
คำนิยม			 	 (๑๐)

คำนำสำนักพิมพ	์ (๑๙)

๑	 สมมต	ิ วิมุตต	ิ กลมกลืน	 ๑

	 หลักประกันที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติธรรม	 ๒

	 ฝึกนิสัยจิตใหม่	 ๔

	 เรียนรู้โลกภายใน	 ๘

	 สิ่งที่อันตราย คือ “ความปรุงแต่ง” ไม่ใช่ “ความคิด”	 ๑๐

	 สมมติ วิมุตติ กลมกลืน	 ๑๒

	 ชีวิตที่คิดไม่ถึง	 ๑๖

๒	 	พอดี…ไม่ใช่ด ี ๑๘

	 การปฏิบัติธรรมคือทั้งชีวิต	 ๒๐

	 “นิพพาน” รู้ได้เดี๋ยวนี้	 ๒๒

	 วิเวกสันโดษ	 ๒๖

	 อะไรคือทาง	 ๒๘

สารบัญ



๓	 ประตูสู่ญาณข้ามโคตร ๓๓

	 รู้ปัจจุบันธรรม	 ๓๔

	 ประตูสู่ญาณข้ามโคตร	 ๓๖

	 รู้ทัน…อย่าตามเข้าไปในความคิด	 ๔๐

 

๔	 	ตัวจริงของเรา ๔๕

	 ฝึกอยู่กับ “ความเงียบภายใน”	 ๔๖

	 แค่รู้สึก “จุดที่หนักแน่นที่สุด”	 ๔๘

	 ตัวเราที่แท้จริง คือ กิริยาตื่น	 ๕๐

	 ดูเข้ามาให้ถึงใจ	 ๕๒

	 กลับสู่ “บ้านที่แท้จริง”	 ๕๖

	 เข้าใจหัวใจของการปฏิบัติธรรม	 ๖๐

๕	 	เรื่องของมัน ๖๕

	 ตื่นตัว…ไม่ใช่สงบดำดิ่ง	 ๖๖

	 ทำเล่น ๆ แต่ทำจริง ๆ	 ๖๘



	 รู้จัก “สภาพปกติ”	 ๗๐

	 ชีวิตที่ “พอดี” กับทุกสถานการณ์	 ๗๔

	 กลับสู่สภาพจิตใจ “ซื่อ ๆ” 	 ๗๖

	 เรื่องของมัน	 ๘๐

	 มีแค่หน้าที่ “รู้ปัจจุบัน…ไม่ตามมันไป”	 ๘๒

	 เข้าถึง “อนัตตา” ได้เอง	 ๘๖

๖	 	เริ่มที่นี่…จบที่นี่ ๙๐

	 เริ่มที่ “สัมมาทิฏฐิ”	 ๙๒

	 ย่ำอยู่ที่สัมมาทิฏฐิ	 ๙๔

	 เริ่มที่นี่…จบที่นี่	 ๙๖

	 เข้าไปในใจหรือเข้าสมอง	 ๙๘

	 มันเป็นเอง	 ๑๐๐

๗	 	เริ่มให้ถูก ๑๐๔

	 ตอนนี้เป็นแบบนี้	 ๑๐๖

	 พอดี ไม่ใช่ดีที่สุด	 ๑๑๐

	 เริ่มให้ถูก	 ๑๑๒

	 รู้ทางที่ถูก แล้วใช้เวลาเต็มที่กับมัน	 ๑๑๖

	 ทำในรูปแบบ	 ๑๑๘



	 ๘	 	ได้ความรู้…แต่ไม่พบความจริง ๑๒๒

	 ได้ความรู้…แต่ไม่พบความจริง	 ๑๒๔

	 เป็นคนธรรมดา	 ๑๒๘

	 เหนือสติ	 ๑๓๐

	 ไม่มีอะไรในความปกติ	 ๑๓๔

	 ๙	 หน้าที่แห่งการกลับมา ๑๓๗

	 สำคัญที่กิริยาของการกลับมา	 ๑๓๘

	 นาทีทองของการปฏิบัติธรรม	 ๑๔๒

	 ความทุกข์ลับปัญญา	 ๑๔๖

	 หน้าที่แห่งการกลับมา	 ๑๕๐

	๑๐	 ผู้สังเกตการณ์ ๑๕๔

	 ผู้สังเกตการณ์	 ๑๕๖

	 รู้…ตอนนี้เป็นแบบนี้	 ๑๕๘

	 รู้ทันสภาวะต่าง ๆ ในใจ	 ๑๖๐

	 เข้าใจการปฏิบัติให้ถูก	 ๑๖๒

	บทส่งท้าย	 	

	 	 ไตรลักษณ์...ราวกันตก		 ๑๖๔



ปฏิบัติธรรม  “ง่าย”  กว่าที่คิด  หนังสือเล่มที่สองของ  

Camouflage ต่อจากเล่ม  ลัด สั้น ถูก ตรง สู่การบรรลุธรรม  

ยังคงเป็นแนวทางการวิปัสสนากรรมฐานที่เข้าใจง่าย อ่านแล้ว 

สามารถปฏิบัติตามได้ด้วยตนเอง แต่ความเข้มข้นของวิธีการ 

ปฏิบัตินั้นเพิ่มขึ้นไปอีก

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติมาระดับหนึ่งแล้ว  

เป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้แยกออกจากวิถีชีวิต ยังคงปฏิบัติไปด้วย 

และดำเนินชีวิตไปพร้อม ๆ  กันในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นยันหลับ  

ที่สำคัญคือ เป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้ทำอะไร แต่ให้รู้ไปตาม 

ธรรมชาติ ซึ่งฟังดูอาจจะ (เข้าใจ) ยากสำหรับผู้ปฏิบัติที่เคยชิน 

กับการที่ต้องเข้าไปจัดการทำอะไรต่าง  ๆ  นานากับกายและใจ  

แต่ถ้าเราหาความปกติ ความธรรมดา ความพอดี เจอเมื่อไร  

เมื่อนั้นเราจะเข้าใจ และรู้ว่าการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะขอขอบคุณผู้เขียนที่อนุญาต 

ให้จัดพิมพ์หนังสืออีกครั้ง  เพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนา 

ให้ดำรงอยู่นานเท่านาน

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

พฤษภาคม ๒๕๖๒

คำนำสำนักพิมพ์



๑
สมมต ิ วิมุตต ิ กลมกลืน



พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราเป็นทายาทของกรรม กรรมนี่เป็น 

นายเหนือเรา มีชีวิตไปตามกรรม แล้วเราคิดว่า เราจะเอาอำนาจ 

จากไหนที่จะไปชนะกรรมได้ คนเราหนีกรรมไม่ได้ เพราะฉะนั้น  

สิ่งที่เราหนีได้อย่างเดียวก็คือ หนีสังสารวัฏนี้ให้ได้ เพื่อจะได้ 

ไม่ต้องมาดิ้นรนแบบนี้เหมือนเดิมอีก เช่น ดิ้นรนทำบุญ เราถูก 

สอนมาว่า ถ้าเราทำทาน เราจะร่ำรวย มีโชคมีลาภอะไรก็ว่าไป  

เราไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมาทำบุญเพื่อจะรวย เพื่อจะสุขสบาย 

อะไร ๆ ต่าง ๆ 

เราใช้เวลาออกจากมันไปเลยดีกว่า ไม่ใช้เวลาเพื่อไปหาสิ่ง 

เหล่านี้ ต่อให้วันหนึ่งจะไม่มีอะไรเหลือเลย แต่ถ้าจิตใจเข้มแข็ง 

แล้ว จิตใจอยู่เหนือโลกไปแล้ว ต่อให้ไม่มีเราก็ไม่เป็นไร

ในทางกลับกัน  สมมติมีทุกสิ่งพร้อม  แต่จิตใจเรายัง 

หลักประกันที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติธรรม
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เหมือนเดิม มีไปก็ไม่มีประโยชน์ มันไม่ได้ช่วยอะไรเรา เพราะเรา 

ยงัทกุขเ์หมอืนเดมิ มนัชว่ยใหเ้รามคีวามสขุนดิหนอ่ยจากความรูส้กึ 

วา่ปลอดภยัดทีีม่ทีกุอยา่ง สามารถควบคมุไดพ้อสมควร ในอนาคต 

ก็มีเงินเพียงพอที่จะเข้าโรงพยาบาล เสียบสายนี้ เสียบสายนั้น  

เสียบโน่น เสียบนี่ เสียบนั่น เต็มไปหมด

ประกันชีวิตที่ดีที่สุด คือ “การปฏิบัติธรรม” ฝึกให้จิตใจนี้ 

พ้นจากทุกข์ไปให้ได้ นี่เป็นสิ่งที่เราจะอยู่กับสถานการณ์ของกรรม 

แบบไหนก็ได้ ตอนนี้เรายังมีแรงอยู่ แม่ยังมีแรงอยู่ พ่อยังมีแรง 

อยู่ เราก็คิดว่า เดี๋ยวเราทำนี่ก่อน ทำโน่นก่อน เพราะเราวางสิ่งที ่

เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตไปลำดับหลังสุดเลย ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ของเราคืออะไร คือ “การปฏิบัติธรรม” เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต 

เรา แต่วางลำดับการทำเอาไว้หลังสุด ให้เลือกทำสิ่งนี้ก่อน

ลองเปลีย่นวธิคีดิใหม่ เอาการปฏบิตัธิรรมนีไ้ปไวข้า้งหนา้สดุ  

ตอ้งทำสิง่นีก้อ่น อยา่งอืน่ตอ้งลดลงเรือ่ย ๆ อยา่งนีเ้ราจะมแีผนใหม ่

ของชีวิต



การปฏบิตัธิรรม คอื การฝกึนสิยัของจติ ถา้เราคดิปรงุแตง่ 

เรื่องนั้น  ๆ  ต่อ เท่ากับเราให้อาหารมัน เรากำลังฝึกนิสัยใหม่อยู่  

แต่ถ้าเราขอคิดต่อจนจบ เท่ากับเรากำลังมีนิสัยเดิม พอเราคิดต่อ 

จนจบ มันก็กลับสู่ปกติ อันนี้เป็นธรรมชาติของจิตเดิมอยู่แล้ว  

นึกออกมั้ย มันคิดตลอดไม่ได้

แต่เรากำลังจะฝึกนิสัยใหม่ คือ พอมันไม่ปกติ เราจะไม่ยุ่ง 

กับมัน ไม่ใช่ไปทำอะไรมัน เราแค่ไม่ยุ่งกับมันเฉย ๆ เรากลับมา 

รู้สึกตัวไว ้ ไม่เข้าไปในความคิดนั้นอีก

ถ้ามันจะมาอีกก็อดทนหน่อย รู้สึกตัวไว้ จะบีบมือ กำมือ  

คลายมือ อะไรก็ได้ รู้สึกไว้ มันจะต่อสู้นิดหน่อย อดทนหน่อย 

สองถึงสามนาที

พอเราฝึกนิสัยใหม่ของจิต  คือตั้งแต่เราเห็นมันเริ่มจะ 

ฝึกนิสัยจิตใหม่
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ไม่ปกติ ก็รู้สึกตัวไว้ ไม่เข้าไปคิดต่อ เหมือนเราดูละคร ดูหนัง  

หรือเราอินกับอะไร ๆ มันบีบคั้นจิตใจเราเหมือนกัน แต่เราก็ชอบ  

เหมือนอกหักต้องเปิดเพลงเศร้าซ้ำเข้าไปอีก อยากจะให้มัน deep  

สุด  ๆ รู้สึกว่ามันชอบ นี่แหละเรากำลังชอบนรกอยู่ กำลังฝึกจิต 

ให้มันชอบนรก อย่าไปทำแบบนั้น

พอมคีวามกระเพือ่มหวัน่ไหวเกดิขึน้ เรารูท้นัวา่มนักระเพือ่ม 

แล้วไม่เข้าไปตามมัน กลับมารู้สึกตัวไว ้ พอความคิดแบบนี้มันจาง 

คลายไป ปัญหานั้นจำต้องแก้ ค่อยแก้ไข ค่อยรู้ว่าจะทำอะไร  

ยังไง บนพื้นฐานของจิตที่เป็นกลาง ไม่มีอคติซ้ายขวา มันจะ 

ไม่ทำอะไรด้วยอารมณ์ ปัญหาจะถูกแก้ได้ง่าย ๆ โดยไม่ใช้อารมณ์  

ถ้าใช้อารมณ์แก้ จะเกิดเรื่องใหม่ที่เราจะต้องทุกข์อีก เกิดกรรม 

กอ้นใหม ่ เกดิหลายอยา่งเลย สารพดับาปกรรมอะไรตา่ง ๆ เกดิขึน้ 

มาหมดจากการที่เราไม่หยุดความปรุงแต่ง

แต่เราไม่ใช่ไปหยุดมัน อันความปรุงแต่งนั้นจะหยุดได้ด้วย 

ความรู้สึกตัว แค่เปลี่ยนความสนใจมาที่ความรู้สึกตัวเฉย ๆ แล้ว 

เดี๋ยวสิ่งต่าง ๆ มันก็จางคลายไป พอมันหายไป ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็น 

ว่าหายไป เราก็เห็นว่ามันหายไป เราจะเข้าใจไตรลักษณ์อัตโนมัติ 

เลยว่า อ๋อ...อันนี้มันไม่เที่ยง หรือเห็นในมุมของ...มันมาเอง  

ไปเอง เป็นอนัตตา เปลี่ยนแปลง คุมไม่ได้ ตั้งอยู่ไม่ได้ มัน 

เป็นทุกข์ จิตใจนี้มันเข้าใจเองจากการที่เรากลับมารู้สึกตัว

เราต้อง  “รู้สึกตัว” จิตใจนี้ต้องปกติอยู่ก่อน เราจะเห็น 
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อะไรก็เห็นได้ชัดเจน เห็นได้จริง ให้ฝึกนิสัยจิตใหม่ อย่าตาม 

ความคิดไป การตามมันไปแบบนั้น คนทั่วไปเขาทำแบบนั้นแหละ  

แต่เราดีกว่าเขาหน่อย เรารู้ว่า  “ปกติ”  นั้นมันดีกว่า แต่คนทั่วไป 

เขาไม่รู้จัก  “ปกติ”  เลย แต่เราดีแค่นั้นไม่พอ เราต้องดีกว่านั้น  

เราต้องไม่ตามไปเลยตั้งแต่แรก เปลี่ยนนิสัยจิตใหม่ ฝึกอุปนิสัย 

ใหม่ แล้วพอมันรู้จักอุปนิสัยใหม่ “จิตใจมันจะเป็นเอง” ต่อไป 

ความคิดมาปุ๊บ  มันกระเพื่อมปุ๊บ จิตมันไม่เอาเอง มันรู้ทัน  

มันไม่เอา มันก็รู้ทันเอง



ปัญหาจะถูกแก้ได้ง่าย ๆ
โดยไม่ใช้อารมณ์
ถ้าใช้อารมณ์แก้

จะเกิดเรื่องใหม่ที่เราจะต้องทุกข์อีก



เมื่อก่อนเราฝึกที่จะเรียนรู้เรื่องโลกภายนอก แต่ทุกวันนี้ 

เราฝึกเรียนรู้เรื่องโลกภายในของเราเอง โลกภายในมีให้เรียนรู้ 

เยอะ

ทำไมเรายังทุกข์อยู่ เส้นสายปฏิจจสมุปบาทมีตั้งเยอะ เรา 

ก็ค่อย  ๆ  เรียนรู้ ถอยกลับ ถอยกลับ ถอยกลับ เขาเรียกว่า  

ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับ มันจะเรียนรู้เองจากการที่เราเรียนรู้ภายใน 

นี่แหละ ปฏิจจสมุปบาทจะเกิดขึ้นภายในใจเราเอง ไม่ต้องไปอ่าน 

เราจะรูเ้องวา่ ออ๋...มนัเกดิขึน้มาแบบนี ้ แบบนี ้ แบบนี ้ อาจจะพดู 

คำศัพท์บาลีไม่ได้ แต่เราก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้

จริง ๆ รู้โดยไม่มีคำพูด ไม่มีความหมายอะไรหรอก มันก็รู้ 

รู้ รู้ ไม่มีว่าอะไรเป็นอะไร แต่พอเราต้องพูด ต้องอธิบาย ก็ต้อง 

คิดออกมา ให้ชื่อนี้ ไอ้นี่เป็นอย่างนี้  ๆ แต่ถามจริง  ๆ เราต้องรู้ 

เรียนรู้โลกภายใน
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อะไรมั้ย ไม่ต้อง แค่เปิดไฟทุกอย่างก็หายไปหมดแล้ว ความมืด 

ก็หายเพราะสว่างหมดแล้ว พอจิตใจสว่างแล้ว มันก็ไม่มีนิวรณ์ 

แล้ว บาปอกุศลก็เกิดไม่ได้ หมดสิทธิ์ แต่ถ้าเรายังมีอนุสัย มี 

สังโยชน์ มีอะไรที่ยังไม่หมด มันก็ยังเหลือโผล่มาบ้าง โผล่มา 

นิดหน่อย ไม่เยอะ

ขั้นแรกของพวกเราทุกคนจะต้องพ้นความดิ้นรนไปให้ได้  

ถ้าเราพ้นความดิ้นรนของจิตใจไปได้ ความทุกข์จะหายไปมาก 

จนคิดไม่ถึงเลย สละเวลาสักนิดทั้งชีวิตที่เหลือของเรา มันคุ้ม 

เกินคุ้ม ไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้อีกแล้วในชีวิตที่ผ่านมา



ความคิดเป็นเรื่องเข้าใจยากเหมือนกัน บางทีคนเราเข้าใจ 

เรือ่งความคดิเพยีงสว่นเดยีววา่ ความคดินีเ้ปน็อนัตราย แตจ่รงิ ๆ  

สิ่งที่อันตรายคือ “ความปรุงแต่ง” ไม่ใช่ “ความคิด” คือพอมันมี 

ความคิดเกิดขึ้น ถ้าเราไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อ มันก็ไม่มีอะไร

แต่ปัญหาของพวกเราที่มันทุกข์ เพราะเข้าไปปรุงแต่ง 

ความคิดอีกทีหนึ่ง “พอความคิดเกิดขึ้นก็เอามาเป็นของเราแล้ว 

ปรุงแต่งมันไป” เรื่องหลังจากนั้นมันเลยเป็นของเราหมดเลย  

แล้วเราก็ต้องทุกข์ในที่สุด

บางทีเดี๋ยวนี้เราไปพูดเรื่องความคิด จนความคิดนี้มันเป็น 

ตัวอันตรายของมนุษย์เรา แต่จริง  ๆ  เรา  “ใช้ความคิดได้” ไม่ใช่ 

เหมือนเมื่อก่อนที่เราถูกความคิดใช้เราอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้น  

ในที่สุดเราจะใช้ความคิด เราจะใช้มันเมื่อไรก็ได้ ความคิดไม่ใช่ 

สิ่งที่อันตราย คือ “ความปรุงแต่ง” ไม่ใช่ “ความคิด”
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ตัวอันตรายอย่างนั้น แต่ที่มันอันตรายคือเราถูกมันใช้ เราเป็น 

ทาสมันอีกที

ปฏิบัติช่วงแรก ๆ ถึงบอกว่า ให้ระวังความคิด ให้เห็นว่ามัน 

เกิดขึ้นแล้ว อย่าตามมันเข้าไป ความคิดเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมาก 

ที่จะต้องรู้ทันมัน ไม่เข้าไป แต่เราอย่าไปเผลอเข้าใจผิดว่า มัน 

เปน็ศตัรู เพราะในทีส่ดุพอขนัธห์า้นีบ้รสิทุธิแ์ลว้ ขนัธห์า้นีม้สีญัญา 

คือความจำได้ สังขารก็คือความคิด มันยังต้องใช้ได้อยู่ แต่ 

ความคดินีม้นักบ็รสิทุธิ์ เพราะสญัญามนับรสิทุธิ์ การรบัรูก้บ็รสิทุธิ์  

คือรับรู้เฉย ๆ 



พอเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อย  ๆ เราจะเป็นคนธรรมดาจริง  ๆ   

เราไม่ทุกข์กับธรรมชาติ ไม่ทุกข์กับสิ่งแวดล้อม ที่เราทุกข์เพราะ 

เราแปลกแยก เราแบ่งแยกกับธรรมชาติ เราแบ่งว่านี่เขา นี่เรา  

นั่นของเขา นี่ของเรา มันเลยต้องทุกข์ขึ้นมา แต่พอเรากลับสู่ 

ธรรมชาติเดิมที่ปราศจากการแบ่งแยกในเชิงอัตตาตัวตน  เรา 

จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เราจะรู้จัก  “สมมติ” รู้จัก “วิมุตติ”  

และอยู่กับมันอย่าง “กลมกลืน” เป็นหนึ่งเดียวกัน

เมื่อก่อนเราปฏิบัติ แต่เราไม่รู้จักวิมุตติ ไม่รู้จักสมมติ  

เราหลงผิดอยู่ เห็นอะไรเป็นจริงเป็นจังไปหมด ไม่รู้ว่ามันเป็นแค่ 

สมมติ  คนไม่เคยปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบนั้น คนแบบนั้นคน 

ในโลกเขาเรียกว่า คนธรรมดา แต่พระอรหันต์เรียกคนพวกนั้นว่า 

คนบ้า เพราะว่าหลงผิด เข้าใจผิด

สมมต ิ วิมุตต ิ กลมกลืน
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แต่พอเราเริ่มปฏิบัติธรรม เริ่มรู้ว่านี้เป็นสมมติ เหล่านี้เป็น 

สมมติ เหล่านี้เป็นเพียงธาตุขันธ์ เป็นเพียงสภาวธรรมที่เราเห็น 

มนัเปน็สว่น ๆ แยกเปน็สว่น ๆ เราเหน็มนัเปน็เหตปุจัจยั เรากเ็ลย 

รู้จักสมมติขึ้นมาว่า อ๋อ...สิ่งต่าง ๆ ประกอบรวมกัน กลายเป็นโต๊ะ  

เป็นแก้ว เกิดจากทรายเอามาทำกรรมวิธีจนกลายเป็นรูปเป็นร่าง  

พอมันมีรูปร่างแบบนี้ มีหูแบบนี้ เราก็เรียกมันว่า แก้ว

เหมือนกับการปฏิบัติธรรม  เราก็เริ่มแยกออกว่า  อ๋อ… 

บางอย่างมันก็เป็นแค่ดิน น้ำ ลม ไฟ สมมติ เป็นแค่อะไร  ๆ  

ก็ตามที่เป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันสืบเนื่องกันไป นี่เริ่มรู้จักแล้ว 

ว่ามันเป็นแค่สมมติ เราเอาความเป็นตัวเป็นตน  เอาชื่อไปใส่ 

ใหม้นัเองทหีลงั แตพ่อวนัหนึง่ทีเ่ราเขา้ถงึสภาพวมิตุต ิ เราจะรูจ้กัวา่  

วิมุตติ ปรมัตถ์ นิพพาน สุญญตา ความว่าง เป็นอย่างนี้

พอถึงวันนั้น เราก็เลยรู้จักทั้ง  “สมมติ” รู้จักทั้ง  “วิมุตติ”  

พอเรารู้จักทั้งสองอย่างปุ๊บ เราก็เข้าใจว่า สองอย่างนี้จริง  ๆ  มัน 

ไม่แยกจากกันแบบนั้น  พอเรารู้จักมันปุ๊บ  มันจะเป็นความ 

กลมเกลียวกลมกลืน จะไม่แบ่งแยกเลยว่า ขณะนี้เรารู้สึกว่า  

เราไม่มีตัวตน เราเป็นพระอรหันต์ เป็นพระโสดาบัน เป็นอะไร 

อย่างนี้ เราจะไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลย

เราจะรู้จักทั้ง  “สมมติ” รู้จักทั้ง  “วิมุตติ” จนมันเป็นหนึ่ง 

เดียวกัน เราก็เลยสามารถจะเห็น สัมผัส ได้ยิน ฟัง อะไรก็ตาม  

มันก็เป็นธรรมชาติแห่งความเป็นปกติที่มันรับรู้อย่างบริสุทธิ์เฉย ๆ  



14
ปฏิบัติธรรม “ง่าย”กว่าท่ีคิด

โดยไม่มีอวิชชาเป็นบ่อเกิดให้การรับผัสสะนั้น พาไปปรุงแต่งต่อ  

จนเกิดอุปาทานยึดมั่นขึ้นมา เกิดตัณหาอะไรไปเรื่อยจนเป็นทุกข์ 

ในที่สุด



ให้ระวังความคิด 
ให้เห็นว่า

มันเกิดขึ้นแล้ว 
อย่าตามมันเข้าไป



เมื่อหมดอวิชชา ชีวิตเราก็เป็นชีวิตที่แท้จริงขึ้นมา เป็นชีวิต 

ที่ปกติสุขอย่างแท้จริง เป็นชีวิตที่พ้นทุกข์สิ้นเชิง เรามีชีวิตอยู่ใน 

โลกนี้เหมือนอยู่ไปเฉย  ๆ ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรในชีวิตเท่าไร  

แต่ในความเป็นจริง คนที่ถึงจุดนั้นจะรู้ว่า ถ้าเรามีชีวิตเหมือน 

เมื่อก่อนนี้ เรามีแต่ทุกข์ ร่างกายเราทุกข์ไม่พอ จิตใจเราก็ทุกข์ 

ด้วย

แต่ถ้าเราเข้าถึงสภาพเดิมแท้ สภาพความเข้าใจความว่าง  

ในมุมของอนัตตา รู้จักวิมุตติ สมมติแล้ว เราจะ  “มีชีวิตที่คิด 

ไม่ถึง” ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร แต่มันคิดไม่ถึงจริง  ๆ  ว่าเราจะมี 

ชีวิตแบบนั้นได้…มันไม่เหมือนแบบที่เรามีความสุขในโลก ไม่ใช่ 

แบบนั้น

แค่เราลองจินตนาการถึงจิตใจนี้ไม่มีความอยาก ไม่มีความ 

ชีวิตที่คิดไม่ถึง
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ดิ้นรนที่จะได้ความสุขอะไรเลย เรายังจินตนาการสภาวะแบบนั้น 

ไม่ได้เลย มันอธิบายยาก เราจะรู้จักการมีชีวิตที่แท้จริง เราจะ 

รู้จักว่า เราเกิดมาแล้ว เมื่อก่อนหลงผิดไปนานเท่าไร เราเป็นคน  

แต่เราอยู่ในนรกนานเท่าไรแล้ว ก่อนที่เราจะมีวันนี้ อะไรอย่างนี้

คนในโลกเข้าใจว่าตัวเองมีสุขมีทุกข์ปน ๆ  กันไป ไม่ใช่รู้สึก 

ถึงกับว่าเป็นนรก แต่ถ้าวันหนึ่งเราเข้าถึงความพ้นนรกทางใจ  

เข้าถึงสภาพจิตใจที่มันเป็นปกติพอสมควร ไม่ต้องโดยสมบูรณ์ 

หรอก เราจะรู้ว่า ชีวิตที่ผ่านมานี้มันนรกชัด  ๆ เราจะเห็นว่ามัน 

ทุกข์มาก เพราะเมื่อก่อนเราตกเป็นทาสของความปรุงแต่ง เป็น 

ทาสของความคิด เป็นทาสความเชื่อของตัวเอง เราเลยไม่เคย 

มีชีวิตที่แท้จริงของตัวเอง 

ชีวิตที่รู้จักวิมุตติ รู้จักสมมติ เป็นชีวิตที่สดชื่น ชีวิตที่สิ้น 

ความกังวล สิ้นความพะวง สิ้นความหวัง สิ้นทุกอย่าง “มีชีวิต 

อยู่กับขณะนี้” เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ใช่จะไม่รู้ว่าในอนาคตเราต้อง 

ทำอะไร ถ้าเรามีแผนจะทำอะไร เราก็ยังใช้ความคิดได้ว่าเราจะ 

ทำอะไร วางแผนจะไปนี่ ไปนั่น ทำได้เหมือนเดิม แต่มันไม่มี 

ความกังวล ไม่มีความพะวง ไม่มีอะไรอย่างที่เราเคยเป็นเหมือน 

เมื่อก่อน เรายังมีชีวิตได้เหมือนเมื่อก่อน แต่มันไม่มีทุกข์ มัน 

อธิบายยาก  แต่อยากให้ทุกคนตั้งใจมุ่งมั่น  เพื่อเราจะมีชีวิต 

ที่แท้จริงได้



๒
พอดี…ไม่ใช่ดี





การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การที่เราแบ่งเวลาทำ “แต่การปฏิบัติ 

ธรรมคือการทำทั้งชีวิตของเรา” ตั้งแต่ตื่นจนหลับ การกระทำ 

อย่างอื่นต่างหากที่...ถ้าจำเป็นต้องทำก็ไปทำหน่อย แต่การปฏิบัติ 

ธรรมคือชีวิตของเราทุกคน

ถ้าทุกลมหายใจของเรารู้ว่าชีวิตเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 

ธรรม เราจะไม่มีวันลืมความรู้สึกตัว เราจะไม่มีวันหลงไปในโลก 

ของความคิดปรุงแต่ง เราจะไม่โง่แบบนั้น

การหลงระเริงไปในความคิด ความปรุงแต่ง ดีใจ เสียใจ  

สุข ทุกข์ เหล่านี้หลอกเรา หลอกให้ทุกคนต้องทุกข์ บางทีนึกว่า 

สุขด้วย เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เราดิ้นรนหาความสุขนี่มันทุกข์ 

ขนาดไหน

พอหวิขา้วกน็กึถงึวา่อยากจะไปกนิขา้วรา้นนี ้ แลว้กร็บีออกไป  

การปฏิบัติธรรมคือทั้งชีวิต
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หิวก็หิว แต่อยากกินร้านนั้น รถติดอีก

พอไปถึงต้องสั่งแล้วก็นั่งรอนานอีก ร้านอร่อยก็เลยต้อง 

รอนานเพราะขายดี ทุกข์ตั้งเยอะเลยกว่าจะได้กิน พอได้กินจริง ๆ  

ก็อร่อยคำแรก คำที่สองต้องเติมเครื่องปรุงเพิ่ม เพิ่มน้ำปลา 

หนอ่ย รสชาตมินัเริม่ไมเ่ปน็ไปตามทีเ่ราคาดคดิวา่เราจะไดค้วามสขุ 

จากการที่อุตส่าห์มาขนาดนี้ ชีวิตเรามีแต่ความคาดหวังตลอด 

ว่าจะได้ความสุข

จริง  ๆ  เรามีความสุขเพราะทำสำเร็จตามที่เราหวังไว้เฉย  ๆ  

แต่ไม่ใช่ความสุข มันไม่ใช่ความสุข เพราะจิตดิ้นรนตลอดเวลา  

เหมือนเราวิ่งอยู่บนกระทะทองแดงแล้วเราร้อน ก็เลยยกขาขึ้น  

ยกขาขึ้นเราก็นึกว่ามีความสุขเพราะไม่ร้อน แต่เดี๋ยวสักพักเรา 

ต้องเอาขาลงไปใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะเป็นสุขไม่ได้ มันเป็น 

แค่การหนีความทุกข์เฉย ๆ 

ความสุขที่แท้จริงจะต้อง  “อิสระจากทุกสิ่ง” เป็นความสุขที่ 

ไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งภายนอก ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่น ไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งอื่น  

ไม่ต้องพึ่งไลน์ ไม่ต้องพึ่งเฟซบุ๊ก “มีความสุขด้วยตัวเอง” นี่เป็น 

หัวใจสำคัญ

เมื่อเราเป็นอิสระ พ้นจากพันธนาการทั้งหลาย จิตใจเราจะ 

เปน็ “ปกต”ิ ทีเ่ขาวา่ “ไมม่ไีป ไมม่มีา” เพราะมนัปกติ ไมม่คีวาม 

ดิ้นรนอะไรเลย



“นิพพาน” รู้ได้เดี๋ยวนี้

บางคนไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องรอบรรลุธรรมก่อน 

ถึงจะมีความสุขได้…ไม่ใช่ เรามีความสุขได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ที่เรา 

ปกติอยู่  เมื่อเราปกติอยู่  เขาเรียกว่า  “นิพพานชิมลอง”  มัน 

ชิมลองเพราะว่ารู้รสไม่ชัด  มันรู้รสไม่ชัดเพราะว่าจิตใจเรานี้ 

ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอก็สัมผัสความเป็นปกตินั้นได้ไม่เต็มที่

เปรียบเทียบว่ามือของเราที่ใส่ถุงมือเข้าไป  ๑๐  ชั้น คือ  

ปุถุชนซึ่งมีสังโยชน์ ๑๐ 

โต๊ะไม้คือความเป็นปกต ิ และความเรียบของโต๊ะคือนิพพาน 

เราก็เอามือลูบ…ลูบ…ลูบ ถามว่าพอรู้มั้ยว่ามันเรียบ เราก็พอรู้ 

ใช่มั้ยว่ามันเรียบ

แต่ถ้าเราเริ่มถอดถุงมือออกทีละชั้น  ๆ  จนหมด แล้วใช้มือ 

เราสัมผัสใหม่ เราจะรู้แน่นอนว่ามันเรียบขนาดไหน
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เพราะฉะนั้น  การจะรู้จักความปกติ  นิพพาน  เรารู้ได้ 

เดี๋ยวนี้  ขณะนี้  เราปฏิบัติธรรม  ต้องพ้นทุกข์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้   

ต่างกันที่ความเข้มข้นลึกซึ้งซึ่งแล้วแต่จิตใจที่ฝึกมา  หลายคน 

คิดว่าต้องปฏิบัติธรรมมาก  ๆ ต้องทำเยอะ  ๆ  ถึงจะเริ่มมีความสุข 

ได้จากการปฏิบัติธรรม อันนี้คิดผิดเลย ไม่ใช่แบบนั้น

ถ้าใครปฏิบัติธรรมมานาน  แต่ยังทุกข์เหมือนเดิม  ไม่มี 

อะไรดีขึ้นเลย จิตใจเหมือนเดิม ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง  

ไม่รู้สึกถึงความโปร่งโล่งเบาสบายมากขึ้น  นี่ปฏิบัติผิดร้อย 

เปอร์เซ็นต์

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เส้นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ องค์- 

ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง คือ “ต้องไม่เนิ่นช้า” ไม่ใช่ปฏิบัติไป 

หลายเดือน  หรือเป็นปี  ๒  ปี  ๓  ปี  ก็ยังเหมือนเดิม  ไม่ใช่ 

แบบนั้น

เพราะฉะนั้น คนที่เริ่มปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติมานานแล้ว  

ตอ้งพจิารณาตวัเองวา่ปฏบิตัแิลว้มนัเหมอืนเดมิมัย้ ทกุขเ์หมอืนเดมิ 

มัย้ มคีวามเปน็ปกตกิบัเขาบา้งหรอืยงั หรอืวนั  ๆ มแีตค่วามฟุง้ซา่น  

ปรุงแต่งโน่น คิดนี่ คิดนั่น พิจารณาข้อธรรมไปเรื่อยอะไรพวกนี้  

ถ้าอยู่ในความคิดตลอด จะเจริญไม่ได้เลย หรือไม่มีทางเจริญเลย  

“ความคิดไม่สามารถพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้”

เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติทุกคนต้องคอยตรวจสอบตัวเอง  

ซื่อสัตย์กับตัวเอง แม้กระทั่งคนที่เริ่มปฏิบัติ ก็ต้องซื่อสัตย์กับ 
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ตัวเองด้วยว่า ชีวิตของเรานี้…เราทำเต็มที่จริง  ๆ หรือยัง เราสร้าง 

สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของชีวิตที่จะส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 

แล้วหรือยัง



จิตใจที ่“ปกติ” ที่เขาว่า 
“ไม่มีไป ไม่มีมา” 

ไม่มีความดิ้นรนอะไร
จะเป็นจิตใจที่เป็นอิสระ

พ้นจากพันธนาการทั้งหลาย



วิเวกสันโดษ

องค์ประกอบที่สำคัญมากของนักปฏิบัติธรรมคือ ต้องมี 

สิ่งแวดล้อมที่วิเวก สันโดษ “ความปกติ”  เป็นความวิเวกและ 

สันโดษทางใจ แต่ความวิเวกและสันโดษทางกายก็ต้องมีด้วย

บางคนคิดว่าวันนี้ปฏิบัติแล้ว ๑ ชั่วโมง เดี๋ยวไปดูหนังดีกว่า 

ผ่อนคลายด้วยการดูซีรี่ส์ อย่างนี้เรียกว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเอง  

เพราะจริง ๆ แล้วเราทำได้ดีกว่านี้ บางคนเคยวิเวกสันโดษอยู่ แต่ 

หาเรื่องให้ไม่วิเวกสันโดษก็มีเหมือนกัน พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า  

“ติด” ติดมนุษย์ ติดอมนุษย์ เน่าใน…ก็ตัวเองเน่าเองนั่นแหละ

องค์ประกอบของทางเดินที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นี้มีอยู่   

นอกจากวิเวกสันโดษแล้วยังต้องสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์  

มีครูบาอาจารย์ที่ศรัทธา หมั่นเข้าหา หมั่นสนทนาธรรม เหล่านี้ 

จะช่วยเราให้อยู่ในแวดวงของกัลยาณมิตร



Camouflage
27

แวดวงของกัลยาณมิตรนี้จะไม่พาเราไปสู่ที่ต่ำ เพราะแวดวง 

ของกัลยาณมิตรของนักปฏิบัติธรรมจริง ๆ  จะให้ความสำคัญของ 

การปฏิบัติธรรมและการไปสู่ความพ้นทุกข์ ไม่ใช่ให้ความสำคัญ 

กับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปวัน  ๆ ถ้าเราไปทำอะไรแบบนั้น 

ก็เป็นที่แปลกแยกออกจากกลุ่ม จากสังคมของผู้ที่ต้องการไปสู่ 

ความพ้นทุกข์ เพราะฉะนั้น ต้องมีองค์ประกอบหลาย  ๆ  อย่าง 

ที่พูดถึงทั้งหมดนี้ ถึงจะสมบูรณ์และจะช่วยเราได้

แต่ทางเดินนี้เป็นทางที่เราต้องไปคนเดียว ไปคนเดียวไม่ใช่ 

หมายความว่าเราจะต้องไม่มีเพื่อนไป ไม่ใช่แบบนั้น

ทางนี้เป็นทางที่เดินคนเดียว เราเดินคนเดียวแต่มีกัลยาณ- 

มิตรได้ การเดินต้องเดินไปเอง ต้องเดินคนเดียว

ดังนั้นองค์ประกอบของชีวิตของนักปฏิบัติธรรมในมุมของ  

“ความวิเวก สันโดษ” ทุกคนต้องเอาไปพิจารณา เอาไปลอง 

ปรับใช้กับชีวิตดูว่าเราทำได้ขนาดไหน



อะไรคือทาง

ความไม่มีตัวตนนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคิดเอา แต่เกิดจากการที่ 

จิตใจเราปกติอยู่นี่แหละ เมื่อจิตใจเราปกติอยู่ สภาวธรรมอะไร 

ผ่านมาผ่านไป หรือแม้กระทั่งไม่มีสภาวะอะไรผ่านมาผ่านไปก็ได้  

แต่เราเห็นจิตใจนี้เป็นปกติอยู่ จิตใจที่ปกติอยู่นี่แหละไม่มีตัวตน  

ไม่ต้องไปนั่งหาสภาวะเพื่อจะดูว่ามันไม่มีตัวตนหรือเปล่า 

ถ้าเรามัวไปนั่งดูสภาวะเพื่อจะดูว่ามันไม่มีตัวตน อันนี้มีเรา 

ขึ้นมาเต็ม ๆ เลย เรากำลังหาอะไรทำ กำลังหาอะไรอยู่

อย่างที่บอก เรามีหน้าที่เฉย ๆ มีหน้าที่รู้จักความเป็นปกตินี้ 

เอาไว้ แล้วจิตใจนี้จะมีสต ิ จิตใจนี้จะมีสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมา

เพราะฉะนั้น  เรา  “Being”  อยู่ในธรรมชาติ  เป็นอยู่ใน 

ธรรมชาตินี้เฉย  ๆ อะไรผ่านมาผ่านไป ผ่านมาผ่านไป ผ่านมา 

ผ่านไปทุกวัน จิตใจจะค่อย ๆ สรุปสัจธรรมนี้ด้วยตัวมันเอง



Camouflage
29

เราไม่ต้องไปนั่งบอกมันว่า เห็นใบไม้ร่วง “อ้อ...อนิจจัง 

ไม่เที่ยง” ไม่ต้องบอกเลย อันนี้คิดทั้งนั้น เห็นสุนัขตาย “เอ้อ... 

นี่ไม่เที่ยง” ไม่ต้องไปนั่งพูด การพูดนี้เป็นการคิด เมื่อไรที่เราไป 

นั่งพูด นั่งให้ความหมาย นั่งให้ค่า เพื่อจะให้มันตรงกับหนังสือ  

ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมา นี่เป็นความคิดทั้งนั้น 

ให้จิตใจนี้มันรู้จักความจริง สรุปความจริงด้วยตัวมันเอง  

มันจะรู้จักความจริงได้ จิตใจเราต้องปกติอยู่ ไม่ใช่เราอยากจะไป 

เห็น อยากจะไปรู้ อยากจะสะสมสภาวธรรมที่เราเห็นว่า “เออ… 

เราเห็น อื้ม…เห็นบ่อย  ๆ  จะได้เห็นไตรลักษณ์ เห็นบ่อย  ๆ  จะได้ 

เห็นว่ามันไม่มีตัวตน เป็นอนัตตา” แล้วเราก็นั่งพูดนั่งพากย์ทั้งวัน  

อันนี้เป็นการสะกดจิตตัวเอง สะกดจิตตัวเองทั้งวัน จิตใจไม่ได้ 

อยู่กับความเป็นปกติเลย

คนที่ทำแบบนี้เป็นนักปฏิบัติจริง ๆ เป็นคนปฏิบัติธรรม แต่ 

ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรม เรียกว่าเปลี่ยนอาชีพเฉย  ๆ จากเมื่อก่อน 

เรียนโรงเรียนในโลก เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนในวัดแทน

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล พูดชัดเจนตลอดว่า “การพ้นออกไป 

จากความปรุงแต่งทั้งปวงนี้คือทาง” เป็นทางเดียว ใครจะมีลูกเล่น 

ให้ทำอะไรเพิ่ม และถ้าไม่ใช่ทางนี้ถือว่าตกทาง เสียเวลา แต่ 

ตลอดทางของนักปฏิบัติธรรมเราต้องมี  “อุบาย” อุบายก็คือ ใช้ 

ช่วยในการให้เรากลับมาเป็นปกติได้ เช่น เราเจอทุกข์หนักมาก ๆ  

เราไม่ไหวก็ต้องคิดช่วย อย่างนี้โอเค เช่น พระพุทธเจ้าทรงสอน 
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ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เราคุมไม่ได้หรอก ไม่มี 

ตัวตนจริง ๆ นี่เรากำลังมีมิจฉาทิฐิอยู่ที่จะไปนั่งเห็นเป็นจริงเป็นจัง  

นี่ใช้สอนตัวเองแบบนี้ นี่เรียกเป็นอุบาย (จินตามยปัญญา)

พอเราสอนตัวเองได ้ จิตใจก็ปกต ิ พ้นจากความคิดปรุงแต่ง 

ทั้งปวง นี่เข้าทางแล้ว เพราะฉะนั้น เราปฏิบัติธรรมต้องรู้ว่า 

ทางคืออะไร  อะไรคือทาง  อะไรไม่ใช่ทาง  แล้วเราจะได้รู้ว่า  

“สิ่งที่เราต้องเดิน หลักที่เราต้องเดินจริง ๆ คืออะไร”



ให้จิตใจนี้มันรู้จักความจริง 
สรุปความจริงด้วยตัวมันเอง   
จะรู้จักความจริงได้ 
จิตใจเราต้องปกติอยู่


