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เอวัง พะหุลีกะตา
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้แล

มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา อิติฯ

จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ด้วยประการฉะนี้แล
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“...อานาปานสติ เป็นสิง่ ทีง่ า่ ย และสบายแก่นกั ปฏิบตั ิ

เพราะเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วตามธรรมชาติตลอดเวลา ทุกอิรยิ าบถ ไม่ตอ้ ง
สร้างหรือปรุงขึ้นมา
อาการบังคับตัวเองให้กำ�หนดลมหายใจ ข้อนี้เป็นศีล
การกำ�หนดลมหายใจได้ และติดต่อไปจนจิตสงบ ข้อนีเ้ ป็นสมาธิ
การพิจารณากำ�หนดลมหายใจว่าไม่เที่ยง ทนได้ยาก มิใช่ตัวตน
แล้วรู้การปล่อยวาง ข้อนี้เรียกว่าปัญญา
การทำ�อานาปานสติภาวนา จึงกล่าวได้วา่ เป็นการบำ�เพ็ญศีล สมาธิ
ปัญญาไปพร้อมกัน และเมื่อทำ�ศีล สมาธิ ปัญญาให้ครบ ก็ชื่อว่าได้
เดินทางตามมรรคมีองค์แปด ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทางสายเอก
ประเสริฐกว่าทั้งหมด เพราะจะเป็นการเดินทางเข้าถึงพระนิพพาน
เมื่อเราทำ�ตามที่กล่าวมานี้ ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงพุทธรรมอย่างถูกต้อง
ที่สุด...

”

พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) อุบลมณีกลางป่าพง ๒๔๖

พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) กับ
ประธานสงฆ์ ศูนย์มัญชุศรี วัดสายธิเบต
ประเทศอังกฤษ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒
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สติ... มี
สติ... ช้า
สติ... เตลิด
สติ... หยาบช้า
สติ... ไม่งาม
สติ... พังพาบ
สติ... ไม่มี
สติ... แจ่มจ้า
สติ... หดหู่
สติ... ถี่ ถี่
สติ... ไม่พอเยียวยา
สติ... ริบหรี่
สติ... เป็นหัว
สติ... มืดดำ�
สติ... เป็นรั้ว
สติ... คํ้าชู
สติ... เป็นปรก
สติ... เลิศเลอ
สติ... ห่าง ห่าง
สติ... หมดจด

ปัญญาก็มา
ปัญญาไม่เกิด
จะเกิดปัญหา
ปัญญาก็ทราม
ปัญญาก็หยาบ
จะกลายเป็นผี
ผีก็จะมา
ผีก็ไม่อยู่
ใจก็ดูไม่ดี
จิตก็ดีขึ้นมา
ความบ้าก็เกิด
ปัญญาก็มัว
ปัญญาก็นำ�
ปัญญามืดกว่า
ปัญญาก็อยู่
ปัญญาไม่ตก
ปัญญามากเสมอ
ปัญญาสว่าง
ปัญญาก็หด
ปัญญามากมี
อาจารย์ไม่ได้อยู่เหนือ ไม่ได้อยู่ใต้ ไม่ได้อยู่ใกล้ ไม่ได้อยู่ไกล
มีสติบ่อยๆ ก็อยู่กับอาจารย์ตลอด

“ ไม่ว่าเราจะทำ�อะไร ให้มีสติ ”
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน อกิญจโนวาท ๓๖

ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๘

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

		 ภูพฤกษ์แผ่นภูผา
ม่อนเมฆละหมอกบาง
		 สาดสายฝนปลายฟ้า
พระธรรมที่ท่านพรู
		 แว่ววะระฆังคั่น
สดับสับเสียงมนต์
		 หรีดหริ่งกรุ่งกริ่งเสียง
หิ่งห้อยห้อยแสงไฟ
		 จันทร์ทอปลายช่อฟ้า
เด่นดวงเพียงช่วงจันทร์
		 หนึ่งโพธิ์เป็นหน่อพัน
หนึ่งพระธรรมกำ�จาย
		 เป็นอารามอรัญ
เป็นบุญแห่งชีวิน
		 บูรพาอุบล
กลิ่นแก้วกว่าแววคำ�
		 สุภัททะบรรพต
ประคองครรลองตาม

เคล้าแสงจ้าคราฟ้าสาง
เคลียโบสถ์จางอยู่กลางภู
ชวนพฤกษาพาชุ่มชู
พร่างพรมอยู่ในหมู่ชน
กลางงำ�งันที่เงียบงน
พาผู้คนให้พ้นภัย
สับสำ�เนียงสะบัดใบ
ดุจดาวใดในไพรวัลย์
มืดก็พาล้าแสงจันทร์
ก็แจ่มพลันสว่างพราย
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เป็นของขวัญแห่งแผ่นดิน
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“ดูกาย... เห็นจิต ดูจติ ... เห็นธรรม” เป็นหนังสือรวมคำ�อธิบายการเจริญสติปฏั ฐานสี่
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แสดงแก่ภกิ ษุณชี อดดอน ศิษยานุศษิ ย์องค์ดาไลลามะ ซึง่ บวชเป็นภิกษุณฝี า่ ยมหายานเป็น
เวลากว่า ๒๐ พรรษา ขณะนีส้ ร้างวัดอยูป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขออนุญาตองค์ดาไลลามะ
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ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยคำ�อธิบายของท่านอาจารย์นบั ว่าทรงคุณค่ายิง่ ทัง้ สามารถแสดง
ถึงจุดร่วมกันของพระพุทธศาสนาทุกนิกายว่า คือความหลุดพ้น จะต่างกันก็เพียงรูปแบบ
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เล่มนี้ จงบังเกิดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ลุถึงพุทธปัญญาโดยพลันเทอญ
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คำ�ปรารภในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒
หนังสือ “ดูกาย... เห็นจิต ดูจติ ... เห็นธรรม” ซึง่ รวบรวมพระธรรมเทศนาของท่าน
พระอาจารย์อนันต์ อกิญจฺ โน เกีย่ วกับการเจริญสติปฏั ฐานสี่ และการเจริญสมถกรรมฐาน
วิปสั สนากรรมฐาน ที่ได้แสดงแก่ภกิ ษุณชี อดดอน ศิษยานุศษิ ย์องค์ดาไลลามะ เมือ่ ครัง้
เดินทางมาศึกษาธรรมปฏิบตั ิ ณ วัดมาบจันทร์ ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๘ ได้พมิ พ์เผยแผ่
เป็นธรรมทานเมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๐ หมดลงนานแล้ว เป็นพระธรรมเทศนาทีม่ เี นือ้ หา
สำ�คัญ ให้ความกระจ่างในการปฏิบตั ธิ รรมเป็นอย่างดี ท่านผูอ้ า่ นสามารถน้อมนำ�พระธรรม
เทศนาดังกล่าวไปปฏิบตั ติ ามได้ทนั ที ทัง้ ยังแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของพระพุทธศาสนา
ทีม่ งุ่ สู่ “ความหลุดพ้น” เป็นสำ�คัญ ต่างกันเพียงนิกายหรือรูปแบบภายนอกเท่านัน้
คณะศิษย์ผจู้ ดั ทำ�หนังสือ “ดูกาย... เห็นจิต ดูจติ ... เห็นธรรม” หรือ “สติปฏั ฐานสี”่
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สองนี้ ได้เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น และจัดรูปเล่มใหม่
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแด่ท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน และเพื่อน้อมถวายเป็น
อาจริยบูชา และมุทิตาสักการะแด่ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน เนื่องในโอกาส
ฉลองอายุวัฒนมงคลปีที่ ๕๘ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด
คณะศิษย์ผู้จัดทำ� ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนเกื้อกูลให้การจัดทำ�หนังสือในครั้งนี้
ประสบความสำ�เร็จอย่างงดงาม ดังทีท่ า่ นผูอ้ า่ นได้เห็นอยู่ในขณะนี้ ขออานุภาพแห่งกุศล
เจตนาที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเผยแผ่ธรรมทานในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย
เจริญวัฒนาสถาพรในบวรพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป และเข้าถึงซึ่งมรรค ผล นิพพาน
โดยทั่วกันเทอญ
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ความว่าง... สนทนาธรรมกับภิกษุณี
๑๓๗
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน... ความระลึกรู้ในกาย

๒ ตุลาคม ๒๕๔๘...........................................................
๓ ตุลาคม ๒๕๔๘...........................................................
๕ ตุลาคม ๒๕๔๘...........................................................

๖ ตุลาคม ๒๕๔๘............................................................

๗ ตุลาคม ๒๕๔๘...........................................................
๘ ตุลาคม ๒๕๔๘...........................................................
๘ ตุลาคม ๒๕๔๘...........................................................
๙ ตุลาคม ๒๕๔๘.......................................................
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘.....................................................

๑๑

๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘....................................................

๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘.....................................................

ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๒

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

ตรงเห็นกายสักแต่กาย ไม่ใช่สัตว์บุคคล
“
ตัวตนเราเขา ตรงนีจ้ ติ จะเป็นอิสระจากความ

ยึดถือชั่วคราว จากความที่เห็นชั่วคราวก็
เห็นบ่อยๆ จิตก็จะเป็นอิสระมากขึน้ เรือ่ ยๆ จะ
เข้าใจเรือ่ งของกายว่ากายนี้ไม่ใช่เราจริงๆ

”

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน...
ความระลึกรู้ในกาย ๒ ตุลาคม ๒๕๔๘
(อบรมภิกษุณี ชอดดอน ลูกศิษย์องค์ดาไลลามะ เคยศึกษาอยู่กับ
องค์ดาไลลามะหลายปี ขณะนี้บวชเป็นภิกษุณีได้ ๒๐ พรรษา สร้างวัด
อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาศึกษาปฏิบัติเรื่องสติปัฏฐานสี่กับท่าน
พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาส วัดมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมือง
จ.ระยอง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘)
ภิกษุณี : องค์ดาไลลามะเมตตาได้ให้เลขาฯ ทำ�หนังสือ (จดหมาย)
เพื่อให้ภิกษุณีมาศึกษาสติปัฏฐานสูตรต่างนิกาย มีเจตนาเพื่อจะได้นำ�
อุบายจากต่างนิกายมาศึกษาเพิ่มเติมจากนิกายธิเบตให้มากขึ้น ขอขอบ
คุณมากที่ได้ให้โอกาส และคิดว่าจะมีประโยชน์มาก

๑๓
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๔

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

พระอาจารย์อนันต์ : วันนี้มาจากสิงคโปร์ ไหม
ภิกษุณี : มาจากสหรัฐแวะญี่ปุ่น มาจากสิงคโปร์เมื่อคืนนี้
พระอาจารย์อนันต์ : มาเมืองไทยต้องการศึกษาเรื่องอะไร
ภิกษุณี : ต้องการฝึกกรรมฐาน
พระอาจารย์อนันต์ : ที่เขาปฏิบัติกันที่โน้นเขาทำ�ยังไงกัน
ภิกษุณี : อย่างหนีง่ เกีย่ วกับพระโพธิสตั ว์ บริกรรมนึกถึงพระโพธิสตั ว์
อีกอย่างหนึง่ คือการฝึกจิตใจพิจารณาเรือ่ งการเกิดเป็นมนุษย์ นึกถึงว่าเรา
มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วควรเจริญเมตตา มีการปฏิบตั พิ จิ ารณาเจริญ
จิตทีเ่ ป็นกุศล พิจารณาความว่าง นึกถึงว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาส
ที่ดี เจริญเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สมํ่าเสมอกัน เหมือนอย่างกับ
ว่าเรามีเพื่อนที่เรารักกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต้องเมตตาให้สมํ่าเสมอกัน
พระอาจารย์อนันต์ : ให้เมตตาสมํ่าเสมอเป็นอันเดียวกัน ทีแรกก็
เมตตาตัวเราก่อนให้ใจเรามีความสุข คิดถึงคนที่เรามีเมตตา คนที่เรารัก
บิดามารดาก็ดี เพื่อนที่เรารักก็ดีแผ่เมตตาให้มีความสุข แผ่เมตตาให้คน
กลางๆ แผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบ เราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้ง
หลายคือเป็นกลางๆ ให้มเี มตตาเสมอกันระหว่างคนทีเ่ รารัก คนทีก่ ลางๆ
คนทีเ่ ราไม่ชอบก็ตามเป็นเมตตาอันเดียวกัน การเจริญเมตตาทีส่ มบูรณ์ก็
เป็นการฝึก ถ้าฝึกเมตตาได้อย่างนี้ เมตตานี้ก็เป็นเมตตาภาวนา สมาธิก็
จะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จนเกิดจิตสงบเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ
อัปปนาสมาธิ ได้
คือเมตตาในพรหมวิหารสี่ เมตตาก็ได้ กรุณาก็เหมือนกัน คือว่าสรรพ
สัตว์ก็มีทุกข์อยู่ ขอให้เราพ้นจากทุกข์ ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายก็พ้นจาก
ความทุกข์กเ็ ป็นการเจริญกรุณา หรือว่าสรรพสัตว์ทงั้ หลายมีความสมบูรณ์
อยูแ่ ล้ว ตัวเราเองก็มคี วามสมบูรณ์มสี งิ่ ที่ได้แล้วในมนุษย์กด็ ี มนุษย์สมบัติ

ก็ดกี อ็ ย่าให้พลัดพรากจากสิง่ ทีม่ อี ยู่ เป็นการเจริญมุทติ าจิต สรรพสัตว์ทงั้
หลายก็ให้พน้ จากความทุกข์ทงั้ หลาย ให้มคี วามสุขสมบูรณ์ในความสุขนัน้
อย่าพลัดพรากจากความสุขทั้งหลาย ก็เป็นมุทิตาจิต
อุเบกขาก็เหมือนกัน อุเบกขาก็เหมือนกับการพิจารณาที่ว่าสัตว์ทั้ง
หลายก็มีกรรมเป็นของของตน เราก็มีกรรมเป็นของของเรา ก็ฝึกวาง
อุเบกขาเมื่อเรายังช่วยไม่ได้ เราก็มีเมตตาแล้ว มีกรุณาแล้ว และมีมุทิตา
แต่วา่ เรายังช่วยไม่ได้ สรรพสัตว์ทงั้ หลายก็ยงั ต้องมีกรรมอยู่ ก็วางอุเบกขา
จิต เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเป็นพรหมวิหาร ซึ่งในการปฏิบัติของ
พระเราก็ต้องเจริญในพรหมวิหารสี่นี้เสมอ
การปฏิ บั ติ ก็ ถู ก ต้ อ งแล้ ว อั น
หนึ่งที่เราเจริญก็คือการระลึกถึงคำ�
บริกรรมภาวนาในพระบรมโพธิสตั ว์
ในพระองค์ใดพระองค์หนึง่ เป็นการ
พิ จ ารณาจิ ต เคารพในพระบรม
โพธิสัตว์ เราก็บริกรรมภาวนาเพื่อ
ให้จติ ของเรานัน้ มีความเชือ่ มโยงมา
ได้ หรือว่ามีสติในการระลึกถึงท่าน
ก็เป็นบริกรรมภาวนาอย่างหนึ่งให้
เกิดสมาธิเหมือนกัน เป็นสมาธิเหมือนกัน อย่างที่ว่าให้นึกถึงภาพนิมิต
พระบรมโพธิสัตว์แล้วก็บริกรรมภาวนาหมื่นครั้ง แสนครั้ง ล้านครั้งจิต
ก็จะสงบนิ่ง ก็เป็นวิธีการที่เราเคารพในพระบรมโพธิสัตว์ ในพระองค์นั้น
จิตเราก็นิ่งสงบมีสมาธิได้ เป็นการที่ทำ�ให้เราฝึกสมาธิ ได้วิธีหนึ่ง
สมาธิที่เราบริกรรมนั้นเป็นสมาธิที่เป็นบารมีที่เราจะอธิษฐานจิต หรือ
ว่าจะติดตามองค์พระมหาโพธิสัตว์นั่นเอง วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เราชำ�นาญอยู่

๑๕
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แล้วในการปฏิบัติ แต่อีกวิธีหนึ่งที่ว่าให้เราระลึกถึงความเป็นมนุษย์ก็คือ
การที่เรามีสติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากกว่าจะได้ร่างกายมา
เป็นมนุษย์ แล้วก็ยากไปอีกกว่าจะทำ�ให้จิตนั้นเป็นมนุษย์
ในหลักพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่า เปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีไม้ไผ่
ลำ�หนึ่งอยู่ ในกลางมหาสมุทร แล้วมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ ในมหาสมุทร
นั้นน่ะ ในมหาสมุทรนั้นมีลมพัดในทิศทั้งสี่ ไม้นั้นก็จะลอยเคว้งคว้างไป
เวลาครบร้อยปีเต่าตาบอดจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง โอกาสที่เต่าตาบอดจะ
เจอกับไม้นั้นน่ะยากขนาดไหน โอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ยากอย่างนั้น
ในโลกนี้เราเห็นว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ยากหรือเปล่า เพราะเราเห็น
ว่าคนมีมากขึ้นเรื่อยๆ อันนี้คือการเกิดเป็นมนุษย์ ในร่างกาย แต่ความ
หมายที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็คือ การเกิดเป็นมนุษย์ทาง
ด้านจิตใจ มีร่างกายเป็นมนุษย์แล้วเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มีศีลห้าประการ
การเกิดเป็นมนุษย์ที่มีศีลห้าประการครบถ้วนเป็นของยาก ให้ระลึกถึงใน
เรื่องนี้จะได้ไม่ประมาท
ในเบือ้ งต้นคนเราเมือ่ ระลึกว่าในการเกิดเป็นมนุษย์ชวี ติ ของเรานีก่ ็ไม่
แน่นอน ชีวิตของเราจะมีอายุสักกี่ปี วันนี้เราเกิดมากี่ปีแล้วอายุของเรา
นั้นจะเหลือเท่าไหร่ ถ้าอายุของคนปัจจุบันอายุเจ็ดสิบห้าปีเราก็ต้องถาม
ตัวเองว่าวันนี้เราอายุกี่ปี กี่เดือน กี่วัน แล้วจะเหลืออีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี
ก็คอื ให้ตงั้ อยู่ในความไม่ประมาท เวลาทีเ่ หลืออยูน่ นั้ จะได้ศกึ ษาขวนขวาย
แสวงหาธรรมะ
เราระลึกในเรื่องของความเป็นมนุษย์ตลอดจนว่าเรานี้มีชีวิตเหลืออยู่
เท่าไร ระลึกถึงกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำ�ให้เรา
นั้นตั้งมั่นอยู่ ในความดี เมื่อเราทำ�กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เราก็จะ
ต้องได้รับผลของกรรมนั้น เราจะได้ไม่ประมาทจะได้สร้างแต่กรรมดี นี่ก็

เป็นหลักการปฏิบตั ขิ องพระเรา นีเ้ ป็นเบือ้ งต้นทีต่ อ้ งระลึกพิจารณาทุกวัน
เมือ่ เราระลึกเช่นนี้ เราก็ปรารภในการกระทำ�ความเพียรเพือ่ ทีเ่ ราจะละ
ความยินดี ความยินร้ายทีเ่ กิดขึน้ ในโลก ทีเ่ รียกว่าอวิชชากับโทมนัสก็ตาม
หลักในสติปัฏฐานสี่ เพื่อจะทำ�จิตของเราให้เกิดความบริสุทธิ์หมดจดจาก
กิเลสนี้ เราก็จะต้องมาปฏิบัติในหลักคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่อง
ของสติปัฏฐานสี่ ภิกษุณีเคยศึกษาเรื่องสติปัฏฐานสี่หรือไม่ อย่างไร
ภิกษุณี : ในนิกายธิเบตก็เคยศึกษาบ้าง
พระอาจารย์อนันต์ : เขาสอนอย่างไรบ้าง
ภิกษุณี : มีการศึกษาเรื่องอานาปานสติ และเรื่องการพิจารณาอสุภะ
เรื่องของการพิจารณาศพที่เน่าแตกสลาย และมีการพิจารณาในเรื่องของ
ร่างกายที่เห็นว่าสวยงามให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม พิจารณาเรื่อง
ของความรู้สึกหรือเวทนาให้เห็นถึงความสุขและความทุกข์ที่เรายึดติด
พิจารณาจิตถึงสิ่งที่เห็นว่าเที่ยงให้เห็นเป็นของไม่เที่ยง พิจารณาธรรม
เพื่อที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน
พระอาจารย์อนันต์ : หลักในคำ�สอนของพระพุทธศาสนานี้สอน
เหมือนกับว่าจิตของคนนัน้ มีความวิปลาสคือเห็นผิด คือเห็นสิง่ ที่ไม่สวยไม่
งามก็คิดว่าเป็นของสวย เห็นแต่รูป เสียงมาจากรูป กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมมารมณ์กเ็ กิดจากรูป วิปลาสก็คอื ว่ารูปนี้ไม่งาม รูปเราเอง รูปคนอืน่
รูปสัตว์อื่นไม่งาม แต่จิตเห็นว่างามเป็นสิ่งที่มีความเห็นผิดไปจากความ
เป็นจริง จึงจะต้องใช้การพิจารณากาย กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อาการ
สามสิบสอง อสุภะสิบ มีสัมปชัญญะ
เพราะฉะนั้นในเบื้องแรกที่เราฝึกกายานุปัสสนาในสติปัฏฐานนั้น ก็
ให้เราฝึกตั้งแต่ว่าการยืน การนั่ง การนอน อันนี้เป็นอิริยาบถใหญ่เราก็มี
สติสัมปชัญญะ อิริยาบถย่อยนั้นนะเราจะคู้แขน เราจะเหยียดแขน เรา
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จะนิ่ง เราจะเงียบ เราจะฟังต่างๆ เราจะดื่มนํ้า เราจะขบฉันต่างๆ เรา
จะทำ�การงานอะไรก็มีสติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัว จิตของเรา
จะอยู่ในปัจจุบัน
เมือ่ เราเริม่ ฝึกนีส่ ติของเราก็จะอยูม่ คี วามรูร้ ะลึกได้บา้ งไม่ได้บา้ งก็ตาม
เมือ่ เราฝึกไปบ่อยๆ สติจะดีขนึ้ สัมปชัญญะจะดีขนึ้ กายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน
จะดีขึ้น เมื่อสติของเราดีขึ้นสัมปชัญญะดีขึ้น สมาธิตั้งมั่นขึ้น ปัญญาจะ
เกิดอย่างไร ปัญญาในที่นี้ก็เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนา
อันนี้เป็นเบื้องต้น หรือว่าการปฏิบัติในเรื่องของกายนี้ เรื่องอสุภะก็
คือเรื่องของกาย อาการสามสิบสองในร่างกายก็เป็นเรื่องของกาย จะเป็น
อานาปานสติก็ลมหายใจก็คือกาย ในเบื้องต้นนี้พระพุทธเจ้าสอนในเรื่อง
ของกายก่อน เมื่อเราไปศึกษากับหลวงปู่ชา ท่านจะสอนพระก็ดี ตลอด
จนสามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ว่าเมื่อเราทำ�อะไรอยู่ ทำ�การทำ�งาน
อยู่นั้นก็ให้มีสติอยู่ ในการงานนั้น จะบิณฑบาต จะกวาดลานวัด จะฉัน
อาหารก็มคี วามสำ�รวม จะล้างบาตรก็ให้มคี วามสำ�รวมระวังคือมีสตินนั้ เอง
ก็เป็นกายานุปัสสนาในเรื่องของการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายนี้เอง
แต่ท่านยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสูตร ไม่ ได้พูดถึงเลยว่า
ตอนนีท้ า่ นสอนสติปฏั ฐานสูตรอยูท่ า่ นก็ไม่ได้บอก แต่ทา่ นจะบอกทางวิธี
ทำ�ให้เลยว่าให้ทา่ นมีสตินะ ท่านพูดน้อยๆ เป็นผูท้ ดี่ จู ติ ของตัวเองให้มากๆ
ดูความรู้สึกตัวเองมากๆ มีสติในการทำ�งานในการเคลื่อนไหวในอิริยาบถ
ต่างๆ เพราะฉะนัน้ พระวัดป่าเมือ่ อยูด่ ว้ ยกันนัน้ จะเดินไปก็เบาๆ วางย่าม
ก็ตอ้ งเบาๆ การกราบพระ การอะไรต้องไม่ให้เกิดเสียงดัง ระมัดระวังมาก
ที่สุด
ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชา หรือพระอาจารย์ชานั้นก็สอนในเรื่องอานา
ปานสติเป็นหลัก หายใจเข้าก็รตู้ น้ ลมทีป่ ลายจมูก กลางลมหทัย ปลายลม

สะดือก็ดี หายใจออกก็ฐานที่หนึ่งสะดือ ฐานที่สองหทัย ฐานที่สามปลาย
จมูก ตามลมหายใจเข้าทั้งสามจุดแล้วก็ตามลมหายใจออก ก่อนที่จะตาม
ลมหายใจอย่างนีก้ ็ให้สดู ลมหายใจเข้าให้ลกึ ๆ ให้เต็มปอดก่อนแล้วปล่อย
ลมหายใจออกทำ�อย่างนีส้ ามครัง้ แล้วก็กำ�หนดสติไว้ทสี่ ามฐาน เมือ่ สติตอ่
เนื่องดีแล้วก็กำ�หนดเพียงรู้ลมเข้าลมออก
เมื่อเราเจริญในอานาปานสตินี้ดีแล้วจนจิตของเรามีความสงบ มีปีติ
มีความสุขความสงบ จิตของเราสงบนิ่งได้เป็นสมาธิในเบื้องต้น อันนี้คือ
การดำ�รงจิตด้วยอานาปานสติ หรือว่าลมหายใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของกาย
จิตก็จะสงบ ท่านก็จะสอนว่าเมื่อจิตสงบแล้วให้พิจารณาสังขารร่างกาย
ให้เห็นว่าไม่สวยไม่งาม ให้เห็นว่าไม่เที่ยง ให้เห็นว่าเป็นทุกข์ ให้เห็นว่า
ไม่ใช่ตัวตน เมื่อเรามีกำ�ลังสมาธิได้ความสงบแล้วพิจารณา เราก็จะเห็น
ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้พิจารณากายในกาย กายในกายนี้มีอะไรบ้าง
กายข้างนอก กายบุคคลอื่น กายข้างในกายของเรา กายของเราข้างนอก
มีผม ขน เล็บ ฟัน หนังทีห่ มุ้ ห่อกายข้างในไว้มอี ะไรบ้าง เราก็จะเห็นแล้ว
เห็นว่ากายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เกิดขึ้นมา เจริญวัยขึ้นมาในที่สุดก็
ตาย มันเป็นของไม่เที่ยง
เมื่อเราเห็นว่าไม่เที่ยงเราก็เห็นทุกขัง คือว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ ใช่สุขจริงๆ
สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ หากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็
ไม่มตี วั ตนจริงๆ เพราะว่ามันเสือ่ มไปๆ ในทีส่ ดุ ก็แตกสลายไปหมด ก็เป็น
ความว่างไม่มตี วั ตนของเราทีแ่ ท้จริง การทีเ่ ราเจริญในอานาปานสติเมือ่ จิต
สงบแล้วเราพิจารณากาย การพิจารณานี้ก็ไม่ใช่เป็นความคิด ปัญญาครั้ง
แรกจากการได้ยินได้ฟัง “สุตมยปัญญา” เมือ่ เรามาคิดก็เป็น “จินตามย
ปัญญา” แต่เมือ่ จิตสงบแล้วมาพิจารณา มาเพ่งดู อาจจะเห็นธาตุของความ
เสื่อมไปของร่างกายขึ้นมา อาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง
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เป็นทุกข์จริงๆ ไม่ ใช่ตัวตน เพราะว่าเห็นมันมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
หายไปเลย เกิดความรูข้ นึ้ มาปัญญาระดับนีเ้ รียกว่า “ภาวนามยปัญญา” ที
แรกอาจจะได้ยนิ ได้ฟงั มาคิดพิจารณา แต่เมือ่ จิตสงบก็มารูอ้ กี ครัง้ หนึง่ จะ
เป็นภาวนามยปัญญาขึ้น จะเห็นแจ้งในธรรมะของพระพุทธเจ้า
การเห็นอย่างนี้ก็เป็นการเห็นทางจิต เห็นวัตถุภายนอก เห็นต้นไม้
ภูเขา กุฏิ ศาลา บ้านเรือนต่างๆ ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมติทั้งนั้น
เลย เป็นสิง่ สมมติทงั้ โลก เป็นสิง่ สมมติทงั้ นัน้ เลย เมือ่ เราเห็นเข้ามาในจิต
จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทัง้ นัน้ แหละ อยู่ในตัว กำ�ลังเสือ่ มไปๆ เห็นอยู่ในจิต
อย่างชัดแจ้ง ท่านเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาในจิตใจ ที่เราบำ�เพ็ญปฏิบัติกัน
ก็ตอ้ งการให้เห็นอย่างนี้ วัตถุสงิ่ ของทัง้ หลายในโลกก็ไม่เทีย่ งร่างกายของ
เราก็เป็นอย่างนี้
ดังนั้นเมื่อนักปฏิบัติมาระลึกถึงในเรื่องของความเป็นมนุษย์ ในเรื่อง
ของกรรมก็ดี ชีวิตที่ไม่แน่นอนในเรื่องความตายก็ดี ในเรื่องของความไม่
ประมาท เมื่อเราไม่ประมาทแล้วพยายามทำ�ความเพียรในการมีสติ เดิน
จงกรมจะนัง่ สมาธิ ก็ให้มสี ติอยู่ในการปฏิบตั นิ นั้ จนจิตมีความสงบ เมือ่ จิต
สงบแล้วพระอาจารย์ชาหรือหลวงปู่ชาท่านสอนว่าให้พิจารณากาย เพราะ
จิตสงบนี้จะมีความปีติมีความอิ่มใจ นิ่ง จิตไม่อยากจะขวนขวายทำ�อะไร
จะอยู่ ในปีติสุขนั้น ท่านว่าอันนั้นมันจะเป็นความสุขที่ไม่แท้จริง ให้เอา
ความสงบที่มีอยู่นั้นมาพิจารณาในสังขารร่างกาย
หลักสำ�คัญว่าให้เรามีความเพียรหรือว่าความพยายาม บางครัง้ จิตก็สงบ
บางครัง้ จิตก็ไม่สงบ บางครัง้ เรามีปญั ญาเราก็จะรูเ้ ห็นปล่อยวางในอารมณ์
ได้ละกิเลสได้ บางครัง้ กิเลสมันมีก�ำ ลังเราก็สมู้ นั ไม่ได้ก็ให้เรามีความอดทน
ก่อน เพราะว่าเราก็ตอ้ งตามดูจติ ของเราด้วย ว่าจิตเป็นอย่างไร จิตมีความ
ยินดีไหมมีความยินร้ายไหม ถ้าจิตของเรามีความยินดียนิ ร้าย ยินดียนิ ร้าย

ในเรื่องอะไร เพราะว่ามีตัวเรา มีของของเรา มีร่างกายเรา อย่างนี้เราก็มา
พิจารณาร่างกาย พอจิตเห็นว่าสวยงามก็พิจารณาให้เห็นว่าไม่สวยไม่งาม
ถ้าเราประมาทไปก็คิดว่าเราต้องตาย พิจารณามาในกายนี้แหละลงมาที่
กายนี้จนจิตของเราก็สงบ แล้วก็เห็นชัดว่ากายสักแต่ว่ากาย ตรงเห็นว่า
กายสักแต่ว่ากายไม่ ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา ตรงนี้จิตจะเป็นอิสระ
จากความยึดถือชั่วคราว จากความที่เห็นชั่วคราวถ้าเราเห็นบ่อยๆ จิตก็
จะเป็นอิสระมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนเข้าใจชัดในเรือ่ งของกายว่ากายนี้ไม่ใช่เรา
จริงๆ วันนี้ก็คงจะเริ่มต้นแค่นี้เสียก่อน

เขตปกครองตนเองทิ เ บต หรื อ ธิ เ บต เป็ น เขต
ปกครองตนเองของประเทศจีน มีเชือ้ สายมาจากชาวอินเดีย
มีพระเป็นผู้นำ�ของเขตปกครองพิเศษนี้ นับถือศาสนาพุทธ
นิกายวัชรยาน ธิเบตตัง้ อยูบ่ นเทือกเขาหิมาลัย เป็นทีร่ าบสูง
ที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่าหลังคาโลก ธิเบตมีอากาศ
ที่หนาวเย็นมาก และมีความกดอากาศ และออกซิเจนที่ตํ่า
พลเมืองชายของทิเบตกว่าครึง่ บวชเป็นพระ ก่อนจีนจะ
ยึดครองธิเบต ธิเบตมีสามเณริกามากที่สุดในโลก ในธิเบต
เคยมีคัมภีร์มากมาย พลเมืองนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด
จนได้รบั ฉายาว่า “แดนแห่งพระธรรม” (land of dhamma)
ธิเบตมีเมืองหลวงชื่อ ลาซา (Lhasa)
องค์ดาไลลามะ คือ ตำ�แหน่งสูงสุดในประเทศธิเบต ซึ่งเป็นทั้งผู้นำ�
ทางจิตวิญญาณ และเป็นผู้นำ�ทางการเมือง การปกครอง ตำ�แหน่งดา
ไลลามะนัน้ เริม่ มีมาตัง้ แต่ พุทธศตวรรษที่ ๑๘ จนถึงปัจจุบนั นีน้ บั เป็นองค์
ที่ ๑๔ เทนซิน เกียตโซ (Tenzin Gyatso)
ตามประวัติศาสตร์ของธิเบต เชื่อว่าองค์ดาไลลามะเป็นอวตารใน
ร่างมนุษย์ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และเมื่อองค์ดาไลลามะองค์
หนึ่งสิ้นพระชนม์ไป จะกลับชาติมาประสูติใหม่เป็นองค์ดาไลลามะองค์ต่อ
ไป โดยเรทิงรินโปเช ซึง่ เป็นพระสงฆ์ระดับรองลงมาจะเป็นผู้ใช้นมิ ติ สรรหา
เด็กคนที่เชื่อว่าเป็นดาไลลามะกลับชาติมาเกิด
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แล้ว พิจารณาเห็นกายเป็น
“อนิจเมืจัอ่ งเกิทุดกสมาธิ
ขัง อนัตตา ก็เกิดปัญญา เมื่อ
เกิดปัญญาสมาธิก็จะถูกพัฒนาดีขึ้น เมื่อ
สมาธิดีขึ้น ปัญญาดีขึ้น ศีลดีขึ้น ก็จะหมุน
เป็นศีล สมาธิ ปัญญา

”

ภาวนามยปัญญา...
๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
พระอาจารย์อนันต์ : ถ้าเราอยู่ในสิ่งที่เจริญ (ทางวัตถุ) ก็เห็นธรรมะ
ได้ยาก อยู่ ในที่ไม่เจริญก็เห็นทุกข์
ภิกษุณี : ลามะเยเชที่เป็นอาจารย์ของภิกษุณี เวลาที่อพยพมาจาก
ธิเบตมีความลำ�บากมาก ไม่มีที่อยู่ที่จะช่วยในการปฏิบัติ
พระอาจารย์อนันต์ : มาตั้งเมืองใหม่นะ ที่ธรรมศาลาเกิดเป็นเมือง
ใหม่ เป็นพุทธศาสนากลับมาใหม่ที่ประเทศอินเดีย
เมือ่ วานนีเ้ ราก็พดู ถึงในเรือ่ งการปฏิบตั ทิ วี่ ดั หนองป่าพง ว่าหลวงพ่อชา
ท่านสอนแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเกีย่ วกับพระสูตรไหน เป็นการปฏิบตั ขิ องวัด
ป่า ก็จะสอนวิธกี ารปฏิบตั ิโดยไม่มชี อื่ ของการปฏิบตั ิ แต่สอนวิธกี ารสำ�รวม
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การยืน การเดิน การนั่ง การนอน ทำ�อิริยาบถทุกอย่างมีสติ สอนให้เรา
พิจารณาเรื่องของทุกข์
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงไม่ ได้ดังใจปรารถนา การฝึกหัดเริ่มแรก
ของวัดหนองป่าพงนั้นไม่ ได้ดังใจปรารถนา ฝึกในลักษณะที่จะให้มีสติ
ปัญญารู้เท่าทันต่อความทุกข์อยู่เสมอ คิดว่าคงจะเหมือนๆ กัน ที่ว่านัก
ปฏิบัติส่วนมากก็คงจะผ่านในลักษณะของความทุกข์มา ความทุกข์ ใน
ความเป็นอยู่ในภายนอกก็ตาม ก็เป็นสิง่ ทีส่ ำ�คัญเพราะว่าต้องการแสวงหา
ธรรมะ อยู่ ในที่เจริญเราก็เคยอยู่แล้ว อยู่ ในที่วัตถุเจริญมากแต่ ใจคนก็
ยังเป็นทุกข์อยู่ ซึ่งสัตว์โลกเกิดขึ้นมาก็เรียนรู้ในศิลปะวิทยาต่างๆ แล้ว
ก็ทำ�การงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลก ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าภัยที่รออยู่ข้างหน้าคืบ
คลานเข้ามาเรื่อย ภัยคือความแก่ ความเจ็บ ความตายรออยู่ แต่สัตว์โลก
ก็ยังประมาท
ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราพิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของ
ของตน หรือชีวิตของเราที่ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ทั้งกายและใจก็เรียก
ว่าเป็นสิ่งที่โชคดีแล้ว ก็ควรจะตั้งอยู่ ในความไม่ประมาท เมื่อพิจารณา
ถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายนั้นก็จะมีแก่เรา การ
พิจารณานี้ก็เพื่อให้เราได้เตรียมตัวไว้ก่อน เตรียมตัวตั้งอยู่ ในความไม่
ประมาท แล้วขวนขวายอยู่ในการสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศล
เหมือนนักบวชนักพรตนีแ่ หละอยู่ในนิกายใดก็ตาม ก็คอื เห็นโทษเห็น
ภัยในวัฏสงสารก็สละโลกมา สละความสุขอันเล็กน้อยเพื่อหาความสุขอัน
ยิ่งใหญ่ ก็คือความสงบที่แท้จริงของชีวิตจิตใจ อันเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักปฏิบัติ เพื่อจะทำ�จิตของเราให้บรรลุซึ่งความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้ง
หลาย เราก็ถึงต้องปฏิบัติละความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้ หรือว่า
ละอภิชฌาและโทมนัสในจิตใจของเรา หรือว่าเราได้รับความยินดียินร้าย

หลวงพ่อชาก็จะสอนให้เรามีอินทรียสังวร สำ�รวมระวังในตา หู จมูก ลิ้น
กาย แล้วก็ใจ เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายจะเข้ามาทางรูป ตาเห็นรูป หูฟัง
เสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วย
ใจ ถ้าใจของเรามีอุปาทานก็จะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้น ก็จะมีความ
ยินดีก็จะมีความยินร้าย เราจึงต้องสำ�รวมอินทรีย์ของเราให้ดี
ฉะนั้นเราจะทำ�อย่างไรว่าเมื่อจิตของเรามีอายตนะภายในภายนอก
กระทบกันแล้ว จิตก็ยังยินดีอยู่ยังยินร้ายอยู่ ท่านว่าให้มีความสำ�รวมแล้ว
ก็มาปฏิบตั ิ ตรงนีท้ พี่ ระพุทธเจ้าสอนเราจะละความยินดียนิ ร้ายได้ท�ำ จิตให้
สงบ จิตจะบริสุทธิ์ได้นั้นก็ต้องมาฝึกกรรมฐาน อานาปานสติกรรมฐานก็
ดี กายคตาสติก็ดี อสุภกรรมฐานสิบก็ดี ก็เป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตของเรา
นั้นมีความสงบในเบื้องต้น
ในสายปฏิบตั นิ กี้ ต็ ามทีเ่ มือ่ เราได้เข้ามาอุปสมบทพระอุปชั ฌาย์จะสอน
กรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ, ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา
เป็นตจปัญจกกรรมฐานให้เราฝึกอบรมจิต ให้เราพิจารณากรรมฐานทั้ง
ห้าในเบื้องต้นนี้ให้จิตของเราสงบ ซึ่งการพิจารณานี้ในเบื้องต้นเราได้ยิน
ได้ฟงั เราได้ศกึ ษาในตำ�รับตำ�ราก็เข้าใจว่าในตจปัญจกกรรมฐานทัง้ ห้านีก้ ด็ ี
หรืออาการสามสิบสองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีในร่างกายนี้ ให้เราพิจารณา
เราคิดพิจารณาตั้งแต่ว่าผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ตั้งแต่ศีรษะถึงปลาย
เท้า ปลายเท้าถึงศีรษะ ข้างในข้างนอกนี้ เราใช้ความคิดที่เราได้จำ�ว่าให้
เห็นเป็นปฏิกลู ให้ชดั ในใจของเราด้วยความคิด เมือ่ เราใช้ความคิดเช่นนีน้ ี่
คิดไปแล้วบางครั้งจิตอาจจะสงบเข้ามาเป็นสมาธิได้ หรือบางครั้งเมื่อเรา
คิดไปแล้วจิตเริม่ จะฟุง้ ซ่านไม่อยู่ในอำ�นาจการควบคุมเราก็ตอ้ งกลับมาดู
ลมหายใจ ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก ตัง้ สติให้จติ ของเรามีกำ�ลังได้พกั
จิต ถ้าจิตของเราได้พกั ในอานาปานสติแล้วมีกำ�ลังดีกก็ ลับมาคิดพิจารณา

๒๕
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๒๖

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

ในกายอีก
เมื่อจิตสงบแล้วเรามาพิจารณานี้ เราก็จะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงที่
ว่าจิตของเรามีสญั ญาวิปลาส เห็นรูปซึง่ มันไม่งามเข้าใจว่างาม นีค่ อื ความ
เห็นทีผ่ ดิ ไปจากความจริง เพราะว่าอวิชชาอบรมจิตเป็นอย่างนัน้ แต่ถา้ จิต
ของเรามีความสงบแล้วเราได้มาคิดพิจารณา จิตของเราก็จะเริ่มเห็นแล้ว
ก็ยอมรับตามความเป็นจริงได้ว่ากายเป็นของไม่งามจริงๆ
เมื่อเรายืนก็ดี เดิน นั่ง นอนก็ดีมีสติเราจะมีคำ�บริกรรมภาวนา ถ้าเรา
พิจารณาเรื่องของอาการสามสิบสอง ภาวนาว่า “อัฏฐิกัง ปฏิกูลัง” ก็ได้
โดยพิจารณาร่างกายมีกระดูกเป็นกองปฏิกูล หรือพิจารณาว่าร่างกายนี้มี
นํ้าเลือดเป็นปฏิกูล หรือว่าเราพิจารณาเกสาก็มีคำ�บริกรรมภาวนาไว้ เมื่อ
จิตของเราออยู่กับคำ�บริกรรมภาวนาในกายคตาสติ จิตก็จะสงบได้ง่ายจิต
จะไม่ไปยินดีในรูป เมื่อจิตสงบระงับขึ้นมาแล้วนี้ก็จะทำ�ให้เกิดปัญญาใน
การภาวนา คือภาวนามยปัญญาต่อไป

หรือว่าเราเคยไปดูในการชันสูตรคนที่ตายไปแล้ว ผ่าตั้งแต่ศีรษะเห็น
มันสมองข้างใน หรือว่าผ่าในร่างกายของเราเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ เราก็
นึกเราก็จำ�มาคิดพิจารณาในร่างกายของเราเองในลักษณะอย่างนั้น ก็จะ
เห็นความไม่สวยไม่งามในอาการสามสิบสองอย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าจะเกิด
ความสงบเข้ามาได้เป็นสมาธิ
ปัญญาที่เกิดในเบื้องต้นในการคิดแล้วก็การพิจารณาโดยใช้ความคิด
ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกัน แต่ถ้าเราได้พิจารณาแล้วจิตสงบเรา
มาเพ่งดูเพ่งมองเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่ากายนี้ไม่งาม
จริงๆ ไม่มีตัวตน เป็นความว่างได้เป็นธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุไฟ ธาตุลม
เป็นความว่าง ตรงนีภ้ าวนามยปัญญาเกิดขึน้ มาโดยไม่มคี วามคิดเป็นความ
รู้ขึ้นมา
การที่เราได้มีสติอยู่ ในกาย การยืน การเดิน การนั่ง การนอนมีสติ
เป็นต้น การดื่ม ทำ� พูด คิด มีสติ การที่เราจะกำ�หนดในอานาปานสติให้
จิตสงบต่อเนื่องกับการพิจารณาในกาย อันนี้เป็นการที่เรามีสติอยู่ ในกาย
ทั้งนั้น จนเกิดเป็นปัญญาขึ้นมา จนเกิดความสงบเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่า
ภาวนามยปัญญาเกิดขึ้น จิตจะต้องมีสติ มีสมาธิ ส่งผลให้เกิดปัญญารู้
เห็นตามความเป็นจริง
ดังนัน้ ภาวนามยปัญญานีเ้ ป็นปัญญาทีจ่ ะชำ�ระกิเลสได้ กิเลสทีเ่ ราเคยมี
ความยึดถือคือความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่ ปัญญาเกิดขึน้ แล้วจิต
ของเราก็จะไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง แล้วก็สงิ่ ทีเ่ ราเคยเห็นว่าเทีย่ ง เมือ่ เรา
มีปัญญาก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างรูปนามเป็นของไม่เที่ยง เพราะฉะนั้นจิต
ของคนเราทีม่ คี วามเห็นผิดเข้าใจว่าสิง่ ที่ไม่งามจะเห็นว่างาม สิง่ ที่ไม่เทีย่ ง
เห็นว่าเทีย่ ง เมือ่ เราเจริญอยู่ในการปฏิบตั กิ จ็ ะแก้ความเห็นทีว่ ปิ ลาสนี้ไป
ได้ อย่างก้อนร่างกายเป็นก้อนทุกข์ เป็นทุกข์ทั้งนั้น ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ รูป
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เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นทุกข์คือมันทนไม่ได้ มันเกิดขึ้นตั้ง
อยู่แล้วก็ดับไป แต่ว่าจิตก็ไปยึดก็จะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นความสุข ก็จะไปยึด
ไว้จึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจ
ซึ่งจิตนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลย เมื่อจิตสงบ
ก็จะมองเห็นกายตามความเป็นจริง เห็นก้อนกายนีเ้ ป็นของไม่สวยไม่งาม
ด้วย เป็นธาตุด้วย เห็นเป็นก้อนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาด้วย จิตก็จะแยก
จากกาย กายเป็นส่วนหนึ่งจิตนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง เพราะเห็นด้วยปัญญาชัด
ว่ากายนั้นไม่ ใช่ตัวตน
เมือ่ เราพิจารณาเห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งาม พอสงบจิตก็ยงิ่ มีปตี เิ ห็น
ร่างกายว่าไม่งามจิตก็จะยิง่ มีความสุขมากขึน้ มันจะกลับกันถ้าเห็นว่างาม
จิตก็หลงไป จะหลงไปในกาย ในรูป รส กลิน่ เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ถ้าเห็นว่าไม่งามก็จะเห็นตามความเป็นจริง จิตจะสงบมีปีติมีความสุข
แต่ข้อสำ�คัญว่าการที่เรามีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนี้เป็นของ
สำ�คัญ เพราะว่าการปฏิบัตินี้เมื่อจิตของเราภาวนาแล้วสงบ บางครั้งเกิด
ปีตเิ กิดความสงบใจมาก บางครัง้ กำ�หนดสติไปทีจ่ ติ ก็สงบแล้วอยู่ได้ทงั้ วัน
ทั้งคืน จิตก็ไม่อยากจะทำ�อะไร เข้าใจว่าจิตของเราละเอียดการพิจารณา
กายเป็นของหยาบเราควรพิจารณาจิตดีกว่าเราจะมีความเห็นอย่างนี้ นี่มี
ความสำ�คัญมากทีเดียว เท่าที่การปฏิบัติมีประสบการณ์ที่อยู่กับหลวงปู่
ชา เมื่อจิตสงบก็ไม่อยากจะพิจารณากายเห็นว่ากายนี้เป็นของหยาบ เรา
ก็อยากจะได้เร็วๆ เราอยากจะได้จิตของเราที่ดีๆ อยากจะพิจารณาจิตไป
เลยเพื่อให้มีความรู้ที่จะละกิเลส แต่หลวงปู่ชาท่านจะให้เรามาพิจารณา
กาย เพราะว่าเรื่องสมาธินั้นเป็นเรื่องที่เราข่มกิเลสเอาไว้ กิเลสยังอยู่ถ้า
เกิดสมาธิมันหายไปเมื่อไหร่กิเลสก็จะเกิดขึ้น ต้องมาพิจารณากายนี้เพื่อ
ให้ปัญญาเกิดจะได้ละกิเลสได้

เมือ่ ปัญญาเกิดอย่างนีก้ เ็ พราะว่าสมาธิตงั้ มัน่ จึงว่าการพิจารณาด้วยจิต
ที่สงบแล้วก็พิจารณากาย หรือจะพิจารณากายแล้วจิตสงบเรียกว่าสมาธิ
อบรมปัญญา หรือปัญญาอบรมสมาธิกด็ ี ก็ให้เราฝึกอบรมได้ทงั้ สองอย่าง
ดังนั้นการทำ�จิตให้สงบโดยทั้งสองวิธี ปัญญาอบรมจิตก็ดีให้เกิดสมาธิก็ดี
หรือว่าสมาธิมีก่อนแล้วเราทำ�จิตให้เกิดปัญญาก็ดี ก็เป็นวิธีการที่จะให้จิต
ของเราสงบแล้วก็มีปัญญา
ดังนั้นที่เราได้ศึกษานี้เมื่อเราอยู่ ในระเบียบวินัย อยู่ ในข้อวัตร หรือ
กติกาที่เรียกว่าระเบียบปฏิบัติ หรือว่าศีลอันนี้สำ�คัญในฝ่ายการปฏิบัติ
เพราะว่าจะส่งเสริมให้เกิดสมาธิ เมื่อเรารักษาศีลของเราได้ดี รักษาข้อ
วัตรปฏิบัติ ได้ดีได้ถูกต้อง จิตของเราก็จะไม่มีความร้อนใจเราจะทำ�สมาธิ
ได้ สมาธิที่เราทำ�ได้แล้วส่งผลให้เราเกิดปัญญาได้
ในสายปฏิบตั ทิ หี่ ลวงพ่อชาท่านพาทำ�อยูน่ ี้ ท่านก็จะเน้นในเบือ้ งต้นเลย
ว่าการศึกษาในข้อวัตรปฏิบัติ การมีสติ สำ�รวมระวังต่างๆ นี้ช่วยส่งเสริม
กันให้เกิดขึ้นความสงบขึ้นมา เมื่อเราเคารพในครูบาอาจารย์เราก็ฝึกหัด
ปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ มีสติทำ�อย่างต่อเนื่อง ถ้าเราทำ�ต่อเนื่องสมํ่า
เสมอนี้ อันนี้ผลก็จะค่อยๆ เป็นไปทีละน้อยๆ
ในสายปฏิบตั จิ งึ เน้นกันในเรือ่ งกฎระเบียบกติกาต่างๆ การอยูร่ วมกัน
ก็ดี นี้ก็ด้วยความสามัคคีกัน การทำ�ข้อวัตรต่างๆ จะเป็นการกวาดลาน
วัด กิจวัตรส่วนรวมก็มีความพร้อมเพรียงกัน มีความเมตตาซึ่งกันและ
กัน ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็มีความเมตตากัน เคารพคารวะ
ซึ่งกันและกัน ก็จะเกิดสังคมที่อยู่นั้นต่างคนต่างปฏิบัติ และมุ่งหวังใน
มรรคผล นิพพาน
ท่านจึงเน้นว่าการรักษาศีลพระปาฏิโมกข์ ของพระภิกษุก็ดี สามเณร
ก็ดี ก็พยายามรักษาศีลปาฏิโมกข์ สังวรศีลให้ดี การเลี้ยงชีวิตด้วยความ
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บริสทุ ธิ์ โดยการบิณฑบาตไม่ได้โกหกหลอกลวง การพิจารณาปัจจัยสี่ การ
ใช้จีวร ฉันบิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช ต้องพิจารณาอยู่เสมอ เป็นผู้มัก
น้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้
เมื่อเราฝึกฝนอบรมเช่นนี้ ได้ดี ปฏิบัติตามแนวคำ�สอนนี้ของครูบา
อาจารย์ที่ท่านแนะนำ�เรา ทำ�สมํ่าเสมออยู่จิตของเราจะได้รับการพัฒนา
สมาธิของเราจะถูกพัฒนาได้ดีขึ้น ปัญญาจะมีความรอบรู้ในกองสังขาร
ขึ้นเห็นกองสังขารเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้ หรือว่าเห็นรูปนามเป็น
ความว่างจิตจะบริสทุ ธิข์ นึ้ มา เมือ่ เราได้ฝกึ ฝนอบรมมาอย่างนีเ้ รียกว่าเป็น
หลักปฏิบตั ิโดยเฉพาะว่าการทีเ่ ราตามดูจติ ของเรา ไม่ให้ยนิ ดีไม่ให้ยนิ ร้าย
จิตยินดี ยินดีในอะไร ยินดีในรูปเราก็ต้องมาพิจารณาในรูป จิตของเรา
ยินร้าย ยินร้ายอะไรก็เกิดจากรูปเป็นต้นเหตุ เราก็พจิ ารณารูปเป็นอย่างไร
เป็นอนิจจังไหม ทุกขังไหม อนัตตาไหม เราเห็นว่ารูปนี้เป็นอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา ไม่สวยไม่งาม จิตก็จะวางอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้าย เพราะ
ว่าไม่รู้จะยินดียินร้ายทำ�ไม เพราะว่าร่างกายนี้ก็ไม่งามด้วย ไม่เที่ยงด้วย
เป็นทุกข์ ไม่ ใช่ตัวตนด้วย จิตจะมีความรู้ขึ้น เมื่อมีความรู้ขึ้นก็จะปล่อย
วางในรูปในนามได้
ฉะนั้นเมื่อเราได้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆ จิตสงบ พิจารณากายบ่อยๆ
เห็นชัดว่ากายสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา จิตนี้เมื่อเห็น
อย่างนัน้ มันเหมือนกับว่าจะออกไปนอกโลก ความรูส้ กึ เหมือนมันจะออก
ไปนอกโลก เหมือนกับมันก้าวจากนี้ไปจะออกไปอีกแห่งหนึง่ ก้าวไปแล้ว
ก็ก้าวกลับมา พิจารณาอีกเห็นชัดอีกในกายว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นีค้ อื คำ�พูด แต่ความเห็นนัน้ มันก็เห็นชัดขึน้ มาในใจ มันก็กา้ วจากฝัง่ นี้ไป
ฝั่งโน้น ก้าวกลับไปกลับมาจนวันหนึ่งมันก็เห็นชัดเจน
เรียกว่าจิตเป็นโคตรภูจิต โคตรภูญาณ ญาณที่จะข้ามจากโคตรปุถุชน

เป็นอริยชน เมื่อเห็นอย่างนี้มันจะชัดเจนในใจ ความสงสัยในคำ�สั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มี เราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ พระธรรมอยู่
ที่ใจ พระสงฆ์อยู่ ในใจของเรานั้น เรียกว่าสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต
ปรามาส อันเป็นอนุสยั สามประการ ก็จะถูกมรรคทำ�ลายลงไป เมือ่ มรรค
เกิดขึ้นมาแล้วผลก็เกิดขึ้นมาต่อเนื่องกันไป
การปฏิบัติก็จะเกิดผลขึ้น มรรคผลนี้ยังไม่พ้นสมัย หลวงพ่อชาพูด
ก็จริง มรรคผลนี้ไม่พ้นสมัย คนโง่จะปฏิเสธว่ามรรคผลนี้ไม่มี แต่ว่าถ้า
เราปฏิบัติ ไม่หยุดเดินตามอยู่ ในมรรคมีองค์แปดเราก็จะพบหรือว่าเห็น
ธรรมะได้ การที่เราได้พิจารณาในรูป ในนาม รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เพื่อที่จะว่าเราจะไม่ยึดมั่นถือ
มัน่ ในขันธ์หา้ และปล่อยวางความยึดมัน่ ถือมัน่ นัน้ จิตของเราก็จะมีความ
สงบ มีความสะอาด มีความบริสุทธิ์ขึ้นมา แล้วเราก็ไม่ยึดว่าความบริสุทธิ์
นั้นจิตนั้นเป็นเรา ก็วางด้วย
ทีนวี้ า่ จะทำ�อย่างไรจิตของเราจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎระเบียบ เพราะ
ว่าเป็นธรรมชาติของจิตนีช้ อบคิดนึกปรุงแต่งไป ชอบทำ�อะไรตามอารมณ์
ชอบพูดอะไรก็ตามอารมณ์ เพราะฉะนั้นศีลนี้จึงเป็นข้อวัตรที่จะควบคุม
กายวาจาของเราให้อยู่ ในกฎระเบียบกฎกติกาเสียก่อน ให้สงบกายสงบ
วาจา
การเรียนมากการศึกษามากในด้านปริยัติ คือตำ�รับตำ�รานั้นก็ดีอยู่ แต่
ว่าถ้าเรียนไปศึกษาไปแล้วไม่ได้ฝกึ ทางจิตแล้ว จิตก็จะมีแต่สญั ญาความจำ�
มีแต่ความฟุง้ ซ่านไปได้ ฉะนัน้ จะต้องมีการปฏิบตั วิ างตำ�รับตำ�ราทัง้ หลาย
ไว้ วางในความคิดทั้งหลายไว้ วางความรู้ทั้งหลายไว้ มุ่งหน้าปฏิบัติให้จิต
สงบเป็นสมาธิ
ฉะนั้นเราจะมาฝึกจิตให้สงบนี้จึงมีวิธีการทรมานหลายอย่าง การฝึก
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ธรรมดาเราอยู่ ในที่วิเวก กายวิเวกอบรมจิต อย่างวัดมาบจันทร์ วัดหนอง
ป่าพงอยู่ ในที่วิเวกฝึกจิตให้ดีให้สงบ แต่บางครั้งวิเวกขนาดนี้จิตก็ยังคิด
ฟุ้งซ่านไม่หยุด บางครั้งก็ต้องไปฝึกกันเข้าไปในป่าใหญ่ๆ มีช้างมีเสือ
บางครั้งก็เข้าไปที่สงัดที่ป่าช้าที่มีความกลัว เมื่อจิตมีความกลัวอันตราย
จิตก็จะคิดถึงกรรมฐานมีพุทโธเป็นต้น เมื่อคิดถึงพุทโธบ่อยๆ ด้วยความ
มีสติจิตก็จะสงบได้

...ฉันน้อยๆ มักน้อย อ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ
ยืน เดิน นั่ง นอน ให้มีสติ หรือคำ�บริกรรมอยู่เสมอ...

เป็นวิธีการที่เราจะหาอุบายให้จิตของเราสงบนั่นเอง เพราะว่าจิตนี้
มันโลดโผนมันคิดไม่หยุดเลย ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มีความกลัวขึ้นมานี้
เราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิมันกลัวอะไร ก็คือกลัวความตายนั่นเอง แต่เมื่อ
จิตสงบนิ่งรวมเป็นสมาธิเข้ามาแล้ว เราไปเดินดูเห็นกองกระดูกเกลื่อน
กลาดไปหมดก็ไม่มีความกลัวอะไร ก็เห็นว่าชีวิตทุกชีวิตตายอย่างนี้เราก็
ตายอย่างนี้ ปัญญามันก็เกิด มันก็มีปีติในธรรมะเกิดขึ้นมา มีสมาธิ มีปีติ
มีปัญญาเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรา
เมื่อเราไปอยู่ ในสถานที่อย่างนั้นถึงว่าเราหลับอยู่แต่จิตมันก็ตื่น เรียก

ว่ามันตื่นอยู่ ในความหลับ ถึงจะหลับก็ยังมีความตื่นเพราะว่าสติมันต่อ
เนื่อง จิตมันตื่นมันใสอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัตินั้นเราได้อบรมจิตที่ ได้
ผลจากกายที่สงบ กายวิเวกอบรมให้จิตของเราวิเวก เกิดอุปธิวิเวกคือละ
อุปาทาน ความเห็นที่ผิดนั้นให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง
ฉะนั้นการเรียนปริยัติก็เรียกว่าพอสมควร หลวงปู่ชาสอนให้วางใน
ตำ�รับตำ�ราไว้ให้ปิดให้หมด ยิ่งในพรรษาไม่ต้องอ่านหนังสือเลย ให้เดิน
จงกรมนั่งสมาธิดูจิตดูใจอันนี้ส�ำ คัญกว่าท่านว่าให้ดูเข้ามาตรงนี้ ไปดูใน
ตำ�รานั้นเราจะไม่เห็นอะไร แต่ถ้าเรามาดูในจิตใจของเรามาปฏิบัติดูกาย
นี้ เราจะเข้าใจในคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
ท่านจึงสอนให้เรานี้มุ่งปฏิบัติจริงๆ เมื่อเรามุ่งปฏิบัติจริงๆ เราก็จะได้
พบหรือว่าได้เห็นของจริง เมือ่ เรามีศรัทธาเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาก็
พยายามมีความเพียร มีความเพียรพยายามปฏิบตั ขิ องเราให้ตอ่ เนือ่ ง เมือ่
เรามีความเพียรพยายามให้ต่อเนื่องปฏิบัติไม่หยุด ถึงจะมีความสงสัยไป
ด้วยปฏิบัติ ไปด้วย ปฏิบัติไม่หยุดเราจะได้เห็นธรรมะเข้าใจในธรรมะ
หลักปฏิบัติเมื่อเราฝึกอย่างนี้จิตสงบมาก็พิจารณาในรูป ในนาม จะ
เป็นสัญญาก็ดี เวทนาก็ดี สังขารก็ดี วิญญาณก็ดี ให้เห็นรูปนามนี้แหละ
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน เวทนาขันธ์จึงเกิดขึ้นทางกาย สุข
เวทนา ทุกขเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์ หรือว่าเวทนาที่เกิดขึ้นทางจิต สุขทุกข์
ก็ดี อุเบกขาก็ดมี นั ก็เป็นของไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ เราก็เอาจิตทีส่ งบมาพิจารณา
ในรูปในนามนี้ซึ่งเราก็มีรูปมีนาม เมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นชัดว่าไม่ควร
ไปยึดมั่นถือมั่นควรจะปล่อยวาง เราก็เห็นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา ไม่ ใช่
สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา เห็นรูปเห็นเวทนา เห็นจิตเห็นธรรม ก็ทำ�นอง
เดียวกันเราก็จะเข้าใจในหลักปฏิบัติ ดังที่อธิบายมาตั้งแต่เบื้องต้น
วันนี้ก็เรียกว่าอธิบายขยายความจากเมื่อวานนี้ขึ้นมา ก็ให้โอกาสได้

๓๓
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๓๔

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

สอบถามบ้างพูดไปอยู่คนเดียวแล้วก็แปลด้วย จะได้ให้โอกาสได้ถามกัน
ในช่วงที่สอง
ภิกษุณี : ให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายสติสัมปชัญญะ หมายความว่า
อย่างไร
พระอาจารย์อนันต์ : สตินี้ก็คือความระลึกได้ สัมปชัญญะก็คือความ
รู้ตัวจะต่อเนื่องกัน สติคือระลึกได้เราหยิบแก้วขึ้นมาเราระลึกได้ เมื่อเรา
หยิบแล้วมีความรูอ้ ยูอ่ ย่างนีร้ ตู้ วั ก็เป็นสัมปชัญญะ เมือ่ เราพิจารณาในกาย
ก็เหมือนกัน คือมีสติสัมปชัญญะ เมื่อเราพิจารณาอยู่ในเกสา โลมา นขา
ทันตา ตโจ แล้วก็รู้อยู่ว่าเรากำ�ลังพิจารณาในตรงนั้นเป็นสัมปชัญญะมัน
จะต่อเนื่องกัน ดังที่อธิบายว่าเรามีสติระลึกว่าเราจะหยิบแก้ว เมื่อหยิบ
ขึ้นมาแล้วก็รู้ตัวรู้อยู่
ภิกษุณี : สำ�หรับการเจริญสมาธิตอ้ งใช้อานาปานสติ หรือการพิจารณา
กายจึงจะเป็นสมาธิ ได้
พระอาจารย์อนันต์ : คืออานาปานสติกเ็ ป็นกาย เป็นลมหายใจก็เป็น
เรื่องของกาย เราจะพิจารณาธาตุสี่ กายเป็นดิน นํ้า ไฟ ลม จิตสงบก็เป็น
สมาธิได้ จะพิจารณาอสุภะกรรมฐานสิบก็เป็นสมาธิ ได้ จะปฏิบัติใน
กายคตาอาการสามสิบสองก็เกิดสมาธิ ได้
เมื่อเกิดสมาธิแล้วพิจารณาเห็นกายเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เกิด
ปัญญา เมือ่ เกิดปัญญาสมาธิกจ็ ะถูกพัฒนาดีขนึ้ เมือ่ สมาธิดขี นึ้ ปัญญาดี
ขึ้น ศีลดีขึ้น ก็จะหมุนเป็นศีล สมาธิ ปัญญา จะอยู่ในอานาปานสติก็ตาม
จะอยู่ในการพิจารณากายคตาก็ตาม อย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ รามีความชำ�นาญ
เราพิจารณาแล้วจิตสงบก็ให้เราทำ�กรรมฐานกองนั้น
เพราะฉะนัน้ การปฏิบตั บิ างครัง้ เราก็ตอ้ งมีอารมณ์กรรมฐานเช่น พุทโธ
ธัมโม สังโฆ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจนีเ้ ป็นกรรมฐาน เราก็ตอ้ งบริกรรม

ภาวนาไว้ มีสติมสี มั ปชัญญะในกรรมฐานนัน้ ๆ ไว้อย่างนี้ จิตของเราจะได้
ไม่คิดฟุ้งซ่าน จิตของเราจะได้สงบจากนิวรณ์ทั้งหลายได้
(พระอาจารย์อนันต์ : ปรารภกับลูกศิษย์ที่มากับภิกษุณี) พวกเรา
เป็นญาติทางธรรมกันเคยพบเคยเจอแล้วสนทนาธรรมวันนี้เป็นโอกาสดี
กรรมฐานทีเ่ คยฝึกกันมามีการฝึกในอานาปานสติไหม ฝึกในการพิจารณา
กายมีไหม เขาทำ�อย่างไร
ภิกษุณี : การทำ�อานาปานสตินี้ ไม่ค่อยถูกจริตไม่ค่อยสงบ แต่ถ้า
พิจารณาร่างกายพิจารณากระดูกแล้วรู้สึกจิตสงบดี
พระอาจารย์อนันต์ : อันไหนถูกจริตก็ให้พิจารณาบ่อยๆ ทำ�ให้มาก
เจริญให้มาก
ภิกษุณี : เมื่อเราพิจารณาถึงคุณของพระโพธิสัตว์ แล้วเราน้อมจิต
ของเราให้เราเป็นพระโพธิสตั ว์ แล้วพิจารณาถึงพระโพธิสตั ว์วา่ ให้เห็นเป็น
ความว่างอันนี้จะถูกกับจริต
พระอาจารย์อนันต์ : จิตจะมีสติการพิจารณาระลึกในคุณของพระ
โพธิสัตว์เป็นอารมณ์นั่นเอง แล้วก็น้อมจิตของเราให้เกิดความสงบเกิด
ความว่างขึ้นเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำ�สมาธิ
เป็นลักษณะที่เราจะมีจิตเลื่อมใสในพระโพธิสัตว์องค์ ใดองค์หนึ่ง เรา
ก็ระลึกเหมือนกับท่านมาอยู่กับเราอย่างนี้ น้อมเข้ามาโน้มเข้ามาเพื่อเป็น
วิธีการที่จะสร้างบารมี เอวัง...

๓๕
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๓๖

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

สติ ข องเราพิ จ ารณาในเวทนา เห็ น
“
เวทนานั้นก็เกิดขึ้นมา มันไม่ใช่ตัวตน เราก็
ละอุปาทานได้ แม้ว่าละอุปาทานได้ชั่วคราว
ก็ตาม ก็จะเห็น เห็นว่าเวทนานีเ้ ป็นอย่างหนึง่
จิตนี้เป็นอย่างหนึ่ง คนละอันกัน

”

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน…
การระลึกรู้ในเวทนา ความรู้สึก
๕ ตุลาคม ๒๕๔๘
ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยสรรพสัตว์มากๆ ก็ดี เมื่อผู้ที่ยัง
ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว แต่ว่าบารมียังไม่ถึงก็เป็นสาวกพระพุทธเจ้า ก็
มาเทศน์สอน อันนี้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้า มีทั้งคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
ด้วย มีผู้ปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าจนเกิดพระสงฆ์ ในพระพุทธ
ศาสนา ก็หมายถึงว่าครบทั้งพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
สังฆรัตนะนี้ครบ
ผู้ที่มีความเห็นว่าพวกเราก็เป็นมหายาน ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
ก็จะสงสัยว่าเอ... เถรวาทนั้นเป็นยานที่น้อยก็ ได้ ยานที่คับแคบก็ ได้

๓๗
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๓๘

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

เพราะว่ามุ่งประโยชน์ ในตนเอง ไม่มุ่งประโยชน์ในส่วนรวมส่วนใหญ่ อัน
นี้ก็เป็นความเห็น แต่ตามความจริงแล้วก็ดีด้วยกันไปหมด ผู้ที่ปรารถนา
เป็นพระพุทธเจ้าก็ดีสูงสุดแล้ว พระธรรมเจ้าก็สูงสุดแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติตาม
ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ดีสูงสุดแล้ว ก็เป็นการครบทั้ง
รัตนตรัยทีส่ มบูรณ์ ทัง้ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะทีเ่ กิดขึน้ ในโลก ผู้
ทีป่ รารถนาทีจ่ ะมีเมตตาจิตปรารถนาถึงพระพุทธภูมกิ ด็ ี ตามพระโพธิสตั ว์
ก็ดี ก็เป็นสาวกของท่าน ก็บำ�เพ็ญปฏิบัติตาม ผู้ที่เห็นโทษเห็นทุกข์เห็น
ภัยในวัฏสงสาร ตามธรรมะคำ�สอนของพระพุทธเจ้า ปรารถนาพ้นทุกข์ก็
เดินในอริยมรรคมีองค์แปด ไม่ขัดกัน ในนิ้วมือของเรานี้แหละนิ้วนี้ก็ต่าง
กัน นิ้วนี้คือพระพุทธเจ้า ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นพระอัครสาวก
เป็นอสีติสาวก หรือเป็นว่าพระปฏิบัติพ้นทุกข์ เป็นพระอรหันต์ พระ
อริยบุคคล แตกต่างกันไปอย่างนี้ตามความเห็นของเราที่เราจะต้องการ
ปรารถนาที่จะเป็นอะไร ก็ตั้งใจสร้างบารมีธรรม
เมื่อเราอยู่ ในความตั้งใจอย่างไร ปรารถนาอย่างไร เราก็ด�ำ เนินตาม
ปฏิปทาอย่างนั้น อย่างเราต้องการความพ้นทุกข์ดับทุกข์ ในจิตใจเพราะ
ว่าภัยความแก่ ความเจ็บ ความตายก็เป็นภัยที่รอเรา ที่เราจะข้ามพ้นไป
ไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติ ไม่ถึง เราไม่ละอุปาทาน เราก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่รํ่าไป
ในฝ่ายเถรวาทท่านจึงสอนให้เห็นภัยในวัฏสงสารปฏิบัติตามคำ�สอนของ
พระพุทธเจ้า แล้วก็ปฏิบัติตามคำ�สอนของท่านที่ท่านสอนให้พ้นทุกข์
อุปาทานในขันธ์ห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ การที่มี
อุปาทานในขันธ์ห้านี้มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ แม้เราจะปฏิบัติ อย่าง
เช่น เวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐานคือการกำ�หนดรูใ้ นเวทนาทำ�อย่างไร เวทนา
นี้ก็เป็นเวทนาทางกายอย่างหนึ่ง เป็นเวทนาทางด้านจิตใจอย่างหนึ่ง
เมือ่ เรามาปฏิบตั อิ ยูท่ วี่ ดั หนองป่าพงหลวงพ่อชาไม่ได้สอนมาก ในเรือ่ ง

เวทนานุปสั สนา ท่านก็ให้ดใู ห้นงั่ สมาธิ บางครัง้ มันเจ็บมันปวดก็ให้อดทน
จนว่าเหงือ่ มันออกมาเป็นเม็ดเท่าข้าวโพดเม็ดโป้งๆ จะไม่ไหวแล้วก็อดทน
อดทน ในทีส่ ดุ จิตก็มกี �ำ ลังก็ขา้ มเวทนาได้ จะเห็นว่าเวทนาเป็นอย่างหนึง่
จิตเป็นอย่างหนึ่ง เราต้องทดสอบทดลองปฏิบัติ ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น
ส่วนใหญ่แล้วทุกองค์ก็ต่อสู้กับทุกขเวทนาในการปฏิบัติ ในการนั่งสมาธิ
ในการพิจารณาในกาย ก็ปฏิบัติจนว่าร่างกายนี้มีทุกขเวทนามากมันพอง
มันแดงแตก

ครูบาอาจารย์ทสี่ ำ�คัญๆ ท่านฝึกจิตของท่าน เมือ่ สมาธิของท่านมีกำ�ลัง
แล้วท่านฝึกพิจารณาแยกเวทนาขันธ์นอี้ อก จิตเป็นอย่างหนึง่ เวทนาเป็น
อย่างหนึง่ อันนีจ้ ะต้องมีกำ�ลังเหมือนกัน ถ้าเรามีกำ�ลังน้อยก็ตอ้ งฝึกไปที
ละน้อยก่อน เมือ่ มีสตั ว์มยี งุ กัดบ้างตัวหนึง่ สองตัวเราก็รสู้ กึ รำ�คาญ ตัดสิน
ใจว่ายุงกัดไปเถอะทีเยอะๆ เราจะนั่งสมาธิสู้กับทุกขเวทนาบ้าง ยุงมา
กัดเป็นร้อยหลายร้อยก็ตาม เราก็อดทนได้ในเวทนานั้นเพราะว่าสติของ
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๔๐

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

เราพิจารณาในเวทนา เห็นเวทนานั้นก็เกิดขึ้นมามันไม่ใช่ตัวตน เราก็ละ
อุปาทานได้ แม้ว่าละอุปาทานได้ชั่วคราวก็ตามก็จะเห็นว่าเวทนานี้เป็น
อย่างหนึ่ง จิตนี้เป็นอย่างหนึ่งคนละอันกัน แม้บางครั้งร่างกายก็เจ็บป่วย
มีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา ปวดศีรษะก็ดี หรือว่าเป็นไข้ต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ไข้
มาลาเรียก็ดี มีเวทนาขึ้นมามาก ในเรื่องหยูกยาก็รักษาไปตามอาการ
แต่ ในเรื่องการพิจารณาก็ต้องพิจารณาว่า เวทนามันเกิดขึ้น เกิดขึ้น
ที่ไหน คนตายมีเวทนาไหม คนตายแล้วกระดูกมันเจ็บมันปวดไหม เขา
เอาไปเผาก็ไม่เห็นมันเจ็บปวดอะไร มีสติเข้ามาพิจารณาให้เห็นว่าเวทนา
นีม้ ีได้เพราะมีกายนีแ่ หละ ถ้ากายรูปนีม้ นั พังไป เวทนาในกายนีก้ ็ไม่มี จิต
นี้ก็เข้าใจในธรรมะในเรื่องเวทนา ก็เกิดปีติ เกิดสมาธิแยกเวทนาออกไป
ได้ จิตก็เป็นอิสระจากเวทนา เห็นเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนา ไม่ ใช่สัตว์
บุคคล ตัวตนเราเขา คือภาวนาในเรื่องของเวทนา
เมื่อเวทนาความง่วง เราง่วงเหงาหาวนอนก็ดี เราปฏิบัติตามที่ครูบา
อาจารย์ ได้สอนให้เราไม่นอน ฝึกแล้วมันก็ง่วง เมื่อง่วงเราก็ฝึก เมื่อง่วง
แก้ความง่วงยังไง เมือ่ มันง่วง ไม่ให้นอนก็ทำ�ให้เกิดทุกขเวทนาขึน้ เท่านัน้
แหละ ร่างกายมันหิวมันก็ทุกข์ มันต้องการนอนไม่นอนมันก็ทุกข์ ก็ฝึก
อดนอนบ้าง หรือเราง่วงมากก็ไปอยู่ที่สูงๆ ก็จะทำ�ให้เกิดความกลัวขึ้น
มาความง่วงก็หายได้ หรือไปบ่อนํ้าเอาไม้พาดขึ้นไปนั่งสมาธิ จิตมีความ
รู้สึกกลัวว่าจะตกไป ความง่วงก็หายไปได้เหมือนกัน เราก็ได้รู้ว่าความ
ง่วงก็ไม่มีตัวมีตน ความรู้สึกง่วงคือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนี้ เราก็จะ
ได้เห็นแล้วก็พิจารณาให้ข้ามเวทนา
นี่เป็นเรื่องของเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายนี้ ดูว่ามันเกิด เรามีความรู้สึก
อย่างไร สุขเวทนาไหม ทุกขเวทนาไหม หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์ ก็เพื่อให้
สติของเรามาอยู่กับกาย มาอยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นทางกาย หรือระบบใน

ประสาทในความรู้สึกต่างๆ ร่างกายนี้สติก็จะมาอยู่ตรงนี้ สติจะอยู่ ใน
ปัจจุบันจะไม่ออกไปทางซ้ายทางขวา ทางหน้าทางหลัง ทางบนทางล่าง
อดีตอนาคต จะอยู่ที่กายเพราะว่ามีสติอยู่ ในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าท่าน
สอนเรา ครูบาอาจารย์ก็สอนให้เรานำ�มาปฏิบัติ
ทีผ่ า่ นมาทีว่ ดั หนองป่าพงมีมาลาเรียชุกชุม พระเจ้าพระสงฆ์กป็ ฏิบตั ทิ ี่
นั้น หลวงปู่ก็พานำ�พาอดพาทน เป็นมาลาเรียกันแทบทุกรูป ต่อมาก็มา
อยู่วัดมาบจันทร์นี่ สุภัททะบรรพตนี่มาลาเรียก็ชุกชุมมาก พระเณรอยู่ที่
นี่ก็ยอมตายยอมเสียสละชีวิต เพราะว่ามีโรคร้ายแรงไม่แน่ว่าชีวิตเราจะ
รอดหรือเปล่า ยุงมาลาเรียทัง้ หลาย ก็ตอ้ งอดทนต่อสูก้ บั มันต่อทุกขเวทนา
ครูบาอาจารย์มาเยีย่ มท่านก็ให้ธรรมะ หลวงปูช่ านีอ้ ยูว่ ดั หนองป่าพงท่านก็
เอา... ถ้าเกิดผมตายท่านก็เผาผม ถ้าเกิดท่านตายผมจะเผาเอง เอาเป็น
ว่าสูก้ นั ด้วยความตายเลย เอาความตายนีเ้ ป็นเดิมพัน เพราะปฏิบตั นิ ที้ า่ น
บอกว่าจะหาธรรมะผ่านทั้งปากเสือ หลุมผี ไข้มาลาเรีย ความตายต่างๆ
กว่าจะมีธรรมะมาสอนพวกท่านไม่ใช่เกิดขึ้นมาง่ายๆ นี้เป็นโอกาสที่ดีว่า
เมื่อพระได้มาฝึกฝนอบรม ท่านมีเวทนาเกิดขึ้นท่านก็ไม่ ไปหาหมอง่ายๆ
อดทน อดทนพิจารณาดูเสียก่อน ดูเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นแหละในร่างกาย
นั้นแหละ ถ้าเป็นสุขเวทนามันจะเพลิน ถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันก็
จะเกิดปัญญาพิจารณา ทีเ่ ป็นหมอบอกว่าทำ�ไมท่านปล่อยให้โรคเป็นหนัก
เหลือเกินถึงมาหาหมอนี้มันรักษายาก แต่พระกรรมฐานท่านจะเรียนรู้ใน
เรื่องของเวทนา
เพราะฉะนั้น พระปฏิบัติ พระกรรมฐาน ท่านฝึกหัดอยู่ ในป่ามีความ
อดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนานั้น ก็จะได้เอาเวทนานั้นเป็นอารมณ์ของ
กรรมฐานในการพิจารณาให้มสี ติ ทีค่ รูบาอาจารย์ให้ก�ำ ลังใจเพราะทีน่ คี่ รูบา
อาจารย์ท่านมา ให้เราถางป่าบ้าง เอาไม้ออกบ้างให้ยุงมันน้อยๆ หน่อย
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ท่านมาเห็นโอ้… ถ้ากลัวมาลาเรียแล้วมาอยู่ป่าทำ�ไม กลัวตายมาอยู่ป่า
ทำ�ไม ให้ก�ำ ลังใจให้ธรรมะอย่าไปกลัว ถึงจะเป็นหลายครัง้ ก็ให้อดทนต่อสู้
ปฏิบตั พิ จิ ารณาโดยใช้กรรมฐาน ให้จติ ของเราสงบแล้วพิจารณาทัง้ กายทัง้
เวทนา สอนให้มีความอดทน... อดทน...
เพราะฉะนั้น ในสายที่ว่าให้พ้นทุกข์ อดทนถือธุดงควัตร ท่านก็ฉันมื้อ
เดียว บางองค์ก็ไม่ฉันสี่สิบเก้าวัน ฉันแต่นํ้าปานะ หรือว่าอดนอนตลอด
สามเดือนก็มีก็ฝึก แต่นี่ก็ไม่ ได้เป็นกฎระเบียบที่จะบังคับตายตัว บาง
องค์ท่านก็มีกำ�ลังไม่ฉันข้าวสี่สิบเก้าวัน หกสิบวัน สิบห้าวันฉันครั้งหนึ่ง
ก็มี คือท่านจะฝึกให้รใู้ นเรือ่ งของมัชฌิมาปฏิปทา บางองค์กอ็ าจจะไม่ฉนั
นํ้าปานะทั้งพรรษา หรือว่าวัดป่าพงก็สิบห้าวันฉันครั้งหนึ่ง ครูบาอาจารย์
ของหลวงปู่ชาท่านว่าฉันนํ้าปานะมากๆ เดี๋ยวจะติด ท่านว่าอย่างนั้น นํ้า
หวานนํ้าตาลนี่ต้องสิบห้าวัน ที่วัดหนองป่าพงนั้นทั่วๆ ไปสมัยนั้นก็ฉัน
ได้เป็นบอระเพ็ดเป็นยาสมุนไพรทุกวันๆ สมัยนั้นหลวงพ่อทองรัตน์ ซึ่ง
เป็นอาจารย์หลวงปู่ชา ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นไปอยู่กับหลวงปู่มั่น หลวงปู่
มั่นก็สอนให้ฉันน้อย นอนน้อย ปฏิบัติให้มาก ท่านฟังแค่นั้นท่านก็หยุด
อดอาหารเลยไม่ฉันสิบห้าวันผอม นํ้าปานะ นํ้าตาล นํ้าหวานก็ไม่มี พอ
ลงปาฏิโมกข์ท่านก็ขอโอกาสหลวงปู่มั่นถอดจีวรออก บอกหลวงปู่ครูบา
อาจารย์สอนให้ฉันน้อยดูซิมันจะตาย หลวงปู่บอกก็ให้รู้จักซิ ฉันน้อยๆ
ก็ดีเป็นการฝึกนั่นเอง ฝึกในการดูเวทนา ในเรื่องของร่างกายเพื่อให้จิต
มีกำ�ลังที่เข้มแข็ง
เวทนาทางจิตนี่เราก็คงเข้าใจแล้ว เรื่องของความรู้สึกเป็นอย่างไร เรา
รูส้ กึ สุขอย่างไร เราทุกข์อย่างไร สุขทุกข์เกิดจากอะไร เราก็เห็นทุกขเวทนา
เกิดขึน้ เพราะความไม่ชอบใจ สุขเวทนาเกิดขึน้ ก็เพราะว่าการทีเ่ ราชอบใจ
ในอารมณ์ เราก็ดูว่าสุขทุกข์นี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่เกิด ขณะนี้เกิดอยู่ ต่อไปก็

ไม่มีเหลือ ดับไป ปัจจุบันก็เกิดดับ เมื่อมีสติอยู่อย่างนี้ก็จะเห็นความเกิด
ความดับของเวทนานั้นดับไป เกิดขึ้นดับไป ตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เรื่อย เรา
มีสติพิจารณาก็เห็นว่าเวทนานี้ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะว่า
อาศัยเหตุอาศัยปัจจัย หมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไป คือว่าธรรมทั้งหลาย
นี้มีเหตุเป็นแดนเกิด พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้น เห็นความดับไป ความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนั้น
เมื่อเราปฏิบัติเริ่มต้นเราก็จะต้องมีสติอยู่ในกาย เมื่อเราเกิดโรคภัยไข้
เจ็บมากขึน้ เราก็มสี ติอยู่ในกาย ดูลมหายใจจนสงบ สงบแล้วเนีย่ มันก็จะ
แยกจากเวทนาได้โดยสมาธิ แล้วเราก็มาพิจารณาในเวทนานั้นก็จะแยก
เวทนานั้นอีกด้วยปัญญา เห็นเวทนานั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
จากการปฏิบตั ิ ก็มอี ะไรทีจ่ ะถามไหมเรือ่ งเวทนา ให้โอกาสสนทนาบ้าง
ภิกษุณี : เวทนาทางจิตเกิดขึ้นอย่างไร
พระอาจารย์อนันต์ : ตาเห็นรูป หูฟงั เสียง จมูกดมกลิน่ ลิน้ สัมผัสรส
กายถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ อายตนะภายในกับภายนอก
กระทบกันเกิดเวทนาเรียกว่าผัสสะ ผัสสะกระทบกันเป็นปัจจัยให้เกิด
เวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา เวทนานีเ่ มือ่ มันเกิดขึน้ แล้ว
จิตไปยึดถือมีคำ�ว่า “เรา” แล้วเวทนานั้นเกิดตัณหา ตัณหาเกิดอุปาทาน
เกิดภพ เกิดชาติ ก็เพราะผัสสะ มีตาดี มีรูปเกิดขึ้น เกิดวิญญาณขึ้นมา
เกิดรับรู้ เกิดความรู้สึกมีตัวเราเกิดขึ้น มีของเราเกิดขึ้น เป็นเหตุให้เกิด
ความทุกข์ขนึ้ เกิดสุขทุกขเวทนา เกิดตัณหาอุปาทาน เกิดภพเกิดชาติขนึ้
เราต้องตามดูความรูส้ กึ ของเราว่าเราเป็นสุข หรือเป็นทุกข์อย่างไร ตาม
ดูจิตของเรา ตอนนี้จิตของเรามีสุขไหม มีทุกข์ ไหม หรือไม่สุขไม่ทุกข์
เพราะเหตุอะไร ตามดูความรูส้ กึ ของเรา เมือ่ เราได้รบั รูเ้ รือ่ งราวต่างๆ เข้า
มาแล้ว ตา หู จมูก ลิ้น กายส่งไปที่ใจ ใจมีความรู้สึกอย่างไร เราต้องมี
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ความรูต้ วั การปฏิบตั นิ กี้ จ็ ะเหมือนกันคือให้เรามีสติดทู จี่ ติ สติดทู จี่ ติ ว่าจิต
ของเรามีความรูส้ กึ อย่างไร จิตของเรามีราคะไหม มีโทสะ โมหะไหม หรือ
จิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะ จิตของเรามีความยินดียินร้ายไหม อะไร
เกิดขึ้นในจิตเราก็ดู มีสติเฝ้าดูจิตของเรา จิตมีสุขมีทุกข์ ไหม มันก็เป็น
อย่างเดียวกัน เวทนาหรือว่าจิตตา ก็ต่อเนื่องกัน
ดังนั้น ครูบาอาจารย์สอนให้เรามีสติตามรักษาจิต ให้เรารู้จิตของเรา
มีอารมณ์อย่างไรมีความอยากหรือเปล่า มีความโกรธไหม มีความเกลียด
ไหม ความรักความชังไหมก็ดู เพราะว่าอันนี้ก็เป็นอารมณ์เป็นเวทนาที่
เกิดขึ้นทางจิตนั้นนะ สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี อุเบกขาก็ดี ก็มีเหตุมีปัจจัย เราก็
อดทนก่อน เราพิจารณาไม่ได้ก็อดทน อดทนอดกลั้น ขันติ ต้องฝึกจิต
ในการกำ�หนดพิจารณาจนเราเห็นว่าเวทนาเป็นส่วนหนึง่ จิตเป็นส่วนหนึง่
หรือจิตมีโลภ มีโกรธ มีหลงขึ้นก็รู้จักและดับไป นักปฏิบัติต้องตามดูว่า
อารมณ์ ยกตัวอย่างว่า คนตกต้นไม้ ตกมาจากยอดไม้นั้นน่ะแป็บเดียว
ก็ถึงดินมีความทุกข์แล้ว เราจะพิจารณาให้รู้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิด
สังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป
นามรูปเป็นปัจจัยทำ�ให้เกิดผัสสะ ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา เวทนา
ทำ�ให้เกิดตัณหา เกิดภพ เกิดชาติ เราจะไม่แยกจากกัน
อารมณ์เกิดขึ้นมามันกระทบปุ๊บเกิดทุกข์แล้ว ชอบใจแล้ว ไม่ชอบใจ
แล้ว ชอบก็เป็นทุกข์น้อย ไม่ชอบก็เป็นทุกข์มาก เราก็ดู ดูสุขเกิดขึ้น
แล้วทุกข์เกิดขึ้นแล้ว ตรงนี้ไม่สุขไม่ทุกข์นะ สติของเราก็จะได้ฝึกอยู่ ใน
การปฏิบตั ิ เมือ่ เราฝึกเอาสติมาดูทจี่ ติ ก็จะเห็นว่าตามดูรกั ษาจิตของเรา ผู้
ใดตามรักษาจิตของตน ผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารหรือว่าความทุกข์
ตามดูจิตเฝ้าดูจิตของเรา มีสุขอย่างไรทุกข์อย่างไร มีราคะ โทสะ โมหะ
เป็นอย่างไร ปราศจากราคะ โทสะ โมหะเป็นอย่างไร เราก็ดู ศึกษาดูว่า

ทุกขเวทนานี้ความทุกข์เราก็เคยมี ความสุขก็เคยมี ความไม่สุขไม่ทุกข์
ก็เคยมี แต่มันอยู่ ไหม มันอยู่ที่ไหน มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เกิดขึ้นตั้ง
อยู่แล้วก็ดับไป ดับไป เป็นอย่างนี้ เราก็เรียนรู้เข้าใจเรื่องของเวทนาให้
ถ่องแท้ชัดเจน หรือให้เห็นเวทนานั้นไม่เที่ยง เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อารมณ์ของวิปัสสนา คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นเรื่องของเวทนา
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา เกิดขึ้นทางด้านร่างกายทางด้าน
ของจิตใจ เพราะจิตใจรวดเร็ว นักปฏิบัติอยู่คนเดียวก็มีสุขทุกขเวทนา
อย่างหนึ่ง อยู่ ในสังคมมีคนมาก็เป็นอารมณ์ อารมณ์มาก็มีอารมณ์ จิตก็
รับรู้อารมณ์นั้นมาก็จะมองเห็นเป็นเรื่องตัวตนไป มีรูปมีนาม เป็นตัวเรา
ตัวเขา แต่เมือ่ พิจารณาเห็นอย่างนีก้ เ็ ห็นว่าไม่มเี ราไม่มเี ขา สักแต่วา่ เวทนา
การปฏิบตั นิ เี้ ราเห็นวาจาก็ดที หี่ ลวงพ่อชาสอนว่าดูจติ หรือบริกรรมภาวนา
มีสติบริกรรมภาวนาไว้นะ เตือนตนเองไว้ พิจารณาร่างกายไว้ เราเกิดมา
กี่ปี แล้วอีกกี่ปีเราจะตาย ถ้าอายุเจ็ดสิบห้าปีตัวเราจะตาย เราเหลือกี่ปี กี่
เดือน กี่วัน ตอนนี้เราอายุกี่ปี กี่เดือน กี่วัน
เราก็เตือนตัวเองอย่างทีเ่ ราเคยศึกษามา เราเกิดเป็นมนุษย์ก็โชคดีแล้ว
เรามีกรรมเป็นของๆ ตน ต่างๆ ก็จะต่อเนื่องกัน เพื่อให้เราไม่ประมาท
เพื่อให้เราตั้งใจปฏิบัติ มีสติบริกรรมภาวนาให้จิตสงบ เมื่อจิตสงบนี้เรา
จะมาดูกายเห็นสักแต่ว่ากาย จิตสงบมาดูเรื่องเวทนาเราก็จะเห็นเวทนา
ชัดแค่นั้น เราก็มาทำ�สมาธิให้จิตสงบโดยมีศีลห้า ศีลแปด ศีลสิบ ศีลสอง
ร้อยยี่สิบเจ็ด ศีลของภิกษุณีเป็นพื้นฐาน มีข้อวัตรปฏิบัติเพื่อให้มีกำ�ลังที่
จะส่งมาให้มาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาพิจารณาในกายนี้ ในเวทนา
ในจิตจะได้เกิดปัญญา
การปฏิบัตินี้เรามีสมาธิแล้ว หรือในบางครั้งเราจะดูจิตทุกครั้งเลยให้
เข้าใจเราก็ทำ�ได้ยาก ถ้าดูเวทนาให้เข้าใจเรื่องเวทนา อันนี้เราก็ทำ�ได้ยาก
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เหมือนกัน เพราะว่าสมาธิเราเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
เพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์จึงสอนว่า เมื่อเรามีสมาธิแล้วมีกำ�ลังสมาธิ
ดีแล้ว ท่านก็สอนให้เรามาพิจารณาในร่างกายเป็นหลักเสียก่อน เพราะว่า
คนเรายึดก็ยึดในกาย เวทนามันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรายึดอยู่ ในกาย จิตที่
จะเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือสุขทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเรายึดในกายว่าเป็น
เรา ยึดว่ามีเขามีเรา มีสัตว์บุคคลเราเขา มันเป็นตัวแรกก่อน ก็ต้องมาฝึก
พิจารณากายนี้ให้มันเข้าใจชัดเสียก่อน ถ้ากายเข้าใจชัด เรื่องเวทนาก็จะ
ค่อยๆ ชัดเจนไป เรื่องจิตก็จะชัดเจนไปตามลำ�ดับ
เรื่องของธรรมะก็จะละเอียดมาก ธรรมะอะไร สิ่งที่เกิดก็เป็นธรรมะ
ทั้งนั้น สิ่งที่เป็นกุศลก็ธรรมะ อกุศลก็ธรรมะ เป็นกลางๆ ก็เป็นธรรมะ
มรรคมีองค์แปดก็ธรรมะ ทุกข์ที่เกิดก็เป็นธรรมะ นิวรณ์ห้าเป็นธรรมะ
ทุกอย่างเป็นธรรมะหมด ก็จิตจะต้องมีกำ�ลังมีสติ มีสมาธิมาก มีปัญญา
อย่างละเอียดมากถึงจะมองเห็นทุกอย่างเป็นธรรมะทัง้ นัน้ ใครว่าก็ไม่โกรธ
เพราะมองเป็นธรรมะ ธรรมะเกิดขึน้ ในใจอันนีก้ ล็ ะเอียด จิตมีสติ มีสมาธิ
มีปัญญานั่นเอง
พระองค์ ได้เทศน์สอนในเรื่องสติปัฏฐานสูตร คือเป็นธรรมะที่จะ
พิจารณาปฏิบัติเพื่อจะให้เราแก้ทุกข์ทางจิตใจ ไม่ ให้จิตของเรามีความ
ยินดีหรือจิตของเรายินร้าย ให้จิตของเราอยู่ตรงกลาง เห็นความเกิดขึ้น
ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ข้างหน้า ตรงนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะ หลวง
พ่อชาก็สอนว่าเมือ่ เราปฏิบตั ิไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้าย ตรงนีเ้ องเราจะเห็นธรรมะ
ไม่ได้อยู่ไกล ไม่ได้อยูต่ รงโน้นอยูต่ รงนี้ การปฏิบตั อิ ยูท่ กี่ ายกับอยูท่ ี่ใจ เอา
จิตที่สงบแล้วนั้นมาพิจารณากายก่อน เห็นชัดไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็จะเห็น
ธรรมะ
ภิกษุณี : ความรูส้ กึ ตัวตนโดยทัว่ ไปเกิดจากกายมากกว่า หรือเกิดจาก

จิตมากกว่า
พระอาจารย์อนันต์ : ความรู้สึกมีตัวตนนี้ กายนี้เราจะมองเห็นได้
ชัดเจนเป็นรูปเป็นร่าง ส่วนเรื่องของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ก็
เป็นเรื่องของนามธรรม ก็จะเป็นเรื่องของรูปธรรมกับนามธรรม คราวนี้
จิตยึดทั้งสองอย่าง ยึดทั้งรูปธรรมด้วยยึดทั้งนามธรรมด้วย แต่เมื่อเราจะ
มาพิจารณา ถ้ากำ�ลังของเราดี กำ�ลังสติ กำ�ลังสมาธิ ศีล สมาธิ ปัญญาเรา
กำ�ลังดี เราพิจารณาในส่วนของนามธรรม เราเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เห็นพยัพแดดเป็นพยัพแดดเท่านั้นเอง มองไปเป็นสิ่งลวงตา สำ�เร็จเป็น
พระอรหันต์ก็มี อย่างนี้เป็นต้น คือพิจารณาในส่วนนามธรรม จิตมีกำ�ลัง
แล้วก็เห็นได้ แต่ว่าในเบื้องต้นเห็นง่ายๆ ว่าจิตมันไปยึดในกาย เป็นตัว
เป็นตน เป็นเราเป็นเขา อะไรก็เพื่อกายนี้ ห่วงก็เพื่อกายนี้ จริงๆ แล้ว
กายนี้เขาก็ไม่ ได้ว่าเป็นอะไร แต่ว่าจิตที่หลงต่างหากที่ไปยึดกายเป็นตัว
เป็นตน กายนี้ก็เป็นก้อนไม่สวยไม่งาม เป็นก้อนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แต่จิตที่มีความหลงเข้าใจว่าสวยงาม เข้าใจว่าเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา เป็น
ตัวเรา ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจ พอจะเข้าใจไหม
ภิกษุณี : ขอให้มีเวลาพิจารณาก่อน... ความเห็นของภิกษุณีว่าเวลา
นี้ชาวตะวันตกเกิดความทุกข์ที่จิตมากกว่าที่กายกับเวทนา เพราะว่าชีวิต
มีสุขสบายเยอะ เพราะว่ามีอารมณ์มาก กลับจากที่ทำ�งานไม่เคยมีเวลา
พิจารณาอารมณ์
พระอาจารย์อนันต์ : นั่นมันก็เกี่ยวกับเรื่องของกาย เราไปทำ�งาน
เยอะๆ เพือ่ อะไร เราไปทำ�งานเยอะๆ ก็เพือ่ หล่อเลีย้ งกายนีต้ อ้ งการปัจจัย
ต้องการเงิน ต้องการอาหาร ต้องการเครื่องอยู่อาศัย ก็เพราะกายนี้เอง
กายนี้เป็นก้อนทุกข์อย่างนี้ เพราะฉะนั้นจึงรับอารมณ์มา รับรู้อารมณ์มา
ก็เกิดความทุกข์ขึ้นทางใจ ทุกข์เกิดขึ้นทางใจนี้เกิดขึ้นก็พิจารณาว่าทุกข์
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นีเ้ กิดขึน้ เหมือนกับจิตของเรานีน้ �ำ เรามาเกิด เมือ่ มาเกิดก็ตอ้ งมีรา่ งกายนี้
ขึ้นมา ร่างกายนี้ก็ต้องทำ�งานต้องมารับรู้อารมณ์อีก ก็ต้องมาแก่ แก่แล้ว
เจ็บ มันก็ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจ กลัวตายก็มาทุกข์ทางใจ ก็เพราะจิต
นั้นเอง อันดับแรกมันมายึดอยู่ในกาย
ภิกษุณี : ถ้าอยู่ในป่าก็จะมีความรูส้ กึ ทางกายเวทนา ถ้าอยูก่ บั คนก็จะ
มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
พระอาจารย์อนันต์ : อันนี้คือตัวต้นมันก็คือกายนี้ แต่ว่าก็จะมอง
เข้าไปเมื่อเรามองดูจิตเราก็จะเห็นว่าเรายึดถืออะไร เรายึดถือว่ามันทุกข์
เราก็ปล่อยวางในความคิด ปล่อยวางในความเห็น ปล่อยวางในเรา ปล่อย
วางในเขาให้เกิดความว่างขึน้ ไม่มเี ราไม่มเี ขา มีความคิดของเรามีความคิด
ของเขาต่างๆ มีเรามีเขามันทุกข์ พิจารณาให้มันไม่มีเราให้เป็นความว่าง
หลวงปู่ชาจึงสอนว่าสิ่งใดๆ สำ�คัญก็จริงอยู่ แต่ว่าความปล่อยวางนั้น
สำ�คัญกว่า คนเราทุกข์เพราะว่ามีความยึดมั่นถือมั่น ความยึดมั่นถือมั่น
เกิดขึน้ มาความทุกข์กเ็ กิดขึน้ มาในจิตนัน่ แหละ ถ้าเราปล่อยวางไม่ยดึ มัน่
ถือมัน่ ความทุกข์ก็ไม่มี เพราะฉะนัน้ ท่านจึงสอนให้เราปล่อยวางในความ
ยึดถือในเราในเขา
ภิกษุณี : พยายามเข้าใจว่า อาจารย์บอกว่าทุกอย่างจะย้อนกลับมาอยู่
ในกาย เกิดจากกาย ยกตัวอย่างที่พยายามจะเข้าใจคือ ใครจะมาว่าเรา
นินทาเรา ด่าว่าเรา เราจะถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสียงที่เกิดกระทบกับหู
เกิดวิญญาณ แล้วมันเป็นเรือ่ งของกาย อย่างนีจ้ ะเป็นลักษณะทีพ่ จิ ารณา
ได้ไหม
พระอาจารย์อนันต์ : ได้ จริงๆ แล้วในการพิจารณาถ้าเสียงที่เขา
ว่าเรากระทบเราได้ยิน ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตน เรา
เขา สักแต่ว่าได้ยินจบ พิจารณาเห็นเป็นวิญญาณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ไม่ยึดมั่นถือมั่น สักแต่ว่าได้ยินแล้วก็ไม่ทุกข์ แต่เมื่อเราได้ยินแล้วเราจะ
พิจารณาสักแต่ว่าได้ยินไม่ทัน ได้ยินปุ๊ปเข้ามาแล้วยินดีแล้วยินร้ายแล้ว
จิตก็รู้แล้วยินดียินร้ายแล้ว ก็บอกว่ายินดีไม่เที่ยงนะ ยินร้ายไม่เที่ยงนะ
จิตก็สงบลงได้ก็ใช้ได้ แต่ว่าถ้าเกิดยินดียินร้ายมันมีกำ�ลังมากขึ้น ก็ต้อง
ดูยินดียินร้าย สุขเวทนาเกิดมาแล้ว ทุกขเวทนาเกิดมาแล้ว ดูได้อย่างนี้
มันก็เห็น ก็ใช้ได้ แต่ดูอย่างนี้มันก็ไม่เห็นอีก มันมีกำ�ลังมากเหลือเกิน
เป็นตัวเป็นตน ก็ต้องมาดูที่กายแล้ว นี่จะโกรธทำ�ไมจะเกลียดทำ�ไม มัน
ต้องตาย จะรักทำ�ไม มันเป็นของไม่สวยไม่งาม มันก็พิจารณา พิจารณา
จุดตรงไหนก็ได้ให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาก็ใช้ได้หมด
ดูร่างกายของเรานั่นแหละ ทีแรกก็พิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะ ให้เห็น
เป็นธาตุ เห็นไม่ ใช่ตัวตนก็พิจารณามัน ต่อมาถ้าเกิดว่าเรานักปฏิบัติยินดี
เกิดความยินดีขึ้น เกิดเห็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนา อาจจะมาจับที่
ร่างกาย ร่างกายนี้ก็กระดูกนะ ร่างกายคนอื่นก็กระดูกนะ ปัญญาก็เกิด
สุขเวทนาที่มันชอบก็หายไปเลย มันก็วางอุเบกขาได้ เกิดปีติ เกิดสมาธิ
ขึ้นได้ เพราะมันเห็นมีตัวตน กระดูกเป็นธาตุ ก็พิจารณาในเวทนานั้นจะ
เห็นชัด เพราะว่าเห็นจิตมันยินดียินร้ายจะบอกจิตมันไม่เที่ยงนะ มันยัง
ไม่ฟังก็สอนมันก่อน ต่อไปมันเชื่อฟังแล้ว จิตมันได้รับรู้อารมณ์เข้ามา
บอกมันไม่เที่ยงไม่แน่นะ อย่าไปยึดมั่นถือมั่น มันยอมรับได้ก็ปล่อยวาง
ในอารมณ์ทั้งหลาย... ก็คิดว่าช่วงบ่ายนี้คงจะพอซะก่อน

๔๙
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม
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จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน...
การระลึกรู้อยู่ที่จิต ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
มาถึงการปฏิบัติในการเจริญซึ่งสมาธิภาวนานี้ ให้เรามีสติในการรักษา
จิตใจของเรา เพราะจิตนีเ้ ป็นผูท้ รี่ บั รูใ้ นอารมณ์ทงั้ หลาย เรามีตา มีหู จมูก
ลิ้น กาย และก็ใจ เรียกว่าอายตนะภายใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอก เมื่ออายตนะภายนอกนี้มีการกระทบ
หรือว่าผัสสะกับอายตนะภายใน มีตาเห็นรูปเป็นต้น จะเกิดวิญญาณ เกิด
ความรู้สึกขึ้นมาทางอายตนะต่างๆ เกิดการได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้
ความเย็น ความร้อน ความอ่อน ความแข็ง เกิดความรู้สึกขึ้น หรือว่ามี
ธรรมะอารมณ์ หรือธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจ ก็จะเกิดมโนวิญญาณขึ้น
เมื่ออายตนะภายในภายนอกมีผัสสะ หรือการกระทบกันขึ้น ก็เกิด
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม
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วิญญาณ วิญญาณนีเ้ ราก็จะรับรูไ้ ด้เข้าไปถึงทีจ่ ติ ใจ จิตใจก็จะมีความรูส้ กึ
ทีเ่ ป็นสุขหรือเป็นทุกข์ หรือไม่สขุ ไม่ทกุ ข์เกิดขึน้ มา คราวนีเ้ ราก็จะต้องเอา
ผูร้ นู้ นั้ อบรมจิตใจ เพราะจิตใจนีถ้ า้ ไม่มผี ทู้ คี่ วบคุมดูแลก็เหมือนเด็กที่ไม่มี
ผู้ปกครองนั้นแหละ... ก็จะไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่างๆ ได้ จิตใจ
ถ้าไม่มีผู้ที่คอยควบคุมแล้วก็เป็นจิตใจที่เหมือนกับเด็กอนาถาไป ขาด
ที่พึ่งที่พิง เราจะต้องเอาผู้รู้นั้นมาอบรมจิตของเรานี้แหละให้เกิดความรู้
ความเห็นที่ถูกต้อง เพราะถ้าว่าจิตนั้นยังมีความเห็นผิดก็เป็นขบวนการ
ให้เกิดความทุกข์ขนึ้ มา ทีว่ า่ ความสุขนัน้ ก็ยงั จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์
ขึ้นมาอีก เพราะเป็นความสุขที่เนื่องด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ อันเป็นที่พอใจปรารถนา ยังไม่สงบ เมื่อเราได้รับรู้ในอารมณ์
ที่เข้ามา ต้องมาฝึกจิตของเราไม่ให้มีความรู้สึกยินดี หรือยินร้าย
ถ้าเราฝึกจิตของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายได้ จิตก็เกิดความสงบเห็น
ธรรมะที่เกิดขึ้น เสียงที่มากระทบกับหูของเรานั้นก็เกิดดับ ตาเห็นรูปก็
เกิดดับ อายตนะภายในภายนอกกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณขึ้นมาก็เกิด
ดับ ถ้าสติของเรารู้เท่าทัน ก็เห็นมีแต่ว่าความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป
ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา เราก็มาสังเกตจิตใจของ
เราว่าเป็นอย่างไร
มาดี
อยู่ดี
ไปดี

เพราะมี
เพราะมี
เพราะมี

พุทโธ
พุทโธ
พุทโธ

เมือ่ เราฝึกจิตโดยใช้ปญั ญาอบรมจิตของเราโดยการพิจารณา จะเห็นว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ เป็นความว่าง รูปนีก้ ว็ า่ ง นามก็วา่ ง เป็นแต่มปี จั จัยปรุง
แต่งขึน้ มาก็เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป แท้จริงแล้วหาตัวหาตนอะไรทีเ่ ป็น
ถาวรไม่ ได้ ความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นมา เราก็เฝ้าดูว่าความรู้สึกสุขนี้ก็ไม่
แน่ไม่เที่ยง เมื่อจิตใจของเรามีความรู้สึกที่ชัง ที่โกรธ ที่เกลียด ที่กลัว
เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็บอกว่าความทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยง เราไม่เป็นเจ้าของ
ความทุกข์นั้น ปล่อยให้ความทุกข์นั้นเป็นธรรมชาติ ไปของเขาอย่างนั้น
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปนี้เราก็ต้องมีสติรักษาใจของเรา อบรมใจของ
เรา
ท่านเปรียบเหมือนกับว่าต้นข้าวนัน้ น่ะก็เป็นอาหารของวัว เจ้าของต้อง
คอยดูวา่ วัวนัน้ คอยดูมนั จะไปกินต้นข้าวทำ�ไร่นาให้เสียหาย ถ้าเผลอเมือ่ ไร
วัวเขาก็จะไปกินต้นข้าวในนานัน้ แหล่ะ จิตนีก้ เ็ หมือนกันถ้าเราเผลอเมือ่ ไร
เขาก็จะไปยึดถือในอารมณ์ทเี่ ข้ามา ฉะนัน้ วันๆ หนึง่ นีเ้ ราก็รบั รูใ้ นอารมณ์
มามากทีเดียว ทัง้ ทีเ่ ราไปอยูท่ ที่ ำ�งานหรือเรามาปฏิบตั ภิ าวนา ตาเราก็เห็น
รูป หูก็ฟังเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ บาง
ครั้งเราอยู่เงียบๆ ก็เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นมา
ที่ใจ ใจเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วไม่มีสติควบคุมก็จะวิ่งไปในอารมณ์นั้นๆ ไป
ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นมาเป็นตัวเป็นตน เกิดความรู้สึกขึ้นมาที่จิตใจ
นั้นแหละ
เมื่อเป็นนักปฏิบัติก็ต้องมาเฝ้าดู ผู้ใดตามรักษาจิตของตน ผู้นั้นก็จะ
พ้นจากบ่วงของมาร เฝ้าดูในจิต ตามดูจติ พิจารณาให้เห็นว่ารูปจริงๆ นัน้
ก็ไม่มี... มีปัจจัยปรุงแต่งกันมานั้นแหละ ในที่สุดก็แตกสลายเป็นความ
ว่างไป ตัวเรานี้ก็ไม่มี ความรู้สึกที่ได้ยินได้เห็นนั้นก็ไม่มี มันเป็นเพียง
การกระทบกับผัสสะชัว่ คราวหาตัวหาตนไม่ได้ พิจารณาให้จติ ของเราเห็น
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม
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ความว่างในสรรพสิ่งทั้งหลาย แม้ในจิตใจก็ให้เห็นว่าจิตนั้นก็ว่างเหมือน
กันไม่ ใช่ตัวไม่ ใช่ตนของเรา เช่นนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นก็จะอบรมจิตของเรา
ให้เกิดซึ่งสมาธิ
เมื่อเราฝึกพิจารณาอบรมด้วยปัญญาอย่างสมํ่าเสมอ เฝ้าสังเกตดู
สำ�รวมระวัง ท่านเรียกว่า อินทรียสังวร การสำ�รวมในอินทรีย์เป็นการดี
“จักขุสังวโร สาธุ” การสำ�รวมตาเป็นการดี การสำ�รวมหูเป็นการดี การ
สำ�รวมจมูก การสำ�รวมอายตนะภายในนี้เป็นการดี การสำ�รวมในลิ้น ใน
กาย ในใจ ต้องสำ�รวมแล้วก็ระวัง เพราะว่าเสียงเขาก็เป็นเสียงเฉยๆ รูป
เขาก็เป็นรูปเฉยๆ เราจะยินดีไหม เราจะยินร้ายไหม เขาก็ไม่รู้แหละ เขา
ทำ�หน้าที่ของเขา
ตาเป็นใหญ่ในการดู หูเป็นใหญ่ในการฟัง จมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิน่
ลิ้นเป็นใหญ่ ในการรู้รส กายนี้เป็นใหญ่ในการรู้โผฏฐัพพะ ใจเป็นใหญ่ ใน
การรู้ธรรมารมณ์ อินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ เมื่อเขารับรู้แล้วส่งไปที่ใจ
ถ้าใจมีสติมีปัญญาก็เห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นสักแต่ว่าอารมณ์ ไม่เข้าไปยึด
ไปหมาย เกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกชัง เกลียดกลัวก็เป็นสักแต่ว่า
อารมณ์ ไม่เข้าไปยึดหมาย เห็นว่าไม่เที่ยงทั้งนั้น ไม่ใช่ตัวไม่ ใช่ตนอย่าง
นี้ ก็จิตของเราก็ไม่เสียหาย จิตของเราก็มีความสงบ ดังนั้นก็เหมือนกับ
เราก็ต้องเฝ้าดูวัวว่าวัวนั้นจะวิ่งไปหาต้นข้าวอยู่เรื่อย เจ้าของก็ต้องคอยดู
รักษาระวังอย่าเผลอ เผลอเมื่อไรไร่นาก็เสียหาย
ดังนั้น เราก็ต้องตามรักษาจิตของเรา จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน
ก็ต้องตามดูจิตของเราอยู่เสมอว่ามีความรู้สึกเป็นอย่างไร มีราคะไหม มี
โทสะโมหะไหม ราคะ โทสะ โมหะเกิดขึน้ อย่างไร จิตปราศจากราคะ โทสะ
โมหะหรือเปล่า ปราศจากราคะ โทสะ โมหะด้วยเหตุอะไรก็รู้จัก จิตมีปีติ
มีความสุข มีความสงบหรือเปล่า หรือมีปัญญาไหมเราก็ตามดู ตามดูตาม

รู้จิตของเราเสมอ
พระพุทธเจ้าท่านก็สอนท่านพระโมฆราชว่า ดูก่อนโมฆราช เธอจง
มองโลกนี้ให้เป็นความว่าง มัจจุราชจะตามไม่ทนั มัจจุราชก็คอื ความทุกข์
ท่านพระโมฆราชก็มองโลกนี้เป็นความว่าง มองสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็น
วัตถุสงิ่ ของทัง้ หลายก็เป็นความว่าง คือเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานัน่ เอง
สิ่งใดที่เป็นความว่างสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์ ไม่เที่ยงอันเดียวกัน คือมองให้
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั่นเอง แต่ท่านจะพูดถึงเรื่องอนัตตาขึ้นมา
มองโลกนี้ให้เป็นความว่าง รูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก็ดี รสก็ดี โผฏฐัพพะก็ดี
ธรรมารมณ์กด็ ี ทีร่ บั รูเ้ ข้ามานัน้ ให้เป็นความว่าง ให้เป็นวิญญาณัง อนัตตา
สังขารา อนัตตา สัญญา อนัตตา เวทนา อนัตตา รูปัง อนัตตา คือรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือขันธ์ทั้งห้านี้แหละ มองให้เป็นความ
ว่าง มัจจุราชก็จะตามไม่ทัน ท่านพระโมฆราชก็พิจารณาเห็นสรรพสิ่งรูป
นามเป็นความว่าง จิตของท่านก็บรรลุซึ่งพระอรหัตผลขึ้นมา หมดจาก
กิเลส
เมื่อพวกเรามาฝึกอบรมจิตใจก็ต้องมีความอดทนพยายามปฏิบัติ เฝ้า
ดูใจของเรา ใจของเราเป็นอย่างไร รับรูอ้ ารมณ์เข้ามาแล้วเป็นอย่างไร ต้อง
ตัง้ หลักไว้ตงั้ สติไว้ วันหนึง่ เราทำ�กิจการงานเราก็รบั รูอ้ ารมณ์มามากทีเดียว
ในขณะที่เราอยู่ที่ทำ�งานก็ดี เดินทางไปก็ดี พักก็ดีเราก็ต้องมีสติ มีสติฝึก
จิตของเราให้มสี ติระลึกรูอ้ ยู่ ดูจติ ของเราอยู่ แล้วก็พจิ ารณาในอารมณ์นนั้ ที่
เข้ามานัน้ ให้เห็นเป็นความว่าง มองสรรพสิง่ ทัง้ หลายเป็นความว่างทัง้ หมด
เมือ่ เรามองกายนีร้ ปู นีเ้ ป็นความว่าง มองนามทัง้ หลายเป็นความว่างก็ไม่มี
ตัวไม่มีตน ถ้าเรามองไปมีตัวมีตน มีสัตว์ มีบุคคล มีตัวมีตน มีเรา มีเขา
มันก็ไม่ว่าง ท่านว่าสิ่งใดที่กั้นจิตของเราไม่ให้เห็นความว่าง ท่านว่าความ
เป็นกลุม่ ก้อนการรวมตัวกันของธาตุของขันธ์ เราก็เลยเห็นเป็นตัวเป็นตน
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม
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เป็นอัตตา ถ้าเราพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ออกไป ก็จะเห็นเป็นอนัตตา
ไม่มีตัวไม่มีตน วิญญาณความรู้สึก ความรู้สึกที่เห็นนี้ต้องมีตาที่ดีด้วย ตา
ไม่บอด มีรูปด้วย มีแสงสว่างด้วย เกิดความรู้สึกวิญญาณขึ้น ถ้าตาบอด
ถึงแม้จะมีแสง มีรูป วิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้ จิตรับรู้อารมณ์ ไม่ ได้ ไม่มี
อายตนะที่จะส่งไปให้จิตรับรู้ ความรู้สึกเห็นไม่เกิด ถ้ามีตาดี มีแสงสว่าง
มีรูปด้วย ก็เกิดความรู้สึกเห็นขึ้นมา
ทางอายตนะอื่นก็เหมือนกัน เมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาละก็วิญญาณก็
เกิดขึ้นมา แล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ สุขเวทนา ทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่จิตแล้ว
นี้เราก็ต้องมาละแล้วพิจารณาในจิตของเราว่ามีความรู้สึกอย่างไร เราก็
จะละอุปาทานความยึดถือ มองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างขึ้นมา
มัจจุราชก็จะตามไม่ทัน เมื่อเราฝึกจิตด้วยปัญญาอบรมจิตของเราให้เกิด
สมาธิ มีสมาธิแล้วก็อบรมจิตไปให้เกิดปัญญาอีก แล้วแต่ความชำ�นาญ
ความถนัดจริตนิสัยของแต่ละคนของนักปฏิบัติ ถ้าเราชำ�นาญในการดู
จิตใจ เฝ้าดู จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ทำ�กิจการน้อยใหญ่อยู่ก็เฝ้าดู
จิตของเราเหมือนเจ้าของก็เฝ้าดูวัวไว้ ไม่ให้ไปกินต้นข้าว กินข้าวเขาทำ�
ไร่นาให้เสียหายฉันใด ผู้รู้ก็ตามรักษาจิตเอาไว้ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ ให้ไป
ยึดถือในอารมณ์
ให้มองสรรพสิ่งเป็นความว่างไม่มีตัวไม่มีตน ว่าเราก็ฝึกหัดปฏิบัติ
พิจารณา เราโกรธอะไร เราเกลียดอะไร เรารักอะไร เราชังอะไร เรากลัว
อะไร มีตัวมีตนที่แท้จริงไหม มองรูปมองนามให้เห็นเป็นความว่าง ไม่มี
ตัวไม่มีตนอย่างนี้มัจจุราชก็จะตามไม่ทัน เพราะว่ารูปนี้นี่มันไม่มีใครจะ
เป็นใหญ่ เป็นใหญ่เฉพาะตนของเขาเองเลย คนเกิดขึ้นมาแล้วก็จำ�จะ
ต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป มันมีแต่ความไม่เที่ยงทั้งนั้นเลย มีความชรานำ�
มาใกล้ไม่ยั่งยืนเลย ไม่มีอะไรยั่งยืน

เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องพยายามสร้างความดี ตั้งแต่การให้ทาน การ
รักษาศีล แล้วก็การบำ�เพ็ญภาวนาปฏิบัติ ปฏิบัติก็ไม่ ได้ว่าปฏิบัติที่วัดนี้
เราอยู่ที่บ้านที่ทำ�งาน เราเป็นนักปฏิบัติ ก็คือเรามีสตินั่นเอง ดูจิตดูใจ
ของเราหมั่นฝึกฝนอบรมจิตของเราอยู่เสมอ เมื่อเราฝึกฝนอบรมจิตของ
เราอยูเ่ สมอ เอาจิตทีส่ งบนัน้ มาพิจารณากายพิจารณาใจ ให้เป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตานัน่ แหล่ะทัง้ รูปทัง้ นาม ถ้าเราถนัดในการดูนามเราก็ฝกึ สติดทู นี่ าม ดู
ที่ใจของเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง บางครั้งมันก็มีความง่วง บางครั้งก็มีความ
ชอบ บางครั้งก็มีความชัง บางครั้งก็มีความฟุ้งซ่าน ความสงสัยเกิดขึ้น
ที่ใจ ก็คืออารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
บางครั้งก็เกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลขึ้นมามีปีติ มีสมาธิ มีศรัทธา มีความ
เพียร ตัวสติเองตัวปัญญาเองนั้นก็เป็นธรรมฝ่ายกุศลก็ไม่เที่ยงเหมือน
กัน มีความรูข้ นึ้ มาว่าทัง้ รูปทัง้ นามไม่เทีย่ ง ไม่มตี วั ไม่มตี น เรียกว่าปัญญา
อบรมจิตของเราให้เกิดสมาธิขึ้นมา ก็เราพยายามฝึกฝนอบรมอย่างนี้ให้
สมํ่าเสมอ ฝึกดูจิตของเราแล้วก็มีหลักในการมีเมตตา ปรารถนาให้เรานี้
มีความสุข แผ่เมตตาให้เราว่า อะหัง สุขิโต โหมิ ให้เรามีความสุข ให้คน
ที่เรารักก็ดี คนเป็นกลางๆ ก็ดีมีความสุข

ต้องรักษาใจไม่ให้ยินดี ไม่ให้ยินร้าย
มีสติในการใช้ ในการบริโภค
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม
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ถ้าจิตของเรามีกำ�ลังมากๆ เราก็ให้คนที่เราโกรธเกลียด ก็ ให้เขามี
ความสุขให้เสมอกัน คือให้เรานี้พ้นจากทุกข์ สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจาก
ทุกข์ ไม่มีเวรไม่มีภัย แผ่เมตตาจิตของเราไว้ สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีความ
สุขอยูแ่ ล้ว หรือเราเองมีความสุขสมบูรณ์อยูแ่ ล้วก็อย่าพลัดพรากจากของ
รักของชอบใจทั้งหลาย เมื่อบุคคลอื่นเขาทำ�ผิดเราก็หาทางช่วย ช่วยไม่
ได้ก็วางอุเบกขาเป็นกรรมของใครของเขา ก็เรียกว่ามีเมตตาพรหมวิหาร
รักษาจิตของเราไว้โดยเมตตา เพราะว่าศีลนัน้ จะรักษาได้กต็ อ้ งอาศัยความ
มีเมตตาพรหมวิหาร
เมื่อมีทาน มีศีล มีเมตตา มีพรหมวิหารแล้ว เราก็พิจารณา มีสติ
พิจารณามองโลกให้เป็นความว่าง จิตก็สักแต่ว่าจิต ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัว
ตน เรา เขา ถึงจะมีความรูม้ ปี ญั ญาทัง้ หลายก็เป็นฝ่ายกุศลก็วางไว้ ไม่ยดึ
เอาเป็นตัวตนอีก ฟังดูตรงนีก้ ็โอ้... แล้วเราจะปฏิบตั ิไปไหนล่ะ เราปฏิบตั ิ
ก็เพือ่ จะละวางความมีตวั เรานัน้ แหละ เพราะว่าถ้าเกิดดีแล้ว เราดีกว่าเขา
แล้วไปยึดก็ยงั เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อกี เราดีกว่าเขา เราเสมอเขา เรา
ตํ่ากว่าเขายึดถือไม่ ได้ ถือเป็นมานะทิฏฐิ ไม่ได้ ถ้าเรามีทิฏฐิมานะอยู่ก็ยัง
มีกิเลสอยู่ก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ เราตํ่ากว่าเขา ก็คิดว่าเราตํ่ากว่าเขา
เราเสมอเขา เราสูงกว่าก็ยดึ ว่าเราสูงกว่า เราเสมอ เราตํา่ กว่า เราเสมอเขา
ก็ยดึ ว่าเราเสมอเขา เราสูงกว่า เราตํา่ กว่าก็เป็นมานะเก้าเหมือนกัน ก็เป็น
ฝ่ายอกุศล ก็ไม่ยึดเอาเป็นตัวเป็นตน เราละได้แล้วก็ไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็น
ตน เราก็ดูในจิตใจนั่นแหละ ดูจิตใจว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาในจิตใจของเรา
นั้น
ท่านก็ว่าให้เราภาวนาว่าไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เหมือนเราเดินไป
ในถนนเส้นหนึ่งเจอก้อนอิฐ เจอถุงพลาสติก เจอกิ่งไม้ เราก็เขี่ยๆ ออก
ไป เราก็เดินไปข้างหน้าเองนะ อารมณ์ที่เข้ามาในจิตเราก็พิจารณาว่าเป็น

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อะไรที่เกิดขึ้นในจิตก็พิจารณาให้เป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น เมื่อเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นใน
อารมณ์นนั้ ก็เห็นสักแต่วา่ อารมณ์ จิตก็เป็นอิสระไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์
ก็ตอ้ งอาศัยการปฏิบตั กิ ารสำ�รวมระวังให้ดี ตืน่ ขึน้ มาก็ตอ้ งระมัดระวังแล้ว
ยิ่งเราเข้าไปอยู่ ในสังคมในชุมชนก็ต้องระมัดระวังทีเดียว เพราะว่า
ชุมชนที่ไม่มีศีลจะพูดอะไรก็พูด จะทำ�อะไรก็ทำ� เราเกิดขึ้นมาเราก็ต้อง
มาอยู่ ในสังคมนั้น นี่เราก็ต้องระมัดระวังสำ�รวมระวังให้มาก รักษาจิต
ของเรา เจริญเมตตาภาวนา พิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็น
ความว่าง บางทีเราก็ห่วงอนาคต ปรุงแต่งไปมากในอนาคต ก็เรื่องตัวเรา
นั่นแหละ เรื่องตัวเราเรื่องของๆ เรา จิตมีความยึดในรูปในนาม ก็จะปรุง
แต่งไปในอนาคตอีก เมือ่ เรารูแ้ ล้วก็ให้มาอยู่ในปัจจุบนั นี้ เห็นอารมณ์นนั้
ไม่เที่ยงเหมือนกัน พยายามให้สงบ
หลวงพ่อชาท่านสอนว่าข้อปฏิบัติที่ ไม่ผิด ก็คือข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง
นั่นเองที่เราจะเห็นธรรมะ เห็นธรรมะเราจะได้ไม่ทุกข์ ก็คือว่าการที่พวก
เรานั้นสำ�รวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อเรารับรู้ ตาเห็นรูป หูฟังเสียง
จมูกดมกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ
หลวงพ่อชาก็สอนว่า ให้เราพิจารณาสำ�รวมมาพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลาย
ไม่เที่ยงทั้งนั้น เขาว่าเรา เขานินทาเรา ก็ไม่เที่ยง เราได้ยินแล้วก็ปล่อย
ไป เขาสรรเสริญเราก็รู้สึกอย่างไร ให้เห็นว่าสรรเสริญกับนินทาก็มีราคา
เท่ากันมีนํ้าหนักเท่ากัน ตอนนี้เราเห็นว่าทองคำ�ห้ากิโลมันมีค่ามาก ก้อน
หินห้ากิโลมันมีคา่ น้อย จิตมันก็เห็นอย่างนี้ ถ้าให้เราเลือกเราก็จะเลือกเอา
ทองคำ�ห้ากิโลมีราคา ก้อนหินห้ากิโลนี้ไม่มีราคา แล้วถ้าทองคำ�ห้ากิโลมัน
หนักให้เราแบกไปถือไปเราก็พยายามแล้ว พยายามเพราะว่าชอบใจ แต่
ก้อนหินห้ากิโลนี้ไม่เอาแล้วจะยกขึน้ มาก็ไม่เอาแล้ว เพราะอะไร... เพราะ

๕๙
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม
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ว่าเห็นว่ามันไม่มีราคา แต่ถ้าเราปฏิบัติเราต้องมองเห็นมันเท่ากันนะ มัน
หนักเท่ากัน ห้ากิโลนี่หนักเท่ากัน ถ้าไปยึดไปถือขึ้นมามันหนัก อารมณ์
ทัง้ หลายก็เหมือนกัน ทีเ่ ข้ามา นินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี ก็มองว่ามันเท่ากัน
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดูที่จิตใจของเราอย่างนี้ ตามรักษาจิตของเรา
อยู่เสมอเราก็จะไม่ทุกข์แล้ว เพราะคนอยู่ ในโลก เกิดมาในโลกมันก็จะ
ต้องพบกับโลกธรรม มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ มีสรรเสริญแล้วก็
มีนนิ ทา มีสขุ ก็มที กุ ข์กเ็ ป็นโลก พระโมฆราชจึงพิจารณาว่าโลกนีเ้ ป็นความ
ว่าง เห็นว่าเป็นความว่างมัจจุราชก็ตามไม่ทนั ท่านก็ไม่ทกุ ข์แล้ว พวกเรา
ก็ให้หมั่นฝึกฝนอบรม พิจารณาจิตของเราไม่ให้ไปยึดในโลกธรรม ไม่ ให้
ไปยึดในอายตนะที่เรารับรู้แล้วนี่ก็ปล่อยวาง สำ�คัญที่สุดก็คือความปล่อย
วาง เราก็ไม่หนัก เราถือทองคำ�ไว้ห้ากิโลไม่ปล่อยก็หนัก ก้อนหินถืออยู่
ก็หนักเท่ากัน เราก็ต้องปล่อยวาง
“เมื่อเขายึดถือ เราก็ปล่อยวางเสีย”
...เมือ่ มีความเห็นว่าตัวเราไม่ใช่ของเรา แม้มคี วาม
โกรธก็ไม่มีความพยาบาท อาฆาต คิดปองร้าย...
“ละวางตัวเรา ละวางตัวเค้า”

มีโยมคนหนึ่งเหมือนกันนะมีความทุกข์มากเลย เป็นอัศจรรย์เหมือน
กันหลวงพ่อชาท่านเทศน์ ท่านก็มกี ระป๋องอยู่ใบหนึง่ หนักอยู่ ก็สง่ ให้โยม
ก็ถือไว้ โยมเขาก็ดีนะเขาก็ถือแทนหลวงพ่ออยู่นั่น หลวงพ่อชาท่านก็พูด
เรื่องนั้นเรื่องนี้พูดเรื่องอื่นไป ชวนคุยไปจนเขาก็เพลินไปแล้วเพลินไป

คงจะลืมเรื่องที่หนักอยู่ ในใจคือความทุกข์อันนี้ หลวงพ่อก็เลยพูดว่า...
เอ้าถืออยู่ตั้งนานไม่หนักหรือ เขาก็บอกว่าหนัก นี่ท่านถาม หนักทำ�ไม
ไม่วาง เขาก็เลยวางลง วางถังนั้นลงพร้อมกับวางความรู้สึกที่หนักในใจ
ในอารมณ์ลงไปด้วย ก็เลยเกิดความว่างขึน้ เลย ท่านเทศน์เช่นนี้ ท่านถาม
ถึงความหนักของถังใบนัน้ เมือ่ เขาวางแล้วก็เลยเบาทัง้ กายเบาทัง้ ใจ เกิด
ความว่างขึ้น เพราะความวาง ความปล่อยวางนั้นเองสำ�คัญกว่า ความยึด
มั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์
เราก็ปฏิบัติมีสุขมีทุกข์อย่างไรก็พิจารณาให้เป็นความว่าง ใจของเรา
มันรู้สิ่งทั้งหลายเป็นความว่าง แม้ใจเองก็ให้มีปัญญา รู้ด้วยว่ามันก็ว่าง
ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเลย มัจจุราช คือความทุกข์ก็จะตามไม่ทัน เราก็จะพบ
กับความสงบที่แท้จริง ก็ให้นำ�ไปพิจารณา ขอให้เจริญในธรรมทุกคน...

พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่ที่กรุงลาซา
เขตปกครองตนเองธิเบต พระราชวังแห่ง
นี้อยู่เหนือกว่าระดับนํ้าทะเลกว่า ๓,๖๐๐
เมตร บนที่ ร าบสู ง ธิ เ บต พระราชวั ง ซึ่ ง
เป็ น ทั้ ง ป้ อ มปราการ และสถานที่ อั น
ศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ ๑๗
บนที่ตั้งปราสาทในสมัยพระเจ้าสองสันกัม
โป ปราสาทถูกทำ�ลายและสร้างใหม่หลาย
ครั้งหลายคราว จนถึงทะไลลามะองค์ที่ ๕
ใน ค.ศ. ๑๖๑๗ - ๘๒ มีพระบัญชาให้สร้างปราสาทนี้ในลักษณะของวังซ้อนวัง
พระราชวังวงนอกเรียกว่าวังขาว เพราะทาสีขาว สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. ๑๖๔๘ พระราชวังชั้นในเรียก
ว่าวังแดง ได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดง ซึ่งสร้างที่หลังวังขาวเกือบ ๕๐ ปี พระราชวังโปตาลามีระเบียงที่มีภาพ
เขียนสีเรียงซับซ้อน มีทงั้ บันไดไม้บนั ไดหิน มีหอ้ งสวดมนต์ทตี่ กแต่งสวยงาม มีรปู เคารพเกือบสองแสนองค์
ปัจจุบนั พระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพธิ ภัณฑ์และสถานสักการะ ภายในวังขาว มีสำ�นักงาน โรงเรียนศาสนา
ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่ เป็นศูนย์รวมใจของโปตาลา
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การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส
“
การรู้โผฏฐัพพะ การรู้ธรรมารมณ์นั้นจะมีคำ�
ว่าเรา จิตจะมีคำ�ว่าเราเป็นผู้รับรู้ หรือเราเป็น
ผู้ที่รู้ เราเป็นผู้ที่เห็น ก็จะมีคำ�ว่าเราเกิดขึ้นมา
เพราะอวิชชาสร้างโปรแกรมมาอย่างนั้น

”

โปรแกรมของอวิชชา...
๗ ตุลาคม ๒๕๔๘
การจำ�พรรษาของพระภิกษุเราก็เหลือไม่กวี่ นั ก็จะเป็นวันมหาปวารณา
วันมหาปวารณาก็เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์นั้นท่านก็จะได้ลงสังฆกรรม
ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยกรรม ตามคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
เพราะเมือ่ คนเราได้อยูร่ วมกันตลอดถึงสามเดือน แม้วา่ จะเป็นผูท้ ตี่ งั้ ใจ
ปฏิบัติเพื่อความสงบของจิตใจก็ตามบางครั้งก็ไม่มีเจตนาทางกาย ทาง
วาจา แล้วก็ทางใจ กายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม ไม่มีเจตนาหรือมี
เจตนาบ้างก็เป็นเพราะว่าอวิชชาคือความไม่รู้ของจิต ทำ�ให้เกิดตัณหาให้
เกิดอุปาทาน หรือว่าเกิดกิเลสขึ้นมา เกิดความยึดมั่นถือมั่น เกิดความ
ชอบใจไม่ชอบใจ จึงได้ท�ำ กรรมไปทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ฝ่าย
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ทีเ่ ป็นอกุศลจิตเกิดขึน้ มา ก็เพราะตัวอวิชชานีม้ นั เป็นผูท้ สี่ ร้าง เป็นผูส้ ร้าง
โปรแกรมก็ได้
สมัยนี้ก็เป็นยุคคอมพิวเตอร์ อวิชชานั้นก็เป็นผู้สร้างโปรแกรมเอาไว้
ในจิตใจของเรา เมือ่ เรามีอายตนะภายในภายนอกนัน้ ผัสสะเกิดขึน้ มีตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ในความรูส้ กึ เมือ่ มีผสั สะเกิดขึน้ มีความรูส้ กึ เป็นตัวเป็นตนเกิดขึน้ คือความ
เห็นนั้น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรู้โผฏฐัพพะ การรู้
ธรรมารมณ์นั้นจะมีคำ�ว่าเรา จิตจะมีคำ�ว่าเราเป็นผู้รับรู้ หรือเราเป็นผู้ที่รู้
เราเป็นผู้ที่เห็นก็จะมีคำ�ว่าเราเกิดขึ้นมา เพราะอวิชชาเขาสร้างโปรแกรม
มาอย่างนั้น ถ้าเป็นโปรแกรมที่สร้างไว้แล้วสะสมไว้แล้วเก็บเอาไว้แล้ว
เมื่อตาเห็นรูปอีกก็เกิความรู้สึกว่าเป็นเราทุกครั้งเลย การได้เห็น ได้กลิ่น
รู้รส โผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ก็จะมีเราอยู่เสมอ
เมือ่ มีเราอยูเ่ สมอเรียกว่ามีสมมติเกิดขึน้ จิตก็ไปยึดถือในสมมตินนั้ จึง
เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือกลางๆ ขึ้นมา แต่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์นั้น
ก็ยงั ว่าเป็นเราอยู่ ไม่มปี ญั ญาจิตยังไม่มปี ญั ญา องค์สมเด็จพระศาสดาพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าเมื่อจิตของคนเรานั้นถูกอวิชชาครอบงำ�
ย่อมจะมีทิฏฐิคือความเห็น มีมานะก็คือความถือตัวถือตนอยู่ มีเรามีเขา
อยู่ ท่านจึงสอนให้มีการปวารณากันว่าล่วงเกินทางกายกรรม มโนกรรม
วจีกรรม ทั้งต่อหน้าลับหลัง ที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนั้น ก็ขออภัยซึ่งกัน
และกัน ไม่ ให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันไปอีก
พระองค์ก็จะทรงสอนในเรื่องว่าให้เรานั้นสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่
โปรแกรมนีพ้ ระองค์ทรงค้นพบวิธกี ารแล้วยังไม่มีใครทีจ่ ะสร้างโปรแกรมนี้
ได้เลย พระพุทธเจ้าก็สร้างโปรแกรมของความรู้ขึ้นมา ว่าวิชชาเป็นปัจจัย
ให้เกิดวิสงั ขารคือความรูน้ นั้ ก็จะเป็นเหตุให้ไม่มคี วามปรุงแต่งชนิดทีเ่ ป็น

ตัวตน เกิดวิญญาณ เกิดความรู้ เกิดนามรูปชนิดที่มีปัญญารู้ว่าไม่ ใช่ตัว
ตน ผัสสะเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าไม่ ใช่ตัวตน มีความรู้ขึ้นมาไม่ ให้ตัณหาไม่ ให้
อุปาทานนี้เกิดขึ้นมาได้ เมื่อตัณหาอุปาทานไม่เกิดขึ้นมาไม่มีภพชาติแล้ว
ความทุกข์ก็ไม่มี
พวกเรานีต้ อ้ งมาสร้างโปรแกรมใหม่ขนึ้ มาในจิตก็คอื ศีล สมาธิ ปัญญา
นี่เอง ท่านว่ามรรคนั้นต้องปฏิบัติทำ�ให้เกิดมีขึ้น ทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เราจะ
ต้องกำ�หนดรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไร พระพุทธเจ้ากำ�หนดรู้ได้แล้ว รู้จักทุกข์
ว่าเป็นอย่างนี้ ทรงกำ�หนดรู้ในทุกข์ ได้หมด ตัณหาให้เกิดทุกข์ก็รู้จักแล้ว
ทำ�ให้จิตของเรามีความเพลิดเพลินยินดีไปเรื่อย วิภวตัณหา กามตัณหา
ภวตัณหา ตัณหาสาม นิโรธะความดับความพ้นทุกข์ ความจางคลายไป
เพราะไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเอง ถ้าว่าตัณหานั้นมันจางคลายไป
ความพ้นทุกข์นิโรธะจะเกิดขึ้น แต่ว่านิโรธะนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
จะต้องปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์แปด คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ก็คือ
เป็นโปรแกรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าต้องเดินทางนี้ นักปฏิบตั จิ ะ
ต้องมาทำ�ให้เกิดมีขนึ้ มาก็คอื เดินในอริยมรรคมีองค์แปด มีสติดจู ติ ของเรา
ไว้ ให้มองโลกเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นเลย สมมติทั้งนั้น แต่เดิมมาทุก
สิง่ ทุกอย่างก็ไม่มชี อื่ เหมือนศาลาหลังนีภ้ าษาไทยก็เรียกอย่างหนึง่ ภาษา
ลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ ภาษาอินเดียก็เรียกอีกอย่าง
หนึง่ เป็นสมมติ เราก็มองดูก็ไม่มชี อื่ เป็นเพียงสมมติขนึ้ มา เมือ่ เราไม่รจู้ กั
สมมติแล้วจิตก็ไปหลงสมมติกเ็ กิดความทุกข์ ถ้าเรามีความรูแ้ ล้วเข้าใจใน
สมมติ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของสมมติเป็นอนิจจัง ทุกขัง เป็นอนัตตา
หาความเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ ได้ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จิตก็จะวิมุตติหลุด
พ้นจากความยึดถือ
ท่านจึงแบ่งวิมตุ ติไปว่า ตทังควิมตุ ติหลุดพ้นได้ชว่ั คราว วิกขัมภนวิมตุ ติ

๖๕
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๖๖

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

หลุดพ้นโดยการข่มเอาไว้ สมุจเฉทวิมตุ ติหลุดพ้นโดยการประหารกิเลสได้
สิ้นเชิง ตทังควิมุตตินั้นหลุดพ้นได้ชั่วคราวนั้นหลุดพ้นได้อย่างไร ก็เกิด
จากการปฏิบัติภาวนามยปัญญาพิจารณารูปนี้ก็ไม่มีตัวตน รวมเป็น กลุ่ม
ก้อนขึ้นมาจากดิน นํ้า ไฟ ลม ลมหายใจเข้าไม่ออก ออกไม่เข้าก็ตาย นํ้า
ทะเลมีขึ้นมีลง แต่ร่างกายเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ลงไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็แตก
สลายก็เรียกว่าตาย สมมติกเ็ รียกว่าอย่างนัน้ ไม่มตี วั ไม่มตี นอะไรแน่นอน
เราก็มาอาศัยอยูช่ วั่ คราวในรูปกายนี้ ในเวทนา ในสัญญา สังขาร วิญญาณ
ก็อย่างนัน้ สังขารความปรุงแต่งคิดดีบา้ ง คิดไม่ดบี า้ ง คิดเป็นกลางๆ บ้าง
เป็นอารมณ์
หลวงพ่อชาก็เคยสอนว่าคิดดีก็อย่าไปยึดมาเป็นความคิดของเรา เมื่อ
จิตของเรามันคิดไม่ดีก็อย่าไปยึดว่าเป็นเรา ปล่อยไป ก็ไม่มีสาระอะไร
เหมือนกับว่าเรามีปลาเราก็ทานเนือ้ ก้างปลาเราก็ทงิ้ ไป จิตคิดทีด่ กี ม็ าดูก็
ทำ�ในอารมณ์ของความดี อะไรไม่ดเี ราก็ปล่อยไปไม่ไปยึดหมายในอารมณ์
ในความคิดนั้น
นักปฏิบตั นิ กี่ จ็ ะให้มแี ต่สงิ่ ทีด่ ี อยากให้จติ คิดแต่ดๆี ทัง้ หมด ก็มคี วาม
เป็นภวตัณหาความอยากมีอยากเป็น เมือ่ จิตบางครัง้ เขาก็ปรุงแต่งไปทาง
ไม่ดกี ็ไม่ชอบ ไม่ชอบใจก็เป็นวิภวตัณหาอีก ความไม่อยากมีไม่อยากเป็น
อยากให้มนั หมดไป อยากให้มนั ดับไปก็เจอกิเลสอีกตัว พอคิดอะไรทีเ่ ป็น
สิ่งที่ดีถูกใจไปยึดถือก็เป็นกามตัณหาอีก ก็อยู่ ในกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา เราต้องมาพิจารณาในอารมณ์นี้แหละให้เห็นว่าเป็นสิ่งสมมติ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป เป็นอนัตตาหาตัวหาตนไม่ได้ ไม่มีสัตว์บุคคล
ตัวตนเราเขา เราต้องปล่อยวาง ปล่อยวางนีส้ �ำ คัญกว่า เพราะความทุกข์นี้
มีเพราะมีความยึด มีความยึดถือเมื่อไร อุปาทานเมื่อไร ความทุกข์ก็เกิด
ขึ้น

เราก็ตอ้ งปล่อยวางพิจารณาอารมณ์ทเี่ ข้ามา จะเป็นตาเห็นรูปก็ตาม ก็
เป็นของชัว่ คราว หูฟงั เสียงของชัว่ คราวทัง้ นัน้ เลย ก็ปล่อยวางดูจติ ของเรา
ไม่ให้ไปยินดีไปยินร้ายในอารมณ์ที่เข้ามา ตามรักษาจิตจะยืน จะเดิน จะ
นั่ง จะนอน ทำ�กิจการงานอยู่ก็ตามรักษาจิตอยู่เสมอ แล้วเราก็ต้องมาฝึก
จิต เพราะจิตที่ไม่ได้ฝกึ นีม้ นั ก็จะวิง่ ไปตามอารมณ์เป็นธรรมดาเลย มันยัง
ไม่รจู้ กั เหมือนเด็กน้อยเห็นไฟก็ไปจับเล่นก็รอ้ นยังไม่รจู้ กั จิตนีก้ เ็ หมือน
กัน เห็นอารมณ์อะไรมาก็เข้าไปยึดถือมันยังไม่รู้จัก ต้องมาพิจารณาแล้ว
ก็ปล่อยวาง อะไรทีม่ นั มีเหตุมผี ลอยูน่ นั้ น่ะมันก็เป็นเรือ่ งของตัวตนทัง้ นัน้
เลย
ท่านจึงว่าไว้วา่ พระภิกษุองค์หนึง่ เมือ่ มีลมมาพัดถูกธงแล้ว อีกองค์หนึง่
ก็บอกว่าเพราะมีธง ธงจึงไหวได้ อีกองค์หนึง่ บอกว่าเพราะมีลมมาพัดถูก
ธงแล้วธงนั้นก็ไหวไป นี่มองคนละอย่างกัน อาจารย์ก็เลยมาบอกว่าไม่มี
ธงไม่มีลม มันจะเป็นธงจบตรงนั้น ถ้ามีธงก็มีลม ถ้าไม่มีธงไม่มีลมก็เป็น
วิมุตติ ถ้ามีเราก็มีเขาใช่ไหม ถ้าไม่มีเราไม่มีเขาก็จบ เรื่องทั้งหลายก็จบ
หมดเป็นอนัตตา เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วัตถุในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้น
แหละ บางทีเราไปเห็นบ้านเมืองไหนเจริญขึ้นมา จิตเราอาจจะหลงไปใน
โลก มีบ้านเมืองเจริญมากมายก็ย้อนกลับไปคิด
หลวงปู่ชาท่านเคยบอกว่า อย่าไปห่วงบ้านห่วงเมืองนักเลย แม้แต่
กรุงกบิลพัสดุ์ก็ยังร้าง กรุงกบิลพัสดุ์สมัยพุทธกาลก็เจริญรุ่งเรือง พระ
เชตวันมหาวิหารก็สร้างใหญ่โตมาก วัดวาอารามมากมายในสมัยพุทธกาล
นาลันทานีย้ งิ่ ใหญ่มากเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกแหละ ตลอดจนพระเจ้า
อโศกมาบูรณะมากมายเลย แต่ผา่ นมาถึงตอนนีแ้ ล้วก็เป็นกองอิฐกองปูน
มากมายเลย ก็เกิดความไม่เทีย่ งของธาตุของรูปนัน้ นะ เอาจากอิฐจากปูน
ขึ้นมา จากเหล็ก จากทราย จากหินขึ้นมา ก็สร้างก็มีอายุใช้งานมาถึงสอง
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พันห้าร้อยกว่าปีก็หมดสภาพแล้ว ไม่เที่ยง
ฉะนั้นบ้านเมืองใดที่มีความเจริญในปัจจุบันก็มีความไม่เที่ยงก็มีอยู่
แล้ว เราก็มองความเป็นวิมุตติในรูปทั้งหลาย ในวัตถุทั้งหลาย มองมา
ที่จิตก็เห็นความรู้สึกทั้งหลายต่างๆ นั้นน่ะ ความรู้สึกเป็นสุขใจทุกข์ ใจ
ความยึดมั่นถือมั่น ก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลย เราจะยึดเอาอะไรไม่เที่ยงทั้งรูป
ทั้งนาม นี่เราก็มาสร้างโปรแกรมใหม่ขึ้นมาในใจ สร้างวิชชาขึ้นมาในใจให้
มีความรู้ ถ้ากำ�ลังของจิตของเราเรียกว่ามรรคมีกำ�ลัง กิเลสก็เกิดขึน้ ไม่ได้
ถ้ามรรคนี้มีกำ�ลังอ่อนกิเลสก็เกิดขึ้น เกิดขึ้นๆ
เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญมรรคอยู่เสมอ ทำ�ให้มากเจริญให้
มาก เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็ดูเรามีสติ ไหม มีปัญญาไหม ไปยึดถือ
อะไรไหม จิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ก็เตือนตนเองว่าวันคืนล่วงไปล่วง
ไป บัดนี้เรากำ�ลังทำ�อะไรอยู่ พระพุทธเจ้าก็ยังสอนพระภิกษุ สามเณร ก็
เตือนญาติโยมด้วยนะว่า บัดนีเ้ ราทำ�อะไรอยู่ การงานของเราทำ�พอสมควร
หรือยัง เราได้แสวงหาธรรมะให้เป็นที่แน่ ใจของเราแล้วหรือยัง เรารู้จัก
แนวทางปฏิบัติว่าความพ้นทุกข์ในทางมรรคมีองค์แปดนี้ มีศรัทธาในการ
ปฏิบัติมั่นใจแล้วหรือยัง ศรัทธาของเรามั่นคงหรือยัง เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหว
ในการปฏิบัติ ไม่หวั่นไหวในความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
แล้วมีความแน่นแฟ้น
เราก็มาพิจารณามองโลกนี้ให้เป็นสิง่ ทีส่ มมติอนั หนึง่ ถ้าเราเห็นสมมติ
ความเป็นวิมุตติก็เกิดขึ้น วิมุตติชั่วคราวคือตทังควิมุตติ เหมือนเราเคย
โกรธคนนี้ เกลียดคนนี้ ความรู้สึกโกรธเกลียดนี้อยู่ที่ใจก็มาดูมัน ก็เป็น
เพียงความรู้สึกเท่านั้นเอง ไม่แน่ไม่เที่ยง บางทีเคยชอบ ก็บอกว่าไม่แน่
ไม่เทีย่ ง บางทีจะรูส้ กึ ว่าชังก็ไม่วงิ่ ตามอีก บอกไม่แน่ไม่เทีย่ ง วันหนึง่ ชอบ
ขึ้นมาก็ได้ เคยชังกันวันหนึ่งชอบขึ้นมาก็ได้ อารมณ์ในจิตเป็นอย่างนั้น

อะไรเกิดขึ้นมาหลวงปู่ชาก็สอนว่าไม่แน่ ไม่เที่ยงไว้ พิจารณาอย่างนี้
ก็ไม่หลงไปกับอารมณ์ ในความคิดความนึก ความปรุงความแต่งนั้น จิต
ก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลาง ท่านว่าเมื่อเราเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน ควรพอกพูนอาการ
เช่นนั้นไว้ เห็นความเกิดความดับของอารมณ์ ความวิมุตติหลุดพ้นเกิด
ขึ้น เมื่อความวิมุตติหลุดพ้นเกิดขึ้นมาได้ชั่วคราวนี้ เกิดบ่อยๆ ขึ้นมา สติ
ธรรม ปัญญาธรรม สมาธิธรรมก็มากขึ้นแล้ว ศีลการสำ�รวมกาย วาจา ใจ
ก็ดีขึ้นมา เมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมานี้ มีความสงบ มีปีติ มีความสุข อารมณ์
ทั้งหลายที่เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทำ�จิตให้กระเพื่อมได้นิด
เดียว เราก็เห็นความเกิดดับ
เมือ่ เราดูจติ เราก็จะเห็นอารมณ์ เห็นอารมณ์เกิดดับ มีสติอยูก่ เ็ ห็นแล้ว
ความรูส้ กึ พอใจก็เกิดดับ ความรูส้ กึ ไม่พอใจก็เกิดดับ อย่างนีก้ ง็ า่ ยขึน้ แล้ว
การปฏิบัติก็จะง่ายขึ้น ทุกครั้งสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นนี้ เมื่อมีอารมณ์
เข้ามาก็ทุกข์เลยสุขไปเลยไม่ได้พิจารณา พิจารณาก็ไม่ทันด้วย แต่ก็ตาม
พิจารณาไป สุขก็ไม่เที่ยงนะ ทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะ
หลวงปู่ชาท่านมีอุบายว่า เอ้า…มันทุกข์ เอานาฬิกามาตั้งไว้ อยากให้
ความทุกข์มันหายไปเร็วๆ ถ้ายิ่งอยากให้มันดับไปเร็วๆ ก็ยิ่งเป็นตัณหา
เอานาฬิกามาตั้งดูมันจะทุกข์สักกี่ชั่วโมงเพราะทุกข์นี้จะดับ ต้องตั้งสติ
เป็นอุบายวิธีที่ท่านสอนไม่ ให้เราวุ่นวายนั่นเอง ให้เรายอมรับว่ามันทุกข์
แล้วเอานาฬิกามาตัง้ หนึง่ ชัว่ โมงผ่านไป สองชัว่ โมงผ่านไป สามชัว่ โมงผ่าน
ไป อ้าวทุกข์มนั หายไปตอนไหนไม่รแู้ ล้วหมดแล้ว มันมีเหตุมนั ก็เกิดหมด
เหตุมันก็ดับไป แล้วทุกข์ดับไปแล้วมีสุขอีก บางทีเราเผลอสติเอามาดูอีก
สุขเป็นอย่างไร ดูตั้งสติเดี๋ยวก็ดับไปอีก
เราก็จะเห็นความเกิดความดับ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของ
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อารมณ์ ถ้าจิตของเรามีกำ�ลังสมาธิ ได้ดีแล้วนี่เราก็ยิ่งจะเห็นได้ชัด ท่าน
เรียกว่าวิกขัมภนวิมตุ ติหลุดพ้นด้วยการข่มกิเลสเอาไว้ได้ ข่มเอาไว้ได้แล้ว
ธรรมะฝ่ายอกุศลทีท่ า่ นเรียกว่านิวรณ์หา้ กามฉันทะความยินดี พอใจในรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมมารมณ์ทเี่ ป็นทีพ่ อใจทีป่ รารถนา พยาบาท
ความปองร้าย ความโกรธ ความปองร้าย ถีนมิทธะความง่วงเหงาหาวนอน
อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุง้ ซ่านรำ�คาญใจ วิจกิ จิ ฉาความลังเลสงสัย จริงๆ
นิวรณ์ห้าก็อยู่รวมๆ กัน แต่แยกชัดๆ ก็เป็นห้าอย่าง
ถ้ากามฉันทะเกิดขึ้นความพอใจเกิดขึ้น ความหลงความไม่เข้าใจแจ้ง
ชัด ยังเห็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เป็นของดีอยู่ ยัง
ลังเลสงสัยอยู่ ยังฟุ้งซ่านไปในสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะหงุดหงิดใจ ถ้าสิ่งเหล่านี้
มันจากไป ถ้าไม่ ได้มันก็โกรธพยาบาทขึ้นมา มันจะอยู่รวมๆ กัน ถ้าจะ
แยกให้ชดั ก็แยกเป็นห้าอย่าง เมือ่ เรามีสมาธิจติ ก็จะข้ามอารมณ์ทงั้ ห้าอย่าง
นี้ได้ เรียกว่าข่มกิเลสไว้ได้ เป็นวิขมั ภนวิมตุ ติหลุดพ้นด้วยการข่มกิเลสได้
ตรงนี้สำ�คัญ แล้วหลุดพ้นด้วยการข่มเอาไว้ ข่มไปนานๆ นึกว่าไม่มีกิเลส
ก็ได้ นานๆ ไปกิเลสก็โผล่หน้าขึ้นมาอีกแล้ว ก็จะได้พิจารณาความรู้สึก
เป็นสุขเป็นทุกข์ เกิดขึ้นมาไม่เที่ยงไม่แน่ ไม่มีตัวตน เป็นสิ่งที่สมมติทั้ง
นัน้ เลย ทุกอย่างเป็นสมมติ เมือ่ จิตปรุงแต่งขึน้ มาก็เป็นเรือ่ งสมมติทงั้ นัน้
แหละ เหมือนศาลาหลังนี้วันนี้ญาติโยมมาไม่มากศาลาก็รู้สึกว่าใหญ่ ถ้า
โยมมาสองร้อยคนมานั่งกันเต็มก็รู้สึกว่าศาลาหลังนี้ก็เล็กเสียแล้ว ความ
รู้สึกที่ใหญ่ที่เล็กเกิดจากความรู้สึกของเราศาลาเขาก็อยู่อย่างนี้ ก็มองให้
เกิดความพอดี ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ถ้าเราปรุงแต่งเมื่อไหร่เราก็หลงอารมณ์แล้ว เป็นเรื่องของสมมติว่า
ศาลาหลังนีม้ นั เล็ก ศาลาหลังนีก้ ็ไม่เล็กไม่ใหญ่ แล้วก็ไม่มศี าลาด้วย เป็น
ความว่าง ถ้าเข้าใจจุดนี้จะเข้าใจแจ้งชัดจิตจะมีความรู้ขึ้นมา ทุกสิ่งทุก

อย่างเรามาเปรียบเทียบเกิดสมมติแล้วก็หลงสมมติ ถ้าเราไม่หลงสมมติก็
จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วิมุตติเกิดขึ้นมีความ
เข้าใจแจ้งชัดขึน้ มา จิตสงบก็จะเห็นเช่นนัน้ ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ
ขึ้นมาขณะฟังธรรมก็ได้
อาตมาไปฟังธรรมท่านยกตัวอย่างที่หลวงปู่ชาเทศน์ ให้ฟังเหมือนกัน
นะ ว่าแก้วนํ้าใบหนึ่งสูงสัก ๒๐ เซ็นต์ ถ้ามีแก้วอีกใบหนึ่งสูง ๓๐ เซ็นต์
ท่านถามเราว่าแก้วใบนี้เล็กหรือใหญ่ แก้วใบแรกขนาด ๒๐ เซ็นต์ ก็เล็ก
ถ้าขนาด ๓๐ เซ็นต์ ก็ใหญ่ ถ้ามีใบใหญ่กว่านั้นไปอีก คือทำ�แก้วใบใหญ่
๔๐ เซ็นต์ขึ้นมา ลักษณะอย่างนี้ใบที่ว่าใหญ่นั้นกลายเป็นไม่ ใหญ่แล้ว มี
ใหญ่กว่าเปรียบเทียบ

๗๑

ท่านก็สอนว่าแท้ที่จริงไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ มันไม่มีแก้ว เราฟังดูแล้วก็
เกิดอัศจรรย์เข้าใจชัดขึ้นมาว่าไม่มีแก้วจริงๆ มันสมมตินี่ เมื่อก่อนเรา
ว่าเป็นแก้วๆ ตั้งแต่เกิดมาก็คิดว่าเป็นแก้วจริงๆ เลย เราคิดอย่างไรปรุง
แต่งอย่างไรก็คิดว่าเป็นอย่างนั้น พอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้ว่าไม่มีจริงๆ
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๗๒
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เป็นสมมติขึ้นมา ก็เห็นความเกิดดับของวัตถุทั้งหลาย ปฏิบัติ ไปแล้วเห็น
ความเกิดดับของร่างกายที่มันตายก็เป็นสิ่งสมมติขึ้นมา ไม่มีผู้หญิงผู้ชาย
สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา ในอารมณ์ทางจิตก็สักแต่ว่าจิต เมื่อปัญญา
อบรมสมาธิขึ้นมา ปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นตทังควิมุตติ วิกขัมภนวิมุตติ
หลุดพ้นขึ้นมาด้วยการข่มเอาไว้ สมุจเฉทวิมุตติหลุดพ้นด้วยการประหาร
กิเลส ประหารอย่างไร เมื่อเราสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่แล้วเอาผู้รู้นี้เป็น
โปรแกรมเมอร์ แล้วมีโปรแกรมเมอร์สร้างโปรแกรมขึ้นมา รู้หนทางชัดๆ
เกิดขึ้นมา
เมื่อก่อนกิเลสก็ต้อนเรา เราก็สู้ไม่ได้เสียทีหนึ่ง คราวนี้เราชักมีกำ�ลัง
ขึ้นมาแล้ว โปรแกรมของเราก็ใช้การได้ตาเห็นรูปขึ้นมาก็มองเป็นวิมุตติ
ไม่มีตัวตน ทำ�สมาธิให้สงบอีกกิเลสก็เข้ามาในจิตไม่ได้ กิเลสเข้ามาในจิต
ไม่ได้ก็พิจารณารูปนาม พิจารณาอารมณ์อีก ยิ่งเห็นอารมณ์ชัดในอารมณ์
ก็เกิดปีติ เกิดความสงบ เกิดความสุขขึ้นมา นี่เราก็มีกำ�ลังมากขึ้นๆ แล้ว
จนพิจารณากายก็ดี พิจารณาจิตก็ดี เวทนา ธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ดี
เป็นสักแต่วา่ อารมณ์ทงั้ นัน้ เลย ไม่มสี ตั ว์บคุ คล ตัวตนเราเขา ตรงนีเ้ รียกว่า
วิมุตติหลุดพ้นก็เกิดขึ้นมา สิ่งที่เคยยึดถือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต
ปรามาส ความลังเลสงสัยนั้นก็หมดไป
เมือ่ ก่อนเข้าใจว่าเป็นตัวตนจริงๆ ก็เห็นชัดว่าไม่ใช่ตวั ตน เห็นชัดขึน้ มา
เมือ่ เห็นชัดเช่นนีแ้ ล้วเราเป็นผูส้ ร้างโปรแกรมขึน้ มาแล้ว เห็นชัดขึน้ มาแล้ว
เกิดปัญญา คำ�ว่าเราทีส่ ร้างนัน้ ก็ให้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอีก พิจารณา
ไม่ ให้มีว่าเราอีก พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์ทรงรู้ขนาดนี้แล้วก็ไม่
ทรงยึดในความรู้นั้น เราอ่านตำ�รับตำ�รามาก็รู้แล้วไม่ยึดจะทำ�อย่างไรยัง
มีตัวเราอยู่นี่ ก็เพราะว่าถ้ายึดเป็นตัวเราอีกมันจะมีทิฏฐิมานะเกิดขึ้นมา
ยังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีก ถ้าไม่ยึดถือเลยทิฏฐิมานะก็ไม่มี ความทุกข์ก็

ไม่มี เราเขาก็ไม่มี อันนี้สำ�คัญ ก็ให้เราพิจารณาเป็นสมุจเฉทวิมุตติหลุด
พ้นด้วยการละกิเลส แล้วก็ละกิเลสต่อไปจนว่าโลภ โกรธ หลง หมดไปก็
วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมา พระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นมาในใจของเรา เป็นธรรม
เหมือนกัน
อาตมาฟังหลวงพ่อชาท่านปรารภเรื่องประเทศอินเดีย ท่านบอกว่า
มีคนนิมนต์ท่านไปประเทศอินเดียแต่ ไม่มีใครถวายตั๋วให้ ท่านพูดเป็น
ธรรมท่านก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ ได้หรือ
ตั้งปัญหาถามอาตมาเหมือนกัน อาตมาก็รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์
เดียวจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยได้อย่างไร เราก็ยึดว่านี่คือพระสงฆ์ หลวง
พ่อชาก็เป็นพระอริยสงฆ์ พระอรหันต์ เรายังแยกกันอยู่ว่าพระอรหันต์
นั้นก็อันหนึ่ง พระธรรมก็อีกอันหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็แยกกันอีก แต่ความ
เป็นจริงแล้วผู้ที่ท่านรู้แล้วท่านว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็อยู่ ใน
ใจของท่าน พุทธะอยู่ในใจของท่านแล้ว ถ้าเกิดว่าท่านได้บรรลุในธรรมะ
คำ�สอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าเป็นตทังควิมุตติ วิกขัมภนวิมุตติ สมุจ
เฉทวิมุตติ หลุดพ้นจากการละกิเลส คือมีพุทธะเกิดขึ้นในจิตใจนี่เอง ก็
ขอให้ญาติโยมนำ�กลับไปพิจารณา เจริญพร...

๗๓
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม
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เมื่อเราชอบใจก็ปรุงแต่งไปอย่างหนึ่ง
“
เราไม่ชอบใจก็ปรุงแต่งไปอย่างหนึ่ง ถ้าเรา

ไม่รเู้ ท่าทันแล้วก็จะวิง่ ไปกับอารมณ์ ก็จะหลง
ไปกับอารมณ์ หลวงพ่อชาท่านจึงเทศน์ คน
หลงอารมณ์นั้นก็คือคนหลงโลก

”

ความฟุ้งซ่าน...
๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
ให้เราพยายามนั่งสมาธิภาวนา กำ�หนดลมหายใจของเรานี้เป็นอารมณ์
เรียกว่าอานาปานสติกรรมฐาน รู้ลมหายใจ เมื่อลมหายใจเข้าเราก็รู้จัก
ภาวนาว่าพุท ลมหายใจออกก็ภาวนาว่าโธ กำ�หนดรู้ลมหายใจเข้านั้นต้น
ลมอยูท่ ปี่ ลายจมูก กลางลมอยูท่ หี่ ทัย ปลายลมอยูท่ สี่ ะดือ หายใจออกนัน้
ต้นลมอยู่ที่สะดือ กลางลมอยู่ที่หทัย ปลายลมอยู่ที่ปลายจมูก นี้กำ�หนด
ให้รู้ลมทั้งสามฐาน
เมื่อเรากำ�หนดรู้ลมเข้าออกนี้ทั้งสามฐานได้ มีความชำ�นาญแล้วก็
กำ�หนดเฉพาะรูล้ มหายใจเข้า ลมหายใจออกทีป่ ลายจมูกของเรา ลมหายใจ
เข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ ลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุท ลมหายใจออกภาวนา

๗๕
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม
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ว่าโธ กำ�หนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เมื่อเรากำ�หนดรู้ลมหายใจเข้า
ออกอย่างนี้ สติของเรารู้ในลมจิตของเราก็สงบ อารมณ์ที่ทำ�จิตไม่ ให้สงบ
นั้นเรียกว่าสิ่งที่กางกั้นความดี คือความรัก ความชัง หรือว่ากามฉันทะ
พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ วิจิกิจฉา
ท่านว่าเป็นนิวรณ์ทงั้ ห้าประการกัน้ จิตไม่ให้บรรลุซงึ่ ความดี ความดีใน
เบื้องต้นคือความดีจากการเสียสละ คือการให้ทาน การสมาทานศีล ศีล
ห้า ศีลแปด ศีลสิบ ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ก็มีศีลตามฐานะของเรา ศีลห้า
ประการนีก้ เ็ ป็นคุณสมบัตทิ เี่ ราปฏิบตั ิได้ เป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธ
ศาสนา เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จะเป็นพระ เป็นเณร เป็นฆราวาส
ถ้าเราปฏิบตั คิ รบถ้วนในศีลได้ มีจติ ทีม่ คี วามเห็นทีถ่ กู ต้อง รูเ้ ห็นตามความ
เป็นจริงแล้ว แม้เป็นฆราวาสจิตของเรานัน้ ก็เห็นธรรมะ เพราะว่าไม่จำ�กัด
ว่าการเห็นธรรมะนั้นเน้นเฉพาะพระภิกษุ สามเณร หรือว่าเป็นภิกษุณี
การเห็นธรรมนั้นเห็นได้เสมอกัน ไม่จำ�กัดว่าเป็นนักบวชหรือว่า
ฆราวาส ถ้าเราปฏิบัติอยู่ ในอริยมรรคมีองค์แปด คือศีล สมาธิ และ
ปัญญา เราก็จะเห็นธรรมะ บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวก
เรารู้ตามได้นั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงมีพระคุณอันกว้างใหญ่ ไพศาล มีพระ
มหากรุณาธิคณุ อันกว้างใหญ่ไพศาล หาทีส่ ดุ หาทีป่ ระมาณไม่ได้ เพราะว่า
พระองค์นั้นจะสำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้เข้าสู่ในภูมิของสาวกบารมี แต่
พระองค์ก็ยังปรารถนาที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ ออกจากวัฏสงสาร
จึงว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ ไพศาลหาที่สุดหา
ทีป่ ระมาณไม่ได้ พระปัญญาคุณ พระบริสทุ ธิคณุ พระปัญญาคุณพระองค์
ก็มีปัญญาสามารถเอาชนะกิเลส เป็นสมุเฉทปหารได้ชื่อว่าเป็นพระอรหัง
เป็นผู้ที่ไกลจากกิเลส เมื่อมีปัญญาเช่นนี้แล้วก็ทำ�ให้จิตของพระองค์มี
ความบริสทุ ธิ์ไม่มกี เิ ลสเจือปนในจิตใจเป็นเพราะคุณทัง้ สามนี้ ให้เราระลึก

เป็นพุทธานุสติ เมือ่ ลมหายใจเข้าเราก็นกึ ภาวนาว่าพุท หายใจออกภาวนา
ว่าโธ ก็นกึ ในพระคุณของพระพุทธเจ้าจนจิตของเรานัน้ ก็มคี วามสงบ เมือ่
จิตของเราสงบแล้วนิวรณ์ทงั้ ห้านัน้ ก็ถอยห่างไปจากจิตใจของเราชัว่ คราว
เรียกว่าเป็นตทังควิมตุ ติแล้ว อันนีเ้ ป็นวิกขัมภนวิมตุ ติเราข่มกิเลสเอาไว้ได้
เมือ่ เราข่มกิเลสเอาไว้ได้จติ ของเราสงบ เราก็เอาจิตทีส่ งบนีม้ าพิจารณาใน
กาย มาพิจารณาในรูปกาย
การพิจารณารูปกายนี้ ถ้าการศึกษาในทีเ่ ราจะพ้นทุกข์กพ็ จิ ารณาอย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็จะรู้ทั้งกาย เข้าใจในเรื่องของกายว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา แล้วเราก็เห็นธรรมได้ ไม่ต้องไปพิจารณาหลายอย่าง หรือเราจะ
พิจารณาจิต ดูจิตเห็นว่าจิตนี้มีสภาวะที่ปรุงแต่ง บางทีมันปรุงแต่งไปใน
อนาคตมากมาย เมื่อถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรุงแต่งเอาไว้
ปรุงแต่งเราจะไปทางโน้นเราจะไปทางนีก้ ด็ ี ปรุงแต่งในชีวติ ในอนาคตของ
เราก็ดี ก็ไม่แน่นอนทัง้ นัน้ แหละ ปรุงแต่งไปแล้วก็ไม่เป็นไปตามนัน้ หรอก
ไม่เที่ยง ไม่แน่ แต่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนี่มันก็จะปรุงแต่งไป
อย่างนี้เสมอ นักปฏิบัตินี้ก็ต้องมาตามดู ตามดูตามรู้ในความคิด ความ
นึก ความปรุงความแต่ง ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง ทุกขัง เป็น
อนัตตา หาความเป็นตัวเป็นตน เป็นสัตว์บุคคล ตัวตนเราเขาไม่ ได้ มัน
เป็นลักษณะอย่างนี้
เมื่อเราชอบใจมันก็ปรุงแต่งไปอย่างหนึ่ง เมื่อเราไม่ชอบใจก็ปรุงแต่ง
ไปอย่างหนึ่ง ปรุงแต่งไป ถ้าเราไม่รู้เท่าทันแล้วก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ ก็
จะหลงไปกับอารมณ์ หลวงพ่อชาท่านจึงเทศน์ว่า คนหลงอารมณ์นั้นก็
คือคนหลงโลก คนหลงโลกนั้นก็คือคนหลงอารมณ์ เราหลงไปในอารมณ์
ทั้งหลายก็คือหลงโลกนั้นแหละ คนหลงโลกก็คือหลงอารมณ์ ไม่รู้ ถ้าคน
รู้อารมณ์แล้วก็ไม่หลง รู้จักอารมณ์แล้วไม่หลง คนหลงนั้นก็ไม่รู้จัก ไม่รู้
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จักอารมณ์นั่นเอง เมื่อเรามาปฏิบัติมาฝึกหัดปฏิบัติกาย วาจา ใจ ให้กาย
ของเราก็สงบด้วยศีล วาจาก็สงบด้วยศีล เรือ่ งของใจให้สงบต้องมาฝึกกัน
ฝึกเรื่องสติ เจริญซึ่งสมาธิภาวนาให้มาก นี้เป็นหลัก
เพราะว่าการได้ยินได้ฟัง การได้อ่านได้ศึกษาเกิดปัญญามาก ปัญญา
ในการโต้ตอบ ปัญญาในการถามในหลักธรรมต่างๆ นี้ เราจะเรียนรู้ไปให้
มากในพระไตรปิฎกก็ตาม ความรู้ก็เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความจำ� สังขารความปรุงแต่ง เพราะ
ว่าธรรมะที่ออกมานั้นออกมาจากใจพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ เมื่อเราลงมือ
ปฏิบัติอันนี้ก็จะปฏิบัติตามที่ท่านสอน เมื่อปฏิบัติแล้วจิตสงบเรามาเรียน
รู้มาศึกษาในตำ�ราอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าใจชัดเจน คำ�ว่าวิตกวิจาร ปีติ สุข
เอกัคคตา วิตกก็คือการยกอารมณ์ขึ้นมาจะเป็นลมหายใจก็ดี กรรมฐาน
กองใดกองหนึ่งก็ดี ก็ยกขึ้นมา วิจารนั้นไม่ใช่ความคิด
วิจารอยู่ ในเรื่องเดียว อยู่ ในอารมณ์ของความสงบ รู้ลมหายใจเข้ารู้
ลมหายใจออก เข้ายาวออกยาวเราก็รู้จักหมด นี่แหละเรียกว่าวิจารอยู่
ในเรื่องของลม ไม่ ได้วิจารไปว่าลมอย่างนี้เป็นยังไง ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร
คิดไป อันนั้นมันกว้างไปคิดไปอย่างนั้นไม่สงบ ต้องคิดมาให้มันสงบให้รู้
ในเรื่องเดียว เมื่อเรารู้อยู่เรื่องเดียวก็เกิดความสงบขึ้นมา ปีติความอิ่มใจ
จะเกิด ความอิม่ ใจนัง่ รูล้ มหายใจระลึกถึงพระพุทธเจ้านํา้ ตาก็ไหลซาบซึง้
ขึน้ มา กายของเราก็เบา บางทีนงั่ อยูเ่ หมือนลอยอยูก่ ลางอากาศนีเ่ รือ่ งของ
สมาธิ หรือมากกว่านั้นจะมีความสุข ความอิ่ม ความนิ่งของจิต อันนี้เราก็
จะต้องปฏิบตั ิให้มนั ผ่านในเรือ่ งของความสงบขึน้ มาสำ�คัญ เพราะสมาธินี้
ก็เป็นแกนกลางแล้ว เมื่อจิตของเรามีความสงบเช่นนี้เราจะเจริญในด้าน
การพิจารณาด้วยปัญญาเราจะเห็นชัด เมื่อก่อนเราได้ยินได้ฟังก็ชัดอย่าง
หนึ่ง เราคิดพิจารณาก็ชัดไปอีกอย่างหนึ่ง แต่เมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาให้

เกิดปัญญาก็รู้ชัดที่จะละความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนได้ เพราะจิตที่มีความ
สงบตัง้ มัน่ นัน่ เอง จะมาพิจารณาในเรือ่ งของจิต มาดูจติ ก็เห็นชัดจิตนีเ้ ป็น
อย่างไร จิตมีหน้าที่อย่างไร จิตนี้คืออะไร เป็นผู้รับรู้อารมณ์นั่นเอง เมื่อ
จิตรับรู้อารมณ์แล้วจิตไม่มีปัญญาก็จะหลงไปกับอารมณ์ ก็จะหลงไปใน
โลกก็จะเกิดความทุกข์ ถ้าจิตนั้นมีสมาธิตั้งมั่นดีเมื่ออารมณ์เข้ามาจิตก็
จะรู้อารมณ์ รู้จักอารมณ์เข้ามาแล้ว
หลวงพ่อชาจึงเปรียบเทียบเหมือน
กับมีเก้าอีต้ วั หนึง่ เรานัง่ อยู่ในบ้านนัน้
น่ะใครเข้ามาเราก็รู้จัก เข้ามานั่งใน
เก้าอีต้ วั นี้ไม่ได้ เมือ่ จิตของเรามีความ
ระมัดระวังมีสติระมัดระวังอยู่ สมาธิ
ตั้งมั่นอยู่ มีอารมณ์ที่จะเข้ามาในจิต
ก็เข้ามาไม่ ได้ สติรู้สึกระวังระลึกได้
สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ สมาธิตั้งมั่นอยู่
หมุนปัญญาก็เกิด อารมณ์อกุศลเกิด
ขึ้นก็เพียรละ ที่ยังไม่เกิดก็ไม่ ให้เกิด
อารมณ์ กุ ศ ลเกิ ด ขึ้ น แล้ ว ก็ รั ก ษาไว้
ทำ�ให้เกิดขึ้น เราก็รู้จักในอารมณ์นั้น
ปัญญาก็คอื ความรู้ รูร้ อบเข้ามาในกองสังขาร จะเป็นเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณก็พิจารณาให้รู้รอบว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นความว่าง
นั่นเอง ไม่มีตัวไม่มีตน ความว่าง ไม่มีเราไม่มีเขา ไม่มีสัตว์บุคคล ตัวตน
เราเขา มองรูปมองนามก็ให้เห็นเป็นความว่าง ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ ได้
เพราะปัญญาเราเกิดขึน้ มา ทีเ่ ราเป็นทุกข์อยูน่ นั้ ก็เพราะว่าเราเห็นเป็นตัว
เป็นตน เป็นสัตว์บุคคล เราเขา ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะอุปาทานยึดถือ
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เมือ่ เราจะไปอยูท่ ี่ไหนก็ตามอยู่ในทีท่ �ำ งาน ทีบ่ า้ น ทีว่ ดั เราก็รบั รูอ้ ารมณ์
ทัง้ นัน้ แหละ จิตรับรูอ้ ารมณ์กต็ อ้ งมีสติรสู้ กึ ว่าเป็นอย่างไร จิตของเราขณะ
นีเ้ ป็นอย่างไร มีสขุ ไหมมีทกุ ข์ ไหมปรุงแต่งไหม มีปญั ญาให้รวู้ า่ มันไม่เทีย่ ง
ไม่แน่ทั้งนั้นแหละ อารมณ์ชอบใจมาก็บอกว่าไม่แน่ อารมณ์ ไม่ชอบใจ
มาก็บอกว่าไม่แน่ เราก็ยืนอยู่ตรงนี้อารมณ์ของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้
เป็นอารมณ์ทจี่ ะให้เกิดปัญญาขึน้ มา ปัญญาในทางพระพุทธศาสนานัน้ คือ
เข้าใจความเป็นจริง สิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นของเที่ยงเราก็เห็นผิดวิปลาส
ไป ความเห็นที่วิปลาส ถ้าเราพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังก็จะเห็นความไม่
เที่ยง สิ่งที่เป็นทุกข์ก็เข้าใจว่าเป็นสุข เราก็พิจารณาว่าเป็นทุกขังทั้งนั้น
เลยทนอยู่ ไม่ ได้ อะไรที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไป หาความที่จะคงทน
ไม่มี เป็นสุขเราก็เคยมีไหม เป็นทุกข์เราเคยไหม แล้วก็สขุ ทุกข์นนั้ อยู่ไหม
ล่ะ เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วดับไปมันไม่มี ไม่มตี วั ตน เป็นอนัตตาหาความเป็น
สาระแก่นสารอะไรจริงจังไม่ได้ อย่างนีเ้ ราก็พจิ ารณามีอารมณ์อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตานี้เป็นอารมณ์ของใจก็จะเกิดปัญญา ปัญญาก็จะเกิด
ดังนัน้ เมือ่ เราเจริญในด้านปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ เราก็ใช้อารมณ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้เป็นอารมณ์ของจิต พิจารณาให้เห็นความไม่
เที่ยงของวัตถุสิ่งของทั้งหลายไม่เที่ยง รูปเราก็ไม่เที่ยง รูปสัตว์ก็ไม่เที่ยง
นามธรรมทัง้ หลายก็ไม่เทีย่ งก็พจิ ารณา เรียกว่าตาจักขุ จักขุนเี้ ป็นธาตุ รูป
นีก่ เ็ ป็นธาตุ จักขุธาตุนเี้ มือ่ กระทบกับรูปธาตุแล้วเกิดจักขุวญิ ญาณธาตุขนึ้
มา ประสาทตาก็ไม่เที่ยง รูปก็ไม่เที่ยง การเห็นก็ไม่เที่ยง เราก็พิจารณา
เมื่อเห็นไม่เที่ยง ไม่มีตัวไม่มีตน ที่แท้จริงแล้วก็เป็นอนัตตา ในอายตนะ
อื่นนั้นก็เหมือนกัน ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา หลวงพ่อชาท่าน
สอนอารมณ์ที่จะให้เกิดปัญญานั้น คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้เอง ที่
จะแก้ความเห็นผิดวิปลาสของจิตของเราได้

เราก็ต้องมาพิจารณาในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้เป็นอารมณ์ มองโลก
นี้เห็นว่าพระนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่ง การละโลภ ละโกรธ ละหลงแล้ว
เป็นสุขอย่างยิง่ พระนิพพานนัน้ เป็นทีท่ วี่ า่ ไม่มกี เิ ลสเจือปนนัน้ จิตใจของ
เราก็ระลึกถึงความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ อยู่ จิตก็จะว่างจากความยึดถือ เรียกว่า
เราระลึกในธรรมหรืออุปสมานุสติกรรมฐาน ระลึกในคุณของพระนิพพาน
เป็นอารมณ์ ไม่มีตัณหาที่จะทำ�ให้ใจของเราเป็นทุกข์เดือดร้อน เราก็
พยายามปฏิบตั ิ นีเ้ ป็นปัญหาอยูว่ า่ เมือ่ ปัญญามันน้อยไม่เกิด เราก็ตอ้ งหัน
กลับมาทำ�สมถะรู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออกเป็นการพักจิต พิจารณา
มากเกินไปสมาธิน้อยมันจะฟุ้งซ่านไม่สงบ ไม่เห็นธรรมหรอก ตามดูจิต
อย่างเดียวก็เห็นแต่ความเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไปแต่วา่ ไม่หยุดการปรุง
แต่ง แสดงว่าสมาธิของเรามันน้อยแล้วต้องหันกลับเข้ามารูล้ มหายใจเข้า รู้
ลมหายใจออก พักจิตทำ�จิตให้มกี �ำ ลัง เมือ่ จิตมีก�ำ ลังแล้วถึงจะเดินทำ�งาน
ด้วยการพิจารณา หรือการกำ�หนดอยู่ในกายคตา เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ อสุภะสิบ ธาตุสี่ก็เหมือนกัน เป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานนี้แหละ
เราก็พักจิตให้เป็นสมาธิเสียก่อน แล้วพิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์ ให้
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จิตให้เป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ก็พิจารณาในรูปในนามนี้ปัญญาของเราก็จะเกิด เราก็จะ
เห็นธรรมะ กระทั่งว่ารูปนี้ก็ดี นามนี้ก็ดี เราก็รับรู้อยู่นี้ แต่รับรู้ทีไรก็ไปรู้
เรื่องตัวตนทุกครั้ง มีตัวตนมีเราทุกครั้ง จิตนี้ก็เป็นเราด้วย เขาว่าก็ว่าเรา
ด้วย เขาสรรเสริญก็สรรเสริญเราด้วย สุขก็เป็นเราสุขด้วย ทุกข์ก็เป็นเรา
ทุกข์ด้วย ความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านก็เป็นเราทั้งหมด สิ่งใดที่เกิดขึ้นใน
จิตเป็นกุศลก็เป็นเรา เป็นอกุศลก็ไปยึดถือเป็นเราหมด ก็มคี ำ�ว่าเราตลอด
พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีเราจริงๆ นั้น
ไม่มี เห็นอารมณ์ที่ดีก็ตาม ที่เป็นบุญเป็นบาปก็ตาม ไม่เป็นบุญไม่เป็น
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บาปก็ตาม ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้นเลย จิตก็ว่างปล่อยวาง
จากความยึดถือปล่อยวางอุปาทาน เมื่อปล่อยวางอุปาทานได้ความทุกข์ก็
ไม่เกิดขึ้นมา นี้นักปฏิบัติต้องพยายามต้องมีความเพียรพยายาม ที่มันจะ
ยากลำ�บากนั้นก็คือการจะมาฝึกจิตของเรา ในเบื้องต้นสำ�รวมกาย วาจา
เป็นศีล เมื่อตัวนี้เราสำ�รวมได้ดีแล้วก็มาฝึกจิตให้เกิดสมาธิ สมาธิที่ฝึก
ดีแล้วก็เกิดปัญญา หรือว่าปัญญาก็อบรมจิตให้เกิดสมาธิกอ่ น วิธกี ารทีจ่ ะ
พิจารณาปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินนั้ ก็คอื การทีเ่ ราเจริญในกรรมฐาน
ก็มีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้เป็นอารมณ์ เป็นตทังควิมุตติ มองทุกสิ่งทุก
อย่างนั้นเป็นสมมติทั้งนั้นเลย เห็นเป็นเรื่องของสมมติ
ถ้าเราเห็นเรื่องของสมมติก็เป็นวิมุตติเกิดขึ้นมาในใจ ไม่ยึดมั่นถือมั่น
จิตก็ไม่ ไปยึดในอารมณ์ ไม่หลงในอารมณ์ ไม่หลงโลก หลวงพ่อชาท่าน
เทศน์มาพิจารณาดูจิตเราหลงในอารมณ์นั้นก็ไปหลงโลก ถ้าจิตไม่หลงใน
อารมณ์ก็เหมือนนํ้า นํ้าเป็นนํ้าที่ใสเราเอาสีเหลือง สีเขียว สีแดง สีดำ�ใส่
ไปนํ้าก็เปลี่ยนไปตามนั้น แต่เมื่อเราแยกสีทั้งหลายออกมาได้นํ้าก็ยังคง
เป็นนํา้ ใสตามธรรมชาติ เหมือนอย่างอารมณ์ทเี่ ข้ามาย้อมใจของเราก็เป็น
อย่างนัน้ ย้อมใจของเราให้เกิดความโลภบ้าง ความโกรธ ความหลง ความ
รัก ความชัง ความเกลียด ความกลัวบ้าง แล้วก็เกิดดับไป
ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ “ความสงบของจิต”

แต่เมือ่ อารมณ์เข้ามาอีกจิตก็เข้าไปยึดอีกอยูอ่ ย่างนีแ้ หละ เป็นภพเป็น
ชาติ เป็นวัฏสงสาร เป็นสุขเป็นทุกข์ ขึ้นสวรรค์ตกนรกอยู่อย่างนี้แหละ
ในวันหนึ่งเกิดขึ้นหลายชาติเรียกว่าเกิดทางจิต เกิดขึ้นทางกายก็หลายปี
เกิดขึน้ ทางจิตนีม้ นั เร็วมาก เมือ่ เราใช้ปญั ญาอบรมจิตของเราให้เกิดสมาธิ
ขึ้นมา เหมือนกับเราละกิเลสไปได้ในบางส่วนใจโล่งโปร่งสบาย มองเห็น
ความรู้สึกของเราที่เป็นตัวเป็นตนที่มันหลงอยู่ก็เห็นชัด แล้วเมื่อเรานี้ฝึก
อย่างนี้แล้วจิตก็มีสมาธิเกิดขึ้นมา ก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งในรูปในนามจะ
เห็นชัดเจนขึ้น เห็นกายนี้สักแต่ว่ากาย จิตสักแต่ว่าจิต ธรรมที่เกิดขึ้นก็
เห็นสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นแหละ คือเราไม่ไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนทั้งหมด
ทั้งเรื่องของเวทนาด้วย เมื่อเราไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนมันก็ว่างใจก็ว่าง ใจ
ว่างเรียกว่าเป็นวิกขัมภนวิมตุ ติ เมือ่ ใจว่างมากๆ เข้าเกิดความรูข้ นึ้ มาเป็น
ภาวนามยปัญญา กิเลสที่ร้อยรัดจิตใจอยู่มันก็ขาดลงไปได้ เห็นชัดไป...
ขาดไป ขาดไป ขาดไปจนว่าเข้าใจชัด เปลี่ยนความเห็นเดิมที่เห็นว่าเป็น
ตัวเราของเรา ก็เห็นแล้วไม่ใช่เรา เห็นอย่างนี้เราก็เห็นธรรม เมื่อบุคคล
ใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใด
เห็นธรรมบุคคลนั้นจะเห็นเราตถาคต ก็เห็นพระพุทธเจ้าในจิตใจของเรา
บุคคลใดเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นเป็นพระสงฆ์ จะเป็นภิกษุ
ภิกษุณี สามเณร ญาติโยมก็ตาม ก็เป็นสมมติกอ่ นยังไม่เป็นพระทีแ่ ท้จริง
ต้องมาปฏิบัติก่อนจะเห็นธรรมก็เป็นพระ ญาติโยมก็เป็นพระได้
ถ้ามาปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญานี้ใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นพุทธะขึ้น
มา แต่เป็นพุทธะทีร่ ตู้ ามคำ�สอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบตั ติ ามก็เรียกว่าเป็น
สาวกของพุทธะ ความเป็นพุทธะนีก้ ค็ อื เกิดความรูข้ นึ้ มา ตืน่ ขึน้ มาแล้วนัน้
เองแหละ จนเกิดความรู้เต็มแล้วบรรลุแล้วก็เป็นพุทธะที่สมบูรณ์ หลวง
พ่อชาจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ ได้หรือ ก็คงเป็น
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ความหมายที่จิตที่มีธรรมะอยู่เต็มแล้วนั่นเอง เราไปประเทศอินเดียไป
กราบพระพุทธเจ้าก็เห็นสถานที่ต่างๆ นั้น ที่พระองค์ ได้ประสูติ ตรัสรู้
แสดงธรรม เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน หรือว่าเสด็จประทับอยู่ ในที่ต่างๆ
เพื่อเราจะได้ระลึกน้อมเป็นอนุสติ ระลึกในคุณของพระพุทธเจ้า ในคุณ
พระธรรมเจ้า ในคุณของพระสังฆเจ้าให้จิตของเราสงบ เป็นตทังควิมุตติ
บ้าง เป็นวิขัมภนวิมุตติบ้าง ได้มาปฏิบัติให้มากเจริญให้มากขึ้นในคำ�สอน
เกิดปัญญาก็เป็นสมุจเฉทวิมุตติเกิดขึ้นมา

รูจ้ กั ทีพ่ ระองค์สอนให้ปล่อยวางในรูปในนาม พิจารณารูปนามนัน้ เป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในรูปในนามนัน้ ใจก็วา่ ง การปฏิบตั ิ
นั้นเราก็ต้องมาปล่อยวางนั่นเอง ปฏิบัติ ให้สั้นที่สุดเร็วที่สุดก็คือความ
ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เป็นทุกข์ ถ้า
เราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ได้

เพราะว่าขันธ์นี้เราไปยึดตรงไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นเลย ท่านเปรียบเหมือน
กับก้อนเหล็กทีแ่ ดงๆ จับไปด้านบนก็รอ้ น ด้านล่างก็รอ้ น ด้านข้างก็รอ้ น
ด้านไหนก็ร้อนทั้งนั้นเลย ในขันธ์ทั้งห้านี้ เมื่อเราไม่ไปยึดความทุกข์ก็ไม่
เกิดขึ้นมา ก็ขอให้เรานั้นพยายามปฏิบัติ มีศีลแล้วก็พยายามเจริญซึ่งสติ
สมาธิของเราก็พจิ ารณาให้เกิดปัญญา หรือปัญญาพิจารณาให้เกิดสมาธิขนึ้
มาจนเกิดความรู้รอบหรือรอบรู้ขึ้นมา ต้องอาศัยศรัทธา ความเชื่อ ความ
เลือ่ มใสในคำ�สอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบตั ติ าม เราก็จะพ้นจากความ
ทุกข์น้อยใหญ่นั้นได้ด้วยความเพียรพยายามของเรา ขอให้ตั้งใจกันทุก
คน...

ธงชาติธิเบต

ธงชาติธิเบต เริ่มปรากฏการใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ โดย
ดาไลลามะองค์ที่ ๑๓ แห่งธิเบต ทรงออกแบบขึน้ โดยรวม
เอาธงประจำ�กองทัพของชาวธิเบตในทุกเขตแขวงมาสร้าง
ขึ้นเป็นธงเดียว ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
ธงนี้ ไ ด้ ใช้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องกองทั พ ชาวธิ เ บต
ทั้ ง หมดมาจนถึ ง พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื่ อ งจากกองทั พ
ปลดปล่ อ ยประชาชนจี น ได้ บุ ก เข้ า ยึ ด ครองธิ เ บต และ
สถาปนาดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปกครองตนเองพิเศษของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปัจจุบัน ธงนี้ยังคงใช้เป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาล
ธิเบตพลัดถิ่น ซึ่งตั้งมั่นอยู่ที่เมืองธรรมศาลา ประเทศ
อิน เดีย ส่วนในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งรวมถึงเขต
ปกครองตนเองธิ เ บตในปั จ จุ บั น ถื อ ว่ า เป็ น ธงนอก
กฎหมาย เพราะเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการเรียกร้อง
เอกราชของชาวธิเบต

ตราแผ่นดินธิเบต
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ใจเรานี่เองไปปรุงแต่งสิ่งทั้งหลาย สิ่งทั้ง
“
หลายก็เป็นธรรมชาติอยู่ เราจะชอบใจหรือไม่

ชอบใจเขาก็ธรรมดาอยูอ่ ย่างนี้ เป็นที่ใจเรา ถ้า
เรารูจ้ กั ก็รจู้ กั อ้อ… ทุกสิง่ ทุกอย่างก็เป็นสมมติ
ทั้งนั้น ถ้าเข้าใจแบบนี้เราก็เห็นธรรมะ

”

สมมติ... สนทนาธรรมกับภิกษุณี
๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
พระอาจารย์อนันต์ : มาอยู่ที่นี่เจ็ดวันแล้วมีความรู้สึกอย่างไร สบาย
ดีไหม
ภิกษุณี : รู้สึกดี
พระอาจารย์อนันต์ : สบายใจไหม
ภิกษุณี : รู้สึกโชคดีที่ได้มาอยู่ที่นี่
พระอาจารย์อนันต์ : มีอะไรขัดข้องไหมอยูว่ ดั มาบจันทร์นี่ เรือ่ งทีพ่ กั
อาหาร อากาศ ธรรมะ
ภิกษุณี : อากาศแย่มาก (ร้อน) หัวเราะ… อยู่ที่โน่นเย็นสบาย
พระอาจารย์อนันต์ : อยู่ที่ธรรมศาลาอากาศเย็น อยู่อเมริกาก็อากาศ
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เย็น อยู่เมืองไทยก็ร้อนหน่อย มีอะไรขัดข้องก็บอก เจ็บป่วยอะไรก็บอก
ด้วย ไม่สบายกายไม่สบายใจก็บอก
ภิกษุณี : ปัญหาที่อยู่ในจิต บางอย่างก็บอกไม่ได้
พระอาจารย์อนันต์ : เป็นเรือ่ งธรรมดาตอนนีเ้ ราก็จบั สมมติอย่างหนึง่
เราไปเรียนสมมติมาอีกอย่างหนึ่ง ไปบวชอยู่ ในป่าอย่างมหายานเป็นปีก
ขวาก็ได้ ตอนนี้มาเถรวาทก็ข้ามมาทางนี้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลย ตัวนกมัน
ก็เหมือนว่ามีปกี ซ้ายกับปีกขวา มหายานเถรวาทอาจจะมีความแตกต่างกัน
อยู่ แต่กเ็ ป็นความต่างในพระพุทธศาสนาเดียวกันถึงจะสมบูรณ์ พระพุทธ
ศาสนามีทงั้ มหายานและเถรวาทถึงจะสมบูรณ์ มีแต่เถรวาทอย่างเดียวก็ไม่
สมบูรณ์ มีมหายานอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์ ต้องมีทงั้ สองเกิดประโยชน์ตอ่
ผูท้ มี่ จี ติ เลือ่ มใสศรัทธา พุทธศาสนาจะได้มแี นวปฏิบตั กิ ว็ า่ จะชอบปฏิปทา
อย่างไรก็จะได้ทำ�อย่างนั้น
ก็บรรยายธรรมก็หลายวันแล้ววันนี้ก็จะได้สนทนาธรรมบ้าง แลก
เปลี่ยนความคิดความเห็น มีความคิดความเห็นอย่างไร มีความเข้าใจแค่
ไหน มีอะไรที่จะต้องสอบถามก็จะได้สนทนา
พระอาจารย์อนันต์ : เคยเห็นแต่ในสารคดีทเี่ ขาทำ�อย่างนี้ “พระธิเบต
ตีมือ เวลาถามปัญหา” เขาเรียกว่าอะไร ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

DEBATE : การถามตอบกันแบบตรรกะวิพากษ์ของทางธิเบต ฝ่ายหนึ่งจะ
ยืนถามแบบเอาจริงเอาจังพร้อมกับการตีมือใส่กันและตั้งคำ�ถาม ฝ่ายที่ตอบก็
จะนั่งตอบ จะถามกันละเอียดในเรื่องที่ศึกษามา ต้องเตรียมตัวตอบมาอย่างดี

ภิกษุณี : เรียกว่า DEBATE
พระอาจารย์อนันต์ : แปลว่าอะไร
ภิกษุณี : แปลว่าถกเถียงกัน ตรรกะวิพากษ์กัน ถกเถียงกันด้าน
ปัญญา ถกเถียงกันให้เกิดปัญญา มีการถามมีการตอบ ปุจฉา วิสัชนา…
เมื่อวานอาจารย์เทศน์เรื่องเกี่ยวกับศาลา ที่เราเห็นศาลาว่าเล็กหรือ
ใหญ่แต่จริงๆ ไม่มีเป็นสมมติ ขอขยายความ
พระอาจารย์อนันต์ : คือศาลาหลังหนึ่งนี้เขาก็ไม่รู้ว่า เขาเป็นธาตุดิน
เอาอิฐ ก้อน หิน ดิน ทราย เอาปูนมาทำ�นี่เขาไม่รู้เลยว่าเขาเป็นศาลา เอา
มาทำ�อะไรก็ได้แต่ว่าคนเราเรียกว่าศาลา แล้วตัวเขาก็เป็นธาตุไม่รู้หรอก
จะมีขนาดไหนเขาไม่รู้เรื่อง แต่มนุษย์เรามีความรู้สึกขึ้นมาเองว่าศาลานี้
เล็ก ศาลานี้ขนาดกลางๆ ศาลานี้ใหญ่ ถ้าเราต้องการคนมามากๆ เต็ม
ศาลา ต้องการให้คนเต็มศาลามากกว่าศาลาหลังนี้ เราก็บอกว่าศาลาหลัง
นี้มันเล็กไปแล้วก็จะปรุงแต่งว่าอยากให้มันใหญ่ๆ ความหมายก็คือใจเรา
นี่เองไปปรุงแต่งสิ่งทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายก็เป็นธรรมชาติอยู่ เราจะชอบใจ
หรือไม่ชอบใจเขาก็ธรรมดาอยูอ่ ย่างนัน้ เป็นที่ใจเรา ถ้าเรารูจ้ กั ก็ออ้ … ทุก
สิ่งทุกอย่างก็เป็นสมมติทั้งนั้น ถ้าเข้าใจตรงนี้เราก็เห็นธรรมะ เข้าใจไหม
พอเข้าใจไหม
ภิกษุณี : ที่เราสร้างความคิดในสมมติ จะเกี่ยวกับกรรมอย่างไร
พระอาจารย์อนันต์ : เมื่อเรามีสมมติ เมื่อเรามีเรา เมื่อมีการกระทำ�
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ อันนี้ก็เป็นกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
ของเรา แต่ถา้ เราพิจารณาไม่มเี ราแล้ว กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมนัน้ ก็
เป็นกิรยิ าไป ไม่ได้เป็นกรรม เพราะมันไม่มเี รา ในอดีตก็ไม่มเี รา ปัจจุบนั ก็
ไม่มเี รา อนาคตก็ไม่มเี ราอันนัน้ ก็เรียกว่าจิตของเรานัน้ รูจ้ กั แล้วเห็นธรรมะ
แต่ถ้ายังมีเราอยู่ เรานั้นก็เคยทำ�กรรมไว้ในอดีต เราทำ�กรรมปัจจุบัน เรา
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ทำ�กรรมอนาคตเป็นอย่างนัน้ กรรมนีก้ จ็ งึ สอนในเบือ้ งต้นซะก่อนให้คนเรา
นั้นเชื่อเรื่องกรรม เพื่อที่จะได้ละกรรมที่ไม่ดีสร้างกรรมที่ดี ตัวกิเลสนั้น
เป็นเหตุให้เราได้สร้างกรรม เมื่อเราสร้างกรรมก็จะมีวิบาก ตัววิบากนั้น
ก็จะทำ�ให้เกิดกิเลสขึ้นอีก กิเลสก็จะสร้างกรรมก็จะหมุนอยู่อย่างนี้ เป็น
กิเลส กรรม วิบาก คราวนีเ้ มือ่ เราพิจารณาในรูปในนามนัน่ แหละ เห็นเป็น
สิ่งที่สมมติทั้งนั้นแหละ เราเรียกว่าเราจะตัดกิเลส กรรม วิบาก นี่แหละ
ทำ�ให้มันหมุน แต่เมื่อเราพิจารณาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วก็จะ
ตัดกระบวนการไม่ ให้เกิดกิเลส เมื่อกิเลสไม่เกิด การทำ�กรรมไม่มี วิบาก
กรรมไม่มี วัฏสงสารก็จะสั้นลง
ภิกษุณี : เมือ่ เราเห็นศาลาความหมายอันนีว้ า่ เป็นศาลา คืออาศัยกรรม
ที่เราเคยสร้าง เราจะดูโลกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ มีชื่อ มีความหมายที่
อาศัยกรรม คือมนุษย์คงเป็นอย่างนี้ แต่สัตว์เดรัจฉานเขามีกรรมอย่าง
อื่น เขาจะเห็นอย่างอื่น
พระอาจารย์อนันต์ : คือเป็นสิ่งที่สมมตินั่นเอง เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นมาแล้วก็สมมติเรียกชื่อตามภาษา ภาษาไทยก็เรียกอย่างหนึ่ง ภาษา
อังกฤษก็เรียกอย่างหนึ่ง ภาษาธิเบตก็เรียกอย่างหนึ่ง แต่ละภาษาก็มี
สมมติเรียกกันให้เข้าใจว่าอันนี้หมายความว่าอะไร แต่จริงๆ แล้วสิ่งนั้น
เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น เขาก็เป็นธาตุตามธรรมชาติ มีสภาวะเป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เมื่อเรารู้ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วเราจะเข้าใจ
ตามความเป็นจริงของรูปวัตถุทั้งหลาย
ภิกษุณี : สมมติที่เราสร้างในใจนี้ เราเห็นโลกอย่างนี้ เป็นมโนกรรม
หรือไม่
พระอาจารย์อนันต์ : เมือ่ เรามีความคิด มีความคิดก็เป็นมโนกรรมทัง้
นัน้ ถ้าเราไปยึดในความคิดก็กลายเป็นว่าความคิดเป็นเรา ก็เป็นมโนกรรม

ทันที แต่เมื่อมีความคิดมีสติปัญญาด้วย เห็นความคิดเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เราก็จะไม่ ให้เกิดกิเลสก็จะไม่เป็นกรรม เราจะต้องมีสติรู้เท่าทัน
ในความคิด เมื่อคิดแล้วก็รู้ว่าอันนี้ก็ปล่อยวางความคิด ถ้าไปยึดความคิด
เมื่อไรก็เป็นกรรม เมื่อเราคิดด้วยความเมตตาก็เป็นกรรมฝ่ายดี คิดช่วย
เหลือสัตว์ คิดในการเทศน์สอน คิดในการเผยแผ่ ก็เป็นกรรมฝ่ายกุศล ก็
เป็นบุญอันหนึ่ง
ภิกษุณี : ในเรือ่ งอนัตตาเราพิจารณาขันธ์หา้ เป็นอนัตตาเขาก็จะเข้าใจ
ว่าไม่ ใช่สัตว์บุคคล ไม่ ใช่เป็นตัวตนเราเขาเป็นอนัตตา แต่ถ้าเราบอก
ว่าศาลาเป็นอนัตตา มันจะมีความหมายอย่างอื่นหรือความหมายอย่าง
เดียวกันหรือไม่
พระอาจารย์อนันต์ : อันเดียวกัน ว่ารูปวัตถุหนึ่งนี้ก็มีธาตุสี่ ร่างกาย
เรานี้ก็เป็นธาตุสี่ สิ่งของภายนอก รูปข้างนอกเป็นวัตถุสิ่งของ อันนี้ไม่มี
วิญญาณครอง คนนีม้ วี ญิ ญาณครอง สัตว์มวี ญิ ญาณครอง แต่กเ็ ป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน
ภิกษุณี : ถ้าเราจะพิจารณาศาลาเป็นอนัตตา มีความหมายเป็นอย่างไร
พระอาจารย์อนันต์ : มีความหมายว่าเราจะพิจารณาในวัตถุทั้งหลาย
ในโลกนี้ ที่เรารู้จักที่เราใช้สอยอยู่นี้ให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพื่อเราจะไม่ยึดถือไม่ ให้เกิดกิเลส ไม่ ให้เกิดความยึดถือในวัตถุสิ่งของ
นั้น ไม่มีสิ่งที่ดี และไม่ดีก็เท่าๆ กันนี้แหละพิจารณาอย่างนี้ เหมือนเรา
พิจารณา ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตั ตะเมเวตัง ยะทิทงั จีวะรังอย่าง
นี้ จีวร อาหาร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิตย์ ทั้งคนใช้ด้วย ทั้งจีวร
บาตร เสนาสนะ เภสัชก็สักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเอง ไม่ใช่ตัวไม่ ใช่ตน
ภิกษุณี : การสร้างสมมติในใจอย่างไหนเป็นมโนกรรม (เปรียบเทียบ
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กับจิตที่สร้างสมมติ กับภพอื่น เช่น เทวดา พญานาค)
พระอาจารย์อนันต์ : เอาเฉพาะภพมนุษย์จะว่ายังไง อย่าไปเปรียบ
เทียบว่าพวกนาคเห็นยังไงมันคนละอย่างกัน เอาเป็นว่ามนุษย์เห็นแล้ว
เกิดกิเลสไหม ถ้าเราเห็นแล้วเป็นว่าเรายึดถือนี้มันจะเป็นสมมติแล้วจะ
เกิดกิเลส ถ้าเราเห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้วจะไม่เกิดกิเลส ความ
หมายเป็นอย่างนั้น ถ้าเกิดเราเห็นว่าศาลามันเล็กไปแล้วเกิดความอยาก
ขึน้ มาแล้วมันก็จะเกิดกิเลส เป็นความหมายสมมติขนึ้ มาว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็น
สมมติเท่านั้นเอง ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็เห็นว่าทั้งโลกเป็นสิ่งสมมติ เป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งหมดจะเห็นอย่างนั้น เราก็จะเข้าใจเรื่องของ
วัตถุสิ่งของข้างนอก เข้าใจในเรื่องของรูป เราก็จะเข้าใจก็จะปล่อยวาง
ด้วยปัญญา

ภิกษุณี : พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพราะว่าจะละวางอุปาทานความยึดถืออันนี้เข้าใจ คือถ้าเราจะพิจารณา
ว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา เป็นทุกข์ ได้
ไหม

พระอาจารย์อนันต์ : คำ�ว่าเป็นทุกข์นี่ ไม่ ใช่เป็นแบบทุกข์ ใจ คำ�
ว่าทุกขังนี้แปลว่าทนอยู่ ไม่ ได้คืออยู่สภาวะที่คงทนไปไม่ ได้ มีความ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเราเห็นว่ารูปก็ดี นามก็ดี รูปที่สมมติว่าเป็นพระสงฆ์ก็
มีความเปลี่ยนแปลง อนิจจังไม่เที่ยง ทุกขังทนไม่ได้ อนัตตาหาเป็นตัว
ตนแท้จริงไม่ ได้ คือเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นเอง
ภิกษุณี : ที่ท่านอาจารย์ว่าทุกขัง คือลักษณะที่ทนอยู่ ไม่ ได้ เข้าใจว่า
น่าจะเป็นลักษณะของอนิจจัง
พระอาจารย์อนันต์ : มันจะต่อเนื่องกัน อนิจจังคือความไม่เที่ยง สิ่ง
ทีท่ �ำ ให้เราไม่เห็นความไม่เทีย่ งก็คอื ความสืบต่อ ถ้ามีความสืบต่อก็จะเห็น
ว่าเทีย่ ง เราก็พจิ ารณาอนิจจัง ทุกขัง คือทนอยู่ไม่ได้ มันจะอยูต่ ลอดไปไม่
ได้ เราจะนัง่ นานๆ ไม่ได้ ทุกอย่างทนไม่ได้ตอ้ งเปลีย่ นแปลง นีค้ อื สภาวะ
ทีว่ า่ ทุกขัง อิรยิ าบถมันบังทุกขังเอาไว้ คือเรานัง่ นานก็เป็นทุกข์เราก็ไปยืน
ยืนนานก็ไปเดิน เดินนานก็ไปนอน มันเปลี่ยนแปลงไป อิริยาบถมันบัง
เอาไว้บงั ทุกขัง ความเป็นกลุม่ เป็นก้อนรวมกันมันบังความเป็นอนัตตาไว้
ถ้าเราแยกไม่ ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เป็นอนัตตา มันต่อเนื่องกัน สิ่งใดไม่
เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ ก็เป็นอนัตตา
ภิกษุณี : ที่ท่านอาจารย์บอกว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้เป็น
ทุกขังด้วยคือทนอยู่ ไม่ได้ ยังไม่ค่อยเข้าใจ
พระอาจารย์อนันต์ : แล้วเราเข้าใจว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นอย่างไร
ภิกษุณี : เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคือจิตที่เป็นพุทธะ ไม่ ใช่พระพุทธเจ้า
ที่เกิดที่อินเดีย คือจิตที่เป็นพุทธะที่มีความรู้ไม่มีขอบเขต พระธรรมคือ
การตรัสรู้ ทีจ่ ะรูน้ ิโรธและมรรค พระสงฆ์คอื พระอริยสงฆ์ที่ได้บรรลุธรรม
(คือจิตใจของผู้ที่บรรลุธรรม)

๙๓
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๙๔

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

พระอาจารย์อนันต์ : หมายถึงจิตของพระสงฆ์ที่ได้บรรลุธรรมที่ได้
เห็นธรรมนั้น คือท่านก็พิจารณาตามธรรมะตามคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
สอนว่ารูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดอี นั นี้ไม่เทีย่ งเป็นทุกข์
แล้วก็ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตนตามทีพ่ ระพุทธเจ้าสอน ท่านก็พจิ ารณาในขันธ์หา้ นี้
แหละแล้วก็ปล่อยวางในขันธ์หา้ นัน้ แล้วจิตของท่านทีว่ า่ เป็นพระสงฆ์นนั้
มีความรู้ความเห็นก็ไม่ยึดถืออีก ไม่ยึดถือในความรู้ความเห็นอีกก็ปล่อย
ให้เป็นความบริสทุ ธิล์ ว้ นๆ เป็นอนัตตา ความทีจ่ ติ พิจารณาก็คอื เป็นความ
ว่างนัน่ เอง เพราะว่าท่านก็ไม่ยดึ ถือในสิง่ ภายนอกด้วย ในสิง่ ภายในด้วยว่า
เป็นตัวตน ก็เป็นความว่าง เราก็พจิ ารณาทัง้ รูปทัง้ นามก็เป็นความว่าง เรา
ก็ต้องพิจารณาอย่างนั้น ถ้าเราพิจารณารูปนามเป็นความว่าง เราจะเข้าใจ
ในเรื่องว่าพิจารณาพระสงฆ์อย่างไร พิจารณาพระธรรมอย่างไร พิจารณา
พระพุทธเจ้าอย่างไร
ภิกษุณี : เราจะเข้าใจว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทุกข์
อย่างไร ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ถึงก็จะเข้าใจไม่ได้
พระอาจารย์อนันต์ : เหมือนกับว่าอย่างนี้ พระอรหันต์ตายแล้วไป
ไหน พระสารีบตุ รถามพระปุณณมันตานีบตุ รว่า ถ้ามีคนถามว่าพระอรหันต์
ตายแล้วไปไหน ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไร พระปุณณมันตานีบุตรก็ตอบ
ว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้นแล้วก็ดับ พระอรหันต์นี้
ตายแล้วก็ไม่ไปไหนมาไหน เพราะว่าพระนิพพานมีอยู่ แต่ผทู้ เี่ ข้านิพพาน
ไม่มี นั่นคือความว่าง พระพุทธเจ้าคือความว่าง พระธรรมเจ้าก็คือความ
ว่าง พระสังฆเจ้าก็คือความว่าง ถ้าเราพิจารณาสรรพสิ่งเป็นความว่าง จิต
ของเราก็จะเห็นความว่างจะถึงความว่างได้ เมื่อถึงตรงนั้นได้ก็เป็นอัน
เดียวกัน เราก็ไม่ต้องไปพิจารณาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็น
ความว่างหรอก เพียงแต่เราพิจารณารูปนามเป็นความว่าง ใจของเราจะ

ว่างจากอุปาทานจะเข้าใจ...
แล้วตอนนี้เราพิจารณา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อย่างไร
ภิกษุณี : มีการพิจารณาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นความว่าง
ถ้าจะพิจารณาอนิจจัง คือจิตทีบ่ รรลุธรรมไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง หรือว่าเรา
จะพิจารณาทุกขังคือ เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์เราต้องการละ
พระอาจารย์อนันต์ : อันนั้นมันเป็นทุกขอริยสัจจ์ก็คือ เราจะละใน
ทุกขอริยสัจจ์ แต่คำ�ว่าทุกขังนี้มันเป็นการเดินมรรค ศีล สมาธิ ปัญญา
ตัวอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้จะอยู่ในตัวที่ให้เกิดปัญญา ยังไม่ ได้อยู่ ในตัว
ทุกข์ คนละอันกัน อันนัน้ มันอยู่ในทุกขอริยสัจจ์คำ�ว่าทุกข์นี้ แต่พจิ ารณา
คำ�ว่าทุกข์นี้ จะเห็นว่าอนิจจัง ทุกขัง ตัวนี้อยู่ในการเดินมรรคเพื่อให้เกิด
ปัญญา แล้วจะให้เกิดนิโรธแล้วความดับ ความหมายเป็นอย่างนี้ คือว่า
พระพุทธเจ้าเป็นพุทธะ ได้บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว
เหมือนกับแสงสว่างมีความสว่างแล้วในใจของท่าน คราวนีเ้ มือ่ สว่างอย่าง
นัน้ แล้วท่านก็สอนว่าวิธกี ารทีจ่ ะทำ�ให้เราสว่าง ใจของเราทีม่ ดื นีท้ �ำ ให้สว่าง
ว่าจะต้องทำ�อย่างไร ทีนี้เราก็ไม่ต้องไปพิจารณาท่าน เราก็ไปพิจารณาว่า
ท่านสอนว่าทำ�ใจให้สว่างทำ�อย่างไร เราก็ต้องเดินในอริยมรรคมีองค์แปด
รู้จักทุกข์ สมุทัย ปฏิบัติในมรรค จิตของเราก็จะนิโรธ ก็คือเราก็จะเกิด
ความปล่อยวาง จิตเราก็จะสว่างก็จะพ้นทุกข์ ไป ความหมายก็คือว่าเราก็
ปฏิบตั ติ ามคำ�สอนทีพ่ ทุ ธะท่านสอนไว้ ท่านแสดงไว้ พระสงฆ์ทา่ นก็ปฏิบตั ิ
ตามคำ�สอนนัน้ จิตใจของท่านก็สว่าง ละตัวตนก็สว่างแล้วพ้นจากทุกข์ ถ้า
เราต้องการพ้นจากทุกข์เราก็ปฏิบัติตามคำ�สอน ใจของเราก็สว่างเหมือน
กัน ไม่ต้องไปพิจารณาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก็ได้ ให้ปฏิบัติ
ตามที่ท่านสอน...
ภิกษุณี : พยักหน้า… น่าจะเปิดโอกาสให้คนอื่นถามบ้าง ถามอยู่คน

๙๕
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๙๖

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

เดียว
พระอาจารย์อนันต์ : ก็จะถามภิกษุณีบ้าง อย่างเรื่องการ Debate
เขาถามเรื่องอะไรกัน เห็นถามกันครั้งละหลายชั่วโมง
ภิกษุณี : คือเป็นการฝึกในเรื่องของจินตามยปัญญา ฝึกความเข้าใจ
จะได้ชัดเจนเรื่องคำ�สอน ถ้าไม่เข้าใจคำ�สอนชัดเจน เวลาภาวนาก็จะไม่
ชัดเจนแจ่มแจ้ง
พระอาจารย์อนันต์ : เป็นการสนทนาธรรมะให้จิตอยู่ ในเรื่องของ
ธรรมะนั้นเอง ก็เกิดประโยชน์อยู่ ในเรื่องของธรรม แต่ถ้าจิตของเราไป
เห็นแล้วมันไม่เห็นเหมือนกับที่เราไปคิดมา มันลึกซึ้งกว่ากัน ถึงแม้ว่า
เราจะได้ยินมาก็ตาม คิดมาก็ตาม หรือว่าเราไม่ได้ยินมาก็ตาม แต่ว่าถ้า
ปฏิบัติไปแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านสอน จิตสงบไปแล้วนั้นแหละเห็นมันก็
จะชัดเจน มันก็จะไม่เหมือนกับที่เรามีความรู้มาในทีแรก ไม่เหมือนกัน
ภิกษุณี : ทางในการปฏิบัติของธิเบตก็เหมือนกัน การศึกษาเพื่อว่าจะ
บรรลุธรรมจะเห็นชัดเจนจริงๆ เป็นอุบาย
พระอาจารย์อนันต์ : อุบายนั่นแหละเหมือนกันในเมืองไทยก็มีเรียน
ภาษาบาลี เรียนพุทธพจน์ เรียนคำ�สอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตร ใน
พระวินัย ในพระอภิธรรมก็เรียนกันอยู่ เมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องมาปฏิบัติ
อีกให้เห็นชัดถึงจะละความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ ถ้าเรียนอย่าง
เดียวศึกษาอย่างเดียวยังไม่ได้ ต้องมาปฏิบัติ
ภิกษุณี : อาจารย์ของภิกษุณีก็บอกอย่างนั้น แต่ว่าลูกศิษย์ ไม่ค่อยจะ
ได้ปฏิบัติตาม ดื้อ...
พระอาจารย์อนันต์ : เป็นธรรมดากิเลสมันดื้อ ไม่ใช่เราดื้อ
เณรอารีย์ : ถามว่าในสายพระโพธิสัตว์นั้นความกรุณาเป็นสิ่งสำ�คัญ
มาก ต้องสร้างความกรุณา ต้องช่วยสรรพสัตว์ ต้องช่วยเหลือเยอะ และ

ต้องอาศัยความกรุณาของพระโพธิสัตว์ด้วย ไม่ ใช่ว่าไม่ต้องอาศัยความ
กรุณาของพระโพธิสัตว์ (เพื่อให้เราเห็นธรรม) แต่ว่าพระพุทธเจ้า พระ
โพธิสัตว์ที่ได้เทศนาสั่งสอนธรรม อันนี้คือความกรุณาของท่าน แต่ว่าเรา
ต้องฝึกจิตเอง ต้องเห็นเองไม่ใช่พระโพธิสตั ว์จะมาช่วยเรา (ให้เห็นธรรม)
ภิกษุณี : นิกายธิเบตเน้นเรือ่ งความกรุณามีความสำ�คัญมาก ทุกคนใน
โลกมีความทุกข์ ทุกๆ คนไม่พน้ ทุกข์ใช่แต่เราคนเดียว ทุกข์เป็นลักษณะ
ของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ ใช่เราคนเดียว เรามีความคิดว่าเราต้องปฏิบัติ
เพือ่ ให้พน้ ทุกข์ ไม่ใช่เราคนเดียวแต่เมือ่ เราพ้นทุกข์แล้วสรรพสัตว์กจ็ ะได้
พ้นทุกข์ดว้ ย อย่างมีประสบการณ์ของภิกษุณที เี่ ห็นว่าถ้าหากเราพิจารณา
ว่าเราเป็นทุกข์มาก เป็นลักษณะทีร่ สู้ กึ แน่น รูส้ กึ คับแค้น แต่เมือ่ เราคิดถึง
สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ก็จะรู้สึกกว้างออกไป ไม่รู้สึกแน่นไม่รู้สึกคับ
แคบแล้วรู้สึกสงสาร

๙๗

พระอาจารย์อนันต์ : เป็นการเจริญเมตตานั่นเอง ว่าเรามีทุกข์อย่าง
นี้แล้วโอ้… สัพเพสัตตา สัพพะทุกขาปะมุญจันตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้ง
ปวงจงพ้นจากทุกข์ทงั้ มวล คิดอย่างนีเ้ ราคิดเป็นเมตตา เป็นกรุณานัน่ เอง
เมื่อเราเจริญกรุณาใจก็เย็นสบาย ใจสบายด้วย เพราะว่ากรุณาให้สัตว์ทั้ง

ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๙๘

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

หลายพ้นจากทุกข์ เราก็เปลี่ยนอารมณ์จากที่เราทุกข์มาคิดถึงอารมณ์
กรุณา ใจของเราก็เลยหายจากความทุกข์
พระเดวิด : เราจะแปลมันตรา เป็นภาษาอังกฤษได้ไหม
พระอาจารย์อนันต์ : มันตราเกิดจากผู้ที่บรรลุเข้าใจความว่าง แล้ว
มันตราจะออกเป็นธรรมชาติจากความว่าง เป็นพลังทีแ่ ปลไม่ได้ แล้วทีว่ า่
จะต่อบารมีกับพระโพธิสัตว์นั้น ก็ว่าไม่ใช่จะเป็นตัวตนที่จะต่อกัน แต่เรา
จะระลึกถึงคุณธรรมของท่าน และจะได้สัมผัสพลังของท่าน
พระอจโล : รู้สึกว่าในเมืองไทยก็มี อย่างคาถาหลวงปู่ทวด...
พระอาจารย์อนันต์ : ก็คือท่านอธิษฐานจิตไว้ ถ้าเราระลึกถึง (คาถา
หรือมันตรา) ก็จะถึงท่าน แต่ว่าความลึกซึ้งจริงๆ อยู่ที่จิต ภาษาก็เป็น
สมมติอย่างหนึ่ง ภาษาธิเบตก็ภาษาหนึ่ง ภาษาจีนก็ภาษาหนึ่ง ภาษาไทย
ก็ภาษาหนึ่ง แต่เมื่อจิตของเราระลึกไปแล้ว เห็นในคุณของพระโพธิสัตว์
ก็ถึงเหมือนกัน
ภิกษุณี : มันตราเป็นเสียงที่เกิดจากความว่าง แล้วเป็นอุบายสำ�หรับ
ผูท้ ยี่ งั ไม่ถงึ ความว่างได้ถงึ ความว่างด้วย ถ้าเราเข้าถึงความว่างแล้วไม่ตอ้ ง
ใช้ มันตราเป็นเพียงอุบายทีเ่ ราจะเข้าใจในการปฏิบตั ิ หรือเราจะคิดถึงมัน
ตราอยู่เสมอ เหมือนที่ท่านอาจารย์สอนว่าต้องปฏิบัติ
พระสัญญโม : คำ�สอนเรื่องวิปัสสนาที่ท่านพระอาจารย์อนันต์สอน
นั้น เหมือนหรือต่างกับที่ภิกษุณีเคยได้เรียนรู้มา
ภิกษุณี : บางสิ่งก็เหมือนกับที่เคยรู้แล้ว บางสิ่งก็ต่างกันบ้าง ที่เคย
ฝึกมานัน้ เห็นความสำ�คัญกับการฝึกความคิด จะได้ชำ�นาญในการพิจารณา
ความใคร่ครวญด้วยความคิด แล้วถ้าชำ�นาญในการคิดแล้ว เวลาภาวนา
ปฏิบัติปล่อยความคิดแล้วจะรู้เร็ว แล้วจะรู้ถูกต้อง และไม่ผิด
พระอาจารย์อนันต์ : จริงๆ แล้วในการที่เราฝึกความคิดนี้ คือว่าให้

เข้าใจถ่องแท้ในเรื่องของกาย เราฝึกความคิดให้เข้าใจความคิด ฝึกความ
คิดว่าผมก็ไม่ ใช่ตัวเรา ขน เล็บ ฟัน หนังไม่ใช่ตัวเรา เราก็เอาผมมากอง
ไว้ถามซิว่าเรามีตัวตนไหม... ไม่มี อาการ ๓๒ มากองไว้ก็ไม่มี คือเรา
ฝึกคิดให้ช�ำ นาญ เมื่อมีอุปาทานขึ้นมายึดถือก็ฝึกความคิดว่ามันไม่ ใช่ตัว
เรา มันก็จะปล่อยวางได้ระดับหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราสงบแล้วเรามาพิจารณา เราก็จะเห็นชัดเจน
ไปเลยถึงแม้ว่าเราไม่ ได้ฝึกในความคิดมาก่อน แต่ถ้าจิตสงบมันจะเห็น
ชัดเจนกว่ากันไม่ตอ้ งอาศัยความคิดมาก่อน แต่การคิดอันนีก้ เ็ ป็นเหมือน
กับว่าเป็นปัญญาอยู่ในระดับหนึง่ แค่นนั้ เราจะเดินมาอย่างนีก้ ็ได้ เมือ่ จิต
สงบก็จะเห็นชัดเจนกว่าทีเ่ ราคิด หรือว่าเราจะทำ�ความสงบ แล้วพิจารณา
เราก็จะเห็นชัดเจนโดยไม่ตอ้ งคิดมาก่อน นักปฏิบตั กิ จ็ ะคิดอย่างนีเ้ หมือน
กัน จะเข้าใจอย่างนี้...
ถ้าเราได้คดิ พิจารณาไปมากๆ แล้วเราจะได้บรรลุเร็วได้เห็นเร็วเข้าใจได้
ชัดเจนในธรรม แต่ว่าจริงๆ แล้ว ถ้าจิตของเราสงบ เราจะเห็นได้ชัดเจน
เป็นศีล สมาธิ แล้วก็ปัญญา เราจะเห็นรูปนามนี้ คิดให้เห็นไม่เห็น คิดไป
ให้เห็นชัดเจนเห็นไม่ได้ แต่ถา้ จิตของเรานิง่ แล้วพิจารณาให้เห็นชัดเจนนี้
ได้ ผลไม้ในถาดหนึ่งมีอยู่หลายชนิดยกตัวอย่างว่าแอปเปิ้ล เราไม่รู้จักชื่อ
ของมันเลยแต่เราได้เคยทานรสของมันแล้ว รูจ้ กั รสของมันแล้ว วางอยู่ใน
ตะกร้าก็รู้จักแล้ว แต่ก่อนเรารู้จักว่าแอปเปิ้ลแต่เรายังไม่ ได้ทาน ไม่รู้จัก
รสของมัน
ภิกษุณี : ถ้าเรามีศรัทธาแบบตาบอดไม่เห็นอะไร และไม่เข้าใจอะไร
บางครั้งจะเป็นอันตรายต่ออนาคต เป็นศรัทธาที่ไม่มั่นคง แต่ว่าถ้าเราอยู่
กับอาจารย์ หรือศึกษาการปฏิบัติในระดับหนึ่งแล้วเราเห็น เราเข้าใจแล้ว
เราเห็นว่าอาจารย์นั้นน่าศรัทธา น่าเคารพ น่าเลื่อมใส เราจะไว้ใจได้ถึงใน
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๐๐

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

สิ่งที่เรายังไม่เห็นไม่เข้าใจ (ที่ท่านจะสอน) อันนี้เป็นศรัทธาที่มีประโยชน์
ท่านอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
พระอาจารย์อนันต์ : ก็ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติม ก็เป็นความเห็นของ
ภิกษุณีก็ดีก็อย่างนั้น ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อก่อนแต่เมื่อเราเชื่อแล้วเรา
ก็ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิไปแล้วเราก็เห็นอีกครัง้ หนึง่ ศรัทธาเราถึงจะมัน่ คง ทีแรก
เราก็อาศัยความเชื่อที่ท่านสอนก่อนแล้วก็ทำ�ไป เราเชื่อเราก็ทำ�ไป เราไม่
เชื่อเราก็ทำ�ไปก่อน ต่อมาเราก็เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำ�สอนในข้อวัตร ทำ�ไป
ก็ไม่มีตัวตน ไม่ ให้มีตัวตน ทำ�ไปด้วยความมีสติเป็นสำ�คัญ ในข้อวัตร
ท่านสอนอย่างไรทำ�ไปด้วยความมีสติ เมื่อเราทำ�ไปด้วยความมีสติ เราก็
เป็นการปฏิบัติ ไปด้วยอันนี้ก็สำ�คัญเหมือนกัน ตอนอยู่กับหลวงปู่ท่านก็
บอกว่าอย่างนี้ เมื่อเราเอากระโถนของครูบาอาจารย์ ไปทำ�ความสะอาด
ก็อย่าคิดว่าเราทำ�ให้อาจารย์ เราทำ�ไปด้วยข้อวัตรของเรา เราทำ�ไปด้วย
ความมีสติ มีความรอบคอบ เราเป็นพระเล็กเณรน้อยเราก็อาศัยความยึด
มั่นถือมั่น อาศัยว่าอันนี้เป็นกระโถนของอาจารย์ อันนี้เราจะทำ�ให้ครูบา
อาจารย์ก็รู้สึกมีกำ�ลังใจที่จะทำ�ก่อน แต่ท่านก็สอนให้ปล่อยวาง ทำ�ในข้อ
วัตร ให้ทำ�ไปด้วยความมีสติอันนั้นถูกต้อง แต่ว่าเราทำ�ครั้งแรกนั้นทำ�ไป
ด้วยความระลึกในครูบาอาจารย์ ต่อไปเมื่อเรามีหลักแล้วเราก็ท�ำ ไปด้วย
ความมีสติปัญญา
โยมอุบาสิกาจะบวชเป็นภิกษุณีบ้างไหม ตามไปอยู่อเมริกาสละโลก
ไหม... มีแม่ชีคำ�ฟ้าไปบวชอยู่ที่วัดหนองป่าพง เขาโกนหัวเขาร้องไห้
เสียดายผม แม่ชีคำ�ฟ้าคนอังกฤษ ภิกษุณีไม่มีผมสบาย...
เณรอารีย์ : สังคมที่นี่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ ไม่ทราบว่าสังคมที่
ภิกษุณีอยู่ อยู่กันอย่างไร
ภิกษุณี : ก็อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะเหมือนกับที่นี่ การอยู่รวมกันเป็น

หมูค่ ณะนัน้ เป็นประโยชน์เหมือนกัน สำ�หรับชาวเอเซียจะอยูเ่ ป็นหมูค่ ณะ
ง่ายกว่าชาวตะวันตก โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนั การอยูก่ นั เป็นหมูค่ ณะ
จะช่วยในการปฏิบัติเจริญเมตตากับคนอื่น ชาวตะวันตกมักจะทำ�อะไร
ตามใจตัวเอง ถ้าอยู่กับหมู่คณะก็จะรู้สึกว่าช่วยให้ได้ฝึกมากขึ้น
พระอาจารย์อนันต์ : มีอะไรก็สนทนากันนะ

มันดาลา มนตราหิมาลัย  (Mandalas) คำ�ว่า “มันดาล่า”
มาจากภาษาสันสกฤต “มันดา (manda)” แปลเป็นภาษาธิเบต
คือ “kyil-khor” มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า “ซึ่งล้อมรอบ
จุดศูนย์กลาง” โดยใช้ ในความหมายควบคู่ไปกับคำ�ว่า “โพธิ”
หรือการตื่น การบรรลุธรรม ซึ่งชี้ถึงสถานที่นั่งภายใต้ต้น
โพธิ์ ที่ซึ่งการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์ได้เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว มัน
ดาล่าจะถูกแสดงไว้เป็นรูปแบบสองมิติ ซึ่งโดยปกติก็จะทำ�จาก
กระดาษ สิ่งทอ และผงทรายย้อมสี และโดยเฉพาะสำ�หรับ มัน
ดาล่าทราย จะมีชื่อเรียกว่า dul-tson-kyil-khor ในภาษาธิเบต
ซึง่ แปลว่า “มันดาล่าทีท่ �ำ จากผงสี” ส่วนคำ�ว่า “ลา (la)” หมาย
ถึง “วงล้อทีห่ ลอมรวมแก่น” ดังนัน้ “มันดาลา” จึงแปลว่า “ทีป่ ระทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์
ต่างๆในขณะทีร่ แู้ จ้ง” และภาพเหล่านีจ้ ะปรากฏในมโนทัศน์ของวัชราจารย์ (ครูบาอาจารย์ในพุทธศาสนา
นิกายวัชรยาน) สำ�หรับคนไทยเราเรียกคำ�ว่ามันดาลาเป็นสำ�เนียงไทยว่า “มณฑล” นั่นเอง ซึ่งก็มีความ
หมายสอดคล้องกัน
มันดาล่า คือ จักรวาลอันบริสทุ ธิ์ ทีซ่ งึ่ สิง่ ประเสริฐทัง้ มวลทีด่ สู มจริงราวกับในนิมติ แห่งจินตนาการ
ถูกรวมไว้อยูภ่ ายในวงกลมศักดิส์ ทิ ธิ์ เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ถือเป็นหนึง่ ในสัญลักษณ์ทเี่ ป็นมงคลอย่าง
ยิ่ง เป็นการแสดงออกแห่งสภาวะของการรู้แจ้งอย่างถ่องแท้ และถูกนำ�มาใช้เป็นเครื่องช่วยในการทำ�
สมาธิ กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ มันดาล่าแสดงให้เห็นวิมานสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้รู้แจ้งอย่างชัดเจน
และในกรณีนกี้ ค็ อื สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งความเมตตาอันเป็นสากล ที่
รูจ้ กั กันในนามว่า “เชนรีซกิ ” ในภาษาธิเบต พระอวโลกิเตศวรใน
ภาษาสันสกฤต และกวนอิมในภาษาจีน (สำ�หรับประเทศไทย ก็
จะเป็นพระไภษัชยคุรุ) อย่างไรก็ตาม ในระดับที่เป็นนัยขึ้นไปอีก
มันดาล่าจะเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะอันบริสทุ ธิแ์ ห่งจิตใจเรา
ซึง่ สมมติไว้ ในรูปแบบของวิมานสวรรค์ของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ โดยที่
ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะในเนื้อแท้ของเรา

“ปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ในมันดาล่าทรายนี้ ก็คือ
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยั้งยืนเที่ยงแท้แน่นอน สังขารไม่เที่ยง”
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๐๒

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

เห็นอารมณ์ที่เรายินดีขึ้นมามันก็เกิดดับ
“
อารมณ์ยินร้ายก็เกิดดับ จิตก็อยู่เป็นกลางๆ

ตรงนีส้ �ำ คัญว่า จิตของเราไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้ายแล้ว
จิตเป็นกลางๆ ตรงนีท้ า่ นว่าเป็นทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู
ต้อง ที่เราจะได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้า

”

การปฏิบัติให้ได้ผลเร็ว... ทางสายตรง
๙ ตุลาคม ๒๕๔๘
จิตใจของเราที่ไม่ได้ฝกึ นัน้ ก็ไม่มปี ญั ญา ไม่มปี ญั ญาก็เพราะว่าจิตไม่มี
สมาธิ จิตก็จะปรุงจะแต่งนึกคิดไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตมาแล้วก็ดี ปรุง
แต่งไปในอารมณ์ที่เป็นอนาคตอยู่เสมอจิตจะไม่อยู่กับปัจจุบัน เมื่อจิต
ของเราปรุงแต่งไปมากขึน้ เท่าไหร่ความสงบของจิตก็จะน้อยลง ความสงบ
ของจิตของเราน้อยลงกำ�ลังของจิตอ่อนกำ�ลัง เมือ่ จิตอ่อนกำ�ลังกิเลสก็จะ
มีกำ�ลังมาก เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตของเรา ซึ่ง
ทุกคนก็ต้องการความสุขไม่ต้องการในความทุกข์ แต่ความสุขความทุกข์
ทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิด
ซึง่ พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุถงึ ปัจจัยของเหตุทเี่ กิดความสุขความทุกข์

๑๐๓
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๐๔

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

นัน้ เมือ่ เรามาพิจารณาในธรรมะ ในคำ�สอนของพระพุทธเจ้า ของผูท้ รี่ แู้ ล้ว
ตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว ใจเป็นผู้รู้ ตื่น เบิกบานในธรรม มีความสว่างแล้ว
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า แสงสว่างเกิดขึน้ แล้วแก่เรา ปัญญาเกิดขึน้ แล้วแก่
เรา วิชชาเกิดขึน้ แล้วแก่เรา ญาณเกิดขึน้ แล้วแก่เรา ในธรรมทีท่ า่ นไม่เคย
ได้ฟังมาแต่ก่อน แต่ท่านก็รู้แจ้งในเรื่องทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความพ้น
ทุกข์หรือดับทุกข์ ข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ พระองค์ก็รู้
แจ้ง
เรือ่ งของทุกข์นนั้ เรียกว่าทุกขอริยสัจจ์นนั้ เป็นอย่างไร ความเกิด ความ
แก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ปรารถนา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ ได้ก็เป็นทุกข์ ระคนอยู่กับคนที่เราไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์
ความทุกข์นเี้ ป็นทุกขอริยสัจจ์วา่ ทุกข์นเี้ ป็นอย่างนี้ ว่าทุกข์นคี้ วรทำ�อย่างไร
ทุกข์นี้ควรกำ�หนดรู้ พระพุทธเจ้าเราก็กำ�หนดรู้ได้แล้ว เรียกว่ามีปริวรรต
สาม ในทุกข์ก็สาม ในสมุทัยก็สาม ในนิโรธก็สาม ในมรรคปฏิปทาก็สาม
มีปริวรรตสามมีอาการทั้งหมดสิบสองนี้ สมุทัยสัจจ์คือว่าเป็นเหตุให้เกิด
ความทุกข์ขึ้นมา มีเหตุมีปัจจัย
เมือ่ ธรรมทัง้ หลายนีม้ เี หตุเป็นแดนเกิด พระอัสสชิเถระท่านแสดงธรรม
แก่พระสารีบตุ รว่าธรรมทัง้ หลายก็มเี หตุนนั้ เป็นแดนเกิด พระพุทธเจ้าท่าน
ก็ตรัสถึงเหตุที่ให้เกิดนัน้ และความดับไปของเหตุนนั้ คือความไม่มตี วั ตน
นัน้ เอง เมือ่ มีเหตุมปี จั จัยก็เกิดขึน้ หมดเหตุหมดปัจจัยก็ดบั ไป ความทุกข์
นีถ้ งึ เราจะไม่ปรารถนาแต่เมือ่ มีเหตุมปี จั จัยให้เกิดทุกข์อยู่ ทุกข์นนั้ ก็เกิด
ขึ้น เหตุให้เกิดทุกข์นั้นท่านว่าเป็นเรื่องของตัณหา แบ่งไปว่ากามตัณหา
ความยินดีพอใจในกาม ภวตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภวตัณหาความ
ไม่อยากมีไม่อยากเป็น ตัณหาสามอย่างใดอย่างหนึง่ ก็เป็นเหตุให้เกิดความ
ทุกข์ขึ้นมา เพราะตัณหานี้เอง

ตัณหานั้นก็มีเหตุปัจจัยมาจากอวิชชา คือความหลง ความไม่รู้เท่าทัน
ในสังขารความปรุงแต่ง ไม่เท่าทันในการทีม่ ผี สั สะชนิดทีม่ ตี วั มีตน มีตณั หา
อุปาทานเกิดขึน้ มาจึงเป็นเหตุให้เกิดภพ เกิดชาติ เกิดความทุกข์ขนึ้ มาใน
จิตใจ ตัณหานี้ควรจะทำ�อย่างไร ตัณหานี้เป็นสิ่งที่ควรจะละ ตัณหาเป็น
อย่างนีค้ วรจะละ พระพุทธเจ้าเป็นผูท้ ลี่ ะได้แล้ว ละในตัณหาได้ พระองค์
ก็เข้าใจแล้ว เมื่อละตัณหาก็เป็นนิโรธความพ้นจากความทุกข์ ในสองข้อ
แรกก็คือทุกข์กับสมุทัย สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี้ นิโรธความ
ดับทุกข์ ความจางคลายไปเพราะความไม่มีเหลือของตัณหานั้นเอง จาโค
ปฏินิสสัคโค การทำ�ให้ไม่มที ี่อาศัยซึง่ ตัณหานัน้ ความปล่อยความสลัดคืน
ตัณหานั้นออกไป มุตติคือความปล่อยไปในตัณหาทั้งหลาย สลัดทิ้งไป
จาโคคือความสลัดทิ้ง ปฏินิสสัคโคคือความสลัดคืน มุตติคือความปล่อย
อนาลโยทำ�ให้ไม่มที อี่ าศัยซึง่ ตัณหานัน้ พระพุทธเจ้าก็แสดงถึงนิโรธความ
ดับทุกข์ ว่าทุกข์จะหมดไปได้ที่เรียกว่านิพพานนั้นก็ต้องทำ�ไม่ ให้มีกิเลส
ตัณหาอยู่ ในใจ เมื่อกิเลสตัณหาไม่มีอยู่ ในใจความทุกข์ ไม่เกิดขึ้นก็เป็น
นิโรธ แต่นิโรธนี้ควรทำ�ให้แจ้งพระองค์ก็ทำ�ให้แจ้งได้แล้ว นี้จะทำ�ให้แจ้ง
ได้อย่างไร ทำ�ให้แจ้งได้นนั้ ก็ตอ้ งปฏิบตั ิในอริยมรรคมีองค์แปด ปฏิบตั ิใน
ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าจะทำ�จิตให้บริสุทธิ์นั้นพ้นทุกข์ ได้
ก็ต้องปฏิบัติในทางดำ�เนินให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์
แปด ซึ่งพระองค์ก็ทรงดำ�เนินได้แล้วปฏิบัติได้แล้ว นิโรธความพ้นทุกข์
นั้นจึงเกิดขึ้นมาในใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่บริสุทธิ์ เบื้องต้นก็มีพระ
มหากรุณาธิคุณก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มี
พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ แล้วก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะสอน
แนวทางปฏิบตั หิ รือว่าแสดงธรรมเพือ่ ให้สาวกทัง้ หลายนัน้ ประพฤติปฏิบตั ิ
ตาม จะได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย

๑๐๕
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๐๖

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

เมื่อพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีจิตบริสุทธิ์แสดงธรรมอันบริสุทธิ์นั้น
ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตาม ถ้าพวกเราปฏิบัติตามในคำ�สอนของท่าน
ทำ�เหตุทำ�ปัจจัยคือเดินในมรรค คือศีล สมาธิ แล้วก็ปัญญา จิตของเราก็
จะพ้นจากความทุกข์ ได้ทีละน้อย เพราะเมื่อเราเดินมรรค มรรคมีกำ�ลังก็
เอาชนะกิเลสในใจของเราได้ ถ้ามรรคไม่มีกำ�ลัง กำ�ลังอ่อนลงมากิเลสมี
กำ�ลังก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ การปฏิบัติก็เป็นสองอย่างสองประการ
นี้อยู่เสมอ เมื่อปฏิบัติท่านจึงว่าเมื่อเรามีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ รู้จักทุกข์
สมุทัย นิโรธ มรรค แล้วมาปฏิบัติภาวนา กิเลสที่ครอบงำ�จิตใจเราเป็น
เจ้านายเราอยู่แต่เดิมนั้นแหละมันก็ไม่ยอมง่ายๆ เราต้องการมารักษาศีล
ควบคุมกายวาจาของเราให้เรียบร้อย มันต้องยอมอะไรหลายสิ่งหลาย
อย่างทีเดียว ต้องยอมต้องอดต้องทน เคยทำ�ตามความรู้สึกของเราก็ต้อง
อดทน อดทนเพราะว่าอะไร เพราะว่าบางครั้งมีความโลภ บางครั้งจิตก็มี
ความโกรธ บางครั้งก็มีความหลงเกิดเป็นตัวเราขึ้นมา มีทิฏฐิ มีมานะ อัน
นี้ก็เป็นธรรมดา จิตทุกดวงก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องอดทน อดทนอย่างไร
อดทนทางกายก่อน อดทนทางวาจา ว่าเราไม่ชอบใจเราก็ไม่พดู เราชอบใจ
ก็ไม่พดู อดทน พูดน้อยๆ พูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน วาจาทีม่ ปี ระโยชน์
วาจาที่เป็นความจริง ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำ�หยาบเพ้อเจ้อในวาจา
คนในโลกที่วุ่นวายเพราะว่าไม่สำ�รวมกาย ไม่สำ�รวมวาจาเลยวุ่นวาย
เพราะว่ามีความหลง คือมีตัวเราของเรามากขึ้นๆ ถ้าอยู่ ในศีลธรรมก็ยัง
พอสงบถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็มีการต่อสู้กัน ถ้าเขาทำ�เราเราก็ทำ�เขาเราทำ�
เขาเขาก็ท�ำ เรา เราทำ�พวกของเขาพวกเขาก็ท�ำ พวกเราเป็นอย่างนี้ มีความ
โกรธ มีความพยาบาทปองร้ายมุ่งร้าย จึงว่าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นสัมมา
สังกัปโป คือไม่พยาบาทปองร้าย ดำ�ริออกจากความยินดีทั้งหลาย อย่าง
นีก้ เ็ ป็นความดำ�ริทชี่ อบก็เกิดความสงบก็เป็นมรรค แต่คนในโลกนัน้ เมือ่ มี

ความไม่ชอบใจมีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิกม็ คี วามโกรธพยาบาท ก็มดี ำ�ริใน
การปองร้ายขึน้ มามันก็ผดิ ไปหมด เมือ่ ใจเป็นมิจฉาทิฏฐิการดำ�ริทผี่ ดิ ก็ผดิ
ไปหมด สัมมาสังกัปโปก็ผดิ ไป สัมมาวาจา สัมมาวายาโม ความเพียรต่างๆ
ผิดไปหมด สัมมาอาชีโว สัมมาสติ สัมมาสมาธิอันนี้ถูกต้อง ถ้าเป็นมิจฉา
ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วก็ผิดไปหมดเลย ความดำ�ริก็ผิด
การพูดจาก็ผิด การเลี้ยงชีวิตก็ผิด การทำ�การงานก็ผิด ความเพียรก็ผิด
ไป สติกเ็ ป็นมิจฉาสติมแี ต่จอ้ งทำ�ร้ายระลึกอยู่ในการปองร้ายก็ผดิ ไปหมด
ความตัง้ ใจมัน่ ก็ผดิ ไป ก็ผดิ ไปหมดเรียกว่าเป็นแนวทางเดินของกิเลส ถ้า
ผิดไปในครอบครัวหนึ่งก็วุ่นวาย ในหมู่บ้านหนึ่งก็วุ่นวาย ในตำ�บลหนึ่งก็
วุน่ วายขึน้ มา ในอำ�เภอหนึง่ จังหวัดหนึง่ ก็วนุ่ วายขึน้ มา วุน่ วายมากๆ เข้า
ก็วุ่นวายไปทั้งประเทศทั้งโลกก็ได้
ถ้าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเสียคนหนึ่งถ้ามีกำ�ลังมากๆ ก็เกิดความวุ่นวาย
ทั้งโลกเกิดสงครามขึ้นมาก็ได้ พระพุทธเจ้าของเรานี้พระองค์มีจิตที่เป็น
สัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว มีความดำ�ริที่ถูกต้องแล้ว มีวาจาที่
ถูกต้องแล้ว มีอาชีพที่ถูกต้อง มีการงานที่ถูกต้อง มีความเพียรที่ถูกต้อง
มีสติที่ถูกต้อง มีสมาธิที่ถูกต้อง ก็เรียกว่าพระองค์เดินในอริยมรรคมีองค์
แปดเป็นทางทีป่ ระเสริฐ เป็นทางสายเดียวเอกายนมัคโค คนคนเดียวนีจ้ ะ
เดินไปในจิตอันเดียวทีจ่ ะพ้นข้ามจากห้วงวัฏสงสาร สิง่ ใดข้ามล่วงพ้นจาก
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย การเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมด
ดับภพดับชาติ ได้เป็นโลกุตตระ เข้าสู่โลกุตตระในจิตใจ เมื่อพวกเราเป็น
ชาวพุทธนับถือในพระพุทธศาสนา ก็เป็นโอกาสและโชคดีแล้วว่าเราจะ
ต้องพากันดำ�เนิน หรือว่าปฏิบัติตามธรรมะคำ�สอนของพระพุทธเจ้าที่
พระองค์มจี ติ ทีบ่ ริสทุ ธิ์ เรามีศรัทธาความเชือ่ ในความบริสทุ ธิคณุ ปัญญาธิ
คุณ มหากรุณาธิคุณของท่าน ที่เราระลึกถึงนี่ว่าท่านตรัสรู้จริง จิตบริสุทธิ์

๑๐๗
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๐๘

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

ได้จริง มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลจริง เราก็พากันดำ�เนิน
ปฏิบัติตามโดยอาศัยศรัทธา อาศัยปัญญาที่พิจารณาเห็นโทษเห็นภัยใน
วัฏสงสาร อาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้าเราก็
ปฏิบัติ ในการปฏิบัติครั้งแรกเรามีศรัทธา มีความเชื่อว่าครูบาอาจารย์เรา
เป็นอย่างนัน้ ๆ ก็ได้ เราจะเอาปริยตั มิ าเปรียบเทียบในการปฏิบตั ขิ องท่าน
ก็มี แต่วา่ เราจะไม่รไู้ ม่เห็นจริงๆ ไม่เข้าใจในจิตของผูท้ รี่ ทู้ เี่ ห็นจริงๆ เป็น
ความคิด ความเปรียบเทียบโดยสัญญา สังขารเกิดจากการเรียนรู้มาเป็น
เครื่องบรรทัดฐานที่จะวัด
ดังนั้นหลวงปู่ชาท่านจะเทศน์เสมอว่านักปฏิบัติเมื่อมาภาวนาแล้วจิต
นี้เป็นอย่างหนึ่ง อารมณ์เป็นอย่างหนึ่ง ท่านว่ามันคนละส่วนกัน ตอนนี้
เรานีจ่ ติ เป็นอย่างไรอารมณ์เป็นอย่างไร จิตก็เป็นอย่างนัน้ เป็นอันเดียวกัน
ไปเลยไม่เห็นจิตไม่เห็นอารมณ์ เมือ่ อารมณ์เข้ามาตาเห็นรูปก็เป็นอารมณ์
เข้ามาในจิต แล้วยินดีจิตยินดีไปแล้ว ยินร้ายจิตยินร้ายไปแล้ว เราก็ไม่
เห็นเป็นอารมณ์เป็นอะไร เห็นว่าจิตของเราชอบเราชังไปแล้ว แต่ถ้าเรา
ปฏิบตั ขิ นึ้ มามีสติระมัดระวังฝึกจิต ทีเ่ รามาฝึกจิต ฝึกจิตของเราให้มนั นิง่
จิตที่มันเคยนึกคิดปรุงแต่งวุ่นวายไปในสิ่งที่มันเป็นสมมติทั้งนั้นเลย มัน
วุ่นวายไปไม่สงบ การเรียนมากขึ้นมา การศึกษามากขึ้นมาก็ตาม ตอนนี้
เราก็จะมาศึกษาเรื่องของจิตต้องหยุด จะให้เกิดปัญญาต้องหยุดคิดหยุด
นึก หยุดปรุงหยุดแต่งฝึกจิตให้มีกำ�ลัง ต้องทำ�ให้จิตของเรานิ่งถึงจะมอง
เห็นความเป็นจริง ถ้าจิตของเราไม่นงิ่ ไม่สงบมันก็เห็นไม่ชดั กระทัง่ ว่าเรา
ก็มรี ปู กายนี้ รูปกายบางทีคดิ เราก็เห็นว่าไม่เทีย่ งจริงตามหลักวิทยาศาสตร์
ตามหลักการศึกษามา รูปนี้ไม่เที่ยงเราก็เคยเห็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย
เราก็เห็น มันไม่เที่ยงมันต้องตาย แต่ว่ามันไม่มีกำ�ลังพอที่จะละอุปาทาน
หรือเปลี่ยนความเห็นในใจของเราได้ เห็นไม่เที่ยงแต่ก็ยังยึดอยู่ ยังยึดยัง

ถืออยูอ่ ย่างนีเ้ รียกว่าเรายังเห็นไม่ชดั เจน เพราะว่าปัญญายังไม่เกิด สมาธิ
ยังไม่ตั้งมั่น ศีลของเรายังสำ�รวมไม่ดี
นี่ถ้าเรามาปฏิบัติให้มีเวลาว่างๆ ปฏิบัติในช่วงนี้ เราคงอาจจะไม่เห็น
ทั้งวัน เราต้องนึกคิดปรุงแต่งพิจารณาในหน้าที่การงานของเรา แต่ ให้เรา
มีเวลาสักช่วงหนึ่งห้านาที สิบนาที ครึ่งชั่วโมง เวลานี้เราก็จะไม่โกรธไม่
เกลียดใคร เจริญเมตตาภาวนาไว้ว่าขอให้เราเป็นสุขเถิด ขอให้สรรพสัตว์
ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสุขเถิด เพราะคนเราเกิดขึ้นมาในโลกต้องการความ
สุขไม่ต้องการความทุกข์ เราก็เจริญเมตตาภาวนา ผู้ที่ทุกข์แล้วก็ขอให้
พ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ผู้ที่มีความสุขอยู่ก็ให้มีความสุขอยู่อย่างนั้น
อย่าให้พลัดพรากจากความสุขเลยซึ่งก็เป็นไปไม่ ได้หรอก แต่ว่าเป็นจิต
ที่เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใครผิดพลาดไปก็ไม่ซํ้าเติม เราก็
หมัน่ ฝึกเจริญเมตตาภาวนาสักครึง่ ชัว่ โมง ตอนเช้าสักครึง่ ชัว่ โมง ตอนเย็น
อีกครึ่งชั่วโมง
ฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิในการเจริญเมตตาภาวนาไว้ ท่านว่าคนที่
เจริญเมตตาภาวนานั้นหลับก็เป็นสุข ไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่มีอันตรายจาก
ศาสตราอาวุธทั้งหลาย จากยาพิษ เราก็ฝึกเจริญเมตตา ตั้งจิตของเราให้
เป็นสมาธิ รักษาจิตของเราอย่างนี้ความโกรธความพยาบาทก็ดีก็จะลดไป
ได้ ความไม่ชอบใจก็ลดไปได้ ก็มองว่าคนเราที่เกิดขึ้นมาเป็นเพื่อนร่วม
เกิด ร่วมแก่ ร่วมเจ็บ ร่วมตายกันทั้งนั้นแหละในโลกนี้เป็นอย่างนั้น คน
ที่ทำ�ผิดอยู่ก็ยังมีความหลงอยู่ด้วยอวิชชาในใจนั่นเอง มีความไม่รู้มีความ
เข้าใจว่าเป็นเรื่องตัวตนจริงๆ มีเราของเราจริง ถ้าเขามาเห็นว่าไม่ ใช่เป็น
อย่างนั้นคนเราเกิดมาก็แก่ เจ็บ ตายไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสาร ก็จะ
วางความเห็นผิดลงได้ ความเห็นถูกต้องก็จะเดินอยู่ในมรรค เมือ่ พวกเรา
จะมาฝึกจิตให้บริสทุ ธิอ์ าศัยศรัทธาแล้ว ในเบือ้ งต้นเราก็ตอ้ งมีความเพียร
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ความพยายามปฏิบัติฝึกฝนอบรมให้ต่อเนื่องกัน ท่านจึงเรียกว่าเป็นพละ
เป็นพลัง ศรัทธาพละ วิรยิ ะพละ คือมีความเพียรปฏิบตั ิในจิตใจของคนเรา
เมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วก็มาคิดนึกปรุงแต่ง ชอบบ้าง รักบ้าง ชังบ้าง โกรธ
เกลียดกลัวต่างๆ ก็เป็นอารมณ์ทงั้ นัน้ อันนี้ไม่ใช่เรา ถ้าเราแยกได้กเ็ ห็นว่า
อารมณ์กส็ กั แต่วา่ อารมณ์แยกกัน จิตกับอารมณ์นแี้ ยกกันได้ เห็นอารมณ์
นัน้ ก็เกิดดับ เห็นอารมณ์ทเี่ รายินดีขนึ้ มามันก็เกิดดับ อารมณ์ยนิ ร้ายก็เกิด
ดับ จิตก็อยู่เป็นกลางๆ ตรงนี้ส�ำ คัญว่าจิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้ว
จิตเป็นกลางๆ มีความเพียรพยายามให้จิตของเราอยู่กลางๆ ตรงนี้ท่าน
ว่าเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่เราจะได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้า เราก็
เห็นความว่างนั่นเอง เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วก็เห็นมันไม่มีตัวไม่มีตนก็เห็น
ความว่าง เห็นความว่างก็เห็นพุทธะขึ้นมา เห็นธรรมะก็เห็นพุทธะขึ้นมา
ในจิตใจของเรา หมั่นฝึกฝนอบรมในจิตของเราก็จะเข้าสู่ซึ่งความสงบได้
อย่างแท้จริง ก็เรียกว่าจิตก็จะอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตตระ ก็อาศัยซึ่งการ
ฝึกฝนอบรม ในการละกิเลสทีละเล็กทีละน้อย การข่มกิเลสเอาไว้ได้
การประหารกิเลสด้วยสมุทเฉทปหาน ด้วยมรรคมีองค์แปดทีเ่ ราดำ�เนิน
นี้ เรียกว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผล อ
นาคามิมรรคอนาคามิผล อรหัตตมรรคอรหัตตผล ก็จะเกิดขึ้นจากการที่
เราเริ่มต้นฝึก เริ่มต้นฝึกสติ เริ่มต้นฝึกในศีล เริ่มต้นฝึกในสมาธิของเรา
การที่เราได้มาศึกษาหรือปฏิบัติ หรือเข้ามาอุปสมบทเป็นสามเณร เป็น
ภิกษุ เป็นภิกษุณีก็ตาม ก็มาศึกษาในคำ�สอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้อง
ปฏิบัติถึงจะเข้าใจ ถึงจะเห็นในธรรมะ ถึงจะรู้ในธรรมะของคำ�สอนของ
พระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจน จิตทีม่ นั มีความวิตกกังวล จิตทีม่ คี วามนึกคิด
ปรุงแต่งไปวุ่นวายไปในอารมณ์ก็ดี ก็มีสัญญาความจำ�ได้ก็มาปรุงมาแต่ง
ไว้มากๆ เข้า ใจของเราก็วุ่นวายปรุงไปในอนาคต ใจของเราก็วุ่นวาย ก็

เรียกว่าไม่สงบ
เห็นอารมณ์นี้เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ ถ้ามันวุ่นวายมากๆ เข้าก็หยุดสูด
ลมหายใจเข้าไปลึกๆ ให้เต็มปอด หายใจออกมาทำ�อย่างนี้สักสามครัง้ ถ้า
คิดอะไรก็บอกไม่เทีย่ งไม่แน่ สอนจิตของเราอย่างนีเ้ สมอจนว่าจิตของเรา
เกิดพุทธะขึน้ มา แต่พทุ ธะเรารูท้ หี ลังก็เรียกว่าเป็นสาวกพุทธะ แต่จติ ก็จะ
มีความบริสทุ ธิข์ นึ้ มาเหมือนกัน ถ้าบริสทุ ธิ์ได้เต็มจิตของเราแล้วโลภ โกรธ
หลงไม่มีแล้วก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ที่หมดจากกิเลส ความโลภ
โกรธ หลงนั่นเอง ชาตินี้พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พร้อมแล้วด้วยชาติ
การเกิดเป็นมนุษย์ทั้งกาย ทั้งใจ มีโอกาสก็ฝึก ถ้าเราเกิดขึ้นมาในโลก
มาเจอกับคนมีโลภ มีโกรธ มีหลงมันก็วุ่นวายเรื่อย เกิดมาในชาติ ไหนก็
วุ่นวายเพราะคนในโลกเป็นอย่างนั้น
เราพยายามเจริญในกุศลบารมีของเรา ความดีให้เราให้ทาน สมาทาน
ศีล ประพฤติปฏิบัติธรรม เจริญเมตตา ภาวนาอยู่เสมอ มีความสงบของ
จิตก็มาพิจารณาในรูปในนามให้เห็นว่ารูปนามนี้ รูปก็เป็นธาตุสี่ ดิน นํ้า
ไฟ ลม พิจารณาให้เป็นโลกุตตระ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตก็จะเป็น
โลกุตตระ เครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลาย วัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกนั้นที่มี
อยู่เราใช้ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือที่หลวงพ่อชาท่านสอนว่าให้
พิจารณาเหมือนแก้วใบหนึ่งมันแตกแล้ว อีกคนหนึ่งใช้แก้วที่ยังไม่แตก
อีกคนหนึ่งใช้แก้วที่รู้สึกว่าแตกไปแล้วเมื่อแก้วใบนั้นมันแตกจริงๆ เรา
ก็ไม่ทุกข์ ไม่ทุกข์ขึ้นมา เหมือนร่างกายนี้เราพิจารณาว่ามันตายไปแล้ว
ตอนนี้มันตายไปแล้ว ร่างกายนี้มันตายทุกลมหายใจเข้าออก มันตายอยู่
เสมอแหละ เราก็ใช้ร่างกายนี้อยู่มันตายแล้วนะนี่มันตายทุกวันๆ ทุกลม
หายใจเข้าออก ถึงเวลาแตกสลายไปเราก็ไม่ทกุ ข์แล้ว เพราะมันเป็นอย่าง
นั้นจริงๆ เราพิจารณาอยู่เสมอนั่นเองว่ามันต้องแก่ มันต้องเจ็บ มันต้อง
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ตาย มันเปลีย่ นแปลงไปอยูเ่ สมอ เราก็พจิ ารณาเห็นความจริงอันนีเ้ อง จะ
เห็นว่าเป็นธรรมชาติของธาตุของขันธ์อย่างนี้ เป็นธรรมชาติของรูปของ
นาม แท้จริงมันไม่ ใช่ตัวไม่ใช่ตน ศรัทธาที่เราเคยเชื่อเคยเลื่อมใสแต่แรก
นัน้ มันก็จะมีความมัน่ คงขึน้ มัน่ คงขึน้ มาเป็นมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้ว
พระธรรม พระสงฆ์จริงๆ
ทีแรกก็ศรัทธาเกิดจากความเชือ่ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์กอ่ น
ต่อมาเห็นขึ้นมาจากจิตใจของเรานี้เป็นสักขีพยานได้ ก็มีศรัทธามั่นคง
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติครั้งแรกๆ นั้นต้องอาศัยความอดทน เราต้องการ
เร็วๆ เราต้องการให้จิตสงบ เราต้องการให้จิตของเรามีปัญญาเร็วๆ ทั้ง
นั้นแหละ มีนักศึกษามาถามหลวงปู่ปฏิบัติเร็วที่สุดจะทำ�อย่างไรต้องการ
วิธีลัด เขาก็ถามคนเดียวเสียด้วย มีวิธีลัดเรียนเร็วอะไรได้รู้ อาตมาก็อยู่
กับหลวงปู่ชาด้วยนะ หลวงพ่อชานั่นแหละ ท่านตอบว่าถ้าต้องการเร็วๆ
ไม่ต้องทำ�อะไร ไม่ต้องทำ�อะไรเลยเร็วที่สุด ฟังดูแล้วก็เอ้... ไม่ต้องทำ�
อะไรเลยนี้แล้วจะบรรลุได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกของเราตอน
นัน้ แต่วา่ นักศึกษานัน้ ก็งงไปเหมือนกัน ท่านบอกซะว่าปฏิบตั ิให้เร็วทีส่ ดุ
ทำ�ยังไง ก็คอื ยังมีวธิ กี ารปฏิบตั อิ ยู่ ท่านบอกว่าปฏิบตั นิ นั้ ไม่ตอ้ งทำ�อะไรก็
คือปล่อยวางได้แล้วไม่ต้องทำ�อะไรจิตใจสว่างแล้ว ไม่ต้องทำ�ให้สว่างอีก
ถ้าจิตใจยังไม่สว่างนีม้ นั ยังมืดอยูน่ กี่ ต็ อ้ งมีวธิ กี ารทีจ่ ะทำ�ให้สว่าง ก็คอื
ทาน การให้เพือ่ ละความโลภ การรักษาศีลลดละความโกรธ การภาวนาเพือ่
ทีจ่ ะชำ�ระความหลงในจิตใจของเราก็ตอ้ งปฏิบตั ิ ในเบือ้ งต้นนัน้ สมาธิกย็ งั
ไม่มี ศีลก็ยังรักษาไม่ ได้ก็ให้ทานซะก่อน เมื่อทำ�ทานไปแล้วมีแต่จิตใจที่
มีแต่ความเสียสละ เพราะว่าสิ่งใดในโลกนี้ก็มีแต่คนต้องการทั้งนั้นแหละ
ทรัพย์สินสิ่งของในโลกเราก็เป็นผู้เสียสละ ใจก็สบาย ต่อมาเราก็รักษา
ศีล ใจของเราก็สบายขึ้น ต่อมาทำ�สมาธิ ใจของเราก็มีความสุขขึ้นไปอีก

เมื่อเรามีปัญญาก็ปล่อยวางได้ มีปัญญาได้มากที่สุดปล่อยวางได้มากที่สุด
แล้ว ใจสว่างเต็มดวงแล้วก็ไม่ตอ้ งทำ�อะไรแล้วก็เร็วทีส่ ดุ ก็ไม่ตอ้ งทำ�อะไร
แต่วธิ ที จี่ ะลัดทีจ่ ะให้ปล่อยวางนัน้ ก็คอื ต้องปฏิบตั พิ จิ ารณาให้เห็นทุกข์ ว่า
ทุกข์เป็นอย่างนีเ้ หตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ นิโรธเป็นอย่างนีถ้ า้ ทำ�ให้นิโรธ
เกิดขึน้ ในใจก็ตอ้ งปฏิบตั ิในมรรคเป็นอย่างนี้ ต้องอาศัยความอดทน อาศัย
ความตั้งใจจริง อาศัยความเพียร อาศัยการพิจารณาค้นคว้าใคร่ครวญอยู่
เสมอด้วยปัญญา เอาจิตใจฝักใฝ่ในการปฏิบัตินั้น เราก็จะละความโลภ
ความโกรธ ความหลงไปได้
จิตใจของเราก็จะสว่างเป็นพุทธะเกิดความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นมาใน
จิตใจของเรา เราต้องปฏิบัติภาวนาฝึกฝนอบรมจิตของเรานั้นให้มีความ
ดีความงามขึ้นมา อย่างน้อยเราก็มีทาน มีศีล ฝึกสมาธิของเรา มีปัญญา
พิจารณาเดินมรรคของเราอย่างนี้ไปทุกวัน จิตของเราก็จะก้าวหน้าขึ้น
ไปเรื่อยๆ ถ้าเราหยุดเมื่อไรกิเลสก็จะเดินถ้าจิตของเรามืด ถ้าเราไม่หยุด
เดินอยู่ ในมรรค จิตของเราก็จะสว่าง เราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าจิตสว่าง
เป็นยังไงจิตมันมืดเป็นยังไงก็จะเห็น ศรัทธาก็จะมีความมั่นคงขึ้นมาหา
หนทางที่จะพ้นทุกข์ เมื่อเราปฏิบัติ ไม่หยุดเราก็จะเห็นธรรมะคำ�สั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า เราก็จะมีโลกุตตระสุข อันเป็นความสุข ก็ขอให้พวก
เรานั้นพยายามปฏิบัติให้เจริญในธรรมทั่วกันทุกๆ ท่านเทอญ...
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ถ้าเกิดมีไฟไหม้เกิดขึ้นในบ้านเราก็จะมอง
“
เห็น ถ้าเกิดว่าเรามองไม่เ ห็นไฟมันจะไหม้ ไป

เรือ่ ยๆ ในทีส่ ดุ ก็ไหม้บา้ นทัง้ หลัง เราก็ไม่มที อี่ ยู่
แต่ว่าน้อมเข้ามาไฟคือความแก่ ไฟคือความ
เจ็บ ไฟคือความตาย มันไหม้อยู่เสมอๆ

”

โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิจ...
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
วันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นแปดคํ่า ซึ่งก็เป็นเวลาที่ผ่านมาใกล้ที่จะ
ออกพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ก็เหลืออีกเพียงหนึ่งวันพระ ก็จะถึง
วันมหาปวารณาที่พระเจ้าพระสงฆ์นั้นได้สมาทานจำ�พรรษาถ้วนไตรมาส
สามเดือน หรือพวกเรามาบำ�เพ็ญปฏิบตั ภิ าวนาตลอดทีต่ งั้ ใจไว้สามเดือนก็
เหลือเพียงหนึง่ วันพระ วันพระหน้าก็เป็นวันพระอุโบสถเป็นวันขึน้ สิบห้า
คํ่าด้วย จะเห็นว่าเวลานั้นล่วงเลยไปรวดเร็วมาก องค์สมเด็จพระศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนพระภิกษุสงฆ์ ให้พิจารณาอยู่เสมอ
ทุกวันว่าวันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรากำ�ลังทำ�อะไรอยู่ ท่านเปรียบเหมือนกับ
ว่าถ้าเรามีบ้านสักหลังหนึ่ง ถ้าเกิดมีไฟไหม้เกิดขึ้นในบ้านเราก็จะมอง
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เห็น เราจะมองเห็นชัด ถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นไฟมันจะไหม้ไปเรื่อยๆ
ในที่สุดก็ไหม้บ้านทั้งหลังเราก็ไม่มีที่อยู่ แต่ว่าน้อมเข้ามาไฟคือความแก่
ไฟคือความเจ็บ ไฟคือความตาย มันไหม้อยู่เสมอๆ
เราจะเห็นไหมว่าโลกนีพ้ ร่องอยูเ่ ป็นนิจ ไม่อมิ่ เป็นทาสของตัณหา โลก
นี้มีชรานำ�ไปไม่ยั่งยืน พระอรหันต์ท่านพิจารณาว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิจ
เข้าไปใกล้ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไฟคือความแก่ ความเจ็บ ความ
ตายนี้มันก็ไหม้ไปเรื่อยเลยเราก็ไม่เห็น เห็นอีกครั้งหนึ่งมันก็ตายแล้วมัน
ก็รวดเร็วมาก ตอนที่มันค่อยๆ ไหม้อยู่นี้ ถ้าเราไม่สังเกตไม่พิจารณาก็ไม่
เห็น เพราะอะไร... เพราะตัณหาคือความเพลิน กามตัณหาตัณหาในกาม
เพลินอย่างยิง่ ในอารมณ์นนั้ ๆ เพลินในอารมณ์อะไร มันก็เพลินไปเหมือน
เด็กๆ ทุกวันนีก้ เ็ ล่นเกมส์กนั ก็เพลินไป เกมส์คอมพิวเตอร์มนั เพลินอย่าง
ยิ่ง เพลินไปในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส โผฏฐัพพะนั้นแหละเราก็จะ
เพลิน ถ้าไม่ ได้ดังใจปรารถนาก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นอย่างนี้
งั้นเราก็ต้องมาหมั่นพิจารณาอยู่ทุกวันว่าวันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรา
กำ�ลังทำ�อะไรอยู่ เรายินดีในโรงเรือนอันสงัดอยู่หรือเปล่า... หรือเราเป็น
ฆราวาสวันพระวันหยุดเรายินดีในการอยู่สงัดสักหนึ่งวันไหม อยู่กายคน
เดียวภาวนา อยู่จิตดวงเดียวภาวนา บำ�เพ็ญปฏิบัติในที่เงียบๆ สำ�รวจ
จิตใจของเราว่าเป็นอย่างไร เราเพลินไปตลอดไหม เรามีสติไหมในเจ็ดวัน
ทีผ่ า่ นมา หรือว่ามีแต่เรือ่ งของโลก เรือ่ งของตัวของตนตลอดไปเลย มันก็
จะตายไปเปล่าโดยไม่ประกอบด้วยประโยชน์อะไรเลย จึงมาสมาทานศีลห้า
ศีลแปด ศีลอุโบสถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างกับจิตใจ โดยเฉพาะ
หลักการปฏิบัติภาวนานั้น ซึ่งปัญญาที่จะรู้ที่จะแจ้งเห็นจริงตามธรรมคำ�
สอนของพระพุทธเจ้านั้น แม้ว่าจะทำ�ได้ยากแต่ก็เป็นการอบรมบ่มบารมี
ของเรา

เมื่อเราบ่มบารมีทำ�ไปทีละเล็กทีละน้อย วันหนึ่งบารมีของเราก็เต็ม
เมื่อบารมีเต็มเราก็จะเกิดสมาธิ เราก็จะเกิดปัญญา เมื่อเรานี้จะปฏิบัติก็
ต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆ เสียก่อน คือสอนคนอื่นนั้นก็ไม่ยาก สอนตัวเอง
นี้ยาก สอนตัวเองให้ละความโลภ ละความโกรธ ละความหลงนี้ก็ยาก
เมือ่ เป็นเช่นนีพ้ ระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนตัวเองปฏิบตั ติ วั เองนี้ให้ดี ให้
มีศีลธรรมคุณงามความดี กายกรรม วจีกรรม ก็ให้ตั้งอยู่ ในศีล มโนกรรม
ก็ให้ตั้งอยู่ ในเรื่องของศีล ตั้งความเห็นที่ถูกต้อง พยายามฝึกจิต เพราะ
จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำ�ความสุขมาให้ “จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง” จิตที่
ฝึกดีแล้วนั้น ย่อมจะนำ�ความสุขมาให้ เราก็ต้องพยายามมาฝึกจิต ถ้าเรา
ไม่ฝึกจิตของเราจิตนี้รับรู้อารมณ์ก็จะวิ่งไปตามอารมณ์อยู่เสมอ จิตก็จะ
มีแต่ความยึดความถือ เมื่อมีอุปาทานความยึดถือ มีตัณหา มีอุปาทานก็
ก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เราไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องละกิเลสตัณหา
ละอุปาทาน ต้องมาฝึกความเคยชินของจิตที่เคยยึดเคยถืออยู่เสมอ เรา
ก็ต้องมาฝึกที่จะละอุปาทานหรือว่าละตัณหาให้ได้ โดยการฝึกปฏิบัติตาม
แนวคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
ที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานี้ดำ�เนินในศีล ในสมาธิ แล้วก็ปัญญา
ปัญญาก็คอื ความรอบรูใ้ นกองสังขาร ในรูปในนามตามความเป็นจริง สมาธิ
คือความตัง้ ใจมัน่ ตัง้ ใจมัน่ ในการทีจ่ ะเรียนรูใ้ นเรือ่ งของกาย ในเรือ่ งของ
จิตให้ชดั เจน ในเรือ่ งของกายเราจะพิจารณากายให้เป็นธาตุสี่ ธาตุดนิ ธาตุ
นํ้า ธาตุไฟ ธาตุลมก็ได้ เราจะชำ�แหละร่างกายเหมือนเราชำ�แหละวัวก็ได้
เราก็จะกรีดไปตรงศีรษะถลกหนังศีรษะออกมา เลื่อยกะโหลกศีรษะงัด
ออกมาแล้วก็จะเป็นมันสมอง เห็นมันสมองอยู่ในศีรษะนีเ้ หมือนกัน หรือ
จะผ่าที่หน้าอกออกมาข้างในก็จะเห็นหัวใจ เห็นตับ เห็นปอด ลำ�ไส้เล็ก
ลำ�ไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร นํา้ เลือดเต็มไปหมด ในช่องท้องของเรานีเ้ ป็น
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อย่างนัน้ พิจารณาดูสวิ า่ หนังทีห่ มุ้ อยูน่ เี้ ป็นกายข้างนอก กายข้างในทีห่ นัง
หุ้มอยู่มีอะไรบ้าง
เราก็พิจารณาอยู่ ในอาการสามสิบสองก็จะเห็นชัด อาการสามสิบสอง
นี้เราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาว่ากายของเราข้างในเป็นอย่างไร หนังหุ้มห่อ
ไว้ข้างในเป็นอย่างไรบ้าง เห็นชัดขึ้นมาเราก็จะถอนความยินดี ความ
ยินร้ายออกมาเสียได้ เห็นว่าก้อนธาตุนี้ก้อนอสุภะนี้มันหมดลมหายใจ
แล้วมันก็ไม่มีค่าราคาอะไรเลย นอนตายอยู่เขาจะทำ�อะไรก็ไม่รับรู้ จะนำ�
ไปเผาก็ไม่รับรู้ นำ�ไปผ่าชันสูตรก็ไม่รับรู้ พิจารณากายก้อนนี้เมื่อเรายังมี
ลมหายใจทำ�ไมเรายึดมั่นถือมั่นจริงๆ เลย เพียงลมหายใจเข้าลมหายใจ
ออกร่างกายมีชีวิตที่อยู่ ได้ เราก็มีความยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งวุ่นวายจน
ก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามากมายเพราะอะไร ก็เพราะความหลงนั่นเอง
เพราะอวิชชา ตัณหา อุปาทานที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา เราก็ต้องมาฝึก
นำ�มาฝึกมาพิจารณา การฝึกการพิจารณาบางครั้งก็ยงั ไม่เห็น เราเคยไปดู
มาแล้ว ดูรปู ภาพ ดูของจริงเอามานึกจำ�ภาพให้ตดิ ตาได้สกั ระยะหนึง่ มันก็
ลืมไป สัญญาความจำ�มันก็นอ้ ยมันสัน้ แต่ถา้ สัญญาความจำ�ในความโกรธ
ความโลภ โกรธ หลงนี้มันจำ�แม่น แต่สัญญาจะให้จำ�สิ่งที่จะลบล้างความ
โลภ ความโกรธ ความหลงจำ�ไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าเราฝึกฝนอบรม
มาน้อย เราก็ต้องพยายามนึก เอามานึก เอามาจำ� เอามาคิดให้เห็นก้อน
กายนี้มันก็เป็นของไม่สวยไม่งาม อาการสามสิบสองมาคิดพิจารณาให้ได้
เมื่อเรามาคิดมาพิจารณานี้เราถึงจะเข้าใจ มีความเข้าใจมีความเห็น
ชัดเจนขึ้นมาทีละส่วน เราจะเห็นชัดทีละส่วน อย่างผมนี้มีความไม่งาม
เพราะว่าถ้าเราไม่ทำ�ความสะอาดนานๆ เข้า เราก็รังเกียจตัวเอง เราไม่
อาบนํ้าเราก็จะรังเกียจตัวเอง เราไม่แปรงฟันก็จะรังเกียจตัวเอง เห็น
ไหมว่าผมก็ดี ขน เล็บ ฟัน หนังนี้ต้องคอยดูแลอยู่เสมอจึงว่าพออยู่กัน

ได้ หลวงพ่อชาว่าพอลอกหนังออกมานี้มันจะแดงไปหมด เลือดไหลอาบ
ไปหมด เมื่อเลือดไหลอาบไปหมดแล้วมีแต่กลิ่นคาวของเลือด เราก็จะ
รังเกียจตัวเอง คนอื่นก็รังเกียจตัวเราด้วย เราก็ต้องมาพิจารณาอาการ
สามสิบสองอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นชัด เบื้องต้นเมื่อเห็นภาพเราก็นำ�มา
คิดเสียก่อน คิดก่อนว่าร่างกายนีเ้ มือ่ มันตายไปแล้วมาผ่าดูสเิ ป็นอย่างไร ก็
พิจารณา หรือตายไปแล้วก็จะมีความบวมขึน้ มามันเขียวขึน้ มา มันคลํา้ ขึน้
มา นํ้าเลือดนํ้าเหลืองก็ไหลขึ้นมา หลายวันเข้านี่ส่งกลิ่นไปทั่ว แบคทีเรีย
ก็ทำ�หน้าที่ของเขาย่อยสลาย กลิ่นของแบคทีเรียที่ย่อยสลายนั่นเองมันก็
กัดกินไปเรื่อยย่อยไปเรื่อย ก็เน่าไปเรื่อย เน่าไปเรื่อย กระดูกที่เคยร้อย
รัดก็กระจัดกระจายออกไป เอ็นที่ร้อยรัดอยู่ขาดออกจากกัน กองกระดูก
ก็เรีย่ ราดไป ถ้าไปทิง้ ไว้ตามป่าสัตว์ทงั้ หลายก็จะมากัดมากินเป็นอาหารต่อ
ไปอีก เมื่อก่อนมีชีวิตอยู่ก็อาศัยพืช อาศัยผัก อาศัยเนื้อสัตว์ทั้งหลายมา
บริโภค ตายไปแล้วไปทิง้ ไว้กเ็ ป็นเหยือ่ เป็นอาหารของสัตว์ตอ่ ไป อยู่ในนํา้
ก็เป็นอาหารของปลา อยู่บนบกก็เป็นอาหารของสัตว์บกอย่างนี้ เรียกว่า
หมดสภาพ มันตาย คนเราเกิดมาก็ตอ้ งตายไม่แน่วา่ ตายอายุเท่าไร ผูห้ ญิง
ก็ตาย ผู้ชายก็ตาย ตายหมดเกิดมาเท่าไรก็ตายทั้งหมด ไม่มีใครที่จะไม่
ตาย เราก็มาดู
พระพุทธเจ้าก็สอนว่าไม่ให้เราประมาท ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้ง
หลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด เป็นพระวาจาในครั้งสุดท้าย
ของพระตถาคตเจ้า เราไม่ประมาทเราก็สร้างความดีในเรื่องของใจที่จะ
ฝึก ฝึกในการพิจารณากายให้เป็นธาตุสบี่ า้ ง ให้เป็นของไม่สวยไม่งามบ้าง
อาการสามสิบสองบ้าง มาจดมาจำ�มาคิดพิจารณาเสียก่อน จนว่าเกิดสมาธิ
เกิดนิมติ ปรากฏขึน้ มา เราก็จะเริม่ เห็นชัดเจนขึน้ มาเป็นอุคคหนิมติ นิมติ
ติดตาไปอยู่ที่ไหนก็นึกขึ้นมาก็เห็นภาพนั้น เราก็ละความยินดียินร้ายได้
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ต่อมาก็พิจารณามากขึ้น ก็เห็นชัดขึ้นมาอีก ปฏิภาคนิมิตชัดเจนขึ้นมาใน
ร่างกายนี้ เราเห็นชัดขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างนี้แหละ
อาศัยการปฏิบัติสมาธิถึงจะเกิดขึ้นถึงจะตั้งมั่นได้ดีขึ้น ต้องฝึกต้อง
ปฏิบัติให้จิตของเราหยุด หยุดคิดในวันหนึ่ง ในเจ็ดวันครั้งหนึ่งฝึกให้จิต
ของเราหยุดความคิด ความปรุง ความแต่งสักหนึ่งวัน หรือตลอดหนึ่ง
เดือน หรือว่าตลอดพรรษามาฝึกกัน บางแห่งก็ไม่พูดตลอดสามเดือนก็มี
ก็ตอ้ งฝึกทีจ่ ะไม่คดิ ทัง้ สามเดือนหรือคิดน้อยทีส่ ดุ หรือคิดมาคิดเรือ่ งของ
กรรมฐานภาวนาปฏิบตั ิ แต่ถา้ คิดอย่างนีแ้ ล้วจิตก็ยงั ไม่สงบก็มาคิดในเรือ่ ง
ของบุญกุศล อะไรที่เป็นบุญเราก็ต้องฝึกการสร้างความดี เป็นฆราวาสก็
ให้ทาน การใส่บาตร การสวดมนต์ การช่วยเหลือสังคม เป็นพระสงฆ์ก็
การทำ�กิจวัตร หน้าที่ภายในวัดช่วยเหลือกิจสงฆ์ในวัด ซึ่งในวัดก็มีหลาย
แผนก มีแผนกไฟฟ้า-ประปา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์นั้นท่านอยู่ด้วยความ
ผาสุก ก็มีผู้ที่เสียสละต่อนํ้าต่อไฟ คิดประหยัดนํ้าประหยัดไฟ ช่วยกัน
คนละอย่างตามความสามารถ ทำ�กิจวัตร ข้อวัตรสามัคคีกนั พระภิกษุสงฆ์
ก็เลยอยูด่ ว้ ยกันเหมือนกับเป็นพีเ่ ป็นน้อง บางครัง้ ก็มกี ารกระทบกระทัง่ ก็
ให้อภัยซึง่ กันและกันก็เป็นธรรมดา เรากำ�ลังฝึกหัดปฏิบตั บิ างครัง้ ก็ความ
โลภ ความโกรธ ความหลงเกิดขึ้นก็รู้จัก ถ้าเราหมดโลภ หมดโกรธ หมด
หลงแล้วก็ไม่ต้องมาปฏิบัติ ที่มาปฏิบัติก็เพราะว่าโลภ โกรธ หลงนั้นยังมี
อยู่ ก็มีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาก็ฝึกจิตดูจิต
ญาติโยมของเราก็เหมือนกันอยู่บ้าน อยู่ที่ทำ�งาน อยู่กับคนในโลก ก็
มีความเหนื่อยล้าก็กระทบกับอารมณ์ของคนมีกิเลสตลอดวัน เราก็ต้อง
มาพยายามฝึกจิตของเราให้อยู่ ในกุศลความดี มีเมตตาอยู่เสมอ ความ
ปรารถนาเราเองต้องการความสุขฉันใด ผู้อื่นก็ต้องการความสุขฉันนั้น
กรุณาเมื่อเราเป็นทุกข์เราก็ต้องการพ้นจากทุกข์ คนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็ขอ

ให้เขาพ้นจากทุกข์ มุทิตาเมื่อเรามีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็อยากให้อยู่
นานๆ เราก็ปรารถนาเช่นนั้น ก็ปรารถนาให้คนอื่นเขาเป็นเช่นนั้นด้วย
อุเบกขาจิตเมือ่ เรานัน้ ทำ�ผิดไปก็ไม่ซาํ้ เติมตัวเองไม่อยากให้ใครมาซํา้ เติม
เรา เราก็ไม่ซํ้าเติมบุคคลอื่น เป็นเมตตาภาวนา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เราก็ฝกึ จิตของเรา อันนีก้ เ็ ป็นอารมณ์ของกรรมฐานเหมือนกัน เป็นพรหม
วิหารสี่ รักษาจิตของเราอยูเ่ สมอนี้ ในหน้าทีก่ ารงานอยู่ในวัดก็ตามเราก็ฝกึ
อย่างนี้ เป็นการฝึกจิตของเราให้มีความดีมีบุญมีกุศล บุญกุศลที่ยังไม่ ได้
ทำ�ก็พยายามขวนขวายทำ�ให้พร้อม เพราะชีวติ นีก้ ม็ คี วามเสือ่ มไปๆ เรือ่ ย
ไฟความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันเผาไหม้เร็วๆ ทั้งนั้น
เราสังเกตไหมความเสือ่ มนีม้ นั ค่อยๆ เข้ามา แล้วบางครัง้ ก็ปบุ๊ ปับ๊ บาง
ครั้งก็ทีละน้อย ทีละน้อย ถ้าไฟไหม้ข้างนอกเรายังพอเห็นชัด แต่ ไฟที่
มันไหม้ในร่างกายนี้ความชรานำ�มาใกล้ไม่ยั่งยืน โลกนี้คือหมู่สัตว์มีชรา
นำ�มาใกล้ไม่ยั่งยืน โลกนี้คือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิจ ไม่อิ่ม เป็นทาสของ
ตัณหา คำ�ว่าไม่อิ่มคือไม่พอ คนไม่มีแล้วก็ปรารถนาว่าจะมี เมื่อมีแล้วก็
ปรารถนาจะให้มีมากขึ้นไปอีก มันจะไม่พอหรอกคำ�ว่าพอไม่มี เพราะว่า
จะหาความสุขขึน้ ไปเรือ่ ย คิดว่ามีแล้วก็จะมีอะไรให้มนั จะมีความสุขขึน้ ไป
เรื่อยๆ แต่ ให้เรากลับมาพิจารณาว่าความแก่มันก็ใกล้เข้ามาเรื่อย ความ
เจ็บก็รออยูแ่ ล้ว ความตายนัน้ ก็ยงิ่ มารออยู่ไม่พน้ เลย ถ้าเราไปพิจารณานี้
เห็นคนแก่ก็น้อมว่าเราก็ต้องแก่อย่างนั้น เห็นคนเจ็บก็น้อมมาว่าเราต้อง
เจ็บอย่างนั้น เห็นคนตายเราก็น้อมมาว่าเราก็ต้องตายอย่างนั้น พิจารณา
เราก็จะได้เห็นธรรมะเพราะว่ากายนีส้ กั แต่วา่ กาย เพราะว่าเราแก่ เราเจ็บ
เราตาย แต่ตอนท้ายเมือ่ จิตสงบก็มาดูวา่ กายนีส้ กั แต่วา่ กาย เออไม่ใช่กาย
จริงๆ นะ สักแต่วา่ สัตว์ก็ไม่ใช่ บุคคลก็ไม่ใช่ เป็นตัวเราก็ไม่ใช่ เป็นตัวเขา
ก็ไม่ใช่ เป็นตัวตนเราเขาไม่ใช่ เป็นธาตุตามธรรมชาติ เป็นอนิจจัง ทุกขัง
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อนัตตา เป็นอย่างนัน้ เราก็มาพิจารณา แล้วเวทนาล่ะเกิดขึน้ ทีก่ ายบ้าง สุข
บ้าง ทุกข์บ้าง เกิดขึ้นที่จิตบ้าง ถ้าจิตสงบก็พิจารณาเห็นเวทนาก็มีความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปมันจะไม่มีตัวตนอะไรที่มันจะอยู่ตลอดไปเลย
ไม่มี ไม่มีตัวตนที่ว่ามันจะอยู่เป็นเราเป็นเขาเลยไม่มีนะ สุขเวทนาก็เป็น
ชั่วครู่ ทุกขเวทนาก็ชั่วครู่ชั่วคราวก็ดับไป แต่ถ้ามีเหตุก็เกิดขึ้นมาใหม่มา
อีก
เราก็พิจารณาสุขทุกข์ ในจิตใจนี้มันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไร มันก็
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือว่ามันจะหาตัวตนไม่ได้ เป็นสัตว์บุคคลก็
ไม่ได้ เป็นเราเป็นเขาไม่ได้ เป็นสภาวะอันหนึ่งเมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้น เกิด
ขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ เราลองคิดดู สุขเราเคย
มีไหม ทุกข์เราเคยมีไหม แล้วเคยอยู่ไหม หายไปไหน หายไปแล้วดับไป
แล้ว สุขทุกข์ทอี่ ยูป่ จั จุบนั มันก็เกิดดับอยูน่ นั่ แหละ สุขทุกข์ทเี่ กิดข้างหน้า
มันจะดับไปข้างหน้านั้นน่ะ ที่เป็นอดีตก็ดับไปในอดีต ปัจจุบันก็เกิดดับ
อยู่ในปัจจุบัน อนาคตก็จะเกิดดับอยู่ในอนาคตนั่น เป็นเรื่องของเวทนา
ขันธ์กเ็ ป็นอยูอ่ ย่างนี้ เราก็พจิ ารณาในเรือ่ งของเวทนา ส่วนเรือ่ งของสัญญา
ก็ดี สังขาร วิญญาณก็ดี หรือเวทนาขันธ์ก็ดีก็เป็นเรื่องของธรรมะ สิ่งที่
เป็นกุศลก็เป็นธรรมะ สิง่ ทีเ่ ป็นอกุศลก็เป็นธรรมะ มรรคมีองค์แปดก็เป็น
ธรรมะ โพชฌงค์เจ็ดก็เป็นธรรมะ สัมมัปปธานสี่ สติปัฏฐานสี่ อินทรีย์ห้า
พละห้า อิทธิบาทสี่อันนี้ก็เป็นองค์ของโพธิปักขิยธรรมนั้นล่ะ ฝ่ายกุศลก็
เป็นธรรมะ ทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ ก็เป็นธรรมะทัง้ นัน้ เลย เป็นธรรมะทัง้ นัน้ ที่
ไม่เป็นธรรมะไม่มี เป็นกุศลธรรมบ้าง อกุศลธรรมบ้าง กลางๆ บ้าง เรื่อง
ของธรรมะถ้ามีความเกิดขึ้นแล้ว พอตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นธรรมดา
ท่านจึงให้พิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรม ก็สัก
แต่ว่าธรรมไม่ ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ตัวตน เราเขา อย่าไปยึดมาเป็นเราอีก

เราเจริญมรรคมีองค์แปด ก็คือความสมมติอย่าไปยึดมาเป็นเรา ผลเกิด
ขึ้นมาก็สมมติอย่าไปยึดเอามาเป็นเรา เป็นธรรมทั้งนั้นเลยวางไว้ไม่ยึด
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเพราะพระองค์นั้นทรงรู้แล้ว รู้แล้วมีผู้รู้แล้วก็ไม่
ยึด วางความรู้ด้วย เราก็งงเอ... วางความรู้แล้วจะมีอะไรเหลือ ก็ไม่มีก็
เป็นความว่าง พิจารณาก็เกิดปัญญาก็เป็นความว่าง ความทุกข์ก็ไม่เกิด
ขึ้นในใจเรา อยู่เหนือโลก เป็นโลกุตตระจริงๆ พวกเราปฏิบัตินี่มาสร้าง
ความดีสร้างทานนี้ ถ้าเราทำ�ไปแล้วก็จะไปสู่โลกุตตระ รักษาศีล บำ�เพ็ญ
ภาวนา ความดีทุกอย่างนั้นถ้าละตัวละตนนั้นเข้าสู่โลกุตตระ จิตจะได้พ้น
จากความทุกข์ทลี ะน้อยทีละน้อย ละกิเลสตัณหา เพราะว่ากิเลสตัณหามัน
อยู่มันไม่พอ ตันแล้วก็หาอีก ตันแล้วก็หาอีก พร่องอยู่เป็นนิจไม่อิ่ม ไม่
อิ่มเป็นลักษณะของกิเลส ลักษณะของกิเลสนี้มันไม่อิ่ม ไม่อิ่มก็พอแล้ว
ไม่มเี ลย ไม่ม…
ี มันเป็นลักษณะของกิเลสอย่างนัน้ จะทำ�ให้เกิดพอนี่ จะ
ถึงเมืองพอได้ต้องมาปฏิบัติทั้งนั้น... พวกเรานี่อย่างน้อยวันนี้ก็พยายาม
ที่จะเดินทางไปสู่เมืองพอ หรือเมืองนิพพานนั่นเอง เดินทางมาใกล้ไกล
ก็ตาม มาแสวงหาในธรรมะจะได้พิจารณา เอาจิตพิจารณากาย ถ้ากำ�ลัง
สมาธิออ่ นก็ให้เจริญอานาปานสติให้สงบ หรือจะระลึกในคุณพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ หรือจะมีองค์บริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระลึ ก ถึ ง ในคุ ณ ของพระพุ ท ธเจ้ า ก่ อ นที่ พ ระองค์ จ ะตรั ส รู้ นั้ น
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์กเ็ ป็นพระโพธิสตั ว์เสียก่อน พระมหากรุณาธิคณุ
ของพระพุทธเจ้านัน้ กว้างใหญ่ไพศาลมาก พระองค์เป็นพระโพธิสตั ว์สร้าง
บารมีมามาก คิดถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้ากว้างใหญ่
ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ นึกถึงคุณของท่านจิตก็สงบเป็นสมาธิ
เป็นปีติเป็นความสุข จิตก็เป็นหนึ่งได้ สงบเข้ามา นิ่งสงบระงับแล้วอันนี้
ก็มาคิดอีก สงบระงับสักครู่นึงแล้วจิตก็จะปรุงแต่ง เข้ามาพิจารณากาย
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ก้อนกายอีกครั้งหนึ่ง เห็นเป็นธาตุทั้งสี่ ให้เห็นเป็นอสุภะ ยืน เดิน นั่ง
นอนก็มีสติ สรุปลงมาแล้วก็เห็นว่าสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตน
เราเขา การฝึกต้องมีสติ ปฏิบัติมีสติมองกายก็ดีเห็นเป็นความว่างไป ถ้า
ไม่ว่างก็พิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์แล้วให้เกิดความว่าง เป็นธาตุสี่ เป็น
อสุภะ เป็นกายแยกไปแล้วในที่สุดก็ว่างไม่มีตัวตน เวทนาขันธ์เมื่อแยก
ไปมันมีความว่าง ไม่มีตัวตนที่แท้จริง
จิตนีก้ เ็ หมือนกันอารมณ์ทงั้ หลายเกิดขึน้ มาในจิต ดูจติ สิวนั หนึง่ มีความ
รู้สึกอย่างไรบางครั้งก็โลภ บางครั้งก็โกรธ บางครั้งก็หลง บางครั้งก็ไม่
โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เราก็ให้รู้ทั้งหมดนั่นแหละโลภ โกรธ หลง เกิดขึ้น
เพราะอะไร ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลงเกิดขึ้นเพราะอะไร รู้จัก เห็นอะไรที่
เกิดขึ้นมาจากจิตมันก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หาความเป็นตัวตนไม่
ได้ หรือสิ่งที่ละเอียดก็เรียกธรรมะ ที่เกิดขึ้นมาก็เห็นสักแต่ว่าธรรม สติ
ธรรม ปัญญาธรรม ท่านก็เปรียบเหมือนกับว่ารถหรือเรือที่มันพาเราเดิน
ทางไปสู่ฝั่ง เมื่อถึงแล้วรถเรือนั้นก็ไม่จำ�เป็น ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
ทีแรกก็งงนะ เราปฏิบัติในมรรคมีองค์แปด ท่านบอกมาถึงแล้วไม่ต้อง
เอามรรคไปแล้วเอาวางไว้ ปฏิบัติมาแล้วก็หายสงสัยอ๋อ... ปฏิบัติมีศีล
สมาธิ ปัญญา เมื่อเข้าใจในธรรมะ ศีล สมาธิ ปัญญานั้นเป็นทางเดินให้
เราเข้าใจในธรรมะ ถ้าเราเห็นธรรมะเข้าใจในธรรมะก็วางแล้ว วางมรรค
นั้นสักแต่ว่าธรรม ไม่ ใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา ไม่เอาเป็นว่าเราเดินใน
มรรค ไม่เอา วางไว้ ก็พิจารณาไปอย่างนี้ นักปฏิบัติ ในเรื่องของศีล ของ
สมาธิ ของปัญญา พิจารณาไปบางครั้งคนที่เรารู้จักคนคุ้นเคย สามีของ
เราก็จากไป ภรรยาก็จากไป บุตรของเราก็จากไป พิจารณาไปว่าชีวิตไม่
แน่นอน วันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกัน โลกนี้เป็นโลกที่เรามา
อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สิ่งใดเป็นความดีที่เรายังไม่ทำ�ก็ทำ�ให้เต็มซะ เมื่อ
ความตายมาถึงเราก็ไม่หวาดหวั่นแล้ว เพราะว่าเราทำ�ความดีเอาไว้เต็ม
แล้วพร้อมแล้วที่จะไป มีความพร้อม เสบียงทั้งหลายคือทานเราก็ทำ�มา
พร้อมแล้ว ศีลก็รักษาได้ดีแล้ว สมาธิเราก็ดีแล้ว มีความเชื่อมั่นศรัทธาใน
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อย่างแน่นแฟ้น เวลาเราเกิดอีกนั่นเรา
ก็ไม่กลัวแล้ว คงจะพ้นทุกข์ ได้ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง ต้องไปเกิดในที่ดีแน่
มีความมั่นใจจิตสงบ เพราะเราพิจารณาอยู่เสมอว่าเราไม่ประมาท วันคืน
ล่วงไปล่วงไปเราทำ�อะไรอยู่ เราก็ไม่ประมาทพยายามละอกุศล เจริญใน
กุศลพิจารณาถึงไฟความแก่ ความเจ็บ ความตายมันเข้ามาใกล้เราทุกขณะ
มันไม่ยั่งยืนอะไร โลกนี้มันไม่อิ่มไม่พออะไรหรอก ทุกวันนี้เขาอาจจะว่า
คนรวยแล้วก็ไม่พอจริงๆ คนเกิดมาในโลกไม่มีใครพอ ไม่มีใครพอหรอก
เพราะว่าอะไร เพราะว่าเกิดขึ้นมาในโลก จิตก็ต้องการลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข แต่เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์เป็นของคู่กัน ให้เราพิจารณาแล้ว
ก็ปฏิบตั ภิ าวนากัน ก็เหลืออีกแค่หนึง่ วันพระก็จะเป็นวันมหาปวารณาก็ตงั้
จิตตั้งใจเป็นเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เจริญภาวนาอยู่เสมอ จะได้มี
ความสุขความเจริญทั่วกันทุกๆ ท่านเทอญ...

กูรูริมโปเช Guru Rinpoche
คุรุปัทมสมภพ กูรูรินโปเช่ ชาวธิเบตต่างสักการะท่านเสมือน
หนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง พระองค์ทรงเป็นวัชรนิรมาณกาย
ของพระอมิตาภะพุทธเจ้า วัชรธรรมกายของพระองค์คือวัชร
ธรรมกายของพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ท่านถ่ายทอดพระธรรมโปรดสรรพชีวิตทั้งหลายในอินเดีย
เนปาล ด้วยพระปัญญาและพระเมตตาควบคูก่ นั ต่อมาได้รบั การ
อัญเชิญจากกษัตริย์ ฑิโซงเดเชนให้เสด็จไปประดิษฐานพระพุทธ
ศาสนาในธิเบตในราว พ.ศ.๑๓๐๐ ทรงมีบทบาทสำ�คัญในการ
สยบมารร้ายที่คอยขัดขวางการเผยแพร่พระธรรม ทรงให้พร
และปลุกเสกสถานที่ต่างๆในธิเบต จนพระพุทธศาสนาสามารถ
ประดิษฐานและรุ่งเรืองสุดขีดถึงปัจจุบัน

ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม
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อุบายวิธีอันใดที่จะให้จิตของเราสงบ
“
เรียกว่าสมถกรรมฐาน อุบายวิธีที่จะให้

เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน
แต่การปฎิบัติเราก็จะแยกกันไม่ได้

”

สมถกรรมฐาน-วิปัสสนากรรมฐาน...
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
ในเรื่องปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่เราจะให้เกิดความปล่อยวาง ความ
ปล่อยวางคือมีปัญญาที่จะปล่อยวางความคิด ปล่อยวางจิตใจ ปล่อยวาง
ความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา หลวงพ่อชาท่านจะเน้นว่าอะไรสำ�คัญก็จริง
ความปล่อยวางนีส้ �ำ คัญกว่า เมือ่ เราจะมีปญั ญาเช่นนัน้ เราก็ตอ้ งฝึกจิตของ
เราให้มสี มาธิ เมือ่ เราจะพูดถึงสมาธินี้ ข้อหนึง่ เราก็จะพูดถึงอุบายวิธที จี่ ะ
ให้จิตของเราสงบเรียกว่าสมถกรรมฐาน กรรมฐานแปลว่าการงาน อุบาย
วิธอี นั ใดทีจ่ ะให้จติ ของเราสงบเรียกว่าสมถกรรมฐาน อุบายวิธที จี่ ะให้เกิด
ปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน แต่การปฏิบัติเราก็จะแยกกันไม่ ได้
อย่างเมื่อเราเจริญอยู่ในสมถกรรมฐานนี้คือให้จิตของเราสงบ เมื่อเรา
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เจริญในสมถกรรมฐานจิตของเราสงบก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความตั้งใจ
มั่น เมื่อเรามีสมาธิแล้วจิตของเราที่มันสงบ ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะว่า
จิตทีส่ งบ เหมือนกับว่าความสงบเล็กน้อย ปกติจติ ของเราฟุง้ ซ่านจิตของ
เรากวัดแกว่งไปไม่หยุดไม่นงิ่ เมือ่ เรามาฝึกโดยอารมณ์ของสมถกรรมฐาน
มีอานาปานสติ มีอสุภกรรมฐาน มีความตายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึก
ชอบใจ เราก็เอามาบริกรรมภาวนารู้ดูลมหายใจ จิตของเราเกิดความสงบ
ขึ้นมา ความสงบบางครั้งสงบเพียงแค่ชั่วครู่นิดเดียว เรียกว่าขณิกสมาธิ
ความสงบเพียงเล็กน้อย ขณิกสมาธินี้เมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆ เมื่อเราเจริญ
กรรมฐานเป็นอุบายวิธีให้จติ สงบ เมือ่ จิตสงบก็เกิดสมาธิเราจะยืน จะเดิน
จะนั่ง จะนอน เราก็ทำ�กรรมฐาน เมื่อจิตสงบก็เกิดสมาธิขึ้นเล็กน้อย ขึ้น
ทีละน้อยๆ อันนี้เราปฏิบัติมากเข้าๆ นานๆ ขณิกสมาธิก็เกิดบ่อยขึ้น
ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นเหมือนหยดนํ้า เป็นหยดแห่งนํ้า
ค่อยๆ หยด ค่อยๆ หยด ทีนี้เราก็จะเห็นผลว่าเมื่อเรานี้เจริญปฏิบัติใน
กรรมฐานของเราจิตของเราจะสบาย รูส้ กึ สบายปล่อยวางได้ อารมณ์ทเี่ รา
เคยยึดถือที่เป็นทุกข์เราก็ปล่อยวางได้ใจเราก็สบาย มีความรู้สึกเหมือน
กับว่าเราละกิเลสไปได้ทีละน้อยๆ อาศัยความสงบของจิตที่เกิดขึ้นมาที
ละน้อยนั่นเอง นี้เมื่อเราเจริญบ่อยๆ เจริญบ่อยๆ ขึ้นมา จิตบางครั้งจะ
สงบมากขึ้นท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิ อุปจาระแปลว่าใกล้ เหมือนเราจะ
เข้าไปในศาลาไปบ้าน อุปจาระคือว่าเข้าไปใกล้แล้วอยูต่ รงหน้าประตูเรียก
ว่าอุปจารสมาธิ อุปจารสมาธินี้ก็จะมีความรู้สึกในอาการของร่างกายได้
บางครั้งร่างกายของเรานี้นั่งไปจะเบาเลย ร่างกายจะเหมือนไม่มีนํ้าหนัก
นั่งแล้วเหมือนลอยอยู่กลางอากาศก็มี สบายปลอดโปร่ง ความคิดนึกปรุง
แต่งอะไรมันไม่มเี ลยนะ มีหน่อยเดียวจิตจะไหวไปนิดเดียว มีความสุข มี
ปีติอิ่มอกอิ่มใจมาก อันนี้เราก็จะเกิดการเปรียบเทียบได้

เมือ่ ก่อนนีเ้ ราก็จะเห็นว่าปัญญาในการทีเ่ ราศึกษา ปัญญาในการเรียนรู้
ปัญญาในการจำ� ปัญญาในการคิดรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ฉลาดด้วย แล้ว
เราก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าฉลาด บางคนที่ไม่ค่อยนึกคิดปรุงแต่งเราก็จะ
มองว่าไม่ค่อยจะมีปัญญาเท่าไหร่ ของเรานี้ดีกว่าปัญญาดีกว่าพิจารณา
ปล่อยวางได้ดกี ว่าเราจะมีความคิดเช่นนี้ อย่างตัวผมเองนีก้ ช็ อบอ่าน ชอบ
เรียน ชอบฟัง ชอบศึกษามากทีเดียว ชอบวิธกี ารเรียนรูแ้ ล้วก็มกี ารปฏิบตั ิ
พิจารณาสมาธิก็เกิดขึ้นบ้าง แต่เมื่อมีสมาธิที่เกิดขึ้นมีมากขึ้นจึงเข้าใจว่า
สมาธินี้สำ�คัญ เมื่อจิตของเราเกิดความสงบเราก็จะวางความรู้ทั้งหลายไว้
เมือ่ จิตของเราจะสงบเข้ามาอารมณ์ทเี่ ข้ามาในจิตของเราก็เข้าไม่ได้ เพราะ
ว่าสมาธิของเรามีสติของเราระมัดระวังอยู่ ก็เห็นคุณของสมาธิขึ้นมาเลย
ว่าเกิดประโยชน์อย่างมาก ทำ�ให้จิตนี้มีความเยือกเย็น ทำ�ให้จิตนี้มีความ
สงบ อันนี้ก็เป็นปัญญาอีกชนิดหนี่ง เป็นปัญญาชนิดหนึ่งที่เราเรียนรู้
แต่เมือ่ มีสมาธิขนึ้ มา จิตของเราสงบนีเ้ ป็นอุปจารสมาธินี้ บางครัง้ จะมี
ความเย็นในจิตใจขึน้ มาก็ได้ เมือ่ เรากำ�หนดสมาธิขนึ้ มา สติของเรากำ�หนด
ในกายดูจติ ใจขึน้ มา เกิดความสงบแล้วก็เป็นอยู่ได้เป็นวัน เป็นเดือนก็เป็น
อยู่ได้ เราก็จะเห็นคุณค่าของสมาธิวา่ สมาธินมี้ คี ณุ ค่ามาก เพราะว่าถ้าเกิด
ว่าเราไม่มกี �ำ ลังสมาธิ ความหลงเกิดขึน้ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ก็เกิด เมือ่ สมาธิ
มีอารมณ์เข้ามาเราจะมีปญั ญาพิจารณาแล้วปล่อยวางได้ ยกตัวอย่างว่าเมือ่
เราไปเจริญกรรมฐาน เมื่อเจริญกรรมฐานอยู่ในที่สงัดที่น่ากลัวก็ตาม ถ้า
จิตของเราไม่มีสมาธิ ปัญญาไม่เกิด อารมณ์กลัวที่เกิดขึ้นมาจะมีความยึด
มั่นถือมั่น มีตัวมีตนก็มีทุกข์เกิดขึ้น เมื่อเราเห็นอย่างนั้น รวบรวมกำ�ลัง
สมาธิขนึ้ มามีอานาปานสติกต็ าม ความตายก็ตาม พุทธานุสติกต็ าม จิตสงบ
จิตสงบก็มีการพิจารณาออกในแง่ของปัญญา ก็จะรู้ความจริงของรูปนาม
ว่ามันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปล่อยวางได้ ความทุกข์ก็ไม่เกิด
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สมาธินี้แล้วแต่วิธีการ หนึ่งปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิโดยใช้ปัญญา
ในการใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุหาผลให้จิตนี้สงบขึ้นมา เรียกว่าเป็น
ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ อีกอย่างหนึ่งคือการทำ�สมาธิ ให้เกิดโดย
การบริกรรมภาวนาไม่ต้องคิดอะไรมากเลย พุทโธ ธัมโม สังโฆ บริกรรม
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจอย่างใดอย่างหนึ่ง จิตสงบแล้วพิจารณาแล้ว
เกิดปัญญา แต่ถ้าเกิดเราชอบนึกคิดปรุงแต่งหาเหตุหาผลให้เกิดปัญญา
ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วให้เกิดความสงบ แม้ว่าความสงบไม่มากก็ตามแต่
เกิดจากปัญญาที่อบรมเราก็มีความสงบ
เราก็ใช้วธิ กี ารของเราเมือ่ เราใช้ปญั ญาอบรมให้เกิดสมาธินี้ สมาธิอบรม
ให้เกิดปัญญา มันก็จะหมุนแล้วสมาธิทเี่ ราทำ�ได้เล็กน้อยจะมากขึน้ ๆ เกิด
ความสงบทำ�ให้เกิดสมาธิ มันจะเริ่มเห็นชัดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในรูป
นามเป็นอนิจจังจะชัดเจนขึน้ เพราะจิตทีส่ งบจะมองธรรมชาติ มองใบไม้
มองต้นไม้ ภูเขาต่างๆ จะน้อมกลับมาเป็นธรรมะได้ เกิดธรรมะเกิดความ
เข้าใจในคำ�สอนของพระพุทธเจ้าได้ลึกซึ้งขึ้น เหมือนเราจะพิจารณาใน
สังขารร่างกายของเรานี้ เราก็จะมองเห็นในกายของเรานีช้ ดั เจน เห็นกาย
เป็นอสุภะ เห็นกายเป็นก้อนธาตุ เห็นกายเป็นก้อนอนิจจัง เป็นก้อนทุก
ขัง เป็นก้อนอนัตตาชัดเจนขึ้นมา
เมื่อเราเห็นรูปนามเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาขึ้นมาแล้วจิตก็จะ
ทำ�ความสงบได้ง่ายขึ้น ปีติก็ดี สุขก็ดี วิตกวิจารก็ดี ก็อยู่ ในกรรมฐานนี้
แหละ จนจิตของเราสงบนิง่ ได้เป็นหนึง่ ได้เรียกว่าอัปปนาสมาธิ จิตของเรา
สงบเป็นสมาธิขั้นนี้สำ�คัญแล้ว เพราะว่าเป็นสมาธิที่มีความตั้งมั่นอารมณ์
เป็นหนึ่ง อารมณ์เป็นหนึ่งนั่นแหละเอกายนมัคโค มรรคนี้ก็เป็นอันเดียว
ศีล สมาธิ ปัญญารวมกันเข้ามา รวมกันเข้ามาเป็นหนึ่งเมื่อสมาธิของเรา
มีกำ�ลังได้เป็นอัปปนาสมาธิ

เมื่อจิตคลายจากสมาธิมาแล้วนี้ เราพิจารณาในรูปนามก็เห็นชัดขึ้นมา
เห็นชัดทีจ่ ะละความลังเลสงสัยเสียได้ เห็นชัดพอทีจ่ ะละกิเลสทีเ่ ราเคยยึด
เคยถือเป็นตัวเป็นตนได้ เห็นชัดทีจ่ ะเปลีย่ นความเห็นของเราได้เป็นความ
เห็นที่ถูกต้อง เป็นความเห็นที่เราจะละความโลภ ความโกรธ ความหลง
ได้ เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตน จะต้องอาศัยว่าเริ่มต้นนั้นแหละ สมาธิ
เพียงเล็กน้อยเรียกว่าขณิกะ เรียกว่าเล็กน้อย เมื่อเราเจริญบ่อยๆ มีการ
พัฒนาขึ้นไป เมื่อเราเดินเราก็มีสมาธิระดับหนึ่ง บางทีเรานั่งก็มีสมาธิลึก
ซึง้ ขึน้ ไปอีก เมือ่ เรามาเดินสมาธิกเ็ พิม่ ขึน้ อีก เมือ่ เรามานัง่ สมาธิกจ็ ะเพิม่
ขึ้นอีก
เมือ่ มีสมาธิอยูต่ รงนัน้ ความสงบของสมาธินนั้ ก็พจิ ารณาให้เกิดปัญญา
ศีลคือการสำ�รวมกายวาจา ศีล สมาธิ ปัญญาก็เป็นมรรค เมือ่ เราเดินมรรค
อย่างนี้อยู่เราก็เห็นธรรมะเข้าใจธรรมะ รู้ธรรมะเห็นธรรมะ เป็นธรรมะ
การปฏิบตั นิ วี้ า่ เป็นศีล สมาธิ ปัญญา รวมกันเป็นการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ แหละ
ถ้าพูดแยกก็พูดเรื่องมีสมาธิ อันนี้เป็นปัญญา อันนี้เป็นศีล ถ้าเกิดความ
เป็นจริงแล้วก็จะอยูร่ วมกันเป็นศีล สมาธิ ปัญญา หลวงพ่อชายกตัวอย่าง
มะม่วงใบเล็กๆ ก็คือมะม่วง พัฒนาขึ้นมาเป็นมะม่วงที่โตขึ้นมา โตขึ้นๆ
พัฒนาเป็นมะม่วงที่มันเหลืองที่มันห่ามๆ แล้ว ใกล้สุกแล้ว มะม่วงสุก
ก็จะเป็นมะม่วงใบเดียวกันนี้แหละ แต่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ เหมือน
ศีล สมาธิ ปัญญาน้อยๆ ก็เหมือนมะม่วงใบน้อยๆ ศีล สมาธิ ปัญญามี
กำ�ลังมากขึน้ ก็เปรียบเหมือนมะม่วงทีม่ นั โตขึน้ ๆ จนมันสุกจนมันห่ามรับ
ประทานได้
ปัญญาเป็นเรื่องของสมาธิโดยตรง สมถกรรมฐานอุบายวิธีให้จิตสงบ
เมือ่ จิตสงบเรียกว่าสมาธิกม็ คี วามตัง้ ใจมัน่ ชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ ความ
ระลึกชอบ ความเพียรชอบก็อยู่ ในประเภทเดียวกัน พระท่านจัดอยู่ ใน
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ประเภทเดียวกันในเรือ่ งของสมาธินนั่ เอง ในเรือ่ งปฏิบตั จิ งึ รวมกันว่าเป็น
เรือ่ งของศีล สมาธิ ปัญญา เป็นมรรคมีองค์แปดประการ คือว่ารวมกันเป็น
อันเดียวมีปญั ญา สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า สัมมาสังกัปโปความดำ�ริออกจาก
กามนัน้ แหละ เพียงแต่วา่ ตอนนีเ้ ราจะต้องพยายามปฏิบตั ิใช้ปญั ญาอบรม
จิตให้เกิดสมาธิ สมาธิอบรมปัญญาก็ตามให้จติ มันนิง่ ให้ได้ เมือ่ จิตนิง่ แล้ว
เราก็จะเห็นธรรม
ภิกษุณี : อยากจะให้อาจารย์สอนอุบายวิธีแก้นิวรณ์
พระอาจารย์อนันต์ : อุบายหลักแก้นิวรณ์เราลองดูซิว่า เราเดินหลัก
เจริญเมตตาภาวนาอยูเ่ สมอแล้วใช่หรือไม่ เช้าตืน่ ขึน้ มาเราจะมีเมตตาต่อ
ตัวเองเมตตาต่อสัตว์โลก จะไม่โกรธใครไม่เกลียดใคร เราก็เตือนตัวเอง
พยายามเจริญเมตตาภาวนา ในวันนี้ตั้งใจอาจจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิต
ของเราก็ได้ เราเกิดมากี่เดือนกี่ปีแล้วเราก็คงจะเหลือไม่มาก เราตั้งใจถ้า
เราเป็นคนที่โกรธง่าย ก็ตั้งใจว่าจะไม่โกรธไม่เกลียดใคร ไม่พยาบาทใคร
เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องตายนี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่ง แล้วก็มีสติสำ�รวม
ระวัง เพราะว่าอารมณ์ที่เข้ามานั้นเกิดนิวรณ์
ความคิดทีเ่ กิดขึน้ มาจิตทีย่ ดึ ถือก็เป็นนิวรณ์ อารมณ์ทยี่ นิ ดีพอใจ เกิด
ความยินดีเราก็ต้องพิจารณา ถ้าเรายังไม่ ได้พิจารณาอสุภกรรมฐานหรือ
ไม่ชอบ ก็พิจารณาว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องตายแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไร
ละความโลภ ละความโกรธ ละความหลง ละความปรุงแต่งไปในอนาคต
อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีคุณค่าอะไร จิตของเราก็จะได้ข้ามนิวรณ์ ถ้ามัน
ง่วงมากในการปฏิบัติก็ไปเดิน เดินมันง่วงมากก็ไปเดินถอยหลัง ไปนั่ง
ในบ่อนํ้าก็ได้ นั่งด้วยกระดานแผ่นเดียวกลัวจะตกก็หายง่วงได้ ขึ้นไปที่
สูงๆ แล้วก็นั่งให้มันหมิ่นๆ แบบนี้ถ้าตกไปก็ตาย มันก็จะกลัว จิตก็จะ
ตื่นหายง่วงได้ แต่ถ้าไปนั่งแล้วมันก็ไม่กลัวก็รีบลงมาเพราะตายจริงๆ ยัง

ไม่ ได้บรรลุธรรมตายก่อน ยังไม่ ได้เห็นธรรมะ ยังไม่ ได้รู้ธรรมะตายเสีย
ก่อน ต้องมีปัญญาด้วย ต้องฝึก บางทีก็มีทิฏฐิมานะ บางทีก็มีตัวตนไม่
ยอมใครทั้งนั้นแหละมันก็เป็นธรรมดา ก็ฝึกอ่อนน้อมถ่อมตัวฝึกจิตของ
เราให้ออ่ นน้อมถ่อมตัว ให้อภัยให้ละความยึดถือตัวตนของเราทีด่ กี ว่าเขา
ต่างๆ นี้ไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตัว เจริญเมตตาภาวนาพิจารณาร่างกายของ
เรานี้แหละเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ร่างกายนี้เห็นความไม่สวยไม่งาม
ก็ละความยินดี

ดังที่ได้อธิบายมานี้แหละเป็นวิธีแก้นิวรณ์ ฝึกการฉันก็ได้ เมื่อจะฉัน
ก็เอาอาหารวางไว้นงั่ สมาธิเสียก่อนครึง่ ชัว่ โมง ถ้าจิตมันคิดไปอย่างนัน้ คิด
ไปอย่างนี้ปรุงแต่งในเรื่องอาหารไปเราก็ไม่ฉัน จิตมันคิดมากอยากมาก
เราก็ไม่ฉัน อยากจะฉันแบบนี้เราก็ไปฉันอย่างนั้น เราก็ดูความรู้สึกของ
เรา ฝึกจิตในการปฏิบัติไม่ให้ได้ดังใจปรารถนา อยู่กับหลวงปู่ชา ท่านจะ
สอนไม่ ให้ได้ดังใจปรารถนา เมื่อไม่ได้ดังใจแล้วมันก็ทุกข์ ทุกข์มันก็เกิด
ธรรมะ บางทีมีนํ้าปานะมีโอเลี้ยงมีนํ้าแข็งมาบ้าง หลวงพ่อชายังไม่ ให้ฉัน
หรอกท่านเทศน์เสียก่อน มีนํ้าโกโก้ กาแฟมา ท่านก็เทศน์สอนเสียก่อน
โกโก้ กาแฟมันก็เย็นหมดแล้ว นํา้ โอเลีย้ งก็จดื ไปหมดแล้วท่านก็ปล่อย...
เอ้าฉันนํ้าปานะได้ แต่ก็ดีไปอย่างเมื่ออยู่กับท่านแล้วไม่ต้องคิดอะไรมาก
ปีนี้จะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วแต่หลวงพ่อ ไม่ต้องคิดอะไรเลย จะอยู่ที่ไหน
จะไปยังไงก็อยู่ไปเฉยๆ อย่างนัน้ แหละ ถ้าเกิดว่าท่านบอกให้ไปก็ไป ท่าน
บอกให้อยู่ก็อยู่ ไม่ต้องไปปรุงแต่งในอนาคตเลย ภาวนาอยู่ ในปัจจุบัน
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๓๔

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

บางทีลกู ศิษย์กอ็ ยากจะไปธุดงค์ปฏิบตั มิ าก บางทีทา่ นก็ให้ไปเลย บอก
ว่าอีกห้าปีถงึ จะกลับมาไม่ถงึ ห้าปีอย่ากลับ ให้ไปห้าปีคอ่ ยกลับมา ถ้าอยาก
จะไปมากให้ไปถึงห้าปีไม่ให้กลับไม่ให้เข้ามาฝึก บางทีบางท่านไปสามปีก็
อยากจะกลับมาก็กลับไม่ได้ กลับไม่ได้กต็ อ้ งวนรอบๆ วัดหนองป่าพงก่อน
อยากจะกลับจนหลวงพ่อชามาเจอ เอ้ากลับได้แล้วครบห้าปีพอดี สมัย
ก่อนบวชก็สงสัยเหมือนกัน เอบางทีไปถามพระองค์หนึง่ ว่าปีหน้าท่านจะ
จำ�พรรษาอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าแล้วแต่หลวงพ่อ เราก็คิดถ้าตัวเราจะไป
แล้วแต่หลวงพ่อได้อย่างไร เราอยากจะจำ�ไหนเราก็ไปจำ�ของเรา นีค่ อื ว่าไป
ตามใจปรารถนาของเรา แต่ทา่ นจะฝึกบางทีไม่อยากไปก็ตอ้ งไป อยากอยู่
ก็ตอ้ งไป อยากไปให้อยูก่ ม็ ี เป็นการฝึกจิตคือท่านจะสอนให้ฝกึ จิตนัน่ เอง
ฝึกจิตให้ละนิวรณ์ ละอารมณ์ทงั้ หลายทีเ่ ราชอบใจไม่ชอบใจ ทีเ่ ราโกรธเรา
เกลียด เรารักเราชัง เรากลัวนี้ท่านให้พยายามฝึกจิต มีองค์หนึ่งนะท่าน
บอกให้ไปพิจารณาป่าช้า ท่านก็บอกว่าเอ... ป่าช้าไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็
วันหนึ่งก็เลยพยายามไป ไปแล้วเดินไม่ออกเลยก้าวขาไม่ ได้ ใช้เวลาเป็น
เดือนเลยกว่าจะเดินถึงป่าช้า ต้องเดินเอาเท้าต่อเอาส้นต่อกัน เดินไม่เท่า
ไหร่ก็กลับ ใช้เวลานานกว่าจะไปถึง เป็นอุบายวิธีสอนให้แก้นิวรณ์ ในตัว
ในการปฏิบตั เิ ป็นวิธกี ารทรมานจิตให้ได้รบั ความสงบ ให้อยู่ในหนทางแห่ง
การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง เมือ่ เราเจริญในหนทางแบบนี้ในข้อวัตรปฏิบตั ิในการ
ดำ�เนินที่ถูกต้องแล้วจิตสงบ ท่านก็สอนให้พิจารณาให้เกิดปัญญา อย่าง
เราต้องการพ้นทุกข์ก็จะเห็นธรรมะ หรือว่าเราไม่ต้องการพ้นทุกข์เลยแต่
ว่าความทุกข์มันก็จะน้อยลงไป เป็นวิธีปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอน
แนะนำ� แล้วเรามาปฏิบัติฝึกหัดให้เกิดความสงบขึ้นในใจ
ภิกษุณี : ถ้าเห็นอนิจจังชัดเจน จะเห็นทุกขังอนัตตาหรือไม่ หรือว่า
ต้องพิจารณาอะไรต่อ

พระอาจารย์อนันต์ : อันเดียวกัน ถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจัง
จิตเราก็จะไม่ ไปยึดถือก็คือเป็นมรรคนั้นเอง หรือว่าเห็นว่าสิ่งทั้งหลาย
ความคิดทั้งหลายเป็นทุกขังเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ไม่ยึดถือ หรือว่า
เห็นว่าความคิดทั้งหลายนั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเป็นอนัตตา เมื่อ
เราพิจารณาอันใดอันหนึ่งก็ถึงกันหมด สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่ง
ใดไม่เทีย่ งเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เป็นอันเดียวกัน ถ้าจะพูดก็วา่ เป็นอนิจจัง
ถ้าจะแยกก็ว่าทุกขัง ถ้าจะแยกก็ว่าเป็นอนัตตา เป็นอันเดียวกัน เป็น
ไตรลักษณ์ เห็นอันใดอันหนึ่งถึงกันหมดเป็นอันเดียวกัน เห็นไม่เที่ยงก็
คือว่ากำ�ลังเสื่อมไป ก็แสดงว่าไม่มีตัวตนก็เป็นความว่าง...

พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชื่อของท่านแปลว่า แสงอันอ่อนหวาน
หรืออ่อนโยน เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีผู้นับถือมากในธิเบต ถือว่าเป็น
พระโพธิสัตว์แห่งปัญญา และมีหน้าที่คุ้มครองนักปราชญ์
รูปลักษณ์ พระองค์ทรงมีพระวรกายเป็นหนุ่มน้อยวัย ๑๖ ปี
พระหัตถ์ขวาทรงวัชรศัสตรา หรือพระแสงขรรค์อันคมกริบ ไว้
คอยตัดอวิชชา และนิวรณ์ทั้ง ๕ เพื่อให้ธรรมแห่งพุทธองค์มี
ความแจ่มชัด พระหัตถ์ซ้ายทรงพระคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาสูตร
หรือพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่ามุทราก็มี เหนือพระเศียรทรงมาลาเป็น
รูปใบไม้เรียงกัน ๕ ใบ

พระวัชรปาณีโพธิสตั ว์ หมายถึงพระโพธิสตั ว์ผถู้ อื สายฟ้า หลัก
ฐานฝ่ายบาลี ถือว่าเป็นยักษ์ทคี่ อยคุม้ ครองพระพุทธเจ้า ส่วนทาง
มหายาน ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ชั้นสูงองค์หนึ่ง มักปรากฏคู่กับ
พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ และพระปัทมปาณิโพธิสัตว์
เทพนิ ย ายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระวั ช รปาณี โ พธิ สั ต ว์ มี ว่ า พระ
ศากยมุนีพุทธเจ้ารับสั่งให้คอยปกป้องพญานาคจากการทำ�ร้าย
ของเหล่ า ครุ ฑ เนื่ อ งจากพญานาคได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น ผู้
ควบคุมฝนฟ้า ดังนั้นพระวัชรปาณีจึงได้รับการยกย่องให้เป็น
เทพเจ้าแห่งฝน พุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานจะทำ�พิธขี อฝนก็ตอ้ ง
บูชาพระโพธิสตั ว์พระองค์นี้ และนิยมสร้างรูปของท่านไว้ทปี่ ระตูทาง
เข้าวัดเพื่อขับไล่ความชั่วร้าย

ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๓๖

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

คนทีเ่ ราโกรธเกลียดก็ไม่มี มีแต่ความว่าง
“
คนทีร่ กั ก็ไม่มี มีแต่ความว่าง คนทีเ่ ป็นกลางๆ

ก็ไม่มหี มด… ทุกอย่างเป็นความว่างหมด บาง
ครั้งเราจะเห็นอย่างนั้นใจก็สบาย

”

ความว่าง... สนทนากับภิกษุณี
๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
เป็นโอกาสดีลกู ศิษย์ของพระพุทธเจ้าอยูฝ่ งั่ มหายาน เถรวาทก็อนั เดียว
นั้นแหละ เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า มหายานก็เป็นชื่อ เถรวาทก็เป็นชื่อ
ถ้าเห็นความว่างแล้วก็ไม่มอี ะไร เหมือนกันเป็นความว่าง เพราะมนุษย์กม็ ี
รูปสมมติมนุษย์ สัตว์กม็ รี ปู สมมติของสัตว์ เทวดาก็มรี ปู สมมติของเทวดา
พรหมก็มรี ปู สมมติของพรหม ถ้าเป็นความว่างแล้วก็ไม่มี บางคนก็เห็นรูป
พระพุทธเจ้า เห็นองค์พระพุทธเจ้า เห็นองค์พระโพธิสัตว์ คนเอเซียก็จะ
เห็นอีกรูปหนึ่ง คนญี่ปุ่นก็เห็นอีกรูปหนึ่ง คนเมืองจีน สหรัฐอเมริกา คน
ธิเบตก็เห็นอีกรูปหนึง่ ก็เป็นรูปทีส่ อื่ สารสมมติทงั้ นัน้ แหละ สือ่ สารสมมติ
ให้เข้าใจว่าเป็นใครเป็นยังไง แต่วา่ ถ้าพูดที่ใจไม่ยดึ ถืออะไรแล้วก็วา่ ง มัน

๑๓๗
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๓๘

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

เป็นความว่างเหมือนจิตนี้ จิตถ้าเกิดเห็นจิตมันว่าง จิตว่างก็คือไม่มกี ิเลส
กิเลสไม่มีแต่จิตนี้มันว่างอยู่ มันมีความว่างอยู่ นิพพานก็คือความว่างนั้น
แหละ นิพพานก็คือความว่างจิตก็ว่าง แต่ว่าท่านเข้านิพพานได้ แต่ว่าผู้
เข้านิพพานไม่มี ไม่มีตัวเราตัวเขาเข้านิพพาน ใจที่ว่างนั้นเองคือนิพพาน
ปฏิบตั ิในฝ่ายของเราฝ่ายไหนก็ตามถ้าพิจารณาแล้วปฏิบตั อิ ยู่ในความว่าง
ก็เหมือนกัน เหมือนกันจะเป็นมหายานจะเป็นเถรวาทเป็นชื่อ ถ้าภาวนา
อยู่ในความว่างแล้วก็เหมือนกัน แต่ความว่างอันหนึง่ ก็คอื ความเป็นพุทธะ
หรือปรารถนาความว่างด้วย แล้วปรารถนาช่วยสัตว์โลกด้วย แล้วก็ท�ำ ความ
ว่างไปด้วย ก็เรียกว่าเป็นพุทธะ พระพุทธเจ้า แล้วก็สอนให้คนอื่นปฏิบัติ
ตาม ผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ ามนัน้ ก็เรียกว่าเกิดความว่างในใจด้วย แต่รพู้ ระพุทธเจ้าก็
เรียกว่าสาวก ก็คงจะเข้าใจแล้วนะ พบกันอยูห่ ลายวันความว่างนะ คงจะ
เข้าใจแล้วล่ะ
ภิกษุณี : ตามทีท่ า่ นอาจารย์พดู ถึงเรือ่ งความว่างจะมีสมมติดว้ ย อยาก
ให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความ
พระอาจารย์อนันต์ : ไม่มชี อื่ ก็มาตัง้ ชือ่ ขึน้ มาอีกก็ให้รจู้ กั กัน ก็จะรูจ้ กั
กันว่าเป็นใคร ยังไงมันสมมติ คนเป็นสมมติ สัตว์เป็นสมมติขนึ้ มา เป็นรูป
สมมติ เทวดาก็เป็นรูปสมมติของเทวดา พรหมก็เป็นรูปสมมติของพรหม
ก็เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน เป็นตัวเป็นตนแน่นอนไม่ได้ แต่เรารู้จักทุกสิ่ง
ทุกอย่างมันก็เป็นความว่าง อย่าไปยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ใดนัน้ นะ ให้จติ เห็น
ทุกอย่างเป็นความว่าง จิตก็จะหลุดพ้นได้จากความยึดถือ
ภิกษุณี : ความว่างทีเ่ ราศึกษาตรงนีก้ ารปฏิบตั ิ การปฏิบตั พิ จิ ารณากาย
หรือสติปัฏฐานสูตร พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีฝ่ายสมถวิปัสสนา
ด้วยหรือ เมื่อวานพูดถึงการอธิบายให้ระลึกถึงพระโพธิสัตว์มันตรา หมั่น
ทำ�บริกรรมจะได้เจริญทั้งสมถวิปัสสนาด้วย เราจะปฏิบัติสองอย่างนี้ด้วย

กันอย่างไร
พระอาจารย์อนันต์ : อันนีถ้ า้ เราต้องการพ้นทุกข์ เราต้องการพ้นทุกข์
เลยนี้เราปฏิบัติในสติปัฏฐานสูตรกาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณารูปนาม
เป็นความว่าง จิตจะเดินมรรคจะละกิเลส แต่ถ้าเราปฏิบัติเจริญระลึกถึง
พระโพธิสัตว์เป็นความว่างอยู่ แต่ว่าในความว่างนั้น ในส่วนอีกส่วนหนึ่ง
จะมีความกรุณาด้วย จะสงสารสัตว์ จะเมตตาสัตว์ จะขยายไปอันนั้นคือ
ว่าจะต้องทำ�บารมีออกไปทางกว้างก่อน ช่วยเหลือคนดำ�เนินไปอย่างนี้
เสียก่อนแล้วก็ภาวนามีความรู้ไปด้วย แล้วก็จิตก็ช่วยเหลือคนไปด้วยก็
จะดำ�เนินไปในทางนั้น ก็จะเป็นทางสร้างบารมีตามพระโพธิสัตว์ จะเป็น
พระโพธิสัตว์บารมี แต่ถ้าเดินสติปัฏฐานสูตรนี้จะพ้นทุกข์ล่ะ ถ้าเราจะ
เจริญมาสองอย่าง ถึงเวลาเราจะเลือกมันก็จะต้องไปอย่างใดอย่างหนึง่ ล่ะ
ภิกษุณี : ทำ�ผสมกันได้หรือไม่ ถ้านำ�ไปเดินจงกรม นั่งสมาธิ
พระอาจารย์อนันต์ : ผสม
กันก็ได้ก็เป็นวิธีที่จะสงบ แต่ว่าถ้า
จะให้เกิดมรรคผลรวมมันไม่ ได้ ถึง
เวลานัน้ มันก็ตอ้ งตัดสินใจ ตัดสินใจ
ว่าเราจะพ้นทุกข์ เราก็ต้องละในสิ่ง
ที่เราปรารถนา
ภิกษุณี : พ้นทุกข์หมายถึง
นิพพานใช่ไหม
พระอาจารย์อนันต์ : หมาย
ถึ ง ว่ า ตั ด เข้ า นิ พ พาน แต่ ถ้ า เรา
ปฏิบัติทั้งสองอย่างเลยได้ ในเบื้อง
ต้นก็ได้
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม
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ภิกษุณี : อยากเจริญสติปัฏฐานสี่ แต่ยังมีปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์
จะทำ�ได้หรือไม่
พระอาจารย์อนันต์ : ทำ�ได้
ภิกษุณี : ภิกษุณีสอนคนมากไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกสติ แต่ว่าถ้ากำ�ลัง
บริกรรมบทสรรเสริญพระโพธิสัตว์ ยังรู้สึกว่ากำ�หนดสติ ไม่ค่อยดีเท่าไร
จะระลึกถึงพระโพธิสัตว์สมํ่าเสมอได้อย่างไร
พระอาจารย์อนันต์ : ก็คือเมื่อมีสติมันก็อาจจะมีในช่วงที่บริกรรม
ภาวนาแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะสติไม่อยู่ มันเป็นขั้นต้นเบื้องแรก เบื้อง
แรกนี้เอง ทำ�บริกรรมภาวนามีสติ เวลาหยุดแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านไปทางอื่น
คือมันก็ต้องฝึกสติ ไปทุกอิริยาบถ ก็จะเป็นสติปัฏฐาน สร้างศรัทธาความ
เชื่อ แล้วก็บริกรรมก็ต้องบริกรรมมากๆ ตลอดเดิน ยืน นั่ง นอน เพื่อ
ให้สติอยู่นั้นเอง
ภิ ก ษุ ณี : เวลาสอนโยม
จะบอกว่านอกจากเวลาปฏิบัติ
ภาวนาพยายามให้ระลึกถึงพระ
โพธิ สั ต ว์ ด้ ว ย แล้ ว เห็ น ทุ ก คน
เป็นพระโพธิสตั ว์ดว้ ยเห็นเหมือน
กับที่เราอยู่ ในสุขาวดี พยายาม
ให้ระลึกถึงพระโพธิสัตว์ตลอด
ระลึกถึงความว่างด้วย คือความ
คิดของเราทุกอย่างให้เป็นความ
ว่าง แล้วถ้านึกถึงคนอืน่ เป็นพระ
โพธิสัตว์แล้วเราก็จะไม่โกรธเขา
เพราะทุกคนเป็น พระโพธิสัตว์

พระอาจารย์อนันต์ : คือเมตตาคือเจริญเมตตาตัวเราเอง แล้วก็
เมตตา กับคนที่เรารัก เรารักก็คือพระโพธิสัตว์ ก็เมตตากับคนที่เป็น
กลางๆ เมตตากับคนที่เราไม่ชอบให้เสมอกัน อันนี้เราก็คิดว่าคนที่เราไม่
ชอบนัน้ ก็จะเป็นพระโพธิสตั ว์ คนเป็นกลางๆ นัน้ ก็คอื พระโพธิสตั ว์ คนที่
เรารักก็พระโพธิสัตว์ เราเองก็พระโพธิสัตว์คือให้มันเท่ากันนั้นเอง เจริญ
เมตตานั้นเอง ไม่ ให้เราเกิดความโกรธ แต่บางครั้งมันก็ไม่ ได้หรอกมันก็
มีตัวเราขึ้นมาตัวเขาขึ้นมา มันก็โกรธขึ้นมา ถ้าเราระลึกได้อย่างนั้นก็จิต
ของเราก็คอื มีบารมีมากแล้ว มีเมตตามากแล้วเราก็ทำ�ได้ ถ้ายังไม่ได้กฝ็ กึ
แต่กฝ็ กึ อย่างล่ะ ฝึกเจริญ เมือ่ เรามีก�ำ ลังดีๆ ก็จะมองเห็นได้ บางครัง้ คน
ที่เราโกรธเกลียดก็ไม่มีมีแต่ความว่าง คนที่รักก็ไม่มี มีแต่ความว่าง คน
ที่เป็นกลางๆ ก็ไม่มีหมดทุกอย่างเป็นความว่างหมด บางครั้งเราจะเห็น
อย่างนั้นใจก็สบาย
ภิกษุณี : วิธีที่จะปฏิบัติสติปัฏฐานแบบพระโพธิสัตว์ด้วย คือเราจะ
ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่จะเห็นความว่างชัด แล้วเราจะใช้ความรู้อันนี้เพราะว่า
เราจะปฏิบัติถึงพระโพธิสัตว์
พระอาจารย์อนันต์ : ได้ เมื่อเราเห็นความว่างเห็นกายมันจะเหมือน
กันนั้นแหละ ถ้าเราเห็นรูปกายนี้มันไม่มีตัวตนในสติปัฏฐานสูตร รูปกาย
นี้ไม่มีตัวตน ในพระพุทธเจ้า ในพระโพธิสัตว์ก็เป็นความว่างอยู่แล้ว เรา
ก็จะเห็นจิตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เอง ที่พระองค์สอนว่ารูปกายนี้
เป็นความว่าง นามเป็นความว่าง พระโพธิสัตว์เป็นความว่าง เห็นความ
ว่างเราก็เข้าใจในคำ�สอนของท่าน พระองค์เป็นความว่างอย่างนี้ ก็ยิ่ง
เห็นพระพุทธเจ้าชัด เห็นพระโพธิสัตว์ชัดอันเดียวกัน คือจุดประสงค์ก็
เพือ่ ให้จติ ของเราปล่อยวางในรูปนามทัง้ หมด ให้จติ ของเราไม่ยดึ ถืออะไร
ทั้งหมดเลย จิตของเราก็เป็นความว่าง วัตถุประสงค์เราเป็นอย่างนั้น จิต

๑๔๑
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ของพระพุทธเจ้าเป็นความว่างนัน้ เอง พระบริสทุ ธิคณุ เป็นความว่าง พระ
ปัญญาธิคุณรู้แล้วไม่ยึดถืออะไรก็เกิดความว่างขึ้น พระกรุณาธิคุณท่านก็
บริสุทธิ์ ของพระพุทธเจ้า ของพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้ว แล้วก็เป็น
เหมือนพระพุทธเจ้าว่างหมด เมื่อเราบริกรรมภาวนาถึงพระพุทธเจ้า ถึง
พระโพธิสัตว์ก็คือให้เรามีสติอยู่นั้นเอง
มีสติอยู่แล้วก็จะได้พิจารณาให้เห็นความว่างที่แท้จริง ไม่ยึดไม่ถือ
อะไร อันดับแรกก็คือบริกรรมภาวนาก่อน คือถึงความว่าง ความว่าง
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เป็นความว่างบริกรรมภาวนาเรื่อย แต่ ใจเรา
ยังไม่วา่ งหรอกเราก็ระลึกไปก่อน ต่อไปเราก็ศกึ ษาปฏิบตั แิ ล้วก็เข้าใจ เรา
ก็มีเมตตามากขึ้น ไม่มีเขาไม่มีเรา ใจของเราก็กว้างขวางออกไป ใจของ
เราก็ว่างขึ้นเราก็เห็นความว่าง เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระโพธิสัตว์ เมื่อ
เห็น ความว่างแล้วก็พน้ จากสมมติ ทุกอย่างเป็นสมมติหมด พระโพธิสตั ว์
ก็มีชื่อที่สมมติ จริงๆ เป็นจิตของท่านที่บริสุทธิ์ จริงๆ เป็นความว่าง
พระพุทธเจ้าจิตของท่านว่าง ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆ เราก็เห็นท่าน เห็น
ความว่างจริงๆ ก็เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระโพธิสตั ว์นนั้ แหละ ให้ถามมัง่
ก็ได้
ภิกษุณี : เคยอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับหลวงปู่มั่น หลวงปู่ชา ที่ใช้คำ�ว่า
ผู้รู้ อธิบายความหมายว่าอย่างไร
พระอาจารย์อนันต์ : ผู้รู้ก็คือจิตนี้แหละ เหมือนกับว่าจิตนี้เป็นผู้รับ
รู้อารมณ์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเป็น
อารมณ์ จิตรับรู้ได้แล้วจะเป็นอย่างไร เมื่อจิตรู้แล้วถ้าจิตไม่มีปัญญาก็จะ
เป็นผู้ที่หลงคืออวิชชา อวิชชาเกิดขึ้นก็อบรมจิตก็เป็นทุกข์ ผู้รู้ก็คือวิชชา
ก็เกิดผู้รู้ขึ้นมา ให้สร้างผู้รู้ขึ้น ทำ�บ่อยๆ สร้างผู้รู้ขึ้นบ่อยๆ เรียกว่าผู้รู้ก็
คือปัญญานั่นเอง ปัญญารู้รอบ มีความรู้ก็รู้รอบก็เรียกว่าตัวปัญญา ตัว

ปัญญานั้นเองในจิตใจ เป็นความรู้คือวิชชาเป็นแสงสว่างปัญญาตัวนี้ขึ้น
มา รู้แล้วจะได้ละกิเลส ละกิเลสแล้วตัวรู้นี้ก็วางไปด้วย จิตก็ว่างขึ้นมา
ถ้ายังยึดในความรู้นี้อยู่จิตยังว่างไม่หมด ต้องปล่อยวางความรู้ด้วย ยก
ตัวอย่างง่ายๆ สมัยก่อนเรายังไม่ ได้ศึกษาในพระพุทธศาสนา ทุกองค์นี้
เราก็ไม่รู้จักในเรื่องของศีล สมาธิ ปัญญา
ในเรื่องของการปฏิบัติ เรื่องการสร้างบารมี เรื่องมรรคผลนิพพาน เรา
ไม่รู้จัก ต่อมาเรามีความรู้ขึ้นมาแล้วมีความรู้ในเรื่องของสมมติ สัญญา รู้
การปฏิบัติเรามีความรู้ เมื่อเรามีความรู้แล้วนี้ถ้าเราไปยึดถือก็เป็นผู้หลง
คือยึดถือในความรู้นั้นแหละจะเป็นผู้หลง แต่เมื่อเรารู้แล้วก็ ไม่ยึดถือ
เอาความรู้นี้เป็นเราอีก วางไว้ให้เป็นอนัตตา ไม่มีเราไม่มีเขา ไม่มีความรู้
ของเราไม่มีความรู้ของเขา ก็ว่าง อันนี้คือเบื้องต้น ที่เห็นผู้ที่เรียนรู้มาก
ศึกษามากทางโลกก็ดี ทางธรรมก็ดี ทางปฏิบัติก็ดี ถ้าไปยึดถือความรู้นั้น
ก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอีก มีตัวตนขึ้นอีก ก็ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็นความว่างไป หลวงปู่ชามีครั้งหนึ่งท่านก็เคยสอนเหมือนกัน สอนว่า
คนภาคอีสานเข้าไปในเมืองเขาจะพูดว่าเขาไปในเมียง ภาษาความหมาย
ก็คือว่าเขาไปในเมืองนี้แหละ ถ้าเกิดเขาจะไปซื้อเกียเขาก็ ไปซื้อเกลือ
นี้แหละ คือเป็นสิ่งสมมตินั่นเอง คนภาคนี้ไปทางโน้นก็จะว่าพูดไม่ชัด
ก็ได้ เป็นทิฏฐิมานะไปยึดถือ ไปเกิดความยึดความถือขึ้นมา ยิ่งเราเป็น
ชาวต่างประเทศมีการศึกษามาก ไปอยูก่ บั สังคมอีกสังคมหนึง่ มีการศึกษา
น้อย ไม่มีความเจริญก็ให้เราวางสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้หมด เอาไปไว้นอก
วัดนั้นแหละ ในวัดไม่มีอะไร เกิด แก่ เจ็บ ตายเหมือนกัน ด้านธรรมะ
คงจะเข้าใจเป็นธรรมปฏิสันถาร ต้อนรับในการเยี่ยมเยือน ในโอกาสมา
ได้ศึกษาปฏิบัติ ได้สนทนาธรรม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น ความ
คิดในแนวทางปฏิบัติ เพื่อที่จะได้นำ�ไปศึกษาค้นคว้าปฏิบัติ แล้วก็สอน

๑๔๓
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๔๔

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

ให้ประชาชนทั้งหลายมีความว่างเกิดขึ้นทั้งใจเราด้วย สอนคนอื่นด้วย ก็
เป็นแนวทางปฏิบัติ ผู้ที่ต้องการความว่างที่สนใจก็ให้ตั้งใจ ก็ขอให้สำ�เร็จ
ตามที่ปรารถนาทุกประการ
ภิกษุณี : หวังว่าในการมาที่นี่ครั้งนี้ ไม่ ใช่ ได้ความรู้คนเดียว แต่มี
ประโยชน์ ให้กับหลายคนด้วยจะได้ให้คนอื่นด้วย คนเดียวมีประโยชน์ ไม่
มาก แต่จะมีประโยชน์ที่ให้หลายๆ คนได้
พระอาจารย์อนันต์ : ช่วยกันทำ�งานในพระพุทธศาสนา บางทีความคิด
ทางฝ่ายมหายานจะคิดว่าฝ่ายเถรวาทไปเฉพาะตัวเองเล็กๆ ฝ่ายมหายาน
ก็ปรารถนาสร้างบารมีมากๆ แต่วา่ ผูท้ สี่ ำ�เร็จก็ไม่ได้ทกุ คน แต่ผทู้ ลี่ ะความ
ปรารถนาก็มี ผู้ที่เปลี่ยนใจมาเป็นสาวกก็มี เพราะฉะนั้นทุกคนปรารถนา
อย่างไร ตั้งใจอย่างไรก็ดีหมดแหละ ดีหมดเป็นไปเพื่อถึงพระนิพพาน
เหมือนกัน เตรียมธูปเทียนถวายองค์ดาไลลามะหรือยัง... ดูซิ
ภิกษุณี : (ได้ดูรูปถ่ายที่เกาะผู่โถ่วซาน ประเทศจีน) ท่านอาจารย์
อธิษฐานบารมีว่าอย่างไร

กราบบารมีพระบรมโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) ที่เกาะผู่โถ่วซาน ประเทศจีน

พระอาจารย์อนันต์ : อาจารย์คดิ ถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
ก่อนทีพ่ ระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้านัน้ พระองค์เป็นพระโพธิสตั ว์มาก่อน
สร้างบารมีมาก มีพระมหากรุณาธิคุณมาก จนสำ�เร็จเป็นพระพุทธเจ้า
ไปแล้ว มีพระบริสุทธิคุณ ปัญญาธิคุณ จนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้
พระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์มาก่อน พระอวโลกิเตศวรนี้ก็สร้างบารมี ตั้ง
จิตแบบนี้ก็มีแสงเกิดขึ้นมาเป็นดวงกลม เย็นสบายไม่ร้อน...

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ปาง ๔ หัตถ์
หัตถ์คู่แรกกุมแก้วจินดามณีจักร อันหมายถึง
การตรัสรู้
หัตถ์คู่ที่สอง หัตถ์ข้างซ้าย ถือดอกบัวอันเป็น
สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์แห่งร่างกาย ซึ่งเหมือน
กั บ ดอกบั ว ที่ แ ม้ เ กิ ด ในโคลนตมในสระแต่ ก็ บ ริ สุ ท ธิ์
สะอาดปราศจากการแปดเปื้ อ นมั ว หมอง หั ต ถ์
ข้างขวา ถือพวงลูกประคำ�แก้วอันหมายถึงว่าท่าน
สามารถช่วยให้สรรพสัตว์หลุดพ้นจากวัฏสงสารการ
เวียนว่ายตายเกิดได้
ความเชื่อของชาวพุทธธิเบตเกี่ยวกับพระเชนเรซิก (Chenrezig)
พระเชนรีซกิ หรือ พระเชนเรซิก คือชือ่ เรียกภาษาธิเบตของ “พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร” หรือเจ้าแม่
กวนอิม ผูเ้ ป็นทีเ่ ลือ่ มใสของชาวพุทธ สำ�หรับชาวพุทธฝ่ายมหายาน พระอวโลกิเตศวร เป็นเทพทีส่ �ำ คัญ
องค์หนึ่งในศาสนาพุทธแบบธิเบต และในคำ�สอนของนิกายวัชรยาน ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง
ในหลักคำ�สอนของฝ่ายมหายานนัน้ พระอวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสตั ว์อยู่ในระดับสูง องค์ดาไลลามะ ได้
รับการนับถือในนิกายเคลักปะ และชาวพุทธธิเบตเป็นจำ�นวนมาก ว่าท่านเป็นองค์อวตารของ พระเชนเร
ซิก (Chenrezig)
มีการกล่าวว่าพระปัทมสัมภวะ เคยทำ�นายไว้วา่ พระอวโลกิเตศวรจะอวตารลงมาเป็นดาไลลามะ และ
พระกัมปกะ อีกตำ�นานหนึง่ ของธิเบตก็บอกว่า พระอมิตาพุทธ ได้ทรงมอบหมายภารกิจให้แก่สาวกองค์
สำ�คัญของท่านองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่าอวโลกิเตศวร ให้มาทำ�หน้าที่แทนท่าน ในภารกิจให้ความช่วยเหลือ
ธิเบต ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงอวตารลงมาเป็นทั้งผู้นำ�จิตวิญญาณในธิเบต และเป็นกษัตริย์

ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๔๖

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

มาบจันทรารัญญิการามนิทาน...

“...ภิกษุทงั้ หลาย! ถ้าธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ ไม่ปรากฏ
อยู่บนพื้นพิภพ ตถาคตย่อมไม่บังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เป็น
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ และพระธรรมวินยั อันตถาคตประกาศ
แล้วย่อมไม่รุ่งเรืองไปในโลก ธรรมชาติ ๓ อย่างนั้นคืออะไร
เล่า... คือชาติด้วย ชราด้วย มรณะด้วย…”

นับแต่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสรูเ้ ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงยังโลกนี้ให้สว่าง ทรงหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล และทรงวางแนวทาง
นั้นไว้ให้สงฆ์สาวกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทั้งนี้
ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งหลาย
หลวงปู่มั่นผู้เป็นบูรพาจารย์ของพระป่า และหลวงปู่ชาในฐานะ
บูรพาจารย์แห่งวัดหนองป่าพง ได้ดำ�เนินตามมรรคปฏิปทาแห่งองค์สมเด็จ
พระบรมศาสดาเป็นสงฆ์สาวกผูง้ ดงามทัง้ ในเบือ้ งต้น ท่ามกลาง และทีส่ ดุ
จึงเป็นที่มาของพระธุดงคกรรมฐานหลายร้อยชีวิตที่ต่างมุ่งออกจากเรือน
เพื่อแสวงหาธรรมอันงดงามไพบูลย์ล้วนผ่านการอบรมสั่งสอน ฝึกหัดข้อ
วัตรปฏิบัติตามปฏิปทาที่หลวงปู่ชาวางแนวทางไว้ และหนึ่งในร้อยของ
พระกรรมฐานผู้เป็นศิษย์นั้นก็คือท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน
ด้วยความพร้อมของศรัทธาญาติโยม และความพร้อมของพระสงฆ์
ในการประพฤติปฏิบัติธรรม “วัดมาบจันทร์” จึงได้เกิดขึ้น ในครั้งแรก
พระอาจารย์อนันต์ ได้ธุดงค์มายังแถบภาคตะวันออกนี้ และได้รับบริจาค
ที่ดินจากโยมสมพล สุวรรณโชติ (โยมซ่วน) เมื่อได้มาดูสถานที่ก็เห็นว่า
เป็นทีว่ เิ วกเหมาะแก่การปฏิบตั ภิ าวนา โดยพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ตดิ ต่อกับเขตป่า
สงวนจำ�นวนกว่าพันไร่ มีธรรมชาติของป่าเขาที่สมบูรณ์อยู่มาก นอกจาก
นี้ยังมีสัตว์นานาชนิด เช่น เสือปลา หมี เก้ง อีเห็น ชะมด นกต่างๆ มีลม
พัดผ่านทัง้ สีท่ ศิ แต่สงิ่ ทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใต้ธรรมชาติทงี่ ดงามก็คอื ไข้มาลาเรีย
พระสงฆ์เริ่มมาอยู่ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน นำ�คณะเข้ามาปักกลดได้ประมาณหนึ่ง
เดือน จึงเริ่มทำ�กุฏิหลังเล็กๆ ๕ หลัง ในช่วงแรกนั้นนอกจากพระสงฆ์
จะต้องต่อสูก้ บั กิเลสในใจตนแล้วยังต้องต่อสูก้ บั ทุกขเวทนาอันเกิดจากไข้
มาลาเรียด้วย นอกจากนีด้ ว้ ยสภาพป่าทีร่ กชัฏมีทางเข้าออกเป็นทางเล็กๆ
ดูกาย... เห็นจิต ดูจิต... เห็นธรรม

๑๔๘

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

และเป็นลูกรัง รถวิ่งเข้าออกไม่สะดวก ผู้คนก็ยังอาศัยอยู่ ไม่มากนัก การ
บิณฑบาตจึงมีความลำ�บากยิ่งกว่าในปัจจุบันมากมายนัก
ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่และก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ โดยเริ่มจาก
ศาลามุงหญ้าคา ซึ่งเป็นศาลาหลังแรกของ “สำ�นักสงฆ์สุภัททะบรรพต”
บนเขายายดาแห่งนี้ (ชือ่ เดิมก่อนเป็นวัดมาบจันทร์ ซึง่ หมายถึง ภูเขาแห่ง
ความเจริญรุง่ เรืองงอกงาม และเพือ่ ระลึกถึงคุณ ตามฉายาของหลวงปูช่ า
สุภทฺโท) สร้างขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๒๘ สำ�หรับอาศัยหลบฝนหลบ
แดด แต่เนื่องจากวัสดุธรรมชาติที่ใช้สร้างศาลามีความเสื่อมไปในเวลาไม่
ช้า และภายหลังถูกพายุพัดพัง ประกอบด้วยมีผู้สนใจมาวัดเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจึงจำ�เป็นต้องก่อสร้างอาคารต่างๆ ตามมา ทั้งศาลาหอฉัน ศาลา
อเนกประสงค์ โรงครัว กุฏิที่พักพระ และที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดจน
อุโบสถสำ�หรับประกอบศาสนพิธีโดยมีนโยบายในการจัดการสิ่งปลูกสร้าง
ให้เอื้อประโยชน์เหมาะแก่การใช้สอยสามารถใช้พื้นที่ ได้หลายรูปแบบ
ประหยัด มีความคงทนถาวร สะอาดตา ดูแลรักษาง่าย และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตามแบบวัดป่าที่อยู่อย่างเรียบง่ายเสมอมา
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ ราว ๑ ปีต่อมานับจากวันที่ปักกลดเริ่ม
สำ�นักสงฆ์สุภัททะบรรพต พระเถระผู้ใหญ่ของวัดหนองป่าพงและสาขา
อาทิพระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม) และพระเถรานุเถระ
อีกหลายรูป ได้มายังสถานที่แห่งนี้ เพื่อรับรองเป็นสำ�นักสาขาที่ ๗๓
ของวัดหนองป่าพงโดยมีพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโนเป็นประธานสงฆ์
ต่อมาในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๗ ได้เปลีย่ นชือ่ มาเป็น “วัดมาบจันทร์”
ตามชื่อหมู่บ้านและได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ดูแลรักษาเขตป่าสงวน
จนปัจจุบันดูแลพื้นที่ประมาณกว่า ๑,๐๐๐ ไร่
เที่ยงคืนของวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ตรงกับวันพระขึ้น ๘ คํ่า

เดือน ๓ ก่อนวันมาฆบูชา ๗ วัน เกิดโอภาสนิมิตเป็นแสงสว่างสีเขียว
มรกตสาดส่องไปทัว่ บริเวณวัด สร้างความอัศจรรย์ใจและก่อให้เกิดปีตติ อ่
สิง่ ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิง่ สักครูป่ รากฏเสียงดังกระหึม่ เป็นวงกว้าง ท่าน
พระอาจารย์อนันต์ ได้นอ้ มนำ�พระธรรมมาเปรียบเทียบ จากปรากฏการณ์
นี้ว่า
“...แสงสว่างนีค้ งจะมีจดุ มุง่ หมายว่าพระพุทธศาสนาของเราก็คงมา
เจริญในสถานทีน่ ี้ ซึง่ หลายๆ สถานทีก่ ม็ ปี รากฏการณ์เช่นนี้ เช่นวัดครูบา
อาจารย์... วัดหนองป่าพงก็มแี สงเกิดขึน้ ทัง้ สีท่ ศิ สว่าวไสวรุง่ เรือง อันนีก้ ็
เป็นนิมิตหมายภายนอก แต่ว่าการที่จะให้เกิดความสว่าวไสวในจิตใจ นัก
ปฏิบัตินั้นก็ต้องพากันปฏิบัติภาวนา หรือว่าอบรมจิตใจ...”
ปณิธานของพระโพธิสัตว์
เราตรัสรู้แล้ว
เราพ้นจากกิเลสแล้ว
เราข้ามโลกได้แล้ว

จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วย
จะให้ผู้อื่นพ้นด้วย
จะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วย

พระพุทธรูปแบบธิเบต ซึ่งองค์ดาไลลามะส่งมาถวาย แด่ท่านพระอาจารย์
อนันต์ อกิญฺจโน หลังจากภิกษุณีชอดดอน เข้าเฝ้าและถวายของที่ระลึก

กว่าจะมาถึงวันนีข้ องวัดมาบจันทร์นนั้ ก็ดว้ ยความเสียสละของพระ
อาจารย์อนันต์ และพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย ตลอดถึงความเมตตาจาก
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาเยี่ยมเยียน ให้คำ�แนะนำ� คำ�อำ�นวยพรต่างๆ
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๑๕๐

พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน

ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สิม หลวงปู่แบน หลวงปู่เหรียญ พระอาจารย์มหา
บัว พระอาจารย์โอภาสแห่งวัดจองคำ� แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือศรัทธาจาก
ญาติโยมทัง้ หลาย และยังมีศรัทธาถวายทีด่ นิ ในหลายจังหวัดเพือ่ สร้างเป็น
สำ�นักสาขา เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ สระบุรี นครราชสีมา ตราด เมืองวอร์
เบอร์ตัน ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่มหาชน
และเพื่อความยั่งยืนแห่งพระพุทธศาสนา
ปัจจุบันวัดมาบจันทร์มีความกว้างขวาง งดงาม เป็นสัปปายะสถาน
ทีเ่ พียบพร้อมสำ�หรับกุลบุตรทีต่ อ้ งการบรรพชาอุปสมบทเพือ่ เข้ามาศึกษา
ปฏิบัติธรรมในบวรพระพุทธศาสนาตามปฏิปทาที่หลวงปู่ชาพาดำ�เนิน
สำ�หรับอุบาสกอุบาสิกาผู้ต้องการความสุขสงบทางจิตใจ อันมีพระสงฆ์
สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเครื่องหล่อศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่
งดงาม ด้วยความมุ่งหวังที่จะดำ�เนินไปสู่ความหลุดพ้นแห่งทุกข์ทั้งปวง
ร่วมกัน เพื่อความตั้งอยู่อย่างมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนากลางดวงใจ
ของมหาชนทั้งหลายตลาดกาลยาวนาน

“...วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต ฯ
ขอให้เราทั้งหลาย พึงประสบความเจริญในพระธรรมวินัย
ที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วฯ...”

ภิกษุณีชอดดอน เข้าเฝ้าองค์ดาไลลามะ หลังกลับ
จากปฏิบัติธรรม ณ วัดมาบจันทร์ พร้อมทั้งถวายของ
ที่ระลึก จากท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน
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