่วเป็นอย่างไร เวลาเขาคิดและเวลาเขาไม่คิดเป็นอย่างไร
แล้วมาเฝ้าดูตัวรู้ ตัวรู้นี้ก็รู้ได้สารพัด เวลาที่เขารู้เป็นอย่างไร
และเวลาที่เขาไม่รู้เป็นอย่างไร นี่คือดูการท�างานของกายและใจ

ใจของเรามี ๔ อาการ คือ
มีความรู้สึก มีความจ�า มีความคิด และมีตัวรู้
จงแยกให้ออกว่าใจเขาท�างานอย่างไร
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โปรย
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อวิชชาพาให้เกิด
ขณะที่กายใจท�างาน ตัวจิตนั้นเขาไม่ได้ท�าอะไรเลย จิต
นั้นไม่มีอาการ ไม่มีความรู้สึก ไม่มีความคิด และไม่มีตัวรู้ แต่
มีหน้าที่เพียงแค่ส่งกระแสคลื่น ท�าให้มีความรู้สึกได้ ท�าให้มี
ความจ�าได้ ให้มคี วามคิดได้ ให้มรี ไู้ ด้ เป็นตัวกระตุน้ เฉยๆ แต่
ตัวเขาเองไม่ได้ทา� อะไรเลย เพราะจิตดวงนีเ้ ป็นเพียงแค่พลังงาน
ซึง่ พลังงานนีเ้ ขาไม่ได้เป็นอะไรเลย แต่มอี ยูใ่ นกาย มีอยูใ่ นใจ
เพราะว่าจิตเขามีความลุ่มหลงอยู่กับกายใจมาหลายภพหลาย
ชาติไม่อาจนับได้ เขาเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับกายใจ เพราะ
ความลุม่ หลงแห่งอวิชชาจึงไปเกิดกับกายใจ แล้วก็ตอ้ งมาทุกข์
เพราะกายใจอยูน่ บั ชาติไม่ถว้ น เพราะเขาหลงในกายใจ แต่
ตัวเขาเองเขาไม่ได้มอี ะไรเลย ฉะนัน้ เมือ่ ตัวเขาเองไม่มอี ะไร เขา
ก็ควรจะอยู่ในที่ที่เขาไม่มีอะไร แต่เพราะความหลงในวัฏสงสาร
ที่ท�าให้ดวงจิตนี้ไปเกาะติดอยู่กับกองสังขารของรูปนามขันธ์ ๕
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ เป็นความหลงระเริงเพลิดเพลินไปกับ
รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ เพลิดเพลิน
ไปกับธาตุ ๔ เพลิดเพลินไปกับขันธ์ ๕ จิตดวงนี้จึงถูกอวิชชา
ปิดบัง ครอบง�าอยู่ เขาจึงไม่สามารถเล็ดลอดออกจากบ่วงและ
วัฏสงสารได้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ขารูว้ า่ มันทุกข์ แต่จติ ทีเ่ ป็นอวิชชานัน้ เขาจะ
หลงเพลิดเพลินไปกับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่เป็นกามคุณ
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หลงระเริงไปกับธาตุทั้ง ๔ คือ รูป ที่ประกอบไปด้วย ดิน น�้า
ไฟ ลม หลงระเริงไปกับนามทัง้ ๔ ก็คอื เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ที่เขาอาศัยอยู่ และเขาก็ยึดติดกับรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เป็นที่มาของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง แต่ที่
ที่จิตควรอยู่คืออยู่ในที่ที่ไม่มีอะไร ซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยจากรูป
ปลอดภัยจากเวทนา ปลอดภัยจากสัญญา ปลอดภัยจากสังขาร
ปลอดภัยจากวิญญาณ เมื่อปลอดภัยจากรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณแล้ว เขาจะปลอดภัยจากกิเลสทั้งปวง ก็คือ
ราคะ โทสะ โมหะ

จงมองให้เห็นกายเป็นเพียงแค่ธาตุ
และต้นไม้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่น�้าหรือดินอย่างเดียว
ต้องมีแสงแดด ความร้อนด้วย
ถ้าขาดแสงแดดแล้วต้นไม้ก็จะไม่โต
ฉะนั้นร่างกายก็ต้องอาศัยธาตุไฟ
เป็นตัวเร่ง ตัวเผาผลาญอาหาร เผาผลาญน�้า
ให้กายเรามีการเจริญเติบโตเกิดขึ้น
จงพิจารณาวงจรภายในกายอย่างนี้
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อวิชชาคือขันธ์ ๕
การปฏิบัติที่ผ่านมา ที่ปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าเป็นเพราะว่า
เราเข้าใจกันผิดว่าจะปฏิบัติเพื่อเข้าไปท�าลายกิเลส คือไฟทั้ง ๓
กอง ได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ท�าให้ที่ผ่านมาเราต่างอาศัยสติ
อาศัยสมาธิ อาศัยปัญญา เพือ่ ไปท�าลายกิเลส ๓ กองนัน้ ให้หมด
ไปหรือว่าให้เบาบางลงไป เพื่อจะได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานนั้น
จึงการปฏิบัติที่ผิดวิธี เพราะเมื่อเราเข้าสมาธิไปพัก กิเลสมันก็
มอดลง พอเราออกจากสมาธิ กิเลสมันก็เกิดขึน้ อีก ฉะนัน้ สมาธิ
นีก้ เ็ ป็นเพียงแค่ตวั กดทับกิเลสไม่ให้มนั ท�างานชัว่ คราว เหมือน
กินยาระงับแก้ปวด พอหมดฤทธิย์ าแล้วก็กลับมาปวดเหมือนเดิม
เราจึงต้องกินยาบ่อยๆ เหมือนกับเราต้องมานั่งท�าสมาธิบ่อยๆ
มันจึงต้องท�าไม่มรี จู้ กั จบสิน้ แต่การใช้ปญ
ั ญาเข้าไปท�าลายล้างก็
เหมือนการผ่าตัด เรามาผ่าตัดวงจรของอวิชชา ท�าลายล้างอวิชชา
ด้วยการเข้าไปท�าลายสิง่ ทีม่ นั ท�าให้เกิดกิเลส และสิง่ ทีท่ า� ให้เกิด
กิเลสก็คือขันธ์ ๕ ดังนั้นเราไม่ต้องเข้าไปท�าลายกิเลสกันให้
เสียเวลาเพราะเราท�าลายไม่ได้ แต่เราจงเข้าไปท�าลายขันธ์ ๕ คือ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็คอื ท�าลายกายใจ เมือ่ เรา
มาท�าลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ในกายใจได้แล้ว นัน่ คือการท�าลาย
กิเลส คือการท�าลายภพและชาติ ชาติ ชรา มรณะ เกิดขึ้นได้
เพราะอวิชชา และอวิชชาคืออะไร อวิชชาก็คือขันธ์ ๕ ซึ่งพาให้
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เกิด เพราะมีขันธ์ ๕ จึงมีกองสังขาร เพราะมีกองสังขาร จึงมี
รูปนาม เพราะมีรูปมีนามจึงมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะ
มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะจึงท�าให้
เกิดเวทนา เพราะมีเวทนาจึงท�าให้เกิดตัณหา เพราะมีตัณหาจึง
ท�าให้เกิดอุปาทาน เพราะมีอุปาทานจึงท�าให้เกิดภพชาติ เพราะ
มีภพมีชาติจงึ มีชราและมรณะ วิธที เี่ ราจะเข้าไปตัดวงจรของชาติ
ชรา มรณะ ก็คอื ต้องตัดทีอ่ วิชชา คือขันธ์ ๕ หากเราไม่มขี นั ธ์
๕ แล้ว มาท�าลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ในขันธ์ ๕ แล้ว กองสังขาร
ก็ไม่มี เมื่อไม่มีกองสังขารแล้ว รูปนามก็ไม่มี เมื่อไม่มีรูปนาม
แล้ว ก็ไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อไม่มีตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจแล้ว ก็จึงไม่มีผัสสะ เมื่อไม่มีผัสสะเกิดขึ้น เวทนาก็จะ
ไม่มี เมือ่ ไม่มเี วทนาแล้ว ตัณหาก็ไม่มี เมือ่ ไม่มตี ณ
ั หา ก็จึงไม่มี
อุปาทาน เมื่อไม่มีอุปาทานแล้ว ก็ไม่มีภพ ไม่มีชาติ เมื่อไม่มี
ชาติแล้ว ชราและมรณะ มันจะเกิดจากไหน นี่คือวงจรของ
ปฏิจจสมุปบาท
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ทานขันธ์ ๕
เราต้องเข้าไปท�าลายตัวอวิชชาคือขันธ์ ๕ เพื่อถอดถอน
อวิ ช ชาออกจากจิ ต ด้ ว ยการเข้ า ไปเฝ้ า ดู การท� า งานของ
ขันธ์ ๕ จึงจะเห็นขันธ์ ๕ นี้ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพื่อไปกะเทาะเปลือกของจิตออกเสียจนเหลือแต่จิตล้วนๆ ซึ่ง
เขาไม่มีอะไร ซึ่งเราจะได้กลับบ้านเสียที บ้านที่เราควรจะอยู่
ก็ คื อ แดนที่ ไ ม่ มี อ ะไรเลย คื อ พระนิ พ พาน เพราะฉะนั้ น เรา
จงตามหาดวงจิตให้เจอและท�าลายเปลือกของจิตเสีย เพือ่ น�าจิต
ของเราดวงนีก้ ลับบ้าน บ้านทีเ่ ราไม่ตอ้ งแก่ บ้านทีเ่ ราไม่ตอ้ งเจ็บ
บ้านที่เราไม่ต้องตาย ก็คือเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ท่านอยู่ที่นั่น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก
พระองค์ท่านก็อยู่ที่นั่น พระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์ท่านก็อยู่ที่นั่น เป็นที่อยู่ของจิตล้วนๆ ซึ่งไม่มีรูป ไม่มี
นาม ไม่ มี ก าย ไม่มีใจ ไม่ มีขั นธ์ ๕ ใดๆ ทั้ ง สิ้ นเลย การ
ท�าทานที่สูงสุดคืออภัยทานและธรรมทาน เราเคยสละทรัพย์
สมบัติส่วนตัวเพื่อบริจาคทาน เพื่อให้เราไม่ตระหนี่ แต่เรา
เคยทานสิ่งที่ล�้าค่าบ้างหรือเปล่า หากเรามาทานสิ่งนี้ จะได้
อานิสงส์มหาศาล สิ่งที่ลา�้ ค่าที่เราหวงแหนที่สุดคืออะไร ก็คือ
กายกับใจ จงเอากายใจของเรามาทานให้กับพระพุทธเจ้า
ก็คือเอาขันธ์ ๕ มาบริจาคทานเสีย จงสละคืนรูปให้กับรูป
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สละคืนเวทนาให้กบั เวทนา สละคืนสัญญาให้กบั สัญญา สละคืน
สังขารให้กับสังขาร สละคืนวิญญาณให้กับวิญญาณ แล้วน้อม
รวมสภาวะทั้งหมดของขันธ์ ๕ มอบถวายให้กับพระพุทธองค์
เป็นพุทธบูชา ถ้าเรากล้าบริจาคขันธ์ ๕ กล้าทานขันธ์ ๕ แล้ว
นั่นคืออานิสงส์มหาศาลเป็นทานสูงสุด ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์ท่านทรงทานมาตลอด

กล้าบริจาคขันธ์ ๕ หรือเปล่า
กล้าทานขันธ์ ๕ กล้าที่จะยกคัทเอาท์ลง
ถ้าใครกล้าทานขันธ์ ๕
กล้าบริจาคขันธ์ ๕ ได้นนั่ แหละ
กิเลสทัง้ หลายทัง้ ปวง
ภพชาติทงั้ หลายทัง้ ปวง ดับหมด
อย่าไปเสียดายเลย กายใจ ขันธ์ ๕
ที่เราต้องพาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้
เราทุกข์กับเขามาขนาดไหน
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กลับสู่ความไม่มี
ก่อนทีพ่ ระพุทธองค์จะได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า พระองค์
ทรงควักดวงตาของพระองค์บริจาคไปมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า
เสียอีก น�า้ เลือดทีบ่ ริจาคไปมากกว่าน�า้ ในมหาสมุทรกว่าพระองค์
จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ เพราะฉะนัน้ เรามีเพียงแค่ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕
เราจงทานคืนสู่ธรรมชาติ โดยการถวายเป็นพุทธบูชาเสีย เรา
จะได้ไม่กลับมาใช้มันอีกชั่วอนันตกาล เพื่อจะได้น� าจิตดวงนี้
กลับบ้านไปอยู่กับพระพุทธองค์ ซึ่งท่านอยู่ในสถานที่นั้นโดย
ไม่ได้มรี ปู นาม ไม่ได้มอี ะไรเลย แม้แต่สภาวะทีว่ า่ เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มี มีแต่ความบริสุทธิ์ของจิตล้วนๆ และจิตนี้เดิมเขา
ไม่เคยแก่ ไม่เคยเจ็บ ไม่เคยตายเลย แต่สงิ่ ทีแ่ ก่ เจ็บ ตาย
นั้ นเป็ น เพี ยงแค่ ร่ า งกายของจิ ต และร่า งกายของจิ ต ก็ คื อ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณนี้ก็คือกายกับใจ ขณะที่เราอาศัยเขาอยู่นี้
มีแต่ความทุกข์ เพราะรูปอยูใ่ นสถานะทีท่ นได้ยาก เพราะรูปนัน้
เป็นทุกข์ เวทนาก็อยู่ในสถานะที่ทนได้ยาก เพราะเวทนานั้น
เป็นทุกข์ สัญญาก็อยู่ในสถานะที่ทนได้ยาก เพราะสัญญานั้น
เป็นทุกข์ สังขารก็อยู่ในสถานะที่ทนได้ยาก เพราะสังขารนั้น
เป็นทุกข์ วิญญาณก็อยู่ในสถานะที่ทนได้ยาก เพราะวิญญาณ
นั้นเป็นทุกข์ และรูปก็บังคับบัญชาไม่ได้ อยู่ในสถานะที่เป็น
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อนัตตา เวทนาก็บังคับบัญชาไม่ได้ อยู่ในสถานะที่เป็นอนัตตา
สัญญาก็บังคับบัญชาไม่ได้ อยู่ในสถานะที่เป็นอนัตตา สังขาร
ก็ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ ไ ด้ อยู ่ ใ นสถานะที่ เ ป็ น อนั ต ตา วิ ญ ญาณ
ก็บังคับบัญชาไม่ได้ อยู่ในสถานะที่เป็นอนัตตา ค�าว่าอนัตตา
ก็คอื เขาเป็นธรรมชาติซงึ่ ไม่ได้มตี วั ตน เราจึงต้องคืนธรรมชาติ
ทัง้ หมดนีก้ ลับคืนสูธ่ รรมชาติเสีย และเราก็กลับคืนสูธ่ รรมชาติ
ของความไม่มีต่อไป
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จุดจบแห่งชาติ ชรา มรณะ
เราอย่ามาเสียดายเลยกับธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ทุกข์ขนาดไหน
ขณะที่เราด�ารงชีวิตอยู่กับเขา พากิน พานอน พาหลับ พาถ่าย
ต้องตกเป็นทาสรับใช้ให้กับขันธ์ทั้ง ๕ อยู่ตลอดตั้งแต่วันเกิด
จนกระทั่งวันตาย น�้าก็อาบทุกวัน เสื้อผ้าก็ซักทุกวัน ต้องกิน
ทุกวัน ต้องถ่ายทุกวัน ต้องพาไปนอนทุกวัน ไม่นอนก็งว่ ง นอน
นานก็เป็นทุกข์ ต้องพาเขาลุกขึ้นออกมาหากินหาอยู่ เขามีอยู่
เพียงแค่นี้ ท�างาน กิน นอน แล้วก็นอน กิน ท�างาน สุดท้าย
เวลาแก่ตัวไปไหนไม่ไหวก็นอนกับกินอย่างเดียว ไม่ต้องท�างาน
แล้วก็ตาย แล้วเราได้อะไรบ้างจากการเกิดมา นี่แหละคือวิถี
ชีวติ ของขันธ์ ๕ ทีเ่ ขาท�างานกันอยู่ จงสละเสีย จงคืนเสีย ทาน
อันยิ่งใหญ่นี้ ถ้าใครกล้าทานขันธ์ ๕ ภพชาติก็จะจบลง แต่ถ้า
เรามัวเสียดายยังอาลัยอยูใ่ นขันธ์ ๕ เราก็ตอ้ งไปเกิดกับขันธ์ ๕
อยูท่ กุ ภพทุกชาติไป และเป็นทีม่ าของชาติ ชรา มรณะ และเป็น
ทีม่ าของอวิชชา วงจรนีจ้ งึ เป็นวัฏสงสารทีไ่ ม่รจู้ กั ค�าว่าจบ ในเมือ่
เราเกิดมาแล้ว เราก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เราต้องยอมรับ
ความจริงกัน แต่เราจะท�าอย่างไรถึงจะไม่กลับมาแก่ มาเจ็บ
และมาตายอีก เพราะความแก่ ความเจ็บ ความตายนี้มันเป็น
ทุกข์ เราก็ตอ้ งมาปฏิบตั เิ พือ่ ให้ไม่ทกุ ข์ คือไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
มีวิธีเดียวคือท�าลายต้นเหตุของการเกิดเสีย ก็คืออวิชชา ซึ่ง
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เป็นเหตุให้แก่ เจ็บ ตาย ก็คอื ภพชาติ เมือ่ ท�าลายอวิชชาแล้ว
ภพชาติก็หมดไป ความแก่ ชาติ ชรา มรณะก็หมดไปสิ้น
แต่ ก ารจะเข้า ถึงอวิช ชาได้ ก็ ต้อ งเข้ า ถึ ง ขั น ธ์ ๕ ด้ ว ยการ
พิจารณาขันธ์ ๕ เพื่อเข้าไปถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นใน
ขันธ์ ๕ เท่านั้น จนเห็นว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา คือจุดจบแห่ง
ชาติ ชรา มรณะ วิธีอุบายก็บอกไว้หมดแล้ว เพียงแต่น้อมน�า
ไปปฏิบัติ เส้นทางนี้เท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้

จงคืนขันธ์ ๕ ให้กับขันธ์ ๕
จึงจะถือว่าเราได้คืนกิเลสให้กับกิเลสแล้ว
ในเมื่อขันธ์ ๕ ยังอยู่ กิเลสก็ยังอยู่
เมื่อเราไม่ยึดในขันธ์ ๕ แล้ว
เราก็จะไปยึดกิเลสเพื่ออะไร
เพราะกิเลสก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเศษและอาการกิริยาของขันธ์ ๕
ที่เขาแสดงตัวมาให้เห็นเป็นระยะๆ เท่านั้นเอง
แล้วก็เกิดดับ
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อย่าไปทําลายกิเลสให้เสียเวลา
ขอย�้าเลยว่าอย่าไปท�าลายกิเลสให้เสียเวลา จงมาท�าลาย
ขันธ์ ๕ กันเถิด เมือ่ ขันธ์ ๕ มันดับไปแล้ว กิเลสก็ดบั ตาม หาก
เรามาท�าลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ แล้ว นั่นแหละถือว่า
เราท�าลายความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสทั้งสิ้น จงคืนขันธ์ ๕ ให้
กับขันธ์ ๕ จึงจะถือว่าเราได้คนื กิเลสให้กบั กิเลสแล้ว ในเมือ่
ขันธ์ ๕ ยังอยู่ กิเลสก็ยงั อยู่ เมือ่ เราไม่ยดึ ในขันธ์ ๕ แล้ว เรา
ก็จะไปยึดกิเลสเพือ่ อะไร เพราะกิเลสก็เป็นธรรมชาติสว่ นหนึง่
ซึง่ เป็นเศษและอาการกิรยิ าของขันธ์ ๕ ทีเ่ ขาแสดงตัวมาให้เห็น
เป็นระยะๆ เท่านัน้ เอง แล้วก็เกิดดับ แต่วา่ เราสามารถอยูอ่ ย่าง
ปราศจากกิเลสได้ แต่การที่เราอยู่อย่างปราศจากกิเลสหรือ
เบาบางจากกิเลสนั้น ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะได้มรรคผลนิพพาน
หากจะไปนิพพาน เราต้องท�าลายอุปาทานในขันธ์ ๕ เท่านัน้
แต่การอยู่อย่างปราศจากกิเลสได้จะท�าให้เราไม่ทุกข์ และ
มรรควิธีแนวทางเพื่ออยู่อย่างปราศจากกิเลสก็คือการอาศัย
สติ สมาธิ ปัญญา เราต้องสร้างสติให้แข็งแรง สร้างสมาธิให้
แข็งแรง สร้างปัญญาให้แข็งแรง เพือ่ เป็นการท�าลายล้างกิเลส
ที่อยู่ในกายใจของเราให้หมดสิ้นไป แต่การท�าลายล้างก็ท�าลาย
ล้างได้ชั่วขณะหนึ่ง ถ้าหากเราหยุดความเพียรเมื่อไหร่ กิเลส
ก็งอกขึน้ เหมือนเดิมฉะนั้นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ต้องสร้างสติ
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สร้างสมาธิ สร้างปัญญาไว้เป็นตัวคุ้มครอง เป็นตัวป้องกัน
ส�าหรับต้านกิเลสไม่ให้เกิดขึ้น เหมือนเราถอนหญ้า ตัดหญ้า
เมื่อเราตัดหญ้าให้เตียนแล้วเราก็อยู่สบาย แต่ถ้าเราเลิกตัด
เมื่อไหร่ หญ้าก็งอกและรกเหมือนเดิม เพื่อหวังความสบาย
เราต้องคอยตัดหญ้าบ่อยๆ เหมือนบ้านของเราปลูกหญ้าไว้ ถ้า
เราไม่ตัดหญ้าก็รก เราก็จะเดินล�าบาก กิเลสก็เช่นกัน เราก็
ท�าให้เขาอ่อนก�าลังลงได้ ด้วยการเอาสติ สมาธิ ปัญญาไปตัด
ไม่ใช่เหตุผลที่จะไปนิพพาน แต่เพื่อต้องการอยู่อย่างสบาย
ในขณะที่การท�าลายขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณนัน้ เป็นไปเพือ่ จะได้มรรคผลนิพพาน เมือ่ เข้าใจแล้ว
นัน่ แหละคือทางของพระนิพพาน แต่ในขณะทีเ่ รายังไม่ไปนิพพาน
เราก็ต้องเอามรรค สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาทิฏฐิ เป็น
เครื่องอยู่ด�าเนินต่อไปเพื่อให้ราคะ โทสะ โมหะ มันเบาบางไป
จากขันธ์ของเรา เรียกว่าขันธสันดาน ซึ่งมันหมักหมมอยู่เป็น
เวลานาน เราก็ต้องเอาสติ สมาธิ ปัญญา มาหักล้างสันดาน
ของเราซึ่งเคยชินกับราคะ โทสะ โมหะ ที่มันออกมาท�างาน
ตลอดเวลา
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อยู่เหนือสมมุติ
เราต้องปรับใจของเราให้เข้ามาในทางของสัมมาทิฏฐิ ให้
เขาเห็นถูกตามความเป็นจริง ให้เขารู้สภาวะของกายใจนี้ว่า
ยึดถือไม่ได้ แล้วกิเลสก็ยึดถือไม่ได้เช่นกัน เมื่อเราเห็นว่า
ขันธ์ ๕ ยึดถือไม่ได้ กิเลสยึดถือไม่ได้ เราก็จะอยูเ่ หนือขันธ์ ๕
และอยู่เหนือกิเลส เราจึงอยู่เหนือสมมุติ อยู่เหนือธรรมชาติ
โดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นธรรมชาติ และไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมมุติ
เลย ถึงจุดนีเ้ ราก็จะอยูอ่ ย่างอิสระ แต่ไม่ได้หมายถึงความสบาย
อย่างเดียว ไม่ได้หมายถึงความสุข แต่ทเี่ ราอยูต่ รงนี้ เราอยูเ่ หนือ
สุข เราอยูเ่ หนือทุกข์ เราอยูเ่ หนือสุขเหนือทุกข์เพราะสุขและทุกข์
เป็นเรื่องของขันธ์ เพราะเราอยู่เหนือขันธ์เราจึงอยู่เหนือสุข
เหนือทุกข์ อยูเ่ หนือสุขเหนือทุกข์ได้เราจึงมีความสบาย เพราะ
เราอยู่เหนือธรรมชาติของขันธ์ แต่ความสบายในที่นี้คือความ
อิสระ ไม่ใช่ความสุข เพราะเราไม่ได้ยึดในสุขและไม่ยึดใน
ทุกข์แล้ว จะรูส้ กึ ว่าเบาและสบายเพราะเราไม่เกีย่ วข้องยึดติด
กับสภาวะทั้งหลายทั้งปวง นี่คือการเจริญมรรค เมื่อเราเข้าใจ
ในมรรคแล้ว เราก็ต้องท�ามรรคให้มากขึ้น ท�ามรรคให้แจ้งขึ้น
ท�ามรรคให้เกิดขึ้นในใจของเรา เมื่อเข้าใจในอริยสัจ ๔ แล้ว
เราก็ต้องท�าอริยสัจ ๔ ให้แจ้ง รู้จักทุกข์ รู้เหตุให้เกิดทุกข์
รู้หนทางดับทุกข์ คือนิโรธเกิดขึ้นแล้ว ทางดับทุกข์ก็คือมรรค
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นัน่ เอง มีสติ สมาธิ ปัญญา เพือ่ ไม่ให้ทกุ ข์เกิดขึน้ อีก แต่ไม่ใช่
ไม่ให้เกิดที่จิต แต่เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นที่ขันธ์ ๕ เท่านั้น ในขณะที่
เราด�ารงขันธ์อยู่ก็ยังทุกข์ แต่ถ้าขันธ์ดับแล้วเราก็ไม่ต้องแก้ไข
ทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันธ์อีกต่อไป และสติ สมาธิ ปัญญาเท่านั้น
ที่จะท�าให้ขันธ์นั้นไม่ทุกข์ ถึงทุกข์อยู่ก็ทุกข์น้อยลง จนในที่สุด
ทุกข์เหมือนไม่ทุกข์ สุขเหมือนไม่สุข เพราะว่าเราอยู่เหนือขันธ์
แต่วา่ ไม่ได้ดบั ทุกข์แต่เราดับความยึดมัน่ ถือมัน่ ในทุกข์ ไม่ใช่
เราหมดกิเลส แต่ว่าเราดับความยึดมั่นถือมั่นในกิเลส จึง
ไม่ทุกข์ในกิเลส ฉะนั้นการปฏิบัติเราไม่ได้ไปแก้อะไรเลย
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ใช้กายเสร็จก็วางกาย
ใช้ใจเสร็จก็วางใจ
ให้เป็นหน้าที่ของเขาท�างานต่อไป
นี่คือการอยู่กับโลกสมมุติ
อยู่โดยไม่ยึดติด
ไม่ได้เป็นอุปสรรค
กับการด�ารงชีวิตของเราเลย
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กายใจไม่ใช่ของเรา
กิเลสคืออะไร จริงๆ แล้วราคะ โทสะ โมหะ ไม่ใช่กิเลส
นะ กิเลสมีอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้น คืออุปาทานความยึดมั่น
ถือมัน่ ต่างหากล่ะทีเ่ ป็นกิเลส เพราะเรายึดสิง่ ใดสิง่ นัน้ เป็นทุกข์
หากว่าเรามีสิ่งใดแล้วเราไม่ยึดในสิ่งนั้นๆ เราก็ไม่ทุกข์ ตัวที่
ท�าให้ทกุ ข์แท้จริงคืออุปาทาน แล้วตัวอุปาทานทีท่ า� ให้เราทุกข์
ก็คอื กิเลสนัน่ เอง ดังนัน้ เราจะดับกิเลส เราต้องดับตัวทีม่ นั ท�าให้
เราทุกข์คอื ความยึดมัน่ ถือมัน่ เมือ่ เราเลิกยึดมัน่ ถือมัน่ แล้ว ความ
ทุกข์กจ็ ะไม่มี และวิธที จี่ ะท�าลายความยึดมัน่ ถือมัน่ เราก็ตอ้ งมา
ท�าลายความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจ เพราะเรายึดมั่น
ถือมัน่ ในกายใจ เราจึงทุกข์เพราะกายใจ หากเราเห็นว่ากายใจ
ไม่ใช่ของเราแล้ว มันไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายใจ มันก็ไม่ทุกข์
เพราะกายใจ จึงเห็นกายใจนี้เป็นธรรมชาติและตรงนี้เองที่จะ
อยู่เหนือธรรมชาติของกายใจ แม้กายใจจะทุกข์อยู่แต่ก็ไม่ยึด
ทุกข์ของกายใจมาเป็นของเรา หรือเป็นของจิต เพราะเรารู้
ความจริงว่าจิตดวงนี้เขาไม่ได้มี ไม่ได้เป็น ความมี ความเป็น
ทั้งหมดนั้นไม่ใช่จิต เพราะฉะนั้นจิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็น
เพราะจิตไม่ได้เป็นอะไร สิ่งที่มีที่เป็นนั้นไม่ใช่จิต แต่เป็นแค่
ธรรมชาติอันหนึ่งของรูปนามขันธ์ ๕ และเราก็ไม่ได้เป็นรูปนาม
ขันธ์ ๕ และธรรมชาติของจิตเขาเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเขาไม่ได้
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เป็นอะไรเลย และแต่เดิมเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วย เพราะ
เขานั่นแหละคือผู้ไม่มีอาการ หมายไม่ได้ว่าเขาเป็นสภาวะใด
ฉะนั้นจิตจึงอยู่ในสถานะที่เขาไม่ได้เป็นสภาวะใดๆ เลยทั้งสิ้น
และสภาวะที่มีอยู่ทั้งหมด เป็นสภาวะที่เกิดและดับ และสิ่งที่
เกิดดับนั้นเป็นเพียงรูปนามขันธ์ ๕ เท่านั้นที่เกิดดับ ส่วนสิ่งที่
ไม่เกิดดับนั้นคือจิต ในขณะที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าอะไร
เกิดขึ้นมา สิ่งนั้นก็ต้องดับทั้งหมด และสิ่งที่ดับทั้งหมดจึงเรียก
ว่ากองสังขาร แต่มีสิ่งเดียวที่ไม่เคยดับเลยและจะไม่ดับชั่ว
อนันตกาลคือจิตดวงนี้ เพียงแค่เรามาหลงสิ่งที่เกิดดับว่าเป็น
อันเดียวกันกับจิต เราก็เลยมาทุกข์เพราะสิ่งที่เรามาอาศัยคือ
กายกับใจ ถ้าหากว่าเราแยกออกว่าอะไรคือกาย อะไรคือใจ
อะไรคือจิต แล้วเราก็จะไม่ไปลุ่มหลงสิ่งที่ไม่ใช่จิต
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กลับบ้านกัน
จงปล่อยกายใจให้เป็นธรรมชาติไป สละคืนเขาเสีย กลับ
บ้านกันเถอะ บ้านที่จิตควรจะอยู่ก็คือแดนที่เขาไม่มีอะไรเลย
สงสารจิตเขาบ้างเถิด พาเขาตากแดดตากฝนมาหลายภพหลาย
ชาติ แ ล้ ว เพราะความหลงของเรานั่ นเอง ซึ่ ง ได้ พ าจิ ต ให้ ไ ป
ยึดติดกับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อาตมามาใน
ฐานะลูกของพ่อ เพื่อมาชักชวนดวงจิตของท่านให้กลับบ้าน
ไปอยู่กับพ่อของเรา ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้า มาเป็นผู้ท�าหน้าที่
บอกเล่าเรื่องของพ่อ และมาบอกเล่าความรู้ความเห็นของพ่อ
ว่าพ่อของเรารูเ้ ห็นอะไร และพ่อของเราต้องการสือ่ อะไร เพือ่ จะ
ได้กลับไปหาพ่อของเราได้ถกู ต้อง พวกเราทัง้ หลายถือได้วา่ เป็น
ชาวพุทธ เป็นบริวารของพระพุทธองค์เหมือนกันหมดทุกคน
ซึ่งปรารถนามาเพื่อได้เจอพระพุทธองค์ แต่ว่าเพราะวิถีแห่ง
กรรม เราจึงไม่อาจได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตอ่ หน้าพระพักตร์
แต่ก็โชคดีที่ยังมีผู้เอาธรรมพระพุทธองค์มาสืบทอดต่อไป ให้
เราสามารถเข้าถึงพระพุทธองค์ได้ เพราะก่อนที่พระองค์จะ
ปรินพิ พานนัน้ พระองค์ทรงวางหลักธรรมไว้แล้ว ผูใ้ ดทีป่ รารถนา
จะเห็นพระตถาคตแล้ว ขอให้ผนู้ นั้ น�าธรรมและค�าสอนไปปฏิบตั ิ
ก็จะเห็นธรรมและเห็นพระตถาคต ต่อให้ผู้นั้นได้เกาะชายจีวร
ของพระองค์อยู่ ได้กอดขาของพระองค์อยู่ ก็ยังไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้
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พระตถาคต แต่หากผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระตถาคตและ
อยูใ่ กล้พระตถาคต แม้ผนู้ นั้ จะอยูไ่ กลจากพระองค์กต็ าม เพราะ
เขาเหล่านั้นได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
และพระธรรมที่ พ ระองค์ ท รงน� า มาแสดงนั้ น เป็ น ความจริ ง
ทั้งหมด พระองค์ไม่ได้หลอกลวง พระองค์เอาความจริงมาเผย
ให้พวกเราทั้งหลายเข้าถึงพระองค์ได้

เพราะเราอยู่เหนือขันธ์
เราจึงอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์
อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้เราจึงมีความสบาย
เพราะเราอยู่เหนือธรรมชาติของขันธ์
แต่ความสบายในที่นี้คือความอิสระไม่ใช่ความสุข
เพราะเราไม่ได้ยึดในสุขและไม่ยึดในทุกข์แล้ว
จะรู้สึกว่าเบาและสบาย
เพราะเราไม่เกี่ยวข้องยึดติดกับสภาวะทั้งหลายทั้งปวง
นี่คือการเจริญมรรค

AWText-Par Jitre final.indd 49

2/10/16 5:38 PM

50
พ า จิ ต ก ลั บ บ้ า น

ยกคัทเอาท์ดับอุปาทานในขันธ์ ๕
พระพุทธเจ้าก็คือพุทธะ พุทธะคือเป็นพุทธะที่จิต มีแต่
พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นพุทธะได้ เพราะพระองค์ตรัสรู้ได้
โดยพระองค์เอง จิตของพระพุทธเจ้านั้นคือจิตที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผูเ้ บิกบาน ตืน่ จากอะไร ตืน่ จากตัณหา ตืน่ จากอุปาทาน ตืน่ จาก
ความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวง นั้นคือจิตของพุทธะ เพราะ
ฉะนัน้ โยมจงเดินตามรอยพระองค์ พระองค์ทรงเดินทางด้วยวิธี
ท�าลายความยึดมั่นถือมั่นในธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เราก็ต้องใช้วิธี
และอุบายเดียวกันกับพระองค์มาท�าลายความยึดมั่นถือมั่น
ในธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เท่านัน้ เราก็จะเข้าถึงพระองค์ได้ แต่อย่า
ไปท�าลายกิเลสเด็ดขาด เพราะท�าลายแล้วไปถึงพระองค์ไม่ได้
เพราะกิเลสมันท�าลายไม่ได้ แต่เราท�าลายได้คอื ตัวทีท่ า� ให้เกิด
กิเลสเท่านั้น เมื่อไม่มีโรงงานผลิตกิเลสแล้ว กิเลสจะออกมา
จากตรงไหน โรงงานทีผ่ ลิตกิเลสก็คอื รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เมื่อเราดับความยึดมั่นถือมั่นใน รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ แล้ว มันจะผลิตกิเลสได้จากตรงไหน การที่
เราจะดับไฟ เราดับที่ไหนล่ะ ไม่ใช่ไปดับที่หลอดไฟ เพราะไฟ
มีหลายดวง เราต้องดับทีส่ วิทช์ไฟ และต่อไปก็ไม่ตอ้ งดับทีส่ วิทช์
แต่ให้ไปยกคัทเอาท์ลงเลย ไฟจะได้ดับหมด คัทเอาท์คืออะไร
คัทเอาท์ก็คือขันธ์ ๕ เรายกขันธ์ ๕ ออกตัวเดียว ราคะ โทสะ
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โมหะ มันก็ตายไปพร้อมกับขันธ์ ภพชาติก็อยู่ที่ขันธ์ ๕ ยก
ขันธ์ ๕ ออกแล้วสังขารก็ดับ เรายกขันธ์ ๕ ออกแล้ว รูปนาม
ก็ดับ เรายกขันธ์ ๕ ออกแล้ว ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ดับ
ยกขันธ์ ๕ ออก ผัสสะก็ดบั ยกขันธ์ ๕ ออก เวทนาก็ดบั ยก
ขั น ธ์ ๕ ออก ตัณ หาก็ดั บ อุ ป าทานก็ ดั บ ยกขั น ธ์ ๕ ออก
ภพดับ ชาติดับ ยกขันธ์ ๕ ออก ชาติ ชรา มรณะ ดับหมด
ไม่เหลือ เพราะฉะนั้นอย่ามัวไปดับสวิทช์กันเลย ไปยกคัทเอาท์
ทีเดียวคือขันธ์ ๕

อะไรที่เกิดมา สิ่งนั้นก็ต้องดับหมด
แต่มีสิ่งเดียวที่ไม่เคยดับเลย
และจะไม่ดับชั่วอนันตกาล คือจิตดวงนี้
เพียงแค่เรามาหลงสิ่งที่เกิดดับ
ว่าเป็นอันเดียวกันกับจิต
เราก็เลยมาทุกข์ เพราะสิ่งที่เรามาอาศัย
คือกายกับใจ
ถ้าหากว่าเราแยกออกว่า
อะไรคือกาย อะไรคือใจ อะไรคือจิต
แล้วเราก็จะไม่ไปลุ่มหลงสิ่งที่ไม่ใช่จิต
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แกะห่วงจากจิตให้สิ้นซาก
เรามัวแต่ไปดับอาการของจิต แต่ไม่เคยดูต้นเหตุของจิต
ไปไล่นับท�าไมดวงดาวบนท้องฟ้า ดาวมีกี่ดวงไปนับท�าไม จิตมี
กี่ดวงไปดับท�าไม ไปรู้ท�าไมเรื่องดวงดาว แต่เราท�าไมไม่รู้เรื่อง
ของดวงจิต เราไปดูแค่ดวงจันทร์ดวงเดียวก็พอแล้ว ไม่ต้อง
ไปดูรัศมีของดวงดาว จะมีกี่ดวงก็ช่าง อาการของขันธ์จะมี
กี่อาการก็ช่าง อย่าไปสนใจอาการของเขา จงปล่อยให้เป็นเรื่อง
อาการของขันธ์ไป ดูกายเท่านัน้ ดูใจเท่านัน้ ไม่ตอ้ งไปดับอาการ
ของเขา แค่ดับความยึดมั่นถือมั่นในกายใจได้ กิเลส ตัณหา
อุ ป าทานก็ ดั บ ไปสิ้ น เราจะไปเหนื่ อ ยท� า ไมกั บ การไปไล่ นั บ
ดวงดาว จะไปเฝ้าดูอะไรกับมัน กับอาการของจิต ในบ้านมี
หลอดไฟกี่ดวง จะไปไล่นับท�าไมทีละดวง ท�าไมไม่ยกคัทเอาท์
ลงเสีย ไฟดับหมด ภพชาติก็อยู่ที่ขันธ์ ๕ ยกขันธ์ ๕ ออกเสีย
ทุกอย่างดับหมด ทานขันธ์ ๕ เท่านัน้ กล้าบริจาคขันธ์ ๕ หรือ
เปล่า กล้าทานขันธ์ ๕ กล้าที่จะยกคัทเอาท์ลง ถ้าใครกล้า
ทานขันธ์ ๕ กล้าบริจาคขันธ์ ๕ ได้ นัน่ แหละ กิเลสทัง้ หลาย
ทั้งปวง ภพชาติทั้งหลายทั้งปวง ดับหมดอย่าไปเสียดายเลย
กายใจ ขันธ์ ๕ ที่เราต้องพาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ เราทุกข์
กับเขามาขนาดไหน แค่ขันธ์ ๕ ที่มีอยู่ ๕ ขันธ์ของเรายัง
หนักเลย แต่เรายังไปแบกขันธ์คนอื่น แบกขันธ์ของคนใกล้ตัว

AWText-Par Jitre final.indd 52

2/10/16 5:38 PM

53
พ ร ะ อ า จ า ร ย์ ช า น น ท์ ช ย น นฺ โ ท

อี ก ๕ ขั น ธ์ เป็ น ๑๐ ขั น ธ์ แล้ ว มี ลู ก มาอี ก สามคน เป็ น
๑๕ ขันธ์ รวมแล้ว ๒๕ ขันธ์ ถ้ามีลูกห้าคนก็เป็น ๒๕ ขันธ์
บวกกับขันธ์ของเราและคนใกล้ตวั อีก ๑๐ ขันธ์ เป็น ๓๕ ขันธ์
ขนาด ๕ ขันธ์ของเราก็หนักขนาดไหนแล้ว รูปก็หนัก เวทนา
ก็หนัก สัญญาก็หนัก สังขารก็หนัก วิญญาณก็หนัก แค่เราดับ
เราออกจาก ๕ ขันธ์เท่านั้น ขันธ์อื่นก็ดับหมด นี่เป็นเหตุให้
พระพุทธเจ้าทรงออกบวช เพราะพระองค์ทรงเห็นพระราหุล
เกิด พระองค์ทรงตั้งชื่อพระราหุล ว่าราหุล เพราะราหุลแปลว่า
คือห่วง พระองค์จึงสลัดห่วงนั้นเสียด้วยการออกบวช จนได้
ตรัสรู้ และในที่สุดพระองค์ก็กลับมาแกะห่วงของท่าน มาแกะ
ห่ ว งของพระราหุ ล มาแกะห่ ว งของพระนางพิ ม พา และมา
แกะห่วงของพระบิดา แม้แต่พระมารดา พระองค์ยังเสร็จขึ้นไป
จ�าพรรษาบนสวรรค์และไปแกะห่วงของพระมารดา ไปเทศน์โปรด
พุทธพระมารดาตั้งสามเดือน เพื่อไปแกะห่วง เพราะพระองค์
ทรงเห็ น ห่ ว งของขั น ธ์ ๕ นั่ น เอง เพราะฉะนั้ น ห้ า ห่ ว ง ทน
หายห่วง เราต้องมาแกะห่วงออกจากจิตของเรา อย่าไปห่วง
อีกเลย ทานเขาเสียนะ เมื่อทานเขาได้ เราก็จะหมดห่วง หมด
จากวัฏสงสารนี้ จงพากันแกะให้สนิ้ ซากเสีย เพือ่ เราจะได้ไม่ตอ้ ง
กลั บ มาแก่ มาเจ็ บ มาตายอี ก เลยชั่ ว อนั น ตกาล กลั บ บ้ า น
กันเถอะ เอาจิตดวงนีซ้ งึ่ ไม่มอี ะไร กลับบ้านเรา ไปอยูก่ บั พ่อเรา
ซึ่งพระองค์รอเราอยู่แล้ว ณ แดนที่ไม่มีอะไรเลย
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ปฏิบัติต่อไปในวิธีแห่งมรรค
เมื่อไม่มีอะไรแล้วมันก็สบาย ไม่มีรูปมันก็สบาย เพราะ
ไม่ต้องมีภาระ ไม่ต้องพากิน พาหลับ พานอน พาถ่าย ไม่มี
เวทนาก็สบาย เราไม่ต้องมาคอยใช้สมาธิแก้เวทนา ไม่มีสัญญา
สังขาร วิญญาณ เราก็สบาย ไม่ต้องอาศัยสติ สมาธิ ปัญญา
มาเป็นตัวรักษาเขา เมื่อเราหมดธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ แล้ว เราก็
ไม่ต้องรักษาแล้ว เหลือจิตดวงเดียวล้วนๆ เราก็ไม่ต้องรักษา
ไปสู่แดนที่ไม่มีอะไรเลย เพราะฉะนั้นจงด�าเนิน และปฏิบัติ
ต่อไปในวิธีแห่งมรรค ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เขายังไม่ตาย เราก็
ใช้ชวี ติ อย่างปกติสขุ ทีส่ ดุ อยูก่ บั เขาในชีวติ ประจ�าวันคือ เล่นไป
ตามบทบาท เล่นไปตามสมมุติ ที่เขาจะเป็นไป เพราะว่าเรานั้น
เป็นเพียงแค่ผู้ปล่อยวางเขา แต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยทิ้งปล่อยขว้าง
เขา เราจะต้องอาศัยเขาให้เป็นประโยชน์ ในเมื่อเราต้องอาศัย
เขาให้ เ ป็ น ประโยชน์ เราจะท� า ยั ง ไงที่ จ ะอยู ่ กั บ เขาได้ โ ดยที่
ไม่เดือดร้อน เราก็ต้องใช้เขาด้วยการเห็นโทษ ใช้แล้ววางๆ
หยิบมาใช้เสร็จก็วาง เหมือนเราใช้ไม้กวาดกวาดบ้าน ก็ไม่มี
ใครหรอกที่ ก วาดบ้ า นเสร็ จ แล้ ว จะแบกไม้ ก วาดไปทั่ ว บ้ า น
มันร�าคาญก็ต้องวางไม้กวาดเสีย สติ สมาธิ ปัญญา ก็เช่นกัน
ใช้สติ ใช้สมาธิ ใช้ปญ
ั ญา เสร็จแล้วก็วางให้หมด ทานข้าวเสร็จ
ก็วางช้อน วางจาน จะแบกช้อน แบกจานไม่ได้ ใช้สมมุติเสร็จ
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แล้วก็วางสมมุติ ใช้กายเสร็จก็วางกาย ใช้ใจเสร็จก็วางใจ ให้
เป็นหน้าทีข่ องเขาท�างานต่อไป นีค่ อื การอยูก่ บั โลกสมมุติ อยู่
โดยไม่ยดึ ติด ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการด�ารงชีวติ ของเราเลย
เคยด�าเนินชีวิตอย่างไร ก็ด�าเนินไปปกติ มีอาชีพอะไร ก็ท�าไป
ไม่เป็นอุปสรรคกับอาชีพและงานของเราเลย เพียงแค่เราท�า
หน้าที่ให้ดีที่สุด และอยู่กับหน้าที่ของเราโดยไม่ให้หน้าที่ของเรา
บกพร่อง และหน้าที่ที่เราอาศัยใช้อยู่ เป็นหน้าที่ เป็นอาชีพ ซึ่ง
เราไม่ได้เบียดเบียนตัวเราเองและไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น เป็น
อาชีพทีบ่ ริสทุ ธิ์ ก็คอื ไม่ได้ทา� ตัวเองให้เดือดร้อน หรือไม่ได้ทา� ให้
ผู้อื่นเดือดร้อน เราท�าไปเลย
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ถือศีลควร
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ข้อ ไม่ต้องถือ ถือ
ข้อเดียวเท่านัน้ จะให้ถอื ศีลข้อเดียว ศีลตัวนีก้ ค็ อื ศีลควร ก็คอื
ก่อนทีจ่ ะท�าอะไรไป เราควรก่อน คือใคร่ครวญก่อน ถ้าท�าด้วย
กาย วาจา ใจของเราแล้วตัวเองเดือดร้อน คนอื่นเดือดร้อน
ถือว่าไม่ควร ถ้าท�าแล้ว ตัวเองไม่เดือดร้อน คนอืน่ ไม่เดือดร้อน
ควรท�า แม้ว่าสิ่งนั้นมันจะไม่ถูกต้องตามประเพณีนิยมก็ตาม
แต่เราพิจารณาแล้วว่าไม่ได้เดือดร้อนใคร ท�าไปเลย และไม่ได้
เดือดร้อนเราด้วยนะ ท� าไปเลย ถ้าท� าแล้วเราไม่เดือดร้อน
เขาเดือดร้อน แสดงว่ายังเบียดเบียนเขาอยู่ ไม่ทา� ถ้าท�าแล้ว
เราเดือดร้อน แต่เขาไม่เดือดร้อน นั้นก็ยังเบียดเบียนตัวเราเอง
อยู่ ไม่ท�า แต่ถ้าท�าแล้ว เราไม่เดือดร้อน เขาไม่เดือดร้อน
ท�าเลย แม้แต่สิ่งนั้นจะไม่ถูกต้องตามที่โลกเขาสมมุติ ก็ท�าไป
เพราะว่าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร เพราะศีลทั้ง
๕ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๒๒๗ ข้อนั้น พระองค์บัญญัติไว้เพื่อ
ความไม่เดือดร้อนทั้งหมด หากเราท�าอะไรแล้วไม่เดือดร้อน
ถือว่าเราไม่ได้ผิดศีล ศีลก็คือตัวบท ตัวบัญญัติเฉยๆ แต่ที่
พระพุ ท ธองค์ ท รงหมายถึ ง นั้ น คื อ การกระท� า ที่ ท� า ให้ ผู ้ อื่ น
เดือดร้อนต่างหากล่ะ นัน้ คือการผิดศีล แม้แต่กระท�าให้ตวั เอง
เดือดร้อน ก็ผดิ ศีลเช่นกัน เพราะเราก็คอื คนๆ หนึง่ เหมือนกัน
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ที่อยู่บนโลกนี้ ถ้าหากเบียดเบียนตัวเราเอง ท�าร้ายตัวเอง ฆ่า
ตัวเอง นั่นถือว่าเราฆ่าสัตว์เช่นกัน ผิดศีลเช่นกัน สามารถที่จะ
ต้องไปรับกรรมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราเพียงแค่รักษาศีล
ข้อเดียว คือศีลควร เอาควรไม่ควรตัวนี้มาเป็นที่ตั้ง นี้นะ
คือศีล ศีลก็คือสิ่งที่เป็นปรกติ เป็นธรรมดา หากเรารักษา
ความเป็นปรกติได้ รักษาความเป็นธรรมดาได้ นั้นนะชื่อว่า
เรารักษาศีล รักษากายให้ปรกติรกั ษาใจให้ปรกติ ไม่ได้เอากาย
ไปเบียดเบียนเขาและเรา ไม่ได้เอาใจไปเบียดเบียนเขาและ
เรา นั้นคือความปรกติแห่งศีล เมื่อกายใจไม่เบียดเบียนเขา
ไม่เบียดเบียนเรา นั้นคือเราไม่ได้ให้โทษตัวเราเอง และไม่ได้
ให้โทษกับผู้อื่น เพราะฉะนั้นเราจงรักษาศีล เพียงแค่ข้อเดียว
คือศีลควรเป็นที่ตั้ง ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องไปท่องหรอก ปาณาติปาตา อทินนาทานา กาเมสุมิจฉา มุสาวาทา สุราเมรยะ ไป
ท่องท�าไม ศีลไม่ได้อยู่ที่ตัวบท แต่ศีลนั้นอยู่ที่ตัวเจตนาของใจ
ของการกระท�าเป็นหลัก ในเมื่อเจตนาเรางดเว้นแล้ว เจตนา
ของเราไม่คิดจะไปเบียดเบียนคนอื่น และไม่คิดจะเบียดเบียน
ตั ว เราเอง นั้ น คื อ รั ก ษาศี ล แล้ ว เอาตรงนี้ เ ป็ น เครื่ อ งอยู ่
ง่ายไหมศีลข้อเดียว รักษาข้อเดียวคือศีลควร
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อยู่ด้วยความเป็นกลาง
เมื่อถือศีลควรแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องรักษา ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ก็ไม่ต้องรักษา รักษาแค่ใจดวงเดียว ใจที่ให้ค่า
ให้ความหมายนี้แหละ ใจที่ท�าให้เกิดความเดือดร้อน ก็คือใจ
ที่ให้ความพอใจ และไม่พอใจ ให้เราดูแค่สองอาการ เวลาพอใจ
ก็รู้ ไม่พอใจก็รู้ รักษาใจตรงนี้ ให้เขาเป็นกลางๆ อย่าไปหลง
ความพอใจ และอย่าไปหลงความไม่พอใจ ให้ใจของเรานี้
อยู่กับสภาวะของความเป็นกลางๆ เรียกว่าการรักษาใจ รักษา
ศีล ซึ่งการรักษาใจข้อเดียวก็เหมือนกับการรักษาศีลข้อเดียว
รักษาใจดวงเดียวคือการให้ใจของเราอยู่ด้วยความเป็นกลางๆ
ไม่ยนิ ดีและไม่ยนิ ร้ายกับ รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัสทีม่ ากระทบ
ด้วยการเฝ้าดู ความพอใจเกิดขึน้ ความไม่พอใจเกิดขึน้ เห็น
ความพอใจเป็นเรื่องธรรมดา เห็นความไม่พอใจเป็นเรื่อง
ธรรมดา ดูความพอใจและดูความไม่พอใจบ่อยๆ เข้า แล้วเรา
ก็จะเข้าถึงความเป็นกลางได้ ก็คอื ไม่แทรกแซงทัง้ ความพอใจ
และไม่แทรกแซงทัง้ ความไม่พอใจ นี้คือการเข้าไปรักษาใจ
ให้อยูด่ ว้ ยความเป็นกลางๆ รักษาใจดวงเดียว รักษาศีลข้อเดียว
แต่จิตไม่ต้องรักษา กายใจยังเป็นสองด้าน แต่จิตเขาไม่ได้
เป็นสอง เพราะจิตเขาเป็นหนึง่ อยูแ่ ล้ว จึงไม่ตอ้ งรักษาจิต แค่ทา�
ความเป็นหนึ่ งให้เขาเป็นหนึ่ง เดียวเท่านั้น อย่าเอาขันธ์ ๕
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ไปรวมกับจิต อย่าเอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไป
รวมกับจิต มันจะเป็นห้าดวง เพราะฉะนั้นจงท�าดวงจิตของเรา
ให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ซึ่งไม่มีอะไรเลยให้เกิดดับ รักษาจิต
รักษาอย่างนี้ รักษาศีลข้อเดียว รักษาใจดวงเดียว และรักษา
จิตดวงเดียว พอแล้ว อะไรชือ่ ว่าเป็นหนึง่ นิพพานชือ่ ว่าเป็นหนึง่
และสิ่ ง ที่ จ ะเป็ น หนึ่ ง ได้ เ ท่ า นั้ น ที่ จ ะไปนิ พ พาน จงรั ก ษาจิ ต
ให้เป็นหนึ่ง จงรักษาใจให้เป็นหนึ่ง จงรักษากายให้เป็นหนึ่ง
จิตดวงนี้จึงจะไปนิพพาน ให้ดูกายเดียว จิตเดียว อย่าดูหลาย
กาย เคยไปกราบหลวงปู่บุดดา หลวงปู่บุดดามักจะท่องค�านี้
เสมอ กายเดียวจิตเดียว กายเดียวจิตเดียว อาตมาท่องมานาน
ก็ไม่เข้าใจ จนถึงวันนี้เราจึงเข้าใจว่าที่หลวงปู่บุดดาบอก ให้
ท�ากายเดียวจิตเดียวคือตรงนีน้ นั่ เอง ให้อยูก่ บั กายปัจจุบนั ให้
อยู่กับใจปัจจุบัน กายเดียวจิตเดียวของท่าน คือให้อยู่กับ
ใจเดียว ให้อยู่กับกายเดียว แต่จิตนี้เขาเป็นจิตเดียวอยู่แล้ว
ไม่ต้องรักษา การด�าเนินชีวิตเราต่อไปก็ด�าเนินด้วยวิธีนี้ รักษา
ศีลข้อเดียว รักษาใจดวงเดียว ให้เขาเป็นกลาง จิตก็ไม่ต้อง
รักษา เพราะเขาเป็นธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นอยู่แล้ว เขา
ไม่เคยเกิดไม่เคยดับอยู่แล้วมาเป็นเวลานับกัปนับกัลป์ และ
เขาจะไม่เกิดไม่ดับอีกเลยชั่วอนันตกาล...
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ประวัติ

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท เป็นพระป่าสายวิปสั สนากรรมฐาน
ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม ต. เกษตรสุวรรณ
อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี แรกเริม่ วัดแห่งนีถ้ กู มอบให้วดั เขาฉลาก โดย
มีการส่งพระสงฆ์มาประจ�าที่วัด แต่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องกลับไป
เพราะในตอนนั้นที่วัดมีความยากล�าบากมาก พระสงฆ์ส่วนใหญ่
จึงอยู่กันไม่ค่อยได้ รวมแล้วภายใน ๒ ปี มีพระสงฆ์มาอยู่ถึง
๘ ชุด จนในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าอาวาสชุดที่ ๘ ได้นิมนต์พระ
อาจารย์ชานนท์ให้มาจ�าพรรษาต่อจากท่าน ซึ่งตลอดทั้งพรรษา
นั้นมีพระอาจารย์ชานนท์จา� พรรษาเพียงรูปเดียว ท�าให้ท่านมีเวลา
ท�าความเพียรอย่างเต็มที่จนจิตพลิกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์อย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จิตของท่านก็หมุนอยู่
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ในกายใจตลอดเวลา โดยแยกกายแยกใจออกจากกัน เห็นการ
ท�างานของขันธ์ ๕ อย่างชัดเจน และจิตเริ่มปล่อยวางขันธ์ ๕
เหลือเพียงเป็นผู้ดู แล้วท่านจึงย้อนเข้ามาดูผู้รู้ ผู้เข้าใจ และเห็น
ความเกิดดับของสภาวะปัจจุบัน ท� าให้ทราบว่าสภาวะรู้นี้ก็เป็น
ธรรมชาติหนึ่งที่เรามาอาศัย และรู้นั้นก็เริ่มละเอียดขึ้น จนท่าน
มองเห็นกองแห่งทุกข์ในสังสารวัฏว่ามีแต่ทกุ ข์ลว้ นๆ จิตจึงมีความ
คับแค้น เบือ่ หน่าย และพยายามดิน้ รนหาทางออกจากทุกข์ ท�าให้
ยิ่งเห็นสภาวะของสมุทัยอย่างละเอียด เห็นการท�างานของขันธ์ ๕
ว่าเราไม่อาจเข้าไปแก้ไขอะไรได้ จิตจึงปล่อยวางและถอนตัวออก
มาอย่างอิสระ โดยทีท่ า่ นได้แต่มองดูการท�างานของขันธ์ ๕ เห็นว่า
ไม่มีอะไรเป็นเราในนั้น ไม่มีอะไรในนั้นเป็นเรา มองดูข้างในและ
ข้างนอก มองออกไปไกลถึงจักรวาล ทัง้ สามแดนโลกธาตุกไ็ ม่มเี รา
มี เ พี ย งแค่ ส ภาวธรรม จิ ต จึ ง อุ ท านออกมาว่ า “สั พ เพ ธั ม มา
อนัตตาติ” ธรรมทั้งหลายไม่มีตัวตนดังนี้ เรามาหลงเพียงแค่นี้
ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มอี ะไรเลย ยังความปลาบปลืม้ ในธรรมของพระตถาคตเจ้าว่าล้วนเป็นจริงทั้งหมด ท�าให้จิตยอมศิโรราบอย่างเหนือเศียร
เหนือเกล้า น�้าตาแห่งความปีติได้ไหลทะลักจากภายในสู่ภายนอก
ในขณะนั้นท่านรับรู้ได้ว่าพระองค์ทรงก�าลังโอบกอดดวงจิตนี้เพื่อ
พาจิตดวงน้อยของท่านกลับบ้าน ทั้งยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอจีวร
ของพระองค์ซึ่งมีกระแสที่อบอุ่นมาก ท�าให้ท่านทราบว่าไม่ได้อยู่
อย่ า งโดดเดี่ ย วแต่ มี พ ระองค์ ท รงอยู ่ ด ้ ว ยตลอดเวลา จึ ง รู ้ ว ่ า
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์จบแล้ว กิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ซึ่ง
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เวลานัน้ ท่านจ�าได้ไม่มวี นั ลืมว่า เย็นวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. หลังจากรู้แจ้งในธรรมแล้ว ท่านจึง
น้อมจิตอธิษฐานว่าจะขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชา
ท�างานเพือ่ พระพุทธศาสนาตอบแทนพระองค์ตราบจนชีวติ จะหาไม่
กายใจขันธ์ ๕ นี้เป็นของพระพุทธองค์แล้ว จะขอสืบทอดหน้าที่
เท่าที่สติปัญญาอันน้อยนิดนี้จะท� าได้ และขอให้พระองค์ทรง
เป็นก�าลังใจในการท�างานทีย่ งิ่ ใหญ่นี้ หลังจากวันนัน้ ท่านจึงพยายาม
เผยแผ่พระธรรมค�าสอนที่ถูกตรง เพื่อให้คนเกิดสัมมาทิฐิ รู้แจ้ง
เห็นจริงตามพระพุทธองค์เสมอมา

AWText-Par Jitre final.indd 63

2/10/16 5:38 PM

