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ถนนหนทางจำานวนมาก
ไม่ใช่เส้นทางที่จะเดินทางกันได้สบายๆ ตลอดสาย
 บางช่วงก็ขรุขระกันดาร
 บางโค้งหากพลาดพลั้งก็หลุดโค้ง
 ตกลงในห้วงเหวลึกได้ง่าย
 แม้หลายช่วงจะเป็นทางที่ราบเรียบ
 ก็ยังมีอุบัติเหตุที่สามารถบั่นทอนได้ถึงชีวิตทีเดียว
 จึงต้องเดินทางอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท

ทุกย่างก้าวบนทางสายธรรมก็เช่นกัน 
ผู้เดินทางจะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่น้อย
 ต้องหมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังอยู่ในทาง 
 ไม่ได้หลงออกนอกทางไป

๐1
~~~~~

~~~~~
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 อีกทั้งยังต้องมีความอดทน 
 อดกลั้นต่อกิเลสและอกุศลทั้งหลาย
 ไม่ทำาชั่วไปตามอำานาจของกิเลส
 ตั้งใจรักษาศีลให้ได้
 ฝึกรู้เท่าทันกิเลสให้ได้
 หัดรู้สภาวธรรมด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้ได้
 ทุกข์ใดที่ยังไม่รู้ก็ให้หัดรู้
 เพียรเพื่อจะไปให้ถึงปลายทางตรงที่
 ทุกข์ได้รู้แล้ว สมุทัยได้ละแล้ว 
 นิโรธได้แจ้งแล้ว มรรคได้เจริญแล้ว   
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การเดินไปข้างหน้า ยิ่งเดินอาจยิ่งไกล  
จากจุดหมายก็ได้ เพราะเดินผิดทาง
นั่นเอง

 นักภาวนาก็เหมือนกัน ถ้าปฏิบัติ
ภาวนาผิด ก็ยิ่งห่างไกลมรรคผลออกไป
เรื่อยๆ  ฉะนั้น ต้องปฏิบัติภาวนาให้   
ถูกทาง แต่ปัญหาหนึ่งคือ แล้วทางไหน
ล่ะที่ถูก 

 ถ้าให้ใครสักคนที่ไม่เคยลงมือ
ปฏิบัติภาวนามาก่อน มาอธิบายว่า  
ทางไหนถูก ทางที่เค้าว่าถูกก็อาจเป็น
ทางที่ผิด เพราะความที่ไม่เคยลงมือ
ปฏิบัติภาวนามาก่อน จึงได้เพียงแค่

๐๒
~~~~~

~~~~~
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เข้าใจไปตามที่ตัวเองคิดคาดคะเนไปเอง ซึ่งก็มีทั้งที่คิดแล้ว 
เข้าใจถูก กับที่คิดแล้วเข้าใจผิด

 แล้วถ้าให้นักภาวนามาอธิบายว่าทางไหนถูก ทางที่ถูก    
ก็อาจเป็นทางที่ผิดอีก เพราะนักภาวนาส่วนหนึ่ง ก็ยังปฏิบัติ
ภาวนาไปผิดทาง แต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองปฏิบัติถูกทางอยู่

 อ้าว แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า ทางที่ถูกอยู่ตรงไหน
 อ่านพระไตรปิฎกจะพบทางที่ถูกมั้ย ถ้าอ่านพระไตรปิฎก 
ฉบับที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ (ไม่ใช่ฉบับที่  
สำานักใดสำานักหนึ่งเขียนกันเองจากความเห็นส่วนตัว) ก็คือได้
อ่านทางปฏิบัติที่ถูก แต่ในเมื่ออวิชชายังครอบงำาจิตใจอยู่ จึงทำา
ให้หลายๆ คน แม้จะได้อ่านทางปฏิบัติท่ีถูกแล้ว แต่ก็กลายเป็น
เข้าใจผิดจนหลงทางไปก็มี
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	 ยากนะกว่าเราจะพบทางที่ถูกได้	พระพุทธเจ้าก็
ปรินิพพานไปแล้ว	จะไปถามใครก็เชื่อไม่ได้อีกว่าทางไหนถูก	
ทางไหนผิด

	 มีมั้ย	ใครที่เดินได้ถูกทาง	และบอกทางให้เราเดินได้ถูก	
	 มีนะ	แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่า	ใครคือคนนั้น

	 ปัญหาถูกทาง	ไม่ถูกทางนี้	จึงเป็นปัญหาใหญ่	เป็นด่าน
สำาคัญที่นักภาวนาต้องผ่านไปให้ได้	ซึ่งก็ต้องอาศัยความช่าง
สังเกตจากการรู้กาย	รู้ใจ	รู้อย่างซื่อตรงตามจริง	หากผ่านไปได้	
ก็จะแจ้งใจว่าทางใดถูกทางใดผิด	แล้วจะไม่เดินทางที่ผิดๆ	อีก
ต่อไป			
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 ถ้าจะเริ่มปฏิบัติธรรม ต้องไม่เพียงแค่รักษาศีล คือต้องฝึก 
รู้สึกตัวให้เป็นก่อนอีกด้วย โดยฝึกมีสติรู้สึกอยู่ที่กายที่จิตตัวเอง 
บ่อยๆ เพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่นที่จะใช้เพื่อเจริญปัญญาต่อไป

 ขณะใดมีสติ (แต่จิตยังไม่ตั้งมั่น) 
 จะ “รู้สึกกายที่เป็นปัจจุบันได้” 
 เช่น รู้สึกว่าร่างกายกำาลังเดิน กำาลังหายใจ
 ขณะใดมีสติ (แต่จิตยังไม่ตั้งมั่น) 
 จะรู้สึกว่า “จิตเป็นอย่างไร” 
 เช่น รู้สึกว่าจิตมีราคะ จิตมีโทสะ จิตมีโมหะ

 เม่ือฝึกสติจนรู้สึกตัว มีจิตต้ังม่ันข้ึนเป็นคร้ังคราวได้บ่อยๆ 
แล้ว บางครั้งที่จิตตั้งมั่นจะรู้สึกกายที่เป็นปัจจุบันได้ว่า “มีกาย
เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้ - มีจิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้รู้” 

๐3
~~~~~

~~~~~
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 เช่น รู้สึกว่าร่างกายกำาลังเดินเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้ มีจิตเป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้รู้ร่างกายที่เดินอยู่

 บางครั้งที่จิตตั้งมั่นแล้วจะรู้สึกว่า “เมื่อกี้จิตเป็นอย่างไร” 
เช่น รู้สึกว่าเมื่อกี้จิตมีราคะ เมื่อกี้จิตมีโทสะ เมื่อกี้จิตหลงไป 
โดยจะรู้สึกว่าจิตที่เป็นแบบเมื่อกี้ได้ดับลงไปแล้วด้วย

 เมื่อจิตตั้งมั่นได้แล้ว ก็ให้รู้กายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป   
ให้รู้จิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงไป รู้แบบแค่รู้แค่ดู ไม่กดข่ม ไม่
แทรกแซง ไม่ประคองรักษาอะไรเอาไว้ ไม่เจตนาทำากายทำาจิต 
ให้เป็นอะไรมากไปกว่าที่ควรจะเป็นตามเหตุปัจจัย 

 เมื่อประกอบกับที่เคยฟังธรรมเกี่ยวกับการเจริญปัญญา  
ที่ถูกต้องมาตามสมควรแล้ว ก็จะค่อยๆ เห็นความไม่เที่ยง    
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน หรือเห็นไตรลักษณ์ของกายของจิตได้  
เมื่อได้เห็นไตรลักษณ์ซำ้าแล้วซำ้าอีก ในที่สุดจะเกิดมรรคจิต    
เกิดผลจิต ปล่อยวางความยึดถือในรูปนาม-ขันธ์ห้าลงได้   
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 ‘สติ’ คือ ความระลึกได้

 การที่เรามีสติทำากิจกรรมต่างๆ เช่น อ่านหนังสือรู้เรื่อง   
ดูหนังดูละครรู้เร่ือง ฯลฯ น้ัน เป็นสติท่ีทำาให้เราสามารถทำางาน 
ทำากิจกรรมต่างๆ ให้สำาเร็จลุล่วงได้ สติแบบนี้เป็นสติทั่วไปของ
ทุกคน จะเรียกว่า ‘สติในงานทางโลก’ ก็ได้

 การมีสติในงานทางโลก แม้ว่าทำาให้เรารู้เรื่องราวต่างๆ ได้  
แต่จะยังไม่ใช่การมีสติในการปฏิบัติธรรม สติในการปฏิบัติธรรม

๐4
~~~~~

~~~~~
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นั้น ไม่ใช่ไปรู้อยู่ที่เรื่องราวต่างๆ แต่ขณะปัจจุบันนั้น ต้องมีการ
ระลึกรู้ อยู่ที่กาย ที่ใจตัวเอง เช่น รู้สึกได้ว่ามีร่างกายกำาลังนั่งอยู่ 
หรือรู้สึกได้ว่ามีร่างกายกำาลังหายใจอยู่ก็ได้ หรือระลึกรู้ได้ว่า
จิตใจมีความสุข จิตใจมีความยินดี จิตใจมีความเศร้า ฯลฯ

 สติในงานทางโลกกับสติในการปฏิบัติธรรมนั้น จึงมีความ  
ต่างกันที่ขณะนั้นมีการรู้อะไรอยู่ ถ้าไปรู้เรื่องราวต่างๆ ก็เป็นสติ
ในงานทางโลก ถ้าไประลึกรู้กาย ระลึกรู้จิตใจตัวเอง ก็เป็นสติใน
การปฏิบัติธรรม

 เมื่อ ‘มีสติ’ ย่อมต้องมีสภาวะตรงข้ามคือ ‘ขาดสติ’ ได้
เช่นกัน อย่างขณะกำาลังอ่านหนังสือเรื่องหนึ่ง แต่ใจหนีไปคิดอีก
เรื่องหนึ่ง ขณะนั้นขาดสติจากการอ่านหนังสือ เป็นการขาดสติ
ในงานทางโลก และถ้าขณะนั้นไม่สามารถระลึกรู้กายตัวเองได้ 
ไม่สามารถระลึกรู้จิตใจตัวเองได้ ก็เป็นการขาดสติในการปฏิบัติ
ธรรมไปด้วย

 เข้าใจแล้วนะว่า สติท่ีต้องมีในการปฏิบัติธรรม เป็นอย่างไร 
แล้วก็ไม่ต้องฝึกให้มีสติตลอดเวลา แต่ต้องฝึกให้มีสติบ่อยๆ เท่าท่ี 
จะฝึกได้   
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 อย่าเชื่อทันทีนะ ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อน แล้วค่อยเชื่อ
ว่ากระจกเงาธรรมดาๆ ท่ีเอาไว้ส่องดูตัวเองเวลาแต่งตัว แต่งหน้า 
หรือสำารวจความเรียบร้อยของตัวเอง สามารถใช้เป็น ‘กระจก
ส่องจิต’ ได้ด้วย

 เริ่มพิสูจน์กันด้วยการพาตัวเองไปยืนส่องกระจก ... เห็น
ภาพตัวเองในกระจกใช่ม้ัย เด๋ียวนะ บางคนยังไม่ยอมไปยืนส่อง
กระจกเลย แต่ใช้วิธีคิดเอาก็ตอบได้ว่า ใช่ ซึ่งก็ตอบถูกเหมือนกัน 
แต่ไม่ได้ตอบเพราะเห็นจริงๆ ในขณะนี้นะ การปฏิบัติธรรมนี่
ต้องดูกันสดๆ ดูที่ปัจจุบันขณะนี้จริงๆ คิดๆ เอาไม่ได้หรอก

 เอาล่ะ ที่ตอบว่าเห็นภาพตัวเองในกระจกก็ถูกแล้วนะ   
ไปถามใครทั้งโลกก็คงได้คำาตอบแบบนี้แหละ แต่ถ้าไปถามคนที่
ฝึกสติดูจิต ก็อาจจะได้คำาตอบว่า เห็นจิตไปอยู่ที่ภาพตัวเองใน
กระจก ใครเห็นแบบนี้ได้ก็แสดงว่า รู้จักแล้วว่าจิตเป็นอย่างไร 

๐5
~~~~~

~~~~~
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 ใครยังไม่เห็นว่าจิตไปอยู่ที่ภาพตัวเองในกระจก ก็ลอง  
ทำาตามนี้นะ คือ ให้ยืนหลับตาสักครู่ สังเกตว่าความรู้สึกต่างๆ 
อยู่ที่ร่างกายตัวเองที่กำาลังยืนหลับตาอยู่ตรงหน้ากระจก ใช่มั้ย   
พอรู้สึกว่าความรู้สึกอยู่ที่ตัวเองแล้ว ก็ให้ลืมตามองภาพตัวเอง 
ในกระจก สังเกตความรู้สึกที่เคยอยู่ที่ตัวเองตอนหลับตาก่อน
หน้านี้ สังเกตให้เห็นว่า ความรู้สึกนั้นมันไปอยู่ที่ภาพตัวเองใน
กระจกแล้ว

 ขณะท่ีกำาลังมองภาพตัวเองในกระจก และรู้สึกได้จริงๆ ว่า 
ความรู้สึกของเรามันเข้าไปอยู่ในกระจกนั่นแหละคือการเห็นว่า 
‘จิตไหลไป’ ‘จิตส่งออกไป’ ถ้าสังเกตได้บ่อยๆ จะค่อยๆ รู้สึก 
อีกว่า ขณะที่จิตไหลไปมองภาพตัวเองในกระจก จะไม่รู้สึกว่า  
มีร่างกายตัวเองยืนอยู่ ซึ่งขณะนั้นก็คือ ‘ลืมกาย’ ‘ลืมตัว’   
‘ขาดสติ’ ‘ไม่รู้สึกตัว’ 

 หรือถ้าพูดในแง่ของสมาธิแล้วล่ะก็ จิตที่ไหลไป จิตที่ส่ง
ออกไป ก็คือ ‘จิตไม่ตั้งมั่น’ หรือไม่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นนั่นเอง
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 จากนี้ไป ทุกครั้งที่ส่องกระจกด้วยเหตุใดก็ตาม ก็อย่าลืม
แถมด้วยการส่องกระจกให้เห็นจิตด้วยว่า จิตไหลไปอยู่ในกระจก

 ทีนี้ลองส่องกระจกแล้วเอาจิตไปจ้องมองที่จุดใดจุดหนึ่ง
บนใบหน้า จะจ้องมองไปท่ีตาข้างใดข้างหน่ึง ท่ีปลายจมูก ท่ีปาก 
หรือที่หว่างคิ้วก็ได้ตามที่อยากจะจ้องมอง แล้วให้พยายามบังคับ
จิต ห้ามไม่ให้จิตเคลื่อนไปที่อื่น ลองทำาสักสองสามนาทีดูนะ ...

 ใครบ้างที่ไม่สามารถบังคับจิตเอาไว้ที่จุดเดียวได้ คือจิต 
จะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งได้ไม่นาน แล้วจะไหลไปที่อื่น เป็นอย่างนี้
อยู่เรื่อยๆ พอฝืนมากเข้า บังคับมากเข้า บางคนก็จะเริ่มเครียด 
อึดอัด หรือบางคนก็หงุดหงิดไปเลยก็มี
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 ใครบ้างที่สามารถบังคับจิตเอาไว้ได้ แล้วจิตค่อยๆ มี 
ความสุข สงบลงไป ซึ่งบางคนทำาได้ครู่เดียว บางคนก็ทำาได้นาน

 การทำาให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆ ก็คือ การทำา 
สมถกรรมฐาน ท่ีให้ผลเบ้ืองต้นเป็นจิตสงบน่ิงอยู่กับอารมณ์เดียว
โดยไม่บังคับไว้ ส่วนผลเบื้องปลายที่พึงประสงค์จริงๆ คือ เกิด
จิตตั้งมั่นขึ้นมา ไม่ใช่เกิดนิมิตแสงสี ไม่ใช่เกิดฤทธิ์ ไม่ใช่เพื่อจะ
เป็นอะไรๆ ที่คนธรรมดาไม่เป็นกัน 

 ทำาไมจึงต้องทำาสมถะเพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่น ก็เพราะจิต    
ตั้งมั่นเท่านั้น ที่จะใช้เพื่อการเจริญปัญญาหรือทำาวิปัสสนา     
ต่อไปได้

 อ้าว แล้วคนที่ทำาสมถะไม่ได้ล่ะ จะเกิดจิตตั้งมั่นได้มั้ย 
 ได้ซิ เพราะจิตตั้งมั่นสามารถเกิดได้ ด้วยการฝึกสติ หัดดู
กายหรือหัดดูจิตก็ได้ อย่างการหัดดูจิตไหลไปในกระจก จะทำาให้ 
จิตจำาสภาวะไหลไปได้ แล้วพอจิตไหลไปที่อื่น ไม่ว่าจะไหลไปที่
เสียง ที่กลิ่น ที่รส ที่สัมผัสทางกาย กระทั่งไหลไปในอารมณ์โลภ 
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โกรธ หลง และอารมณ์อื่นๆ ทางใจ ก็จะทำาให้เกิดสติ รู้ทันจิตที่
ไหลไป เมื่อรู้ทันจิตที่ไหลไปได้ ก็จะเกิดจิตตั้งมั่นได้เองชั่วขณะ
โดยไม่จงใจทำาให้เกิด เมื่อเกิดจิตตั้งมั่นชั่วขณะได้ ก็จะสามารถ
ทำาวิปัสสนา ดูกายหรือดูจิตจนเห็นไตรลักษณ์ของกาย เห็น
ไตรลักษณ์ของจิต ได้เช่นเดียวกับคนที่ทำาสมถะจนเกิดจิตตั้งมั่น 
(เกิดจิตผู้รู้) นั่นเอง   
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 ภาพกิ่งไม้โยงใยแมงมุมที่เห็นนี้ ไม่ได้เกิดจากความจงใจ
จะถ่ายให้ได้อย่างนี้เลย เพราะในขณะนั้น เพียงยกกล้องส่อง  
ขึ้นไปบนต้นไม้เล่นๆ ยังไม่รู้เลยว่าจะถ่ายอะไร ไม่มีแนวคิดอะไร
เหมือนช่างภาพเขาคิดกัน ยกกล้องส่องขึ้นไปแล้วก็หมุนเลนส์ซูม
เล่นๆ อ่ะ..สวยดี แล้วก็กดชัตเตอร์เลย ได้ภาพออกมาถูกใจ ทั้งที่
ไม่จงใจไว้ก่อนว่าจะถ่ายอะไร

 สติ ความรู้สึกตัว จิตตั้งมั่น จนถึงปัญญาเข้าใจธรรมะ ก็ไม่
ต่างกับภาพภาพนี้ คือ เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีความจงใจให้เกิด 
เกิดข้ึนได้เพราะมีเหตุปัจจัยท่ีพอดี และท้ังท่ีไม่ได้จงใจหรือเจตนา 
ทำาให้เกิด แต่ก็เป็นสติจริงๆ รู้สึกตัวจริงๆ จิตตั้งมั่นจริงๆ เกิด
ปัญญาจริงๆ

๐6
~~~~~

~~~~~
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 การที่ยังจงใจหรือเจตนาจะทำาให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  
แล้วก็บังคับจิตบ้าง ทำานั่นนี่ลงไปบ้าง เพื่อจะให้จิตเป็นอย่างที่
อยากให้เป็น จะยังไม่ใช่การเจริญสติปัญญาที่ถูกต้อง เพราะจิต 
ที่กำาลังถูกบังคับ จิตที่จงใจหรือเจตนาทำาขึ้นมา ถึงแม้จะเห็น  
รูปนามใดอยู่ก็ตาม จิตจะไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้ 
เนื่องจากจิตขณะนั้นยังไม่พร้อมจะดูไตรลักษณ์ เปรียบเหมือน
คำาสุภาษิตว่า ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า คือจะให้โคมันกินหญ้า  
ทั้งที่โคมันไม่ยอมกินนั่นเอง

 นักภาวนาที่ยังก้าวข้ามความจงใจจะปฏิบัติไม่ได้ ก็มัก   
ไม่ลงใจให้อะไรก็ตามที่เกิดโดยไม่จงใจ เช่น ไม่ลงใจให้สติที่เกิด
เองโดยไม่ได้จงใจให้เกิด เพราะสติแบบนั้น เกิดแวบเดียวแล้ว   
ก็ดับ หรือไม่ลงใจให้เพราะคิดเอาเองว่า ต้องทำาจิตให้มีสติอยู่  
ได้นานๆ ทั้งที่สติซึ่งเกิดแวบเดียวแล้วดับ จิตตั้งมั่นซึ่งเกิดแวบ
เดียวแล้วดับ กระทั่งมรรคจิตซึ่งเกิดแวบเดียวแล้วดับนี่แหละ 
คือสภาวธรรมแท้ๆ ที่ทำาให้รู้แจ้งอริยสัจได้   
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ผีเสื้อน้อยตัวนี้ ดูเหมือนมันกำาลังจ้องมอง

ที่จะบินไปหาดอกหญ้าข้างหน้าที่อยู่ ไกลออกไป

.. .. ..

แต่ที่จริง

มันแค่ ใส่ ใจอยู่กับดอกหญ้าที่มันกำาลังเกาะอยู่

ไม่ได้จ้องมองไปหมายอยู่ตรงดอกหญ้าข้างหน้า
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ผีเสื้อน้อยตัวนี้ ดูเหมือนมันกำาลังจ้องมอง
ที่จะบินไปหาดอกหญ้าข้างหน้าที่อยู่ไกลออกไป
 แต่ที่จริงมันแค่ใส่ใจอยู่กับดอกหญ้าที่มันกำาลังเกาะอยู่
 ไม่ได้จ้องมองไปหมายอยู่ตรงดอกหญ้าข้างหน้า
 เพราะเมื่อมันโผจากดอกหญ้าที่มันกำาลังเกาะอยู่
 มันก็บินไปหาดอกหญ้าดอกอื่น
 ไม่ได้บินไปหาดอกหญ้าข้างหน้าดอกนั้น

พอย้อนกลับมาดูตัวเอง ก็รู้สึกว่า
คนเรามักคิดไปถึงเรื่องอนาคตข้างหน้า
 และด้วยความที่เราคิดไปถึงเรื่องอนาคตนี่แหละ
 ที่ทำาให้เราหลงลืมปัจจุบันขณะ
 แล้วส่งจิตไปอยู่กับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
 ยอมละทิ้งปัจจุบันซึ่งมีค่าที่สุด
 เพื่อจะไปไขว่คว้าเอาอนาคตลมๆ แล้งๆ

๐7
~~~~~

~~~~~
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 ทั้งที่จริงแล้ว การอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ
 ที่จะทำาให้เรามีสติขึ้นมา มีจิตตั้งมั่นขึ้นมา
 การมัวแต่ไปฝันถึงอนาคต หรือแม้แต่นึกถึงอดีต
 มันเป็นเพียงจิตที่ส่งออกนอกไปเท่านั้น

แต่…เราห้ามจิตไม่ให้หลงไปกับอนาคตไม่ได้
ที่เราสามารถทำาได้ ก็เพียงแค่รู้ทันจิตที่หลงไปคิดถึงอนาคต
 การรู้ทันจิตที่หลงไป จะทำาให้จิตที่หลงดับลง
 เกิดเป็นจิตที่มีสติรู้อยู่กับปัจจุบัน

ฉะนั้นปัจจุบันกำาลังรู้อะไร เห็นอะไร เป็นอย่างไร
ก็ให้มารู้อยู่กับปัจจุบันเท่าที่พอจะรู้ได้
 เพื่อให้จิตค่อยๆ เห็นความจริง
 และยอมรับว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
 อะไรที่เกิดแล้วในอดีต ก็ย่อมดับไป
 อะไรที่กำาลังเกิดในปัจจุบัน ก็ย่อมดับไป
 อะไรที่จะเกิดในอนาคต ก็ย่อมดับไป
 ไม่มีอะไรเลยสักอย่างที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไป   
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เวลาที่เราเลือกอะไรสักอย่าง
เราจะเลือกเอาแต่ของที่ดีที่ชอบเสมอ
อะไรที่ไม่ดี ไม่ชอบ ก็ไม่อยากได้มา
แล้วถ้าได้อะไรที่ไม่ชอบมา ก็จะไม่ยินดี ไม่พอใจ

แต่อย่างเราๆ ที่มาสนใจหัดปฏิบัติธรรมกันนี้
เราไม่ได้หัดเพื่อจะเอาอะไรที่โลกเขาว่าดีหรอกนะ

๐8
~~~~~

~~~~~
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ฉะนั้น ไม่ต้องเลือกหรอกว่า จะเอาแต่ที่ดีๆ
แต่ให้หัดรู้หัดดูสิ่งที่กำาลังปรากฏ
ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

ประหนึ่งว่า เรากำาลังนั่งหรือยืนอยู่ริมตลิ่ง
แล้วดูสิ่งที่ลอยนำ้ามา
หมาเน่าลอยมา (อกุศลปรากฏอยู่) ก็ดู
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อะไรสวยๆ ลอยมา (กุศลปรากฏอยู่) ก็ดู
ไม่มีอะไรลอยมา มีแต่สายนำ้าไหล 
(สิ่งที่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลปรากฏอยู่) ก็ดู

เมื่อดูจนจิตเกิดปัญญาเบื้องต้น 
ก็จะเห็นว่า อะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นรูปนาม ไม่ว่าจะเป็นกายใจ 
ไม่ว่าจะเป็นสภาวธรรมที่ดีหรือไม่ดี
เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา   

~ 36 ~ 
๑ ภาพ ๑ ธรรม
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    ~ ~
ที่สำ คัญคือ 
ดูให้ถูก 
ดูให้เป็น 
ทำตัวเป็นแค่
คนดูอยู่ห่างๆ 
อย่ากระโจน
ออกไปดู
    ~ ~
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 ขณะนั่งมองพระพุทธรูป เราจะมองเห็นองค์พระได้เพียง  
ด้านหน้า มองไม่เห็นหรอกว่า หลังองค์พระนั้นเป็นอย่างไร และ
ถ้าจะมองโลกก็ไม่มีใครมองเห็นโลกทั้งใบได้หรอก แม้แต่นักบิน
อวกาศที่ออกไปอยู่นอกโลก ก็ยังมองเห็นได้มากสุดแค่ครึ่งเดียว
เท่านั้น

 การจะดูกายดูจิตก็เช่นกัน ไม่มีทางที่จะเห็นทั้งกายทั้งจิต    
ได้พร้อมกันในขณะนั้นๆ ฉะนั้นปัจจุบันเห็นอะไรก็ให้ดูอันนั้นไป 
อย่างปัจจุบันเห็นกายก็ดูกาย ปัจจุบันเห็นจิตก็ดูจิต 
 
 ที่สำาคัญคือ ดูให้ถูก ดูให้เป็น คือให้ทำาตัวเป็นแค่คนดูอยู่
ห่างๆ อย่ากระโจนออกไปดู ขณะนั้นกายจะเป็นอย่างไร จิตจะ
เป็นอย่างไรก็แค่ดูมันไปเท่านั้น

 แต่หลายคนนะ กว่าจะดูได้ถูก กว่าจะดูเป็นได้ ก็มักพลาด  

๐9
~~~~~

~~~~~
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ไปกดข่มจิต บังคับจิตกันจนวุ่นวาย หรือไม่ก็กระโจนออกไปดู
อย่างเอาเป็นเอาตายก็มี แต่มันก็สั่งไม่ได้นะว่า ห้ามกดข่ม   
ห้ามบังคับ ห้ามกระโจนออกไปดู เพราะอะไร ก็เพราะยังมี 
ความเข้าใจผิด คิดจะเอาแต่แง่ดี ไม่เข้าใจว่า การดูกายดูจิตนี้  
ไม่ได้เพื่อจะเอาแต่แง่ดี แต่ดูเพื่อให้เห็นว่า ทั้งกาย ทั้งจิต  
กระทั่งธรรมที่เป็นฝ่ายปรุงแต่งทั้งดีและไม่ดีก็ตาม ล้วนไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน

 ถ้าใครรู้ได้ว่ากดข่มไปแล้ว บังคับไปแล้ว กระโจนออกไป 
ดูแล้ว ก็ไม่ต้องพยายามทำาอะไรเพื่อจะไม่เป็นแบบนั้น แค่กลับ
มาอยู่กับหลักแค่รู้แค่ดูเท่านั้น คือกดข่มไปแล้วก็แค่รู้ว่ากดข่มอยู่ 
บังคับไปแล้วก็แค่รู้ว่าบังคับอยู่ กระโจนออกไปดูแล้ว ก็แค่รู้ว่า
กระโจนออกไปดูอยู่ แค่นี้ก็จะพลิกจากผิดเป็นถูกในฉับพลัน

 เมื่อแค่รู้แค่ดูทั้งกายและจิตไปทีละขณะได้ สติปัญญาก็จะ
ค่อยๆ เจริญขึ้น จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้บ่อยขึ้น เห็นอะไรจิตก็
เป็นเหมือนคนดูอยู่ห่างๆ ดูซำ้าแล้วซำ้าอีก ความเข้าใจถูก ความ
เห็นถูก ต่อกายและจิตก็จะเจริญขึ้น   
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ฤดูหนาวจะเหมาะกับการดูพระอาทิตย์ตก
เพราะจะเห็นพระอาทิตย์ดวงโตสีสวย

ส่วนการดูจิต ต้องดูทุกฤดู ดูทุกวัน
ซึ่งบางวันจะเห็นว่าจิตมีกิเลสรุนแรงมาก
 หากกำาลังสติ กำาลังตั้งมั่น ยังไม่มากพอ
 ก็จะดูจิตที่มีกิเลสรุนแรงมากๆ ไม่ได้ 
 โดยเฉพาะจิตที่กำาลังมีโทสะ
 ซึ่งถ้ายิ่งดูก็ยิ่งจะทำาให้โทสะรุนแรงมากขึ้น
 จนอาจถึงกับขาดสติ ทำาผิดศีล ทำากรรมชั่วหนักๆ ก็ได้

ฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักประเมินตัวเองว่า
กิเลสรุนแรงแค่ไหนที่เราดูได้ ดูไม่ได้
 แล้วถ้าขณะใดรู้สึกว่ากิเลสรุนแรงเกินกว่าจะดูได้ 
 ก็อย่าเพิ่งดู หาที่ให้จิตหลบไปพักซะก่อน 

1๐
~~~~~

~~~~~
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 รอจนกว่ากิเลสนั้นจะเบาบางลง
 แล้วค่อยกลับมาหัดดูจิตที่มีกิเลสนั้นต่อไป
 เหมือนกับที่เราไม่อาจมองดูพระอาทิตย์ตอนเที่ยงได้
 แต่สามารถมองดูพระอาทิตย์
 ที่กำาลังขึ้นหรือตกได้อย่างสบายๆ

หรือหากยังดูกิเลสตัวไหนไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องฝืนที่จะดู
แต่ให้ไปหัดดูจิตที่มีกิเลสอื่นๆ ที่สามารถดูได้ไปก่อน
 เมื่อหัดดูไปจนจิตมีกำาลังมากพอ
 ต่อไปก็จะดูจิตที่มีกิเลสแรงๆ ได้เอง   
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ฟองนำ้าอัดลมที่ค่อยๆ ผุดออกมาได้ก็เพราะมีเหตุ
หากเราไม่เคยเรียนมา ก็ไม่รู้หรอกว่า
เหตุคือมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกอัดผสมอยู่ในนำ้า

11
~~~~~

~~~~~
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เมื่อขวดถูกเปิด ก๊าซที่ถูดอัดไว้จึงค่อยๆ แยกตัวออกมา
ทำาให้มองเห็นเป็นฟอง แล้วมันก็จะสลายหายไปในที่สุด

เหมือนกับความปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ในใจ
ที่อยู่ๆ ก็ผุดขึ้นมา หมดเรื่องนี้ก็ผุดเรื่องโน้นตามมาไม่ขาดสาย 
แต่อย่างเราๆ สติปัญญายังน้อยกว่าหางอึ่ง
เครื่องมือพิเศษจะส่องดูก็ไม่มี ทำาให้ดูอย่างไร 
ก็ดูไม่ออกว่ามันผุดขึ้นมาได้เพราะอะไร 
เห็นได้แค่ว่า มีความปรุงแต่งเป็นเรื่องราวผุดขึ้นมาเท่านั้น 
กว่าจะมารู้สึกตัวอีกทีก็...
อ้าว เมื่อกี้ขาดสติ หลงไปในเรื่องราวนั้นซะแล้ว

ไม่เป็นไร เห็นได้แค่นี้ ก็ดูไปแค่นี้แหละ 
เพราะเห็นแค่นี้ ก็เห็นได้อย่างหนึ่งว่า 
ความปรุงแต่งเป็นเรื่องราวใดๆ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว 
จิตก็จะขาดสติหลงไปในเรื่องราวนั้น
พอรู้สึกตัวว่าเมื่อกี้ขาดสติ เรื่องราวนั้นก็ดับไป 
จะกี่เรื่องกี่ราว มันก็ล้วนแต่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป
เห็นเท่านี้บ่อยๆ 
สติปัญญาก็จะค่อยๆ เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปได้เช่นกัน     
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 หยิบปากกาหรือดินสอมาถือ
ค้างไว้เหนือกระดาษครู่หนึ่ง แล้ว
ค่อยๆ จรดปากกาลงไปบนกระดาษ 
ขีดเขียนอะไรก็ได้อีกสักครู่หนึ่ง

 การกระทำานี้สอนธรรมะให้เรา
ตั้งหลายอย่าง แล้วแต่ว่าใครจะปรุง
แต่งไปอย่างไร บางคนอาจเปรียบจิต
เหมือนกระดาษ การขีดเขียนลงบน
กระดาษคือ ‘กรรม’ เมื่อกระทำา
กรรมแล้ว ย่อมต้องติดอยู่ที่จิต     
แต่กรรมไม่เหมือนขีดเขียนด้วย
ดินสอ ที่อาจลบออกได้จนเหมือน  
ไม่เคยขีดเขียนเอาไว้ กรรมนั้นเมื่อ
กระทำาไปแล้ว ลบไม่ได้

1๒
~~~~~

~~~~~
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 สำาหรับนักภาวนา จะดีกว่า ถ้าจะเปรียบปากกาที่ถืออยู่
เหนือกระดาษเป็น ‘จิตตั้งมั่น’ ซึ่งเป็นสมาธิที่เป็นเหตุใกล้ให้ 
เกิดปัญญา แล้วเปรียบกระดาษเป็นอารมณ์ที่ถูกจิตรู้อยู่ห่างๆ 
เมื่อไม่เอาปากกาไปขีดเขียนอะไรลงบนกระดาษ ก็เท่ากับไม่มี
เจตนาจะเอาจิตไปจัดการอะไรกับอารมณ์ แค่รู้อารมณ์หรือรู้
สภาวธรรมด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลางเท่านั้น

 แต่ถ้าจรดปากกาลงไปแนบติดกับหน้ากระดาษเมื่อใด 
เมื่อนั้นก็เปรียบเหมือน จิตไม่ตั้งมั่น คือจิตกับอารมณ์จะจ่อแนบ
ติดกันอยู่ ถ้าจิตไม่มีความตั้งมั่น จิตจะเจริญปัญญาไม่ได้
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 การฝึกให้จิตตั้งมั่น สามารถฝึกได้ด้วยการฝึกสมถะ 
หรือไม่ก็ฝึกได้ด้วยการฝึกสติ แล้วแต่ว่าใครจะสามารถฝึกได้
ด้วยวิธีใด ซึ่งไม่ว่าจะฝึกสมถะหรือฝึกสติก็ตาม ขอให้มีเป้าหมาย
ว่า ฝึกเพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่น จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ
ความพ้นทุกข์ เพราะจิตตั้งมั่นนี้ คือบทเรียนที่ชื่อว่า จิตตสิกขา 
น่ันเอง   
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 หนังสือ ‘หลวงปู่ฝากไว้’ มีอยู่ตอนหนึ่งว่า ‘คิดเท่าไรๆ    
ก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้ แต่ต้องอาศัยคิดนั่นแหละจึงรู้’  
อ่านแล้วเหมือนเข้าใจ แต่ก็ไม่เข้าใจจริง 

 มีเพียงทัศนะส่วนตัว เรื่องจิตคิดกับจิตรู้ เท่านั้นว่า...
 คนเรามักมีเรื่องต้องคิดเยอะแยะมากมาย คิดแล้วก็ทุกข์ 
ทุกข์เพราะคิดแล้ว ก็จะคิดเพื่อให้หายทุกข์อีก ซึ่งบางทีคิดแล้วก็
หายทุกข์ได้เหมือนกัน เช่น เมื่อทุกข์เพราะเกิดเรื่องไม่ดี ก็จะคิด
ไปในแง่ที่ดีๆ เรียกว่าคิดบวก ซึ่งก็ทำาให้หายทุกข์ได้ แต่มันหาย
ทุกข์ได้ชั่วคราวเท่านั้น การคิดเอาแบบนี้จึงได้ผลเพียงความสงบ
ชั่วคราว ไม่สามารถเอาไปใช้ในการฝึกสติ เจริญปัญญาได้

 ถ้าจะฝึกสติ เจริญปัญญา ต้องเข้าใจว่า ‘จิตคิดไม่ใช่จิตรู้’ 
ขณะใดที่จิตคิด ขณะนั้นจะไม่ใช่จิตรู้ ขณะใดที่จิตรู้ ขณะนั้นจะ
ไม่ใช่จิตคิด 

13
~~~~~

~~~~~
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 จิตที่จะใช้ในเจริญปัญญาได้ก็คือ จิตรู้ ดังนั้นเราจึงใช้  
การคิด หรือใช้จิตคิดมาเจริญปัญญาไม่ได้ เช่น เราจะใช้จิตให้ 
คิดเรื่องอนิจจัง เรื่องทุกขัง เรื่องอนัตตา แบบว่าพอมีอะไรก็ใช้
จิตให้คิดว่า นี่แหละมันไม่เที่ยง คิดๆ เอาแบบนี้มันไม่เกิดปัญญา
พ้นทุกข์ อย่างมากก็ช่วยให้จิตสงบได้ชั่วคราวเท่านั้น

 การจะฝึกให้เกิดจิตรู้ จะฝึกด้วยการจงใจคิดไม่ได้ แต่
สามารถฝึกให้เกิดจิตรู้ได้ โดยอาศัยจิตคิดที่ไม่ได้จงใจคิด ซึ่งพอ
จะทำาได้สองแบบคือ
 ๑. ค่อยๆ “หัดรู้ว่าเมื่อกี้จิตหลงไปคิด” โดยไม่ต้องสนใจ
ว่าคิดเรื่องอะไร เมื่อรู้ได้ว่า เมื่อกี้จิตหลงไปคิด จะทำาให้เกิดสติ 
หรือเกิดจิตรู้ขึ้นมา เมื่อเกิดจิตรู้แล้ว ก็ให้มารู้กายหรือรู้จิต ณ 
ขณะนั้นต่อไป
 ๒. หากจิตมักคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อย ก็ให้หัดรู้ว่าจิต
ฟุ้งซ่าน ซึ่งจะมีหลักเดียวกับการหัดรู้ว่าเมื่อกี้จิตหลงไปคิด
นั่นเอง จะต่างกันก็ แทนที่จะรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิด ก็ให้หัดรู้ว่า 
จิตฟุ้งซ่าน ซึ่งใครจะใช้การรู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน หรือรู้ว่าเมื่อกี้หลง   
ไปคิด ก็แล้วแต่ว่าจะถนัดที่จะรู้แบบใด
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 ทั้งสองแบบนี้คือ การอาศัยจิตคิดที่เกิดเองโดยไม่ได้จงใจ
ให้เกิด มาใช้เพื่อฝึกให้เกิดจิตรู้ขึ้นมา

 ส่วนการจงใจคิดจะไม่ได้ทำาให้เกิดจิตรู้โดยตรง แต่สามารถ 
ทำาให้จิตสงบลงได้ตามสมควร จิตท่ีสงบลงได้ตามสมควรน้ี (ไม่ใช่ 
จิตที่จงใจคิด) เป็นจิตที่ใช้อาศัยให้เกิดจิตรู้ได้ เพราะเมื่อจิตที่ได้
หยุดพักอยู่กับความสงบตามสมควรแล้ว จิตจะมีกำาลังที่จะทำา
หน้าที่เป็นจิตรู้ได้   
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 กิเลสเกิดขึ้น รู้ว่ามีกิเลส ตรงนี้จะมีทางแยก

 ทางที่หนึ่ง จิตจะยังเผลอ หลง เพลินตามกิเลสไป จนเกิด
เป็นกายกรรมบ้าง วจีกรรมบ้าง มโนกรรมบ้าง คนทั่วไปกับ   
นักภาวนาที่สติปัญญายังน้อย ส่วนมากก็จะเลี้ยวไปตามทาง    
นี้แหละ

 ทางที่สอง เป็นทางที่นักภาวนามักหลงทางเลี้ยวไปกัน  
คือ เกิดความเกลียด ไม่ชอบกิเลส ไม่อยากให้กิเลสเกิดอีก ใคร
หลงไปทางนี้ก็จะดิ้นรนเอาขนะกิเลส จะหาวิธีปิดโน่นกั้นนี่ไม่ให้
กิเลสเกิดได้ เพราะเข้าใจผิดไปว่า ทำาแล้วจะพ้นจากอำานาจกิเลส
ไปได้ แต่ไม่ใช่อย่างท่ีคิดหรอกนะ เพราะถึงจะทำาได้เก่งขนาดไหน 
ก็เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังมีเมล็ดให้เกิดต้นใหม่ได้อีก จิตก็จะ
ยังเหลือเชื้อให้กิเลสเกิดได้อีกเช่นกัน
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 ทางที่สาม เป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกให้เดินไป  
คือให้มีสติ ให้จิตมีความตั้งมั่นเพื่อเรียนรู้จิตที่มีกิเลสไปตามจริง
ว่า จิตที่มีกิเลสต่างๆ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
เป็นธรรมดา

 ชีวิตนักภาวนาจะเจอทางแยกแบบนี้ตลอดทาง เจอแล้ว  
ก็เลี้ยวถูกเลี้ยวผิดกันไปตามกำาลังสติปัญญาในขณะนั้นๆ ใครที่
ฝึกสติมากพอ ใครได้ฟังธรรมมากพอ ใครมีความแยบคายมากพอ 
ใครมีปัญญามากพอ ก็จะเลี้ยวไปถูกทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้
บอกไว้ได้ เมื่อไปได้ถูกทาง สติปัญญาก็จะเจริญยิ่งขึ้น จนแจ้ง
อริยสัจ พ้นจากอำานาจของกิเลสไปได้   
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ถ้าเรียนรู้การปฏิบัติแค่เรื่อง
การแก้อารมณ์ แก้อาการ
จะต้องตามแก้กันไม่สิ้นสุด 
แก้อย่างหนึ่งได้
ก็เกิดอีกอย่างหนึ่งให้แก้กันอีก
อย่างเช่น แก้ฟุ้งซ่านได้ ก็มักไปติดนิ่ง
พอแก้ติดนิ่งได้ ก็กลับไปฟุ้งซ่านอีก
การแก้อารมณ์ หรือแก้อาการ
จึงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง
เปรียบเป็นเพียงเพิงพัก
หลบแดด หลบฝน 
หลบพายุระหว่างทางเท่านั้น
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ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง คือ
การพัฒนาสติปัญญาให้เห็นความจริงของรูปนาม
รูปนามที่เห็นความจริงได้ง่ายคือ กายใจตัวเองนี่แหละ

ฉะนั้นอย่าเอาแต่หาทางแก้อารมณ์
หรือหาทางแก้อาการโดยไม่จำาเป็น
แต่ให้หัดรู้กายรู้ใจ เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจ

ความจริงที่จะให้เห็นก็มีเพียงสามด้านเท่านั้นคือ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
การจะฝึกให้เห็นความจริงนี้
ไม่ใช่ว่าในแต่ละขณะ ต้องเห็นพร้อมกันทั้งสามด้าน
แค่เพียงเห็นด้านใดได้ ก็ให้ดูด้านนั้นไป
เพราะสามด้านนี้ ถ้าเห็นแจ้งด้านใดด้านหนึ่งแล้ว
ก็จะเห็นแจ้งความจริงได้ทั้งสามด้าน
และปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่อมิอะไร
ที่เป็นของโลกๆ ลงได้ทั้งหมด   
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 ปกติแล้วชาวเมืองที่ยังต้องทำางานหนัก พอจะปฏิบัติ  
ในรูปแบบ โดยเฉพาะในตอนคำ่าๆ ก็มักจะง่วงเพราะร่างกาย
อ่อนล้า จิตใจก็ต้องการพัก ซึ่งก็ควรพักผ่อนให้หายง่วงก่อน 
แล้วค่อยปฏิบัติในรูปแบบ เช่น อาจต้องนอนก่อนแล้วตื่นให้  
เร็วขึ้น เพื่อให้มีเวลาปฏิบัติในรูปแบบหลังตื่นนอนตอนเช้า

 บางคนปฏิบัติในรูปแบบแล้วง่วง ทั้งที่ร่างกายก็ไม่ได้  
อ่อนล้า ไม่ได้ต้องการพักผ่อน ถ้าเป็นแบบนี้จะง่วงเพราะจิต 
เกิดนิวรณ์ ต้องลองดูว่าควรจะเปลี่ยนรูปแบบที่ทำาหรือไม่    
เช่น ถ้าทำาด้วยอิริยาบทนั่งแล้วง่วง ก็ให้ลุกไปเดินจงกรมแทน 
หรือลองเปลี่ยนไปใช้รูปแบบอื่นบ้าง เพื่อหาว่าใช้รูปแบบใด  
แล้วไม่ง่วง

 แต่จะมีบางคนที่สามารถปฏิบัติในรูปแบบได้โดยไม่ง่วง 
ท้ังๆ ท่ีร่างกายก็อ่อนล้า จิตก็ต้องการพัก เช่น คนท่ีทำาสมถะเก่งๆ 
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พอปฏิบัติในรูปแบบจิตจะเดินไปตามวิถีของสมถะ เกิดสมาธิ 
เกิดฌานไปตามลำาดับ คนที่ทำาได้แบบนี้ จะใช้การปฏิบัติในรูป
แบบเพ่ือให้ร่างกายและจิตใจได้พักได้ ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำา
แบบนี้ได้ ท่านบอกว่าการเข้าสมาธิลึกๆ หรือเข้าฌานต่างๆ 
แม้จะไม่นาน ก็มีผลเท่ากับการพักด้วยการนอนหลับได้หลาย
ชั่วโมงเลยทีเดียว

 ส่วนมือใหม่หัดปฏิบัติในรูปแบบ ควรทดลองปฏิบัติดู
หลายๆ รูปแบบก่อน แล้วค่อยเลือกรูปแบบที่เหมาะกับเรา    
คือทำาแล้วเกิดสติได้ง่าย ไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำา ทำาแล้วจิตตั้งมั่น  
รู้กายรู้ใจได้ ไม่ใช่คิดเอาเองว่าต้องเป็นอานาปานสติเท่านั้น  
ต้องยุบพองเท่านั้น ต้องพุทโธเท่านั้น ต้องเคลื่อนไหวมือตาม
จังหวะเท่านั้น หรือต้องทำาเหมือนครูบาอาจารย์เท่านั้น 

 เพราะ...
 ไม่มีรูปแบบใดที่จะใช้ได้กับทุกคน จึงต้องหาให้เจอว่า 
เราเหมาะกับการปฏิบัติด้วยรูปแบบใด   
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ดอกไม้ดอกเล็กๆ
แม้จะดูไม่สวยงามเมื่อมีเพียงดอกเดียว

แต่เมื่อมีหลายๆ ดอกอยู่ด้วยกัน
ความสวยงามก็เกิดขึ้นได้
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สติและจิตตั้งมั่นที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ
ก็เปรียบเหมือนดอกไม้ดอกเล็กๆ 
 คือถ้าเกิดขึ้นน้อยครั้ง
 ก็ไม่อาจทำาให้เกิดปัญญาได้
 จึงต้องฝึกให้เกิดได้ต่อเนื่องบ่อยๆ

เมื่อเกิดได้ต่อเนื่องบ่อยๆ
ก็จะทำาให้เห็นกายเห็นจิตตามจริงได้
 เมื่อเห็นตามจริงได้ (เห็นไตรลักษณ์ได้) 
 แม้จะทีละขณะแต่เห็นได้บ่อยซำ้าแล้วซำ้าอีก
 ปัญญาก็เจริญขึ้นได้ มรรคก็เจริญขึ้นได้
 เมื่อมรรคจิตแรกเกิดขึ้นได้ ก็ละความเห็นผิดได้
 แล้วจะเป็นผู้ตรงต่อพระนิพพานในกาลต่อไป   
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 ตาแค่เห็นภาพ ตาไม่ได้เห็นว่า สวย/ไม่สวย
 หูแค่ได้ยินเสียง หูไม่ได้ยินว่า ไพเราะ/ไม่ไพเราะ
 จมูกแค่ได้กลิ่น จมูกไม่ได้กลิ่นว่า หอม/เหม็น
 ลิ้นแค่รู้รส ลิ้นไม่ได้รู้ว่ารส อร่อย/ไม่อร่อย
 กายแค่รู้สัมผัส กายไม่ได้รู้ว่าสัมผัส อ่อน/แข็ง

 ที่ว่า...
 สวย/ไม่สวย ไพเราะ/ไม่ไพเราะ หอม/เหม็น อร่อย/
ไม่อร่อย อ่อน/แข็ง เป็นเพียงความเห็นของจิตเท่านั้น แล้วก็
จิตนี่แหละที่มีทั้งเห็นผิดและเห็นถูก เห็นผิดก็เช่น เห็นว่า
มีอัตตา มีตัวตน ทั้งที่อัตตาหรือตัวตนนั้นไม่เคยมีอยู่จริง
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 ถ้ายังเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตน เรียกว่ายังมีสักกายทิฏฐิ 
จะให้หมดความเห็นผิดที่เป็นสักกายทิฏฐิ ก็ต้องฝึกจิตเองให้
มีสติรู้กายรู้ใจตัวเองที่เป็นตัวทุกข์ (ทุกข์ โดยย่อก็คือ ขันธ์ทั้งห้า
อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่น) หรือฝึกจิตให้มีสติรู้กายรู้ใจ 
ที่กำาลังปรากฏตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง 
ให้ได้ 

 ฝึกให้เห็นความเป็นจริงคือ ขันธ์ทั้งห้านี้ล้วนไม่เที่ยง 
ถูกบีบคั้น ไม่ใช่ตัวตน ฝึกให้เห็นซำ้าแล้วซำ้าอีก อย่างน้อยก็
จนกว่าจะเกิดมรรคจิตที่ชื่อโสดาปัตติมรรค สักกายทิฏฐิจึงจะ
ถูกล้างถูกละออกอย่างหมดสิ้น แล้วจะไม่เกิดสักกายทิฏฐิใหม่
ขึ้นมาได้อีก ความที่ละสักกายทิฏฐิได้หมดสิ้นแล้วนี้ คือหนึ่ง
ในลักษณะของผู้ที่ได้ชื่อว่า พระโสดาบัน   
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จะตัวเล็กตัวน้อยหรือตัวโตก็ตาม 

ธรรมชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น 

ร่างกายย่อมอิงอาศัยสิ่งอื่น 

แล้วก็มีจิตที่อาศัยร่างกายอยู่เช่นกัน

1pic1dham_output.indd   76 3/27/59 BE   11:55 PM



~ 77 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

 เห็นเจ้าตัวจิ๋วเกาะดอกหญ้าอยู่หรือไม่ 
 แล้วเห็นหรือไม่ว่า...
 จะตัวเล็กตัวน้อยหรือตัวโตก็ตาม 
 ธรรมชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น 
 ร่างกายย่อมอิงอาศัยสิ่งอื่น 
 แล้วก็มีจิตที่อาศัยร่างกายอยู่เช่นกัน

 จิตนี้ไม่เพียงแค่อาศัยร่างกายอยู่เท่านั้น จิตยังยึดยังถือ 
อีกว่าเป็นเจ้าของร่างกายนี้ พอร่างกายเจ็บ ร่างกายไม่เป็นไป
ตามที่อยากให้เป็น จิตก็จะเป็นทุกข์ ทนไม่ได้กับความเป็นจริง
นั้น ดิ้นรนปรุงแต่งจะให้ร่างกายมันเป็นไปตามที่อยากจะเป็น    
ให้ได้

 ทั้งที่ตามสภาวธรรมที่แท้จริงแล้ว ร่างกายมันไม่เคยอยู่  
ใต้อำานาจของจิตมาก่อนเลย แม้จะรู้สึกว่า จิตสั่งร่างกายให้    

19
~~~~~

~~~~~
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ทำานั่นนี่ได้ แต่ก็สั่งได้เท่าที่ไม่เกินร่างกายจะเป็นได้ แล้วก็ไม่อาจ
สั่งร่างกายให้เป็นนั่นนี่ได้อย่างถาวร โดยเฉพาะจะให้เป็นอะไรที่
ฝืนความเป็นไตรลักษณ์ ฝืนความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน 
แล้วล่ะก็ ไม่มีทางจะสั่งมันได้เลย เพราะร่างกายเป็นเพียงสภาว
ธรรมที่เกิดเพราะมีเหตุให้เกิด เมื่อหมดเหตุก็ย่อมเสื่อมดับไป
เป็นธรรมดา

 นอกจากไม่เพียงแต่จิตจะสั่งร่างกายไม่ได้จริงแล้ว จิตก็ยัง
สั่งจิตเองไม่ได้ด้วยเช่นกัน เพราะจิตก็เหมือนร่างกายคือ เป็น
สภาวธรรมที่เกิดเพราะมีเหตุให้เกิด เมื่อหมดเหตุก็ย่อมเสื่อมดับ
ไปเป็นธรรมดา

 แม้ว่าจิตจะเกิดก็เพราะมีเหตุให้เกิด เมื่อหมดเหตุก็ย่อม
เสื่อมดับไปเป็นธรรมดาก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ว่าปัจจุบันจิตมันทุกข์อยู่ 
แล้วจะฝึกให้สุขไม่ได้ 
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 ไม่ใช่ว่าปัจจุบันจิตโง่อยู่ แล้วจะฝึกให้ฉลาดไม่ได้ 
 ทำาไมล่ะ...

 ก็เพราะจิตเป็นธรรมชาติที่สามารถฝึกกันได้ จะฝึกให้เป็น
จิตที่มีศีล ให้เป็นจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่น ให้เป็นจิตที่มีปัญญารู้แจ้ง
ซึ่งความพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง ก็ฝึกได้

 อยู่ที่ว่า... จะฝึกกันหรือไม่เท่านั้นเอง   
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    ~ ~
จะแสงเงิน
แสงทอง
ก็แค่สมมุติ 
บัญญัติกัน
เอาเองทั้งนั้น 
ไม่มีหรอก
แสงที่จะเป็นเงินจริงๆ 
เป็นทองจริงๆ

    ~ ~
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	 จะแสงเงินแสงทองก็แค่สมมุติ	บัญญัติกันเอาเองทั้งนั้น	
ไม่มีหรอกแสงที่จะเป็นเงินจริงๆ	เป็นทองจริงๆ	เหมือนอัตตา	
ตัวตนนั่นแหละ	ไม่มีหรอก	แต่ไหนแต่ไรมา	ก็ไม่เคยมีอะไรที่เป็น
อัตตาตัวตนเลย

	 ถ้าคนเราเป็นอัตตา	เป็นตัวตนที่จะให้เป็นอย่างไรก็ได้	
อะไรๆ	มันจะไม่ใช่อย่างที่เห็นที่เป็นกันอยู่นี่หรอก	

	 ที่เป็นจริงๆ	คือเป็นอนัตตา	หรือไม่ใช่ตัวตน	คือเป็นไป
ตามเหตุ	มีเหตุก็เกิด	หมดเหตุก็ดับ	ไม่มีเหตุก็ไม่เกิด	สั่งให้เกิด		
ก็ไม่ได้	เกิดแล้วจะสั่งให้คงอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้	สั่งให้ดับก็ไม่ได้		
ไม่อยู่ภายใต้การปกครองภายใต้อำานาจของใครๆ

	 ความจริงมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว	แต่มี	
เหตุอย่างหนึ่งคือ	ความไม่รู้	ทำาให้คนเราไม่เห็นความจริงนี้								

2๐
~~~~~

~~~~~
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เมื่อไม่เห็นความจริงจึงมีความเห็นผิดไปว่า	มีบางสิ่งที่เป็นอัตตา	
เป็นตัวตน	บ้างก็เห็นผิดว่าเป็นตัวตนเพราะนึกว่า	บางสิ่งนั้นจะ
เที่ยงถาวร	ทั้งที่จริงแล้วบางสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยง	ไม่ถาวร	เกิดขึ้นแล้ว
ย่อมเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา	บ้างก็เห็นผิดว่าเป็นตัวตนเพราะ	
นึกว่า	บางสิ่งนั้นเป็นสุข	ไม่ถูกบีบคั้น	ทั้งที่จริงแล้วบางสิ่งนั้น
เป็นทุกข์	ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา

	 แล้วต้องทำาอย่างไรล่ะ	จึงจะเห็นความจริงได้ว่า	อัตตา
หรือตัวตนไม่มี	มีแต่ความเห็นผิดไปเองว่าเป็นอัตตา	เป็นตัวตน

	 จะให้เห็นความจริง	ก็ไม่ยากหรอก	ก่อนอื่นให้ฝึกตัวเอง	
หัดรู้สึกตัวให้เป็นก่อน	รู้สึกตัวก็คือ	มีสติรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจตัวเอง
ให้บ่อยๆ

	 เมื่อรู้สึกตัวได้บ่อยแล้ว	ให้ค่อยๆ	หัดสังเกตความจริงว่า	
กายและใจรวมไปถึงอารมณ์ต่างๆ	ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ	มันเกิด
แล้วดับ	หรือว่าเกิดแล้วเที่ยงถาวรตลอดไป	มันเป็นสุขหรือว่า
เป็นทุกข์ด้วยถูกบีบค้ันอยู่	เราจะส่ัง	จะขืน	ให้เป็นอย่างท่ีต้องการ
ได้ไหม
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	 การมีสติรู้กายรู้ใจตัวเอง	แล้วสังเกตให้เห็นความจริงนี้
แหละ	ที่จะทำาให้ละความเห็นผิดออกไป	ทำาให้เกิดความเห็นถูก
ขึ้นมา	เป็นผู้มีปัญญาเจริญยิ่งๆ	ขึ้นไป	จนแจ้งอริยสัจในที่สุด		
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๒1
~~~~~
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 ไม้เลื้อยใช้หนวดของมัน ยื่นออกไปยึดเกาะกับต้นอื่นไว้ 
เพื่ออาศัยต้นอื่นเติบโต แล้วมันก็ตายในที่สุด จะเกิดอีกกี่ต้น    
ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ

 ย้อนมาดูจิตเราเองซิ แล้วจะเห็นว่า จิตเราเองก็คล้ายกับ
ไม้เลื้อยนี่แหละ 

 คล้ายกันตรงที่จิตก็มีการยึดเหมือนกัน แต่จิตจะยึดอยู่ 
กับขันธ์ห้า เวลาที่จิตจะยึดขันธ์ใด จิตจะทะยานออกไปเพราะ
ความอยาก ทะยานออกไปแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่น เกิดภพ  
เกิดชาติ เกิดทุกข์ขึ้นมา จนกระทั่งหมดเหตุปัจจัยจึงจะดับไป 
ดับแล้วจิตก็เกิดมายึดอีก ทุกข์อีก วนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ 
จนกว่าจะหมดสิ้นความทะยานออกไปด้วยความอยาก (สิ้น
ตัณหา) ไม่ไปยึด ไม่ไปเกาะเกี่ยวกับขันธ์ใดๆ อีกต่อไป
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 การที่จิตจะหมดสิ้นตัณหา สิ้นความทะยานอยากออกไป
ยึดเกาะกับขันธ์นั้น มีเพียงหนทางเดียวคือ ทางที่ดำาเนินไปเพื่อ 
ให้เกิดศีล เกิดสมาธิตั้งมั่น เกิดปัญญา รู้ว่าขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้ง
ของความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือทุกข์ จนละสิ้นแล้วซึ่งเหตุคือ
ตัณหา แจ้งแล้วซึ่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลกอีก 

 รู้ .. ละ .. แจ้ง .. พร้อมกันในขณะเดียวที่มรรคจิตเกิดขึ้น
แล้วดับไป

 ตราบใดที่จิตยังทะยานออกไปยึดขันธ์เพราะความอยาก 
ก็ยังต้องพากเพียรรักษาศีล ฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่น ขณะใดที่จิต 
มีสมาธิตั้งมั่นแล้ว ก็มาหัดรู้อยู่ที่กายที่ใจหรือขันธ์ห้านี้ไปเรื่อยๆ 
เพื่อให้ปัญญาเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป จนกว่าจะสิ้นตัณหา สิ้นภพ    
สิ้นชาติ ไม่เหลือเชื้ออะไรให้เกิดอีก   
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เห็นภาพนี้ทำาให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Avatar
... ...
แต่ว่าอันนี้มันลอยไปเหมือนในภาพยนตร์ไม่ได้
เพราะมันเป็นเพียงดอกหญ้า
ที่ลอยไปติดใยแมงมุมอยู่

 คนเราก็คล้ายๆ กัน กะว่าจะไปนิพพาน แต่พอปฏิบัติ
ภาวนาไปก็เกิดพลาด ไปติดกับดักของมารเข้า ทำาเอาไปไม่เป็น
ซะดื้อๆ จำาได้ว่า มารมี ๕ ชนิด ซึ่งเอาเข้าจริง มันไม่ได้เป็นอะไร
อื่นเลย เพราะมารทั้ง ๕ ก็คือกายใจเรานี่เองแหละ

 อย่างอยู่ๆ ใจเราก็มีสภาพเป็น “อภิสังขารมาร” ขึ้นมา 
เพราะนึกคิดปรุงแต่งไปเองต่างๆ นานา ก็เลยทำาให้ “กิเลสมาร” 
ได้โอกาสเข้าครอบงำาจิต เกิดจงเกลียดจงชังผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ประกอบกับความขาดสติ ไม่รู้สึกตัว จึงได้ลุกขึ้นมาทำาตัวเป็น 

๒๒
~~~~~

~~~~~
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“เทวปุตตมาร” เที่ยวระรานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วก็ยัง
พยายามชักชวนคนอื่นมาเป็นมารด้วยกันอีก

 ส่วนร่างกายก็มีแต่ความเจ็บป่วยอยู่เรื่อย จากร่างกายดีๆ 
ก็กลายเป็น “ขันธมาร” จนเสียโอกาสปฏิบัติธรรมไป บางคนนะ 
แค่มีขันธมารน้อยๆ เจ็บนิดป่วยหน่อยข้ึนมา ก็ไม่เข้มแข็ง ทำาเป็น
โอดโอยปฏิบัติภาวนาไม่ไหวแล้ว ทั้งที่ถ้าฝืนไม่ยอมก้มหัวให้มาร 
แล้วลุกไปเดินจงกรมซะ หากลุกไม่ไหวก็นั่งภาวนาเอา นั่งไม่ไหว
ก็นอนบริกรรม นอนขยับไม้ขยับมือไป ไม่ไหวอีกก็นอนฟังธรรม
แล้วดูกายดูจิตไปก็ได้ ถ้าอดทนฝืนแบบน้ี ไม่นานหรอก เด๋ียวมาร
มันก็ไปเองแหละ

 มารอีกตัวก็คือ “มัจจุมาร” มารตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครมาฉุด
กระชากเราไปนรกอเวจีไหนหรอก เพราะคนเราถ้าไม่มีเหตุก็
ย่อมไม่ตายก่อนเวลาอันควร เหตุท่ีทำาให้มัจจุมารเล่นงานเราได้ 
ก็เพราะเราเองนี่แหละ ที่เคยเอากายเอาจิตไปทำาชั่วหนักๆ ทำา
ผิดศีลหนักๆ ไว้ พอถึงเวลากรรมให้ผล เราก็ต้องรับผลของกรรม
นั้น แต่ถ้าไม่มีกรรมชั่วที่จะให้ผล ณ ขณะนั้นล่ะก็ มัจจุมารหรือ
มารอื่นๆ ก็ยากที่จะมาขัดขวางการปฏิบัติของเราได้
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หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

 ฉะนั้น ไม่ว่าจะอย่างไร ก็อย่าทำาให้ตัวเองเป็นมารขึ้นมา 
หากสู้กำาลังของมารไม่ค่อยไหว ก็เจริญเมตตาไว้ เมตตาทั้งตัวเอง 
เมตตาทั้งผู้อื่น แล้วก็ให้มีสติไว้ รู้สึกตัวไว้ ฝึกจิตให้ตั้งมั่นไว้ 
เจริญปัญญาไว้ อย่าไปกลัวมาร เพราะมารมันก็เป็นแค่สภาวธรรม
ที่เกิดดับเหมือนกัน   
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หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

~ 94 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม
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~ 95 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

 ก่อนหน้านี้หลายวันแล้ว ตั้งใจจะเขียนธรรมะเผื่อแผ่  
ญาติธรรม แต่ก็เขียนไม่ได้สักเรื่อง เมื่อยังเขียนไม่ได้ก็ไม่ดิ้นรน
จะเขียนให้ได้ เพราะมันเป็นภาระส่วนเกินจากที่จำาเป็น 

 ที่จำาเป็นก็แค่มีสติดูกาย ดูจิต เท่านั้นเอง

 เมื่อเขียนอะไรไม่ได้ ก็ได้แต่ดูกาย ดูจิต แล้วจิตก็เกิดมี
เร่ียวแรง มีความต้ังม่ันข้ึนมาเอง จึงรู้สึกได้ว่า ก่อนหน้าน้ีเหมือน
จิตไปติดอยู่ในอะไรสักอย่าง จะเรียกว่าไปติดอยู่ในภพภพหนึ่ง 
แต่ไม่รู้จักชื่อก็ได้ ทำาให้คิดจะเขียนอะไรก็เขียนไม่ออก เหมือน
ไม่มีอะไรให้เขียน แล้วก็ไม่เพียงแค่เขียนอะไรไม่ได้เท่านั้น แม้จะ
คุยธรรมะกับใคร ก็ฝืดๆ ไปด้วยเหมือนกัน

 มาทบทวนดู พอจะเข้าใจว่า ที่จิตหลุดจากการติดข้อง
อะไรก็ไม่รู้ จนมานั่งเขียนเรื่องนี้ให้อ่านกันได้ ก็ไม่ใช่เพราะอะไร

๒3
~~~~~

~~~~~

~ 95 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม
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~ 96 ~ 
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

มากเลย เพียงเพราะมีสติ ดูกาย ดูจิต ดูไปเท่าท่ีจะดูได้เท่าน้ันเอง 
วิธีการดูก็...
 ดูแบบ ดูซื่อๆ
 ดูแบบ กายหรือจิตจะเป็นอย่างไร ก็แค่ดูไปตามที่เป็น
นั่นแหละ
 ดูแบบ ไม่ต้องทราบก็ได้ว่าจิตไปติดอะไรอยู่
 ดูแบบ จิตไม่ดีก็ไม่ดิ้นรนจะทำาให้ดี
 ดูแบบ สงสัยว่าทำาไมเป็นอย่างนี้ ก็แค่รู้ว่าสงสัย รู้ว่าสงสัย
แล้วก็แล้วกันไป ไม่ต้องดิ้นรนหาคำาตอบ
 ดูแบบ แม้จะมีสติดูได้แค่แวบสองแวบ แล้วเผลอลืมดูไป 
พอนึกขึ้นมาได้ ก็มีสติดูต่ออีกทีละแวบสองแวบไปเรื่อยๆ 

 สรุปสั้นๆ ก็คือ ให้มีสติดูกาย ดูจิต ดูเท่าที่จะดูได้ แล้ว 
เมื่อใดที่มีเหตุปัจจัยเพียงพอ จิตที่ติดข้องอะไรอยู่ก็จะหลุด
ออกมาเอง   
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หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1pic1dham_output.indd   97 3/27/59 BE   11:55 PM



~ 98 ~ 
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หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

ชาวบ้านพากันจินตนาการไปว่า
นี่คือ สิงห์โตนอนหมอบอยู่
ณ ตรงนี้จึงได้ชื่อว่า “แหลมสิงห์”

แต่ก็น่ะ... 
มันก็แค่จินตนาการกันไป
... ...

ไม่ต่างกับพวกเรา
นักภาวนาทั้งหลาย
ที่ยังได้แค่จินตนาการกันไปเอง
ว่านิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
จินตนาการกันเองเพราะ
ยังไม่เคยจะประจักษ์แจ้ง
นิพพานมาก่อน

๒4
~~~~~

~~~~~
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~ 1๐๐ ~ 
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

ฉะนั้น 
อย่ายึดถือจินตนาการอะไรๆ 
อย่ายึดถืออะไรๆ ที่เป็นการคิดๆ เอาเอง
เพราะเรายังไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือผิด
ถ้าถูกแต่ไปยึดว่าผิด
หรือถ้าผิดแล้วไปยึดว่าถูกนี่ 
ถึงกับเป็นมิจฉาทิฏฐิเชียวนะ

~ 1๐๐ ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม
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~ 1๐1 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

อย่าว่าแต่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิต่ออะไรๆ 
ที่พากันจินตนาการไปเอง คิดๆ กันไปเองเลย
แม้แต่อะไรๆ ที่เห็นตำาตาอยู่แท้ๆ
อย่างเช่น กายตัวเอง จิตใจตัวเอง 
ก็ยังเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เลยว่า 
มันเป็นอัตตา เป็นตัวตน 
ทั้งที่มันเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน   

~ 1๐1 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม
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~ 1๐๒ ~ 
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

มีสติ
รู้ทุกสิ่งที่กำาลังปรากฏ
ด้วยจิตที่ตั้งมั่น
และเป็นกลาง
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~ 1๐3 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

อ ย่ า ป ลื้ ม ผ ม . . .
ผมมันไม่ดีจริง ไม่สระก็เหม็น
ไม่หวีก็ยุ่งเหยิง ไม่นานก็หลุดร่วง

อ ย่ า ป ลื้ ม ฉ ัน . . .
(พระ) ฉันมากก็เป็นทุกข์
ธาตุขันธ์ก็ลำาบาก มีโรคมาก

อ ย่ า ป ลื้ ม เ ข า . . .
สัตว์ใช้เขาเพื่อดำารงชีวิต แต่เราไม่ใช่สัตว์
เขาจึงไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตของเรา

อย่าปลื้มอะไรต่อมิอะไรแม้กระทั่งธรรมะ แต่ให้
“มีสติรู้ทุกสิ่งที่กำาลังปรากฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง”   

๒5
~~~~~

~~~~~
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~ 1๐4 ~ 
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

ถ่ายรูปที่ไม่มีเวลาคิด ไม่มีเวลาจัดภาพ
ต้องอาศัยความสามารถของกล้อง เลนส์ 
แล้วก็จังหวะที่พอดีๆ 
ช้ากว่านี้อีกวินาทีเดียวก็อดได้ภาพถูกใจ

เหมือนกับเวลาที่จิตเกิดกิเลส
เราไม่มีเวลามานั่งคิดหรอกนะว่า
กิเลสตัวนี้คืออะไร 
ต้องใช้กรรมฐานอะไรมาสู้กับมัน
เราจะมีก็เพียงความชำานาญ
จากการฝึกสติรู้กายรู้ใจมาก่อนหน้าเท่านั้น
ที่จะทำาให้จิตสามารถรู้ทันกิเลสได้
รู้ได้อัตโนมัติในแวบขณะตรงนั้น
หากช้าไปเพียงชั่ววินาทีเดียว 
เราก็อาจพลาดจนทำาผิดศีลไปก็ได้   

๒6
~~~~~

~~~~~
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หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม
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~ 1๐6 ~ 
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

๒7
~~~~~

~~~~~
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~ 1๐7 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

เพียงร่องเล็กๆ ก็เพียงพอให้ต้นไม้งอกขึ้นได้ ฉันใด
จิตที่ขาดสติแม้เพียงชั่วขณะสั้นๆ
ก็เพียงพอต่อการกระทำาอกุศลกรรมได้ ฉันนั้น

แต่อย่างเราๆ ไม่ใช่ว่าต้องไม่ขาดสติเลยนะ
เพราะยังฝึกตัวเองมาไม่ถึงพร้อม
ต้องฝึกตัวเองไปจนกว่าจะมีศีลเป็นปกติ
เมื่อมีศีลเป็นปกติ 
แม้ใกล้จะกระทำาอกุศลกรรมใดๆ ลงไป
จิตจะกลับมามีสติ ระลึกถึงศีล 
และสามารถระงับการกระทำานั้นได้ทัน

นอกจากจะฝึกให้มีศีลเป็นปกติแล้ว
ยังต้องฝึกตัวเองให้มีจิตตั้งมั่นและเป็นกลางด้วย
ซึ่งแม้จะตั้งมั่นและเป็นกลางเพียงชั่วขณะ
ก็เพียงพอที่จะเจริญปัญญาด้วยการมีสติ
รู้รูปนามที่กำาลังปรากฏ
ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้   
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~ 1๐8 ~ 
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

คิดจะเป็นนักภาวนา ก็ต้องใช้การภาวนา

สู้กับวิกฤติปัญหาและทุกข์ต่างๆ 

ถ้าจะหลบก็ต้องหลบไปภาวนา ไม่ ใช่หลบเพื่อหนี 
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~ 1๐9 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

 เคยมั้ยที่ต้องไปกราบครูบาอาจารย์ในยามที่ทุกข์แสน
สาหัส เศร้าโศกจนนำ้าตานองหน้า หรือถึงกับนำ้าตาตกใน  
ไปกราบท่าน ท่านก็เมตตาให้กำาลังใจ เราก็พอจะมีกำาลังใจ    
ขึ้นบ้าง ทุกข์น้อยลงบ้าง แต่เมื่อเราเป็นนักภาวนาเพื่อความ  
พ้นทุกข์ ท่านก็จะยำ้าเตือนว่า “อย่าทิ้งการภาวนานะ” เพราะ
ท่านทราบดีว่า เมื่อเรากราบลาท่านกลับแล้ว จิตใจก็จะไหล
ไปจมแช่ความทุกข์ เศร้าโศกเหมือนเดิมอีก

 หากเคยผ่านการภาวนาในช่วงที่มีความทุกข์หนักๆ ก็จะ  
รู้ดีว่าใครก็ช่วยให้ผ่านพ้นไปไม่ได้ จะทุกข์ขนาดไหน จะเศร้าโศก
ขนาดไหน ก็ต้องอดทน แล้วเอาการภาวนานี่แหละ เป็นตัวช่วย
ให้ผ่านพ้นไปให้ได้

 ภาวนาไปทั้งที่ทุกข์ ภาวนาไปทั้งที่เศร้าโศก ภาวนาไป
ด้วยการเห็นตัวเองทุกข์ เห็นตัวเองเศร้าโศกนั่นแหละ ไม่ใช่ว่า

๒8
~~~~~

~~~~~
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หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

พอเจอทุกข์รุมเร้าแล้ว ต้องเที่ยวไปหาคนโน้นคนนี้ให้ช่วยอยู่
ทุกทีไป

 เตือนตัวเองกันไว้ว่า เมื่อคิดจะเป็นนักภาวนา ก็ต้องใช้
การภาวนาสู้กับวิกฤติปัญหาและทุกข์ต่างๆ ถ้าจะหลบก็ต้อง
หลบไปภาวนา ไม่ใช่หลบเพื่อหนี ไม่ใช่หลบแบบทิ้งการภาวนา
ไปหาความสุขแบบโลกๆ ไม่ใช่หลบแล้วเอาแต่รอเวลาหายทุกข์
จึงค่อยกลับมาภาวนาใหม่

 การที่เราสามารถอดทนต่อทุกข์ที่แสนสาหัส แล้วเอาการ
ภาวนามาช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ จะทำาให้เรามีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น จะทำาให้เรามีความมั่นคงในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 
เพราะเราได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่า การภาวนานี่แหละ คือ 
ทางเดียวที่นำาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริง   

1pic1dham_output.indd   110 3/27/59 BE   11:55 PM



~ 111 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

1pic1dham_output.indd   111 3/27/59 BE   11:55 PM



~ 11๒ ~ 
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม
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~ 113 ~
หนึ่งภาพ หนึ่งธรรม

 ช่วงนี้นั่งรื้อกรุภาพเก่าๆ ที่หัดถ่ายไว้มาดู เจอภาพที่สวย
ถูกใจไม่กี่ภาพหรอก เราว่าภาพเราสวยแล้วนะ แต่พอเห็นภาพ 
ที่คนอื่นถ่าย ถึงกับ โอ้สวย นี่ก็สวย สวยอีกแล้ว ถ่ายได้ยังไงเนี่ย 

 ดูภาพคนอื่นถ่าย ทำาให้เกิดมานะสังโยชน์ เทียบเขาเทียบ
เราข้ึนมา แต่ไม่ใช่จะเทียบว่าเราเก่งกว่าเขา เราเก่งเท่าเขา จิตมัน
เทียบไปว่า เรานี่อ่อนหัดชะมัดเลย แล้วก็เผลอไปครู่เดียว 
มารู้ตัวอีกที กิเลสมันชวนให้เลิกหัดถ่ายรูปไปเลย แต่ยังไม่เลิก
หัดถ่ายรูปหรอกนะ ขอบอก

 คนเราจะทำาอะไร ก็ต้องหัดไปเร่ือยๆ การหัดปฏิบัติภาวนา
ก็เช่นกัน ก็ต้องหัดรักษาศีล หัดให้จิตตั้งมั่น หัดเจริญปัญญา   
หัดกันไปเรื่อยๆ ไม่เลิกหรอกนะ วันนี้ยังอ่อนหัดก็ต้องหัดกันไป 
แม้จะหัดจนร่างกายแก่แล้ว แต่ยังอ่อนหัดอยู่ ก็ต้องหัดกันต่อไป

๒9
~~~~~

~~~~~
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 ตั้งใจไว้อย่างนี้เลยว่า ... ...
 จะไม่เลิกปฏิบัติภาวนาก่อนลมหายใจสุดท้ายจะหยุดลง  
 จะไม่เลิกปฏิบัติภาวนาก่อนหัวใจจะหยุดเต้นครั้งสุดท้าย 

 เพราะการปฏิบัติภาวนานี่ ไม่แน่หรอกนะ นั่งๆ อยู่ 
จิตอาจเข้าสัมมาสมาธิเอง พร้อมกับมรรคทุกองค์รวมเข้าด้วยกัน 
ตัดสังโยชน์ขาดกระจุยกระจายไปในชั่วแวบเดียวเท่านั้น   
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