อยู่กบั ตาญาณ
ธรรมบรรยายโดยหลวงพ่อจาเนียร สีลเสฏโฐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ประเทศมาเลเซีย
หลวงพ่อกล่าวถึงธรรมะขั้นสู งสุ ดของการปฏิบตั ิโดยถือธาตุรู้เป็ นหลัก ท่านแนะนาให้อยูก่ บั ตาญาณที่สามารถรับรู ้ได้
ถึงสมมติบญ
ั ญัติของโลกียธรรมว่าเป็ นเรื่ องของโลก รู ้ว่าแค่เพียงอาศัย ให้อยู่กบั ปรมัตถธรรมโดยรู ้และเห็นอยู่ทุกอย่างแต่ไม่
ยึดถือ เหมือนใบบัวไม่ติดน้ า
ตาญาณเป็ นญาณที่ใสบริ สุทธิ์ เป็ นกลาง รู ้เห็นทุกอย่าง รู ้ใจ รู ้จิต
ใจคือมโนธรรม เป็ นหัวหน้าธรรมทั้งหลาย ควบคุมจิตและสอนจิตได้
จิต มีท้งั กุศลธรรม อกุศลธรรม และ ธรรมที่เป็ นกลาง ๆ (อัพยากฤตา) จิตเป็ นผูส้ ั่งสมองและร่ างกาย
เมื่ออยู่กบั ตาญาณ ใจจะทาตามหน้าที่ ไม่ทาตามความคิดความเห็นที่มีรากเหง้ามาจากตัณหา ๓ ที่อยู่ในจิต เห็นกิเลส
กามและวัตถุกามในกามตัณหา เห็นแล้วรู ้ว่าแค่อาศัยไม่ยึด เห็น ภวตัณหาความพอใจถูกใจ เห็นแล้วให้ปล่อยวางไป ทาไปตาม
หน้าที่เท่านั้น ไม่ได้ทาไปตามความพอใจ ความถูกใจหรื อชอบใจ เห็นวิภวตัณหาอารมณ์ใดที่ไม่ถูกใจก็ไม่ยึดอารมณ์ที่ไม่ถูกใจ
นั้น เห็นว่าเป็ นแค่อาศัย ให้ใจหรื อมโนธรรมไปรู ้อยู่ที่จิต ให้เห็นทั้งอารมณ์ที่น่าพอใจ(อิฏฐารมณ์) หรื ออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ
(อนิฏฐารมณ์) แต่ไม่ยึด ให้ปล่อยว่างในอารมณ์น้ นั การยึดถือต่าง ๆ แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็ นอุปาทาน ความทุกข์อยูท่ ี่อุปาทานขันธ์
๕ ทาให้หลงในสมมติ ว่า เป็ นเรา มี เรา เรามี มี นั่น มี นี่ มี โลก มี ประเทศ แท้จริ งแล้วเราไปสร้ างประกอบสิ่ งที่ มีอยู่แล้ว ใน
ธรรมชาติ ไปสมมติให้มนั มีตวั มีตนขึ้นมา ให้ผปู ้ ฏิบตั ิรู้เพียงว่าธรรมเหล่านั้นเป็ นกุศลธรรม อกุศลธรรม หรื อ ธรรมที่เป็ นกลาง ๆ
เท่านั้น ให้รับรู ้ตามหน้าที่ ทาตามหน้าที่ ให้เป็ นไปตามหน้าที่ของธรรม ไม่เอาตามความนึ กคิดหรื อความยึดมัน่ ถื อมัน่ ใด ๆ
ทั้งนั้น เมื่อปล่อยให้เป็ นไปตามหน้าที่ ความทุกข์จะไม่มี
“เย ธมฺมา เหตุปปฺ ภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสลจ โย นิโรโธ เอวํ วาที มหาสมโณ”
“ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตกล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับของธรรมเหล่านั้น
พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้”
(ธรรมปริ ยายที่พระอัสสชิเถระได้แสดงแก่สารี บุตรปริ พาชก)

คนส่ วนใหญ่โดยทัว่ ไปมักจะปฏิเสธธรรม เมื่อไม่ชอบก็ไม่เอา เมื่อเจอสิ่ งที่ชอบก็เข้าไปยึดเอาเป็ นอัตตาตัวตน ให้เรา
ปฏิบตั ิธรรมตามความเป็ นจริ ง ให้รู้เห็นทั้งในสมมติและปรมัตถ์ ให้เข้าใจว่า สมมติบัญญัติ เป็ นบัญญัติของโลกที่เห็นว่าเราเป็ น
นัน่ เป็ นนี่ ที่โน่น ที่นี่ ส่วนปรมัตถธรรม จะเห็นทุกอย่างเป็ นแค่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้น เราไม่มี ไม่มีเรา ไม่มีเราในอาการ
๓๒ ที่เห็นว่าเป็ นเราเพราะสมมติบญั ญัติอุปาทานขันธ์เกิดขึ้น รู ปก็เรา เวทนาก็เรา สัญญาก็เรา สังขารก็เรา วิญญาณก็เรา ทั้งอดีต
อนาคต และปัจจุบนั ก็เรา เป็ นเราโดยสมมติท้งั หมด แต่โดยปรมัตถ์แล้วทุกอย่างเป็ นธรรมชาติ เกิดดับของมันเองไม่อยูค่ งที่ เป็ น
ธรรมชาติที่หยุดไม่ได้ ให้เข้าใจว่าในสมมติน้ นั ย่อมมีปรมัตถ์อยูค่ ู่กนั เหมือนคู่ของการเกิดและการดับ ไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดบั

อะไรก็ตามถ้าเกิดแล้วก็ตอ้ งมีดบั เมื่อเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลงไป แล้วก็ตอ้ งดับไปเป็ นสัจธรรมที่เป็ นจริ ง ให้เห็นแค่ความเกิด
ดับของธรรมทั้งหลาย เราไม่มี ใครไม่มี ไม่มีท้งั เราทั้งเขาทั้งใคร
ให้ถือเอาธาตุรู้เป็ นหลัก รู ้อยู่ในปรมัตถธรรม ให้รอบรู ้ความจริ งทุกอย่างในการเกิดดับ ของรู ปธรรมนามธรรม ของ
อดีต อนาคต และปัจจุบนั รู ้แล้วแต่ไม่ยึด ไม่มีเราหรื อเขา เมื่อชอบก็ปล่อยวาง ไม่ชอบก็ปล่อยวาง ให้เห็นเป็ นอนัตตาไม่มีตวั ตน
ส่ วนสมมติบญ
ั ญัติก็ให้เป็ นเรื่ องของโลกไป รู ้สมมติไว้เพียงแค่อาศัย ไม่ไปต่อต้านโลก ให้เห็นทุกอย่างเป็ นแค่รูปธรรมและ
นามธรรมที่อยู่ภายใต้อานาจของอนิ จจัง ทุกขัง และ อนัตตาเท่านั้น เมื่อทุกข์เกิดขึ้นให้พิจารณาว่าเราทุกข์เพราะเหตุใด ทุกข์
เพราะนามธรรมหรื อทุกข์เพราะรู ปธรรม ให้เห็นสัจธรรมทั้งหมดว่า เราไม่มีในธรรม ธรรมไม่มีเรา ความทุกข์ก็จะไม่มีดว้ ย
“สมมติกบั ปรมัตถ์เป็ นของคู่กนั ถ้าไม่เข้าใจสมมติก็ไม่ถึงปรมัตถ์
เมื่อถึงปรมัตถ์แล้ว สมมติจะถูกทาลายไปเอง ”
ความทุกข์ท้งั หลายเกิดจากอุปาทานขันธ์ที่ยึดมัน่ ถือมัน่ ทุกข์ กาย เพราะไปยึดกายว่าเป็ นตัวเราของเรา ทุกข์ ใจ เพราะไป
ยึดว่าเป็ นจิตของเรา เป็ นอารมณ์ของเรา ทุกข์ ในอุปาทานขันธ์ เพราะไปยึดเอาในขันธ์ท้งั หมดว่าเป็ นเรา ไปยึดในสมมติบญั ญัติว่า
เป็ นเราไปหมดทุกอย่างตามอุปาทานขันธ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น เกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลงไป แล้วก็ดบั ไป เป็ นสัจธรรม ให้เข้าใจ
ว่าว่าอุปาทานขันธ์เป็ นตัวทุกข์ ถ้าตัดอุปาทานขันธ์ได้ เราก็ไม่มี ทุกข์ก็ไม่มี อะไรก็ไม่มี อดีต อนาคต หรื อปั จจุบนั ทั้งรู ปธรรม
นามธรรมก็เป็ นเพียงธรรมชาติ ตัวอุปาทานขันธ์น้ นั ไปทาให้หลงเข้าไปยึดว่าเป็ นเรา เป็ นของเราได้ท้งั หมด การเวียนว่ายตายเกิด
นั้นก็เพราะเราไปยึดว่าเราเป็ น เป็ นเรา เรามี มีเรา ยึดเอาโลกมาเป็ นเราหรื อเป็ นของเราทั้งหมด จนท้ายสุ ดร่ างกายแตกดับใน
โลกธาตุแต่จิตวิญญาณพาไปเกิดในภพภูมิใหม่ ต่อไม่มีวนั จบ วัฏฏสงสารนั้นอยู่ที่จิต มีสังขารหรื อการปรุ งแต่งเป็ นตัวนาพาไป
เกิดตามภพภูมิต่าง ๆ ปรุ งเป็ นบุญ (ปุญญาภิสังขาร)นาไปเกิดในเทวโลก ปรุ งเป็ นบาป (อปุญญาภิสังขาร)นาไปเกิดในอบายภูมิ
หรื อปรุ งในฌาน (อเนญชาภิสังขาร) นาไปเกิดในชั้นพรหม
ส่ วนตัณหา ๓ ก็เป็ นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นกัน เมื่อดับตัณหาได้ความทุกข์ก็ดบั ตัณหาเป็ นรากเหง้าของอกุศลมูล เมื่อตัด
รากทิ้งอกุศลมูลก็ดบั ทั้งกุศลมูลก็ไม่เหลือ การดับทุกข์ตอ้ งดับที่เหตุ เหมือนการตัดต้นไม้ ถ้าตัดเพียงกิ่งก้านก็งอกขึ้นมาใหม่ได้
ถ้าจะให้หมดไปก็ตอ้ งตัดถึงรากถึงโคน
“ อเนกชาติสังสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปนุ ํ
คหการก ทิ ฏโฐสิ ปุน เคหํ น กาหสิ สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ
วิสงฺขารคตํ จิตฺต ํ ตณฺ หานํ ชยมชฺ ฌคา”
“ เมื่อเรายังไม่พบญาณ เราได้แล่นท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารเป็ นอเนกชาติ
แสวงหาอยูซ่ ่ ึงช่างปลูกเรื อนคือตัณหาผูส้ ร้างภพ การเกิดทุกคราวเป็ นทุกข์ร่ าไป
นี่แน่ะนายช่างปลูกเรื อน เรารู ้จกั เจ้าเสี ยแล้ว เจ้าจะทาเรื อนให้เราไม่ได้ต่อไป
โครงเรื อนของเจ้าทั้งหมดเราหักเสี ยแล้ว ยอดเรื อนเราก็ร้ื อเสี ยแล้ว
จิตของเราถึงสภาพที่ปรุ งแต่งไม่ได้อีกต่อไป มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา ”
(ปฐมพุทธภาษิตคาถา)

หลวงพ่อกล่าวว่าท่านใช้เวลานานหลายปี ในการแสวงหาเพื่อเรี ยนรู ้ธรรมะ และปฏิบตั ิมาก็มาก เมื่อพบธรรมะทางหลุด
พ้นแล้ว ทุกสิ่ งก็เหลือเพียงแค่รูปธรรมและนามธรรมที่อยูใ่ ต้อานาจของพระไตรลักษณ์ท้งั หมด เมื่อผูร้ ู ้ปล่อยผูถ้ ูกรู ้ ก็จบแล้วใน
ภาคปฏิบตั ิ ท่านกล่าวอีกว่า “อยู่กบั ตาญาณ รู ้อยู่ แต่ไม่มีผถู ้ ูกรู ้ ทาหน้าที่ตามสมมติบญั ญัติแต่ไม่ยึดติด เห็นทุกอย่างเป็ นสมมติ
ไม่มีเราทา ไม่มีใครทา ตัวเราไม่มี ทาตามหน้าที่และเหตุผล ชอบก็ปล่อย ไม่ชอบก็ปล่อย ทุกข์ก็ไม่มี อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันเท่า
เทียมกัน ทั้งดีและไม่ดีก็เป็ นเพียงรู ปธรรมนามธรรมเท่านั้น เห็นเป็ นปั จจุบนั ธรรมไป เมื่อลูกศิษย์มีอะไรให้ท่านช่วยท่านก็จะ
ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ จะให้ท่านทาอะไรท่านก็ทาให้เท่าที่จะทาได้ ถ้าไม่ผิดพระธรรมวินยั และไม่ทาให้เกิดความเสี ยหาย ถ้ายังมี
ชี วิตอยู่มีธาตุขนั ธ์ ก็ปฏิบตั ิหน้าที่ไปตามธาตุขนั ธ์โดยไม่ยึด เพียงแค่อาศัยใช้ชีวิตร่ างกาย มีปัจจัย ๔ มีสัปปายะในเรื่ องของ
เสนาสนะและอาหารแค่น้ ีก็เพียงพอแล้ว ไม่มีอะไรให้ยึดได้สักอย่าง ล้วนเป็ น ทุกขัง อนิ จจัง อนัตตา และ สุ ญญตา ทั้งนั้น ก็
วนเวียนอยูเ่ พียงแค่น้ ี หน่วงอารมณ์ให้อยูใ่ นพระนิพพานความดับทุกข์ ”
ในภาคปฏิบตั ิ หลวงพ่อแนะนาให้ผปู ้ ฏิบตั ิเพียงแค่ตามรู ้ ให้เห็นผูร้ ู ้และผูถ้ ูกรู ้ ให้ตามดูรู้ในรู ป เวทนา สัญญา สังขาร
และ วิญญาณ เพียงรู ้แต่ไม่ไปติดในอุปาทานขันธ์ ให้รู้เห็นตามความเป็ นจริ งในธรรมทั้ง ๕ ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สุ ญญตา และนิพพาน เมื่อรู ้แล้วเห็นแล้วก็ปล่อยวาง เมื่อรู ้แจ้งหมดก็นิพพานได้ เห็นอนิจจังว่ายึดไม่ได้ก็ปล่อย เห็นทุกขัง ว่า
เดือดร้อน ดิ้นรน เห็นโทษก็ปล่อย เห็นอนัตตาว่าไม่มีตวั ตน ไม่มีเราไม่มีอะไร ก็ปล่อย เห็นสุ ญญตาความว่าง ไม่มีเราว่าง ไม่มี
เราในความว่าง เห็นแล้วก็ปล่อย เห็นเหตุคือผูถ้ ูกรู ้ เห็นผูร้ ู ้ซ่ ึงก็คือผลของธาตุรู้ ให้เห็นว่าผูถ้ ูกรู ้ท้งั หมดอยูภ่ ายใต้อานาจของพระ
ไตรลักษณ์ ยึดถือไม่ได้ ให้อาศัยสมมติบญั ญัติเพื่อเข้าถึงปรมัตถ์ หมัน่ ศึกษาการเกิดดับให้หมด ให้แจ่มแจ้ง ให้หมดความสงสัย
หมดความลังเล หมดสิ้นในภพภูมิที่เป็ นอยู่ เพราะภพก็ไม่เที่ยง ภูมิก็ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงได้ ยิ่งสงสัยยิ่งไม่มีวนั จบ ไม่จาเป็ นต้อง
ศึ ก ษาให้ รู้ ท้ ัง หมดในพระอภิ ธรรมปิ ฎก ยิ่ ง ศึ ก ษาไปก็ รู ป ธรรมนามธรรมทั้ง นั้น เหมื อ นการตี ร ะนาด ตี กลับ ไปกลับ มาก็
เหมือนเดิมคือเป็ นแค่เสี ยง ให้ปฏิบตั ิโดยเหลือเพียงผูร้ ู ้และผูถ้ ูกรู ้ แล้วแยกผูถ้ ูกรู ้ออกให้เหลือไว้แค่ผรู ้ ู ้อย่างเดียวเท่านั้น รู ้อย่าง
เดียวไม่ทุกข์ เมื่อดับอุปาทานขันธ์ได้หมดก็หมดทุกข์ จะดับได้เมื่อไรก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
“เมื่อไม่มีอุปาทานขันธ์ ๕ ก็ไม่ทกุ ข์ ให้ละอุปาทานขันธ์ก่อนแล้วค่อยมาละขันธ์
ให้เหลืออยูแ่ ต่วิญญาณที่เป็ นอิสระ”
วิญญาณที่เป็ นอิสระจากขันธ์จะไม่กลับมาเกิดใหม่เพราะไม่มีสังขารเป็ นตัวชักนา ไม่มีบุญบาป ไม่มีอายุขยั ไม่มีสมมติ
บัญญัติ เมื่อไม่มีเกิดดับนัน่ ก็คือนิพพานความพ้นทุกข์ ไม่ตอ้ งทาความเพียร ไม่ตอ้ งแสวงหา ไม่ตอ้ งไปศึกษา ไม่ตอ้ งไปดิ้นรน
เมื่อผูถ้ ูกรู ้ดบั ไปแล้วไม่มีเหตุให้ทุกข์ เหลืออยู่แต่ผรู ้ ู ้ แล้วจะไปทุกข์กบั อะไร เมื่อวิญญาณเหลือเพียง ๑ จะเป็ นผูร้ ู ้เท่านั้น รู ้อย่าง
เดียว แต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผูถ้ ูกรู ้ กิเลสไม่มี ภพภูมิไม่มี นัน่ คือนิพพาน คือความดับทุกข์ ดับเครื่ องเสี ยดแทง ดับอายตนะทั้งภายนอก
และภายใน ดับเกิด เกิดดับ นิพพานเป็ นอมตะ ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป ไม่มีเราทั้งเกิดและดับ ทั้งภายในภายนอก ไม่มีอุปาทาน
ขันธ์ ทุกข์ในขันธ์ก็ไม่มี ทุกข์ดบั แล้ว แต่ยงั รู ้อยูเ่ ห็นอยู่ ผูด้ บั อวิชชาความมืดบอดได้แล้ว จะมีจิตที่สว่างไสวทั้งกลางวันกลางคืน
เพราะอวิชชาตัวมืดนั้นดับไปแล้ว ถูกปล่อยวางไปแล้ว
พุทธะ รู ้อยูต่ ลอด
พุทโธ รู ้ตื่น เบิกบานอยูต่ ลอด สว่างอยูต่ ลอด
เรี ยบเรี ยงโดย ดร.พญ. สุ กญั ญา คันธาวัฒน์

